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پێشەكی چاپی ئینگلیزی )1892(

كۆمەڵەیەكی  ل��ەب��ن��ەڕەت��دا  نووسینە  ئ��ەم 
گەورەتر بووە. لە ساڵی ١٨٧٥ دوكتور ئۆبگێن 
دورینگ )Dr,E.Duhring(  مامۆستای تایبەتی 
زانكۆی بێرلەن لەناكاو و بەهەراو هوریایەكی 
سۆسیالیزم  ب���ەرەو  خ��ۆی  مەیلی  زۆرەوە 
ڕاگەیاند. ئاغای دوورینگ نە تەنها تیۆریایەكی 
ئەڵمانیا  بەخەڵكی  ئاڵۆزكاوی  سۆسیالیستی 
پێشكەش كرد، بەڵكو لەهەمانكاتدا بەرنامەیەكی 
رێكخستنەوەی  بۆ  هەمەالیەنەشی  پراتیكی 
كە  ئەوەی  گۆڕێ.  هێنایە  كۆمەڵگە  پێكهاتەی 
ئاغای دوورینگ هێرش بكاتە سەر پێشنیانی 
لێوانلێو  كاسەی  بەتایبەتی  بوو.  ئاسایی  زۆر 
ل��ەت��ووڕەی��ی خ��ۆی ب��ەس��ەر م��ارك��س��دا خاڵی 
كردەوە )و بەو بۆنەوە لەنێو كۆڕ و كۆمەڵە 
زۆری  ناوبانگێكی  و  ن��او  ب��ۆرژوای��ی��ەك��ان��دا 

دەركرد).
كە  ئ���اراوە  هاتە  لەكاتێكدا  ڕووداوە  ئ��ەم 
ئەڵمانیا،  سۆسیالیستی  ح��زب��ی  ب��اڵ��ی  دوو 
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و   )Eisenacher( ئیزناخیستەكان  وات���ە 
یەكیان  تازە   )Lassalleaner( الساڵیستەكان 
ڕێگەیەوە  لەم  تەنها  نە  باڵە  دوو  ئەم  گرتبوو. 
هێزێكی زۆریان بەدەستهێنابوو، بەڵكو شتێكی 
گرنگی دیكەشیان دەستەبەر كرد؛ ئەوان توانایی 
ئ��ەم هێزە  ب��ەدەس��ت هێنا ك��ە گشت  ئ��ەوەی��ان 
لەدژی دوژمنی هاوبەشیان بەكار ببەن. حزبی 
بوون  لەسەروبەندی  لەئەڵمانیا  سۆسیالیست 
بوون  مەرجی  ب��وو.  گرینگدا  م��ادی  بەهێزێكی 
بەدەسەاڵتێكی بێ ئەمالو ال كە كەس نەتوانێ 
یەكێتیە  ئەم  كە  بوو  ئ��ەوە  بكات،  لێ  حاشای 
تازەیە لەبەرانبەر مەترسیەكاندا بپارێزن. بەاڵم 
دوكتور دوورینگ بەكردەوە بەدوای ئەوەدابوو 
حزبیكی  كاكڵەی  وات��ە  ن��وێ،  فیرقەیەكی  ك��ە 
سەربەخۆی داهاتوو لەدەوری خۆی خڕبكاتەوە. 
بەم شێوە ناچار بووین مل بە بانگهێشتی ئاغای 
یان  خ���وازراو،  و  بدەین  خەبات  بۆ  دوورینگ 

نەخوازراو بچینە ناو ئەو خەباتەوە.
زۆر  كارێكی  ئەگەرچی  كارە  ئەم  بەاڵم 
دژوار نەبوو، بەاڵم كاتێكی زۆری دەویست 
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و پێویستی دەكرد كاتی بۆ تەرخان بكەین. 
هەمووان ئاگادارن كەئێمەی ئەڵمانی خاوەنی 
خاوەنی  یان  سامناكین،  زۆر  قوواڵییەكی  
ناوێكی  یان دەتوانن هەر  قوڵین  بنەمایەكی 
دیكە كەپێتان باش بێ لەسەری دابنێن. هەر 
گۆڕێ  بێنێتە  شتێك  لەئێمە  یەكێك  ج��ارەو 
بەئەركی  نوێیە،  تیۆریایەكی  وابێت  كەپێی 
خۆی دەزانێت لەسەرەتادا وەكو سیستمێكی 
بەپێویستی  پ��ێ��ب��دات.  پ���ەرەی  ه��ەم��ەالی��ەن��ە 
لۆژیك  بنەماكانی  یەكەمین  چ  كە  دەزانێت 
هەر  گ���ەردوون  بنەڕەتیەكانی  یاسا  چ  و 
لەئەزەلەوە هۆكارێكی دیكەی بۆ پەیدابوون 
كە  ل����ەوەی  بێجگە  ن���ەب���ووە،  م��ان��ن��ەوە  و 
تازە  تیۆریە  ئەم  بەرەو  مێژوو  رەوڕەوەی 
كەشفكراوەو ئەم كاڵوە گەورەیە ببات. ئەم 
پڕبەپێسی  كەهێنامەوە  نەتەوەییە  نمونە 
ئاغای دوورینگە. چەكێك كە ئاغای دوورینگ 
لەگەڵ خۆیدا لەدژی هەموو فەیلەسوفەكان 
هێنابوویە  ماركس  بەتایبەتی  بیرمەندان  و 
مەیدان، بێجگە لە »سیستمێكی هەمەالیەنەی 
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ئ��ەخ��الق،  ع��ەق��ڵ،  )ف��ەل��س��ەف��ەی  فەلسەفی« 
»سیستمێكی  و  م���ێ���ژوو(  و  س���روش���ت 
ه���ەم���ەالی���ەن���ەی ئ���اب���ووری-س���ی���اس���ی و 
»م��ێ��ژووی  سەرئەنجام  و  سۆسیالیزم« 
هیچیتر  سیاسی«  ئابووری  ڕەخنەگرانەی 
قەبەدا،  زنجیرەیی  بەرگی  لەسێ  كە  نەبوو 
وەكو سێ سوپا هۆكارهێنانەوە داڕێژرابوو.
»گۆڕینی  بۆ  بوو  هەوڵێك  ئەوە  بەراستی 
دەك��رد  پێویستی  زان��س��ت«.  ب��ەت��ەواوەت��ی 
بووەستمەوە،  ئەمانە  هەموو  ب��ەرەوڕووی 
بەر  بدەمە  بابەتەكان  ت��ەواوی  بووم  ناچار 
باس و لێكۆڵینەوە، لەواتای كات و شوێنەوە 
بگرە هەتا ئالیاژناسی، لە هەتاهەتایی بوونی 
مادەو جوڵەوە بگرە هەتا سروشتی مردووی 
ب���ژاردەی  ت��ی��ۆری  ل��ە  ئەخالقیەكان،  ئ��ای��دە 
بارهێنانی  هەتا  بگرە  داروینەوە  سروشتی 
النیكەمەكەی  داهاتوو.  لەكۆمەڵگەی  الوان 
سیستمی  ب��وون��ی  هەمەالیە  بڵێم  دەت��وان��م 
ئ��ەو دەرف��ەت��ەی بۆ من  ب��ەران��ب��ەرم  الیەنی 
تیۆریەكانی  ئەودا  لەدژایەتی  كە  ڕەخساند 
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خ��ۆم و م��ارك��س س��ەب��ارەت ب��ەو هەمووە 
مەسەلە گەورەو جۆراوجۆرە بەشێوەیەكی 
ئەمە  دابڕێژمەوە.  لەڕابردوو  تر  ڕێكوپێك 
ئەركە  ئەو  كە  ئەوەبوو  سەرەكی  هۆكاری 

كەم بایەخەم وەئەستۆ گرت.
وەاڵمەكەی من سەرەتا لە زنجیرە بابەتێكدا 
 ،)Vorwärts( »ف��ۆڕوێ��رت��ێ��س«  ل��ەگ��ۆڤ��اری 
ئۆرگانی ناوەندی حزبی سۆسیال دیموكراتی 
دواتر  باڵوكرایەوە.  الیپزیك  چاپی  ئەڵمانیا، 
لەژێرناوی  لەكتێبێكدا  بابەتەكانم  كۆكراوەی 
ل��ەالی��ەن ئ��اغ��ای ئۆبگێن  »گ��ۆڕی��ن��ی زان��س��ت 
دۆرینگ« باڵو كرایەوە كە بۆ جاری دووهەم 

لەساڵی ١٨٨٦ لەچاپ درایەوە.
 )P.Lafarg( الف��ارگ  پ��ۆڵ  داوای  لەسەر 
سێ  فەڕەنسا  پەرلەمانی  ئێستای  نوێنەری 
داڕشت.  نامێلكەیەك  وەكو  كتێبەم  لەم  بەش 
و  فەڕە نسی  زمانی  سەر  وەریگێڕایەوە  پۆڵ 
»سۆسیالیزمی  ل��ەژێ��رن��اوی   ١٨٨٠ لەساڵی 
ب��اڵوی  زان��س��ت��ی«  سۆسیالیزمی  ی��ۆت��ۆپ��ی��او 

كردەوە.
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پۆڵۆنیایی و  نامێلكەیە بەزمانی  ئەم  چاپی 
ك��راوە.  فەڕەنسی  دەق��ی  لەسەر  سپانیۆڵیش 
ئەم  ئەڵمانیمان  هاوڕێیانی   ١٨٨٣ لەساڵی 
ب��اڵوك��ردەوە.  سەرەكی  بەزمانی  نامێلكەیان 
ئیتاڵی،  وەرگ��ێ��ڕان��ی  ئێستا  ت��ا  ك��ات��ەوە  ل��ەو 
و  هۆڵەندی  دانیماركی،  رووس��ی،  ئینگلیزی، 
رۆمانیایی لەسەر دەقی ئەڵمانی »سۆسیالیزم 
لەیۆتۆپیاوە تا زانست« كراوە. بەم پێیە ئەگەر 
ئەم  بكەین،  زی��اد  پێ  ئینگلیزیەی  چاپە  ئ��ەم 
نامێلكە بچووكە بە دە زمان باڵوكراوەتەوە. من 
بەرهەمێكی سۆسیالیستی دیكە شك نابەم كە 
بۆ سەر ئەم هەمووە زمانە وەرگێڕدرابێتەوە، 
كە  كومۆنیست«  »مانیفێستی حزبی  تەنانەت 
»سەرمایە«ی  تەنانەت  ی��ان   ١٨٤٨ لەساڵی 
ماركس. ئەم نامێلكەیە لەئەڵمانیادا چوار جار 
بەچاپ  نوسخەدا  هەزار  لەبیست  بەگشتی  و 

گەیشتووە.
پ��اش��ك��ۆی ئ���ەم ب��ەره��ەم��ە »دی م���ارك«  
زانیاری  هەندێك  باڵوكردنەوەی  بەمەبەستی 
سەبارەت بەمێژوو و تەكامولی خاوەندارێتی 
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سۆسیالیستی  حزبی  ب��ۆ  لەئەڵمانیا  زەوی 
بەتایبەتی  مەسەلە  ئەم  ن��ووس��راوە.  ئەڵمانیا 
ل��ەك��ات��ێ��ك��دا ك��ەن��ف��وزی ح��ی��زب ل��ەن��ێ��و گشت 
كاتی  و  كردبوو  گەشەی  ش��اری  كرێكارانی 
كشتوكاڵ  كرێكارانی  سەرنجی  راكێشانی 
بەپێویستیەكی  گ��ەی��ش��ت��ب��وو،  ج��وت��ی��اران  و 
پاشكۆیە  ئەم  بەرچاو.  دەهاتە  حاشاهەڵنەگر 
زیاد  نامێلكەیە  ئ��ەم  ئینگلیزی  بەوەرگێڕانی 
لەگەڵ  ئاشنایەتی  لەبەریتانیا  چونكە  ك��را، 
شێوە سەرەتاییەكانی خاوەندارێتی زەوی كە 
هاوبەش  ژێرمەندا  هۆزەكانی  هەموو  لەنێو 
بۆنەوە  بەو  هەبوو.  تایبەتی  گرینگیەكی  بوو، 
شێوانە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  مێژووی  كە 

لەخاوەندارێتی زۆر لەئەڵمانیا كەمتر بوو. 
گ���ۆڕان���ك���اری���ەك���م ل���ە دەق����ی س��ەرەك��ی��دا 
خۆم  بۆچوونی  راو  پێیە  ب��ەم  پێكنەهێناوە، 
س���ەب���ارەت ب���ە ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی »م��اك��س��ی��م 
تیۆریە،  ئەم  بەپێی  دەرنەبڕیوە.  كوالۆسكی« 
پێش لەدابەشكردنی زەوی و زاری كشتوكاڵ 
»م��ارك«دا،  ئەندامانی  لەنێو  لەوەڕگەكان  و 
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باوكمەزنی  گ����ەورەی  ب��ن��ەم��اڵ��ەی  ن��اوەن��دی 
هاوبەش  حیسابی  لەسەر  كشتوكاڵی  ك��اری 
دەك���رد، ش��ێ��وەی��ەك ك��ە ب��ۆ م���اوەی چەندین 
یەكێك  نەوە درێژەی هەبوو. )»سادرۆگای« 
لەهۆزەكانی ئیسالوی باشوور نمونەیەك لەو 
ناوەندانەیە كە ئەمڕۆكەش هێشتا ماوەتەوە(. 
دابەشكردنی زەوی دواتر و كاتێك هاتەدی كە 
بوبوون  گەورە  ئەوەندە  بنەماڵە  ناوەندەكانی 
بەڕێوەبردنی  ئەستۆی  لە  نەیدەتوانی  كەئیتر 
چاالكی هاوبەشی ئابووری بێن. لەوانەیە هەق 
بەكوالۆسكی بێت، بەاڵم ئەم بابەتە هێشتا هەر 

بەو شێوەیە بەچارەسەرنەكراوی ماوەتەوە.
كتێبەدا  ل���ەم  ئ��اب��ووری��ان��ەی  ڕس��ت��ە  ئ���ەو 
هەر  كەنوێن(  بابەتانەدا  )ل��ەو  ب��راون  بەكار 
»سەرمایە«،  ئینگلیزی  لەچاپی  كە  ئەوانەن 
ئێمە  مەبەستی  هاتوون.  ماركسدا  بەرهەمی 
لە  ق��ۆن��اغ��ە  »ئ���ەو  ك��االی��ی  لەبەرهەمهێنانی 
مەسرەف  بۆ  نەتەنها  كاالكان  كە  ئابوورییە 
بەرهەم  مامەڵەش  بۆ  بەڵكو  )بەكارهێنان(، 
تەنها  ن��ە  شتومەك  دیكە  بەواتایەكی  دێ��ن. 
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بەرهەم  مامەڵەش  بۆ  بەڵكو  بەكارهێنان،  بۆ 
دێ����ت. ئ���ەم ق��ۆن��اغ��ە ل��ەی��ەك��ەم��ی��ن ق��ۆن��اغ��ی 
ئەمڕۆش  هەتا  مامەڵە  لەپێناوی  بەرهەمهێنان 
بەرهەمهێنانی  لەسەردەمی  هەیەو  درێ��ژەی 
س��ەرم��ای��ەداری��دا ب��ەوپ��ەڕی گ��ەش��ەی خۆی 
دەگات. واتە لەكاتێكدا كەسەرمایەدار خاوەنی 
دانی  لەبەرانبەر  بەرهەمهێنانەو  ئامڕازەكانی 
واتە  دەهێنێت،  بەكار  كرێكاران  هەقدەست 
خۆیان  ك��اری  لەهێزی  كەبێجگە  كەسانێك 
دیكەیان  بەرهەمهێنانی  ئامرازەكانی  هەموو 
ل���ەدەس���ت���داوە. س���ەرم���ای���ەدار ب��ەوش��ێ��وەی��ە 
لەجیاوازی  كە  گیرفانی  دەخاتە  زێدەباییەك 
نێوان بەهای فرۆشتنی بەرهەمەكان و تێچووی 
مێژووی  ئێمە  بەدەستهاتووە.  بەرهەمهێنان 
لەسەدەكانی  پیشەسازیمان  بەرهەمهێنانی 
قۆناغدا  سێ  بەسەر  ئێستا  تا  ناوەڕاستەوە 

دابەش دەكەین:
پیشەگەری  وەستاكارانی  پیشەگەری؛   )١
لەم  یارمەتیدەر.  ش��اگ��ردو  بەچەند  بچووك 
كرێكارێك  ه��ەر  بەرهەمهێناندا  ل��ە  شێوەیە 
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كاالیەكی  بەرهەمهێنانی  بەشەكانی  هەموو 
دیاریكراو بەڕێوە دەبات.

م��ان��ۆف��اك��ت��ۆر؛ ژم���ارەی���ەك���ی زۆرت���ر   )٢
لەدەوری  بچووكدا  لەكارگەیەكی  لەكرێكاران 
بنەمای دابەشكردنی  بەپێی  یەك كۆدەبنەوەو 
لەم  دێنن.  بەرهەم  هاوبەش  بەرهەمێكی  كار 
شێوەیە لەبەرهەمهێناندا هەر كرێكارێك تەنها 
بەشێك لەكاری پێویست بۆ بەرهەمهێنانی ئەو 
كاالیە دەكات و كاالكە تەنها كاتێك بەتەواوی 
بەرهەمدێت كە لەدەست دانە بەدانەی كرێكاران 

تێپەڕ بێت و لەقۆناغی كۆتایی بێتە دەرەوە. 
ب��ەره��ەم��ەك��ە بە  ن����وێ؛  پ��ی��ش��ەس��ازی   )٣
مەكینەیەك بەرهەم دێت كە بەهێزی )بەردی 
خەڵوز، یان هەڵم( دەگەڕێت. كاری كرێكاران 
لەم بەشەدا تەنها قەتیس دەبێتەوە بەچاودێری 
كردن و تەعمیركردنی میكانیزمی مەكینەكان.

من باش دەزانم بەشێكی زۆر لەخوێنەرانی 
نامێلكەیە  ئ��ەم  لەناوەرۆكی  زم��ان  ئینگلیزی 
ئێمەی  ئ��ەگ��ەر  ب����ەاڵم  دەب���ێ���ت.  وڕ  واق���ی���ان 
سەرنجمان  تۆزێك  كیشوەر    دانیشتووانی 
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ئینگلیزی،  »رێزداران«ی  پێشداوەریەكانی  بە 
ب��ارودۆخ��ەك��ەم��ان  ب��دای��ە  فیلیستریزم   وات��ە 
لەوەی كە هەیە خراپتر دەبوو. ئەم بەرهەمە 
ئێمە  ك��ە  شتەیە  ئ��ەو  ن��وێ��ن��ەری  ل��ەراس��ت��ی��دا 
لەوانەیە  پێدەڵێین.  مێژوویی«  »ماتریالیزمی 
خوێنەرانی  زۆرب��ەی  بۆ  ماتریالیزم  وش��ەی 
ئینگلیزی گوێیان بزرنگێنێتەوە. بۆ خوێنەرانی 
ڕادەی���ەك  ت��ا  »ئاگنۆستیسیزم«   ئینگلیزی 
بەهیچ  ماتریالیزم  ب��ەاڵم  تەحەمولە،  جێگای 

شێوەیەك بۆیان تەحەمول ناكرێت.
سەرباری هەموو ئەوانە النكەی سەرەكی 
ه��ەم��وو م��ات��ری��ال��ی��زم ل��ەس��ەدەی ح��ەڤ��دەه��ەم 
ئەویش  ب���ووە،  ش��وێ��ن  ی��ەك  تەنها  ب���ەوالوە 

بەریتانیا.
»ماتریالیزم منداڵی خۆجێیی بەریتانیایە«، 
ی��ەك��ێ��ك  س����ك����ات����س«،  »دان  ت����ەن����ان����ەت 
لەخۆی  سكۆالستیك   ل��ەش��وێ��ن��ك��ەوت��ووان��ی 
دەپرسێت كە«ئایا مادە دەتوانێت بیر بكاتەوە«. 
موعجیزەیە  ئەم  نیشاندانی  زانستی  بۆ  ئەو 
پەنای بردە دەسەاڵتی خواوەندی، بەواتایەكی 
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بۆ  پڕوپاگەندە  ناچاركرد  »الهیات«ی  دیكە 
ماتریالیزم بكات. »دان سكاتس« بێجگە لەوە، 
»نیۆمینالیست«  ب��وو.  یش  »نیۆمینالیست« 
ماتریالیستەكانی  لەنێو  مەیل  ترین  سەرەكی 
شێوەی  یەكەمین  ل��ەب��ن��ەڕەت��دا  و  ئینگلیزی 

ماتریالیزم بوو.
دام����ەزرێ����ن����ەری   )Baco( »ب���ی���ك���ێ���ن« 
»بیكێن«  ب����ەرای  ئ��ی��ن��گ��ل��ی��زە.  م��ات��ری��ال��ی��زم��ی 
حەقیقی  زانستی  تاقە  سروشتیەكان  زانستە 
زانستە  بەشی  باشترین  تەجرەبی  فیزیای  و 
بە  »ئ��ان��اك��س��اك��وراس«   ب��وو.  سروشتیەكان 
»ه��وم��وئ��ی��وۆم��رەك��ان��ی« و »دی��م��وك��ری��ت«  
زانستیەكانی  سەرمەشقە  بەئەتۆمەكانیەوە 
»بیكێن«،  فێركاریەكانی  بەپێی  ب���وون.  ئ��ەو 
س��ەرچ��اوەی  و  ناكەن  هەڵە  ق��ەد  هەستەكان 
هەموو زانست و زانیاریەكن. زانست، زانستی 
مێتۆدی  بەكارهێنانی  لە  بریتیە  تەجرەبییەو 
بابەتیەكان  داتا  لەسەر  لێكۆڵینەوە  بۆ  لۆژیكی 
لێیان  دەت��وان��ی��ن  هەستەكانەوە  لەڕێگەی  ك��ە 
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سەقامگیری،  ئ���ەوەوە،  ل��ەروان��گ��ەی  تێبگەین. 
لێكدانەوە، قیاس، بینین و تاقیكردنەوە مەرجە 
سەرەكیەكانی میتۆدێكی لۆژیكین. لەنێو سیفەتە 
زاتیەكانی مادەدا، جوڵە یەكەمین و بەرزترینیانە، 
نە تەنها بەمانای جوڵەی میكانیكی و بیركاری، 
ب��ەم��ان��ای غ���ەری���زە، هەستی  ب��ەڵ��ك��و زۆرت����ر 
بومە«   »یاكوب  بەوتەی  و  ورووژان  ژی��ان، 
لەتایبەتمەندیەكانی  هەموویان  كە  »ك��وال«ە، 
مادەن. هێزی بنەڕەتی زیندوو دیاریكەر، زاتی 
تایبەتەكانی شێوە  جیاوازیە  بەرهەمهێنەری  و 

سەرەتاییەكانی بزاوتنی مادەن.
یەكەمین  »ب��ی��ك��ێ��ن«،  ف��ەل��س��ەف��ەی  ل��ەن��ێ��و 
دامەزرێنەری ماتریالیزمدا تۆوەكانی تەكامولی 
ساكار  بەشێوەیەكی  ماتریالیزم  هەمەالیەنەی 
بەدی دەكرێت. لێرەدا مادە بەهەشتی شاعیرانەو 
ئەوە  پێدەكەنێت،  م��رۆڤ  ب��ەڕووی  نەفسانی 
بەپێز  و  بەكورتی  كە  تێزەكەی  لەحاڵێكدایە 
چاوپۆشی  لە  لێوانلێو  هێشتاش  ن��ووس��راوە، 

ئایینییە.
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یەكالیەنی  دواتریدا  لەگەشەی  ماتریالیزم 
دەب���ێ���ت���ەوە. ه���ۆب���ز  م��ات��ری��ال��ی��زم دەك��ات��ە 
گەشەی  نەفسانیات  یەكپارچە.  سیستەمێكی 
خ��ۆی��ان ل��ەدەس��ت��دەدەن و الی��ەن��ی ڕووت��ەڵ��ی 
ئەندازەیی بەخۆیەوە دەگرێت. بزاوتنی فیزیکی 
دەبێتە قوربانی بزاوتنی بیركاری و میكانیكی. 
ئەندازە وەكو زانستی سەرەكی ڕادەگەیەنرێت. 
بەخۆیەوە  مرۆیی  دژە  الیەنێكی  ماتریالیزم 
دەگرێت. ماتریالیزم بەبۆنەی زاڵبوون بەسەر 
پێستە  و  دەمار  بێ  مرۆییەو  دژە  ئەم ڕۆحە 
پێستی  دەم��ارو  چارەهەڵنەگر  بەشێوەیەكی 
دنیایی  تەركە  رێگای  و  دەب��ات  لەنێو  خ��ۆی 
عەقاڵنی  بوونەوەرێكی  وەك��و  ب��ەر،  دەگرێتە 
ب��ەدوای  لەهەمانكاتدا  ب��ەاڵم  م��ەی��دان،  دێتە 
عەقڵیشدا  دەرئەنجامەكانی  نەترسانەترین 

دەچێت.
هۆبز بەپشتبەستن بە فەلسەفەی »بیكێن« 
ه��ێ��زی نەفسانی  ئ��ەگ��ەر  ك��ە  ڕای��دەگ��ەی��ەن��ێ��ت 
مرۆڤە،  زانیاریەكانی  ه��ەم��وو  س��ەرچ��اوەی 
بیركردنەوەو  و  ب��ی��روب��اوەڕ  ب��ۆچ��وون��ەك��ان، 
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هیتر بێجگە لەڕۆحێكی كەم تازۆر جیابووەوە 
هیچی  شتەكان  جیهانی  فیزیكی  لەشێوەی 
ئەم  ن��اوی  دەتوانێت  تەنها  زانست  نییە.  تر 
تارماییانە بنێت، دەتوانێت هەر ناوێك بیەوێت 
بەكاری  ج��ۆراوج��ۆر  بەتارمایی  س��ەب��ارەت 
ببات، تەنانەت دەتوانین ناوەكانیش ناو بنێین. 
بەاڵم لێرەدا لەگەڵ پارادۆكسێك بەرەوڕووین، 
ئەگەر لەالیەكەوە لەجیهانی نەفسانیدا بەدوای 
سەرچاوەی هەموو بیروباوەڕێك دەگەڕین و 
لەالیەكی دیكەوە بانگەشە دەكەین كە وشەیەك 
زاتی  لەپاڵ  و  لەوشەیەك  بێجگە  نییە  شتێك 
تاقانەدا، زاتی گشتیش  ب��ەردەوام  وێناكراو و 
هەر  فیزیك  ب��ەب��ێ  گ��ەوه��ەر  ه��ەی��ە.  ب��وون��ی 
ئەوەندە دژ بەیەكە كە فیزیا بەبێ فیزیك )جسم 
هەموو  گەوهەر،  ب��وون،  شت،  جسم(.  ب��دون 
بیر  ناتوانین  لەڕاستیەكن.  بیرۆكەیەك  ئەوانە 
لەمادەیەك جیابكەینەوە كە بیردەكاتەوە. مادە 
وشەی  گۆڕانكاریەكەیە.  هەموو  بەڕێوەبەری 
بێ ئەوپەڕ تا كاتێك كە لەواتای توانایی عەقڵی 
خۆمان بۆ درێژەی بێ ئەوپەڕ تێنەگەیشتووین، 
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تەنها  كە  ڕووەوە  ل��ەو  بێمانایە.  وشەیەكی 
مادە هەستی پێدەكرێت و لەڕێگەی هەستەوە 
بوونی  ئاگاداری  ناتوانین  بیناسین،  دەتوانین 
بناسین.  م��ادە  دەتوانین  تەنها  و  بین  خ��ودا 
تەنها ب��وون��ی م��ن ب��ێ ئ��ەم��الو ئ��ەوالی��ە. هەر 
كە  میكانیكییە  بزووتنێكی  مرۆیی  هەستێكی 
یان كۆتایی پێدێت، یان دەستپێدەكات. بابەتی 
هەموو غەریزەیەك چاكەیە. مرۆڤ ئەو یاساو 
ڕیسایانە ڕەچاو دەكات، كە بەسەر سروشتدا 

زاڵە. دەسەاڵت و ئازادی یەكێكن.
هۆبز نەزم و نەسەقێك دەدا بە فەلسەفەی 
كە  ناكاتەوە  وردت��ر  بنەماكەی  ب��ەاڵم  بیكێن، 
جیهانی  بەبۆنەی  بیرۆكەكان  و  زانیارییەكان 

نەفسانیاتەوە دەزانێت.
بەرهەمێكدا سەبارەت  لە  ل��ۆك«   »ج��ۆن 
بنەماكانی  م��رۆی��ی  ه���زری  س��ەرچ��اوەی  ب��ە 

فەلسەفەی بیكێن و هۆبز دەسەلمێنێت. 
پێشداوەرییە  هۆبز  كە  شێوەی  بەو  هەر 
لەنێودەبات،  بیكێن  ماتریالیزمی  ئایینیەكانی 
 ،)Dodwell( دۆدۆل« ،)Collins( »كۆلینس«
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»ه���اڕت���ڵ���ی«   ،)Coward( »ك���������ۆوارد« 
هیتر  و   )Priestley( پریستڵی   ،)Hartley(
»سنسۆوالیزم«  ئایینی  خاڵەكانی  دوای��ی��ن 
ی »ل����ۆك«ی����ان ل���ەن���او ب����رد. الن��ی��ك��ەم بۆ 
ماتریالیستەكان یەك شت ڕۆشن بوو؛ ئەویش 
بێجگە  نەبوو  شتێك  »دێئیزم«   كە  ئ��ەوەی 
لە  لەڕێگایەكی سادەو ساكار بۆ ڕزگاربوون 

كۆت و بەندی ئایینی. 
ئ���ەم���ە ب���ۆچ���وون���ی م���ارك���س س���ەب���ارەت 
نوێ  ماتریالیزمی  بەریتانی  ب��ەس��ەرچ��اوەی 
لەسوتایشی  ئینگلیزیەكان  ئەمڕۆ  ئەگەر  بوو. 
بەغورور  هەست  لەپێشینیەكانیان  ماركس 
ناكەن، جێگای داخە. بەاڵم ناتوانین حاشا لەوە 
بكەین كە بیكێن، هۆبز و لۆك، باوكی مەكتەبی 
فەرەنسابوون  ماتریالیستەكانی  درەوشاوەی 
فەرەنسا  ماتریالیستەكانی  ب��ۆ  ڕێ��گ��ای��ان  و 
خۆشكرد سەرەڕای هەموو ئەو سەركەوتنانەی 
ئینگلیزیەكان و ئەڵمانیەكان لەدەریاو وشكایی 
سەدەی  بنەڕەتی  بەشێوەی  بەدەستیانهێنا، 
فەڕەنسی؛  بەسەدەیەكی  كرد  هەژدەهەمیان 
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وەكو  كە  فەڕەنسی  شۆڕشی  پێش  ئەویش 
ڕازان����دەوە،  س��ەدەی��ەی  ئ��ەم  كۆتایی  تاجێك 
شۆڕشێك كە ئێمە هێشتا لەئەڵمانیاو بەریتانیا 

هەوڵدەدەین بە دەرئەنجامەكانی بگەین.
ئ���ەم���ە ئ��ی��ت��ر ح���اش���اه���ەڵ���ن���ەگ���رە. ئ��ەگ��ەر 
كەسێكی  س����ەدەی����ەدا  ئ���ەم  ل���ەن���اوەڕاس���ت���ی 
نیشتەجێ  لەبەریتانیا  خ��وێ��ن��دەوار  بێگانەی 
بەرەو  سەرنجی  شتێك  لەهەر  زیاتر  بووایە، 
ئەویش  ڕادەك��ێ��ش��را؛  م��ەس��ەل��ەی��ەك��ەوە  الی 
چینی  گ��ەم��ژەی��ی  و  ئ��ای��ی��ن��ی  دەم����ارگ����رژی 
مامناوەندی »ڕێزداران«ی ئینگلیزی بوو. ئەو 
زەرورەت  بەپێی  بەدڵنیاییەوە  بێگانە  كەسە 
لەوە تێدەگەیشت. لەو كاتەدا ئێمە هەموومان 
ماتریالیست، یان النیكەم ئازادئەندێشێكی زۆر 
ئاسایی  ئ��ەوە  ئێمە  بۆ  ب��ووی��ن.  پێشكەوتوو 
باوەڕیان  ئینگلیزی  كەخوێندەوارەكانی  نەبوو 
هەبوو،  ئەفسانەییەكان  لەموعجیزە  بەزۆرێك 
»بۆكڵەند«  وەكو  بیۆلۆجیستەكانی  تەنانەت 
و »مانتێل« داتا زانستیەكانی خۆیان ئاوەژۆ 
سووكایەتیەكی  نەكا  ئ��ەوەی  بۆ  دەدا  نیشان 
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لەو  بكەن.  خەلقەت  ئەفسانەكانی  بە  ئەوتۆ 
بۆ  كە  بوو  نائاسایی  شتێك  ئێمە  بۆ  كاتەدا 
ئەوەیان  كەجەسارەتی  كەسانێك  دۆزینەوەی 
خۆیان  عەقڵی  ئایینیەكاندا  لەمەسەلە  هەبوو 
كەسانی  الی  بڕۆینە  دەبووایە  ب��ەرن،  بەكار 
پیسەكان«،  بەناو »ڕەوەی  یان  نەخوێندەوار 
واتە كرێكاران و سۆسیالیستەكانی الیەنگری 

ئۆئین .
بەاڵم لەو كاتە بەوالوە بەریتانیا بۆە واڵتێكی 
شارستانیەت. پێشانگای ١٨٥١ زەنگی مەرگی 
بەریتانیا  لێدا.  بەریتانیای  پەراوێزكەوتنی 
وردە وردە لەخواردن و خواردنەوە، لە داب 
نێونەتەوەیی  ب��ی��روڕادا  جیهانی  و  نەریت  و 
ب���وەت���ەوە، ت��ا ئ���ەو ڕادەی����ە ك��ە ه��ەم��ووم��ان 
ئاواتەخوازی ئەوەین هەرچی زۆرتر هەندێك 
لەداب و نەریتەكانی ئینگلیزی هەربەو ڕادەیە 
و  داب  هەندێك  كە  باوبكرێت  كیشوەردا  لە 
ئەو  تا  ب��اوە.  لەبەریتانیادا  كیشوەر  نەریتی 
ساالد«  »رۆن  گەشەی  كە  یەكالییە  ڕادەی��ە 
)كە تا پێش لە ١٨٥١ تەنها ئەریستۆكراتەكان 
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پەرەسەندنی  لەگەڵ  دەیانناسی(  ئەشراف  و 
بەرینی گومان لەالی دانیشتووانی كیشوەر بە 
مەسەلە ئایینیەكان هاتبووە ئاراوە؛ لەئێستادا 
ئەگەرچی  ك��ە  جێگایەك  گەیشتووەتە  ك��ار 
كەنیسەی  بەقەد  هێشتا  »ئاگنۆستیسیزم« 
بەقەد  بەاڵم  نەڕازاوەتەوە،  بەریتانی  دەوڵەتی 
فیرقەی »باپتیستەكان«  لەنێو خەڵكدا جێگای 
جێگاوشوێنێكی  الی��ەک��ەوە  ل��ەه��ەم��وو  ڕێ���زە. 
ب��ەرزت��ر ل��ە«س��وپ��ای پ��ی��رۆز« ی ب��ۆ خۆی 
دەتوانم  تەنها  هەروەها  ك��ردووە.  دەستەبەر 
حەقیقەتە  ئ��ەم  كە  بكەمەوە  بیر  ج��ۆرە  ب��ەو 
هەستی زۆر كەس دادەمركێنێتەوە كە لەدڵەوە 
بە  ب���اوەڕی  ب��ێ  گەشەكردنی  ل��ە  نەفرەتیان 
ئایین هەیەو بەو بۆنەوە بەداخەوەن. ئەویش 
ئ���ەوەی ك��ە ئ��ەگ��ەر ب��زان��ن ئ��ەم ب��ی��روڕای��ە كە 
خەبات  لەكوانووی  ب��ووەو  خ��اراو  بەتازەیی 
هاتۆتەدەر، وەكو زۆر كەلوپەلی بەكارهێنانی 
ڕۆژانەی دیكە سەرچاوەی دەرەكی و مۆركی 
بەپێچەوانەوە  بەڵكو  ن��ەب��ووە،  پێوە  ئەڵمانی 
دامەزرێنەرانی  ئینگلیزییەو  بناوانەكەی  بنچ و 
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لەمندااڵنی  س��اڵ  س��ەد  دوو  پێش  ئینگلیزی 
ئەمڕۆیان پێشكەوتووتر بوون.

بێجگە  »ئاگنۆستیسیزم«  لەراستیدا  ئایا 
بێت؟  چی  دەتوانێ  شەرمن  لەماتریالیزمێكی 
سروشت  بۆ  ئاگنۆستیسیستەكان  تێڕوانینی 
جیهانی  ت���ەواوی  ماتریالیستییە.  ب��ەت��ەواوی 
ه��ۆك��اری  ی��اس��اك��ان��ەو  ملكەچی  س��روش��ت��ی 
لەحاڵێكدایە  ئەوە  نییە.  ڕۆڵێكی  هیچ  دەرەكی 
ئەمە  بەگۆچانەوە  »ئاگنۆستیسیتەكان«  كە 
بەتیۆریەكەیان زیاد دەكەن: بەاڵم ئێمە ناتوانین 
لەودیوی  میتافیزیایەك  نەبوونی  یان  ب��وون 
جیهانێك بسەلمێنین كەدەیناسین. ئەم كۆت و 
كە  هەبێت  بایەخی  دەیتوانی  كاتێك  بۆ  بەندە 
ناپلئۆن كە  بەپرسیاری  ل��ەوەاڵم  »الپ��اڵس«  
)بەرهەمی  ئاسمان«دا  »میكانیزمی  لە  بۆچی 
ئەم ئەستێرەناسە گەورەیە( تەنانەت ناوێكیش 
بەوپەڕی  نەهاتووە،  جیهان  خولقێنەری  لە 
شانازیەوە وتی: من پێویستم بەو تیۆریە نییە. 
بەاڵم ئەمڕۆ كەئیدی لە ڕوانگەی ئێمە بۆ جیهان 
و تەكامولیدا هیچ جێگایەك بۆ خولقێنەر یان 
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بمانەوێت  ئەگەر  نەماوەتەوە.  دەسەاڵتدارێك 
گ��ەردوون��دا  ل��ەودی��وی  میتافیزیایەك  بوونی 
لەبنەڕەتدا  بۆچوونێكی  لەگەڵ  بەرچاو،  بێنینە 
ل��ەوە  ب����ەرەوڕوو دەب��ی��ن. بێجگە  ب��ەی��ەك  دژ 
بریندار  خەڵك  ئایینی  هەستی  من  بەباوەڕی 

دەكەین.
دان  »ئاگنۆستیستەكان«مان  لەوە  بێجگە 
بەوەدا دەنێن كە هەموو زانیاریەكی ئێمە پشتی 
بەو زانیاریانە بەستووە كە لەرێگەی هەستی 
بێنین،  بەدەستی  دەتوانین  الیەنەمانەوە  پێنج 
لەكوێوە  ئێمە  كە  دەڵێت  كاتدا  لەهەمان  بەاڵم 
درووس��ت  دیمەنێكی  هەستەكانمان  دەزانین 
ه��ەروەه��ا  دەك���ەن؟  پێشكەشمان  لەشتەكان 
كەسەبارەت  كاتێك  دەكاتەوە:  روون  بۆمانی 
قسە  تایبەتمەندیەكانیان  ی��ان  شتەكان  ب��ە 
یان  شتانە  ئەو  مەبەستی  لەراستیدا  دەك��ات، 
تایبەتمەندیەكانیان نییە كە ناتوانین بەشێوەی 
دیاریكراو لەسەریان زانیاری بەدەست بێنین، 
كاریگەریانەیە  ئ��ەو  مەبەستی  تەنها  بەڵكو 
دایدەنێن.  ئێمە  هەستی  لەسەر  شتانە  كەئەم 
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هەڵبەت ئەمە تێگەیشتنێكە كەزۆر دژوارە تەنها 
ب��ەرەوڕوو  لەگەڵی  هۆكارهێنانەوە  لەرێگەی 
ب��ی��ن��ەوە. ب����ەاڵم م���رۆڤ���ەك���ان پ��ێ��ش ل���ەوەی 
دەنواند.  لەخۆیان  پراتیكیان  بێننەوە،  هۆكار 
ب���وو«.  و ك��ردەوەی  »ل��ەس��ەرەت��ادا پراتیك 
عاقڵی مرۆڤ  لەوەی  پێش  مرۆڤەكان دەمێك 
كردبوو.  چارەسەری  بكات،  كەشف  كێشەكە 
بەواتایەكی دی تامی هەڵوا لەڕێگەی چێشتنیەوە 
بەپێی  كەئێمە شتەكان  لەكاتێكدا  بەدەستدێت. 
مەسرەفی  بۆ  هەستیارەكانیان  تایبەتمەندیە 
خۆمان بەكار دەبەین، لەهەمان كاتدا دروستی 
خۆمان  هەستی  تێگەیشتنی  نادروستی  یان 
ئەگەر  تاقیكردنەوەوە.  نێو كوانووی  دەخەینە 
ق���ەزاوەت  ب��ن،  ن��ادروس��ت  تێگەیشتنانە  ئ��ەم 
قابلیەتی  ب��ە  س���ەب���ارەت  ح��وك��م��ەك��ەم��ان  و 
زەرورەت  بەپێی  شتانەش  ئەم  بەكارهێنانی 
بۆ  هەوڵەكانمان  و  دەردەچ��ێ��ت  ن��ادروس��ت 
چارەهەڵنەگر  بەشێوەیەكی  بەكارهێنانیشی 
بەاڵم  دەبێتەوە.  ب���ەرەوڕوو  شكست  لەگەڵ 
كە  دەبینین  بگەین،  خۆمان  بەئامانجی  ئەگەر 
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ئەم شتە لەگەڵ بیركردنەوەی ئێمەدا دێتەوەو 
ك��ەچ��اوەڕوان��ی��م��ان  دێ��ت  ك��ارێ��ك  لەئەستۆی 
دەكرد. كەوایە ئەوە خۆی هۆكارێكی پۆزەتیڤە 
تێگەیشتنی  چوارچێوەیەدا  لەم  كە  ئەوەی  بۆ 
ل��ەگ��ەڵ  ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ەك��ان��ی  و  ل��ەش��ت  ئێمە 
حەقیقەتی سەربەخۆ لەئێمە هاوتەریب دەبێت. 
بزانین كەهەڵەمان  بەپێچەوانەوە  ئەگەر  بەاڵم 
لە  ناچێت كە  ك��ات زۆری پێ  ئ��ەو  ك���ردووە، 
هۆكاری هەڵەكەشمان تێدەگەین. ئێمە دەبینین 
كەتاقیكردنەوەكانمان  تێگەیشتنانەی  ئ��ەو 
رووكەشی  و  سەقەت  یان  پێویستبوو  پشتی 
ب���وون ی��ان ب��ەش��ێ��وەی��ەك ل��ەش��ێ��وەك��ان هیچ 
لەگەڵ  بابەتەكەوەو  بە  نەبووە  پێوەندیەكیان 
دیكە  تێگەیشتنەكانی  دەرئ��ەن��ج��ام��ەك��ان��ی 
خۆمان  هەستی  كە  كاتێك  تا  ب��وون.  تێكەڵ 
و  بكەین  پ��ەروەردە  درووس��ت  بەشێوەیەكی 
ك��ردەوەی خۆمان  و شێوەكانی  ببەین  بەكار 
كە  دابنێین  تێگەیشتنانە  ئەو  لەچوارچێوەی 
كراوەتەوە،  تاقی  دراوەو  ئەنجام  بەدروستی 
سەركەوتنەكانی  ك��ە  دەردەك���ەوێ���ت  ب��ۆم��ان 
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هۆكاری  ئێمە  لەكارەكانی  سەرچاوەگرتوو 
ناوەرۆكی  تێگەیشتنەكان  نێوان  تەبابوونی 
بابەتی شتە هەستیارەكانە. تا ئەو جێگای كە 
تا بەئەمڕۆ دەزانین تەنانەت لە یەك بابەتیشدا 
كە  بگەین  دەرئەنجامە  ب��ەو  نەبووین  ناچار 
لە  زانستیمان  ك��ۆن��ت��رۆڵ��ك��راوی  تێگەیشتنی 
لەجیهانی  بیركردنەوەیەك  ئێمەدا  مێشكی 
لەگەڵ  لەناوەرۆكدا  كە  پێكهێنابێت،  دەرەوەی 
حەقیقەت نەهاتبێتەوە، یان ئەوەی كە لەنێوان 
جیهانی دەرەوەو تێگەیشتنی هەستی ئێمە لێی 

بەشێوەی زاتی ناتەباییەك بوونی هەبێت.
بەاڵم ئێستا »ئاگنۆستیستێك« كە الیەنگری 
»كانتیزمی  نوێیە دەڵت؛ بەڵێ ئەوە راستە كە 
لەشتەكان  بەدروستی  بتوانین  لەوانەیە  ئێمە 
لەرێگەی  ب��ەاڵم  بكەین،  دەركیان  و  تێبگەین 
فیكریەوە  ی��ان  هەستیی  پ��ڕۆس��ەی��ەك��ی  هیچ 
زاتی شت  تێبگەین.  لەخودی شتەكە  ناتوانین 
لەتواناییەكانی  واوەت��ر    )Ding an sich(
ئێمە بۆ ناسینیەتی و ناتوانین بیناسین. هێگڵ 
ب��ەو مەسەلە  ل��ەوە وەاڵم���ی  م��اوەی��ەك پێش 
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تایبەتمەندیەكی  كەهەموو  كاتێك  داب��ووەوە. 
شتێكی دیاریكراو بناسین خودی شتەكە یان 
زاتی شتەكەشمان ناسیوە. ئەوەی دەمێنێتەوە 
تەنها ئەو حەقیقەتەیە كە ئەو شتە سەربەخۆ 
ئێمە  كە هەستی  كاتێك  هەیەو  بوونی  لەئێمە 
حەقیقەتی روون كردەوە، ئەوەالی دیكە، واتە 
زاتی شتی نەناسراوی كانتیش دەرك دەكەین. 
ئەمڕۆ تەنها دەتوانین ئەوەی پێ زیاد بكەین 
مرۆڤ  ناسیاوی  »كانت«دا  لەسەردەمی  كە 
ڕادەی���ە  ئ��ەو  ت��ا  سروشتیەكان  شتە  ل��ەگ��ەڵ 
لەسەرەتای رێگای خۆیدا بوو كە پێیان وابوو 
دیاردەیەكدا  و  شتێك  شتێكدا  ه��ەر  لەپشت 
لەوە  ب��ەاڵم  هەیە.  ن��ادی��ار  و  تایبەت  زاتێكی 
بەوالوە ئەو شتانەی پێیان وابوو قابلی دەرك 
زەبەندی  و  زۆر  پێشكەوتنی  لەرێگەی  نین، 
زان��س��ت��ەوە ی��ەك ل���ەدوای ی��ەك دەرك��ك��راوە، 
ش��ی��ك��راوەت��ەوەو ل���ێ���ك���دراوەت���ەوە، ل���ەوەش 
هێنراوەتەوە.  ب��ەره��ەم  سەرلەنوێ  گرینگتر 
نانانسین  شتێك  بڵێین  ناتوانین  بەدڵنیاییەوە 
یەكەمی  لەنیوەی  دێنین.  بەرهەمی  كەخۆمان 
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ئەم سەدەیەدا )سەدەی نۆزدەهەم( بوونەوەرە 
شتانە  ئەم  لەجۆری  كیمیا  بۆ  ئۆرگانیكەكان 
رازاوی بوون، بەاڵم ئەمڕۆكە ئیدی فێر دەبین 
و  كیمیاییەكان  توخمە  لە  بەكەڵكوەرگرتن  كە 
بەبێ یارمەتی پڕۆسە ئۆرگانیكەكان بەرهەمی 
كاتێك  رایدەگەیەنێت:  ن��وێ  كیمیای  بێنین. 
دەتوانی  ناسی،  شتێكت  كیمیایی  پێكهاتەی 
گۆڕینی  لەرێگای  و  توخمەكانی  بەیارمەتی 
پێكهاتەكانیەوە بەرهەمی بێنیتەوە. ئێستا زۆر 
بەرزترین  پێكهاتەی  ب��ەوردی  دووری��ن  لەوە 
پڕۆئیدی  واتە مەوادی  ئۆرگانیكەكان،  توخمە 
بناسین. بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە كە نەتوانین 
)ئەگەرچی پاش چەندین سەدە( ئەم ناسیاویە 
ئەو  بەیارمەتی  بتوانین  و  بێنین  ب��ەدەس��ت 
ناسینە ئالبۆمینی ساختە بەرهەم بێنین. كاتێك 
دەتوانین  كاتدا  لەهەمان  بگەین  قۆناغە  بەم 
چونكە  بێنین،  ب��ەره��ەم  ئۆرگانیكیش  ژیانی 
ژی��ان  ش��ێ��وەی  ئاڵۆزكاوترین  و  س��ادەت��ری��ن 
ئاسایی  ژیانی  شێوەی  لە  بێجگە  نییە  شتێك 

