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دەقــی  بابەتــە  ئــەم  تێبینــی: 
هــەردوو  نێــوان  دیبەیتێکــی 
بیرمەنــدی مارکسیســت )ماکســیم 
و  فەڕەنســی  ڕۆدنســۆن(ی 
)ئێرنســت مەنــدڵ(ی بەلژیکییــە

 

ماکسیم ڕۆدنسۆن:

داوای ئــەوەم لێدەکرێــت ئــەم ئێوارەیــە 

نێــوان  پەیوەندییەکانــی  دەربــارەی 

ملمانــێ  و  چینایەتییــەکان  ملمانــێ 

ئەمــەش  بکــەم.  قســە  نەتەوەییــەکان 

پرســێکە مارکسیســتەکان بەگشــتی لەسەری 

ــەم  ــی دەســتپێکی مــن ل ــەاڵم خاڵ دواون، ب

لەبەرئــەوەی  دەبێــت،  مارکــس  پرســەدا 

هــەر ئــەو بــە ڕوونریــن و ئاشــکراترین 

ــەم  ــت ب ــی پەیوەس ــەک پرس ــێوە ژمارەی ش

بــاوەڕی  بەربــاس.  خســتۆتە  بابەتــەی 

ــس  ــە مارک ــە ک ــەوە ئەوەی ــەم بارەی ــاو ل ب

تیــۆری خەباتــی چینایەتــی )یــان ملمانێــی 

چینــەکان(ی داهێنــاوە، وەک فاکتەرێکــی 

کۆمەاڵیەتییــدا.  دینامیکــی  لــە  گرنــگ 

و  ئــاگادار  مارکسیســتانەی  ئــەو  بــەاڵم 

ئــەم  کــە  دەزانــن  وردن،  لێکۆڵەرێکــی 

مارکــس  خــودی  نییــە.  ڕاســت  قســەیە 

ــەر خــۆی  ــە ب ــی زۆری داوەت خــۆی هێزێک

گەیشــتووە  زۆرەوە  کۆششــێکی  بــە  و 

ــی  ــە ڕوون ــکات و ب ــەم قســەیە ب ــەوەی ئ ب

ــاژەی  ــۆی ئام ــەر خ ــەوە. ه ــی بکات دووپات

بــە چەندیــن تیــۆرزان داوە کــە زەمەنێکــی 

ــی  ــە ملمانێ ــیان ل ــس باس ــش مارک زۆر پێ

چینــەکان کــردووە، خــودی مارکــس شــتێکی 

ــەورە  ــردووە، گ ــف نەک ــۆرەی کەش ــەم ج ل

ــە  ــەت ل مێژوونووســانی فەڕەنســیی، بەتایب

ــە  ــەوەی پادشــایەتییدا ، ب ســەردەمی گەڕان

شــێوەیەکی تایبــەت ملمانێــی چینەکانیــان 

ــەوە و تیشــکیان خســتۆتە ســەر،  زەقکردۆت

ــە  ــری(. ل ــتان تیێ ــدا )ئۆگس ــاو ئەوانەش لەن

1789دا،  ســاڵی  شۆڕشــی  ســەرەتاکانی 

شــێوەیەکی  بــە  ئەوروپیــی  کۆمەڵگــەی 

بیریدەکــردەوە،  خۆڕســک  و  عەفەویــی 

بــە  دروســتبێت  دەربڕینەکــە  ئەگــەر 

ملمانێــی  پێودانگەکانــی  گوێــرەی 

چینایەتــی.

وەک  مارکــس  ئــەوەی  نێوەنــدەدا  لــەم 

یەکــەم:  پێشکەشــیکرد،  نــوێ  شــتێکی 

ســەرکەوتنی  دوای  چینــەکان  ملمانێــی 

دەبێــت،  بــەردەوام  هــەر  بۆرژوازییــش 

بۆرژوازیــی  کۆمەڵگــەی  دەمــەی  لــەو 

ســەرکەوتوو، ســوورە لەســەر ئــەو بــاوەڕەی 

دیاردەیەکــی  تەنهــا  ملمانێــی  ئــەم 

ڕابــردوو بــووە ]و بەســەرچووە[. دووەم: 

کــە  زیــاددەکات  ئــەوەش  مارکــس 

ــدا  ــاو خۆی ــۆی لەن ــەکان خ ــی چین ملمانێ

پێشــکەوتووخوازانەیە.  دیاردەیەکــی 

زیــاددەکات،  ئــەوەش  مارکــس  ســێیەم: 

ــدارییە  ــە بەش ــک ل ــە یەکێ ــان ب ــە ئەمەی ک

ئــەو  کــە  دادەنرێــت،  بنەڕەتییەکانــی 

ــەی  ــاو کۆمەڵگ ــەی لەن ــێ چینایەتیی ملمان

دواجــار  دەگوزەرێــت،  بۆرژوازییــدا 

بــێ  کۆمەڵگەیەکــی  بــۆ  سەردەکێشــێت 

ــەوە  ــت دەکات ــە جەخ ــە ک ــن. لێرەوەی چی

لەســەر ملمانێــی چینــەکان لــە ئەوروپــای 

ســااڵنی چلــی ســەدەی نــۆزدە. هــەر ئــەم 

بــۆ  درێژدەبێتــەوە  جەختکردنەوەیەشــە 

هەمــوو  الی  لیریکییــەی  فۆرمولــە  ئــەو 

الیــەک ئاشــکرایە و لــە ســااڵنی )1847-

1848(دا مانیفێســتی پارتــی کۆمۆنیســتی 

مێــژووی  دەڵێــت  کــە  پێنــوورساوە، 

تەنهــا  ئەمــڕۆ  هەتاوەکــو  مرۆڤایەتــی 

ــووە  ــەکان ب ــوان چین ــژووی ملمانێــی نێ مێ

الطبقــات[. بیــن  ]رصاع 

ئــەم  لەســەر  کەمێــک  دەمەوێــت 

فۆرمولەیــە بوەســتم. بێگومــان پێویســتە 

دەربــارەی مانــای ئــەم ڕســتەیە الی مارکــس 

پرســیارمان لــەال دروســتببێت، ئایــا مارکــس 

بەباشــی لــەوە تێگەیشــتووە کــە ئەگــەر 

وەربگریــن  باوەکــەی  مانــا  بــە  مێــژوو 

دەبینیــن جگــە لــە ملمانــێ چینایەتییــەکان 

ــەت  ــت، بەتایب ــەش لەخۆدەگرێ ــتی دیک ش

ملمانــێ نەتەوەییــەکان و ملمانــێ ئیتنــی 

و هۆزایەتییــەکان و ...هتــد، کــە ئەمانــەش، 

النــی کــەم لــە یەکــەم ڕوانینــدا، ملمانێــی 

چینایەتــی نیــن. گومــان لــەوەدا نییــە ئــەو 

دەیەوێــت بڵێــت –ئەمــە ئەگــەر گوتەکــەی 

مارکســامن لەنــاو چوارچێــوەی فکرییەکــەی 

ئــەو ســەردەمەدا وەرگــرت، واتــە بەوپێیــەی 

فەلســەفەیەکی  لــە  پەیــڕەوی  مارکــس 

و  پێشــکەوتووخواز  و  گەشــبینانە 

دەکات  مێــژوو  پەرەســەندنگەرایانەی 

)بــەو مانایــەی فەلســەفەیەکە هــەر لــە 
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بنەڕەتــەوە بە فەلســەفەیەکی شۆڕشــگێڕانە 

ئــەو  چینــەکان  ملمانێــی  دادەنرێــت(- 

ســەر  دەخاتــە  مــرۆڤ  کــە  دیاردەیەیــە 

ڕەوتــە پێشــکەوتوو و ڕوولەبااڵکــەی بــەرەو 

کاریگەرتــر  و  سوودبەخشــر  فۆڕمگەلــی 

بەرهەمهێنانــدا،  پەیوەندییەکانــی  لــە 

مــرۆڤ  بەرهەمداریــی  ڕادەی  بــەرەو 

ئــەو  هەمــوو  لەگــەڵ  بەرهەمهێنــان،  و 

لێکەوتــە کولتووریــی و کۆمەاڵیەتییانــەی 

لــەم ڕەوتــە کەوتنــەوە.

مارکــس لــە هەمــان ســەردەمدا وەاڵمــی 

ئــەو بیرۆکەیــەی داوەتــەوە کــە دەڵێــت 

ملمانێــی چینــەکان دیاردەیەکــی ڕاگــوزەر و 

ــە  ــە ئەم ــردوو )ک ــە ڕاب ــە و بەشــێکە ل کاتیی

ــەی  ــتی کۆمەڵگ ــای بااڵدەس ــە و ئایدی بیرۆک

ســەردەمەدا(،  لــەو  بــوو  بۆرژوازیــی 

شــومە  دیاردەیەکــی  دەیانگــوت  یاخــود 

بــە  ببینــەوە.  بەرەنــگاری  پێویســتە  و 

بــەوە  درک  پێویســتە  کورتییەکــەی، 

بکەیــن کــە ئــەو کۆمەڵگــە بۆرژوازییــەی 

دروســتبووە،  1789وە  شۆرشــی  بەهــۆی 

لــە ســەردەمی خۆیــدا و لەگــەڵ خۆیــدا 

ئــەو باوەڕەشــی خەماڵندبــوو کــە ئیــدی 

ــێ  ]کۆمەڵگــە[ گەیشــتۆتە کۆمەڵگەیەکــی ب

چیــن. هەمــوو لەگــەڵ بوونــی هــەژار و 

دەوڵەمەنــددا ڕاهاتبــوون –بــەاڵم ڕەنگــە 

ڕانەهاتــن:  مارکــس  چەمکەکانــی  بــە 

لــەو  بــەاڵم  پرۆلیتاریــا-  و  ســەرمایەدار 

باوەڕەشــدا بــوون ئــەم جیاوازییانــە شــتێکی 

نەگونجــاوە و لــە جێگــەی خۆیــدا نییــە، 

ــکەوتنی  ــە پێش ــتێکیش ب ــوو ش ــەاڵم هەم ب

پــەروەردە  و  تەکنیــک  و  بەرهەمهێنــان 

ڕێــک  و  دەبێــت  هاوســەنگ  ...هتــد  و 

دەبێتــەوە، و مــادام جیهــان چۆتــە ســەر 

ڕێچکــەی کۆمەڵگەیەکــی بــێ چیــن، ئیــدی 

قۆناغێکــی  هێنانەئــارای  بــە  پێویســت 

بــە  پێویســت  نــاکات،  نــوێ  جۆریــی 

ــاکات. کرۆکــی باســەکە  شۆڕشــێکی دیکــە ن

ئەوەیــە کــە ئەمــە هەمــان ئــەو خــود-

لــە  ســەردەمەماندا  لــەم  کــە  ئاگاییەیــە 

کۆمەڵگــەی ســۆڤیەتدا بااڵدەســتە. بەڵــێ 

ــرۆڤ  ــە م ــی هەی ــک جیاوازی ڕاســتە هەندێ

ــچ  ــەاڵم هی ــێت، ب ــاوی لێبپۆش ــت چ ناتوانێ

ــەم  ــاوەڕەدا بێــت ئ ــەو ب ــە ل کەســێکیش نیی

لــە شــوێنی  و  بــن  جیاوازییانــە گونجــاو 

خۆیــان بــن. هەمــان دۆخ لــە ئیمپراتۆریەتی 

وێــڕای  هەبــوو:  ئیسامییشــدا  عەباســیی 

پایەکانــدا  و  پلــە  لــە  ئــەوەی جیاوازیــی 

گەلێــک ڕوون و ئاشــکرا بــوو، بەجۆرێــک 

کــە  دەکــرد  واقوڕمــان  تووشــی  مرۆڤــی 

دەبیــرنا لەالیــەک توێژێکــی زۆر دەوڵەمەنــد 

و دەســەاڵتدار هەیــە، لــە الیەکــی دیکــەش 

کۆیلــەکان یاخــود ئــەو کەســانە هەبــوون کە 

لــە هەژارییەکــی جەرگبــڕدا دەژیــان، بــەاڵم 

ــی  ــەوە ڕواڵەتێک ــەالی خەڵکیی ــوو ب ــران ب گ

ببینــن،  جیاوازییانــەدا  لــەو  نەگونجاویــی 

لەبەرئــەوەی شــەریعەت و یاســاکانی خــودا 

بــۆ هەمــوو الیــەک وەک یــەک یەکســانە، و 

لــەم دونیــا بێــت یاخــود لــەو دونیــا ڕۆژێــک 

دێــت هەردووکیــان بەخێــر دەگەڕێتــەوە.

کۆمەڵگەی 
بۆرژوازی 
گوزارشت نییە لە 
کۆتایی ملمالنێی 
چینەکان، ئەوەی لە 
بەرژەوەندیی ئەم 
کۆمەڵگەیە بێت 
لە بەرژەوەندیی 
گشتیی نییە
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ئــەو  بەرپەرچــی  توندیــی  بــە  مارکــس 

ڕوانگەیــەی دەدایــەوە کە دەڵێــت هەوڵدان 

بەرژەوەندییەکانــدا،  بــەدوای  ڕاکــردن  و 

ــەدا کێشــاوە  ــەو کۆمەڵگەی ــی بەســەر ئ باڵ

]کۆمەڵگــەی بــۆرژوازی[ کــە بــەم دواییانــە 

دادپەروەرانــە  بنەماگەلێکــی  لەســەر 

ئــەو  بەرپەرچــی  هەروەهــا  دامــەزراوە. 

ــەوە  ــەی دەدای ــە بۆرژوازیی »ساویلکەیی«ـ

کــە ئایدۆلۆژیــای بــۆرژوازی بــازاڕی بــۆ 

ئەوەیــان  بانگەشــەی  کــە  گەرمدەکــرد، 

لەنــاو  میللــەت  ئیــدی  مــادام  دەکــرد 

هەڵبژێــردراوی  نوێنــەری  پەڕلەمانــدا 

ــی  ــەی دەنگدان ــە رێگ ــەت ل ــە –تەنان هەی

گشتییشــەوە هەڵبژێــردراون- و خاوەنــی 

لەگــەڵ  )هــەر  باشــن  نیــازی  و  ئیــرادە 

گەمــژە  و  گەنــدەڵ  کەســانی  بینینــی 

ــی  ــی لۆژیک ــەوە بەپێ ــدا، بەدڵنیایی لەنێویان

الدەبرێــن(،  شــوێنەکانیان  لــە  شــتەکان 

ــە  ــا بەس ــە بەتەنه ــرادە باش ــەم ئی ــدی ئ ئی

گشــتیی  بەرژەوەندیــی  دابینکردنــی  بــۆ 

شــێوە.  باشــرین  بــە  پێشکەشــکردنی  و 

ــە  ــەم قس ــەڕووی ئ ــدی ب ــە تون ــس ب مارک

پڕوپــوچ و ســاویلکانەدا وەســتایەوە، بــە 

ــچ  ــە هی ــەوەی ڕوونکــردەوە کــە ب باشــی ئ

ــە  ــە ب ــت نیی ــەلەکە پەیوەس ــک مەس جۆرێ

ئیــرادەی بــاش و ئیــرادەی خراپــەوە، بەڵکــو 

)یــان  نوێنەرایەتیکــردن  بــە  پەیوەســتە 

نوێنەرایەتــی نەکــردن(ی چینــە بەرژەوەنــد 

جیــاوازەکان لــە بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە 

هەواڵنــەی  ئــەم  ســەرکردایەتیکردنیدا.  و 

کــە  هەواڵنەیــە  ئــەو  هەمــان  مارکــس 

بــۆ  بەگەڕبخرێــن  لەمــڕۆدا  پێویســتە 

ــە،  ــی کۆمەڵگ ــەوەی وەهمەکان پوچەڵکردن

باڵــی  باوەڕێــک  کۆمەڵگەیــەی  ئــەو 

بەســەردا کێشــاوە کــە پێیوایــە ئیــرادەی 

ــی  ــی ناوخۆی ــچ ملمانێیەک ــێ هی ــاش بەب ب

دەتوانێــت  رسوشــتی  شــێوەیەکی  بــە  و 

ســەربکەوێت. دژەکەیــدا  بەســەر 

بــە  دەســتیان  مارکــس  شــوێنکەوتووانی 

هەمــان فۆڕمولــەوە گرتــووە، هەتاوەکــو 

چەکێکــی  کــە  ئەنجامگیرییــەک  بگەنــە 

تێدابێــت بــۆ هێرشــکردنە ســەر بــاوەڕی 

کۆتایــی  تێزانــە  بــەم  دواجــار  تــا  بــاو، 

پێدەهێنــن: ملمانــێ نەتەوەییــەکان، لــە 

تەنهــا  شــوێنێکدا،  و  ســەردەم  هەمــوو 

و  ڕووکەشــن  و  الوەکیــی  دیاردەیەکــی 

ــەو  ــەکان. ل ــی چین ــۆ ملمانێ ــکێکن ب ماس

ــە  ــاڵو ل ــێوەیەکی بەرب ــە ش ــەی ب ئایدیایان

ــدا  ــت نزمەکان ــتییە ئاس ــدە مارکسیس نێوەن

جــۆرە  بــۆ  گــۆڕاوە  کــە  باڵوبووەتــەوە، 

ڕوانگەیەکــی  –لــە  دامەزراوەیەکیــش 

لــەم جــۆرەوە هیــچ پێویســتییەک نییــە 

بــۆ جیاکارییەکــی ورد لەنێــوان دامــەزرا 

ڕەنگــی  کــە  بەناویەکداچــووەکان 

ئــەو  بــڕاوە-  بەســەردا  دامەزراوەیــان 

خــاوەن  چینــە  دەڵێــت  کــە  ئایدیایەیــە 

ئیمتیــازەکان ملمانێــی نەتەوەیــی گــەرم 

بۆئــەوەی  دەدەن،  هانــی  و  دەکــەن 

ــی  ــە ملمانێــی چینایەت ــگای جەمــاوەر ل نی

وەربگێــڕن. الیەنگرانــی ئــەم مارکســیزمە 

جــۆرە  بــۆ  گــۆڕاوە  کــە  نزمــە  ئاســت 

-1914( جەنگــی  دوای  دامەزراوەیــەک، 

ــەو  ــە ئ ــا ک ــەوە نەهێن ــان ل 1918(ش وازی

جەنگــە تەنهــا بــە خەســڵەتە شــەیتانیی 

ڕاڤــە  ســەرمایەداری  شــەڕانگێزەکەی  و 

ــچ شــتێکی  ــۆ هی ــەوە ب ــێ گەڕان بکــەن بەب

دیکــە، ئەمــەش چارەســەرەکەی بریتییــە 

لەکارخســتنی  و  کۆتاییهێنــان  بــە  لەمــە: 

کۆتاییــان  جەنگەکانیــش  ســەرمایەداری، 

ــاو  ــە ن ــڕۆدا چۆت ــە لەم ــەم ڕاڤەی ــت. ئ دێ

بازنــەی لەبیرچوونــەوەوە، بەجۆرێــک نــەوە 

شۆڕشــگێڕە هاوچەرخــەکان گرنگییەکی زۆر 

ــادەن، لەودەمــەی  ــەکان ن ــە مرۆیی ــە زیان ب

ــاڵی  ــەری س ــە دەوروب ــەردا و ل ــە بەرامب ل

پاڵــی  جەنگــەکان،  لــە  تــرس  1920دا، 

بــە زۆر کەســەوە نــا بــەرەو مارکســیزم. 

