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پێشەكیی نووسەر
ئەفسانەیەكی بەرباڵو هەیە دەڵێت ماركسیزم گرانە.
ئەم ئەفسانەیە لە الیەن دوژمنانی سۆسیالیزمەوە بانگەشەی
بۆدەكرێت (وەك هارۆڵد ویڵسن -سەرۆكی پێشووی پارتی
كاری بەریتانی) كاتێك شانازی بەوەوە دەكات تا ئێستا
نەیتوانیوە جگە لە الپەڕەی یەكەم هیچی دیكە لە كتێبی
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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(سەرمایە)ی كارڵ ماركس بخوێنێتەوە .هەمان ئەفسانە
لەالیەن پۆلێكی تایبەت لەو ئەكادیمییانەشەوە باڵودەكرێتەوە
كە خۆیان بە ماركسیست دەزانن :هەر بە ئەنقەست
رستەی ناڕوون و دەستەواژەی تەمومژاوی دەچێنن ،لە پێناو
دروستكردنی ئەو بەرهەستەی (انطباع) كە خاوەن زانینێكی
هێندە تایبەتن ،كەسی دیكە پێیان ناگات.
لە بەرئەوە جێگەی سەرسوڕمان نییە كە زۆرێك لەو
سۆسیالیستانەی لە هەفتەیەكدا  40كاتژمێر لە كارگە و
كانەكان و ئۆفیسەكان كاردەكەن ،رادەستی ئەوەبوون كە
ماركسیزم شتێكە هیچ كات و هەلێكیان نییە بۆ تێگەیشنت
لێی.
لە راستیدا ئایدیا سەرەكیەكانی ماركسیزم گەلێگ
ئاسانن .راڤەی ئەو كۆمەڵگەیە دەكەن كە تێیدا دەژین،
لەودەمەی ئایدیاكانی دیكە ناتوانن ئەمە بكەن .مانا
دەبەخشێت بە جیهانێك كە قەیرانەكان وێرانیانكردووە
و پڕیەتی لە هەژاریی ،مانا دەبەخشێت بە كودەتاكان و
دیكتاتۆرە میلیتارییەكانی ،بەو رێگەیەی لە میانەی داهێرناوە
ناوازەكانەوە چەندین ملیۆنی پێ حەواڵەدەكرێت بۆ ئەو
كەسانەی لە سەرەدا ریزیان بەستووە بۆ وەرگرتنی خێر و
باربوو ،بەو دیموكراتخوازانەی خوڵقێنەری قەسابخانەكان
پارەدار دەكەن ،بەو واڵتە سۆسیالیستیانەی بە چەكی ئەتۆمی
هەڕەشە لە گەالنی دیكە دەكەن.
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لە هەمانكاتدا ،بیرمەندانی دامەزراو یاخود بیرمەندانی
نەزمی جێگیر توانای هیچ شتێكیان نییە جگە لە
سوكایەتیكردنێكی سەرسەخت بە ئایدیا ماركسیستیەكان ،بۆ
ئەم كارەش شێتانە بە دەوری یەكدا دێن و دەچن.
لەگەڵ ئەوەشدا كە ماركسیزم قورس نییە ،بەاڵم هەركەسێك
بۆ یەكەمجار كتێبەكانی ماركس بخوێنێتەوە رووبەڕوی كێشە
دەبێتەوە .چونكە ماركس هەموو نوسینەكانی پێش زیاتر
لە سەدەیەك نوسیون .بەتەواوی زمانی سەردەمەكەی خۆی
بەكارهێناوە ،بە گەڕانەوە بۆ ئەو رووداو و كەسانەی ئەوكات
بۆ هەمووان نارساوبوون ،بەاڵم لە ئێستادا جگە لە مێژوونوسە
تایبەمتەندەكان كەسی دیكە نایانناسێت.
تێنەگەیشتنێكی خۆم باسدەكەم كە لە قوتابخانە بووم،
كاتێك هەوڵمدا نامیلكەكەی ماركس (هەژدەهەمی برۆمێری
لوی بۆناپارتKarl Marx- The Eighteenth Brumaire( -
 )of Louis Bonaparte (1852بخوێنمەوە ،تەنانەت
نەمدەزانی مانای برۆمێر چییە و بۆناپارت كێیە .دەبێت چەند
زۆربن ئەو سۆسیالیستانەی لە دوای ئەمجۆرە ئەزموونانە لە
هەوڵەكانیان بۆ تیگەیشنت لە ماركسیزم كۆڵیانداوە!
ئەمە بیانوبوو بۆ نوسینی ئەوكتێبە بچوكە ،كە هەوڵدەدات
سەرەتایەك بۆ ئایدیا ماركسیستییەكان بە دەستەوەبدات،
ئاسانكارییەكە بۆ سۆسیالیستەكان تا بزانن ئامانجی ماركس
چیبووە ،هەروەها لە بەرەوپێشچوونەكانی ماركسیزم تێبگەن،
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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هەر لەو زەمەنەوە و لەسەر دەستی فریدریك ئەنگڵس،
هەتاوەكو سەردەمی رۆزا لۆكسمبۆرگ و فالدیمێر لینین و
لیۆن ترۆتسكی و كۆی بیرمەندەكانی خوار ئەمانیش.
بەشی زۆری ئەم كتێبە بچوكە ،بۆ یەكەمجار و بە زنجیرە
لە رۆژنامەی (سۆسیالیست وۆركە) بە ناونیشانی (ماركسیزم
بە سادەیی) باڵوبۆتەوە .بەاڵم دواتر بابەتی جەوهەریی
نوێم بۆ زیادكردووە .بەشێكی كەمیشم لە دوو هەوڵی دیكە
وەرگرتووە كە پێشوتر بۆ خستنەڕوویەكی ئاسانی ئایدیا
ماركسیستییەكان ئەنجامدرابوو( :دونكان هاالس -مانای
ماركسیزم)( ،زنجیرەی فێركاری ماركسیزم  -باڵوكراوەی پارتی
كرێكارانی سۆسیالسیتی لقی نۆرویج سیتی).
لە كۆتایدا دەمەوێت بڵێم كە كەمی بوار رێگربوو
لە خستنەڕووی چەندین الیەنی گرنگ لە شیكردنەوەی
ماركسیستی بۆ جیهانی هاوچەرخ .پاشكۆی ئەم كتێبە چەند
سەرچاوەیەك لە خۆدەگرێت بۆ خوێندنەوەی زیاتر.
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بەشی 1
بۆچی پێویستامن بە تیۆریی ماركسیستی هەیە؟
چی پێویستییەكامن بە تیۆری هەیە؟ ئێمە دەزانین قەیران
هەیە ،دەزانین كە خاوەنكارەكان دەمانڕوتێننەوە ،هەموشامن
دەزانین كە توڕەین ،دەشزانین كە پێویستامن بە سۆسیالیزمە.
ئیدی جگە لە مانە ئەوەی دەمێنێتەوە بۆ رۆشنبیرەكانی
جێدەهێڵین.
زۆرجار لە سۆسیالیستە خەباتگێڕ و سەندیكاییەكانەوە
گوێبیستی ئەمجۆرە وشانە دەبین .دوژمنانی سۆسیالیزمیش بە
هەموو توانایەكیانەوە پشتگیری لەمجۆرە بۆچونانە دەكەن،
دەیانەوێت ئەو بەرهەستە بخەمڵێنن كە ماركسیزم كۆمەڵە
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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بیروباوەڕێكی ناڕوون و وشك و بێزاركەرە .دەشڵێن ئایدیا
سۆسیالیستییەكان «ئەبسرتاكت»ن .پێیانوایە دەكرێت ئەم
ئایدیایانە [ماركسیزم] لە رووی تیۆرییەوە راستنب ،بەاڵم لە
واقیعدا عەقڵی تەندروست شتێكی دیكەی زۆر جیاواز لە وەمان
پێدەڵێت.
كێشەی ئەم تێگەیشتنانە لە وەدایە كە لە پشت
خاوەنەكەیەوە هەمیشە (تیۆرییەك) هەیە ،ئەگەر دانیشی
پێدانەنێت .هەر پرسیارێكیشیان دەربارەی كۆمەڵگە لێدەكەیت،
هەوڵدەدەن بە گشتاندنێك یاخود بە دانەیەكی دیكە
وەاڵمبدەنەوە .چەند منوونەیەك:
«خەڵك بە رسوشتی خۆیان خۆپەرسنت».
«ئەگەر دەوڵەمەندەكان نەبن ،هیچ پارەیەكیش نابێت بۆ
رەخساندنی كار بۆ ئەوانی دیكە».
«تەنها بە هەوڵدانی پێویست ،هەموو كەس دەتوانێت
بگاتە لوتكە».
«ئەگەر بتوانین تەنها كرێكاران پەروەردە بكەین ،ئەوا
كۆمەڵگە دەگۆڕێت».
«داڕمانی ئەخالق واڵتی گەیاند بەم رۆژە».
گەر لە شەقام و بازاڕ و پاسەكان و چیشتخانەكان
گوێهەڵخەین ،گوێبیستی دەیان وتەی لەوجۆرە دەبیت ،كە
هەریەك لە وانە بۆچونێكیان لە خۆگرتووە دەربارەی بارودۆخی
هەنوكەیی كۆمەڵگە و چۆنیەتی باشكردنی دۆخی خەڵك.
هەموو ئەم تێڕوانینانە (تیۆری)ن دەربارەی كۆمەڵگە.
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كاتێك خەڵكی دەڵێن هیچ تیۆرییەكامن نییە ،لە راستیدا
بەو مانەیە دێت كە تێڕوانینەكانیان ناڕوونن.
ئەمە ترسناكە ،بە تایبەت بۆ هەركەسێك كە ویستی
گۆڕینی كۆمەڵگەی هەبێت .رۆژنامە و تەلەڤزیۆن و
رادیۆ ،هەموو دەیانەوێت بە بەردەوامی عەقڵامن پڕكەن
لە راڤەكانیان بۆ دۆخی شێواوی كۆمەڵگە .دەخوازن باوەڕ
بە هەموو ئەو شتانە بكەین كە ئەوان دەیڵێن ،بە بێ
بیركردنەوەی زیاتر لە كێشەكان.
بەاڵم تۆ ناتوانیت بە شێوەیەكی كاریگەر بە ئاڕاستەی
گۆڕینی كۆمەڵگەدا بجەنگیت ،ئەگەر نەزانیت هەڵەی هەریەك
لەو بەڵگە و ئارگومێنتە جیاوازانە چین.
بۆ یەكەمجار پێش ( 170ساڵ) ئەمە دەركەوت ،بە
دیاریكراوی لە سییەكان و چلەكانی سەدەی نۆزدە ،گەشەكردنی
پیشەسازی لە ناوچەكانی وەك باكوری خۆرئاوای ئینگلتەرا،
بووە هۆی چوونە سەركاری سەدان هەزار لە پیاوان و ژنان و
مندااڵن ،لە بەرانبەر كرێیەكی كەمدا .پێویستیشبوو لە سەریان
لەگەڵ ئەو دۆخە نالەبارەی ژیاندا هەڵبكەن ،كە زەحمەتە
باوەڕبكرێت.
ئیدی لەگەڵ دەركەوتنی یەكەم رێكخراوی كرێكاریی
جەماوەریی ،دەستیانكرد بە خەبات دژی ئەو بارودۆخە (یەكەم
سەندیكا لە بەریتانیا -كە هاوكات یەكەم بزوتنەوەش بوو لە
پێناوی مافە سیاسیەكانی كرێكاران -لە سەروبەندی شۆڕشی
پیشەسازیدا بریتیبوو لە بزوتنەوەی چاریتیزم .)1لەگەڵ ئەم
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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بزوتنەوەیەدا چەند گروپێكی بچوكی خەڵك لە پێناو سەرخستنی
سۆسیالیزمدا سەریانهەڵدا.
زوو بە زوو كێشەكانی چۆنیەتی بەدیهێنانی ئامانجەكانی
ئەم بزوتنەوە كرێكارییە دەركەوتن.
هەندێك كەس دەیانوت كە لە رێگەی ئامڕازی ئاشتییانەوە
دەتوانرێت باوەڕ بە دەسەاڵتدارانی كۆمەڵگە بهێرنێت
گۆڕانكاری ئەنجامبدەن( .هێزی مەعنەوی)ی بزوتنەوە
ئاشتیخوازییە جەماوەرییەكان بەسە بۆ پێدانی ماف و
دەستكەوتەكانی كرێكاران .لەسەر بنەمای ئەم تێڕوانینە سەدان
هەزار كەس هەستان بە خۆڕێكخسنت و خۆپیشاندان و كاركردن
لە پێناو بونیادنانی بزوتنەوەیەك ،هەتا لە دواییدا تەنها شكست
و تێكشكانیان بۆمایەوە.
هەندێك كەسی دیكە دركیان بە پێویستیی بە كارهێنانی
(هێزی فیزیكی) كرد ،بەاڵم لەو باوەڕەدابوون بەدیهێنانی
ئەمە لە رێگەی كۆمەڵە گروپێكی بچووكی پیالنگێڕیی دابڕاو
لە كۆمەڵگە دەبێت .ئەمانیش سەركردایەتی دەیان هەزار
كرێكاریان كرد بەرەو تێكۆشانێك ،كە دیسان بە شكست و
بێئومێدبوون كۆتاییهات.
هەروەك هەندێكی دیكە پێیانوایە كرێكاران دەتوانن لە
رێگەی (كردەی ئابوری)یەوە ئامانجەكانیان بەدیبهێنن ،بە بێ
رووبەڕوبوونەوەی پۆلیس و سوپا ،ئایدییاكانی ئەمانیش جارێكی
دی بووە هۆی سەرهەڵدانی خەباتی جەماوەریی .ساڵی 1842
ئینگلتەرا یەكەم مانگرتنی گشتیی لە جیهاندا بە خۆیەوەبینی،
14
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كە لە ناوچە پیشەسازییەكانی باكور روویدا ،كاتێك دەیان هەزار
كرێكار بۆ ماوەی چوار هەفتە بەردەوامبوون لەسەر مانگرتن،
هەتاوەكو برسێتی و گوێپینەدان ناچاریكردن بگەڕێنەوە سەر
كارەكانیان.
پێش كۆتایی قۆناغی یەكەمی خەباتە كرێكاریە
شكستخواردووەكان ،ساڵی  1848سۆسیالیستی ئەڵامنی (كارڵ
ماركس) كۆی ئایدیاكانی لە چوارچێوەی (مانیفێستی كۆمۆنیزم)
دا خستە روو.
ئایدیاكانی ماركس لە ئاسامنەوە نەهاتبوون ،بەڵكو
هەوڵی داڕشتنی بناغەیەك بوون بۆ چۆنیەتی مامەڵەكردن
لەگەڵ كۆی ئەو پرسیارانەی لەو دەمەدا بزوتنەوەی كرێكاریی
ورووژاندبوونی.
ئەو ئایدیایانەی ماركس پەرەی پێداون و دایڕشتوون هەتاوەكو
ئەمڕۆش تازە و گونجاون ،هەربۆیە گەمژەییە كە كەسانێك دەڵێن
ئەم ئایدیایانە بەسەرچوون لە بەرئەوەی ماركس پێش  150ساڵ
نووسیونی .بەاڵم لە راستیدا كۆی چەمكە مشتومڕ لە سەرەكانی
ماركس دەربارەی كۆمەڵگە ،تا ئێستاش لەوپەڕی فراوانی و
بەرباڵویدان .هەروەك چۆن (چاریتیستەكان) لە مشتومڕدا بوون
دەربارەی (هێزی مەعنەوی) و (هێزی فیزیكی) ،لە ئەمڕۆشدا
سۆسیالیستەكان لە گفتوگۆدان دەربارەی (رێگەی پەرلەمانی) و
(رێگەی شۆڕشگێڕانە) .لە ناو ریزی شۆرشگێڕەكانیشدا تائێستاش
بە هەمان زیندویەتیی ساڵی  1848مشتومڕ سەبارەت بە
(تیرۆریزم) بەردەوامە ،بە الیەنگر یاخود دژ.
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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ماركس یەكەم كەس نییە هەوڵی پێناسەكردنی كێشەكانی
كۆمەڵگەی دابێت .لەو دەمەی ماركس خەریكی نووسین
بوو ،داهێرناوی نوێ لە كارگەكاندا بڕێكی وەها لە سامانی
خوڵقاندبوو ،كە لە توانای نەوەكانی پێشووتردا نەبوو تەنانەت
خەونیشی پێوەببینن .بۆ یەكەمجار مرۆڤایەتی ئامڕازی
بەرگری لە خۆكردنی بەرانبەر كارەساتە رسوشتییەكانی بە
دەستەوەبوو ،كە ئەم كارەساتانە وێرانكەری چاخەكانی
پێشوو بوون.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە هیچ باشبوونێكی لە ژیانی
زۆرینەی خەڵكدا بە دینەهێنا .بەڵكو تەواو بە پێچەوانەوە،
ژیانی پیاوان و ژنان و مندااڵنی كاركەر لە كارگە نوێیەكاندا،
زۆر خراپرتبوو لە ژیانی باوباپیرانیان كە لە زەوییەكاندا
رەنجایان دەدا .كرێكانیان بە زەحمەت لە سەرو ئاستی
بژێویدا دەیانهێڵێتەوە ،لە كاتێكدا شەپۆلە فراوانەكانی بێكاری
پاڵیاندەنێتە ژێر ئەو ئاستەشەوە .بە بێ هیچ مەرجێكی
سەالمەتیی تەندروستی پەستێوراونەتە گەڕەكە هەژارنشین
و بەدبەختەكان و رووبەڕوی نەخۆشی كوشندە بوونەتەوە.
لە بری ئەوەی پێشكەوتنی شارستانییەت بووبێتە
مایەی دڵخۆشی و خۆشگوزەرانیی گشتی ،هەژاریی زیاتری
خوڵقاندووە.
هەر بەتەنیا ماركس نا ،بەڵكو گەورە بیرمەندانی
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دیكەش لەو سەردەمەدا تێبینی دۆخەكەیان كردبوو ،لە
منوونەی هەردوو شاعیری ئینگلیز (ویلیام بلەیك و شیلیی)،
هەردوو فەرەنسی (شارل فۆریە و پرۆدۆن) ،لەگەڵ هەردوو
فەیلەسوفی ئەڵامنی (هیگڵ و فیورباخ).
ئەو دۆخە بێزراوەی مرۆڤایەتی خۆی تێدادەبینییەوە لە
الیەن (هێگڵ و فیورباخ)ەوە بە نامۆبوون ()Alienation
وەسفكرابوو -ئەو چەمكەی لە ئێستاشدا بەرگوێامن دەكەوێت.
مەبەستی هیگڵ و فیورباخ لە نامۆبوون ئەوەیە كە پیاوان و
ژنان بەردەوام خۆیان لە ژێر كۆنرتۆڵ و چەوساندنەوەی ئەو
هێزانەدا [كااڵ] دەبیننەوە كە خۆیان دروستیان كردووە .لە
بەرئەوە فیورباخ ئاماژە بەوەدەكات كە خەڵكەكەیان پەرە بە
ئایدیای (خودا) دەدەن -و سەردانەواندنیش بۆی نیشانەی
هەستكردنە بە بەدبەختییەكی گەورە ،چونكە خۆیان بە
تەنها ناتوانن بە ژیانێك بگەن كە دروستكراوی خۆیان بێت.
هەربۆیە كۆمەڵگە چەندێك بەرەوپێشەوە بچێت ،هێندەش
مرۆڤ هەژار و «نامۆ» دەبێت.
ماركس لە نوسینە سەرەتاییەكانیدا باسی لە چەمكی
«نامۆبوون» كردووە و بە سەر ئەوانەدا جێبەجێیكردووە كە
سامانی كۆمەڵگە بەرهەمدەهێنن:
«لەگەڵ زیادبوونی ئەو سامانەی كرێكاران
بەرهەمیدەهێنن ،بە زیادبوونی دەسەاڵت و جۆری
بەرهەمەكان ،خودی كرێكاران زیاتر هەژار دەبن ...و لەگەڵ
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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زیادبوونی بەهای (جیهانی شتەكان) بە شێوەیەكی راستەوخۆ
بەهای (جیهانی مرۆڤەكان) نزمدەبێتەوە ...ئەو ئوبێكتەی
بە هۆی كارەوە بەرهەمدێت ،وەك شتێكی نامۆ ،وەك
دەسەاڵتێكی سەربەخۆ ،رووبەڕوی بەرهەمهێن دەبێتەوە .»...
لە سەردەمی ماركسدا تێگەیشتنی هەرە باو بۆ كێشەكانی
كۆمەڵگە هێشتا تێگەیشتنێكی ئاینیی بوو .دەوترا هەژاری
دەگەڕێتەوە بۆ سەرپێچیی مرۆڤەكان لە فەرمانەكانی خودا؛
گەر ئێمە دەست لە تاوانكاری هەڵگرین ،هەموو شتێك لە
وپەڕی باشیدا دەبێت.
لە ئەمڕۆشدا گوێبیستی گەلێك لەم تێڕوانینانە دەبین،
تەنانەت ئەگەر لە فۆڕمێكی ئاینییشدا نەبن .وەك ئەوەی
دەگوترێت «بۆ ئەوەی كۆمەڵگە بگۆڕیت ،سەرەتا پێویستە
خۆت بگۆڕیت» .یان :ئەگەر تاكەكان لە ژنان و پیاوان
دەستهەڵبگرن لە «خۆپەرستی» و «ماتریالیزم» (یاخود
وەك دەڵێن خراپەكاری و گوێپێنەدان) ئەوا راستەوخۆ بە
شێوەیەكی ئۆتۆماتیكی كۆمەڵگە باشدەبێت.
یەكێك لە بۆچونە نزیكەكان لە مەوە لەسەر گۆڕینی
تاكەكان نادوێت ،بەڵكو گۆڕینی بەشێكی سەرەكییان (ئەوانەی
دەسەاڵت پیادەدەكەن لە كۆمەڵگەدا) .ئەم بیركردنەوەیە
وای لە دەوڵەمەند و بەهێزەكان كردووە وەك «فەرمانڕەوای
عەقڵ» لە خۆیان بڕوانن.
یەكێك لەو سۆسیالیستە بەریتانییانە (رۆبەرت ئۆین)
18
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دەستیكرد بە هەوڵدان بۆ بڕواهێنان بە پیاوانی پیشەسازیی
(خاوەن كارخانەكان) تاوەكو كەمێك زیاتر لەگەڵ كرێكارەكان
هاوسۆزبن .تا ئەمڕۆش ئەو بیركردنەوەیە لە ناو سەركردەی
پارتە ریفۆرمخوازەكاندا بااڵدەستە ،وەك پارتی كاری بەریتانی
 بە باڵە چەپەكەشییەوە .تێبینی دەكەیت بەردەوام تاوانیخاوەنكارەكان بە «هەڵە» ناودەبەن ،وەك ئەوەی چەند
پاساوێك بتوانێت بڕوا بە گەورە بزنسامنەكان بهێنێت كە لە
دەستگرتن بەسەر كۆمەڵگەدا كەمێك نەرم بن.
ماركس كۆی ئەو تێڕوانینانەی بە «ئایدیالیستی»
وەسفكردووە .لە بەرئەوە نا كە ماركس دژی ئەوەیە مرۆڤ
خاوەن «ئایدیا» بێت ،بەڵكو لە بەرئەوەی ئەو تێڕوانینانە
ئایدیاكان بە دابڕاو لەو هەلومەرجانە دەبینێت كە خەڵكی
لە سایەیدا دەژین.
ئایدیاكانی خەڵك بە توندی بەسرتاونەتەوە بەوجۆرە
ژیانەی تێیدا دەژین« .خۆپەرستی» بە منوونە وەردەگرین.
كۆمەڵگەی سەرمایەداریی ئەمڕۆ خۆپەرستی دروستدەكات
تەنانەت خۆپەرستیی لە نێو ئەو كەسانەدا هەیە كە بەردەوامهەوڵیشدەدەن خەڵكی دیكە بخەنە پێش خۆیانەوە .ئەو
كرێكارەی كە دەخوازێت چی باشرتی لە توانادایە بۆ منداڵەكانی
دابینبكات ،یاخود شتێك بۆ دایك و باوكی تەرخانبكات لەپاڵ ئەو
موچەیەی كە هەیانە ،تاكە رێگەی بەردەمی بریتییە لە ملمالنێی
بەردەوام بەرانبەر ئەوانی دیكە بۆ بە دەستهێنانی كارێكی
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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باشرت ،یاخود كرێیەكی زیاتر بە ئۆڤەرتایم ،یاخود چونەپێشەوە
لە سەرەی وەرگرتنی بیمەی بێكاریدا .لە كۆمەڵگەیەكی
وەهادا ،تەنها بە گۆڕینی عەقڵی تاكەكان ناتوانرێت دەست لە
«خۆپەرستی» و «چاوچنۆكی» هەڵبگیرێت.
هەربۆیە قسەكردن دەربارەی گۆڕینی كۆمەڵگە لە
رێگەی گۆڕینی بیركردنەوەی «كەسانی سەرەوە» نەفامیی
و عەوامانەیە .گریامن تۆ سەركەوتوبوویت لە راكێشانی
خاوەنكارێكی گەورە بۆ ئایدیا سۆسیالیستییەكان و ئەویش
دەستیهەڵگرت لە چەوساندنەوەی كرێكاران .لەم كاتەدا
سەرجەم ئەوەی لە كێبڕكێی خاوەنكارەكانی دیكەدا لە
دەستیدەچێت ،لە دەرەوەی بازاڕدا بە دەستیدەهێنێتەوە.
سەبارەت بە فەرمانڕەوایانی كۆمەڵگەش بەهەمان
شێوەیە ،لە بەرئەوە گرنگ ئایدیاكان نییە ،بەڵكو ژێرخانی ئەو
كۆمەڵگەیەی كە ئەم ئایدیایانەی تێدا تەبەنی دەكرێت.
دەكرێت ئەم خاڵە بە جۆرێكی دیكە بخەینەڕوو .ئەگەر
ئەوە ئایدیاكانن كۆمەڵگە دەگۆڕن ،ئاخۆ ئەم ئایدیایەنە
لەكوێوە دێن؟ ئێمە لە جۆریكی دیاریكراوی كۆمەڵگەدا
دەژین ،ئەو ئایدیایانەش كە لە رۆژنامە و تەلەفزیۆن و
سیستەمی پەروەردەوە دەخرێنەڕوو ،بەرگریی لەمجۆرە
كۆمەڵگەیە دەكەن .ئیدی چۆن تاكەكان بتوانن پەرە بە
ئایدیای تەواو جیاواز بدەن؟ چونكە ئەزموونەكانی رۆژانەیان
دژ بە ئایدیا فەرمییەكانی كۆمەڵگەیە.
بۆ منوونە ،تۆ ناتوانیت هۆكارەكانی نزمبوونەوەی بەرچاو
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لە ژمارەی دیندارەكان لە ئەمڕۆدا ،بەراورد بە سەدەیەك
پێش ئێستا ،تەنها بە بەرئەنجامی سەركەوتنی بانگەشە
ئەتایستییەكان (االلحادیة) لێكبدەیتەوە .بەڵكو دەبێت راڤەی
ئەوە بكەیت كە بۆچی خەڵكی گوێ بۆ ئایدیا ئەتایستییەكان
دەگرن ،بە چەشنێك سەدەیەك پێش ئێستا نەیانكردووە.
بەمجۆرە ،ئەگەر بخوازیت لە كاریگەریی «پیاوە گەورەكان»
تێبگەیت ،ئەوا پێویستە راڤەی ئەوە بكەیت كە بۆچی خەڵكەكەی
دیكە قایلن بە شوێنكەوتنیان .چەند بێامنایە كە بۆ منوونە بڵێیت
(ناپلیۆن و لینین) مێژوویان گۆڕی ،بە بێ تێگەیشنت لەوەی كە
بۆچی ملیۆنان كەس قایل بوون بە جێبەجێكردنی پێشنیارەكانی
ئەوان .دواجار ئەوان خەواندنی موگناتیسییان بۆ خەڵك بە
كارنەهێناوە .دیارە شتێك لە ژیانی كۆمەڵگەدا ،لە زەمەنێكی
دیاریكراودا پاڵی بە خەڵكەوە ناوە تا هەست بەوە بكەن ئەوەی
پیاوە گەورەكان پێشنیاری دەكەن راستە.
تەنها كاتێك دەتوانیت لەوە تێبگەیت كە چۆن ئایدیاكان
مێژوو دەگۆڕن ،ئەگەر تێگەیشتیت لە وەی ئەم ئایدیایانە
لە كوێوە هاتن ،و بۆچی خەڵك پێیان قایلبوو .ئەمەش ئەوە
دەگەیەنێت كە بڕوانیتە ئەودیوی ئایدیاكان ،بۆ هەلومەرجە
ماتریالیستییەكەی كۆمەڵگە ،كە ئایدیاكانی تێدا گەشەدەكات.
لە بەر ئەمە ماركس پێداگربوو لەسەر گوتەكەی خۆی:
«ئەوە ئاگایی نییە كە بوونی كۆمەاڵیەتی دەستنیشان
دەكات ،بەڵكو بوونی كۆمەاڵیەتی ئاگایی دەستنیشاندەكات».
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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پهراوێز:

 Chartism .1بە یەکەم ڕێکخراویی کرێکاریی دادەنرێت لە مێژوودا.
ساڵی  1838لە لەندەن دروستبوو .پێش دروستبوونی ئەم ڕێکخراوە چەند
بزووتنەوەیەکی کرێکاریی و سەندیکایی بوونیان هەبوو ،کە داواکارییەکانیان
لە ڕێگەی یاداشتەوە دەگەیاندە پەرلەمانی بەریتانیا ،بەاڵم بەهۆی
پشتگوێخستنی داواکارییەکانەوە بۆ ماوەی چەند ساڵێک ئاڵۆزی لەنێوان ئەو
بزوتنەوانە و دەوڵەتدا ڕوویدا و چەندین سەرکردەیان لێ دەستگیرکرا .بەاڵم
ساڵی  ١٨٤٠بهفهرمی ڕێکخراوی چاریتیە دامەزرا کە بارەگاکەی لە کۆمەڵەی
کرێکارانی لەندەن بوو .ئەم بزوتنەوەیە سەرجەم داواکارییەکانی پێشوتری
جەماوەریی کرێکاریی ڕێکخستەوە و لەڕێگەی میکانیزمی جۆراوجۆری
وەک کۆکردنەوەی ئیمزا و پێشکەشکردنی یاداشت و ڕاپەرین جەماوەریەوە
کاریدەکرد .ساڵی  ١٨٤٢لە ڕێپێوانێکدا کە یاداشتێکیان پێبوو ک ه نزیکهی
دوو ملیۆن ئیمزای لەسەربوو ،چونە بەردەم پەرلەمان ،هاوینی هەمان ساڵ
ڕاپەرینێکی جەماوەریی گەورەیان دژ بە حکومەت ڕێکخست ،کە وەک
دەوترا سەعاتی سفر بوو بۆ هەڵوەشاندنەوەی حکومەت ،بەاڵم بەهۆی کەم
ئەزموونیی کرێکاران و نەبوونی پێشینەی کارکردنی لەو جۆرە و نەبوونی
سرتاتیژ و تاکتیکی کارکردن ،کرێکاران توشی سەرلێشێواوی بوون و ڕاپەڕینەکە
بێئەنجام بوو .دواجار بەهۆی ڕوبەڕووبونەوە و هێرشی کوشندەی دەوڵەتەوە
ساڵی  1848ئەم بزوتنەوەی کۆتاییپێهات ،بەاڵم کاریگەرییەکی گەورەی لەنێو
جەماوەریی کرێکاریدا بەجێهێشت بۆ چەندین ساڵ.
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بەشی 2
تێگەیشنت لە مێژوو
ئایدیاكان خۆیان بە تەنها ناتوانن كۆمەڵگە بگۆڕن.
ئەم راستییە لە گرنگرتین ئەو دەرئەنجامانەیە كە ماركس
پێیگەیشتووە .وەك زۆرێك لە بیرمەندانی پێش خۆی،
ماركس پێداگربوو لەسەر ئەوەی كە بۆ تێگەیشنت لە
كۆمەڵگە ،پێویستە مرۆڤ وەك بەشێك لە جیهانی ماتریالیی
ببینین.
هێزە ماتریالییەكان رەفتاری مرۆڤ دیاریدەكەن،
وەك رەفتاری هەر بونەوەرێكی دیكەی رسوشتی.
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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لێكۆڵینەوە لە مێژووی مرۆڤایەتی ،بەشێكە لە لێكۆڵینەوەی
زانستیی جیهانی رسوشتی .بەو بیرمەندانەش دەگوترێت
«ماتریالیستەكان» كە هەڵگری ئەم جۆرە تێڕوانینەن.
ماركس پێیوایە ماتریالیزم هەنگاوێكی گەورەی
بەرەوپێشچوونە ،بەراورد بە تێڕوانینە ئاینیی و
ئایدیالیستییەكانی دیكەی مێژوو .ئەمەش بەو مانایە دێت
كە تۆ دەتوانیت بە شێوەیەكی زانستیی گفتوگۆ لە بارەی
گۆڕانی بارودۆخی كۆمەاڵیەتی بكەیت ،ئیدی بۆ تێگەیشنت
لە گۆڕانی كۆمەڵگە پشت بە نوێژكردن بۆ خودا و «گۆڕانی
رۆحانیی» خەڵك نەبەسنت.
گۆڕینی (ئایدیالیزم) بۆ (ماتریالیزم) بە مانای گۆرینی
خورافە دێت بۆ زانست .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،سەرجەم
لێكدانەوە ماتریالیستییەكانی رەفتاری مرۆڤ دروست نین.
وەك چۆن تیۆریی هەڵەی زانستیی لە بایۆلۆژی و كیمیا
و فیزیادا هەن ،بە هەمانشێوە هەوڵی نادروست هەن بۆ
گەشەپێدانی تیۆرییە زانستییەكانی تایبەت بە كۆمەڵگە.
لەم بارەیەوە چەند منوونەیەك دەهێنینەوە:
یەكێك لەو روانگە ماتریالیستییە ناماركسییانەی
باوە ،پێیوایە مرۆڤ لەوە دەرناچێت گیاندارێك بێت
و بە شێوەیەكی «رسوشتی» و بە میتۆدێكی دیاریكراو
هەڵسوكەوت دەكات .وەك چۆن كوشنت رسوشتی
گورگەكانە و هێمنیی رسوشتی مەڕەكانە ،هەر بەوجۆرەش
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لە رسوشتی مرۆڤەكان دەوەشێتەوە كە شەڕانگێز و
دەسەاڵتخواز و ركابەر و چاوچنۆك بن؛ (ئەمە ناڕاستەوخۆ
ئەو ئەنجامگیرییەی لێدەكەوێتەوە كە ژنانیش بە رسوشتی
خۆیان تەڵەكەباز و خۆبەدەستەوەدەر و بە دەنگەوە
هاتووی ئەوانی دیكەن و هاوكات مرۆڤگەلی پاسیڤن).
باشرتین منوونە دەربارەی ئەم قسانەی سەرەوە لە
كتێبی (مەیمونی رووت)1دا دەبینینەوە .پوختەی ئەمجۆرە
تێڕوانینانە جگە لە كاردانەوە هیچی دیكە نین .ئەگەر مرۆڤ
بە رسوشتی خۆی دڕندە و شەڕانگێز بێت ،ئەوا دەگەینە ئەو
خاڵەی كە هیچ لۆژیكێكی تێدانییە لە هەوڵدان بۆ گۆڕینی
كۆمەڵگە .بارودۆخەكان هەرگیز ناگۆڕێن ،شۆڕشەكانیش
«هەردەم شكستدەخۆن».
بەاڵم لە راستیدا (رسوشتی مرۆڤ) لە كۆمەڵگەیەكەوە
بۆ كۆمەڵگەیەكی دیكە دەگۆڕێت .هەر بۆ منوونە ئەو
ركابەرییەی وەك شتێكی چەسپاو لە كۆمەڵگەكامناندا
هەیە ،زۆر زەحمەتە لە زۆرێك لە كۆمەڵگەكانی رابردوودا
هەبووبێت .كاتێك زاناكان هەوڵیاندا تێستی زیرەكی( )IQبۆ
بەشێك لە هیندییە سیۆكسییەكان ( )Sioux Indiansبكەن،
گەیشتنە ئەو ئەنجامەی كە هیندییەكان نازانن بۆچی نابێت
هاوكاریی یەكرت بكەن لە وەاڵمدانەوەی پرسیارەكان .ئەو
كۆمەڵگەیەی تێیدا ژیاون جەختی لەسەر بەهای یارمەتیدان
كردۆتەوە نەوەك ركابەریی.
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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چیرۆكی دیكەی هاوشێوە لەسەر شەڕانگێزیی هەن.
كاتێك بۆ یەكەمجار ئەسكیمۆكان ( )Eskimosرووبەڕوی
ئەوروپییەكان بوونەوە ،بەهیچ جۆرێك مانای «شەڕ»یان
نەدەزانی .ئایدیای خواستی كۆمەڵێك مرۆڤ بۆ لە ناوبردنی
كۆمەڵێكی دیكەی مرۆڤ ،وەك ئایدیایەكی شێتانە
تەماشادەكرا لە الیەن ئەسكیمۆكانەوە.
لە كۆمەڵگەكانی ئێمەدا ،شتێكی «رسوشتییە» كە
دەبێت باوان منداڵەكانیان خۆشبوێت و بیانپارێزن .كەچی
دەبینین لە شاری (سپارتە) ،لە یۆنانی كۆندا ،شتێكی
«رسوشتی» بووە باوان منداڵەكانیان لە چیاكان بە تەنیا
جێبهێڵن بۆئەوەی بزانن تا چەند دەتوانن بەرگەی سەرما
بگرن.
بەمجۆرە ،تیۆرییەكانی «رسوشتی نەگۆڕی مرۆڤ» هیچ
راڤەیەكی ئەوتۆیان بۆ رووداوە مێژووییە گرنگەكان نییە.
هەریەك لە (هەرەمەكانی میرس ،قەشەنگیی یۆنانی كۆن،
ئیمپراتۆرەكانی رۆما و ئینكا ،شارە پیشەسازییە تازەكان)
لەسەر هەمان پلەی ئەو جوتیارە نەخوێندەوارانە راوەستاون
كە لە كوخێكی قوڕینی سەدە تاریكەكاندا ژیاون .تاكە شتی
گرنگ لەم تیۆرییە بریتییە لە «مەیمونە رووتەكە» -نەوەك
ئەو شارستانیەتە مەزنەی مەیمونەكە دروستیكردووە.
هەربۆیە دان بە چەند فۆرمێكی كۆمەڵگەدا نانێت كە
سەركەوتوبوون لە خۆراكپێدانی ئەو «مەیمونە» ،بەاڵم دان
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بە كۆمەڵگەی دیكەدا دەنێت كە لێدەگەڕێن ملیۆنان مرۆڤ
لە برسا مبرن.
لە الیەكی دیكەوە ،هەندێك كەسی دیكە پەیڕەویی
لە تیۆرییەكی دیكەی ماتریالیزم دەكەن ،كە جەخت لە
رێگەیەكی منوونەیی دەكاتەوە كە لە توانایدابێت رەفتاری
مرۆڤ بگۆڕێت .هەروەك چۆن دەتوانرێت ئاژەاڵن رابهێرنێن
لەسەر گۆڕینی رەفتاریان لە سێرك یاخود لە دارستاندا -وەك
الیەنگرانی ئەم بۆچونە دەیڵێن -ئەوا رەفتاری مرۆڤیش
بە هەمان رێگە دەكرێت بگۆڕدرێت .گەربێت و كەسانی
گونجاو بتوانن بەرپرسیارێتی كۆمەڵگە بگرنەدەست ،وەك
دەڵێن ،ئەوا «رسوشتی مرۆڤ» دەكرێت بگۆڕدرێت.
ئەم تێڕوانینە هەنگاوێكی گەورەی بەرەوپێشچوونی
تیۆریی «مەیمونی رووت»ە ،بەاڵم ئەمیش شكستیخواردووە
لە راڤەكردنی چۆنیەتی گۆڕانی كۆی كۆمەڵگە .ئەگەر لە
مڕۆدا هەموو كەس بە تەواوی لەناو كۆمەڵگەدا راهاتبێت
(گونجێندرابێت) ،ئیرت چۆن دەكرێت ئاستی تاكەكەسێك
لەو كۆمەڵگەیەدا بەرزبكرێتەوە بۆ ئەوەی ببیرنێت
كە میكانیزمەكانی ئەو گونجاندنە چۆن دەگۆڕدرێت؟
ئایا كەمینەیەكی لە الیەن خوداوە هەڵبژێردراو هەیە
بەهرەمەندبێت بە بەرگرییەكی تەواو دژی ئەو فشارانەی
باڵ بەسەر كۆی مرۆڤەكاندا دەكێشێت؟ ئەگەر هەموومان
ئاژەڵی ناو سێرك بین ،ئیدی كێ راهێنان بە شێرەكان بكات؟
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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ئەوانەی باوەڕیان بەم تیۆرییە هەیە ،دەستبەجێ
بەوە كۆتاییان پێدێت كە دەڵێن ئەگەری گۆڕینی كۆمەڵگە
لەئارادا نییە (لە مەدا هاوڕای شوێنكەوتوانی تیۆریی
مەیمونە رووتەكەن) ،یاخود پێیانوایە گۆڕان بە هۆی
شتێكی دەرەوەی كۆمەڵگەوە روودەدات  -وەك خودا،
یان «پیاوێكی گەورە» ،یاخود لە میانەی هێزی ئایدیای
كەسەكانەوە« .ماتریالیزمەكەیان» رێگە بۆ جۆرێكی دیكەی
«ئایدیالیزم» خۆشدەكات كە لە رێگەی دەرگای پشتەوە
بێتەژوورەوە.
وەك ماركس ئاماژەیپێداوە ئەم دۆكرتینە (العقیدة) بە
زەرووری بە دابەشكردنی كۆمەڵگە بۆ دوو بەرە كۆتایدێت،
بە جۆرێك یەكێكیان زاڵبێت بە سەر ئەوی دیكەیاندا .ئەم
تێڕوانینە «ماتریالیستیە» جگە لە كاردانەوە بە هیچی
دیكە دانانرێت .یەكێك لە الیەنگرە بە ناوبانگەكانی ئەم
تێڕوانینە لە مڕۆدا سایكۆلۆژیستێكی ناوداری ئەمریكییە بە
ناوی (سكینەر .)2سكینەر دەیەوێت خەڵكی رابهێنێت كە
بە میتۆدێكی دیارییكراو رەفتاربكەن ،بەاڵم لە بەرئەوەی
خودی خۆی بەرهەمی كۆمەڵگەی سەرمایەداریی
ئەمریكییە ،كەواتە ئەو میتۆدی «راهینان»ەی پەیڕەوی
دەكات بریتییە لە هەوڵێك بۆ گونجاندنی خەڵك لەگەڵ
ئەو كۆمەڵگەیەدا.
بۆچونێكی دیكەی ماتریالیستی هەیە ،ئۆباڵی ئەو
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هەژارییەی لە جیهاندا هەیە دەخاتە ئەستۆی «هەڵكشانی
دانیشتوان»( .بە گشتی ئەم بۆچونە بە ماڵتۆسی ناودەبرێت،
كە دەگەڕێتەوە بۆ ئابوریناسی بەریتانی رۆبێرت ماڵتۆس،
كە لە سەدەی  18ژیاوە و یەكەم كەس بووە ئەم تیۆرییەی
داهێناوە.)3
بەاڵم ئەم تێڕوانینە ناتوانێت راڤەی ئەوە بكات كە بۆ
منوونە بۆچی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا زیادەی
بەرهەمی دانەوێڵە دەسوتێنێت ،لە كاتێكدا خەڵكانێكیش لە
هیندستان لە برسا دەمرن .هەروەها ناشتوانێت راڤەی ئەوە
بكات بۆچی ویالیەتە یەكگرتووەكان  150ساڵ لە مەوبەر
توانای بەرهەمهێنانی خۆراكی  10ملیۆن كەسی نەبوو،
بەاڵم لە ئێستادا خۆراكی هەمان واڵت بەشی تێركردنی 200
ملیۆن كەس دەكات.
ئەم تیۆرییە بیریچۆتەوە كە هەموو (زار)Mouth /ێكی
زیاتر كە پێویستی بە خواردنە ،هاوكات مرۆڤیكی زیاترە و
توانای كاركردن و بە دەستهێنانی سامانی هەیە.
ماركس ئاماژەی بە وەداوە كە هەموو ئەو لێكدانەوە
هەاڵنە هیچ نین جگە لە فۆڕمی دیكەی ماتریالیزم؛
«ماتریالیزمی میكانیكی» « ،ماتریالیزمی سەرەتایی».
هەموو ئەوانە لە بیریانكردووە كە لەگەڵ ئەوەی مرۆڤ
وەك بەشێك لە جیهانی ماتریالیی دەژیت ،هاوكات
تاكەكانیشی كاركەرن و لەتونایاندایە ئەو جیهانە بگۆڕن.
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
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لێكدانەوەی ماتریالیستیی مێژوو

