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پێشەكی:
لەم چەند ساڵەدا كە سەرقاڵی بەرهەمەكانی كارل ماركس بووم ،هەر كاتێك
دەرفەتێكم بۆ بڕەخسایە لەگەڵ ئەو كەسانەی لەگەڵ دەقی كتێبەكانی كارل
ماركس ئاشناییان هەبوو گفتوگۆم دەكرد ،تێگەیشتم زۆربەیان زانیاری تەواویان
لە بارەی ژیانی تایبەتی كارل ماركس نییە ،واتە زانیارییەك ،كە وێناكردنی نزیك لە
كەسایەتی ماركس بدبت بەدەستەوە ،ئەو چ جۆرە كەسێك بووە و ژیانی تایبەتی
ئەو چۆن تێپەڕیوە.
دوای بەو ئەنجامە گەیشتم و هەوڵم دا بزانم لە دەرەوەی ئێران بە گشتی لە
نوسینەكانی كارل ماركس كامیان وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی فارسی و كەوتۆتە بەر
دەستی خوێنەرە فارسی زمانەكان.
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ئایا لە ناو ئەواندا كتێبێك یان یادداشتێك ،كە ژیانی تایبەتی و كەسایەتی ئەم
پیاوە مێژووییە بخاتەڕوو بوونی هەیە یان نەخێر؟ بەشی یەكەمی پرسیارەكە،
ئایا كتێبەكانی ماركس و ئەنگلس وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی فارسی ،وەاڵمەكەی
ئەرێنی بوو .بەاڵم هیچ كام لەوانەی لە بەشی دووەمی پرسیارەكەمدا داوای
زانیاریم لێكردبوون ،نەیاندەتوانی بە دڵنیاییەوە وەاڵمی من بدەنەوە .هەروەها
لە ئەنجامی ئەو پرس و گەڕانانەی یەكێك لە هاوڕێكانم لە ئێران ،كە كتێبی
زۆر دەخوێندنەوە و بە گشتی ئاگاداری باڵوكردنەوەی كتێب بوو ،بەو ئەنجامە
گەیشت كە كتێبێكی تایبەت بە ژیانی كارل ماركس-ی نەبینیوە( .بەاڵم لەوانەیە
پێشرت هەبووبێت ،بەاڵم لە ئێستادا بوونی نییە) .ئەوە بوو بەو كاتە زۆرەی
لەبەردەستمدا بوو ،بڕیارمدا كۆمەڵێك بابەت كۆبكەمەوە و بیخەمە بەر دەستی
خوێنەرە فارسی زمانەكان ،هیوادارم بەالیانەوە پەسەند بێت و بەكاربهێرنێت
(لەم كتێبەدا تەنیا ئەو روداوانە دەخوێننەوە ،كە بە تەواوی پەیوەندیان بە ژیانی
تایبەتی كارل ماركس-وە هەیە ،ئەگەر ژمارەیەك الپەڕەی زۆر لەبارەی خەباتی
سیاسی و فەلسەفی ئەو لە رێگەی كۆمۆنیزم و شیكاری روداوەكانی ئەو لەگەڵ
نەیارانی دەخوێننەوە ،ئەم شیكردنەوانە تەنیا و تەنیا بۆ نیشاندان و ئاشكرا
كردنی كەسایەتی راستەقینەی كارل ماركسە.
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لەدایكبوون تا مردن ( 1818تا )1883
(لەدایكبوون)
دایك و باوكی ماركس  8منداڵیان هەبوو ،ماركس كوڕی دووەمیان بوو .كاتێك
ماركس لەدایكبوو ،دایكی بە “منداڵی شادی”( )Gluckskindناوی برد و باوكی
هەندێك نیشانەی دێو ئاسای لە روخساری منداڵەكەیدا بینی .دواتر دەركەوت
كە پێشبینی دایكی هەڵە بوو ،بەاڵم پێشبینیەكەی باوكی لە راستی نزیكرت بووە.
كارل كاتژمێر دووی نیوەشەوی رۆژی  5ی ئایاری  1818لە ژورێكی نهۆمی
دووەمی خانووی ژمارەی  664لە كۆاڵنی برۆكن گاسە( )Brucken Gasseلە
شاری (تریێر ( )Trierكۆنرتین شارە كە رۆمە دێرینەكان لە ئەڵامنیا دروستیان
مارکس کێ بوو؟ 7

كردبوو) لەدایكبوو .لە ئێستادا ناوی كۆاڵنەكە بۆ شەقام گۆڕاوە و ئەو خانووە كە
لە ئێستادا ژمارە 10ی پێدراوە ،بە ماڵی كارل ماركس ناودەبرێت.
لە ناسنامەكەیدا رۆژی 7ی مانگی ئایاری  1818تۆماركراوە ،ناوی منداڵ (كارل)
و ناوی باوكی (هاین ریش  )Heinrichو ناوی دایكی (هانریت پێرس برۆك
 )Presborkنورساوە.
باپیرانی كارل (لە دایك و باوكەوە) حاخام (پیاوی ئاینی جولەكە “یەهودی”)
بوون ،كارل-یش لەناو ئەم ئاینەدا لەدایكبووە ،بەاڵم وەك هەمووان دەزانن بە
درێژایی تەمەنی بەردەوام لە ناو ناسیاو و كۆبوونەوە گشتییەكاندا زۆر بە خراپە
باسی ئاینی یەهودی و یەهودییەكان كردووە.
باوكی كارل ،هاین ریش یان راسترت بوترێت هێرشل( )Herschelساڵی  1777لە
شاری (سارلویس  )Saar Louisلە كەناری چەپی روباری (سار  )Saarلەدایكبووە،
لە تەمەنی منداڵیدا بنەماڵەكەی لەو شارەوە بۆ شاری ((تریێر  ))Trierكۆچیان
ك��ردووە كە لەو سەردەمەدا لە ژێر دەسەاڵتی فەڕەنسیەكاندا داب��ووە .لەو
سەردەمەدا دانیشتوانی ئەو كەنارە بە هەردوو زمانی ئاڵامنی و فەڕەنسی قسەیان
كردووە.
روون نییە كە نازناوی ماركس ( )Marxلە كوێوە هاتووە ،پێدەچێت لە بنەڕەتدا
ئەو ناوە هەمان مارك ( )Marcیان ماركوس( )Marcusبووبێت و بووە بە زمانی
ئەڵامنی.
وەك باسكرا ،باوباپیرانی ماركس ،حاخامی جولەكە بوون ،لەوانەیە توانای زۆری
ئەو لەبواری گفتوگۆ و دیالێكتیكدا بە ڕێژەیەك بە میراتی لە ئەوانەوە بۆی
مابێتەوە .زۆر جێی سەرنجە كە یەكێك لە مامە گەورەكانی ماركس بە ناوی جۆشوا
هێرشل( )Joshua Herschelنوسەری كێتبێكە بەناوی (روخساری مانگ) كە ساڵی
 1765لە شاری ئالتونا ( )Altonaلە ئەڵامنیا چاپكراوە ،نوسەر لە كتێبەكەیدا باسی
یەكسانی و هاوسەنگی ئەو باجانەی بەسەر خەڵكدا دەسەپێرنێن دەكات ،بە
توندی بەرگری لە مافەكانی خەڵك و رێزگرتن لە بیروبۆچوونەكانیان لە كاتی
داڕشتنی یاساكانی تایبەت بە باجەكان دەكات.
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هەندێك لە بیرو بۆچوونەكانی ئەو نوسەرە لێكچوونی زۆریان لەگەڵ بیرۆكەكانی
ماركس لەبارەی ئابووری و كۆمەڵگەوە هەیە ،بەاڵم وەك دەردەكەوێت ،ماركس
لەكاتی نوسینی كتێبەكانی خۆیدا ئاگاداری بوونی جوشوا هێرشڵ Joshua
 )Herschelو كتێبەكەی نەبووە و دواتر ئەو زانیارییانە لە الیەن لێكۆڵەرەوانەوە
روونكراوەتەوە.
وا پێدەچێت بە شێوەیەكی گشتی ماركس لە بارەی باپیرانی یەهودی خۆیەوە
زانیاری زۆری نەبووە ،ئاشكراشە ئەو لە منداڵیدا بۆ گۆڕینی مەزهەبەكەی لە
یەهودیەوە بۆ مەسیحی هیچ دەسەاڵتكی نەبووە و ئەو كارە بە ویستی باوكی
بووە.
بە گەڕانەوە بۆ رەچەڵەكی ماركس ،دەردەكەوێت كە بێجگە لە باپیرانی و
خزمانی ،بە نزیكەیی زۆربەیان حاخامی یەهودی بوون و زۆرتر لە شاری ()Trier
و دەروروبەری ژیاون ،ژمارەیەكیرتیان لە شانشین و شارەكانیرتی ئەوروپا ژیاون
و لە هەمان رەچەڵەك بوون و زۆربەیان حاخام بوون و ژمارەیەكیان لەم بوارەدا
بە پلەی بااڵ گەیشتوون .یەكێك لەوانە بە ناوی جۆزێف بن گرسۆن هاكۆهن
( )Joseph Ben Gerson Hacohenبووە ،كە لە شاری كراكۆو( )Cracowلە
پۆلۆنیا ژیاوە و زانایەكی پایەبەرز بووە و لە دامەزراوەی مەزهەبیدا خاوەنی پلەی
بەرز بووە .بە نزیكەیی سەرجەمی ئەم كەسانە خزمی باوكی ماركس بوون ،لە ناو
خزمەكانی دایكی دا كەمرت كەسێك هەیە ناوبانگی دەركردبێت و تەنیا حاخامی
یەهودی بوون.
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دایك و باوكی ماركس
دایكی ماركس ناوی “هانریت”-ە ،رۆژی  20ی سێپتەمبەری  1788لە شاری
“نیج مێگن” ( )Nijmegenچاوی بە ژیان هەڵێناوە ،ئەو كچی “ ئیزاك پرێس
بۆك و نانت كوهنە( ،)Nanette Cohenباوەگەورەی دایكی ماركس خۆی لە
حاخامەكانی شاری نیج مێگن بووە .پاش مەرگی ماركس ئێلیناری ()ELeanar
كچی لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا سەبارەت بە كەسوكاری باوكی دەنووسێت:
هەموو خزمەكانی باوكم كوڕەكانیان حاخام بوون.
باوكی ماركس ناوی هێرنیش بووە ،كە كاریگەرییەكی زۆری بەسەر ژیان و
چارەنووسی كوڕەكەیەوە بووە ،ئەو نەك تەنیا هەموو پێداویستییەكانی ژیانی
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بۆ كوڕەكەی دابیندەكرد ،بەڵكو هەوڵیدەدا ،هەموو شت بخاتە بەردەستی كارل،
پاش ئەوەی كە داڤیدی برای ماركس كۆچی دواییكرد ،باوكی ماركس ئەوی زیاتر لە
هەموو كەس خۆشدەویست ،هەتا دوو ساڵی بەر لە مردنی ،سۆز و خۆشەویستی
خۆی بۆ ماركس دەردەبڕی .كارلیش بەش بەحاڵی خۆی رێزێكی تایبەتی بۆ باوكی
هەبوو ،هەرچەند ماركس لە ژیانیدا بێجگە بۆ ژن و منداڵەكەی سۆزی بۆ كەسی
تر نەبووە.
باوكی كارل هەروەك باوكی زۆربەی پیاوانی ناودار ،لە مێژوودا ناوی ونە ،هەتا
ئەم سااڵنەی دوایی كەس ناویشی نەبیستبوو .لە چەند ساڵی رابردوودا كۆمەڵێك
زانیاری لەبارەی باوكی كارل ماركسەوە دەستكەوتووە ،هەر چەند ئەو زانیارانەش
تەواو نین و كوموكورتی تێدایە ،بەاڵم دەكرێت تا ئەندازەیەك لەبارەی كەسایەتی
ئەوەو قسە بكرێت.
باوكی ماركس ،هێرنیش ساڵی  1777لەشاری زارلۆیی( )Saar louisلەدایكبووە
(هەرچەند پێشرت بە هەڵە 1772راگەیاندرابوو) .زارلۆیی( )Saar louisشارێكی
بچووكە ،كە كاتی خۆی بە فەرمانی لویی چواردەیەم ( )Marquis de Van Banلە
قەراغ رووباری ( )saarدروست كرابوو كە دواتر بوو بە قەاڵیەكی ئاسنین.
شك و گومان لەوەدا نییە كە ناوی ماركس ،ناوێكی یەهودی نییە ،ئەو ناوە بە
زۆری لە ناو مەسیحییە ئەڵامنییەكان دەبیندرێت ،ئەو ناوە هەمان (مارك)ە ،كە
یەكێك لەو  12كەسە بوون كە لەیاریدەر و هاوڕێی حەزرەتی عیسا بوون ،ناوی
مارك لە زمانی ئەڵامنیدا بووە بە ماركس ،بەاڵم ئەوەی كە چۆن باوكی ماركس یان
باوە گەورەی ئەو ناوەیان بۆ هەڵبژاردووە هێشتا روون نییە و ئاشكرا نەبووە .لەم
دواییانەدا لە ئەرشیفی شاری زارلۆیی هەندێك بەڵگە بە زمانی فەڕەنسی هی
ساڵی  1783بە ناوی كاغەزگەلێك لە مارك لۆیی( )Marc leviدەستكەوتووە ،كە
دەریدەخات لەو سااڵنەدا كەسێك بە ناوی مارك لۆیی لەو شارەدا ژیاوە ،كە حاخامی
جولەكە بووە ،دواتر لە شاری زارلۆییەوە بەرەو شاری تری ئێر كۆچیكردووە ،لەوێ
ناوی خۆی كە مارك لۆیی یان مارك هالوەی ،كە بەو شێوەیەی لە زمانی ئەڵامنیدا
باوە ،بووە بە ماركس و ئەو كەسە باوەگەورەی كارل ماركس بووە.
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بە هۆی ئەوەی كە باوكی ماركس لە قەڵەمڕەوی فەڕەنسا لەدایكبوو ،سااڵنێكی
زۆریش لە ژێر دەسەاڵتی فەڕەنسادا ژیابوو ،زۆر حەزی لە ئەدەبیات و شارستانێتی
فەڕەنسا هەبووە .بە پێی ئەو نامەیەی كە باوكی ماركس بۆ ““ ELeanarی كچی
نوسیوە ،خۆی بە فەڕەنسی لە قەڵەم دەدات و دەنوسێت :دایە گەورەم بۆی باس
كردووم ،كە باوەگەورەم خۆی بە فەڕەنسی زانیوە و هەموو بەرهەمەكانی “
ڤۆلتێر” و “رۆسۆ” ی لەبەر بووە.
كارل ماركسیش هەر وەك لە باوكییەوە بۆی مابووەوە زۆر هۆگر و شەیدای
كەلتووری و فەرهەنگی فەڕەنسی بوو ،هەتا كۆچیشی كرد هیچ گۆڕانێك بەسەر
ئەو هۆگرییەی ئەودا نەهات .ماركس جگە لەو چەند كتێبەی كە لەسەر زانستی
ئابوری نوسیویەتی ،چەندین نامیلكەشی لەسەر ئەو رووداوانە نوسیوە ،كە ئەو
كاتەی لە فەڕەنسا بووە ،روویانداوە .ماركس كتێبێكی لەبارەی سیاسەتی فەڕەنسا
بە زمانی فەڕەنسی نوسیوە .دوو كچی ماركسیش لە فەڕەنسا هاوسەرگیریان
كردووە .ماركس خۆی خوێندنی بە زمانی فەڕەنسی تەواو كرد ،بەو هەموو هێز
و تواناییەی كە لەو زمانەدا هەیبوو ،بەاڵم بە شێوەزاری ئەڵَامنی قسەی دەكرد.
شۆڕشی مەزنی فەڕەنسا و ئەو كەشوهەوا ئازادیخوازییەی ،كە ئەو شۆڕشە لە
سەرتاسەری ئەوروپا هێنایە گۆڕێ ،بە رێژەیەك كاریگەری لەسەر هەستی باوكی
ماركس دانا ،كە وازی لە پیشەی حاخامی هێنا و پێینایە ناو جیهانێكی نوێ و خۆی
سەرقاڵی خوێندنی یاسا كرد (یاسای فەڕەنسا).
بەاڵم روون نەبۆتەوە كە ئەو لە كوێ و لەكام قوتابخانە خوێندویەتی ،ئەوەی
كە دەزانین ئەمەیە ،كە باوكی ماركس وازی لە حاخامی هێنا و پیشەی پارێزەری
یاسایی هەڵبژارد ،ئەمەش هەرایەكی لەناو بنەماڵەكەیدا نایەوە ،تەنیا دایە
گەورەی ماركس كە بێوەژن بوو لە هەنگاوەكەی باوكی ماركس لە بەرامبەر
خزم و كەسوكاری بەرگری دەكرد .سەرەڕای هەموو كێشەكانی وەكو بێ پارەیی،
بێ هاوڕێیی ،پشتگیرییەكانی دایە گەورەی وای كرد ،كە لەناو كۆمەڵگەیەكی
كاسۆلیك (جولەكە)یەك ببێتە پارێزەری یاسایی ،یەكەم جولەكەش بێت كە لە
شاری “تریئێر” ببێتە خاوەنی پلەیەك لە ناو ئەنجومەنی شاردا.
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وا بەرچاو دەكەوێت كە پیشەی پارێزەری سەرەتا بۆ ئەو داهاتێكی ئەوتۆی
نەبووە ،چونكە هاوسەرگیری لە تەمەنی  37ساڵیدا( ،پیاوان لە تەمەنی كەمرتدا
هاوسەرگیری دەكەن) ئەوە دەردەخات كە باری دارایی ئەوان ئەوەندە باش
نەبووە كە بتوانێت هاوسەرگیری بكات.
هەرچەند داهاتی باوكی كارل لە رێگای پارێزەرییەوە ورد وردە بەرەو باشی
دەڕۆیشت ،بەاڵم ئەو هەتا مرد نەیتوانی سامانێكی زۆر كۆبكاتەوە .هەموو
سەروەت و سامانی ئەو بریتی بوو لە خانویەك و دوو باخی رەز لە دەرەوەی شار
لە قەراغ رووباری”  ، “ Moselكە زۆر شانازی بەو دوو باخەوە دەكرد.
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دایكی كارل ماركس
هەرچەند ئەو كاتەی كە دایك و باوكی پێكەوە هاوسەرگیریان كردووە ،بەشی
رۆژئاوای ئەڵامنیا و هۆڵەندا لە ژێر ركێفی فەڕەنسادا بووە .هێشتا روون نەبۆتەوە،
كە چۆن هێرشلی باوكی كارل كە لە ئەڵامنیا ژیاوە لەگەڵ هانریت پرێس برۆك ،كە
لە هۆڵەندا ژیاوە یەكرتیان بینیوە و ئاهەنگی دەستگیرانیان ساز كردووە؟
لەوانەش ئەو كاتە هەر وەك باو بووە دەاڵڵێك ئەو ئیشە خێرەی بۆ ئەنجامدا بێت،
(پێدەچێت ئەم قسەیە لە راستییەوە نزیك بێت) ،یەكێك لە خزمەكانی هێرشل ،كە
لە هۆڵەندا ژیاوە زەمینەی بۆ ئەو پەیوەندییە فەراهەم كردبێت.
پەندێكی فەڕەنسی هەیە دەڵێت :باشرتین چانس بۆئەوەی هاوسەرگیریەك
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سەركەوتوو بێت و بوك و زاوا بەختەوەر بن ،ئەوەیە كە لە تەمەنی هاوسەرگیریدا
تەمەنی ژن نیوەی پیاو بێت و  7ساڵی تریشی بخرێتە سەر .راستی ئەو پەندە
لەسەر باوك و دایكی ماركس هاتۆتە دی.
باوكی كارل لە كاتی هاوسەرگیریدا تەمەنی  38ساڵ بوو ،هانریتی هاوسەری
بەر ل��ەزەواج  26ساڵ تەمەنی بوو .دواتر دەرك��ەوت كە ئەو هاوسەرگیرییە،
یەكێك لە سەركەوتووترین هاوسەرگیرییەكان بووە .دایك و باوكی كارل رۆژی
 22ی نۆڤەمبەری ساڵی  1814بە ئامادەبوونی سەرۆكی شارەوانی نیج میگن
( )NIJmegenلە هۆڵەندا بەبەشداری چوار بازرگانی ئەو شارە لە یەكرتی
مارەكراون ،لە دەفتەری تۆمارەكانی شارەوانی پیشەی زاوا بە پارێزەری یاسایی
تۆماركراوە ،بووكیش بە كەسێكی بێ پیشە ناوی تۆماركراوە.
لەبارەی سەردەمی دەستگیرانی ئەو دوو كەسە هیچ زانیارییەك لە ئارادا نییە.
تەنیا دەتوانین لە رێگای وەهمەوە ژیانی كچێكی جولەكەی هۆڵەندی ،كە باوكی
حاخامێكی یەهودییە لەبەرچاوی خۆمان وێنا بكەین .پێویستە لێرەدا ئەوە بوترێت
لە واڵتی هۆڵەندا لە چاو واڵتانی تر ،جولەكەكان لە ژێرچاودێری و كۆنتڕۆڵدا
نەبوون و هیچ سنوردار كردنێكی كۆمەاڵیەتی ئەوانی نەدەگرتەوە .دواتر بەرلەوەی
كە كۆماری باتاڤیا( )Bataviaساڵی  1796بەو جولەكانەی ،كە لەو واڵتە دەژیان
مافی هاواڵتیبوون و مەدەنییان پێبدات ،جولەكەكانی هۆڵەندا هەموو مافێكی
مەدەنییان هەبوو و الی خەڵكیشەوە رێزیان لێدەگیرا .پرۆتستانتەكانی هۆڵەندا و
كاسۆلیكەكانی دانیشتووی ئەو واڵتە بە جولەكەكانیان دەوت “منداڵی مەزهەبی
كۆن” یان هاونیشتیامنیە مەسیحییەكان .بەمشێوەیە جولەكەكان ،سەربەست
بوون لە هەڵبژاردنی هەر جۆرە پیشە و كارێك ،چونكە ئازادی و سەربەستی
تەواویان هەبوو.
ئیزاك پرێس بۆرك ( )lsaacpresborkباوكی هانریت لە بازرگانانی شاری
( )Nijmegenبوو جیاوازییەكی زۆری بە كچەكەی دا ،كچێكی تریشی هەبوو
بە ناوی نانت ( )Nanetteكە هاوسەرگیری لەگەڵ پیاوێك كردبوو ،كە خاوەنی
بانكی تایبەتی بوو .كارل لەگەڵ (سۆفی) پوری و هاوسەری پوری بە ناوی لیۆن
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بن جامین فلیپ ،كە خاوەنی بانك بوو ،پەیوەندییەكی نزیكی هەبوو ،هاوسەری
پوری دواتر رۆڵێكی گرنگی لە ژیانی كارل گێڕا.
لەو سااڵنەی كە كارل دوور خرابووەوە لە دەرەوەی واڵت دەژیا ،بە هۆی خراپ
بوونی باری دارایی هەمیشە ژیانی لە ناخۆشیدابوو ،هەر جارێكیش كە سەردانی
ماڵی پوری دەكرد هەمیشە خۆی وەك نوسەرێكی بەناوبانگ دەردەخست ،زۆر
جاریش بۆ ئەوەی سەرنجی فلیپی هاوسەری پوری بۆ الی خۆی رابكێشێت
لەگەڵ نانت -ی كچی پوری دڵداری دەكرد .لە دەرەوەی واڵتیش لە ناو ناسیاو و
هاوڕێكانی ،جگە لە فلیپی هاوسەری پوری باسی خزم و كەسی خۆی نەدەكرد،
بەاڵم هەمیشە لەبەرامبەر خزم و كەسی فلیپ هەستی خۆی دەردەبڕی .فلیپیش
سەرەڕای دەمارگرژی كارل ،هەمیشە كارلی خۆش دەویست و قەت ئەوی لە
سۆزی خۆی بێبەری نەدەكرد ،بەڵكو هەمیشە بە گەرمی لە ماڵەوە پێشوازی
لێدەكرد و داواكانی جێبەجێ دەكرد.
دایكی كارل بە پێچەوانەی مێردەكەی لە زانست و زانین بەهرەیەكی ئەوتۆی
نەبوو ،بەاڵم دەیتوانی بە زمانی هۆڵەندی بنوسێت و بخوێنێتەوە ( .لەو
سەردەمەدا لەناو ژنانی جولەكەدا جگە لە ژنانی سەرمایەدار و دەوڵەمەند ئەو
كارە شتێكی نایاب بوو).
دایكی كارل دوای ئەوەی لەگەڵ باوكی كارل هاوسەرگیری كرد ،زۆر بە زەحمەت
توانی زمانی ئەڵامنی فێربێت ،بەاڵم زۆربەی جار لەگەڵ هاوسەرەكەی بە زمانی
هۆڵەندی قسەی دەكرد ،هایرنیشی باوكی كارل لە زمانی هۆڵەندی تێدەگەیشت،
بەاڵم نەیدەتوانی قسەی پێ بكات .دایكی كارل دوای ئەوەی كە لەگەڵ هایرنیش
هاوسەرگیری كرد تا چەند ساڵێك پێیوابوو ،كە لەناو واڵتێكی غەریبدا دەژی و
هەر بۆیە قەت نەیتوانی بە باشی فێری زمانی ئەڵامنی بێت .لەو نامانەی كە
ئەو بۆ كارلی نوسیوە هەڵەی زۆر تێدا بەدی دەكرێت ،بە وتەی كارل ،دایكی
قەت نەیتوانی وشەی كارل بە دروستی بەسەر زمانیدا بهێنت ،هەر وەك چۆن
ئەڵامنییەكان ناوی كارل بە دروست دەدركێنن ،ئەو نەیتوانی و هەمیشە ناوی
كوڕەكەی بە هەڵە دەوت .كارل هەر لە سەردەمی منداڵییەوە زۆر بە باشی زمانی
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هۆڵەندی لە دایكی فێربوو ،زۆر جار لەبەر دڵی دایكی هەندێ لە وشەكان و
دەستەواژەكانی بە هەڵە بەكاردەهێنا .كارل بەهرەیەكی باشی هەبووە بۆ فێربوونی
زمان ،بە تایبەتی زۆربەی زمانە سەربەخۆكانی ئەوروپا تەنانەت روسیشی دەزانی
و قسەی پێدەكرد.
دایكی كارل هەرچەند ژنێكی بە مشوربوو ،بەاڵم زیرەك نەبوو ،هەرچەند كارلی
زۆر خۆشدەویست ،بەاڵم قەت لە كارل تێنەدەگەیشت .هەر ئەو تێنگەیشتنە بێ
رێزی بەرامبەر بە دایكی لە ناخی كارل دا دروستكردبوو.
دایكی كارل لەبواری هەست و بیرەوە كاریگەری زۆر بەسەر هاوسەرەكەی و
مناڵەكانییەوە هەبوو ،لەناو خزم و كەس و كاریشدا ئەو ژنە وەك ژنێكی بەمشور
دەركەوتووە هەر ئەوەش وایكردبوو ،كە كارل لە دایكی رازی نەبێت ،كارل دایكی
خۆی بە كەسێكی بورژوا و ناتێگەیشتوو دەزانی ،كارل هەمیشە بۆ ئەو كەسانەی
كە لێیان بێزار بوو ئەو دوو وشەیەی بەكار دەهێنا .كارل لە ناخی خۆیدا هەموو
ئەو خەسڵەت و تایبەمەندیانەی ،كە دایكی هەیبوو و بە الی ئەوروپاییەكانیشەوە
پەسەندبوو رەتیدەكردەوە ،لە ژیانی رۆژانەی خۆیدا بە پێچەوانەوە مامەڵەی
دەكرد و بە كاری نەدەهێنان .ئەو حەزی لە پاكوخاوێنی و خۆڕازاندنەوەی رواڵەتی
نەبوو ،هەژاری و نەداری بەجوڵەی نەدەخست و زۆرگرنگی بە پێداویستییەكانی
رۆژانەی ژن و منداڵەكانی نەدەدا ،هەرچەندە ئەوانیشی زۆر خۆشدەویست.
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مەسیحی بوونی باوكی كارل
هانریش لە 23ی مانگی نیسانی  1816یان  17ئابی  ( 1817بەروارەكەی بە
تەواوەتی روون نییە) دوو ساڵ بەر لە لەدایكبوونی كارل ،بوو بە مەسیحی و لە
الیەن قەشەیەكی مەسیحییەوە غوسڵی “تعمید” ی پێدەكرێت.
لەو سەردەمەدا گۆڕینی ئاین لە جولەكەوە بۆ مەسیحییەت لە ناو جولەكەكانی
ویالیەتی پروس لە ئەڵامنیا شتێكی باو و ئاسایی بوو .لەو سەردەمەدا لەناو
خەڵكی ئەڵَامنیا هەستێكی دژە جولەكە لە ئارادا بوو ،هاوكاتیش خەڵك زیاتر لە
هەر كاتێكی تر بە شوێن زانست و فێربووندا دەڕۆیشنت .بە رای باوكی كارل ئەم
كارە هیچ دژی بیر و هزر و بیروڕا نەبووە.
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دژایەتیكردن لەگەڵ جولەكە لە ئەڵامنیا پێشینەیەكی دوور و درێژی هەیە،
كۆمەڵكوژی جولەكەكان سەرەتا لە شەڕی خاچ پەرەستەكانەوە دەستیپێكرد ،لەو
سەردەمەدا ژمارەیەكی زۆر لە جولەكەكان بە دەستی شۆڕشگێڕانی خاچ بەكۆڵ
(خاچ پەرەستەكان) كۆمەڵكوژ كران .كۆمەڵكوژی جولەكەكان تەنانەت تا ساڵی
 ،1820تا منداڵی (كارل) یش جار جارە لە رۆژئاوای ئەڵامنیا رووی دەدا .هۆكاری
كۆمەڵكوژی جولەكەكان دوو شتبوو ،ئابوری و مەزهەبی .لەو سەردەمە زۆربەی
خەڵكی لەشار و شارۆچكەكان دا دەژیان و چینی ناوەند هێشتا لەناو ئەڵامنیادا
پێكنەهاتبوو .زۆربەی كاروبارە ئابورییەكان لە دەستی جولەكەكاندا بوو ،ئەوان جگە
لەوەی كە دەستیان هەبوو لە كاروباری ئابوری و كاریگەری خۆیان بەكاردەهێنا،
بە شێوەیەكی راستەوخۆش رەخنەیان كردبووە ناو ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی
مەسیحییەكانی ناوچەكەوە .لە الیەكی ترەوە زۆربەی شازادەكان و گەورە پیاوانی
دەربار و دیوەخانەكان و تەنیا هەندێك لە شا و میرەكانی ویالیەتە بچوكەكان،
بە بەردەوامی پێویستیان بە پارە هەبوو ،قەرزداری جولەكەكانی دەربار (Hof
 )judenبوون .هەر بەم بۆنەیەوە كە زۆربەی مەسیحییە هەژارەكان سەبارەت بە
جولەكەكان (هەژار بوونایە یان دەوڵەمەند) رق و كینە و دوژمنایەتییان هەبوو،
هەر كاتێكیان بۆ بڕەخسایە هێرشیان دەكردە سەر جولەكان و قەتلوعامیان
دەك��ردن .هەڵبەتە بە هۆی ئاگری مەزهەبەوە نەفرەت و دوژمنایەتییەكەی
زیاتر تەشەنەی دەكرد -لە روانگە و دیدی خەڵكەوە جولەكەكان نەك تەنیا لە
بواری ئابورییەوە زیانیان بۆ كومەڵگە هەیە ،بەڵكو لە روانگەی مەزهەبیشەوە
ئەوان كافر و خوانەناسن .-بە هۆی ئەوەی كە حەزرەتی مەسیحیان لە خاچ
داوە ،خوا لەعنەتی لەوان كردووە و لە رەحمەتی خۆی بێبەشیكردوون .بە بڕای
مەسیحییەكان مەزهەبی جولەكە ،جگە لە كڕنوش بردن و باوەڕبوون بە “خوای
ئاڵتوونی” مەبەست (پارە و پول) هیچ شتێكی تری فێری شوێنكەوتوانی خۆی
نەكردوە و ناكات .كەواتە ئەوەی لێرەدا جێی سەرنجە ،ئەوەیە كە هەرچەندە كارل
ماركس خۆی جولەكە بوو ،بەاڵم هەمان دید و بۆچوونی مەسیحییەكانی هەبوو
لەبارەی جولەكەكانەوە ،تا مردیش هەر لە سەر ئەو رایەی خۆی بوو .پێویستە
مارکس کێ بوو؟ 19

ئەوەش بزانن دایكی كارل هەتا مرد هەر لە سەر ئاینی جولەكە بوو.
رۆژی  11ی مارسی  1812فردریك ڤیلهلمی سێیەم شای پروس لەسەر فەرمانی
خوا بڕیارێكی دەركرد ،بەپێی ئەو بڕیارە هەموو ئەو جولەكانەی ،كە لە سنوری
دەسەاڵتی ئەودا دەژیان مافی هاواڵتیبوونی ئەڵامنیان پێبەخرشا ،بەمەرجێك كە
ناوی ئەڵامنی بۆ خۆیان هەڵبژێرن ،هەموو نوسینگە بازرگانییەكان بە زمانی ئەڵامنی
نورساوەكانی خۆیان بنوسن .بەپێی ئەو بڕیارە جولەكەكان لە باجدان بێبەش كران
(باجێك هەبوو بە ناوی باجی مەزهەب ،ئەو كەسانەی كە لە دەرەوەی مەزهەبی
مەسیحی بوون ،دەبوو ئەو باجە بدەن) .هەر بە پێی ئەو بڕیارە جولەكەكان بۆیان
هەبوو بچنە قوتابخانە و زانكۆ ،بەاڵم بۆیان نەبوو لە قوتابخانەكان و زانكۆكان
بنب بە مامۆستا ،هەروەها بۆیان نەبوو بچنە ناو ریزەكانی سوپای واڵتەوە ،لەوەها
بارودۆخێكدا باشرتین رێگا بۆ دەرباز بوون لەو هەموو سنورداری و كۆت و
بەندە گۆڕینی ئاین لە جولەكەوە بۆ مەسیحییەت بوو .لەوبارەیەشەوە حكومەت
ئاسانكارییەكی زۆری كردبوو ،كۆمەڵێك بڕیار و فەرمان بە دامودەزگا حكومییەكان
درا بوو لەسەر ئەوەی ،كە ئاسانكارییەكی زۆر بكرێت بۆ ئەوانەی دەیانەوێت
ئاینی خۆیان بگۆڕن و ببنە مەسیحی .سەرەڕای دەرچوونی كۆمەڵێك فەرمان و
بڕیار بە قازانجی جولەكەكان ،بەاڵم هێشتا كۆمەڵیك جیاوازی و هەاڵواردن بۆ
جولەكەكان لە ئارادابوو .بۆ منوونە ئەوان بۆیان نەبوو ببنە فەرمانبەر لە دام
و دەزگاكانی حكومەت ،تەنانەت مافی هەندێك پیشەی تری وەك پارێزەرییان
نەبوو ،بۆیان نەبوو لە دادگا ئیش بكەن.
ئەو جولەكانەی كە لە واڵتی پروس دەژیان ،تەنیا ژمارەیەكی كەم لەو ئاسانكارییانە
سوودمەند بوون و ئەوانی تر پێیان باش بوو لەسەر ئاینی خۆیان مبێننەوە.
ئەوانەی كە ئاینی خۆیان گۆڕی بە دوو هۆ مەزهەبی پرۆتستانتیان هەڵبژارد.
یەكەم ئەوەی كە دەسەاڵتداران و زۆربەی دانیشتوانی واڵت ،پرۆتستانتی بوون،
دووەم لەو سەردەمەدا و تا ئێستاشی لەگەڵدابێت ،مەزهەبی پرۆتستانت لەچاو
مەزهەبی كاسۆلیك زۆر پێشكەوتوتر و كراوەترە .ئەو كەسانەی كە دەیانویست
ئاینی خۆیان بگۆڕن مەزهەبێكیان هەڵدەبژارد ،كە كەمرت كۆت و بەند و سنور
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و دابونەریتی كۆنی مەزهەبی تێدا بێت ،هەر ئەوەش وای كرد ،كە باوكی كارل
مەزهەبی پرۆتستانت هەڵبژێرێت و كارلیش لە هەموو ژیانی خۆیدا هەرجۆرە
گر ێ دراویەكی بە ئاینی جولەكەوە رەتدەكردەوە.
یەكێك لەبەناوبانگرتین كەسایەتیەكانی جولەكە ،كە لەو سەردەمەدا بوو بە
مەسیحی ،هایرنیش هاینە بوو )Heinrich Heine( ،كە یەكێك لە بەناوبانگرتین
شاعیرانی ئەڵامنی زمان بوو ،لەو سەردەمەدا ساڵی ( )1825هەمان ئەو ساڵەی
كە باوكی كارل بوو بە مەسیحی ،ئەویش ئاینی مەسیحی هەڵبژارد .ئەو بوو كە بە
غوسڵی”تعمید”ی وت ئاوەشێن كردن .بە وتەی ئەم شاعیرە «چوونە ناو مەزهەبی
مەسیح كلیلێكە دەرگای چوونە ناو كۆمەڵگەی شارستانێتی ئەوروپا دەكاتەوە.
بۆ باوكی كارل چوونە ناو ئاینی مەسیحیەوە پێویستی ژیان بوو ،هیچ پەیوەندییەكی
بە بڕوا و ئیامنی دەروونییەوە نەبوو ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ئەوەی كە ئەو
هیچ گر ێ دراویەكی دەرونی لەوبارەیەوە هەست پێ نەدەكرد و ئەنجامدانی
ئەو كارەش لە روانگەی دەروونییەوە زۆر كێشە نەبوو .باوكی كارل زۆرجار بە
كوڕەكەی وتبوو :مەزهەب بۆ من تەنیا ستایش و سوپاسی خوایە ،جگە لەوەش
من هیچ شەریعەت و ئاینێكم قبوڵ نییە.
سەیر لەوە دایە لەو كتێبخانە گەورەی ،كە كاتی خۆی لە ماڵەوە دابینیكرد بوو،
جگە لەو كتێبانەی كە پەیوەندییان بە پیشەكەیەوە هەبوو ،چەند كتێبێكی تر كە
پەیوەندی بە ئابورییەوە هەبوو ،هیچ كتێبێك یان نامیلكەیەكی ئاینی نەبوو.
هایرنیشی باوكی كارل ،پاش ئەوەی چووە ناو ئاینی مەسیحەوە هیوای زۆر خواست،
كە لەگەڵ ئەو ئاسانكاریانەی كە حكومەت بۆ ئەو جولەكانەی چوبوونە سەر
ئاینی مەسیحی فەراهەمیكردبوو ،هەروەها بە یارمەتی دۆست و هاوڕێی خۆی،
كە پارێزەری یاساییبوون بتوانێت بچێتە چینی پارێزەرانەوە لە دادگا و پارێزەری
بكات .هەر بۆیە سەرۆكی ئەنجومەنی پارێزەرانی شاری تیریار داواكارییەكی
لەوبارەیەوە بۆ وەزارەتی داد لە بەرلین ناردبوو ،بەاڵم بەداخەوە بە سەرنجدانە
یاساكانی پەیوەندیدار ئەو داوایەی ئەنجومەنی پارێزەران رەتكرایەوە و لە وەاڵمی
داواكارییەكەدا هاتبوو كە جولەكەكان بۆیان نییە پیشەی پارێزەری هەڵبژێرن .لە
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وەاڵمەكەدا هاتبوو ،كە دەوڵەت ناتوانێت لەبارەی مافی هایرنیش ماركس جیاوازی
دابنێت .باوكی ماركس كەوتبووە سەر دوو رێگە ،یان دەبوو دەست لە ئاینی باو و
باپیرانی هەڵگرێت و ئاینی مەسیحی قبوڵبكات یان چاوپۆشی لە پیشەیەك بكات
كە زۆری حەزی لێیەتی.
وازهێنان لە كەنیسە (شوێنی نزا و پاڕانەوەی جولەكەكان) و ئاینی جولەكە بۆ
باوكی ماركس ،كە بە راستی بڕوای بە هیچ ئایینێكی تایبەت نەبوو شتێكی زۆر
قورس نەبوو( .باوكی ماركس تەنیا باوەڕی بە ستایش و سپاسی خوا هەبوو ،دەنا
پابەندی هیچ ئاین و مەزهەبێك نەبوو).
بەاڵم گۆڕینی ئاین و مەزهەب واتە لێدان لە ژیانی ئەو ،چونكە ئەو لە دەروونی
خۆیدا بەرامبەر رۆحی باپیرانی ،كە جولەكە بوون هەستی بە شەرمەزاری دەكرد.
هەروەها راكردن و واز هێنان لە ئاینی جولەكە و لە ئامێزگرتنی ئاینی مەسیحی
واتە زیان بە ئابڕو و رێزی سامۆئیلی برای دەگەیەنێت ،كە یەكێك بوو لە
حاخامە بەناوبانگەكانی شاری “تریئێر“ .لە ئەنجامدا وەك دەڵێن دوای مردنی
دایكی رۆیشتە سەر ئاینی مەسیح و ناوی خۆی لە هێرشل ( ) Hershelوە بۆ
هایرنیش( )Heinrichگۆڕی.
سەیر لەوە دایە هەرچەند هایرنیش خۆی بوو بە مەسیحی ،بەاڵم هانریتی
هاوسەری و ( )Sophieكچی و كارلی كوڕی تا ماوەیەكی زۆر هەر لە سەر ئاینی
جولەكە مانەوە.
هەر بۆیە دەبێ قبوڵی بكەین ،كە كارل ماركس لەسەر ئاینی جولەكە لە دایكبووە
(هەرچەند تا ئێستا بەڵگەیەك لەوبارەیەوە لەبەردەستدا نییە) .رەنگە هەر لە سەر
دابونەریتی ئەو ئاینەش خەتەنە كرابێت ،چونكە بە پێی ئاینی جولەكە منداڵی
كوڕ هەر كە لەدایك بوو خەتەنە دەكرێت.
پاش ئەوەی هایرنیش بووە مەسیحی ئیرت هیچ رێگرییەك لەبەردەمیدا نەمابوو بۆ
ئەوەی كاری پارێزەری بكات ،چونكە بە پێی یاسای ئەو سەردەمە پارێزەر تەنیا
دەیتوانی لە موەكیلی خۆی لە دادگا وەك پرێزەر ( )Advokatبەرگری بكات .بۆ
كارەكانی تر دەبوایە پارێزەرێكی تر وەك هاوكار لە ژێرناوی ئان ڤالت (Advokat-
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 )anwaitبە كرێ بگرێت .دواتر هایرنیش لە ساڵی  1821توانی مافی هەموو جۆرە
بەرگریكردنێكی یاسایی بە دەست بهێنێت (هەڵبەتە هێشتا ئەو نەیدەتوانی لە
دادگای تێهەڵچوونەكان ،وەك پارێزەرێك ئیش بكات و لەو مافە بێبەش بوو).
پێویستە سەرنجی ئەوە بدەین ،كە ئەو پلە و پایەیەی كە هایرنیش بەدەستیهێنابوو
ئەوی لە ریزی باشرتین و بااڵترین پارێزەرانی دادگا دانا بوو .لەو سەردەمەدا لە
شاری “تریئێر“ لە ناو پارێزەراندا تەنیا  12بۆ  14پارێزەر باشرتین پلەیان هەبوو.
سەرەڕای ئەوەی كە هایرنیش بە هۆی باری كەسایەتییەوە و هەڵسوكەوتی بەرز
و هەڵبژاردنی مەزهەبی پرۆتستانت لە ناو ژینگەیەك كە زۆرینە كاسۆلیكن،
نەك تەنیا لە ناو هاوكار و هاوڕێكانی خۆیدا ،بەڵكو لە ناو خەڵكی شاری تریئێر
خۆشەویستییەكی تایبەتی هەبوو .زۆر بەڕاشكاویی و بێ هیچ كۆسپێك سەردانی
كۆڕی كەسایەتییە گەورەكانی دەكرد ،بە شێوەیەك پلەی بەرزبووەوە كە لە ناو
كۆمەڵێكی زۆر تایبەتی كازینۆ( )Casinoبوو بە ئەندام( .كازینۆ یانەیەكی زۆر
تایبەت بوو ،كە شێوەی زۆر لە كالب كانرتی ( )Country Clubدەچێت ،كە
ئەمڕۆ لە ئەمریكا باوە) .ئەو كازینۆیە شوێنێكی تایبەت بوو كە تەنیا كەسایەتییە
گرنگەكانی ئەو شارە دەیانتوانی ببنە ئەندام ،دواتر كە هایرنیش توانی مافی
بەرگریكردن لە دادگای تێهەڵچوونەوە بەدەستبهێنێت توانی پلەی “یۆریست
رات”( )Jurist ratكە بااڵترین پلەی پارێزەری بوو لە ئەڵامنیا بەدەست بێنێت.
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سەردەمی منداڵی و گەنجی كارل
كارل ساڵی  1820لە كاتێكدا تەمەنی  2ساڵ بوو ماڵەكەیان لە كۆاڵنی “برۆكن
گاسە ( )Burcken gasseئەو ماڵەی كە كارل تێدا لە دایكببوو گوازرایەوە بۆ
خانووی ژمارە  1070لە كۆاڵنی (.)Simeon gasse
هایرنیش ئەو خانوەی بە بڕی سێ هەزار و  “ 650تالر” كڕیبوو .هەزار و 500
تالری بە نەقد و ئەوەیرت بە قەرز ،كە دەبوو لە ماوەی  6ساڵدا ئەو پارەیە بە سێ
قیست بدات .خانوە تازەكەی هایرنیش  50هەنگاو لە بینای دەروازەی پۆرتا
نیگرا( )Porta Negeaدوور بوو.
یەكێك بوو لە جوانرتین و كۆنرتین بیناكانی شاری ( ،)Trierكە لە سەدەی
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سێیەمدا بە دەستی رۆمانییەكان دروستكرابوو .بورجە سێ نهۆمیەكەی  95مەتر
بەرز بوو ،دااڵن و شوێنی تێپەربوونی  23مەتر بوو .ئەو تەالرە لە سەردەمی
منداڵی كارل دا وەك سەرشانۆ دەهاتە بەرچاوی ،دواتریش بوو بە نیشانەیەكی
بەردەوامی هێز و گەورەیی لەناو خەیاڵە بێ كۆتاكانی ئەودا.
تەالری دەروازەی پۆرتا نیگرا ( )Porta Negeaو ماڵەكەی باوكی ماركس ئێستاش
هەر لە شوێنی خۆی ماون ،بەاڵم بە هۆی كەش و هەواوە رەنگی تەالری پۆرتا
نیگرا( )Porta Negeaبە تەواوی رەشهەڵگەڕاوە و خانوەكەی سەردەمی منداڵی
كارل لە ئێستادا بۆتە دوكانی چاویلكە فرۆشی .ئەو خانوەی كارل تا  17ساڵی تێیدا
ژیا ،دوو نهۆم بوو ،لە  8ژوور و چێشتخانەیەك پێكهاتبوو ،لە نهۆمی خوارەوە
سێ ژووری بچووكی تێدابوو ،خانووەكە لە پشتەوە رووی لە شەقام بوو ،خانویەك
بچوكی تریش هەبوو ،كە لە چوار ژوور و مەخزەنێك پێكهاتبوو.
دەتوانین بڵێین كە كارل سەردەمی منداڵی و گەنجی لە ڕووی كۆمەاڵیەتیەوە
لە چینی ناوەند بەرەو ژوورتر بوو .تا كاتێك چوو بۆ زانكۆ هەر لەو خانوەدا
بوو .بە شێوەیەكی گشتی شاری ( )Trierیەكێك لە زیندوترین و پڕ جوڵەترین
شاری ئەوروپا بوو .لە كۆنرتین شارەكانی ئەڵامنیایە ،كە بە دەستی رۆمانییەكان
لەسەردەمی حكومەتی سێزار و ئاگۆس تۆس لە سەر سەرزەمینێك كە نارساوە بە
گوڵەكانی تری ڤێری ( )Treveriلە سەدەی چوارەمدا دروستكراوە .ئاگوستا ترێڤرۆم
( )Augusta Treverumبۆ سااڵنێكی زۆر ناوەندی حكومەتی سێزارەكانی رۆما لە
رۆژئاوای ئەوروپا بوو .دواتر لەسەردەمی حكومەتی كۆنستانتین ()Constantin
بە زۆر دانیشتوانی ئەو شارەیان كرد بە مەسیحی و ساڵی  316قەشەیەكی تایبەت
بۆ ئەو شارە دیاری كرا .داوتر ئەو شارە بۆ ماوەی  1500ساڵ شاری ()Trier
بووە شوێنی حەوانەوەی قەشەكان و شازادەكان ،كە سەرۆكایەتی حكومەت و
سەرۆكایەتی مەزهەبیشیان كرد و ناویان كورفورست ( )kur FURSTبوو.
ساڵی  1794كە ئەو شارە لە الیەن فەڕەنسییەكانەوە داگیر كرا ،دەوڵەت لە
مەزهەب جیاكرایەوە (سەردەمی دەسەاڵتی لویسی چواردەیەم) هەر لەو شارە
بوو ،كە بیرۆكەی شۆڕشی مەزنی فەرەنسا ریشەی داكوتا.
مارکس کێ بوو؟ 25

لەساڵی  1794تا ساڵی  1815كە ناپلیۆن شكستیخوارد ،بۆ ماوەی  21ساڵ شاری
( )Trierلە ژێر ركێفی فەڕەنسییەكاندا بوو ،تا ئەوە كاتەی دووبارە میرەكانی
پروس توانیان دەست بەسەر ئەو شارەدا بگرن .شاری ( )Trierهەر لە سەردەمی
دروستبوونیەوە تا ساڵی  1815چوار سەردەمی جیاوازی بەخۆیەوە بینیوە.
لەسەردەمی منداڵی و گەنجی كارل-دا شاری ( )Trierشوێنەواری ئەو چوار
سەردەمەی پێوە دیار بوو ،بە شێوەیەك كە هەموو دانیشتوانی شارەكە هەستیان
بە گۆڕانكارییەكانی ئەو شارە كردبوو.
شاری ( )Trierشارێكی جوان بوو كە لە كەناری رووباری ( )Moselهەڵكەوتبوو،
گرد و تەپۆڵكەیەكی زۆر دەوری شارەكەی گرتبوو ،كە هەمووی باخی رەز و
دارستانێكی چڕو پڕ بوو ،كارل لەسەردەمی منداڵی خۆیدا زۆر لە ناو دارستانەدا
رایكرد بوو .لەناو شاری ( )Trierخانوەكان لەناو باخی میوەكان و باخچە و گوڵ
و گوڵزاردا هەڵكەوتبوون ،كۆاڵنەكانی تەنگ و باریك بوون و ناو كۆاڵنەكان بە
بەرد چندرا بوون .لەناو شاری ( )Trierچەند بینای كۆنی حكومی تێدا بوو ،لە
هەموویان گرنگرت بینای دادگا بوو ،هەر لەو دادگایەدا بوو باوكی كارل كاری
پارێزەری تێدا دەكرد .یەكێك لە تەالرە گەورەكانی ئەو شارە خوێندنگەی فردریك
ڤیلهلم بوو ،هەمان ئەو خوێندنگەیەی كە كاتی خۆی كارل ماركس دواناوەندی
تێدا تەواو كردووە ،جگە لەوەی كە لە شاری ( )Trierدەروازەی پۆنتانگرا (Ponta
 )Negraهەبوو شوێنەواری چەندین تەالری تریش ،هێشتا هەر ماونەتەوە كە
هی سەردەمی رۆمانەكانە ،گرنگرتینی ئەوان گەرماوێك و هۆڵێكی شانۆیە ،كە
دەتوانێت  8كەس لە خۆیدا جێبكاتەوە.
یەكێك لە گەورەترین مندااڵنی ئەو شارە ،شاری ( )Trierرستەیەكی بەناو بانگی
وەك “مەزهەب بۆ خەڵك وەكو مادەی هۆشبەر وایە“ لە دوای خۆی بە میرات
بەجێدەهێڵێت .لەو شارەدا ژمارەی كڵێسەكان زۆر لە تەالرە نیشتامنییەكان زیاترن.
بەتایبەتی گەورەترین تەالری دەزگای مەزهەبی كۆشكی قەشەی گەورەی ئەو
شارە بوو ،كە مێژووی دروستبوونەكەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی كۆنستانتین.
هەموو ئەو تەالرانە چەند مەترێك لە و خانووەوە دوور بوون كە كارل ماركس
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تێیدا دەژیا.
لەسەردەمی كارل دا شاری ( )Trierجگە لەوەی ،كە بارەگای گەورەی قەشە
كاسۆلیكییەكانی لێ بوو ،لە ئەڵامنیاشدا ناوبانگی هەبوو ،ئەو شارەی خاوەنی
باشرتین شەراب بوو ،لە گشت ئەوروپا بە ناوبانگ بوو ،ئەو ناوبانگەش بە هۆی
ئەوەوە بوو ،كە ئەو شارە خاوەنی باشرتین ترێ لە ناوچەی ( )Rhineبوو ،كە
باشرتین و بەتامرتین ترێیان بەرهەم دەهێنا .باوكی ماركس كە خاوەنی باخی رەز
بوو ،داهاتێكی زۆری هەبوو.
(ژمارەیەك لە مێژوونوسان پێیانوایە ،كە شەرابی نایاب لە دەروبەری رووباری
( )Moselوای كردبوو ،كە هەر لە كۆنەوە رۆمانییەكان گرنگی بەو ناوچەیە
بدەن) .هۆنراوەی زۆر لەبارەی شەرابی ( )Moselوتراوە.
لەبەر ئەوە پێویستە بوترێت كە رۆحی پاك “باكوس” (  )Bacchusخوای شەراب،
هەمیشە بە ئاسامنی شاری ( )Trierدەگەڕێت ،هەرگیز دەستی میهرەبانی و
بەزەیی و بەخششی خۆی لەسەر ئەو شارە هەڵنەگرت و جێگەی سەرسوڕمانیش
نییە ،كە كارل ماركس كە لەو شارەدا لەدایكبووە و تێیدا گەورە بووە هەمیشە
حەزێكی تایبەتی بۆ شەراب هەبوو ،تا كۆچی داوییشیكرد هەمیشە لە جیاتی هەر
جۆرە مەرشوبێك تەنیا ئاوی ترێی دەخواردەوە.
تۆماس جیفرسۆن لە یەكێك لە نوسینەكانی خۆیدا دەڵێت »:بەرهەمهێنانی ترێ بۆ
دروستكردنی شەراب لە دیدی مادییەوە شتێكی بێ سوودە و ئەو كەسانەی كە
پیشەیان بەرهەمهێنانی ترێیە هەمیشە لە هەژاریدا دەژین ،چونكە لە الیەكەوە
ئەو بەرهەمهێنانەی خۆیان خۆش دەوێت ،لە الیەكی ترەوە هەمیشە شەراب و
ترێ بۆ جەستە باش نییە و وزەیەكی كەمیان هەیە ،چونكە لە بەراوردكردنی
ترێ و شەراب لەگەڵ برنج و زەیتون و گەنم وزە و هێزیكی زۆر كەم بە جەستە
دەبەخشن».
بارودۆخی ئابوری شاری ( )Trierئەو قسەیەی جیفرسۆن پشتڕاست دەكاتەوە،
چونكە بەبێ بوونی پیشەسازی یان كارگەی بەرهەمهێنان بارودۆخی ئابوری ئەو
شارە تا رادەیەك الواز بوو ،تا كارل ماركسیش زیندووبوو داهاتی ئەو شارە (بە
مارکس کێ بوو؟ 27

بێ لەبەرچاوگرتنی شەرابی نایاب) لە رێگای بازاڕێكی فێڵبازانەوە بوو ،كە رۆژانی
جەژن و یەكشەمامن خەڵكی دەوروبەری ئەو شارە بەرهەمە كشتوكاڵییەكانی
خۆیان بۆ فرۆشنت دەهێنایە ئەو شارە ،هەڵبەتە ئەو بازاڕەش مەودایەكی ئەو تۆی
لەگەڵ ماڵەكەی ماركس نەبوو.
زۆربەی دانیشتوانی شاری ( )Trierلە فەرمانبەرانی حكومەت ،پیاوانی ئاینی،
پارێزەران و دەاڵڵەكان و كرێكارانی پیشە دەستییەكان پێكهاتبوون .مرۆڤ لەو
شارەدا كە شارێكی بێپیشەسازی و سەرمایەداری بوو ،بەاڵم هەستی بە تۆزیك
بەرهەمی زانستی و ئەدەبی و پیشەیی دەكرد ،ئاماری ساڵ  1828واتە ئەو
ساڵەی كە ماركس تەنیا  10ساڵ تەمەنی بوو دەریدەخات ،كە شاری ()Trier
شارێكی بەكاربەر بووە ،هیچ ئاسەوارێكی سەرمایەگوزاری تێدا بەدی نەدەكرا
و بەشێكی زۆر بچووك لە كرێكاران رۆڵیان لە بەرهەمهێنانێكی سادەدا هەبوو.
شوێنی خواردن و خواردنەوە لە ئاستی پێویست زیاتر بوو ،لە شارێكی  12هەزار
كەسیدا  40رێستۆرانت 48 ،میوانخانە و  83باڕ و مەیخانە و مەرشوب فرۆشی
تێدا بوو ،ئەمە جگە لەوەی كە كۆمەڵێك دوكانی بچووك هەبوون ،كە بە (تاك و
كۆ) شتیان تێدا دەفرۆشت 21 .دوكانی مس فرۆشی و  118دوكانی بەرد تاشی و
 40دوكانی ئاسنگەری 39 ،دوكانی ئاڵتۆن فرۆشی 55 ،دوكانی چەرم فرۆشی98 ،
دوكانی قەسابی 160 ،دوكانی دارتاشی 166 ،نانەواخانە 204 ،دوكانی بەرگدروو،
 256دوكانی پێاڵو فرۆشی تێدابوو.
ژمارەی خزمەتگوزارەكانی شارەكە  1300كەس بوو ،كە  10%ئەوان لە ژنان و
كچانی گەنج پێكدەهاتن .تەنیا خاڵی لێكچووی شاری ( )Trierلەگەڵ شارەكانی
تری وەك ( )Breman)، (Eberfeld)، (Solingenتەنیا هەژاری و چارەڕەشی
خەڵكی چینی خوارەوە (چینی هەژار) بوو.
ساڵی  1830لە كاتێكدا كارل كوڕێكی تەمەن  12سااڵن بوو ،راپۆرتی سااڵنەی
شارەوانی شاری ( )Trierدەریخست ،كە یەك لەسەر چواری دانیشتوانی ئەو شارە
بێ ئیش و كارن (لەوانەیە بە هۆی نەبوونی ئامارێكی راستەقینە ژمارەی بێكاران
لەوەش زیاتر بووبێت).
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بە پێی ئەو ڕاپۆرتە زستانی ساڵی  1830رێكخراوە خێرخوازییەكان زیاتر لە 57315
قاپ چێشت كە لە پەتاتە ،لۆبیا ،گەنم پێهاتبوو ،لەناو ه��ەژاران و نەداراندا
دابەشكردبوو ،ژمارەیەك نەخۆش و پەككەوتوو كە توانای هیچ جموجوڵێكیان
نەبوو لە ناو چەند تەالرێكدا بەخێودەكران ،پەرستار و خواردنیان بۆ دابینكرابوو.
ژمارەی ئەو كەسانە لەو ساڵەدا دەگەیشتە نزیكەی  500كەس .كارل لە تەمەنی
گەنجیدا بە سەدان هەژار و لەشفرۆشی لە شەقامەكانی شاری ( )Trierبینیبوو.
ش��اری( )Trierلەو سەردەمەدا ژمارەیەكی زۆر ماڵی لەشفرۆشی نارساوی تێدا
بوو ،ئەمە جگە لەوەی كە ژمارەیەكی زۆریش نهێنیبوون .هەژاری و بێكاری
یەكێك لە هەرە هۆكارەكانی تاوان بوو لەو شارەدا ،بە پێی ئامارێكی فەرمانگەی
پۆلیسی شاری ( )Trierلە ساڵی 1828دا زیاتر لە  727كەس دەست بەسەر
كرابوون .هەڵبەتە لەوەی كە كارل سەر بە چینی بااڵ(دەوڵەمەند) بوو تێكەڵێكی
راستەوخۆی لەگەڵ هەژاراندا نەبوو ،بەاڵم لە الیەكی ترەوە ئەو نەیدەتوانی لە
ناو كۆمەڵگەیەكدا ،كە چارەڕەشی و بەدبەختی باڵی بەسەردا كێشابوو ،هەروا
بەئاسانی تێیدا بێت و بچێت و هەژاری و نەداری هاوشارییەكانی كاریگەرییەكی
قوڵیان لەسەری نەبێت .ئاشكرایە ئەوەی ئێمە لێرەدا باسامنكرد پەیوەندی بە
ژینگەیەكەوە هەیە ،كە تێیدا كارل لەدایكبووە و گەورەبووە و كەمرت پەیوەندی
راستەوخۆی بە كەسێتی كارەوە هەیە ،لە راستیدا زانیارییەكی زۆر گرنگ لەبارەی
سەردەمی منداڵی ئەو لە بەردەستدا نییە ،بۆ منوونە ئێمە نازانین ئایا ئەو بەرلەوەی
بچێتە قوتابخانە لە ماڵەوە ناسیاوی لەگەڵ نووسین و خوێندنەوە هەبووە؟ ئایا
دایك و باوكی لە سەردەمی منداڵیدا فێری بۆنە ئاینییەكانیان كردووە؟ ئایا لە
ماڵی ئەوان شەوانی شەممە بۆنەی مەزهەبی وەك پاڕانەوە یان مۆم داگیرسان
باو بووە؟ ئایا دایكی فێری نزا و پاڕانەوەكانی شەوانی شەممەی كردووە؟ دوای
ئەوەی كە باوكی ئاینەكەی خۆی گۆڕی و چووە سەر ئاینی مەسیحی و دایكیشی
هەتا مرد هەر لەسەر ئاینی جولەكە مایەوە ،ئایا دایكی خۆی بەدور گرت لەوەی،
كە دابو نەریتی ئاینی جولەكە فێری منداڵەكەی بكات؟ هەروەها هیچ زانیارییەك
لەبەردەستدا نییە ،كە ئایا هایرنیشی باوكی كارل پاش ئەوەی كە بوو بە مەسیحی،
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رۆژانی یەكشەممە سەردانی كڵێسەی كردووە؟ لە الیەكی ترەوە هەموومان ئەوە
دەزانین كە باوكی كارل لەبەر باوەڕ و ئیامن وازی لە ئاینی جولەكە نەهێنا ،بەڵكو
تەنیا لەبەر الیەنی كۆمەاڵیەتی بوو ،كە وازی لە ئاینی باب و باپیرانی هێنا و
چووە سەر ئاینی مەسیحی .دەتوانین گومان لەوە بكەین كە باوكی كارل زۆر
حەزی نەكردووە ،كە كوڕەكەی بە ئاینی مەسیحی ئاشنا بكات و گریامن كارل
ناسیاوی لەگەڵ ئەو ئاینەش دروست كردبێت ،كە پێدەچێت لە دەرەوەی ماڵەوە
ئەو ناسیاوییەی پەیدا كردبێت ،بەاڵم دوای ئەوەی كە كارل تەمەنی گەیشتە
ئەوەی بچێتە قوتابخانە .ئیرت هایرنیشی باوكی كارل نەیتوانیوە چی تر بابەتی
مەزهەب و ئاین لە كوڕەكەی بشارێتەوە یان بێدەنگ لێی رابكات .بە تایبەتی
دوای ئەوەی كە رۆژی 13ی سێپتەمبەری  1824حكومەتی پروس بڕیاری قەدەغە
كردنی چوونی مندااڵنی جولەكەی بۆ ناو قوتابخانە حوكمییەكان دەركرد .هەر
بەو پێیە منداڵێكی جولەكە یان دەبوایە بچێتە قوتابخانەی جولەكەكان یان
ئەوەی ،كە بچێتە قوتابخانەیەكی ئەهلی كە (ئاستی پەروەردە كردن و ئاستی
زانستی ئەو جۆرە قوتابخانانە زۆر نزم بوو) .باوكی كارل لە الیەك نەیدەویست
منداڵەكەی بچێتە قوتابخانەی جولەكەكان و لە الیەكی تریشەوە باری دارایی و
ماددی ئەوەندە بەهێز نەبوو ،كە كوڕەكەی بنێرێتە قوتابخانەی ئەهلی .هەر بۆیە
بڕیاریدا ئاینی كوڕەكەی بگۆڕێت ،لەبەر ئەوە رۆژی  26ی ئابی ساڵی  1824لە
كاتێكدا كارل  6ساڵی تەمەن بوو ،دەبوایە بنێردرێتە قوتابخانە لەگەڵ () Sophie
خوشكی و خوشك و براكانیرتی لە الیەن هایرنیش برانە كلێسای ()Evangelique
لە شاری ( )Trierغوسڵی «تعمید» – یان پێكرا و بە شێوەی رەسمی بوون بە
مەسیحی و ئاینی منداڵەكانی هایرنیش بە رەسمی بوو بە مەسیحی.
دواتر 23ی ئازاری  1834كڵێسای ( )Evangeliqueلە شاری ( )Trierبە شێوەی
رەسمی مەسیحی بوونی كارلی راگەیاند .چەند كەس لە دۆستان و ناسیاوانی
باوك و دایكی لە غوسڵی تعمیدی بەشدار بوون و غوسڵی ئەویان قبوڵ كردبوو.
ئەوانەی كە غوسڵی تعمیدیان بە كارل كردبوو ،هاوڕێكانی باوكی بوون ،كە
یەكێك لەوان فەرمانبەری حكومەت بوو .لە بەڵگەكانی گۆڕینی ئاینی منداڵەكانی
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هایرنیشی باوكی كارل-دا بەم شێوەیە هاتووە :هانریتی دایكی كارل و هاوسەری
هایرنیش بە هۆی ئەوەی ،كە دایك و باوكی زیندوو بوون ئاینی خۆی نەگۆڕیوە،
بەاڵم روخسەتی داوە بە منداڵەكانی كە بچینە سەر ئاینی مەسیح .بە حوكمی
ئەوەی كە لە ماڵی باوكی كارل زۆر باس لە ئاین و مەزهەب نەكراوە .ئەوەی،
كە كارل لەبارەی ئاین و مەزهەبەوە فێری بووە هەمووی لە رێگای قوتابخانەوە
بووە ،سەرەتا لە قوتابخانەی سەرەتایی و پاشانیش لە دواناوەندی .ئەو قوتابخانە
سەرەتاییە كە كارل ناوی تێدا تۆمار كردبوو سەر بە كڵێسای ( )Evangeliqueبوو ،كە
سەرۆكەكەی قەشەیەك بوو بە ناوی ( )Johan Abraham kupperلە خوێندنگای
ئامادەیی خوێندنی مەزهەب و ئاین زۆرەملێ بوو ،قوتابییەكان هەفتەی دوو
كاتژمێر دەبوایە لەو بەشەدا مەشق و راهێنان ببینن و مامۆستاكەشیان هەمان
قەشە ( )Johan Abraham kupperبوو ،كە زۆر لە فێربوونی كارل لەو وانەیەدا
رازی بوو ،لەبڕوانامەكەیدا سەرجەم مامۆستاكانی ئاستی زانیاریی ئاینی كارل -یان
بە ئاستی باش لە قەڵەمداوە و هەموویان لە ئیامن و ویژدانی ئاینی كارل رازی
بوون ،لە كۆتاییدا وەك تێبینی تۆماریانكرد كەمێكیش لەبارەی ئاینی مەسیحەوە
زانیاری هەیە .لەم رستەیەدا دەردەكەوێت كە كارل زۆر حەزی لە فێربوونی یاسا
و رێساكانی مەزهەب نەبووە.
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قۆناغی دواناوەندی
كارل ،ترشینی یەكەمی ساڵی  1830لە تەمەنی  12ساڵیدا دەچێتە خوێندنگەی
دواناوەندی .فردریك ویلهلم ،تا ساڵی  1835لەو خوێندنگەیەدا سەرقاڵی خوێندن
دەبێت و هەر لەو خوێندنگەیەدا دبلۆم وەردەگرێت .خوێندنگەی ناوبراو ساڵی
 1563لە الیەن قەشە “های ژزوئیت” دادەمەزرێت ،ئەو خوێندنگەیە بە یەكێك
لە كۆنرتین و باشرتین خوێندنگەكانی دواناوەندی لە شاری ( )Trierئەژمار دەكرا،
بەاڵم كاتێك كارل پێی نایە ئەو خوێندنگەیەوە ،ئیرت ئەو شوێنە لە دەستی ژزۆئیتە
كاسۆلیكەكاندا نەمابوو ،چونكە دوای داڕمان و روخانی ئیمپراتۆری ناپلیۆنی
یەكەم و وەدەرنانی فەڕەنسییەكان لە ناوچەی”رن” حكومەتی “ئەڵامنیا” دەستی
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بەسەر شاری ( )Trierداگرت ،بەڕێوەبردنی ئەو خویندنگەیە كەوتە ژێر ڕكێفی
وەزارەتی رۆشنبیری و كرا بە خوێندنگەیەكی حكومی .لەم رووەوە واتە لە كاتی
چوونی كارل بۆ ئەو خوێندنگەیە زانیارییەكان لەبارەی كارلەوە بە تەواوەتی
دەست دەكەوێت .رێژەی پێشكەوتن و گەشەی كارل لەوانە جیاوازەكان ،منرەكانی
سااڵنەی ،وتارە نورساوەكانی ،راو بۆچوونی مامۆستاكان كە لەبارەی كارلەوە
نوسیویانە ،هەمووی پارێزاو و لەبەردەستدا هەیە .كۆی ئەو زانیارییانە دید و
بۆچوون و چاالكییەكانی دواتری كارل لەخۆدەگرێت .سەیر لەوەدایە سەرەڕای
ئەوەی كارل خاوەنی بەهرەیەكی زۆر بووە ،بەاڵم هەرگیز ناوی لە لیستی قوتابیە
هەڵكەوتووەكانی هاوچۆناغ و هاوپۆلی خۆیدا نەهاتووە ،رەنگە ئەمەش لەبەر
نەبوونی حەز و مەیل و شەوقی ئەو بۆ هەندێ لە وانە زۆرە ملێیەكانی وەك
شەریعەت و فیزیا بگەڕێتەوە .كارل بۆ وانەكانی شێوەكاری و میوزیك و ئاواز
و زمانی جولەكە (یەهودی) كە بە شێوەی ئازاد و دوور لە هەر زۆرەملێیەك
دەوترایەوە ،نەچووە و پێی نەناوەتەوە ناو ئەو پۆالنەوە و لە تاقیكردنەوەكانی
كۆتایی ساڵدا ،كە بە دوو شێوەی زارەكی و نورساوەیی ئەنجامدەدرا ،منرەكانی
لە مامناوەند زیاتر تێنەدەپەڕی ،تەنیا لە زمانی ئینگلیزی و ئەڵامنیدا نەبێت ،كە
منرەكانی لە سەروی مامناوەندەوە بووە.
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خوشك و براكانی كارل
سەردەمی منداڵی كارل لەناو خێزانێكی پڕ لە شادی و خۆشی و قەرەباڵغدا تێپەڕی.
ژوورەكانی خانوی ( )Simeon gasseپڕ بوو لە قەنەفەی قەبە و قورسی ئەڵامنی،
لەو خانووەدا  12كەس دەژیان ،كە  2كەسیان كارگوزار و بەردەست بوون.
دایكی كارل هەموو ساڵێك منداڵێكی دەبوو .دایك و باوكی كارل لە منداڵ خستنەوەدا
زۆرچاالكبوون .هەموو ساڵێك منداڵێكیان دەخستەوە ،ساڵێك دوای هاوسەرگیری
واتە ساڵی  1815كوڕێكیان بوو بە ناوی مۆرتیز داڤید( )Moritz- Davidبەاڵم
دوای چەند رۆژێك مرد و ساڵی دواتر ،واتە ساڵی  1816خوشكە گەورەكەی كارل
بە ن��اوی Sophieچاوی بە دنیا هەڵێناوە و ساڵی  1818كارل لەدایكبوو ،پاش
كارلیش هەموو ساڵێك دایكی كارل منداڵێكی دەخستەوە .هێرمەنی برای كارل
( )Hermanساڵی  1819و هانریت ( )Henrietteساڵی  1820و لویس ()Louise
ساڵی  1821و ئیمیلی ( )Emilieساڵی  1822لە دایكبوون ،بەاڵم دواتر دایكی
كارل هەر بە  2ساڵ جارێك منداڵی دەبوو .كارۆلین ( )Karolineساڵی  1824و
ئێدوارد( )Edvardساڵی  1826لە دایكبوون ،كارل ( )7خوشك و برای هەبوو ،تەنیا
لە سۆفی( )Sophieخوشكی بچوكرت بوو ،لە باقی خوشك و براكانیرتی گەورەتر بوو.
لەبارەی ژیانی تایبەتی خوشك و براكانی ،كارل ،زانیارییەكی تەواو لەبەردەستدا
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نییە ،تەنیا ئەوە نەبێ كە نورساوە زۆربەیان نەخۆش و الواز و بێهێز بوون ،هیچیان
لە ناو كۆمەڵگەدا بە پلەیەك نەگەیشتون و لە مێژوودا باسبكرێت .وەك دەگێڕنەوە
هایرنیشی باوكی كارل هەر لە سەرەتاوە كۆمەڵێك نیشانە و بەهرە و تایبەمتەندی
گەورەی لە كوڕە گەورەكەی (كارل) دا بینیوە ،هەستی بە جیاوازییەكی زۆر لە
نێوان كارل و خوشك و براكانیدا كردووە .رەنگە هەر لەبەرئەوە بووبێت كە بووە
بە هاندەرێكی باش بۆ هەندێك لە تایبەمتەندییەكانی كارل ،بە تایبەتی لە بواری
گەشەی خێرای دەروونی و سەربزێویی و سەرەڕۆیی و سوربوون لەسەر ئەوەی،
كە پێویستە بەسەر هەموو شتەكانی دەوروب��ەری و ژینگەی خۆیدا زاڵبێت.
هاوكات بە بەراوردكردنی كارل لەگەڵ منداڵەكانی تری هەموو خاڵە الوازەكانی
منداڵەكانی بۆ دەركەوتبوو .لە خوشك و براكانی كارل یەكێكیان هەر بە منداڵی
مردوە و ئێدوارد لە تەمەنی  11ساڵیدا و هێرمەن و كارلین لە تەمەنی  23ساڵی
بە هۆی نەخۆشی سیل كۆچی دواییانكردووە .دواتر دەركەوت كە نەخۆشی سیل
لەناو خزم وكەسی كارل نەخۆشییەكی باوە و زۆربەیان بەو نەخۆشییە تێدا چوون،
پاشان هانریتی خوشكی كارل لە تەمەنی  36ساڵی هەر بە نەخۆشی سیل كۆچی
داوییكردووە .كارل خۆشی تووشی نەخۆشی سیل ببوو و هەر ئەوەش وایكرد ،كە
لە چوونە سەربازی ببەخرشێت .لە مانگی  1845/10كاتێك حكومەتی بەلژیكا
هەڕەشەی دەركردنی كارل-ی لە برۆكسلی پایتەختی بەلژیكا دەكات ،كارل بیری
كردەوە كە بەرەو ئەمریكا كۆچ بكات ،بەو هۆیە نامەیەكی بۆ سەرۆكی شارەوانی
شاری ( )Trierنوسی و داوای لێكرد كە رێگەی پێبدا كە شار بەجێبهێڵێت ،كارل لە
نامەكەیدا ئاماژەی بەوە كرد ،كە بە هۆی نەخۆشی سیلەوە بەر لێبوردن كەوتووە،
بۆ ئەوەی سەربازی نەكات .لە بەشێكی تری نامەكەیدا نوسیویەتی كە ساڵی 1833
پزیشكی چارەسەركەر بۆی نوسیوە ،بە هۆی الواز بوونی كۆئەندامی هەناسە و
خوێنپژان لە سییەكانی ،ناتوانێت خزمەتی سەربازی ئەنجام بدات و سێ ساڵ
دواتر ساڵی  1936كۆمیسیۆنی پزیشكی بڕیاری كۆتایی خۆی لەبارەی كارل دەركرد
كە :كارل بە هۆی نەخۆشی سییەكانیەوە بۆ ئەوە نابێت لە ریزەكانی سوپادا
سەربازی بكات.
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جێنی ڤان ڤوستڤالن

()jenny von westphalen

هاوكات كە كارل دبلۆمی وەرگرت .بە دزییەوە كچێكی بە ناوی (jenny von
 )westphalenدەستنیشانكرد و كردی بە دەستگیرانی خۆی ،كارل نە جوان بوو
و نەقەدوبااڵیەكی رێكوپێكی هەبوو ،دەموچاوێكی رەش و تووكنی هەبوو (بە
هۆی توكنییەوە خزم و كارەكەی ناوی موور( – )Moorیان لێنابوو) .دەموچاو و
سەرسنگ و دەستی زۆر توكن بوو .یەكێك لە هاوسەردەمەكانی خۆی بە گاڵتەوە
سەبارەت بە روخساری كارل دەنوسێت :هەرگیز خۆر تیشكی خۆی لە ئەندامێكی
ئەوەندە ناشیرین نەداوە.
لەوانەیە كە روخساری كارل لەبەرچاوی خەڵك ئەوەندە سەرنجڕاكێش نەبووبێت،
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بەاڵم چاوەكانی دەستگیرانەكەی كارل ( )jenny von westphalenكە كچێكی
عاشق بوو كارلی بە شێوەیەكیرت دەبینی ،كوڕێك بە دەموچاوێك بە شكڵی
هێلكەیی ،چاوێكی گەورە ،لوتێكی زۆر بچووك و لێوێكی ناسك.
خودی ( )jenny von westphalenیەكێك لە جوانرتین كچانی شاری()Trier
بوو ،كە داواكارێكی زۆری هەبوو .كارل ساڵی  1863كاتێك كە بۆ بەشداریكردن
لە مەراسیمی بە خاكسپاردنی دایكی ،دەچێتە شاری ( )Trierلەوێوە نامەیەك بۆ
خێزانەكەی خۆی( )jenny von westphalenدەنوسێت “ لەو رۆژەوە كە هاتووم
بۆ شاری ( )Trierهەموو رۆژێ دەچم سەردانی خانوی ()von westphalen
دەكەم ،ئەو خانویەی كە تۆ تێدا دەژیای ،هەرجارێك كە ئەو خانووە دەبینم،
رۆژانی گەنجیم بیردێتەوە ،كە خۆشرتین سەردەمی ژیانم بووە .خانویەك كە پڕبوو
لە پڕنرخرتین خشڵ و ئاڵتون و گەوهەر ،لێرە بۆ هەرالیەك دەچم ،هەموو ئەو
كەسانەی كە تۆ دەناسن لێم دەپرسن ،ئەو خاتونەی كە شاجوانی جەژنەكان بوو
چۆنە؟ تۆ نازانی و ناتوانی وێنای ئەوە بكەی ،كە لە چ هەستێك لە پیاودا بەدیدێت،
كاتێك دەبینێت كە هاوسەرەكەی تا ئەو ئەندازەیە لە ناو بیرەوەرییەكانی خەڵكدا
وەك شاجوانێكی رێزدار و خۆشەویست دەمێنێتەوە.
جێنی كە ژنی ئەو سەردەمە بوو ،ئاستێكی بەرزی خوێندەواری هەبوو .زۆر
شێت و شەیدای فەرهەنگ و كەلتوور بوو .خاوەنی هەڵسوكەوتێكی بەرز و
جوان و خۆش مەرشەب بوو ،لەگەڵ خەڵكی زۆر گەرم و گوڕ بوو .ئەو كاتەی كە
لەگەڵ كارل لە پاریسی پایتەختی فەڕەنسا دەژیان ،هایرنیش هاینە(Heinrich
 )Heineشاعیری ناوداری ئەو كاتی پاریس ،كە خۆی خاوەنی زمانێكی خۆش
و پاراو و شیرین و تەنزاوی بوو ،شێت و شەیدای كردار و رەفتار و قسە و
دوانی جێنی ببوو ،سااڵنی دواتریش ئەو كاتەی كە كارل و جێنی بۆ لەندەن
دوور خرابوونەوە ،رۆژانێكی سەختیان دەگوزەراند ،بەاڵم دیسان هەر قسە خۆش
و بزە و پێكەنینەكانی جێنی بوو ،كە دڵی كارلی دەدایەوە و ئەوی بۆ رۆژانی
خۆش و باشرت دڵنیا دەكردەوە .جێنی خاوەنی قەڵەمێكی باش بوو ،بە تایبەتی
ئەو رەخنانەی كە دەینوسی زۆر سەرنجڕاكێش و كاریگەربوون ،دەكرێت بوترێت
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كە ئەو وردە وردە خۆی لە پێگەی مێردەكەی نزیك كردبوەوە .كارل ،جێنی بە
نوسەرێكی باش دەزانی و بەردەوام ستایشی قەڵەم و نوسینەكانی جێنی دەكرد،
بەداخەوە زۆربەی نامەكانی جێنی لەناوچوون و نەماون ،بەاڵم لە رووی ئەو چەند
نامەیەی كە ماون و ئێستا لەبەردەستدایە .دەكرێت پەی بە قەڵەمە بەهێزەكەی
جێنی ببەیت .لۆدویگ( )Ludwigباوكی جێنی لە چینی خانەدانی ئەڵامنی بوو،
لە ساڵی  1816ساڵێك دوای ئەوەی شاری ( )Trierخرایە سەر ئەڵامنیا وەك
فەرمانبەرێكی پلەبەرز دەنێردرێتە شاری  Trierباوكی جێنی بەرلەوەی بۆ شاری
( )Trierبێت لە شاری ( ) Salzwedelسەرۆكی دادگای ویالیەتێك بوو .جێنی
ساڵی  1814لە شاری ( ) Salzwedelلە دایك ببوو .باوكی جێنی سەروەت و
سامانێكی ئەو تۆی نەبوو ،بەاڵم چونكە باوكی سەرۆكی دادگا بوو موچەكەی ئەو
رێگەیەی پێدەدا ،كە بۆ خۆیان ژیانێكی پڕ لە خۆشی و خۆشگوزەرانیان هەبێت.
خۆی و ژنەكەی و جێنی( )Edgardی كوڕی لە ناو خانویەكی گەورەدا بژین.
خانووەكەیان باخێكی گەورەی تێدا هەبوو .هەر لەو باخەدا بوو كە لەگەڵ كارل
و سۆفی خوشكی كارل و مندااڵنی هایرنیش ناسیاوی پەیدا كرد .نازانرێت كە ئایا
( )von westphalenئاگاداری ئەو كەشوهەوا عاشقانە و دڵدارییە بووە ،كە لە
نێوان جێنی كچی و كارل دروستبووە یان نا؟ ئەگەر بە شێوەیەكیش ئاگادار بوو
بێت ،لەوە ناچێت ئەوەی بە هەند وەرگرتبێت ،هەروەها واش دێتە بەرچاو كە
خودی جێنیش چوارساڵ لە كارل گەورەتر بوو ،سەرەتاش ئەگەر كەین وبەینێك،
یان هێام و نیشانەیەكیش هەبووبێت زۆر بە جدی وەرینەگرتووە ،بەڵكو ئەوەی
تەنیا بە جۆرێك لە هاوڕێتییەكی رواڵەتی نیشانداوە ،بەاڵم هاوكاتیش هێزێكی
راكێشان و كێشمەكێشی دەرونی لە ناخی ئەواندا رۆژ لە دوای رۆژ پەرەی
دەسەند .لە الیەكی ترەوە گومان لەوە دا نەبووە ،كە جێنی لەبارەی ئەوەی كە ئایا
ئەوە دەبێت بە راستی دوودڵ بووە .هۆكارەكەشی نەك تەنیا جیاوازی چینایەتی
نێوان ئەو و كارل بێت و رەچەڵەكی نەژادی كارل نەبوو ،كە رەنگە رێگر بێت
لەسەر ئەوەی ،كە بە یەك بگەن و زەواج بكەن ،بەڵكو ئەوە بوو ،كە جێنی كچێكی
زیرەك و ژیر بوو ،پێیوابوو ئەگەر هاوسەرگیری بكات ،بۆ هەمیشە الیەنی دارایی
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خراپ دەبێت .هەڵبەتە ئەو ترسەی هاتەدی و بە پێی زەمەن و شوێن ،هەر
وای بەسەر هات .جێنی هەمیشە بیری لەوە دەكردەوە ،كە كارل دەیەوێت لە
داهاتودا ببێت بە ئەدیب و شاعیر ،چۆن دەتوانێت ئاگای لە ئەو و منداڵەكانی
بێت و بەخێویان بكات .زۆرجار جێنی لە زمانی باوكی ماركسەوە بیستبووی،
كە هۆشداری بە كوڕەكەی داوە ،كە ژیانی شاعیر بێجگە لە سەختی و ناخۆشی
شتێكی تر نییە و پێویستە ئەو هەمیشە منەتی ئەم و ئەو بكێشێ و لە گرەوی
منەتی ئەم و ئەو دا بێت.
( ئەم بەشە لە قسەی باوكی كارل كە پێشبینیكرد بوو وەدیهات) .جێنی خۆی یەك
بارۆنس ( )Baronesseبوو ،واتە خاوەنی هیچ شتێك نەبوو ،هیچ هیوایەكی ئەو
تۆشی نەبوو كە رۆژێك لە رێگای میراتەوە دەستی بە سەروەت و سامانێك بگات،
بەاڵم كارل هیوادار بوو دوای مردنی دایكی بتوانێت بە سامانێكی زۆر بگات ،بەاڵم
ئەو هیوایەی كارل رێگایەكی دوور و درێژی لەبەردەمدا بوو ،چونكە دایكی كارل
هێشتا زۆر گەنج بوو و كاتی مردنی نەبوو ،دواتریش ئەو كاتەی كە كارل لەگەڵ
جێنی هاوسەرگیری كرد ،هێشتا خوشك و براكانی زیندوو بوون ،ئەگەر دایكیشی
مبردایە دەبوو سەروەت و سامانەكەی لە نێوان منداڵەكانیدا دابەش بكرێت.
رێگەیەكی تر كە لەوانە بوو كارل بگەیەنێتە جێگایەك ئەوە بوو ،بۆ ئەوەی
بتوانێت ژیانێگی خۆش بۆ خۆی و ژن و منداڵەكانی دابین بكات ،ئەوەبوو كە بیری
شیعر و شاعیری لە سەری بكاتە دەرەوە و وەك باوكی یاسا بخوێنێت و پارێزەری
هەڵبژێرێت ،یان وەك خەزوری (باوكی جێنی) ببێتە فەرمانبەری حكومی ،بەاڵم
بۆ گەیشنت بە هەر كام لەو دوو رێگایە ،پێویستی بەوەبوو كە چەندین ساڵ
ئارام بگرێت و ئەوەش لە توانای كارلدا نەبوو .ئەو رۆژەی كە كارل خوێندنی
دواناوەندی تەواو كرد و دەستگیرانداریش بوو ،تەمەنی  17ساڵ و چەند مانگێگ
بوو ،لەكاتێكدا جێنی تەمەن  21ساڵ بوو .ئەگەر كارل بڕیاری بدایە بۆ درێژەدان
بە خوێندن بچێتە زانكۆ ،پاش تەواوكردنی زانكۆ دەستگیرانەكەی بگواستایەتەوە،
ئەوە ئەو كات جێنی دەبووە ژنێكی تەمەن سی ساڵ ،ئایا ئەگەری هەیە كچێك كە
شاجوان بوو ،هەزاران داواكاری هەبوو ،چەندین ساڵ لە چاوەڕوانیدا دانیشێت؟
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بەڵێ رووداوەكانی دواتر دەریانخستوە ،كە جێنی بە هۆی ئەوەی كە ویستویەتی
هاوسەری داهاتوی خاوەنی بڕوانامەیەكی بەرز بێت ،ئامادەبوو كە ئەو چەند
ساڵە چاوەڕوان بێت و چاوەڕوانیشی كرد .بەمشێوەیە هەر وەك لەو سەردەمەدا
لە نێوان دڵداران وعاشقان (كچ و كوڕ) باو بووە بە نهێنی بەڵێنی هاوسەرگیرییان
بە یەكرتیداوە ،بەاڵم روون نییە كە كارل و جێنی كەی ئەو بەڵێنە نهێنیەیان بە
یەكرتی داوە ،چونكە دوای مردنی كارل ،كچەكەی ل��ۆرا( )Lauraئەو نامانەی
كە لە نێوان ماركس و جێنیدا ئاڵوگۆڕكراوە هەموویانی لە ناوبردووە ،بەاڵم
جێنی و كارل بڕیاریان دابوو ،تا ئەو كاتەی كە كارل لە زانكۆ سەرقاڵی خوێندنە،
دەستگیراندارێتییەكەی خۆیان بۆ ئەوەی كەس نەزانێت ئاشكرا نەكەن .كارل لە
زانكۆی بۆن( )Bonnدەیخوێند ،بڕیاریاندا لە ناردنی هەرجۆرە نامە و نورساوێك
بۆ یەكرتی خۆیان بپارێزن .جێنی لەو سااڵنەی كە كارل لە زانكۆ بوو ،بۆ ئەوەی
ئاگاداری دەستگیرانەكەی بێت ،جارجارێك سەردانی ماڵی هایرنیشی خەزوری
دەكرد و لەو رێگایەوە ئاگاداری حاڵی كارل دەبوو .بەهەرحاڵ بەم شێوە كارل
چووە زانكۆ و دەستگیرانەكەشی بە جیهانێكی پڕ لە خەون و خەیاڵ لە شاری
( )Trierبەجێهێشت .جێنی لە پێناو پتەو راگرتنی خۆشەویستی خۆی بۆ كارل،
نەیهێشت هیچ شك و گومانێك رووی تێبكات ،بەاڵم زۆر نیگەرانی ژیانی داهاتوی
بوو .لە الیەكی تریشەوە هیچ بەڵگەیەك لە ئارادا نییە ،كە ئایا كارلیش لە زانكۆ
وای بیركردۆتەوە و نیگەرانی داهاتوو ،بووە یان نەخێر؟ چۆن داهاتوو دەیتوانی لە
چاوی منداڵی خۆشبەختی ( )Gluckskindئەو نازناوە دایكی كارل لە كوڕەكەی
خۆی نابوو ،كە ه��ەزاران بیری بەرزە فڕانەی لە مێشكدا بوو ،تاریك و جێی
نیگەرانی بێت؟ كارل هەمیشە لەبارەی هەمو شتێكدا گەشبین بوو .بە تایبەتی
لە ژیانیدا ،هەرگیز لەبارەی بارودۆخی دارایی خۆی و خزمەكانی هیچ قسەیەكی
نەدەكرد .لە ژیانیدا زۆر ئەمڕۆ و سبەی بە كارەكان دەكرد .بە تایبەتی كە ئەو
لە حساب راگرتن زۆر بێتاقەت بوو و ژمارەكان بۆ ئەو وەك دوژمن وا بوون ،كە
دەستیان دابێتە یەكرتی بۆ ئەوەی ژیانی لێ تێكبدەن( .دواتر پاش مەرگی كارل
كاتێك كە ئەنگلس( )Engelsبڕیاریدا بەرگی سێیەمی كتێبی داس كاپیتاڵ(Das
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 )Kapitalكە بە ناتەواوی مابووەوە تەواو بكات ،ئەو خشتە ئاماراییانەی كە كارل
بە شێوەی یادداشت لە دوای خۆی بەجێی هێشتبوون ،ئەوەندە تێكەڵ و پێكەڵ و
ناڕێكبوون ،لە كاتی چاپكردندا كێشەیەكی زۆری نایەوەو كتێبەكەی توشی گرفت
كرد .كارل ئەو شارەزا و گەورە پسپۆڕی تیۆری ئابوری ،كە وتارگەلێكی زۆر بە پێزی
لەبارەی ئابووری داهاتووی جیهان نوسی ،توانای ئەوەی نەبوو كە بارودۆخی
دارایی ژیانی رۆژانەی خۆی و كەسوكاری رێكبخات و چارەسەركردنی ئەو بابەتە
بە زۆری دەكەوتە ئەستۆی جێنی هاوسەرە چارەڕەشەكەی.
ئەگەر پارەیەكیشی بۆ منونە لە رێگای میراتەوە بە دەستی كارل دەگەیشت و
بڕەكەشی زۆر بوایە ،دەیتوانی ژیرانە ژیانێكی باش و خۆش بۆ خۆی و خزمەكانی
بۆ ماوەیەك مسۆگەر بكات  ،زۆر جار ئەوەی كە دەستی دەكەوت ،لە خۆڕا و
بێ سود پارەكەی خەرجدەكرد و دواتر ناچار بوو كە كەلوپەل و ئاڵتۆن و خشڵی
ماڵەوە بە گرەو دابنێت یان ئەوەی كە پارە بە بڕێكی زۆر قەرز بكات و سودێكی
زۆریش بدات .لە ئەنجامدا كارل لە ژیانیدا خووی بە قەرز گرتبوو ،بە شێوەیەك
لەگەڵ قەرز ڕاهاتبوو ،هەمو ژیانیشی هەربەو شێوەیە بەسەر برد  ،هەربۆیە
بەردەوام قەرزاری چەند كەسێك بوو.
جێنی ئەو ماوەیەی كە كارل لە زانكۆ سەرقاڵی خوێندن بوو ،بە تەنیایی لە شاری
( )Trierدەژیا و لە بەرامبەر ئەو هەموو گوشارانەی ،كە لە الیەن خزم و كەس و
ناسیاوەوە دەكرایە سەری ،خۆڕاگر بوو .ئەو نیگەرانی ئایندە بوو ،بەاڵم هاوكاتیش
سوور بوو لە سەر خۆشەویستی لەگەڵ دەستگیرانەكەی .زۆرجار نەخۆش بوو،
نەخۆشی مەترسیدار ،بەاڵم هەرئومیدەوار و خۆڕاگر بوو .لە راستیدا ئەو ژنێك
بوو ،بە ئەندازەی كارلی مێردی خۆڕاگر بوو ،ئەو ژنێكی عاشق بوو ،دەیزانی
چۆن لەبەرامبەر سەختی و ناخۆشییەكاندا خۆڕاگر بێت .جێنی هەشت ساڵی
رەبەق دانی بە خۆیدانا و تەحەمولی هەمووشتێكی كرد ،تا لە ئەنجامدا لەگەڵ
خۆشەویستەكەی كە پێی دەوت :وەحشییە رەشەكە( )Schwarz wildchenچووە
ناو كەژاوەی ژیانی هاوبەشی و هاوسەرییەوە.
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زانكۆی بۆن()Bonn

 1835تا 1836

بەیانی رۆژی دووشەممە  1835/10/17سێ هەفتە دوای ئەوەی ،كە دواناوەندی
تەواو كرد ،كارل لە بەرامبەر ئەسكەلەی شاری ( )Trierلە ناو دایك ،باوك ،خوشك
و برا و كەسوكاریدا راوەستا بوو ،رۆژێكی گرنگ بوو لە ژیانی كارل و خزم و
كەسەكانیدا ،چونكە لەو رۆژەدا كارل كە بە منداڵی بەختەوەری() Glucks kind
نارسا بوو ،مایەی ئومێدی داهاتوی بنەماڵەی ماركس بوو ،دەچوو بۆ زانكۆ .ئەو
یەكەم و دوایین كەسی خێڵی ماركسەكان بوو  ،كە دەچوو بۆ زانكۆ .باوكی كارل
پیشبینی وەها رۆژێكی كردبوو ،هەموو ئامادەكارییەكیشی كرد بوو .باوكی بە
كارلی كوڕی وتبوو :دەمەوێت ببی بەو شتەی كە من هەمیشە ئارەزووم دەكرد
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ببم ،كاتێك منیش وەك تۆ لەوەها بارودۆخێكدا و لە دەرفەتێكی گونجاودا لە
دایكبووم.
كاتژمێر چ��واری سەرلەبەیانی ،ك��ارل س��واری بەلەمێكی س��ەرداپ��ۆرشاو بە
ن��اوی( )Eilyachtبوو ،كە لە شاری ( )Moselبەرەو ( )Coblentzدەڕۆیشت،
تا دواتر سواری كەشتییەكی گەورەتر بێت ،كە لە روباری (  )Rhineهاتوچۆی
دەكرد ،بۆ ئەوەی بگاتە شاری( ، )Bonnلەوێ كارل بەنیازبوو لەبەشی یاسا لە
زانكۆی ( )Bonnبخوێنێت .دوای ئەوەی كارل گەیشتە شاری( )Bonnژوورێَكی
لە گرانرتین هۆتێلەكانی ئەو شارە لە شەقامی ( )Joseph strasseبەكرێگرت.
(ژووری ژمارە  ،)764پاشان لەگەڵ  6كەسیرت كە هەموویان هاوشاری و خەڵكی
شاری ( )Trierبوون لە كۆلێژی یاسا ناوی خۆیان تۆمار كرد .لە زانكۆی ()Bonn
جگە لە بەشی یاسا بەشەكانی تری وەك پزیشكی ،فەلسەفە ،ئاینی پرۆتستانت و
ئایینی كاسۆلیكی هەبوو .كۆلێژی یاسا حەوت مامۆستای هەبوو ،كە هەركامیان
لە بەشێكی تایبەتدا وانەیان دەوت��ەوە ،یاسای رۆمی ،یاسای ئەڵامنی ،یاسای
نێودەوڵەتی ،یاسای ئاینی (دوو بەش بوو ،بەشێك پرۆتستانت و بەشێكی تر
كاسۆلیك) یاسای مەدەنی واڵتی پروس ،یاسای تاوان ،فەلسەفەی یاسا .بەشێك
لەو وانانە گشتی بوون ،هەموو خوێندكارێك دەیتوانی بەشداری تێدا بكات
و بەشێكیرتیش تایبەت بوون ،كە تەنیا خوێندكارانی بەشی یاسا بۆیان هەبوو
بەشداری بكەن .ئامادەبوونی خوێندكاران لە ناو پۆلەكاندا زۆرەملێ نەبوو،
بەڵكو تەنیا ئەوە پێویست بوو ،كە لە كۆتایی ساڵی خوێندندا هەر مامۆستایەك
دەفتەرێكی نیشان دابوایە ،كە فاڵن خوێندكار لە پۆل و وانەكەدا ناوی خۆی
تۆماركردووە و پارەی خۆی داوە .دەبوایە مامۆستا ئەو دەفتەرە واژۆ بكات.
شاری ( )Bonnبۆ گەنجێكی وەك كارل شارێكی زۆر سەرنجراكێش و وروژێنەر
بوو .شارێك بوو كە زیاتر لە  40هەزار كەس دانیشتووی هەبوو و چوار ئەوەندەی
شاری ( )Trierبوو ،كە كارل تێیدا ژیا بوو .ئەو جوڵەیەی كە شاری ()Bonn
ی داگرتبوو هەمووی لە سایەی سەری مامۆستا و خوێندكارانی زانكۆ بوو و
شاری ( )Bonnق��ەرزداری ئەوان بوو .شارێك كە ژمارەیەكی زۆر لە مامۆستا
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بەناوبانگەكانی ئەڵامنیا ( )57مامۆستا لە ساڵی ( )1839سەرقاڵی وانەوتنەوە
بە  700خوێندكاربوون و داهاتی خەڵكی ئەوشارەش راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ
پەیوەندی بە خوێندكارانی زانكۆوە هەبوو ،خەڵكی ئەو شارەش شانازییان بەوەوە
دەكرد ،كە زانكۆیەكی ناوداریان لە شارەكەیاندا هەیە .كارل كە لە راستیدا ناخێكی
لێوانلێو لە ئاشوبی هەبوو ،دەستبەجێ خۆی لەگەڵ ئەو شارەدا گونجاند .روون
و ئاشكرا بوو كە كارل گەنجێكی تەمەن  17ساڵ بوو ،بە تەواوی لە ژێر رەفتار و
كرداری و دابونەریتی باوی بنەماڵە و لە ژێركاریگەری دایك و باوكی دابوو ،ئێستا
ئامادەیە ئەو ئازادییە رەهایە بەكاربهێنێت كە زانكۆ بۆی فەراهەمكرد بوو.
سەرەڕای ئەوەی كە كارل دەیتوانی بە باشی الی خۆی ئەوە وێنا بكات ،كە باوكی
تا چەند حەز دەكات ئاگاداری بارودۆخی خوێندنەكەی بێت و دایكیشی تاچەند
نیگەرانی بارودۆخی تەندروستی ئەوە ،بەاڵم دوای ئەوەی كە سێ هەفتە تێپەڕی
ئەو یەكەم نامەی بۆ ماڵەوە نوسی .سێ مانگ بەسەر هاتنی بۆ شاری ()Bonn
دا تێدەپەڕێت ،ئەو لەو ماوەیەدا تەنیا دوو نامەی تری بۆ خزمانی خۆی نارد.
دەتوت كارل بە ئەنقەست وا دەكات ،بۆ ئەوەی خۆی لەو كۆت و بەندەی كە
لە نێوان مندااڵنی دووركەوتو لە خێزان لە ئارادایە ،خۆی دەرباز بكات .ئەو
دوو نامەیەی كە كارل بۆ باوكی ناردبوو ،زۆر كورت بوو ،ناوەڕۆكی نامەكە تەنیا
پەیوەندی بە داواكردنی پارەوە بوو .هەرچەندە باوكی بەر لەوەی كارل بڕوات بۆ
زانكۆی( ،)Bonnهەموو خەرجییەكانی بۆ دابینكردبوو ،تەنانەت بڕێك پارەشی
بە دەستی پێدا بوو ،بۆ ئەوەی خەرجی بكات ،بەاڵم دەستباڵوی كارل وایكردبوو
كە ئەو لە شاری ( )Bonnپارە لەم و لەو قەرز بكات .لەنامەیەكدا كە باوكی بۆ
كارلی دەنوسێت دەردەكەوێت ،كە جگە لەوەی كە ناوەررۆكی نامەكانی كارل بۆ
باوكی پەیوەندی هەر بە ناردنی پارەوە هەیە ،شتێكی تریش لە ئارادایە ئەویش
ئەوەیە كە كارل نامەكانی زۆر بە خێرایی و بە پەلە و هەڵەشەوە نوسیوە ،كە
هەر ناخوێندرێتەوە ،باوكی لە نامەیەكدا بۆ كارل دەنوسێت“ :نامەكانی تۆ بە
ئەندازەیەك خراپ نورساون ،كە من زۆر بە زەحمەت دەتوانم بیانخوێنمەوە”.
بەڕاستی دایك و باوكی كارل زۆر نیگەرانی كوڕەكەیان بوون ،نیگەرانی ئەوانیش
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دوو هۆی هەبوو ،یەكەم گوێنەدان و گرنگینەدانی كارل بە ئابوری و قەرز
وەرگرتن لەم و لەو ،دووەمیش نیگەرانی تەندروستی ئەو بوون ،بە تایبەتی
كە نەخۆشی سیل لەو سەردەمەدا ببووە هۆی مردنی چەند كەسێك لە خزم و
كەسوكاری كارل .هەر ئەوە بوو كە باوكی لە یەكەم نامەی خۆیدا بۆ كارل وەها
دەنوسێت»گرنگی بە تەندروستی و سەالمەتی خۆت بدە ،لەكاتێكدا بۆ هێز و
پاكی و بێگەردی دەروونت هەوڵدەدەی ،بۆ سەالمەتی و تەندروستی خۆشت
هەوڵبدە ،چونكە نابێت لە بیرت بچێت ،كە لەم جیهانە بێ روحم و بەزەییەدا،
بەردەوام جەستەی ئێمە لەگەڵ دەروومنان لەشەڕ و پێكدادان دان ،بیرمەندێكی
نەخۆش بەدبەخترتین كەسی سەر ئەم جیهانە» .كارل وەاڵمی ئەو نامەیەی باوكی
و هەروەها ئەو قسانەی كە دایكی لە پەراوێزی نامەكەدا نوسیبووی نەدایەوە.
دایكی لە یەكەم نامەدا كە بە جیا بۆ كوڕەكەی نوسیبوو ،كارل بە باشرتین و
خۆشەویسترتین كوڕ بانگ دەكات ،لەنامەكەیدا دایكی باسی كۆمەڵێك نیگەرانی
خۆی لەبارەی كوڕەكەیەوە دەك��ات ،چەندین داواك��اری دایكانەی لەبارەی
تەندروستی كوڕەكەی باس دەكات و دەیەوێت بزانێت ،كە كارلی كوڕی چۆن
خۆی لە مەترسییە دەروونی و گیانییەكان دەپارێزێت .دایكی دەیەوێت بزانێت
كە كارلی كوڕی چۆن ژوورەكەی پاك و خاوێن و رێكوپێك دەكات .ئایا ئەو گرنگی
بە پاك وخاوێنی جەستە و لەشی دەدات .ئایا ئەو النیكەم هەفتەی جارێك كیسە
لە پشتی دەدات .ئایا ئەو دەست بە پارەوە دەگرێت و دەستباڵونییە؟ ئایا ئەو
قاوە زۆر دەخواتەوە؟ لە نامەیەكی تردا كە دایكی كارل لە  1835/11/29بە زمانی
ئەڵامنی و پڕ لە هەڵەی ئیمالیی بۆ كوڕەكەی دەنوسێت ،نە تەنیا خۆشەویستی
و سۆزی دایكانەی دەردەخات ،بەڵكو بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ رەفتار و خووە
خراپەكانی كارل دەخاتەڕوو.
«كوڕە زۆر خۆشەویستەكەم ،بە شەوق و تاسەیەكی زۆرەوە قەڵەمم گرتۆتەدەست
و نامەت بۆ دەنوسم ،ماوەیەكی زۆرە كە باوكت نامەی بۆ نوسیووی و ئامادەیە
كە بۆتی بنێرین ،بەاڵم ئەوە من بووم كە نەمدەتوانی دەست بە نوسین بكەم،
دەمگوت رەنگە لەم سەروبەندەدا نامەیەكی تۆم پێبگات و ئاگاداری تەندروستی
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و سەالمەتی تۆ بین ،بڕوام پێبكە من هەمیشە ساغی و سەالمەتی تۆم دەوێت.
لە خوا بەزیاد بێت هەموومان ساغین و خەریكی ئیشوكاری خۆمانین .ئێدواردی
براشت سەرقاڵە .هیوادارین بتوانین ئێدواردیش وا پەروەردە بكەین ،كە كەسێكی
بەسوود بێت .تۆ نابێت وا بیر بكەیتەوە ،چونكە من ژنم ،بۆیە دەمەوێت ئاگاداری
وردەكاری ژیانت بم .زۆر حەز دەكەم بزانم چۆن ژیانی خۆت رێكخستووە؟ ئایا
گرنگی بەوە دەدەی كە پێویستە دەست بە شتەوە بگری و دەست باڵو نەبیت
و خەرجی زیادی نەكەی ،بە تایبەتی لەبارەی شتە بچوكەكانی ژیان؟ من ئەو
هەقە بەخۆم دەدەم كە تۆ ئامۆژگاری بكەم ،كە نابێت قەت لە ژیاندا بەرامبەر
بە پاك و خاوێنی و رێكوپێكی و رێكخسنت كەمتەرخەم بیت ،چونكە سەالمەتی
و لەش ساغی و خۆشی و شادی پەیوەندی بە رێكوپێكی و نەزم و رێكخسنت
هەیە .ئاگات لێ بێ ژوورەكەت بە بەردەوامی پاك و خاوێن رابگرە ،بە تایبەتی
لەوبارەیەوە بەرنامەیەك بۆ خۆت داڕێژە .كارلی خۆشەویست و ئازیزم هەموو
هەفتەیەك خۆت بە لفكە و سابوون بشۆ .وەزعی قاوەكەت چۆنە؟ ئایا دەبێ
بۆخۆت قاوە دروستبكەی؟ حەز دەكەم ئاگاداری وردەكارییەكانی ژیانت بم.
نابێت تۆ لە نوسینەكانی من بێتاقەت و پەرۆش بیت .باسی هەموو شتەكانم
بۆ بكە لەگەورەوە بۆ بچوك هەموویم بۆ بنووسە .لەش ساغ و سەالمەت بیت.
ئەگەر بۆ جەژنی نۆئێل ،پێویستیت بە شتێك هەیە ،دەنگ بكە و بۆم بنوسە،
تا هەرچی زووترە خۆم بۆت دابینبكەم و بۆتی بنێرم .هەوڵبدە هەمیشە پاك و
خاوێن بیت .كارل ئەی كوڕە ئەزیزەكەی من ،هەمیشە خوا و دایك و باوكت لەبیر
بێت .منداڵەكان هەموویان ساڵوت دەگەیەنن و ماچت دەكەن ،تۆ هەمیشە لە
هەموو كەس زیاتر خۆشەویستی .خوات لەگەڵ
دایكت  ،هانریت ماركس(“ )Henriette Marx
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ساڵی یەكەم لە زانكۆ
كارل بۆ (نۆ) بەش ناوی خۆی تۆماركرد ،كاتێك باوكی لەو هەنگاوەی كارل ئاگادار
بوو ،هۆشداری دایە كوڕەكەی و وتی :بە ڕای من (نۆ) كۆرس زۆرە ،حەز ناكەم
تۆ زیاتر لەوەی كە مێشك و جەستەت توانای هەیە ،زۆر لە خۆت بكەی و خۆت
بخەیتە زەحمەتەوە ،لە ئەنجامدا كارل وازی لە (بەشی جوانناسی ،ئەدەبیاتی التین
و وردكاری و ناسكاری هێنا) لە بەشی یاسا( سێ بەش ) و شیعرو ئەدەبیات(سێ
بەش) لە ئەنجامدا لە  6كۆرس ناوی خۆی تۆمار كرد .بڕیار بوو كە كارل لە هەموو
وانەكاندا بە رێكوپێكی ئامادە بێت و بە پێی دەفتەری ئامادەبووان كە مامۆستاكان
واژۆیان دەكرد ،كارل بە رێكوپێكی بەشداری هەموو وانەكانی كردووە .لەوەی كە
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لەو سەردەمەدا منرەدان بە خوێندكار باو نەبووە ،لەباتی منرە وشەی رێكوپێك بە
كارهێرناوە.
كارل بە پێچەوانەی ئامۆژگارییەكانی باوكی ،زۆر بە گوڕ و تینەوە سەرقاڵی خوێندن
و چاالكییەكان بوو ،كە پەیوەندی بە زانكۆوە هەبوو .لە یەكێك لەو دوونامەیەی
كە لە سەرەتای ساڵی  1836بە ناچاری و بە كورتی بۆ باوكی نوسیوە ،ئاماژەی
بەوە داوە كە باری تەندروستی تەواو نییە .هەڵوێستی دایك و باوكی كارل بە
بیستنی ئەو هەواڵە زۆر جیاواز بوو .باوكی گومانی ئەوەی دەكرد كە خراپ بوونی
باری تەندروست كارل دەگەڕێتەوە بۆ زۆر خواردنەوەی مەرشوب و كێشانی
جگەرەی زۆر ،هەروەها نوقم بوون لە خوێندن و هەوڵدانی زۆر لە خوێندندا
زیانی پێگەیاندوە و دوبارە هۆشداری بە كوڕەكەی دا ،كە سنوور بپارێزێت و
هاوسەنگی ڕابگرێت ،هاوكات دایكی كارلیش وەك هەموو دایكانی تر بە تایبەتی
دایكانی جولەكە ،دووبارە بە دڵسۆزییەوە دەستی بە ئامۆژگاری و پێشنیار كرد
و كوڕەكەی ڕاسپارد ،كە زیاتر ئاگای لە خواردن و خەو و پشووی خۆی بێت و
زیاتر پشوو بدات .دایكی كارل لە شك و گوماندا بوو ،كە رەنگە كارلیش وەك
شاعیرێك باری تەندروستی خۆی لەوەی ،كە هەیە زیاتر نیشانبدات و وەسفی
زیاتر بكات و بارودۆخی واش نەبێت ،وەك ئەوەی كە باسی دەكات .دایكی
بەمشێوەیە بۆ كارل نامە دەنوسێت»:كارل كوڕە زۆر ئازیزەكەم ،هەواڵی ناساغی
تۆ هەموومانی نیگەران و پەرۆش كردووە ،هیوادارم تا ئێستا باش بووبیت .من
هەمیشە نیگەرانی ژیان و چارەنوسی منداڵەكانم و هەمیشە چاوەڕێی گەیشتنی
هەواڵی ناخۆشم ،بەاڵم كوڕم كارل ،دڵنیام ئەگەر تۆ باش ئاگات لە تەندروستی
خۆت بێ و واز لە زیادەڕۆیی بهێنیت ،دڵنیا بە تەمەن درێژ دەبیت .زۆر قاوە و
شەراب مەخۆرەوە ،جگەرە زۆر مەكێشە ،چێشتی زۆر توند و پڕ لە بیبەر مەخۆ،
شەوان زوو بخەوە ،بەیانیان زوو لە خەو هەستە .ئاگات لە خۆت بێ سەرمات
نەبێت .مەچۆ بۆ سەماكردن هەتا تەندروستیت باش نەبێت و چاك نەبێتەوە .كوڕە
ئازیزەكەم لەوانەیە بەالتەوە گاڵتە بێت ،كەمن خەریكە وەك پزیشكێك فەرمانت
پێدەكەم پێویستە بزانیت ،كە دایك و باوكت دڵیان بۆ منداڵەكانیان بە پەرۆش و
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نیگەران دەبێت .تۆ بە باشی نازانی كە ناساغی تۆ تا ئێستا چەند ئێمەی نیگەران
و بێتاقەت و بەپەرۆش كردوە؟ مندااڵن پێویستە هەمیشە لە بیری ئەوە دا بن،
كە لە بواری جەستەیی و دەرونییەوە ساغ و سەالمەت بن .خۆتان لە بوارەكانی
ترەوە نیگەران و پەرۆش مەكەن .لە خوا بەزیاد بێت ئەم زستانە باوكت ساغ و
سەالمەت بوو .سوپاسی خوادەكەین كە باوكت ئیشوكاری هەیە و هەموومان
باشین .كارلی عەزیزم هەرچی زووە وەاڵمەم بدەرەوە مەهێڵە زۆری پێبچێت .لە
خەیاڵدا ماچت دەكەم خوات لەگەڵ.
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دایكی خۆشەویستی تۆ ،هانریت
هیچ جۆرە بەڵگەیەك لەبەردەستدا نییە كە دەریبخات ،كە ئایا كارل لەو كاتەدا یان
دواتر گوێی بۆ پەند و ئامۆژگارییانەی دایكی گرتووە و جێبەجێی كردون؟ كارل
ئیرت لەبارەی خۆیەوە هیچ هەواڵێكی بۆ دایك و باوكی نەناردووە .الپەڕەیەك لەو
نامەیەی باوكی كارل لە یەكەم رۆژی مانگی  1836/3بۆ كوڕەكەی نوسیوە ،ئێستا
لە ئەرشیفی كۆمەڵەی دۆستانی مێژووی زانستە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەمسرتدامە
لە هۆڵەندا ،دەریدەخات كە كارل وەاڵمی نامەكانی دایكی نەداوەتەوە .باوكی
لەو نامەیەدا دەنوسێت :كارل خۆشەویستی من ،تكات لێدەكەم سەبارەت بە
هەرچی دەتەوێت بنوسە ،تۆ تەنیا بنوسە ،بۆ ئەوەی دایكت ئاسودە بێت،
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دڵی دایكت خۆش كە .تەنیا هەنگاوێك كە كارل بۆ ئارامكردنەوە و دڵنیابوونی
باوكی ئەنجامیداوە ،ئەوە بوو كە لەو  6كۆرسەی هەڵیبژارد بوو دوو كۆرسی
كەمكردبووەوە ،ئەویش لەسەر پێشنیاری باوكی .سێ كۆرس پەیوەندی بە یاسا و
كۆرسێكیش پەیوەندی بە ئەدەبیاتەوە هەبوو ،هەروەها كارل بە گشتی مەیل و
حەزی خۆی بۆ وانە رەسمی و فەرمییەكانی كۆلێژ لە دەستدابوو .وانەكانی یاسا
ئیرت بۆ كارل سەرنجراكێش نەبوون و ئەو دەستی بەوە كرد وردە وردە بۆ خۆی
هەموو شتەكان فێر بێت ،لەوە بە دواوە ئیرت ئەو مەیل و شەوقی زیاتر چووە
سەر لێكۆلێنەوە لەبارەی وەزعی خوێندكارانەوە ،بوو بە ئەندامی یەكێك لە گروپە
خوێندكارییەكان ،داوتریش سەرۆكایەتی ئەو گروپەی گرتە ئەستۆ.
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چوونی كارل بۆ ناو گروپە
خوێندكارییەكان
سەرەتا كارل بوو بە ئەندامی دوو گروپی خوێندكاری ،یەكێك گروپی ئەدەبی و
ئەوەی تر گروپی رەفتاری و كۆمەاڵیەتی ،بەاڵم ئەو هێشتا هەر ئومێدوار بوو
كە رۆژێك شاعیر و ئەهلی ئەدەبێكی ناوداری لێدەرچێت .هەر بەو مەبەستە
بوو بە ئەندامی گروپی دەستەی شاعیران( )Poetbundكە لەالیەن چەند
خوێندكارێكی نوسەر و شۆڕشگێڕەوە دامەزرا بوو( .ئەم گروپە لە گەڵ بنكەیەك،
كە بەهەمان مەبەست لە زانكۆ شاری( )Goettingenدامەزرا بوو ،پێشبڕكێ و
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ملمالنێیان بوو) .چوونی كارل بۆ ناو گروپی شاعیران ،بووە هۆی ئەوەی ،كە
باوكی كارل لە داهاتوودا كوڕەكەی بكەوێتە نیگەرانییەوە.
كارل وردە وردە لە چاالكییە سیاسییەكانی هەموو كولێژەكانی سەر بە زانكۆی
( )Bonnتێگەیشتبوو ،ئەمەش بۆ باوكی كارل جێی قبوڵ و تەنانەت وێناكردنیش
نەبوو ،كە گەنجێك بەو هەموو بەهرەوە ،كە هەموو دەرفەتێكی رسوشتی و
كۆمەاڵیەتی بۆ فەراهەمكراوە ،دەتوانێت لە داهاتوودا ببێتە پارێزەرێك یان
یاساناسێكی لێهاتوو ،نەك بچێت ببێت بە شاعیر و بچێتە ناو گۆڕەپانی سیاسەتەوە.
باوكی كارل كە خۆی پیاوێكی ئیشكەر بوو خاوەنی چەند پیشەیەك بوو ،كە
داهاتێكی زۆری هەبوو ئەو دەیزانی كە كارلی كوڕی ،بۆ ئەوەی بەرەوڕووی
حەقیقەت و سەختییەكانی ژیان نەبێتەوە ،بۆیە بووە بە شاعیر ،هەروەها لە
ناخیشەوە دڵنیا بوو كە كوڕەكەی بەهرە و غەریزەی رسوشتی پێویست بۆ شاعیر
بوون ،یان بوون بە كەسایەتیەكی ئەدەبی تێدا نییە .لەگەڵ ئەوەشدا نە ئەو كات
و نە دواتریش كارل خەیاڵی بە شاعیربوونی لە مێشكی خۆی دەرنەكرد ،سااڵنی
دواتریش هەموو هێز و توانای فیكری چڕكردەوە بۆ نوسینی شیعری جۆراوجۆر
و جواڵندن ،كە دەرخەری هەستی ئەو بوون.
هاوكات كارل چووە ناو گروپێكی تر خوێندكاری بە ناوی()Landsmannschaft
وە .هۆكاری بوون بە ئەندام لەناو ئەو گروپە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ،كە ویستە
كۆمەاڵیەتییەكان و هەستە درونییەكانی گەنجێتی كارل لە ناو پۆلەكانی وانە
لە زانكۆ نەیتوانی بوو كارل تێر بكات و ئەو گروپە توانیبووی ویستەكانی كارل
بێنێتەدی .كۆبوونەوەكانی ئەو گروپە هەمیشە ملمالنێ و مشتومڕی سادە و
ڕواڵەتی لەباری دید و بۆچوون و رای چین و توێژە جیاوازەكانی ناو خوێندكاران
بوو ،هەندێك لە خوێندكاران لە چینی بوژروا و چینی مامناوەند بوون .كارل كە
خاوەنی هۆش و زیرەكی زۆر ،هەروەها زمانێكی توند بوو توانی زۆر بە زوویی
رابەرایەتی و سەرۆكی ئەو گروپە بگرێتە ئەستۆ .بە هەرحاڵ ئەندامانی ئەو
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گروپە هەموویان كەم تا زۆر ،هەر وەك كارل وا بوون ،كە زۆربەی كاتی خۆیان
بە شەونخونی ،گۆرانی وتن ،خۆدەرخسنت ،مەرشوبخواردنە ،سەرخۆشی و شەڕ
و دەمەقاڵە تێپەڕ دەكرد ،زۆرجار شەڕی دەستە و یەخەیان دەكرد و یەكرتیان
بریندار كرد .
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قەرزەكان و شەڕی دەستەو یەخە
كارل هەمیشە چەكێكی ساردی لە شێوەی خەنجەری پێبوو .دوئیل ( شوێنێك
بوو كە دوو كەس بۆ ئەوەی بەرپەرچی یەكرت بدەنەوە ،شەڕی دەستەو یەخەیان
كرد و زیاتریش دەمانچە یان چەقۆ یان خەنجەر و شمشێریان بەكاردەهێنا ،ئەمە
لە سەدەكانی رابوردوو لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپی و خۆرئاوایی باو بوو) .كارل
وەك هەمیشە زۆری مەرشوب دەخواردەوە و هەمیشە سەرخۆش بوو ،زۆریش
چەنەبازی و زۆربڵێیی دەكرد ،زۆر حەزی لە خۆ دەرخسنت بوو .لە شاری() Cologne
كە تێیدا چەك هەڵگرتن قەدەغە بوو ،بە چەكەوە دەستگیر كرا .پۆلیسی ئەو شارە
هۆكاری دەستگیركردنی كارلی بە بەرپرسانی زانكۆ راگەیاندبوو ،بەاڵم روون نییە كە
مارکس کێ بوو؟ 55

بەرپرسانی زانكۆ لەبارەی كارلەوە چی بڕیارێكیان دەركردووە ،چونكە بەڵگەیەكی
زۆر لە خوێندكاران لە سااڵنی (  )1837 – 1836بە هۆی ئاگركەوتنەوەیەك لە زانكۆ
لە ناوچوو .لە الیەكی ترەوە ئەو بەڵگانەی كە لە زانكۆ دەستكەوتن ،دەریدەخات
لە مانگی حۆزەیرانی ساڵی 1836دا كارل بە هۆی هەرا و هوریا و دەنگە دەنگ بۆ
ماوەی شەو و رۆژێك لە ( )Karzerدەستبەسەردەكرێت .تاوانەكەی كارل لە الیەن
بەرپرسانی زانكۆوە زۆر گرنگی پێنەدراوە و بە الیانەوە شتێكی ئەوتۆ نەبووە،
چونكە لەو ماوەیەی كە دەست بەسەر بووە هاوڕێ و برادەرەكانی توانیویانە لە
زیندان سەردانی بكەن .پێشرتیش هەر لەو ساڵەدا  52خوێندكاری تر بە هۆكاری
جیاجیاوە هەر لەو زیندانە بۆ ماوەیەكی جیاواز ( هەندێك بۆ ماوەی هەشت رۆژ
) زیندانی و دەستبەسەركراون ،هەڵبەت ئەوانەی كە زیندانی كراون ماوەیەكیان
لە بڕوانامەكانیاندا تۆمار دەكرا ،بۆ ئەوەی بۆ هەمیشە مبێنێتەوە.
لە كاتی گواستنەوەی كارل لە زانكۆی ( )Bonnبۆ زانكۆی بەرلین لە بڕوانامەكەی
كارل دا بەم شێوەیە نورسابوو”ئەم خوێندكارە بە هۆی تێكدانی ئارامی و هێمنی
زانكۆ و بە هۆی سەرخۆشییەوە بۆ ماوەی(  )24كاتژمێر بە زیندان حوكمكراوە،
بەاڵم تاوانێكی تر لە پەیوەندی لەگەڵ ئەودا نەك لە باری رەفتاری رەوشتی و باری
دارایی بە بەرپرسانی زانكۆ نەگەیشتووە ،بەاڵم دواتر دەركەوتوە كە كارل لە شاری
( )Cologneبە هۆی چەك هەڵگرتن كەلەو شارەدا قەدەغەیە دەستگیر كراوە
و لێكۆڵینەوە لەوبارەیەوە بەردەوامە .كارل زۆر دەستباڵو بوو ،كەس نەیدەزانی
پارەكانی خۆی چۆن خەرجدەكات .لە سەرەتای ساڵی ( )1836باوكی چەكێكی
بانكی بە بڕی (“ )50تالر” بۆ كارل دەنێرێت ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا رۆژ دوای رۆژ
ئاستی قەرزەكانی كارل بەرز دەبێتە ،نەیدەتوانی هۆكاری ئەم هەموو قەرزە بۆ
باوكی روون بكاتەوە ،هیچ پاساوێكی لەوبارەیەوە بۆ باوكی نەبوو ،ئەمەش وای
كردبوو كە باوكی زۆر نیگەران و بەپەرۆش بێت و لەوبارەیەوە باوكی دەنوسێت:
كارلی خۆشەویستم حسابەكانی تۆش وەك زۆربەی شتەكانی دیكەت ئاڵۆز
و تێكەڵ و پێكەڵە ،تەنانەت لە قوتابییەكیش كە هەموو بیر و هۆشی لەسەر
خوێندنەكەیەتی چاوەڕوانیدەكرێت ،كە هەموو ئەو ئیش و كارانەی كە پەیوەندی
56

مارکس کێ بوو؟

بە خوێندنەكەشیەوە نییە النی كەم رێكوپێكبێت.
ساڵی  1836هەموو سەروەت و سامانی باوكی كارل نزیكەی  21594هەزار تالر
دەخەمڵێندرا .داهاتی سااڵنەی باوكی كارل نزیكەی  1500تالر بووە ،بەاڵم بە
هۆی ناساغی و باش نەبوونی باری تەندروستی ،ساڵ لە دوای ساڵ داهاتی ئەو
لە داكشان و دابەزین دا بوو ،هەر ئەوەش وای كردبوو ،كە بیرێكی ئابوری لە
خەرجكردن و دابینكردنی پێویستییەكانی رۆژانە هەبێت.
هەرنامەیەكی كە كارل بە پۆستەی خێرادا بۆ باوكی دەنارد بڕی  1تالری تێدەچوو،
هەربۆیە باوكی پێیوت :بۆ ئەوەی پارەی زیادەی نەچێت و پارەكەی بە خۆڕایی
نەڕوات نامەكانی بە پۆستەی بازرگانیدا بنێرێت .
كوڕەكەم لێگەڕێ با هەموو نامەكانت لەسەر یەك كەڵەكە بێت ،دواتر هەموویان
پێكەوە بپێچەوە و بە پۆستەی بازرگانیدا بۆم بنێرە ،هیوادارم ئەو پێشنیار و
راسپاردانەی من لەبەر چاو بگریت ،بۆ ئەوەی پارەكەت بە فیڕۆ نەچێت و دەستی
پێوەبگری.
لە سەرەتای مانگی شوباتی ساڵی  1836دا كۆی ئەو پارانەی ،كە كارل لە مەڕ
ناردنی نامەكانی خەرجی كردبوو ،گەیشتە ( )160تالر .باوكی دوبارە لە نامەیەكدا
هۆشداری دایە كوڕەكەی و دەنووسێت» كارلی خۆشەویستم دوبارە ئاگادارت
دەكەمەوە و لێت دوبارە دەكەمەوە من وەك باوكێك ئامادەم بە هەموو شێوەیەك
یارمەتیت بدەم ،بەاڵم لەبیرت نەچێت كە باوكی یەك خێڵم و تەنیا تۆم نییە ،بەڵكو
چەندین منداڵی ترم هەیە و خۆشت باش ئاگاداری كە من دەوڵەمەند نیم».
لە الیەكی ترەوە ،مەرشوب خواردنەوە و بەردەوام سەرخۆش بوون ،بێ باكی كارل
لە چەك هەڵگرتن بۆ شەڕكردن ،هایرنیشی باوكی كارلی زۆر نیگەران و بەپەرۆش
كردبوو .ئەو دەترسا لەو شەڕ و كێشانەدا كوڕەكەی بكوژرێت.
لە ناوەڕاستی هاوینی ساڵی  1836كارل بۆ دوئێل بانگهێشت كرا (دوئێل
شوێنێك بوو ،كە دوو كەس بەرامبەر یەكرت دەوەستانەوە و دەبوو یەكێكیان
ئەویرتی بكوشتایە) هەڵبەت روون نەبووەوە ،ئایا كارل بانگهێشتكرابوو ،یان ئەو
كەسێكی بانگهێشتكردبێت ،پێدەچێت كە بەرامبەرەكەی یەكێك لە خوێندكارانی
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گروپی ( )Borussiaبووبێت ،هەر چۆنێك بێت هەر كەسێك بووبێت زیاتر لە
كارل شارەزایی شمشێر بووە و شمشێر بازێكی باش بووە ،چونكە بەسەركارل دا
سەركەوتووە و لەو شەڕەدا چاوێكی كارل بریندار دەبێت .پاش ئەوەی كە باوكی
هەواڵی بریندار بوونی كارل دەبیستێت كاسەی سەبری پڕ دەبێت و ئیرت دڵنیا
دەبێت ،كە زانكۆی ( )Bonnبۆ كوڕەكەی شوێنی مانەوە نییە .كارلیش لەگەڵ
ئەو بڕیارەی باوكی بوو ،سەرەتای مانگی تەمموز هایرنشی باوكی كارل وەك
پارێزەرێكی رەسمی داد نامەیەكی بەم شێوەیە نوسی» بۆ بەڕێز كارل ماركس
خوێندكاری بەشی یاسای لە زانكۆی ()Bonnمن بە كارلی كوڕم جگە لەوە كە
رێگەی پێدەدەم ،بەڵكو بڕیاری خۆشم رادەگەیەنم كە ئەو بۆ كۆرسی داهاتوو
زانكۆكەی بۆ زانكۆی بەرلین بگوازێتەوە .هایرنیش وەك پارێزەرێكی رەسمی داد
بە شێوەی رەسمی نامەكەی واژۆ كردبوو.
رۆژی  22تەممووزی  1838كارل شاری ( )Bonnی جێهێشت و گەڕایەوە بۆ شاری
( )Trierبۆ ئەوەی هاوینەكەی لەوێ بەسەر ببات .كارل و جێنی بە رەزامەندی
كەسوكاری كارل ،بە دزییەوە بە شێوەی رەسمی و فەرمی بوون بە دەستگیرانی
یەكرت ،دایك و باوكی لەوە دەترسان كە دایك و باوكی جێنی بەو كارە بزانن ،بەاڵم
خودی كارل لەوبارەیەوە هەستی بە هیچ ترسێك نەدەكرد.
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كارل لە زانكۆی بەرلین
1836تا 1841

لە ناوەڕاستی مانگی ترشینی یەكەم ،كارل لە شاری ( )Trierوە بەرەو شاری
بەرلین بەڕێكەوت .دانیشتوانی شاری ( )Trierهەرچەندە خۆیان سەر بە
دەوڵەتی پروس دەزانی و شاری بەرلینیان بەپایتەخت دەزانی ،بەاڵم هەستیان
دەكرد كە لەو شارەدا نامۆ و غەریب و بێگانەن و خودی كارلیش وای هەست
كرد و تا ماوەیەكی زۆر بۆی سەخت بوو ،كە خۆی بە خەڵكی ئەو شارە بزانێت،
ئەو شارەی خاوەنی زانكۆیەك بوو ،كەناوبانگی جیهانی هەبوو و هەزاران
خوێندكار لە واڵتانی جیاجیاوە لەو زانكۆیەدا دەیانخوێند .ئەوانەی كە لە
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دایكبووی ئەو شارە بوون بە جدییەتێكی زۆرەوە سەرقاڵی ژیان و هەوڵ و
تێكۆشان بوون.
چوونی كارل لە شاری ( )Trierوە بۆ شاری بەرلین لە رێگەی ئۆتۆمبێلێكەوە بە
ناوی “ دلیجان” (جۆرە ئۆتۆمبێلێك بوو) .لەو سەردەمەدا هێشتا رێگای ئاسن لە
ئەوروپا پەیدا نەببوو ،ماوەی (پێنج) رۆژی پێچوو هەتا گەیشتە شاری بەرلین.
ئەو سەفەرە بۆ كارل زۆر بە ناخۆشی تێپەڕی .كارل لەو كاتەدا تەمەنی( )18ساڵ
و چەند مانگێك بوو.
ئەو سەفەرە لەدوو الوە ناخۆش بوو ،لە الیەكەوە جێنی ئەو كچەی كە زۆری
خۆش دەویست ،نەیدەتوانی لە خەیاڵی خۆی دوری بخاتەوە ،لە الیەكی
تریشەوە سەبارەت بە داهاتوش زۆر نیگەران و بەپەرۆش بوو .بیری دەكردەوە
ئایا دەتوانێت ژیانێكی تا ڕادەیەك خۆش بۆ خوشەویستەكەی فەراهەم و
دابین بكات؟ ساڵێك دواتر واتە لە رۆژی ()18ی گەاڵڕێزان(ترشینی دووەم)
ساڵی  1837لەو رۆژانەدا هەموو ئەو دید و بۆچوونانەی ،كە كارلیان بێتاقەت
و بێزار كردبوو هەمووی هێنایە سەر كاغەز و لە نامە بە ناوبانگەكەیدا بۆ
باوكی نوسی»:كاتێك من ماڵەوەم جێهێشت ،دونیایەكی تازە لەبەردەممدا خۆی
قوتكردەوە ،جیهانێك لێوانلێو لە عەشق و خۆشەویستی ،عەشق كە سەرخۆشی
دەكردم و لە الیەكی دیكەشەوە هەموو جۆرە هیوا و ئومێدێكی لێ دەسەندم،
تەنانەت ئەو سەفەرەی كە بۆ بەرلین كردم ،ئەگەر كاتێكی تر بوایە منی بە
خۆیەوە سەرقاڵ دەكرد ،لە بینینی شتی تازە و نوێ تام و چێژم وەردەگرت،
بەاڵم لە ئێستادا هیچ شتێكی لەمندا پێكنەهێنا و هیچ خۆشییەكی نەدامێ ،بە
پێچەوانەوە رێژەی بێتاقەتی و ماندویەتی و بێزاری لەمندا بەرز كردەوە .ئەو
بەردانەی لە قەراغ جادەكان كەوتوون ،بە قەدەر دڵی من سارد و بێ گیان و
بێ روح نەبوون .ئەو شارە قەرەباڵغانەی كە لەسەر رێگاكەم بوون بە قەدەر
خوێنی ناو دەمارەكانم پڕ جوڵە و هەڵچوون نەبوون ،ئەو چێشتانەی لەسەر
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مێزی رێستۆرانتەكان دانرابوون بە قەدەر خەیاڵ و ئەندێشەی من قابیلی هەزم
نەبوون .هیچ جوانێكیش بە قەت جێنی جوان نەبوو».
جیاوازییەكی زۆر لە نێوان زانكۆی ( )Bonnو زانكۆی بەرلین هەبوو .بەرفراوانی
زانكۆكە ،هەروەها بەرزبوونی ئاستی زانستی زانكۆكە سەرنجی هەموو ئەو
كەسانەی رادەكێشا ،كە تازە چووبوونە ناو ئەو زانكۆیەوە ،بە تایبەتی ئەو
خوێندكارانەی كە لە شار و ویالیەت و شارە بچوكەكانەوە هاتبوون .لەو زانكۆیە
زیاتر لە  2000خوێندكار سەرقاڵی خوێندن بوون و ژمارەی خوێندكاران سێ
ئەوەندی ژمارەی خوێندكارانی زانكۆی ( )Bonnبوون .ئەگەر چی بەراوردكردنی
تەمەن و مێژووی دامەزراندنی زانكۆی بەرلین لە چاو زانكۆكانی ئەوروپا بە
تایبەتی زانكۆ كۆنەكانی ئیتالیا ،زۆر كەم و نوێ بوو ،بەاڵم لە بواری ئاستی
زانستی و ئەو مادانەی كە تێیدا دەوترایەوە زۆر لەسەر تر بوو ،بەرزبوونی
ئاستی زانستی ئەو زانكۆیە حاشا هەڵنەگر بوو .سەرەڕای ئەوەی كەشوهەوای
دیكتاتۆری لە واڵتی پروس لە هەموو الیەكەوە هەست پێدەكرا ،بەاڵم زانكۆی
بەرلین شوێنێكی تەواو سەربەست و ئازاد و شەوق بزوێن بوو بۆ خوێندكاران.
ئەو ساڵەی كە كارل چووە زانكۆی بەرلین ،نزیكەی ( )25ساڵ بەسەر دروستبوونی
ئەو زانكۆیەدا تێدەپەڕی ،كە بە هەوڵ و هیمەتی فەیلەسوفی ناودار (Karl
 )wilhelm v.Humbolatدامەزرابوو ،پاش ئەوەی كە سوپای پروس (ئەڵامنیا) لە
شەڕی بەناوبانگی ( )Jenaلە ناپلیۆن گورزێكی قورسیان خوارد و هەرەسیانهێنا،
ئەلكساندەر براگەورەكەی ( )Karl wilhelm v.Humbolatبە فریدریك
ڤیلهۆم-ی سێیەم پاشای پروسی وت“ :ئێستا كە سوپای ئێمە ئەو گورزە قورسەی
لێكەوتوە و شكستیهێناوە ،كاتی ئەوەیە كە لەبەرامبەردا زانكۆیەك دامەزرێنین،
كە خوێندكارەكانی لەچاو هەموو خوێندكارانی تری جیهان هەڵگری زانست و
زانیاری بن .پاش ئەو پێشنیارە نیشتامنخوازییە لە الیەن حكومەتەوە بڕی ()150
هەزار تالر (ئەو بڕە پارەیە ،پارەیەكی خەیاڵی بوو) درا بە (Karl wilhelm
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 )v.Humbolatبۆ ئ��ەوەی زانكۆی بەرلین دامبەزرێنێت .زانكۆی بەرلین
زانكۆیەكی گەورە بوو ،كە پێكهاتبوو لە كۆلێژی هونەرە جوانەكان ،زانست،
كتێبخانەیەكی گەورە ،زانستی توێكاری و ئاناتۆمی ،بەشی رووەكناسی ،دواتر
بانگهێشتنی هەموو مامۆستا و پسپۆڕانی واڵت كرا ،بۆئەوەی لەو زانكۆیەدا وانە
بڵێنەوە ،ساڵی () 1810ساڵی كردنەوەی زانكۆی بەرلین بوو ئەو زانكۆیە ،نەك
تەنیا باشرتین زانكۆی ئەڵامنیا بوو ،بەڵكو باشرتین زانكۆ بوو لە سەرتاسەری
ئەوروپادا.
ئەو مامۆستایانەی كە لەو زانكۆیەدا وانەیان دەوتەوە ،بریتی بوون لە كریستۆف
ویلهۆم هوالند ( ) Christophw.Hufelandلە بەشی پزیشكی ،یۆهان گوتلیب
فیشتە ( )Johann Gottieb fichteلە بەشی فەلسەفە و فردریك شالیرماخر
( )Friedric Schleirmacherلە بەشی زانستی ئاینی ،بارتۆڵد جۆرج نی
ب��ور( )Barthold georg niebuhrلە بەشی مێژووی رۆما ،فردریك كارل فۆن
ساڤینی ( )Friedrich karl von savignyلەبەشی یاسای مەدەنی و چەند
مامۆستایەكی تر .
هەڵبەتە هەركام لەو مامۆستایانە لە بەشەكانی خۆیاندا ،گەورەترین كەسایەتی
ب��وون ،ب��ەاڵم بەرجەستەترین مامۆستا هەمان پرۆفیسۆر ج��ۆرج ویلیهۆم
هیگڵ( )Georg w. Hegelبوو كە ساڵی ( 1818ئەو ساڵەی كە كارل لەدایكبووە)
ئەویش لە زانكۆی بەرلین دەستی بە وانەوتنەوە كردووە ،تا ساڵی  1831كە كۆچی
دواییكرد لەو زانكۆیە سەرقاڵی وانە وتنەوە بوو .بێ گومان ئەو پیاوە گەورەترین
بیرمەندی سەردەمی خۆی بووە ،بیرۆكە فەلسەفییەكانی ئەو زەمینەیەكی نوێی بۆ
داهاتوی فەلسەفە لە دونیادا هێنایە ئاراوە.
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وانە و مامۆستاكان
بەرلەوەی كارل بچێتە زانكۆی بەرلین ،كۆمەڵێك گۆڕانكاری لە جۆری وانەكاندا
كردبوو ،كە دەریدەخست ئەو زانكۆیە زیاتر گرنگی بە چ وانەیەك دەدات،
لە داهاتودا لەبواری ئایدۆلۆژیای زانستی نەك ئایدۆلۆیای سیاسی چ رێگایەك
دەپێوێت .وانەكانی یاسا ،زانست و مێژووی زانست زیاد كرابوو ،ئەو وانانەی كە
وشك ،ناخۆش و كۆن بوون كەم كرابوونەوە .لە بارەی مێژووەوە ئەوەندە باسی
بەڵگەكان دەكرا ،ئەوەندە باس لە فەلسەفەی مێژوو نەدەكرا .ئەو مامۆستایەی كە
لە ئامادەكردن و نیشاندانی ئەو رێچكە نوێیە بەرلە هەمووان كاریگەری هەبوو،
«لیۆ پلد رانكە»( )Leopold Rankaبوو كە ساڵی  1825هاتبووە زانكۆی بەرلین،
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ئەو نوسیبووی” خوا لە هەموو رووداوە مێژوییەكاندا ئامادە بووە و هەست
بەبوونی ئەو دەكرێت” .ئەو پێیوابوو كە تەنیا بە خوێندن و لێكۆڵینەوەی تەواو
لەبارەی بەڵگە مێژووییەكان دەتوانین ئاگاداری رووداوەكان بین بەو جۆرەی كە
روویانداوە ( )Leopold Rankaبە هۆی ئەو سیمینارانەی ئەنجامی دەدان
بۆ ماوەی  60ساڵ سەرقاڵی لێكۆڵینەوە بوو ،ساڵی  1886لە تەمەنی  91ساڵیدا
كۆچی دوایی كرد )Leopold Ranka( .قوتابخانەیەكی لەبارەی بەشی پەروەردە
و لێكۆڵینەوە لە مێژوودا دامەزراند ،كە نەك تەنیا لە ئەڵامنیا ،بەڵكو لە ناو هەموو
زانكۆكانی خۆرئاوادا هاتە ئاراوە و ئێستاش بەردەوامە .كەسایەتی بەرزی ئەو
پیاوە مەزنە لەناو زانكۆدا بە تەواوەتی هەستی پێدەكرا ،بەاڵم كارل نەك تەنیا هیچ
گرنگییەكی بە پرۆفیسۆر ( )Leopold Rankaنەدا ،بەڵكو ئەوی بە كەسێكی بێ
سود لە قەڵەم دەدا ،دواتریش كە كارل تەمەنی بەرەو هەڵكشان رۆیشت لەبارەی
( )Leopold Rankaنوسی“ :ئەو پیاوە هەموو تەمەنی خۆی بە خۆرایی و بەبێ
سود بردەسەر و هیچ كەڵكی نەبوو ،چونكە ( )Leopold Rankaهەموو رووداوە
گرنگ و گەورەكانی مێژووی خستە ژێر رەخنە و پرسیارەوە و شتە گەورەكانی بە
بچوك نیشاندەدا”.
وردە وردە كارل مەیلی بۆ وانەكان كەم بووەوە و كەمرت بەشداری لە پۆلەكاندا
دەكرد ،سەرەتا بۆ ماوەی سێ كۆرس هەر پێی نەنایە ناو زانكۆوە .لەو نۆ كۆرسەی
كە لە بەرلین بوو ( لە ساڵی  1836هەتا ) 1841تەنیا  12وانەی هەڵبژارد ،كە
تەنیا چەند وانەیەكیان تایبەت بە یاسا بوو ،لە بەشەكانی تری وەك كۆمەڵناسی،
جوگرافی ،مێژووی گشتی ،مێژووی هونەرە جوانەكان ،تراژیدیای () Euripides
تراژیدی نووسی یۆنانی و لەبارەی ( )Isaishئیرسائیل كە ( )710بۆ () 740ی پێش
زایین ژیاوە ،مامۆستا بڕۆنۆ باور( )Bruno Bauerوانەكەی دەوتەوە ،بەشداریكرد.
كارل سااڵنێكی زۆر درێژەی بەو پەیوەندییە پڕ لە هەڵچوونەی نێوان خۆی و
مامۆستاكەی دا .كارل زۆربەی كات خۆی بە خوێندنەوەی ئەو بابەتانە سەرقاڵ
دەكرد ،كە خۆی حەزی لێیەتی و نەدەچووە پۆلەوە و مامۆستاكانی نەدەبینی.
هاوكات لەگەڵ چوونی كارل بۆ زانكۆی بەرلین ،ئیرت ئەو زانكۆیە وەك جاران نەبوو،
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چونكە مامۆستا ناودار و بەناوبانگەكان زۆربەیان لە ژیاندا نەمابوون ،هەرچەند
لەگەڵ نەبوونی ئەو مامۆستایانەدا ،بەاڵم هێشتا ئەو زانكۆیە قورسایی خۆی هەر
مابوو( .كاتی خۆی خوێندكاران لە سەرتاسەری ئەڵامنیا و بگرە لە سەرتاسەری
ئەوروپاوە بۆ ئەوەی شت لە مامۆستایانی ئەو زانكۆیە فێربن ،سەردانی ئەو
زانكۆیەیان دەكرد) لەناو مامۆستاكانی ئەو زانكۆیە دوو مامۆستا هەبوون ،كە
هێشتا زیندوو بوون و سەرقاڵی وانەوتنەوە بوون ،كارل ئەوانی زۆر بەدڵ بوو،
رێزی تایبەتی بۆ ئەوان هەبوو ،ئەو دوو مامۆستایە فردریك كارل فۆن ساڤینی
( )Friedrich karl von savignyو ئێدوارد گانس ( )Eduard Gansبوون كە سەر
بە مەكتەبی هیگڵ( )Hegelبوون ،بەاڵم ئەوان فەلسەفەی هیگڵ –یان بە مەیل
و حەزی خۆیان رشۆڤە و ڕاڤە دەكرد .وانە و باسەكانی ئەو دوو مامۆستا مەزنە،
كاریگەرییەكی زۆر قوڵی لەسەر دید و بۆچوون و راكانی كارل دانا ،هەروەك
چۆن ئەوانیش (دوو مامۆستاكە) لە گەنجێتی دا كەوتبوونە ژێركاریگەری مامۆستا
مەزنەكەیان (هیگڵ).
كارل لە ساڵی یەكەمی خۆی لە زانكۆدا ،زۆر بە جدی سەرقاڵی فێربوونی
فەلسەفەی هیگڵ لەبارەی «دیاردە ناسی (فینۆمینۆلۆژیا)» بوو ،بەاڵم ئەو كاتە
هێشتا نەبوو بە شوێنكەوتوی هیگڵ.
دواتر كارل لە نامەیەك دا كە رۆژی  10ی گەاڵڕێزان (ترشینی دووەم )  1837بۆ
باوكی دەنێرێ دەنوسێت :من بەشە جیاجیاكانی فەلسەفەی هیگڵم خوێندۆتەوە،
بەاڵم بەو شێوەیەی كە دەبوایە ،سەرنجی منیان رانەكێشاوە .
كارل بۆ یەكەمجار لە وانەكانی پرۆفیسۆر( )Friedrich karl von savignyبە
چەند كتێبێك كە مامۆستاكەی نوسیبووی ئاشنا بوو ،یەكێك لەو كتێبانە ،كتێبی “
مافی خاوەندارێتی “ بوو كە باشرتین كتێبێك بوو ،كە تا ئەو سەردەمە لەبارەی
مافەكانی موڵكدارێتییەوە نورسابوو .كتێبێكی تر بە ناوی “ مێژووی رۆما لە
سەدەكانی ناوەڕاستدا” كە لە  6بەرگدا كۆكرابووەوە .كارل پاش ئەوەی كە ئەو
كتێبانەی بەرچاوكەوت و ناسیاویی لەگەڵدا پەیدا كردن و پەی بە گرنگی ئەوان
برد ،بە شێوەیەكی جدی رووی كردە خوێندنەوەی كتێبەكانی(Friedrich karl
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 ، )von savignyهەروەها لە چەندین نورساوی تری خوێدا دوو ئایدیا و بیرۆكەی
زۆر دیاریكراو دەخاتەڕوو ،یەكەم “ پەیوەندی دەروونی رێكخراوەكانی یەك
كۆمەڵگە پێكەوە”  ،دووەم “ درێژایی مێژوو” .بەڕای ئەو یاسا بەشی جیانەكراوەی
جەستەی یەك میللەتە .یاسا جلوبەرگێك نییە كە بە بەری یەك كۆمەڵگەدا كرابێت،
هەركاتێك حەزیان لێ بوو بتوانن بیگۆڕن و جلێكی تری لەبەر بكەن .سەبارەت
بە بەردەوام بوون و درێژایی مێژووش لەسەر ئەو باوەڕە بوو ،كە قسەیەكی كاڵ
و الوكی و بێ بنەمایە ،كە دەوترێت هەر نەوەیەك لە دروستكردنی مێژووی خۆی
ئازادە و مێژووی خۆی دروست دەكات.
لەژمارەی یەكەمی گۆڤاری «مێژووی زانستی ماڤـ» ساڵی  1815دەنوسێت« :هیچ
نەوەیەك ناتوانێت بە مەیلی خۆی بە بێ پشت بەسنت بە رابوردووی خۆی یاسای
نوێ دابڕێژێت و بنوسێتەوە ،بەڵكو هەمیشە بە دوای یاساكانی رابوردوو پەلكێش
دەكرێت» (.كاریگەری ئەم بیرۆكانە لە تیۆرییەكانی كارل ماركسدا لەبارەی مادی
بوونی مێژوو دەبیندرێت).
كەسایەتییەكی دیكە كە كارل هەمیشە لە وانەكانی ئامادە دەبوو ،ئێدوارد
گانس( )Eduard Gansبوو .ئەو مامۆستایەش هەر وەك (Friedrich karl von
 )savignyشوێنكەوتوی مەكتەبی هیگڵ بوو .دوو ساڵ دوای ئەوەی هیگڵ لە
زانكۆی “ هایدل بێرگ “ –ەوە بۆ وانە وتنەوە بۆ زانكۆی بەرلین بانگهێشتكرا،
()Eduard Gansكە لە دیارترین خوێندكارەكانی خۆی بوو ،تەمەنیشی تەنیا 23
ساڵ بوو بانگی كرد ،بۆ ئەوەی بچێتە زانكۆی بەرلین ،تا هاوسەنگی لە نێوان
ئەو و خوێندكارەكەی تری خۆی ( )Friedrich karl von savignyكە كەسێكی
موحافیزكاربوو دروستبكات ،كە لەو سەردەمەدا ()Friedrich karl von savigny
لە ناوخوێندكاراندا ناوبانگێكی زۆری دەركرد بوو.
دوای ئەوەی هیگڵ ساڵی  1831كۆچی دواییكرد ()Friedrich karl von savigny
و ( )Eduard Gansدوو فەیلەسوفی گەورە بوون ،كە بە بێ هیچ ركابەرێك وانەی
یاسایان لە زانكۆی بەرلیندا دەوتەوە ،هەر كامیان بە جۆرێك و بە پێچەوانەی
یەكرتەوە فەلسەفەی هیگڵیان راڤە و شی دەكردەوە .هەركام لەو دوو كەسایەتییە
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مەزنە لە دیدێكی تایبەتەوە سەیری تیۆرەكانی هیگڵ-یان دەكرد .پێشوازی لە
بیرۆكەی ( )Friedrich karl von savignyدەكرا ،كە بڕوای بە پەیوەندی دەرونی
لە نێوان مێژوو و رووداوەكان بوو ،مانەوەی دۆخی هەنوكەیی لێدەكەوتەوە.
ئەو مامۆستایە لە تیۆری هیگڵ لەبارەی “ وەك خۆی مانەوەی یاساكان” پەیڕەوی
دەكرد و جەختی لە سەر نەگۆڕ بوونی یاسا سەرەكییەكان دەكردووە( .شایانی
باسە حكومەت و رژێمی ئەڵامنیا بۆ بەهێزكردنی پێگەی خۆی ئەو تیۆرییەی
هیگڵی بەكاردەهێنا).
لە الیەكی ترەوە ژمارەیەكی زۆر لە خوێندكارانی زیرەك و بیرتیژی زانكۆ ،كە كارل
یەكێك بوو لەوان ،لە بەرامبەر ئەو تیۆرییەی سەرەوە هیگڵ» وەك خۆی مانەوەی
یاساكان» شوێن تیۆرییەكی تری هیگڵ كەوتن كە لەسەر بنەمای دیالێكتیك وەستا
بوو ،كە زیاتر الیەنێكی شۆڕشگێڕانە و پێشكەوتوانە بوو ،چونكە بەڕای ئەوان
شێوازی دیالێكتیك و مانەوە و هەمیشەیی بوونی بنەما ،بنەڕەت و رەچەڵەك
رەت��دەك��ردەوە و بەو گۆڕانكاریانەی ،كە لە دەرەئەنجامەكەی باشرتبوونی
بارودۆخەكە بوو ،هیوا و ئومێدی دەبەخشی.
هەرچەند لەوانەیە سەرەتا كارل بە وشیاری و گومانەوە تیۆرییەكانی هیگڵی
وەرگرتبێت ،بەاڵم ئێستا وردە وردە بە ئەندازەیەك شێت و شەیدای بیرۆكەكانی
هیگڵ بوو ،كە ئیرت هەموو كاتی خۆی بۆ خوێندنەوەی كتێبەكانی هیگڵ
تەرخانكردبوو و هیچ كتێبێكی تری نەدەخوێندنەوە ،بە رادەیەك كە لە ماوەی
ساڵێكدا هەموو كتێبەكانی هیگڵ و هەموو ئەو بابەت و نورساوانەی ،كە لەبارەی
هیگڵەوە نوورسا بوو هەموویانی خوێندنەوە ( .هەموو ئەو باس و نورساوانەی،
كە لەبارەی هیگڵەوە نورسابوون لە الیەن ( )Eduard Gansمامۆستاكەی كارلەوە
كۆكرابوونەوە) .ئەو نورساوانە بریتی بوون لە فەلسەفەی ماف ،دیارەناسی مێشك،
زانستی لۆژیك ،چەند وانەیەك لەبارەی فەلسەفەی مێژوو ،پرۆژەی كۆكردنەوەی
قاموسێكی تەواو لە زانستی فەلسەفە.
ئەو كاتەی كە كارل هێشتا خوێندكاری زانكۆ بوو ،چەند نامەیەكی گاڵتە ئامێز و
پێكەنیناوی لەبارەی هیگڵەوە نوسی ،كە ئەمەی خوارەوە یەكێك لەوانە بوو.
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«ئەوكاتەی كە بااڵترین و قوڵرتین بیرۆكەی خۆم لەناو مێشكی خۆمدا دۆزییەوە،
وەك خوا توند بووم و وەك ئەو خۆم لەناو پارچەیەكی رەشدا داپۆشی».
لە دانەیەكی تردا دەنوسێت» ماوەیەكی زۆر لە گەڕان وپشكنیندا بووم وچوومە
ناو شەپۆلەكانی دەریای بیر و بۆچوونەكانم ،تا ئەو پەیامە مەزنەم گوێلێبوو:
ئەوەی دۆزیوتەتەوە بەتوندی بیپارێزە».
كارل ساڵی ( )1837و لە ساڵی دووەمی خوێندن لە زانكۆی بەرلین دا بوو بە
ئەندامی « گروپی گەنجانی شوێنكەوتووی هیگڵ .هەر لەو ساڵەدا كارل پاش
ئەوەی ناوی خۆی بۆ ئەو وانانەی ،كە دەبوایە بەشدارییان تێدا بكەن تۆمار كرد،
زۆر بە گوڕ و تینەوە دەستی بە فێربوون و خوێندنەوە كرد .شەوان تا بەیان
خەریكی خوێندنەوە بوو ،بە بەردەوامی جگەرەی دەكێشا و زۆر بە ناڕێكوپێكی
نانی دەخوارد .كتێبی دەخوێندنەوە و هەندێ بابەتی لە دەفتەرەكەیدا یادداشت
دەكرد .كارل دواتر لەبارەی ئەو رۆژانەوە دەنوسێت« :مەبەست و ئامانجی من
ئەوە بوو ،كە خۆم زیاتر لەناو دەریای فێربوونی هونەر نوقم بكەم» .كارل لەو
كاتەدا وەك ئاژەڵێكی هەوسار پساو لە خوێندنی فەلسەفەوە رووی كردە شیعر
وتن ،لە شیعر نوسینەوە روویكردە نوسینی دەقی شانۆ و چیرۆكی كورت و دوبارە
گەڕایەوە سەر فێربوونی فەلسەفە و هۆنینەوەی هۆنراوە .بۆ خوێندكارێكی ()18
ساڵ تەمەنی وەك كارل ئەو شتانەی كە لەو تەمەنەدا فێری ببوو ،لە راستیدا سەیر
و جێی سەرسوڕمان بوو .هەر لە یەكەم ساڵی زانكۆدا كارل زۆربەی ئەو كتێبە
گرنگانەی ،كە لەبارەی یاسای رۆم و یاسای ئەڵامنیا نورسابوون خوێندەوە ،چەندین
یاداشتی لێ هەڵگرتبوون و بنەماكانی یاسای رۆم ،كە لە ژێرناوی()Pandects
دا لە چەندین بەرگدا كۆكرابوونەوە هەموویانی خوێندنەوە و فێریان بوو .كارل
سەرەڕای ئەوەی كە ئەم هەموو پێشكەوتووبوو ،بەاڵم هێشتا رازی نەبوو .هەر
بۆیە بۆ ئەوەی تامەزروویی بكشێت كۆمەڵێك بابەتی لە بەرگی یەكەم ()Pandects
هەڵێنجا و وەریگێڕایە سەر زمانی ئەڵامنی  .دواتر ئەو یاداشتانەی كە لە كاتی
خوێندنەوەی یاساكانی رۆم ،كتێبە جۆراوجۆرەكان لە دەفتەرەكاندا نوسیبوونی
هەموویانی لە كتێبێكدا كۆكردەوە ،بە شێوەیەك كە پەیوەندی مانایی یان هەبێت،
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هەروەها لە روانگەی فەلسەفەی یاساكان روون و ئاشكرا بن .لە كۆتایی ساڵی
یەكەم و سەرەتای ساڵی دووەمی زانكۆ ،كارل تووشی قەیرانێكی دەروونی بوو.
خێرایی و بەردەوامی لە خوێندنەوە و فێربوون ،نائومێدی و بێهیوایی كە جاروبار
یەخەی كارلی دەگرت  ،هەوڵە بێ سودە فیكرییەكان ،كەڵەكەبوونی توڕەیی و
هەڵچوون ،نەخۆشی ،نەبوونی دەرفەت بۆ نوسینی نامە بە شێوەی راستەوخۆ بۆ
جێنی دەستگیرانی ،هەروەها بیستنی هەواڵی نەخۆشی جێنی هەموو دەستیان
دابووە دەستی یەكرت ،بۆئەوەی زەمینەی لە پێ خستنی كارل لە بواری جەستەیی
و دەرونی فەراهەم بكەن .جەستەی ئەو چیرت نەیدەتوانی نەخۆشی سیل و بێ
خەویی و ژووری پڕ لە دوو كەڵی جگەرەی تاقەت پروكێنەر تەحەمول بكات.
لە یەكەم رۆژی مانگی گەاڵڕێزان (ترشینی دووەم) ساڵی  1837كارل بۆ باوكی
دەنوسێت :باری دەرونیم زۆر مەترسیدارە ،پزیشكەكەم چوونە دەرەوە لە شار و
ژیان لە هەوایەكی سەربەست و ئازادی پێ پێشنیار كردووم .من بۆ یەكەم جار
هەموو شار هەتا بەر دەروازەی ( )Stralowبە پیاسە رۆیشتوم .لەسەر بڕیاری
پزیشك كارل شاری بەجێهێشت و لە گوندێكی بچووك لە ( )Stralowلە قەراخ
ڕوباری ( )Spreeلە خانویەكی بچووكدا گیرسایەوە .ئەو سەرەتا وەك كابرایەكی
شێت بەدەوروبەری باخی خانوەكەدا دەسوڕایەوە .دوو رۆژی خایاند تا كارل
كەمێك ئۆقرە بگرێت و بڕێك پشووی بێتەوە سەرخۆی ،دواتر وردە وردە توانی
لەو كەشوهەوای ئازاد و سەربەستدا و ژینگەی جوانی قەراغ روبار بەو شێوەیەی،
كە خۆی حەزی دەكرد تام و چێژ وەربگرێت .بە شێوەیەك كە نامەی بۆ باوكی
نووسی:
«تەنانەت من توانیم لەگەڵ خاوەن ماڵەكەم بۆ راو بچم ».بە زوویی توانی
تەندروستی خۆی بە تەواوەتی بە دەستبهێنێتەوە و بگەڕێتەوە بۆ شار و
بە دۆست و هاوڕێكانی وت « :ئەوەندە خۆشحاڵ و شادم كە دەمەوێت لە
شەقامدا باوەش بە خەڵكی نەنارساودا بكەم و لە ئامێزیان بگرم ».ئەو شادی
و خۆشی و گەشبینییە ئەوەندەی نەخایاند و دوبارە بە هەمان شێوەی پێشوو
دەستیكردوە بە ئیشوكار ،بە تایبەتی زۆر بە قوڵی سەرقاڵی فێربوونی یاساكان و
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فەلسەفەی مافەكان بوو ،هەوڵیدەدا وەاڵمی ئەو پرسیارانەی كە لە دەروونەوە
هەستی پێكردن لەناو كتێبە جۆراوجۆرەكانی كە لەبارەی یاسای مافەكان و
تیۆرییە كۆن و تازەكانی ئەڵامنیا نورسابوون بدۆزێتەوە .بۆ فێربوونی زانستەكان
رووی كردە كتێبەكانی فرانسیس بیكن( )Francic Bacanو هێرمەن سامۆیل
رای�م�ارۆس( )Hermann Samule Reimarusكە لەبارەی غەریزەی ئاژەاڵن
نورساوبوون .بۆ فێربوونی تیۆرییەكان جگە لە هیگڵ (كە بەدرێژایی كۆرسی
دووەم هەموو نوسینەكانی هیگڵی خوێندبوو) رووی كردەوە نوسینەكانی تری
وەك فیختە( )Fichteلەبارەی یاسا رسوشتییەكان ،شیلینگ ( )Schillingلەبارەی
فەلسەفەی رسوشتەوە .بۆ فێربوونی وانەی ئاینییەكان هەموو نوسینەكانی
گراتیان ( )Grationو النسە لتی( )Lanceiottiخوێندنەوە ،یاداشتێكی زۆری
لەبارەی نوسینەكانی ئەو دوو مامۆستا مەزنە كۆكردەوە و بۆ خوێندن لەبارەی
یاساكانی دادی ئەڵامنیا ،كە مامۆستاكەی خۆی ()Friedrich karl von savigny
نوسیبووی ،هەروەها نورساوەكانی كلین( )Kleinرۆژمێری بارودۆخی یاساكان و
كتێبی فەن گرل مان( )Von Grolmnammلەبارەی بنەماكانی زانستی یاساكانی
تاوان بەكاریهێنان.
كارل لە رۆژی  10ی گەاڵڕێزان(ترشینی دووەم)  1836نامەیەكی بۆ باوكی نوسی و
لەو نامەیەدا بە تایبەتی ئاماژەی بەوەدابوو كە “من هەموو ئەو كتێب و وانانەی،
كە پەیوەندی بە یاسا و یاساكانی دادەوە هەیە ،بۆ ئەوە نەمخوێندووە رۆژێك ببم
بە پارێزەر ،بەڵكو هەموو زەحمەت و هەوڵی من بۆ ئەوە بووە ،لە بابەتەكانی
دەرەوەی رسوشت تێبگەم و هەوڵدەدەم ،كە بە فێربوونی ماف و یاساكان پەی بە
فەلسەفەی ئەو یاسایانە ببەم ”.
ك��ارل وەك خوێندكارێكی راستەقینە بە شێوەی جدی ئەو بابەتانەی ،كە
لەناوكتێبەكاندا هاتبوون ،وەك ئاو دەیخواردنەوە ،بۆ ئەوەی كە بە راستی پێ بە
حەقیقەتی بنەما و چەمكی راستییەكان ببات.
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هەڵچوونە دەروونییەكانی گەنجێتی
كارل لە تەمەنی(  )18ساڵیدا بە بێ بوونی راوێژكارێكی شارەزا و بە ئەزموون،
بۆ ئەوەی بۆ هەڵبژاردنی رێگایەكی دروست رێنوێنی بكات ،بە بێ ئەوەی خۆی
بە روون و ئاشكرایی بزانێت ،كە چی دەوێت هەستی بە حەز و شەوقێكی تێر
نەبوو و لە رادەبەر بۆ فێربوون و پەی بردن بە راستی بنەماكان دەكرد .بە كەڵك
وەرگرتن لەو بەهرەیەی كە خوا پێی بەخشی بوو ،توانی ئەو گوشارە دەرونیانەی
كە لە ناخییەوە و لە دەوروبەر و ژینگەوە كرابوونە سەری ،خۆی دەرباز بكات و
زۆر قەیران تێپەڕێنێت ،بەتایبەتی ئەو گوشارە دەرەكییانەی كە لە الیەن باوكییەوە
بەرەو رووی ببوونەوە - ،باوكی نیگەرانی كارل بوو ،ئەویش لە بەر الوازی
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جەستەیی و كەمبوونەوەی داهات و نیگەرانی لەبارەی چارەنووسی ئەندامانی
خێزانەكەی -هەست بە بەرپرسیارێتی لەبارەی چارەنوسی (پێنج) كچی ،كە
هێشتا هاوسەرگیریان نەكردبوو -نیگەرانی لەبارەی جێنی دەستگیرانەكەی كارل-
ئەمانە وای لێكردبوو ،كە زیاتر چاو ببڕێتە بەختەوەری ،رزگاربوونی بنەماڵەكەی
لە داهاتووی پرشنگداری كارلدا دەبینی ،بەاڵم ئایا كارل كە خاوەنی ئیرادە و
خۆڕاگرییەكی دەرونی نەبوو ،دەیتوانی ئەوهیوا و ئومێد و ئارەزووانەی باوكی
لە راستی و حەقیقەت نزیك بكاتەوە .ئەوەی كە پرت لە هەر شتێك ببووە هۆی
نیگەرانی دایكی كارل ،ئەوەبوو ئەو نیگەرانی داهاتوی دەستگیرانی كارل بوو.
ئایا چارەنووسی ئەو كچە زیرەك و بەوەفایە چی بەسەر دێت؟ باوكی كارل لە
ناخەوە دڵنیا نەبوو ،ئەو بەڵێنەی كە كوڕەكەی بە جێنی دەستگیرانی داوە بیباتە
سەر ،خاوەنی بەڵین و پەیامنی خۆی بێت .هەربۆیە لەونامانەی كە بۆ كارلی
كوڕی دەنوسی ،تا ئەو جێگایەی كە كارل توانای تەحەمول و وەرگرتنی هەبوایە،
باسی ئیمكانات و داهاتوی ئەوانی دەكرد و هۆشداری بە كارل دەدا .كارل لە
دەرونی خۆیەوە هەستی بەوە دەكرد و دڵنیاش بوو ،كە ئەو هۆشدارانە باوكی
تەنیا لەبەر ئەوەیە ،كە ئەوی لە هەموو شتێكی كە لەم جیهانەدا هەیە خۆشرت
دەوێت ،هەربۆیە نامەكانی باوكی كارلی زۆر بە پەرۆش و نیگەران و ناڕەحەت
دەكرد و زیاتر بارودۆخەكەی لێ تاڵرت دەكرد .بەداخەوە ئەو هۆشدارە باوكانەیە
كە هەمووی لەڕووی دڵسۆزی و خۆشەویستی و ئاواتەوە سەرچاوەی دەگرت،
تەنیا دوو ساڵ بەردەوام بوو ،چونكە باوكی كارل ساڵی  1838كۆچی دواییكرد.
بە پێچەوانەوە هۆشدارییەكانی باوكی زیاتر دەبووە هۆی ئەوەی ،كە كوڕەكەی
خۆڕاگرتر نەبێت و نەتوانێت بڕیار لەبارەی ئەو رێگایەوە بدات ،كە لە داهاتوودا
دەیەوێت پێیدا بڕوات .خۆشەویستی كارل بۆ جێنی دەستگیرانی وردەوردە وەك
كابوسی لێهات .كارل چارەنوسی خۆی وەك چارەنوسی ( )Wertherكە پاڵەوانی
رۆمانێكی گۆتە( )Goetheبوو دەبینی ( .لەسەردەمی گەنجێتی كارل كە دەكاتە
سەرەتای سەدە  ، 19پاڵەوانی رۆمانی گۆتە كاریگەرییەكی قوڵی لەسەر چارەنوسی
هەموو ئەو گەنجانە دانابوو ،كە خۆیان وەك ( )Wertherدەهاتە بەرچاو و خۆیان
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بە ئەو دەچوواند و دەشوبهاند.
كارل خۆی وەك ( )Wertherدەهاتە بەرچاو ،بەتایبەتی كە ئەویش وەك جێنی
دەستگیرانی خاوەنی رسوشتێكی دڵدارانە و عاشقانە و هەستیار بوو ،هەر هەمان
هەوێنیش بوو كە هەردووكیانی كرد بە شۆڕشگێر .هەڵبەت ترسە دەرونییەكەی
كارل كە( ئەڵامنییەكان( )Angstپیێدەڵێن) لە سەر دەستگیرانەكەی كاریگەری
دانابوو.
كارل هەرچەند زیاتر لەبارەی دەستگیرانەكەی بیری دەكردە و زیاتر نائومێد
دەبوو ،كە چۆن بتوانێت ژیانێكی خۆش لە داهاتودا بۆ دەستگیرانەكەی دابین
بكات ،یان سااڵنێك ئەو لە چاوەڕوانیدا بهێڵێتەوە ،لە كاتێكدا ئەو خوێندكارێك
بوو ،كە هێشتا داهاتووی روون نەبوو.
ئەوەی كە لە هەموو شتێك زیاتر كارلی ئازار دەدا ،ئەوە بوو كە هیچ كەرەستە و
ئامێرێك نەبوو ،بۆ ئەوەی پەیوەندی بە دەستگیرانەكەیەوە بكات  .هەردوو عاشق
و مەعشوق ناچار بوون كە بێدەنگ بن و پەیوەندییان بە یەكەوە نەبێت ،چونكە
هەم لەباری دابونەریتی باوی ئەو كات ،هەرگیز بە عەقڵی جێنی دا نەدەهات،
هەتا ئەو كاتەی كە كارلی دەستگیرانی لە الیەن باوك و دایكییەوە پەسەند
نەكرێت بۆ كوڕێك ،كە لە زانكۆ سەرقاڵی خوێندنە نامە بنوسێت و پەیوەندی
نامەیی هەبێت ،هەرچەند كە ئەو كوڕەشی خۆشبووێت ،تا ئەوەی كە دواتر
هەردووكیان نەخۆشكەوتن و لە ساڵی  1837لەسەر بڕیاری دایك و باوكی ،جێنی
نامەی بۆ كارل نوسی.