مارکســیزم  بــەرەو  هاتنیشــیان  هــۆکاری 

ــی  ــارای چاکبوون ــەری هاتنەئ ــۆی ئەگ بەه

ــک  ــدەی باوەڕێ ــوو، هێن ــی نەب کۆمەاڵیەتی

ــاندنەوەی  ــە هەڵوەش ــوو ب ــە پێیواب ــوو ک ب

ســەرمایەداری بــەرەو جیهانێکــی خاڵیــی 

لــە جەنــگ دەڕۆیــن.

لــەم دیدگایــەوە ملمانــێ نەتەوایەتییــەکان 

ڕووتــن،  ئایدۆلۆژیــی  دیاردەیەکــی 

ــتە  ــار و بەرجەس ــتێکی دی ــچ ش ــەر هی لەس

دانەمــەزراون، ڕاســتییەکەی شــێوێندراوە، 

چینایەتییەکانــە  ملمانــێ  بەرامبــەری 

بەرژەوەنــدی  تۆڕێــک  ڕووبــەڕووی  و 

بــۆ  نابێتــەوە  دیاریکــراو  خواســتی  و 

پەیوەندییەکانــی  لەنــاو  خەڵــک  دانانــی 
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بــە  دیدگایــەوە،  لــەم  بەرهەمهێنانــدا. 

ــی  ــت بەرژەوەندی ــت و نابێ ــی، ناکرێ کورتی

ــە  و خواســتە ڕاســتەقینە و ڕەســەنەکان ببن

لەنێــوان  نەگونجــان  و  مایــەی جیــاوازی 

ئەندامانــی یــەک چینــدا لەنــاو نەتــەوە 

ئــەو  ئەگــەر  بەتایبــەت  جیاجیاکانــدا، 

ــەوە و باســەکەیە،  ــی لێکۆڵین ــەی بابەت چین

ــە  ــەبارەت ب ــت. س ــاوە بێ ــی چەوس چینێک

چینــی بااڵدەســت، ئــەم لقــە لــە مارکســیزم 

ــە  ــوازیی ل ــە ڕادەکان پێش ــەک ل ــە ڕادەی ب

ــدا  ــە بەرژەوەندییەکان ــی ل ــی جیاوازی بوون

چینــەی  بــەو  ســەبارەت  بــەاڵم  دەکات. 

کەوتۆتــە ژێــر زەبــری چەوســاندنەوەوە، 

بەتایبــەت چینــی کرێــکار، هیــچ هۆکارێــک 

بــۆ بەرژەوەندییــە  نییــە مبانگەڕێنێتــەوە 

دژایەتییەکــی  هــەر  لێکجیــاوازەکان. 

جێگەیــەک  هــەر  لــە  کرێــکار  چینــی 

چینــە  هەمــوو  دژایەتیکردنــی  بێــت، 

ــێوەیەش.  ــەو ش ــەر ب ــە، و ه کرێکارییەکان

بێگومــان رسوشــتییە کــەس بــاوەڕ بــەوە 

کــە  نــەکات  ئــەوە  خەیاڵــی  و  نــەکات 

کۆمەڵــە خەڵکێــک بەهــۆی ملمانێــی نێوان 

خۆیانــەوە لــە ســتەمی چەوســاندنەوەی 

ــە  ــووە. لێرەوەی ــان ب ــەرمایەداری ڕزگاری س

کــە ئەوانــەی باوەڕیــان بــەم بیروبۆچوونانە 

هەیــە، هەوڵێکــی نەپســاوەیان داوە بــۆ 

ــۆ  ــی ب ــی ئیتنی-نەتەوەی ــەوەی ناکۆکی گێڕان

ناکۆکیــی نێــوان چینــەکان.

هەندێکیــان ئــەو ڕەخنەیەیــان هێناوەتــەوە 

پێــش کــە مــن لــە پێشــەکییەکەمدا بــۆ 

کتێبەکــەی )ئەبراهــام لیــۆن( بــە نــاوی 

پرســی  بــۆ  ماتریالیســتیی  »ڕوانگەیەکــی 

جولەکــە« ئاڕاســتەی خواســتی نووســەرم 

کــردووە بــۆ گێڕانــەوەی مێــژووی جولەکــە 

لــە  کێشــەیەک  لــە  کورتکردنــەوەی  و 

لــە  چینــەکان،  ملمانێــی  کێشــەکانی 

ــەوە ، هەروەهــا  ڕێگــەی تیــۆری گەل-چینـ

ــم  ــتەی گریامنەکەی ــەی ئاڕاس ــەو ڕەخنەی ئ

گەلێــک  گریامنەیەکــی  کــە  کــردووە، 

بەربــاڵوە و دەڵێــت هەمــوو چارەســەرێک 

هــاوکات  چینــەکان،  ئاســتی  لەســەر 

چارەسەریشــە بــۆ کێشــە نەتەوەییــەکان. 

ــۆم  ــە بەخ ــەوە ڕێگ ــێکە بەهۆی ــە پرس ئەم

ــدا  ــەم، لێرەش ــاوەڕی پێنەک ــەواو ب دەدام ت

ئیسڕائیل-فەڵەســتین  پرســی  بــە  ئامــاژە 

دەکــەم .

هەڵســەنگاندنی  ســەر  دێمــە  ئێســتا 

ڕەخنەکــەی خــۆم بــۆ ئــەو تێزانــە. لــەو 

ئــەو  بــۆ  مارکــس  ڕوانگــەی  بــاوەڕەدام 

چینــەکان  ملمانێــی  مەزنــەی  گرنگییــە 

بەرئەنجامێکــی  هەیەتــی،  مێــژوودا  لــە 

کۆتاییــە لــە زانســتی گۆڕانــە بەردەوامــە 

ــەاڵم  ــیۆلۆژیادا. ب ــەکان و سۆس کۆمەاڵیەتیی

ئــەوە  لــە الیەکــی دیکەشــەوە هەرگیــز 

چینــەکان  ملمانێــی  کــە  یەکانەبۆتــەوە 

ــی سەردەکێشــێت  هەمیشــە و بەبەردەوامی

بــە  تێــزەش  ئــەو  پێشــکەوتن.  بــەرەو 

ــەن مارکســیزمی  ــی لەالی شــێوەیەکی تایبەت

پێــدراوە،  گەشــەی  بەئایدۆلۆژیکــراوەوە 

ستالینیســتی.  مارکســیزمی  بەتایبــەت 

نووســینێکی  ڕۆژێــک  چەنــد  پێــش 

ســاڵی 1877ی مارکســم خوێنــدەوە، کــە 

وەاڵمــە بــۆ یەکێــک لــە الیەنگرانــی بــە 

وتارێکــی  کــە  )میخایلۆڤســکی(،  نــاوی 

ــارەی مارکسیســتبوونی خــۆی  ــدی دەرب تون

ــتییەکانی  ــزە مارکسیس ــدا تێ ــیبوو، تێی نووس

گشــتاندبوو بــە ئامانجــی جێبەجێکردنــی 

پەرەســەندنی ڕوســیادا. مارکــس  بەســەر 

تووشــی شــۆکێکی گــەورە بــووە بــەم وتــارە 

کــە لــە گۆڤارێکــی ڕوســیدا باڵوبووبــووەوە، 

گۆڤارەکــە  باڵوکــەرەوەی  بــۆ  نامەیــەک 

ــەی  ــە جێگ ــە ناگات ــەاڵم نامەک ــت، ب دەنێرێ

ئەنگڵــس  خــۆی، دوای مەرگــی مارکــس، 

مارکــس  باڵودەکاتــەوە.  نامەیــە  ئــەم 

لــەو نامەیــەدا بــە دیاریکراویــی دەڵێــت 

»تاکــە  دەخوازێــت  )میخایلۆڤســکی( 

بەســەر  فەلســەفیی-مێژوویی«  تیۆرێکــی 

جێبەجێبــکات،  بارودۆخەکانــدا  هەمــوو 

ــدان و ویســتی  کــە ئەمــەش جێگــەی هەوڵ

مارکــس نەبــووە. مارکــس لــەم بارەیــەوە 

ــن  ــە دوایی ــە ل ــەوە ک ــەک دەهێنێت منوونەی

ڕۆمانییــدا  ئیمپراتۆریەتــی  ڕۆژەکانــی 

ڕوویــداوە؛ لــە ئەنجامــی ملمانێــی چینەکان 

لەالیــەک  ڕۆمانییــدا،  کۆمەڵگــەی  لەنــاو 

ــە  ــە ڕەنگ ــوون، ک ــازاد هەب ــی ئ جەماوەرێک

لــە بارودۆخێکــی دیکــەدا ببنــە پرۆلیتاریــای 

کرێگرتــە، لــە الیەکــی دیکــەش خــاوەن 

ســامان و ســەرمایە گــەورەکان هەبــوون. 

گریامنانــەن  ئــەو  ئەمــە  بەدیاریکــراوی 

کــە )مارکــس( لــە کتێبــی »ســەرمایە«دا 
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کۆمەڵگــەی  دەســتپێکی  بنەمــای  وەک 

ــەش  ــداون. ئەم ــاژەی پێ ــەرمایەداری ئام س

ــای  ــە ئەوروپ ــە ل ــە ک ــەو دۆخەی ــان ئ هەم

هــەردوو ســەدەی پانــزە و شــانزەدا ڕوویــدا، 

بــەاڵم هەرگیــز لــە ڕۆمــادا ڕووینــەدا. بەڵکــو 

لــە ڕۆمــادا ئــەو پرۆلیتاریایــەی ئامــاژەی 

پێکــرا، بوونــە جەماوەرێکــی پەرشــوباڵو، 

ــێرکەوە  ــەی س ــە گەم ــدەدان و ب ــان پێ نانی

بەرامبەریشــدا  لــە  دەکــردن،  ســەرقاڵیان 

دەوڵەمەنــدەکان پــارە و ســامانی خۆیــان 

لــە هەمــوو شــتێکدا خەرجدەکــرد، جگــە لــە 

ــە  ــە جگ ــرێ، ئەم ــە ک ــزی کار ب ــی هێ کڕین

لــەوەی بــە هیــچ جۆرێــک لــە پــڕۆژەی 

ــان  ــەرمایەدارییدا خەرجی ــی س بەرهەمهێنان

نەدەکــرد.

بەڵگەیــەک  هیــچ  ناتوانرێــت  هــاوکات 

کــە  بخرێتــەڕوو  ئــەوە  لەســەر 

ــە  ــەی گوای ــی –بەوپێی ــەی فیودالی کۆمەڵگ

کۆمەڵگەیەکــی پێشــکەوتووتر بــووە لــە 

ئەمــەش  کــە  کۆیلەداریــی،  کۆمەڵگــەی 

ســەملاندنە-  بــە  پێویســتی  بۆخــۆی 

بەرئەنجامــی ملمانێــی چینــەکان بــووە 

کەواتــە  دێرینەکانــدا.  ســەردەمە  لــە 

یەکانەبۆتــەوە کــە ملمانێــی چینــەکان 

سەردەکێشــێت  بــەردەوام  و  هەمیشــە 

پێشــکەوتن. بــەرەو 

ــەوە  ــەوە یەکابۆت ــەردا ئ ــە بەرامب ــەاڵم ل ب

دیاردەیەکــی  ]ملمانێــی چینــەکان[  کــە 

ســەرکۆنەکردنی  و  هەیــە  و  جێگیــرە 

وەک  ناگۆڕێــت،  مەســەلەکە  لــە  هیــچ 

ئایدۆلۆژییــە  دامــەزراوە  لەنــاو  ئــەوەی 

بۆرژوازییەکانــدا هەیــە، بــۆ منوونــە کڵێســا، 

دوور  ســاڵی  چەندیــن  بەدرێژایــی  کــە 

دواییانــە  بــەم  –کــە  پێیوابــوو  درێــژ  و 

چــووە-  پوکانــەوە  بــەرەو  نەریتــە  ئــەم 

بــەرز  دەنگــی  بــە  بەســە  هێنــدە  کــە 

ــێ بەاڵیەکــی  ــت »ملمان ــکات و بڵێ هاوارب

ئاشــتەوایی  و  لێکتێگەیشــن  گەورەیــە، 

دواتــر  هەتاوەکــو  باشــرە«،  گەلێــک 

خــودی ملمانێــی چینــەکان ئــەم دەنگــەی 

بێدەنــگ کــرد. لێــرەدا حــەق و ڕاســتی 

الیەنگــری مارکــس دەبــن بەدڵنیاییــەوە، 

ــە  ــردن ل ــکرن و خۆکەڕک ــودی پەردەپۆش خ

ملمانێــی چینایەتــی، ســراتیژێکە لەنــاو 

ملمانێیــەدا. ئــەم 

لە ڕاستەوە: کالود النزمان - ژان دانیاڵ - ئەلین فینکیلکراوت - بۆڤوار - فوکۆ - پیێر نۆرا - ڕۆدنسۆن )1982( 
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–وەک  یەکاکەرەوەیــە  شــتێکی  ئــەوەی 

پێموایــە  و  وەهایــە،  بــاوەڕی  مارکــس 

ئێمــەش هەموومــان هەمــان بۆچوومنــان 

هەیــە- ئەوەیــە کــە کۆمەڵگــەی بــۆرژوازی 

ملمانێــی  کۆتایــی  لــە  نییــە  گوزارشــت 

بەرژەوەندیــی  لــە  ئــەوەی  چینــەکان، 

ــی  ــە بەرژەوەندی ــت ل ــە بێ ــەم کۆمەڵگەی ئ

گشــتیی نییــە. ئــەوەش دەڵێــم مارکــس، 

زەینێکــی  بلیمەتییەکــەی  وێــڕای  کــە 

لــەو  لــە ئایدۆلۆژیــای هەبــووە،  نزیــک 

کۆمەڵگــەی  کــە  نەبــووە  بــاوەڕەدا 

هاوشــێوەی  بەدەوڵەتیکــراو،  ئابووریــی 

کۆمەڵگــەی بۆرژوازیــی، کۆتایــی ملمانێــی 

زۆربەتــان  ڕەنگــە  نەبێــت.  چینــەکان 

ئەمــە  بــەاڵم  لەگەڵمــدا،  نەبــن  هــاوڕا 

ئایدیاکانــی  پێموایــە  منــە.  بۆچوونــی 

مارکــس دەســتکەوتێکی بەردەوامــن بــۆ 

سۆســیۆلۆژیا، بــەاڵم دەگونجێــت فــراوان 

بەپێــی  بەدیاریکــراوی  ئــەوەش  بکرێــن، 

خــۆی. میتۆدۆلۆژییەکــەی  و  ئاڕاســتە 

کــە  بگەڕێیــن  ئــەوەدا  بــەدوای  گــەر 

ملمانێــی چینــەکان لــە واقیعــدا چــۆن 

ڕوودەدات، تاقیکردنەوەکەمــان لەبــەردەم 

کــە  ببینیــن  هەتاوەکــو  خۆماندایــە، 

منداڵدانــی  لەنــاو  چینــەکان  ملمانێــی 

کۆمەڵــە یەکەیەکــی جیــاوازدا ڕوودەدات: 

و  ڕەچەڵــەک  دەوڵەتــەکان،  نەتــەوەکان، 

ــتییە  ــتێکی رسوش ــد. ش ــەکان و ...هت ئیتنیک

کــە ڕەوت و ئاڕاســتەی هاوشــێوە هەبــن 

ئــەوەی  وەک  ملمانێکانــدا،  لەنێــوان 

دەبیرنێــت،  هاوچەرخــدا  ئەوروپــای  لــە 

ــان  ــە هەم ــە ب ــوێنەکانی دیک ــە ش ــەاڵم ل ب

لــە  ڕەنگــە  نییــە،  بەرچــاو  ڕوونیــی 

ســەردەمەکانی دیکــەش ناڕوونــر بێــت. 

ئینتەرناســیۆناڵ  و  پەیوەندیــی  و  هێــڵ 

ــەم،  ــیۆنالی یەک ــش ئینتەرناس ــوون . پێ هەب

دونیــا  بــە  چــاوی   1867 ســاڵی  کــە 

ئینتەرناســیۆنالی  چەندیــن  هەڵهێنــاوە، 

دیکــە هەبــوون، ئەگەرچــی لــە فۆڕمــی کاڵ 

و کرچیشــدا بووبــن. هەروەهــا لــە مێــژوودا 

ئیتنــی  یەکــە  ئــەو  لەنێــوان  ملمانــێ 

ئەمــەش  هەبــووە،  نەتەوەییانەشــدا  و 

کــە  هەڵنەگــرە.  گومــان  شــتی  هەمــان 

ئــەم ملمانێیانــە ناکرێــت کورتبکرێنــەوە 

و بگەڕێندرێنــەوە بــۆ ملمانێــی چینــەکان.