«دەكرێت بە بوونی هۆشیاریی ،ئاین ،یان هەر
شتێكی دیكە كە ئارەزوی دەكات ،مرۆڤ لە ئاژەڵەكانی
دیكە جیابكەینەوە .مرۆڤیش بۆخۆی دەستیكردووە بە
خۆجیاكردنەوە لە ئاژەاڵنی دیكە ،بەوپێیەی دەستپێشخەر
بووە لە بەرهەمهێنانی ئامڕازەكانی ژیان  -واتە خۆراك و
شوێنی نیشتەجێبوون و جلوبەرگ».
هەر لەسەرەتاوە ماركس بەم وشانە فۆكوسی خستەسەر
خاڵی بنەڕەتیی جیاكەرەوەی لێكدانەوەكەی بۆ چۆنیەتی
گەشەكردنی كۆمەڵگە .مرۆڤ گیاندارێك بووە لە بونەوەری
هاوشێوەی مەیمون گەشەی كردووە .وەك هەر گیاندارێكی
دیكەش یەكەم كەڵكەڵەیان بریتیبووە لە خۆتێركردن و پاراسنت
لە ژینگەی رسوشتی و ئاو و هەوا.
رێگەی گیاندارانی دیكە بۆ ئەنجامدانی ئەو كارانە
پشتبەستنە بە هەڵكەوتەی بایۆلۆجی بۆماوەییان .گورگ
بۆ مانەوەی لە ژیاندا بە دوای نێچیرەكەی دەكەوێت و
دەیكوژێت ،بە رێگەیەك كە غەریزە بۆماوەییە بایۆلۆژییەكانی
دیاریی دەكەن .ئەو فەروەیەش كە دایپۆشیوە ،لە سەرمای
شەودا گەرمیدەكاتەوە .بە هەمانشێوە بە رێگەی رەفتارە
بۆماوەییەكانی بێچووەكانی بەخێو دەكات.
بەاڵم ژیانی مرۆڤ بەوجۆرە دەقگرتوو ،چەسپاو نییە .ئەو
مرۆڤانەی ( 100000یان  30000ساڵ) پێش ئێستا لەوسەر
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زەمینە بوون ،بە ژیانێكی تەواو جیاواز لە ئەمڕۆ ژیاون .لە ناو
ئەشكەوت و كوخەكاندا ژیاون ،هیچ كەلوپەلێكیشیان نەبووە
بۆ هەڵگرتنی خواردن و خواردنەوە ،بۆ خۆراك پشتیانبەستبوو
بە كۆكردنەوەی تۆوی رووەك و بەردگرتن لە ئاژەڵە كێوییەكان
[بە مەبەستی راوكردن] .لە تواناشیاندا نەبووە بنووسن
و ژمارەكان بژمێرن ،جگە لە ژماردنی پەنجەكانیان .هیچ
زانینێكی راستەقینەیان نەبووە دەربارەی ئەوەی دوور لە
دراوسێ نزیكەكانیان دەگوزەرێت ،یاخود دەربارەی ئەوەی
باوانیان لە پێشوودا كردوویانە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،فۆڕمی فیزیكیی جەستەی مرۆڤەكان
( 100000ساڵ) پێش ئێستا ،تا رادەیەك لە مرۆڤی هاوچەرخ
چووە ،بەاڵم لە ( 30000ساڵ) پێش ئێستادا بە تەواوی
هاوشێوە بووە .ئەگەر مرۆڤێكی ئەشكەوتنشین بێنیت
دەموچاوی بۆ بشۆریت ،سەر و ریشی بتاشیت ،قاتێكی
بكەیتەبەر و بچێت لەسەر شەقامەكان پیاسە بكات ،كەس
هەست ناكات ئەمە شتێكی نامۆبێت.
وەك ئاركۆلۆجیستی ئوسرتالیی (گۆردن چایڵد) ئاماژەی
پێدەكات:
«ئێسكەپەیكەری سەرەتایی بابوباپیرامنان دەگەڕێتەوە بۆ
دواقۆناغەكانی چاخی سەهۆڵین ...لە سەرەتای دەركەوتنی
ئێسكەپەیكەری مرۆیی لە تۆمارە جیۆلۆجییەكاندا ،دەبینین
پەرەسەندنی ( )Evolutionجەستەی مرۆڤ لە خاڵێكی
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دیاریكراودا راوەستاوە ،سەرەڕای ئەوەی گەشەسەندنە
شارستانییەكەی هێشتا لە دەستپێكدا بووە».
سەبارەت بە هەمان بابەت ،ئاركۆلۆجیستی كینی (لویس
لیكی) دەڵێت:
«جیاوازییە جەستەییەكانی نێوان مرۆڤی هەردوو
شارستانیەتی كۆنی (ئۆریگانسی) و (ماگدەلینی)  -كە
دەگەڕێنەوە بۆ  25000ساڵ لەمەوبەر -لە الیەك و مرۆڤی
ئەمڕۆ لە الكەی دیكە ،بریتین لە جیاوازی الوەكی ،بەاڵم
جیاوازییە كولتورییەكان زۆر فراوانن».
مانای «كولتور» لە الی ئاركۆلۆجیستەكان بریتییە لەو
شتانەی ژنان و پیاوان فێری دەبن و یەكرتیش فێردەكەن؛
(چۆنیەتی چنینی جلوبەرگ لە خوری و فەروو ،دروستكردنی
كەلوپەل لە قوڕ ،كردنەوەی ئاگر ،دروستكردنی خانو و
جێنشینگە... ،هتد) بەراورد بەو شتانەی گیانداران بە
شێوەیەكی غەریزی فێریدەبن.
ژیانی مرۆڤە سەرەتاییەكان بە تەواوی جیاوازبووە لە
ژیانی گیاندارانی دیكە .ئەوان توانیویانە سیفەتە جەستەییە
تایبەتەكانی مرۆڤ بەكاربهێنن  -وەك گەورەیی قەبارەی مۆخ،
بەكارهێنانی هەر چوارپەلەكە بۆ مامەڵە لەگەڵ شتەكان-
هەتاوەكو توانای بەسەر ژینگەی دەوروبەریدا بشكێت و
بۆ پێداویستی و داخوازییەكانی بەكاریبهێنێت .ئەمەش
ئەوە دەگەیەنێت كە مرۆڤ لە توانایدایە لەگەڵ چەندین
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بارودۆخی كەمەرشكێندا رابێت ،بە بێ روودانی هیچ گۆڕانێك
لە هەڵكەوتەی جەستەییدا .ئیدی كاری مرۆڤ تەنها بریتی
نەبوو لە كاردانەوە بەرانبەر دەوروبەرەكەی ،بەڵكو دەستیكرد
بە دەستپێشخەری و هەنگاونان بەرانبەر دەوروبەرەكەی و
گۆڕینی بە ئاڕاستەی ویستەكانی خۆی.
لە سەرەتادا مرۆڤ دار و بەردی بەكاردەهێنا بۆ
هێرشكردنەسەر گیانەوەرە زیانبەخشەكان ،پاشان هەستا
بە كردنەوەی ئاگر بۆ فەراهەمكردنی گەرمی و رووناكی
بۆخۆی ،هاوكات هەستا بە داپۆشینی خۆی بە گەاڵی دار
و پێستەی ئاژەاڵن .بە درێژایی دەیان هەزار ساڵ ،مرۆڤ
فێری ئاگركردنەوە بووە ،هەروەها لە رێگەی بەردی دیكەوە
شێواز و فۆڕمی بە بەردەكان دەبەخشی .هەروەك لە دواییدا
فێری چاندنی خۆراكەكان و هەڵگرتنیان لە كەلوپەلی لە
قوڕدروستكراودا بوو ،لەگەڵ ئەوەشدا فێری بەخێوكردن و
ماڵیكردنی ئاژەاڵن بوو.
لە ( 5000ساڵ)ی مێژووی مرۆڤایەتییدا ،كە دەگەڕێتەوە
بۆ نیو ملیۆن ساڵی رابردوو ،مرۆڤ نهێنیی گۆڕینی مادەی
خاوی بۆ مادەی كانزایی فێربوو هەتا بتوانێت ئامڕازە
پتەوەكانی لێدروست بكات و وەك چەكێكی كاریگەر پشتی
پێ ببەستێت.
هەریەك لەو گەشەسەندنانە كاریگەریی بەرچاویان
هەبوو ،نەك هەر بە تەنها لە ئاسانكردنی ژیانی مرۆڤدا
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بۆ تێركردن و فەراهەمكردنی جلوبەرگ بۆخۆی ،بەڵكو لە
گۆڕینی خودی ژیانی مرۆییدا .هەر لەسەرەتاوە ژیانی مرۆڤ
كۆمەاڵیەتی بووە .مرۆڤ تەنها لە رێگەی هەوڵی هاوبەشی
چەند كەسێكەوە توانیویەتی دڕندەكان بكوژێت ،ئەم
هاوبەشییە لە كۆكردنەوەی خۆراك و هەڵكردنی ئاگریشدا
جێبەجێبووە.
پێویستبوو مرۆڤەكان هاوكار و هەرەوەزكار بن .ئەم
هاوكارییە بەردەوامە یارمەتیدەربوو بۆ گۆكردنی دەنگی
تایبەت و پاشان پێكهاتنی زمان .لە سەرەتادا گروپە
كۆمەاڵیەتییەكان سادە و بچوك بوون .بەرهەمهێنان لە
رسوشتەوە بەسنەبوو بۆ مانەوەی كۆمەڵی گەورەی مرۆیی
لە ژیاندا بە تەندروستییەكی باشەوە ،بەڵكو تەنها ژمارەیەكی
كەمیان لێدەمایەوە .هەوڵی هەرە گەورەیان لە پێناو كردارە
بنەڕەتییەكانی بەرهەمهێنانی خۆراكدا بوو ،هەر لەبەرئەوە
هەمووان هەمانجۆری كاریان دەكرد و بە هەمانجۆری ژیان
دەژیان.
بە بێ بوونی هیچ جۆرە ئامڕازێكی هەڵگرتنی خۆراك،
خاوەندارێتیی تایبەت و دابەشبوونی چینایەتیش بوونی
نەبوو .هیچ جۆرە دەستكەوتێكیش بە دیندەكرا تا ببێتە
پاڵنەری جەنگ.
تا چەند ساڵێكی كەم پێش ئێستاش ،هێشتا سەدان
كۆمەڵگە لە ناوچە جیاوازەكانی جیهاندا هەبوون ،بە هەمان
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ئەو ستایلە دەژیان (بۆ منوونە هەندێك هۆزی هندیی لە
باكور و باشوری ئەمەریكا ،بەشێك لە دانیشتوانی ئەفەریقیا و
زەریای هێمن ،ئەبرۆجینەكان لە ئوستورالیا).
لێكدانەوەی ئەمە بریتیی نییە لە وەی كە ئەو مرۆڤانە
كەمرت لە ئێمە زیرەك بن و خاوەن «عەقڵیەتێكی سەرەتایی»
بن .دانیشتوانە رەسەنەكەی ئوسرتالیا (ئەبرۆجینەكان)
پێویستبوو فێری چۆنیەتی ناسینەوەی هەزارانجۆری رووەك
و نەریتی ئاژەڵە جۆربەجۆرەكان بنب ،هەتاوەكو بتوانن لە
ژیاندا مبێننەوە .ئەنرتۆپۆلۆژیستی نیوزالندیی (رایمۆند فێرس)
وەسفی ئەمەی كردووە و دەڵێت:
«دانیشتوانی هۆزە ئوسرتالییەكان ...نەریت و نیشانە
و رێگاكانی ماڵیكردن و جیاوازیی وەرزەكانیان لە الی ئەو
ئاژەاڵنە دەزانی كە دەبوونە خۆراكیان ،لەگەڵ ناسینی ماسی
و باڵندە نێچیرەكانیان .هەروەها تایبەمتەندییە دەرەكییەكان
و بەشێك لە تایبەمتەندییە ناوەكییەكانی تاوێرە بەردەكانیان
دەزانی ،لەگەڵ ناسینی مۆم و كەتیرە و رووەكەكان و ریشاڵ و
توێكڵی دارەكان؛ دەیانزانی چۆن ئاگر بكەنەوە و چۆن گەرمی
بەكاربهێنن بۆ كەمكردنەوەی ئازار و راوەستانی خوێنبەربوون،
لەگەڵ رێگرتن لە زوو ترشانی خۆراك؛ هاوكات هەڵدەستان بە
بەكارهێنانی ئاگر و گەرمی بۆ دروستكردنی شێوەی جیاجیا
لە دار و تەختە و بە هێزكردن یان نەرمكردنەوەی بە پێی
پێویست ...هەروەها چەند شتێكیان دەزانی دەربارەی
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چاودێریكردنی كاتەكانی دەركەوتنی مانگ ،هەڵكشان و
داكشانی ئاوەكان ،سوڕی ئەستێرەكان ،چاودێریكردنی كاتی
وەرزەكان .پاشان توانییان لە گۆڕانكارییەكانی ئاو و هەوا
و سیستەمی بایەكان و تایبەمتەندیی سااڵنەی شێ و پلەی
گەرمی تێبگەن ،لەگەڵ تێبینیكردنی گەشەی زیندەوەرە
رسوشتییەكان ...جگە لە وانەش ،بە شیوەیەكی زیرەكانە
و ئابورییانە بەرهەمی ئەو ئاژەاڵنەیان بەكاردەهێنا كە لە
پێناو خۆراكدا دەیانكوشنت ،گۆشتی كەنگەریان دەخوارد
و ئێسكی گەورەی قاچەكانیان لە دروستكردنی ئامێری
بەردین و بزماردا بەكاردەهێنا ،ژێ و ماسولكەكانیان بۆ
بەستنی رم و تیر بەكاردەهێنا ،نینۆكی ئاژەڵەكانیان بە مۆم
دەكرد بە پەتێكەوە و ملوانكەیان لێدروستدەكرد ،رۆن و
كەتیرەی سوریان تێكەڵدەكرد و هاڕاوەیەكیان لێدروستدەكرد،
خەڵوزی رووەكیی و خوێنیان تێكەڵدەكرد و بۆ بۆیەكردن
بەكاریاندەهێنا .بڕێك زانینیشیان هەبوو دەربارەی بنەماكانی
كاری میكانیكی ،وەك دروستكردنی بۆمێرەنگ (پارچە دارێكی
لولپێچ بوو ،بەرە بەرە دەیانچەماندەوە تاوەكو كەوانەیەكی
تەواو دروستی لێپێكدەهات)».
زۆر لە ئێمە «كارامەتربوون» لە مامەڵەكردن لەگەڵ
كێشەكانی مانەوە لە بیابانی ئوسرتالیادا .ئەوەی كە فێری
نەبوون ،بریتبوو لە چۆنیەتیی چاندنی تۆو بۆ بەرهەمهێنانی
خۆراك -فێربوونی ئەم كارە دەگەڕێتەوە بۆ باپیرامنان لە
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( 5000ساڵ) پێش ئێستا ،پاش ئەوەی زانییان مانەوەی
دەنكێك تۆو لە ژێر زەویدا دەبێتە هۆی زیادبوونی بۆ سەدان
هێندە لە چاو سااڵنی پێشوو.
پەرەسەندنی تەكنیكە تازەكانی بەرهەمهێنانی سامان
یاخود ئامڕازەكانی بژێویی مرۆڤ -بووە هۆی سەرهەڵدانیفۆرمی نوێی هاوكاریی نێوان مرۆڤەكان ،یاخود سەرهەڵدانی
پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی نوێ.
بۆ منونە ،كاتێك لە سەرەتادا مرۆڤ فێری بەدەستهێنانی
خۆراك بوو (بە هۆی چاندنی تۆو و ماڵیكردنی ئاژەڵ)،
هەروەها فێری هەڵگرتنی خۆراكەكە بوو (لە كەلوپەلی لە
قوڕدروستكراو)دا ،ئەمە بە شۆڕشێكی تەواو دادەنرێت لە
ژیانی كۆمەاڵیەتیدا -كە لە الیەن ئاركۆلۆژیستەكانەوە بە
شۆڕشی نیولیتیك (چاخی بەردین) ناودەبرێت .پێویستبوو
لەسەر مرۆڤەكان لەگەڵ یەكرتدا هاوكاربن بۆ كێاڵن و چاندنی
زەوی و دروێنەكردنی خۆراك و راوكردنی ئاژەڵ .بەمجۆرە
دەیانتوانی بە ژمارەی گەورەتر لە پێشوو لەگەڵ یەكرتدا
بژین و خۆراكەكانیان هەڵبگرن و دەستبكەن بە گۆڕینەوەی
كااڵكانیان لەگەڵ گروپی دیكەی مرۆڤ.
بەمجۆرە یەكەم ئاماژەكانی گەشەسەندنی شارەكان
دەركەوتن .بۆیەكەمجار توانای پێكەوە ژیانی كۆمەڵێك كەس
فەراهەمبوو ،ژیانێك هەر بەتەنها بۆ پەیداكردنی خۆراك نا:
بەڵكو هەندێك تایبەمتەندبوون لە دروستكردنی كەلوپەل،
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هەندێكی دی لە تواندنەوەی كانزاكان و پاشان كردنی ئەو
كانزایە بە ئامێر و چەك ،هەندێكی دیكە تایبەمتەندبوون
لە ئەركە كارگێڕییە سەرەتاییەكان بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری
هەموو نشینگەكە .لەهەموو ئەوانە گرنگرت ئەوەبوو كە
زیادەی خۆراك بووە پاڵنەرێك بۆ جەنگ.
مرۆڤ دەستیكرد بە دۆزینەوەی ڕێگەی نوێ بۆ
مامەڵەكردن لەگەڵ جیهانی دەوروبەری ،یاخود هێنانەژێرباری
رسوشت بۆ خزمەتی پێداویستییەكانی خۆی ،بەاڵم لە میانەی
ئەم كارەدا ،بە بێهیچ زانین و مەبەستێك ،گەشەیان بە ژیان
و بەو كۆمەڵگەیەدا كە تێیدا دەژیان .ماركس ئەم كردارەی
لە وەدا چڕكردۆتەوە كە دەڵێت :گەشەسەندنی «هێزەكانی
بەرهەمهێنان» بووە هۆی گۆڕینی «پەیوەندییەكانی
بەرهەمهێنان» ،لە وێشەوە گۆڕینی كۆی كۆمەڵگە.
چەندین منوونەی هاوچەرخ هەن .پێش300ساڵ ،زۆرینەی
زۆری خەڵكی ئەم واڵتە [بەریتانیا] لەسەر بەرهەمەكانی زەوی
دەژیان ،بە هۆی ئامێرگەلێكەوە خۆراكیان بەرهەمدەهێنا
كە بە درێژایی چەنین سەدە گۆڕانێكی وەهایان بەسەردا
نەهاتبوو .هاوكات ئاسۆی بیركردنەوەیان لە جوغزی
گوندەكەیاندا تێنەدەپەڕی ،تێڕوانینەكانیشیان بە رادەیەكی
زۆر كاریگەربوو بە كڵێسا .زۆرینەی زۆریان پێویستییان بە
خوێندنەوە و نوسین نەبوو ،هەرگیز فێریش نەبوون.
هەروەها  200ساڵ پێش ئێستا ،پیشەسازی دەستیكرد
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بە گەشەسەندن .دەیان هەزار كەس رۆیشنت بۆ كاركردن
لە كارگەكان .بەو جۆرە وەرچەرخانێكی گەورە لە ژیانیاندا
روویدا .لە ئێستاشدا تاكەكان لە شارە گەورەكاندا دەژین،
نەوەك گوندە بچوكەكان .پێویستییان بە فێربوونی كۆمەڵێك
كارامەیی هەیە ،كە بابوباپیارانیان خەونیشیان پێوەنەدیوە،
لە وانە فێربوونی خوێندنەوە و نووسین .هەروەك چۆن بە
پەیدابوونی هێڵی ئاسنین و پاپۆڕەكان توانای گەشتكردنی
بە دەوری گۆی زەویدا پێبەخشین .هەربۆیە بە هیچ جۆریك
ئایدیا كۆنەكانی لە قەشەكان فێریبووبوون ،لە ژێر سایەی ئەم
پێشكەوتنانەدا بەكەڵكیان نەدەهات .شۆڕشی ماتریاڵیی لە
بەرهەمهێناندا ،بووە هۆی بەرپاكردنی شۆڕشێك لە شێوازی
ژیان و ئەو ئایدیایانەی جێباوەڕیان بوون.
لە ئێستاشدا هێشتا هەندێك لەو گۆڕانكارییانە هەن،
كە كاریگەرن لەسەر ژیانی زۆرێك لە مرۆڤەكان .بۆ منوونە
بڕوانە لە رێگەی چوونی تاكێك لە بەنگالدیش و توركیاوە
بۆ كارگەكانی ئینگلتەرا و ئەڵامنیا بە مەبەستی كاركردن.
تەماشاكە زۆرێك لە وانە دەبینن نەریتە كۆنەكان و ئاڕاستە
ئاینییەكەیان بە كەڵكیان نایەت.
ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ  50ساڵ پێش ئێستا و رێگەی
باوی كاركردنی ژنان لە دەرەوەی ماڵ ،تەماشاكەین چۆن
ئەم گۆڕانە یارمەتیدەریانبوو بۆ بەرهەڵستیكردنی ئەو ئایدیا
كۆنانەی كردبوونی بە موڵكی مێردەكانیان.
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روودانی گۆڕانكاری بەسەر كاركردنی مرۆڤەكان لەگەڵ
یەكرتدا بۆ بەرهەمهێنانی خۆراك و جلوبەرگ و شوێنی
نیشتەجێبوون ،سەریكێشا بۆ گۆڕان لە میتۆدەكانی رێكخستنی
كۆمەڵگە و ئاڕاستەی مرۆڤەكان تێیدا .ئەمەیە نهێنی گۆڕانی
كۆمەاڵیەتی  -گۆڕانی مێژوو -كە زۆرێك لە بیرمەندانی پێش
ماركس (زۆرێكی دیكەش لە سەردەمی ماركسدا) نەیانتوانیبوو
لێی تێبگەن ،وەك ئایدیالیستەكان و ماتریالیستە میكانیكیەكان.
ئایدیالیستەكان دەیانگوت گۆڕانێك هەیە ،كەچی
دەڵێن ئەو گۆڕانە لە ئاسامنەوە هاتووە ،بەاڵم ماتریالیستە
میكانیكیەكان پێیانوایە مرۆڤ لەگەڵ جیهانی ماتریالیی
رادێت ،بەاڵم هەرگیز چۆنیەتی روودانی گۆڕانكارییەكەیان
نەزانیوە .لێرەدا بۆچوونی ماركس دێتەئاراوە ،كە پێیوایە
مرۆڤ لەگەڵ جیهانی دەوروبەری راهاتووە ،بەاڵم هاوكات
كارلێكی هەبووە بەسەر ئەو جیهانەدا و كاریكردووە تا زیاتر
بۆ ژیان گونجاوبێت .لە مەشدا ئەو بارودۆخەیان گۆڕیوە كە
تێیدا ژیاون ،بەوجۆرە هەستاون بە گۆڕینی خۆشیان.
كلیلی تێگەیشنت لە گۆڕانكاریی كۆمەڵگە بریتییە
لە تێگەیشتنی چۆنیەتی مامەڵەی مرۆڤ لەگەڵ كێشەی
بەرهەمهێنانی خۆراك و شوێنی نیشتەجێبوون و جلوبەرگیان .ئەمە
خاڵی دەستپێك بوو بۆ ماركس ،بەاڵم ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت
كە ماركسییەكان پێیانوابێت گەشەسەندنی تەكنەلۆژیا راستەوخۆ
كۆمەڵگەیەكی باشرت پێكدەهێنێت ،یاخود پێیانوابێت دۆزینەوە
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زانستییەكان ئۆتۆماتیكی دەبنە هۆی گۆڕانكاری لە كۆمەڵگەدا.
ماركس ئەم تێڕوانینە رەتدەكاتەوە (كە زۆرجار بە حەمتییەتی
تەكنەلۆژی  -Technological Determinism-ناودەبرێت).
جار لە دوای جار لە مێژوودا خەڵكی هەستاون بە رەتكردنەوەی
ئەو ئایدیایانەی گەشەدەدەن بە بەرهەمهێنانی خۆراك و شوێنی
نیشتەجێبوون و جلوبەرگ ،لە بەرئەوەی ئەم گەشەسەندنە
لەگەڵ ئاڕاستە و فۆڕمەكانی كۆمەڵگەی باودا بەریەكدەكەوێت.
بۆ منوونە ،لە ژێرسایەی ئیمپراتۆریەتی رۆمانیدا ،گەلێك
ئایدیا هەبوون سەبارەت بە چۆنیەتی بەرهەمهێنانی بەروبوومی
زیاتر لە رووبەرێكی زەوی دیاریكراودا ،بەاڵم خەڵكەكە ئەم
كارەیان نەكرد ،چونكە پێویستی بە دڵسۆزییەك هەبوو لە
كاركردندا ،زیاتر لە وەی لە كۆیلەیەكی كاركەر لە ژێر ترس و لە
رزی قامچیدا چاوەڕێدەكرا .كاتێكیش بەریتانییەكان فەرماڕەوایی
ئێرلەندایان گرتەدەست لە سەدەی هەژدەدا ،هەوڵیاندا گەشەی
پیشەسازیی لەو واڵتە رابگرن ،چونكە لەگەڵ بەرژەوەندیی
بزنسامنەكانی لە ندەندا بەریەكدەكەوتن.
ئەگەر كەسێك بهاتبایە و رێگەیەكی دیاریكراوی
پیشكەشبكردایە بۆ چارەسەركردنی كێشەی كەمی خۆراك لە
هندستان بە سەربڕینی مانگا پیرۆزەكانیان ،یاخود كەسێك
هەوڵی فەراهەمكردنی گۆشتی پێویستی بدایە بۆ هەموو
تاكێكی بەریتانیا لە رێگەی ئامادەكردنی گۆشتی مشكەوە،
ئەمجۆرە كەسانە پشتگوێدەخران ،چونكە خەڵك زیاتر
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دەستیانگرتبوو بە تێگەیشتنە باوەكانیانەوە.
گەشەسەندن لە بەرهەمهێناندا ،تەحەدای تێگەیشتنە
كۆن و رێگە كۆنەكانی رێكخسنی كۆمەڵگەی دەكرد ،بەاڵم
ئەو گەشەسەندنە نەیدەتوانی بە شێوەیەكی ئۆتۆماتیكی
ئەو تێگەیشتنە كۆن و فۆڕمە باوانەی كۆمەڵگە ببەزێنێت.
گەلێك كەس شەڕی رێگرتن لەو گۆڕانكاریانەیان دەكرد –
لە بەرانبەریشدا ئەوانەی دەیانویست میتۆدی نوێ لە
بەرهەمهێناندا بەكاربهێنن ،پێویستبوو لەسەریان شەڕبكەن لە
پێناو بەدیهێنای گۆڕانكاریەكەیاندا .ئەگەر شەڕەكە بە سەركەوتنی
بەرهەڵستكارانی گۆڕانكاری كۆتاییهات ،ئەوا فۆڕمە تازەكانی
بەرهەمهێنان بەكارنەدەخران و كۆمەڵگە توشی وەستاویی(ركود/
 )stagnancyدەهات یاخود دەگەڕایەوە بۆ دواوە.

لێكدانەوەی ماركسیستی دەڵێت:

كاتێك گەشەسەندنێك لە هێزەكانی بەرهەمهێناندا
روودەدات ،راستەوخۆ تووشی بەركەوتن دەبێت لەگەڵ
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە باوەكان و ئەو ئایدیایانەی لەسەر
بنەمای هێزە كۆنەكانی بەرهەمهێنان گەشەیانكردووە .لەم
كاتەدا یان ئەوانە سەردەكەون كە الیەنگری هێزە نوێیەكانی
بەرهەمهێنانن ،یاخود سەركەوتن بۆ بەرەی الیەنگرانی
سیستەمە كۆنەكە دەبێت .لە دۆخی یەكەمدا كۆمەڵگە
بەرەوپێشەوە دەچێت ،لە دووەمیشدا كۆمەڵگە دەوەستێت،
یاخود بەرەو دواوە دەگەڕێتەوە.
42

كریس هارمەن

پ هراوێز:

 The Naked Ape .1ئەم کتێبە لە نووسینی ئاژەڵناس و
ڕەوشتناس (دیزمۆند مۆریس)ە .ساڵی  ١٩٦٧چاپ و باڵوبۆتەوە.
مۆریس بەرپرسی ئاژەڵە شیردەرەکانی باخچەی ئاژەاڵنی لەندەن
بووە .کتێبەکە لە هەشت بەش پێکهاتووە و باس لە گەشەسەندنی
ئەندامیی و سێکسیی و کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ دەکات .جیاوازی
تێزەکەی (مۆریس) لەگەڵ تێزەکەی (داروین) بریتییە لەوەی کە
داروین پێیوایە لە گەشەی مرۆڤ و گەیشنت بەم مرۆڤەی ئێستا
کە پێیدەگوترێت مرۆڤی هاوچەرخ ،بازنەیەکی ونبوو هەیە ،بەاڵم
مۆریس پێی وایە خودی مرۆڤی هاوچەرخ بریتییە لە بازنە ونبووەکە!
بەو مانایەی ئەم مرۆڤەی ئێستا کە بە (هۆمۆ ساپید /مرۆڤی ژیر)
نارساوە ،هێشتا ڕێڕەوی بەمرۆڤبوونی تەواوەتی نەبڕیوە ،هەربۆیە
پێیوایە بوونەوەرێکی دیکەی مرۆیی (هۆمۆ) دێت و ئەو دەبێتە
مرۆڤی تەواو.
بە کورتییەکەی مۆریس پێیوایە ئەو بونەوەرە نامۆیەی «ناوی
لەخۆی ناوە ئینسان» هیچ نییە جگە لە ئاژەڵێکی ئاسایی و وەک
بوونی جیاوازیی لەنێوان هەموو ئاژەاڵندا ،ئەم ئاژەڵەش چەند
جیاوازییەکی هەیە لەگەڵ ئاژەڵەکانی دیکە .هەر ناوی کتێبەکەش
لەوەوە هاتووە کە پێی وایە مرۆڤ تەنها ئاژەڵێکی مەیمونئسایە،
بەاڵم جەستەی ڕووتە ،واتە بە تووک دانەپۆرشاوە ،هۆکاری
لەدەستدانی ئەو داپۆشەرەی جەسەتەی مرۆڤیش دەگەڕێنێتەوە بۆ
هۆکاری رسوشتیی و ژیانکردن ،و ئەگەر ئێستا هەر مەیمونێک بێنیت
و بەو قۆناغ و ئاووهەوایەدا بڕوات کە مرۆڤی پێدا ڕۆیشتووە ،ئەوا
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مەیمونەکەش بێ تووک و ڕووت دەبێت.
ئەوەی جیاوازە لە لێکۆڵینەوەکەی مۆریسدا ،ئەوەیە کە هیچ کام
لە تیۆرییەکانی بنەڕەتی مرۆڤ لە ئاین و ئەدەب و سۆسیۆلۆژیا و
ئابووریی لەبەرچاو نەگرتووە و لێکۆڵینەوەیەکی تەواو سەربەخۆیە.
پێیوایە ئەم بوونەوەرە نامۆیە (مرۆڤ) وەچەیەکی کەمێک
پێشکەوتووی مەیمونە ،هەروەها لەو باوەڕەدایە ئەگەر  ١٩٢جۆری
مەیمون هەبێت ،دەبێت مەیمونە ڕوتەکەشی بخرێتەسەر و ببێت
بە  ١٩٣جۆر.
ئایدیای مارکسیزم ئەم تێزە ڕەتدەکاتەوە ،چونکە ئەگەر بەپێی
ئەم تێزەی مۆریس بێت ئیدی هەموو هەوڵێک بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە
و دەرهێنانی مرۆڤ لە زەلکاوی چەوساندنەوە و هەژاریی ،هەوڵێکی
بێهودەیە و ئیمکانی گۆڕینی مرۆڤ نییە.
 )1990-Burrhus Frederic Skinner (1904 .2ڕەفتارناس
و سایکۆلۆژیستێکی ئەمریکییە ،خاوەنی تیۆریی (مەرجیی
جێبەجێکردنە) ،سکینەر پێیوایە دوو جۆر ڕەفتار هەیە ،جۆرێکیان
ڕەفتارێکی بایۆلۆژی-نائیرادییە و ئەو کردەوە و ڕەفتارانەی مرۆڤ
دەگرێتەوە کە لەژێر دەسەاڵتی خۆیدا نین و زیاتر کاردانەوەیەکی
رسوشتیین ،کە سکینەر گرنگی بەم جۆرە ڕەفتارە نادات .جۆری دووەم
لە ڕەفتاری مرۆڤ کە چەقی گرنگی پێدانی سکینەرە ،بریتیین لەو
ڕەفتارانەی کە دەرئەنجامی کاردانەوە یاخود وروژێنەرێکی رسوشتیی
نین ،بەڵکو ڕەفتارێکی ئاڕاستەکراوە ،ڕەفتاری یەکەم پێویستی
بە وروژێنەرێکی رسوشتی هەیە ،بەاڵم ڕەفتاری دووەم پێویستی
بەو وروژێنەرە رسوشتییە نییە ،یان ڕاسترت بڵێین وروژێنەرەکەی
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بریتییە لە (پاداشت کردن و هاندان) ،بەو مانەیەی ئەگەری زیاتر
دووبارەکردنەوەی ئەو ڕەفتارانە پەیوەستە بە پاداشتکردنەکەوە،
دەکرێت هاندان و پاداشتکردنی مرۆڤ بۆ جۆرێکی تایبەت لە
ڕەفتار ،ئەو ڕەفتارە تاڕادەیەک ببێتە ڕەفتارێکی رسوشتی لەو کەسەدا
و ببێتە بەشێک لە کەسایەتییەکەی .واتە دەکرێت مرۆڤ فێری ئەو
کارە ببێت کە لەالیەن دەرەوەی خۆیەوە هاندەدرێت.
 )1834-Thomas Robert Malthus (1766 .3ئابووریناس و
توێژەری دیمۆگرافیی ئینگلیزیی .گەلێک نوورساوی دەربارەی ئابووری
و کێشەی دانیشتوان هەیە ،ساڵی  ١٧٩٨تیۆرییە سەرەکییەکەی خۆی
دەربارەی بنەماکانی دانیشتوان باڵوکردەوە.
ماڵتۆس بەهیچ جۆرێک هەژاریی و برسێتیی ناخاتە ئەستۆی
سیستمی فەرمانڕەوا و دەوڵەت ،بەڵکو پێی وایە بەرپرسیارێتییەکە
دەگەڕێتەوە بۆ رسوشتی خودی مرۆڤ و چۆنیەتی ژیانی .ئەو پێیوایە
گەشەی (دانیشتوان) و (خۆراک و پێداوستییەکان) هاوشانی یەکرت
گەشەناکەن ،بەڵکو ژمارەی دانیشتوان زیاتر دەبێت ،چونکە گەشەی
دانیشتوان گەشەیەکی «ئەندازەییە» ،واتە دانیشتوان بەمشێوەیە
زیاددەکات ( ،)... ٦٤ ٣٢ ١٦ ٨ ٤ ٢بەاڵم گەشەی خۆراک و
پێداویستییەکان الوازترە چونکە گەشەیەکی «ژمارەییە» ،واتە خۆراک
و پێداویستییەکان بەمشێوەیە زیاددەکات (١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢
 .)...کەواتە بەشیوەیەکی حەمتی قەیرانی کەمی خۆراک و زۆری
دانیشتوان ڕوودەدات .بەاڵم الوازیی تیۆرییەکەی ماڵتۆس لەوەدایە،
ئەو ڕەوایەتییەی دەیدات بە گەشەی خێرای دانیشتوان نایدات بە
گەشەی خۆراک ،ئەمە لە کاتێکدا کێ خۆراک بەرهەمدەهێنێت؟
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بێگومان مرۆڤ (واتە دانیشتوان) ،کەواتە «دەکرێت» هەموو
زیادبوونێکی دانیشتوان ببێتەهۆی زیادبوونی بەرهەمهێنانی خۆراک
و پێداویستییەکانی ژیان .خاڵێکی دیکەی الوازی تیۆرییەکەی ماڵتۆس
بریتییە لە لەبەرچاونەگرتنی گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و گەشەی کۆمەڵگە
و گواستنەوەی کۆمەڵگە و گەیشنت بەوپەڕی پێشکەوتنی تەکنەلۆژیی
بەرهەمهێنان ،کە ئەگەر ‹دەستێکی دیکەی ماڵتۆسیی› ڕێگر نەبێت
ئەوا هەموو ئەم پێشکەوتنانە لە ئامڕازەکانی بەرهەمهێنان دەکرێت
ببنەهۆی کەمکردنەوەی هەژاریی و برسێتیی بەبێ ئەوەی گەشەی
دانیشتوان بتوانێت ڕێگر بێت.
خاڵێکی کۆمیدیی هاوکات نائەخالقی لەم تیۆرییەی ماڵتۆسدا
هەیە دەمانگەیەنێتە ئەو ئەنجامگیرییەی کە بۆ ڕێگرتن لە کورتهێنانی
خۆراک پێویستە ڕێگری لە زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان بکرێت،
ئەم ڕێگرییە چۆن ڕودەدات؟ ماڵتۆس پێیوایە (جەنگ و کوشتارە
بەکۆمەڵەکان ،کارەساتە رسوشتییەکان ،ڕوونەدانی هاوسەرگیریی و
نەوەخستنەوە )... ،ڕۆڵی ئەو ڕێگرییە دەبینن و تەنانەت ڕەوایەتییان
پێدەدات!
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بەشی 3
خەباتی چینایەتی
ئێمە لە كۆمەڵگەیەكدا دەژین بەسەر چەند چینێكدا
دابەشكراوە ،كەمینەیەك بەهرەمەندبووە لە سامانی تایبەتیی
زەبەالح ،زۆرینەشامن خاوەنی شتێك نین شایەنی باس بێت.
بە رسوشتی خۆمان بەرەو ئەوگریامنەیە دەڕۆین كە شتەكان
هەمیشە هەر بەوجۆرە بووە ،بەاڵم لە راستیدا ،بەشی هەرە
زۆری مێژووی مرۆڤ خاڵیبووە لە چین و خاوەندارێتیی تایبەت و
پۆلیس و سوپا .ئەمە دۆخی مرۆڤ بووە لە ماوەی نیو ملیۆن ساڵ
لە گەشەی مرۆڤەوە هەتاوەكو ( 5یان  10هەزار ساڵ)ی رابردوو.
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پێشئەوەی لە توانای تاكێكدا بووبێت لە پێویستیەكانی
خۆی بۆ بەردەوامبوون لەسەر كاركردن خۆراكی زیاتر
بەرهەمبهێنێت ،هیچ ئیمكانێك نەبووە بۆ دابەشكردنی
كۆمەڵگە بەسەر چینەكاندا .كەواتە هێشتنەوەی كۆیلەیەك
چی سوودێكی دەبوو ،لە كاتێكدا پێویستی بە بەكاربردنی
بەرهەمەكەی خۆی هەیە بۆمانەوەی لە ژیاندا؟
بەاڵم دوای خاڵێكی دیاریكراو ،پێشكەوتنی بەرهەمهێنان
نەك هەر رێگەی لە بەردەم دابەشبوونە چینایەتییەكاندا
كردەوە ،بەڵكو ئەودابەشبوونەی كرد بە شتێكی زەروریی.
ئیدی توانای بەرهەمهێنانی خۆراك گەیشتە ئاستێك دوای
بەركەوتەی بەرهەمهێنەرە راستەوخۆكان بە بڕێك لەو خۆراكە
كە تەنها بەشی ئەوەی دەكرد بە زیندوویی بیانهێڵێتەوە،
زیادەیەكیشیی لێدەمایەوە .پاشان ئامڕازی هەڵگرت و
گواستنەوەی ئەم خۆراكە لە جێیەكەوە بۆ جێیەكی دی
پەیدابوو.
ئەوانەی بەرهەمی كارەكەیان بریتیبوو لەوخواردنە
زیادەیە ( ،)Surplusبە ئاسانی دەیانتوانی خواردنی لە وە
زیاتریش بخۆن .لەگەڵ ئەوەی لە ژیانێكی كولەمەرگی
و هەژارانەدا دەژیان ،هاوكات بە قورسی فریودراویش
بوون ،بەاڵم لە نەبوونی توانای خۆپاراستندا لە بەرانبەر
وێرانكارییەكانی رسوشت ،كە لە ساڵی داهاتوودا برسێتی و
تۆفانی بە دوای خۆیدا دەهێنا ،هەروەها بێدەسەاڵتییان لە
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رووبەڕوبوونەوەی هێرشی هۆزە برسییەكان لە دەرەوەی
ناوچەكە ،ناچاربوون ئەم دۆخە قبوڵبكەن.
سەرەتا لە بەرژەوەندیی هەموواندا بوو كە گروپێكی
تایبەت لە خەڵكەكە بەرپرسیارێتی ئەم سامانە زیادەیە بگرێتە
ئەستۆ و هەڵیبگرێت وەك ئامادەكارییەك بۆ كارەساتەكانی
داهاتوو ،بەكاریبهێنن بۆ پاڵپشتیكردنی پیشەكارەكان و
دروستكردنی ئامڕازەكانی بەرگری ،هەروەها گۆڕینەوەی
بەشێك لێی لەگەڵ خەڵكانی دوور لە خۆیان لە بەرانبەر شتی
بەسوددا .سەرەتای بەڕێوەچوونی ئەم چاالكییانە لە شارە
سەرەتاییەكاندا بوو ،كە كارگێڕ و بازرگان و پیشەكارەكانی تێدا
دەژیا .سەرەتاكانی گەشەسەندنی نووسینیش دەگەڕێتەوە بۆ
هێامی سەر ئەو پلێتانەی بۆ پاراستنی تۆمارەكانی تایبەت بە
جۆرە جیاوەزەكانی سامان بە كاردەهات.
ئەمانە سەرەتای ئەو هەنگاوە دژوارانەبوو كە
پێیدەوترێت «شارستانێتی» ،بەاڵم هەموو ئەم شارستانیەته
لەسەر كۆنرتۆڵكردنی زیادە بەرهەم لە الیەن كەمینەیەكی
دانیشتوانەوە راوەستاوە .ئەو كەمینەیە سامەنەكەی بۆ
بەرژەوەندیی خۆی و كۆی كۆمەڵگەكە بەكاردەهێنا .چەند
هێندە بەرهەمهێنان گەشەیكردبێت ،هێندەش ئەو سامانەی
لە دەستی ئەو كەمینەیەدا كۆبووبوەوە زیادی دەكرد،
هاوكات ئەو بڕەی ئەم كەمینەیە لە كۆی كۆمەڵگە دەیانبڕی
بۆخۆیان ،بەهەمانشێوە زیادی دەكرد .ئەو «رێسا»یانەی
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وەك ئامڕازێك بۆ سوودی كۆمەڵگە بە كاردەهاتن ،بوون بە
«یاسا» ،ئەم یاسایەش پێداگربوو كە ئەو سامانەی لە زەوییەوە
بەرهەمهاتووە «خاوەندارێتیە تایبەتەكەی» دەگەڕێتەوە بۆ
ئەو كەمینەیە .ئیدی دروستبوونی چینی حاكم دەركەوت و
یاساكانیش بەرگرییان لە دەسەاڵتەكانی دەكرد.
دەشێت پرسیاری ئەوە بكرێت ئایا كۆمەڵگە دەیتوانی
بە شێوەیەكی دیكە گەشەبكات سەبارەت بە وانەی لە
زەوییەكاندا كاریاندەكرد هەتاوەكو بتوانن پارێزگاری لە
بەرهەمەكانیان بكەن؟
وەاڵمەكە بریتییە لە نەخێر ،نەك بە هۆی «رسوشتی
مرۆڤ»ەوە ،بەڵكو بە هۆی ئەوەی هێشتا كۆمەڵگە گەلێك
هەژار بوو .زۆرینەی دانیشتوانی زەوی بە تەواوی سەرقاڵبوون
بە هەڵپشكنینی خاك لە پێناو ژیانێكی كولەمەرگیدا ،هیچ
كاتێكیان نەبوو بۆ گەشەپێدانی سیستەمی خوێندنەوە و
نوسین ،یاخود دروستكردنی كاری هونەریی و بونیادنانی
كەشتیی بازرگانی ،یان دانانی نەخشەی جوڵەی ئەستێرەكان
و دۆزینەوەی بنەماكانی مامتاتیك و خۆئامادەكردن بۆ كاتی
روودانی زریانەكان و هەڵكەندنی نۆكەندەكان .ئەم شتانە
تەنها كاتێك رودەدەن كە بەشێك لە پێداویستییەكانی ژیان لە
زۆرینەی كۆمەاڵنی خەڵكەوە وەربگیرێت و بەكاربهێرنێت بۆ
پارێزگاریی لە ژیانی كەمینەیەكی خاوەن ئیمتیاز كە بێگومان
لە خۆرهەڵهاتنەوە تا خۆرئاوابوون ،ڕەنجییان نەدەكێشا.
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بە هەرحاڵ ،ئەمە بەومانایە نایەت كە دابەشكاریی
چینایەتی بۆ ئەمڕۆش پێویستبێت .سەدەی نۆزدە چەشنێك
لە گەشەسەندنی بەرهەمهێنانی بە خۆیەوەبینی كە لە
سەروی خەیاڵی كۆی مرۆڤایەتییەوە بووە لە رابردودا .توانای
زاڵبوون بەسەر دەگمەنیی رسوشتیدا هاتەئاراوە -ئەوەی لە
ئێستادا هەیە بە دەگمەنییەكی دەستكرد دادەنرێت و بە
هۆی لە ناوبردنی كۆگاكانی خۆراك لە الیەن حكومەتەكانەوە
پەیدابووە .كۆمەڵگەی چینایەتیی ئەمڕۆ مرۆڤایەتی بەرەو
دواوە دەگەڕێنێتەوە ،نەوەك بەرەو پێشەوە.
ئەمە تەنها گۆڕانكارییەكی بنەڕەتیی نەبوو لە كۆمەڵگە
تەواو كشتوكاڵییەكانەوە بۆ شارە گەورە و بچوكەكان ،كە بە
زەروری دابەشكاریی چینایەتیی نوێی خوڵقاندووە .بەڵكو
ئەم كردارە هەموو زەمەنێك بە پەیدابوونی رێگەی نوێی
بەرهەمهێنانی سامان دووبارە دەبێتەوە.
بەمجۆرە ،نزیكەی  1000ساڵ پێش ئێستا لە بەریتانیا دا،
چینێكی دەسەاڵتدار لەو بارۆنە فیوداالنە پێكهات كە دەیانتوانی
كۆنرتۆڵی زەوییەكانیان بكەن و لەسەر شانی كۆیلەكان دەژیان.
بەاڵم تەنها دەستپێكی گەشەسەندنێكی بە هێزی بازرگانی،
هاوكات بووە سەرەتایەكیش بۆ گەشەكردنی چینێكی نوێی
تایبەت لە بازرگانانی دەوڵەمەند لە ناو شارەكان .كاتێكیش
پیشەسازی لەسەر ئاستێكی گەورە گەشەیكرد ،ئیدی خاوەن
سەرمایەگوزارییە پیشەسازییەكان دەستیانكرد بە كێبڕكێی
توانای یەكرت.
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لە هەموو قۆناغیكی گەشەسەندنی كۆمەڵگەدا ،چینێكی
چەوساوە هەیە ،لە میانەی هێزی كاركردنییەوە سامانێكی
خوڵقاندووە ،چینە فەرمانڕەواكەش كۆنرتۆڵی ئەو سامانەی
كردووە ،بەاڵم لە بەرئەوەی كۆمەڵگە بەرەوپێشەوەچووە،
هەردوو چینی «چەوساوە» و «چەوسێنەر» ملكەچی
گۆڕانكارییەكان بوون.
لە كۆمەڵگەی كۆیلەداریی رۆمای كۆندا« ،كۆیلە»
خاوەندارێتیی تایبەتیی چینی فەرمانڕەوا بوو .خاوەنی كۆیلەكە
دەبووە خاوەنی ئەو كااڵیەش كە كۆیلەكە بەرهەمی دەهێنا
لە بەرئەوەی خاوەنی خودی كۆیلەكەیە ،رێك بەوجۆرەی
خاوەندارێتی شیر دەگەڕێتەوە بۆ خاوەنی مانگاكە.
لە كۆمەڵگەی فیودالیی سەدەكانی ناوەڕاستدا،
سێرفەكان 1خاوەن زەویی تایبەت بە خۆیان بوون و خۆیان
خاوەنی بەرهەمی ئەو زەوییە بوون ،بەاڵم لە بەرانبەر
هەبوونی ئەو زەوییەدا ،پێویستبوو سااڵنە لە هەندێك رۆژی
دیاریكراودا چەند كارێك لە زەوی ئاغاكاندا بكەن .بەم پێیەش
كاتەكانیان دابەش دەبوو ،دەشێت نیوەی كاتەكانیان بۆ
ئاغاكان تەرخانكردبێت و نیوەكەی دیكەش بۆخۆیان ،ئەگەر
كاركردنیان بۆ ئاغاكە رەتبكردایەتەوە ،ئەوا دەیتوانی بە
قامچی و زیندانیكردن ،یاخود لە وەش خراپرت سزایان بدات.
لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریی هاوچەرخدا ،بەڕێوەبەر
خاوەنی جەستەی كرێكار نییە و رێگەشی پێنادرێت سزای
جەستەیی بدات ئەگەر كرێكارەكە رەتیكردەوە كارێك بكات
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كە لەبەرانبەریدا كرێی پێنەدرێت ،بەاڵم بەڕێوەبەر خاوەنی
كارگەكانە كە كرێكار ناچارە كارێكیان تێدا بدۆزێتەوە بۆ
ئەوەی نەمرێت و لە ژیاندا مبێنێتەوە .لە بەرئەوە ،زۆر ئاسانە
بۆ بەڕێوەبەر كرێكارەكە ناچاربكات ئەو كرێیە وەربگرێت
كە پێیدەدات و زۆر كەمرتە لە بەهای ئەو كااڵیەی خودی
كرێكارەكە لەو كارگەیەدا دروستی كردووە.
لە هەریەك لەو حاڵەتانەدا [كۆمەڵگەی كۆیلەداریی
رۆمای كۆن ،كۆمەڵگەی فیودالیی سەدەكانی ناوەڕاست،
كۆمەڵگەی سەرمایەداریی هاوچەرخ] ،چینی ستەمكار
كۆنرتۆڵی ئەو سامانەدا دەكات كە دوای پڕكردنەوەی تەنها
پێداویستییە هەرە سەرەتاییەكانی كرێكار ماوەتەوە .خاوەن
كۆیلە دەخوازێت موڵكەكەی [كۆیلەكەی] لە دۆخێكی باشدا
مبێنێتەوە ،لە بەرئەوە خۆراكی تەواو بە كۆیلەكەی دەدات،
رێك بەوجۆرەی سەیارەكەت پڕدەكەیت لە بەنزین ،بەاڵم هەر
شتێك لە پێداویستییە فیزیكییەكانی كرێكار زیادە ()Surplus
بێت ،خاوەنەكەی بۆ چێژی تایبەتی خۆی بەكاریدەهێنێت.
سەبارەت بە كۆیلەی فیودالیی ،بۆخۆی خۆی تێردەكات و
جلوبەرگ دابیندەكات لە میانەی كاركردنی لەو پارچە زەوییەی
هەیەتی ،بەاڵم ئەوكارە زیادەیەی ( )Extraلە زەوی ئاغاكەدا
دەیكات ،بەروبومەكەی دەڕوات بۆ فیودالەكە ،بەاڵم كرێكاری
سەردەمی هاوچەرخ كرێ/موچە ( )Wageوەردەگرێت .هەموو
ئەو سامانەی بەرهەمیشیدەهێنێت وەك قازانج و سوود و كرێ
( ،)Rentدەڕوات بۆ چینی دەسەاڵتدار.
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟

53

خەباتی چینایەتی و دەوڵەت

بە دەگمەن كرێكارێك بەركەوتەی خۆی لە كاركردندا
بە دەستەهێنێت ،بە بێ ملمالنێ و كێشمەكێش .دەبینین
شۆڕشی كۆیلەكان لە میرسی كۆن و رۆما روودەدات ،یاخود
شۆڕشی جوتیاریی لە واڵتی چینی ئیمپریالی ،شەڕی ناوخۆی
نێوان دەوڵەمەندەكان و هەژارەكان لە شارەكانی یۆنانی كۆن،
هەروەها لە رۆما و ئەوروپای سەردەمی رێنیسانس.
ئەمەبوو هۆكاری ئەوەی ماركس لە سەرەتای
مانیفێستی كۆمۆنیستدا جەخت لەوە دەكاتەوە« :مێژووی
هەموو كۆمەڵگەكان هەتاوەكو ئەمڕۆ ،بریتییە لە مێژووی
خەباتی چینایەتی» .گەشەی شارستانیەت پشتبەستە بە
چەوساندنەوەی چینێك لە الیەن چینێكی دیكەوە ،هەروەها
بە خەبات و ملمالنێ لە نێوانیاندا.
فیرعەونی میرس ،یان ئیمپراتۆری رۆمانی ،یان شازادەیەكی
سەدەكانی ناوەڕاست؛ رادەی بە هێزی و خۆشگوزەرانی و
جوانیی كۆشكەكانیان هەرچەنێك بووبێت ،نەیاندەتوانی
هیچ شتێك بكەن ،ئەگەر خۆیان نەكردایە بە خاوەنی ئەو
بەرهەمانەی بە هۆی جوتیارە هەژار و كۆیلەكانەوە بە
دەستدەهاتن .تەنها كاتێكیش دەیانتوانی ئەمە بكەن ،ئەگەر
هاوشانی ئەم دابەشبوونە چینایەتییە شتێكی دیكەش گەشەی
كردبایە -كە بریتیبوو لە كۆنرتۆڵكردنی ئامڕازەكانی زەبروزەنگ
لە الیەن خۆیانەوە ،ئەمیش بە رێگەی الیەنگرانیانەوە.
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لە كۆمەڵگە سەرەتاییەكاندا ،هیچ سوپا یان پۆلیس و
دەزگایەكی دەوڵەتی لە دەرەوەی زۆرینەی خەڵكەكە بوونی
نەبوو .بۆ منوونە هەتاوەكو ( 60-50ساڵ)ی رابردووش هێشتا
لە ناوچەگەلێكی ئەفەریقیادا ئەگەری بوونی كۆمەڵگەی
لەمچەشنە لە ئارادابوو .زۆرێك لەو كارانەی دەوڵەت لەم
كۆمەڵگەیانەی ئەمڕۆدا پێیانهەڵدەستێت ،لە كۆمەڵگە
سەرەتاییەكاندا زۆر بە سادەیی و بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ
لە رێگەی كۆی دانیشتوان یاخود كۆبونەوەی نوێنەرەكانیانەوە
ئەنجام دەدران.
ئەو كۆبونەوانە رەفتاری هەر تاكێك هەڵدەسەنگێنن
ئەگەر یەكێك لە رێسا كۆمەاڵیەتییە گرنگەكانی شكاند،
هەر بەوجۆرەش سزاكەی بە هۆی گشت كۆمەڵگەوە
جێبەجێدەكرێت .بۆ منوونە ،لە وانەیە سزای هەڵەكارەكە
بریتیبێت لە ناچاركردنی بە جێهێشتنی واڵت .بەوپێیەش كە
هەموو تاكەكان رەزامەندبوون لەسەر سزای شایستە ،هیچ
پێویستییەك نییە بۆ بوونی هێزی پۆلیسی سەربەخۆ [جیا لە
كۆمەاڵنی خەڵك] بۆ جێبەجێكردنی سزاكان .ئەگەر جەنگیش
هەڵگیرسا ،هەموو پیاوانی گەنج بەشداردەبن تیایدا لە ژێر
سەركردایەتییەكدا كە تایبەت بۆ ئەم كارە هەڵدەبژێردرێن،
دیسان بە بێ بوونی دامەزراوەیەكی سوپایی جیا لە خەڵك.
بەاڵم ئەگەر تۆ كۆمەڵگەیەكت هەبێت كەمینەیەك
دەستی بەسەر سامانەكەیدا گرتبێت ،ئەم رێگە ئاسانەی
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پارێزگاری لە «یاسا و رێساكان» و بەڕێوەبردنی جەنگ
كارانابێت ،بەڵكو هەر كۆبوونەوەیەكی نوێنەرەكان ،یاخود
كۆمەڵەیەكی گەنجانی چەكدار ،ئەگەری ئەوە زۆرە لەسەر
بنەمای جیاوازیی چینایەتی دابەشكرابێت.
گروپە خاوەن ئیمتیازەكان دەتوانن لەسەر مۆنۆپۆلی دانان
و جێبەجێكردنی یاسا و سزاكان و بەڕێوەبردنی جەنگەكان و
بەرهەمهێنانی چەك بژین .بەمشێوەیە دەبینین جیاكردنەوەی
چینەكان پەیوەستە بە دەركەوتنی گروپی دادوەران و پیاوانی
پۆلیس و پۆلیسی نهێنی و ژەنەڕاڵ و بیرۆكراتەكان ،هەریەك
لە مانە بەشێك لەو سامانە بە دەستدەهێنێت كە لە دەست
چینە خاوەن ئیمتیازەكەدایە ،لە بەرانبەر پارێزگاری لە
دەسەاڵت و فەرمانڕەوایەتیی ئەو چینەدا.
ئەوانەی لە ریزی ئەم «دەوڵەت»ەدا خزمەتیان دەكرد،
راهێرنابوون لەسەر گوێڕایەڵیی فەرمانی سەركردەكانیان بە
بێ دوودڵی ،هەروەها لە هەموو جۆرە پەیوەندییە ئاساییە
كۆمەاڵیەتییەكان لەگەڵ جەماوەری ستەملێكراو داماڵدراون.
بەمجۆرە «دەوڵەت» وەك ماكینەیەكی كوشنت لە دەستی
چینێكی دیاریكراودا گەشەیكرد و بوو بە ئامڕازێكی زۆر
كاریگەر.
بە دڵنیاییەوە ،ئەو ژەنەڕااڵنەی ئەم ماكینەیەیان
بەڕێوەدەبرد بە خواستی ئیمپڕاتۆر و پادشایەكی دیاریكراو
دەجواڵنەوە ،هەتاوەكو خۆیان لە پۆستەكانیان بهێڵنەوە.
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بەاڵم چینە فەرمانڕەواكەی ئەم دڕندەیەی میلیتاریزە كردووە،
هەندێكجار لە تونایدا نەدەما دڕندەكە كۆنرتۆڵ بكات .بەاڵم
لە بەرئەوەی سامانی پێویست بۆ هێشتنەوەی ماكینەی
كوشتنەكە بازنەیی بوو ،لە چەوساندنەوەی كرێكارانەوە بە
دەستدەهات ،ئەوا شوێنكەوتنی هەر یاخیبونێك ئەنجامەكەی
بریتبوو لە هەمان كۆمەڵگەكەی پێشرت.
بە درێژایی مێژوو ،دەبینین ئەو مرۆڤانەی ویستویانە
بە شێوەیەكی كردارەكی كۆمەڵگە بەرەو باشرت بگۆڕن،
خۆیانبینیوەتەوە لە رووبەڕوی -نەك هەر چینە خاوەن
ئیمتیازەكە -بەڵكو لەگەڵ ماكینە چەكدارەكە :ئەو
«دەوڵەت»ـەی خزمەتی بەرژەوەندییەكانی خۆیدەكات.
لە بنەڕەتدا چینە فەرمانڕەواكان گەشەیانكرد ،لەگەڵیشیدا
پیاوانی ئاینی ،ژەنەڕاڵەكان ،پیاوانی پۆلیس ،سیستەمی یاسایی،
كە خزمەتیان بەهەمان چین دەكرد ،چونكە بەبێ ئەمانە
شارستانێتی پێشنەدەكەوت ،بەاڵم تەنها بە قایم كردنی جێپێی
خۆیان لە دەسەاڵتدا ،دەبوونە خاوەن بەرژەوەندی لە راگرتنی
پێشكەوتنی شارستانیەتدا .دەسەاڵتەكەیان پشتیبەستبوو
بە ملپێكەچكردنی ئەوانەی سامانیان بەرهەمدەهێنا ،تا
لەكۆتاییدا سامانەكەیان پێشكەش بكەن .لەگەڵ ئەمانەشدا
كەچی گرنگی نادەن بە رێگە نوێیەكانی بەرهەمهێنانی سامان
 تەنانەت ئەگەر بەرهەمدارتربن لە رێگە كۆنەكان -لە ترسیئەوەی دواتر لە ژێر كۆنرتۆڵیاندا نەمێنێت.
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ئەوان لە هەر شتێك دەترسن كە بۆنی ئەوەی لێبێت
جەماوەری چەوساوە بەرەو بڕیاردان و سەربەخۆیی بەرێت.
وەك چۆن لە سەرهەڵدانی گروپی نوێ دەترسن كە خاوەن
ئیمتیازات و سامانێكی وەهابێت توانای چەك كڕین و
میلیتاریزەكردنی سوپای تایبەت بە خۆی هەبێت .لە خاڵێكی
دیاریكراودا لەبری یارمەتیدانی بۆ بەرەوپێشچوون ،گەشەی
بەرهەمهێنان ئیفلیج دەكەن.
بۆ منوونە ،لە سەردەمی فەرمانڕەوایی ئیمپراتۆریەتی
چینییدا ،هێزی چینی فەرمانڕەوا خاوەندارێتیی خۆی سەپاند
بەسەر زەوی و كۆنرتڵكردنی ئەو كەناڵ و بەنداوانەی
بۆ ئاودێری و پاراسنت لە الفاوەكان بە كاردەهاتن .ئەم
كۆنرتۆڵكردنە رێخۆشكەربوو بۆ دانانی بناغەی شارستانیەتێك
كە ماوەی  2000ساڵی خایاند ،بەاڵم لە كۆتایی ئەو ماوەیەدا،
بەرهەمهێنان زۆر پێشكەوتووتر نەبوو لە چاو سەرەتاكاندا
 سەرەڕای گەشاوەیی هونەری چینیی و دۆزینەوەی چاپو باروت ،هەموو ئەمانە لە كاتێكدابوون كە ئەوروپا لە ژێر
سایەی سەدە تاریكەكاندا بوو.
هۆكاری ئەمەش ئەوەیە كاتێك لە شارەكاندا و لە میانەی
دەستپێشخەریی بازرگان و پیشەكارەكان فۆڕمە نوێیەكانی
بەرهەمهێنان لە سەروبەندی سەرهەڵداندان ،چینی فەرمانڕەوا
لەم گەشەكردنەی دەسەاڵتی گروپێكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراو
دەترسێت ،كە بە تەواوی ناچنە ژێر ركێفی دەسەاڵتەكەیەوە.
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لە بەرئەوە بە شێوەیەكی خولگەیی ،دەسەاڵتە ئیمپریالیەكان
رێوشوێنی توند دەگرنەبەر بۆ لێدان لە ئابوریی گەشەكردوی
شارەكان و دابەزاندنی بەرهەمهێنان و لە ناوبردنی دەسەاڵتی
چینە كۆمەاڵیەتییە نوێیەكان.
گەشەكردنی هێزە نوێیەكانی بەرهەمهێنان -یاخود
رێگە نوێیەكانی بەرهەمهێنانی سامان -توشی بەریەككەوتن
دەبێت لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی چینە فەرمانڕەوا كۆنەكەدا.
ئیدی خەبات سەرهەڵدەدات و ئەنجامەكەشی داهاتوی كۆی
كۆمەڵگەكە دیاری دەكات.
هەندێكجار ئەنجامەكەی -وەك واڵتی چین -بریتییە لە
رێگەنەدان بە دەركەوتنی مۆدێلە نوێیەكانی بەرهەمهێنان،
كۆمەڵگەش بۆ كاتێكی درێژ لە دۆخی وەستاوییدا دەهێڵێتەوە.
هەندێكجاری دیكە -وەك ئیمپراتۆریەتی رۆمانیی-
رێگرتن لە مۆدێلە نوێیەكانی بەرهەمهێنان ،لە كۆتاییدا دەبێتە
هۆی بەرهەمنەهێنانی سامانی پێویست بۆ هێشتنەوەی
كۆمەڵگە لەسەر بنچینە كۆنەكانی .ئەوەبوو شارستانیەتەكە
هەرەسیهێنا و شارەكان وێرانبوون ،گەلەكەش گەڕانەوە بۆ
مۆدێلی كۆمەڵگەی كشتوكاڵیی سەرەتایی.
هەندێكجاری دیكەش ،چینێكی نوێ لەسەر بناغەی
مۆدێلی نوێی بەرهەمهێنان دروستدەبێت و دەتوانێت
ریزەكانی خۆی رێكبخاتەوە ،بەرە بەرە ژمارەیان زیاد دەكات
و بە یەكجاری رزگاریاندەبێت لە چینە فەرمانڕەوا كۆنەكە و
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شكست بە خۆی و سیستەمی یاسایی و سوپا و ئایدۆلۆژیا
و دامەزراوە ئاینییەكانی دەهێنن .پاشان كۆمەڵگە دەتوانێت
گەشەبكات و پێشبكەوێت.
لەو حاڵەتانەی سەرەوەدا ،هەریەك لەو كۆمەڵگەیانە،
بەرەوپێشچوون یاخود پاشەكشەكردنییان ،دەوەستێتە سەر
ئەو بەرەیەی كە شەڕی نێوان چینەكان دەباتەوە .وەك
هەموو جەنگێكیش ،لەسەرەتاوە سەركەوتن بۆ هیچ الیەك
نەنورساوە ،بەڵكو رادەوەستێتە سەر رێكخسنت و پێكەوەبوون
و رێبەرایەتی چینە ركابەرەكان.
پهراوێز:
 Serf .1لە سەدەکانی ناوەڕاستی ئەوروپادا ،لە هەندێک ناوچە
سیستەمی کۆیالیەتیی کۆن نامێنێت ،بەڵکو سیستەمی ڕەعیەت و ئاغا
دادێت ،لەم سیستەمەدا کۆیلە (یاخود ڕەعیەت) پێویستە کار بۆ ئاغاکەی
بکات ،و هەندێک جاریش لەالیەن خاوەن زەوییەکانەوە ڕووبەرێک
زەوییان بۆ دیاریدەکرا کە کاری تێدا بکەن ،بەاڵم لەژێر دەسەاڵتی ئاغا
و خاوەن زەوییەکەدا .لە بەرامبەردا ئەوەی دەستتکەوتی سێرفەکانە
بریتییە لە مانەوەیان لە ژیاندا و پاراسنت لەالیەن خاوەنەکانیانەوە.
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بەشی 4
سەرمایەداری :چۆن ئەم سیستەمە دەركەوت
یەكێك لە پڕوپوچرتین ئەو ئارگومێنتانەی گوێبیستی
دەبین دەڵێت :شتەكان لەگەڵ ئەمڕۆدا هیچ جیاوازییەكی
ئەوتۆی بەسەردا نەهاتووە ،بەاڵم لە راستیدا شتەكان
جیاوازن ،لە پنتێكی دووری سەر گۆی زەوی نا ،بەڵكو لێرە و
لە بەریتانیا ،لە زەمەنێكی زۆر دوریشدا نا .لە  250ساڵ پێش
ئێستادا ،لە وانەبوو خەڵكی ئەوكات بە شێتبوون تۆمەتباریان
بكردیتایە ئەگەر وەسفی ئەم جیهانەت بۆ بكردنایە كە
ئێستا تێیدادەژین ،بە شارە زەبەالحەكانی ،كارگە گەورەكانی،
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فڕۆكە و گەشتە فەزاییەكانی ،تەنانەت سیستەمی هێڵە
ئاسنینەكانیش .هەموو ئەمانە لە سەروی خەیاڵیانەوە بوو.
خەڵكی كۆن لە كۆمەڵگەیەكدا دەژیان كشتوكاڵ باڵی
بەسەرداكێشابوو ،زۆرینەیان تەنانەت ( 10میل) لە گوندەكەی
خۆیان دوورنەدەكەوتنەوە ،شێوازی ژیانیان پەیوەستبوو
هەزاران ساڵ ئەم جۆرە ژیانە بەرقەراربوو -بە گۆڕان ویەكبەدواییەكدا هاتنی وەرزەكان.
بەاڵم ( 800 - 700ساڵ) لە مەوپێش ،بەرەوپێشچوونێك
لە كۆمەڵگەدا روویدا ،كە لە ئەنجامەكانی بریتیبوو لە
بەرهەڵستیكردنی كۆی سیستمی بااڵدەست .گروپی پیشەكار
و بازرگانەكان دەستیانكرد بە بونیادنانی داهاتووی خۆیان
لە ناو شارەكاندا ،ئیدی بێبەرانبەر خزمەتەكانیان پێشكەش
دەرەبەگ و ئاغاكان نەدەكرد ،وەك ئەوەی خەڵكەكەی دی
دەیانكرد ،بەڵكو ئاڵوگۆڕی بەرهەمەكانیان دەكرد لەگەڵ
ئاغاكان و كۆیلەكان لە بەرانبەر خۆراكدا .پاشان بە رێژەیەكی
زۆر دەستیانكرد بە بەكارهێنانی كانزای بەنرخ وەك پێوانەیەك
بۆ ئەم ئاڵوگۆڕە .بەمجۆرە ئەمە بە هەنگاوێكی گەورەی
پێشكەوتن دانانرێت ،بەڵكو وەك هەلێك بۆ بەدەستخستنی
ژمارەیەكی زیاتر لەو كانزا بەنرخانە و بەدەستهێنانی قازانج
تەماشای ئەو ئاڵوگۆڕە دەكرا.
لە سەرەتادا توانای مانەوەی شارەكان لەسەر ملمالنێ و
دژایەتیی ئاغاكان لەگەڵ یەكرتدا راوەستابوو ،بەاڵم بە باشبوونی
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كارامەیی پیشەكارەكان ،توانیان سامانێكی زیاتر پێكەوەبنێن،
بەوجۆرەش كاریگەرییان زۆر زیادیكرد« .بۆرژوازییەكان» و
«چینی ناوەڕاست» دەستیان بە دەركەوتن كرد وەك چینێك
لە چوارچێوەی پێكهاتەی كۆمەڵگەی فیودالیی لە سەدەكانی
ناوەڕاستدا ،بەاڵم رێگەی دەوڵەمەندبوونیان تەواو جیاوازبوو
لەو ئاغایانەی كۆمەڵگەیان كۆنرتۆڵ كردبوو.
ئاغا (یان لۆردە فیودالەكە) راستەوخۆ لەسەر ئەو
بەرهەمە كشتوكاڵییە دەژیا كە لە زەوییەكانیەوە بە هێزی
كۆیلەكەی بەرهەمدەهات .هێزی كەسێتی خۆی بە كاردەهێنا
تا ئەم كارە بە كۆیلەكان بكات ،بە بێ ئەوەی ناچاربێت
هیچ كرێیەكیشیان پێبدات .بە پێچەوانەی ئەم دۆخەوە،
چینی دەوڵەمەندی ناوشارەكان لەسەر فرۆشتنی كااڵ
ناكشتوكاڵییەكان ( )non-agriculturalدەژیان .لە بەرانبەر
بەرهەمهێنانی ئەو كااڵیانەشدا كرێی رۆژانە یان هەفتانەیان
بە كرێكارەكان دەدا.
زۆرینەی ئەم كرێكارانەش لە سێرفە هەڵهاتووەكان
بوون« ،ئازادبوون» لە هاتن و رۆیشنت بە ویستی خۆیان
دوای تەواوكردنی ئەو كارەی كە لە بەرانبەریدا كرێكەیان
وەردەگرت ،بەاڵم «تاكە ئیلتیزامێك» سەبارەت بە كارەكەیان
ئەوەبوو كە ئەگەر الی كەسێك كارێك نەدۆزنەوە لە برسا
دەمرن .1دەوڵەمەندەكانیش رۆژ بە رۆژ دەوڵەمەنرت دەبوون،
چونكە ئەو كرێكارە «ئازادە» ناچاربوو  -لەبری ئەوەی لە
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برسا مبرێت -لە بەرانبەر كارەكەیدا كرێیەكی كەمرت لە بەهای
ئەو كااڵیە وەربگرێت كە خۆی بەرهەمیهێناوە.
دواتر دەگەڕێینەوە سەر ئەو خاڵە ،بەاڵم خاڵی گرنگ
ئێستا ئەوەیە كە چینی ناوەڕاستی بۆرژوازیی و ئاغاكان لە
سەرچاوەگەلی تەواو جیاوازەوە سامانەكانیان بە دەستدەهێنا.
ئەمەش وادەكات خواستەكانیان بۆ شێوازی رێكخستنی
كۆمەڵگە جیاوازبێت.
كۆمەڵگەی ئایدیالیی بۆ ئاغا ،كۆمەڵگەیەكە تێیدا
دەسەاڵتێكی رەهای بەسەر زەوییە تایبەتەكانیدا هەبێت بە
بێ كۆتكردنی بە یاسا نورساوەكان و دەستتێوەردانی كەسانی
دیكە لە كارەكانی ،هەروەها هەڵنەهاتنی كۆیلەكانی تێدا
مسۆگەركرابێت .ئەو دەخوازێت بارودۆخەكە بە هەمان
چەشنی سەردەمی بابوباپیرانی مبێنێتەوە ،بەوجۆرەی هەموو
تاكێك ئەو دۆخە كۆمەاڵیەتییە قبوڵبكات كە تێیدا لە دایك
دەبێت.
بەاڵم چینی بۆرژوازیی تازە دەوڵەمەندبوو ،كاروبارەكان
بە شێوەیەكی جیاوازتر دەبینێت .دەخوازێت هێزی فیودال
و پادشاكان سنورداربكرێت ،ئیدی دەستبخاتە كاروباری
بازرگانییەكەیان و سامانەكەیان لە چنگ دەربهێنێت .ئەم
چینە دەیەوێت خەونەكەی لە رێگەی رێسایەكی جێگیر لە
یاسا نورساوەكانەوە بهێنێتەدی ،كە بە هۆی نوێنەرەكانیانەوە
ئامادەدەكرێت و دەسەپێرنێت .الیان گرنگە چینە هەژارەكە
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لە كۆیالیەتی رزگاربكەن هەتاوەكو ئەو چینە بتوانن لە
شارەكاندا كاربكەن(و سامانی بۆرژوازییەكان زیاتربكەن).
سەبارەت بە خودی بۆرژوازییەكان كە بابوباپیرانیان لە
ژێردەستی ئاغاكاندا نەهامەتی زۆریان چەشتووە ،بێگومان لە
ئێستادا ناخوازن هەمان بارودۆخ بەردەوام بێت .بە كورتییەكەی
بۆرژوازییەكان دەیانەوێت شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی رووبدات.
خەباتیان بەرانبەر سیستەمە كۆنەكە تەنها لەسەر هۆكارە
ئابورییەكان نییە ،بەڵكو پاڵنەری ئایدۆلۆژی و سیاسییشیان
هەیە .ناكۆكییە ئایدۆلۆژییەكانیان لە بنەڕەتدا پەیوەستە بە
هۆكاری ئاینییەوە  -لە كۆمەڵگەیەكی زۆرینە نەخوێندەواردا
 چونكە سەرچاوەی سەرەكی ئایدییا گشتییەكان سەبارەت بەكۆمەڵگە بریتییە لە وتاری كڵێسا.
لە بەرئەوەی كڵێسا لە سەدەكانی ناوەڕاستدا لە الیەن
قەشە و راهیبەكانەوە بەڕێوەدەبرا ،كە مەیلیان بۆ چینی
ئاغاكان هەبوو ،هەربۆیە بانگەشەی بۆ بیروباوەڕەكانی ئەو
چینە دەكرد و هێرشی زۆری دەكردەسەر كارەكانی بۆرژوازییە
شارنشینەكان بەوپێیەی «تاوانكارن.»2
هەر لە بەرئەمە دەبینین لە هەردوو سەدەی  16و 17
لەواڵتانی ئەڵامنیا ،هۆڵەندا ،ئینگلتەرا و فەرەنسادا چینەكانی
ناوەڕاست بانگەشەیان بۆ ئاینێكی تایبەت بە خۆیان كرد:
پرۆتستانتیزم؛ ئایدۆلۆژیایەكی ئاینییە بانگەشەدەكات بۆ
باش بەڕێوەبردن و یەكسانی و كاری قورس (بە تایبەت بۆ
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كرێكاران!) ،هەروەها سەربەخۆبوونی چینەكانی ناوەڕاست
لە هێزی قەشە و راهیبەكان.
لە بەرانبەر ئەو خودایەیی لە سەدەكانی ناوەڕاستدا
هەبوو ،چینی ناوەڕاست لە ئەندێشەی خۆیاندا خودایەكیان
دروستكردبوو.
ئەمڕۆش ،لە قوتابخانە و لەسەر تەلەفزیۆنەكان دەربارەی
جەنگە گەورە ئاینییەكان یان جەنگە ناوخۆییەكانی ئەو
سەردەمە قسەمان بۆدەكەن وەك ئەوەی تەنها دەرئەنجامی
جیاوازیی ئاینی بووبێت ،وەك ئەوەی خەڵك شەڕیانكردبێت
و خۆیان بە كوشتدابێت تەنها لەسەر جیاوازییان دەربارەی
رۆڵی جەستە یاخود خوێنی مەسیح لە خوانی رەبانییدا،
بەاڵم لە راستیدا گەلێك دۆخی ترسناك هەبوون ،بە تایبەت
پێكدادانی نێوان دوو فۆڕمی تەواو جیاوازی كۆمەڵگە ،كە
لەسەر دوو رێگەی جیاواز بۆ رێكخستنی بەرهەمهێنانی
سامان بناغەیان داكوتابوو.
لە بەریتانیادا بۆرژوازییەكان شەڕەكەیان بردەوە.
سەرەڕای ئەوەی لەو سەروبەندەدا روویدا ،بەاڵم ترسێنەرە بۆ
چینی فەرمانڕەوای ئەمڕۆ ،چونكە بابوباپیرانیان بە پەڕاندنی
سەری پادشاكان گەیشتوونەتە دەسەاڵت ،بەاڵم لە شوێنەكانی
دیكە ،لە خولی یەكەمدا فیودالیزم سەركەوتنی بە دەستهێنا.
لە فەرەنسا و ئەڵامنیا ،شۆڕشگێڕەكان دوای زنجیرەیەك
جەنگی مەدەنیی تاڵ ،بۆرژوازییە پڕۆتستانتەكانیان لە ناوبرد
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(سەرەڕای ئەوەی ئەو ئاینەی لە باكوری ئەڵامنیا مابووەوە
منوونەیەك بوو لە فیودالیزمی پڕۆتستانتی) .بۆرژوازییەكان
ناچاربوون دوو سەدە یاخود زیاتر چاوەڕێبكەن هاتاوەكو
سەركەوتن بە دەستبهێنن ،ئەمەش لە گەڕی دووەمی
جەنگەكاندا لە ساڵی  1789لە پاریس ،بە بێ ئەوەی بەرگی
ئاینی بە بەردا بكرێت.

سەرمایەگوزاری و زیادەبەها

لە كۆمەڵگەی كۆیلەداریی و فیودالیدا ،چینەكانی سەرەوە
دەبوو یاسا دابڕێژن بۆ كۆنرتۆڵكردنی جەماوەری كاركەر.
ئەگەر ئەوەیان نەكردایە ،ئەو كەسانەی لە الی ئاغاكان و
كۆیلەدارەكان كاریاندەكرد دەیانتوانی هەڵبێن و ئەو چینە
خاوەن ئیمتیازە جێبهێڵن و كەس نەمێنێتەوە كاریان بۆ بكات.
بەاڵم سەرمایەداری هیچ كات پێویستی بەوجۆرە
كۆنرتۆڵكردنە یاساییە نییە بەسەر تاكی كاركەردا .پێویستی
بەوە نییە خاوەندارێتی كرێكار بكات ،بەڵكو كرێكارەكە لەوە
دڵنیادەكاتەوە كە ئەگەر كاركردن بۆ سەرمایەدار رەتبكاتەوە،
ئەوا لە برسا دەمرێت .لە بری خاوەندارێتیی «كرێكارەكە»،
سەرمایەدار گەشە و پێشكەوتنی خۆی لە كۆنرتۆڵكردن
و خاوەندارێتی كردنی «سەرچاوەی ژیانی كرێكارەكە»دا
دەبینێتەوە-یاخود بڵێین ئامێر و كارگەكان.
پێداویستییە ماتریاڵییەكانی ژیان بەهۆی كاركردنی
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مرۆڤەوە بەرهەمدێن ،بەاڵم ئەم كارە بێهودە دەبێت بە بێ
ئامڕازەكانی كێاڵنی زەوی و دروستكردنی كەرەستەی خاو .ئەم
ئامڕازانە هەمەچەشنییەكی گەورەیان بە خۆوەبینیوە ،هەر
لە ئامێرە سەرەتاییە كشتوكاڵییەكانی وەك گاسن و تەورەوە،
تا ئامێرە ئاڵۆزەكانی نێو كارگە هاوچەرخەكان .بەمجۆرە،
تەنانەت كارامەترین كرێكارەكانیش بە بێ ئامێرەكان ناتوانن
هیچ كام لەو شتانە بەرهەمبهێنن كە مرۆڤ پێویستی پێیەتی
بۆ مانەوەی لە ژیاندا.
گەشەكردنی ئەو ئامێرانە  -كە وەك باوە پێیاندەوترێت
«ئامرازەكانی بەرهەمهێنان» -بووە هۆكارێك بۆ جیاكردنەوەی
مرۆڤی سەردەمی نوێ لە باپیرە كۆنەكامنان لە چاخی بەردین.
سەرمایەداری پشتدەبەستێت بە خاوەندارێتیكردنی ئەم
ئامڕازانەی بەرهەمهێنان بە هۆی كۆمەڵە كەسێكی كەمەوە.
بۆ منوونە لە بەریتانیای ئەمڕۆدا)%1( ،ی دانیشتوان خاوەنی
()%84ی پشك و قەباڵە پیشەسازیەكانن .هەروەها میكانیزمە
كاریگەرەكانی كۆنرتۆڵكردنی زۆرینەی هەرەزۆری ئامڕازەكانی
بەرهەمهێنانیان لە دەستدا كۆبۆتەوە ،وەك ئامێرەكان،
كارگەكان ،كێڵگە نەوتییەكان ،باشرتین زەوییە كشتوكاڵییەكان.
زۆرینەی جەماوەریش تەنها كاتێك دەتوانن بژێوییان دابین
بكەن ،ئەگەر سەرمایەدارەكان رێگەیان پێبدەن كار لەو
ئامڕازانەی بەرهەمهێناندا بكەن و بە كاریانبهێنن .ئەمە
هێزێكی گەورە دەدات بە سەرمایەدارەكان بۆ سوودوەرگرتن
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لە كاری مرۆڤەكانی دیكە ،تەنانەت ئەگەر «هەموان
یەكسانیشنب» لە بەردەم یاسادا.
سەرمایەدارەكان چەندین سەدە چاوەڕێیانكرد هەتاوەكو
مۆنۆپۆل و كۆنرتۆڵی خۆیان بەسەر ئامڕازەكانی بەرهەمهێناندا
بسەپێنن .بۆ منوونە لە ئینگلتەرا ،لە سەدەكانی  17و 18
پەرلەمان یەكەمین كاری بریتیبوو لە تێپەڕاندنی زنجیرەیەك
پڕۆژەیاسای توند ،كە جوتیارەكانی ناچاردەكرد بە دەرچوونیان
لەو زەویانەی چەندین سەدەیە دەیكێڵن و كشتوكاڵی تێدا
دەكەن -واتە لە دەستدەرهێنانی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنانیان.
ئیدی ئەو زەویانە بوون بە موڵكی دەستەیەك لە چینی
سەرمایەداریی ،دانیشتوانی الدێكان بە زۆرەملێ ناچاركران كە
یان كارەكانیان بفرۆشن بە سەرمایەدارەكان ،یاخود لە برسا
مبرن.
كاتێكیش سەرمایەدارەكان گەیشتنە ئەم مۆنۆپۆڵكردنەی
ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان ،جۆرێك لە ئازادی و یەكسانیی
رووكەشییان بەخشییە جەماوەر لە پراكتیزەكردنی مافە
سیاسییەكانیان لەگەڵ سەرمایەدارەكاندا .ئیدی كرێكاران
هەرچەندێك «ئازاد»بن ،لەسەریانە كاربكەن بۆئەوەی بە
زیندوویی لە ژیاندا مبێننەوە.
ئەو ئابووریناسانەی پشتگیریی لە سەرمایەداریی
دەكەن راڤەیەكی سادەیان بۆ رووداوەكانی ئەو قۆناغە
هەیە .دەڵێن بە پێدانی كرێ ،سەرمایەدار كاری كرێكارەكە
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دەكڕێت .پێویستیشە نرخێكی شایستەی پێبدات ،دەنا
كرێكارەكە وازیلێدەهێنێت و دەچێتە الی سەرمایەدارێكی
دیكە كاردەكات .بەمجۆرە سەرمایەدار «كرێیەكی رۆژانەی
شایستە» دەدات ،لە بەرانبەریشدا كرێكار پێویستە «كارێكی
رۆژانەی شایستە» بكات.
ئەوان چۆن پێناسەی قازانج دەكەن؟ دەڵێن قازانج
پاداشتێكە ( )Rewardبۆ سەرمایەدار ،لە بەرانبەر
«قوربانیدانەكەی» كاتێك رێگەدەدات بە بەكارهێنانی
ئامڕازەكانی بەرهەمهێنانی (سەرمایەكەی) .ئەم تێزە
بڕواپێكەر نییە بۆ هەر كرێكارێك كە تەنها ساتێك بیر لە
بابەتەكە بكاتەوە.
منوونەی كۆمپانیایەك وەربگرە« ،تێكڕای قازانجی
پوخت»ی بە ( )%10رادەگەیەنێت .وەك خۆیان دەڵێن
ئەگەر تێچوونی ئامێرەكان و كارگەكە و شتەكانی دیكەشی
هەمووی ( 100ملیۆن پاوەند) بێت [لەكاتی دامەزراندنیدا]،
ئەوا ( 10ملیۆن پاوەند)ی وەك قازانج بۆ دەمێنێتەوە پاش
لێدەركردنی كرێ و تێچوونی كەرەستەی خاو و گۆڕینی ئامێرە
لە كاركەوتووەكان لە ساڵەكەدا.
پێویستناكات تۆ بلیمەت بیت تا بزانیت كە دوای  10ساڵ
كۆمپانیاكە كۆی قازانجەكەی دەگاتە ( 100ملیۆن پاوەند) -
واتە كۆی تێچوونی سەرمایەگوزارییەكەی لە سەرەتادا.
ئەگەر «قوربانیدانەكە» ئەو «پاداشتە» بێت ،ئەوا بە
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دڵنیاییەوە دوای  10ساڵی یەكەم «كۆی قازانجكردنەكەی»
كۆتاییدێت .لەم خاڵەدا ،سەرمایەدارەكان تەواوی ئەو
بڕە بە دەستدەهێننەوە كە لە سەرەتادا وەك سەرمایە بە
گەڕیانخستبوو ،بەاڵم لە راستیدا ئێستا سەرمایەدارەكە
دووهێندەی پێشووتر دەوڵەمەندترە .خاوەنی سەرمایەگوزارییە
بنەڕەتییەكە و قازانجە كەڵەكەبووەكانییەتی.
لەم كاتەدا سەبارەت بە كرێكاران ،هەموو وزەیەكی
خۆیان بەخشیوە بۆ مانەوەیان لە ژیاندا ،ئەویش بە كاركردنی
رۆژانەی  8كاتژمێر لە كارگەدا ،واتە  48كاتژمێر لە هەفتەیەكدا.
ئایا ئەم كرێكارانە لە كۆتایی  10ساڵەكەدا دووقاتی سەرەتای
كاركردنەكەیان دەوڵەمەندتر بوون؟ بێگومان نەخێر .تەنانەت
ئەگەر كرێكارەكە بە شێوەیەكی بەردەوام پاشەكەوتیش
بكات ،هێشتا ناتوانێت لە تەلەفزیۆنێكی رەنگاوڕەنگ
یاخود سیستەمێكی گەرمكەرەوەی مەركەزیی هەرزان یان
سەیارەیەكی بە كارهاتوو زیاتر بكڕێت .هەرگیز كرێكار
ناتوانێت پارەیەكی وەها پاشەكەوتبكات كە توانای كڕینی ئەو
كارگەیەی هەبێت كە كاری تێدادەكات.
بەمشێوەیە «كاری رۆژانەی شایستە بەرانبەر كرێی
رۆژانەی شایستە» ،سەرمایەی سەرمایەدارەكە چەندهێندە
دەكات ،بەاڵم كرێكارەكە بێسەرمایە و بێهەر ئەڵتەرناتیڤێكی
دی جگە لە كاركردن بە نزیكەیی هەمان كرێ ،جێدەهێڵیت.
«مافە یەكسانەكان»ی سەرمایەدار و كرێكار بە شێوەیەكی
«نابەرانبەر» زیاد دەكەن.
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یەكێك لە گەورەترین دۆزینەوەكانی كارل ماركس
بریتییە لە لێكدانەوەی بۆ ئەم ناكۆكییە ئاشكرایە .لێرەدا هیچ
میكانیزمێك نییە سەرمایەدار ناچاربكات بە پێدانی كرێی
تەواو بە كرێكارەكانی لە بەرانبەر كارەكانیان .بۆ منوونە ئەو
كرێكارەی ئەمڕۆ لە پیشەسازییە ئەندازەییەكاندا كار دەكات،
لە وانەیە بەهای بەرهەمهێنانی لە هەفتەیەكدا بریتیبێت لە
( 400پاوەند) ،بەاڵم ئەمە بەو مانایە نایەت كە هەمان بڕ وەك
كرێ بە دەستدەهێنێت)%99( ،ی حاڵەتەكان ،كرێكارەكە زۆر
كەمرت لەو بڕە بە دەست دەهێنێت.
بەاڵم ئەڵتەرناتیڤی كرێكارەكە ئەوەیە كە یان برسی بێت
(یان لەسەر ئەو پارە كەمە بژیت كە دڵنیایی كۆمەاڵیەتی
[سۆشیال] پێیدەدات) .لە بەرئەمە كرێكاران داوای بەهای
تەواوی ئەوە ناكەن كە بەرهەمیانهێناوە ،بەڵكو هێندەی
ئەوەی ژیانێكی ئاسایی یاخود كەمرت لە وەشیان بۆ فەراهەم
بكات ،داوادەكەن .كرێكار كرێیەك وەردەگرێت كە تەنها
بەشی ئەوە دەكات رۆژانە بتوانێت تەواوی هەوڵ و تواناكانی
خۆی لە كاركردندا بخاتەگەڕ (ئەوەی ماركس پێیدەڵێت
«هێزی كار )»3بۆبەرژەوەندی سەرمایەدارەكەی.
لە روانگەی سەرمایەدارەوە ،ئەگەر كرێیەكی دا بە
كرێكارەكان كە بەشی بەردەوامبوون لە كار و بەخێوكردنی
منداڵەكانیان وەك نەوەیەكی نوێی كرێكاران بكات ،ئەوا
كرێكار بڕی شایستەی هێزی كارەكەی بە دەستهێناوە.
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بەاڵم بەهای ئەو سامانەی سەرمایەدار پێویستیەتی بۆ
پارێزگاریكردن لە بەردەوامبوونی كرێكاران لە كار ،زۆر كەمرتە
لە بەهای ئەو سامانەی كرێكارەكان لە میانەی كارەكەیانەوە
بەرهەمیدەهێنن  -واتە بەهای «هێزی كار»ەكەیان زۆر كەمرتە
لەو بەهایەی لە میانەی كارەكەیانەوە بەرهەمیدەهێنن.
ئەو جیاوازییەش دەچێتە گیرفانی سەرمایەدارەكەوە.
ماركس بە مە دەڵێت «زیادە بەها.»surplus value -