مارکس کێ بوو؟ 73

شانۆكان و شیعرەكان
هاوكات كە كارل شەو ڕۆژ بە مەبەستی گەیشنت بە بنەما سەرەكییەكانی خۆی»
یانی درككردن بە بنەما نەگۆڕە یاساییەكانی دەرەوەی رسوشت سەرقاڵی خوێندنی
كتێبە جیاجیاكان و هاوكاتیش یاداشتی بۆ داهاتوو كۆدەكردەوە ،حەز و شەوق
و شۆڕی خۆی سەبارەت بە هونەر و ئەدب لە بیرنەكردبوو ،بەڵكو بە شێوەیەكی
جدی لەسەر نوسینی ئەدەبی و هونەری خۆی بەردەوام بوو .لە كۆتایی كۆرسی
یەكەمی لە زانكۆی بەرلین ،كارل چەندین شانۆنامەی لەسەر بنەماكانی فەلسەفەی
ئایدیالیزم ،كە خۆی ئەوانی بە بێ كەڵك وەسف كرد نووسی ،یەكێكیان بە ناوی
«میوان» ( )Besuchو “دیدار” و یەكێكیرت بە ناوی “دووپشك و فلیكس” كە هەر
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دووكیان پێكەنیناوی بوون ،دواتریش شانۆنامەیەكی تری بە ناوی ()Oulanem
نوسی كە تراژیدیا بوو ،بە شێوەی هۆنراوە بوو بە بێ ئەوەی گرنگی بە قافییە
بدات.
شانۆنامەی دووپشك و فلیكس لە راستیدا بەو شێوەیەی ،كە مەبەستی نوسەر
بوو ،زۆریش گاڵتە ئامێز و پێكەنیناوی نەبوو ،هەروەها شانۆی ()Scorpion felix
هەرچەند زۆر بە باشی نورسا بوو ،بەاڵم بەو شێوەیەی كە كارل چاوەڕوانی دەكرد
كاریگەری شانۆیەكی تراژیدیایی نەبوو.
بەهەرحاڵ كارل س��ەرەڕای ئەو بەهرە دەرونییە زۆرەی ،كە هەیبوو خۆی
هەستیدەكرد كە ئەدەب و هونەر و تەنانەت فەلسەفەش ،ناتوانن وەاڵمدەرەوەی
ویست و داخوازییە راستەقینەكەی ئەو بن و ئەوەی ،كە ئەو بە شوێنیدا دەگەڕا
ئەوانە نەبوون  ،ئەو خۆی تێگەیشت ،كە رەنگە جگە لە هەندێك لە شیعرەكانی
باقی نورساوە ئەدەبییەكانی ئەو ،كرچ و كاڵ و شتێكی ئەوتۆ نین .بەهەرحاڵ
بەرهەمە ئەدەبییەكانی ئەو هەر وەك خۆی دەیوت زۆر بێكەڵك و بەكارنەهاتوون.
كارل دانی بەوەدانا كە شانۆنامەی دووپشك و فلیكس ،نەیدەتوانی ببێتە هۆی
پێكەنینی رسوشتی لەناو هاندەر و بینەراندا .شانۆنامەی (– )Oulanemیش
چیرۆكێكی غەمناكی بێ كاریگەر بوو .كاتێك كارل ئەو دوو شانۆیەی بۆ باوكی
نارد هاوپێچی شانۆنامەكان ،نامەیەكی بۆ باوكی نوسیبوو «هیچ كام لەو دوو
شانۆنامانە ئیلهام بەخش نین ،بەاڵم كاتێك دەست بەنوسینی شیعر دەكەم ،شیعر
وتن بۆ من وەك كۆشكێكی ئەفسانەی لەبەرچاومدا دەدرەوشێتەوە ،دەركەوتنی
نورساو ئەدەبییەكانی تر من دەخاتە ناو تاریكییەوە .شیعر وتن بووەتە بەهەشت
و هاوڕازی من .
بنەمای شیعرەكانی كارل لەسەر خۆشەویستی و عەشقی ئەو بە جێنی بنیات
نراوە .بە وتەی كارل»هۆنینەوەی ئەو شیعرانە من بۆ جیهانێكی زۆر دوور دەبات،
كە لەوێ هەموو ئەو شتانەی كە راستەقینەن لەناودەچن» .ئەو شیعرانەی كە
كارل تا سەرەتای مانگی گەاڵڕێزان(ترشینی دووەم) ی ساڵی  1836نوسیویەتی،
سێ دەفتەری ئەستور و قەبە دەبێت ،كە كارل لەسەر دەفتەری یەكەم و دووەم
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ناوی « كتێبی عەشق « ()Buch der liebeی لێناوە و بەرگی سێیەمیش بە ناوی
تەسنیف ( .)Buch der liederكۆپی سەرەكی ئەو سێ دەفتەر(دیوان) لەناوچووە
و فەوتاوە .كاتێك ئەو دەفتەرانە ساڵی  1926چاپ كران ( )262الپەرە بوون ،كە
كۆی هەموویان لە شیعر و پۆلێن پێكهاتبوو كە  35پارچە شیعر پێشكەش بە
جێنی دەستگیرانی كردبوو( )To jennyو ژمارەیەكی تر لە شیعرەكانی لە ژێرناوی
عاشقانە “ ئاهەنگ بۆ ئەستێرەكان” “ ،ئامانج و ئارەزوو”  ،كوڕی مەلەوانێك لە
دەریا و  ....هتد نوسیبوو ،ئەمەش منونەیەك لە شیعرەكانی كارل:
« دوایین غەزەل بۆ جێنی»
ئەی كۆرپەی من شتێكی تر هەیە پێویستە پێت بڵێم :
دەنگی ئاوازی من بە خۆشییەوە بۆ الی « رن» بەرز دەبێتەوە
چونكە دوایین شەپۆلەكانی سیمین شەپۆل دەدا
تا لەناو گیانی جێنی دا رۆح بدۆزنەوە
لەسەر بەرد و لەسەر بەرزایی بورجەكان تێدەپەڕن
كاتەكانی ژیان یەك لە دوای یەك تێدەپەڕن
تا ئەوەی كە لە كۆتاییدا بە تۆ بگەن.
***
بە وێری خۆی لەناوجلی شەوق و پەلەدا پێچاوە
دڵ بە شانازییەو لێدەدا
تا دوور لە هەرجۆرە گوشار و سەختییەك
تێدەپەڕێت بە هەنگاوێكی جێگیرەوە
لە ژێنگەیەكی بەرفراوان
ئاسودە لە خەم و خەفەت
لە بەرامبەر رووی تۆدا
لە درەختی ژیان خەون دەڕوێن.
كارل ناوی شیعرەكانی نا « بۆ خۆشەویستە ئازیزەكەمjenny von westphalen ،
كە هەمیشە خۆشمدەوێت “  .ئەو لە سەرماوەزی (كانوونی یەكەم) ساڵی 1836
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شیعرەكانی ناردەوە بۆ شاری ( )Trierشەوی لەدایكبوونی حەزرەتی عیسا ،جێنی
وەكو سااڵنی رابوردوو چوو بۆ ماڵی باوكی كارل (هەمیشە تا كاتژمێر  10شەو
لەوێ دەمایەوە) كاتێك هەموو خزم و كەس لە دەوری یەكرت كۆبوونەوە ،دەفتەری
شیعرەكانی كارل پێشكەشی جێنی كرا .جێنی لەو كاتەدا كە هەم خەمناك بوو،
هەم لەخۆشییان فرمێسكی شادی هەڵدەوەراند ،شیعرەكانی بۆ بەشداربووان
خوێندەوە (.دواتر سۆفی خوشكی كارل لە نامەیەك دا بە تێر و تەسەلی باسی ئەو
شەوەی بۆ براكەی نوسیبوو ،بۆی ناردبوو بۆ زانكۆی بەرلین)
دواتر كارل دەستیكرد بە كۆكردنەوەی ئاوازە ناوچەییەكانی واڵتانی جیهان لەوانە
(ئیسپانی ،یۆنانی ،ستۆنی ،ئەڵامنی ،ئەڵبانی) .خۆی سەرقاڵی شێوەزاری گوندەكان
كرد و هەمووی كۆكردووە و دواتر ناردی بۆ جێنی» خۆشەویستە شیرینەكەم
جێنی گیان» .لەسەر بەرگی زنجیرەیەك لەو ئاوازانە ئەو كۆپلە شیعرە كە لە
ئاوازێكی كۆن بوو نوورسابو-:
هەرگیز تۆم لە یاد نەكردووە
هەمیشە لە بیری تۆدا بووم
تۆ هەمیشە لەدڵی مندای
لە ناو دڵی مندای
لە دڵی مندا
وەك چۆن گوڵێكی سور بە لقی دارەوەیە.
جێنی هەموو ئەو شیعرانەی كە كارل بۆی نوسیبوو ،هەتا مردن الی خۆی هەڵیگرت
و پاراستی و ئەو شیعر و ئاوازانەی كە كارل بۆی دانابوو ،هەرگیز پیشانی هیچ
كەسێك ،تەنانەت نزیكرتین كەسی خۆشی نەدا  .هەرچەند جێنی و كارل بە ئاواتی
خۆیان گەیشنت و بۆ یەك بوون ،ئیرت ئەو شیعرانە دەبوایە ببنە گاڵتە ،بەاڵم ئەو
شیعر و رسودانە بۆ هەمیشە وەك گەورەترین نیشانەی خۆشەویستی مانەوە و
جێنی هەموویانی پاراست .هەندێك جار ئەگەر لەناو خزمان باسی ئەو شیعرانە
بهاتایەتە پێشەوە ،كارل وای خۆ دەردەخست كە بە الیەوە زۆر گرنگ نییە .
لەو كاتەدا كە نامە دوور و درێژەكەی كارل ماركس بۆ شاری ( )Trierدەڕۆیشت،
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نامەیەك لە الیەن باوكی كارلەوە بۆ كوڕەكەی لە شاری ()Trierەوە بەرەو بەرلین
بەڕێوەبوو .ئەو نامەیە لە رۆژی ( )17ی نۆڤەمبەری ساڵی ( )1837دا نورساوە،
كە كۆمەڵێك سەرزەنشت و لۆمە لە خۆ دەگرێت ،كە باوكی كارل لە كوڕەكەی
كردووە بە هۆی ئەو هەڵسوكەوتە نابەجێیانەی ،كە ئەنجامی دەدات و گلەیی و
گازندەی لێدەكات ،كە بۆچی نامەی بۆ جێنی دەستگیرانی نەناردووە ،لەنامەكە
ئاوها نورساوە”رەشبینی تۆ من زۆر بێزار دەكات ،ئەوەش هەمان ئەو شتەبوو
كە من هەرگیز چاوەڕوانی ئەوەم لە تۆ نەدەكرد .بەڕاستی نازانم چ هۆیەكی
هەیە ،كە تۆ ئەوەندە رەشبین و نائومێدی؟ مەگەر نازانی هەر لەو رۆژەی كە لە
بێشكە و النكەدا بوویت ،تا ئێستا هەموو شتەكان بە رووی تۆدا پێكەنیوە ،هەموو
شتەكان لە خزمەتی تۆدا بوون؟ ئایا رسوشت هەموو شتێكی بەتۆ نەبەخشیوە؟
ئایا بە شێوەیەكی سەیر و سەمەرە دڵی نازەنینرتین كچی شاری ( )Trierبەدەست
نەهێناوە؟ لە كاتێكدا هەزاران كەس حەرسەتی ژیانی تۆیان هەیە؟ ئایا ئەگەر
بچوكرتین سەركەوتنێك بە دەستنەهێنیت و بە ئارەزوویەكی كاتی خۆت نەگەیت،
پێویستە تا ئەو رادەیە رەشبین و نائومێد بی؟ ئایا بەمە دەڵێن خۆڕاگری؟ ئایا ئەمە
نیشانەی پیاوەتییە؟
رۆژی ( )10ی مانگی نۆڤەمبەر نامە پڕ لە هەستەكەی كارل دەگاتە شاری
( ،)Trierدوای ئەوەی نامەكەی گەیشت ،هەڵوێستی باوكی لەبەرامبەر نامەكەیدا
زۆر توند و سەخت بوو ،هەڵوێستێك كە پڕ بوو لە توڕەیی و خەفەت .باوكی كارل
لە رووی تەندروستییەوە زۆر باش نەبوو ،جەرگ و سی و قوڕگی ئازاری هەبوو،
كۆكەیەكی بەردەوامی هەبوو ،كە زۆری بێتاقەت كردبوو ،بە شێوەیەك كە خۆی
هەستی پێكردبوو چیرت ناژیت و لە رۆژانی كۆتایی تەمەنی نزیك بۆتەوە .ئەو
بیری دەكردەوە كە النیكەم باشرتین كارێك كە كوڕەكەی دەتوانێت دەرهەق بە
باوكی بیكات ئەوەیە ،كە ئیش و كارێك پەیدا بكات و سوور بێت لەسەر كارەكەی،
بەاڵم نامە دوور و درێژەكەی كارل ئەوەی دەخستەڕوو ،كە ئەو تەنها لە بیری
ئاوات و ئارەزووە دوور و درێژ و بەدینەهاتوەكانی خۆیدایە .نامەكەی كارل زیاتر
لە ( )3هەزار وشەی لە خۆی دەگرت ،كە تەنها لە ( )200وشەدا باس لە كاروباری
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خۆی دەكات و تەنها لە ( )200وشەدا باس لە خزم و كەسی خۆی دەكات و لە
باقی وشەكانی تردا باسی خۆی دەكات.
هایرنیش رۆژی ( )9ی مانگی سەرماوەزی ( )1837لە كاتێكدا نەیدەتوانی بەباشی
بەسەر جەستەی خۆیدا زاڵ بێت ،نامەیەكی تێر و تەسەلی بۆ كارل نوسی ،هەرچی
گلەیی ،گازندە ،سكااڵ و ئەوەی لە دڵیدا بوو ،ماوەیەك بوو باسی لێوە نەكردبوو
هەمووی بۆ كارل نوسی و لە كۆتایی نامەكەیدا نوسیبووی» دەمەوێ هەموو
قسەكانی من وەك حەبێكی چارەسەر بیخۆی و قوتی بدەی» .
باوكی كارل لە نامەكەیدا باس لەخۆبایی و خۆپەرستی كوڕەكەی دەكات و بەبێ
ئەدەبی و ناڕێكوپێكی تاوانباری دەكات و لۆمە و سەرزەنشت و سەركۆنەی
دەكات ،كە بۆ ئەوەندە دەستباڵوە .ئەو نامەیە دوایین نامەیەك بوو كە بە
دەستی كارل گەیشت .هەر لەو نامەیەدا هایرنیش كارلی كوڕی سەرزەنشت
و سەركۆنە دەكات ،سەبارەت بە كەمتەرخەمییەكەی كارل لەبەرامبەر خزم
و كەس و دەستگیرانەكەی و باوكی تاوانباری دەكات ،كە لەبەرامبەر ئەرك و
بەرپرسیارییەتییەكانی كەمتەرخەم بوو ،تاوانباری دەك��ات بە گوێنەدان و
كەمتەرخەمی بە ئەركە ئەخالقی و كۆمەاڵیەتییەكان.
بەهەرحاڵ ئ��ەو نامەیەی هایرنیش بۆ ك��وڕەك��ەی ،كە لە هەموو كەسی
خۆشرتدەویست ،شتێك نییە جگە لە لیستێكی دور و درێژ لە كەم و كورتییەكانی
كارل ،كە هەر ئەو كەم و كورتیانەش بوو ،كە دواتر نەیارانی كارل دەیانخستە پاڵی.
لەو نامەیەدا هایرنیشی باوكی هۆشداری بە كارلی كوڕی دەدات ،كە بەڕای
ئەو كوڕەكەی خەریكە دەبیتە كەسێكی ناكۆمەاڵیەتی ،بە شێوەیەك كە هیچ
هەستێكی مرۆیی بۆ خوشك و برا و خزمانی نییە “ .خوێندكارێك كە جگە لە پارە
خەرجكردن هەست بە هیچ بەرپرسیارێتییەكی تر ناكات” .هایرنیش لە نامەكەدا
لە راستیدا خۆی سەرزەنشت دەكات ،كە بۆچی لە ئاستی ئەو هەموو خەرج
زیادەی كوڕەكەی چاوپۆشی كردووە كە ئاوای لێ بێت .هایرنیش خۆی بە تاوانبار
دەزانێت و لۆمەی خۆی دەكات ،كە بۆچی كاتی خۆی رێگەی دا كە كارل جێنی
بكات بە دەستگیرانی خۆی؟ هایرنیش ئەوە دەخاتەڕوو كاتی خۆی بەو هیوایە
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خۆی و ژنەكەی رازی بوون ،كە جێنی بكاتە دەستگیرانی خۆی ،لەبەرئەوەی كە
كارل زیاتر هەوڵی خوێندن بدات بۆ ئەوەی لە داهاتودا ژیانێكی پڕ لە خۆشی
و ئارامی بۆ خۆی و هاوسەرەكەی فەراهەم و بنیات بنێت” ،بەاڵم ئەنجامەكەی
چی بوو” .لە خۆی پرسیار دەكات ،من دەمەوێ بڵێم ،تۆ جگە لە نائومێدی و
بێهیوایی چ شتێكت بۆ دایك و باوكت كردووە؟  -بەبێ هیچ شادی و خۆشییەك
– دواتر هایرنیش كارلی خۆی لەسەر دێڕ بە دێڕی نامەكەی ،هەروەها لەسەر
گرنگی نەدان بە چاوەڕوانییەكانی دایك و بابی سەرزەنشت و سەركۆنە دەكات،
هۆشداری دەداتە كوڕەكەی كە ناردنی ئەو نامەیە بۆ باوكی كردەوەیەكی زۆر
ناشیرین و ناپەسەندە ،منونەیەكە لە خۆبایی و لەخۆویستی كوڕەكەی .هایرنیش
سەرلەبەری ئەو نامەیە بە هەوێنی شێتی و یەك ریز وشەی هیچ و پوچ و بێ واتا
و بێ مانایە ،كە یەك لە دوای یەك ریز كراون .باوكی كارل لە نامەكەیدا ئەوە بە
چاوی كوڕەكەی دەداتەوە ،كە لە ماوەی یەك ساڵدا چەند بەرابەری هاوڕێكانی
كەخزمی خۆی بوون و خوێندكاریش بوون پارەی خەرجكردوە و دەستباڵو بووە.
كارل نەك هەر دەرماڵەی یەك ساڵی خۆی خەرجكردووە ،بەڵكو لە شاری بەرلین
زۆریش قەرزدار بووە و پارەی بە قەرز وەرگرتووە.
لەگەڵ ئەوەشدا هەرچەند باوكی سەرزەنشتی كارل دەكات ،بەاڵم لەگەڵ نامەكەیدا
بڕی ( )160تالر پارەی بۆ دەنێرێت و هاوكاتیش كارل ئاگادار دەكاتەوە ئەوە بۆ
دوایین جارە قەرزەكانی بۆدەداتەوە و لە ژێر قەرزداری رزگاری دەكات پێشی
وانەبێت ،كە لە داهاتوشدا یارمەتی دەدات یان لەبەرامبەر هەڵەكانی چاوپۆشی
لێ دەكات.
لە مانگی بەفرانباری ( )1838هایرنیش بە هۆی ئازاری سینە و كۆكەی زۆرەوە لە
ناو جێدا كەوت ،لە كاتێكدا هەموو فیكر و خەیاڵی الی كارلی كوڕی بوو ،بەاڵم ئیرت
نەیدەتوانی وەك جاران نامەی دوور و درێژ بۆ كوڕەكەی بنوسێت ،بەاڵم لەو ماوەیەدا
ئەو نامانەی كە لە كارلی كوڕییەوە بە دەستی گەیشتبوو هەمووی كۆكردبووەوە،
بە وتەی دایكی كارل لەو ماوەیەدا هایرنیش چەندینجار نامەكانی كوڕەكەی
دەخوێندەوە .دوایین نامە كە بەدەستوخەتی هایرنیش بوو ،دواتر دایكی كارل لە
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پاشكۆی نامەیەكدا بۆ كوڕەكەی نارد.
دایكی لەنامەكەیدا نوسیبووی” كۆكەكەی باوكت باشرت بووە ،بەاڵم ئەو بە تەواوەتی
حەزی خواردنی لە دەستداوە ،لە ئەنجامی ئەو نەخۆشییە درێژخایەنەی باوكت
زۆر هەستیار بووە و بە بچووكرتین شت توڕە دەبێت” .دایكی لە نامەكەیدا بۆ
كارل دەنوسێت” نامەیەك بۆ باوكت بنوسە ،بەاڵم نامەیەكی زۆر نەرم و دۆستانە”.
نامەكەی هایرنیش ئەوە دەردەخات كە لەو رۆژانەدا باوكی كارل زیاتر فیكر و خەیاڵی
الی خەرجیە زیادییەكانی كوڕەكەیەتی “ لە كاتێكدا خودی پارە الی هایرنیش زۆر بێ
نرخ بووە و پێیوابووە كە پارە وەك ئەسپێ بێ نرخە”.
هەروەها دایكی كارل لەوبارەیەوە زیاتر دەدەوێت “ لەم حاڵەتەدا كە باوكت نەخۆشە،
بەاڵم داهاتووی دارایی تۆ دێنێتە بەرچاو .هەرچەند تۆ دەڵێی بە ورە و ئیرادەیەكی
ئاسنین بڕیارت داوە ،كە لەو بارەیەوە بێدەنگییەكی رەها بكە و لەوەدەچێت هیچ
شتێك نەتوانێت تۆ لەو بڕیارە پەشیامن بكاتەوە – .مەبەستم ئەو پارە پیسەیە -لەوە
دەچێت تۆ نەتەوێت لە گرنگی ئەوە تێبگەیت ،كە باوكت بەرپرسیارێتی خێڵێكی
گەورەی لە ئەستۆدایە .راستە من هەندێك جار خۆم بە تاوانبار دەزانم و سەرزەنشت
و لۆمە و سەركۆنەی خۆم دەك��ەم ،كە بۆچی هەوسار و جڵەوی تۆم لەبارەی
دەستباڵوی وێڵ كرد ،كە بەم رۆژە گەیشتی .لە ئێستادا تەنها ( )4مانگ لە ساڵی
خوێندن تێدەپەڕێت ،لە كاتێكدا تۆ تا ئێستا زیاتر لە ( )280تالرت خەرجكردوە ،لە
كاتێكدا داهاتی خودی من لە ماوەی ئەم زستانەدا زۆركەمرت لەو بڕە پارەیەی تۆ بووە.
دایكی لە كۆتایی نامەكەیدا نوسیبووی “ دایكێك كە تۆی خۆش دەوێت” واژۆی
كردبوو و كارل هاوكات لەگەڵ نامەكە  280تالر كە دایكی بۆی ناردبوو وەریگرت.
هایرنیش ماركس باوكی كارل لە رۆژی ( )10ی مانگی گواڵنی ساڵی ( )1838لە
تەمەنی ()60ساڵیدا لە شاری( )Trierكۆچی دوایی كرد .كارل لە كاتی مردنی باوكی
لەوێ نەبوو و هیچ بەڵگەیەك لەبەردەستدا نییە ،كە بزانرێت هەڵوێستی كارل لە
كاتی مردنی باوكی چۆن بووە .هۆكاری سەرەكی مردنی باوكی بە هۆی نەخۆشی
سیلەوە بووە و هەوكردنی جگەریش خێراییەكی زۆریبەخشیوە بە كۆتایی هاتنی
ژیانی هایرنیشی باوكی كارل.
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كارل هەمیشە لەسەر ئەو باوەڕە بوو ،كە نەخۆشی سی و جگەری لە باوكی بە
میرات بۆماوەتەوە ،ئەو نەخۆشیانەی كە بە راستی لە ماوەی تەمەنیدا زۆریان
ئازاردا .هەروەك چۆن كاتی خۆی لە مانگی (رەشەمێ) ( )1853كاتێك كە بە
هۆی نەخۆشی و هەوكردنی جگەری لە جێگەدا كەوتبوو بۆ ئەنگڵس( )Engelsی
هاوڕێی نوسیبوو “ ئەم نەخۆشییە لە ناو عەشیرەت و تائیفەی ئێمەدا بۆماوەییە
و باوكیشم هەر بەو دەردەچوو” (.نامەی ژمارە “ د “ 3278لە بنكەی نێودەوڵەتی
مێژووی زانستە كۆمەاڵیەتییەكان لە شاری ئەمسرتدام لە هۆڵەندا ئەوە دەخاتە
روو ،كە لە رۆژی ( )10ی مانگی (رەشەمێ) جێنی خێزانی كارل لە نامەیەك دا بۆ
یەكێك لە هاوڕێكانی بە ناوی(  )K Adolf Clussكە لە شاری واشنتۆن پایتەختی
ئەمەریكا دەژیا نوسیویەتی “ چەند هەفتەیەكە كارلی خۆشەویستم بە هۆی
نەخۆشی جگەریەوە زۆر ئازار دەچێژێت ،نەخۆشییەكەی سەخرت و قورسرت بووە
و جگەری دوبارە توشی هەوكردن بووە ،ئەوەی كە منی نیگەران كردووە ئەوەیە،
كە ئەو نەخۆشییە لەناو بنەماڵەی كارل دا بۆ ماوەییە و باوكی كارلیش هەر بەو
دەردەوە گیانی لە دەستداوە”.
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دایكی ماركس
بە مردنی هایرنیشی باوكی كارل ئیرت ژیانی پڕ لە هەست و سۆز و شەوق و
زەوقی كارل بەرەو كۆتایی رۆیشت ،بە مردنی باوكی دوایین پەیوەندی كارل بە
خزمەكانییەوە ،كە هەرچەند پەیوەندییەكە گەرم نەبوو كۆتایی پێهات و ئیرت
هیچ هێزێك نەبوو ،كە بتوانێت كەمرتین هاوسەنگیی بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی
دروستبكات ،هەروەها هەرجۆرە هەستێك كە سەبارەت بە شاری ( )Trierكە
پێشرت هەیبوو ،بە تەواوەتی لەناوچوو ،بە تایبەتی كە كارل هەرگیز پەیوەندییەكی
نزیكی ئەوتۆی لە گەڵ خوشك و براكانی نەبووە و هەست و سۆزیشی بۆ
دایكی وەك كوڕێك ،بە تایبەتی كوڕە گەورە نەبووە ،ئەگەر جار نا جارێكیش
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وشەگەلی وەك” دایك فریشتە ئاسا” یان “ ژنی سەرسامكەر “ لەبەرامبەر دایكیدا
بەكاردەهێنا تەنها وشەگەلێكی رۆتینی بووە ،ئەم وشانە لە زمانی ئەڵامنیدا بۆ
دایكان زۆر بەكاردەهێندرێت و بەكارهێنانی ئەو وشانەش زیاتر سەرزارەكی بووە
و لە ناخی دڵەوە سەرچاوەی نەگرتووە .بە تایبەتی كارل زیاتر لەبەردڵی باوكی
هەتا ئەو كاتەی كە زیندو بوو ئەو وشانەی بۆدایكی بەكاردەهێنا ،ئەگینا دوای
مردنی باوكی پەیوەندی نێوان كارل لە گەڵ دایكی ،كە بە رای كوڕەكەی ژنێكی
بۆرژوا بوو ،پەیوەندی دایك و كوڕ نەبوو و پەیوەندییەكە زیاتر لەسەر بنەمای
مادی بوو ،كە لەو رێگایەوە كارل پارەی لە دایكی وەردەگرت ،پەیوەندی نێوان
دایك و كوڕ هیچ مانایەكی نەبوو.
لە مانگی رەزبەری ( )1838شەش مانگ دوای مردنی باوكی كارل ،هانریتی دایكی
كارل بڕی ( )180تالر پارەی بۆ كوڕەكەی نارد ،كە كارل داوای لێكردبوو ،كە ئەو
بڕە پارەیەی پێویستە بۆ ئەوەی دیبلۆم وەربگرێت ،بەاڵم دواتر دەركەوت كە كارل
هێشتا خوێندنەكەی تەواو نەببوو.
كارل دوای مردنی باوكی بە شێوەیەكی راشكاوانە رایگەیاند نایەوێت درێژە بە
خوێندن لە بەشی یاسا بدات و چاوپۆشی لێكردووە ،هێشتا سێ ساڵی مابوو كە
خوێندنەكەی تەواو بكات ،بەاڵم ئەو وەك باقی ئەو خوێندكارانەی كە خۆیان
سەر بە مەكتەبی “ هیگڵ” دەزانی چووە ناو ریزی خوێندكارەكان و خۆیان
بۆ بەدەستهێنانی بڕوانامەی دبلۆم لە بەشی فەلسەفە ئامادە دەكرد ،بەردەوام
گوشاری دەخستە سەر دایكی بۆ ئەوەی پارەی بۆ بنێرێت.
لە دوایین نامەی دایكی كارل ،كە لە مانگی گواڵنی ( )1840نورساوە ،دایكی كارل
ئاماژە بەوە دەكات كە لە دەست كوڕەكەی زۆر ناڕەحەتە ،بەتایبەتی لەوەی كە
بەردەوام گوشاری خستۆتە سەر بۆ ئەوەی پارەی بۆ بنێرێت ،هەروەها گلەیی و
گازەندەی هەیە لەوەی كە بنەماڵەی جێنی (هاوسەری كارل) هیچ گرنگییەك بە
كارل نادەن (پەیوەندی نێوان كارل و ماڵی خەزوری باش نەبووە) ،دایكی كارل
نیگەرانی ئەوەشە كە كارل هیچ سۆز و خۆشەویستییەكی بۆ خزم و كەسوكاری
نییە ،دواتریش باسی ئەوە دەكات كە كارل هەموو ئەو شتانەی كە پێشرت الی
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خۆشەویست بووە هەمووی وەالناوە و پشتی كردۆتە هەر جۆرە گرێدراوییەك.
دایكی دەنوسێت” تۆ هەرگیز ناتوانی ئەو لەخۆبردووییە ویژدانییەی كە خزمەكانت
بۆیان كردوویت ،بیكەیت “ و لە كۆتایی نامەكەیدا دەنوسێت” دەمەوێت بزانم
ئایا تۆ لە كۆتاییدا بڕوانامەی دیبلۆمت وەرگرتووە؟”
تا ئەو كاتەی كە كارل توانی دیپلۆمی خۆی وەربگرێت ،لە الیەن دایكییەوە
پارەیەكی بە بڕی هەزار و ( ) 111تالری بەدەستگەیشتبوو .هەڵبەتە ئەو بڕە
پارەیە لەبری ئەو میراتییە بوو ،كە لە باوكییەوە پێیگەیشتبوو ( هەڵبەت دەبوایە
ئەو پارەیە دوای مردنی باوكی بەدەستی گەیشتبوایە)
ئەو كاتەی كە باوكی كارل كۆچی دوایی كرد ،سەرجەم پارە و سامانی ئەو ()22
هەزار و ( )110تالر و ( )5گ��روش( )Groscheو یازدە فنیك دەخەمڵێندرا ،كە
نیوەی ئەو پارە ( 11,136تالر) هی دایكی كارل بوو و ئەوەیرت بە شێوەیەكی
یەكسان لە ناو منداڵەكاندا دابەشكرا ،كارل بڕی ( )800تالری پێگەیشت ،كە ئەو
جگە لەو بڕە پارەیە بڕێكی زیاتر ( )311تالر كە پێشرت بۆ خوێندن وەریگرتبوو
پێی بڕا.
ئەگەر چی كارل پێشرت پێیوابوو ،كە دایكی ژنێكی دەوڵەمەند و ساماندارە ،بەاڵم
هانریتی دایكی قەت بە بڕی ( )11هەزار تالر ناچێتە ناو ریزی دەوڵەمەندەكانەوە.
گریامن دایكی ئەو بڕە پارەیەیی لە یەكێك لە بانكەكانی هۆڵەندا داناوە ،بۆمنونە
لە بانكی مێردی خوشكەكەی ( )Lion phillipو سااڵنە ( )8%سود و قازانجی
لەو بانكە وەرگرتووە ،كە ئەو بڕە دوو بەرامبەری سود و قازانجی بانكەكانی
ئەڵامنیایە و بەوپێیە داهاتی سااڵنەی ئەو ( )900بۆ هەزار تالر لە ساڵدا دەبێت
و ئەو بڕە پارەیەش بۆ ژنێك ،كە جگە لە كارلی كوڕی باقی كچەكانی كە تەمەنیان
كاتی هاورسەگیریە ،بەاڵم هاوسەرگیریان نەكردووە و نەچوونەتە سەر ماڵ و
حاڵی خۆیان پارەیەكی ئەوتۆ نەبوو ،بە دڵنیاییەوە ئەو بڕە پارەیە نەیدەتوانی
ئەو دەوڵەمەند بكات .دایكی كارل لەچینی هەژار بوو ،بۆ منونە ئەوكەسانەی
كە ساڵی ( )1848وەسێتنامەكەی ئەویان واژۆ ك��ردووە ،یەكێكیان لە هۆتێل
كاریكردووە و یەكێكیان پینەچی بوو ،سێهەم كەسیش كابرایەكی دارتاش بووە.
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كاتێك ساڵی ( )1859بۆ دووەم جار دایكی كارل وەسێتنامەكەی خۆی بە هەندێك
گۆڕانكارییەوە ئامادەكرد ،دوو شاهیدی تێدا بوو ،كە یەكەمیان پینەچی و دووەم
وەستای قەنەفە دروستكردن بوو ،ئەمە لە كاتێكدا بوو كە كارل لەو كاتەدا هیچ
پەیوەندییەكی بە دایكییەوە نەبوو و ( )von westphalenكە لە چینی نەجیب
زادەكان بوو ،لەگەڵ دایكی كارل نێوانیان نەبوو (دایكی كارل لە نامەكەی خۆیدا
ئاماژە بەوە دەكات) و هیچ گرنگیان پێنەدەدا و تەنها جێنی خێزانی كارل ،كە
ئەویش وەك كارلی مێردی زۆری كەیف بە خەسوی نەدەهات ،بە بەردەوامی
سەردانی دەكرد.

86

مارکس کێ بوو؟

دكتۆری فەلسەفە
كارل لە بەرلین لەگەڵ بیرمەندانی گەنج زۆر تێكەڵ و هاوڕێ بوو ،هاوڕێكانی
كۆمەڵێك گەنج بوون سەر بە “مەكتەبی هیگڵ” كە هەمووشیان ئەندامی گروپی
دكتۆرەكان بوون .ئەو گروپە تەنها شمولی ئەوانەی نەدەكرد ،كە بڕوانامەی
دكتۆرایان هەبێت ،بەڵكو خوێندكارانی زانكۆش ئەندامی ئەو گروپە بوون.
ئەندامی ئەو گروپە لە ناو هۆڵی كافرتیاكاندا كۆدەبوونەوە و دەستیان دەكرد بە
ئاڵوگۆڕكردنی بیروبۆچوونەكانی خۆیان لەبارەی بابەتی فەلسەفی ،مەزهەبییەوە
و زۆرجاریش مشتومڕ و دەمەقاڵەی لێدەكەوتەوە .جگە لەوان كەسانی ئەدیب و
ئەدەب دۆستیش لەو كۆبوونەوانەدا بەشداریان دەكرد ،بەاڵم دانیشتوانی سەرەكی
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ئەو كۆبوونەوانە ئەو كەسانە بوون ،كە سەر بە مەكتەبی هیگڵ بوون و ئەوانیش
لە دوو دەستە پێكهاتبوون ،دەستەیەك بە ناوی “موحافیزكار” و دەستەیەكی تر
بە ناوی شۆڕشگێران.
ك��ارل لە ئەندامانی دان��ەب�ڕاو ب��وو ،بە ب��ەردەوام��ی بەشداری لە گفتوگۆ و
مشتومڕەكان دەكرد .زۆربەی دانیشنت و گفتوگۆكان زۆری دەخایاند و زۆرجاریش
زمانی گفتوگۆكردنەكان شێوەی تەنز و گاڵتەی لەخۆدەگرت ،هەندێك جاریش
بیرە و شەرابی تێدا دەخورایەوە ،بەهەرحاڵ ئەوەی لەوێدا رووی دەدا لە
كەشوهەوایەكی فەلسەفی ،كە تێیدا لەباتی بە شێوەیەكی شۆڕشگێڕانە بێت زۆرتر
بەشێوەی بیروبۆچوونە فەلسەفییەكان بوو ،واتە بە هەمان كەشوهەوای ئەو كاتی
شاری بەرلین بوو ،كە گەنجەكانی ئایدیالیزم گەرا لە دەوری یەكرت كۆدەبوونەوە.
ئەندامانی بەڕێوەبەری ئەو گروپە هەموویان النی كەم ( )10ساڵ لە كارل بە
تەمەنرت بوون ،كارل لە چاو ئەوان گەنجرت بوو ،بەاڵم لە بواری زیرەكی ،لێهاتوویی،
هۆش ،فام ،هەست ،وشیاری و بیروبۆچوونی توندڕەوانە نەك هەر لەوان كەمرت
نەبوو ،بەڵكو لەوان زۆر لە سەرتر بوو ،بە شێوەیەك هەندێك جار جڵەو و
هەوساری گفتوگۆ و دانیشتنەكانی دەگرتە دەست و بەرنامە و پالنی بۆ داهاتوو
دادەڕشت .لەو كاتانەدا سێ كەس هەبوون كە لە چاو ئەندامانیرتی گروپەكە
لەگەڵ كارل زۆر هاوڕێ و لە دۆستانی نزیكی ئەو بوون ،كە ئەو سێ كەسەش
بریتین لە “ برۆنۆ باوێر ( )Bruno Bauerو ( )Adolf Rutenbergو (Karl
 )Friedrich Koeppenلەو سێ كەسە ( )Bruno Bauerلە دایكبووی ()1809
بوو لە زانكۆ توانی بووی بە پلەی مامۆستا لە بەشی زانستە ئایینیەكان بگات ،ئەو
مامۆستایە بااڵیەكی ناوەنجی هەبوو ،لوتێكی باریك ،ناوچاوانێكی بەرز ،لێوێكی
ناسك و باریك ،هەمیشە لێوبەخەندە بوو ،شێوەی زۆر لە ناپلیۆنی فەڕەنسی
دەچوو ،زۆر ئازا و نەترس و زیرەك بوو ،بە زمانێكی تەوس و تەشەراوی وەاڵمی
دەدایەوە ،دەیگوت خوا بۆ ئەوەی دروستكردووە كە سەركردە و ڕابەر بێت ،هەر
ئەوەش وایكرد بوو كە لە راستیدا سەركردایەتی گەنجانی هیگڵی گرتبووە ئەستۆ.
پاش چەند ساڵ دۆستایەتی و هاوڕێیەتی ،كارل نەك هەر پەیوەندی خۆی لەگەڵ
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ئەو مامۆستایەی پچڕاند ،بەڵكو لە یەكێك لە نوسینەكانی خۆیدا لە ژێر ناوی
“خزمی پیرۆز” زۆر بە توندی هەڵیكوتایە سەری.
دكتۆر ( )Adolf Rutenbergكە كارل بە باشرتین هاوڕێی خۆی بانگی دەكات،
هەر لە سەرەتای هاتنی بۆ زانكۆ لە گەڵ ئەودا ناسیاویی پەیدا دەكات و
دۆستایەتییەكی قایم و توند لەناو ئەو و كارل دا دروستدەبێت .یەكێك لە گەنجە
توندڕەوەكان بوو ،كاتێك كە مامۆستای جوگرافی و مێژوو بووە لە یەكێك لە
ئاكادیمییە سەربازییەكان بە هۆی ئەوەی كە چەند جارێك لێدوانی توندی دژی
حكومەتی” پروس” دابوو و باسی ئازادیخوازی كردبوو خرابووە بەندیخانەوە.
ئەو ( )10ساڵ لە كارل گەورەتر بوو .یەكێك لە پێشڕەوترین رۆژنامەنوسانی
ئەو كاتی شاری بەرلین بوو .ئەو وتاری بۆ رۆژنامەكانی ویالیەتەكان دەنارد ،لە
تایبەمتەندییەكانی ئەو ئەوە بوو ،كە بیروڕا ئازادیخوازەكانی خۆی بە شێوەیەك
دەخستەڕوو كە هیچ یەكێك لە دامودەزگا حكومییەكان نەیاندەتوانی بە تاوانی
دژایەتی كردن بەدواداچوونی بۆ بكەن.
دكتۆر ( )Adolf Rutenbergساڵی ( )1842بە سەرنوسەری گرنگرتین رۆژنامە
( )Rheinische Zeitungهەڵبژێردرا ،دواتر لەو پۆستە دورخرایەوە و پۆستەكەی
درا بە كارلی هاوڕێی ،كارلیش لە یەكێك لە وتارەكانی دا لە رۆژنامەی (Rheinische
 )Zeitungهۆكاری دورخستنەوە دكتۆر ( )Adolf Rutenbergدەگەڕێنێتەوە بۆ
ئەوەی شایستەی ئەو پۆستە نەبووە ،بۆیە دور خراوەتەوە.
سێیەم هاوڕێی نزیكی كارل ( – )Karl Friedrich Koeppenە كە  13ساڵ لە
كارل بە تەمەنرتە ( )Fredrich Engelsدەستێكی رەنگینی لە كێشانی كاریكاتێر
هەبوو .چەند ساڵ دوای ئەوەی كارل شاری بەرلینی بەجێهێشت سەردانی (Karl
 )Friedrich Koeppenكرد و لە كاریكاتێرێكدا بەم شێوەیە ئەو نیشاندەدات
(چاویلكە ،لوتێكی درێژ كە لە چەنەی نزیك بۆتەوە ،پاڵتۆیەك لە سەر شانەكانی
پلەیەكی سەربازی پێوە دیار بوو ،شمیشێرێكی درێژی بە ال كەمەریدا هەڵواسیبوو،
لەبەردەم مێزێكدا دانیشتووە ،كە چەند بوتڵێكی بەتاڵ و نیوە بەتاڵ لەبەردەمی
ریز كراوە )Karl Friedrich Koeppen( .كە پیشەكەی وتنەوەی مێژوو بوو
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پیاوێكی زانا ،بیرمەند ،بەخۆ ،كارامە و لێهاتوو و لە هەرە سۆسیالیستە بە جەرگ
و ئازاكان بوو .ئەو هەر لە سەرەتاوە وەها شێت و شەیدای زیرەكی كارل بوو،
دوای ئەوەی كتێبێكی لەبارەی” ژیاننامەی فریدریكی مەزن “ نوسی و چاپ و
باڵویكردەوە كردی بە دیاری بۆ كارل .
دوای ئەوەی كەكارل شاری بەرلینی بەجێهێشت ()Karl Friedrich Koeppen
لە نامەیەكدا كە بۆ كارلی نوسی ”تۆ گەنجینەی بیر و ئەندێشەی” تۆ كارگە و
كارخانەی وتەی خەڵكی بەرلین تۆ ”منونەی بۆچوونەكانی” .دۆستایەتی نێوان
كارل و ( )Karl Friedrich Koeppenهەرگیز پچڕان و دابڕانی بەخۆیەوە نەدی
و ساڵی ( )1861دوو ساڵ بەرلەوەی ( )Karl Friedrich Koeppenكۆچی دوایی
بكات ،كارل لە كاتی گەڕانەوەی بۆ بەرلین سەردانی ئەو هاوڕێ و دۆستە دێرینەی
خۆی دەكات و وەك ئەوەی دەوترێت هەردووال لەم سەردانە خۆشحاڵ بوون .
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نوسینی تێزی دكتۆرا
لە سەروبەندی كۆتایی هاتنی ساڵی ( )1839كارل دەستی بە نوسینی تێزی
دوكتۆرای خۆی كرد .بابەتی تێزەكەی خۆی لە ژێر ناوی” فەلسەفەی یۆنانی “ كە
تا ئەو كات زۆر لەبارەیەوە نەنورسابوو هەڵبژارد.
ناوی تێزەكەی بریتی بوو لە”جیاوازی نێوان فەلسەفەی رسوشتی لە روانگەی
دیموكراتەكان و ئێپی كوریانەكانەدا (Differenz der Demokritischen und
 )Epikureischen Natur Philosophieكارل بەو هیوایەی لە داهاتودا بتوانێت
زیاتر لەوە بارەیەوە بنوسێت ،تا جیاوازییە گرنگەكەی بۆ هەموو الیەن روون و
ئاشكرا بكات .ماركس پێیوا بوو كاتی ئەوە هاتووە جیاوازی نێوان Epikureischen
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و ستۆئیكەكان و ( )Skepticلە روانگەی ئەو فەیلەسوفانەی كە لە بارەی
خودناسییەوە بیریان كردۆتەوە بە شێوەیەكی ورد و دروست بخرێتە بەرباس.
ماركس بەو گوڕ و تینەی كە لە زاتیدا بوو ،دەستی بە لێكۆڵینەوە و تاوتوێكردنی
فەلسەفەی یۆنانی كرد ،یاداشت و بەڵگە و نوسینەكانی ئەو لەوبارەیەوە
بەكاریهێناوە و ئەمڕۆكە لەبەردەستدایە ،مرۆڤ دەخاتە شۆك و سەرسوڕمانەوە،
كە چۆن گەنجێكی تەمەن بیست و یەك ساڵ یان بیست و دووساڵ بەم هەموو
وزە و توانا و تاقەت و وردبینییەوە سەرقاڵی كاركردن بووە لەوبارەیەوە.
ماركس زۆر بە وردی هەموو بەرهەمی فەیلەسوفەكانی(ئەوانەی بە زمانی التینی
نورساون ،ئەوانەی كە بە زمانی یۆنانی نورساون) خوێندەوە و لەبارەی گرنگی
هەركام لەوان یادداشتی نوسی .ماركس بۆ دابینكردن یاداشت لەوبارەیەوە زۆر
كەڵكی لە مێژوونوس و شاعیر و شانۆنوس و وتارنوسەكان وەرگرت.
كارل تێزەكەی خۆی بۆ دووبەشی :تایبەتییەكان و گشتییەكان دابەشكرد و هەر
كام لەو دوو بەشە بۆ پێنج پار و بەش دابەشكراوە ،كە بەشی یەكەم باس لە
تێزەكەی كارل و پەیوەندی نێوان فیزیا و ()Epikureischenو سەختی لە
دیاریكردن فەلسەفەی نێوان ئەو دوو گروپە لە بیرمەندان و جیاوازی سەرەكی
نێوان فەلسەفە و جۆری بیركردنەوەی ئەوان و دەرئەنجامی تەرخانكراوە .بەشی
دووەم تەرخانكرابوو بۆ بە الڕێداچوونی “ ئەتۆم(فەلسەفە ،تیۆرییەك كە جیهانی
ماددە لە تێكەڵییەك لە ئەتۆمەكان ،یان گەردیلە سادەكان) ،خەسڵەتەكانی ئەتۆم،
بۆشایی ،كات ،دیاردە ئاسامنییەكان .كارل لە هەموو الیەكەوە ( )Epicurusلەچاو
فەلسەفە بە باشرت دەزانێت و پێیوایە ( )Epicurusلە بابەتە فەلسەفیەكاندا
روونرت و ئاشكراتر و جێی پەسەند و رێزگرتنە و پێیوابوو كە بۆچوونی دیموكریتۆس
زیاتر الیەنی تیۆری بەخۆوە دەگرێت و بۆچوونەكانیان ناتوانێت كۆمەك بە
چارەسەركردنی بابەتەكانی ژیان بكات و وتەكانی ئەوان زیاتر بۆ ناو وشەنامە و
فەرهەنگنامەكان باشرتە.
كارل ( )Epicurusبە گەورەترین فەیلەسوفی یۆنان لە قەڵەم دەدات و پێیوایە ئەو
رادیكاڵرتین فەیلەسوفی یۆنانە ،كە بە ورە و ئازایەتییەكی زۆرەوە هەڵیكوتاوەتە
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سەر مەزهەبە كۆنەكەی یۆنان و رێگەی بۆ خوا نەناسانی رۆما خۆش كردووە
)Epicurus(.بوونی خوایانی لەو شێوەیەی كە لە یۆنانی كۆندا بڕوایان پێیبووە
رەتدەكاتەوە) .بە ڕای كارل فەلسەفەی ( )Epicurusنزیكرتین فەلسەفەیە لە
فەلسەفەی ماددە ،كە لە سەردەمی كۆندا سەریهەڵداوە و ( ) Lucretiusلە
نورساوە بە ناوبانگەكەی خۆیدا( )De reum taturaدانی پێدا دەنێت و پەسەندی
دەكات .ئەمە لە كاتێكدایە كە لەو سەردەمەدا نوسینەكانی ()Democritus
هیچ شتێك لەبەردەستدا نەبوو ،ئەوەی كە هەشبوو زۆر پەرتەوازە بوو كارل
لەسەر ئەوە بوو ،كە هەموو ئەو بەڵگانە كۆبكاتەوە و بە رێكخسنت و رێك و
پێك كردنی ئەو نورساوانە و رێكخستنی خوێندنەوەیان ،توانی بنەمای ئەو
فەلسەفەیە لە چاو جاران زیاتر شیبكاتەوە ( )Democritusلەو فەیلەسوفانە
بوو كە بیروبۆچوونەكانی تا ڕادەیەكی زۆر لەچاو ئەوانی تر لە فەلسەفەی ماددە
نزیك بوو ،فەلسەفەیەك كە لە رێگەی گەنجانی سەر بە مەكتەبی “ هیگڵ “
كاریگەری لەسەر كارل دانا بوو ،هەرچەند كارل هێشتا بە تەواوەتی نەیتوانی بوو
لێی تێبگات .بە پێی فەلسەفەی ()Democritusهیچ بوونەوەرێك لەناوناچێت و
نافەوتێت ،هیچ رووداوێك بەبێ هۆكار و بەڵگە ولۆژیك روو نادات ،هیچ شتێك
لە جیهاندا جگە لە ئەتۆم و بۆشایی بوونی نییە و ئەو گۆڕانكارییانەی كە ئێمە
دەیبینین ،بریتین لە یەكرت نزیكبوونەوە و پێكدانانی ئەتۆمەكان) Epicurus( .
بیرۆكە گرنگەكانی لە ( )Democritusوەرگرت و گۆڕانكاری تێدا ئەنجامدا و بەم
شێوەیە ئەو تیۆری “الدان لە هێڵی راستی“بنیات نا .بەو واتایە كە لە كاتی هاتنە
خوارەوەی ئەتۆمەكان لە رێگای هێڵێكی راستەوخۆ ئەنجام ناگرێت ( .هەندێك
لە فەیلەسوفەكانی هاوچەرخ ئەو تیۆرییە بە هەڵە دەزانن ،فەیلەسوفی ناوداری
ئەڵامنی ئەو تیۆرییە بە گاڵتەجاری لە قەڵەم دەدات) كارل خۆشی رەخنەی لەو
تیۆرییەی گرت ،پێیوابوو كە ئەوە شتێكی قوڵ نییە ،بەاڵم لە الیەكی ترەوە قبوڵی
بوو ،كە هەرچەند تیۆری الدانی ئەتۆم لە كاتی هاتنە خوارەوە لە روانگەی فیزیاوە
هەڵەیە ،بەاڵم لە روانگەی فەلسەفەوە راستە ،چونكە ( )Epicurusبە پێچەوانەی
( )Democritusبۆ هەڵە یان راست بوونی تیۆرییەكەی خۆی لە روانگەی
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دیاردەیەكی فیزیكییەوە هیچ گرنگییەكی پێنەدەدا ،بەڵكو ئەوەی بە الی ئەوەوە
گرنگ بوو لە روانگەی ()Symboliqucوە كە پەیوەندی بە دەروونی مرۆڤەوە
هەبوو« .لە روانگەی ئاگاداربوونی مرۆڤ لە بوونی خۆی»
تەوەری سەرەكی تێزی دكتۆراكەی كارل شیكردنەوەی جیاوازی فەلسەفەی
نێوان ( – )Epicurusكان و ( – )Democritusكان بوو .كارل لە تێزەكەیدا
بەو ئەنجامە دەگات كە ( )Democritusتەنها حەزی لەوەیە كە گرنگی ئەتۆمی
لە بارەی پێكهاتنی لەماددە و گۆڕانكارییەكان لەماددەدا بسەملێنێت ،لە كاتێكدا
( )Epicurusجگە لەوەی كە گرنگیدان بە فیزیكی ئەتۆم گرنگیە سیمبولیەكەی لە
روانگەی مرۆڤەوە پێدەدات.
بۆ ( )Democritusهاتنەخوارەوەی راستەوخۆ و بەبێ الدانی ئەتۆم ئەوە
دەخاتەڕوو ،كە رووداوەك��ان بە ناچاری روو دەدەن و دەبێ رووش بدەن و
روودانیان حەمتییە و دەشێت بسەملێرنێت ،كە هیچ جۆرە گۆڕانكارییەك لە
چارەنوسی رووداوەك��ان��دا ناكرێت ،ئەمە لە كاتێكدایە ( )Epicurusالدانی
هاتنەخوارەوەی ئەتۆم و گۆڕانكارییەكان و الدان لە چارەنوسێكی دیاریكراوی
ئەزەلی ناحەمتییە ،هەر بۆیە دواتر” لۆكرتی ئوس( )Lucretiusكە شوێنكەوتوی
( )Epicurusبوو و شوێن تیۆرییەكەی ئەو كەوتبوو ،ئەو الدانەی كردە بنەمای
تیۆرییە نوێیەكەی” كەسێتی و سەربەخۆیی بوونی مرۆڤ” و “ناحەمتی بوونی
رووداوەك���ان” و بەمشێوەیە دەریخست ،كە مرۆڤ دیل و ئەسیری خو و
رەوشت و هەوەسی خواكان نییە ،لە كاتێكدا ( )Democritusپێچەوانەی ئەوەی
بەالوە پەسەندبوو .هەر ئەوەش بوو كە كارل نوسی ( )Epicurusگەورەترین
وشیاركەرەوەی لێهاتووی مرۆڤە” هەموو ئەو پێدا هەڵدانانەی كە () Lucretius
لەبارەی ( )Epicurusكردوویەتی هەمووی بە جێیە و راستە.
ئەمە شیعرێكە كە ( )Lucretiusبۆ ( )Epicurusنوسیوە و كارل دەیگێڕێتەوە،
كاتێ مرۆڤ بە نائومێدییەوە
لەسەر ئەم زەمینە لەبەرامبەر ژیاندا پشتی دەچەمێتەوە
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لە ژێر گوشاری مەزهەبدا
سەری خۆی بەرەو ئاسامن بەرز دەكردەوە
ترسناكرتین و توندوتیژترین بارودۆخ مرۆڤی هەڵدەلەرزاند
لە یۆنانەوە كەسێكی ئازا توانی چاوەكانی خۆی
بۆ الی ئەو دێوە بكاتەوە و بەرجەستەی خۆی لەبەرامبەر ئەو دێوەدا بجەنگێت
نە چیرۆك و ئەفسانەی خواكان
نە هەورە تریشقەی ئاسامن
نەیانتوانی بە هەڕەشە و گوڕەشە ،ئەو مرۆڤە برتسێنن
لە ئەنجامدا ئێستا مەزهەب لە بەر پێی ئێمەدا
لەوپەڕی شكست و هەرەسهێنان
چۆكی داداوە
ئەو سەركەوتنە مەزنە ئێمە بەرەو ئاسامن بەرز دەكاتەوە.
كارل دواتر دوو تێبینی بۆ كۆتایی تێزەكەی خۆی زیاد كرد .لەو بەشەدا بە
شێوەی گشتی مەزهەب و بوون بە تێر و تەسەلی خرایە بەرباس و تاوتوێكردن،
ئەمە هەمان ئەو بابەتەیە كە بۆ ماوەی سێ ساڵ هەموو بیرو هۆش و مێشكی
كارلی بەخۆیەوە سەرقاڵ كردبوو ،دواتر كارل لەوبارەیەوە هیچی نەنوسی و
زۆرترین كاتی خۆی بۆ ئەو بابەتانە تەرخان كرد ،كە زیاتر پراكتیكین و قازانجی
گشتییان هەبوو .هەر لەبەر ئەو هۆیە بوو دوای تێپەڕبوونی ( )10ساڵ ،كارل
مەزهەب و ئەو بابەتانەی كە پەیوەندییان بە مەزهەبەوە هەبوو بە بابەتێكی
بێ مانا و بێزاركەری لە قەڵەمدا.
كارل بە ئاواتەوە بوو تێزی دكتۆراكەی بە چاپ بگەیەنێت ،بۆ ئەم مەبەستەش
ساڵی ( )1841پێشەكی بۆ تێزەكەی نوسی ،بەاڵم لە بەچاپ گەیاندنی تێزەكەیدا
سەركەوتو نەبوو ،كارل دواتر لەوبارەیەوە دەنوسێت :چاالكییە سیاسی و
بیروبۆچوونە فەلسەفیەكان لە بەچاپ گەیاندنی تێزەكەیدا رێگر بوون( .ئەو
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پێشەكییەی كارل بۆ تێزەكەی خۆی نوسیویەتی ،ئەوە دەردەخات كە كارل چەند
گرنگی بە فەلسەفە داوە).
كارل لەبارەی دواكەوتنی چاپی تێزی دكتۆراكەی رایدەگەیەنێت ،كە تێزی
دكتۆراكەی لە راستیدا پێشەكییە كە بۆ كتێبێكی گەورە ،كە بەنیازە لەبارەی
كۆمەڵێك لە بیرو بۆچوونەكانی ( )Epikureikanو ( )Scepticdكە بازنەی
بیرۆكەی فەلسەفەی یۆنانی پێكەوە گرێدەدا بنوسێت .بۆ شیكردنەوەی
زیاتر لەوبارەیەوە دەنوسێت :ئەگەرچی ئەو هیگڵ بە یەكێك لە بیرمەندانی
سەردەمی خۆی دەزانێت ،بەاڵم بەداخەوە كە ئەم كەڵە بیرمەندە بۆچی لە
كتێبە بەناوبانگەكەی خۆی ««مێژووی فەلسەفە» دا بەو جۆرەی كە پێویست و
شایەن بێت گرنگی بە پەیوەندی نێوان بیروبۆچوونە جیاوازەكانی گەورە پیاوانی
فەلسەفەی یۆنان نەداوە .هەروەها كارل دەنوسێت :هۆكاری ئەوەی كە لە
پێشەكی تێزەكەی خۆیدا بە توندی هێرشی كردۆتە سەر پلۆتارش ،لەبەرئەوەیە
كە پلۆتارش لە هێرشكردنەكەی خۆی بۆ سەر فەلسەفەی ( )Epicursمەزهەب
و فەلسەفەی تێكەاڵو كردوە و بەهێنانی مەزهەب بۆ ناو بابەتە فەلسەفییەكان،
لە سەربەخۆیی فەلسەفەی كەم كردۆتەوە.
لێرەدا كارل ئەو قسە بەناوبانگەی ( )Humeدیڤد هیوم دووبارە دەكاتەوە
كە وتویەتی« :زۆر توڕەم لەوەی كە فەلسەفە ناچاربووە لە سەربەخۆیی من
بەرگری بكات» .كارل دەنوسێت :تا ئەو كاتەی كە فەلسەفە دوو دڵۆپ خوێن
لە لەشیدا مابێت ،لەگەڵ(-)Epicurusكان هاودەنگ دەبێت و هاوار بەسەر
ركابەرەكانیدا دەكات :بێ ئێامن و بێ بڕوا كەسێك نییە ،كە خوای هەمووانی قبوڵ
نەبێت ،بێ بڕوا ئەو كەسەیە كە هەموو شت لە خواوە دەزانێت .سەرئەنجام
كارل تێزەكەی خۆی ساڵی ( )1841لەبارەی «جیاوازی نێوان فەلسەفەی رسوشت
لە روانگەی( )Democratsو ( )Epicurusئەنجام دەدات ،بەاڵم ئەمڕۆكە ئەو
نورساوە بە تەواوی لەبەردەستدا نییە ،باسەكانی چوارەم و پێنجەم لە بەشی
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یەكەم بزر بووە ،دیار نییە و لەو روونكردنەوە و تێبینییەی كە خۆی بۆ تێزەكەی
زیاد كردبوو ،تەنیا چەند الپەڕەیەكی لێ ماوەتەوە.
كارل لەبەر هۆكاری سیاسی تێزەكەی خۆی پێشكەشی زانكۆی بەرلین نەكرد.
ساڵی  )Johann Albrecht Friedrich Eich Horn( 1840بوو بە وەزیری
رۆشنبیری حكومەتی پروس و ئەم وەزیرە نوێیە پرۆفیسۆر ( )Schillingی كرد
بە سەرۆكی زانكۆی بەرلین .ئەم دوو پیاوە هەردوویان لە خزمەتكارە كۆنەكانی
حكومەت بوون ،بەنیاز بوون كۆتایی بەو هات و هاوارەی ئەو خوێندكارە
گەنجانەی كە شوێنكەوتووی هیگڵ بوون بێنن ،چونكە كارل لە ریزی قوتابییە
زیرەكەكانی ئەو مامۆستایە( )Bruno Bauerبوو هەرچەند ئەو فەیلەسوفە
بوونی خوای رەت دەكردەوە .كارل پێیوابوو ئەگەر تێزەكەی خۆی پێشكەشی
لیژنەی ئەو زانكۆیە بكات ،بە هۆی ئەوەی كە قوتابی ئەو مامۆستایەیە تێزەكەی
پەسەند ناكرێت و رەت دەكرێتەوە.
لە الیەكی ترەوە ( )Bauerزانكۆی بەرلینی بە جێهێشت و بۆ وانە وتنەوە رووی
كردە زانكۆی بۆن ،كارلی راسپارد كە ئەو تێزەكەی پێشكەشی زانكۆی شاری
یەنا( )Yenaبكات و نازناوی دكتۆرا لەو زانكۆیە وەربگرێت و ببێتە مامۆستای
یاریدەدەر لە زانكۆی (بۆن باو) ،كە لەو سەردەمەدا شاری یەنا( )Yenaكە
هەرێمی ( )Saxe-Weimarدابوو هێشتا نەخرابووە سەر خاكی واڵتی پروس
(ئەڵامنیا) .هەرچەند زانكۆی یەنا( )Yenaلە ریزی زانكۆ بچوكەكانی ئەڵامنیا بوو،
بەاڵم بەهۆی سەربەخۆیی سیاسی و ژینگەی ئازاد و سەربەستیەوە بیرمەندان و
فەیلەسوفانی مەزن و بەناوبانگی وەكو( )Hegel) (Fichte) ، (Schillerلەوێدا
دەربارەی ئازادی و سەربەستی وانەیان وتبووەوە.
كارل راسپاردەی مامۆستاكەی قبوڵكرد و دوای ئەوەی ،لە رێكەوتی ( 30مارسی
 )1841بڕوانامەی خۆی لە زانكۆی بەرلین بە دەستهێنا ،تێزەكەی خۆی بە
دەستی یەكێك لە باشرتین خۆشنوسەكان نوسییەوە ،هاوپێچ لەگەڵ بەڵگەكانی
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تر بۆ پرۆفیسۆر ( )Bauerمامۆستای فەلسەفە لە زانكۆی یەنای نارد .كارل
لە نامەیەكدا كە هاوپێچی تێزەكەی كردبوو لە پرۆفیسۆر (Karl Friedrich
 )Bachmannداوای كرد ،كە لە ئەگەری پەسەندكردنی تێزەكەی دەستبەجێ
بڕوانامەی دكتۆراكەی پێبدرێت ،لەبەرئەوەی كارل نەیدەتوانی ماوەیەكی زۆر لە
شاری بەرلین مبێنێتەوە.
زانكۆی ( )Yenaپێشنیارەكەی كارلی قبوڵ كرد و رێكەوتی ( 15ی نیسانی
 )1841بڕوانامەی دكتۆرای فەلسەفەی ()Doctoris Philosophiae Honores
بەخشییە( )Carlo Henrio Marxلەو سەردەمەدا هەموو نازناوەكانیان بە
زمانی التینی دەنوسی .
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گەڕانەوە بۆ شاری ( )Trierو ()Bonn
دكتۆر كارل ماركسی تەمەن ( )23ساڵ لە سەرەتای مانگی (نیسانی  )1841دوای
( )5ساڵ شاری بەرلینی بە خۆشەكی زۆرەوە بەجێهێشت .ماركس لەو چەند
ساڵە كە لە بەرلین دەژیا و خەریكی خوێندن بوو ،نەیتوانی هۆگری ئەو شارە
بێت و دڵی پێ بدات .ئەو بە شێوەیەكی گشتی ژینگەی بەرلینی،بە ژینگەیەكی
پروسی و ترسهێنەر لە قەڵەم دەدات ،چونكە ئەو لەناوچەی روباری (رەن) و لە
ژێر كاریگەری كەلتوور و فەرهەنگی فەرەنسی لەدایكببوو ،هەر لەوێش گەورە
ببوو .لێكچوونێكی زۆری لە نێوان ژینگەی سیاسی پروس و ژینگەی سیاسی
روسیا دەبینی .هەمیشە دەیوت :جیاوازییەكی ئەوتۆ لە نێوان شاری بەرلین و
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شارەكانی ئیسالڤییەكان نییە .ماركس لە سەر رێگای بەرلین بۆ شار ()Trierلە
شاری ( )Cologneكە لەو سەردەمەدا زیندوترین خۆشرتین شارەكانی ناوچەی
(رەن) بوو بۆ ماوەیەك مایەوە .لەكاتی مانەوەی لەو شارەدا چاوی بە گەنجانی
هیگڵی ئەو شارە كەوت و لەگەڵ یەكێك لەو گەنجانە بە ناوی () Moses Hess
كە گەنجێكی بیرمەند و فەیلەسوف و سۆسیالیست كە ( )6ساڵیش لەو گەورەتر
بوو ،ئاشنا بوو .لەو چاوپێكەوتنەدا ماركس كاریگەرییەكی زۆر لەسەر ئەو گەنجە
( )Moses Hessدانا ،بە شێوەیەك ئەو گەنجە بەو ئاكامە گەیشت كە ماركس
س��ەرەڕای گەنجێتی ،یەكێكە لە باشرتین و گەورەترین فەیلەسوفەكانی ئەو
سەردەمەی ئەڵامنیا و لە بەراوردكردنێكدا رایگەیاند :لە كاتێكدا فەلسەفە پیشەی
منە ،من لەبەرامبەر ئەم گەنجە بیرمەندەدا شتێكی ئەوتۆ نەبووم ،یان باشرت بڵێم
هیچ نەبووم .ئەو گەنجە چەند مانگ دواتر لە نامەیەكدا لەبارەی ماركسەوە كە
بۆ یەكێك لە نوسەرە بەناوبانگەكانی ئەو سەردەمە( )Berthold Auerbachی
نوسیوە ئاوا باسی دەكات :ئێوە بێ گومان دڵخۆش دەبن لە ناسینی ئەوكەسەی
كە لەم ماوەیەدا هاتۆتە ناو ریزی ئێمەوە ،دەبینین كە دكتور ماركس ،گەورەی
من ،كە هێشتا گەنجە و ئەوپەڕی تەمەنی  24ساڵ دەبێت ،بەمزوانە گورزێك لە
مەزهەب و سیاسەتەكانی سەدەی ناوەڕاست دەوەشێنێت ،ئەو قوڵرتین بیروڕا
فەلسەفییەكانی بە شێوەیەك توند و تەنزاوی لە خۆیدا كۆكردۆتەوە .وا بیربكەنەوە
كە رۆسۆ ،ڤۆڵتیر )Holbach( ،و ( )Lessingهایند و هیگڵ هەموویان لە
یەكدا بوون بە یەك ،من بە تایبەتی دەنوسم و دەڵێم كە بوون بە یەك و ناڵیم
كۆبوونەتەوە.
ماركس پاش هاتنی بۆ شاری ( )Trierكە زێدی خۆی بوو ،چەند كارێكی گرنگی
ئەنجام دا :سەرەتا توانی بە هۆی الوازبوونی سییەكانی ،شوناسی نەچوون بۆ
سەربازی لە سوپای پروس وەربگرێت (لەو سەردەمەدا هێشتا ئەنگڵس لەگەڵ كارل
ناسیاوی پەیدا نەكردبوو ،ئەنگلس پلەی مالزمی یەكی هەبوو لە بەشی تۆپخانەی
سوپای ئەڵامنیا) ،دواتر لەگەڵ دایكی ئەو میراتنامەیەی واژۆ كرد كە دوای مردنی
باوكی هەر وا مابووەوە( .لەو كاتەدا ماركس بۆ یەكەم جار وشەی دكتۆری وەك
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پێشگر لە پێش ناوەكەی خۆی نوسی).
بە پێی میراتنامەكە ماركس هەموو میراتی خۆی لەدایكی وەرگرت.
دوای ئەنجامدانی ئەو كارانە ،ماركس سەردانی شاری بۆن -ی كرد ،بەو هیوایەی
بتوانێت پۆستی یاریدەدەر لە ژێر دەستی مامۆستاكەی ( )Bruno Bauerكە زانكۆی
زانستە ئاینییەكان وانەی دەوتەوە بە دەستبهێنێت و بتوانێت لە بەشی فەلسەفە
لەو زانكۆیەدا وانە بڵێتەوە ،بەاڵم بەداخەوە لەو كاتەدا پرۆفیسۆر ()Bruno Bauer
پۆستەكەی لە مەترسیدا بوو ،چونكە هەر دوو بەشی كولێژی زانستە ئاینییەكان،
هەرچەندە مامۆستاكانی مەزهەبی پرۆتستانت و مەزهەبی كاسۆلیك پێكەوە لە
هەموو شتدا لە ملمالنێ دابوون و چاڵیان بۆ یەكرتی هەڵدەكەند ،بەاڵم لە یەك
بابەتدا هاوڕا بوون و یەك بۆچوونیان هەبوو ،ئەویش ئەوە بوو كە :بێ بڕوایی و دژە
مەزهەب بوونی پرۆفیسۆر ( )Bauerقوتابیەكانی بە الڕێدا دەبات .ئەو پۆلێنبەندی
و هاندانە بە ئاستێك گەیشت ،كە شای پروس فریدریك ویلهلمی چوارەم بۆ خۆی
بە مەبەستی چارەسەركردن بێتە ناو بابەتەكەوە و بڕیاریدا ،كە ئەو خوا نەناسە
مافی وانەوتنەوەی لە زانكۆی بۆن نییە .لەم دۆخەدا روون و ئاشكرایە ،ئیرت دەرگای
هەموو ئەو زانكۆیانەی كە سەر بە وەزارەتی رۆشنبیری ئەڵامنیا بوو لەسەر ()Bauer
دادەخرا.
لە سەرەتای مانگی مارسی  1842پرۆفیسۆر ( )Bauerماركسی ئاگادار كردەوە ،كە بە
بڕیاری شای ئەڵامنیا لە زانكۆ دوور خراوەتەوە و مافی وانە وتنەوەی لێسەندراوەتەوە،
ناچارە ئەو شوێنە زانستییە لەبەر دژایەتیكردن لەگەڵ خوا و مەزهەب جێبهێڵێت.
ماركس بەر لەوەی نامەكەی ( )Bauerوەرگرێت خۆی هەستی بەوە كردبوو كە
پرۆفیسۆر ( )Bauerلە زانكۆ دەردەكرێت و وانە وتنەوە لە هەرێمی (پروس) و
رەنگە لە سەرتاسەری ئەڵامنیا بۆ ئەو نەگونجێت.
ماركس ئەگەر بیویستایە لەگەڵ جێنی (دەستگیرانەكەی) بەم نزیكانە یان هەر
كاتێكی تر بچێتە ناو كەژاوەی هاوسەرگیرییەوە و ژیانێكی سەربەخۆ بۆ خۆی و
جێنی فەراهەم بكات ،پێویستە كە بە زووترین كات بیر لە بەدەستهێنانی ئیش و
كارێكی تر بكاتەوە.
مارکس کێ بوو؟ 101

لە الیەكی ترەوە لە سەدەی ( )19دا لە واڵتی ئەڵامنیا دامودەزگاكانی ،كە
سااڵنێكی زۆر لە خزمەتی حكومەتدا بوون ،بە تەواوەتی نامۆدێرن بوون و
ئەركەكانی فەرمانبەران لە چوارچێوەیەكی دیاریكراودا و بە شێوەیەكی بەرچاو
سنوردار كرابوون ،چوونە ژوورەوە بۆ ئەو جۆرە كەسانەی وەك ()Feuerbach
و ( )Bauerكە خاوەنی بەهرەبوون و توانا و بوێری باسكردن و رەتكردنەوەی
حەقیقەتی زۆربەی یاسا و رێساكانی ،كە لە چوارچێوەی مەزهەب و نەریت بوون،
ئاسان بوو ،یان وەكو ماركس ،ئەنگڵس و زۆربەی گەنجانی هیگڵی بە بیرۆكە
سوسیالیستیەكانی خۆیانەوە زۆربەی هەلومەرجە كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان بە
باش و راست نەدەزانی و بەنیازی گۆڕینی ئەو بارودۆخە بوون .لەو سەردەمەدا
ئەو كارە مەحاڵ بوو ،ئەڵامنیا و باقی واڵتانی شانشینی ئەوروپا هیچ دەرفەتێكیان
بۆ توانا و هیوا و ئارەزووە ئایدیالیستییەكانی گەنجان نەهێشتبووەوە ،هەرلەبەر
ئەوە بوو ،لە ناوەڕاستی سەدەی ( )19دا واتا لە نێوانی سااڵنی ( 1840هەتا )1850
هەزاران ئازادیخوازی ئەوروپی بەرەو ئەمەریكا كۆچیان كرد .ماركسیش چەند
جارێك ویستی كۆچ بكات ،بەاڵم دواتر پەشیامن بووەوە.
لەو رۆژان��ەدا لە ئەڵامنیا ،هەروەها لە واڵتانیرتی ئەوروپا ،ئەگەر رۆشنبیران
دەستیان لە دژایەتیكردن لەگەڵ سیاسەتەكانی حكومەت و شەڕكردن لەگەڵ
خورافاتە مەزهەبییەكان هەڵگرتبایە ،دەیانتوانی لە زانكۆ و فەرمانگە حكومییەكان
كار بكەن و ژیانێكی خۆشگوزەران پ ٍڕ رێز و شكۆیان هەبێت ،لەبەرئەوەی
كۆمەڵگە پێویستییەكی زۆری بە زانستی ئەوان هەبوو ،بەاڵم بە پێچەوانەوە
ئەگەر بیانویستایە بە بیرۆكە و تیۆرییەكانی خۆیان دەستێوەردانە ناڕەواكانیان
لە كاروباری حكومەت ،مەزهەب بكەن و بیانەوێت چاكسازی لە بارودۆخی
كۆمەڵگەدا بكەن ،هیچ رێگایەكیرتی بێجگە لە شۆڕش نەبوو .ماركسیش وەكو
هەموو ئەو رۆشنبیرە مافخوراوانەی لەو سەردەمەدا لە فەرەنسا ناویان نابوون
( )Deracineرێگایەكی بۆ خۆی گرتەبەر و ئەو رێگایەش رۆژنامەگەری بوو.
لەو سەردەمەدا كە ئاگری نیشتامنپەروەری و گرژی كۆمەاڵیەتی لە ئەڵامنیا و
واڵتانیرتی ئەوروپا ،كە لە هەموویاندا رژێمی پاشایەتی حوكمڕانی دەكرد و خەڵك
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چاوەڕێی گۆڕانكارییان دەكرد ،رۆژنامەنوسان نەیاندەتوانی بێدەنگ و بێ الیەن
مبێننەوە .یان دەبوایە الیەنگری حكومەت بن و بكەونە بەر سۆزی حكومەت
(پارە و ئیمتیازەكان) یان دەبوایە لەبارەی كەموكورتییەكانی كۆمەڵگە بنوسن ،بە
دەستی خۆیان سەرچاوەی نەهامتەنییەكانی گەالن كە هەمان حكومەتەكان بوون
بخەنەڕوو ،كە لەوەها دۆخێكدا دەكەوتنە ژێر گوشار و هێرش و هەڵكوتانەسەری
حكومەت ،بە شێوەیەك كە بە هۆی ئازارەكانەوە ناچاربوون نیشتامن جێبێڵن.
ماركس كە خۆی رسوشتێكی شۆڕشگێڕانەی هەبوو ،ب��ارودۆخ��ی نالەباری
كۆمەڵگە ئەوی زۆر ئازار دەدا .جێنی دەستگیرانی ه��ەزاران جار داوای لە
ماركس كردبوو ،كە خۆی لە سیاسەت هەڵنەقورتێنێت و لە خۆڕاوە گیانی خۆی
نەخاتە مەترسییەوە ،بەاڵم ماركس گوێی نەدایە و رێگەی دووهەمی هەڵبژارد،
یانی دژایەتیكردن لەگەڵ حكومەت و خەبات لە رێگای باشرتكردنی بارودۆخی
كۆمەاڵیەتی ،هەروەها دەبێت ئەوەش قبوڵ بكەین ،كە لە راستیدا كارل ماركس
جگە لە نوسینی رەخنە ،توانای نوسینی شتێكی تری نەبوو ،چونكە ئەو لە بنەڕەتدا
رەخنەگر بوو ،قەڵەمەكەی ئەو لەبارەی هیچ بابەتێكی جگە لە رەخنە شتێكی تر
كە دەبوایە هەیبێت نەیبوو .كارل هەر لە یەكەم رۆژانی دەستپێكردنی بە كاری
رۆژنامەوانی ئەوەی ،كە دەینوسی ببوایە یان نەبوایە بۆن و بەرامەی سیاسی
و رەخنەیی پێوە دیار بوو ،هەمیشە ناوەرۆكی هەر وتارێك یان نورساوێكی
كە لەبارەی كەموكورتییەكانی كۆمەڵگە بە تایبەتی بارودۆخی چینی كرێكار
دەینوسی ،یان پێشنیارەكانی بۆ چاكسازی گشتی دەخستەڕوو ،لە كۆتاییدا هەموو
رەخنەكان حكومەتی دەگرتەوە .هەروەك چۆن لە وتارە گرنگەكەی خۆی كە لە
بارەی ( )Feuerbachساڵی  1845نوسیویەتی هاتووە :فەیلەسوفەكان هەركامیان
جیهان لە روانگە جیاوازەكانەوە شیدەكەنەوە ،بەاڵم مەبەستی هەموویان ئەوەیە،
كە پێویستە بارودۆخەكە بگۆڕن .بە بڕوای ماركس فەلسەفە و یاسا هەردووكیان
دوو كەرەستەن بۆ بەدیهێنانی گۆڕانكارییەكان .لەمەو دوا ناوی ماركس لە ریزی
ئەو رۆژنامەنوسانەدا هات كە پابەندن .ئەوانەی كە چوونەتە قۆناغی خەباتەوە
دژی هەلومەرجی هەنووكەیی .لەمەو دوا رۆژنامەنوسی تەنیا پیشەیەك بوو،
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ماركس تا مردن دەستی لێ هەڵنەگرت .ماركس دەیزانی رۆژنامەنوس بەردەوام
لەگەڵ دوژمنی هەمیشەیی خۆی كە هەمان سانسۆر بوو ،روبەڕوو دەبێتەوە .لەو
رۆژانەدا لە ئەڵامنیا و واڵتانیرتی ئەوروپایی یاسایەك بۆ پاراستنی رۆژنامەكان
و نورساوە سیاسییەكانیرت لە ئارادا نەبوو .ئەوانە لە ژێر پشتیوانی و پشتگیری
حكومەت دا نەبوون ،بەڵكو بە پێچەوانەوە بەردەوام لە الیەن حكومەتەوە لەژێر
هێرش و هەڵكوتان و چاودێری و بەدواداچووندا بوون.
لە رێكەوتی ( )24ی كانوونی یەكەمی ساڵی ()1841دا سێ كەس لە وەزیرە
بەناوبانگەكانی حكومەتی پروس ( )Eichhornوەزیری رۆشنبیری و (Von
 )Mattzanوەزیری دەرەوە )Von Rochow(،وەزیری ناوخۆ ،بە گشتی بڕیارێكیان
لە بارەی سانسۆرەوە دەركرد ،كە بە بەراورد لەگەڵ یاسای پەیوەندیدار بە سانسۆری
پێشوو كە ساڵی ( )1819دانرابوو ،زۆر توندتر و سەخرت بوو .لەم یاسا نوێیەدا بۆ
سەرپێچیكاران سزایەكی زۆر توندتر و سەخرت لەبەرچاو گیرابوو .لە یاسای نوێدا
هەر جۆرە رەخنەیەك لە بنەماكانی مەزهەب و بیروباوەڕە پەسەند كراوەكان
شایەنی سزا بوو ،رێگەی بە حكومەت دەدا نەك تەنیا دەقە چاپكراوەكان بخاتە
ژێر چاودێریەوە ،بەڵكو لەبارەی هەر رۆژنامە یان گۆڤارێكەوە دادوەری بكات.
سێ هەفتە دوای دەرچوونی ئەو یاسا نوێیە ،كە پەیوەندی بە سنورداركردنی
زانیاری و باڵوكردنەوەوە هەبوو ،ماركس زۆر بوێرانە و نەترس و بە بێ گوێدانە
سزا ،وتارێكی توندی دژی یاسا نوێیەكە لە ژێر ناوی (روانینێك بۆ یاسای نوێی
حكومەتی پروس لەبارەی نوسینەكان) باڵوكردەوە ،ئەمە یەكەم و گرنگرتین وتاری
ماركس بوو ،كە لە رۆژنامەكانی ئەوروپادا خوێندرایەوە .لەگەڵ ئەو وتارە كەمێك
بە ئاڵۆزی نورسا بوو ،ناوەرۆكی ئەو بابەتە زۆر بە ئاسانی خۆی بۆ خوێنەرەكان
بە دەستەوە نەدەدا ،بەاڵم هاوكات كۆمەڵێك رستەی زۆر كاریگەر و بەهێزی لە
خۆ گرتبوو ،كە دەریدەخست بە لۆژێك و بیرەیەكی قوڵ نورساوە .بە شێوەیەك
بە بۆچوونی ( )Arnold Rugeیەكێك لە بەهێزترین وتارەكانە كە تا ئێستا لەبارەی
ئازادی و سەربەستییەوە نورساوە .لەم وتارەدا رێگایەك كە ماركس بۆ دروستبوونی
بیر و باوەڕەكانی خۆی لەبەرچاوی گرتبوو ،ئەوە بوو سەرەتا ئەوەی كە نوێنەرانی
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جیاواز لە پەرلەمانی هەرێمی (رەن) لەبارەی پێویست بوونی سەربەستی
رۆژنامەكان راگەیاندبوو ،وشە بە وشە و رستە بە رستە دیسان نوسیبوویەوە،پاشان
بە درۆیینە دەرچوونی وتار و دووڕوویی یەك بە یەكی ئەوانی سەملاند ،بە تایبەتی
لەبارەی ئەو شتەی كە یەكێك لە ئەندامانی پەرلەمان باسی لێوە كردبوو ،كە یاسای
نوێ سوودمەند بوون و گرنگی رۆژنامەكان دەردەخات ،ماركس لەوبارەیەوە وەها
وەاڵمیدایەوە :هەموو دەزانن كە گەورەترین قسەكەری شۆڕشی مەزنی فەرەنسا
( )Miilrabeauزانستی قسەكردن لە بەندیخانەی باستیل فێر ببوو .ئایا لەوەها
حاڵەتێكدا ئێوە دەزانن بانگەشەی ئەوە بكەن كە زیندان و بەندیخانە باشرتین
كۆلێژە بۆ فێربوونی زانستی وتاربێژی؟
یەكێك لە ئەندامەكانی پەرلەمان وتبووی :باشرتین رێگا بۆ گەیشنت بە سەربەستی
و ئازادی ئەوە نییە كە ئازادییەكی رەها بدرێت بە رۆژنامەكان ،چونكە هێشتا
زانست و ئاستی تێگەیشتنی خەڵك لە بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان بە رادەی پێویست
نییە .ماركس لە وەاڵمی ئەو قسەیەدا وەهای وت :لە قسەكانی ئەو ئەندام
پەرلەمانە دەكرێت چ دەستكەوتێك بە دەست بهێرنێت؟ پێویستە تێبگەین كە
ئاستی تێگەیشنت و زانستی ئەو ئەندام پەرلەمانە بۆ تێگەیشنت لە بابەتەكان
لە ئاستی پێویست دا نییە ،پێویستە تێبگەین كە حكومەت كەموكورتی هەیە،
هەروەها پێویستە لەوەش تێبگەین كە پەرلەمانیش تەواو نییە ،هەروەها دەبێت
تێبگەیین كە ئەوەی لە دەستی مرۆڤ دایە و مرۆڤیش بەڕێوەی دەبات ،بەردەوام
كەم و كورتی هەیە ،لەبەرئەوەی كە ئەوكابرایە دەڵێت :خەڵك هێشتا بە ئاستی
كامڵ بوون نەگەیشتوون و پێویستە مافی ژیان لە هەموو كەس بسەندرێت و
هیچ كەس نابێت سەربەست و زیندو مبێنێت.
یەكێكی تر لە ئەندامانی پەرلەمان لە ناو هۆڵی پەرلەماندا وتبووی :ئازادی و
سەربەستی قەڵەم ،دەبێتە هۆی پەرەسەندنی خراپەكان ،ماركس لە بەرامبەر دا
وتبووی :ئەگەر سەربەستی قەڵەم دەبێتە هۆی پەرەسەندنی خراپە ،ئەی بۆچی
حكومەت سەبەرستی قەڵەمی هەیە و هەر شتێك كە پێی خۆش بێت دەینوسێت؟
مەگەر دەركردنی یاسای سنورداركردنی رۆژنامەكان خۆی جۆرێك لە سەربەستی
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و ئازادی قەڵەم نییە؟ كەواتە لەم دۆخەدا حكومەت هاندەر و پەرەپێدەری
خراپەكانە.
دواتر ماركس دەنوسێت :سەربەستی و ئازادی هەمیشە هەبووە و بەشێكە لە
رسوشت ،بابەتەكە ئەوەیە ،ئایا سەربەستی و ئازادی پێویستە تەنیا لە دەستی
كەسێكی تایبەت و دیاریكراودا بێت ،یان لە دەستی كۆمەڵێك كەسی دیاریكراودا
یان تایبەت بە هەموان بێت؟ ئەگەر سەربەستی رۆژنامەكان بەشێك لە سەربەستی
و ئازادی گشتییە ،ئەی چۆن دەبێت لە ئازادی گشتی جیای بكەیتەوە و بڵێی
ئازادی و سەربەستی رۆژنامەكان خراپە؟ چۆن دەبێت بەش لە گشت جیا بێتەوە؟
كەواتە پێویستە بوترێت ئازادی بە شێوەیەكی گشتی خراپە ،یان بۆ منونە چۆن
دەكرێت كردار لە بكەر جیا بكرێتەوە؟ ئەگەر سەربەستی و ئازادی رۆژنامەكان
خراپە ،كەواتە دەبێت بوترێت كە بە شێوەیەكی گشتی رۆژنامە و قەڵەم خراپە.
ئەو ئەندامە بەڕێزەی پەرلەمان بڕوای وایە ،كە رۆژنامە تەنیا كاتێك باشە كە بە
سەربەستی و ئازادی نەنورسا بێت ،یان بە واتایەكی تر ،چونكە ئازادی یەكێكە
لە تایبەمتەندییەكانی مرۆڤ ،رۆژنامە تەنیا كاتێك باشە كە بە دەستی مرۆڤ
نەنورسابێت ،لەوەها حاڵەتێكدا تەنیا ئاژەڵەكان یان خوای گەورە دەتوانن نوسەری
رۆژنامەكان بن.
دواتر ماركس ئەوەش دەخاتەڕوو ،چاودێریكردنی خەڵك لە رێگەی سانسۆركردنی
رۆژنامەكانەوە ،زیانێكی گەورە بە حكومەت دەگەیەنێت ،چونكە دەرئەنجامی
ئ��ەوە بە پێچەوانەی ویستی حكومەت دەبێت ،لەبەرئەوەی زۆر جار لە
سانسۆركردنەكانی حكومەتدا ،ئەو بابەتانەی كە دژی حكومەت دەنورسێن
دەیسڕنەوە و دەیانەوێت خەڵك لێی ئاگادار نەبن ،رێگە دەدەن بابەتەكانی تر
چاپ بكرێن .دەرئەنجامی ئەو كارە شاردنەوەی بەشێك لەو بابەتانەیە كە نوسەری
رۆژنامەكە لە الپەڕەكانی خۆیدا ئاماژەی پێكردوون ،خەڵك وا هەست دەكەن
كە تەواوی بابەتەكە بە شێوەیەكی تر بووە و ئەوەی كە بۆ خوێندنەوەی ئەوان
ماوەتەوە  ،كەم و كورتی تێدایە .لەم دۆخەدا لەوەی كە مرۆڤ بوونەوەرێكە
مەیلی ئەوەیە سەر لە هەموو شتێك دەر بكات ،خەڵك دەیانەوێت بە نهێنی
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و بە شێوەیەكی شاراوە سەر لە هەموو شتەكان دەربكەن و راستییەكانیان بۆ
دەربكەوێت .ئەم رووداوە یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی خەڵك زۆر بە باشی سەر لە
شتەكان دەر بكەن و حكومەت متامنەی خۆی الی خەڵك لە دەست بدات .بە
پێچەوانەشەوە گرنگی ئەو شتانەی كە سانسۆر لە خەڵكی دوور خستۆتەوە زیاتری
دەكات .لە دۆخێكدا كە لە رۆژنامەی سەربەست و ئازاددا ،خەڵك دەتوانن لە
هەموو شتە گرنگەكان و نا گرنگەكان ئاگادار ببنەوە و ئیرت بە دوای شتە شاراوە و
شتە سانسۆركراوەكاندا ناگەڕێن.
دواتر ماركس هەر وەك چۆن شاعیرێك باسی خۆشەویستەكەی دەكات ،ئەویش
ئاوا باسی تایبەمتەندی و خاڵە باشەكانی رۆژنامەی ئازاد دەكات :رۆژنامەی ئازاد و
سەربەست وەك شاعیرێك وایە ،كە سەرچاوەی دەسەاڵتی گەلی ئازادە و لە بری
چاو و گوێی ئەوان قسە دەكات .رۆژنامەی ئازاد و سەربەست وەك زەنجیرێك
وایە ،كە خەڵك بە حكومەت و هەموو جیهانەوە گرێدەدات .هێزێكە هەموو
هەوڵ و تێكۆشانێكی مادی دەگۆڕێت بە هەوڵ و تێكۆشانی فیكری و عەقاڵنی.
كەرەستەیەكی بێ الیەنە كە دانپێدانانی ئەو هەاڵنەی كە لە الیەن خەڵكەوە
روویداوە دەخاتەوە بەردەم دادگایكردنی خودی خەڵك .رۆژنامەی ئازاد وەك
ئاوێنەیەك وایە ،كە خەڵك خۆیانی تێدا دەبینن و بینینی خۆیان لەناو ئاوێنەكەدا ،بە
گەورەترین هەنگاو دەزانن بۆ گەیشنت بە دركی زانست .كەرەستەیەكە دەتوانێت
ئاسانرت لە هەر شتێك حكومەت لە خەڵك نزیك بكاتەوە و ئەو داواكاریانەی كە
حكومەت لە خەڵكەكەی هەیە بێتە دی.
رۆژنامەی سەربەست و ئ��ازاد ،گشتییە ،بەهێزە ،پڕ لە زانستە و دونیایەكی
راستەقینەیە ،كە سەرچاوەی هەموو راستییەكانە ،پاش رەوتی دوبارە دەوڵەمەندتر
لە سەرەتا دەگەڕێینەوە بۆ بنەما و ناخی خۆیان.
لە الیەكی ترەوە پێویستە بڵێین لە راستیدا ماركس وەك ئازادیخوازێك هێرشی
كردە سەر یاسای نوێی سانسۆر ،نەك وەك خودی ماركس ،نەك وەك ماركسێكی
شۆڕشگێڕ ،ئەو دەریخست كە سانسۆركردنی رۆژنامەكان لە راستیدا هەنگاوێكی
نێگەتیڤ و هاوكات تێكشكێنەرە و رۆژنامەی ئازاد و سەربەست ئەگەری هەیە،
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هەڵگری كۆمەڵێك بابەت بن ،كە لە دەرەوەی ئاستی تێگەیشتنی كۆمەڵێك پیاوی
نەخوێندەواری حكومەت ،یان دادوەری نەخوێندەوار بێت و هەر بەم بۆنەیەوە
حكومەت لەو رۆژنامانە دەترسێت ،بە تایبەتی ئەگەر حكومەت ویستبێتی شێوازی
نوسینی نوسەرێك لە رووی یەك یان دوو بابەتەوە كە چاپی كردووە دیاریبكات،
یانی كردارێك كە رێگەی هەر جۆرە دادوەرییەكی زانستی و دروستی داخستبێت
یان سنوردار كردبێت.
ماركس لە دوایین وتاری خوێدا بەو پەڕی ئازایەتی و چاو نەترسی و بوێریەوە
دەنوسێت :باشرتین رێگە بۆ باشرتكردنی سانسۆر لەناوبردنی سانسۆرە ،چونكە
سانسۆر كارێكی زۆر خراپە.
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فویرباخ و مەزهەب
لەو سااڵنەی كە ماركس لە بەرلین و بۆن بوو ،خوێندنەوەیەكی زۆری لەبارەی
مەزهەب بە تایبەتی لە روانگەی فەلسەفەی مەزهەبەوە ئەنجامدابوو ،هەروەها
بە شێوەیەكی گشتی لەو رۆژانەدا بابەتی مەزهەب ،كەم تا زۆر لە ناوەندی
خوێندنەوە و رەخنەكانی بیرمەندان دەخرایەڕوو ،بە تایبەتی كە هەڵكوتانە سەر
مەزهەب بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ رێگایەك بوو بۆ هێرشكردنە سەر حكومەتی
پروس و سەرجەم حكومەتەكانی تری ئەوروپا ،كە پڕوپاگەندەی ئەوەیاندەكرد
كە یاساكانی ئەوان لەسەر بنەمای مەزهەبە ،كەواتە لە راستیدا مەبەست لە
پەالماردانی مەزهەب (هەروەك چۆن دواتر دەرئەنجامی چاالكییە ئەدەبییە
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بەرباڵوەكانی ڤۆڵتێر دەریانخست) ئەوە بوو كە مەزهەب و حكومەت لە یەكرتی
جیا بكەنەوە و دەستی مەزهەبییەكان لە بەڕێوەبردنی واڵت كورت بكەنەوە.
یەكێك لە كتێبە گرنگەكان كە ماركس لەم رێگەیەدا بە وردی خوێندییەوە و بە
وتەی دواتری خۆی كە وتی :منی لە ئایدیالیست بوون بۆ ماتریالیست گۆڕی،
كتێبێك بوو لەو رۆژانەدا لە الیەن فیورباخ ( )Ludwig Feuerbachلە ژێر ناوی
(راستییەكانی مەسیحییەت) چاپ كرابوو (لە شاری الیپ زیك لە ساڵی(.)1841
لەو كتێبەدا نوسەر هەوڵی دابوو راستییەكانی دین لە سەر بابەتێكی موعجیزە
ئاسای نامرۆیی بە شێوەیەكی مرۆیی دەربهێنێت و بیكاتە كارێكی مرۆیی .لەو
كتێبە گرنگەدا « »Feuerbachئەو شێوە و سیامیەی كە پێشرت هیگڵ بە مەزهەبی
دابوو رەتیدەكردەوە و لە بری ئەو مەزهەبی بە شێوەیەكی ماددی دەخاتەڕوو
و هەوڵی دابوو دەریبخات ،كە خواوەند بۆچوونێكی پاك و نایاب نییە و هیچ
شتێك لە دەرەوەی رسوشت و مرۆڤ دا بوونی نییە ،مەزهەب تەنیا دەستكردی
مێشكی مرۆڤە و وێنەیەكی كۆتایی پێنەهاتووە لە مێشك و زەینی مرۆڤدا.
خواوەند مرۆڤی دروست نەكردووە ،بەڵكو مرۆڤ خوای لەناو مێشكی خۆی دا
خوڵقاندووە .خوا وێنەیەكە كە مرۆڤ لەناو مێشكی خۆی دا دروستیكردووە و
بوونی پێداوە .هەموو مەزهەبە جۆراوجۆرەكان وەاڵمدەرەوە و بەدیهێنەری ئەم
پێداویستییە دەرونییەی مرۆڤن ،كە هەر كامێكیان بە شێوازی جۆراوجۆر لەسەر
بنەمای رسوشتی هەر دەستە و گروپێك لە مرۆڤ دروست بوون .مەزهەبەكان
نەك هەر خوایی نین ،بەڵكو بە پێچەوانەوە خودی ئەوان خوایان دروستكردووە و
لەپێناو سەملاندنی پێگەی خۆیاندا ،خورافات و تیۆری بەردەوامبوونی روح دوای
مردنیان هێناوەتەدی.
(رەخنەكانی) « »Feuerbachهەروەك وتە و بۆچوونەكانی «)»Bruno Bauer
نەك هەر دژی ئاینی مەسیحی بوون ،بەڵكو دژی ئاینی جولەكەش بوون ،بە بڕوای
ئەو ئاینی جولەكە تەنیا بە هۆی بەرژەوەندی تایبەتی كەسیەوە ماوەتەوە .هەر
وەك وترا ماركس زۆر بە توندی لە ژێر كاریگەری نورساوەكانی دژە مەزهەبی
« »Feuerbachدا بوو ،هەر بۆیە ( )Engelsیش لە هەمانكاتدا (كاتێك كە هێشتا
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لەگەڵ ماركس یەكرتیان نەدەناسی) ئەو بابەتەی خوێندبووەوە .دوای ئەوە یەكەم
وتارێك كە ماركس بە تەواوی لەسەر مەزهەب نوسی لە ژێر ناوی ( )Lutherكە
ئاشتی هێنەر بوو لە نێوان ( )Straussو ( )Feuerbachدا.
ماركس ساڵی ( )1842لە گۆڤاری ( )Anekdotaكە سەر نوسەرەكەی ()Ruge
بوو رایگەیاند كە «ئەگەر مامۆستاكانی مەزهەبی مەسیح دەیانەوێت خۆیان لە
دەستی بابەتەكانی وەك چارەنوس ،دانەری رەها ،خوڵقاندن ،موعجیزە ،قیامەت،
بڕوا و ....هتد رزگار بكەن ،باشرتە كە كتێبەكەی ( )Feuerbachبخوێننەوە و لە
كۆتایی وتارەكەی خۆیدا نوسی :تەنیا رێگا بۆ دۆزینەوەی راستیەكان و گەیشنت
بە سەربەستی و ئازادی ئەوەیە ،كە لەو ئاگرەی كە ( )Feuerbachكردویەتیەوە
گوزەر بكەن و خۆیان بە تەواوەتی پاك بكەنەوە .ئاگری ( )Feuerbachباشرتین
ئاگری پاككەرەوەیە.
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دامەزراندنی رۆژنامەی Rheinische
Zeitung
ماركس لە ساڵی ( )1842دا كاتێك هێشتا لە شاری بۆن دەژیا ،بە شێوەی رەسمی
چووە ناو ریزی نوسەرانی رۆژنامەی ()Rheinische Zeitungك��ە لە شاری
( )Cologneدەردەچوو .ئەم رۆژنامەیە بۆ سیاسەت ،بازرگانی و پیشەسازی بوو.
تەنیا ماوەی چوار مانگ لە دامەزراندنی تێپەڕ ببوو ،هێشتا پۆستی بەڕێوەبەری بە
تەواوی دیاری نەكرابوو ،ئەو رۆژنامەیە لە ()15ی مانگی كانوونی یەكەمی ساڵی
( )1841وەكو كۆمپانیایەكی پشكدار بە سەرمایەیەك بە بڕی (« )3000تالر» (كەلەو
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سەردەمەدا پارەیەكی زۆر بوو) دامەزرێندرا .بەو بڕیارەی كە ئەو بڕە پارەیە بە
فرۆشتنی ( )1200پشك هەر پشكێكیش بە بڕی ( )25تالر بە دوو قاتی ئەو بگات.
لە یەكەم رۆژی ساڵی  ،1842رۆژنامەی ناوبراو بەخواردنەوەی شەمپانیا كرایەوە.
هۆكاری دامەزراندنی ئەم رۆژنامەیە بە هۆی بارودۆخێكی تایبەتەوە بوو ،كە لەو
سەردەمەدا لە شاری  ،Cologneكە یەكێك لە پێشكەوتوترین شارەكانی ئەڵامنیا
بوو هاتە دی.
شاری ( )Cologneژمارەی دانیشتوانی ( )80هەزار كەس بوو ،كە ناوەندی بازرگانی
و پیشەسازی ئەڵامنیا و شوێنی كۆبوونەوەی بیرمەندان و مامۆستایانی رۆشبیر
بوو .شاری  Cologneدوای هەرەسهێنانی ناپلیۆن لە شەڕی هاوپەیامناندا خرایە
سەر هەرێمی پروس و لە ئەنجامدا كەوتە ژێر ركێفی حكومەتی بەرلینەوە ،بەاڵم
خەڵكانی ئاسایی شاری  Cologneكە خەڵكێكی نیشتامنپەروەر و شوێنكەوتووی
مەزهەبی كاسۆلێك بوون ،زۆر ناڕازیبوون لەوەی كە بكەونە ژێر چەپۆكی
پرۆتستانتیەكان كە دەسەاڵتداربوون لە بەرلین و مێژوویەكی ناخۆشییان پێكەوە
هەبوو .بە تایبەت ئەوەی كە خەڵكی ئەم شارە لە ئەنجامی پەیوەندییە نزیكەكانی
كە خۆیان لە دوای شۆڕشی مەزنی فەرەنسا لەگەڵ خەڵكی ئەو واڵتەدا هەیانبوو،
لەگەڵ بیرو بۆچوونە ئازادیخوازەكانی ئەو سەردەمە ناسیاوییان پەیدا كردبوو ،ئیرت
نەیاندەویست بچنە ژێر چەپۆكی پروسەكانەوە ،هەروەها سەرمایەداران و خاوەن
بانكەكان و خاوەندارانی پیشەسازی كە زۆربەیان جولەكە بوون ،پەیوەندییەكی
نزیكیان لەگەڵ بیرمەندان و رۆشنبیرانی شار وەك ( )Moses Hessهەبوو ،هەر
وەك چینی مامناوەندی شار لەو وابەستە بوونە زۆرە ملێ نوێیە لەگەڵ بەرلیندا
دڵخۆش نەبوون.
بە رای ئ��ەوان حكومەتی پ��روس ،حكومەتێكی ( )Feaudalبوو ،هەستی بە
پێشكەوتنەكانی سەدەی ( )18نەكرد بوو.
رۆشنبیرانی ناوچەی شارستانێتی (رەن) دەیانویست ناوچە جیاوازەكانی ئەڵامنیا
لەژێر حكومەتێكی سەربەخۆی پێشكەوتودا كۆببنەوە ،بۆ ئەوەی پیشەسازی و
بازرگانی بتوانێت بە شێوەیەكی ئازاد پەرەبستێنێت.
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ئەوان دەیانوست حكومەتێك لەسەر كار بێت ،كە بە شێوازی دیموكراسی
حكومەت بكات و مافە كۆمەاڵیەتی و مەدەنیەكانی خەڵك دابین بكات و رێز
لە مافەكانی چاپەمەنی و ئازادی مەزهەب بگرێت و تاوانباران لە دادگا دادگایی
بكرێن.
ئەم بابەتانە لەسەر ویست و ئاوات و ئارەزووی ئازادیخوازانێك بوو ،كە رۆژنامەی
 Rheinische Zeitungیان دامەزراندبوو ،لە ناو دامەزرێنەراندا لە هەموو چین
و توێژێكی تێدا بوو.
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سیاسەت و مەزهەب
لە هاوینی ساڵی () 1842كاتێك ماركس لە شاری ( )Trierلە ماڵی خەزوری دەژیا،
لە رۆژنامەی ( )Kolnishe Zeitungكە رۆژنامەیەكی بااڵدەست و دەستڕۆیشتوو
و بەهێزی شاری كلنی بوو ،وتارێكی بینی لە نوسینی ()karl Heinrich Hermes
كە نوسەری بەشی سیاسی ئەو رۆژنامە بوو Hermes .دوای ئەوەی وتارێكی
ماركسی لە رۆژنامەی ( )Rheinische Zeitunخوێندبووەوە ،لە وتارەكەی خۆیدا
رایگەیاندبوو ،جولەكەكان پێویستە لەو مافە جیا بكرێنەوە و دور بخرێنەوە ،كە
دكتۆر ماركس لە وتارەكەی خۆیدا بۆ خەڵكی ویستبوو لە حكومەت .نوسەر ئەو
بڕوایەی لەسەر بنەمای نەریت دانابوو ،كە بە پێی ئەو بڕوایە «لە واڵتانی مەسیحی
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دا ئەوانەی كە لەسەر ئاینەكانی ترن لە سەرجەم مافە كۆمەاڵیەتییەكان نابێت
لەگەڵ مەسیحییەكان هاوشان و یەكسان بن «.ماركس سەرەڕای هەموو ئەو
نەفرەت و رقەی كە لە جولەكەكانی هەبوو (ساڵێك دواتر وتارە بەناوبانگەكەی
خۆی لەژێرناوی «مەسەلەی جولەكەكان» دژی جولەكەكان باڵوكردەوە) زۆر بە
توندی هەڵكوتایەسەر  ،Hermesو ئەوی بە دەستێوەردانی مەزهەب لە سیاسەتدا
تۆمەتباركرد ،لە سێ ژمارەی یەك لە دوای یەكدا لە رۆژنامەی ( )R. Zوەاڵمی
وتارەكەی رۆژنامەی ( )K.Zدایەوە ،بەاڵم بەهەرحاڵ وتارەكەی ماركس كە لە
الیەكەوە زۆر تێروتەسەل و لە الیەكی ترەوە زۆر ئاڵۆز و زانستی بوو ،لەوەی
كە بۆ سەملاندنی بڕواكانی خۆی ناو و وتەكانی سەدان بیرمەند و فەیلەسوفی
كۆنی وەك ئەرستۆ ،فەیلەسوفی نوێی وەك ڤۆڵتێر ،هیگڵ و سپینۆزای هێنابووەوە،
كاریگەرییەكی باشی لەسەر خوێنەران دانەنابوو ،ئەم كارەی ئەو بە هەنگاوێكی
بێ واتا و تایبەتی لەقەڵەم درا .بەو واتایەی كە ئەو تازە خوێندنی تەواو كردوە
و بڕوانامەی دكتۆرای بەدەستهێناوە ،مەبەستی لە نوسینی ئەم وتارە ئەوەیەكە
زانیارییەكانی خۆی بە چاوی ئەوانی تردا بدات و خۆی دەرخات .لە الیەكی
ترەوە لەوەی كە ماركس لە وتارەكەیدا بە بابەتگەلێكی گرنگی وەك ،ئەركی
رۆژنامەنوسان ،مانای راستەقینەی فەلسەفە ،رسوشت ،مەزهەب ،رۆڵی گرنگی
مەسیحییەت لە سیاسەتدا و ..هتد ئاماژەی پێكردبوو .نورساوەكانی ماركس بە
وردی خوێندرایەوە و دواتر دەركەوت كە لە راستیدا ئەم وتارە سەرەتای دەستپێكی
زەنجیرەیەك لە فەلسەفە و ئەندێشە بوو ،كە ماركس دوای ئەوە تا مردن بە گوڕ و
تینێكی زۆرەوە بەدواداچوونی بۆ دەكرد ،تا لە ئەنجامدا وەك فەلسەفەی جەبری
ماددە و خەباتی چینایەتی لە جیهاندا نارسا.

116

مارکس کێ بوو؟

سەرنوسەری خەباتگێڕ
هەرچەند ژمارەی خوێنەران و كڕیارانی رۆژنامەی ( )Rheinische Zeitungبەرە
بەرە لە هەڵكشاندا بوو ،بەاڵم پێگەی سەرنوسەری ئەو رۆژنامەیە لە ناو رۆژنامە
گشتییەكانی تر ،بە تایبەتی لە ناو رەوشی سیاسیدا هێشتا بە تەواوەتی هەتا ئەو
كاتەی كە ماركس نەهاتبووە ناو دەستەی نوسەرانەوە بۆ خەڵك روون و ئاشكرا
نەبوو.
لە سەرەتادا پێگەی سەرنوسەری ئەو رۆژنامەیە لە ئەستۆی یەكێك لە گەنجە
هیگڵییەكان بوو بە ناوی ( )Adolf Rutenbergكە ئەویش دكتۆرای فەلسەفەی
هەبوو ،یەكێك بوو لە هاوڕێكانی سەردەمی خوێندكاری ماركس كە لە بەرلین
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بوو .ماركس لەبارەی ئەو سەرنوسەرەوە وتبووی ئەو باشرتین هاوڕێی من
بوو لە زانكۆی بەرلین ،بەاڵم دوای ماوەیەكی كورت حكومەتی پروس خاوەنی
رۆژنامەكەی ناچار كرد بە هۆی ئەوەی كە دكتۆر ( )Rutenbergزۆر مەترسیدارە
بۆ سیاسەتی واڵت ،دەبێت لەسەر كارەكەی البربێت .دوای دورخستنەوەی دكتور
 Rutenbergسەرنوسەری رۆژنامەكە خرایە ئەستۆی ماركس و لە بەرواری ()15ی
ترشینی یەكەمی ساڵی ( )1842شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی لە شاری ( )Trierو
بۆ شاری كۆڵن گواستەوە و ئیرت رۆژنامە رەوشێكی نوێ و تایبەتی بەخۆیەوە بینی.
ماركس ویستی رۆژنامەكە بكاتە الیەنگری چەپەكان ،بەاڵم نەك چەپی كۆمۆنیستی،
لەو سەردەمەدا ماركس كۆمۆنیست نەبوو ،بەڵكو هێشتا سۆشیال رادیكالیش
نەبوو ،لەو سەردەمەدا ئەو مرۆڤ دۆستێك بوو ،كە ئامانجی بەرگریكردن بوو لە
مافی مرۆڤ و ئاسایشی كۆمەڵگە لەسەر بنەمای شۆڕشی مەزنی ساڵی ()1789
ی فەڕەنسا و لەسەر ئەو قسانەی ،كە لە باوك و مامۆستاكانی خۆی لە قوتابخانە
بیستبووی لە مێشكیدا مابووەوە ،دەستیكرد بە وەدیهێنانی ئامانجەكەی .لەو
كاتەدا ماركس هێشتا سەبارەت بە ئابوری و كۆمۆنیست هیچ شتێكی نەدەزانی
و لە یەكەم وتاری خۆیدا وەك سەرنوسەری رۆژنامەكە وەهای نوسی :رۆژنامەی
( )Rheinische Zeitungتیۆرییە كۆمۆنیستییەكان و عەمەلی بونی تیۆرییەكان بە
هەمان ئەو شێوەیەی لە ئێستادا هەیە و لە الیەن كەسانی كۆمۆنیستەوە پاساوی
بۆ دەهێندرێتەوە ،قبوڵی نەكردووە و بەنیازی باڵوكردنەوەیان نییە ،بەڵكو بەنیازە
ئەو تیۆرییانە بە وردی بخوێنێتەوە.
لە پایزی ساڵی ( )1842ماركس بە خوێندنەوەی وردی شۆڕشی مەزنی فەرەنسا
توانی لەگەڵ تیۆرییە سۆسیالیستیەكان ئاشنا بێت ،بەهەمان مەبەست ئەم
نورساوانەی خوارەوەی بە وردی خوێندەوە.
 Voyage En Lcarie .1نوسینی )Etienne Cabet (1842
 Destine Sociale .2نوسینی )1838-Victor Considerant (1834
 Calomine Et Politique de M. Cabet .3نوسینی Theodore Deza my
)(1842
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 Theorie de Quatre Mouvements Et Destinee Generales .4نوسینی
)Charles Furier (1841
 De Humanite Priete .5نوسینی )Prierre Lerouxs(1840
 Quest de Que La Prepriete .6نوسینی )Pierre Joseph Proudhon (1841
ماركس دوای ئەو نورساوانەش ،نەبوو بە كۆمۆنیست ،بەڵكو بۆچوونی ماركسی بۆ
الی ئەو مەزهەبە راكێشا.
دوو ساڵی پێچوو تا ماركس توانی ئەو رێگایەی سەرەوە بگرێتە بەر ،ئەویش نەك
لە رێگای خەیاڵ و دارشتنی پڕۆژە بێ كردارەكان بۆ دروستكردنی كۆمەڵگەیەكی
نوێی خۆشگوزەران ،بەڵكو لە رێگەی خوێندنەوەی وردی ئابورییەوە .ماركس
ساڵی ( )1843كاتێك لە پاریس دەژیا بە شێوەی جدی دەستی بەكار كرد .ماركس
رۆژنامەكەی نەكرد بە زمانحاڵێكی كۆمۆنیستی ،بەڵكو ئەو رۆژنامە گشتییەی
كرد بە كەرەستەیەكی بەهێز بۆ خەبات .ئەگەر رۆژنامەكانی تری ئەڵامنیا كەم
تا زۆر بۆ مانەوەی خۆیان پشتیان بە یارمەتییە مادییەكانی حكومەت بەستبوو،
ماركس دەیوت نابێت رۆژنامەی( )R. Zبە شان و باڵی حكومەتدا هەڵبدات و لە
الپەڕەكانی خۆی تەنیا ئەو شتانە باڵوبكاتەوە ،كە حكومەتی پێی دڵخۆش دەبێت،
هەر لەو راستییەدا رۆژنامەكەی ماركس لە هیچ رەخنەیەك لە كردەوە دژە
كۆمەاڵیەتییەكانی حكومەت ،تەنانەت لە رەخنەی رۆژنامەكانی تریش (تەنانەت
لە رۆژنامەكانی دەرەوەی شاری  Cologneباكی نەبوو ،خۆشی بە دور نەدەگرت.
ماركس ( )10ساڵ دواتر لەبارەی رەوشی بوێرانە و چاو نەترسانەی خۆی لە
بەڕێوەبردنی رۆژنامەكە بۆ یەكێك لە هاوڕێكانی نوسی :دەبێت باس و گفتوگۆ
و مشتومڕ رەوشی هەر میدیایەك بێت ،كە دەیەوێت گۆڕانكاری لە كۆمەڵگەدا
دروستبكات.
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دوایین سانسۆر
رۆژنامەی ( )Rheinische Zeitungهەموو رۆژێك لە الیەن كەسێك بە ناوی
( )Laurenzd Dollshallكە دەیوت« :نابێت گاڵتە بەكارەكانی خوا بكرێت»
سانسۆر دەك��را .ئەو هێڵی س��وری بەسەر ئەو رستانەدا دەكێشا ،كە لێی
تێنەدەگەیشت ،یان پێیوابوو كە خورافین .بۆ منوونە ئەو بەشە لە وتارەكەی ماركس
كە لەبارەی هاوسەرگیرییەوە و ناوی «بەیاننامەی فەلسەفەی مەكتەبی مێژووی
یاساكان» نوسیبووی سڕییەوە و لە ژێریدا نوسیبووی :ئەم بەشە بە تەواوەتی نان
و دۆی من دەبڕێت ،لەبەرئەوەی كە ( )Laurenzd Dollshallبەڕاستی دەترسا،
كە ئەگەر هێڵی سور نەكێشێت بەسەر ناوی «بەیاننامەی فەلسەفەی مەكتەبی
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مێژووی یاساكان» ئەوە لە الیەن حكومەتەوە لەسەر كارەكەی دەردەكرێت.
لەو سەردەمەدا ئاوها باو بوو كە دەبوایە هەموو ئەو بابەتانەی ،كە لە رۆژنامەدا بۆ
سبەی باڵودەكرایەوە ،پێشرت بە مەبەستی سانسۆر كۆپییەكی بۆ ماڵی (Laurenzd
 )Dollshallنێردرابایە و ئەویش ئەو شتانەی كە پێیوابوو دژی یاسایە دەیسڕییەوە
و یان دەیگۆڕی .رۆژنامەی ( )R.Zرۆژنامەیەك بوو كە بەیانیان دەردەچوو ،لەو
بارەدا بەڕێوەبەر و سەرنوسەری رۆژنامەكە ناچار بوون ،شەو تا بەیانی نەخەون،
تا ئەو كاتەی كۆپیە سانسۆركراوەكەیان بە دەست بگات و ئەوانیش ئامادەی
بكەن ،بۆ ئەوەی بەیانی دەربچێت.
رۆژی چواری كانوونی دووەمی ساڵی ( )1843رۆژنامەی ()Rheinische Zeitung
وتارێكی زۆر توند و زبری دژی حكومەتی سەربازی و دیكتاتۆری روسیا باڵوكردەوە،
ئەو وتارە بە رێژەیەك نیكۆالی یەكەم ئیمپراتۆری روسیای توڕە كرد ،كە باڵیۆزی
ئەڵامنیا( )Von Liebermanلە روسیا بە نیشانەی ناڕەزایەتی بانگهێشتكرد و
بە راشكاوانە بە كۆمەڵێك قسەی توند سكااڵی دژی رۆژنامە ئەهلییەكانی
ئەڵامنیا راگەیاند و نامەیەكی ناڕەزایی بۆ شای ئەڵامنیا نارد .لەوەی كە روسیای
بەهێز هاوپەیامنێكی هەمیشەیی ئەڵامنیا بوو ئەو نامەیەی ئیمپراتۆری روسیا
بە رادەیەك شای ئەڵامنیای گۆڕی كە كابینەی حكومەت لە ( )21كۆبوونەوەی
خۆی لە كانونی دووەمی ساڵی ( )1843دا لەسەر پێشنیاری شای ئەڵامنیا بڕیاری
داخستنی رۆژنامەكەی دەركرد ،لە مانگی مارسی ( )1843دەرگای رۆژنامەكە
داخرا و ماركس بێكار مایەوە.
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خۆشەویستی و هاوسەرگیری – جێنی
جێنی لەو حەوت ساڵەی كە دەستگیراندار بوو ،دەرد و ئازارێكی زۆری كێشا:
خەفەتی داهاتوو ،گۆشەگیری ،دەست رانەگەیشتنی بە چێژە غەریزەكانی ،تانە
و تەشەری خزم و كەسوكار ،لە هەمووی گرنگرت نەبوونی متامنە بەوەی كە كارل
رەنگە نەتوانێت لە داهاتودا پارێزگاری لە ژیانی و خزمایەتی بكات ،هەروەها ئەو
جیاوازییە زۆرەی كە لەنێوان تەمەنی خۆی و كارل هەبوو ،رۆژ لە دوای رۆژ زیاتر
وەك كابوس و خەونێكی ناوخۆش لەبەرچاوی جێنی دەهات و دەچوو.
جێنی چوار ساڵ لە كارل گەورەتر بوو ،ئەگەری ئەوە لە ئ��ارادا هەبوو ،كە
هاوسەرگیری لە نێوان خۆی و كارل سەرنەگرێت ،و لەو بەینەدا هەرجۆرە
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دەرفەت و هەلێكی گونجاو لە دەست بدات ،دەترسا لە ژینگەیەكی بچوكی
وەك شارۆچكەی ( )Trierبكەوێتە بەر لۆمە و سەرزەنشت و گاڵتەی دۆست و
ناسیاوەكانی .سەرەڕای ئەو ترسە و دڵەڕاوكێ دەروونی و گوشارە دەرەكییەكان،
جێنی عەشق و خۆشەویستییەكەی خۆی وەك «عەشقێكی هەڵچووی گەنجێتی»
لە قەڵەم دەدا و لەسەر خۆشەویستی خۆی سەبارەت بە كارل سور بوو ،بەردەوام
بە كارلی دەوت :كارلی خۆشەویستم ،گەورەی من ،خۆشەویستەكەم ،پڕ بە دڵی
من.
لەوەی كە جێنی لە بنەماڵەیەكی مەسیحی و لە روانگەی بیروباوەڕی مەزهەبی ،تا
رادەیەك دەمارگژی مەزهەبی بوو( ،دەمارگرژییەكەی جێنی لە كاتی پیریدا زیاتر
دەركەوت) روون و ئاشكرایە لەو سااڵنەیدا كە دەستگیرانی كارل بوو ،هاوكاتیش
لێی دوور بوو ،پەیوەندی لەگەڵ هیچ پیاوێكی تردا نەبوو ،جەستەی خۆی
نەخستبووە بەر دەستی هیچ كەسێكی تر ،كاریگەرییەكانی ئەو گوشار و سەختی
و ناخۆشییانەی كە جێنی بۆ تێركردنی حەزە سێكسییەكانی خۆی تەحەمولی
دەكرد ،بە زەقی لەناو ئەو نامە پڕ هەست و سۆزانەی كە كاتی دەستگیراندارێتی
بۆ كارلی دەنوسی دەردەكەوێت (هەندێك لەو نامانە ئێستاش ماونەتەوە).
بۆ منوونە :رەش ئەسمەرەكە خۆشەویستەكەی من ،پرت لە رادە دڵخۆشم كە
تۆ باشی ،دڵخۆشم كە نامەكانی من دەبێتە دڵخۆشی زیاتری تۆ ،تۆ بەردەوام
ئارەزووی ئەوەتە كە لەگەڵ من بیت و لە ژوورێكدا دەژی ،كە پەردەی جوان
و رازاوە بە پەنجەرەكانیدا هەڵوارساوە ،تۆ خەونت بە منەوە بینیوە ،بەهەرحاڵ
تۆ ئەی خۆشەویستەكەم دڵخۆشم كە تۆ هی منی ،ئەی رەش ئەسمەرەكەی من.
جێنی لە نامەیەكدا دووبارەی دەكاتەوە كە تا چ رادەیەك هەمیشە لە بیری كارل
دایە و هیوادارە كە لەگەڵ ئەودا بێت« .وەها خەیاڵی تۆ باڵی بەسەرمندا كێشاوە،
كە شەوانە لە بەر خەیاڵ و نزا و پاڕانەوە بۆ تەندروستی و خۆشی تۆ ،خەو ناچێتە
چاوم» دواتر دەنوسێت «ئەگەر خەویش ببێتە میوانی چاوەكانی ،ئەوە لە ناو
خەونەكانیشدا هەر كارل دەبینێت .بە رادەیەك لە چاوەڕوانی گەیشنت بە كارل بە
سەردەبات ،كە هەمیشە جانتاكانی ئامادە كردووە و لە تەنیشت خۆی دایناوە ،بۆ
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ئەوەی كە هەركاتێ كە تۆ بڕیارتدا من بەڕێ بكەوم و بێم بۆ الت».
جێنی پەنجەی خۆی ماچ دەكات ،پاشان پەنجە ماچ كراوەكەی خۆی بە نامەكەدا
دەكێشت و دەڵێت :هەڵفڕە ،هەڵفڕە ،بۆ الی كارلی من بڕۆ ،ئەی ماچ لەسەر
لێوەكانی بنیشەوە و بێدەنگ مەبە و بە دەنگ و ئاوازێكی خۆش رسودی
خۆشەویستی من بە گوێی كارلدا بچرپێنە ،بەاڵم نەك هەموو رسودەكە ،بەڵكو
بەشێكی بۆ من بهێڵەوە هەتا خۆم بۆی بڵێم .جێنی بەو رستانەی خوارەوە كۆتایی
بە نامەكەی دەهێنێت :ماڵئاوا ،ئەی پیاوە كورتە بااڵكە ،كە هەمیشە لە سەفەردای،
ماڵئاوا ،ئەی خۆشەویستە كورتە بااڵكەی من ،ئایا بەڕاستی من و تۆ بە یەك
دەگەین؟ ماڵئاوا ...ماڵئاوا ...خۆشەویستەكەم.
لە نامەیەكی تردا جێنی دەنوسێت :ماوەیەك لە مەوپێش كە بۆ سەردانی
هاوڕێكانی دەچێتە شاری ( )Neussشەوێك لە قەراغ رووبارێك پیاسەی دەكرد.
شاری ( )Neussلە قەراغ رووباری (رەن)دا هەڵكەوتبوو ،بەدرێژایی شەو ئەستێرەی
ڤینۆس هەموو جادەكەی رووناك كردبووەوە ،جێنی بەردەوام لە خەیاڵی كارلدا
بوو.
جێنی :ئاخ كارل تۆم چەند خۆشدەوێت ....ئەوەی لە مێشكی من چی لە رابوردوو،
چی لە ئێستادا و چی لە داهاتودا ،هەر دەنگێك كە من لە ناخی خۆمدا دەیبیستم،
هەموویان خاوەنی یەك مانان :من تۆم خۆشدەوێت....لە ناخمەوە ....هەتا سەر
ئێسقان .....بۆ هەتا هەتایە.
هەر جارێ كە كارل سەردانی شاری ( )Trierدەكرد ،لەسەر جێنی دەستگیرانی
لەگەڵ دایكی دەمەقاڵە و مشتومڕیان بوو .كارل لە نامەیەكدا بۆ هاوڕێیەكی خۆی
بە ناوی ( )Arnold Rugeلە بەرواری ( )13ی مارسی ( )1842دەنوسێت« :من و
جێنی دەستگیرانم هەمیشە ناچارین زیاتر لەو كەسانەی كە لە ئێمە بەتەمەنرتن،
وزەی خۆمان بۆ شەڕ تەرخان بكەین».
لە راستیدا دوای مردنی باوكی كارل كە خو و رەوشتێكی ئارام و هێدی و هێمن و
لەسەرخۆی هەبوو ،هەرجۆرە گفتوگۆ و قسەكردنێك لەگەڵ هانریتی دایكی كارل
لەبارەی پەیوەندی نێوان كوڕەكەی و بووكەكەی زۆر سەخت و دژوار و ناخۆش
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بوو .دایكی كارل سەرەڕای ئەوەی كە خاوەنی ( )5كچ بوو ،كە هیچیان شویان
نەكردبوو و هاوكاتیش كوڕێكی بچوكی نەخۆشی هەبوو ،داهاتێكی نەگۆڕی
سااڵنەی هەبوو ،هەمیشە لە بیری ئەوە دابوو چۆن بتوانێت ماڵ و منداڵی خۆی
بەخێوبكات و بپارێزێت .لە ماڵی ئەواندا هەمیشە یەك دوانێك نەخۆش بوون،
هەر وەك ساڵی ( )1842لە هەستیارترین ئەو رۆژانەی كە كارل و دایكی شەڕە
قسەیان بوو ،برا بچوكەكەی كارل كە ناوی ( )Hermannبوو لە تەمەنی ()23
ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی (سی) كۆچی دواییكرد .دایكە بێوەژنەكەی كارل بۆی قبوڵ
نەدەكرا ،كە كوڕە گەورەكەی كە خزم و كەس ناوی ( )Gluks Kindواتە منداڵی
خۆشبەختی لێ نابوو ،نەك هەر یارمەتی ماڵەوەی نەدەدا ،بەڵكو ببوو بە سەرباری
دایكی .بە رای دایكی ،كارل نەك هەر ئەوەی گەنجێكی بێ سەر و بەرە بوو ،بەڵكو
سەبارەت بە ئەندامانی ماڵەوە زۆر كەسێكی بێ هەست و سۆز بوو ،سەرەڕای
ئەوەی كە خاوەنی بڕوانامەی بەرز بوو ،بەاڵم لە ناخی خۆیدا بچوكرتین ئەركی
سەبارەت بە بنەماڵەكەی نەخستبووە سەر شانی خۆی .هاوكاتیش كارل هەرگیز
هەوڵی نەدەدا ،كە لە دەرد و مەرگی ئەوانیرت ئاگادار بێت ،هۆكاری ناڕازیی بوونی
دایكی هەست پێنەدەكرد و سكااڵ و گلەیی و گازەندەكانی دایكی ،بە شتێكی بێ
مانا و ژنانە دەزانی .سەرەڕای ئەوەی كارل لە ناخەوە سەبارەت بە هەموو شتێك
شك و گومانی هەبوو (هەر ئەوە وایكرد ،كە دواتر ببێتە هۆی ئەوەی هەمیشە
لەگەڵ هاوڕێ و برادەركانی تووشی كێشە ببێت) .كارل دڵنیا بوو كە هەندێك كەسی
بێگانە و ناسیاو دایكی دژی ئەو هان دەدەن ،لە الیەكی ترەوە دایكی كارل لۆمەی
بووكەكەی خۆی دەكرد ،چونكە ئەو پێیوابوو ،كە یەكێك لە ئەركە سەرەكییەكانی
ژن ئەوەیە نەهێڵیت مێردەكەی بە الڕێدا بڕوات ،بەاڵم بە داخەوە جێنی لە بواری
رێكخسنت كاروباری ژیانەوە بە ئەندازەی كارل ناڕێكوپێك بوو ،بە شێوەیەكی گشتی
رسوشتی هانریت (دایكی كارل) و جێنی ،یەكیان پیر و بەسااڵچوو و ئەوی تر گەنج،
بەڕادەیەك جیاوازییان هەبوو ،كە بوونی خاڵی هاوبەش لە نێوانیاندا مەحاڵ بوو.
جێنی پێیوابوو كە خەسوی ژنێكی توندوتیژە ،دایكی كارل نەیدەزانی لەگەڵ بووكە
جوان و خانەدانەكەیدا چۆن هەڵسوكەوت بكات.
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بۆ منونە ،ئەوەی لێرەدا گرنگە ئەوەیە ،كە دایكی كارل هەرچەند جێنی لە
منداڵییەوە دەناسی ،هیچ كات نەیتوانی لەناو بنەماڵەكەیدا وشەی «تۆ» بۆ
جێنی بەكاربهێنێت ،بەڵكو هەتا مردن هەر بە «ئێوە» بانگی جێنی دەكرد .جێنی
هەمیشە بە ساردوسڕی چاوی بە خەسوی دەكەوت ،ئەو سارد و سڕییەی نێوان
بووك و خەسو كاریگەری لەسەر ئەندامانیرتی بنەماڵەكە دانابوو .هەروەك چۆن
جێنی بە یەكێك لە هاوڕێكانی خۆی وتبوو :جگە لە( )Sophieخوشكی كارل كە لە
قوتابخانە پێكەوە بووین ،ئەندامانیرتی بنەماڵە لەگەڵمدا سارد و سڕن.
باوكی جێنی ( )Luowig von Westphalenكە پیاوێكی دنیادیدە و ژیر و
تێگەیشتوو بوو ،سەرەڕای ئەوەی جیاوازییەكی زۆری مەزهەبی و چینایەتی و
كۆمەاڵیەتی لە نێوان كارل و كچەكەیدا هەبوو ،بەاڵم هیچ گرنگی بەو جیاوازیانە
نەدەدا و بەردەوام پشتیوانی لە كارلی زاوای دەكرد و بۆ ئەو وەك هاوڕێیەك وابوو.
پاش مردنی باوكی كارل ،كاتێك كە پەیوەندی نێوان كارل و دایكی زۆر خراپ ببوو،
باوكی جێنی كارلی زاوای بۆ ماڵی خۆیان برد و وەك باوكێك هەڵسوكەوتی لەگەڵ
دەكرد )Luowig von Westphalen(.لە رۆژی سییەمی مانگی مارسی ( )1843لە
تەمەنی حەفتا ساڵیدا كۆچی دوایی كرد .بە مردنی ()Luowig von Westphalen
كارل و جێنی یەكێك لە بەوەفاترین پشتیوانەكانی خۆیان لەدەستدا و ئەوەش
خەم و خەفەتی جێنی زیاتر كرد .یەكێك لە كێشەكانی كارل و جێنی نەبوونی
سەربەخۆیی دارایی بوو ،هەرچەند باوكی جێنی لە خانەدانەكان بوو ،نازناوی
( )Baronهەبوو ،بەاڵم موڵك و ماڵێكی زۆری نەبوو و پاش ()40ساڵ خزمەت
كردن ،موچەی خانەنشینیەكەی ،لە ساڵێكدا تەنیا ( )1325تالر بوو ،كە بەشێكی
زۆری ئەوبڕە پارەیە لەمدواییانەدا خەرجی دەزری و دەرمان و پزیشكی خۆی بوو.
لە ئەنجامدا پارەیەكی ئەوتۆ بۆ كڕینی شت و مەك بۆ جێنی نەمابووەوە و دایكی
جێنی ( )Karolineكە ژنی دووەمی  Luowig von Westphalenبوو لە چینی
مامناوەند بوو ،دوای مردنی باوكی جێنی ناچاربوو بە بڕە پارەیەكی زۆر كەم لە
موچەی خانەنشینی ژیانی خۆی بەسەر ببات.
هەڵبەت بۆ جێنی كە كچێكی تەمەن ( )24ساڵی زۆر جوان بوو ،تەنیا رێگا بۆ
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دەربازبوون لە هەژاری ئەوە بوو ،كە لەگەڵ كەسێكی دەوڵەمەند هاوسەرگیری
بكات ،لەشاری ( )Trierزۆر كەس هەبوون حەزیان دەكرد جێنی شویان پێ بكات،
هەروەها لە الیەن خزم و كەس و هاوڕێ و برادەرەكانیەوە پێشنیاری ئەوەیان
پێدەكرد ،كە شوو بە پیاوی دەوڵەمەند بكات .لەناو كەسوكارەكانی جێنیدا ،دوو
كەس زیاتر لە وانی تر دژی بڕیاری شووكردنی جێنی بە كارل بوون ،ئەوانیش
یەكێكیان (هاین ریش ڤان ڤستفالن) مامە شێتەكەی جێنی و ئەویرتیان ()Otto
زڕبراكەی جێنی بوو )Otto( .لە ژنی یەكەمی باوكی جێنی بوو ،كە ()Karoline
ی دایكی جێنی وەك منداڵی خۆی بەخێوی كرد بوو .كارل بە ()Arnold Ruge
هاوڕێی خۆی وتبوو :گەورەترین گرفتی جێنی شەڕكردن بوو لەگەڵ ئەو دوو
كەسە لە بنەماڵەی  von Westphalenدا .ئەو دوو كەسە هەمیشە ببوونە
هۆكاری دروستبوونی خەفەت بۆ جێنی .الی مامە شێتەكە و زڕ براكەی جێنی
خوای ئاسامن و خوای بەرلین هەردوو لە یەك پێگەدا بوون.
جێنی و كارل لە هەردووكیان بێزار بوون و كارل هەمیشە بەزڕبراكەی جێنی
دەوت :جەنابی وەزیر و لە وتارێكدا كە دواتر لە رۆژنامەی (دەیلی تری بۆن)
لەبارەی ئەوەوە باڵویكردەوە نوسیبووی :ئەو زڕبرایەی جێنی پیاوێكی بێ عەقڵ
و دەمارگرژە ،چونكە ژن برای منە ،من كاتێكی زۆرم لەبەردەستدا هەبووە بۆ
پێوانەكردنی پلەی فام و تێگەیشتنی ئەو.
هەرچەند زۆر جار كارل ئیدیعای ئەوەی دەك��رد ،كە لەناو بنەماڵەی (von
)Westphalenدا ،هەرگیز هیچ جۆرە جیاوازی لەبارەی كارلەوە نەكراوە وبوونی
نییە ( )Longuetزاوای كارل كە سەرنوسەری رۆژنامەی ( )La Justiceلە پاریس
بوو لە وتارێكدا لە رێكەوتی ()7ی كانونی یەكەمی ساڵ ()1881بە بۆنەی كۆچی
دوایی جێنی ،كە دەكاتە خەسوی دەنوسێت :زۆر بە باشی دەتوانی بێهێنیە
بەرچاوی خۆت ،كە هاوسەرگیری جێنی لەگەڵ كوڕی پارێزەرێكی دادگا لە شاری
()Trierبووە هۆی كێشە و گرفتێكی زۆر بۆ جێنی خوالێخۆشبوو ،هەاڵواردنێك
بوو كە خزم و كەسەكانی جێنی خستبوویانە پاڵ كارل .هەموو دەزانن كە دایك
و باوكی كارل دوو سۆسیالیستی بەناوبانگی جولەكە بوون .كاتێك كارل ئەو
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وتارەی رۆژنامەكەی خوێندەوە زۆر پێی ناڕەحەت بوو و زاواكەی خۆی بە درۆزن
تۆمەتبار كرد و بۆ كچەكەی خۆی نوسی :مێردەكەت شتی سەیر و سەمەرە
دەدۆزێتەوە ،لەناو كەسوكاری جێنی دا هیچ جۆرە هەاڵواردنێك سەبارەت بە من
نەبووە و دواتر لە نامەكەیدا دەنوسێت :من زۆر سوپاسی ( )Longuetدەكەم
لەمەوبەدوا لە رۆژنامەكەیدا ناوی من نەهێنێت .لەم هەڵوێستە توندەی ماركس
دەتوانین لەوە تێبگەین ،كە لەوانەیە وەها هەاڵواردنێك سەبارەت بە كارل لەبەر
جولەكە بوونی لەناو كەسوكاری جێنیدا بووبێت ،چونكە بە سەختی دەتوانرێت
ئەوە قبوڵ بكرێت كە ( )Longuetرۆژنامەنوسێكی فەرەنسی بە بێ ئەوەی كە
وەها قسەیەك بە گوێی گەیشتبێت ،ئەو هەواڵە بێ بنەمایانە لەبارەی خەزووری
خۆیەوە باڵوبكاتەوە.
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مانگی هەنگوینی
لە مانگی مارسی ( )1843دوایین مانگێك كە رۆژنامەی ()Rheinische Zeitung
باڵوكرایەوە ،بیروڕای كارل لە دوورب��ەری دوو شتدا دەخوالیەوە :یەكێكیان
باڵوكردنەوەی گۆڤارێكی ئەدەبی بە هاوكاری (( ))Arnold Rugeهاوڕێی لە
دەرەوەی سنورەكانی ئەڵامنیا ،ئەویرتیان بابەتێكی شەخسی خودی كارل بوو ،كە
هاوسەرگیری لەگەڵ جێنی بوو .لەوبارەیەوە كارل بۆ (())Arnold Rugeهاوڕێی
نوسی :بە بێ ئەوەی كە هیچ چیرۆكێكی خەیاڵیت بۆ بگێڕمەوە ،هەر ئەوەندەت
بۆ دەنوسم ،كە من لەبنی پێمەوە تا تەوقی سەرم نوقمم لە خۆشەویستی و
عەشقدا.
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لەالیەكیرت چەندێك كاتی گواستنەوە نزیك دەبویەوە ،جێنی زیاتر دنە و هاندەدرا
بۆ دەربڕینی شادی و دڵخۆشییەكانی لەو نامانەیدا كە بۆ كارلی دەنارد .كارل
و جێنی هەموو رۆژێك لە نامەكانی خۆیاندا ،سەبارەت بە چۆنێتی سازدانی
ئاهەنگی گواستنەوە تەكبیریان دەكرد وەك :كڕینی شتومەك لە بازاڕەكانی پاریس
و ...هتد ،جێنی لە یەكێك لە نامەكانی خۆیدا بۆ كارل ،كە هێشتا لە شاری كۆڵن
سەرقاڵی كۆتایهێنان بە رۆژنامەی ( )Rheinische Zeitungبوو دەنوسێت :مێردە
خۆشەویستەكەی من ،كڕینی كەلوپەل لە دوكانەكانی پاریس بخە ئەستۆی من،
ئەمڕۆ بەیانی لە دوكانی ( )Wolfتۆپی تۆڕی زۆر جوان و تازەم بینی ،ئەگەر تۆ بە
هەرزان دەستت ناكەوێت یان ئەگەر كەسێكت وەگیر ناكەوێت ،ئەو كارەت بۆ
بكات ،لێگەڕێ با بۆ خۆم بیانكڕم ،ئازیزەكەم من پێمخۆشە جارێ هیچم بۆ نەكڕی،
بەڵكو پارەكانی خۆت كۆ بكەوە بۆ سەفەری پاریس ،لەو دۆخەدا ئازیزەكەم من
و تۆ زیاتر پێكەوە دەبین و دەتوانین دوو قۆڵی شت بكڕین .خۆشەویستەكەم
جارێ هیچ شتێك مەكڕە ،تكات لێدەكەم تاج و گوڵی بووك مەكڕە ،چونكە دەترسم
قۆڵت ببڕن و بە گران پێت بفرۆشن .باشرت وایە ئەو كەلوپەالنە پێكەوە بكڕین،
بەاڵم ئەگەر هەر پێتخۆشە گوڵ بكڕی ئەوە گوڵی سور بكڕە ،گوڵی سور لە هەموو
گوڵەكانی تر زیاتر لەگەڵ جلە سەوزەكانم دێتەوە .من زیاتر دڵخۆش دەبم ئەگەر
تۆ لێمگەڕێی خۆم شتەكان بكڕم.
دواتر هەر لەو نامەیەدا جێنی ئیرت بە دوای ئەو بابەتەدا نەڕۆیشت و هەستە
ژنانەییەكانی خۆی بۆ الی بابەتێكیرتی دەبەن :ئایا كاتێك كە بە كەشتی لە شاری
(( ))Trierبەرەو شاری كۆڵن دەڕۆیشتی ،ئاگات لە هەڵسوكەوتی خۆت بوو؟ یان
خاتونێكی تر لە كەشتییەكەدا هەبوو؟ ئەی فێڵباز ،ئیرت من لەمەو دوا كۆتایی بەو
هەڵسوكەوتە سەرسەریانەی تۆ دێنم .بە تایبەتی ئەو سەفەرانەی كە بە كەشتی
دەیكەیت ،من لە گرێبەستی هاوسەرێتی خۆمدا كۆمەڵێك گرێبەست و سزای
قورس بۆ تۆ دادەنێم و من بە زمان تۆ عاقڵ دەكەم .بەنیازم كۆمەڵێك كرداری
قەدەغە كراو فەراهەم بكەم و بۆ هەر كردارێكی قەدەغە كراو سزایەكی تایبەت
دادەنێم ،دەمەوێت یاسایەكی تایبەتی هاوسەرگیری هاوتەریب لەگەڵ یاسای
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هاوسەرگیری مەدەنی دابین بكەم.
سەرەڕای ئەوەی كە هەموو ئەو قسانە بە گاڵتە بوو ،هاوكاتیش ترسە دەروونییەكانی
جێنی دەردەخست .لە راستیدا جێنی لە هەموو تەمەنی هاوسەرێتی خۆیدا
هەمیشە سەبارەت بە كارل حەسود و بەرچاو تەنگ بوو ،كارل هەرچەند لە زاتی
خۆیدا لە باوەش گرتنی بێ مەبەستی پێخۆش بوو ،بەاڵم هەمیشە ناچار بوو خۆی
بە دور بگرێت لە رووبەرووبوونەوەی هاوسەری ئەو ژنانەی كە دەیویست لە
باوەشیان بگرێت.
جێنی بەم شێوەیە كۆتایی بە نامەكەی دێنێت :ماڵئاوا ...تەنیا خۆشەویستەكەم...
ئەی رەش ئەسمەرە خوێن شیرینەكەی من ....تۆ وەك خوا بۆ من خۆشەویستی...
ئەی شیرین ...ئەی سوركەڵە ....تالتا ...تالتا (تالتا هیچ واتا و مانایەكی تایبەتی
نییە ،بەڵكو ئەمە رەمزێك بوو لە نێوان كارل و جێنی)
دوای ئەوەی كە رۆژنامەی ( )R.Zداخرا ،كارل لە شاری كۆڵن درێژەی بە ژیان دا
و مەبەستی ئەو لە مانەوە لەو شارەدا دوو شت بوو.
 -1لەبەرئەوە بوو كە دەیویست وتارێكی گرنگ لەبارەی (پەیوەندی سیاسەتی
حكومەت و خەڵكی مەدەنی) كە دەستی پێكردبوو تەواوی بكات (هاوكات لە
وتارەكەی دا ئاماژەی بە فەلسەفەی هیگڵ لەبارەی مافەوە دەكرد)
 -2بە نیازبوو بە هاوكاری ()Arnold Rugeی هاوڕێی رۆژ ژمێری «فرانكۆ –
ئەڵامنیا» دەربكات .كارل هیوادار بوو كە بتوانێت لە رێگەی فرۆشتنی ئەو رۆژ
ژمێرەوە خەرجی ئاهەنگ گواستنەوەی جێنی دابین بكات.
لە كۆتایی مانگی ئایاری ساڵی ( )1843كارل كەلوپەلی ماڵەكەی بۆ ماڵی
خەسوی كە لە شاری ( )Kreuznachلە ( )50مایلی رۆژهەاڵتی شاری ()Trier
لە تەنیشت رووب��اری ( )Naheگواستەوە( .لەو سەردەمەدا ()Kreuznach
شارۆچكەیەك بوو خاوەنی ئاوی كانزایی كە بۆ چارەسەركردنی نەخۆشییەكانی
پێست بەناوبانگ بوو) .رۆژی ()13ی حوزەیرانی ساڵی ( )1843كارل (هەمان
ئەو كەسەی كەپێیوابوو مەزهەب بۆ خەڵك وەك تریاك وایە) ،لە ژێر چاودێری
قەشەی كڵیسەی شار ،بە پێی نەریت سوێندی هاوسەرگیری خوارد و ( )6رۆژ
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دواتر رۆژی ()19ی حوزەیرانی ساڵی ( )1843بۆنەی بەجێهێنانی هاوسەرگیری
مەزهەبی ئەنجامدرا .لە گرێبەستەكەدا ناوی كارل وەك زاوا و دكتۆری زانست و
مەزهەب و رۆژنامەنوس و ناوی جێنی ،وەكو بووك لە مەزهەبی پرۆتستانت نورسا
بوو ،درایە دەستیان.
لە بۆنەی مارەكردنەكەدا تەنیا چەند كەسێك لە بنەماڵەی بوك و زاوا ئامادە بوون،
لەبنەماڵەی بووك دایكی بووكێ و برابچوكەكەی بەناوی ( )Edgardو لە بنەماڵەی
زاوا هیچ كەس لەوێ نەبوو( .دایك و خوشكەكانی كارل هیچیان نەهاتبوون،
هاوكاتیش خزمەكانی جێنی پێیان باش بوو كە هیچیان بەشداری بۆنەی مارەكردن
نەكەن).
دوای تەواوبوونی ئاهەنگەكە هەروەك چۆن لەو سەردەمەدا باو بووە ،بووك و
زاوا بە گالیسكە گەشت بۆ واڵتی سویرسا بكەن ،بە مەبەستی بینینی تاڤگەی
( )Rheinfaizسەفەریان كرد( .لە سەردەمی كۆندا بووك و زاوا لە ئەمەریكا
دەچوون بۆ بینینی تاڤگەی (نیاگارا) ،دایكی جێنی لەو پارەیەی كە بە میرات
پێیگەیشتبوو خەرجی ئاهەنگ گواستنەوە و سەفەری مانگی هەنگوینی خستە
سەر شانی خۆی.
كارل و جێنی ئەو بڕە پارەیەی كە دایكی جێنی پێیدابوون ،خستیانە ناو سندوقێكی
بچوك و بۆ هەر جێگایەك بچونایە لەگەڵ خۆیان دەیانربد ،لە هەموو شوێنێكدا
ئەو شتەی كە هەیانبوو ،لەگەڵ ئەوكەسانەی كە هەژار و نەدار بوون دابەشیان
دەكرد .لە كاتی گەڕانەوەدا بۆ شاری ( )Kreuznachسندوقەكە هیچ پارەی تێدا
نەمابوو ،ئەو بووك و زاوا دڵخۆش و بەخشندەیە ،نەك هەر لەو رۆژانەدا ،بەڵكو
لە سااڵنی دواتریشدا زۆر هەژارانە ژیانیان بەسەر برد و هەرگیز هیچ بایەخێكیان
بە پارە نەدەدا.
ئەو رۆژانە خۆشرتین رۆژانی ژیانی كارل و جێنی بوو ،بەڕاستی ئەو دوو كەسە
زۆر هۆگری یەكرت بوون و یەكرتیان زۆر خۆش دەویست ،هەر ئەو خۆشەویستییە
هۆكار بوو ،بۆ ئەوەی كە سااڵنێكی زۆر لەناو هەژاری و چارەڕەشیدا راوەستاون
و خۆڕاگر بوون .چەند ساڵ دواتر كارل بە یادی ئەو رۆژە سەخت و هەژارانە لە
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یەكێك لە وتارەكانی خۆیدا ئەم شیعرە ،كە باوكی زۆری پێخۆش بوو ،هەمیشە بە
زمانی ئەڵامنی دەیخوێندەوە باڵویكردەوە:
ئەی ئارەزووی ناسك و هیوای شیرین
كاتە زێڕینەكان .....عەشقی الویی
چاوەكان دوبارە ئاسامن دەبیننەوە
دڵ لە خۆشیان لێدەدا
یاخوا هەمیشە هەروا رووناك مبێنن
ئێوە ئەی كاتەكانی عەشقی الویی!!!!!!
(ئەو شیعرە هی یەكێكە لە شاعیرە بەناوبانگەكانی ئەڵامنیا بە ناوی «»Schiller
كە لە ژێرناوی «گۆرانی زەنگ» وتراوە)
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فەلسەفە و ئاین
دوای گەڕانەوە لە سەفەری مانگی هەنگوینی كارل ،باقی رۆژەكانی هاوین و
هەموو پاییزی بە نوسین سەبارەت بە «فەلسەفەی سیاسەت» ،دەربارەی هیگڵ،
بابەتە سیاسیەكان و پێشكەوتنەكانی خەڵك لە واڵتانی مەسیحیدا تێپەڕاند ،لەو
هەفتەیەدا كە لە چاوەڕوانی هاتنی «رۆگە»ی هاوڕێیدا بوو بۆ ئەوەی پێكەوە
سەرقاڵی دامەزراندن و نوسینی ساڵنامەی «فرانكۆ – ئەڵامنیا» بن و روویەكی
یەكالكەرەوەی پێبدەن .ماركس ئەوەی كە دەیتوانی و (لە دەستیدەهات) لە كتێبە
كالسیكەكانی فەلسەفەو سیاسەت ،بە تایبەت نوسینەكانی هیگڵ« :پرەنسیپەكانی
فەلسەفەی ماف» یان «چوارچێوەی مافی رسوشتی» كە لە ساڵی 1833دا
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چاپ كرابوو ،خوێندەوە – دوو جار خوێندیەوە و هەروەها كتێبەكانیرتی وەك
«بنەماكان» ،نووسینی ماكیاڤیلی(« - )Machiavelliرۆحی یاساكان» نوسینی
مۆنتیسكیۆ (( ، )Montesquieuكۆنرتاتی كۆمەاڵیەتی) ،نوسینی «رۆسۆ» كۆمەڵە
كتێبێكی تر ،كە سەبارەت بە شۆڕشی ئۆكتۆبەری فەرەنسا نورسابوون( .شۆڕشی
گەورەی فەڕەنسا و ئەوەی سەبارەت بە مێژووەكەی نورسا بوو بابەتێك بوو ،كارل
ماركس تا كۆتایی تەمەنی هۆگرییەكی زۆری بە خوێندنەوە و پێداچوونەوەی
نیشاندا ،لەوانەیە ئەو لە زەینی خۆیدا شۆڕشی كۆمۆنیستی روسیای پەروەردە
دەكرد ،كە دوای مردنی ئەو ساڵی  1917روویدا) .مێژووی ئەڵامنیا لە نوسینی
لیۆپۆلد ڤۆن رانكە (كە كارل لە كەسایەتیەكەی بێزار بوو) هەر هەموویانی
خوێندەوە ،لەو رووەوە كە هێشتا ماركس لە ژێركاریگەری كەسایەتی فیورباخدا
بوو ،نوسینەكانی ئەوی لەبارەی ئاین و سیاسەت بە تەواوی خوێندەوە ،بەاڵم بە
گشتی ماركس نەیدەویست سەبارەت بە ئاین بە قوڵی خەریكی خوێندنەوە
و لێكۆڵینەوە بێت و پسپۆڕییەكی تایبەت لەو بەشەدا بەدەستبهێنێت ،بەڵكو
ئامانجی سەرەكی ئەو لێكۆڵینەوە لەربارەی كاریگەرییەكانی ئاین لە سەر كۆمەڵگە
بوو ،ئەو دەیویست بزانێت ئاین چی جۆرە تاكێك لە كۆمەڵگەدا بەرهەم دێنێت!
بۆ ئەو مەبەستەش دوو كتێب كە هاوڕێ و مامۆستای پێشووی ئەو «بونۆ باور»،
فەیلەسوفی ئاینەكان كە لەم دواییانەدا نوسیبووی« :مەسەلەی جولەكەكان» و
ئەویرت «چۆن جولەكە و مەسیحیەكان لە رێگای گەیشنت بە ئازادیدان» بە وردی
خوێندەوە.
دەرەنجامی ئەم خوێندنەوە قواڵنەی ماركس سێ وتار بوو :دوو وتار سەبارەت
بە هیگڵ (كەسێك كە كارل ماركس زیاتر لە یەكساڵی تەمەنی خۆی تەرخان
كرد بە خوێندنەوەی وردی نوسینەكانی و وتارێكیش سەبارەت بە «مەسەلەی
جولەكەكان» – هەردووكی ئەم وتارانە :واتا بابەتی هیگڵ و بابەتی جولەكە
كاریگەریەكی گەورەیان لە سەر گەشەی فیكری ماركس هەبوو – دوو وتار كە
ئەو سەبارەت بە هیگڵ نوسیبووی ،لە راستیدا دەستپێكی كۆمەڵە وتارێك بوو ،كە
دواتر لە رەتكردنەوەی بۆچوونەكانی مامۆستا پایە بەرزەكەی خۆیدا نوسی -ئەو
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وتارەی كە ئەو دەربارەی جولەكە نوسی بە تەواوەتی لە رەتكردنەوەی جولەكە
و لە راستیدا دواین هێڵێك بوو ،كە ماركس هێنای بە سەر جولەكەبوونەكەی
خۆیدا! توانای ماركس بۆ ئەنجامدانی كاری هزری و پلەی چڕبوونەوەی بیری بۆ
شیكردنەوەی بابەتە كۆمەاڵیەتیەكان ،ئەو هێزەی كە تا رۆژەكانی كۆتایی تەمەنی
سەرباری نەخۆش بوونی لە خۆی دەرخست ،بە باشرتین شێوەی خوێندنەوەی ئەو
سەبارەت بە نورساوەكانی هیگڵ دەژمێردرێت .سەیر ئەوەیە كارل ئەم نورساوانەی
لەو رۆژان��ەدا نوسی ،كە هێشتا سەرقاڵی چێژ وەرگرتن بوو بە خۆشیەكانی
مانگی هەنگوین لە شاری خۆش و گەشتیاری (كرێتس ناخ) لەگەڵ هاوسەر و
خۆشەویستەكەی بەسەری دەبرد .كاتێك ئەم دوو وتارە دوای مردنی ماركس لە ژێر
ناوی «رەخنە لە فەلسەفەی هیگڵ لەبارەی ماف» چاپكران بە گشتی لە كتێبێكی
سەد و سی الپەڕەییدا كۆكرایە ،كە تێكڕای الپەڕەكانی تایبەت كرابوو بە رەخنە لە
نورساوەكەی هیگڵ كە سەبارەت بە «مافی دەوڵەت – پەیوەندی نێوان دەوڵەت
و كۆمەڵ – بۆرۆكراسی – و دیموكراسییە» تێكڕای مەسەلە پەیوەندیدارەكان بە
شێوەی ورد ،قووڵ و بەش بە بەش لەالیەن ماركسەوە شیكراوەتەوە!
لەالیەكیرتەوە پێگەی هیگڵ لە كۆمەڵگەی بیرمەندان و لە روانگەی ماركسەوە
ئەوەندە گەورە بوو ،كە نوسینی رەخنە لە سەر ئەو پیاوە گەورەیە ،لە بواری
دەرونییەوە پرسێكی زۆر سەخت و «كەمەرشكێن» دەبوو لەو رووەوە ماركس
لە ستایشی وتار و نورساوەكانی هیگڵدا (بە پێچەوانەی رسوشتی خۆی كە بە
بەردەوامی حەزی لە مشتومڕ و ملمالنێ بوو) هەوڵیدا بە هێمنی مبێنێتەوە
و بە درێژایی ماوەی نوسینەكە ،تەنانەت لەو شوێنانەی كە بە تەواوەتی دژی
بۆچوونەكانی هیگڵ بوو ،خۆی ناچار دەكرد لە بەرامبەر گەورەترین فەیلەسوفی
سەدەی خۆیدا بەو پەڕی ئاگاداری و دان بەخۆدا گرتووییەوە بەرەوپێش دەچوو
(هەڵبەت ماركس لەو دۆخەدا خۆی سەر بە فەیلەسوفەكان دەزانی!) لە نوسینی
رەخنە لە نورساوەكانی هیگڵدا ،ماركس شێوازێكی بەكارهێنا ،كە هیگڵ لە كاتی
رەخنەگرتندا بەكاری دەهێنا(شێوازێك كە دواتر ،لە ئەنجامی گەشەی فیكریدا،
كارل وازی لێهێنان) .گرنگرتین رەخنەی ماركس لە رشۆڤەكانی هیگڵ ئەوە بوو بە
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بڕوای ماركس هیگڵ سەبارەت بە رووداوەكان ،لەبارەی دەوڵەت ،دەربارەی خەڵك
بە جۆرێك قسەی دەكرد ،وەكو ئەوەی ئەو بونەوەر و رووداوانە و ئەم راستیانە
لە دەرەوەی بوونی ئەم جیهانە و ئەم خەڵكە روو بدەن.
لەكاتێكدا تێكڕای ئەو رووداوان���ە بە شێوەی زیندوو بوونیان هەیە و لە
رووداوەكانی رۆژن .لە راستیدا ،بە بۆچوونی هیگڵ تەواوی رووداو و پێشهاتەكان
بە هۆی ئایدیایەكەوە كە پێشرت هەبووە روویانداوە -جگە لەوەش ماركس لە
نورساوەكانی هیگڵدا ناكۆكی و دژبەیەكی زۆری دۆزییەوە .بۆ منونە سەبارەت
بە رژێمی پاشایەتی ،هیگڵ لەالیەك ئەوەی قبوڵكردووە كە رژێمی پاشایەتی
تەنها دەتوانێت ژمارەیەكی سنووردار لە خۆبگرێت و كاریگەرییەكانی پاشایەتی
سنوردارە ،چونكە سنوردارە ناتوانێت گشتی بێت .لەالیەكی دیكە و لە شوێنێكی
تر ،سوڵتەی پاشایەتی بە نوێنەری هەمووان دەزانێت! – لە كاتێكدا بە بۆچوونی
ماركس دەوڵەت پێویستە دیموكرات بێت .تەنها لە دەوڵەتێكی دیموكراتیدایە كە
هەموو خەڵك لە دیاریكردنی چارەنووسیاندا بەشداری دەكەن!
ماركس ئەم رەخنەیەی بە هەمان شێوازی هیگڵی وەها نوسی:
((دیموكراسی حەقیقەتی پاشایەتییە ،لە كاتێكدا پاشایەتی ناتوانێت حەقیقەتی
دیموكراسی بێت! رژێمی پاشایەتی ناتوانێت ئاگاداری ناوخۆی خۆی بێت .لە
دیموكراسیدا هیچ هۆكارێك ناتوانێت گرنگی هەبێت .مەگەر ئەوەی كە ئەو
هۆكارە پەیوەندی بە بوونی دیموكراسییەوە هەبێت! لە رژێمی پاشایەتیدا گرنگی
هۆكارێكی تایبەتی چارەنووس و گرنگی تەواو دەستنیشان دەكات ،گرنگی بەشێك
گرنگی كۆ دیاریدەكات ،دیموكراسی هەم رواڵەتە و هەم خاوەن واتا .پاشایەتی
تەنها رواڵەتە – ئەو شتە بێ واتایانەی كە بوونیان نییە بە شێوەیەكی ناڕاست
فۆڕمبەندیان دەكات)).
ماركس لەم نورساوەیدا هەوڵیداوە ئەو بانگەشەیەی هیگڵ سەبارەت بەوەی،
كە حكومەت كۆمەڵ پێكدەهێنێت رەتبكاتەوە و دەریبخات لە حەقیقەتدا
پێچەوانەی ئەوە راستە ،ئەوە خەڵكن كە دەزگا پێكدەهێنن – و تەنها خەڵكن
كە دەتوانن بە شێوەی بەكۆمەڵ حكومەتێك یان ئاینێك پێكبهێنن و لە رێگەی
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ملكەچی و پەیڕەوی كردنەوە نییە كە حكومەتەكان پێكدێن ،بەڵكو هۆكاری
پێكهاتنی حكومەتێك ناكۆكییە ناوخۆییەكانی كۆمەڵە كە لە شێوازی حكومەتدا
دەردەك��ەوێ��ت“ .ب��ەوج��ۆرەی كە هەر خەڵكن ئایینەكان پێكدەهێنن! هەر
خەڵكیشن حكومەتەكان پێكدەهێنن! – مرۆڤ بۆ یاسا دروست نەبووە ،بەڵكو بە
هۆی بوونی مرۆڤەوەیە كە یاسا دروست بووە”.
ماركس بەشی دووەمی «رەخنەگرتن لە هیگڵ» كە كورت بوو ،تەنها لە چواردە
الپەڕە پێكهاتبوو ،دواتر پاش كۆچكردنی بۆ پاریس(كۆتایی ساڵی )1843لە ساڵنامەی
«فرانكۆ – ئەڵامنیا» بە چاپ گەیاند .ئەم وتارەی دووەمی دەربارەی رەخنە لە
هیگڵ .سەرباری ئەوەی كە لە وتاری یەكەم كورترت بوو ،بە دوو هۆكار بایەخێكی
مێژوویی زیاتری هەبوو .بەمجۆرە ماركس لەم وتارەدا دوو واژەی بەكارهێناوە،
كە دوای ئەوە ئەم دوو شێوازە بۆ هەمیشە لەگەڵ ناوی ماركسدا نارساون:
یەكێك وشەی «تلیاك( ،مادەی هۆشبەر)» (لە پەیوەندی بە ئاینەوە) ئەوی تر
وشەی (كرێكارە) ،ماركس ئەم وتارە بە تێڕوانینێك لە سەر ئاین دەستپێدەكات،
دەریدەخات كە ئاین (هەڵبەت بە بۆچوونی ئەو) بۆ خەڵكی ئەمڕۆ چی واتایەكی
هەیە :بە بۆچوونی ئەو ئاین بۆ راكردنی خەڵك لە دەست ئاگاداربوون لە رووداوە
دڵتەزێنەكانە “ئاین كەرەستەی پێكهێنانی دەزگایەكی سەرورسوشتییە لە خەیاڵ”
مرۆڤ لە بەرامبەر راستیەكاندا كە لەالیەك رۆژڕەشی و نەهامەتیەكان دەخاتەڕوو،
لەالیەكی تر نكۆڵییان لێدەكات! – ئاین ناڵە و هاواری ئافرێندراوێكی رۆژی رەشە!
سەرچاوەی دنیایەكی دڵڕەقە! رۆحی زنجیرەیەك راستی بێڕۆحە! بۆ خەڵك وەكو
تریاك وایە!» ماركس دەڵێت :لەو رووەوە كە مرۆڤ ئافرێندراوێكی زیندو و
ئەندامێكی دەوڵەت و كۆمەڵە ناتوانێت چەمكێكی خەیاڵی بێت و لە دەرەوەی
راستیەكان ژیان بكات .لەم حاڵەتدا پشت بەستنی بە ئاین كە چەمكێكی خەیاڵیە،
كردارێكی ناڕاستە – .بۆ بەدەستهێنانی خۆشبەختی پێویستە مرۆڤ خۆی لە
داوی ئاین ،كە جگە لە خۆشباوەڕی هیچ شتێكی تر نییە ،رزگار بكات -.رێگاكانی
گەیشنت بەم ئامانجە هەڵگرتنی ئەو هۆكارانەیە كە بووەتە هۆكاری پێكهێنانی
ئەم جۆرە خۆشباوەڕیانە .یەكەم هەنگاویش لەم رێگایەدا رەتكردنەوەی ئاین و
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لەناوبردنیەتی.
“رەخنەگرتن لە ئاین لە هەموو رەخنەكانی تر لە پێشرتە” دواتر ماركس درێژەی پێ
دەدات و ئامۆژگاری كردەیی تر دەكات :ئاماژە بە كاریگەری گرنگی پڕۆلیتاریا لە
دۆخی كۆمەڵدا دەكات و رۆڵێكی گرنگی پێدەدات – ماركس هەوڵدەدات بایەخی
پڕۆلیتاریا لە رێگای دیالێكتیكی هیگڵەوە (دیبەیت – رەتكردنەوە ،پەسەندكردن و
سەملاندن) بسەملێنێت ،دەڵێت« :فەلسەفە» گشتگیر و هەمەالیەنییە و پڕۆلیتاریا»
وەكو چینێكی گشتیە كە وابەستەی هیچ چینێكی تر نییە ،تێكڕایی و گشتییە،
فەلسەفە و پڕۆلیتاریا دوو حەقیقەتی گشتین ،كە دەتوانرێت هەركامەیان لە بری
ئەوی تریان بەكاربهێرنێت .پڕۆلیتاریا فەلسەفەیە و فەلسەفەش پڕۆلیتاریایە؟
بەوجۆرەی كە فەلسەفە لە پڕۆلیتاریادا بە دوای چەكی خۆیدا دەگەڕێت،
بە هەمان شێوە پڕۆلیتاریا دەتوانێت بۆ سەملاندنی بوونی خۆی فەلسەفە
بەكاربهێنێت .ماركس دەڵێت :لەو رووەوە كە پڕۆلیتاریا گشتی و هەمەالیەنەیە
تەنها لە حاڵەتێكدا دەتوانێت ئازادی بە دەستبهێنێت ،كە بە كۆمەڵ «بە تێكڕایی»
رزگاری بە خۆی ببەخشێت و بە ئازادی بگات! تەنها رێگای گەیشنت بە رزگاری
ئەوەیە كە سەرەتا گۆڕانكاری بنەڕەتی و گشتی لە پێكهاتەی ئێستای كۆمەڵگەدا
بكات ،دوای ئەوەش كۆمەڵگە سەر لە نو ێ بونیات بنێتەوە!
“تەنها شۆڕشێكی كرێكاری دەتوانێت ئەم كردەیە ئەنجام بدات”.
ماركس پاساوی دیالێكتیك ،بە شێوەی تایبەتی سەبارەت بە ئەڵامنیا بەكاردەهێنێت،
چونكە حكومەتی ئەو واڵتە بە نیوە فیۆداڵی و خەڵكەكەی بە كۆیلە و بەندە
دەزانێت ،لەم حاڵەتەدا كۆمەڵگە بە ئامادەدەزانێت بۆ شۆڕشی كرێكاری –
«شۆڕێك كە واڵتانی دیكەی جیهان بەدوای خۆیدا بەرەو شۆڕش دەبات» .ماركس
شیكردنەوەكانی خۆی بەم شێوەیەی خوارەوە كورت دەكاتەوە.
“لە ئەڵامنیادا بە هیچ شێوەیەك ناتوانیت زنجیری كۆیالیەتی بپچڕێنیت ،مەگەر
ئەوەی كە هەموو بەندەكانی زنجیری كۆیالیەتی بپچڕێن .بیرمەندانی ئەڵامنیا
ناتوانن شۆڕش بكەن ،مەگەر ئەوەی كە شۆڕشێكی بنچینەیی رێك بخەن – دواتر
رزگاری خەڵكی ئەڵامنیا لە كۆیالیەتی ،رزگاری جیهانی لە كۆیالیەتی بە دواوە
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دەبێت .مێشكی ئەم بزوتنەوە رزگاریخوازە فەلسەفەیە و دڵیشی كرێكار دەبێت!”
(سەرنجڕاكێشە ماركس واڵتی روسیا بە ئامادەی شۆڕش نازانێت بە هۆی
دواكەوتوویی خەڵكەكەیەوە) .دواتر بەم جۆرە درێژە بە وتارەكەی دەدات:
“دوای ئەوەی هەموو گۆڕانكارییە بنەڕەتییەكان لە ناوخۆوە روویدا ،ئەو كاتەیە
كە كەڵەشێرە فەڕەنسییەكان دەتوانن م��ژدەی شۆڕشی ئەڵامنیا لە جیهاندا
باڵوبكەنەوە!”
وتە گرنگ و درەوشاوەكانی ماركس كاریگەرییەكی گرنكی لە سەر داهاتووی
جیهان دانا ،بەاڵم لە واڵتەكەی خۆی – ئەڵامنیا – نە لە سەردەمی مانەوەی خۆیدا
و نە دواتر كرێكاران شۆڕشیان بەرپانەكرد ،كەڵەشێرەكانی فەڕەنساش دەرفەتی
ئەو بانگەوازەیان نەبوو و بە بێدەنگی مانەوە!
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پرسی جولەكەكان
مەسەلەیەكی تر ،كە دەتوانرێت بوترێت ماركس لە پێناو پاككردنەوە و رزگاركردنی
خۆیدا وزەیەكی زۆری تێدا بەكارهێنا لەوانە دۆزی جولەكەكان و جولەكە بوونی
خۆی ،لە سەرەتاكانی گەنجێتییەوە ،خۆی ناهۆشیارانە پێیەوە سەرقاڵ كردووە.
بە تایبەت لەو سەردەمەدا كە بابەتی ئاینی جولەكە بە گشتی ،بابەتێك بوو كە
نوسەرانێكی بە توانای دیكە لەوانە لۆدڤیگ فیورباخ ،برنۆ باور و ئەوانی دیكە،
بۆ رزگاری لە دەست بیرۆكە ئاینییەكان سەرنجێكی زۆریان لێداوە.
لەو دوو مانگەدا كە ماركس پۆستی سەرنوسەری رۆژنامەی راینیشە سایتۆنگی
لە ئەستۆ بوو ،نامەیەكی پڕمانای بۆ ئارنۆڵد رۆگە-ی هاوڕێی نوسی 13( ،ئازار
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“ :)1843ئەمڕۆ یەكێك لە سەركردەكانی جولەكە سەردانی كردم ،داوای لێكردم
داواكارییەك بە بۆنەی ژمارەی دانیشتوانی جولەكەكانەوە رەوانەی پەرلەمان
بكەم – ئەگەرچی من بێزارم لە ئاینی جولەكە ،بەاڵم بەنیازم داواكاریەكەی
ئەو كەسایەتییە جێبەجێ بكەم – سەرباری ئەوەش لەو بڕوایەدام كە پاساو و
بۆچوونەكانی باور سەبارەت بە پرسی جولەكە خەیاڵی و ناپراكتیكییە!”
داواكاریەكە نورسا و لەالیەن چل و شەش خانەوادەی جولەكەوە ،كە لەو
سەردەمەدا لە شاری كۆڵن دەژیان لە رێگەی نوێنەری ئەوانەوە رافایل (كە
بە هەڵكەوت نازناوی بنەماڵەكەی ماركس بوو) ئیمزا كرا و كارل ماركس ،كە
سەرنوسەری گرنگرتین رۆژنامەكانی شار بوو (سەرباری ئەوەی رقی لە جولەكەكان
بوو) رەوانەی ئەنجومەنی شاریكرد -.لەو نامەیەدا داواكرابوو ئەنجومەنی شار
ئەو یاسا و مافانەی ،كە سەبارەت بە دانیشتوانی دیكەی شارەكە دەیگرێتەبەر بۆ
جولەكەكانیشی جێبەجێ بكات!
بەاڵم هۆكاری راستەقینەی ئەو خزمەتەی كە ماركس بە جولەكەكانی كرد
سیاسی بوو .ئامانجی ئەوە بوو كە لەو رێگەیەوە كەلێنێك لە ناو پێكهاتەی ئاینی
تاكڕەهەند و یەك پارچەی شاردا بهێنێتە ئاراوە ،بردنی جولەكەكان بۆ ناو كۆمەڵی
ئەوان باشرتین كەرەستەی زیان گەیاندن بە دەزگای ئاینی كاسۆلیكی ناوچەكە بوو.
ماركس لە نامەكەی خۆیدا بۆ «رۆگە» وەهای نوسیبوو“ :هەرچی زیاتر كەلێن لە
حكومەتی ئاینیدا دروستبكرێت ،بە هەمان رادە ئەو بیروباوەڕەی كە بە بۆچوونی
ئێمە لۆژیكییە زیاتر لە ناو خەڵكدا باڵودەبێتەوە ”.سەرباری ئەوەش چونكە
ماركس دڵنیا بوو لەوەی كە داواكارییەكەی جولەكەكان لەالیەن ئەنجومەنی
شارەوە رەتدەكرێتەوە ،لە نامەكەی خۆیدا بۆ روگە ئەوەشی زیادكرد كە“ :النیكەم
ئێمە كارێكامن كردووە هەرچی زیاتر ئەم جۆرە داواكاریانە رەتبكرێتەوە نەفرەتی
جەماوەر و گروپەكان لە دەسەاڵت زیاتر دەبێت”.
بەاڵم بەوپەڕی سەرسوڕمانەوە داواكاری جولەكەكان لەالیەن پەرلەمانی هەرێمی
(رەنە)وە ،كە ژمارەیەكی زۆر لە نوێنەرەكانی لە رۆشنبیران پێكهاتبوون پەسەندكرا.
بۆ یەكەمجار لە واڵتی ئەڵامنیا ساڵی ( )1843مافی یەكسانی مەدەنی و سیاسی
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بە جولەكە درا!
ماركس لە هەستە دژە جولەكەییەكانی خۆیدا تەنها نەبوو ،لەو سەردەمەدا زۆربەی
نوسەر و بیرمەندانی ئەڵامنیا جگە لە «لینسك» دژی جولەكە بوون ،رەنگە بەو
هۆكارە بووبێت كە ئەوان زیاتر لە هەزار ساڵ لە دژی جولەكە خەباتیان كردبوو،
ئەوانیان بە رەگەزێكی گەندەڵ و ماددی دەزانی و خەباتی دژی جولەكەیان بە
ئەركی سەرشانی خۆیان دەزانی .ئەم تیۆرییە لەو سەردەمەدا گشتگیر بوو گەرچی
«فیشتە» فەیلەسوفی بەناوبانگی هاوچەرخ ،نەتەوەی یەهودی بە نەتەوەیەكی
«بێزراو» وەسفكردوە و تەنانەت گەورەترین شاعیری سەردەمی «گۆتە» دژی
پێدانی ئازادی بە جولەكە بووە – بیرمەندانی ئەو سەردەمە لەو بڕوایەدا بوون تا
كاتێك جولەكەكان لە سەر دینی موسا مبێننەوە ،مرۆڤێكی تەواو نین و تەنها لە
حاڵەتێكدا دەتوانن مرۆڤی كامڵ بن كە دەست لە ئاینەكەیان هەڵبگرن .تەنانەت
نوسەرێكی وەكو (باور) كە زۆریش دژی جولەكە نەبوو لە سەر هەمان بڕوا بوو
و لە كتێبە بەناوبانگەكەیدا بە ناوی پرسی جولەكە(ساڵی  )1843وەهای نوسیبوو:
“مەسەلە ئەوەیە ئایا جولەكەیەك دەتوانێت ماف و یاسا مرۆییەكان ،كە لە نێوان
ئەوانی تردا باوە قبوڵ بكات و هەمان ماف بۆ كەسانی دیكەش بە شیاو بزانێت؟
ئاینەكەی ئەو حوكمی ئەوەی پێدەكات خۆی لە كەسانی تر جیابكاتەوە! ئەمە
پرەنسیپی بوونی ئەوە! هەقیقەتی بوون ،ئەو لە دەرەوەی مرۆڤایەتی رادەگرێت!
ئەو جولەكە دەهێڵێتەوە!”
بە گشتی بە بۆچوونی «باور» ئاین لەمپەرێكە لە بەردەم رزگاری مرۆڤایەتیدا! تا
كاتێك كە خەڵك ئاینی بن ناتوانن ئازاد بن! ئەو بڕوایەی ئەو نەك هەر جولەكە
بەڵكو سەبارەت بە مەسیحیەكانیش هەروای بیردەكردەوە ،بەاڵم لە سەر ئەو
بڕوایە بوو كە گەیشنت بە ئازادی بۆ مەسیحیەكان ئاسانرتە ،چونكە ئاینی مەسیح
لە پێشەوەی ئاینەكانی تر بوو .مەسیحیەك دەتوانێت بە هەڵگرتنی هەنگاوێك
ئاینەكەی گشتی بكاتەوە ،لە كاتێكدا جولەكەكان بە هۆی دیلبوونیان لە قواڵیی
ئاینێكدا كە سەرەتایی و پڕە لە خۆ پەسەندی دەبێت بە تەواوەتی ئاینەكەیان
بگۆڕن بۆ ئەوەی بە گشتیەت بگەن!
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ماركس بۆچوونەكانی خۆی سەبارەت بە باوەڕ و دەربڕینەكانی باور لە وتارێكدا
كە لە ژمارەی مانگی شوباتی ساڵی 1844دا لە ساڵنامە (فرانكۆ ژرمان) چاپكرد،
روونكردەوە .لەو وتارەدا كە بە ناوی «دەربارەی پرسی جولەكە» نورسابوو ،ماركس
هاوبۆچوونی خۆی لەگەڵ هاوڕێ و مامۆستای خۆی باور دەردەبڕێت بەاڵم بە
یەك جیاوازی گرنگەوە!:
ماركس بە گشتی ئاینی بە لەمپەرێكی گەورە لە بەردەم گەیشنت بە ئازادی دەزانی
و لەو بارەیەوە جیاوازییەك لە نێوان ئاینی جولەكە و مەسیحدا دانانێت ،لەالیەكی
دیكەوە ماركس لەوبڕوایە دایە كە نابێت خەڵك لەو بارەیەوە تاوانبار بكرێن و
داوایان لێبكرێت ئاینەكەیان بگۆڕن یان بەتەواوەتی دەستی لێ هەڵبگرن ،بەڵكو لە
راستیدا پێویستە ئەو پاكسازییە لە حكومەتەكانەوە دەستپێبكات! دەست لە ئاین
هەڵگرن و نەیكەن بە گەمەی سیاسەت و باوەڕی خۆیان! نابێت هەرگیز حكومەت
ئاینێكی تایبەت دەستنیشان بكات یان بە زۆر بە سەرخەڵكیدا بسەپێنێت!”ئازادی
گشتی لە رێگای ئازادی جولەكە لە ئاینەكەی خۆی یان مەسیحی لە ئاینی عیسا
یان هەر خەڵكێك لە ئاینی خۆیان بەدەستنایەت ،بەڵكو ئازادی گشتی سەرەتا لە
رێگای رزگاری خەڵك لە دەست حكومەت بە دەست دێت!” بە بڕوای ماركس
زیانی حەقیقی ئاین لەوەدایە ،كە بە ئاسانی لەوانەیە ببێتە كەرەستەی سەپاندنی
هەژمونی نایاسایی و رێگای مامەڵەی نایاسایی هەموار بكات! “لەم رێگایەدا
جولەكەكان كە لە جەوهەردا مادیرتن لە خەڵكانی تری دنیا زیاتر لە هەموان دەبن
بە هۆكاری گەندەڵی لە كۆمەڵی مەسیحیدا!” لێرەدا دیسانەوە ماركس هەستی دژە
جولەكەی كۆمەڵی مەسیحیەكان دەخاتەڕوو ،رایدەگەیەنێت كە بە گشتی ئاینی
موسا ئاینی پارە و ماددەیە ،جولەكەكان جگە لە پارە هیچ شتێكی دیكە ناناسن و
پەرسرتاوێكی تریان نییە ،ماركس لە رێگای هەستی دژە جولەكەی خۆیەوە پێشی
«رۆگە»ی هاوڕێی دەكەوێت و هەستەكانی خۆی بە رستەی لێبڕوانە و بێ ئەمالو
ئەوال وەها رشۆڤە دەكات ،وەكو ئەوەی راستی رەها بێت! “رێگا بدەن ئاوڕێك
لە جولەكە بدەمەوە ،نەك لە جولەكەی رۆژی شەممە ،بەڵكو لە جولەكەی باوی
هەموو رۆژكان! رێگابدەن ئەم تیۆرییە لە سەر ئاین لە جولەكەدا بدەم نەك
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جولەكە لە ئایندا!
دەرەنجامی رۆحانی ئاین لە تاكی جولەكەدا چییە؟ :خواست و بەرەژەوەندی
تایبەت!
ئاینی دنیای جولەكە چییە؟ مامەڵە! پەرستگەی دنیایی ئەو چییە؟ پارە!
ماركس بەم جۆرە درێژە بە رەخنەكانی لە دژی جولەكە دەدات :لە حەقیقەتدا
بنەما و كۆڵەكەی ئاینی موسا چین؟ خواستی مادی و پێداویستی تایبەتی!
لەم حاڵەتەدا ،ئاینی جولەكە ئاینێكی یەكتاپەرستی نییە! بەڵكو ئاینی «چەند
خواوەندییە» كە بۆ هەركام لە پێداویستییە مادیەكانی تاك وەاڵمی هەیە!
ئاینێك كە بۆ هەمو جۆرە كردارێكی رۆژانە (تەنانەت بۆ توالێت رۆیشنت!»
فەرمانی خواوەندی هەیە!بەاڵم پەرەسرتاوی حەقیقی كە هەموو پێداویستیەكان
جێبەجێدەكات هەمان پارەیە( !)Mammonپارە خواوەندی گەورەی جولەكەكانە!
هەمو خواوەندەكان لە بەرامبەریدا بە حەرسەتەوە سەرشۆڕ دەكەن و لە پلەی
خواوەندییەوە دەبن بە پێدوایستی ئاسایی ژیان! خوای جولەكە تایبەمتەندی
خواوەندی خۆی لە دەستداوە الیەنێكی تاكڕەهەندی دنیایی لەخۆگرتووە! خوای
جولەكە وەكو دراوی لێهاتووە! ئەوەی كە لە ئاینی جولەكە ماوەتەوە بریتیە لە
رێزنەگرتن لە سیفاتە خواوەندیەكان! بێ مەیلییە لە هونەرە جوانەكان! ب ێ بڕواییە
بە مێژوو ،گرنگی نەدانە بە چارەنووسی مرۆڤایەتی! هەمو رێسا مرۆییەكان لە
هۆگری بەرامبەر بە پارە و مادیاتدا كورتكراوەتەوە ،ماركس بەو ئەنجامە دەگات
كە تا كاتێك كە جولەكە تەنها هۆگری مادەیە ،هەرگیز ئازاد نابێت! تا كاتێك
ئاینی ئەو ئاینی پارەیە هەرگیز ناگاتە ئازادی! كۆمەڵی جولەكە پێویستە دەست
لە یەهودیەت و مادیات هەڵبگرێت كە لە حەقیقەتدا جەوهەر و ناوەڕۆكی ئاینی
جولەكە پێكدەهێنن – ماركس وتارەكەی «دەربارەی جولەكە» بەم رستەیە كۆتایی
پێدێنێت“ :ئازادی جولەكەكەكان لە ئاینەكەیان ،ئازادی مرۆڤایەتی لە جولەكەی
لێدەكەوێتەوە!”
ئەو ناو و ناتۆرانەی كە ماركس دەیخستە پاڵ جولەكە و ئاینەكەیان ،یان لە
دەرەنجامی نەبوونی زانیاری پێویستدایە سەبارەت بە جولەكە یان ئەوەی ،كە ئەو
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بە پشتبەسنت بە زانستی نەسەملاندنی راستی دەربڕینەكانی خۆی ،لە كاتێكدا خۆی
لەو نەژادەیە وتارەكەی نوسیوە! راستیەكەی ئەوەیە كە لەسەردەمی ماركسدا
جولەكەكانی ئەوروپا نە لە سەرمایەدارەكان بوون و لە لە بازرگانان! بەڵكو ئەوان
خەڵكانێكی هەژاربوون كە زۆرجار لەالیەن تاكەكانی تری كۆمەڵگەوە كاریان
پێدەكرا و هێزی كاری ئەوانیان بەكاردەهێنا .لەوسەردەمەدا كە ماركس وتارە
بەناوبانگەكەی خۆی دەربارەی (پرسی جولەكە) باڵوكردەوە لە دەهەزار جولەكە
كە بۆ منونە لە ویالیەتی «باواریا» ژیانیان دەكرد زۆربەیان لە گوندەكاندا كرێكار
بوون یان لە شارەكاندا دوكانی بچوكیان هەبوو لە رێگای فرۆشتنی كەرەستەی
رۆژانەی ژیانی خەڵكەوە بژێوی خۆیان دابیندەكرد.
بە گوێرەی راپۆرتی سیمۆن دوبنۆ مێژووناسی سەدەی هەژدەیەم لەو رۆژانەدا
لە دوو شاری ئەڵامنیا (كە وەكو منونە هەڵبژێرداون) لە شاری «درێسدن» و
شاری «ئۆپێلن» پێنج هەزار جولەكە دەژیان ،كە بیستیان كاسبكار – هەزار و
سەد و شەست كەسیان خاوەنی هۆتیل 669 ،كەسیان فیتەر ،كرێكار و پیشەوەر،
خزمەتكار و 344كەسیان دەاڵڵ��ی ئەسپ فرۆشنت و  270كەسیان پزیشك،
مامۆستا و  152كەسیان گوندنشین –  81كەسیان كرێكاری گوندنشینان بوون،
 233كەسیشیان سواڵكەری بێ جێگا و رێگا بوون لە واڵتی روسیا كە زۆربەی
جولەكەكانی ئەوروپای تێدا نیشتەجێبوون ،جولەكەكان هیچ جۆرە ماف و
یاسایەكی مەدەنی نەیانیدەگرتەوە زۆربەیان لە گێتۆ ( )Ghettoكان كە شوێنی
زۆر نەگونجاون دەژیان و دوای كۆیلەكان بە چارەڕەشرتین خەڵك دەژمێردران.
نە لەو سەردەمەدا و نە دواتر ماركس هیچ جۆرە بەزەییەكی بەرامبەر بەو رۆژە
رەشانە دەرنەبڕی!
“خوێنەرانی بەڕێز پێویستە ئەوەتان لە بەرچاو بێت ،كە هەم سیمۆن دۆبنۆ و
هەم نوسەری ئەو كتێبەی كە زۆربەی نوسینەكانی من لەوەوە وەرگیراوە جولەكە
بوون».
دوای باڵوبوونەوەی وتاری (دەرب��ارەی پرسی جولەكە) ماركس ئیرت هیچ كات
شتێكی لەو بارەیەوە نەنوسی .وەكو ئەوەی ئەو لەالی خۆی ئەو پرسەی بە
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شێوەی كاتی چارەسەر كردبێت هێڵێكی رەشی بەسەر نەژادەكەی خۆیدا
هێنابێت .چوونەوە سەر ئەم بابەتەی ئیرت بە پێویست نەزانیوە ،سەبارەت بە
ئاینیش ئەو دواتر زۆر بە كەمی نوسیویەتی ،تەنانەت جارێك بە ئەنگڵسی وتبوو:
«ئایین بابەتێكی بێزاركەرە!»
لەالیەكی تر ،ماركس هەرگیز ئ��ەوەی كە سەبارەت بە جولەكە نوسیبوو
وەرینەگرتەوە (تەنها لە تێزێكدا كە سەبارەت بە فیورباخ باڵویكردەوە ،ماركس
بە پێویستی زانی دەربڕینە دوژمنكارانەكانی بەرامبەر بە جولەكە تا رادەیەك
كەمبكاتەوە!) ئەو هەمواركردنەوەی بۆچوونەكانی سەبارەت بە جولەكەكان
كاریگەریەكی قوڵی لە سەر باوەڕە سۆسیالیستیەكانی هەبوو ،بەهەرحاڵ ،تا
كۆتایی تەمەنی نەفرەتی لە جولەكە ،لە نامە تایبەتیەكانیدا بە دەربڕینی پڕ لە
سوكایەتی سەبارەت بە جولەكەكان هاوشێوەی «بلینی جهود»« ،جولەكەی رەش»،
«بێچووە جولەكە» و هتد درێژە پێدا و رەنگە هۆكاری نەفرەت و بێزاری ئەو
لە جولەكە بێزاریەك بووبێت ،كە ئەو بەرامبەر بە خۆی هەیبوو – هەستێك كە
ئەڵامنییەكان زێلبس هاس ( )Selbsthassی پێدەڵێن!
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پاریس
لە مانگی سیپتەمبەری ساڵی 1843دا «بڕیاری ئاڕنۆڵد رۆگە» دەربارەی هەڵبژاردنی
شوێنی باڵوبوونەوەی ساڵنامەی «فرانكۆ ژرمان» كە بڕیاربوو بە هاوكاری ماركس
چاپ بكرێت یەكال بووەوە ،شاری پاریس بۆ شوێنی جێبەجێكردنی ئەو بەرنامەیە
هەڵبژێردرا .ماركس خۆشحاڵ بوو بەرامبەر بەو هەڵبژاردنە ،چونكە لەالیەك بەنیازبوو
ئەڵامنیا بەجێبهێڵێت و لەالیەكی دیكەش ژیان لە پاریس ،كە لەو سەردەمەدا ناوەندی
كۆبوونەوەی نوسەران و رۆشنبیرانی بەناوبانگی سەردەم بوو ئەوەی دەبزواند.
لە كاتێكدا ناوی ئەو ساڵنامەیە( )Les Analesبوو ،بەاڵم بڕیاربوو بە شێوەی مانگانە
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و لە دوانزە ژمارەدا و هەر ژمارەیەك بە بەردەوامی بە دوو زمانی فەرەنسی و
ئەڵامنی باڵوبێتەوە ،بە جۆرێك كە ماركس لە نامەی سێهەمی ئۆكتۆبەری()1843دا بۆ
فیورباخی نوسی ،مەبەست لە باڵوبوونەوەی ئەم نامەیەی بە گەشەپێدانی هاوكاری
زانستی نێوان فەرەنسا و ئەڵامنیا راگەیاندبوو ،لەگەڵ ئەوەشدا داوای لێكردبوو ئەو
بە چەند نورساوەیەكەوە سەبارەت بە فەیلەسوفێكی تری ئەڵامنیا» ویلهێلم فن
شیلینگ» بە ناردنی وتارەكانی خۆی هاوكاری الپەڕەكانی ئەو باڵوكراوەیە بكات،
بەاڵم فیورباخ بە ئاماژەكردن بەوەی كە بەڵێنەكانی دیكەی ئەو كاتێكی بەتاڵ بۆ ئەو
ناهێڵێتەوە لە قبوڵكردنی ئەو داواكاریە داوای لێبوردنی كرد.
ماركس لە نامەكەی خۆیدا بۆ «رۆگە» (سێپتەمبەری  )1843بۆچوونەكانی خۆی
سەبارەت بە چۆنیەتی ئەم باڵوكراوەیە شیكردەوە ،بەمجۆرە كە بە بۆچوونی ئەو
بابەتەكانی ناو ئەو باڵوكراوەیە دەبێت كۆمەڵێك لە باوەڕی فەلسەفی گشتی ،بە بێ
بانگەشەكردن بۆ مەكتەبێكی فەلسەفی تایبەت بێت ،تێكڕای هێزی هاوبەشی ئەم
فەلسەفە جۆراوجۆرە دەبێت لە پێناو بەرگری لە مافەكانی مرۆڤدا بەكاربهێرنێت .بە
بێ ئەوەی الیەنگری لە سیستمێكی تایبەتی بكرێت و بە تایبەت نابێت الیەنگری لە
كۆمۆنیزم بكات« .چونكە ئەم سیستمە هێشتا كامڵ نییە و تەنها الیەنێكی سنووردار
لە مافەكانی مرۆڤ لە خۆدەگرێت».
كۆتاییەكانی ئۆكتۆبەری()1843ماركس لەگەڵ جێنی هاوسەریدا گوازرانەوە بۆ پاریس
و «رۆگەش» بەر لەوان گەیشتبووە پاریس.
ماركس و هاوسەرەكەی لە پاریسدا لە ماڵێك نیشتەجێبوون ،كە چەند ئەڵامنی
دیكە و «ۆگەش»ی تێدابوون .ئەو خانووە لە كۆاڵنی (ڤانۆ) ژمارە( )38لە گەڕەكی
«فبۆرگ سن ژرمان»دابوو .نوسینگەی باڵوكراوەكەش لە هەمان كۆاڵن لە ژمارەی
()22دا جێگیر كرد .لەو كاتەدا رۆگە نەخۆش كەوت و ماركس بە تەنهایی دەستی بە
باڵوكردنەوەی ساڵنامەی ( )Les Analesكرد.
یەكەمین ژمارەی گۆڤاری «ئانال» (كە بوو بە یەكەمین و دواهەمین ژمارەی) لە
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مانگی شوبات ()1844دا ،لە كاتێكدا كە ژمارەی مانگی یەكەم و دووەم لە بەرگێكدا
كە قەبارەكەی ئەوەندەی كتێبێك دەبوو ،بە ژمارەی یەك هەزار بەرگ چاپ و
باڵوكرایەوە.
ناوەڕۆكی ئەو ژمارەیە زۆر سەرنجڕاكێش و هەمەالیەنە بوو ،رەنگدانەوەی
سیامی باڵوكراوەیەكی گەنج و رۆشنبیر و شۆڕشگێڕ بوو .ئەو وتارانەی كە
ماركس سەبارەت بە «هیگڵیزم» و «جودیسزم»نوسیبووی ،نامەكانی ئەو بۆ
رۆگە ،شیعرێك كە شاعیری ناوداری سەردەم «هێرنیش هاینە» بە شێوەی تەنز
سەبارەت بە «لودویگ» پاشای باویر هۆنیبوویەوە .چەند شیعرێك لە «گیورگ
فردریش هروگ» ،چەند شێعرێك لە «باكۆنین» شاعیری شۆڕشگێڕی روسی (تەنها
نوسەری غەیری ئەڵامنی لە گۆڤارەكە) دوو وتاری گرنگ لە (ئەنگڵس) كە لە
شاری مانچستەری بەریتانیا ناردبووی :یەكێك رەخنە لە ئابوری نەتەوەیی و
ئەویرت «بارودۆخی بەریتانیا» كە روونكردنەوەیەكی سەبارەت بە نورساوەكەی
«تۆماس كارالیل» رابوردوو و داهاتووی تێدا گونجاندبوو – وتارە گرنگەكانی ئەو
باڵوكراوەیان لە خۆگرتبوو.
ئەو وتارەی «ئەنگڵس» كە سەبارەت بە ئابوری نەتەوەیی نورسا بوو ،كاریگەریەكی
گرنگی لەسەر بۆچوونەكانی ماركس دانا .لە ژێر كاریگەری ئەو وتارەدا بوو كە
بە تەواوەتی سەرنجی ماركسی بەرەو الی ئابوری راكێشا و بنەمای هاوڕێیەتی و
هاوكاری هەمیشەیی لەنێوانیاندا دروستكرد ،بەاڵم گرنگرتین رووداوەكانی رۆژ
هاتنەئارای كێشە و ناكۆكی بوو لە نێوان ماركس و «روگە»دا لە نێوان دوو كەسدا
كە بە مەبەستی هاوكاریكردن واڵتی خۆیان بەجێهێشتبوو و هاتبوونە پاریس،
رۆگە رەخنەی لە شێوازی ئیدارەكردنی باڵوكراوەكە لەالیەن ماركسەوە هەبوو كە
« »Epiqramsواتا (گاڵتەجاڕییەكان)ی ماركسی پێدەوت .هەندێك لە وتارەكانی
ناو گۆڤارەكەی بە الستیكی و هەندێكی دیكەشی بە رادەبەدەر توند لەقەڵەم
دەدا و دەیوت »:ئەگەر نەخۆش نەبوایەم بە دڵنیاییەوە هەوڵی راستكردنەوەی
زۆربەیانم دەدا» بە تایبەت لەوەی كە ماركس لە نێوان نورساوەكانی «هیگڵ»دا
تەنها ئەو بابەتەی دۆزیبووەوە و هەڵیبژاردبوو كە «كرێكاران تەنها رێگای رزگاری
150

مارکس کێ بوو؟

مرۆڤایەتین» زۆر دڵگران بوو!
سەرەتای مانگی ئازاری ساڵی (« )1844رۆگە» باڵوكردنەوەی باڵوكراوەكەی
راگرت و لەوە بەدواوە ،ئەو پاشكۆیەی كە لە نێوان ئەو دوو هاوڕێ و هاوكارەدا
لە ژێرخۆڵەمێشدا مابووەوە شێوازی ئاشكرای لەخۆگرت .دوای چەند مانگ
جیابوونەوەی ئەوان یەكالیی بووەوە.
لەو رۆژانەدا جێنی لە مانگی حەوتەمی دووگیانیدا بوو ،ماركس ،وەكو هەمیشە لە
بواری داراییەوە لە تەنگانەدا بوو بۆ وەرگرتنی هەقدەستەكەی خۆی لە «رۆگە»
پێداگری دەكرد(ماركس بەر لە جیابوونەوەی لە رۆگە داوای هاوكاری لێكردبوو)
رۆگە لە پێدانی پارە خۆیپاراست و لە بەرامبەردا ژمارەیەك رۆژنامەی ئانالی كە
چاپ كرابوو بە ماركسیدا ،بۆ ئەوەی لە پارەی فرۆشتنەكەی سودمەند بێت.
هاوڕێیانی شاری كۆڵن هەوڵی هاوكاریكردنی ماركسیاندا و یەكێك لە الیەنگرانی
ئەو «گیورگ یۆنگ» كە خۆی كەسێكی دەوڵەمەند بوو بڕی یەك هەزار تالری
لە نێوان هاوڕێیانیدا بۆ ماركس كۆكردەوە ،لەگەڵ نامەیەكدا كە بەرواری ()14
ی ئ��ازاری()1844ی پێوەیە لە رێگای یەكێك :لە خاوەن پشكەكانی باڵوكراوەی
ئانالەوە رەوانەی ماركس كرا.
لەم نامەیەدا نورسابوو« ،ئەمە دیارییەكە كە ئێمە بە دڵێكی شادەوە بە هۆی
ئەو فیداكاری و هەواڵنەی كە تۆ لە پێناوی خزمەت بە گشتدا ئەنجامی دەدەیت
پێشكەشتی دەكەین ».هەر ئەم بەڕێز «یونگە» دوبارە لە بەرواری سی و یەكی
حوزەیراندا بڕی هەشت سەد فرانكی فەرەنسایی لە بەرامبەر سەد رۆژنامەی
ئانالدا ،كە بە قاچاخ بردبوویە ناو ئەڵامنیاوە بۆ ماركس ناردبوو ئەو بڕە پارەیەش
بە شێوەی كاتی دۆخی نالەباری ماركسی لە بواری داراییەوە چاكرت كرد ،دەرفەتی
ئەوەی بە ماركسدا بۆ ئەوەی بە شێوەی جدی ماوەیەك خەریكی خوێندنەوە
بێت .ماركس هەرگیز لە «روگە» خۆش نەبوو تا كۆتایی تەمەنی لە نوورساوە
تایبەتی و گشتیەكانیدا بە دەربڕینی توندەوە ئاماژەی بە ناوی ئەو دەدا.