و  هاوســازیی  هیــچ  چــۆن  هــەروەک 

نییــە  پێشــوەخت  پێکەوەگونجانێکــی 

لەنێــوان چینەکانــدا، بــە هەمــان شــێوەش، 

و  هاوســازیی  هیــچ  مــن،  بــاوەڕی  بــە 

لەنێــوان  پێشــوەخت  پێکەوەگونجانێکــی 

هــەروەک  نییــە،  ئیتینیکییەکانــدا  یەکــە 

چــۆن لەنێــوان یەکــە )ئیتنی-نەتەوەیــی، 

نەتــەوەکان و ئومەتــەکان و ...هتد(یشــدا 

نییــە. مــن ئــەوە هەژمــار ناکــەم کــە ئەگــەر 

ئاســتێکی  لەســەر  ئەمــڕۆ،  هەتاوەکــو 

پێودانگەکانــی  بەپێــی  و  عەقاڵنیــی 

هۆکارگەلێــک  زانســتیی،  بەڵگەســازیی 

بــەوە  بــاوەڕ  هەتاوەکــو  هاتبنەپێــش 

بکرێــت کــە هەمــوو ناکۆکییەکــی دەرەکیی 

بــۆ منوونــە، بەســراوەتەوە بــە ناکۆکییــە 

لەو باوەڕەدام 
ڕوانگەی مارکس بۆ 
ئەو گرنگییە مەزنەی 
ملمالنێی چینەکان 
لە مێژوودا هەیەتی، 
بەرئەنجامێکی 
کۆتاییە لە زانستی 
گۆڕانە بەردەوامە 
کۆمەاڵیەتییەکان و 
سۆسیۆلۆژیادا
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ناوخۆییــەکان. هــەروەک چــۆن پاســاوی 

هەتاوەکــو  پێشکەشــنەکراوە  پێویســت 

ــتنی  ــە نەهێش ــتبێت ک ــاوەڕە دروس ــەو ب ئ

ــەی  ــەو گریامنەی ــەکان، ب ــێ ناوخۆیی ملمان

کــە ڕەنگــە زۆرێــک لــە ئێــوە لــەو بــاوەڕەدا 

بــۆ  سەردەکێشــێت  بەدڵنیاییــەوە  بــن، 

نەهێشــتنی ملمانــێ دەرەکییــەکان. مــن 

لــەو بــاوەڕەدام ئامــاژەکان پێچەوانەکەیامن 

پێدەڵێــن.

بــۆ  نییــە  ناچارکــەر  هۆکارێکــی  هیــچ 

نێــوان  ناکۆکیــی  بــەوەی  باوەڕهێنــان 

ئیتنــی- فۆڕماســیۆنە  و  نەتــەوەکان 

قەومییــەکان، بنەمایەکــی ماتریاڵییــان نییــە، 

ئایدۆلــۆژی.  تــەواو  بنەمایەکــی  نــەوەک 

شــتێک  هەمــوو  بەپێچەوانــەوە،  بەڵکــو 

لەســەر ئــەو باوەڕەیــە کــە ملمانــێ –وەک 

ــی  ــم ملمانێیەک ــی دەڕوان ــن لێ ــەوەی م ئ

بەدەســتهێنانی  لەپێنــاو  هەتاهەتاییــە- 

زۆرتریــن ژمــارەی خەڵــک و موڵــک، بــە 

شــێوەیەکی ســتوونیی –ئەگــەر دەربڕینەکە 

و  چینــەکان  لەنێــوان  بێــت-  دروســت 

ــا  ــادات، تەنه ــدا ڕوون ــژەکان و یەکەکان توێ

ــەک  ــەوە و ی ــەک نەت ــی ی ــو منداڵدان لەنێ

بــە  بەڵکــو  قەومــدا،  یــەک  و  ئیتنیــک 

شــێوەیەکی ئاســۆییش لەنێــو کیانــە ئیتنــی-

ڕوودەدات. نەتەوەییەکانــدا 

بەســتەرێک  و  هێــڵ  چەنــد  ئاســاییە 

ملمانێیــەدا  جــۆرە  دوو  ئــەم  لەنیــوان 

ــەوەی جێگــەی  ــەاڵم ئ ــت. ب ــان هەبێ بوونی

مشــتومڕ نییــە بــۆ منوونــە، ئەوەیــە کــە 

ســنووری  بەشــەکیی  شــێوەیەکی  بــە 

ئاســتی  بــە  ببەســرێتەوە  یەکانــە  ئــەو 

ــان  ــتە بەرهەمهێن ــەوە. پێویس بەرهەمهێنان

–کــە  دیاریکــراو  ئاســتێکی  بگاتــە 

بەرهەمهێنانیــش بــە شــێوەیەکی بەشــەکیی 

چینەکانــەوە-  بونیــادی  بــە  پەیوەســتە 

بەرفراوانــر  زۆر  یەکــەی  هەتاوەکــو 

ــری هــۆز  ــەی پێشــوو دروســتبن، لەب لەوان

و خێــڵ و عەشــیرەت بــۆ منوونــە، نەتــەوە و 

دروســتبن. ئومــەت  و  ئیتنیــک 

مشــتومڕ  جێگــەی  ئــەوەش  هەروەهــا 

ــەک  ــە ی ــا ل ــە تەنه ــە پەیوەندییەک ــە ک نیی

ــە دابەشــبوون  ــن پێموای ــە. م ــەوە نیی الیەن

...هتــد،  و  توێــژەکان  و  چینــەکان  بــۆ 

ــەوە،  ــارەی یەکەکان ــە قەب ــراوەتەوە ب بەس

هەندێــک جــار چینــەکان و توێژەکانیــش 

ئــەم  نێــوان  ملمانێــی  ئەنجامــی  لــە 

یەکانــەوە دروســتدەبن. خــودی )ئەنگڵــس(

لەســەر  دۆرینــگ«دا  »ئەنتــی  لــە  یــش 

ــەوڵ دەدات  ــک ه ــتاوە، کاتێ ــە ڕاوەس ئەم

بیســەملێنێت کــە لەپێــش مێــژووی پێکهاتنی 

چینەکانــدا دوو ڕێگە هەبــووە: ڕێگەیەکیان 

بــەو بارودۆخــە وەزیفییانــەدا تێدەپەڕێــت 

بارودۆخێکــی  بــۆ  وەردەچەرخێــت  کــە 

نــاوازە و پێشــکەوتووتر لــە بارودۆخەکانــی 

دیکــە، ڕێگــەی دووەمیــش زۆر بــە ســادەیی 

ڕێگــەی  جەنــگ،  ڕێگــەی  لــە  بریتییــە 

داگیرکاریــی و دەستبەســەرداگرن، کاتێــک 

هۆزێــک یاخــود ئیتنیکێــک یەکێکــی دیکــە 

دەبێتــە چینــی  بــەوەش  و  داگیــردەکات 

لــەم  نــوێ.  ئومەتێکــی  نــاو  بااڵدەســتی 

ــان  ــەی )ڕواندا-بۆرۆندی(م ــەوە منوون بارەی

ــبوونی  ــدا دابەش ــەک کات ــە ی ــە ل ــە، ک هەی

بەســەردا  کۆمەاڵیەتیــی  و  ئیتنــی 

ملمانێکــە  هەمــوو  بەرەیــەک  هاتــووە. 

ــۆ و وەک  ــی ناوخ ــۆ ملمانێ ــەوە ب دەگێڕێت

ــوە  ــێ دەرەکییەکــەی پێ پاشــکۆیەک ملمان

دەبەســتێتەوە، لــە چەندیــن منوونــەی کــۆن 

ــەم حاڵەتەمــان کــردووە  ــی ئ ــدا تێبین و نوێ

)ئەمــە لــە شــارە گریکییــەکان ڕوویــدا، 

ــان لەگــەڵ  کاتێــک ئەرســتۆکراتەکان ناپاکیی

شــارەکەدا کــرد، لەبەرئــەوەی دوژمنەکــە 

ــەش  ــی دیک ــوو(، بەرەیەک ــی ب ئەرستۆکراس

بــۆ  دەگێڕێتــەوە  ملمانێکــە  هەمــوو 

ملمانێــی دەرەکــی و لــە ئاســت پێکدادانــە 

ــوو  ــت. هەم ــگ دەبێ ــدا بێدەن ناوخۆییەکان

ئەمانــە پەیوەســن بــە دۆخــە ناوخۆیــی 

ڕوانگــە  لــە  هــەم  دەرەکییەکــەوە،  و 

ڕوانگــە  لــە  هــەم  بونیادگەرییەکــەوە، 

 .)circumstantial( دۆخئامێزەکــەوە 

ــە  ــوازی و بانگەش ــت، داخ ــک بێ هەرچۆنێ

بــۆ یەکێتیــی نەتەوەیــی لــە زۆر بــاردا، 

کاریگەرییەکــی گــەورەی هەیــە.

ــەم  ــە ل ــزەم ک ــەو تێ ــەواوی دژ ب ــن بەت م

ســەرەکی  هێزێکــی  وەک  ڕۆژانــەدا 

بۆنــی  هەڵگــری  کــە  باڵودەکرێتــەوە، 

جیهانــی  لــە  بەتایبــەت  ناســیۆنالیزمە، 

جــار  هەندێــک  تێــزەی  ئــەو  ســێدا، 

ناســیۆنالیتاریزم  پێیدەگوترێــت 

مەبەســت  ئەگــەر   .  )nationalitarism(
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ملمانێــی  هەژموونــی  و  زاڵبــوون  لێــی 

خەبــات  قۆناغــی  لــە  بێــت  چینایەتــی 

ــێ،  ــی س ــە جیهان ــەربەخۆییدا ل ــاو س لەپێن

نییــە.  کێشــە  و  پەســەندە  تــەواو  ئــەوا 

بــەاڵم ئــەم تێــزەش، فاکتەرەکانــی ملمانێــی 

ــت،  ــدەکات و وەالدەنێ ــی فەرامۆش ناوخۆی

و  دەکات  فــراوان  قۆناغــە  ئــەو  بەڵکــو 

ــە  ــدا ک ــی هاوبەش ــوەی کارێک ــە چوارچێ ل

یاخــود  ئاوەدانکردنــەوە  پێیدەگوترێــت 

هەتاوەکــو  نەتەوەیــی،  بونیادنانــەوەی 

دوای قۆناغــی ســەربەخۆییش ئــەم چەمکــە 

ــەم  ــی ل ــە کارێک ــە پێموای ــێت، ک ڕادەکێش

ــێوەیەکی بەشــەکیی  ــە ش ــا ب ــێوەیە تەنه ش

ــت. هــاوکات جــۆرە پیرۆزکــردن  قبوڵدەکرێ

ــە؛  ــتەیە هەی ــەم ئاڕاس ــی ئ و جێگیرکردنێک

هەندێــک  لێهاتــووە  وەهــای  تەنانــەت 

ــیۆنالیزمی  ــە ناس ــاوەڕەدان ک ــەو ب ــەس ل ک

الوازەکان، واتــە ناســیۆنالیزمی جیهانی ســێ، 

هەرگیــز ڕۆژێــک لــە ڕۆژان ناتوانێــت ببێتــە 

ســتەمکار، کــە ئەمــەش شــتێکی ڕەتکــراوە و 

قبــوڵ نەکــراوە. تەنانــەت کەســانێک هــەن 

ــچ  ــە هی ــەدەکەن ک ــتەیەدا قس ــەو ئاڕاس ب

بــۆ خســتنەڕووی کێشــە  نییــە  بوارێــک 

ــی  ــۆ ماوەیەک ــەم ب ــی ک ــەکان، الن ناوخۆیی

درێــژ ئــەم دەرگایــە داخــراوە، کــە ئەویــش 

بونیادنانــی  و  ئاوەدانکردنــەوە  قۆناغــی 

نەتەوەییــە، کــە پێشــر باســامنکرد.

وێــڕای هەمــوو ئەوانــەش، مــن لەالیــەک دژ 

ــة  ــتی )نزع ــی ناسیۆنالیس ــەر مەیلێک ــە ه ب

ناسیۆنالیتاریســتییم  یاخــود  القومیــة( 

ــوو  ــە هەم ــە و ل ــە هەمیش ــة( ک )القومانی

بــوار و ســاتێکدا دەربــارەی هەژموونــی 

لــە  دەدوێــت،  نەتەوەیــی  ملمانێــی 

هەمــان کاتیشــدا دژ بــە کورتکردنــەوە و 

ملمانێیەکــی  هەمــوو  بچوککردنــەوەی 

ملمانێکانــی  گشــت  و  کۆمەاڵیەتــی 

ــی  ــۆ ملمانێ ــا ب ــم تەنه ــوان کۆمەڵگەکان نێ

نێــوان چینــەکان. پــاش کەمێکــی دیکــە 

دەستنیشــانکردنی  بــۆ  دەگەڕێمــەوە 

هەندێــک خاڵــی دیکــە.

ئێرنست مەندڵ:

1: چەند تێبینییەکی بەرایی

ســەرەتا دەمەوێــت هەندێــک تێبینیی کورت 

و پوخــت دەربــارەی هەندێــک لــەو کێشــانە 

ــە  ــۆن( ل ــیم ڕۆدنس ــە )ماکس ــەڕوو ک بخەم

میانــەی قســەکانیدا وروژاندنــی. کاتێــک 

لەســەر خاڵێــک ڕادەوەســتین کــە گشــتاندن 

ئــەو  تێپەڕاندبێــت،  ئەبســراکتیزەکرنی  و 

خاڵــەی ڕۆدنســۆن خــۆی خســتۆتە ســەری، 

ــی  ــت ملمانێ ــاوەڕەی دەڵێ ــەو ب ــە ئ پێموای

چینــەکان ناتوانێــت ڕاڤــەی هەمــوو مێــژوو 

باوەڕێکــی  دەبێتــە  وردەوردە  بــکات، 

قەناعەتپێنەکــەر. کاتێــک لەالیــەک جەخــت 

دەرەکییــەکان  فاکتــەرە  هەژموونــی  لــە 

لــە  و  دیکــەش  الیەکــی  لــە  دەکاتــەوە، 

دەمێکــی دیکەشــدا جەخــت لــە هەژموونی 

دەکاتــەوە،  ناوخۆییــەکان  فاکتــەرە 

پێشــکەش  وەاڵمێــک  لەڕاســتیدا  ئــەوا 

دەخاتــەڕوو.  پرســیارێک  بەڵکــو  نــاکات، 

ناکرێت و نابێت 
بەرژەوەندیی و 
خواستە ڕاستەقینە 
و ڕەسەنەکان ببنە 
مایەی جیاوازی و 
نەگونجان لەنێوان 
ئەندامانی یەک 
چیندا لەناو نەتەوە 
جیاجیاکاندا، 
بەتایبەت ئەگەر 
ئەو چینەی بابەتی 
لێکۆڵینەوە و 
باسەکەیە، چینێکی 
چەوساوە بێت
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بێگومــان، ئــەم فۆرمولەیــە پرســیارگەلێک 

ــدا  ــک کات ــە هەندێ ــت: بۆچــی ل دەوروژێنێ

هەژموونیــان  دەرەکییــەکان  فاکتــەرە 

هەیــە؟ ئایــا ئــەم هەژموونەیــان بەهــۆی 

ڕاســتەقینەکانەوە  بەرژەوەندییــە 

وەاڵمەکــە  ئەگــەر  بەدەســتهێناوە، 

بەرژەوەندییانــە  ئــەو  کەواتــە  بەڵێیــە، 

هەژموونەیــان  ئــەو  یاخــود  چیــن؟ 

ئایدۆلۆژییەکانــەوە  نامۆبوونــە  بەهــۆی 

بەدەســتهێناوە، بەوپێیــەی هەندێــک لــە 

نییــە  هۆشــیار  کۆمەاڵیەتییــەکان  چینــە 

بــە بەرژەوەندییەکانــی خــۆی، یــان بــەو 

هۆیــەوە کــە گاپێــک کەوتۆتــە نێــوان خــۆی 

بەرژەوەندییەکانــی؟  بــە  هۆشــیاربوون  و 

چییــە؟  نامۆبوونــە  ئــەم  بنەمــای  بــەاڵم 

ــەی  ــە تێبینییەک ــیارانە، ک ــەم پرس ــوو ئ هەم

ماکســیم ڕۆدنســۆن بەســەریاندا تێپەڕیــوە، 

ــەی  ــۆ بناغ ــەوە ب ــیارگەلێکن دەمانگێڕن پرس

چینــەکان. ملمانێــی 

بــۆ  هەوڵێکــە  چینــەکان  ملمانێــی 

ڕاڤەکانــی  ســەرجەم  مێــژوو؛  ڕاڤەکردنــی 

دیکــە ]ی مێــژوو[ بــە نیشــانەیەکی پرســیار 

کۆتاییــن پێدێــت کــە دەمانگێڕێتــەوە بــۆ 

ملمانێــی چینــەکان. مــن دەتوانــم چەندیــن 

منوونــە بهێنمــەوە لــە هەمــان ئاڕاســتەی 

ڕۆدنســۆن(  )ماکســیم  منوونانــەی  ئــەو 

ئامــاژەی پێــدان؛ ئەســڵەن هیــچ پێویســتامن 

ــە شــێوەیەکی پاشەکشــەئامێز  ــە ب ــەوە نیی ب

چاخــی  بــەرەو  دواوە  بــۆ  بگەڕێینــەوە 

ڕۆمانــەکان. دێرینــی 

هاوشــێوەکان  منوونــە  لــە  یەکێــک 

مێــژووی  لــە  دەبینێتــەوە  خــۆی 

ســەدەی  لــە  خۆرهــەاڵت  ئەڵامنیــای 

موڵکانــە  داهاتــی  گۆڕانــی  شــانزەدا. 

هێزێکــی  نەختینەیــی،  داهاتــی  بــۆ 

گــەورەی ڕزگارکــەر بــوو بــۆ جوتیارانــی 

ــک  ــن و تەوژمێ ــاوا، تی ــای خۆرئ ئەوروپ

کۆمەڵگــەی  دروســتبوونی  لــە  بــوو 

ســەرمایەدارییدا. بــەاڵم هــەر هەمــان 

خۆرهــەاڵت،  ئەوروپــای  لــە  دیــاردە 

ئەڵامنیــای  لــە  بەدیاریکراوییــش 

ــی  ــی و کارلێکێک ــەاڵت، کاریگەری خۆره

ــەوێ سەریکێشــا  ــوو. ل ــەی هەب پێچەوان

بــۆ دووبــارە کارکردنــەوە بــە سیســتەمی 

ســێرفەکان )Serfdom( و چەســپاندن و 

ــو ســەرەتای  ــەوەی هەتاوەک دووپاتکردن

ــت  ــۆزدە، ئەمــە خاڵێکــە نابێ ســەدەی ن

لەبــارەی  کاتێکیــش  لەبیرمانبچێــت. 