مەوادی ئالبۆمینی.
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بەاڵم كاتێك كە »ئاگنۆستیسیستەكەمان« 
ڕاگەیاند،  خ��ۆی  ڕووك��ەش��ی��ەی  گومانە  ئ��ەم 
مانا  ت��ەواو  ماتریالیستێكی  وەك��و  ك��ات  ئ��ەو 
ك��ە ل��ەڕاس��ت��ی��ش��دا وای����ە، ق��س��ەو ك���اردەك���ات. 
ئێمە  جێگایەی  ئ��ەو  ت��ا  بڵێت:  ل��ەوان��ەی��ە  ئ��ەو 
شێوەیەی  بەو  یان  بزووتن  م��ادەو  دەزانین 
نە  و  پێكدێت  ن��ە  وزەن،  دەوت��رێ��ت،  ئ��ەم��ڕۆ 
ئەوە  بۆ  هۆكارێك  هیچ  بەاڵم  دەچێت،  لەنێو 
نادیاردا  لەسەردەمێكی  بڵێین  كە  نییە  بوونی 
دانپێدانانە  ئەم  ئەگەر هەوڵبدەین  ئەفرێنراون. 
سەبارەت بە بابەتێكی دیاریكراو لەدژی خۆی 
بەكارببەین، بە خێرایی ناچارماندەكات بێدەنگە 
بكەین. چونكە لەهەمان كاتدا بەشێوەی گشتی 
ئیمكانی بوونی رۆح قەبووڵ دەكات، بەشێوەی 
دەك���ات���ەوە.  رەت  ئیمكانە  ئ���ەو  دی��اری��ك��راو 
دەزانین  ئێمە  جێگایەی  ئ��ەو  تا  دەڵ��ێ��ت:  ئ��ەو 
و دەت��وان��ی��ن ب��زان��ی��ن، گ����ەردوون خ��ال��ق یان 
دەسەاڵتدارێكی نییە. تا ئەو جێگایەی بابەتەكە 
پێوەندی بە ئێمەوە هەیە دەبێ بڵێین كە ئێمە 
پێمان وایە مادەو وزە نە خەلق دەكرێن و نە 
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لەنێو دەچن. بەبۆچوونی ئێمە بیر شێوەیەك 
دەگرێت،  س��ەرچ��اوە  لەمێشكەوە  ل��ەوزەی��ەو 
ئەوەی ئێمە دەیزانین لەكۆتاییدا بەوێ دەگات 
كۆمەڵێك  دەسەاڵتی  لەژێر  مادی  جیهانی  كە 
پێیە  ب��ەم  هیتر،  و  هیتر  نەگۆڕدایەو  یاسای 
واتە  لێكۆڵەرە،  ئاگنۆستیستێك  كە  كاتێك  تا 
كاتێك  ماتریالیستە،  كەدەناسێت،  دەزان��ێ��ت 
لەبواری كاری خۆی دەردەچێت، واتە دەچێتە 
نەبوونی  نییە،  خ��ۆی  ك��ەم��اڵ��ی  ن��اوچ��ەی��ەك 
زمانی  سەر  وەردەگێڕێتەوە  خۆی  وشیاری 
لەسەر  »ئاگنۆستیسیزم«ی  ناوی  و  یۆنانی 

دادەنێت )و پەنا بۆ خولقێنەر دەبات.و(.
ئ��ەم��الو  ب��ێ  ش��ت  ی���ەك  رووەوە  ل��ەه��ەر 
ئاگنۆستیسیست  ئ��ەگ��ەر  ت��ەن��ان��ەت  ئ��ەوالی��ە: 
»ئاگنۆستیسیزمی  ناوی  نەمدەتوانی  بوومایە، 
مێژوویی  ڕوان��گ��ەی��ەك��ی  ل��ەس��ەر  م��ێ��ژووی��ی« 
گۆڕێ.  هێناومەتە  نامێلكەیەدا  لەم  كە  دابنێم 
ئایینی  كەسانی  بەدڵنیاییەوە  وابكەم  ئەگەر 
بە  ئاگنۆستیسیستەكان  و  پ��ێ��دەك��ەن��ن  پ��ێ��م 
ئابرا  لێدەكەن،  پرسیارم  س��ەرس��ووڕم��ان��ەوە 
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دەتەوێ گاڵتەمان پێ بكەیت!؟ هەر بەم بۆنەوە 
هیوادارم »ڕێزداران«ی ئینگلیزی كە لەئەڵمانیدا 
»فیلیستریزم«یان پێدەڵێن زۆر بارگران نەبن 
وەك��و  ئینگلیزیشدا  لەزمانی  م��ن  ك��ە  ل���ەوەی 
زۆرێك لەزمانەكانی دیكە ڕستەی »ماتریالیزمی 
لە  تێگەیشتن  دیاریكردنی  ب��ۆ  م��ێ��ژووی��ی«م 
ئەم  بەكاربردووە.  جیهان  مێژوویی  پڕۆسەی 
تێڕوانینە پێیوایە سەرچاوەو هێزی بزوێنەری 
گرینگە  رووداوە  هەموو  چ��ارەن��ووس��س��ازی 
مێژووییەكان لەدوایین لێكدانەوەدا لەتەكامولی 
لە  گۆڕانكاری  لەپێكهاتنی  كۆمەڵگە،  ئابووری 
هەر  مامەڵەدایەو  و  بەرهەمهێنان  شێوەكانی 
بەسەر  كۆمەڵگە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەمەش 
چینی جۆراوجۆر دابەش بكرێت و خەباتی ئەم 

چینانە لەدژی یەكترینی لێدەكەوێتەوە.
لەوانەیە ئەم لێكتێگەیشتنە الیەنی زۆرتریش 
بەڵگەوە  ب��ە  ك��ە  كاتێك  ب��گ��رێ��ت،  ب��ەخ��ۆی��ەوە 
نیشانیدەدەم ماتریالیزمی مێژوویی تەنانەت بۆ 
فیلیسترەكانی »رێزدار«ی ئینگلیزیش بەكەڵكە. 
كە  ك��ردووە  ڕاستییە  بەو  ئاماژەم  پێشتر  من 
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لەچل، یان پەنجا ساڵ لەوەپێشدا هەر كەسێكی 
بیانی كە لەبەریتانیادا نیشتەجێ بووایە، لەگەڵ 
شتێكی ناخۆشدا بەرەوڕووبووە كە نەزانی و 
كورتبینی ئایینی چینی مامناوەندی »ڕێزدار«ی 
پێدەڵێن. لێرەدا دەیسەلمێنم كە لەو كاتەدا چینی 
كە  ئەوەندەش  بەریتانیا  ڕێ��زداری  مامناوەندو 
گەمژە  بیانی،  رووناكبیری  ب��ەرچ��او  دەه��ات��ە 
نەبووە. مەیلە ئایینیەكانی لەسەر بنەمای مادی 

شی دەكرێتەوەو تەوزیحی مادییان هەیە.
كاتێك كە ئەوروپا لەسەدەكانی ناوەڕاست 
هاتەدەرەوە، بۆرژوازی لە گەشەدا لەشارەكاندا 

هێزێكی شۆڕشگێڕ بوو.
لەیاسای  ك���ەب���ۆرژوازی  جێگاوشوێنێك 
بنەڕەتی سەدەكانی ناوەڕاستی و فیۆدالیزمدا 
دەستەبەری كردبوو، لەچاو هێزی ڕۆژ لەدوای 
ڕۆژ روو لەزیادبوونی لەئابووری بەرتەسك 
بوو. گەشەی ئازادانەی بۆرژوازی ئیتر لەگەڵ 
سیستمی دەرەبەگایەتی نەدەهاتەوە، هەر بەو 
دەب��ووا  دەرەبەگایەتی  سیستمی  بۆنەشەوە 

لەنێو بچووایە.
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گ��ەورەی  و  نێونەتەوەیی  ناوەندی  ب��ەاڵم 
رۆمی- كەنیسەی  دەرەبەگایەتی،  سیستمی 
ك��اس��ۆل��ی��ك��ی ب�����وو. ك��ەن��ی��س��ە س������ەرەڕای 
ه��ەم��وو ش���ەڕە ن��اوخ��ۆی��ی��ەك��ان��ی، ئ��ەوروپ��ای 
گ��ەورەی  لەگشتێكی  فیۆدالیزەی  ڕۆژئ���اوای 
لەگەڵ  هێزە  ئەم  دەك��رد.  یەكگرتوو  سیاسیدا 
ئۆرتۆدۆكسەكانی یۆنانی و كۆمەڵگەی ئیسالمی 
بنەڕەتی  ی��اس��ای  كەنیسە  ب��وو.  لەناكۆكیدا 
پیرۆزی  موتفەڕكی  ل��ەگ��ەڵ  دەرەب��ەگ��ای��ەت��ی 
بەزەیی »الهی« تێكەڵ دەكرد. لەسەر بنەمای 
پێوەندیەكی  زنجیرە  دەرەبەگایەتی  سیستمی 
بێجگە  پێكهێنابوو.  خ��وارەوەی  بۆ  لەسەرەوە 
دەرەبەگ  بۆ خۆی گەورەترین  كەنیسە  لەوە 
بوو، چونكە النیكەم یەك لەسەر سێی سەرجەم 
مڵكەكانی كاسۆلیكەكان هی كەنیسە بوو. بەم 
بۆنەشەوە لەهەر واڵتێكدا پێش لەوەی بتوانی 
دەبوایە  دەرەبەگایەتی،  سەر  بكەیتە  هێرش 
كەنیسە  پ��ی��رۆزی  و  ن��اوەن��دی  رێ��ك��خ��راوی 
بۆرژوازی  بەپەیدابوونی  بەاڵم  تێكبشكێنێت، 
گەشەی مەزنی زانستەكان هەنگاو بە هەنگاو 
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ئەستێرەناسی،  زانستی  پەیداكرد.  تەكامولی 
فیسیۆلۆژیا  و  ت��وێ��ك��اری  ف��ی��زی��ا،  میكانیك، 
سەرلەنوێ كەوتنەكار. بۆرژوازی بۆ گەشەی 
لەزانستێك  خۆی  پیشەسازی  بەرهەمهێنانی 
شتە  تایبەتمەندی  ك��ە  وەردەگ�����رت  كەڵكی 
هێزەكانی  ك��اری  ش��ێ��وەی  و  سروشتیەكان 
سروشتی لێكدەدایەوە، بەاڵم زانست هەتا ئەو 
كاتە خزمەتگوزاری ئەڵقە لەگوێی كەنیسە بوو 
ببەزێنێت  سنوورانە  ئەو  نەبوو  ئیجازەی  و 
كە ئایین بۆی دیاریكردبوو؛ بەكورتی هەموو 
كاتەدا  لەو  نەبوو.  زانست  تەنها  بوو،  شتێك 
زانست لەدژی كەنیسە راپەڕیبوو، بۆرژوازی 
بۆنەشەوە  بەو  هەر  بوو.  بەزانست  پێویستی 

لەو راپەڕینەدا بەشدار بوو.
ل��ێ��رەدا تەنها ئ��ام��اژە ب��ەدوو خ��اڵ دەك��ەم 
گەشە  لەحاڵی  ب��ۆرژوازی  دەدات  كەنیشانی 
ئەوكات  كەنیسەی  لەگەڵ  زەرورەت  بەپێی 
بۆ  بەسە  ئەمە  ب��ەاڵم  ناكۆكییەوە،  دەك��ەوت��ە 
كە  چینێك  ی��ەك��ەم،  ك��ە  ئ���ەوەی  سەلماندنی 
لەدژی دەسەاڵتی  لە خەبات  لەهەموان  زیاتر 
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ئەو  ه��ەر  ب��ەش��دارب��وو،  كاسۆلیك  كەنیسەی 
هەر  ك��ات��ەدا  ل��ەو  دووەم،  ب���ۆرژوازی���ەب���وو؛ 
خەباتێك لەدژی دەرەبەگایەتی بكەوتایەتەڕێ 
بۆنی  و  رەن��گ  چارەهەڵنەگر  بەشێوەیەكی 
و  دەگ��رت  بەخۆیەوە  ئایینی  ل��ەدژی  خەبات 
كەنیسە  ل��ەدژی  یەكەمدا  لەقۆناغی  دەب��وای��ە 
خەبات بكات. بەاڵم كاتێك كە زەنگی خەبات 
لەالیەن زانكۆكان و بازرگانەكانی دانیشتووی 
چارەهەڵنەگر  بەشێوەیەكی  لێدرا،  ش��ارەوە 
ئەم خەباتە لەنێو جەماوەری گوندنشین، واتە 
مان  لەبەر  جێگایەكدا  لەهەموو  كە  جوتیاران 
سیستمی  ل��ەدژی  سەرسەختان  نەمانیان  و 
ئایینی  دەرەب���ەگ���ی  بەتایبەتی  و  ئ��اغ��اوات��ی 

خەباتیان دەكرد، دەنگێكی زۆری دایەوە.
خەباتی مەزنی بۆرژوازی ئەوروپا لەدژی 
دەرەب��ەگ��ای��ەت��ی ل��ەس��ێ ش���ەڕی چ��ارەن��ووس 

سازدا تەركیزی كرد.
شەڕی یەكەم، شەڕێكە كە لەئەڵمانیا ئێمە 
پێدەڵێین. دوو ڕاپەڕینی  »ڕیفۆرماسیۆن«ی  
»لۆسەر«  بەبانگەوازی  وەاڵم��ی��ان  سیاسی 
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ل���ەدژی كەنیسە دای����ەوە. س��ەرەت��ا  ب��ۆ ش��ەڕ 
وەاڵمیان  خ��وارەوە  ئەشرافی   ١٥٢٣ لەساڵی 
زیكینگێن«  ف��ۆن  »ف��ران��ت��س  ب��ەڕێ��ب��ەرای��ەت��ی 
دایەوەو دواتر لەساڵی ١٥٢٥ جەنگی گەورەی 
»لۆسەر«  بەبانگهێشتی  وەاڵم��ی  جوتیاری 
دایەوە. ئەم بزووتنەوە سیاسیانە هەر دووكیان 
هێزێك  شێلگیرنەبوونی  ه��ۆی  بە  گشتی  بە 
ڕووداوەكاندا  ڕەوتی  لە  لەهەموان  زیاتر  كە 
بەشداربوو، واتە بۆرژوازی، سەركوت كران.

هۆكارەكانی  نییە  ئەوەمان  مەجالی  لێرەدا 
لێكۆڵینەوە.  و  باس  بەر  بخەینە  ڕاڕاییە  ئەم 
ل��ەم ك��ات��ە ب��ەو الوە خ��ەب��ات��ەك��ە ن��اوەڕۆك��ی 
ڕاستەقینەی خۆی لەدەستداو بوو بەملمالنێی 
هێزی  و  ش��ازادەك��ان  یەكەی  بە  یەكە  نێوان 
پاشایەتی مەركەزی. ئاكامی ئەم رەوتە بووە 
ه��ۆی ئ���ەوەی ك��ە ن��اوی ئەڵمانیا ب��ۆ م��اوەی 
چاالكی  گەالنی  لیستی  لەنێو  ساڵ  دووس��ەد 
سیاسی البرا، بەاڵم لەهەمان كاتدا »لۆسەر« 
كە  ئایینەی  ئەو  هەر  پێكهێنا،  نوێی  ئایینێكی 
م��ەش��روت��ەی رەه��ا خ��وازی��اری ب��وو. هێشتا 
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لۆتێریزم  لەقەبووڵكردنی  زۆر  م��اوەی��ەك��ی 
ڕۆژه��ەاڵت��ی  ب��اك��ووری  جوتیارانی  ل��ەالی��ەن 
ئەڵمانیاوە تێپەڕ نەبوبوو كە ئەم پیاوە ئازادانە 

بوون بە سێڕف )رەعیەت(.
بەاڵم لەو جێگایەدا كە لۆتێر سەركەوتوو 
مەكتەبی  س���ەرك���ەوت.  »ك��ال��وی��ن«  ن��ەب��وو، 
جەسوورترین  خواستی  ل��ەگ��ەڵ  »ك��ال��وی��ن« 
ب���ۆرژواك���ان���ی ئ���ەو س���ەردەم���ە دەه���ات���ەوە. 
ڕەنگدانەوەی  ئەو  مەرحەمەتاوی  هەڵبژاردنی 
یان  كەسەركەوتن،  بوو  ڕاستییە  ئەو  ئایینی 
و  بازرگانی  لەجیهانی  دەرچ��وون  مایەپووچ 
تاكەكان  ژێردەستی  و  چاالكی  بە  كێبڕكێ 
بارودۆخی  بە  پێوەندی  بەڵكو  نییە،  وابەستە 
نەئیرادەو  پێیە  »بەم  هەیە.  لەوان  سەربەخۆ 
دەسەاڵتدارەكان،  هێزە  بەڵكو  كەس،  هەوڵی 
چ��ارەن��ووس  ماونەتەوە  نەناسراو  ئ��ەوان��ەی 
س�����ازن. ئ���ەم ڕای����ە ب��ەت��ای��ب��ەت��ی س���ەب���ارەت 
ئەو  ئابووریەكانی  گۆڕانكاریە  بەسەردەمی 
كەرێگاوبانەكان  سەردەمێك  دەهاتەوە،  كات 
و ناوەندە بازرگانیەكانی كۆن جێگای خۆیاندا 
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كە  نوێ، سەردەمێك  ناوەندی  و  بەڕێگاوبان 
ب��ەرەوڕووی  هندستان  ئەمریكاو  دەرگاكانی 
ئایەتە  پیرۆزترین  تەنانەت  كرایەوەو  جیهاندا 
نوقرە  و  ئاڵ�تون  بەهای  وات��ە  ئابووریەكان، 
لەگەڵ نەوەسان و شكست بەرەوڕوو بووەوە. 
بێجگەلەوە، پێڕەوی ناوخۆی كەنیسەی كالوین 
كۆماریخوازانە  و  دیموكراتیك  ت���ەواوی  بە 
بوو، بەاڵم لەجێگایەكدا كە مەڵبەندی »الهی« 
ب��وب��وو ب��ە ج��م��ه��وری، ئ��ای��ا دەوڵ��ەم��ەن��دان��ی 
خ��زم��ەت��ك��اری  هێشتا  دەی��ان��ت��وان��ی  ج��ی��ه��ان 
بمێننەوە؟  دەرەبەگەكان  و  پاپ  و  پاشاكان 
شازادە  لەدەستی  ئەڵمانیا  لۆتێریزمی  ئەگەر 
بچوكەكانی ئەڵمانیابوو بە ئامرازێكی بە كەڵك، 
كالوینیزم، كۆماری هۆڵەنداو كۆمەڵێك حزبی 
كۆماریخوازی بەهێزی لەبەریتانیاو بەتایبەتی 

لەسكاتلەند پێكهێنا.
ب�����ۆرژوازی تیۆری  دووەم���ی���ن ڕاپ��ەڕی��ن��ی 
كالوینیزمدا  لە  ئامادە  بەشێوەی  خەباتەكەی 
دۆزییەوە. ئەم ڕاپەڕینە لەبەریتانیا بەڕێوەچوو، 
ب��������ۆرژوازی ش����ار ه��ێ��زی ب���زوێ���ن���ەری ئ��ەو 
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ڕاپەڕینەبوو، لەگوندەكاندا جوتیارانی مامناوەند 
جێگای  گەیاند.  ب��ەس��ەرك��ەوت��ن  خەباتەكەیان 
سەرسووڕمانە كە لەهەر سێ شۆڕشی مەزنی 
خەباتەكەیان  سوپای  جوتیاران  ب��ۆرژوازی��دا 
كەپاش  چینێكن  جوتیارانە  ئەم  هەر  پێكدەهێنا؛ 
بەدەستهێنانی سەركەوتن لەبەرەكەتی دەسكەوتە 
هەموان  لە  زیاتر  سەرمایەداری  ئابووریەكانی 
كرامۆڵ   پاش  دەردەچ��ن. سەد ساڵ  مایەپووچ 
زۆر  ڕادەیەكی  تا  بەریتانیا  جوتیاری  سوپای 
لەنێوچوبوو، بەاڵم تەنها بەهۆی دەستێوەردانی 
سوپای جوتیاری و كرێكارانی شارەوەبوو كە 
خەباتەكە تادوایین قۆناغی درێژەی پەیدا كردو 

»كارڵی یەكەم« لەگیوتین درا.
تەنانەت  بتوانێت  ئ��ەوەی  بۆ  ب���ۆرژوازی 
ئ���ەو كاتی  دەس��ك��ەوت��ەك��ان��ی س��ەرك��ەوت��ن��ی 
بوو شۆڕش   پێویستی  گیرفانی،  بخاتە  خۆی 
لەئامانجەكەی خۆی واوەتر بچێت، هەر وەكو 
وادێتە  لەئەڵمانیا.   ١٨٤٨ لەفەڕەنساو   ١٧٩٣
بەرچاو كە بەراستی ئەمە یاسایەكی تەكامولی 

كۆمەڵی بۆرژوازییە.
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ئەم چاالكییە كە لەڕادەبەدەر شۆڕشگێڕانە 
ب�����وو، ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی چ���ارەس���ەرن���ەک���راو 
زۆر  ئەویش  كە  بەدواوەبوو  كاردانەوەیەكی 
پاش  دی��اری��ك��راوب��وو.  ئامانجی  ل��ە  واوەت����ر 
سەرئەنجام  داب���ەز  و  هەڵبەز  زن��ج��ی��رەی��ەك 
زەم��ی��ن��ەی��ەك��ی ن���وێ ب��ەدەس��ت��ه��ات ك��ە ب��وو 
بە  قۆناغە  ئەم  دواتر.  تەكامولی  بەدەستپێكی 
هەیمەنەی مێژووی بەریتانیا كە فیلێسترەكان 
ناوەو  لەسەر  گ��ەورە«ی��ان  »راپەڕینی  ن��اوی 
تاڕادەیەك  بەرووداوێكی  ئەوە  دوای  خەباتی 
كە  پێهات  كۆتایی   ١٦٨٩ لەساڵی  ب��چ��ووك 
م��ێ��ژون��ووس��ان��ی ل��ی��ب��راڵ ن���اوی »ش��ۆڕش��ی 

شانازی«یان لەسەر ناوە.
س��ازش��ی  ب����زاوت  دەستپێكی  س���ەرەت���او 
نێوان بۆرژوازی لە گەشەداو خاوەن زەوییە 
لەو  كە  دەرەبەگانە  ئەم  ب��وو.  دەرەبەگەكان 
س��ەردەم��ەدا وەك��و ئ��ەم��ڕۆ »ئ��ەش��راف«ی��ان 
لەسەروبەندی  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  پێدەوترا، 
ب���وون چ��ی��ن��ێ��ك��داب��وون ك��ە م���اوەی���ەك دوات���ر 
ئ��ەوە  ب����ەرەو  ل��ەف��ەڕەن��س��ا  فیلیپ«  »ل��وی��ی 
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نەتەوەیی.  بۆرژواكانی  یەكەمین  واتە  چوو: 
بەختی بەریتانیا لەوەدابوو كە ئەریستۆكراتە 
دەرەبەگەكانی كۆن لەشەڕەكانی گوڵی سوردا 
یەكترییان  و  دەهاتن  بەشەڕ  یەكترین  لەگەڵ 
ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  جێگرەكانیان  دەك��وش��ت. 
كۆنانە  بنەماڵە  ئەو  ئازادی  زۆربەیان خەڵكی 
بوون، بە هۆی ئەوەی بنەچەو بناوانێكیان بۆ 
لقی زۆر الوەكی تری ئەو بنەمااڵنە دەگەڕایەوە، 
كۆمەڵێكی نوێیان پێكدەهێنا. داب و نەریت و 
فیۆدالی:  تاكو  بوو  بۆرژوایی  زۆرتر  مەیلیان 
بە  پارەیان دەناسی و  بەهای  بەباشی  ئەوان 
لەرێگەی  جوتیار  سەدان  البردنی  لەسەركار 
هەوڵیاندا  م���ااڵت���ەوە،  و  م��ەڕ  بەكارهێنانی 
بەشی  و  ب��ك��ەن  زۆرت���ر  مالیكانە  ق��ازان��ج��ی 
جوتیاران لەوەش هەیە كەمتر بكەن. »هێنری 
دەستبەسەرداگرتنی  ل��ەڕێ��گ��ەی  ه��ەش��ت��ەم« 
م��ڵ��ك��ەك��ان��ی ك��ەن��ی��س��ەوە ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك��ی ب��ەری��ن 
هێنری  پێكهێنا.  زەوی  خ��اوەن  ل��ەب��ۆرژوازی 
بەدەستبەسەرداگرتنی مڵكە گەورەكان لەالیەن 
دەوڵەتەوە هەتا كۆتایی سەدەی هەڤدەهەمیش 
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ماڵێك  بەوەها دەرئەنجامێك گەیشت؛ مڵك و 
ك��ە ب��ەم��زوان��ە ب��ە ب���ۆرژواك���ان دراب����وو. بەم 
ئیتر  ح��ەوت��ەم«ەوە  »هانری  لەكاتی  هۆیەوە 
پێشیان  تەنها  نە  بەریتانیا  ئەریستۆكراتەكانی 
بەگەشەی بەرهەمهێنانی پیشەسازی نەدەگرت، 
بەباشی  دەدا  هەوڵیان  بەپێچەوانەوە  بەڵكو 
كەڵكی لێوەربگرن و بەهرەی مالكانەی خۆیان 
لەمالكە  بەشێك  بەپێچەوانەوە  بكەن.  زیاتر 
و  ئابووری  بەرژەوەندی  بەهۆی  گەورەكان 
سیاسی خۆیانەوە بەردەوام ئامادەبوون لەگەڵ 
پیشەسازی  و  دارای��ی  ب���ۆرژوازی  ڕێبەرانی 
هاریكاری بكەن. سازشی ساڵی ١٦٨٩ لەسەر 
ئەم بناغە ساكارە بەكردەوە دەرهات. زۆرترین 
پایەكانی  پلەو  وات��ە  سیاسییەكان،  غ��ەرام��ە 
و  زۆر  موچەی  و  كار  بێ  داهاتی  دەوڵەتی، 
لەبەردەستی  بارودۆخێكدا  لە  تەنها  زەبەند، 
بە  كە  دەمایەوە  زەوی��دا  گ��ەورەی  خاوەنانی 
ئابووری  بەرژەوەندی  بە  سەرنجییان  باشی 
و  بەرهەمهێنەر  دارای���ی،  مامناوەندی  چینی 

بازرگانی بدایە.
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لەو  تەنانەت  ئابووریە  بەرژەوەندییە  ئەم 
گ��ەورە  ب��وو  كەپێویست  ئ��ەوەن��دەی  كاتەشدا 
گشتی  سیاسەتی  لێكدانەوەدا  لەدوایین  بوو، 
واڵت لەسەر ئەو بناغەیە دیاری دەكرا. لەسەر 
مەناقەشە  دەیانتوانی  الوەكیەكان  مەسەلە 
بەباشی  ئەشرافی  ئۆلیگارشی  ب��ەاڵم  بكەن، 
چەندە  تا  ئابووریەكەی  كەگەشەی  دەیزانی 
بەگەشەی ئابووری بۆرژوازی پیشەسازی و 

بازرگانی وابەستەیە.
ل���ەم ك��ات��ە ب�����ەوالوە ب������ۆرژوازی بەشی 
ن���اس���راوی چینی  ب��ەف��ەرم��ی  ل��ەس��ەرەخ��ۆ و 
هاوبەشی  خاڵی  بوو.  بەریتانیا  دەسەاڵتداری 
ب������ۆرژوازی ل��ەگ��ەڵ ت��ووێ��ژەك��ان��ی دی��ك��ەی 
هەموویان  كە  ل��ەوەداب��وو  دەس��ەاڵت��دار  چینی 
و  زەبر  داسەپاندنی  لە  خۆیان  بەرژەوەندی 
كرێكاران  بەرینی  جەماوەری  بەسەر  زەنگ 
خاوەن  یان  بازرگان  دەدی.  زەحمەتكێشدا  و 
ك��ارخ��ان��ە ل��ەب��ەران��ب��ەر خ��زم��ەت��گ��وزارەك��ان، 
جێگاوشوێنی  پادۆكانیاندا  و  فەرمانبەران 
ئاغایان هەبوو یان بەو جۆرەی كە تاماوەیەك 
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ل��ەوەپ��ێ��ش ل��ەب��ەری��ت��ان��ی��ا  ن���اوی���ان ل��ێ��دەب��را، 
»خاوەنكاری ئاسایی« ئەوان بوون. ئەو دەبووا 
تا ئەو جێگایەی دەتوانێت بەباشی كاریان لێ 
دەب��ووای��ە  بۆنەشەوە  ب��ەم  ه��ەر  بكێشێتەوە. 
ملكەچ باریانی بهێنایە. ئەو ئایینی بوو، لەژێر 
ئااڵیەكدا كە ئاییین بەدەستیەوە دابوو، لەدژی 
پاشاو خاوەنانی گەورەی زەوی راوەستابوو. 
ئامرازی  ئایینەدا  لەو  كە  نەچوو  پێ  زۆری 
پێویست بەمەبەستی كاركردن لەسەر هەست 
خۆیان  ئاساییەكانی  خزمەتگوزارە  سۆزی  و 
و ملكەچكردنی ئەوان لەفەرمانەكانی ئاغاكانی 
دۆزیەوە كە بەپێی خواستی نهێنی خواوەندی 
چینی  بەكورتی  راوەستابوو.  لەسەروویاندا 
سەر  بۆ  گوشار  لەداسەپاندنی  ئیتر  ب��ۆرژوا 
»چ��ی��ن��ەك��ان��ی خ�����وارەوەی ك��ۆم��ەڵ��گ��ە« وات��ە 
جەماوەری بەرین شەریك بوبوو، نفوزی ئایینی 
ئامڕازێك بوو كەدەیتوانی لەو بابەتەوە بەكاری 
پێكهات  دیكەش  ڕەوتێكی  لەهەمانكاتدا  بێنێت. 
تووندتر  ئایینی  ب��ەرەو  ب���ۆرژوازی  مەیلی  كە 
لەبەریتانیا.                      ب��وو  ماتریالیزم  ئەویش  ك���ردەوە، 
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جێگای  تەنها  ن��ە  خوانەناسە  مەكتەبە  ئ��ەم 
نەفرەتی چینی مامناوەندی ئایینی بوو، بەڵكو 
بێجگە لەوە خۆی وەكو فەلسەفەیەك دەناساند 
كە تەنها بەكەڵكی بیرمەندان و خوێندەوارەكان 
بۆ  ڕادەی��ەك  تا  كە  ئایین  بەپێچەوانەی  دێت. 
لەوانە  و  نەخوێندەوار  بەرینی  ج��ەم��اوەری 
بۆرژوازی بەكەڵك بوو. ئەم فەلسەفەیە لەالیەن 
»ه���ۆب���ز«ەوە وەك���و پ���ارێ���زەری دەس��ەاڵت��ی 
كرد  ناچار  مەشروتەی  و  مەیدان  هاتە  پاشا 
گ��وش��ار بخاتە س��ەر م��ن��دااڵن��ی ن��اڕەس��ەن و 
نوێ  شێوەی  لەوە  بێجگە  گەل.  شەڕانگێزی 
»بولینگ  بۆ  ماتریالیزم  یەكتاپەرەستانەی  و 
بروك«، »شافستبێری« و كەسانی وەك ئەو 
كە پاش هۆبز هاتن، وەكو مەكتەبێكی ئەشرافی 
بەم  مایەوە. هەر  بابەتی  لەبارودۆخی  و جیا 
دژایەتیكردنی  بەبۆنەی  تەنها  نە  بۆنەشەوە 
بەبۆنەی  كاتدا  لەهەمان  بەڵكو  ئایین،  لەگەڵ 
كەوتە  بۆرژواییەوە  دژی  سیاسی  پێوەندی 
بەر قین و نەفرەتی بۆرژوازی. بەم پێیە، فیرقە 
كەئااڵو  پڕۆتستان  ئایینی  جۆراوجۆرەكانی 
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»ستوارت«  خانەدانی  ل��ەدژی  شەڕ  سوپای 
ماتریالیزم  بەپێچەوانەی  دەك��رد،  ئامادە  یان 
سەرەكی  هێزی  ئەشرافی،  یەكتاپەرەستی  و 
پێكدەهێنا.  پ��ێ��ش��ڕەوی��ان  م��ام��ن��اوەن��دو  چینی 
پشتی  ب��ڕب��ڕەی  وەك��و  ئ��ەم��ڕۆك��ەش  تەنانەت 

»حزبی گەورەی لیبراڵ« بەئەژمار دێن.
لەبەریتانیاوە  ماتریالیزم  ن��ێ��وان��ەدا  ل��ەم 
ڕەخ��ن��ەی ك���ردە ف��ەڕەن��س��او ری��ش��ەی خ��ۆی 
مەكتەبێكی  شێوەی  لەوێدا  داكوتا.  واڵتە  لەو 
فەلسەفی ماتریالیستی دیكەی بەخۆیەوە گرت 
لەگەڵیدا  ب��وو،  كارتزیانیزم  لەدایكبووی  كە 
تێكەڵ بوو. ماتریالیزم لەفەڕەنساشدا سەرەتا 
ب��ەاڵم  م��ای��ەوە،  خ��ان��ەدان��ی  ڕێبازێکی  وەك���و 
شۆڕشگێڕانەكانی  تایبەتمەندیە  بەخێرایی 
دەرخ���س���ت. م��ات��ری��ال��ی��س��ت��ەك��ان��ی ف��ەڕەن��س��ا 
ڕەخنەكانی خۆیان تەنها بە كێشە ئایینیەكانەوە 
لە  ڕەخنەیان  بەڵكو  ن��ەدەك��ردەوە،  بەرتەسك 
دامودەزگا  و  زانستیەكان  دەسكەوتە  هەموو 
دەگ���رت.  خ��ۆی��ان  س��ەردەم��ی  سیاسییەكانی 
كەتیۆریەكەیان  ئەوەی  سەلماندنی  بۆ  ئەوان 
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كەڵكوەرگرتنە،  شیاوی  جێگایەكدا  لەهەموو 
بەمشێوەیە  هەڵدەبژارد:  ڕێگایان  كورتترین 
ك��ە ئ��ازای��ان��ە ت��ی��ۆری خ��ۆی��ان ل��ەه��ەم��وو ئەو 
زانیاری  ك��ەم��رۆڤ  دەب��رد  بەكار  بابەتانەدا 
ل��ەس��ەری��ان ه��ەی��ەو ل��ەك��ۆم��ەڵ��ەی��ەك��ی گ��ەورە 
دەكردەوە.  كۆیان  »ئەنسیكلۆیدی«دا  بەناوی 
یان  ئ���ەم،  دەب���ووە  ماتریالیزم  بەمشێوەیە 
ماتریالیزمی  ب��ەش��ێ��وەی  )وات���ە  ش��ێ��وە  ئ��ەو 
جیهانبینی  بووە  سەرئەنجام  و  ڕاگەیەندراو( 
الوانی خوێندەواری فەڕەنسا؛ تا ئەو ڕادەیە كە 
كە  فێركاریەك  مەزندا  شۆڕشی  لەسەردەمی 
ئینگلیزیەوە خولقابوو،  لەالیەن شاپەرەستانی 
بوبوو بەئااڵی تیۆری دەستی كۆماریخوازان 
و تیرۆریستەكان و دەقی ڕاگەیاندنی مافەكانی 

مرۆڤیش لەسەر ئەو بنەمایە داڕێژرا.
سێهەمین  ف��ەڕ ەن��س��ی  م��ەزن��ی  ش��ۆڕش��ی 
راپ��ەڕی��ن��ی ب����ۆرژوازی ب��وو، ب��ەاڵم یەكەمین 
ئایینی  جلی  گشتی  ب��ە  ك��ە  ب��وو  ڕاپەڕینێك 
دەستی  پەردە  بێ  گۆڕەپانەكەدا  لە  دەرهێناو 
یەكەمین  لەهەمانكاتدا  سیاسی.  خەباتی  دایە 
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ڕاپ���ەڕی���ن ب���وو ك���ە ب��ەڕاس��ت��ی خ��ەب��ات��ی تا 
خانەدان  واتە  بەرەیەك،  لەنێوبردنی  قۆناغی 
و س��ەرك��ەوت��ن��ی ب����ەرەی ب��ەران��ب��ەری، وات��ە 
پاراستنی  لەبەریتانیا  پێدا.  درێژە  ب��ۆرژوازی 
ئیداریەكانی پێش و پاش شۆڕش  دامودەزگا 
گەورەكان  زەوییە  خ��اوەن  نێوان  سازشی  و 
و س����ەرم����ای����ەداران ل���ە ش���ێ���وەی درێ����ژەی 
مەحكەمەكانی نمونەیی دادوەری و پاراستنی 
رێزدارانەی یاساو ڕیسا فیۆدالیەكان دا خۆی 
دەرخست. لەفەڕ نسا شۆڕش بەتەواوی ناوكی 
ئاسەوارەكانی  دوایین  پچڕاند،  ڕابردو  لەگەڵ 
یاسای  لەڕێگەی  لەنێوبردو  دەرەبەگایەتی 
، یاساكانی رۆمی كەونارا، یاساو  مەدەنیەوە 
ڕیسایەك كە دەرخەری پێوەندیە یاساییەكانی 
قۆناغی گەشەی ئابووری ئەو سەردەمە بوو، 
كاالیی«  بەرهەمهێنانی  »ق��ۆن��اغ��ی  م��ارك��س 
نوێكان  پێوەندیە  لەگەڵ  بەباشی  پێدەڵێت، 
هاوتەریب كرد؛ تا ئەو ڕادەیە بە باشی ئەو كارە 
شۆڕشگێڕانەیەی  یاسا  ئەم  كە  بەڕێوەچوو 
لەهەموو  ئ��ەم��ڕۆش  ت��ا  ت��ەن��ان��ەت  ف��ەڕەن��س��ا 
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وەكو  بەریتانیاشەوە(،  )بە  جیهاندا  واڵتانی 
خاوەندارێتی  مافەكانی  ڕیفۆرمی  نمونەی 
لەم  نابێت  ب��ەاڵم  ل��ێ��وەردەگ��ی��ردرێ��ت،  كەڵكی 
بابەتەوە شتێك لەبیر بكەین. ئەگەر یاساكانی 
كۆمەڵگەی  ئابووریەكانی  پێوەندیە  ئینگلیزی 
س���ەرم���ای���ەداری وەك����و پ��ێ��ش��وو ب��ەزم��ان��ی 
دەردەب��ڕدرێ��ت  زمانێك  وات��ە  دەرەبەگایەتی، 
ك��ە ه���ەر ئ���ەوەن���دە ل��ەگ��ەڵ ن��اوەرۆك��ەك��ەی��دا 
ئینگلیزی  وش��ەك��ان��ی  ئ��ی��م��الی  ك��ە  دێ���ت���ەوە 
كە  بەوشێوەی  یان  خوێندنەوەیاندا،  لەگەڵ 
فەڕەنسیەك دەڵێت: ئێوە »لەندەن« دەنووسن، 
»قوستەنتەتینیە«  بە  كە  لەحاڵێكدایە  ئ��ەوە 
ی��اس��او ڕیسایە  ئ���ەم  ه���ەر  دەی��خ��وێ��ن��ن��ەوە؛ 
ل��ەه��ەم��ان��ك��ات��دا ب��اش��ت��ری��ن ب��ەش��ی ئ����ازادی 
ناوچەیی  ئیداری  سەربەخۆیی  تاكەكەسی، 
بێگانە،  دەستێوەردانی  لەبەرانبەر  ئاسایش  و 
بێجگە لە دەستێوەردانی دادگاكان و بەكورتی 
لەژێر  كە  كۆنەكان،  ژێرمەنییە  ئازادییەكانی 
كیشوەری  لە  ڕەه��ا  مەشروتەی  دەس��ەاڵت��ی 
لەهیچ  تائێستا  و  نەچوبوون  لەنێو  ئەوروپادا 
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بێ  بە  نەچوون،  لەنێو  بەتەواوی  جێگایەكدا 
بۆ  پاراستوویەو  بكات  دەستكاریان  ئ��ەوەی 
ئەمەریكاو موستەعمەرەكان هەناردەی دەكات، 
بەاڵم با دیسانەوە بگەڕێینەوە سەر بۆرژوازی 
درەفەتێكی  فەڕەنسی  ش��ۆڕش��ی  بەریتانیا. 
دا  بەریتانیا  ب���ۆرژوازی  بە  سەرنجڕاكێشی 
مەشروتەی  واڵت��ان��ی  بەیارمەتی  ئ��ەوەی  بۆ 
كیشوەری ئەوروپا بازرگانی دەریایی فەڕەنسا 
بكات  داگیر  موستەعمەرەكانی  ببات،  لەناو 
شەریكی  وەكو  فەڕەنسا  مافەكانی  دوایین  و 
ل��ەدەس��ەاڵت��ك��ردن بەسەر دەری��اك��ان  الوەك��ی 
لەهۆكارەكانی  یەكێك  ئەمە  ب��ك��ات.  پێشێل 
خەباتی بۆرژوازی بەریتانیا لەدژی شۆڕشی 
ف��ەڕەن��س��ی ب���وو. دووەم��ی��ن ه��ۆك��ار ب��ێ��زاری 
بۆرژوازی بەریتانیا لەشێوەكانی ئەم شۆڕشە 
ب����وو، ن��ە ت��ەن��ه��ا ت��ی��رۆری��زم��ی »ل��ەع��ن��ەت��ی« 
هەوڵەكانی  ت��ەن��ان��ەت  بەڵكو  ش��ۆڕش��ە،  ئ��ەم 
بۆرژوازی بۆ داسەپاندنی دەسەاڵتی خۆی تا 
كۆتایی جێگای نەفرەت و بێزاری )بۆرژوازی 
لەم  بەریتانیا  ب����ۆرژوازی  ب���وو.  بەریتانیا( 
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دنیایەدا بەبێ ئەشراف دەیتوانی چ بكات، هەر 
فێر  پێ  نەریتیان  و  داب  كە  ئەشرافەی  ئەم 
دەكرد )بەراستی هەر بەدەردی ئەم كارەیان 
دەك��ردو  گەاڵڵەڕێژی  بۆ  مۆدیان  دەخ���وارد(، 
سوپاكەی  ئیختیاری  دەن��ای��ە  ئەفسەرەكانی 
هێزی  و  بوو(  لەناوخۆ  نەزم  پارێزەری  )كە 
دەری��ای��ی )ك��ە م��وس��ت��ەع��م��ەرەك��ان و ب���ازاڕە 
تازەكانی داگیر دەكرد(، بەاڵم دەبێت ئەوەشمان 
پێشكەوتووی  كەمینەیەكی  كە  لەبیرنەچێت 
بۆرژوازیش هەبوو. ئەمانە كەسانێك بوون كە 
بەرژەوەندییان لەسات و سەودای بۆرژوازی 
و ئەشرافدا لەبەرچاو نەگیرابوو، ئەم كەمینەیە 
كە لەچینی مامناوەند پێكهاتبوو، مەیلی بەرەو 
هیچ  لەپەرلەماندا  بەاڵم  ڕادەگەیاند،  شۆڕش 

دەسەاڵتێكی نەبوو.
بەم پێیە، هەرچی ماتریالیزم زۆرتر دەبوو 
بەو  ه��ەر  فەڕەنسا،  شۆڕشی  جیهانبینی  بە 
ئینگلیزی  خوداپەرەستی  ب���ۆرژوازی  ڕادەی��ە 
زیاتر خۆی بەئایینەوە دەلكاند. ئایا سەردەمی 
كەكاتێك  نەیسەلماندبوو  لەپاریس  وەحشەت 
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ڕزگاریان  ئاین  دەس��ەاڵت��ی  لەژێر  ج��ەم��اوەر 
ب��ێ��ت، دەت���وان���ن چ ك��ارێ��ك ب��ك��ەن؟ ه��ەرچ��ی 
واڵتانی  بۆ  لەفەڕەنساوە  زۆرت��ر  ماتریالیزم 
دراوسێ گەشەی دەكردو لەالیەن ڕەوتەكانی 
هاوشێوەی تیۆرییەوە، بە تایبەتی فەلسەفەی 
لە  زۆرت��ر  هەرچی  دەك��را،  بەهێز  ئەڵمانیاوە 
بەگشتی  و  ماتریالیزم  ئەوروپادا  كیشوەری 
مانای  خوێندەوار  كەسێكی  بۆ  ئازادیخوازی 
پەیدا دەكرد و گەشەی دەكرد، هەر بەو ڕادەیە 
قایمتر  و  ق��ورس  ئینگلیز  مامناوەندی  چینی 
پشتی بەباوەڕی جۆراوجۆی ئایینی دەبەست. 
ڕادەی��ەك��ی��ش  ب��ەه��ەر  ئایینییانە  ڕەوت���ە  ئ��ەم 
هەموویان  بووایە،  جیاوازیان  یەكتری  لەگەڵ 
ئایینی  ل��ەچ��وارچ��ێ��وە  و  ئایینی  ڕاش��ك��اوان��ە 
مەسیحدا بوون و لەڕاستیدا بەشێك لەو ئایینە 

بە ئەژمار دەهاتن.
لەحاڵێكدا كە لەفەڕەنسا شۆڕش سەركەوتنی 
سیاسی بۆرژوازی زەمانەت دەكرد، لەبەریتانیا 
»وات، ئارك رایت«، »كارت رایت« و كەسانی 
دەستپێدەكرد،  پیشەسازییان  شۆڕشی  دیكە 
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شۆڕشێك كە بە تەواوی دەسەاڵتی ئابووری 
ب��ۆرژوازی  سامانی  ئیتر  كاتەدا  لەو  گ��ۆڕی. 
زۆر خ��ێ��رات��ر ل��ە س��ام��ان��ی خ����اوەن زەوی��ی��ە 
گەورەكان زیاتر دەبوو. لەنێو بۆرژوازیدا ڕۆژ 
خاوەن  دارایی،  ئەریستۆكراسی  زیاتر  بەڕۆژ 
كارخانەدارەكانەوە  لەالیەن  هیتر  و  بانكەكان 
وەالدەن��ران. س��ەرەڕای ئەوەی كە لەسازشی 
بەشێنەیی  كە  پێكهات  گۆڕانكاریەك  ١٦٨٩دا 
بەقازانجی بۆرژوازی دەچووە پێشەوە، بەاڵم 
الیەنەكانی  جێگاوشوێنی  ئیتر  سازشە  ئ��ەو 
سات  الیەنەكانی  ن��اوەرۆك��ی  ن���ەدەدا.  نیشان 
ب��ەس��ەردا هاتبوو.  و س���ەوداش گ��ۆڕان��ك��اری 
ب���ۆرژوازی  لەگەڵ   ١٨٣٠ ساڵی  ب����ۆرژوازی 
سەدەی پێشتر جیاوازیەكی بەرچاوی هەبوو. 
ئ��ەش��راف  ب��ۆ  هێشتا  س��ی��اس��ی  دەس���ەاڵت���ی 
مابووەوەو ئەریستۆكراسی ئەو دەسەاڵتەی بۆ 
لەگەڵ داخوازیەكانی بۆرژوازی  بەربەرەكانێ 
پیشەسازی بەكار دەبرد. ئەم دەسەاڵتە سیاسیە 
نوێ  ئابووری  بەرژەوەندی  و  قازانج  لەگەڵ 
ئەشراف  لەدژی  نوێ  خەباتێكی  نەدەهاتەوە. 
دەیتوانی  تەنها  كە  خەباتێك  ب��وو،  پێویست 
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بەسەركەوتنی دەسەاڵتی نوێی ئابووری كۆتایی 
س��ەرەڕای  لەسەرەتادا  بێنێت.  مەسەلەكە  بە 
ئەشرافەوە  ل��ەالی��ەن  ك��ە  زۆر  خۆڕاگریەكی 
كاریگەری  لەژێر  ڕیفۆرمەكان  بەرنامەی  كرا، 
ئەم  پەسەندكرا.  فەڕەنسا  ١٨٣٠ی  شۆڕشی 
سەقامگرتوو،  جێگاوشوێنێكی  مەسەلەیە 
ب���ەدوای  پێكهێنا.  ب�����ۆرژوازی  ب��ۆ  ب��ەه��ێ��زی 
هاوردەكردنی  لەسەر  باج  یاساكانی  ئ��ەوەدا 
دانەوێڵە هەڵوەشایەوەو بەمشێوەیە دەسەاڵتی 
كارخانەكان  خ��اوەن  بەتایبەتی  و  ب��ۆرژوازی 
ب���ەس���ەر خ�����اوەن زەوی���ی���ە گ����ەورەك����ان بۆ 
گەورەترین  ئەمە  بوو.  سەقامگیر  هەتاهەتایە 
كە  بوو  دوایین سەركەوتنێك  لەهەمانكاتدا  و 
بۆرژوازی لە سەربنەمای بەرژەوەندی تایبەتی 
ناچاربوو  ب���ۆرژوازی  بەدەستیهێنا.  خۆیەوە 
هەموو سەركەوتنەكانی دواتر لەگەڵ هێزێكی 
هێزە  ئ��ەو  ب��ك��ات.  داب���ەش  ن��وێ  كۆمەاڵیەتی 
یەكگرتوو  لەگەڵی  لەسەرەتادا  كۆمەاڵیەتییە 
بوو، بەاڵم دواتر دەستی دایە كێبڕكێ لەگەڵی.