مارکس کێ بوو؟ 151

چاوپێكەوتنەكان و دامەزراندنی
پەیوەندی
سەرباری سەركەوتوونەبوون لە دامەزراندنی باڵوكراوەی «فرانكۆ ژرمان» ماوەی
مانەوە لە پاریس لە مانگی ئۆكتۆبەری ( )1842تا مانگی شوباتی ( )1845بە
خۆشرتین و بەچێژترین قۆناغەكانی ژیانی ماركس دەژمێردرێت ،لەو ماوەیەدا ئەو
بە ئاسودەیی و بە جدی توانی سەرقاڵی خوێندنەوە و نوسین بێت ،جگە لەوەش
هەر لەو سەردەمەدا بوو كە چارەنووسی ئەو و (جیهان) گۆڕدرا و لێرەدا بوو كە
ماركس بوو بە كۆمۆنیست!
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ژینگەی پڕ لە شەوق و زەوقی پاریس كاریگەریەكی قوڵی لە سەر كارل ماركسی
گەنج بەجێهێشت .ئەو كە خۆی لە گەوهەردا سەرێكی پڕ لە سەودای هەبوو!
لە شاری پاریسدا هەوڵی دیدار و چاوپێكەوتنی زۆرێك لە نوسەرانی گەورەیدا.
لەو سەردەمەدا پاریس بەراستی شوێنی كۆبوونەوەی نوخبە رۆشنبیر و نوسەران
هونەرمەندان بە تایبەت(نیگاركێشان)ی جیهان بوو ،باشرتین تواناو لێوەشاوەییە
ئەدەبیەكان لە شوێنێكدا كۆببوونەوە و رووناك كەرەوەی مەجلیسەكانی ئەوان
بریتی بوون لە« :بالزاك» كە ماركس بە بەردەوامی نورساوەكانی دەخوێندەوە و
(دواتر لە كتێبە بەناوبانگەكەی خۆیدا»داس كاپیتال» ناوی لێهێناوە) و «ڤیكتۆر
هۆگۆ»كە ماركس بە درەوشاوەترین ئەستێرەی ئاسامنی ئەدەبیاتی دەزانی،
خامنێك كە نورساوەكانی خۆی بە ناوی خوازراوی «ژرژ ساندەوە» دەنوسی و
ماركس لە نورساوەیەكی خۆیدا «بەناوی «هەژاری فەلسەفە» بەرگری لێكردووە
لە بەرامبەر «پراودهۆن»دا و چەندین كەسایەتی دیكەی لەو چەشنە ،پێدەچێت
ماركس هەندێكی تر لە گەورەكانی گۆڕەپانی هونەر لە هۆڵی بەناوبانگی كۆنتس
داگردا ئێواران لە ماڵەكەی ئەو میوانیان رێكدەخست و چاوپێكەوتنیان دەبوو،
لە نێوان ئەو كەسایەتیانەشدا پێویستە ناوی ئەو چەند كەسە بهێرنێت« :فردریك
شۆپن»« ،جی ئۆكۆ مایبیر» (كە هیچیان فەرەنسی نەبوون) و هەروەها نیگاركێشی
سەردەمی هاوچەرخ «هێرنیش هاینە» و شاعیرێكی دیكەش بەناوی «ئافرێد دی
مۆ» و چەند كەسێكی تر( ،رەنگە ماركس پێشرت چاوی بە «هاینە» كەوتبێت بە
هۆی ئەوەی ئامۆزای دایكی بوو) «هاینە» كە لە دایكەوە خزمی ماركس بوو
ماوەیەك دوای كۆچكردنی ماركس بەرەو پاریس (لە مانگی سێپتەمبەری )1843
لە رێگای «موزس هس» یان لە رێگای «رۆگە»وە بینی و لەو كاتە بەدواوە لە
نێوان ئەو شاعیرە بەناوبانگە و ماركسدا ،كە بیست و یەك ساڵ لەو بچووكرت
بوو هاوڕێیەتیەكی زۆر گەرموگوڕ دروست بوو .لە راستیدا هاوشێوەیی زۆر
لە نێوان كەسایەتی ئەو دوو پیاوەدا هەیە :هەردووكیان لەو ئەڵامنیانە بوون
كە نەیاندەتوانی ژینگەی تاسێنەری ئەو سەردەمەی واڵتەكەیان قبوڵ بكەن ،لە
ئەنجامدا ئەوێیان بەجێهێشتو بەرەو ژینگەیەكی ئازادتر كۆچیان كرد ،تا كۆتایی
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تەمەنیان لە تاراوگەیەكدا ژیان كە خۆیان هەڵیان بژاردبوو( .هاوشێوەیەكی تر كە
لە نێوان ئەو دووانەدا بوو ئەوە بوو ،كە هەردووكیان جولەكە بوون و ئاینی خۆیان
بۆ مەسیحی گۆڕیبوو) هاینە كە لە ساڵی ( )1832بەرەو فەرەنسا كۆچیكردبوو تا
كۆتایی تەمەنی لەوێدا مایەوە ،بەاڵم ماركس ساڵی ( )1949بەرەو لەندەن رۆیشت
و درێژەی تەمەنی لەوێ بەسەر برد .ئەو دوو كەسایەتییە گەورەیە الیەنگری
مەكتەبی هیگڵ بوون .هاینە لە گەنجیدا لە پۆلەكانی وانەوتنەوەی هیگڵدا لە
زانكۆی بەرلین خوێندبووی ،وەكو ماركس لەو جولەكانە بوو كە ببوو بە مەسیحی.
ئەو جۆرە كەسانە لە بواری كۆمەاڵیەتیەوە لە ئەڵامنیا سەر بە چینێكی تایبەتی
بوون ،چونكە ئەمانە نە جولەكە بوون و نە عیسایی هیچ كام لەم دوو قەومە
ئەوانی قبوڵ نەبوو!
هاینە بە بەردەوامی سەردانی ماركسیەكانی دەكرد ،ئەو كەمرت لە ژێر كاریگەری
كارلدا بوو ،بەڵكوو زیاتر جوانی و زیرەكی جێنی سەرەنجی راكێشابوو و لەو
كاتانەدا كە هاینە ماندو لە ژیان بێزار دەبوو ئەو دڵگەرمی دەدایەوە و ورەی
پێدەبەخشی .لە بەرامبەردا هاینە شیعرە نوێیەكانی خۆی دەبردە ماڵی ئەوان و
بۆیانی دەخوێندەوە ،شیكردنەوەی بۆ دەكردن رۆژێك كە هاینە سەردانی ماڵی
ماركسی كرد و بینی ،كە ئەوان زۆر شپرزە و ئاڵۆز بوون و كۆرپەكەی ئەوان(جێنییە
بچكۆل) ی بینی كە توشی تەشەنوج بووە ،باوك و دایكی نەیاندەزانی چی بكەن؟
هاینە داوای كرد كچەكە بشۆرن و ئەو كارەش زۆر بەسود بوو .لەوە بەدواوە
ماركس بە بەردەوامی دەیوت كچەكەی گیانی قەرزداری هاینەیە! بەاڵم ئەم
شاعیرە گەورەیە دواتر بە شێنەیی هەڵسوكەوتی لەگەڵ كۆچەرە ئەڵامنیەكاندا ،كە
لە فەرەنسا دەژیان بە هۆكاری دەمارگرژ بوونیانەوە كەمكردەوە و لە نێوان ئەو
كەسانەشدا ،كە ئەو چاوپێكەوتنەكانی لەگەڵیان كەمكردەوە خانەوادەی ماركس
بوو (بەو جۆرەی كە پێشرت باسكرا هاینە خزمی هاوسەرەكەی ماركس بوو) هاینە
لە یادداشتەكانی خۆیدا نوسیویەتی »:ئەو كەسانە دەمخەنەوە یادی پاشای بابولی
كۆن»بنوكد نزار» بەوجۆرەی كە لە كتێبی دانیل لە ئینجیلدا هاتووە .دوای ئەوەی
رووبەرووی توڕەیی خواوەندە بووەوە ناچاربوو ،وەكو ئاژەڵ گژ و گیا بخوات!
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(من لە خواوەندی گەورە دەپاڕێمەوە وانەی ئەخالق پێشكەشی كەسانی وەكو
ماركس و روگە بكات ،كە خواوەندی خۆیان فەرامۆشكردوە و خۆیان لە جێگەی
ئەو داناوە) لەالیەكی دیكە ماركس زۆر بەداخەوە بوو لەوەی ،كە ئەو پیاوە
گەورەیە لە رۆژانی كۆتایی تەمەنیدا بڕوای بە ئاین هێناوە و رووی لە خواوەند
كردووە! سەرباری ئەوەش بە بەردەوامی وەكو شاعیرێكی گەورە ستایشی دەكرد.
ماركس كە خۆی نیمچە شاعیرێك بوو تا كۆتایی تەمەنی وازی لە خوێندنەوەی
شیعر بە زمانە جۆراوجۆرەكان نەهێنا ،بە تایبەت شیعرەكانی «هاینە» كە زۆرتر
الیەنی تەنزیان هەبوو ،زۆر بە الیەوە جێی پەسەند بوون و خۆشی دەویسنت.
سەرباری ئەوەی كە پەیوەندی نێوانیان تا رادەیەك بڕابوو! هاینە تەنها ئاشنایەكە
كە ماركس دوای مردنی ئیرت رەخنەی لێنەگرت(هەڵبەت كەسایەتیەكی دیكەش
كە لە مێژوودا هەر ئەم پلەیەی هەیە ئەنگڵسە) بەڵكو بە پێچەوانە ماركس ناوی
ئەوی بە باشیهێنا .دوو كەسی تر لە رادیكاڵە بەناوبانگەكانی سەدەی نۆزدەهەم
كە ماركس سەرەتا لە پاریس پەیوەندی پێیانەوە كرد ،دواتر لێیان جیابووەوە
دەستی كرد بە هێرش كردنە سەریان ،یەكێك «میخایل باكۆنین»  ،ئەوی دیكەش»
ژۆزێف پرۆدهن» بوو .پەیوەندی ماركس لەگەڵ «باكۆنین» كە لە نەجیب
زادەكانی روسیا و پیاوێكی زۆر بوێر و كەڵەگەت بوو ،بۆ بەدەستهێنانی مافەكانی
ه��ەژاران خەباتی دەكرد سەرەتا لە ئاستێكی هێمندا دەستیپێكرد .ماركس و
باكۆنین لە كاتێكدا ستایشی یەكرتیان دەكرد ،ترسیان بەرامبەر بە یەكرت هەبوو!
باكۆنین كە لە شۆڕشگێڕانی بەناوبانگی روسیا بوو دواتر دەستگیر كرا و رەوانەی
زیندان كرا(بەاڵم دواتر توانی لە رێگەیەكی زۆر گونجاوەوە لە زیندان هەڵبێت)
لەالیەكەوە وزە ،توانا ،رۆشنبیری و هۆشیاری ماركسی قبوڵ بوو ستایشی دەكرد،
بەاڵم لەالیەكی دیكەوە لە بواری كۆمەاڵیەتییەوە هەڵسوكەوتەكانی ماركسی زۆر
بە نەشیاو لەقەڵەم دەدا ،بەاڵم لەالی خۆشییەوە ماركس بیروباوەڕی باكۆنینی بە
پرشوباڵو ،شێواو ،بێئامانج لەقەڵەم دەدا و ئەوی بە زادەی نەتەوە و نیشتامنێك
دەزانی ،كە هێشتا قۆناغی جەهالەت و بەربەریەتی تێدەپەڕاند و لە نورساوە
زبرەكانی دواتریدا ئەوی بە «قەزاق باشی»(گەلێكی تەتاری روسی) وەسفدەكرد،
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هەر ئەو رەفتارە دوژمنكارانەیەی ئەو دوو كەسایەتیە رادیكاڵە شۆڕشگێڕە ،بووە
هۆی شكستهێنانی یەكەم كۆنگرەی نێونەتەوەیی لە ساڵی ()1972دا.
بەاڵم سەبارەت بە «پرۆدهۆن» ماركس هەرگیز وەها هەستێكی توندی لە
ناخی خۆیدا هەست پێنەكرد ،كاتێك كە یەكەمین كتێبی «پرۆدهۆن» لە ژێرناوی
«خاوەندارێتی چییە»؟ لە ساڵی()1840دا لە پاریس باڵوكرایەوە ،ماركس بە
گەورەترین نورساوی سەردەمی لەقەڵەمدا ،بەاڵم ئیرت هیچ كات دوای ئەوە گرنگی
بە نورساوەكانی دیكەی نەدا ،لە ساڵی ()1844دا بۆ یەكەم جار ماركس و پرۆدهۆن
یەكرتیان بینی و داوی ئەوە بە «وتەی ماركس» چەندین كاتژمێری دوورودرێژ
پێكەوە گفتوگۆیانكرد «گفتوگۆیەك كە هەندێك جار تاكو بەیانی درێژەی دەكێشا،
لە هەموو الیەنێكەوە مەسەلە كۆمەاڵیەتی و فەلسەفیەكامنان تاوتوێ دەكرد» لە
شوێنێكی دیكە ماركس دەنوسێت « :من بە قورسی ،چونكە ئەو زمانی ئەڵامنی
نەدەزانی لەگەڵ بۆچوونەكانی هیگڵ ئاشنام كرد و وانەی هیگڵیزمم پێوتەوە»
بە گشتی پرۆدهۆن پیاوێك بوو خۆپەروەردە و بە وتەی ماركس هیچ جۆرە
ئاشناییەكی بە تیۆریەكانی گرفتی ئابوری نەبووە.
بەاڵم لە راستیدا ئەوەی كە كاریگەری لەسەر گەشەی فیكری ماركس و چەسپاندنی
بیروباوەڕ و فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی ئەو هەبوو هاوڕێیەتی و هاتوچۆكردن
و مشتومڕ لەگەڵ رۆشنبیرانی شۆڕشگێڕ نەبوو ،بەڵكو گفتوگۆكانی ئەو لەگەڵ
كرێكاران بوو ،چونكە لەو سەردەمەدا نەك هەر پاریس ناوەندی كۆبوونەوەی
باشرتین بیرمەندان و هونەرمەندانی ئەو سەردەمە بوو ،بەڵكو مەڵبەندی
كۆبوونەوەی تێكڕای شۆڕشگێڕان و رادیكاڵەكانی ئەوروپا بوو ،لە هەموو شوێنێكی
فەرەنسا و بەتایبەت لە پاریس رەنگ و بۆنی شۆڕشی مەزنی ساڵی ( )1789كە
تەنها چەند ساڵێكی كورتی بەسەردا تێپەریبوو ،هێشتا لە گۆشە و كەناردا هەستی
پێدەكرا .ئێستا كە چینی مامناوەندی فەرەنسا تێكڕای كاروبارەكانیان بەدەستەوە
گرتبوو دیسان واڵت لە ژێر ناوی «لوویی فیلیپ –دا» میری ببوەوە ،دەنگی
«كرێكار كە لە راستیدا شۆڕشەكەی ئەنجامدابوو» ئێستا خۆی بە فریوخواردوو و
پەراوێزخراو – پشكی خۆی لە دەستداو دەبینی ،لە هەموو الیەكەوە بەرزببووە و
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نیشانەی گرژی و ناڕەزایی رادیكاڵەكان و ناكۆكی چینایەتی (هاوشێوەی ساڵەكانی
شۆڕشی مەزن) دووبارە بە تەواوەتی هەستپێكراو بوو .لە وەها حاڵەتێكدا ئیرت
پێویستی بەوە نەدەكرد ماركس خەباتی چینایەتی بونیاد بنێت ،بەڵكو تێكڕای
زەمینەكانی خەبات پێشرت فەراهەم ببوو ،لە بەردەمی ئەو لە دەوروبەریدا
ئامادەبوون .لەو سەردەمەدا پاریس باشرتین شوێنێك بوو ،كە ماركس دەیتوانی
خوێندنەوە بۆ چینی كرێكار بكات ،ئیرت پێویستی بەوە نەبوو سەبارەت بە تیۆری
پڕۆلیتاریا لەگەڵ كەسانێكی وەكو پرۆدهندا مشتومڕ بكات! باشرتین رێگا بۆ
خوێندنەوەی چینی كرێكار بۆ ماركس نزیكبوونەوە لە چینی كرێكاری رۆشنبیری
ئەڵامنی تاراوگە نشین بوو ،كە لەو سەردەمەدا لە دەوری «مۆزس هێس» هاوڕێی
كۆنی ماركسدا كۆببوونەوە! مۆزس هێس كە لە هاوڕێیانی سەردەمی شاری كۆڵن
و لە ستایشكارانی ماركس بوو ،لە پاریس نیشتەجێ ببوو بە جۆرێك كە ئەو
لە یەكێك لە نامەكانیدا بۆ «فیورباخ» نوسی ،لە هەوڵی ئەوەدایە «شێوازێكی
یەكالكەرەوە بە فەلسەفەی كۆمۆنیزم بدات» فەلسەفەی كۆمۆنیزمی هێس
فەلسەفەیەكی دیموكراتیك بوو جیاوازیەكی زۆری لەگەڵ ئەو جۆرە كۆمۆنیزمە
هەبوو كە دواتر بە ناوی كۆمۆنیزمی ماركس لە ئاستی جیهاندا ناوبانگی پەیداكرد.
دواتر وەكو هەمیشە لە نێوان ماركس و هێسدا جیابوونەوە هاتە ئاراوە ،بەاڵم
لە ئێستادا بە شێوەی كاتی و هاوڕێیانە هاوكاری یەكرتیان دەكرد ،لە راستیدا
بیرۆكەی هێس لە سەر تیۆریەكانی دواتری ماركس كاریگەری زۆریان هەبوو.
لەو سەردەمەدا زیاتر لە دە هەزار ئەڵامنی كۆچبەر لە پاریس دەژی��ان ،كە
زۆربەیان سەر بە چینی كرێكاری رۆشنبیر بوون و سەرقاڵی كاری پینەچیەتی
پێاڵو بوون بە جۆرێك هەر كات قسە لە سەر ئەو ئەڵامنیانە» پینەچییەكان»
دەكرا لە زەینی فەڕەنسیەكاندا «پینەچییەكان» جێی گرتبوو و ناوی «ئەڵامنیەكان»
و «پینەچی» وەكو دوو وشەی هاو واتای لێهاتبوو .زۆربەی ئەو ئەڵامنیانە لە
گەڕەكی «سێن ژێرمان» دەژیان زۆر جار لە نێوان ئەوان و پینەچیانی فەرەنسیدا
ملمالنێی سەرشەقام دەهاتە ئ��اراوە ،چونكە ئەڵامنییەكان ئامادە بوون بە
موچەیەكی كەمرتەوە كار بكەن ،بەو هۆیەشەوە ركابەری و ملمالنێیەكی زۆر
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لە نێوان كرێكارانی ئەڵامنی و فەرەنسیدا» لە كاتێكدا هەر دوو الیەن بۆچوونی
كۆمۆنیستیان هەبوو» هاتبووە ئ��اراوە .بۆ ماركس ركابەری ئەو دوو الیەنە
منونەیەكی زیندو و كالسیكی خەباتی چینایەتی بوو! (هەڵبەت هۆكاری ئەوەی
كە زۆربەی كۆچەرە ئەڵامنیەكان لەو گەڕەكە دەژیان پەیوەندی بە ناوەكەیەوە
نەبوو) ماركس لە رێگای پزیشكێكی كۆچەری ئەڵامنییەوە بە ناوی (د .هێرمان
ئێویربێك) كە ئەندامی دەستەی كرێكارانی كۆمۆنیست بوو سەرۆكایەتی بەرەی
سەرتاسەری ئەو بزوتنەوەشی لە ئەستۆ بوو ،لەگەڵ كرێكارانی ئەڵامنی شاری
پاریس ئاشنا بوو ،رێكخراوی ئەو حزبە نهێنییە دەستەی عەدالەتخوازان بوو،
كە لە هەنگاو و باوەڕەكانی دواتری ماركسدا كاریگەریەكی لە رادەب��ەدەری
بەجێهێشت و ئەوی كردە كۆمۆنیستێكی خەباتكاری راستەقینە! ئەو حزبە لە
ژێر ناوی «یەكسانیخوازان» لە ساڵی ()1836دا بە سەركردایەتی بەرگدرویەكی
ئەڵامنی بە ناوی «وایت لینگ» دامەزرا و تێكڕای ئەندامانی ئەو پارتە كرێكاران
و پیشەگەرانی ئەڵامنی بوون ،كە وەكو كۆچەر لە پاریس دەژیان .سەركردەی
ئەو پارتە كەسێكی خۆویست و لوتبەرز بوو ،كە بۆچوونێكی ناپراتیكی و خەیاڵی
هەبوو ،كە زۆربەیان لە سەر بنەمای ئایین و خەڵك ویستی بونیاترنابوون بە
جۆرێك ،كە كردەیی نەبوونیان بە تەواوەتی دیار و بەرچاو بوو ،ماركس بە زوویی
كۆتایی بە بیرۆكە خەیااڵوییەكانی «وایت لینگ» هێنا!
(ویلهێلم وایت كینگ) دوو كتێبی بە چاپ گەیاند ،یەكێك «مرۆڤ بەو جۆرەی كە
هەیە و ئەو جۆرەی كە پێویستە مبێنێتەوە» و ئەوی دیكەش «یاساكانی رسوشت
و یاسای مرۆڤدۆستی بنەمای یاسای كۆمەڵ دەبێت» ئەو دوو كتێبە ساڵی
( )1838لە پاریس چاپكران) ماركس لە كۆبوونەوەی كۆمۆنیستە ئەڵامنیەكانی
نیشتەجێی پاریس و كۆمۆنیستەكانی فەرەنساش بەشداریدەكرد ،پۆلیسی نهێنی
كە لەو سەردەمەدا بە وردی چاودێری چاالكی پارتە چەپەكانی دەكرد ئاشكرای
كرد ،كە ماركسیان لە كۆبوونەوەكانی هاوینی ساڵی ()1844ی كۆمۆنیستەكانی
فەرەنسادا ،كە لەكۆاڵنی ڤێنسندا ئەنجام دەدرا دەیان جار بینیوە! بەاڵم سەرباری
ئەوەی ماركس بەشداری ئەو كۆبوونەوانەی دەكرد نەبوو بە ئەندامی هیچ
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كام لەو دوو پارتە كۆمۆنیستە! ماركس رێزێكی زۆری لە كرێكارانی پاریس
دەگرت بە هۆی وزە ،توانا ،ژیری و ئەندێشەیانەوە بە جۆرێك ،كە لە یەكێك
لە نامەكانیدا دەنووسێت »:لە كۆبوونەوەكانی پارتی كۆمۆنیستی فەرەنسادا
برایەتی تەنها وشەیەكی بێناوەڕۆك نییە ،راستییە ،رەسەنایەتی لە سیامی كارایاندا
دەدرەوشێتەوە» پاریس بۆ هەمیشە لە بیری سیاسی و شۆڕشگێڕانەی ماركسدا
بوو بە سەنتەری هەڵسەنگاندن و لێكۆڵینەوە و هەر رووداوێك لەوێ دەهاتە
ئاراوە دەستبەجێ سەرنجی ماركسی رادەكێشا هەر جار عەشق و خۆشەویستیەك،
كە ئەو بۆ كرێكارانی فەرەنسی لە ناخی خۆیدا هەستی پێدەكرد سەرلەنوێ ئەوی
تووشی زەوق دەكرد! ماركس بەرهەمەكانی خوارەوەی كە پەیوەندی بە بابەتی
ئابورییەوە نییە ،تەنها منونەیەكە لە عەشق و هۆگری ئەو بەرامبەر بە فەرەنسا،
خەڵك و بە تایبەت كرێكارانی ئەو واڵتەیە لە خۆی بەجێهێشتووە:
 -1خەباتی چینایەتی لە فەرەنسا ()1850
 -2هەژدەیەمی كودەتای لوییس ناپلیۆن ()1852
 -3شەڕی ناوخۆیی فەرەنسا ()1871
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ئەنگڵس
فردریك ئەنگڵس كە لە ساڵی ()1844دا گەنجێكی  24سااڵن بوو هۆكاری
سەرەكی بوون بە كۆمۆنیستی ماركس بوو! ئەنگڵس بوو بە هۆی ئەوەی كە
ماركس بە خوێندنەوەی وردی ئابوری و ئایدیای كۆمۆنیستیەوە خەریك بێت!
لەوە بەدواوە تەنها ئامانجی ژیانی ماركس بوو بە خوێندنەوەی ئابوری و تەواوی
بۆچوون و تیۆرییە كۆمۆنیستیەكانی خۆی لە سەر بنەمای ئابوری داڕشت .بەو
جۆرەی كە پێشرت ئاماژەی پێدرا ماركس بە تەواوەتی كەوتە ژێر كاریگەری دوو
وتار كە ئەنگڵس لە بەریتانیاوە بە مەبەستی باڵوبوونەوە لە باڵوكراوەی «فرانكۆ
ژێرمان» كە لەو كاتەدا ئیرت چاپكردنی راگیرابوو» ناردبوو بە تایبەت وتارێك لە ژێر
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ناوی «گەاڵڵەی رەخنەگرتن لە سیاسەتی ئابوری» نوسیبوو .ئەنگڵس لەو وتارەدا
شیكردنەوەیەكی تێر و تەسەلی سەبارەت بە هەڵوێستی نوێی سەرمایەداری
پێشكەوتنە نوێیەكان كە لە رێگای بوونی بازرگانی و سیستمی كارخانەداری
پێكهاتووە كردبوو .نوسیبووی كە بەریتانیا دەستی بە بەكارهێنانی ئەو جۆرە
رێگا نوێیە كردووە ،رێگایەك كە نەك هەر بۆ بەریتانیا ،بەڵكو بۆ تێكڕای جیهانی
پێشكەوتوو گرنگیەكی لە رادەبەدەر و پێشبینی نەكراوی لە داهاتوودا دەبێت.
لەم وتارەدا ئەنگڵس بابەتی گرنگی بازرگانی ،ركابەری لە بازرگانی ،بەهای دارایی،
كرێی شوێن ،سەرمایە ،هەقدەستی كرێكار و هەموو ئەو هۆكارانەی ،كە دەبنە
هۆی زیادبوونی سەرمایە بە وردی دیاری كردبوو ،واتا ئەو بابەتانەی كە ئەو بە
وردی خوێندبوویەوە و ئێستا لەگەڵ هەموو وردەكاریەكانی ئاشنا بوو ماركس
تەنها ناوێكی لەوان بیستبوو!
نورساوەكەی ئەنگڵس كاریگەریەكی قوڵی لە سەر ماركس دانا ،بەاڵم بڕیاری
ماركس بۆ بوون بە كۆمۆنیست ،كە ماوەیەكی دووردرێژ بوو بیری لێدەكردەوە
كاتێك یەكالیی بووەوە ،كە لە رێگای گەشتێكیدا لە بەریتانیاوە بەرەو شاری بارمن
لە ئەڵامنیا (شاری بارمن لە شاری برێمن جیاوازە) هات بۆ چاوپێكەوتنی ئەو لە
پاریس ،ئەو دوو پیاوە پێشرت پێكەوە بە شێوەی سەرپێی كاتێك ،كە ماركس لە شاری
كۆڵن سەرقاڵی دەركردنی رۆژنامەی «رای نیشە سایتۆنگ» بوو یەكرتیان بینیبوو
ئەم جارە ئەم دوو گەنجە ئەڵامنییە پڕ زەوق و وزەیە ماوەی  10رۆژ لە ()28ی
مانگی ئاب تا شەشی ئەیلولی ساڵی ( )1844شەو رۆژ پێكەوە بوون ،تەواوی كاتی
خۆیان بە گۆڕینەوەی بیروباوەڕ و باسكردن لە سەر مەسەلەی فەلسەفە و ئابوری
بە تایبەت ئەو پرسیارانەی ،كە سەبارەت بە رادیكاڵیزم لە ئەڵامنیا و لە واڵتانی
دیكەی ئەوروپا تێپەڕاند .بە جۆرێك كە ئەنگڵس دواتر وتی »:لە تێكڕای مەسەلە
تیۆریەكاندا رێكەوتنی تەواو لە نێوامناندا هاتە ئاراوە» و بڕیاریاندا لەوە بەدواوە
«بۆ هەمیشە» پێكەوە هاوبەش و یارمەتیدەری یەكرت بن و تەواوی وزە و توانای
خۆیان «بۆ گۆڕینی دۆخی نالەباری كۆمەڵ» بخەنەگەڕ .هەڵبەت مەبەستی ئەوان
هێرشكردنە سەر دۆخی زاڵ لە تێكڕای مەسەلەكان و بوارەكانی سیاسەت ،ئابوری،
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ئاین و هونەردا بوو ،چەكی ئەوان بەكارهێنانی تیۆری مادی بوو ،كە دواتر بە ناوی
ماركسیزم لە جیهاندا ناوبانگی دەركرد.
یەكەمین نورساوەیەك كە لە ئەنجامی هاوكاری هاوبەشی ماركس و ئەنگڵس لە
جیهانی سیاسەت و ئابوریدا دەركەوت كتێبێك بوو بە ناوی « رەخنە لە رەخنەكانی
رەخنەگران» ،بەاڵم دواتر ،لە كاتی چاپكردندا ناوی «رەچەڵەكی پیرۆز»یان لێنا،
ئەنگڵس چوار بەشی سەرەتای ئەو كتێبەی لەو سەردەمەدا نوسی ،كە لە پاریسدا
بوو وە چوار بەشەكەی دیكەشی دواتر كارل ماركس نوسی .ئەو كتێبە لە مانگی
فێرباوەری ساڵی ( )1848لە چاپخانە هێرنایە دەروە و باڵوكرایەوە .ناوەڕۆكی كتێبی
«رەچەڵەكی پیرۆز» كە ناوەكەی تری »:لە دژی برۆنۆ باور و هاوكارەكانی» بوو،
لە پلەی یەكەمدا هێرشێك بوو لە دژی گەنجانی هیگڵی ،كە لە دەوری باور
كۆببووەنەوە لە شاری بەرلیندا و لە مانگنامەی «ئەدەبیاتی گشتی»دا بانگەشەی
ئەوەیان كردبوو ،كە ئەوان تیۆریەكانی رەخنەیان بە شێوەی زانستێكی سەرتر
لە «ئەزمونە مرۆییەكان» دەرهێناوە .هەڵبەتە بڕیاری ماركس ئەوە بوو ،كە
كتێبی «رەگەزی پیرۆز» كە لە چوارچێوەی تەنزدا نوسیبووی لە پاریسدا بە چاپ
بگەیەنێت ،بەاڵم بۆ ئەو مەبەستە چاپگەرێك لەوێ دەست نەكەوت ،لە ئەنجامدا
بە ناچاری نورساوەكانی رەوانەی سەنتەری باڵوكردنەوەی ئەدەبی «لوون تاڵ»
لە شاری فرانكفۆرت كرد ،ئەو سەنتەرەش كتێبی «رەچەڵەكی پیرۆزی» لە مانگی
فێرباوەری ساڵی ()1845دا بە چاپ گەیاند ،لە بەرامبەردا بڕی یەك هەزار فرانك
هەقدەستی بە كارل ماركسدا(ئەوەش یەكەم جار بوو بە درێژایی تەمەنی بە
بەرامبەر نوسینەكانیدا پارە وەربگرێت!) رابردووی ماركس و ئەنگڵس تا رادەیەك
هاوشێوە بوو ،هەر دوو بە رەگەز ئەڵامنی ،سەر بە چینی مامناوەند ،كوڕی
باوكانێكی دەوڵەمەند و بۆرژوا بوون ،لە خانەوادەیەكدا گەورە بوون كە خوێندن
و دیسیپلین لە پێدوایستیەكانی پەروەردە و ژیانیان بوو ،باوكی ماركس پارێزەر
و موحافزكار بوو ،باوكی ئەنگڵسیش پیاوێكی میزاجی و خاوەنی كارگەیەك بوو
لە شارێكی بچووك(شاری بارمن كە نابێت لە شاری برمێن بە هەڵە وەربگیرێت)
جێگای سەر سووڕمان ئەوەیە ،كە لە هیچ كام لەو دوو خانەوادیەدا هیچ جۆرە
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و پێشینە یان ژینگەیەكی شۆڕشگڕ بوونی نەبووە ،كاردانەوەی ئەو دوو گەنجە
بەرامبەر بە خانەوادەیان جۆراوجۆر بوو ،ماركس باوكی زۆر خۆشدەویست،
كە گرنگییەكی ئەو تۆی بە ئاین نەدەدا و دایكی زۆر خۆش نەدەویست ،بە
پێچەوانەوە ئەنگڵس بێزار بوو لە باوكی كە پرۆتستانێكی زۆر توندڕەو بوو بە
( )Schweine Hundی ناودەبرد لە بەرامبەریشدا رێزێكی زۆری لە دایكی
دەگرت و زۆری خۆشدەویست.
فردریش ئەنگڵس لە ( )28نۆڤەمبەری ساڵی ( )1820لە شاری بچووك و پیشەسازی
بارمن لەدایكبوو( )Barmenكە بەشێكە لە شاری ئێبێر فیڵد( )Eber Fieldلە
ناوچەی رۆدن رێن ،لەدایكبووە.پێنج براو خوشكی هەبوو ئەو یەكەمین منداڵی
دایك و باوكی فردریش و ئەلیزابێت بوو ،كە وەكو دانیشتوانی دیكەی شاری بارمن
هەردووكیان ئاینی پرۆتستانیان هەبوو.
فردریشی گەنج (كە ناوی باوەكیشی فردریش بوو) دوای تەواوكردنی قۆناغی
سەرەتایی و ناوەندی لە تەمەنی  14ساڵیدا چووە بەشی ئامادەیی ،بەاڵم دوای
سێ ساڵ ،واتا بەر لە وەرگرتنی دبلۆم ،قوتابخانەی بەجێهێشت و بە بڕیاری
باوكی كە پیاوێكی زۆر سەختگیر بوو ،وەكو فێركار سەرەتا لە یەكێك لە ناوەندە
بازرگانیەكانی شاری بارمندا سەرقاڵی خزمەتكردن بوو ،دوای ماوەیەكی كورت لەو
شارە بە هەمان پیشەی فێركارییەوە گوێزرایەوە بۆ شاری بێرمن ،لەوە بەدواوە
ئیرت هیچ ،كۆتایی بەخوێندن هێنا و نەیتوانی وەكو ماركسی هاوكاری بڕوانامەی
دكتۆرا بە دەست بهێنێت ،دوای چەند ساڵێك سەرقاڵبوون بە كاری فێركارییەوە
لە ناوەندی بازرگانیدا ،ئەو جۆرە ژیانە بە رادەیەك بۆ ئەو دژوار بوو ،كە نەك
هەر لە فەرمانەكانی باوكی یاخی بوو ،بەڵكو هەر لەو ساتەدا بڕیاریدا تا كۆتایی
تەمەنی لە دژی سەرمایەداران و سیستمی سەرمایەداری (كەڵكە كردنی پارە)
خەبات بكات ،ئاینیش بوو بە یەكێكی تر لە ئامانجەكانی نەفرەت و بێزاری،
بەاڵم سەرباری ئەو بێزاری و نەفرەتەی كە بەرامبەر بە بازرگانی و كەڵكە كردنی
پارە هەیبوو لە ناخی خۆیدا هەستپێدەكرد ،دوای ئەوەی كە سەركەوتوو نەبوو
لەرێگای رۆژنامەنووسیەوە ژیانی خۆی لە لەندەن دابین بكات ،بە ناچاری بە
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پێچەوانەی ماركسی هاوڕێی سەری ئیتاعەت و ملكەچی لە بەرامبەر دەسەاڵتی
رۆژگاردا دانەواند ،چووە كارگەی رسنت و چنینەكەی باوكی ،كە لە شاری مانچستەر
دایمەزراندبوو ،دوای ماوەیەك بە پێچەوانەی ئەوەی كە دەیویست ،بوو بە خاوەن
كارگەیەكی زۆر سەركەوتوو ،ئەنگڵس بە تێپەڕبوونی كات ئەوەندە دەوڵەمەند
بوو ،كە توانی لە تەمەنی پەنجا ساڵیدا دۆخی خانەنشینی بۆ خۆی هەڵبژێرێت،
دوای ئەوە توانی نەك هەر خۆی ژیانێكی ئاسودەی هەبێت ،بەڵكو خەرجیەكانی
ژیانی ماركس و خانەوادەكەشی دابین دەكرد!
بەمجۆرە ماركس توانی بە شێوەی راستەوخۆ ئەزمونە كردەییەكانی ئەنگڵس لە
بواری سەرمایەداری و پەیوەندی نزیكی لەگەڵ كرێكاران بەكار بهێنێت و تیۆرییە
دژە سەرمایەداریەكانی خۆی داڕێژێت و بیروباوەڕی كۆمۆنیستی لە سەرتاسەری
ئەوروپا باڵوبكاتەوە.
ئەنگڵس بە بااڵیەكی بەرز ،هەیكەلێكی كێرشاو ،قژی زەرد و چاوی شین ،بەاڵم
ژیر ،وریا ،تێگەیشتوو ،بە ئیرادە بوو لە هەڵسەنگاندن و داوەركردنەكانیدا
خاوەن ئیرادە و پێداگر بوو .بە تایبەت جۆراوجۆر بوونی زانیاریەكانی ئەو بە
راستی سەرسووڕهێنەر بوو ،كاتێك ئەو گەشەی تەواوی كرد لە تێكڕای بەشە
جۆراوجۆرەكانی زانست ،رسوشت ،مێژوو و جوگرافیا زانیارییەكی زۆر بەرباڵوی
هەبوو .بە تایبەت زانیاری ئەو لە بواری كاروباری سەربازییەوە ،تاكتیك و كردەكانی
تردا سەیر و سەرسووڕهێنەر بوو – ئەنگڵس نزیكەی ئەوەندەی ماركس كتێبی
خوێندبووەوە ،ئاگاداری نورساوە فەلسەفی و ئەدەبییەكان بوو ،ئەو لە تەمەنی
سی ساڵیدا بە سەر زۆربەی زمانەكانی رابردوو(التین و یۆنانی) و زمانە ئەمڕۆییە
ئەوروپپەكان دا زاڵبوو ،بە تازەیی دەستیكردبوو بە نوسینی كتێبێك سەبارەت بە
زمانەكانی ئەوروپای خۆرهەاڵت ،ئەو بەو هەموو ئەو زمانانەی كە دەیزانی شتی
دەنوسی و داڕشتنێكی زۆر جوانی هەبوو ،جگە لە زمانە ئەوروپییەكان ئەنگڵس
شارەزای زمانی فارسی ،عەرەبیش بوو ،زمانە كۆنەكانی ئەوروپای ناوەڕاست (گۆتە
كۆنەكان و ساكسۆنە دێرینەكان) فێر ببوو ،چونكە ئەو لە كاتی قسەكردندا زمانی
دەگیرا ،دەوترا (ئەنگڵس بە  20زمانی دنیا زمانی دەگیرێت) دوای ئەوەی ئەنگڵس
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لە رێگەی خاوەندارێتی كارگەوە لە شاری مانچستەر بوو بە خاوەنی سەرمایەی
پێویست ،داهاتووی خۆی بۆ هەتاهەتایە دابینكرد وازی لە كاركردن هێنا ،ژیانێكی
لە سەر شێوازی جێنتڵامنە بەریتانیەكان دەستپێكرد :ئەو دوو خانووی جیا و دوو
دەزگای جیاوازی ژیانی بۆ خۆی رێكخست ،لە یەكێك لەو خانوانەدا پێشوازی لە
خاوەن پشكەكانی كارگەیەك ،كە پێشرت خۆی سەرۆكایەتی لە ئەستۆ بوو و لە
بەڕێوەبەرانی كارگەكان و سەرمایەدارەكان پێشوازی دەكرد ،خانوەكەی دیكەی
تەرخان كردبوو بە ژیانی خۆی و خۆشەویستە ئێرلەندیەكەی (ماری)»« mary
دوای ئەوەی كە ئەو ژنە بە گەنجی كۆچی دواییكرد ئەنگڵس لەگەڵ خوشكەكەی
ئەو لیدا ( ) Lydiaكە لیزیان پێدەوت هاوسەرگیری كرد ،ئەو هیوایەتی خواردنی
خۆش بوو بە ناسینی شەرابەكان لە نێوان ئاشنایانیدا ناوبانگی دەركردبوو ،ئەو بە
بەردەوامی بە دەنگی بەرز گۆرانی دەوت ،وەكو زۆربەی جێنتڵامنەكان خاوەنی
دوو ئەسپ و چەندین سەگی راوكەر بوو ،لەگەڵ جێنتڵامنەكان دەچوو بۆ راوكردن
و هاوكات ،وەكو كۆمۆنیستێك لەو كەسانە بێزار بوو گاڵتەی بە شێوازی ژیان و
بیرۆكەی داڕزیوی ئەوان دەهات! ئەنگڵس لە هونەری نیگاركێشی بە تایبەت
كاریكاتێری دەستێكی زۆر بەهێزی هەبوو لەو بوارەدا ،تا رادەیەك هاوشانی
هونەرمەندانی كاراو شارەزا بوو.
ماركس و ئەنگڵس دوو كەسایەتی زۆر هاوشێوەی یەكرت بوون و تایبەمتەندی
هاوبەشیان هەبوو :هەردووكیان زۆر توڕە و هاوكات گاڵتەچی و قسەخۆش بوون.
هەردووكیان بیر و باوەڕێكی نوێ و زۆر توندیان هەبوو ،هیچ رەخنەیەكیان
بەرامبەر بە بۆچوونەكانی خۆیان قبوڵ نەدەكرد .هەردووكیان زۆر راشكاو بێباك
و ئامادەی مشتومڕ و جەدەل بوون ،بە ئاسانی بە جنێودان و بەكارهێنانی
وشەی توند لە دژی بەرامبەرەكەیان رادەوەستاند ،بە لۆژیكێكی زۆر بەهێزەوە
لە موناقشە و مشتومڕدا ركابەرەكەیان دەبەزاند ،هیچ جۆرە لێبوردنێكیان لە
خۆیان نیشان نەدەدا ،بە الساری تەواوەوە خۆڕاگریان دەكرد بە تایبەت ئەگەر
بەرامبەرەكەیان سەرمایەدارێك یان الیەنگرێكی سیستمی سەرمایەداری بوایە.
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یەكەم تاقیكردنەوە لە بواری ئابوریدا
كاتێك كە ماركس لە پاریس دەژیا بە بێ هیچ راوەستانێك تەواوی كاتەكانی بە
خوێندنەوەی كتێبەوە تێدەپەڕاند! بە تایبەت هۆگرییەكی زۆری بەرامبەر بە
خوێندنەوەی كتێبی چیرۆكی نوێ« یوژن سوو»( )Eugene Sueوەكو (نهێنیەكانی
پاریس)( ،جولەكەی سەرگەردان) كە لەو رۆژانەدا زۆر باو دڵپەسەند بوون و
دەیان جار چاپدەكرانەوە هەبوو ،دواتر ئەو ئەنگڵس لە كتێبی «رەچەڵەكی
پیرۆزی» خۆیاندا (كە بە شێوەی تەنز نورسابوو) بە كتێبەكانی تر زیادكران.
رۆگە سەبارەت بە ماركس نوسیویەتی« :ئەو بە وردبینیەكی زۆرەوە سەقاڵی
خوێندنەوەی كتێبە ،شەوان تا نزیك بەیانی بەخەبەرە و بە بەردەوامی كتێبی نوێ
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لە دەریای بەرینی كتێبەكان دەردەكێشێت»!.
لە «نێوان ئەو دەریا بەرفراوانەی كتێبەكاندا» كە لە بواری ئابوریەوە نورسابوون،
كە ماركس نەك هەر دەیانی خوێندەوە ،بەڵكو بابەتەكانی قووتدەدا!
ماركس دەستیكرد بە بەكارهێنانی ئەو یادداشتانەی كە سااڵنی پێشووتر ئامادەی
كردبوو ،هیوادار بوو ناوبانگێكی گەورە لە بواری ئابوریدا بۆ خۆی دەستەبەر
بكات .یادداشتگەلێك كە لە هەندێك لە كتێبەكان هەڵیگرتبوو ئەوەندە بەرفراوان
بوو ،كە كۆی ئەوانە دەیتوانی خۆی وەكو كتێبێكی لێبێت .بە تایبەت ئەو
یادداشتانەی كە ئەو لە كتێبی بەناوبانگی «جەیمز كیل( ) jemes millكە لە ژێر
ناوی «هۆكارەكانی زانستی ئابوری» (چاپی لەندەن) –  )1821نوورسابوو ،ماركس
بە»شاكارێكی گەورەی» دەزانی و ئامادەی كرد بە رادەیەك چڕوپڕ بوو كاتێك
دوای مردنی خۆی چاپكرا زیاتر لە نەوەد الپەڕە بوو!
ماركس كتێبەكانی نوسەرانی دیكەی بەریتانی كە لە بارەی ئابورییەوە نورسابوون
و بەزمانی فەرەنسی وەرگێڕدرابوون دەیخوێندەوە ،لە نێوان ئەوانەشدا بەرهەمی
ئەم نوسەرانەی خوارەوە گەورەترین كاریگەری لەسەر ماركس دانا:
 1 .بنەماكانی سیاسەتی ئابوری» چاپی لەندەن – ساڵی ( )1830نوسەر :جۆن
رێفری ماك كۆڵك (.)jon ramsay mc culloch
 . 2سەبارەت بە بنەماكانی سیاسەتی ئابوری و باج»  -چاپی لەندەن – ساڵی
( - )1817نووسەر :داڤید ریكاردۆ (.) David Ricardo
 . 3تیۆرییەك بە هۆی سامانی نەتەوەكانەوە» – چاپی لەندەن – (ساڵی )1776
نوسەر :ئادەم سمیت ()Adam Smittth
قۆاڵیی ئەو كاریگەریە لەسەر باوەڕەكانی ل��ەوەدا دەبیرنێت ،كە ماركس لە
نورساوەكانی دواتری خۆیدا بە بەردەوامی ئاماژەی بە نورساو ،وتەكانی ئەو
كەسانە كردووە و لە تێكڕای الپەڕەكانی بەرگی شەشەمی كتێبی بەناوبانگی «داس
كاپیتاڵ» ئەو ئاماژانە بە بەردەوامی دەبیرنێن .
هەروەها ماركس تێكڕای كتێبەكانی گ��ەورە پیاوانی ب��واری زانستی ئابوری
فەرەنسای خوێندەوە :لە نێوان سێ ئەندام :نوسینەكەی میشێل شوالییە(Michel
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 )Chevalierدەرب��ارەی «بەرژەوەندی مادیات لە فەرەنسا» (چاپی پاریس و
برۆكسل – ساڵی  ،)1838نوسینێكی «ژان باپتسیت سی»()Jean Baptiste Say
وەكو «یادداشت دەرب��ارەی سیاسەتی ئابوری»(چاپی سێهەم – پاریس ساڵی
 )1817و نورساوەی سكاربەك ( )Skartbekئابورناسی پۆڵەندی ،لە ژێر ناوی
«تیۆری سامانە كۆمەاڵیەتیەكان»(چاپی پاریس – ساڵی  )1829و چەند كتێبێكی
دیكە.
ماركس هاوكات هەوڵیدا ئەم تیۆریانە بە فێربوونی سیستمی كردەیی ئابوری
فەرەنسا تێكەڵ بكات .سیستمێك كە هەم لەو كاتەدا و هەم دواتر لە سیاسەتی
واڵتی فەرەنسادا رۆڵێكی گەورەی گێڕا ،جگە لەوەش ئەو كتێبێكی كڕی كە
پارێزەرێكی فەرەنسی بە ناوی «ئانتوان سیمۆن گابریل گۆفی تێر (Antoine
 )Simon Gabril coffiniereكە سەبارەت بە بۆرسەی فەرەنسا نوسیبووی (چاپی
پاریس – ساڵی  ،)1824بەاڵم ئەو بە الواز و ناكاریگەری لەقەڵەمدا( .بە گشتی لەو
سەردەمەدا كتێبێكی قووڵ دەربارەی بۆرسە هێشتا نەنوورسابوو(.
ماركس :رۆشنبیر ،خەمبار ،بە باوەڕێكی تێكەڵ بە نورساوەكانی هیگڵ و فیورباخ
لە سەردا و بڕیارێكی بەهێز ،كە هەرچی زووتر سیستمی تایبەت بە خۆی بونیات
بنێت و ناوی خۆی بۆ هەتاهەتایە لە جیهاندا بە زیندوویی بهێڵێتەوە – هەوڵی
زیاتر خوێندنەوەی كتێبەكان و رۆژنامە جۆراوجۆرەكانیدا بە خێراییەكی زۆرەوە
نورساوێكی پێكهاتوو لە ناوەڕۆكی ئەوەی كە خوێندبوویەوە رێكخست ،بەاڵم ئەو
كردارەی ئەو (كورتكردنەوەی ئەوەی كە لە كتێبە جۆراوجۆرەكان خوێندبوویەوە،
كۆكردنەوەیان لە دەفتەرێكدا) بە تەواوەتی لێكچوونێكی كارایان هەبوو ،كە ئەو
چەند ساڵێك پێشرت كاتێك كە لە زانكۆی بەرلین دەیخوێند .دوای كتێبی جۆراوجۆر
كە سەبارەت بە یاساكانی رۆماییە دێرینەكان ئەنجامی دابوو لەو كاتەدا دوای
زەحمەتێكی زۆر ،كۆكردنەوەی یادادشتەكان ،كورتكردنەوەی بابەتەكان لە
ژێر ناوێكی هاوبەشدا بەو ئەنجامە گەیشتبوو ،كە كۆكراوە رێكخراوەكانی ئەو
شتێكی ناتەواو و سەقەت و بێكەڵكە ،چونكە لە تێكڕای ئەو نورساوانە ئەنجامێك
بەدەستەوە نەدراوە و ئایدیایەكی نوێ پێكنەهاتووە!
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جارێك ماركس لەوە تێگەیشت ئێستاكەش سەرباری ئەو ئەزمونە تاڵەی كە پێشرت
بەدەستیهێناوە سەرقاڵی دووبارە كردنەوەی هەمان كردارە .بۆیە بڕیاریدا ئەوەی
كە تا ئێستا خوێندویەتیەوە و ئەو بابەتانەی كە بە دەستیهێناوە ،هەموویان لە ژێر
ناوێكدا و لە ژێر سەقفێكدا كۆبكاتەوە و بەرهەمێكی نوێ سەبارەت بە ئابوری
بخوڵقێنێت و لە جیهاندا بیخاتەڕوو! دەرەنجام لە بەهاری ساڵی ( ،)1844لە راستیدا
بەر لە وەی كە بەسەر تێكڕای مەسەلەكانی ئابوریدا زاڵ بێت ،پێناسەیەكی تێر
و تەسەلی سەبارەت بە «هەقدەست ،قازانج لە سەرمایە ،كرێی شوێن ،ناڕەزایی
كرێكار) ئامادە كردبوو ،بەاڵم ئەم بەرنامەیەی بە تەواوەتی بە ئەنجام نەگەیاند،
باڵوی نەكردەوە.
ماركس هەر لەو سەردەمەدا ،واتا لە مانگەكانی نیسان و ئابی هەمان ساڵدا
پرۆژەیەكی تری لە باوەڕەكانی خۆی سەبارەت بە :پەیوەندی هۆكارەكانی ئابوری
لەگەڵ ،دەوڵەت ،یاسا ،ویژدان ،ژیانی تایبەتی و هتد بهێنێتە سەر كاغەز ،بەاڵم ئەم
نەخشەیەشی بە ناتەواوی هێشتەوە و هەوڵی چاپكردنی نەدا ،بەاڵم دواتر دوای
مردنی ماركس ،نوسینگەی لێكۆڵینەوە لە باوەڕەكانی ماركس و لینین ،لە مۆسكۆ
ئەوەی كە لەو وێناكردنە بەجێامبوو(چەندین الپەڕەی ئەو مسۆدەیە لەناو چووبوو)
لە ژێر ناوی »:مسۆدەی ساڵی ( )1844دەربارەی ئابوری و سیاسەت» لە ساڵی
( )1932بە چاپ گەیاند.
بابەتەكانی ئەو نورساوانە زیاتر الیەنی فەلسەفی و یان باشرت بڵێین ،الیەنی دەرونی
و فەلسەفی هەبوو ،كەمرت تێدا باسی ئابوری كرابوو! بەاڵم لە الیەكی دیكەوە هەر
لەم نورساوانەدا و بە تایبەت لە زمانێك كە تێیاندا بەكارهێرنابوو وەكو () Aufheben
(هەڵگرتن و لەناوبردن) و یان (()Entaussernلە دەستدان) و هتد ،كە ماركس بە
السایی كردنەوە و پەیڕەوی كردنی هیگڵ و فیورباخ بەكاریدەهێنا ،بە باشی دەبیرنێت
كە ئەو هەروەها وشەگەلێكی دیكەی لە نورساوەكانیدا بە مەبەستێكی تازە بەدەر
لەوەی ،كە هیگڵ و فیورباخ لە بەرچاویان بووە بەكار بردووە ،ماركس لەو زمانەیدا
لە پەیوەندی لەگەڵ مادە و هەستەكان و بیرو باوەڕی مرۆیی الیەنی! كە دەرونی و
فەلسەفی تایبەتی دەبەخشێت .بۆ منونە ماركس وشەی ( )Entfremdungی كە لە
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( كوردیدا بۆ بێهیوایی ،نامۆیی و شكست) بەكار دەهێرنێت ،بە چوار جۆری جیاواز
و لە چوار حاڵەتی جیاوازدا بەكار دەهێرنێت .یان سەبارەت بە حاڵەتی نامۆیی
لە رسوشت :مرۆڤێك كە لە نێوان كۆمەڵگەیەكی خاوەن شارستانیەتی وشك و بێ
رۆحدا ژیان دەكەن – حاڵەتێكی تر ئەوەی ،كە مرۆڤ لە هاوجۆرەكانی خۆی بێ
هیوا دەبێت و لێیان دوور دەكەوێتەوە – یەكێكی تر ئەوەی كە كاتێك تاك لە خۆی
دوور دەكەوێتەوە ،ئیرت نایەوێت خۆی بناسێتەوە ،لە جۆری چوارەمدا لە كاتێكدا كە
كرێكار پەیوەندی خۆی لەگەڵ خاوەنكار (یان بەروبومەكان) لە دەستدەدات (لەم
حاڵەتەی كۆتاییدا كرێكار لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا خۆی بە نامۆ دەزانێت!).
ئەم بیر و بۆچوونەی ماركس سەبارەت بە نامۆ بوون و بێگانەبوونی كرێكار لە
ژینگەیەكی سەرمایەداریدا ،نەك هەر الپەڕەیەكی نوێی لە دەفتەری مێژووی
ئابوریدا كردەوە ،بەڵكو كاریگەریەكی گەورەی لە بواری دەرونناسی و رەفتاری
مرۆڤدا پێكهێنا ،بەم هۆیەشە سەرباری ئەوەی ئەم چەمكە نوێیە لە روانگەی
ماركسەوە بە شێوەی زەمینەیەك و نەخشەیەكی كاتی دانرابوو ،ئەمڕۆ لە
سەرتاسەری جیهان هەركات بێژەر یان نوسەرێك كە سەبارەت بە پەیوەندی نێوان
كرێكار و خاوەنكار شتێك دەڵێت یان دەنووسێت ،بێگومان ئاماژە بەم نورساوەی
ماركس (ساڵی  )1844دەداتەوە (ماوەیەك پێش ئێستا وتەبێژێك كە سەبارەت بە
پەیوەندی نێوان كرێكارانی پیشەسازی ئۆتۆمبێل لە ئەمریكا ،بە بەراورد لەگەڵ
كرێكارانی ئەو پیشەسازییە لە ژاپۆن لەگەڵ خاوەنكارەكان قەسەی كردبوو ،ئاماژەی
بەو بابەتە دابوو بە بێ ئەوەی ناوی كارل ماركس بهێنێت!).
پاش سەرگەردانیەكی زۆر ،لە كۆتاییدا كارل ماركس توانی لە مانگی شوباتی ()1845
گرێبەستێك لەگەڵ نوسینگەی باڵوكراوەی (كارل ویلهێڵم لێس كێ)(Karl Wilhelm
 )Leskeلە شاری دارمشتات بۆ چاپكردنی ئەو نورساوە ناتەواوانەی خۆی ئیمزا بكات.
بە گوێرەی ئەو گرێبەستە بڕیاربوو نورساوەكانی ماركس لە ژێر ناوی» سیاسیەت
و ئابوری نیشتامنی» ( )Politik und nationdl okonomieلە دوو بەرگدا چاپ
بكات .لە جێبەجێكردنی ئەم گرێبەستەدا بەڕێز «لسكە»( )Leskeبڕی یەك هەزار
و پێنج سەد فرانكی فەرەنسای وەكو پێشەكی بە ماركس دا و گرێبەستەكە ئیمزا كرا.
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بەاڵم ماركس هەرگیز ئەو نورساوانەی تەواو نەكرد ،دوو رۆژ دوای ئیمزاكردنی
ئەو گرێبەستە ماركس لە پاریسەوە دوورخرایەوە بەرەو شاری برۆكسل ،كە
بەداخەوە بۆ لێكۆڵینەوە و توێژینەوە ئەوەندە گونجاو نەبوو ،بەڕێز لسكە كە وەها
گرێبەستێكی بۆ چاپكردنی نورساوەكانی ماركس ئیمزا كردبوو لە الیەن پۆلیسەوە
خرایە ژێرچاودێرییەوە! پاش ساڵێك و چەند مانگ ،لسكە بە نامەیەك لە ماركسی
پرسی ئایا نورساوەكانی (رەهەندی زانستیان» هەیە؟ ماركس لە بەراوری یەكی ئابی
()1846دا لە نامەیەكی زۆر توندا وەاڵمی ئەوەی دایەوە كە»:بەڵێ ،نورساوەكانی
من هەموویان لەرەهەندی زانستیان هەیە ،بەاڵم نەك بەو واتایەی كە دەوڵەتی
پرۆس پێناسەی زانست دەكات!» هاوكات ماركس بەڵێنیدا ئەو بڕە پارەیەی كە لە
لسكەی وەرگرتبوو»دوای ئەوەی كەناوەندێكی چاپەمەنی دیكەی دەست كەوت
بیداتەوە» بەاڵم ماركس هەرگیز ئەو پارەیەی نەگەڕاندەوە! بە گشتی چاپگەرانی
كتێب لە ئەڵامنیا ،لە سەختگیرییەكانی حكومەت دەترسان و هەندێكی دیكەشیان لە
بنەڕەتدا موحافزكار بوون ،خۆیان لە چاپكردنی ئەو كتێبانە دەپاراست كە رەهەندی
رادیكاڵیان هەبوو .هەر بەو هۆیە ماركس هەندێك جار بیری لەوە دەكردەوە كە
خۆی رۆژێك لە رۆژان چاپخانەیەك و سەنتەرێكی چاپكردن بۆ ئەو جۆرە باڵوكراوانە
بكاتەوە؟ ئەو پێی وابوو لەوانەیە وەها ناوەندێك لە رێگای فرۆشتنی پشكەكان(هەر
پشكێك  25تالر) دامەزرێنێت ،بەاڵم كێشە لەوەدا بوو هیچ كەسێك لەو سەردەمەدا
ئامادە نەبوو وەها پشكێك بكڕێت ،بۆیە ماركس وردە وردە ئەو خەونو خەیاڵەی
لە زەینی خۆی دەركرد!
بە هۆی هەبوونی ئەو كێشانەوە ماركس بڕیاریدا لەوە بە دواوە لە بری ئەڵامنی
بە زمانی فەرەنسی كتێبەكانی خۆی چاپ بكات یان قەد دەست بۆ نوسین نەبات!
تا ئەو رۆژەی كە ماركس یەكەم كتێبی خۆی لە بواری ئابورییەوە نوسی چەندین
ساڵ تێپەڕی.
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جێنی و جێنی بچكۆل
یەكەم منداڵی ماركس ،كە  7منداڵ بوون ،سیانیان كچ بوون(،یەكێك لەو مندااڵنەی
ماركس كە گەیشتبووە تەمەنی گەشە) كچێك بوو كە رۆژی یەكی شۆباتی ساڵی
( )1844لە ئاپارمتانێكی بچووك لە كۆاڵنی ڤانۆ( )Vanneauلە شاری پاریس
لەدایكبوو بوو .بە هۆی ئەوەی ئەو منداڵە كچ و یەكەم رۆڵەی بنەماڵە بوو ناویاننا
جێنی كە هاوناوی دایكی بوو ،هەڵەبەت لەوە بەدواوە پێیاندەوت جێنی شێن،
واتا جێنی بچكۆڵە ()jennychenیان پێدەوت .ئەو كچە لە تەمەنی باڵغ بووندا
شێوەی ژنێكی زۆر جوانی لێدەرهات .تەنانەت لە دایكیشی جوانرت بوو .ئەو
كچێكی زۆر زیرەك بوو بە زووی بوو بە جێگەی سەرەنجی باوكی.
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جێنی شن لە تەمەنی سی و نۆ ساڵیدا دوو مانگ بەر لە مردنی باوكی كۆچی
دوایی كرد ،مردنەكەی كاریگەریەكی قوڵی لە بواری دەرونیەوە لە سەر ماركس
دانا .لە سەردەمی منداڵیدا جێنی شن منداڵێكی لەڕ و الواز و زۆر جار نەخۆش
بوو .بە جۆرێك كە هیوا بە زیندومانەوەی زۆر كەم بوو ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە
بەو هۆیەوە زۆر جێگەی سەرنج و گرنگی پێدانی دایك و باوكی بوو ،پاش شەش
هەفتە ئازار لە كۆتاییدا جێنی بڕیاریدا بۆ پاراستنی بیبات بۆ ماڵی دایكی خۆی،
كە لە شاری كرۆیتس ناخەوە( )Kreuznachچوو بووە شاری ترییەر ،بەو هیوایەی
بتوانێت بە هاوكاری دایكی هەوڵی پاراسنت و بەخێوكردنی جێنی شن بدات ،جێنی
لە یادداشتەكانیدا سەبارەت بەو گەشتە كە لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ()1844دا
ئەنجامیداوە دەڵێت»:سواری گالیسكەی نەفەر هەڵگر بووم لەگەڵ منداڵەكەم كە
لە مردن نزیك بوو بەرەو تێریسای رۆشتم».
جێنی هاوینی ئەو ساڵەی لە شاری ترییەر بەسەر برد ،لە نامەیەكدا بۆ هاوسەرەكەی
نوسی« :دایكم بە دەستەكانی خۆی دڵسۆزانە میوانداریم دەكات و بچكۆلەكەی
ئێمە دەپەرستێت و پارێزگاری لێدەكات ».ناوەرۆكی نامەكانی جێنی بۆ كارل
بریتی بوو لە شیكردنەوەی دۆخی دڵڕفێنی شاری ترییەر ،شوێنی لە دایكبوونی
كارل و رشۆڤە كردنی هەستی پڕ زەوقی خۆی بەرامبەر بەو دۆخی دەرونی خۆی.
جێنی لە یەكێك لەو نامانەدا روونیدەكاتەوە كە چۆن ئەو باشرتین جلی دووراوی
پاریسی لەبەركردووە ،بە جوانكاری تەواوەوە خۆی نیشانی دانیشتوانی ئەو شارە
بچووكە دەدات ،كە هەمویان باسی یەكرتیان دەكرد «بۆ ئەوەی هەمووان بە
تایبەت ئەوانەی سەبارەت بە سەالمەتی هاوسەرگیری ئەو لەگەڵ كارل گومانیان
هەبووببینن ،كە ئەو منونەی ژنێكی خۆشبەختە كە هاوسەرێكی بەناوبانگ و
سەركەوتووی هەیە!» لە نامەیەكی دیكەدا جێنی روونیدەكاتەوە كە چون
سەردانی خەسوی – واتا خامنی ماركس و كچەكانی كردووە.
جێنی كە بە شێوەی رسوشتی ژنێك بوو گرنگی بە رواڵەت و خۆنواندن دەدا
لە ئێستادا (لە ساڵەكانی دوای هاوسەرگیری لەگەڵ كارل) حەزی لەوە بوو بە
هەموو جیهان و بە تایبەت ئەندامانی خانەوادە و كەس و كاری نیشان بدات ،كە
مارکس کێ بوو؟ 173

هاوسەرەكەی ئەو پیاوێكی بەناوبانگ و سەركەوتوو دەبێت ،بۆ سەردانیكردنی
خەسوی بە تایبەت ساڵڕۆژی هاوسەرگیریەكەی لەگەڵ ماركس لەبەرچاو دەگرت،
بە تایبەتی كە خامنی ماركس و كچەكانی بەشداری مەراسیمی هاوسەرگیرییەكەیان
نەكردبوو! جێنی لەو سەردانانەدا بە باشرتین جلەكانییەوە كە لە پاریس
دوووریبووی لەبەر دەكرد ،بە دڵێكی پڕ لە خورتە و رومەتێكی سوورهەڵگەڕاو
«ئەم هەنگاوە سەختەم هەڵگرتووە» بۆ ئاشتكردنەوەی خەسووی چوو بۆ ماڵی
ماركس .جێنی سەبارەت بەو دیدارە ئاوای بۆ هاوسەرەكەی نوسیوە»:كاتێك
زەنگی دەرگام لێدا دڵم وەها لێیدەدا كە گوێم لە خورتەی بوو ،تەواوی رابردوو
لە پێش چاوت تێپەڕ دەبوو ،دەرگا كرایەوە و ژێت شن (( )Jettchenهانریتی
بچووك ،خوشكی كارل لەبەردەم دەرگا ئامادە بوو ،لەباوەشی كردم و تێرتێر ماچی
كردم بۆ ژوورێكی بردم ،كە دایكت و سۆفی خوشكتی تێدا بوو ،هەردووكیان لە
باوەشیان كردم و دایكت دەستبەجێی قسەی لەگەڵ كردم و وتی «تۆ» ()DU
سۆفی دەستی گرتم و لە سەر مێزێ داینیشتاندم .ئەو (سۆفی) زۆر لەڕو الواز
ببوو(بە هۆی تووش بوونی بە نەخۆشی سیلەوە) و هەروەها «ژێت شن» زۆر
نەخۆش و لەڕو الواز بەرچاو دەكەوت (ئەویش تووشی نەخۆشی سیل ببوو)
تەنها دایكت باش و سەالمەت و بەهێز بوو و شاد و بەكەیف بەرچاودەكەوت!
ئاخ! ئەو شادیەی ئەو چەند ساختە و چەواشەكارانە بوو! خوشكەكانت هەمویان
زۆر دڵسۆز و خۆشەویست و میهرەبانن ،بە تایبەت كارۆلین شێن» (خوشكی
بچووكی كارۆل) سبەینێ ئەو رۆژانە هانریت (دایكی كارل) بۆ بینینی جێنی
و چاوپێكەوتنی نەوەكەی خۆی (فریشتە بچكۆلەكەی) سەردانی جێنی كرد و
دەستبەجێ خوشكەكانی كارل یەك لە دوای یەك سەردانیان كرد .جێنی لەو
سۆز دەربڕینانە زۆر خۆشحاڵ بوو ،بەاڵم جێنی و دایكی ئەو خۆنواندنانەیان بە
راستگۆیانە نەدەزانی(بە تایبەت لەالیەن دایكی كارلەوە) و پێیان وابوو هەمووی
ئەو منایشدانە بە هۆی ئەو گومانەوەیە ،كە كوڕە گەورەكەی خانەوادەیان بووەتە
كەسایەتییەكەی گەورە و بەناو بانگ .جێنی لە نامەكەی خۆیدا بۆ كارل ئاوا
دەنوسێت »:ئێستا بە باشی بۆم دەركەوت كە سەركەوتنی رواڵەتی چ كاریگەریەكی
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لەسەر رەفتاری خەڵك هەیە! من بەنیازم ئەم هۆكارە كاریگەرانە بەتاكتیكەكانی
خۆمەوە زیندوو رابگرم!» بەاڵم منایش و تاكتیكەكانی جێنی دایكی كارلی
هەڵنەخەڵەتاند .ئەو ژنێكی بە ئەزمون و دنیا دیدە بوو ئەو جۆرە خۆ نواندنانە
نەدەبووە هۆی گۆڕینی بۆچوونەكانی ئەو .پەیوەندیەكانی نێوان ئەو و بوكەكەی
بە شێنەیی دووبارە بەرەو ساردی چوو ،دیدارەكان ئیرت زۆر بە كەمی دووبارە
بوونەوە .جێنی لە نامەكەیدا بۆ كارل نوسی »:ماوەیەكە خانەوادەكەتم نەبینیوە».
جێی خۆنواندنەكانی خەسووی بەناڕاستگۆیانە دەزانی بۆیە ئامادە نەبوو هەستی
پڕ نەفرەت و بێزاری بەرامبەر بەو بە تەواوەتی بشارێتەوە ،بە تایبەت ئەو لەم
بابەتە بێزار دەبوو كاتێك دەیبینی ،كە چۆن خامنی ماركس سەرباری ئاگاداربوونی
تەواوی لەوەی ،كە كچەكەی ژێت شن تووشی نەخۆشی سیل بووە ،هەوڵ دەدات
ئیمكانی هاوسەرگیری ئەو لەگەڵ (تیۆدۆر سیمونس ()Theodors Simonsكە
ئەندازیاری بیناسازی بوو پێكبهێنێت!»:تەواوی ئەو شارە ئاگاداری ئەوەن ئەو
بڕیارەی دەیكات بە بێویژدانی دەزانن»!
جێنی نەیدەتوانی قبوڵی بكات كە لەو دۆخەدا تەواوی خانەوادەی ماركس
خۆشحاڵن هەمیشە قسەوباسەكانی ئەوان سەبارەت بە جلی جوان و رازاوە و زیڕ
و زیوەری بوكە! «دایكی تۆ خۆی لە الی من وتی (ژێت شین) تووشی سیل بووە!»
جێنی تەواوی هاوینی ئەو ساڵەی لە كاتێكدا دۆخی دەروونی ئەو لە نێوان خۆشی
و خۆشحاڵی لە الیەك و ترس و نیگەرانی لە داهاتووی خۆی و هاوسەرەكەی
لەالیەكی دیكە ،ناجێگیر بوو ،لە شاری ترییەر مایەوە.
لە هەمووی زیاتر تەماشاكردن و لەباوەش كردنی منداڵەكەی خۆشحاڵی دەكرد!
كە هەڵبەت لە روانگەی ئەوەوە جوانرتین منداڵی سەر زەوی بوو! لەو بارەیەوە
بۆ هاوسەرەكەی نوسیبوو »:تۆ ناتوانیت جوانی ناوچەوان و ناسكی پێستی و
نەرمو نۆڵی دەستە بچكۆلەكانی ئەو لە الی خۆت وێنا بكەیت» .لە الیەكی تر
خۆشەویستی لە رادەبەدەری ئەو بەرامبەر بە هاوسەرەكەی كە لە خوڵقاندنی
وەها كۆرپەیەكدا رۆڵی هەبووە ،سات بە سات سۆزی ئەوی فراوانرت دەكرد! جێنی
لە نامەكەیدا بۆ كارل دەنووسێت »:تۆ ناتوانیت الی خۆت وێنای ئەوە بكەیت ،كە
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نامەكانت چەندە خۆشحاڵ و بەختەوەرم دەكات! بە تایبەت دوایین نامەت كە
دەقەكەی زیاتر لە ئامۆژكاریەكی ئاینی و ئاسامنی دەچوو! تۆ ئەی پێشەوا ،ئەی
قەشە و كاردیناڵی دڵی من ،بە نامەكەی ئەمدوایەت ئارامی و ئاشتی دەروونیت
بەخشییە ئەم بەرخە حەیرانە « .دواتر جێنی زیاتری دەكات »:هەرچی زووتر
دووبارە بنووسە ،تەنانەت بینینی دەست و خەتی تۆ لە رادەبەدەر خۆشحاڵم
دەكات! تۆ ئەی رەشتاڵە خۆشەویستەكەم ،تۆ ئەی باشی باشان ،تۆ ئەی باوكی
كچە بووك ئاساكەم» .جێنی لە الیەك نیگەران بوو و لەالیەكی دیكەش هیوادار
بوو ،كە دوای گەڕانەوەی بۆ پاریس لەگەڵ هاوسەرەكەی گەڕای منداڵێكی تر
بچێنن .لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو بۆچوونەی بۆ هاوسەرەكەی نووسیبوو »:كارل
بچوكی من ،پێتوایە ئەم كۆرپەیەی ئێمە تا كەی دەتوانێت بە ب ێ خوشك و
برا بێت .من دەترسم هەر كە باوك و دایكی پێكەوە خەوتنەوە ئەوا ئەو تەنیا
نامێنێتەوە!» پێشبینییەكەی جێنی دروست بوو! دوای گەڕانەوەی بۆ پاریس زۆری
نەخایاند كە دووبارە دووگیان بوو – ئەم دووگیان بوونە سااڵنەیە هەروا بەردەوام
بوو تا ئەو كاتەی جێنی گەیشتە تەمەنی نائومێدی! كارل ماركس بەو رادەیەی كە
سەرقاڵی لێكۆڵینەوە و خوێندنەوەی زانستی ئابوری بوو ،هەر بەو رادەیەش لە
خستنەوەی وەچەدا چاالك بوو!
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دەركردنی لە پاریس
لە مانگی تەموزی ساڵی ( ،)1844كاتێك هێشتا جێنی الی دایكی لە شاری ترییەر
بوو ،كارل پەیوەندی كرد بە ئیدارەی رۆژنامەی ڤۆروارتس( )Vorwarstsكە
رۆژنامەیەكی ئەڵامنی بوو لە پاریس چاپدەكرا و (هان ریش بۆرنە شی Heinrich
 )boernstenدامەزرێنەری بوو و سەرنوسەرەكەشی (كارل لودویگ بێرنایز Karl
 )Ludwig bernaysبوو ئەو رۆژنامەیە دوو هەفتە جارێك بە زمانی ئەڵامنی باڵو
دەبووەوە و خەرجەكەشی لەالیەن (جیۆكۆمۆ مایربێر )Giocomo Meyerbeer
ئاهەنگ سازی خەڵكی بەرلینەوە دابین دەكرا ،پاش چەند هەفتەیەك ماركس بە
پۆستی سەرنوسەرییەوە چووە ریزی دەستەی نوسەرانی ئەو رۆژنامەیەوە و بە
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زوویی رۆژنامەكەی گۆڕی بە باڵوكراوەیەكی شۆڕشگێڕ ،ئەم شێوازە نوێیەش بوو
بە هۆی داخستنی لەالیەن حكومەتەوە!
لە مانگی ئابی ()1844دا ماركس وتارێكی لە دوو ژمارەی حەوتەم و دەیەمی
ئەو مانگەدا لە ژێر ناوی» رەخنە لە وتارێك كە كەسێكی پرۆسی سەبارەت بە
وتارێكی باڵوكراوەی فۆروارتس ،وەكو پاشای پرۆس و ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی باڵو
كردبووەوە» نوسی ،مەبەست لە «كەسێك» لەم ناوە درێژەدا دۆستێكی كۆنی
ماركسە بە ناوی (ئارنۆڵد رۆگە) كە لەو كاتەدا ببوو بە دوژمنێكی! هاوكات
ماركس لە وتارەدا رشۆڤەیەكی زۆری سەبارەت بە هەقیقەتی ئەو «ریفۆرمە»
لە واڵتی پرۆسدا كردبوو .وتارێك كە رۆگە نوسیبووی پەیوەندی بە شۆڕشێكەوە
بوو ،كە لە مەودای رۆژانی چوارەم بۆ شەشەمی مانگی حوزەیران چوماش چننای
سیلزی بەرپایان كردبوو ،دەوڵەتی پرۆس بە بەكارهێنانی هێزێكی كەم بە ئاسانی
تێكیشكاندبوون .لە وتارەكەدا رۆگە وەهای نوسیبوو»هۆكاری ئەوەی كە دەوڵەتی
پرۆس ژمارەیەكی كەم هێزی بۆ دامركانەوەی ئەو شۆڕشە بەكارهێنابوو بەو
جۆرەی كە رۆژنامەی «الریفۆرمی» ( )La Reformeپاریس نوسیبووی «ترس»
نەبووە ،بەڵكو هۆكارەكەی مرۆڤدۆستی و هەستی مەسیحی بوونی پاشای پرۆس
بووە ،كە نەیوستووە خۆی ژمارەیەك خەڵكی بێتاوان لە خۆڕایی بڕژێت».
ماركس لە وەاڵمی وتارەكەی رۆگەدا لە وتارەكەی خۆیدا (كە بە وتەی خۆی زیاد
لە پێویست تێر و تەسەل بووە) گاڵتەیەكی زۆری بە رۆگە كردووە و بەوەی
تۆمەتباری كردووە ،كە ئەو لە نێوان شۆڕشێكی سیاسی و شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتیدا
جیاوازی داناوە و دوای ئەوەی رۆگەی بە رۆژنامەنوسێكی شەڕانی لەقەڵەمداوە
و بە بیری هێناوەتەوە كە جیاوازی دانان لە نێوان شۆڕشەكاندا بیرۆكەیەكی
پوچ و ناماقووڵە ،چونكە هەموو شۆڕشێك خاوەنی هەردوو رەهەندی سیاسی
و كۆمەاڵیەتییە ،لە بەر ئەوەی هەردوو رەهەندەكە دەبنەهۆكاری گۆڕان و
لەناوبردنی رێساكانی پێشوو ،لە درێژەدا ماركس دەڵێت»:بۆ ئەوەی گۆڕانكاریەكی
راستەقینە لە بواری سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا لە واڵتی پرۆس بێتە ئاراوە ،پێویستە
حكومەتێكی سۆسیالیستی لەو واڵتە دامەزرێت!»
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هەڵبەت دەوڵەتی پرۆس لە رێگای دەستوپێوەندەكانی خۆیەوە لە پاریس،
چاالكییەكانی ماركسی خستبووە ژێر چاودێری و واتای هەقیقی وتارەكەی ماركسی
بە هاندانی خەڵك بۆ ئەنجامدانی شۆڕش لە پرۆس لێكدایەوە و بەو جۆرەی كە
لە ساڵی ()1842دا ئیمپراتۆری روسیا فشاری خستە سەر پاشای پرۆس بۆ ئەوەی
رۆژنامەی رای نیشێ سایتۆنگ لە كۆڵن بێدەنگ بكات ،ئێستا پاشای پرۆس فشاری
خستووەتە سەر دەربارەی فەرەنسا ،بۆ ئەوەی هەرچی زوترە بەر بە باڵوبوونەوەی
رۆژنامەی ڤۆروارتس بگرێت ،بۆ ئەو مەبەستە باڵیۆزی مەزنی دەوڵەتی پرۆس لە
فەرەنسا» كارۆل ئیدوارد ئارمین» ( )Karl Edward Arminسەردانی سەرۆك
وەزیرانی فەرەنسا «فرانسوا گویزۆ»()Francois Guisotی (سیاسەمتەدار و مێژوو
نووسی بەناوبانگی) كرد .جگە لەوە بە مەبەستی قورسایی بەخشین بە ئەركەكەی
باڵیۆزی پرۆس»ئەلەكساندر هومبۆلدت» ( )Alexander Humboldtبیرمەندی
بەناوبانگی ئەڵامنی بە گوڵدانێكی زۆر بەنرخەوە رەوانەی الی لویی فیلیپ ،پاشای
فەرەنسا كرد بەو داواكارییەوە ،كە باڵوكردنەوەی رۆژنامەی ڤۆروارتس رابگرێت و
ئەو نوسەرانەی كە كار بۆ رۆژنامەكە دەكەن لە فەرەنسا دەربكات!
بە زوویی بڕیاری دەركردنی ئەو كەسانەی كە دەوڵەتی پرۆس داوای لە پاشای
فەرەنسا كردبوو لەالیەن وەزارەت��ی ناوخۆی فەرەنساوە دەركرا ،لە ئەنجامدا
فەرمانی دەركردنی كارل ماركس دراو لە رۆژی ()25ی كانوونی دووەمی ساڵی
()1845دا كە رۆژی شەممە بوو ،ئەو بڕیارە بە دەستی ماركس گەیشت ،جێنی لەو
بارەیەوە لە یادداشتەكانی خۆیدا دەنووسێت »:لەپڕ پۆلیس هاتە ناو ماڵەكەمان و
بڕیارێكی دایە دەستی ،كە تێیدا نوورسابوو كارل پێویستە لە ماوەی ( )24كاتژمێردا
خاكی فەرەنسا بەجێبهێڵیت!»
بەاڵم لە هەقیقەدا یەك هەفتە مۆڵەتی پێدرابوو!
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برۆكسل
رۆژی شەممە یەكی شوباتی ( ،)1845واتا یەك هەفتە پاش وەرگرتنی فەرمانی
دەرك��ردن ،ماركس پاریسی بەجێهێشت و لەگەڵ دوو كەس لە هاوڕێیانی لە
رێگەی گالیسكەیەكی نەفەر هەڵگرەوە بەرەو بەلژیكا كەوتنە رێ .دوو كەسە
هاوسەفەرەكەی بریتی بوون لە «كارل ویلهێلم لێسكە» ()Karl Wilhelm Leske
(كە بڕیاربوو نورساوەكانی كارل ماركس باڵو بكاتەوە) ،رۆژنامەنوسێكی كۆمۆنیست
بە ناوی «هاین ریش بۆرگرێس»( )Hainrich Buergersبوون و لە پاریسەوە تا
سنوورەكانی بەلژیك جگە لەو  3كەسە موسافری دیكە لە گالیسكەكەدا نەبوو،
ماركس و هاوسەفەرەكانی بە درێژایی رێگاكە سەرقاڵی قسەكردن و گۆرانی وتن
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بوون ،ئەوان شەو لە شاری «الییژ» ( )Liegeخەوتن و رۆژی سێ ی شوبات
گەیشتنە شاری برۆكسل و لە هۆتێل ساكس( )Saxeكە دەكەوێتە كۆاڵنی نووڤ
( )Neuveجێگیر بوون.
رۆژی دواتر ماركس گوێزرایەوە بۆ میوانخانەیەك بە ناوی «ئو بوا سواژ» (Au
 )Bbois Sauageلە كۆاڵنی «پالین سانت گودۆڵ» ()Plaine Sante Gudule
ژمارە  19 – 21كە خاوەنەكەی ئەڵامنییە هەاڵتوەكانی خۆش دەویست ،جێنی
لەگەڵ كچە هەشت مانگانەكەی خۆی ،لە ناوەڕاستی مانگی شوباتدا« ،لە ناو
سەرماسۆڵە و سەهۆڵبەنداندا» چووە الی هاوسەرەكەی لە برۆكس .ماركس لەگەڵ
ژن و منداڵەكەی لە كاتێكدا جێنی دیسان دووگیان بوو و كارل تەنها فلسێكی لە
باخەڵدا نەبوو ،یەك مانگ لەو میوانخانەیەدا مانەوە ،ئەنگڵس بە هاوارییەوە
چوو ،بڕی  50تالری رەوانەی برۆكسل كرد بۆی و لە نامەكەیدا وای نوسیبوو،
كە ئەو پارەیەی لە باوكی بەقەرز وەرگرتووە و بۆی ناردووە ،هاوكات ئەوەشی
نوسیبوو كە خەریكە پەیوەندیەكانی لەگەڵ باوكی بپچڕێت بە هۆی ئەو كێشانەی
كە پێكەوە هەیانە ،جگە لەوەش ئەنگڵس ئەنجومەنێكی لە كۆمۆنیستەكانی
ناوچەی رێن پێكهێنابوو و توانی بڕی ( )750فرانكی فەرەنسی بۆ هاوكاری كردنی
ماركس كۆبكاتەوە و رەوانەی برۆكسلی بكات ،خانەوادەی ماركس دەیانتوانی بەو
پارەیە تەنها بژێوی رۆژانە دابین بكەن و كرێی ژوورەكە بدەن! لە ماوەی ئەو سێ
ساڵەدا كە ماركس لەگەڵ خێزانەكەی لە برۆكسل ژیان ،بە بەردەوامی لە ماڵێكەوە
بۆ ماڵێكی تر و جاری وایە بۆ ماڵ هاوڕێیەكی و جارجارەش بۆ میوانخانەیەكی
پلە س ێ دەڕۆشنت.
سەرەتا ئەو لە میوانخانەی ئاو بۆیسەوە ( )Au Bboisبەرەو ماڵی یەكێك لە
هاوڕێیانی «فرێدنیاند فرای لیگراد رۆشت»)شاعیر( ()Ferdinand Faeiligrath
لە كۆاڵنی»پاشێكۆ» ( )Pachekoكۆچیان كرد و ماوەیەك لەوێ مانەوە ،دواتر
بەرەو میوانخانەیەكی بچوكرت لە دەرەوەی شار كە ناوچەیەكی زۆر هەژارنشین
رۆشنت ،لەو خانووەدا كە ژمارەی ( )5بوو لە كۆاڵنی «ئالیانس»()Allianceدا،
منداڵی دووەمی ئەوان ،واتا كچێك لە بەرواری ( )26سیپتەمبەری ساڵی ()1845
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لەدایكبوو .ناویان نا الورا( .)Lauraبەاڵم ساڵێك دواتر خانەوادەی ماركس ناچار
بوون ئەو ئاپارمتانە بەجێبهێڵن و دووبارە بگەڕێنەوە بۆ میوانخانەی )ئۆبوا(!
لە ساڵی ( )1848ماركس و خانەوادەكەی (لەو كاتەدا سێ منداڵی هەبوو) بۆ
جاری سێهەم و دواین جار گەڕانەوە میوانخانەی ئۆبوا ،هەرجارە كە شوێنەكەی
دەگۆڕی ناچار بوو پۆلیسی تایبەت بە كاروباری بیانیەكان ئاگادار بكاتەوە ،ئەو
لقەی پۆلیس ناوی ئاسایشی سیاسی()Securete Politiqueبوو.
ماركس خەرجی بژێوی ژیانی خێزانەكەی ،كرێ خانوو ،پێداویستیەكانی تری ژیانی
لە شاری گرانی برۆكسلدا لە رێگای قەرزكردن لە هاوڕێیانییەوە دابین دەكرد،
ئەم شێوازە ،واتا ژیانكردن لە رێگای قەرزەوە ئەوندە دووپاتبووەوە كە ئیرت ببووە
بەشێك لە خوی ئاسایی ماركس -خووێك كە تا كۆتایی تەمەنی بەردەوام بوو!
لەو كاتانەیدا كە كەسێكی بۆ وەرگرتنی قەرز دەست نەدەكەوت ،هاوڕێیانی بە
كۆمەڵ یارمەتیان بۆ كۆدەكردەوە! لە سەرەتاكانی ساڵی()1846دا ،بۆ پێدانەوەی
یەكێك لە قەرزەكانی كە پێویست بوو بدرێتەوە ،ماركس پێویستی بە ()1200
فرانك بوو ،بۆ بەدەستهێنانی ئەو بڕە پارەیە ماركس بە ناوی ئەو كەسانەی كە
دەیناسین ،هیوادار بوو بەوەی هاوكاری دەكەن تەنانەت پەنای بردە بەر( دایكی
لە رێگای جێنییەوە كە ئەو كاتە بۆ بینینی دایكی نەخۆشی خۆی سەردانی
ترییەری كردبوو) ،هەروەها دۆستانی دایكی كە سەرقاڵی كاری بازرگانی بوون،
بەاڵم لەو كاتەدا تەواوی ئەو كەسانەی كەئەویان دەناسی و تێگەیشتبوون ،كە
توانای دابینكردنی ژیانی خۆی و خانەوادەكەی نییە ،لەو بارەیەوە لۆمەیان دەكرد
و داواكاریەكەیان پشت گوێ خست و وەاڵمی نەرێنیان دایەوە.
ماركس درێژەی بەو جۆرە ژیانە ،واتا قەرز لە دۆستان و ئاشنایان كۆكردنەوەی
هاوكاری بە كۆمەڵدا ،بەاڵم باجێكی زۆر قورسی ئەو جۆرە كەمتەرخەمیەییدا
بەرامبەر بە ژیانی ،ئەو رەفتارە بە تێپەڕبوونی كات زیانێكی قورسی لە غوروری
ئەودا و شكاندییەوە .دووپاتبوونەوەی هەست بە سوكی ئەوی بە ئاسانی دەگۆڕێ
و زۆر بە توندی توڕەی دەكرد ،ئەو هەوڵە زۆرەی كە ئەو هەموو جارێك بۆ
دامركانەوەی توڕەیی خۆی دەیكرد ،زیانێكی كاریگەری لە بواری دەرونییەوە
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پێگەیاند ،بە شێوەی باو بە هۆی هەركام لەو قەیرانە ئابوریانەوە یان هاوسەرەكەی
یان هەردووكیان نەخۆش دەكەوتن ،بە جۆرێك كە لە هاوینی ساڵی ()1846
ماركس وەها تووشی نەخۆشی تەنگەنەفەسی(رەبۆ) بوو كە جێنیش لە ترسدا
نەخۆش كەوت و هەردوو لەجێدا كەوتن(ئەمڕۆ زۆربەی پزیشكان لەو بڕوایەدان
یەكێك لە هۆكارە سەرەكیەكانی رەبۆ گرفتی دەرونییە)لە راستیدا ئەو قەیرانە
دەستپێكی زنجیرەیەك قەیران بوو ،كە دوای ئەوە بە شێوەیەكی بۆماوەیی هەتا
كۆتایی تەمەنی دووبارە دەبوونەوە ،هەموو جارێك ئەوانی لە پێدەخست!(لەو
خانەوادەیە تەنها ماركس تووشی رەبۆ ببوو)لە ساڵی (1848ماركس توانی بڕی
()6000هەزار فرانك پشكی خۆی لە میراتی باوكی وەربگرێت ،بەاڵم ئەمجارەش لە
بری ئەوەی بەو بڕە پارەیەوە قەرزەكانی بداتەوە ،ئەوەشی كە دەمێنێتەوە خەرجی
ژیانێكی باشرتی خۆی و خانەوادەكەی بكات ،نزیكەی ()5هەزار فرانكی ئەو بڕە
پارەیەی بۆ كڕین و دابینكردنی چەك بۆ ئەو كرێكارانە تەرخان كرد ،كە لە مانگی
شوباتی ()1848لە دژی حكومەت شەڕیان كردبوو ،چونكە لەو كاتەدا ماركس بەو
ئەنجامە گەیشتبوو و دڵنیابوو لەوەی ،كە كاتی شۆڕشی گەورە لە سەرتاسەری
ئەورپادا هاتووە(لە ساڵەكانی 1849 – 1848لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپا كرێكاران
راپەڕینی بەرفراوانیان دەستپێكرد ،بەاڵم لە كۆتاییدا دەوڵەتەكان توانییان دوای
زەحمەتێكی زۆر شۆڕشگێڕان سەركوت بكەن) .بەرهەمی ئەو فیداكاریە دارایی و
مەعنەویەش ئەوە بوو كە ماركسیان لە واڵتی بەلجیكاش دەركرد.
لە مانگی نیسانی ساڵی ( ،)1845دوو مانگ دوای ئەوەی جێنی دووگیان بە كۆرپەلە
هەشت مانگانەكەیەوە پاریسی بەجێهێشت ،لە برۆكسل لەگەڵ هاوسەرەكەی
بەیەكگەیشنت ،دایكی ئەو كە بە تەواوەتی ئاگاداری كەمی توانای جێنی بوو،
لە بەڕێوەبردنی ژیان و دابینكردنی ئاسودەیی هاوسەر و منداڵەكانی ،لێن
شێن( )Lenchenخزمەتكاری دڵسۆز و بەئەزمونی وەفاداری خۆی ،كە ساڵەهای
ساڵ خزمەتی پێكردبوو بۆ یارمەتیدانی جێنی رەوانەی برۆكسل كرد ،ناوی ئەو
ژنە هێلین و نازناوی دێموت ( )Demuthبوو ،بە لێن شێن بانگیان دەكرد ،ئەو
تەمەنی بیست و یەك ساڵ بوو ،لە تەمەنی یانزە بۆ دوانزە ساڵیەوە لەناو خێزانی
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فێن ڤێستفالندا خزمەتی كردبوو و گەورە ببوو ،ئیرت بە ئەندامێكی خانەوادەكە
دەژمێردرا ،ئەو دە ساڵ لە جێنی تەمەنی كەمرت بوو و خامنەكەی خۆی لە دڵ و
گیان خۆشرت دەویست.
لێنی شن دەستبەجێ ،دوای گەیشتنە برۆكسل ،كاروباری ژیانی ماركسیستەكانی
گرتە ئەستۆ و سەرباری ئەوەی كە ماركس ئاگاداری كردەوە ،كە توانای پێدانی
موچەكەی نییە و دەیویست رەوانەی شاری تێریاری بكاتەوە ،لێن شێن قبوڵی
نەكرد و ئامادە بوو چارەنووسی ژیانی خۆی بۆ هەمیشە بە چارەنووسی ژیانی
ماركسیستەكانەوە گرێبدات .بە هەر حاڵ ،لێن شن بە گشتی ژنێكی نائاسایی
و كەسایەتییەكی تایبەت بوو ،بە جۆرێك كە پاش مردنی بیرەوەریەكانی ژیانی
بوو بە بابەتی رۆمانێك(:لێن شن دێموت و رۆمانەكانی تر لە نوسینی ستیڤان
گرۆس مان – چاپی بەرلین – ساڵی  )1925ئەو كچی گوندنشینێك لە ناوچەی
«زار»بوو ،خوێندەواری نەبوو ،بەاڵم چونكە لە ناوچەی «زار» لەدایكببوو ئاشنای
زمانی فەرەنسی بوو ،بەئاسانی قسەی پێدەكرد ،هەڵبەت زانینی زمانی فەرەنسی
لە برۆكسل كارەكانی ئەوی ئاسانكردبوو .ئەو ژنێكی بەهێز و لەش ساغ بوو،
رسوشتێكی هێدی و دڵخوازی هەبوو ،لە ژێر چاودێری دایكی جێنیدا هەموو
جۆرە كارێكی ناوماڵ فێر ببوو ،هەموو كارەكانی بە باشرتین شێوە ئەنجامدەدا،
لە راستیدا ئەو بۆ جێنی ،كە بە «گەنجینەكە»ی خۆی بانگدەكرد ،وەكو دایكی
دووەمی لێهاتبوو .منداڵەكانی ماركس لێن شنیان بە نەنكی خۆیان دەزانی ،هەر
بەو سیفەتەش رێزیان لێدەگرت و لۆرا(كچی دووەمی ماركس) لە یاداشتەكانی
خۆیدا وەكو «یەكێك لە شەریفرتین ژنەكانی جیهان باسی ئەو دەكات .تا ئەو
كاتەی كە كارل ماركس و جێنی لە ژیاندا بوون لێن شێن ،وەكو دیكتاتۆرێك
ژیانی ئەوانی بەڕێوە دەبرد و دوای مردنی ئەوان ،ئەنگڵس لێن شنی بردە
ماڵەكەی خۆی ،لەوێدا هەر ئەو پلەیەی پێبەخرشا ،كە لەالی خانەوادەی ماركس
هەیبوو بە وتەی ویلهێلم لیبكنخت( )Wilhelm Liebknechtكە لە هاوڕێ
زۆر نزیكەكانی ماركس بوو لەو سەردەمەدا ،كە خانەوادەی ماركس لە لەندەن
ژیانیان بەسەردەبرد ،زۆرجار سەردانیانی دەكرد« :ماركس وەكو كاوڕ پەیرەوی لە
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فەرمانەكانی لێن شێن دەكرد!».
سەرباری ئەوەی كە جێنی هاوسەرەكەی وەك خواوەند دەپەرست ،منداڵەكانی
ماركس باوكیان لە رادەبەردەر خۆش دەویست و دەیانپەرست ،بەاڵم لە بەرچاوی
لێن شن ماركس هەرگیز پاڵەوانێكی بوێر بەرچاو نەدەكەوت ،چونكە ئەو
ئەگەرچی ژنێكی بێ پەروەردەی قوتابخانەیی و كتێبی بوو ،بەاڵم بۆچوونێكی
رۆشن و تەواوی هەبوو ،كەم و كوڕییە جەستەیی و دەرونییەكانی گەورەكەی
بەبێ ئەوەی كەمرتین كاریگەری لە سەر پلەی خۆشەویستی ،هۆگری بەرامبەر
بەو هەبێت بە وردی دەبینی و بە باشی ئاگاداریان بوو ،لەگەڵ ئەوەشدا دەیزانی
كە چۆن ئەو بەرەو رێگای چاكە رێنوێنی بكات ،ماركسیش بە بەردەوامی پەیڕەوی
لە رێنامیی و راسپاردەكانی لێن شن دەكرد!
(لیبكنێخت) لە یادداشتەكانی خۆیدا دەنوسێت« :لەو سەردەمەدا كە ماركس لە
یەكێك لە قۆناغەكانی تووڕەبوونی خۆیدا بوو ،وەكو ئاژەڵێك دەینەڕاند ،هەمووان
دووریان لێدەگرت ،لێن شن تەنها كەسێك بوو ،كە دەچووە ژوورەكەی و زۆرجار
دەیتوانی هێوری بكاتەوە ،تەنانەت لەو كاتانەدا لێن شن رێگای بە خۆی دەدا بە
وشەی زبر لۆمەی ماركس بكات».
هەر چۆنێك بێت ،ئەگەر لێن شن بە ئاسانی نەچووە ژێر كاریگەری گرنگی و
ناوبانگی ماركسەوە ،بە پێچەوانەوە ماركس بە تەواوەتی كەوتە ژێر كاریگەری
كەسایەتی لێن شنەوە.
ماركس ،بە شێوەی شاعیرانە ،نازناوی لێن شێن كە دێمووت بوو ،ماناكەی بە
زمانی ئەڵامنی واتای خۆنەگر و بێ دەمار و ملكەچ دەدات بۆ (هۆخ مووت
 )Hochmuthواتا (غرور) گۆڕی و جاروبار بەو ناوە بانگی دەكرد – بە گشتی
نەك تەنها ماركس و خانەوادەكەی ،بەڵكو هاوڕێكانیشی هەمووان بەرامبەر بە
كەسایەتی و پلەی جێگیری ئیرادە ،بیرتیژی و زیرەكی ئەو كچە الدێییە بە چاوی
سەرسووڕمان و ستایشەوە سەیریاندەكرد .لێن شێن نەك هەر ماركسی لە یاری
شەترەنجدا شكست دەدا ،بەڵكو لە توانایدا هەبوو سەبارەت بە هەندێك بابەتی
سیاسی ئامۆژگاری گەورە سەرسەختەكەی بكات! .دواتر ئەنگڵس زۆربەی ئەو
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ئامۆژگاریانەی قبوڵكرد و بەكاریهێنا!
لێن شێن دێمووت لە تەمەنی شەست و شەش ساڵیدا بە هۆی تووشبوونی بە
نەخۆشی شێرپەنجەی ریخۆڵەوە كۆچی دواییكرد ،ئێستا ئەو لە گۆڕستانی (های
گیت ) High gateلە لەندەن لە هەمان گۆڕستان كە ماركس و جێنی تێدا بەخاك
سپێردراون نێژراوە ،ئەوەش بە هۆی بڕیاری كچەكانی ماركسەوە بوو ،كە دوای
مردنی دایك و باوكیان بڕیاریان لەسەری دابوو ،چونكە ئەو كچانە زیاتر لە هەر
كەس دەیانزانی بە بێ لێن شێن و سەرپەرشتیكردن و پارێزگاری ئەو ،هیچ كام
لەوان لە چنگی مردن رزگاریان نەدەبوو.
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پیاوی ئاوارەی بێ نیشتیمان
دوای چوونە ناو شاری برۆكسل ماركس بە هۆی یاسای پەیوەندیدار بە بیانییەكان،
چوو سەردانی «ئیدارەی ئاسایشی گشتی بیانییەكان»ی كرد ،بوونی خۆی لە واڵتی
بەلجیكا راگەیاند و بە رەسمی داوای مافی پەنابەری و مانەوەی لەو واڵتە كرد.
دەقی ئەو داواكارییە كە بەرواری حەوتی شوباتی ()1845ی لەسەرە بەمجۆرەیە:
ئیمزای كارل ماركس ،دكتۆرای فەلسەفە ،تەمەن ( )26ساڵ ،لەدایكبووی شاری
تێریار لە واڵتی پرۆس ،داواكارم لە جەنابتان مافی مانەوەم لە واڵتی بەلجیكا
پێببەخشن ،بەوپەڕی رێز و شانازییەوە خزمەتگوزار و ملكەچی جەنابتان دەبم».
گەورەكەی «لیوپولد» كە خۆی بەلجیكی نەبوو ،بەڵكو وەكو ماركس لەدایكبووی
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ئەڵامنیا و مامی ڤیكتۆریا شاژنی ئەڵامنیا بوو ،لە ساڵی ( )1831كاتی دامەزراندنی
واڵتی بەلجیكا دوای شكستهێنانی ناپلیۆن ،وەكو پاشا لە سەر تەختی فەرمانڕەوایی
ئەو واڵتە دانراوە ،وەاڵمی داواكاریەكەی ماركسی نەدایەوە ،لەو كاتەدا واڵت
تازە پێكهاتبوو ،بەلجیكا كە هێشتا خۆی بە واڵتێكی تەواو جێگیر و بێ مەترسی
نەدەزانی لەالیەك فەرەنسا هەبوو ،واڵتێك كە چاوی تەماعی تێبڕیبوو ،لە
الیەكی دیكەش هۆڵەندا كە تا رادەیەك دوژمنی بوو ،هەڵبەت روویەكی خۆشی
نیشانی هەاڵتووەكانی واڵتانی دیكە نەدەدا ،بە كەسانێكی وەكو ماركس تەنها لە
بارودۆخێكدا مافی پەنابەری دەدا ،كە خۆیان لە هەر جۆرە چاالكیەكی سیاسی
بەدوور بگرن و هیچ بابەتێك سەبارەت بە سیاسەتەكانی حكومەتی ئەو كات
نەنوسن!
بەاڵم سەرباری ئەوەی هێشتا مۆڵەتی مانەوەی پێنەبوو! ماركس ،بە هاوكاری
ئەنگڵس دەستبەجێ بانگەشەی كۆمۆنیستی خۆیانیان دەستپێكرد :بە جۆرێك،
كە كۆمەڵەیەكی بچووكی كۆمۆنیستەكانی بەلجیكایان پێكهێنا و هەوڵی
بەرقەراركردنی پەیوەندیان لەگەڵ كۆمۆنیستەكانی واڵتانی دیكەی ئەوروپادا ،بۆ
ئەوەی بتوانن بنەمای بەرپاكردنی شۆڕش لە سەرتاسەری ئەوروپا داڕێژن ،بەاڵم
ئەوچاالكیانەی ماركس و ئەنگڵس نهێنی نەمایەوە ،سیخوڕەكانی واڵتی ئەڵامنیا،
كە لە سەرتاسەری ئەوروپادا بوونیان هەبوو ،چاالكییە نهێنییەكانیان گەیاندە
بەرلین ،حكومەتی پرۆس حكومەتی بەلجیكای خستە ژێر فشارەوە بۆ ئەوەی
ئەوان لەو واڵتە دەربكات.
دوای ئاگاداربوون لە هەنگاوەكانی حكومەتی پرۆس ،لە ئەنجامی ئەو ئەزموونە
تاڵەی كە ماركس لە پەیوەندی بە دەركردنییەوە لە فەرەنسا هەیبوو ،ئەوەندە
تووڕە و بێزاربوو ،كە بڕیاریدا هەرجۆرە پەیوەندیەكی خۆی لەگەڵ واڵتەكەی،
ئەڵامنیا ،كە حكومەتەكەی بە دەستكرد و كۆڵۆنی روسیا لەقەڵەم دەدا ،بە
تەواوەتی بپچڕێنێت .بەو مەبەستە ئەو لە بەرواری (17ی ئۆكتۆبەری ساڵی
)1845دا نامەیەكی ئاراستەی سەرۆكی ئەنجومەنی شاری تێریار لە پرۆس
(ئەڵامنیا) كرد و داواكاری دەركردنی بەڵگەنامەی چوون بۆ واڵتە یەكگرتوەكانی
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ئەمریكای رەتكردەوە (لەو دۆخی تووڕەبوونەدا ماركس هەنگاوێكی هەڵگرت،
كە تا كۆتایی تەمەنی لێی پەشیامنبوو!) لەو داواكارییەدا ماركس رایگەیاندبوو،
لەبەرئەوەی بە هۆی نەخۆشی هەناوییەوە لە ئەنجامدانی خزمەتی سەربازی
بەخرشاوە ،لەو دۆخەدا هۆكارێك بۆ رەتكردنەوەی داواكاریەكەی خۆی نابینێت،
لەو رووەوە كە وەاڵمی ئەو داواكاریەی نەدرایەوە ،ماركس جارێكی تر لە بەرواری
دەی نۆڤەمبەری ساڵی ()1845دا ،نامەیەكی بۆ گۆرتز ،سەرۆكی شارەوانی شاری
تێریار نارد و داواكاریەكەی خۆی دووبارە كردەوە ،بەاڵم لەو نامەی دووەمەدا،
ماركس نەك هەر مۆڵەتی كۆچكردن بۆ ئەمریكای رەتكردەوە ،بەڵكو داواكاری
نكۆڵیكردن لە ئەڵامنی بوونی خۆشی گەاڵڵە كرد.
«ئەمە هەمان ئەو نامەیە بوو كە نەگونجاو بوو نە كردەیی ،هەنگاوێك بوو كە
ماركس تا كۆتایی تەمەنی لێی پەشیامنبوو».
لە بەرواری ()23ی نۆڤەمبەری ساڵی ()1845دا (رۆدلێف فن ئۆراس واڵد)(Rudif
 )von Auerswaldحاكمی ویالیەتی «رن» داوای لە وەزارەتی ناوخۆی حكومەتی
پرۆس كرد كە «باشرت وایە لە دەست ئەو خائینە رزگاریان بێت» داواكاریەكەی
ماركس پەسەند كرا! دوای ئەوە ماركس تەمەنی خۆی وەكو پیاوێكی بێ نیشتامن
بەسەربرد!
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هاوكارانی دیكە
دوای نیشتەجێبوونی ماركس لە برۆكسل كەسانێكی دیكە ،كە لە واڵتانی
دیكەوە هەاڵتبوون پەنایان هێنابووە بەلجیكا ،وەكو (میخایل باكونین)Bakunin
كۆمۆنیستی روسی ،موزێس هێس( )Moses Hessو هاوسەرەكەی سی بیل
(( )Sybillكە دەوترێت بەر لە هاوسەرگیری لەگەڵ «هێس» لەشفرۆشێكی كارامە
بووە).چوونە الی ماركس .شەوانە ئەو گروپە لە یەكێك لە یانە چاپەمەنیەكاندا
كۆدەبوونەوە ،جاروباریش یەكێك لە كۆمۆنیستەكانی بەلجیكا بە ناوی (فیلیپ
ژی گۆ ( ))Gigotو چەند كەسێكی پۆڵەندی و روسی كە هەندێك شۆڕشگێڕ
بوون ،وەكو مێژوونووسی بەناوبانگی پۆڵەندی (یواخیم لێلوێل )Joathim Lelwel

190

مارکس کێ بوو؟

كە هەمیشە كراسێكی شینی پۆشی بوو ،و «پاول ڤاسی لی ئێڤیچ» (Pavel
 )Vasilyevichكە موڵكدارێكی ئازادیخوازی روسی بوو ،دواتر بوو بە یەكێك لە
هاوڕێیانی ماركس) چوونە ئەو گروپەوە ،بەاڵم بۆ ماركس گەورەترین رووداو هاتنی
ئەنگڵس بوو بۆ برۆكسل ،كە بەر لە هاتنی بۆ ئەوێ ،بەو جۆرەی كە نوسیبووی،
لە شاری بارمن( )Barmenلە دۆخی تووڕەبوون و هەست بە بێزاری بەرامبەر
بە باوكیدا بووە ،ئەنگڵس بۆ ئەوەی رەزامەندی باوكی بەدەستبێنێت ،ئامادەبوو
لە كارگەیەكدا ،كە لە شاری بارمندا هەیبوو كار بكات ،بەاڵم هەڵسوكەوتی
چەوسێنەرانەی باوكی بەجۆرێك ئەوی تووڕە كردبوو ،كە ئیرت توانای ئارامگرتنی
نەبوو و بڕیاریدا هەڵبێت .ئەنگڵس سوور بوو لە سەر ئەوەی ببێتە نوسەرێك
و بانگەشەكارێكی بیروباوەڕی كۆمۆنیستی ،نەك كاراكتەرێكی كەڵەكەكردنی
سەرمایە! ئەو لە نامەی بەرواری كانوونی دووەمی ()1845یدا ئاوای بۆ ماركس
نوسیبوو« :بەداخەوەم ،لەوەی كە بۆچی من ئەو كارەم قبوڵكردووە ،كارێكی پڕ
لە ملمالنێی و دەردیسەری كە لە هەقیقەتدا بێزرا و هەڵەیە .شاری بارمن زۆر
بێزراوە ،بەفیڕۆدانی كات لەم شارەدا نەشیاوە! بەتایبەت زۆر بێزراوە كاتێك نەك
تەنها بۆرژوایەك بێت! بەڵكو بۆرژوایەكی دژی كرێكار بێت! تەنها چەند رۆژ
كاركردن لەالی باوكم قێزەون بوونی كردەی ئێمەی بە تەواوەتی لە بەرچاوانم
روونكردەوە!»
بە بۆچوونی ئەنگڵس ژیانكردن لە ماڵی باوكی ،شوێنێك كە هەستی دەكرد بە
بەردەوامی لە ژێر چاودێری باوك و براو خوشكەكانیدایە ،جێی تەحەمولكردن
نییە« .من ناتوانم خواردن بخۆم ،یان ئاو بخۆمەوە ،یان بایەكم لێبێتەوە ،مناڵەكانی
باوكە خواناسەكەی من لێی بێ ئاگابن» .تەنانەت خزم و كەس و كارەكەی گومانی
ئەوەیان هەبوو ،كە ئەنگڵس بە نهێنی خەریكی بەرەاڵیی و رابواردنی سێكسی
و چاالكی ناكۆمەاڵیەتییە .تا رادەیەكیش گومانەكانی ئەوان راست بوو ،چونكە
ئەو نەك هەر بە بەردەوامی لەگەڵ كچان پەیوەندی سێكسی هەبوو ،سەرقاڵی
چاالكی كۆمۆنیستی بوو ،وانەی كۆمۆنیستی بە كۆمۆنیستەكانی شاری (بارمن)
و (ئیربفێڵد) دەوتەوە .هەردوو كارەكەی ئەنگڵس ،واتا پەیوەندی لەگەڵ كچان
مارکس کێ بوو؟ 191

و چاالكی كۆمۆنیستی لەالی باوكی ئەنگڵس لە زومرەی گەورەترین گوناهەكان
بوون ،كە لەوانە بوو لە كەسێكی دەوڵەمەندی مەسیحی رووبدات ،بە تایبەت
باوكی ئەنگڵس لەو كەسانە بوو كە بە سەختی لە ئاگری جەهەنەم دەترسا(بە وتەی
ئەنگڵس)« .جگە لەوەش باوكم ئەوەندە گەمژە بوو ،كە كۆمۆنیزم و لیرباڵیزمی لە
یەكرت جیانەدەكردەوە و سەرباری ئەو هەموو باسانەی ،كە من بۆ رۆشنكردنەوەی
زەینی ئەو كردوومە هیچ گۆڕانكارییەك لە باوەڕەكانیدا پێكنەهات ،منی بە
بەرپرسی خیانەتی پارێزەرە لیرباڵەكان لە پەرلەمانی بەریتانیا دەزانی»
لەالیەكی دیكەوە ئەنگڵس تێكڕای ئەو سەختیانەی لەالیەن باوكی دەمارگرژی
خۆیەوە ،لە ژینگەیەكی خەفە و تاسێنەر ،پڕ لە «مەسیحیەت و ئاین» تەنها بە
هۆی خۆشەویستییەك ،كە بەرامبەر بە دایكی هەیبوو تەحەمولدەكرد ،چونكە
دەیبینی دایكیشی وەكو ئەو تا چ رادەیەك لەو ژینگەیەدا ئازار دەچێژێت .دایكی
ئەنگڵس فردریكی زۆر خۆش دەویست ،بەاڵم لە ترسی مێردەكەی نەیدەوێرا
لە بەرچاوی هاوسەر و منداڵەكانی تری بەرگری لێبكات ،بە هۆی ئەو فشارە
دەرونیانەوە زۆر كات نەخۆش بوو.
لە مانگی نیسانی ساڵی ( )1845ئەنگڵس تەواوی پەیوەندیەكانی خۆی لەگەڵ
باوكی پچڕاند و شاری بارمنی بەجێهێشت و بەرەو برۆكسل رۆیشت ،لەوێوە
لەالیەن جێنی و ماركسەوە بە گەرمی پێشوازی لێكرا(جێنی بۆ یەكەم جار
بوو ئەنگڵسی دەبینی) .ئەنگڵس لە ماڵێكی نزیك ماڵەكەی ماركس لە كۆاڵنی
(ئالیانس) نێشتەجێبوو.
ئەنگڵس لەو سەردەمەدا ،لە تەمەنی ( )25ساڵیدا بناغەی (فەلسەفەی مێژووی
مادیاتی) لە مێشكی خۆیدا دانابوو!
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ئایدۆلۆژیای ئەڵمانی
شەش مانگ دوای باڵوبوونەوەی كتێبی «خێزانی پیرۆز» ،لە ئەیلولی (،)1845
ماركس و ئەنگڵس دەستیانكرد بە نوسینی دووەمین كتێبیان« ،ئایدۆلۆژیای
ئەڵامنی» تا هاوینی ساڵی ( ،)1846كە بۆ بانگەشەی كۆمۆنیستی سەفەرێكی
بۆ پاریس ئەنجامدا ،بەنوسینیەوە سەرقاڵبوون ،بەاڵم هەرگیز ئەو كارەیان
كۆتایپێنەهێنا!
لەراستیدا ئەو كتێبە درێژكراوەی هەمان كتێبی پێشوویان واتا «خێزانی پیرۆز»بوو
لەم كتێبەی دووەمیشدا ،بە توندی هێرشیان كردبووە سەر نوسەرانی ئەڵامنیا بە
گشتی و نوسەرانی دیكەی سەر بە مەكتەبی (هیگڵ) و فویرباخ)()Feuerbach
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بە تایبەتی .ئەگەر لە كتێبی «خێزانی پیرۆز» ئامانجی سەرەكی روشاندنی
برونۆ ب��اور( )Bruno bauerبوو ،كە ماركس بە شێوەیەكی گاڵتەجاڕانە «سان
برۆنۆ» «برۆنۆی» پێدەوت!) لە كتێبی دووەمدا ئامانج هێرشكردنە سەر «ماكس
ستیرنێر» ( )Maks stirnerو كارل گرون ()Grunبوو ئەوانە بوون ،كە خۆیان بە
«سۆسیالیستی راستەقینە» لەقەڵەم دەدا!»
«ماكس ستیرنێر» كە ناوە راستەقینەكەی ئەو «یوهان كاسپان شمیت» بوو،
كەسایەتیەكی تا رادەیەك نەنارساو بوو ،كە لە قوتابخانەیەكی كچانەدا ژیانیدەكرد
لەم دواییانەدا كتێبێكی بە ناوی»تاك و داراییەكانی» (لە ساڵی  – 1845چاپی
الیپ زیگ) باڵو كردبووەوە ،كە بۆ ماوەیەكی كورت خوێنەرێكی زۆری لە ئەڵامنیا
هەبوو ،لە هەمان ساڵدا «كارل گرۆن» ،سۆسیالیستی بەناوبانگی ئەڵامنیا ،كە لە
تاراوگەدا لە پاریس دەژیا ،كتێبێكی لە ژێر ناوی «بزوتنەوەی سۆسیالیستی لە
فەرەنسا و بەلجیكا»چاپی «دامشتات» ( – )Darmstadhساڵی  )1845و چەند
وتارێكی دیكەی هەر لەو بوارەدا باڵوكردووەتەوە.
لە كتێبی «ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی»دا فەلسەفە و باوەڕەكانی «ستیرنێریان» داوەتە
بەر رەخنەی توند ،بە تایبەت سەردێڕەكەیان لە شیكاریەكی دوژمنكارانەدا بە
كورتی بەمجۆرە رووبەڕووی گاڵەتجاڕی كراوەتەوە ،كە جەنابی ستیرنێر كاتێك
دەڵێت «ت��اك» مەبەستی خۆیەتی و كاتێكیش دەڵێت «دارای��ی» مەبەست
داراییەكەی خۆیەتی .ئەوەی كە وتویەتی لە راستیدا پەیوەندیەكی بە كۆمەڵگەوە
نییە و گشتیەتەكەی دوورە لە راستییەوە.
بە گوێرەی فەلسەفەی سینەر ،تێكڕای فەلسەفە و وابەستەبوونە سیاسی و
ئەخالقیەكان ،تەنها خورافاتن و هیچ جۆرە هەقیقەتێكی دەروونی تێدا نییە .تەنها
«تاكە» هەقیقەتی دەرونی هەیە و دەتوانێت پێداویستییە دەرونییەكانی خۆی،
لە شێوەی وابەستەبوون بە خێزان و پەیوەندی لەگەڵ كۆمەڵ ...هتد لە بەرچاو
بگرێت و دابینیبكات .ئەو پێداویستیانە بە تەواوەتی تایبەتین و هەقیقەتێكی
دیكەیان نییە« .تاك» لە فەلسەفەی سیرندا ،نە سەر بە چینی رەسەنە و نە سەر
و مرۆڤ ،نە شۆڕشگێڕ ،بەڵكو ئەو كەسێكی ئاساییە و مۆدێلەكەی تا رادەیەك
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هەمان «كرێكار» دەبێت!
ستێرنێرلە راستیدا دیموكراتێك بوو ،كە بۆچوونەكانی خۆی بە شێوازێك كە جێی
قبوڵكردنی هەموان بێت دەخستەڕوو ،واتا بۆچوونێك ،كە بە تەواوەتی لە دژی
فەلسەفەی ماركس و ئەنگڵس بوو .ئەوان (ماركس و ئەنگڵس) لە سەر كۆمەڵگە،
رێكخراو ،كۆمەڵ و بزوتنەوەكان قسەیان دەكرد ،لە كاتێكدا «ستیرنێر» سەبارەت
بە «تاك»قسەو باس دەك��ات ،ئەوی خستوەتە سەنتەری بازنەی فەلسەفەی
خۆیەوە ،دوو روانگەی بەتەواوەتی جیاواز لە یەكرت! هەر بەم هۆكارە بوو ،كە
ماركس و ئەنگڵس لە كتێبەكەی خۆیاندا بە توندی سوكایەتی و بێڕیزی بەرامبەری
دەكەن .لە كتێبی «ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی» (كە لە كۆتاییدا چاپكرا) ( )499الپەڕە
لە كۆی ( )596الپەڕەی تەرخانكراوە بە رەخنەگرتن لە فەلسەفەی «ستیرنێر»،
كە لە هەموو شوێنێك بە شێوەی گاڵتەجاڕانە بە ماكسی پیرۆز() ST. MAX
بانگیدەكەن ،لە كاتێكدا تەنها چەند الپەڕەیەكی رەخنەگرتنە لە كتێبەكەی (كارل
گرۆن( ،)Karl grunبەاڵم لە باتی ئەوە ماركس لە هەموو شوێنێك ،چ لە كۆڕو
كۆمەڵە گشتیەكان و چ لە مەجلیسە تایبەتیەكاندا ،بە بێزارییەكی لە رادەبەدەرەوە
باسی ئەو دەكات!
كتێبەكەی كارل گرۆن ،لە ژێر ناوی «سۆسیالیزمی هەقیقی» بووەتە ئامانجی
رەخنە و هێرشەكانی ماركس و ئەنگڵس و بانگەشەی ئەوەیانكردووە ،كە لەو
كتێبەدا مێژوو و ناكۆكی چینایەتی لەبەرچاو نەگیراوە ،بەاڵم پێدەچێت بێزاری و
نەفرەتی ماركس بەرامبەر بە كارل گرۆن (كە لە هاوڕێیانی كۆن و هاوپۆلی زانكۆی
بووە) زۆرتر الیەنی شەخسی هەیە ،كەمرت پەیوەندی بە چۆنیەتی بیركردنەوە و
ناوەڕۆكی نووسینەكانی كارل گرۆنەوە هەیە .پێدەچێت هەست بە بەغیلیكردن و
ئێرەییربدن ریشە و هۆكاری سەرەكی ئەو كێشەیە بێت ،ئەگەرچی دووپاتبوونەوە،
بەكارهێنانەوەی ئەمجۆرە رەفتارە ئیرەییانە بەرامبەر بە چەند كەسی دیكە
لەالیەن كارل ماركسەوە ،وەكو «بوكانین»( )Bukaninو «هاین سن» ()Heinzen
كە ئەوانیش هەردووكیان لە سەرەتادا لە هاوڕێیان و ستایشكارانی ئەو بوون ،كە
پاش ماوەیەك هاوكاری و هاوڕێیەتی ،ماركس دەستیدایە دوژمنایەتیكردنی ئەوان،
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ئەو رەفتارە بەردەوامەی ماركس دەریدەخات ،كە ئەو بە گشتی تەحەمولی هیچ
جۆرە ركابەرییەكی نەبووە و هەمیشە هاوڕێیەتی فیدای ركابەری كردووە!
لەالیەكی دیكەوە دەبێت سەرنج بدرێتە ئەوەی ،كە كتێبی «ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی»
تەنها الیەنی رق و نەفرەت و ملمالنێ و گاڵتەكردن بە نوسەرانی نەبوو ،بەڵكو
هەڵگری چەندین الپەڕەی گرنگ و جێی بایەخیشە ،بۆ منونە بەشی «فیورباخ»
رەخنەیەكی گرنگ و چڕوپڕە سەبارەت بە «ئایدیالیزم و مادیات» ،هەروەها ئەو
كتێبە بە روونی و ئاشكرایی دەریدەخات كە مەبەستی ماركس و ئەنگڵس لە
«كۆمۆنیست» چییە؟ لەو بارەیەوە ئاوا دەنوسن:
«كۆمۆنیزم جیاوازە لە تێكڕای بزوتنەوەكانی پێشوو! ،چونكە ئەم ئایدیایە تێكڕای
ئایدیاكانی پێشوو ،كە لەسەر بنەمای (بەروبووم  )Productionو (پەیوەندی
 )Verkehrدانراون ،رەتدەكاتەوە ،رێسایەك كە بە «تاكێك»ەوە پەیوەند دراوە
بە قووڵی و بە روانگەیكی رۆشنەوە ،تاوتوێدەكات بەشێوەیەك ،كە لە كۆمەڵدا
بە شێوەی «گروپ» دەردەكەوێت ،دەداتە بەر باس و لێكۆڵینەوە ،لەم حاڵەتدا
رێكخستنی ئەو كۆمەڵە گروپە رەهەندی ئابوری لەخۆدەگرێت و دەستڕەنجی
م��ادی ئەو «ه��اوب��ەش» ()Collectiveدەب���ێ���ت! هەقیقەتێك كە كۆمۆنیزم
پێكدەهێنێت ژینگەیەك دەبێت ،كە لەو ژینگەیەدا مەحاڵە دیاردەیەك بە دوور
لە بازنەی پەیوەندیدار بە كۆمەڵ پێكبێت ،چونكە لە راستیدا تەنها لە ئەنجامی
پەیوەندی خەڵك لەگەڵ یەكرتدایە – لەم حاڵەتدا كۆمۆنیزم ئەو دیاردانەی ،كە
تا ئێستا «بەرهەم» بە «تاكەوە» گرێدەدات بە نارسوشتی ()Inorgonique
لەقەڵەمدەدات!»
پاشان ئەم بەشە لە كتێبەكە (كە بابەتەكەی شیكردنەوەی چۆنیەتی كۆمۆنیزمە)
بە رشۆڤەكردنی رۆڵێك كە كرێكار (پلۆریتاریا) ( )Ploretariatلە فەلسەفەی
كۆمۆنیستیدا دەیگێڕێت كۆتایی دێت»:لەالیەكی دیكەوە كرێكار لە پێكهێنانی
ژیانی خۆیدا رێساكانی پەیوەندیدار بەو لە ئەنجامی بوونی كۆمەڵێكی مۆدێرندا
پێكهاتووە ،بە شێوی تاك دەسەاڵتێكی نییە و هیچ رێكخراوێكی سۆسیالیستیش
ناتوانێت ئەو ئیختیارەی پێبدات .ئەگەر كرێكاران بیانەوێت شوێنی بوونی خۆیان
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لە كۆمەڵدا دەربخەن ،پێویستە سەرەتا دۆخی ژیانی خۆیان كە لە راستیدا دۆخی
كارە بگۆڕن ،بۆ گەیشنت بەو مەبەستە پێویستە كرێكار ئەو هۆكارانەی ،كە ئەم
دۆخەیان دروستكردووە ،واتا كۆمەڵ بوونی كەسانێك ،كە بەشێوەی گروپ هۆكار
و هەڵگری دۆخی ئێستان و نوێنەری ئەوان ،كە حكومەتە لە سەر رێگا الببەن ،بۆ
ئەوەی كرێكار بتوانێت زیندووبوونی خۆی دەربخات و بیسەملێنێت»
(هەڵبەت ئەمە كورتكراوەی بابەتێكە ،كە دواتر ماركس و ئەنگڵس بە هاوكاری
لەگەڵ یەكرتدا بە شێوەی مانیفێستۆ ( )Manifestoبە چڕوپڕی شیكردوەتەوە و
لە جیهاندا خستیانەڕوو).
ئەو رۆژان��ەی كە ماركس و ئەنگڵس سەرقاڵی نوسینی كتێبی «ئایدۆلۆژیانی
ئەڵامنی» بوون سەردەمێكی خۆش بوو بۆ ئەوان .ئەوان هەندێكجار شەوان تا
سەعات سێ بۆ چواری نیوەشەو بەخەبەربوون و ئاڵوگۆڕی بیروڕایاندەكرد و
دەیاننوسی ،بە دەنگی بەرز قسەیاندەكرد و پێدەكەنین ،بە بێ ئەوەی گوێ بەوە
بدەن ،كە دەنگەدەنگی ئەوان خەوی جێنی و جێنی شێن دەزڕێنێت!
ئەم كتێبە هەرگیز (بەتەواوەتی) لەسەردەمی مانەوەی دوو نوسەرەكە لە ژیاندا
چاپ نەكرا ،چونكە ئەوان لەو سەردەمەدا نەیاتوانی شوێنێك بدۆزنەوە ،كە وەها
نورساوەیەك باڵو بكەنەوە .لەو سەردەمەدا كەمرت چاپخانەیەك ئامادە دەبوو،
كتێبێك كە بە زمانێكی زبر و دوژمنكارانە ،رژێمە سۆسیالیستیەكانی دیكەی داوەتە
بەر شااڵوی رەخنە باڵوبكەنەوە! تەنانەت لە ساڵی()1846جولیوس مایر (Jylius
 )Meyerكە بازرگانێكی سۆسیالیست بوو پێشرت بەڵێنیدا بوو خەرجی چاپ و
باڵوكردنەوەی كتێبی ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی بگرێتە ئەستۆ ،دوای ئاگاداربوون لە
دەقەكەی و خوێندنەوەی ئەو بەشەی ،كە تێیدا «سۆسیالیستی هەقیقی» گاڵتەی
پێدەكرێت ،لە بڕیارەكەی پاشگەزبووەوە .بیست ساڵ دواتر كاتێك ماركس بیستی
كە «جولیان مایر» لە كاتی سەفەرێكی بازرگانیدا لە خۆرهەاڵتی ئەوروپا ،لە شاری
وارشۆ ،خۆی لە پەنجەرەی ژوورەكەوە فڕیداوەو ملی شكاوە ،زۆر خۆشحاڵ بوو،
«بە گشتی كات و ئەو هەوڵەی كە بۆ نوسینی كتێبی «ئایدۆلۆژیانی ئەڵامنی»
تەرخانكرابوو بە فیڕۆ نەچوو .بە بۆچوونی ئەنگڵس ئەنجامێكی گرنگ كە لەو
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كتێبە بە دەستهاتبوو «خودناسی بوو» ،بەاڵم بەرگی خەتی ئەو كتێبە بوو بە نسیبی
مشكەكان ،بۆئەوەی بیخوۆن ،لە راستیدا ئەم وتەیەی ئەنگڵس بێ واتا نەبوو .ئەو
دوای مردنی ماركس لە نامەیەكدا كە بۆ یەكێك لە ئاشناكانی نوسیبووی وتبووی:
من هێشتا بەرگی دەستخەتی كتێبی «ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی» واتا ئەو بەشەی كە
مشك نەیخواردوە ،لە الم ماوە.
كتێبی ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی» لە ساڵی ( ،)1932واتا پەنجا ساڵ دوای مردنی
ماركس لە الیەن سەنتەری لێكۆڵینەوەی (ماركس ،ئەنگڵس و لینین) لە مۆسكۆ،
لە كاتێكدا چەند الپەڕەیەكی زیانی بەركەوتبوو ،بە شێوەی كامڵ چاپ كرا و()30
ساڵ دوای ئەوەش وەرگێڕانە ئینگلیزیەكەی لە مۆسكۆ باڵوبۆوە.
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كۆمۆنیستەكان – مانیفێستۆ
رێكخراوی كۆمۆنیستی
لە هاوینی ساڵی ( ،)1845لە كاتێكدا جێنی دیسان دووگیان بوو و لێن شێن بۆ
دیتنی خامنەكەی خۆی (دایكی جێنی) سەردانی شاری تێریاری كردبوو .ماركس
و ئەنگڵس سەردانی بەریتانیایان كرد ،ئەوەش یەكەم سەردانی ماركس بوو لە
بەریتانیا ،كە دوای ئەوە بۆ هەمیشە بوو بە شوێنی نیشتەجێبوونی ئەو .بەریتانیا
لەو سەردەمەدا بە ناوەندی جیهانی سەرمایەداری دەژمێردرا.
ماركس و ئەنگڵس چەند هەفتەیەك لە شاری مانچیستەر ( )Manchesterكە
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هەڵبەت ئەنگڵس بە باشی دەیناسی بەسەر برد و لەو ماوەیەدا بەباشی كەڵكیان
لە كتێبخانەی بەناوبانگی (چات هام) ( )chethamوەرگرت ،بە وردی ئەو كتێب
و باڵوكراوانەی كە ئابوری زانانی بەریتانیا ووسیبوویان خوێندەوە.
لەوێدا ماركس یاداشتێكی چڕوپڕی لە نورساوەكانی كۆلبیت (،)William Colbett
«پێتی»(»،)WilliamPettyتۆمپسۆن»(»،)Williamthompsonتووك»ThomasT
 )ooksهەڵگرت دواتر لە كۆی ئەو یادداشتانە لە كاتی نووسینی كتێبەكانی )داس
كاپیتاڵ( و (گرۆندریسە(( )Grundrisseبەكاریهێنا.
لە لەندەن ماركس و ئەنگڵس لەگەڵ كۆمۆنیستە بیانیەكان ،كە لەوێ دەژیان و
لەگەڵ شۆڕشگیڕ و رادیكاڵەكانی بەریتانیا پەیوەندیان دامەزراند .لەوسەردەمەدا
پایتەختی بەریتانیا شوێنی كۆبوونەوەی چەپڕەوەكانی سەر بە بزوتنەوەی
چاكسازی دۆخی كرێكار لە ئەوروپا بوو ،كە باڵوكراوەیەكیشیان بە ناوی «نۆرێدن
ستار» (ئەستێرەی باكور كە «جۆرج جولیان هارنی» ()Gerge jolian horney
سەرنوسەری بوو باڵودەكردەوە ،بابەتەكانی ئەو باڵوكراوەیە بە رادەیەك جێی
رەزامەندی بیروباوەڕی رادیكاڵەكانی ئەوروپا بوو ،كە ئەنگڵس ئامادەبوو لە
نوسینی بابەتەكانیدا بەشداریبكات و بابەتێكی لە ژمارەی ()1845یدا باڵوكردەوە.
لەوكاتەدا لەندن شوێنی گردبوونەوەی ئەو كۆمۆنیستانەبوو ،كە لەواڵتانی
دیكەوە دوورخرابوونەوە و زۆربەیان ئەڵامنی سەر بە كۆمەڵەی «بزوتنەوە
بۆ دادپەروەری بوون» رێكخراوێكی تایبەت لە ژێر ناوی «كۆمەڵەی راهێنانی
كرێكارانی ئەڵامنی»یان بۆ خۆیان هەبوو .ئەو كۆمەڵە لە ژێر رابەرایەتی دوو
كەس بە ناوەكانی « :وایت لینگ»( )Wilhhelm weitlingكە كۆمۆنیستێكی
میانڕەو بوو «شاپر»( )Schapperكە یەكێك لە شۆڕشگێڕە بە جۆشەكان بوون،
لەساڵی ( )1840دامەزرابوو( .كارل وەكو هەمیشە بەزوویی لەگەڵ هەردووكیان
دەستی بە ملمالنێكرد).
پۆلیسی لەندەن ،بەو جۆرەی كە باو بوو ،ئەو كەسانەی كە نیوەیان چەپڕەوەكانی
خودی بەریتانیا بوون و نیوەكەی تریشیان لە واڵتانی دیكەوە پەنایان بردبووە ئەوێ،
بە ئازادی دەهێشتەوە و رێگری لێنەدەكردن ،هەڵبەت ئەو هەلومەرجە دۆخێكی
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گونجاوی بۆ ماركس ،كە تا ئەو كات لە دوو واڵت دەركرابوو فەراهەم دەكرد.
هەڵبەت هۆكاری ئەوەی پۆلیسی بەریتانیا رێگری لە چاالكییە سیاسیەكانی ئەوان
نەدەكرد ،بۆ ئەوە دەگەڕایەوە كە حكومەتی بەریتانیا لە ژێر سێبەری دادپەروەری
كۆمەاڵیەتی ت��ەوادا وەها ئازادیەكی پێكهێنابوو ،هیچ ترسێكی لەو كۆمەڵە
بیانییە نەبوو ،لە بەرامبەریشدا ئەمان هیچ كات لە بانگەشەكانیاندا ئاماژەیان بە
روخاندنی حكومەتی بەریتانیا نەدەكرد .بە پێچەوانەوە كۆمۆنیستەكانی بەریتانیا
دژی پێكدادان و رووبەڕووبوونەوە ئاشكراكان بە چاالكی نهێنی و ژێرزەمینی
بوون! ئەوان شۆڕشگێڕانێك لە سەر شێوازی هێمنایەتی بوون ،كە مەبەستیان
تەنها ئامادەكردنی زەمینەی شۆڕش بوو ،لەو كاتەدا تەنها بە تیۆریە جۆراوجۆرە
شۆڕشگێڕانەكان یارییاندەكرد ،ماركسیش بە تەواوەتی لەگەڵ ئەو شێوازەیاندا
هاوبۆچوون بوو ،چونكە ئەویش لەو بڕوایەدا بوو ،كە سەرتا دەبێت بە بانگەشە و
راهێنانی باوەڕی كۆمۆنیستی زەمینە بۆ شۆڕش و وەشاندنی دوایین گورز ئامادە
بكەن!
لە الیەكی دیكەوە ،زاراوەی كۆمۆنیستی هێشتا نوێنەرایەتی جۆرێك لە ئایدۆلۆژیای
تایبەتی نەدەكرد ،بۆ منونە لە نوورساوەكانی «ف��وری��ەر( )Fourierو «سانت
سیمۆن»( )Saint Simonكە هەردووكیان لە كۆمۆنیستە میانڕەوەكان بوون،
دەستەواژەی كۆمۆنیستی لەگەڵ دەستەواژەی سۆسیالیستی هەردووكیان لە یەك
ریزدا و جاروبار لە بری یەكرتی بەكاردەهێرنان ،جاروباریش وشەی دیموكراسی
لەو نورساوانەدا بەكار دەهێرنا ئەگەرچی لە الی كۆمۆنیستەكان واتایەكی روون و
دیاریكراوی نەبوو ،بەاڵم زۆربەی ئازادیخوازانی ئەوروپا بەكاریاندەهێنا ،تێكڕای
ئەو دەستەواژانە لە بری یەكرتی بەكاردەهێرنان ،بۆمنونە جاروبار كۆمۆنیستەكان
خۆیانیان بە سۆسیالیست لەقەڵەمدەدا ،لەگەڵ ئەوەش خۆیانیان بە «دیموكرات»
دەزانی .ئەوان لە سەرئەو باوەڕەبوون ،كە حكومەت لە بری ئەوەی لەالیەن
دەستڕۆشتوەكانەوە ،بۆ خزمەتكردن بە پاشا و ئەرشاف هەڵبژێردرێت پێویستە
لەالیەن خەڵكەوە و بۆ خەڵك بێت! پاش تێپەڕبوونی شەش هەفتە بەسەر
مانەوەیان لە بەریتانیا ماركس و ئەنگڵس گەڕانەوە برۆكسل ،رۆژی ()24ی ئاب
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بەر لە جێهێشتنی لەندەن لە دوایین كۆبوونەوەی كۆمۆنیستەكاندا ،كە ماركس و
ئەنگڵس بەشدارییانتێداكرد ،بە پێشنیاری ئەنگڵس پرۆژەیەكیان پەسەندكرد كە
تێیدا ناوەندێكی پەیوەندیدار بە باڵوكردنەوەی راپۆرتی چاالكییە كۆمۆنیستیەكان
دامەزرێنن ،ئەو ناوەندەش بە ناوی «كۆمیتەی پەیوەندی كۆمۆنیستەكان» دامەزرا.
پاش گەڕانەوە بۆ برۆكسل ،ماركس و ئەنگڵس بە یارمەتی كەسایەتیەكی زانای
خاوەن كتێب بە ناوی «فیلیپ ژیگۆ» ( )Gigotلە برۆكسلیش كۆمیتەیەك
(هاوشێوەی ئەو كۆمیتەیەی لە لەندەن دامەزرا) لە پێناو دابینكردنی راپۆرتی
چاالكی كۆمۆنیستەكان دامەزرا و لەراستیدا ئەو كۆمیتانە (بەوەی برۆكسلیشەوە)
بوو بە بناغەی پارتێكی كۆمۆنیست لە واڵتی بەلجیكا ،كە كۆمۆنیستە تاراوگەنشینە
ئەڵامنی و فەرەنسی و  ..هتد بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لە چاالكی كۆمۆنیستەكان
و سۆسیالیستەكانی واڵتانی دیكە لە دەوری یەكرتی كۆدەبوونەوە.
لە هاوینی ساڵی (( )1847كۆمیتەی پەیوەندی كۆمۆنیستەكان) لەبەلجیكا
داخرا ،ئەوەش لە ئەنجامی بڕیارێكدابوو ،كە لە لەندن درا ،بە گوێرەی بڕیارەكە
رێكخراوی (كۆمەڵەی یەكسانی) گۆڕی و رێكخراوێكی نوێ بەناوی»كۆمەڵگەی
كۆمۆنیستەكان» ( )Legue of communistsدام��ەزرا ،ماركس چووە ناو ئەو
رێكخراوەیەوە ،واتا «كۆمەڵگەی كۆمۆنیستەكان» لە مانگی ئابی ساڵی () 1847
بە سەرۆكایەتی لقی بەلجیكا هەڵبژێردرا(هەڵبەت ئەم رووداوانە كاتێك هاتنە
ئاراوە ،كە هێشتا ماركسیان لە بەلجیكا دەرنەكردبوو).
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هاوڕێ كۆمۆنیستەكانی ماركس
ژمارەی ئەو كۆمۆنیستانەی ماركس راستەخۆ یان لە رێگای نامەوە پەیوەندی
لەگەڵیان هەبوو ئەوەندە زۆر نەبوون ،رەنگە بە گشتی زیاتر لە هەژدە كەس
نەبووبن ،پەیوەندی لەگەڵ هەندێكیان جاروبار بوو ،لەگەڵ هەندێكی دیكەشیان
گەرموگوڕ و درێژ ماوە بوو ،لەگەڵ چەند كەسێكیان پەیوەندیەكە هاوڕێیانە بوو،
بەاڵم دواتر كێرشایە دوژمنایەتی!.
كاتێك هاوڕێ راستەقینەكانی ئەو ،وەكو :شاعیرانی بەناوبانگی ئەڵامنی «گیورگ
ویرت»( )Georg Weerthو «فرێد فرای لیگ رۆت»( )Freiligrthبۆ چاوپێكەوتنی
دەچوونە برۆكسل ،بە زۆری كە دەچوونە ماڵی ماركس ،بەردەوام سفرەی بۆ
مارکس کێ بوو؟ 203

میوانەكان كراوەبوو ،ماركس ،كە لەو سەردەمەدا رەفتارێكی زۆر توند و توڕە و
زمانێكی زبری هەبوو ،لە میوانداریدا پێچەوانە زۆركراوە و قسە خۆش و میواندار
بوو ئامادەی هەموو جۆرە قسەیەكی خۆش و نەستەق بوو –ئەو قوماركردنی زۆر
پێ خۆش بوو ،لە خەرجكردنی پارەدا بۆ هاوڕێیانی هیچ درێغییەكی نەدەكرد!
بازنەی سەرەكی هاوڕێیانی ئەو لە كۆمۆنیستە ئەڵامنیەكان پێكهاتبوو .بە هۆی
كەسایەتی بەرز و نائاسایی ئەوەوە ئەوان بە تەواوەتی كەوتبوونە ژێر كاریگەری
باوەڕ و بۆچوونەكانیەوە ،تەنانەت هاوسەرەكانی ئەو كەسایەتیانەش كەوتبوونە
ژێر كاریگەری ماركسەوە ،بە جۆرێك كە جارێك هاوسەرەكەی «فرای لیگ رۆت»
كە بۆ یەكەمجار ماركسی دەبینی ئەوی بە «كەسایەتیەكی زۆر گرنگ و هەرەباش»
لە قەڵەم دەدا! هیچ كام لە هاوڕی ئەڵامنییە كۆمۆنیستەكانی ئەو»جگە لە یەك
یان دوو كەسیان ،كە لە چاپخانە كاریان دەكرد» بەو واتایەی كە ماركس وشەی
«كرێكاری» بەكاردەهێنا ،سەر بە چینی «كرێكار» نەبوون ،بەڵكو زۆربەیان،
یان بیرمەندانی لێزان ،یان رۆشنبیرانێك بوون ،كە پیشەی جۆراوجۆریان هەبوو،
لە نێوانیاندا سێ كەسیان پزیشك و نۆ كەسیان رۆژنامەنووس و نوسەر بوون
(دوو كەسیشیان شاعیر بوون ،كە لە سەرەوە ئاماژەمان بە ناویانكرد) .تەمەنی
مامناوەندی ئەو كەسانە لەو سەردەمەدا (ساڵی  )1845بیست و هەشت سااڵن
بوو .ماركس و ئەنگڵس هیوایان بوو بەوەی لەگەڵ ئەو كەسانە پارتێكی كۆمۆنیستی
نێودەوڵەتی دامەزرێنن! هەندێك لە كۆمۆنیستەكانی بەلجیكا تا دواساتەكان
بەرامبەر بە ماركس وەفادار مانەوە و دواتر لەو سااڵنەدا ،كە ئەو لە تاراوگەدا بوو
یارمەتییەكی زۆری ئەویاندا ،بۆ منونە(فرای لیگ رۆت)ی شاعیر ،كە دواتر لە یەكێك
لە بانكەكانی لەندەن پیشەیەكی باشی هەبوو بە درێژایی ئەو ماوەیە لە بواری
داراییەوە هاوكارییەكی زۆری ئەویكرد(بە تایبەت لەو كاتانەدا كە چەكی پارەكانی
ماركس دەگەڕانەوە!) ،بەاڵم لە ساڵی ( )1859پەیوەندی دۆستانەی ماركس لەگەڵ
ئەو كەسە دڵسۆز و وەفادارانە بەرەو ساردوسڕی رۆیشت ،بە تایبەت لەو كاتەدا،
كە ماركس بەرەبەرە تووشی كێشەی «بەدگومانی» ببوو!
یەكێكی دیكە لە هاوڕێیانی ماركس ،ویدیامیر( )Weydemeyerبوو ،كە پلەدارێك
204

مارکس کێ بوو؟

بوو لە بەشی تۆپخانەدا و ببوە كۆمۆنیست .ئەو كەسە تەنانەت دوای كۆچكردن
بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا تا كۆتایی تەمەنی هاوڕێیەتییەكەی لەگەڵ
ماركس بە وەفاداری مایەوە(.ئەو لە ئەمەریكا چووە ریزی كۆمۆنیستەكانی ئەوێ)،
دوای ئەنگڵس باشرتین هاوڕێی ماركس ویلیام وۆڵف ( )Walffبوو ،كە هاوڕێكانی
« لوپوس» یان پێدەوت ،كە «بە زمانی التینی مانای گورگی دەدا» .ئەم كەسە ،كە
رۆژنامەنووسێكی خۆپێگەیەنەر و شۆڕشگێڕێكی سەرسەخت بوو بەسەرهاتێكی
تایبەتی هەبوو ،ئەو كوڕی گوندنشینێكی ه��ەژاری ناوچەكانی خۆرهەاڵتی
ئەڵامنیا بوو ،باوكی تاڕادەیەك پۆستی خزمەتكاری هەبوو ،ئەو پاش تێپەڕاندنی
سەردەمی گەنجێتی زۆری تاڵی چەشتبوو ،زۆربەی كاتەكانی بە برسییەتی بەسەر
بردووە و هەردوو قاچیشی شكابوو ،ببووە شۆڕشگێڕێكی سەرسەختی پڕ جۆش و
خرۆش .ئەو لە ساڵی ()1846دا بە هۆی سەرپێچیكردن لە یاسای رۆژنامەنوسان
لەالیەن حكومەتی پرۆسەوە زیندانی كرابوو .پاش هەاڵتن لە زیندان «وۆڵف» لە
تەمەنی سی وحەوت ساڵیدا ،لە كاتێكدا ببووە كۆمۆنیستێكی بە ئەزمونی پۆاڵیین
بەرەو برۆكسڵ هەاڵت و دەستبەجێ چووە ریزی دەستەی هاوكارانی ماركس و
ئەنگڵسەوە ،بوو بە یەكێك لە بە باوەڕترین ئەندامانی ئەو گروپە و دواتریش
لەگەڵ ماركس چۆ بۆ بەریتانیا!
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ویلهێلم وایتلینگ()Wilhelm Weitling
پەیوەندی ماركس لەگەڵ (ویلهێلم وایتلینگ) كە یەكێك لە یەكەمین بناغە
داڕێژەرانی تیۆری كرێكاری بوو ،ئەوەندە گەرم و گوڕ نەبوو« .وایتلینگ»
كۆمۆنیستێكی تایبەتی بوو بە رابردوویەكی تایبەتییەوە ،ئەو بە پێچەوانەی
ماركس و ئەنگڵس و هێس( )Hessكە هەرسێكیان سەر بە چینی مامناوەند
بوون ،لە ساڵی ( )1808لە شاری «ماگدبۆرگ» لە ئەنجامی پەیوەندیەكی نایاسایی
ئەفسەرێكی فەرەنسی لەگەڵ دایكی كە خزمەتكار بوو ،لەدایكبوو و هەرگیز
نەیزانی ناوی باوكی چیبووە( .ویلهێلم) تێكڕای ساڵەكانی تەمەنی منداڵی بە
شەرمەزاری منداڵێكەوە ،كە سەر بە چینی خوارەوەی كۆمەڵە و باوكی خۆی
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ناناسێت تێپەڕاندوە و لە منداڵیدا بوو بە شاگردی خەیاتێك ،لە گەنجیدا رەوانەی
سەربازی كراوە ،بەاڵم لە سەربازیدا هەاڵتووە و بووە بە شۆڕشگێڕ.
«ویلهێلم وایتلینگ» لە ساڵی ( )1827چووە ریزی گروپە كۆمۆنیستە میانڕەوەكان
و لە پێكهێنانی «كۆمەڵگەی خوازیاری دادپەروەریدا» رۆڵی هەبوو ،ماوەی حەوت
ساڵ سەرۆكایەتی ئەو كۆمەڵگەیەی لە ئەستۆبوو .ئەو بەرنامەی تیۆری ئەو
كۆمەڵگەیەی داڕشتبوو بە شێوەی كتێبێك بە ناوی «مرۆڤ ،ئەو جۆرەی كە هەیە
و ئەو جۆرەی كە دەبێت ببێت» باڵوكردبووەوە ،دوای بەشداریكردنی لە شۆڕشی
ناسەركەوتووی (ئاگوست بالنكی) ( )August Blanquiلە ساڵی  1818لە شاری
پاریس بەرەو سویرسا هەڵهات و لەوێدا درێژەی بە چاالكیەكانی خۆیدا.
«ویلهێلم» لە ساڵی ( )1842كتێبێكی دیكەی بەناوی «گرەنتی ،هاوكاری و
ئازادی» كە تێیدا كۆمۆنیزم و دیموكراسی(!) پێشنیار كردبوو باڵوكردەوە ،ئەو لەو
كتێبەدا ئەگەری ئەوەی هێنابووە ئاراوە كە مرۆڤ دەتوانێت لە كۆمەڵگەیەكی
كۆمۆنیستیدا دوای بەجێهێنانی ئەركەكانی خۆی بەرامبەر بە كۆمەڵگە لە روانگەی
سەرقاڵبوون بە كارێكەوە كە دەیەوێت بۆ دابینكردنی پێداویستیەكانی ژیانی
ئازاد بێت و ئەو دەتوانێت كاتە بەتاڵەكانی لەوەدا بەكاربهێنێت كە ئارەزوی
دڵیەتی .لەوەها حاڵەتێكدا لەوانەیە كۆمەڵگەیەك پێكبێت ،كە تێیدا ئازادی تاك
بەتەواوەتی دابینبكرێت و كۆمەڵگەش لە ئاسودەیدا بژیت.
لە ()22ی ئەیلولی ( )1845ئەو نامەیەكی بە ناوی هەر سێكیان« ،ماركس»،
«ئەنگڵس»« ،هێس» لە كاتێكدا ئەوانی بە كوڕانی خۆشەویست ناولێربدوو نارد.
لەو نامەیەدا ئەو خۆیی لە برۆكسل ،بە میوانی ئەوان لەقەڵەمداوە و وەهای
نوسیبوو»:پێمخۆشە بێم و ژنەكانی ئێوە ببینم و بیرەكانی ئێوە بخۆمەوە و
پاروەكانتان بخۆم و جگەرەكانتان بكێشم و پشوو بدەم ».جێگەی باسكردن نییە
كاتێك ئەو چوو بۆ برۆكسل ،لە راستیدا ماركس و ئەنگڵس بە باشرتین شێوە
پێشوازیان لێكرد!
روون و ئاشكرایە ،كە تیۆرییەكانی «وایتلینك» سەبارەت بە كۆمۆنیزم لەگەڵ
ئەوەی ماركس لە خەیاڵیدا بوو نەدەهاتەوە .بە بۆچوونی ماركس پێویست بوو
مارکس کێ بوو؟ 207