تونــدەی  دیســپلینە  ئــەو  هــۆکاری 

دەکەیــن،  پرســیار  پروسییەکانیشــەوە 

ــە  ــەم ب ــی ک ــۆرە، الن ــەو ج ــی ل ڕاڤەیەک

شــێوەیەکی بەشــەکی، دەبێــت وەهــا 

زۆرینــەی  کــە  بگەڕێیــن  بەدوایــدا 

ئەڵامنیــا  بەشــەی  ئــەو  دانیشــتوانی 

ــایەی  ــر س ــاڵی 1807 لەژێ ــو س هەتاوەک

سیســتەمی ســێرفدەمدا )کۆیلەداریــی 

نزیکــەی  پــاش  واتــە  ژیــاون،  زەوی( 

لەناوچــوون  لــە  دوای  ســاڵ   400

ــە  ــێرفدەم ل ــی س ــود نیوەلەناوچوون یاخ

ئێمــە. ناوچەکانــی 

چینە خاوەن 
ئیمتیازەکان 

ملمالنێی نەتەوەیی 
گەرم دەکەن و هانی 

دەدەن، بۆئەوەی 
نیگای جەماوەر لە 

ملمالنێی چینایەتی 
وەربگێڕن
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ئایــا بــەم قســەیە ملمانێــی چینەکامنــان لــە 

هــەر ڕاڤــە و شــیکارییەک بەدوورگرتــووە؟ 

چونکــە  نەخێــر!  نییــە  لــەوەدا  گومــان 

هیــچ بوارێــک نییــە هەتاوەکــو ئــەوەی 

لــە ئەڵامنیــای خۆرهــەاڵت و ئەوروپــای 

لەنــاو ڕەوتێکــی  گــوزەراوە،  خۆرهــەاڵت 

ڕاڤــە  وەهــادا  چینایەتیــی  ملمانێــی 

بکەیــن، کــە جیــاواز نەبێــت لــەوەی ئێمــە 

ــە  ــی ئاشــناین، ب ــاوا پێ ــای خۆرئ ــە ئەوروپ ل

ــاو خاوەندارێتییەکــی  ــر لەن مانایەکــی وردت

دیکــەی هەمــان ملمانێــی چینایەتییــدا. 

ئەڵامنیــای  بەرەوپێشــچوونەی  ئــەم 

خۆرهــەاڵت، بەرئەنجامــی پــێ قایمکردنــی 

و  موڵــک  خــاوەن  ئەریستۆکراســیی 

مــاڵ و زەوییــە، ئــەم پــێ قایمکردنــەش 

تێوەگانــی  بەرئەنجامــی  خۆیــەوە  الی 

ــاران، هــاوکات  ــە شــەڕی جوتی ــە ل جوتیاران

کــە  الوازبوونەیــە  ئــەو  بەرئەنجامــی 

ــۆڕ و وەرچەرخــان  ــی ئاڵوگ بەهــۆی ڕوودان

ــەڕی 30  ــی و ش ــی بازرگان ــی بزاڤ ــە ڕەوت ل

شارنشــیندا  بۆرژوازیــی  بەســەر  ســاڵەدا 

ــچوونێکی  ــێوەیە بەرەوپێش ــەم ش ــات. ب ه

ــەوە  ــتقیم( دەمانگێڕێت ــر مس ــت )غی ناڕاس

بــۆ شــیکارییەک، کــە دواجــار شــیکاریی 

چینەکانــە. ملمانێــی 

ــە وەک وەاڵمێــک  تێبینییەکــی دیکــەم هەی

بــۆ جەختکردنەوەکەی ماکســیم ڕۆدنســۆن، 

بــێ  جەختکردنەوەیەکــی  پێموایــە  کــە 

بــاوەڕی  و  هەڵســەنگاندن  لــە  پاســاوە. 

ئــەودا مارکــس گوتوویەتــی کــە چیــر لــەو 

ئابوورییەکــی  »خــاوەن  کۆمەڵگەیانــەی 

نێــوان  ملمانێــی  بەدەوڵەتیکــراون« 

ــوو  ــش هەم ــاوە )پێ ــی نەم ــەکان بوون چین

لــە  مارکــس  بزانــم  دەمەوێــت  شــتێک 

کوێــدا ئــەم قســەیەی کــردووە(. لەڕاســتیدا 

مارکــس پێچەوانــەی ئــەوەی گوتــووە. ئــەو 

گوتوویەتــی کــە چینــە کۆمەاڵیەتییــەکان 

ملمانێــی  بــەوەش  نەمــاوە،  بوونیــان 

چینــەکان لــە ئابوورییەکــدا نەمــاون کــە 

ــی  ــان خاوەندارێتی ــی بەرهەمهێن ئامڕازەکان

چیــر  و  بەرهەمهێنەرانــە،  هاوبەشــی 

نەمــاوە.  بوونــی  کااڵیــی  بەرهەمهێنانــی 

ئەمــەش تەنهــا ئەنجامێکــی ئەوەیــە کــە لــە 

ڕوویدابــوو. پێشــووتردا 

مارکــس هەرگیــز نەیگوتــووە کــە بۆئــەوەی 

ملمانێــی چینــەکان نەمێنێــت و بپوکێتــەوە 

ئەوەنــدە بەســە کــە دەوڵــەت دەســت 

بەرهەمهێنانــدا  ئامڕازەکانــی  بەســەر 
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بگرێــت: بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەشــدا هەندێــک 

لــە »مارکسیســتەکان« نەیاندەتوانــی ئــەوە 

دەوڵــەت  بوونــی  کــە  فەرامۆشــبکەن 

ڕێــک و ڕەوان بەڵگەیــە لەســەر بوونــی 

چینــەکان، هــاوکات بوونــی چینەکانیــش 

ملمانێــی  بەردەوامبوونــی  مانــای  بــە 

چینایەتــی دێــت. کاتێــک مارکــس بــاس لــە 

پوکانــەوەی ملمانێــی چینــەکان دەکات، لــە 

جێڕەوتێکــی تــەواو جیــاواز و بارودۆخێکــی 

ئــەم  باوردۆخــەوە  لــەو  جیــاواز  تــەواو 

ــی  ــە یەکێتی ــڕۆ ل ــە ئەم ــەیە دەکات ک قس

ســۆڤیەت یــان ئەوروپــای خۆرهەاڵتــدا پێــی 

ئاشــناین و دەیبینیــن.

2: دیاردەی ناسیۆنالیزم و

ملمالنێی چینایەتی

بابەتــی  بــۆ  بگەڕێینــەوە  ئێســتا  بــا 

پەیوەندییەکانــی  واتــە  دانیشــتنەکەمان: 

ــی  ــیۆنالیزم و ملمانێ ــاردەی ناس ــوان دی نێ

ن چینــەکا

ناســیۆنالیزم  دیــاردەی  یەکــەم:  تێبینیــی 

چینەکانــەوە  ملمانێــی  منداڵدانــی  لــە 

لەدایکبــووە.

)بوونــی دەوڵــەت،  غەدرێکــی گەورەیــە 

گروپــی  و  دەســتە  ئیتنــی،  فۆڕماســیۆنی 

ــارەکان(  ــە و ش ــی کۆمۆن ــۆزەکان، یەکێتی ه

)دیــاردەی  لەگــەڵ  بکەیــن  تێکــەڵ 

ڕۆمانــی،  ئیمپراتۆریەتــی  ناســیۆنالیزم(دا. 

دیکــەی  ئیمپراتۆریەتەکانــی  هاوشــێوەی 

دەرکەوتەیەکــی  ناوەڕاســت،  ســەدەکانی 

لــە  ئینگلتــەرا  نەبــوو.  ناسیۆنالیســتیی 

ســەدەی دوانــزە و ســیانزەدا نەتــەوە نەبوو، 

ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ هۆکارێکــی ڕوون 

ــێکی  ــە بەش ــە ک ــش ئەوەی ــکرا، ئەوی و ئاش

زۆری چینــی بااڵدەســتی ئینگلتــەرا، هێشــتا 

گــەل  لــە زمانــی  بــە زمانێکــی جیــاواز 

فەســڵێکی  و  ئەســڵ  و  دەکــرد  قســەیان 

نۆرماندییانــە  ئــەو  هەبــوو:  جیاوازیــان 

بــوون کــە ئینگلتەرایــان داگیرکردبــووو.

تێــزە مارکسیســتییەکە لەم بارەیــەوە پێیوایە 

چینێکــی  ملمانێــی  ئەنجامــی  نەتــەوە 

بۆرژوازیــی  ئەویــش  کــە  دیاریکــراوە، 

لــە  چینــە  یەکەمیــن  ئەمــە  مۆدێرنــە. 

مێــژوودا کــە نەتەوە دروســتبکات. لــە ڕووە 

ــتدەکات،  ــەوە دروس ــەوە نەت ئابوورییەکەی

چونکــە پێویســتی بــە بازاڕێکــی نەتەوەیــی 

لــەو ڕێگەیــەوە  یەکگرتــووە، هەتاوەکــو 

ــەرمایەداری  ــش س ــتە پێ ــەرجەم بەربەس س

پیشــەیی  و  دەرەبەگایەتــی  نیمچــە  و 

بوونەتــە  کــە  البەرێــت  هەرێمییانــە  و 

ڕێگــر لەســەر ئاڵوگــۆڕ و دەستاودەســتی 

ئامانجــی  بــە  کااڵکان،  ئازادانــەی 

ــەو  ــی ئ ــی و یەکگرتووی ــی یەکێتی زامنکردن

بــازاڕە نەتەوەییانــە. هەروەهــا لــە ڕووە 

نەتــەوە  کولتوورییەکەشــەوە  و  سیاســی 

فۆکــەس  لەبەرئــەوەی  دروســتدەکات، 

ســەروەریی  پڕەنســیپی  ســەر  دەخاتــە 

میللیــی، کــە ئــەم پڕەنســیپەش لێکــدژە 

ــایەتی  ــی پادش ــەرعییەتی حکوم ــەڵ ش لەگ

و خانەدانــەکان و کڵێســا، ئــەوەش لەپێنــاو 

مۆبیلیزەکردنــی جەمــاوەری میللیــی دژ بــە 

بااڵدەســتە دێرینــەکان. چینــە 

لەگــەڵ  هاوشــان  ناســیۆنالیزم  ئایدیــای 

بۆرژوازییــە  دیموکراســییە  شۆڕشــە 

بنەڕەتــەوە  لــە  لەدایکبــوو.  گەورەکانــدا 

ــە  ــوو، وات ــەوە لەدایکب ــەی ئێم ــەم ناوچان ل

)کــە  )فانــدەر(،  بەلژیــکا  ناوچەکانــی 

ڕەنگــە ئەمــەش جێگــەی شــانازی بێــت 

ــادام  ــت(، م ــانازی نەبێ ــەی ش ــود جێگ یاخ

بــۆرژوازی  گــەورەی  شۆڕشــی  یەکەمیــن 

لــە مێــژوودا بریتییــە لــە شۆڕشــی واڵتانــی 

 ،]netherlands[ نزمــەکان  زەوییــە 

ڕاپەڕینــی  لــە  دەبینییــەوە  خــۆی  کــە 

نەتەوەیــی ]ئــەو واڵتانــە[ بەســەر پادشــای 

ــەرەتا  ــە س ــەی ک ــەو ڕاپەڕین ــپانیادا، ئ ئیس

دەســتیپێکرد  فانــدەرەوە  ناوچــەی  لــە 

لــە  بــەاڵم  شکســتیهێنا،  دواتریــش  و 

هۆڵەنــدا ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا و هــەر 

ــی  ــەوەی مۆدێرن ــن نەت ــەوە یەکەمی لەوێش

ــی لەســەر  خــاوەن هۆشــیارییەکی نەتەوەی

دامــەزرا. ســەرمایەداری  ژێرخانێکــی 

ویایەتــە  مــەزن،  بەریتانیــای  پاشــان 

فەڕەنســا  ئەمریــکا،  یەکگرتووەکانــی 

ئیســپانیا،  فەڕەنســیدا،  شۆڕشــی  لەگــەڵ 

ئەڵامنیــا، پۆڵەنــدا و ئیرلەنــدا و ...هتــد، 

دەرکەوتنــی  شــانۆی  بوونــە  هەموویــان 

ــەرجەم  ــە س ــان. ل ــەوەی خۆی ــان نەت هەم

بەرەوپێشــچوونانەدا،  و  پێشــهات  ئــەم 

لەپشــت  ماتریاڵییــەکان  بەرژەوەندییــە 

ــای ڕوون و ئاشــکرای ناســیۆنالیزمەوە  ئایدی
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خــۆی حەشــاردابوو، کــە هیــچ ناڕوونییەکــی 

هەڵنەدەگــرت و قابیلــی دانوســتان نەبــوو.

بــۆرژوازی  خــودی  ئــەوە  بنەچــەدا  لــە 

ــدا،  ــژووی خۆی ــەو ســەردەمەی مێ ــوو ل نەب

بــۆرژوازی  لــە ســەردەمی هێشــتا  واتــە 

شۆڕشــگێڕ و پێشــکەوتووخواز بــوو، کــە 

ــە  ــو ب ــت، بەڵک ــا بێ ــچ و پەن ــی پێ خەریک

شــێوەیەکی گەلێــک ڕوون و بــێ پــەردە 

گوزارشــتی لــە ئامانجەکانــی خــۆی دەکــرد. 

ئەگــەر لێــدوان و نووســینی گرۆندینەکانتان 

خوێندبێتــەوە -کــە یەکێــک بــوون لــە پارتــە 

هــەرە بــۆرژوازی و ناسیۆنالیســتەکان لــە 

یــەک کاتــدا، کــە زۆر زیاتــر لــە ژاکۆبنــەکان 

ئەوانیــش  هــەر  بــوون،  ناسیۆنالیســت 

هانــدەر و دنەدەر بوون بــۆ بەردەوامبوونی 

ــە  ــەر ب ــەکان- ئەگ ــەوەک ژاکۆبن ــگ ن جەن

بخوێنینــەوە  لێدوانانەیــان  ئــەو  وردیــی 

ئــەو هاوبەندییەمــان بــۆ دەردەکەوێــت 

ــە  ــەن ک ــەدا ه ــەو فاکتەران ــوان ئ ــە لەنێ ک

لەگــەڵ  کــردووە،  لەبــارەوە  قســەیان 

ــەی  ــردوون )بەوپێی ــان زیادک ــەی بۆم ئەوان

لــە  و   1790 ســاڵی  لــە  بــاس  ئێمــە 

ــە  ــکەوتووتردا ل ــک پێش ــەردەمێکی گەلێ س

واڵتانــی زەوییــە نزمــەکان لــە ســەدەی 

شــانزەدا، یاخــود ویایەتــە یەکگرتووەکانــی 

ئەمریــکا لــە ســاڵی 1776(. پاڵنەری ســێیەم: 

بازرگانــی،  ڕکابەرییەکــی  و  بەربەرەکانــێ 

کــە بەهۆیــەوە بۆرژوازیــی پیشەســازیی 

کەوتــە  فەڕەنســی  مانیفاکتۆریســتی  

لێکدژییــەوە لەگــەڵ بۆرژوازیــی ئینگلیزیی. 

لــە  ژمارەیــەک  بۆچوونــی  گوێــرەی  بــە 

شۆڕشــی  فەرمییەکانــی  مێژوونووســە 

فەڕەنســی لــەم ســەردەمەی ئێســتاماندا، 

بەتایبــەت قوتابخانــەی )لۆڤیفــرە(، ئــەو 

کێبڕکــێ و بەربەرەکانێیــە ڕۆڵێکــی گەلێــک 

گەورەتــری بینیــوە لــە جەنگەکانــی شــۆڕش 

تەنهــا  جەنگانــە  ئــەم  ئیمپراتۆریــەت.  و 

ــی  ــوان بۆرژوازی ــوون لەنێ ــەک نەب ملمانێی

ــە  ــەواوی دەوڵەت ــەک، و ت ــی لەالی فەڕەنس

ئەوروپییەکانــی دیکــە لەالیەکــی دیکــە، 

ئــەو دەوڵەتانــەی بــە ڕادەیــەک لــە ڕادەکان 

دژ بــە شــۆڕش بــوون، کــە دەســتیانکرد بــە 

بەرگریکــردن لــە ئیمتیازاتــی خانــەدان و 

خاوەندارێتیــی لــە فەڕەنســا.

ئەنجامــی  لــە  نەتــەوە  دووەم:  تێبینیــی 

جۆرییــەوە  چینایەتیــی  ملمانێیەکــی 

لەدایکبــووە، ملمانێــی بــۆرژوازی دژ بــە 

دەرەبــەگ و هێــزە نیمچــە دەرەبەگەکانــی 

ســەرمایەداری پێــش 

پێویســت بــوو پێشــر )بەاڵم کاتەکــە ڕێگەی 

کــە  ڕوونبکەمــەوە  ڕۆڵــە  ئــەو  نــەدام( 

ــی،  ــی پاشــایەتیی ڕەهــا گێڕاویەت حکومڕانی

ڕۆڵــی پێــش ناســیۆنالیزم )بابەتەکــە گەلێــک 

ــەی  ــەر منوون ــت ئەگ ــکرا دەبێ ڕوون و ئاش

فەڕەنســا وەربگریــن: ناســیۆنالیزم بــە مانــا 

ــە  ــادا، ب ــێتیی پادش ــە کەس ــەی ل مۆدێرنەک

منوونــە لویســی چواردەیــەم، بەرجەســتە 

ــێتییەدا  ــەو کەس ــەوەی ل ــو ئ ــت، بەڵک نابێ

ــە  ــت، بریتیی ــتە دەبێ ــە بەرجەس ــە منوون ب

بنەماڵەیــی،  ناســیۆنالیزمی  پێــش  لــە 

گوزارشــتکردنی  ڕادەی  بــە  ئــەوەش 

لــە  ڕەهــا  پادشــایەتیی  حکومڕانیــی 

و  هاوکێشــە  لــە  پێشــوەخت  گۆڕانێکــی 

ــەکان و  ــە خانەدان ــزەکان، وات ــی هێ بااڵنس

بۆرژوازییــەکان(.

لیوایــەک  کاتێــک  ڕوودەدات  چــی 

)پارێزگایــەک( ســەرکەوتن بــۆ دەوڵەتــی 

بــۆرژوازی  شۆڕشــی  بــۆ  بــۆرژوازی، 

دەهێنێــت؟ بێگومــان ملمانێــی چینایەتــی 

دڵخــوازی  جێگــەی  پێنایــەت.  کۆتایــی 

بۆرژوازییــش نییــە کــە ببینێت لەو ئاســتەدا 

کــە  ڕایدەگەیەنــن  هەمــوو  ڕاوەســتاوە. 