ش��ۆڕش��ی پ��ی��ش��ەس��ازی ل��ەه��ەم��ان ك��ات��دا كە 
چینێك لەسەرمایەدارانی گەورەی بەرهەمهێنەری 
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لەكرێكارانی  گ��ەورەت��ر  زۆر  چینێكی  پێكهێنا، 
هەر  هێنا.  خ��ۆی��دا  ب����ەدوای  بەرهەمهێنەریشی 
لقەكانی  پیشەسازی  ك��ەش��ۆڕش��ی  ڕادەی���ە  ب��ەو 
دەگ��رت��ەوە،  ی��ەك  ل���ەدوای  ی��ەك  بەرهەمهێنانی 
ژمارەی كرێكارانیش زۆرتر دەبوو. بەزۆرتربوونی 
دەب��وو.  زۆرت���ر  دەسەاڵتیشی  چینەكە  ژم���ارەی 
پەرلەمان  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای   ،١٨٢٤ لەساڵی 
ئ��ازادی  یاسای  كرد  ناچاری  دەك��رد،  خۆڕاگری 
هاوپەیمانی هەڵبوەشێنێتەوە. دەسەاڵتی كرێكاران 
ن��ی��ش��ان��دا. لەكاتی  ل���ەم س��اخ��ت��ەوەخ��ت��ەدا خ���ۆی 
خ��ۆئ��ام��ادەك��ردن ب��ۆ ڕی��ف��ۆرم، ك��رێ��ك��اران باڵی 
كاتێك  پێكهێنا.  »ڕی��ف��ۆرم«ی��ان  حزبی  ڕادیكاڵی 
دەنگدانی  مافی   ١٨٣٢ پەسەندكراوی  یاسای  كە 
خواستەكانی  گەلدا  لەڕاگەیاندنی  زەوتكردن،  لێ 
خۆیان فۆرمۆلە كردو لەبەرانبەر حزبی بۆرژوازی 
لەحزبی  بوو،  گەنم  یاسای  نەیاری  كە  گ��ەورەدا 
سەربەخۆی »چارتیست«دا رێكخران. ئەمە یەكەم 

حزبی كرێكاری سەردەمی ئێمە بوو.
پ����اش ئ����ەوە ش��ۆڕش��ەك��ان��ی ك��ی��ش��وەری 
ئەوروپا لەفێوریەو مارسی ١٨٤٨ هاتە ئاراوە. 
گرینگیان  ڕۆڵێكی  ش��ۆڕش��ەدا  ل��ەو  كرێكاران 
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گێڕاو داواكاریەكیان هێنایە گۆڕێ كە النیكەم 
لەپاریسدا لەروانگەی كۆمەڵی سەرمایەداریەوە 
ك��اردان��ەوەی  ئ��ەم شۆڕشانە  پ��اش  ب��وو.  بڤە 
گشتی كۆنەپەرەستی دەستیپێكرد. لەسەرەتادا 
چارتیستەكان   ١٨٤٨ ساڵی  ئاوریلی  ١٠ی  لە 
سەركوت كران، دواتر لەژۆئەنی هەمان ساڵدا 
راپەڕینی كرێكارانی پاریس تێكشكێندرا، پاش 
پۆڵۆنیاو  لەئیتاڵیا،   ١٨٤٩ ڕووداوەك��ان��ی  ئەوە 
سەرئەنجام  ئ��اراوەو  هاتە  باشوور  ئەڵمانیای 
بناپارت  لویی  ١٨٥١دا  دێسەمبەری  ل��ەدووی 
پاریسی گرت. بەمشێوەیە النی كەم بۆ ماوەیەك 
م��ەت��رس��ی داخ��وازی��ەك��ان��ی ك��رێ��ك��اران لەنێو 
ب��ۆرژوازی  ئەگەر  قیمەتێك.  بەچ  ب��ەاڵم  چ��وو، 
دەك��رد  ب��ەوە  هەستی  ل��ەراب��ردوودا  بەریتانیا 
ئەو كات  ڕابگرێت،  ئاینی  كە دەبێت جەماوەر 
ئەو پێویستە زۆر هەستیارتر بووبوو. بە بێ 
زەردەخەنەی  بە  سەرنجێك  كەمترین  ئەوەی 
گاڵتەئامێزی هاوڕێیانی خۆی لە ئەوروپا بدات، 
ساڵ بەساڵ هەزاران كەسی بۆ ئایینی كردنی 
دەهێنا:  بەكار  كۆمەڵ  خ���وارەوەی  چینەكانی 
بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە لەدامودەزگای ئایینی خۆی 
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رازی نەبوو، چووە سۆراغی پوناتان، گەورەترین 
ئ��ەو س��ەردەم��ەو  ب���ازاڕی ئایینی  رێ��ك��خ��ەری 
»ریڤواڵیزم«، »مودی«، »سێندی« و هیتری 
سەرئەنجام  هێناو  بەریتانیا  بۆ  لەئەمریكاوە 
سوپای  مەترسیدارترین  لەیارمەتی  تەنانەت 
ئاینیش كەڵكوەرگرت؛ سوپایەك كە سەرلەنوێ 
ئامرازەكانی پڕوپاگەندەی سەردەمی سەرەتایی 
مەسیحی دەبووژاندەوە، دەچووە الی هەژاران 
رەحمی  بەر  كەوتوونەتە  كە  كەسانێك  وەكو 
بەخۆی  تایبەت  ئایینی  بەشێوەی  خواوەندی، 
دەك���ردو  خەباتی  س��ەرم��ای��ەگ��وزاری  ل���ەدژی 
چینایەتی  خەباتی  توخمێكی  رێگەیەوە  ل��ەو 
باردەهێنا،  مەسیحی  سەرەتایی  س��ەردەم��ی 
توخمێك كە دەتوانێ بۆ كەسانێكی دەوڵەمەند 
پ��ارە  بەلێشاو  ئەمڕۆكە  ك��ە  مەترسیداربێت 

بەگیرفانی ئەو سوپایە داخنن.
تەكامولی  یاسایەكی  ئ��ەم��ە  واپ��ێ��دەچ��ێ��ت 
م���ێ���ژووە ك��ە ب������ۆرژوازی ل��ەه��ی��چ واڵت��ێ��ك��ی 
دەرەبەگەكانی  وەك��و  نەیتوانیوە  ئەوروپیدا 
ماوەیەكی  بۆ  النیكەم  ناوەڕاست  سەدەكانی 
سیاسی  دەسەاڵتی  بەتەواوی  درێژ  و  دوور 
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ب��ەدەس��ت��ەوە ب��ێ��ت. ت��ەن��ان��ەت ل��ەف��ەڕەن��س��ا كە 
دەرەب��ەگ��ای��ەت��ی ب���ەت���ەواوی ل��ەن��ێ��وچ��وب��وو، 
بۆرژوازی وەكو چینێكی سەربەخۆ تەنها بۆ 
سەردەمێكی كورتماوە دەسەاڵتی بەدەستەوە 
بوو. لەسەردەمی دەسەاڵتی »لویی فیلیپ«دا 
بچووك  بەشێكی  تەنها   )١٨٤٨  –  ١٨٣٠  (
ل����ەب����ۆرژوازی دەس���ەاڵت���ی دەك�����ردو بەشی 
هەڵبژاردنەوە  یاساكانی  بەهۆی  بەرینتری 
بكەن  ب��ەش��داری  لەحكومەتدا  نەیاندەتوانی 
لەكۆماری  پێنەدەدان.  بەشدارییان  ڕێگای  و 
دووەم����دا س��ەرج��ەم ب����ۆرژوازی دەس��ەاڵت��ی 
ماوەی سێ  بۆ  تەنها  بەاڵم  بوو،  بەدەستەوە 
ساڵ. بێ توانایی بۆرژوازی بۆ دەسەاڵتكردن 
حكومەتی  دووەم�����ی  دەورەی  ب��ۆ  ڕێ��گ��ای 
مەشروتە خۆشكرد. تا ئێستا واتە لەكۆماری 
سێیەمدایە كەسەرجەم بۆرژوازی بیست ساڵی 
ڕەبەقە جڵەوی دەسەاڵتی بەدەستەوەیە، بەاڵم 
ئێستاش نیشانەكانی لێكترازانی دەركەوتووە. 
ئێستا  تا  ب���ۆرژوازی  درێ��ژم��اوەی  حكومەتی 
هیچكاتێك  كە  ئەمریكا  وەكو  لەواڵتانی  تەنها 
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دەرەب���ەگ���ای���ەت���ی ل����ەو واڵت����ان����ەدا ح��وك��م��ی 
ن���ەك���ردووەو ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ه���ەر ل��ەس��ەرەت��اوە 
لەكۆمەڵی بۆرژوازیەوە هەنگاوی هەڵگرتووە، 
توانیویەتی بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ دەسەاڵت 
لەفەڕەنساو  لەئێستاوە  هەر  تەنانەت  بكات. 
ئەمریكا جێگرەكانی بۆرژوازی، واتە كرێكاران 
بەدەنگی بەرز هاوار دەكەن »ئێمەین كۆمەڵی 

زەحمەتكێش - هەر بەئێمە دەبڕێ جیهان«.
لەبەریتانیا هیچكاتێك بۆرژوازی بەتەنهایی 
سەركەوتنی  تەنانەت  ن��ەك��ردووە.  حكومەتی 
خاوەندارێتی  بە  هیچ خەوشێكی  ساڵی ١٨٣٢ 
پلەبەرزی  كاربەدەستانی  ئ��ەوالی  ئەمالو  بێ 
دەوڵەتی نەگەیاند كە لەالیەن ئەشرافەوە قۆرخ 
كراوە. بۆ من ڕوون نەبوو كە چینی مامناوەندی 
و  ملکەچی  ئ��ەو  ب��ەرگ��ەی  بۆچی  دەوڵ��ەم��ەن��د 
جەنابی  كە  ڕۆژێ��ك  تا  دەگ���رت،  گوشارانەی 
كارخانەدارانی  لە  یەكێك  فۆرستێر«  »و.ئ��ا. 
لە  داوای  داماوانە  لەوتارێكدا  گ��ەورە  لیبراڵی 
الوان��ی رادف��ۆڕد كرد بۆ ئ��ەوەی لە پیشەكەی 
خۆیاندا پێشكەوتن بەدەستبێنن زمانی فەڕەنسی 
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فێربن. لەهەمان كاتدا باسیكرد كە كاتێك بووە 
لەناكاو  بەوەزیر، چەندە خۆی بەمەڕ زانیوەو 
چۆتە شوێنێك كە زمانی فەڕەنسی النی كەم 
بە قەد زمانی ئینگلیزی زەرور بووە. لەراستیدا 
بۆرژواكانی ئینگلیزی ئەو سەردەمە زۆربەیان 
كەسانی تازەی نەخوێندەوار بوون كە خوازراو 
ی��ان ن��ەخ��وازراو دەب��ووای��ە ه��ەم��وو پلەوپایە 
پلەو  بدایە،  بەئەشراف  دەوڵەتییان  بەرزەكانی 
پایەیەك كە تایبەتمەندیەك كە غروری نەتەوەیی 
و فێركاری بەرزی نەدەویست. تەنها ئەوە بەس 
بوو لەگەڵ تۆسقاڵێك فێڵبازی بازرگانی تێكەڵ 

بكرێت بۆ ئەوەی كەمێك تامی خۆش بێت. 
تەنانەت ئەمڕۆش قسەوباسە بێ كۆتاییەكانی 
ب��ۆرژوازی  كەلتوری  سەبارەت  ڕۆژنامەكان 
ئینگلیز  ئەوە دەردەخات كەچینی مامناوەندی 
هێشتاش بەقەد پێویست خۆی بەشیاوی ئەوە 
ببینێت و  بەرز  پ��ەروەردەو ڕاهێنانی  نازانێت 
ب��وون.  نزمترەوە  كەلتوری  ب���ەدوای  زۆرت��ر 
هەڵوەشاندنەوەی  پ��اش  تەنانەت  پێیە  ب��ەم 
یاسای گەنمیش ئەوە قابیلی دەركە كەسانێك 
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ك��ە س��ەرك��ەوت��ب��وون، وات���ە »ك��وب��دن��ەك��ان«، 
»ب��رات��ی��ەك��ان«، »ف��ۆڕێ��س��ت��ێ��ڕەك��ان« و هیتر 
لەهەر چەشنە پلەو پایەیەكی فەرمی دەوڵەتی 
بێبەش بمێننەوە بۆ ئەوەی سەرئەنجام بیست 
دەرگاكانی  ڕیفۆرم  نوێی  یاسای  دواتر  ساڵ 

وەزارەتخانەكان بەرەوڕوویان بكاتەوە.
بەریتانیا  ب����ۆرژوازی  ب��ەئ��ەم��ڕۆ  ت��ا  بەڵێ 
بەسووكایەتی  ه��ەس��ت  زۆر  ڕادەی���ەك���ی  ت��ا 
و  خۆی  خەرجی  بە  كە  دەك��ات  كۆمەاڵیەتی 
لە تەمەڵ  نەتەوەیەك عەشیرەیەكی نومایشی 
ئ��ەو تەمەڵ  پ��اراس��ت��ووە،  ت��ەوەزەل��ەك��ان��ی  و 
جێگاوشوێنێكی  لەهەر  كە  ت��ەوەزەالن��ەی  و 
گەل  ڕێ��زداران��ە  دەبێت  گ���ەورەدا  و  شكۆدار 
جێگای  بۆرژوازیش  بۆ  و  بكەن  نوێنەرایەتی 
شانازییە كە یەكێك لەم بۆرژوانە ڕێگای چونە 
بدرێت؛  پێ  وێنانەی  بێ  كۆبوونەوە  ئەم  ناو 
بۆ  ب��ۆرژوازی  بەڕاستی  كە  كۆبوونەوەیەك 

خۆی بەرهەمی هێناوە.
پیشەسازی  مامناوەندی  چینی  بەمشێوەیە 
دەس��ەاڵت��ی  نەیتوانیبوو  هێشتا  ب��ازرگ��ان  و 
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كە  دەربكێشێت  ئەشراف  دەس��ت  لە  سیاسی 
ڕكەبەری نوێ، واتە چینی كرێكار هاتە مەیدان. 
كاردانەوەی دوای بزووتنەوەی چارتیستەكان 
ل��ەوە  بێجگە  ل���ەئ���ەوروپ���او  ش��ۆڕش��ەك��ان  و 
پیشەسازیەكانی  سەرسووڕهێنەری  گەشەی 
)كەزۆر   ١٨٦٦  -١٨٤٨ لەساڵەكانی  بەریتانیا 
ئ���ازادەوە،  بازرگانی  گیرفانی  دەخرێتە  ج��ار 
مەدیونی  ل��ەوە  زیاتر  زۆر  لەراستیدا  ب��ەاڵم 
و  هەڵمی  كەشتیەكانی  ئاسن،  ڕێگای  گەشەی 
گواستنەوەیە(  و  گەیاندن  ئامێرەكانی  كۆمەڵە 
كەپێش  وابەستەكرد  لیبرااڵنە  بەو  كرێكارانی 
رادیكاڵی  باڵی  چارتیستەكان  س��ەردەم��ی  لە 
ئیتر  وردە  وردە  بەاڵم  پێكدەهێنا،  لیبرڵەكانی 
نەیاندەتوانی لەبەرانبەر داواكاری كرێكاران بۆ 
خۆڕاگری  لەهەڵبژاردنەكان  كردن  بەشداری 
ف��ەرم��ی نەناسن.  ب��ە  ئ��ەو م��اف��ەی��ان  ب��ك��ەن و 
كاتێك كە وینگەكان، واتە رێبەرانی لیبراڵەكان 
هێزی  دی��زرای��ل��ی   دایگرتبوون،  س��ام  هێشتا 
خۆی نیشاندا. ئەو لەبارودۆخێكی گونجاو كە 
هاتبووە كایەوە، بە قازانجی توریەكان  كەڵكی 
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وەرگرت، مافی دەنگدانی بنەماڵەی )كە هەركام 
لەشانەكانی  دەگرتەوە(  ماڵی  لەدانیشتووانی 
شێوەیە  ب��ەم  پێكهێناو  ش���اری  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 
گرت.  هەڵبژاردن  شانەكانی  بەگۆڕینی  پێشی 
دوای ئەوە بەخێرایی دەنگدانی نهێنی باوبوو. 
بنەماڵە  دەنگدانی  مافی   ١٨٤٨ لەساڵی  دوات��ر 
تەنانەت  ه��ەڵ��ب��ژاردن  شانەكانی  ه��ەم��وو  ب��ۆ 
هەژارنشینەكان  ناوچە  هەڵبژاردنی  شانەكانی 
پەرەی سەندو تاڕادەیەك بە دابەشكردنی نوێی 
ناوچەكانی هەڵبژاردن قەرەبوویان كردەوە. لە 
هێزی  ڕێوشوێنانەوە  ئەم  گرتنەپێشی  ڕێگەی 
چینی كرێكار لە هەڵبژاردنەكان تا ئەو ڕادەیە 
دووس��ەد  تا  سەدوپەنجا  لە  كە  كرد  گەشەی 
هیچ  بەاڵم  بوو،  زۆرینە  هەڵبژاردندا  ناوچەی 
بۆ  پەرلەمانی  لەسیستمی  باشتر  مەكتەبێك 
پاراستنی سونەتەكان بوونی نییە. ئەگەر چینی 
جان  »ل���ۆرد  ك��ە  گروپێك  ل��ەگ��ەڵ  مامناوەند 
»ئەریستۆكراسی  ناوی  بەگاڵتەوە  مانیوس« 
ك��ۆن��ی« ل��ەس��ەر ن��ا، ل��ەگ��ەڵ رێ��ز ب����ەرەوڕوو 
دەب��������ووەوەو پ���ی���رۆز ن����اوزەدی����ان دەك����رد، 
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جەماوەری چینی كرێكار بە ڕێزەوە بۆ ئەوانەی 
دەڕوانی كە لەو ڕۆژەدا »چینی بااڵدەست«ی 
پازدە  لەڕاستیدا  ب���ۆرژوازی.  وات��ە  پێدەوترا، 
ساڵ لەوەپێش كرێكاری ئینگلیزی كرێكارێكی 
جێگاوشوێنی  بۆ  ب��ەڕێ��زەوە  كە  نموونەبوو 
خاوەنكار دەیڕوانی و لەهەمانكاتدا كە بەدوای 
بوو.  سەربەژێر  دەچوو،  خۆیدا  خواستەكانی 
بوو  شیفابەخش  دەرمانێكی  ئ��ەوە  لەڕاستیدا 
ب��ە هۆی  ئ��ەو برینە گ���ەوران���ەی ك��ە  ل��ەس��ەر 
ئەڵمانییەوە  كرێكارانی  شۆڕشگێڕانەی  مەیلی 
كورسی  چەقبەستووی  سۆسیالیستەكانی  لە 
بۆرژواكانی  بەاڵم  درابوو،  ئەڵمانیا  نیشتمانی 
ئینگلیز بازرگانانێكی باش بوون و بەچاوێكی 
بۆ  ئەڵمانی  پ��ڕۆف��ۆس��ۆرەك��ان��ی  ل��ە  ك��راوەت��ر 
كێشەكانیان دەڕوانی، بەاڵم ئەوان بە نابەدڵی 
دەس��ەاڵت��ی��ان داب��ەش��ك��ردب��وو. ل��ەس��ەردەم��ی 
كەجەماوەر  تێگەیشتبوون  چارتیستەكاندا 
چارەنووس  و  سەخت  كارێكی  چ  دەتوانێت 
ساز بكات. لەو كاتە بەوالوە بەشی هەرەزۆری 
نەتەوەیی  بەیاسایەكی  بوو  گەل  ڕاگەیاندنی 



کۆمەڵێک نووسەر 70

لەهەر  زیاتر  ئیتر  ئێستا  سەپا.  بەسەریاندا  و 
كاتێكی دیكە پێویستبوو بە ئامرازی ئەخالقی 
گەل جڵەوبكەن. باشترین ئامڕاز بۆ نفوزكردنە 
ناو جەماوەر ئاین بوو. هەر بەم بۆنەشەوەیە 
بارهێناندا  و  ف��ێ��رك��ردن  ل��ەن��اوەن��دەك��ان��ی  ك��ە 
پێكدەهێنا.  مامۆستایانیان  زۆرینەی  قەشەكان 
هەر بەم بۆنەشەوەیە كە بۆرژوازی بە جۆرەها 
دەمارگرژ و خەڵك خەڵەتێن لەداب و نەریتی 

ئایینیەوە بگرە هەتا سوپای ئایین باج دەدا.
لەم كاتەدا فیلێستێرەكانی رێزداری ئینگلیزی 
لەبەرانبەر ئازادئەندێشی و كەمتەرخەمی ئاینی 
بەسەركەوتن  هەستیان  لەكیشوەر  بۆرژوازی 
بەیاخی  ئەڵمانیا  فەڕەنساو  كرێكارانی  ك��رد. 
ناوزەد دەكران. لەڕوانگەی ئەوانەوە سۆسیالیزم 
ب��ەت��ەواوەت��ی ت��ەش��ەن��ەی ك���ردب���ووە ن��اوی��ان، 
لەهەمانكاتدا كە بە گەلێك هۆكاری ڕوون بەهیچ 
بەدەستهێنانی  بۆ  نەیاندەویست  شێوەیەك 
یاسایی كەڵك وەربگرن.  لەئامڕازی  دەسەاڵت 
لەڕاستیدا سەرقورسی ڕاشكاوانەی ئەوان ڕۆژ 
بەم  دەن��ان��ەوە.  بۆ  سەرئێشەی  زیاتر  ب��ەڕۆژ 
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دوایین  ئەڵمانی  و  فەڕەنسی  بۆرژواكانی  پێیە 
چارەسەریان لەوەدا دەدی كە زۆر بە هێمنی 
ئەو  بدەن، هەروەك  فڕێ  بیرکردنەوە  ئازادی 
الوە نەزانانەی لەكاتی توشبوون بە نەخۆشینی 
لەكاتی  كە  دەدەن  فڕێ  »دەری��ا« جگەرەیەك 
بەدەستەوەگرتنیدا بەهەزار و یەك ناز و ئەدا 
ئەوانەی  گ��ەڕاون.  بەپیاسەوە  كەشتی  لەسەر 
بە  ب��وون  لەڕواڵەتدا  دەك��رد  بەئاین  گاڵتەیان 
لەكەنیسەو  باسیان  ب��ەڕێ��زەوە  »ڕۆح��ان��ی«و 
مەكتەبەكان و داب و نەریتی دەكرد. خۆیشیان 
تا ئەو ڕادەی��ەی كە پێویست بوو ئەم داب و 
نەریتەیان بەڕێوەدەبرد. بۆرژواكانی فەڕەنسی 
ڕۆژانی هەینی گۆشتیان نەدەخوارد، بۆرژواكانی 
ئەڵمانی لەسەر كورسیەكانی كەنیسە دادەنیشتن 
و ئ��ارەق��ی ش��ەرم��ی��ان دەڕێ����ژا و گ��وێ��ی��ان بە 
دەدا.  پڕۆتستانەكان  درێژماوەكانی  مەوعیزە 
»ئاین  نەبوو.  یاری  بەخت  ماتریالیزمەكەیان 
دەبوایە بۆ جەماوەر بپارێزێرێت«، ئەمە دوایین 
لە  كۆمەڵگە  رزگ��ارك��ردن��ی  ئ��ام��رازی  تاقە  و 
لەنێوچوون بوو. بەداخەوە ئەمەیان پاش ئەوە 
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ئەوەی  بۆ  هەوڵێكیاندا  كەهەموو  كرد  كەشف 
ئاین لەنێو ببەن. دواتر ئەو ساتەوەختە گەیشت 
تا  بوو  بەریتانیا  ب���ۆرژوازی  ن��ۆرەی  ئیتر  كە 
گاڵتەیان پێ بكات و پێیان بڵێت: »گەمژە من 
پێ  ئ��ەوەت��ان  دیكە  ساڵی  دووس��ەد  دەمتوانی 
بڵێم، بەاڵم ترسی من ئەوەیە كە نە رابردووی 
گ��ەڕان��ەوەی  نە  بەریتانیاو  ب���ۆرژوازی  ئاینی 
نەتوانێت  كیشوەر  ب����ۆرژوازی  سەرلەنوێی 
لەبەرانبەر سێاڵوی پڕۆلیتێریدا خۆڕاگری بكات. 
نێگەتیڤی سەرسوڕهێنەرە  دابونەریت هێزێكی 
و ڕەوت����ی ب��ەرەوپ��ێ��ش��چ��وون��ی م��ێ��ژوو خ��او 
بەم  ه��ەر  پاسیڤە.  هەمیشە  ب��ەاڵم  دەك��ات��ەوە، 
هەروەها  پێبێنین.  شكستی  دەبێت  بۆنەشەوە 
بۆ  ناتوانێت  ئایین  ك��ە  بڵێم  ئ���ەوەش  دەب��ێ��ت 
هەتاهەتایی دیوارێك بەدەوری سەرمایەداریدا 
ئ��ەگ��ەر  ب��ی��پ��ارێ��زێ��ت.  ئ�����ەوەی  ب���ۆ  بكێشێت 
و  مێژوویی  فەلسەفی،  یاسایی،  بیركردنەوەی 
ئاینی ئێمە بەرهەمی دوور، یان نزیكی داتاكانی 
بارودۆخی مادی و ئابووری زاڵی كۆمەڵگەن، 
پ��اش ئ��ەوەی ب��ارودۆخ��ی ئ��اب��ووری كۆمەڵگە 
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بیركردنەوانە  ئ��ەم  بەسەرداهات  گۆڕانكاری 
دەبێت  یان  بمێننەوە،  هەتاهەتایە  بۆ  ناتوانن 
باوەڕمان بەوەحی میتافیزیایی بێت، یان دەبێت 
ئایینی  مەوعیزەیەكی  هیچ  كە  بەوەبدەین  مل 
ناتوانێت كۆمەڵگەیەك بپارێزێت كە شیرازەكەی 

خەریكە لێكدەترازێت.
ل��ەب��ەری��ت��ان��ی��اش��دا ب���ەك���ردەوە ك��رێ��ك��اران 
س��ەرل��ەن��وێ ه��ات��وون��ەت��ەوە م��ەی��دان. بێگومان 
كرێكارانی بەریتانیا هێشتاش بەسونەتێكی زۆر 
لەچەشنی  ب��ۆرژوای��ی،  دابونەریتێكی  پابەندن. 
ئەم بۆچوونە خورافاتییە پەرەپێدەدەن كەگۆیا 
تەنها دوو حزب دەتوانێت بوونی هەبێت، حزبی 
بەو  بەوشێوەیە  لیبراڵ.  حزبی  و  محافزەكار 
دەرئەنجامە دەگەن كە گوایو چینی كرێكار دەبێت 
ڕزگاری  گەورەكانەوە  لیبراڵە  حزبە  لەڕێگەی 
خۆی دەستەبەربكات. ئەو سونەتە كرێكاریانەی 
كە لەكاتی یەكەمین هەوڵەكان بۆ بەڕێوەبردنی 
لەوانە  م��اون��ەت��ەوە،  سەربەخۆ  ك��ردەوەی��ەك��ی 
وەرنەگرتنی ئەو كرێكارانەی قۆناغێكی فێركاری 
ڕێكوپێكیان تێپەڕ نەكردووە لەالیەن ژمارەیەكی 
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هیچ  كۆنەوە  كرێكارییەكانی  سەندیكا  لە  زۆر 
سەندیكاكان  كە  ل��ەوەی  بێجگە  نییە  مانایەكی 
شكێن  مانگرتن  خ��ۆی��ان  ب��ەدەس��ت��ی  خەریكن 
پەروەردە دەكەن، بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەمانە 
بەوتەی ئاغای پڕۆفیسۆر »بێرنتانۆ« ناچاربوو 
سۆسیالیستی  برایانی  بە  داخ���ەوە  ب��ەوپ��ەڕی 
كرێكار  چینی  ڕابگەیەنێت،  نشینی  ك��ورس��ی 
بەرەوپێش دەچێت. لەبەریتانیا ئەم پێشكەوتنە 
وەكو هەموو شتێك لەگەڵ هەنگاوی گەزكراو 
و  بێ سەمەر  هەوڵە  و  دوودڵ��ی  و  گومان  و 
م��ح��اف��زەك��ارەك��ان ت��ێ��ك��ەڵ ب����ووە. ب��ێ گ��وم��ان 
بەدەر  ل��ەرادە  بابەتدا  لەهەندێك  حەرەكە  ئەم 
بەڕێوەدەچێت،  سۆسیالیزمدا  ناوی  لەبەرانبەر 
ناوەرۆكی  وردە  وردە  كە  لەحاڵێكدایە  ئ��ەوە 
كرێكار  چینی  دەگرێت.  بەخۆی  سۆسیالیستی 
لەئارادایەو بەرەو پێشەوە هەنگاو هەڵدەگرێت. 
ئ��ەم ب��زووت��ن��ەوەی��ە ی��ەك ل���ەدوای ی��ەك توێژە 
ئێستا  دەگرێتەوە.  كرێكاران  جۆراوجۆرەكانی 
نەخوێندەوارە  كرێكاری  ئیتر جموجۆڵی چینی 
وەخەبەر  دێوەزمەئاسا  لەخەونی  لەندەن  كە 
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چ  تازانە  هێزە  ئەم  دیتمان  هەموومان  دێنێ. 
بزوێنەرێكی جێگای ستایشیان لە بزووتنەوەی 
كرێكاریدا پێكهێناوە. ئەگەر ئێستا جموجۆڵی ئەم 
بزووتنەوەیە لەگەڵ بێ سەبری ئەم، یان ئەودا 
نایەتەوە، بەاڵم ئەمانە نابێت لەبیری بكەن كە 
هەر ئەم چینی كرێكارەیە باشترین الیەنەكانی 
زی��ن��دوو  ئینگلیزی  ن��ەت��ەوەی��ی  تایبەتمەندی 
بۆ  كە  هەنگاوێك  هەر  لەبەریتانیا  ڕاگرتووەو 
سەركەوتن بەرەوپێشەوە هەڵبگیرێت، هیچكاتێك 
ناگەڕێتەوە بۆ دواوە. ئەگەر مندااڵنی چارتیستە 
دێرینەكان بەو هۆكارانەی لەسەرەوە ئاماژەمان 
ئێمە  چاوەڕوانیەكانی  هەموو  نەیانتوانی  پێدا 
وەدی بێنن، وادێتە بەرچاو جیلی دوای ئەوان 
شیاوی ئەوەن دایك و باوكێكی وەك ئەوانیان 

هەبێت.
لەهەمانكاتدا دەبێت ئەوەشی پێ زیاد بكەین 
ئ��ەوروپ��ا  ل��ە  كرێكار  چینی  سەركەوتنی  ك��ە 
ئەم  نەخواردووە.  گرێی  بەریتانیاوە  بە  تەنها 
سەركەوتنە تەنها كاتێك زەمانەت دەكرێت كە 
النی كەم بەریتانیا، فەڕەنساو ئەڵمانیا پێكەوە 



کۆمەڵێک نووسەر 76

ب��زووت��ن��ەوەی  هەڵبگرن.  ه��اوب��ەش  هەنگاوی 
هەنگاو  چەند  ئەڵمانیا  لەفەڕەنساو  كرێكاری 
لەپێشەوەیە. تەنانەت ئەم بزووتنەوەیە لەئەڵمانیا 
كە  پێشكەوتنێك  بۆتەوە.  نزیك  لەسەركەوتن 
بزووتنەوەی كرێكاری لەپەنجا ساڵی رابردوودا 
ئەم  بووە.  وێنە  بێ  بەدەستیهێناوە،  لەئەڵمانیا 
دەچێت  پێش  ب��ەرەو  بەخێرایی  بزووتنەوەیە 
ب��ەڕۆژ ئەو خێراییە زۆرت��ر دەبێتەوە.  و ڕۆژ 
تا  ئەڵمانیا سەلماندوویە كە  ئەگەر بۆرژوازی 
چ ڕادەیەك لە توانایی سیاسی، نەزم و نەسەق 
بێبەرییە،  هەڵگرتن  هەنگاو  و  ج��ەس��ارەت  و 
لەبەرانبەردا چینی كرێكار نیشانیداوە كە گشت 
بەرچاو  بەشێوەیەكی  تایبەتمەندیانەی  ئ��ەو 
ه��ەی��ە. ن��زی��ك��ەی چ���وارس���ەد س���اڵ ل��ەوەپ��ێ��ش 
یەكەمین  ح��ەرەك��ەت��ی  دەستپێكی  ئەڵمانیا 
راپەڕینی چینی مامناوەندی ئەوروپا بوو. ئایا 
چ��اوەڕوان��ی  ئ��ەم��ڕۆدا  ل��ەب��ارودۆخ��ی  ناتوانین 
ئەوەمان لەئەڵمانیا هەبێت كە یەكەمین مەیدانی 

سەركەوتنی پڕۆلیتاریای ئەوروپا بێت.
فریدریش ئەنگڵس
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كورتە لێكۆڵینەوەیەكی
مێژووی سۆسیال دیموكرات

جەعفەر رەسا

1. سۆسیال دیموكرات 
تا شەڕی جیهانی یەكەم

م����ێ����ژووی س���ۆس���ی���ال دی����م����وك����رات ت��ا 
م��ێ��ژووی  ئ��اوێ��ت��ەی  ی��ەك��ەم  ش���ەڕی جیهانی 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم بووە. سەرهەڵدان 
و داڕمانی ئەم بزووتنەوەیە هاوكات بوو لەگەڵ 
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ئەنتەرناسیۆنالیزمی  لێكترازانی  و  پێكهاتن 
س��ەرەن��ج��ام��ی  ل���ە  ئ���ەگ���ەر  ب����ەاڵم  دووەم، 
ئ��ەن��ت��ەرن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم��ی دووەم��������ەوە ب��ەو 
دەرئەنجامە بگەین كە چارەنووسی سۆسیال 
دیموكراتیش لە هەمان سەرەتای پێكهاتنیەوە 
دیار بووە، بە هەڵەدا دەچین. ئەم بیركردنەوەیە 
بۆچوونێكی  دی��م��وك��رات  سۆسیال  س��ەر  ل��ە 
پێمان  ئەگەر  تەنانەت  نادروستە.  ساویلكانەو 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  لێكهەڵوەشانی  وابێت 
دووەم رووداوێكی مێژوویی چارەسەرنەكراو 
بدایە، دیسانەوە  بووە و هەر دەبوایە رووی 

تووشی هەڵە دەبین.
مێژووی  ب��ە  ك��ورت  چاوخشاندنێكی  ب��ە 
ئ��ەن��ت��ەرن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم��ی دووەم������دا ب��ۆم��ان 
دەردەكەوێت كە ئەم هەڵسەنگاندنە نادروستە. 
س��اڵ��ی  ل���ە  دووەم  ئ��ەن��ت��ەرن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم��ی 
حیزب  یەكگرتنی  ئاكامی  لە  زایینی  ١٨٨٩ی 
ئەڵمانیا،  واڵت��ان��ی  كرێكارییەكانی  رەوت��ە  و 
فەرەنسا، بەریتانیا، هۆڵەندا، بەلجیكا، واڵتانی 
ئەسكاندەناڤیا، ئیتالیا، ئیسپانیا، روسیا، ویالیەتە 
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یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، ئەرجەنتین و چەند 
واڵتی دیكە پێكهات، كە هەموویان بەجۆرێك 
دەزانی.  ماركسیست  بە  خۆیان  جۆرەكان  لە 
لە  هەر  ریكخراوە  ئەم  كە  دەبینین  بەمجۆرە 
سەرەتای دامەزراندنیەوە لە باوەڕەكانیدا زۆر 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  لە  رادیكاڵتر  و  یەكڕاتر 
فەرەنساو  كرێكارییەكانی  مەیلە  بوو.  یەكەم 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  بناغەی  بەردی  بەریتانیا 
یەكەم بوون. رێبەرانی تریدیۆنیۆنی بەریتانیاو 
پ��ڕۆدۆن��ی��س��ت��ەك��ان��ی ف��ەڕەن��س��او الی��ەن��گ��ران��ی 
هەر  ئیتالیا  دیموكراتی  شۆڕشگێڕی  مازینی، 
رێگای  س��ەر  كۆسپی  س��ەرەت��اوە  هەمان  لە 
ب��وون.  ئەنتەرناسیۆنال  ب��وون��ی  رادیكالیزە 
بە  كۆتایی  كومۆن  سەرهەڵدانی  سەرئەنجام 
مەسەلەكە هێناو بووە هۆی ئەوەی كە مەیلە 
تریدیۆنیۆنیەكانی بەریتانیا لە ئەنتەرناسیۆنال 
بكشێنەوە و لە كۆتاییدا هەڵبووەشێتەوە. ئەوە 
لە دۆخێكدایە كە حزبی سۆسیال دیموكراتی 
ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا و ح��زب��ی س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات��ی 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  بناغەی  بەردی  فەرەنسا 
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سۆسیالیستی  حزبی  پێكدەهێنا.  دووەم��ی��ان 
فەرەنسا لە سونەتێكی شۆڕشگێڕانەوە دەهات 
گەرم  كرێكاری  بزووتنەوەیەكی  بە  پشتی  و 
»ئاناركۆسەندیكالزم«  لە  كاریگەری  كە  بوو 
وەرگرتبوو. بەم پێیە هیچ جێگایەك بۆ سات 
و س���ەودا ی��ان خ���ۆب���وواردن ل��ە ك���ردەوەی 
جێگایەی  ئەو  تا  نەمابووەوە.  شۆڕشگێڕانە 
ئەڵمانیا  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی  بۆ  كە 
ئەو  خەفەقاناوی  ب��ارودۆخ��ی  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، 
یاسای  پەسەندكردنی  دوای  لە  كە  سااڵنە 
جێگایەكی  دام��ەزراب��وو،  سۆسیالیستی  دژە 
ب��ۆ زاڵ��ب��وون��ی ب��ی��رۆك��ەی س��ازش��ك��اران��ە و 
ری��ف��ۆرم��ی��س��ت��ی ن��ەه��ێ��ش��ت��ب��ووەوە. س��ەی��ر 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  كۆنگرەی  كە  لێرەدایە 
بەڕێوەچوو  پاریس  لە  رۆژێ��ك��دا  لە  دووەم 
ك��ە ك��ۆب��وون��ەوەی��ەك��ی ه��اوش��ێ��وە ل��ەالی��ەن 
پۆزیبیلیستەكان  رێكخرا.  پوزیبیلیستەكانەوە 
ئیمكانی شۆڕشیان بە تەواوەتی رەتدەكردەوە 
و قەناعەتیان بەوە دەكرد كە لە پەرلەمانەكاندا 
ش����ان ل���ە ش��ان��ی ب�������ۆرژوازی ب����دەن و لە 
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كابینەكانی دەوڵەتدا بەشداری بكەن. تەواووی 
ئەنتەرناسیۆنال  س��ەردەم��ەی  ئ��ەو  رێبەرانی 
ئەو كۆنگرانەی مەحكوم و ئیدانە كرد. ئەوەی 
لە  ئەنتەرناسیۆنال  یەكەمی  ك��ۆن��گ��رەی  ك��ە 
دۆخێكدا بەڕێوەدەچوو كە كۆنگرەیەكی دیكە 
نەبوو.  بێهۆ  و  بەڕێوەچو  رۆژەدا  لەو  هەر 
شوێندا  لەیەك  كۆنگرە  دوو  بەڕێوەچوونی 
گرنگیەكی سەمبۆلیكی هەبوو. چونكە ئەمە بەو 
مانایە بوو كە مەیلی سۆسیال دیموكراسی كە 
رێكخرابوو،  دووەمدا  ئەنتەرناسیۆنالیزمی  لە 
لەگەڵ مەیلی »پوزیبیلیستی« زەوی تا ئاسمان 
یەكگرتنی  بۆ  جێگایەك  هیچ  و  هەیە  فەرقی 

رێكخراوەیی ئەو دوو رەوتە نەماوەتەوە. 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  ك��ە  ق��ۆن��اغ��ەی  ئ��ەو 
ب��وو؟  ك���ەی  درا،  زەوی  ل��ە  پشتی  دووەم 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم لە سەردەمی شەڕی 
جیهانی یەكەمدا پشتی لە زەوی دراو تەواووی 
دوو  پێش  كە  پشتگوێخست  بنەمایانەی  ئەو 
فاكتێكی  ئەمە  پێكدەهێنا.  بناغەی  بەردی  دەیە 
حاشا  راستییەكی  ئ��ەوەش  ب��ەاڵم  مێژووییە. 
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ئەنتەرناسیۆنالیزمی  كە  مێژووییە  هەڵنەگری 
دووەم لە ٢٥ ساڵ هەڵسوڕانیدا كاریگەری لە 
سەر رێكخستنی كرێكارانی ئەوروپا زۆربوو. 
بێگومان ئەگەر بمانەوێت مێژووی بزووتنەوەی 
دڵنیاییەوە  بە  لێكبدەینەوە،  ئەوروپا  كرێكاری 
فاكتەرێكی  ب��ە  ی��ەك��ەم  ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
لەو  ئەنترناسیۆنال  دادەن���رێ���ت.  م��ێ��ژووی��ی 
نێونەتەوەیی،  رێكخراوێكی  وەكو  سەردەمەدا 
كرێكاری ئەو سەردەمە نوێنەرایەتی دەوڵەتانی 
نێونەتەوەییەكانی  ناوەندە  و  سەرمایەداری 
دەكرد . ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم بە فەرمی 
وەف����ادار  م��ارك��س  سۆسیالیزمی  ب��ۆ  خ���ۆی 
دەزانی. رێبەرانێكی بە تواناو كارزان لەو ئەو 
رێكخراوەدا بوون كە سەدان كتێب و هەزاران 
كومۆنیستییان  جیهانبینی  بابەتی  و  نامیلكە 
رێكخراوێكی  بۆچی  ئەوەیە  پرسیار  نوسی. 
كرێكاری بەو چەشنە بە قووڕدا چەقی؟ بێگومان 
ئەگەر بڵێین بە هۆی »خیانەتی« رێبەرەكانی 
ئەوەی بە سەرهات، مەسەلەكەمان زۆر گچكە 
جیهان  كرێكاری  ملیۆنان  ئاخۆ  كردووەتەوە. 
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بە ئاسانی فریوی چەند رێبەری »خیانەتكار« 
دەخۆن؟! بێجگە لەوە ئایا كرێكاران ناچاربوون 
م��ل ب��ۆ رێ��ب��ەران��ی »خ��ی��ان��ەت��ك��ار«ی خ��ۆی��ان 
رێگادا  نیوەی  لە  رێبەرانەی  ئەو  هەر  ب��دەن، 
بۆ  دەرف��ەت��ێ��ك  هیچ  ئ��ای��ا  هێشتن؟  بەجێیان 
رادیكاڵی  رێبەرانی  بیروباوەڕی  دزەك��ردن��ی 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم لەناو كرێكاران لە 

ئارادا نەبوو؟
ب��ەرب��ەرەك��ان��ێ��ی م��ەی��ل��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕ و 
ریفۆرمیستی لە ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەمدا

ئ��ای��دی��ال��ی��س��ت��ەك��ان پ��ێ��ی��ان وای���ە م��ێ��ژووی 
بیروباوەڕەكان، رەوتی راستەقینەی مێژووی 
ماددی دیاری دەكەن. بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە 
كە بیروباوەڕەكان مێژووی راستەقینەی ماددی 
وابێتە  رواڵ��ەت��دا  لە  هەرچەند  ناكەن،  دی��اری 
بۆ  بیروباوەڕەكان  مێژووی  بەڵكو  بەرچاو. 
خۆی رەنگدانەوەی مێژووی ماددییە. بە وتەی 
ماركس ئەگەر رواڵەت هەموو شتێكی پیشان 
بدایە، ئیتر پێویستییەكمان بە زانست نەدەبوو 
تێبگەین.  مەسەلەكە  گەوهەری  لە  ئەوەی  بۆ 
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م��ێ��ژووی شتومڕی  راس��ت��ەق��ی��ن��ە،  م��ێ��ژووی 
بزووتنەوە كۆمەاڵیەتییەكانە كە هەر كامەیان 
ئامانج و ئایدیالی واقیعی خۆی لەچوارچێوەی 
ب���ی���روب���اوەڕی دی���اری���ك���راودا دەردەخ������ات. 
بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراسی لەو رێسایە 
رەوتی  كام  كە  ئەوەیە  پرسیار  نییە.  جیاواز 
ئامادەبوون،  بزووتنەوەیەدا  لەم  كۆمەاڵیەتی 
حاشاهەڵنەگرە  راستییەكی  ئ���ەوە  چونكە 
یەكڕا  رەوتێكی  دیموكراسی  سۆسیال  ك��ە 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  هەڵوەشاندنەوەی  نەبوو. 
لێكەوتەوە:  س��ەرەك��ی  رەوت���ی  دوو  دووەم 
و  شۆڕشگێڕ  كومۆنیزمی  رەوت���ی  یەكیان 
ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی.  رەوت��ی  دیكە  ئەوی 
گەیشت  دەرئەنجامە  بەو  كومۆنیستی  رەوتی 
ناوەرۆكی  لەگەڵ  ناوەكەشمان  پێویستە  كە 
دیموكراسی  سۆسیال  بێتەوە.  خەباتەكەمان 
ناتوانێت لەگەڵ ئامانجەكەمان بێتەوە. هەر بەو 
بۆنەیەوە ناوی خۆی گۆڕی بۆ »كومۆنیزم«. 
بەاڵم رەوتی ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی هەروا بە 

ناوی سۆسیال دیموكراسی مایەوە. 
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بزووتنەوەی  لە  گۆڕانكارییەكان  مێژووی 
ملمالنێی  م��ێ��ژووی  دی��م��وك��راس��ی،  سۆسیال 
ل��ە ساڵی  ئ���ەم دوو م��ەی��ل��ەی��ە ك��ە  ب��ێ��وچ��ان��ی 
١٩١٤ەوە تا ١٩١٨ بە تەواووی لێكجیابونەوە. 
بكۆڵینەوە  بارودۆخێك  لە  پێویستە  لێرەدا 
تێیدا سەریهەڵدا. هەوراز و  ئەم ملمالنێیە  كە 
بزووتنەوەی  هەمیشە  كۆمەڵگا  نشێوەكانی 
ج��ۆراوج��ۆر  ب���ژاردەی  ب���ەردەم  لە  كرێكاری 
و رەوتی جۆراوجۆر وەاڵمی  مەیل  دادەنێت. 
جۆراوجۆر بەم بژاردانە دەدەنەوە. مەیلێك كە 
بتوانێت وەاڵمێكی گونجاو بە كێشەكە بداتەوە، 
دەتوانێت لە كۆتاییدا دەستی بااڵ پەیدا بكات. 
گۆڕانكارییەكانی  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  راستییەكەی 
سەدەی  سەرەتای  و  نۆزدە  سەدەی  كۆتایی 
بیست لە كۆمەڵگاكانی ئەوروپادا بارودۆخێكی 
ئەو  ماركسیستی  س��ون��ەت��ی  ل��ە  ك��ە  پێكهێنا 
بۆ  پێشداڕێژراوی  لە  وەاڵمێكی  سەردەمەدا 
دیاری نەكرابوو. ئەو گۆڕانكارییانە بواری بۆ 
سەرهەڵدانی مەیلێكی ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی 
ئەمە  كرد.  خۆش  كرێكاریدا  بزووتنەوەی  لە 
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مێژووی  خوڵقێنەرانی  بۆ  كە  نەبوو  شتێك 
روون  سەردەمە  ئەو  كرێكاری  بزووتنەوەی 

و ئاشكرا بێت.
كۆمەڵگای  پێشكەوتنەكانی  كە  ئاشكرایە 
س��ەرم��ای��ەداری ئ��ەو س��ەردەم��ە ل���ەوەدا هیچ 
كۆمەڵگە  كە  پێكنەهێنابوو  گۆڕانكارییەكی 
ب��ە س��ەر چینی ج���ۆراوج���ۆردا داب��ەش��ك��راوە 
ب��زووێ��ن��ەری  ه��ێ��زی  چینایەتی  ن��اك��ۆك��ی  و 
ملمالنێ و گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتییە. سۆسیال 
هەر  دەدا،  راس��ت��ی��ە  ب��ەم  ملی  دی��م��وك��راس��ی 
رێكخستنی  پێویستی  س��ەر  لە  ب��ۆن��ەوە  ب��ەو 
بارودۆخە  بەو  هێنان  كۆتایی  بۆ  كرێكاران 
پ��ێ��داگ��ری دەك���رد . ه��ەروەه��ا ب��ڕی��ار واب��وو 
كۆمەڵگایەك كە سۆسیال دیموكراسی خەباتی 
بۆ دەكرد، كۆمەڵگایەك بێت كە لە هەر چەشنە 
ئایینی  ن��ەت��ەوەی��ی،  رەگ���ەزی،  هەاڵواردنێكی 
كە  كۆمەڵگایەك  دوورب��ێ��ت،  بە  كەلتوری  و 
لێهاتووییەكانی  بێ سنوری  گەشەی  بۆ  بوار 
سۆسیال  پێیە،  ب��ەم  بڕەخسێنێت.  تاكەكانی 
ب��زوت��ن��ەوەی��ەك لەسەر  دی��م��وك��راس��ی وەك���و 
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تێگەیشتنێكی  كۆتایی  چ��ارەس��ەری  كێشەو 
ئامانجەكان یەكێك  بە واتایەكی دیكە  هەبوو. 
ئ��ەوەن��دە  م��ارك��س  تیۆرەكانی  النیكەم  ب��وو. 
تێگەیشتنانە  ئ��ەم  ك��ە  ب��وو  قایم  و  ق���وورس 
وەكو باوەڕێكی یەكپارچە لە ناو بزووتنەوەی 
كرێكاریدا بچەسپێنێت. بەشی هەرە زۆری ئەو 
حزبەكانی  لە  بێجگە  كرێكار،  چینی  حزبانەی 
ئوسترالیاو نیوزلەند، یان گۆڕانكاری بنەڕەتی 
كۆمەڵگایان لەبەرچاو بوو و لە ئاكامدا خۆیان 
حزبی  وەك��و  ی��ان  دەزان���ی،  سۆسیالیست  بە 
ئ��ەوەدا  ل��ەس��ەروب��ەن��دی  بەریتانیا  كرێكاری 
لە  كێشەكە  سۆسیالیست.  بە  كەببن  ب��وون 
واتە  داب��وو،  ئامانجانە  ب��ەو  گەیشتن  رێگای 
كێشە لە ستراتیژی بۆ گەیشتن بە ئامانجەكان 
بوو. ئەمە تەنها بەو بۆنەوە نەبوو كە هەمیشە 
ئەگەری تێگەیشتنی جۆراوجۆر لەمەسەلەیەك 
هەیە، بەڵكو بەو بۆنەوە بوو كە بارودۆخی ئەو 
هێنابووە  ت��ازەی  كێشەی  هەندێك  سەردەمە 
ئارا. پێویست بوو لە رێگای تازەوە وەاڵم بەو 