وەها كەسێك لەناو بربێت ،بڕیارێك كە ماركس تا دوایین قسە ئەوی بە سەخترتین
شێوە ئەنجامدا!
رووبەرووبوونەوەی بەناوبانگی ماركس لەگەڵ «ویلهێلم وایتلینك» لە بەرواری
( )30ئازاری ( ،)1846لە دانیشتنەكانی كۆمیتەی كۆمۆنیست ،لە ماڵی ماركسدا
روویدا ،لەو كۆبوونەوەیەدا جگە لە ماركس و ئەنگڵس و وایتلینگ ،حەوت كەسی
دیكە كە پێنج كەسیان كۆمۆنیست بوون ،بەشدار بوون كە بریتین لە:
فیلیپ ژیگۆ - ،لویی هایل برگ( – )Louis Hellbergسباستیان سایلر(Sebastian
 )Sellerئێدگار ڤەن وستفالن( )Edgar van westphalenجۆزێف وایدن مایر
و شەشەمین كەسیشیان كەسێكی ناكۆمۆنیستی روسی بەناوی «پاول ئانن
كۆڤ»( )pavel Annen kouبوو ،كە ماركس وەكو میوان بانگهێشتی كردبوو:
گێڕانەوەی رووبەرووبوونەوە بەناوبانگەكەی ماركس لەگەڵ ویلهێلم وایتلینگ،
كە لە بەرواری ()30ی ئازاری ( )1846روویدا لەالیەن «پاوەل ئانن كۆڤەوە»
بۆ تۆماركردن لە مێژوودا بەمجۆرەی خوارەوە هاتووە ،سەرەتا ئەو حاڵەتەكانی
ماركس لە كۆبوونەوەكەدا شیدەكاتەوە ،ئەوەش یەكەم روونكردنەوەی شیكارییە
كە ئێمە سەبارەت بە موناقەشەی زارەكی سەبارەت بە ماركس لە بەردەستامندایە.
ماركس دەركەوتەی پیاوێكی پڕ لە وزە – بە هەیبەت و خاوەن ئیامنی پتەو
ماندونەناسە ،كە تێكڕای ئەو سیفەتانە لە رواڵەتی ئەودا دەردەكەوێت و بیرناوە:
سەری ئەو بە قژی درێژ و رەش داپ��ۆرشاوە و دەستەكانی توكنن ،ئەگەر چی
قۆپچەكانی كراسەكەی بە شێوەیەكی ناڕێك داخرابوون ،بەاڵم بە روونی دیارە ئەو
پیاوێكی بەهێزو خاوەن توانایە و سەرباری ئەوەی كە رواڵەت و جوڵەكانی ئەو
ناڕێكن ،مرۆڤ ناچار دەكەن ،كە رێزی بۆ بنوێنێت ،جوڵەو كردەی ئەو ناڕێك و
توندبوون ،لە هەمانكاتدا بەهێز و لە رەفتارەكانیدا رەچاوی رێسا كۆمەاڵیەتیەكانی
نەدەكرد ،بەاڵم سەركێشانەو تاڕادەیەكیش بە چاوێكی سوكەوە دەیڕوانییە
بەرامبەرەكەی .دەنگی ئەو لە زەنگ دەچوو و باشرتین دەنگ بوو بۆ فەرمانكردن
و دەبڕینی بۆچوون و باوەڕی لێبڕاوانە سەبارەت بە كەس و شتەكان! لە كاتی
قسەكردندا ئەو فرمانی تەنها بە شێوەی ئەمركردن بەكاردەهێنا ،بە جۆرێك
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كە دەردەكەوت هیچ جۆرە نەیارییەك قبوڵ ناكات .هەموو شتێكی تا دوایین
پلەی مومكین شیدەكردەوە ،بەزایەڵەیەك كە لەشی من هەمووی سیخ دەبوون،
زایەڵەی دەنگی ئەو بە باشرتین شێوە دەریدەخست ئەو بڕوایەكی پتەوی بەو
شتانە هەیە ،كە دەیڵێت و بۆ ئەوە دروستكراوە كە بەسەر بیرو زەینی كەسانی
دیكەدا زاڵبێت و یاساكانی خۆی بەسەر ئەواندا بسەپێنێت.
ئانن كۆڤ ،شیكردنەوەی خۆی سەبارەت بە ماركس بەم شێوەیە كۆتاییدێنێت،
لە بەر چاوانم پەیكەرێك هەبوو ،كە مرۆڤ لەوانە بوو لە مێشكی خۆیدا وەكو
دیكتاتۆرێكی دیموكرات وێنای بكات.
بەاڵم ئانن كۆڤ كە خۆی تا كۆتایی كۆبوونەوەكە بێدەنگ بوو ،لە دۆخی رواڵەتی
وایت لینگ تووشی سەرسووڕمان بووە ،ئەگەر ئەو چاوەڕوانی ئەوەیدەكرد ،كە
كرێكارێكی وشك و دەمارگرژ ببینێت كە جلێكی كۆن و شڕۆڵەی لەبەردابوو ،بە
پێچەوانەوە پیاوێكی بینی كە بەوپەڕی پاك و خاوێنی و زەوقی جوانكارییەوە زیاتر
شێوازی بازرگانێكی دەدا ،كە لە سەفەردابوبێت ،ئەو شاگرد خەیاتە شۆڕشگێڕە
پیاوێكی قژ زەرد و ریشێكی كورتی هەبوو ،كە بە جوانكارییەوە كورتكرابووەوە –
جلێكی گرانی لەبەردابوو ،كە پێدەچوو تایبەت دووریبێتی و زیاتر شێوەی بازرگانی
دەدا تا كرێكارێك ،كە من چاوەڕوانیم دەكرد .ماركس وەكو هەمیشە ئیدارەكردنی
كۆبوونەوەكەی لە ئەستۆبوو .بەشداربووان لە دەوری مێزێكی سەوز كۆببوونەوە
و ماركس لەو سەری مێزەكە دانیشتبوو و سەری شێر ئاسای داخستبوو ،لە كاتێكدا
قەڵەمێكی بەدەستەوە بوو دەیڕوانییە دەفتەرەكەی بەردەمی.
بەوتەی خودی وایتلینگ ،كە دواتر راپۆرتێكی سەبارەت بەو كۆبوونەوەیە
پێشكەشكرد ،سباستیان زایلر ( )Sebastian Seilerپێشنیاری ئەوەیكرد رێكاری
كۆبوونەوەكە ئەوە بێت ،كە ببینین باشرتین شێوە بۆ خستنەگەڕی بانگەشە لە
ئەڵامنیادا چییە؟ ماركس داوایلێكرد سەبارەت بە مەبەستەكەی روونكردنەوەی
زیاتر بدات ،بەاڵم چونكە زیلر ئیرت شتێكی زیاد نەكرد ،ماركس خۆی دەستیكرد بە
شیكردنەوەی بابەتەكە و بابەتەكەی بەم شێوەیە كورتكردەوە:
 .1پێویستە پارتی كۆمۆنیست تاقیبكرێتەوە.
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 .2باشرتین رێگا بۆ ئەو كارە ئەوەیە ،كە رەخنە لە نەشیاوەكان بگیردرێت و
رێگریان لێبكرێت لە وەرگرتنی پارەدا.
 .3لە روانگەی پارتی كۆمۆنیستەوە ئەم تاقیكردنەوەیە لە پلەی یەكەمی
پێویستیدایە.
 .4ئەو كەسەی كە توانای بەدەستهێنانی یارمەتی و پارەی لە یارمەتیدەران و
پارەدەرەكان هەیە ،هەر ئەو كەسە دەتوانێت كێی پێی خۆش بێت لە حزبدا
دەربكات ،باشرت وایە ئەو كارەی هەرچی زووتر دەستپێبكات.
 .5پێویستە لە دژی كۆمۆنیستی رواڵەتی و ساختە خەبات بكەین و ئەو ئایدیایە
سەركوت بكەین ،كە پێیوایە تەواوی باوەڕی ئێمە تەنها هیوا و ئومێدە .پێوستە
بانگەشەی دەم بە دەم و نهێنی و بە گشتی بانگەشەی زارەكی كۆتایی بێت ،ئەو
جۆرە بانگەشەیە لە داهاتوودا بەكارنەهێندرێت.
 .6كۆمۆنیست بەم زوانە و بە ئاسانی بەدەستنایەت ،سەرەتا پێویستە بۆرژوازی
لەناو بچێت!
هەڵبەت ئەنگڵس لە تێكڕای ئەم گفتوگۆیانەدا ماركسی پەسەند دەكرد.
بەاڵم سەبارەت بە ئەنگڵس ،بە بۆچوونی ئانن كۆڤ ،بااڵبەرز ،كەڵەگەت و رێكپۆش
بە شێوازی بەریتانیەكان و زۆر جدی باسەكەی سەبارەت بە پێویستی داڕشتنی
بەرنامەیەكی تیۆریك ،كە بتوانێت تێكڕای ئەو كەسانەی كە بڕوایان بە مەرامی
كۆمۆنیستی هەیە ،بەرەو الی خۆی رابكێشێت .هاوڕێ و هاوكاری هەمیشەی
ماركس لە درێژەدا وتی :وەها بەرنامەیەك دەتوانێت تێكڕای ئەو كەسانەی ،كە
بیروباوەڕێكیان لەم بوارەدا هەبووە یەكبخات و لە ژێر ئااڵیەكدا كۆیان بكاتەوە،
بەاڵم بەر لەوەی ئەنگڵس قسەكانی تەواو بكات ،ماركس سەری بەرزكردەوە و
روویكردە «وایتلینگ» بە توڕەییەوە راستەوخۆ لێی پرسی :پێم بڵێ بزانم تۆ كە
بە تیۆرییەكەی خۆت ئەم هەمووە كرێكارەت لە دەوری خۆت كۆكردوەتەوە،
بەو تیۆرییەتەوە لە ئەڵامنیا ئەم هەموو دەنگ و هەرایەت رێكخستووە،
پڕوپاگەندەی كۆمۆنیستی دەكەیت و كرێكاران بەم پڕوپاگەندەیەی تۆوە كار و
نانیان لە دەستداوە ،بە چ هۆكار و لۆژیكێكەوە بەرگری لە چاالكییە سۆسیالیستیە
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شۆڕشگێڕانەكانی خۆت دەكەیت؟ بۆ ئەم چاالكیانە لە داهاتوودا چ بۆچوونێكت
هەیە؟
دواتر باس و مشتومڕێكی زۆر توند لە نێوانیاندا دەستیپێكرد و وایتلینگ شیكردەوە،
كە مەبەستی ئەو بەرپاكردنی تیۆریەكی ئابوری نوێ نییە ،بەڵكو مەبەستی ئەوەیە
بە «بەكارهێنانی ئەو ئەزمونانەی لە فەرەنسا بەدەستیانهێناوە ،چاوی كرێكاران
بەرامبەر بەم دۆخە نالەبارە بكاتەوە ،بۆ ئەوەی كرێكاران تێبگەن بۆ گەیشنت لە
ئامانجەكانی خۆیان بۆ دادپەروەری گشتی نابێت ،متامنە بە كەسانێك بكەن ،كە
ستەمیان بەرامبەریان ئەنجام داوە ،بەڵكو دەبێت تەنها هیوایان بە رێكخراوێكی
دیموكراتیك بێت.
وایت لینگ ،چەند جار وتەكانی خۆی دووپاتكردەوە و بەرەبەرە چووە ناو
گشتیەتی باسەكەوە ،وادەردەكەوێت كە ئیرت نازانێت چی بڵێت ،ئەوە روونبوو،
كەئەو بە تەواوەتی هیالك و بێهیوا بووە ،ئەوەش روون بوو كە ئەو كۆبوونەوەیە
زۆر جیاوازە لەو كۆبوونەوانەی كە تا ئەو كات ئەو بەشداری تێدا كردبوو،
وایتلینگ دەویست هێشتا درێژە بە قسەكانی بدات ،بەاڵم ماركس بە برۆی
تێكهەڵكێرشاو ،بەدەنگێكی بەرز قسەكانی پێبڕی و وتی »:بە تەواوەتی هەڵەیە كە
ئێمە كرێكار هیوادار بكەین بەبێ ئەوەی بەرنامەیەكی بڕاوەمان بۆ چاالكیەكانی
هەبێت ،ئەگەر بەرنامەگەلێكی وەهمی و فانتزی ،وەكو ئەوەی ئێستا بیستامن
بخەینەبەردەم كرێكار ،جگە لەوەی لەناوی دەبات هیچ ئەنجامێكی نابێت و ئەو
رێگایە یارمەتی ناكات بۆ رزگاربوون ،بەڵكو رۆژ رەشیەكانی ئەو زیاتر دەكات .گەر
مبانەوێت لە ئەڵامنیا بەبێ تیۆرییەكی زانستی بە بێ ئایدیا و باوەڕێكی پۆزەتیڤ
لە بەرامبەر كرێكاراندا بوەستینەوە ،ئەوە وەكو شانۆیەكی پڕوپاگەندەیی دەبێت،
كە پێغەمبەرێكی الڵ بۆ كۆمەڵە ئاژەڵێك كە زاریان كردوەتەوە و گوێ بە قسەكانی
ئەو دەدەن وتارپێشكەش دەكات!
لێرەدا ماركس یەكسەر پەنجەی خۆی ب��ەرەو الی «ئانن ك��ۆڤ» راكێشا و
وتی»:تەماشاكەن ،لێرەدا لە نێوان ئێمەدا پیاوێكی رووسی هەیە .بەڕێز وایت
لینگ شوێنی سەركەوتنی ئایدیاكانی تۆ تەنها روسیایە! تەنها لە روسیایە كە
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پێغەمبەرێكی گێژ دەتوانێت كۆمەڵە خەڵكێكی نەزان لە دەوری خۆی كۆبكاتەوە!
لە واڵتێكی خاوەن شارستانیەتی وەكو ئەڵامنیا ،كەسانێك كە خاوەنی ئایدیا و
باوەڕێكی زانستی نین ،هەرگیز ناتوانن سەركەوتوو بن ،ئەگەرچی تا ئێستاش جگە
لە نانەوەی هاتو هاوار هیچ كردارێكی دیكەشیان ئەنجامنەداوە ،هاتوهاوارێك كە
نەك هەر یارمەتیدەر نەبوون ،بەڵكو زۆر زیاتر زیانی بە ئامانجە سەرەكیەكەی
ئەوان گەیاندووە!» وایتلینگ لە رومەتێكی سوورهەڵگەڕاو و بە تووڕەیی و بە
دەنگێكی لەرزۆكەوە وەاڵمێكی چڕوپڕی دایەوە ،كە بە گوێرەی راپۆرتەكەی ئانن
كۆڤ بە كورتی ئەمەی خوارەوەیە:
كەسێكی وەكو وایت لینگ كە توانیویەتی ه��ەزاران كەس بۆ بەدەستهێنانی
دادپەروەری كۆمەاڵیەتی ،وابەستەبوون بە یەكرت ،هاوڕێیەتی برایانە لە دەوری
یەكرتی كۆیدەكاتەوە ناتوانرێت بە پێغەمبەرێكی الواز و دەستبەتاڵ و بێ ئامانج
لەقەڵەم بدرێت! لە بەرامبەر هێرشێكدا كە ئەمشەو لێرەدا دەكرێتە سەری ئەو
هەزاران نامەی ستایشكردن و پیرۆزباییەی ،كە لەالیەن هاونیشتامنانەوە بۆی
نورساوە بە بیری خۆی دەهێنێتەوە! هەنگاوە بەراییەكان ،كە ئەو بە مەبەستی
گەیشنت بەو مەبەستە سەرەكییەی تا ئێستا ئەنجامی داوە زیاتر لە هەزاران تیۆری
و شیكاری زانستی ،كە لەالیەن كەسانێكەوە كە راستەوخۆ و تایبەتی ئاگاداری
ئازار و مەینەتی كرێكاران نین بە بایەخرتە!
هەڵبەت مەبەست لەم دواین رستەیە و وشەی «راستەوخۆ» و «تایبەتی» خودی
ماركس بوو ،ماركسیش بە تەواوەتی وشیاربوو كە خۆی بە پێچەوانەی وایتلینگ،
هەرگیز كرێكارێكی ئازارچێشتوو و زەحمەتكێش نەبووە ،لە راستیدا بێ ئاگایە
لە ژیانی سەخت و ناڕەوای كرێكار .ماركس وەكو ئاژەڵێكی بریندار بەوپەڕی
تووڕەیەوە بەجۆرێك بە سەرمێزەكەیدا كێشا ،كە گڵۆپەكە كەوتە سووڕانەوە.
دواتر هەستایە سەرپێ و هاواریكرد :نەزانی هەرگیز یارمەتی كەسی نەداوە!،
دواتر دەستیكرد بە پیاسەكردن بە دەوری مێزەكەدا و میوانەكانیش كە بینییان
ئاوایە دانە بە دانە لە ژوورەكە چوونە دەرەوە.
وایتلینگ كە نەكار و نە پارە ،هیچ كامیانی نەبوو ،نەیدەزانی ئێستا چی بكات؟ و
212

مارکس کێ بوو؟

بۆ كوێ بچێت؟ ((چونكە تا ئەو كاتە میوانی ماركس بوو) دواتر هێس داوای لێكرد
هەندێك پارە لەوقەرز بكات بۆ ئەوەی بتوانێت برۆكسل بەجێبهێڵێت.
هێس ئەوەندە لەو رەفتارەی ماركس بەرامبەر بە وایتلینگ تووڕە بوو ،كە لە
بەرواری 20ی ئایاری ( )1846نامەیەكی توندی بۆ ماركس نوسی :بێمتامنەیی
وایتلینگ بە ئێوە دوو كەسی (مەبەست ماركس و ئەنگڵس) گەیشتوەتە لوتكە.
ئێوە بە تەواوەتی شێتتان كردووە! ئێستاش بە التانەوە سەیرە كە بۆچی ئەو تووڕە
بووە! من ئیرت ئامادە نیم هیچ پەیوەندیەكم بە چاالكیەكانی ئێوەوە هەبێت .وەها
تێكچووم كە دەمەوێت بڕشێمەوە! شەرمەزاری بۆ ئێوە!
وایتلینگ لە كۆتاییدا توانی بۆ گەشتێك بەرەو ئەمریكا بە گوێرەی پێویست پارە
كۆبكاتەوە ،هەر ئەوساڵە چوو بۆ ئەمریكا .بۆ ئەوەی (بە وتەی ئەنگڵس) ئەركی
پێغەمبەرانەی خۆی ئەنجام بدات.
ئەو لە ساڵی (( )1848ساڵی شۆڕش لە ئەڵامنیا) گەڕایەوە ئەڵامنیا .بەاڵم دووبارە
گەڕایەوە بۆ ئەمریكا .وایت لینگ لە نیویۆرك دەستیكرد بە باڵوكردنەوەی
رۆژنامەیەك بە ناوی «كۆماری كرێكاران» ،یەكێك لە الیەنگرانی لە ویالیەتی
ئەیوا( )Iawaكۆمەڵەیەكی بە ناوی كۆمۆنیا( )communiaپێكهێنا ،بەاڵم هیچ
كام لەو دوو هەنگاوە زۆریان دەوام نەهێنا .كۆمەڵەی كۆمۆنیا ساڵی ()1853
هەڵوەشایەوە ،رۆژنامەی (كۆماری كرێكارانیش) ساڵی ( )1855كۆتایی بە وەشانی
خۆیهێنا .بەشێنەیی هەژمونی وایت لینگ بەرە و لەناوچوون رۆیشت .ئەو لە
ساڵی ( )1871لە تەمەنی ( )63ساڵیدا كۆچی دواییكرد.
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هەژاری فەلسەفە
پاش وایتلینگ ماركس ئاگری تووڕەیی خۆی ئاراستەی پرۆدهن( )Proudhonكرد،
بەرەو الی كەسێك ،كە لە پاریسدا هەوڵیدابوو دیالێكتیكی هیگڵی فێر بكات،
هێرشی ئەو بۆ سەر پرۆدهن تێكەڵەیەك بوو لە درەوشانەوە ،مەزنی بیروباوەڕی
ماركس بە كەم تاقەتی و بێ متامنەیی كەسێتی ئەو! وەكو ئەوەی ماركس
نەتوانێت تایبەمتەندییە پۆزەتیڤەكانی كەسەكان لە تەنیشت الیەنە خراپەكانیاندا
ریزبكات .ئەو بە بەردەوامی دەیوست بەرامبەربەكەی بە تەواوەتی نابوت بكات.
لە راستیدا ،ماركس لە رەخنەكانیدا بەرامبەر بە پرۆدهن ،لە روانگەی لۆژیكی
ئامانجی سۆسیالیست و كۆمۆنیستەوە تا رادەی��ەك بەرهەق بوو ،چونكە بە
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تەواوەتی بێ ئاگابوو لە ئابوری .بەو جۆرەی كە ماركس بە دروستی دەیوت،
ئەو بۆرژوازێكی ب��چ��ووك( )Petit bourgeiosبوو ،بۆچوونەكانی ئاوێتەی
جیاكاری بوون ،ناكۆكی نێوان ماركس و ئەو كەسە لە ساڵی ( )1846واتا لە
كاتێكەوە دەستیپێكرد ،كە ماركس ئەوی بۆ قبوڵكردنی ئەندام بوون لە (كۆمیتەی
پەیوەندیەكانی كۆمۆنیستەكان) بانگهێشتكرد .وەاڵمی پرۆدهن بەو بانگهێشتە زۆر
بە ئەدەبانە ،بەاڵم ددانشكێن بوو ،ئەو لە نامەكەی خۆیدا بە ماركس پێشنیازی
ئەوەیكرد ،ئاگادار بە بۆ ئەوەی وەكو (مارتن لۆسەر) نەكەوێتە چاڵەوە ،كە دوای
شكستپێدانی كاسۆلیكەكان بە هۆی بۆچوونەكانی ئەوان سەبارەت بە ئاگری
جەهەنەم و كافراندنی ئەوان ،خۆی كافراندنێكی نوێی پێكهێنا!» ئامۆژگاری
ئەوەیكرد ماركس بە ناوی مرۆڤایەتییەوە لە هەر جۆرە باوەڕ و بیرێكی دیكە،
جگە لە بیروباوەڕی خۆی پێشوازی بكات و رێگا لە هیچ جۆرە دەمارگرژیەك
نەگرێت :رێگا بدە خۆمان ببینە رابەری بەرگەگرتن ،هەڵبەت ئەو ئامۆژگاریانەی
پرۆدهن كە هەموویان رەوابوون ،بە تەواوەتی بە پێچەوانەی رسوشتی ماركس
بوون! پرۆدهن دواتر لە نامەكەیدا درێژەی دەدات و دەڵێت ئەو بڕوای بە
شۆڕش نییە ،بەڵكو دڵنیایە ئەگەر تیۆری ئابوری بە شێوەی دروست لە نێوان
كرێكاران ،خاوەنكاراندا پەرەی پێبدرێت دەبێتە هۆی دابەشكردنی دادپەوەرانەی
سامان و ئازادی و برایەتی .بەمشێوەیەش رێگری دەكرێت لە شۆڕش و بەناهەق
رشتنی خوێن .پرۆدهن كە شانازی بەوەوە دەكرد كە باوكی كرێكارە و دایكیشی
ژنە الدێییەكی سادە و ساكارە ،ماركسی ئاگاداركردەوە كە لە هەر حاڵەتێكدا
كرێكارانی فەرەنسی شۆڕشێك كە ماركس بانگەشەی دەكرد هەرگیز قبوڵ ناكەن و
زیادیشیكرد :كرێكارانی ئێمە ئەوەندە تینوی زانیارین ،كە ئەگەر تۆ بتەوێت تەنها
خوێنیان بۆ بخەیتەڕوو ،خولەكێك گوێ بە قسەكانی تۆ نادەن .ئەو نامەیە ئەوەندە
غوروری ماركسی برینداركرد ،كە هەرگیز فەرامۆشی نەكرد .لەگەڵ ئەوەش زانی
كە ئەو نامەیە بیانوویەكی باشی دایە دەستی ماركس ،كە لە دەرفەتی گونجاودا
تۆڵە بكاتەوە ،ئەو دەرفەتە ساڵێك دواتر رەخسا ،واتا كاتێك كە پرۆدهن كتێبێكی
لە دوو بەرگدا بە ناوی (سیستمی دژ بەیەكی ئابوریەكان یان فەلسەفەی هەژاری)
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لە پاریس باڵوكردەوە ،بەر لە باڵوكردنەوەی لە نامەیەكی چڕوپڕدا بۆ ماركس،
بابەتی كتێبەكەی خۆی شیكردبووەوە ،لە كۆتایی نامەكەدا نوسیویەتی (ئێستا من
لە چاوەڕوانی زەبری قامچی رەخنەكانی تۆدام!)
لە مانگی دیسەمبەری ساڵی ( )1846ماركس بەرگێكی كتێبەكەی پرۆدهنی كە
لەو كاتەدا لە یەك بەرگدا و بە ناو نیشانی (فەلسەفەی هەژاری) باڵو كردبووەوە،
دەستكەوت .لەگەڵ ئەوەش ئەنگڵس ،كە ئەو كات لە پاریس بوو ،یاداشتێكی
زۆری سەبارەت بە رەخنەگرتن لەو كتێبە كۆكردبووەوە ،لە نامەیەكدا بۆ ماركس
وتبووی ئامادەیە بەرگی دەستنووسی ئەو یادادشتانە رەوانەی برۆكسل بكات،
بەاڵم بەو مەرجەی كە لە ئێستاوە بزانێ هەمووی ئەو یادادشتانە بایی ()15
فرانك خەرجی پوولی پۆستكردنی ئەوانی نییە!) ماركس تێكڕای ئەو كتێبەی لە
ماوەی دوو رۆژدا خوێندەوە و ئەویش بەو ئەنجامە گەیشت ،كە ئەنگڵس لە
نامەكەدا نوسیبووی ،دواتر ماركس خۆی بۆ وەشاندنی گورزی رەخنە ئامادەكرد،
لە نێوان مانگی سێپتەمبەری ساڵی ( )1847ماركس كتێبە بەناوبانگەكەی خۆی بە
ناوی (هەژاری فەلسەفە) بە زمانی فەرەنسی نوسی و ناوەكەی تری ئەو كتێبەی
بەم جۆرە دانا ،وەاڵمی كتێبی فەلسەفەی هەژاری جەنابی پرۆدهن (ئەوە تەنها
كتێبێكە كە ماركس بە تەنیایی و بەبێ هاوكاری ئەنگڵس نووسیبوی).
بەاڵم الی خۆیەوە ماركس لە نامەیەكدا ،كە بۆ هاوڕێی خۆی ئانن كۆڤ (بەزمانی
فەرەنسی) نوسیبوی بە كورتی بابەتی كتێبەكەی خۆیی شیكردبووەوە .ئەو
نامەیەی ماركس دیسان بە باشرتین شێوە پلەی دەستەبژێری و قووڵی باوەڕەكانی
ئەوی سەبارەت بە زانستی ئابوری كۆمەاڵیەتی دەردەخ��ات – هەروەها لەو
نامەیەدا ناوەڕۆكی فەلسەفەی ماركس ،كە دواتر بە شێوەی كامڵ لە جیهاندا
خرایەڕوو ،دەبیرنێت – لەو نامەیەدا هاوكات بابەتێكی دیكەش دەنووسێت ،من
لە الی ئێوە دانیپێدادەنێم ،كە بە گشتی كتێبی «فەلسەفەی هەژاری» بە كتێبێكی
خراپ دەزانم ،كتێبێكی زۆر خراپ! ئێوە خۆتان لە نامەكەتاندا دەست دەكەن
بە گاڵتەكردن بە جەنابی پرۆدهن ،بە تایبەت لەو بەشەیدا كە ئەو بە شێوەیەكی
ناپەیوەندیدار فەلسەفەكەی خۆی تێكەڵدەكات و خودی تۆ لەو بڕوایەدایت كە
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ئەو (ژەهری فەلسەفەی) دەرخواردی ئابوری داوە ،راستیەكەی ئەوەیە كە پرۆدهن
نەك هەر رەخنەیەكی هەڵەی لە ئابوری گرتووە ،بەڵكو (بە هۆی ئەوە خۆی
خاوەنی فەلسەفەیەكی گاڵتەجاڕانەیە) لە بنەڕەتدا هەقیقەتی كۆمەڵی ئەمڕۆ
لە بواری پەیوەندی وابەستەبوونەوە گشتی و هەمەالیەنەوە ،كۆن كاتا ناسیۆن،
()Concatenationدەرك نەكردووە .وشەیەك كە خودی ئەو بەكاریدەهێنێت لە
بەڕێز فوریر ( )Fourierبە قەرز وەرگرتووە.
دواتر ماركس لەو نامەیەدا درێژە دەدات ،روون نییە كە بۆچی پرۆدهن لە
خواوەند ،لە لۆژیك ،لە مێژووی گشتی مرۆڤ قسە دەكات؟ من وای بۆدەچم كە
بەو هۆكارەوە ،كە ئەو لە مێژووی پەیدابوونی شێنەیی مرۆڤ بێ ئاگایە( .هەروەها
خۆی ناتوانێت هۆكارەكەی روون بكاتەوە كە بۆچی ئەو ئاماژە بە هیگڵیزمی الواز
دەكات) روون و ئاشكرایە كە بەم كەمی زانیاریەوە مرڤ دەتوانێت بە ئاسانی
لە وشەگەلێكی بێامنای وەكوو (هۆكاری نهێنی پەیدابوونی مرۆڤ) قسە بكات!
دوات��ر ماركس مێژووی پەیدابوونی مرۆڤ بە وردی لە راونگەی مادییەوە
شیدەكاتەوە.
كۆمەڵگە چییە؟ هەر كۆمەڵگەیەك! گرنگ نییە كە چ جۆرە كۆمەڵگەیەك بێت!
كۆمەڵگە دەرئەنجام و بەرهەمی پەیوەندی و كردارەكانی خەڵكە بەرامبەر بە
یەكرتی .ئایا خەڵك ئازادن ئەم یان ئەو جۆر كۆمەڵ هەڵبژێرن؟ هەرگیز! هەر
قۆناغێكی پەروەردە و هێزی خێڵێك لەبەرچاو بگریت دەبینیت ،كە لەو قۆناغەدا
كڕین و فرۆشنت و بازرگانی و بەكارهێنان هەر كامەیان جۆرێكی تایبەتیان هەبووە،
لەالیەكی دیكە ،هەرجۆرە رێوشوێنێكی بازرگانی و كڕین و فرۆشنت و بەكارهێنانی
باوی سەردەمێكی دیاریكراو لەبەرچاو بگرن ،دەبینن كە ئەو جۆرە بازرگانییە لەو
سەردەمەدا و لەو قۆناغەدا پەیوەندیەكی راستەوخۆی لەگەڵ دۆخی كۆمەاڵیەتی
پەیوەندیدار و لەگەڵ رێكخستنی خێڵەكی ئەو كۆمەڵەدا لەگەڵ دۆخی چینە
جۆراوجۆرەكانیدا هەیە .ئەمە هەر هەمان ئەو شتەیە كە پرۆدهن ناتوانێت
لێی تێبگات ،چونكە ئەو ناتوانێت ئایدیاكان لە راستیەكان جیابكاتەوە ،لەگەڵ
ئەوەی كە ئەو ناتوانێت تێبگات كە پێشكەوتن و گەشەی كۆمەڵگەیەك دۆخی
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ئابوری ئەو هۆكارێكی جێگیر و نەگۆڕ نییە ،بەڵكو بە بەردەوامی لە رەوت و
گۆڕاندایە .پرۆدهن ،لە ئەنجامی نەبوونی توانای تێگەیشنت پێشكەوتنی مێژوو
كۆمەڵە شیكردنەوە و لێكدانەوەیەكی خستوەتەڕوو ،كە بە بڕوای ئەو لە رێگای
دیالێكتیكەوە گەیشتووەتە پەیوەستبوون ،وەكو ئەوەی ئەو قەد بە پێویستی
نازانێت كە سەدەكانی هەڤدە ،هەژدە و نۆزدەیەم لەبەرچاو بگرێت .بیروباوەڕی
ئەو بە دەوری رووداوەكانی سەدەی تەم گرتووی كۆندا دەسووڕێتەوە ،بەبێ
لەبەرچاو گرتنی شوێن و كات قسە دەكات .بە كورتی بڵێین ،وتەكانی ئەو هەمان
گاڵتەجاڕییە هیگڵیەكانن!
بەو جۆرەی كە لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا ،نورساوەی (هەژاری فەلسەفە)ی
ماركس شێوەی تەواو و چڕوپڕی بابەتێكە ،كە ماركس بە كورتی لە نامەیەكی
خۆیدا بۆ ئانن كۆڤی ناردووە.
ماركس بە مەبەستی سوككردنی پرۆدهن پێشەكی كتێبی هەژاری فەلسەفەی ئاوا
دەستپێكردووە،
خراپی چانسی پرۆدهن ئەوەیە ،كە ئەو تەنها كەسێكە لە ئەوروپا هیچ كەس
لە قسە و وتەكانی تێناگات! ئەو دەتوانێت لە فەرەنسا ئابووریناسێكی خراپ
بێت ،چونكە لەوێدا وەكو فەیلەسوفێكی ئەڵامنی سەیری دەكەن .ئێمە كە
ئەڵامنین لەگەڵ جیهان ،زانستی ئابوریشامن دەوێت لەبەرامبەر ئەم هەڵە دوو
رەهەندییەدا ناڕەزایی دەربڕین!
)بیست ساڵ دواتر ماركس لەیاداشتەكانی خۆیدا نوسی ،كتێبێك كە من لە دژی
پرۆدهن نوسیم بۆ هەمیشە كۆتایی بە هاوڕێیەتی ئێمە هێنا!(
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گروپی كۆمۆنیستی
مانیفێستۆ()Manifesto
لە ئەنجامی داواكاری و پێداگرتنی ئەنگڵس ،كە لەو سەردەمەدا لە پاریس دەژیا،
بڕیابوو ماركس لە كۆبوونەوەی تایبەتی گروپی كۆمۆنیست ،كە بڕیاربوو لە
رۆژانی بیست و سێهەم و بیست و چوارەمی نۆڤەمبەری ( )1847لە لەندەن
ئەنجام بدرێت .بەشداریبكات .ئەنگڵس پێشنیاریكرد ئەو و ماركس لە (ئۆستێند)
( )Ostendچاویان بە یەكرت بكەوێت ،بۆ ئەوەی بەر لە رۆشنت بۆ لەندەن
سەبارەت بە بەرنامەكەیان ئاڵوگۆڕی بیروڕا بكەن ،ئەنگڵس لە نامەكەی خۆیدا
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هۆشداریدابوو ،كە ئەو نامەیە پێویستە سەبارەت بە داهاتووی كۆمۆنیستی
لێبڕاوانە ،چارەنووس سازبێت و لە كۆتایی ئەو نامەیەشدا زیادی كردووە(:بە زمانی
بەریتانیایی) (لە كاتێكدا كە زیاتر ماركس و ئەنگڵس بە زمانی ئەڵامنی پێكەوە
قەسەیان دەكرد و نامەیان دەنوسی)( ،لەم كۆبوونەوەیەدا پێویستە هەموو شتێك
بە دڵخوازی ئێمە بێت!)
لەگەڵ ئەوەشدا ئەنگڵس تكای لە ماركس كرد ئەو لە فیكری خۆیدا (پرسیار و
وەاڵمی نامەیەك سەبارەت بە شەریعەتی كۆمۆنیزمی پێبێت) لە پەیوەند بەو
بابەتە زیادیكرد ،لە فیكری خۆتدا بەشێك لە نامەی باوەڕ بە كۆمۆنیزم – هاوشێوەی
وەاڵم و پرسیاری نامەی ئاینی كاسۆلیكەكان ئامادە بكات ،كە باش و قبوڵكراو بێت!
(مەبەستی كاتیكیزمە لە ئاینی( )Catechismكاسۆلیكدا) دواتر زیادیكردووە ،پێم
وانییە باش بێت كە ناوی ئەو وەكو پرسیار و وەاڵمی كاسۆلیكەكان ،كاتیكیزم بنێن،
بەڵكو باشرت وایە ناوی بنێنە مانیفێستی كۆمۆنیزم.
ئەنگڵس خۆی پرسیار و وەاڵمێكی ئامادە كردبوو ،كە لە بیست و پێنج پرسیار
پێكهاتبوو بەوجۆرەی كە هەمووان دەزانن ئەو وەاڵم و پرسیارەی نامە لەبواری
جۆری كۆمۆنیزمەوە دواتر گرنگیەكی لە رادەبەدەری پەیدا كرد ،هەندێك لەو
پرسیارو وەاڵمانە بەم جۆرەن:
پرسیاری یەكەم :كۆمۆنیزم چییە؟
وەاڵم :كۆمۆنیزم بەرنامەیەكە بۆ دابینكردنی ئازادی بۆ كرێكار.
پرسیاری دووەم :چینی كرێكار كامەیە؟
وەاڵم :چینی كرێكار توێژێكی كۆمەڵگەیە كە كاروباری ژیانی خۆی تەنها لە رێگای
فرۆشتنی هێزی كاری خۆیەوە دابیندەكات نەك لە سودی سەرمایە.
پرسیاری سێهەم :چینی كرێكار چۆن پێكهات؟
وەاڵم :چینی كرێكار لە ئەنجامی شۆڕشی پیشەسازیدا پێكهات.
پرسیاری پێنجەم :لە چ بارودۆخێكدا فرۆشتنی هێزی كاری چینی كرێكار بە
سەرمایەدارانی بۆرژوا ئەنجام دەدرێت؟
وەاڵم :هێزی كاری كرێكار ،وەكو هەموو كااڵكانی تر ،بەهایەكی هەیە و بەهاكەی
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وەكو بەهای كااڵكانی تر دیاری دەكرێت ....و پرسیار و وەاڵمەكانی تر....
لە وەاڵمی پرسیاری ژمارە دەدا كە دەپرسێت ،ئەم شۆڕشە لە چ رێگایەك و چۆن
ئەنجام دەدرێت؟ نەخشەی تەواوی شۆڕشێك كە حەفتا ساڵ دواتر بە دەستی
لینین( )Leninكە لە شاگردەكانی قوتابخانەی ماركس بوو و تێكڕای وانەكانی ئەو
قوتابخانەیەی بە وردی خوێندبوو ،ئەنجامدرا ،دەبیرنێت!!
ئەنگڵس لە نامەكەی خۆیدا نوسیبووی»:دیموكراسی بە تەواوەتی بێكەڵكە ،ئەگەر
چینی كرێكار بۆ هێرشكردن و لەناوبردنی خاوەندارێتی تایبەت (دیموكراسی)
بەكارنەهێنن و دەستبەجێ ژیانی خۆی دابین نەكات!.
بە گشتی ،پرسیار و وەاڵمی نامەی كۆمۆنیستی بەرنامەی دوان��زە مادەی بۆ
دامەزراندنی كۆمۆنیزم لە جیهاندا پێشنیار دەكرد:
 .1بەرتەسككردنەوەی خاوەندارێتی تایبەت لە رێگای جێگیركردنی باجی بەرز و
قورس لە سەر میرات.
 .2بلۆككردنی موڵكی تایبەتی و خۆماڵیكردنەوەی كارگەكان ،رێگای ئاسن،
پیشەسازی كەشتی سازی.
 .3بلۆككردنی دارایی بیانیەكان و كەسانێك كە سامانی زۆرینەیان داگیر كردووە.
 .4پێكهێنانی كۆمیتەی كرێكاران ،بە نوێنەرایەتی كرێكارانێك ،كە لە دەزگاكانی
حكومەت و كارگەكان و فرۆشگەكاندا سەرقاڵی خزمەتكردنن.
 .5كاری زۆرە ملی بۆ هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە ،تا ئەو كاتەی كە خاوەندارێتی
تایبەت لەناو دەچێت و پێكهێنانی یەكەی پیشەسازی ،بە تایبەت بۆ كشت و
كاڵی.
 .6چڕكردنەوە و ناوەندیكردنی سیستمی بانكی لە دەست حكومەت و لە رێگای
بانكێكی ناوەندییەوە ،لەناوبردنی تێكڕای بانكدارەكان و بانكە تایبەتیەكان.
 .7فراوانكردنی كارگە حكومیەكان ،فرۆشگاكان ،رێگای ئاسن ،كەشتیەكان،
نۆژەنگەكان و پەرەپێدانی زەویە كشتوكاڵییەكان.
 .8گەورەكردن و پەروەردەكردنی تێكڕای مندااڵن لە ناوەندە حكومیەكاندا ،لە
سەر ئەركی حكومەت.
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 .9دروستكردنی بینای گەورە لە زەوییەكانی سەر بە حكومەت بۆ خانووە
گشتیەكان.
 .10تێكدانی خانووە نیوە خراپەكان و لە ناوبردنی گەڕەكە روخاوەكانی شارەكان.
 .11مافی میراتی بە شێوەی یەكسان بۆ مندااڵنی حەرامزادە و حەاڵڵزادە.
 .12كۆكردنەوەی تێكڕای كەرەستەكانی گواستنەوە لە ژێر چەتری حكومەتدا.
ماركس رۆژی ()27ی نۆڤەمبەر لەگەڵ یەكێك لە كۆمۆنیستە بەلجیكیەكان بە ناوی،
ڤیكتۆر تێدێسكۆ )Victor tedesco( ،بۆ چاوپێكەوتنی ئەنگڵس بەرەو (ئۆست
ئاند) چوو .لەو گەشتەدا ماركس وەكو یەكێك لە ئەندامانی پارتی دیموكراتی
بەلجیكا بەشداربوو ،ئەو پارتە بزوتنەوەیەكی كۆمۆنیستی بوو ،كە خودی ماركس
لە پێكهێنانییدا دەستی هەبووە ،لەم دوایانەشدا جێگری سەرۆكی ئەو پارتەی
لە ئەستۆدایە .كاتێك كە ماركس ئەو گەشتەی دەستپێكرد ،خانەوادەكەی ئەو لە
دۆخێكی زۆر نالەباردا بوو ،منداڵەكانی هەموویان نەخۆشبوون ،جێنی دووبارە
دووگیان بوو و دۆخێكی باشی نەبوو ،خاوەن قەرزەكان وەكو هەمیشە لە
دەرگایان دەدا ،ئەو سەد و پەنجا فرانكەی كە لە بەرواری ()15ی نۆڤەمبەردا
لە هاوسەری خوشكەكەی «ویلهێلم رۆبێرت شامل هاوزن (Wilhelm Robert
 )(schmalhausenقەرز كردبوو خەرجكرابوو ،دەرگایەكی هیوای دیكەی بۆ
قەرزكردن كراوە نەبوو! كاتێك ماركس گەیشتە لەندەن ،هەواڵەكان سەبارەت بە
دۆخی خانەوادەكەی ئەوەندە خراپ بوو ،كە ئەو بە ناچاری تكای لە هاوڕێ
روسیەكەی ئانن كۆڤ كرد (لەراستیدا پاڕایەوە) كە بە خێرایی بڕی سەد و پەنجا
بۆ دووسەد فرانك بۆ جێنی رەوانەی برۆكسل بكات!
بەاڵم كێشە داراییەكان و نیگەرانییەكان سەبارەت بە دۆخی خانەوادەی هەرگیز
زەوقی ماركسی بۆ چاالكییە شۆڕشگێڕانەكانی كەم نەدەكردەوە .ئەو لە لەندەن
كاتێك ،كە لەگەڵ برا شۆڕشگێڕەكانی خۆی هەروەها بە گڕوتینی زیاترەوە بەرەو
ئامانجی سەرەكی شۆڕشگێڕانەی خۆیان هەنگاویان دەنا ،بە بەردەوامی بەشداری
كۆبوونەوەی گروپەكانی شەوانەی دەكرد و وتاری پێشكەشدەكرد :.ماركس وتارێكی
زۆر دوور ودرێژی لەبەردەم «شاندی كولتوری ئەڵامنی» ،كە لە هۆڵە گەورەكەی
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شەقامی گرێت ویند میل( )Great Windmillكۆببووەنەوە پێشكەشكرد.
هەروەها ئەو ئەنگڵس و چەند كەسی دیكە لە سەركردە شۆڕشگێڕەكان لە
گردبوونەوەیەكدا كە بە بۆنەی ساڵیادی راپەڕینی ساڵی ( )1380گوندنشینان لە
دژی حكومەتی روسیا ،ئەنجام درابوو ،وتارێكی بە جۆش و خرۆشیان پێشكەشكرد.
ماركس لە وتارەكەی خۆیدا باسی خەباتی نێوان كرێكاران و بۆرژوازی كرد و داوای
لە كرێكارانی بەریتانیا كرد لەو جەنگی نێوان كرێكار و بۆرژوازیەدا بۆ ئازادی
خەڵك پێشەنگ بن (هەر ئەو وتانەی ماركس لەو گردبوونەوەیەدا بوو ،كە دواتر
لە مانیفێستی كۆمۆنیستیدا خرایە سەر كاغەز!) ماركس لەو وتارەدا ئاوای وت:
«بەریتانیا لە نێوان تەواوی واڵتاندا واڵتێكە ،كە لە خەباتی كرێكار لە دژی بۆرژوا،
زیاتر لە هەمووان پێشكەوتنی بەدەستهێناوە و سەركەوتنی كرێكاران لە دژی
چینی بۆرژوا لەو خەباتەدا لە واڵتانی دیكەدا زۆر كاریگەر دەبێت بەو هۆكارەشە
كە ئازادی پۆڵەندا و پۆڵەندیەكان لە رێگای بەریتانیاوە بەدەستدێت! ئێوە ئەی
ئەو كەسانەی كە چاوەڕوانی موعجیزەی خواوەندی دەكەن ،پێویست ناكات
بۆ بەدەستهێنانی ئازادی دۆعا بكەن ،دوژمنی ناوخۆیی خۆتان سەركوت بكەن،
بۆ ئەوەی بتوانن شانازی بە خۆتانەوە بكەن ،كە تێكڕای تاكەكانی نەتەوەكانی
دیكەتان ئازاد كردووە!
ئەمە ئامۆژگاریەك بوو بۆ كرێكارانی بەریتانیا ،كە تا ئەو كات ناوێكیان لە
كۆمۆنیزم بەر گوێ نەكەوتبوو ،ئەو رۆژە بیستیان ،بەاڵم نە ئەو رۆژە و نە رۆژانی
دواتریش هەرگیز گوێیان بۆ رانەگرت! بەاڵم ،تەنها ماركس و ئەنگڵس بوون ،كە
بە پێچەوانەی نوێنەرانی دیكە ،كە لەو كۆنگرەیەی گروپی كۆمۆنیستەكاندا وتاری
دوورودرێژی یەك لە دوای یەكیان پێشكەشدەكرد ،بە تەواوەتی دەیانزانی كە چی
دەكەن و چیان دەوێت!
ئەو دوو پیاوە بوون لەو كۆنگرەیەدا ،كە دوو رۆژی خایاند ،بەبێ ئەوەی هیچ
گومان و دوودڵییەكیان هەبێت ،بە هەبوونی ئایدیا و بەرنامەی دیاریكراوەوە و
خۆیان راستەوخۆ بەبڕیار و ئیرادەی پتەو بەرەو ئامانجەكەیان پێش دەچوون!
لە كۆتایی ئەو كۆنگرەیەدا ،كە كارل شاپر( )Karl schapperسەرۆكایەتی و
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ئەنگڵس سكرتێری بوو پەیڕەو و پرۆگرامێك پەسەندكرا ،كە تێیدا بڕیاربوو لە هەر
ناوچەیەك شانەكان ،شانە ناوچەیەكان ،شانە رێبەریەكان ،كۆمیتەی ناوەندی و
كۆنگرەیەك پێكبهێرنێت و مادەی یەكەمی ئەو پێڕەوە بریتی بوو لە( لەناوبردنی
بۆرژوازی).
حوكمڕانی كرێكار و لە ناوبردنی كۆمەڵگەكانی بۆرژوازی كە بنەماكەیان لە سەر
ناكۆكی چینایەنی راوەستابوو ،پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی نوێ كە بەبێ پلە و بێ
خاوەندارێتی تایبەتی بێت ئەو دروشمە كۆنەش كە بریتی بوو لە (هەموو خەڵك
برای یەكرتین) بۆ دروشمێكی نوێ واتا(كرێكارانی جیهان یەكگرن!) گۆڕدرا.
هەر لەو رۆژەدا ،كە ئەو بەیاننامە نوێیە پەسەندكرا (هەشتی دیسەمبەری ساڵی
 )1847كۆنگرە داوای لە ماركس كرد بەرنامەیەك ،كە هەر دوو الیەنی تیۆری و
پراتیكی تێدا كۆكرابێتەوە ،وەكو (بەرنامەی حزب) ئامادەبكات ،كە لەوە بەدواوە
(مانیفێستی پارتی كۆمۆنیست بێت!)
رۆژی (17دیسەمبەر  ،)1847چوار رۆژ پاش گەڕانەوەی ماركس بۆ برۆكسل،
جێنی سێهەمین منداڵی بوو .نێوی ئەو كۆرپەیە ،كە كوڕبوو بە مەبەستی رێزلێنان
لە باوكی ناوی نا جێنی ئێدگار( )Edgarئێدگار بە تەواوەتی هاوشێوەی باوكی بوو
لە جوانیەكەی دایكی هیچی بەرنەكەوتبوو ،جێنی بە شادومانیەوە بە گاڵتەوە
وتی (ئەو هەرگیز وەكو باوكی نابێت!) ماركس ئەو كوڕەی زۆر خۆش دەویست.
پاش بوونی منداڵەكە ،جێنی ئەركی روونووسكار و سكرتێری ماركسی گرتە ئەستۆ،
پۆستێك ،كە پاش ئەو هەموو ساڵە لێی بەردەوام بوو .نوسینی مانیفێست بە
ئاسانی پێشكەوتنی نەبوو ،چونكە ماركس بە بەردەوامی لە هەر هەنگاوێكدا
سەرەتا لەگەڵ ئەنگڵس ،كە لەوكاتەدا لە لەندەنەوە بەرەو پاریس رۆیشتبوو،
بیروڕای ئاڵوگۆڕ دەكرد .لەالیەكی دیكە هیچ جۆرە بەڵگەیەك لە بەردەستدا نییە،
كە دەریبخات كۆنگرەی كۆمۆنیستی لەندەن جەختی كردووەتەوە ،كە ئەنگڵس
لە داڕشتنی ئەو بەرنامەیەدا هاوكاری ماركس بكات ،بەاڵم ماركس بۆ هەمیشە
ئەنگڵسی وەكو هاوكار لە نوسیندا هەڵبژاردبوو و مێژووش تا ئەمڕۆ هەردووكیان
بە نوسەری ئەو بەیاننامە گرنگە لەقەڵەم دەدات .لەالیەكی دیكە شێواز و جۆری
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زمان و رستەكانی ئەو بەرهەمە نیشانی دەدا ،كە نوسەری سەرەكی خودی ماركس
بووە ،بەاڵم بەدڵنیایەوە ئایدیا دەركێرشاوەكانی ناو ئەو بەڵگەنامە گرنگە لەالیەن
هەردووكیانەوە ،بۆمنونە بەرنامەی (دوانزە مادەیی) پارتی كۆمۆنیست ( كە لە
مانیفێستدا كرا بە دە مادە) هاوشێوەی ئەو مادانەیە ،كە ئەنگڵس لە (پرسیار و
وەاڵم نامەكەی) خۆیدا بەكاری هێناوە ،بەاڵم ئایدیا و خەباتی كرێكار لە دژی
چەوسێنەر (بە وتەی خودی ئەنگڵس) پەیوەندی بە ماركسەوە هەبووە.
لە مانیفێستدا چوار رۆحی جۆراوجۆر دەبیرنێت :رۆحی پێشبینیكردن و پێغەمبەری
– رۆحی مێژوویی  -رۆحی وێژدان و رۆحی شۆڕش! ئەو نورساوە گرنگە بە
هێز و پێشبینی كردنی دڵنیاییەوە دەستپێدەكات ،رۆحێكی نوێ پشتی ئەوروپا
دەهەژێنێت ،رۆحی كۆمۆنیزم ،دواتر ئەو نورساوەیە ئاماژە بە مێژوو دەكات،
مێژووی تێكڕای ئەو كۆمەڵگانەی ،كە تا ئێستا بوونیان هەبووە مێژووی خەباتی
چینایەتییە! هەڵبەت لە راستی ئەم وتەیەدا گومانی زۆر هەیە ،بەوجۆرەی ،كە
خودی ئەنگڵس لە پێشەكی كورتی ئەم نورساوەدا ،كە لە ساڵی ( )1848بە زمانی
ئەڵامنی بە چاپ گەیەنرا ،رایدەگەیەنێت ،كە مەبەست لە (مێژوو) لەم وتەیەدا،
كاتێكە ،كە دەستپێكەكەی لەو ساتەوەیە ،كە زەوییە گشتیەكان لە كۆمەڵگە
جۆراوجۆرەكاندا بە شێنەیی بوون بە زەوی تایبەتی( ژان ژاك رۆسۆ jean jaques
 Rousseauیەكەم كەسایەتیەك بوو ،كە وەها وەسفێكی مێژووی كرد.
لە سەرتاسەری مانیفێستدا دەربڕین گەلێك دەبیرنێت ،كە هەمووی لە توڕەیی
رەنجبەران بەرامبەر بە چەوسێنەران قسەدەكات ،سەرەنجام ئەو بەڵگە گرنگەی
جۆر و دەرەنجامی شۆڕش بە رەسمی رادەگەیەنێت « ،لەم شۆڕشەدا كرێكاران
بێجگە لە زنجیرەكانیان هیچ شتێك لە دەست نادەن! بەاڵم جیهانێك بەدەست
بهێنن! ئەی كرێكارانی سەرتاسەری جیهان یەكگرن!»
مانیفێست رۆحێكی نوێی لە بزوتنەوە شۆڕشگێڕانەكاندا پێكهێنا :رۆحی خەبات
و توڕەبوون و نەفرەت! تا ئەو كاتە بزوتنەوە سۆسیالیستیەكان رۆح و رەهەندی
مرۆییان هەبوو لە بانگەشەكانی خۆیاندا لە بری ناكۆكی چینایەتی لە سەر
برایەتی و هاوجۆری تەئكیدیان دەكردەوە ،لە كاتێكدا ماركس لە مانیفێستدا
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رەهەندی خەباتی كردە ناوكی پڕوپاگەندە و چاالكیە حزبییەكان! لە روانگەی
كۆمۆنیستە ماركسیەكانەوە خەڵك برای یەكرت نەبوون ،بەڵكو دوژمنانی یەكرتبوون،
كە بە بەردەوامی بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت لەگەڵ یەكرت لە جەنگدا بوون :بۆ
«دەسەاڵت» نەك بۆ «ئارمانی بەرز»! مەبەست لە خەباتی چینایەتی جیاكردنەوەی
سۆسیالیستەكان لە كۆمۆنیستەكان بوون ،لەو كۆمۆنیستانەی ،كە دڵنیابوون لەوەی
مێژووی مرۆڤ دەریدەخات ،كە سەرەنجام سەركەوتوو دەبن! لە هەقیقەتدا
ماركس لە رێگای مانیفێستەوە سیستمی حاشاهەڵنەگری بۆ خەبات لە دژی دنیای
پێشكەوتووی سۆسیالیستی و «سەرمایەداری» دایە دەستی كۆمۆنیستەكان!
پاش كۆتاییهاتنی مانیفێست ،ماركس بەرگی دەستخەتی ئەوی لە سەرەتای مانگی
كانوونی دووەمی ( )1848رەوانەی لەندەن كرد ،لەوێدا لە چاپخانەی (بیلدۆنگ
گێزێل شافت فۆر ئایبارتر) ( )Bildung-Gesellschaf fur Arbeiterكۆمەڵگەی
فێركاری كرێكاران) – ژمارە ( )46شەقامی لیورپول ( )Liverpool Streetلەندەن
– لەو كتێبە گرنگە ،كە بریتی بوو لە بیست و یەك الپەڕە بە زمانی ئەڵامنی – بۆ
یەكەم جار – پێنسەد دانەی چاپكرا!
ناوی نوسەر لەو چاپەدا نەنورسابوو – لە الپەڕەی یەكەمی كتێبەكەدا دەخوێرنێتەوە،
راگەیاندنی بەرنامەی پارتی كۆمۆنیست ،كە لەمانگی شوباتی ساڵی ()1848
باڵوكراوەتەوە (ئەی كرێكركارانی جیهان یەكگرن).
پاش ئەوە ،دوو ساڵ دواتر ،لە ساڵی()1850جۆرج جولیان هارنی (Gerge julin
 )Harneyوەرگێڕدراوی بەریتانیای مانیفێستی لە باڵوكراوەی هەفتانەی خۆیدا بە
ناوی (كۆماریخوازی سوور) ( )Red Republicanژمارە( )21تا ()24باڵوكردەوە،
لەو باڵوكراوەیەدا بوو ،كە ناوی ماركس و ئەنگڵس وەكو نوسەرانی مانیفێست
بە شێوەی رەسمی گشتی بووەوە! (وەرگێڕانی مانیفێست بە زمانی بەریتانیای
لەالیەن خامنی (هێلین مارك فارلین ( ) Helen Mc Farlaineوە ئەنجام درا.
سەبارەت بەو بەرهەمە (كە بە شێوەی تایبەتی باڵوكرایەوە) بەڕێز هارنی
( )Harneyنوسی (ئەم نورساوە شۆڕشگێڕانەترین بەڵگەیە ،كە تا ئێستا لە جیهاندا
خراوەتەڕوو).
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دەبێت وەبیری بێنینەوە ،كە ئەو شۆڕشانەی وا لە ساڵی ( )1848لە سەرتاسەری
كیشوەری ئەوروپا هاتنەئاراوە سەرباری ئەوەی ،كە هاوكات لەگەڵ باڵوبوونەوەی
مانیفێستی كۆمۆنیستی بوون ،قەد پەیوەندی راستەوخۆیان لەگەڵ ئەو باڵوكراوە
كۆمۆنیستیە نەبوو ،وەرگێڕدراوی مانیفێست ،كە لەو سااڵنەدا بە زمانەكانی
دانیامركی ،ئەڵامنی ،فەرەنسی ،ئیتالی ،سویدی ،و پۆڵەندی باڵوبوونەوە لەو كاتەدا
لە پەیوەندی بە چارەنووسی ئەو شۆڕشانەوە ناكاریگەر بوون ،بەڵكو لە دەیەی
دواتردا بوو ،كە گرنگی جیهانی ئەو نورساوەیە سەریهەڵدا .وەرگێڕانێكی نوێ بە
زمانەكانی فەەرنسی و روسی لە ساڵی ( )1869باڵوكرایەوە و وەرگێڕدراوێكی
كورتی مانیفێست لە ژێر ناوی «بەیاننامەی پارتی كۆمۆنیستی ئەڵامنیا» لە رێگای
باڵوكراوەی هەفتانەی «ودهول و كالفلین» ( )Woodhull & Claflinلە بەرواری
سی دیسەمبەری ساڵی ( )1871لە شاری نیویۆرك چاپكرا .هەڵبەت پاش ئەوە تا
ئێستا هەزاران جار ئەو بەڵگەنامە گرنگە بە هەموو زمانەكانی جیهان چاپ و
باڵوكراوەتەوە .بە گشتی كاریگەری جیهانی ئەو شاكارە شۆڕگێڕانەیەی ماركس،
ناتوانرێت بە باشی بخەمڵێرنێت .ئەنگڵس ،لە ساڵی  ،1888پێنج ساڵ پاش مردنی
ماركس لە پێشەكی یەكێك لە چاپە نوێیەكانی مانیفێستدا ،بە زمانی بەریتانیای
نووسی (بێگومان ئەم نورساوەیە یەكێك لە گەورەترین و نێونەتەوەیی ترین كتێبی
ئەدەبی سۆسیالیستیە ،كە هەمووان لە سیربیاوە بگرە تا كالیفۆڕنیا گرنگیەكەی
پەسەندی دەكەن).
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ساڵەكانی شۆڕش
دەركردنی لە برۆكسل
ساڵی «دێوانە و شۆڕش» لە رۆژی 22ی شوباتی ساڵی  1848بە خۆپیشاندانی
خوێندكاران ،كرێكاران ،سەنگەربەندی و داخستنی شەقامەكان لە شاری
پاریس (پایتەختی شۆڕش) لە دژی حكومەتی «لویی فیلیپ» و «فرانسوا گیزۆ»
سەرۆك وەزیرە كۆنەپەرستەكەی { }Francois Guistدەستیپێكرد .دوو رۆژ
دواتر ،واتە رۆژی 24ی شوبات لویی فیلیپ دەستی لەكاركێشایەوە و ئێوارەی
ئەو رۆژەش ،واڵتی فەرەنسا كۆماری راگەیاند ،ئەوەش دووەم كۆماری مێژووی
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فەرەنسا بوو .گرنگرتین ئەندامانی شاندی نوێ لەالیەن راستڕەوەكانەوە شاعیری
بەناوبانگ «ئالفۆنس دۆال مارتین» { }Aphonse De La Martineو لەالیەن
چەپڕەوەكانیشەوە «لویی بالن» { }Louis Blancنوێنەری سوسیالیستەكان بوو.
كۆماری نوێی فەرەنسا زۆری دەوام نەهێنا! چوار مانگ دوات��ر ،لە مانگی
حوزەیراندا دامودەزگای كۆماری لەالیەن ژەنەڕاڵ «كاڤین پاك» {}Cavaignac
لە رێگای كودەتایەكی خوێناویەوە تێكشكا و بۆ ماوەیەكی كورت لە واڵتی
فەرەنسا دیكتاتۆرییەكی سەربازیی دامەزراند ،تا ئەو شوێنەی كە لویی ناپلیۆن،
برازای ناپلیۆن پۆناپارت ،لە مانگی دیسەمبەری ئەو ساڵەدا جڵەوی فەرمانڕەوایی
بەدەستەوەگرت ،پاش دوو ساڵ بە ئەنجامدانی كودەتایەك نیشتیامنی فەرەنسای
كرد بە ئیمپراتۆری و خۆی بە ناپلیۆنی سێیەم لەقەڵەمی دا و ئیمپراتۆریی
فەرەنسای راگەیاند!
ماركس دواتر لە ژمارەی 29ی حوزەیران  ،1848لە رۆژنامەی «نویە رای نیشە
سایتونگ (( Neue Rheinishe Zeitungنووسی «شۆڕشی 22ی شوبات شۆڕشێكی
«جوان» بوو ،چونكە هاوخەمی ،سۆز و میهرەبانی و گشتیەتی لەخۆ دەگرت و
شۆڕشی تەمموزیش (ناشیرین) بوو ،چونكە شۆڕشی بێزراو بوو».
شۆڕشی «جوانی» 22ی شوباتی 1848ی فەرەنسا ،ئاگری شۆڕشی لە مەملەكەتەكانی
دیكەی ئەورووپادا هەڵگیرساند .هەواڵی شۆڕشی پاریس جۆش و خرۆشی
زۆری لە ناو رادیكاڵەكانی برۆكسلدا دروستكرد ،ماركس كە بە بەردەوامی هەر
رۆژنامەیەكی دەستدەكەوت ،بە وردی دەیخوێندەوە ،تاڕادەیەك ئەو هەواڵە گرنگە
بزواندبووی ،كە لەو بڕوایەدا بوو بەزوویی دامودەزگای تێكڕای چەوسێنەرانی
جیهان هەڵدەپێچڕێت و كۆمەڵگەیەكی نو ێ دادەمەزرێت .ئەو و ئەنگڵس (كە لە
مانگی حوزەیرانی هەمان ساڵدا لە پاریس دەركرا بوون) (رێكخراوی دیموكراتی)
بەلژیكا ،كە نووسینگەی ناوەندی لە شاری برۆكسل بوو ،ناچاركردبوو ،داوا لە
كرێكاران بكات ،چەك هەڵگرن و داواكاریەكی لەو جۆرەیان رادەستی ئەنجومەنی
شاری برۆكسل كرد و چەندین پەیامیان بە دەنگی بەرز بۆ ئەو شارە خوێندەوە:
«هاوواڵتیان ،چەك هەڵگرن» ( )Aux Arms Gitoyensكرێكارانی ئەڵامنی كە لە
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شاری برۆكسل بوون ،دەستیان كرد بە چەك هەڵگرتن .بەڕێز ماركس بە گوێرەی
قسەی (جێنی) لە كاتێكدا ژن و منداڵەكانی لە هەژاری و برسێتیدا بوون بەو
شەش هەزار فرانكەی كە لەباتی میراتی باوكی ،لە دایكی وەریگرتبوو ،شمشێر و
دەمانچە و كەرەستەكانی دیكەی جەنگی بۆ كرێكاران كڕی ،هەڵبەت ئەو كارە
نایاساییە ،بەتایبەت لەالیەن كەسێكی بیانییەوە كە لە كاتی چوونە ناو واڵتی
بەلژیكا بەڵێنیدا بوو ،هەرگیز لە دژی یاسا سیاسییەكانی ئەو واڵتە چاالكی نەكات،
نەیتوانی خۆی لەبەرچاوی پۆلیسی برۆكسل بزر بكات .پۆلیسی برۆكسل لەگەڵ
قایمقامی شاری تێریار سەبارەت بە سەرچاوەی ئەو پارەیەی كە ماركس لە بەلژیك
خەرجی كڕینی چەكی كردوە ،لە برۆكسل قسەی كرد و پرسیاری كرد لە وەاڵمدا
بیستی كە دایكی ماركس ژنێكی دەوڵەمەندە لەوانەیە ئەو پارەیە لەالیەن ئەوەوە
نێردرابێت.
بە زوویی بەرپرسانی برۆكسل هەوڵی كرۆنرتۆڵكردن و خستنە ژێر چاودێریی
بیانییەكان و شۆڕشگێڕانیاندا و «لیۆپۆلد» شای بەلژیكا (كە زاوای لوییی فیلیپ
پاشای فەرەنسا بوو) ،بە رەوانەكردنی سوپا لە بەلژیكا ،حكومەتی سەربازیی
راگەیاند ،بە وتەی ماركس ،ویلهێلم وۆڵف (لۆپۆس) ()Wilheum Wolff Lupus
هاوڕ ێ و هاوكاری ئەو ،لەو ملمالنێ و كێشمەكێشانەدا لەگەڵ پۆلیس بریندار
بوو.
دواتر بڕیاری دەرك��ردن لە بەلژیكا بەدەستی «وۆڵ��ف» و چەندین رادیكاڵی
بیانیی دیكە گەیشت ،دواتر نۆرەی ماركسیش هات :پاش نیوەڕۆی رۆژی سێی
مارسی  ،1848هەیئەتی رێبەریی كۆمیتەی كۆمۆنیستەكان لە ماڵی ماركس
كۆبوونەوەیەكی ئەنجامدا و ئەركی پێكهێنانی ناوەندێكی لە شاری پاریس بۆ ئەو
كۆمیتەیە پێسپێردرا.
سەرەتای هەمان شەو ،ماركس لەالیەن پۆلیسی برۆكسلەوە نامەیەكی بەدەست
گەیشت ،كە تێیدا داوا كرابوو لە ماوەی  24كاتژمێردا واڵتی بەلژیكا بەجێبهێڵێت،
لە كۆتایی شەودا كاتێك ماركس خەریكی ئامادەكاریی تایبەت بە گەشتەكەی
بوو بۆ پاریس ،سەرۆكی پۆلیس لەگەڵ  10پیاوی دیكە دوای شكاندنی دەرگاكە،
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چوونە ناو ماڵەكەیەوە و پاش گەڕان و تێكدانی هەموو كەلوپەلەكانی ،بەهۆی
نەبوونی بەڵگەیەكی بەهێزەوە بۆ مانەوەی لە بەلژیكا دەستگیریان كرد .جێنی
«هاوسەری ماركس» بە ئاڵۆزكاوییەوە چووە الی «لوسین لیود ژۆتران» (Lucien
 )Leopld Jottranكە پارێزەری كێشەكان و سەرۆكایەتی دەستەی رادیكاڵەكانی
بەلژیكای لە ئەستۆ بوو ،داوای هاوكاریی لێكرد .لە كاتی گەڕانەوەدا كاتێك جێنی
ویستی بچێتە ماڵەوە ،پۆلیسێكی لەبەردەم دەرگا بینی و پێیوت ئەگەر دەیەوێت
هاوسەرەكەی ببێنێت ،دەبێت لەگەڵیان سەردانی بنكەی پۆلیس بكات ،بەاڵم لە
بنكەی پۆلیسدا جێنی لەبری ماركس لەگەڵ سەرۆكی پۆلیس رووبەڕوو بۆەوە،
كە بەوپەڕی سوكایەتیەوە دەستیكردە لێپرسینەوە ،هەڵسوكەوتی سەرۆكی پۆلیس
بەرامبەر جێنی ،تا رادەیەك دور لەئەدەب بوو ،كە یەكێك لە كۆمۆنیستەكانی
بەلژیكا ،كە هاوڕێیەتی كردبوو ،بەرامبەر بەو رەفتارە نەشیاوەی سەرۆكی
پۆلیس ناڕەزایی دەربڕیبوو .لە بەرامبەردا سەرۆكی پۆلیس بڕیاری زیندانیكردنی
هەردووكیانیدا ،واتە« :جێنی و فیلیپ شارلز ژیگۆ» ( )Philipe Charles Gigotئەو
كۆمۆنیستە بەلژیكیە كە لەگەڵ جێنی هاتبوو ،جێنیان رەوانەی بارەگای شارەوانی
كرد ،لەوێدا لە نێوان ژنانی لەشفرۆش و ئەو ژنانەی بە تۆمەتی الدانی كۆمەاڵیەتی
دەستگیر كرابوون ،زیندانیكرا و كاتژمێر 11ی رۆژی دواتر ،پۆلیسێك رەوانەی الی
دادوەری كرد ،پاش دوو كاتژمێر لێپرسینەوە و هەژدە كاتژمێر زیندانی جێنی ئازاد
كرا و بەرەو ماڵ رۆیشتەوە« .بەرەو الی سێ منداڵە نەخۆشەكەم رۆیشتم».
چەند كاتژمێر دواتر ،ماركسیش لە زیندان ئازاد بوو و گەڕایەوە ماڵەوە ،لەو 24
كاتژمێرە دەرفەتەی كە پێیاندرابوو بۆ بەجێهێشتنی بەلژیكا ،ئەوەندەی نەمابوو!
لەڕاستیدا ماركس لە بەجێهێشتنی بەلژیكا و رۆیشنت بەرەو پاریس ناڕازی نەبوو،
چونكە پایتەختی بەلژیكا كە لەو سەردەمەدا لە گوندێك دەچوو ،شوێنێكی
گونجاو نەبوو بۆ چاالكیی كەسێكی شۆڕشگێڕ و لە رۆژانی كۆتایی زستانی ساڵی
 1847و بەهاری  ،1848خەونەكانی پاریس ،ئەو شارەی كە تێكڕای رادیكاڵ
و شۆڕشگێڕەكانی سەدەی نۆزدە لەوێدا كۆ دەبوونەوە ،هەرچی زیاتر فیكری
ماركسی بەرەو الی خۆی رادەكێشا و بەو هۆیەش ماركس ،چەند مانگێك بەرلە
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دەستگیركردنی و رۆیشتنی بەرەو زیندان داوای لە حكومەتی نوێی فەرەنسا
كردبوو ،بڕیاری دەركردنەكەی كەلە سەردەمی حكومەتی لویی فیلیپدا دەركرابوو
هەڵبوەشێنێتەوە.
لە مانگی مارسی ساڵی « 1848فردینان فالكۆن»( )Ferdinand Falconیەكێك
لە بەرپرسانی ئەمنی حكومەتی فەرەنسا ،كە هاوكات سەرنوسەری رۆژنامەی «ال
ریفۆرم» ( )La Reformeبوو ،نامەیەكی بۆ ماركس نارد و بانگهێشتی پاریسی
كرد.
ئەم نامەیە ،وەكو ئەو رۆژگارە بە شێوەیەكی زۆر ئەدەبی و رۆمانتیك نوورسابوو،
كە دەقەكەی بەمجۆرە بوو:
«ماركسی بوێر و بە ئەمەك»
«خاكی كۆماری فەرەنسا سەرزەمینێكە ئامادەیە بۆ لەباوەش گرتنی ئەو
تاراوگەنشینانەی بوون بە هاوڕێی ئازادی ،زوڵم و ستەم و بێدادی تۆی تاراوگەنشین
كرد ،فەرەنسای ئازاد دەرگاكانی بەڕووی تۆ و تەواوی ئەو كەسانەی بۆ ئامانجێكی
پیرۆز خەبات دەكەن ،ئاوەاڵ دەكات ،خەباتێك كە بۆ ئازادی تەواوەتییە!
هەر تاكێكی سەر بە حكومەت پێویستە ،ئەركی سەرشانی لەو رێگایەدا ئەنجام
بدات!
ساڵوی برایانەت لێبێت!»
ماركس و هاوسەرەكەی بەپەلە كەلوپەلە كەم بەهاكانی خۆیان فرۆشت و خۆیان
بۆ بەجێهێشتنی برۆكسل ئامادە كرد و ئەو سندوقەی ،كە خشڵ و زێڕكانی جێنی
تێدا بوو ،لەالی كتێب فرۆشێكی هاوڕێیان بەجێهێشت و بە شەمەندەفەرێكی
پڕ لە سەرباز لە كاتێكدا كە پۆلیسی بەلژیك تا سەرسنوور لەگەڵیان بوو ،بەرەو
پاریس بەڕێكەوتن.
جێنی لە بیرەوەرییەكانیدا دەنووسێت« :رۆژگارێكی زۆر سارد و سڕ و بەستەڵەك
بوو ،ئێمە زۆر بەسەختی دەمانتوانی منداڵەكامنان گەرم بكەینەوە ،كە بچووكەكەیان
تەنیا یەك ساڵ بوو».
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دیسان لە پاریس:
ئەم سەفەرەی پاریس لە رێگای باكوری فەرەنساوە بە ئاسانی ئەنجامنەدرا ،نەك
هەر ژمارەی نەفەرەكانی ناو شەمەندەفەرەكە ،لەرادەبەدەر بوو ،شەمەندەفەرەكە
جاروبار ناچار بە وەستانی دەرێژ ماوە دەبوو :رێگاكان لە ئەنجامی شۆڕش و
سەرهەڵدان و ناڕەزاییەكانی مانگەكانی رابوردوودا تێكچوبوون« :لە ڤالێن سی
ئێن»( )Valenciennesهێڵە ئاسنینەكان هەڵكەندرابوون ،نەفەرەكان ناچاربوون
بە پاس بۆ شوێنەكانی دیكە بگوازرێنەوە و لە «پۆنتواز»یش( ،)Pontoseلە نزیك
پاریس لۆكۆمۆتیڤی شەمەندەفەرەكە لەگەڵ ئۆتۆمبێلێك تووشی پێكدادان بوون و
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بەهۆیەوە لەسەر هێڵەكە بەجێام و لە «سن دەنیس»()St.Denisیش وێستگەی
رێگا ئاسنەكە سووتێرنابوو!
سەرباری ئەو گرفتانە ماركس و هاوسەر و منداڵەكانی رۆژی پێنجی مارس گەیشتنە
پاریس و لەبەردەم هۆتێلێك دابەزین ،بەاڵم ئەدرەسەكەی ئەوان لەو كاتەدا ئەمە
بوو .لە رێگای مادام «گێزێل»( )Gsellژمارە  ،57بلواردی «بومارشە»(Boulevard
.)Beaumarchais
دوای جێگیربوونیان لە هۆتێلەكە ،ماركس سۆراخی هاوڕێیانی كۆنی گرت ،لەوانە
سەردانی «گیورگ هێرۆگس»ی ()Georg Herweghsكرد ،هەڵبەتە تێكڕای ئەو
كەسایەتییانە لە ماوەی دیارنەبوونی ماركسدا لەبەرچاوی ئەو گۆڕانی زۆریان
بەسەردا هاتبوو ،رەنگە لەالی ئەوانیش ،ماركس لەو سااڵنەدا كە لە پاریس نەماوە،
گۆڕانی بەسەردا هاتبێت.
هەروەها ماركس سەردانی هاوڕێی كۆنی «هاین ریش هاینە»ی (Heinrich
 )Heineشاعیری بەناوبانگی كرد ،بەاڵم تێگەیشت ،كە ئێستا وەكو رابوردوو
گفتوگۆ و مشتومڕی دوورودرێژ لە نێوانیاندا روو نادات ،بەاڵم هاینە هێشتا قسە
كۆمیدیایی و تەشەراوییەكانی هەر مابوو :كاتێك ماركس چووە ناو ژوورەكەیەوە،
دوو پەرستاری ژن ژێر قۆڵیان گرتبوو و خەریك بوو بەرەو ژووری نووستنیان
دەربرد ،كاتێك چاوی بە ماركس كەوت وتی« :هاوڕ ێ دەبینی ،هێشتا خامنان لە
باوەشم دەكەن».
هێشتا لە هەموو شوێنێكی پاریس ئاسەواری شۆڕشەكەی ئەو دوایانە مابووەوە،
درەختی شكاوە ،بەردچنی هەڵكەندراوی سەرشەقامەكان ،شوشەی شكاوی
ماڵەكان ،بەسەریەكدا كەوتنی ئەو تەختە دارانەی ،كە بۆ سەنگەر بەكارهێرنابوون،
پاسی تێكشكێندراو ،شوشەكانی دەرەوەی باڵەخانەی گەورەی «پاال رۆیاڵ»
( )Palais Royalهەمووی شكابوو و ژووورەكانی گارد هەموی سوتابوو و ئااڵی
س ێ رەنگ لەسەروی «تولیری»(( )Tuilerisكە لە ئێستادا رۆژنامەنووس و هاوڕێی
كۆنی ماركس« ،ژاك ئیمربت»( )Jacques Imbertحاكمی بوو) دەشەكایەوە و
«ل��وور»(« )Louvreببووە بینای پەرلەمانی كرێكاران» كە لەو كاتەدا «لویی
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بالن» ( )Lous Blancسەرۆكایەتییەكەی لە ئەستۆ بوو ،هەمان «لوویی بالنی»
سۆسیالیست كە نوسەری كتێبی «پێكهاتەی كار» ()Organisation Du Travaill
 )(1839بوو و لە 26ی شوباتی « 1848رێكخراوی كاری نیشتیامنی» بۆ رەخساندنی
هەلیكار بۆ بێكاران پێكهێنابوو) لەسەر شەقامەكان و لە هەموو شوێنێكی ئااڵی
سووری شۆڕش دەشەكایەوە ،لە هەموو شوێنێك ،نەك هەر زایەڵەی دەنگی
حەماسەی مارشی «مارسی ی��ز»( ،)Marseillaiseبەڵكو بەستەی كۆنی «ژی رن
دیك»( )Girondistدەنگی دەدایەوە:
Mourir pour
مردن بۆ نیشتیامن
la patr
Cest Le Sort Le plusBeau
ئەمەیە باشرتین چارەنووس
Le Plus Digne
بە بایەخرتین هیواكان
Denvie
بۆ ئەو ئەڵامنیانەی كە لە پاریس دەژیان ،ئەو هەوااڵنەی كە لە نیشتیامنەكەیانەوە
دەگەیشت ،زۆر وروژێنەر بوون .ئەڵامنییەكان كە تا ئەوكات ،بێدەنگ و بێالیەن
مابوونەوە دەستیانكرد بە جووڵە و وەكو فەرەنسییەكان لە هەموو شوێنێك
دەستیانكرد بە خۆپیشاندان و ناڕەایی دەربڕین و بەو ج��ۆرەی كە ماركس
پێشبینیكردبوو و لەالیەن خۆیەوە هیواداربوو ،ئەوان لەڕاستیدا رۆح و شێوازی
شۆڕشگێڕیەتیان لە خۆیان نیشاندا ،ئەنگڵس لە خۆشیدا حەجمینی لەبەر بڕابوو!
چونكە لە خودی واڵتی ئەڵامنیاش خەڵك بە خرۆش هاتبوون ،رۆژی 18ی مارس،
بەرلە بەرێكەوتنی ماركس ،لە برۆكسلەوە بۆ پاریس ،ئەنگڵس ئاگاداری كردەوە
«لە ئەڵامنیا هەموو شتێك باشە ،خەڵك لە هەموو شوێنێك لە راپەڕیندان».
لەراستیدا لە ویالیەتە جۆراوجۆرەكانی ئەڵامنیا راپەڕین و خۆپیشاندان لەئارادا
بوو .لە ویالیەتی «بادن» ( )Badenتاكو پرۆسی خۆرهەاڵت ،كرێكاران لە شارەكان
بۆ زیادكردنی مووچەكانیان شۆڕشیان بەرپا كردبوو و گوندنشینانی ویالیەتی پرۆس
و باقی شارەكان بۆ بەدەستهێنانی زەوی و زار و كەمكردنەوەی باج راپەڕیبوون!
بەاڵم بۆ ماركس و تاراوگەنشینانی دیكەی ئەڵامنی ،كەلە پاریس نیشتەجێبوون،
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باشرتین هەواڵ ئەو هەوااڵنە بوون ،كە لە بەرلینەوە بەدەستیان دەگەیشت،
چونكە ئەگەر شۆڕش لە بەرلین ،كە پایتەخت و گەورەترین ویالیەتی ئەڵامنیا بوو،
سەركەوتنی بەدەست بهێنایە ،لەو حاڵەتەدا دەتوانرا بوترایە بە زووترین كات
پشتی موڵكدار و فیۆداڵەكان دەشكێرنا!
لە بەرلین بە درێژایی مانگی مارسی  1848گەورەترین دەزگای حكومیی واڵتی
ئەڵامنیا ،شایەتی خۆپیشاندانی گەورە و راپەڕین و سەنگەربەندی بوو ،واتە
ئەو شتەی كە تا مانگێگ پێش ئێستا تەنانەت لە خەویشدا وێنا نەدەكرا! ئێستا
نەك هەر كرێكارانی برسی ،بەڵكو رۆشنبیرانی چینی مامناوەندیش ئامادە بوون،
حكومەتی «هومان زۆلرێن» ( )Hohenzollernبڕوخێنن .ئەو شۆڕشە گشتییە
بەجۆرێك «فردریك ویلهێلم»ی چوارەمی راچڵەكاند ،كە پاشا فەرمانی بە سوپا كرد
پایتەخت بەجێبهێڵێت و بگەڕێنەوە ناو پێگەكانیان لە دەرەوەی شار ،جگە لەوەش
ئەو بە جێگیركردنی «گاردێكی نیشتیامنی» ئازادیی چاپەمەنی و باڵوكراوەی گشتی
و پێكهێنانی پەرلەمانێك رەزامەندی دەربڕی ،لە پاریس ئەو رەزامەندییانەی پاشای
پرۆس لەگەڵ داخوازییەكانی خەڵك ،ماركسی خستەوە یادی رۆژەكانی شۆڕشی
مەزنی فەرەنسا و چارەنووسی لوویی شانزەیەم ،لە ساڵی 1789دا!
لە ئەڵامنیا ،پاشای پرۆس تاڕادەیەك ترسا بوو ،كە تەنانەت بە پێكهێنانی كابینەیەك
كە ئەندامەكانی سەر بە چینی مامناوەند بن ،رەزامەندی دەربڕی (لە كاتێكدا تا
ئێستا تێكڕی ئەندامانی كابینەكان لە ئەرشاف و چینە بااڵكان بوون) .لەو كابینە
نوێیەدا دوو وەزیر ،كە سەر بە چینی مامناوەند بوون واتە( :دەیڤید یولیۆس
هانێزمان) « »Julius Honsemannكە بوو بە سەرۆك وەزیران و ئەوی دیكەشیان
«لۆدلۆف كامپ ه��اوزن» ()Ludoif Kamphausenب���وو بۆ وەزی��ری دارایی
دەستنیشان كرا ،بەاڵم لە ویالیەتی پرۆسیش ئەم رژێمە نوێیە ،ئەو رژێامنەی دیكە
كە لە ئەنجامی راپەڕینەكاندا هاتبونە سەر كار ،ئەوەندە بەردەوام نەبوو ،چونكە
كرێكاران رێكخراو نەبوون و لە راستیدا توانای پێویستیان نەبوو و ئەوانەشی،
كە لە چینی مامناوەندەوە هاتبوونە سەر كار ،ئەزمونی پێویستیان نەبوو بۆ
ئیدارەكردنی كاروبارەكان ،لەالیەكی دیكە خەڵكی ئەڵامنیا بەگشتی هێشتا
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بەو پلەیە لە هۆشیاریی سیاسی بۆ پشتیوانیكردن و هێشتنەوەی حكومەتێكی
نیشتیامنی نەگەیشتبوو! بەكورتی ئەم بەرە نوێیە توانای خۆڕاگریی درێژماوەی
لە بەرامبەر حكومەتێكی دێرین و بە ئەزمونی وەكو دەوڵەتی پرۆس كە لەالیەن
سوپایەكی رێكوپێك وبەهێزەوە پشتیوانی دەكرا ،نەبوو .لە ئەنجامدا پاش چەند
مانگێك ،دوای ئەوەی پاشای پرۆس دەماری الوازی خۆی بەهێز كرد ،خستیە ژێر
كۆنرتۆڵەوە ،كۆتایی بە چاالكییەكانی بەرەی نیشتیامنی هێنا .پەرلەمانی چۆڵكردو
(ئەو پەرلەمانەی كە ماركس بە پەرلەمانی بازرگانە بچووكەكانی وەسفدەكرد)
و ئەندامەكانی بە زەبری رم و نێزە لە سنوورەكان دەرپەڕاند! لەگەڵ ئەوەش
«پەرلەمانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەڵامنیا» كە ساڵی ( 1848ساڵی شۆڕش) لە
شاری فرانكفۆرت پێكهات ،لەژێر گوشاری پرۆسدا كۆتاییپێهات!
لە پاریس ،تاراوگەنشینان لە واڵتە جیاوازەكانەوە :بەلژیكییەكان ،ئیتالییەكان،
ئەڵامنییەكان و كەسانێكی دیكە ،كە شانبەشانی شۆڕشگێڕانی واڵتەكەی خۆیان بۆ
بەدەستهێنانی ئازادی ،خەباتیان دەكرد ،لە ئێستادا بە سەختی ئاڵۆزكابوون و بەرلە
گەیشتنی ماركس بۆ پاریس ،ژمارەیەكی زۆر لە ئەندامانی كلوپی ئەڵامنییەكان ،كە
پێكهاتبوون لە كرێكاران ،پیشەوەران و سۆسیالیستەكانی سەر بە چینی مامناوەند،
بە رێبەرایەتیی «گیورگ هێروێگ» ( )Georg Herweghكۆبوونەوە و سوور
بوون لەسەر ئەوەی ،گروپێكی سەربازیی تایبەت بۆ رزگاركردنی نیشتیامنی «فاتر
الند»( )Faterlandپێكبهێنن ،بەاڵم ئەم گروپە و سەركردەكانیان تەنیا هیوایەتیان
رزگاركردنی واڵت لە چنگی دەرەبەگەكان بوو و ئامانجیان دامەزراندنی رژێمێكی
كۆمۆنیستی نەبوو .لەگەڵ ئەوەی ماركس گەیشتە پاریس ،خەبات و ملمالنێی
لەگەڵ ئەو گروپە دەستپێكرد و داوای لە ئەنگڵس كرد بۆ خەبات لە دژی نیشتیامن
پەروەرەكان سەردانی پاریس بكات!
ماركس لە نامەكەیدا بۆ ئەنگڵس نووسی :بۆرژواكان لێرەدا كۆنەپەرست،
ترسناك و السار بوون! بەاڵم بەمزوانە دەبینن چیان پێدەگات! (بەرواری نامە 16
مارسی  )1848لەگەڵ ئەوەش كۆمۆنیستە دەمارگرژەكانی دیكە لە لەندەن بۆ
هاوكاریكردنی ماركس ،بەرەو پاریس بەڕێكەوتن ،كە گرنگرتینیان بریتی بوون لە:
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كارل شاپر ()Karl Schapperی گەورە و كەڵەگەت كە تەواوی تەمەنی لەپێناو
خزمەتكردنی بە ئایدیای كۆمۆنیستی بەسەر بردبوو« ،هاین ریش باور (Heinrich
 )Bauerپێاڵوچی و «جۆزێف مۆل» ( )Joseph mollسەعاتچی .ئەمانە بە
هاوڕێیەتی ماركس و ئەنگڵس كۆمەڵگەی دیموكراتی كرێكارانیان تێكشكاند،
رێكخراوی كرێكارانی كۆمۆنیستیان دووبارە زیندوو كردەوە و ماركسیان كردە
سەرۆك و كارل شاپریان بە سكرتێری رێكخراوەكە هەڵبژارد و كۆمۆنیستەكانی
ئەڵامنیایان لەو رووداوە ئاگادار كردەوە.
لە نێوان رۆژەكانی  21بۆ 29ی مانگی مارسی ساڵی  1848ماركس و ئەنگڵس
بەرنامەیەكی سادە و كورتیان بۆ رێكخراوی كرێكارانی كۆمۆنیست بۆ باڵوكردنەوە
لەناو ئەندامەكانیاندا نووسی و بەو بەرنامەیە« :داخوازییەكانی پارتی كۆمۆنیستیان
لە ئەڵامنیا خستەڕوو .ئەو بەرنامەیەش لە  17مادە پێكهاتبوو:
1ـ ئەڵامنیا دەبێت لەژێر دەسەاڵتێكی دابەشنەكراودا بكرێتە كۆماری.
2ـ هەر تاكێكی ئەڵامنی ،كە تەمەنی سەرو  21ساڵ بێت ،مافی دەنگدانی هەیە و
دەتوانێت لە دامودەزگا حكومییەكان دامبەزرێت.
3ـ بۆ نوێنەرانی پەرلەمان ،مووچە دیاریدەكرێت ،بۆ ئەوەی كرێكارانیش بتوانن
هەڵبژێردرێن و لەگەڵ ئەوەش كەرەستەی دابینكردنی بژێویان دەستكەوێت.
 4ــ تێكڕای تاكەكانی كۆمەڵ چەكدار دەبن ،لەگەڵ ئەوەش هەموو ئەندامانی سوپا
دەبێت كار بكەن بۆ ئەوەی بتوانن بژێوی ژیانیان دابین بكەن.
5ـ خەڵك بۆ بەدواداچوونی كێشە و سكااڵكانیان لە دادگا هیچ پارەیەك نادەن (دادگا
بێ بەرامبەرە).
6ـ خاوەن موڵكەكان مافی وەرگرتنی هیچ جۆرە باجێكیان لە گوندنشینان نییە.
 -7مڵكی خاوەن مڵكەكان ،كانزاكان و هتد ،دەبێت خۆماڵی بكرێن.
 _8گوندنشینان لەبری خاوەن موڵكەكان ،لە حكومەت قەرز وەردەگرن.
 _9ئیجارەی زەوی و زار وەكو باج بە حكومەت دەدرێت.
 _10بانكە تایبەتییەكان دەكرێنە بانكێكی نیشتیامنی ،كە تێكڕای دراوەكانی
حكومەت دیاری دەكەن.
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 _11تێكڕای كەرەستەكانی گواستنەوە ،رێگای ئاسن ،نۆكەندی كەشتییەكان،
لەالیەن حكومەتەوە ئیدارە دەكرێن.
 _12مووچەی كاركردنی فەرمانبەرانی حكومەت بە گوێرەی ژمارەی ئەندامانی
خانەوادەیان دیاری دەكرێت.
 _13ئایین و دامودەزگاكانی ،بەتەواوەتی دەبێت لە دەوڵ��ەت و سیاسەت
جیابكرێنەوە.
 _14سنوورداركردنی پرسی میراتگری.
 _15باجی قورسی روو لە هەڵكشان جێگیر دەبێت .باجیش لەسەر بەكارهێنەران
هەڵدەگیرێت.
 _16كاری گشتی و دابینكردنی خەرجی ژیان لە ئەستۆی حكومەت دەبێت.
 _17پەروەردە و راهێنانی گشتی خۆڕایی دەبێت.
ئامانج لە بەرنامەی كۆمۆنیستەكان دابینكردنی خواست و پێویستییەكانی
ناسیۆنالیستەكان و چینەكانی ناوەڕاست نەبوو ،بەڵكو مەبەستی كۆمۆنیستەكان
راكێشانی سەرەنج و بەدەستهێنانی رەزامەندیی كرێكاران و وردە بۆرژوا تازەكان و
جوتیاران بوو« .ئەگەر ئەو گروپانەی چەوساوەنەتەوە و كەوتوونەتە ژێر گوشارەوە،
هەموویان یەكگرتوو بن ،دەتوانن دەسەاڵت بەدەستەوە بگرن _ دەسەاڵتێك كە لە
راستیدا مافی ئەوانە ،چونكە ئەوان بەرهەمهێنەرانی راستەقینەی سامانی واڵتن.
وەها سەركەوتنێكی گەورە ،تەنیا دەتوانێت لە رێگای پڕوپاگەندە و بانگەشەی
بەرباڵو لەناو كرێكاران بەدەستبێت ،نەك لە ئەنجامی هێرشی ژمارەیەك سەركێشی
چەكدار لەناو خاكی فەرەنساوە بۆ خاكی ئەڵامنیا».
لەالیەكی دیكەوە پێشوازییەكی گەورە و بێوێنە لەالیەن كرێكارانی فەرەنساوە
بەرامبەر بە ئەڵامنییەكان كرا ،ماركسی ناچار بە هەڵگرتنی هەنگاوی نالۆژیك
و نەشیاو كرد ،بەو جۆرەی ئەو لەبری هاوكاری لەگەڵ كرێكارانی فەرەنسی و
هاندانیان بە توندی هێرشی كردە سەریان و لەگەڵ ئامانجەكەی ئەوان بە توندی
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دژایەتیكرد و سەركردەكانی ئەوانی وەكو« ،گیورك هێرۆك» و «ئالربێت فن بۆرن
ئاشیدت» ( )Bornstedt Adalbert Vonبە كۆمەڵە لۆتیەك (لۆمپێن) ()Lumpen
وەسف كرد!
ماركس بە جدی لەو بڕوایەدا بوو ،كە دەستێوەردانی سەربازی لە ئەڵامنیا
لەالیەن ژمارەیەك كرێكاری كەم ئەزمون لە بواری سەربازی و بە چەكی كەم و
ناپێشكەوتوو ،جگە لە خۆكوشنت ،هیچ ئەنجامێكی دیكەی نابێت! بڕوایەك كە
دواتر راستی و دروست بوونی سەملێرنا :بەو جۆرەی ،كە دوای گەیشتنی ئەو
كرێكارە نیوە چەكدارانە ،بۆ ناو خاكی ئەڵامنیا ،سوپای رێكوپێك و رێكخراوی ئەو
واڵتە تێكیشكاندن .بە بڕوای ماركس هێشتا كاتی ئەوە نەهاتبوو ،كە كرێكارانی
ئەڵامنی دەستبەكار بن و بچنە ناو پرۆسەكەوە .ئەو دەیوت هێشتا ناوخۆی
ئەڵامنیا شوێنێكی گونجاو نییە بۆ هەنگاوی شۆڕشگێڕانە ،بۆیە پێویستە تێكڕای
چاالكییەكان لە پاریس ئەنجام بدرێت ،لە پاریسەوە چارەنووسی شۆڕشی ئەوروپا
دەستنیشان دەكرێت.
ئەو بڕوایەی ماركس كە لەالی ناسیۆنالیستەكانی ئەڵامنیا زۆر نەشیاو بوو،
هەستی نەتەوەپەرەستیی ئەوانی برینداركرد ،بە ساردوسڕییەكی زۆرەوە لەالیەن
ئەوانەوە پێشوازیلێكرا ،لە رووبەڕوو بوونەوەیەكی پڕ جۆش و خرۆشدا ،ماركسیان
بە خیانەتكار بە نیشتیامن تۆمەتبار كرد! بەاڵم ماركس لە بواری وێ��ژدان و
زانستەوە ،پیاوێكی ئازا و بوێر بوو و لە هیچ مەترسیەك ،كە رووبەڕووی دەبووە
نەدەترسا ،بەاڵم ئەو بە پێچەوانەی ئەنگڵس و بە زوویی لە رووبەڕوو بوونەوە
سەربازییەكاندا لە ویالیەتی بادێنی ئەڵامنیا بەشداریكرد ،حەزی لە رووبەڕوو
بوونەوەی فیزیكی نەبوو ،لەو جۆرە كارانە خۆی بەدوور دەگرت ،هەرگیز لە
سەنگەری شۆڕشگێڕەكانەوە گوللەیەكی نەتەقاند! لەالیەكی دیكەوە ،ئەوە
هەڵوێستێكی كردەیی بوو ،كە بۆ خودی ماركس زیانی هەبوو ،چونكە روون
و ئاشكرایە كاتێك هاوڕێبازانی ئەو لە خاكی ئەڵامنیادا لە بەرامبەر گوللەدا
وەستابوون ،ئەو نەیدەتوانی لە پاریسدا لە مەترسی دوور بێت!
لە بەرواری 25ی مارس هاوڕێی ئەو گیورگ ویرت ( )Georg Weerthلە شاری
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كۆڵنەوە نامەیەكی بۆ نووسی« :لەم رۆژانەدا ،كە خەڵك لەدژی دەوڵەتی بەرلین
راوەستاون و چەكیان هەڵگرتووە .بۆ تۆ باشرت وایە بگەڕێیتەوە بۆ واڵتەكەت،
شانبەشانی هاوبیرانی خۆت بۆ بەرگری لە ئایدیای كۆمۆنیزم (كە لە ئێستادا
بوەتە وشەیەكی پیرۆز) لەم خەباتەدا بەشدار بیت! ویرت لە كۆتایی نامەكەیدا
نوسیویەتی« :هاوڕێیانی كۆمۆنیستی تۆ» «هاین ریش بۆرگرس» (Heinrich
 )burgersو «دكتۆر رۆالند دانیلس» ( )Dr.Raland daniesبە نیازی باڵوكردنەوەی
رۆژنامەیەكن .ئەگەر بتوانن بە گوێرەی پێویست پارە كۆبكەنەوە ،دەرفەتێكی زۆر
باشە ،ئازادی چاپەمەنی و باڵو كراوە لە هەموو شوێنێك جێگیرە و دەوڵەتی پرۆس
لە ترسدا لە شوێنی خۆی دانیشتووە!»
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كۆڵن:
لەگەڵ ئەوەی ماركس ،لەو بڕوایەدا بوو ،بە بەردەوامیش تەئكیدی كردبووەوە،
كە شۆڕشی ئەورووپا پێویستە لە پاریسەوە دەستپێبكات ،پاش بە دەستگەیشتنی
نامەكەی ویرت لە شاری كۆڵنەوە ،بڕیاریدا بگەڕێتەوە نیشتیامنەكەی «فاتێر
الند» و كۆڵن ،واتە بگەڕێتەوە خۆرئاواییرتین شاری ئەڵامنیا ،لەوێدا دەستبكات بە
باڵوكردنەوەی رۆژنامەیەكی شۆڕشگێڕانە (لەو نێوەندەشدا هاوسەر و منداڵەكانی
لەالی دایكی جێنی لە شاری تێریار دابنێت! ).
رژی 30ی مارسی ساڵی  1848سەرۆكی پۆلیسی پاریس پاسپۆرتێكی فەرەنسی
بۆ ماركسی دكتۆرای فەلسەفە نارد ،كە ماوەی بەسەر چوونەكەی یەك ساڵ بوو
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و هەفتەیەك دواتر ،واتە رۆژی 6ی نیسان  1848ماركس ،لەگەڵ ئەنگڵس و
چەند كەسێكی دیكە لە كۆمۆنیستەكانی پاریس ئەو شارەی بەجێهێشت .ئەو
ژمارەیە سەرەتا چوونە شاری «ماینس» ( )Mainzلە كەناری چەپی رووباری
«رای��ن»( )Rhineلەوێدا منونەیەك لە سەركەوتنی شۆڕشی فەرەنسا و بەرەو
پێشچوونی فەرەنسایان بە چاوی خۆیان بینی ،لە شەقامەكانی ئەو شارە (كە
وەكو تێریار تا ماوەیەكی پێشرت لەالیەن فەرەنساوە داگیركرابوو) لە هەر گۆشە
و كەنارێكدا كەسانێك دەبیرنان ،كە سەرقاڵی وتاردان بوون ،لەسەر شۆستەكان
ژمارەیەكی زۆر هێزەكانی «گاردی نیشتیامنی» ،كە كاڵوی رازاوە بە پڕیان لەسەر
دابوو ،لە هاتوچۆدا بوون ،لە هەموو شوێنێك لەسەر دیوارەكان كاغەزی گەورە
لكێرنابوو ،كە لەسەری دروشمی بژی كۆماری نوورسابوو.
لە ش��اری تێریاریش جێنی ئەو دۆخ��ەی بە چ��اوی خۆی بینی ،لەو شارەش
كۆماریخوازەكان بە جۆش و خرۆشەوە ئااڵی سپی و رەش و زەردیان رادەشەكاند و
پیاوان كاڵوەكانیان بە پەڕی رەنگاو رەنگ رازاندبووەوە و كچانی قوتابی قردێلەی
رەنگاوڕەنگیان لە قژیان بەستبوو و هێزەكانی سەر بە گاردی نیشتیامنی ،سەرباری
هەبوونی هێزەكانی سوپای پرۆس ،لەسەر شەقامەكان لە گەڕاندا بوون.
ئەنگلس و ماركس لە وەها ژینگەیەكدا كە پڕ بوو لە هەستی دژە پاشایەتی ،چوونە
ناو شاری كۆڵنەوە و لە رۆژی 11ی نیسانی ساڵی 1848وە سەرقاڵی ئامادەكردنی
بەرنامەیەك بۆ باڵوكردنەوەی رۆژنامەیەكی نوێ لەو شارە گرنگەدا بوون .ماركس
كەلە ساڵی  1845هاواڵتی بوونی پرۆسی وەرگرتبووەوە ،لەو كاتەدا داواكارییەكی
بۆ بە رەسمی ناسینەوەی مافی هاواڵتیبوونی و رێگەدان بە نیشتەجێبوونی خۆی
لە شاری كۆڵن رادەستی سەرۆكی شارەوانیی كۆڵن كرد.
ئەنجومەنی شاری كۆڵن رێگای پێدا لە شارەكە نیشتەجێبێت ،بەاڵم بابەتی
هاوواڵتیبوونەكەی بێوەاڵم مایەوە و پاش تێپەڕینی چەندین هەفتە ،لەو رۆژانەدا،
كە بە سەختی سەرقاڵی خەبات لە دژی رژێمی كۆڵن بوو ،پارێزگاری رایین تەنیا
مافی نیشتەجێبەبوونی وەكو هاوواڵتییەكی بیانی پێبەخشی ،لە بەرامبەردا ماركس
بە توندی ناڕەزایی خۆی دەربڕی و رایگەیاند هێشتا خۆی بە ئەڵامنی رەسەن
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دەزانێت ،بەاڵم ناڕەزاییەكەی ب ێ ئەنجامبوو ،لە بەرواری 12ی سێپتەمبەری
هەمان ساڵدا بەڕێز ڤۆن كولوێرت ( )Von kuhlwetterوەزیری ناوخۆی پرۆس
داواكاریەكەی ماركسی بۆ هاوواڵتی بوون بە رەسمی رەتكردەوە .لەو حاڵەتەشدا
ماركس وەكو بیانیەك لەو واڵت��ەدا هەوڵی گۆڕینی رژێمی دەدا ،نەك وەكو
ئەڵامنییەك لەو حاڵەتەشدا ئەگەری دەركردنی زۆر ئاسان بوو.
لە مانگی نیسانی ساڵی  1848كۆمیتەی ناوەندیی پارتی كۆمۆنیستی كۆڵن،
نوێنەرانی خۆی رەوانەی شارەكانی دیكەی ئەڵامنیا كرد ،بۆئەوەی پرسی پێكهێنانی
پارتێكی كۆمۆنیستی سەرتاسەری ،كە ئەندامانی لە كرێكاران و جوتیاران
پێكهاتبێت ،تاوتوێ بكەن ،ئەگەر ئەو كەسانە بوونیان هەبوو ،ئایا ئامادەن لە
كڕینی پشكی رۆژنامەی نوێی راین نیشە سایتۆنگدا بەشداری بكەن ،یان نەخێر؟
بۆ ئەو مەبەستەش ئەنگڵس سەردانی ناوچەكانی باكور ،شارەكانی باكوری بارمن
«كە شوێنی لەدایكبوونی خۆیەتی» و «ئابرفیڵد»ی كرد و بەڕێز شاپێریش سەردانی
شارەكانی «ماینسن» و «ویس بادن»ی كرد و «دێرۆنكەش» كە رۆژنامەنووسێكی
گەنجی  26ساڵ بوو ،سەردانی شارەكانی «كوبلێنس» و «كاسێل» و «فرانكفۆرت»
و بەڕێز (ویلهێلم وۆڵف)یش سەردانی شارەكانی «بەرلین» و «برسلۆ»ی كرد.
راپۆرتی هەمووی ئەو نوێنەرانە نیگەتیڤ و بێ هیواكەر بوون .ئەو نێردراوانە
پێیانوا بوو ،ژمارەی كۆمۆنیستەكان لەو شارانە زۆر كەمن ،كرێكاران بەگشتی بەبێ
هەبوونی هیچ ئەزمونێكی سیاسی و حزبی و بەبێ رێكخراو ئامادە نین لە رێگای
جێبەجێكردنی بەرنامە كۆمۆنیستیەكانی ماركسدا خۆیان فیدا بكەن ،هەواڵێكی
خراپی دیكە كە نێردراوەكان لەگەڵ خۆیان هێنابوویانەوە ئەوە بوو كە :لە هەموو
شوێنێك چینی مامناوەند ،كە ئامادە بوون لەپێناو دامەزراندنی حكومەتێكی
راوێژكاری و دیموكراسیدا هەر جۆرە فیداكاریەك بكەن ،لە رژێمی كۆمۆنیستی و
كۆمۆنیستەكان دەترسن.
لەو حاڵەتەدا ماركس و ئەنگڵس بڕیاریان دا ،لەبری ئەوەی لە رێگای كرێكاران
و جوتیارانەوە شۆڕشی كۆمۆنیستی بەرپا بكەن ،هەوڵیاندا لە رێگەی رۆژنامە
و گۆڤارەكانەوە كاریگەری لەسەر چینی مامناوەندی بۆرژوا دابنێن و جگە
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لەوەش ،داوای��ان لە كۆمۆنیستەكان كرد بچنە ریزی بزووتنەوە دیموكراتی و
سۆسیالیستیەكانەوە ،رۆیشتنە ناو ئەو بزوتنەوانەوە ،بۆ ئەوەی هەژموونیی
خۆیان بسەپێنن و فیكری ئەوان بۆ ئەنجامدانی چاالكیی كۆمۆنیستی ئامادە
بكەن .ئەم گۆڕینی تاكتیكە بووە هۆی تێكچوونی پەیوەندییەكانی نێوان
ماركس و «ئاندرێس گۆت شالك»(( )Andreas Gottschalkكە پزیشكێكی
كۆمۆنیست بوو) و «ئاگۆست فن ویلیش»(( )August von Willichكە یەكێك لە
خانەدانەكان و ئەفسەری تۆپخانەی سوپای پرۆس بوو) و ئەم دوو سەركردانەی
كۆمەڵەی كرێكارانی شاری كۆڵن( .گۆت شالك) دواتر بەهۆی چاالكییەكانی لەدژی
حكومەت رەوانەی زیندان كرا و ساڵی  1849كۆچی دواییكرد و «فن ویلیش»
پاش بەشداریكردنی لە خەباتی شاری بادێندا ،ساڵی  1852بۆ ئەمریكا كۆچیكرد
و لەوێ چووە ریزی خەباتكارانی ئەمریكی لەدژی بەریتانیا و پلەی جەنەڕاڵی لە
سوپادا وەرگرت).

مارکس کێ بوو؟ 245

رای نیشە سایتۆنگی نو 
ێ
()Neue Rheinische Zeitung
بۆ دامەزراندنی ئەو رۆژنامەیە ،ماركس پێویستی بە بڕی سی هەزار تالر وەكو
سەرمایەی دەستپێك بوو ،كە لە رێگەی فرۆشتنی پشكەكانییەوە هەر پشكە و 50
تالر دابین بكات ،بەاڵم كڕیاری پێویستی بۆ ئەو پشكانە پەیدا نەكرد ،چونكە ئەو
كەسانەی ،كە هیوایان بە سەركەوتنی ئەو رۆژنامەیە بوو و دڵنیابوون لەسەركەوتنی،
پارەیان نەبوو .ئەوانەشی ،كە پارەیان هەبوو دڵنیا نەبوون لە سەركەوتن ،لەو
رووەشەوە كە  50تالر بۆ كرێكارێك پارەیەكی زۆر بوو ،ماركس و ئەنگڵس بۆ
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ئەو مەبەستە ناچاربوون ،پشت بە چینی مامناوەند (بۆرژواكان) ببەسنت ،بەاڵم
پڕوپاگەندەی ئەوان لەناو ئەو گروپەدا لەجیاتی بەدەستهێنانی متامنە ،گومان
و دوودڵی فراوانرت كرد ،بەهۆی ئەوەی رێگایەكی دیكە بۆ پەیداكردنی ئەو بڕە
پارەیە نەبوو ،ئەنگڵس لە كاتێكدا بەتەواوەتی بێهیوا بوو ،رووی هێنایە باوكی و
پێشرتیش بە ماركسی وت« :دڵنیایە لەوەی ،كە باوكی پێیباشرتە ئێمە بەدەم تۆپەوە
بدەن لەوەی كە  50تالرمان پێبدات» .بەهۆی ئەوەی ،كە ئەنگڵس پەیوەندیی
باشی لەگەڵ دەوڵەمەندەكان هەبوو .تەنیا توانی ژمارەیەكی كەم لە پشكەكان
بفرۆشێت و باوكیشی بەو جۆرەی كە چاوەڕوان دەكرا ،وەاڵمی نێگەتیڤی بە
كوڕەكەی دایەوە .تا كۆتایی مانگی ئایار تەنیا  13هەزار تالریان كۆكردبووەوە كە
زۆربەی لەالیەن كەسانی سەر بە چینی مامناوەندەوە بوو ،كە بەرامبەر مەبەستی
سەرەكیی رۆژنامەكە بەگومان نەبوون .ماركس لەو میراتەی باوكی كە بەڕێكەوتبوو
بڕێكی وەرگرت ،سەرباری ئەو بانگەشە فرە و فراوانەی كردیان و لەسەر زۆربەی
دیوارەكان ئاگاداریان باڵو كردبووەوە ،پشكێكی ئەوتۆیان نەفرۆشت ،لەو دۆخەدا
ماركس و ئەنگڵس بڕیاریاندا ،چاپكردنی رۆژنامەكە مانگێك پێشبخەن و لەبری
رۆژی یەكی مانگی تەمموز ،كە دەستنیشانیان كرد بوو ،رۆژی یەكی حوزەیران
یەكەم ژمارەی رۆژنامەكەیان باڵوبكەنەوە.
ئەم پالنە گەورەیە لە سەرەتاوە رووبەڕووی هەندێك كێشە بوویەوە و سەرەنجام
رووبەڕووی شكست بووەوە.
ژمارەی یەكەمی ئەو رۆژنامەیە ،كە لە بەرواری یەكی حوزەیرانی ساڵی 1848
لە سەرووی الپەڕەكانییەوە چاپكرابوو ،شەوی 31ی مانگ بەدەستی فرۆشیاران
گەیشت ،ئەگەرچی ناوی رۆژنامەكە «رای نیشە سایتۆنگی نوێ« بوو ،بەاڵم ئەو
ژمارەیە بەناوی «ئۆرگانی دیموكراسی» باڵوكرایەوە( .هەڵبەت مەبەستی ئەو لە
راستیدا «دیموكراسی» بەوجۆرەی ،كە ئێستا لە رۆژئاوا باوە نەبوو»
ئەو رۆژنامەیە بەگشتی لەالیەن كۆمۆنیستەكانەوە دەن��وورسا و لە الپەڕەی
یەكەمیدا ناوی كەسەكان كە بەڕێوەبەری بوون بەمجۆرەی خوارەوە دەنورسا:
سەرنوسەر :كارل ماركس
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دەستەی نوسەران:
هاین بۆرگرێس
Heinrich Burgers
ئێرنێست درونكە
Ernest Droke
فردرێش ئەنگڵس
Friedrich Engels
گیورگ ویرت
Georg Weerth
ویلهێلم وۆڵف
Wilhelm Wolff
هەموو ئەم نوسەرانە ئەندامی رەسمی بزوتنەوەی كۆمۆنیستی ب��وون و
هەركامێكیان لە بابەتێكی تایبەتدا پسپۆڕیان هەبوو ،بۆ منونە ویلهێلم وۆڵف
پسپۆڕی بواری كشتوكاڵ بوو ،گیورگ ویرت كە شاعیر بوو لەو رۆژنامەیەدا شیعر و
تەنزی دەنووسی ،كە گرنگرتین پارچەی ،كە بە نازناوەوە باڵوبووەوە بریتی بوو لە:
«ژیان و كارەكانی شوالییە»ی بەناوبانگ «شناپ ها سكی» ()Schnapphanski
كە لە راستیدا سەبارەت بە یەكێك لە ژەنەڕاڵە بەناوبانگەكانی سوپا ،بەناوی پرنس
«فلیكس ماریا فن لیش نۆڤسكی» (Maria Von Lichnowski General prince
 )felixبوو ،كە بە شێوەیەكی گاڵتەجاڕانە كێرشابوو ).نوسەرانی دیكەش هەركامەیان
پسپۆڕی تایبەت بە خۆیانیان هەبوو .دوای ماركس ،ئەنگڵس گرنگرتین ئەندام بوو
لە دەستەی نوسەران ،كە وتاری بە جۆش و خرۆش و تووڕە ،رستەی ئاوداری،
سەبارەت بە پرسی سیاسی ،الپەڕەكانی رۆژنامەكەی پڕ دەكردەوە .بەگشتی ئەو و
ماركس بە شێوەی هاوبەش  227وتاریان بە درێژایی تەمەنی ئەو رۆژنامەیە بە
چاپ گەیاند ،كە بەشێك لەو وتارانە بە شێوەی زنجیرەیی لە ژمارە یەك لە دوای
یەكەكاندا باڵودەكرانەوە .جگە لەوە لە رۆژنامەكە ،راپۆرت سەبارەت بە شۆڕش لە
شارەكانی دیكەی وەك بەرلین ،پاریس ،و ڤیەننا باڵو دەكرایەوە.
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ماركس كە پلەی سەرنوسەری هەبوو ،لە راستیدا تێكڕای كارەكانی پەیوەندیدار
بە گونجاندنی وتارەكان و بەشی دارایی رۆژنامەكەی بەڕێوە دەبرد ،ئەو سەرۆكی
گشتی و خاوەن دەسەاڵتی رەها بوو و تێكڕای وتارەكان بەر لە چاپكردنیان،
لەالیەن ئەوەوە پێداچوونەوەیان بۆ دەكرا و لە راستیدا سەردێڕی وتارەكانی
دیاریدەكرد و دایدەڕشتنەوە .دیاریكردنی شێوازی رێبازی سیاسی رۆژنامەكەش
هەر ئەو بوو ،ئەوانی دیكە بەبێ ئەمالو ئەوال پەیڕەویان لە بۆچوونەكانی دەكرد و
ئەویان وەك سەرۆك قبوڵبوو ،بە وتەی ئەنگڵس« ،هەموومان دیكتاتۆریی ئەومان
بە دڵخواز قبوڵكرد بوو «لەو حاڵەتەدا و بەهۆی هەبوونی وەها دەسەاڵتێك هەر
كەسێك كە بیروباوەڕێكی جیاوازی هەبوایە ،بە چاوی سووكەوە سەیریدەكردن،
زۆر بە توڕەیی و بە توندی رووبەڕووی نەیارانی دەبووەوە ،بۆچوونەكانی ئەوانی
رەتدەكردەوە .لە وەها دۆخێكدا دەتوانین وێنای بكەین ،كە بە ئاسانی و بەخێرایی
چەندە دوژمنی بۆ خۆی دروست كردبێت.
كارل شۆرتس ( )Carl Schurzشۆڕشگێڕێكی نۆزدە ساڵ (كە دواتر بەرەو ئەمریكا
كۆچی كرد ،لەوێ سەرۆكایەتی بزوتنەوەی كرێكارانی گرتە ئەستۆ و بوو بە یەكێك
لە رەخنەگرانی پارتی كۆماریخوازانی ئەمریكا) ،كە ماركس لە هاوینی ساڵی 1848
لە یەكێك لە كۆنفرانسەكان لە شاری كۆڵن چاوپێكەوتنی كرد ،لە بیرەوەرییەكانی
خۆیدا سەبارەت بەو چاوپێكەوتنە ئاوا دەنووسێت« :من بە درێژایی تەمەنم
كەسێكم نەبینیوە بەو رادەیە رەفتارەكانی دوژمنكارانە و تەحەمول نەكراو بێت،
ئەو هیچ بایەخێكی بە باوەڕ و فیكرێك نەدەدا ،كە لەگەڵ باوەڕەكەی خۆی
نەدەهاتەوە ،بەوپەڕی سوكایەتییەوە مامەڵەی لەگەڵ ئەو كەسانە دەكرد كە وەكو
ئەو بیریان نەدەكردەوە .هەر شتێكی قبوڵ نەبوایە ،بەوپەڕی توڕەییەوە و بە
زمانێكی زۆر زبر بەرپەرچی دەدایەوە ،یان بە گومانەوە لەگەڵ بەرامبەرەكەی
مامەڵەی دەكرد ،من بە باشی لەیادمە ،ئەو بە بەردوامی و بە نەفرەتێكی زۆرەوە
وشەی بۆرژوای بەكار دەهێنا و بۆرژوازەكانی لە بواری دەروونی و وێژدانیەوە بە
بێزراو ترین كەسەكان وەسف دەكردن و لەگەڵ هەر كەسێك كە بیوێرایە دژایەتی
بكات ،بەوپەڕی توندوتیژیەوە رەفتاری دەكرد».
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شێوازی توند و سەركێشانەی ماركس لە وتارەكانیدا لە رۆژنامەی «نیو رای
نیشە سایتۆنگ» رەنگی دەدایەوە و ئەو شێوازەش زیانێكی گەورەی دارایی بە
رۆژنامەكە گەیاند ،بەتایبەت چینە مامناوەندەكانی لەخۆی دوور دەخستەوە،
ئەنجامی ئەو هەڵە گەورەیە بەتایبەت كاتێك دەركەوت ،كە پارتی نیشتیامنی
فرانكفۆرت كە زۆربەی ئەندامەكانی ئەڵامنییە دیموكراتەكان بوون و هیوایەكی
زۆریان بە دامەزراندنی حكومەتێكی نەتەوەیی دیموكرات لە سەرتاسەری ئەڵامنیا
هەبوو ،كۆبوونەوەكانی خۆی دەستپێكردبوو 23( .حوزەیرانی  ،)1848هەروەها
وتار گەلێكی زۆر توند كە رۆژنامەی «ن ،ر ،س ».بۆ شەرمەزاركردنی رەفتاری
ژینەڕاڵ كاڤین یاك ( )General Cavaignacكەلە كاتی خامۆش كردنی شۆڕشی
پاریسدا لەخۆی نیشانیدابوو ،باڵوكردەوە ،خەڵكی چینی مامناوەندی بە سەختی
لەو رۆژنامەیە رەنجاند (تەنانەت ترساندیشنی) ئەم جۆرە وتارانە رۆژ بە رۆژ
زیاتر زیانی بە بەرژەوەندی دارایی رۆژنامەكە گەیاند و زۆر كەمرت پارە مایەوە بۆ
ئەوەی نوێنەرانی پارتی كۆمۆنیست بە مەبەستی بانگەشە گەشتی پێبكەن.
یەكێك لەو گەشتانە خودی ماركس لە مانگەكانی ئاب و ئەیلولی ساڵی ()1848
دا بۆ شارەكانی ڤیەننا و بەرلین ئەنجامیدا ،ماركس لەو گەشتەیدا بڕی ()1650
تالر پارەی بۆ رۆژنامەكە كۆ كردەوە كە بەشی زۆری لەالیەن پۆڵەندییەكانەوە
پێشكەش كرابوو ،دەستبەجێ بۆ قەرزەكانی رۆژنامەكە خەرج كرا .لەو نێوەندەشدا
بڕی ( )500تالر بۆ ئامێری مەكینەی چاپكردن خەرج كرا( .رۆژنامەی ن.ر.س.
رۆژانەی بە تیراژی پێنج هەزار دانە باڵو دەبووەوە هەر تیراژێكی بە یەك قروش
زیو و پێنج فینك دەفرۆرشا).
مەبەستی سەرەكی ماركس ،لە باڵوكردنەوەی ئەم رۆژنامەیە ،پێكهێنانی رۆحی
شۆڕش لە ئەڵامنیا و واڵتانی دیكە بوو ،بۆ گەیشنت بەو مەبەستە ،لە وتارەكانی
ئەو رۆژنامانەدا هەر ئەو شێوازە جێبەجێ دەكرا ،كە دواتر لە تێكڕای راگەیاندنە
كۆمۆنیستیەكاندا هەمان شێوازیان گرتە بەر( .هێشتاكەش بەردەوامە) .واتە
بەرهەمهێنانی گومان سەبارەت بە كردەكانی حكومەت و باڵوكردنەوەی تۆوی
نەفرەت و تووڕەیی بەرامبەر كار بەدەستانی دەسەاڵت ،لەالیەكی دیكە ،زۆربەی
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سكااڵ و تووڕەیی ئەو بەرامبەر بە دەوڵەتی توندوتیژ و ستەمكاری پرۆس و لەو
دەزگایانەوە كە لەم توندوتیژییانە رێگری ناكات (وەكو پەرلەمانی فرانكفۆرت و
هتد) هەقانیەت و جێگای قبوڵكردن بوو.
تا ئەو رۆژەی كە ئەو رۆژنامەیە باڵوكرایەوە ،لە تێكڕای وتارەكانیدا ئەو
رستانەی (كە بە زۆری بە زمانی تەوس و تەشەر و گاڵتە) نەك هەر بەرامبەر بە
دەزگاكانی حكومەت و دەسەاڵت ،بەڵكو بەرامبەر هەموو ئەنجومەن و بزوتنەوە
میانەڕەوەكان كە دەیانویست بە نەرمونیانی و بێ خەبات ،بە وتاری گەرم و زمانی
نەرم واڵتیان بەرەو رژێمێكی دیموكراتی پەرلەمانی ببەن) دەخوێرنایەوە.
شیاو نەبوونی ئەو دەزگایانە (پەرلەمانی حكومەتی بەرلین و پەرلەمانی نیشتیامنی
فرانكفۆرت) لە رێگای پێكهێنانی دەوڵەتێكی نیشتیامنی دیموكراتیدا تا رادەیەك
ئاشكرا و جێگەی رەخنە بوو ،كە نەك هەر ماركس ،بەڵكو هەر نیشتیامنپەروەرێكی
دیكە ،كە كۆمۆنیستیش نەبوو توڕە دەبوو ،لەالیەكی دیكەوە ،ماركس لە هیچكام
لە سیستمە پەرلەمانییەكان چاوەڕوانی چاكسازیی نەدەكرد .ئەو تەنیا شۆڕشی بە
تاقە رێگەی رزگار بوونی خەڵك دەزانی.
یەكێك لە وتارەكانی رۆژنامەی «ن.ر.س ».سەبارەت بە دەستگیركردنی یەكێك لە
كۆمۆنیستەكانی شاری كۆڵن بە ناوی فرێدریك ئانێكە ( )Friedrich Annekeبوو.
لەم وتارەدا ،بەهۆی ئەوەی یەكێك لە پۆلیسەكان كە دەستگیری دەكردن ئالودەی
مادە كحولیەكان بوو ،هێرش كرابووە سەر سەرۆكی پۆلیسی ناوچەیەك بە ناوی
سوایف ( ،)Zweffelو نورسابوو« :لە نێوان كاتژمێر شەش و حەوتی بەیانیدا پۆلیس
دەچێتە ماڵی ئانێكە»وە و دوای كەلەپچە كردنی خزمەتكارەكەی ،كە لەبەرەدم
دەرگاكە بووە ،پۆلیس بە هێوری لە قادرمەكانەوە سەر دەكەوێت و دەچنە
ژووری نووستنی ئانێكە و لە كاتی نوستنیدا لەگەڵ هاوسەرە دوو گیانەكەی
دەستگیری دەكەن و یەكێك لە پۆلیسەكان لە كاتی چوونە ژوورەوەدا بەتەواوەتی
خەیاڵ بووە بەهۆی خواردنەوەی ماددەی كحولیەوە .سەرۆكی پۆلیس و ئەو
ئەفسەرانەی كە بەشداری هەڵمەتی دەستگیركردنەكەیان كرد بوو بە تەواوی
ئاڵۆزكاو بوون و ماركس و بەڕێوەبەری نوسینگەی چاپەمەنییەكان ،بەڕێز «هرمان
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كۆرف»یان ( )Hermann Korrfبە تۆمەتی (هەڵبەستنی تۆمەتی بێ بەڵگە و
روشاندنی كەرامەتی بەرپرسانی حكومەت) راپێچی دادگا كرد :پاش چەندین
كاتژمێر لێكۆڵینەوە و پشكنین لەالیەن دادوەر ،داواكاری گشتی و سەرۆكی پۆلیس
و پشكێنەرانەوە لە نوسینگەی رۆژنامەی «ن.ر.س ».بە هەڵە بەڵگەنامەیەكیان
دەستكەوت ،كە پرۆژەی راپۆرتی بەدەستهاتووی تێدا گونجا بوو .ماركس ئامادە
نەبوو ناوی نوسەری وتارەكەی ئاشكرا بكات ،بەو هۆكارەش لێكۆڵینەوەی
هێزەكانی پۆلیس بۆ دۆزینەوەی نوسەری وتارەكە چەندین مانگی خایاند.
رۆژی بیستی تەمموزی ساڵی  ،1848دوو هەفتە پاش رووداوی «ئانێكە» ،ماركس
دەستیكرد بە نووسینی خولێكی نوێ لە وتاری توندی رەخنەگرانە ،سەبارەت
بە یاسایەكی نوێ ،كە بڕیار بوو بەو زوانە سەبارەت بە سانسۆر لە بەرلینەوە
پەسەند بكرێت .ماركس لەم رستانەدا ئەم یاسایەی بە السایی كردنەوەی سانسۆرە
ستەمكارانەكانی ناپلیۆن وەسفكرد.
ئەمجارە شێوازی رەخنەگرانەی ماركس لێكچوونێكی ئەوتۆی لەگەڵ شێوازەكانی
پێشووی ئەو ،كە لە شەش ساڵ بەر لەو كاتەوە لە رۆژنامەی رای نیشە سایتۆنگ
باڵوكراونەتەوە ،نەبوو .لەو سەردەمەدا ماركس لە چوارچێوە و نەریتی رۆژنامەوانی
سەردەم كە لە نێوان خەڵكی ئاساییدا ،باو بوو :بۆ ئازادی چاپەمەنی و باڵوكردنەوە
خەباتی كرد بوو ،لە كاتێكدا ئەمڕۆ ماركس كۆمۆنیستێك بوو ،كە گرنگییەكی
ئەوتۆی بە نەریتی باو لە نێوان میانڕەوەكاندا نەدەدا و بۆ ئازادیی راگەیاندن
خەباتی نەدەكرد ،بەڵكو لە ئێستادا ،مەبەستی ئەو روخاندنی رژێمی دامودەزگا
سۆسیالیستیەكانی سەدەی نۆزدەیەم بوو ،ئەمجارە لەسەر ئەو بڕوایە نەبوو ،خۆی
لە رێگای هۆكاری فەلسەفیەوە یان تیۆریە جۆراوجۆرە سیاسیەكانەوە بسەملێنێت،
بەڵكو مەبەستی ئەو خەبات بوو.
«ئەو رۆژەی ئەم یاسا نوێیە جێبەجێ بكرێت ،كرێكارانی پرۆس دەتوانن تووشی
هەر جۆرە ستەمكاری و تاكڕەوییەك بنب ،هەر جۆرە كارێكی نایاسایی بێباك لەو
یاسایە جێبەج ێ دەكەن .ئەوان دەتوانن كەسایەتییەكان دەستگیر بكەن ،سزایان
بدەن ،بەب ێ راگەیاندنی تاوانەكەیان بۆ هەر ماوەیەك ،كە بیانەوێت دەتوانن لە
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گرتووخانەدا بیانهێڵنەوە .ئیرت راگەیاندنەكان ناتوانن لە بەرامبەر ئەم سەرەڕۆیانەی
دەسەاڵتدا هەنگاوێك هەڵبگرن ،رۆژێك كە ئەم یاسایە بخرێتە بواری جێبەجێ
كردنەوە كاربەدەستانی دەسەاڵت دەتوانن ئاهەنگی شادی بگێڕن .لەڕاستیدا ئەم
ئازادیی راگەیاندنە ئیرت ئەو راستیانەی كە دەبێت لە رێگەی راگەیاندنەكانەوە بە
گوێی خەڵك بگات و نەفرەت و بێزاریی خەڵك بوروژێنێت ،بوونی نییە و ئەو
جۆرە بابەتانە لە روانگەی گەلەوە شاراوە دەبێت».
تا ئەوكاتەی كە دۆخی شۆڕشگێڕانە لە بەرلین و شارەكانی دیكە لە ئارادا بێت،
هێشتا دەسەاڵت بە گوێرەی پێویست بڕوای بە سوڵتەی خۆی نەبوو ،كە بتوانێت
لە بەرامبەر ماركس و رۆژنامەكەیدا هەنگاو بۆ سزادانی هەڵبگرێت .لە هاوینی
ساڵی ( )1848ماركس بە مەبەستی گەشەپێدانی بیروباوەڕی شۆڕشگێڕانە لە نێوان
كرێكاران و جوتیاراندا ئەنجومەنێكی دیكەی بەناوی كۆنگرەی دیموكراتی لە
شاری كۆڵن و شارەكانی دیكەی ناوچەی راین ،پێكهێنا و رۆژی 25ی ئەیلولی
 1848شۆڕشێكی بەرفراوان لە شاری كۆڵن دروستبوو.
دەس��ەاڵت ناچار بوو ،حكومەتی سەربازی رابگەیەنێت و رۆژنامەی گرنگی
«ن.ر.س ».و راگەیاندنە گشتییە بچووكەكانی دیكە بۆ م��اوەی  2هەفتە
باڵوكردنەوەیان قەدەغە كرا ،رۆژی 12ی ئۆكتۆبەر مۆڵەتی باڵوبوونەوەی ئەو
چاپەمەنیانە درایەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا بە هەر رێژەیەك توانای حكومەت لە تێكشكاندنی بزووتنەوە
شۆڕشگێڕانەكان رووی لەزیادبوونكرد ،بە هەمانڕادە ،هەنگاوەكانی دەسەاڵت بۆ
كپكردنی ئەو راگەیاندنانەی كە خەڵكیان لە دژی دەسەاڵت توندتر دەبوو ،لە
سەرەتای مانگی ئۆكتۆبەرەوە ئیدارەی شارەوانی كۆڵن دەستی كرد بە رێگرتن
لە باڵوبوونەوەی رۆژنامەی دژە حكومەتی «ن.ر.س ».و بڕیاری دەستگیركردنی
«ئەنگڵس» و «بۆرگرس» و «درۆنكا»ی دەركرد و هەرسێكیان لە شار هەاڵتن،
لەسەرەتای مانگی نۆڤەمبەرەوە ماركس و ژمارەیەكی زۆر لە الیەنگرانی راپێچی
دادگا كران بە مەبەستی لێپرسینەوە ،لە كۆتایی ئەو مانگەدا لە بەرلین هەواڵ
باڵو بووەوە كە حكومەت تێكڕای راگەیاندنەكانی راگرتووە .گاردی نیشتیامنی
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چەككردوە و نوێنەرانی پەرلەمانی بە ناچاری لە شوێنی كۆبوونەوەكانیان دەركردوە،
دواتر ئەو نوێنەرانەی كە بێڕێزیان پێكراوە ،لە هۆڵی هۆتێلێك كۆكرابوونەوە و
كۆبوونەوەیەكی نائاساییان ئەنجامداوە لەو كۆبوونەوەیەدا ،بەیاننامەیەكیان باڵو
كردەوە و داوایان لە خەڵك كرد لە پێدانی باج بە حكومەت یاخی بنب.
پاش بیستنی ئەو هەواڵە ماركس دەستبەجێ ئاگادارییەكی چاپ و باڵوكردەوە ،بە
خەتی گەورە نوورسابوو «ئیرت باج نادرێت» لەژێر ئەو ناونیشانەدا هاتبوو لەمەو
بەدواوە باجەكان ناتەواون و خۆبواردن لە پێدانی باج ،ئەركی نیشتیامنیی هەر
تاكێكە ،پێدانی هەر جۆرە باجێك بە دەوڵەت ،وەكو خیانەت بە گەل هەژمار
دەكرێت»
لە كۆتاییەكانی مانگی نۆڤەمبەردا ماركس جارێكی دیكە ،بانگهێشتی دادگا كرا و
بە ئەنجامدانی س ێ جۆر سەرپێچی تۆمەتبار كرا:
1ـ سوكایەتی بە سەرۆكی پۆلیسی شار لە كاتی دەستگیركردنی بەڕیز «ئانێكەدا»
و ئەم هەنگاوە بە تاوان لە قەڵەم درا( ،بەاڵم دواتر ماركس وشەی تاوانی زارەكی
لە یادداشتەكانیدا زیاد كردبوو).
2ـ سوكایەتیكردن بە «شناپ هانسكی» (مەبەست ژەنەراڵ پرنس فۆن لیش
نوسكی).
 _3هاندانی خەڵك بۆ راپەڕین لە دژی دەسەاڵت ،بەاڵم سەرەنجام دادگا تەنیا
ماركسی بە ( )2تۆمەت تاوانبار كرد ،واتە هاندانی خەڵك لە دژی دەسەاڵت و
سوكایەتیكردن بە فەرمانبەرانی رەسمی حكومەت ،رۆژی  20دیسەمبەر بۆ
دادگاییكردنەكە دەستنیشان كرا ،بەاڵم دواتر ئەو بەروارە بۆ رۆژی حەوتی مانگی
شوباتی ساڵی ( )1849دواخرا ،ماركس كۆبوونەوەی دادگایی كردنەكەی خۆی
كردە منایشێكی گەورەی پڕوپاگەندەیی ،لەو رووەوە كە یەكەم ،ژمارەیەكی زۆر لە
كۆمۆنیستەكانی لەگەڵ خۆی هێنابوو ،بە جۆرێك كە لەناو هۆڵی دادگادا شوێن بۆ
هیچ كەسێكی دیكە نەمابوو.
دووەم ،ئەوەی كە ماركس لەبری بەرگریكردن لە خۆی ،بە رستە گەلێكی توند و پڕ
لە سوكایەتی هێرشی كردە سەر دادوەر.
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سەرەتا پرسی «سوكایەتیكردن بە كاربەدەستانی حكومەت» هاتە ئاراوە ،پاش
ئەوەی داواك��ار و پارێزەرەكەی هەر كامەیان قسەكانیان تەواو كرد ،ماركس
هەستایە سەرپێ و نزیكەی یەك كاتژمێر قسەی كرد لە بەرگریكردن لە خۆی
رایگەیاند :یەكەم ئەو تۆمەتەی ئاراستەی كراوە بە گوێرەی مادەی 222ی یاسای
ناپلیۆنی بووە لەو مادەیەدا راشكاوانە نوورساوە (ئەگەر كەسێك بە شێوەی زارەكی
سوكایەتی بە بەرپرسێكی حكومەت بكات تاوانبارە) لە حاڵەتێكدا تۆمەتێك كە
ئاراستەی كراوە لە رۆژنامەدا نوورساوە و سەرزارەكی نییە ،دووەم سەبارەت بەوەی
كە زیانی بە هەست و شەرەفی بەرامبەرەكەی گەیاندووە رایگەیاند ،هەستكردن
بە زیان شتێك نییە ،كە بتوانین بوونی لە دەرەوە هەست پێبكەین تەنیا لە ناخی
مرۆڤدایە و زیاد و كەمیەكەی ناپێورێت ،بەم جۆرە ناتوانرێت دادگایی بكرێت.
«شەرەف چییە؟ هەست چییە؟ زیانگەیاندن بەمانە كامانەیە؟
هەمووی ئەمانە پەیوەندیی بە كەسەكە و ئاستی زانیاری و ئەزمونیەوە هەیە،
هیچ كەرەستەیەك بۆ پێوانی پلە و جۆری هەستی پیاوێكی حكومەت كە خۆی بە
دوور لە هەر جۆرە كەموكوڕیەكی مرۆیی دەزانێت ،بوونی نییە».
دەرەنجام ئەم رووداوانە (فرانس ئاگۆست ئایشامن) ()Franz August Eichmann
وەزیری ناوخۆی ویالیەتی «راین» داوای لە قایمقامی ویالیەت كرد ،بڕیاری
دەركردنی ماركس لە شاری «كۆڵن» دەربكات ،بەاڵم لەو رووەوە كە وەزیری ناوخۆ
لەوە دەترسا ،دەركردنی ماركس ببێتە هۆی ئاژاوە نانەوە بەشێویەكی گەورە لە
ناوچەكە بەو هۆیەوە ،لە دەركردنی وەها بڕیارێك لەو كاتەدا خۆی پاراست ،بەاڵم
بەڵێنی ئەوەیدا لە داهاتوویەكی نزیكدا ئەگەر بچوكرتین دەرفەت دەستبكەوێت
ئەوا بۆ هەمیشە كۆتایی بە كێشەی ماركس لە ویالیەتی «راین» دەهێنم.
ماركس بە زوویی بەڵگە و پاساوی پێویستی بە حكومەتی پرۆس دا .ئەو لە ژمارەی
رۆژی دەی مانگی ئایاری ساڵی ( )1849لە وتارێكی زۆر تونددا و بە رستە گەلێكی
زۆر توند و نەك هەر هێرشی كردە سەر پاشای پرۆس ،بەڵكو هێرشی كردە سەر
هەموو خانەدانانی پاشایەتی (فامیل هوهن زۆلێرن) ( )Hohenzollernو بۆ
ئەوەی پلەی نەفرەتی خۆی هەرچی باشرت نیشان بدات ،بە ناوێكی ئاسایی پاشای
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بانگ كرد و بە «هوهن زلۆرن» ناوی هێنا و بە خستنە ڕووی لیستێكی دوور و
درێژ (كە راستیەكەی پێشرت لە مێژوودا تاووتوێ كردبوو) دەریخست كە چۆن
رەچەڵەكی ئەو كەسە لە پلەی ئەفسەریەوە گەیشتوونەتە تەختی پاشایەتی .بۆ
وێناكردنی باشرتی پاشایی ئەو كات شێعرێكی هاین ریش هاینەی چاپ كرد:
منداڵێك بە كەللەیەكی كوولەكە ئاسا و تەمەڵ
بە سمێڵێكی پڕ پشت و زوڵفێك لە پشتی كەللە شۆڕەوە بوو
بە دەستانێكی درێژ و جاڵجاڵۆكە ئاسا ،بەاڵم بەهێز
بە گەدەیەكی گەورەوە ،بەاڵم ریخۆڵەی الواز
 .........درنجێك!
بەاڵم نەك هەر حكومەت چی دیكە توانای دانبەخۆدا گرتنی نەبوو و بە نیازی
هەڵپێچانی رۆژنامەی (ن.ر.س).ی بوو ،بەڵكو لە بواری داراییشەوە تا رادەیەك
رۆژنامەكە لە هەرەسهێنان نزیكببۆوە ،ئیرت هیوایەك بۆ درێژەدان بە چاپكردنی
نەمابوو و ماركس لە سەرەتای مانگی نیسانی ساڵی 1849دا بۆ بەدەستهێنانی
هاوكاریی دارایی دەستیكرد بە گەشتێك بۆ شارە گەورەكانی دەرووبەر ،لەوانە،
هامبۆرگ و برمن ،بەاڵم ئەو كارەی هیچ ئەنجامێكی نەبوو ،لە شاری كۆڵن یەكێك
لە ئەندامانی ئەنجومەن بەناوی مۆلێر ( )Moellerسەبارەت بە دەركردنی بەهۆی
خراپ بەكارهێنانی میوانییەكەی لە شارەكەدا ،ئاگادارییەكی بەدەستی ماركس
گەیاند .ئەو ئاگادارییە ،رۆژی یانزەی مانگی ئایاری ساڵی  1849لەالیەن سەرۆكی
شارەوانی بەناوی «ویل ئامل ئارنۆڵد گای گێر» ( )W.A.Geigerرەوانەی ماڵی
ماركس كرا و لە نەبوونی خۆیدا ئاگادار كرایەوە .پاش پێنج رۆژ كاتێك ماركس
لە گەشتەكەی گەڕایەوە ،تەنیا ئەوەندە كاتی بوو ،كە حیسابەكانی رۆژنامەكەی
پاكبكاتەوە و خۆی بۆ چوونە دەرەوە لە شار ئامادە بكات.
بە فرۆشتنی مەكینەی چاپكردن و كەلوپەلە تایبەتییەكانی و وەرگرتنی سێسەد تالر
قەرز لە هاوڕێكانی ،ماركس توانی حەقدەستی دواخراوی كرێكارانی رۆژنامەكە
و خاوەن قەرزەكانی دیكە بداتەوە و داخستنی رۆژنامە بەناوبانگەكەی شار
رابگەیەنێت .بەگشتی دامەزراندنی رۆژنامەی «نیو رای نی شە سایتۆنگ» بڕی
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حەوت هەزار تالر خەرجی بۆ ماركس هەڵگرت ،پارەیەك كە هەڵبەت كەسێكی
وەكو ئەوی بەتەواوەتی لەپێخست ،بەو هۆیەشەوە لەو رۆژەوە تا ئەوكاتەی
ئەنگڵس موچەیەكی سااڵنەی بۆ بڕیەوە ،هەرگیز لەژێر باری قەرز رزگاری نەبوو!!
دوایین ژمارەی رۆژنامەی «ن.ر.س ».رۆژی نۆزدەی ئایاری  1849لە كاتێكدا
سەرنوسەرەكەی خۆی شاردبووەوە ،بە مەرەكەبی سوور چاپ و باڵوكرایەوە .بە
وتەی جێنی ئەو ژمارەیە لە بواری ناوەرۆكەوە بڵێسەی ئاگر بوو ،كە دەیتوانی
جیهان بسوتێنێت :لە الپەڕەی یەكەمی ئەو ژمارەیەدا دوای ناوی رۆژنامەكە،
بە مەبەستی ماڵئاوایی كردن لە «فرێدنیاند فرای لی گارت» (Ferdinand
 ،)Freiligarthشیعرێك چاپكرابوو كە بەشی كۆتایی بەمجۆرە بوو:
كاتێك دوایین قڕان وەكو شوشەیەك بشكێت
لە ئاگر و هەورە برۆسكەی جەنگ،
كاتێك خەڵك دەنگی هاواریان بەرزبێتەوە (تۆ تاوانباری)
ئێمە دیسان دەست لە ناو دەست یەك دەنێن و لە دەوری یەكرت كۆ دەبینەوە،
بە قسە ،بە شمشێر ،لە پەنای رووباری دانوب و رووباری راین .دوایین وشەكان
كە خودی ماركس وەك ئاگر دەسوتێنێت و بەرەو دوژمن هەڵدەدرێتەوە و بەڵێنی
تۆڵە سەندنەوەی دەدا ،وەها نورسا بوو:
ئێمە بەتەواوی بێباك و بێبەزەیین و چاوەڕوانی هیچ جۆرە بەزەییەكیش لە ئێوە
ناكەین! رۆژێك كە سەرەی ئێوە بێت ،ئێمە لە هیچ خوێنمژێك خۆش نابین ،لە
كاتێكدا خوێنمژی پاشایانێك ،كە لەالیەن خواوەندەكانەوە پاشایەتیان پێدراوە،
سەر شۆڕانە و بێ وێژدانانەیە و قسە هەڵخەڵەتێنەرەكانی ئەوان لە راستی بەتاڵە!
ماركس و خانەوادەكەی رۆژی  19یان 20ی مانگی ئایار كۆڵنیان بەجێهێشت
و دووبارە وەكو ئاوارەی هەژار و بێ ماڵ و حاڵیان بەسەر هاتەوە ،جێنی ئەو
زیوانەی كە لە بۆكسل داینا بوو و تێكڕای كەرەستەكانی بەرلەوەی خاوەن
قەرزەكان دەستی لەسەر دانێن ،فرۆشت و ماركس كتێبەكانی كە زیاتر لە 400
بەرگ دەبوو ،بریتی بوو لە كتێبی كالسیكی یۆنانی و التین و شیعری شاعیرانی
گەورەی ئەڵامنیا و فەرەنسا لەالی یەكێك لە هاوڕ ێ كۆمۆنیستەكانی بە ئەمانەت
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دانا .ماركس چەند ساڵ دواتر ،لە كاتێكدا ژمارەیەكیان لەناوچووبوون ،دیسان
كتێبەكانی پێگەیشتەوە.
ماركس و خانەوادەكەی لە كۆڵنەوە بەرەو فرانكفۆرت رۆیشنت ،لەوێدا جێنی
دیسان زیوەكانی كە تازە لە بارمتەی دەرهێنا بوو ،دیسان بە بارمتە داینانەوە
(دوای ئەوە ،چەندین جار ئەو زیوانە بە بارمتە دانران و لە بارمتە دەرهێرنانەوە)
ماركسیستەكان لە فرانكفۆرت چوونە ماڵی نیدۆمایر ( .)Neydemeyerجێنی دواتر
لە بیرەوەریەكانیدا نووسی «نیدۆ و خێزانەكەی ئەمجارەش بە باوەشی كراوەوە
وەریان گرتین ،بەتایبەت سەبارەت بە بەبارمتە دانانی زیوەكان زۆر هاوكارییان
كردم ».جێنی ئەو بڕە پارەیەی لە رێگەی بە بارمتە دانانی زیوەكانیەوە دەستی
كەوت ،خەرجی گەشتێكی خۆی و منداڵەكانی و لێن شنی كرد لە فرانكفۆرتەوە
بۆ تێریار «بۆ ئەوەی نیشتیامنی خۆشەویست و دایكی خۆشەویستم ببینم» ئەو
لەو كاتەدا ،بەو جۆرەی كە خۆی دەیوت ،لە راستیدا بووە قەرەجێكی سەرگەردان
و بێالنە!
لە فرانكفۆرت ماركس و ئەنگڵس هەوڵیاندا چەپڕەوەكانی ئەو شارە بۆ هەڵگرتنی
چەك هانبدەن و لە شارەكانی باشووری ئەڵامنیا ،خەباتی چەكداری رێكبخەن،
بەاڵم وتە ئاگرینەكانی ئەوان ناكاریگەر بوو .دواتر ئەوان بۆ بەدەستهێنانی
ئەنجامی باشرت سەردانی شارەكانی «مان ه��ای��م»(« ،)Manhaeimلۆدویك
هافن»( )Ludwigs Havenو «كارلس رۆها» یان كرد ،بەاڵم لەو شارانەش ،لەگەڵ
ئەو سارد و سڕییەی كە سۆسیالیستەكانی فرانكفۆرت نیشانیاندابوو ،رووبەڕوو
بوونەوە.
لە كۆتاییەكانی مانگی ئایاری 1849دا سەربازانی هێسی (سەر بە ویالیەتی هێس)
لە شاری «بین گێن»( )Bingenئەو دوو گەنجە شۆڕشگێڕە( ،ماركس لەو كاتەدا
تەمەنی  33ساڵ و ئەنگڵس  29ساڵ بوو) دەستگیر كرد ،رەوانەی شاری دارمشتۆت
و لەوێوە بۆ شاری فرانكفۆرت رەوانە كران ،لەوێدا ئازاد كران ،لە هەمان ئەو
شارەی كە بۆ خستنەگەڕی شۆڕش ،لە سەرتاسەری ئەوروپا ،دەستیان پێكردبوو.
چاالكی ئەوان بە كۆتا گەیشت ،لەو حاڵەتەشدا ئیرت واڵتی ئەڵامنیا زەمینەیەكی
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گونجاوی بۆ بەرپاكردنی شۆڕش تێدا نەبوو.
لە سەرەتاكانی مانگی حوزەیرانی ساڵی  1849ماركس و ئەنگڵس لە یەكرتی
جیابوونەوە ،ئەنگڵس كە بەهێزتر بوو و زیاتر لە ماركس بەكەڵكی كاروباری
سەربازی دەهات ،بەرەو شاری «كاویزرس الوتێرن»( )Kaisers Lauternرۆیشت،
بۆ ئەوەی لەو ێ هاوكاریی شۆڕشگێڕانێك بكات ،كە حكومەتێكی كاتیان پێكهێنابوو،
بەاڵم بەرەو الوازبوون دەڕۆیشنت و ئەگەری شكستهێنانیان هەبوو .ئەنگڵس لەوێدا
لە زنجیرەیەك شەڕی پارتیزانیدا بەشداریكرد ،بەاڵم سەرەنجام هێزە حكومییەكانی
ویالیەتی بادن ،بە هاوكاریی سوپای پرۆس شۆڕشە الوازەكەیان شكستپێهێنا و
راوی نان ،ئەنگڵس بەرەو سویرسا هەاڵت و لەوێوە خۆی گەیاندە لەندەن.
چاالكیە سەربازییەكانی ئەنگڵس ،بووە هۆی ئەوەی هاوڕێكانی لەوانە ماركس،
پێی بڵێن جەنڕاڵ ،هەڵبەت لەو ڕووەوە كە ئەو لە رەگەزی ئاڵامنی بوو ،زۆر
حەزی لەو نازناوە بوو.
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بەرەو پاریس لەوێوە بۆ لەندەن:
ماركس بەرەو پاریس كە بە بەردەوامی بووەتە النكەی بزوتنەوە شۆڕشگێڕیەكان،
رۆیشت .لەوێ بە نازناوی «رامبۆز» ( )Rambozلە كەناری چەپی رووبارەكە،
لە كۆاڵنی «لیل» ( ،)Lilleژمارە  ،45بە دوور لە چاوی پۆلیس خۆی شاردەوە.
لە شوێنی نوێی ژیانی خۆی لەگەڵ كۆمۆنیستە ئەڵامنییەكانی پاریس ،لەوانە:
«درۆنكێ« (« )Dronkeئێوربێك» ( )Ewerbeckو «سایلێر» ( )Seilerپەیوەندی
دروستكرد .بە گوێرەی بینین و سەرەنجەكانی خۆی و گفتوگۆی لەگەڵ كەسانی
جۆراوجۆر بەو ئەنجامە گەیشت كە هێشتا پاریس باشرتین شوێنی جیهانە بۆ
دەستپێكردنی شۆڕش ،بە خۆشخاڵییەكی زۆرەوە (كە بەدڵنیاییەوە ماركس گەشبین
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بوو) نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نووسی كە هێشتا لە ویالیەتی بادن بوو« ،هیوادارام
لەم رۆژانەدا چەند رۆژنامەیەكی شۆڕشگێڕ بخەمە ژێر كاریگەریی خۆمەوە»
بەاڵم ئەو هیوایەی ماركس بە زوویی رەوای��ەوە ،چونكە پاش چەند هێرش و
پێكدادانێكی سنووردار و الواز ،پۆلیس و هێزە ئەمنییەكان توانیان ئاگری شۆڕش
خامۆش بكەن ،جگە لەوەش لەو رۆژانەدا شاری پاریس رووبەڕووی شۆڕشێكی
گرنگی دیكە دەبووەوە ،ئەویش باڵوبووەنەوەی پەتای كۆلێرا بوو ،ترسناكرتین
دیمەنەكان ریزی و دوور و درێژی ئەو كەسانە بوو كە رۆژانە بە مەبەستی بە
خاكسپاردنی مردووەكان روویان لە گۆڕستانەكان دەكرد ،بە مەبەستی رێگرتن
لەو نەخۆشیە ترسناكە بەرەو ناوچەكانی دیكە هەڵدەهاتن ،لە وەها دۆخێكیشدا
دەرفەتی پێویست بۆ بیركردنەوە لە هەلومەرجی سیاسی نەدەمایەوە ،بەاڵم
ئەم رووداوە ترسناكە كاریگەریی نەكردە سەر ورەی ماركس ،بە پشتبەسنت بە
بیرەوەرییە تۆماركراوەكانی جێنی:
«هاوسەرەكەم بەردەوام و هیوادار و شادمان بوو»
بەاڵم خودی جێنی لەو رۆژانەدا ئازاری دەچێشت ،ئەو لەو رۆژانەدا بە سێ
منداڵەوە لە شاری تێریار لەالی دایكیبوو ،دایكێك كە سەختییەكانی رۆژگار و
هەژاری كاریگەریی كردبووە سەر ئاكار و رەفتارەكانی ،دایكێك كە ئیرت توانای
فیداكارییەكانی رابوردووی نەبوو و تەنانەت توانای دەربڕینی سۆز وخۆشەویستیی
سااڵنی رابوردووی نەمابوو ،تەنانەت شاری تێریاریش لە روانگەی جێنیەوە گۆڕا
بوو ،ئیرت ئەو نیشتیامنە خۆشەویستەی رابوردوو نەما بوو .ئێستا شاری تێریار لە
روانگەی ئەوەوە (وەكو بچووكرتین شارەكانی لێهاتبوو ،كە پڕ بوو لە خۆڕسك
بوونی گاڵتەجاڕانەی خۆجێیەتی) .دڵی جێنی پڕ بوو لە «خەم و خەفەت» ئازاری
دووری لە «هاوسەرە خۆشەویستەكەی كەلە پاریس دەژیا» تێكڕای ئازارەكانی
دیكەی چەند قات دەكردەوە.
رۆژی حەوتی تەمموز جێنی ،بە سێ منداڵ و لێن شنەوە گەیشتە پاریس و
هەموان لە خانوویەكی چكۆڵەی ژمارە 45ی كۆاڵنی «لیل»دا باروبنەی مانەوەیان
راخست و جێنی دیسان دووگیان بوویەوە.
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ماركس بەتەواوەتی بێ پارە ببوو ،وەكو هەمیشە ژن و منداڵەكانی تووشی
نەخۆشی بوون( ،هەندێك جار تێكڕای ئەندامانی خێزانەكە نەخۆش دەكەوتن)
وەكو هەمیشە تەنیا رێگەچارەی گرفتە داراییەكانیان بە بارمتە دانانی زیوەكانی
جێنی بوو كە زۆرجار (وەكو ئەمجارە) بەشی هەموو پێداویستیەكانیانی نەدەكرد.
ماركس ئەمجارەش پەنای بەردە بەر هاوڕێیانی لە ئەڵامنیا .رۆژی سیانزەی
تەمموز نامەیەكی بەپەلەی بۆ ویدمایر ( )wedemeyerلە فرانكفۆرت نووسی:
«پێت دەڵێم ،ئەگەر بە خێرایی هاوكارییەك وەرنەگرم ،بەتەواوەتی لەناو دەچم،
لە ئێستادا هاوسەر و منداڵەكانم الی خۆمن و لەو خشڵە و كەلوپەالنەی دیكە كە
لەالم بوو ،ئیرت شتێكم بۆ نەماوەتەوە».
هاوڕێیانی ئەو لە ئەڵامنیا هاوكاریانكرد ،السال ( )Lassalleناڕاستەوخۆ دەستەیەك
لە هاوڕێیانی ماركسی كۆكردەوە كە لەو ناوچەیە دەژیان و لەو رێگایەوە بڕی
دووسەد تالریان كۆكردەوە ،كە بە چوارسەد و پەنجا فرانك گۆڕدرایەوە و سەرەتای
مانگی تەمموز لە شاری پاریس گەیاندیانە دەستی ماركس ،بەاڵم دوای ئەوەی
ماركس زانی ئەو بڕە پارەیە لە رێگای هاوكاریی بەكۆمەڵەوە كۆكراوەتەوە ،كە
هاوشێوەی سندووقی خێرخوازی بووە ،زۆر خەمبار بوو ،ناڕەزایی بەرامبەر ئەو
هەنگاوەی «السال» دەربڕی و لە نامەیەكدا كە سەبارەت بەو بابەتە كە ،بەناوی
«فرای لیگ»( )Freiligrathرەوانەی كرد نووسیبووی« :بۆ من ئابڕو چوون بە هۆی
نەدانەوەی قەرزەكانم زۆر باشرتە لەوەی كە دەستی سواڵكردن بەرەو ئەنجومەنە
خێرخوازییەكان درێژ بكەمەوە».
لەو كاتەدا پۆلیسی پاریس ئاگادر ببووەوە ،لەوەی كە ماركس لەناو شاری
پاریسە و رۆژی نۆزدەی تەمموز پۆلیسێك سەردانی ماڵەكەی كرد و داوای بینینی
«ماركس و هاوسەرەكەی» كرد و بڕیاری دوورخستنەوەی بۆ شاری (مۆربیهان)
( )Morbihanكە سەر بە ویالیەتی بەریتانی-یە ،رادەستی ماركس كرد .هەموان
دەیانزانی كە «مۆربیهان» ناخۆشرتین هەرێمی فەرەنسایە ،الی ماركس روون و
ئاشكرابوو ،كە بە دوورخستنەوەی بۆ ئەو ناوچەیە ،حكومەتی فەرەنسا بە نیازە
هۆكارەكانی كوشتنی ئەو ئامادە بكات ،بۆ ئەوەی بۆ هەتاهەتایە لە دەستی
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رزگاری بێت.
كاتێك كە هەواڵی دوورخستنەوەی ماركس بۆ بەریتانیا بە «فرای لیگ رات»
گەیشت ،داوایلێكرد بەرەو ئینگلتەرا رابكات ،لەو كاتەشدا ،لە ئەنجامی ئەوەی
كە ماركس داوای پێداچوونەوەی بە بڕیاری دوورخستنەوەكەی كرد بوو،
پۆلیسی پاریس تا ئاگاداركردنەوەی دیكە خۆی لە دەركردنی ماركس لە پاریس
بەدوورگرت ،بەاڵم ئەو دەرفەتە تەنیا پێنج رۆژی خایاند .ماركس سەبارەت بە
دۆخی ئەوكاتەی خۆی بۆ یەكێك لە هاوڕێیانی نووسی(« :شمشێر) «داموكلس»
( )Damoclesلەم نێوەندەدا لەسەرسەری منەوە هەڵوارساوە» .پاش پێنج رۆژ
بڕیاری دەركردنی ماركس لە شاری پاریس پەسەندكرا ،لە بڕیارە نوێیەكەدا هاتبوو
«جەنابی ماركس ئەگەر بیەوێت رێگری لە دوورخستنەوەی زۆرەملێ بكات،
دەبێت هەرچی خێراتر پاریس بەجێبهێڵێت» ماركس لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس،
كە ئەوكات لە شاری «لۆزان» ()Lausanneبوو ،نووسی« :منیان بۆ ناوچەیەكی
زەلكاو لە بریتانی دوورخستوەتەوە هەڵبەت دەزانیت ،كە من ئامادە نیم بەم
جۆرە كەرەستەی كوشتنی خۆم بۆ دوژمنەكەم دابین بكەم .لە وەها دۆخێكدا
فەرەنسا بەجێدەهێڵم» .دۆخی ماركس لەو كاتەدا هاوشێوەی مشكێك بوو،
كە لە كوندا گیریخوارد بێت ،لەبەر ئەوەی پاسپۆرتی پێ نەبوو ،نەیدەتوانی بۆ
هیچ واڵتێك تەنانەت واڵتی سویرساش كۆچبكات و چەشنی هەاڵتوویەكی بێ
نیشتیامنی لێهاتبوو .تەنیا رێگای رزگاركردنی ماركس ،لەو كاتەدا رۆیشنت بەرەو
لەندەن بوو ،ئەو لە بەرواری 23ی مانگی ئابدا لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نووسی:
«هیوایەكی زۆر هەیە بەوەی كە لە لەندەن رۆژنامەیەكی ئەڵامنی دامەزرێنم»
بواری داراییەكەشی دابینكراوە .پێویستە تۆش بێیت بۆ ئەوێ ،من حیسابی تایبەتم
لەسەر تۆ كردووە و دڵنیام لەوەی كەلە خەباتدا بەجێمناهێڵیت».
رۆژی 24ی مانگی ئاب  1849ماركس پاریسی بەرەو لەندەن بەجێهێشت و
ئەنگڵس پاش پێنج هەفتە لە رێگای كەشتیەوە لە شاری «جێنۆڤا» ()Genovaی
ئیتالیاوە رۆژی دەی نۆڤەمبەر لە لەندەن چاوی بە هاوڕێ و هاوكاری ،ماركس
كەوت .هەردووكیان دڵنیا بوون لەوەی ماوەیەكی زۆر لە لەندەن نامێننەوە .لەو
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بڕوایەشدا بوون كە شكستی بزوتنەوە شۆڕشگێڕیەكان لە واڵتانی ئەوروپا كاتییە
و «بڵێسەی ئاگری شۆڕش هەرگیز ناكوژێتەوە» ،ئەوان بە زوویی لە هەڵە بوونی
گەشبینیەكەی خۆیان تێگەیشنت ،گەشەكردنی باری ئابوریی واڵتانی ئەوروپا (دوای
شۆڕشەكانی سااڵنی  1848و  )1849بە هۆكاری پێشكەوتنی پیشەسازی ،لەبری
پشێوی و ناجێگری بووە هۆی جێگیربوونی دەوڵەتانی ناوچەكە .تا كۆتاییەكانی
سەدەی نۆزدەیەم (بەدەر لەو شۆڕشە كورمتاوەیەی كە لە واڵتی فەرەنسا ،لەالیەن
ئەڵامنییەكانەوە لە ساڵی  1871رووی دا (شۆڕشی كۆمۆنی پاریس) ،لە هیچ
واڵتێكی دیكەی ئەورووپا سیامی شۆڕش دەرنەكەوت ،ماركس درێژەی تەمەنی
خۆی بۆ ماوەی سی و چوار ساڵ وەك درەختێك لە رەگەوە هەڵكێرشابێت لە
لەندن مایەوە و بە درێژایی ئەو ماوەیە (جگە لە یەكجار كە پێویستی بە پاسپۆرت
هەبوو) تەنانەت بیری لەوەش نەكردبووەوە كە داوای مافی مانەوە لە واڵتێكیش
بكات كە رێگای مانەوەی پێدا بوو.