دەبێــت ڕاوەســتێت، بــەاڵم ڕاناوەســتێت.

چینــە  ئــەوەی  پــاش  ڕاســتەوخۆ 

ســەرکەوتنی  دوای  شکســتخواردووەکان 

بــۆرژوازی دەســت بــە خەبــات و ملمانێــی 

و  خەبــات  ئــەم  دەکەنــەوە،  خۆیــان 

بــەرەو  وەردەچەرخێــت  ملمانێیــە 

ــە  ــەک ب ــەوە ئاماژەی ــەم بارەی ــەرخان. ل س

دەدەم،  ئەزیزەکانــم  ماویســتە  هــاوڕێ 

بــۆ  ئەوەمــان  پێویســتە  لەبەرئــەوەی 

ــی  ــی بەردەوامبوون ــە بۆچ ــەوە ک ڕوونبکەن

لــە  فیودالیــی  نیمچــە  ئایدۆلۆژیایەکــی 

ژیــان بــە درێژایــی ســەدەی نــۆزدە، نەبــووە 

هاتنــەوەی سیســتەمی  دووبــارە  مایــەی 

ئــەو  کــە  واڵتانــەی  ئــەو  بــۆ  فیودالــی 

ئایدۆلۆژیایــە تێیــدا لــە ترۆپکــی بەهێزیــدا 

بــوو  )لێــرەدا بــە شــێوەیەکی تایبــەت بیــرم 

ــای  ــە ئایدۆلۆژی ــت، ک ــا دەچێ ــۆ فەڕەنس ب

بریتیبــوو  ســەردەمەدا  لــەو  بااڵدەســت 
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ــای  ــی، ئایدۆلۆژی ــای کاتۆلیک ــە ئایدۆلۆژی ل

کاتۆلیکیــی پێــش ســەرمایەداری و پێــش 

بــۆرژوازی و پێــش نیمچــە فیودالــی تــا 

ڕادەیەکــی منوونەیــی، کــە هەتاوەکــو ســاڵی 

ــەرکۆنەکردنی  ــە س ــوو ل ــەردەوام ب 1880 ب

شــۆڕش، کــە بــە درێژایــی ئــەو قۆناغــە 

چینــە  زۆرینــەی  ئایدۆلۆژیــای  وەک 

مابــووەوە(. ناکرێکارییــەکان 

ئایدۆلۆژیــای  مانــەوەی  چــۆن  وەک 

نیمچــە فیودالیــی بــە زیندوویــی نابێتــە 

مایــەی دووبــارە گێڕانــەوەی سیســتەمی 

پادشــایەتی کــۆن لــە ســەدەی نــۆزدەدا، 

مانــەوەی  پێموایــە  شــێوە  هەمــان  بــە 

ئایدۆلۆژیــای بــۆرژوازی و وردەبــۆرژوازی 

ــتنەوە و  ــەدوای دوورخس ــی ل ــە زیندووی ب

بەتەنهــا  ســەرمایەداری،  لەســەرکارالدانی 

مەترســیی  دروســتبوونی  مایــەی  نابێتــە 

بۆئــەوەی  ســەرمایەداری.  گەڕانــەوەی 

زەقببێتــەوە،  بەڕاســتیی  مەترســییە  ئــەم 

پێویســتە بەرژەوەندییــە ماتریاڵییــەکان و 

هێــزە کۆمەاڵیەتییــەکان خاوەنــی هێزێکــی 

پێویســت بــن لــەو بارەیــەوە، هــاوکات 

ــەو  ــاو ئ ــێ لەپێن ــە و ملمان ــە جوڵ کەوتبن

گێڕانــەوەی ســەرمایەدارییەی کــە باســی 

مانــەوەی  تەنهــا  نــەوەک  کــرا،  لێــوە 

یاخــود  ئایدۆلۆژیایــەک  پاشــاموەی 

سیاســەتێک لــە ســەرخان ]ی کۆمەڵگــە[

ــودی  ــەر خ ــەک ه ــن ن ــە وەک دەبین دا، ک

مــاو تســی تۆنــگ )کــە خــۆی گەلێــک 

ئــەم  دەربــارەی  دڕدۆنگــە  و  هەســتیار 

بابەتــە(، النــی کــەم ژمارەیەکــی بێشــوومار 

کەســانەی  ئــەو  و  شــوێنکەوتووان  لــە 

بــۆی. دەگەڕێنــەوە 

گۆڕانــی  و  وەرچەرخــان  لێــرەدا 

پێــش  هێــزە  لــە  دەبینیــن  ملمانێکــە 

ســەرمایەدارییەکانەوە بۆ ئاســتی ســەرخان. 

لــە هەمــان کاتیشــدا چەقــی قورســایی 

دەگوازرێتــەوە  چینــەکان  ملمانێــی 

و  بۆرژوازییــەکان  نێــوان  ملمانێــی  بــۆ 

ماوەیــەدا،  لــەو  هــەر  پرۆلیتاریــاکان. 

بەدیاریکــراوی لــەدوای ســاڵی 1847ـــەوە –

لــە زەمەنێکــی زۆر زوودا، بەڵکــو دەتوانیــن 

بڵێیــن پێــش ســەردەمی خــۆی، لــە ڕوانگــە 

ڕەنگڕێژکــراوە مێژووییەکەیــەوە، کــە دواتــر 

ــینەکانیدا  ــە نووس ــەری- ل ــەوە س دەگەڕێین

پرۆلیتاریــا  کــە  دەکات  لــەوە  بــاس 

پێویستیشــە  نییــە،  نیشــتیامنێکیان 

کرێکارییــدا،  ڕێکخســتنی  هــزری  لەنــاو 

ناسیۆنالیســتی  ئایدیــای  و  ناســیۆنالیزم 

ــی  ــتیی نێونەتەوەی ــش هاوپش ــە پێ نەخرێن

کرێکارانــەوە.

پێشــر گوتــم لەبەرئــەوەی »مانیفێســتی 

مێژوویــی  پڕەنســیپێکی  کۆمۆنیــزم« 

ــتێک  ــتیدا گوزارش ــە لەڕاس ــدووە، ک ڕاگەیان

و  هاوجــووت  هێشــتا  ئــەوکات  بــوو 

هاوســاز نەبــوو لەگــەڵ واقیعی بااڵدەســتدا. 

ــس و  ــە مارک ــتە ک ــتێک ڕاس ــە ئاس ــە ب ئەم

ئەنگڵــس تەنهــا دوای ســاڵێک لــە نووســینی 

نــاو  هەڵخزانــە  خۆیــان  مانیفێســت، 

ــا،  ــە ئەڵامنی ــەوە ل ــی چینایەتیی ملمانێیەک

ملمانێیەکــی  کاتــدا  هەمــان  لــە  کــە 

ڕایانگەیانــد  ئــەوان  بــوو.  نەتەوەییــش 

ــادا،  ــی ئەڵامنی ــاو یەکێتی ــات لەپێن ــە خەب ک

ــی  ــی کۆمارێک ــاو دامەزراندن ــات لەپێن خەب

یەکگرتــووی ئەڵامنیــی و بەشــبەش نەبــوو، 

ئامانجێکــی ســەرەکییە لــە ئامانجەکانــی 

ئــەم  وابــوو  پێیــان   .1848 شۆڕشــی 

ــووری و  ــەڕووی ئاب ــا، ل ــەی ئەڵامنی یەکێتیی

کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییــەوە، بەتایبــەت 

لــە گۆشــەنیگای بزووتنــەوەی کرێــکاران 

ــە  ــتە ل ــەوە، گوزارش ــی چینایەتیی و ملمانێ

بــەرەو پێشــەوە. هەنگاوێکــی مــەزن 

ئێــوە بــاش ئــەو هۆکارانــە دەزانــن کــە 

شۆڕشــی ســاڵی 1848یــان بــە پوکانــەوە 

وەزیفــە  شۆڕشــەی  ئــەو  گەیانــد، 

مێژووییەکــەی بریتیبــوو لــە بەدەســتهێنانی 

شۆڕشــی  مێژووییەکانــی  ئەرکــە 

ــی  ــج واڵت ــە پێن ــۆرژوازی ل ــیی ب دیموکراس

ئەوروپــا، کــە بریتییــن لــە ئەڵامنیــا و ئیتاڵیــا 

)واتــە  پۆڵۆنیــا  و  و هەنگاریــا  نەمســا  و 

ــاو  ــە ن ــەی کەوتبوون ــەو نەتەوان ــان ئ هەم

نەمســایی-هەنگارییەوە،  ئیمپراتۆریەتــی 

هــاوکات درێژبووبوونــەوە بــۆ نــاو بەشــێک 

لــە ئیمپراتۆریەتــی قەیســەریی ڕوســیا(.

لــە  کــە  شــۆڕش،  دژبەرانــی  و  نەیــاران 

ســەرکەوتنیان  1848-1849دا  شــەڕەکانی 

ڕاســپاردەکانی  ناچاربــوون  بەدەســتهێنا، 

ئــەو شۆڕشــە جێبەجێبکــەن. )بســامرک(، 

خانەدانــی  چینــی  بەرجەســتەکەری  کــە 

ــا  ــی ئەڵامنی ــەری یەکێتی ــییە، بەدیهێن پروس
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بــوو، نــەوەک بــۆرژوازی و وردەبــۆرژوازی و 

چینــی کرێــکار. هەمــان دیــاردە تاڕادەیــەک 

لــە ئیتاڵیــا خــۆی دووبــارە کــردەوە، کاتێــک 

ــال  یەکێتیــی ئــەو واڵتــە لەســەر دەســتی ئ

ــات. ــاڤوا( بەدیه ــەی س ــاڤوا )بنەماڵ س

مارکــس لــەو چــەردە مێژووییــەدا ناچاربــوو 

ــە  ــەر، ک ــی بگرێتەب هەڵوێســتێکی پڕاکتیکی

بڕێــک جیاوازیــی هەبــوو لەگــەڵ پڕەنســیپە 

ــی »مانیفێســت«.  گشــتییە ڕاگەیەندراوەکان

»پرۆلیتاریــا  پڕەنســیپی  لەڕاســتیدا 

بەســەر  تەنهــا  نییــە«،  نیشــتیامنێکی 

قۆناغێک/ســەردەمێکدا جێبەجێدەبێــت کــە 

شۆڕشــی بــۆرژوازی بەدیهاتبێــت. ســاڵی 

ڕووبــەڕووی  ئەنگڵــس  و  مارکــس   1848

دۆخێکــی گەشەســەندنی ئاوێتــە بوونــەوە.

بــە دەربڕینێکــی دیکە، پڕۆسێســی شۆڕشــی 

بەرنامــەی  نــاو  چووبــووە  بــەردەوام 

کاری ســەرجەم واڵتــە ئەوروپییەکانــەوە، 

بــۆرژوازی  هێشــتا  کــە  واڵتانــەی  ئــەو 

تێــدا  نەتەوەییــان  یەکێتیــی  نەیتوانیبــوو 

بەدیبهێنێــت، لەبەرئــەوەی بــە شــێوەیەکی 

زیــاد لــە پێویســت دواکەوتــوو لەســەر 

لــەو  دەرکەوتبــوون،  مێــژوو  شــانۆی 

دەمــەی چینــی کرێــکار خەریبــوو ئاســتێکی 

بــاش لــە هێــزی بەدەســتدەهێنا هەتاوەکــو 

ڕۆڵێکــی سیاســیی ســەربەخۆ بگێڕێــت، لەو 

دەمــەی ترســی بــۆرژوازی لــە بەهێزبوونــی 

ــر  ــک بەهێزت پڕۆسێســی شۆڕشــگێڕی، گەلێ

بــوو لــە خواســتی بــۆرژوازی بــۆ بەدیهێنانی 

ــی. ــی نەتەوەی ــی یەکێتی ئەرک

لــەو  بەدیاریکــراوی  بێــت،  هەرچۆنێــک 

ــەدا،  ــەو جێڕەوت ــراوی ل ــەدا و بەدیاریک کات

مارکــس ســاڵی 1850 و بــۆ یەکــەم جــار 

مارکسیســتیدا،  هــزری  مێــژووی  لــە 

بــەردەوام«ی  »شۆڕشــی  دەســتەواژەی 

کــە  ڕایگەیانــد  مارکــس  بەکارهێنــا. 

ــتبکەن  ــا دەس ــی ئەڵامنی ــتە کرێکاران پێویس

لەپێنــاو  خەبــات  پشــتیوانیی  بــە 

ــی  ــە کۆمارێک ــن ب ــی واڵت و گەیش یەکێتی

نابێــت  بــەاڵم  دیموکــرات،  بۆرژوازیــی 

پێبێــت  کۆتایــی  لەوێــدا  خەباتەکەیــان 

ــی  ــیی بۆرژوازی ــی دیموکراس ــە بەدیهێنان ک

شــێوە کاســیکی دەبێتــە واقیــع. بەڵکــو 

لــە خەبــات و  بــن  بــەردەوام  پێویســتە 

بەرگریــی لــە بەرژەوەندییــە چینایەتییــە 

تایبەتییەکانــی خۆیــان بکــەن دژ بــە چینــی 

بــۆرژوازی؛ هیــچ ســاتێکیش نابێــت ڕێگــەی 

ــە دەســتبەرداری  ــدەن ک ــان ب ــەوە بەخۆی ئ

بــن،  خۆیــان  ســەربەخۆی  ڕێکخســتنی 

بەتایبــەت لەکاتێکــدا کــە هیــچ ئەگەرێــک 

نییــە، بگــرە لەوانەیــە مەحاڵیــش بێــت، 

ــودی  ــتی خ ــۆرژوازی بەدەس ــی ب ئەرکەکان

زۆر  ئەگــەری  بەدیبهێندرێــن.  بــۆرژوازی 

ژاکۆبیانیــزم  وردەبۆرژوازیــی  ئەوەیــە 

چینــی  پشــتی  لەســەر  شمشــێرەکەی  و 

ئــەو  بەدیهێنــەری  دەبێتــە  کرێــکار، 

نەتەوەییــە. یەکێتییــە 

شۆڕشــی  شــیاوی  نەخشــەڕێگای  ئەمــە 

بــواری  نەچــووە  بــەاڵم  بــوو،   1848

ئــەم  بەهــۆی  جێبەجێکردنــەوە، 

ئەگەر ناسیۆنالیزم 
بەرهەمی ملمالنێی 
چینایەتیی بۆرژوازی 
بێت دژ بە هێزە 
فیودالیی و نیمچە 
فیودالییەکان، ئەوا 
ئینتەرناسیۆنالیزمی 
پرۆلیتاریی بەرهەمی 
ملمالنێ و خەباتی 
چینی کرێکارە دژ بە 
سەرمایەداری
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گەورەمانــدا،  باجێکــی  شکستەشــەوە 

لەبەرئــەوەی هەمــوو ئــەوەی لــە ئەنجامــی 

وەک  هــات،  ئەڵامنیــدا  بەســەر  ئــەوەدا 

و  کۆنزەرڤاتیــڤ  هێــزە  دەرکەوتنــی 

لەســەر  کاریگەرییــان  کۆنەخــوازەکان، 

بــە  هەبــوو،  ئەوروپــا  چارەنووســی 

چارەنووســی ئیمپریالیزمــی ئەڵامنییشــەوە، 

لەدایکبوونــی  و  ســەرهەڵدان  بــە 

. یزیشــمەوە ز نا

ناســیۆنالیزم  ئەگــەر  ســێیەم:  تێبینیــی 

بەرهەمــی ملمانێــی چینایەتیــی بــۆرژوازی 

بێــت دژ بــە هێــزە فیودالیــی و نیمچــە 

ئینتەرناســیۆنالیزمی  ئــەوا  فیودالییــەکان، 

پرۆلیتاریــی بەرهەمــی ملمانــێ و خەباتــی 

ســەرمایەداری.  بــە  دژ  کرێــکارە  چینــی 

بــازاڕە  بنەمــای  لەســەر  بــۆرژوازی 

نەتەوەییــە یەکگرتــووەکان گەشــەیداوە بــە 

ــی  ــەکان. بەرهەمەکانیش ــزە بەرهەمهێن هێ

و  داگیرکــردووە  جیهانیــی  بــازاڕی 

ــوو  ــازاڕە یەکگرت ــەم ب ــەاڵم ئ ــاوە. ب پێکهێن

نییــە: پەرەســەندنێکی جیهانیــی گشــتگیری 

ــە.  ــی نیی ــەرمایەداری بوون ــازیی س پیشەس

و  کێبڕکــێ  خەریکــی  ســەرمایەدارییەکان 

بەربەرەکانێــن لەگــەڵ یەکریــدا لەســەر 

ــە  ــەکان و دەوڵەت ــازاڕە نەتەوەیی ــای ب بنەم

ــێ  ــەم کێبڕک ــت ئ ــەکان. دەیانەوێ نەتەوەیی

و بەربەرەکانێیــە بگوازنــەوە بۆنــاو دڵــی 

چینــی کرێکاریــش.

ــە  ــەر ل ــیارەکان –ه ــەرە هۆش ــکارە ه کرێ

یەکەمــەوە-  ئینتەرناســیۆنالی  ســەردەمی 

کــە  کــردووە  ئــەوە  لەســەر  قســەیان 

بەرژەوەندییــە  بــە  بەرژەوەندییەکانیــان، 

ئابوورییــە ڕاستەوخۆکانیشــیانەوە، لەوەدایە 

نێونەتەوەیــی  هاوپشــتییەکی  بــە  کــە 

دژ  کرێــکاران،  )ئینتەرناســیۆناڵ(ی 

بەربەرەکانێیــەی  و  کێبڕکــێ  بــەو 

بەبــێ  بووەســتنەوە.  ســەرمایەدارەکان 

ئــەم هاوپشــتییە کرێــکاران بەبــێ هیــچ 

ســەرمایەش  و  دەمێننــەوە،  بەرگرییــەک 

بەبــێ هیــچ بەزەییــەک تێکیاندەشــکێنێت. 