فراوانبوونی خودیی سەرمایە

ئەگەر نوسینی هاوسۆزەكانی سیستەمی بااڵدەست
بخوێنیتەوە ،تێبینی ئەوە دەكەیت كە بەشدارن
لە باڵوكردنەوەی باوەڕێكی نامۆدا .الی ئەوان پارە
تایبەمتەندییەكی ئەفسوناویی هەیە ،دەكرێت وەك رووەك و
ئاژەڵ گەشە بكات.
كاتێك سەرمایەدارێك پارەكانی لە بانكدا دادەنێت،
چاوەڕێیە بڕەكەیان زیاد بكات .كاتێكیش دەیانخاتە
سەرمایەگوزارییەوە ،بۆ منونە لە كڕینی پشكەكانی كۆمپانیای
( ،)Unileverچاوەڕێدەكات هەموو ساڵێك بەخششەكەی
بچنێتەوە بە وەرگرتنی بڕە پارەی نوێ لەو دەستەیەی
سودەكان دابەشدەكەن .ماركس تێبینی ئەو دیاردەیەی
كردووە و بە «فراوانبوونی خودیی سەرمایە» ناوی بردووە
و لە لێكدانەوەكانیدا جێگەیكردۆتەوە .وەك پێشرت بینیامن،
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لێكدانەوەكانی ماركس لە خاڵی «پارە»وە سەرچاوە ناگرن،
بەڵكو لە «كار» و «ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان»ەوە.
لە كۆمەڵگەی ئێستاماندا ،ئەوانەی خاوەنی سامانی
پێویسنت دەتوانن ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان بكڕن ،پاشان
بەسەر كەسەكانی دیكەیدا دەسەپێنن كاریان پێبفرۆشن
كە پێویستە بۆ بە كارخستنی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان.
[واتە تەنها سەرمایەدار خاوەن ئامڕازەكانی بەرهەمهێنانە،
كرێكاریش بۆ دەستكەوتنی كار ناچارە هێزی كاری خۆی
بفرۆشێت بە سەرمایەدارەكان ،هەتاوەكو بتوانێت كار بە
ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان بكات].
نهێنی «فراوانبوونی خودیی سەرمایە» ،یاخود توانای
پەرجوئاسای گەشەكردنی پارە الی ئەوانەی بڕێكی زۆریان
هەیە ،بریتییە لە كڕین و فرۆشتنی ئەم «كار»ە.
با منوونەی كرێكارێك وەربگرین ،ناویدەنێین (جاك).
جاك الی یەكێك لە سەرمایەدارەكان كارێك دەدۆزێتەوە،
با ئەویش ناوبنێین بەڕێز (براونینگ براون) .ئەو كارەی
كە جاك دەتوانێت لەماوەی هەشت كاتژمێر كاركردندا
زۆرترین سامانی لێبەرهەمبهێنێت  -یەكسانە بە بەهای
( 48پاوەند) ،بەاڵم جاك ئامادەیە بە كەمرت لەو بەهایە كار
بكات ،لە بەرئەوەی ئەڵتەرناتیڤەكەی بریتییە لە پشتبەسنت بە
پارەی سۆشیال .لە مالشەوە ئەو پەرلەمانتارانەی پشتگیریی
لە سەرمایەداریی دەكەن لە هەوڵدان تا بە هەر رێگەیەك
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بووە (جاك) لە سۆشیال رۆژانە تەنها ( 12پاوەند) وەربگرێت
هەتاوەكو ئەو بڕە بە زەحمەت بتوانێت خۆی و خێزانەكەی
بژێنێت .لێكدانەوەیان بۆ ئەمە ئەوەیە ئەگەر بڕێكی زیاتری
پێبدرێت ئەوا «پاڵنەری بۆ كاركردن نامێنێت».
كەواتە ئەگەر (جاك) بخوازێت لە رۆژێكدا (12پاوەند)
زیاتر بە دەستبهێنێت ،پێویستە لەسەری هێزی كارەكەی
بفرۆشێت تەنانەت ئەگەر بە كەمرت لە ( 48پاوەند) بێت ،كە
نرخی راستەقینەی ئەو سامانەیە لە ماوەی (هەشت كاتژمێر)
كاركردندا بەرهەمیدەهێنت .تەنانەت پێدەچێت (جاك)
ئامادەبێت بەرانبەر ناوەندە كرێیەك بە بڕی ( 28پاوەند)
لە رۆژێكدا كاربكات ،بەاڵم ئەو (20پاوەند) جیاوازییەی لە
نێوان ئەو دوو بڕەدایە دەچێتە گیرفانی بەڕێز (براونینگ)ەوە،
ئەمەش بە «زیادە بەها» دادەنرێت بۆ (براونینگ).
ئێستا چونكە سامانی پێویستی لە بەردەستدایە بۆ كڕینی
كۆنرتۆڵكردنی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان لە پلەی یەكەم،
ئەوا بەڕێز (براونینگ براون) لە میانەی ئەو ( 20پاوەند)ەی
رۆژانە لە هەر كرێكارێكی گلدەداتەوە ،دەوڵەمەندبوونێكی
زیاتر مسۆگەردەكات .بەمجۆرە پارەكانی گەشەدەكەن و
سەرمایەكەشی فراواندەبێت ،ئەمەش بە هۆی یاسایەكی
رسوشتییەوە نا ،بەڵكو بە هۆی ئەوەی كۆنرتۆڵكردنی
ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان رێگەیپێداوە كاری كەسێكی دیكە
بە دەستبهێنێت بە نرخێكی هەرزانرت.
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بێگومان بەڕێز (براونینگ) بە زەرووری ئەو ( 20پاوەند)
ە هەمووی بۆ خۆی نابێت ،پێدەچێت ئەویش كارگەكە
یان زەوییەكەی بە كرێ گرتبێت ،یان لە وانەیە لەسەرەتادا
بەشێكی سەرمایەكەی لە كەسانی دیكەی چینی دەسەاڵتدار
قەرزكردبێت ،بۆیە داوایلێدەكەن بەشێك لە زیادە بەهاكەی
بە دەستیهێناوە ببڕێت بۆ ئەوان ،بە مەبەستی پڕكردنەوەی
قەرزەكە .بەمجۆرە لە وانەیە ( 10پاوەند) بدات بۆ دانەوەی
قەرزەكانی یاخود كرێی موڵكانە و سوود و پشكە داراییەكان،
تەنها ( 10پاوەند)ەكەی كە دەمێنێتەوە وەك قازانج بۆخۆی
هەڵدەگرێت.
ئەوانەی لەسەر داهاتی پشك و قەباڵەكان دەژین،
زۆرینەیان لە ژیانیاندا (جاك)یان نەبینیوە .سەرەڕای ئەوەش
«هێزی رۆحیی پاوەند» نییە كە داهاتییان بۆ دابیندەكات،
بەڵكو «جاك هێزی جەستەیی» دابینكردووە .داهاتی
پشكەكان و سوود و قازانج هەمووی لە زیادە بەهاكەوە
هاتوون.
كەواتە چی شتێك دیاریدەكات كە دەبێت (جاك)
چەندە وەربگرێت بەرانبەر كارەكەی؟ خاوەنكار تا بتوانێت
هەوڵدەدات كەمرتین بڕی پێبدات ،بەاڵم لە پراكتیكدا سنور
گەلێك هەن ناتوانێت بیانبڕێت .یەكێك لەو سنورانە بریتییە لە
توانای جەستەیی ،هیچ سودێك لەو جەستەیە نابینێت ئەگەر
كرێیەكی خراپ بدات بە كرێكارەكان و وایانلێبكات نەتوانن بە
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تەندروستییەوە بژین و توشی گرفتی خراپیی خۆراك و نەمانی
توانای كاركردن بنب .كرێكاران پێویستە توانایەكی جەستەیی
وەهایان هەبێت كە رۆژانە بچنە سەركار و بگەڕێنەوە ،هەروەها
شوێنێكیان هەبێت شەوانە تێیدا بحەوێنەوە ،هەتاوەكو بە رۆژ
لە كارگەدا بەسەر ئامێرەكانەوە خەویان لێنەكەوێت.
لەم روانگەیەوە ،وا باشرتە كرێیەك بدرێت بە كرێكار كە
«هەندێك سەرگەرمی» پێ دابین بكات ،وەك خواردنەوەی
چەند بیرەیەك لە ئێواراندا ،تەماشاكردنی تەلەفزیۆن ،یاخود
ناوبەناو پێدانی مۆڵەتی پشوو .ئەم شتانە وا لە كرێكار دەكەن
زیاتر چاالكبێت و توانای زیاتری هەبێت بەسەر كاردا؛ چونكە
ئەو بە پڕكردنەوەی بە پارە كاردەكات بۆ بەرزكردنەوەی
هێزی كارەكەی .راستییەكی گرنگ هەیە؛ ئەگەر «كرێ زۆر
نزمكرایەوە» دەبێتەهۆی نزمبوونەوەی بەرهەمی كار.
هەندێك شتی دیكە هەن سەرمایەدار دڕۆدۆنگ دەكەن.
كۆمپانیاكەی دەكرێت چەندین ساڵی درێژ لە بازاڕدا مبێنێتەوە،
درێژتر لە تەمەنی گریامنەیی ئەم دەستە كرێكارەی ئێستا.
ئیدی كۆمپانیا پێویستی بە كاری منداڵەكانیانە ،بۆیە پێویستە
لەسەر خاوەنكار كرێیەكی وەها بدات بە كرێكارەكان كە
بەشی گەورەكردنی منداڵەكانیان بكات .هاوكات دەبێت
دڵنیاببنەوە لە وەی دەوڵەت كارامەیی دیاریكراو بۆ ئەو
مندااڵنە فەراهەم دەكات( ،وەك خوێندنەوە و نوسین) لە
رێگەی سیستەمی پەروەردەوە.
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لە پراكتیكدا ،شتێكی دیكەی گرنگ هەیە :ئەویش ئەوەیە
كرێكار بڕوابێنێت كە «كرێیەكی گونجاو» وەردەگرێت.
كاتێك كرێكار كرێیەكی كەمرت لە وە وەردەگرێت كە پێیوایە
گونجاوە ،لە وانەیە كارەكەی پشتگوێبخات و گرنگی بە لە
دەستدانی نەدات كاتێك دەگاتە ئەو بڕوایەی «سودی نییە».
گشت ئەو هۆكارانەی كرێی كرێكار دیاری دەكەن،
شتێكی هاوبەشیان لە نێواندایە ،هەمووی بەو ئاڕاستەیەن
كە دڵنیاببنەوە لە وەی كرێكار وزەی پێویستی هەیە ،یان
هێزی كار  -كە سەرمایەدار بە كاتژمێر لێیدەكڕێت .كرێكاران
كرێیەكی وەها بە دەستدەهێنن كە خۆیان و خێزانەكەیان
بتوانن لە ژیاندا مبێننەوە و توانای كاركردنیان هەبێت.
لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریی ئێستادا ،خاڵێك هەیە
دەبێت لێیبڕوانین .بڕێكی گەورەی سامان بۆ هەندێك شتی
وەك هێزی پۆلیس و چەك خەرجدەكرێت ،ئەم شتانەش
لە الیەن دەوڵەتەوە بۆ بەرژەوەندیی چینی سەرمایەدار
بەكاردەهێرنێن .لە راستیدا ئەو شتانەش دەگەڕێنەوە بۆ
چینی سەرمایەدارەكان ،سەرەڕای ئەوەی بە هۆی دەوڵەتەوە
كاردەكات .ئەو بەهایەی لەو شتانەدا خەرجدەكرێت كە
دەگەڕێنەوە بۆ سەرمایەدارەكان نەوەك كرێكارەكان .هەربۆیە
بە بەشێك لە «زیادەبەها» دادەنرێت.
زیادەبەها = قازانج  +كرێ(موڵكانە)  +سودەكان +
خەرجی پۆلیس و سوپا و هاوچەشنەكانیان.
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پ هراوێزی:
 .1کاتێک کۆیلە نائازاد بوو لەبرسا نەدەمرد ،چونکە خاوەن کۆیلەکە
نەیدەویست مبرێت و هێزێکی کارکردن لەدەستبدات ،بۆیە لەهەموو
بارودۆخێکدا خۆراکی پێدەدا .بەاڵم ئەم کرێکارانەی الی خاوەن پیشەکان
کاریان دەکرد و «ئازادبوون» دەبوو لەسەر ئەو کرێیەی وەریدەگرن
خۆیان بژێنن ،ئەگەر نا خاوەن پیشەکان وەک خاوەن کۆیلەکان
ناچارنەبوون لەهەموو بارودۆخێکدا ژیانی کرێکارەکانیان دابینبکەن.
 .2مەبەست لە تاوانی ئاینیی و بێفەرمانی خودایە!
( .3قوة العمل) بریتییە لە توانای کارکردنی تاکە کەسێک ،واتە ئەو
هێز و توانایەی کە مرۆڤ لە کارکردندا بەخەرجی دەدات و دەیفرۆشێت
بە خاوەن کار و سەرمایەدار ،لە بەرامبەر کرێ یاخود موچەیەکدا .ئەم
هێزی کارە ( )labour powerجیاوازە لە دەستی کاری کۆمەڵگە (work
 )forceکە بریتییە لە کۆی ژمارەی کرێکاران ،وەک ئەوەی بەو کەسانە
دەگوترێت دەستی کار لە کۆمەڵگەدا کە تەمەن و توانای کارکردنیان
هەیە ،بەاڵم بێکارن.
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بەشی 5
تیۆریی كاری بەها
«بەاڵم ئامێرەكان و سەرمایە هەروەك كار بەرهەمهێنی
كااڵن .لە بەرئەوە یەكسانیی لە وەدایە كە هەریەك لە
سەرمایە و كار بەركەوتەی خۆیان لە سامانی بەرهەمهاتوو
بە دەستبهێنن .هەموو (فاكتەرێكی بەرهەمهێنان) پێویستە
پاداشتی خۆی وەربگرێت».
هەندێك كەس كە شتێكی كەم لە ئابوریی سەرمایەداریی
دەزانن بەوشێوەیە وەاڵمی شیكاریی ماركسیستی بۆ
سەرمایەگوزاریی و زیادەبەها دەدەنەوە .لە روانینی یەكەمدا
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ئەم بەرهەڵستییە تاڕادەیەك لۆژیكییە .بە دڵنیاییەوە تۆ
ناتوانیت بە بێ سەرمایە هیچ كااڵیەك بەرهەمبهێنیت.
ماركسیستەكانیش هەرگیز بانگەشەی رەوایی ئەمەیان
نەكردووە ،بەاڵم خاڵی سەرەتا الی ئێمە جیاوازە .ئێمە
بەم پرسیارە دەستپێدەكەین :سەرمایە لە كوێوە دێت؟ لە
بنەڕەتەوە ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان چۆن بۆ یەكەمجار
دەركەوتن؟
وەاڵمی ئەم پرسیارانە گران نییە .مرۆڤ لە مێژوودا
هەموو شتێكی بۆ بەرهەمهێنانی سامان بە كارهێناوە  -هەر
لە تەورێكی چاخی بەردینەوە بۆ كۆمپیوتەرێكی سەردەمی
هاوچەرخ -خودی ئەو شتانە بەرهەمی كاری مرۆڤن.
تەنانەت خودی ئەو كەلوپەالنەی لە دروستكردنی تەورەكەدا
بە كارهێرناون ،بەرهەمی كاری پێشوتر بوون.
ئەمە وەهای لە ماركس كردووە بە ئامڕازەكانی
بەرهەمهێنان بڵێت «كاری مردوو» .كاتێك بزنسامنەكان
شانازیی بەو سامانەوە دەكەن كە هەیانە ،لە راستیدا شانازیی
بەوەوە دەكەن كە دەستیانگرتووە بەسەر قەبارەیەكی گەورە
لە كاری نەوەكانی رابردوو -ئەمە بە مانای كاری باپیرانی
خۆیان نایەت -كە بە هەمان رادەی كاركردنی ئێستای
نەوەكانیان كاریانكردووە.
ئەو بۆچوونەی دەڵێت كار سەرچاوەی سامانە -كە
وا باوە پێیدەگوترێت «تیۆریی كاری بەها» -لە بنەڕەتدا
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دۆزینەوەی ماركس نەبووە .بەڵكو گشت گەورە ئابورییناسە
بۆرژوازییەكان تا ئەو دەمە ئەم تیۆرییەیان قبوڵبوو.
دەبینین كەسانی وەك ئابوریناسی سكۆتلەندی (ئادەم
سمیس) و هاوپیشە ئینگلیزیەكەی (دەیڤد ریكاردۆ) خەریكی
نووسین بوون لەو دەمەی سیستەمی پیشەسازیی سەرمایەداری
هێشتا نوێ بوو -لە سااڵنی سەروبەندی شۆڕشی فەرەنسی.
سەرمایەدارەكان چینی بااڵدەست نەبوون ،بەڵكو پیویستیان
بەوە بوو بگەن بە سەرچاوەیەكی راستەقینەی سامان كە
بتوانن كۆنرتۆڵی بكەن( .سمیس و ریكاردۆ) خزمەتیان بە
بەرژەوەندیی سەرمایەدارەكان كرد بە باوەڕپێهێنانیان بە وەی
كار سامان بەرهەمدەهێنێت ،بەمشێوەیە ئەگەر دەیانەوێت
سامانەكانیان پێكەوەبنێن ،پێویستە لەسەریان (كار) لە ژێر
كۆنرتۆڵی فەرمانڕەوا كۆنەكانی پێش سەرمایەداریی «ئازاد
بكەن».
بەاڵم پاش ماوەیەكی كەم ،بیرمەندەكانی نزیك لە چینی
كاركەر ئەم تیۆرییەیان رووبەڕوی هاوڕێكانی (سمیس و
ریكاردۆ) كردەوە و پێیانوتن :ئەگەر كار سامان بەرهەمبهێنێت،
ئەوا هەر كار سەرمایەش بەرهەمدەهێنێت .بەمجۆرە
«مافەكانی سەرمایە» هیچ نییە جگە لە مافە زەوتكراوەكانی
كرێكار .پاش ماوەیەكی كەم ئەو ئابوریناسانەی پشتگیرییان
لە سەرمایە دەكرد رایانگەیاند كە تیۆریی كاری بەها جگە
لە قسەیەكی بەتاڵ هیچی دیكە نییە ،بەاڵم وەك پیشەی
ماركسیزم چۆن كاردەكات؟

83

هەمیشەیی (حەقیقەت) ئەگەر لە دەرگای پێشەوە دەرتكرد،
لە دەرگای پشتەوە دەگەڕێتەوە.
رادیۆكە بكەرەوە و كەمێك گوێڕادێرە ،دەبیستیت گەلێك
لە رەخنەگرەكان بانگەشەی ئەوەدەكەن كێشەی ئابوریی
بەریتانی خۆی لە وەدا دەبینێتەوە كە «تاكەكان بە جدیەتی
پێویستەوە كارناكەن» ،یاخود بە شێوەیەكی دی هەمانشت
دەڵێنەوە «تێكڕای بەرهەمهێنان زۆر نزمە» .تەنها خولەكێك
لە وەگەڕێ كە ئەم تێزە راستە یان نا ،لە بری ئەوە بە قوڵی بیر
لە ناوەڕۆكەكەی بكەرەوە .ئەوان هەرگیز ناڵێن كە «ئامێرەكان
بە توانایەكی بەرز كارناكەن» .نەخێر ،بەڵكو لۆمەكردنەكە
هەمیشە روو لە مرۆڤەكەیە (كرێكارەكە).
بانگەشەی ئەوەدەكەن ئەگەر كرێكاران بە توانایەكی
زیاترەوە كاربكەن ،ئەوا سامان زیاد دەكات و ئەوەش
دەبێتەهۆی وەبەرهێنانی گەورەتر لە ئامێرە نوێیەكان.
ئەو كەسانەی ئەو ئارگومێنتە بە كاردەهێنن لە وانەیە
واتاكەشی نەزانن ،بەاڵم دەڵێن كاری زۆر سەرمایەی زیاتر
بەرهەمدەهێنێت .كار سەرچاوەی سامانە.
بۆ منوونە ئەگەر من ( 5پاوەند)م لە گیرفاندابێت ،سودی
چییە بۆ من؟ دواجار جگە لە كاغەزێكی چاپكراو هیچی
دیكە نییە ،بەاڵم كاتێك بەهای بۆ من هەیە كە بتوانم  -بە
ئاڵوگۆڕكردنی -شتێكی بە سوودی پێبەدەستبهێنم كە كەسێكی
دیكە بە هۆی كاركردنییەوە دروستیكردووە .لە راستیدا ئەم
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(5پاوەند)ە تەنها ئامڕازێكە بۆ بە دەستهێنانی كااڵیەك كە
كارێكی زۆری تێدا بە خەرجدراوە .و ئەگەر ( 10پاوەند)م
پێبێت ئەوا واتە دەتوانم دووهێندە كاری بەخەرجدراو بە
دەستنهێنم ،هەروەها بەوجۆرە.
كاتێك سامان دەپێوین ،ئەوا لە راستیدا ئەو كارە دەپێوین
كە لە بەرهەمهێنانیدا بە خەرجدراوە.
بێگومان ،هەموو كەسەكان لە هەمان كاتدا و بە
هەمان بڕ بەرهەمهێن نین .بۆ منوونە ئەگەر من بە مەوێت
مێزێك دروستبكەم ،پێدەچێت پێنج یان شەش هێندە كاتی
زیاتر بخایەنێت لە كاتی پێویست بۆ دارتاشێكی كارامە كە
هەمانشت بەرهەمبهێنێت ،بەاڵم هەرگیز كەسێك بیر لەوە
ناكاتەوە كە ئەوەی من دروستمكردووە نرخەكەی پێنج یان
شەش هێندەی بەهای مێزێكە كە دارتاشێكی كارامە دروستی
دەكات .بەهای مێزەكە بە بڕی ئەو كارە دەپێورێت كە
دارتاشەكە پێویستیەتی بۆ دروستكردنی ،نەوەك كارەكەی من.
بۆ منوونە دارتاشەكە كاتژمێرێكی پێویستە بۆ دروستكردنی
مێزەكە ،لەم كاتەدا بەهای مێزەكە بۆ ئەوان [دارتاشەكان]
یەكسانە بە كاتژمێرێك كاركردن .ئەمە كاتی پێویستە بۆ
دروستكردنەكەی ،بە لەبەرچاوگرتنی هەمان ئاستی ئاسایی
لە پیشەسازی و تەكنەلۆژیا و لێهاتوییە بە كارهێرناوەكان لە
كۆمەڵگەی ئەمڕۆدا.
لە بەر ئەم هۆیە ،ماركس سوورە لەسەرئەوەی
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پێوەری بەهای شتێك تەنها بریتی نییە لەو كاتەی تاك لە
دروستكردنیدا بە خەرجی دەدات ،بەڵكو ئەو كاتە پێویستەیە
كە بە كاردەبرێت لە الیەن ئەو تاكەی لە ئاستێكی ناوەندی
تەكنەلۆژیا و لێهاتووییدا كاردەكات -ئەمە ئەوەیە كە ماركس
پێیدەڵێت «كاتی كاری زەروریی كۆمەاڵیەتییانە .»1ئەمە بە
خاڵێكی گرنگ دادەنرێت ،چونكە گەشەكردنی تەكنەلۆژیای
سەرمایەداری لە بەرەوپێشچونێكی بەردەوامدایە ،ئەمەش
بەو مانایە دێت كە بەرهەمهێنانی كااڵ پێویستی بە كاتی
كەمرت و كەمرت دەبێت.
بۆ منوونە كاتێك رادیۆ لە لولەكی (تێرمۆنیكی) دروست
دەكرا نرخێكی گرانی هەبوو ،لە بەرئەوەی كارێكی ناڕەحەتی
دەویست بۆ دروستكردنی لولەكەكان و گەیاندنی بە وایەرە
كارەباییەكان و ...هتد .پاشان (ترانزستەر) دۆزرایەوە ،كە
دروستكردن و گەیاندنەكەی كاركردنێكی زۆر كەمرتی
دەویست .لە ناكاو ،گشت ئەو كرێكارانەی لە كارگەكاندا
هێشتا بە لولەكەكان رادیۆیان دروستدەكرد رووبەڕوی
دابەزینی بەهای ئەو كااڵیە بوونەوە كە دروستیدەكەن .ئیدی
بەهای رادیۆ بە پێی ئەو كاتە نەدەپێورا كە پێویستیبوو بۆ
دروستكردنی بە لولەكەكان ،بەڵكو بە كاتی بەخەرجدراو لە
دروستكردنی ترانزستەرەكان دەپێورا.
خاڵی كۆتایی دەربارەی ئەم بابەتە ،نرخی هەندێك كااڵ
بە شێوەیەكی بەرچاو لە بەرزونزمیدایە – لە رۆژێكەوە بۆ
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رۆژێكی دی ،لە هەفتەیەكەوە بۆ هەفتەیەكی دی .روودانی
ئەم گۆڕانكاریانەش دەرئەنجامی گەلێك شنت ،هاوشانی
گۆڕانكاری لە بڕی كاتی بە خەرجدراو لە دروستكردندا.
كاتێك لە بەرازیل زوقم سەرجەم بەرهەمی رووەكی
قاوەی لە ناوبرد ،نرخی قاوە بە رێژەیەكی زۆر بەرزبوەوە
بە هۆی روودانی كورتهێنانی ئەو بەرهەمە لە هەموو
جیهاندا ،لەگەڵ ئەوەی خەڵك ئامادەبوون پارەی زیاتریشی
پێ بدەن .بۆ منوونە ئەگەر سبەینێ كارەساتێكی رسوشتی
سەرجەم تەلەفزیۆنەكانی بەریتانیای لە ناوبرد ،بە هەمان
شێوە بێگومان نرخی تەلەفزیۆن بەرزدەبێتەوە .ئەمەی
ئابوریناسەكان پێیدەڵێن «خواست و خستنەڕوو» ،بەردەوام
دەبێتەهۆی هەڵگەڕانەوەی لەم چەشنە لە نرخەكاندا.
لە بەر ئەم هۆكارە ،گەلێك لەو ئابوریناسانەی پشتگیریی
لە سەرمایەداری دەكەن دەڵێن تیۆریی كاری بەها هیچ
مانایەكی نییە ،بەڵكو ئەوەی مانای هەیە تەنها بریتییە لە
خواست و خستنەڕوو ،بەاڵم لە راستیدا ئەمەیە قسەی
بەتاڵ .ئەم ئارگومێنتە ئەوەی لە بیركردووە كە كاتێك
شتەكان هەڵدەگەڕێنەوە ،هەمیشە بە رێژەیەكی دیاریكراو
هەڵدەگەڕێنەوە .دەریا بە هۆی هێزی هەڵكشان و داكشانەوە
بەرزدەبێتەوە و نزمدەبێتەوە ،بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێت كە
ئێمە نەتوانین بڵێین كە ئاستێكی جێگیر بۆ جوڵەكەی هەیە،
بەڵكو هەیە و پێیدەگوترێت «ئاستی رووی دەریا».
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بە هەمان رێگە ،لە راستیدا نرخەكان لە رۆژێكەوە بۆ
رۆژێكی دی بەرزونزم دەبنەوە ،بەاڵم بەو مانایە نایەت كە
بەهایەكی جێگیر نەبێت لە دەوری ئەم هەڵگەڕانەوەیەدا.
هەر بۆ منوونە ،ئەگەر هەموو تەلەفیزۆنەكان لە ناوچوون ،ئەوا
دواتر یەكەم بەرهەمی نوێ خواستێكی زۆری لەسەردەبێت
و نرخەكەی بەرزدەبێت ،بەاڵم پاش ماوەیەكی كورت
تەلەفیزۆنی زیاتر و زیاتر لە بازاڕدا بەرهەمدێت و كێبڕكێ
لەگەڵ یەكرتیدا دەكەن هەتاوەكو نرخەكەی دێتەخوارەوە
بۆ نزیكەی بەهایەیەك بە پێی كاتی كاری بە خەرجدراو لە
دروستكردنیدا.

كێبڕكێ و كەڵەكەكردن

كاتێك هەیە بۆ دەستپێكی سەرمایەداری وەك
سیستەمێكی دینامیكی و پێشكەوتنخواز .بە درێژایی
سەرتاپای مێژووی مرۆڤ ،رەنجدان و چەوساندنەوە باڵی
بەسەر ژیانی زۆرینەی ژنان و پیاواندا كێشاوە .سەرمایەداریی
پیشەسازیش ئەم دۆخەی نەگۆڕی كاتێك لە هەردوو سەدەی
( 18و )19دا دەركەوت.
بەاڵم سەرمایەداری دەستیكرد بە ئاڕاستەكردنی ئەم رەنج
و چەوساندنەوەیە بۆ ئامانجێكی سوودبەخشی خۆی .لە بری
بە هەدەردانی بڕێكی گەورەی سامان بۆ خۆشگوزەرانیی
هەندێك لە ئەرستۆكراتە مشەخۆرەكان ،یان بونیادنانی گۆڕی
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رازاوە بۆ پادشا مردووەكان ،یاخود جەنگە بێسودەكان كە
تێیدا كوڕی یەكێك لە پادشاكان خواستی فەرمانڕەواییكردنی
ناوچەیەكی هەیە ،لە بری هەموو ئەمانە سەرمایەداری هەستا
بە بە كارهێنانی سامان لە پێناو بەرهەمهێنانی سامانێكی
گەورەتردا .ماوەی گەشەكردنی سەرمایەداریی ،هاوكات
گەشەكردن بوو بۆ پیشەسازی و شارەكان و ئامڕازەكانی
گەیاندن كە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا بێپیشینە بوون.
ئەوەی لە ئەمڕۆدا سەیر دیارە ،شوێنگەلی وەك (ئۆڵدهام
و هاڵیفاكس و بێنلی )2مۆڵگەی موعجیزەكانن .مرۆڤایەتی
لەوەوپێش هەرگیز ئەو بڕە لە لۆكە و خوریی خاوی بە خۆوە
نەبینیوە كە بە خێراییەكی زۆر دەگۆڕدرێن بۆ قوماش و
جلوبەرگی ملیۆنان كەس فەراهەمدەكات .ئەمەش بە هۆی
چاكەی تایبەتی سەرمایەدارەكانەوە دروستنەبووە .ئەوان
زۆرینەیان قەومێكی زیانبەخشن ،تەنها خاوەن ئارەزویەكن
بۆ بە دەستهێنانی گەورەترین سامان بۆخۆیان ،ئەمەش بە
پێدانی كەمرتین كرێ بۆ ئەو كارەی بە كاریدەهێنن.
لە مەدا بە تەواوی وەك گەلێك لە چینە فەرمانڕەواكانی
پێشرتن ،بەاڵم ئەوان ئامانجی بونیادنانی پیشەسازییان نەبوو.
سەرمایەدارەكان لە دوو خاڵی بنەڕەتیدا لەوان جیاوازترن.
خاڵی یەكەم پێشرت خستامنەڕوو ،كە لە وەدا
كورتدەبێتەوە ئەمان خاوەندارێتیی كرێكارەكان ناكەن ،بەاڵم
لە بری ئەوە لەسەر بنەمای توانای كاركردنیان لە كاتژمێرێكدا
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كرێیان پێدەدەن ،واتە هێزی كارەكەیان .وەك ئەوەی كۆیلەی
كرێگرتە بە كاربهێنن ،نەوەك خودی كۆیلە.
خاڵی دووەم ئەوەیە كە ئەمان [سەرمایەدارەكان] ئەو
كااڵیانە بە كارنابەن كە كرێكارەكانیان بەرهەمیدەهێنن،
بەاڵم دەرەبەگەكان راستەوخۆ لەسەر ئەو گۆشت و نان و
پەنیر و شەرابە دەژیان كە كۆیلەكانیان بەرهەمیاندەهێنا،
بەاڵم سەرمایەدارەكان لەسەر داهاتێك دەژین كە لە رێگەی
فرۆشتنی ئەو كااڵیانەوە [فرۆشتنی بە خەڵكی كڕیار] دەستیان
كەوتووە كە كرێكارەكانیان بەرهەمیانهێناوە.
ئەمە ئازادییەكی كەمرت لە وەی خاوەن كۆیلەكان و
دەرەبەگەكان هەیانبوو دەدات بە سەرمایەدارەكان لە
هەڵسوكەتكردن بەوشێوەیەی دەیانەویت .لە پێناو فرۆشتنی
كااڵدا ،پێویستە لەسەر سەرمایەدارەكان تا بتوانن بە كەمرتین
نرخ بەرهەمیبهێنن .سەرمایەدار خاوەنی كارگەكەیە و گەلێك
بە هێزیشە تیایدا ،بەاڵم ناتوانێت وەك ئەوەی دەیەوێت
هێزەكەی بە كاربهێنێت ،دەبێت سەر دانەوێنێت لە بەرانبەر
داخوازییەكانی كێبڕكێ كردن لەگەڵ كارگەكانی دیكەدا.
با جارێكی دی بگەڕییینەوە الی هاوڕێ
سەرمایەدارەكەمان بەڕیز (براونینگ براون) .هەوڵدەدات
گریامنەی ئەوەبكات كە بڕی بەرهەمهێرناوی قوماشی لۆكە
لە كارگەكەیدا ( 10كاتژمێر) كاركردنی كرێكارەكانی دەوێت
بۆ بەرهەمهێنانی ،بەاڵم كارگەیەكی دیكە هەیە دەتوانێت
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هەمان بڕ بە ( 5كاتژمێر) كاركردنی كرێكاران بەرهەمبهێنێت.
بەڕێز (براونینگ) ناتوانێت كااڵكانی بە نرخی (10كاتژمێر
كاركردن) بفرۆشێت .هیچ كەسێكیش بیر لەوەناكاتەوە بە
نرخێكی گرانرت لێیبكڕێت ،لە كاتێكدا لە دوكانێكی نزیك لەو
جلوبەرگی هەرزانرت هەیە.
هەر سەرمایەدارێك بخوازێت لە بزنس بەردەوام
بێت ،دەبێت گرەنتی ئەوە بكات كرێكارەكانی تا دەتوانن
بەوپەڕی خێراییەوە كاربكەن ،بەاڵم ئەمە كۆتایی چیرۆكەكە
نییە ،بەڵكو دەبێت گرەنتیی ئەوەش بكات كرێكارەكانی
هاوشانی تازەترین ئەو تەكنیكانەی لە بەردەستیاندایە
كاربكەن ،هەتاوەكو كاركردنەكەیان لە كاتژمێرێكدا زۆرترین
بڕی كااڵ بەرهەمبهێنێت ،وەك ئەوەی سەرمایەدارەكانی
دیكە بەرهەمیدەهێنن .سەرمایەدارێك بخوازێت لە بزنس
بەردەوامبێت ،دەبێت گرەنتی ئەوە بكات كە خاوەنی
گەورەترین بڕ لە ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان بێت -یان وەك
ماركس دەڵێت؛ سەرمایە كەڵەكە بكات!
كێبڕكێی نێوان سەرمایەدارەكان هێزی سیستەمی بازاڕی
خوڵقاندووە ،كە هێزێكە بە تەواوی باڵ بەسەر هەمواندا
دەكێشێت .هێزێكی ناچاركەرە بۆ پەلەكردن لە كردەی
بەرهەمهێنان بە درێژایی كات ،هەروەها بۆ وەبەرهێنانی
هەموو تواناكانیان لە كڕینی ئامێری نوێدا .تەنها كاتێكیش
دەتوانن ئامێری نوێ بكڕن (بێگومان كڕینی هۆكارەكانی
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خۆشگوزەرانییان لەوالوە بوەستێت) ،تا لە توانایاندابێت كرێی
كرێكارەكان نزمبكەنەوە.
ماركس لە مەزنرتین كاری خۆیدا (سەرمایە) نووسیویەتی
سەرمایەدارەكان لە چاوچنۆكێك دەچن كە ئارەزوی بە
دەستهێنانی زیاتر و زیاتری سامان بەسەریدا زاڵدەبێت ،بەاڵم:
«ئەوەی لە چاوچنۆكدا دەیبینین تایبەمتەندییەكی
كەسێتییە ،بەاڵم ئەوەی لە سەرمایەداردا دەبیرنێت كاریگەریی
ئەو میكانیزمە كۆمەاڵیەتییەیە كە ئەو تاكە قەڵغانێكە
تێیدا ...گەشەسەندنی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری ،ناچارانە
بە بەردەوامی زیادبوون لە قەبارەی وەبەرهێرناو لە
پیشەسازییەكی دیارییكراودا دەخوڵقێنێت ،كێبڕكێ وا لە هەر
تاكێكی سەرمایەدار دەكات كە یاسا گرنگەكانی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری ،وەك یاساگەلێكی زۆرەملێ هەستپێبكات
كە لە دەرەوە بە سەریدا سەپێرناون .هەربۆیە ناچارە بە
بەردەوامی سەرمایەكەی فراوانبكات لە پێناو پارێزگاریكردن
لێی .ناشتوانێت سەرمایەكەی زیادبكات ئەگەر بە ئامڕازی
كەڵەكەكردنی زیاتر نەبێت».
«كەڵەكەكردن ،كەڵەكەكردن! ئەمەیە وشە نهێنییەكە!»
بەرهەمهێنان بۆ پركردنەوەی پێداویستییە مرۆییەكان نییە
تەنانەت پێداویستییە مرۆییەكانی چینی سەرمایەداریش-بەڵكو بۆئەوەیە سەرمایەدار لە كێبڕكێدا بژی لەگەل
سەرمایەدارێكی دی .ئەو كرێكارانەی لە الی هەریەك لەو
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سەرمایەدارانە كاردەكەن ،دەبینن كە ئارەزوی خاوەنكارەكان
بۆ بە دیهێنانی كەڵەكەكردنی خێرا هەتاوەكو پێش
ركابەرەكەیان بكەونەوە باڵی بەسەر ژیانیاندا كێشاوە.
وەك ماركس لە مانیفێستی كۆمۆنیستدا دەنوسێت:
«لە كۆمەڵگەی بۆرژوازیدا ،كاری زیندوو ئامڕازێكە بۆ
كەڵەكەكردنی كاری مردوو ...سەرمایەدار بە سەربەخۆیی و
تاكایەتییدا دەنارسێتەوە ،بەاڵم مرۆڤی زیندوو پشت بە ئەوانی
دیكەش دەبەستێت و خۆی بە تاكایەتییەوە نابەستێتەوە».
ئەو پاڵنەرەی سەرمایەدارەكانی ناچاری كەڵەكەكردن
و كێبڕكێكردن كرد لەناو یەكرتیدا ،گوڕێكی بەهێزبوو
بەرەوپێشەوە لە پیشەسازیدا ،ئەمەش لە ساڵەكانی سەرەتای
سیستەمەكە ،بەاڵم ئەنجام شتێكی دی بوو -قەیرانی یەك لە
دوای یەكی ئابوری .قەیران شتێكی نوێ نییە ،بە رادەی كۆنی
سیستەمەكە كۆنە.
پهراوێز:
 ،the socially necessary labour time .1واتە کارێک لەڕووی
کۆمەاڵیەتییەوە زەروورییە.
)Oldham, Halifax, Bingley .2چەند شارێکی بەریتانیین،
هۆکاری دروستبوونیان زیاتر ڕەهەندێکی ئابووریی هەیە.
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بەشی 6
قەیرانی ئابوری
«كەڵەكەكردنی سامان لە الیەك ،هەژاریی لە الكەی دیكە»