264

مارکس کێ بوو؟

لەندەن:
ماركس بەبێ پارە ،بەبێ هەبوونی دەرفەتی ئەوەی لە داهاتودا پارەی دەست
بكەوێت ،بەبێ زانینی زمانی ئینگلیزی چوو بۆ لەندەن ،چونكە نەیدەتوانی شوێنی
نیشتەجێبوونێك بۆ خۆی دابینبكات ،چوو بۆ ماڵی «كارل بالیند» ()Karl Blind
كە رۆژنامەنوسێكی  23ساڵی ئەڵامنی بوو ،كە چەند ساڵێك بوو نیشتیامنەكەی
بەرەو لەندەن بەجێهێشتبوو و لە میوانخانەی مەیدانی گرۆس ڤنۆر()Grosvenor
دەژیا.
ماركس زۆر هیالك بوو و بە زوویی تووشی دۆخێك بوو ،كە هاوشێوەی كۆلێرا
بوو .جگە لەوەش ئەو بە بەردەوامی نیگەرانی بارودۆخی جێنی و منداڵەكانی
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بوو ،ئەو خەمۆكییە درێژماوەیە رەوشی دەروونی ئەوی خراپرت كرد (مشەوەش
بوونی ماركس بەو هۆیەوە بوو كە جێنی و منداڵەكانی هێشتا پاریسیان بەجێ
نەهێشتبوو و پۆلیس بە بەردەوامی گوشاری خستبووە سەریان ،بۆ ئەوەی خاكی
پاریس بەجێبهێڵن).
جێنی ،لە مانگی حەوتەمی دووگیانیدا لەگەڵ سێ منداڵ و لین شن رۆژی 17ی
سێپتەمبەری ساڵی  1849گەیشتنە لەندەن .ئەو رۆژە هەوا زۆر سارد بوو ،ئاسامنی
لەندەن تاریكبوو ،بە جۆرێك كە جێنی دواتر لە بیرەوەرییەكانیدا نووسی «منی
نەخۆش لەگەڵ سێ منداڵی هەژار و بێتاوان لەژێر چاودێری پۆلیسدا بووین»
لە كاتی دابەزین لە بەلەم لە كەناری روباری تیمز ( )Thamesلەبری ماركس،
كە لەو رۆژان��ەدا بە سەختی نەخۆشبوو« ،گیورگ ویرت»ی شاعیر كە یەكێك
لە سەرنوسەرانی رۆژنامەی «ن.ر.س» بوو ،پێشوازیلێكردن« .ویرت» ئەوانی لە
میوانخانەیەكی بچووك لە گۆڕەپانی «الی كسرت» ( )Leicesterجێگیر كرد .ئەو
توانی بۆ هەر پێنج كەسەكەیان ژوورێكی بچووك دابین بكات ،خێزانی ماركس
پاش بە سەربردنی چەند رۆژێك لە ژوورێكی بچووكدا رەوانەی شوێنێكی گەورەتر
لە كۆاڵنی «ئاندرێسن» ( )Andersonلە گەڕەكی چێڵسی ( )Chelseaكران،
سەبارەت بەو رۆژانە ،جێنی لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا دەنووسێت :بۆ ماوەی
دوو ساڵ من سەخترتین قۆناغی ژیامنم تێپەڕاند» بە بەردەوامی لە خەم و ئازار و
نەخۆشی و نەبوونی سەرەتاییرتین پێداویستیەكانی ژیاندا بووم».
رۆژی پێنجی نۆڤەمبەری  ،1849رۆیشنت بۆ لەندەن ،چوارەم منداڵی جێنی
كە كوڕ بوو ،لەدایكبوو .بە هەڵكەوت رۆژی پێنجی نۆڤەمبەر رۆژێك بوو ،كە
خەڵكی لەندن وەكو رۆژی «گی فاوكس»(( )Guy Fawkesرۆژی خامۆش كردنی
رووداوەكەی ساڵی  )1605ئەو رۆژە بە یاری ئاگرین و چەندین منایشی دیكە
ئاهەنگیان دەگێڕا ،كوڕەكەیان ناونا «ئیدمۆند هاین ریش گی» ،هەڵبژاردنی
«هاین ریش» لەو رووەوە بوو ،كە ناوی باوكی كارل ماركس «هاین ریش» بوو
و «گی» یش بەهۆی ئەوەی پاڵەوانی رۆژ بوو ،كە بە وتەی جێنی« ،سەركێش و
ئاژاوەگێڕێكی سەرسووڕهێنەر» بووە ،ناوی ئەو منداڵە یەكەم منداڵ لە مندااڵنی
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دواتری كارل ماركس بوو ،كە لە بەریتانیا چاوی بە ژیان هەڵێنا بوو ،لە دەفتەری
برزن «سۆمرست هاوس» (()Somerset Houseلەندەن) «هێرنی ئید مۆند گی»
تۆمار كرا .بەاڵم لە ناو خزم و كەسوكارەكەیدا ئەو «گیدۆ» ( )Guidoیان «فۆكس
شن» (( )Foxshenرێوی چكۆلە)ی پێدەوترا.
خێزانەكەی ماركس ،یەكەم زستانی خۆیان لە شاری لەندن لە ژوورێكی سارد ،بە
دەرگا و پەنجەرەیەكی سست و تێكشكاوەوە تێپەڕاند و بەهۆی ئەوەی بێگانە
بوون و زمانیان نەدەزانی ،لەالیەن خەڵكی ناوچەكەوە سووكایەتیانپێدەكرا،
سەرباری ئەوەی ئەو بڕە كرێیەی دەیاندا چەندین ئەوەندەی داهاتەكەیان بوو
«نزیكەی دووسەد و پەنجا تالر بۆ وەرزی زستان» ،بە بەردەوامی خاوەن ماڵەكە
هەڕەشەی دەركردنی لێدەكردن ،لە كۆتاییدا ئەو زستانە ،لە كاتێكدا ئیرت ماركس
هیچ پارەیەكی بە دەستەوە نەبوو ،خاوەن ماڵەكە ناچاریكردن خانوەكەی چۆڵ
بكەن .جێنی لە دەفتەری بیرەوەرییەكانیدا سەبارەت بەو رەفتارە نەشیاو و
نامرۆڤانەیەی خاوەن ماڵەكە لەگەڵ خۆی و خانەوادەكەی وەهای نووسیوە« :من
لە ژوورەكەمان دانیشتبووم و (فۆكس شن)م لە باوەشكرد بوو خەریكی پێدانی
شیر لە مەمكە بریندارەكانی خۆم بووم لەپڕ خاوەن ماڵەكە هاتە ژوورەوە و داوای
ئەو پێنج پاوەنەی كرد ،كە قەرزداری بووم ،چونكە پارەمان نەبوو پێیبدەین ،لە
خانوەكە دەریكردین و دوو پۆلیسی دادگا هاتنە ژوورەوە و هەرچیامن هەبوو ،بە
قەرەوێڵە و بەتانی و تەنانەت بێشكەی منداڵەكە و بووكوڵەی كچەكان (لە كاتێكدا
فرمێسك لە چاوەكانیان دەچۆڕا) دەستیان بەسەردا گیرا و دواتر هەڕەشەی ئەوەیان
كرد هەرچیەكتان هەبێت دەیبەین ،من لەسەر زەوی بێ راخەر بە مەمكی بریندار
و هەاڵوساوەوە كەوتبووم و منداڵەكان لە كاتێكدا لە سەرما هەڵدەلەرزین لە
دەوری من دانیشتبوون».
خاوەنی دەرمانخانەی گەڕەك ،نانەواخانە ،قەساب و شیر فرۆشە هەموویان ئامادە
بوون و داوای قەرزەكانی خۆیانیان كرد .جێنی قەرەوێڵەكانی لە سەرشۆستەكان
دانا و هەڕاج فرۆشیكردن ،بۆ ئەوەی بتوانێت ئەو قەرزانە بداتەوە ،ئەوەش
لە كاتێكدا بوو ،كە هەوا زۆر سارد بوو و باران دەباری و نزیكەی دووسەد بۆ
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سێسەد كەسی دانیشتووی گەڕەكەكە بۆ تەماشاكردمنان كۆببوونەوە ،بەاڵم لەو
كاتەدا خۆرئاوا ببوو (بە گوێرەی یاسا دوای خۆرئاوا بوون خاوەن ماڵەكان مافی
دەركردنی كرێچیان نەبوو) پۆلیس رێگری كرد لە دەركردنیان ،قەرەوێڵەكانیان
دووبارە هێنایەوە ناو خانووەكە ،بەیانی رۆژی دواتر دوای شەبەق ئەو كەسانەی،
كە قەرەوێڵە و كەلو پەلەكانیان رۆژی پێشرت كڕی بوو ،هاتن وەریانگرت ،ماركس
بە زمانی ئینگلیزی ناتەواوە كە فێری ببوو ،هەوڵیدا لەو بەشەی گەڕەكی چێڵسی
كە زۆرتر بیانییەكان دەژیان بە زمانی جۆراوجۆر لەوێ قسەیان دەكرد خانوویەك
بۆ خێزانەكەی بە كرێ بگرێت ،بەاڵم دۆخی رواڵەتی ئەو ئەوەندە جێی دڵنیایی
نەبوو ،لەالی خاوەن ماڵەكانەوە بۆ ئەوەی خانووی پێبدەن ،جگە لەوەش بەو
جۆرەی كە جێنی دواتر لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا نووسی «هەر كە دەیان
بیست چوار منداڵامن هەیە ،كەس ئامادە نەبوو ژوورمان پێ بدات« لە كۆتاییدا
ماركس بە ناچاری لە كۆاڵنی «الی كسرت» لە هۆتێلێك كە بە زۆری هەاڵتووە
ئەڵامنییەكانی تێدا بوون ،شوێنێكی دابینكرد ،بەاڵم ئەوێ كرێكەی زۆر قورس
و چاوەڕوان نەكراو بوو ،بۆ ژوور و پەستێوێكی بچووك دەبوایە لە هەفتەیەكدا
پێنج پاوەن و دە شلینگی بدایەت ،جێنی هەرگیز نەیدەتوانی ئەوە لە مێشكی
خۆی دوور بخاتەوە ،كە لە ئەڵامنیا بەو بڕە پارەیە ،خێزانێك دەیتوانی باشرتین
خانووی گەورەی پێبگرێت ،ماركس ناچار بوو ئەو بڕە پارەیە هەفتانە و بە شێوەی
پێشەكی بدات ،هاوار لەو رۆژەی ئەگەر یەك رۆژ پارەكەی دوا بكەوتایە ،جێنی
دەنووسێت« :بەیانی رۆژێك خاوەن خانووەكە نانی بەیانی پێنەداین ....».ئەوانی
لە هۆتێلەكە دەركرد .خێزانی ماركس لەوێوە بۆ كۆاڵنی دین ( )Deanلە گەڕەكی
«سۆهۆ» ( )Sohoگواستیانەوە .لەو گەڕەكە نوێیەدا ئەوان دوو ژووری بچووكیان
لە ماڵی جولەكەیەكی گوڵفرۆش بە كرێگرت و ناچار بوون لەو دوو ژوورە تەسك
و نەشیاوەدا بەسەر بەرن.
خێزانی ماركس ماوەی شەش ساڵ لەو دوو ژوورە بچووكەدا مانەوە ،ئەگەرچی
رەوشی ژیانی ئەوان لە زۆربەی خەڵكی هەژار و بێدەرەتانی شاری لەندن باشرت
بوو ،بەاڵم ژیانی ئەوان زۆر سەخت بوو ،بە بەردەوامی لەگەڵ دەست كورتی و
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هەژاریدا لە خەباتدا بوون.
خێزانی ماركس بە شێنەیی لە «سۆهۆ» رەگیان داكوتا و هەموویان بەرەبەرە فێری
ئاخاوتن بە زمانی ئینگلیزی بوون ،منداڵەكانی ئیرت نەیاندەویست بە زمانی ئەڵامنی
قسە بكەن و ئەگەر دایك و باوكی بە زمانی ئەڵامنی پرسیاریان لێدەكردن ،ئەوان
بە ئینگلیزی وەاڵمیان دەدایەوە ،كارۆل و جێنیش ،ئەگەرچی ئەو توانا داراییەیان
نییە ،كە بەكاری بهێنن ،بەاڵم لەگەڵ الیەنە دڵخواز و سەرەنجڕاكێشەكانی لەندەن
كە لەو سەردەمەدا گەورەترین شاری ئەوروپا بوو ،ئاشنا بوون ،ئەگەرچی لەندن لە
بواری جوانییەوە بە پاریس نەدەگەیشت ،بەاڵم لەو رووەوە كە لەندەن سەنتەری
سامان و هێزی سەرمایەداریی جیهان بوو ،هەڵبەت هەموو جۆرە كەرەستەیەكی
شادی و چێژ بردن لە ژیان لەوێدا هەبوو ،جگە لەوە ئەو شارە لە بواری ئازادی و
جێگیری و ئاسایشی كۆمەاڵیەیتەوە لە سەرووی هەموو پایتەختەكانی ئەوروپاوە
بوو .جێنی هەرگیز نەیدەتوانی فەرامۆشی بكات ،كە لە لەندن پۆلیس بەبێ چەك
لە شەقام و كۆاڵنەكاندا دەسووڕێتەوە خەڵك پەیڕەوەیان لێدەكەن .لەوێدا هیچ
جۆرە سانسۆرێك نەبوو ،ئەگەرچی ماركس بەرامبەر بە هەموو شتێك بەگومان
بوو ،جاروبار و پێیوابوو ئەو نامانەی ئەو كە لە واڵتانی جۆراوجۆرەوە دەگەیشنت
دەستكاری دەكرێن  ،بەاڵم لە راستیدا وەها شتێك نەدەكرا و تا ئەو كاتەی بیانیە
نیشتەجێ بووەكانی لەندەن بە پێچەوانەی یاسا باوەكانی ئینگلتەرا هەنگاویان
هەڵنەگرتایە ،پۆلیس هیچ جۆرە دەستوەردانێكی لە كاروباری ئەواندا نەدەكرد،
ئەوە پۆلیسی لەندەن نەبوو كە ماركسی خستبووە ژێر چاودێریەوە ،بەڵكو
پۆلیسی نهێنی واڵتانی دیكەبوون ،بە تایبەت سیخوڕەكانی واڵتی پرۆس بوون
كە بە بەردەوامی لە هەر شوێنێك ماركس هەبوایە بە تەواوەتی لە ژێر چاودێری
ئەودا بوون ،ماركس لە لەندن ئازاد بوو هەر جۆرێك پێی خۆش بێت بنووسێت و
لەگەڵ هەر گروپێك كە بیەوێت پەیوەندی سیاسی و كۆمۆنیستی هەبێت ،بەاڵم
بە گشتی پەیوەندی ئەو لەگەڵ كۆمۆنیستەكانی دەرەوەی بەریتانیا بە تایبەت
كۆمۆنیستەكانی ئەڵامنیا و فەرەنسا بوو.
ژیانی كراوەی لەندەن بووە هۆی كۆبوونەوەی ژمارەیەكی زۆر لە سۆسیالیست و
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كۆمۆنیستەكانی ئەرووپا لەو شارەدا .لەالیەكی دیكە ،بەتایبەت دوای شكستهێنانی
شۆڕشەكانی سااڵنی  1848و  ،1849بۆ زۆربەیان لەندەن مەنزڵگەی یەكەم بوو،
بۆ كۆچكردن بەرەو ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا و مانەوەیان بە شێوەی كاتی
لە لەندەن بوو ،لەالیەكی دیكە هەندێكی دیكەیان ،بەتایبەت فەرەنسییەكان ،بە
شێوەی كاتی لە لەندەن مابوونەوە ،بە هیوای ئەوەی رۆژێك بگەڕێنەوە واڵتەكەی
خۆیان و بۆ هەندێكی دیكەش ،وەكو ماركس ،لەو كاتەدا لەندەن وەكو نیشتیامنی
دووەم بوو.
لە نێوان سااڵنی  1850بۆ  1860پەنابەری زۆر هاتن بۆ لەندەن كە زۆربەیان
گەنجانی شۆڕشگێڕی ئەڵامنی بوون كە ماركس لەگەڵ هەندێكیان ئاشنا بوو،
ئەویان لە دوایین رووداوەكانی نیشتیامن ئاگادار دەكردەوە ،وەكو «فرێدنیاند
السال» ( )Ferdinan Lassalleو «ویلیام لیب كنشت» ()William Liebknecht
و «میكایل باكونینی روس��ی» ( )Michail Bakuninو «جی زپی مازینی»
( )Giuseppe Mazziniئیتالی ،كە زۆرجار سەردانی ماركسیان دەكرد.
لە لەندەن باڵوكراوەی جۆراوجۆر بە زمانی بیانی چاپ و باڵودەكرایەوە و
كۆمەڵێك یانەی بچووك لەوێدا هەبوون ،شوێنی گرد بوونەوەی ئەو بیانیانە
بوو كە دەیانویست هاونیشتیامنیانی خۆیان ببینن و دوایین هەواڵ و زانیاری
دەستبخەن .ئەو كۆبوونەوانە دەبووە هۆی دروستكردنی هاوڕێیەتی نوێ ،بەاڵم
هەندێك جاریش دەبووە هۆی ئیرەیی و نەفرەتی یەكێك بەرامبەر بەوی دیكە.
تەمەنی زۆربەی ئەو رۆژنامانەی كە بە زمانی بیانی باڵودەكرایەوە ،كورت بوو،
بۆ منونە بۆ ماوەیەكی كورت رۆژنامەیەكی تەنز ئامێز بە زمانی ئەڵامنی باڵو
دەبووەوە كە روون نەبوو نوسەرەكەی كێیە و چ كەسێك خەرجی چاپكردنەكەی
دابین دەكات؟
هەڵبەت لەندەن كەرەستەی دیكەی بۆ شادی لە ئاستی بەرزتردا وەكو پاركە
گەورەكان ،موزەخانە و خانەی هونەرە جوانەكان ،كۆنسێرت و منایشی جۆراوجۆر
بۆ خەڵكانی خۆجێیی و بیانی پێشكەش دەكرد و سەرباری هەژاری و نەخۆشی
بەردەوامی خێزانی ماركس ،خێزانی ماركس بە شێنەیی چوونە ریزی ستایشكارانی
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لەندەنەوە .بە شێوەی باو ماركس و جێنی ،بەتایبەت لەو رۆژانەدا كە هەوا خۆش
بوو ،چەندین كاتژمێر لە هاید پارك و گرین پارك پیاسەیان دەكرد ،هەروەها
هەركاتێك لە یەكێك لە تەالرە میللییەكان مەراسیمێكی وتاردانی زانستی یان
ئەدەبی بەڕێوە دەچوو ،رۆیشنت بۆ ئەو مەراسیامنە ئازاد بوو و خێزانی ماركس
هەوڵیان دەدا ئەو دەرفەتە بەكاربهێنن بۆ ئەوەی بەشداریی تێدا بكەن ،تەنانەت
جاروبار بەشداریی شانۆگەریان دەكرد ،بەاڵم هەرزانرتین بلیتەكانیان دەكڕی.
سەرەنجام بە هەمووی ئەو گرفت و سەختیانەی كە ئەوان هەمیشە لەگەڵی
بەرەوڕوو بوون ،خێزانی ماركس بە جۆرێك لەگەڵ شاری لەندەن و ژیانكردن
لەو شارە راهاتبوون ،كە پێیان وانەبوو ،هەرگیز بتوانن لە گەڕەكێكی دیكە ژیان
بەسەر بەرن ،هەروەها س ێ منداڵی ئەوان كە لە لەندن لەدایك ببوون و لەوێ
خوێندبوویان ،ئەو شارە و گوندەكانی دەورووبەریان زۆر خۆش دەویست .ئیالنور
( )Eleanorبچووكرتین كچی ماركس لە شانۆكانی شكسپێردا بوو بە ئەكتەر ،جگە
لەوەش گەڕەكی سۆهۆ الیەنی پۆزەتیڤی دیكەشی بۆ خێزانی ماركس هەبوو:
ماڵەكەی ئەو لە ناوەڕاستی شار و لە نزیك شەقامی «ئۆكسفۆرد» و «پیكادیلی»
( )Picadillyو «سرتاند» ( )Strandو مەیدانی «ترافالگار» ( )Trafalgarو «وێست
مینستێر» ( )Westminsterدابوو ،هەروەها مۆزەخانەی بەریتانیا ئەوەندە دوور
نەبوو ،بەتایبەت نزیك بوون لە مۆزەخانەی بەریتانیا بۆ ماركس ،كە دەست
ڕاگەیشتنی بە كتێبەكان و بەڵگەنامەی زانستی لە گرنگرتین پێداویستییەكانی ئەو
بوو ،لەڕادەبەردەر سودمەند بوو .ئەگەرچی ئەو زۆربەی كاتە بەتاڵەكانی خۆی
بەدەر لە بەرپرسیارێتی ماڵەوە و پێڕاگەیشنت بە پێداویستییكانی خێزانەكەی،
هەروەها ب��ەدەر لەو چاالكییانەی لە پەیوەندی لەگەڵ كۆمۆنیستدا ناچار
بە ئەنجامدانیان بوو ،سەرقاڵی خوێندنەوە و توێژینەوە لە كتێبخانەی زۆر
دەوڵەمەندی مۆزەخانە بوو .بەتایبەت لەو كاتەوە كە ئەو دەستیكرد بە نوسینی
زنجیرە وتارێك بۆ رۆژنامەی «نیۆیۆرك دەیلی تریبون» هەروەها بۆ هەندێك لە
رۆژنامە ئەڵامنیەكان و رۆژنامەی واڵتانی دیكەی ئەوورپا كرد.)1852( .
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هەموو رۆژێ��ك ،ئەو چەند كاتژمێرێكی بۆ نووسینی یادادشتەكانی خۆی
تەرخاندەكرد ،دواتر لە ماڵەوە دوای ئەوەی منداڵەكانی دەخەوتن ،ئەو وتارەی
ئامادە دەكرد كە بڕیار بوو رەوانەی چاپخانەی بكات .یەكێكی دیكە لە خاڵە
پۆزەتیڤەكانی گەڕەكی «سۆهۆ» ئەوە بوو ،كە لەوێدا هەموو جۆرە مرۆڤێك لە
هەموو گۆشەیەكی جیهانەوە كۆببوونەوە و لە ئەنجامدا ژینگەیەكی نێودەوڵەتیان
پێكهێنابوو( .دوای فەرەنسا ،ئەڵامنیا و ئیتالیا زۆربەی هەاڵتووەكان لە پۆڵەندا و
روسیا بوون ،كە بەهۆی ئەو گوشارەی بەتایبەت لەو دوو واڵتەدا هاتبووە سەر
ئازادیخوازان ،بەتایبەت كرێكارانی گەنجی ناچار بەجێهێشتنی واڵتەكەیان دەكرد).
لە گەڕەكی سۆهۆ هیچ كەسێك بەهۆی هەژاری و دەست تەنگیەوە شەرمەزار
نەدەبوو ،هەموان هەژار بوون و بە لەبەرچاوگرتنی ئەو دۆخە كاسبكاران و
دوكاندارەكان قەرزیان بە بیانییەكان دەدا و بەو نەریتە راهاتبوون و دڵنیا بوون
لەوەی كە ئەوان قەرزەكانیان دەدەنەوە.
دۆخی ژیانی خێزانی ماركس لەو كاتەدا دەتوانرێت لە راپۆرتێكدا بخوێرنێتەوە،
كە بە شێوەی تێروتەسەل و ورد لەالیەن یەكێك لە پۆلیسە نهێنییەكانی واڵتی
پرۆسەوە ،بە مەبەستی سیخوڕیكردن رەوانەی سۆهۆ كرابوو( ،ئەو راپورتە ساڵی
 1921لە نێوان راپۆرتە زۆر نهێنییەكانی پۆلیسی ئەڵامنیا بەدەست هاتووە).
بەرواری ئەو راپۆرتە ساڵی  1853و لە كاتێكدایە ،كە خێزانی ماركس لە كۆاڵنی
«دین» لە گەڕەكی «سۆهۆ» دەژیان .ئەركی ئەو سیخوڕە ئەوە بووە ،كە راپۆرتێكی
ورد سەبارەت بە سەركردەی كۆمۆنیستەكانی نیشتەجێبوو لە لەندەن بۆ ئیدارەی
پۆلیسی لەندەن ئامادە بكات .بەدەر لە چەند هەڵەیەك ،كە لەو راپۆرتەدا
سەبارەت بە «هاین ریش هاینە» (شاعیری بەناوبانگی ئەڵامنی) دەبیرنا ،ئەوانی
دیكە بەتەواوەتی لەگەڵ راستی دەهاتەوە:
(سەرۆكی كۆمۆنیستەكان كارل ماركسە و هاوكارانی بریتین لە« ،ئەنگڵس» لە
شاری مانچێسرت «هاینە» لە پاریس« ،فرای لیگ رات و وۆڵف» (كە لۆپۆزیان
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پێدەوت) لە لەندەن و «ویدە مایر» و «كلوس» لە ئەمەریكا« ،بۆرگرس» و
«وانیل» لە شاری كۆڵن و «ویرت» لە هامبۆرگ .جگە لەو كەسانە كە ناویانهێرناوە،
ئەندامانی ئاسایی رەوتبوون .كارل ماركس رۆح و رابەری گروپەكەیە ،لەم رووەوە
من دەمەوێت ،ئێوە بەتایبەت لەگەڵ كەسایەتی ئەو ئاشنا بكەم:
ماركس بااڵیەكی مامناوەندی و سی و چوار ساڵ تەمەنیەتی و سەرباری ئەوەی
لە سەرەتای الوێتی دایە سەری بەرەو سپیبوون دەچێت ،جەستەی ئەو ئاڵۆز
و بەهێزە و مرۆڤ دەخاتەوە یادی سمێر (( )Sicmereبرالتان) (بارتۆ ملوتوس)
( )Bartolemeus)(Beralanسێمێر لەدایكبووی ساڵی  _ 1812مردن _ 1869
هاوڕێی كارل ماركس كە لە ساڵی  1849سەرۆكی حكومەتی كاتی شۆڕشگێڕی
هەنگاریا بوو) ،بەاڵم رەنگی پێستی كارل ماركس تۆخرتە و موی ریش و سمێڵی
ئەو ،كە هەرگیز نەیدەتاشی _ بەتەواوەتی رەشن_ چاوە گەورە و رەشەكانی ئەو
حاڵەت و شێوەی ورچێكی فێڵ بازیان هەیە .مرۆڤ لە هەمان ساتەكانی یەكەمدا،
هەست دەكات لەگەڵ كەسێكی زیرەك و بەهێزدا رووبەڕوو بووەتەوە و رادەی
زیرەكی ئەو نائاسایی بوو ،تێكڕای دەوروبەرەكەی دەخستە ژێر كاریگەریەوە.
سەبارەت بە سیفاتە تایبەتییەكانی ماركس ئەو سیخوڕە دەنووسێت كە «بە
رواڵەت ئەو هاوشێوەی قەرەجەكانی هەنگاریایە و ئەو دوژمنی سابون و شۆردنی
جەستەیە و كاتەكانی نووستنی نادیارە .ئەو لە ژیانی تاكەكەسیدا بەتەواوەتی
ناڕێك بوو ،بە هەموو شتێك بێ متامنەیە بە چاوی سووكەوە سەیری هەموان
دەكات ،بە هیچ شێوەیەك گرنگی بە میوانەكانی نادات و ژیانێكی تەواو بێ
دەنگی هەیە .زۆر بە كەمی گرنگی بە جوانكاری و حەمامكردن دەدات و تاقەتی
گۆڕینی جلەكانی ژێرەوەی نییە و بە ئاسانی سەرخۆش دەبێت .هەندێك رۆژ بە
بێكاری تەواو و تەمەڵی تێدەپەڕاند ،بەاڵم كاتێك دەستی بەكاركرد ،بۆئەوەی ئەو
كارەی كە كردوویەتی بە ئەنجامی بگەیەنێت ،بە ئاسوودەیی دانەدەنیشێت .كاتی
شەو و رۆژی ئەو جیاوازیەكی نییە .كاتی دیاریكراوی بۆ خەوتن نییە ،زۆربەی
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شەوان تا بەیانی بەخەبەرە و سەرقاڵی نوسینە .تەنیا نزیكی نیوەڕۆ بەبێ ئەوەی
جلەكانی بگۆڕێت لەسەر قەرەوێڵەكەی رادەكشێت و تا نزیكی ئێوارە دەخەوێت
و هیچ دەنگە دەنگ و هاتوچۆیەك لە دەرووبەری بە خەبەری ناهێنێت»
ئەم سیخوڕە سەبارەت بە جێنی وەهای نووسی« :ئەو خامنەی كە خوێندەوارە
و دڵخوازە بە سیفاتی قەرەج ئاسای هاوسەرەكەی و بە ژیانی سەخت لە پەنای
ئەو راهاتووە .پێدەچێت ماركس هەرگیز سەرەنجی ئەوەی نەدابێت كە ژنەكەی
تووشی خەمۆكی بووە .منداڵەكانی ئەوان زۆر جوان و خۆش ئەندام بوون،
هەموویان چاوانی زیت و وریایان لە باوكیان دەچێت و ماركس ،كە هەمو شتێك
پشتگوێ دەخات و بە تووڕەییەوە مامەڵە لەگەڵ هەموو كەسێك دەكات ،لە
بەرامبەر هاوسەر و منداڵەكانیدا ئەوپەڕی ئارامی و سۆز دەنوێنێت ،بە جۆرێك
دەتوانرێت بوترێت ئەو منوونەی باشرتین باوك و هاوسەرە».
سیخوڕەكە دواتر دەچێتە سەر دۆخی ژیانی ناوخۆیی خێزانی ماركس« :خێزانی
ماركس لە هەرزانرتین و خراپرتین گەڕەكی شاردا ژیان دەگوزەرێنن ،خانوەكەیان
لە دوو ژوور پێكهاتووە كە یەكێك لەو دوو ژوورەی كە دەرگاكەی بەرەو سەرشەقام
دەكرێتەوە ،ژووری دانیشتنە و ژوورەكەی پشتەوەش نوستنی خێزانەكەیە .لە
هیچكام لەو دوو ژوورەدا پارچە قەنەفەیەكی نەشكاو نابینی ،هەموو شتێك كۆن
و نیوە شكاوە و پێویستی بە چاككردنەوە هەیە.
تەپ و تۆز لەسەر هەموو كەلوپەلەكانیان نیشتووە ،پشێویەكی تەواو لە هەموو
ژوورەكاندا دەبیرنێت ،لە ناوەڕاستی ژووری دانیشنت مێزێكی نانخواردن و
سەر مێزێكی قاوەیی هەیە ،كە كتێب و كاغەز و رۆژنامە و یاری مندااڵن و
كەرەستەكانی خەیاتی جێنی و چەندین پیاڵە و كۆپی لێوار شكاو كەوچك و چەتاڵ
و پەرداخێك و چەندین پیپی گۆزەیی هۆڵەندی و توتنی نیوە سوتاو و هەزاران
شتی دیكە كە رسوشتەكەیان نادیارە لە سەرمێزەكە پەرش و باڵو بوون».
ماركس جگەرە خۆرێكی خوگرتوو بوو ،كە لە كاتی خوێندنیدا لە زانكۆ فێری ببوو،
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بە جۆرێك ،كە بیركردنەوە و نووسین بەبێ هەبوونی جگەرە لەسەر لێو و كێشانی
مەحاڵ بوو ،بەتایبەت ئەو شەوانەی ،كە تا بەیانی سەرقاڵی نووسین بوو ،لەو
حاڵەتانەدا هەوای ئەو ژوورەی كە ئەو كاری تێدادەكرد ،تێكەڵێك بوو لە دووكەڵی
جگەرە و بەردی خەڵوزینی زۆپا (ئەگەر زستان بوایە) و تۆزێك ئۆكسیجن ،ماركس
سەبارەت بە جگەرە كێشانەكەی دەیوت« :ئەو پارەیەی كە بەهۆی چاپكردنی
داس كاپیتاڵ ()das kapitalەوە دەستمكەوت كەمرت لەو پارەیەوە بوو كە من،
سەردەمانێك ،كە سەرقاڵی نووسینەكەی بووم ،خەرجی كڕینی جگەرەم كرد».
سیخوڕكەی پرۆس لەو بارەیەوە ئاوای نووسیوە« :كاتێك دەچیتە ژوورەكەی
ماركسەوە ،بە جۆرێك ژوورەكە پڕ لە دووكەڵی جگەرە و بەردی خەڵوزین و
سووتووە جگەرە بوو ،كە هەناسە هەڵكێشان لەوێدا وەكو هەناسە هەڵمژینە لە
ناو ئەشكەوتدا و مرۆڤ دەبێت بە شێنەیی لەگەڵی رابێت .دوای ئەوە دەتوانیت
ئەو كەلوپەالنە ببینیت كە لەناو ژوورەكەدایە ،هەموو شتێك پیس و پۆخڵە و
تەپوتۆزی لێنیشتووە .دانیشنت بەڕاستی كردارێكی مەترسیدارە .لەوێدا تەنیا
كورسیەك دەبیرنێت كە تەنیا لەسەر سێ قاچ وەستاوە ،لەالیەك منداڵەكان یاری
دەكەن ،لەالیەكی دیكە لەسەر كورسییەك كە هەر چوار قاچەكەی ماوە خواردن
ئامادە دەكەن ،داوا لە میوان دەكرێت لەسەر ئەو كورسیە دانیشێت كە منداڵەكان
یاری پێدەكەن ،كورسیەكە ئەوەندە پیسە كە بەدڵنیایەوە بە پانتۆڵی دانیشتوەكەوە
دەلكێت ،هیچكام لەو كەموكوڕییانە نابێتە هۆی شەرمەزاركردنی ماركس و
هاوسەرەكەی ،هەردووكیان لەوپەڕی ئارامی و حاڵەتی رسوشتیدا بەخێرهاتنی
میوان دەكەن و داوای كێشانی پیپ و توتن و چپۆق لە میوان دەكەن و بەزوویی
كەشێكی دڵخواز بۆ گفتوگۆی قووڵ لە نێوان خانەخوێ و میواندا دروستدەبێت».
ئەو سیخوڕە دەنووسێت« :دوای ئەوەی میوان لەگەڵ ژینگەی ژوورەكە راهات،
گفتوگۆ و مشتومڕ لەگەل ماركس ئەوەندە سەرنجڕاكێش و قووڵ و پڕەنسیپی
دەبێت ،كە مرۆڤ تامەزرۆی درێژەپێدانیەتی».
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لە كۆتایی راپۆرتەكەیدا ،سیخوڕەكەی پرۆس دەنووسێت« :ئەمە تابلۆیەكی ورد و
قووڵ لە ژیانی خێزانی ماركس ،سەركردەی كۆمۆنیستەكانە».
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رای نیشە سایتۆنگ
()Neue heineiche Zeitwng
تێكڕای هەوڵەكانی ماركس ،لە پێناو دروستكردنی بنەمایەكی پتەو بۆ بانگەشەی
كۆمۆنیستی لە لەندن دیسان روبەڕووی شكست بووەوە.
دەستبەجێ دوای گەیشتنە لەندەن ،ماركس هەوڵیدا فۆرمێكی باشرت و جێگیرتر
بە پێكهاتەی حزب بدات ،بەاڵم دوای رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ كێشە و گرفتی
ناوخۆیی بەردەوام لەگەڵ كۆمۆنیستە هەاڵتوو و تاراوگەنشینەكان) ئەگەرچی
لە رێكەوتی 19ی نۆڤەمبەری ساڵی  1852ئەنگڵسی لەوە ئاگادار كردەوە ،كە
مارکس کێ بوو؟ 277

ناچارە حزب هەڵبوەشێنێتەوە.
دووەم هەوڵی ب ێ ئەنجامیشی لە بواری رۆژنامەوانیدا لە كاتێكدا بوو ،كە ئەو
هێشتا لە پاریسدا دەژیا ،لەو كاتەدا ماركس ،بەو جۆرەی كە ئەنگڵسی لە كاتی
مانەوەیدا لە سویرسا ئاگادار كردەوە (سەرەتای مانگی ئابی  )1949هەوڵیدا،
باڵوكراوەیەكی مانگانە بەناوی (سیاسەتی ئابوری) دامەزرێنێت ،ماركس بیر و
خەیاڵی بێهودە و بەرزەفڕانەی لە مێشكدا بوو .ئەو بەنیاز بوو ،باڵوكراوەیەكی
نو ێ لەسەر شێوازی رای نیشە سایتۆنگی نوێ لەژێر ناوی (تێڕوانینێكی رەخنەگرانە
بەرامبەر بە سیاسەت و ئابوری) دامەزرێنێت و بە نیاز بوو سەرەتا ئەو باڵوكراوەیە
بە شێوەی مانگانە ،پاشان دوو هەفتە جارێك و دواتریش بە شێوەی هەفتانە
باڵوبكاتەوە ،ماركس دەیویست باڵوكراوەیەك چاپ بكات ،كە ببێتە كەرەستەی
پڕوپاگەندەی كۆمۆنیستی لە نێوان ئەڵامنییە هەاڵتوەكاندا ،كە زۆربەیان لە
لەندەن و ژمارەیەكیشیان لە ئەمریكا دەژیان .ماركس بەتەواوەتی ئاگاداری ئەوە
بوو ،كە بۆ دامەزرانی وەها باڵوكراوەیەك پارەیەكی زۆری پێویستە و بەدڵنیایەوە
دەبوایە بەشێكی زۆری ئەو پارەیە لە ئەمریكا دابین بكرێت .بۆ ئەو مەبەستەش
چاوەڕوانی ئەوە بوو بڕی  150تالر كۆبكاتەوە و بەو پارەیە «كۆنڕاد رشام»
( )Konrad Schrammكە لە پسپۆڕانی ئابوری بوو رەوانەی نیویۆرك بكات بۆ
ئەوەی لەوێدا پارەی پێویست لە پەنابەرە كۆمۆنیستە ئەڵامنیەكان ،كە دۆخێكی
دارایی پاشیان هەیە بەدەستبهێنێت .ئەو هیوایەتانە ،بەوجۆرەی كە دڵخوازی
ماركس بوو ،نەچووە بواری جێبەجێكردنەوە .ئەنگڵس رۆژی 10ی نۆڤەمبەر
 1849گەیشتە لەندەن ،لەو دۆخەدا( ،واتە تا ناوەڕاستی مانگی كانوونی یەكەم)
ئەو هەنگاوانەی كە لەالیەن «رێڤیو»وە ( )Revueهاتبووە كایەوە گەیشتبووە
ئاستێك ،كە دوو بنكەی چاپەمەنی ،یەكێك كۆمپانیای «شۆبرت» و هاوكارانی لە
هامبۆرگ و ئەوی دیكە بنكەی «ئێف ئی ئایزن» ( )F.E Eisenلە شاری كۆڵن
ئامادە ببوون خەرجی باڵوكردنەوەی بگرنە ئەستۆ و بڕیار بوو هەر ژمارەیەكی
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«رێڤیو» بە دە قروش واتە بە رێژەی لە سەدا پەنجا داشكاندن ،بخرێتە بازاڕەوە،
بەاڵم ئەو هەوڵ و كۆشش و خەونانەی كە بینیبووی بێ ئەنجام مایەوە ،ماركس
نەیتوانی پارەی پێویست بۆ درێژەدان بە باڵوكردنەوەی دابین بكات.
ئەو چەند ژمارەیەشی كە چاپكرا ،نەبووە جێگەی سەرەنج و پێشوازیی خوێنەرانی.
جگە لەوەش لە سەرەتاوە ماركس سەركەوتوو نەبوو .ئەو باڵوكراوەیە بە شێوازێك،
كە پێشرت بانگەشەی بۆ كرابوو ،واتە مانگانە بە چاپی بگەیەنێت ،هەر جارە لە
وادەی دیاریكراودا چاپ نەدەكرا .یەكەم ژمارەی ریڤیو كە بڕیار بوو رۆژی یەكی
كانوونی دووەمی ساڵی 1850لە  3500تیراژدا باڵوبكرێتەوە ،رۆژی 6ی ئازار،
واتە سێ مانگ پاش وادەی دیاریكراو باڵوكرایەوە و ژمارەكانی دیكەش هەر بەو
شێوەیە بە ناڕێكی بە دەست خوێنەرانی دەگەیشت .ژمارەی دووەم كە بڕیار
بوو لە مانگی شوباتدا باڵوبكرێتەوە ،لە ناوەڕاستی مانگی ئازاردا چاپكرا .ژمارەی
سێیەمیش كە بەرواری مانگی ئایاری پێوە بوو رۆژی حەوتی نیسان باڵوكرایەوە
و ژمارەی چوارەمیش كە ناوەرۆكی دوو ژمارەی مانگەكانی ئازار و نیسان لە یەك
تیراژدا بوو ،رۆژی نۆی ئایار باڵوكرایەوە ،دوایین ژمارەش كە بڕیار بوو دوو مانگی
ئایار و ترشینی یەكەم لەخۆ بگرێت ،رۆژی 29ی ترشینی دووەم باڵوكرایەوە دوای
ئەوەش «ریڤیو» داخرا.
ماركس و ئەنگڵس بە شێوەی هاوبەش ،بەاڵم نایەكسان لە نووسینی بابەتەكانی
«ریڤیو»دا بەشداربوون .هەندێك لە بابەتەكانی تەنیا هی ماركس بوون ،بەاڵم
زۆربەی بابەتەكان ئەنگڵس دەینووسی .بابەتەكانی دیكە بە شێوەی هاوبەش
لەالیەن هەردووكیانەوە دەنوورسا .تێكڕای بابەتەكان بەبێ واژۆ باڵودەكرانەوە.
یەكێك لە هۆكارە تاڵەكانی شكستهێنانی ریڤیو ،روون بوونەوەی ئەوە بوو ،كە
ئەنگڵس چیدی ناتوانێت لە رێگای كاری رۆژنامەوانیەوە بژێوی ژیانی لە لەندەن
دابین بكات و هەر بەو هۆكارەش ئەو ناتوانێت یارمەتیدەریی خێزانە رۆژڕەش و
هەژارەكەی ماركس بێت .سەرەنجام ئەو بڕیاریدا ،سەرباری نەفرەت و بێزاریەك
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كە لە كاركردن بۆ باوكی هەیبوو «دان بەخۆدا بگرێت و لوت بەرزی فەرامۆش
بكات» و بچێتە شاری مانچستەر و دیسان وەكو رابوردوو لەناو كارگەی رسنت و
چنینی خێزانەكەی دەست بەكاركردن بكاتەوە.
لە كارگەدا سەرەتا پلەیەكی نزمرت بە ئەنگڵس بەخرشا ،بەاڵم ساڵی 1852دا باوكی
پشكێكی كۆمپانیاكەی و مووچەی سەد پاوەن لە ساڵێكدای پێدا ،لەگەڵ رێژەی
 4%سوودەكانی لە چوار ساڵی یەكەمدا و دواتر یەك لەسەر سێی سودەكەی لە
چوار ساڵی دواتردا ،پاشانیش هەر ساڵە و  10%سودەكەی زیاتر ببێت.
بەختەوەرانە ئەنگڵس كەسێكی زۆر لێوەشاوە و لێزان بوو لە كاری تەكنیكیدا ،بۆ
باوك و خێزانەكەی و لە ماوەیەكی كەمدا توانی داهاتەكانی كارگە بە شێوەیەكی
بەرچاو بەرز بكاتەوە ،لە ساڵی 1864دا كاتێك پشكی ئەو لە كارگەكەدا گەیشتە
ئاستی باوكی ،واتە گەیشتە دە هەزار پاوەن ،ئەنگڵس بوو بە هاوبەشی كارگەكە،
لە سااڵنی یەكەمدا داهاتی ئەنگڵس ئەوەندە نەبوو ،كە بتوانێت بە بەردەوامی
هاوكاریی هاوڕێیەكەی بكات و ئەو قەرزەی ،كە ماركس كردبووی دابینیبكات ،یان
چەكی قەرزە جۆراوجۆرەكانی ماركس واژۆ بكات ،بەاڵم ئەو هەرگیز بۆ هاوكاری
دەستی بەڕووی داواكارییەكانی ماركسەوە نەدەنا ،تەنانەت ئەگەر بە رێژەیەكی
زۆر كەمیش بوایە.
ئەنگڵس لەو ساتانەدا ،كە سەرقاڵی كاركردن لە كارگەدا بوو ،بەجدی و باشرتین
شێوە ئەركەكانی خۆی ئەنجامدەدا ،بەاڵم دوای تەواو بوونی كار لە كارگە ،دەبووە
كۆمۆنیستێكی دوو ئاگرە.
لەگەڵ ئەوەش ئەنگڵس زەوقێكی تایبەتی لە هەڵبژاردنی شەرابی نوێ و جگەرەی
باش و جۆرەكانی دیكەی گەشت و سەیران و رابواردندا هەبوو ،كە پێویستی
جێنتەملەنێكی بەریتانی لە سەردەمی ڤیكتۆریای شاژندا بوو.
خەرجی بەخێوكردنی مانگانەی ئەسپێكی تایبەتی ئەنگڵس لە تەویلەیەكی
تایبەتیدا زیاتر لە خەرجی مانگانەی خێزانی ماركس بوو .ئەو پارەیەی كە ئەنگڵس
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لە ماوەی  20ساڵدا لە مانچستەرەوە بۆ ماركسی نارد ،زیاتر لە  40هەزار پاوەن،
واتە بە شێوەی مامناوەندی لە ساڵدا نزیكەی  20پاوەن بوو.

مارکس کێ بوو؟ 281

میوە تاڵەكانی هەژاری و رۆژ رەشی
بیانی بوون ،كەم خۆراكی ،نیگەرانی هەمیشەیی و گوشاری بێ كۆتایی خاوەن
قەرزەكان بۆ وەرگرتنەوەی قەرزەكەیان ،زیانێكی چاوەڕواننەكراو و بێوێنەیان
لەسەر جەستە و دەروونی خێزانی كارل ماركس دانابوو ،ماركس بە بەردەوامی لە
دۆخی تووڕەییدا بوو بەرامبەر بە خاوەن قەرزەكان ،بەرامبەر بە خاوەن سلفەكان،
بەرامبەر بە بۆرژواكان و نەخوازراوانە بەرامبەر بە خۆی بوو ،سەرەنجام جەستەی
ئەو تووشی نەخۆشی جۆراوجۆری وەكو ،هەوكردنی سییەكان ،هەوكردنی ریخۆڵە
و دەركردنی زیپكەی ئازاردەر لەسەر جەستەی بوو .كۆمەڵێك نەخۆشی ،كە بە
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تێپەڕبوونی كات بەرەو بۆماوەیبوون رۆیشنت ،دەرەنجام بەو هۆكارە هەموو
رۆژێك توانای كاركردنی ئەو پیاوە بەهێز و چاالكە كەمرت دەبووەوە.
بە جۆرێك كە هەندێكجار ماوەی چەند رۆژێك بەتەواوەتی پەكیدەكەوت (ئێستا
كە ماركس خوێنەر دەخاتەوە یادی سەردەمی حەزرەتی ئەیووب ،كە لە ئینجیلی
پیرۆزدا بە تەواوەتی شیكراوەتەوە) .جێنی زیاتر لە هاوسەرەكەی لەو هەژاری و
كولەمەرگیە ئازاری دەچێشت ،بەتایبەت بە تێپەڕبوونی كات غروروی ژنانەی ئەو
تێكدەشكا ،تا ئەو جێگەیەی كە بە قووڵی زیانی بە تەندروستی گشتی و دەورنی
ئەو گەیاند ،بیانی بوون و كەم خۆراكی كاریگەریی نێگەتیڤی لەسەر منداڵەكانی
ئەوان دانابوو ،جێنی مردنی سێ منداڵی خۆی بۆ ئەو مەسەلەیە دەگەڕاندەوە،
ئەو نەیدەتوانی لەوە تێبگات ،ئەو مندااڵنەی كە بە سەالمەتی لەدایكببوون،
بۆچی ئاوا بە زوویی كۆچی دواییاندەكرد.
یەكەم رووداو ،كە دوای یەكساڵ لە گەیشتنیان بۆ لەندەن بۆ خێزانی ماركس هاتە
ئاراوە ،رۆژی نۆزدەی نۆڤەمبەری ساڵی  1850لە پڕ هەناسەی گیدۆ «فۆكس شێن»
( )Guido)(Foxchenكۆرپەی یەكساڵەكەیان ،كە تووشی هەوكردنی ریخۆڵە ببوو،
بڕاو پەلەقاژەكردنی ئەو كۆرپەیە بۆ هەڵكێشانی هەناسە دیمەنێكی ترسناكی لە
خێزانەكەیدا دروستكرد و لەو كاتەدا هەموویان لە دەوری كۆببوونەوە ،جێنی كە
لەو كاتەدا دیسان دووگیان بوو ،بوورایەوە و كەوتە سەرزەوی ،ماركس سەبارەت
بەو رووداوە لە نامەی رێكەوتی نۆزدەی مانگی نۆڤەمبەری 1850دا بۆ ئەنگڵسی
نووسی :بەڕاستی دیمەنێكی زۆر تۆقێنەر و ترسناك بوو ،پڕ بوو لە مەترسی و
ئاڵۆزكان و چارەڕەشی» ئەوە یەكەمجاربوو ،جێنی منداڵێكی لەدەستبدات،
ئەو رووداوە لە هەموو بوارێكەوە بۆ ئەو لە بواری جەستەیی و دەروونییەوە
ئەزموونێكی تاڵ و تێكشكێنەر بوو ،ئەو لە هاوار و ناڵەكانی خۆیدا دەیوت« :ئەو
منداڵە بووەتە قوربانیی رۆژ ڕەشییەك كە بۆرژواكان هۆكاری خوڵقاندنی بوون»
تاڵی ئەو رووداوە بۆ ماوەی سااڵنێكی دوورودرێژ ،دڵی ئەوی ئازار دەدا و چەندین
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ساڵ دواتر لە یەكێك لە نامەكانیدا ،كە سەبارەت بە دوژمنانی هاوسەرەكەی و
ملمالنێی نێوان هەاڵتووەكانی نیشتەجێی لەندەن بۆ یەكێك لە هاوڕێیانی خۆی
نووسیبوو« :لە تاڵی ئەو رووداوەدا كامەیان هاوخەمی منیدەكرد ،كە بە سەختی
نەخۆش بووم؟ كاتێك كۆرپەكەم لە مەمكەكانی من نەك هەر شیر ،بەڵكو تااڵوی
رۆژگارێكی دەخوارد كە من چەشتبووم و لە باوەشمدا گیانی لەدەستدا»...
هاوكارییە پزیشكییەكان ناكاریگەر بوون.
بۆئەوەی بیرەوەریی مردنی ئەو منداڵە لە زەینی جێنی بتارێتەوە .ماركس ئەو
خانووەی گۆڕی ،كە منداڵەكەی تێدا مرد بوو ،ئاپارمتانێكی بچووكرتی لە ژمارە
28ی هەمان كۆاڵن (شەقامی دین) ( )Dean Streetبە كرێگرت و خێزانەكەی
گواستەوە بۆ ئەوێ( ،دیسەمبەری  )1850ئەم خانووە نوێیە بریتی بوو لە دوو
ژوور و ئاودەستێكی بچووك كە بۆریی ئاوی هەبوو.
سەرباری سەالمەت نەبوونی تەندروستی جێنی ،ماركس بڕوای بە سەرتر بوونی
دەسەاڵتی پیاوان بەسەر ژناندا بوو ،جێنی دیسان دووگیان بووەوە و پێنجەم
كچی ئەو لە بەرواری دووی نیسانی ساڵی  1851لەدایكبوو .ناوی ئەو كچەیان نا
فرانچیسكا ( ،)Franciskaماركس لەو باریەوە بە شێوەیەكی سكااڵ ئاسا نامەیەكی
بۆ ئەنگڵس نووسی« :خوایە گیان جێنی دیسان لەبری خزمەتكارێك كچێكی
بووە» ،بەاڵم دوو ساڵ دواتر كاتێك ئەمجارە خێزانی ماركس لە هەمان كۆاڵن،
بەاڵم خانووی ژمارە  64ژیانیان بەسەر دەبرد ،خواوەند كوڕێكی پێدان ،بەاڵم
بە شێوازێكی سەرسووڕهێنەری دیكە :بە جۆرێك چوار مانگ دوای لەدایكبوونی
فرانچیسكۆ ،لین شێن ،خزمەتكاری وەفاداری خێزانی ماركس ،رۆژی 23ی مانگی
حوزەیران كوڕێكی بوو ،كە ماركس باوكی راستەقینەی كوڕەكە بوو ،بەاڵم بۆئەوەی
جێنی تێنەگات ئەنگڵسیان كردە باوكی كوڕەكە .ناوی ئەو كوڕەیان نا (هاین ریش
فردریش دموت) (.)Heinrich Fridrich Demuth
هەڵبەت هەوڵێكی زۆریاندا بۆ ئەوەی راستیی ئەو رووداوە لە جێنی بشارنەوە،
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چونكە لەو كاتەدا لە بواری جەستەیی و دەروونییەوە لە دۆخێكی زۆر نالەباردا
بوو ،بۆ ئەو مەبەستەش پاش گفتوگۆ و راوێژێكی زۆر بڕیاریاندا بیخەنە ئەستۆی
ئەنگڵس كە لە ماركس گەنجرت بوو ،لە بواری رابواردن و نزیكایەتی لەگەڵ ژنان
ناوبانگی هەبوو و خێزانداریش نەبوو .بە وتەی مێژوونوسان جێنی تا كۆتایی
تەمەنی ئاگاداری ئەو راستیە نەبوو .هەڵبەت زۆر جێگەی بڕواش نەبوو.
ژیانی خێزانیی ماركس لەو كاتەدا زۆر ئاڵۆز و شێواو و نزیك لە هەڵوەشان
بوو ،جێنی نەخۆش بوو ،ئیرت هیچ جۆرە خزمەتێكی بۆ ماركس و منداڵەكانی
لەدەستنەدەهات ،جگە لەوەش هیچ پارەیەكیان نەبوو ،ماركس لۆمەی جێنی
نەدەكرد ،بە تێگەیشتنەوە مامەڵەی لەگەڵ دەكرد .لەو دۆخەدا ماركس بەرامبەر
بە خۆی تووڕە و بێزار بوو ،رۆژی سی و یەكی حوزەیران لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس
نووسی« :كاتێك خێزانەكەم بە بەردەوامی وەكو قەاڵیەك لە گەمارۆدایە ،ناڵە
و خوڕەی فرمێسك هەر شەو زیاتر من شێت و دێوانە دەكات .لەو حاڵەتەدا
هەڵبەت ناتوانم هیچ كارێك بكەم ،زۆر بەداخەوەم بۆ هاوسەرەكەم ،بەشی هەرە
زۆری گوشارەكان لەسەر شانی ئەوە ،ئەو بە تەواوەتی لەو بارەیەوە لەسەر حەقە،
بەاڵم هەڵبەت كارەكە لە هاوسەرگیری گرنگرتە ،لەالیەكی دیكەوە بەو جۆرەی
كە خۆت دەزانی ،توانای خۆڕاگری كردنی من لە بەرامبەر گرفتەكاندا كەمە ،بۆ
من زۆر سەختە لەوەی ،كە لە هەندێك دۆخدا ،بتوانم هاوسەنگی خۆم رابگرم».
بەڕاستی لەو رۆژانەدا كارل دڵنیا بوو لەوەی كە ئەگەر چەند هەفتەیەكی دیكە
ئەو دۆخە بەردەوام بێت هاوسەرەكەی لەدەستدەدات.
رۆژی جەژنی سوپاسگوزاری ( )1852فرانچیسكا بەهۆی هەوكردنی ریخۆڵەكانیەوە
كۆچی دواییكرد ،لەو كاتەدا هاوشێوەی گیدۆ (فۆكس شێن) بچكۆڵە كەمێك زیاتر
لە یەكساڵ لە تەمەنی تێپەڕ ببوو ،دواتر جێنی لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا ،بەمجۆرە
باسی ئەو رووداوە ترسناكە دەكات « ،كاتێك ف كۆچی دواییكرد ،ئێمە تەرمە بێ
رۆحەكەیامن هەڵگرت و لە ژوورەكەی دواوە دامان نا ،خۆمان «من و كارل و
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كچەكەی تر لە ژوورەكەی پێشەوە لە سەر زەوییەكە راكشابووین و شیوەمنان بۆ
ئەو تەرمە دەكرد ،كە لە ژوورەكەی دواوە بوو».
لەو كاتەدا رووب��ەڕووی گرفتێكی دیكە بوونەوە ،ئەویش ئەوەیە بەهۆی
نەبوونی پارە بۆ بەخاك سپاردنی ،مەیت شۆرەكە ئامادە نەبوو تەرمەكەی بەخاك
بسپێرێت .بەو هۆیەوە بەخاكسپاردنەكەی دواكەوت تا كاتێك كە خاوەن مردوو
لە بواری تەندروستییەوە ناچار بوو كەرەستەی بەخاك سپاردنەكەی ئامادە
بكات .جێنی كە ئیرت هیچ شەرمێكی بۆ نەمابوو ،چووە ماڵی خزمێكی فەرەنسی
كەلە هەاڵتووەكان بوو و داوای هاوكارییلێكردن ،فەرەنسیە دڵفراوانەكە
دووپاوەن پارەی بە جێنی دا بۆ كڕینی تابووت ،بۆ ئەوەی بە وتەی «ماركس»
بیداتە (سەگە مردوو خۆرەكان).
بە گشتی ئەو رووداوە كاریگەرییەكی زۆر قوڵی لەسەر ورە و دەروونی كارل
ماركس دانا ،لەڕاستیدا 28ی نیسان ( )1852لە نامەیەكدا وەهای بۆ ئەنگڵس
نووسی« :ئەگەرچی من گیان سەخت و خۆڕاگرم ،بەاڵم ئەم كارەساتە چەپەڵە
بوونی منی لە رەگەوە راچڵەكاند» .ئەوەی كە سەبارەت بە مردنی سانفرانچیسكا
دەینووسێت ئەدەبی ترە« :كاتێك ئەم كۆرپەیە لەدایكبوو ،بێشكەی نەبوو،
كاتێك مرد تا ماوەیەك لەسەر گۆی زەوی جێگایەك بۆ تەرمە بچووكەكەی
نەبوو».
هێشتا قۆناغی رۆژ ڕەشی ئەو خێزانە هەژارە كۆتایی پێنەهاتبوو ،بەاڵیەكی
گەورەی دیكە لە بۆسەیاندا بوو ،لە زستانی سەختی ساڵی 1855دا كاتێك كە ماركس
تووشی هەوكردنی چاوەكانی و كۆكەی درێژخایەن ببوو ،ئێدگار( )Edgarتەنها
منداڵێك كە لە نێوان كوڕەكانی ئەودا مابووەوە ،لەناكاو تووشی نەخۆشییەكی
كوشندە بوو .مێینەكانی ناو خێزانەكەی هەموویان ئەویان زۆر خۆش دەویست
و كارل ئەوی دەپەرەست ،ئەو كوڕێكی بەهێز ،پڕ جووڵە و وزە بوو .ئەندامانی
خێزانەكەی پێیان دەوت «كۆلۆنێل مووش» ( )Colonel Mushیان بە واتایەكی

286

مارکس کێ بوو؟

تر (مووش)یان پێ دەوت .لە ناوەڕاستی مانگی ئازارەوە تووشی نەخۆشیی سیل
بوو ،هیچ رێگایەك بۆ چارەسەركردنی نەبوو( .زۆربەی ئەندامانی خێزانەكەی
ماركس تووشی سیل بوون ،بەو هۆیەوە گیانیان لەدەستداوە).
جێنی توانای بەخێوكردن و پارێزگاری كردنی لە كوڕە نەخۆشەكەی نەبوو،
چونكە چەند هەفتەیەك بەر لەو كاتە كچێكی دیكەی بەناوی «ئالنۆر» ببوو و
خۆشی نەخۆش بوو.
كارلیش لە كاتێكدا خۆی نەخۆش بوو ،هەموو شەوێك تا بەیانی بەدیار كوڕە
نەخۆشەكەیەوە دادەنیشت ،تا ئەو جێگەیەی لە توانایدا بوو و شارەزا بوو لە
ێ بكەوێت ،لە
بواری پزیشكییەوە یارمەتیدەری بوو ،خەریك بوو بەتەواوەتی لەپ 
رۆژی سێی ئازاردا لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نووسی« :خوێن لە دڵم دەچۆڕێت،
سەرم وەكو تۆپەڵە ئاگرێك دەسووتێت ،بەاڵم دەزانم پێویستە هێور ببمەوە
و دان بەخۆدا بگرم ،لەم ساتە وەختەدا زیندوو مانەوەی بوونەوەرێكی دیكە
پەیوەندی بە مانەوەی منەوە هەیە».
مووش رۆی  1855/4/6كۆچی دواییكرد .ماركس هەر ئەو رۆژە چەند دێڕێكی
بۆ ئەنگڵس نووسی« :مووشی هەژار ئیرت لەناو ئێمەدا نییە ،ئەو لە باوەشی من
بە شێویەكی زۆر رسوشتی خەوتبوو و لە كاتژمێر پەنج و شەشدا ،ئیرت هیچكات
وەخەبەر نەهاتەوە» .ئەوە سێیەم منداڵی ماركس بوو ،دوای كۆچ كردنی بۆ
لەندەن گیانی لە دەست دەدا .جێنی بە تەواوەتی كەوتبوو و تێكشكابوو،
كارل خەریكبوو شێت ببێت و تووشی ئازاری سەر ببوو .بە جۆرێك هەستی
بینین ،بیسنت ،و بیركردنەوەی ئەو الواز ببوو ،بە بێ ئیرادە لە كاتێكدا دەستی
بەسەریەوە گرتبوو بەرەو قەبرستان دەچوو و بە هێمنی لەوێ پیاسەی دەكرد.
مردنی مووش ،كۆرپەیەك كە سەنتەر و میحوەری خێزانەكە بوو ،ماوەی چەند
ساڵێك رێگر بوو لەبەردەم لێكدابڕانی خێزانەكە .كارل سەبارەت بەو بابەتە بۆ
ئەنگڵسی نووسی« :دوای مردنی ئەو كۆرپە خۆشەویستە ،كە بوونی ورەیەكی
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تایبەتی بە هەموو خێزانەكە دەبەخشی ،دەرومن��ان تێكشكاوە ،ئەندامانی
خێزانەكە لە یەكرت دوور دەكەونەوە ،شیكردنەوەی ئەو بابەتە لە توانای من
بەدەرە ،كە ئێمە چۆن نەبوونی ئەو لە نێوان خۆماندا هەست پێدەكەین.
من بە درێژایی تەمەن رووبەڕووی چەندین نەهامەتی و رۆژ ڕەشی بوومەتەوە،
بەاڵم ئێستا تێدەگەم كە لەڕاستیدا نەهامەتی واتای چییە؟ من هەست دەكەم
تێكشكاوم».
لە ماوەیەكی كورتدا بەهۆی خەم و خەفەتەوە سەر و ریشی ماركس بەتەواوەتی
سپی بوو .تەنانەت فەلسەفەش نەیدەتوانی هێوری بكاتەوە و دڵخۆشیبكات.
نزیكەی چوار مانگ دوای مردنی مووش (لە 28ی مانگی تەمموزدا) بۆ السالی
( )Fradinand Lasslleنوسی:
«بیكن ( )Francis Baconدەڵێت كەسایەتییە گرنگەكانی جیهان تارادەیەك
لەگەڵ رسوشت و دنیا پەیوەندیان هەیە كە بازنەی حەز و خولیای ئەوان
بەرامبەر بە رووداوە جۆراوجۆرەكان تاڕادەیەك ئاسانە كە «لە دەست چوویەك»
بە ئاسانی فەرامۆش دەكەن .من یەكێك لەو كەسە گرنگانەی جیهان نیم .مردنی
رۆڵەكەی من مێشكی من و دڵی منی بەتەواوەتی تێكشكاند .من ئازاری مەرگی
ئەو لە ئێستادا بەو رادەیە هەست پێدەكەم كە لە هەمان رۆژی یەكەمدا
هەستم پێ دەكرد».
جێنیش وەكو كارل ،نەیدەتوانی بیری ئەو بەاڵیە لە مێشكی خۆی دەربكات و بە
وتەی ماركس بەتەواوەتی روخا بوو .بۆ گۆڕینی رووی ئەو كارەساتە ،كارل ژن
و منداڵەكانی خۆی بۆ گوندی كامبێر ( )Camberwellلە نزیك شاری لەندەن و
بۆ ناو خانوویەكی بچووك برد ،كە یەكێك لە كۆمۆنیستە هەاڵتووەكانی ئەڵامنیا
پێیدا.
لە ناوەڕاستی مانگی ئەیلولی ( )1855هەموو ئەندامانی خێزانەكە بۆ بینینی
ئەنگڵس بۆ شاری مانچستەر رۆیشنت و تا مانگی كانوونی یەكەم لەالی مانەوە.
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ماركس هەرگیز مردنی ئەو كوڕەی فەرامۆشنەكرد .تەنانەت بیستنی ناوی
گەڕەكی سۆهۆ ئازاری دەدا ،هەشت ساڵ دوای مردنی مووش ،لە نامەیەكدا
بۆ ئەنگڵس نوسی« :گەڕەكی سۆهۆ و دەوروبەری هێشتا ،كاتێك بە هەڵكەوت
پێدا تێپەڕ دەبم ،تووشی ترس و سام دەبم».
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رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبون
()New York Daily Tribune
بەستنی پەیوەندی لەگەڵ رۆژنامەی «نیویۆرك دەیلی تریبون» یەكێك لە شانسە
سەرسووڕهێنەرە كاریگەرەكان بوو ،كە لە ژیانی ماركسدا روویدا .ئەو پەیوەندییە
یەكەم دەرفەتی بۆ ئەو خوڵقاند ،بۆئەوەی بتوانێت لە رێگەی كەرەستەیەكی
دەربڕینی بیروباوەڕەوە ،بەبێ ترس لە سانسۆر وەكو رۆژنامەنووسێك بۆچوونەكانی
خۆی لە ژینگەیەكی فراواندا باڵو بكاتەوە.
لە ئەمریكا ،بە پێچەوانەی ئەڵامنیا حكومەت هیچ دەستێوەردانێكی لە كاری
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راگەیاندنە گشتییەكاندا نەدەكرد .هەموو شتێك تەنانەت رەخنەگرتن لە حكومەت
بە ئازادی چاپ دەكرا و بە دەستی خەڵك دەگەیشت .نوێنەرایەتی رۆژنامەی
«نیویۆرك دەیلی تریبون» لە لەندەن بۆ یەكەمجار و دوایین جار دۆخێكی لەباری
پێكهێنا ،كە تا ئەوكاتە شتی وای بەخۆوە نەبینیبوو ،واتە داهاتێكی جێگیر و
دڵنیاكەری بۆ ئەو تێدا بوو ،كە دە ساڵ واتە لە ساڵی 1851وە تا ساڵی 1861
بەردەوام بوو .دوای كۆتایی هاتنی گرێبەستەكەی لەگەڵ رۆژنامەی نیویۆرك
دەیلی تریبون ،ئیرت وەها دۆخێكی لەبار بۆ ماركس نەهاتە ئاراوە ،لەو سااڵنەدا
كە ماركس بەهۆی ئەو رۆژنامەیەوە مووچەیەكی جێگیری هەبوو ،هاوكات
بوو لەگەڵ ئەو سااڵنەدا ،كە داهاتی ئەنگڵس كەم بوو ،نەیدەتوانی بە گوێرەی
پێویست هاوكاریی ماركس بكات.
رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبون لەو سااڵنەدا گرنگرتین رۆژنامەی ئەمریكا بوو،
كە بە وتەی ماركس بە زمانی ئینگلیزی چاپ دەكرا.
تیراژی رۆژانەی دووسەد هەزار دانە لە رۆژدا بوو ،نرخەكەی دوو پێنی بوو ،ئەو
رۆژنامەیە رەخنەیی ترین رۆژنامەی شاری نیویۆرك و سەرتاسەری ئەمریكا بوو.
خوێنەران و كڕیارانی ئەو رۆژنامەیە ،كە بە زۆری بابەتی جدی و هەواڵی راشكاو
و سەرەنجڕاكێشی تێدا بوو ،زیاتر چینی خوێندەوار و رۆشنبیری ئەمریكا بوو ،كە
نیوەیان دانیشتوانی ناوخۆ و نیوەكەی دیكەیان پەنابەرانی بیانی بوون.
خاوەن ئیمتیاز و چاپ و سەرنووسەری ئەو رۆژنامەیە كەسێك بەناوی «هۆراس
گریلی» ( )Horace Greeleyبوو ،لەو سااڵنەدا كە ماركس نوێنەرایەتیی
رۆژنامەكەی لە لەندەن دەكرد ،ئەو كەسە یەكێك لە رابەرانی دەستڕۆیشتووی
ئەمەریكا بوو ،لە بواری پتەوكردنی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی لە رێگای پەرەپێدانی
جوامێری و وێژدانەوە لە ناو خەڵكدا« .گریلیی» باوەڕكانی خۆی بە زمانێكی سادە
و ئازادانە لە رۆژنامەكەیدا باڵو دەكردەوە .ئەو بڕوای بە مافی یەكسان بۆ هەموو
تاكەكانی واڵت هەبوو ،دژە پاوانخوازی و سەرتر بوونی تاك یان دەستەیەك لە
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بەرامبەر دەستەیەكی دیكەدا بوو .ئەو لە پەیڕەوانی «فۆریر» ( )Fourierلە بواری
چاكسازی كۆمەاڵیەتی و بڕوای بە پێكهێنانی كۆمەڵگەی كشتوكاڵی بەكۆمەڵ،
ئەنجومەنی كرێكاران و فرۆشگا بۆ كرێكاران هەبوو .گریلی دژی كوشتنی بكوژ و
خوازیاری سزادادنی توندی بوو ،هەروەها خوازیاری سزادانی توندی فرۆشیارانی
مادە كحولیەكان بوو( .بۆ دەستكەوتنی زانیاریی زیاتر سەبارەت بە گریلیی
دەتوانن سەردانی الپەڕ 366ی فەرهەنگنامەی بیۆگرافیكی ئەمەریكی ،ساڵی
 ،1964چاپی نیویۆرك بكەن).
گریلی لە دامەزراوە و دەزگا رێكوپێكەكەی خۆیدا چەندین یاریدەدەری بیرمەند و
بەهێزی وەكو جۆرج ریپلی ( )George Ripleyو چارلز ئەندرسۆن دانا (Charles
)Anderson Danaی هەبوو .دانا یاریدەدەری ژمارە یەكی ئەو بوو كە لە ساڵی
1962دا ،پاش شەش ساڵ هاوكاری لەگەڵ گریلیی لە باڵوكردنەوەی رۆژنامەی
«نیویۆرك دەیلی تریبوون» ،دەستی لەكار كێشایەوە و خۆی رۆژنامەی بەناوبانگی
«نیویۆرك سەن» ()New York Sunی دامەزراند.
ماركس ساڵی  1848لە شاری كۆڵن ،كاتێك كە سەرنووسەری رۆژنامەی رای نیشە
سایتۆنگ بوو لەو رووەوە لە بواری رۆژنامەوانیەوە بە كەسایەتییەكەی گرنگ لە
قەڵەم دەدرا ،چاوی بە دانا كەوت .دانا لەو رۆژانەدا بە نوێنەرایەتی رۆژنامەی
تریبوون لە شارە جۆراوجۆرەكانی ئەوروپادا دەگەڕا راپۆرت و سەرەنجەكانی خۆی
سەبارەت بە شۆڕشە بچووك و گەورەكان كە لە سااڵنی  1848و  1849لە زۆربەی
واڵتانی ئەوروپا لە ئارادا بوون بۆ باڵوكردنەوەی لە رۆژنامەی تریبوون ،رەوانەی
گریلیی دەكرد لە ئەمریكا( .راپۆرتەكانی ئەو سەردەمانەی دانا نیشانی دەدا كە
بۆچوونەكانی ئەو سەبارەت بە هۆكاری ئەو شۆڕشانە لەگەڵ بۆچوونەكانی ماركس
هاوسەنگە و بۆچوونەكانی ئەو دوو كەسایەتییە لە یەكرت نزیكن).
لە مانگی ئابی ساڵی 1851دا ماركس نامەیەكی لە داناوە بەدەستگەیشت ،كە لەو
نامەیەدا بانگهێشتكرا بوو ،نوێنەرایەتی رۆژنامەی دەیلی تریبون لە لەندەن قبوڵ
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بكات( .ئەو نامەیە لە كاتێكدا بە دەستی ماركس گەیشت ،كە لەبواری داراییەوە
لە دۆخێكی زۆر نالەباردا بوو ).ئەو پێشنیارە نەك تەنها ماركسی لە دەست كورتی
دارایی رزگار دەكرد ،كە بە بەردەوامی شانازی بەوەوە دەكرد كە لەگەڵ كۆمەڵێك
كەسایەتی وەك دانا و رۆژنامەنووسانی گەورە و بەناوبانگی دیكەدا بووە ،ئەمە بۆ
رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبونیش سودێكی زۆری هەبوو ،چونكە لە ئەنجامی
شكستی شۆڕشەكانی سااڵنی  1848و  1849لە واڵتانی ئەوروپا ژمارەیەكی زۆر لەو
كەسانەی كە لەو شۆڕشەدا بەشداریان كرد بوو ،بەرەو ئەمریكا هەاڵتبوون ،ئەو
هەاڵتوانەش كە زۆربەیان ئەڵامنی بوون ،هەموویان تینووی بیسنت و خوێندنەوەی
هەواڵەكانی نیشتامنی خۆیان بوون ،دەرەنجام خولیای خوێندنەوەی رۆژنامەكان
ژمارەی تیراژەكانی رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبونی بە شێنەیی بەرز دەكردەوە،
هەڵبەت ماركس لەوەی ،كە بە نوێنەرایەتی وەها رۆژنامەیەكی گرنگ لە لەندەن
دەست نیشان كرا بوو ،زۆر خۆشحاڵبوو ،بەاڵم گرفتێكی لە كارەكەیدا هەبوو،
ئەویش ئەوە بوو ،كە ئینگلیزی نەدەزانی ،دەرەنجام ئەو بە ناچاری وەكو هەمیشە
و هەر كاتێك توشی گرفتێك دەبوو ،ئەمجارەش بۆ چارەسەركردنی ئەو گرفتە رووی
لە ئەنگڵسی هاوڕێی كرد ،رۆژی هەشتی مانگی ئاب لە نامەیەكدا بۆی نووسی:
«ئەگەر دەكرێت و مەجالی ئەوەت هەبێت ،بابەتێك بە زمانی ئینگلیزی سەبارەت
بە رەوشی ئەڵامنیەكانی نیشتەجێی لەندەن بنووسیت بۆ دەستپێكی كارەكەی
من هاوكارییەكی گەورەت كردوە ».ئەنگڵس كە نەك هەر زمانی ئینگلیزی ،بەڵكو
بەسەر زۆربەی زمانەكانی ئەوروپادا زاڵبوو ،وەكو زمانی دایكی ئاشنایەتی لەگەڵ
هەموویان هەبوو ،وەاڵمی پۆزەتیڤی بە داواكاریی هاوڕێیەكەی دایەوە لە وەاڵمی
ماركسدا نووسی« :هەڵبەت من ئامادەی هەموو جۆرە هاوكارییەكم ،بەاڵم بۆ ئەو
كارە پێویستم بە زانیاریی زیاتر و وردتر هەیە .بۆمی بنووسە بزانم دەتەوێت ئەم
بابەتانە بە چی شێوازێك بن؟ دەتەوێت تەنها بابەتێك بنووسی یان زنجیرە بابەتێك؟
ئاراستەی سیاسیی ئەو بابەتانە چۆن بێت؟ من بە تەواوەتی بێ ئاگام لە رێبازی
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سیاسیی رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبون .تەنها ئەوە دەزانم كە راگەیاندنێكی
میانڕەوە ».ماركس رۆژی 14ی ئاب لە وەاڵمدا نووسی« :چەند بابەتێك سەبارەت
بە ئەڵامنیا بنووسە ،لە ساڵی 1848وە دەستپێبكە ،بابەت گەلێكی پڕ مانا بن ،بەاڵم
ب ێ مەراسیم .ئەو بەڕێزانەی كە رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی بەڕێوە دەبن لە بواری
سیاسیەوە كەسانێكی جەسوور و بوێرن و رێز لە بیروباوەڕی جیاواز دەگرن».
ئەنگڵس بەڵێنەكەی خۆی جێبەجێكرد .یەكساڵی بەردەوام زنجیرە وتاری سەبارەت
بە ئەڵامنیا بۆ رۆژنامەكە دەنووسی (بە گشتی نۆزدە وتاری نووسی) و بۆ ماركسی
نارد ،ماركسیش بابەتەكانی بە ناوی خۆیەوە هەفتەی دوو جار رۆژانی سێشەممە
و هەینی رەوانەی ئەمریكا دەكرد.
ئەو بابەتانە لە نێوان 25ی ترشینی دووەم ساڵی  1851و 23ی ترشینی دووەمی
 1852لە ئەمریكا لە رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبون چاپكران ،تا ئەوەی لە
ساڵی  1913دوای مردنی ماركس و ئەنگڵس نووسەری راستەقینەی ئەو بابەتانە
ئاشكرابوو( ،چەندین ساڵ بەر لە ئاشكرا بوونی نووسەری راستەقینە ،ئەو بابەتانە
دوای مردنی ماركس كچە بچووكەكەی ئەو ئالنۆر لە كاتێكدا دڵنیا بوو لەوەی ،كە
نووسەرەكەی باوكی بووە ئەو بابەتانەی كۆكردەوە و لە كتێبێكی بچووكدا چاپی
كرد) ،بەاڵم لە ساڵی  1852بە دواوە ماركس بوو بە نووسەری ئەو بابەتانە بەو
جۆرەی ،كە ئەو سەرەتا بابەتەكەی بە زمانی ئەڵامنی دەنووسی ،دواتر ئەنگڵس
وەری دەگێڕایە سەر زمانی ئینگلیزی و دواتر ماركس بابەتە وەرگێڕدراوەكەی
رادەستی بەڕێوەبەرانی رۆژنامەكە دەك��رد .ئەنگڵس یەكەم بابەتێك كە
نووسەرەكەی ماركس بوو ،بە مەبەستی وەرگێڕانی بە ئینگلیزی بۆ ئەوی نارد و
كردی بە دوو بەشەوە:
 _1هەڵبژاردن لە بەریتانیا ،رادیكاڵەكان و سۆسیالیستەكان.
 _2كارینتستەكان ( )Les Chartistsئەو دوو وتارە رۆژی 21ی مانگی ئاب و رۆژی
25ی مانگی ئابی  1852لە نیویۆرك بە چاپ كران.
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شەش مانگ دواتر ماركس یەكەم هەنگاوی بۆ نووسینی بابەتەكانی خۆی بە
ئینگلیزی و بە ب ێ هاوكاریی كەسانی دیكە هەڵگرت .رۆژی 29ی حوزەیرانی
ساڵی  1853لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نووسی« :دوێنێ بۆ یەكەمجار بابەتێك كە
بە ئینگلیزی نوسیبووم بۆ دانام بەڕێكرد .ئەگەر مبتوانیبایە فەرهەنگێكی زمانی
ئینگلیزی باشمدەستبكەوێت ،دەمتوانی بە شێوەی جدی و بە قووڵی كاری نووسین
دەستپێبكەم و سەركەوتووش دەبووم ».ئەو بابەتە كە ماركس بە تەنهایی بە زمانی
ئینگلیزی نووسیبووی ،رۆژی 18ی شوباتی ساڵی  1853لە رۆژنامەی نیویۆرك
دەیلی تریبوندا لەژێر ناوی « یاسای بانكی بەریتانیا» باڵوكرایەوە و بە زوویی
ماركس لە بواری نووسین بە زمانی ئینگلیزی بە رادەیەك پێشكەوتنی بەدەستهێنا،
كە رۆژی یەكی مانگی كانوونی دووەمی ساڵی  1853ئەنگڵس لە گۆشەنیگای
ستایش و سوپاسەوە ،نامەیەكی ئاراستەی كرد و تێدا نووسی« :ئینگلیزیەكەی تۆ
نەك هەر باشە ،بەڵكو درەوشاوەیە ،جاروبار یەك دوو دەستەواژە لێرە و لەوێ،
كە بە تەواوەتی لە تانوپۆی بابەتەكەدا جێگەی خۆیان نەگرتووە بەرچاو دەكەون،
بەاڵم ئەوە رەخنەیەكە دەتوانرێت لە هەر نوورساوێك بگیرێت».
ماركس لە هاندان و ستایشكردنەكەی ئەنگڵس تاڕادەیەك خۆشحاڵبوو ،رۆژی
دواتر لە وەاڵمدا بۆی نووسی« :پەسەندكردنی ئینگلیزی تازە پێگەیشتووی من
لەالیەن تۆوە مایەی شانازیمە و هاندانێكی گەورەیە بۆمن .ئەوەی كە ئێستا الی
من كەموكوڕییە ،نەبوونی فەرهەنگێكی وشەی دروست و رێكوپێكی ئینگلیزییە
و زانینی هەندێك دەستەواژەی قورسی پڕ كاكڵ و پڕمانایە ،كە بە بەكارهێنانیان
بتوانم لە گەیاندنی باوەڕی خۆمدا بەكاری بهێنم ».لە دە ساڵی دواتردا بە شێنەیی
ئینگلیزییەكەی ماركس باشرت بوو .بابەتە سەرەتاییەكانی ئەو هێشتا ئاسەواری
وەرگێڕان لە زمانی ئەڵامنی پێوە دیاربوو ،بەاڵم ئەو ئاسەوارە بەرەبەرە لەناوچوو
لە نوورساوەكانی دواتردا بەگشتی وشەی وردتر و رستەی راشكاو و روون و
كاریگەری بەكاردەهێنا.
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بە شێنەیی ماركس شێوازی تایبەت بە خۆی لە بواری رۆژنامەوانیدا داهێنا .بە
جۆرێك ئەو وازی لە راپۆرتە هەواڵ هێنا ،كە تەنها الیەنی هەواڵی تێدا بێت و
لەبری ئەوە هەوڵی شیكردنەوەی هەواڵی دەدا ،ئەو هەوااڵنەی كە ئەو رشۆڤەی
دەكرد ،كەمرتین الیەنی هەواڵیان تێدا بوو ،كە ئەو بەتایبەتی شایەتی رودانیان
بوو بێت .جاروبار سەردانی پەرلەمانی دەكرد ،بەمەبەستی ئاگادار بوون لە
كۆبوونەوەی پەرلەمانتاران و دواتر (وەك تەمموزی  )1854سەبارەت بە تێبینی
و سەرەنجەكانی خۆی چەند بابەتێكی بۆ رۆژنامەی نیویۆرك دیلی تریبون دەنارد.
(لەالیەكی دیكەوە جێگەی داخە ،كە ماركس كەمرت ئەو شتانەی خۆی دەیبینی
باڵوی دەكردنەوە ،چونكە ئەو چاوانێكی زۆر تیژ و گەورە و وردبینی هەبوو).
لەڕاستیدا سەرچاوەی راپۆرتەكانی ماركس رۆژنامە لۆكاڵییەكان بوون ،كە ئەو بە
وردی هەموویانی دەخوێندەوە و دواتر ناوەرۆكی رۆژنامەكانی رشۆڤە دەكرد.
هەڵبەت گرنگرتین سەرچاوەی ماركس رۆژنامەی گرنگی تایمزی لەندەن بوو،
كە ئەو زۆرجار هەواڵە گرنگەكانی ئەو رۆژنامەیەی بەب ێ رشۆڤەكردن رەوانەی
ئەمریكا دەكرد .تەنها خەرجییەك كە ماركس وەكو نوێنەری رۆژنامەیەكی بیانی
هەیبوو ،كڕینی رۆژنامەی جۆراوجۆر بوو ،كە هەموو رۆژێك لە شاری گەورەی
لەندەندا باڵو دەكرانەوە ،هەروەها ئەو رۆژنامانەی ،كە لە واڵتانی دیكەی
ئەوروپاوە رەوانەی لەندەن دەكران ،بەاڵم هەندێك جار ماركس تەنانەت پارەی
كڕینی ئەو رۆژنامانەشی نەبوو ،بەو جۆرەی كە لە بەرواری 8ی ئەیلولی  1852بۆ
ئەنگڵسی نووسی« :ئەمڕۆ بابەتی نوێم نییە بۆئەوەی رەوانەی الی دانای بكەم لە
ئەمریكا ،چونكە یەك پنیم نەبوو ،بۆئەوەی رۆژنامەی پێبكڕم ».ئەو بۆ رێگرتن لە
زیادە خەرجی و كڕینی كتێب و گۆڤاری پەیوەندیدار بە پیشەكەی هەموو رۆژێك
سەردانی موزەخانەی بەریتانیای دەكرد .زۆرجار لە كاتژمێر دەی بەیانییەوە تا
حەوتی ئێوارە لەوێدا سەرقاڵی خوێندنەوە دەبوو و یاداشتێكی زۆری هەڵدەگرت،
دواتر لە ماڵەوە لە رێگای جێنیەوە یادداشتی بابەتەكانی خۆی بۆ رەوانەكردن
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بەرەو ئەمریكا ئامادە دەكرد (هەندێكجار شەو تا بەیانی نەدەخەوت) زۆرجار
ئەو بابەتانەی كە ماركس رەوانەی ئەمریكای دەكرد ،ئەوەندە ئامار و رەقەمی
تێدا بوو ،كە لە راپۆرتی بەرپرسانی حكومی دەچوو( .ئەو ئامارانە پەیوەندیان بە
دۆخی ئابوری بەریتانیا و واڵتانی دیكەی ئەوروپاوە هەبوو) دەستخەتی ماركس
بە ئەلف و بێی ئەڵامنی بوو ،كە هیچ پیت چنێكی ئینگلیز توانای خوێندنەوەی
نەبوو ،لەو رووەوە یەكێك لە ئەركەكانی جێنی داماو ئەوە بوو ،نووسینەكانی
هاوسەرەكەی بهێنێتە سەر شێوازێك كە بۆ چاپكردن توانای خوێندنەوەی هەبێت
و ئەو كاتانەش كە جێنی سەرقاڵی كاری ناوماڵ و بەخێوكردنی منداڵەكانی بوو
گەنجێكی كۆمۆنیستی هەاڵتووی ئەڵامنی بە ناوی «ویلهێلم پییەر»(Willhelm
 )pieperئەو ئەركەی بۆ كارل ماركس ئەنجامدەدا .رۆژانی سێشەممە و هەینی
ماركس بابەتەكانی خۆی رەوانەی نیویۆرك دەكرد ،ئەگەر لە یەكێك لەو رۆژانەدا
نوورساوەكانی ئەو درەنگ دەگەیشتە بەندەر و لە گەشتی كەشتی بەجێدەما لەو
حاڵەتەدا نیوەی مووچەی هەفتانەی ماركس دەفەوتا .نوورساوەكانی ماركس پاش
دوو هەفتە دەگەیشتنە ئەمریكا ،لەو كاتەدا خێراترین كەشتییەكان نەیاندەتوانی
زووتر لە  14رۆژ ماوەی نێوان لەندەن و نیویۆرك بپێوێت .دەزگای ئیداری رۆژنامەی
«نیویۆرك دەیلی تریبون» بە بەردەوامی راستگۆیانە و بە ویژدانەوە لەگەڵ ماركس
مامەڵەی نەدەكرد .هەندێكجار پێدەچوو ئەو یەك یان دوو بابەتەی لە لەندەنەوە
نێردرابوو لەو دەزگایەدا پشتگوێ دەخران .خودی كەسایەتی داناش زۆر جێگەی
متامنە نەبوو ،دەستەی نووسەرانی رۆژنامەكە ،بابەتەكانیان دەستكاریدەكرد و
هەندێكجار ناوەرۆكەكەیان دەگۆڕی و كاكڵی سەرەكی بابەتەكە لە دەستدەچوو.
هەندێك جاریش باڵویان نەدەكردەوە ،یان لە كۆتایی بابەتەكەدا دەنوورسا لە
نوێنەرمانەوە لە لەندەن .دەستوەردانێكی دیكە كە ماركسی زۆر ئازار دەدا ،بە
شێوەی جیاواز و بەناوی سەروتاری رۆژەوە بەناوی رۆژنامەكەوە چاپ دەكرا و
تەنها الیەنی ناسەرەكی و كەمبایەخی بابەتەكە بەناوی ماركسەوە هەمانرۆژ ،یان
مارکس کێ بوو؟ 297

رۆژی دواتر باڵو دەكرایەوە .سەبارەت بەو بابەتە ماركس لە رۆژی 22ی نیسانی
ساڵی 1854دا بۆ ئەنگڵسی نووسی« :دەیلی تریبوون» دیسان بەشی هەرە گرنگی
بابەتەكەمی بەناوی خۆیەوە چاپكردووە و تەنها ل ژێر بەشێكی الوەكیدا ئیمزای
منی داناوە ( ».لەڕاستیدا بۆ یەك لەسەر چواری ئەو هەشتا و چوار بابەتەی كە
ماركس لە ماوەی دە ساڵدا لە لەندەنەوە بۆ رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبوونی
نارد ،هەر ئەو كردارە ئەنجامدرا).
هەروەها ئەگەر دەستەی بەڕێوەبەرانی رۆژنامەكە لە نیویۆرك بابەتێك كە لە
نوێنەری خۆیان لە نیویۆرك وەریدەگرت بە شیاوی باڵوكردنەوەی نەدەزانی ،ئەو
بابەتەی بۆ نووسەرەكەی دەگەڕاندەوە و لەوەها حاڵەتێكدا نووسەری بابەتەكە
قەرەبووی مادی نەدەكرایەوە ،بەو جۆرەی كە لە ساڵی 1856دا ئەو پانزە بابەتەی
كە ماركس سەبارەت بە بزووتنەوەی «پان سالڤیك» ئامادە و رەوانەی نیویۆركی
كرد ،هەموویان بەهۆی گونجاو نەبوونیان بۆ چاپكردن گەڕێرنانەوە بۆ ماركس.
بەگشتی بابەتی مووچە هەمیشە بابەتی جێی مشتومڕی نێوان ماركس و ئیدارەی
رۆژنامەكە بوو ،بەجۆرێك كە حەقدەستی بابەتەكان بە شێوەی ژمارە ()Per piece
دەدرا ،ئەگەر بابەتێك پەسەند نەكرایە ،هیچ موچەیەكی نەدەبوو ،لە وەها
حاڵەتێكدا ئەو هەموو كار و خەرجییەی ،كە بۆ بابەتەكە دەكرا بە فێڕۆ دەچوو.
لە سەرەتادا هەر بابەتێك بە پێنج دۆالری ئەمریكی ئامادە دەكرا و ئەو بڕە
پارەیەش بەشی بژێوی ژیانی ماركسی نەدەكرد و بەو هۆیەوە بە شێوەیەكی
هەمیشەیی لەژێر گوشاردابوو و ئەو گوشارە بەردەوامەش دەبووە هۆی تووڕەبوون
و لەناوچوونی لەسەر خۆیی ماركس .لە رۆژی 19ی ئازاری ساڵی 1854دا ئەو لەو
بارەیەوە بە ئەنگڵسی وت« :من خەریكە لە تووڕەییدا شێت دەبم ،نازانم ئەم
نەگریسە كەی كۆتایی پێدێت؟»
رۆژنامەی دەیلی تریبوون بەگشتی  321بابەتی چاپكرد ،كە نووسەرەكەی ماركس
بوو .جگە لەوە  123بابەتی دیكەی بۆ ئەو رۆژنامەیە نارد ،كە چواردە دانەیان
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نووسینی ئەنگڵس بوون ئەو سەد و نۆ بابەتەكەی دیكەش نووسینی هاوبەشی
ماركس و ئەنگڵس بوو( .لوویی الزارۆس) ( )Louis Lazarrusلە بابەتێكدا كە
لە گۆڤاری كریست مان ( )H.M.Christmanچاپی ساڵی  1966باڵویكردەوە و
بیست بابەتی دیكە لە نوورساوەكانی ئەنگڵسیان پێدەدا).
یەك لەسەر چواری بابەتە بێ واژۆ و سەردێڕەكان لە رۆژنامەی نیویۆرك دیلی
تریبووندا چاپكران .زیاتر لە نیوەی ئەو بابەتانەی ،كە ئەنگڵس نووسی بووی
لە پەیوەندی بە سیاسەتی دەرەكی واڵتانی ئەوروپای خۆرهەاڵت ،روسیا ،توركیا،
خۆرهەاڵتی نزیك ،هیندستان و چین بوون ،النیكەم یەك لەسەر سێی تێكڕای
بابەتەكانی ئەنگڵس سەبارەت بە بەریتانیا و سیاسەتی ناوخۆیی و دەرەكی ئەو
واڵتە و ئابوریەكەی بوو ،هەروەها پەنجا ئامۆژگاری سەبارەت بە گرنگی ئابوری و
بەتایبەت بازرگانی و رێكخستنی دارایی واڵت نووسی بوو.
لەالیەكی دیكەوە پێویستە بوترێت ،خودی ماركس بەگشتی نوێنەری سیاسی
رۆژنامەی «نیویۆرك دەیلی تریبوون» بوو ،بابەتەكانی ئەو كەمرت پەیوەندیان بە
پرسی ئابوریەوە هەبوو (لە كاتێكدا پسپۆڕیی ماركس لە بواری ئابوریدا بوو ،نەك
لە بواری سیاسەتدا لە هەر شوێنێك كە ئەو باسی سیاسەتی كردووە پەیوەندی بە
ئابوریەوە هەبووە).

مارکس کێ بوو؟ 299

كەمبوونەوەی شێنەیی داهاتی ماركس
لەسەرەتای دامەزراندنی ماركس بە نوێنەری رۆژنامەی «نیویۆرك دەیلی
تەلەگراف» لە لەندەن دانا بەڵێنی ئەوەی پێدا كە هەر هەفتەیەك دوو وتاری ئەو
چاپبكات ،بۆ هەر دەمەقاڵێەكیش دوو پاوەنی بەریتانی (دە دۆالری ئەمریكی)
پێبدات .ماوەی چوار ساڵ ئەو پرۆسەیە بە گوێرەی گرێبەست بەردەوام بوو،
داهاتی ماركس كەم تا زۆر جێگیر و بە شێوەی مانگانە نزیكەی بیست پاوەن
دەبوو ،بەاڵم پێدانی ئەو پارەیە بە شێوەی رێكوپێك و لە كاتی دیاریكراودا نەبوو،
زۆرجار رەوانەكردنی پارەكە لە ئەمریكاوە بۆ لەندەن زۆر درەنگ ئەنجام دەدرا،
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لەوەها دۆخێكدا ماركس ناچار دەبوو چەكی پارە ئیمزا بكات ،بۆئەوەی دواتر
واژۆكەی خۆی بكڕێتەوە ،بەتایبەت لەو سەردەمەدا پێدانی پارە لە بەرامبەر ئەو
چەكانەی ،كە لە دەرەوەی كیشوەری ئەوروپا هەناردە دەكران زۆر دژوار بوون،
مەگەر ئەوەی كە چەكی پارەكە لەالیەن كۆمپانیایەكی بەناوبانگەوە هەناردە
كرابێت و رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبون لەو چوارچێوەیەدا نەدەگونجا.
لە مانگی ئازاری ساڵی 1857دا رۆژنامەی «نیویۆرك تریبون» ماركسی ئاگادار
كردەوە ،كە لەوە بە دواوە تەنها یەك بابەتی باڵو دەكاتەوە ،لەو دۆخەشدا داهاتی
مانگانەی ماركس كە پێشرتیش بەشی بژێوی ژیانی نەدەكرد ،لەو كاتەدا بۆ نیوە
كەمكرایەوە .ماركس لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵسی نووسی« :ئێستا كە سەرقاڵی
نووسینی ئەم نامەیەم بۆ تۆ لە ژوورەكەی نهۆمی دووەم دام ،ژوورەكەی نهۆمی
خوارەوە لەالیەن گورگە برسییەكانەوە گەمارۆ دراوە (مەبەست خاوەن قەرزەكانە)
و جێنی دیسان دووگیانە و بە سەختی نەخۆشە ،هەرچی شیاوی بە بارمتە دانان
بووە ،تا ئێستا بە بارمتەمان داناوە».
لە مانگی شوباتی ساڵی 1861دا ،كاتێك ویالیەتی باشووری ئەمریكا بۆ خۆیان
حكومەتێكیان پێكهێنا پەیوەندیەكانیان لەگەڵ باكوردا پچڕاند ،رۆژنامەی «نیویۆرك
دەیلی تریبون» تێكڕای گرێبەستەكانی خۆی لە دەرەوەی ئەمریكا هەڵوەشاندەوە،
جگە لە گرێ بەستێك كە لەگەڵ ماركس هەیبوو ،بەاڵم ماركس سوودی لێنەبینی،
چونكە دەیلی تریبون بۆ ماوەی  8مانگ هیچ بابەتێكی ئەوی چاپنەكرد و هەركات
بابەتەكە چاپ نەكرایە ،نووسەر هیچ پارەیەكی وەرنەدەگرت.
لە مانگی نیسانی هەمانساڵدا ،كاتێك بە بۆردومان كردنی قەاڵی سومتێر (Fort
 )sumterشەڕی ناوخۆی ئەمریكا دەستیپێكرد و لین كۆڵن ()President Lincoln
سەرۆكی ئەمریكا جەنگی لە دژی ویالیەتەكانی باشوور دەست پێكرد ،دانا كە
دژی سیاسەتەكانی سەرۆك بوو ،دەست لەكاركێشانەوەی خۆی لە «رۆژنامەی
نیویۆرك دەیلی تریبون» راگەیاند.
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لە كۆتاییەكانی ساڵی  1861بەڕێوەبەرایەتیی رۆژنامەی «نیویۆرك دەیلی تریبون»
كاری چاپ كردنی بابەتەكانی ماركسی دەستپێكردەوە ،بەاڵم تەنها ئەو بابەتانەی
كە پەیوەندیی بە هەڵوێستی بیانییەكان بەرامبەر بە جەنگی ناوخۆیی ئەمریكاوە
هەبوو.
لە نێوان یانزەی ترشینی یەكەمی ساڵی  1861و بیست و پێنجی كانوونی
یەكەمی هەمانساڵدا ،هەشت بابەتی ماركس كە سەبارەت بە كاریگەریی جەنگە
ناوخۆییەكانی ئەمریكا لەسەر هەناردەی بەریتانیا و بیروڕای گشتیی خەڵكی
بەریتانیاوە بوو نووسیبووی ،لە رۆژنامەكەدا چاپكرا.
ساڵی  1861ئەو ساڵەی كە ماركس تێیدا هیچ داهاتێكی نەبوو یەكێك لە دژوارترین
ساڵەكان بۆ خۆی و خێزانەكەی بوو.
موچەكەی ئەو لەو هەشت بابەتە تەنها شانزە پاوەند بەریتانی ،واتە هەشتا
دۆالری ئەمریكی بوو .ماركس بەو پارەیە تەنانەت نەیتوانی هیچ خاوەن قەرزێك
بۆ ماوەیەك بێدەنگ بكات .لە ترشینی یەكەمی ساڵی 1861دا لەو بڕە پارەیەی
كە ئەنگڵس بۆی نارد بڕێكی بە قەساب ،شیرفرۆش ،رۆن فرۆش ،نانەواخانە،
بۆن فرۆش و سەوزە فرۆش دایەوە و بڕی دە شیلینگیشی خەرجی سوتەمەنی
خەڵوزی بەردین كرد ،بەاڵم ئەو نەیتوانی لەو بڕە پارەیە هەندێكی بە خاوەن
ماڵەكەی بداتەوە ،لەو كاتەدا كرێی یەك ساڵی نەدابوو ،هەموو رۆژێك خاوەن
ماڵەكە هەڕەشەی دەركردنی لێدەكرد و هیچ پارەیەكیشی بە دەستەوە نەمابوو،
بۆ ئەوەی پارەی قوتابخانەی منداڵەكان و چاككردنەوەی پێاڵوەكانیان و كڕینی
جلی زستانە و ئەو پێداویستیانەی دیكە ،كە تایبەت بوون بە وەرزی سەرما و
سۆڵە دابین بكات ،بەگشتی ماركس لەو كاتەدا پێویستی بە  100پاوەن هەبوو بۆ
ئەوەی سەرجەم قەرزەكانی بداتەوە و خێزانەكەی بۆ تێپەڕاندنی وەرزی زستان
ئامادە بكات« .دۆخەكە ئەوەندە نالەبارە ،كە هەموو پیاوێك شێت دەكات».
ماركس بە مەبەستی چاككردنی رەوشی دارایی خێزانەكەی و رزگاركردنیان بە
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ناچاری و بە دڵی ناڕازی پێشنیارەكەی ماركس فریدالندر ()Marks Friedlander
ئامۆزای السال ( )Lassalleچاپكەری رۆژنامەی دای پرێس ()Die Presse
(گەورەترین رۆژنامەی شاری ڤیەننا) قبوڵ بكات .ئەو رۆژنامەیە نیوەی ئەو
پارەیەی دەدا كە رۆژنامەی «نیویۆرك دەیلی تەلگراف» بە ماركسی دەدا .واتە
بۆ هەر بابەتێك پاوەنێكی دەدا ،جگە لەوەش لە هەر چوار بابەت كە ماركس بۆ
رۆژنامەی دی پرۆسەی دەنارد ،بابەتێكی بەچاپ دەگەیاند ،لەو حاڵەتەدا لە ماوەی
 3مانگدا كە ماركس بۆ ئەو رۆژنامەیە كاری دەكرد ،بەگشتی  6پاوەنی دەست
دەكەوت ،دوای ساڵێك هاوكاری كردن لەگەڵ ئەو پیاوە بێ پڕەنسیپانەی ڤیەننا،
ماركس لە نوێنەرایەتی كردنی رۆژنامەی «دی پرۆسە» دەستی لەكار كێشایەوە.
ساڵی  ،1862رۆژنامەی «نیۆرك دەیلی تریبون» تەنیا دوو بابەتی ماركسی باڵو
كردەوە« :رای گشتی بەریتانیا» ( لە بەرواری یەكی شوباتدا) و «دۆخی ئاڵۆزی
مەكسیك» (لە بەراوری دەی ئازاردا) لە دوایین بابەتی ماركسدا ،بە توندی هێرش
كرایە سەر سیاسەتەكانی بەریتانیا هۆشداریی دابووە واڵتانی ئەوروپا ،كە لەم
دۆخەدا كە ئەمریكا تووشی شەڕی ناوخۆیی بووە خۆیان لە دەستێوەردان لە
كاروباری مەكسیك بپارێزن« :بە بڕوای من دەستێوەردانی واڵتانی بەریتانیا،
فەرەنسا و ئیسپانیا لە دۆخی ناوخۆیی مەكسیك لە مەترسیدارترین هەنگاوە
سیاسی و هەڵە گەورەكانە لە مێژووی جیهاندا تۆمار دەكرێت».
نەبوونی داهاتێكی جێگیر گەورەترین مەترسی بوو لەسەر ژیانی ماركس
و خێزانەكەی ،بە لەشێكی نەخۆش و الواز و گوشارێكی قورس كە بەهۆی
قەرزەكانەوە كەوتبووە سەری ،لە یەكێك لە نامەكانیدا كە بۆ ئەنگڵسی نووسی،
بەم ناوە واژۆیكردبوو( :بواسیری) (.)Hemorrhoidarius
لەڕاستیدا ماركس ئیرت نەیدەزانی پەنا بباتە بەر كێ .رۆژی 20ی ئابی ساڵی 1862
بە دڵێكی پڕ و حاڵەتێكی پەشۆكاویەوە بە ئەنگڵسی وت« :ئەو جارە نامەكەی
خۆی بە ئینگلیزی نوسی»« :هاوڕێی خۆشەویست ،نازانم ئەوەی كە دەینوسم
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نكۆڵی لێ دەكەیت یان نا؟ چیت پێخۆشە بیڵێ ،خۆم دەزانم نامە سكااڵییەكانم
تا چ رادەیەك بووەتە هۆی ناڕەوایی تۆ ،بریا مبتوانیبایە كار و كاسبیەكم بكردایە،
ئێستا ئیرت من قبوڵمە كە تیۆری خۆڵەمێشە و تەنها كاسبی دەمێنێتەوە.
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سیاسەتی ئابوری  -توێژینەوە
لە هاوینی ساڵی 1850دا ماركس بە ب��ەردەوام��ی ،لە رێگای گۆڤاری
ئیكۆنۆمیستەوە ( )Economistكە هەفتانە لە لەندن لەبارەی ئابوری و
سیاسەت باڵودەكرایەوە ،دەستی بە زنجیرەیەك توێژینەوەی قووڵ لە بواری
سیاسەتی ئابوریدا كرد ،بەو جۆرەی كە سەرەتا دەستیكرد بە خوێندنەوەی
دوایین بەڵگەنامە و نورساوەكان ،سەبارەت بە ئابوری پەیوەندی بە بانكداری،
نرخەكان و قەیرانەكان .ئەو بەو هیوایەی كە لە ماوەیەكی كورتدا ئەوەی كە
لەو بوارەدا نووسیویەتی فێری دەبێت و لێی تێدەگات بە توندبوون و گەرم و
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گۆڕییەكی خێراوە دەستی پێكرد ،بەاڵم لە هەمان سەرەتاوە ،پاش ماوەیەكی
كورت لە كاری توێژینەوەدا هیالك بوو ،ئەو بابەتە ئیرت ئەو سەرنجڕاكێشیە
سەرەتاییەی بۆ ئەو تێدا نەبوو ،لە ڕێكەوتی دووی نیسانی 1851دا بۆ
ئەنگڵسی نووسی« :ئەم زانستە لە سەردەمی ئادەم سمیتەوە ()Adam smith
و ریكاردۆ ( )Dricardoئیرت هیچ پێشكەوتنێكی نەبووە».
پالنی ماركس ئەوە بوو ،دوای بەدەستهێنانی بەڵگەنامەی پێویست كتێبێك
بە زمانی ئەڵامنی سەبارەت بە ئابوری چاپبكات .ساڵی  1851بنكەی لۆن
تاڵ ( )Loeventalلە شاری فرانكفۆرت و چەند بنكەیەكی دیكە كە ماركس
رەشنووسەكەی بۆ ناردبوون بە مەبەستی چاپكردن هەموویان رەتیان كردەوە.
دەرەنجام ماركس پێشنیاری كردنەوەی ناوەندێكی چاپ و باڵوكردنەوەی
رۆژنامە و گۆڤار و كتێبە ئەڵامنییەكانی بە (جۆزێف ویدە مایر) (Joseph
 )Weyeemayerكرد ،كە تازە چوو بووە شاری نیویۆرك .ویدە مایر لە وەاڵمدا
وتی لە ئێستادا لە ئەمریكا زەمینەی وەها كارێك فەراهەم نییە ،بەاڵم دوای
چەند مانگێك (لە بەهاری  )1852دەستی بە باڵوكرنەوەی مانگانەیەك بەزمانی
ئەڵامنی بەناوی «دی رۆلۆسیۆن» ( )Die Revolutionلە یەكەم ژمارەی
ئەو باڵوكراوەیەدا ماركس بابەتێكی (هەژدەیەمی برومیر لویی ناپلیۆن)
()Brumairی باڵوكردەوە «برومیر ناوی دووەم مانگە لە رۆژژمێری شۆڕشی
مەزنی فەرەنسادا» ،بەاڵم كتێبی ئابوریی ماركس بە زمانی ئەڵامنی چەند ساڵ
دواتر لەدایكبوو .لە راستیدا شاری گەورەی لەندەن و كتێبخانە و موزەخانەی
بەغدا بوو ،كە رێگەی زاڵبوون بەسەر زانستی ئابوری بۆ كارل ماركس فەراهەم
كرد ،زانستێك كە تا كۆتایی تەمەن بیروباوەڕی ئەوی بە خۆیەوە سەرقاڵ
كرد ،مۆزەخانەی بەریتانیا ،بە كۆمەڵێك كتێبی بێ وێنە و گران و بەڵگەنامەی
حكومی و ناحكومی بەنرخ ،نەك هەر گەنجینەیەك بۆ خوێنەران و توێژەرانی
وەك ماركس بوو ،بەڵكو بۆ خودی ماركس شوێنێك بوو ،دەیتوانی لە خانوە
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كەالوەكەی خۆیەوە بەتایبەت رۆژانی سارد و باراناویی پەنای بۆ بەرێت،
لە هۆڵە گەورەكەی ئەو مۆزەخانەیەدا كە سەربانە بەرزەكەی لە بەشێكی
ئاسامن دەچ��وو ،ماركس بێ ئاگا لەوەی كە لە دەرەوەی ئەو هۆڵە چی
رووی دەدا و بە دوور لە دەنگە دەنگی ناو ماڵ چەندین كاتژمێر سەرقاڵی
خوێندنەوە دەبوو ،مۆزەخانەی بەریتانیا نەك هەر پەناگەی زستانانی بوو،
بەڵكو هاوینانی شوێنێكی گونجاو بوو بۆ خوێندنەوە ،لەو بارەیەوە هاوینی
ساڵی  1854ماركس لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نووسی« :لەم رۆژانەدا تەنها
شوێنی فێنك لە شاری لەندەن مۆزەخانەیە».
ماركس تا ئەو جێگەیەی ،كە دۆخی میزاجی رێگەی پێدەدا ،زۆربەی رۆژەكان
سەردانی ئەوێی دەكرد ،بەاڵم هەندێك رۆژ بەهۆی تووشبوونی بە مایەسیری
و بە ئازاربوونی لە كاتی دانیشنت لەسەر كورسی ،ناچاربوو لە ماڵەوە مبێنێتەوە
و وەكو نەخۆشێك لەسەر جێگا بكەوێت .رۆژی دووی كانوونی دووەمی ساڵی
 1852لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی« :دۆخی مایەسیریەكەم تا رادەیەك
خراپ بووە ،كە زیاتر لە شۆڕشی فەرەنسا ئازارم دەدات و دۆخی پاشەوەی من
رێگام پێنادات سەردانی مۆزەخانە بكەم» ،بەاڵم هەندێكجاریش ئەوە رووی
دەدا كە ماركس نەتوانێت ماڵەوە جێبێڵێت ،چونكە جلەكانی لە گرەودا بوون
و هەر كاتێكیش پێی دەگەیشتە ئەوێ كەمرت لە  10كاتژمێر لەوێ نەدەمایەوە.
ماركس توێژەرێكی بەهێز بوو ،ئەوەی كە بە زمانە جۆراوجۆرەكانی ئەوروپای
خۆرئاوا نورسابوون بە وردی دەیخوێندنەوە و تێبینی جۆراوجۆری لەبارەیانەوە
دەنوسی ،یادداشتەكانی ئەو تەنها بە وشە و ئاماژە سنوردار نەبوو ،بەڵكو
جاروبار هەندێكیان خۆیان (بەوجۆرەی لە یادداشتێك كە بۆ نوسینی بەشی
چوارەمی كتێبی داس كاپیتاڵ ( )Das Kapitalئامادەی كردووە دەبیرنێت) بە
شێوەی بابەتێكی دوور و درێژ ،یان نامیلكەیەك بوو( .یاداشتی پەیوەندیدار بە
بەشی چوارەمی داس كاپیتاڵ دوای مردنی ماركس لە شێوەی كتێبێكی بچووك
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چاپكرا) .ماركس ئەو تیۆریانەی كە سەبارەت بە زانستی ئابوری نوسی بووی،
هەمووی لە گۆشە نیگای جۆراوجۆرەوە دەخوێندەوە و گرنگی بە هەموویان
دەدا ،بەتایبەت ئەم بەشانەی خوارەوە ،ئابوری تێكەڵ بە سیاسەت ،زانستی
كانزاكان ،كشتوكاڵی ،بانكداری ،باجەكان ،كرێ ،كرێی كرێكار ،مێژووی ئابوری،
ئامار ،مادەی خۆراكی ...و هیچ بابەتێك لە چاوی بزر نەدەبوو ،ئەوەی لەو
بوارانەدا نورسا بوو و بە چاپ گەیشتبوو ،نەك هەر لە كتێبە ئینگلیزییەكاندا،
بەڵكو لە كتێبە فەرەنسی ،ئەڵامنی ،ئیتالی ،التین و یۆنانیەكاندا دەیخوێندەوە
ـ لە نێوان سەرچاوەكانی خوێندنەوەی ئەودا كۆمەڵێك نوسینی ئەمریكییەكان
بوونیان هەبوو ،لەوانە نامیلكەی «بنجامین فرانكلین» ()Benjamin Franklin
سەبارەت بە «دراوی كاغەز» و نوورساوی «چارلی كیری» ( )Careyسەبارەت
بە كۆیلە فرۆشی .ماركس بە تایبەت گرنگی و بایەخی زۆری بە بنجامین
فرانكلین دەدا و ئەوی بە یەكێك لە گەورەترین ئابوریناسانی ئەمریكی دەزانی
و باوەڕەكانی ئەوی لە بواری ئابورییەوە پەسەند دەكرد.
جگە لەوەش ماركس گرنگییەكی زۆری بە خوێندنەوەی زۆر وردی مێژوو دەدا
و لەو بڕوایە دابوو ،كە بەبێ زانستی تەواو لە بواری مێژوو دامەزراندنی هیچ
زانستێكی نوێ (هەڵبەت مەبەست لە زانستی ئابوری سیاسی بوو) مسۆگر
نابێت و بۆ ئەو مەبەستە بە وردی بە خوێندنەوەی «مێژووی بەریتانیا»
نووسینی (فرانسوا گرزو) ( )Franios Guizotو «مێژووی فلۆرانس» نووسینی
«ماكیاڤێلی» ( )Machiavelliو «مێژووی رۆمای كۆن» نووسینی «بارتۆلد
گیورگ نیبور» ( )Barthold Georg Niebuharو «مێژووی فەرەنسا» نوسینی
ئاگوستین تیێری ( )Augustin Thierryخۆی سەرقاڵكرد (جێی سەرەنجە كە
سەرباری ئەوەی ،كە ماركس ئەو بەرهەمەی بە ئەدەبیاتی بۆرژواكان دەزانی،
سەرباری ئەوەش بۆ زانینی گرنگییەكی زۆری بە زانینیان دەدا ،بە تایبەت بۆ
توێژینەوە لە بواری چینە جۆراوجۆرەكان و خەباتی چینایەتیدا.

308

مارکس کێ بوو؟

ئەگەرچی مێژوو نوسان پێیانوایە بۆ یەكەمجار دەستەواژەی «خەباتی
چینایەتی» لەالیەن ماركسەوە قسەی لە سەركراوە ،بەاڵم خودی ماركس ئەوە
رەت دەكاتەوە ،لەو بارەیەوە لە نامەیەكدا بۆ «ڤیدر مایری» هاوڕێی لە
بەرواری پێنجی ئازاری ساڵی 1852دا نووسیویەتی« :من شانازیی دۆزینەوەی
چینە جۆراوجۆرەكانی مێژووی هاوچەرخ و خەباتی ئەو چینانەم لەدژی یەكرت
پێ نەبەخرشاوە و مێژوو نوسانی بۆرژوا پێكهاتنی ئەو خەباتەیان لە كۆمەڵگە
مۆدێرنەكاندا چەند ساڵ پێش من رشۆڤە كردووە ،ئیكۆنۆمیستە بۆرژواكان
بەر لە من رشۆڤەی تەواویان كردووە ».هەر چۆنێك بێت ،لەوانەیە گرنگی
پەیوەندی ماركس بەو بابەتەوە لەو رووەوە بێت ،كە ئەو یەكەم كەسە
كە تێكڕای نوورساو ،بەڵگەنامە پەیوەندیدارەكانی سەبارەت بە سیستمی
پیشەسازی بەریتانیا ،بەتایبەتی راپۆرتی پشكنەرانی كارگەكانی بەریتانیای بە
وردی خوێندووەتەوە و بیر و بۆچوونی خۆی لەو باریەوە نوسیوە.
ماركس بە تایبەتی دەكەوێتە ژێر كاریگەریی وردبینی و بێالیەنی ئەو لیژنانەوە،
بەتایبەت لەو شوێنەی كە پشكنەران لەسەر مامەڵەی بێ بەزەییانەی خاوەن
كارگەكان بەرامبەر بە كرێكاران بەتایبەت كرێكارانی ژن و منداڵ قسە دەكەن.
(ماركس دواتر لە چەند بابەتێكدا كە بۆ رۆژنامەكانی نوسیوە و لە كتێبی
(داس كاپیتاڵ) گرنگرتین كتێبی خۆیدا ئەم راپۆرتانەی بەكارهێناوە .ماركس
لە بابەتێكیدا بۆ رۆژنامەیەك دەنووسێت« :ئێمە سەبارەت بە ژنێكی گەنج
دەخوێنینەوە ،كە دەستێكی لەدەستداوە ،سەبارەت بە منداڵێكی كوڕ ،كە
لووتی لەناو مەكینەكەدا گیریخواردوە و بە هۆیەوە هەردوو چاوەكەی نابینا
دەبێت .سەبارەت بە پیاوێك كە پێیەكی بڕایەوە و دەستێكیشی لە سێ الوە
شكاوە و سەریشی زیانی پێگەیشتووە .سەبارەت بە گەنجێك كە بەهۆی
مەكینەوە دەستێكی بڕاوەتەوە و چەند شوێنێكی دیكەشی بریندار بووە.
سەبارەت بە گەنجێكی دیكە كە هەر دوو دەستەكەی لە بنەوە دەرهاتووە و
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زگی دڕاوە ،بە جۆرێك كە ریخۆڵەكانی رژابوونە دەرەوە ...و ....و »...
ماركس لە كۆتایی ئەو بابەتەدا دەنووسێت« :راپۆرتی ئەو پشكنەرانە زۆر
ترسناكرتە لەو هەوااڵنەی كە لە جەنگی كریمە()Crimeaوە بە دەست
دەگەن».
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كێشە لەگەڵ خاوەن چاپخانە و
چاپكەرەكان
سەرباری ئەوەی ،كە ماركس خاوەنی چاپخانەیەكی دەست نەدەكەوت ،بۆئەوەی
نوورساوەكانی چاپ بكات ،سااڵنێكی دوور و درێژ كاتی خۆی بە نووسین لە
بواری ئابوری و پێداچوونەوە بەو شتانەدا سەرف دەكرد ،كە لە رابوردوودا نووسی
بوونی ،لەالیەكی دیكەوە سەرباری ئەوەی ئەو زۆر بە تاسەی ئەوەوە بوو ،كە
رۆژێك كتێبكێی چاپ بكرێت ،بۆئەوەی ببێتە هۆی خێرا كردنەوەی شۆڕش لە
ئەوروپا و واڵتانی پیشەسازی دیكە ،بەاڵم هیچ كات بەتەواوەتی كاتی خۆی بۆ
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بەدیهاتنی ئەو ئاواتە دێرینە تەرخان نەكرد .لەڕاستیدا ئەو نەیدەزانی لە كوێوە
دەست پێبكات دەرەنجام كاتی خۆی بە فیڕۆ دەدا ،ماركس لەو بارەیەوە لە
نامەیەكدا بۆ یەكێك لە هاوڕێیانی بەناوی «ئادۆلف كلۆس» (( )Adolf Clussلە
15ی ئەیلولی 1853دا) كە كۆمۆنیست بوو ،لە وەزارەتی دەریاوانی ئەمریكادا
كاری دەكرد نووسی« :نووسینی بابەت بۆ رۆژنامە جۆراوجۆرەكان بە شێوەیەكی
بێهودە كاتی من بە فیڕۆ دەدات و بە هیچ كارێكی دیكە راناگەم و دەرەنجام
كارێكی لەخۆڕاییە».
لە كۆتاییدا ماركس لە كۆتاییەكانی ساڵی  1857توانی كە بیر و بۆچوونەكانی خۆی
كۆبكاتەوە و ئەو یادداشتە زۆر و زەوەندانەی كە هەڵیگرتبوون ،رێكی بخات و
لەو رێگەیەوە دەست بە نوسینی یەكەم كتێبی گرنگی خۆی« :رەخنەگرتن لە
ئابووریی سیاسی» دەست پێ بكات .نووسینی ئەو كتێبە گرنگە شەش مانگ لە
مانگی ئابی ساڵی 1857وە بۆ مانگی كانوونی دووەمی ساڵی 1858ی خایاند و
ماركس شەو و رۆژ (شەوان تا چواری بەیانی) سەرقاڵی نووسینی بوو .هاوڕێی
هەرە نزیكی ئەو «فردنیاند السال» ( )Ferdinand Lassalleكە یەكێك لە پارێزەرە
رەخنەگرەكانی بەرلین بوو و ماركس لە كۆڕ و كۆمەڵە تایبەتییەكاندا گاڵتەی پێ
دەكرد ،لە ئەنجامدا چاپكەرێكی كتێبی بە ناوی فرانس دونكر ()Franz Dunker
لە شاری بەرلین بۆ چاپ كردنی كتێبەكەی ماركس دۆزییەوە( .السال دونكر)ی
راسپارد كە نەك هەر كتێبەكەی ماركس چاپ و باڵوبكاتەوە ،بەڵكو حەقدەستێكی
زیاتر لەوەی كە باو بوو بەو بدات .دونكر ئامادە بوو لەبری دوو پارچە زێڕ بۆ
هەر بەندێك (شانزە الپەڕە) بەو جۆرەی كە لەو كاتەدا باو بوو ،دەبوو س ێ پارچە
زیڕ بدات (هەر پارچە زێڕێكی ئەڵامنی بەرامبەر بوو بە  1لەسەر 2ی  5تالر)
بە گشتی لەو مامەڵەیەدا لە كانوونی دووەمی ساڵی  1859ماركس كەمێك زیاتر
لە  79تالری دەست كەوت .دواتر دۆنكر زۆر بەداخەوە بوو لەوەی ،كە بۆچی
لەگەڵ ماركس تێكەوتووە ).كتێبی «رەخنە لە ئابوری سیاسی» كتێبێكی پوخت
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و كورتە و یەكەم كتێبە ،كە ماركس پاش دە ساڵ سەرقاڵ بوونی بە نووسینەوە
توانی چاپی بكات .پێشەكییە پوختەكەی كە زیاتر لە بیست و پێنج الپەڕە دەبوو،
لە مانگەكانی ئاب و سێپتەمبەری ساڵی  1857و لە كاتی باڵوكردنەوەیدا خودی
كتێبەكە بۆ چاپ ئامادە نەبوو ،دواتر دوای مردنی ماركس ساڵی  1903لە گۆڤاری
مانگانەی «دی نۆی سایت» ( )Die Neue Zeitچاپكرا .كتێبی «رەخنە لە ئابوری
سیاسی» بە شێوەی ناتەواو بەشە گرنگەكانی ئەو سەبارەت بە كااڵ ئابورییەكان
_ بێ بەها و دراو بوون (لە سەرسووڕهێنەرەكانی جیهانە كە لە ژیانی كەسێتی
ماركسدا دراو (نەبوونی دراو) لە بواری كردەیی و تیۆریەوە چ رۆڵێكی گرنگ
دەگێڕن).
ماركس لە 21ی كانوونی دووەمی  1859بۆ ئەنگڵسی نووسی« :دەستنووسی
كتێبەكە ئامادەیە ،بەاڵم ناتوانم بۆ چاپی بنێرم ،چونكە بە گوێرەی پێویست پارەم
نییە لە رێگەی پۆستەی تایبەتەوە رەوانەی بكەم .لە الیەكی دیكەوە بە دڵنیایەوە
پێویستە لە رێگەی پۆستەی تایبەتەوە رەوانە بكرێت ،چونكە روو نووسی ئەو
كتێبە لەالی من نییە .پێموانییە هیچ كەسێكی دیكە لە دونیادا سەبارەت بە پارە
شتێكی نووسیبێت ،من بە سەختی لە نەبوونی ئازار دەكێشم ،دڵنیام لەوەی كە
نووسەرانی دیكە لەگەڵ بابەتی نووسینەكەی خۆیان بە خەیاڵی ئاسودەوە ژیاون».
ماركس ئەو دەستنووسەی رۆژی 25ی كانوونی دووەم ،بە مەبەستی رەوانەكردنی
بۆ بەرلین ئاراستەی ئیدارەی گواستنەوەی راسپاردەكان لە لەندەن كرد و لەوە
بەدواوە سەرقاڵی ژماردنی رۆژەكان بوو ،تاكو رۆژی 8ی مانگی شوبات ،هەواڵی
رەوانەكردنی لەالیەن دونكرەوە پێگەیشت.
زیاتر لە دوو مانگی خایاند تاكو ماركس دیسان سەبارەت بە چارەنووسی
نوورساوەكەی لەالیەن دۆنكرەوە زانیاری دەست كەوت ،لەو ماوەیەدا ماركس
بێتاقەتیەكی سەیری لەخۆی نیشاندا و بە بەردەوامی دۆنكری بە كەمتەرخەمی لە
كاروبارەكانیدا تۆمەتبار دەكرد .ئەو چاوەڕوانییە لە رادەبەدەرەش هەر چی زیاتر
مارکس کێ بوو؟ 313

ببووە هۆی ئاڵۆز بوون و نیگەران كردنی زیاتری ماركس بەو هۆیەوە ،كە لەو
ماوەیەدا نامەیەك لە هاوڕێ كۆمۆنیستەكانییەوە لە ئەمریكاوە هاتبوو و تێیدا
داوای كڕینی  100بەرگی كتێبەكەیان كردبوو ،داوای ئاگاداربونی نرخەكەیان كرد
بوو.
ماركس لە ناخی خۆیدا هەموو جۆرە تۆمەت و قسەیەكی نەگونجاوی بە دۆنكر
دەوت تەنانەت وشەی سابوتاژ ()Sabotageی بەكاردەهێنا .لە كۆتاییدا لەو پەڕی
بێ ئۆقرەییدا ،نامەیەكی ئاراستەی چاپكەری كتێبەكەی كرد ،لە نامەكەدا ماركس
داوای لە دۆنكر كردبوو ،دەستبەجێ نرخی هەر بەرگێكی كتێبەكەی پێبڵێت.
دۆنكر كە لەگەڵ نامەی توند و زەبری نوسەرانی كتێب رانەهاتبوو ،وەاڵمی
داواكارییەكەی ماركسی نەدایەوە ،دوای ئەوەی یەك هەفتە تێپەڕ بوو ،هیچ
وەاڵمێكی لە بەرلینەوە پێنەگەیشت ،ماركس دەستیدایە نووسینێك بە زمانێكی
زۆر توند بە ناوی دۆنكر« :برای بەڕێز :بڕیارەكەی جەنابتان سەبارەت بە وەاڵم
نەدانەوەی نامەكەی من ،بووە هۆی ئەوەی نەتوانم نرخی كتێبەكە بە ئاگاداریی
هاوڕێیانم لە ئەمریكا بگەیەنێم ،لەگەڵ ئەوەی دەزانیت دوو هەفتە جارێك
كەشتی لە لەندەنەوە بەرەو ئەمریكا دەچێت ،ئێوە پاش  14رۆژ وەاڵمی منتان
دایەوە ،لە كاتێكدا تۆ پێشرت بەڵێنت دابوو لە ماوەی یەك هەفتەدا چاپكردنی
كتێبەكەم دەستپێبكەیت ،ئەو یەك هەفتەیە بوو بە سێ هەفتە .نزیكەی هەشت
هەفتە پێش ئێستا السال بۆ منی نووسی كە هەموو شتێك تا ناوەڕاستی مانگی
ئایار ئامادە دەبێت .سێ هەفتە پێش ئێستا من دوایین الپەڕەكانی چاپی كۆتاییم
وەرگرت ،لە ماوەی یەك رۆژدا هەڵە چنیم كرد ،سەرباری ئەوەی پێدەچێت
هەموو شتێك بۆ چاپكردنی كۆتایی ئامادە بێت ،بە هۆكارێكی تایبەت رێگری
لە كارەكان كراوە( .دوای ئەو رستەیە ماركس نامەكەی بە زمانێكی زبری پڕ لە
سوكایەتی كۆتاییپێهێنا).
«پێویستە پێت بڵێم من بەتەواوەتی لە دەستی ئەو كار شكێنیانەی تۆ نیگەران و
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بێزار بووم بەم جۆرە لە ئەمڕۆوە ئاگادارت دەكەم ،كە پێویستە كۆتایی بەمجۆرە
خۆنواندنە گوماناویانە بهێنیت .هەموو هاوڕێیانی من لە لەندەن لەو بارەیەوە
هاوڕامن هانی من دەدەن لە نووسینی وەها نامەیەكدا».
لەگەڵ رێزی بێ كۆتایی :دكتۆر كارل ماركس
سێ رۆژ دواتر دۆنكر وەاڵمی دای��ەوە(31ی ئایار) :جەنابی دكتۆر ماركس:
«نامەكەی جەنابت كە پڕ بوو لە لۆمەكردن و تۆمەتی روخێنەر ،وەكو دواخستنی
ئەنقەستی كارەكان ،منایشی گوماناوی و هتد ،كە بەتەواوەتی بێ بنەمان بە
دەستمگەیشت ،هۆكاری سەرەكی دواكەوتنی راسپاردەكان یەكێك ئەو كێشە
و رفتارانەیە كە چاپخانەكانی ئەڵامنیا بە شێوەی باو رووبەڕووی بوونەتەوە و
هۆكارەكەی دیكەش بۆ بەشداری كردنی من لە پێشانگای كتێب لە بازاڕی بەكرەی
شاری «الیپ زیك» ( )Leipzigبە تێكڕایی ناڕەواییەكانیەوە بوو».
لە كۆتایی ئەو نامەیەدا دۆنكر بەڵێنی دەدا ،كە چاپكردنی كتێبەكەی ماركس
لە ماوەی یەك هەفتەدا تەواو بكات ،حەقدەستەكەی ماركسیش بە خێرایی
رادەستی بكات ،بەاڵم سەبارەت بە نرخی هەر بەرگێك ،لەو رووەوە كە ئەو كتێبە
نوورساوێكی زۆر گرنك و بەنرخە پێناچێت هەر بەرگێكی بە كەمرت لە یەك تالری
پرۆسی بفرۆرشێت».
نامەكەی دۆنكر تا رادەیەك بووە هۆی دامركاندنەوەی توڕەبوونەكەی ماركس،
لە بەرامبەردا نامەیەكی بە مەبەستی داوای لێبوردنكردن رەوانەی دۆنكر كرد:
«پێویستە تۆ لە توڕەبوون و ئاڵۆزاوی من ببوریت كە هۆكاری جۆراوجۆری هەیە.
یەكەم ئەوەی كە بەهۆی دووری سااڵنێكی دوور و درێژ لە ئەڵامنیا ،كێشە و
گیروگرفتەكانی چاپكردنی ئەوێم فەرامۆش كردووە و هەموو شتێك لەگەڵ دۆخێك
كە لە بەریتانیاوە بەتایبەت لەندەن هەیە بەراورد دەكەم .دووەم ئەوەی ،كە لە
ئێستا سەرقاڵی گفتوگۆكردنم لەگەڵ سەنتەرێكی چاپكردن لە لەندەن كە دەیەوێت
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وەرگێڕانی ئەو كتێبە بە زمانی ئینگلیزی چاپ بكات و تا ئێستا من چەندین جار
بەڵێنی كاتی جۆراوجۆرم بە ئەوان داوە ،ئەوەش بووەتە هۆی ئەوەی كە لەالی
ئەو بەڕێزانە وەكو پیاوێكی بێ بەڵێن و بێ پڕەنسیب دەربكەوم.
دونكر وەاڵمیدایەوە كە نە كتێبەكەی ماركس هەر لەم هەفتەیەدا چاپدەكرێت،
مەبەستم بەرگی یەكەمیەتی.
سێ هەفتەی خایاند ،نە كتێبێك لە بەرلینەوە گەیشت و نەپارە .ئەو چاپكەرە
بەریتانیەی بەڵێنی چاپی بەرگی ئینگیلیزییەكەی بە ماركس دابوو بێ هیوا بوو ،لە
جێبەجێكردنی ئەو كارە پاشگەز بووەوە .لەو حاڵەتەدا دەتوانین دۆخی ماركس لە
زەینی خۆماندا وێنا بكەین.
رۆژی 22ی حوزەیراندا ماركس بەوپەڕی تووڕەبوونەوە نامەیەكی دیكەی ئاراستەی
دونكر كرد و داوای لێكرد بە پەلە ئەو بڕە پارەیەی لەبری حەقدەست ماویەتی
بۆی بنێرێت و دیسان بە توندی رەخنەی لەو جۆرە خۆنواندن و چەواشەكردنە
گرت ،كە بە بڕوای ماركس بۆ دواخستنی چاپی كتێبەكەی دەیكرد« :بەم دۆخەی
كە ئێوە گرتووتانەتەبەر ئەم كتێبە تا ساڵی 1860یش باڵونابێتەوە» و هەڕەشەی
لە دۆنكر كرد ،ئەگەر بە زوویی مافەكانی ئەو نەدات لە بەرچاوی «جەماوەر»
هێرش دەكاتە سەری.
دونكر ئیرت بەرگەی ئەو هەڕەشانەی ماركسی نەدەگرت و رۆژی 25ی حوزەیران
وەاڵمی ئەوی دایەوە كە كتێبەكان رۆژی 11ی حوزەیران لە پرۆسەی چاپكردن
دەرچووە و هەر ئەو رۆژە سێ بەرگی بۆ رەوانە كرد و نۆ بەرگی دیكەی بۆ ئەو لە
بەرلین راگرتبوو ،ئەو بەرگانەی كە داواكرا بوو رەوانەی ئەمریكا كرا ،چەكێكی 90
تالری ،پەیوەندیدار بە حەقدەستی ئەو لەناو پاكەتێكدایە و ئیرت نایەوێت هەرگیز
پەیوەندیەكی بەوەوە هەبێت .لەوەها دۆخێكدا ،كە ماركس بەنیاز بوو بە زوویی
بەرگی دووەمی ئەو كتێبە چاپ بكات ،ئێستا تەنها چاپكەرێك كە لەو دۆخەدا
ئامادە بوو خۆی بخاتە مەترسیەوە و یارمەتی بدات لە دەستی دا.
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ماركس درێژەی بە نووسین لە بواری ئابووری سیاسی دا و دوای زەحمەتێكی زۆر
كتێبە بەناوبانگەكەی خۆی «داس كاپیتاڵ» ()Das Kapitalی كۆتاییپێهێنا ،بەاڵم
بۆ بە چاپكردن و باڵوكردنەوەی كتێبێك كە جیهانی راچڵەكاند چاپكەرێك دەست
نەكەوت.
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رەخنەگرتن لە ئابوری سیاسی
كتێبی رەخنەگرتن لە ئابوری سیاسی ،بابەتێكی كورت و پوخت بوو ،كە ماركس بە
شێوەیەكی كاتی نوسیبووی ،بەو مەبەستەی كە دواتر لەو بوارەدا كۆمەڵێك كتێبی
پوخت و كامڵرت بنوسن.
لە راستیدا گرنگی ئەم كتێبە لە پێشەكییە زۆر كورت و پوختەكەیدایە (كە لەگەڵ
خودی كتێبەكەدا چاپ نەكراو چەندین ساڵ دواتر ،لە ساڵی  1903دوای مردنی
ماركس باڵوكرایەوە) ماركس لەو پێشەكییەدا بناغەی باوەڕەكانی خۆی سەبارەت بە
فەلسەفە ،وزە و هێزی چارەنووسسازی ئابوری لە گۆڕەپانی سیاسیدا شیدەكاتەوە.
ماركس لەو پێشەكیەدا وتبووی» لە راستیدا بنەمای ئابوری ،پەیوەندی پێكەوەیی
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هێزە بەرهەمهێنەرەكانە ،كە دۆخی كۆمەڵ پێكدێنن ،نەك هێزی بیر و ئیرادەی
خەڵك ،دام و دەزگاكانی داد و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی كۆمەڵگەیەك
لەسەر بنەمای ئابورین و كۆمەڵێك پەیوەندی ئابوری پێكەوە كە شێوازی گشتی
كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و كەلتووری نەتەوەیەك دیاریدەكەن ،ئەگەرچی زۆرجار
رێدەكەوێت ،كاتێك لە رەوشی ئابوریدا رووداوێك دێتە ئاراوە ،پەیوەندی تێكڕای
لقەكانی دیكەی كۆمەڵگە :دەزگای دادوەری ،سیاسی ،ئایینی ،هونەری و تەنانەت
فەلەسەفیش پێكەوە دەگۆڕێن ،لەو دۆخەدا شۆڕش دێتەئاراوە و هەموو شتێك
دەگۆڕێت ،لەو دۆخەشدایە كە خەڵك هەست بە گۆڕانكاری دەكەن و دەست
دەدەنە خەبات و راپەڕین ،ئەو دام و دەزگایانە هەڵدەپێچن ،كە لەگەڵ سەردەم
ناگونجێن و وەرزێكی نوێ لە گەشەی كۆمەڵگە دەستپێدەكەن».
ماركس لەم پێشەكیەدا نوسیبووی ،كە وەرزە یەك لە دوای یەكەكانی ئەم
گۆڕانكاریانە ،دەتوانرێت هەنگاو بە هەنگاو بە هەمان راستی و وردبینی
زانستی رسوشتیەوە خۆی لێكدانەوەی بۆ بكرێت و بكەوێتە ژێر لێكۆڵینەوەوە،
چونكە شیكاری پێكهاتەی كۆمەڵگەیەك ،دەتوانرێت لە رێگەی خوێندنەوەی ئەو
گۆڕانكاریانەی كە لە لقە جۆراوجۆرەكانیدا (لە ئەنجامی شۆڕش) پێكهاتووە بە
تەواوەتی بكۆڵدرێتەوە و دەستنیشان بكرێت.
ماركس بنەمای هەموو شتێكی لە ئابوری سیاسیدا دەبینی و لەو بڕوایەدابوو ،كە
تێكڕای بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان لە ئابوری سیاسیدا دەدۆزرێنەوە.
ماركس بانگەشەی ئەوەی دەكرد ،ئەو رێگایەی كە ئەو بۆ خوێندنەوەی ئابوری
هەڵیبژاردووە رێگایەكی تەواو زانستییە و جیاوازییەكی زۆری لەگەڵ ئەو رێگایە
هەیە ،كە (وایتلینگ) ( ،)Waitlingپرۆدهۆن ( ) Proudhonگرتبوویانە بەر.
ئەو رێگاكەی وایتلینگی بە شۆڕشگێڕانە و رێگاكەی برۆدهۆنی بە ئارمانخوازانە
دەزانی ،لەو بڕوایەدابوو كە ئەو دوو كەسایەتییە بێ ئاگان لە زانستی ئابوری،
چونكە هەوڵیان داوە وەك ماركس ،تیۆرییە جۆراوجۆرەكانی زانستی ئابوری و
مێژووی ئابوری بە وردی بخوێننەوە.
ماركس دەیوت ئەو گۆڕانكاریانەی كە لە ئابوریدا روویانداوە و گۆڕانكاریەك كە
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لە ئەنجامی گۆڕانی ئابوریدا پێكهاتووە ،گرفت و پێكهاتنی چینەكان و ناكۆكی
و خەباتی چینایەتی ،كە هەر هەموویان لە چوارچێوەی زنجیرە یاسایەكی
رسوشتیدا رێكخراون ،خوڵقاوی رسوشنت .ئەو دەیوت رۆڵی ئەو لەو بارەیەوە
تەنها رۆڵی بیرمەندێك بووە ،كە ئەو گۆڕانكارییە رسوشتیانەی بە وردبینییەك،
كە ئەركی ئەو بیرمەندەی داوەتە بەر لێكۆڵینەوە و خوێندنەوەی بۆ كردووە،
ئەنجامی خوێندنەوەكانی خۆی بە راپۆرتێك ئاشكرا كردووە .هەمووی ئەمانە
كۆمەڵێك گۆڕانكارین كە بە شێوەی رسوشتی ،بە پێچەوانەی خواستی دەوڵەت
و حكومەتەكان پێكهاتوون و ئەنجامی خوێندنەوەی ئەو گۆڕانكاریانە« ،زانستی
ئابوری»یە .هەڵبەت ئەو لەو دۆزەدا بەو واتایەی كە بڕوای تاكێتی یان ئاواتی
تاكە كەسی هەبووبێت قازانجی نەكردووە ،بەڵكو ئەو بیرمەندێكە ،كە ئەنجامی
خوێندنەوەكانی سەبارەت بەو زانستە لە راپۆرتێكدا ئاشكرا كردووە ،ماركس لە
كۆتایی پێشەكییەكەدا دەنوسێت « ئێمە پێویستە هەمیشە ئەو وتەیەی دانت
بكەینە دروشمی خۆمان ،كە لە كتێبی كۆمیدیای ئیالهیدا دەڵێت (لێرەدا پێویستە
هەر جۆرە گومانێك لەناو بچێت) لێرەدا هەر جۆرە ترسنۆكی و ناجوامێریەك
پێویستە لەناو بچێت».
هەڵبەت ئامانجی راستەقینەی ماركس لە گەشەپێدانی (زانستی ئابوری)
دابینكردنی كەرەستەكانی شۆڕش بوو ،بەو هۆكارەی ئابوری خۆی ناو نا (ئابوری
سیاسی) ،بە بڕوای ئەو یەكەم هەنگاوی پێویست لە پێناو گەیشنت بەو مەبەستە
تێكشكانی تیۆرییە ئابوریەكانی كەسانی وەك پرۆدهنی سۆسیالیست و برایانی
هاوبیری ئەو بێت ،هەنگاوی دواتریش دانانی بناغەی كۆمۆنیزم (لە رێگای
زانستی)( ،یان بە واتایەكی دیكە) ماركسیزمە.
كتێبەكەی ماركس رووبەڕووی شكستبووەوە .دۆنكر یەك هەزار نوسخەی چاپكرد،
بەاڵم وەها كتێبێك لە ئەڵامنیای ئەو سەردەمەدا كڕیاری نەبوو ،بەو هۆیەشەوە
لە بواری گەشەپێدانی بیروباوەڕەكانی خۆی لە ناو خەڵكدا ،لە نیشتامنەكەی
خۆی شتێكی ئەوتۆی دەستنەكەوت .تەنانەت سۆسیالیستەكانیش بە گەرمی
پێشوازیان لێنەكرد ،چونكە ئەوان چاوەڕوانی ئەوەیاندەكرد ،كە ناوەڕۆكی یەكەم
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كتێبی ماركس بابەتی پەیوەندیدار بە سۆسیالیستەوە بێت و یارمەتیدەر بێت لە
گەشەپێدانی ئەو ئایدیایەدا ،بەاڵم لە بەرامبەردا شتێك ،كە دەستیانكەوت بریتی
بوو لە پەروەردەكردن لە بواری بەشە جۆراوجۆرەكانی ئابوریدا...
ئەو كەسانەی دیكەش كە پەیوەندیان بە زانستی ئابورییەوە هەبوو ،یان ئاگاداری
بوونی كتێبەكەی ماركس نەبوون ،یان ئەگەر زانیاریشیان بەدەست هێنابوو
لەبارەیەوە هیچ بۆچوونێكیان دەرنەبڕی بوو! بە وتەی خودی ماركس «هیچ
كەڵەشێرێك سەبارەت بەكتێبەكەی من نەیقوقاند» ئەوەش نیشانەی گرنگینەدان
و پشتگوێخستنی كتێبەكەی ماركس بوو لەالیەن رۆشنبیران و تەكنیككارانی ئەو
سەردەمەوە ،كە رۆژ بە رۆژ دەبووە هۆی بەدگومانی زیاتری ماركس! ئەو دڵنیابوو
لەوەی ،كە لە ئەڵامنیا پیالنێكی تایبەتی سەبارەت بە كتێبەكەی و بیروباوەڕەكانی
داڕێژراوە ،لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی (ئەو ئاژەاڵنەی ئەدەبیاتی ئەڵامنیا بە
بێ دەنگی خۆیان بەرامبەر من شانازی دەكەن)
كتێبەكانی دیكەی ماركسیش وەكو (كتێبی (هەژاری فەلسەفە) كە بە زمانی
فەرەنسی نورسابوو و لە برۆكسل چاپكرابوو ،هەروەها كتێبی برۆمیر ()Brumaire
لویی ناپلیۆن ،كە بە زمانی ئەڵامنی نورسابوو لە نیویۆرك چاپكرا بوو) هیچ كامیان
لە ئەڵامنیا كڕیار و خوێنەریان نەبوو.
نەفرۆرشانی كتێبی «رەخنە سەبارەت بە ئابوری سیاسی» لە بواری داراییەوە
زیانێكی زۆری بە ماركس و خێزانەكەی گەیاند ،ئەگەرچی لەوانەبوو (دۆنكر) هانی
ماركس بدات ،بۆئەوەی بەرگی دووەمی كتێبەكەی بنوسێت ،بەاڵم لەو كاتەدا
ماركس تا رادەیەك لە دۆخی ژیان بێهیوا بوو ،لە بواری دەروونییەوە تێكشاو بوو،
كە ئیرت دەستی قەڵەمی نەدەگرت .لەو كاتەدا هەژاری و ب ێ دەرەتانی تەواوەتی
و فشاری بەردەوامی خاوەن ماڵ و هەڕەشەی بەدەوامی دەركردنی لەو ماڵەی كە
تێیدا بوو ،بە تەواوەتی ورەو ناخی ئەوەی هەژاندبوو و چڕكردنەوەی بیروزەینی
لەو كاتەدا كارێكی ئەستەم بوو! رۆژی پێنجی ئۆكتۆبەری ساڵی  1859لە نامەیەكدا
بۆ ئەنگڵس نوسی (تا كاتێك نەتوانم ئەو پیساییەی بۆرژواكان بسڕمەوە ،دەستم
قەڵەم ناگرێت) لە راستیدا ساڵ و نیوێك تێپەڕی تا دووبارە ماركس دەستی بە
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نوسین كردەوە و لەو كاتەشدا بوو ،كە ماركس دووچاری هەوكردنی سیەكانی
بوو ،نەخۆشیەك ،كە دواتر حاڵەتی بۆماوەیی لە خۆگرت و تا دوا هەناسەی ژیانی
دەستبەرداری نەبوو.
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جەنابی ڤۆگت ()Vogt
لە هەفتە و مانگەكانی دوای باڵوبوونەوەی كتێبی «رەخنە دەربارەی ئابوری
سیاسی» هەست بە بێ بەشی و بێهیوایی لە ناخی ماركسدا بەرەو توندبوون
دەچوو ،كە لە ناكاو ئەو بەدوای دوژمنێكدا دەگەڕا (هەركەس بێت) ،بۆئەوەی تیری
تووڕەیی خۆیی ئاراستە بكات ،تاكو لەو رێگەیەوە ئارامی خۆی بەدەستبێنێتەوە!
ماركس ئەو دوژمنەی لە كەسایەتی ڤۆگ –دا بینییەوە!
ڤۆگ پیاوێكی سیاسی وشك و گومناوی بوو ،كە لە شاری ژنێف سەرقاڵی وتنەوەی
وانەی جۆگرافیا بوو .ئەو كەسە لە ژمارەی رۆژی دووی حوزەیرانی ساڵی 1859دا
لە رۆژنامەی سویرسی (هاندلێس كوریر) ( )Handels Courierبابەتێكی بە
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ناونیشانی (بۆ ئاگاداركردنەوە) ( )Zur Warnugنوسیبوو ،كە ماركس پێیوابوو لەو
وتارەدا بابەتێكهاتووە ،كە تێیدا ئەو تۆمەتبار كراوە و جۆرێك لە هەڕەشەیە .لە
بەر ئەوەی نوسەری بابەتەكە ،كە پیاوێكی نەنارساو بوو و خودی رۆژنامەكەش
نەنارساو ناكاریگەر بوو پشتگوێبخات و گرنگیپێنەدات ،بڕیاریدا وەاڵمی بداتەوە و
هێرشێكی توندی لە دژی ڤۆگت دەستپێكرد.
ماركس هێرشەكانی خۆی لە دژی ڤۆگت لە ژمارەی رۆژی یانزەی حوزەیرانی
رۆژنامەی داس ڤۆڵك ( ،)Das Volkكە سەر بە كۆمۆنیستە ئەڵامنییەكانی
نیشتەجێی لەندەن بوو باڵوكردەوە .بابەتە دوژمنكارانەكانی ماركس لە دژی
ڤۆگت زۆر توند بوون ،لەو بابەتانەدا بە شێوەی یەكسان هێرشی كردبووە
سەر دۆست و دوژمن ،لەگەڵ ئەوەش ماركس داوای لە كەسانێكی گرنگ و
بەناو بانگی وەكو (چارلز دانا) ،كە لەو سەردەمەی ماركس كاری بۆ رۆژنامەی
(نیویۆرك دەیلی تریبون) دەكرد بەڕێوەبەری ماركس بوو و (ئێرنست جۆنز)
( )Ernest jonesچاپگەری رۆژنامەی چارتیستەكان ( )Chartistsلە لەندەن و
(یواخم لێلول) ( )Joachim lelewelمێژونوسی بەناوبانگی پۆڵەندی ،كە ماركس
لە كاتی مانەوەیدا لە برۆكسل دەیناسی  ...هتد كرد ،لە دادگا سەبارەت بە پاك
و بێگەردبوونی ئاكارە ئەخالقییەكانی ئەو شایەتی بدەن! هاوڕێیانی ماركس
دەستیانكرد بە ئامۆژگاری كردنی ماركس و داوایانلێكرد وازبێنێت و لەو هێرشانەی
بكشێتەوە ،تەنانەت ئەنگڵس ،كە لە هەموو شتێكدا هاوڕای ئەو بوو ماركسی
ئاگادار كردەوە ،كە ئەو هەنگاوەی كارێكی گونجاو نییە و بەفیڕۆدانی وزە و
كات كارێكی هەڵەیە ،بەاڵم تووندی توڕە بوونی ماركس لە ئاستێكدا بوو ،كە هەر
جۆرە ئامۆژكاری و دەستپێشخەرییەكی هاوڕێیانی پشتگوێدەخست .دەرەنجام
ئەو شوێن رێگای بێهودە و گرانی لێپێچنەوەی دادوەری ڤۆگتی گرتە پێش ،بەو
هیوایەی جەنابی ڤۆگت و ئەوانەی كە بابەتی (پڕ لە بوختانە)كەی ئەویان لە
رۆژنامەكەیاندا چاپكردووە تەمێ بكات.
(ماركس ئەو بابەتەی لە نامەیەكی خۆیدا كە بەرواری  13مارسی ساڵی 1860ی
پێوەیە بۆ هاوڕێ پۆڵەندیەكەی خۆی (بارتالن سمر) شیكردووەتەوە .جگە لەوەش
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لە پەیوەند بەو مەبەستەی ماركس ،هەڕەشەی تۆماركردنی سكااڵی لە دژی
رۆژنامەی دەیلی تەلەگرافیش كرد ،كە بەشێك لە بابەتەكەی ڤۆگتی باڵوكردبووەوە،
(ماركس لەو بڕوایەدا بوو رۆژنامەی دەیلی تەلەگرافی لەندەنی سەر بە جولەكە
پۆڵەندییەكانە) .پاش ملمالنێیەكی زۆر و نوسینی چەندین بابەت لە دژی جولەكە
پۆڵەندیەكان ،كە لە لەندەن دەژیان لەو كاتەدا كە لە رۆژنامەی داس فەلەكدا
كاری دەكرد ،لە كۆتاییدا رۆژنامەی دەیلی تەلەگرافی لەندەنی دەستی ئاشتی
بەرەو ماركس درێژ كردەوە ،ئەویش لە سكااڵكەی لە دژی ئەو رۆژنامەیە لە
دادگادا پاشگەز بووەوە.
یان ئەگەر زانیاریشیان بەدەستهێنابوو ،لە بارەیەوە هیچ رایەكیان دەرنەبڕیبوو!
بە وتەی خودی ماركس (هیچ كەڵەشێرێك سەبارەت بەكتێبەكەی من نەیقوقاند)
ئەوەش نیشانەی گرنگینەدان و پشتگوێخستنی كتێبەكەی ماركس بوو لە الیەن
رۆشنبیران و تەكنیككارانی ئەو سەردەمەوە ،كە رۆژ بە رۆژ دەب��ووە هۆی
بەدگومانی زیاتری ماركس! ئەو دڵنیابوو لەوەی ،كە لە ئەڵامنیا پیالنێكی تایبەتی
سەبارەت بە كتێبەكەی و بیروباوەڕەكانی داڕێژراوە لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس وتی
(ئەو ئاژەاڵنەی ئەدەبیاتی ئەڵامنیا بە بێ دەنگی خۆیان بەرامبەر من شانازی
دەكەن)
بەاڵم پاش ئەم ئاشتییە س��ەرەی رۆژنامەی ناسیۆناڵ سایتۆنگ (National
 )Zeitungچاپی لەندەن گەیشت :لەو رووەوە ،كە ئەو راگەیەنەرە گروپیەش
بەشێك لە بابەتەكەی ڤۆگتی چاپكرد بوو ،ماركس سكااڵی لە دژی ئەو رۆژنامەیەش
تۆمار كرد ،سەرباری ئەوەی السال ،كە هاوڕێی كۆنی بوو پارێزەرێكی لێزان و
بەناوبانگی شاری بەرلین بوو ،داوایلێكرد لەو هەنگاوەی پاشگەز بێتەوە ،ماركس
نەك هەر گوێڕایەڵی ئامۆژگاریەكانی ئەو هاوڕێ خێرخوازەینەكرد ،كە هەزاران
جار هاوكاری كردبوو ،بەڵكو بەرامبەر بەو ،تووڕە و تەنانەت تووشی گومانیش
بوو ،لە نامەیەكدا كە رێكەوتی 9ی شوباتی ساڵی 1860ی پێوە بووە سەبارەت
بەو ،بۆ ئەنگڵسی نوسیوە و ئەوی بە (بێشەرم)( ،ئاژەڵ)( ،عەنتەر) و (جولەكەی
پۆڵەندی) وەسفكردووە!
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لە نامەیەكدا ،كە رۆژی سێی شوبات ماركس بۆ ئەنگڵسی نووسیبوو (ئەنگڵس
دژی ئەو هەنگاوانەی ماركس بوو ،سەرباری ئەوەش هاوكاری مادی ماركسی كرد
لەو كارەیدا) پاساوی هەنگاوەكانی خۆی و پێویستی وەهاكارێكی شیكردبۆوە و
هۆكاری تۆماركردنی سكااڵی لە دژی ڤۆگت بۆ ئەوە گەڕاندبووەوە ،چونكە ڤۆگت
ئەوی بە كەسایەتییەكی بێبایەخ و (بۆرژوایەكی ساختەچی) وەسف كردبوو
زیانی بە كەسایەتی و ئابڕوی ئەو گەیاندووە ،ماركس لە درێژەی نامەكەیدا نوسی
بووی «باشرتین رێگە بۆ تەمێكردنی ڤۆگت ئەوەیە ،گورزێكی گەورەی بەركەوێت،
بە جۆرێك ،كە دەنگی گورزەكە لە سەرتاسەری ئەڵامنیا بە گوێی هەمووان بگات».
بەاڵم گورزەكەی ماركس دەنگێكی ئەوتۆی لە واڵتی ئەڵامنیا نەبوو! ماركس لە
شاری بەرلین پارێزەرێكی بە ناوی (وێرب) ( )Webrگرتبوو لە نامەیەكدا ،كە بۆ
قبوڵكردنی وەكالەت لەالیەن ئەوەوە لەو سكااڵنامەیەدا لە دژی ڤۆگت بۆ (وێرب)
ی نارد بوو ،نوسیبووی خۆی (ماركس) كوڕی پارێزەرێكی ناودارە بە ناوی هاین
ریش ماركس و باوكی ئەو لە دامەزرێنەرانی ئەنجومەنی پارێزەرانی تێریار بووە.
ماركس بەڵێنی پێدانی پارەیەكی باشیپێدا و لە پێناو پارێزەریەكەیدا بڕی پانزە
تالری لە باتی قبوڵكردنی وەكالەتەكەی وەكو پێشەكی بۆ ناردبوو و لە كۆتایی
مانگی تەمموزدا ،سی و دوو تالری دیكەی بۆ نارد ،بەڵێنیدا دوای ئەوەش بڕە
پاریەكی دیكە بۆ «وێرب» بنێرێت.
تێكڕای ئەو هەنگاوانەی بێ ئەنجامبوو .لە ناوەڕاستی مانگی ترشینی دووەمی
ساڵی 1860دا دادگای بااڵی شاری بەرلین كۆتایی بە بەدواداچوونی سكااڵكەی
ماركس لە دژی ڤۆگت هێنا و رایگەیاند (لەو دۆسیەیەدا بەڵگەی پێویست،
بۆئەوەی بیسەملێنێت كە نوسەر كەسایەتی سكااڵكاری شكاندبێت ،یان زیانی بە
كەرامەتی گەیاندبێت لە بەردەستدا نییە).
ماركس پاساوەكەی دادگای بە (گاڵتەجاڕییەكی پرۆسی) وەسفكرد.
ئەو سكااڵیە نزیكەی سەد تالری تێچوو ،بەشی هەرە زۆری ئەو پارەیەش ئەنگڵس
دای ،كە بە تازەیی دوای كۆچیدوایی باوكی ،ببوو بە جێگرەوەی كاروباری بازرگانی
و پیشەسازی رادەپەراند و پارەیەكی زۆری لەبەردەستدا بوو.
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سەرباری هەموو ئەو زیانانە ماركس وازی لە ڤۆگت نەهێنا ،كتێبێكی مشتومڕ و
وروژێنی سێسەد الپەڕەیی لە دژی ئەو نوسی بە ناوی (جەنابی ڤۆگت) (Herr
 ،)vogtلەبەرئەوەی هیچ چاپخانەیەكی جێمتامنەی ئەڵامنی ئامادە نەبوو چاپی
بكات ،ناچاربوو كتێبەكەی لە رێگەی كتێبخانەیەكی ئەڵامنییەوە لە لەندەن چاپ
بكات .خەرجی چاپكردنی ئەو كتێبە زیاتر لە بیست و پێنج پاوەندی بەریتانی
بوو ،كە دابینكردنی ئەو بڕە پارەیەش لە توانای ماركسدا نەبوو.
ناوەڕۆكی كتێبی (بەڕێز ڤۆگت) كۆمەڵە بەڵگەنامە و وتەی پڕ لە تۆمەتی
جۆراوجۆر بوو لە دژی تێكڕای ئەو كەسایەتیانەی ،كە ماركس بە دوژمنی
خۆی دەزانی و بە زمانێكی زۆر زبر و توند نورسا بوو! بۆ منونە ئەو بەشەی كە
پەیوەندی بە ( جۆزێف موزس لیڤی) ( )Joseph Moses Levyسەرنوسەری
رۆژنامەی (دەیلی تەلەگرافی لەندەنی بوو ،هیچ پەیوەندیەكی بە ڤۆگتەوە نەبوو،
بە تایبەت ئەو بەشەی كە لە دژی جولەكەكان نورسا بوو ،ئەوەندە توند نورسا
بوو ،هەموو خوێنەرێكی ئازار دەدا ،تەنانەت بەرگریان لە (لیڤی) دەكرد) تێكڕای
تەوالێتەكانی لەندەن ناوەڕۆكی خۆیان لە رێگەی ئاوەڕۆیەكی ئاڵۆزەوە ،كە بە
ئەندێشەیەكی شیاوی ستایش و پێداهەڵداندا رازێرناونەتەوە دەچنە ناو روباری
تایمزەوە ( ،)Thamesلەم رێگایەشەوە تێكڕای بیر و باوەڕە چەپەڵ و بۆگەنەكان
لە رێگەی قەڵەمەكانەوە ،لە شوێنێك كە بۆ كۆكردنەوەی ئەو پیساییانە ،واتا دەیلی
تەلەگراف ،دانراوە كۆدەبنەوە و لەو ێ دەردەچن ،دواتر ماركس لە شوێنێكی
دیكە وەها دەنوسێت
(بەڕێز لیڤی دەیەوێت خۆی بە ئەنگلۆ ساكسۆن نیشانبدات .بەو مەبەستەش
جاروبار لە رۆژنامەكەی خۆیدا ،هێرش دەكاتە سەر بەڕێز (دێرسائیلی) ()Desraili
سەرۆك وەزیرانی ئەو كاتی بەریتانیا كە جولەكە بوو) ،بەاڵم كاتێك لە ناوەڕاستی
روومەتی ئەو بە خەتێكی بەرجەستەی سەرەكی ،جولەكە بوونی ئەو نەخشێرناوە
هێرشكردنە سەر دێرسایلی چی سوودێكی هەیە؟ مەگەر خەڵك بە بەردەوامی
سەبارەت بە بەرگریكردن لە (لیڤی) قسە ناكەن؟ گرنگرتین ئەركی لوتی لیڤی
ئەوەیە ،كە پیسرتین بۆن لە مەودای زۆر دوورەوە هەستپێبكات و هەڵیمژێت.
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لە وەها دۆخێكدا لووتی (لیڤی) – رۆژنامەی دەیلی تەلەگراف -ئەركی لووتی
فیل ،چرای دەریایی و ئامێری تەلەگراف ئەنجام دەدات .لە راستیدا دەتوانرێت
بوترێت بەرێز (لیڤی) رۆژنامەی دەیلی تەلەگرافی لە رێگەی لووتی خۆیەوە
بەڕێوە دەبرد!»
كتێبەكەی بەڕێز ڤۆگت لە ئەڵامنیا خوێنەری دەست نەكەوت و لە فەرەنساش
سەرەنجی كەسی بۆ الی خۆی رانەكێشا ،جێنی لەو بارەیەوە نامەیەكی بۆ یەكێك
لە هاوڕێكانی لە ئەمریكا نووسی (خەڵكانی ترسنۆكی ئەڵامنیا لەو پەڕی ترسنۆكیدا
خۆیان لە ناوهێنانی كتێبی (بەڕێز ڤۆكت) دەدزیەوە) ماركسیش بەو گومان و
دوو دڵیەی ،كە بەرامبەر بە هەموو كەس هەیبوو  ،پشتگوێخستنی ئەو كتێبەی بە
پیالنگێڕیەكی سیاسی لە دژی خۆی لەقەڵەم دا!
بەسەرهاتی ڤۆگت بە تاڵرتین رۆژەكانی ماركس دەژمێردرێت .لەو رێگایەدا زیانی
زۆر بەر لێوەشاوەیی ،زەوقی رسوشتی و میزاجی ئەو ،تەنانەت سەرچاوەی زۆر
الوازی دارایی ئەو كەوت .ساڵێك دواتر لە دادگایەكی لەندەندا ماركس بە پێدانی
بڕی  20پاوەند بە هۆی باڵوكردنەوەی كتێبی (بەڕێز ڤۆگت) سزا درا!
سەرقاڵبوون بە نوسین و چاپكردنی كتێبەكەی ،ڤۆگت بووە هۆی ئەوەی ماركس
نەتوانێت بە گوێرەی پێویست كاتی خۆی بە خوێندنەوەی زانستییەوە خەریك بكات،
سەرباری ئەوەش ئەو لەو كاتەدا ( )1860بیست و چەند بابەتێكی بۆ رۆژنامەی
(نیویۆرك دەیلی تریبون نوسیبوو) تەنها پاش دامركانەوەی تووڕەبوونەكەی
بەرامبەر بە ڤۆگت ،ماركس توانی دیسان خوێندنەوە و لێكۆڵینەوەكانی خۆی لە
بواری (زانستی ئابوری)دا درێژە پێبدات .ساڵی  1861ماركس دەستی بە نوسینی
كتێبە گرنگ و بەناوبانگەكەی خۆی (داس كاپیتاڵ) كرد.
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بە دوای بەدەستهێنانی پارەدا
لە سەرەتاكانی ساڵی  1861بارودۆخی ماركس بە جۆرێك بوو ،كە خاوەن قەرزەكان
چوار دەوری ماڵەكەیان گەمارۆ دەدا ،ماركس و جێنی نەخۆش بوون ،هیچ
پارەیەكیان بە دەستەوە نەبوو ،بە راستی ماركس ئیرت نەیدەزانی لە چ كەسێك و
لە كوێ قەرز بكات؟
دوای بیركردنەوەیەكی زۆر ،ماركس بڕیاریدا بەریتانیا جێبێڵێت و بەرەو ئەوروپا
سەفەر بكات ،بەڵكو بتوانێت لە رێگەی خزمەكانی خۆیەوە لە هۆڵەندا و هاوكاران
و هاوڕێیانی دێرینی لە ئەڵامنیا بڕە پارەیەكی دەست بكەوێت ،ماركس دڵنیا بوو
ئەگەر ئەو كارە نەكات ،ناتوانێت زستانی ئەو ساڵە بە كۆتا بگەیەنێت! لە وەها
دۆخێكدا ماركس تەنها رێگای رزگاركردنی خۆی لە ساختەكاریدا بینییەوە!
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لە مانگی شوباتدا ماركس نامەیەكی ساختەی بە ناوی كارول یوهان بوخ (karl
 )Johann Buchringدارتاشێكی ئەڵامنی ئامادە كرد و لە رێگەی كەشتییەوە
گەشتەكەی بەرەو هۆڵەندا (كە جێنی ناوی نابوو گەشتێك بۆ تااڵنی) دەستپێكرد.
پالنی ماركس ئەوە بوو ،كە لە شاری سالت بومل ( )zalt Bommelبڕێك پارە
لە خاڵی خۆی ،لیۆن فیلیپ ( ،)Lion Phillipsخاوەن بانكێكی دەوڵەمەند ،كە
هاوكات میراتگر و سەرپەرشتیاری میراتی دایكی ماركس بوو بە دەستبهێنێت –
دوای هەفتەیەك مانەوەی لە سالت بومل ،ماركس توانی بڕی  60گۆڵدن بۆ جێنی
بنێرێت ،كە لەو رۆژانەدا لەالیەن خاوەن قەرزەكانەوە لە ژێر فشاردا بوو ،رۆژی
حەوتی مانگی ئایار ئەنگڵسی ئاگاداركردەوە ،كە توانیویەتی بڕی سەد و شەست
پاوەند لە خاڵی وەربگرێت و بۆ خاوەن قەرزەكانی لە لەندەن رەوانە كردووە،
(بۆئەوەی متامنەی لە دەستچووم دووبارە جۆش بدەمەوە و لە داهاتوودا دووبارە
بتوانم قەرزیان لێوەربگرم).
بە پەیڕەوی لە وتەیەكی «ال رووش فۆكۆ» ( )La Rochefoucauldكە دەڵێت
(سوپاسكردن نیشانەی چاوەڕوانی موحیبەتی دیكەیە) ماركس لەو كاتەدا كە لە
هۆڵەندا بوو ،نەك هەر دەربڕینی پڕ لە سوپاس و ستایشی زۆر فراوانی بەرامبەر
بە خاڵی هەبوو ،بەڵكو ستایشی بەردەوامی منداڵەكانیشی دەكرد .بە تایبەت كچە
خاڵە جوانەكەی خۆی ئانتوانتی زۆر ستایشدەكرد( .خاڵە گیان ،بە دڵنیاییەوە لە
یادتانە ،كە چەندین جار سەبارەت بەوەی لەم سەردەمەدا خستنەوەی نەوەی
مرۆڤ زۆر بێرنخرتە لە نەوەی ئاژەڵ ،بە گاڵتەجاڕییەوە قسە و باسامندەكرد ،ئێستا
كە من لەگەڵ سەرجەم ئەندامانی خێزانەكەی تۆ ئاشنابووم ،دەبێت دانی پێدا
بنێم ،كە تۆ لە خستنەوەی نەوەی مرۆڤدا مامۆستایەكی گەورەیت .منداڵەكانی تۆ
هەركامیان خاوەن كەسایەتیەكی تایبەتن و هەر كامیان بۆ خۆیان كەسایەتیەكی
سەربەخۆ ،خاوەنی تایبەمتەندی خۆیانن و رسوشتێكی بەرزیان هەیە ،هەر كامیان
هێامی شارستانێتی مرۆڤ بە شێوەیەكی جێگیر نیشان دەدەن) منداڵەكانی خاڵە
گیانی بریتی بوون لە (ئانتوانت ،ئاگۆست ،فردریش ،جاك ،كارل و ژان).
ئەگەرچی ئەوەی ماركس سەبارەت بە كەسایەتی بەرزی خاڵۆزاكانی نوسی،
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تەنها بە مەبەستی باش وەرگرتن و پێشوازی لێكردنی لەالیەن خاڵییەوە بوو ،بەاڵم
لەالیەكی دیكەوە راستییەكەی ئەوەیە لەو ماوە كورتەدا ،كە ماركس لە ماڵی
خاڵی لە هۆڵەندا بوو ،پەیوەندیەكی خۆشەویستی لە نێوان ئەو ئانتوانتی كچە
خاڵیدا (كە خانەوادەكەی نانتیان پێدەوت) ،لەو كاتەدا تەمەنی  24سااڵن بوو
دروستدەبێت ،بە گوێرەی ئەو وەسفكردنەی كە ماركسی  43ساڵ دەربارەی ئەو
كردوویەتی ،نانت زۆر جوان ،دڵڕفێن ،ناسك ،قسەخۆش و گاڵتەچی ( دوو چاوی
رەشی مەترسیداری) هەبووە .ماركس بە بەردەوامی بە دەوریدا دەخوالیەوە و
نانتیش لە راستیدا عاشقی ماركس ببوو .دوو رۆژ دوای ئەوەی ماركس هۆڵەندای
بەجێهێشت ،نانت نامەیەكی بە زمانی ئینگلیزی بۆ نوسی ،بۆئەوەی دڵم ئارام
بگرێت ،پێویستە زووبەزوو نامەم بۆ بنوسیت ،لەم رۆژانەدا ئەوەندە ناوی تۆ
دەهێنم و بە بەردەوامی ناوی تۆ بۆتە وێردی سەر زمانم ،كە ئەندامانی خێزانەكەم
گاڵتەم پێدەكەن ( .خۆشەویستییەك كە وەكو هەستی تۆ تەنها رەهەندی فەلسەفی
نییە) لە درێژەدا نانت دەنووسێت (كێشە نییە با ئەوان گاڵتەم پێبكەن .من هیچ
گرنگییەك بە گاڵتە جاڕیەكانی ئەوان نادەم ،بەاڵم پاشاكەم پێموابێت كاتم زۆر
گرتیت و بوومەتە مایەی سەرئێشە بۆت ،مببوورە ،تاوانی من نییە ،ناتوانم خۆم
كۆنرتۆڵ بكەم ،ناوت دەهێنم .هاوڕێی خۆشەویست بە خوات دەسپێرم ،لە
هەركوێیت لەش ساغ و سەالمەت بیت ،خۆشەویستەكەت نانت لە بیر نەكەیت).
نامەكانی ماركسیش بۆ نانت عاشقانە بوو ،بە جۆرێك بەو رادەیەی كە نانت
عاشقی ئەو بوو ماركسیش عاشقی نانت بوو ،بەاڵم لەو رووەوە كە لەالیەن
پیاوێكی خێزاندارەوە دەنورسان ،كەمرت غەمزە و نازی عاشقانەی تێدا بوو .ماركس
پێیدەوت (كچە خاڵی خۆشەویستم) و نامەكانی بە (ئەی ئەو كەسەی كە تامی
ژیان خۆش دەكەیت) كۆتایی پێدەهێنا .لە سااڵنی دواتردا ماركس چەندین
سەردانی ئەو شارە بچووك و نەنارساوەی هۆڵەندای كرد ،هەر جارە و نزیكەی 2
مانگ دەمایەوە و خێزانی (فیلیپس)یش بەش بە حاڵی خۆیان بە گەرمی پێشوازیان
لێدەكرد ،سۆز و خۆشەویستی خۆیان بەرامبەر بەو دەردەبڕی.
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بەرلین
دوای ئەوەی ماركس لە یەكەم گەشتیدا ،نزیكەی چوار هەفتە لە ناو خێزانی
فیلیپسدا مایەوە و بەهرەمەند بوو لە سۆز و موحیبەتی ئەوان ،بەرەو بەرلین
بەڕێكەوت ،لەبەرئەوەی لە بەرواری 12ی كانوونی دووەمی ساڵی  1961لەالیەن
ویلهێلمی یەكەمەوە ،پاشای نوێی پرۆس ،كە دوای مردنی برا شێتەكەی فردریك
ویلهێلمی چوارەم چووە سەر تەختی پاشایەتی ،فەرمانی لێبوردن بەرامبەر بە
دوورخراوە سیاسیەكان دەركرابوو ،رێگەی گەڕانەوە بۆ واڵتی پرۆسیان پێدرابوو،
ماركس توانی دوای زیاتر لە  10ساڵ ،ئازادانە بگەڕێتەوە واڵتەكەی خۆی.
لە رۆژی 17ی مارسی ساڵی 1861دا ماركس گەیشتە شاری بەرلین و چووە ماڵی
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هاوڕێی دێرینی فرێدنیاند السال (كە چاوەڕوانی هاوكاری دارایی لێدەكرد) السال
لە ژمارە 13ی شەقامی بێلڤیۆدا ،خانووەیەكی زۆر جوانی هەبوو ،كە ماركس بە
یەكێك لە جوانرتین خانووەكانی شاری لەندەنی وەسف كرد .السال كە پارێزەرێكی
كارزان و لێهاتوو بوو ،لە كۆڕ و كۆمەڵە سیاسیەكانی شاری لەندەندا زۆر رەخنەگر
بوو ،پێشوازیەكی گەرم و گوڕی لە ماركس كرد ،ئەو پێشوازییە گەرمە لە ماركس
پەیوەندی بە نەخشە و پالنی دەسەاڵتخوازانەی السالەوە هەبوو ،كە بە نیاز بوو
بە زوویی رۆژنامەیەكی گرنگ لە بەرلین دەربكات.
بۆ جێبەجێكردنی ئەو پالنە ،پێویستی بە هاوكاری دارای��ی خاوەن كارگە و
پیشەسازییەكانی شارەكە بوو ،بەشێكی دیكە لە پالنەكەی ئەوە بوو ،بە هۆی
ئاشنایەتی لەگەڵ چاالكی ماندونەناسانەی سیاسی .ماركس لە رۆژنامەی رای نیشە
سایتۆنگ لە شاری كۆڵن ،ئەوی ناچاركرد سەرنوسەری ئەو رۆژنامە تازە دامەزراوە
قبوڵبكات.
ئەگەر ماركس وەها پیشنیارێكی قبوڵ بكردایە ،پێویست بوو دیسان مافی
نیشتەجێبوون لە واڵتی پرۆس وەربگرێتەوە .لە بەرواری دەی نیساندا پاسپۆرتێكی
وەرگرت ،كە ماوەی بە سەر چوونەكەی یەكساڵ دەبوو ،بە هەبوونی ئەو پاسپۆرتە
دەیتوانی ماوەی یەكساڵ لە ئەڵامنیا مبێنێتەوە ،بەاڵم داواكاریەكەی بۆ پێدانی
مافی نیشتەجێبوونی هەمیشەیی ،بە هۆی ئەوەی ماوەی دە ساڵ لە دەرەوەی
واڵت ژیابوو رەتكرایەوە .رەتكردنەوەی مافی نیشتەجێبوونەكەی ،بووە هۆی
ئەوەی ماركس لێبوردنە پاشایەتیەكە بە (درۆ – ساختە و داو) لەقەڵەم بدات!
گفتوگۆی نێوان ماركس و السال سەبارەت بە قبووڵكردنی سەرنوسەری رۆژنامەیەك،
كە السال بەنیازبوو دایمەزرێنێت و ئامادەكارییە سەرەتاییەكانی بەر لە هاتنی
بۆ بەرلین دەستیپێكردبوو لە بەرلینیش بەردەوام بوو ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەی وەها
پیشەیەك لە بواری سیاسییەوە سەرنجراكێش بوو ،بەاڵم لە بواری داراییەوە
سودێكی ئەوتۆی بۆ ماركس نەبوو ،هەر لەو رووەوە بوو سەرباری ئەوەی داوای
مافی نیشتەجێبوونی لە حكومەتی پرۆس كردبوو ،پێدەچوو بە نیاز بێت بۆ
هەمیشە لە بەرلین مبێنێتەوە ،قبووڵكردنی پێشنیارەكەی السال رواڵەتی بوو ،لە
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راستیدا ماركس بە نیاز نەبوو شاری بەرلین بەجێبێڵێت و لە رۆژی 8ی مانگی
ئایاردا ،لەالی هاوڕێیەكی دانی بەوەدانا كە ژیان لە لەندەن بە تێكڕایی بۆ ئەو
سەرنجڕاكێشی تایبەت بە خۆی هەیە ،لە كاتێكدا من لەوێدا وەكو راهیبەیەك ،كە
لە ناو ئەشكەوتێك یان چیایەكی گەورەدایە ژیان بەسەر دەبەم ،لەالیەكی دیكەوە
جێنی دژی بۆچوونی (ژیان لە بەرلین) بوو ،بە جۆرێك تەنانەت نەیدەویست
هاوسەرەكەی بانگهێشتەكەی السال قبووڵبكات و بەرەو بەرلین سەفەر بكەن،
چی بگات بەوەی كە لەوێ مبێنێتەوە! (من نازانم كە كارل چۆن ئەوەندە هۆگر
و تامەزرۆی وەرگرتنی مافی نیشتەجێ بوونی حكومەتی پرۆسە؟ من زیاتر پێم
باشە بە  3شایی لە رۆژدا بژیم ،تا ئەوەی كە هاوسەری سەرنوسەری رۆژنامەیەك
لە بەرلین بم).
سەرباری ئەوەش ماركس درێژەی بە مانەوەی لە بەرلیندا ،هۆكارەكەشی ئەوە بوو
دوای ماوەیەكی دوور و درێژ ژیانی سەخت و پڕ لە گرفت ،ئەو كاتە شوێنێكی
دڵخواز و بێ كێشەی دەست كەوتبوو ،كە لە هەر روویەكەوە بە باشی پێشوازی
لێدەكرا .ژیان لە پایتەختە مەزنەكەی پرۆس ،كە ماركس بە پایتەختی (سەربازەكان
بە كاڵوی بەرزەوە ،بەاڵم ب ێ كەللەسەر وەسفیدەكرد) لە خۆیدا جاڕزكەر بوو،
بەاڵم لە بەرامبەردا كۆڕ و كۆبوونەوەكانی ماڵی السال و گفتوگۆ و چاوپێكەوتن
لەگەڵ پیاوانی پلە یەكی شاری بەرلین ،بە تایبەت ئەفسەرانی پلە بەرزی سوپا
كە لەوێ كۆ دەبوونەوە ،هەر جۆرە هیالكییەكی دەڕەواندەوە .لەگەڵ ئەوەش
میوانەكانی السال رێزێكی زۆریان لە میوانە بەناوبانگەكەی ئەو دەگرت ،لە
دەرەوەی ماڵی السال ئەویان بۆ خواردن و خواردنەوەی رازاوە و گران بەها
بانگهێشتدەكرد ،كۆبوونەوە و میوانداری زۆریان بۆ ئاشنابوونی ئەو بە هونەرە
جوانەكان پێكدەهێنا ،تەنانەت جارێك ئەویان بردە پەرلەمان و ماركس توانی
لەوێدا و لە باڵەخانەی تایبەت بە تەماشاكەران یەكێك لە دانیشتنەكانی پەرلەمان
لە نزیكەوە ببینێت.
ئەو كەسەی لەو رۆژانەدا بە شێوەیەكی بەرچاو و هەستپێكراو ژیانی الی ماركس
بە تامرت دەكرد (كۆنتس سۆفی هرتسفێڵد) ()Countesse Sophie Herzfeld
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پارێزەری السال بوو ،كە خامنێكی زۆر جەسوور بوو ،بە جۆرێك كە هەندێك
كەس بە بێ ئابڕوو وەسفیاندەكرد ،ئەو سیانزە ساڵ لە ماركس و بیست ساڵ لە
السال بە تەمەنرت بوو ،بەاڵم هێشتا بە سەالمەتی مابووەوە و جوانییەكی تایبەتی
هەبوو ،ماركس لە نامەی بەرواری 24ی ئاداری خۆیدا بۆ نانت فیلیپس ،سەبارەت
بەو خامنە وەها دەنووسێت (كۆنتس چاوانێكی شین و قژێكی شۆڕی هەیە ،برۆ
رسوشتیەكانی خۆی تاشیوە ،لە بری ئەو برۆی دەستكردی چاندووە .رومەتی
تەمەنی ئەو كەمرت نیشان دەدات ،چرچ و لۆچەكانی دەموچاوی بە سوراو پڕ
دەكاتەوە)
ئێگریا ( )Egeriaئەو ناوەی كە السال بۆ ئەو خامنەی دانابوو ،هەوڵی زۆریدا،
بۆئەوەی ماركس بەرواری گەڕانەوەكەی بۆ لەندەن دوابخات ،ماركسی بانگهێشتی
ماڵەكەی خۆی كرد و بردی بۆ شانۆگەری ،دواتر بردی بۆ یاری باسكەیەك كە سێ
كاتژمێری خایاند ،بە تایبەت بۆئەوەی بەخێرهاتنی ماركس بكات و سوكایەتی
بە خێزانی شاهانە كردبێت ،بلیتێكی تایبەتی كڕی ،كە لەو بەرەیەوە ویلهێلم و
شاژن دانیشتبوون ،ناوبانگی ئەو ژنە لە كۆڕ و كۆمەڵەكانی بەرلیندا وەهابوو،
كاتێك جێنی بیستی هاوسەرەكەی لەگەڵ ئەو «ژنە بابولییە» چووەتە شانۆگەری،
زیاتر جەختی لە سەر ئەوە كردەوە ،كە ماركس پێشنیارەكەی السال بۆ قبوڵكردنی
سەرنوسەری رۆژنامەیەك كە خەریكی دامەزراندن بوو ،رەتبكاتەوە .لەو بارەیەوە
(دوای گەڕانەوە بۆ لەندەن) ماركس لە نامەی رۆژی شەشی مانگی ئایاردا بۆ خاڵی
خۆی (لیۆن فیلیپ) وەهای نوسیبوو» هاوسەرەكەم بە سەختی دژی كۆچكردمنانە
بەرەو بەرلین ،دەڵێت من نامەوێت كچەكانم لە نزیك كۆنتس هێرتس فێڵد گەورە
بنب».
ماركس رۆژی سیانزەی نیسان بەرلینی بە دڵی ناخۆش و بە پێچەوانەی خواستی
خۆی بەجێهێشت .لەسەرخۆ و بێ پەلەكردن گەڕایەوە لەندەن .روون و ئاشكرایە
دوای چەندین هەفتەی بەردەوام ئەو سەرەتا لە شاری «سالت بومل» (Zalt
 )Bommelو دواتر لە بەرلین بە خۆشی تێپەڕاند بوو ،لە هاونشینی لەگەڵ
كەسایەتیە سەرەنجڕاكێشەكان چێژی وەرگرتبوو ،لە ئێستادا پەلەیەكی بۆ
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گەڕانەوە بەرەو ژیانە سەختەكەی لەندەن نەبوو ،بەو هۆیەوە ئەو دوورترین
رێگای بۆ گەڕانەوە بەرەو لەندەن هەڵبژارد ،بە جۆرێك كە سەرەتا لە رێگەی
ئێلبێر فێڵدەوە ( )Elberfeldچوو بۆ كۆڵن و لەوێدا چوو بۆ شاری تێریار ،بە
مەبەستی چاوپێكەوتنی دایكە حەفتا سااڵنەكەی و دوو رۆژ لەوێ مایەوە (بە
پێی ئەو نامەیەی كە رۆژی  8ئایار لەوێوە بۆ السالی نووسیوە) ئەو مانەوەیە بۆ
ئەو زۆر بەكەڵك بوو ،چونكە دایكی تەواوی ئەو چەكی پارانەی كە ماركس لە
كاتی وەرگرتنی سلفە جۆراوجۆرەكاندا بۆ دایكی واژۆ كردبوون ،دایكی تێكڕای
ئەوانەی بۆ گەڕاندەوە و ئەو قەرزانەی بە دراوە لەقەڵەمدا ).ماركس لەو نامەیەدا
دەنوسێت ئەو هەنگاوەی دایكی بە تایبەت لەو الیەنەوە گرنگ و جوامێرانە
بووە ،چونكە پێشبینی ئەوە دەكرا ،كە ماوەیەكی كەمی لە ژیاندا مابێت و دوای
مردنی دایكی بە دڵنیایەوە میرات گرەكەی ئەو پارانەی لە ماركس وەردەگرتەوە.
دوای ئەو سەردانە كورتەی ماركس بۆ الی دایكی ،دیسان بۆ (چاوپێكەوتنی
نانت فیلیپس) لە رێگای كۆڵنەوە بۆ چەند رۆژێك سەردانی سالت بوملی كرد
و لەوێوە بۆ رۆتێردام ،دواتر بۆ ئەمستەردام رۆیشت كە خزمەكانی لەوێ بوون،
دوای ئەوێش لە رێگەی كەشتییەوە گەڕایەوە لەندەن ،ماركس دوای  17رۆژ لە
بەجێهێشتنی بەرلین گەڕایەوە لەندەن.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی ماركس لەو گەشتەیدا بڕە پارەیەكی بەرچاوی لە
خزمەكانی خۆی كێشابووەوە ،بەو خۆشەویستی و دڵدارییەی كە لەگەڵ كچە
خاڵەكەی رێكیخستبوو ،رۆژانێكی خۆش و پڕلە رێز و خۆشەویستی لە بەرلین
بەسەر برد بوو ،لە كۆتاییدا بە پاككردنەوەی ئەو چەكی پارانەی كە قەرزدرای
دایكی بوو كۆتاییهات ،ماركس لە سەر حەق بوو ،بۆئەوەی ئەو گەشتەی بە
سەركەوتووانە باس بكات.
لەگەڵ ئەوەش ،خێزانەكەی بە درێژایی شەو بە بۆنەی گەڕانەوەی ماركس بۆ
لەندەن ئاهەنگیان گێڕا.
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یارمەتی دانی لە الیەن ئەنگڵسەوە
تام و چێژی گەڕانەوەی بۆ ناو خانەوادە و بیرەوەرییە خۆشەكانی ئەو گەشتەی
ئەوەندەی نەخایاند! بە زوویی ماركس بێ پارە بووەوە ،دوبارە كەوتەوە ناو چنگی
خاوەن قەرزەكانەوە! ئەگەرچی هەوڵیدا دیسان لەالیەن دوكاندارەكانی گەڕەكەوە
بە قەرز پێداویستیە رۆژانەییەكانی ماڵەوە دابین بكات ،بەاڵم لە كۆتاییدا ناچار
بوو داوای كۆمەك و یارمەتی لە ئەنگڵس بكات ،ئەنگڵسیش لەو كاتەدا كێشەی
دارایی هەبوو ،رەوشی ئابوری واڵتی بەریتانیا بە هۆی درێژەكێشانی جەنگی
ناوخۆیی ئەمریكا ،نەگەیشتنی لۆكە بە كارگەكانی رسنت و چنینی بەریتانیا زۆر
الواز ببوو ،بەو هۆیەشەوە ئاستی بەرهەمهێنانی كارگەی رسنت و چنینی ئەنگڵس
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لە مانچستەر ،داهاتەكانی بە رادەیەك دابەزیبوو ،كە بە سەختی بژێوی رۆژانەی
دابیندەكرد ،تەنانەت بۆ دابینكردنی كرێی خانوو بە گوێرەی پێویست پارەی بە
دەستەوە نەبوو ،بەو هۆیەوە لەو كاتەدا( ،دواتر بۆ ماوەی چەند ساڵێك) لە ماڵی
ماری بورنز ( )Mary Burnsژنە خۆشەویستە ئیرلەندیەكەی دەژیا (بۆئەوەی ناچار
نەبێت كرێ خانوو بدات) ،لە وەها دۆخێكدا روون و ئاشكرابوو ،كە نەیدەتوانی
ببێتە سەرچاوەیەك بۆ دابین كردنی پێویستییە داراییەكانی ماركسی هاوڕێی.
لە ساڵی 1863دا سەردەمێك هاتە ئاراوە ،كە خەریك بوو پەتی هاوڕێیەتی نێوان
ماركس و ئەنگڵس بۆ هەمیشە بپچڕێت! ماری بورنز ،خۆشەویستی ئەنگڵس لە
ناكاو بە هۆی جەڵدەی دڵەوە ،كۆچی دوایی كرد ،مردنی ئەو ئەنگڵسی لە ناخەوە
هەژاند و زیانێكی گەورەی پێگەیاند ،رۆژی حەوتی كانوونی دووەم لەوبارەیەوە
لە نامەیەكدا بۆ ماركس نوسی ( ناتوانم بۆتی شیبكەمەوە كە مردنی ماری چەندە
كاری تێكردووم .ئەو ژنە داماوە لە ناخی دڵەوە منی خۆش دەویست) ماركس
رۆژی دواتر لە نامەیەكدا وەاڵمی دایەوە و بە وردی سكااڵی خۆی سەبارەت
بە كێشە داراییەكانی و سەختی ژیانی شیكردەوە ،سەبارەت بە مردنی ماریش،
جگە لە یەك یان  2دێڕ زیاتری نەنوسیبوو (هەواڵی مردنی ماری ئێمەی تووشی
سەرسووڕمان و نیگەرانیكرد ،ئەو ژنێكی زۆر رسوشت پاك و بە زەوق بوو و لە
ناخی دڵەوە تۆی خۆش دەویست) .روون و ئاشكرایە كە ئەو نامە خۆویستانەیەی
ماركس ،ئەنگڵسی تا رادەیەك رەنجاند ،بەوی سەملاند كە ماركس جگە لە خۆی،
هیچ گرنگییەك بە هەست و سۆزی كەسانی دیكە نادات! ئاستی رەنجانی ئەنگڵس
بەرامبەر بە كاردانەوەی ماركس سەبارەت بە هەواڵی مردنی ماری تا رادەیەك
بووـ كە نەیتوانی دەستبەجێ وەاڵمی نامەكەی ماركس بداتەوە ،ناچاربوو چەند
رۆژێك دان بەخۆیدا بگرێت ،بۆئەوەی دوای دامركانەوەی توڕەییەكەی بۆ ئەو
كارە ،دەست بۆ قەڵەم ببات (ماركسی خۆشەویست ،دڵنیام كە تۆ بڕوات بەوە
هەیە و تێدەگەیت كە شتێكی زۆر ئاسایی بوو ،ئەگەر كاردانەوەی سارد و سڕی
تۆ بەرامبەر بە مردنی ماری – ئەو كارەساتە گەورەیە -بووە هۆی ئەوەی كە
من زووتر لەمە وەاڵمی نامەكەت بدەمەوە ،تێكڕای هاوڕێیانی من ،تەنانەت
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ئەو كەسانەی كە پلەی هاوڕێیەتی من بەرامبەر بە ئەوان تەنها لە ئاستی
ئاشنایەتیدایە ،لەم كاتەدا كە وەها زەبرێكی قورس بەر دەروونی من كەوتووە،
لە ناخی دڵەوە سەرەخۆشیم لێدەكەن و زیاتر لەوەی كە من چاوەڕوانیمدەكرد
سۆز و خۆشەویستیان بەرامبەرم دەربڕیوە ،بەاڵم الی تۆ تەنها ئەوەندە بەس بوو،
كە سەرتر بوونی هزر و زانستی خۆت دەربخەیت! زۆر چاكە! با وابێت!) دواتر
لەو نامەیەكدا ئەنگڵس بە شێوەیەكی زۆر سارد و سڕ بە ماركسی نیشان دەدات
كە ئەو (ماركس) چۆن و لە چی رێگایەكەوە دەتوانێت بڕێك قەرز بكات :لە
ئەنجومەنە خێرخوازیەكان و سەنتەرەكانی دەستەبەری!
ئەو نامەیەی ئەنگڵس وەها ماركسی راچڵەكاند ،كە پاش تێپەڕبوونی یانزە
رۆژ توانی وەاڵم��ی بداتەوە ،ئ��ەوەش خۆی زۆر سەیر و سەرسووڕهێنەر و
سەرەنجڕاكێشە ،چونكە ئەو دوو هاوڕێیە لە هەمانرۆژی ناردنیدا وەاڵمی نامەكانی
یەكرتیان نەدەدایەوە ،رۆژی 14ی كانوونی دووەمی ساڵی  1863ماركس لە
نامەیەكدا داوای لێبوردنی لە ئەنگڵس كرد (لەالیەن منەوە هەڵەیەكی زۆر گەورە
بوو ،كە وەها نامەیەك بۆ تۆ بنوسم ،خۆم دەستبەجێ دوای ئەوەی خستمە ناو
سندوقی پۆستەكەوە پەشیامن بوومەوە .دڵنیا بە ،كە نەبوونی هەستی هاوخەمی
لەگەڵ تۆ ،نەبووەتە هۆی نوسینی ئەم نامەیە ،خێزانەكەم شایەتی ئەوەن كە
نامەكەی رۆژی  7كانوونی دووەمی تۆ (كە بەیانی بەدەستمگەیشت) تا رادەیەك
رایچڵەكاندم ،كە ئەگەر یەكێك لە ئەندامانی خێزانەكەشم مبردایە ،هەر ئەوەندە
خەمبار دەبووم) دواتر لە نامەكەدا ماركس روونی دەكاتەوە ،كە دەستكورتی چۆن
هێزی بیركردنەوەی لێزەوت كرد بوو ،ئەو شەوەی كە من نامەكەم بۆ تۆ نوسی،
لە ژێر فشارێكی دەروونی تونددا بووم ،لەو شەوەدا و لەو ساتەدا ،لە بەردەركی
خانووەكەم پارێزەری خاوەن ماڵەكە و قەسابی گەڕەك داوای قەرزەكانیان دەكرد،
نەبوونی سوتەمەنی بۆ زۆپاكەمان ،نەبوونی خۆراك و لە جێگەدا كەوتنی جێنی
بچكۆل (ناوی یەكێك لە كچەكانی ماركس كە هاوناوی دایكی بوو) ! ...لەوەها
دۆخێكدا كە من لە ژێر فشاری دەروونیدام ،تەنها رێگای رزگاربوونم لە دەست
توڕەیی نوسینی نامەی سارد و سڕە! هۆكارێكی دیكە كە لەو كاتەدا ببووە هۆی
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توڕە بوونی من ئەوە بوو ،كە هاوسەرەكەم لەو بڕوایەدا بوو ،من بارودۆخی
نالەباری خۆمانم وەكو پێویست بۆ تۆ رووننەكردۆتەوە.
ماركس تێكڕای توانا و وزەی خۆی بۆ بەدەستهێنانی پارە ،بە مەبەستی خستنەگەڕی
رەوڕەوی ژیانی رۆژان��ەی خێزانەكەی بەكارهێنا بوو .ئیرت هیچ رێگایەكی بۆ
رزگاربوون شك نەدەبرد .داوای قەرز لە كۆمپانیاكانی لەندەن بێ سود بوو،
داواكاریەكانی ئەو لەالیەن دۆستان و ئاشنایانی لە ئەڵامنیا بێ وەاڵم مابووەوە .ئەو
و جێنی نەك هەر رۆژ رەش ببوون ،بەڵكو لەالی هاوڕێیان و ئاشناكانیان تووشی
شەرمەزاری ببوون ،ئەوەش زیاتر لە هەر شتێك ئەوانی ئازار دەدا! منداڵەكانیان
نەیاندەتوانی بچنە قوتابخانە ،چونكە پارەی قوتابخانەیان نەدابوو ،لەگەڵ ئەوەش
جلەكانی ئەوان جۆرێك بوو كە بە كەڵكی چوونە دەرەوە نەدەهات .لەو كاتەشدا
ماركس لە بیری ئەوەدا بوو كە ئاپارمتانەكە چۆڵبكات و قەنەفەكانی لە بری كرێ
خانوو بۆ خاوەن ماڵەكە بەجێبهێڵێت ،خۆی و هاوسەرەكەی و كچە بچكۆلەكەی
(ئالنۆر) كە لەو كاتەدا تەمەنی هەشت سااڵن بوو ،بچنە یەكێك لەو خانوانەی كە
حكومەت بۆ خەڵكە هەژار و بێدەرەتانەكانی دانا بوو .دوو كچەكەی دیكە (جێنی
چكۆل و لۆرا) وەكو مامۆستای ناو ماڵ لە ماڵی یەكێك لە دەوڵەمەندەكان بە ناوی
كونینگ هام ( )Conninghamكە دەیانناسی دامبەزرێن( ،لین شێن) یش لە ماڵی
دەوڵەمەندێكی دیكەدا وەكو خزمەتكار دامبەزرێت.
خۆشبەختانە كار نەگیشتە ئەو ئاستە! سەرباری ئەوەی ئەنگڵس خۆی لە باری
داراییەوە لە دۆخێكی خراپدابوو ،بەاڵم لەبەرئەوەی خۆی كاسبكاربوو ،لە وەها
دۆخێكدا ئاشنایەتی باشی هەبوو لەگەڵ چارەسەری كێشەكاندا ،توانی هاوكاری
ماركس بكات و نەك هەر وەكو هەمیشە هاوڕێیەكەی لەو قۆناغە دژوارەدا
رزگار بكات ،بەڵكو داوای لێبوردنەكەی لێقبوڵكرد و بۆینوسی (تۆ خۆت دەزانی
كە ناردنی نامە بێ بەزەییانەكەی تۆ چی كاریگەریەكی لە سەر من دانا! هیچ
كەسێك ناتوانێت سااڵنێكی دوور و درێژ لەگەڵ ژنێك ژیان بەسەر ببات و مردنی
راینەچڵەكێنێت! من هەست دەكەم بە مردنی ئەو ،بەشێكی گرنگی گەنجێتیم لە
دەستچوو).
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ئەو رۆژەی نامەكەی تۆ گەیشت هێشتا ماریامن بە خاك نەسپاردبوو ،نامەكەی تۆ
پاش بەخاك سپاردنی ئەو ،بۆ ماوەی یەك هەفتە بە بەردەوامی لە بەر چاوم بوو،
نەمدەتوانی ساردیەكەی لەبیر بكەم ،من خۆشحاڵم بەوەی بە مردنی ماری من
هاوڕێیەكی دیكەی خۆمم لە دەست نەدا.
ئەنگڵس لە دڵكراوەیی هەمیشەیی خۆیەوە هەنگاوێكی مەترسیداری هەڵگرت،
بۆ ئەوەی بتوانێت هاوكاری ماركس بكات .ئەو چەكێكی سەد پاوەندی بۆ ماوەی
چوار مانگ واژۆ كرد ،لە كاتی ناردنیدا (26ی كانوونی دووەم) بۆ ماركسی نووسی
(ئەو بڕە پارەیە ،النیكەم بۆ چەند هەفتەیەك رێگری دەكات لە هەڵخستنی پەتی
سێدارە لە ملت).
ئەو كارە گەورەیەی ئەنگڵس ،ماركسی بە توندی راچڵەكاند (من سوپاسی دڵ
كراوەییت دەكەم! ئەگەرچی لە قۆاڵیی دڵمەوە پێویستی بەوە نەدەكرد ،كە
هۆكار و نیشانەی نوێ بۆسەملاندنی هاوڕێیەتی و لە خۆبوردوویی تۆ بهێرنێتەوە،
جگە لەوەش ئەگەر تۆ شایەتی ستایش و خۆشحاڵی منداڵەكانی من بوویتایە،
بینینی ئەو ساتانە باشرتین پاداشت بوون بۆ تۆ).
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میرات
كۆتاییەكانی ساڵی  1863و سەرەتای ساڵی  1864لە رێگای دوو میراتییەوە،
سامانێكی بەپێز و چاوەڕواننەكراو دەست ماركس كەوت! بڕی ئەو میراتیە زۆر
بوو ،بەاڵم كاریگەریەكەی لە سەر ژیانی ماركس و خێزانەكەی زۆری نەخایاند.
ئەوەی كە دەستی ماركس كەوتبوو بە زوویی لە دەستیدا!
رۆژی 30ی مانگی ترشینی دووەمی  1863ماركس نامەیەكی بەدەست گەیشت،
كە هەواڵی مردنی دایكی لە هەمان رۆژدا تێدا بوو ،هەر ئەو رۆژەش بە هەڵكەوت
ماركس زۆر نەخۆش بوو ،كە بە وتەی خۆی قاچێكی لەم دنیا و قاچەكەی تری
لە دنیاكەی دیكە بوو ،بەاڵم ماركس خۆشحاڵبوو لەوەی كە دایكی بەر لەو پێی
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ناوەتە دنیاكەی دیكەوە.
ماركس دەستبەج ێ نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نارد ،داوای كرد هەرچی خێراتر بڕێك
پارەی بۆ بنێرێت بۆئەوەی بتوانێت دەستبەجێ سەردانی شاری تێریار بكات.
دایكی ماركس بڕی چل و نۆ هەزار و سەد و سی فلۆرینی هۆڵەندی لە الی براكەی
لیۆن فیلیپس (باوكی نانت) بە ئەمانەت دانابوو ،لە بەرامبەر ئەو بڕە پارەیەدا
بڕی هەزار و هەشت سەد و نۆ فلۆرین قەرزدار بوو ،كە دوای پێدانی ئەو قەرزە
بڕی چل و یەك هەزار و سێسەد و بیست و یەك فلۆرینی هۆڵەندی وەكو میراتی
مابووەوە.
ئەو بڕە پارەیەش بە شێوەیەكی یەكسان لە نێوان ماركس و  3خوشكەكەی كە
لە ژیاندا مابوون واتا :ئێمی لی ،لۆئیز و سۆفی دابەشكرا ،لەو بڕە پارەیە كە
پشكی ماركس بوو بڕی پێنج هەزار و پێنج سەد و بیست فلۆرنی درایەوە بە
خاڵی بە هۆی ئەو قەرزەی كە پێشرت ماركس وەریگرتبوو .لەو بارەشدا بڕی چوار
هەزار و چوار سەد و هەشتا فلۆرنس پارەی نەختینە دەست ماركس كەوت ،جگە
لەوەش دایكی وەسیەتی كردبوو ،جگە لە پشكە یاساییەكەی ،بڕی دووسەد و
حەفتا پاوەندی بەریتانی بە تایبەتی بدرێتە كوڕە زیندووەكەی ئەو (ئەگەرچی لە
ئایینی جولەكەدا پشكی كوڕ و كچ لە میراتدا یەكسانە ،بەاڵم بە گوێرەی نەریتی
كۆن بۆ میراتی كوڕ ،جگە لە پشكی یاسایی پشكێكی تایبەتی هەیە ،بەتایبەتی
ئەگەر ئەو تەنها كوڕی كەسە مردووەكە بێت ،لەو بارەشدا ماركس بڕی هەشت
سەد و پەنجا پاوەندی بەریتانی بەركەوت ،كە لەو رۆژانەدا پارەیەكی زۆر بوو (بۆ
بەراورد پێویستە وەبیری بێنینەوە ،لەو سااڵنەدا كە ماركس بۆ رۆژنامەی (نیویۆرك
دەیلی تریبون كاری دەكرد ،داهاتی سااڵنەی یەك پاوەندی بەریتانی بوو!)
لە مانگی ئایاری 1864دا ماركس میراتییەكی دیكەی وەرگرت ،بەو جۆرەی كە
ویلیام وۆڵف (لوپوس) لە تەمەنی پەنجاو پێنج ساڵیدا كۆچی دواییكرد ،لە
وەسێتنامەكەیدا تێكڕای داراییەكەی و كتێبەكانی بە خێزانی ماركس دابوو ،وۆڵف
سەڵت بوو بە شێوەیەكی دەستپێوەگرانە ژیانی كرد بوو ،لە كاتی مردنەكەیدا بڕی
هەزار پاوەندی بەجێهێشتبوو ،لەو پارەیەش حەوت سەد پاوەندی بەر ماركس
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كەوت! لە ماوەی شەش مانگی رابوردوودا بڕی هەزار و پێنج سەد و پەنجا پاوەند
دەست ماركس كەوت ،دوای ئەوەش تا كۆتایی تەمەنی هەرگیز نەیتوانی ئەوەندە
پارە كۆبكاتەوە.
یەكەم گۆڕانكاری دوای وەرگرتنی ئەو پارەیە لە ژیانی خێزانی ماركسدا ،گۆڕینی
خانوەكەیان بوو ،لە بەهاری ساڵی  1864ئەو خانوویەكی گەورەی لە (میت الند
پارك) ژمارەی  1لە گەڕەكی «هاورستك هێل» (باكوری خۆرئاوا) بە كرێگرت.
ئەو خانووە نوێیە باڵە خانەیەك بوو ،كە لە سێ نهۆم پێكهاتبوو ،لە پشتەوەی
باخچەیەكی بچووك و لە پێشەوەی پاركێكی گشتی هەبوو ،هەر ژوورە و خاوەنی
گەرمكەرەوەی تایبەت بە خۆی بوو .ماركس نهۆمی یەكەمی كردە ژووری كاركردن
كە زۆر رووناك بوو ،دیوارەكانی بە شێوەیەكی تایبەت بە كتێبخانە پۆلێنبەندی كرا
بوو .ماركس ماوەی یانزە ساڵ لەو پەڕی ئاسوودەییدا لەو ماڵە ژیانی بەسەر برد،
تا لە بەهاری ساڵی 1875دا چووە خانوویەكی دیكە لە (میت الند پارك كرێست)
لە (میت الند پارك رۆد) ژمارەی  4و تا كۆتایی تەمەنی هەر لەو ماڵەدا مایەوە،
بەاڵم لە خانووەكەی پێشوودا ،كتێبە بەناوبانگەكەی داس كاپیتاڵی نوسی و هەر
لەو خانووەشەدا رێبەرایەتی ئینتەرناسیۆناڵی یەكەمی كرد.
سەرباری نەخۆشیە بەردەوام و جۆراوجۆرەكان ،كە تووشی خۆی و خێزانەكەی
ببوو ،ئەو لەو خانوەدا بەختەوەرانەترین رۆژەكانی تەمەنی تێپەڕاند ،لین شێن
كە بەرپرسیارێتی چێشتخانەكەی لە ئەستۆ بوو لە ناو چیشتخانەكەدا ،كە لە
نهۆمی خوارەوە بوو باشرتین جۆرەكانی خواردنی بۆ خێزانی ماركس لێدەنا ،ئەو
شەرابانەی كە ئەنگڵس جار و بار بۆ ماركسی دەنارد ،تام و چێژی خواردنەكانی
خۆشرت دەكرد ،جێنی لە تەنیشت باخچەكە گوڵخانەیەكی بچووكی دروستكردبوو،
كە لەناویدا گوڵی دەگمەنی گەرمەسێری چاندبوو .هەر لەو ماڵەدا دوو كچە
گەورەكەی ماركس هاوسەرگیرییان كرد و ئالنۆری كچە بچووكیشی خەریكی
بەخێوكردنی ئاژەڵ بوو ،ماركسیش ئەو ئاژەاڵنەی ئەوەندەی ئەندامانی خێزانەكەی
خۆش دەویست.
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مووچە
لە ساڵی  1864دوای ئەوەی ئەنگڵس بڕی دە هەزار پاوەند میراتی لە باوكی وەرگرت،
لە كارگەیەكدا كە بە بەشداری كەسێك بە ناوی ئارمن ،كە هاوبەشی باوكی بوو
دەست بەكار بوو ،لەوە بەدواوە هەوڵی ئەو ئەوە بوو بە گوێرەی پێویست سامان
كۆبكاتەوە ،بۆئەوەی بتوانێت بۆ خۆی (كە سەڵت بوو) لەگەڵ خێزانی ماركسی
هاوڕێی ژیانێكی ئاسودە فەراهەمبكات .ئەنگڵس زۆربەی داهاتی خۆی لە رێگەی
كڕینی پشكی ئەو كۆمپانیایانەوە دابیندەكرد ،كە پێداویستیە سەرەكیەكانی خەڵكی
بەریتانیایان دابیندەكرد ،وەك كۆمپانیای ئاو ،كۆمپانیای غاز ،رێگای ئاسن و هتد ،كە
لەو سەردەمەدا  7.5%سودیان دەدا ،لەو رێگایەشەوە دەستكەوتێكی باش و دڵنیای
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بەردەكەوت .پێنج ساڵ دواتر ،پاش گفتوگۆ و مشتومڕێكی زۆر ئەنگڵس پشكەكەی
خۆی لە كۆمپانیای (ئەنگڵس و ئارمن) بە هاوبەشەكەی خۆی بەڕێز (گیت فرید
ئارمن) بە نرخێك فرۆشت كە بە پارەكەی چووە ریزی سەرمایەدارەكانی بەریتانیاوە.
ئەو رۆژەی كە بەڵگەنامەی پێویست لە نێوان ئەو و ئەنگڵسدا واژۆ كرا و مامەڵەكە
یەكالیی كرایەوە (دوا رۆژی مانگی حوزەیرانی ساڵی  1869بوو ،ئەنگڵس لە خۆشیدا
لە ناو پێستی خۆی جێگای نەدەبووەوە .ئالنۆر كچە بچووكەكەی ماركس كە لەو
رۆژەدا لە ماڵی ئەنگڵس لە شاری مانچستەر میوان بوو ،دواتر لە بیرەوەرییەكانی
خۆیدا سەبارەت بەو رۆژە وەها دەڵێت (من هەرگیز ناتوانم فەرامۆشیبكەم ئەو
هاوارە پڕ لە خۆشییەی كە ئەنگڵس كردی ،كاتێك بەیانی ئەو رۆژە ئەنگڵس (بۆ
دوایین جار) پێاڵوەكانی هەڵكێشا ،بۆئەوەی بۆ دوایین جار سەردانی كارگە بكات،
چەند كاتژمێرێك دواتر كە ئێمە لە بەر دەرگا راوەستا بووین چاوەڕوانی گەڕانەوەی
بووین ،ئەومان بینی لە ناوەڕاستی مەیدانێكی بچووك ،كە لە بەردەم ماڵەكەیدا بوو،
بەرە و الی ئێمە دەهات ،گۆچانەكەی خۆی رادەوەشاند و گۆرانی دەوت و پێكەنین
تێكڕای رومەتی ئەوی داپۆشیبوو)
ئەنگڵس بە خۆشحاڵییەكی زۆرەوە رۆژی یەكی تەمموز نامەیەكی بۆ ماركس نوسی
(رەشەی خۆشەویست ،ئەمڕۆ بازرگانی شیرین گەیشتە كۆتایی .ئێستا من پیاوێكی
ئازادم) رۆژی سێی تەمموز ماركس وەاڵمی نامەكەی دایەوە (فرێدی خۆشەویست،
پیرۆزباییت لێ دەكەم بە بۆنەی هەاڵتنت لە كۆیالیەتی میرس) بەر لەوەی شەو
دابێت ،پەرداخێك شەرابی بە خۆشی هاوڕێیەكەی خواردەوە ،بەاڵم هاوشێوەی
جەنڕاڵە پرۆسییەكان نا.
ئەنگڵس بەر لەوەی دامودەزگاكەی كۆبكاتەوە ،مووچەیەكی سااڵنەی بەو پەڕی
دڵكراوەییەوە بۆ هاوڕێكەی بڕیەوە.
دوای ئەوەی ئاستی داراییەكانی بە وردی بەراورد كرد ،داوای لە ماركس كرد لەگەڵ
هاوسەرەكەی قسە بكات و روونی بكاتەوە ،كە دوای دانەوەی قەرزەكان ،رۆژانە
چەندێك پارەیان بۆ بەڕێكردنی ژیان پێویست دەبێت؟
لە ئەنجامدا ئەنگڵس قەرزەكانی ماركسی دای��ەوە ،جگە لەوەش مووچەیەكی
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سااڵنەی بە بڕی سێسەد و پەنجا پاوەندی بۆ ئەو بڕییەوە و بە بەردەوامی پێی
دەدا.
رۆژی 29ی ترشینی دووەمی  ،1868كاتێك ئەنگڵس ئەو بڕیارەی خۆی بۆ ماركس
ئاشكرا كرد ،بە زمانی ئەڵامنی تایبەت بە خۆی بۆ ئەنگڵسی نوسی (پێشنیاری
دڵفراوان و مەزنانەی تۆ بە تەواوەتی منی گێژ كردووە) (بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی
كە هاوڕێی دێرینی ماركس (فرێدنیاند فرای لیك رۆت) كە سەرۆكی یەكێك لە
لقەكانی بانكی جنێف لە لەندەن بوو سااڵنە تەنها دووسەد پاوەند مووچەی
وەردەگ��رت ،دەبینین كە لە راستیدا ئەو پێشنیارەی ئەنگڵس بۆ ماركس زۆر
جوامێرانە و دڵ ئاوااڵیانە بوو) ماركس یەكەم چەكی مووچەی كە (هەر سێ مانگ
جارێك وەریدەگرت) رۆژی 27ی كانوونی دووەمی ساڵی  1869وەرگرت ،بەاڵم وەكو
هەمیشە ئەو خێزانە نەیتوانی تا كۆتایی سێ مانگی یەكەم ،خەرجییەكانی خۆی
بەو بڕە پارەیەی كە ئەنگڵس پێیدابوون ،دابینبكەن ،ب ێ ئەوەی كە قەرز بكەن ،لە
كۆتایی سێ مانگی دووەمدا جێنی دانی بەوەدا نا ،كە بڕی  27پاوەندی لە دەوروبەر
قەرز كردووە .ماركس بەو پەڕی شەرمەزارییەوە لە نامەیەكدا بە ئەنگڵسی وت
(ئەم ژنە پێوستی بە سەرپەرشتیار هەیە) ئەنگڵس ئەو قەرزەشی دایەوە ،بەاڵم لە
بەرواری 25ی تەموزدا هۆشداری دایە ماركس لەوەی كە (ئاگادار بە لە داهاتوودا
ئەو روداوە دوبارە نەبێتەوە ،هەڵبەتە لە یادت نەچێت رێكەوتنێك كە لە نێوان من
و تۆدا هاتە ئاراوە ،زۆر جدییە و رێگە بە هیچ هەنگاوێكی الر و لەوێر نادات؟)
مووچەكەی ئەنگڵس دڵنیایی تەواوی بەخشییە بیر و خەیاڵی ماركس لە بواری
بژێوی ژیانەوە تا كۆتایی تەمەنی و كۆتایی بەو ساڵە دوور و درێژانە هات ،كە
ماركس لە نەبوونی ئاسایشی دەروونیدا ژیانی بەسەر دەبرد.
مانگی سێپتەمبەری  1870ئەنگڵس شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی لە شاری
مانچستەرەوە بۆ ئەم ناونیشانە لە لەندەن گواستەوە ،ئادرەی  122شەقامی (ریجێنت
پارك رۆد) بە مەبەستی نزیكبوونەوەی زیاتری لە ماركس ،لەو رۆژە بە دواوە ،تا
كاتی مردنی ماركس هەردووكیان هەموو رۆژێك (لەو كاتەدا كە هەردووكیان لە
لەندەن بوون) یەكرتیان دەبینی.
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داس كاپیتاڵ