هەربۆیــە تاکــە وەاڵمــی ســەرکەوتوویان 

گەورەیــەی  بااڵدەســتییە  ئــەم  بەرامبــەر 

سیاســیی  دەســەاڵتی  و  دارایــی  هێــزی 

و  خۆڕێکخســن  لــە  بریتییــە  ســەرمایە، 

هاوپشــتی و هاریــکاری لەســەر فراوانریــن 

ئاســت کــە بتوانــن، بەبــێ ئــەوەی ئیتنیــک 

و نەتــەوە و ڕەگــەز ســنوورێک بــۆ ئــەم 

دابنێــت. هاوپشــتییە  و  ڕێکخســن 

تێبینیــی  دەروازەی  پێدەنێینــەوە  لێــرەدا 

ڕێســایە  ئــەو  کاتێــک  چوارەمــەوە، 

دەســتدەکات بــە جێبەجێبوونــی گشــتگیری 

»مانیفێســتی  لــە  مارکــس  کــە  خــۆی، 

دەکات.  لێــوە  باســی  کۆمۆنیــزم«دا 

لەمــەدا مەبەســتامن ســەرەتای ســەردەمی 

ئیمپریالییــە، کاتێــک بۆرژوازیــی واڵتانــی 

ــان  ــت ڕووی ــاوا و ناوەڕاس ــای خۆرئ ئەوروپ

هەندێــک  دەکــرد،  دروســتبوون  لــە 

ڕوســیا  و  ژاپــۆن  وەک  دیکــەی  واڵتــی 

ڕوویــان  یەکگرتووەکانیــش  ویایەتــە  و 

دەکــرد،  بــۆرژوازی  شــوێنکەوتەیی  لــە 

نەتەوە لە ئەنجامی 
ملمالنێیەکی 

چینایەتیی جۆرییەوە 
لەدایکبووە، 

ملمالنێی بۆرژوازی 
دژ بە دەرەبەگ 
و هێزە نیمچە 

دەرەبەگەکانی پێش 
سەرمایەداری
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خــۆی  توانســتێکی  هەمــوو  بــۆرژوازی 

ڕۆڵێکــی  بینینــی  بــۆ  دەخســتەگەڕ 

بــەاڵم  مێــژوودا،  لــە  پێشــکەوتووخواز 

کاتێــک دروســتبوو، چینێکــی کۆنزەرڤاتیــڤ 

کــە  بــوو،  دژەشــۆڕش  و  کۆنەپارێــز  و 

ــاندەوە،  ــی دەچەوس ــێکی زۆری جیهان بەش

کرێــکاری  چینــی  لــەوەی  جگــە  ئەمــە 

ناوخۆییشــی دەچەوســاندەوە، هەروەهــا 

ناسیۆنالیســتییە  خواســتە  کــە  کاتێکیــش 

دەخاتــە  ڕووتەکەشــی  کۆنەخوازەکــە 

بەپلــەی  مارکسیســتەکان،  بەرچــاوی 

ــزم،  ــەی لینینی ــن و قوتابخان ــش لینی یەکەمی

ئەوانــەی  هەمــوو  بەرچــاوی  هەروەهــا 

ــش  ــی لەپێ ــت دەزان ــە مارکسیس ــان ب خۆی

یەکەمــدا. جیهانیــی  جەنگــی 

خــودی کاۆتســکی و گەلێکــی دیکــە لــە 

سۆســیال دیموکراتــەکان پێــش ســاڵی 1914 

کاتێــک  ئــەوە دەکــرد  قســەیان لەســەر 

گوزارشــتی  ئیمپریالیســت  بۆرژوازیــی 

›بەرگریــی  و  نیشــتیامن‹  لــە  ›بەرگریــی 

ــتیان  ــت، مەبەس ــەوە‹ بەکاردەهێنێ ــە نەت ل

ــی  ــە قەوارەیەک ــە ل ــی »بەرگریکــردن نیی لێ

ــە مافــە  کولتووریــی یاخــود بەرگریکــردن ل

بەرگریکردنــە  بەڵکــو  دیموکراســییەکان«، 

ــدا،  ــازاڕی جیهانیی ــە ب ــۆی ل ــەی خ ــە پێگ ل

ــای  ــە زیادەبەه ــە ل ــا بەرگریکردن هەروەه

کۆڵۆنیالیــی خــۆی، هەروەهــا بەرگریکردنــە 

ــەو بەشــەی  ــاندنەوەی ئ ــواری چەوس ــە ب ل

چەوســاندنەوەیەکی  کــە  جیهــان، 

بێســنوورە. و  لەڕادەبــەدەر 

ــەدوای  ــەوەی ل ــم ئ ــاوەڕەدا نی ــەو ب ــن ل م

ــت،  ــدا دەگوزەرێ ــە جیهان ــاڵی 1914وە ل س

ــە  ــەم حوکم ــو ئ ــت هەتاوەک ــاوێک بێ پاس

ــک  ــەر چاوێ ــەوە. ئەگ ــر گومان ــە ژێ بخرێت

بــەو شــیکارییانەدا بخشــێنین کــە لەالیــەن 

کۆمەڵناســان و مێژوونووســان و ئابووریناسە 

بەناوبانــگ و زیرەکەکانــەوە ئەنجامــدراون، 

ڕەتکردنــەوەی  کەوتبوونــە  ئەوانــەی 

ئــەو هاوبەندییــە هۆکارگــەرەی لەنێــوان 

ــە  ــزم و بەرژەوەندیی ــۆڤێنیزم و ئیمپریالی ش

ــتدا  ــی ئیمپریالیس ــی بۆرژوازی ماتریاڵییەکان

ســەرجەم  بینیــامن  هەتاوەکــو  هەیــە، 

پارەکانــی ڕووی لــە مایەپووچیــی کــرد.

و  ســەرنجڕاکێش  هــەرە  منوونــەی 

–ئەگــەر  داخ  جێگــەی  کاتــدا  لەهەمــان 

بریتییــە  بێــت-  دروســت  دەربڕینەکــە 

گــەورەی  ئابووریناســی  منوونــەی  لــە 

نەمســایی )شــۆمپیتەر(، کــە یەکێکــە لــە 

گــەورە بیرمەندەکانــی ســەدەی بیســتەم 

کــە  مارکســیزم،  بازنــەی  دەرەوەی  لــە 

هەتاوەکــو  نووســیوە  گرنگــی  وتارێکــی 

ــۆڤێنیزم  ــزم و ش ــە ئیمپریالی ــەملێنێت ک بیس

دیــاردەی  لــە  نییــە  دەســتێکیان  هیــچ 

ــی  ــدا، ئارگومێنتەکەش ــی بۆرژوازیی مۆنۆپۆڵ

واڵتێــک  هــەر  نییــە  مــەرج  ئەوەیــە 

مۆنۆپــۆڵ  ڕادەی  بەهێزتریــن  خاوەنــی 

ــت.  ــت بێ ــت و شۆڤێنیس ــت ئیمپریالیس بێ

ــی  ــە یەکگرتووەکان ــتی ویایەت ــە مەبەس ک

ئەمریکایــە. ڕەنگــە ئەمــە لــە ســاڵی 1912دا 

جێگــەی بــڕوا بووبێــت، بــەاڵم ســاڵی 1970 

زەحمەتــە بــاوەڕ بــە کــەس بهێنێــت، ئەمــە 

گاڵتەپێکــردن.  جێگــەی  نەبێتــە  ئەگــەر 

بــەراورد لەگــەڵ ئــەم جــۆرە شــیکارییانەدا، 

ــتەکان  ــەوەی مارکسیس ــبینی و خوێندن پێش

و پێناســە و تێزەکانــی لینیــن لــە کتێبەکەیدا 

زیاتــر   ،)1917( ئیمپریالیــزم  دەربــارەی 

ــەوەی  ــەردەم تاقیکردن ــوون لەب ــر ب خۆڕاگ

کــە  ســەملاند  ئەوەشــیان  مێــژوودا، 

ڕاڤــەی  بــۆ  بەکەڵکــرن  ئامڕازگەلێکــی 

ــتەمدا  ــەدەی بیس ــە س ــەی ل ــەو ڕووداوان ئ

ڕوویانــداوە.

کــە  دێــت  مانایــە  بــەو  ئەمــە  ئایــا 

ــەی  ــەت قوتابخان ــتەکان و بەتایب مارکسیس

لینینیــزم، کــە بانگەشــەی گەڕانــەوە بــۆ 

مارکســیزم دەکــەن، هەمــوو ئایدیایەکــی 

مەیلێکــی  گشــت  و  ناسیۆنالیســتیی 

نەتەوەیــی لەناو چوارچێوەی ناســیۆنالیزمی 

کۆدەکەنــەوە؟  ئیمپریالیســتییدا 

کتێبەکانــی  لــە  ناکــەن.  ئــەوە  نەخێــر 

ســاڵی   10 مارکســی  پیــردا،  مارکســی 

لــە  ئایدیایــەک  تەمەنــی،  کۆتایــی 

ســەردەمی  –لــە  مارکسیســتیدا  هــزری 

و  پەرەدەســەنێت  ئیمپریالیســتیدا- 

دەگرێــت  بۆخــۆی  زینــدوو  پێگەیەکــی 

ئــاوازە  هەڵســەنگاندنی  بــە  پەیوەســت 

لــەم ســەردەمەماندا.  ناسیۆنالیســتییەکان 

ئایدیــا ســادەیەیە  ئــەو  لێــی  مەبەســت 

ئاســانکردنەوە  پێموایــە  مــن  –بــەاڵم 

بــە  کۆمــەک  جێگــەدا  هەندێــک  لــە 

ڕوونکردنــەوە دەکات- کــە دەڵێت پێویســتە 
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ــوان ناســیۆنالیزمی  ــت لەنێ ــی بکرێ جیاوازی

و  ســتەملێکراوەکان  و  چەوســاوە 

ناســیۆنالیزمی چەوســێنەر و ســتەمکارەکان. 

بنەڕەتــەوە  لــە  ئایدیاکــە  دەڵێــم  مــن 

ــۆ مارکــس. مارکــس یەکــەم  ــەوە ب دەگەڕێت

ــە،  ــەم ئایدیای ــداوە ب ــوو کــە پەرەی کــەس ب

ئــەوەش بــە بەڵگــەی دوو بابەتــی بەرچــاو، 

ــارەی  ــوو قســەکردنێکدا دەرب ــە هەم ــە ل ک

هــەر ســراتیژێکی ملمانێــی چینایەتیــی 

نێونەتەوەیــی دێنــەوە پێــش و گرنگییەکــی 

ــدا و دۆخــی  ــە: دۆخــی پۆڵەن ــان هەی زۆری

ئێرلەنــدا.

پرســی  بــۆ  ناگەڕێینــەوە  زۆر  لێــرەدا 

نــارساوە  گەلێــک  لەبەرئــەوەی  پۆڵەنــدا، 

)لــە بنەڕەتــدا بــە شــێوەیەکی بــەردەوام 

ــەی  ــراوە، بەوپێی ــۆ ک ــەی ب ــی هەڵ ڕاڤەیەک

بــە  دژ  جەنگــە  تایبەتــی  میکانیزمێکــی 

ــچ  ــەوەی هی ــێ ئ ــەری، بەب ــی قەیس ڕژێم

ــیپێکی  ــە پڕەنس ــت ب ــی هەبێ پەیوەندییەک

بنەڕەتیــرەوە(.

بــەاڵم پرســی ئێرلەنــدا، گەلێــک ڕوونــر 

پرســەی  بــەو  ســەبارەت  دەقیقــرە  و 

ــاڵی  ــە س ــەر ل ــن. ه ــی لێدەکەی ــە باس ئێم

وتارێکیــدا  لــە  مارکــس  )1869-1870(وە 

نــاوی  بــە  بەلژیکــی  ڕۆژنامەیەکــی  بــۆ 

دەکات  لــەوە  بــاس  »ئینتەرناســیۆناڵ«، 

ــان  ــەرا درکی ــی ئینگلت ــادام کرێکاران ــە م ک

ــانیانە  ــی سەرش ــە ئەرک ــردووە ک ــەوە نەک ب

بــۆ  بکــەن  ئێرلەندییــەکان  هاوکاریــی 

بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی نەتەوەیــی، 

شۆڕشــێکی  ناتوانــن  هەرگیــز  ئــەوا 

ــەرادا بەرپابکــەن. ــە ئینگلت سۆسیالیســتی ل

خاڵــەوە  لــەو  ئــەوەی  لەبــری  مارکــس 

ــیۆنالیزمی  ــای ناس ــە ئایدی ــتپێبکات ک دەس

ئێرلەنــدی  ناســیۆنالیزمی  و  ئینگلیــزی 

نەتــەوەی  ناســیۆنالیزمی  و  یەکســانن، 

نەتــەوەی  ناســیۆنالیزمی  و  ســتەمکار 

ــوو  ــری هەم ــێوەن، لەب ــتەملێکراو هاوش س

ئەوانــە ئــەم جیاوازییە جەوهەرییــە دەکاتە 

خاڵــی دەســتپێکی خــۆی )پێشــموایە مێــژوو 

ڕاســتیی و دروســتیی تێزەکــەی مارکســی 

و چەوســاندنەوەی  ســەملاندووە(: ســتەم 

ــی  ــەن بۆرژوازی ــدی لەالی ــەوەی ئێرلەن نەت

ئینگلیزییــەوە –ئەگــەر کرێکارانــی ئینگلیــز، 

خەباتــی کرێکارانــی ئیرلەندییــش لەخۆیاندا 

جێنەکەنــەوە- ئەنجامەکــەی بریتییــە لــە 

لەدەســتدانی کرێکارانــی ئێرلەندیــی بــۆ 

ســااڵنێکی زۆر، ئــەو کرێکارانــەی مناینــدەی 

کەمینەیەکــی ڕوولەگەشــەی پرۆلیتاریــای 

ــە  ــدا نیی ــە لەتوانایان ــی دەکــەن، ک ئینگلیزی

بەتەنهــا بەرەیەکــی یەکگرتــووی خەبات دژ 

بــە خــاوەن کارە ئینگلیــزەکان دروســتبکەن، 

ــز  ــی ئینگلی ــەوەی کرێکاران هــاوکات لەبەرئ

یەکگرتوویــان  بەرەیەکــی  واقیعــدا  لــە 

ــاوە  ــدا پێکهێن لەگــەڵ بۆرژوازیــی ئینگلیزیی

ــدی. ــەوەی ئێرلەن ــە نەت دژ ب

شــوناس و خاڵــی جیاکــەرەوەی ڕۆژگاری 

جیاکاریــی  کــە  ئەوەیــە  ئیمپریالیــزم 

و  چەوســاوەکان  ناســیۆنالیزمی  نێــوان 

نــەک  چەوســێنەرەکان،  ناســیۆنالیزمی 

ــەی  ــە دەرەوەی بازن ــا ناکات ــەر پرۆلیتاری ه

خەبــات لەپێناو دەســەاڵت و سۆســیالیزمدا، 

بەڵکــو بەپێچەوانــەوە زیاتــر لــەو ئامانجــە 

نزیکیدەکاتــەوە. لەمــڕۆ بــەدواوە ئــەرک 

یەکخســتنی  و  ڕزگاریــی  وەزیفــەی  و 

نەتەوەیەکــی  ناسیۆنالیســتەکانی 

ئیمپریالیزمــدا،  ڕۆژگاری  لــە  چەوســاوە، 

دەرەوەی  لــە  نییــە  بەدیهاتــن  شــیاوی 

جوتیــارە  و  پرۆلیتاریــا  هاوپەیامنێتیــی 

ــیی  ــی سیاس ــر ڕابەرایەتی ــەژارەکان، لەژێ ه

دامەزراندنــی  ڕێگــەی  لــە  و  پرۆلیتاریــا 

پرۆلیتاریــاوە. دیکتاتۆریەتــی 

واڵتێکــی  لــە  شــۆڕش  ســەرکەوتنی 

ســەرکردایەتیی  بــە  و  دواکەوتــوودا 

پرۆلیتاریــا، هــەر تەنهــا لــە چوارچێــوەی 

نەتەوەیــی  کێشــە  چارەســەرکردنی 

واڵتــەدا  ئــەو  دیموکراســییەکانی  و 

ســەرکەوتنە  ئــەم  بەڵکــو  کورتنابێتــەوە، 

ــە  ــی بەردەوام ــی شۆڕش ــکی پڕۆسێس پزیس

ئەرکــە  چارەســەری  بــەالی  مەیلــی  و 

مێژووییەکانــی شۆڕشــی سۆسیالیســتییدایە، 

هــاوکات هاندەرێکیشــە بــۆ درێژبوونەوەی 

واڵتــە  بــۆ  نێونەتەوەیــی  شۆڕشــی 

پیشەســازییە بــااڵکان و بەجێهێنانــی ئەرکــە 

سۆسیالیســتی. شۆڕشــی  ڕاســتەوخۆکانی 

تووڕەییەکــی زۆر دامدەگرێــت کاتێــک 

دەبینم کەســێکی وەک )گــی مۆلییە(، ئەو 

کاتــەی ســەرۆک وەزیرانێکــی سۆســیال 

ئیمپریالیســت  فەڕەنســای  دیموکراتــی 

ســەبارەت  ئامۆژگاریــی  و  وانــە  بــوو، 
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پێشکەشــدەکات  ئینتەرناســیۆناڵ  بــە 

جەزائیرییانــە  ئــەو  ڕایدەگەیەنێــت  و 

ــەدەی  ــە س ــە ل ــەوە ک ــە هەڵ کەوتوونەت

بیســتەمدا داوای ســەربەخۆیی نەتەوەیــی 

ــە  ــە خەریک ــدا ک ــە ڕۆژگارێک ــەن، ل دەک

ــت.  ــەوە کــۆن و ســواو دەبێ ــای نەت ئایدی

و  هەســت  تۆزقاڵێــک  کەســێک  هــەر 

درووســتی  بیرکردنــەوەی  و  ئەندێشــە 

جەنابــی  وەاڵمــی  دەتوانێــت  هەبێــت 

ــای  ــت: »ئ ــەوە و بڵێ ــە( بدات ــی مۆلیی )گ

بیرۆکەیــەک کــە  نایابــە؛  بیرۆکــە  لــەم 

دەڵێــت نەتەوەیــەک کاتــی بەســەرچووە! 