بەمجۆرە ماركس ئاڕاستەی سەرمایەداریی پوختكردۆتەوە.
هەموو سەرمایەدارێك لە كێبڕكێی ئەوانی دیكە دەترسێت،
لە بەرئەوە كارمەندەكانی بەوپەڕی توانایانەوە كارپێدەكات،
كەمرتین كرێش دەدات كە بتوانێت پێی دەربازببێت.
ئەنجامەكەشی بریتییە لە نایەكسانی لە نێوان گەشەی
گەورەی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان لە الیەك ،گەشەی
دیاریكراوی كرێ و ژمارەی كرێكاری بە گەڕخراو (لە كاردابوو)
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لە الیەكی دیكەوە .وەك ماركس جەختی لێكردۆتەوە ئەمە
هۆكاری سەرەكی قەیرانی ئابورییە.
ئاسانرتین رێگە بۆ روانین لەمە ئەوەیە بپرسین :كێ بە
زۆری بڕێكی زیاد لە كااڵ دەكڕێت؟ كرێی نزمی كرێكار بەو
مانایە دێت كە توانای كڕینی ئەو كااڵیانەی نییە كە كاركردنی
خۆیان بەرهەمیهێناوە .سەرمایەدارەكانیش ناتوانن كرێ
زیادبكەن ،چونكە ئەوە قازانج لە ناودەبات؛ هێزی بزوێنەری
سیستەم.
بەاڵم ئەگەر كۆمپانیاكان نەتوانن ئەو كەلوپەالنە بفرۆشن
كە بەرهەمیدەهێنن ،پێویستە كۆمپانیاكانیان دابخەن
و كرێكارەكان دەربكەن .بە مەش كۆی گشتی كرێ بە
شێوەیەكی زۆر دادەبەزێت ،بەم پێیەش زۆرێك لە كارگەكان
ناتوانن كااڵكانیان بفرۆشن[ .چونکه کاتێک کۆمپانیاکان
کرێکار دهردهکهن و کرێ کهمدهکهنهوه ،پاره له دهست
خهڵکدا نامێنێت بۆ کڕینی کااڵی هیچ کۆمپانیایهک] .ئیدی
«قەیرانی زیادە بەرهەمهێنان» سەرهەڵدەدات ،كااڵكان لە
بازاڕدا كەڵەكە دەبن ،خەڵكیش توانای كڕینیانی نییە.
ئەمە سیامیەكی دووبارە بوەوەی كۆمەڵگەی
سەرمایەدارییە لە ماوەی  180ساڵی رابردوودا.
بەاڵم هەر تێگەیشتنێكی سادە و خێرا لە سیستەمەكە
پێامندەڵێت كە دەكرێت رێگەیەكی ئاسان بۆ دەرچوون لەم
قەیرانە بوونی هەبێت .هەموو ئەوەی پێویستامنە ئەوەیە كە
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سەرمایەدارەكان قازانجەكانیان لە كارگە و ئامێرە نوێیەكاندا
وەبەربهێنن .ئەمە كار بۆ كرێكاران دابیندەكات ،كە ئەوكات
ئەوانیش توانای كڕینی كااڵ نەفرۆرشاوەكانیان دەبێت .ئەمەش
بەو واتایە دێت هەركاتێك وەبەرهێنانی تازە بوونی هەبێت،
هەموو كااڵ بەرهەمهاتووەكان دەفرۆرشێن و سیستەمەكەش
دەتوانێت كارپێدانی تەواوەتی دابین بكات.
ماركس گێل نەبووە و دركی بەمە كردووە .بێگومان
وەك بینیامن ،دركی بەوەكردووە كە فشاری كێبڕكێ لەسەر
سەرمایەدارەكان هەتاوەكو وەبەرهێنان بكەن ،خاڵێكی
جەوهەرییە بۆ سیستەمەكە .بەاڵم ئەو دەپرسێت ئایا ئەمە
مانای ئەوەیە سەرمایەدارەكان هەموو كاتێك و هەموو
قازانجەكانیان دەخەنە وەبەرهێنانەوە؟
سەرمایەدار تەنها كاتێك وەبەرهێنان دەكات ئەگەر لەو
بڕوایە دابێت كە بەدەستهێنای قازانجێكی گونجاو مسۆگەرە.
ئەگەر لەو بڕوایەدا نەبێت كە قازانجێكی لەوجۆرە
بە دەست دەهێنێت ،ریسك بە پارەكانییەوە ناكات لە
وەبەرهێناندا .دەیانخاتە بانكەوە و لە وێ بەجێیان دەهێڵێت.
ئەگەر سەرمایەدار وەبەرهێنان بكات یاخود نا ،پەیوەستە
بە چۆنیەتی هەڵسەنگاندنی بۆ دۆخە ئابورییەكە .ئەگەر
پێیوابوو گونجاوە ،ئەوكات هەموو سەرمایەدارەكان پەلە
دەكەن بۆ وەبەرهێنان لە هەمان كاتدا .ملمالنێ لەگەڵ
یەكرتدا دەكەن بۆ گەڕان بە دوای شوێن بۆ پڕۆژەكانیان ،ئامێر
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دەكڕن ،زەوی هەڵدەكۆڵن بۆ گەڕان بە دوای كانزای خاودا،
پارەی زیاتر دەدەن لە پێناو كرێكاری كارامەدا .وا باوە بەم
دۆخە دەوترێت بوژانەوە (.)Boom
بەاڵم كێبڕكێی شێتانە لەسەر زەوی ،كەرەستەی خاو،
كرێكاری كارامە ،نرخی ئەم شتانە بەرزدەكاتەوە .لە
نەكاو دەگەن بە خاڵێك ،هەندێك كۆمپانیا ئاشكرایدەكەن
كە خەرجییەكانیان زۆر بەرزبۆتەوە ،بە جۆرێك هەموو
قازانجەكەیانی شاردۆتەوە.
بەمجۆرە بوژانەوەی سەرمایەگوزاری دەستبەجێ دەبێتە
بێبازاڕیی سەرمایەگوزاری .هیچ كەسێك ئامێرە نوێیەكانی
ناوێت ،ئیدی پیشەسازیی كانزاكان و ئامێرەكان دەكەوێتە
قەیرانەوە .هیچ كەس هەموو ئەو ئاسن و پۆاڵیەی ناوێت
كە بەرهەمدەهێرنێت -كتوپڕ پیشەسازیی پۆاڵ بە كەمرت لە
توانای خۆی كاردەكات و بێ قازانج دەبێت ،راوەستان لە
كار و داخسنت لە پیشەسازییەكەوە بۆ پیشەسازییەكی تر
باڵودەبێتەوە ،ئیشەكان ( )Jobsلە ناودەچن – لەگەڵیشیدا
توانای كرێكاران بۆ كڕینی بەرهەمەكانی پیشەسازییەكەیان
لە ناودەچێت.
مێژووی سەرمایەداری بریتییە لە مێژووی لەمجۆرە
شكستە خولییانە ،كە دەبێتە هۆی برسێتیی كرێكارە
بێكاركراوەكان لە دەرەوەی كارگە خاڵییەكان ،هاوكات كۆگای
كااڵ نەویسرتاوەكان خراپبوون و بۆگەنیانكردووە.
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سەرمایەداری بە شێوەیەكی خولیی قەیرانی زیاد
بەرهەمهێنانی لەمجۆرە دەخوڵقێنێت ،چونكە پالندانان نییە،
لە بەرئەوە رێگەیەك نییە بۆ وەستاندنی لە دەستدەرچوونی
هەموو سەرمایەكە بە یەكجار بۆ سەرمایەگوزاری ،یاخود
دەرچوونی لە سەرمایەگوزاری.
خەڵكی بەو بڕوایە راهاتوون كە دەوڵەت ناتوانێت لە
رێگەی دەستتێوەردانی ئابورییەوە ئەمە رابگرێت ،زیادبوونی
سەرمایەگوزاریی دەوڵەتی لەو كاتەی سەرمایەگوزاریی كەرتی
تایبەت دابەزیوە ،پاشان دابەزاندنی لەو كاتەی سەرمایەگوزاریی
كەرتی تایبەت پێیدەگاتەوە .دەوڵەت بە شێوەیەكی یەكسان
لە بەرهەمهێنان بەردەوام دەبێت ،بەاڵم لە رۆژگاری ئەمڕۆدا
سەرمایەگوزاریی دەوڵەتیش بەشێكە لەو شێتییە.
سەیری پۆاڵی بەریتانی بكەن .چەند ساڵی رابردوو كاتێك
كۆمپانیاكەی سەر بە كەرتی گشتی بوو ،بە كرێكارانی پۆاڵ
گوترا ئیشەكانیان بەرتەسكدەكرێتەوە [بەشێكیان لە كار
دەردەكرێن] بۆ رێگەخۆشكردن لە بەردەم كورە ئۆتۆماتیكییە
نوێیەكان كە دیزاینكراوە بۆ بەرهەمهێنانی پۆاڵی زیاتر بە
نرخی زۆر نزمرت .ئێستاش پێیاندەوترێت كە هێشتا گەلێك
كرێكاری دیكە ماون كە دەبێت ئیشەكانیان لە دەستبدەن،
هەربۆیە بەریتانیا تاكە دەوڵەت نییە كە دەستیكردووە بەم
پالنە گەورەیەی سەرمایەگوزاری .فەرەنسا ،ئەڵامنیا ،ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،بەرازیل ،ئەوروپای رۆژهەاڵتیی و
تەنانەت كۆریای باشور ،هەموویان هەمان شتیان كردووە.
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لە ئێستادا زیادەیەكی جیهانی لە پۆاڵ هەیە -قەیرانی
زیادە بەرهەمهێنان .هەربۆیە سەرمایەگوزاریی حكومی
دادەبەزێرنێت ،بێگومانیش كرێكارانی پۆاڵ لە هەردوو
بارەكەدا زەرەرمەندن.
ئەمە ئەو نرخەیە كە تا ئێستا مرۆڤایەتی دەیدات بۆ
سیستەمێكی ئابوری ،كە تێیدا گروپێكی بچوكی خاوەن ئیمتیاز
كۆنرتۆڵی بەرهەمهێنانی سامانێكی زەبەالحیان كردووە ،كە تاكە
شتی گرنگ لە الیان تەنها قازانجە .گرنگ نییە كە ئەم گروپە
بچوكە خاوەن ئیمتیازە راستەوخۆ خاوەندارێتی پیشەسازییەكە
دەكەن ،یاخود بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ كۆنرتۆڵیانكردوە لە
رێگەی دەستڕۆیشتناین لە حكومەتدا (وەك لە دۆخی پۆاڵی
بەریتانیدا) .لە هەمانكاتدا ئەم كۆنرتۆڵكردنە بۆ كێبڕكێكردن
لەگەڵ یەكرتدا لەسەر بە دەستهێنانی زۆرترین قازانج ،ئینجا
لۆكاڵی بێت یاخود جیهانی ،ئەوا هەر كرێكارانن كە گیرۆدەن.
دواهەمین شێتیی سیستەمەكە ئەوەیە كە قەیرانی زیادە
بەرهەمهێنان ،بە هیچ جۆرێك زیادە بەرهەمهێنان نییە .بۆ
منوونە هەموو ئەو زیادەی پۆاڵیە ،دەكرێت هاوكاربێت
لە چارەسەركردنی كێشەی برسێتی لە جیهاندا .جوتیاران
لەسەرانسەری جیهاندا ناچارن بە ئاموری دار زەویەكانییان
بكێڵن –لە كاتێكدا دەكرێت بە هۆی ئامێری پۆاڵیینەوە
بەرهەمهێنانی خۆراك زیادبكرێت .جوتیارەكانیش بە هیچ
جۆرێك پارەیان نییە ،لە بەرئەوە سیستەمی سەرمایەداری
گرنگییان پێنادات ،چونكە هیچ قازانجێكیان لێنابینێت.
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بۆچی قەیرانەكان ڕوو لە خراپرتبوونن؟

قەیران تەنها بە رێكخستنێكی رێكوپێك روونادات.
ماركس پێشبینیی ئەوەی كردبوو كە قەیرانەكان بە تێپەڕینی
كات بەرە بەرە خراپرت دەبن .تەنانەت ئەگەر سەرمایەگوزاری
بە تێكڕایەكی یەكسانیش ئەنجامبدرێت بە بێ ناڕێكخراوی،
هێشتا ناتوانێت ئاڕاستەی گشتی بەرەو قەیران رابگرێت.
ئەمەش بە هۆی ئەوەی كێبڕكێی نێوان سەرمایەدارەكان (و
واڵتە سەرمایەدارییەكان) ناچاریاندەكات بە سەرمایەگوزاری
كردن لەو ئامێرانەی كاری كرێكار ئەنجام دەدەن.
لە بەریتانیای ئەمڕۆدا نزیكەی هەموو سەرمایەگوزارییە
نوێیەكان بە ئاڕاستەی نزمكردنەوەی ژمارەی كرێكارە
كارپێدراوەكان دەڕۆن .لە بەرئەوە لە ئێستادا كرێكاری كەمرت
لە  10ساڵ پێش ئێستا لە پیشەسازیی بەریتانیدا كاردەكەن،
سەرەڕای ئەوەی لەم ماوەیەدا بەرهەم زیادیشی كردووە.
تەنها لە رێگەی «بە عەقاڵنیكردنی بەرهەمهێنان»ەوە،
واتە بە «زیادكردنی بەرهەمهێنان» و كەمكردنەوەی ژمارەی
هێزی كارەوە ،سەرمایەدار دەتوانێت پشكێكی گەورە لە
كێكەكە بە دەستبهێنێت بەراورد بە ئەوانیرت ،بەاڵم ئەنجامەكە
بۆ كۆی سیستەمەكە وێرانكەرە .چونكە ئەمە بەو واتایە
دێت كە ژمارەی كرێكاران بە هەمان خێرایی زیادبوونی
سەرمایەگوزاری زیادناكات.
لەگەڵ ئەوەشدا كاری كرێكاران سەرچاوەی قازانجە،
قازانج؛ سووتەمەنی هێشتنەوەی سیستەمەكە لەسەر رێكردن.
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ئەگەر هەستایت بە ئەنجامدانی سەرمایەگوزاریی گەورە ،بە
بێ زیادبوونێكی هاوشانی قازانج لە بەرانبەریدا ،ئەوا بە
دڵنیاییەوە بەرەو هەرەس دەڕۆیت  -وەك ئەوەی پێشبینی
ئەوە بكەیت كە دەتوانیت سەیارەیەكی جاگوار لێبخوڕیت بە
هەمان ئەو بڕە بەنزینەی پێویستە بۆ لێخوڕینی سەیارەیەكی
بچوك.
لە بەرئەم هۆكارەیە ( 100ساڵ) پێش ئێستا ماركس
لە مشتومڕی ئەوەدابوو كە سەركەوتنی سەمایەداری لە
ئەنجامدانی سەرمایەگوزارییەكانی لەسەر بناغەی ئامێرە
نوێیەكان ،دەبێتەهۆی دابەزینی تێكڕای قازانج ،ئەمەش واتە
قەیرانەكە زیاتر قوڵدەبێتەوە.
ئەم بۆچوونەی ماركس دەكرێت بە ئاسانی بەسەر
سەرمایەداری ئەمڕۆدا جێبەجێیبكەین .جیاواز لەو وێنە
كۆنەی كە «كاتە خراپەكان» گۆڕاوە بۆ «كاتە بەشەكان» ،كە
«وەستاوی» دەگۆڕێت بۆ «بوژانەوە» ،وەدەردەكەوێت كە ئێمە
لە وەستاوییەكی بێ كۆتاداین .هەر ماوەیەكی بەرزبوونەوە،
هەر نزمبونەوەیەكی بێكاریی ،سنوردار و كورمتاوە دەبێت.
بەرگریكارانی سیستەمەكە دەڵێن ئەمە بە هۆی
ئەوەوەیە كە سەرمایەگوزاری بە پێی پێویست گەورە نییە .بە
بێ سەرمایەگوزاریی نوێ ،ئیشی نوێ بوونی نییە ،بە بێ ئیشی
نوێش ،هیچ پارەیەك نییە بۆ كڕینی كااڵی نوێ .هەتا ئێرە
پێدەچێت لەگەڵیان هاوڕابین ،بەاڵم لەگەڵ لێكدانەوەكەیان
هاوڕا نین كە بۆچی ئەمە روودەدات.
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ئەوانە لۆمەی كرێ دەكەن؛ كرێ زۆر بەرزە ،وەك
دەڵێن بۆتەهۆی دابەزاندنی قازانجەكان بۆ نزمرتین ئاست.
سەرمایەدارەكان لە سەرمایەگوزاری دەترسن ،چونكە «پاداشتی
تەواو» بە دەستناهێنن.
بەاڵم قەیرانەكان بە درێژایی چەنین ساڵ بەردەوامبوون،
لە ماوەی ئەم سااڵنەدا سیاسەتەكانی حكومەت سەبارەت
بە كرێ بەرەو دابەزاندنی ئاستی بژێوی كرێكاران و
بەرزكردنەوەی قازانجەكان رۆیشتووە .سااڵنی (-1975
 )1978گەورەترین نزمكردنەوەی ئاستی بژێویی كرێكارانی
بە خۆیەوەبینی لەم سەدەیەدا ،بەاڵم دەوڵەمەندەكان
بەرەو دەوڵەمەندتر رۆیشنت)10%( -ی ئەوانەی لە لوتكە
بوون ،پشكی خۆیان لە كێكە نیشتیامنییەكە بەرزكردەوە لە
( )57.8%لەساڵی ( )1974بۆ ( )60%لەساڵی (.)1976
هێشتا سەرمایەگوزاریی تەواو بۆ كۆتاییپێهێنانی قەیرانەكە
بوونی نییە -ئەمە تەنها هەر لەسەر بەریتانیا جێبەجێنابێت،
بەڵكو هەموو ئەو دەوڵەتانەش كە كرێیان دابەزاندووە ،وەك
فەرەنسا ،ژاپۆن ،ئەڵامنیا.
باشرتوایە گوێ لە ماركس بگرین بزانین ( 100ساڵ) پێش
ئێستا چی گووتوە ،وەك لەوەی گوێ لەوانە بگرین كە لە
ئەمڕۆدا بەرگری لە سەرمایەداری دەكەن.1
ماركس پیشبینی كردبوو كە هەرچەندێك تەمەنی
سەرمایەداری درێژتربێت ،قەیرانەكانی قوڵرت دەبن ،لە
بەرئەوەی سەرچاوەی قازانج واتە (كار) ،نزیكەی هەمان
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خێرایی گەشەی «سەرمایەگوزاریی پێویست بۆ بە گەڕخستنی
كرێكاران» گەشە ناكات .ماركس كاتێك ئەمەی نوسیوە كە
بەهای ئامێرەكان بۆ بە گەڕخستنی هەر كرێكارێك ،تاڕادەیەك
نزمبوو .لەوكاتەوە بۆ ئەمڕۆ لە ( 20000پاوەند)ەوە بۆ (30000
پاوەند) بەرزبۆتەوە .كێبڕكێی نێوان پڕۆژە سەرمایەدارییەكان،
سەرمایەدارەكانی ناچاركرد بۆ بە كارهێنانی ئامێری گەورەتر
و گرانرت .ئیدی گەیشتۆتە خاڵێك لە گشت پیشەسازییەكان كە
شتێكی باوەڕپێكراوە؛ ئامێری نوێ بە واتای كرێكاری كەمرت
دێت.
رێكخراوی هاریكاری و پەرەپێدانی ئابوریی نێونەتەوەیی
پێشبینی ئەوەی كردبوو كە ئابورییە سەرەكییەكان لە
جیهاندا دەكەون ،تەنانەت ئەگەر موعجیزەیەكیش رووبدات
و باڵ بە وەبەرهێنانەكانیش بگرێت .كە ئەمە روونادات،
چونكە سەرمایەدارەكان بایەخ بە قازانجەكانیان دەدەن،
ئەگەر سەرمایەگوزارییەكانیان چوارهێندە زیادبكات،
بەاڵم قازانجەكانیان دووهێندە زیادبكات ،ئەوا لە راستیدا
سەرمایەدارەكان دڵتەنگ دەكات .لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە
ئەمە رووبدات ،ئەگەر پیشەسازی زۆر خێراتر لە سەرچاوەی
قازانج (كار) گەشەی كرد.
وەك ماركس روونیكردۆتەوە ،تێكڕای قازانج بەرەو
نزمبوونەوە دەڕوات .هەروەها پێشبینیكردووە كە لە كۆتاییدا
دەگات بە خاڵێك كە تێیدا هەر سەرمایەگوزارییەكی نوێ
ریسكێكی مەترسیدارە .بازنەی خەرجی پێویست بۆ كڕینی
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ئامێر و ئامڕازی نوێ زۆر فراوان دەبێت ،بەاڵم تێكڕای قازانج
لە هەر كاتێكی دیكە كەمرت دەبێت .كاتێك دۆخەكە بەم خاڵە
دەگات ،هەموو سەرمایەدارێك و دەوڵەتێكی سەرمایەداری
خەون بە پڕۆگرامی سەرمایەگوزاریی نوێ و گەورەوە
دەبینێت -بەاڵم سڵدەكاتەوە لە جێبەجیكردنی ،لەترسی
شكست و پەشیامنی.
ئابوری جیهانیی لە ئەمڕۆدا زۆر لەوە دەچێت.
«رۆڤەر» پالنی هێڵە نوێیەكانی بەرهەمهێنان دادەنێت،
بەاڵم دەترسێت پارەكانی لە دەستبدات .پۆاڵی بەریتانی
خەون بەو كارگە گەورانەوە دەبینێت كە پالنی بۆ داناوە،
بەاڵم ئەم خەون و پالنانە ناچار بە سڕكردن دەكرێن ،چونكە
ناتوانن بەرهەمەكانی ئێستایان بفرۆشن .كەشتی دروستكەرە
ژاپۆنییەكان وەبەرهێنانیان لە كەشتیگە ()shipyard
نوێیەكاندا راگرت -تەنانەت بەشێك لە كەشتیگە كۆنەكانیان
داخست.
سەركەوتنی سەرمایەداری لە بونیادنانی ئامێری گەورەتر
و بەرهەم زۆرتر سیستەمەكەی گەیاند بە خاڵێك ،كە
قەیرانێكی هەمیشەیی بە روونی تێیدا دەبیرنێت.
كۆمەڵگە كۆیلەدارییەكانی جیهانی كۆن و كۆمەڵگە
فیودالییەكانی سەدەكانی ناوەڕاست ،دەگەیشنت بە خاڵێك
كە یان شۆڕشێك بۆ گۆڕینی كۆمەڵگە بەرپادەبوو ،یاخود
دەكەوتنە قەیرانێكی بەردەوامەوە كە بەرەودواوەی
لێدەكەوێتەوە .لە حاڵەتی رۆمادا ،روونەدانی شۆڕش بووە
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هۆی وێڕانكردنی شارستانییەتی رۆمانی و گەڕانەوە بۆ سەدە
تاریكەكان .لە حاڵەتی بەشێك لە كۆمەڵگە فیودالیەكاندا
بەریتانیا و دواتریش فەرەنسا -شۆڕش سیستەمە كۆنەكەی لەناوبرد و ئەگەری روودانی بەرەوپێشچوونێكی كۆمەاڵیەتیی
تازەی هێنایە كایەوە لە ژێر سایەی سەرمایەداریدا.
ئێستا خودی سەرمایەداری رووبەروی هەڵبژاردن بۆتەوە
لە نێوان؛ قەیرانی بەردەوام ،كە دواجار بە هۆی هەژاریی و
جەنگەوە دەبێتەهۆی سەرنگومكردنی مرۆڤایەتی بۆ جارێكی
دیكە لە بەربەریزمدا .یاخود هەڵبژاردەی دووەم؛ شۆڕشی
سۆسیالیستی.
پهراوێز:
 .1مەبەستی هارمەن لەوە نییە کە تەنها گوێ لە مارکس بگرین و یەک
ڕوانینامن بۆ ڕووداوەکان هەبێت ،بەڵکو مەبەست لەو زەمەنە جیاوازەیە
کە لەنێوان مارکس و بەرگریکارەکانی سەرمایەداریدا هەیە ،بەو مانایەی
کاتێک مارکس لەسەر ئەم بابەتەی نووسیوە کە دۆخەکە بەمجۆرە نەبووە،
واتە بە تەواوی بۆچونێکی ئابووریانە و دوور لە الیەنگری بووە ،تەنها
پشت بەستبووە بە خویندنەوە قوڵەکانی بۆ دۆخەکە .بەاڵم ،ئەوانەی لە
ئەمڕۆدا دەدوێن بە تەواوی لەژێر کاریگەری و الیەنداریی سەرمایەداریدان
و خۆیان لە قواڵیی قەیرانەکاندان ،بۆیە زەحمەتە لێکدانەوەیەکی بەجێیان
هەبێت.
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بەشی 7
چینی كاركەر
ماركس لە دەستپێكی مانیفێستی كۆمۆنیزمدا ئەم رستەیە
دەنووسێت« :مێژووی هەموو ئەو كۆمەڵگەیانەی تائێستا
هەبوون ،بریتییە لە مێژووی خەباتی چینایەتی».
پرسی یەكالكەرەوە بریتیبوو لە وەی چۆن چینی
دەسەاڵتدار توانیویەتی چینی چەوساوە ناچاربكات بە
بەردەوامبوون لە بەرهەمهێنانی سامان بۆی .بەم هۆیەوە ،لە
هەموو كۆمەڵگەیەكی پێشووتردا ،گەلێك ملمالنێ لە نێوان
چینەكاندا هەبووە ،كە هەمیشە لە شەڕی ناوخۆدا دەگاتە
لوتكە :راپەڕینی كۆیلەكان لە رۆمای كۆندا ،راپەڕینی جوتیاران
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لە ئەوروپای سەدەكانی ناوەڕاست ،جەنگە ناوخۆییە
گەورەكان وشۆڕشەكانی سەدەی  17و .18
لە هەموو ئەم ملمالنێ گەورانەدا ،گروپی هێزە
شۆڕشگێڕەكان لە چینە هەرە چەوساوەكەی كۆمەڵگە بووە.
بەاڵم وەك ماركس بە خێرایی ئاماژەیپێداوە ،لە كۆتایدا
هەموو ئەو هەواڵنەیان لە گۆڕینی كەمینەیەكی خاوەن
ئیمتیازی فەرمانڕەوا بە دانەیەكی دی كۆتاییهاتووە .لە
بەرئەوە -بۆ منوونە لە واڵتی چینی كۆندا -گەلێك شۆڕشی
جوتیاریی سەركەوتوو دەبینین ،بەاڵم تەنها ئیمپراتۆرێكیان
گۆڕیوە بە دانەیەكی دی .بە هەمانشێوە ،ئەوانەی زۆرترین
تێكۆشانیان هەبوو لە شۆڕشی فەرەنسیدا بریتیبوون لە (bras
 ،)nus1بەاڵم لە كۆتایدا فەرمانڕەوایی كۆمەڵگەیان نەكرد،
ئەوەی فەرمانڕەوایی گرتەدەست بریتیبوو لە پیاوانی بانك و
پیشەسازی لە بری پادشا و دەستوپێوەندەكانی.
دوو هۆكاری سەرەكی هەیە بۆ ئەم شكستەی چینەكانی
خوارەوەی كۆمەڵگە لە پارێزگاری لەو دەسەاڵتەی لە ئەنجامی
ئەو شۆڕشەی بۆی جەنگاون هاتۆتەئاراوە.
یەكەم :ئاستی گشتی سامان لە كۆمەڵگەدا تاڕادەیەك
نزمبوو .ئەمەش لە بەرئەوەی بەشی زۆری خەڵكی كەوتبوونە
هەژارییەكی تەواوەوە .كەمینەیەكی بچووك كاتی بە تاڵی
هەبوو بۆ پەرەپێدانی هونەر و زانستەكان بە مەبەستی
پارێزگاریكردن لە شارستانیەت .بە دەربڕینێكی دی؛ پێشكەوتنی
كۆمەڵگە دابەشبوونی چینایەتیی دەكاتە شتێكی زەرووریی.
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دووەم :ژیانی چینە چەوساوەكانی كۆمەڵگە ئامادەی
نەكردبوون بۆ فەرمانڕەواییكردنی كۆمەڵگە .بە گشتی
زۆرینەیان نەخوێندەواربوون ،بیركردنەوەیەكی الوازیان
هەبوو دەربارەی ئەوەی لە دەرەوەی سنوورەكەیان
دەگوزەرێت .لەسەروو هەموو ئەوانەشەوە ژیانی رۆژانەیان
دابەشیكردبوون بۆ دژایەتی یەكرت .هەموو جوتیارێك پەرۆشی
چاندنی پارچە زەوییەكەی خۆی بوو .هەموو پیشەكارێك لە
شارەكاندا كارە بچوكەكەی خۆی بەڕیوەدەبرد ،و تاڕادەیەكیش
لە كێبڕكێی پیشەكارەكانی دیكەدا بوو .یەكگرتوو نەبوون
لەگەڵ یەكرتدا.
شۆڕشی جوتیارەكان بە رابوونی ژمارەیەكی فراوان
لە خەڵك بۆ دابەشكردنی زەویی خانەدانە دەرەبەگە
ناوخۆییەكان دەستیپێدەكرد ،بەاڵم هەتاوەكو جوتیارەكان
خەریكی شەڕی البەال بن لەگەڵ یەكرت دەربارەی چۆنیەتی
دابەشكردنی زەوییەكان ،خانەدان ناڕوخێت .وەك ماركس
روونیكردۆتەوە ،جوتیارەكان وەك «پەتاتەی ناو تورەكە»
وەهان ،بە هۆی هێزێكی دەرەكییەوە بەریەكدەكەون،
بەاڵم ناتوانن بەشێوەیەكی بەردەوام پێكەوە پەیوەستنب بۆ
گوزارشتكردن لە بەرژەوەندییەكانی خۆیان.
ئەو كرێكارانەی لەژێر سایەی سەرمایەداریی مۆدێرندا
سامان بەرهەمدەهێنن ،لە هەموو چینە نزمەكانی پێشوو
جیاوازترن.
یەكەم ،دابەشكردنی كۆمەڵگە بۆ چینەكان چیرت پێویست
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نییە بۆ پێشكەوتنی مرۆڤ [لەسەردەمی سەرمایەداریی
مۆدێرندا] .سامانێكی زۆر بەرهەمدێت ،تەنانەت ئەگەر
خودی كۆمەڵگەی سەرمایەداری بە شێوەیەكی خولیی بڕی
زەبەالح لەو سامانە لە جەنگەكان و قەیرانە ئابورییەكانیشدا
بە فیڕۆبدات .دەكرێت ئەو سامانە بە یەكسانی دابەشبكرێت
و كۆمەڵگە گەشانەوەی هونەر و زانست و ...هتد بە خۆیەوە
ببینێت.
دووەم ،ژیان لە ژێر سایەی سەرمایەداریدا ،كرێكاران بە
رێگەی جیاواز ئامادەدەكات بۆ كۆنرتۆڵكردنی كۆمەڵگە .بۆ
منوونە ،سەرمایەداری كرێكاری بەهرەمەند و پەروەردەكراوی
دەوێت .هەروەها سەرمایەداری هەزاران كەس ناچاردەكات
بە بوونیان لە شوێنی كاری گەورە ،كە تێیدا لە پەیوەندیی
نزیكدا دەبن بە یەكرتەوە ،دەتوانن ببنە هێزێكی كاریگەر بۆ
گۆڕینی كۆمەڵگە.
سەرمایەداری وا لە كرێكارەكان دەكات لە بەرهەمهێنانی
ناو كارگەدا یارمەتیدەری یەكرتبن ،كاتێكیش كرێكاران لە ناو
رێكخراوەكاندا خۆیان رێكدەخەن ،دەكرێت زۆر بە ئاسانی ئەم
توانستە هەرەوەزییە لە دژی سیستەمەكە بە كاربهێندرێتەوە.
لە بەرئەوەی كاتێك لە ئاپۆرا و كۆڕ و كۆمەڵی گەورەدا پێكەوە
كۆدەكرێنەوە ،بەراورد بە چینە مافخوراوەكانی پێشووتر
كرێكاران زۆر ئاسانرت دەتوانن لە چوارچێوەی دەستەكانی
خۆیاندا بە شێوەیەكی دیموكراسییانە بڕیاربدەن.
سەرەڕای ئەوەش ،سەرمایەداری بە شێوەیەكی بەرچاو
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كاردەكات بۆ گواستنەوەی ئەو كۆمەڵە كەسانەی كە
خۆیان لەسەرو كرێكارە ئاساییەكانەوە دەبیننن (وەك
كارمەندی نووسین و تەكنیككارەكان) بۆالی كرێكارەكان ،بۆ
ناچاركردنیان بە دروستكردنی رێكخراو بۆ بەرگریكردن لێیان،
وەك كرێكارەكانی دیكە دەیكەن.2
لە دوایدا ،گەشەسەندنی هۆكارەكانی پەیوەندیكردن
( - )Communicationهێڵە ئاسنیەنەكان ،رێگەوبانەكان،
گواستنەوەی ئاسامنی ،سیستەمی پۆستە ،تەلەفۆن،
رادیۆ و تەلەفزیۆن -رێگە بۆ كرێكاران خۆشدەكەن بۆ
پەیوەندیكردنیان بە دەرەوەی بازنە لۆكاڵی و پیشەسازییەكە.
بە مەش خۆیان رێكدەخەن وەك چینێك لەسەر ئاستی
نەتەوەیی و نێونەتەوەیی ،كە ئەمە شتێكە لەسەروی خەیاڵی
چینە چەوساوەكانی رابردووەوە بووە.
هەموو ئەم راستیانە پێامن دەڵێن كە كرێكاران دەتوانن
نەك هەر هێزێك بن بۆ یاخیبوون بە رووی كۆمەڵگە باوەكە
[واتە وەك پێشرت هەر نەبن بە هێزێك بۆ شۆڕشكردن
رووبەڕوی كۆمەڵگەی باو ،دواتر كۆمەڵێك كەس بێن و
بەرهەمی ئەم شۆڕشەیان لێبسەنێت] ،بەڵكو دەتوانێت خۆی
رێكبخات ،هەڵبژاردن بكات و لە رێگەی نوێنەرەكانییەوە
دەسەاڵت كۆنرتۆڵ بكات ،تەنانەت گۆڕینی كۆمەڵگە لە
بەرژەوەندیی خۆی ،نەوەكو تەنها بۆ دانانی ئیمپراتۆرێكی
دیكە یاخود كۆمەڵێك لە پیاوانی بانك .وەك ماركس دەڵێت:
«هەموو بزوتنەوە مێژووییەكانی پێشووتر ،بزوتنەوەی
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كەمینەیەك بوون بۆ بەرژەوەندیی كەمینەیەك .خودی
بزوتنەوەی پرۆلیتاریی بزوتنەوەیەكی هۆشیاری سەربەخۆی
زۆرینەیەكی فراوانە ،كە بەرژەوەندیی زۆرینەیەكی فراوان
لەخۆدەگرێت».
پهراوێز:

 .1وشهکه له بنهڕهتدا فهڕهنسییه ( ،)bras nusله زمانی ئینگلیزیدا
کراوه ب ه ( ،)bare armsله عهرهبیشدا کراوهته (عاري األکامم) ئهگهر
بهشێوهیهکی حهرفی بیکهین ب ه کوردی دهبێته (سهربازی ڕووت ،یان
چهکداری ههژار و نهدار و نهبوو ،جۆرێک ل ه میلیشیا) ،بهاڵم ئهوهی
مهبهسته ئهم گروپه ،یان ئهم چین ه له سهروبهندی شۆڕشی گهورهی
فهڕهنسییدا دژبهری سهرسهختی بۆرژوازییهکان بوون ،لێرهدا کریس
هارمهن بهو مهبهسته بهکارییهێناوه ،که ئهو چینهی زۆرترین ڕهنجی
داوه له شۆڕشی فهڕهنسییدا ،دواتر بهری ئهو ڕهنجهی چینێکی دیکه
دهیخوات.
 .2کاتێک سەرمایەداری هەست دەکات کرێکارە چەوساوەکان
کاری ڕیکخراوەیی دەکەن و ترسی ئەوەی لێدەنیشێت ڕووبەرووی خۆی
ببنەوە ،ئیدی ئەویش کۆمەڵە کرێکارێکی (هونەریی و نووسەر) دەخاتە
ناویانەوە بە مەبەستنی کۆکردنەوەی کۆمەڵە کرێکارێک بە ناوی بەرگری
لە مافی کرێکاران ،بەاڵم لە بنەڕەتدا بۆ بەڕوودا وەستانەوەی ڕێکخراوە
کرێکارییە ڕاستەقینەکانە.
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بەشی 8
كۆمەڵگە چۆن دەگۆڕێت؟
لە بەریتانیا ،زۆرینەی زۆری سۆسیالیست و سەندیكاییەكان
بە شێوەیەكی گشتی جەخت لە وە دەكەنەوە كە دەتوانرێت
بە بێ شۆڕشێكی توندوتیژ كۆمەڵگە بگۆڕدرێت .وەك دەڵێن،
هەموو ئەوەی پێویستامنە بریتییە لە وەی سۆسیالیستەكان
پشتگیریی پێویستیی میللی بە دەستبهێنن لەپێناو
كۆنرتۆڵكردنی دامەزراوە سیاسییە تەقلیدییەكان -پەرلەمان
و ئەنجومە لۆكاڵییەكان .ئیدی ئەو كاتە سۆسیالیستەكان لە
بارێكدا دەبن كە رێگەیان پێدەدات بۆ گۆڕینی كۆمەڵگە لە
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رێگەی كۆنرتۆڵكردنی دەوڵەتی بااڵدەست -خزمەتگوزاریی
مەدەنی ،دەسەاڵتی دادوەریی ،پۆلیس ،هێزی چەكدار بۆ
سەپاندنی یاساكان لە بەرژەوەندیی هێزی كاركەر.
بانگەشەیاندەكرد كە دەكرێت سۆسیالیزم لەم رێگەیەوە
بچێتە نێو بازنەی بەڕێوەبردنەوە بەرەبەرە و بە بێ
زەبروزەنگ ،لە رێگەی ریفۆرمكردنی دۆخی ئێستا.
ئەم روانگەیە بە ریفۆرمیزم ) )Reformismناودەبرێت،
سەرەڕای ئەوەی جاروبار گوێت لە وشەی دیكەی نزیك لە
وە دەبێت ،وەك پێداچوونەوە (( )Revisionismچونكە
پێداچونەوە و دەستكارییەكی تەواوی ئایدیاكانی ماركس
لە خۆدەگرێت ،زۆرجار دەبێتە دژە ماركسیستییش) ،یان
«سۆسیال دیموكرات» (سەرەڕای ئەوەی تا ساڵی 1914
بریتیبوو لە سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕیی) ،یاخود «فابیانیزم»1
(ئاماژەیە بۆ كۆمەڵگەی فابی كە روانگە ریفۆرمیستەكانی
بەریتانیا بانگەشەیان بۆ دەكرد) .ئەم روانگەیە لە الیەن
چەپەكان و هەروەها راستەكانی پارتی كاری بەریتانییەوە
قبوڵكراوە.
ریفۆرمیزم لە یەكەم روانیندا زۆر گونجاو دیارە .هاوشانە
لەگەڵ ئەوەی لە قوتابخانە و رۆژنامە و تەلەفزیۆنەكاندا
پێامندەڵێن كە «پەرلەمان واڵت بەڕێوەدەبات» یاخود
«پەرلەمان بە پێی خواستە دیموكراسییەكانی گەل
هەڵدەبژێردرێت».
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سەرەڕای بە شكست كۆتایهاتنی سەرجەم هەوڵەكان بۆ
هێنانەناوەوەی سۆسیالیزم لە رێگەی پەرلەمانەوە ،بەاڵم لە
سااڵنی نێوان ( )1979-1945سێ حكومەتی كرێكاریی بە
زۆرینە پێكهاتوون لە بەریتانیا  -زۆرینەی گەورە لە ( )1945و
( -)1966سەرەڕای هەموو ئەمانەش هێشتا بەو ئاستەی ساڵی
( )1945لە سۆسیالیزمەوە نزیك نین.
ئەزموونەكانی دەرەوەی بەریتانیاش بە هەمانشێوە
بوون .ساڵی ( )1970لە چیلی (سلڤادۆر ئالندە) بە سەرۆك
هەڵبژێردرا .خەڵكی بانگەشەی ئەوەیان دەكرد كە ئەمە
«رێگەیەكی نوێیە» بەرەو سۆسیالیزم .دوای سێ ساڵ ئەو
ژەنەڕااڵنەی ئالندە داوایلێكردبوون بێنە حكومەتەكەیەوە،
(ئالندە)یان البرد و بزوتنەوەی كرێكاریی چیلی لە ناوبرا.
لێرەدا سێ هۆكاری پێكەوەگرێدراو هەن كە بۆچی
هەمیشە ریفۆرمیزم شكستدەهێنێت.
هۆكاری یەكەم ،وەهای دانێ زۆرینەی سۆسیالیستی لە
پەرلەمانەكاندا وردە وردە سەرقاڵی هێنانەناوەوەی پرۆژە
سۆسیالیستییەكان دەبن ،بەاڵم لە الیەكی دیكەوە هێزە
ئابورییە راستەقینەكە لە دەستی چینە فەرمانڕەوا كۆنەكەدا
ماوەتەوە .دەتوانن ئەم هێزە ئابورییە بە كاربهێنن بۆ داخستنی
سەرجەم بەشەكانی پیشەسازی بۆ دروستكردنی بێكاریی ،بۆ
بەرزكردنەوەی نرخ لە میانەی مانگرتن و هەڵگرتنی كااڵ لە
كۆگاكاندا ،بۆ ناردنەدەرەوەی پارە و دروستكردنی قەیران لە
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«تەرازوی پارەدان»دا ،پاشان بەرپاكردنی هەڵمەتێكی میدیایی
بۆ لۆمەكردنی حكومەتی سۆسیالیستی وەك تاوانبارێك لەسەر
هەموو ئەمانە.
هەر لەبەرئەمەش بوو حكومەتە كرێكارییەكەی (هارۆڵد
ویڵسۆن) لە ساڵی  ،1964جارێكی تریش لەساڵی ،1966
ناچاربوو دەستبەرداری ئەو رێوشوێنانە ببێت كە دەكرا
سودێكیان بۆ كرێكاران هەبێت ،ئەمەش بە هۆكاری لێشاوی
بردنەدەرەوەی پارە لە الیەن كۆمپانیا و تاكە دەوڵەمەندەكان.
ویڵسۆن خۆی لە بیرەوەرییەكانیدا باسی دەكات:
«ئێستا گەیشتوینەتە دۆخێك كە تێیدا مانگرە
نێودەوڵەتییەكان بە حكومەتە تازە هەڵبژێردراوەكە دەڵێن كە
ئەو سیاسەتەی لە هەڵبژاردنەكەدا دژایەتیی ئێمەت پێكرد،
ناتوانیت جێبەجێیبكەیت ...وەزیری یەكەمی شاژن داوایكرد
پەردە لەسەر دیموكراسیی پەرلەمانی دابدرێتەوە و ئەو تێزە
قبوڵبكرێت كە هەڵبژاردنەكان لە بەریتانیا شانۆگەرییەكی
كۆمیدییە ،گەلی بەریتانی توانای هەڵبژاردنیان نییە لە نێوان
دوو سیاسەتدا».
پێویستە ئەوەش زیادبكەین كە سەرەڕای هاوارە
ناڕەزاییەتییەكانی ویڵسۆن ،بەاڵم بە درێژای شەش ساڵی
داهاتوو ،بە كردەوە بووە شوێنكەوتەی ئەو سیاسەتانەی
مانگرەكان داوایاندەكرد.
بە هەمانشێوە بە ئەنقەست دروستكردنی قەیران لە
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تەرازوی پارەداندا ،حكومەتە كرێكارییە هەڵبژێردراوەكەی
ساڵی ()1974ی ناچاركرد بە ئەنجامدانی سێ كۆمەڵەی یەك بە
دوای یەكی كەمكردنەوەی خەرجی گشتی لە نەخۆشخانەكان،
قوتابخانەكان و خزمەتگوزارییە كۆمەاڵیەتییەكان.
حكومەتەكەی ئالندە لە چیلی رووبەڕوی لێكهەڵوەشانێكی
گەورەتر بووەوە لەسەردەستی پڕۆژە گەورەكان .دووجار بە
تەواوی گشت بەشە پیشەسازییەكان داخران بە هۆی مانگرتنی
خاوەنەكانیانەوە ،مانگرتنەكە نرخەكانی بە ئاستێكی گەورە
بەرزكردەوە و هەڵگرتنی كااڵش لە الیەن بزنسامنەكانەوە
بووە هۆی درێژبوونەوەی ریزی سەرەگرتن بۆ بە دەستهێنای
پیداویستییەكانی ژیان.
هۆكاری دووەم بۆ نەبوونی ئەگەری ریفۆرمكردن لە
سەرمایەداریدا ،بریتییە لە بێالیەن نەبوونی دەزگاكانی
دەوڵەتی بااڵدەست ( ،)existing stateبەڵكو سەرتاپا بۆ
پارێزگاری لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری دیزاینكراون .نزیكەی
هەموو ئامڕازەكانی بەكارهێنانی فشار و ئامڕازەكانی
زەبروزەنگ ،لە الیەن دەوڵەتەوە كۆنرتۆڵكراون .ئەگەر
دامەزراوەكانی دەوڵەت بێالیەن بن ،هەر شتێك لە الیەن
هەرجۆرە حكومەتێكەوە -سەرمایەداری یان سۆسیالیستی-
داوایلێبكرێت دەستبەجێ جێبەجێیبكات ،ئەوا دەوڵەت
دەتوانێت بە كاربهێرنێت بۆ راگرتنی وێرانكاریی پرۆژە
ئابورییە گەورەكان ،بەاڵم ئەگەر تەماشابكەیت لەو رێگەیەی
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كە دەزگاكانی دەوڵەت كاریپێدەكەن ،هەروەها لەو كەسانەی
فەرمانەكانی پێدەدەن ،ئەوسا دەزانیت كە بێالیەن نییە.
دەزگای دەوڵەت تەنها بریتی نییە لە حكومەت ،بەڵكو
رێكخستنێكی فراوانە و چەندین لقی جیاوازی لێدەبێتەوە؛
پۆلیس ،سوپا ،دەسەاڵتی دادوەری ،بەڕێوەبردنی مەدەنی،
ئەو خەڵكانەی پیشەسازییە نیشتیامنییەكان بەڕێوەدەبەن
و هتد .زۆرێك لە وانەی لەم لقە جیاوازانەدا كاردەكەن ،لە
چینی كرێكارانەوە هاتوون  -چەشنی كرێكاران موچەكانیان
وەردەگرن و دەژین.
بەاڵم ئەو كەسانە لە بڕیاربەدەستەكان نین .سەربازێكی
ئاسایی بڕیارنادات كەی شەڕ ئەنجامبدرێت ،ئەگەر مانگرتن
روویدا بچن بیشكێنن .كارمەندێكی ژمێریار لە نوسینگەی
دڵنیایی كۆمەاڵیەتی (سۆشیال) بڕیار لەسەر قەبارەی ئەو
هاوكاریانە نادات كە دەیدات بە خەڵك .گشت مەكینەكانی
دەوڵەت لەسەر ئەو پرەنسیپە چڕبوونەتەوە كە ئەوانەی
لەسەر پلەیەكی پەیژەكەن ،دەبێت گوێڕایەڵی ئەوانە بن كە
لەسەر بەرزترین پلەن.
بە ناچاری ئەمە دۆخەكەیە لە گشت بەشەكانی مەكینەی
دەوڵەت ،كە زەبروزەنگی فیزیكی پراكتیزە دەكەن؛ سوپا،
هێزی دەریایی ،هێزی ئاسامنی ،پۆلیس .یەكەم شت كە
سەربازەكان پاش میلیتاریزەكردنیان فێریدەبن -ماوەیەكی زۆر
پێش ئەوەی رێگەیان پێبدرێت دەستیان بەر چەك بكەوێت-
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بریتییە لە گوێڕایەڵیی فەرمانەكان .لە بەر ئەمە فێری كۆمەڵە
مەشقێكی عەبەسی ( )Absurdدەكرێن .ئەگەر توانییان لە
ناو گۆڕەپانی منایشدا گوێڕایەڵی فەرمانە شێتانەكان بن بە بێ
بیركردنەوە ،ئەوا دەتوانن فیشەكیش بتەقینن كاتێك فەرمانیان
پێدەكرێت ،بە هەمانشێوە بە بێ بیركردنەوە.
گەورەترین تاوان لە هەموو سوپایەكدا بریتییە لە
گوێڕایەڵیی نەكردنی فەرمانەكان (یاخیبوون) .زۆر بە
جدییەوە سەیری ئەم تاوانە دەكەن ،هەتاوەكو ئێستاش لە
بەریتانیا یاخیبوون لە كاتی جەنگدا ،سزاكەی لە سێدارەدانە.
كێ فەرمانەكان دەدات؟ ئەگەر تەماشایەكی زنجیرەی
فەرماندانەكان لە سوپای بەریتانی یان هەر سوپایەكی دیكە
بكەین ،ئەو فەرمانانە بە پێی زنجیرەی پلە سەربازییەكان
دەڕوات (ژەنەڕاڵ ،لیوا ،سەرتیپ ،ئەفسەر ،سەرباز ،هتد.)...
لە هەموو ئەو قۆناغانەی فەرمان دەركردندا ،نوێنەرە
هەڵبژێردراوەكان و راوێژكارە ناوخۆییەكان چاودێری
فەرمانەكان ناكەن .تەنانەت گوێڕایەڵیكردنی كۆمەڵە
سەربازێك بۆ پەرلەمانتارێك لە جیاتی ئەفسەرەكەی خۆیان،
بە یاخیبوون دادەنرێت .سوپا بریتییە لە ماكینەیەكی گەورەی
كوشنت .ئەو كەسانەی بەڕێوەی دەبەن -هاوكات دەسەاڵتی
بەرزكردنەوەی ئەفسەری دیكەیان هەیە بۆ پۆستە بااڵكانی
سوپا -بریتین لە ژەنەڕاڵەكان.
بێگومان بە شیوەیەكی تیۆریی ژەنەڕاڵەكان بەرپرسیارن
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بەرانبەر حكومەتی هەڵبژێردراو ،بەاڵم ئەفسەرەكان لەسەر
گوێڕایەڵیی ژەنەڕاڵەكان راهێرناون نەك سیاسییەكان .ئەگەر
ژەنەڕاڵەكان فەرمانێكیاندا بە ئەفسەرەكانیان كە جیاوازبوو
لە خواستەكانی حكومەتی هەڵبژێردراو ،بە هیچ جۆرێك
حكومەت ناتوانێت ئەم فەرمانانە هەڵبوەشێنێتەوە .تەنها
ئەوەندەی پێدەكرێت هەوڵبدات باوەڕ بە ژەنەڕاڵەكان
بهێنێت كە بۆچونەكانیان بگۆڕن.
ئەمە بەو مانایە نییە كە ژەنەڕاڵەكان هەمیشە ،یاخود بە
گشتی چاو لەو شتانە دەپۆشن كە حكومەت پێیان دەڵێت .بە
گشتی لە بەریتانیادا دۆزینەوەی ئەوان زۆر ئاسانرتە بەراورد
بەوەی زۆربەی جار حكومەت پێشنیاری دەكات .بەاڵم لە
دۆخی مەرگ و ژیاندا ،ژەنەڕاڵەكان دەتوانن ماكینەی كوشنت
بە گەڕ بخەن بێ ئەوەی بە هیچ جۆرێك گوێ لە حكومەت
بگرن ،و حكومەت دەتوانێت تەنها كەمێك كاریگەریی
لەسەریان هەبێت .ئەمەش ئەوەبوو كە دواجار ژەنەڕاڵەكان
لە شیلی پێیهەستان و (سلڤادۆر ئالندە)یان رووخاند.
كەواتە با پرسین« :كێ سوپا دەجوڵێنێت؟ یان لە راستیدا،
ژەنەڕاڵەكان كێن؟» .لە بەریتانیا نزیكەی لە 80%ی ئەفسەرانی
پلەبااڵ لە خوێندنگە گشتییەكان (بێ كرێ) خوێندویانە – ئەمە
هەمان رێژەی  50ساڵ پێش ئێستایە (و  17ساڵی حكومڕانیی
پارتی كار ،نەیتوانیوە ئەمە بگۆڕێت) .ئەوان خاوەن كار و
پێگەی كاری گەورەن ،سەر بە یانە شیك و راقییەكان و مۆدە
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تازەكانن ،تێكەڵەیەكن لە وەزیفە كۆمەاڵیەتییەكان ،كۆمەڵێك
ئایدیا لە نێو خۆیاندا باڵودەكەنەوە (ئەگەر ئێوە گومانتان
لەوە هەیە ،سەیری نوسینەكانی ستوونی هەر ژمارەیەكی
رۆژنامەی دەیلی تەلگراف بكەن) .ئەمەش هەر ئەو شتەیە
كە الی بەرپرسانی خزمەتی مەدەنی ،دادگاكان و سەرۆكی
پاسەوانەكان خۆی دووبارە دەكاتەوە.
باوەڕدەكەن كە ئەو كەسانە ملكەچیی فەرمانەكانی
حكومەت دەبن تاكو بگەن بە دەسەاڵتێكی ئابوری دوور لە
هاوڕێیان و نزیكەكانی خۆیان لە بازرگانی و بزنسی گەورەدا،
ئەویش تەنها بە خاتری گەیشتنی  330كەس بە ئەنجومەنی
گشتی (پەرلەمانی بەریتانیا)؟ ئایا نەدەكرا ئەوان رێك و
راست منونەی ژەنەڕاڵەكانی شیلی ،دادگاكان و كارمەندانی
دەوڵەتیی كۆپی بكەنەوە ،كە بۆ ماوەی سێ ساڵ فەرمانەكانی
حكومەتیان پشتگوێخست و پاشان لە كاتی خۆیدا وێرانی
بكەن و هەڵی بگەڕێننەوە؟
لە پراكتیكدا ،بە شیوەیەكی تایبەتیی ئێمە لە بەریتانیا
بەوجۆرە تەماشای «دەستوور» دەكەین كە ئەوانەی كۆنتڕۆڵی
دەزگای دەوڵەتیان بە دەستەوەیە دەتوانن بیكەنە ئاستەنگ
لە بەردەم ئیرادە و ئیدارەی حكومەتی چەپی هەڵبژێردراودا،
نەك ئەوەی بە شێوەیەكی فیزیكیی وێرانیان بكات و لە ناویان
بەرێت .ئەگەر [لەو كاتەدا] حكومەتێكی وەها هەڵبژاردنەكان
بباتەوە ،رووبەڕوی وێرانییەكی فراوانی ئابوری دەبێتەوە لە
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بەرانبەر چینی فەرمانبەر (داخستنی كارگە ،رۆیشتنی پارە
بۆ دەرەوەی واڵت ،قۆرخكردنی پێداویستییە زەرورییەكان،
بەرزبوونەوەی نرخەكان بە هۆی هەاڵوسانەوە) .ئەگەر
حكومەت لە رێگەی «ئامڕازە دەستورییەكان»ەوە -بۆ منوونە
تێپەڕاندنی یاساكان -رووبەڕوی ئەم شتانە ببووایەتەوە ،ئەوا
دەستی لەپشت خۆیەوە بە كۆتكراوی دەبینییەوە.
بێگومان ئەنجومەنی لۆردەكان پەسەندكردنی هەموو
یاسایەكی لەو جۆرە رەتدەكاتەوە –یان دواخستنی النی كەم
بۆماوەی  9مانگ .دادگا ئاوا بابەتەكەی راڤەكردووە «دانانی
هەر یاسایەك بەمشێوەیە بریتییە لە سنوردار كردنی دەسەاڵتی
دادگا» .بەرپرسانی خزمەتگوزارییە مەدەنییەكان ،ژەنەڕاڵەكان
و سەرۆكی پۆلیس بڕیارەكانی دادگا و ئەنجومەنی لۆردەكان
بە كاردەهێنن بۆ پاساودانەوەی ئەو بڕیارانەی وەزیرەكان
پێیاندەدەن ،بەاڵم دڵخوازی ئەمان نییە .لە رووی كردارییەوە
پاڵپشتیی میدیای هەیە ،كە ئەویش الی خۆیەوە دەتوانێت
هاوار بكات كە حكومەت بە شێوەیەكی «نادەستوریی» و
«نایاسایی» مامەڵەدەكات .ئیدی ژەنەڕاڵەكانیش زمانێكی
لەوچەشنە بە كاردەهێنن بۆ پاساودانەوەی ئامادەكارییەكان
بۆ خستنی حكومەتی «نایاسایی».
حكومەت دەستەوەستان دەبێت لە رووبەڕوبوونەوە
لەگەڵ ئاژاوە و شڵەژانە ئابورییەكان ،مەگەر ئەوەی لە
راستیدا بە شێوەیەكی نادەستوریی مامەڵە بكات و پلە بااڵكان
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و پۆلیس و سەربازان و خزمەتگوزارییە مەدەنییەكان دژ بە
سەرۆكەكانیان هانبدات.
دەشێت كەسێك لەو باوەڕەدا بێت ئەمانە كۆمەڵە
فەنتازییایەكی ترسناكن ،دەبێت ئاماژە بەوەش بكەین
كە لێرەدا شتێك هەیە النیكەم دووجار لە مێژووی نوێی
بەریتانیادا روویداوە ،كاتێك كە ژەنەڕاڵەكان ئەو بڕیارانەی
حكومەتییان پەكخستووە كە بە دڵییان نەبووە.
لە 1912دا ،ئەنجوومەنی گشتی پڕۆژەیاسایەكی ئاڕاستەی
پەڕلەمان كرد بۆ پەسەندكردنی «حكومی زاتی» بە مەبەستی
هێنانەئارای ئێرلەندایەكی یەكگرتوو .راستەوخۆ سەركردەی
پارتی پارێزگاران (بۆنار الو) دژ بە حكومەتی (لیرباڵەكان!)
دەوەستێتەوە و وەك «حكومەتێكی سەربازی» نایاسایی
باسیان دەكات ،كە هەستاون بە «فرۆشتنی دەستور».
ئەنجومەنی لۆردەكان بە شێوەیەكی رسوشتی یاسای
هەڵپەسارد ،هەتاوەكو ئەو كاتەی كە دەتوانێت -واتا دوای
دوو ساڵ -دۆخەكە رابگرێت ،ئەمە لە كاتێكدا وەزیری
پێشووی پارتی پارێزگاران (ئیدوارد كارسۆن) ،هێزێكی
نیمچەمیلیتاریی لە باكوری ئیرلەندا رێكخست بۆئەوەی لە
بەرانبەر یاسادا بووەستێتەوە.
بۆ منوونە ،ئەو جەنەرااڵنەی سەركردایەتی سوپای
بەریتانییان دەكرد لە ئیرلەندا ،هەڕەشەی دەست لە
كاركێشانەوەیان دەكرد و رەتیانكردەوە رێنامییەكانی
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حكومەتی هەڵبژێردراو جێبەجێبكەن بە جواڵندانی
هێزەكانیان بەرەو باكور بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو هێزە،
دەرئەنجامی ئەم هەڵوێستەش كە هەمیشە بە «یاخیبوون»
نارساوە ،ئیرلەندا بە باكور و باشورەوە ،نەبووە خاوەنی
پەرلەمانێكی یەكگرتوو لە ساڵی 1914دا ،هەر بە دابەشكراوی
مایەوە هەتاوەكو لە ساڵی .1974
ساڵی  1974سیناریۆی رووداوەكانی  1914لە فۆڕمێكی
بچوككراوەدا دووبارە بوەوە .باڵی راستڕەوی الیەنگری تائیفی
لە ئیرلەندای باكور ،مانگرتنێكی گشتیی لە كەرتی پیشەسازیدا
راگەیاند ،بە دانانی بەربەست و سەنگەر بە مەبەستی رێگرتن
لە خەڵك كە بچن بۆسەر كار ،ئەمەش وەك ناڕەزایەتییەك
بەرانبەر پێكهێنانی حكومەتی پرۆتستانتی-كاسۆلیكیی
هاوبەش لە ئیرلەندای باكور .ئەنجومەنی وەزیرانی بەریتانی
فەرمانیكرد بە سوپای بەریتانی و پۆلیسی ئیرلەندای باكور و
هێزی شاهانەی ئیرلەندی ،بۆ هەڵوەشاندنەوەی سەنگەرەكان
و كۆتایهێنان بە مانگرتنەكە ،بەاڵم گەورە لێپررساوانی
سوپا و بەرپرسانی پۆلیس بە حكومەتەكەیان راگەیاند كە
ئەمە مەحاڵە ،هەربۆیە نە سەربازەكان و نە پۆلیس دژ
بە لۆیالیستەكان (مەوالییەكان) نەجواڵنەوە ،یەكگرتنی
حكومەتی پڕۆتستانت-كاسۆلیك تەسلیمبوونێك بوو بە زەبری
هێز ،الی ئەفسەرانی سوپا ئەوە پشتڕاستكرایەوە كە ئەوان بە
هێزتر و دەسەاڵتدارترن نەك حكومەتی بەریتانیا.
124

كریس هارمەن

ئەگەر بگونجێت ئەمە لە سااڵنی ( 1914و  )1974و
لەگەڵ حكومەتە میانڕەوەكاندا رووبدات كە هەوڵدەدەن بە
رێوشوێنی میانڕەوانە و لەسەرخۆ كاربكەن ،وێنای ئەوە بكە
چی روودەدات ئەگەر حكومەتێكی سۆسیالیستی خەباتگێڕ
هەڵبژێردرێت .هەر زۆرینەیەكی ریفۆرمخوازی راستەقینەی
ناو پەرلەمان ،راستەوخۆ ناچاردەكرێت بە بڕیاردان لەسەر
دوو بژاردە :یان دەستبەرداری چاكسازییەكانی ببێت لە
پێناو قایلكردنی خاوەن پیشەسازییەكان و ئەوانەی كۆنرتۆڵی
كاروبارە سەرەكییەكانی دەوڵەتیان كردووە .یاخود خۆی
ئامادە بكات بۆ ملمالنێیەكی خۆنەویستانە ،بەو مانایەی لە
كۆتایدا پەنابربێتە بەر بەكارهێنانی جۆرێك لە جۆرەكانی هێز
بەرانبەر خاوەن پۆست و خاوەن هێزەكان.
هۆكاری سێیەم سەبارەت بەوەی كە چاكسازی رێگەیەكی
داخراوە ،ئەوەیە كە دیموكراسیی پەرلەمانی كۆمەڵێك
میكانیزمی ناوخۆیی لە خۆدەگرێت بۆ بەرگرتن لە هەر
بزوتنەوەیەكی شۆڕشگێر كە بیەوێت لەناویدا خۆی دەربڕێت.
بەشێك لە ریفۆرمیستەكان گفتوگۆی ئەوە دەكەن كە
باشرتین رێگە بۆ وەرگرتنی دەسەاڵت و كۆنرتۆڵكردنی پۆستە
سەرەكییەكانی دەوڵەت بریتییە لە وەی كە چەپەكان پێش
هەموو شتێك زۆرینەیەكی پەرلەمانی بە دەستبهێنن .بە تاڵیی
ئەم ئارگومێنتە لەوەدایە كە هەمیشە لە نێوان پەرلەمانەكان و
ئاگایی شۆڕشگێڕانەی كۆمەاڵنی خەڵكدا ،كەلێنێكی گەورە هەیە.
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كۆمەاڵنی خەڵك تەنها كاتێك لەوباوەڕەدا دەبن كە
دەتوانن خۆیان كۆمەڵگە بەڕێوەبەرن ،كە بە شێوەیەكی
پراكتیكیانە لە میانەی خەباتێكەوە دەستبكەن بە گۆڕینی
كۆمەڵگە ،كاتێك كە ملیۆنان كەس هەڵدەسنت بە داگیركردنی
كارگەكان و بەشداردەبن لە مانگرتن لە كار ،ئیدی كتوپڕ ئایدیا
سۆسیالیستییە شۆڕشگێڕییەكان دەبنە شتێكی واقیعی.
بەاڵم ئەم ئاستە لە خەبات بۆ هەتا هەتایە ناتوانرێت
پارێزگاریی لێبكرێت ،ئەگەر چینە فەرمانڕاوە كۆنەكە لە
دەسەاڵت النەدرێت ،ئەگەر بەردەوامبێت ئەوا چاوەڕێدەكات
هەتاوەكو شەپۆلی مانگرتنەكان و دەستبەسەراگرتنی
كارگەكان خامۆشدەبن ،پاشان دەسەاڵتی خۆی لە پۆلیس
و سوپادا بە كاردەهێنێت بۆ لە ناوبردنی كۆی خەباتەكە.
هەرئەوەندە مانگرتن و ناڕەزایەتییەكان دەستیان بە
پاشەكشەكرد ،ئیدی وردە وردە هەستكردنی كرێكاران بە
یەكگرتوویی و متامنە كەم دەكات و رۆحی مەعنەوییان
دادەڕوخێت ،تەنانەت چینە باشرتەكانیش ئەو هەستە بە
سەریاندا زاڵدەبێت كە گۆڕانی كۆمەڵگە تەنها خەونێكە ،لە
بەرئەوە خاوەنكارەكان پێیانباشرتە هەمیشە كرێكاران لە ناو
ماڵەكانیاندا دەنگ لەسەر بڕیاری مانگرتن بدەن ،چونكە
دەبنە وەرگری ئەو بەرنامانەی تەلەفزیۆنەكان پەخشیدەكەن
و ئەو وتارانەی رۆژنامەكان باڵویدەكەنەوە ،كە هەمووی
لە الیەن بزنسامنەكانەوە كۆنرتۆڵكراون ،نەوەك كاتێك كە
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كرێكاران یەكگرتوون لە كۆبونەوە جەماوەرییەكان و دەتوانن
گویبیستی گفتوگۆ و تێڕوانینی كرێكارانی دیكەش بن.
لە بەرئەوە یاساكانی دژ بە یەكێتییە كرێكارییەكان،
كۆمەڵە خاڵێكیان تێدایە كە كرێكاران ناچاردەكەن بە
كۆتایهێنان بە مانگرتنەكانیان ،لە بری ئەوە بە نهێنی و لە
رێگەی پۆستەوە دەنگیان بگەیەنن ،وەك ئەم دەستەواژەیە
كە بە وردی دەڵێت «كاتەكانی هێوریی» ،كە رێك بۆئەوەیە
ئاوێكی سارد بكرێت بە متامنە و یەكگرتوویی كرێكاراندا.
سیستەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كۆمەڵە دەنگدانێكی
نهێنی و ماوەی هێوریی لە خۆیدا هەڵگرتووە .بۆ منوونە
ئەگەر یەكێك لە حكومەتەكان بە هۆی مانگرتنێكی گەورەوە
دەستی لەكاركێشایەوە ،ئەگەر زۆربە بڵێت« :ئۆكەی ،سێ
هەفتە چاوەڕێبكەن هەتاوەكو دەتوانین هەڵبژاردنی گشتی
ئەنجامبدەین و بە شێوەیەكی دیموكراسییانە چارەسەری
كێشەكە دەكرێت» .بەو هیوایەی لەو ماوەیەدا مانگرتنەكان
كۆتاییان پێبێت ،كاتێكیش یەكگرتوویی و متامنە بە خۆبوونیان
لە دەستدەدەن ،ئیدی خاوەنكارەكان دەتوانن كرێكارە
خاباتگێڕەكان بخەنە لیستی رەشەوە ،لەو دەمەی میدیای
سەرمایەداریی و تەلەفزیۆنەكان جارێكی دی دەگەڕێنەوە بۆ
كاركردنی ئاسایی خۆیان و دووبارەكردنەوەی ئایدیاكانیان بۆ
پشتگیری لە حكومەت ،لەسەر بنەمای ئەمە پۆلیس دەتوانێت
«ئاژاوەگێڕان» دەستگیر بكات.
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كاتێكیش هەڵبژاردن ئەنجامدەدرێت ،بە شێوەیەكی
رسوشتی دەنگدان رەنگدانەوەی دوا ئاستی دەستكەوتەكانی
كرێكاران نییە كە بە خەباتی چینایەتی پێیگەیشتوون ،بەڵكو
رەنگدانەوەی نزمرتین ئاستە كە لە دوای كۆتاییهێنانی
مانگرتنەكان هاتۆتەئاراوە.
ساڵی ( )1968لە فەرەنسا حكومەتەكەی شارل دیگۆل
پەنایربدە بەر هەمان ئەم رێگەیە .ئەوەبوو داوایان لە پارتە
كرێكارییە ریفۆرمیستەكان و سەندیكاكانی كرێكاران كرد
كۆتایی بە مانگرتنەكانیان بهێنن ،پاشان هەڵبژاردن ئەنجامدرا
و دیگۆل توانی هەڵبژاردنەكان بباتەوە.
سەرۆك وەزیرانی بەریتانی (ئیدوارد هیس) هەوڵیدا
پەنا بۆ هەمان فێڵ ببات كاتێك لە ساڵی ( )1974رووبەڕوی
مانگرتنێكی گەورە و سەركەوتووی كرێكارانی كانەخەڵوزەكان
بوەوە ،بەاڵم كرێكاران ئەمجارە هەڵنەخەڵەتان ،مانگرتنەكەیان
بەردەوام بوو (هیس)یش هەڵبژاردنەكانی دۆڕاند.
بە كورتی :ئەگەر كرێكاران چاوەڕێی هەڵبژاردنەكان
بكەن بۆ دیاریكردنی هەڵوێستیان لە پرسە سەرەكییەكانی
خەباتی چینایەتی ،ئەوە هەرگیز ناگەن بەو خاڵە بڵندە لە
ئاگایی و متامنەبەخۆبوون كە لە میانەی بەرزكردنەوەی
ئااڵی ناڕەزایەتی لە نێو شوێنی كارەكانیان پێیدەگەن.
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دەوڵەتی كرێكاران

هەریەكە لە (ماركس ،لە نامیلكەی جەنگی ناوخۆیی
فەرەنسا) و (لینین ،لە كتێبی دەوڵەت و شۆڕش)دا،
دوو روانینی تەواو جیاوازیان دیاریكردووە بۆ چۆنیەتی
سەركەوتنی سۆسیالیزم ،هیچ كامێكیان لە بیركردنەوەیەكی
ئەبسرتاكتەوە بەم ئایدیایانە نەگەیشتوون ،بەڵكو هەریەكەیان
بە وردبوونەوە لە رووداوە گەورەكانی مێژووی خەباتی
چینایەتی گەشەیان بە روانینەكانیان داوە -ماركس بە روانین
لە كۆمۆنەی پاریس ،لینینیش بە گەڕانەوە بۆ سۆڤیەتەكانی
روسیا (ئەنجومەنەكانی كرێكاران) لە سااڵنی .1917 ،1905
بەاڵم ماركس و لینین جەخت لەوە دەكەنەوە كە چینی
كرێكار ناتوانێت ببێتە دەستپێكێك بۆ بونیادنانی سۆسیالیزم،
پێشئەوەی یەكەم؛ هەستێت بە لە ناوبردنی ماكینەی دەوڵەتە
كۆنەكە كە لەسەر زنجیرەیەك فەرمانی بیرۆكراتی دامەزراوە،
دووەمیش؛ دەوڵەتێكی نوێ دامبەزرێنێت لەسەر كۆمەڵێك
پڕەنسیپی تەواو نوێ .لینین بە وردی ئەوە دیاری دەكات
كە چۆن دەكرێت ئەم دەوڵەتە نوێیە بە شیوەیەكی تەواو
لە كۆنەكە جیاوازبێت ،كە پێیدەوترێت دەوڵەتی كۆمۆنە
( )Communeدەوڵەتێك دوور لە وەی دەوڵەت بێت.
ماركس و لینین باس لە بوونی پێویستیی دەوڵەتێكی
نوێ دەكەن ،هەتاوەكو چینی كاركەر بتوانێت هەژموون و
بڕیارەكانی خۆی بە سەر پاشاموەی چینەكانی فەرمانڕەوا
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و ناوەڕاستی پێشوودا بسەپینێت ،ئەم دەوڵەتە بریتییە
لە «دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا» ،بە هۆیەوە چینی كاركەر
دەستنیشانی چۆنیەتی بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە دەكات،
هەروەها بۆئەوەی بتوانێت بەرگری لە شۆڕشەكەی بكات
دژ بە هێرشەكانی چینە فەرمانڕەواكەی پێشوو و چینە
سەرمایەدارەكان لە سەرتاپای جیهاندا ،پێویستە لەسەری
هێزی چەكدار پێكبهێنێت وەك فۆڕمێك لە فۆڕمەكانی
رێكخسنت و پاراستنی ئاسایشی كۆمەڵگە ،هەروەها پێویستە
دادگا و تەنانەت بەندینخانەشی هەبێت.
بۆئەوەی كرێكاران گرەنتی ملكەچبوونی ئەم سوپا تازەیە
و پۆلیس و سیستەمە یاساییەكە بۆ فەرمانەكانیان مسۆگەر
بكەن و كودەتا بەسەر بەرژەوەندییەكانیاندا نەكات ،ئەوا
پێویستە كۆمەڵە پرەنسیپێكی تەواو جیاواز لە وانەی دەوڵەتی
سەرمایەداریی پەیڕەوبكەن ،پێویستە ئەم دامودەزگایانە
ئامڕازێك بن لە دەستی كرێكاراندا بۆ رێنیشاندانی تەواوی
كۆمەڵگە ،نەوەك دیكتاتۆریەتێك دژ بە زۆرینەی چینی كاركەر.
سەرەكیرتین جیاوازییەكانی نێوان دەوڵەتی كرێكاریی و
دەوڵەتی سەرمایەداریی:
دەوڵەتی سەرمایەداری خزمەت بە بەرژەوەندییەكانی
كەمینەیەكی بچوكی كۆمەڵگە دەكات ،بەاڵم دەوڵەتی
كرێكاریی پێویستە خزمەتی بەرژەوەندییەكانی زۆرینەی
رەهای كۆمەڵگە بكات .لە دەوڵەتی سەرمایەداریدا هێز لە
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الیەن كەمینەیەكی بكوژەوە پراكتیزە دەكرێت ،كە دابڕاون
لە كۆی كۆمەڵگە و راهێرناون لەسەر گوێڕایەڵیكردنی
رێنامییەكانی ئەفسەرانی چینی بااڵدەست ،بەاڵم لە دەوڵەتی
كرێكارییدا ،پێویستبوون بە هێز تەنها بۆ ئەوەیە زۆرینە
پارێزگاری لە خۆی بكات بەرانبەر ئەو كردەوانەی لە الیەن
پاشاموەكانی چینە خاوەن ئیمتیازە كۆنەكەوە دژ بە كۆمەڵگە
ئەنجامدەدرێت ،كاری سوپا و پۆلیس لە دەوڵەتی كرێكارییدا
دەكرێت كرێكارانی ئاسایی پێیهەسنت ،ئەوانەی بە ئازادیی
خۆیان لەگەڵ هاوڕێ كرێكارەكەیان تیكەڵدەبن ،هەمان
ژیان و بیركردنەوەی هاوبەشیان هەیە ،بۆ گەرەنتی ئەوەی
كۆمەڵێك سەرباز و پۆلیس بە جیا لە جەماوەری كرێكاریی
گەشەنەكەن ،پێویستە كە سەرباز و پۆلیس لە كرێكارانی
كارگە و نوسینگە ئاساییەكان بن و بە نۆرە ئەم رۆڵە ببینن.
لە بری ئەوەی هێزە چەكدارەكان و پۆلیس لە الیەن
گروپێكی بچووك لە ئەفسەرانەوە بەڕێوەبربێت ،لە
رێگەی نوێنەرانی جەماوەری كرێكارییەوە (كە راستەوخۆ
هەڵدەبژێردرێن) بەڕیوەدەبرێن.
نوێنەرانی پەرلەمان لە دەوڵەتی سەرمایەداریدا یاساكان
تێدەپەڕێنن ،بەاڵم جێبەجێكردنەكەی جێدەهێڵن بۆ بیرۆكراتە
بێئیشەكان و سەرۆكی پۆلیسەكان و دادگاكان .ئەمەش بەو
واتایەی كە ئەندام پەرلەمان و راویژكارەكان هەمیشە دەتوانن
لە پشت ملیۆنان پاساوەوە خۆیان قوتاربكەن ،كاتێك ناتوانن
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بەڵێنەكانیان جێبەجێبكەن .نوێنەرانی كرێكار لە دەوڵەتی
كرێكاریدا پێویستە ئاگاداربن لە دۆخی جێبەجێكردنی
یاساكان ،كە خۆیان جێبەجێیان دەكەن ،نەوەك بژاردەیەك
لە بیرۆكراتەكان ،پێویستە روونكردنەوەی تەواو بدەن بە
كرێكاران دەربارەی خزمەتی مەدەنی و سوپا و هتد ،چۆنیەتی
بە دەستهێنانن شتەكان ،هەروەها پێویستە لەسەر نوێنەرانی
كرێكاران راڤەی یاساكانی ناو دادگاكان بكەن.
نوێنەرانی پەرلەمانی لە دەوڵەتی سەرمایەداریدا ،بە هۆی
وەرگرتنی موچەی بەرز لە دەوڵەتدا دابڕاون لەو كەسانەی كە
دەنگیان پێداون .لە كاتێكدا نوێنەرانی كرێكاران لە ناوەندە
كرێی كرێكارێك زیاتر وەرناگرن .هەمانشت بۆ ئەوانەش
راستە كە كاتێكی تەواو لە پۆستە سەرەكییەكاندا كاردەكەن
و بڕیارەكانی نوێنەرە كرێكارییەكان جێبەجێدەكەن (كە لە
ئەمڕۆدا بریتین لەو كەسانەی لە خزمەتی مەدەنیدا كاردەكەن).
نوێنەرانی كرێكاران و هەموو ئەوانەی تایبەمتەندن بە
جیبەجێكردنی بڕیارەكانی كرێكار ،وەك ئەندام پەرلەمانەكان
نین كە جێگەی خۆیان قایمكردووە و بۆ ماوەی  5ساڵ لە
پۆستەكەیان دوورناكەونەوە (یاخود بۆ ماوەی كۆتایی
تەمەنیان ،بە تایبەت لێپررساوانی خزمەتی مەدەنی) ،بەڵكو
بەرپرس دەبن لە ماوەی النی كەم هەڵبژاردنی سااڵنە،
یاخود لێپرسینەوەی خێرا لێیان لە الیەن ئەو كەسانەی
هەڵیانبژاردوون ئەگەر خواستەكانیان بەدینەهێنان.
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نوێنەرانی پەرلەمانیی لە ریگەی هەموو ئەو خەڵكانەوە
هەڵدەبژێردرێن كە لە ناوچەیەكی دیاریكراودا دەژین؛
چینی بااڵ ،چینی ناوەڕاست ،چینی كاركەر ،خاوەن ماڵی
گەڕەكە هەژارەكان و كرێچییەكان ،دەاڵڵی پشكەكان و
هەروەها كرێكارەكان .لە دەوڵەتی كرێكارییدا هەڵبژاردن و
دەنگدان تەنها بۆ ئەوانەیە كە كاردەكەن ،دەنگدانیش دوای
گفتوگۆیەكی كراوە دێت دەربارەی كۆی پرسەكان ،لەپێناو
بەدیهێنانی ئەوەشدا (ئەنجومەنی كرێكاران) كە لە كارگەكان
و كانەكان و كەشتییەكان و نوسینگە گەورەكان پێكدێت
دەبێتە بڕبڕەی پشتی دەوڵەتە كرێكارییەكە .لەودەمەی
گروپەكانی وەك ژنانی ماڵەوە ،خانەنشینان ،قوتابیانی
قوتابخانە و خوێندكاران نوێنەری تایبەت بە خۆیان دەبێت.
بەم رێگەیە هەموو بەشەكانی چینی كاركەر نوێنەری
تایبەت بە خۆیان دەبێت و دەتوانن راستەوخۆ بڕیاربدەن،
ئیدی ئەگەر ئەم رێگەیە لەگەڵ بەرژەوەندی ئەم و ئەو
بگونجێت یان نا .بەمشێوەیە دەوڵەتە نوێیەكە نابێتە
دەسەاڵتێكی سەربەخۆ و دژ بە زۆرینەی چینی كاركەر وەك
ئەوەی لە دەوڵەتانی بلۆكی رۆژهەاڵتیدا هەبوو و ناوی لە
خۆی نابوو «كۆمۆنیست».
هاوكات سیستەمی ئەنجومەنی كرێكاران ئامڕازێك
دابیندەكات كە دەتوانرێت لە رێگەیەوە كرێكاران
هەوڵەكانیان یەكبخەن بۆ بەڕێوەبردنی پیشەسازیی
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هاوشانی پالنی نیشتامنیی بە دیموكراسیی بڕیارلێدراو،
كارەكەشیان لە بەڕێوەبردنی كارگەكانیاندا لە كێبڕكێكردن
لەگەڵ یەكرتیدا كورتنابێتەوە .بە ئاسانی دەبینی كە چۆن
تەكنەلۆژیای كۆمپیوتەر لە ئەمڕۆدا كراوەیە بە پێدانی
گشت زانیارییەكان بە كرێكار دەربارەی بژاردە ئابورییە
جیاوازەكانی بەردەم كۆمەڵگە ،هەروەها ئاڕاستەكردنی
نوێنەرەكانیان بۆ هەڵبژاردنی ئەو بژاردەیەی زۆرینەی
كرێكاران بە باشرتین كۆمەڵە بژاردەی دەزانن ،بۆ منوونە ئایا
كەرەستەكان لە دروستكردنی فرۆكری كۆنكۆرددا خەرجبكرێن
یاخود لە سیستەمێكی گەیاندنی گشتی هەرزاندا كە جێگەی
پشتپێبەسنت بێت ،ئایا بۆمبی ئەتۆمی دروستبكەین یاخود
ئامێری نوێ بۆ چارەسەری نەخۆشی گورچیلە ،هەروەها
بەوشێوەیە.