ئەو كتێبەی كە لە نوسینیدا وەستانی زۆر هاتە ئاراوە
دوای چەشتنی تامی پشتگوێخستنی بەرپرسانی ئەدەبی و ئابوری بەرامبەر بە
كتێبی (رەخنە لە ئابوری سیاسی) دوای ئەوەی پاش خەبات و كۆڵنەدانێكی زیاد و
لەخۆڕایی ئاگری توڕەیی ئەو بەرامبەر بە ڤۆگت نیشتەوە ،ماركس بە شێوەیەكی
جدی هەوڵی ئامادەكردنی پرۆژەیەكی نوێ بۆ نوسینی كتێبی (ئابوری سیاسی)
هەڵگرت .ئەگەر پێشرت بەنیاز بوو بەشە جۆراوجۆرەكانی ئەو كۆمەڵەیە بەشێوەی
چەند كتێبێكی سەربەخۆ چاپ بكات ،بەاڵم لە ئێستادا بڕیاری داوە بەشێوەیەكی
دیكە بیخاتە بەردەست خوێنەرانی ،لەو پالنە نوێیەدا كە چەندین ساڵ بوو
ئەندامانی خێزانەكەی ماركس بەناوی ئەو كتێبە ( )Das Buchدەیانخوێندەوە،
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تێكڕای بابەتەكانی پەیوەندیدار بە ئابوری لە شوێنێك كۆكرایەوە بە لێكدانەوە
و رشۆڤەیەكی زیاترەوە نورسان ،چاپكەرێكی دیكە بە ناوی «كارل ئۆتر مایسرن
( )Karl Otto Messnerلە شاری هامبۆرگ چاپی كرد ،دواتر لە ناونیشانێكی نوێ
بە ناوی داس كاپیتاڵ بە چاپی كرد.
ئەمە بوو ئەوپالنە نوێیەی كە لە هزری ماركسدا لەبەرچاو گیرا بوو.
بە كورتی ،وەها لەبەرچاو گیرا بوو ،كە لەو كتێبەدا تێكڕای بابەتەكانی پەیوەندیدار
بە ئابوری و سیاسەتی ئابوری لە شوێنێك لە سێ بەرگدا كۆبكرێتەوە.
ئاواتی ماركس ئەوە بوو ،بە نوسین و باڵوكردنەوەی ئەو ناوێكی نەمر و هەمیشەیی
لە دنیادا بۆ خۆی بەجێهێشت ،بەاڵم ئەو تەنها توانی بەرگی یەكەمی كتێبەكە لە
سەردەمی مانەوەی خۆیدا چاپ بكات ،دوو بەرگەكەی تری پاش مردنی ئەو لە
الیەن هاوڕ ێ بە ئەمەكەكەی ،ئەنگڵسەوە بۆ جیهان خرایەڕوو ،حەفتاو پێنج ساڵ
دوای مردنی ماركس ئەنجومەنی (ئەنستیتۆی ماركس _ ئەنگڵس) لە مۆسكۆ دوو
گۆڤاری دیكە بە ناوی (بەرگی چوارەم)( ،بەرگی پێنجەم) ی كتێبی داس كاپیتاڵ-ی
باڵوكردەوە ،لە راستیدا ئەو دوو بەرگە كۆمەڵێكن لە یادداشت و نورساوە
جۆراوجۆرەكان كە لە ماركس بەجێامون و كۆكراونەتەوە .ناوەكەی دیكەی ئەو
دوو بەرگە(تیۆری زێدەبایی) ()Surplace Value Surcharseییە.
نوسینی كتێبی داس كاپیتاڵ بە گشتی شەش بۆ حەوت ساڵی خایاند ،هەڵبەت بە
درێژایی ئەو ماوەیە جاروباریش ماركس دەستی بۆ قەڵەم نەدەبرد ،هۆكاری ئەو
وەستانە بەردەوامانە یەكێكیان شێوازی كاركردنی ماركس بوو ،ئەوی دیكە ئەو
كۆسپانە بوون كە لە رێگای بە دواداچوونی نوسیندا لە بواری كێشە گشتیەكانی
ژیانەوە هەیبوو ،هەم لە ئەنجامی ئەو نەخۆشییە بەردەوامانەدا بوون ،كە ئەو
بە شێوەی بۆماوەیی تووشیان دەبوو و جاروبار مەترسیدار دەبوون ،بەاڵم بە
پێچەوانەوە لە كاتەكانی دیكەدا (وەكو ئەسپێك) (بەوجۆرەی كە بۆ ئەنگڵسی
نووسی) شەو و رۆژ كاری دەكرد.
ماركس بە بەردەوامی ئەنگڵسی لە پێشكەوتنی كارەكانی ئاگادار دەكردەوە،
سەبارەت بە زۆربەی بابەتەكان ،وەكو بازرگانی و پرسە كردەییەكانی كاسبی
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هاوكاری فیكری لەو وەردەگرت ،بەاڵم پێویستە بوترێت بە گشتی ماوەی ئەو
كاتەی كە ماركس بە وردی بۆ نوسینی هەر بەشێك لەو كتێبە تەرخانی كرد،
ئەوەندە زۆر نەبوو.
بەوجۆرەی كە توێژەران دواتر لێكیان داوەتەوە ،هۆكاری سەرەكی لە نوسین و
پەككەوتنی داس كاپیتاڵدا كێشەی دەروونی بووە .ئەو پسپۆڕانە وەهایان نوسیوە،
هۆكاری ئەوەی ماركس نەیویستووە كاپیتاڵ بە زوویی تەواو بكات و بیخاتە
بەردەم خوێنەرانی ،ترسی لەوە بووە كە پشتگوێبخرێت( ،بەو جۆرەی كە لە
كتێبی رەخنە لە ئابوری سیاسی رووبەڕووی بووەوە) یان ئەوەی كە رووبەڕووی
رەخنەی ئیرەییانە و ستەمكارانە بێتەوە ،بە هەر حاڵ ،راستیەكەی ئەوەیە هەر
جارێك كە ماركس لە كۆتایی ئەو كتێبە نزیكبۆوە ،سەرقاڵی كارێكیدیكە دەبوو،
كە تێڕای كاتەكانی ئەوی دەگرتەوە ،بەو هۆیەشەوە بوو كە ئەو لە كاتی نوسینی
كتێبەكەدا لە ناكاو دەستی هەڵدەگرت و سەرقاڵی كارێكی دیكە دەبوو ،كە هیچ
پەیوەندیەكی بە تیۆری و زانست و بیر و ئەندێشەوە نەبوو.
لە ئەیلولی 1864دا  ،بەر لەوەی كە نوسینی داس كاپیتاڵ كۆتایی پێبێت ،ماركس
دەستیدایە پێكهێنانی ئەنجومەنی جیهانی كرێكاران (هەمان كۆنگرە كە دواتر ناوی
ئینتەرناسیۆناڵی یەكەمی لێرنا) و ناوبانگی دەركرد ،لەوە بە دواوە بۆ ماوەی هەشت
ساڵ بەرپرسیارێتی ئەو ئەنجومەنەی لە ئەستۆ بوو بەڕێوەی دەبرد ،سەرقاڵبوون
بە بەڕێوەبردنی ئەو ئەنجومەنە كە زۆربەی كۆبوونەوەكانی لە ماڵەكەی ماركس
بەڕێوە دەچوو ،زۆربەی كاتەكانی ئەوی دەگرت ،دەرفەتی بۆ ئەنجامدانی هیچ
كارێكی دیكە ،بە تایبەت نوسینی كتێب نەدەهێشتەوە ،بە تایبەت ئەو چەندین
كاتژمێر كاتی خۆی بە موناقەشە و مشتومڕ لەگەڵ ئەو كەسانە تەرخاندەكرد،
كە بە گومانی ماركس لە نەیاران بوون ،كۆبوونەوەكانی چوار ساڵی كۆتایی ئەو
ئەنجومەنە ئەوەندە دوژمنكارانە بوون ،كە ماركس لە كۆتاییدا ساڵی  1872كۆتایی
پێهێنان .جۆش و خرۆشی ئەم كۆبوونەوانەی كۆتایی ،بووە كۆسپ لە بەردەم
نوسینەكانیدا و نەیتوانی دوو بەرگی كۆتایی كتێبەكەی كۆتایی پێبێنێت ،بەڵكو
مێشك و دەروونی ئەوی بە تەواوی شێواندبوو ،لە مانگەكانی سەرەتای ساڵی
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1867دا بارودۆخی دەروونی ماركس بە جۆرێك دەبێت كە جاروبار هەستیدەكرد
لە مردن نزیكبووەتەوە ،هەندێك جاریش حەزیدەكرد بە راستی مبرێت و بۆ
هەمیشە رزگاری بێت ،لە بەرواری 30ی نیسانی  1867لە بارەی بەم هەستانەیەوە
بۆ یەكێك لە هاوڕ ێ كۆمۆنیستەكانی بە ناوی (زیگفرێد مایۆ) كە ئەندازیاری كان
بوو ،چوو بووە ئەمریكا نوسی (بۆچی ئەم هەموو ماوەیە نامەم بۆ تۆ نەنوسی؟
چونكە بە بەردەوامی بە پەتێك منیان لە لێواری قەبرێك هەڵواسیبوو ،من هەر
چركەیەك لە كاتەكەم ،كە دەمتوانی و وزەی كاركردنم تێدابوو ،بۆ كۆتاییهێنان
بە كارەكەم تەرخاندەكرد ،كارێك كە تەندروستی خۆم و بەختەوەری خێزانەكەم
كرد بە قوربانی تەواو كردنەكەی ،هیوادارم دوای ئەم پاساو هێنانەوەیە ،پێویست
بە روونكردنەوەی زیاتر نەكات .من پێكەنینم دێت لەو كەسانەی كە زانان و
ئەوانەی كە خەڵك بە ژیریان دەزانین .ئەگەر مرۆڤ بیەوێت وەكو مانگایەك
بێت ،هەڵبەت ئەوەندە بەسە كە ئاوڕبداتەوە و ئازارەكانی خەڵك پشتگوێبخات،
تەنها سەیری پێستی خۆی بكات ،هەرچۆنێك بێت ،من ئەوەندە خۆمم بە نەزان
دەژمارد ،ئەگەر بەر لەوەی كتێبەكەی خۆم النیكەم وەكو پێشەكی تەواو بكەم،
وەكو قەل سەبارەت بەو قیژە قیژم دەكرد) ،بەاڵم عەشقی تەواو كردنی كتیبێك كە
نوسینەكەی دەستپێكردبوو ،ئەوی بە زیندویی هێشتبووەوە.
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گەشتێك بۆ ئەڵمانیا
لە كۆتایی مانگی ئازاری ساڵی( ،)1867ماركس دوایین الپەڕەكانی كتێبی داس
كاپیتاڵی تەواو كرد ،لە كاتێكدا نزیكەی چوار ساڵ پێشرت لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس
نوسیبووی( :كتێبەكەم لە چاپكردن نزیكبووەتەوەو ئامادەیە بۆ چاپ( بەاڵم لە
راستیدا ئەو كاتە ،دەستنوسەكەی تەواو ببوو ،لەو رووەوە كە ئەو بەنیاز بوو
ئەمجارەیان ،وەكو جاری پێشوو ،كە پەیوەست بە چاپی كتێبی «رەخنە لە ئابوری
سیاسی» سەبارەت بە ناردن و رەوانەكردنی دەستنووسەكەی لەگەڵ چاپكەرەكە
تووشی دەمەقاڵە نەبێت ،ماركس بڕیاریدا دەستنووسەكە لەگەڵ خۆی ببات بۆ
ئەڵامنیا و لە شاری هامبۆرگ بە ئوتو مایسرنی بسپێرێت ،بەاڵم بۆ خەرجی ئەو
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گەشتە ،دیسان ماركس پێویستی بە هاوكاری دارایی ئەنگڵس بوو ،لە رۆژی دووی
نیساندا نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نوسی( :پێویستە بڕۆم جلەكانم و كاتژمێرەكەم لە
بارمتە دەربهێم ،هەروەها ناتوانم بڕۆم و لەم دۆخەی ئێستادا خێزانەكەم ،كە تەنیا
فلسێكیان بە دەستەوە نییە و خاوەن قەرزەكان بە بەردەوامی فشاریان بۆدەهێنن
جێبهێڵم).
ئەنگڵس رۆژی چواری نیسان وەاڵمیدایەوە :
«ئەی هاوار! ئەو هاواركردنەی لە ناكاو بەدەر لە ئیرادەی خۆی بوو! لەكۆتاییدا
كاتێك بینیامن لە سەر الپەڕەی سپی بە خەتی رەش نورساوە ،لەكۆتاییدا بەرگی
یەكەم تەواو بوو ،تۆ خەریكیت بەرەو هامبۆرگی دەبەیت ،بۆئەوەی تۆ ب ێ ئاوی
ژیان نەبیت ،ئێستا حەوت دراوی نیو پاوەندیت بۆ دەنێرم و باقیەكەشی یان
نیوەكەی تریشی دوای ئەوە كە نامەی تۆ لەوێوە گەیشت ،كە بە گشتی دەبێتە
سی و پێنج پاوەن بۆت دەنێرم».
دوای وەرگرتنی پارەكە ماركس ،لە كاتێكدا دەستنوسەكەی كاپیتاڵ لە ناو جانتاكەیدا
بوو ،كاتژمێر 8ی بەرەبەیانی رۆژی 10ی نیسانی  1867بە كەشتیەك ،كە جگە
لە سەرنشینە مرۆڤەكانی ژمارەیەكی زۆر بەرازی هەڵگرتبوو ،لە لەندەنەوە بەرەو
هامبۆرگ بەڕێكەوت .لە ناو رێگادا هەوا(بەوجۆرەی كە ماركس دەیوت) «شێت»
بوو ،هاژەو لرفەی شەپۆلەكانی دەریا ،زۆربەی سەرنشینەكانی تووشی سەرئێشە
كرد بوو ،بەاڵم رەوشەكە بۆ ماركس كە لە دەست كێشە و گرفتەكانی ماڵەوە
و نەبوونییەكانی خێزانەكەی رزگاری ببوو ،وەكو ئەوە وابوو لە زیندان ئازاد
كرابێت( :زۆر شاد و خۆشحاڵ ،وەكو ئەو پێنسەد بەرازەی كە هاوسەفەرمان
بوون( .تەنیا ژمارەیەكی كەم لە نەفەرەكان لە سەر قاچی خۆیان راوەستابوون و
لەگەڵ ماركس (بە وتەی ئەو) (كۆڕێكی بچووك لە پیاوانیان پێكهێنابوو ،كە لە
بەرامبەر هۆكارەكانی رسوشتدا خۆڕاگریان دەكرد( .ماركس كە ماوەی سااڵنێكی
دوور و درێژ خۆی بە زیندانییەك لە لەندەن هەژمار دەكرد ،لە ئێستادا بە راستی،
لە سات بە ساتی مانەوەی لەگەڵ ئەو پیاوانە چێژی دەبرد.
كەشتیەكە دوای دوو رۆژ مانەوەی لە دەریا ،نیوەڕۆی رۆژی سێهەم گەیشتە
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هامبۆرگ ،ماركس بەرەو الی سەنتەری چاپەمەنی بەڕێكەوت ،لەبەرئەوەی مایسرن
لە نوسینگەكەی نەبوو ،یاداشتێكی بۆ دانا و داوایلێكرد بۆ نانی ئێوارەی دیداری
لەگەڵ بكات .كاتژمێر حەوتی ئێوارە ،چاپكەرەكە چاوی بە ماركس كەوت ،دواتر
ئەو دوو پیاوە :نوسەر لە ریش و پەشمێكی شێواو و چاپكەریش زۆر رێكپۆش
و بە ریشێكی تارشاوەوە ،بەاڵم سەری رووتاو ،بەرامبەر بە یەكرتی دانیشنت و
دەستیانكرد بە قسە و باس ،ماركس پاش هەڵسەنگاندنی و تێڕامانێك لە الیەنی
بەرامبەر ،تێگەیشت كە مایسرن «مرۆڤێكی تەواوە» رۆژی دواتر ماركس بەرگی
دەستنوسی كتێبەكەی خۆی برد بۆ مایسرنو ئەویش خستیە ناو قاسەكەیەوە،
چاپكەرەكە پێشنیاری ئەوەیكرد ،كتێبەكە لە سێ بەرگدا و لە ماوەی یەكساڵدا
چاپ و باڵو بكرێتەوە .ماركس پەسەندیكرد ،بە جۆرێك كە ماركس بەنیاز بوو:
بەرگی یەكەم بریتی بێت (شێوازی بەرهەمهێنان و سەرمایە) بە رشۆڤەیەكی
ورد لە بارودۆخی كرێكارانی بەریتانی لە دوو مانگی رابوردوودا .بەرگی دووەم:
پاشاموەی ئەم بابەتە بێت .بەرگی سێهەمیش سەبارەت بە مێژووی ئابوری سیاسی
لە ناوەڕاستی سەدەی حەڤدەهەمەوە تا ئێستا بێت.
نوسەر و چاپكەر بە مەیخواردنەوەیەك جەژنی ئاشنایەتی خۆیان لەگەڵ یەكرتی و
رێكەوتنیان سەبارەت بە چۆنێتی باڵوكردنەوەی گێڕا( .ئێمە ئیرت نەماندەتوانی لە
سەر قاچی خۆمان راوەستین (.ماركس رۆژی سێی نیسان نامەیەكی بۆ ئەنگڵس
نوسی( :ئەو بە بەردەوامی خۆشحاڵی خۆی سەبارەت بە ئاشنابوونی لەگەڵ
من دەردەبڕی ،بە هەر حاڵ لە ئێستادا مایسرن بە تەواوەتی بە دەستامنەوەیە،
بەتایبەت ئەو دەڵێت هەستێكی پڕ لە نەفرەت و بێزاری بەرامبەر بە نوسەرە
نەشیاوەكانی ئەدەبیات هەیە).
لە راستیدا پەیوەندی نێوان ماركس و مایسرن تا كۆتایی بە هاوڕێیانە مایەوە و
وەك پەیوەندی ئەو لەگەڵ فرانس دونكر چاپكەری كتێبی «رەخنە لە ئابوری
سیاسی» تووشی دوژمنایەتی نەبوو ،بەڵكو لەوە بەدواوە مایسرن بە بەردەوامی
چی لە قسە و باس و چی لە نوسیندا بە ماركسی دەوت «جەنابی دكتۆری ئازیز»
و نامەكانی خۆی بە رستەی «ساڵوی گیانی بە گیانی» واژۆ دەكرد ،ئەگەرچی
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تەنیا بەرگی یەكەمی ئەو كتێبە لەالیەن مایسرنەوە چاپ و باڵوكرایەوە ،كێشەكە
پەیوەندی بەوەوە نەبوو ،بەڵكو كێشەكە تەنیا پەیوەندی بە «جەنابی دكتۆری
ئازیزەوە» بوو!
مایسرن بەڵێنی ئەوەی بە ماركسدا ،پرۆسەی چاپكردنی بەرگی یەكەمی كتێبەكە
بەم نزیكانە دەستپێبكات ،لە ماوەی نێوان چوار بۆ پێنج هەفتەدا كۆتاییپێدێت،
بەاڵم جێبەجێكردنی ئەو بەڵێنە هەندێك دواك��ەوت ،چونكە یەكەم لە شاری
هامبۆرگی ئەو كاتەدا بە گوێرەی پێویست پیتچن نەبوو ،هەروەها ژمارەی ئەو
كەسانەی كە منونە چاپكراوەكان هەڵەچنی بكەن ،زۆر كەمبوو ،مایسرنیش بۆ
خۆی تەنیا كاری چاپكردنی دەكرد ،كتێبەكانی خۆی بۆ چاپخانەی ویگاند لە شاری
الیپزیك دەنارد.
لەگەڵ ئەوەشدا هەفتەی جەژنی قیامە دەستی پێكردبوو ،چاپخانەی ویگاند لە
كۆتاییدا رۆژی 29ی نیسان ،واتا دوو هەفتە دوای ئەوەی ماركس دەستنووسەكەی
بە مایسرن دا و ئەویش بە مەبەستی چاپكردن رەوانەی شاری الیپزیكی كرد،
دەستی بە چاپكردن كرد.
بە هۆی ئەو دواكەوتنەوە مایسرن تكای لە ماركس كرد ،هامبۆرگ بە جێنەهێڵێت
بۆ هەڵەچنی و پێداچوونەوەی دووەم لەوێ بێت و خۆی بڕیار بدات ،ئایا پاش
جارێك پێداچوونەوە لەالیەن نوسەرەوە ،دەتوانن دەست بە چاپكردنی بكەن.
ماركس كە زۆر بەپەلە و ب ێ ئارام بوو ،بۆئەوەی كتێبەكەی خۆی بە زوویی بە
چاپكراوی ببینێت ،پەسەندیكرد نەگەڕێتەوە لەندەن و لە ئەڵامنیا مبێنێتەوە.
بڕیاریدا لەو ماوەیەدا سەردانی دكتۆر كوگڵامن بكات ،كە لە شاری هانۆڤەر
كە لەو سەردەمەدا پایتەختی هەرێمی سەربەخۆی هانۆڤەر بوو ،دواتر بوو بە
بەشێك لە خاكی واڵتی ئەڵامنیا ژیانی بەسەر دەبرد.
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دیدار لەگەڵ كوگڵمان
كاتژمێر 9ی پاشنیوەڕۆی رۆژی سێشەممە 16ی نیسان دكتۆر كوگلامن كە بۆ
پێشوازیكردن لە ماركس سەردانی وێستگەی رێگای ئاسنی كرد بوو ،بەخێرهاتنی
لە ماركس كرد.
هەفتەی جەژنی قیامە بوو ،خێزانی كوگلامن ،كە بە نیاز بوون رۆژی هەینی پیرۆز
سەردانی كڵێسا بكەن ،لەوێدا گوێ بۆ مۆسیقای ئایینی باخ بگرن ،داوایان لە
ماركسیش كرد لەگەڵیان بڕوات ،ماركس داوای لێبوردنیكرد و وتی ،ناچارە رۆژی
پێنجشەممە سەردانی هانۆڤەر بكات ،بەاڵم چوار هەفتە لە هانۆڤەر لەگەڵ
خێزانەكەی كوگلامن مایەوە! ماركس ئەو چوار رۆژەی بە خۆشرتین رۆژەكانی
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ژیانی هەژمار كردووە!
خێزانی كوگلامن ئەوەندە رێزیان لە میوانە بەناوبانگەكەیان گرت و پێشوازی
بێوێنە و شیاویان لێكرد ،نەخۆشیەكانی ماركس بە شێنەیی چاكبوونەوە .زیپكەكانی
سەر پێستی وردە وردە وشكبوونەوە و ئازاری جگەریشی بەرەبەرە ئارام بووەوە.
دكتۆر لودڤیك كوگلامن تەمەنی سی و نۆ ساڵ بوو ،بەرجەستەترین پزیشكی
شاری هانۆڤەر و پسپۆڕی بواری نەخۆشیەكانی ژنان و مناڵبوون بوو ،پزیشكەكانی
دیكەی شارەكە لە راوێژكردنی پزیشكیدا كەڵكیان لە ئەو وەردەگرت .خۆشی لەگەڵ
پزیشكە گەورەكانی واڵتانی دیكەی ئەوروپا لەرێگەی نامە و تەلەگرافەوە لە
پەیوەندیدا بوو ،دكتۆر كوگلامن بە میوانەكەی خۆی وت ،لە سەرەتای كارەكەمەوە
كاتێك تازە چوومە ناو نەخۆشی ژنان و مناڵبوون ،پزیشكەكانی دیكە بۆ ماوەیەك
لە قبوڵكردنی بۆ چوونە ناو ئەنجومەنی پزیشكان خۆیان دەبوارد ،چونكە ئەوان
بەشی ژنان و منداڵ بوونیان بە پیشەیەكی قێزەون دەزانی! دكتۆر كوگلامن
كۆمۆنیستێكی توند و بە بڕوا بوو ،یەكێك لە بەشدارانی شۆڕشەكەی ساڵی 1848
بوو .ئەو لە ئەندامانی ئینتەرناسیۆناڵی یەكەم بوو ،تێكڕای نورساوەكانی ماركس
و ئەنگڵس-ی البوو ،بە جۆرێك كە لە كتێبخانەكەیدا كۆمەڵێك نورساوی ماركس
و ئەنگڵس هەبوو ،كە الی خۆیان بەرگە سەرەكییەكەی دەست نەدەكەوت .ئەو
پزیشكە ئەوەندە رێزی لە ماركس دەگرت ،بە جۆرێك بۆ ماركس ئازاردەر بوو .لە
نامەی بەرواری 24ی نیساندا ماركس بۆ ئەنگڵس دەنوسێت( :ئەو بەڕادەیەك رێز
لە من دەگرێت ،كە شێوازی هەڵسوكەوت كردنەكەی لەگەڵ پزیشكێكی بیرمەند
بگونجێت)!
هەروەها ئەندامانی خێزانەكەی دكتۆر كوگلامن رێزێكی تایبەتیان لە ماركس
دەگرت .ئەندامانی خێزانەكەی ئەو دكتۆرە بریتی بوون لە :گێرترود ( Gertrudی
هاوسەری كە تەمەنی  29ساڵ بوو ،لەگەڵ كچەكەی بە ناوی فرانسیسكا ،كە نۆ
ساڵ بوو .هاوسەرەكەی كوگلامن لە بنەماڵەی (ئۆپێن هایم) خامنێكی قسەخۆش
و شەنگ و شۆخ بوو ،وەكو ماركس خەڵكی ناوچەی راین بوو ،بەو جۆرە ماركس
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بە زوویی هاوشارییەكی باشی دۆزیەوە ،ماركسی زۆر خۆش دەویست و ئەوپەڕی
رێزی لێدەگرت ،فرانسیسكاش هۆگریەكی زۆری بۆ ماركس نیشاندەدا ،كە خۆی
باوكی  3كچ بوو .وەكو برای و گەورەتر لەگەڵی قسەیدەكرد و یاری لەگەڵ دەكرد
و بە تەواوەتی شەیدای میوانە ریشنەكەیان ببوو ،لە راستیدا ئەوەی كە لە مێژوودا
سەبارەت بە دیداری ماركس لەگەڵ كوگڵامن دەخوێرنێتەوە ،لەرێگای هەر ئەو
كچە  9سااڵنەیەوە نورساوە ،كە دواتر  2ساڵ بەر لە مردنی ،لە تەمەنی  72ساڵیدا
لە دەفتەری بیرەوەریەكانیدا ئاماژەی پێداوە.
بەر لە رۆیشتنی ماركس ،هاوسەرەكەی دكتۆر لە بیری ئەوەدا بوو ،كە باشرتین
كەرەستەكان بۆ پشوودانی میوانە پلەبەرزەكەی خۆیان دابینبكات ،نیگەرانی ئەوە
بوو هەموو شتێك دڵخوازی ماركس نەبێت .بە تایبەتی بەر لە بینینی ماركس،
چاوەڕوانی ئەوە بوو لەگەڵ پیاوێكی شۆڕشگێڕی توند و تووڕە رووبەڕوو ببێتەوە،
كە تەواوی جیهان بە دوژمنی خۆی دەزانێت .بە پێچەوانەوە پیاوێكی بە ئەدەب،
مێهرەبان ،خۆش هەڵسوكەوت ،رێكپۆش و پاك و خاوێنی (سەرباری ریشێكی زۆر)
لە بەرامبەر خۆیدا بینی ،فرانسیسكا لە بیرەوەریەكانی خۆیادا نوسی( :ماركس
چاوانێكی جوان و رەشی هەبوو ،كە بە بەردەوامی لە ژێر چەپكێك تووكی رەش و
سپیدا پێ دەكەنین ».جوڵەوی گفتوگۆ خۆشەكانی ماركس و شێوەزاری راینالندی
ئەو ،ببووە هۆی شادی خامنی كوگلامن و ئەوی دەخستەوە یادی نیشتامنەكەی
خۆی.
ماركس هەموو بەیانییەك زۆر زوو لە خەو هەڵدەستا و بۆ خواردنی نانی بەیانی
لە سەر مێزی خامنی خاوەمناڵ ئامادەدەبوو ،چەندین كاتژمێر دادەنیشت و قسە و
باسی دەكرد و دكتۆر كوگلامن كە نەیدەویست بچووكرتین قسەیەك كە لە زمانی
ئەو قارەمانەی بزوتنەوەی كۆمۆنیستیەوە دەهاتەدەر لە دەستبدات ،نەیدەتوانی
لە مێزەكە دووربكەوێتەوە و بە كاری پزیشكیەكەی خۆیەوە خەریكبێت! ماركس
بەرەبەرە وەكو ئەندامێكی خێزانەكەی لێهاتبوو ،وەكو هەمیشە ناوێكی تایبەتی بۆ
هەر كام لەوان دانا بوو ،فرانسیسكا ناوی «مادام شێن» (مادام بچكۆل) بوو خامنی
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دكتۆریش بە هۆی ئەو رەفتارە نەجیبانەی كە هەیبوو و (لەگەڵ ئەوەش باوباپیرانی
نەجیبزادە بوون) ناو نابوو «پرێنسس» خودی دكتۆریش «وینسڵ» بوو( .وینسڵ)
ناوی شای بەناوبانگی هەنگاریا بوو ،كە بڕیاری نوقمكردن و خنكاندنی مەالی
پیرۆزی هەنگاریای لە رووباری مۆلدار دابوو .ئەو پاشایە لە الی هەنگاریەكان
بە وینسلی (خراپ) نارساو بوو ،لە الیەكی دیكەوە وینسڵێكی «باش»یش هەبوو،
كە شازادەیەك بوو لە سەدەی دەیەمدا ژیا بوو ،خەڵكی هەنگاریا بوو كە وینسلی
«باشیان» پێدەوت ،لە ئێستادا ماركس خانەخوێیەكەی خۆی بە گوێرەی ئەوەی كە
باوەڕەكانی ئەوی ال پەسەند بوایە ،یان نا بە وینسلی باش و خراپ بانگهێشتیدەكرد.
لە بەرامبەردا خێزانەكەی كوگلامن بە هۆی گەورە بوونی كەللە سەری ماركس و
زۆری قژیەوە ئەویان بە «خوای جۆرەكان»ی یۆنانی « زۆس ئۆتریكلۆ» دەشوبهاند
و « خوای جۆرەكان»یان پێدەوت .كاتێك كە دكتۆر كوگلامن (كە ژمارەیەك زۆر
پەیكەری خواوەندەكانی یۆنانی لە ماڵەكەی خۆیدا كۆكردبووەوە) رایدەگەیاند
خواوەندەكانی یۆنان بە ب ێ هەستی توند و رق و توڕەیی مرۆیی بوون و لە
شیاوترین ئاسایش و ئارامیدا ژیاون ،ماركس كە بە هەڵكەوت تێزەكەی خۆی لەم
بوارەدا نوسیبوو ،وەاڵمیدایەوە «بەپێچەوانەوە ،ئەوان ناخیان پڕ بوو لە هەستی
توندڕەوانە و هیچ كات ئارامیان نەبوو!» كاتێكی دیكە كوگلامن ،ماركسی ئاگادار
كردەوە ،كە پێویستە وەكو خواوەندەكانی ئەمڕۆ كۆتایی بە هەورە تریشقە و
ساماڵی خۆی بهێنێت چەخامخەكانی خۆی بەرنەداتە گیانی خەڵكانی جیهان
و كاتە بەنرخەكانی خۆی لە خۆڕایی لە رێگای هاندانی بێكەڵك و ناكاریگەری
وەكو ئینتەرناسیۆناڵی یەكەم بەفێڕۆ نەدات ،ئەو قسەیە ماركسی لە رادەبەدەر
ئازاردا( .ئەو جۆرە رەفتارانەی كوگلامن  -بە تایبەت لە ئێستادا كە ماركس پاش
تەواوكردنی بەرگی یەكەمی كتێبی «داس كاپیتاڵ» زۆربەی كاتەكانی خۆی بە
سەركردایەتی «ئینتەرناسیۆناڵی یەكەم»ەوە تەرخاندەكرد ،پاش چەندین ساڵ
هاوڕێیەتی ،بووە هۆی ئەوەی كەلێنێك لە نێوانیاندا دروستبێت ،دوای چەندین
ساڵ كاتێك هەردووكیان بە هەڵكەوت بە مەبەستی چارەسەری تەندروستی
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دەچوونە حەمامەكانی شاری (كارلسبارد) ئەو دوو هاوڕێ كۆنە یەكرتیان بینی،
رەنگە هۆكاری راستەقینەی ئەو سەرزەنشتانەی دكتۆر كوگلامن ،كە دەبووە هۆی
رەنجاندنی ماركس ،ئەوە بووە كە ماركس لە ناخی خۆیدا هەستی دەكرد ،كاتی
خۆی لە خۆڕایی بە كۆمەڵێك كاری بچووك و نەشیاوەوە خەریكدەكات – لە
كاتێكدا ئەركی گەورەتری لە بەردەمدایە!
هەر چۆنێك بێت ،ئەو رێزە زۆرەی كوگلامن لە ماركسی دەگرت ،ئاستی ئەو خزمەتەی
پێشكەشی ماركسیان دەكرد ،هیچ دەرەتانێكی بۆ ماركس نەهێشتبووەوە ،ماركس
دیسان لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی( :بەڕاستی ئەمانە خەڵكانێكی هەرەباش
و نائاسایین ،ئەوان تەنیا ساتێك دەرفەتی ئەوە بە من نادەن كە بیر لە ژیانە
سەختەكەی خۆم بكەمەوە!( خێزانەكەی كوگلامن ماركسیان بە هەموو دۆستان
و هاوڕێیان و خزمانی خۆیان ناساند و ماركسیش تا ئەو جێگەیەی بۆی دەكرا
رووی خۆشی نیشانی ئەو ئەڵامنیانە دەدا و لە سەر سفرەی نانی ئێواران هەر
كات یەكێك لەو پیاوانە قسەیەكی دەكرد ،ماركس چاویلكە یەك چاوەكەی خۆی
(مونوكل)ی لە چاو دەكرد و بە سەر لەقاندنێك وتەكەی ئەوی پەسەند دەكرد و
پرسیارەكانی ئەوانی بەوپەڕی وردبینیەوە وەاڵم دەدایەوە .تەنیا كاتێك كە یەكێك
لە میوانەكان پرسی (ئایا لە كۆمەڵگەیەكدا ،كە هەمووان یەكسانن تۆ ئامادەیت
پێاڵوەكانی خەڵك بسڕیتەوە؟( بە توندی وەاڵمی دایەوە( :حەقوایە تۆ پێاڵوەكانی
خەڵك بسڕیتەوە)! لەالیەكی دیكەوە كاتێك خامنی كوگلامن لەوی پرسی( :من
ناتوانم لە زەینی خۆمدا تۆ بە ئەندامی كۆمەڵگەیەك وێنابكەم) ،كە «هەمووان
تێیدا یەكسانن» ،چونكە تۆ هەڵسوكەوت و نەریتی جێنتلامنێكت تێدایە ».ماركس
بەوپەڕی نەرم و نیانیەوە وەاڵمیدایەوە»بە دڵنیاییەوە ئەو رۆژە دەگات ،بەاڵم تا
كاتی گەیشتنی ئەو رۆژە من و تۆ رۆیشتووین!» ماركس ئەو كەسانەی كە لەگەڵی
ئاشنا دەبوون ،بە قووڵی دەیانیخستە ژێر كاریگەری زانیاریە گشتیەكانی خۆیەوە،
ماركس زۆربەی ئەو شتانەی كە خوێندبوویەوە لە بیرەوەری خۆیدا پاراستبووی
لە دانیشتنێكدا دەیتوانی سەبارەت بە چەندین بابەتی جۆراوجۆر قسەو باس
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بكات ،زۆربەی ئەو رستانەی كە لە كتێبە پەیوەندیدارەكاندا ،سەبارەت بەو
بابەتانە نورسابوو ،وەكو خۆی دووپاتیدەكردەوە .ئەو زۆربەی شیعری شاعیرانی
گەورەی ئەڵامنیای لەبەر بوو ،سەبارەت بەو بابەتانەی كە فەیلەسوفە گەورەكان
لە ئەفالتوونەوە تا «شۆپنهاوەر» نوسیبوویان بە قوڵی باسیدەكردن ،هەروەها
ئەو لەگەڵ نورساوی شاعیرە گەورەكانی سەدەی هاوچەرخ وەكو :میكایل یورڤیك
لێرمۆنتۆڤی رووسی و (پدرۆ كالدرۆنی ئیسپانیۆلی) ئاشنایەتی تەواوی هەبوو،
زۆربەیانی بە زمانە سەرەكیەكەی شاعیر خوێندبووەوە.
ماركس بە زۆری جگە لەو كاتانەی كە رادیكاڵەكان سەردانیان دەكرد (لە ژوورەكەی
خۆیدا دەستیان دەكرد بە قسەو باس و مشتومڕ لەگەڵ)ی لەبەردەم میوانەكانی
كوگلامندا ،خۆی لە قسە و باسی سیاسی دەپاراست ،چونكە پاش تێپەڕاندنی
چەندین ساڵ ،تاراوگە نشینی و ژیانی تاڵ و پڕ لە كوێرەوەری لە لەندەن لە
ئێستادا نەیدەویست ژینگەی ئازاد و پێشكەوتوانەی ماڵی هاوڕێكەی لەو چەند
رۆژەدا ،كە بۆ پشوودان هاتبوو پیس بكات و هەوڵی دەدا الیەنە سەختەكانی
رۆژگار فەرامۆش بكات!
شاری هانۆڤەر – پایتەختی هەرێم – بە باخی جوان و پاركی گەورەوە ،شوێنێكی
زۆر گونجاو بوو بۆ پشوودان و فەرامۆشكردنی تاڵیەكانی ژیان .رۆژەكان لەوێدا
بە هێوری و یەك ریتم تێدەپەڕی ،شەوانیش لە پاركەكانی شاردا ،ئۆركسرتاكانی
میوزیك ئامادە بوون و دانیشتوانی شار بە پیر و گەنجەوە ،دەیانتوانی ئازادانە
و بێ بەرامبەر گوێی لێبگرن .تەنیا الیەنی نێگەتیڤی شاری هانۆڤەر هەمان یەك
جۆری ژیان لەوێدا بوو! ئەو نەبوونی وروژان و زەوقەش لەوێدا بۆ كەسێكی
وەكو ماركس بێزاركەر بوو ،ماركس رۆژی 13ی ئایار لە نامەیەكدا بۆ كچەكەی
وتی( :ژینگەی ئێرە ئاوسی وەستان و تەمەڵییە ،بازنەی ژیان لێرەدا بچووكە .خەڵك
ئەوەندە بچووكن ،كە پێویست ناكات كەس دێوە زمە بێت ،بۆئەوەی لە نێوان
ئەواندا دیار بێت – وەكو ئولیڤەر لە ناو كورتە بااڵكان ،تەنانەت دەست و پێوەندە
نا رادیكاڵەكانیش هەوڵیان دەدا ،لە بوونی كارل ماركس لە شاری هانۆڤەر كەڵك
مارکس کێ بوو؟ 361

وەرگرن! بەڕێز مێركڵ سەرۆكی ئیدارەی ئاماری شارەكە هاتەالی و دانی بەوەدا
نا ،كە دوای ئەوەی ماركس بابەتە ئابورییەكانی بۆ شیكردوەتەوە ،بۆ یەكەمجار
لێیانتێگەیشتووە ،هەروەها «ئەنجومەنی ئەوروپییەكان» كۆمەڵەیەك كە خۆیان
بە «بێزاربوون لە پرۆس» دەناساند و (ماركس ئەوانی بە كۆمەڵەی گوێدرێژەكان)
ناودەبرد ،داوایان لە ماركس كرد قسەیان بۆ بكات ،سەرۆكی كرێكارانی رێگەی
ئاسنی ئەوێ ،ماركسی بۆ ماڵەكەی خۆی بانگهێشتكرد .ماركس چووە بۆ ماڵەكەی
و لەگەڵ هاوسەرەكەی كە زۆر تامەزرۆی بینینی ماركس بوو ،بە خواردنەوەی
چەند قاپێك شەراب شەوێكی خۆشیان بەسەر برد ،لە كاتی رۆشتنیدا ژن و
مێردەكە بە هۆی ئەو شانازییە گەورەیەی كە نسیبیان ببوو ،سوپاسی ماركسیان
كرد .لە هەمووی گرنگرت (بیسامرك) كە لەو سەردەمەدا وەزیری دەرەوەی پرۆس
بوو (دواتر بوو بە راوێژكاری حكومەتی ئەڵامنیا) دوای ئەوەی بیستی ماركس
لەو رۆژانەدا لە شاری هانۆڤەرە ،هەوڵیدا ئەو بێنێتە خزمەتی خۆی ،بەجۆرێك،
كە یەكێك لە هاوڕێیانی خۆی بە ناوی (ئەرنست وارنبۆڵد) كە لە پارێزەرانی
دادگای شارەكە بوو ،ناردە الی ماركس (بۆئەوەی لێوەشاوەیی و تواناكانی من
بۆ خزمەتكردن بە خەڵكی شارەكە بەكاربهێنێت) (ماركس لە 24ی نیساندا لە
نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس وای نووسیوە).
دوای ئەوە دیسان بیسامرك كەسێكی دیكەی بە ناوی رۆدلف ڤۆن بنیگسن،
كە سەرۆكی ئەنجومەنی «یەكێتی كرێكارانی ئەڵامنیا» بوو ،بۆ ئەوە مەبەستە
رەوانەی الی ماركس كرد ،بەاڵم ماركسی كۆمۆنیست هەرگیز ئامادە نەبوو خۆی
بە بیسامرك (كە هەندێكجار پیسامركی پێدەوت) بفرۆشێت!
بەاڵم لەگەڵ ئەوانە رووداوێكی خۆشەویستی هاتە ئاراوە( :باشرتین هاوڕێی
مێینەی خامنی دكتۆر كوگلامن خامنێك بوو بە ناوی «مادام تێنگا» هاوسەری ئەو
خامنە ،بەڕێز تێنگا ریت بێرگ لە دەوڵەمەندانی ویالیەتی ڤێستفالی بوو ،وەك ژن
و مێرد لە كۆشكێكدا لە «ریت بێرگ» لە نزیك «رێدا» ژیانیاندەكرد .مادام تێنگا،
كە بە بەردەوامی دەهات سەردانی خامنی كوگلامنی دەكرد ،بە جۆرێك ژوورێكی
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تایبەتیان بۆ رێكخستبوو پێیدەوت «ژوورەكەی من» ،لەو كاتەوە كە ماركس
هاتبووە ماڵی كوگلامن ئەو ژوورەیان دابووە ماركس.
خامنی دكتۆر كوگلامن بانگهێشتی مادام تێنگای كرد ،بۆئەوەی بێت و لەگەڵ
میوانە بەناوبانگەكەی ئاشنا بێت ،ئەو هات ،مادام تەمەنی سی و چوار سااڵن بوو.
جوان نەبوو ،بەاڵم لە رادەبەدەر سەرنجڕاكێش و دڵپەسەند بوو ،هەڵسوكەوت و
داب و نەریتی زۆر ناسك و ئەرشافیانە بوو ،ئاستی خوێندەورای بەرز و زانیاری
گشتی لە رادەبەدەر بوو ،بە ئاسانی بەزمانی فەرەنسی ،ئینگلیزی و ئیتالی قسەی
دەكرد و زمانی دایكی ئەڵامنی بوو ،ئەو بڕوای بە هیچ ئایینێك نەبوو ،بەواتایەكی
دیكە (ئاتێئیست  )Atheistsبوو ،بۆچوونە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكانی ئەو (بە
بڕوای ماركس) سەرباری ئەوەی لەو بوارانەوە شتێكی نەدەزانی ،بە ئاراستەی
چەپ و سۆسیالیست بوو .بە پێچەوانەوە ئەو ژنە زانیاریەكی تێر و پڕی لە سەر
ئەدەبیات و هونەرە جوانەكان بە تایبەت مۆسیقا هەبوو ،زۆر بە جوانی ئامێری
پیانۆی دەژەنی.
ماركس بە تەواوەتی شەیدای ئەو ژنە ببوو! نەك تەنیا لەبەر ئاستی رۆشنبیری
و فەرهەنگ و شارستانیەتی ئەو ،بەڵكو بە هۆی جوانی وناسكی رسوشت و
هەڵسوكەوتی ئەو ،كە بەدەربوو لە هەر جۆرە خۆویستیەك ،خامنی تێنگا ،هەر
لەیەكەم ساتەوە چەمانەوەیەكی تایبەتی بەرەو الی ماركس لە ناخی خۆیدا
هەستپێكرد .هەر دووال تووشی هێزێكی راكێشانی تایبەت بوون :ئەو پیانۆی بۆ
ماركس دەژەنی و ماركسیش شیعری بۆ ئەو دەخوێندەوە ،هەر دووكیان پێكەوە
گۆرانیان دەوت و چەندین كاتژمێر پێكەوە خەریكی قسەو باس و گفتوگۆ بوون.
پەیوەندی ئەوان پێكەوە لە رێگای ئاڵوگۆڕی بیروڕا لە بواری ئەدەب و هونەردا
بوو!
ماركس بە جۆرێك شەیدای ئەو خامنە بوو ،كە بە بێ پارێز ،وێنەیەكی شیكردنەوەی
تەواوەتی تایبەمتەندیەكانی ئەوی بۆ خێزانەكەی لە لەندەن نارد ،لە نامەی رۆژی
پێنجی ئایاری خۆیدا بۆ كچە گەورەكەی ،خامنی تێنگای بە ژنێكی زۆر شەریف،
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خۆنەویست ،خاوەن رسوشتێكی بەرز و راستەقینە وەسفكرد و روونیكردەوە
چۆن دۆستایەتی نێوان ئەوان دەستیپێكردوە ،وتیشی من( :دڵنیام ئەگەر رۆژێك
ئەم خامنەت ببینیایە ،دەستبەجێ پێكەوە دەبوون بە هاوڕێ».
لەو كاتەشدا جێنی شن دڵنیا بوو لەوەی ئەگەر وێنەی ژنێكی گەنجرت پیشانی
دایكی بدات ،كە ماركس پرۆژەی هاوڕێیەتی لەگەڵ داناوە ئەوا نیگەران دەبێت،
ئەو وێنەیەی شاردەوە یان لە ناویربد .دواتر كاتێك ماركس ویستی دووبارە وێنەكە
ببینێتەوە ،دەستنەكەوت ،ئەو تووشی سەرسوڕمان بوو (چۆن دەبێت وێنەیەك
بەو جۆرە ونببێت)؟
ئێستا روون بووەتەوە كە كچەكانی ماركس بەرامبەر بەو ژنە تووشی ئیرەیی بوون،
بە هۆی ئەوەی تا ئەو رادەیە باوكیان هۆگری ببوو .بەتایبەتی لۆرا كە بە تازەیی
دەزگیرانی گرتبوو و لە هاوسەرگیری نزیكببووەوە .لەو رۆژانەدا كە سەرقاڵی فێر
بوونی ئەسپسواری و شیرنی دروستكردن بوو ،لە نامەیەكدا بۆ باوكی پرسیاری
ئەوەی كرد ،ئایا ئەو ژنە جوانە؟ ئایا بە راستی تا ئەو رادەیە هونەرمەندە؟ ئایا
ئەو «ماركس» خۆشەویستی لەگەڵ دەكات؟ ماركس (بە زمانی ئینگلیزی) رۆژی
13ی ئایار لە نامەیەكی وشكدا وەاڵمیدایەوە( :كاكادوە جوانەكەم (كاكادو ناوێك
بوو كە خێزانەكەی ماركس بە لۆرایان دەوت) سوپاسی نامەكەی تۆ و نامەكەی
كۆكۆی ئازیز دەكەم (كۆكۆ ناوی كچە بچووكەكەی ماركس بوو) ئێوە سكااڵتان
هەیە لەوەی كە من هیچ نیشانەیەك لە زیندو بوونی خۆم نیشاننادەم .لە كاتێكدا
ئەگەر سەرنجی وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەن ،كە لە منتانكردووە ،دەبینن من بە
بەردەوامی پەیوەندیم لەگەڵ ئێوە هەبووە ،ئەوەش دەزانن كە من لەو كەسانە
نیم كە زیاد لە ئاستی خۆیان گفتوگۆ دەكەن ،بەڵكو بەپێچەوانەوە مرۆڤێكی
پەراوێزگر ،درەنگنووس ،خاو و نا لێوەشاوەم ،یان بە وتەی كۆكۆ زیاتر ترساو،
نیگەران و خەمۆكم ،بەاڵم سەبارەت بە مادام تێنگا ،پێمسەیرە كە تۆ لەمن
دەپرسی شێوازی ئەو چۆنە؟ ئایا ئەو جوانە؟ من وێنەی خۆم و ئەوم بۆ جێنی شن
ناردوە ،چۆن دەكرێت بزر بووبێت؟ بەهەر حاڵ ،بگەڕێینەوە سەر پرسیارەكەی
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تۆ؟ ئەو تەمەنی سی و سێ ساڵە ،دایكی پێنج منداڵە ،جوان نییە ،بەاڵم زۆر
سەرنجڕاكێشە و لە جۆری قسەخۆسە كارامەكان نییە .سەبارەت بەوەی كە ئایا
من لەگەڵی خۆشەویستی دەكەم؟ كامە پیاو هەیە بوێرێت وەها هەنگاوێك
بەرەو الی ئەو هەڵبگرێت؟ سەبارەت بەوەی كە ئایا ستایشی ئەو دەكەم؟ بەڵێ
ستایشیدەكەم ،ئەویش بەرامبەر بە باوكی شەرمن و بێ فیزی ئێوە ،تا رادەیەك
هەستی رێزلێنان و ستایشكردنی هەیە .تۆ خۆت دەزانیت جگە لە پێغەمبەران
خەڵكانی دیكە ،ئەو كەسانەی كە بە باشی نایناسن ،هەمیشە لەوەی كە هەن بە
سەرتر دایاندەنێن و ئەوەی كە دڵیان دەیخوازێت لەواندا دەیبینن»...
م��ادام تێنگا ،دەفتەرێكی هەبوو ،داوای لە هاوڕێیانی دەك��رد ،بۆ یادگاری
شتێكی تێدا بنووسن ،داوای لە ماركسیش كرد بەر لە گەڕانەوەی بۆ لەندەن
شتێك لە دەفتەرەكەیدا بنووسێت ،ماركس ئەو شیعرانەی خوارەوە كە هەستی
ستایشكارانەی بەرامبەر بە ئەوی تێدا بوو لە دەفتەرەكەیدا تۆمار كرد:
«ژیان خەونێكە ،فانتازیایەك ،خەیاڵێك
بەم جۆرە مامۆستا كالدرون ئامۆژگاری ئێمە دەكات
(كالدرون ناوی شاعیری بەناوبانگی ئیسپانیایە ،كە هاوسەردەمی ماركس بوو)
لەگەڵ ئەوەشدا لە نێوان باشرتین وێناكردنەكانی خۆیدا ،ئەمەم لە هەموان پێ
باشرتە ،كە لە نێوان دەفتەری بیرەوەریەكانی خامنی تێنگادا دەیگونجێنم!»
بەاڵم دوای رۆشتنی ماركس لە شاری هانۆڤەر خامنی دكتۆر كوگلامن لە ژوورێكدا،
كە لەو ماوەیەدا ماركسی تێدا بوو و بە ژوورەك��ەی ئەو دەنارسا الپەڕەیەكی
دۆزیەوە ،كە تێیدا ماركس چەند شیعرێكی زیاتری نووسیبوو ،هەستی ئەوی
بەرامبەر بە مادام تێنگا نیشاندەدا:
ژیان خەونێك ،خەیاڵێك ،وێنایەكە
بەم جۆرە مامۆستا كالدرون ئامۆژگاری ئێمە دەكات
بەاڵم هەر كاتێك دەنگی شەپۆلەكانی دەریا لە پەنجەرەی تۆوە بەرز دەبێتەوە
خەوی هەمیشەیی بوونی ژیان دەبینم
مارکس کێ بوو؟ 365

جادووی دەستی ناسك و ژنانەی تۆ
دڕندەترین خەونەكانیش هێدی دەكاتەوە
بەاڵم بەرزترین وێنای خۆم بەوە دەژمێرم
كە لە دەفتەری بیرەوەریەكانی تێنگا كرۆنادا نووسیومە.
بە گشتی بۆ ماركس ئەوە یەكەم سەردان بۆ هانۆڤەر بوو (گەشتێكی دیكەی
ساڵی  1869لەگەڵ كچەكەی ئالنور ئەنجامدا) یەكێك لە باشرتین بیرەوەرەیەكانی
بۆ بەجێهێشت .سەبارەت بەو گەشتە بە خانەخوێیەكەی وت( :لە بیابانی وشك و
برینی ژیاندا ئەوە باشرتین ئاوەدانی بوو)!
هەڵبەت ئەو هەرگیز مادام تێنگای فەرامۆشنەكرد ،دوو ساڵ دواتر لە نامەیەكدا
كە بەرواری سێی ئازاری ساڵی 1769ی پێوەیە بۆ دكتۆر كوگلامنی نوسی( :راستی
خامنی تێنگا چی دەكات)؟
ئەم سەردانەی ماركس بۆ هانۆڤەر لە رەهەندێكی دیكەشەوە شیاوی باسكردنە:
رۆژی هەشتی مانگی ئایار ،كە یادی چل و نۆیەم ساڵەی لە دایكبوونی كارل ماركس
بوو ،یەكەم بەرگی داس كاپیتاڵ لە هامبۆرگەوە بۆ هەڵەچنی و پێداچوونەوە
رەوانەی هانۆڤەر كرا ،دوای چەندین ساڵ كار و ماندوبوونی بێسنوور ،گەیشتنی
ئەو بەرگەی كتێبەكەی باشرتین دیاریبوو ،بە بۆنەی جەژنی لە دایكبوونیەوە! بیرو
خەیاڵی گەڕانەوەی بۆ لەندەن ،بۆ ئەو سەختیانەی ژیان ،فشارەكان ،سكااڵكان،
جەستەی ماركسی خستبووە لەرزین .ئەو دەیزانی كە خێزانەكەی بە ب ێ پارە و
بە قەرز و قۆڵەی جۆراوجۆر خراپرتین رۆژەكانی ژیانیان تێدەپەڕێنن و دڵنیا بوو
لەوەی ،دوای ئەو هەموو رۆژە خۆش و پڕ لە ناز و نیعمەتە ،لەندەن زیاتر لە
جاران بۆ ئەو وەكو جەهەنەم دەبێت!
ماركس رۆژی 16ی ئایار هانۆڤەری بەجێهێشت ،پاش مانەوەی بۆ ماوەی یەك
رۆژ لە هامبۆرگ الی مایسرن ،چاپكەری كتێبەكەی ،رۆژی 17ی مانگی ئایار لە
رێگەی كەشتیەوە بەرەو لەندەن گەڕایەوە.
بەرلە گەیشتنی بۆ لەندەن ،لە سەر كەشتیەكە ،لەگەڵ خامنێكی خانەدانی دیكە،
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ئاشنا بوو :بەجۆرێك ،كە چەند كاتژمێرێك بەر لە گەیشتنی كەشتیەكە بۆ لەندەن،
كاتژمێر دووی پاش نیوەڕۆی رۆژی 19ی ئایار ماركس دەنگی ژنێكی ئەڵامنی
بیست « :وەكو دەنگی سەربازێك كاریگەری لە سەر گوێچكەم دانا» كاتێك
هاواریكرد دەبێت ئەمشەو بگاتە «ویستۆن سوپرا ماری« و نازانێت بەو هەموو
جانتا و كەلوپەلەی كە پێیەتی چۆن خۆی بگەیەنێتە ئەوێ؟ بە هەڵكەوت رۆژی
یەكشەممە بوو ،لە سەردەمی شاژن ڤیكتۆریادا تیمی كارگوزاری بە كەمی لە
وێستگەكاندا دەستدەكەوتن .ماركس چووە خزمەت ئەو خامنەی ،كە لە لەالی
خۆی «بە خامنە بزر بووەكە» ناوی دەبرد ،چونكە ئەو خامنە بەنیاز بوو بەرەو
وێستگەی رێگەی ئاسنی باكور بچێت ،ماركس كە پێیوابوو ئەو وێستگەیە لە سەر
رێگاكەی ئەوە ،بەڵێنیدا بیگەیەنێتە شوێنی مەبەست ،بەاڵم دواتر دەركەوت كە
ئەو وێستگەیەی كە خامنەكە دەیویست ،رێك بە پێچەوانەی ئەو شوێنە بوو،
كە ماركس پێویست بوو بڕوات ،لەگەڵ ئەوەشدا ،دوای گەیشتنە وێستگەكە
دەرك��ەوت ،ئەو شەمەندەفەرەی كە پێویستە ئەو خامنە بگەیەنێتە شوێنی
مەبەست ،كاتژمێر یەكی نیوەشەو ،واتا شەش كاتژمێری دیكە بەڕێدەكەوێت.
ئێستا ماركس دەیتوانی چی بكات؟ هەڵبەت ئەو نەیدەتوانی ئەو خامنە گەنجە
بەو نیوە شەوە لە وێستگەی شەمەندەفەر بە تەنیا جێبێڵێت!
ناچار بوو رۆڵی پاڵەوانێكی رەسەن و نەجیبزادە ببینێت ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەو
خۆی بەنیاز بوو تا ئەو جێگەیەی بۆی دەكرێت ،گەڕانەوەی بۆ ماڵەوە دوا بخات.
بەمجۆرە دەستی خامنی گرت و سەرەتا بۆ پیاسەكردن لە «هاید پارك» و دواتر
بۆ خواردنی ساردەمەنی چوونە كافێیەك ،چاوەڕێی گەیشتنی شەمەندەفەرەكە
بكەن.
ئەو خامنە كێ بوو؟ ئەو خامنە گەنجە «ئێلیزابێت پوت كامر» خوشكەزای بیسامرك
وەزیری دەرەوەی حكومەتی پرۆس بوو ،كە بە مەبەستی تێپەڕاندنی پشوو لە
ماڵی خاڵی بەناوبانگی سەردانی بەرلینی كردبوو ،ئێستا دەگەڕایەوە لەندەن،
كەواتە قەدەری رۆژگار وایدەخواست ماركسی كۆمۆنیست خۆشەویستی كچێك
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لە گەورەترین خێزانی سەربازی شەڕخوازی جیهان لە ناخدا هەڵبگرێت!
ماركس سەبارەت بەو كچە وەهای نووسیووە( :ئەو كچێكی شاد ،بە ئەدەب و
بە فەرهەنگ ،بەاڵم خانەدان و سەر تا پا سپی و رەش بوو (مەبەست رەنگی
ئااڵی پاشایەتی پرۆس بوو) زۆری پێ سەیر بوو ،كە كەوتووەتە دەستی سوورێك،
بەاڵم من ئەوم هێور كردەوە و دڵنیامكردەوە كە لەم چەند كاتژمێرەدا كە لەگەڵ
ئەوم جەنگ و ملمالنێ نابێت (.بە سەالمەتی ئەوی بەو شوێنەی كە دەیویست
گەیاند .ماركس ئەو شەوە زۆر درەنگ گەیشتە ماڵەوە ،لەوە نەدەچوو ئەو بە
هاوسەرەكەی بڵێت تەواوی رۆژ و چەند كاتژمێرێكی شەو لەگەڵ ئێلیزابێت پوت
كامر ،خوشكەزای بیسامرك بەسەر بردووە! ماركس زۆر لە ماڵەوە نەمایەوە ،دوو
رۆژ دوای مانەوەی لە لەندەن بەرەو مانچستەر رۆیشت و نزیكەی دوو هەفتە
لەوێ مایەوە!
دواتر گەڕایەوە ماڵی خۆی ،كێشە و گرفتەكانی ئەو ،زیپكەكانی جەستەی ،كە لە
هانۆڤەر وشك ببوونەوە ،سەرلەنوێ سەریانهەڵدایەوە!
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چاپی كتێب
رۆژی 25ی تەمموزی ساڵی  1867ماركس پێشەكییەكی كورتی بۆ كتێبی داس
كاپیتاڵ نوسی ،لەوێدا روونیكردەوە ،كە تێكڕای ئەم كتێبە لە راستیدا درێژەی
هەمان كتێبی یەكەمی ئەوە ،واتا (رەخنە لە ئابوری سیاسی) ،هۆكاری سستی
نێوان چاپكردنی ئەو دوو كتێبە ،نەخۆشیە بەردەوامەكانی ئەو (لە ساڵی 1859
تا ئەو كات) بووە ،كە ئەو بە بەردەوامی تووشیانبووە ،هەروەها ئەو هۆشداریدا
لەوەی ئەگەری ئەوە هەیە ،تێگەیشتنی بەشی یەكەمی ئەم كتێبە كە پەیوەندی
بە لێكدانەوە و شیكاری زانستی ئابوریەوە هەیە ،بە تایبەت بەو هۆكارەی كە
لە بنەڕەتدا ئابوری بابەتێكی ئاڵۆزە ،بۆ خوێنەران هەندێك قورس بێت ،چونكە
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تێگەیشتنی تێكڕای جەستە بە یەكجاری سەخترتە لە تێگەیشتنی دانە دانەی
خانەكان ،هەر كامەیان بە شێوەی جیاجیا .لە شیكاری ئابوریدا میكرۆسكۆب
و تێكەڵە كیمیاویەكان بەكار ناهێرنێن ،بەڵكو تەنیا لە رێگەی فڕێدانی راستییە
رواڵەتیەكان دەتوانین پێیبگەین.
پاشان ماركس فەلسەفەی ئابوری بە كورتی شیدەكاتەوە ،بانگەشەی ئەوە دەكات،
كە ئابوری زانستە ،حەقیقەتی گشتی و هەموانی هەیە .دەڵێت ئەو لەگەڵ
یاسا و دەسەاڵتی یاسا و چین و توێژدا پەیوەندی هەیە ،نەك لەگەڵ كەسایەتی
تاكەكان! ئەو لەگەڵ تاكەكان ! سەرمایەدار بن یان خاوەن سامان ،لە رێگەی
پەیوەندی لەگەڵ ئابوری و پەیوەندی ئەوان لەگەڵ دەستە و چینە جۆراوجۆرەكان
و بەرژەوەندی چینایەتی سەروكاری دەبێت .دەڵێت لەو رووەوە كە بە باوەڕی
ئەو پێكهاتەی ئابوری دیاردەیەكە بەشێكە لە رسوشت ،دەرەنجام تاكەكان ئەگەر
گەیشتبنە ئاستێكی زۆر بەرزیش ،زادە و ملكەچی یاساكانی رسوشنت.
ماركس دەنووسێت بەو جۆرەی وەكو پرەنسیپێك هەر زانستێك لە رێگەی
رەخنەوە بەرهەمدێت ،ئەو پەیوەندی بە زانستی ئابوری سیاسی ،چاوەڕوانی
رووبەڕوبوونەوە و رەخنە لەوەی كە دەربارەی ئەو زانستە نورساوە دەكات.
یەكێك لە تایبەمتەندییە رسوشتیەكانی زانستی ئابوری ئەوەیە ،دوژمنی زۆر،
بە خوێناویرتین كەرەستەكان پەلكێشی گۆڕەپان دەكات ،چونكە بەرژەوەندی
تاكەكانی خەڵك رشۆڤە دەكات.
ئەویش چاوەڕوانی هێرشە لەالیەن دوژمنانی تایبەتی خۆیەوە ،بۆ منونە :لە بارەی
كڵێسەی بەریتانیا (كە لەو سەردەمەدا موڵكی زۆری بە دەستەوە بوو) كە زۆر
دەڵەمەند بوو ،بە زمانی تەشەراوی تایبەتی خۆی دەنوسێت( :بۆ منونە كڵێسەی
بەریتانیا لەوانەیە هەر جۆرە هێرشێك بۆ سەر ماددەكانی (ئارتیكلەكان) ژمارەی
 38و  39پەیوەندیدار بە ئایین كە زۆر پیرۆزن لە بەرچاو نەگرێت ،بەاڵم هەرگیز
هێرشكردنە سەر  1/39قازانجی خۆی نابەخشێت».
«سەرباری جلە رەش و شۆڕەكانی قەشەكان و رووە سوورەكانی قەشەكان دنیا
دەگۆڕێت» ماركس دەنووسێت (هەڵبەت ئەو چاوەڕوانی موعجیزە و گۆڕانێكی
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بەپەلە ناكات ،بەاڵم كۆمەڵێك تایبەمتەندی هەن كە دەریدەخەن رێساكانی ئەمڕۆ
بەرەو گۆڕان دەچن».
«كۆمەڵێك نیشانەی دیار هەن دەریدەخەن دەسەاڵتدار و بڕیار بەدەستان خۆیان
لەوە تێگەیشتوون ،كە كۆمەڵگەی ئەمڕۆ تاتە بەردێكی كریستااڵ و جێگیر نییە،
بەڵكو كۆمەڵێك بوونەوەرن شیاوی گۆڕان بۆ سەر شێوازی دیكەن و بە بەردەوامی
لە گۆڕاندان».
سێ هەفتە دوای كۆتاییهاتنی نوسینی پێشەكی ،ماركس دەستی بە هەڵەچنی
كۆتایی كتێبەكەی كرد ،كاتژمێر دووی دوای نیوە شەوی رۆژی 16ی ئاب ،ئەو
ساتەی دوایین خاڵی لە سەر دوایین ئەو وشەیەی هەڵەچنی كردبوو دانا ،نامەیەكی
كورتی بۆ ئەنگڵس نوسی و تێیدا سوپاسی بێپایانی لە ناخی دڵەوە ئاراستەی
هاوڕێیەك كرد ،كە بۆ كۆتاییهێنانی ئەو كتێبە گرنگە ،هانی دابوو و یارمەتیەكی
زۆری دارایی كرد بوو ،بۆ سوور بوونی ئەو لەسەر كۆتاییهێنان بە كارەكەی:
(پێشەكیەكەم نوسی و دوێنێ رەوانەی هامبۆرگم كردووە ،كەواتە بەرگی یەكەمی
كتێبەكە كۆتاییهاتووە.
دەبێت تەنیا سوپاسی تۆ بكەم كە رێگەی وەها سەركەوتنێكت هەموار كرد ،من
لەو بڕوایەدا نیم بە ب ێ هاوكاری و لەخۆبوردوویی تۆ ،هەرگیز توانای نوسینی سێ
بەرگی ئەو كتێبەم هەبوایە ،من بە هەزاران سوپاسەوە ،لە باوەشت دەگرم (ئەمە
دوایین رستەیە كە بە ئینگلیزی نورساوە).
رۆژی 14ی ئەیلولی ساڵی  1867هەزار دانە لە بەرگی یەكەمی داس كاپیتاڵ بە
نرخی  3تالر و  100گروشن باڵوكرایەوە :دەرەنجامی هەوڵ و ماندوبوونی ناڕێك
و شێواوی  24ساڵ لێكۆڵینەوە و نوسین ،ئەوەش تەنیا بەرگێك بوو لە سێ بەرگ،
كە كاتێك نوسەر لە ژیاندا بوو باڵوكرایەوە ،كەم و كوڕییەكانی ژیان ،هیالكی،
هەژاری ،نەخۆشی و زیپكەی هەوكردووی بەردەوامی سەر پێستی ،لە دۆخێكدا
كە ماركس  16ساڵ دوای چاپكردنی بەرگی یەكەم مابووەوە و دوو بەرگەكەی
تریش نوورسا بوون ،بەاڵم بەر لە مردنی خۆی هێشتا پێداچوونەوەی بۆ نەكرا بوو،
بووە كۆسپ لە بەردەم چاپكردنیدا.
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هەڵبەت داس كاپیتاڵ كە كۆڵەكەی سەرەكی ناوبانگی جیهانی ماركس بوو،
كتێبێكە بۆ نوسینی نزیكەی هەزار و پێنسەد كتێب و گۆڤاری كۆن و نوێی
خوێندەوە و خوێندنەوەی وردی لە سەر بابەتەكانی ئەو كتێبانە كرد و یاداشتێكی
زۆری لەبارەیانەوە نوسی ،ئەگەرچی لە بەرگی یەكەمی ئەو كتێبەدا ،بەوجۆرەی
لە ناونیشانەكەیدا دیارە (بەرهەمهێنان بە شێوازی سەرمایەداری) سەبارەت
بە بابەتە كردەیی و تەكنیكیەكان ،وەكو كااڵ ،دراو ،گۆڕینی پارە بۆ سەرمایە،
بەرهەمهێنانی راستەقینە و رێگەیی ،زێدەبایی ،كرێ ،كۆ و كۆكردنەوەی سەرمایە
قسە دەكرێت ،بەاڵم جیاوازیەكی زۆر لە نێوان ئەو كتێبە و كتێبەكانی دیكەدا
هەبوو ،كە تا ئەو كاتە لەبارەی ئابوریەوە نورسابوون .داس كاپیتاڵ شاكارێكی
ئەدەبیە بە ویژدانێكی پڕ لە هەست و باوەڕەوە نورساوە ،خودی ماركسیش بە
بەرهەمێكی ئەدەبی دادەنێت.
ئەو كتێبە دوو رەهەندی هەیە :لە الیەك بەرهەمێكی ئەدەبی و فێركاریی
هەرەباشە ،لە الیەكی دیكە ئەگەرچی باس لە كارگە ،ئامار و گریامنە ئابوریەكان
و بابەتەكانی دیكەی ژیان دەكات ،تا رادەیەك بە باوەڕ و هەستێكی بەهێز و
بیرۆكەیەكی درەوش��اوەوە ،جاروبار بە زمانێكی تەشەرئامێز نورساوە ،كە تێیدا
گرنگیەكی تایبەت بە باڵوكراوە و مێژوو دەدات .بۆ منونەی ئەم بەشە:
كۆكردنەوەی سەرمایە و كەڵەكە كردنی دارایی لە مێژووی ئابوری سیاسیدا ،هەمان
رۆڵێك دەگێڕێت كە یەكەم تاوان لەئاییندا :حەزرەتی ئادەم گەمنی خوارد بەو
كردارەش یەكەم تاوانی خستە ئەستۆی مرۆڤ .بنەمای ئەم بابەتە وەكو چیرۆكێكی
كۆن بۆ ئێمە دەگێڕدرێتەوە ،هەروەها بە ئێمە دەڵێن لە سەردەمی كۆندا لەالیەك
كەسێك هەبوو رەنجدەر و خاوەن بیر و لە هەموو گرنگرت دەستپێوەگر ،لەالیەكی
دیكەش كەسێك هەبوو تەمەڵ ،بێكار و تەنیا و تەنیا پارەی خەڵكانی دیكەی
بە ب ێ تێبینی خەرج دەكرد .باقی بەسەرهاتی یەكەم تاوان لە زمانی ئایینەوە
بەم جۆرە بۆ ئێمە دەگێڕدرێتەوە ،كە دوای ئەوەی خواوەند ئادەمی مەحكوم
كرد ،لێیخۆشبوو ،بەاڵم لەوە بەدواوە ئادەم ناچار بوو بەردەوام كار بكات ،بە
ئارەقەی ناوچەوان بژێوی خۆ (كە لە بەهەشتدا بە خۆڕایی بوو) دابین بكات،
372

مارکس کێ بوو؟

بەاڵم ئاین ئێمە ئاگادار ناكاتەوە لەوەی كە ئەو بوونەوەرەی دیكە كە تەمەڵ
بوو ،لە ئەنجامی ئارەقەی نێوچەوانی ئەرك و ماندوو بوونی كەسانی دیكە ،بە بێ
ئەوەی خۆی دەست بۆ هیچ كارێك ببات ،ژیان دەكات ،چۆن دروستبوو؟
هەرچۆنێك بێت ئێستا وەهایە ،هەندێك هەموو سەرمایەكانیان كۆكردوەتەوە و
لەوپەڕی خۆشیدا ژیان دەگوزەرێنن و هەندێكی دیكەش جگە لە فرۆشتنی پێست
و گیانی خۆیان كەل وپەلێكی دیكەیان نییە ،لەم یەكەم تاوانەوە هەژاران دروست
بوون ،كە سەرباری ئەرك و ماندو بوونێكی زۆر كە دەیكێشن ،ئارەقەیەك كە
دەیڕێژن ،جگە لە بوونی خۆیان ،كەرەستەیەكی دیكەیان بۆ فرۆشنت نییە ،ئەو
سەرمایەدارانەی خۆیان بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ كار ناكەن ،بەاڵم سەرمایەكەیان
بە بەردەوامی رووی لە زیادبوونە.
شێوەی تانە و تەشەرەكان و گاڵتەپێكردنی ئەدەبیانە ،رەخنەگرتن لە ویژدانەكان،
حیكمەت ،كۆمەڵێك نیشانەی پەیوەندی دەرونی لەگەڵ كۆمەڵ ،هەموویان داس
كاپیتاڵیان كردووەتە كتێبێكی ئەدەبی جیهانی ،هەر لەبەر ئەو هۆكارەیە كتێبێك
كە ئەمڕۆ بەشێك لە تیۆریە ئابوریەكانی حەقانیەتی خۆیان لە دەستداوە ،بەاڵم
كتێبێكە چارەنوسی جیهانی گۆڕیوە ،بە وتەی یەكێك لە ئابوریناسانی گەورەی
ئەمریكا (پاول سمۆیل سن) و ئەوی دیكە پڕۆفیسۆر « رۆبێرت هایل برۆنر» كە
هیچكامیان لە الیەنگرانی كارل ماركس نین:
«تێكڕای زانایانی زانستی ئابوری لە سەر ئەو بڕوایەن ،تیۆریەكانی ماركس
«هەڵەن» ،كەوایە بۆچی قسەیان لە سەر دەكرێت؟ لەبەر ئەوەی هیچ یەكێك
لە تیۆریە راستەكانی ئەمڕۆ پەیوەندیەكی دەرونیان لەگەڵ دۆخی راستەقینەی
كۆمەڵگەدا نییە.:
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خەبات لە پێناوی سەلماندنی كتێب بە
كۆمەڵگە
ماركس بیرەوەری تاڵی ناكامی و سەرنەكەوتنی كتێبی یەكەمی خۆی «رەخنە لە
ئابوری سیاسی» هێشتا هەبوو و لە بیرینەدەكرد ،پشت گوێخستنێك لەالیەن
زانایانی زانستی ئابوریەوە بەرامبەر بەو نورساوە هەبوو ،ئەمجارە بڕیاریدا
بە هەر شێوەیەك بووە نەهێڵێت خوێنەرانی كتێبەكان ،بە تایبەت خوێنەرانی
ئەڵامنی ،دەركەوتنی داس كاپیتاڵ لەبەرچاو نەگرن و پشتگوێیبخەن ،رۆژی سێی
نۆڤەمبەری  1867بۆ یەكێك لە هاوڕێیانی ئەڵامنی لە پاریس ،ڤیكتۆر شیلی
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نووسیی( :چاپكەری كتێبەكەم ،مایسرن ،چەند هەفتە دوای باڵوكردنەوەی كتێبەكە
لە ژمارەی فرۆشتنی تا ئێستای رازییە .میانەڕەوەكان و ئابوریناسانی ئاسایی
هەوڵدەدەن ،لە رێگای باشرتین چەكێك كە لەم كاتانەدا بەكاریدێنن (شمشێری
بێدەنگی) بەو پەڕی توانایانەوە زیانی پێبگەیەنن ،بەاڵم ئەمجارە سەركەوتوو
نابن).
لە راستیدا ماركس بەر لە دەركەوتنی كتێبەكەی لە بازاڕدا دەستی بە بانگەشە بۆ
باڵوكردنەوەی كرد :رۆژی سیانزەی ئەیلولی  1867رۆژێك بەر لە باڵوبوونەوەی
داس كاپیتاڵ لە هامبۆرگ لەگەڵ زاوای داهاتووی «پاول الفارگ» بەرەو مانچستەر
سەفەری كرد ،بۆئەوەی لەگەڵ ئەنگڵس راوێژ بكات و پرۆژەیەكی تۆكمە بۆ
بانگەشە بە مەبەستی سەرنجڕاكێشانی گشتی سەبارەت بە باڵوكردنەوەی
كتێبەكەی دابڕێژێت .لەو چوارچێویەشدا بڕیاریاندا بۆ هەر كام لە دۆستان و
ئاشنایان لە هەر شوێنێكی ئەوروپا و ئەمریكا نامە بنووسن و داوایان لێبكەن
لە ناساندنی كتێبەكە بە خوێنەران بە تایبەتی پسپۆڕان هاوكاریان بكەن،
پرۆژەی سەرەكی ئەو بانگەشەیە لە چوار بەش پێكهاتبوو - 1 :باڵو كردنەوەی
چەند كتێبێكلە داس كاپتااڵ لە ناو كەسانی خوازیار و چاپكەرانی كتێبەكان- 2 .
وەرگێڕانی كتێبەكە بۆ سەر زمانە جۆراوجۆرەكان - 3 .هاندانی رادیكاڵەكان بۆ
بانگەشەكردن سەبارەت بە كتێبەكە و تا ئەو جێگەیەی دەكرێت ،چەند بەشێكی
لە بابەتە جۆراوجۆرەكانی ناوكتێبەكە بە شێوەی تایبەتی چاپ و باڵوبكەنەوە و
لە كۆتاییدا - 4 ،نوسینی بابەتی رەخنەگرانە بە قەڵەمی ئەنگڵس (بە هاوكاری
جاروباری ماركس) لە رۆژنامە و گۆڤارەكاندا ،بە تایبەت لە گۆڤارە بۆرژواییەكان
و راگەیاندنە گشتیەكاندا ،كە رادیكاڵەكان لە خوێندنەوەیان خۆیان دەپاراست،
هەروەها بڕیاربوو ئەنگڵس لە شاری مانچستەر و دكتۆر كوگلامن لە هانۆڤەر
بزوێنەری سەرەكی ئەو بزوتنەوەیە بن.
لەگەڵ ئەوەشدا كۆمەڵێك هەنگاو لە بەریتانیا بۆ دابەشكردنی كتێبەكە نران.
چەند بەرگێكی بۆ مێژوو نووسانی هاوچەرخ (ئیدوارد سپینرس بیلی) و (پیتەر
فۆكس ئاندرە) رۆژنامەنوسی بەناوبانگ كە هەردووكیان لە ئەندامانی بااڵی
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ئینتەرناسیۆناڵی یەكەم بوون نێردرا و كاتێك چاپی دووەم لە ساڵی 1872دا بە
زمانی ئەڵامنی باڵوكرایەوە ،ماركس دانەیەكی بۆ بوونەوەر ناسی بەناوبانگ
«چارڵز داروین» كە ماركس بە بەردەوامی ستایشی كارەكانیدەكرد ،ئەوی بە
یەكێك لە بیرمەندە گەورەكانی سەردەم و هاوبیر لەگەڵ بەرهەم و نورساوەكانی
خۆی لە بواری فەلسەفەی ماتریالیستیەوە دەزانی ،نارد.
«داروین» لە نامەی رۆژی یەكی ئۆكتۆبەری ساڵی 1873دا وەرگرتنی كتێبەكەی
ماركسی پشتڕاستكردەوە و بەو پەڕی ئەدەب و رێزەوە ئاماژەی بەوەدا ،كە
تێگەیشتنی هەندێك لە بابەتەكانی لە بازنەی تێگەیشتنی ئەو بەدەرە« :داروین»
دەنووسێت:
«كاكی ئازیز ،لەوەی كە منت سەربەرز كردووە ،بە نادرنی كتێبەكەی خۆت
سەبارەت بە سەرمایە ،زۆر سوپاست دەكەم و لە ناخی دڵەوە پێت دەڵێم خۆزگە
شیاوی وەرگرتنی بومایە و زیاتر لەمە مبتوانیایە لە بابەتە گرنگەكانی كتێبەكەت
دەربارەی ئابوری سیاسی تێبگەم .سەرباری ئەوەی كە لێكۆڵینەوەكانی تۆ و من
لە بواری جۆراوجۆردایە ،دڵنیام لەوەی كە مەبەستی هەردووكامن گەشەپێدانی
زانستە ،شتێك كە بە دڵنیایەوە یارمەتیدەری بەختەوەری و خۆشبەختی مرۆڤ
دەبێت ،كاكی ئازیز من بۆ هەمیشە وەك خزمەتكاری جەنابتان دەمێنمەوە.
(چارڵز داروین)
چەند ساڵ دواتر ،كاتێك ماركس هێشتا لە كۆتایی بەرگی دووەمی كتێبەكە نزیك
بوو داوای لە داروین كرد ،رێگای پێبدات بەرگی كتێبەكەی پێشكەش بەو بكرێت
و بەوكارەش سەربەرزی بكات ،داروین كە لەو سەردەمەدا  75ساڵ تەمەنی
بوو ،بەو پەڕی رێزەوە داواكاریەكەی ماركسی رەتكردەوە ،بە بیانوی ئەوەی كە
نایەوێت هەستی ئایینی خانەوادەكەی بڕوشێنێت ،روون و ئاشكرایە ،كە داروین
دژی بۆچوونەكانی ماركس لەبارەی ئایینەوە بوو.
لە باڵوكراوەكانی بەریتانیادا ،هیچ رەخنەیەك لەبارەی كتێبی داس كاپیتاڵ
نەنورسا و خودی كتێبەكەش تا ئەو كاتەی ماركس لە ژیاندا بوو بە زمانی ئینگلیزی
وەرنەگێڕدرا .بابەتێكی رەخنەگرانە كە ئەنگڵس سەبارەت بە كتێبەكە نوسی بۆ
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گۆڤاری «پێداچوونەوەی» نارد ،لە الیەن سەرنوسەرانی ئەو گۆڤارەوە بە بیانووی
ئەوەی ،كە بابەتەكە زانستییە لە بازنەی بابەتە جێ سەرەنجەكانی خوێنەرانی
گۆڤارەكەیان بەدەرە ،رەتكرایەوە .تەنیا ئاماژەیەك كە لە راگەیاندنە گشتیەكانی
بەریتانیادا بە داس كاپیتاڵ درا ،بابەتێك بوو لە ژمارەی 25ی مانگی كانوونی
دووەمی ساڵی  1868لە گۆڤاری «پێداچوونەوە» لە سیاسەت ،ئەدەبیات ،زانست
و هونەردا باڵوكرایەوە .لەو بابەتەدا لەگەڵ ئەوەی ئاماژە بە چەندین كتێبی
دیكە درابوو ،كە تازە چاپكرابوون سەبارەت بە ماركس و كتێبەكەی نوورسابوو:
(بۆچوونەكانی نوسەر لەوانەیە تا ئەو رادەیە مەترسیدار بێت ،كە گومامنان
هەیە ،لەگەڵ ئەوەش دەبێت دان بەوەدا بنێین ،ئەو هۆكارانەی كە ماركس بۆ
راستی بۆچوونەكانی هێناویەتییەوە ،شیاو و بەوێژدانانەیە و تواناكانی ئەو لە
بەڵگەهێنانەوە و نەرمی نواندنی بەرامبەر بە بابەتە وشكەكانی ئابوری سیاسی،
شیاوی ستایشكردنن».
كاردانەوەی ماركس پاش خوێندنەوەی ئەو بابەتە تەنیا یەك وشە بوو( :ئۆف)!
چەند كتێبێكی داس كاپیتاڵیان بۆ كەسایەتیە رەخنەگرەكانی ئەوروپا رەوانە كرد،
كە لە نێوانیاندا (فردنیاند فرای لیگ رات) هاوڕێی كۆنی ماركس ،كە لە ئێستادا
نێوانیان تێكچووبوو( ،ژان ژاك ئیلیزە ركلوس) (تیۆریسیەنی شۆڕشگێڕ و بەناوبانگ
لە پاریس) و (كارل ویلهێلم كونت سن) (ئێكۆنۆمیستی زانكۆی شاری الیپزیك)،
هەروەها كتێبێكی بۆ (میخایل باكونین) لە روسیا نارد كە لە رابوردوودا هاوڕێی
ماركس بوو ،بەاڵم ئێستا دوژمنی یەكرتی بوون (لەو كاتەدا بێوەاڵم مایەوە ،بەاڵم
ساڵی  1868هەر ئەو باكونینە دەستی بە وەرگێڕانی داس كاپیتاڵ بۆ زمانی روسی
كرد ،بەاڵم هەرگیز كۆتایینەهات).
ئەگەرچی ئەو فشارانەی كە ئەنگڵس و دكتور كوگڵامن بۆ هاوڕێیانی ئەڵامنی خۆیان
دەهێنا ،كە هەرچی زیاتر سەبارەت بە كتێبی داس كاپیتاڵ بانگەشەی نوسین
دەست پێبكەن بە تەواوەتی بێ ئەنجامنەبوون ،بەاڵم ئەنجامی چاالكیەكانیشیان
ئەوەندە بەرچاو نەبوو ،مەكینەی پڕوپاگەندەی ئەوان بە هێوری بەرەو پێش
دەچوو ،دوای ماوەیەك ،ساڵی  1867تەنیا بابەتێكی رەخنەگرانە بە قەڵەمی «
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ئیوگن دوهرینگ» پڕۆفیسۆری زانكۆی بەرلین لە گۆڤاری زانستی هاوچەرخدا
كە مانگانە چاپدەكرا و لە گۆڤارە گرنگەكان نەبوو ،خوێنەرێكی ئەوتۆی نەبوو
باڵوكرایەوە( .بەرگی سێهەم الپەڕەكانی  86بۆ  )182ماركس كە لەوكاتەدا
بەرامبەر بە هەر سەرەنجێك ،كە بە كتێبەكەی بدرایە سوپاسگوزار بوو (لە كاتێكدا
بەتەواوەتی ئاشكرابوو ،كە ئەو پرۆفیسۆرە لە بابەتەكانی كتێبەكەی ماركس بە
تەواوی تێنەگەیشتبوو) سوپاسی ئەو كارەی ئەوی كرد ،تا كۆتایی ساڵی 1867
تەنیا ژمارەیەكی كەم لە باڵوكراوەكانی ئەڵامنیا گرنگیان بە كتێبەكەی ماركسدا،
هەندێكیان بەشێك لە پێشەكی كتێبەكەیان لە گۆڤار و رۆژنامەكانی خۆیاندا
چاپكرد .ئەم گرنگی نەدانە بە «شاكارەكەی» ئەو تا رادەیەك ماركسی نیگەران
كرد ،تێكڕای نەخۆشیەكانی ئەو :زیپكەی سەر پێست ،برۆنشیت و هەوكردنی
سییەكانی توندتر بوونەوە و تا رۆژی مردنی ساڵی  1883ئەویان بە ئاسودەیی
نەهێشتەوە .ماركس دڵنیا بوو تا كاتێك نیشانەیەك لە سەركەوتویی كتێبی یەكەم
نەبینێت ،هەرگیز ناتوانێت دەست بە نوسینی بەرگی دووەم بكات ،بە تایبەت ئەو
لەو بارەیەوە زۆر نیگەران بوو ،كاتێك دەیبینی كرێكاران گرنگی بە كتێبەكەی ئەو
نادەن ،لە كاتێكدا ئەو بەو تیژبیریەی كە هەیبوو دەیزانی ،ئەو كرێكارانەی زۆر
بە زەحمەت توانای خوێندن و نوسینیان هەیە ،هەرگیز ناتوانن لەو نوسینانەی
كە تەنانەت پسپۆڕەكان لە تێگەیشتنیدا گرفتیان هەیە ،كەڵك وەربگرن ،بەاڵم (بەو
جۆرەی كە جێنی لە كتێبی بیرەوەریەكانیدا نووسیویەتی) ئەم گرنگی نەدانەی
كرێكاران ،دوای چەندین ساڵ زەحمەت و دڵەڕاوكێ ،بە توندی «ماركسی ئازار
دەدا» جێنی لە 24ی كانوونی یەكەمی ساڵی 1867دا (رۆژیك بەر لە جەژنی
لەدایكبوونی مەسیح) لە نامەیەكدا بۆ دكتۆر كوگلامن( :ئەگەر كرێكاران دەیانزانی
چەندە زەحمەت و لەخۆبوردوویی لە نوسینی ئەو كتێبەدا بەكارهاتووە كە بۆ
ئەوان نورساوە ،النیكەم زیاتر لە ئێستا گرنگیان پێدەدا).
ماركس لەو بڕوایەدا بوو كە چارەنوسی كتێبەكەی و سەركەوتنی ،تەنیا دەتوانێت
لەالیەن هاوبۆچوونەكانی ئەو لە ئەڵامنیا دابین بكرێت و چاوەڕوانی ئەوەی
دەكرد( ،هاوڕێیانی حزبی) ئەو لە هەموو شوێنێك پڕوپاگەندە و بانگەشە بۆ
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كتێبی داس كاپیتاڵ بكەن ،بۆ ئەو گرنگ نەبوو لە سەر كتێبەكە چی دەنوورسێت.
هەر ئەوەندەی كە گرنگی پێدەدرا و ناوی دەهێرنا ،بۆ ماركس بەس بوو .تەنیا
رووداوێك كە ماركس هەوڵیدەدا بەر لە روودانی بگرێت ئەوە بوو ،كە بە زوویی
داس كاپیتاڵ فەرامۆش نەكرێت .ماركس لەو بارەیەوە بە نیگەرانی و دڵەڕاوكێیەكی
زۆرەوە رۆژی 11ی ترشینی یەكەمی ساڵی  1867نامەیەكی بۆ دكتۆر كوگلامن
نوسی (رەخنەیەكی توند ،چ لەالیەن دۆست و چ لەالیەن دوژمنەوە ،بە زوویی
دەرناكەوێت .روون و ئاشكرایە كە بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتنی كتێبەكە كات
پێویستە ،رەخنەی توند سەركەوتنی كتێبەكە دابین ناكات ،بەڵكو پێویستە
بانگەشەیەكی توند و بێ وەستان بەڕێبخرێت ،بە جۆرێك كە دوژمنان ناچار
بن لە بەرامبەریدا بوەستنەوە ،بە كورتی گرنگ نییە چی لە بارەی كتێبەكەوە
دەنوورسێت ،گرنگ ئەوەیە شتێك بوترێت «گرنگرتین شت ئەوەیە نەهێڵین كات
لە دەست بچێت».
ئەنگڵسیش هەر ئەو هەنگاوەی هەڵگرت :بۆ هاوڕێ هانۆڤەریەكەی ماركسی
نوسی و داوایلێكرد دەستبەكاربێت ،هەرجۆرێك كە دەیەوێت ،هەر ئەوەندە كە
هاوڕێیانی ئەڵامنی لە بوونی ئەو كتێبە ئاگادار بنەوە.
ئەنگڵس لە نامەكانی هەشتەم و بیستەمی ترشینی دووەمی ساڵی 1867دا بۆ
كوگلامنی نوسی) (گرنگرتین شت ئەوەیە ،ئەو كتێبە بە بەردەوامی ببێتە بابەتی
قسە و باسەكان ،لەبەرئەوەی خودی ماركس ناتوانێت لەو كارەدا بەشدار بێت،
لەو بارەیەوە وەكو كچێكی تازە شوكردو شەرمنە ،كەواتە ئەركی ئێمەیە كە ئەو
كارە ئەنجام بدەین ،تكا دەكەم بە نوسین ئاگادارم بكەنەوە ،بزانم تا ئێستا ئێوە
چی سەركەوتنێكتان بەدەستهێناوە؟ بە وتەی هاوڕێامن ،حەزرەتی مەسیح،
ئێمە دەبێت لەالیەك ئەوەندە بێ تاوان بین ،وەكو كۆترەكان ،لەالیەكی دیكەوە
ئەوەندە فێڵباز بین وەكو مار» .دواتر ئەنگڵس لەو نامانەدا هۆشداری دەدات كە
(خراپرتین ئەگەر ئەوەیە ،ئەو كتێبە پشتگوێبخرێت و گرنگی پێنەدرێت.
رەخنەی نێگەتیڤ ،تەنانەت هێرشی ناجوامێرانە بۆ سەر داس كاپیتاڵ باشرتە لە
پشتگوێخستنی ،ئەگەر بۆ منونە لە  15بۆ  20گۆڤار و رۆژنامەدا ناوی بهێرنێت،
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خودی ئەو رووداوە دەریدەخات ،كە خەڵك سەرنجیان داوەتە گرنگی كتێبەكە،
لەو حاڵەتەدا ئابوریناسانی دواكەوتوو دەستدەكەن بە خوێندنەوەی و ناچار دەبن
سەرەنجی خۆیان لە سەر ئەو كتێبە چڕبكەنەوە».
ئەگەرچی ئاواتی ماركس ئەوە بوو ،كە ناوی كتێبەكەی لە تێكڕای باڵوكراوەكانی
ئەڵامنیا باڵو بكرێتەوە ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە ئەو نەیدەویست سەبارەت بە
كتێبەكەی ،تەنیا لەو گۆڤار و رۆژنامانە باسبكرێت ،كە خوێنەرانیان تەنیا خەڵكی
ئاسایی و جەماوەری نەزان بن ،ئەو هەمان ئەو بابەتە بوو كە لە رستەی كۆتایی
پێشەكی داس كاپیتاڵیش ئاماژەی پێدراوە( :هەر جۆرە حیكمەتێك سەبارەت بەم
كتێبە ،كە لەالیەن هۆكارانی خاوەن زانستەوە بێت من قبوڵی دەكەم و پێشوازی
لێدەكەم و لەو رێگایەدا لەو پیاوە گەورەیە فلۆرانس دانتە پەیڕەوی دەكەم:
(ئەو رێگایەی كە گرتوتەتە بەر بڕۆ ،با خەڵكی چی دەڵێن بیڵێن (وتەی دانتە
لە كۆمیدیای ئیالهیدا) كاتێك دكتۆر كوگلامن بە شێوەی جیدی پێشنیاری كرد،
ئاگادرییەك لە گۆڤاری «باخە تایبەتیەكانی دەرەوەی شا» (كە گۆڤارێكی خێزانییە)
سەبارەت بە داس كاپیتاڵ باڵوبكرێتەوە ،ماركس بە توندی ناڕەحەت بوو لە
نامەیەكدا بۆ هاوڕێكەی نوسی( :تكا دەكەم بۆ هەمیشە ئەو جۆرە گاڵتەكردنە
وەالنێ( هۆشداریدا كە شیاوی پیاوێك نییە كە ناوی لە گۆڤارێكی خێزانیدا
بهێرنێت بۆ منوونە وەبیری هێنایەوە ،كە كاتێك مایر (خاوەنی فەرهەنگ بۆ
قسەكردنی رۆژانە) داوایلێكرد سەبارەت بە ژیانی خۆی بابەتێك بۆ كتێبەكەی
بنێرێت ،داواكاریەكەی ئەوی بێ وەاڵم هێشتەوە ،چونكە ئەو كارەی بە شیاوی
پلە و پایەی خۆی نەدەزانی( ،من لەو بڕوایەدام هەر كەسێك پێویستە لە رێگای
تایبەت بە خۆیەوە بە ئامانج بگات).
دكتۆر كوگلامن كە ماركس بە باشرتین هاوڕێی خۆی لە ئەڵامنیا دەزانی ،لە
راستیدا تا ئەو شوێنەی كە بۆی كرا هەوڵی سەركەوتنی داس كاپیتاڵیدا ،ماركس
لە نامەیەكدا بۆی نوسی( :لە نێوان تێكڕای هاوڕێیانی من لە ئەڵامنیا ،تۆ لە
هەموویان زیاتر زەحمەتت كێشاوە).
بەاڵم دیسان تێكڕای ئەو چاالكیانە بەس نەبوون ،ئەنجامی ئەو كار و كۆششانە
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زۆر بە هێوری دەردەكەوتن! بابەتە رەخنەگرانەكان كە ئەنگڵس دەینوسی و بۆ
باڵوكراوە جۆراوجۆرەكانی ئەڵامنیای دەنارد لە حەوت شوێن چاپكران ،بە بێ
ئەوەی ئەنجامێكی بەرچاویان هەبێت ،ماركس لە لەندەن هەموو رۆژێك الپەڕەی
ئەو رۆژنامە و گۆڤارانەی لە ئەڵامنیاوە دەهاتن هەڵدەدایەوە ،بۆئەوەی بزانێت
ناوێك لە كتێبەكەی ئەو هێرناوە یان نا؟ شتێكی زۆری نەدەبینی ،بە گشتی لە
دوانزە رۆژنامەدا كۆمەڵێك شتی الواز بەرچاو دەكەوت كە بە داخەوە زۆربەی ئەو
رۆژنامانە لە پلەی دووەم و سێهەمدا بوون ،باڵوكراوە گشتییە بەناوبانگەكان (كە
ماركس خۆی بە دوژمنیان دەزانی و بە بەرەدەوامی دەیخوێندنەوە) هیچ كامیان
ناوێكیان لە داس كاپیتاڵ نەدەهێنا.
هەڵبەت ماركس دڵنیا بوو لەوەی ،ئەو گرنگی نەدانە بە كتێبە «گرنگەكەی»
دەرەنجامی زنجیرەیەك گروپ بەندییە دژی ئەو :رێكەوتی چواری تەمموزی ساڵی
 1868نامەیەكی بۆ هاوڕێی (زیگفرێد مایر) نوسی( :رۆژنامە كۆنەپەرەستەكانی
وەكو «كۆلنی شا»« ،ئاكسبۆرگر» « ،نوێ پرۆیس شا» «فسی شا»و هتد ،بە تایبەت
بە بڕیاری پێشوەخت لێوی خۆیان داخستووە» بیرمەندانی ئەڵامنی و زانایانی
زانستی ئابوریش بە زۆری بێدەنگیان هەڵبژاردووە ،بە تایبەت لە سااڵنی سەرەتادا
(جگە لە پرۆفیسۆر دوهرینگ) تەنیا دوو بیرمەندی دیكە سەبارەت بە داس
كاپیتاڵ رەخنەیان نوسی ،ماركس هەردووكیانی بە گاڵتەجاڕ لەقەڵەمدا ،نوسەرێكی
دیكە بابەتێكی سەبارەت بە داس كاپیتاڵ بە ب ێ واژۆ نووسیبوو ،لە گۆڤارێكی
سێ مانگیدا بە ناوی «ئابوری گشتی و مێژووی ئەدەبیات» باڵوكردەوە و لەو
نوسینەدا بانگەشەی ئەوەی كردبوو ،كە ماركس شاگردی فردریك باستیا ،ئابوریزانی
فەرەنسی بووە و ئەو كەسایەتییە بووە ،كە «هاوكاری» نێوان چینەكانی پێشنیار
كردوە« ،نەك خەباتی چینایەتی» ،ماركس ئەو بابەتەی بە پێكەنیناوی وەسفكرد.
سەرنوسەری گۆڤارەكەش ،ئابوریناس «جولیۆس فاوشیر»ی بە (گاڵتەجاڕ)
وەسفكرد و ئەوی بە پەیكەرێكی بەناوبانگ كە لە یەكێك لە گۆڕەپانەكانی شاری
برۆكسلدایە (كوڕێكی رووت كەخەریكی میزكردنە) شوبهاند .دوو ساڵ دواتر
بابەتێكی رەخنەگرانەی دیكە لە گۆڤاری (كتێبەكانی ساڵ) لە بواری «ئابوری
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نیشتیامنی و ئامار» سەبارەت بە كتێبەكەی ماركس چاپكرد ،كە بە بڕوای ماركس
وتەو نورساوەكانی تەنیا (لیكاوی ناو زاری بۆرژوازین و هیچ پەیوەندیەكیان
بە راستی زانستی ئابوریەوە نییە( رۆژی سێی تەمموزی ساڵی  1870ماركس
سەبارەت بە خوێندنەوەی (روسرت) نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نوسی( :نورساوەكەی
ئەو گاڵتەجاڕیە ،تەنیا بە كەڵكی «موزس مندل سن» دێت ،پڕە لە وشەی بێ جێ و
بێواتا ،سەرتاسەری بابەتەكەی پڕە لە رۆماتیزم منی خستوەتە پێكەنین ،تۆ دەزانی
میزاجی من رێگەی پێكەنین و خۆشحاڵی زۆرم پێنادات ،بەاڵم دوای خوێندنەوەی
ئەو بابەتە ئەوەندە پێكەنیم فرمێسك لە چاوانم دەچۆڕا».
(ئەمانە بوون ئەو رەخنانەی تا ئێستا لە سەر پێشەكی چاپی دووەمی كتێبی
داس كاپیتاڵ بەزمانی ئەڵامنی (كە لە ساڵی  1873ئەم ج��ارەش لە رێگەی
بەڕێز مایسرنەوە چاپكرا) ماركس هەوڵیدا هۆكاری ئەوەی كە بیرمەندان و
«نابیرمەندان»ی بۆرژوازی هەوڵیاندا كتێبەكەی ئەو لە رێگەی پشتگوێخستنەوە
تەفروتونا بكەن ،بە بڕوای ئەو دەزگا ئابورییەكانی بەریتانیا وفەرەنسا دوای
ئەوەی نیشانەكانی دەركەوتنی خەباتی چینایەتی وەكو هۆكارێكی بەهێز لە
رێگەی پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی نوێوە بینی ،بیریان لەوە كردەوە سەرچاوە و
بناغەی سەرەكی بتاسێنن ،لەو بڕیارەشدا دەزگا ئابوریەكانی ئەڵامنیا تەنیا رۆڵی
ملكەچێكیان دەگێڕا ،چونكە ب��ۆرژوازی ئەڵامنیا هێشتا خاوەنی سیستمێكی
ئابوری سیاسی بەهێز نەبوو ،لەو رووەوە تەنیا پەیڕەوی لە بیرۆكەی بیرمەندانی
بەریتانیا و فەرەنسا دەكرد ،بەو هۆیەشە لە ژێر ئااڵی بەڕێز باستیادا رواڵەتیرتین و
گەمژەترین ئابوریناسان خۆیان قوتكردوەتەوە یان پەیرەوی لە جۆن ستیوارت میل
دەكەن ،واتا ئەو كەسەی هەوڵدەدات چاكنەبووەكان چاكبكات.
پەیوەند لەگەڵ ئەم بابەتەدا ماركس دەنووسێت( :بەوجۆرەی كە ئابوریناسانی
ئەڵامنی لە سەدەی راب��وردوودا ،سەدەی بۆرژوازی كالسیك رۆڵی قوتابیەكی
قوتابخانەیان دەگێڕا ،لە گۆڕەپانی ئابوری ئەمڕۆشدا بە هەمانشێوە پەیڕەوكارێك
زیاتر نین ،ئەوان پەیڕەوی لە مەكتەبەكانی دیكەی بۆرژوازی دەكەن و لە راستیدا
گەمەی دەستی سەرمایەدارانن».
382

مارکس کێ بوو؟

هەنگاوی لەسەرخۆ بەرەو سەركەوتن
دوای مردنی ماركس ،ئەنگڵس كەرەستەی دوو چاپی دیكەی كتێبی داس كاپیتاڵی
دابینكرد ،چاپی سێهەم ساڵی ( 1883ساڵی مردنی ماركس) و چاپی چوارەم ساڵی
 1890چاپكرا .جگە لەوەش ئەنگڵس لە سەر یادداشتەكانی ماركس ،كە زۆر بە
سەختی دەخوێرنانەوە كەرەستەی چاپكردنی بەرگی دووەمی داس كاپیتاڵی لە
دوو چاپی دیكەدا یەكێك ساڵی  1885و ئەوی دیكە ساڵی  1894فەراهەمكرد،
بەاڵم بۆ ئەنجامدانی ئەو كارە پێویست بوو پێداچوونەوە بەو ژمارانەدا بكات ،كە
ماركس لە ئامارەكانی خۆیدا بەكاریهێنابوون ،چونكە ماركس لە ژمارەدا ئەوەندە
وردبین نەبوو .پێویست بوو سەرلە نوێ بنورسێنەوە.
مارکس کێ بوو؟ 383