ئــەی جەنابــت بــۆ دەستپێشــخەر نابیــت 

نەتــەوەی  بیرۆکــەی  بەســەر  بــاز  و 

فەڕەنســییدا نادەیــت؟ بۆچــی لەپێشــەوە 

داوا لــە نەتــەوەی ســتەملێکراو دەکەیــت 

ــازی  ــت و ب ــی تێبپەڕێنێ ــای نەتەوەی ئایدی

وەک  تــۆ  لەکاتێکــدا  بــدات،  بەســەردا 

و  کۆڵۆنیــال  دەوڵەتێکــی  ســەرکردەی 

چەوســێنەر، پێویســتە دەســتبەرداری ئــەو 

ئایدیــای نەتەوەییــە ببیــت؟«. هەرچۆنێک 

لــە  دانایــی  و  تەگبیــر  ناکرێــت  بێــت 

ــە  ــە ک ــە نیی ــەوە کۆیل ــت. ئ ــەوە بێ کۆیل

دەبێــت داوای لێبکرێــت لەمــڕۆ بــەدواوە 

واز لــە پەنابــردن بــۆ توندوتیــژی بهێنێــت 

ــی.  ــۆت و بەندەکان ــە ک ــوون ل ــۆ ئازادب ب

ــان  ــە هەم ــت ب ــەش مبانەوێ ــەر ئێم ئەگ

ئــەم زمانــە قســەبکەین، دەبێــت ســەرەتا 

داوا لــە جــاش و کاســەلێس و خــاوەن 

ــتەم  ــتبەرداری س ــن دەس ــەکان بکەی کۆیل

لــە  چیــر  و  بــن،  چەوســاندنەوە  و 

ــە  ــی ل ــەوە پارێزگاری ــەی توندوتیژیی ڕێگ

خۆیــان  ســتەمکاریی  و  چەوســاندنەوە 

چــی  دەبینــی  دواتــر  ئیــر  نەکــەن. 

دەبێــت.

مــن ناتوانــم هەرگیــز هاوســۆز بــم لەگــەڵ 

هاوجووتــی  بــۆ  پەنجــە  کــە  ئەوانــەی 

ناســیۆنالیزمی  نێــوان  یەکســانیی  و 

ناســیۆنالیزمی  و  چەوســاوەکان 

چەندێــک  ڕادەکێشــن.  چەوســێنەرەکان 

ــوازراو و  ــێنەران نەخ ــیۆنالیزمی چەوس ناس

ــی  ــچ هەنگاوێک ــای هی ــراوە و توان نەویس

نییــە بەرەوپێشــەوە، هــەم لەڕووی سیاســی 

و هــەم لــەڕووی ئایدۆلۆژییــەوە، پێویســتە 

لــە بەرامبــەردا کۆمەڵــە خاڵێکــی زۆر زیاتــر 

پرســەکە  کاتێــک  وەربگریــن،  بەهەنــد 

ناســیۆنالیزمی  بــە  دەبێــت  پەیوەســت 

چەوســاوەکانەوە.

کاتێــک بــاس لــە گەالنــی کۆڵۆنیالــی 

ئــەو  دەکەیــن –نــەک هــەر بەتەنهــا 

گەالنــەی لەالیــەن واڵتێکــی بێگانــەوە 

لــە  گەالنــەی  ئــەو  داگیرکــراون، 

داگیرگەیەکــی دەرەکییــدا نیشــتەجێبوون، 

ــک قســە لەســەر  بەڵکــو هەروەهــا کاتێ

ناوخۆییەکانیــش  داگیرگــە  گەالنــی 

زنجییەکانــی  هاوشــێوەی  دەکەیــن، 

ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویایەتــە 

تراژیدیــی  بارودۆخــی  و چاودێریــی   –

چەوســاوانە  نەتــەوە  ئــەم  ژیانــی 

دەکەیــن، هەروەهــا کاتێــک دەبینیــن 

چەوســاندنەوەی  قوربانیــی  بوونەتــە 

و  ئەخاقــی  و  سیاســی  و  ئابــووری 

چەوســاندنەوە  ئــەم  کولتووریــی، 

زۆربــەی  کولتوورییــەش  و  ئەخاقــی 

ــەرخانی زەرووری  ــە س ــتە ل کات گوزارش

ــاندنەوەی  ــە چەوس ــوون ل ــۆ بەردەوامب ب

ئابــووری و سیاســی، ئــا لــەو کاتــەدا 

ترۆتســکی  گوتەکــەی  ناچاردەبــم 

کــە دەڵێــت:  بڵێمــەوە  لەبەرخۆمــەوە 

نەتەوەیــی  هۆشــیاریی  »لەدایکبوونــی 

لەنــاو ناســیۆنالیزمێکدا کــە گیــرۆدەی 

چەوســاندنەوەیە، هەروەهــا هەوڵدان بۆ 

ڕزگاربــوون نــەک هــەر لــە ئیمپریالیزمــی 

ئابــووری و سیاســی بەتەنهــا، بەڵکــو لــە 

ــگاوی  ــش، هەن ــی کولتووریی ئیمپریالیزم

ــکۆی  ــەرەو ش ــدا ب ــە ڕێگەیان ــن ل یەکەم

ــن  ــەوکات دەتوانی ــدی ئ ــان، ئی مرۆڤانەی

بەســەر  مــەزن  پێشــکەوتنێکی  بڵێیــن 

هاتــووە. مرۆڤایەتییــدا 

پێویســتە ئــەوە وەبیــر خۆمــان بهێنینــەوە 

کــە بارودۆخــی کۆیلــە ڕەشپێســتەکان لــە 

ــووە. پێویســتە  ــۆزدەدا چــۆن ب ســەدەی ن

بیــر لــەوە بکەینــەوە کــە دۆخــی جوتیــارە 

ڕەشپێســتەکان چــۆن بــووە پــاش جەنگــی 

جیابوونــەوە و ســەربەخۆیی لــە ویایەتــە 

هەتاوەکــو  ئەمریــکا،  یەکگرتووەکانــی 

ڕابــوون و ســەرهەڵدانی  کــە  تێبگەیــن 

هۆشــیاریی نەتەوەیــی الی ئــەم توێــژە 

دەســتی  گیــرۆدەی  کــە  مرۆڤــە، 

ــوو  ــوون، هەم ــتەم ب ــاندنەوە و س چەوس
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گوزارشــت  و  تێدەپەڕێنــن  ئاســتێک 

دەکــەن.  مــەزن  پێشــکەوتنێکی  لــە 

دەرچوونــی  بــواری  قۆناغێکــە  ئەمــە 

تێــدا نییــە بەهیــچ جۆرێــک، و بــواری 

هەتاوەکــو  نییــە  دەســتبەرداربوونی 

بوارێــک  داهاتــوودا،  چەردەیەکــی  لــە 

دێتــە ئــاراوە بــۆ یەکانگیربوونــی ئــەم 

جــۆرە ناســیۆنالیزمە چەوســاوانە لەنــاو 

دەگاتــە  دواجــار  کــە  مرۆڤایەتییەکــدا، 

یەکبــوون.

بــۆ  سەردەکێشــێت  ئینتەرناســیۆنالیزم 

نەتــەوەکان  ئاوێزانبوونــی  و  توانــەوە 

ــەدەر  ــی ب ــی جیهانی ــاو کۆمەڵگەیەک لەن

لــە چینایەتییــدا. بــەاڵم ئــەم ئاوێزانبوونــە 

دەرئەنجامــی یەکســانبوونی نەتەوەکانــە، 

ســەرەتا  پێویســتە  یەکســانییەش  ئــەم 

ــەاڵم  ــت. ب ــتێک بەدیبێ ــەر ش ــش ه و پێ

نیــن،  یەکســان  نەتــەوەکان  مــادام 

ئــەوا هەرگیــز ئاگایــی نەتەوەیــی الی 

ناپوکێتــەوە،  چەوســاوەکان  ]نەتــەوە[ 

هیــچ  خۆشــبەختانە  لەبەرئــەوەی 

هێزێــک نییــە بتوانێــت بڵێســەی ئاگــری 

دامرکێنێتــەوە،  شــۆڕش  و  یاخیبــوون 

ئەمــەش بــەو مانایــە دێــت کــە هەرگیــز 

و  ســتەم  پاســیڤانە  شــێوەیەکی  بــە 

هیــچ  لــە  قبوڵناکرێــت  نایەکســانی 

شــتێکدا.
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ماکسیم ڕۆدنسۆن:

بکــەم  قســەیەک  چەنــد  دەمەوێــت 

ســەبارەت بــە دوو ســێ خــاڵ لەوانــەی 

مەنــدڵ وروژاندنــی. بەڵــێ ئــەو ڕاســتە 

لــە جێگــەی خۆیدایەتــی  و ڕەخنەکــەی 

فۆڕمولەیــەی  بــەو  ســەبارەت  مــن،  لــە 

لــە مارکســەوە گێڕامــەوە و گوتــم  مــن 

ــی  ــە ئابووری ــە مارکــس[ باســی ل ــەو ]وات ئ

ــم  بەدەوڵەتیکــراو کــردووە. لەڕاســتیدا زمان

تــەواو  مەنــدڵ  و  لێکــردووم  ناپاکیــی 

وێنــای  کاتێــک  مارکــس  دەکات.  ڕاســت 

ئەوتــۆ  ڕوونییەکــی  دەکات،  داهاتــوو 

جێڕەوتەشــدا  لــەم  بەدەســتەوە،  نــادات 

ــە  ــی کــەم ل ــی –الن ــە ئایدیاکان هەندێــک ل

هاتوونەتــەوە. لێکــدژ  وردەکارییەکانــدا- 

ئــەوەی  پێشــبینیی  مارکــس  بەهەرحــاڵ، 

ــواش  ــێوەیەکی هێ ــە ش ــەت ب ــرد دەوڵ دەک

ــادام  ــەوەش م ــەوە، ب ــەرخۆ دەپوکێت و لەس

ئاســتی  لەســەر  بەرهەمهێنانــەی  ئــەو 

لــە  بەشــدارن  هاوبەشــەکان  بنکــەی 

ــدا،  ــی شــوێنی بەرهەمهێنان هەرەوەزییەکان

ــۆ  ــەم ب ــی ک ــێوە، الن ــان ش ــە هەم ــەوا ب ئ

ــت، هاوبەشــییەکی  ــش بێ ماوەیەکــی کەمی

یەکــە  ئــەم  لەنێــوان  فــراوان  بازنــە 

مەبەســت  دێتەئــاراوە.  بەرهەمهێنانــەدا 

نییــە،  دەوڵــەت  بــەزەروورەت  لەمــەش 

ــە ]الی  ــەواو ڕوون نیی ــتەکە ت ــتی ش بەگش

مارکــس[.

هەڵدەهێنجرێــت  مارکســەوە  لــە  ئــەوەی 

ئەنتاگۆنیزمــی  فاکتەرەکانــی  کــە  ئەوەیــە 

ــەوە،  ــەی ڕووننەکردۆت ــەو قۆناغ ــی ئ چینایەتی

)باکۆنین(ـــەوە  پێچەوانــی  بــە  ئەمــەش 

)چەندیــن نــوورساو و تۆمــار هــەن کــە ئەمــە 

ــە  ــک ل ــزی یەکێ ــە پەراوێ ــەوە و ل ڕووندەکەن

کتێبەکانــی باکۆنینــدا نــوورساون(، پێموایــە 

لێــرەدا باکۆنین دیووی ڕاســتەقینەی شــتەکانی 

بینیــوە، کاتێــک دەڵێــت: »لــەو پڕۆژەیــەی 

ــۆ  ــس( ب ــۆر مارک ــس )یاخــود دکت ــز مارک بەڕێ

کۆمەڵگــە ئامادەیکــردووە، بەدڵنیاییــەوە چینە 

تازەکــە چینەکانــی دیکــە دەچەوســێنێتەوە.

و  مەزنــە  بیرمەندێکــی  کــە  مارکــس، 

لــە  لەســەرئەمە،  هاوکۆکیــن  هەموومــان 

تێبینییەکــی بچووکــی پەراوێزییــدا وەاڵمــی 

جەنابــی  »ئەگــەر  دەڵێــت:  و  دەداتــەوە 

دۆخــی  ئــاگاداری  بەتەنهــا  باکۆنیــن 

کرێــکاران  هەرەوەزییەکــی  بەڕێوەبــەری 

و  دێوەزمــە  ئــەو  ســەرجەم  ئــەوا  بێــت، 

مۆتەکانــە دەخاتــە الوە کە لەســەر دەســەاڵت 

دێــت  مانایــە  بــەو  ئەمــەش   . هەیەتــی« 

ــاو  ــک لەن ــکار، کاتێ ــی دۆخــی کرێ ــە گۆڕان ک

ــەرمایەدارییدا و  ــەی س ــوەی کۆمەڵگ چوارچێ

لەســەر ئاســتێکی بچــوک و بەشــەکیی دەگاتــە 

مــاف  هیــچ  بەبــێ  گۆڕانێکــە  ئازادبــوون، 

مــرۆڤ،  –لەبەرئــەوەی  پاســاوێک  هیــچ  و 

وەک مارکــس خــۆی لــە چەندیــن بۆنــەدا 

ــەوە  ــن کوێریی ــە زەی ــردووە، ب ــوە ک ــی لێ باس

کــە  دەوەســتێت  کێشــەیەکدا  لەبــەردەم 

ــی-  ــەوە وروژاندوویەت ــەواوی گرنگیپێدان بەت

بــۆ کۆمەڵگــەی داهاتوو و باڵکێشــانی بەســەر 

ئــەو کۆمەڵگەیــە بــە شــێوەیەکی میکانیکــی.

ــوە  ــت باســی لێ ــە دەمەوێ ــی دووەم ک خاڵ

بکــەم، ســەبارەت بــەو حاڵەتانەیــە کــە 

نەتەوەیــەک ســەرتاپا لەالیــەن نەتەوەیەکی 

ســتەمی  و  دەچەوســێندرێتەوە  دیکــەوە 

لــە  باســی  مەنــدڵ  پێشــر  لێدەکرێــت. 

هــەردوو منوونــەی ئێرلەنــدا و پۆڵەنــدای 

ئەوروپــا. هەروەهــا چەندیــن  لــە  کــرد 

کۆڵۆنیاڵیــی  ئاشــکرای  و  ڕوون  حاڵەتــی 

باســکردن  پێموایــە  هەیــە.  بوونیــان 

ــا هیــچ بەرژەوەندییەکــی  ــەوەی پرۆلیتاری ل

ڕاســتەقینەی لــەم کۆنــرۆڵ و دەســەاڵت 

و چەوســاندنەوەیەدا نییــە، جۆرێکــە لــە 

واقیعــە. ئــەم  پەردەپۆشــکردنی 

پیــرۆزە  ئەرکــە  لــەو  بــاس  مارکــس 

ــە  ــانی پرۆلیتاریاکان ــەر ش ــە لەس دەکات ک

بۆرژوازیــی  چینــی  بــە  دژ  خەبــات  بــۆ 

ــی  ــک نەتەوەیەک ــان کاتێ ــەی خۆی نەتەوەک

ــێکە و  ــە باس ــێنێتەوە، ئەم ــە دەچەوس دیک

جێگــەی لەســەر وەســتانە، لەبەرئــەوەی 

خــودی  لــە  هــەر  مارکسیســتەکان، 

مارکســەوە، ڕاهاتبــوون لەســەر نکۆڵیکــردن 

لــە هــەر ڕێســایەکی ئەخاقیــی ســەربەخۆ. 

و  بــکات  هــاوار  دەیویســت  مارکــس 

پاڵــی  و  دەیجوڵێنێــت  ئــەوەی  بڵێــت 

– نییــە  ئەخاقــی  پاڵنــەر  پێوەدەنێــت 

و  توڕەدەکــرد  مارکســی  زۆر  ئــەوەی 

تــوڕەدەکات،  مارکسیســتەکان  تائێســتاش 

ئەوەیــە بگوترێــت مارکسیســتەکان چــاو 

ــەاڵم مــن  ــااڵ دەکــەن- ب ــە منوونەیەکــی ب ل

ــەکردن ]ی  ــەم قس ــەوە دەک ــەی ئ ئەندێش



239

گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )69 - 68( ساڵی پانزەیەم 

پیــرۆز،  ئەرکێکــی  دەربــارەی  مارکــس[ 

ئەخاقییــە. قســەیەکی  لەخۆیــدا  خــۆی 

مارکــس  بێــت،  هەرچۆنێــک  شــتەکە 

کۆڵۆنیالیزمــی  بــە  دژ  خەبــات  پێیوابــوو 

ئینگلیــزی، لــە بەرژەوەندیــی کرێکارانــی 

بــەوە  قەناعەتــم  مــن  بــەاڵم  ئینگلیــزە، 

ــە  ــە ل ــن پێموای ــتیش م ــەر بەڕاس ــە. ه نیی

ســەرتاپای  جیاجیــادا،  دۆخــی  چەندیــن 

گەلێــک بەرژەوەندیــی لەوەدایــە ســەرتاپای 

گەلێکــی دیکــە بچەوســێنێتەوە، بەتایبــەت 

لــە حاڵەتــە کۆڵۆنیالییەکانــدا. وەک ئــەوەی 

لــە ئەندێشــەی مندایــە، گومــان لــەوەدا 

نییــە کــە فەڕەنســییەکانی جەزائیــر بــۆ 

لــە   )Pied-Noir( پێڕەشــەکان  منوونــە، 

جەزائیــر، بەکــۆی گشــتی و بــە شــێوەیەکی 

بەکۆمــەڵ، بــە بچوکــە بچوکەکانییانــەوە، 

بەرژەوەندییــان لــەوەدا بــوو پارێزگاریــی 

بەرامبــەر  بکــەن  ئیمتیازاتەکانیــان  لــە 

جەمــاوەری عــەرەب و دەشــتەکی، دواجــار 

بەرژەوەندییــان لــە چەســاندنەوەی ئــەم 

جەمــاوەرەدا بــوو.