پوكانەوەی دەوڵەت (withering away of the
)state

لە بەرئەوەی دەسەاڵتی دەوڵەت شتێكی جیاكراوە نییە
لە جەماوەری كرێكاران ،ئەوا بابەتی هەژموون و دەسەاڵتی
زۆرەملێ [ی دەوڵەت] لە دەوڵەتی كرێكاریدا زۆر كەمرتە
لە وەی لە ژێر سایەی دەوڵەتی سەرمایەداریدا هەیە،
بە تەسلیمبوونی پاشاموەكانی كۆمەڵگە كۆنەكە ،كە ئەم
داپڵۆسین و دەسەاڵت سەپاندنە بۆ دژایەتیی ئەوان بوو بە
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مەبەستی سەرخستنی شۆڕشەكە ،ئیدی پێویستییەكی كەمرت
و كەمرت بە زۆرەملێیی دەبێت ،هەتاوەكو لە كۆتاییدا وەهای
لێدێت پێویستناكات كرێكاران كاری خۆیان بفەوتێنن بۆ
كاركردن لە ریزەكانی سوپا و پۆلیسدا.
ئەمە مەبەسەتی ماركس و لینین بوو كاتێك دەیانوت
دەوڵەت دەپوكێتەوە ،و لە بری پڕاكتیزەكردنی سەپاندن و
زۆرەملێیی دژی خەڵك ،دەوڵەت تەنها دەبێتە میكانیزمێك
بە دەستی ئەنجومەنەكانی كرێكارانەوە بۆ دیارییكردنی
چۆنیەتی بەرهەمهێنان و دابەشكردنی بەرهەم و كااڵكان.
دەركەوتنی ئەنجومەنەكانی كرێكاران بە فۆڕمگەلی
جیاواز دەگەڕێتەوە بۆ ئەو دەمەی كە ملمالنێی نێوان چینەكان
لە ژێر سایەی سەرمایەداریدا دەگاتە ئاستێكی بەرز .بێگومان
«سۆڤیەت» وشەیەك بوو كە رووسییەكان بۆ ئەنجومەنەكانی
كرێكاران بە كاریاندەهێنا لە ساڵەكانی (.)1917 ،1905
پاشان لە ساڵی ( )1918لە ئەڵامنیا ئەنجومەنەكانی
كرێكاران تاكە هێز بوو لە واڵتدا .هەروەها ساڵی ()1936
لە ئیسپانیا مانگرتنە جیاوازەكانی كرێكاران و سەندیكاكان
لە «ئەنجومەنی میلیشیاكان»دا یەكخرابوون و لە الیەن
یەكە ناوخۆییەكانەوە بەڕێوەدەبران و تاڕادەیەكی زۆر لە
ئەنجومەنەكانی كرێكاران دەچوو .هەروەها لە هەنگاریا
ساڵی ( )1956لەكاتی رووبەڕوبوونەوەی هێزە رووسییەكان،
كرێكاران هەستان بە هەڵبژاردنی ئەنجومەنەكان بۆ
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بەڕێوەبردنی كارگەكان و یەكە ناوخۆییەكان .سااڵنی (1972
 )1973 ،لە چیلی كرێكاران دەستیانكرد بە رێكخستنی
«كۆردۆنەكان» ،كە بریتییبوون لە لیژنەی كرێكاریی و ئەم
كرێكارانە كارگە گەورەكانیان راگرت.
دەستپێكی ژیانی ئەنجومەنی كرێكاران وەك دەستەیەك
دەبێت كە كرێكاران بە كاریدەهێنن بۆ رێكخستنی
خەبەتەكانیان دژ بە سەرمایەداری ،دەكرێت بە كاروباری
سادە دەستپێبكەن ،وەك كۆكردنەوەی پارە بۆ مانگرتنەكان،
بەاڵم لە بەرئەوەی ئەم دەستانە بە هەڵبژاردنی راستەوخۆی
كرێكاران پێكدێن ،نوێنەرانی كرێكاران ئامادەن بۆ بانگكردن
و لێپرسینەوە و دەتوانن لە بەرزترین ئاستی ملمالنێكاندا
هەوڵەكانی گشت چینی كاركەران رێكبخەن .هەربۆیە
دەكرێت ببنە بناغەیەك بۆ دەسەاڵتی كرێكاران.
پهراوێز:
 .1ڕەوتێکی سۆسیالیستییە و لەپێناو پڕەنسیپە سۆسیالیستییەکاندا
تێدەکۆشێت ،بەاڵم بە ڕێگەی ئاشتییانە و ناتوندوتیژییانە .ئەم ئایدیایە
لە بنەڕەتدا دەگەڕێتەوە بۆ کەسایەتییەک بە ناوی (فابیۆس کۆنکتاتۆرد
 ٢٠٣-٢٧٥پ.ز) ،پاشان لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەمدا کۆمەڵەیەک
لە ئینگلتەرا دامەزرا بە ناوی «کۆمەڵەی فابیانیستەکان» ،کە لە پێناو
کۆمەڵگەیەکی فابییدا تێدەکۆشن.
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بەشی 9
چۆن كرێكاران دەبنە شۆڕشگێڕ
لە پێناو گۆڕینی كۆمەڵگەدا ،سەرنجی زۆربەی كرێكارانی
بەریتانیا لەم سەدەیەدا رووەو پارتی كار و پەرلەمانە .كەمینەیەكی
گەورەش پشتگیریی لە ئایدییا كۆنەخوازەكانی پارتی پارێزگاران
(كۆنزەرڤاتیڤەكان) دەكەن ،ئەوەی دەمێنێتەوە الیەنگرانی
سۆسیالیزمی شۆرشگێڕیین ،كە بە شیوەیەكی گشتی ژمارەیان
كەمە.
كەمتەرخەمی كرێكاران و تەنانەت دژایەتیكردنیان بۆ
ئایدیا سۆسیالیستییە شۆڕشگێڕییەكان بە هیچ جۆرێك مایەی
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سەرسوڕمان نییە .هەموومان لە كۆمەڵگەیەكی سەرمایەداریدا
گەورە و تەسلیمی ئەوە بووین كە هەمووان خۆپەرسنت،
كۆمەڵگەیەك تێیدا تەلەفزیۆن و رۆژنامەكان بە بەردەوامی بە
گەل رادەگەیەنن كە ئەوە تەنها كەمینەیەكی دیارییكراون توانای
بڕیاردانە چارەنوسسازەكانیان هەیە لە دەوڵەت و لە پیشەسازیدا.
كۆمەڵگەیەك جەماوەری كرێكاریی هەر لە یەكەم رۆژی چوونە
قوتابخانەوە فێری گوێڕایەڵی ئەو فەرمانانە دەكرێن كە «گەورەتر
و باشرت لە خۆیان» پێیاندەدەن.
وەك ماركس روونیدەكاتەوە كە «ئایدیای بااڵدەست بریتییە
لە ئایدیای چینی بااڵدەست».
سەرەڕای ئەوانەش مێژووی سەرمایەداری بەردەوام
بزوتنەوەی شۆڕشگێڕیی چینی كاركەری بە خۆوە بینیووە ،كە
یەك لە دوای یەك پایەكانی دەوڵەتی هەژاندووە :فەرەنسا ،1871
روسیا  ،1917ئەڵامنیا و هەنگاریا  ،1919ئیتاڵیا  ،1920ئیسپانیا و
فەرەنسا  ،1936هەنگاریا  ،1956فەڕەنسا  ،1968چیلی ،1972
پورتوگال  ،1975ئێران ،1979 1پۆڵەندا .1980
دەكرێت ئەم شڵەژان و ناسەقامگیرییانە لە نێو رسوشتی
خودی سەرمایەداریدا راڤەبكەین ،سەرمایەداری سیستەمێكە
بە شێوەیەكی بەردەوام قەیران بەرهەمدەهێنێت ،هەروەها بۆ
زەمەنێكی دوور سەرمایەداری ناتوانێت بە گەڕخستنی تەواوەتی
بەدیبهێنێت ،ناتوانێت خۆشگوزەرانی بۆ هەمووان دابین بكات،
ناشتوانێت گرەنتی ئاستی بژێویامن بكات لە بەردەم ئەو
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قەیرانانەی كە سبەینێ هەرخۆی بەرهەمیان دەهێنێت .بەاڵم لەو
ماوەیەدا كە سەرمایەداری دۆخێكی خۆشگوزەرانی دابین دەكات،
كرێكاران دەكەونە داوی باوەڕهێنان بەو شتانەی سەرەوە.
بۆ منوونە ،لە پەنجاكان و سەرەتای شەستەكان ،كرێكارانی
بەریتانیا چاوەڕێی ئەوەیاندەكرد كە بە گەڕخستنێكی تەواوەتیی
هەمیشەیی و دەوڵەتی خۆشگوزەران ،چاكبوونی بەرە بەرە
بێتەدی ،بەاڵم لە راستیدا چاككردنەكە لە خوار ئاستی ستانداردی
ژیانەوە بوو ،بەاڵم لە بەرانبەردا ،لە ماوەی دوو دەیەی رابردوودا
[حەفتاكان و هەشتاكان] حكومەتە یەك لە دوای یەكەكان
رێگەیاندا بە زیادبوونی ژمارەی بێكاران بۆ  4ملیۆن ،دەوڵەتە
خۆشگوزەرانەكە كۆتاییهات و جار لە دوای جاریش ئاستی بژێوی
نزمرتبوەوە.
لە بەرئەوەی دەزگا میدیاییە بۆرژوازییەكان ئامادەیان
كردووین بۆ قبوڵكردنی گەلێك لە ئایدیا سەرمایەدارییەكان،
ئێمەش گەلێك جار ئەو هۆكارانە قبوڵدەكەین كە حكومەت
وەك پاساوی دەستدرێژییەكانی بۆ سەر مافەكامنان ئاڕاستەمان
دەكات ،بەاڵم لە كۆتایدا كرێكاران دەگەنە خاڵێك كە ناتوانن
لە وە زیاتر ئارامبگرن .لە نەكاو دەبنە زۆرینەیەك كە هیچ
كەس پێشبینیی نەكردووە ،ئاگری توڕەییان كڵپە دەدات
و بۆ دژایەتی خاوەنكار و حكومەت دەجوڵێن ،دەشێت
ئەو جواڵنەوەیە لە رێگەی مانگرتن ،یاخود ریكخستنی
خۆپیشاندانەوە بێت.
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كاتێك ئەمە روودەوات ،كرێكاران دەستدەدەنە كاری وەها كە
تەواودژبەریئەوئایدیاسەرمایەداریانەیەكەپیشرتقبوڵیانكردووە،
بە هاوكاریی و پێكەوەیی لەگەڵ یەكرتدا مامەڵەدەكەن ،وەك
چینێك ،بۆ رووبەڕوبوونەوەی نوێنەرانی چینی سەرمایەدار.
لەم كاتەدا ئایدیا سۆسیالیستییە شۆرشگێڕییەكان -كە
راهاتبوون بە رەتكردنەوەی -وەك ئایدیای گونجاو بۆ ئەو
كردەیەی ئەوان پێیهەڵدەسنت دەردەكەوێت ،النی كەم بەشێك لە
كرێكاران ئەم ئایدیایەنە بە جدی وەردەگرن ،بەو پێیەی گەیشنت
بەم ئایدیایانە ئاسانە.
سنوری روودانی ئەمە فراواندەبێت و لەگەڵ بازنەی تێكۆشاندا
چڕ دەبێتەوە ،نەوەك لەگەڵ ئەو ئایدیایانەی لە سەرەتاوە لە
مێشكی كرێكارەكاندا هەبوون .سەرمایەداری ناچاریاندەكات بە
چونەناو خەباتەوە ،سەرەڕای ئەوەی بیركرنەوەكانیان لە سەرەتادا
لەژێر كاریگەریی سەرمایەداریدا بوو ،ئیدی دوای ئەوە خەبات
گومانیان لەو بیركردنەوانە بۆ دروستدەكات.
هێزی سەرمایەداری لەسەر دوو تەوەری سەرەكی راوەستاوە:
كۆنرتۆڵی ئامڕازەكانی بەرهەمهێنان و كۆنرتۆڵی دەوڵەت.
بزوتنەوەی شۆرشگێڕیی راستەقینە لە نێو جەماوەری بەرینی
كرێكاراندا دەستپێدەكات لەو دەمەی خەباتكردن لەسەر
بەرژەوەندییە ئابورییەكانی ئێستایان دەیانبات بەرەو پێكدادان
لەگەڵ دوو تەوەرەكەی دەسەاڵتی سەرمایەداری.
با منوونەی كۆمەڵێك كرێكار وەربگرین كە چەندین ساڵ
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لە یەك كارگەدا پێكەوە كاریانكردووە ،سیستەمی ئاسایی
ژیانە تاڵەكیان پشتبەستە بە ئیشكردنیان لەو كارگەیە ،رۆژێك
خاوەنكارەكە رایدەگەیەنێت كە كارگەكە دادەخات ،لەم كاتەدا
تەنانەت ئەو كرێكارانەش كە دەنگیانداوە بە كۆنزێرڤاتیڤەكان
هەست بە ستەم دەكەن و دەخوازن شتێك بكەن .لە بێچارەیی
خۆیاندا بڕیاردەدەن كە تاكە رێگە بۆ بەردەوامبوونی
بژێوییەكەیان بەهەمان ئەو شێوازە ژیانەی كاتێك كاریان بۆ
سەرمایەداریی دەكرد ،بریتییە لە دەستبەسەرداگرتنی كارگەكە
واتە رووبەڕوبوونەوە لەگەڵ كۆنرتۆڵكردنی ئامڕازەكانیبەرهەمهێنان لە الیەن خاوەنكارەكەوە.
لەم كاتەدا هەرزوو بە جۆرێك خۆیاندەبیننەوە كە هاوكات
رووبەڕوی دەوڵەت وەستاونەتەوە ،كاتێك خاوەنكارەكە داوە لە
پۆلیس دەكات كۆنرتۆڵی كارگەكەی بۆ بگێڕنەوە ژێردەستی خۆی،
تەنانەت ئەگەر كرێكاران هەر هەلێكیشیان هەبێت بۆ پارێزگاری
لە ئیشەكانیان ،بەاڵم پێویستە لەسەریان كە ئیرت رووبەڕوی پۆلیس
ببنەوە؛ واتە رووبەڕوبوونەوەی ماكینەی دەوڵەت ،هاوشێوەی
خاوەنكارەكە.
بەمجۆرە خودی سەرمایەداری مەرجەكانی پێكدادانی
چینایەتی دەخولقێنێت ،كە دەبێتەهۆی كردنەوەی عەقلی
كرێكاران بە رووی كۆمەڵێك ئایدیادا كە دژ بەو ئایدیایانەن
سیستەمەكە فێریكردوون .ئەمە راڤەیەكە كە بۆچی مێژووی
سەرمایەداری بە جواڵندنێكی خولییانەی هەستی شۆڕشگێڕی
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لە الی ملیۆنان كرێكار ،دەنارسێتەوە ،تەنانەت ئەگەر كرێكاران
زۆرینەی كات ئەو ئایدیایانەیان قبوڵكردبێت كە سیستەمەكە
دەرخواردی داون.
خاڵی كۆتایی ،یەكێك لە گرنگرتین ئەو شتانەی رێگرە لە
وەی كرێكاران پاڵپشتی ئایدیا شۆڕشگیڕییەكان بكەن ،بریتییە لە
نەبوونی متامنە بە هاوهەڵوێستیی كرێكارانی دیكە لە گەڵیاندا
ئەگەر دەستیانكرد بە جوڵە بۆ داواكردنی مافەكانیان ،بەاڵم كاتێك
بۆیاندەردەكەوێت كە كرێكارانی دیكەش بە راستی دەجوڵێن،
راستەوخۆ ئەو دوودڵی و بێباكییەیان نامێنێت .بە هەمانشێوە
جەماوەری كرێكاری كە پێیانوایە توانای بەڕێوەبردنی كۆمەڵگەیان
نییە ،لە ناكاو دەگەنە ئەو بڕوایەی كە پێچەوانەكەی راستە ،كاتێك
لە رێگەی ملمالنێ گەورەكانی دژ بە كۆمەڵگەی بااڵدەستەوە
بۆیان دەردەكەوێت كە دەتوانن بەڕێوەبردنی بەشێكی گەورەی
كۆمەڵگە بە لێهاتوییەوە بگرنەدەست.
لە بەرئەمە ،تەنها دەستپێكردنی بزوتنەوە شۆرشگێڕییەكان
بەسە هەتاوەكو بە خێراییەكی زۆرەوە هێز و كاریگەرییەكەی
چەندین هێندە زیادبكات.
پ هراوێز:
 .1لەڕاستیدا شۆڕشی ئێران نەک شۆڕشی کرێکاریی نەبوو ،بەڵکو
ڕووداوێکی کۆنەپارێزانە و دژەشۆڕش بوو ،تەنانەت سەرەتا لەالیەن
خۆرئاواشەوە پشتگیریی لێکرا چونکە دەزانرا بەدیلی شا حکومەتی
کرێکاریی نابێت.
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بەشی 10
پارتی سۆسیالیستی شۆڕشگێڕ
گریامنەی سەرەكی ماركسیزم بریتییە لەمە :گەشەكردنی
سیستەمی سەرمایەداری پاڵ بە كرێكارەنەوە دەنێت بۆ
شۆڕش و یاخیبوون دژ بە خودی ئەو سیستەم.
كاتێك لە مجۆرە یاخیبوونانە لە فۆڕمی خۆپیشاندانی
جەماوەریی ،یان یاخیبوونی چەكداریی و تەنانەت
مانگرتنی فراواندا سەرهەڵدەدەن ،ئاگایی چینی كاركەر
بە شێوەیەكی سەرسامكەر دەگۆڕێت .هەموو ئەو وزە
مێنتاڵییەی كە پێشرت كرێكار لە كاتبەسەربردن و پێشبڕكیی
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ئەسپسواری و تەماشاكردنی تەلەفزیۆندا بە فیڕۆیداوە،
راستەوخۆ ئاڕاستەدەبن بەرەو هەوڵدان بۆ مامەڵەكردن
لەگەڵ كێشەی چۆنیەتی گۆڕینی كۆمەڵگە ،ملیۆنان كەس
لەوانەی دەستوپەنجەیان لەگەڵ ئەم گرفتانەدا نەرمكردووە،
رێگەچارەی ناوازە و داهێنەرانە دەخەنە روو ،لە هەمان كاتدا
خودی شۆڕشگێڕە خاوەن مێژووە رێكخراوەكان هاوشێوەی
چینە فەرمانڕەواكە توشی دۆشدامان دەبن بەو وەرچەرخانە
گەورەیەی لە رێڕەوی رووداوەكاندا هاتۆتە ئاراوە.
لە بەرئەوە ،بۆ منوونە لە شۆڕشی یەكەمی رووسیادا
لە ساڵی ( )1905فۆرمێكی تازە لە رێكخستنی كرێكاران
دەركەوت؛ لە میانەی مانگرتنی چاپخانەكانەوە لیژنەیەكی
مانگرتوان سەریهەڵدا ،ئەمەش بووە هۆی گەشەسەندنی
سۆڤیەتەكان (ئەنجومەكانی كرێكاران) ،لەسەرەتادا پارتی
بەلشەفیك -كە لە نێو سۆسیالیستە شۆرشگێڕەكاندا لە
هەموویان خەباتگێڕتر بوو -بە بێمتامنەییەوە مامەڵەی
لەگەڵ دەكردن؛ باوەڕینەدەكرد جەماوەری كرێكاری بێ
پێشێنەی سیاسی بتوانن ئامرازێكی راستەقینەی شۆرشگێڕیی
دروستبكەن.
ئەمجۆرە ئەزموونانە لە گەلێك مانگرتندا بوونی هەبووە:
كاتێك كرێكارە تێكۆشەرەكان بەڕێوەبەرو دەسەاڵتدارەكان
توشی سەرسوڕمان دەكەن بە وەی پیشانیاندەدەن
ئەو كرێكارانەی سەردەمانێكی زۆر گوێ بۆ هاوار و
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داواكارییەكانیان نەگیراوە ،ئێستا خۆیان كاری تێكۆشەرانە
دەكەن.
ئەم عەفەویەتە خاڵێكی جەوهەرییە ،بەاڵم هەڵەیە بەو
ئەنجامگیرییە دەربچین -وەك بەشێك لە ئەنارشیستەكان
و نزیك لە ئەنارشیستەكان -كە بە هۆی خودكارییەوە
( )Automatismپێویستیی بۆ بوونی پارتێكی شۆڕشگێڕ نییە.
لە دۆخێكی شۆڕشگێڕانەدا زۆرێك لە كرێكاران ئایدیاكانیان
بە خێراییەكی بەرچاو دەگۆڕێن ،بەاڵم گشت ئایدیاكانیان بە
جارێك ناگۆڕێن .لە نێو هەموو مانگرتنێك ،خۆپیشاندانێك،
هەموو راپەڕینێكی چەكدارییدا ،هەمیشە مشتومڕی
بەردەوام هەیە .بەشێكی كەم لە كرێكاران بڕوایانوایە ئەوەی
پێیهەڵدەسنت پێشەكییەكە بۆ كۆنرتۆڵكردنی دەسەاڵتی
كۆمەڵگە لە الیەن چینی كرێكارانەوە .ئەوانی دیكە دوودڵن
و دژی ئەنجامدانی هەر كردەوەیەكن ،چونكە دەبێتەهۆی
شێواندنی «سیستمی رسوشتیی شتەكان» .لەو نێوەندەشدا
جەماوەری كرێكاریی هەن ،كە جارێك تێزەكانی گروپێك
رایاندەكێشێت بۆالی خۆی ،جارێكی دی تێزی گروپێكی دیكە.
لەسەر تایەكی تەرازووەكە ،چینی فەرمانڕەوا بە تەواوی
قورسایی ماكینەی پڕوپاگەندەی میدیاییەوە لە كاردایە بۆ
ئیدانەكردنی كردەوەی كرێكاران ،هەروەها هێزەكانیشی لە
كاردایە بۆ شكاندنی مانگرتنەكان ،هەر لە پۆلیس و سوپاوە بۆ
رێكخراوە راستڕەوەكان.
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لەسەر تای كرێكارانیش ،پێویستە رێكخراوێك بوونی
هەبێت ،لەو سۆسیالستانە پێكهاتبێت كە وانەكانی خەباتی
چینایەتی رابردوویان تەواوكردبێت ،هەروەها بتوانن تێز
و ئایدیاكان لە بارەی سۆسیالیزم بخەنە سەر تەرازووەكە.
پێویستە رێكخراوێك هەبێت كە بتوانێت تێگەیشتنی
خەمڵیوی كرێكاران لە خەباتێكدا كۆبكاتەوە ،هەتاوەكو
بتوانن پێكەوە كاربكەن بۆ گۆڕینی كۆمەڵگە.
ئەم پارتە سۆسیالیستییە شۆڕشگێڕە پێویستە پێش
دەستپێكردنی خەبات هەبێت ،رێكخراوێكی لەوجۆرە بە
خودكاریی لە دایك نابێت ،بەڵكو لە میانەی كارلێكی بەردەوامی
ئایدیا سۆسیالیستییەكان و ئەزموونی خەباتی چینایەتییەوە
بونیاد دەنرێت ،لە بەرئەوەی بە تەنها ناسینی كۆمەڵگە بەس
نییە ،بەڵكو جێبەجێكردنی ئەم ئایدیایانە لە خەباتی چینایەتی
رۆژانەدا (وەك مانگرتنەكان ،خۆپیشاندانەكان ،كەمپینەكان)
گرنگن ،ئیدی لێرەوە كرێكاران دەتوانن درك بە هێز و توانای
خۆیان بكەن بۆ گۆڕینی شتەكان و متامنە بە دەستدەهێنن
بۆ ئەنجامدانی.
لە خاڵێكی دیاریكراودا دەكرێت هاتنەناوەوەی پارتی
سۆسیالیستی یەكالكەرەوە بێت .دەكرێت تای تەرازووەكە
بخرێت بە الی گۆڕانكاریدا ،بە الی گواستنەوەیەكی
شۆرشگێرانەی دەسەاڵت بە ئاڕاستەی كرێكاران ،بەالی
كۆمەڵگەی سۆسیالیستیدا.
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كام جۆرە پارت (حزب)؟