كێشانە بدرێتەوە.
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ئابوری:
ئابوری سەرمایەداری هەر  راب��ردوودا  لە 
دە ساڵ جارێك تووشی قەیران دەبوو، ئەوە 
لە  جیهانی  سەرمایەداری  كە  دۆخێكدایە  لە 
دەی��ەی  كۆتایی  قەیرانی  تێپەڕكردنی  دوای 
لە  درێژماوە  قۆناغێكی  نۆزدە  سەدەی  ٧٠ی 
گەشەی دەستپێكردبوو، كە چوونەسەرەوەی 
رێژەی  كار،  گەڕاندنەوەی  ئاستی  بەخێرایی 
قازانجی سەرمایەو ئاستی ژیان و بەڕێچوونی 
ش���ارەزا(ی  كرێكارانی  )الن��ی��ك��ەم  ك��رێ��ك��اران 
ئەو  ئ��ەوەی  هۆی  ب��ووە  ئ��ەوەش  لێكەوتەوە. 
سەرمایەداری  ئایا  كە  گ��ۆڕێ  بێتە  پرسیارە 
پێش  كە  گەیشتووە  میكانیزمێك  بە  دەستی 
وەاڵمی  بگرێت؟  مێژوویی  لێكهەڵوەشانی  بە 
»ب��ەڵ��ێ« ب��ەم پ��رس��ی��ارە ب��ەم��ان��ای ئ��ەوەب��وو 
شۆڕش  سەرهەڵدانی  بۆ  بابەتی  ب��واری  كە 
ل��ە ئ�����ارادا ن��ی��ی��ە، ك���ەوای���ە ت��ەن��ه��ا دەب��ێ��ت لە 
و  وردەوردە  سیستەمەدا  ئەم  چوارچێوەی 
بەشێنەیی بەرە و كۆمەڵگای داهاتوو هەنگاو 
بنێین. گوایە تەنها ئەوە دەمایەوە كە پاڵ بەم 
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كۆمەڵگای  ب��ەرەو  ئ��ەوەی  بۆ  بنێین  نیزامەوە 
داهاتوو بڕوات. هەروەها گەشەی سیستەمی 
كرێكارانی  ژم����ارەی  تەنها  س��ەرم��ای��ەداری 
لە  ك��ردب��وو.  زۆرت��ر  دی��اری��ك��راو  ئاستێكی  تا 
جێگای جوتیاران و خوردەمالیكەكان، چینێكی 
ئایا  پێكهات.  لەشارەكان  ن��وێ  مامناوەندی 
ئەوە بەو مانایە بوو كە بیری جەمسەرگیری 
كۆمەڵگادا  لە  ب��ۆرژوازی  و  پڕۆلیتاریا  نێوان 
بە  توێژێك  وەه��ا  پێكهاتنی  ئایا  نادروستە؟ 
خەباتی  لە  پڕۆلیتاریا  كە  نەبوو  ئەوە  مانای 
هاوپەیمانێكی  لە  ب���ۆرژوازی  دژی  لە  خ��ۆی 
دیكە بەهرەمەند بووە و دەبێت لەوە بەوالوە 

خواست و داواكارییەكانی هەژمار بكات؟

سیاسی:
ن��ۆزدەدا چینە  یەكەمی سەدەی  نیوەی  لە 
ئاسن  و  ئاگر  بە  ئەورووپا  دەسەاڵتدارەكانی 
كرێكارانیان  رەواك��ان��ی  داواك��اری��ی��ە  وەاڵم��ی 
لە  بێجگە  رێ��گ��ای��ەك��ی  ئ����ەوەش  دەدای������ەوە. 
ب��ەرب��ەرەك��ان��ێ��ی ت��وون��دوت��ی��ژ و راپ��ەڕی��ن بۆ 
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مافی  لە  كرێكاران  نەهێشتبووەوە.  كرێكاران 
دامەزراندنی رێكخراو، مانگرتن و مافی دەنگدان 
بێبەش بوون. بەاڵم لە نیوەی دووەمی سەدەی 
ئاكامی  ل��ە  ك��رێ��ك��اران  وردە  وردە  ن���ۆزدەدا 
بۆرژوازی  بە  پاشەكشەیان  خۆیاندا  خەباتی 
كرد و لە مافی دەنگدان بەهرەمەند بوون، لە 
مافی هەڵسووڕانی حزبی و پێكهێنانی رێكخراو 
ئیتر رێكخراوەكانی  ئەوسا  بەهرەمەند بوون. 
ك��رێ��ك��اران دەی��ان��ت��وان��ی ب��ە ئ��اش��ك��را چاالكی 
گ��ۆڕێ   هێنایە  پ��رس��ی��ارەی  ئ��ەو  ئەمە  ب��ك��ەن. 
ه��ەرەزۆری  زۆری��ن��ەی  كرێكاران  ئەگەر  ك��ە: 
كۆمەڵگا پێكدەهێنن، ئایا بەهرەمەندبوونیان لە 
پێ  دەرفەتەیان  ئ��ەو   گشتی  دەنگدانی  مافی 
زۆرینەی  نزیكدا  داهاتوویەكی  لە  كە  ن��ادات 
حكومەتێك  و  بێنن  دەس���ت  ب��ە  پ��ەرل��ەم��ان 
بە  پێداویستیەكانیان  و  ماف  كە  دابمەزرێنن 
وەها  بە  بەستن  پشت  ئایا  بناسێت.  فەرمی 
ستراتیژیەكی بێ مەترسی لە ئامادەكردن بۆ 
راپەڕینێكی خوێناوی كە لە سەرەتاوە گرەنتی 
سەركەوتنیش نەكراوە، دروستتر نییە. بێجگە 
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باشتركردنی  ب��ۆ  پێویستە  ئ��ەگ��ەر  ئ���ەوە  ل��ە 
هەلومەرجی كار و ژیانی جەماوەری كرێكار 
لە  یاسا  پەسەندكردنی  ئەگەر  هەوڵبدرێت، 
پەرلەمان هەل بۆ چەسپاندنی سەرتاسەری و 
كرێكاران  قازانجی  بە  داخوازییەكان  یاسایی 
جەمسەرەكانی  نابێت  بۆچی  دەڕەخسێنێت، 
دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە  پەرلەمانی 
بۆرژواییەكان  حزبە  جەمسەرەكانی  لەگەڵ 
بچنە نێو هاوپەیمانییەكەوە )هەرچەند كاتیش 
بێت(. سەرئەنجام ئەگەر ئەوە دەنگی نوێنەرانی 
پەرلەمانە كە دەرفەتی پەسەندكردنی گەاڵڵە بە 
قازانج یان بە زیانی كرێكاران دەڕەخسێنێت، 
س��ۆس��ی��ال  ح��زب��ە  ك���ە  ن��ی��ی��ە  زەروری  ئ��ای��ا 
داواك���اری  س��ەر  لە  ئ��ەوەن��دە  دیموكراتەكان 
كرێكاری سوور نەبن و ئەو داخوازیانە بێننە 
گۆڕێ كە بە دڵی چینەكانی دیكەش بێت؟ ئایا 
نابێت ئەم حزبانە لە خەباتی پەرلەمانیدا تەنها 
روو لە كرێكاران قسە نەكەن، بەڵكو روو لە 
تەواووی خەڵك بە گشتی قسە بكەن؟ وادێتە 
سەرمایەداری  گەشەی  رەوت��ی  كە  بەرچاو 
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نەك تەنها بۆرژوازی ناچار كردبوو هەندێك 
بكات،  حكومەتەكەیدا  لە  ریفۆرم  و  ئاڵوگۆڕ 
پێكهێنابوو  بارودۆخێكیان  كرێكارانیش  بەڵكو 
جیاواز  راب��ردوو  ساكاری  بارودۆخی  لە  كە 
بۆرژوادا  بەرانبەر  لە  كرێكار  ئیتر  واتە  بوو، 
جێگای  دەستەجەمعی  خەباتی  بەڵكو  نەبوو، 
بنەماكانی رابردووی گرتبووەوە. بێجگە لەوە 
لەو سااڵنەدا كۆمەڵگا لە بواری بابەتییەوە لە 
پێیە  بارودۆخێكی شۆڕشگێڕانەدا نەبوو. بەم 
هاوسەنگی هێز بە قازانجی ریفۆرم قورستر 

بوو، تا بە قازانجی شۆڕش.
واڵتانی  لە  دیموكراتەكان  حزبە سۆسیال 
ج���ۆراوج���ۆری ئ���ەورووپ���ای رۆژئ���اوای���ی لە 
پەرلەمانەكاندا توانیویانە بچنە نێو پەرلەمانەوە. 
حزبی  دەنگەكانی  ژم��ارەی   ١٨٧١ ساڵی  لە 
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا ١٢٥.٠٠٠ كەس 
بوو. ئەو رێژەی لەساڵی ١٨٩٠ بۆ ١ ملیۆن 
ب��ووەوە. لە سەردەمی  ب��ەرز  و ٤٢٧ ه��ەزار 
دەنگەكانی  ژمارەی  یەكەمدا  جیهانی  شەڕی 
حزبی سۆسیال دیموكرات بە ٤ ملیۆن و ٢٥٠ 
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ئەوەیە  راستییەكەی  گەیشت.   ٤٠٠ و  هەزار 
كە دەستبەجێ پاش هەڵوەشاندنەوەی یاسای 
ساڵی  ئ��ۆك��ت��ۆب��ەری  ل��ە  سۆسیالیستی  دژە 
٧.١٩ی  دیموكرات  سۆسیال  حزبی   ،١٨٩٠
دەنگەكانی دەستەبەر كرد. ئەو حزبە هەر لەو 
پەرلەمانی  بە گەورەترین حزبی  بوو  ساڵەدا 
ئەڵمانیا. لە ماوەی پێنج ساڵدا حزبی سۆسیال 
دیموكرات ژمارەی دەنگدەرانی خۆی لە ١.١٠  
زیاتر،  ٣.٢٣% ساڵی ١٨٩٣  بۆ  ساڵی ١٨٨٧ 
دەنگەكانی  ژم��ارەی  م��اوەی شەش ساڵدا  لە 
دووق���ات ب��ەرز ب���ووەوە. ب��ازدان��ی دوات���ر لە 
هاتە  روس��ی��ا  ١٩٠٥ی  ش��ۆڕش��ی  م����ەودای 
زۆری  دەنگدانەوەیەكی  شۆڕشە  ئ��ەو  ئ��ارا. 
هەبوو.  ن��اوەن��دی  ئ��ەوروپ��ای  لە  تایبەتی  بە 
تێگەیشتبوو  كە  لێكۆڵەرێك  سەرسووڕمانی 
كە لە هەڵبژاردنەكانی ١٩١٣ نزیكەی لە سەدا 
هەڵبژاردنەكانی  شانەیەكی  كرێكارانی  ٨٨ی 
ناوەندی ئەڵمانیا دەنگیان بە حزبی سۆسیال 
ساڵی  لە  بوو.  هۆیەوە  بەو  داوە،  دیموكرات 
١٩١٢ دەنگەكانی حزبی سۆسیال دیموكرات 
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ب��ە ٨.٣٤ گ��ەی��ش��ت. ئ��ەم��ە ب���ەو م��ان��ای��ە ب��وو 
دیموكرات  سۆسیال  حزبی  دەنگەكانی  كە 
دووەمین  دەنگەكانی  دووق��ات��ی  گەیشتبووە 
بەاڵم  ئەڵمانیا،  پەرلەمانی  گ���ەورەی  حزبی 
ئەمە بەو مانایە نەبوو كە دەتوانێت كابینەی 
حزبە  ئ��ەگ��ەر  چونكە  پێكبهێنێت.  دەوڵ��ەت��ی 
بە  پێكهێنابا  هاوپەیمانییان  بۆرژواییەكان 
بوو.  زۆرت��ر  كورسیەكانیان  ژم��ارەی  گشتی 
ئەمەش بە ئاسانی رێگای پێدەدان كابینەیەكی 
دەوڵەتی هاوپەیمانی پێكبهێنن. كارنامەی حزبە 
لە  ئەوروپا  دیكەی  دیموكراتەكانی  سۆسیال 
هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی نیشانی دەدات كە 
لە  ئەڵمانیا  دیموكراتی  تەنها حزبی سۆسیال 
حزبی  نمونە  بۆ  نەبوو.  بارودۆخێكدا  وەه��ا 
سۆسیال دیموكراتی نەمسا لە ساڵی ١٩٠٧دا 
٢١ی دەنگەكانی بە دەست هێنا. ئەم حزبە لە 
ساڵی ١٩١١ توانی ٤.٢٥ی دەنگەكان بۆخۆی 
مسۆگەر بكات. سەرئەنجام لە ساڵی ١٩١٩دا 
ژمارەی دەنگەكانی گەیشتە ٨.٤٠. بەو شێوەیە 
دەنگەكانی حزبی سۆسیال دیموكراتی نەمسا 



95كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی سۆسیال دیموكرات

زۆرینەی پەرلەمانی بەدەست هێنا. هەروەها 
دیموكراتەكان  سۆسیال  نفوزی  هۆڵەندا  لە 
سەند.  پەرەی  خێرایی  بە  هەڵبژاردنەكاندا  لە 
لە  كە  هۆڵەندا  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی 
ساڵی ١٨٩٦ تەنها ٣ی دەنگەكانی بە دەست 
٥.١٨ی  ت��وان��ی   ١٩١٣ س��اڵ��ی  ل��ە  ه��ێ��ن��اب��وو، 
سۆسیال  حزبی  بكات.  دەستەبەر  دەنگەكان 
دیموكراتی سویدیش كە لە سەرەتای سەدەی 
٥.٣ی  پشتیوانی  لە  تەنها   )١٩٠٢( بیستەمدا 
دەنگەكان بەهرەمەند بوو، لە هەڵبژاردنەكانی 
س��ەرەوە،  ب��ردە  دەنگەكانی  ژم��ارەی  دواییدا 
بەشێوەیەك كە لە ساڵی ١٩١٧ توانی ١.٣٩ی 
دەنگەكان بە دەست بێنێت. چارەنووسی حزبی 
سۆسیال دیموكراتی نەرویجیش وەكو حزبی 
ئەم  وەه��اب��وو.  سوید  دیموكراتی  سۆسیال 
حزبە لە ساڵی ١٨٩٧دا تەنها ٦.٠ی دەنگەكانی 
بە دەست هێنا، بەاڵم لە ماوەی كەمتر لە دوو 
نزیكەی یەك  لە ساڵی ١٩١٥دا،  واتە  دەیەدا، 
لە سەر سێی دەنگەكانی )١.٣٢(ی تایبەت كرد 

بە خۆی.
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ئ����ەم ب����ارودۆخ����ە ب���ە ت������ەواوی ت��ەب��ای 
ب���ەرژەوەن���دی���ی���ەك���ان���ی م��ەی��ل��ی ن��اس��ی��ۆن��اڵ-
بە  خێرا  شتێك  هەموو  ب��وو.  ریفۆرمیستی 
دەچوو  ئەودا  ئاسۆی  چەسپاندنی  ئاڕاستەی 
تیۆرسێنەكانیەوە  الی���ەن  ل��ە  ب��ەخ��ێ��رای��ی  و 
ل���ێ���ك���دەدرای���ەوە. م��ەس��ەل��ەك��ە ب���ۆ رەوت����ی 
دەتوانێت  چ��ۆن  ك��ە  ب��وو  ئ��ەوە  كومۆنیستی 
بە  و  بداتەوە  كێشانە  ئەو  كرداری  وەاڵمێكی 
لە هەمان  نەیدۆڕێنێت و  مەیلی ریفۆرمیستی 
كاتدا خەبات بۆ ریفۆرم نەیخاتە جێگەو پێگەی 
نەخۆشی  ت��ووش��ی  و  ریفۆرمیستەكانەوە 
پەرلەمانی نەكات. هەوڵدان بۆ وەاڵمدانەوە بەم 
لەنێو بزووتنەوەی كرێكاریدا  كێشەو گرفتانە 
باسی  قسەو  زنجیرەیەك  س��ەردەم��ەدا  ئ��ەو 
وردە  كە  لێكەوتەوە  دەوڵەمەندی  و  زیندوو 
ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی  مەیلی  ئاسۆی  وردە 
ل���ە م��ەی��ل��ی ك��وم��ۆن��ی��س��ت��ی ج���ی���ادەك���ردەوە. 
بزووتنەوەی كرێكاری لە ماوەی یەك دەیەدا 
گەنگەشەی  و  مشتومڕ  كێشانە  ئەم  سەر  لە 
مەیلی  قازانجی  ل��ە  كۆتاییدا  ل��ە  ك��ە  دەك���رد، 
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دەستپێكردنی  دابوو.  ریفۆرمیستی  ناسیۆنال 
هاوسەنگییەی  ئ��ەم  ی��ەك��ەم  جیهانی  ش��ەڕی 
لێكترازانی  تێكداو  كرێكاری  بزووتنەوەی  ناو 
ئیتر  لێكەوتەوە.  یەكەمی  ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
بوبوونە  ریفۆرمیستییانە  ب��ی��روب��اوەڕە  ئ��ەم 
بنەمای تیۆری و كردەكی ئەنتەرناسیۆنالیزمی 

یەكەم.

بنەماكانی تیۆری رێویزیۆنیزم لە 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەمدا 

ناسیۆنال-ریفۆرمیستەكان  بیروباوەڕی 
رێبەرانی  لە  یەكێك  الی��ەن  لە  یەكەمجار  بۆ 
ناوی  بە  ئەڵمانیا  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی 
»ئێدوارد بێرنیشتاین« بە شێوەی سیستماتیك 
هاتە گۆڕێ. ئەو لە بواری ئابوری، مێژوویی 
لە  بنەڕەتی  رەخنەی  كۆمەڵێك  فەلسەفیدا  و 
بۆچوونەكانی ماركس هەبوو. لە بواری ئابوریدا، 
یاسای بەهای ماركسی بە ئەبستراكت دەزانی 
و دەی وت لەگەڵ ئابوری هاوچەرخدا نایەتەوە. 
هەروەها لە سەر ئەو باوەڕە نەبوو كە گەشەی 
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زۆرتری سەرمایەداری پەرەسەندنی ناكۆكییە 
بەپێچەوانەوە  لێدەكەوێتەوە.  چینایەتییەكانی 
بەو دەرئەنجامە گەیشتبوو كە سەرمایەداری لە 
رەوتی گەشەی خۆیدا دەستی بە میكانیزمێك 
راگەیشتووە كە ئیمكانی چارەسەری ناكۆكییە 
بەو  ه��ەر  دەڕەخسێنێت.  ب��ۆ  بنەڕەتییەكانی 
بۆنەشەوە، بە پێچەوانەی ماركس پێی وانەبوو 
كە سەرمایەداری نوقمی قەیرانە ئابوورییەكانی 
ئابوری  لێكهەڵوەشانی  زەمینەكانی  و  دەبێت 
مێژووییەوە  ب��واری  لە  دەڕەخسێنێت.  خۆی 
ب��وو كە سەرمایەداری  ب��اوەڕە  ئ��ەو  لە س��ەر 
بەو  پێكهێناوە.  نوێی  مامناوەندی  چینێكی 
لە رەوتی گەشەی  ئیتر كرێكاران  پێیە، گوایە 
كۆمەڵگادا رۆڵی چارەنووسساز ناگێڕن. بەڵكو 
بكەن  گۆڕانكاری  دەیانەوێت  كرێكاران  ئەگەر 
دەبێت متمانەو هاودڵی ئەو توێژە مامناوەندە 
بە  ك��ە رۆژ  راب��ك��ێ��ش��ن  ب����ەرەو الی خ��ۆی��ان 
رۆژ ژم��ارەی��ان زی��اد دەك��ات و لەگەڵ ئەوان 
بواری  لە  بگۆڕن.  سەرمایەداری  كۆمەڵگای 
ب��وو كە  ب��اوەڕە  ئ��ەو  لە س��ەر  مێژووییشەوە 
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لە  النیكەم  شۆڕشگێڕانە،  گۆڕانكاری  تەمەنی 
و  سەرچووە  بە  سەردەمە  ئەو  ئ��ەورووپ��ای 
هێمنانەی  خەباتی  رێگەی  لە  تەنها  كرێكاران 
دەسەاڵت  بە  بۆ  بوار  دەتوانن  پارلەمانییەوە 
گەیشتنی خۆیان خۆش بكەن. زۆرێك لە كارە 
فەلسەفیەكانی ماركس هێشتا لەو سەردەمەدا 
باڵو نەكرابوونەوە. بەم بۆنەوە »بێرنیشتاین« 
فەلسەفی  تێگەیشتنی  لەگەڵ  خۆی  جیاوازی 
ماركسیستی  بزووتنەوەی  لە  سەردەمە  ئەو 
ماركسیزمی  س��ەردەم��ەدا  ل��ەو  دەدا.  نیشان 
ناسیۆنال- رەوت��ی  بەرانبەر  لە  ئۆرتۆدۆكس 
لەبەرانبەر  ئ��ەو  راوەس��ت��اب��وو.  رێفۆرمیزمدا 
تێگەیشتنی دێتێرمێنیستی و یەك الیەنەی ئەو 
ماتریالیزمی  چەمكی  بە  سەبارەت  سەردەمە 
مێژوویی الیەنگری لە فەلسەفەی ئایدیالیستی 
»كانت« دەكرد. »بێرنیشتاین« بەو دەرئەنجامە 
كۆمەڵگا  ئابوریەكانی  هێزە  ك��ە  گەیشتبوو 
هۆكاری پێكهێنانی گۆڕانكاری نین لە مێژوودا، 
بەڵكو بەها ئەخالقییەكان ئەو دەورە دەگێڕن. 

»لینین« لە بارەی بێرنشتاینەوە دەڵێت:
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چۆنیەتی  راش���ك���اوی  ب��ە  »بێرنیشتاین 
دیموكراسی(  )سۆسیال  نوێیەی  رەوت��ە  ئەو 

دەریبڕیوەو میلێرانیش نیشانی داوە.
حزبیكی  لە  دەبێت  دیموكراسی  سۆسیال 
حزبێكی  ببێتە  كۆمەاڵیەتییەوە  شۆڕشگێڕی 
دی��م��وك��رات ك��ە ب��ۆ ری��ف��ۆرم خ��ەب��ات دەك��ات. 
هۆكارو  ل��ە  تۆپخانەیەك  ب��ە  »بێرنشتاین« 
تیۆری »نوێ« كە هەر هەمویان وەك یەكن 
هێناوەتە  سیاسیەی  خواستە  ئەم  الوازن،  و 
گۆڕێ. حاشا لەوە دەكات كە سۆسیالیزم لە 
لە  نكۆڵی  دەسەلمێنرێت،  زانستییەوە  ب��واری 
نەكراوی  چارەسەر  و  پێویستی  سەلماندنی 
مادی  تێگەیشتنی  روان��گ��ەی  لە  سۆسیالیزم 
و  ه����ەژاری  حەقیقەتی  دەك����ات.  م��ێ��ژوو  ل��ە 
و  زی��ات��ر  رۆژ  دوای  ل��ە  رۆژ  ب��ێ��دەرەت��ان��ی 
تووندبوونەوەی  و  پڕۆلیتاریزاسیۆن  رەوتی 
لێكراوە.  حاشای  سەرمایەداری  ناكۆكیەكانی 
تەنانەت ناوەرۆكی »ئامانجی كۆتایی«ش بێ 
حكومەتی  بیرۆكەی  و  ك��راوە  ئەژمار  بنەما 
كرێكاری بێ ئەمالو ئەوال رەتكراوەتەوە. حاشا 
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سۆسیالیزم  و  لیبراڵیزم  بنەڕەتی  ناكۆكی  لە 
كراوە. گوایە تیۆری خەباتی چینایەتیش لەگەڵ 
كۆمەڵگایەكی دیموكراتیك كە لە سەر بناغەی 
ئ��ی��دارە بكرێت،  ئ��ی��رادەی زۆری��ن��ەی خ��ەڵ��ك 

نایەتەوە و رەتكراوەتەوە و هیتر.
ه��ەڵ��گ��ەڕان��ەوەی  داواك����اری  بەمشێوەیە، 
دیموكراسی شۆڕشگێڕ  لە سۆسیال  یەكالیی 
و روو لە ریفۆرمیزمی كۆمەاڵیەتی بۆرژوایی 
دەكات. بێجگە لەوە داوا دەكات لە هەرچەشنە 
ئایدیەكی ماركسیستی روو وەرگێڕین و پەنا 
هۆی  بە  بۆرژواییانە.  رەخنەی  ب��ەر  بەرینە 
لە  ئەوەی كە ئەم رەخنەیە ماوەیەك بوو، چ 
چ  و  زانكۆ  كورسی  لە  چ  سیاسی،  تریبۆنی 
لە بەرهەمی جۆراوجۆر و زنجیرەیەك قسەو 
باسی زانستی لە دژی ماركسیزم دەكرا و گشت 
ماوەی  لە  خوێندەوار  تووێژی  الوی  ن��ەوەی 
دەیان ساڵدا لەگەڵ ئەو رەخنەیە رانەهاتبوون، 
بەو  ه��ەر  ك��ە  نییە  س��ەرس��ووڕم��ان  جێگای 
جۆرەی »مینرۆ« لە مێشكی »ژێئۆپیتێر«ەوە 
نوێ«یە  »رەخنەگرە  رەوت��ە  ئ��ەو  دار،  هاتە 
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شێوەیەكی  ب��ە  دیموكراسیدا،  سۆسیال  ل��ە 
س���ازو ئ��ام��ادە س��ەری��ه��ەڵ��دا. ئ��ەم رەوت���ە لە 
بواری ناوەرۆكەوە پێویستی بە تێكەڵكردن و 
كامڵبون نەبوو، چونكە بە شێوەی راستەوخۆ 
ل��ە ن��ووس��راوەك��ان��ی ب���ۆرژوازی���ەوە ب��ۆ نێو 
نووسراوەكانی سۆسیالیستی دەگوازرایەوە.«
لینین لە ساڵی ١٩٠٢دا ئەو دەقەی سەرەوەی 
نووسی، واتە كاتێك كە سۆسیال-ریفۆرمیزم 
ت��ازە خەریك ب��وو س��ەری ب��ەرز دەك���ردەوە 
دیموكراتی  س��ۆس��ی��ال  ح��زب��ی  ری��زەك��ان��ی  و 
لە سەرەتادا  ئەڵمانیاشی گرتبووەوە. هەڵبەت 
لەگەڵ  بۆچوونانە  ئ��ەم  بنەڕەتی  ج��ی��اوازی 
دیموكراسی  سۆسیال  سونەتی  بیروباوەڕی 
هەموو  ن��ەب��وو.  روون  زۆر  ری��زەك��ان��ی  ب��ۆ 
ئەمانە وردەوردە هاتنە گۆڕێ. »بێرنیشتاین« 
بابەتێكدا  لە   ١٨٩٥ ساڵی  لە  یەكەمجار  بۆ 
لە  رەخنەكانی   ١٨٤٨ شۆڕشی  بە  سەبارەت 
تیۆری ماركسیزم گرت یان باشتر وایە بڵێین 
لە  س��ەردەم��ە  ئ��ەو  تێگەیشتنی  ل��ە  رەخ��ن��ەی 
تیۆرسێنەكانی  الیەن  لە  كە  گرت  ماركسیزم 
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بۆ  ب��ان��گ��ەش��ەی  »ك��ای��ۆت��س��ك��ی«ی��ەوە  وەك 
دەكراو بە ماركسیزمی ئۆرتۆدۆكس دەناسرا. 
لە  »بێرنیشتاین«  لێكدانەوەی  بابەتەدا  لەو 
پێچەوانەی  ب��ە  رێ��ك   ١٨٤٨ ش��ۆڕش��ی  س��ەر 
لێكدانەوەی ماركس بوو كە لە بەرهەمەكەیدا 
فەرەنسا«  لە  چینایەتی  »خەباتی  ن��اوی  بە 
رەنگی دابووەوە. »بێرنیشتاین« هێرشی كردە 
شۆڕشەو  ئەو  شۆڕشگێڕانەی  الیەنی  سەر 
ئەو،  بۆچوونی  بە  ب��رد.  ن��اوی  ناپێویست  بە 
پڕۆلیتاریای فەرەنسا دەبووا لەجیاتی شۆڕش 
دەبوا  گوایە  بكردایەتەوە.  ریفۆرم  لە  بیری 
چینی كرێكاری ئەڵمانیاش لەو ئەزمونە دەرس 
وەربگرێت و دەستی بۆ شۆڕش نەبردایە. ئەو 
ناوی  ژێر  لە  كە  بابەتێكدا  زنجیرە  لە  دوات��ر 
دەستی  نوسی،  سۆسیالیزم«  »كێشەكانی 
دای���ە ش��ی��ك��ردن��ەوەی ئ���ەو ئ��ەزم��ون��ان��ەی كە 
دەرسی  ئەڵمانیا  كرێكاری  چینی  دەبێ  گوایە 
سەرئەنجام  »بێرنیشتاین«  وەربگرێت.  لێ 
تیۆرەكانی خۆی بۆ بواری ئابوری، فەلسەفەو 
كتێبێكدا  ل��ە  دوات���ر  پ��ێ��دا.  پ��ەرە  كۆمەڵناسی 
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و  سۆسیالیزم  »گریمانەكانی  ن��اوی  ژێ��ر  لە 
كۆی  دی��م��وك��راس��ی«  سۆسیال  ئ��ەرك��ەك��ان��ی 
بۆچوونەكانی خۆی وەكو پالتفۆرمی تیۆریكی 
»بێرنیشتاین«  باڵوكرایەوە.  شوێنكەوتووانی 
لەو كتێبەدا هەوڵدەدات نیشانی بدات كە ئەو 
بارودۆخەی سۆسیال دیموكراسی ستراتێژی 
سیاسی خۆی بۆ داڕشتبوو، گۆڕانكاری بەسەر 
بزووتنەوەیە  ئەم  بۆنەوە  بەو  داهاتووە، هەر 
كە  بەر  بگرێتە  سیاسی  ستراتیژیەكی  دەبێت 
بەو  بێتەوە.  نوێیەدا  ب��ارودۆخ��ە  ئ��ەو  لەگەڵ 
بۆنەوە كە »بێرنیشتاین« لەو كتێبەدا هێرشی 
كردبووە سەر هەرچی تیۆری ماركسیستییەو 
بە  ك��ارەی  ئەو  پێداكردبوو،  پێداچوونەوەی 
بە زمانی التین  برد، كە  ناو  »رێویزیۆنیزم« 

بە مانای پێداچوونەوەیە بە بیروباوەڕ.
سۆسیال  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی  تیۆرسێنە 
لە  رەخنەكانی  وەاڵمدانەوەی  بۆ  دیموكراسی 
لە سەربنەمای  نابێت  ماركسیزم كەوتنە خۆ. 
ئاقارێكدا  چ  ب��ە  دوات���ر  كەسانە  ئ��ەو  ئ���ەوەی 
و  ئایدیۆلۆژیك  خەباتی  لە  داوەری   چوون، 
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بكەین.  رەوت��ە  بەو  بەرانبەر  ئ��ەوان  سیاسی 
»بێرنیشتاین«  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  راس��ت��ی��ی��ەك��ەی 
و  س��ەرم��ای��ەداری  سیستەمی  بە  رەواییەكی 
الیەنگرانیشی  تەنانەت  كە  دەدا  ناوەندەكانی 
»ئیگناز  پێشنیاری  ن��ەدەك��را.  ه��ەرس  بۆیان 
گشتی  سكرتێری   )Ignaz Auer( ئۆئیر« 
ئەو كاتی حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا 
ئەم  »خەڵك  كە  ئ��ەوەب��وو  بۆ«بێرنیشتاین« 
بەو  ئەمە  ناڵێن«!.  هیچ  بەاڵم  دەك��ەن،  كارانە 
مانایە بوو كە لە ك��ردەوەدا ئەو كارە دەكرا، 
نێو  لە  ئەوەندە  ماركس  بۆچوونەكانی  بەاڵم 
تەنانەت  كە  داكوتابوو  ریشەیان  جەماوەردا 
ه��ەرس  »بێرنیشتاین«یش  الی��ەن��گ��ران��ی  ب��ۆ 
نەدەكرا. لە هەر رووەوە، »بێرنیشتاین« گوێی 
لە  بەرگری  ئاشكرا  بە  ن��ەداو  هاوڕێكەی  بە 
سەرمایەداری و سیاسەتی سات و سەودای 
كرێكاران لەگەڵ بۆرژوازی كرد. ئەوەش بووە 
هۆی ئەوەی كە باڵە جۆراوجۆرەكانی سۆسیال 
راپ��ەڕن.  بۆچوونەكانی  دژی  لە  دیموكراسی 
بۆ  دیموكراسی  سۆسیال  رێبەرانی  هێرشی 
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سەر بۆچوونەكانی »بێرنیشتاین« نەك تەنها 
بەشێوەی  )هەرچەند  ئەو  قسەكانی  رەوای��ی 
برد  نێوی  لە  پرسیارەوەو  ژێر  ب��ردە  كاتی( 
ح��زب��ی سۆسیال  ك��ۆن��گ��رەی  و س��ەرئ��ەن��ج��ام 
دیموكراتی ئەڵمانیا لە ساڵی ١٩٠٢ بە فەرمی 
لەو  بەڵكو  گ��رت،  بۆچوونانە  ل��ەو  رەخ��ن��ەی 
بوارەشەوە گرنگ بوو كە نیشانی دا هەر كام 
لە باڵەكان، بۆ دیفاع لە ماركس، بە راستی لە 

چ جێگاوشوێنێكدان.
بە  پێداچوونەوەیە  ئەم  سەرەكی  هۆكاری 
سەر تیۆرەكانی ماركس چی بوو؟ گۆڕانكارییە 
س���ەرم���ای���ەداری  سیستەمی  ئ��اب��وری��ەك��ان��ی 
بوو.  پێداچوونەوەیە  ئەو  سەرەكی  هۆكاری 
ت��ەوەری  ب��وو  ئاسایی  بۆنەشەوە  ب��ەو  ه��ەر 
س���ەرەك���ی رەخ���ن���ەی »ب��ێ��رن��ی��ش��ت��ای��ن« لە 
بكاتە  تەركیز  و  بێت  »ئابوری«  ماركسیزم 
ئابوریدا.  بواری  لە  ماركس  تیۆرەكانی  سەر 
ئەو تیۆرانە بە كورتی بریتی بوون لە: تیۆری 
كۆمەڵگای  گشتی  ی��اس��اك��ای  ك���ار،  ب��ەه��ای 
هەژارتربوونی  )قوڵبونەوە،  س��ەرم��ای��ەداری 
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لە  كۆمەڵگا  بوونی  كرێكاران، جەمسەربەندی 
نێوان كرێكاران و بۆرژوازی( و لێكهەڵوەشانی 

كەپیتالیزم.
تیۆری بەها بەردی بناغەی تیۆری ئابوری 
تیۆریە  ئ���ەو  چ��ون��ك��ە  پێكدەهێنا،  م��ارك��س��ی 
كار  هێزی  دەكاتەوە چەوساندنەوەی  روونی 
دینامیزمی  و  سەرمایەداری  ئابوری  بنەمای 
ماركس«  »كارڵ  سیستەمەیە.  ئەو  دەروونی 
لە بواری ئابوری سیاسییەوە ئەو تیۆرەی بۆ 
سەرمایەداری  سیستەمی  الیەنەكانی  هەموو 
و  لق  تەواوی  شیكردنەوەی  بۆ  پەرەپێداوەو 

پۆپەكانی بەكاری هێناوە.
كە  ب����وو  ئ��اس��ای��ی  زۆر  ب���ۆن���ەوە  ب����ەو 
رێویزیۆنیستەكان سەرەتا هێرش بكەنە سەر 
»بێرنیشتاین«  م��ارك��س.  »ب��ەه��ا«ی  تیۆری 
نەدەكرد.  پێ  دەستی  نەكێڵراوەوە  زەویی  لە 
ئەو  لە  بەر  بۆرژوایی  ئابوری  نوێی  مەیلێكی 
ئەم  كێاڵبوو.  رەخنانە  ئەمجۆرە  بۆ  زەوی 
مەكتەبە كە بە«نیۆكالسیكەكان« ناسراوە، لە 
بنەڕەتدا لە رەخنە لە ئابوریناسانی كالسیكی 
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ب��ۆرژوا، لە وانە »ئ��ادام سمیس« و »دەیڤید 
ریكاردۆ« و »جۆن ستیوارت میل« پەیدا بوو. 
ئابوریناسانی كالسیكی بۆرژوا لە سەرەتای 
پەیدابوونی سەرمایەداریدا سەریان هەڵدا. هەر 
بەو بۆنەشەوە لە كارەكانی خۆیاندا نەدەپەڕژانە 
تاك  بۆرژوای  رۆژانەی  گرفتی  كێشەو  سەر 
ب��ارودۆخ��ی  لە  قسەیان  گشتی  بە  و  ت��ەرا  و 
ئابوریناسانی  ب���ەاڵم  دەك����رد.  چ��ی��ن��ەك��ەی��ان 
»نیۆكالسیك« تیۆرسێنی سەردەمی گەشەی 
سەردەمێكدا  لە  ئەمانە  بوون.  سەرمایەداری 
پەیدا بوون كە ئیتر سیستەمی سەرمایەداری 
جێگیر ببوو و تیۆرە كۆنەكان وەاڵمی كێشە 
نەدەدایەوە.  بۆرژواكانی  رۆژان��ەی  گرفتی  و 
ئەمانە قسەكانی »ریكاردۆ« و »سمیس«یان 
خۆیان  رێگای  سەر  بەندی  و  كۆت  بە  هەم 
ئەبستراكت  زۆر  بەالیانەوە  ه��ەم  و  دەزان��ی 
لە  كە »ماركس«یش  ئ��ەوەی  ه��ۆی  بە  ب��وو. 
دەستەی ئابوریناسانی كالسیك ئەژمار دەكرا، 
تیۆرەكانی ئەویان بەبێ بنەماو رووت دەزانی. 
كالسیك  ئابوریناسانی  و  ماركس  ئ��اب��وری 
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ئەو خاڵە  پێكەوە هەبوو:  خاڵێكی هاوبەشیان 
كااڵ  بەهای  ك��ار،  كە  ب��وو  ئ��ەوە  هاوبەشەش 
دیاری دەكات. ئابوریناسانی بۆرژوا هێرشیان 
كردە سەر ئەو بنەمایە . )لێرەدا ناچینە سەر 
بۆخۆی  ئەمە  ئ���ەوان.  هۆكارهێنانەوەكانی 
دەرفەتێكی  لە  پێویستە  و  جیاوازە  بابەتێكی 
كە  خاڵێك  ب��ەاڵم  س���ەری.(  بپەڕژێنە  دی��ك��ەدا 
كە  ئ��ەوەی��ە  بكەینەوە  ل��ێ  جەختی  پێویستە 
»بێرنیشتاین« لە بەستێنی ئەم رەوتە فكریەدا 
تیۆرەكانی  ب��ە  پ��ێ��داچ��وون��ەوە  دای���ە  دەس��ت��ی 
وەكو  ئەویش  ئ��اب��وری��دا.  ب��واری  لە  ماركس 
ئابوریناسانی نوێی بۆرژوازی وتی كە تیۆری 
»بەها«ی ماركس ناچێتە سەر هەندێك بابەت. 
كااڵ  ب��ازاڕی  نرخی  ماركس  دەیانوت  ئ��ەوان 
و  هەڵكشان  بە هۆی  كە  ناگرێت،  بەرچاو  لە 
بوون  زۆرتر  لەئاكامی  كااڵ  بەهای  داكشانی 
یان كەمتر بوونی داواكاری بۆ بەرهەم هێنان 
بۆرژوا  هەڵبەت  گۆڕێ.  دێتە  باڵوكردنەوە  و 
هەڵكشان  ئ��اگ��اداری  ك��ە  ل��ەوەدای��ە  قازانجی 
و داك��ش��ان��ی ن��رخ��ی ك��ااڵ ل��ە ب����ازاڕدا بێت و 
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ئەگەر  ئاخر  بكات.  ب���ەراوردی  لەپێشدا  هەر 
ب���ازاڕ نەبێت  ل��ە نرخی  ئ��اگ��ای  س��ەرم��ای��ەدار 
ناتوانێت خۆی بۆ كێبڕكێ لەگەڵ ركابەرەكانی 
نیگەرانیەی  و  ترس  ئەم  بەاڵم  بكات.  ئامادە 
كرێكارانەوە  بە  پەیوەندییەكی  چ  بۆرژواكان 
وەاڵم��ی  كرێكاران  وای��ە  بڕیار  ئاخۆ  هەیە؟! 
بایەخی  بدەنەوە.  بۆرژواكان  گرفتی  و  كێشە 
ت��ی��ۆری ئ��اب��وری ب��ۆ ك��رێ��ك��اران ل��ەوەدای��ە كە 
بنەمای چەوساندنەوەیان بۆ روون دەكاتەوە 
سیستەمە  ئ��ەم  بۆچی  كە  دەدات  پیشانی  و 
ناكۆكە بە قازانجی ئەوان چاك ناكرێت. هەر 
بۆ  ب��ەاڵم  بیگۆڕن.  پێویستە  بۆنەشەوە  ب��ەو 
و  ب��ۆرژوا  روانگەی  لە  ئیتر  كە  بێرنیشتیان 
دەڕوانی،  بۆ كێشەكانی  بۆرژواوە  تیۆرسێنی 
تیۆری ئابوری ماركس ئیتر بێ بنەما و رووت 
و لەگەڵ مەسەلەكانی سەردەمی هاوچەرخدا 
وردەكانی  كێشە  وەاڵمی  چونكە  نەدەهاتەوە. 