کــە  بڵێیــن  دەتوانیــن  هەروەهــا 

ویایەتــە  لــە  ڕەشپێســتەکان  جڤاتــی 

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، بەکــۆی گشــتی، 

دەچەوســێننەوە.  ڕەشپێســتەکان  جڤاتــی 

بــە  ئامــاژە  لێــرەدا  پێویســتە  هەروەهــا 

ئاوارتــە  حاڵەتــی  و  جیــاوازی  هەندێــک 

بدەیــن، بــۆ منوونــە بۆرژوازیــی ڕەشپێســت، 

بــەاڵم شــتەکە بــە گشــتی وەک ئەوەیــە 

بــا  –تکادەکــەم  پێموایــە  گومتــان.  کــە 

هەندێــک لــە هاوڕێیامنــان نیگــەران نەبــن- 

ــە  ــەورە ل ــێوەیەکی گ ــە ش ــت ب ــان ش هەم

. دەگوزەرێــت  فەڵەســتینیش 

ئێــوە دەزانــن کــە لەنێــو »پــێ ڕەشــەکان«ی 

جەزائیــردا، زۆرێکیــان لــە هەڵبژاردنەکانــدا 

دەنگیان بە سۆسیالیســت و کۆمۆنیســتەکان 

هــەرە  ڕەگــەزی  دەبوونــە  پاشــان  دەدا، 

ســوپای  »ڕێکخــراوی  لەنــاو  ڕێکخــراو 

ــراو  ــەر ڕێکخ ــەوەش ه ــش ئ ــی«دا. پێ نهێن

بــوون، ئــەوکات کۆمۆنیســتەکانی میــرس 

داوای مافــی خۆیــان دەکــرد لــە بۆرژوازیــی 

ــدا  ــە داواکارییان ــیی. ل ــی فەڕەنس میرۆپۆلی

ئیمتیازاتەکانیــان  بەردەوامبوونــی  بــۆ 

ــەرەب و  ــاوەری ع ــێنەری جەم وەک چەوس

دەشــتەکی.

کــە  هــاوڕام  تــەواو  خۆمــەوە  الی  مــن 

لەنێــوان  بکرێــت  جیاکارییــەک  دەبێــت 

ســتەملێکراو  گەالنــی  ناســیۆنالیزمی 

ئــەوەی  بــەاڵم  ســتەمکاردا.  گەالنــی  و 

جەختیلێبکەمــەوە،  زیاتــر  دەمەوێــت 

ــە  ــووە وەک ل ــە داهات ــەبارەت ب ــر س زیات

ــی  ــە جیهان ــم ل ــەر هاوڕێیان ــتا، بەرامب ئێس

عەرەبــی  جیهانــی  و  بەگشــتی  ســێ 

بەتایبەتــی، ئەوەیــە کــە کاتێــک مــرۆڤ 

ئــەوەی  –وەک  دەبێــت  »چەوســاوە« 

لــە حاڵەتــی جولەکەکانــدا بینیــامن بــە 

منوونــە- مــەرج نییــە ئــەم چەوســاوەییە 

ــو  ــت هەتاوەک ــەک بێ ــن و پارێزبەندیی زام

لەداهاتــوودا نەگۆڕێــت بــۆ »چەوســێنەر«. 

دەمەوێــت زیاتــر جەخــت لــەوە بکەمــەوە 

کــە نابێــت مــرۆڤ بێباکانــە لێی دابنیشــێت 

چەوســاوەم  ئێســتا  مــادام  بڵێــت  و 

ئیــدی نامبــە چەوســێنەر. ئــەو ویژدانــە 

بەجۆرێــک  جولەکــەکان  ئاســودەیەی 

ــە خــۆم بــدەم  تــوڕەم دەکات، کــە ڕێگــە ب

ــە  ــەر ڕەخن ــی دیکــە ب ــەوە و گەالن الی نەت

و قســەی بــدەم.

منوونــەی پۆڵەندامــان لەبەردەمدایــە. لــە 

ســەدەی نــۆزدەدا، لــە چــاوی ســەرجەم 

و  دیموکراتخــوازەکان  و  لیبڕاڵــەکان 

پۆڵەنــدا  ئەوروپــاوە،  سۆسیالیســتەکانی 

نەتەوەیەکــی  منوونەیــی  حاڵەتێکــی 

چەوســاوە بــوو، کــە شــایەنی ئەوەبــوو 

ــی.  ــە قوربان ــدا بکات ــرۆڤ خــۆی لەپێناوی م

بــەاڵم هــەر ئەوەنــدە ڕزگاریبــوو، ئیــدی 

چەوســاندنەوەی  کەوتــە  ڕاســتەوخۆ 

دیکــە. ئەوانــی 

لــەم بارەیــەوە دەمەوێــت دوو تێکســتی 

زۆر کورتــی )لینین(تــان بــۆ بخوێنمــەوە، 

لەبەرئــەوەی لــەو تێکســتانەن کــە کــەم 

کەســێکی  هیــچ  و  بەردەســت  دێنــە 

ــەو  ــک ل ــەوە ســەریان. یەکێ وەهــا ناگەڕێت

نامیلکانــەی لــە مۆســکۆ بــە فەڕەنســی 

دەرچــووە و دواتــر لــە فەڕەنســا و لەالیــەن 

»ـــەوە  کۆمەاڵیەتییــەکان  »باڵوکــراوە 

دوای  بــەاڵم  باڵوکراوەتــەوە،  ســەرلەنوێ 

ــە  ــار دووان ل ــوار وت ــۆی چ ــە ک ــەوەی ل ئ

وتارەکانــی ســڕدراونەتەوە. ئایــا هــۆکاری 

ســڕینەوەیان ئــەوە بــووە کــە ئــەو دوو 

کــە  تێدایــە  بڕگەیەکیــان  چەنــد  وتــارە 
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دەبێتــە مایــەی ئیحراجبوونــی هەندێــک 

لــە مارکسیســتەکان، بەتایبــەت کۆمۆنیســتە 

ــی  ــاوکات پاڵنەرێک ــەاڵم ه ــتالینییەکان، ب س

ــەک  ــوو الی ــەوەی هەم ــۆ بیرکردن ــە ب تێدای

کات  کــەم  لەڕاســتیدا  مــن؟  بــڕوای  بــە 

ــێوەیە ڕوون  ــەم ش ــی ب ــووە ئایدیایەک هەب

ــی  ــە قۆناغ ــەبارەت ب ــەوە س ــەن لینین لەالی

پــاش شــۆڕش باســبکرێت:

ســەرمایەدارییدا،  ســایەی  »لەژێــر 

ــتەمی  ــی )س ــتەمی نەتەوەی ــی س هەڵگرتن

گشــتی(  شــێوەیەکی  بــە  سیاســی 

ــن و هەڵوەشــاندنەوەی  ئەســتەمە. هەڵگرت

بــە  پێویســتی  نەتەوەیــی  ســتەمی 

واتــە  چینەکانــە،  هەڵوەشــاندنەوەی 

بونیادنانــی سۆســیالیزم. بــەاڵم سۆســیالیزم، 

ئابــووری  لەســەر  جەخــت  کاتێــک 

گەڕانەوەیەکــی  لەڕاســتیدا  دەکاتــەوە، 

ــتنی  ــۆ نەهێش ــووری. ب ــۆ ئاب ــە ب ڕووت نیی

دەبێــت  نەتەوەیــی،  چەوســاندنەوەی 

بنەمایــەک بوونــی هەبێــت: بەرهەمهێنانــی 

پێویســتە  هێشــتا  بــەاڵم  سۆسیالیســتی؛ 

دیموکراســی  شــێوەیەکی  بــە  دەوڵــەت 

ــوپا  ــت، س ــە دامبەزرێ ــەم بنەمای ــەر ئ لەس

دیموکراســی بێــت و ...هتــد. پرۆلیتاریــا، بــە 

گۆڕینــی کەپیتالیــزم بــۆ سۆســیالیزم، بــوار و 

ــتگیری  ــانەوەیەکی گش ــەی هەڵوەش گریامن

چەوســاندنەوەی نەتەوەیــی دەخوڵقێنێــت؛ 

بــەاڵم ئــەم گریامنەیــە تەنهــا –تەنهــا!- 

کاتێــک دەبێتــە فاکــت و حەقیقەتێکــی 

و  پــڕ  دیموکراســییەکی  کــە  واقیعــی، 

مەیدانەکانــدا  ســەرجەم  لــە  تــەواوکار 

چێبکرێــت ، تەنانــەت بە دەستنیشــانکردنی 

بەگوێــرەی  دەوڵــەت  ســنوورەکانی 

دانیشــتوان،  ویســت«ی  و  »هەســت 

جیابوونــەوەی  ئازادیــی  بــە  تەنانــەت 

. تەواوەتیشــەوە« 

پوختەیەکــی  پەڕەگرافەکــە  هەرچەنــدە 

کورتــە، بــەاڵم کاتێــک لێــی ڕادەمێنیــت 

گرنگیــی  دەیخوێنیتــەوە  قووڵیــی  بــە  و 

بڕگەیەکــی  هەیــە.  خــۆی  بایەخــی  و 

ــن  ــدا لینی ــە لەوێ ــە، ک ــە هەی ــی دیک کورت

)ئەنگڵــس(  نامەیەکــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

بــۆ )کاۆتســکی( لــە ســێپتەمبەری 1882، 

ــە  ــەو قۆناغ ــبینیی ئ ــس پێش ــدا ئەنگڵ لەوێ

ــتی  ــی سۆسیالیس ــدا شۆڕش ــە تێی دەکات ک

میانــەی  لــە  ڕوودەدات.  ئەوروپــا  لــە 

قۆناغەکــە،  بــۆ  ئەنگڵســەوە  ڕوانگــەی 

ئــەوە ڕووندەبێتــەوە کــە ئەوروپــا ســەرتاپا 

ــەری  ــان، ئەگ ــکەوتنێکی بێپای ــە پێش دەگات

واڵتــە  دیکــە،  واڵتانــی  هەیــە  ئــەوەش 

لــەم  )کۆڵۆنییــەکان(،  داگیرکــراوەکان 

بــەر  هەربۆیــە  تێنەگــەن،  سۆســیالیزمە 

دەبــن: دژی  و  دەدەن  نەفرەتــی 

»ئــەو قۆناغــە کۆمەاڵیەتــی و سیاســییانە 

واڵتانــە  ئــەم  پێویســتە  کــە  کامانــەن 

خۆیــان  ئــەوەی  پێــش  بــڕۆن  پێیانــدا 

ــتییانە ]ی  ــتێکی سۆسیالیس ــە ڕێکخس بگەن

ناتوانیــن  لەمــڕۆدا  پێموایــە  کۆمەڵگــە[؟ 

وەاڵمــی ئــەو پرســیارە بدەینــەوە، تەنهــا 

مەگــەر لــە ڕێگــەی گریامنــە و خەماڵندنــی 

ــان  ــە گوم ــەاڵم شــتێک هەی بێســوودەوە. ب

ئەنگڵــس  ئــەوەی  وەک  هەڵناگرێــت، 

دەڵێــت، ئەویــش ئەوەیــە کــە پرۆلیتاریــای 

و  خۆشــبەختی  ناتوانێــت  ســەرکەوتوو، 

ــەدا  ــی بێگان خۆشــگوزەرانی بەســەر گەلێک

ئــەوەی رووبــەڕووی  بەبــێ  بســەپێنێت، 

ســەرکەوتنەکەی  خــودی  مەترســیی 

نەبێتــەوە«.

ئەنگڵــس  دەکات،  ڕاڤــەی  لینیــن  وەک 

بەهیــچ جۆرێــک بــاوەڕی بــەوە نەبــووە 

خۆیــەوە  الی  ئابــووری  »فاکتــەری  کــە 

ــۆ ســەرکەوتن بەســەر بەربەســت  بەســە ب

شۆڕشــی  راســتەوخۆکاندا.  ناڕەحەتییــە  و 

ئابــووری هانــدەری هەمــوو واڵتانــە بــۆ 

لەگــەڵ  بــەاڵم  سۆســیالیزم؛  ڕووکردنــە 

و  شــۆڕش  ڕوودانــی  ئەگــەری  ئەوەشــدا 

جەنــگ دژ بــە واڵتــە سۆسیالیســتییەکان 

کــە  نییــە  لــەوەدا  گومــان  دەبێــت. 

بێــت  هەرچۆنێــک  سیاســی  سیســتەمی 

لەگــەڵ سیســتەمە ئابوورییەکــەدا خــۆی 

هەمــووی  ئەمــە  بــەاڵم  دەگونجێنێــت، 

بــە یــەک جــار و بــە یــەک هەنــگاوی 

ڕووبەڕووبوونــەوە  بەبــێ  و  ڕاســتەوخۆ 

نابێــت. بــە دیــدگای ئەنگڵــس »ئــەوەی 

ــە«  ــان نیی ــەی گوم ــاهەڵنەگرە و جێگ حاش

بریتییــە لــە پڕەنســیپێک، کە ســەرچاوەکەی 

ئەنگڵســە  ئینتەرناسیۆنالیســتیی  دیــدگای 

بیانــی«دا  »گەالنــی  هەمــوو  بەســەر  و 

تەنهــا  هــەر  نــەوەک  جێبەجێدەبێــت، 

ئەویــش  داگیرکــراودا،  گەالنــی  بەســەر 
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چەســپاندنی  و  ســەپاندن  ئەمەیــە: 

ــەت  ــەوە نای ــای ئ ــە مان ــگوزەرانی، ب خۆش

پرۆلیتاریــا ڕووبــەڕووی مەترســی دەبێتەوە. 

لەبەرئــەوەی  تەنهــا  هــەر  پرۆلیتاریــا، 

شۆڕشــی کۆمەاڵیەتیــی بەرپاکــردووە، پیرۆز 

نییــە و ناکرێــت پیــرۆز بکرێــت و پارێــزراو 

و  هەڵــە  ڕووبەڕووبوونــەوەی  لــە  نییــە 

الوازی. بــەاڵم ئــەو هەاڵنــەی دێنەپێــش 

نامەردانەیــەی  بەرژەوەندییــە  ئــەو  )و 

ئەوانــی  بەپەیژەکردنــی  بــۆ  پاڵنەرێکــە 

پشــتیاندا(  بەســەر  ڕۆیشــن  و  دیکــە 

)تێبینیــی  سۆسیالیســتی  شۆڕشــی  ]دوای 

ــت  ــان دەیگەیەنێ ــە بێگوم ــۆن([، ب ڕۆدنس

بــە ئاشــنابوون بــەو حەقیقەتــە« .

ــنوورێکی  ــە س ــتانە، ل ــەم تێکس ــە ئ پێموای

دەنێــن  بــەوەدا  دان  دەستنیشــانکراودا، 

کــە چارەســەری کێشــەی چینــەکان، نابێتــە 

چارەســەرێکی ئۆتۆماتیکیــی بــۆ تــەواوی 

کێشــە نەتەوەییــەکان.

ــک  ــە، کاتێ ــە هەی ــی دیک ــەیەکی کورت قس

لــە ڕوانگەیەکــی  )بێگومــان  دەگوترێــت 

گوتــراوە(،  لێــرەدا  وەک  مێژووییــەوە 

ــەوەی  ــاوەن لەبەرئ ــڕائیلییەکان چەوس ئیس

فەڵەســتینییەکان دان بــەوەدا نانێــن مافــی 

بوونــی قەوارەیەکــی نەتەوەییــان هەبێــت، 

ــە  ــاندنەوەیە ب ــەم چەوس ــەم ڕۆژگارەدا ئ ل

ئاســتێک زۆر ئەبســراکتیزە کــراوە. دەبێــت 

لــەوە تێبگەیــن کــە ئەگــەر ئیرسائیلییــەکان 

چەوســاندەوەیەکی  دەســتی  گیــرۆدەی 

ئەبســراکن، بگــرە بەجۆرێــک لەوپــەڕی 

داماڵیندایــە، هۆکارەکــەی  و  ئەبســراکت 

خۆیــان  مامەڵــەی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

چەوســێنەرێک  وەک  لەســەرەتاوە  کــە 

هەرچەندێــک  کــردووە،  مامەڵەیــان 

و  ســتەم  ]دەستپێشــخەریی  ئەوەیــان 

چەوســاندنەوە لەالیــەن ئیرسائیلییەکانەوە[ 

گرانــە تەحەمــول بکرێــت .

ــە  ــوکایەتیکردن ب ــەوە، س ــی دیک ــە الیەک ل

ــیا،  ــە ڕوس ــەن ل ــەوەی بێگان ــەکان ب جولەک

هاوشــێوە نییــە لەگــەڵ ئــەو ســوکایەتییەی 

بــە  بێگانــەن  گوایــە  دەکرێــت  پێیــان 

فەڵەســتین . دوو بــاری تــەواو لێکجیــاوازن. 

ــێکن  ــیا بەش ــی ڕوس ــتیدا جولەکەکان لەڕاس

واڵتــە،  ئــەو  ڕەســەنی  دانیشــتوانی  لــە 

دوور  ڕەچەڵــەک  بــە  ئەگــەر  تەنانــەت 

کەمینەیەکــی  واتــە  بــن؛  بێگانــەش  و 

لــە  بــەاڵم  پێکدەهێنــن.  بەدبەخــت 

جیــاوازە. تــەواو  شــتەکە  فەڵەســتین 

هەڵوێســتی مــن بــەو جــۆرە نییــە کــە 

وەک بــاوەڕ بــاوەڕم بــە پڕۆگــرام و بەرنامــە 

هەبێــت  فەڵەســتینییەکان  ســراتیژی  و 

ڕەخنەیەکــی  مــن  هەڵوێســتی  )بەڵکــو 

لەگــەڵ  بــەاڵم  بەرامبەریــان(،  تونــدە 

ــادە  ــتێکی س ــە ش ــت دان ب ــدا دەبێ ئەوەش

ئەویــش  بنێیــن،  حاشــەهەڵنەگردا  و 

ــی  ــەرەتاکانی زایۆنیزم ــۆ س ــەوە ب دەگەڕێت

ــەوەش  ــش ئ ــە ســاڵی 1897 و پێ سیاســی ل

ــرزڵ(  ــەی )هێ ــەم، ئەوکات ــی ک ــە ماوەیەک ب

بــوون  هێرزڵــەوە  لەپێــش  ئەوانــەی  و 

بکرێتــە  فەڵەســتین  دەبێــت  دەیانگــوت 

دەوڵەتێکــی جولەکــە، ئــەو فەڵەســتینەی 

ئــەوکات واڵتێکــی تــەواو عەرەبــی بــوو 

ــییە  ــا فەڕەنس ــن فەڕەنس ــۆن دەڵێی وەک چ

و بەلژیــکا بەلژیکییــە، پێموایــە بــۆ ئــەو 

بەجولەکەکردنــەی فەڵەســتین تەنهــا دوو 

رێگــە هەبــووە و دەبێــت بــە یەکێــک لــەو 

دوو ڕێگەیــە بکرێــت: یــان ملپێکەچکردن و 

ژێردەســتەکردنی دانیشــتوانە ڕەســەنەکەی، 

یاخــود دەرکردنیــان. مــن نازانــم ئایــا بەدەر 

ــە چــۆن  ــەو گۆرانکاریی ــە ئ ــەو دوو ڕێگەی ل

دەکرێــت. هــەر بەفیعلییــش ئــەوە روویــدا.
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