پێویستە پارتی سۆسیالستی شۆڕشگێڕ دیموكراسی بێت.
بۆ بەجێهێنانی رۆڵەكەی ،پێویستە پارتێك بێت بەردەوام
پەیوەستبێت بە خەباتی چینایەتییەوە ،ئەمەش بەو مانایەی
كە لەگەڵ ئەندام و الیەنگرەكانی لە شوێنی كارەكانیان
كاتێك ئەم خەباتەی تێدا بەڕێوەدەچێت ،ئامادەیی هەبێت.
هەروەها دەبێت دیموكراسیی بێت ،چونكە پێویستە لەسەر
سەركردایەتییەكەی هەمیشە رەنگدانەوەی ئەزموونی بە
كۆمەڵی خەبات بێت .لە هەمان كاتدا ئەم دیموكراسییە تەنها
بریتیی نییە لە سیستەمێك بۆ پڕۆسەی هەڵبژاردن ،بەڵكو
بریتییە لە دیبەیتی بەردەوامی ناو پارتەكە -واتە كارلێكی
بەردەوامی ئەو ئایدیا سۆسیالیستیانەی پارتەكەی لەسەر
راوەستاوە ،لەگەڵ ئەزموونی خەباتی چینایەتیدا.
بەاڵم پارتی سۆسیالستی شۆڕشگێڕ پێویستە سێنرتاڵ
(مركزی) بێت .لە بەرئەوەی پارتێكی ئەكتیڤە و تەنها
تاقمێك نین بۆ قسەكردن .پێویستە بە شێوەیەكی بە كۆمەڵ
توانای دەستێوەردانی هەبێت لە خەباتی چینایەتیدا،
وەاڵمدەرەوەیەكی خێرای رووداوەكان بێت ،لە بەرئەوە
پێویستە خاوەن سەركردایەتییەك بێت كە توانای بڕیاردانی
رۆژانەی هەبێت بە ناوی پارتەكەوە.
ئەگەر بۆ منوونە حكومەت فەرمانیكرد بە دەستگیركردنی
مانگرتووەكان ،ئەوا پێویستە لەسەر حزب بە شێوەیەكی
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راستەوخۆ بكەوێتەخۆ ،بە بێ پێویستی گەڕانەوە بۆ
ئەنجامدانی كۆنفرانس و كۆبوونەوە بۆ گرتنەبەری بڕیارەكان
بە شیوەیەكی دیموكراسی ،بەڵكو دەبێت بە شێوەیەكی
سەنرتاڵ بڕیارەكان وەربگیرێن و لەسەر ئەو بنەمایە
بجوڵێنەوە .دیموكراسی پاش ئەوە دێت ،كاتێك حزب
گفتوگۆی ئەوەدەكات كە بڕیارەكە راستبووە یان نا ،هەروەها
دەكرێت سەركردایەتیی حزب بگۆڕدرێت ئەگەر خۆگونجێن و
وەاڵمدەرەوەی پێداویستییەكانی كرێكاران نەبوو.
پێویستە پارتی سۆسیالیستی شۆڕشگێڕ پارێزگاری لە
بااڵنسێكی ورد بكات لە نێوان دیموكراسیی و سەنرتاڵیزم
دا ،جەوهەری بابەتەكەش ئەوەیە كە بوونی حزبەكە لە
پێناو خودی خۆیدا نییە ،بەڵكو ئامڕازێكە بۆ بەدیهێنانی
گۆڕانكاریی شۆرشگێڕانە بەرەو سۆسیالیزم ،ئەمەش تەنها لە
میانەی خەباتی چینایەتییەوە بەدیدێت.
هەروەها پێویستە لەسەر حزب كە هەمیشە دۆخی
خۆی لەگەڵ تێكۆشاندا بگونجێنێت .كاتێك ئاستی تێكۆشان
نزمە و ژمارەی ئەو كرێكارانەی باوەڕیان بە توانای گۆڕانی
شۆرشگێرانە هەیە كەمن ،ئەوا حزبیش بچوك دەبێت و
پێویستە ئەمە قبوڵ بكات ،بێامنا دەبێت ئەگەر لە پێناو
زیادكردنی ئەندامەكانیدا ئایدیا سیاسییەكانی كاڵبكاتەوە،
بەاڵم كاتێك ئاستی تێكۆشان بەرزدەبێتەوە ،ژمارەیەكی
زۆر لەو كرێكارانە بە خێرایی بیركردنەوەكانیان دەگۆڕێت،
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كاتێك كە تواناكانی خۆیان لە ئەنجامدانی گۆڕاندا لە رێگەی
تێكۆشانی ئایدیاكانیانەوە بۆ دەردەكەوێت ،لەم دۆخەدا
پێویستە لەسەر حزب كە دەروازەكانی وااڵبكات ،ئەگەرنا
دەكەوێتە پەراوێزەوە.
نابێت حزب خۆی بكاتە جێگرەوەی چینی كاركەر،
بەڵكو پێویستە بەشێك بێت لە خەباتی چینایەتی ،هەمیشە
لە هەوڵدابێت بۆ یەكخستنی زۆرترین كرێكاری هۆشیار بە
مەبەستی دروستكردنی سەركردایەتییەك لە تێكۆشاندا .نابێت
حزب بڕیارەكانی بەسەر كرێكاراندا بسەپێنێت ،یاخود خۆی
وەك سەركردەیان پیشانبدات ،بەڵكو پێویستە ئەم پۆستە
بقۆزێتەوە و راستی و دروستی ئایدیا سۆسیالیستییەكان
بسەملێنێت لە پراكتیزەكردن و بەشدار بوون لە گشت
جواڵنەوەكان هەر لە مانگرتنێكی بچوكەوە بۆ خودی شۆڕش.
هەندێك كەس وەك مژدەبەخشی سۆسیالیزم لە پارتی
سۆسیالیستی شۆڕشگێر دەڕوانێت ،ئەمە بیركردنەوەیەكی
تەواو هەڵەیە ،سۆسیالیزم نایەتەبوون تا ئەودەمەی چینی
كاركەر خۆی دەستدەگرێت بەسەر ئامرازەكانی بەرهەمهێنای
ساماندا و بەكاریدەهێنێت بۆ گۆڕینی كۆمەڵگە.
ناتوانیت دوورگەیەك لە سۆسیالیزم لە دەریای
سەرمایەداریدا بونیادبنێیت ،هەوڵی گروپگەلی بچوك بۆ
خۆدابڕین و ژیان لەسەر ئەو دورگەیە لەسەر بنەمای ئایدیا
سۆسیالیستییەكان ،هەمیشە بە شكستێكی خەفەتبارانە
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كۆتاییان دێت ،لە الیەكەوە فشارە ئابوری و ئایدۆلۆژییەكان
دەمێننەوە ،لە الیەكی دیكەشەوە كاتێك ئەوانە خۆیان لە
سەرمایەداری دادەبڕن ،ئەوا خۆیان لەو تاكە هێزە دادەبڕن
كە دەتوانێت سۆسیالیزم بەدیبهێنێت ،كە بریتییە لە چینی
كاركەر.
بێگومان سۆسیالیستەكان هەموو رۆژێك دژی كاریگەرییە
خراپەكانی سەرمایەداری  ،دژی راسیزم ،چەوساندنەوەی
ئافرەت ،ئیستغاللكردن ،هەموو چەشنەكانی دڕندەیی و
بەربەریزم تێدەكۆشن ،ئەم رووبەڕوبوونەوەیە تەنها بە
وەرگرتنی هێزی چینی كاركەر وەك بناغە بۆ تێكۆشانەكەمان،
دەكرێت.
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بەشی 11
ئیمپریالیزم و ڕزگاریی نەتەوەیی
بە درێژایی مێژووی سەرمایەداری ،چینی فەرمانڕەوا
هەمیشە بە دوای سەرچاوەیەكی زیاتری ساماندا گەڕاوە:
دەستبەسەراگرتنی ئەو سامانەی دەوڵەتانی دیكە
بەرهەمیانهێناوە.
گەشەكردنی فۆڕمە سەرەتاییەكانی سەرمایەداری
لە كۆتایی سەدەكانی ناوەڕاستدا ،هاوكاتبوو لەگەڵ
دەستبەسەرداگرتنی ئیمپراتۆرییە داگیركراوە گەورەكانی
(ئیسپانیا ،پورتوگال ،هۆڵەندا ،فەرەنسا و بێگومان بەریتانیاش)
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لە الیەن واڵتە خۆرئاواییەكانەوە .1لەوكاتەدا ئاڕاستەی سامان
بۆ نێو دەستی چینە فەرمانڕەواكانی ئەوروپای خۆرئاوا بوو،
بەاڵم ئەو كۆمەڵگەیانەی ئێستا بە «جیهانی سێ» ناودەبرێن،
واتە واڵتانی (ئەفریقیا ،ئاسیا ،ئەمریكای باشور) ،بە تەواوی
وێرانكران.
بەمشێوەیە« ،دۆزینەوەی» ئەمەریكا لە الیەن
ئەوروپیەكانەوە لە سەدەی 16دا ،بوەهۆی هەڵقوڵینێكی
فراوانی ئاڵتون بۆ ئەوروپا ،بەاڵم دیوی دووەمی ئەم دراوە
خۆی لە وێرانكردنی چەند كۆمەڵگەیەك و بە كۆیلەكردنی
چەند كۆمەڵگەیەكی دیكەدا دەبینێتەوە.
بۆ منوونە لە هایتی ،كە كۆڵۆمبۆس یەكەم نشینگەی
لێدروستكرد ،ئەو «هندییە هارۆكیی»انەی بە درێژایی دوو
نەوەی مرۆیی لە نیشتیامنی خۆیاندا دەژیان ،دوو ملیۆن
كەسیان لێ لە ناوبرا .لە مەكسیك ،ژمارەی دانیشتوانە
هندییەكان لە ( 20ملیۆن كەس)ەوە لەساڵی  ،1520دابەزی
بۆ ( 2ملیۆن) لەساڵی .1607
بەاڵم ئەو دانیشتوانە هندیانەی لە دورگە هیندییەكانی
خۆرئاوا و دورگەكانی دیكەی كیشوەرەكە دەژیان ،هەموویان
گۆڕدرانەوە بەو كۆیالنەی لە ئەفەریقیاوە بە دیلگیرابوون
و لە رێگەی زەریای ئەتاڵنتیكەوە لە بارودۆخێكی نالەباردا
گواسرتابوونەوە.
ئەو كۆیالنەی لە زەریای ئەتاڵنتیكەوە پەڕینەوە و بە
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زیندوویی مانەوە بە ( 15ملیۆن) دەخەمڵێرنێن ،بەاڵم لە
میانەی ئەو گەشتەدا ( 9ملیۆن) لە كۆیلەكان مردن .نیوەی
كۆیلەكان بە كەشتییە بەریتانییەكان گواسرتانەوە ،ئەمەش بە
یەكێك لە هۆكارەكانی یەكەمبوونی سەرمایەداریی بەریتانیی
لە فراوانكردنی پیشەسازیدا دادەنرێت.
ئەو سامانەی لە بازرگانیی كۆیلەوە بە دەستدەهات،
دەبووە هۆكارێك بۆ پارەداركردنی پیشەسازی .وەك گوتەیەكی
كۆن هەیە دەڵێت «دیوارەكانی شاری بریستۆڵ بە خوێنی
زنجییەكان دروستكراون» ،ئەم گوتەیە بەسەر بەندەرەكانی
دیكەی ئینگلتەراشدا جێبەجێدەبێت .هەروەك كارڵ ماركس
دەڵێت« :كۆیالیەتی شاراوەی كرێكارانی كرێ لە ئەوروپا،
وەك رێسایەك پێویستیی بە كۆیالیەتییەكی تەواو پوخت و
سادە هەیە لە جیهانێكی نوێدا».
بازرگانیی كۆیلە بە شێوەیەكی تەواو فەرهودیانە بوو،
هەروەك داگیركردنی هیندستان لە الیەن بەریتانیاوە .ئەودەم
(بەنگال) گەلێك پێشكەوتووبوو پێشئەوەی میوانە ئینگلیزە
سەرەتاییەكان لە شكۆی شارستانیەتەكە كەمبكەنەوە ،بەاڵم
ئەم سامانە زۆر لە بەنگال نەمایەوە؛ وەك بارۆن (ماكوالی)2
لە بیۆگرافیای خۆیدا دەربارەی داگیركردنی (كالیڤ) دەڵێت:
«لە زۆریی ژمارەی دانیشتوان رزگارمان بوو ،بە
پێشكەشكردنیان وەك نێچیرێك .بەمشێوەیە سامانێكی زۆر لە
(كاڵكا) كەڵەكەكرا ،لە كاتێكدا  30ملیۆن كەس لە هەژارییەكی
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بێكۆتادا دەژیان .لە مێژبوو راهاتبوون بە ژیان لە ژێر سایەی
ستەمكارییدا ،بەاڵم هەرگیز ستەمكاریی لەم جۆرە نا».
لێرە بە دواوە ،ئیدی بەنگال بە سامانەكەیدا
نەدەنارسایەوە ،بەڵكو بە هەژارییە كوشندەكەیدا
دەنارسایەوە ،كە هەر چەند ساڵ جارێك قاتوقڕیی ملیۆنان
كەسی بەرەو مردن دەبرد ،ئەمە هەژارییەكە تا ئێستاش
بەردەوامە .لە هەمان كاتدا لە شەستەكانی سەدەی 17دا،
لەودەمەی كۆی وەبەرهێنانی سەرمایە لە ئینگلتەرا لە 7-6
ملیۆن پاوەند زیاتری تێنەپەڕاندبوو ،سەرانەی سااڵنەی
ئینگلتەرا لە هندستان دەگەیشتە 2ملیۆن پاوەند.
هەمان ئەم قۆناغانە كۆنرتین كۆلۆنیالی ئینگلیزیشی
گرتۆتەوە ،كە ئەویش (ئیرلەندا)یە .لە كاتی ئەو برسێتییە
گەورەیەی لە كۆتایی چلەكانی سەدەی 18دا روویدا ،بە هۆی لە
برسا مردن و كۆچكردن ژمارەی دانیشتوانی ئیرلەندا بۆ نیوهێندە
كەمبووەوە ،ئا لەم كاتەدا بڕە گەمنێك وەك كرێ دەنێردرا بۆ خاوەن
زەوییە ئینگلیزەكان ،كە ئەو بڕە زۆر زیاتربوو لە بڕی پێویست بۆ
تێركردنی ئەو هاواڵتیانەی لە ئینگلتەرا لە برسا دەمردن.
ئەمڕۆش وا راهاتووین جیهان دابەشبكەین بۆ دەوڵەتانی
«پێشكەوتوو» و دەوڵەتانی «دواكەوتوو» .بەرهەستی زاڵ
ئەوەیە كە دەوڵەتە «دواكەوتووەكان» سەدان ساڵە بە
هەمان ئاڕاستەی دەوڵەتە پێشكەوتووەكان دەڕۆن ،بەاڵم بە
خێراییەكی كەم.
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بەاڵم لە راستیدا دەكرێت یەكێك لە هۆكارەكانی
«پێشكەوتنی» دەوڵەتە رۆژئاواییەكان بریتیبێت لە وەی كە
دەوڵەتانی دیكە سامانەكانیان تااڵنكراوە و بەمەش پاڵیان
پێوەنراوە بەرەو دواكەوتوویی .زۆرێك لە دەوڵەتانی جیهان
ئێستا زۆر هەژارترن لە  300ساڵ پێش ئێستا.
وەك مایكڵ بارات براون ئاماژەیپێدەدات:
«تێكڕای سامانی تاك لە دەوڵەتە دواكەوتووەكانی ئێستادا
هەر تەنها لە هندستان نا ،بەڵكو لە چین و ئەمەریكایالتین و ئەفەریقیاش -زۆر زیاترە لە ئەوروپای سەدەی ،17
دابەزینی سامان لەم واڵتانەدا ،هاوكاتبوو لەگەڵ گەشەكردنی
سامان لە ئەوروپای خۆرئاوادا.»3
هەبوونی ئیپراتۆریەتێكی لەو چەشنە لە الیەن بەریتانیاوە،
زامنی گەشەكردنی ئەو واڵتە بوو هەتاوەكو دواتر بووە هێزی
یەكەمی پیشەسازی لە جیهاندا .بەریتانیا لە دۆخێكدا بوو
دەیتوانی لە سێیەكی جیهان كە لە ژێردەستی دابوو ،رێگری
بكات لە دەستێوەردانی دەوڵەتانی سەرمایەداریی دیكە لە
كەرەستەی خاو و بازاڕ و ناوچە پڕقازانجەكانی وەبەرهێنان،
بەاڵم بە گەشەكردنی هێزی پیشەسازیی دیكە ،وەك ئەڵامنیا،
ژاپۆن و ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،ئەم دەوڵەتانەش
خواستی ئەوەیان هەبوو هەمان خێروبێر بە دەستبهێنن.
لە بەرئەوە هەستان بە دروستكردنی ئیمپراتۆریەتی
ركابەر ،یاخود دەتوانین ناویبنێین «ناوچەی هەژموون و
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قەڵەمڕەویی» .هەروەها بە هۆی توشبوونی قەیرانی ئابوری،
هەریەك لەم هێزە سەرمایەدارییە سەرەكیانە هەوڵیاندەدا
كێشەكانیان لە رێگەی دەستربدن بۆ ناوچەی قەڵەمڕەویی
ركابەرەكانیان چارەسەربكەن .لە كۆتایدا ئیمپریالیزم بووە
هۆی هەڵگیرسانی جەنگی جیهانی.
ئەمەش الی خۆیەوە بووە هۆی گۆڕانكارییەكی گەورە
لە نێو سیستەمی ناوخۆیی سەرمایەداریدا ،هەربۆیە ئامڕازی
هەڵگیرساندنی جەنگ ،كە بریتیبوو لە دەوڵەت ،گرنگی
زیاتری پەیداكرد .ئیدی دەوڵەت زۆر لە جاران زیاتر هەوڵی
نزیكبوونەوەو كاركردنی دەدا لەگەڵ كۆمپانیا زەبەالحەكان
بۆ دووبارە رێكخستنەوەی پیشەسازی ،بە ئامانجی كێبڕكێی
دەرەكی و جەنگ .بە واتایەكی دی ،ئیدی سەرمایەداری بووە
سەرمایەداریی مۆنۆپۆلكردنی دەوڵەت.
گەشەسەندنی ئیمپریالیزم بەو مانایە دێت كە
سەرمایەدارەكان هەر بە تەنها چینی كاركەری واڵتەكەی
خۆیان ناچەوسێننەوە ،بەڵكو هەڵدەسنت بە كۆنرتۆڵكردنێكی
روون و ئاشكرای فیزیكیی دەوڵەتانی دیكە و چەوساندنەوەی
دانیشتوانەكەی .سەبارەت بە زۆرینەی چینە چەوساوەكانی
دەوڵەتانی ژێردەستی كۆڵۆنیالیزم ،لە الیەك لە الیەن
كۆلۆنیالیستە بێگانەكانەوە دەچەوسێرنێنەوە ،لە الیەكی
دیكەش لە الیەن چینە فەرمانڕەواكەی خۆیانەوە ،واتە
دووجار دەچەوسێرنانەوە.
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هەروەها بەشێك لە چینی فەرمانڕەوای دەوڵەتە
كۆلۆنیالەكان گرفتاربوون ،هەستیان بەوەكرد كە چەندین
هەلی چەوساندنەوەی دانیشتوانە ناوخۆییەكانیان هەیە،
بەاڵم لە الیەن ئیمپریالیزمەوە لە دەستیان دەرهێرناوە .بە
هەمانشێوە چینی ناوەندی دەوڵەتە كۆڵۆنیالیستەكانیش
گرفتاربوون ،خواستی فراوانبوونێكی خێرای پیشەسازییان
هەبوو ،كە لە ناوخۆدا بەڕێوەبربێت و خزمەتێكیان
پێبگەیەنێت بە مەبەستی رەخساندنی هەلی نوێ بۆ داهاتوو.
 60ساڵی رابردوو رابونێكی سەرجەم ئەم چینە
جیاجیایانەی بە خۆوەبینی ،هەم لەدەوڵەتە داگیركەرەكان
و هەم لە پێشرت داگیركراوەكان ،دژ بە كاریگەرییەكانی
ئیمپریالیزم .هەندێك لەو بزوتنەوانەی هەوڵی یەكخستنی
سەرجەم خەڵكیان دەدا دژ بە دەسەاڵتی ئیمپریالیستە
بێگانەكان گەشەیانكرد و فراوانبوون ،داواكارییەكانیان ئەم
خااڵنەی لە خۆدەگرت:
«دەركردنی هێزە داگیركەرە بێگانە ئیمپریالیستییەكان».
«یەكخستنی واڵت لەژێر یەك ئااڵی حكومەتێكی
نیشتیامنییدا ،ئەمەش بۆ قوتاربوون لە دابەشكردنی واڵت لە
نێوان هێزە ئیمپریالیستییەكاندا».
«دووبارە گەڕاندنەوەی پایەی زمانی رەسەن لە ژیانی
رۆژانە ،ئەمەش بۆ رووبەڕوبوونەوەی ئەو زمانانەی فەرمانڕەوا
بێگانەكان سەپاندبوویان».
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«بە كارهێنانی ئەو سامانەی واڵت بەرهەمیدەهێنێت بۆ
فراوانكردنی پیشەسازیی ناوخۆیی ،لە پێناو (پێشخسنت) و
(نوێكردنەوە)ی واڵت».
ئەمانە داواكاریی بزوتنەوە شۆڕشگێڕییە یەك لە
دوای یەكەكان بوو ،لە واڵتانی (چین ،1927-1923 ،1912
( ،)1948-1245ئێران -1941 ،1921-1917 ،1912-1905
( ،)1953توركیا لە دوای جەنگی جیهانی یەكەم)( ،دوورگە
هندییەكانی خۆرئاوا لە  1920بە دواوە)( ،هندستان -1920
( ،)1948ئەفەریقیا لە دوای ساڵی ( ،)1945ڤێتنام تاوەكو
شكستهێنانی ئەمەریكییەكان لەساڵی  ،)1975تا ئێستاش لە
باشوری ئەفەریقیا.
زۆربەی كات ،ئەم بزوتنەوانە لە الیەن بەشێك لە چینی
بااڵ و ناوەندی ناوخۆییەوە سەركردایەتی دەكران .ئەمەش
بەو مانایە دێت چینی فەرمانڕەوای دەوڵەتە پێشكەوتووەكان
[داگیركەرەكان] رووبەڕوی نەیارێكی دیكەش دەبنەوە،
هاوشانی نەیارە ناوخۆییەكە ،كە بریتییە لە چینی كاركەری
واڵتەكەیان .دەوڵەتە سەرمایەدارە ئیمپریالیستییەكان لەالیەك
رووبەڕوی بەرهەڵستیی بزوتنەوەی نیشتیامنیی واڵتانەی
«جیهانی سێیەم» دەبوونەوە ،لە الیەكی دیكەش توشی
رووبەڕوبوونەوەی چینی كرێكارانی ناوخۆی واڵتەكەشیان
دەبوونەوە و ئەو چینەش دەكەوتە جوڵە.
ئەمە گرنگییەكی گەورەی هەبوو سەبارەت بە بزوتنەوەی
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چینی كاركەر لە دەوڵەتە پێشكەوتووەكان ،چونكە بەو مانایە
دێت كە لە خەباتیان دژ بە سەرمایەداریی هاوپەیامنێكیان
هەیە :بزوتنەوەی رزگاریی «جیهانی سێیەم» .بەمجۆرە ،بۆ
منوونە كرێكارێكی كۆمپانیای ()Shellی بەریتانی ئەمڕۆ
خاوەن هاوپەیامنێكە لە بزوتنەوەی رزگاریی ئەفەریقیای
باشور ،كە تێدەكۆشن بۆ بە دەستهێنانی سامانەكانیان كە لە
ژێردەستی كۆمپانیاكەیە لە واڵتەكەیان .ئەگەر (كۆمپانیای
شێڵ) بتوانێت بزوتنەوەی رزگاریی «جیهانی سێیەم» بێهیوا
بكات ،ئەوا ئەم كۆمپانیایە هێندەی دی بە هێزدەبێت لە
رووبەڕوبوونەوەی داواكاری كرێكارانی ناوخۆی واڵتەكەی
(بەریتانیا).
ئەمە راستییەكەیە ،تەنانەت ئەگەر بزوتنەوەی رزگاریی
لە واڵتێك لە واڵتەكانی جیهانی سێیەمدا ،سەركردایەتییەكی
سۆسیالیستیشی نەبێت ،بەاڵم دواتر هەر دروستدەبێت،
تەنانەت ئەگەر ئەو سەركردایەتییە ناسۆسیالیستییە
بخوازێت فەرمانڕەوا بێگانەكە بگۆڕێت بە فەرمانڕەوایەكی
سەرمایەداری ناوخۆ ،یاخود چینی سەرمایەداری دەوڵەتیی.
ئەو دەوڵەتە ئیمپریالیستییەی هەوڵدەدات ئەم بزوتنەوە
رزگارییە لە ناوبەرێت ،هەمان ئەو دەوڵەتە ئیمپریالیستییەیە
كە لە خۆرئاوا دوژمنی گەورەی كرێكارانە .لە بەرئەمە
ماركس جەختدەكاتەوە« :هەر نەتەوەیەك ئەوانی دیكە
بچەوسێنێتەوە ،خودی خۆی ناتوانێت ئازاد بێت» .هەر
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لە بەرئەمە لینین بابەتێك دەخاتە روو ،ئەویش بریتییە لە
هاوپەیامنێتیی نێوان كرێكارانی دەوڵەتە پێشكەوتووەكان
لەگەڵ گەالنی چەوساوەی جیهانی سێیەم ،تەنانەت ئەگەر
سەركردایەتییەكی ناسۆسیالیستیشی هەبێت.
ئەمە بەو مانایە نایەت كە سۆسیالیستەكان رەزامەندن
بەو رێگەیەی ناسۆسیالیستەكان (غیر االشرتاكیین) لە دەوڵەتە
چەوساوەكەدا خەباتی رزگاریی نەتەوەیی پێ بەڕێوەدەبەن
(زیاتر لە رەزامەندیامن لەگەڵ ئەو رێگەیەی سەركردەیەكی
سەندیكایی مانگرتنێكی پێ بەڕێوەدەبات) ،بەاڵم دەبێت پێش
هەر شتێكی دیكە ئەوە روونبكەینەوە كە ئێمە پشتگیری لەو
خەباتە دەكەین ،ئەگەر نا هەموویان دەبنە الیەنگری چینە
فارمانڕەواكەی ئێمە [«ئێمە» مەبەست لە دەوڵەتە ئەوروپیی
و خۆرئاواییەكانە كە واڵتی جیهانی سێ داگیردەكەن] دژ بە
گەلە ستەملێكراوەكان.
پێویستە بێ هیچ مەرجێك پشتگیریی خەباتی رزگاری
بكەین ،پێش ئەوەی ماف بەخۆمان بدەین رەخنە لەو میتۆدە
بگرین كە خەباتەكەی پێ بەڕێوەدەچێت.
لەگەڵ ئەمەشدا سۆسیالیستە شۆرشگێڕەكان لە
دەوڵەتێكدا كە ئیمپریالیزم وێرانیكردووە ،ناكرێت لێگەڕێن
دۆخەكە بەوجۆرە دژیانبێت ،بەڵكو پێویستە رۆژ لە دوای
رۆژ لەگەڵ تاكەكانی دیكەدا تێبكۆشن دەربارەی بەرپاكردنی
خەبات لە پێناو رزگاریی نیشتامنیدا.
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دەربارەی ئەم پرسە ،گرگرتین خاڵەكانی پەیوەست
پێوەی لە تیۆریی شۆڕشی بەردەوامی ترۆتسكیدا ئاماژەی
پێكراوە .دەستپێكی تێزەكەی ترۆتسكی لە درككردنیەتی
بەوەی بزوتنەوەكانی دژی چەوساندنەوە بە زۆری ئەو
تاكانە رێكیدەخەن كە خاوەن باكگراوندێكی چینی ناوەند و
تەنانەت چینی سەرەوەشن.
سۆسیالیستەكان پشتگیریی ئەم جۆرە بزوتنەوانە دەكەن،
لە بەرئەوەی ئامانجەكەیان بریتییە لە البردنی یەكێك لەو
كێامسییانەی سەرشانی زۆرینەی چین و گروپە چەوساوەكانی
كۆمەڵگەی قورسكردووە ،بەاڵم پێویستە لەسەرمان بزانین كە
نەوەی چینەكانی ناوەند و سەرەوە ئەوانەن كە ناتوانن بەردەوام
بن لە سەركردایەتی ئەم جۆرە خەباتانە ،چونكە ترسیان هەیە
لە دەستپێكردنێكی راستەقینەی خەباتی جەماوەریی .لە حاڵەتی
ئەمجۆرە ملمالنێیانەدا ،نابێت بە تەنها لەو ستەمكارییە بڕوانرێت
كە لە دەرەوە هێرش دەهێنێت ،دەبێت لە توانای ئەم چینە
بڕوانرێت بۆ خۆگونجاند و ژیان هاوشان لەگەڵ ستەمكارییە
دەرەكییەكە بۆ چەوساندنەوەی چینە چەوساوەكان.
لە ساتێكی دیاریكراودا دەیانبینیت رادەكەن لەو تێكۆشانەی
كە خودی خۆیان دەستیانپێكردووە ،بەڵكو یەكدەگرن -ئەگەر
پێویستی كرد -لەگەڵ ستەمكاری بێگانەدا بۆ شكستهێنان بەم
تێكۆشانە .ئا لەم كاتەدا ،ئەگەر هێزەكانی چینی كاركەری
سۆسیالیستی سەركردایەتی رزگاریی نیشتیامنیی وەرنەگرن ،ئەوا
تێكۆشانەكە توشی شكست دەبێت.
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ترۆتسكی ئاماژەی بە دوایین خاڵ كردووە ،كە بریتییە
لەو راستییەی چینی كاركەر لە زۆرینەی دەوڵەتەكانی جیهانی
سێیەمدا تەنها كەمینەیەكی دانیشتوانن ،زۆرجار كەمینەیەكی
بچوكیشن ،بەاڵم سەرەڕای ئەوە ،بە مانایەك لە ماناكان
چینێكی گەورەن (بۆ منوونە ئەو كەمینەیەی چینی كاركەر لە
دەوڵەتانی وەك چین و هندستاندا هێزێكن خۆیان لە ملیۆنان
كەسدا دەبیننەوە) ،زۆرجار هەر ئەو چینەیە پشكی شێری
سامانی نەتەوەیی بەرهەمدەهێنن بەراورد بە قەبارەیان.
هەروەك بە ژمارەیەكی زۆر لە هەندێك شاردا بوونیان هەیە،
كە ئەو شارانە بە كلیلی دەسەاڵتی واڵت دادەنرێن.
لە بەرئەوە لە ساتی ناسەقامگیریی شۆڕشگێڕیدا،
چینی كاركەر دەتوانێت سەركردایەتی سەجەم چینە
چەوساوەكانی دیكە بكات و كۆنرتۆڵی سەرجەم كاروبارەكانی
واڵت وەربگرێت .شۆڕش دەكرێت «بەردەوام» بێت،
بە خواستەكانی رزگاریی نیشتیامنیی دەستپێبكات و بە
خواستی سۆسیالیزم كۆتایپێبێت ،بەاڵم ئەمە تەنها لە كاتێكدا
روودەدات كە هەر لە سەرەتاوە سۆسیالیستەكان لە دەوڵەتە
ستەملێكراوەكاندا كرێكارانیان لەسەر بنەمایەكی چینایەتی
سەربەخۆ رێكخستبێت ،هاوكات بە شێوەیەكی گشتی
پشتگیریی لە بزوتنەوەی رزگاری نیشتیامنیی بكەن ،بەاڵم
پێویستە لەسەریان هەمیشە ئاگاداربن لە متامنەكردن بەو
سەركردانەیان كە لە چینی ناوەند و سەرەوەن.
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پهراوێز:
 .1ئاشکرایە واڵتانی وەک فەڕەنسا و پورتوگال و ئیسپانیا و هۆڵەندا
و بەریتانیا ،لە پێشەنگ و زلهێزەکانی پڕۆسەی دۆزینەوە جوگرافییەکان
و کۆڵۆنیالیزم و داگیرکاریی واڵتان بوون ،ئەوەبوو لەم پڕۆسانەدا چەندین
واڵتیان -بەتایبەت ئەو واڵتەنەی لە ئێستادا بە جیهانی سێیەم ناودەبرێن-
داگیرکرد ،بەاڵم پاش گەشەکردنی سەرمایەداری و شۆڕشی پیشەسازی،
واڵتانی دیکەی خۆرئاوا جارێکی دیکە بە مەبەستی بەدەستهێنانی سامان
و کانزا و کەرەستەی خاو ،پەالماری ئەم واڵتانەیان دایەوە.
 )1859-Thomas Babington Macaulay (1800 .2کە بە
بارۆن ماکوالی نارساوە ،سیاسەمتەدار و نووسەرێکی بەریتانی بوو.
لە نووسینەکانیدا باس لە چۆنیەتی داگیرکردنی واڵتانی ناوەڕاست و
باشووری ئاسیا دەکات لەالیەن بەریتانیاوە ،بە تایبەت هیندستان.
 .3واتە ئەوروپای سەدەی  ١٧زۆر لەم واڵتانەی ئێستا هەژارتربوو کە
بە دواکەوتوو ناودەبرێن ،ئەمەش بەو مانایە دێت کە ئەم دەوڵەتانە بە
هەژاریی و دواکەوتویی دروست نەبوون و ئەوروپاش بە دەوڵەمەندیی
و پێشکەوتویی ،بەڵکو ئیمپریالیزمی ئەوروپی ئەم واڵتانەی تااڵن کردووە
لەسەر حسابی ئەمان خۆی دەوڵەمەند کردووە.
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بەشی 12
ماركسیزم و فیمینیزم
هەمیشە دوو ئاڕاستەی جیاواز هەن دەربارەی ئازادبوونی
ژن« :فیمینیزم» و «سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی» .فیمینیزم
كاریگەرییەكی بااڵدەستی هەیە بەسەر بزوتنەوەكانی
ژنانەوە كە لە سااڵنی شەستەكان و حەفتاكانی سەدەی
بیستەمدا لە دەوڵەتە سەرمایەدارییەكاندا سەریانهەڵداوە.
فیمینیزم لەو بیرۆكەیەوە دەستپێدەكات كە ئەوە پیاوانن
هەمیشە ژنان دەچەوسێننەوە ،بەوپێیەی شتێك لە بونیادی
بایۆلۆژی و سایكۆلۆژیی پیاودا هەیە وادەكات پیاوان وەك
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بوونەوەرێكی نزمرت لە خۆیان مامەڵە لەگەل ژناندا بكەن.
ئەمەش سەردەكێشێت بۆ ئەو ئایدیایە كە ئازادبوون تەنها بە
جیاكردنەوەی ژنان لە پیاوان بەدیدێت ،جا بە جیاكردنەوەی
تەواوی ئەو فیمینیستانە بێت كە بە دوای «شێوازی ژیانی
ئازادانەدا» دەگەڕێن ،یاخود بە جیاكردنەوەی بەشەكی
(جزيئ) ،وەك لیژنەكانی ژنان و كۆبونەوەی هەڵبژاردنی
پاڵێوراوان و ئەو رووداوانەی تەنها تایبەتن بە ژنان.
زۆرێك لەو ژنانەی پشتگیریی لەم جیاكردنەوە بەشەكییە
دەكەن ،خۆیان بە «سۆسیالیست فیمینیست» دەناسێنن،
بەاڵم لەم سااڵنەی دواییدا ،لە ناو بزوتنەوەی ژناندا ئایدیای
«رادیكاڵ فیمینیست» لە نێو الیەنگرانی جیاكردنەوەی
تەواوەتیدا سەریهەڵدا .ئایدیای جیاكردنەوەی تەواوەتی
وردە وردە لە باڵێكی تاڕادەیەك رادیكاڵەوە بوو بە داواكەری
خزمەتگوزاریی كۆمەاڵیەتیی لە چەشنی هەبوونی پەناگە و
شێڵتەر بۆ ژنان.
ئەم شكستە ژنانێكی زیاتری بەرەو ئاڕاستەیەكی دیكە
برد؛ بەرەو پارتی كرێكاران .ئەمانە لەو باوەڕەدا بوون كە
دانانی ژنی شیاو لە شوێنی شیاو -وەك ئەندام پەرلەمان،
بەرپرسی سەندیكا ،راوێژكاری ناوخۆیی -تاڕادەیەك یارمەتی
گشت ژنان دەدات بۆ بەدەستهێنانی یەكسانی.
بەاڵم نەریتی سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕی لە كۆمەڵە
ئایدیایەكی تەواو جیاوازەوە دەستپێدەكات .ماركس و
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ئەنگڵس ،لە ساڵی  1848ئەو خاڵە دەخەنەڕوو ،سەرەتا
دەبێت ئەوە بزانین كە چەوساندنەوەی ژن لە بیركردنەوەی
ناو مێشكی پیاوانەوە سەریهەڵنەداوە ،بەڵكو سەرهەڵدانی
دەگەڕێتەوە بۆ گەشەسەندنی خاوەندارێتیی تایبەت و لە
گەڵیشیدا دەركەوتی كۆمەڵگەی دامەزراو لەسەر چینایەتی.
الی ماركس و ئەنگڵس ،خەبات بۆ ئازادكردنی ژن ،جیاكراوە
نییە لە خەبات بۆ كۆتایهێنان بە كۆی كۆمەڵگەی چینایەتی
واتە خەبات لەپێناو سۆسیالیزمدا.هەروەها ماركس و ئەنگڵس ئاماژەیان بەوە داوە كە
گەشەسەندنی سەرمایەداری لەسەر بنەمای سیستەمی كارگە،
گۆڕانكاریی گەورەی لە ژیانی مرۆڤدا بە دوایخۆیدا هێناوە،
بە تایبەت لە ژیانی ژناندا .جارێكی دیكە ژنانی گێڕاوەتەوە
بۆ بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتی ،كە لەگەڵ گەشەسەندنی
كۆمەڵگەی چینایەتیدا بەرە بەرە لەو بەرهەمهێنانە
دوورخرابوونەوە.
ئەوە ئەو هێزەی بە ژن بەخشی كە لە ناخیدا شاردرابوەوە
 ،بەاڵم پێشرت هەرگیز سودی لێوەرنەگیرابوو .كاركردنی
ژنان وەك كرێكارێكی رێكخراو بە شێوەیەكی كۆمەڵ،
سەربەخۆییەكی زیاتری پێبەخشین و هێزێكی پێبەخشین بۆ
خەبات لە پێناو مافەكانیاندا .ئەمەش بە تەواوی پێچەوانەیە
لەگەڵ شێوازی ژیانی پێشرتیان ،كاتێك رۆڵی سەرەكییان لە
بەرهەمهێناندا لە ناو خێزاندا بوو ،ئەمەش وەهای كردبوو بە
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تەواوی پشتببەسنت بە سەرۆكی خێزان -واتە مێرد و باوك.
لە مەوە ماركس و ئەنگڵس دەگەنە ئەو ئەنجامگیرییەی
كە بناغەی ماتریالیستیی خێزان ،هەروەها چەوساندنەوەی
ژن ،پێشرت بوونی نەبووە .ئەوەشی رێگربووە لە وەی ژن
سوود لەو دۆخە وەربگرێت ،بریتییە لەو راستییەی كە
خاوەندارێتیی لە دەستی كەمینەیەكدا بووە .لە ئەمڕۆشدا
گرنگرتین هۆكار بۆ مانەوەی ژنان بە چەوساوەیی ،بریتییە
لەو رێگەیەی سەرمایەداریی خۆی پێڕێكخستووە –بە تایبەت
ئەو رێگەیەی كە سەرمایەداریی فۆڕمێكی دیاریكراوی خێزان
بە كاردەهێنێت لە پێناو دڵنیاییدان لە وەی كرێكارەكانی
[ئەو كرێكارانەی لە ژێردەستی خاوەنكار و سەرمایەدارەكاندا
كاردەكەن] منداڵەكانیان گەورەدەكەن بۆئەوەی ببنە نەوەی
داهاتووی كرێكاران .1ئەمە خاڵێكی جیاكەرەوەی گرنگە،
واتە لەو دەمەی سەرمایەداری موچە دەدات بە كرێكاران
هەتاوەكو كاربكەن -هەروەها بە شێوەیەكی زۆرتریش بۆ
ژنان -ئەوا ژنان بێبەرانبەر ژیانی خۆیان تەرخاندەكەن بۆ
دڵنیاكردنەوە لە وەی مێردەكانیان ئامادەن بۆ كاركردن لە
كارگەكاندا و منداڵەكانیشیان لە داهاتوودا هەمان كار دەكەن.
بەاڵم سۆسیالیزم بە پێچەوانەی ئەوەوە ،كاردەكات بۆ
ئەوەی كە كۆی كۆمەڵگە زۆرێك لەو ئیشانە لە خۆبگرێت كە
خێزان پێیهەڵدەستێت و سەرشانی ژنانی قورسكردووە.
بەاڵم ئەمە بەو مانایە نایەت كە ماركس و ئەنگڵس
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و شوێنكەوتووەكانیان دروشمی «نەهێشتنی خێزان»یان
بەرزكردبێتەوە .الیەنگرانی خێزان هەمیشە دەتوانن ئەو ژنانەی
رووبەڕوی زۆرترین چەوساندنەوە بوونەتەوە ئاڕاستەبكەن بۆ
پشتگیریكردن لە خێزان ،ئەوان دروشمی «نەهێشتنی خێزان»
بەوجۆرە دەبینن [یاخود بەوجۆرە پیشانی ژنانی دەدەن] ،كە
رێگەكردنەوەیە هەتاوەكو پیاوەكان دەست لە ژنەكانیان و
بەرپرسیارێتی منداڵەكانیشیان هەڵبگرن.
لە بەرانبەردا ،سۆسیالیستە شۆرشگێڕەكان هەمیشە
هەوڵدەدەن بۆ روونكردنەوەی ئەوەی كە لە كۆمەڵگەی
سۆسیالیستیدا واباشرتە هەرگیز ژنان ناچارنەكرێن بە
ژیانێكی هەژارانە و كوێرەوەریانە ،لە مڕۆماندا خێزان ئەوەی
پێشكەشكردوون.
فیمینیستەكان هەمیشە ئەمجۆرە شیكارە رەتدەكەنەوە.
بە بێ نزیكبوونەوەی زیاتر لە ژنان و دۆزینەوەی هێزەكانیان
بۆ گۆڕینی جیهان و كۆتاییهێنان بەو ستەمەی لێیان دەكرێت
هەروەها بە بێ زەقكردنەوەی هێزی هەرەوەزییانلە كاركردندا -ئەم فیمینیستانە تەنها كاریان ئەوەیە بە
ستەملێكراو لە ژن بڕوانن .بۆ منوونە ئەو كەمپینانەی سااڵنی
هەشتا دەكران ،هەموویان فۆكوسیان خستبوەسەر پرسی وەك
دەستدرێژی بۆسەر ژنان و لەشفرۆشی و هەڕەشەی چەكی
ئەتۆمی لەسەر ژنان و خێزانەكانیان .هەموو ئەمانە لەو
خاڵەوە سەرچاوەدەگرن كە ژنان بونەوەرگەلی الوازن.
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فیمینیزم لەو گریامنەیەوە دەستپێدەكات كە
ستەمكاری بااڵدەسترتە لە دابەشبوونی چینایەتی.
ئەنجامەكانی ئەم گریامنەیە بە هیچ جۆرێك دەست
بۆ كۆمەڵگەی چینایەتی نابات ،بەڵكو هەموو ئەوەی
دەیكات باشكردنی دۆخی هەندێك لە ژنانە -كە ئەوانەش
كەمینەیەكن .بە بااڵدەستبوونی «چینی ناوەندی نوێ»
بەسەر بزوتنەوەكانی ژناندا -وەك ژۆرنالیستەكان،
نوسەرەكان ،وانەبێژەكانی زانكۆ ،هەروەها پلە بەرزە
یەخە سپییەكان 2-كۆتایی بە خودی ئەو بزوتنەوانە هێنا،
بەاڵم كرێكارانی دیكەی وەك سكرتێرەكان ،كارمەندی
تۆمارەكان ،تایپێستەكان و كارپێكەری ئامێرەكان،
پشتگوێخراون.
پرسی ئازادبوونی ژن تەنها لە كاتی گۆڕانكارییە
ریشەییەكان و شەپۆلە شۆڕشگێڕییەكاندا دەبێتە راستی،
ئەم راستییەش تەنها بۆ كەمینەیەك نییە ،بەڵكو سەرجەم
ژنانی چینی كاركەر دەگرێتەوە .شۆڕشی بەلشەفیكی 1917
یەكسانیی زۆر زیاتری بۆ ژنان هێنا ،وەك لەوەی پێشرت لە
3
جیهاندا هەبوو .مافی جیابوونەوە و لە باربردنی كۆرپەلە
و نەهێشتنی سكپڕبوون بۆ هەمووان دابینكرابوو.
هەروەك بەرپرسیارێتی بە خێوكردنی منداڵ و كاروباری
ناوماڵ دەكەوتە سەرشانی كۆی تاكەكانی كۆمەڵگە.
ئەمەش سەرەتایەك بوو بۆ دەركەوتنی رێستۆرانت و
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جلشۆرگە و دایەنگەی هاوبەش ( ،)communalهەروەها
ئازادییەكی زیاتری بە ژنان بەخشی لە هەڵبژاردن و
بەڕێوەبردنی ژیانیان.4
بێگومان ئەم هەنگاوانە لە پێشكەوتن دابڕاو
نییە لە رێڕەوی خودی شۆڕشەكە .برسێتی و شەڕی
ناوخۆ و تیاچوونی بەشێكی گەورەی چینی كاركەر و
شكستهێنانێكی جیهانیی شۆڕش ،هۆكاربوون بۆ شكستی
حەمتیی سۆسیالیزم لە خودی روسیادا ،بەمجۆرە رەوتی
روو لە یەكسانیی بە تەواوی پێچەوانەبووەوە.
بەاڵم سااڵنی سەرەتای كۆماری سۆڤیەتیی ئاسۆیەك
هەبوو بۆ بە دیهاتنی شۆڕشی سۆسیالیستی ،تەنانەت
ئەگەر لە خراپرتین بارودۆخیشدا بێت ،بەاڵم ئەمڕۆ
ئەگەرەكانی ئازادبوونی ژنان لە بەریتانیا باشرتە ،دەكرێت
ئەم باشییە بەسەر دەوڵەتە سەرمایەدارییەكانی دیكەشدا
جێبەجیببێت –لە كۆی پێنج كرێكار دووانیان ژنن.
ئازادبوونی ژنان تەنها لە میانەی هێزی بە كۆمەڵی
چینی كاركەرەوە دەكرێت بەدیبێت .ئەمەش بە
واتای رەتكردنەوەی ئایدیای فیمینیستی لە رێكخراوی
سەربەخۆی ژناندا .تەنها لە میانەی كاری كرێكارانی ژنان
و پیاوانەوە وەك بەشێك لە بزوتنەوەیەكی شۆڕشگێڕی
یەكگرتوو ،دەتوانرێت كۆتاییبهێرنێت بە كۆمەڵگەی
چینایەتی و لەگەڵیشیدا چەوساندنەوەی ژنان.
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پهراوێز:
 .1ئەم میکانیزمە هەر بە تەنها بۆ مسۆگەرکردنی دەستی کار
نییە لە داهاتوودا ،یاخوود بۆ جۆرێک لە فریودانی کرێکارەکان بەوەی
داهاتووی منداڵەکانیان لە کارکردندا مسۆگەرە ،بەڵکو جۆرێکە لە
کۆیالیەتیی دەرەبەگایەتی .لە سەردەمی کۆیالیەتی دەرەبەگایەتیدا
کاتێک ئەو کەسەی لەبەردەستی دەرەبەگەکەدا کاریدەکرد (واتە
کۆیلەکە) ئەوا ئەو کەسە کە منداڵێکی لەدایک دەبوو ،ڕاستەوخۆ بە
کۆیلەیی لەدایک دەبوو چونکە باوکی کۆیلەیە ،بە مانایەکی دیکە
باوکی لە چینی خوارەوەی چەوساوەیە .بەهەمان شێوە سەرمایەداریی
ئەمڕۆش خەمخواردنی بۆ نەوەی کرێکاران تەنها بۆ ئەوەیە کە نەوەی
کرێکار وەک باوکی بە کرێکاریی مبێنێتەوە ،واتە کرێکارەکانی ئێستا
نەوەکانیشیان بنب بە کرێکار ،ئەمەش دەبێتە هێڵێکی مێژوویی-بۆماوەیی
کە ئیدی نەوەی نوێ خۆی بە خاوەنی سامان نەزانێت ،چونکە سامان
موڵکی چینی بااڵیە ،ئەمیش لە باوکێکی چینی خوارەوە بووە ،کەواتە
سامان مافی ئەو نییە و بۆی نییە خۆی بکات بە خاوەنی ،بەڵکو ئەگەر بە
خواستی سیستەمی سەرمایەداری بێت نەوەکانی ئەم کرێکارە نوێیەش
هەر بەو جۆرە بە کرێکاریی و پسوڵەی چینی خوارەوە لەدایکبنب .بەاڵم
وەک هەموو کارەکانی سیستەمی سەرمایەداری لەم میکانیزمەشدا
بۆمبێکی تەوقیتکراوی تێدایە دژ بەخۆی ،ئەویش ئەوەیە کە هەموو
لە دایکبوونێک لە دەرەوەی چینی سەرەوە و حاکامن ،ئۆتۆماتیکی لە
چینێکی دژ بەوانە ،ئەی کێیە هەمیشە مەترسییە بۆسەر چینی سەرەوە و
سەرمایەداران؟ بێگومان چینی کرێکاران و چەوساوە ،کەواتە سیستەمی
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سەرمایەداری ئەگەر پێیوابێت بە بەکرێکار هێشتنەوەی نەوەی کرێکاران
کەسێکی ڕامکراوی بۆ هاتۆتە دنیاوە ،ئەوا دیووی دووەمی ئەم
لەدایکبوونە بریتییە لە لەدایکبوونی دوژمنێکی دیکەی سەرمایەداری،
یان وەک مارکس دەڵێت گۆڕهەڵکەنێکی دیکەی سەرمایەداری.
 White colar .2جۆرێک لە کرێکاریی پیشەیی و هونەریی،
زیاتر لە نووسینگە و ئۆفیسەکاندا وەک ڕیجیستەر کاردەکەن ،نزیکە لە
موچەخۆر و فەرمانبەرانی ئێستا.
 .3لەوانەیە پرسیاری ئەوە بکرێت بۆچی لەبەربردنی منداڵ بە
دەستکەوت دادەنرێت ،لەگەڵ ئەوەی ئەمە شتێکی هەرئاوا سەرپێی
نییە و ڕێوشوێنی خۆی هەیە ،بەاڵم با بپرسین ئایا لەباربردنی منداڵ
لەالیەن ژنەوە ئاساییە؟ وەک دەزانین هەموو پڕۆسەیەکی دووگیانبوونی
رسوشتی لەنێوان دوو کەسدا دەبێت ،هاوکات ئەم پڕۆسەیە دوو فۆڕمی
هەیە( :لەچوارچێوەی ژیانی هاوسەرگیرییدا) لەگەڵ (لە دەرەوەی
پڕۆسەی هاوسەرگیریی -ئەوەی پێیدەگوترێت ناشەرعی) .سەبارەت
بە فۆڕمی یەکەم ،لە ڕاستیدا دەگمەنە ژن و پیاوێک هاوسەر بن و
کاتێک ژنەکە دووگیان دەبێت ژنەکە منداڵەکەی لەباربەرێت ،مەگەر
لە حاڵەتێکی تایبەتدا .بەاڵم ئەم فۆڕمەی دووگیانبوون دیوێکی دیکەی
هەیە ،ئەویش کاتێک ژنەکە لە دەرەوەی هاوسەرەکەی خۆی لە
پیاوێکی دیکە دووگیان دەبێت ،کە بێگومان ئەگەری ئەوە هەیە کاتێک
مێردی ڕاستەقینەی ژنەکە بەمە دەزانێت ئامادە نەبێت بەرپرسیارێتیی
ئەو منداڵە هەڵگرێت و کێشە بۆ ژنەکە دروستبکات و ژیانی بخاتە
مەترسییەوە ،وەک هەمیشەش ئەو پیاوەی کە لە دەرەوەی هاوسەرگیریی
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ئەم ژنەی دووگیان کردووە بێ باج ڕزگاری دەبێت .ئایا لە دۆخێکی
وەهادا بۆچی لەباردبردن ئاسایی نەبێت؟ سەبارەت بە فۆڕمی دووەمی
دووگیانبوون کە لە دەرەوەی پڕۆسەی هاوسەرگیرییە ،بێگومان وەک
هەمیشە ئاسەوارێک بە ژنەکەوە دیارە کە بریتییە لە دووگیانبوونەکە،
بەاڵم دیسان پیاوەکە بێباکانە ڕزگاری دەبێت و هیچ بەرپرسیارێتییەک
هەڵناگرێت ،بەهەمان شێوە لەم حاڵەتەشدا لەباربردنی منداڵ لەالیەن
ژنەوە بۆچی ئاسایی نەبێت؟
 .4مەبسەت لەوەیە ئەو کارانەی کە کولتوورێک یان دیدێکی
کۆمەاڵیەتیی خستویەتیە سەر شانی ژنان بە تەنها ،ئەوا دەبێت سەر
شانی ژنان سوک بکرێت و بخرێتە سەر کۆی کۆمەڵگە ،واتە مەبەست
لە پیاوانە کە ناکرێت هەندیک کار تەنها بۆ ژنان بەجیبهێڵن و وەک
کارەکەر مەمەڵەیان لەگەڵ بکەن.
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بەشی 13
سۆسیالیزم و جەنگ
ئەو سەدەیە [سەدەی  ،]20بە سەدەی جەنگەكان
دەنارسێتەوە 10( .ملیۆن) كەس لە جەنگی جیهانی یەكەمدا
كوژران 55( ،ملیۆن)ی دیكەش لە جەنگی جیهانیی دووەم،
هەروەها ( 2ملیۆن) كەسیش لە جەنگی هند و چین دا ،بەاڵم
ئێستا هەردوو هێزە ئەتۆمییە بە هێزەكەی جیهان ،ئەمەریكا
و روسیا ،خاوەن ئامڕازی وەهان كە دەتوانن زیاتر لە چەند
جارێك كۆی رەگەزی مرۆیی لە ناوبەرن.
راڤەكردنی ئەم ترسە گەلێك گرانە سەبارەت بە وانەی
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وەك كارێكی چەسپاو لە دەوڵەتی بااڵدەست دەڕوانن .ئەمانە
ئاڕاستەكراون بەو ئەنجامگیرییەی كە پاڵنەرێكی زگامكی
یاخود غەریزی لە مرۆڤدا هەیە پاڵیپێوەدەنێت بۆ چێژبینین
لە كوشتاری بە كۆمەڵ .بەاڵم راستییەكە ئەوەیە رەگەزی
مرۆیی هەمیشە جەنگی نەزانیوە .ئەوەتا (گۆردن چالێد)
دەربارەی ئەوروپا لە چاخی بەردیندا دەڵێت:
«خەڵكە سەرەتاییەكی دانوب گەلێكی ئاشتیخواز
بوون ،چەكی جەنگیی بەراورد بە ئامڕازەكانی راوكردن لە
گۆڕەكانیاندا بوونی نەبووە .الدێكانیان هیچ بەرگرییەكی
سەربازیی نەبوو ،...بەاڵم لە دوا قۆناغەكانی چاخی بەردینی
نوێدا ،كەلوپەلە جەنگییەكان زۆر زیاتر دەركەوتوون»...
جەنگ هەڵقواڵوی شەڕانگێزییەكی زگامكیی مرۆڤ نییە،
بەڵكو دەرئەنجامی دابەشبوونی كۆمەڵگەیە بۆ چینەكان .لە
نێوان ( 100-50هەزار ساڵ) پێش ئێستا ،كاتێك بۆ یەكەمجار
چینێكی خاوەن سامانی تایبەتیی دەركەوت ،پێویستبوو
ئامڕازی بەرگریی لە سامانەكەی هەبێت .ئەم چینە دەستیكرد
بە پێكهێنانی هێزی چەكدار پاشان پێكهێنانی دەوڵەت،
دایبڕین لە كۆی كۆمەڵگە .دواتریش تااڵنكردنی كۆمەڵگەكانی
دیكە بووە ئامڕازێكی بە نرخ بۆ كەڵەكەكردنی زیاتری سامان.
دابەشكردنی كۆمەڵگە بۆ چینەكان ،بەو مانایە دێت كە
ئیدی جەنگ دەبێتە مۆركێكی هەمیشەیی ژیانی مرۆیی.
چینە فەرمانڕەوا كۆیلەدارەكانی یۆنانی كۆن و رۆما بە
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بێ جەنگە بەردەوامەكان هەڵیاننەدەكرد ،كە ئەو جەنگانە
ژمارەیەكی زۆرتر كۆیلەی بۆ فەراهەمدەكردن .فیودالە خاوەن
زەوییەكانی سەدەكانی ناوەڕاست پێویستبوو لەسەریان
بەهێزی خۆیان چەكداربكەن ،بۆ ملپێكەچكردنی كۆیلەی
زەوییە ناوخۆییەكان ،هەروەها بۆ پاراستنی دەستكەوت و
تااڵنكارییەكانیان لە فیودالە خاوەن زەویەكانی دیكە .كاتێك
چینە سەرمایەدارە دەسەاڵتدارە یەكەمینەكان لە (400-300
ساڵ) پێش ئێستا دەركەوتن ،ئەوانیش ناچاربوون بەردەوام
پەنابەرنە بەر جەنگ .پێویستبوو لەسەریان كۆمەڵێك
جەنگی تاڵ لە سەدەكانی ( )19 ،18 ،17 ،16ئەنجامبدەن
لە پێناو چەسپاندنی دەسەاڵتی خۆیان بەسەر فیودالە
فەرمانڕەوا كۆنەكاندا .دەبینین كە سەركەوتوترین دەوڵەتە
سەرمایەدارییەكان -بۆ منوونە بەریتانیا -جەنگی بەكارهێناوە
بۆ فراوانكردنی سامانەكەی و گەیشنت بە دورترین جێگە،
تااڵنكردنی هیندستان ،ئیرلەندا و گواستنەوەی ملیۆنان مرۆڤ
وەك كۆیلە لە ئەفەریقیاوە بۆ ئەمەریكا ،بە هەموو ئەمانە
گشت جیهانی كردە سەرچاوەیەكی تااڵنیی بۆخۆی.
بەمشێوەیە كۆمەڵگەی سەرمایەداری لە رێگەی جەنگەوە
خۆی بونیادناوە .ئیدی جێگەی سەرسوڕمان نییە كە هەموو
ئەوانەی لەو كۆمەڵگەیەدا ژیاون باوەڕیان بەوە هێنابێت كە
جەنگ شتێكی «حەمتیی» و هاوكات «دادپەروەرانە»یە.
لەگەڵ ئەوەشدا سەرمایەداری ناتوانێت بە تەواوی پشت
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بە جەنگ ببەستێت .زۆرینەی سامانەكەی لە چەوساندنەوەی
كرێكاری كارگە و كانەكانەوە هاتووە ،بە روودانی هەر ملمالنێ
و شەڕێك «لە ناوەوەی واڵتەكەیدا» ئەم چەوساندنەوەیە
ئەگەری كزبوونی هەیە.
هەموو چینێكی سەرمایەداری نیشتیامنیی دەخوازێت
لە واڵتەكەیدا ئاشتی بەرقەراربێت ،بەاڵم لە دەرەوە شەڕ
هەڵدەگیرسێنێت .لە بەرئەوە هانی پەیوەستبوون بە
«فەزیلەتە میلیتارییەكان»ەوە دەدەن ،هاوكات بەتوندیش
هێرش دەكەنەسەر «توندوتیژی» .ئایدۆلۆژیای سەرمایەداری
بە شێوەیەكی تەواو پارادۆكسیكاڵ خۆی گرتووە ،بە
بەرزكردنەوەی دروشمی سەربازییانە و ئاشتییانە لە یەك كاتدا.
بەاڵم لەم سەدەیەی ئێستادا ،خۆئامادەكردن بۆ جەنگ
لە هەر كاتێكی پێشرت زیاتر گرنگیی هەیە بۆ سیستم.
بەرهەمهێنای سەرمایەداری لە سەدەی 19دا لەو كۆمپانیا
بچوكانەدا چڕبووبۆوە كە كێبڕكێی یەكرتیان دەكرد ،دەوڵەت
تەنها دامەزراوەیەكی بچوك بوو پەیوەندییەكانی نێوان
كۆمپانیاكان ،هەروەها نێوان كۆمپانیاكان و كرێكارەكانی
ڕێكدەخست ،بەاڵم لەم سەدەیەی ئێستادا ،كۆمپانیا گەورەكان
زۆرینەی كۆمپانیا بچوكەكانیان قوتداوە ،بە مەش ئەو كێبڕكێ
ناوخۆییەی لە دەوڵەتەكاندا هەبوو كۆتایهات .ئیدی كێبڕكێكە
زیاتر ئاڕاستەیەكی نێودەوڵەتی وەرگرت لە نێوان كۆمپانیا
زەبەالحەكانی دەوڵەتە جیاوازەكاندا.
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هیچ دەوڵەتێكی سەرمایەداریی جیهانیی نییە بۆ
رێكخستنی ئەم كێبڕكێیە ،بەڵكو لەبری ئەوە هەردەوڵەتێك
الی خۆیەوە تا بتوانێت هەموو فشارێك بە كاردەهێنێت
بۆ یارمەتیدان و دابینكردنی هەموو ئیمتیازاتێك بۆ چینی
سەرمایەداران ،هەتاوەكو بتوانن بەسەر ركابەرە بیانییەكانیاندا
سەربكەون .ملمالنێی ژیان و مردن لە نێوان سەرمایەدارە
جیاوازەكاندا ،دەكرێت ببێتە ملمالنێی ژیان و مردن لە نێوان
دەوڵەتە جیاوازەكاندا ،هەریەكەیان بە جبەخانەی زەبەالحی
چەكە وێرانكەرەكانیانەوە.
ئەم ملمالنێیانە دووجار شەڕی جیهانی لێكەوتەوە.
هەردوو جەنگی جیهانی یەكەم و دووەم ،دوو جەنگی
ئیمپریالیستی بوون كە دەرهاویشتەی ناكۆكیی نێوان
هاوپەیامنێتی دەوڵەتە سەرمایەدارەكان بوو لە پێناو
دەستگرتن بەسەر جیهاندا .پاشان جەنگی سارد وەك
تەواوكەری ئەو ملمالنێیە پەیدابوو ،كە بەهێزترین دەوڵەتە
سەرمایەدارەكانی دژی یەكرتی كۆكردەوە لە هەردوو پەیامنی
(ناتۆ) و (وارشۆ)دا.
لەگەڵ ئەم ملمالنێ جیهانییەدا گەلێك جەنگی گەرم
لە پنتە جیاوزەكانی جیهان هەڵگیرسان .هەمیشە ئەم
ملمالنێیانەی نێوان دەوڵەتە سەرمایەدارە جیاوازەكان ،لە
سەرئەوە بوو كە كێ دەست بەسەر ناوچەیەكی دیاریكراودا
بگرێت ،وەك جەنگی نێوان عێراق و ئێران كە ساڵی 1980
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هەڵگیرسا ،هەروەها جەنگی كەنداو لە ساڵی  .1991هێزە
سەرەكییەكانی جیهان بە فرۆشتنی تەكنەلۆژیا سەربازییە
هەرە ئاڵۆزەكان بە دەوڵەتانی جیهانی سێیەم ،ئاگری جەنگیان
خۆشدەكرد.
زۆرێك لەو كەسانەی تایبەمتەندیەكانی دیكەی
سەرمایەدارییان قبوڵكردووە ،چارەسەری ئەو راستییە تاڵەیان
ناوێت .مانەوەی سەرمایەدارییان دەوێت ،بەاڵم جەنگ نا،
لە بەرئەوە هەوڵی دۆزینەوەی ئەڵتەرناتیڤ دەدەن لە ناو
خودی سیستەمەكەدا .بۆ منوونە ،هەندێك پێیانوایە (نەتەوە
یەكگرتووەكان )UN-دەتوانێت رێگری لە جەنگ بكات ،بەاڵم
نەتەوە یەكگرتووەكان تەنها گۆڕەپانێكی ملمالنێیە و ئەو
دەوڵەتە جیاوازانەی تێدا بە یەكدەگەن كە پاڵنەرێكیان هەیە
بۆ جەنگ .لێرەدا ئەو دەوڵەتانە لە ناوخۆیاندا هێزی خۆیان
بەراورد دەكەن بە یەكرت ،هەروەك دوو یاریزانی بۆكسێن كە
پێش دەستپێكی یارییەكە پێوەر و هەڵسەنگاندن بۆ یەكرت
دەكەن .ئەگەر دەوڵەتێك یاخود هاوپەیامنێتییەك هەبێت
لە ئەوی دیكە بە هێزتربێت ،هەردووال پێیانوایە پێویستی
بە جەنگێك نییە كە لە پێشەوە ئەنجامەكەی زانرابێت ،بەاڵم
ئەگەر گومانێك لە ئەنجامەكە هەبوو ،ئەوا تەنها یەك رێگە
شكدەبەن بۆ یەكالكردنەوەی پرسەكە ،ئەویش پەنابردنە بۆ
جەنگ.
ئەمە سەبارەت بە هەردوو هاوپەیامنێتییە ئەتۆمییە
180

كریس هارمەن

گەورەكە؛ (ناتۆ) و (وارشۆ) راستە .لەگەڵ ئەوەشدا كە خۆرئاوا
لە رووی سەربازییەوە لە بلۆكی خۆرهەاڵتی بە هێزترە ،بەاڵم
كەلێنەكە لە نێوانیاندا هێندە گەورە نییە كە روسیا پێیوابێت
لە دۆخێكی نائومێد و نالەباردایە .بۆیە هەریەكە لە واشننت و
مۆسكۆ پالنی چونەناو جەنگێكی ئەتۆمیی و بردنەوەی ئەو
جەنگەیان داناوە ،سەرەڕای ئەوەی بۆ هەموو الیەك روونە
كە هەڵگیرسانی جەنگی جیهانیی سێیەم زۆرینەی رەگەزی
مرۆیی قەاڵچۆ دەكات.
كۆتایهاتنی جەنگی سارد هاوكاتبوو لەگەڵ دەستپێكردنی
ناسەقامگیریی سیاسی لە ئەوروپای خۆرهەاڵت لە ساڵی ،1989
و داڕوخانی یەكێتیی سۆڤیەت و هەڵوەشاندنەوەی بۆ چەند
كۆمارێكی بچوك لە ساڵی  .1991ئیدی دوای ئەوە گەلێك
قسە دەوتران دەربارەی «سیستەمێكی نوێی جیهانیی» و
«دەستكەوتەكانی ئاشتی».
لە بەرانبەر ئەو وێنەیەدا و سەرەڕای هەموو ئەو قسانە،
چەندین جەنگی بەربەریی یەك لە دوای یەكامن بینی -جەنگی
خۆرئاوا دژی عێراق لە كاتێكدا عێراق پێشرت هاوپەیامنیان بوو.
جەنگی ئازەربیجان-ئەرمینیا لە یەكێتیی سۆڤیەتیی جاران.
شەڕی ناوخۆیی سامناك لە سۆماڵ و یوگسالڤیای پێشوو.
بینیامن كە تا هێزە سەرمایەدارەكان بەرانبەرەكەیان
نەسڕنەوە و نەچنە جێگەكەی ،دوژمنایەتییە سەربازیەكانیان
چارەسەر نابێت .چینە فەرمانڕەواكان لە هەموو جێگەیەك
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جەنگیان وەها ناساندووە كە ئامڕازێكە بۆ زیادكردنی
كاریگەرییان و چاوبەستێكی ناسیۆنالیستیان دەخستە سەر
چاوی كرێكاران و جوتیاران.
دەكرێت قێز لە جەنگ بكەیتەوە و سڵی لێبكەیتەوە بە
بێ بەرهەڵستیكردنی كۆمەڵگەی سەرمایەداری ،بەاڵم بەمجۆرە
هەرگیز ناتوانیت كۆتایی پێبهێنیت .جەنگ دەرئەنجامێكی
حەمتی دابەشكردنی كۆمەڵگەیە بۆ چینەكان ،هەڕەشەیەكە بە
سواڵی ئاشتیی حاكامنی ئێستا كۆتایی نایەت .پێویستە چەك لە
دەستیان دەربهێرنێت لە رێگەی بزوتنەوەیەكەوە كە كۆمەڵگەی
چینایەتی پێیهەڵدەستێت و بە یەكجار و بۆ هەمیشە لە رەگەوە
چەك دادەماڵێت.
بزوتنەوەكانی ئاشتی كە لە كۆتایی حەفتاكان لە ئەوروپا
و ئەمەریكای باكور دەركەوتن ،ئەم راستییەیان نەدەزانی .ئەم
بزوتنەوانە تێدەكۆشان بۆ راگرتنی بەرهەمهێنانی موشەكی كرۆز
و پێرشینگ ،هەروەها بۆ چەكداماڵینی یەكالیەنە و سڕكردنی
چەكی ئەتۆمیی ،بەاڵم لە هەمان كاتدا پێیانوابوو شەڕكردن
لە پێناو ئاشتیدا دەكرێت سەركەوتن بە دەستبهێنێت بە بێ
نزیكبوونەوە لە ملمالنێی نێوان سەرمایەداریی و كرێكاران.
لەبەرئەوە ئەم بزوتنەوانە شكستیانهێنا لە مۆبیلیزەكردنی
ئەو تاكە هێزەی كە توانای راگرتنی پاڵنەری جەنگی هەیە :هێزی
چینی كاركەر .تەنها شۆڕشی سۆسیالیستی دەتوانێت كۆتایی بە
سامناكییەكانی جەنگ بهێنێت.
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تێبینی:
 .1سەرجەم پەراوێزەكانی كتێبەكە لە الیەن وەرگێڕی
كوردییەوە زیادكراون.
 .2هەر وشە و رستەیەك لە نێو ئەم دوو هێامیەدا []
نوورسابێت ،زیادكراوی وەرگێڕی كوردییە بە مەبەستی
روونكردنەوەی زیاتر.
 .3بە سوپاس و پێزانینێكی زۆرەوە هاوڕێم (پێشڕەو
محەمەد) ،وەرگێڕانە كوردییەكەی ئەم كتێبەی دێڕ بە دێڕ
لەگەڵ دەقە ئینگلیزییەكەدا بەراوردكردووە.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014
2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

34

داعش و داعشناسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

ماجید خەلیل

2015

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

37

ئاشنابوون بە بێركلی

سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2015
2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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كریس هارمەن

84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

107

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

114
115
116
117
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سەرهەنگعەبدولڕەحامن

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
كریس هارمەن

بابان ئەنوەر

2016
206
2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
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