سەرمایەدارانی نەدەدایەوە.
بەشێكی دیكە لە رەخنەكانی بێرنیشتیان لە 
تیۆرە ئابوریەكانی ماركس روو لە تێگەیشتنی 
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حزبی  روان���گ���ەی  س���ەر  ب��ە  زاڵ  میكانیكی 
یاساكانی  لە  ئەڵمانیا  دیموكراسی  سۆسیال 
سەرمایەداری بوو . ماركس لە بەرگی یەكەمی 
مەسەلەیە  ئ��ەم  بۆ  بەشێكی  كاپیتاڵدا  كتێبی 
یەكەمی  بەرگی  لە  ماركس  كردووە.  تەرخان 
»كاپیتاڵ«دا نیشانی دەدات كە چلۆن رەوتی 
بەرەوپێش چوونی سەرمایەداری رۆژ بەرۆژ 
دەچێت،  گ��ردب��وون��ەوە  و  قوڵبونەوە  ب���ەرەو 
زۆرت��ری  گەشەی  چلۆن  كە  دەدات  نیشانی 
قوواڵیی  لە  و  رووك���ەش  لە  س��ەرم��ای��ەداری 
جەماوەرێكی  رۆژ  بە  رۆژ  سیستەمەكەیدا 
مەیدان  ل��ە  مامناوەند  چینەكانی  ل��ە  زۆرت���ر 
وەدەردەنێت و دەیانخاتە ریزی كرێكارانەوە، 
سەرئەنجام نیشانی دەدات كە چلۆن هاوكات 
ل��ەگ��ەڵ زۆرت��رب��وون��ی س���ەروەت و سامانی 
كەلێنی   ، سەرمایەداری  كۆمەڵگای  كۆمەڵگا، 
نێوان كرێكاران و بۆرژواكان قووڵتر دەبێتەوە. 
»بێرنیشتاین« خوێندنەوەیەكی دیاری كراوی 
لە كۆمەڵگای ئەڵمانیای كۆتایی سەدەی نۆزدە 
هەبوو. دەیەوێت بە پێی خوێندنەوەكانی من، 
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نادروستە.  سەرمایەداری  تایبەتمەندیەی  ئەم 
ئەو پێی وابوو، یەكەم، پڕۆسەی تەركیزكردنی 
دیاریكراو  رادەیەكی  تا  تەنها  سەرمایەداری 
گ��ەش��ەی س��ەرم��ای��ەداری هەندێك  و  چ���ووە 
ئەنجومەنی بەرهەمهێنان، كارگەی گشتی پشك 
ب��ۆرژوازی  لە  بەرین  توێژێكی  ئاكامدا  لە  و 
پێیە  ب��ەم  دووەم،  پێكهێناوە.  م��ام��ن��اوەن��دی 
ناتوانین قسە لەوە بكەین جەمسەربەندی نێوان 
پڕۆلیتاریاو بۆرژوازی بە تەواوی هاتۆتە دی، 
لە پاڵ ئەم دوو چینەدا تووێژێكی مامناوەندی 
حزبی  پێویستە  ك��ە  پ��ێ��ك��ه��ات��ووە،  ف�����راوان 
سەرنجیان  هەوڵبدات  دیموكرات  سۆسیال 
بەرەو الی خۆی رابكێشێت. سێیەم، كرێكاران 
ه��ەق��دەس��ت��ەك��ان��ی��ان ب��ەش��ێ��وەی راس��ت��ەوخ��ۆ 
چ���ووەت���ە س������ەرەوە،  ل��ە ئ��ەن��ج��وم��ەن��ەك��ان��ی 
لە  و  پێكدراوە  بەشدارییان  بەرهەمهێناندا 
كارگەكانی بەرهەمهێناندا خاوەنی پشكن. هەر 
بەم بۆنەشەوە ئاستی ژیانیان لە چاو رابردوو 
باشتر بووەو ئەم رەوتە هەروا درێژەی هەیە. 
بە  س��ەب��ارەت  ماركس  كە  ئ��ەوەی  پێیە،  ب��ەم 
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پەرەسەندنی هەژاری كرێكاران و پڕۆلیتاریای 
كۆتایی  ل��ەگ��ەڵ  وت��ووی��ەت��ی،   ١٨٥٠ س��ااڵن��ی 
بارودۆخەكە  گوایە  نایەتەوە.  نۆزدە  سەدەی 
پێچەوانەی  بە  فاكتەرەكان  گۆڕدراوە، چونكە 

ئەوە نیشان دەدەن.
ئابوریەكانیدا  لەكارە  ماركس  لەوە  بێجگە 
ن��ی��ش��ان��ی داب������وو ك���ە گ���ەش���ەی زۆرت�����ری 
ژمارەی  ئ��ەوەی  هۆی  دەبێتە  سەرمایەداری 
پێویستی  چونكە  بێت،  زۆرت��ر  پڕۆلیتاریاش 
زۆرت���ری  ك��ەڵ��ەك��ەب��ون��ی  سیستەمەیە.  ئ���ەو 
و  س��ەروەت  كە  ئەوەیە  مانای  بە  سەرمایە 
سەرمایە،  دەبێتە  ج��اران  لە  زۆرت��ر  سامان 
سامانێكی  بە  بووە  كە  زیندوو  كارێكی  واتە 
ك��ەڵ��ەك��ەك��راو. س���ەرم���ای���ەداری ب�����ەردەوام 
بكات.  كەڵەكە  زۆرتر  سەرمایەی  هەوڵدەدات 
بكات  كەڵەكە  زۆرت��ر  سەرمایەی  ئ��ەوەی  بۆ 
لە  بچەوسێنێتەوە،  زۆرت��ر  كرێكاری  ناچارە 
ئاكامدا توێژێكی مامناوەند كە نەتوانێت لەگەڵ 
مەیدان  لە  بكات،  كێبڕكێ  گەورە  سەرمایەی 
سەرمایە  كەڵەكەكردنی  بۆ  و  وەدەردەن��ێ��ت 
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كاتێك  هیچ  م��ارك��س  ب��ەاڵم  دێنێت.  ب��ەك��اری 
پەرەپێنەدا  جێگایە  ئەو  تا  خۆی  باسەی  ئەم 
بە  سەرمایەداری  گەشەی  رەوت��ی  گوایە  كە 
جێگایەك دەگات كە هەموو چین و تووێژێكی 
و  كرێكاران  تەنها  و  دەچن  لەنێو  مامناوەند 
ماركس  راستیدا  لە  دەمێننەوە.  ب��ۆرژواك��ان 
ل��ە ن��ووس��راوەك��ان��ی خ��ۆی��دا ب��ە روون���ی و بە 
دەزانێت  نادروست  بە  تیۆرە  ئەم  راشكاوی 
تیۆرەكانی ماركس سەبارەت  لە  )لەوانە چاو 
بە زێدەبایی، بەرگی دووەم الپەڕەی ٤٦٠-٤٦١ 
بكەن(. ماركس دەیوت كە بارودۆخی ئەم چین 
و توێژانە بە پەیوەندی چینی كرێكار و چینی 
بۆرژواوە گرێی خواردووە. چینی بۆرژوازی 
چینی  كەمینەیەكەو  تەنها  كرێكاران  چاو  لە 
لە  كرێكاریش زۆرینەی كۆمەڵگا پێكدەهێنێت. 
كۆمەڵگا  دیكەدا  چینایەتی  سیستەمێكی  هیچ 
دابەش  بەیەكدا  بە سەر دوو چینی دژ  تەنها 
كۆیلەداریشدا،  كۆمەڵگای  ل��ە  خ��ۆ  ن��ەب��ووە. 
تەنها كۆیلەو كۆیلەدار نەبوون. لە كۆمەڵگای 
دەرەب���ەگ  ئ��اغ��او  تەنها  دەرەب��ەگ��ای��ەت��ی��ش��دا 
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مامناوەند  هەمیشە چینێكی  لەوێشدا  نەبوون. 
بەوەدا  دان  »بێرنیشتاین«  هەڵبەت  هەبووە. 
لە  ئەڵمانیا  كرێكارانی  ژم���ارەی  ك��ە  دەن��ێ��ت 
واڵتە  ئەو  دیكەی  تووێژێكی  و  چین  هەموو 
بیری  لە سەر  كاریگەری  ئەمە  بەاڵم  زیاترە. 
دان��ەدەن��ا.  »بێرنیشتاین«  پەرلەمانتاریستی 
ئاخر  بڕیار وابوو هەر چەشنە گۆڕانكارییەك 
ئەمەش  كایەوە،  بێتە  پەرلەمانەوە  كەناڵی  لە 
بە  پەرلەمان  زۆری��ن��ەی  ب��وو  ب��ەوە  پێویستی 
تیۆری  لە  بۆنەشەوە  بەو  بێنێت. هەر  دەست 
بزوێنەری  هێزی  كرێكاران  »بێرنیشتاین«دا، 
كۆمەڵگا  لە  بنەڕەتی  گۆڕانكاری  پێكهێنانی 
بۆرژوازییە  چەندایەتی  ئەوە  گوایە  نەبوون. 
كە بووەتە هۆی ئەوەی كە بەسەر كۆمەڵگادا 

زاڵبێت.
هێرشی  رەخنەیدا  دوا  لە  »بێرنیشتاین« 
دەكردە سەر ئەو قسەیەی ماركس كە وتبووی 
ك��ردن��ی س��ەرم��ای��ەداری  پێی گەشە  ب��ە  پ��ێ 
دەب��ن.  ه��ەژارت��ر  ك��رێ��ك��اران  ب��ە رۆژ  رۆژ 
»بێرنیشتاین« هێرشی خۆی لە سەر خاڵێك 
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لە بەرنامەی »ئێڕفۆرت«ی حزبی سۆسیال 
دیموكراتی ئەڵمانیا چڕدەكردەوە. لەو خاڵەدا 
قسە لەوە كرابوو كە زۆرتربوونی هەژاری 
ك��رێ��ك��اران رەوت��ێ��ك��ی م��ێ��ژووی��ی��ەوە. ئ��ەوە 
بەرنامەی  كە  حاشاهەڵنەگرە  راستییەكی 
لەگەڵ  خ��ۆی  ن��اوك��ی  هێشتا  »ئ��ێ��رف��ۆرت« 
بیروباوەڕی الساڵی نەبڕیبوو. پێشینەی ئەم 
گۆتا«  »بەرنامەی  بۆ  لێتێگەیشتنە  خ��راپ 
دەگەڕایەوە. بەاڵم ماركس هەمیشە رەخنەی 
لە تێگەیشتنی ساوێلكانەی السال لەو بارەوە 
دەگ����رت. ل��ە ب��ی��رم��ان ن��ەچ��ووەت��ەوە ك��ە لە 
»رەخنە لە بەرنامەی گۆتا«دا هێرش دەكاتە 
هەقدەستەكان«ی  پۆاڵیینی  »یاسای  سەر 
ئەڵمانیا  دیموكراتی  الساڵ. حزبی سۆسیال 
لەسەر  شێوەیە  بەم  گۆتا«دا  لە«بەرنامەی 
مەسەلەی  لە  جەخت  الساڵی  بیروباوەڕی 
دەستپێكردن  »بە  دەكاتەوە:  هەقدەستەكان 
كرێكارانی  پ��ارت��ی  ب��ی��روب��اوەڕان��ەوە،  ل��ەم 
یاسایی  كەرەسەیەكی  هەموو  بە  ئەڵمانیا 
... البردنی سیستەمی كرێ و  بۆ  هەوڵدەدا 
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بە یاسایەكی پۆاڵیینی دەزانێت...«. ماركس 
گۆتادا  بەرنامەی  لە  رستەیە  بەو  وەاڵم  لە 

دەڵێت:
پ��ارت��ی  دەب��ێ��ت  دوارۆژدا  ل��ە  »گ���وای���ە   
الساڵی  )یاسای(  بە  بڕوا  ئەڵمانیا  كرێكارانی 
»پ��ۆاڵی��ی��ن« ب��ك��ەن! وە ب��ۆ ئ���ەوەی ون نەبێ 
ق��س��ەی ه��ەل��ەق و م��ەل��ەق دەك���ەن ل��ە ب��ارەی 
)البردنی سیستەمی كرێ(، ئەوە لە دۆخێكدایە 
ك��اری  »سیستەمی  بیانوتایە:  دەب��وای��ە  ك��ە 
پۆاڵیین«یەوە  كرێی  ی��اس��ای  ب��ە  كرێگرتە« 
كرێگرتە  ك��اری  من  ئەگەر  هەڵدەوەشێتەوە. 
الببەم سروشتییە كە یاساكانیشی الدەبەم، جا 
ئیسفەنج.  لە  یان  بن  )پ��ۆاڵ(  لە  یاسایانە  ئەو 
كرێگرتە  كاری  لە دژی  بەاڵم خەباتی الساڵ 
خەریكە لە دەوری ئەم بە ناو یاسا )پۆاڵیینە( 
دەسوڕێتەوە. كەوایە گوایە لە پێناو سەلماندنی 
سەركەوتنی  الس��اڵ  زێكتەكەی  ك��ە  ئ���ەوەی 
كرێ  )سیستەمی  دەب��ێ��ت  هێناوە،  ب��ەدەس��ت 
لەگەڵ یاسای كرێ ئاسنینەكەی( الببرێت، نەك 

بەبێ ئەو. 
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)یاسای كرێی  ئ��ەم  ه��ەم��ووان دەزان��ن كە 
نییە،  پەیوەندی  الساڵەوە  بە  هیچی  پۆاڵیینە( 
ئەویش  كە  نەبێت،  »پۆاڵیین«  وش��ەی  تەنها 
گ��ەورەك��ان« كە  ن��ەم��رە پۆاڵیینە  ل��ە »ی��اس��ا 
گ��ۆت��ە ل���ە ش��ی��ع��ری »ئ���ی���اله���ی���ات«دا ب��اس��ی 
وەك  »پۆاڵیین«  وشەی  وەرگیراوە.  دەكات، 
یەكتری  راستەقینەكان  ئیماندارە  ئیمزایەكە، 
پێ دەناسنەوە. ئەگەر یاساكەی بە ئیمزاكەی 
خۆی  مانایە  ب��ەو  وات��ە  قەبوڵكرد،  الس��اڵ��ەوە 
مەبەستیەتی، ئەو كاتە دەبێت بە بەڵگەكانیەوە 
قبوڵی بكەم. ئینجا بەڵگەكانی چین؟ وەك النگ 
كورت  ماوەیەكی  بۆ  مەرگی الساڵ  دوای  لە 
)كە  ماڵتوسە  تیۆری  هەمان  ئەمە  پیشانیدا: 
خودی النگیش بڕوای پێدەكات(، بەاڵم ئەگەر 
ئەم تیۆرە دروست بێت، ئەوا هەرگیز ناتوانم 
سەدجاریش  گ��ەر  هەڵوەشێنمەوە،  یاساكە 
ئەو  چونكە  هەڵبوەشێنمەوە،  كاریكرێگرتەش 
تەنها سیستەمی كاری كرێگرتە  یاساكە  كاتە 
دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی  بەڵكو  ب��ەس،  و  ناگرێتەوە 
دەكا.  كۆمەاڵیەتی  سیستەمی  هەموو  بەسەر 
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ئێكۆنۆمیستەكان  ساڵە،  پەنجا  لە  پتر  ئ��ەوە 
هەوڵدەدەن، رێكوڕەوان بە پشت بەستن بەو 
تیۆرە، بیسەلمێنن كە سۆسیالیزم بە حوكمی 
بەڵكو  هەڵناوەشێتەوە،  پێ  هەژاری  سروشت 
و  بكاتەوە  گشتی  ه���ەژاری  تەنها  دەتوانێت 
بیسەپێنێت.  كۆمەڵگادا  سەر  بە  یەكسان  بە 
نییە.  سەرەكی  كێشەی  ئەوانە  هەموو  بەاڵم 
لە  الس��اڵ  هەڵەی  بۆ  چاوپۆشینێك  بەگشت 
تێگەیشتنی یاساكەی، پاشگەزبوونە بە راستی 

تووڕەكەرەكە لە مەدایە:
لەو كاتەوە الساڵ مردووە ئەو تێگەیشتنە 
كردووە  گەشەی  حزبەكەمان  لەناو  زانستییە 
ك���ە دەڵ���ێ���ت، ك��رێ��ی ك���ار ئ����ەوە ن��ی��ی��ە وەك 
دەردەكەوێت، واتە بەها یان نرخی كار، بەڵكو 
تەنها فۆرمێكی دەمامكدارە بۆ بەها یان نرخی 
هێزی كار. بەمشێوەیە تێگەیشتنی بۆرژوازی 
لە بارەی كرێی كار فڕێدراو لە هەمان كاتیشدا 
هەموو ئەو رەخنانە كە لە رابردوودا ئاڕاستەو 
كرێگرتە  كرێكاری  كە  بوو  ئاشكرا  و  روون 
بۆ  پێدەدرێت  ئەوەی  مۆڵەتی  كاتە  ئەو  تەنها 
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دابینكردنی بژێوی ژیانی خۆی كار بكات، واتە 
بژی كە ماوەیەكیش بە مفتە بۆ سەرمایەدار 
)و بەكارهێنەرانی دیكەی زێدەبایی( كار بكات. 
تەنها  س��ەرم��ای��ەداری  بەرهەمهێنانی  هەموو 
ب��ە دەوری ئ���ەوەدا دەس��ووڕێ��ت��ەوە، م��اوەی 
درێژ  ك��اردا  رۆژی  لە  بەخۆڕاییە  ك��ارە  ئ��ەو 
بكات،  زی��اد  كار  بەرهەمهێنانی  یان  بكاتەوە 
كاردا  بە سەر هێزی  زیاتر  واتە رەنجدانێكی 
ك��اری  سیستەمی  دوای��ی��دا  ل��ە  و  بسەپێنێت 
كرێگرتە، سیستەمی كۆیالیەتییە كە پێ بەپێی 
زۆرت��رب��وون��ی ه��ێ��زی ك���اری ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و 
كرێكاران،  هەقدەستەكانی  ئاستی  دابەزینی 
پاش  دەك��ات��ەوە.  تووندتر  چەوساندنەوەش 
لە  لە دوای رۆژ  تێگەیشتنە رۆژ  ئەم  ئەوەی 
ناو حزبەكەماندا زیاتر باڵودەبووەوە، مرۆڤ 
كاتێكدا  لە  دەگەڕایەوە،  الساڵ  دۆگماكەی  بۆ 
دەبوایە بزانن كە الساڵ نەیدەزانی كرێی كار 
پێی  ب��ۆرژواك��ان  ئێكۆنۆمیستە  وەك  چییەو 
واب���وو ك��ە رواڵ��ەت��ی ش��ت دەق����اودەق خ��ودی 

شتەكەیە.
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دەكەن،  شۆڕش  كاتە  ئەو  كۆیلەكان  چما 
كۆیلەیەك  و  تێدەگەن  كۆیلەبونیان  نهێنی  كە 
تێڕوانینە  ل��ە  خ���ۆی  ن��اوك��ی  ن��ات��وان��ێ��ت  ك��ە 
ل���ەرزۆك���ەك���ان ب��ب��ڕێ��ت، ل��ەس��ەر ب��ەرن��ام��ەی 
»دەبێت  دەنووسێت:  شۆڕشگێڕەكاندا  كۆیلە 
كۆیلەداری هەڵبوەشێتەوە، چونكە بەخێوكردنی 
كۆیالیەتیدا  سیستەمی  چوارچێوەی  لە  كۆیلە 
ناتوانێت لە سنورێكی دیاریكراو واوەتر بچێت!
رێژەیی  شتێكی  ب��ە  هەقدەست  م��ارك��س 
ك��ە سیستەمی  دەی��زان��ی  ب��اش  و  دەزان��ێ��ت 
پێ  تێدایە  زەرف��ی��ەت��ەی  ئ��ەو  س��ەرم��ای��ەداری 
و  ك��ار  بەرهەمی  چ��وون��ەس��ەرەوەی  بەپێی 
س��ەرم��ای��ەی ك��ەڵ��ەك��ەك��راو، ه��ەق��دەس��ت��ەك��ان 
زۆرتر دەبن. ئەم لێكدانەوەیەی كارڵ ماركس 
لەالیەكەوە رێنمایی ئەو كرێكارانە بوو كە بۆ 
خەباتیان  هەقدەستەكانیان  چوونەسەرەوەی 
خۆتان  بەئامانجی  دەی��وت  چونكە  دەك���رد، 
بكەن.  خ��ەب��ات  و  پێویستە  تەنها  دەگ����ەن، 
»كرێ،  ن��اوی  ژێر  لە  نامیلكەیەكی  ماركس 
نامیلكەیەدا  ل��ەو  نوسیوە.  بەها«  و  ق��ازان��ج 
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بەریتانیا  ك��رێ��ك��اری  رێبەرێكی  ل��ە  رەخ��ن��ە 
ناچنە  هەقدەستەكان  وای��ە  پێی  كە  دەگرێت 
سەرەوە. ماركس لەم نامیلكەیەدا هەوڵدەدات 
بە كرێكارانی رێكخراو لە ئەنتەرناسیۆنالیزم 
یەكەم بڵێت بۆچی ئەوان دەتوانن و پێویستە 
بۆ چوونەسەرەوەی هەقدەستەكانیان خەبات 
وتوویەتی  ماركس  دیكەوە  لەالیەكی  بكەن. 
كە چوونەسەرەوەی هەقدەستەكان بە مانای 
ب���ەرەو چاك  ئ��ەوە نییە ك��ە س��ەرم��ای��ەداری 
بوون بە قازانجی كرێكاران دەچێت. ئەزمونی 
سەدان ساڵ خەباتی نەپساوەی چینی كرێكار 
لەوە  بێجگە  سەلماندووە.  روونی  بە  ئەوەی 
لە بەرگی یەكەمی كاپیتاڵدا بەروونی نیشانی 
بە  كرێكاران  رەنگە  راستە  ئ��ەوە  كە  دەدات 
لەچاو  ب��ەاڵم  نەبن،  ه��ەژارت��ر  رەه��ا  شێوەی 
س����ەروەت و س��ام��ان و س��ەرم��ای��ەی��ەك كە 
هەژارتر  دەك��ەن،  كەڵەكەی  س��ەرم��ای��ەداران 
دەبن. ماركس وەك دیاردەیەكی رەها چاو لە 
هەژاری ناكات، بەڵكو بە شێوەی رێژەیی لە 

بەرچاوی دەگرێت.
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ئابوریانەی  پ��ێ��داچ��وون��ەوە  ئ��ەم  ئاساییە 
لێكۆڵینەوەیەكی  و  ه���ەوڵ  »بێرنیشتاین« 
نەبوو.  نوێ  تیۆرێكی  داڕشتنی  بۆ  زانستی 
نە  و  هەبوو  توانایەی  ئەو  نە  »بێرنیشتاین« 
ئەمانە  دادەن��ا.  بۆ خۆی  راسپاردەیەكی  وەها 
دانانی  بۆ  ئامادەكاری  و  پێشەكی  هەمووی 
ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزم  سیاسی  ستراتێژی 
و  زانستی  رواڵ���ەت  ب��ە  بنەمایەكی  س��ەر  ل��ە 
ئۆرتۆدۆكسی  تێگەیشتنی  لە  بوو.  واقیعبینانە 
لە ماركسیزم كە لە نێو بزووتنەوەی سۆسیال 
باوەڕ  بوو،  باو  ئەو سەردەمەدا  دیموكراسی 
ب��ە ت��ی��ۆری ب��ەه��ای م��ارك��س، زۆرت��رب��وون��ی 
هەژاری كرێكاران و جەمسەربەندی كۆمەڵگا، 
بەمانای ئەوەبوو كە بەرژەوەندی  هەموویان 
نەهاتووە،  ئاشتی  لە  بۆرژواكان  و  كرێكاران 
لە  نەتەوەیی«  »بەرژەوەندی  بەناوی  شتێك 
گۆڕێدا نییە، بەڵكو ئەوەی هەیە ناتەبایی ئەم 
پێویستە  بۆنەشەوە  ب��ەو  ه��ەر  هێزەیە.  دوو 
رووخاندنی  بۆ  دەرفەتدا  یەكەم  لە  كرێكاران 
ئەو  سەر  لە  ماركس  هەوڵبدەن.  ب��ۆرژوازی 
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زەمینەی  ئابوریەكان  قەیرانە  ب��وو  ب���اوەڕە 
ش��ۆڕش��ە  ئ���ەو  ب��اب��ەت��ی  پێویستی  و  م���ادی 
بارودۆخی  دەمێنێتەوە  ئەوەی  دەڕەخسێنێت، 
ئەو  وش��ی��اری  و  رێكخستن  ئاستی  زەی��ن��ی، 
چینەیە. لە وەها بارودۆخێكدا ئیتر ماركسیزم 
نەدەهات،  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزم  كەڵكی  بە 
هەوڵی  نوێنەری  یەكەم  بۆنەشەوە،  بەو  هەر 
ئ��ەوەی  بەبێ  ب���دات،  ف��ڕێ  توێكڵە  ئ��ەم  دەدا 
رزگ���اری  و  سۆسیالیزم  ن��ەی��اری  ب��ە  خ��ۆی 
بەندەكانی سەرمایەداری  لەكۆت و  كرێكاران 
ئاشكرا  فریوكاریەكی  ئ��ەوەش  ب��دات.  نیشان 
رەگاژۆیان  ئەوەندە  ماركس  تیۆرەكانی  بوو. 
بە  نەیاندەوێرا  رێویزیۆنیستەكان  كە  كردبوو 
كرێكاران  رزگاری  ئامانجی  دژایەتی  ئاشكرا 

بكەن.
رەوت��ی  ئێستا  ت��ا  ك��ە  ب��ۆ كەسێك  رەن��گ��ە 
ه��ۆك��ار ه��ێ��ن��ان��ەوەك��ان��ی »ب��ێ��رن��ی��ش��ت��ای��ن«ی 
گ��ۆڕێ.  بێتە  گرنگ  پرسیارێكی  بیستووە، 
ئ���ەگ���ەر س���ەرم���ای���ەداری خ��ەری��ك��ە دەب��ێ��ت��ە 
ناتەبایی،  و  لەناكۆكی  ب��ەدەر  سیستەمێكی 
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وردەوردە  دەتوانێت  كاتدا  هەمان  لە  ئەگەر 
خۆ  ئیتر  ب��ك��ات،  باشتر  كرێكار  ب��ارودۆخ��ی 
كەوایە  نامێنێت.  زەرورەت��ێ��ك��ی  سۆسیالیزم 
سۆسیالیزم  ئامانجی  ب��ۆ  ك��رێ��ك��اران  بۆچی 
خ��ەب��ات ب��ك��ەن؟ ه��ەڵ��ب��ەت »ب��ێ��رن��ی��ش��ت��ای��ن« 
وردەوردە  ریفۆرمیزە  سەرمایەداری  دەڵێت 
ئەو  مەبەست  دەچ��ێ��ت.  سۆسیالیزم  ب���ەرەو 
كۆمەڵگایەیە كە ئیتر خاوەندارێتی تاكەكەسی 
هەژار  نێوان  كەلێنی  و  نابێت  ئ��ارادا  لە  تێیدا 
وایدابنێن  با  دەبێتەوە.  كەمتر  دەوڵەمەند  و 
سۆسیالیزم  ل��ە  داشكێنراوە  بۆچوونە  ئ��ەم 
دروستە، بەاڵم چ هۆكارێك بۆ ئەوە هەیە كە 
مێژوو بە وەها ئاراستەیەكدا بچێت؟ ئاساییە 
كەسێك كە جیهانبینی ماركسیستی وەالنابوو، 
پێویستییە  و  ه��ۆك��ارەك��ان  ب��ۆ  ن��ەی��دەت��وان��ی 
تێڕوانینی  ل��ە  سۆسیالیزم  مێژووییەكانی 
كەڵك  ماركسیستی  جیهانبینی  م��ێ��ژووی��ی 
رەخنانەی  ب��ەو  »بێرنیشتاین«  وەربگرێت. 
گرتبوو  ماركسی  تیۆرەكانی  لە  پێشتر  كە 
ئەو  بڕواتەوە الی  نەدەیویست  و  نەدەیتوانی 
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بۆچوونانە. بەاڵم هیچ كۆمەڵە بۆچوونێك بەبێ 
یەكپارچە  ناتوانێت  دیاریكراو  جیهانبینیەكی 
بێت. »بێرنیشتاین« ئەوەی باش دەزانی، هەر 
وەالن��او  ماركسی  جیهانبینی  بۆنەشەوە  بەم 
پەنای بۆ فەلسەفەی »كانت« برد. بە كورتی 
رواڵەتی  لە  ناتوانێت  مرۆڤ  دەیەوێت  كانت 
شتەكان واوەتر بچێت و گەوهەریان بناسێت. 
گەوهەر شتێك نییە كە هزری مرۆڤ بتوانێت 
رێگەی  لە  ناتوانێت  م��رۆڤ  بێت.  حاڵی  لێی 
زانستییەوە بەو گەوهەرە بگات، بەڵكو دەبێت 
مرۆڤ  بیت.  حاڵی  لێی  ب��اوەڕەوە  رێگەی  لە 
تەنها دەبێت بیربكاتەوە كە گەوهەری شتێك 
بەمجۆرەیە و بەوجۆرە نییە. هیچ زانستێكیش 
بابەتە  ئ��ەو  ن��ات��وان��ێ��ت راس��ت��ی و دروس��ت��ی 
پێوەری  هەندێك  ئ��ەو  )هەڵبەت  بسەلمێنێت. 
بۆ خۆی دادەنا كە مرۆڤ دەبێت بە پێی ئەو 
بە  پەیوەندیەكی  بەاڵم  بكاتەوە،  بیر  پێوەرانە 
باسەكەی ئێمەوە نییە و پێویست ناكات باسی 
بكەین(. لە هەر رووەوە، پرسیار ئەوەیە بۆچی 
بێرنیشتاین هات؟  فەلسەفەی كانت بە كەڵكی 
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چارەسەر  بۆ  زۆری  كێشەی  فەلسەفەیە  ئەم 
فەلسەفی  سیستەمی  بەپێی  چونكە  ك���رد. 
لە  دەدات���ەوە.  پرسیارەكەمان  وەاڵم��ی  كانت، 
وەاڵمدانەوەی پرسیارەكە دەڵێت: سۆسیالیزم 
لە  زانستی  لێكدانەوەیەكی  ك��ە  نییە  شتێك 
مێژوو زەرورەتەكەی روون كردبێتەوە، بەڵكو 
هەیە.  ب���اوەڕەوە  بە  پەیوەندی  سۆسیالیزم 
ه��ۆك��ارەك��ەی ئ��ەوەی��ە ك��ە گ��ەوه��ەری م��رۆڤ  
گەوهەرێكی پاك و دادپەروەرخوازە. هەر بەم 
سۆسیالیزم  الی  بەرەو  سەرنجی  بۆنەشەوە 
رادەكێشرێت. ئەوە بەو دەرئەنجامەی گەیاند 
كە لە جیاتی ئەوەی ئامادەكاری بۆ شۆڕشێك 
بكەین ، دەبێت هەوڵبدەین ئاستی بیركردنەوەی 
م���رۆڤ���ەك���ان ب����ەرز ب��ك��ەی��ن��ەوە ب���ۆ ئ���ەوەی 
سۆسیالزم  الی  و  ب��ەرە  سەرنجیان  زۆرت��ر 
رابكێشرێت. هەڵبەت ئەمە بۆ پەرلەمانتارێكی 
و  نەبوو  مانایەكی  هیچ  »بێرنیشتاین«  وەك 

نابێت، بێجگە لە خەباتی پەرلەمانی؟
هەڵبەت بێرنیشتاین لە بواری فەلسەفیشدا 
پێدەكات.  دەس��ت  ه��ەم��وارەوە  زەوییەكی  لە 
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ساڵ  چەندین  م��اوەی  بۆ  هیگڵی  ئایدیالیزمی 
بوو لە ئەڵمانیا الیەنگری نەمابوو. پێشكەوتنی 
زان��س��ت��ەك��ان ل��ە س����ەدەی ن�����ۆزدەدا رۆژ بە 
ئەمجۆرە  رووی  ب��ەرەو  دەرگ��ای  زیاتر  رۆژ 
سیستەمە فەلسەفیانە داخستبوو. دوای داتەپینی 
سیستەمەكانی فەلسەفی ئایدیالیزم، مەكتەبەكانی 
فەلسەفەی ئیمپریستی پێیان گرت. ئەم مەكتەبە 
بانگەشەی دەكرد لە رێگەی زانستەوە دەتوانین 
لە  ب���ەاڵم  بناسین،  شتێك  ه��ەم��و  گ��ەوه��ەری 
تا  تەنها  م��رۆڤ  دی��اری��ك��راودا  قۆناغێكی  ه��ەر 
داتا  كە  بگات  تێ  لێی  دەتوانێت  رادەی���ە  ئ��ەو 
بەو  س��ەب��ارەت  تاقیكراوەكان  ی��ان  ئەزمونی 
دیاردەیە ئیمكانی ئەوەی پێدەدەن لە سەر ئەو 
دیاردەیە رووت بكاتەوە. ئاساییە ئەم تێڕوانینە 
دی��اردە  مێژوویی  ناسینی  بۆ  جێگایەكی  هیچ 
پێیوابوو  و  نەدەبینییەوە  مادییەكان  رەوتە  و 
ئەزمونییەوە  زانستەكانی  رێگەی  لە  دەتوانێت 
بیناسێت.  و  ب��ك��ات��ەوە  ت��اق��ی  شتێك  ه��ەم��وو 
گەشەی  زۆرت��ر  زانست  هەرچی  ل��ەوە  بێجگە 
دەك��رد، روون دەب���ووەوە كە ه��ەر ناسینێكی 
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دەهێنایە  نەناسراوی  بابەتی  كۆمەڵێك  ن��وێ 
تامەزرۆیی  ئ��ەوەی  ب��ووە هۆی  ئەمە  گ��ۆڕێ. 
س��ەرەت��ای��ی ب��ۆ ئ���ەوەی زانستە ئ��ەزم��ون��ی و 
تاقیكراوەكان دەتوانن گەوهەری هەموو شتێك 
زانستەكان  لەوە  بێجگە  دابمركێتەوە.  بناسن، 
ئەوەندە جۆراوجۆر بوون كە پێویستی دەكرد 
سیستەمێكی یەكپارچە بۆ ناسینیان دابهێنرێت. 
سیستەمێك كە كاری بەدانە دانەی بوارەكانی 
زانستەوە نییە، نایەوێت كێشەیەكی دیاریكراو 
كە  بەوەیە  سەبارەت  بەڵكو  بكات،  چارەسەر 
زانستەكان چلۆن دەبێت شتێك یان دیاردەیەك 
شی بكەنەوە. لە رواڵەتدا سیستەمی فەلسەفی 
كانت كێشەكەیانی چارەسەر دەكردو بەكەڵكیان 
دەهات. لە الیەكەوە بانگەشەی ئەوەی نەدەكرد 
كە دەتوانرێت گەوهەری شت بناسێت، لە الیەكی 
دیكەوە كۆمەڵێك حوكمی سەبارەت بەشێوەی 
بیركردنەوەو هۆكارهێنانەوە پێشكەش دەكرد. 
م��اوەی  ب��ۆ  ئەڵمانیا  زان��ك��ۆك��ان��ی  ل��ە  كانتیزم 
نزیكەی یەك سەدە لە بیر كرابوو. بەاڵم هەر 
سەرلەنوێ  سەدەیەك  دوای  لە  كانتیزمە  ئەم 
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بووژایەوە. ئەمە لە سەر سۆسیال دیموكراسی 
ئەڵمانیا كاریگەری دانابوو. ژمارەیەك لە حزبی 
هەوڵیاندەدا  ئەڵمانیا  دیموكراتی  سۆسیال 
سیستەمی فەلسەفی كانت و جیهانبینی ماركس 
لەم  بێرنیشتاین  بكەنەوە.  ئاشت  بەیەكەوە 
كەش و هەوا فیكریەدا لە بواری فەلسەفییەوە 

سیستەمی تیۆری خۆی گەشە پێدا. 
دژی  لە  تیۆری  خەباتی  رووەوە،  هەر  لە 
رێویزیۆنیزمی بێرنیشتاین لە دوای كۆنگرەی 
دیموكراتی  سۆسیال  حزبی  ١٩٠٢ی  ساڵی 
ئەڵمانیا، دامركایەوە. بەاڵم ئەگەر پێمان وابێت 
بۆچوونەكانی  شكستی  فەرمی  راگەیاندنی 
بێرنیشتاینیزم  ك��اری  كۆتایی  بێرنیشتاین 
تیۆرسێنە  چونكە  چووین.  هەڵەدا  بە  ب��ووە، 
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی ب���زووت���ن���ەوەی س��ۆس��ی��ال 
و  دەوت  شتێكیان  تیۆریدا  لە  دیموكراسی 
لە  ب��وو.  ل��ەك��ای��ەدا  ك���ردەوە شتێكی دیكە  ب��ە 
ب��واری ك��ردەك��ی ه��ەر ئ��ەو ك��اران��ە دەك��را كە 
سەریان  لە  خۆی  تیۆرەكانی  »بێرنیشتاین« 
بە  ئ��ەوەن��دە  »بێرنیشتاین«  دام��ەزران��دب��وو. 
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ئاشكرا هێرشی كردە سەر ماركس و ئەوەندە 
دەبووایە  كارانەی  بەو  سەبارەت  راشكاوانە 
حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا بیكردایە، 
حزبی  گشتی  ورەی  لەگەڵ  كە  ك��رد  قسەی 
سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا لەو سەردەمەدا 
ن���ەدەه���ات���ەوە. ب���ەاڵم ب��ە ت��ێ��پ��ەڕب��وون��ی ك��ات 
ب��ەرەو  ئاشكرا  بە  ئ��ەوەن��دە  ح��زب  پراكتیكی 
ئاراستەی ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی دەچوو كە 
هیچ  بە  »بێرنیشتاین«،  تیۆرەكانی  لە  بێجگە 
شێوەیە  بەو  نەدەكرا.  پاساو  دیكە  تیۆرێكی 
هێنا.  ب��ەدەس��ت  رەوای���ی  كرێكارانیش  ل��ەالی 
بە  ب��ب��وو  ئیتر  كاتكێك  ك��ە  ل��ەوەدای��ە  س��ەی��ر 
پێویستییەكی حاشاهەڵنەگر، ئەوە كایۆتسكی، 
بوو  بێرنیشتاین  پێشووی  رەخنەگری  وات��ە 
نوێیەی  تیۆریكە  ب��زووت��ن��ەوە  ئ��ەو  ئ��ااڵی  كە 
بە  دیموكراسیدا  سۆسیال  ب��زووت��ن��ەوەی  لە 
كایۆتێسكی،  ك���ارەی  ئ��ەم  گ���رت.  دەس��ت��ەوە 
هێنا.  بەدیاری  بۆ  »كایۆتسكیزم«ی  نازناوی 
بۆی  لینین،  وات��ە  شاگردەكەی،  ئیتر  ئەوسا 

دەركەوت كە مامۆستاكەی بە الڕێدا چووە.
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جێگاوشوێنی مێژوویی
ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم

ب���زووت���ن���ەوەی س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات و 
م��ێ��ژووی  ل��ە  دووەم  ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
جیهان،  رەنگە  ئەوروپاو  سەدەیەكی  چارەكە 
لە كۆتایی سەدەی نۆزدە و سەرەتای سەدەی 
لە  رۆڵ��ە  ئ��ەم  گێڕا.  گرنگیان  رۆڵێكی  بیست 
دوو ب���واردا ل��ە ه��ەم��ووی��ان ب��ەرچ��اوت��ر ب��وو. 
ئەگەر وەكو رەوتێكی فیكری چاو لە سۆسیال 
كە  دەردەك��ەوێ��ت  بۆمان  بكەین،  دیموكرات 
وردە  و  بوو  گرنگ  فیكری  بزووتنەوەیەكی 
بۆرژوازی  بزووتنەوەی  بەسەر  توانی  وردە 
بەرلەخۆی، واتە لیبراڵیزمدا سەربكەوێت. ئەمە 
لە كۆتایی  لیبراڵیزم  بە هۆی نەزۆكی  زۆرتر 
سەدەی نۆزدەدا بوو. هۆكارەكەشی بۆ ئەوە 
چوونی  بەرەوپێش  رەوت��ی  كە  دەگ��ەڕای��ەوە 
لە  لیبراڵیزمی  س��ەرم��ای��ەداری،  سیستەمی 
بێبەش كردبوو.  بنەمای سەرەكی خۆی  دوو 
كۆمەاڵیەتی  فەلسەفەی  لە  بڕیاربوو  یەكەم، 
میكانیزمەكانی  سەر  لە  دەوڵ��ەت  لیبراڵیزمدا، 
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كاری  و  نەبێت  كاریگەری  نەتەوەیی  ئابوری 
تەنها  نەبێت و  ئابوریەوە  بە سەر كاروباری 
لەبار  هەلومەرجی  سیاسییەوە  ب���واری  ل��ە 
لە  بڕەخسێنێت.  سەرمایە  كەڵەكەكردنی  بۆ 
روانگەی لیبرالیزمەوە، بواری ئابوری دەبوایە 
بە سەرمایەدارانی كەرتی تایبەت و كێبڕكێی 
بسپێردرایە.  پ��ێ��ك��ەوە  س��ەرم��ای��ەداران��ە  ئ��ەو 
رۆژی  دوای  لە  رۆژ  دەستێوەردانی  ب��ەاڵم 
زی��ات��ری دەوڵ��ەت��ەك��ان لە ك��اروب��اری ئابوری 
مادییەكانی  زەمینە  س��ەرم��ای��ەداری،  واڵتانی 
ئیتر  ل��ەوە  بێجگە  ب��رد.  لەنێو  ب���اوەڕەی  ئ��ەو 
سەندیكا  و  ت��راس��ت  ل��ەوان��ە   ، مۆنۆپۆلەكان 
بەرز  سەریان  سەرمایەداران  زەبەالحەكانی 
ك���ردب���ووەوە. ب��ەش��ی ه���ەرە زۆری ئ��اب��وری 
نەتەوەیی لە ژێر دەسەاڵتی ئەو مۆنۆپۆالنەدا 
بوو. ئەمەش بە مانای ئەوە بوو كە كێبڕكێی 
واتایەكی سەدەی  چەشنە  هەر  لە  ئیتر  ئازاد 
نۆزدەی بە تاڵ بووەتەوە. دووەم، بۆ لیبراڵیزم 
پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان ك��رێ��ك��ار و س��ەرم��ای��ەدار 
پەیوەندیەكی تاكەكەسی بوو. بەم پێیە، دیاری 
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كردنی ئاستی هەقدەستی كرێكار و چۆنیەتی 
تاك  كرێكاری  پەیوەندی  بە  بارودۆخەكەی 
لەگەڵ سەرمایەداری تاك بەرتەسك ببووەوە 
و هیتر. بەاڵم رێكخراوە چینایەتی و حزبیەكانی 
رێكخراوی  پێكهێنانی  پێكهاتن.  كرێكار  چینی 
بە  گرێبەستی  دەیتوانی  كە  گەورە  كرێكاری 
كۆمەڵ بە سەر خاوەنكاردا بسەپێنێت، بنەمای 
لیبراڵیزمی  كۆمەاڵیەتی  فەلسەفەی  دووەم��ی 
پێیە سۆسیال  ب��ەم  پ��رس��ی��ارەوە.  ژێ��ر  ب��ردە 
دیموكرات لەگەڵ بارودۆخی ئەو سەردەمەدا 
دەهاتەوە، بەاڵم لیبراڵیزم رێك بە پێچەوانەی 
ئەوەوە بوو. سۆسیال دیموكرات لە سەرەتادا 
بزووتنەوەیەكی كرێكاری جەماوەری بوو. لە 
پەرەسەندنی  كە  بەرچاو  وادەهاتە  سەرەتادا 
دەوروو نەخشی دەوڵەت لە ئابوری، لە كۆتاییدا 
دەبێتە هۆی ئەوەی ئامرازەكانی بەرهەمهێنان 
سەد  نزیكەی  هەڵبەت  ببنەوە.  كۆمەاڵیەتی 
ئەوە  دیموكراتەكان  سۆسیال  ساڵە  پەنجا  و 
بێجگە  نەبووە!  جێبەجێ  هێشتا  بەاڵم  دەڵێن، 
توێژە  ب��ەس��ەر  هەژمونی  لیبراڵیزمی  ل���ەوە، 
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ج��وت��ی��اران  و  ب���ۆرژواك���ان  وردە  ت��ازەك��ان��ی 
نەمابوو. مەبەست ئەو توێژانەیە كە بە هۆی 
گ���ەورەوە  س��ەرم��ای��ەی  كێبڕكێی  گ��وش��اری 
ریزی  هاتبوونە  و  دەرچ��وب��وون  مایەپووچ 
كە  ئ��ەوەی  ه��ۆی  ب��ووە  ئ��ەوە  پڕۆلیتاریاوە. 
سۆسیال دیموكرات وەكو رەوتێكی بە هێزی 
هۆكاری  راستیدا  لە  م��ەی��دان.  بێتە  سیاسی 
بزوتنەوەی  بە  هێزانە  ئەم  بوونی  پەیوەست 
مەسەلەیە  ئ��ەو  ب��ۆ  دیموكراسیی  سۆسیال 
پەیوەستبوونی  راس��ت��ە  ئ��ەوە  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە. 
بزوتنەوەی  بە  مامناوەندەكان  توێژە  و  چین 
كرێكاری بووە هۆی ئەوەی پشتیوانێكی دیكە 
كاریگەری  ب��ەاڵم   ، بێت  زی��اد  كرێكاران  بۆ 
نەرێنی خۆشی هەبوو. بە هاتنی ئەم چین و 
تووێژانە، مەیل و دەمارگرژی و بەرژەوەندی 

وردەبۆرژواییش هاتە نێو چینی كرێكارەوە.
بەم پێیە سۆسیال دیموكرات هەر لەسەرتاوە 
و  نەبوو  یەكڕا  یەكپارچەو  بزوتنەوەیەكی 
دەكرا.  تەحەمول  ناویدا  لە  بیروڕا  جیاوازی 
دەتوانین لەپاڵ چەپترین و شۆڕشگێڕانەترین 
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پێست  هەتا  ب��ی��روب��اوەڕی  بۆچووندا،  و  بیر 
ببینین.  ریفۆرمیستی  و  راس��ت  ئێسقان  و 
بە  رێ��گ��ای  نەبوونە  یەكپارچە  ئ��ەم  رەوای���ی 
بە  خۆی  دەدا  راس��ت  و  ریفۆرمیست  مەیلی 
ئاسایی  بزانێت.  بزووتنەوەیە  ل��ەو  بەشێك 
بوو لە بڕواو متمانەكەشی بەهرەمەند دەبوو. 
لەناو  مۆدێرنیستی  و  راس��ت  مەیلی  بوونی 
كە  كردبوو  وای  كارێكی  بزووتنەوەیە  ئ��ەو 
سۆسیال دیموكرات بۆ بەشگەلێكی دیاریكراو 
ب��ۆرژوازی  تەنانەت  ئەوروپاو  ب��ۆرژوازی  لە 
تازەپێگەیشتووی واڵتانی دواكەوتووی ئاسیا، 
سەرنجڕاكێش  ئەفەریقا  و  التین  ئەمریكای 
بێت. بەم پێیە، ئەگەرچی سۆسیال دیموكرات 
بە  خێرایی  بە  فیكری  بزووتنەوەیەكی  وەكو 
ب��ەاڵم  دەب���وو،  ب��ااڵدەس��ت  لیبراڵیزمدا  س��ەر 
تایبەتمەندیەكانی ئەوەندە لێڵ و نادیار بوو كە 
لە كرێكارەوە بگرە هەتا بۆرژوا رادیكاڵەكان 

ئەو بزووتنەوەیەیان بە هی خۆیان دەزانی.
ب������ەاڵم س���ۆس���ی���ال دی����م����وك����رات ت��ەن��ه��ا 
بزووتنەوەیەكی فیكری نەبوو. بزووتنەوەیەك 
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ب��وو ك��ە ل��ەالی��ەن دەی���ان ح��زب��ی سیاسی و 
نوێنەرایەتی  كرێكارییەوە  یەكێتی  س���ەدان 
بزووتنەوەیەكی  دیموكرات  سۆسیال  دەك��را. 
نێونەتەوەییدا  لەئاستی  ك��ە  ب��وو  رێ��ك��خ��راو 
ل��ە ئ��ەن��ت��ەرن��اس��ی��ۆن��ال��ی��زم��ی دووەم�����دا خ��ۆی 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  هەرچەند  رێكخستبوو. 
بەدیسیپلین  و  رێكخراو  ئەوەندە  قەد  دووەم 
بەهرەمەند  لێی  كومینتێڕن  دوات��ر  كە  نەبوو 
دەس��ەاڵت��ی  و  هێز  گرنگی  ئەمە  ب��ەاڵم  ب��وو، 
دووەم��ی  ئەنتەرناسیۆنالیزمی  رێكخراویی 
ك����ەم ن�����ەدەك�����ردەوە. ئ��ەن��ت��رن��اس��ی��ۆن��ال بۆ 
بەڕێوەچوونی  لەكاتی  تەنها   زۆر  ماوەیەكی 
چونكە  دەك���رد.  پ��ەی��دا  م��ان��ای  كۆنگرەكانیدا 
ناوەندێكی  ی��ان  رێ��ب��ەری  كومیتەیەكی  هیچ 
بەڕێوەبەری نەبوو كە لەمەودای كۆنگرەكانیدا 
ئ��اراس��ت��ەی پ��ێ ب����دات. ت��ەن��ه��ا ل��ە ك��ۆن��گ��رەی 
پێنجەمی ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم لە ساڵی 
دەفتەر سیاسیەكی  بڕیاردرا  زایینیدا  ١٩٠٠ی 
ن��ێ��ون��ەت��ەوەی��ی ب��ۆ دی���اری ب��ك��ەن ب��ۆ ئ��ەوەی 
بكات.  هیدایەتی  كۆنگرەدا  دوو  م��ەودای  لە 



کۆمەڵێک نووسەر 138

پەسەندكراوەكانی كۆنگرەكانی ئەنترناسیۆنال 
ئەندامی ئەو رێكخراوە حەتمی  بۆ حزبەكانی 
نەبوو كە بەڕێوەببەن. لە ناوخۆی حزبەكانیشدا 
مەیلی جۆراوجۆری تێدا بوو كە رێگای لەوە 
 ، فیدراڵیزمە  ئ��ەم  ب��ەاڵم س���ەرەڕای  دەگ���رت. 
ئەوەندە  ئەنترناسیۆنال  ئەندامی  حزبەكانی 
كە  هەبوو  پێكەوە  هاوشێوەیان  تایبەتمەندی 
جیهانی  بزووتنەوەیەكی  ئەندامێكی  وەك��و 
خەبات بكەن. ئەوەش ئەو حزبانەی لە حزبە 
بۆرژواییەكانی واڵتانی خۆیان جیادەكردەوە. 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  یەكپارچەییەی  ئ��ەم 
تیۆرەكانیەوە  ئۆتۆریتەی  ب��ەه��ۆی  دووەم 
ئەنتەرناسیۆناڵ  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  ب��وو. 
مەیل و تایبەتمەندی نەتەوەیی جۆراو جۆری 
دەیتوانی  ئۆتۆریتەیەوە  ه��ۆی  بە  ب��وو،  تێدا 
بەرباڵو  هەمەالیەنەو  بۆچوونێكی  و  تیۆری 
ئەم  بەشە جۆراوجۆرەكانی  كە  بێنێتە گۆڕێ 
رەوتە پان و بەرینە جیهانییە لە ژێر ئااڵیەكدا 
ك��ۆب��ك��ات��ەوە. ه��ەر ب��ەم ب��ۆن��ەش��ەوە خەباتی 
تیۆری و ئایدیۆلۆژیك لە ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
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دووەمدا، خەباتێكی نێونەتەوەیی بوو. »كارڵ 
ل��وك��زام��ب��ۆرگ«ی��ش   »رۆزا  و  كایۆتسكی« 
ل��ەس��ەر م��ش��ت��وم��ڕەك��ان��ی ح��زب��ی س��ۆس��ی��ال 
هەربەو  دەك��رد.  قسەیان  روسیا  دیموكراتی 
مشتومڕی  ل��ە  پلێخانۆفیش  ك��ە  ج����ۆرەی 
ت��ی��ۆرەك��ان��ی ح��زب��ی س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات��ی 
ئەوە  دەزان���ی.  را  ب��ەخ��اوەن  خ��ۆی  ئەڵمانیادا 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  باشی  تایبەتمەندییەكی 
لینین  دەكات.  ستایشی  لینین  كە  بوو  دووەم 

لەو بارەیەوە دەڵێت: 
» ل��ە راس��ت��ی��دا، ل��ە ك���ەس ش����اراوە نییە 
دیموكراتی  سۆسیال  نێو  ل��ە  ئ��ەم��ڕۆك��ە  ك��ە 
هەیە.  رەوت  دوو  هاوچەرخدا  نێونەتەوەیی 
ئاگری خەباتی نێوان ئەو دوو رەوتە جاروبار 
بڵێسە دەستێنێ و دەگەشێتەوەو جاروباریش 
كپ دەبێت و دەكوژێتەوەو لەژێر خۆڵەمێشی 
»بڕیارنامە«ی بریقەدار »دەربارەی ئاشتی« 
حەشار دەدرێت. ... نابێت لە بیرمان بچێت كە لە 
مێژووی سۆسیالیزمی نوێدا، ئەوە دیاردەیەكی 
بێ وێنەیە و لە جۆری خۆیدا زۆر هیوا بەخشە 



کۆمەڵێک نووسەر 140

جۆراوجۆرەكانی  الیەنە  نێوان  ملمالنێی  كە 
سۆسیالیزم بۆ یەكەمجار لە سنوری نەتەوەیی 
دەرچووەو بۆتە ملمالنێیەكی نێونەتەوەیی. لە 
سەردەمانی پێشوودا قسەوباسەكان لە نێوان 
السالیستەكان و ئیزناخیستەكان، گێدیستەكان 
سۆسیال  و  فابینەكان  پسیبیلیستەكان،  و 
و  ناردۆلتسیەكان  نێوان  لە  دیموكراتەكان، 
بازنەی  ل��ە  تەنها  دی��م��وك��رات��ەك��ان  سۆسیال 
ق��س��ەوب��اس��ی ن���ەت���ەوەی���ی���دا ب����وو و ت��ەن��ی��ا 
بوو  نەتەوەیی  تایبەتمەندیەكی  رەنگدانەوەی 
ئاستی جۆراوجۆردا رووی دەدا. بەاڵم  لە  و 
ئەمڕۆ )ئێستا ئەو بابەتە بە روونی دەبینرێت( 
فابیانەكانی*** ئینگلیز و مینیستریالیستەكانی 
فەرەنسا، بێرنشتاینەكانی ئەڵمانیاو رەخنەگرانی 
لەیەك قوماشن، هەمویان  روسی، هەموویان 
یەكتری شت  لە  یەكتریدا هەڵدەڵێن،  بااڵی  بە 
ل��ە دژی  ب��ەش��ێ��وەی ه��اوب��ەش  فێر دەب���ن و 
بەستووە.  ریزیان  »دەمارگرژ«  ماركسیزمی 
نێونەتەوەیی  دی��م��وك��رات  س��ۆس��ی��ال  رەن��گ��ە 
خۆی  نێونەتەوەیی  سەرەتایی  پێكدادانی  لە 
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بە  سۆسیالیستیدا  ئۆپۆڕتۆنیزمی  دژی  ل��ە 
ئاكامدا خاراو  لە  و  قایم  و  قورس  رادەی��ەك 
بێت كە كۆتایی بە كۆنەپەرستی سیاسی بێنێت 