سەرباری ئەوەی لەو كاتەدا ئەنگڵس تووشی شێرپەنجەی ریخۆڵە ببوو (نەخۆشیەك
كە رۆژی پێنجی ئابی ساڵی  1895كۆتایی بەژیانیهێنا) بەو پەڕی لەخۆبوردوویی
و هەوڵی ماندونەناسانەوە كەرەستەكانی چاپی بەرگی سێهەمی داس كاپیتاڵی
ئامادە كرد و چاپیكرد .لە كاتی گەیشنت بەو مەبەستەی ،ئەنگڵس نامەیەكی بۆ
لۆرای كچی ماركس ،كە لەو كاتەدا لە شاری لی پرۆی فەرەنسا دەژیا نوسی ( :لەم
رۆژانەدا بە سەختی گرفتاری كۆتایی هێنانی «كرێی موڵك» (ناونیشانی بەرگی
سێهەمی داس كاپیتاڵ»م .راستكردنەوەی هەڵەكانی باوكت دەردەسەرێكی زۆری
بۆ دروستكردووم ،چونكە زۆربەی ئامارە و ژمارەكان هەڵەن و دەبێت سەر لە نوێ
بژمێردرێنەوە ،سەرباری ئەوەی ئەو لە ژمێریاریدا چ بلیمەتێك بوو».
فرۆشتنی كتێبی داس كاپیتاڵ ،كە لە سەرەتادا لە ئەڵامنیا زۆر كەمبوو ،بە شێنەیی
زیادیكرد و سااڵنە ه��ەزاران دانەی دەف��رۆرشا ،ئەگەرچی ئەو سودەی كە لە
ئەنجامی فرۆشتنیدا دەستكەوت ،گەیشتە سەد و سی پاوەندی بەریتانی (دوو
هەزار و شەش سەد ماركی ئەڵامنی) و لە نێوان دوو كچەكەی ماركس لۆرا و
ئالنور كە لەو كاتەدا مابوونەوە دابەشكرا :ئەو پارەیەش هاوكارییەكی زۆر باش
و بەجێبوو لە كاتێكی پێویستدا بە دەستی هەردووكیان گەیشت (ئەو دوو كچە
وەكو باوكیان ،زۆرجار لە بەریتانیا داوای هاوكاری داراییان دەكرد).
(ئەنگڵس لە وەسیەتنامەكەیدا ،تێكڕای داراییەكانی بەخشیە ئەو دوو كچەی
ماركس).
بیروباوەڕەكانی ماركسیش ،واتا ئەوەی كە دواتر وەكو ماركسیزم ناوبانگی دەركرد،
بە شێنەیی لە ئەڵامنیا ناوبانگی دەركرد ،بە پێگەیشتنی پارتی سۆسیال دیموكرات
لەو واڵتەدا (پارتێك كە ماركس زۆر خۆشی دەویست) هەموو رۆژێك بەرەو
پێشكەوتنی زیاتر هەنگاوی دەنا.
لە مانگی ئایاری ساڵی  1875دوو پارتی گەورەی كرێكارانی ئەڵامنیا (پارتی
سۆسیال دیموكراتی كرێكاران) و پارتی (ئەنجومەنی گشتی كرێكارانی ئەڵامنیا)
كە السال دامەزرێنەر و رابەری بوو ،لە شاری گوتا كۆنگرەیەكی رێكخست ،لە
ژێر ناوی (پارتی سۆسیالستی كرێكاران) بوون بە پارتێكی گەورەی كرێكاران و
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(ویلهێلم لیب كنخت) سەركردایەتی گرتە ئەستۆ (ناوی ئەو پارتە دواتر گۆڕدرا بۆ
پارتی سۆسیال دیموكراتی كرێكارانی ئەڵامنیا) (لیب كنێخت) یەكێك لە هاوڕێیانی
گیانی بە گیانی ماركس بوو ،كە ماركس لە كۆڕ و كۆمەڵە گشتیەكاندا بەرامبەر
بەو هەستی هاوڕێیەتی و رێزی دەنواند ،بەاڵم لە كۆڕ و كۆمەڵە تایبەتیەكاندا
ئەوی بە الواز لەقەڵەمدەدا و لۆمەی دەكرد.
گەورەترین رووداو كە لەو كۆنگرەیدا هاتە ئاراوە ،ناردنی پەیامێكی راشكاوانە،
لێبڕاوانە و كورت و پوختبوو لەالیەن ماركسەوە بۆ كۆنگرەكە ،كە دواتر بە
«فەرمانی گوتا» ناوبانگی دەكرد ،ئەو فەرمانە دواتر بنەماكانی بەرنامەی پارتی
ن��ارساوی سۆسیال دیموكراتی ئەڵامنیای پێكهێنا ،پارتێك كە دوو دەیە دوای
مردنی ماركس ،بوو بە گەورەترین پارتی سەربەخۆی ئەڵامنیا .پارتێك كە لە كاتی
دەستپێكردنی جەنگی جیهانی یەكەمدا گەورەترین پارتی سۆسیال دیموكراتی
كیشوەری ئەوروپا و رەنگە جیهان بوو بێت ( .بەاڵم هەڵبەت دواتر سۆسیالیزمی
ماركس لە رێگەی كەسانێكی بە باوەڕتری وەكو لینین و ....هتد ،بە بەكارهێنانی
ناوی ماركس گۆڕدرا بۆ ماركسیزم).
لەگەڵ ئ��ەوەش كتێبی داس كاپیتاڵ لە واڵتانی دیكەدا خێراتر لە ئەڵامنیا
ناوبانگی دەركرد و یەكەم وەرگێڕانی ئەو ،بە پێچەوانەی چاوەڕوانییەكان لە
روسیا ئەنجامدرا ،نەك لە بەریتانیا یان فەرەنسا ،واتا داس كاپیتاڵ سەرەتا لە
واڵتێك ناوبانگی دەركرد ،كە لە بورای سەرمایەداری و ئابوریەوە لە زلهێزانی
ئابوری ئەو سەردەمەی ئەوروپا دواكەوتوتر بوو ،لەوەش سەیرتر ئەوە بوو ،كە
مۆڵەتی چاپ و باڵوكردنەوەی ئەو كتێبە بە ئاسانی لە رێگەی بەڕێوەبەرایەتی
سانسۆری چاپەمەنیەكانەوە پەسەند كرا ،چونكە ئەو بەڕێوەبەرایەتیە كتێبەكەی
بە نورساوێكی زانستی لەقەڵەمدا ،بە بۆچوونی ئەوان نەیدەتوانی هۆكارێكی
كاریگەر بێت لە سەر هاندانی گوندنشینانی دواكەوتوو و نەخوێندەواری روسیا و
لە ئەنجامدا مەترسیەكی بۆ رژێمی قەیسەر نابێت.
وەرگێڕانی كتێبی داس كاپیتاڵ بە زمانی روسی لە ئەنجامی هاوكاری (نیكۆالی
فرانتۆڤیچ دانیل سن) كە ئابوریناس بوو( ،ئەلكسەندەر ڤیچ لێپاتین) كە ئەڵامنی و
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لە موڵكدارانی ئازادیخواز بوو ،ئەنجامدرا و ساڵی  1872لەالیەن (نیكۆالی پرتۆڤیچ
پۆلی ئاكۆڤ)ەوە لە شاری سەن پرتزبۆرگ چاپ و باڵوكرایەوە ،سەركەوتنەكەی تا
رادەیەك هەنوكەیی بوو ،بە خێرایی بابەتەكانی لە ناو بیرمەندان و ئابوریناسانی
شاردا ،كەوتە بەرباس و رەخنەگرتن .نۆسەد دانە لەو سێ هەزار دانەیەی كە چاپ
كرابوو ،لە هەمان مانگی یەكەمدا فرۆرشا ،كە بە لەبەرچاوگرتنی ژمارەی كەمی
دانیشتوانی شاری سەن پرتزبۆرگ و كەمی ژمارەی خوێندەواران ،ئەوە دیاردەیەكی
سەرەنجڕاكێش بوو و «دانیل سن» توانی لە نامەیەكدا بە ماركس بڵێت« :زۆربەی
رۆژنامە و گۆڤارەكان بابەتی رەخنەگرانەیان سەبارەت بە كتێبەكەت چاپكردوە».
ماركس تا رادەیەك بەرامبەر بەو هەڵكەوتە خۆشحاڵ بوو ،كە لە پێشەكی بەرگی
دووەمی كتێبەكەدا (كە پاش مردنەكەی چاپكرا) كۆمەڵێك رستەی لە بابەتە
رەخنەگرانەكەی پرۆفیسۆر نیكۆالی ئەیوانۆڤیچ سیرب كە لە گۆڤاری «ژۆرنال سەن
پرتزبۆرگ»دا چاپكرابوو وەكو خۆی دوپاتكردەوە.
«شیكردنەوەی بابەتەكانی ئەم كتێبە جگە لە یەك یان دو بەشی زۆر باش و شیاوی
تێگەیشنت بۆ هەموان بوو ،چونكە ئەو كتێبە سەرباری رێسا زانستیەكانی ،زۆر
بە روونی و بەزمانێكی رەوان نوورسابوو ،لەو بوارەوە نوسەر لەگەڵ هیچ كام لە
بیرمەندانی ئەڵامنیا كە بۆچوونەكانی خۆیان بە جۆرێك دەنووسن كە تێگەیشتنی
بۆ مرۆڤی زیندو كێشەیە شیاوی بەراورد كردن نییە».
هەڵبەتە ئەو رەخنەیە ماركسی زۆر خۆشحاڵكرد ،هەروەها بابەتێكی رەخنەگرانەی
دیكە كە لەالیەن یەكێك لە مامۆستایانی زانكۆی سەن پرتزبۆرگ بە ناوی «ئیالریون
ئیگنا تسیڤیچ كافامن» لە گۆڤاری گرنگ و بە هەژمونی «پەیامی ئەوروپی»
(ژمارەی مانگی ئایاری ساڵی  )1872چاپكرابوو« :لە یەكەم نیگادا ماركس بە
ئایدیالیسترتین فەیلەسوف لە ناو فەیلەسوفە ئایدیالیستەكاندا بەرچاوكەوت،
بە واتای خراپ و نێگەتیڤی ئەو ناونیشانە لە زمانی ئەڵامنیدا ،بەاڵم لە بواری
خستنەڕووی بەڵگەنامە و بەرگری لە باوەڕەكانی دەبیرنێت ،كە ئەو لە ئابوری
ناسێكی لێزان ،وردبین ترە و لە راستی رووداوەكان نزیكرتە ،هەرگیز ناتوانرێت ئەو
بە ئایدیالیست لە قەڵەم بدرێت».
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لە هەموو گرنگرت ئەوەی كە كاریگەری كتێبەكەی ماركس زیاتر لەو كۆڕ و
كۆمەاڵنە چین و توێژانەدا بەرچاو بوو ،كە رەخنەی ئەوان و بیروباوەڕەكانیان
گرنگیەكی زۆری هەبوو :بە تایبەت لە ناو خوێندكاران و بیرمەنداندا ،بەو جۆرەی
كە لە شۆڕشەكانی سااڵنی  1873و  1874شۆڕشگێڕان ،زیاتر وتەكانی ناو داس
كاپیتاڵیان دەكردە دروشمی سەرەكی خۆیان ،لەو بوارەوە بابەتەكانی كتێبەكەی
ماركس بە چڕوپڕی لە رۆژنامەكاندا دەهات و رشۆڤە دەكرا .ئەو رشۆڤە كردنانە
تەنانەت ساڵی  1879واتا ساڵێك كە جۆزێف ستالین و لیۆن ترۆتسكی لەدایكبوون
و ساڵێك كە لینین تەمەنی  9سااڵ بوو بە بەردەوامی درێژەی هەبوو.
كاتێك ماركس دەیبینی كتێبەكەی بەو رادەیە لە واڵتی قەیسەرەكاندا برەوی هەیە
و بۆتە جێگەی بایەخ ،بە خۆشحاڵییەكی زۆرەوە تووشی سەرسووڕمان بوو .ساڵی
 1880لە نامەیەكدا بۆ هاوڕێیەكی وتی« :لە واڵتێكدا كە من خۆشمنەدەویست
و بە واڵتێكی دڕندەم دەژمارد ،كتێبەكەی من زیاتر لە هەموو شوێنێكی جیهان
دەخوێندرێتەوە ».لە راستیدا كاریگەری بیر و باوەڕەكانی ماركس ئەگەرچی
لە سەر زانایان و ئابوریناسان ئەوەندە نەبوو بێت ،بە پێچەوانەوە لە سەر
رادیكاڵەكانی روسیا و بە تایبەت لە سەر كەسایەتی لینین ئەوەندە زۆر بوو ،بە
جۆرێك دوای مردنی ئەو (ماركس) بە تایبەت لە ساڵەكانی شۆڕش و دوای ئەوەش
تا ئێستا هێشتا درێژەیان هەیە.
سەرباری سەركەوتنی بەرفراوانی كتێبەكە و باوەڕەكانی لە روسیا ،ئاواتی گەورەی
ماركس ئەوە بوو ،هەرچی زووتر بۆ زمانی فەرەنسی وەربگێڕدرێت ،ماركس
نیشتیامنی فەرەنسای بە النكەی گەورەترین شۆڕشەكان و النكەی پێشكەوتوترین
بیروباوەڕی شۆڕشگێڕانە و شوێنی گردبوونەوەی گەورەترین بیرمەندانی جیهانی
نو ێ دەزانی و شوێنێك كە هەر جۆرە بیرێكی نوێ ،دەبوایە لەوێوە بەرەو
سەرتاسەری جیهان شۆڕ بوایەتەوە ،لەو رووەوە گرنگیەكی زۆری بە وەرگێڕانی
كتێبی داس كاپیتاڵ بۆ زمانی فەرەنسی دەدا ،ماركس بە جدی لەو بڕوایەدابوو
وەرگێڕانی داس كاپیتاڵ بۆ زمانی فەرەنسی نەك هەر «ئایدیا چەواشەكان»ی
فەرەنسیەكان كە بە بڕوای ئەو دیلی باوەڕی كۆنی (پرۆدهن پۆت)ی بۆرژوازی
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بوون ،ئازاد دەكرد ،بەڵكو زەمینەی گەشەی بیروباوەڕی دیكەشی لە ژێر كاریگەری
بابەتە باڵوكراوەكاندا فەراهەم دەكرد.
ئالنۆر كچی ماركس ،بە شوێنەكەوتنی بیر و باوەڕەكانی باوكی ،لە بەرواری 23ی
كانوونی دووەمی ساڵی  1872لە نامەیەكدا بۆ «دانیل سن» نوسی« :هیوادارم پاش
وەرگێڕانی داس كاپیتاڵ ،وەرگێڕانی بە زمانی ئینگلیزی بە زوویی دەست پێبكات،
بە شێوەی باو ئینگلیزەكان لە هەموو شتێكدا السایی فەرەنسیەكان دەكەنەوە،
تەنیا ئەو شتە لە بەریتانیا سەركەوتوو دەبێت كە لە پاریسەوە هاتبێت».
سااڵنێكی زۆری تەرخانی گفتوگۆ و ئاڵوگۆڕی بیروڕا سەبارەت بە وەرگێڕانی كتێبی
داس كاپیتاڵ بۆ زمانی فەرەنسی كرا ،تا لە كۆتاییدا «ژۆزێف رۆی» هەمان ئەو
كەسایەتییەی نورساوەكانی فیورباخی وەرگێڕابوو ،دەستی كرد بە وەرگێڕانی داس
كاپیتاڵ بۆ زمانی فەرەنسی ،بەاڵم ئەو كارەی بە كۆتا نەگەیاند ،ئەوەی مایەوە
لەالیەن (شارلێز كلێر) سۆسیالستێك كە خۆی ئەندامی ئینتەرناسیۆناڵ بوو ،كۆتایی
پێهێرنا ،بەاڵم ماركس وەرگێڕانی هیچ كام لەو دوو كەسەی بەدڵ نەبوو ،لە كۆتاییدا
خۆی دوای هەڵەچنی و راستكردنەوەیەكی زۆر لەوەی كە ئەوان نووسیبوویان،
وەرگێڕانی داس كاپیتاڵی بۆ زمانی فەرەنسی بۆ چاپ كردن ئامادە كرد ،چاپكەرێكی
فەرەنسی بە ناوی مۆریس الشاتر كە بە الشاتر بەناوبانگ بوو و رۆژنامەنووس و
كۆمۆنیست بوو ،بە پێدانی دوو هەزار فرانك لە پێشەوە ،ئامادە بوو كتێبەكەی
ماركس چاپ بكات ،پاش گفتوگۆ و مشتومڕێكی زۆر (ماركس لە یەكێك لە
نامەكانی خۆیدا ،الشاتری بە شەڕەنگێزێكی پلە یەك وەسفكرد .لە كۆتاییدا داس
كاپیتاڵ ساڵی  1875بە زمانی فەرەنسی باڵوكرایەوە و لە هەمان ساڵدا دە هەزار
دانەی فرۆرشا .بەوپێیەش سەركەوتنی تەواوەتی كتێبەكە لە ئەوروپا مسۆگەر بوو.
بەاڵم بە پێچەوانەی ئەوەی كە ئالنۆر بۆ دانیل سنی نووسیبوو ،وەرگێڕانی داس
كاپیتاڵ بۆ ئینگلیزی بەو زووانە و پاش وەرگێڕانی بۆ زمانی فەرەنسی ئەنجام
نەدرا ،بەڵكو یەكەم وەرگێڕانی بۆ ئینگلیزی بیست ساڵ دوای باڵوبوونەوەی
ئەو كتێبە بۆ زمانی ئەڵامنی ساڵی  ،1887واتا چوار ساڵ دوای مردنی ماركس لە
كتێب فرۆشیەكانی لەنەدەن باڵوكرایەوە ،لە رواڵەتدا گرفتەكە هۆكاری دواكەوتنی
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وەرگێڕانی داس كاپیتاڵ بۆ ئینگلیزی نەبوونی وەرگێڕێكی لێزان بوو ،كە بتوانێت
لە ئەستۆی ئەو وشە تەكنیكیانە بێت ،كە لە داس كاپیتاڵدا هاتبوون .وەرگێڕانی
حەوت بەشی یەكەمی كە لەالیەن سۆسیالستێكی بەریتانیەوە بە ناوی (هێرنی
مایرس هایندمان)ەوە كرا بوو ،لەالیەن ئەنگڵسەوە رەتكرایەوە ،چونكە پێیوابوو
بە تەواوی هەڵەیە .ئەنگڵس لەو بارەیەوە نوسی« :ماركس یەكێك لە بەهێزترین،
وردترین ،پوخت ترین نوسەرانی سەدەی هاوچەرخە .ئەو كەسەی كە دەیەوێت
نورساوەكانی ئەو وەرگێڕێت ،دەبێت نەك هەر ئاشنایەتی تەواوەتی لەگەڵ زمانی
ئەڵامنیدا هەبێت ،بەڵكو پێویستە بە هەمان ئەو رادەیەش بە سەر زمانی ئینگلیزیدا
زاڵ بێت» (لەو كاتەشدا وەها كەسێك لە بەریتانیا دەست نەدەكەوت) ،بەاڵم لە
كۆتاییدا داس كاپیتاڵ لەالیەن دوو كەس لە هاوڕێیانی ماركس و ئەنگڵسەوە،
یەكێك «سامویل موور» كە پارێزەر بوو ،ئەوی دیكە «ئێدوارد ئاولینگ» كە
رۆژنامەنوس بوو ئەنجام درا .بەاڵم لە راستیدا ئەو وەرگێڕانەش لە ژێر چاودێری
ئەنگڵس و ئالنۆری كچی ماركسدا بوو ،كە لەو كاتەدا لە ماڵی ئاولینگ دەژیا .لە
پێشەكی ئەو وەرگێڕانەدا ئەنگڵس بیری هێنایەوە« :پێویستە ئەوەمان لە بەرچاو
بێت ،كە ئەم وەرگێڕانە بە تەواوی دروست نییە».
باڵوبونەوەی داس كاپیتاڵ بە زمانی ئینگلیزی ساڵی  1887لەالیەن كۆمپانیای
«سوان زۆنن شاین»ەوە ئەنجامدرا و لە راستیدا هەنگاوێك بوو ئەو سەنتەرە بە
هۆكاری هاوڕێیەتی لەگەڵ ئەنگڵس و ناوبانگی خۆی هەڵیگرت نەك لە ئەنجامی
خواستی ب��ازاڕدا؟ چونكە بە نرخی سێ شلینگ ساڵی  ،1887یان تەنانەت دە
شلینگ و سی پنس ساڵی  1889داس كاپیتاڵ لە بەریتانیا كڕیاری نەبوو.
لە بەریتانیا تەنیا بابەتێكی رەخنەگرانە ئەوەیش بە بێ واژۆ سەبارەت بە
كیتێبەكەی ماركس لە ژمارەی پێنجی ئازاردا لە رۆژنامەی ئانتیۆم باڵوكرایەوە.
لە رێگای فرۆشتنی داس كاپیتاڵەوە لە سااڵنی  1887بۆ  1888تەنیا بڕی دوانزە
پاوەند وەكو مافی نوسین درا بە میراتگرەكەی ماركس ،بەم جۆرە دەركەوت كە
بەریتانیەكان گرنگی بە ئایدۆلۆژیا نادەن( ،ئەو بڕە پارەیە لە ساڵی  1893بۆ 1894
بۆ زیاتر لە پاوەندێك كەم كرایەوە).
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ساڵی  1906ناوەندێكی چاپەمەنی بەناوی چارلز كێر وەرگێڕانێكی ئینگلیزی
نوێی كتێبی داس كاپیتاڵی باڵوكردەوە .ئەو وەرگێڕانە لە رێگەی «ئەرنێست
یونتێرمان»ەوە ئەنجامدرابوو ،بەاڵم ئەو چاپەش كڕیارێكی ئەوتۆی نەبوو.
بەاڵم لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا رووداوێكی دیكە هاتە ئاراوە ،لە ماوەی
چەند مانگدا بووە هۆی فرۆشتنی ژمارەیەكی زۆر لە وەرگێڕدراوی ئینگلیزی ئەو
كتێبە ،بە جۆرێك كە ناوەندێكی چاپەمەنی شاری نیۆیۆرك بە ناوی (بارنوم) ئەو
بەشەی كتێبی داس كاپیتاڵ كە بە ناوی سەرمایەوە نوورسابوو بە شێوەیەكی جیاواز
چاپیكرد ،لە نیۆیۆرك لە پڕوپاگەندەی خۆیدا سەبارەت بە كتێبەكە رایگەیاند ،كە
نوسەرێكی بەناوبانگی ئەڵامنی لەم كتێبەدا دەریخستووە« ،چۆن دەتوانرێت
سەرمایە زیاد و كۆبكرێتەوە» .كۆمەڵێك الپەڕە كە ناوەرۆكەكەی كۆمەڵێك رستەی
هەڵبژێردراو لە كتێبەكەیان لە خۆ دەگرت و رەوانەی تێكڕای بانكە گەورەكانی
ئەمریكا و ئەو دام و دەزگایانەی كە پەیوەندیان بە پارەوە هەبووە كرد .هەڵبەت
سەرمایەدارانی ئەمریكا بۆ كڕینی ئەو كتێبە پێشبڕكێیان دەكرد ،لە ماوەیەكی
كورتدا پێنج هەزار دانە لەو كتێبە كە تەنیا هەڵگری بەشی «سەرمایە» لە كتێبی
داس كاپیتاڵ بوو فرۆرشا.
لەگەڵ ئەوەشدا ،كتێبی داس كاپیتاڵ و نوسینەكانی دیكەی ماركس كە سەبارەت
بە پرسی كۆمەاڵیەتی و ئابوری نوورسابوون ،لە شوێنەكانی دیكەی جیهان
باڵوبوونەوە .ئەگەرچی لە سەدەی نۆزدەیەمدا لە كۆمەڵێك واڵتی وەك ئیتالیا،
پۆڵەندا و ئیسپانیا وەرگێڕانی داس كاپیتاڵ قەدەغە كرابوو ،بەاڵم مەحاڵ بوو
بتوانرێت رێگ ە لە باڵوبوونەوەی بابەتەكانی ئەو كتێبە بگیرێت ،تەنانەت لە
كۆتاییدا لەو واڵتانەش لە ئیتالیا و ئیسپانیا ،ساڵی  1886و لە پۆڵەندا ساڵی ،1890
دانیامرك ساڵی  1885و لە هۆڵەندا ساڵی  1894داس كاپیتاڵ وەرگێڕدرا و لە
كتێبخانەكاندا دەركەوت.
ئەوەی كە ئەمڕۆ بە ناوی «ماركسیزم» بەناوبانگە ،هەمیشە لە سەرەتاوە تا
ئێستا ،لە نێوان ژمارەیەكی زۆری خەڵكدا ( نەك تەنیا خەڵكانێك كە لە ئەنجامی
هەاڵوێردن و جیاكاری لە ژێر فشاردا بوون) گرنگی پێدراوە و هێشتاكەش گرنگی
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پێدەدرێت .چونكە نورساوەكانی ماركس لە سەر ،مێشك و دڵ كاریگەری دادەنێن،
جگە لەوەش ئەو نورساوانە الیەنی «زانستی» لەخۆ دەگرن .ئەوەی كە هەندێك
كەس دەڵێن نورساوەكانی ماركس زانستی نین .لە كاریگەری نورساوەكان لە سەر
ئەو كەسانەی كە دەیانەوێت جیهانێك بگۆڕن ،كە تێیدا دەژین كەم ناكاتەوە.
ماركس خۆی بە پەیامبەرێكی تووڕە لە قەڵەم دەدا ،كە دەیەوێت بە خستنەڕووی
ئامار و فۆرمۆڵی ئابوری زانستی بیر و باوەڕەكانی خۆی بە جیهان بناسێنێت.
ئێستا بۆچوونەكانی ماركس لە سێ یەكی ئەو واڵتانەی كە زیاتر لە نیوەی
دانیشتوانی جیهان پێكدەهێنن ،ئەگەرچی لە راستیدا بە كردەوە دەرنەهاتوون،
بەاڵم بە گرنگی و رێزێكی زۆرەوە دەوترێتەوە.
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توندبوونەوەی ناكۆكیەكان
شورای بااڵی ئینتەرناسیۆناڵ ،بە شێنەیی بەرەو لێكرتازان و هەڵوەشانەوە دەچوو،
ئێكاریۆس باشرتین هاوڕێی ماركس كە لە سەرەتای پێكهێنانی ئینتەرناسیۆناڵەوە
هاوكارییەكی زۆری ماركسی كرد ،دژی وەستایەوە ،بەاڵم لە راستیدا هۆكاری
سەرەكی الوازی ئینتەرناسیۆناڵ هەبوونی جیاوازی بیروبۆچوون لەنێوان لقە
ئەمەریكییەكانی ئەو دەزگایەدا بوو ،كە لەوێدا بە سەر چەند دەستەیەكی بچوك
دابەشبوون ،هەركامێكیان بیروباوەڕ و ئامانجی سیاسی تایبەت بە خۆی هەبوو،
بۆ رێگرتن لە هەڵوەشانەوەی لقی ئەمەریكا لە كۆبوونەوەی گشتی ئەنجومەنی
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بااڵدا (لە لەندەن) لە بەرواری 12ی مارسی ساڵی  1872بڕیاردرا ،لەوە بەدواوە
تەنیا لە حاڵەتێكدا لقی ئەمەریكا بە رەسمی دەنارسێت ،كە النیكەم دوو لەسەر
سێی ئەندامەكانی لەو كرێكارانە پێكهاتنب كە سەقاڵی كاركردنن و حەقدەست
وەردەگرن ،بەاڵم ئێكاریۆس كە سكرتێری لقی ئەمەریكای ئەنجومەنی بااڵ لە
لەندەن بوو ،لە ناردنی ئەو بڕیارە بۆ لقی ئەمەریكا سەرپێچیكرد و وازی لە
ئەندامێتی ئەنجومەنی بااڵ هێنا.
ئەو بڕیارەی ئێكاریۆس ،دروست بێت یان هەڵە ،لەو دۆخەدا كە ئینتەرناسیۆناڵ
لە هەموو الیەكەوە لەژێر فشاردا بوو ،زیانێكی گەورەی بە هەژمون و هەیمەنەی
كارل ماركس گەیاند ،بەاڵم ئەو سەرباری ئەو میزاجە خراپەی كە لەو رۆژانەدا
هەیبوو ،لەسەر مانەوەی لە پۆستەكەی خۆیدا پێداگری كرد و هەوڵیدا هەموو
جارێك لە كۆبوونەوەكانی ئەنجومەندا بەشداریبكات ،لە مانگی شوباتی ساڵی
 1872بە دواوە كۆبوونەوەكانی ئەنجومەنی بااڵ بە زۆری لە ئارت بن پالس یان،
جاروبار لە ماڵی ماركس یان ،لە ماڵی ئەنگڵس بەڕێوە دەچوو .هەندێك لەو
كۆبونەوانە لە كاتژمێر چواری ئێوارەوە تا چواری نیوەشەو بەردەوام دەبوون ،جگە
لە قسەو باس و مشتومڕی دوور و درێژ ،لە ئەركەكانی ئەو كۆبوونەوانە دەركردنی
فەرمانی جۆراوجۆر و وەاڵمدانەوەی هەزاران نامە بوو ،كە لە لقە جۆراوجۆرەكانی
ئینتەرناسیۆناڵەوە دەگەیشنت ،یەكێك لە ئەنجامەكانی ئەو كۆبوونەوانە ئەوە بوو،
كە ماركس هیچ كاتێكی بۆ بەدواداچوونی كارە تایبەتییەكانی خۆی نەدەمایەوە،
بەو هۆیەشەوە نەیتوانی بەرگی دووەمی كتێبی داس كاپیتاڵ (كە بە زمانی ئەڵامنی
نورسابوو) تەواو و ئامادەی چاپكردن بكات ،هەروەها نەیتوانی پێداچوونەوە بە
وەرگێڕانی ئەو كتێبە بۆ زمانی فەڕەنسی بكات ،كە یەكێك لە پسپۆڕییەكانی ئەو
بوو.
بە شێنەیی ماركس بەو ئەنجامە گەیشت كە ناتوانێت بە تەنیایی باری گرانی
رێبەرایەتی كۆمەڵەیەكی گ��ەورە كە لقی جۆراوجۆر (جاروبار دژ بەیەك)
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لێپێكهاتبوو هەڵبگرێت ،لەگەڵ ئەوەش سەرقاڵی كارە تایبەتیەكانی خۆشیبێت.
لە وەها دۆخێكدا ،بەهاری ساڵی  1872بڕیاریدا لە حەوتەم كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵ،
كە بڕیار بوو لە مانگی ئەیلولی ئەو ساڵەدا لە الهای هۆڵەندا ببەرسێت ،دەست
لە كاركێشانەوەی خۆی لە رێبەرایەتی ئەو كۆمەڵەیە رابگەیەنێت.
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كۆنگرەی الهای
لە راستیدا ماركس مەبەستێكی سیاسی بۆ وازهێنان لە سەركردایەتی ئینتەرناسیۆناڵ
هەبوو ،یەكێك لە گەورەترین هۆكارەكانی هەڵوەشانەوەی ئەو كۆمەڵەیەش
بوو ،چونكە لە ئەوروپا بە تایبەت لە واڵتانی سویرسا و واڵتە التینیەكانی ئەو
كیشوەرە ،كۆڵەكەی پێكهاتەی ئینتەرناسیۆناڵ نەك هەر لەرزۆك ببوو ،بەڵكو لە
روانگەی ماركسەوە ئەو مەترسیەش لە ئارادا بوو ،كە رێبەرایەتییەكەی بكەوێتە
دەستی باكونین و الیەنگرانی .كەوتنە دەستی رێبەری ئەو رێكخراوەی كە ماركس
چەندین ساڵ ژیانی خۆی بۆ جێگیركردنی تەرخانكردبوو ،بە دەستی روسیەك یان
كۆمەڵێكی نەزانی بێ دیسیپلین ،لە ناخەوە ماركسی ئازار دەدا.
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ماركس بڕیاریدابوو ئینتەرناسیۆناڵ لە بوونی باكونین (كە ئەنگڵس بە هۆكارێكی
نالەباری دەزانی) پاكبكاتەوە ،لە بارەی ئەو بڕیارەی نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نوسی:
«ناكرێت بارودۆخەكە بەم شێوەیە بەردەوام بێت».
ماركس سەرەتای مانگی ئەیلولی ساڵی  1872لەگەڵ هاوسەرەكەی و ئالنۆری كچی
وئەنگڵس ،بۆ بەشداریكردن لە حەوتەم كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵ گەیشتە شاری
الهای( .كە لەو كاتەدا زۆر قەرەباڵغبوو وە شوێن بە سەختی دەستدەكەوت).
( ماركس پێشنیاری كرد بوو ئەندامانی كۆنگرە قردێلەی شین بە سنگیانەوە
هەڵواسن ،بۆ ئەوەی بتوانن لە قەرەباڵغی شاردا یەكرتی بناسنەوە) لەو رۆژانەدا
شاری الهای لە رۆژنامەنوسان و پۆلیسی نهێنی ئەو واڵتانەی كە چاودێری چاالكییە
سیاسیەكانی كارل ماركسیان دەكرد جمەی دەهات .كۆبوونەوەی ئەو هەموو
رادیكاڵە و كەسایەتییەكانی سەر بە رێكخراوە سیاسیەكان ،ئەویش لە كاتێكدا
تەنیا یەك ساڵ بەسەر شۆڕشی پاریسدا تێپەڕی بوو ،دەوڵەتە ئەوروپییەكانی زۆر
توڕە و نیگەران كرد بوو .تەنانەت یەكێك لە پیاوە خاوەن هەژمونەكانی فەڕەنسا
(ژول سیمۆن) كە دواتر بوو بە سەرۆك وەزیرانی فەڕەنسا ،داوای لە حكومەتی
هۆڵەندا كرد ،رێگری لە بەرپا كردنی كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵ بكات.
لەوەاڵمدا حكومەتی هۆڵەندا فەڕەنسای دڵنیا كردەوە ،كە هەموو جۆرە رێوشوێنێك
بۆ رێگرتن لە ئاژاوە و پشێویی دەگرێتەبەر ،سەربازە هۆڵەندیەكان بە چەكەوە
لە سەرشەقامەكانی شار دەسوڕانەوە و لە بەردەم بارەگا گرنگە حكومیەكاندا
پاسەوانی تایبەت دانرابوو.
حكومەتی فەڕەنسا زیاتر لە حكومەتی واڵتانی دیكە نیگەرانی بەرامبەر بەو
كۆنگرەیە هەبوو ،بەو هۆیەشەوە دەستەیەك پۆلیسی بە فەرماندەیی سەرۆكی
پۆلیسی پاریس رەوانەی الهای كرد ،لەگەڵ ئەوەش پۆلیسی نهێنی فەڕەنسا
حكومەتی واڵتەكەی ئاگادار كردبۆوە ،كە ماركس (كۆمۆنیستی ژمارە یەك)
بڕیاریداوە رێگەی داگیركردنی واڵتی فەڕەنسا بۆ ئەڵامنییەكان هەموار بكات و
كەرەستەی تیرۆركردنی بەرپرسانی حكومەتی فەڕەنسا و ئیسپانیا ئامادە بكات،
لە واڵتی هۆڵەنداش ئاژاوە و پشێوی دەنێتەوە و لەو رێگایەشەوە پاساوێك
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دەداتە حكومەتی ئەڵامنیا ،بۆ ئەوەی واڵتی هۆڵەندا داگیربكات .شاری الهای
پڕ بوو لە هەواڵی ساختە و شەڕانگێزانە ،دانیشتوانی شار وەكو چەتە و رێگر
سەیری ماركس و بەشداربوانی كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵیان دەكرد ،بە جۆرێك
تەنانەت رۆژنامەی داگبالد داوای لە خوێنەرانی خۆی كرد بوو لەو چەند رۆژەدا
ئاگاداری ماڵ و سامانی خۆیان بن و لەو بارەیەوە نوسی« :ئێستا كە شۆڕشگێڕانی
فەڕەنسا هاتونەتە ناوشارەوە رێگە نەدەن ژن و منداڵەكانتان بە تەنیایی لە ناو
شاردا هاتوچۆ بكەن ،گوارە و ئاڵتونەكانتان لەماڵەوە دابنێن ،باشرتوایە دوكانی
زەڕنگەریەكان دابخرێن و پۆلیسی هۆڵەنداش بە وردی ئەندامانی كۆنگرە ،كە لە
هۆڵی گەورەی باڵەخانەی «ملبارد سرتاد» بەڕێوە دەچوو ،بخاتە ژێر چاودێرییەوە.
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كۆنگرە
حەوتەم كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵ ،رۆژی دووشەممە دووی ئەیلولی ساڵی 1872
دەستیپێكرد .سێ رۆژی سەرەتا بە پێداچوونەوەی بەڵگەنامەكانی ئەنداماندا
تێپەڕی ،لەو بارەیەوە مشتومڕی زۆر توند هاتە ئاراوە و ماركس كە خاوەنی سێ
دەنگ بوو بەشداری تێكڕای مشتومڕەكانی كرد ،سێ دەنگەكەی ئەو بریتی بوون
لە دەنگێك لەالیەن ئەنجومەنی بااڵوە ،یەكێك لەالیەن لقی نیویۆرك و سێهەمیش
لەالیەن لقی شاری الیپزیكەوە بوو ،الفاركی زاواشی خاوەنی دوو دەنگ بوو،
یەكێك لەالیەن پرتوگال و ئەوی دیكەش لەالیەن ئیسپانیاوە ،نوێنەرەكەی
بەریتانیاش خاوەنی دوو دەنگ بوو ،یەكێك لەالیەن نیویۆركەوە و ئەوی دیكەش
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لەالیەن برێسالوەوە.
لە كۆنگرەكەدا بە گشتی نەوەد و پێنج دەنگ هەبوو ،كە لە نێوان شەست و
پێنج دەنگدەردا دابەش كرابوون ،كۆنگرەكە لە هۆڵی سەماكردنی تەالری گەورەی
ملبارد ستارت بەڕێوە چوو ،گەورەترین گردبوونەوەی ئەو كۆمەڵەیە لە مێژووی
ئینتەرناسیۆناڵدا بوو ،لە كۆنگرەكانی پێشووتردا هیچ كات ژمارەی بەشداربووان،
بەو رێژەیە نەگەیشتبوو.
لەو كۆنگەرەیەدا شەست و پێنج نوێنەر لەالیەن پانزە واڵتەوە بەشدار بوون،
گەورەترین شاندی كۆنگرەكە نوێنەرایەتی لقی فەڕەنسا بوون ،كە هەژدە نوێنەری
لەخۆ دەگرت ،زۆربەی ئەندامانی وەفدەكەی فەڕەنسا لە ئەندامانی پارتی
بالنكیست بوون ،كە لە كەسانی شۆڕشگێڕ و رۆمانتیك پێكهاتبوون.
دووەم وەفدی گەورەی بەشدار بووی ئینتەرناسیۆناڵ لە ئەڵامنیاوە هاتبوون،
ئەو وەفدەش لە پانزە نوێنەر پێكهاتبوون ،كە لە نێوانیاندا كۆمەڵێك رادیكاڵی
بەناوبانگی وەك (بێرنارد بێكری) نوسەر و رۆژنامەوان ،جۆزێف دێتزگن (كرێكاری
فەیلەسوف) (ئادلۆف هپرن) و دكتۆر (لودویك كوگلامن) (هاوڕێی كۆنی ماركس)
بوون.
نوێنەرانی دیكەش بریتی بوون لە :حەوت نوێنەر لە بەلجیكاوە ،پێنج نوێنەر
لە بەریتانیا و پێنج نوێنەر لە ئیسپانیا ،چوار نوێنەر لە هۆڵەندا ،چوار نوێنەر
لە سویرسا ،دوو كەس لە نەمسا و كەسێك لە دانیامركەوە ،هەروەها واڵتانی
هەنگاریا ،ئیرلەندا و پۆڵەنداش هەركامیان نوێنەرێكیان هەبوو.
زۆربەی نوێنەران (كە شاندی نوێنەرانی ئەڵامنیاش بەشێكیان بوون) ،لەالیەنگرانی
ماركس بوون ،بەاڵم لە بەرامبەردا دەستەیەكی كەمینەی زۆر بەهێزیش كە
هەموویان لە الیەنگرانی باكونین ،لە نەیارانی سەرسەختی ماركس بوون لە
كۆنگرەكەدا بەشدار بوون ،بە گشتی لە نێوان شەست و پێنج نوێنەر ،چل كەسیان
لە پەیڕەوانی ماركس بوون ،بەاڵم سەیرترین رووداو بەشدارنەبوونی باكونین
بوو ،هەڵبەتە گرنگرتین كەسایەتی بەشدار بوو ،ماركس بوو ،چونكە هیچ كام
لە نوێنەران ناوبانگ و كەسایەتی ئەویان نەبوو بەو هۆیەش بوو ،كە نوێنەری
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رۆژنامەی ستانداردی لەندەن ،كە بۆ روماڵكردنی هەواڵەكانی ئەو كۆنگرە گرنگە
رەوانەی الهای كرا بوو ،لە راپۆرتێكدا رایگەیاند ،نوێنەرانی رۆژنامە گرنگەكانی
ئەوروپا بۆ لێدوان وەرگرتن ،لە كارل ماركس پێشبڕكێدەكەن.
رواڵەتی ماركس ،بە قژێكی زۆرەوە ،سیامی رەش هەڵگەڕاو ،ریشێكی كوڵكن و
خۆڵەمێشی و پاڵتۆیەكی درێژی رەش لەبەردا و مۆنۆكۆڵێكی پێبوو (هەركات
بیویستایە سەیری شتێك بكات دەیكردە چاوی راستی) زۆر سەنجڕاكێش بوو.
كاری جدی كۆنگرە رۆژی پێنج شەممە پێنجی ئەیلول دەستی پێكرد ،شوێنی
كۆبوونەوەی كۆنگرە لە گەڕەكی كرێكاران ،لە نزیك بەندیخانەیەك ،جل
شۆری خانوەكان ،دوكانی جۆراوجۆر ،مەیخانەكان و تیاترۆ خانەیەكی بەدناو
هەڵكەوتبوو .لە تێكڕای كاتەكانی شەو و رۆژدا قەرەباڵغ بوو ،كۆبوونەوەكانی
كۆنگرە تا شەو بەردەوام دەبوون ،بۆ ئەوەی ئەو كرێكارانەی كە لە رۆژدا سەرقاڵی
كاركردن بوون بتوانن لە كۆبوونەوەكانی كۆنگرەكەدا بەشداری بكەن .لەو كاتانەدا
ژمارەی بەشداربوان ئەوەندە زۆر دەبوو كەشی هۆڵەكە بەگشتی دەرفەتی
بەشداری كردنی نەدەدا و ئەوەش دەبووە هۆكاری مشتومڕ و دەمەقاڵێ .كارنامە
گرنگەكانی كۆنگرەكە رادەستی كۆمیتە جۆراوجۆرەكان دەكرا ،لەو كۆمیتانەدا
جیاوازی بیر و بۆچوون دەبووە هۆی پێكهاتنی دژایەتی و دوو بەرەكی توند لە
نێوان الیەنگرانی ماركس و باكونیندا ،كە بە دەر لەو دوژمنایەتییە تایبەتییەی كە
لە نێوان ماركس و باكونیندا هەبوو ،ئەو زۆرانبازییە لە راستیدا بۆ بەدەستهێنانی
دەسەاڵت لە نێوان كۆمەڵگەی كرێكارانی ئەوروپادا بوو.
دەستەی ماركسیستەكان ،بڕوایان بە پێكهێنانی سەركردایەتییەكی ناوەندی
و چاالكی رێكوپێكو رێكخراو هەبوو ،لە كاتێكدا پەیرەوانی باكونین ئەو دوو
بنەمایەیان رەتدەكردەوە و لە باتی ئەوە الیەنگریان لە هەڵگرتنی هەنگاوی
شۆڕشگێڕانەی تاكانەی خۆجێیی و تەنانەت نهێنی دەكرد .دەستەی دژە ماركس
بە تایبەتی دژی مانەوەی ئەنجومەنی بااڵی ئینتەرناسیۆناڵ لە لەندەن بوون،
خۆیان بە دەر لە دەسەاڵتی ئەو ئەنجومەنە دەزانی ،بە تایبەت دژی دزە كردنی
هەندێك لق بوون ،كە ئەنجومەنی بااڵ بڕیاری دەركردنی دابوون و ئەو بڕیارانەیان
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بە نایاسایی لەقەڵەم دەدا ،جەیمز گیوم ،نوێنەری شاندی سویرسا كە هاوكات
سەرنوسەری رۆژنامەی «لوپرۆگرێس» و «السولیداریتە»ی سەر بە باكونین بوو،
لە سەربەخۆیی لقەكانی واڵتانی ئەوروپا بەرگری دەكرد و خۆساالری ناوەندی
«ئەنجومەنی بااڵیان» رەتدەكردەوە.
دوای ئەوەی بەڵگەنامەیەكی زۆری پەیوەندیدار بە بەدواداچوون بۆ كاروباری
چاالكییە سیاسیەكانی لقە جۆراوجۆرەكان گەیشتبوو ،بە روونی دەریخست كە
مەبەستی سەرەكی باكونین تێكدانی ئینتەرناسیۆناڵە ،ئەو گروپە لە كۆنگرەدا
رووب��ەڕووی شكستێكی گەورە بوونەوە و لیژنەی چاكسازی بە س ێ دەنگ لە
بەرامبەر دوو دەنگدا بڕیاری دەركردنی تاقمی باكونیستەكانی لە كۆنگرەی
ئینتەرناسیۆناڵدا پەسەند كرد ،كاتێك ئەنجامی دەنگەكانی لیژنەی چاكسازی لە
كۆمەڵەی گشتیدا خوێرنایەوە ،یەكێك لە ئەنارشیستەكانی الیەنگری باكونین كە
بە بەردەوامی پشتێنێكی سوری لە پشت بوو ،دەمانچەیەكی لە باخەڵی دەرهێنا
و هاواری كرد «ئەو كەسە موستەحەقی كوشتنە» ،بەاڵم بەر لەوەی تەقە بكات
لەالیەن بەشداربوانەوە چەككرا و كۆنگرە بە زۆرینەی دەنگ بڕیاری دەركردنی
باكونین و گیومی لە ئینتەرناسیۆناڵ دەركرد.
هەڵبەت راگەیاندنی بڕیاری دەركردنی باكونین لە ئینتەرناسیۆناڵ ،بەوجۆرەی كە
ماركس دەیزانی ،كۆتایی بە بارودۆخی نالەباری ئینتەرناسیۆناڵ نەهێنا ،رۆحی
باكونین (كە جەستەی لە كۆنگرەی ئەنەتەرناسیۆناڵدا ئامادە نەبوو) ،هەروەها
هەژموونی خۆی بە سەر شاندی نوێنەرایەتی سویرسا و واڵتە التینییەكانی
دیكەی ئەوروپادا هەبوو.
پەیڕەوانی باكونین ،بەردەوام پێداگریان لە سەر بۆچوونەكانی خۆیان سەبارەت
بە كاریگەر بوونی شۆڕش و ئاشوب ،بەبێ رێبەرایەتییەكی تۆكمە و ناوەندی،
بەبێ تیۆری سیاسی دەكرد .لەو كاتەدا ماركس لەوە دەترسا ئەگەر لە داهاتوودا
كۆنگرەكانی ئینتەرناسیۆناڵ لە ئەوروپادا بەرپا بكرێت ،ئەگەری ئەوە لە ئارادایە
ئەو بەڵگەنامانە بكەوێتە دەستی ئانارشیستەكان و لەناو بربێن .ماركس پێیوابوو
ئەو كەسانە ئامادەی جێبەج ێ كردنی هەر جۆرە هەنگاوێكی گەمژانەن (بە
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زمانی ئەڵامنی دۆم هاینت) و ئەنگڵسیش لەو بارەیەوە لەگەڵ ئەو هاوبۆچوون
بوو .رۆژی كۆتایی كۆنگرە ،ماركس یادداشتێكی بە زمانی فەرەنسی كە لەالیەن
دوو هاوڕێیەوە واژۆ كرابوو خستە سەر كاغەز ،لەو یادداشتەدا نورسابوو( :ئێمە
پێشنیار دەكەین بۆ سااڵنی  1872تا  1873ئەنجومەنی بااڵ لە لەندەنەوە ،بۆ
نیویۆرك بگوازرێتەوە).
ئەو پێشنیارە ،كە لە بنەڕەتدا بیرۆكەی ماركس بوو جۆش و خرۆشێكی تایبەتی
لە كۆنگرەدا خوڵقاند ،بووە هۆی قسە و باسی توندی حەماسی لە پشتیوانی
و لە دژایەتی كردنیدا .ئیدوارد ڤیان پزیشكی سۆسیالیست كە لە نوێنەرانی
فەڕەنسا بوو ،هاواریكرد« :لێرەوە تا نیویۆرك ئەوەندەی ئێرە تاكو مانگ دوورە»،
بالنكیستەكانیش رایانگەیاند ،باشرت وایە ئەنجومەنی بااڵ هەر لە شوێنەكەی
ئێستای مبێنێتەوە (لەندەن) ،چونكە زۆربەی فەرەنسییە هەاڵتووەكان لەوێ
نیشتەجێن .ژمارەی نەیاران و الیەنگران وەكو یەك بوون ،لەو كاتەدا پێشنیار
كرا بخرێتە دەنگدانەوە ،پێشنیارەكەی ماركس بۆ گواستنەوەی ئەنجومەنی بااڵ
لە لەندەنەوە بۆ نیویۆرك بە  26دەنگی بەڵێ و  23دەنگی نەخێر و  9دەنگی
بێ الیەن پەسەند كرا ،لەنێوان الیەنگرانی پێشنیارەكەی ماركسدا الیەنگرانی
باكونینیش هەبوون ،چونكە لەو حاڵەتەدا ئیرت ئەنجومەنی بااڵ لەژێر هەیمەنە
و هەژمونی ماركسدا نەدەبوو و لە گرنگی ئەنجومەنی بااڵشی وەكو ناوەندێكی
خاوەن بڕیار كەمدەكردەوە و لە هەردوكی ئەو حاڵەتانەشدا ئەوان سودمەند
دەبوون.
حەوتەمین كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵ ،رۆژی شەممە حەوتی ئەیلول بە خوێندنەوەی
«مارسیز» و گوشینی دەستی یەكرتی لەالیەن ئەندامانەوە كۆتاییپێهات.
ماركس كە لەو چەند رۆژەدا نەخەوتبوو ،پاش كۆتاییهاتنی كۆنگرەكە ئەندامانی
خێزانەكەی برد بۆ شڤین گن .ئەو لەوێدا تێكڕای هاوڕێیانی خۆی دەعوەتی
كۆنسێرتێك ،پاشان ئێوارە خوانێك لە هۆڵە گەورەكەی گراند هۆتێل رێكخست .لە
هەموو ئەو ماوەیەدا تێكڕای بەشداربوان لەو میوانیەدا لە ژێر چاودێری پۆلیسی
هۆڵەندا بوون ،سیخوڕەكان تێكڕای جوڵەكانی ئەو كەسانەیان بە ئاگاداری پۆلیس
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دەگەیاند ،لە یەكێك لەو هەوااڵنەدا هاتبوو« :ماركس لەكاتی ناساندنی زاواكەیدا
بە گونۆ ،لە بەردەم لۆرای كچیدا وتبووی ،بیستومە بەنیازی بەرەو ئەمریكا بڕۆیت
هیوادارم لەوێدا هەر ئەو كارە بكەیت ،كە كچەكەی من بۆ ئاشتكردنەوەی رەش
پێست و سپی پێستەكانی ئەفریقا كردبووی»( .ئەوەش لە كاتێكدا بوو باوباپیرانی
الف��ارگ لە رەشپێستەكانی ئەفریقا ب��وون) رۆژی هەشتی ئەیلول هندریك
گرهارد كە لە پەیڕەوانی باكونین بوو ،ماركس و نوێنەرانی دیكەی بانگهێشتی
گردبوونەوەیەك لە شاری ئەمسرتدام لەالیەن لقی ئینتەرناسیۆناڵی ئەو شارەوە كرد
بوو .كاتێك ماركس ،لەگەڵ ئەنگڵس و الفارگ و چەند هاوڕێیەكی دیكەی وەكو
سورج ێ و بیكر چوونە ناو هۆڵی كۆبوونەوەكە تێگەیشنت كە زۆربەی بەشداربوان
لە نەیارانی ئەوانن :ئێستا ئەو زۆرینەیەی كە لە الهای لە الیەنگران پێكهاتبوو،
لەوێدا ببوونە كەمینە ،لەو حاڵەتەدا دەربڕینی شۆڕشگێڕانە و رادیكاڵ كە بە
تەواوەتی بۆنی دوژمنایەتیان دەدا لە هەر الیەكەوە دەبیسرتا.
كاتێك ماركس خۆی بۆ پێشكەشكردنی وتارەكەی ئامادە كرد ،جەیمز گیوم هۆڵەكەی
بەجێهێشت و چووە ناو پاركەكەی دەرەوە و سێ كەسی دیكەش لە نوێنەرانی
هاوبۆچوونی ئەو كە لە شاندەكەی ئیسپانیا بوون هۆڵەكەیان بەجێهێشت .بەو
كردارە ئەو كەسانە دەرفەتێكی زۆر گرنگیان بۆ بیستنی وتارەكەی ماركس لە
دەستدا ،كە كاریگەرییەكی زۆری لەسەر چارەنوسی ماركسیزم لە جیهاندا دانا.
دەقی وتارەكەی ماركس كە بە زمانەكانی ئەڵامنی و فەرەنسی پێشكەشكرا ،لەو
یادادشتانەدا كە نوێنەرانی فەڕەنسا ،هۆڵەندا ،بەلجیكا و ئەڵامنیا هەڵیانگرتبوو بۆ
ئێمە بەجێاموە ،راپۆرتەكەی ئەوان سەبارەت بە تێكڕای بابەتەكان بە جیاوازییەكی
زۆر كەمەوە پێكەوە هاوتەریب دەكران ،لە راپۆرتی ئەڵامنی رۆژنامەكەدا (دێر
ڤۆلكس شتۆت) ئایدیای گرژی و شۆڕش ،لەالیەن ماركسەوە رەت كرابووەوە ،لە
كاتێكدا لە راپۆرتەكەی رۆژنامەی (ئالگمینە هاندلێس بالت) چاپی ئەمسرتدام و لە
رۆژنامە بەلجیكیەكەدا بە هیچ شێوەیەك ناوی ئەو بابەتە نەهێرنابوو.
ماركس وتارەكەی خۆی بە هۆكاری هەڵبژاردنی شاری الهای بۆ گردبوونەوەی
كۆنگرەی ئەمساڵ دەستپێكرد ،سەرەتا ئەوەی شیكردەوە كە لە راب��وردوودا
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سوڵتانەكان و فەرمانڕەوایانی گەورەی ئەوروپا (بە مەبەستی ئاڵوگۆڕكردنی
بۆچونەكانیان سەبارەت بە پرسە گرنگەكانی پەیوەندیدار بە تەخت و تاجی
میراتی خۆیان) هاتوونەتە ئەمشارە ،بەو هۆكارەش ئێمە بۆ سەملاندنی گرنگی
بوونی كرێكار ،پێشكەوتن و ئامانجەكانی ئەم بزوتنەوە گرنگە ئەم شارەمان
هەڵبژاردووە.
دواتر وتی« :لەم كۆبوونەوەیەدا بنەمای پێویستی خەباتی كرێكارانی جیهان لە
پەیوەندی سیاسەت و كۆمەڵ ،بە رێكخراوە كۆن و رزیوەكانی رابوردوو بە روونی
سەملێرنا» ماركس ئاماژەی بەو بابەتەشدا كە« :بیروباوەڕی ئەنارشیستەكان كە
دەڵێن پێویستە لە هاوكاریكردنی رێكخراوە سیاسیەكان خۆمان بە دوور بگرین
قسەیەكی هەڵەیە ،بۆ پێشكەوتنی بزوتنەوەی كرێكاران مەترسیدارە ،چونكە
ئەو رۆژە دێت كە دەبێت كرێكاران دەسەاڵت بەدەستەوە بگرن (بەوجۆرەی
كە مەسیحییە سەرەتاییەكان كردیان) و گرنگی ئەو دەسەاڵتە پشتگوێنەخەن.
هەڵبەت رێگاكانی بە دەستهێنانی ئەو دەسەاڵتە لەواڵتە جۆراوجۆرەكاندا جیاوازە.
لە هەرشوێنێكدا پەیوەندی بە تایبەمتەندییە سیاسیەكانی ئەو شوێنەوە هەیە،
لەواڵتە دیموكراتەكاندا ئەو دەسەاڵتە بە دەنگی گشتی و بەبێ بەكارهێنانی
زەبر و زەنگ و هێز بەدەست دێت ،لە واڵتە دیكتاتۆر و ستەمكارەكاندا
بەكارهێنانی هێز و زەبر و زەنگ پێویستە .ئێوە خۆتان دەزانن ،كە پێكهاتە و
داب و نەریتەكانی هەر واڵتێك پێویستە لەبەرچاو بگیرێت .ئێمە نكۆڵی لەوە
ناكەین كە هەندێك واڵتی وەك ئەمەریكا و بەریتانیا (كە من لەگەڵ ژینگەكانیان
بە تەواوەتی ئاشنام) و پێویستە واڵتی هۆڵەنداش بۆ ئەوان زیاد بكرێت ،كە
لەوێدا كرێكاران دەتوانن ئامانجی سەرەكی خۆیان بەبێ زەبر و زەنگ بە دەست
بێنن ،لە الیەكی دیكە ناكرێت لە بیری بكەین كە پێویستە زەبر و زەنگ و هێز
هەمیشە ،وەكو كەرەستەی شۆڕش مبێنێتەوە.لە رێگەی هێزەوەیە كە پێویستە
رۆژێك ملكەچبوونی یاسا وەالنێین»
لە راپۆرتی رۆژنامە ئەڵامنییەكەدا (دێر فولكس شتۆت) رستەی كۆتایی وتارەكەی
ماركس بەمجۆرەیە« :بەاڵم ئەم رێگایە بە كەڵكی هەموو واڵتێك نایەت».
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وتارەكەی ماركس سەبارەت ئەگەری شۆڕش و پشت بەسنت بە زەبر و زەنگ،
لەواڵتە دیموكراتیەكاندا دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی كێشە و ناكۆكی زۆر توند لە
سەدەی بیستەمدا لە نێوان كۆمۆنیست و سۆسیالیستەكاندا ،بە تایبەتی دوای
شۆڕشی ساڵی  1917ی روسیا.
هەروەها ماركس لەو وتارەدا جارێكی دیكە پشتیوانی لەو پێشنیارەی كۆنگرە كرد
سەبارەت بە گواستنەوەی بارەگای ئەنجومەنی بااڵ لە لەندەنەوە بۆ نیویۆرك ،بەو
پاساوەی كە ئەمەریكا واڵتێكە توانای كرێكاران تێیدا لە هەر شوێنێكی دیكەی
جیهان زیاترە ،بە ئاماژە بەو كەسانەی كە ئەو پێشنیارە توشی سەرسوڕمانی كردون
وتی« :ئایا ئەوان گومانیان هەیە لەوەی ئەمەریكا واڵتێكی تایبەتی كرێكاران
دەبێت؟ واڵتێك هەموو ساڵێك نیو ملیۆن كرێكار لە هەر شوێنێكی دیكەی
جیهانەوە بەرەو ئەوێ كۆچ دەكەن ،كرێكاران رۆژێك لەوێ لەگەڵ تاكەكانی دیكە
رێكەوتن دەكەن و ئینتەرناسیۆناڵ رەگێكی قوڵ دادەكوتێت؟»
نۆ رۆژ دوای وتارەكەی ئەمسرتدام ،ماركس و خانەوادەكەی دوبارە لە لەندەن
بوون.
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هەڵوەشاندنەوەی ئینتەرناسیۆناڵ
پێشبینییەكانی ماركس سەبارەت بە داهاتووی ئەمەریكا و ئینتەرناسیۆناڵ هەڵە
بوو ،چونكە لە راستیدا لە كۆنگرەی الهایدا بە دەركەوتنی ناكۆكی قوڵی نێوان
بیروبۆچوونی دەستە جۆراوجۆرەكان ،بە پەسەندكردنی پێشنیاری گواستنەوەی
ئەنجومەنی بااڵ لە لەندەنەوە بۆ نیویۆرك ،هەیمەنەی ماركس لە ئینتەرناسیۆناڵ
كۆتاییپێهات هەر لە ئەمەریكاش سەرەنجام ئینتەرناسیۆناڵ بە خاك سپێردرا،
لە ئەمەریكا لە ئەنجامی ناكۆكی باوەڕ و ئامانج و هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی
دەس��ەاڵت لەالیەن كەسانی جۆراوجۆری وەكو تنەسیی كالفین پێكهاتەی
ئینتەرناسیۆناڵ بە تەواوەتی لێكهەڵوەشا.
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ماركس هەوڵیدا لە دوورەوە رێبەرایەتی «ئەنجومەنی بااڵ» بكات كە ئەو كات
بارەگاكەی لە نیویۆرك بوو ،لەگەڵ ئەوەش لە گواستنەوەی بەڵگەنامە و ئەرشیفی
ئەو پێكهاتەیە بۆ ئەمریكا خۆی پاراست .بەو پاساوەی كە «بۆ خەبات لە دژی
نەیارانی ئەوروپی ،مانەوەی ئەو بەڵگەنامانە لە لەندەن پێویستە ».ئەو رەفتارەی
ماركس بووە هۆی ناڕەزایی زیاتری نەیارەكانی ،بەو هۆیەشەوە ژمارەیەكی زۆر
لە ئەندامانی ئەنجومەنی بااڵ دەستیان لەكاركێشایەوە ،یان دەركران ،یەكێك لە
دەرەنجامە خراپەكانی ئەو دۆخەش ئەوە بوو ،لقەكانی ئەوروپای ئەو رێكخراوە
ئابونەی مانگانەی خۆیان نەدا و بە هۆیەوە سندوقی ئینتەرناسیۆناڵ بەتاڵبوو.
زۆرگە ساڵی  1874دەستی لە كاركێشایەوە .ئەنگڵس لە دوان��زەی ئەیلولدا
نامەیەكی بۆ نوسی« :بە دەست لەكاركێشانەوەی تۆ ئینتەرناسیۆناڵی كۆن بە
تەواوەتی لەناوچوو ،ئەوەش هەڵكەوتێكی باشە ،چونكە ئەو دەزگایە ئاسەواری
دووەم ئیمپراتۆری فەڕەنسا بوو».
لەو نێوەندەدا ئەنجومەنی بااڵ ،رۆژی پانزەی تەمموزی ساڵی  1876لە شاری
فیالدلفیا لە ئەمەریكا كۆبوونەوەیەكی ئەنجامدا .لەو كۆبوونەوەیەدا كە  14كەس
لە نوێنەران بەشداربوون هەڵوەشاندنەوەی ئینتەرناسیۆناڵ پەسەندكرا.
دوو ساڵ دواتر لە چاوپێكەوتنێكدا لەگەڵ رۆژنامەی شیكاگۆ تریبۆن ،ماركس بۆ
ئەوەی ئابڕوی خۆی و كۆمەڵەكەی بپارێزێت رایگەیاند« :كۆمەڵەی ئینتەرناسیۆناڵ
ئیرت كۆن ببوو ،لەالیەكی دیكەوە بیر و باوەڕی سۆسیالیستی تا رادەیەك لە جیهاندا
باڵوبووەتەوە ،ئیرت پێویستی بە وەها دەزگایەك نەماوە».
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ئینتەرناسیۆناڵی دووەم
ئینتەرناسیۆناڵی یەكەم كاریگەرییەكی قوڵ و هەمیشەیی لە كۆڕ و كۆمەڵە
سۆسیالیستییەكانی ئەوروپا و لەنێوان كرێكارانی جیهاندا بەجێهێشتبوو ،شەش
ساڵ دوای مردنی ،ماركس بوو بە سەرمەشق و منونە بۆ پێكهێنانی ئینتەرناسیۆناڵی
دووەم ساڵی  1889لە پاریس.
لە رەوت��ی ئینتەرناسیۆناڵی دووەم��دا ،لە كاتێكدا پارتە سۆسیال دیموكراتە
ماركسیەكان لە ئەوروپا و بە تایبەت لە ئەڵامنیا پێشكەوتنی بەرچاویان هەبوو،
لە نێوان دەستە جۆراوجۆرەكانی بەشداربواندا لەسەر پێناسە و لێكدانەوەی
بۆچوونەكانی ماركس ناكۆكی زۆر توند هاتە ئاراوە.
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گرنگرتین ناكۆكی لەسەر ئەوە بوو كە ئایا بەو جۆرەی كە لە سێپتەمبەری ساڵی
 1872لە ئەمسرتدام لەالیەن ماركسەوە پێشنیاری ئەوە كرابوو ،لەوانەیە لە
واڵتانێك كە دیموكراسی پێكهاتووە ،سەروەری كرێكاران لە رێگای ئاشتیخوازانەوە
بێتە دی؟ یان ئەوەی كە بۆ سەركەوتنی حكومەتی كرێكاری بەكارهێنانی هێز و
زەبر و زەنگ پێویستە؟ هەرگیز وەاڵمی ئەو پرسیارە گرنگە نەدرایەوە.
بیست و پێنج ساڵ دواتر ،بەهۆی سەرهەڵدانی جەنگی جیهانی یەكەم ساڵی ،1914
ئینتەرناسیۆناڵی دووەم هەڵوەشایەوە ،بەاڵم پرسیارێك كە لە كاتی دامەزرانی ئەو
كۆنگرەیەدا سەبارەت بە بیر و باوەڕەكانی ماركس گەاڵڵە كرا بوو (كە ئایا ئەو
رێگای گەیشتنە دەسەاڵت لە رێگای دیموكراتیی ،رێكخراوی سیاسی و هەڵبژاردنی
نوێنەرانی كرێكاران لە پەرلەمانەكاندا پێشنیار كرد بوو؟ یان بە بەكارهێنانی چەك
و هێز؟) بە بەردەوامی دووپات دەبووەوە.
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ئینتەرناسیۆناڵی سێهەم
پاش كۆتاییهاتنی جەنگی جیهانی یەكەم ئینتەرناسیۆناڵی سێهەم ،بەاڵم ئەمجارە
بە ناوی كۆمینتێرن لە مانگی مارسی  1919لەالیەن حكومەتی نوێی روسیا لە
شاری لینینگراد دامەزرا ،ئەمجارە لینین رێبەرایەتی كۆنگرەكەی گرتە ئەستۆ.
لەو كۆنگرەیەدا باوەڕی ماركس لە رێگای لینینەوە وەها لێكدرایەوە ،كە ماركس
بەكارهێنانی زەبر و زەنگی بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی پێشنیار كردووە ،بەاڵم ئەو
لێكدانەوەیە لەالیەن سەرجەم ئەو نوێنەرانەی كە بەشداری كۆمەڵەكەیان كردبوو
پەسەند نەكرا ،ئەو جیاوازی بیر و بۆچوونە بووە هۆی ئەوەی لەوە بەدواوە
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الیەنگرانی زەبر و زەنگ و دیكتاتۆری كرێكاری خۆیان بە كۆمۆنیست بناسێنن و
نەیارانیش خۆیان بە سۆسیالیست یان سۆسیال دیموكرات بناسێنن.
كۆمەڵەی ئینتەرناسیۆناڵی سێهەم (كۆمینتێرن) بووە هۆی گەشەپێدانی بزوتنەوە
كۆمۆنیستیەكان لەسەر تاسەری جیهاندا ،تا ئەمڕۆكەش لە تێكڕای جیهان پارتە
كۆمۆنیستیەكان ،كەم یان زۆر ،ئاگایانە یان نائاگایانە  ،پەیڕەی لە بیر و باوەڕ و
وتەكانی دكتۆر كارل ماركس دەكەن.
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حكومەتی شۆڕشی پاریس (كۆمۆن)
ساڵی 1871
یەكێك لە هۆكارە گرنگەكانی هەڵوەشاندنەوەی ئینتەرناسیۆناڵ و رێكخراوە
بەرفراوانەكەی ،شۆڕشی پاریس ساڵی  ،1871بۆ ماركس-یش گەورەترین شكستی
خەون و ئاواتەكانی بوو .دوای دەستگیر بوونی ناپلیۆنی سێهەم و تەسلیمبوونی
سوپای فەڕەنسا لە شاری (سدان) لە رۆژی دووی ئەیلولی ساڵی  1870ئەڵامنیەكان
بەرەو پاریس لەشكركێشیان كرد و ئەو شارەیان گەمارۆدا و پایتەختی فەڕەنسا كە
ئیمپراتۆرەكەی دیلی جەنگی بوو و ئیرت رابەرێك بۆ ئیدارەكردنی كاروبارەكانی
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نەبوو ،خەڵكی پاریس بەهۆی سەرمای سەختی زستان و نەبوونی پێداویستی لە
ژیانێكی سەخت و نالەباردا دەژیان.
لە بەشی ئازادكراوی فەڕەنسادا كۆنگرەی (بەرگری لە نیشتیامن) حكومەتی كاتی
لە شاری بۆردۆ پێكهێنا و «ئادلۆف تی یار» كە لە سیاسەمتەدارانی موحافزكار و
مێژوونوس بوو ،بە سەرۆكایەتی حكومەتی بەرگری نیشتیامنی هەڵبژێردرا .تی یار
كە لە نەیارانی پارت و كۆبوونەوەكان بوو ،داوای ئاشتی لە دەوڵەتی ئەڵامنیا كرد،
كە لەو كاتەدا لە پاشایەتیەوە بۆ ئیمپراتۆریەت گۆڕابوو ،رێكەوتننامەی ئاشتی
لەگەڵدا واژۆ كرد .یەكێك لە بەندەكانی ئەو رێكەوتننامەیە پێدانی ویالیەتی
ئالزاس و لۆرن و پێنج ملیار فرانك ،وەكو غەرامەی جەنگی بە واڵتیی سەركەوتووی
جەنگ بوو .سەرباری دژایەتی كردنی ژمارەیەكی زۆر لە نوێنەرانی «حكومەتی
بەرگری نیشتیامنی» لەوانە ژرێژ كێلێامنسو و لیۆن گامبتا (كە هەردووكیان دواتر
بە سەرۆك كۆماری فەڕەنسا هەڵبژێردران) لەگەڵ بەندەكانی ئەو رێكەوتننامەیە
كە رۆژی یەكی ئەیلولی ساڵی  1871لەالیەن نوێنەرانی فەڕەنساوە واژۆ كرا ،بەاڵم
واژۆ كردنی ئەو رێكەوتننامەیە ئاشتی بۆ شاری پاریس نەگەڕاندەوە.
شۆڕشگێڕان واژۆ كردنی ئەو رێككەوتننامەی ئاشتییەیان قبوڵنەكرد ،كە لەالیەن
ئادلۆف تی یار لە تەالری ئاوێنەی كۆشكی ڤێرسای واژۆ كرا ،بە تایبەت بەهۆی
ئەوەی شار و كۆشكی ڤێرسای بۆ شۆڕشگێڕان گەورەترین منونە و بیرەوەری
حكومەتە ستەمكارەكانی راب���وردووی فەڕەنسا ب��وو ،خۆیان حكومەتێكی
سەربەخۆیان لەژێر ناوی «گاردی نیشتیامنی» پێكهێنا .رۆژی 18ی ئازار تی یار
گروپێك لە سوپای رەسمی فەڕەنسای بۆ چەككردنی شۆڕشگێڕان رەوانەی پاریس
كرد ،بەاڵم سەربازەكانی سوپا لە بری چەككردنی شۆڕشگێڕان برایانە ئەوانیان لە
باوەش كرد و بەمجۆرە سوپا نێردراوەكە ،بۆ پاریس گەڕانەوە بۆ پێگەكانی پێشووی
خۆیان ،بەاڵم لەو رووەوە كە لەو ژینگە شۆڕشگێڕیەدا دوو كەس لە ژەنڕاڵەكانی
سوپای فەڕەنسا( ،كلود مارتین لوكۆنت) و (كلامن توماس) بە گوللەی چەكداران
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كوژران ،دوای ئەو رووداوە حكومەتی شۆڕشگێڕی پاریس لەگەڵ حكومەتی
نیشیتامنی كە بارەگاكەی لە بۆردۆوە بۆ ڤێرسای گوازرابووەوە ،رووبەڕووی جەنگ
بووەوە .ماركس دواتر لە كتێبەكەی خۆیدا بە ناوی «شەڕی ناوخۆی فەڕەنسا»
جەنەڕاڵ توركاسی بە پیاوێكی شەڕەنگێز لەقەڵەم دا و ئەوی بە شیاوی جەنەڕاڵ
بوون نەزانیووە.
رۆژی 26ی ئازار دوای كوژرانی ئەو دوو جەنەڕاڵە ،پاریسییەكان بە پشتیوانی
«گاردی نیشتیامنی» ئەنجومەنێكی شاریان هەڵبژارد و ناوی (كۆمۆن)یان لێنا،
بەاڵم بەداخەوە ،دواتر لە كاتی پێكدادانەكاندا ئەو وشەیە كە لە بواری پێكهاتەی
كۆمەاڵیەتیەوە ،لە زمانی فەرەنسیدا هیچ پەیوەندییەكی بە ئایدۆلۆژیای
كۆمۆنیستەوە نییە ،هەمان واتای ئەنجومەنی شار دەدات ،لەگەڵ وشەی كۆمۆنیزم
بە هەڵە وەرگیرا و لەوە بەدواوە رێكخراوەكەی شۆڕشگێڕانی پاریس لەالی خەڵك
بە بزوتنەوەیەكی كۆمۆنیستی ناسێرنا( .هەڵبەتە ناوبانگی ماركس یەكێك لەهۆكارە
گەورەكانی ئەو هەڵەیە بوو).
لە راستیدا ئەو حكومەتە نوێیە لەالیەن خەڵكی پاریسەوە كە لەو سەردەمەدا
لە ژیانێكی كولە مەرگیدا بوون ،پێكهاتبوو ،نە كۆمۆنیستی و نە شۆڕشگێڕی بوو،
بەڵكو بە تەواوەتی رەهەندی نیشیتامنی و نەتەوەیی هەبوو ،لەو رووەوە لەگەڵ
دەوڵەتی تی یار ،كە پەیامننامەی شەرمنانەی ڤێرسای واژۆ كرد دژایەتی دەكرد .لە
كاتێكدا زۆربەی ئەندامانی حكومەتی پاریس میانڕەو و لە كۆماریخوازان بوون ،لە
رووی سیاسی و باوەڕی نەتەوەییەوە نە كۆمۆنیست بوون و نە ئانارشیست ،بەڵكو
ئەوەی ئەوان دەیانویست خۆبەڕێوەبەری و جۆرێك لە گرێدراوی فیدڕاڵی لەگەڵ
حكومەتی ناوەندی (كە پێویست بوو دواتر دامەزرێت) بوون .ئەوان دەیانویست
پاریس و دەوروب��ەری كۆمارێكی بچووكی نیمچە سەربەخۆ ،بەاڵم بەشێك لە
خاكی فەڕەنسا بێت .ئەوان هیوادار بوون چەند كۆمۆنێكی دیكە لە سەرتاسەری
فەڕەنسا دامەزرێن ،كە هەموویان پێكەوە پەیوەندی فیدراڵیان هەبێت،
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هەركامەیان لە چوارچێوەی سنورەكانی خۆیدا بۆ راییكردنی كاروبارەكان :یاسای
دادگاكان ،پەروەردە و جۆری هەڵبژرادن و رێساكانی دیكەی دیموكراسی و ئازادی
تەواوەتیان هەبێت ،بەاڵم لە بواری ئابوری و سیاسەتەوە ئەو فۆرمە نالۆژیكی
دەهاتە بەرچاو ،لەگەڵ بۆچوونە سیاسی و فەلسەفییەكانی ماركسیش ناتەبا
بوون و لەالیەن ویالیەتەكانی دیكەی فەڕەنساوە كە سەردەمانێكی زۆر دێرین
و رابوردوو لەگەڵ هەبوونی حكومەتێكی ناوەندی راهاتبوون ،دژایەتی كرا،
لەو نێوەندەشدا چەند شارێكی بچوكی دیكەی فەڕەنساش كۆمۆنیان دامەزراند،
ئەو شارانەش بە زوویی لە ئەنجامی هەستی نەتەوەخوازیی و نیشتیامنپەروەری
لەالیەك و ترس لە كۆمۆنیست ،لەالیەكی دیكەوە وازیان لە پێكهێنانی كۆمۆن
هێنا.
ماركس دەستبەجێ پاش ئاگادار بوونەوە لە رەوشەكە (رۆژێك دوای ئەوەی سوپای
ڤێرسای ناچار بوو لە شاری پاریس بكشێتەوە) هەوڵیدا هەڵگرتنی گەمارۆی
پاریس كە لەالیەن ئەڵامنەكانەوە پاریس گەمارۆ درابوو نەهێڵێت ،لەو رێگایەوە
لەالیەن ئەنجومەنی بااڵی ئینتەرناسیۆناڵەوە داوای لە كرێكارانی بەریتانیا كرد ،كە
هاوكاری حكومەتی كۆمۆنی پاریس بكەن و داوا لە حكومەتی ئەڵامنیا بكەن واز
لە گەمارۆدانی پاریس بهێنێت.
ماركس لە سەرەتادا بە جۆش و خرۆشەوە پێشوازی لە رووداوەكانی پاریس كرد،
بەراستی لەگەڵ ئەو بزوتنەوەیە كە بە كاكڵی هەنگاوە شۆڕشگێڕانەكانی دواتر و
بە پێكهێنەری كۆمەڵگەیەكی باشرتی دەبینی شانازی دەكرد ،دەستبەجێ نامەی
جۆرا وجۆر و فەرمانی جۆرا وجۆری بۆ كۆكردنەوەی هاوكاری بۆ كۆمۆنی پاریس
ئاراستەی لقە جۆراوجۆرەكانی ئینتەرناسیۆناڵ لە واڵتانی جیهان كرد ،ماركس لە
نامەكەی ڕێكەوتی 17ی نیسانی  1871بە دكتۆر كوگلامنی وت ،ئەو (ماركس)
گرنگی و بایەخێكی جیهانی بە رووداوی كۆمۆنی پاریس دەدات ،بەرگری لە
هەنگاوی پاریسیەكان و خۆڕاگری ئەوان بەرامبەر ستەمكاری حكومەتی ڤێرسای
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كرد« :مەترسی خۆبەدەستەوەدان بەرامبەر ئەو چەپەاڵنەی ڤێرسای زیانەكانی
لەدەستدانی چەند رابەر زیاترە ،لە راستیدا خەباتی ئەمڕۆی كۆمۆن پێشەوایەتی
خەباتی دواتری كرێكارانە بەرامبەر سەرمایەداران ،ئەنجامەكەی هەرچی بێت،
ئەمە هەنگاوێكە بۆ بەدەستهێنانی داهاتوو گرنگییەكی زۆری هەیە».
سەرباری ئەوەی لەوە بەدواوە ماركس لە تەواوی ئەوروپا ،وەك رابەری كۆمۆنی
پاریس ناوبانگی دەركرد ،ئەو نەیتوانی بۆ چارەسەری كێشەكانی ئەو بزوتنەوەیە
هەنگاوی كاریگەر هەڵبگرێت.
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شكست و هەڵوەشانەوەی حكومەتی
شۆڕشگێڕی پاریس
دەوڵەتی ڤێرسای ،بە رابەرایەتی تی یار لە سەرەتای نیسانی ساڵی  1871جارێكی
دیكە لەشكركێشیەكی بە فەرماندەیی مارشاڵ ماك ماهن (كە لە ساڵی رابوردوودا
لە جەنگی دەوڵەتی پرۆسدا توشی شكستببوو ،لەالیەن ئەڵامنیەكانەوە بەدیل
گیرا بوو ،دواتر بە فەرمانی بیسامرك ،راوێژكاری ئەو كاتی حكومەتی ئاڵامنیا ئازاد
ببوو) بۆ روخاندنی كۆمۆنی پاریس بەڕێكەوت .ئەو لەشكرە لەكاتێكدا سوپا
سەركەوتووەكەی ئەڵامنیا لە بەرزاییەكانی دەوروبەری پاریس جێگیر ببوون و بە
مارکس کێ بوو؟ 417

پێكەنینەوە سەیری رێپێوانی سوپاكەیان دەكرد ،لە دەروازەی خۆرهەاڵتەوە بەرەو
پاریس بەڕێكەوتن .پشتیوانانی پاریس ،سەرباری ئەوەی جەنەڕاڵە سیاسیەكان
فەرمانیان پێ دەكردن و هیچ جۆرە پەروەردەیەكی سەربازیان نەبوو ،بەاڵم لە
ئەنجامی فیداكارییەكانی كرێكاران زیاتر لە یەك هەفتە لەبەرامبەر سوپای ئامادە
و تەیاری حكومەتی ڤێرسایدا خۆڕاگریان كرد و سەرەنجام گروپەكانی پشتیوانی،
یەك لە دوای یەك تێكشكان و دوایین گروپی تێكشكێرناویش كەسانێك بوون،
كە لە خۆرهەاڵتی پاریس و لە بەرزاییەكانی بووت شومن لو پر الشز شەڕیان
دەكرد ،دوای تێكشكانی ئەو گروپەش گاردی نیشتیامنی كە بە شەش هەزار كەس
مەزەندە دەكرا ،رۆژی یەكشەممە 28ی ئایاری ساڵی  1871بەدەستی سەربازانی
مارشاڵ ماك ماهن كوژران.
ئەو كۆمەڵكوژییە بێ بەزەییانەیە ،بوو بە پەڵەیەكی رەش بە ناوچاوانی سوپای
فەڕەنساوە ،كە بە بەردەوامی بانگەشەی ویژدانی سەربازی دەكرد و ئەوەی كە
كۆمۆن ئەنجامی دابوو چووە ناو دەفتەری بیرەوەریە لەبیركراوەكانەوە.
فەرماندەكانی سوپای فەڕەنسا بەهۆی ئەو رق و قینەی بەرامبەر بە كۆمۆن
هەیانبوو ،رێكەوتی  21بۆ 28ی مانگی ئایار (كە دواتر بە ناوی «هەفتەی خوێن»
لە مێژوودا ناوی دەرك��رد) كردەیەكیان ئەنجامدا كە تا ئەو رۆژە لە مێژووی
ئەوروپای مۆدێرندا رووی نەدابوو ،تەنیا دواتر لە سەردەمی جەنگی جیهانی
دووەمدا لەالیەن هەردوو الیەنی جەنگەكەوە هاوشێوەی ئەو كردەیە دووبارە
بووەوە.
بە گشتی ژمارەی ئەو كەسانەی كە لەو هەفتەیدا ،لە سەربازی و مەدەنی كوژران
لە بیست بۆ سی هەزار كەس مەزەندە دەكرێت ،بە تایبەت كۆاڵنی بیستی شاری
پاریس كە گەڕەكی كرێكاران بوو بە تەواوەتی وێران بوو .نزیكەی بیست هەزار
كەس لە دانیشتوانی ئەو ناوچەیە كە بەشداریان لە جەنگی بەرگری لە پاریس كرد
بوو ،لە دادگاییەكی سەربازیدا دادگاییكران و ژمارەیەكیان زیندانیكران.
ئەو كردەوە خوێنمژانەیە كاریگەرییەكی زۆری لەسەر ماركس و خێزانەكەی دانا ،بە
تایبەت بۆ لەناوبردنی كرێكاران ،ئەویش لە شارێك كە لە تەواوی جیهاندا بەالنكە و
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ناوەندی شارستانیەت دەنارسێت ،ئەنجامدرا ،لەالیەكی دیكە دەستدرێژیكاران كە
هەموویان سەر بە چینی كۆنەپەرستانی دەمارگرژ بوون ،بۆ شاردنەوەی كردەكەی
خۆیان ،ماركسیان كردە قەڵغانی بەاڵ و ئینتەرناسیۆناڵیان بە هۆكاری سەرجەم
نەهامەتییەكانی پاریس ،ئەنجومەنی بااڵیان بە سەرچاوەی سەرجەم پیالنگێڕیە
سیاسیەكانی ئەوروپا تۆمەتباركرد و لەو رێگایەوە بانگەشەییەكی توندیان دژی
ئینتەرناسیۆناڵ رێكخست .رۆژی چواری مانگی ئازاری ساڵی  1871رۆژنامەی
«پاری ژۆڕناڵ» ( كە ماركس بە ئۆرگانی رەسمی پۆلیسی شاری پاریسی لەقەڵەم
دەدا) بە وتارە بەناوبانگەكەی خۆی لەو رێگایەدا بوو بە پێشەنگ و ماركسی
بە سەرۆكی گشتی ئینتەرناسیۆناڵ ناساند و ئەوی بە ئەڵامنییەك و لەوەش خراپرت
بە پرۆسییەك وەسفكرد و نوسی ،ناوی ئەو كارل ماركسە و لە شاری بەرلین ژیان
بەسەر دەبات (ماركس لەو كاتەدا لە لەندەن دەژیا) .ماركس لە ئەنجومەنی
بااڵی ئینتەرناسیۆناڵدا ،كە هێشتا لە لەندەن جێگیر بوو ،لە دژی پڕوپاگەندەی
ناڕاست و دوژمنكارانەی رۆژنامەی «پاری ژۆڕناڵ» وتارێكی پێشكەشكرد و بە
توندی پشتیوانی لەبزوتنەوەی كۆمۆنی پاریس كرد و سوپای پرۆسیشی بە هۆكاری
لەناوبردنەكەی تۆمەتبار كرد ،كە بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی خۆی و بۆ رسواكردنی
خەڵكی فەڕەنسا ،سەربازەكانی تی یار واتا خودی فەرەنسییەكانی بەكارهێنا.
لەگەڵ ئەوەشدا ماركس لە وتارێكی تایبەتدا بۆ بەشی ئینگلیزی رۆژنامەی (پاری
ژۆڕناڵ) كە وەرگێڕانی هەمان رۆژنامە بوو ،لە لەندەن باڵو دەكرایەوە هێرشی
توندی كردە سەر رۆژنامەكە و بە سەگی راوكەری تی یاری وەسفكرد و رایگەیاند،
پڕوپاگەندەكانی حكومەتی ڤێرسای تەنیا بۆ شاردنەوەی تاوانەكانیەتی بەرامبەر
خەڵكی فەڕەنسا ،لە مانگەكانی نیسان و ئایاری 1871دا ماركس چەندین وتاری
گرنگی دیكەی بۆ پشتیوانی لە كۆمۆنی پاریس لەژێر ناوی «شەڕی ناوخۆی
فەڕەنسا» لەالیەن ئەنجومەنی بااڵی ئینتەرناسیۆناڵەوە بەزمانی ئینگلیزی چاپ
و باڵوكردەوە« :بابەتەكانی «شەڕی ناوخۆی فەڕەنسا» دواتر گرنگیەكی تایبەتی
لەناو بزوتنەوە كۆمۆنیستیەكاندا هەبوو ،بەو جۆرەی كە ئەو وتارانە لە رۆژانی
یەكەم شۆڕشی كۆمۆنیستیدا ساڵی  1905لەساڵێكدا كە روسیا ،لەجەنگی دەریایی
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بەناوبانگی ئەو ساڵەدا لە بەرامبەر ژاپۆندا شكستیهێنابوو ،بەدەستی لینین
پێداچوونەوەی بۆ كرا و لە شاری ئۆدێسا چاپكرا ،لە شاری سەن پرتزبورگ-یش
باڵوكرایەوە ،لەوە بەدواوە بە یەكێك لە گەورەترین نورساوە كۆمۆنیستییەكان
دەژمێردرا.
لە دوایین الپەڕەی ئەو نامیلكەیەدا هاتبوو ،یادی كرێكارانی پاریس و كۆمۆنەكەی
بۆ هەمیشە ،وەكو سەربەزترین جەنگاوەرانی جیهان لەرێگای پێكهێنانی
كۆمەڵگەیەكی نوێ دەمێنێتەوە و گیان بەخت كردوانیان بۆ هەتاهەتاییە لە
ناو دڵی هەموو كرێكارانی جیهاندا دەمێننەوە .چیرۆكی كوشتنی ئەو كرێكارانە
بەو بزماری ئەشكەنجەیەی لە دژیان بەكارهێرنا هەڵكۆڵدراوە و دوعای قەشەكان
هەرگیز لەناوی نابات.
باڵوبوونەوەی كتێبی «جەنگی ناوخۆیی فەڕەنسا» دوو دەرەنجامی راستەوخۆیی
هەبوو ،یەكێك ئەوەی لەوە بەدواوە ماركس بە نوێنەری ژمارە یەكی بزوتنەوەی
كۆمۆنیستی لە جیهاندا ناوبانگی دەركرد و ئەوی دیكەش الوازكردنی ئینتەرناسیۆناڵ
بوو.
دوای كارەساتەكەی كۆمۆنی پاریس ناوبانگی ئینتەرناسیۆناڵ وەها خراپ بوو،
كە ژمارەیەكی زۆر لە نوێنەرانی لقی بەریتانیا لە واژۆكردنی باڵوكراوەكانی خۆیان
دەپاراست ،هەموو رۆژێك ناو و ناتۆرەی ناپەسەند بۆ ماركس هەڵدەبەسرتا و بە
جۆرێك كە خۆی لە نامەی 18ی حوزەیرانی ساڵی  1871بۆ دكتۆر كوگلامنی نوسی:
«لەم رۆژانەدا ناوی من لە هەموو ناوێك زیاتر لە باڵوكراوەكاندا دێت و خۆشم لە
هەموو كەس زیاتر لە مەترسیدام».
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چاوپێكەوتن لەگەڵ رۆژنامەنوسانی
ئەمەریكا
ناوبانگ و ناو زڕاندنی ماركس گەیشتبووە ئەوبەری زەریاكانیش ،دوو رۆژنامەی
ئەمەریكی ،كە یەكێكیان (نیویۆرك و ورلد) و ئەوی دیكەیان (نیویۆرك هیراڵد)
بوون چاوپێكەوتنیان لەگەڵ ماركس ئەنجامدا ،بە وتەی خودی ماركس دەرفەتی
ئەوەیان بۆ رەخساند ،بۆ ئەوەی بەرامبەر وتە و كردار و نورساوەكانی خۆی ،كە
پەیوەندیان بە كۆمۆنی پاریس و ئینتەرناسیۆناڵەوە هەبوو ،بەرگری لە خۆی بكات.
شەوی سێی حوزەیرانی « 1871ر .الندر» نوێنەری رۆژنامەی «نیویۆرك ورڵد» لە
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ماڵی ماركس چاوپێكەوتنێكی لەگەڵ ئەنجامدا ،كە ناوەرۆكەكەی دوو هەفتە دواتر
لە ژمارەی حوزەیرانی رۆژنامەكەدا باڵوكرایەوە و رۆژی دوانزەی مانگی ئابیش هەر
دەقی ئەو چاوپێكەوتنە لە باڵوكراوەی هەفتانەی «ودهال و كالفین»دا دووبارە
باڵوكرایەوە ،الندر بە هەستێكی تێكەاڵو بە ترس لە ماڵەكەی ماركس سەردانیكرد
و «نەیدەزانی كە لە ماڵی ئەو شۆڕشگێڕە بەناوبانگەدا چ شتێك لە چاوەڕوانیدا
دەبێت» ،سەبارەت بە ماڵی ئەو پیاوە كە لە راستیدا دامەزرێنەری ئینتەرناسیۆناڵ
بوو ،دواتر الندر لە دەفتەری بیرەوەرییەكانی خۆیدا نوسی ،كاتێك لە ژووری
چاوەڕوانی ماڵەكەی ماركسدا چاوەڕێی هاتنی بوو ،سەیری ناو دەفرێكی كرد كە
لە سەر سۆپاكە دانرابوو بۆ ئەوەی دڵنیابێت لەوەی كە بۆمبڕێژ نەكراوە؟ بەاڵم
بۆنی نەوتی كرد ،دواتر دەركەوت كە ئەو بۆنە بۆنی رسوشتی ئەو ژوورە بووە،
لە بری بۆمب لەسەر مێزی ناوەڕاستی ژوورەكە ئەلبوومێكی بینی ،كە پڕ بوو لە
وێنەی جۆراوجۆری رووباری راین.
الندر لە راپۆرتەكەی خۆیدا نوسی كە دۆخی ماڵەكەی ماركس لە ئاستی خەڵكانێكی
مامناوەنددا بوو «ژووری میوانی ئەو خانووە دەیتوانی لە ئاستی ژووری میوانی
بازرگانێكدا بێت ،كە دۆخێكی دارایی باشی هەیە .هەموو شتێك بە مەبەستی
دیاریكراو رێكخرا بوو ،دەریدەخست كە زەوقێكی تایبەت كەرەستەكانی
ژوورەكەی هەڵبژاردووە».
الندر پرسیاری لە ماركس كرد :ئایا ئینتەرناسیۆناڵ كە ژمارەیەك لە ئەندامەكانی لە
كۆمۆنی پاریسدا چاالكبوون دامەزرێنەری ئەو كۆمەڵەیە بوون؟ ماركس وەاڵمی
نەرێنی ئەو پرسیارەی دایەوە و رایگەیاند« ،شۆڕشی پاریس بە دەستی كرێكارانی
ئەو شارە دەستیپێكرد و ئەنجامدرا .ئەو شتە گرنگەی هەبوو ئەوەیە كە شیاوترین
و بە ئەزمونرتین كرێكارانی پاریس بەشداریان تێدا كرد ،لەگەڵ ئەوەشدا رسوشتی
بوو ئەوان باشرتین و روونرتین كرێكارانی ئەندامی ئینتەرناسیۆناڵ بوون ،بەاڵم
ئینتەرناسیۆناڵ راستەوخۆ بەشداری لەو پرسەدا نەكرد و بەرپرسی ئەو رووداوە
نەبوو».
دواتر ماركس شیكردەوە كە ئینتەرناسیۆناڵ بەو هۆكارە نەیدەتوانی رابەری
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ئەو بزوتنەوەیە «كۆمۆنی پاریس» بێت ،كە ئینتەرناسیۆناڵ دامەزراوەیەكی
حكومی نییە ،دەسەاڵتی حوكمڕانی هەبێت و بتوانێت بڕیار دەربكات ،بەڵكو
ئینتەرناسیۆناڵ دەزگایەكە لە كۆبوونەوەی لقی جۆراوجۆر كە هەركام لە لقەكان
لە كۆمەڵی كرێكارانی واڵتی پەیوەندیدار دامەزراوە.
الندر پرسیاری كرد :ئەو كۆمەڵەیە بە چ مەبەستێك دامەزراوە؟ ماركس لە وەاڵمدا
وتی :بۆ بە دەستهێنانی دەسەاڵت لە رێگەی زاڵبوون بە سەر ئابوریدا لە رێگەی
كرێكارەوە ،كە كرێكاران بتوانن بە بەكارهێنانی ئەو دەسەاڵتە كۆمەڵەیەكی
سۆسیالیستی بونیاد بنێن ،ئینتەرناسیۆناڵ رێگای گەیشنت بە دەسەاڵت بە كرێكاران
ناچوێنێت ،تەنیا داوای ئەوەیان لێ دەكات سەبارەت بە بەدەستهێنانی ئەو
مەبەستە خۆڕاگر و بە ئەمەك بن .ئەم كۆمەڵەیە ئەندامانی بە تێكڕای ناوچەكانی
جیهاندا باڵوبونەتەوە.
دواتر ماركس شیكردنەوەی زیاتری دا سەبارەت بە بیرۆكە و ئەو مەبەستانەی كە
ئینتەرناسیۆناڵ رێبەریان دەكات ،بە تایبەتی جەختیكردەوە ،كە پێكهاتەی ئەو
كۆمەڵەیە لەسەر بنەمای گەشەپێدان و دەسەاڵتی پەرش و باڵو راوەستاوە ،نەك
لەسەر بنەمای چڕبوونەوەی دەسەاڵت« .ئێمە بە تایبەت ئەوەمان ال پەسەندە
كە هەر نەتەوە و واڵتێك تایبەمتەندی دیاریكراوی هەیە و ئێمە چاوەڕوانی
یەكجۆری ناكەین ،لە هەر واڵتێكی ئازاد دا كێشەوگرفتەكان لە رێگای دابونەریتی
خۆیانەوە چارەسەر دەكەن و بە شێوەی باویش رێگەی ئاشتیخوازانە ،چونكە زەبر
و زەنگ و پشێوی وەاڵمی كێشەكان نادەنەوە ،بۆ منونە لە بەریتانیا كە رێگەی
گەیشنت بە دەسەاڵت لە رێگەی بەدەستهێنانی دەنگی كرێكارانەوەیە ،پشت
بەسنت بە زەبر و زەنگ ،لەكاتێكدا دەتوانرێت دەسەاڵت بە رێگای هێمنانە بە
دەستبهێنیت هەڵەیەكی گەورەیە ،بە پێچەوانەوە لە فەڕەنسا كە ستەمكاری و
ناكۆكی چینایەتی قوڵ هەیە ،بەكارهێنانی شۆڕش و دەسەاڵتی زەبر و زەنگ
لەپێناو پێكهێنانی كۆمەڵەیەكی سۆسیالیستی و خۆش بژێوی گشتی بە پێویست
دەزانێت ،لەوێدا كرێكارانن دەبێت شۆڕش بكەن ،ئینتەرناسیۆناڵ لە هیچ كام لەو
واڵتانەدا رێگەی بەدەستهێنانی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی بەوان ناڵێتەوە ،بەڵكو
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دۆخی تایبەتی هەر واڵتێك نیشاندەری جۆری خەباتی كرێكارانە.
لەالیەكی دیكە تەنانەت لە واڵتانێكی وەك بەریتانیا كە كرێكاران مافی دەنگدانیان
هەیە ،من گومانم هەیە لەوەی كە رێگە بە ئەوان بدرێت دەسەاڵت بەدەستەوە
بگرن؟»
ماركس دڵنیا بوو لەوەی كە چینە بااڵكان «بۆرژوازی» رێگە نادەن كرێكاران بەو
رادەیە پێشبكەون .بە بۆچوونی ئەو «چینی مامناوەند لەو بڕوایەدایە كە دەبێت
تا ئەو ئاستە مافی دەنگدان بە چینی كرێكار بدرێت كە زۆرینەی دەنگدەرانی
واڵت سەر بە چینەكانی دیكە بن .من دڵنیام لەوەی ئەو رۆژەی كرێكاران زۆرینەی
دەنگدەران پێكبهێنن ،شەڕی ناوخۆیی دەستپێدەكات».
پ :سەبارەت بە ئەمەریكا چۆن بیر دەكەیتەوە؟
و« :تا ئێستا لە ئەمەریكا رێسایەكی تایبەتی بووەتە كۆسپ لە بەردەم ئەوەی كە
كرێكاران هەمان پێگەی كۆمەاڵیەتی كە لە ئەوروپا هەیانە بەدەستبێنن ،بەاڵم
لەوێش بارودۆخەكە بە خێرایی بەرەو گۆڕانكاری دەچێت ،زۆر ناخایەنێت لە
ئەمەریكاش پێگەی كرێكاران دۆخێكی دیكە بە خۆیەوە دەگرێت ،بە جۆرێك كە
لەوێدا یەكێتی كرێكاران پێكدێت و ئەو یەكێتیانە پارێزەری سەربەخۆیی تەواوی
كرێكاران بەرامبەر خاوەنكارەكان دەبن».
چاوپێكەوتنەكەی ماركس لەگەڵ نوێنەری رۆژنامەی «نیویۆرك هیراڵد» زۆر چڕ و
پڕتر بوو ،بەاڵم بە شیكردنەوەیەكی كەمرتی ناو چاوپێكەوتنەكە لەگەڵ «نیویۆرك
و ۆرلد» لەو رۆژنامەیدا باڵوكرایەوە:
لەو چاوپێكەوتنەدا پرسیاری زۆر سەبارەت بە پرسە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان لە
كەسایەتییەكانەوە بگرە ،تا سیاسەت هاتە ئاراوە ،بەاڵم بابەتی كۆمۆنی پاریس و
ئینتەرناسیۆناڵ و سەرمایەداری لەو چاوپێكەوتنەدا باسكران .ماركس دادوەرییەكی
زۆر نێگەتیڤ و توندی بەرامبەر فەڕەنسیەكان و ئەو رووداوانەی لە كۆمۆندا
هاتبووەئاراوە ،كرد.
ماركس شیكردنەوەیەكی زۆر پوختی لەبارەی سەرمایەداری و پێویستی شۆڕش
لەو رێگایەدا دوپاتكردەوە و تەئكیدی كردەوە كە سەردەمی سەرمایەداری
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قۆناغی تایبەتی روو لە گەشەی كۆمەڵە كە بە شێوەی رسوشتی دەبێتە قۆناغێكی
زۆر پێشكەوتوو ،كۆتایی بەو جۆرەی كە پێویستە گوڵ هەڵوەرێت ،بۆ ئەوەی
میوە دەركەوێت و یان سەوزی لقەكان دەبێت بكەون ،بۆئەوەی گەنم پێبگات.
گەشەی سەرمایەداری تا ئێستا سەرچاوەی زۆربەی چاكسازی و پێشكەوتنەكان
بووە ،رێگای ئاسن ،ئەو كەشتیانەی كە لەرێگەی مەكینەی هەڵمەوە كاردەكەن،
دروستكردنی نۆكەند و هتد ...ئەمانە هەمووی دەبنە هۆكاری نزیكبوونەوەی
واڵتان و خەڵك لە یەكرتی .بەاڵم پێویستە ببینین كە ئەم پێشكەوتنانە بە نرخی
چەندێك گیان و رەنجی خەڵكی بێ بەرگری و چارەڕەش بەدیهاتوون؟ ئێستا ئیرت
سیستمی سەرمایەداری ستەمكار كۆن بووە.
ئەو سیستمە دەبێت دووربخرێتەوە و سیستمێكی دادپەروەرانە و بە ویژدان
شوێنی بگرێتەوە .ئەم گۆڕانكارییە لە بەریتانیا دەست پێدەكات ،چونكە لێرەدا
كرێكار لە بەرامبەر سەرمایەداردا حزبی هەیە و رێكخراو بووە».
پ :ئایا پێتانوایە كار بكێشێتە گرژی و ئاڵۆزی و زەبر و زەنگ؟
و :ئێمە بیری جەنگامن لە مێشكدا نییە ،ئێمە هیوادارین لە رێگەی یاسا و
لەرێگەی پەرلەمانەوە بە ئامانجی خۆمان بگەین .ئەوە چینی بااڵدەست و
پاشایەتی خوازانن پشت بە زەبر و زەنگ دەبەسنت .ئەوانن كەرەستەی شۆڕش
رێكدەخەن ،بەاڵم ژمارەی ئێمە زۆرترە و ژیرانە و بەو پەڕی دیسپلینەوە وەاڵمیان
دەدەینەوە.
دواتر رۆژنامەنوسەكە سەبارەت بە رۆڵێك كە ئینتەرناسیۆناڵ لەكاتی شۆڕشدا
دەیگێڕێت پرسیاری كردووە« :ئێوە دەڵێن لە واڵتانی جۆراوجۆردا دوو ملیۆن
ئەندامتان هەیە ،لە روسیادا چی روو دەدات؟»
وەاڵمی ماركس لەو بارەیەوە پێشبینیەكی پەیامبەرانە بوو ،ئەو وتی« :ئیمپراتۆری
روسیا و دەوڵەتەكانی رێگە نادەن دامەزراوە یان كۆڕ و كۆمەڵی هاوشێوەی
ئینتەرناسیۆناڵ لەوێ دامبەزرێت ،لە روسیا شۆڕش روو دەدات ،درەنگ یان زوو».
دواتر ئەوەشی زیادكرد كە« :شۆڕشی روسیا لەالیەن دوو گروپەوە بەرپا دەكرێت:
كرێكاران و خاوەن موڵكە بچوكەكان ،كە لەئەنجامی لەناوچوونی سیستمی
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كوێالیەتیدا هەموو شتێكی خۆیانیان لە دەستداوە .هەر كە ئیمپراتۆرێكی
ناخسست لەسەر تەخت دانیشێت ئیئتالفی ئەو دوو گروپە پێكەوە دەسەاڵتەكەی
دەڕوخێنێت».
پ« :سەبارەت بە ئەمەریكا چۆن بیر دەكەیتەوە؟»
و« :لە ئەمەریكا شۆڕش روو نادات ،مەگەر ئەوەی كە خاوەنی پیشەسازییە
گەورەكان ،لە چەشنی ئاسن و پۆاڵ بیانەوێت بە زەبر و زەنگ رێگری لە مانگرتنی
كرێكاران بكەن ،یان ئەو مانگرتنانە تێكبشكێنن ،بەوجۆرەی كە یەك یان دوو جار
ئەو كردارەیان ئەنجامدا ،لە داهاتوودا دوپاتكردنەوەی ئەو شێوەیە بووە هۆی
ئەوەی خاوەنكارەكان ،بەوجۆرەی با كای گەنم بە هەوادا دەبات ،لە گۆڕەپانی
خاوەن كاربوون دووریان دەخاتەوە»
پ :بەرنامەی ئینتەرناسیۆناڵ لە ئەمەریكادا چۆن دەبێت؟
و« :پێشكەوتنی كرێكاران تا ئەو جێگەیەی لەژێر دەسەاڵتی ئەو كەسانە بێتە
دەرەوە كە سیاسەتە ناوخۆییەكان بەڕێوە دەبەن .خەبات بۆ نەهێشتنی ئەو پاوان
و سنورانەی كە بە كەرەستە جۆراوجۆرەكانی ئابوریان لە بەردەستدایە ،بەتایبەتی
پاوانكردنی ئامرازی گشتی ئێمە ئیرت ناهێڵین كەسێك ملیۆنان كیلۆمەتری
چوارگۆشە لە زەویە نیشتیامنییەكان ،بۆ خۆی پاوان بكات .بۆ منونە بەناوی
بەرهەمهێنانی رێگای ئاسن ،چی دی نابێت رێگە بدرێت گروپێكی دیاریكراوی
پارە ویست بە كۆت و بەندی سیاسی لۆكاڵی و پێكهێنانی پاوانكاری ،خەڵكی دیكە
لە بەدەستهێنانی مافی نیشتیامنی خۆیان بۆ هەمیشە بێ بەش بكەن».
ماركس ئەوەشی بۆ قسەكانی زیاد كرد« :رێگە بدەن لە ئێستاوە هۆشداری بە
وەها كەسانێك بدرێت :سامانێك كە ئەوان بەو ساختەچێتیە بەدەستیدەهێنن لە
دەستیان دەردەهێرنێت و سامانی ئەوان وەكو خەیاڵێكی پوچ لەناو دەچێت».
نوێنەری نیویۆرك هراڵد لە راپۆرتەكەی خۆیدا نوسیویەتی ،بە ب��ڕوای ئەو
ئینتەرناسیۆناڵ لە ئەمەریكا بە هەڵە ناسێرناوە و هەواڵدەران دەسەاڵتی ئەویان
زیاتر لە قەبارەی خۆی بەراورد كردووە .ئینتەرناسیۆناڵ هەرگیز سەركەوتوو نابێت،
لە بە دەستهێنانی ئەو ئاواتانەی كە هەیبووە و بە جێبەجێكردنی ئەو بەرنامە
426

مارکس کێ بوو؟

و پالنانەی كە بە تیۆری دایڕشتووە ،چونكە هەموویان بە پێچەوانەی رسوشتی
مرۆیین لە پەیوەندی بە تیۆرییەكانی ماركسەوە سەبارەت بە خۆماڵیكردنی تێكڕای
سامانەكان لە ئەمەریكا ئەو رۆژنامەنوسە نوسیویەتی« :لە ئەمریكا هەرگیز وەها
رووداوێك نایەتە ئاراوە ،چونكە لەوێدا گەورەترین ئاوات و چاوەڕوانی بچوكرتین
كرێكار ئەوەیە كە خۆی ببێتە خاوەنی سامانێكی بچوك».
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ماركس  -وەك پیاوی خێزانەكەی
ماركس ئەو پیاوەی كەلە گفتوگۆ و مشتومڕە سیاسیەكاندا لەگەڵ نەیارانی و لە
كۆڕ و سیمیناری حزبی و تەنانەت لەبەرامبەر هاوڕێیانیدا یەكێك لە توڕەترین
پیاوانی سیاسی و شۆڕشگێڕی سەردەم دەژمێردرا ،لەژیانی تایبەتی و شەخسیدا
رەهەندێكی تەواو جیاوازی هەبوو :لە ژیانی تایبەتیدا ئەو پیاوێكی زۆر میهرەبان،
لە سەرخۆ و هێمن بوو ،كاتێك كە نەخۆشی ئازاری نەدەدا تەنانەت پیاوێكی خۆش
رەفتار و میواندار بوو ،قسە نەستەقەكانی ئەو كە زۆربەیان چیرۆكی راستەقینە
بوون سەرەنجی بیسەرانی رادەكێشا .كاتێك ئەو لە بواری داراییەوە لە دۆخێكی
باشدا بوو باشرتین جلی مۆدە و رۆژی دەكڕی و لەبەریدەكرد ،لەو كاتەوە
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كە پێینایە تەمەنی نیوە ساڵی ،كاتێك دەیویست شتێك بە وردی بخوێنێتەوە و
وردبینێكی دەكردە چاوی راستی خۆی ( ،لە كاتەكانی دیكەدا زەڕەبینەكەی بە
پەتێكی شۆڕەوە بە ملیدا هەڵدەواسی) ،لە بوارەكانی دیكەشدا ماركس كەم و زۆر
السایی جێنتڵامنەكانی بەریتانیای دەكردەوە.
ماركس حەزی لە شانۆ و مۆسیقا بوو ،ئەگەر دۆخی دارایی و میزاجی رێگەی
پێبدات ،لەگەڵ هاوسەرەكەی میوانداریی ژمارەیەكی زۆر لەهاوڕێكانی دەكرد.
لەو دۆخانەدا كچەكانی بە وتنی گۆرانی كەشێكی خۆشیان بۆ میوانەكان
دەرەخساند ،ماركسیش لە وتنی رسود و گۆرانیدا هاوكاری كچەكانی دەكرد ،لە
میوانییەكانی سەری ساڵی نوێدا كە لە ماڵەكەی خۆیدا بەرپایدەكرد ،لە كاتێكدا
چاكرتین جلەكانی خۆی لەبەر دەكرد ،دەستی هاوسەرەكەی دەگرت و سەمای
دەكرد.
بە كورتی ،هەر كاتێك ماركس پارەی هەبوو ،دەیتوانی سفرەیەكی تێر و تەسەل
بڕازێنێتەوە ،لە راستیدا میوانییەكانی ئەو یەكێك لە باشرتین جۆرەكانی میوانی و
پێشوازی شارەكە بوون.
ماركس زۆر حەزی لە شەراب بوو ،توانای خواردنەوەی بڕێكی زۆر مادەی كحولی،
هەبوو شانازی بەوەوە دەكرد كە باوكی باخە ترێیەكی تایبەت بە شەرابی لە دۆڵی
مووزلدا هەبووە ،كاتێك ساڵی « 1866فرانسوا الفارگ ،باوكی زاواكەی سندوقێك
شەرابی بۆدرۆی وەك دیاری بۆ نارد بوو ،ماركس لە سوپاسنامەیەكدا كە بۆ ئەوی
نارد بوو ئاگاداری كردبووەوە« :لەو رووەوە كە من لە ناوچەیەك لە دایكبووم
و گەورە بووم كە باشرتین جۆری شەرابیان بەرهەمهێناوە ،خۆشم لە رابوردوودا
باخی ترێم هەبووە ،بە تەواوەتی لە گرنگی و بایەخی وەها نیعمەتێك تێدەگەم،
تەنانەت لەگەڵ ئەو ریش سپییە مارتین لۆتێر هاوڕام كە وتی :ئەو كەسەی شەرابی
خۆش ناوێت خۆی لە دونیادا هیچ بایەخێكی نییە ».لەو كاتانەی ماركس یان
یەكێك لە ئەندامانی خێزانەكەی (كە هەڵبەت لین شێن بە یەكێك لەوان هەژمار
دەكرێت_ نەخۆش دەكەوت (رووداوێك كە كەم تا زۆر بەسەرهاتی ئاسایی و
هەمیشەیی خێزانی ماركس بوو) بڕێكی زۆر شەرابیان وەكو دەرمان بەكاردەهێنا
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(ئەگەر پارەیان بۆ كڕینی هەبوایە) لەو سەردەمەدا پزیشكەكانیش خواردنەوەی
شەرابیان بۆ چارەسەری چەندین جۆر نەخۆشی بە تایبەت بۆ هێوركردنەوەی
ئازار و دابەزاندنی تا بەكاردەهێنا .لەو رۆژانەدا كە ماركس لەوپەڕی هەژاری و
بێ پارەییدا بوو ،كاتێك نەخۆش دەكەوت تكای لە ئەنگڵس دەكرد نەك هەر پارە،
بەڵكو شەرابیشی بۆ بنێرێت .هەڵبەت ئەنگڵس كە لە ماڵەكەیدا ژێر زەمینێكی
تایبەت بە نانەوەی شەرابی هەبوو ،بە بەردەوامی ئەو داواكاریانەی ماركسی بە
دڵفراوانییەوە جێبەجێدەكرد ،لەو كاتانەدا كە خۆی دەچوو بۆ لەندەن ،لەگەڵ
ماركس زۆربەی شەوانی خۆیان لە مەیخانە بەسەر دەبرد ،ئاكارێك كە جینی
هاوسەری ماركسی زۆر دڵگران دەكرد ،بەاڵم لەو رووەوە كە جێنی بۆ خۆشی لە
دایكبووی رێن بوو ،ئەویش حەزی لە خواردنەوەی شەراب بوو ،دواتر كچەكانیشی
هەمان شێوازیان درێژە پێدا.
گاڵتە و گەپەكانی ماركس كە جاروبار هاوسەرەكەشی الساییدەكردەوە زۆر توند،
بەاڵم لە هەمان كاتدا گاڵتەجاڕانە و پێكەنیناوی بوون ،لە یەكێك لە یەكەم نامیلكە
سیاسیەكانیدا سەبارەت بە یاساكانی سانسۆركردنی باڵوكراوە و چاپەمەنی واڵتی
پرۆس نوسی« :من ئەو شتەی كە گاڵتەجاڕانە بێت بە جدی وەردەگرم ،بەاڵم بە
شێوەیەكی گاڵتەجاڕانە وەاڵمی دەدەمەوە ».بە گشتی ماركس حەزی لە گاڵتە
كردنبوو ،بە تایبەت لە بەرامبەر دوژمنانیدا بە شێوەیەكی زۆر كاریگەر تانە و
تەشەری بەكاردەهێنا ،زۆر جار پارچە شیعرێكی دەخوێندەوە كە نوسەرەكەی
یەكێك لە هاوڕێكانی خۆی بە ناوی گیورگ ویرت بوو.
نییە شتێك باشرت لە دنیا
لە برینداركردنی دوژمن
بە وتنی تەشەرێكی تاڵ
كوتانی سەری ئەو گەمژەیە
لە ناو شاعیرانی هاوچەرخی ئەڵامنیا ،ماركس ،هاین ریش هاینەی بەهۆی ناسكی
زەوق و گاڵتەجاڕی شاعیرانەیەوە زیاتر لە هەمووان خۆشدەویست .زۆر جار لە
گفتوگۆ و نامەكانیدا لەو مامۆستا گەورەیەی تەنز كەڵكی وەردەگرت.
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ماركس كە لەگەڵ ئەدەبیاتی واڵتانی ئەوروپا بە زانینی زمانی جۆراوجۆر ئاشنایەتی
تەواوی هەبوو ،بە تایبەتی روسی و رۆمانی ،نەك هەر كتێبە نورساوەكان بەو
زمانانەی دەخوێندەوە ،بەڵكو بەشە گرنگەكانی ناوەرۆكی ئەو رستانەی لەبەر
بوو ،بە ئاسانی لە قسەكانی خۆیدا رستەی دوور و درێژی لە كەسایەتییە
گەورەكانی ئەدەبی هاوچەرخ بە تایبەتی گوتە ،بالزاك ،شیلر ،دانتە ،رسوانتس
دووپاتدەكردەوە و درامەكانی شكسپیری بە لێزانینی تەواو لە بەر دەوتەوە ،بەاڵم
خواوەندی ئەدەبی ئەو هەمان هاینە بوو ،بە تایبەت لەو كاتانەدا كە دەیویست
بابەتێكی گرنگ بە جەختكردنەوە ،بەاڵم تێكەڵ لەگەڵ تەوس و تەشەری ژەهراوی
لە گفتوگۆدا بهێنێتەوە یان بینوسێت ،شیعرەكانی ئەو مامۆستا گەورەیەی بۆ
مەبەستەكانی خۆی بەكاردەهێنا.
وتەكانی خودی ماركس كە لەناو بەرگی تەوسدا ئاڵێرناون ،بە تایبەت ئەوانەی
كە ئەو سەبارەت بە رووداوەكان و كەسایەتیەكان دەریبڕیون ،لەبواری قوڵی و
توندییەوە لە گوتەكانی هاینە كەمرت نین.
*سەبارەت بە یەكێك لە هاوڕێیانی لیب كنێخت كە ماركس خۆشیدەوێت ،بەاڵم
بیرو باوەڕە سیاسیەكانی بەبێ سەر و پێ لە قەڵەم دەدات ،كاتێك ئەو هاوڕێیەی
بووە خاوەنی كوڕێك ،ماركس وتی« :لە كۆتاییدا كارێكی گەورە كە لیب كنێختی
گەورە ئەنجامیدا ئەوە بوو ،كە لیب كنێختێكی بچوكی دروستكرد».
*سەبارەت بە دوو كەس لە سیاسەمتەدارانی فەڕەنسا «تی ئار» و «گی زوو»
كە یەكرتیان بە ناپاكی تۆمەتبار دەكرد ،ماركس نوسی« :بە داخەوە هەردووكیان
راست دەكەن».
*كاتێك لە ساڵی 1861دا هەواڵی ئەوە گەیشت كە یەكێك لە شۆڕشگێڕان بە
نیازی كوشتنی ویلهێلمی یەكەم ،ئیمپراتۆری ئەڵامنیای پرۆسی بووە ،ماركس وتی:
«پێمسەیرە چی كەسێك دەتوانێت گیانی خۆی بۆ كوشتنی ئاژەڵێكی بێ مێشك
بخاتە مەترسییەوە».
*كاتێك بیستی یەكێك لە گەنجە كۆمۆنیستە هەاڵتووەكان لە لەندەن توشی
نەخۆشی سفلیس بووە ،ماركس بۆ ئەنگڵسی نوسی« :ئەم ئەزمونە فێری ئەوەی
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دەكات كە لە ئێستا بەدواوە لە بواری پزیشكییەوە سەیری ژنان نەكات».
*كاتێك پێیانوت ،برای هاوسەرەكەی ئێدگار زیاتر گرنگی بە خواردنی باشدەدات
تا چێژی سێكسی ،ماركس وتی« :زەوق��ی سێكسی بەرزبووەتەوە و چووەتە
ناوسكییەوە».
*كاتێك بیستی قەشەیەكی تا رادەی��ەك گەنج و سەالمەت دەستبەج ێ پاش
هاتنە دەرەوەی لە پەرستگەیەكی ژنانی راهیبە كۆچی دواییكردووە .ماركس
وتی« :بكوژی ئەو داماوە ژنانن ،چونكە ئەوان هەموو رۆژێك لە ناو پەرستگەدا
قەشەیەكیان دەستناكەوێت».
*لەبارەی سیاسەمتەدارێكی بەریتانی كە كاسۆلیك و لە رادەب��ەدەر دەمارگرژ
بوو ،ماركس نوسی« :داڤید ئۆرۆركوهارت ،ئێمە دەخاتەوە یادی ئەو خوشكە
راهیبەیەی دنیا كە تا ئەو رادەیە پاك و بێ گەردە ،كە لە دوعاكانی خۆیدا دەیوت:
ئەی خەڵكی خۆشەویست ،ئەی دایكی مەسیح ،شتێكم پێببەخشە بۆ ئەوەی
بتوانم لە رێگایەوە ببمە گوناهكار».
*كاتێك ماركس بۆ رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبۆن (لە كاتێكدا كە نوێنەری ئەو
رۆژنامەیە لە لەندەن بوو) بابەتێكی نوسی (ژمارەی بیست ،سێپتەمبەری )1864
لەو بابەتەدا نوسی« :شاژنی ئیسپانیا (كریستینا) ،لەگەڵ یەكێك لە دەربارییەكان
كە سەر بە چینی خوارەوەیە ،بەاڵم پیاوێكی زانا بوو پەیوەندی هەبوو ،كاتێك
لێیان پرسی ،لە نێوان ئەو هەموو دەربارییە پلە بەرزەدا بۆچی چاوی موحیبەتی
بڕیوەتە ئەو پیاوە ،لە وەاڵمدا وتی« :بۆ فەلسەفەی ئەو كارەی من پێویستم
پێیەتی ،ئەو لە الم لە ئەرستۆ سەرترە».
*ماركس بە هۆی دڵنیابوونی تەواوەتی لە پیاوبوونی خۆی بەرامبەر ژنان ،زۆر
میهرەبان و بەسۆز بوو ،لەگەڵ ژن و كچەكانی خۆی بە میهرەبانییەكی لە رادەبەدەر
هەڵسوكەوتی دەكرد ،بۆ بیر و بۆچوون و تایبەمتەندی هەركامەیان رێزی تەواوی
دادەنا ،دڵنیابوونی ئەو سەبارەت بە راستی هێزی دادیاری جێنی (هاوسەری) تا
رادیەك بوو ،كە لەتێكڕای كارەكانیدا ،تەنانەت لە كاروباری سیاسیشدا لەگەڵ ئەو
راوێژی دەكرد و رێنامییەكانی ئەوی بەجێدەهێنا.
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ماركس هەمان دڵنیابوون سەبارەت بە راستی دادیاری و دروستی هەست و سۆزی
لەبەرامبەر لین شێنیشدا هەبوو .رێزی بۆ ئازادی بیر و باوەڕی كچەكانی دادەنا و
ئەوانی لە ژینگەیەكی پڕ لە ئەدەب و هونەردا ،بەاڵم پەیڕەوی كردن لە بڕیارەكانی
دایك و باوكی و بەجێهێنانی چاوەڕوانیەكانی ئەوان راهێنابوو ،لەبەرامبەردا
منداڵەكانی بەراستی ئەویان خۆشدەویست و رێزیان بۆ دادەنا .ماركس لەو
بڕوایەدا بوو كە لە روانگەی مێژووییەوە بە بەردەوامی ژنان رۆڵێكی گەورەیان
لە ژیانی پیاواندا هەبووە و دەیوت« :بارودۆخی ژنان لە هەر كۆمەڵگەیەك،
باشرتین نیشانەی پلەی شارستانێتی ئەو كۆمەڵگەیەیە ».هەروەها دەیوت« :هەر
كەسێك ئاگاداری مێژووی نەتەوەكان بێت ،دەزانێت هیچ گۆڕنكارییەكی گەورە لە
كۆمەڵگەدا بەب ێ شۆڕشی ژنان رووی نەداوە و پێشكەوتنی ئەو كۆمەڵگەیە پاش
پێشكەوتن و سەركەوتنی ژنان هاتۆتە ئاراوە».
دۆخی كارەساتباری ژنان و مندااڵن لە كۆمەڵگەی سەرمایەداریدا كارتێكەری زۆری
لەسەر ماركس هەبوو ،سەبارەت بەراستی ئاگادار بوونی خۆی سەبارەت بەو
دۆخە بەڵگەنامەی زۆری لە كتێبی (داس كاپیتاڵ) خستۆتەڕوو.
ماركس سەبارەت بە دۆخی ژنان زۆر هەستیار بوو ،سەبر و لە خۆبوردووییەكی
زۆری بەرامبەر رەفتاری ئەوان لە خۆی نیشان دەدا ،لە راستیدا رەهەندی
(سەرومرۆڤی) هەبوو (وشەی «سەرومرۆڤ» لەالیەن كچەكەی ماركس ئالنۆرەوە،
سەبارەت بە باوكی لە چەند شوێنێك بەكارهێرناوە) ،بە گشتی دۆخی نالەباری
هەر مرۆڤێك بە تایبەت ئەگەر ئەو كەسە لە جۆری «مێینە» بووبێت بە قوڵی
كاریگەری كردۆتە سەری ،لێدانی ژنان ،شتێك كە لەو سەردەمەدا لە بەریتانیا،
بە تایبەتی لەنێوان چینی كرێكاراندا زۆر باو بوو ،بە قوڵی ماركسی دەخستە ژێر
كاریگەری و توڕەی دەكرد .بە جۆرێك كە ئامادە بوو خۆی وەها پیاوێك تەمێ
بكات( ،بە وتەی یەكێك لە هاوڕێیانی) بە مەبەستی كوشنت قامچی لێبدات .ئەم
هەستی هاوخەمی و سۆزەی ماركس بۆ ژنان بووە هۆی گرفتارییەكی سەخت
بۆ ماركس لەو سەردەمەدا كە گەنج بوو ،لە لەندەن دەژیا .كاتێك كە ئەو و
ویلهێلم لیب كێخت-ی هاوڕێی سواری عەرەبانەی ئەسپێك ببوون دەنگی ژنێكیان
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لە دەرەوە بیست كە هاواری دەكرد «خەریكن دەمكوژن ،فریام كەون دەمكوژن»
ماركس دەستبەجێ لە عەرەبانەكە رایكردە دەرەوە و هاوڕێیەكەشی بە شوێن
خۆیدا راكێشا و چوون بە هاواری ژنەكەوە ،بەاڵم دەركەوت كە ئەو ژنە سەرخۆشە
و ئەو پیاوەی كە لەسەر سەری راوەستاوە هاوسەرەكەیەتی و دەیەوێت بیخاتە
دەرەوەی ماڵ ،كاتێك ژن و پیاوەكە تێگەیشنت كە پیاوێكی ئەجنەبی كە بەسەختی
بەزمانەكەی ئەوان قسە دەكات ،هەراسانیكردوون ،وازیان لە دەمەقاڵەكەی نێوان
خۆیان هێنا و پەالماری ماركسیان دا و رێبوارانی دیكەش كاتێك بینیان پیاوێكی
ئەجنەبی لەگەڵ ژن و پیاوێك شەڕیكردووە ،ئەوانیش هێرشیانكردەسەر ماركس و
لە كۆتاییدا پۆلیسێك ماركسی لە دەستی خەڵكەكە رزگار كرد.
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ماركس – وەك هاوسەر
هاوسەرگیری ماركس لەگەڵ جێنی سی و هەشت ساڵی خایاند .قۆناغی
هاوسەرێتی ئەوان تێكەڵەیەك بوو لە وەرزی هەژاری و دەست نەڕۆیشتویی
دارایی و مەینەتی و چەرمەسەری تاقەت پڕوكێن ،لەگەڵ سااڵنێكی پڕ لە نیعمەت
و سۆز و موحیبەتی مرۆیی .جێنی كە هاوسەرەكەی نەك هەر خۆش دەویست
بەڵكو ئەوی دەپەرەست ،لەگەڵ ئەوەشدا ئیرەییەكی لە رادەبەدەری بەرامبەر
بە ئەو هەبوو.
ئەو فیداكاریانەی لە رێگەی سەركەوتنی هاوسەرەكەیدا دەیكرد ،بۆ ژنانی دیكە
تێگەیشتنی كارێكی سەختبوو .هاوهەنگاوی ئەو لەگەڵ چاالكییە سیاسیەكانی
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هاوسەرەكەی و قبوڵكردنی راستی بیر و باوەڕە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەو لەوپەڕی
خۆیدا بوو ،هەرگیز هیچ گومانێكی لە راستی كردەوەكانی كارل ماركس نەدەكرد،
جێنی لە هەموو شوێنێك و لە هەموو شتێكدا لەگەڵ ئەو هاوڕا و هاوبۆچوون
بوو .ئەگەرچی ئاستی خوێندەواری جێنی هەزار جار لە ئاستی هاوسەرەكەی نزمرت
بوو ،بەاڵم رادەی عەشق و خۆشەویستی ئەو بەرامبەر بە كارل كەموكوڕییەكانی
ئەوی قەرەبوو دەكردەوە ،ئاستی قبوڵ كردنی بێئەمال و ئەوالی ئەو شتەی كە
پێناسەیبوونی ماركس بوو ،جێنیی لەگەڵ هاوسەرەكەی هاوتەریب دەكرد ،جگە
لەوەش جێنی لە بواری دركپێكردن و تێگەیشنت و هۆش و زیرەكی رسوشتیدا لە
ئاستی ماركسدا بوو.
لە سەخترتین دۆخدا كە هەژاری و نەداری بە راستی خێزانەكەی دەبردە لێواری
هەڵدێری لەناوچوون .جێنی بە یارمەتی لین شێن و كردنە قوربانی خۆی توانی
خێزانەكەی لە لێكدابڕان رزگار بكات و بە عەشقی بێكۆتایی خۆی بەرامبەر بە
كارل و متامنەی تەواو بە راستی و دروستی رێگایەك كە هاوسەرەكەی گرتبوویە
پێش ،ورەی كارلی بەهێز دەكرد و لە بڕیارداندا وزە و توانای پێدەبەخشی.
سیانزە ساڵ پاش هاوسەرگیری ماركس ،هێشتا لە توانایدا بوو نامەیەكی عاشقانە
بەو جۆرەی كە لە قەڵەمی گەنجانی عاشقەوە دەنورسێت ،بۆ هاوسەرە 42
سااڵنەكەی خۆی نوسی .ئەو نامەیە لە بەرواری بیست و یەكی حوزەیرانی ساڵی
 ،1856كاتێك كە ماركس بۆ تێپەڕاندنی پشوی كۆتایی هەفتە چووبووە شاری
مانچستەر بۆ بینینی ئەنگڵسی هاوڕێی «ئازیزی دڵەكەم :خەریكم دیسانەوە نامە
دەنوسم ،چونكە تەنیام و زۆر لەالم سەختە كاتێك روبەڕووی كێشەیەك دەمبەوە
تۆ لە پەنام نەبیت و نەتوانم ئەو بابەتە راستەوخۆ لەگەڵت باسبكەم ،بۆ ئەوەی
تۆ بیبیستی و وەاڵمی بدەیتەوە .ئەو وێنەیەی تۆ كە لەالمە ،ئەگەرچی رۆمەتی
تۆ بەوجۆرەی كە لە دڵمدای نیشاننادات ،بەاڵم ئارام بەخشی دڵمە .من ئێستا
تێدەگەم كە بۆچی خەڵك بە وێنەی «رەشە مریەم» یان (مریەمە رەش) كە
ناشیرینرتین وێنەیەكە كە لە دایكی مەسیح وێنا كراو ،ستایشدەكەن ....پێموانییە
ئەو وێنەیەی (مریەمە رەش) هەرگیز بەو جۆش و كوڵەی كە من سەیری تۆ
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دەكەم و «ماچی دەكەم» كەوتبێتە بەر دیدەوە ،یان بەو گەرم و گوڕیە ماچی
كرابێت ،ئەگەرچی ئەم وێنەیەی تۆ هەرگیز ئەو رۆمەتە جوان و ناسك و شیاوی
ماچكردنەی تۆ بە جوانی دەرناخات ..یان ئەو شیرینیەی رومەت كە ...من تۆ
لە بەرامبەر خۆمدا دەبینم .من تۆ لەسەر دەستەكانی خۆم دەبەم  ...سەرتاپێت
دەمژم ...من لە بەرامبەر تۆدا چۆك دادەدەم .بە هاوار و ناڵەوە دەڵێم :خانم ،من
تۆم خۆش دەوێت!»
دواتر ماركس لە درێژەی نامەكەیدا روونیكردوەتەوە كە چۆن دووری جێنی زیاتر
دڵنیای دەكاتەوە لەوەی كە تا چ رادەیەك ئەوی خۆشدەوێت و تا چ رادەیەك بە
سەر ژیانی ئەودا حوكمڕانی دەكات .ئەگەرچی پیاویشە و لە كۆتاییدا نامەكەی
بەمجۆرە درێژە پێدەدات« :هەڵبەت هەزاران ژن لە جیهاندا هەن ،هەندێكیشیان
بە راستی زۆر جوانن ،بەاڵم مەحاڵە من ژنێك بدۆزمەوە كە رومەتی جوان و
زەردەخەنەی شیرین و جادویی هاوسەرەكەمی هەبێت؟ رومەتێك كە هەر
نیگایەكی خۆشرتین ساتەكانی تەمەنم بیردەخاتەوە ،لە كاتی گەورەترین
ئازارەكاندا و قورسرتین لە دەست چووەكاندا .نیگای رومەتی تۆ ئازارەكان لەناو
دەبات ،لە كیسچووەكانم بۆ دەگێڕێتەوە ،كاتێك من ئازارێكم هەیە رومەتە
نازدارەكانی تۆ ماچدەكەم ئازارەكە لەناو دەچێت ...،كاتێك لە باوەشی تۆم...
كاتێك ماچت دەكەم ،بانگەشەی دەركەوتنی مەسیح بە یاساكان ،برەهمەنەكان،
فیساغۆرسەكان ،دەبەخشم».
ماركس حەوت ساڵ دواتر نامەیەكی بە وەها دەقێكەوە ،بۆ هاوسەرەكەی نوسی.
دایكی ماركس كاتژمێر چواری پاش نیوەڕۆ رۆژی بیستی كانونی یەكەمی 1863
كۆچی دواییكرد (واتا لەبواری رۆژ و كاتەوە ،هەمان ئەو رۆژە و ئەو ساتەی كە
هاوسەرگیری كرد بوو ،لە بواری ساڵیشەوە رێك هەمان ئەو ساڵەی كە پێشبینیكرد
بوو) ماركس هەفتەیەك دواتر چوو بۆ شاری تێریار ،بۆ ئەوەی ئاگادری ئەو دۆخە
میراتییەی بێت ،كە لەوانەیە دایكی بۆی بەجێهێشتبێت زانیاری بەدەستبهێنێت.
ماركس لەبری ئەوەی بچێت بۆ ماڵی «ئیمیلی كن رۆدی» خوشكی ،یان ماڵی
یەكێكی دیكە لە خزمانی ،لە میوانخانەی گراند هۆتێل ژوورێكی گرت.
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بەوجۆرەی كە ماركس خۆی دەیڵێت ،مردنی دایكی كاریگەرییەكی ئەوتۆی لە
سەری نەبوو ،بەاڵم بینینەوەی شاری تێریار كە شوێنی لە دایكبوونی ئەو و جێنی
بوو ئەوی لە ناخەوە هەژاند و تێكڕای بیرەوەرییەكانی رابوردووی و بە تایبەت
ئەو رۆژانەی كە پەیوەندی بە خۆشەویستی نێوان ئەو و جێنی-ەوە بوو هاتەوە
پێشچاوانی .ماركس دەچوو سەردانی ماڵە كۆنەكەی ڤێن وستفالنی دەكرد ،كە
چەندین ساڵ جێنیی وەكو پارچە ئاڵتونێك لە خۆیدا پاراستبوو.
ماركس تا یەك هەفتە نامەی بۆ خێزانەكەی لە لەندەن نەنارد ،بەاڵم كاتێك رۆژی
15ی كانونی یەكەم واتا ساڵیادی هاوسەرگیری ئەو و جێنی گەیشت نامەیەكی
نوسی ،سەرباری ئەوەی كە بیست و یەك ساڵ بە سەر هاوسەرگیرییەكەیاندا
تێدەپەڕی نامەكەی بەم رستەیە دەستپێكردبوو «ئەی ئازیزترین بوونەوەر لە دڵی
مندا» وەكو ئەوەی یەك هەفتە بە سەر هاوسەرگیرییەكەیاندا تێپەڕ بوو بێت و
ئەوەش یەكەمجار بێت كە لە یەكرت داببڕێن!!
جارێكی دیكەش كاتێك جێنی بۆ سەفەر چوو بوو ،ماركس لە نامەیەكدا كە
بەرواری (8ی ئابی  )1856بۆی نوسی« :ئازیزە شیرینەكەم ،نازەنینە بێ هاوتاكەم،
تامەزرۆی بینینی تۆ و «منداڵەكانم» ئیرت بەرگەی دووریتان ناگرم!»
هەڵبەت جێنیش بەش بە حاڵی خۆی بەو پلەیە وەاڵمی هەستەكانی ماركسی
دەدایەوە .جێنی لە ناخی دڵەوە عاشقی هاوسەرەكەی بوو و شانازی پێوە دەكرد.
جێنی لە راستیدا بەو جۆرەی كە رۆژێك بە جۆزێف ویدە مایری وتبوو ،خۆی بە
دەستەبژێر ترین ژنەكانی جیهان دەزانی «بەهۆی ئەوەی لەگەڵ پیاوێكدایە كە
زۆر خۆشەویستە و خۆشی دەوێت» و بە سەرچاوەی ژیان و بوونی خۆی دەزانی.
لە سەرەتای ژیانی ئەوانەوە لە لەندەن جێنی وەكو سكرتێرێك هاوكاری ماركسی
دەكرد .ئەو سەردەمانەی كە دەستنوسەكانی ئەوی دەنوسییەوە ،بە بەتام و
چێژترین رۆژەكانی خۆی دەژمارد.
ئەگەرچی سااڵنی دواتر ،كاتێك ماركس لە خێزانەكەی دوور بوو ،لەگەڵ ژنانی دیكە
خۆشەویستی كردبوو ،لەوانە لەگەڵ مادام تێنگە كە لە ماڵی دكتۆر كوگلامن لە
شاری هانۆڤەر ،لە ساڵی  1867و هەروەها نامە عاشقانەكانی بۆ نانێت فیلیپیس،
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كچە خاڵی هۆڵەندی خۆی كە سیانزە ساڵ لەو گەنجرت بوو دەریدەخەن كە ئەو
لە عاشق بوون نزیكبووەتەوە ،بەاڵم جێنی بە تەواوی مانا خۆشەویستی راستەقینە
و تاكە هاوسەری ژیانی ئەوبوو ( .لەالیەكی دیكەوە ئەوە سەملێرناوە كە ماركس
باوكی منداڵەكەی لین شێن ،ژنە خزمەتكارەكەی ماڵیان بووە).
بە هەر حاڵ ،دوای ئەوەی جێنی ساڵی ( 1881بە هۆی توشبوونی بە شێرپەنجە
كۆچی دواییكرد .ماركسیش لەگەڵ ئەو كۆچی دواییكرد و تەنیا  15مانگ دوای
مردنی جێنی لە ژیاندا مایەوە.
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ماركس وەك باوكێك
عەشق و هەستی باوكانەی ئەو بۆ خانەوادەكەی ،بۆ منداڵەكان بە گشتی ،یەكێك
لە باشرتین سیفاتەكانی ماركس بووە.
یەكێك لە هاوڕێیانی كە ئەوی بە باشی لە نزیكەوە دەناسی سەبارەت بەو
وتویەتی« :ماركس خۆی منداڵێك بووە لە ناو منداڵەكانیدا» .كاتێك ئەو بۆ
سەیران بەرەو بیابانی «هامپ ستێد هیت» دەڕۆیشت ،زۆرجار دەوەستا و لەگەڵ
منداڵەكان یاریدەكرد ،سەرباری ئەوەی ئەو دژی سواڵكردنی ژنان و پیاون بوو،
بەاڵم كاتێك منداڵێكی بچووك ،بە تایبەت كچێكی بچوكی دەبینی كە سواڵیدەكرد
بە سۆز و نازەوە دەستی بە سەریدا دەهێنا و دەستی بۆ باخەڵی دەبرد و چیی

440

مارکس کێ بوو؟

تێدا بوو بۆی بەتاڵدەكرد (ماركس لەو كاتەدا زۆر هەژار بوو).
ماركس هەمیشە دەیوت ،تەنیا شتێكی حەزرەتی مەسیح كە خۆشی دەوێت
ئەوەیە كە دەڵێن ئەو بەرامبەر مندااڵن سۆز و موحیبەتێكی لە زۆری هەبووە.
رۆژانی یەكشەممە ،كاتێك هەوا خۆش بوایە ئەو منداڵەكانی بۆ سەیران بەرەو دەر
و دەشت دەبرد و لەوێ پێكەوە سفرەیان رادەخست و خواردنیان دەخوارد .بەر
لە خواردن ماركس هەمیشە هەوڵیدەدا یاریان لەگەڵدا بكات و یاری جۆراوجۆری
لەگەڵ دەكردن و خۆی لە هەموو یارییەكاندا بەشداری دەكرد و چەند رسودێكی
بۆیان دەوت كە هەندێكیان هۆنراوەی خۆی بوون.
ماركس گێڕەرەوەیەكی باشبوو و زۆربەی چیرۆكە بەناوبانگەكانی لەبەربوو بۆ
مندااڵن و كەسانی دەوروبەری دەوتەوە و زۆر جار بەهۆی ئەو لێوەشاوەییە
زۆرەی كە لە جەستەو خەیاڵیدا هەیبوو ،هەندێك پارچەی دیكەی بۆ دروستدەكرد
و بۆی زیاد دەكردن «ماركس لە سەردەمی منداڵیدا هەر كاتێك یەكێك لە برا،
یان خوشكەكانی خۆی رەنجاندبێت بە وتنەوەی چیرۆكی سەرنجڕاكێش و خۆش
دڵی ئەوانی بە دەستدەهێنایەوە و خۆشحاڵیدەكردن ،دواتریش ئەو كارەی لەگەڵ
منداڵەكانی خۆی دوپاتدەكردەوە» ئالنۆر وەبیری دەهێنایەوە هەندێك لەو
چیرۆكانەی كە باوكی دەیگێڕایەوە زۆر ترسناك و هەندێكیشیان زۆر گەرم و گوڕ
و شادی هێنەربوون!
ماركس ،سەرباری دەستكورتی كەرەستەی پێویستی خوێندن و پەروەردەی بۆ
كچەكانی دابینكرد بوو كە هۆشیاری و زیرەكیان لە باوكیان و جوانیان لە دایكیان
بە میرات بردبوو .سەرەتا ئەوانی لەگەڵ ئەدەبیات و زانستە سیاسیەكان ئاشنا
دەكرد ،كالسیكە ئەدەبیەكانی بۆ دەخوێندنەوە و یارمەتی ئەوانی دەدا بۆ
لەبەركردنی پارچە شیعرە گرنگە ئەڵامنی و ئینگلیزیەكان « .كچە بچوكەكەی
بەبیری دێنێتەوە كە شكسپیر وەكو ئینجیل لە ماڵی ئەواندا دەخوێرنایەوە ،لە
تەمەنی شەش ساڵیدا زۆربەیم لەبەر بوو».
ماركس كە چەندین زمانی زیندوی ئەوروپی «لەگەڵ التینی و یۆنانی» بە
باشیدەزانی ،زۆربەی رۆمانە باوەكانی ئەو سەردەمەی هەر بەو زمانەی كە
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نورسا بوو ،بۆ منداڵەكانی دەخوێندەوە بۆ ئەوەی هەر لە منداڵییەوە بە زمانی
جۆراوجۆر ئاشنایان بكات.
سەرباری هەژار بوونی ،ماركس منداڵەكانی دەناردە قوتابخانە تایبەتیەكان،
هەوڵیدا ئەوان جگە لەوانەی قوتابخانە لە بواری سەما كردن ،مۆسیقا و گۆرانی
پەروەردە بكات ،بەاڵم بە هۆی نەبوونی پارەی پێویست نەیتوانی ئامێری پیانۆیان
بۆ دابینبكات .هەمیشە بەخەمەوە بوو بۆ ئەو كەم و كورتییەی كە هەیانە ،لە
بەراواری 21ی نیسانی ساڵی  1857لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی« :كچەكان
بە خێرایی گەورەتر دەبن و كەرەستەكانی پەروەردە كردنیان رۆژ بە رۆژ گرانرت
دەبێت ،ئەوان لەو قوتابخانەیەی كە دەخوێنن دوو وانەی تایبەت لە بەشی زمانی
ئیتاڵی و فەرەنسی وەردەگرن ،لە وانەیەكی تایبەتی وێنەكێشاندا بەشداریدەكەن،
بە تایبەت ئالنۆر كە لە هەموویان بچوكرتە خۆی دەڵێت دوو مێشكی هەیە،
ئێستا پێویستە مامۆستایەكی مۆسیقایان بۆ بگرم ،منداڵەكان زیرەكن و بەخێرایی
پێشدەكەون ،بە تایبەت بچوكرتینەكەیان» دۆخی دارایی ماركس جۆرێك بوو كە
بە نادرنی منداڵەكانی بۆ قوتابخانەی تایبەتی و فێربوون و پەروەردە لە الی
مامۆستای تایبەت ،بۆ بژێوی رۆژانەیان بڕێك زۆر كەم پارە دەمایەوە ،هەموو
ئەندامانی ئەو خێزانە ناچاربوون لە هەموو حاڵەتەكاندا النیكەمی ئابوری
لەبەرچاو بگرن.
لە ساڵی 1866دا ماركس بڕی  25پاوەند مانگانەی قوتابخانەی منداڵەكانی قەرزار
بوو ،بۆ ئەوەی منداڵەكانی دەرنەكەن تێكڕای خێزانەكەی ناچار بوون لە زۆربەی
خەرجیە رۆژانەییەكانیان خۆش بن ،بۆ ئەوەی ئەو بڕە پارەیە دابینبكەن.
لۆرا لە تەمەنی بیست و یەك ساڵیدا هێشتا دەچووە الی مامۆستای مۆسیقا،
چونكە ماركس و هاوسەرەكەی بڕیاریاندا بوو منداڵەكەیان باشرتین پەروەردەی
بۆرژوازی فێر ببێت ،چونكە ئەوان نەوەی بارۆنێك (باوكی جێنی) و كچی بارۆنسێك
(باوكی جێنین) و كچی بارۆنسێك (خودی جێنی) (كارتەكانی چاوپێكەوتنی جێنی
لەژێر ناوی بارنس فن ڤێستفالن چاپكرا بوون) ،منداڵەكانی ماركس هەموویان
وەكو باوكیان ،رادیكاڵبوون و ئاستی زانیاریان زۆر بەرز بوو ،لە سەردەمێكدا كە
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لۆرا شانزە سااڵن و ئالنۆر شەش سااڵن بوون ،دایكیان لە نامەیەكدا بۆ لویز ویدی
هاوڕێی نوسی :ئەوان بە تەواوەتی ئاشنایەتیان لەگەڵ زمانی ئینگلیزی هەیە و
فەڕەنسیش بەباشی دەزانن ،دانتە بە زمانە سەرەكیەكەی كە ئیتاڵییە دەخوێنن لە
ئیسپانیۆلیشدا تا رادەیەك باشن ،تەنیا لە زمانی ئەڵامنیدا الوازن .سەرباری ئەوەی
هەوڵدەدەم فێری ئەڵامنیان بكەم  ،بەاڵم ئەوان خۆیانی لێدەدزنەوە و لەو پرسەدا
بە گوێرەی پێویست گوێڕایەڵی فەرمانەكانم نابن».
ماركس لەو بڕوایەدا بوو كە پەروەردە كەرەستەیە بۆ پێكهێنانی پەیوەندی ئەرێنی
لەنێوان باوك و دایك و منداڵەكانیاندا و نابێت زۆری و ناچاركردن هیچ رۆڵێكی
لەو پرسەدا هەبێت .وەها پەیوەندیەك دەبێتە هۆی زیاتر بوونی رێز و موحیبەتی
پێویست لەنێوان منداڵ و دایك و باوكدا .یەكێك لە كچەكانی ماركس باوكی بە
باشرتین هاوڕێ وەسفكرد ،بەو هۆیەشەوە باشرتین دیاری پێشكەشی كرد.
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كچەكانی ماركس

جێنی لنگات (« )Longuetجێنی شن»
جێنی كە ناوی دایكی خۆیان لێنا بوو ،لە ناو خێزاندا بە جێنی شن (جێنی بچكۆل)
دەنارسا ،یەكەم منداڵی ماركس بوو ،و یەكەم منداڵیشی بوو كە بە گەورەیی
كۆچی دواییكرد ،ئەو زۆر جوان بوو ،بەاڵم تا رادەیەك ناسك و جەستەی الواز بوو
تەنیا منداڵێكیشی بوو كە چەند نەوەیەكی پێشكەشی باوكی كرد بەر لە مردنی
و ماركس ئەوانی زۆر خۆشدەویست ،كاتێك جێنی شن لە تەمەنی بیست و یەك
ساڵیدا پیشەی مامۆستایەتی زمانی قبوڵكرد ،بۆ ئەوەی بتوانێت لەو رێگایەوە
یارمەتی باوكی بكات لە دابینكردنی بژێوییدا ،ئەو كارەی ماركسی زۆر نیگەران و
توڕە كرد ،چونكە ئەو لەوە دەترسا سەرقاڵ بوون بە كاری مامۆستایی كە كارێكی
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ئاسان نەبوو كاریگەری بكاتە سەر جەستەی الوازی ئەو و زیانی پێبگەیەنێت.
جێنی شن لەگەڵ هاوسەری داهاتووی خۆی (چارلز لۆنگات) لە لەندەن لە
تەمەنی 27ساڵیدا ئاشنا بوو .چارلز تەمەنی سی و دوو سااڵن بوو رۆژنامەنوسێكی
فەرەنسی و لە خێڵی نۆرمانەكان بوو ،كە لە ساڵی  1871لە شۆڕشی كۆمۆنی
پاریسدا بەشداریان كردبوو و لەو سەردەمەدا پۆستی سەرۆكایەتی رەسمی
بزوتنەوەی كۆمۆنی پاریسی لە ئەستۆ بوو .ئەو دوای شكستهێنانی كۆمۆنی
پاریس لە بەرامبەر حكومەتی ڤێرسایدا بەرەو لەندەن رایكردبوو ،لەو شارە
بوو بە ئەندامی «ئەنجومەنی بااڵی ئینتەرناسیۆناڵ» و لەوێدا لەگەڵ ماركس و
خانەوادەكەی ئاشنا بوو .لەو رۆژانەدا مەحاڵبوو گەنجێكی هەاڵتووی فەڕەنسی
بچێتە ماڵەكەی ماركس و كچە جوان و شونەكردوەكانی ئەو سەرنجی رانەكێشن.
چارلز بە زوویی و بەشێنەیی بنەمای خۆشەویستی لەگەڵ جێنی جوان و ناسك
دانا .بە شێنەیی مەودای نێوان چاوپێكەوتنەكانی ئەو لەگەڵ ماركس كەمرت
بووەوە ،لەو هاتوو چۆیانەیدا بۆ ماڵی ماركس چارلز كە لێهاتوویەكی زۆری لە
چێشتلێناندا هەبوو ،خواردنە بە ناوبانگەكانی فەڕەنسای بۆ خێزانی ماركس لێدەنا
و كارەكانی دیكەی ناو ماڵی ئەنجام دەدا ،بە جۆرێك كە بە زوویی ئەو بە بەشێك
لە خێزانەكەی ماركس دەژمێردرا .هەڵبەت لێهاتوویی چارلز لەدنیای خۆشەویستی
زیاتر بوو لە زانیاریەكانی ئەو سەبارەت بە چێشت لێنان و لە مانگی ئازاری ساڵی
 1872دا جێنی شنی بە دەستگیرانی خۆی دەرهێنا.
رێوڕەسمی ئەو دەستگیرانییە ،بە ئاهەنگێكی بچوك لە ماڵەكەی ماركس و لەنێوان
چەپڵە رێزان و شادمانییەكی زۆردا بەڕێوەچوو!  ،بەاڵم ئەگەرچی جێنی شن زۆر
خۆشحاڵ بوو ،بەاڵم دایكی زۆر دڵخۆش نەبوو بەرامبەر بەو هاوسەرگیرییە،
بە تایبەتی بەهۆی رۆشننەبوونی داهاتووی كچەكەی لەگەڵ چارلزدا ،جێنی
هاوسەری ماركس چارلزی خۆشدەویست ،بە گەنجێكی لێوەشاوە و دلێر و پوختی
لەقەڵەمدەدا ،بەاڵم لەبواری داراییەوە داهاتووی ئەوی تاریكدەبینی ،نەیدەتوانی
بڕوا بەوە بكات كە چارلز بتوانێت لە داهاتوویەكی نزیكدا ژیانی خێزانەكەی
دابین بكات.
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بە تایبەت هەركات جێنی بیری لە راب��وردووی خۆی دەك��ردەوە كە لە بواری
داراییەوە لە چ نەهامەتی و رۆژ رەشییەكدا بووە ،لەوە دەترسا كچەكشی لە
داهاتوودا توشی هەمان مەینەتی ببێت ،ژیانی بە شێوەی كۆپی یان روونوسی
ژیانی دایك و باوكی لێبێت.
جگەلەوەش جێنی دەترسا چارلز كە لەو كاتەدا ژیانی خۆی بە وتنەوەی زمانی
فەرەنسی بە خوێندكارە ئینگلیزیەكان دابیندەكرد ،بەهۆی ئەو ناجێگیرییەی كە لە
پیاوانی فەرەنسیدا هەیە دەست لە كارەكەی هەڵبگرێت و بێكار بێت.
راستی ترس و دڵەڕاوكەی جێنی بە زوویی سەملێرنا ،لە كاتێكدا چارلز هاوشێوەی
خەزووری بە سەختی دەیتوانی ژیانی خۆی دابین بكات رۆژی 10ی ئۆكتۆبەری
ساڵی  1872هاوسەرگیری لەگەڵ جێنی شنی خۆشەویستیكرد و بوك و زاوای
گەنج لە لەندەنەوە بەرەو شاری ئۆكسفۆرد رۆیشنت بەو هیوایەی چارلز بتوانێت
لەوێدا كورسیەكی مامۆستایەتی بەدەستبهێنێت ،بەاڵم بە زوویی گەڕانەوە لەندەن،
سەبارەت بەو گۆڕینی شوێنی نیشتەجێبوونە جێنی شن نوسی« :من لێرەدا زۆر
خۆشبەخت ترم لەو شارە كەالوە ئاسایەی «پڕ لە زانست»ەی ئۆكسفۆرد ،لێرەدا
دەتوانم بە بەردەوامی چاوم بە دایكی خۆشەویستم بكەوێت» .دوای ئەوەی كە
ژن و مێرد تا ماوەیەك لە لەندەن بێكار مانەوە لە ساڵی 1874دا هەردووكیان
كاریان دۆزی��ەوە ،جێنی شن بوو بە مامۆستای زمانی ئەڵامنی بە موچەیەكی
 15پاوەندییەوە ،بۆ ماوەی  4مانگ لە قوتابخانەی كۆملنت دین دامەزرا ،بەاڵم
بەهۆی ئەوەی ئەو بڕە پارەیە بەشی بژێوی ژیانی ئەوانی نەدەكرد ،سەرباری
الواز بوونی گشتی جەستە و دەروونی ،بە مەبەستی دابینكردنی تەواوەتی داهاتی
خێزانەكەی ،لە دەرەوەش وەك مامۆستای تایبەت وانەی دەوتەوە .چارلزیش لە
قوتابخانەی كینگ بوو بە مامۆستای زمانی فەرەنسی ،بەو پارەیەوە كە هەردووكیان
بە دەستیاندەهێنا توانیان خانوویەكی بچوك لە گەڕەكی الیتون گروڤ بگرن و
ژیانێكی خنجیالنە پێكەوە بنێن.
جێنی شن لە سااڵنی هاوسەرێتیدا كە زۆری نەخایاند ،وەكو دایكی هەموو ساڵێك
دووگیان بوو ،لە مانگی ئەیلولی 1873دا كەمرت لە یەكساڵ پاش هاوسەرگیریان
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یەكەم منداڵی كە كوڕ بوو لە دایك بوو ،ناوی چارلزیان لێنا كە ناوی باوكی بوو.
چارلزی بچوك ساڵێك دواتر بەهۆی سكچوونەوە گیانی لە دەستدا .لە دەستدانی
یەكەم منداڵیش كاریگەری زۆر نێگەتیڤی لەسەر دایكی دانا ،كە لەو كاتەدا
توشی نەخۆشی رەبۆ ببوو .لە مانگی ئایاری 1876دا دووەم منداڵیشی كە كوڕ
بوو چاوی بە ژین هەڵێنا ،بەهۆی سۆز و موحیبەتەكانی ئەنگڵسەوە ناوی ئەو
كوڕەیان نا ئەنگڵس ،كە ناوی تەواوی ژۆن لۆران فردریك بوو .ئەو منداڵە كە لە
ناو خێزانەكەیدا جانیان پێدەوت تەنیا نەوەی ماركس بوو كە تا سەدەی بیستەم
ژیا .ماركس ئەو نەوەیەی لە رادەبەدەر خۆشدەویست كاتێك جانی دوو سااڵن
بوو ،ماركس نامەیەكی بۆ جێنی نوسی« :ئەم منداڵە سۆمای چاوی منە» لە كاتی
گەورەبوونیدا جانی بە چاولێكەری لە باوك و باپیری بوو بە سیاسەمتەدار و یەكێك
لە سەركردە بەناوبانگەكانی پارتی سۆسیالیستی فەڕەنسا ،ئەو ساڵی  1938كۆچی
دوایی كرد و دوو منداڵی لە دوای خۆی بەجێهێشت كە یەكێكیان پارێزەر و ئەوی
دیكەیان پەیكەرساز بووە.
منداڵی سێهەمی جێنی شن ساڵی  1878لەدایكبوو .ئەو كۆرپەیە كە ناوی هانری
لێرنا ،وەكو دایكی زۆر كز و الواز و هەندێكیش بیركۆڵ بوو و بەخێوكردنی ئەو
زەحمەت و دەردەسەریەكی زۆری بۆ باوك و دایكی هەبوو .هانری لە تەمەنی
پێنج ساڵیدا هەر ئەو ساڵەی كە جێنی شن كۆچی دواییكرد ئەویش كۆچی
دواییكرد.
چوارەم منداڵی جێنی شن دیسان كوڕ بوو .ناوی (ئێدگار)یان لێنا ،بەاڵم لە ناو
خێزانەكەدا پێیان دوت (وۆڵف) ،ئێدگاریش وەكو جانی برای ئاوێتەی سیاسەت
بوو ،ساڵی  1838بوو بە ئەندامی پارتی كۆمۆنیست.
لە هاوینی ساڵی  1880دوای ئەوەی لە مانگی تەمموزی ئەو ساڵەدا بڕیاری
لێبوردنی گشتی بۆ سەرجەم هەاڵتوەكانی فەڕەنسا دەركرا ،چارلز گەڕایەوە پاریس
و بوو بە سەرنوسەری رۆژنامەی رەخنەگری (الژوستیس) كە راگەیاندنێكی
چەپ ڕەو بوو .دامەزرێنەرەكەی (ژرێژكلامنسووی) بوو كە لە سەردەمی
جەنگی جیهانی یەكەمدا وەزیری دەرەوەی فەڕەنسا بوو .دواتریش بە ئەندامی
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ئەنجومەنی شاری پاریس هەڵبژێردرا ،بەاڵم جێنی شن ،لە دووری هاوسەرەكەی
ئازاری دەكێشا و هەر كاتێك پۆستەچی دەهاتە بەردەرگای ماڵی باوكی دڵی ئەو
بەخێرایی لێیدەدا .ئەو لە نامەیەكیدا بۆ هاوسەرەكەی نوسی« :ئێستا كە ئیرت لێرە
نیت من تێدەگەم كە چەندە تۆم خۆشدەوێت نەبوونی تۆ چەندە ژیانی ئێمەی
بێ واتا و بەتاڵكردووە!»
جێنی شن لەو نامەیەدا هاوسەرەكەی ئاگادار كردەوە كە «منداڵەكان هەموویان
وەكو گواڵڵە سورە لە گەشەكردندان ،بە تایبەت ئێدگار ئەوەندە خوێن شیرین و
زیرەك و هۆشیارە كە من نیگەرانم لەوەی توشی رووداوی نەخوازراو ببێت» ،لە
كۆتایی نامەكەیدا داخ و پەژارەی خۆی سەبارەت بەسەر ئێشەی هاوسەرەكەی
دەردەبڕێت.
بڕیاری لێبوردنی گشتی هەاڵتووەكانی فەڕەنسا بۆ ماركس و هاوسەرەكەی
كێشەیەكی دەروون��ی نوێی دروستكرد ،بەرگەی جیابوونەوەی جێنی شن و
منداڵەكانی كە ماركس بە راستی هۆگریان ببوو (بینینی رۆژانەی ئەوان ببوو بە
بەشێك لە بەرنامە و پێداویستی رۆژانەی) كارێكی سەخت بوو ،بە تایبەت لەو
كاتەدا كە ماركس پیر ببوو ،بۆ ئەو و هاوسەرەكەی زۆر سەخت بوو .ماركس
لەو باریەوە وەها دەنووسێت« :تەنیا شتێك كە دەتوانین بڵێن دەبێتە هۆی
تێكچوونی میزاجی من پەرێشانییە كە لەم رۆژانەدا توشی بووم .پشكی من
لەم بڕیاری لێبوردنی گشتییەدا بۆ هەاڵتووەكانی فەڕەنسا لە دەستدانی كچە
خۆشەویستەكەم و منداڵە نازدارەكانی بوو.
چوونی من لەم كاتەدا بۆ فەڕەنسا كێشەی زیاتر دەخوڵقێنێت ،ئەگەر من هەمان
كارلی پێشوو بوایەم دەستبەجێ سامانە كەمەكەمم دەخستە بوخچەیەكی
بچوك و بە خێرایی شوێن نەوە خۆشەویستەكانم دەكەوتم ،بەاڵم ئێستا ئیرت ئەم
مەكینەیەی لەشی من ناتوانێت بەو ئاسانییە بكەوێتە كار».
لە مانگی شوباتی ساڵی 1881دا جێنی شن لە كاتێكدا دوبارە دووگیان بوو
لەگەڵ سێ كوڕی بچوك ،خۆی بۆ رۆیشنت بەرەو الی هاوسەرەكەی لە پاریس
ئامادە كرد .ئەم راستییە ،ئەگەرچی خوشكە بچوكەكەی ئەو ئالنۆر بۆ یەكێك لە
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هاوڕێكانی نوسیوە« :زیانێكی قورسی لە دایك و باوكمدا كە بە راستی هۆگری
منداڵەكان جێنی شن بوون .نازانم لە نەبوونی ئەو مندااڵنەدا دایك و باوكم چۆن
هەڵدەكەن؟ ئەوان زۆر خۆشحاڵ دەبوون ،ئەگەر خوشكم النیكەم یەكێك لە
منداڵەكانی تەنانەت هانری كە هەندێك بیركۆڵیش بوو دانایەت ،بەاڵم جێنی شن
هەر سێ منداڵەكەی لەگەڵ خۆی برد .ئەوەش لە كاتێكدایە دڵنیام لەوەی كە ئەو
بەو جەستە الوازەی توانای بەخێوكردنیانی نییە».
پاشان ئالنۆر چۆنێتی هەركامە لە منداڵەكانی جێنی شن شیدەكاتەوە« :جانی
مانگی داهاتوو دەبێتە پێنج ساڵ ،ئەو منداڵێكی بچوكی نازەنینە .رومەتی وەكو
ئەو رومەتانەیە كە لە نیگار كێشیەكانی (مۆریلۆ)دا دەیبینی .كوڕی دووەم،
كوڕەكەی خۆم ،هانری زۆر جوان نییە و كەمێك بیركۆڵە ،بەاڵم من دڵنیام ئەو
دواییە گەشەیەكی بەرچاو دەكات ،رەنگە لە هەموویان قوڵرت بێت .كوڕی سێهەم،
ئێدگار ،لە هەموان بچوكرتە خۆشەویستی تایبەتی دایكیەتی ،ئەوەندەی جانی
جوان نییە ،بەاڵم بەهێز ،لەش ساغ و زیرەكە و زۆر نازپەروەردەیە».
ئالنور بەم جۆرە كۆتایی بە نامەكەی هێناوە« :ئێستا تۆ دەتوانیت الی خۆت وێنای
بكەیت كە جیابوونەوەی ئەم مندااڵنە چۆن زیان بە دایك و باوكم دەگەیەنێت».
جێنی شن و خێزانەكەی لە شاری (ئارژانتویل) كە شارێكی بچوكە و دەكەوێتە
دووری  10كیلۆمەتری پاریس كە لە سەدەی بیستەمدا بەهۆی بەروبوومی
مارچوبەوە ناوبانگی دەركرد ،لە سەردەمی ماركسدا بەهۆی كڵێسە گەورەكەی لە
سەدەی ناوەڕاستی شارملانی لبادە شڕ و شیتاڵەكەی پێشكەشی ئەو كڵێسەیە كرد،
ناوبانگی هەبوو ،لە خانوویەكی بچوكدا جێگیر بوون(.كڵێسەی شاری تێریاریش
كە شوێنی لە دایكبوونی ماركس و جێنی بوو یەكێك لە لیبادە بێدرزەكانی
مەسیحی لە ناو سندوقێكی ئاوینی تایبەتدا راگرتبوو ،هەڵبەت بۆ ماركس كە
بڕوای بەو جۆرە پیرۆزیانەی ئایین نەبوو هەركات بۆ بینینی كچ و نەوەكانی
سەردانی پاریسی دەكرد ،سەبارەت بە تایبەمتەندییەكانی كڵێسەی شاری ئارژان
توی دەیبیست بزەیەك دەكەوتە سەر لێوانی) ماركس تا ئەو كاتەی كە جێنی
شن لە ژیاندا بوو س ێ جار بە مەبەستی بینینی ئەو منداڵەكانی سەردانی ئاراژان
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توی كرد  .ئەو گەشتانە ببوون بە بەشێك لە پێویستیەكانی ژیانی ماركس و بە
راستی هەموو جارێك ئارامییەكی تایبەتی بەو دەبەخشی ،بەو جۆرەی كە لە
یەكێك لەو گەشتانەیدا لە نامەیەكدا بۆ لۆرای كچی نوسی« :واتای واژەی ئازادی
بۆ من ژیانی خێزانی و بیستنی دەنگی منداڵەكانە .ئامادەبوون لە ناو ئەم دنیا
مایكرۆسكۆبیە بچوكەدا بۆ من گرنگرتە لە جیهانی مایكرۆسكۆبی ».نەوەكانی
ماركس ،هەرچییەكیان پێخۆش بوایە لەگەڵ ماركس دەیانكرد ،بە تایبەت جانی
هەر كاتێك جانی بە مەبەستی بینینی باپیر و نەنكی رەوانەی لەندەن دەكرا،
نەخۆشیە درێژخایەنەكانی ماركس باشبوونەوەیەكی بەرچاویان بە خۆیەوە
دەبینی ،ئارامییەكی تایبەتی لە جەستەیدا دەردەكەوت.
ماركس لەگەڵ ئەو منداڵە بە جۆرێك یاری دەكرد وەكو ئەوەی خۆی منداڵ بێت،
لەگەڵ هاوتەمەنێكی خۆی یاری بكات ،ماركس لە تەمەنی شەست ساڵیدا لە
خانووی ژمارە 41ی شەقامی میت النت پارك رۆد كە نۆ ساڵی كۆتایی تەمەنی
تێیدا بەسەر برد ،لە هەمان ماڵدا كۆچی دواییكرد ،ساتە هەرەخۆشەكانی لەگەڵ
جانی بەسەر برد ،لە الیەكی دیكە ئەو هۆگری و خۆشەویستییەی ماركس بەرامبەر
بە جانی ،جێنی شنی هەمیشە نەخۆشی بە زیندوویی هێشتبووەوە.
ماركس بە بەردەوامی لەگەڵ كچەكەیدا لە پەیوەندیدا بوو ،دوای یەكێك لە
سەردانەكانی جانی بۆ لەندەن رێكەوتی  18ی ئابی  1881لە نامەیەكدا بۆ جێنی
نوسی« :بینینی منداڵەكانی تۆ وەها وزەیەك بە من دەبەخشێت ،كە هیچ شتێكی
دیكە ناتوانێت وەها نیعمەتێك بە من ببەخشێت« .كاتێك بە بۆنەی جەژنی لە
دایكبوونی مەسیحەوە هەر ئەو ساڵە كۆمەڵێك دیاری بۆ جێنی شن و منداڵەكانی
نارد ،لە نامەیەكدا لەگەڵ دیاریەكان نوسی بووی« :باشرتین دیارییەك كە تۆ
دەتوانی بە منی ببەخشی ئەوەیە كە سەالمەت بیت و هیوادارم بتوانم سااڵنێكی
دوور و درێژ لەالی تۆ بم بۆ منداڵەكانی تۆ رۆڵی باپیرێك بە باشرتین شێوەی
مومكین بگێڕم».
لەگەڵ ئەوەشدا نیگەرانییەكانی جێنی شن سەبارەت بە نەخۆش بوونی باوكی
هەر بەو رادەیە بوو كە ماركس نیگەرانی الواز بوونی كچەكەی بوو .كاتێك ماركس
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بە مەبەستی چارەسەركردنی هەوكردنی ریخۆڵەكانی و رزگاربوونی لە ئەو زیپكە
جۆراوجۆرەی كە پێستی لەشیان داپۆشیبوو سەردانی جەزائیری كرد ،نامەیەكی
سەبارەت بە بارودۆخی خۆی و پێشوازییەك كە دوو كارگوزاری هوتێلیك كە
ماركسی تێدا بوو نوسی ،جێنی شن لە وەاڵمدا نوسی« ،باوكی خۆشەویستم ،نامە
خۆشەویستەكەی تۆم بە دەستگەیشت .ناتوانم بچمە ناوجێگاكە بەب ێ ئەوەی
سوپاستبكەم بەهۆی ئەو نامەیەی بۆت ناردووم ،هەرگیز نەتدەتوانی دیاریەكی
باشرت لەمە بۆ من بنێری ،ئێستا دەتوانم بە خەیاڵێكی ئاسودە بخەوم ،خەوێك كە
هەرگیز وەها خەوێكم نەبوو بێت».
سەرباری تەواو نەبوونی رەوشی جەستەیی ،جێنی شن بەردەوام بوو لە دووگیان
بوون و وەچە خستنەوە ،لە مانگی نیسانی ساڵی1881دا كوڕێكی دیكەی بە ناوی
مارسل بوو ،وەك ژنانی هاوشێوەی ،رۆڵی دوو گیانی و زایین بەبێ ناڕەزایی و
بە پشو درێژی تەواو قبوڵكردووە .رەنگە بەو هۆكارەی كە هاوسەرەكانی ئەوان،
بەگشتی كۆمەڵگە ،نەریتی پیاو ساالرانەی سەردەم ،گێڕانی وەها رۆڵێكی لەوان
ویستووە ،ماركسیش وەها چاوەڕوانییەكی لە ژنان هەبوو.
كاتێك بیستی جێنی شن كوڕێكی دیكەی بووە لەبری ئەوەی نیگەرانی رەوشی
نالەباری جەستەیی كچەكەی بێت ،زۆر خۆشحاڵ بوو لەوەی كە ئەندامێكی
دیكەی خێزانەكەی بە مەبەستی بەرپاكردنی شۆڕشی داهاتووی جیهان زیادی
كردوە .لە بەرواری 29ی نیساندا ،ئەم نامەیەی بە زمانی ئینگلیزی بۆ كچەكەی
نارد« :پیرۆزبایی لەدایكبوونی كۆرپە نوێیەكەت لێدەكەم ،من چاوەڕوانی ئەوە
دەكەم ژنانی ناو خێزانەكەمان بە بەردەوامی كوڕیان ببێت ،من بە تایبەتی حەزم
لە منداڵی كوڕە ،چونكە لە ئێستادا مێژووی مرۆڤایەتی پێویستی بە كوڕە ،ئەم
منداڵە كوڕانە وەرزێكی تایبەتی لە مێژووی شۆڕشی جیهانی دەنوسنەوە .زۆر
جێگەی داخە سەبارەت بە خۆم ،پێویستە بڵێم من لە بری ئەوەی ئەم شۆڕشە
بیبینم ،تەنیا دەتوانم بە پێشبینی كردنی قەناعەت بكەم».
پێشبینی ماركس سەبارەت بەم نەوەیەی (مارسل) بە دیهات ،مارسل بە لوتكەی
گەشە گەیشت و شایەتی یەكێك لە گەورەترین رووداوەكانی جیهان بوو ،دوای
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كۆچی دوایی باپیری ،جەنگی جیهانی یەكەم ،شۆڕشی مەزنی روسیا ،شكستی
ئەڵامنیا لە جەنگی جیهانی یەكەم و سەرهەڵدانی فاشیزم لە ئەورپا) جەنگی
جیهانی دووەم و شكستی بروسكە ئاسای فەڕەنسا و لەناوچوونی تەواوەتی ئەڵامنیا
و مانەوەی روسیا روویاندا ،بەاڵم ئەو هەرگیز نەچووە ریزی شۆڕشگێڕانەوە،
مارسل ساڵی  1949لە تەمەنی  68ساڵیدا كۆچی دواییكرد.
ژیانی خێزانی لۆنگە لە شاری «ئارژان تۆی» قەرەباڵغ و ناڕێك و ژیانێكی هەژارانە
بوو .بە هەبوونی ژنێكی نەخۆش و چوار كوڕ كە یەكێكیان هەندێك ناتەواو
بوو چارلز توانای بەخێوكردنیانی نەبوو ،وەك پێویست سەرپەرشتی نەدەكردن.
رەوشی ناتەواوی كچ و نەوەكانی بووە هۆی ناڕەزایی ماركس و بێ متامنەیی
بەرامبەر بە زاواكەی لەال دروست بوو ،لە یەكێك لە سەفەرەكانیدا بۆ فەڕەنسا
ئاگادار بوو لەوەی كە جێنی شن پارەی پێویستی بۆ پێدانی كرێ خانوو نییە،
ماركس نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نوسی و داوای لێكرد بەشێوەی كاتی بڕە پارەیەكی
بۆ رەوانە بكات ،بۆ ئەوەی كرێ خانووەكەی بدات« :چونكە لە فەڕەنسا هیچ
دەرفەتێك بە قەرزدار نادەن».
رۆژی شانزەی سیپتەمبەری ساڵی  1882جێنی شن شەشەم منداڵی هێنایە دنیا
كە كچ بوو.
ئەو كچە دوا منداڵی ئەو بوو .لە هەفتەكانی كۆتایی ئەو سكەیدا زۆر نەخۆش
بوو ،دوای بوونی منداڵەكەی ئەو توشی ئازارێكی سەخت بوو لە ناوسكیدا ،كە
لەوانەیە توشی شێرپەنجە بوو بێت .جێنی شن رۆژی یانزەی كانونی دووەمی
ساڵی  1883لەكاتێكدا دوا منداڵی چوار مانگ بوو ،كۆچی دواییكرد.
مردنی جێنی شن كە ماوەیەكی كەم دوای مردنی دایكی روویدا زیانێكی گەورەی
بە ماركس گەیاند ،كچەكەی جێنی شن كە ناوی ئەو وەكو دایك و نەنكی جێنی
بوو ،ساڵی  1902لە تەمەنی  17ساڵیدا كۆچی دواییكرد ئەوە دوایین نەوەی
ماركس بوو.
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لۆرا الفارگ
لۆرا ،دووەم كچی ماركس بوو .كە ساڵێك زیاتر دوای جێنی شن ،رۆژی شەشی
ئەیلولی ساڵی  1845لە شاری برۆكسل لەدایكبوو .ئەو تەنیا كچی ماركسە تا سەدەی
بیستەم بە زیندوویی ماوەتەوە .لۆرا جوانرتین و رێكپۆشرتین كچی ماركس بوو،
لە سەدان بواری جۆراوجۆردا لێوەشاوە و خاوەن بەهرەی رسوشتی بوو ،دایكی
دەربارەی ئەو دەیوت»:لۆرا هەموو كارێكی لەدەستدێت ،لەگەڵ هەموو جۆرە
كارێك ئاشنایەتی هەیە و بە ئاسانی خۆی لەگەڵ هەموو دۆخێك دەگونجێنێت ،لە
دەریا ،لە ناوماڵ ،لە موزەخانەی بەریتانیا و لە هۆڵی سەماكردنیش».
لۆرا بە قژێكی لوولی رەنگ ئاڵتوونی جوانییەكی سەرنجڕاكێشی هەبوو .دایكی
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سەبارەت بەو دەیوت»:بە هەبوونی قژی زێڕین و رەنگی درەوشاوەتر و رێك
و جوان بوونی بەشەكانی دیكەی روخساری برۆی پڕ و بژۆڵی درێژ و لێوانی
بەبزەی لۆرا لە جێنی شنی خۆشكی گەورەی جوانرت دەنوێنێت ».بەاڵم ئاكاری
ئەو هەندێك توندە ،ماركس لە نامەی بەرواری یەكی ئایاری ساڵی  1865رۆژی لە
دایكبوونی بیست و یەك ساڵەی جێنی شن بۆ ئەنگڵسی نوسی»:لە ئاهەنگێكی
بچووكدا كە بە بۆنەی لە دایكبوونی جێنی شنەوە رێكامنخستبوو ،گەنجێك بە
ناوی چارلز مانینگ بەشداربوو ،ئەو گەنجە لە ئەمەریكای باشوور لە باوكێكی
بەریتانی و دایكێكی ئیسپانیولی لەدایكبووە .ئێستا بە قوڵی عاشقی لۆرا بووە.
بەاڵم لۆرا ئەوی خۆشناوێت ،لەو ئاهەنگەدا زۆر بە توندی مامەڵەی لەگەڵ دەكرد.
لەو رووەوە كە خوشكەكەی هاوڕێی لۆرایە و خۆشی بە سەختی عاشقی لۆرایە،
هەڵسوكەوتی لۆرا لەگەڵ ئەو ،منی زۆر ئازاردا».
پاول الفارگ ،زۆر چانسی لە چارلز ماینینگی داماو زیاتر بوو .ئەو تەمەنی بیست
و چوار ساڵ بوو ،لە بەشی پزیشكی دەیخوێند .مانگی شوباتی ساڵی  1866لە
ڕێگەی یەكێك لە كۆمۆنیستەكانی فەڕەنسا بە ناوی «هانری لویی تولن» رەوانەی
الی ماركس كرابوو لە لەندەن .پاول لە ئەندامانی گروپی «پرهودنیتسەكان» بوو،
بە هۆی دەربڕینێكی پڕ حەماسەی شۆڕشگێڕانەی كە لە مانگی ترشینی یەكەمی
ساڵی  1865لە كۆنگرەی خوێندكاران لە شاری «لیژ» پێشكەشی كردبوو ،لە زانكۆ
دەركرابوو .لەو كاتەدا بە مەبەستی فێربوونی زمانی ئینگلیزی هاتبووە لەندەن
بۆ ئەوەی دواتر درێژە بە خوێندنەكەی لە بەشی پزیشكی لە نەخۆشخانەی «سن
بارتولۆمیۆ» بدات.
ئەو زۆر هاتوچۆی ماڵی ماركسی دەك��رد ،ماركس و هاوسەرەكەی تووشی
س��ەرس��ووڕم��ان ب��وون كاتێك دەرك���ەوت مەبەستی پ��اول لە چاوپێكەوتنە
بەردەوامەكانی ،ئاشنا بوونی زیاتری لەگەڵ بیروباوەڕە كومۆنیستییەكانی ماركس
و سیاسەت نییە ،بەڵكو هیوای ئەو نزیكبوونەوەیەتی لە لۆرا ،بەو جۆرەی كە
ماركس دەیڵێت»:ئەو گەنجە سەرەتا شەوقێكی بە ئاشنایەتی لەگەڵ من لە خۆی
نیشاندەدات ،بەاڵم دواتر ئاراستەی ئەو حەز و خولیایەی لە منی ریش سپیەوە
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بەرەو كچە جوانەكەم وەرگێڕا».
دایك و باوكی لۆرا سەرەتا بە گەشبینیەوە سەیری ئەو گەنجەیان نەدەكرد .پاول
گەنجێكی رەنگ زەیتونی بوو ،قژی لول و باوكی نیوە فەڕەنسی و سەر بە نەژادی
«كریول» و لە دوورگەی كوبا لەدایكببوو .دایكیشی خوێنی جولەكە لە دەماریدا
بوو ،باپیر و نەنكی ئەو لە رووی نەژادەوە «موالتۆ» بوون ،كە لە سەردەمی
شۆڕشی مەزنی فەڕەنسا لە «سانتۆ دۆمینكۆ»وە بەرەو كوبا رایانكردبوو .پاول
لە دورگەی كوبا لەدایكبوو ،ماركس جاروبار لە رووی سۆز و خۆشەویستیەوە بە
ناوی «رەشەی ئێمە» یان «كرویلی ئێمە» بانگیدەكرد .هەر چۆنێكبێت لە كۆتاییدا
بە هۆی خۆڕاگری و پشوو درێژی بۆ بە دەستهێنانی دڵی خۆشەویستەكەی،
لۆرا قبوڵی كرد ببێتە دەستگیرانی .رۆژی شەشی ئابی ساڵی  1866ئاهەنگێكی
بچووكیان بە ناوی نیوە دەستگیرانی (بە پێی قسەی ماركس) لۆرا لەگەڵ پاول
الفارگ پزیشكی كریولی من (وتەی ماركس) بەڕێوەچوو.
رۆژی دواتر بە مەبەستی شیكردنەوەی روداوەك��ە ماركس لە نامەیەكدا بۆ
ئەنگڵس نوسی»:لە راستیدا لۆرا لەم ئاهەنگەدا لەگەڵ ئەو گەنجە هاوشێوەی
گەنجەكانی پێشووتر مامەڵەی دەكرد .بەاڵم جۆش و خرۆشی هەستەكانی كرویل
و ترس لەوەی كە ئەم گەنجە لەوانەیە زیانێك لە ژیانی خۆی بدات ،لۆرا كە
هەمیشە لەوەها دۆخێكدا بە تەواوەتی سارد و سڕ بوو تا رادەیەك رازیكرد .بەاڵم
ئەوەی كە لۆرا و باوك و دایكی ناویان نابوو نیوە دەستگیرانی لە روانگەی پاولەوە
دەستگیرانی تەواوەتی و رەسمی بوو .ئەو دەیویست لەوە بەدواوە پەیوەندیەكی
جدیرت و نزیكرت لە نێوان خۆی و لۆرا دروستبكات ،بەاڵم ماركس (لەوانەیە بە هۆی
پێداگری جێنی)یەوە بە پشت بەسنت بە نەریتی خەڵكانی چینی مامناوەندی
سەردەمی شاژنە ڤیكتۆریا ،رۆژی سیانزەی ئاب ،واتە كەمرت لە یەك هەفتە دوای
ئەو رۆژەی كە لۆرا (نیوە دەستگیرانی) قبوڵكرد ،ئەم نامەیەی خوارەوەی بە زمانی
فەڕەنسی بۆ پاول نارد»:
ئەگەر تۆ دەتەوێت پەیوەندیەكەت لەگەل َكچەكەی من درێژە پێبدەیت ،پێویستە
كۆتایی بە گەمەی خۆشەویستی لەگەڵیبهێنیت ،تۆ دەبێت ئەوە بزانیت كە هێشتا
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بڕیاری یەكالكەرەوە سەبارەت بە هاوسەرگیری نەدراوە .كۆڵەكەی ئەم بڕیارە
هێشتا لە هەوادایە ،تۆ دەبێت ئەوە بزانیت ئەگەر ئەم گرێبەستە دەستگیرانی
رەسمیشبوایە ،دیسان سەرباری ڕاڕایی بوونت تۆ رێگە پێدراو نەبوویت پەیوەندی
نزیكرتت لەگەڵ كچەكەی من هەبێت ،چونكە رێسا ئەخالقیەكان چاوەڕوانی
ئەوە لە گەنجان دەكەن تا رۆژی هاوسەرگیری لەو پەڕی دان بەخۆگرتووییدا
چاوپێكەوتنیان پێكەوە هەبێت.
لە ماوەی یەك هەفتەی رابوردوودا من گۆڕانكاركاریەكی زۆرم لە هەڵسوكەوتەكانی
تۆدا بەدیكردوە ،بە بڕوای من یەكێك لە نیشانەكانی خۆشەویستی هەمان
دانبەخۆداگرتوویی و تەنانەت شەرمن بوونی عاشقە بەرامبەر خۆشەویستەكەی،
نەك توند بوونەوەی وەسوەسەی نەفس و داواكاری پەرەپێدانی پەیوەندییەكان،
لە سەردەمێكدا كە غەریزەی نەژادی كرۆئیلی هانت دەدات .من بە ئەركی
خۆمی دەزانم لە نێوان تۆ و كچەكەمدا بێمە ناو گۆڕپانەكەوە ،ئەگەر تۆ ناتوانیت
خۆشەویستی خۆت بەو جۆرەی كە لە ناو خەڵكی لەندەندا باوە دەربخەیت ،لەم
بارەدا پێویستە لە دوورەوە خۆشت بوێت ».دواتر ماركس لە نامەكەیدا دەچێتە
سەر باسی مەسەلەی دارایی هاوسەرگیرییەكە« :بەر لەوەی هاوسەرگیری نێوان
تۆ و لۆرا یەكالیبێتەوە ،پێویستە من بە تەواوەتی لە دۆخی دارایی ئێوە ئاگادار
بم( ،لەو رووەوە كە ماركس دەیزانی دەستكورتی دارایی ئەو بووەتە مایەی چی
نیگەرانییەك بۆ جێنی هاوسەری ،لەو كاتەدا دەیویست تا ئەو شوێنەی كە بۆی
دەكرێت پێش لە دووبارەبوونەوەی وەها چارەنووسێك لە ژیانی كچەكەیدا
بگرێت).
لە درێژەی نامەكەیدا دەڵێت« :تۆ خۆت ئاگاداریت من تێكڕای دارایی خۆم
بۆ شۆڕش تەرخانكرد ،هیچ كاتیش پەشیامننیم ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ئەگەر
دەرفەتی دووبارە ژیانەوەم هەبوایە دیسان ئەوەی كە لە رابوردوودا كردوومە
دوبارەمدەكردەوە ،تەنیا یەك شت نەبێت ،هاوسەرگیریم نەدەكرد».
تۆ چۆن دەتوانیت ژیانی هاوسەری داهاتووت دابینبكەیت ،رێساكانی ژیانی
رابوردووی ئێوە لە فەڕەنسا لە ناو چووە ،داهاتووی ئێوە لە بەریتانیا بە نەزانینی
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زمان و هەبوونی ئاواتی بەرز ،تەم و مژاوی و نادیارە .سەرباری ئەوەش بە هۆی
چاالكییە زۆرەكانتەوە لە رێگەی شۆڕشدا ،پشتكارێكی ئەوتۆت نییە.
لەوەها دۆخێكدا پێویستت بە هاوكاری خەڵكانی دیكە هەیە ،چاوەڕوانی وەها
هاوكارییەك لە چ سەرچاوەیەك دەكەیت؟ لە خانەوادەكەی خۆت لە شاری بۆردۆ؟
من هیچ زانیارییەكم سەبارەت بە خانەوادەی تۆ نییە ،گریامن ئەوان لە دۆخێكی
دارایی زۆر باشدا بن ،دیسان مەرج نییە ئەوان دارایی خۆیان بكەنە قوربانی
لە پێناو ژیانی ئێوەدا .من تەنانەت نازانم ئەوان سەبارەت بەم هاوسەرگیرییەی
ئێوە بۆچوونیان چییە؟ دیسان دوپاتیدەكەمەوە ،پێویستە بە راشكاوانە وەاڵمی
سەرجەم ئەم پرسیارانەم بدرێتەوە.
ماركس لە درێژەی قسەكانیدا دەڵێت ،الفارگ كە بە وتەی خۆی ریالیستە ،ناتوانێت
چاوەڕوانی ئەوەی لێبكات سەبارەت بە كاروباری پەیوەندیدار بە داهاتووی
كچەكەم ئایدیالیست بێت« :ئێوە كە دەڵێن بۆ لەناوبردنی هەژاری لە جیهاندا
خەبات دەكەن ،ناتوانم رێگە بدەم كچەكەم بەرەو لێواری هەژاری ببەیت».
دواتر نامەكەی بە ئاگاداركردنەوەیەكی توند و راشكاوانە كۆتایی پێدێنێت« :بۆ
ئەوەی هیچ جۆرە خراپ تێگەیشتنێك سەبارەت بە رشۆڤەكردنی ئەم نامەیە لە
الیەن تۆوە روو نەدات ،راشكاوانە سەرنجت بۆ ئەم خاڵە رادەكێشم ،ئەگەر پێتوایە
دەتوانیت بە ب ێ دابینكردنی مەرجەكانی پێشوو بچیتە قۆناغی هاوسەرگیرییەوە،
سەركەوتوو نابیت ،كچەكەی من قبووڵیناكات ،منیش رێگەت پێ نادەم .پێویستە
پێشەكی تۆ هەندێك سەركەوتن لە ژیانتدا تۆمار بكەیت و بیسەملێنیت بۆ ئەوەی
بتوانیت بیر لە هاوسەرگیری داهاتوت بكەیتەوە .یەكەم هەنگاوی ئەو كردارەش
ئەوەیە كە تۆ و لۆرا قۆناغێكی تاقیكردنەوەی دوور و درێژ تێپەڕێنن(« .ئەم
نامەیەی سەرەوە كە ماركس بۆ زاوای داهاتووی خۆی نوسی ،شایستەی ئەوەیە
بۆ هەموو زمانەكان وەرگێڕدرێت و باڵو بكرێتەوە ،بۆ ئەوەی ببێتە رێنامییەك بۆ
خەزوورەكانی داهاتوو) .ماركس لە هەمان رۆژدا نامەیەكی چڕ وپڕی بۆ باوكی
پاول جەنابی «فرانسوا الفارگ» كە لە شاری بۆردۆ نیشتەجێ بوو نارد ،تێیدا
ئاماژەی بەوە دابوو بەر لەوەی بتوانن سەبارەت بە پراكتیككردنی بڕیارەكەی
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پاولی كوڕت بۆ هاوسەرگیری لەگەڵ لۆرای كچم هەنگاوێك هەڵبگیرێت ،پێویستە
سەرەتا دۆخی دارایی پاول بە تەواوەتی رۆشن بێت .لە وەاڵمی نامەكەی ماركسدا
ئاشكرا بوو باوكی لە ساڵی ( 1951كاتێك كە پاول نۆ سااڵن بووە) بەرەو فەڕەنسا
كۆچیكردووە .پیاوێكی دەوڵەمەندە و خاوەنی موڵكێكی بەرچاوە لە دوورگەی
كوبا لە شارەكانی نیو ئۆرلیانس و بۆردۆ و ئێستاش خاوەنی ناوەندێكی بازرگانی
گەورەی فرۆشتنی شەرابە .كوڕكەی لە قوتابخانەكانی بۆردۆ و تۆلۆز بە باشی
پەروەرە كراوە و لەو رووەوە كە پاول تەنیا كوڕی ئەوە ،ئەو ناوەندە بازرگانییە
پاش مردنی باوكی دەكرێت بە ناوی ئ��ەوەوە .ئێستاش بۆ جێبەجی كردنی
كاروبارەكانی هاوسەرگیری سەد هەزار فرانكی پێداوە( .بەاڵم روون نییە كە پاول
ئەو بڕە پارەیەی پێگەیشتبێت).
هەر چۆنێك بێت ،لە ئێستادا ماركس لە بابەت دۆخی زۆر باشی دارایی زاوای
داهاتوویەوە دڵنیا بووەوە .لەوكاتەشدا پاول تاقیكردنەوەكانی بەشی پزیشكی
بەریتانیای تێپەڕاند( .باوكی پاول لە نامەیەكدا بۆ ماركس تەئكیدی كردبووەوە كە
بە پێویستی دەزانێت كوڕكەی بەر لە هاوسەرگیری تاقیكردنەوەی كۆتایی كۆلیژی
پزیشكی بەریتانیا و فەڕەنسا تەواو بكات .ئەو بەشەی نامەكەی باوكی پاول زۆر
بە دڵی ماركس بوو ،لەو بارەیەوە بۆ ئەنگڵسی نوسی تا ئێرە هەموو شتێك بە
خواستی دڵ دەچێتە پێش».
بۆ ماركس ئەوە سەختبوو كە دەربڕین و هەڵسوكەوتەكانی (كە ئەو بە عاشقێكی
دێوانەی وەسفدەكرد) خاو بكاتەوە .ماركس هەوڵی دەدا ئارامی بكاتەوە بە
بەردەوامی ئاگاداری دەك��ردەوە ،تا كاتێك هەڵسوكەوتەكانی ئەو بە گوێرەی
هەڵسوكەوتی كۆمەڵگەی بەریتانیا نەبێت ،ناتوانێت لەگەڵ لۆرا هاوسەرگیری
بكات .لە الیەكی دیكەوە توندی خۆنواندنی عاشقانەی پاول كە ببووە هۆی
ناڕەزایی ماركس ،لە هەمانكاتدا دەیهێنایە پێكەنین و بزەی دەخستە سەر لێوانی.
كاتێك لۆرا وەكو یاریدەدەرێكی مامۆستا لە یەكێك لە قوتابخانە شەوانە رۆژییەكانی
دەرەوەی لەندەن سەرقاڵی وانە وتنەوە بوو ،رەفتار و هەڵسوكەوتەكانی پاول،
ماركسی دەخستەوە یادی «دان كیوتە»!
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لەگەڵ ئەوەشدا هاتوچۆی رۆژانەی كێشەیەكی دارایی نوێی پێكدەهێنا ،چونكە
لەو كاتەدا نان خۆرێكی دیكە بۆ سەر سفرەكەی ئەو ،كە لەو كاتەدا زۆر رەنگین
نەبوو زیادیكردبوو .جگە لەوەش جێنی پێی خۆش نەبوو زاواكەی داهاتووی تا
ئەو رادەیە ئاگاداری رەوشی دارایی خێزانی لۆرا بێت .جاروبار هەڵسوكەتەكانی
ماركسی توڕە دەكرد ،هەڵبەت دواتر پەشیامن دەبووەوە .پاش یەكێك لە توڕە
بوونەكانی ماركس نامەیەكی كورتی بۆ نوسی« :ئەگەر قسەكانی من تۆی
رەنجاندووە داوای لێبوردندەكەم و ببورە ،هەڵبەت زۆر خراپە مرۆڤ توڕە ببێت،
تەنانەت ئەگەر مافی ئەوەشی هەبێت» .بەاڵم الی ماركس و جێنی سەخت بوو
رۆژانێكی زۆر بەرامبەر پاول بە توڕەیی مبێننەوە ،چونكە لە راستیدا لە ناخەوە
هەردوكیان خۆشیان دەویست ،بە تایبەتی جێنی ستایشی زۆربەی رەوشتەكانی
ئەوی وەك :راستگۆیی ،ئازادیخوازی ،بە تایبەتی راستگۆیی و بەویژدان بوون و
نیازپاكی و رادەی خۆشەویستی ئەو بەرامبەر بە لۆرا دەكرد.
ماركس رۆژی 23ی ئاب سەبارەت بە پاول لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی:
«ئەگەرچی هەڵسوكەوتەكانی تا رادەی��ەك مندااڵنە و بە گشتی رسوشتێكی
مندااڵنەی هەیە ،بەاڵم لە راستیدا گەنجێكی باشە».
رۆژی 26ی ئەیلولی ساڵی  1866كە بیست وشەشەم ساڵرۆژی لەدایكبوونی
لۆرا بوو ،ئەڵقەیەكی دەستگیرانی پێشكەشی لۆرا كرد .ئەو كارەش روویەكی
دڵنیاكەرەوەی بە دەستگیرانیەكەی لۆرا دەبەخشی .ئەگەرچی جێنی سەبارەت
بە هاوسەرگیری كچەكەی ،بە تایبەتی لەبارەی ژیانی داهاتووی بە تەواوەتی
دڵنیا نەبوو ،بەاڵم ئەوی خۆشحاڵكرد،چونكە ئەو رووداوە جێنی خستەوە یادی
دەستگیرانیەكەی خۆی لەگەڵ كارل ماركس كە زیاتر لە چارەكە سەدەیەك پێش
ئەو كاتە روویدابوو .بە تایبەت ئەو كێشانەی هێنایەوە یاد كە لەو كاتەدا ئەو و
ماركس لە بواری ئایینیەوە بەرەورووی بوون ،ئێستا نەبوونی ئەو كێشانە لە سەر
رێگای دەستگیرانی لۆرا جۆرێك لە ئاسودەیی ال دروست دەكرد!
لە مانگی شوباتی ساڵی 1868دا باوكی بەڵگەی پێویستی بۆ دابینكردنی
هاوسەرگیری كوڕەكەی ،كە بڕیار بوو مانگی نیسان ئەنجامبدرێت ،رەوانەكرد و
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رەوانە كردنی ئەو بەڵگەنامانەش سەبارەت بە داهاتووی لۆرا تا رادەیەك دڵنیایی
بەخشییە ماركس .بەاڵم لە الیەكی دیكەوە سەرباری ئەوەی كە ماركس دەیویست
هەرچی زووتر كۆتایی بە پرسی هاوسەرگیری كچەكەی بهێنێت ،بە تایبەتی ئەوەی
كە بوونی لە ماڵەكەیدا قورسایی لە سەر خەرجی رۆژانەیان دەبوو ،كۆتایی هاتنی
ئەو پرسە رەوشێكی سەختی بۆ ئەو دروستدەكرد .بەو واتایە كە ئەو بۆ دابینكردنی
رێوڕەسمی هاوسەرگیری تەنانەت یەك پاوەندیشی نەبوو .جگە لەوەش لە ماوەی
ئەو چەند رۆژەی دواییدا بڕی (پێنج پاوەند) پارەی ئاو و كارەبای بەسەردا كەوتبوو،
كەئەگەر پارەكەی نەدایە لەوانە بوو ئاو و كارەبایان ببڕدرێت و ماڵەكەی تووشی
بێ ئاوی و تاریكی بێت! ئەو كێشانەش وەكو هەمیشە ببووە مایەی سەر ئێشە و
قوڵبوونەوەی ئازاری زیپكە و دومەڵەكانی لەشی.
ماركس بە ناچاری نامەیەكی ئاراستەی خزمەكانی لە هۆڵەندا كرد و داوای هاوكاری
لێكردن ،ئەوان وەاڵمی نامەكەیان نەدایەوە! ماركس لەو بارەیەوە رۆژی 14ی ئازار
نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نارد« :ئەوان تەنیا كاتێك وەاڵمی داواكارییە داراییەكانی من
دەدەنەوە ،كە من بۆ خۆم بە زارەكی پێیان بڵێم .لە ئێستاشدا وەها هەنگاوێك بۆ
من مەیسەر نییە ».بەاڵم وەاڵمی نامەیەك كە ماركس بۆ دكتۆر كوگڵامنی هاوڕێی
نارد لە شاری هانۆڤەر ،ئەرێنی بوو ،دكتۆر «كوگڵامن» پانزە پاوەندی بۆ نارد و لە
نامەیەكدا كە ماركس رۆژی 17ی ئازار بە مەبەستی سوپاس و پێزانین ئاراستەی
هاوڕێكەی كرد ،ئاگاداری كردبووەوە كە وەرگرتنی وەها دیاریەك ئەوی نیگەران
و لەهەمانكاتدا زۆر خۆشحاڵكردووە .هۆكاری نیگەرانیەكەی ئەوەیە كە بۆ ئەو
كارێكی سەختە وەها دیاریەك وەرگرێت ،بەاڵم خۆشحاڵە لەوەی كە ئێستا ئەو
دیارییەی وەكو قەرزێك وەرگرتووە و لە داهاتوودا دەیداتەوە!
لەگەڵ ئەوەشدا خودی لۆراش لەو باریەوە نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نوسی« :پاول
بۆ تۆی نوسیوە كە بۆچی دەبێت ئەو هەنگاوە هەڵگرێت؟ من خۆم ئیرت زیاتر
لەوەی كە پاول نوسیویەتی سەبارەت بە هاوسەرگیری خۆم زیاتر نانوسم .تەنیا
دەمەوێت بڵێم گەورەترین خۆشحاڵی بۆ من ئەوەیە تۆ لە رۆژی هاوسەرگیریەكەی
خۆمدا ببینم و ئەگەر نەیەیت زۆر بە داخەوە دەبم ».كاتێك پاول بیستی ئەنگڵس
460