كە دەمێكە بەسەر ئەوروپادا بااڵدەستە.
ه�������ەروەك وت���م���ان ی��ەك��ێ��ت��ی دەرون�����ی 
پێكەوە  بەرهەمی  دووەم  ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
مەیلی  و  كومۆنیستی  مەیلی  ح���ەوان���ەوەی 
الیەكی  ل��ە  ب���وو.  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی 
دووەمدا  ئەنتەرناسیۆنالیزمی  نێو  لە  دیكەوە 
بوو. هەر  زاڵ  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی  مەیلی 
بەو بۆنەشەوە مەیلی ناسیۆنال -ریفۆرمیستی 
بە  نەبوو  كومۆنیستی  مەیلی  كە  كاتێك  تا 
حەزی  سیاسەتەكانی،  رێگای  سەر  كۆسپی 
ل���ەوە ن��ەب��وو ج��ی��اب��وون��ەوەی��ەك ب��خ��ات��ە نێو 
النیكەم  دیموكراتەوە.  سۆسیال  بزووتنەوەی 
بەو هۆیەوە كە جیابوونەوەی باڵی شۆڕشگێڕ 
نفوزی حزبە سۆسیال دیموكراتەكانی لە نێو 
بزوتنەوەی كرێكاریدا كەم دەكردەوە. ئەوەش 
ئ��ەوەی ژم��ارەی دەنگەكانیان  دەب��ووە ه��ۆی 
لە  كورسییەكانیان  و  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان  ل��ە 
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پ��ەرل��ەم��ان ك���ەم ب��ێ��ت��ەوە. ب��ێ��ج��گ��ەل��ەوە، بۆ 
»ناسیۆنال -ریفۆرمیزم« رەوتێكی سۆسیال 
یەكپارچە  ه��ەر رادەی��ەك��ی��ش  ب��ە  دی��م��وك��رات 
دەهات،  ئەژمار  بە  گرنگتر  ئامرازێكی  نەبێت، 
ئەم  ب��وو.  باشتر  جیابوونەوەی  لە  النیكەم 
ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەی ن��اس��ی��ۆن��ال-رێ��ف��ۆرم��ی��زم بێ 
پایە  پ��ل��ەو  وردە  وردە  ئ���ەوان  ن��ەب��وو.  ه��ۆ 
حزبییەكانیان بەدەستەوە گرت. جڵەوی حزبە 
ئەوانەوە  دەست  بە  دیموكراتەكان  سۆسیال 
پێدەدان  رێگای  قایمە  جێگاوشوێنە  ئەم  بوو. 
مەیلی  شێلگیرانەی  تیۆری  خەباتی  بەرگەی 
كومۆنیستی بكەن. كومۆنیستەكان لە بەرانبەر 
ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستەكاندا  هەڵوێستەی  ئەم 
ئەم  بەستبوو.  خۆشباوەڕییەك  بە  هیوایان 
لە  س��ەرم��ای��ەداری  هیواداربوو  هێشتا  مەیلە 
ناو قەیرانێكی ئابوریدا بچەقێت و زەمینەكانی 
كرێكاری  ب��زووت��ن��ەوەی  رادی��ك��اڵ��ی��زەب��وون��ی 
بە  پاشەكشە  شێوەیە  ب��ەو  و  بڕەخسێنێت، 
سەر  بە  ریفۆرمیست  ناسیۆناڵ  رێبەرایەتی 
سەرئەنجام  و  بكەن  دی��م��وك��رات  سۆسیال 
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سۆسیال دیموكرات بە دوای رێگایەكدا بچێت 
كە لە سەرەتاوە بڕیار وابوو شوێنی بگرێت: 
بەشێوەیەكی  واتە رووخاندنی سەرمایەداری 
سۆسیالیزم.  دام��ەزران��دن��ی  شۆڕشگێڕانەو 
ئەگەر  بوو.  ئەگەرێك  بۆ خۆی  ئەمە  هەڵبەت 
لە  چ��او  خ��ۆڕس��ك  وەك���و رووداوی  م���رۆڤ 
ئاكامی  نەك  بكات،  شۆڕشگێڕانە  گۆڕانكاری 
ئیرادەی مرۆڤ. هەروەك لە خوارەوە دەبینین 
لە  كومۆنیستی  مەیلی  خۆشباوەڕیەی  ئ��ەم 
چ��ارەن��ووس س��ازی ش��ەڕی جیهانی  قۆناغی 

یەكەمدا بە تەواووی بە زیانی تەواوو بوو.
بڵێین  دەتوانین  ئ��ەوەی  رووەوە  ه��ەر  لە 
لە  دووەم  ئەنتەرناسیۆنالیزمی  كە  ئ��ەوەی��ە 
ماوەی نزیكەی ٢٥ ساڵدا كەم تا زۆر زەرفێك 
مەیلی  و  كرێكار،  چینی  رێكخستنی  بۆ  بوو 
سۆسیال دیموكراتیكی بزووتنەوەی كرێكاری 
ئەوروپاو جیهان لە ناو ئەو ناوەندەدا گردوكۆ 

ببووەوە.
بارودۆخی حزبە سۆسیال دیموكراتەكانی 
ئەوروپای رۆژئاوا گۆڕانكاری هاوشێوەی بە 
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دوای خۆیدا هێنا. هەروەك لینین ئاماژەی پێدا، 
ببووە  دیموكرات  سۆسیال  قسەوباسەكانی 
نێونەتەوەیی. جیابوونەوەی مەیلی كومۆنیستی 
لە مەیلی ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی پڕۆسەیەكی 
سەرانسەری بوو كە گشت حزبەكانی گرتەوە. 
و  گشتی  دەنگدانی  مافی  دەستەبەركردنی 
پەرەسەندنی خەباتی پەرلەمانی لە دوو دەیەی 
بابەتی  كێشەو  بیستەمدا  س��ەدەی  یەكەمی 
دانابوو،  حزبانە  ئ��ەم  بەرانبەر  لە  یەكسانی 
ك��ە دەب��ووای��ە وەاڵم���ی پ��ێ ب��دەن��ەوە. كاتێك 
ن��ۆزدەدا  س��ەدەی  كۆتایی  لە  »بێرنیشتاین« 
هێنایە  خ��ۆی  رێویزیۆنیستییەكانی  ت��ی��ۆرە 
ئەوروپی  واڵتانی  زۆرب��ەی  لە  هێشتا  گۆڕێ، 
مافی دەنگدانی گشتی نەچەسپابوو و ژمارەی 
لە  دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە  دەنگەكانی 
ئەوتۆ  شێوەیەكی  بە  پەرلەمانیدا  هەڵبژاردنی 
»بێرنیشتاین«  بەرچاو  وادێتە  نەبوو.  زۆر 
خۆی،  بۆچوونەكانی  و  بیر  گۆڕی  هێنانە  بە 
چ��وب��وو.  رووداوە  ئ��ەم  پ��ێ��ش��وازی  و  ب���ەرە 
یەكەمی سەدەی  دەیەی  ناوەڕاستی  لە  بەاڵم 
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ئەو  ن��او  لە  ك��ەس  زۆر  ئیتر  ب���ەوالوە  بیست 
»بێرنیشتاین«  ت��ەپ��ڵ��ی  س���ەر  ل��ە  ح��زب��ان��ەدا 
دەیانكوتاو خەبەرێك لە رەخنە توندوتۆڵەكانی 
بیروبۆچوونەكانی  ئەمجارە  نەبوو.  راب��ردوو 
»بێرنیشتاین« بەشێوەیەكی نوێ و لە الیەن 
ئەمە  گ��ۆڕێ.  دەهاتە  دیكەوە  تیۆرسێنەكانی 

بەرهەمی چەند شت بوو.
دەیەی  لە  كە  ئەوەیە  راستییەكەی  یەكەم، 
یەكەمی سەدەی بیستەمدا كورسیەكانی حزبە 
پەرلەمانەكان  ل��ە  دیموكراتەكان  سۆسیال 
بەشێوەیەكی بەرچاو زۆرتر بوو. لەو واڵتانەی 
كە مافی دەنگدانی گشتی بە فەرمی ناسرابوو، 
بوونە  خێرایی  بە  دیموكراتەكان  سۆسیال 
واڵتەكەیان.  پەرلەمانی  حزبی  گ��ەورەت��ری��ن 
تەنانەت لە روسیای قەیسەریشدا سەرئەنجام 
دووما  لە  دیموكرات  سۆسیال  فراكسیۆنێكی 
ژمارەی  كاتێك  پێكهات.  روسیا(  )پەرلەمانی 
پەرلەمانەكان  لە  حزبانە  ئ��ەم  كورسیەكانی 
زۆرتر بوو، ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستەكان زیاتر 
لە ج��اران لە سەر ئ��ەوە س��وور دەب��وون كە 
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پ��ەرل��ەم��ان ب��پ��ارێ��زن و ب��ەر ب��ە ن��اڕەزای��ەت��ی 
دەربڕینی كۆمەاڵنی خەڵك لە خوارەوە بگرن. 
بە هەر رادەیەك ئەم حزبانە لە نێو پەرلەماندا 
جێگیر دەبوون، هەربەو رادەیە دەستی مەیلی 
بۆ  دەب��وو  ئاوەڵەتر  ناسیۆنال-ریفۆرمیستی 
ئەوەی رێگاو رەوشی هەڵسووڕانی ئەو حزبانە 
بۆرژواییەكانی  حزبە  رەوش��ی  رێگاو  بكاتە 
پارێزەران  و  رۆژنامەنووسان  پەرلەمان.  نێو 
كرێكاریان  رێ��ب��ەران��ی  و  ن��وێ��ن��ەران  جێگای 
دەگرتەوە. بەاڵم رۆژنامەنوسان و پارێزەران 
كرێكاران  داواكاریەكانی  و  گرفت  كێشەو  لە 
بوون  ئەمانە  بۆچی  ب��ەاڵم  ب��وون.  دوور  بە 
دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە  نوێنەرانی  بە 
پەرلەماندا  لە  ئ��ەوەی  بۆ  پەرلەمانەكاندا؟  لە 
لە  و  بیت  پسپۆڕ  پێویستە  بكەیت  بەشداری 
پەرلەمانی  دەستەكانی  و  دەفتەر  نوسخەو 
دەیتوانی  كرێكاران  باشتر  كێ  بیت.  حاڵی 
رۆژنامەنووسان  ئاشكرایە  بێت؟  حاڵی  لەوە 
چەشنە  هەر  لە  خۆ  ئەوانیش  پ��ارێ��زەران.  و 
بە  كرێكاران  ئازارێكی  و  رەن��ج  و  داخ��وازی 
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وردە  حزبانە  ئەم  كۆنگرەكانی  بوون.  دوور 
كە  ف��ۆرم��اڵ،  كۆبوونەوەیەكی  بوونە  وردە 
النیزۆرەكەی قسەو باسێكی رادیكاڵ دەوترا بۆ 
ئەوەی فراكسیۆنی پەرلەمانی هەتا كۆنگرەی 
خۆی  راستەكانی  سیاسەتە  شوێنی  دوای��ی 
دیموكراتەكان  حزبە سۆسیال  كاتێك  بگرێت. 
ئەوان  سەرنجی  پەرلەمانی،  حزبی  بە  بوون 
لە شوێنەكانی كار و بەرهەمهێنانی كرێكاران 
ئەم  هەڵبژاردن.  شانەكانی  بۆ  هەڵگەڕایەوە 
حزبانە لە جیاتی ئەوەی كە پارێزەری قازانج 
بەرژەوەندی كرێكاران بن، كەوتنە خۆ بۆ  و 
ئەوەی خۆیان بە پارێزەری مافی ئەو گروپە 
بدەن كە دەنگیان دەدا.  نیشان  جۆراوجۆرانە 
بۆ  هەوڵدان  بەكارهێنەر،  لە  ك��ردن  بەرگری 
دابەزاندنی ئەم یان ئەو باج و خەراجە، خەبات 
و  گەیاندن  تۆڕی  ئەو  یان  ئەم  پێكهێنانی  بۆ 
ئەم  پالتفۆرمی  بە  ب��وو  هیتر،  گواستنەوەو 
ئەو  ت��ا  كرێكار  هەڵبژادنەكاندا.  ل��ە  حزبانە 
بەكارهێنەر  ك��ە  پ��ێ��دەدرا  سەرنجی  جێگایە 
بوو، باج و خەراجی دەدا یان لە ئامرازەكانی 
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گەیاندن و گواستنەوە كەڵكی وەردەگرت و لەو 
بوارەوە لەگەڵ كەسانی دیكەدا لەبارودۆخێكی 
وردە  وردە  حزبانە  ئ��ەم  ب��وون.  هاوشێوەدا 
خۆیان  لە  چاویان  نەتەوەیی  حزبێكی  وەكو 
دەكرد، نەك حزبێكی چینایەتی. دەیانوت ئێمە 
نەك  دەگرین،  لەبەرچاو  نەتەوە  بەرژەوەندی 
داهاتووی  دەیانوت  كرێكاران.  ب��ەرژەوەن��دی 
داهاتووی  نەك  گرنگە،  ئێمەوە  ب��ەالی  واڵت 
خەباتی چینی كرێكار. ئەمانە ئیتر نەیاندەوت 
سەرمایەدار،  و  كرێكار  نییە،  یەكڕا  نەتەوە 
هەژار و دەوڵەمەندی تێدایە كە دەبێت لە پشتی 
راستیەكەی  هەڵبەت  راوەس��ت��ان.  یەكێكیاندا 
رادەوەستان.  یەكێكیاندا  پشتی  لە  كە  ئەوەیە 
ئاشكرایە  رادەوەس��ت��ان؟  كێ  پشت  لە  ب��ەاڵم 
لە پشت سەرمایەدارەكان و هەموو هەوڵیان 
ئەوە بوو بەر بەخرۆشانی نەفرەت و بێزاری 
پەنگ خواردووی كرێكاران لە خوارەوە بگرن. 
بەوجۆرە  بۆرژواییش  حزبیكی  هەموو  خۆی 
ح��زب��ە سۆسیال  دەخ��ال��ەت��ی  ب��ی��ردەك��ات��ەوە. 
دیموكراتەكان لە پەرلەمان بووە هۆی ئەوەی 
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كە لە ناو ئەم ناوەندە بۆرژواییەدا بتوێنەوە. 
كە  ب��وو  ئاسایی  زۆر  بارودۆخێكدا  ل��ەوەه��ا 
بیروباوەڕی چەپ و كومۆنیستی ئەو حزبانەی 
كۆتوبەند  سیاسەتەكانیان  گرتنی  شوێن  لە 
بووە  هەر شێوەیەك  بە  دەیانویست  دەكردو 
خۆیان لەو كۆتوبەندە رزگار بكەن بۆ ئەوەی 
بە دەست ئاوەڵەییەوە شوێنی سیاسەتەكانیان 
نەبێتەوە.  كەم  دەنگەكانیان  ژمارەی  و  بگرن 
ناكۆكی  ب��اس��ك��ردن��ی  ش����ۆڕش،  ب��اس��ك��ردن��ی 
رووخانی سیستەمی  لە  قسەكردن  چینایەتی، 
حزبانەی  ئ��ەم  ئیتر  ئەمانە  س��ەرم��ای��ەداری، 
دەتاراند یان باشتر وایە بڵێین دەیان ترساند. 
ئەم حزبانە وردە وردە بۆیان دەرك��ەوت كە 
بگرن،  سیاسەتانەیان  ئەم  شوێنی  ئەوەی  بۆ 
دەبێ تیۆرەكانی ماركس وەال بنێن و پشت بە 

تیۆرەكانی »بێرنیشتاین« ببەستن.
ماوەیەكی  بۆ  روسیا  ١٩٠٥ی  شۆڕشی 
كورت ئەم پڕۆسەیەی پەكخست. ئەم شۆڕشە 
مەیلی  نێوان  مناقەشەی  ئ��ەوەی  هۆی  ب��ووە 
سۆسیال  ح��زب��ە  ن��اس��ی��ۆن��اڵ-ری��ف��ۆرم��ی��س��ت��ی 
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تووندتر  كومۆنیستی  مەیلی  و  دیموكراتەكان 
یەكەم   ١٩٠٥ شۆڕشی  راستیدا  لە  بێتەوە. 
كەلێنی نێوان ئەم حزبانەی قڵیشاند و پەرەی 
بە ناكۆكیەكانیان دا. شۆڕشی ١٩٠٥ی روسیا 
ل��ە دوای كومۆنی  ك��ە  ب��وو  ی��ەك��ەم ش���ۆڕش 
رووی  ئ��ەوروپ��ا  لە   ١٨٧١ ساڵی  لە  پاریس 
دەدا. گرنگتر لەوە، لەم شۆڕشەدا كرێكارانی 
مانگرتنی  دایە  دەستیان  روسیا  پیشەسازی 
سیاسی و شوراكانی خۆیان پێكهێنا. كرێكاران 
ب���ەم ك����ارە ئ��اس��ۆی��ەك��ی ن��وێ��ی��ان ل���ەب���ەردەم 
ئەم  كردەوە.  ئەوروپا  كرێكاری  بزووتنەوەی 
راپەڕینی كرێكارانی روسیا كۆتایی بە قۆناغی 
هێنا.  كرێكاری  بزووتنەوەی  بەرگریكارانەی 
لە هەمانكاتدا نیشانی دا كە كرێكاران دەتوانن 
بەبێ رێوشوێنی پەرلەمانیش بۆرژوازی ناچار 
بكەن مل بە ریفۆرم بدات، ئەویش ریفۆرمێك 
ئەو  پەرلەماندایە.  ت��وان��ای  دەرەوەی  لە  كە 
كرێكارانی  دەخ��ات.  نێوكی  قوورسە  ب��ەردە 
لە  كەڵكیان  ١٩٠٣-١٩٠٤دا  ساڵی  لە  بەلجیكا 
ئەمە  وەرگرتبوو.  گشتی  مانگرتنی  ئامرازی 
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خەباتە.  شێوە  ئەم  بۆ  بوو  پەنایەك  و  پشت 
سۆسیال  بزوتنەوەی  ناو  كومۆنیستی  مەیلی 
دی��م��وك��راس��ی ب��ە خ��ێ��رای��ی ئ���ەو دەرف��ەت��ەی 
وەهمی  و  دژی  لە  كەمپینێكی  و  قۆستەوە 
قسە  وەڕێخست.  ریفۆرمیستی  و  پەرلەمانی 
بۆیان  كرێكاران  ئایا  كە  ب��وو  ئ��ەوە  لەسەر 
هەم  و  بكەن  پەرلەمان  بەشداری  هەم  هەیە 
پەرلەمانیش  دەرەوەی  ئ��ام��رازی  ل��ە  كەڵك 
وەربگرن، تەنانەت ئەگەر ئەو رێوشوێنانە بە 
و  بێت  پەرلەمان  پرەنسیپەكانی  پێچەوانەی 
مەجال بۆ بەرەوڕوو بوونەوەی راستەوخۆی 
مەیلی  بڕەخسێنێت.  ب��ۆرژوازی  بە  كرێكاران 
ب��وو كە  ب���اوەڕە  ئ��ەو  ل��ە س��ەر  كومۆنیستی 
پێویستە وەها تاكتیكێك بگیردرێتە بەر، چونكە 
لەخۆیدا  خۆی  لەپەرلەمان  ك��ردن  بەشداری 
گرینگییەكی ئەوتۆی نییە، بەڵكو لە پەیوەند بە 
بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی و شۆڕشی 
كۆمەاڵیەتی گرنگی پەیدا دەكات. بێجگە لەوە، 
ب����ۆرژوازی ب��ەوپ��ەڕی دەس���ت ئ��اوەڵ��ەی��ی��ەوە 
پ��ەرل��ەم��ان  دەرەوەی  ئ���ام���رازی  ل��ە  ك��ەڵ��ك��ی 



کۆمەڵێک نووسەر 152

وەرگ���رت���ووە ب��ۆ ئ����ەوەی دەس���ەاڵت���ی خ��ۆی 
دەبێت  كرێكاران  بۆ  وایە  ئەگەر  بچەسپێنێت، 
قوربانگاو  بۆ  بچن  بەستراوەیی  دەس��ت  بە 
خۆیان لەو ئامرازە بێبەش بكەن؟. سەرئەنجام 
پەرلەمانتاریزم قەد ناتوانێت كرێكاران رزگار 
بكات. چونكە كرێكاران لە بواری ئابورییەوە 
ئابوریدا  لە  جێگاوشوێنیان  دەچەوسێنەوەو 
گرنگی پەیدا دەكات، كەوایە رزگاری كرێكاران 
كارێكی یاسایی نییەو بە پەسەند كردنی ئەم 
یان ئەو گەاڵڵەی پەرلەمانی، كرێكان رزگاریان 
كە  دەب��ن  ناچار  كرێكاران  پێیە،  ب��ەم  نابێت. 
لەگەڵ  خۆیان  داوای  پەرلەمان  دەرەوەی  لە 

بۆرژوازی یەكالیی بكەنەوە.
كومۆنیستی  مەیلی  بۆنەشەوە،  بەم  هەر 
لە سەر ئەو باوەڕە بوو كە مانگرتنی گشتی 
بوار بۆ وەها بەرەو روو بوونەوەیەك خۆش 
و  بچین  پێشوازی  ب��ەرەو  با  كەوایە  دەك��ات، 
ئامادەكاری بۆ بكەین. لە گەنگەشەی مانگرتنی 
سیاسیدا ناكۆكی نێوان شۆڕش و ریفۆرمیزم 
بە روونی دەركەوت. بەاڵم ئەم جارە قسە لە 
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سەر ئەم یان ئەو تێگەیشتن لە ماركس نەبوو. 
ئەمجارە قسە لە گرتنەپێش یان رەتكردنەوەی 
ئ��ەو رەوش��ان��ە ب��وو ك��ە ب��ە ئ��اش��ك��را لەگەڵ 
حزبە  س��ەردەم��ەی  ئ��ەو  ت��ا  رێوشوێنەكانی 
سۆسیال دیموكراتەكاندا ناتەبا بوو. هەر بەم 
بۆنەشەوە ئەم حزبانە تووشی جیابوونەوە و 
ئینشقاق بوون، جیابوونەوە و ئینشقاقێك كە 

تا ئەو كاتە وێنەی نەبوو.
هێزی  ت���ەواووی  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزم 
مەیلی كومۆنیستی خستەگەڕ.  لە دژی  خۆی 
ئەگەر لە رابردوودا هێشتا مەجال بۆ پێكەوە 
ئەم  ه��ەب��وو،  رێكخراوێكدا  نێو  ل��ە  گونجان 
مەجالی  ئیتر  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزم  ج��ارە 
ب��ۆ ئ���ەوە دان���ەدەن���ا. ب���ەاڵم ل��ە ك��ات��ێ��ك��دا كە 
حزبە  ناو  لە  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی  مەیلی 
رێبەرانی  هەوڵیدەدا  دیموكراتەكان  سۆسیال 
كومۆنیست لە پلەو پایە حزبیەكان الببات، بە 
داخەوە وادێتە بەرچاو كە مەیلی كومۆنیستی 
ن��ەدەداو خۆی  ئ��ەوان  گرنگیەكی بەم ك��ارەی 
تەنانەت  یان  سەربەخۆ  فراكسیۆنێكی  وەكو 
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لە  بەشێك  رێكنەدەخست.  جیاواز  حزبیكی 
سەرچاوەی  هەڵەوە  باوەڕێكی  لە  كێشەكە 
شۆڕشگێڕانە  ب���ارودۆخ���ی  گ��وای��ە  دەگ����رت: 
خ���ۆی ل��ەخ��ۆی��دا وش��ی��اری ك��رێ��ك��اران هەتا 
دەكاتەوە  بەرز  كومۆنیستی  وشیاری  ئاستی 
دەخات.  رێكی  شۆڕشگێڕانە  بەشێوەیەكی  و 
بەاڵم ئەمە تەنها ئەگەرێك بوو. ئەگەرێك كە لە 
وانەبوو روو نەدات. لێكترازانی سەرمایەداری 
دەتوانێت گۆڕانكاری دیكەی بەشوێنەوە بێت 
و جموجۆڵی رەوتەكانی دیكەی لێ بكەوێتەوە. 
هەبوو.  ج��ی��اواز  بابەتی  چەند  ن��ی��اوەدا  ل��ەم 
حزبی بەلشەفیكی روسیا بە رێبەرایەتی لینین 
بەلشەفیك  حزبی  بوو.  گرنگتر  هەموویان  لە 
كومۆنیستی  مەیلی  جیابونەوەی  ئاكامی  لە 
مەیلی  لە  روسیا  دیموكراتی  حزبی سۆسیال 
كەمتر  پێكهاتبوو.  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی 
خەمی مەیلی كومۆنیستی ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
ناو  لە  رێكسختن  كاری  بە  بەرامبەر  دووەم 
سااڵنی  لە  دیموكراسی  سۆسیال  حزبەكانی 
تایبەتی  ب��ە  و   ١٩١٠ دەی����ەی  ق��ەی��ران��اوی 
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سەردەمی شەڕ بە زیانی مەیلی كومۆنیستی 
تەواو بوو.

لە  ئەڵمانیا  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی 
ل��ەگ��ەڵ ح��زب��ە ب��ۆرژوای��ی��ەك��ان  س��اڵ��ی ١٩١٢ 
ئەم  پێكهێنا.  پ��ەرل��ەم��ان��ی  هاوپەیمانییەكی 
هاوپەیمانییە بە پشتیوانی كردن لەم یان لەو 
گەاڵڵەی پەرلەمان بەرتەسك دەبووەوە. ئاساییە 
مەسەلە ئەوە نەبوو لە كابینەیەكی هاوبەشدا 
الی��ەن حزبە سۆسیال  ل��ە  ب��ك��ەن.  ب��ەش��داری 
هەندێك  دیكەشەوە  واڵتانی  دیموكراتەكانی 
كاری لەو چەشنە كرا. س��ەرەڕای ئەوەی كە 
كۆنگرەی ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم لە ساڵی 
لە  پێداگری  ئەڵمانیا  لە«شتوتكارت«ی   ١٩٠٧
س��ەرەڕای  بكات،  میلیتارزم  دژی  لە  خەبات 
ئەوەی كە نیشانەكانی هەڵگیرسانی شەڕێكی 
نوێ لە ئەوروپا دەركەوتبوو، بەاڵم بە ساردو 
مەسەلەیە.  ئ��ەو  ئەدایە  سەرنجیان  سڕیەوە 
دەستیپێكرد  یەكەم  جیهانی  ش��ەڕی  كاتێك 
هەر كام لەو حزبانە كۆمەڵێك هۆكار و بڕو 
ب��ۆرژوازی  پاڵ  هاتنە  كۆكردەوەو  بیانوویان 
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دەیانوت  فەرەنسییەكان  خۆیان.  واڵت��ەك��ەی 
دەستدرێژییان  ئەڵمانیەكان  كە  هۆیەوە  بەو 
ك���ردووەت���ە س��ەر خ��اك��ی ئ��ەو واڵت���ە دەبێت 
بكەین.  ناوخۆیی  ب����ۆرژوازی  ل��ە  پشتیوانی 
بەرامبەر  لە  دەبێت  دەیانوت  ئەڵمانیەكانیش 
لە  بەرگری  قەیسەریدا  رژیمی  بەربەریەتی 

شارستانیەتی واڵتەكەیان بكەن. 
ئ��ەوان��ی دی��ك��ەش ه���ەر ب���ەو ش��ێ��وەی��ە لە 
نەدەهێنا.  كەمیان  بڕوبیانوودا  دۆزی��ن��ەوەی 
ب��وو.  دی��ك��ەدا  جێگایەكی  ل��ە  كێشەكە  ب���ەاڵم 
بەرژەوەندی  و  مانەوە  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزم 
لە  پ��ش��ت��ی��وان��ی  ك���ە  دەدی  وەدا  ل���ە  خ���ۆی 
خۆی  واڵت��ەك��ەی  س��ەرم��ای��ەداری  سیستەمی 
كە  ه��ات��ب��وو  ئ���ەوە  ك��ات��ی  ئیتر  ئێستا  ب��ك��ات. 
لۆژیكی  دەرئەنجامی  دوایین  بە  سیاستەكەی 
خۆی بگەیەنێت، واتە بێ شەرمانە داكۆكی لە 
سەرمایەداری بكات. هەر ئەم كارەشیان كرد. 
حزبی  ئەڵمانیاو  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی 
سۆسیال دیموكراتی فەرەنسا بەردی بناغەی 
پێكدەهێنا.  دووەم��ی��ان  ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
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جیهانی  لە شەڕی  دوو حزبە  ئەم  كە  كاتێك 
خۆیان،  دەوڵ��ەت��ەك��ان��ی  پ��اڵ  چ��وون��ە  یەكەمدا 
ئەوسا ئیتر لە بەرامبەر یەكتردا وەستانەوە و 

ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەمیش لێكترازا.
هەستی  ك��ە  ش���ەڕدا  ساڵەكانی  ی��ەك��ەم  ل��ە 
س��ەران��س��ەری  ت����ەواوی  ب��ە  ناسیۆناڵیستی 
ئەوروپای داگرتبوو، تەنها مەیلی كومۆنیستی 
داو  ق��او  ل��ە  ش��ەڕی  راستەقینەی  ن��اوەرۆك��ی 
و  سەرمایەدارانەوە  ش��ەڕی  ش��ەڕە  ئەو  وتی 
لە سەر  نییە، شەڕ  بە كرێكارانەوە  پەیوەندی 
ئەوەیە كام بەش لە بۆرژوازی بە سەر ئەوی 
دیكەدا بااڵدەست بێت و دەست بە سەر كام 
شوێنی دنیادا بگرێت. لەو سااڵنەدا تاقە هێزێك 
كە پێداگری لە سەر ئەوە دەكرد كە ئەو شەڕە 
هیچ پەیوەندییەكی بە بەرژەوەندی كرێكارانەوە 
كومۆنیستەكان  ب��وون.  كومۆنیستەكان  نییە، 
دەبێت  ك��ە  دەك���رد  بانگهێشت  ك��رێ��ك��اران��ی��ان 
ناوخۆیی  ب��ۆرژوازی  رووی  بەرەو  چەكەكان 
هەڵگەڕێننەوە. لەو سەردەمەدا بێجگە لە حزبی 
بەڵشەفیك، هیچ حزبێكی كومۆنیستی جەماوەری 
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دیكە بوونی نەبوو. مەیلی كومۆنیستی لە ئاستی 
جیهاندا كەوتبووە بارودۆخێكەوە كە لە بواری 

رێكخراوەییەوە خۆی بۆ ئامادە نەكردبوو.
هەروەك وتمان لە یەكەم ساڵەكانی شەڕدا 
مەیلی ناسیۆناڵیستی باڵی بە سەر سەرانسەری 
شەڕ  وردە  وردە  بەاڵم  كێشابوو.  دا  ئەوروپا 
بێ  و  روون��ك��ردەوە  ناسیۆناڵیزمی  ن��اوەرۆك��ی 
متمانەی كرد. شەڕی جیهانی یەكەم بە كردەوە 
ئەو  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیستی  مەیلی  ناوەرۆكی 
سەردەمەی لە قاو دا كە بە سەر بزووتنەوەی 
ك��ردب��ووە  كرێكارانی  و  ب��وو  زاڵ  كرێكاریدا 
ب��ۆرژوای��ی.  دەوڵەتانی  تۆپی  ب��ەردەم  گۆشتی 
ئیتر  لێدا.  ریفۆرمیزمی  مەرگی  زەنگی  ش��ەڕ 
هەمووی  چنیبوویان  ریفۆرمیستەكان  ئ��ەوەی 
تەنها  نەك  كە  نیشانیدا  شەڕ  خ��وری.  بە  بوو 
ناكۆكیەكانی  ن��ەی��ت��وان��ی��ووە  س���ەرم���ای���ەداری 
چ����ارەس����ەر ب���ك���ات، ب��ەڵ��ك��و دەری���خ���س���ت كە 
شەڕ  نێونەتەوەییش.  ب��ووەت��ە  ناكۆكیەكانی 
دەوڵەتەكانی  و  سەرمایەداران  بە  دەرفەتێكی 
بستێنێتەوە.  كرێكاران  دەسكەوتەكانی  كە  دا 



159كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی سۆسیال دیموكرات

چەوساندنەوەیەكی  و  مافی  بێ  ل��ەوە  بێجگە 
سەختتر بە سەریاندا بسەپێنێت. شەڕ كورتبینی 
دەرخست.  ریفۆرمیستەكانی  پەرلەمانتاریستی 
چونكە پەرلەمانەكانی ئەوروپا بۆخۆیان دەست 
پێكردنی شەڕیان بە خەڵكی ئەو واڵتانە راگەیاند 
و ب��وون بە داردەستی ب���ۆرژوازی. س��ەرەڕای 
ئەوەی كە لە سااڵنی دواییدا لە نێو جەماوەری 
خەڵكدا نەفرەت و بێزاری لە شەڕ پەرەی سەندبوو 
، بەاڵم پەرلەمانەكان هیچ كارێكیان بۆ كۆتایی 
داردەستی  ه��ەروا  و  نەكرد  بە شەڕەكە  هێنان 
كابینە سەربازیەكانی بۆرژوازی ئەوروپا مانەوە. 
پەرلەمانی  دیموكراسی  لە سەر  پ��ەردەی  ئەوە 
داماڵی و نیشانیدا كە نوێنەرانی ئەو پەرلەمانە 
خەڵك  جەماوەری  دەنگی  نوێنەرایەتی  چەندە 
دەكەن. شەڕ نیشانیدا كە دەسەاڵتی راستەقینە لە 
دەرەوەی پەرلەمانە و دیموكراتیزمی بۆرژوازی 
بۆ  داردەستێكن  تەنها  فەرمیەكانی  ناوەندە  و 
سەرئەنجام  ب���ۆرژوازی.  دەسەاڵتی  پاراستنی 
ناسیۆناڵیزمی  راستەقینەی  ن��اوەرۆك��ی  ش��ەڕ 
لەقاودا. كرێكاران بە چاوی خۆیان بینیان كە لە 
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ژێر ناوی دیفاع لە نیشتماندا بۆ شەڕ رێكدەخرێن، 
ئەوە لە دۆخێكدایە كە لە راستیدا بۆ بەرگری 
ب���ۆرژوازی  ئامانجەكانی  و  ب���ەرژەوەن���دی  ل��ە 
واڵتەكانیان دەبنە گۆشتی بەردەم تۆپ. كاتێك 
ئەم ترسەی كرێكاران رەویەوە، بەردی بناغەی 
بەو  ت��ێ��ك��ڕووخ��او  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزمیش 
شێوەیە ژێر پێی لەق بوو. كرێكاران بە ئەزمون 
بۆیان دەركەوت ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزم دەتوانێت 
چ زەرەر و زیانێكیان پێ بگەیەنێت و بە دوای 
لەو  گ��ەڕان.  نوێدا  ئەڵتەرناتیڤێكی  دۆزی��ن��ەوەی 
هەلە مێژووییە گەیشتبوو، كە مەیلی كومۆنیستی 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی دووەم چاوەڕوانی دەكرد. 
كومۆنیستی  مەیلی  ئایا  كە  ل��ەوەداب��وو  كێشە 
ئ��ەو هەلە دەق��ۆزێ��ت��ەوە. م��ێ��ژوو ه��ەم وەاڵم��ی 
»ئەرێ«ی ئەم پرسیارەی دایەوە و هەم وەاڵمی 
شۆڕشەكان  و  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی  »نەرێی«. 
دیكە  واڵتانی  لە  كۆمەاڵیەتیەكان  راپەڕینە  و 
وەاڵمی »ئ��ەرێ«ی ئەم پرسیارەیان دایەوە و 

گۆڕانكارییەكانی دوایی وەاڵمی »نا«!.
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٢. سۆسیال دیموكراتی هاوچەرخ
 هاوكات بە نزیكبوونەوە لە كۆتایی شەڕی 
یەكەم، دەسەاڵتی بێ ئەمالو ئەوالی  جیهانی 
بزووتنەوەی  سەر  بە  دیموكراسی  سۆسیال 
ك��رێ��ك��اری��ش ك���اڵ و ك���رچ دەب������ووەوە و لە 
سیاسەتەكانی  دەب��ووەوە.  نزیك  كۆتاییەكانی 
شەڕ  كاتی  لە  دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە 
رادیكاڵیزەبوونی  لەگەڵ  شێوەیەك  هیچ  بە 
نەدەهاتەوە.  ئەوروپا  كرێكاری  بزووتنەوەی 
ئ���ۆك���ت���ۆب���ەر و دام����ەزران����دن����ی  ش���ۆڕش���ی 
»كومینتێرن«یش ئەم رادیكاڵیزمەی پەرەپێداو 
ریزی باڵە ناوخۆییەكانی ئەم حزبانەی زیاتر 
لە   ١٩١٦ ساڵی  لە  لێكجیاكردەوە.  ج��اران  لە 
نەیاری  باڵی  دیموكراتدا  نێو حزبی سۆسیال 
حزبە  ئەو  رێبەرایەتی  لە  خۆی  ری��زی  شەڕ 
جیابوونەوەی  دوات��ر  ساڵێك  و  جیاكردەوە 
لە حزبی سۆسیال دیموكرات راگەیاند  خۆی 
دیموكراتی  سۆسیال  سەربەخۆی  حزبی  و 
بەرهەمی  نوێیە  حزبە  ئەم  پێكهێنا.  ئەڵمانیای 
باڵی  و  چەپ  باڵی  كاتی  حەوانەوەی  پێكەوە 
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بوو.  ئەڵمانیا  دیموكراسی  سۆسیال  سانتری 
كومۆنیستی  حزبی   ١٩١٨ ساڵی  كۆتایی  لە 
لوكزامبۆرگ«  »رۆزا  رێبەرایەتی  بە  ئەڵمانیا 
و »كارڵ لیكبنێخت« پێكهات. هەر لەو ساڵەدا 
كابینەی هاوپەیمانی حزبی سۆسیال دیموكرات 
دیموكرات  سۆسیال  سەربەخۆی  حزبی  و 
سەربەخۆی  ح��زب��ی  س��ەرئ��ەن��ج��ام  ل��ێ��ك��ت��رازا. 
لە ساڵی ١٩١٩  ئەڵمانیا  دیموكراتی  سۆسیال 
بێت.  پەیوەست  »كومینتێرن«  بە  دا  بڕیاری 
رەوتی  دواییدا  سااڵنی  لە  گۆڕانكارییانە  ئەم 
رادی��ك��اڵ��ی��زەب��وون��ی ب��زوت��ن��ەوەی ك��رێ��ك��اری 
ه��ەژم��وون��ی  و  ك����ردەوە  خ��ێ��رات��ر  ئەڵمانیای 

سۆسیال دیمكراسی الوازتر كرد.
لە ئیتاڵیا حزبی سۆسیالیستی ئەو واڵتە هەر 
لە دەستپێكی شەڕەوە شێلگیرانە دژایەتی خۆی 
لەگەڵ ئەو شەڕە دەربڕی. حزبی سۆسیالیستی 
جەماوەرییانە  حزبە  ئەو  دەستەی  لە  ئیتاڵیا 
بوو كە پێشوازی لە شۆڕشی ئۆكتۆبەر كرد. 
بە«كومینتێرن«   ١٩١٩ ساڵی  لە  حزبە  ئ��ەم 
پەیوەست بوو. حزبی سۆسیالیستی فەرەنسا 
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»كومینتێرن«  پێكهاتنی  دوای  دەستبەجێ 
پەیوەست  سێیەم«  بە«ئەنتەرناسیۆنالیزمی 
كۆنگرەكەیدا  لە  ساڵێك  دوای  ب��ەاڵم  نەبوو. 
رەزامەندی زۆرینەی هەرە زۆری ئەندامانی بە 
دەستهێناو ناوی خۆی بۆ »حزبی كومۆنیستی 
فەرەنسا« گۆڕی. لە بەریتانیا ئەگەرچی حزبی 
ئەوروپا  دیكەی  حزبەكانی  لەگەڵ  ك��ارگ��ەر 
ج���ی���اوازی ه��ەب��وو و ت��ەن��ان��ەت خ��ۆی��ش��ی بە 
سۆسیالیست نەدەزانی، بەاڵم لە ساڵی ١٩١٩ 
بە  خۆی  و  كرد  پەسەند  نوێی  بەرنامەیەكی 
لە  بنەڕەتی  گۆڕانكاری  پێكهێنانی  الیەنگری 
سۆسیال  راگەیاند.  سۆسیالیست  كۆمەڵگاو 
دیموكراسی لە واڵتانی دیكەی ئەوروپیشدا لە 
مەودای ساڵی ١٩١٧ەوە هەتا ١٩٢١ تووشی 

گۆڕانكاریەكی هاوشێوە بوو.
ئ���اب���وری  ب�����ارودۆخ�����ی   ١٩٢٣ دوای 
سەرمایەداری رۆژئاوا بەرە و سەقامگیر بوون 
چوو. ئەوەش دەرفەتێكی دیكەی بۆ سۆسیال 
دی��م��وك��راس��ی رەخ��س��ان��د. ه��اوك��ات مەترسی 
ئاخێزە  دامركابووەوە.  ئەوروپا  لە  شۆڕشیش 
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شۆڕشگێڕانە كرێكارییەكانی ١٩٢١ و ١٩٢٣ لە 
ئەڵمانیا سەركوت كرابوو. بە هۆی هاتنە سەر 
لە  »مۆسۆلینی«  فاشیستی  حكومەتی  ك��اری 
ساڵی ١٩٢١ لە ئیتاڵیا، بزووتنەوەی كۆمیتەكانی 
حكومەتە  تێكشكابوو.  واڵت��ە  ئ��ەو  كارخانەی 
ب��واری  لە  هەنگاریا  فەناڵندو  شوراییەكانی 
سەربازییەوە شكستیان هێنابوو. گشت ئەمانە 
هاوسەنگی هێزی بە زیانی بزووتنەوەی كرێكاری 
رادی��ك��اڵ گ��ۆڕی��ب��وو. هەڵبەت ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە 
ب���ۆرژوازی  ل��ە س��ەر رێكخستنی  ك��اری��گ��ەری 
لە  ب��ۆرژوا  ئەوروپاش بەجێ هێشتبوو. چینی 
دوای كۆتایی هاتنی شەڕ لە هەموو جێگایەك 
ناچار بوو لە بواری مافە كۆمەاڵیەتی و تاكە 
كەسییەكانەوە كۆمەڵێك ئیمتیاز بە بزووتنەوەی 
كرێكاری بدات كە وێنەی نەبوو. ئەم ئیمتیازانە 
دەكرد  ئاوەڵە  دیموكراسی  سۆسیال  دەستی 
سازشكارانە  سیاستی  لە  بەرگری  ئەوەی  بۆ 
و ریفۆرمیستی رابردووی خۆی بكات. بێجگە 
سەرمایەداری  ئابوری  سەقامگیربوونی  لەوە، 
رۆژئاوا لە دوای ١٩٢٣ بواری بۆ زنجیرەیەك 
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كردنی  پەسەند  و  خۆشگوزەرانی  چاكسازی 
سەرئەنجام  خۆشكرد.  كۆمەاڵیەتیەكان  بیمە 
ئەنتەرناسیۆنالیزمی  ب���ووژان���دن���ەوەی  ب��ە 
ئەو  جیهانی  یەكێتی   ١٩٢٣ ساڵی  لە  دووەم 
ئەمانە  گشت  ساغكرایەوە.  سەرلەنوێ  رەوتە 
ئ��ەوەی كە سەرلەنوێ ژم��ارەی  ه��ۆی  ب��ووە 
لە  دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە  دەنگەكانی 
و  دەسەاڵت  بچێتە سەرەوەو  هەڵبژاردنەكاندا 
دەیەی  لە  حزبانە  ئەم  بێت.  زۆرتر  متمانەیان 
٣٠، تەنانەت ئەگەر لە دەسەاڵتیشدا نەبووایەن 
و لە كابینەی هاوپەیمانیدا بەشدار نەبووایەن، 
لە بواری سیاسییەوە لە ناوخۆی واڵتەكەیاندا 
هێزێكی بەرچاو بە ئەژمار دەهاتن و قوورسایی 

خۆیان بوو. 
جیهانی  ئ��اب��وری  قەیرانی  ئاشكرابوونی 
و  دەی���ەی ١٩٢٠  كۆتایی  ل��ە  س��ەرم��ای��ەداری 
سەرهەڵدانی فاشیزم، سەرلەنوێ جێگاوشوێنی 
س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��راس��ی ل��ە ق��ك��رد. سۆسیال 
دیموكراسی لە بەرامبەر ئەم بارودۆخە نوێیەدا 
سااڵنەدا  ل��ەو  ن��ەب��وو.  ك��ارام��ەی  سیاسەتێكی 
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سۆسیال  دەوڵ��ەت��ان��ی  بەریتانیا  ئەڵمانیاو  لە 
دیموكرات لە سەر حوكم بوون. بەاڵم نەیانتوانی 
بكەن  بارودۆخەدا خۆڕاگری  ئەو  بەرانبەر  لە 
و ل��ە س���ەر ح��وك��م الب����ران. ل��ە ف��ەرەن��س��اش 
لە  سۆسیالیست  حزبی  هاوپەیمانی  دەوڵەتی 
بارودۆخێكی  لە   ١٩٣٨ هەتا  ١٩٣٦ەوە  ساڵی 
هاوشێوەدا بوو. لەم نێوانەدا حزبی سۆسیال 
دیموكراتی سوید جیاواز بوو. تەنها ئەو حزبە 
توانی لە بواری ئابوریدا زنجیرەیەك رێوشوێن 
بێكاری  ق��ەی��ران��ی  ب��ە س��ەر  ك��ە،  ب��ەر  بگرێتە 
بێت. خۆڕاگری  زاڵ  واڵت���ەدا  ئ��ەو  ئ��اب��وری  و 
فاشیزم  بەرامبەر  لە  دیموكراسی  سۆسیال 
ب��ە راس��ت��ی ل��ە ك��ارن��ام��ەی ب���واری ب���ەرەوڕوو 
تەنها  خراپترە.  ئابوری  قەیرانی  ب��وون��ەوەی 
ساڵی  لە  نەمسا  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی 
١٩٣٤ راپەڕینێكی لە دژی فاشیزم رێكخست، 
دیموكراتەكان  مایەوە. سۆسیال  ئاكام  بێ  كە 
ب���وون و  ل��ە واڵت��ان��ی دی��ك��ەدا سست و راڕا 
یاسای  چێوەی  چ��وار  لە  خۆیان  هەڵسوڕانی 
بنەڕەتی ئەو واڵتانە واوەتر نەدەبرد، ئەوەش 
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رێگایەكی بۆ خۆڕاگریەكی شێلگیر لە بەرامبەر 
١٩٢٦دا  ساڵی  ل��ە  نەهێشتبووەوە.  فاشیزم 
سۆسیالیستی  حزبی  ئاشكرای  هەڵسوڕانی 
ئیتاڵیا كۆتایی بە فەرمی راگەیەندرا. هەروەها لە 
دەیەی ٣٠دا ژیانی رێكخراوەیی حزبە سۆسیال 
دانە  بە  دان��ە  ئەوروپا  گرنگەكانی  دیموكراتە 
راوەستاو گیانی تیا نەما. سۆسیال دیموكراسی 
هەتا كۆتایی شەڕی جیهانی دووەم لە مەیدانی 
لە  زیاتر  دوای  وەالن���راو  ئەوروپا  سیاسەتی 
ی��ەك دەی��ە گ��ەڕای��ەوە و بە خێرایی خ��ۆی بۆ 
ئامادە  ن��وێ  ئەركی  كۆمەڵێك  بەڕێوەبردنی 
رۆژئ��اوا  سەرمایەداری  پاراستنی  بۆ  كە  كرد 

پێویست بوو.

رۆڵی مێژوویی سۆسیال دیموكرات
دوای شەڕی جیهانی دووەم

دوای  قۆناغی  لە  دیموكراسی  سۆسیال 
گشتی  بەستێنی  دووەم  جیهانی  ش���ەڕی 
س��ۆس��ی��ال��ی��زم ل��ە واڵت���ان���ی س���ەرم���ای���ەداری 
دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە  بوو.  رۆژئ��اوا 
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خێرایی  ب��ە  ش���ەڕدا  دوای  رۆژی  سبەی  ل��ە 
خۆیان رێكخستەوە، متمانەی لە دەستچووی 
لە  )هەرچەند  هێنایەوە  دەست  بە  پێشوویان 
متمانەی  چاو  لە  متمانەیە  ئەم  واڵتێكدا  هەر 
حزبە كومۆنیستەكان جیاواز بوو(، سەریان لە 
پەرلەمانەكان و كابینە دەوڵەتییەكان وەدەرناو 
ئاشكرا  بە  كە  كرد  ریفۆرمێكیان  ك��ردەوە  بە 
باشتر  واڵتانەی  ئەو  كرێكارانی  بارودۆخی 
كرد. هەروەها سۆسیال دیموكراسی لە سااڵنی 
دوای شەڕ دابوو بە بەستێنی گشتی سۆسیالیزم 
لەو واڵتانەو كاریگەری لە سەر چوارچێوەی 
حزبە  سیاسەتی  و  ستراتێژی  و  هەڵسوڕان 
سۆسیال  دانا.  نوێ  چەپی  و  كومۆنیستەكان 
دیموكراسی ئەو هێزەی هەبوو كە لە ماوەی 
سێ دەیەدا رەوتە سۆسیالیستیەكانی دیكە لە 
جیاوازیەكانی خۆی  و  بتوێنێتەوە  خۆیدا  نێو 

لەگەڵ ئەوان لە نێو ببات.
هەڵبەت ئەمە بە مانای لە بەرچاو نەگرتنی 
هەژمونی  و  رێكخراوەیی  هێزی  دەس���ەاڵت، 
الیەنگری  كومۆنیستەكانی  حزبە  مەعنەوی 
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نییە.  واڵتانە  ئەو  )ج��اران(  سۆڤیەتی  یەكێتی 
حزبی  دەس��ەاڵت��ی  ت��وان��او  ناتوانین  ئاساییە 
كومۆنیستی  ح��زب��ی  ئیتالیا،  كومۆنیستی 
فەرەنساو حزبی كومۆنیستی یۆنان، ئیسپانیاو 
پورتوگاڵ )لەقۆناغێكی دیاریكراودا( لەبەرچاو 
لەبەرچاو  ئەوەش  ناتوانین  نەگرین. هەروەها 
هاتنی  كۆتایی  دوای  دەستبەجێ  كە  نەگرین 
حزبە  لە  كومۆنیستەكان  حزبە  نفوزی  شەڕ 
سۆسیال دیموكراتەكان زۆر زیاتر بوو. حزبە 
رێكخراوی  ش��ەڕدا  كاتی  لە  كومۆنیستەكان 
لە  ف��ی��داك��اری،  ه��ۆی  بە  و  پاراستبو  خۆیان 
خ��ۆب��ردووی��ی و ئ��ازای��ەت��ی ه��ەڵ��س��وڕاوان و 
كادرەكانیانەوە توانیبویان خەباتێكی شێلگیرانە 
لە دژی فاشیزم بەرەوپێش بەرن. هەموو ئەمانە 
ئاستی نفوز و دەسەاڵتی حزبە كومۆنیستەكانی 
لە كۆمەڵگاكانی ئەوروپا پەرەپێدابوو. لە دوای 
لە واڵت���ان، حزبە  لە ژم��ارەی��ەك��ی زۆر  ش��ەڕ 
كومۆنیستەكان باڵی سۆسیال دیموكراتەكانیان 
گرتبوو و سۆسیال دیموكراتەكان بە متمانەی 
حزبە  گ��رت.  پێیان  كومۆنیستەكان  ن��ف��وزی 
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خەباتی  س��ەرق��اڵ��ی  ت��ەن��ه��ا  كومۆنیستەكان 
لەگەڵ  بەڵكو  ن��ەب��وون،  پەرلەمانتاریستی 
هەڵسوڕانی نهێنی و نایاساییشدا ئاشنا بوون. 
بنەڕەتدا  لە  دیموكراتەكان  سۆسیال  ب��ەاڵم 
یاسا«  بە  »پابەند  و  پەرلەمانتاریست  حزبی 
بوون. كاتێك فاشیزم لە ئەوروپا بە دەسەاڵت 
گەیشت بار و بەندیلی ئەم حزبانە كۆكرایەوە 

و پەراوێز خران.
ئەم پێشەكییە چەند پرسیار دێنێتە گۆڕێ. 
چلۆن رەوتێك كە لە سااڵنی شەڕدا لێكترازابوو، 
بەهێزترین  دەبێتە  ش��ەڕدا  دوای  سااڵنی  لە 
ئ��ەوروپ��ای  واڵت��ان��ی  سۆسیالیستی  رەوت���ی 
رۆژئ����اوا؟ ب��ۆچ��ی پ��ێ ب��ە پێی ب��ە دەس���ەاڵت 
دیموكراتەكان،  سۆسیال  ح��زب��ە  گەیشتنی 
مەگەر  نەبوون.  بەهێز  كومۆنیستەكان  حزبە 
ژمارەیەك  خوازیاری  كومۆنیستەكان  حزبە 
ریفۆرم نەبوون كە زۆر رادیكاڵتر و بەرینتر 
دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە  داخ��وازی  لە 
سەرەتایی  دەس��ەاڵت��ی  بۆچی  ك��ەوای��ە  ب��وو، 
بۆ  داواكارییەكانیان  و  كومۆنیستەكان  حزبە 
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پێكهێنانی ریفۆرمی زۆرتر ئەو دەرئەنجامانەی 
گیرفانی  چ��ووە  كۆتاییدا  لە  و  لێنەكەوتەوە 

حزبە سۆسیال دیموكراتەكان؟
كە  بێت  لەبیر  ئ��ەوەم��ان  دەب��ێ��ت  س��ەرەت��ا 
رێكخراوەییەوە  ب��واری  لە  حزبەكان  الوازی 
مەیلە  ئەو  الوازی  هۆی  بە  بەخۆیەوە  خۆی 
پەیدا  لێ  حزبانەی  ئەم  كە  نییە  كۆمەاڵیەتییە 
تەنانەت  یان  تایبەتی ئەگەر الوازی  بە  بووە. 
فاكتەری  ه��ۆی  ب��ە  حزبانە  ئ��ەم  لێكترازانی 
دەرەك�����ی وەك����و داگ��ی��رك��ردن��ی س���ەرب���ازی، 
پێشتر  بێت.  پۆلیسی  خەفەقانی  و  سەركوت 
ئاماژەمان بە زەمینەكانی سەربەرزكردنەوەی 
س��ەدەی  كۆتایی  ل��ە  دیموكراسی  سۆسیال 
نۆزدە و سەرەتای سەدەی بیست كرد. وتمان 
كە بە چ شێوەیەك لە واڵتانی ئەوروپیدا بوار 
دەبێت،  خ��ۆش  ریفۆرمیزم  سەرهەڵدانی  بۆ 
هێزی  بە  مەیلێكی  دەبێتە  ناسیۆناڵیزم  چۆن 
ناوەندەكانی  ب���ۆرژوازی  چ��ۆن  كۆمەاڵیەتی، 
پەرلەمانی خۆی بەسەر حزبە كرێكارییەكاندا 
بەرهەمی  دیموكراسی  سۆسیال  دەسەپێنێت. 
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ناسیۆناڵیزم  ری��ف��ۆرم��ی��زم،  گەیشتنی  پێك 
نێو  ل��ە  ی��اس��اگ��ەری  و  دیموكراسیخوازی  و 
بزووتنەوەی كرێكاری واڵتانی ئەوروپی بوو. 
هێنایە  بارودۆخێكی  یەكەم  جیهانی  ش��ەڕی 
كایەوە كە ئەم سێ مەیلەی لە الی كرێكاران 
ئەمەش  ك��رد.  متمانە  بێ  كاتی(  )بەشێوەی 
ب���ووە ه��ۆی ئ���ەوەی ك��ە ل��ە ه��ەن��دێ��ك واڵت��دا 
هێز  بە  شێوەیەكی  بە  كومۆنیستەكان  حزبە 
گۆڕانكارییەكانی  رەوتی  بەاڵم  سەرهەڵبدەن. 
حزبە  و  كومینتێرن  و  روس��ی��ا  كومۆنیزمی 
كومۆنیستەكانی الیەنگری یەكێتی سۆڤیەت بە 
ئاراستەیەكدا نەچوو كە لە بەرامبەر سۆسیال 
دیموكراسیدا ئەڵتەرناتیڤێكی بە هێز پێكبهێنێت. 
كومۆنیستی  مەیلی  گۆڕانكارییەكانی  رەوتی 
بە ئاقارێكدا نەچوو كە ئەو جەماوەرە بەرینە 
دیموكراسی  بەسۆسیال  ك��ە  ك��رێ��ك��اران  ل��ە 
لەو  هەتایە  هەتا  ب��ۆ  ه��ەب��وو،  ت��ەوەه��وم��ی��ان 

سونەتە جیابكاتەوە.
كومۆنیزمی  الوازی  خ��اڵ��ی  گ��ەورەت��ری��ن 
نەیتوانی  هیچكاتێك  ك��ە  ئ��ەوەب��و  رووس���ی 
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ن��اس��ی��ۆن��اڵ��ی��زم و ری��ف��ۆرم��ی��زم��ی س��ۆس��ی��ال 
هەڵبەت  پرسیارەوە.  ژێر  بباتە  دیموكراسی 
ئەو  دەتوانی  نەشی  كە  ئەوەیە  راستییەكەی 
واتە  چەمكە،  دوو  ئ��ەم  چونكە  بكات.  ك��ارە 
ناسیۆناڵیزم و ریفۆرمیزم دوو بنەمای گرنگی 
»كومۆنیزمی رووسی«ش بوون. كومۆنیزمی 
رووس��ی  ناسیۆناڵیزمی  بەرهەمی  رووس��ی 
سەر  لە  نێگەتیڤی  كاریگەریەكی  ئەمە  ب��وو. 
ئەم  دان���ا.  ئ��ەوروپ��ا  كومۆنیستەكانی  حزبە 
بوون.  سۆڤیەت  جەمسەری  بە  سەر  حزبانە 
پارێزگاری  كە  ئەوەی  دەب��ووە هۆی  ئەوەش 
كە  بكەن  ناسیۆناڵیزمە  ئەم  ب��ەرژەوەن��دی  لە 
دەك��رد.  حكومەتی  كومۆنیزمەوە  ن��اوی  ب��ە 
ئەم وابەستەییە دەبووە هۆی ئەوەی كە لەو 
بەرژەوەندی  پاراستنی  بانگەشەی  جێگایەدا 
لێكدژی  ب����ەرەوڕووی  ه��ەب��وو،  ن��ەت��ەوەی��ی��ان 
ب��ب��ن��ەوە. س��ەرێ��ك��ی ئ��ەم ح��زب��ان��ە ب��ە یەكێتی 
سۆڤیەتەوە بەسترابووەوە. هەربەو بۆنەشەوە 
ئەم  نەتەوەیی  بەرژەوەندی  كە  جێگایەدا  لەو 
بەرژەوەندی جیهانی سۆڤیەت  لەگەڵ  واڵتانە 
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راشكاوانە  نەیاندەتوانی  ئیتر   ، نەدەهاتەوە 
واڵتەكەی  نەتەوەیی  ب��ەرژەوەن��دی  الیەنگری 
خۆیان بكەن. بەاڵم سۆسیال دیموكراسی لەم 
بابەتەوە هیچ كێشەیەكی نەبوو. حزبە سۆسیال 
دیموكراتەكان هەر لە شەڕی جیهانی یەكەمدا 
ب��ەرژەوەن��دی  پاراستنی  كە  داب��وو  نیشانیان 
ن���ەت���ەوەی���ی ل���ە پ���ێ���ش���ەوەی ه��ەرچ��ەش��ن��ە 
بەرپرسیارێتیەكی جیهانیدایە. هۆكاری ئەوەی 
كە دەستبەجێ دوای دەستپێكردنی شەڕ چوونە 
پشت سەری بۆرژوازی ناوخۆییەوە، بۆ ئەوە 
دەگەڕێتەوە. حزبە سۆسیال دیموكراتەكان لەو 
بابەتەوە سەربەخۆ بوون، هەر بەو بۆنەشەوە 
سۆسیال دیموكراسی بە باوی دڵی بۆرژوازی 
بوو  هێزێك  تاقە  و  ب��وو  ئ��ەوروپ��ی  واڵت��ان��ی 
واتە  سیاستە،  ئەو  بردنی  بەرەوپێش  بۆ  كە 
بەكاریان  ناسیۆناڵ-ریفۆرمیزم  سیاسەتی 
دەهات. ئەمە هۆكاری سەرەكی سەرهەڵدان و 
گەشە كردنی سۆسیال دیموكراسی لە سبەی 
لە  رۆژی شەڕی جیهانی دووەمدا بوو، واتە 
فەلەكی  گوێی  ناسیۆناڵیزم  كە  سەردەمێكدا 
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كەڕ دەكرد. كومۆنیزمی رووسی لە بەرامبەر 
ریفۆرمیزمی سۆسیال دیموكراسیدا ئامانجێكی 
هەمەالیەنە  شێوەیەكی  بە  بتوانێت  كە  نەبوو 
و ب��ە ق��وڵ��ی وەاڵم����ی ك��ێ��ش��ەو گ��رف��ت��ەك��ان��ی 
پێیە  ب��ەم  و  ب��دات��ەوە  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگای 
ئەوروپی  كرێكاری  چاوەڕوانییەكانی  ئاستی 
بباتە  داواكارییەكانی  بە  دەستپێڕاگەیشتن  بۆ 
بەردەمی  لە  بەرینتر  ئاسۆیەكی  و  س��ەرەوە 
دابنێت. كومۆنیزمی رووسیش دەیوت بە هەر 
گەشەكردووتر  نەتەوەیی  ئابوری  رادەی��ەك 
بێت، ه��ەر ب��ەو رادەی���ە ب��ارودۆخ��ی ژی��ان و 
بەش  خەڵكی  و  ك��رێ��ك��اران  ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی 
م��ەی��ن��ەت دەچ��ێ��ت��ە س������ەرەوە. وات����ە باشتر 
كرێكاران  ژیانی  و  كار  هەلومەرجی  بوونی 
گ��رێ��دراب��وو ب��ە گ��ەش��ەك��ردن��ی ئ��اب��وری��ی��ەوە. 
ب��وو ك��ە كومۆنیزمی  ئ��ەو ك���ارە  ئ��ەم��ە ه��ەر 
و  ب��وو  دەستبەكاری  سۆڤیەت  ل��ە  رووس���ی 
بۆ گەشەی ئابوری ئەو واڵتە شیرەی گیانی 
بزووتنەوەی  كێشابوو.  رووس��ی  كرێكاری 
ئەم  هەر  دیموكراسیش  سۆسیال  كرێكاری 
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باشتربوونی  رەوت����ەش  ئ��ەم  ك���رد.  ك���ارەی 
گەشەی  بە  گرێدابوو  كرێكاری  هەلومەرجی 
كرێكاران  بۆ  ئەمانیش  قسەی  ئابورییەوە. 
ئەوە بوو: »كرێكار تۆ گەشە بە ئابوری بدە، 
بە  رێك  ئەمە  دەك��ەم!«.  باشتر  ژیانت  منیش 
ماركس  كە  ب��وو  بۆچوونە  ئ��ەو  پێچەوانەی 
تەمەنی  سەرانسەری  ماركس  گۆڕێ.  هێنایە 
بۆ پێكهێنانی گۆڕانكاری ریشەیی لە كۆمەڵگا 
خەباتی كرد. سەرانسەری تەمەنی بۆ گۆڕینی 
بە  كرد.  خەباتی  كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە 
بواری  لە  كۆمەڵگا  ئەوەی  بۆ  دیكە  واتایەكی 
چۆنایەتییەوە گۆڕانكاری بە سەردا بێت، نەك 
لە بواری چەندایەتییەوە )كە ئامانجی سۆسیال 
بوو(.  رووسی  كومۆنیزمی  و  دیموكراتەكان 
كەوایە كومۆنیزمی رووسی لەم دوو بوارەدا 
دیموكراسی  سۆسیال  لە  رەخنە  نەیدەتوانی 
رەخنەی  پ��رس��ی��ارەوە.  ژێ��ر  بیباتە  و  بگرێت 
كومۆنیزمی رووسی لە سۆسیال دیموكراسی 
ل��ە دی��م��وك��راس��ی��خ��وازی و  تەنها ب��ە رەخ��ن��ە 
سیاسەتی دژە رووسی سۆسیال دیموكراسی 
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بەرتەسك دەبووەوە. بەاڵم بێ مافی كرێكاری 
رووسی، زەوتكردنی هەر چەشنە ئازادییەكی 
مافە  و  گیانی  گرەنتی  نەبوونی  كەسی،  تاكە 
زۆرەملێ  كاری  كەمپەكانی  كەسییەكان،  تاكە 
حزبە  باڵی  و  دەست  نمایشییەكانی،  دادگا  و 
كومۆنیستەكانی بۆ رەخنەگرتن لە ریفۆرمیزمی 
ئەمانە  ب��ەس��ت��ب��وو.  دی��م��وك��راس��ی  س��ۆس��ی��ال 
نمونەیەكی باشتر لە سۆسیال دیموكراسییان 
بۆنەشەوە  ب��ەو  ه��ەر  ن��ەك��ردب��وو.  پێشكەش 
سۆڤیەت  ل��ە  ب��ەرگ��ری  ن��ەی��ان��دەت��وان��ی  ئیتر 
سۆسیال  دەم��ارگ��رژی  و  فریوكاری  بكەن، 
بۆرژوایی  سیاسەتوانانی  و  دیموكارتەكان 
رووسی  كومۆنیزمی  پرسیارەوە.  ژێر  ببەنە 
ب��ۆرژوازی��دا  پەرلەمانتاریزمی  بەرامبەر  لە 
پێشكەش  شۆڕشگێڕانەی  ئەڵتەرناتیڤێكی 
خەڵك  چارەنووسی  دیاریكردنی   . نەدەكرد 
لە رێگەی ناوەندەكانی وەكو شورا كرێكاری 
پەرلەمانی  بەرامبەر  لە  جەماوەرییەكان  و 
بۆرژوازیدا نەهێنابووە گۆڕێ، بەڵكو رژێمێكی 
ئ��اراوە. خەڵكی  س��ەرەڕۆ و رەهای هێنابووە 
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واڵتانی ئەوروپیش كە رژیمەكانی موسولینی 
رژێمێكی  بەرگەی  ئیتر  دیتبوو،  هیتلەریان  و 
سەرەڕۆیان نەدەگرت. كومۆنیزمی رووسی لە 
ساڵەكانی دەیەی ٣٠ی زایینیدا سەرمەشقێكی 
كومۆنیزمی  ك��رد.  پێشكەش  س��ەرك��ەوت��ووی 
رووسی شانازی بەو سەركەوتنیەوە دەكرد. 
 ٥٠ دەیەی  ساڵەكانی  ئابوری  گەشەی  بەاڵم 
ریفۆرمی  دیهاتنی  بە  و  ئەوروپی  واڵتانی  لە 
قازانجی كرێكاران، ئەم هەژمونیەی  بە  جدی 

كومۆنیزمی رووسی پەراوێز خست.
بەم پێیە، لە سبەی رۆژی كۆتایی شەڕی 
جیهانی دووەمدا ئەو مەیالنەی كە گیانیان بە 
وەك  هەروا  كردبوو،  دیموكراسیدا  سۆسیال 
خۆیان مابونەوە. لەم شەڕەدا وەك تەواووی 
ئەو شەڕانەی لە نێوان دەوڵەتانی بۆرژواییدا 
هاتووەتە ئارا، فو بە شەیپوری ناسیۆنالیزمدا 
ك����را. ل���ە واڵت����ی س���ەرك���ەوت���ووی ش����ەڕدا، 
قازانجەكانی  و  سەركەوتن  بۆ  پڕوپاگەندە 
شەڕ دەكرا. لە واڵتی دۆڕاویش، شكست وەك 
سووكایەتییەكی نەتەوەیی ئەژمار كراو، سۆزی 
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نەتەوەیی بە هێز كرد. بە كورتی جارێكی دیكە 
تایبەتی  بە  پێداكرابوو.  گیانی  ناسیۆناڵیزم 
پاش دامركاندنەوەی شەپۆلی شۆڕشی دوای 
هەڵسوڕان  بە  چەپەكان  حزبە  ملدانی  ش��ەڕ، 
ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی ی��اس��اك��ان��ی ب�����ۆرژوازی و 
كومۆنیستی  دژە  پڕوپاگەندەی  پەرەسەندنی 
بەناو  متمانەی  س���ارد،  ش���ەڕی  س��ەردەم��ی 
»دیموكراسی خوازی« چەندین قات بردبووە 
سەرەوە. بێجگە لەوە سەرمایەداری لە دوای 
بێوێنەی  گەشەیەكی  دووەم  جیهانی  شەڕی 
سامانێكی  و  س���ەروەت  و  بینی  خ��ۆی��ەوە  بە 
زەرفیەتی  ئەمانە  هەموو  هات.  بەرهەم  زۆر 
بە  بۆ  رۆژئاوایان  سەرمایەداری  سیستەمی 
جێگەیاندنی ریفۆرم بە قازانجی كرێكاران بردە 
سەرەوە و فەزای مانۆڕیان بە ریفۆرمیزم دا.

شەڕ  دوای  دەستبەجێ  دۆخ��ەك��ە  ب���ەاڵم 
زۆریش بە دڵی بۆرژوازی نەبوو. ئەوروپای 
سەردەمی شەڕ )بێجگە لە بەریتانیا( یان لە الیەن 
هێزەكانی فاشیزمی هیتلەری و مۆسۆلینیەوە 
داگیر كرابوو یان دەوڵەتی ئەڵقە لە گوێی ئەو 
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رژێمانە لە سەر كار بوو. شكستی ئەڵمانیای 
هەموو  لە  مۆسۆلینی  ئیتاڵیای  و  هیتلەری 
ئەو  پێكهێنابوو.  بۆشاییەكی  واڵت��ان��ەدا  ئ��ەو 
جەماوەرە خەڵكەی لە سەردەمی دەسەاڵتداری 
بە  ملیان  ئاسن  و  ئاگر  زەب��ری  بە  فاشیزمدا 
زوڵ��م و زۆرە ب��ێ ئ��ەژم��ارەك��ان��ی داب���وو، لە 
دژی فاشیزم چەكیان هەڵگرتبوو. جەماوەری 
ئەوەبوون  شاهیدی  خۆیان  چاوی  بە  خەڵك 
هاوچارەنووسانیان  لە  ك��ەس  ملیۆن  بە  كە 
نازییەكاندا،  زۆرەملێی  ك��اری  كەمپەكانی  لە 
ل��ە ك��ورەك��ان��ی م���رۆڤ س��ووت��ان��دن��ی »ئێس. 
گۆستاپۆ  ئەشكەنجەگاكانی  لە  ئێسەكان«داو 
گیانیان لە دەست دابوو. هەر بەو بۆنەشەوە 
ئیدی ئ��ام��ادە ن��ەب��وون خ��ۆی��ان ل��ە دەس��ەاڵت 
ساردو  دەس��ەاڵت  بە  بەرامبەر  و  بكشێننەوە 
سڕ بن. لەو شەڕەدا خوێنیان دابو، بۆخۆیان 
ل��ە ری���زی پ��ێ��ش��ەوەی خ��ەب��ات��ەك��ەدا ب���وون و 
چاوەڕوانیەكی زۆریان لە سەركەوتن هەبوو. 
هەروەها لە كاتی شەڕدا بیری یەكسانخوازانە، 
خوێندنەوەیەك  هەر  )بە  گشتی  خاوەندارێتی 
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و  كردبو  رەگ��ئ��اژۆی  هیتر  و  ش��ۆڕش  بێت(، 
ببووە  لە شەڕ  یەكێتی سۆڤیەت  سەركەوتنی 
هۆی ئەوەی كومۆنیزم ناو و ناوبانگێكی باش 

بۆ خۆی دەستەبەر بكات. 
ف��ەرەن��س��ا ل���ە ن���ی���وەی دووەم������ی س��اڵ��ی 
هێزەكانی  ل��ە  ت���ەواوی  ب��ە  زایینیدا  ١٩٤٤ی 
هێشتا  ناوەندی  دەوڵەتی  پاككرایەوە.  هیتلەر 
نەبوو.  واڵت��دا  سەر  بە  ئەوتۆی  دەسەاڵتێكی 
رێكخراوەكانی  ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��دا  ش��ارە  لە 
ناسراو بە كومیتەی رزگاریبەخش پێكهاتبوون 
و ج��ڵ��ەوی راپ��ەڕان��دن��ی ك��اروب��ارەك��ان��ی��ان بە 
لە«مارسەی«، واتە دووەمین  دەستەوە بوو. 
كاربەدەستانی  ف��ەرەن��س��ا  گ����ەورەی  ش���اری 
حكومەتی  ل��ەگ��ەڵ  وت��ووێ��ژ  ب��ەب��ێ  خۆجێیی 
خۆماڵیكردنی  داب����ووە  دەس��ت��ی��ان  ن��اوەن��دی 
لە  تایبەت.  كەرتی  ناوەندەكانی  و  دام��ەزراوە 
جەماوەرییەكان  دادگ��ا  شارەكاندا  زۆرب��ەی 
و  فاشیستەكان  ت��اوان��ی  بە  پێڕاگەیشتن  بۆ 
دادگایانە  ئ��ەم  دام��ەزراب��وو.  پشتیوانەكانیان 
١١ هەزار كەسیان بە تۆمەتی تاوانی جەنگی 
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ب��ڕی��اری ل��ە س��ێ��دارەدان��ی ب��ە س���ەردا درا. لە 
دوایین رۆژەكانی ساڵی ١٩٤٧ خۆپیشاندانێكی 
بەرین لە دژی چوونە سەرەوەی نرخی بلیتی 
بەڕێوەچوو.  پاریس  شاری  ئاستی  لە  میترۆ 
لەو خۆپیشاندانەدا خۆپیشاندەرێك بە زەبری 
ب��ووە هۆی  ئ��ەوەش  ك��وژرا.  پۆلیس  گوللەی 
جەماوەر  خواردووی  پەنگ  تووڕەیی  ئەوەی 
بتەقێتەوە. خۆپیشاندەران شاریان داگیر كردو 
مانگترتنێكی سەرتاسەری راگەیەندرا. مانگرتن 
فەرەنسای ئیفلیج كرد. لە ئیتالیاش بارودۆخێكی 
 ١٩٤٣ ساڵی  لە  ك��ای��ەوە.  هاتبووە  هاوشێوە 
رژێمی مۆسۆلینی لە ئیتالیا رووخا. رووخانی 
و  راپ��ەڕی��ن  زنجیرەیەك  مۆسۆلینی  رژیمی 
هێنا.  خۆیدا  دواوی  بە  ج��ەم��اوەری  ئاخێزی 
لە كۆتایی ساڵی ١٩٤٤دا لە باشووری ئیتاڵیا 
بێ  كە  سەریهەڵدا  ج��ەم��اوەری  راپەڕینێكی 
سێ  سەركوتكرا.  سوپاوە  لەالیەن  بەزەییانە 
شارە  كرێكارانی  رووداوە  ئەم  دوای  مانگ 
لەوانە  ئیتالیا،  ب��اش��وری  پیشەسازییەكانی 
كارخانەكانیان  راپ��ەڕی��ن،  ت��ۆری��ن  و  م��ی��الن 
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داگیر كردو لە رێگەی كومیتەكانی كارخانەوە 
بە  هێنانیان  ب��ەره��ەم  ن��اوەن��دەك��ان��ی  ج��ڵ��ەوی 
دەستەوە گرت. دوای ئەوەی لە ساڵی ١٩٤٨ 
هەوڵێكی بێ ئاكام بۆ تیرۆر كردنی »پالیمرۆ 
ئیتالیا  كومۆنیستی  حزبی  رێبەری  تولیاتی«، 
درا، كرێكارانی سەرانسەری ئیتالیا بۆ ماوەی 
سێ رۆژ دەستیان لە كار كێشایەوە. هەندێك 
ب��ەخ��ۆوە  شۆڕشگێڕانەی  ب��ارودۆخ��ی  ش��ار 
گرتبوو. تەنانەت بەریتانیاش كە دەوڵەتەكەی 
دەستی لێ نەدرابوو و ژمارەیەك لە رێبەرانی 
دەوڵ��ەت��ی  ن��او  ل��ە  ك��رێ��ك��اری��ی��ەك��ان  یەكێتییە 
»یەكێتی نەتەوەیی« سەردەمی شەڕدا بەشدار 
نیوەی  لە  نەبوو.  جیاواز  رێسایە  لەو  بوون، 
مانگرتنی  كۆمەڵێك  ٤٠دا  دەی���ەی  دووەم���ی 
سك  سیاسەتی  دژی  لە  كرێكاری  رادیكاڵی 
بەڕێوەچوو.  دەوڵ���ەت  ئ��اب��وری  هەڵگوشینی 
دەیویست  دەوڵ���ەت  سیاسەتە،  ئ��ەم  پێی  ب��ە 
واڵت  وێرانیەكانی  نۆژەنكردنەوەی  تێچووی 
دەوڵەتی  بشكێنێتەوە.  كرێكاراندا  س��ەر  بە 
لە  مانگرتنە  ئ��ەم  تێكشكاندنی  بۆ  بەریتانیا 
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زیاتر لە دە شاردا سوپای بەكار هێنا. لە وەها 
روو  ئینگلیزی  سیاسەتوانێكی  بارودۆخێكدا 
»ئەگەر  وتبووی:  هاوپیاڵەكانی  لە  یەكێك  لە 
ریفۆرم نەكەین، خەڵك شۆڕشمان بە سەردا 

دەداتەوە.«
دوای  ل��ە  ئ��ەوروپ��ا  ب����ۆرژوازی  هەڵبەت 
واژۆكردنی گرێبەستی »یاڵتا« لەو بابەتەوە 
هیچ  بە  كە سۆڤیەت  بوو  ئاسوودە  خەیاڵی 
پەرەپێبداو  ناڕەزاییەكان  نایەوێت  جۆرێك 
لە  بێنێت.   ك��ار  ب��ە  ن��اڕەزای��ەت��ی  ش��ەپ��ۆل��ی 
ك��ات��ێ��ك��دا ك��ە ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان��ی ی��ۆن��ان لە 
بەدەستەوەگرتنی جڵەوی دەسەاڵت لەو واڵتە 
دەستی  سۆڤیەتی  یەكێتی  نزیكببوونەوە، 
سەركوتكردنی  بۆ  بەریتانیای  ژەنراڵەكانی 
كرد  ئ��اوەڵ��ە  ی��ۆن��ان  كومۆنیستی  ه���ەزاران 
یەكێتی  ك��رد.  كۆمۆنیستەكان  لە  پشتی  و 
سۆڤیەت حزبە كومۆنیستە جەماوەرییەكانی 
وەكو حزبی كومۆنیستی فەرەنساو ئیتالیای 
ناچار كرد لە چوارچێوەی یاری پەرلەمانی 
ك��ارەی  ب��ەو  سۆڤیەت  یەكێتی  دەرن��ەچ��ن. 
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خەیاڵی بۆرژوازی ئەوروپای لەو  بابەتەوە 
لە  كومۆنیستانە  حزبە  ئەم  كرد.  ئاسوودە 
)بە  ش��ەڕی��ش��دا،  دوای  هەستیاری  س��ااڵن��ی 
هەرچی  س��ۆڤ��ی��ەت(  یەكێتی  رێنوێنی  پێی 
ل���ە دەس��ت��ی��ان ه���ات ك���ردی���ان ب���ۆ ئ���ەوەی 
بارودۆخەكە بگەڕێننەوە بۆ دۆخی ئاسایی. 
ئەمانە قەناعەتیان بەوە كرد كە تەنها رۆڵی 

ئامرازی گوشار ببینن. 
بگێڕایەو  رۆڵیان  كومۆنیستەكان  چ  بەاڵم 
رۆژئاوا  ئەوروپای  كۆمەڵگای  نەیانگێڕایە،  چ 
ل��ە ب����ەردەم گ��ۆڕان��ك��اری ج��دی داب����وو. لەو 
ب���ارودۆخ���ەدا ج��ەم��اوەری الی��ەن��گ��ری حزبە 
ك��وم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان دەی���ان���ت���وان���ی دەورێ���ك���ی 
بێگومان  بگێڕن.  نوێنەرەكانیان  لە  رادیكاڵتر 
لە ژیانی  نەدایە  بەوە  ب��ۆرژوازی ملی  ئەگەر 
راستەقینەی جەماوەری خەڵكدا  زنجیرەیەك 
شەپۆلی  شەڕ  دوای  لە  پێكبهێنایە،  ریفۆرمی 
و  دەتەقیەوە  چاوەڕوانییەكان  و  ناڕەزایەتی 
مەترسی ئەوە لە ئارادابوو تێكڕای سیستەمەكە 

هەڵپێچێت.
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حزبە سۆسیال دیموكراتەكان لەم بوارەدا 
سۆسیال  داب��وون.  بارتر  لە  بارودۆخێكی  لە 
كرێكاریدا  بزووتنەوەی  نێو  لە  دیموكراتەكان 
لە  ژم��ارەی��ەك  لە  ه��ەب��وو،  باشیان  نفوزێكی 
حزبە  لەگەڵ  باشیان  پەیوەندییەكی  واڵتاندا 
حزبی  ن���اوی  ب��ە  و  ه��ەب��وو  كومۆنیستەكان 
چینی  الی  بە  بێگومان  ناسرابوون.  ریفۆرم 
ئ���ەوروپ���اوە ئەمە  دەس����ەاڵت����داری واڵت��ان��ی 
پێویست بوو، بەاڵم تەواوو نەبوو. ئەم حزبانە 
بۆ ئەوەی كە بەختی بە دەسەاڵت گەیشتنیان 
بۆ  م��ل  ت��ەن��ه��ا  ن���ەك  ب���وو  پێویست  ه��ەب��ێ��ت، 
چوارچێوەی ئایدیۆلۆژیای سااڵنی دوای شەڕ 
پارێزگاری  سەرقورسانە  دەبوا  بەڵكو  بدەن، 
چوارچێوە  ئ��ەم  بزانین  ب��ا  ب��ەاڵم  ب��ك��ەن.  ل��ێ 
ئاییۆلۆژیاییە چی بوو: لە سەرەتای ساڵەكانی 
دەیەی ٥٠ی زایینیدا جیهانی دوو جەمسەردا 
دابەشكرابوو. لە الیەكەوە ناوچەی ژێر نفوزی 
الیەكی  لە  و  هەڵكەوتبوو  سۆڤیەت  یەكێتی 
دیكەشەوە ناوچەی ژێر نفوزی ئیمپریالیزمی 
ئیمپریالیزمی  س��ەرك��ردای��ەت��ی  ب��ە  رۆژئ����اوا 
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ل��ە ئ��ارا داب���وو. ئ��ەم ب��ارودۆخ��ە لە  ئەمریكا 
دەیەی ٥٠ بەوالوە سەقامگیر ببوو. بۆرژوازی 
نفوزی  پەرەسەندنی  لە  پێشگرتن  بۆ  ئەمریكا 
رۆژئ���اواو  ئ��ەوروپ��ای  ل��ە  سۆڤیەت  یەكێتی 
كۆمەڵێك  سێیەم  جیهانی  واڵتانی  ه��ەروەه��ا 
بواری  لە  الیەكەوە  لە  بەر.  گرتە  رێوشوێنی 
ئ��ەوروپ��ی  واڵت��ان��ی  ب��ە  یارمەتی  ئابورییەوە 
یارمەتی  دی��ك��ەش��ەوە  الی��ەك��ی  ل��ە  و  دەك���رد 
بە سەر  دەوڵەتانی دەسەاڵتدار  بە  سەربازی 
واڵتانی جیهانی سێیەم دەكرد بۆ ئەوەی هەر 
جموجۆڵێكی  و  دەربڕین  ناڕەزایەتی  چەشنە 
ئەم  تەنها  بەاڵم  بكەن.  كۆمەاڵیەتی سەركوت 
دوو ئامرازەی بە كار نەهێنا، بەڵكو ئامرازی 
دیكە  واتایەكی  بە  هێنا.  كار  بە  فریوكاریشی 
هەمەالیەنەی  خاچی  پڕوپاگەندەی  شەڕێكی 
ن��اس��را.   « س���ارد  ب��ە«ش��ەڕی  ك��ە  خستەڕێ 
بەاڵم ناوەرۆكی ئەم شەڕە راگەیاندنە لە دژی 
لەگەڵ  ك��ردن  دژای��ەت��ی  ب��وو؟  كومۆنیزم چی 
كومۆنیستی،  ئایدیالخوازییەكی  چەشنە  هەر 
لە  جەختكردنەوە  و  ش��ۆڕش  رەتكردنەوەی 
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بەهاكانی كۆمەڵگای بۆرژوایی رۆژئاوا لە وانە 
خاوەندارێتی  ئازادی  پەرلەمانی،  دیموكراسی 
بۆ  ب���وو.  هیتر  و  ئ���ازاد  كێبڕكێی  ت��ای��ب��ەت، 
ئەوەی رێگا بە حزبە سۆسیال دیموكراتەكان 
رەنگی  دەبوایە  دەس��ەاڵت،  نێو  بچنە  بدرێت 
خۆیان بگۆڕیایە. لە دەیەی ٥٠ بەوالوە حزبە 
بە  ك��رد  دەستیان  دیموكراتەكان  سۆسیال 
البردنی هەرچەشنە رەنگ و بۆنێكی رواڵەتی 
ماركسیستی و بە هەزارو یەك بیانو حاشایان 
لە خەباتی چینایەتی، ناكۆكییە دەروونیەكانی 
نێوان  ناكۆكی  و  س��ەرم��ای��ەداری  سیستەمی 

كرێكار و سەرمایەدار و هیتر كرد.
دیموكراتەكان  حزبە سۆسیال  بەمشێوەیە 
ئامانجێكی  و  ب��ۆن  و  رەن��گ  ه��ەر چەشنە  لە 
ئ��ای��دی��ۆل��ۆژی��ك��ی خ��ۆی��ان دەرب���ازك���رد و لە 
و  هەڵوێست  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا  پالتفۆرمی 
هەڵبەت  رادەگ��ەی��ان��د.  خ��ۆی��ان  ئامانجەكانی 
چینایەتی  خەباتی  لە  خەبەرێك  نە  ئەمجارە 
لە  ی��ەك��ج��اری  ئامانجی رزگ���اری  ن��ە  و  ب��وو 
گۆڕێ دابوو. ئەمەش دەستی حزبە سۆسیال 
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بۆ  هێشتەوە  ك��راوەی��ی  ب��ە  دیموكراتەكانی 
لە  بێ  ب��ەرژەوەن��دی رۆژ و  پێی  بە  ئ��ەوەی 
ئایدیالخوازیەك،  هەرچەشنە  بەرچاوگرتنی 
هەڵوێست و ئامانجی خۆیان بگۆڕن و خۆیان 
دەسەاڵتدارەكانی  چینە  ب��ەرژەوەن��دی  لەگەڵ 
واڵت��ان��ی س���ەرم���ای���ەداری رێ��ك��ب��خ��ەن، ك��ورد 
وتەنی با »لە هەركوێوە هات بەوالیەدا شەن 
خۆ  ئەمانە  باشتر!  ل��ەوە  چی  ئیتر  ب��ك��ەن!«. 
ئەوە  ئامانجیان  و  ب��وون  پەرلەمانی  حزبی 
پەرلەمانەكانی  ناو  بچنە  بدرێت  رێگایان  بوو 
ناكۆكی  ك��ارە  بەم  ئ��ەوە،  لە  بێجگە  دەوڵ��ەت. 
ن���ێ���وان ئ��ام��ان��ج��ی ی��ەك��الی��ی و ك�����ردەوەی 
هەلپەرستانەی حزبە سۆسیال دیموكراتەكان 
بە قازانجی ئامانج و كردەوەی ئۆپۆرتۆنیستی 
چارەسەر كرا. ئەمجارە ئیتر ئامانجەكە لەگەڵ 
هەڵبەت  دەهاتەوە.  هەلپەرستانەكەدا  كردەوە 
هێشتا لە نێو ریزی ئەم حزبانەدا نەوەیەك لە 
هەڵسوڕاوان و جەماوەری حزبی هەبوون كە 
لەگەڵ ئامانجی كرێكاری بار هاتبوون، بەاڵم 
دەمێك  حزبانە  ئەم  كە  ئەوەیە  راستییەكەی 
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هەڵبژاردنی  شانەكانی  بە  پشتیان  بوو  ساڵ 
پەرلەمانی دەبەست، نەك شانە كرێكارییەكان. 
هەر بەم بۆنەشەوە ئیتر راكێشانی سەرنجی 
دەنگدەر بەالیانەوە گرنگ بوو، كرێكار تا ئەو 
دەنگدەر  كە  ب��وو  گرنگ  ب��ەالی��ان��ەوە  جێگایە 
بوو. بێجگە لەوە داهێنانی كەناڵی تەلەفزیۆنی 
ئەو  رێبەرانی  بۆ  دەرفەتەی  ئەو  رادیۆیی  و 
حزبانە رەخساند كە بە بێ ئەوەی بە شێوەی 
ل��ەگ��ەڵ ه��ەڵ��س��وڕاوان��ی خۆجێیی  راس��ت��ەوخ��ۆ 
و  گوێگر  لەگەڵ  بتوانن  هەبێت،  پەیوەندییان 
بینەر پەیوەندی دابمەزرێنن و قسەی خۆیان 
تەلەفزیۆن  بگەیەنن.  بینەر  و  گوێگر  بەگوێی 
چاپەمەنیەكان  جێگای  ئاسانی  بە  رادی��ۆ  و 
حزبانەی  ئ��ەم  خۆجێیی  ه��ەڵ��س��وڕاوان��ی  و 
دەگرتەوە. هەر بەو بۆنەشەوە رێبەرایەتی ئەم 
حزبانە ئیتر پێویستی بەوە نەبوو هەڵسوڕاوانی 
ناڕازی خۆجێیی بە قەناعەت بگەیەنێت. بێجگە 
حزبی  ب��ە  ب��وون  حزبانە  ئ��ەم  كاتێك  ل���ەوە، 
پەرلەمانییان  فراكسیۆنێكی  ئیتر  پەرلەمانی، 
ف��راك��س��ی��ۆن��ی  پ��ێ��ی��ە، رای  ب���ەم  پ��ێ��ك��دەه��ێ��ن��ا. 
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لە  دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە  پەرلەمانی 
ئەم  سیاسی  ستراتیژی  دیاریكردنی  س��ەر 
سازی  چ��ارەن��ووس  كاریگەرییەكی  حزبانە 
هەبوو. ئەم فراكسیۆنانە زیاتر لە جەماوەری 
حزبی لە نێو ئۆرگانیزمی دەوڵەتی بۆرژوازیدا 
الیەنگری  ج��ەم��اوەری  ئ��ەگ��ەر  ت��واب��وون��ەوە. 
ب��ەالی  سەمپاتییەكیان  هێشتا  حزبانە  ئ��ەم 
چەشنە  هەر  لە  فراكسیۆنەكان  مابوو،  چەپدا 
بە  و  ب��وون  دوور  بە  چ��ەپ  كاریگەرییەكی 
تەواوی لە سیستەمی پەرلەمانیدا توابوونەوە. 
بەم شێوەیە دەبینین كە هەم كەش و هەوای 
هەم  و  س���ارد  ش���ەڕی  س��ەردەم��ی  سیاسی 
بۆ  بواری  حزبانە،  ئەم  ناوخۆیی  گۆڕانكاری 
چەسپاندنی وەرگۆڕانی تازەی حزبە سۆسیال 

دیموكراتەكان خۆشكرد.
سۆسیال  ح��زب��ی  گرینگترین  و  ی��ەك��ەم 
ئاڕاستەیدا  ب��ەم  ف��ەرم��ی  ب��ە  ك��ە  دی��م��وك��رات 
ئەڵمانیا  دیموكراتی  سۆسیال  حزبی  چ��وو، 
بوو. ئەم حزبە لە كۆنفرانسی ساڵی ١٩٥٩ی 
نییە،  ماركسیست  ئیتر  راگ��ەی��ان��د  خ��ۆی��دا 
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بە  ملی  و  راب��ردووە  هی  چینایەتی  خەباتی 
شێوەیە  بەم  دا.  تاكەكەسی  خاوەنداریەتی 
كومۆنیستی  دژە  پ��ڕوپ��اگ��ەن��دەی  ل��ەگ��ەڵ 
سەردەمی شەڕی سارد خۆی رێكخست. لە نێو 
حزبی كرێكاری بەریتانیاش دا وەرسوڕانێكی 
ه��اوش��ێ��وە ه��ات��ە ئ���ارا. ب���ەاڵم ب��اڵ��ی راس��ت��ی 
ساڵەدا  ل��ەو  ه��ەر  كە  كۆنگرەیەكدا  لە  ح��زب 
ئامانجی »خاوەندارێتی  نەیتوانی  بەڕێوچوو، 
حیزب  فەرمییەكانی  ئامانجە  ل��ە  گشتی« 
ئ��ەوەب��وو ك��ە ئەم  الب��ب��ات. ئەمە س���ەرەڕای 
ئەستوور  پشت  كۆمەڵگایەكی  بە  وەفاداریە 
بە خاوەندارێتی گشتی، چ پێشتر و چ دواتر، 
كاغەز  سەر  لە  كرابوو.  پێشێل  چەندینجار 
لە  ئ��ەوەی��ە  راستییەكەی  نوسرابا،  هەرچی 
تردا  ئاڕاستەیەكی  بە  بوو  دەمێك  پراكتیكدا 
دەچ���وون. ه��ەروەه��ا ئەمە س���ەرەڕای ئ��ەوە 
بوو كە رێبەرانی حزبی كرێكار، لە راستەوە 
سەرەتای  هەمان  لە  هەر  چ��ەپ،  هەتا  بگرە 
پشتیوانی  س���اردەوە  ش��ەڕی  دەستپێكردنی 
سیاستەكانی  خاچییەو  ش��ەڕە  ل��ەم  خۆیان 
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راگەیاندبوو.  كومۆنیزم  دژی  ل��ە  ئەمریكا 
نەمسا،  دی��م��وك��رات��ەك��ان��ی  س��ۆس��ی��ال  ح��زب��ە 
هۆڵەندا، سوید و سویسڕا لە ساڵی ١٩٥٨ەوە 
گرتەبەر  هاوشێوەیان  رێوشوێنی   ١٩٦٠ تا 
پێویستییەكانی  لەگەڵ  خۆیان  هەوڵیاندا  و 
بگونجێنن.  رۆژئ��اوا  سەرمایەداری  جیهانی 
ناوچەیی  گەلێك هۆكاری  بە  ئەم وەرگۆڕانە 
سۆسیال  حزبە  فەرمییەكانی  هەڵوێستە  لە 
خایاندبوو،  زۆری  دی��ك��ەدا  دیموكراتەكانی 
حزبانە  ئ��ەم  گشت  ٧٠دا  دەی���ەی  ل��ە  ب���ەاڵم 
خەیاڵی  و  ك��راب��ون��ەوە  یەكڕا  بابەتەوە  ل��ەم 
بۆرژوازی بە تەواوی ئاسودە ببوو. لە هەر 
رووەوە، بە هەر رادەیەك ئەم حزبانە دوایین 
سەردەمی  ئایدیۆلۆژیای  بۆنەكانی  و  رەنگ 
پێشتریان لە خۆیان دەسڕییەوە و وەفاداری 
فەرمی  ئایدیۆلۆژیای  بە  بەرامبەر  خۆیان 
بابەتەوە خەیاڵی  لەو  رادەگەیاند،  بۆرژوازی 
چینە دەسەاڵتدارەكانی ئەم واڵتانە ئاسودەتر 
دەبوو كە جڵەوی دەوڵەتەكانیان پێ بسپێرن.
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دەوڵەتی خۆشگوزەرانی
سوسیال دیموكرات

دیموكرات  سوسیال  سەركەوتنی  رەمزی 
لە  ئەوروپی  واڵتانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  لە 
چەند دەیەی دوای شەڕی جیهانی دووەم لە 
دوو فاكتەری گرنگدا بوو. لە الیەكەوە توانی 
نوێنەرایەتی  ب��ۆرژوازی  گشتی  بەرژەوەندی 
بكات كە ترسی شۆڕش خەوی لێ زڕاندبوو 
و هەر بەو بۆنەشەوە ملی بە ریفۆرم دا. لە 
هەندێك  كردنی  جێبەجێ  بە  دیكەوە  الیەكی 
ئەوروپا  خەڵكی  جەماوەری  توانی  ریفۆرم، 
ك��ە ب��ە ب��ۆن��ەی ش���ەڕ و ق��ەی��ران��ەوە وەزاڵ���ە 
ریفۆرمانە  ئ��ەم  راب��ك��رێ��ت.  رازی  ه��ات��ب��وون، 
دەك��رد.  دابین  كۆمەاڵیەتی  بیمەی  هەندێك 
تەندروستی گشتی،  لە بواری  ئەم ریفۆرمانە 
شوێنی  و  هەلومەرج   ، بارهێنان  و  فێركردن 
گرەنتی  و  پشوو  رۆژان���ی  زی��ادك��ردن��ی  ك��ار، 
النیكەمی داهاتی گشت هاواڵتیانی كۆمەڵگا بە 
بارودۆخێكدا  لە  ریفۆرمانە  ئەم  كرا.  كردەوە 
نەتەوەیی  ئابوری  ق��ەب��ارەی  كە  جێبەجێكرا 
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ئ��ەم واڵت��ان��ە چ��ەن��دی��ن ق��ات ب���ەرز ب��ب��ووەوە 
وێنە  بێ  ئاستێكی  بە  سەرمایە  قازانجی  و 
دوای  لە  سەرمایەداری  گەشەی  گەیشتبوو. 
ریفۆرمانە  ئەو  دابینكردنی  بۆ  ب��واری  شەڕ 
دیموكراتەكانیش  سۆسیال  دەك���رد.  خ��ۆش 
لە سەر  دەی��ان��ەوێ��ت  ئەگەر  دەی��ان��زان��ی  ب��اش 
حوكم بمێننەوە دەبێت ئەو ریفۆرمانە جێبەجێ 
ب��ك��ەن. ب��ەو ب��ۆن��ەوە ك��ە ئ��ەم ری��ف��ۆرم��ان��ە لە 
سەرەوە و لە الیەن دەوڵەتەوە جێبەجێكران، 
سۆسیال دیموكراتەكان ناونیشانی »دەوڵەتی 
ئەو  وەسفكردنی  ب��ۆ  خ��ۆش��گ��وزەران��ی«ی��ان 

بارودۆخە داهێنا.
ب�����ەاڵم س���ۆس���ی���ال دی���م���وك���رات���ەك���ان چ 
ئابوری  گ��ەش��ەی  س��ەر  ل��ە  كاریگەرییەكیان 
ه���ەب���وو؟  ش�����ەڕ  دوای  س�����ەرم�����ای�����ەداری 
جێگاوشوێنییان لەو گەشەیەدا لە كوێدا بوو؟ 
ق��ەی��ران و گ��ەش��ەی س��ەرم��ای��ەداری شتێكی 
تازە نییە. هەروەها ئەوەش شتێكی تازە نییە 
هەلومەرجی  ئابوریدا  گەشەی  كاتی  لە  كە 
قەیران  سەردەمی  چاو  لە  كرێكاران  گشتی 
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باشترە. سۆسیال دیموكراتەكان جێگاوشوێنی 
ل��ە گ��ەش��ەی جیهانی س��ەرم��ای��ەداری  خ��ۆی��ان 
ئ���ەو س����ەردەم����ەدا ل�����ەوەدا دەب��ی��ن��ن��ەوە كە 
لە  رۆژئ���اوا  س��ەرم��ای��ەداری  واڵتانی  توانیان 
قەیرانی كوشندەی سااڵنی دەیەی ٣٠ رزگار 
واڵتانی  ئ��اب��وری  الی��ەك��ەوە  لە  ئەگەر  بكەن. 
زۆری  گەشەیەكی  رۆژئ���اوا  س��ەرم��ای��ەداری 
بەخۆیەوە بینیبوو، لەالكەی دیكە سەردەمێكی 
خۆشگوزەرانی  و  سەقامگیری  لە  درێژماوە 

دابینكرا.
سۆسیال  ی��ەك��ەم  جیهانی  ش���ەڕی  ه��ەت��ا 
تایبەتییان  ستراتێژییەكی  هیچ  دیموكراتەكان 
ن��ەب��وو ب��ۆ ئ���ەوەی گەشە ب��ە ئ��اب��وری ب��دەن. 
و  تێكدابوو  واڵتەكانی  سیاسی  نەزمی  شەڕ 
كورسی  س��ەر  لە  دەس��ەاڵت��دارەك��ان��ی  رژیمە 
سۆسیال  حزبە  خ��وار.  هێنابووە  دەس���ەاڵت 
دیموكراتەكان بۆ یەكەمجار لە سەروبەندی بە 
كابینەی  لە  بەشداری  یان  گەیشتن  دەسەاڵت 
دەوڵ��ەت��دا ب���وون. ئ��ەو ب��ارودۆخ��ە سۆسیال 
ه��ەرچ��ەن��د  ك���رد.  خافڵگیر  دی��م��وك��رات��ەك��ان��ی 
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ئەڵمانیا،  نەمسا،  لە  كارخانەكان  داگیركردنی 
لە الیەن كرێكاران و  ئیتالیا و سوید  فنلەندا، 
گۆڕانكارییە شۆڕشگێڕەكانی روسیا دەیتوانی 
بوار بۆ گرتنە بەری رێوشوێنی شۆڕشگێڕانە 
لە واڵتانی ئەوروپی خۆش بكات، بەاڵم لەگەڵ 
پەرلەمانتاریستی  و  ریفۆرمیستی  ناوەرۆكی 
ئەم حزبانەدا نەدەهاتەوە. تەنها هەر ئەوەش 
نەبوو. هەندێك لەم حزبانە بۆ هێوركردنەوەی 
گێڕا.  تایبەتییان  نەخشی  دەورو  دۆخ��ەك��ە 
ئاساییە ئەم ئاڕاستەیە بۆرژوازی رازی دەكرد 
كابینەی  و  پەرلەمان  لە  ب��دات  پێ  رێگایان 
سەردەمەدا  لەو  بكەن.  بەشداری  حكومەتدا 
شتیان  دوو  دیموكراتەكان  سۆسیال  حزبە 
لەگەڵ  دژایەتی  دانابوو:  خۆیان  ئامانجی  بە 
بەم  ئ��ازاد«.  ب��ازاڕی  و  تایبەتی  خاوەندارێتی 
شۆڕشگێڕانە  شەپۆلی  كە  ئەوەی  دوای  پێیە 
دامركایەوە و دۆخەكە بۆ باری ئاسایی گەڕایەوە 
حزبە  كار،  كەوتەوە  سەرلەنوێ  پەرلەمان  و 
ئابوریەوە  بواری  لە  دیموكراتەكان  سۆسیال 
سیاسەتی خۆماڵی كردنیان گرتەپێش. ئەوەی 
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لە  ن��اوەدا  ئەو  ژێر  لە  دیموكراسی  سۆسیال 
ئەوروپا كردی، هەر ئەوە بوو. حزبە سۆسیال 
دیموكراتەكان لە ژمارەیەكی زۆر لە واڵتانی 
كومسیۆنی  ئەوەی  بۆ  خۆ  كەوتنە  ئەوروپادا 
پەرلەمانی پێكبهێنن بۆ خۆماڵیكردنی ئابوری. 
بڕیار بوو ئەم كۆمسیۆنانە گەاڵڵەی دیاریكراو 
جۆراوجۆرەكانی  بەشە  كردنی  خۆماڵی  بۆ 
ئابوری ئامادە بكەن. بەاڵم ئاكامی ئەم هەواڵنە 
چی بوو؟ تەنها لە ساڵی ١٩٣٦، واتە ساڵێك 
دووەم  جیهانی  شەڕی  دەستپێكردنی  لە  بەر 
پیشەسازیی چەك و چۆڵی فەرەنسا خۆماڵی 
كرایەوە و بە دەوڵەت سپێردرا. تەنها ئەمەیان 
ئەوەی  لە هۆكارەكانی  یەكێك  كردو هیچیتر. 
دیموكراتەكان  سۆسیال  ه��ەواڵن��ەی  ئ��ەم  كە 
بوو،  ئاكام  بێ  تاقیكردنەوەدا  ك��وان��ووی  لە 
 ،١٩٣٩ هەتا  ١٩١٨ەوە  ساڵی  لە  كە  ئەوەبوو 
واتە لە كۆتایی شەڕی جیهانی یەكەمەوە هەتا 
ئەم  دووەم،  جیهانی  ش��ەڕی  دەستپێكردنی 
حزبانە یان زۆرینەی پەرلەمانیان بە دەستەوە 
ن��ەب��وو ی��ان ل��ەئ��ەوە راڕات����ر ب���وون ك��ە ئەم 
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رێوشوێنانە بگرنە بەر. ئەوان باش دەیانزانی 
ئەو كارە دەبێتە  هۆی لێكترازانی كابینەكانی 
دەوڵەت و هاوپەیمانییەكان و نەزمی حكومەتی 
بەبێ  دیموكراسی  سۆسیال  ب��ەاڵم  تێكدەدا. 
درێژە  نەیدەتوانی  كردن  خۆماڵی  سیاسەتی 
بێجگە  دیموكراسی  بدات. سۆسیال  ژیانی  بە 
ئەلگویەكی  لە سیاسەتی خۆماڵی كردن، هیچ 

ئابوری دیكەی نەبوو.
ت���ی���ۆرەك���ان���ی »ج�����ان م��ی��ن��ی��ارد ك��ی��ن��ز«، 
ئ��اب��وری��ن��اس��ی ئ��ی��ن��گ��ل��ی��زی و ه��ەل��وم��ەرج��ی 
خاو  فكری   ، ش��ەڕ  دوای  لە  س��ەرم��ای��ەداری 
سۆسیال  ب��ۆ  نوێی  نمونەیەكی  ك���رداری  و 
تیۆرانەدا  لەم  »كینز«  دابینكرد.  دیموكراسی 
لە  كە  دەدا  دەوڵ���ەت  بە  گرنگیەی  ئ��ەو  ه��ەر 
سۆسیال  پەرلەمانتاریستی  بەرتەسكی  بیری 
ئارا  لە  دەوڵەت  بە  سەبارەت  دیموكراتەكاندا 
وابوو  پێیان  دیموكراتەكان  سۆسیال  داب��وو. 
دەوڵەت، بە پێی بەرژەوەندی گشتی نەتەوەیی 
ئەمەی  »كینز«یش  دەدات.  كۆمەڵگا  ئیدارەی 
كرد.  قەرز  كۆنەكان  دیموكراتە  سۆسیال  لە 
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بدات  نیشانی  دەیویست  »كینز«  شێویە  بەم 
نییەو لە سەرووی  كە ئەم ناوەندە چینایەتی 
چینەكانەوەیە و دەتوانێت كێشەی هەمیشەیی 
چارەسەر  سەرمایەداریش  ئابوری  قەیرانی 
بكات. لە راستیدا »كینز« وەاڵمی كێشەكەی لە 

دەستوەردانی دەوڵەت لە ئابوریدا دەدیتەوە.
تیۆرێكی  كە  دەك��رد  بانگەشەی  »كینز« 
دەورەییەكانی  قەیرانە  چارەسەری  بۆ  نوێی 
وابوو  پێی  ك��ردووە.   ئاشكرا  سەرمایەداری 
دێتەكایە  بۆنەوە  بەو  سەرمایەداری  قەیرانی 
كە توانای كۆمەڵگا بۆ كڕینی ئەو كااڵیانە كەم 
دەبێتەوە كە بەرهەم دێت. »كینز« لە سەر ئەو 
باوەڕە بوو كە ئەگەر سەرمایەدارێك جڵەوی 
بۆ شل بكرێت، كەلێنی نێوان داهاتی چینەكان 
قوڵتر دەبێتەوە. ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی كە 
خەڵك پارەی پێویستیان نەبێت كە ئەو كااڵیانە 
قەیرانی  سەرچاوەی  ئەمە  وابوو  پێی  بكڕن. 
»كینز«  سەرمایەدارییە.  كۆمەڵگای  ئابوری 
بیتوانیبا  دەوڵەت  ئەگەر  گوایە  كە  وابوو  پێی 
میكانیزمێك  پارە  و  وەرگرتن  باج  ب��واری  لە 
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س��ەرم��ای��ەداران  داهاتەكانی  كە  ب��ەر  بگرێتە 
كەم بكاتەوە و بۆ كرێكارانی بێكار دەرفەتی 
پ��ی��ش��ەی��ی ب��خ��وڵ��ق��ێ��ن��ێ��ت، ئ���ەم ن��اك��ۆك��ی��ان��ەی 
دەچن.  نێو  لە  هەتایە  هەتا  بۆ  سەرمایەداری 
كڕینی  بۆ  كۆمەڵ  تاكەكانی  ت��وان��ای  چونكە 
كااڵ ئەوەندە لە سەرەوە دەمێنێتەوە كە كااڵی 
و  نامێنێتەوە  گەنجینەكاندا  لە  هاتوو  بەرهەم 
ئابوری  لە  شێوەیە  بەم  دەفرۆشرێت.  خێرا 
واڵتانی سەرمایەداریدا قەیرانی زیادە بەرهەم 
كە  دان��اب��وو  وای  مۆدێلە  ئ��ەم  ك��ای��ە.  نایەتە 
ئەگەر داواكاری بۆ كاال زۆرتر بێت، بە مانای 
زۆرتر  بەرهەمی  سەرمایەداران  كە  ئەوەیە 
بەرهەمەكەشیان  و  دێنن  بەرهەم  ب��ازاڕ  بۆ 
وەكو  »كینز«  هەڵبەت  دەف��رۆش��رێ��ت.  خێرا 
ل��ەوە  ن��ەی��دەت��وان��ی  ب����ۆرژوا  ئابوریناسێكی 
سەرمایەداریدا،  سیستەمی  »ل��ە  كە  تێبگات 
ب���ۆرژوا ب��ۆ ئ��ەوە ك��ااڵ ب��ەره��ەم ناهێنێت كە 
ب��دات��ەوە،  كۆمەڵگا  پێویستیەكانی  وەاڵم���ی 
سەرمایە  كردنی  كەڵەكە  مەبەستی  بە  بەڵكو 
تایبەتمەندیەش  ئەو  هەر  دەهێنێت.  بەرهەم 
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بەرهەمەكە دەكاتە كااڵ. بەم پێیە تا ئەو جێگایە 
بەرپرسیارێتیەكەی سەبارەت بە بەرهەمهێنان 
دەسكەوێت.  قازانجێكی  كە  دەگەیەنێت  بەجێ 
گەر  نەكەوێت،  دەس��ت  قازانجی  ئەگەر  خۆ 
ئەگەر  ن��اك��ات!  وا  ك��اری  ن���ەداوە،  لێ  لەقەی 
گەنجینەكاندا  لە  و  نەفرۆشرێت  بەرهەمەكەی 
ق��ەی��ران  ت��ووش��ی  بەرهەمهێنان  بمێنێتەوە، 
زیادە  لە  قەیران  كە  ئەوەی  هۆكاری  دەبێت. 
بەرهەمدا خۆی دەردەخات بۆ ئەو مەسەلەیە 

دەگەڕێتەوە.
ب����ەاڵم گ��رن��گ��ی ت��ی��ۆرەك��ان��ی »ك��ی��ن��ز« لە 
لەوەدا  »كینز«  تیۆرەكانی  گرنگی  كوێدایە؟ 
نییە كە گوایە لە بواری زانستییەوە درووستە، 
بەڵكو لە وەدایە كە ئاسۆیەكی نوێ لە بەردەم 
سۆسیال دیموكرات دادەنێت. ئەوەش بۆ چەند 

هۆكارێك دەگەڕێتەوە:
كردن  خۆماڵی  ئیتر  مۆدێلەدا  لەو  یەكەم، 
دیكە  واتایەكی  بە  نەبوو.  سەرەكی  ت��ەوەری 
ئەو كێشەیەی كە سۆسیال دیموكرات لە نێوان 
شەڕی جیهانی یەكەم و دووەمدا لەگەڵی دەست 
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ت��ەوەری سەرەكی  ن��ەرم دەك��رد،  پەنجەی  و 
بە  مەسەلەكە  بەڵكو  نەبوو.  كینز  باسەكەی 
دەوڵەت  ئابوریدا.  لە  دەوڵ��ەت  دەستوەردانی 
ه��ەل��وم��ەرج��ی چ��االك��ی س��ەرم��ای��ەی ك��ەرت��ی 
تایبەتی دیاری دەكرد. هەڵبەت لە دوای شەڕ 
بەشێك  چەند  ئ��ەوروپ��ی��دا  واڵت��ان��ی  گشت  لە 
كارە  ئەم  بەاڵم  كرانەوە،  ئابوری خۆماڵی  لە 
زۆرتر بە هۆی بەرژەوەندی رۆژەوە بوو تا 
دیموكراسی.  سۆسیال  ئامانجەكانی  و  باوەڕ 
لە نەمسا، فەڕەنسا و ئیتالیا چەند بەشێك لە 
ئەو بەشانەی كە هی دەوڵەتی  )واتە  ئابوری 
الیەن  لە  بوو(  هاوكارەكانیان  یان  فاشیست 
بێجگە  گیرا.  س��ەردا  بە  دەستی  دەوڵ��ەت��ەوە 
كانەكانی  گواستنەوە،  و  گەیاندن  هێڵی  لەوە 
بەرهەمهێنانی بەردی خەڵوز، تۆڕی گەیاندنی 
ئاو و كارەبا و چەند بوارێكی دیكە خۆماڵی 
مەسەلە  دوو  ب��ۆ  ه��ۆك��ارەك��ەش��ی  ك��رای��ەوە. 
ئابوری  لە  بەشانە  ئەم  یەكەم،  دەگ��ەڕای��ەوە: 
دووەم،  هەبوو.  زۆری��ان  گرنگییەكی  واڵت��دا 
و  بوو  س��ەرەوە  لە  زۆر  راگرتنیان  تێچووی 
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لەم  حەزیان  تایبەت  كەرتی  سەرمایەدارانی 
ب��ەش��ە ن��ەب��وو. ی��ان ب��ە وات��ای��ەك��ی دروستتر 
كەرتی  س��ەرم��ای��ەداران��ی  لە  زۆر  بەنرخێكی 
ئەو  گیرفانی  لە  ئ��ەوەی  بۆ  سەندران  تایبەت 
كەسەی باجی دەدا مەوادی سەرەتایی پێویست 
بۆ بەرهەمهێنانی ئەو دامەزراوانە دابین بكەن 
بە  دام���ەزراوان���ە  ئ��ەم  چ��االك��ی  هەمانكات  و 
ب��ەرژەوەن��دی ئ��ەم ی��ان ئ��ەو س��ەرم��ای��ەدارەوە 
لە هەوراز و نشێوی  گرێ نەدەن بۆ ئەوەی 
لەوە  بێجگە  بێت.  دوور  بە  تایبەت  كەرتی 
بوارانە  ئەم  كردنی  خۆماڵی  بە  واب��وو  پێیان 
ئەم  كااڵكانی  بۆ  دیاریكراو  چەندایەتییەكی 
دەبێت.  سەقامگیر  و  دەكرێت  دیاری  پیشانە 
لە هیچكام لە واڵتانی ئەوروپیدا ئەو پیشانەی 
نەكرانەوە  خۆماڵی  تێدابوو  زۆریان  قازانجی 
و لە دەست خاوەنانی كەرتی تایبەتدا مانەوە.

ئابوریەدا، ئەركی سەر  سێیەم، لەم نمونە 
شانی دەوڵەت بوو كە هەلی كار بۆ بێكاران 
دادپ��ەروەران��ە  بەشێوەیەكی  و  بڕەخسێنێت 
س����ەروەت و س��ام��ان ل��ە ن��ێ��وان ئ��ەن��دام��ان��ی 



205كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی سۆسیال دیموكرات

كۆمەڵدا باڵوبكاتەوە و كەلێنی نێوان هەژاران 
الیەنێكی  ئەمە  بكاتەوە.  كەم  دەوڵەمەندان  و 
پێشكەوتنخوازانەی بەو دەوڵەتەدا كە سۆسیال 
هەر  دایبمەزرێنن.  دەیانویست  دیموكراتەكان 
بەم بۆنەشەوە لە سااڵنی دوای شەڕدا چەمكی 
»دەوڵەتی خۆشگوزەرانی« بوو بە نمونەی لە 

باری سۆسیال دیموكرات ئەو سەردەمە.
دەی��ەی  لە  ئابوریە  نمونە  ئ��ەم  هەڵبەت 
لە  »رۆزفلێت«ەوە  دەوڵەتی  الیەن  لە  ٣٠دا 
ئەمریكا تاقی كرایەوە. ئەو نمونە ئابوریە لە 
دوای شەڕ )جگە لە ئەمریكا( بوو بە مۆدێلی 
ئابوری واڵتانی بەریتانیا، هۆڵەندا، فەرەنسا، 
پێشكەوتووی  واڵت��ان��ی  س��ەرج��ەم  و  یابان 
س���ەرم���ای���ەداری. ب��ە پ��ێ��ی ئ��ەم م��ۆدێ��ل��ە، تا 
كارێكیان  ك��ۆم��ەڵ  ئ��ەن��دام��ان��ی  ك��ات��ەی  ئ��ەو 
نەدەدۆزیەوە یان داهاتیان لە خوارەوە بوو 
شتومەك  كڕینی  بۆ  ئەوتۆیان  توانایەكی  و 
بڕێك  پێدەدرا.  بێكارییان  بیمەیەكی  نەبوو، 
پارەی مەمرە و مەمژی پێدەدرا تا لە برسان 
نەمرێت. وردە ردە سیستەمێكی بەرباڵو لە 
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بۆ  دەوڵ��ەت  پێكهات.  كۆمەاڵیەتیەكان  بیمە 
بكات،  دابین  بیمانە  ئ��ەم  تێچووی  ئ��ەوەی 
الیەكی  لە  كردو  زۆرت��ر  باجی  الیەكەوە  لە 
سۆسیال  وەردەگ���رت.  ق��ەرزی  دیكەشەوە 
دی��م��وك��راس��ی وای دادەن���ا ك��ە ق��ەرزەك��ان��ی 
دەوڵەت بۆ رەخساندنی هەلی كار، لە دەوری 
دەكرێتەوە.  قەرەبوو  باجەكان  بە  داهاتوودا 
هەرچەند رۆژ بە رۆژ قەبارەی قەرزەكانی 
دەوڵەت لە ئاستی باج و خەراجەكان زۆرتر 
دەب����وو، ب���ەاڵم دەی��ان��وت ل��ە درێ���ژ م���اوەدا 
دەیانوت  بەرزدەبێتەوە.  قات  دوو  باجەكان 
ناچار  دەوڵ��ەت  كە  ئەوەیە  دۆخ  خراپترین 
بێ  پ��ارەی  قەرزەكانی  دان��ەوەی  بۆ  دەبێت 
رەنگە  م��ۆدێ��ل��ە  ئ��ەم  ب���دات.  سكە  ل��ە  بنەما 
رێژەی هەاڵوسانی بەرز بكردایەتەوە، بەاڵم 
ئەوانەی باوەڕیان بەم نمونە بوو، دەیانوت: 
دەب��ا  ب��وژان��دۆت��ەوە،  ئابوریمان  ئێمە  بابە 
خۆ  س��ەرەوە.  بچێتە  هەاڵوسانیش  كەمێك 
قەرزدار   ٢٠ با  كردووەتەوە  ماڵێكمان  ئێمە 

بین، چی دەبێت!؟
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وادەهاتە  زایینیدا  ٦٠ی  و   ٥٠ دەیەی  لە 
بەرچاو كە هەموو شتێك لەگەڵ ئەم مۆدێلە 
ئ��اب��وری��ەدا دێ��ت��ەوە و خ��ەوش��ی ن��ی��ی��ە. لە 
سەرمایەداری  واڵتانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی 
لە  تەنانەت  نەبوو.  بێكار  كەس  رۆژئ��اوادا 
بوو.  كرێكار  بە  پێویستیان  واڵتدا  هەندێك 
كرێكاری  پێویستیەش  ئەو  دابینكردنی  بۆ 
داهات  ئاستی  كۆچبەریان دەهێنا. هەروەها 
واڵتانە  ئ��ەم  كرێكاری  خ��ۆش��گ��وزەران��ی  و 
بینی.  خۆیەوە  بە  بەرچاوی  پێشكەوتنێكی 
و  ژی��ان  ئاستی  ك��ە  راس��ت��ە  ئ��ەوە  هەڵبەت 
زەحمەتكێشانی  و  كرێكاران  بەڕێوەچونی 
نێوان  كەلێنی  بەاڵم  ئەو واڵتە چووە سەر، 
ن��ەب��ووەوە  ك��ەم  ق��ەت  دەوڵەمەند  و  ه��ەژار 
و ب��گ��رە زی����اد ب����وو. چ��اوخ��ش��ان��دن��ێ��ك بە 
ئامارەكانی داهاتی دەوڵەمەندان و هەژاران 
وێنە  بۆ  رووندەكاتەوە.  بۆ  راستیەمان  ئەو 
لە   ١٠ زایینیدا  ٥٠ی  دەیەی  ناوەڕاستی  لە 
سەدا  لە  بەریتانیا  دانیشتووانی  سەرجەم 
واڵتانەیان  ئ��ەو  داه��ات��ی  س��ەرج��ەم  ٥.٢٤ی 
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خ��س��ت��ب��ووە ژێ���ر رك��ێ��ف��ی خ��ۆی��ان )ب��ەك��ەم 
ئەو  كە  كاتێكدایە  لە  ئەوە  باج(.  كردنەوەی 
گەیشتە  زایینیدا  ٧٠ی  دەی��ەی  لە  رێ��ژەی��ە 
تەنها  ن��ەك  دی��ك��ە  وات��ای��ەك��ی  ب��ە   .  %١.٢٧
ش��ەڕدا  دوای  س��ەدەی  چارەكە  م��اوەی  لە 
كەلێنی نێوان دارو نەداری ئەو واڵتانە كەم 
نەبووەوە، بەڵكو زۆرتریش بوو! لە واڵتانی 
بەوجۆرە  ئامارەكان  دیكەشدا  پیشەسازی 
بوون. هەڵبەت سۆسیال دیموكراسی بەڵێنی 
ن��ەداب��وو.  س��ەرم��ای��ەداری  ن��ەزم��ی  تێكدانی 
بەاڵم هەر ئەوەش نیشانی دەدات كە وەكو 
كارنامەیەكی  ریفۆرمیستیش  رەوت��ێ��ك��ی 
كە  ئەوەیە  گرنگتر  وەش  لە  نەبووە.  باشی 
بە پێچەوانەی ئەوەی سۆسیال دیموكراسی 
دوای  ئابوری  گەشەی  دەك��ات،  بانگەشەی 
شەڕ بە هۆی گرتنەپێشی مۆدێلی دەوڵەتی 
راستیەكەی  ئارا.  نەهاتە  خۆشگوزەرانەوە 
ب���ە پ���ێ���چ���ەوان���ەی ئ����ەوەی����ە. »دەوڵ����ەت����ی 
خۆشگوزەران« رەنگدانەوە و بەرهەمی ئەم 

گەشە ئابوریە بوو.
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ب��اش��ت��رك��ردن��ی  ل���ە س���ەر  ف��اك��ت��ەر  دوو 
كاریگەری  شەڕ  دوای  ئابوری  بارودۆخی 

سەرەكییان گێڕا:
یەكەم، لە ساڵەكانی بەر لە شەڕ )بە هۆی 
قەیرانی ئابوری( و دوای شەڕی ماڵوێرانكەری 
كار  ه��ێ��زی  راس��ت��ەق��ی��ن��ەی  ب��ەه��ای  جیهانیدا، 
واڵتانی  لە  دابەزیبوو.  بەرچاو  بەشێوەیەكی 
وەكو ئەڵمانیاو یابان بەهای راستەقینەی هێزی 
كار ٦٠ و ٧٠ دابەزینی بەخۆیەوە بینیبوو. بە 
واتایەكی دیكە هەقدەستی راستەقینەی كرێكاری 
٢٠ی  دەی��ەی  لەچاو  ش��ەڕ  دوای  لە  ئەڵمانی 
زایینی یەك لە سەر سێ دابەزینی بەخۆیەوە 
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی  پیشە  ل��ە  دووەم،  بینی. 
ببوو.  ب��او  ئۆتۆماتیزاسیۆن  بەرهەمهێناندا 
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ان��ی زۆر  ق����ەب����ارەی  ئ�����ەوەش 
ه��ەڵ��ك��ش��ان��دب��وو. ل��ە چ��ارەك��ە س���ەدەی دوای 
شەڕدا لە واڵتانی پێشكەوتووی سەرمایەداری 
س��ەدەی  ق��ات��ی  س��ێ  بەرهەمهێنان  ق��ەب��ارەی 
كار  راندومانی  كە  كاتەی  ئەو  تا  بوو.  پێشتر 
ئەوەندە لە سەرەوە بوو كە چوونەسەرەوەی 
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ئ��اس��ت��ی داه����ات و ژی���ان و ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی 
كەم  سەرمایەداری  قازانجی  رێ��ژەی  كرێكار 
ناڕەزایەتیەكی  سەرمایەداریش  نەدەكردەوە، 
كەڵەكەكردنی  دوای  ب��ە  ئ��ەو  دەرن���ەدەب���ڕی. 
دڵی  بە  دۆخەكەش  بوو.  خۆیەوە  سەرمایەی 
راگرتنی  رازی  پ��ێ��چ��ەوان��ەوە،  ب��ە  ب���وو.  ئ��ەو 
بەرهەمهێنانی  ئ��ەوەی  هۆی  دەب��ووە  كرێكار 
چی  هەبێت.  درێژەی  بێوچان  داری  سەرمایە 
لەوە باشتر! سۆسیال دیموكراسی لە الیەكەوە 
پەیوەندی خۆی لەگەڵ رێكخراوە كرێكاریەكان 
مامەڵەكردن  لە  دیكەوە  الكەی  لە  و  پاراست 
هەر  ببوو.  ش��ارەزا  داران���دا  سەرمایە  لەگەڵ 
تایبەتی  رۆڵێكی  سەردەمەدا  لەو  بۆنەوە  بەو 
دەی��ەی  دوو  لە  دیموكراسی  سۆسیال  گێڕا. 
ئاشتی  دام��ەزران��دن��ی  ل��ە س��ەر  دوای ش���ەڕدا 
كۆمەاڵیەتی رۆڵێكی گرنگی گێڕا. بەرژەوەندی 
لەگەڵ  تەنها  ن��ە  رۆژئ����اواش  س��ەرم��ای��ەداری 
بەڵكو بە  ناكۆك نەبوو،  ئابوریەدا  ئەم مۆدێلە 
كە  شێوەیەك  بە  دەهاتەوە،  لەگەڵیدا  ت��ەواوی 

مانەوەی خۆی پێوە گرێدابوو. 
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هەرەسهێنانی دەوڵەتی خۆشگوزەران
كێشەكە لە كاتێكدا دەمی كردەوە كە ئەو 
پاراستنی  هۆی  دەبوونە  پێشتر  فاكتەرانەی 
بە  گۆڕانكاریان  خ��ۆش��گ��وزەران،  دەوڵ��ەت��ی 
نوكی  پێچەوانەوە  بە  رێك  و  هات  س��ەردا 
تیژیان لە دژی دەوڵەتی خۆشگوزەران بوو. 
كاتێك لە نیوەی دووەمی دەیەی ٦٠دا رێژەی 
خوازیاری  سەرمایەداران  داب��ەزی،  قازانج 
ئ���ەوە ب���وون ی��ان رەوت���ی ب��ەرزب��وون��ەوەی 
یان  ب��ك��ەن��ەوە  خ��او  هەقدەستەكان  ئاستی 
بگرن.  چ��وون��ەس��ەرەوەی  بە  ب��ەر  تەنانەت 
خۆی  نفوزی  هەموو  دیموكراسی  سۆسیال 
بەكارهێنا  كرێكاری  ب��زووت��ن��ەوەی  نێو  لە 
بەم  مل  بكات  رازی  كرێكاران  ئ��ەوەی  بۆ 
خ��واس��ت��ەی س���ەرم���ای���ەداران ب����دەن. ب��ەاڵم 
دیموكراسی  س��ۆس��ی��ال  دڵ��ی  ب��ە  دۆخ��ەك��ە 
گەشەی  كرێكاران  نەڕۆیشت.  بەرەوپێش 
سەرمایەدارییان بە بەرهەمی هەوڵی خۆیان 
هەڵكشانی  ش��ای��ەت��ح��اڵ��ی  خ��ۆی��ان  دەزان����ی. 
ئاستی ژیان و بەڕێوەچونیان بوون. ئاستی 
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چ��اوەڕوان��ی��ەك��ان��ی��ان چ��وب��ووە س����ەرەوە و 
ئاستی  ن��ەی��ان��دەت��وان��ی  ئاسانییە  ب��ەو  ئیتر 
بەو  هەر  بكەنەوە.  كەم  چاوەڕوانیەكانیان 
پاراستنی  س��ەر  لە  س��ورب��وون  بۆنەشەوە 
ناڕەزایەتییكانی  خ��ۆی��ان.  دەسكەوتەكانی 
كۆتایی دەیەی ٦٠ و سەرەتای دەیەی ٧٠ ئەو 
هۆشدارەی بە گوێی خاوەنانی سەرمایە، بە 
تایبەتی سۆسیال دیموكراتەكان گەیاند. لەو 
كرێكاریەكان  ناڕەزایەتیە  شەپۆلی  سااڵنەدا 
سەرتاسەری ئەوروپای داگرت. لە مانگرتنی 
ئیتالیا،  ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا،  ل��ە  ك��رێ��ك��اران  ب��ەری��ن��ی 
گەورەترین  هەتا  بگرە  سویدەوە  بەلجیكاو 
ملیۆن   ١٠ كە  فەرەنسا  لە  گشتی  مانگرتنی 
ل��ە سەر  هەتا  ب��وون،  ب��ەش��دار  تێیدا  ك��ەس 
ئینگلیز  كۆنەپارێزی  دەوڵەتی  الچوونی  كار 
ك��رێ��ك��اران��ی  مانگرتنی  گ��وش��اری  ژێ���ر  ل��ە 
و  دیكە  بەشەكانی  كرێكارانی  و  كانەكان 
لەوە  باسیان  پورتوگال،  ١٩٧٤ی  شۆڕشی 
سەرمایەداری  گەشەی  س��ەردەم��ی  دەك��رد 
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سۆسیال  رۆژی  و  ه��ات��ووە  كۆتایی  ئیتر 
دیموكراسیش بەسەر چووە.

ك��ۆت��ای��ی س���ەردەم���ی گ��ەش��ە ب��ە وات���ای 
ج��ەم��اوەری  داه��ات��ی  ئاستی  ك��ە  ئ��ەوەب��وو 
خەڵك دادەبەزێت و بەو شێوەیە ئەو باج و 
خەراجانەی بڕیار وابوو قەرزەكانی دەوڵەت 
بێجگە  دەب��ێ��ت��ەوە.  ك��ەم  بكەنەوە،  ق��ەرەب��وو 
بێكاری  رێ��ژەی  ل��ەوە، بەچوونە س��ەرەوەی 
بێكاری  بیمەی  وەرگ��رت��ن��ی  ب��ۆ  داواك����اری 
ئەوەی  بەبێ  دەبوایە  دەوڵ��ەت  بوو.  زۆرتر 
داهاتێكی زۆرتری پێ بگات، تێچووی زۆرتر 
بدات. هەڵبەت دەوڵەتیش بە هیچ شێوەیەك 
حەزی لەوە نەبوو باری قەیرانەكە بە سەر 
بشكێنێتەوە  س��ەرم��ای��ەداران��ەدا  ئ��ەو  شانی 
دابەزین  لە  روو  قازانجەكەیان  رێ��ژەی  كە 
لە  دەوڵ��ەت  قەرزەكانی  واب��وو  بڕیار  ب��وو. 
بكرێتەوە،  قەرەبوو  داهاتەكەیەوە  رێگەی 
رێگایەكی  ل��ە  دەب��ووای��ە  ئێتر  ئێستا  ب��ەاڵم 
دایە  دەستی  دەوڵەت  بكرایە.  دابین  دیكەوە 
چاپكردنی پارەو پشكی بێ بنەما. بە خێرایی 
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رێژەی هەاڵوسان چووە سەرەوە و سەری 
لە رێژەی دوو رەقەمی دا. ئەوە لە كاتێكدا 
بوو كە رێژەی هەاڵوسان لە سااڵنی یەكەمی 
زۆر  دیموكراسیدا  سۆسیال  دەسەاڵتداری 
ب��وو كە  ئ��ەو باجە  ب��وو. ئەمە  لە خ���وارەوە 
سۆسیال دیموكراسی دەبووایە لە بەرامبەر 
ئەوە  تەنها  )هەڵبەت  ب��ی��دات��ەوە!  ماڵەكەیدا 
س��ەرەوەی  چوونە  بێكاریدا  پاڵ  لە  نەبوو( 
دوو  كرێكارانی  گرفتی  كێشەو  نرخەكان 
لەم  قات زیاتر كرد. هەڵبەت سەرمایەداران 
دەوڵەتی  تێچووەكانی  ب��وون.  رازی  دۆخ��ە 
س��وورەك��ان  هێڵە  ب��ە  ئیتر  خ��ۆش��گ��وزەران 
پ��ێ��ن��ەدەدا.  ملی  ب�����ۆرژوازی  و  گەیشتبوو 
س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��راس��ی رۆڵ����ی خ���ۆی بۆ 
سەرمایەداری دوای شەڕ گێڕابوو. ئیتر وەك 
كارتێكی سووتاو وابوو. ئەمجارە بۆرژوازی 
پێویستی بەو حزب و سیاسەتوانێك بوو كە 
لەگەڵ  خۆی  تەكلیفی  راڕایی  بەبێ  بتوانێت 
كرێكاران یەكالیی بكاتەوەو دەسكەوتەكانی 
پێشوویان لێبستێنێتەوە. ئەم الیەنە باشە بۆ 
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پێویستی  بۆرژوازی  بوو؟  كامە  بۆرژوازی 
بە حزبە راستەكان بوو كە شمشێریان لەم 

رووەوە بەستبوو.
ب��ەم��ش��ێ��وەی��ە دەب��ی��ن��ی��ن ك���ە س��ۆس��ی��ال 
دی��م��وك��رات ل��ە ن��ی��وەی دووەم����ی دەی���ەی 
ئابوری  مۆدێلی  ناوچوو.  لە  زایینیدا  ٧٠ی 
»دەوڵەتی خۆشگوزەران« لە چەند الیەنەوە 
چوبووە ژێر پرسیار. دەوترا هەاڵوسان تەنها 
دەوڵ��ەت،  تێچووەكانی  ك��ردن��ەوەی  كەم  بە 
هێنانە  و  هەقدەستەكان  ئاستی  دابەزینی 
خوارەوەی داهاتی بە كارهێنەر چارەسەور 
مانۆتۆریستی  ئابوری  سیاسەتی  دەكرێت. 
لە ناو كۆڕ و كۆمەڵە بۆرژواییەكاندا دەستی 
سیاسەتێكی  مانۆتۆریزم  كرد.  پەیدا  بااڵی 
ك��ردن��ەوەی  ك��ەم  بە  دەی��ەوێ��ت  كە  ئابوریە 
پەرەپێدانی  ئابوری،  لە  دەوڵ��ەت  دەخالەتی 
ه��ەوس��اری  شلكردنی  و  ت��ای��ب��ەت  ك��ەرت��ی 
سەر  بە  ئابوری  قەیرانی  ئ��ازاد،  كێبڕكێی 
بە  ئەویش  بشكێنێتەوە.  كرێكاراندا  شانی 
هەاڵوسانی  زۆرت���ر،  بێكاری  قیمەتێك:  چ 
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كۆمەاڵیەتیەكان.  بیمە  الب��ردن��ی  و  زۆرت��ر 
كردنە  هێرش  رێگەی  لە  دیكە  واتایەكی  بە 
بە  كرێكارەوە  چینی  دەسكەوتەكانی  سەر 
سیاسەتی  ب��ن.  زاڵ  قەیرانەكەیاندا  س��ەر 
مانۆتۆریستی داواكاری كرێكاران بۆ بردنە 
هۆكاری  بە  هەقدەستەكانیان  س���ەرەوەی 
سەرەكی هاتنە خوارەوەی رێژەی قازانجی 
س���ەرم���ای���ەداران و س��ەره��ەڵ��دان��ی ق��ەی��ران 
راستەكانیش  ئاكادێمیسیەنە  دەناسێنێت. 
ئەركی تیۆریزەكردنی ئەم بانگەشەیەیان بە 
كرێكاریەكان  یەكێتییە  هێزی  گرت.  ئەستۆ 
قەڵەم  ل��ە  كۆمەڵگا  س��ەر  ب��ۆ  ه��ەڕەش��ە  ب��ە 
و  دەوڵ���ەت  س��ەری��ان.  ك��رای��ە  هێرش  دراو 
خۆ  كەوتنە  ب��ۆرژوازی��ش  پەرلەمانەكانی 
كە  بكەن  پەسەند  یاساگەلێك  ئ��ەوەی  ب��ۆ 
هەرەس  كرێكارییەكان  یەكێتییە  دەسەاڵتی 
ن��ەوت لە  ب��ك��ات. چ��وون��ەس��ەرەوەی نرخی 
ئابوری  قەیرانی  و  زایینی  ١٩٧٤ی  ساڵی 
ك��اری  ب��ە  ك��ۆت��ای��ی   ١٩٧٩ و   ١٩٧٥ س��اڵ��ی 
س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات ه��ێ��ن��ا. دەوڵ��ەت��ان��ی 
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سۆسیال دیموكرات كە دەمێك ساڵ بوو لە 
سەر كورسی دەسەاڵت پاڵیان دابووەوە، لە 
حزبی  وەك  حزبەكانی  و  البران  كار  سەر 
سۆسیال  جێگای  بەریتانیا  محافزەكاری 
و  تاتچەریزم  گ��رت��ەوە.  دیموكراتەكانیان 
ب��ۆرژوازی  هێرشی  رێبەرایەتی  ریگانیزم 
ب��ۆ س���ەر دەس��ك��ەوت��ەك��ان��ی ك��رێ��ك��اران و 
خۆشگوزەران«ی  »دەوڵەتی  تێكەوەپێچانی 
گرت.  ئەستۆ  بە  دیموكراسییان  سۆسیال 
ئ��ی��س��پ��ان��ی��ا و  ل��ە واڵت���ان���ی وەك  ه��ەڵ��ب��ەت 
فەرەنسادا سۆسیال دیموكراتەكان لە سەر 
بەو  تەنها  بەاڵم  مانەوە،  كورسی دەسەاڵت 
خۆیان  پێشووی  سیاسەتەكانی  كە  بۆنەوە 
وەالنا بوو و رێوشوێنێكیان گرتبووە بەر كە 
سەرمایەداری  تازەكانی  پێویستییە  لەگەڵ 

واڵتەكەیاندا دەهاتەوە.
لە دەیەی ٨٠دا مۆدێلی ئابوری سۆسیال 
نیۆلیبراڵەكان  ه��ەڵ��وەش��ای��ەوە،  دی��م��وك��رات 
گرت  دەستەوە  بە  دەوڵەتەكانیان  كۆنترۆڵی 
و س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات��ەك��ان��ی��ش ب���وون بە 
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ئۆپۆزیسیۆن و حزبە محافزكارەكان  حزبی 
ی��ەك ل��ە دوای ی��ەك ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا 
ه��ۆی  ب����ووە  ئ��ەم��ەش  دەدان.  ش��ك��س��ت��ی��ان 
ئەوەی پێداچوونەوە بە سەر سیاسەتەكانی 
خۆیاندا بكەنەوە. لە رابردوودا كرێكاران لە 
بۆنەوە  بەو  دیموكراتدا  سیاسەتی سۆسیال 
گرنگ بوون كە هێزێكی گرنگی دەنگدان بە 
ریفۆرم  زەمینەكانی  كاتێك  دەهاتن.  ئەژمار 
ل��ە دەس���ت چ���وو، ئ��ی��ت��ر ئ��ەگ��ەر س��ۆس��ی��ال 
دیموكراسی لە سەر بزووتنەوەی كرێكاری 
خاڵێكی  وەك��و  بكردایە،  س��ەرم��ای��ەگ��وزاری 
ئەوە  ئیتر  چونكە  دەك��را.  ه��ەژم��ار  الوازی 
بوون  كرێكاران  و  كرێكاریەكان  یەكێتییە 
ك��ە ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی چ��وون��ەس��ەرەوەی 
بكرایەتە  دەبووایە هێرش  بوون!  هەاڵوسان 
نەیاندەوێرا  بۆنەشەوە  بەو  هەر  سەریان. 
خاوەنانی  الی  لە  ئاخر  بێنن.  كرێكار  ناوی 
سەروەت و سەرمایە بەدنێو دەبوون. ئاخر 
حزبە  هێشتا  كە  بوو  ئ��ەوە  مانای  بە  ئەمە 
س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات��ەك��ان ب��ۆ پ��ارێ��زگ��اری 
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ك�����ردن ل���ە دەس���ك���ەوت���ەك���ان���ی پ��ێ��ش��ووی 
لە  پشتیوانیان  دەك���ردو  خەباتیان  خۆیان 
پاراستنی  بۆ  كرێكاران  رادیكاڵی  خەباتی 
خەباتە  ئەم  بەاڵم  دەكرد.  دەسكەوتەكانیان 
لەگەڵ بیروڕای گشتی بۆرژواكان و تووێژە 
میانڕەوەكانی كۆمەڵگا نەدەهاتەوە و ژمارەی 
دیموكراتەكانی  سۆسیال  حزبە  دەنگەكانی 
ئ��ەم��ڕۆك��ە سۆسیال  خ�����وارەوە.  دەه��ێ��ن��ای��ە 
نێو چینوتووێژە  لە  دیموكراسی هەوڵدەدات 
م��ام��ن��اوەن��دەك��ان��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ا ب��ن��اغ��ەی��ەك��ی 
بۆ  ب��دۆزێ��ت��ەوە،  بۆخۆی  ن��وێ  كۆمەاڵیەتی 
ئەوەی بتوانێت لە بەرامبەر خەباتی رادیكاڵی 
كرێكاراندا بوەستێتەوە و لە الی كۆمەڵگای 
بۆرژوایی خۆی شیرین بكات و سەرلەنوێ 
چوارچێوەی  دەرەوەی  لە  بخوات  سوێند 
حزبە  ناچێت.  ئەوالتر  بۆرژوازی  یاساكانی 
نێو  لە  هەوڵدەدەن  دیموكراتەكان  سۆسیال 
هەڵسوڕانی  بۆ  بناغەیەك  مامناوەنددا  چینی 
چینی  ئیتر  چ��ون��ك��ە  ب��ك��ەن.  پ��ەی��دا  خ��ۆی��ان 
مامناوەند وەكو دەیەی ٦٠ رادیكاڵ نەمابوو. 
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ژێر  لە  ستراتێژییە  ئەم  گۆڕینی  ئەمڕۆكە 
لە  كرێكار«  چینی  ن��اوچ��وون��ی  »ل��ە  ن��اوی 
دیموكراتەكانەوە  سۆسیال  تیۆرسێنە  الیەن 
دادەڕێ���ژرێ���ت. دەس��ت��وەردان��ی دەوڵ���ەت لە 
پیشەسازییەكان،  كردنی  خۆماڵی  ئابوری، 
ب��ازاڕ،  میكانیزمی  ك��ردن��ەوەی  ب��ەرت��ەس��ك 
ئ��اب��وری،  ب��ەرن��ام��ەڕێ��ژی  ل��ە س��ەر  پێداگری 
خوڵقاندنی هەلی كاری تەواوو بۆ تاكەكانی 
لە  بەشێك  سەردەمانێك  هیتر  كۆمەڵگاو 
م��ۆدێ��ل��ی ئ��اب��وری س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��راس��ی 
بوون، بەاڵم ئەمڕۆ لە بیركراوە. ئەم حزبانە 
ئەمدواییانەی  رێوشوێنەكانی  دەیانەوێت 
باڵی راستی بۆرژوازی لەگەڵ ئەزمونەكانی 
تا بە ئێستای خۆیان تێكەڵ بكەن و مۆدێلێكی 
ئابوری نوێ رێكبخەن. هەڵبەت راستییەكەی 
ئاكام  بێ  ئێستا  تا  هەواڵنە  ئەم  كە  ئەوەیە 

ماونەتەوە
س��ۆس��ی��ال دی���م���وك���رات س��ەردەم��ان��ێ��ك 
رەوتێكی حاشاهەڵنەگر بوو كە لە مۆدێلێكی 
بوو.  بەهرەمەند  جیاواز  و  تایبەتی  ئابوری 
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سۆسیال دیموكرات سەردەمانێك بە بۆنەی 
دەیتوانی  خۆیەوە  ریفۆرمیستی  ناوەرۆكی 
بۆخۆی  نفوزێك  كرێكاراندا  ری��زی  نێو  لە 
كە  دەبینین  ئەمڕۆ  ب��ەاڵم  بكات.  دەستەبەر 
دیكە  بۆرژواییەكانی  حزبە  لەگەڵ  جیاوازی 
بەشێوەیەك  دەبێتەوە،  كەمتر  رۆژ  بە  رۆژ 
پڕوپاگەندەی  و  داواكاری ورد  لە  تەنها  كە 
ه���ەڵ���ب���ژاردن���ەك���ان���ی���دا ئ����ەو ج���ی���اوازی���ان���ە 
ئەوە  مانای  بە  ئەمە  هەڵبەت  دەردەكەوێت. 
تەواوەتی  بە  دیموكرات   سۆسیال  كە  نییە 
هەڵوەشاوەتەوە. دەبێت بڵێین كە بارودۆخی 
لەگەڵ  بابەتەوە  ل��ەم  دیموكرات  سۆسیال 
ئەمە  ب��ەاڵم  ج��ی��اوازە.  روس��ی  كومۆنیزمی 
وەكو  دیموكرات  سۆسیال  كە  مانایەیە  بەو 
پێكهێنانی  بانگەشەی  كە  نفوز  بە  رەوتێكی 
ری���ف���ۆرم ب���ە ئ���اراس���ت���ەی ب��اش��ت��رك��ردن��ی 
هەلومەرجی كار و ژیانی كرێكارانی دەكردو 
نركەی گوێی فەلەكی كەڕ دەكرد، ئیتر لە نێو 
جێگاوشوێنەی  ئەو  كرێكاریدا  بزوتنەوەی 

نەماوە.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014
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2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر
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55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78
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د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل
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105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129
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2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد
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158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182
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183
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز

4 بەرگ
2017ئەكرەم عەنەبی

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210
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