مارکس کێ بوو؟

بەشداری لە زەماوەندەكەیاندا دەكات ،سوپاسنامەیەكی زۆر گەرم و گوڕی لە ژێر
ناوی« :ئەنگڵسی هەمیشە دەم بە پێكەنینم» بۆ ئەو نوسی« :ئەگەر تۆ منرەیەكی
باش بە ئینگلیزییەكەی من دەدەیت من ستایشی فەڕەنسیەكەی تۆ دەكەم،
بە تایبەتی ئەوەی كە تۆ وەكو من ،وەها مامۆستایەكی جوانت لە ال نییە كە
هەڵەكانت راست بكاتەوە .ئەوانەی كە فەڕەنسیان فێری تۆ كردوە بە گوێرەی
پێویست ئەركی خۆیان راپەڕاندوە ،تۆ ئیرت پێویستت بە مامۆستا نییە».
سەرەتای مانگی نیسان ئەنگڵس بە مەبەستی بەشداریكردن لە زەماوەندی لۆرا
سەردانی لەندەنی كرد .رێوڕەسمی ئاینی لە ئارادا نەبوو( .چونكە لە رووی
یاساییەوە لە بەریتانیا رێ و ڕەسمی ئاینی لە هاوسەرگیریدا ناچاری نەبوو) رۆژی
دووی نیسان ئەنگڵس و ماركس (لە كاتێكدا برین و زیپكەكانی سەر دەستی
پێچابوو) وەكو شایەت چوونە فەرمانگەی تۆمار كردنی هاوسەرێتی و لۆرا و پاول
گرێبەستی هاوسەرگیریان واژۆ كرد.
لە كۆتایی مانگی نیساندا بووك و زاوا (كە ماركس سوتاوی خۆشەویستی پێ
دەوتن) لە سەفەری مانگی هەنگوینی گەڕانەوە لەندەن و لە ئاپارمتانێكدا لە
گەڕەكی «پریم رز هیل» نیشتەجێ بوون .دوای وەرگرتنی دیپلۆم لە نەخۆشخانەی
«سن بارتۆ لۆمیۆ» كە لەوێدا ببوو بە یاریدەدەر لە رۆژی 22ی تەمموزدا بوو
بە ئەندامی ئەنجومەنی پاشایەتی پزیشك و نەشتەرگەران ،كلینیكی تەندروستی
خۆی كردەوە .ماركس بە بۆنەی كردنەوەی كلینیكەكەی پاول وتی»:ئێستا زاواكەم
مافی ئەوەی هەیە كۆتایی بە تەمەنی مرۆڤ و ئاژەڵەكان بهێنێت!» لە الیەكی
دیكەشەوە لەوە بەدواوە ماركس دەیتوانی لە كاتی پێویستدا قەرز لە كچەكەی
بكات!
بەاڵم پاول هۆگری و حەز و خولیای بەرامبەر سیاسەت زۆر زیاتر لە پزیشكی
هەبوو( ،ماركسیش لەو بڕوایەدا بوو كە زاواكەی لێوەشاوەیی تایبەتی تێدایە
بەرامبەر بە سیاسەت) بڕیاریدا بگەڕێتەوە فەڕەنسا ،رۆژی 16ی ئۆكتۆبەری ساڵی
 1868ئەو و لۆرا گەیشتنە پاریس و لە نهۆمی دووەمی ئاپارمتانێك لە كۆاڵنی
«رشێش میدی» نیشتەجێبوون .پاول بە زوویی تێگەیشت كە بۆ وەرگرتنی مۆڵەتی
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پزیشكی لە فەڕەنسا كێشەی زۆری لە بەردەمدایە .چونكە ئەو بڕوانامەی دیپلۆم
و پزیشكییەی لە لەندن بەدەستیهێنابوو ،لە فەڕەنسا كاری پێ نەدەكرا .ماركس
لەو بارەیەوە لە نامەیەكدا كە رێكەوتی 7ی نۆڤەمبەر بۆ ئەنگڵسی نووسیوە،
دەڵێت «رەشەی ئێمە لە فەڕەنسا كێشەی هەیە ،لەوێ دیپلۆمە بەریتانییەكەی
پەسەند ناكەن ،بە بەردەوامی پێی دەڵێن پێویستە تێكڕای وانەكانی ،نەك هەر
ئەوانەی كە ئەو پێیوابوو یەك یان دوو وانەیە ،بەڵكو پێویستە لە هەموویاندا سەر
لە نوێ تاقیكردەوە ئەنجامبداتەوە!»
پاول الفارگ لە پاریس بوو بە ئەندامی «ڤیژیراترد» كە لقی ئینتەرناسیۆناڵی
پاریس بوو .لە ئەنجامدا ئەو و لۆرا چوونە ریزی رادیكاڵە فەڕەنسی و غەیرە
فەڕەنسیەكانەوە .لە نێوان هاوڕێ غەیرە فەڕەنسیەكانی ئەواندا كەسانێكی
وەك «ڤیكتۆر شیلی» ئەڵامنی (هاوڕێی كۆنی ماركس) و «ژرمان ئەلەكسەندەر
لۆپاتین» (وەرگێڕی كتێبی داس كاپیتاڵی ماركس بە زمانی روسی) و كۆمۆنیستێكی
هەنگاریایی بە ناوی «لیۆ فرانكل» هەبوون .هەڵبەت ماركس زۆر ناڕازیبوو
بەرامبەر بە الدانی زاواكەی لە رێگەی پزیشكی و چوونی بۆ گۆڕەپانی سیاسەت.
بە زوویی لۆرا دەستی بە منداڵبوون كرد .یەكەم منداڵی ئەو ،كوڕێك بوو ،رۆژی
یەكی كانوونی دووەمی ساڵی  9 ،1869مانگ دوای هاوسەرگیریان لەدایكبوو.
ناوی مناڵەكەیان نا «چارلز ئاتین» لە ناو خێزانەكەدا بە «شناپس» یان «شناپسی»
بانگیاندەكرد .ئالنۆر كچە بچووكەكەی ماركس (پووری منداڵە كۆرپەكە) تا ئاستی
شێتی خوشكەزاكەی خۆی خۆش دەویست و بە «فوشرتا» بانگیدەكرد ،ماركس كە
بە لەدایكبوونی ئەو منداڵە لە رادەبەدەر خۆشحاڵبوو ،لەگەڵ ئەوەشدا سەبارەت
بە دۆخی میزاجی لۆرا زۆر نیگەرانبوو ،بە زاواكەی راگەیاند بەنیازە بەو زوانە
سەردانی پاریس بكات بە مەبەستی بینینی ئەوان .بەاڵم نامەكەی ئەو كەوتە
دەست پۆلیسی نهێنی پاریس و بە هۆی ئاگادار بوونی پۆلیس بە ناچاری ماركس
لە سەفەرەكەی پاشگەز بووەوە .ئەو بابەتەش بووە هۆی ئەوەی ماركس (كە تا
ئەو كات وەك تاكێك و بە بێ هەبوونی نیشتامنێكی دیاریكراو ژیانی دەكرد)
ببێت بە هاواڵتی بەریتانیا ،بۆ ئەوەی بتوانێت بە پاسپۆرتە بەریتانیەكەی ئازادانە
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سەفەری واڵتانیرت بكات و بە بێ هیچ مەترسیەك سەردانی پاریس بكات .بەاڵم
وەكو چەند جارەكەی پێشوو ،لەو كاتەدا دەستی لەو كارە هەڵگرت ،تا لە كۆتاییدا
چەند ساڵ دواتر بوو بە هاواڵتی بەریتانیا!
لۆرا وەكو جێنی شنی خوشكە گەورەی زۆربەی كاتەكان نەخۆش بوو .بە شێوەیەك
كە باوك و دایكی لەو بارەیەوە زۆر نیگەران بوون.
هەر لەبەر ئەوە ماركس لەگەڵ بوونی مەترسی دەستبەسەركردنی لەالیەن
حكومەتی پاریسەوە ،رۆژی حەوتی تەموز بە پاسپۆرتێكی ساختە و بە ناوی
«ئا ،ویلیام» گەیشتە پاریس .لەو كاتەشدا پۆلیسی گومرگی بەندەری «دایپ»
سەبارەت بە چەند كەسێك لە سەرنشینەكان كە هەندێكیان ئەمەریكی و
هەندێكیش ئیتالی بوون ،پشكنینیان ئەنجامدەدا .بە هیچ شێوەیەك ئاوڕیان لە
ماركس نەدایەوە ،جەنابی «ئا ،ولیام» لە نزیك ماڵی الفارگ ژوورێكی راخراوی بە
كرێ گرت بارودۆخی لورا ،ماركسی بە تەواوی ترساند ،چونكە ئەو زۆر نەخۆش
بوو ،دوای راوێژكردن لەگەڵ پزیشكەكانی دیكە ،پزیشكە دەرمانكارەكەی بڕیاری
دا كە پێویستە نەخۆشەكە سەفەری كەناری دەریا بكات ،بۆ ئەو مەبەستەش
پێشنیاری بەندەری دیپی كرد .قبوڵی كرد لۆرا بۆ بەندەری دیپ ببات ،لەگەڵ
ئەوەشدا بەڵێنی ئەوەی بە خەزوریدا بە زوویی تاقیكردنەوە پزیشكیەكانی
فەڕەنسا تێپەڕێنێت و بە شێوەییەكی جدی سەرقاڵی كاری پزیشكی بێت .تەنیا
شتێك كە دەبووە هۆی شادی ماركس لەو گەشتەدا دیتنی «شناپسی» نەوەی
بوو .ماركس رێكەوتی 10ی تەمموز نامەیەكی بۆ باوكی پاول نوسی« :نەوەكەی
ئێمە كوڕێكی زۆر جوان و سەرنجڕاكێشە ،بە درێژایی تەمەنم منداڵێكم نەبینیوە
ئەوەندە سەری جوان بێت!»
لە كۆتاییی مانگی تەموزدا الفارگەكان بەرەو لەندەن سەفەریان كرد و ماوەی
مانگێك لە ماڵی ماركس مانەوە ،بەاڵم لۆرا و كوڕەكەی هەردوكیان نەخۆشبوون .لە
رێكەوتی 15ی ئەیلولدا جێنی نامەیەكی بۆ دكتۆر كوگڵامن لە هانۆڤەر نوسی»:كۆرپە
خۆشەویستەكەم خەریكە ددانی دێت و بە سەختی نەخۆشكەوتووە .رومەتە
جوانەكەی بە تەواوی كز و بچووك بۆتەوە ،چاوە گەورەكانی ئەو لەو رومەتە
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بچووكانەدا زۆر گەورتر دەركەوتوون .بەاڵم سەرباری نەخۆشی ،ئەو زۆر شاد و
خۆشڕووە .دوای رۆشتنەوەی ئێمە زۆر دڵگران دەبین!» لەو كاتەدا ماركس ،بۆ
بینینی چاپكەری كتێبەكەی سەردانی هامبۆرگی كردبوو ،لە رێگەدا بۆ دووەمجار
سەردانی ماڵی دكتۆر كوگڵامنی هاوڕێی لە هانوڤەر كرد.
ساڵێك دوای لە دایكبوونی «شناپسی» لۆرا رۆژی یەكی كانوونی دووەمی ساڵی
 1870كچێكی بوو ،هەواڵی لەدایكبوونی ئەو منداڵە ،ئەوەندە جێنی دایكی لۆرای
خۆشحاڵنەكرد ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ،جێنی دەیویست كچەكەی واز لەو دوگیان
بوونە بەردەوامە بهێنێت« .دەترسم لەمە بەدواوە هەموو ساڵێك لۆرا لە كاتی
ساڵی نوێدا وەكو دیاری منداڵێك پێشكەشی ئێمە بكات .یەك ،دوو ،سێ ،چوار،
پێنج ،منداڵی رەش رەش!»
كۆرپە نوێیەكە كە لە سەرەتادا الواز بوو ،دوای دوو مانگ لە كۆتاییەكانی
مانگی شوباتدا ،لەو رۆژانەدا بوو كە پاریس رووبەڕووی سەرمایەكی زۆر سەخت
ببووەوە ،كۆچی دواییكرد ،ماركس دڵنیا بوو لەوەی كە هۆكاری مردنی ئەو منداڵە
سەرمای زستان بووە .نیگەرانییەكی قوڵی لە ناخی خۆیدا بەرامبەر بە لۆرا و
هاوسەرەكەی هەستپێدەكرد .لە رێكەوتی 5ی ئازاردا نامەیەكی بۆ لۆرا نوسی»:
بە داخەوە من بۆ خۆم لەو بارەیەوە ئەزموونی زۆر تاڵم هەیە ،دەزانم كە لەو
كاتانەدا سەرەخۆشی و دڵنەوایی دانەوەی كەسانی دەوروبەر لە بری ئەوەی ببێتە
هۆی ئارامی ،ئازارەكان توندتر دەكەن ».لەو كاتەدا ماركس زیاتر لە هەر شتێك
نیگەرانی تەندروستی شناپسی لە وەها وەرزێكی سەرماو سۆڵەدا بوو ،دەیوت:
«لە دەمارەكانی ئەو كوڕەدا  50%خوێنی نەژادی رەش هەیە و خۆڕاگری رەش
پێستەكانیش بەرامبەر سەرما كەمە( ».لەو بارەیەوە ماركس بڕوا بە بۆچوونەكانی
«كنت دووگوبی نوو» هەبوو كە گەورەترین رەچەڵەكناسی فەڕەنسی سەردەم
بوو) (بۆچوونەكانی ئەو بیرمەندە دواتر لە ئەڵامنیا ،بە تایبەتی لە سەردەمی
نازییەكاندا رۆڵێكی گەورەی گیڕا).
ماركس دەنوسێت« :ئەم كەسە (گوبی نۆ) نزیكەی دە ساڵ پێش ئێستا سەبارەت
بە یەكسان نەبوونی رەگەزەكانی مرۆڤ ،بە مەبەستی سەملاندنی ئەوەی كە
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(رەگەزی سپی) وەك خواوەندێكە لە نێوان رەگەزەكانی دیكەدا» لە نێوان رەگەزی
سپیدا چینی خانەدانەكان لە چینەكانیرت سەرترن ،كتێبَیكی لە چوار بەرگدا نوسیوە،
بە بڕوای من باوك و باپیرانی كنت سكرتێری یەكەمی باڵێۆزخانەی فەڕەنسا لە
سویرسا ،نەك هەر لە شوالییە كۆنەكانی فەڕەنسا نەبوون ،بەڵكو سەر بە چینی
دەرگاوانەكانی ئەمڕۆی فەڕەنسا بوون ،بە هەر حاڵ هەر چییەك بێت ،جێگای
بەختەوەرییە كە وەها كەسایەتییەك خۆی لە رەش پێستەكان بە سەرتر دەزانێت،
ئەوەی ال پەسەندە كە تێكەڵبوونی رەش پێستەكان لەگەڵ سپی پێستەكان لە
زۆربەی كۆمەڵگەكاندا هۆكاری پێكهاتنی زۆربەی هونەرە جوانەكانە.
لە كۆتایی هەمانساڵدا 1870 ،لۆرا منداڵێكی دیكەی بوو كە ئەویش تەنیا چەند
مانگێك زیاتر نەمایەوە« ،شناپسیش» ماوەیەكی كەم دوای مردنی ئەو مندااڵنە
لە تەمەنی سێ سااڵندا كاتێك الفارگەكان لە شاری مەدرید بوون ،بە هۆی
سكچوونەوە كۆچی دواییكرد.
دكتۆر الفارگ ،لەو رووەوە كە نەیتوانی منداڵەكانی خۆی لە چنگی مەرگ
رزگار بكات ،بە تەواوی پیشەی پزیشكی وەال نا ،دوای ئەوەش لۆرا ئیرت دووگیان
نەبووەوە.
پاش كۆبوونەوەكانی كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵ كە ساڵی  1870لە شاری الهای
بەڕێوە چوو ،لۆرا و هاوسەرەكەی لە شاری لەندەن نیشتەجێبوون و بۆ ماوەی 10
ساڵ لەو شارە مانەوە ،هەڵبەت مانەوەی ئەوان لە لەندەن (لەو رووەوە كە ئیرت
منداڵیان نەمابوو كە سۆمای چاوانی ماركس بێت و یاری لەگەڵ بكات!) بۆ ماركس
كە لەو سەردەمەدا بەریتانییەكان باوكە ماركسیان پێدەوت ،مایەی ئاسودەیی بوو.
چونكە لەو كاتەدا هەموو ئەندامانی خێزانەكەی لێی دووركەوتبوونەوە و لەوە
بەدواوە كەس لەو دوور نەبوو.
الفارگ كە پیشەی پزیشكی بۆ هەمیشە وەالنابوو ،لە لەندن دەستی بە پیشەی
وێنەگری كرد .لەسوچێكی چێشتخانەی ماڵەكەیدا كارگەیەكی بچووكی دروستكرد.
بەاڵم لەو رووەوە كە ئەو بە هیوای بازرگانی گەورە دستی دەدایە كاری مەحاڵ،
لەو كارەشدا بە وتەی خەسووی« :هەمیشە وەكو كۆیلەیەكی رەش لە بەیانیەوە تا
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ئێوارە كار دەكات ،رسوشتی ئەو هاوشێوەی جیوەیە ،ئەو بە بەردەوامی لە گومانی
ئەوەدایە كە ئەڵامنیا پڕە لە مۆسیقا .جێگەی داخە كە ئەو درێژەی بە پیشەی
پزیشكی نەدا ،ئەو بەڵێنەی بەجێ نەهێنا كە بە « سكۆالپ» باپیری سەرجەم
پزیشكەكانی دابوو».
كاتێك لۆرا و هاوسەرەكەی لە فەڕەنسا دەژیان ،هەر كاتێك رووبەڕووی دەستكورتی
دارایی دەبوونەوە ،ئەنگڵس بە هانایانەوە دەچوو .لۆرا لە یەكێك لەو بارانەدا
نامەی سوپاسگوزاری خۆی رۆژی 15ی كانوونی یەكەم بۆ ئەنگڵس نوسی»:هەر
ساتێكی دڵخوازی ژیان ،دەیەوێت لە سەر سفرەی نانێكی ئێوارانەی بەتام ،یان
لە كاتی خواردنەوەی بیرەیەكی سارد یان لە كاتی خوێندنەوەی كتێبێكدا من بە
بەردەوامی دەكەومە یادی ئێوە زۆر بە ئاواتەوەم بۆ هەمیشە لە الی ئێوە یان لە
واڵتەكەی ئێوە لە نزیك تۆ ژیان بەسەر بەرم ».دواتر ،لۆرا نامەكەی بە  2پارچە
شیعر لە شیعرەكانی «رۆبەرت برێنز» كۆتایی پێهێنا:
دڵی من لە ئەنگەلتەرایە (لێرەدا نییە)
بەو ماسیە سوور و شەرابە زەردانەیەوە
الفارگ لە مانگی ئایاری ساڵی  1887بۆ ئەندام بوون لە ئەنجومەنی شار لە بازنەی
پێنجی پاریس كاندید كرا .بازنەیەك كە باخچەی ئاژەاڵن و باخی گوڵە بەرۆژەی تێدا
بوو ،رۆژی 26ی نیسان ئەنگڵس لە نامەیەكدا نوسی« :پیرۆزبایی كاندید بوونت لە
بازنەیەكدا دەكەم كە باخچەی ئاژەاڵن و باخی دانەوێڵەی تێدایە .لەو رووەوە كە
رەش پێسشتەكان زیاتر لە خەڵكانی دیكە لە ئاژەاڵن نزیكن هەڵبژاردنی ئێوە بۆ
بازنەی پێنجەم كارێكی زۆر ژیرانەیە ،هیوادارم لە ژێر چاودێری ئێوەدا ئاژەڵەكان
لە داهاتوودا ژیانێكی باشرتیان لە پەنای مرۆڤە دڕندەكاندا هەبێت».
الف��ارگ لە روبەڕووبوونەوەی «مرۆڤە دڕن��دەك��ان»دا سەركەوتوو نەبوو ،بە
بەدەستهێنانی  568دەنگ پلەی سێهەمی لە هەڵبژاردنەكدا بەدەستهێنا.
دواتر ،الفارگەكان خانویەكی بچوكیان لە گەڕەكی پیرۆ لە نزیك شاری نۆژان
سورمان كە نزیكەی بیست خولەك بە شەمەندەفەر تا ناوەڕاستی پاریس دوور
بوو بە كرێگرت .لە مانگی ترشینی دووەمی هەمانساڵدا ،لۆرا بە بۆنەی چەكی
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پارەیەك كە لە ئەنگڵسی وەرگرتبوو نامەیەكی سوپاسگوزاری بۆ نارد ،داوای لە
ئەنگڵس كرد سەردانی ئەو و خوشكەكەی بكات« .لێرەدا نووستنێكی بچووكامن
هەیە كە ئەگەر تۆ بێیت ،لەگەڵ هەوای خۆش و ئازادی دەشت و دیمەنی
رووبار و باخچەیەكی بچوك كە لە بەردەم ژورەكەدایە ،هەموویان پێشكەشی تۆ
دەكەین».
لۆرا تا سێ ساڵ پاش مردنی ئەنگڵس لە ساڵی  1895لە گەڕەكی پیرۆ ژیانیان
بەسەر برد ،لۆرا سااڵنێكی ژیانی خۆی لەو گەڕەكەدا بە سەختی و هەژاری و
تەنیایی بەسەر برد .ئەوێی بە خراپرتین قۆناغی ژیانی خۆی وەسفدەكرد .لۆرا
مانگی كانوونی یەكەمی ساڵی  1887لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس« :ئەم شوێنەی
كە ئێمە لێی دەژین دیمەنێكی زۆر جوانی هەیە ،بەاڵم دڵگیر و ئاسودەیی تێدا
نییە .هەر كاتێك بۆ سەردانی جێنی شنی خوشكم سەردانی ئارژان توی دەكەم،
هەردوكامن تانەی زۆر لە فەڕەنسای جوان دەدەین! كاتێك ماركس لە مانگەكانی
ئاب و ئەیلولی ساڵی  1882بە مەبەستی چارەسەری نەخۆشی بۆ حەمامی ئاوی
دەوڵەمەند بە گۆگردی شاری ئینگن دەچوو لەگەڵ ئەوەش سەردانی شاری
لۆزان و ڤەیڤی سویرساشی دەكرد ،لۆرا لەو گەشتەدا هاوسەفەرێكی باش بوو
بۆ ماركس ،كە تەنیا چەند مانگێك لە مردنی هاوسەرەكەی تێپەڕیبوو بە هۆی
شێرپەنجەوە .هەرگیز نەیدەهێشت باوكی تەنیا بێت ،بە سەبر و وردبینی زۆرەوە
گوێی بۆ ئامۆژگارییەكانی دەگرت .لەو سەفەرەدا نەك هەر ماركس ،كە لە پیاوانی
بەناوبانگی جیهان بوو ،بووە جێگەی سەرەنج و بایەخی خەڵك ،بەڵكو لۆراش كە
لەو كاتەدا بە قژی لوولی ئاڵتوونی و چاوە شینەكانیەوە زۆر جوان بوو ،سەرەنج
و نیگای خەڵكی بە الی خۆیدا رادەكێشا .كاتێك شەش مانگ پاش ئەو سەفەرە
ماركس كۆچی دواییكرد .لۆرا كە لە ژینگەی موحافیزكاری و داوێنپاكی ژنانەی
سەردەمی شاژنە ڤیكتۆریادا گەورە ببوو ،تێكڕای نامە تایبەتیەكان بە تایبەتی ئەو
نامە خۆشەویستی و عاشقانانەی كە باوك و دایكی لە سەردەمی گەنجێتیدا بۆ
یەكرتیان نووسیبوو خستە ناو ئاگردان و بەو كارەی تاوانێكی گەورەی بەرامبەر
بە مێژوو ئەنجامدا.
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ئەنگڵس كە لەو سەردەمەدا تووشی شێرپەنجەی قوڕگ ببوو ،رۆژی 14ی ترشینی
دووەمی ساڵی  ،1894كاتێك لە دوا رۆژەكانی تەمەنی نزیكدەبووەوە ،نامەیەكی
بۆ لۆرا و ئالنۆر ئەو  2كچەی كە لە ماركس بەجێ مابوون نوسی ،ئاگاداری كردنەوە
كە یەك لە سەر 8ی داراییەكانی خۆی بە هەركام لەوان داوە ،ئەو بەو هەنگاوە
دڵفراوان و خۆبەخشانەیە دوایین هێامی دۆستی و ئەمەكداری خۆی بەرامبەر بە
ماركس و خێزانەكەی دەربڕی!
یەكێك لە دوایین نوورساوە تایبەتیەكانی ئەنگڵس نامەیەكە لە بەرواری 23ی
تەمموزی  1895لە شاری «ئیست بوورن» بۆ ئەدرەسی لۆرا ناردویەتی« :لۆری
خۆشەویست»(ئەنگڵس لۆرای بە لۆر بانگهێشت دەكرد) ،سبەینێ من سەردانی
لەندەن دەكەم .لە دەشتی پەتاتەكانی سەر ملی من (مەبەستی گرێی شێرپەنجەی
قوڕگ و ملی بوو) حاڵەتی تەنگەتاو هاتوەتە ئاراوە كە پێویستە بە هاواریەوە
بچم .سبەینێ دەیانەوێت نەشتەرگری بۆ بكەن ،هیوادارم لە ئەنجامی ئەو
نەشتەرگەریەدا ئاسودەییەكی بەرچاو بەدەست بێت ،لەم رێگا دوور و درێژ و پڕ
ئازارەدا ئاسایش و ئارامی دروستببێت ،من توانای نوسینی دوور و درێژ و تێر و
پڕم نییە .ماڵئاوا! من ئەو پیاڵە كۆنیاكە كۆنە كە هێلكەی ئاوێتە كراوە بە خۆشی
تۆوە دەخۆمەوە».
ئەنگڵس كەمرت لە  2هەفتە دوای نوسینی ئەو نامەیە رۆژی پێنجی ئاب كاتژمێر
یانزەی شەو لە تەمەنی  75ساڵیدا كۆچی دواییكرد ،لە سەر وەسێتی خۆی هیچ
جۆرە مەراسیمێكی ماتەمینی ئاینی بۆ دانەنرا .تەرمەكەی سوتێرنا و خۆڵەمێشەكەی
لە ناو ئینجانەیەكدا و بە بەشداری هەشتا كەس لەوانە :ئالنۆری كچی ماركس و
خزم و كەس و هاوڕێیانی لە نزیك شاری «ئیست بۆرن» خرایە ناو دەریاوە.
هاوكاری خۆبەخشانە و دڵكراوانەی ئەنگڵس بۆ خێزانەكەی ماركس ،تەنانەت دوای
مردنیشی بەردەوامبوو ،بە هۆی جوامێرییەكانی ئەنگڵسەوە لۆرا و هاوسەرەكەی لە
میراتە بەجێاموەكەی ئەنگڵس خانویەكی س ێ نهۆمی كە  3ژووری هەبوو لە شاری
بچووكی «دراڤال» لە نزیك»ژووڤیسی سور ئۆرژ» كڕی .ئەو خانووە لە راستیدا
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پاركێك بوو ،خاوەنی خانووی تایبەت بە باخەوان و چەند بینایەكی بچووكی دیكە
بوو ،درەختی زۆر كۆنی تێدا بوو و جاروبار ئاژەڵی راوكەریشی تێدا بوو .كاتێك
ئالنۆر خوشكە بچووكەی لۆرا سەردانی الفارگی كرد ئەو دەزگا خنجیالنە و شوێنی
نیشتەجێبوونی خانەدانەكانی بینی ،بە هۆی نەفرەت و بێزارییەك كە لە ناخی
خۆیدا بەرامبەر بە خانەدانەكان هەیبوو ،زۆر نیگەران و خەمناكبوو .ئەو لەو
بڕوایەدا بوو كەسانێك كە خۆیان بە سۆسیالیست دەزانن نابێت لە شوێنێكی وەها
رازاوە ژیان بە سەر بەرن و داهاتووی ماركسیزم لە فەڕەنسا بخەنە مەترسیەوە.
لە نامەیەكدا بۆ كارل كوتسكی نوسی« :گوڵخانەكەی ئەو ماڵە ئەوەندە فراوانە
دەتوانرێت بكرێتە هۆڵی كۆبوونەوەی حزبی ،من هێالنە بچوكەكەی خۆمم لە
لەندەن زۆر لەو كۆشكە پێباشرتە».
پاول و لۆرا سااڵنی كۆتایی تەمەنی خۆیان لەو خانووە گەورەیەدا تێپەڕاند و تا
كۆتایی تەمەنیان وەك دوو خۆشەویست مانەوە .لەوێدا پێشوازیان لە میوانانی
جۆراجۆر كرد .ساڵی ( 1910ژنو) پیاوێكی روسی كە جل و بەرگێكی كۆن و
دڕاویان لە بەردابوو ،بە سواری پاسكیل لە پاریسەوە بۆ سەردانی الفارگەكان
هاتبوون .ئەوان بە رێزگرتنێكی لە رادەبەدەرەوە پێشوازیان لە میوانەكان كردبوو.
لە كاتێكدا پاول و پیاوە میوانەكەی سەبارەت بە فەلسەفە مشتومڕیان دەكرد
لۆرا هاوسەرەكەی ئەوی بردە دەرەوە بە مەبەستی پیشاندانی گوڵ و باخچە و
رسوشتی ناوپاركی ماڵەكەیان .لەوێدا سەرقاڵی گفتوگۆ كردن بوون سەبارەت بە
بارودۆخی ژنانی روسیا لە شۆڕشدا كرد.
دواتر ئەو ژنە روسیە بە هەستێكی قووڵەوە سەبارەت بە بیرەوەرییەكانی خۆی و
گەڕان بە ناو باخەكە و قسەوباسكردن لەگەڵ كچەكەی كارل ماركسی بەناوبانگ
وەها دەڵێت« :لە كۆتاییدا ئەوە كچەكەی ماركس بوو كە رووبەڕووم راوەستابوو،
من بەو پەڕی وردبینەوە چاوم تێبڕی ،رۆخساری باوكیم لەو ژنەدا بینی».
ئەو دوو كەسە كە لە پاریسەوە بۆ دیدار لەگەڵ پاول و لۆرا هاتبوون»ڤالدیمیر
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ئیلی لیچ لینین» و هاوسەرەكەی ئەو «نادشدا كۆنستانیۆ نونا كروپس كایا» بوون.
ساڵێك دوات��ر ،رۆژی 26ی نۆڤەمبەری  ،1911كاتێك باخەوانی خانووەكە
چووە ژووری میوانی خاوەن ماڵەكەی ،خانم و هاوسەرەكەی بە مردوویی لە
سەركورسیەكانیان بینی!
پاوڵ و لۆرا شەوی پێشرت لە پاریس گەڕابوونەوە و هێشتا جلە كانیان نەگۆڕیبوو.
الفارگ ،دكتۆری خانەنشینكراو ،لە رێگەی دەرزی «سیانید »Cyanideەوە كۆتایی
بە ژیانی خۆی و هاوسەرەكەی هێنابوو (ئەو جۆرە دەرزیە ژەهرە و بۆ كوشنت
بەكاردێت) .لە بەردەم تەرمەكەیدا نامەیەكیان دۆزیەوە لە سەری نوورسابوو ،ئەو
سااڵنی پێشووتر بڕیاریداوە كاتێك گەیشتە تەمەنی  70ساڵ كۆتایی بە ژیانی
خۆیبهێنێت :چونكە لەو تەمەنە بەدواوە سەختیەكانی ژیان دەستپێدەكات،
ئێستا لە بەر ئەوەی خۆی و لۆرا كەرەستەی پێویستیان بۆ درێژەدان بە ژیانێكی
ئاسودە لە بەردەمدا نییە نایانەوێت لە رێگەی كەسانی دیكەوە خۆیان بەخێو
بكەن« .لۆراش پێشنیاری هاوسەرەكەی بۆ كۆتاییهێنان بە ژیانیان قبووڵكردبوو.
ئەو لەو كاتەدا تەمەنی  66ساڵ بوو ،هاوسەرەكەشی تەمەنی  69ساڵبوو .ئەوان
ماوەی  43ساڵ پێكەوە ژیان .لە مەراسیمی بەخاكسپاردنی ئەواندا ،لینین وەك
نوێنەری پارتی سۆسیال دیموكرات وتەی پێشكەش كرد و الفارگەكانی بە باشرتین
بانگەشەكارانی بیر و باوەڕەكانی كارل ماركس لە قەڵەمدا.
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هێلین و هانری فردریك دیموت
ماركس ساڵی  1850ئاپارمتانێكی سێ نهۆمی بچووكی لە شەقامی دین ژمارە 28
لە گەڕەكی سوهۆ لە لەندەن ،بە كرێگرت ،لە كاتێكدا هیچ پارەیەك لە گیرفانیدا
نەبوو ،لە هەموو الیەكەوە قەرزدار بوو .لەو رۆژانەدا  2ژن لە ماڵەكەی ماركس
دووگیان بوون ،جێنی ژنی خۆی و ئەوی دیكەش هێلین دیمۆت ،كە لە ماڵەكەی
ئەودا خزمەتكار بوو لە ناو خێزانەكەیدا لین شن-یان پێدەوت! رۆژی 31ی ئازار
لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس وتی« :بەڕاستی من هیچ پارەیەكم لە گیرفاندا نییە و
بارودۆخی دەروونی خێزانەكەم زۆر ئاڵۆز و شێواوە».
رۆژی 23ی تەموزی ساڵی  ،1851سێ مانگ دوای ئەوەی جێنی كچێكی بوو كە
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ناوی (فرانسیسكا)یان لێنابوو ،ساڵێك دواتر كۆچی دواییكرد «هێلینیش كە لەو
كاتەدا تەمەنی  27ساڵ بوو كوڕێكی بوو ،بۆ رێزگرتن لە ئەنگڵس كە لە هەموو
بوارێكەوە یارمەتیدەری خێزانەكەیان بوو ناوی نا هێرنی فردریك ،بەاڵم باوكی
ئەو كێیە؟ لە ناسنامەكەیدا ئەو كوڕە ناوی دایكی هێلین دیمۆت بوو ،بەاڵم ئەو
شوێنەی كە ناوی باوكی تێدا دەنوورسێت بەتاڵی مابووەوە!
لەو رووەوە كە جێنی گومانی لە ویژدانی ئەنگڵس هەبوو لە پەیوەندی نێوان
ئەو و ژن��ان ،رازی كردنی بەوەی كە ئەنگڵس باوكی ئەو منداڵەیە كارێكی
سەختنەبوو .ئەو دەیتوانی بە ئاسانی قبوڵیبكات كە پیاوێك كە سااڵنێكی دوور
و درێژ لەگەڵ ژنێك بە ب ێ هاوسەرگیری ژیان بكات (ئەگەرچی ئەنگڵس لەگەڵ
ماری برنز لە شاری مانچستەر سەرقاڵی ژیانبوو) لەوانەیە كارێكی دیكەی لەو
چەشنە لە ئەو رووبدات( .جێگەی سەرنجە لە كاتێكدا سااڵنێكی دوور و درێژ
ئەنگڵس یارمەتیدەرێكی مادی گەورەی جێنی و هاوسەرەكەی و منداڵەكانی بوو،
چەندین جار ئەوانی لە لێواری هەڵدێر رزگار كردبوو ،جێنی ئامادە نەبوو هەرگیز
ئەو بە ناوی فردریك یان «فرێد» بانگ بكات ،بەڵكو بە بەردەوامی «بەرێز فرێدی
پێدەوت».
دوو مانگ بەر لە منداڵ بوونەكەی هێلین ،ماركس ،ئەنگڵسی لە رووداوەكە
ئاگادركردەوە ،بەاڵم بۆ ئەوەی هەموو رووداوەكەی بە تەواوەتی ئاشكرا نەكردبێت،
ماركس سەرەتا ئاماژەی بە رووداوێكی سەیر و سەمەرە كرد لە ناو ماڵەكەیدا كە
بە تراژیكۆ كۆمیكی وەسفكرد و لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس ،نوسی»:لە تێكڕای ئەم
چیرۆكەدا تۆ لە روودانیدا رۆڵی گرنگ دەگێڕیت دواتر لە چەند رستەیەكدا بۆت
شیدەكەمەوە».
دواتر رۆژی دووی نیسان ماركس بۆچوونەكەی گۆڕی و بڕیاریدا راستەوخۆ لەگەڵ
ئەنگڵس دیدار بكات و بابەتەكە بە شێوەی زارەكی لەگەڵیدا باس بكات ،بۆ ئەو
مەبەستە لە نامەیەكدا بۆی نوسی« :سەبارەت بەو بابەتە چاوەڕوانی وەرگرتنی
نامە لەالیەن منەوە مەكە بە هەر نرخێك بێت كۆتایی مانگی نیسان دێم سەردانت
دەكەم لەو كاتەدا لە بابەتەكە ئاگادارتدەكەمەوە .من بۆ هەشت رۆژ لێرەدا بە
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نەهاتوو هەژمار دەكرێم».
رۆژی 17ی نیسان ماركس سەردانی مانچستەری كرد ،چەند رۆژێك لەو ێ مایەوە
ئەنگڵسی رازی كرد بەوەی لە پێناو ئەودا ئەركی باوكایەتی منداڵەكەی هێلین
بگرێتە ئەستۆ .كۆرپەیەك كە بە بۆنەی ئەوەوە ناوی هێرنی فردریكیان لێنابوو!
لەگەڵ ئەوەشدا هێلین ،دایكی كۆرپەكە بە هۆی ئەو ئەمەكداریەی بەرامبەر
ماركس و خێزانەكەی هەیبوو ،لە ناخی خۆیدا سوێندی خوارد هەرگیز ئەو
نهێنیە ئاشكرا نەكات .رێگەیدا منداڵەكەی بۆ بەخێوكردن بە خێزانێكی كرێكار
بسپێردرێت ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەنگڵس مانگانە بڕە پارەیەكی بۆ بەخێوكردنی
منداڵەكە بەو خێزانە دەدا .ئەگەر جێنی بەوەی دەزانی كە هاوسەرەكەی
باوكی ئەو منداڵەیە ،ئەو هەواڵە دەبووە هۆی لەناوچوونی ئەو! یان النیكەم
بۆ هەمیشە لە ماركس جیا دەب��ووەوە .بەو هۆیەوە سەرباری ئەوەی ماركس
منداڵ بە تایبەت كوڕی زۆر خۆشدەویست ،بەاڵم هەرگیز رێگەی بە خۆی نەدا
خۆشەویستی خۆی بەرامبەر بە هێرنی فریدریك نیشانبدات ،یان ئەو بە كوڕی
خۆی بزانێت .دوای مردنی ماركس ،لین شن چوو بۆ خانووی ژمارە 122ی ریجێنت
پارك رۆد و لەوێدا وەك خزمەتكار دەستی بە كار كرد ،كاتێك ئەنگڵس ماڵەكەی
بۆ خانوەیەكی گەورەتر لەو گەڕەكە گواستەوە ،لین شنی بردە ماڵە نوێیەكەی
خۆی ،بە وتەی لۆرا الفارگ« ،لین شن بە هەمان دڵسۆزی و وەفاداری كە بەرامبەر
بە باوكی و خێزانەكەی هەیبووە ،خزمەتی ئەنگڵسیشی كردوە .بۆ ئەنگڵس وەك
سەرمایەیەكی گەورە بوو ».لە راستیدا هێلین شن بۆ ئەنگڵس كە گرنگی بە
خواردنی بەتام و شەرابی جۆراوجۆر دەدا و زۆرجار سفرەی رەنگاوڕەنگی بۆ
هاوڕێكانی رادەخست ،یاریدەدەرێكی زۆر بەسوود بوو .لەو دۆخانەدا لین شن
لە سەر مێزی میوانیەكان جێگەی خامنی ماڵەكەی دەگرتەوە .كوڕەكەی ئەو (كە
باوكی راستەقینەی كارل ماركسی بەناوبانگ بوو) هەفتەی یەكجار دەچووە ماڵی
ئەنگڵس بۆ بینینی دایكی .بەاڵم بە هۆی ئەوەی كرێكارێكی ئاسایی بوو (بە
گوێرەی رێوڕەسمی ئەو سەردەمە) لە دەرگای چێشتخانەكەوە دەچووە ژوورەوە.
لین شن رۆژی 4ی ترشینی دووەمی  1890بە هۆی شێرپەنجەی ریخۆڵەوە كە
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بووە هۆی كونبوونی ریخۆڵەی و هەوكردنی ناوسكی كۆچی دواییكرد .كۆچی
دوایی ئەو خەمێكی قوڵی لە ناخی ئەنگڵسدا دروستكرد.
ئەنگڵس رۆژی 5ی ترشینی دووەم هەستی قوڵی خۆی لە بارەی ئەو رووداوە
ناخۆشەوە بۆ هاوڕێی هاوبەشی خۆی و ماركس ،فردریش ئادلۆف زۆرگە كە
لە شاری هۆبۆكن لە ویالیەتی نیوجێرسی لە ئەمەریكا ژیانی بە سەر دەبرد لەم
نامەیەدا شیكردەوە« :ئەمڕۆ هەواڵێكی دڵتەزێنت پێدەدەم ،لین شینی بە ئەمەك
و هەرەباشی من دوێنێ ،پاش نەخۆشییەكی كورتخایەن تا رادەیەك كەم ئازار ئەم
جیهانەی بەجێهێشت .ئێمە ماوەی حەوت ساڵ لەو پەڕی رێز و خۆشیدا لەم ماڵە
پێكەوە ژیاین .لە سایەی سەری ئەو ژنە بەوەفایەوە بوو! ئێستا لەمە بەدواوە چۆن
دەبێت ،نازانم؟ جگە لەوەش لە رێنوێنییە باشەكانی ئەو كە دەربارەی كاروباری
حزب دەیكرد بێبەش دەبم».
دوای مردنی لین شن راستی ئەوەی كە ك ێ باوكی راستەقینەی كوڕەكەی بووە بە
تێپەڕبوونی كات دەركەوت .دوای ئەوەی رۆژی نۆی ترشینی دووەمی ساڵی 1890
لین شن لە گۆڕستانی های گیت بە خاك سپێردرا ،ئەنگڵس لە نامەیەكدا بۆ خامنی
«لویز كوتسكی» كە خەڵكی ڤیەننا و هاوسەرەكەی لە بانگەشەكارانی باوەڕەكانی
ماركس بوو و لەو كاتەدا لە هاوسەرەكەی جیاببۆوە ،نوسی و داوایلێكرد كە بۆ
بەڕێوەبردنی كاروباری ماڵەكەی بێتە الی ئەو« :تۆ گەنجیت و داهاتووییەكی
دوور و درێژت لە بەردەمدایە .من سێ هەفتەی دیكە تەمەنم دەبێتە  70ساڵ و
تەنیا ماوەیەكی كورتم لەم جیهانەدا ماوە».
(لویز) داواكارییەكەی ئەنگڵسی قبووڵكرد و لە مانگی كانوونی یەكەمدا رۆیشت
بۆ لەندەن و لە ماڵی ئەنگڵسدا وەكو یاریدەدەری ئەو دەستی بە كاركرد .ئەو
ژنێكی تەمەن سی ساڵی جوان و دەم بە پێكەنین و هەمیشە رسوشتێكی باشی
هەبوو .هەرگیز پەیوەندیەكی دیكە لە نێوان ئەو و ئەنگڵس نەهاتە ئاراوە.
ئەنگڵس لەو بارەیەوە بۆ یەكێك لە هاوڕێكانی نوسی« :لویز ماڵدارێكی باشە
و لەگەڵ ئەوەش لە هونەری چێشتلێنان باشتێدەگات .پێموانییە ماڵدار بوونی
تەنیا لەو رووەوە بێت كە من و ئەو ژن و مێرد نین .من زۆر خۆشحاڵم بەوەی
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پەیوەندی نێوان من و ئەو لەم ئاستەی ئێستادا مبێنێتەوە .چونكە بە هۆی زۆری
مەودای تەمەنی نێوامنان پەیوەندی سێكسی لە چوارچێوەی هاوسەرگیری یان بێ
هاوسەرگیری شیاو نییە .لە وەها دۆخێكدا بیركردنەوەیەكی دیكە جگە لە ماڵداری
بۆ ئەو نامێنێتەوە».
لویز ،تەنانەت دوای مردنی ئەنگڵسیش لە ماڵەكەی ئەو مایەوە و بە زوویی
لەگەڵ یەكێك لە هاوڕێیانی ئەو بەناوی دكتۆر «لودویك فرای برگێر» كە
پزیشكێكی خەڵكی شاری ڤیەننا بوو و پێشرتیش چەندین جار هاتبووە ماڵی
ئەنگڵس هاوسەرگیری كرد .هەردوویان لەو ماڵەدا كە هی ئەنگڵس بوو درێژەیان
بە ژیاندا .لەو ماڵەدا بوو ئەنگڵس ناسنامەی باوكی كوڕەكەی لین شنی بۆ لویز
ئاشكرا كرد ئەویش دوای مردنی ئەنگڵس راستییەكەی لە ناوهاوڕێیانیدا باسكرد.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەنگڵس «فردی» كوڕی لین شنی هاندا بۆ ئەوەی درێژە بە
دیدارەكانی خۆی بۆ ماڵەكەی ئەنگڵس دوای مردنی دایكی و كاتی مانەوەی
ئەنگڵس و ئێستاشبدات و وەكو میوانەكانی دیكە لە دەرگای پێشەوە بێتە ژوورەوە
( .لە مانگی تەموزی  1894كاتێك هاوڕێیانی ئەنگڵس لە ماڵەكەی ئەو كۆببوونەوە
لە چاوەڕوانی هەواڵی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەڵامنیا دانیشتبوون و
بیرەیان دەخواردەوە «فرد دیمۆت» كە دایكی لین شن دیمۆت و باوكی كارل
ماركسی بەناوبانگ بوو لە ناو ئامادەبوواندا بوو!)
سەبارەت بە چارەنوسی «فردی» بەڵگەنامەیەكی ئەوتۆ لە بەردەستدا نییە ،لە
ئەرشیفی شاری ئەمسرتدام (ژمارە  )280نامەیەك ماوەتەوە كاتێك كە لە «ئاپر
كاالپتۆن»ی لەندن ژیاوە نامەیەكی بۆ لۆرا الفارگی خوشكی نوسیوە .ئەو نامەیە كە
لە رێكەوتی 10ی ئۆكتۆبەری ساڵی  1910نورساوە ،داڕشتنەكەی دەریدەخات كە
كەسێك بووە ئاستی خوێندواری نزمبووە و رەنگە سەر بە چینی كرێكاران بووبێت.
دەقی نامەكە ئاماژە بە دەستكورتی و نیگەرانییەكانی نووسەر بەرامبەر بە ژیانی
خۆی و خێزانەكەی دەكات ،وەكو ئەو نامانەی كە كارل ماركس بە بەردەوامی
بۆ ئەنگڵسی دەنوسی!« :لۆرای خۆشەویستم ،ئەو ماوەیەی كە ئاگام لێت نییە
ئەوەندە دوور و درێژ بووەتەوە كە من خۆم رێگا بە خۆم دەدەم نامەیەكت بۆ
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بنوسم .شتێك كە لە راستیدا پێویست بوو زۆر پێشرت لەمە ئەنجاممبدایە ،بەاڵم
بە بەردەوامی نوسینی ئەم نامەیەم دواخست ،بۆ ئەوەی بتوانم هەواڵی خۆش لە
خۆم و كوڕەكەم و خێزانەكەم ئاراستەی تۆ بكەم ،ئێستا خۆشحاڵم لەوەی دەتوانم
سەبارەت بە خۆم ئاگادارت بكەمەوە كە سەالمەتم».
فردی دواتر لە درێژەی نامەكەیدا :دەڵێت سەرقاڵی كاركردنە و ئێستا لە ماڵێكی
باشرتدایە لە لەندەن .شتێك كە سااڵنێكی دوورودرێژ لە هەبوونی بێبەش بووم.
ئەو نووسیویەتی لەگەڵ یەكێك لە هاوكارانی كە ماوەیەكی دوورودرێژ پێكەوە
ئاشنابوون لەگەڵ ژنەكەشی پێكەوە لە یەك خانودان و ئەوان رێزی زۆری لێدەگرن،
وتوشیەتی كە كوڕەكەی شۆفێری تەكسی كۆمپانیایەكی فەڕەنسییە و دەبێت
شەوانیش كار بكات ،لە كاتژمێر 8ی ئێوارەوە بۆ 6ی بەیانی و لە هەفتەیەكدا
 6رۆژ كار دەكات و لە هەفتەیەكدا  22شلینگ وەردەگرێت ،وتوشیەتی ژنی
كوڕەكەی و منداڵەكانی هەموویان باشن «بەاڵم بەداخەوە پیۆیستە بڵێم كە
كچێكی دیكە بۆ منداڵەكانم زیاد بووە».
لێرەی نامەكەدا ف��ردی دەربرینێكی هەیە كە لە روانگەی سۆسیالستی و
زانستی كۆمەڵناسیەوە گرنگە (سەد بریا باوكی راستەقینەی ئەو زیندوو بوایە
و بیخوێندبایەوە)« :من زۆر نیگەرانم كاتێك دەبینم ئەو باوك و دایكە گەنجە
رووبەڕووی ئەو هەموو كیشەیە لە ژیانیاندا بوونەتەوە .بە بڕوای من خستنەوەی
ئەم هەموومنداڵە جۆرێكە لە تاوان ،بەاڵم پێموایە ئەم دۆخە هەر بەم شێوەیە
ماوەیەكی زۆر بەردەوامبێت .تا كاتێك كە كۆرپەیەك لە ماڵێكدا هۆكاری
خۆشبەختی بێت نەك ببێتە هۆی نەهامەتی و كوێرەوەری!» دواتر «فردی»
لە كۆتایی نامەكەدا داوا لە لۆرا دەكات كە ئایا دەتوانێت خزمەتێكی بچووكی
پێبكات؟ «لە یەكێك لە رۆژنامەكاندا خوێندومەتەوە كە لە واڵتی ئوسرتالیا
كۆمپانیایەكی ئەندازیاری بەناوی برایانی دیمۆت هەیە ،چۆن دەتوانین بزانین
ئایا ئەم كۆمپانیایە پەیوەندی بە دایكمەوە هەیە یان نا؟ ئەگەر وەها پەیوەندیەك
هەیە ،ئایا لە لەندن لقی هەیە؟ ئەگەر لقی هەیە ئایا دەكرێت كارێكی باشرت بە
كوڕەكەی من بدەن؟ زۆر داوای لێبوردن دەكەم كە لەم نامەیەدا ئەوەندە باسی
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بابەتی تایبەتی خۆممكردوە و تووشی سەر ئێشەم كردوویت ،بەاڵم دەزانم كە
تۆ هەوڵ دەدەیت یارمەتیم بدەیت .چونكە كوڕەكەی من و منداڵەكانی تەنیا
بوونەوەرانێكن لەم جیهانە ،كە لە خودی منن و هەر یارمەتییەكم لە دەست بێت
دەبێتە هۆی خۆشحاڵی ئەوان».
(لە دەفتەری تۆماری مردوانی لەندەندا ناوێك هەیە بەناوی فردریك لویی دیمۆت،
پیشە ،ئەندازیار ،بەرواری مردن 28ی كانوونی دووەمی ساڵی  1929لە تەمەنی 76
ساڵیدا ،بەاڵم ئەگەری ئەوە لە ئارادایە ئەوە دیمۆتێكی دیكە بێت)
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ئالنۆر (تووسی)
ئالنۆر لە بەرواری 16ی كانوونی دووەمی ساڵی  ،1855یەك مانگ دوای چل و
یەكەم ساڵیادی لەدایكبوونی دایكی لە شاری لەندەن لە دایكبوو .ئەو دواین
منداڵی كارل ماركس بوو كە گەیشتە تەمەنی پیری (منداڵێكی دیكەی لە ساڵی
 1857لە دایكبوو ،بەاڵم زۆری نەخایاند كۆچی دواییكرد).
وەك رابوردوو چەندین ناوی جۆراوجۆریان بۆ دانا كە لە نێوان خۆیاندا بەو ناوانە
بانگیاندەكرد .بەاڵم ناوی «توسی» ناوێكبوو جێكەوت و هۆكارەكەشی ئەوە بوو
كە ئالنۆر پشیلەی زۆر خۆش دەویست و لە كاتی منداڵیدا كاتێك لەگەڵ پشیلەكان
گەمەی دەكرد لە بری «پوسی» بە «توسی» بانگیدەكردن.
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سەرباری ئەوەی كاتی لە دایكبوونی ئالنۆر ،ماركس زۆری پێناخۆشبوو كە كوڕ
نەبووە ،بەاڵم وەك دانیشتویەكی تازەی جیهان خۆشحاڵیشی دەربڕی و پێشوازی
و بەخێرهاتنی كرد! لە ناو خێزانی ماركسدا هەموو ئەندامان زۆر لە یەكرتی نزیك
بوون بە راستی وەكو گیانێك لە چەند جەستەدا پێكەوە گرێدرابوون ،بە زوویی
ئالنۆر كە بچووكرتین بازنەی ئەو زنجیرەیە بوو شوێنێكی تایبەتی مسۆگەر كرد
و «وەكو بوكەڵەیەكی گشتی ،بە تایبەت خوشكەكانی ئەو جێنی شن و لۆرا كە
یەكێكیان یانزە ساڵ و ئەوی دیكەیان دە ساڵ لەو گەورە تر بوون ئەویان زۆر
خۆش دەویست ،بە وتەی لیب كنێخت ،هاوڕێی ماركس كە زۆرجار سەردانی
ماڵی ئەویدەكرد« :ئەو كچە خوێن شیرین و وەكو گوڵۆڵەیەكی خڕە».
دایكی ئالنۆر سەبارەت بەو وەها دەنووسێت« :ئەو كۆرپەیە كاتێك لەدایكبوو كە
ئێدگار كوڕە خۆشەویستەكەی تازە مردبوو ،ئەو هەموو عەشق و خۆشەویستیەی
كە ئێمە بۆ ئەومان هەبوو لە سەر ئەو كچە بچكۆلەیە چڕ بووەوە كە خوشكە
گەورەكانی وەكو منداڵی خۆیان خۆشیان دەویست ،لە راستیدا كەم منداڵ وەها
جوانییەكی هەیە ،جوانی و ناسكی ئەو هاوشێوەی جوانی تابلۆیەكی كێرشاوە.
خوێن شیرین بوونەكەی ئەو بە هۆی زمان خۆشی و ئەو چیرۆكە خۆشانەوەیە كە
دەیگوازێتەوە .ئەو حیكایەتەكانی لە براكانی گریم كە بە بەردەوامی و بە شەو
و رۆژ ببونە هۆی سەرقاڵكردنی ئەو فێر ببوو .ئێمە گەورەكان بە بەردەوامی
كتێبی چیرۆكی براكانی گریم بۆ ئەو دەخوێنینەوە ،هاوار لەو رۆژەی كە ئێمە لە
كاتی گێڕانەوەیدا وشەیەك یان رستەیەك تێپەڕێنین .ئالنۆر كە دەقی چیرۆكەكانی
وشە بە وشە لە بەرە ،دەستبەجێ ناڕەزایی دەردەبڕێت و هەڵەكە راستدەكاتەوە.
«(براكانی گریم لە چیرۆك نووسە بەناوبانگەكانی ئەڵامنیان كە زۆرێك لە
چیرۆكەكانی ئەوان هێشتا لەناوخەڵكدا بەتایبەت لە ناومندااڵندا جێگەی تایبەتی
هەیە).
لە كۆتاییدا جێنی دەنووسێت« :ئالنۆر خۆشەویستی راستەقینەی ماركسە .بە
پێكەنین و قسە شیرین و خۆشەكانی خەمەكانی دەڕەوێنێتەوە» توسی لە راستیدا
بووە سەرقاڵكەرێكی راستەقینە بۆ ماركس ،مۆڵەتی ئەوەی پێدرابوو بەوجۆرەی
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كە پێی خۆشبێت لەگەڵ باوكی گەمە بكات ،نوسینەكانی ئەوی خەتخەتدەكرد ،لە
كاتێكدا ماركس بە گوڵ پەرچەمەكانی ئالنۆری دەڕازاندەوە ئەوی سواری سەرشانی
خۆی دەكرد و لە باخچەیەكی بچووكدا كە لە بەردەم ماڵەكەیاندا بوو السایی
ئەسپەكانی دەكردەوە .توسیش وەكو خوشكەكەی ستایشی باوكی خۆی دەكرد
و بە راستی ئەو خۆشەویستیەی ئەو بەرامبەر بە باوكی و ئەو كاریگەرییەی كە
هۆگری باوكی بەرامبەر بە ئەو هەیبوو ،بووە هۆی ئەوەی لە گەورەییدا ببێتە
هۆی خەم و پەژارەی ئالنۆر!
ئالنۆر لە بواری شێوە و رسوشتەوە جیاوازییەكی زۆری لەگەڵ خوشكەكانی خۆی
هەبوو ،ئەو بە پێچەوانەی خوشكەكانی هەستێكی شۆرشگێڕانەی تێدا بوو ،سیفاتی
تایبەت بە كچان و ژنانی كەمرت تێدا بەدیدەكرا ،ئەگەرچی خوشكەكانی ئەو قژی
ئاڵتونی و رسوشتی جوان و ژنانەیان هەبوو ،قژی ئالنۆر رەشبوو ،چاوی بریقەدار
و رەشیهەبوو ،كە لێكچوونێكی زۆری لەگەڵ باوكی هەبوو .بە تایبەتی ئەستوری
لووتی هاوشێوە بوونی ئەوی لەگەڵ باوكی تەواو دەكرد .ئالنۆر سەبارەت بە خۆی
دەیوت« :بەداخەوە لە بری ئەوەی لە بلیمەتبوونی باوكم شتێك بە من بگات لوتی
باوكمم بە میراتی بردووە» .توسی لە راستیدا لە هەموو بوارێكەوە هاوشێوەی
باوكی بوو رسوشتێكی هاوشێوەی رسوشتی باوكی هەبوو ،وەكو باوكی بەهێز
و بە وزە بوو لە رادەبەردەر هۆگری سیاسەت بوو .ماركس هەمیشە دەیوت لە
كاتی زاییندا هەڵەیەك لە هاوسەرەكەیدا روویداوە «لە بری كوڕ كچێكی بووە»
ئالنۆر پاش مردنی دایك و باوكی دەیوت« :ئەگەرچی باوكم جێنی شن ،خوشكە
گەورەكەمی لە هەموان زیاتر خۆشدەویست ،بەاڵم هەمیشە دەیوت»:جێنی شن
وەكو من نییە ،ئالنۆر وەكو منە!»
لەو رووەوە كە ئالنۆر لە لەندەن لە دایكببوو ،خوێندنی لەوێ تەواوكردبوو،
رسوشتێكی بەریتانی هەبوو .زمانی ئینگلیزی زمانی سەرەكی ئەو بوو .بەاڵم ئەو
زمانەكانی دیكە بە تایبەت فەڕەنسی و ئەڵامنی بە باشیدەزانی ،بە جۆرێك كە
دواتر وەكو وەرگێڕی ئەو دوو زمانە كاریدەكرد .دەنگی شێوازی وتنی وشەكانی
ئەو وەكو ئەوە وابوو بۆ گۆرانی وتن و وتاردان دروستكرابێت ،وەك دایكی زۆر
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حەزی لە سەیركردنی شانۆگەریبوو .لە الیەنگرانی سەرسەختی «هرنی ئێرڤینگ»
ئەكتەری بەناوبانگی شانۆنامەكانی شكسپیر بوو ،جاروبار خەیاڵی ئەوەی لە
مێشكدا بوو كە رەنگە رۆژێك خۆی لە سەر سەكۆی شانۆ ببیرنێت .بەاڵم لە
هەموو شتێك زیاتر حەز و خولیای سیاسەتی لە سەردا بوو ،سەباری ئەوەی كاتی
دەستپێكردنی شەڕی ناخۆی ئەمەریكا ئالنۆر تەنیا شەش ساڵ تەمەنی بوو ،بە
درێژایی ئەو ماوەیە هەموو رۆژێك لە سەر نەخشە بەدواداچوونی بۆ رووداوەكانی
ئەو جەنگە دەكرد ،داوای لە باوكی دەكرد رووداو و گۆڕانكارییە گرنگەكانی بەرەی
جەنگی بۆ باس بكات .ئالنۆر سااڵنی دواتر لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا نوسی« :لەو
سەردەمەدا من دڵنیا بووم لەوەی كە «ئابراهام لینكۆڵن» سەرۆكی ئەمەریكا بە
ب ێ رێنوێنیەكانی من هەرگیز ناتوانێت لەو جەنگەدا سەركەوتوو بێت ،هەموو
رۆژێك نامەم بۆ دەنوسی و پێداگریم لە سەر ئەوە دەكرد كە «موهر» (ناوی
باوكی لە ناو خێزاندا) نامەكان ببات بۆ پۆستەخانە ...و سااڵنێكی دواتر ،ئەو
نامانەی كە ئەو نەیخستبوونە سندوقی پۆستەوە و لە الی خۆی كۆی كردبووەوە
نیشانیمنیدا و هەردووكامن زۆر پێكەنین».
ئالنۆر ساڵی  ،1876لە تەمەنی بیست و یەكساڵیدا لە بەرژەوەندی خامنی وێست
لیك كە ژنێكی رۆشنبیر بوو ،لە كاروباری كۆمەاڵیەتیدا پێشكەوتوو بوو و پێشنیاری
پۆستی سەرۆكایەتی ئەنجومەنی مامۆستایانی پێكرابوو ،لە دژی كاندیدی پارتی
كڵێسەكان (كە داوای لەناوبردنی پەروەردەی ناچاریدەكرد) چاالكییەكی زۆری كرد
و لە هەموو دەرگاییەكی دەدا لەگەڵ خاوەنەكانی گفتوگۆیدەكرد ،لەو هەنگاوەش
ئەزموونێكی زۆر سودمەندی بۆ چاالكییە سیاسیەكانی داهاتوو بەدەستهێنا« :لە
یەكێك لە ماڵەكاندا پرسیاری ئەوەم لێكرا پێویستە كڵێسە چی ئایینێك پەسەند
بكات؟ لە ماڵێكی دیكەدا پێیانوتم خوێندنی ناچاری دەبێتە هۆی نەهامەتی
بۆ واڵت ...و هتد .لە ماڵی كرێكارێكدا خاوەن ماڵەكە وتی :من لەم باریەوە
بۆچوونێكی تایبەتیم نییە .دەبێت لە گەورەكەم پرسیار بكەم ...بە راستی چەندە
گاڵتەجاڕانەیە و لە هەمانكاتدا جێگەی داخە كە خەڵك سەبارەت بە خوێندن و
پەروەردە وەها بیر دەكەنەوە!»
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ئینتەرناسیۆناڵی دووەم
دوای ئەوەی ئالنۆر چووە ناو پارتی سۆسیالیستەكانەوە ،ئەو لەگەڵ ئەنگڵس ساڵی
« 1889ئینتەرناسیۆناڵی دووەم»یان پێكهێنا .ئالنۆر قسەكەر و وتاربێژێكی بەتوانا
بوو ،كاتێك ئەو (پاش «هێرنی مایرس هیندمان» كە دامەزرێنەری فدراسیۆنی
دیموكراتەكان بوو) وتەیەكی لەبارەی ساڵیادی كۆمۆنی پاریس پێشكەشكرد.
هیندمان رایگەیاند« :ئەمە یەكێك لە باشرتین وتارەكانە كە من بە درێژایی تەمەنم
بیستوومە .بە راستی ئەم ژنە وەكو پێغەمبەرەكانی سەدەكانی رابوردووی رەگەزی
خۆی قسە دەكات و هاوشێوەی هەمان پەیامە خواوەندییەكانی ئەو سەردەمە
لە ناخی ئەودا كۆكراوەتەوە».
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ئالنۆر هاوشێوەی باوكی جەنگاوەر بوو ،تەنانەت لە پۆلیسیش نەدەترسا .كاتێك
میشێل داڤیت سەركردەی بزوتنەوەی ئیرلەندییەكان كە بۆ رزگاركردنی ئیرلەندا لە
ژێر چەپۆكی بەریتانیا خەباتیدەكرد دەستگیركرابوو ،رەوانەی ئیدارەی پۆلیسیانكرد،
خەڵكانێكی زۆر بۆ پشتیوانیكردنی لە بەردەم بنكەی پۆلیس كۆببوونەوە .ئالنۆر
پرسیاری لە پۆلیسێك كرد كە لە دەوروبەری بنكەكەی پاسەوانی بوو ،ئایا میشێل
داڤیت هێشتا لە ناو بنكەكەیە؟ كاتێك پاسەوانەكە بە شێوەزاری ئیرلەندی وتی»:
نا من بۆ خۆم رەوانەی زیندامنكردووە» ،ئالنۆر پێیوت« :مەگەر لە تەواوی لەندەن
بەریتانییەك دەستنەدەكەوت كە تۆی ئیرلەندی دەبێت وەها كارێكی قێزەون
جێبەجێبكەیت؟ و ئەو كە بۆ رزگاركردنی نیشتیامنەكەی تۆ دەجەنگێت بیخەیتە
زیندانەوە!؟» لە وەاڵمدا ئەو پۆلیسە تەنیا بە گرژییەوە سەیرێكی ئالنۆری كرد!
كاتێك ئالنۆر ئاوڕیدایەوە بۆ ئەوەی لە شوێنی رووداوەك��ە دوور بكەوێتەوە،
كەسێكی دیكە هاتە پێشەوە و دەستی ئەویگرت و وتی :من ئیرلەندیم ،رێگە بدە
من لەالیەن خۆم و هەموو ئیرلەندیەكانەوە سوپاسی تۆ بكەم».
ئالنۆر بە هەمان رادەی باوكی سەخت و چاونەترس بوو ،فرانسیسكا كچی دكتۆر
كوگڵامنی هاوڕێی ماركس لەو باریەوە نووسیویەتی« :ئالنۆر بە رێژەیەك چاونەترس
و بوێر بوو ،ئەوەی لە بیر و زەینیدا بوو بە بێ هیچ پێشەكیەك دەریدەبڕی!»
ساڵی  ،1872لە تەمەنی  17ساڵیدا توسی عاشقی رۆژنامەنووسێكی سی و
چوار ساڵەی خۆویستی فەڕەنسی بە ناوی «ئۆلیڤار لیساگاری» بوو .ئەو لە
كۆمۆنیستەكانی فەڕەنسا بوو ،بەرەو بەریتانیا رایكردبوو ،بۆ ماوەیەكی كورت لە
لەندەن رۆژنامەی «رەش و سووری» باڵو دەكردەوە ،كە دوای چاوپێكەوتنێك
سەرنجی توسی بۆ الی خۆی راكێشا .بەڕواڵەت ئەو ئەوەندە سەرنجڕاكێش نەبوو،
بەاڵم ئەو لە خانەدانەكانی باسكی فەڕەنسا بوو ،كە نازناوی (كۆنتی) خۆی
وەالنابوو ،چووبووە ناو بزوتنەوە كۆمۆنیستیەكانەوە ،بەو بۆنەیەوە خێزانەكەی
ئەویان دەركردبوو .بە رواڵەت ئۆلیڤار ئەوەندە سەرەنجڕاكێشنەبوو ،سەرباری
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ئەوەی ماركس سەبارەت بە كۆتاییهاتنی نوسینی كتێبێك كە ئۆلیڤار لە ژێر
ناوی»مێژووی شۆڕشی كۆمۆنی پاریس لە ساڵی »1871ی بە دەستەوە بوو ،ئەوی
هاندا و لە وەرگێڕانی ئەو كتێبەدا بە زمانی ئەڵامنی یارمەتییەكیزۆریدا.
ئەوە رووننییە كە بە چی هۆكارێك بەرامبەر بەو كەسە هەستی بە نەفرەت و
بێزاریدەكرد ،بەتایبەتی هەرگیز پێیخۆشنەبوو رۆژێك لە رۆژان ئەو ببێتە زاوای،
سەرباری ئەوەی ماركس نەیدەویست هەست و سۆزی لە رادەبەدەری كچەكەی
لەبەرچاو نەگرێت ،ئەوپەڕی هەوڵی خۆی خستەگەڕ بۆ ئەوەی كچەكەی لەو
بڕیارە پەشیامنبكاتەوە .لەو بارەیەوە لە نامەیەكدا لە بەرواری  31مانگی ئایار لە
نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی« :توسی ،من بە نادادپەروەری بەرامبەر بە ئۆلیڤار
تۆمەتبار دەكات ،لە كاتێكدا لە راستیدا ئەوەی كە من لە ئۆلیڤاری چاوەڕواندەكەم
ئەوەیە لە بری وتار پێشكەشكردن لە كۆنگرە و بەرزە فڕییەكانی ،بە كردەوە
بیسەملێنێت كە كەسێتی خۆی باشرتە لەناوبانگەكەی و دەریبخات كە بە چی
هۆكارێك دەبێت من متامنەی پێبكەم .ئەوەی كە زیاتر لە هەر شتێك ئازارم
دەدات ئەوەیە ،لەبەر ئەوەی نامەوێت كچەكەم بڕەنجێت ،ناچارم دەم و زمانی
خۆم كۆنرتۆڵ بكەم».
لەو نێوەندەدا توسی خۆشی لە نێوان دوو هەستی ناكۆكدا مابووەوە ،لە الیەك
بە سەختی گرفتاری عەشق بەرامبەر بە ئۆلیڤار ببوو ،لە الیەكرتەوە باوكی زۆر
خۆشدەویست ،رێزی لە ویست و چاوەڕوانییەكانی ئەو دەگرت و نەیدەویست
بە ب ێ مۆڵەتی باوكی هەنگاوێكی گەورە لە ژیانیدا هەڵگرێت و هەستی باوكی
بریندار بكات .سەرباری ئەوەش توسی و ئۆلیڤار بوون بە دەستگیران! توسی لە
شاری «برای تون» كە لەوێدا سەرقاڵی مامۆستایی بوو نامەیەكی بۆ باوكی نوسی
و داوایلێكرد كە ئەو و ئۆلیڤار یەكرت ببینن( .ئەو نامە قوڵی هەستی عاشقانەی
توسی و ئازاری دووری خۆشەویستەكەی دەردەخست)« :باوكی خۆشەویستم،
دەمەوێت بزانم كەی دووبارە دەتوانین ئۆلیڤار ببینین؟ من بەرگەی نەبینینی ئەو
ناگرم .من تا ئەو جێگەیەی كە لە توانامدا هەبووە دانم بەخۆمدا گرتووە .زۆر زۆر
سەختە و پێموانییە لەمە زیاتر ئارام بگرم .من چاوەڕوانی ئەوە لە تۆ ناكەم بەو
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بڵێیت بۆ بینینی من بێتە ئێرە .جگە لەوە خۆشم وەها شتێكم ناوێت ،بەاڵم ئایا
ئێمە دەتوانین جار و بار پێكەوە بچینە گەشتوسەیران؟ لە رابوردوودا تۆ رێگات
بە من دەدا لەگەڵ «ئوتالین» و «فرانكل» بڕۆمە گەشتوسەیران ،بەاڵم بۆچی
ناتەوێت لەگەڵ ئۆلیڤار هەمانكار بكەم؟ بەتایبەتی هیچ كەس پێی سەیر نابێت
ئەگەر ئێمە بەیەكەوە ببینێت ،هەموو ئەو كەسانەی كە ئێمە دەناسن دەزانن
ئێمە پێكەوە دەستگیرانین .لەو رۆژانەدا كە من لە «برایتۆن» نەخۆش بووم (لەو
دوو هەفتەیەدا كە من رۆژانە دوو یان سێ جار دەبوورامەوە) ئەو هەموو رۆژێك
سەردانی منی دەكرد و هەموو جارێك بە بینینی ئەو بەهێزتر و شادمانرت دەبووم،
هەڵگرتنی ئەو بارە گرانەی لە سەر شانی من بوو ئاسانرتی دەكرد ،ئێستا ماوەیەكە
ئەوم نەبینیوە و ئێستا ئیرت سەرباری ئەوەی دەمەوێت دانبەخۆدا بگرم و خۆم بە
دڵخۆش و شادمان نیشان بدەم ،بەاڵم ئەم هەواڵنە ئیرت كاریگەر نین! ئیرت لەمە
زیاتر توانام نییە!»
توسی لە كۆتاییدا دەڵێت« :باوكی خۆشەویستم ،قبوڵیبكە ،ئەگەر من دەمتوانی
جاوربار بیبینم ،بینینی ئەو هەمووجارێك لەو رەچەتانە كاریگەرترە كە خامنی
ئەندرسۆن بە مەبەستی چارەسەركردنی نەخۆشیەكەم دەینوسێت!»
بە ه��ۆی ئ��ەوەی ماركس نیگەرانی تەندروستی ئالنۆربوو ،لە بەرامبەر
داواكارییەكانی ئەودا خۆڕاگری نەكرد .لە نامەیەكدا لە بەرواری 4ی ئابی 1878
بۆ دكتۆر كوگڵامنی نوسی« :لەم باریەوە خۆڕاگری من زۆر كەمرتە لە بابەتەكانی
دیكە ،دۆخی تەندروستی توسی و هەستی باوكایەتیم رێگەم پێنادات كە لەمە
زیاتر سەختگیر بم ».سەرباری ئەوەش ماركس رازی نەبوو ئۆلیڤار ببێتە زاوای،
جگە لەوەش ئەندامانی دیكەی خێزانەكەی ماركسیش دژی هاوسەرگیری نێوان
ئالنۆر و ئۆلیڤار بوون ،كاتێك بۆ بینینی ئالنۆر سەردانی ماڵی ماركسی دەكرد
هەمووان بەرامبەر بەو روویان گرژ دەكرد (لە سااڵنی دواتردا كە هێشتا ئالنۆر
دەستگیرانیەكەی خۆی لەگەڵ ئۆلیڤار هەڵنوەشاندبووەوە ،كاتێك كە ئەوان بۆ
بینیی لۆرا سەردانی لەندەنیان دەكرد ،خانەوادەكەی ئامادە نەبوون تەوقە لەگەڵ
ئۆلیڤار بكەن!)
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توسی تا ئەو جێگەیەی كە گونجاو بوو بەرامبەر بە هەردووكیان :باوكی و
دەستگیرانەكەی ،وەفادار بوو .ئەو شانازی بە دەزگیرانییەكەی لەگەڵ ئۆلیڤار
دەكرد و لە وەرگێڕانی كتێبەكەی دەزگیرانەكەیدا بە زمانی ئەڵامنی هاوكارییەكی
زۆری كرد و دوای ئەوەی ئەو كتێبە بە زمانی ئەڵامنی چاپ كرا ،بەرگێكیان بۆ
«هاین ریش گرتس» مێژوو نوسی بەناوبانگ برد كە مێژووی نەتەوەی جولەكەی
لە ساڵی 1867دا نووسیبوو ،كاتێك ئالنۆر لەگەڵ باوكی بە مەبەستی چارەسەری
رۆیشتبوون بۆ ئاوە كانزاییەكانی كارلسباد لەگەڵ ئەو ئاشنا ببوو) گرتس لە
بەرامبەردا پیرۆزبایی لە دەستگیرانییەكەی نێوانیان كرد و رایگەیاند ،كتێبی
«مێژووی كۆمۆنی پاریس ساڵی « »1871بە شێوازێكی زۆر گونجاو و لێبڕاوانە
نوورساوە» (گرتس خۆی زیاتر لە  22ساڵی تەمەنی بە نوسینی مێژووی نەتەوەی
جولەكە تەرخانكردبوو ،ئەو كتێبە ساڵی  1891لە پێنجبەرگدا بە زمانی ئینگلیزی
چاپ و باڵوكرایەوە ،لە ئێستادا یەكێك لە گرنگرتین بەڵگەنامە مێژووییەكانی
مێژووی جولەكەیە).
پەیوەندی نێوان توسی و لی ساگاری زیاتر لە  10ساڵ و تەنانەت دوای ئەوەی
كە ئەو دووبارە گەڕایەوە فەڕەنسا بەردەوامبوو .لەو نامانەدا كە ئۆلیڤار لە
فەڕەنساوە بۆ تووسی دەنوسی تێیدا بە (ژنە بچكۆلەكەم) ناوی توسی هێناوە،
توسی بە درێژایی ماوەی دەستگیرانییەكەی لەگەڵ ئۆلیڤار بە زۆری نەخۆش بوو.
لەو رووەوە كە ئەو بە زۆری لە ژێر فشاری دەروونیدا بوو ،روون و ئاشكرا بوو كە
هۆكاری سەرەكی نەخۆشیەكەی ئەو دەروونی بوو ،بە زۆری ئەو لە ئازاری سك
و ریخۆڵە بە تایبەت پاش خواردنی هەر جۆرە خواردنێك ئازاری زیاتر دەبوو (بە
بڕوای ماركس هۆكاری ئازارەكانی ئالنۆر نەخۆشیە خەیاڵیەكانی ژنانە بوو كە ئەو
«هیسرتیك»ی پێدەوت ).ماركس لە كۆتاییدا لە رووبەڕووبوونەوەی هاوسەرگیری
كچەكەی لە گەڵ «لی ساگاری» براوە بوو (بەاڵم بە نرخی تەندروستی كچەكەی).
ئالنۆر لە هاوسەرگیری لەگەڵ خۆشەویستەكەی پاشگەز بووەوە و لە بەرامبەر
فەرمانەكانی باوكیدا سەری دانەواند ،بەاڵم ئەو خۆبەدەستەوەدانەی بە درێژایی
تەمەنی زیانی بە تەندروستی گەیاند ،كاتێك ماركس هاوینی ساڵی  1881لە دوای
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بینینی كچە گەورەكەی جێنی شن لە فەڕەنساوە گەڕایەوە لەندە ،بینی كە ئالنۆر
بە سەختی نەخۆش كەوتووە لە نامەیەكدا لە رێكەوتی 18ی ئابدا بۆ جێنی شن
دەنوسێت« :توسی بە تەواوی الواز بووە و زەردهەڵگەڕاوە .ماوەیەكە خواردن
ناخوات و هیچ خۆراكێك بە تەواوەتی بەكارناهێنێت .دۆخی دەروونی ئەو خراپە
و لە بواری دەروونییەوە تێكشكاوە .كەم خەوە و دەستەكانی دەلەرزێت .بە بێ
ئیرادە سەروملی دەلەقێنێت».
دژایەتی كردنی»لی ساگاری» لەالیەن خانەوادەی ماركس-ەوە تەنانەت دوای
رۆیشتنی ئەو لە لەندەن بۆ فەڕەنساش بەردەوامبوو .جگە لەوەش لە نێوان
ئۆلیڤار و الفارگ هاوسەری دووەمی كچی ماركس ناكۆكی لە بواری رۆژنامەوانیدا
دروستببوو .لە كۆتاییدا ساڵی  1882ئالنۆر بە دڵێكی شكاوەوە ،وەكو سەربازێكی
دۆڕاو ،بڕیاریدا لە بەرامبەر ئەو دژایەتیە هەمەالیەنەیەدا خۆی بە دەستەوە
بدات ،دەستگیرانییەكەی خۆی لەگەڵ ئۆلیڤار هەڵوەشاندەوە و رۆژی 15ی
كانوونی دووەم لە نامەیەكدا كە سەبارەت بەو بڕیارە بۆ جێنی شنی نوسی ،داوای
لە ئەو و هاوسەرەكەی كرد سەرباری هەموو ئەو روداوانەی كە هاتوونەتە ئاراوە
لەگەڵ ئۆلیڤار وەكو هاوڕێیەك مامەڵە بكەن« ،ئەو بەرامبەر بە من بە بەردەوامی
باش و لەسەر خۆ و پڕ سۆز و موحیبەت بووە!»
جێنی شن ئەو بڕیارەی توسی بە هەنگاوێك بەرەو رێگای راست وەسفكرد ،هەر
كاتێك بیری لە هاوسەرگیری خۆی لە گەڵ لێنگە دەكردەوە ،سەبارەت بە هاوسەرە
فەڕەنسیەكان دەیوت «باشرتین پیاوانی فەڕەنسی بۆ هاوسەرگیری كەسانی قۆڕ
و بێكەڵكن».
رۆژی 24ی شوباتی ساڵی  1882جێنی شن ،باوكی ئاگادركردەوە لەوەی كە توسی
دەستگیرانییەكەی خۆی لەگەڵ ئۆلیڤار هەڵوەشاندۆتەوە ،ماركس لە بەرامبەر ئەو
ئاگادار كردنەوەیەدا رۆژی 16ی مارس لە وەاڵمی كچەكەیدا رایگەیاند»:من زۆر
خۆشحاڵم لەوەی كە توسی بەو پەڕی بوێریەوە كۆتایی بەو كارەساتە هێناوە».
بەاڵم ئەو خۆشحاڵیەی ماركس زۆری نەخایاند .ئالنۆر بە زوویی كێشەیەكی دیكەی
بۆ خۆی نایەوە ،ئەم جارە پەیوەندییەك بوو لەگەڵ پیاوێك بە ناوی «ئیدوارد
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ئاڤیلینگ» .پەیوەنییەك كە بە زوویی بە كارەساتێكی گەورەتر كۆتاییپێهات!
ئیدوادر ئاڤیلینگ ،سەرباری ئەوەی كە باوكی قەشەیەكی ئیرلەندی پرۆتستانت
بوو ،خۆی دكتۆرێك بوو لە شوێنكەوتوانی داروین كە نكۆڵی لە بوونی خواوەند
دەكرد و ماتریالیست بوو .بە هۆی ئەوەی قسەكەرێكی لێهاتوو بوو ،الیەنگری
زۆری هەبوو ،یەكەم چاوپێكەوتنی ئالنۆر لەگەڵ ئەو كەسە ساڵی  1873لەو
كاتەدا بوو كە ئالنۆر تەمەنی  18ساڵ بوو ،ئاڤلینگ تەمەنی  24ساڵبوو .لەو
كاتەدا بوو كە دكتۆر ئاڤلینگ لە هۆڵی قوتابخانەی منداڵە بێ سەرپەرشتەكان لە
گەڕەكێكی لەندەن لە نزیك ماڵی ماركس سەبارەت بە هەڵبژاردنی رسوشت وتاری
پێشكەشدەكرد ،دوای ئەو ئاشنایەتییە چەندین چاوپێكەوتنی دیكە لە نێوانیاندا
هاتە ئاراوە كە پەیوەندییەكی نزیكی نێوان ئەوانی لێكەوتەوە.
ئالنۆر هەر لە منداڵیەوە حەزی لە ناوی ئیدوارد بوو ،بۆ خاوەنی ئەو ناوە لە ناخی
خۆیدا چەندین پێگەی جیاوازی دیاریكردبوو ،ئەو كەسانە لە ناو بازنەی وێناكردنی
مندااڵنەی ئەودا نوێنەری توانایی و بوێری بوون! رێكەوت وابوو لە كاتی وتارەكەی
ناوبراودا دایك و باوكی ئالنۆر لە نێوان بەشداربووانی مەراسیمەكەدا بوون ،دوای
تەواوبوونی وتارەكە ماركس كە لەو سەردەمەدا كەسایەتییەكی بەناوبانگبوو بە
سەرێكی كەللە شێر ئاساوە چووە پێشەوە و پیرۆزبایی لە وتاربێژەكە كرد!
دواتر بە بۆنەی كۆچیدوایی ماركسەوە دكتۆر ئاڤلینگ ،كە لەو سەردەمەدا
سەرنوسەری گۆڤاری مانگانەی «پۆگرێس» ب��وو كە ئۆرگانی كۆمەڵەی
رسوشتییەكان بوو ،داوای لە توسی كرد بابەتێك سەبارەت بە باوكی بۆ گۆڤارەكەیان
بنوسێت .ئەو هەنگاوە بووە دەستپێكی دیدار و چاوپێكەوتنەكانی دواتری نێوان
ئەوان .ئاڤلینگ كە پیاوێكی قسەخۆش و دڵڕفێنبوو ،لەو سەردەمەدا لە نێوان
ئەو كەسانەی كە نكۆڵیان لە بوونی خواوەند دەكرد و رسوشتیان بە سەرچاوەی
هەرجۆرە بونەوەرێكی دنیایی دەزانی ناوبانگی هەبوو ،جگە لەوەش شەیدای
نوسینەكانی ماركس بوو )ئەو شەیداییەش بووە هۆی ئەوەی لە ئەنجامدا بچێتە
ناو جەرگەی سۆسیالستەكانەوە) لە ساڵی 1884دا لە تەمەنی  29ساڵیدا توسی
سەرباری ئەوەی دەیزانی ئاڤلینگ پیاوێكی خێزاندار بووە و لە هاوسەرەكەی
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جیابووەتەوە ،تێكڕای داب و نەریتەكانی ئەو سەردەمەی پێشێلكرد و بە مەبەستی
ژیان و مانەوە چووە ماڵەكەی ئەو .
لە رێككەوتی 30ی حوزەیراندا ئەم نامەیەی بۆ «دۆلی میدالند رادفۆرد»ی هاوڕێی
نوسی« :من لە ئێستا بەدواوە لەگەڵ ئاڤلینگ وەكو ژن و مێرد پێكەوە دەژین،
هەڵبەت تۆ ئەوە دەزانی كە ئەو خێزاندارە ،من ناتوانم ببمە هاوسەری یاسایی
ئەو .بەاڵم مانەوەی من لە الی ئەو هاوسەرگیریەكی راستەقینەیە .وەكو ئەوەی
لە نوسینگەی رەسمی حكومەتدا تۆمار كرابێت ،ئەگەر عەشق و خۆشەویستی
و هەماهەنگی لە كار و چاالكیەكانی داهاتوودا مرۆڤ بەختەوەر دەكات ،ئەوە
چارەنوسی منە».
دواتر توسی لە نامەكەدا ئەوە شیدەكاتەوە :من لەوە تێدەگەم كە ئەو كەسانەی
بە بیروباوەڕێكی كۆن و دەمارگرژانەوە لەم بارەیەوە دادوەری دەكەن ،من
تاوانبار دەكەن .من ئامادەم ئەوەش قبووڵبكەم .هێلین دیمۆت (لین شن) كە بۆ
من و خوشكەكانم وەك دایكبووە و ئەنگڵسی باشرتین و كۆنرتین هاوڕێی باوكم،
هەردووكیان ئەم كارەی من بە هەنگاوێكی ئاسایی و رسوشتی لەقەڵەم دەدەن.
ئەنگڵس ،ئێدواردی بردوەتە ناو جەرگەی سۆسیالستەكانی خۆیەوە».
رێكەوتی 22ی تەمموزی  1884ئەنگڵس لە نامەیەكدا بۆ لۆرا دەڵێت« :توسی و
ئاڤلینگ بۆ سەفەری مانگی هەنگوینی رۆیشتوون ،من ئێدواردم خۆشدەوێت،
پێموایە ئەوە سودمەند ترە لە بری پیشەی هەمیشەیی كاری وتار پێشكەشكردن لە
ناو كۆڕ و كۆمەڵەكاندا كار بكات و ئەوەش دەبێتە هۆی پەرەسەندنی پەیوەندی
رۆژانەی لەگەڵ خەڵكدا».
ئاڤلینگ بە مەبەستی پتەوكردنەوەی پەیوەندیەكانی لەگەڵ ماركسیستەكان،
سەرباری ئەوەی زانیارییەكی ئەوتۆی لە سەر زانستی ئابوری نەبوو ،بە هاوكاری
«سامویل مۆر» بەشداری لە وەرگیڕانی كتێبی داس كاپیتاڵی كارل ماركسدا كرد،
ئەنگڵس لەو باریەوە دەڵێت« :سەرباری ئەوەی ئاڤلینگ زمانی ئەڵامنی بە باشی
نازانێنت دەستیداوەتە وەرگێڕانی داس كاپیتاڵ بە زمانی ئینگلیزی».
توسی و ئێدوارد ئاڤلینگ سااڵنێكی دوور و درێژ لە كاتێكدا لە بواری سیاسەتی
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كۆمەاڵیەتیدا چاالكیان دەكرد ،وەك ژن و مێردیش پێكەوە دەژی��ان .لەگەڵ
ئەوەش ئاڤلینگ كاری شانۆگەریشی دەكرد ،تەنانەت جاروبار لە سەر سەكۆی
شانۆ دەردەكەوت! هەروەها هەردووكیان بەشداری چاالكییەكانی فدراسیۆنی
سۆسیال دیموكراتەكان و یەكێتییە كرێكارییەكانیان دەكرد .جگە لەوەش ئالنۆر
ئەنجومەنێكی بۆ هاوكاریكردنی ژنانی جولەكە كە بە تەنیایی یان لەگەڵ
هاوسەرەكانیان لە واڵتانی دیكەوە روویان لە بەریتانیا كردبوو ،لە لەندەن دەژیان
دروستكردبوو ،بۆ ئەوەی خۆی بۆ ئەنجامدانی ئەو خزمەتگوزاریانە ئامادەتر بكات
هەوڵی فێربوونی زمانی «یودیش»ی دەدا كە (تێكەڵەیەكە لەزمانی ئەڵامنی وعربی
كە جولەكەكانی ئەوروپای خۆرهەاڵت بەكاری دێنن) .سەباری ئەوەی ئاگاداربوو
لەوەی باوكی چەندە نەفرەتی لە جولەكە بوو ،زۆر حەزی لە بابەتی جولەكە و
كێشەكانی پەیوەندیدار بە ئەوانەوە هەبوو ،ئەو تەنیا ئەندامی خێزانەكەی كارل
ماركس بوو كە وەها هەستێكی ئەرێنی بەرامبەر بەو نەژادە هەبوو.
ئالنۆر لەو باریەوە نامەیەكی بۆ «ماكس بیر» مێژوونوسی سۆسیالیستە جولەكەكان
نوسی« :خۆشرتین ساتەكانی ژیانی من ئەو كاتانەیە كە لە گەڕەكەكانی خۆرهەاڵتی
لەندەن لە ناو كرێكارە جولەكەكاندام».
هەروەها ئالنۆر یەكێك لە رێكخەرانی سەرەكی مانگرتنەكەی كرێكارانی كۆمپانیای
گازی لەندەن بوو .ئالنۆر بە بەردەوامی باوكی لە بەرامبەر چاوی دەروونی
خۆیدا دەبینی .ئەو چەند ساڵ دوای مردنی ماركس ،ڕێكەوتی 14ی مارسی
 1895نامەیەكی بۆ لیب كنێخت نوسی« :ئەمڕۆ دوانزە ساڵ بە سەر كۆچیدوایی
باوكمدا تێپەڕ دەبێت ،من ئێستاش رۆژانە ئەو و دایكم و جێنی شن زیاتر لەو
كاتەی كە لە ژیاندا مابوون خۆشدەوێت ،هەست بە نەبوونی ئەوان دەكەم ».لە
راستیدا ئالنۆر تا ئەو شوێنەی كە دەیتوانی بە بەردەوامی هەوڵی باڵوكردنەوە
و پەرەپێدانی بیروباوەڕەكانی باوكی دەدا و هەوڵی دەدا پەیڕەوی رێبازەكەی
ماركس بكات و ئەوانی دەكردە سەرمەشقی هەموو كارو چاالكیەیكی خۆی .بە
مەبەستی دابینكردنی بژێوی ژیانی خۆی ،وەكو باوكی لە موزەخانەی بەریتانیا
دەستی بەكار كرد .لە كاتێكدا لەویِ دەستبەكار ببوو دەستی بە توێژینەوەی
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جۆراوجۆریش كرد و زۆربەی بەڵگەنامە و رەشنوسەكانی وەرگێڕایەوە ،لەگەڵ
ئەوەش نوورساوە جۆراوجۆر و پەرش و باڵوەكانی باوكی كۆكردەوە و كردی بە
كتێب و هەندێكیان دوای كۆچیدوایی ئەو چاپكران.
لەو كتێبانەی كە دوای مردنی ماركس چاپكران یەكێكیان كتێبی «پرسی
خۆرهەاڵت»بوو .لەو كتێبەدا ئەو بابەت و نامیلكانەی كە ماركس بۆ رۆژنامەی
«نیۆیۆرك دەیلی تریبۆنی» ناردبوو كۆكرابوونەوە و ساڵی  1896چاپكرا .ئەوی
دیكەش كتی َبی «بەهای نرخ و سود» بوو ساڵی  1898چاپكرا ،سێهەم كتێبیش
بریتی بوو لە «بەڵگەنامەی نهێنی مێژووی سەدەی هەژدەهەم» كە ساڵی 1899
چاپكرا .یەكێك لەو كتێبانەی كە ئالنۆر بە ناوی باوكیەوە ساڵی  1896چاپیكرد
بریتی بوو لە« :ئەڵامنیا ،شۆڕش و دژە شۆڕش» .ئەو كتێبەش كۆمەڵە بابەتێك
بوو لەو نامیلكە و بابەتانەی كە ماركس بۆ رۆژنامەی «نیۆیۆرك دەیلی تریبۆنی»
ناردبوو ،بەاڵم بە داخەوە ،دواتر دەركەوت نوسەری راستەقینەی ئەو بابەتانە
ئەنگڵس بووە نەك ماركس!
ئالنۆر و ئاڤلینگ لە ئاپارمتانێكی بچوكدا لە گەڕەكێكی هەژارنشینی لەندەن
دەژیان ،تا ئەوكاتەی بە گوێرەی وەسیەتنامەكەی ئەنگڵس بڕی نۆ هەزار پاوەندی
وەكو پشك بەركەوت .توسی بەو پارەیە لە مانگی كانونی یەكەمی ساڵی 1895
خانویەكی لە گەڕەكی جولەكەكان لە «سایدن هۆم» كڕی و ناوی نا (كولێنە)
( ،)denلەوەی كە لە خانووی خۆیدا دەژیا و ئیرت كرێ خانووی نەدەدا زۆر
خۆشحاڵبوو .رێكەوتی 10ی كانوونی یەكەمی ساڵی  1895نامەیەكی بۆ لۆرای
خوشكی نوسی« :من جولەكە ئاسا شانازی بەوەوە دەكەم كە خاوەنی خانویەكم
لە گەڕەكی جولەكەكان :)Voild( ».لە نهۆمی یەكەمدا ژوورێكی زۆر گەورە وەك
ژوورێكی كاركردنی ئێدوارد و شوێنی دانیشتنی رۆژانە بەكار دێنین .ژوورێكی
نانخواردن و چێشتخانەیەك كە دەرگاكەی دیكەی بەرەو باخچەیەكی بچوك
دەكرێتەوە ،كۆگا بۆ خەڵوز و ساردخانە بۆ دانانی شەراب و بەرهەیوانێكی سەر
داپۆرشاوی تا رادەیەك گەورە بۆ چوونە دەرەوە ،نهۆمی دووەم كە دەتوانیت بە
ئاسانی پێیدا سەركەویت :ژورێكی نوستنی دیكەیە بۆ ئێوەمانان ئەگەر بێن و
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ژووری خزمەتكار و حەمام و ژوری كاركردنی من ،لە هەموو ژورەكاندا كارەبامان
هەیە بۆری غازیش راكێرشاوە ،ئیرت چیت دەوێت!»
بەاڵم لە كاتێكدا كە دۆخی دارایی ئالنۆر بە شێوەیەكی بەرچاو رووی لە باشیكرد،
پەیوەندی نێوان ئەو و ئاڤلینگ رۆژبەڕۆژ خراپرت دەبوو ،ئاڤلینگ دەستی بە
خەرجكردنی داراییەكانی توسی بۆ خۆی و ژنانی دیكە كرد ،خەڵك وەكو پیاوێكی
هەمیشە سەرخۆش ناویاندەهێنا! وەكو پیاوێكی سەرسەری و بێزراو! (جۆرج
بێرنارد شۆ) (نووسەری بەناوبانگ) كە ئەویدەناسی سەبارەت بەو وتی« :ئاڤلینگ
لە بواری هەڵەخەرجییەوە تووشی هۆمیری ( )Homerieبووە ».و (ڤیكتۆر
ئادلیر) سیاسەمتەداری بەناوبانگی نەمسایی ئەوی بە پیاوێكی خراپ و بێزراو
وەسفدەكرد!
ئاڤلینگ خیانەتی لە ئالنۆر دەكرد ،نەك هەر داراییەكانی ئەوی تااڵندەكرد ،بەڵكو
دەیدزی و خەرجی ژنانی دیكەی دەكرد ،لە سااڵنی دواتردا هەر كاتێك توسی
پارەی بەو نەدەدا ،ئاڤلینگ هەڕەشەی ئاشكراكردنی باوكی راستەقینەی كوڕەكەی
لین شنی لێدەكرد !.بەاڵم سەرباری ئەوەش ئالنۆر تا دواساتەكانی ژیانی بەرامبەر
بە ئاڤلینگ بە وەفاداری مایەوە و دەستی لێهەڵنەگرت و كاتێك ساڵی 1898
ئاڤلینگ بە سەختی نەخۆشكەوت بە هۆی دومەڵێك كە لە گورچیلەیدا بوو ،ناچار
بوو نەشتەرگەری بكات ،توسی ئەوی بردە پێشكەوتوترین نەخۆشخانە و باشرتین
پزیشكی بۆ چارەسەركردنی ئەو راسپارد ،دوای نەشتەرگەریەكەش خۆی وەكو
پەرستار شەو و رۆژ چاودێری كرد! دەرەنجامی ئەو فیدركاریانەش هەرەسهێنانی
دارایی توسی لێكەوتەوە ،لە رێكەوتی سێی كانوونی دووەمدا ئەو لە نامەیەكدا
بۆ لیب كنێخت نوسی« :زۆر جار تووشی تێڕاماندەبم لەوەی كە پشت بە چی
ببەستم؟ هۆكاری داماوی من نەك هەر ئازاری دەروونی ،بەڵكو كێشەی داراییشە،
داهاتووی هەردووكی ئێمە بۆ ژیان لە لەندەن زۆر كەمە ،لە بەرامبەردا خەرجیامن
زۆر قورسە ،پزیشك و دەرمانساز ،كورسی بۆ گەڕانی نەخۆش لە دەرەوەی ماڵ،
خەرجی ورد و درشتی دیكە بۆ پاراستنی ناوماڵ ،هەموو ئەمانە بارێكی زۆر گرانیان
دروست كردە ».توسی لە سااڵنی كۆتایی ژیانیدا بە راستی تووشی رۆژ رەشی و
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داماوی ببوو و ناچاری قەرزكردن لە «فردی دیمۆت» (كوڕی لین شن و زڕبرای
خۆی» بوو ،لە رێكەوتی 2ی ئەیلولی 1898دا نامەیەكی بۆ نوسی »:ئەگەر دەتوانی
ئەمشەو وەرە بۆ ئێرە ،بەداخەوەم كە ناچارم ببمە هۆی بارگرانی و هیالكی بۆتۆ،
بەاڵم چیبكەم ،تەنیام و رووبەڕووی سەختیەكی زۆر بوومەتەوە ،هەرەسهێنانی
تەواوەتی ،تا دوا فلسم لەدەستچووە .لە لێواری هەڵدێری ئابڕوچووندام لە ناو
خەڵك!» بە تێپەڕبوونی كات هاوڕێیەتیەكی گەرم لە نێوان ئالنۆر و فردی (بەر
لەوەی كە ئەو لە ناوی باوكی راستەقینەی ئاگادار ببێتەوە) دروستبوو ،چونكە ئەو
دڵنیا بوو لەوەی كە ئەنگڵس باوكی «فردییە» بە هۆی كەم تەرخەمی ئەنگڵسەوە
(كە لە راستیدا ئەوی بە پیاوی خێر و دەست و دڵكراوە دەزانی) بەرامبەر بە
كوڕەكەی ببووە جێگەی سەرسوڕمان و بەداخەوە بوو .بە تایبەتی سەبارەت بەو
بابەتە رێكەوتی 13ی ترشینی یەكەمی  1888لە نامەیەكدا بۆ لۆرا نوسی« :بە
درێژایی ژیانی بەرامبەر بەو پیاوە (فردی) ناحەقیكراوە! هەر جارێك كە دەیبینم
بە هۆی ئەو ناڕەواییەی بەرامبەر بەو كراوە تووڕە دەبم و لە ناخی خۆمدا تووشی
شەرمەزاری دەبم!» «فردی لە راستیدا پیاوێكی كرێكاری هەژار بوو ساڵی 1892
ژنەكەی تەواوی سامانەكەی لەگەڵ خۆی بردبوو و بەجێیهێشتبوو .لەگەڵ ئەوەشدا
ئالنۆر جار و بار بیری لەوە دەكردەوە كە لەوانەیە فرد كوڕی راستەقینەی ئەنگڵس
نەبووبێت ،بەاڵم لەوبارەیەوە دڵنیا نەبوو تاكو ئەنگڵس رۆژێك بەر لە مردنی (كە
بە هۆی شێرپەنجەی قوڕگەوە نەیدەتوانی قسە بكات) لە سەر پارچە كاغەزێك
نوسی باوكی راستەقینەی فردی كارل ماركس بووە ،نەك ئەو!
(لوییز فرای برگر) خزمەتكاری ئەنگڵس لەو كاتەدا دانیشتبوو ،لە بارەی
كاردانەوەی ئالنۆر سەبارەت بەو دەربڕینەی ئەنگڵس ،لە نامەیەكدا رێككەوتی
2ی ئەیلولی  1898كە بۆ ئاگۆست بیل سەركردەی سۆسیالیستەكانی ئەڵامنیا
لە بەریتانیا نوسی« :ئاگۆستی خۆشەویست ،ئەوەی كە «فردی» كوڕی ماركسە،
من لە زاری خودی جەنڕاڵ (كەسانی دەوربەری ئەنگڵس جەنڕاڵیان پێدەوت)
بیستووە .توسی ئەوەندە پێداگری كردبوو ناچار بووم راستی ئەو پرسیارە لەو
پیرە پیاوە بپرسم ،جەنڕاڵ تووشی سەرسوڕمان بوو لەوەی كە توسی بەو رێژەیە
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لە گوماندا ماوەتەوە لە بارەی ئەوەی كە ئایا ئەو باوكی فردییە یان نا! و رێگەی
ئەوەی بە مندا ئەگەر پێویست بوو راستیەكە ئاشكرا بكەم ،سەبارەت بەوەی كە
فردی كوڕی كارل ماركس و هێلین دیمۆتە لەالیەن جەنڕاڵەوە پشتڕاستكراوەتەوە.
ئەو چەند رۆژێك بەر لە مردنەكەی سامویل مۆری لەو بابەتە ئاگادار كردبووەوە،
ئەو (مۆر) و (ئۆرپینگتۆن) سەردانی توسیان كرد و بابەتەكەیان بۆ شیكردەوە،
بەاڵم توسی بە توندی لە گوماندا مایەوە و پێداگریكرد و وتەكەی جەنڕاڵی بە
ناڕاست وەسفكرد ،بە تایبەتی لەبەر ئەوەی جەنڕاڵ خۆی لە هەموو شوێنێك
وتویەتی باوكی فردییە .دواتر مۆر چووە الی جەنڕاڵ و پێیراگەیاند ،كە توسی
هەرگیز بڕوا بە راستی ئەو وتەیەی ئەو ناكات ،لەو كاتەدا جەنڕاڵ جارێكی دیكە
ئەوەی كە وتبووی دووبارەیكردەوە ،لە سەر قسەكەی خۆی كە ماركس باوكی
فردییە پێداگریكرد و سەبارەت بە گومانەكانی توسی وتی« :توسی دەیەوێت لە
باوكی خواوەند دروستبكات! رۆژی یەكشەممەی رابوردوو ،رۆژێك بەر لە مردنی،
جەنڕاڵ بە دەستی خۆی لە سەر تابلۆیەك نوسی ،ماركس باوكی فردییە .توسی
تا رادەیەك توشی حەپەسان و ئاڵۆزكان بوو ،دەستبەجێ ژوورەكەی بەجێهێشت.
بەر لە رۆیشتنی ،سەرباری ئەوەی كە زۆر رقی لە من بوو باوەشی پێمدا كرد و
دەستی بە گریان كرد ،جەنڕاڵ داوای لە ئێمە (ساموێل مۆر ،لۆدڤیك فرای برگر
و من) كرد ،تەنیا كاتێك كە ئەو لەالیەن كەسانێكەوە بە ناپیاوەتی بەرامبەر بە
فردی تۆمەتبار دەكرێت ،مافی ئەوەیان هەیە بەرگری لێبكەن و راستی ئەوە
بڵێن كە باوكی راستەقینەی فردی ماركسە .ئەو وتی نایەوێت پاش مردنی بە
خراپە باسی بكرێت .بە تایبەتی وەها پرسێك سودی بۆ هیچ كەس نابێت .ئەو
وتی ،قبوڵكردنی باوكایەتی فردی لەو كاتەدا ماركسی لە زۆر گرفتی خێزانی و
هاوسەرێتی پاراست».
دواتر لوییز لە نامەكەدا جەختدەكاتەوە كە بە وتەی ئەنگڵس هۆكاری ئەوەی
كە ماركس ئامادە نەبووە كەسێك بزانێت ئەو باوكی فردییە چیبووە« :گەورەترین
ترسی ماركس ئەوە بوو ،جێنی كە ژنێكی زۆر حەسود بوو لێیجیاببێتەوە .ئەو فردی
خۆشنەدەویست و زۆر دەترسا تووشی ئابڕوچوون بێت و ناوبانگی لە ناو خەڵكدا
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خراپ بێت .بە گشتی بوێری هەڵگرتنی هیچ هەنگاوێكی نەبوو كە ناوبانگی ئەو
لە كۆمەڵگەدا بزڕێنێت ،دەستبەجێ دوای لەدایكبوونی فردی ئەوی بۆ بەخێوكردن
رەوانەی الی ژنێك بە ناوی لوییز كرد ،تا كاتێك هێلین زیندوو بوو ،فردی ناوی
ئەو ژنەی هەبوو تەنیا دوای مردنی دایكی ناوی دیمۆتی هەڵگرت  .ئەوەش لە
كاتێكدایە فردی بە لوتێكی گەورە و سیامیەكی رەشتاڵ و توكی درێژ و رەش بە
تەواوەتی لە كارل ماركس دەچوو ،تەنیا كەسێكی كوێر ناتوانێت لەوە تێبگات
كە ئەو هیچ لێكچوونێكی لەگەڵ جەنڕاڵ نییە و تەنیا دەتوانێت كوڕی ماركس
بێت! من لە الی جەنڕاڵ نامەیەكم بینی كە ماركس ساڵی  1851سەبارەت بە
قبوڵكردنی باوكایەتی ئەو كۆرپەیە بۆ ئەوی نووسیبوو .لەو سەردەمەدا جەنڕاڵ
هێشتا لە مانچستەر دەژیا و نەچووبووە لەندەن .گومانی ئەوەم هەیە ئەنگڵس
ئەو نامەیەی لەگەڵ نامەكانی دیكە لەناو بردبێت .ئەو بابەتەی كە جێنی جارێك
ماركسی بەجێهێشت و گەڕایەوە ئەڵامنیا و ئەوەی كە ماوەیەكی دوور و درێژ
بوو ئەو ژن و مێردە لە یەكرتی دوور بوون ...كۆمەڵێك بابەتن توسی بە باشی
دەیزانین و ئاگادریان بوو ..بەاڵم ئەو باوكی وەكو خواوەندێك دەپەرستێت و باس
لە پاڵەوانێتی باوكی دەكات!»
توسی هەرگیز لەو راچڵەكین و تەكانەی كە تووشی ببوو قوتاری نەبوو!
شكستێكی گەورە تووشی ئەو وێنایە ببوو كە بەرامبەر بە باوكی لە ناخی
خۆیدا دروستیكردبوو! ئەو لە ژیانی خۆیدا زۆر هەوڵیدابوو لۆمەی باوكی و
ئاڤلینگ نەكات ،بە هۆی ئەو هەاڵنەی كە تووشی ببوون .بە بەردەوامی دەیوت
دادوەریكردن لە بارەی رەفتارەكانی ئەوان كاری ئەو نییە ،لە یەكێك لە نامەكانی
خۆیدا بۆ فردی لە رێكەوتی پێنجی شوباتدا ئاماژەی بە كەسانێك كرد كە لە
رووی جەستەوە نەخۆشن و نوسی ،مرۆڤ نابێت ئەو كەسانە بە تاوانبار بزانێت.
بەڵكو پێویستە هەوڵی چارەسەركردنیان بدات« :من لە ژیانی پڕ لە هەوراز و
نشێو و جۆش و خرۆشی خۆمدا بەو ئەنجامە گەیشتووم و كۆمەڵێك شتدەزانم،
تەنانەت ناتوانم بۆ تۆشی بنوسم!» كاتێك توسی لە هەموو الیەكەوە بە سەختی
توشی گرفت ببوو ،بڕیاریدا كۆتایی بە ژیانی خۆی بهێنێت و ئیرەیی بە خوشكە
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گەورەكەی خۆی دەبرد ،كە  15ساڵ بوو كۆچی دواییكردبوو .لەو باریەوە رۆژی
13ی شوبات بۆ فردی نوسی « :من لە زۆربەی كاتەكاندا وەكو تۆ بیر دەكەمەوە،
بۆمن و تۆ هەرگیز هیچ رێگەیەك بە راستی نایەتە بەردەمامن .هەڵبەت ئەوە
راستە كە جێنی شن لە تەمەنی خۆیدا تووشی نەهامەتی و تەنگ و چەڵەمەی
زۆر بووەوە ،لۆراش یەك لە دوای یەك منداڵەكانی لە دەستدا ،سەرباری ئەوەش
جێنی شن بەختەوەر بوو بەوەی كە ئەم جیهانەی بەجێهێشت ،هەڵبەت مردنی
ئەو بۆ منداڵەكانی رووداوێكی دڵتەزێن بوو ،بەاڵم من مردنەكەی بە بەختەوەری
دەزانم ،چونكە ئەوەی بەسەر مندا هاتووە بە سەر ئەودا نەهات!»
رۆژی 31ی مانگی ئازاری ساڵی  ،1898دوو مانگ دوای یادی چل و س ێ ساڵەی
لە دایكبوونی ،دوایین گورز بەر ژیانی كەوت! لەو رۆژەدا نامەیەكی لە «ئێدوارد
برنشتاین»ی هاوڕێیەوە پێگەیشت ،كە یەكێك لە تیۆرسێنە سۆسیالیستەكانی
ئەڵامنیا بوو و تێیدا هاتبوو سەرباری ئەوەی ئاڤلینگ ژنێكی یاسایی دیكەی
هەیە و هێشتا بە رەسمی لێی جیا نەبوەتەوە ،بە ناوی خوازراوەوە لەگەڵ «ئێڤا
فرای» ئەكتەرێكی گەنج هاوسەرگیری كردوە! بۆ توسی كە تا ئەو كاتە لە ژێر
ناوی عەشقی ئازاد ،پشتیوانی لە هاوسەرگیری نایاسایی دەكرد و شانازی بەوەوە
دەكرد ،كە خۆی بەو پەڕی بوێریەوە وەها رێگایەكی هەڵبژاردووە ،ئەو هەواڵە
توندترین سوكایەتیبوو بە هەستی ژنانەی ئەو و ئایدیا ئازادیخوازانەكانی و ئەوی
بە تەواوی تێكشكاند ،دوای بەدەستهێنانی چەند حەبێكی «سیانید» (جۆرە
دەرمانێكە بۆ كوشنت بەكاردێت) لە سەر مێزەكە دانیشت و  2نامەی نوسی یەكێك
بۆ پارێزەرەكەی خۆی و ئەوی دیكەش بۆ ئاڤلینگ (ناوی پارێزەرەكەی توسی،
«ئارتۆر ویلسن كرووس» بوو).
لە نامەكەیدا بۆ ئاڤلینگ نوسی»:ئازیزم :من ئیرت نابم و بە زوویی دوایین وشە
كە من بۆ تۆ دەیهێنمە سەر زمان هەر ئەوەیە كە من بە درێژایی ئەو سااڵنە
هەمبووە ،عەشق!»
دواین بیر و باوەڕی ئالنۆر لە دوا ساتەكانی ژیانیدا ،سەبارەت بە باوكی بوو :بە
«جۆن لۆنگا» خوشكە زا  21سااڵنەكەی كە زۆری خۆشدەویست و خۆشەویستی
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باپیری بوو ،نوسی »:ئازیزم ،ئازیزتر لە گیانم ،دواین وشەی منە بۆ تۆ :بە بەردەوامی
هەوڵبدە شانازی بە ئەوە بكەیت كە نەوەی كارل ماركسی  »،پوورت توسی.
توسی خۆی شۆرد ،پۆشاكی سپی لەبەر كرد و حەبە سیانیدەكانی قوتدا!
رۆژی پێنجی نیسانی ساڵی  ،1898لە «وۆكینگ  »Wokingلە بەردەم نوێنەری
كرێكارانی نەمسا ،فەڕەنسا ،ئەڵامنیا ،روسیا و پۆڵەندا تەرمەكەیان سوتاند.
بەڕێز «ویل ترن» سكرتێری یەكێتی كرێكارانی لەندەن ،لە كاتی ئەنجامدانی
مەراسیمەكەدا ب��اری جەستەیی تێكچوو ،بە جۆرێك نەیتوانی وتارەكەی
كۆتاییپێبێنێت! چوار مانگ دواتر ،رۆژی دووی ئابی هەمان ساڵ ئاڤلینگ كە بە
سەختی تووشی هەوكردنی گورچیلە ببوو ،لە كاتێكدا كە لەالیەن زۆربەی دۆستان
و ئاشنایان و ئەندامانی یەكێتی كرێكارانەوە بایكۆتكرابوو  ...كۆچی دواییكرد!
ئینجانەیەك كە خۆڵە مێشی تەرمی ئالنۆری تێدا بوو ،لە نوسینگەی فیدراسیۆنی
سۆسیال دیمۆكراتدا دەپارێزرا ،تا ساڵی  1920ئەویان بۆ نوسینگەی ناوەندی
پارتی كۆمۆنیستی بەریتانیا گواستەوە ،دواتر ساڵی  1950ئەو ئینجانەیەیان بۆ
(هایگیت) شوێنێك كە ئەندامانی دیكەی خانەوادەكەی كارل ماركس ،جگە لە
لین شن (دایكی فردی) تێیدا بەخاك سپێردرابوون ،بەخاكسپێردرا .ئێستا لەو
گۆڕستانەدا بەردێك دەبیرنێت ،ئەم رستانەی لە سەر نورساوە:
Jenny Von Westphalen
ژنە خۆشەویستەكەی كارل ماركس
لە دایكبووی دوانزەی شوباتی  – 1814رۆژی مردن 24ی كانوونی یەكەمی 1883
و Karl Marks
لەدایكبووی رۆژی 5ی مانگی ئایاری  – 1818مردن 14ی ئازاری 1883
وHarry Longuet
نەوەی ئەوان
لە دایكبووی 4ی تەموزی  – 1878مردن 20ی ئازاری 1882
و Helena demuth
لەدایكبووی یەكی كانوونی دووەمی  – 1923مردن 4ی كانونی دووەمی 1890
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سااڵنی كۆتایی
شكست و كەوتن
دوای كۆتاییهاتنی ئینتەرناسیۆناڵ لە شاری ئەمسرتدام ساڵَی  ،1872بە وتەی ئالنۆر،
ماركس هەستی بە ئارامی و ئاسودەییەكی تایبەتی كرد ،خۆی بە بێبەری دەزانی
لە بەرپرسیارێتی رابەرایەتی ئەو رێكخراوە و بە بەردەوامی دووپاتیدەكردەوە:
«ئێستا ئیرت دەتوانرێت كار بكرێت»! ،بەاڵم ئەمانە كۆمەڵێك دەربڕینی رواڵەتی
و هیوایەكی بێبنەمابوون ،ئەگەرچی ئەو دووب��ارە دەستی بە رۆیشتنەوە بۆ
مۆزەخانەی بەریتانیا كرد ،دەستی بە نوسینەوەی بەرگی دووەمی داس كاپیتاڵ
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كرد ،بەاڵم ماركس ئیرت نە ئەو تیژبینی و هەستیارییە دەرونییەی پێشووی مابوو،
نە خاوەنی ئەو وزە و توانا جەستەییەی رابوردوو بوو ،بتوانێت بۆ ماوەیەكی
دوورودرێژ كاربكات! دوای ئەوە ،دەساڵی كۆتایی تەمەنی ماركس بە تووشبوونی
بە نەخۆشیی جۆراوجۆر و هەوڵدان بۆ چارەسەر كردنیان تێپەڕی!
لە 22ی مانگی ئایارەوە تا 3ی تەمموزی  1873ماركس لە ژێر دەستی دكتۆر ئێدوارد
گۆمپرت لە ژێر چاودێری وردی پزیشكیدا بوو ،لەگەڵ ئەوەشدا لەگەڵ هەندێك
لە هاوڕێیانی ئەنگڵس لە شاری مانچستەر وەكو «كارل رشملێر» و «ساموێل مۆر
(كە پارێزەر و یەكێك لە هاوكارانی وەرگێڕانی كتێبی داس كاپیتاڵ بوو) پەیوەندی
هەبوو .لە نامەی 25ی مانگی ئایاری خۆیدا بۆ ئەنگڵس كە لە لەندەن بوو
نوسی»:هەوا لە مانچستەر زۆر ساردە و من تووشی پەتایەكی قورسبووم».
دكتۆر گومپێرت ،پارێزكردنێكی سەختی بۆ ماركس دانا و كاركردنی زیاتر لە دوو
كاتژمێری بەیانیان و دوو كاتژمێری دوای نیوەڕۆیان لەو قەدەغە كرد .رێنامییەكانی
دیكەی پزیشك بریتی بوون لە« :خواردنی نانی بەیانیانی هەموو رۆژێك (ناچاری)،
وەرزش (كە پیاسە كردن و بە رێگادا رۆیشنت بوو) ،شەراب خواردنەوە وەك
دەرمان (پۆرت ،رشی و كالرت ،كە وەكو دەرمانی دڵ بەكار دەهێرنان ).كە بە
زۆری لە الیەن ئەنگڵسەوە بۆی دەنێردرا .لەو بارەیەوە ماركس لە رێكەوتی 10
شوباتی 1876دا لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی« :شەرابەكانی تۆ موعجیزە بۆ من
دروستدەكەن!» (بەاڵم رێنامیی دكتۆر گومبێرت ئەوە بوو ،كە ماركس شەرابەكە
ئاوێتەی سۆدە بكات و بە تەنیایی نەیخواتەوە) بۆ خەوتنیش (كلۆراڵ هیرتاتی)
بۆ نوسیبوو .لەو بارەیەوە ئەنگڵس بۆ دكتۆر كوگڵامنی نوسی« :لە ئێستادا ماركس
چوار بۆ پێنج كاتژمێر بەب ێ كلۆڕاڵ دەخەوێت ،رۆژانەش دوای نیوەڕوان ،دوای
خواردنی نانی نیوەڕۆ نیو كاتژمێر بۆ كاتژمێرێك دەخەوێت! ماركس هەرگیز بە
درێژایی تەمەنی ئەوەندە نەخەوتووە .ئەگەر لە بیرت مابێت ئەو لە كۆنگرەی
الهایدا شەو و رۆژ بە ئاگابوو».
بە گشتی ،ماركس بە دەست ئازاری سەر و جگەر و كەم خەویەوە دەینااڵند،
هەندێك جار تەنانەت كلۆڕاڵیش كاریگەری لەسەر بێ خەوی ئەو نەبوو ،جاروبار
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ئەو هەستی دەكرد تووشی جەڵدەی مێشك دەبێت! لە مانگی كانونی یەكەمی
1873دا ،ماركس بە ی��اوەری ئالنۆری كچی بە مەبەستی پشوودان سەردانی
شاری «هارۆگیتی» كرد .كە (شارێكی جوان و دڵڕفێنە لە باكوری شاری لەندەن
و تا ئەمڕۆش خەڵك بۆ گەشت و سەیران سەردانیدەكەن) ماوەی  3هەفتە
لەوێ مانەوە( .لەو س ێ هەفتەیەدا كە ماركس لەوێ مایەوە ،دیسان سەردانی
مانچستەری كرد) چوو بۆ الی دكتۆر گومپرت ،كە خۆشی لەو رۆژانەدا تووشی
هەوكردنی دەمارەكانی كۆمی ببوو ،چاوەڕوانی نەشتەرگەریدەكرد و شەوان لە
ماڵی ئەوان دەمایەوە و بە هۆی بوونی شەش منداڵەوە زۆر قەرەباڵغ بوو) رۆژی
30ی ترشینی دووەم ماركس لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی« :دكتۆر گومپرت
پشكنینێكی گشتی بۆ كردم و رایگەیاند ،جگەرت گەورە بووەتەوە .بە بڕوای ئەو
باشرتین رێگە بۆ چارەسەری من رۆیشتنە بۆ گەرماوی (كارلسباد) ،لەوێدا پێویستە
لەو ئاوەی كە توسی دەیخواتەوە منیش بیخۆمەوە ،بەاڵم بە ب ێ گەرماو كردن».
ئەو رەچەتەیەی كە دكتۆر گومپرت بۆ چارەسەری ماركس نوسی ،ئەو رێنامییە
بوو ،كە چەند ساڵ پێشرت دكتۆر كوگڵامن پێیكردبوو ،لەو سەردەمەدا ئاوی كانزایی
كالسبارد ،كە دەكەوێتە هەنگاریای سەر بە نەمسا لە راستیدا تەنیا دەرمانێك
بوو ،كە لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەیەمدا بۆ چارەسەری نەخۆشانی كۆئەندامی
هەرسكردن بەكار دەهێرنا ).ماركس نوسی« :بە گوێرەی بڕیارەكەی دكتۆر
گومپرت ،تێكڕای ئەو كێشانە دەرەنجامی خۆراكی نەگونجاون ،كە دەبێتە هۆی
زیانگەیاندن بە كۆئەندامی هەرسكردن لە ئەنجامدا جگەر ژەهراوی دەبێت و
بەباشی كارناكات» لە هارۆگیت لە كاتێكدا ماركس رێنامییە پزیشكییەكانی دكتۆر
گومپرتی َجبەجێدەكرد ،زۆربەی كاتەكان لەگەڵ ئالنۆری كچی یاری شەترەنجیان
دەكرد رۆژانەش لە هەوای ئازاددا پیاسەی دەكرد ،...بەاڵم هەر لەو شوێنە ئەو
تووشی ئەنفلۆنزایەكی توند بوو .رۆژی حەوتی كانونی دووەم لە نامەیەكدا بە
زمانی ئەڵامنی بۆ ئەنگڵسی نوسی« :تووشی ئەنفلۆنزایەكی توند بووم».
دوای س ێ هەفتە مانەوەی لە هاوروگێت ،ماركس گەڕایەوە بۆ لەندەن ،لە كاتێكدا
بە تەواوەتی ئەنفلۆنزاكەی چاكنەببووەوە ،زیپكەیەكی گەورە لەسەر رومەتی
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هەڵتۆقی ،كە ناچار بوو بە نەشتەرگەری دەریبهێنێت« .بەاڵم بە گشتی بە هۆی
بەكارهێنانی ئەو دەرمانانەی دكتۆر گومپرت بۆینوسیبوو ،خورانەكەی تا رادەییەك
كەم ببووەوە» ،بەاڵم ژانەسەر و كەمخەوی بەردەوامبوون ،ماركس ناچار بوو بۆ
پشوودان سەردانی شاری «رامسگیت» لە كەناری دەریا بكات و لەوێ ژوورێكی
بەكرێگرت ،كە لە سەر بەرزاییەكی روو لە دەریا بوو ،ژمارەی خانووەكە (16
ئابوتس هیل) بوو ،هەفتانەی دوانزە شیلینگ كرێی دەدا ،خانویەكی ناڕێكوپێك
و سەیر بوو ،لە پێشەوەی پەیكەرێك هەبوو ،كە پیاوێكی رووتبوو ،لوولەی
میزكردنی رەنگ كرابوو ،لە حەوشەی خانوەكەش ،كە لە باخچەیەكی بچووك
پێكهاتبوو ،پەیكەرێكی بچووكی ناپلیۆن دەبیرنا ،كە رەنگی جلەكانی سوور و
زەرد و رەش (ئااڵی ئەڵامنیا) بوو ،لە سەر بەردێكی زۆر گەورە دانرابوو .خامنی
خاوەن خانووەكە چەند منداڵێكی گەورە و بچووكی هەبوو ،دوایینیان منداڵێك
بوو ،بە بەردەوامی دەگریا ...هەڵبەت بۆ رەواندنەوەی كەم خەویەكەی ماركس
دەرمانێكی گونجاو نەبوو!
ماركس لە راكسگیت بە گوێرەی رێنامییەكانی پزیشك ،رۆژانە لە هەوای ئازاددا
پیاسەی دەكرد ،گەرماویدەكرد و پارێزی خواردنی بە تەواوەتی جێبەجێدەكرد،
بەاڵم ئەو پارێزكردنە ئەنجامێكی پۆزەتیڤی بۆ ئەو نەبوو ،لە رێكەوتی بیستی
نیساندا لە نامەیەكدا بۆ هاوسەرەكەی نوسی»:بارودۆخی میزاجیم لەو كاتەی كە
لە لەندەن بووم زۆر خراپرتە!»
دواتر ماركس لە ناوەڕاستی مانگی تەمموزدا ،بە مەبەستی چارەسەری پزیشكی
ماوەی  2هەفتە چووە شاری راید لە دوورگەی وایت ،لەو دوورگەیەدا كە كەش
و هەوایەكی لەباری هەبوو ،ماركس لەوە تێگەیشت كە دانیشتوانەكەی لە بواری
پێكهاتەی كۆمەڵگەوە تێكەڵەیەك لە سەرمایەداران ،ئایینیەكانن و سەبارەت بەوان
نوسی« :ئێرە بەهەشتێكی بچوكە ،ماڵی سەرمایەدارەكانی لە باشرتین شوێنی
دوورگەكەدایە و دەوربەری خانوەكانیان بە پارك دەورە دراوە ».ماركس لەوێ
كۆمەڵێك ئاگاداری بینین ،لە سەریان نورسابوو دەنگ بە (ستانلی) بدەن ،كە
یەكێك لە سەرمایەدارەكانی ناوچەكە بوو! ئەندامانی ئەنجومەنی شار تەنیا لە
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خانەدان و خاوەنانی كۆمپانیای رێگەی ئاسن بوون.
لەگەڵ ئەوەش ماركس لەوەش تێگەیشت كە لە هەموو شوێنێك قسە لە بارەی
ئایینەوە دەكرێت ،ماركس تەنانەت لە كتێبخانەی گەرماوی شار ،كە خەڵك بە
مەبەستی بەكارهێنانی ئاوی كانزایی سەردانیان دەكرد ،ژمارەیەكی زۆر كتێبی
ئینجیل و نورساوی ئایینی دیكەی بەرچاو دەكەوت ،بە گشتی بۆ ئەو مەحاڵبوو لەو
شارە بچووكە ئایینییە هەنگاوێكبنێت ،بەبێ ئەوەی روبەڕووی گردبوونەوەیەكی
ئایینی ببێتەوە ،ماركس لەبارەی بە تێبینیەكانیەوە نوسی :لە راستیدا خەڵكی
هەژاری ئەم شارە ئەوەندە هەژارن ،جگە لە هەاڵتن بۆ باوەشی ئایین رێگایەكی
دیكە بۆ رزگاری خۆیان نابینن .زۆر جێگەی سەرنج بوو ئەگەر توێژەران و مێژوو
نوسان رۆژێك لە رۆژان بۆ ئێمەی روونبكەنەوە ،كە خەڵكی خۆجێی ئەم دورگەیە،
كە لە بنەڕەتدا لە رێگەی راوە ماسیەوە بژێوی خۆیان دابیندەكەن ،بۆچی ئەمڕۆ
بوونەتە هەژاری ئایینی!.
هەواڵی مردنی «شارلێز لۆنگە» نەوەی ماركس ،كە زۆری خۆشدەویست كاریگەری
زۆری لەسەر دروستكرد .مردنی ئەو نەوەیە یەكێك لە سەخترتین گورزەكان بوو،
كە لە سااڵنی كۆتایی تەمەنیدا بەر ماركس كەوت ،لە راستیدا ژیانی لە ماڵەكەی
خۆیدا لێمەحاڵكرد ،ماركس دوای گەڕانەوەی بۆ لەندەن لە رێكەوتی 14ی ئابدا
بۆ جێنی شنی نوسی« :دوای مردنی ئەو فریشتە بچووكە ماڵەكەی ئێمە بە گشتی
بێڕۆح بووە ،هەر ساتێك كە بیر لە نەبوونی دەكەمەوە ،خوێن لە دڵم دەچۆڕێت!
بەاڵم چۆن دەبێت بوونی وەها مرۆڤێكی بچووك لە بیر و خەیاڵ دەربكەیت؟
ئەی كچی خۆشەویستم ،هیوادارم كە تۆ لە بەر منی پیرە پیاو بەهێز و دلێر بیت،
ماڵئاوا رەشە بچوكە ئازیزەكەی من!»
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كارلسبارد (شاری گەرماوە كانزاییەكان)
بێخەوی و زیپكەی جۆراوجۆر لە الڕانەكانی و ئازاری جگەری «سەگباب» كە ئیرت
ببوو بە درێژخایەن ،ئەنجامدانی هەر جۆرە كارێكی بۆ كاری ماركس مەحاڵكردبوو،
ئەو ناچار بوو دەست لە پێداچوونەوە و وەرگیڕان و تەواو كردنی داس كاپیتاڵ
بە زمانی فەرەسی هەڵگرێت .ئەو الوازیەش بووە هۆی فراوانكردنی نیگەرانییە
فكرییەكانی ئەو ،لە رێكەوتی 4ی ئابدا ماركس لە نامەیەكدا بۆ ژووگە نوسی:
«الواز بوون لە كاركردندا بۆ مرۆڤێك كە ئاژەڵ نییە ،وەكو سزای لە سێدارەدانە!»
دكتۆر گومپرت داوای لە ماركس كرد بە مەبەستی چارەسەر سەردانی كارلسبارد
بكات.
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سەرباری ئەوەی كە بە هۆی نەخۆشبوونی جێنی شنی كچە گەورەی (دایكی ئەو
منداڵەی كە تازە كۆچی دواییكردبوو) حەزی نەدەكرد ماوەی  2هەفتە لەندەن
جێبهێڵێت ،لە رووی ناچارییەوە بەپێی رێنامییەكانی پزیشك ،رێكەوتی چواری ئاب
نامەیەكی بۆ دكتۆر كوگڵامن نوسی« :دوور بوونم لە خێزانەكەم بۆتە گەورەترین
كێشە بۆم ،مرۆڤ هەرچی پیرتر دەبێت بازنەی بیر و هەستەكانی بەرتەسكرت
و بچووكرت دەبنەوە ».سەرباری ئەوەش ماركس لەوە دەترسا بە رۆیشتنی بۆ
كارلسبارد حكومەتی نەمسا بە بیانووی شۆڕشگێڕ بوونەوە دەریبكات ،بە تایبەتی
لەو رۆژانەدا (بە هۆی ئەو شۆڕشانەی ،كە لە شارەكانی ئیتاڵیا لەوانە»ئاپولیا» و
«بۆڵۆنا» كە لە ژێر فەرمانڕەوایی دەوڵەتی نەمسادا بوو ،ئەو دادگاییكردنانەی كە لە
نەمسا و رووسیا لە ئارادا بوون) ناوی ئەو وەكو گرنگرتین و گەورەترین كەسایەتی
شۆڕگێڕ باڵوببووەوە .بە هۆی ئەوەی كە سەردانی كارلسبارد و مانەوە لەو شارە
گرانە ،ماركسی لە رووی داراییەوە توشی گرفتكردبوو ،لە نامەی چوارەمی مانگی
ئابدا داوای لە ئەنگڵس كرد ،بۆ پێدانی موچەی دیاریكراوی س ێ مانگی داهاتوو،
وەك هاوكاری بەردەوام بێت .لە الیەكی دیكەوە ماركس بە مەبەستی خۆپاراستنی
لە دەستگیر بوون لە الیەن حكومەتی نەمساوە ،هەوڵی ئەوەیدا ببێتە هاواڵتی
بەریتانیا (كە سااڵنێكی دوور و درێژ بە نیاز بوو ،بەاڵم بە بەردەوامی پێدانی مافی
هاواڵتی بوون پێی دوا دەخرا).
لەڕاستیدا لە مێژبوو ماركس بە نیاز بوو ببێتە هاواڵتی بەریتانیا ،بە جۆرێك كە
ساڵی  ،1869كاتێك بۆ چاپكردنی كتێبەكەی (داس كاپیتاڵ) چوو بۆ پاریس و بە
نیاز نەبوو خۆی بخاتە داوی پۆلیسی ناپلیۆنی سێیەمەوە ،لە رێكەوتی 20ی ئازاری
هەمانساڵدا لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی« :نازانم لە پێناو چیدا من ناتوانم بە
بێ مۆڵەتی ناپلیۆن لە پاریسدا مبێنمەوە؟» لەگەڵ ئەوەشدا ئەو بە بەردەوامی
هەوڵەكانی بۆ بەدەستهێنانی مافی نیشتەجێبوون بۆ كاتێكی دیكە دوا دەخست،
بەاڵم لە كۆتاییدا رۆژی یەكی مانگی ئابی  1894كارل ماركس بە رەوانەكردنی ناوی
چوار كەسی باوەڕپێكراوی بەریتانی داواكاری مانەوەی پێشكەشكرد .سەرباری
ئەوەی دڵنیابوو كە (رۆبێرت لۆو) وەزیری ناوخۆی بەریتانیا بڕیاری مانەوەی
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ئەو ،وەكو سوڵتانێك رادەستدەكات .داواكارییەكەی رەتكرایەوە! ئەوەش ماركسی
توشی بێهیوایكرد!
هۆكاری رەتكردنەوەی داواكاریەكەی ماركس ئەوە بوو ،كە بەڕێوەبەرایەتی
پۆلیسی لەندەن دوای لێكۆڵینەوەیەكی چڕوپڕ بەو ئەنجامگەیشتبوو ،كە ئەو
یەكێك لە شۆڕشگێڕە سەرسەختەكانە و بەرامبەر دەوڵەت و مەملەكەتی بەریتانیا
وەفادار نابێت ،ئەم راپۆرتەی خوارەوە سەبارەت بە ئەو پێشكەشی پۆلیس كرابوو:
«لە بارەی ئەو بابەتەی سەرەوە بەو پەڕی رێزەوە رایدەگەیەنین ،كە كەسی ناوبراو
لە شۆڕشگێڕە هەاڵتووەكانی ئەڵامنیا و سەرۆكی ئەنجومەنی ئینتەرناسیۆناڵ و لە
بانگخوازانی بنەماكانی كۆمۆنیزمە و بەرامبەر بە شا و مەملەكەتی خۆی وەفادار
نەبووە!»
بەاڵم بەر لەوەی داواكارییەكەی ئەو بۆ بەدەستهێنانی مافی نیشتەجێبوون لە
بەریتانیا رەتبكرێتەوە ،ماركس بڕیاریدا هەر سەردانی كارلسبارد بكات رۆژی
شەممە 15ی ئاب لەگەڵ توسی ،لەو سەردەمەدا بە سەختی نەخۆش بوو (بە
هۆی دووری لە دەستگیرانەكەی لە ئازاردا بوو) لەندەنیان بەرەو كارلسبارد
جێهێشت ،بۆ ئەوەی كە گەشتەكە زیان بە رەوشی نالەباری توسی نەگەیەنێت،
بە شێنەیی بە رێكەوتن و دوای چوار رۆژ واتا رۆژی 19ی ئاب گەیشتە كارلسبارد.
لە رۆژنامەی «كارلسبارد كورلیستە» كە هەموو رۆژێك ناوی ئەو كەسانەی كە
بە مەبەستی خۆشۆردن سەردانی كارلسباردیان دەكرد نیشان دەدا .رۆژی 22ی
مانگی ئاب ئەو دوو ناوە بیرنان« :چارلز ماركس»(كەسێتی) و كچەكەی «ئالنۆر»
لە لەندەن ،شوێنی نیشتەجێبوون لە كارلسبارد« :گرمانیا» لە»شلوس بێرگ» رۆژی
گەیشنت 19 :ئاب( .واتای وشەی كەسێتی لە زاراوەی گەرماوە كانزاییەكانی ئەو
سەردەمەدا ئەوە بوو ،كە ئەو كەسە پیشەیەكی تایبەتی نییە و دەوڵەمەندیشە)
ئەوەش هەمان ئەو وێنایە بوو دكتۆر «لیوپۆلد فلكس» ئەو پزیشكەی كە
دكتۆر كوگڵامن ،ماركسی پێناساندبوو! لەالیەكی دیكەوە بە هۆی ماركس وەك
(كەسێتی» سەردانی گەرماوی كارلسباردی كردبوو ،ناچار بوو دوو ئەوەندەی
خەڵكی ئاسایی باجی گەرماو بدات! بەاڵم لەو رووەوە كە ماركس نەیدەویست
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ناسنامەی راستەقینەی ئاشكرا بێت ،ئامادە بوو ئەو زیادە خەرجییە بكات .هەر
كاتێك ناسنامەی راستەقینەی ئەو ئاشكرا بوایە ئەو دەیتوانی ئەو بەڵگەنامانە
بەكار بهێنێت ،كە بە ناوی چارلز ماركسەوە هەیبوو ،هەر بەو هۆكارەش بوو
ماركس هوتێلی «گرمانیا»ی بۆ شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی دەستنیشانكرد،
ئەو هۆتێلە بەرامبەر هۆتێلە زۆر گرانەكانی شاری كارلسبارد ،كە خەڵكانی زۆر
دەوڵەمەند بە مەبەستی دەرمان و چارەسەر سەردانیدەكەن زۆر گراننەبوو ،ئەگەر
ماركس بەهۆی نەبوونی پارەی زۆرەوە بیویستایە ،دەیتوانی شوێنێكی هەرزانرت بە
كرێبگرێت ،بەاڵم ئەو هۆتێلەی هەڵبژارد كە بۆ بودجەكەی ئەو گرانبوو ،چونكە
«گرامانیا» لە ناوچەی «شلۆس بێرگ» كە یەكێك لە گەڕەكە باش و بێدەنگەكانی
شار بوو ،تا ئەو كاتەی كە ماركسی تێدا نیشتەجێبوو«،ئەگەری ئەوەی كە پۆلیس
و دامودەزگا ئەمنیەكانی حكومەت ناسنامەی راستەقینەی بدۆزنەوە زۆركەمبوو.
راستی ئەو خۆپارێزیەی ماركس بە زوویدەركەوت :رۆژی 30ی ئاب رۆژنامەی
«دێر سپرۆدل» كە یەكێك لەو چاپەمەنیانە بوو ،هەواڵی تایبەت بە گەرماوە
كانزاییەكانی روماڵدەكرد ،ماركس هەموو رۆژێك بە وردی دەیخوێندەوە و لە
هەواڵی تایبەت بە گەرماوی كارلسبارددا ئەم هەواڵەی باڵو ك��ردەوە »:كارل
ماركس سەرۆكی ئینتەرناسیۆناڵ و كنتی پۆڵەندی «پالتر» بە مەبەستی چارەسەری
گەیشتوونەتە كارلسبارد ».بەاڵم زانیاری زیاتر لەو ژمارەیەدا باڵو نەكرابووەوە.
لە ژمارەی رۆژی دواتری ئەو رۆژنامەیەدا (رەنگە بە هۆی ئەوەی ناوی «پالتر»،
كنتی پۆڵەندی لە تەنیشت ناوی كارل ماركسی شۆڕشگێڕدا هێرنابوو) بەرگری لە
(كنت) كرد و بۆ پاككردنەوەی ناوەكەی ئەو روونكردنەوەیەكی باڵو كردەوە و
رایگەیاند ،كنت كەسایەتیەكی نیشتیامنپەروەرە ،لە روسیاییە شۆڕشگێڕەكان نییە
و ئەندامی ئینتەرناسیۆناڵ نییە!
(ئەوەش لە كاتێكدایە خودی ماركس سەبارەت بە ئینتەرناسیۆناڵ دەیوت « :پالتر
لە كاسۆلیكە باشەكان و خانەدانە میانڕەوەكانە ».بە هەڵكەوت ناوی كەسێكی
دیكە ،كە لەو سەردەمەدا بۆ چارەسەری پزیشكی سەردانی كارلسباردی كردبوو،
ماركس بوو .ئەو پیاوە كە ناوی یەكەمی ویلهێلم بوو ،سەرۆكی پۆلیسی شاری
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ڤیەننا بوو ،لەگەڵ هاوسەرەكەی كە ناوی (لوییز) بوو رۆژی شەشی ئاب هاتبووە
ئەوێ( ،سەرباری ئەوەی سەرۆكی پۆلیسی پایتەختی نەمسا بوو) ئاگاداری ئەوە
نەبوو ،كە هەموو رۆژێك كەسێكی دیكە بە ناوی ماركس سەردانی هەمان گەرماو
دەكات! هەر بۆیە بەرپرسانی حكومەت بەدواداچونیان نەكرد و نەیانویست سەر
ئێشە بۆ چارلز ماركس دروست بكەن!
كارل ماركس و توسی كچی دوو ژووریان لە نهۆمی یەكەمی هۆتێل «گرمانیا»
بە دەستەوە بوو و دكتۆر كوگڵامن و هاوسەرەكەشی ،كە سێ رۆژ زووتر لەوان
لە شاری هانۆڤەرەوە هاتبووە كارلسبارد ،لە هەمان هۆتێل و لە نهۆمی یەكەمدا
نیشتەجێ ببوون ،بەاڵم دكتۆر كوگڵامن لە هاوڕێیانی زۆر نزیك و كۆن و لە
پەیڕەوان و ستایشكارانی ماركس بوو ،لەگەڵ نیشتەجێبوون لەو هوتێلە هەموو
كاتەكانی لە ماركس تاڵكردبوو .بە وتەی ماركس «ئەو دكتۆرە هانۆڤەرییە بە
بەردەوامی قسەی دەكرد ،رەخنەی لە دۆخەكە دەگرت بە دەنگی بەرز پرتە
و بۆڵە و ناڕەزایی بەرامبەر بە هەموو شتێك دەردەبڕی ».بە هۆی قسەكردنی
بەردەوامیەوە ماركسی بە تەواوەتی تووڕە كردبوو ،بێخەوی ئەوی گەیاندە
سنووری نەخۆشییەكی تەواو! لە كۆتاییدا ماركس رۆژی 18ی ئەیلول لە نامەیەكدا
بۆ ئەنگڵسی نوسی ...»:هەراسانی كردووم ،ئیرت توانای گوێگرتن لە قسەكانی ئەو
پیاوە گەمژە بۆرژوایەم نییە بە تایبەتی ئەوەی سەبارەت بە هاوسەرەكەی (كە لە
هەموو بوارێكەوە لەو هۆشیارتر و تێگەیشتووترە) دەیوت و ئەوی بەوە تۆمەتبار
دەكرد ،لە زانستی كۆمەڵگە و رێساكانی سۆسیالیزم تێناگات ،بە هەزار جۆری
دیكە ئەو ژنە چارەڕەشەی ئازار دەدا ،لەشوێنەكەی خۆم هەستام و بەجێمهێشت
و لەو كاتەوە كۆتاییم بە پەیوەندیەكانی نێوامنان هێنا و ژوورەكەشم گۆڕی و
چوومە نهۆمی دووەم!» ژوورە نوێیەكەی ماركس دیمەنێكی جوانرتی بە رووی
دەریادا هەبوو.
لەگەڵ ئەوەشدا رەنگە هەندێك هۆكاری دیكەش بووبنە هۆی توڕەبوونی ماركس
لە دكتۆر كوگڵامن ،كە لە هاوڕێ خۆشەویستەكانی ئەو بوو .بە وتەی «فرانسیسكا
كچی دكتۆر كوگڵامن» باوكی لەو رۆژانەدا بە بەردەوامی داوای لە كارل ماركس
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كردووە دەست لە بانگەشەی كۆمۆنیستی بێ كاریگەر هەڵبگرێت ،لە جیاتی ئەوە
بە شێوەیەكی جدی هەوڵی تەواو كردنی بەرگی دووەمی داس كاپیتاڵ بدات و
توانا و لێوەشاوەیی خۆی لەو بوارەدا بەكار بهێنێت ،ئەو بابەتەش سەرباری ئەوەی
تا ئەو كاتە تا چەندێك دەرفەتی هەرگیز نەگەڕاوەی خۆی تەرخانی سەركردایەتی
كردنی ئینتەرناسیۆناڵ ،چاالكییە سیاسیەكانی دیكە كردووە یەكێك لەو بابەتانە
بووە كە ماركسیش جاروبار ئاماژەی پێكردووە و هەستی بە پەشیامنی كردووە،
بەاڵم نەیدەویست ئەو راستییە لە زمانی كەسانی دیكەوە ببیستێت ،بە تایبەتی لە
زمانی كوگڵامن كە نەك هەر هاوڕێی ،بەڵكو لە پەیڕەوانی ئەو بوو!
لەو چەند هەفتەیەدا كە ماركس لە كارلسبارد بوو ،بەو جۆرەی كە لە نامەكەی 18ی
ئەیلولدا بۆ ئەنگڵسی نوسیوە ،بەتەواوەتی رێنامییەكانی پزیشكی جێبەجێكردووە
بەو پەڕی وردبینیەوە بە گوێرەی رێساكانی گەرماو هەڵسوكەوتیكردووە.
ئەو لە نێوان كاتژمێر پێنج بۆ پێنج و نیوی بەیانی لە خەو هەڵدەستا .دەچووە
گەرماو و شەش پەرداخ ئاوی كانزایی لە چاوگە جیاوازەكان دەخواردەوە و لە نێوان
خواردنەوەی هەر  2پەرداخ ئاودا ماوەی  15خولەك لە حەوشەی گەرماوەكەدا
پیاسەی دەكرد ،دواتر دەستی بە نانخواردنی بەیانیدەكرد ،كە لە نانی تایبەت
بەو كەسانەی كە ئاوی كانزاییان دەخوارد پێكهاتبوو .دوای ئەوەش كاتژمێرێك
پیاسەی دەكرد و دوای نان كاتی خواردنەوەی قاوە بوو (كە لەوێدا زۆر خۆش
بوو) دواتر دەچووە كافرتیای گەرماوەكە .دوای ئەوەش دەچوو بۆ گەڕان لە ناو
دارستانی نزیك گەرماوەكە .سەبارەت بەو دارستانە ماركس لە نامەیەكدا نوسی:
«لەو دارستانەدا هیچ جۆرە باڵندەیەك بەدینەدەكرا ،لەوەها دۆخێكدا پێدەچێت
باڵندەكانی كارلسبارد هەموویان تەندروسنت و پێویستیان بە هاتن بۆ گەرماو و
هەڵمژینی هەڵمی ئاوی ئەوێ نەبوو» كاتژمێر دوانزەی نیوەڕۆ ماركس دەگەڕایەوە
بۆ ژوورەكەی لە هوتێلەكە ،كاتژمێرێك خۆی دەشۆرد و جلەكانی دەگۆڕی و بە
مەبەستی خواردنی نانی نیوەڕۆ ،دەچووە میوانخانەیەك كە لە نزیك هوتێلەكەی
بوو« :خەوتنی دوای نیوەڕۆ بە تەواوەتی قەدەغە بوو!» دوای خواردنی نانی
نیوەڕۆ دیسان لەناو هوتێلەكە یان دەوروبەری پیاسەی دەكرد .كارل ماركس لە
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گەڕان لە كوێستانەكانی دەوروبەر و روانینی لە رووباری «ئێگر» كە لەو نزیكانە
بوو ،چێژی وەردەگرت.
لە گوندی «دال ویتس» ماركس دەچوو بۆ بینینی دارستانێكی بچووك «بەڕووی
كۆرنێر» كە بە خۆشی شاعیری نیشتیامنپەروەری ئەڵامنی «تیۆدۆر كۆرنۆر» كە لە
شەڕ لەگەڵ ناپلیۆنی یەكەم ساڵی  1813بریندار ببوو ،بە مەبەستی چاكبوونەوەی
هاتبووە ئەو ێ و ئەو ناوەی لێرنابوو ،هەروەها ماركس چوو بۆ بینینی (ئائیش)
شارێك كە كەل و پەل و كەرەستەی قاپ و قاچاغی تێدا دروستدەكرا .ئەو لەوێدا
كرێكارێكی بینی ،كە لە پشت ئامێرێكی تایبەتی دانیشتووە و پیاڵەی قاوە
خواردنەوەی زۆر جوان دروستدەكات .ماركس لەوێ پرسی« :تۆ بە بەردەوامی
ئەو كارە دەكەیت ،یان كارێكی دیكەش دەكەیت؟» كرێكارەكە لە وەاڵمدا وتی:
«من تەنیا ئەم كارە دەكەم ،مرۆڤ لە ئەنجامی دووبارە كردنەوەی كردارێكدا
دوای ماوەیەك لێزانییەكی زۆری تێدا بە دەستدێنێت و وتی« :لە ئەنجامی
دابەشكردنی كارەكان و هەر كارێك بە كەسێكی تایبەت دەسپێردرا ،قەدەغە
كردنی ئەو كەسە لە ئەنجامدانی كاری دیكە دەبێتە هۆی ئەوەی ئەو كرێكارە
ببێتە بەشێكی جیانەكراوە لەو ئامێرە .بەو جۆرە توانای بیركردنەوە و هێزی
بیركردنەوە لەو دەگرێت و تێكڕای توانا و وزەی ئەو دەكاتە توانای جەستەیی».
لەم پیاسەكردنانەدا ،یەك یان دوو كەس لە دۆستان و ئاشنایان لەگەڵ ماركس
بوون .لە سەرەتادا بەر لەوەی لەگەڵ دكتۆر كوگڵامن نێوانیان تێكبچێت ،ئەو لە
هاوڕێیانی رۆژانە و بەردەوامی ماركس بوو ،دواتر كەسانێكی وەك «كنت پالتر»
كە لە خانەدانەكانی پۆڵەندا بوو ،یەكێكیرتیش نیگارێكشێك بوو بە ناوی «ئۆتۆ
كنیلە» لە هاوڕێیانی بوون .ئەو نیگاركێشە بە هۆی ئەوەی كنت پالتر رواڵەتێكی
سادە و ساكاری هەبوو ،دەیوت« :ئەگەر كەسێك بەر لە ئاشنایەتی لەگەڵ ئەم 2
كەسەدا لە منی دەپرسی كامە لەم دوانە خانەدانە؟ بە دڵنیایەوە دەموت ئەمەیان
واتا ماركس».
دوای ئەم گەڕان و پیاسە كردنانە ماركس دەگەڕایەوە بۆ كارلسبارد ،لە نێوان
كاتژمێر شەش و هەشتی دوای نیوەڕۆ نانێكی ئێوارانی تێر و پڕی دەخوارد و
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دەگەڕایەوە بۆ هۆتێلەكەی خۆی .هەندێك لە شەوەكان دەچوو بۆ شانۆگەری
یان كۆنسێرت .ماركس زۆر هۆگری مۆسیقا بوو ،لەگەڵ زۆربەی پارچە مۆسیقا
كالسیكیەكان ئاشنا بوو ،لەو كۆنسێرتانەی كە لە شاری كارلسبارد بە رێبەری
«البیتسكی» دەژەنران زۆر چێژی وەردەگرت .ئەو كۆنسێرتانە نزیكەی كاتژمێر نۆ
كۆتاییان پێدەهات .بۆ ئەوەی ئەو كەسانەی كە بە مەبەستی چارەسەری پزیشكی
بۆ گەرماوەكان هاتبوون بتوانن بۆ رۆژی دواتر لە بەیانی زوودا ئامادە بن .ماركس
بە گوێرەی رێنامییەكانی پزیشك بەر لە چوونە ناو جێگاكەی پەرداخێك ئاوی
كانزایی دەخواردەوە و دەیوت« :مرۆڤ لێرەدا وەك ئامێری لێدێت یەك خولەك لە
كاتەكانی رۆژ لە كۆنرتۆڵی خۆیدا نامێنێتەوە!»
ماركس و كچەكەی هەردووكیان رێساكانی پەیوەندیدار بە بەكارهێنانی
گەرماوەكەیان بە وردی جێبەجێدەكرد .توسی لە نامەی پێنجی ئەیلولدا بۆ جێنی
خوشكی دەنوسێت« :ئێمە لە تێكڕای ئەركەكامناندا زۆر وردین ،دەتوانیت باوكم
بێنیتە پێش چاوی خۆت كە كاتژمێر شەشی بەیانی و هەندێكجاریش پێش شەش
خۆی گۆڕیوە و لە سەرچاوەی ئاوەكە وەستاوە!»
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پرۆگرامی گۆتا
كارێكی دیكە كە ماركس جگە لە بەجێگەیاندنی رێساكانی پەیوەندیدار بە
بەكارهێنانی گەرماو ئەنجانی دەدا ،داڕشتنی پرۆگرام َێك بوو ،كە دواتر بە ناوی
پرۆگرامی گۆتا نارسا .ئەو بەرنامەیە بریتی بوو لە ئاوێتەكردنی دوو بەرەی
سۆسیالست پێكەوە ،یەكەمیان پارتێك بوو بە رابەرایەتی «السال» بەڕێوەدەبرا
ئەوی دیكەشیان پارتێكی دیكە بوو كە «ئایزێن ئاخێر» سەركردایەتی دەكرد.
ئەو دوو پارتە رێكەوتبوون كە بە مەبەستی یەكگرتنەوەی ئەو دوو بزوتنەوەیە
لە رۆژانی  22بۆ 27ی مانگی ئایاری ساڵی  1875كۆنفرانسێك لە شاری (گۆتا)ی
ئەڵامنیا ئەنجام بدرێت.
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لەو رووەوە كە ماركس لەوە دەترسا ،لەو یەكگرتنەوەیەدا پرۆگرامێك ،كە
دایدەڕێژێت لە بەرژەوەندی بەرەی السالیدا بێت ،بابەتێكی رەخنەگرانەی تێر و
تەسەلی بە لێكدانەوە و رشۆڤەی رێسای پەیوەندیدار بە سیاسەتی رۆژ و رەخنە
لە پرۆگرامی داڕێژراو بۆ جێبەجێكردنی ئەو كۆنفرانسە نوسی و بۆ «ویلهێلم بو»
كە یەكێك لە سەركردەكانی پارتی سۆسیالستی شاری «ئیزناخ» بوو رەوانە كرد و
پێشنیاری ئەوەی كرد ،ئەو نورساوەی بۆ سەركردەكانی دیكەی پارت «ئیگتناس
ئاویر» «ئاگوست گایب» بۆ خوێندنەوە و بڕیاردان لەسەر بابەتەكە پیشانبدات.
نورساوەكەی ماركس كە لە ژێر ناوی« :تیۆر سەبارەت بە كارنامەی كۆنفرانسی
پارتی كرێكارانی ئەڵامنیا» نورسابوو و دواتر بە ناوی «پرۆگرامی گۆتا» نارسا و لە
ئێستادا بە یەكێك لە داڕشتنە زانستی و كۆمۆنیستیەكانی ماركس دەژمێردرێت.
ئەو نورساوە هەڵگری هێرشێكی توند بۆ سەر بۆچوونەكانی «السال»ە و بەشێك
لەوەی دواتر بە ناوی «بیر و باوەڕی ماركسیستی» نارسا ،باسدەكات.
هەندێك لە تیۆرییەكانی ماركس كە لەم نوسینەدا هاتووە لە خوارەوە ئاماژەیان
پێكراوە:
 پرۆگرامی گۆتا :كار گرنگرتین سەرمایە و سامانە. ماركس :كار خۆی لە خۆیدا گرنگرتین سەرمایە و سامان نییە ،بەڵكو رسوشتسەرچاوەی هەموو هێزەكانە و وزەی كاری مرۆیی لەو دیاردەیەوە سەرچاوە
دەگرێت – كار تەنیا لە بارێكدا سەرمایەی سامان و شارستانیەت دەبێت ،كە بە
شێوەیەكی سۆسیالستی خۆی بنوێنێت یان ئەوەی كە لە ژینگەیەكی سۆسیالستیدا
سەر هەڵبدات.
  -پرۆگرامی گۆتا :لە كۆمەڵگەی ئەمڕۆدا دامودەزگاكانی كار لە گەمارۆیسەرمایەداریدان.
 ماركس :لە كۆمەڵگەی ئەمڕۆدا دامودەزگاكانی كار لە پاوانی خاوەنكاراندان.ئەوە خاوەن زەوی و موڵكەكانن ،كە گەورە سەرمایەدارەكان دروستدەكەن،
یارمەتیدەری پاوانخوازی ئەوان بوون.
 پرۆگرامی گۆتا :ئەمڕۆ كرێكاران لە هەوڵی ئەوەدان لە چوارچێوەی بوونی512
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نەتەوەییدا لە واڵت خۆیان ئازاد بكەن.
 ماركس :بە تەواوەتی روون و ئاشكرایە ،ئەگەر كرێكاران بیانەوێت ئازادیخۆیان بە دەستبێنن ،دەبێت سەرەتا وەكو چینێكی دیاریكراو خۆیان رێكبخەن .لە
دۆخێكدا كە «چوارچێوەی نەتەوەیی بوون لە نیشتامندا» خۆی چوارچێوەیەكی
ئابوری دروستكراوی دام و دەزگایە.
 پرۆگرامی گۆتا :پارتی كرێكارانی ئەڵامنیا دەبێت شێوازی دیاریكردنی حەقدەستبە جۆرێك كە لە ئێستادا باوە و لە ژێر یاسای ئاسنینی حەقدەستدا نورساوە لەناو
بەرن.
 ماركس :لە وەها دۆخێكدا لەوە بەدواوە كرێكارانی ئەڵامنیا دەكەونە ژێر یاسایئاسنینی (السال)ەوە ئەمە نەشیاوە ،بەڵكو پێویستە ئەم یاسایە وەها بنورسێت:
سیستمی ئێستای حەقدەستی كار دەبێت بە تەواوەتی لەناو بچێت ،كاتێك ئەم
سیستمە لەناو چوو ،یاسای ئاسنینی حەقدەستی كرێكار بۆ خۆی لەناودەچێت،
ئاسنین بێت یان الواز ،وەك پەڵەی هەور!
 پرۆگرامی گۆتا :پێكهێنانی دەوڵەتانی ئازاد ماركس :ئامانج و مەبەستی كرێكارێك ،كە خۆی لە زنجیری بیری كۆن و تەسكرزگار كردووە ،نابێت ئازاد كردنی دەوڵەتەكان بێت .لە واڵتی پاشایەتی ئەڵامنیا
و واڵتی ئیمپراتۆری روسیا ،لە هەردوكیاندا دەوڵەتەكان ئازادن .دەبێت ئامانج و
هەوڵی كرێكاران ئەمە بێت ،كە دەوڵەتەكان بخاتە ژێر قەرمانڕەوایی خەڵكەوە،
دام و دەزگا سۆسیالستیەكان لە ژێر فەرمانڕەوایی دەوڵەتەكان دەربێنن ،نەك بە
پێچەوانە.
چارەسەری پرسەكە ئەوەیە ،لە كۆمەڵگەیەكی كۆمۆنیستیدا دەوڵەت دەبێت بە
چی شێوازێك بێت؟ بۆ گۆڕینی كۆمەڵگەیەكی سەرمایەداری بە كۆمەڵگەیەكی
كۆمۆنیستی پێویستە شۆڕشێك رووبدات ،لە وەها دۆخێكدا لەو ماوەیەدا كە
ئەو شۆڕشە هێشتا ئەركەكانی خۆی ئەنجامنەداوە ،دەوڵەت تەنیا دەتوانێت
دەوڵەتێكی شۆڕشگێڕی دیكتاتۆری كرێكاری بێت.
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جاری دووەم لە كارلسبارد
لە ناوەڕاستی مانگی ئازاری 1875دا ماركس چووە ناو ماڵە نوێیەكەی خۆی ،ژمارە
( 41میت الند پارك رۆد) و تا كۆتایی تەمەنی لە ساڵی ()1883دا هەر لەو خانوەدا
مایەوە .نزیكەی پێنج مانگ دوای گواستنەوەی بۆ ئەو خانوە نوێیە ،رۆژی 12ی
ئاب بۆ جاری دووەم بەرەو كارلسبارد بەڕێكەوت .لەو گەشتەیدا ماركس تەنیا بوو،
لە رێگەدا بۆ ماوەی  2رۆژ لە شاری فرانكفۆرت مایەوە.
لە سەردانەكەیدا لە لەندەنەوە بۆ فرانكفۆرت لە شەمەندەفەرێكدا ،كە لە نێوان
كۆڵن و فرانكفۆرتدا بەڕێوە بوو ،یەكێك لە هاوسەفەرەكانی ماركس قەشەیەكی
كاسۆلیك بوو ،كە دوای سەفەرێكی بۆ ئێرلەندا دەگەڕایەوە فرانكفۆرت ،كە
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شاری خۆی بوو) .ئەو قەشەیە بە مەبەستی بەشداریكردن لە جەژنی سەدساڵەی
«دانیل ئۆكۆنێل» پاڵەوانی نیشتیامنی ئیرلەندا سەردانی ئەوێیكردبوو (.ماركس
كە قەشەكەی بە تاكێك «لەم جیهانە بینی» هەوڵی دەستپێكردنی قسە و باسی
لەگەڵدا .بەم جۆرە سەبارەت بە بۆچوون و بڕواكانی ئەو دەربارەی (خەبات
لە پێناو شارستانیەت) خەباتێك ،كە بیسامرك راوێژكاری بەناوبانگی حكومەتی
ئەڵامنیا لەگەڵ كاسۆلیكەكان دەستیپێكردبوو ،پرسیاریكرد .جەنابی قەشە كە ناوی
«موتسل برگر» بوو ،سەرەتا لە چوونە ناو وەها قسەوباسێك سەبارەت بە وەها
بابەتێكی گرنگ هەوڵی خۆپاراستنی دا ،بەاڵم دوای ئەوەی كە (بە وتەی ماركس)
«رۆحی پیرۆز یارمەتیدەری ئەو بوو» شوشەیەكی لە ناو جانتاكەی بە مەبەستی
خواردنەوە هێنایە دەرەوە ،بەاڵم كاتێك دەركەوت دڵۆپێكی تێدا نەماوە ،ماركس
فەرمووی كرد بۆ خواردنەوەی كونیاكەكەی و موتسل برگریش دەستبەجێ دەستی
بە خواردنەوەیكرد.
كاتێك گەشتیارە ئەڵامنیەكان دەچوونە ناو ئەو ژوورەی شەمەندەفەرەكە،
قەشەكە بە زمانی ئەڵامنی گاڵتە و جەفەنگی پێدەكردن ،بەاڵم لەگەڵ ماركس بە
زمانی ئینگلیزی قسەیدەكرد .وەاڵمی پرسیارێكی ماركسی سەبارەت بە «شۆڕشی
شارستانییەت بەم جۆرە دایەوە « دۆخی ئازادی لە ئێستادا لە ئیمپراتۆریەتی
ئەڵامنیا بەم جۆرەیە ،هەر كاتێك ئێمە مبانەوێت سەبارەت بە ملمالنێی
شارستانیەتەكان قسە بكەین ،دەبوو لە بری ئەڵامنی باوەڕی خۆمان بە ئینگلیزی
دەرببڕیایە ».لە كاتی دابەزین لە شەمەندەفەرەكە و ماڵئاوایی لە قەشەكە،
ماركس ناسنامەی خۆی بۆ ئەو ئاشكرا كرد ،و پێیوت« :سەرت سووڕ نەمێنێت
سبەینێ لە رۆژنامەكانی فرانكفۆرتدا بنوسیت هێزی رەش لەگەڵ هێزی سووری
ئینتەرناسیۆناڵ یەكیانگرتووە».
«لیۆپۆلد زنن مان» سەرنوسەری رۆژنامەی «فرانكفۆرت سایتۆنگ و هاندلس
بالت» كە لە نوێنەرانی لیرباڵی پەرلەمانی ئەڵامنیا بوو ،دواتر روونبووەوە كە
«موتسل برگر تەنیا قەشەی كاسۆلیكە لە شاری فرانكفۆرت .لە ژمارە 17ی مانگی
ئابدا لە رۆژنامەكەی خۆیدا ،لە ژێر ناوی هەواڵ باڵویكردەوە «لە كۆتایی هەفتەی
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رابوردوودا ماركس لە لەندەنەوە هاتە ئەو شارە .هاوڕێیانی ئەو زۆر سەریان
سووڕما لە دۆخی جەستەیی و تەندروستی ئەو و زۆر خۆشحاڵبوون .ئەو بە نیازە
لە فرانكفۆرتەوە بەرەو ئەڵامنیا بڕوات و بۆ ماوەی چوار هەفتە لەوێ مبێنێتەوە».
ماركس رۆژی 15ی ئاب چووە كارلسبارد ،لە هەمان هۆتێلی «گرمانیا» خانویەكی
گرت ،پرسی رەسمی ئەو ئەمجارە ئیرت «تایبەتی « نەبوو ،بەڵكو لە ناو لیستی
نەخۆشخانەدا ،بە ناوی دكتۆر چارلز ماركس دكتۆرا لە فەلسەفە ناوی تۆمار كرابوو،
بەو هۆیەی كە ئەو دكتۆرای لە فەلسەفەدا بوو ،ماركس لە پێدانی باج بە گشتی
رزگاری ببوو! ئەمجارە ئەو بۆ خواردنەوەی ئاوی چاوگەكان (شەش گۆڵدن) ،بۆ
چوونە هۆڵی ئۆركێسرتا (سێ گۆڵدن)ی دەدا!
بەاڵم ئەمجارە ناسنامەی راستەقینەی ماركس ئاشكرا بوو .بەڵكو نەك لە رێگەی
هاوناوەكەیەوە ،كە سەرۆكی پۆلیسی شاری ڤیەننا بوو (كە ئەویش دیسان لە
هەمان رۆژدا هاتبووە ناو كارلسباردەوە) ،بەڵكو لە الیەن سەرۆكی پۆلیسی شاری
كالسباردەوە :عەمید «جۆزێف ڤیت» كە لە رێكەوتی 17ی ئابدا وەها راپۆرتێكی
لەو بارەیەوە بۆ بەرپرسەكەی خۆی لە شاری پراگ ناردبوو« :چارلز ماركس ،دكتۆرای
فەلسەفە دانیشتووی لەندەن ،كە یەكێك لە بەرجەستە ترین سەركردەكانی پارتی
سۆسیال دیموكراتە ،پێرێ بە مەبەستی چارەسەری پزیشكی هاتۆتە كارلسبارد.
لەو رووەوە كە ساڵی رابوردووش ئەم كەسە بۆ هەمامنەبەست لێرە بووە ،لەو
كاتەدا هیچ جۆرە چاالكییەكی سیاسی نەكردووە ،كە ببێتە هۆی دەستگیركردنی،
ئێستاش بەوپەڕی رێزەوە رێگا بە خۆم دەدەم كە راپۆرتی ئەوەتان پێبدەم،
جەنابی كەسێكی بی ئازارە ،تا ئێستا پەیوەندی لەگەڵ هیچ كام لە میوانەكان و
نەخۆشەكان نییە ،رۆژانە بە تەنیایی دەچێت بۆ گەڕان».
ئەمجارەش ماركس وەك جاری پێشوو ،تێكڕای یاسا و رێساكانی پەیوەندیدار بە
بەكارهێنانی ئاوە كانزاییەكانی جێبەجێدەكرد .لە كاتی دیاریكراودا لە سەر ئەو
چاوگەی دیاریانكردبوو ئامادەدەبوو ،ئەو بڕەی پزیشك بۆ خواردنەوەی ئاوەكە
دیاریكردبوو بەكاریدەهێنا ،دواتر دەچووە سەرچاوەكەی دواتر .بە گشتی رۆژانە
ماركس پێنج پەرداخ ئاوی لە چاوگە گەرمەكان و لە دەوروبەری گەرماوی كارلیبارد
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دەخ��واردەوە ،جگە لەوەش دوو پ��ەرداخ ئاوی كانزایی ساردی دەخ��واردەوە،
یەكێكیان بەیانیان بەر لە چوونە دەرەوەی لە هۆتێلەكە و ئەوی دیكەیان بەر
لەخەوتن.
ئەم پارێزكردنە لە خواردن و رێپێوانی دوور و درێژی رۆژانە دۆخی نالەباری
جەستەیی ماركسی بەرەو باشی رد ،تەنانەت ئێستا بەدەر لە هەندێككات ،ئەو
دەیتوانی شەوان تا بەیانی بە باشیبخەوێت و پزیشكانی گەرماوی كارلسبارد
نازناوی نەخۆشی منونەییان بە ماركس بەخشیبوو!
ماركس لە ماوەی مانەوەیدا لە كارلسبارد لەگەڵ  3پزیشك پەیوەندی ئاشنایەتی و
دواتر دۆستانەی دامەزراند .یەكێكیان «دكتۆر ئێدوارد گانس» ئەوانی تریش «دكتۆر
لیوپۆلد فلێكس» و كوڕەكەی ئەو «فردنیاند فلێكس» بوون .دكتۆر لیوپۆلد فلێكس
كە لە خێزانێكی زۆر كۆنی جولەكەی خەڵكی پراگ بوو ،پزیشكی رەسمی گەرماوی
كارلسبارد بوو ،كە لە الیەن بەڕێوەبەرایەتی پێڕاگەیشنت بە پارێزی نەخۆشەكان،
سەرپەرەشتی چارەسەركردنی كارل ماركسی پێسپێردرابوو .فرنیاندی كوڕیشی
نەك هەر پزیشكی گەرماو بوو ،بەڵكو رۆژنامەی رەسمی گەرماوەكەشی بە ناوی
«سپرۆدل» كە رووداوە گرنگەكانی گەرماوی تێدا باڵودەكرایەوە ،بەڕێوەدەبرد.
لەو رۆژنامەیەدا بابەتێك لە سەر ماركس باڵوكرایەوە ،كە پڕ بوو لە هەڵە .بۆ
منونە ساڵی لەدایكبوونی ئەو لە بری  1818بە هەڵە نورسابوو  1810شوێنی
لەدایكبوونیشی نورسابوو شاری «زاربروكن» لە كاتێكدا ماركس لە شاری تێریار
لە دایكببوو ...و چەندین هەڵەی دیكەی لەو چەشنە( .هەڵبەت لەوانەیە ئەو
هەاڵنە بە ئەنقەست بە مەبەست بۆ شاردنەوەی ناسنامەی راستەقینەی ماركس
و چەواشەكردنی پۆلیس بووبێت) .شیكردنەوەیەك ،كە لەو بابەتەدا نوسەر
سەبارەت بە دۆخ و شێوازی رواڵەتی ماركس كردوویەتی بە تەواوەتی بە
پێچەوانەی راستییەكانە .نوسەر ئەوی لە پیاوێكی ،كز ،بە بااڵیەكی مامناوەندی،
سەرباری ئەوەی تەمەنی  63سااڵنە گەنج و شاد دێتەبەرچاو ...ئەو ناوچەوانێكی
بەرزی هەیە ،چەندین تاڵ لە قژی بەسەریدا باڵوبووەتەوە .دەموچاوی ئەو بە
ریشی پڕی رەش و سپی داپۆرشاوە .توكی قژی شۆڕە و دەگەنە ئاستی شانەكانی،
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چاوەكانی ڕەش و گەورەو سەرنجڕاكێشن و لە ژێر برژانگ و برۆ رەشە پڕەكانیەوە
دەەرەوشێنەوە ».بە وتەی نوسەر ماركس لە كاتی قسەكردندا كاریگەرییەكی
زۆری لە سەر دەورب��ەرەك��ەی هەیە« :قسەكانی ئەو زۆر سەرنجڕاكێشن و
بابەتە جۆراوجۆرەكان بە لێهاتووییەوە رشۆڤەدەكات .ئەو وشە و رستانەی
بەكاریاندێنێت زۆر بە وردی ،بە بێ هیچ وەستانێك دەریاندەبڕێت ،ئەو هەمیشە
بە سەر باسەكانیدا زاڵە و دەزانێت دەیەوێت چی بڵێت .رووداوەكانی پێشوو بە
هونەرمەندییەكی زۆرەوە رشۆڤە دەكات و زیندویان دەكاتەوە ،بیرەوەرییەكی
زۆر بەهێزی هەیە و رێكەوتی رووداوەكانی لە مێشكیدا تۆمار كردووە ،ئەو
لە بوارە جۆراوجۆرەكانی هونەر ،بە تایبەتی ئەدەبیاتی ئەڵامنیا زانیاریەكی زۆر
فراوانی هەیە ،لەگەڵ هەندێك لە ئەدیبانی سەردەمدا ئاشنایەتی هەبووە ،لەو
سەردەمەدا كە سەرقاڵی خوێندن بووە چووەتە الی زۆربەی كەسایەتییە دیارەكانی
بواری زانست و ئەدەبیاتی ئەو سەردەمە ،لەگەڵ هەندێكیان ئاشنایەتی نزیكی
بنیاتناوە ،لە زانكۆی بۆن بە خزمەتی (شلگل  )Schlegelگەیشتووە ،كە بیرمەندێكە
بەرهەمەكانی شكسپیری بۆ زمانی ئەڵامنی وەرگێڕاوە .لە شاری بەرلین لە هۆڵی
مادام «بیتینا فن ئارنیم» خامنێكی بەناوبانگ كە لە هاوڕێیانی «بتهۆڤن» و
«گۆتە» بوو ،وەرگیراوە .لە گەنجێتیدا لەگەڵ شاعیری بەناوبانگی ئەڵامنی «هاین
ریش هانییە» لە شاری پاریس هاوڕێیەتییەكی نزیكیهەبووە .نوسەر لەم بابەتەدا
دەنوسێت ،ماركس كاتێك سەبارەت بە بیروباوەڕە شۆڕشگێڕانەكانی خۆی قسە
دەكات ،بەو پەڕی ئازادی و بە بێ ئەوەی رەهەندی مامۆستایەكی مەال ئاسا یان
بانگخوازێكی دینی بگرێتە خۆی قسە دەكات ،بینەر وا هەست دەكات گوێ بۆ
قسە و باسێكی ئەدەبی دەگرێت« ،لەم كاتانەدا ماركس زیاتر لە فەیلەسوفێك
دەچێت نەك شۆڕگێڕێكی هاندەر ،كاتێك باسی مێژووی شەڕ دەكات ،وەك ئەوە
وایە كەسێك بێت خۆی شمشێری هەڵگرتبێت و شەڕبكات».
جگە لەو دوو پزیشكە( ،باوك و كوڕ) كە ماركس دواتریش درێژەی بە پەیوەندی
دۆستایەتی لەگەڵ ئەواندا ،لەو ماوەیەدا ئەو بیرمەندێكی روسی ناسی و رۆژانە
لەگەڵی دەچوو بۆ گەڕان ،ئەو كەسەش «ماكسیم ماكسیمۆڤیچ كۆڤالۆسكی»
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گەنجێكی بیستوچوار ساڵی سۆسیالست و مێژوونوسبوو ،كە دواتریش لە لەندەن
سەردانی ماركسی كرد .ئەو پیاوە روسیە تا ئەو كاتەی لە ساڵی 1916دا كۆچی
دواییكرد ،بە بەردەوامی بیرەوەرییەكانی ئاشنابوونی خۆی لەگەڵ ماركس پاراست
و یادیدەكردەوە و ئەوەی بە هاوڕێ و مامۆستای خۆشەویست وەسفدەكرد.
كە لە چارەنوسی ئەودا سەبارەت بە توێژینەوە زانستیەكان كاریگەر بووە.
«كۆڤالۆسكی» هەشت ساڵ بەر لە شۆڕشی روسیا ،كاتێك لە ریزی بەرپرسانی
بااڵی سەركردە ئازادیخوازەكاندا بوو ،ستایشی ماركسی كرد و ئەوی بە یەكێك لە
بیرمەندان و سەركردە و شۆڕشگێڕانی بواری ویژدانی مرۆیی وەسفكرد ،كە شیاوی
ئەوەیە بە (مەزن) وەسفبكرێت ،چونكە ئەوان لە راستیدا ئاواتە راستەقینەكانی
خەڵك ئاشكرا دەكەن.
رۆژی یانزەی ئەیلول ،دوای چوار هەفتە لە مانەوەی ماركس ،كارلسباردی بەرەو
لەندەن بەجێهێشت ،بەاڵم بەر لە گەیشتنی بۆ لەندەن ،رۆژێك لە شاری دێرینی
پراگ بۆ بینینی یەكێك لە هاوڕێیانی دێرینی «ماركس ئۆپێن هایم» كە لە خاوەن
كارگەكان بوو الیدا .دواتریش لە چەند شارێكی بچووكی مێژویی دیكە الیدا.
ماركس بە دۆخێكی تەندروستی زۆر باشەوە گەیشتە ناو لەندەن .بە وتەی
ئەنگڵس« :ماركس بە تەواوەتی گۆڕدراوە :بەهێز ،تازە ،خۆشحاڵ و سەالمەت
بەرچاو دەكەوت ،ئێستا دەتوانێت دووبارە دەست بە كاركردن بكات».
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بۆ دواجار لە كارلسبارد
سەرباری چاكبوونەوەی رەوشی تەندروستی ،ماركس تەنیا جاروبار دەیتوانی كار
بكات و توانای كاركردنی بەردەوامی نەبوو .یەكێك لەو كارانەی لەو رۆژانەدا
ئەنجامیدەدا ،پێداچوونەوە و هەڵەچەنی وەرگێڕانی كتێبی داس كاپیتاڵ بوو
بۆ زمانی فەڕەنسی ،كە لە كۆتایی مانگی نۆڤەمبەری ساڵی 1875دا لە پاریس
باڵوكرایەوە .هەروەها ئەو لە رێگەی ئامادەكردنی چوارچێوە و پەیكەری
بەرگی دووەمی كتێبەكە هەوڵی جدیدا ،بەاڵم دۆخی تەندروستی ئەودەرفەتی
بەدواداچوونی ئەو كارەی بەو نەدا .لەو رۆژانەدا دۆخی تەندروستی ماركس
بە بەردەوامی لە ئاڵوگۆڕدا بوو ،هەندێك جار باش و جاروباریش خراپ بوو،
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ئەگەرچی كاتێك (پیوتور الڤرۆڤیچ الڤرۆڤ) یەكێك لە هاوڕێیانی دێرینی ئەو ،كە
یەكێك لەو كەسانە بوو لە بزوتنەوەی كۆمۆنی پاریسدا بەشداری كردبوو ،ئێستا
لە لەندەن گۆڤارێكی بەناوی «ڤپیریۆد» بە زمانی رووسی باڵودەكردەوە .داوای
لە ماركس كرد پێكەوە بچن بۆ پۆڵەندا لەو كۆنگرەیەدا بەشداری بكەن ،كە لەو
رۆژانەدا لەوێ لە ئارادا بوو .ماركس سەرباری ئەوەی هۆگرییەكی زۆری بەرامبەر
بە ئازادیخوازانی پۆڵەندا هەبوو ،بە هۆی نالەبار بوونی دۆخی تەندروستی بۆ
سەفەرێكی دوور و درێژ داوای لێبوردنی لە هاوڕێكەی كرد ،لەو رۆژانەدا زیبكە
و دومەڵە جۆراوجۆرەكانی لەشی ماركس سەریان هەڵدابووەوە.
هەروەها ماركس بانگهێشتێكی « فردریش ئادلۆف زرێگە)ی رەتكردەوە ،كە داوای
لە ئەوو ئەنگڵس كردبوو بەشداری یادی سەد ساڵەی شۆڕشی ئەمریكا بكەن لە
شاری فالدلفیا .لە وەاڵمدا وەهاینوسی« :من بەش بە حاڵیخۆم ناتوانم رێگە بە
خۆم بدەم ،ئەو دەرفەتەی بۆم ماوەتەوە لەم جۆرە سەفەرانەدا سەرفی بكەم،
دۆخی تەندروستی من لە ئێستادا جۆرێكە ،تەنیا دەرفەتی دوومانگ رۆیشتنم بۆ
كارلسباردی بەمندراوە».
رۆژی 13ی مانگی ئابی ساڵی  1875ماركس لەگەڵ ئالنۆری كچی ،كە لەو كاتەدا
بە دەست ئازاری سەریەوە دەینااڵند ،بۆ جاری سێهەم لە لەندەنەوە بەرەو
كارلسبارد بەڕێكەوتن.
لەو رۆژان��ەدا ژینگە و كەشی كارلسبارد پڕ بوو لەوەی ماركس «گێرتێمل»ی
پێدەوت :واتا دەنگی مۆسیقای زۆر بەرز و ناهەموار كە چیرۆكی وەرزێكی نوێی
مۆسیقای دوای قۆناغی ئارامی «رێنسانس»ی باسدەكرد .مۆسیقایەك كە واگرن بۆ
شانۆنامەی «نیبەلۆنگن» كە بڕیاربوو لە شاری «بایڕیوت» لە رۆژانەی سیانزە بۆ
حەڤدەی ئاب جێبەجێبكرێت ،نورسابوو.
لە كارلسبارد خەڵك لە یەكرتیان دەپرسی بۆچونت سەبارەت بە واگرن چییە؟
ماركس الیەنگری مۆسیقای كالسیك بوو ،بۆچوونێكی پۆزەتیڤی سەبارەت بە
مۆسیقای نوێ ،بە تایبەتی بەرامبەر بەو شانۆنامانەی لە شاری بایڕیوت دەهاتنە
سەر شانۆ نەبوو .لە كۆتاییەكانی مانگی ئابدا بۆچونی خۆی لەوباریەوە بەم جۆرە
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بۆ كچە گەورەكەی خۆی جێنی شن نوسی« :مۆسیقای نوێ بە تەواوەتی دۆخی
تایبەتی ئەم میوزیسیەنە نوێیە ئەڵامنیە دەخاتەڕوو .ئەو و هاوسەرەكەی ،كە
لە (ڤۆن بۆلۆ) جیابۆتەوە( ،ڤۆن بۆلۆ) و (هێرنی بولۆ) و (لیست) خەزووری
هاوبەشیان ،لە تەالرێكی گرانبەهادا پێكەوە دەژیان ،تێكڕای دەرفەتەكانیان
بە ماچكردن و پێكەوە خەوتن و پیاهەڵدانی یەكرتی تێدەپەڕاند .بە تایبەتی
ئەگەر مرۆڤ ئەوە لە بەرچاو بگرێت كە «لیست» قەشەیەكی كاسۆلیكییە ،مادام
«واكرن» كە ناوی گۆڕدراوە بۆ «كوزیام» و كچی رسوشتی ئەوە لە پەیوەندی ئەو
لەگەڵ مادام داگۆلدا ئاگادار بوو! لە راستیدا مرۆڤ دەتوانێت ئۆپێرایەكی باشرت
(كە نوسەرەكەی (ئۆفن باخ) بێت ،لە دۆخی ژیانی ئەم چەند كەسە پێكەوە
وێنا بكات .لەگەڵ ئەوە ژیانی ئەوان هاوشێوەی درامی «لیب لۆنگن» نییە ،كە
(واگنەر) میوزیكەكەی نوسیوە .ئەو دەمە قبوڵیدەكەیت ،مەحاڵە كەسێك باشرت
لەمە بابەتێك بۆ نوسینی ئۆپێرایەك بە دەستبهێنێت!»
ماركس وەكو جارانیپێشوو ،لە مانەوەیدا لە كارلسبار سوودی زۆری وەردەگرت.
وەكو هەمیشە بە گوێرەی رێنامیی پزیشكان هەڵسوكەوتیدەكرد .سەر ئێشەكەی
بە تەواوی لەناو چوو ،دۆخی دەروونی خۆشی بە بێ خەیاڵ و لەو پەڕی شادیدا
وەسفكردووە .دوای چەند رۆژێك كە هەوا گەرمبوو بارانباری و كەشەكە باشرتبوو.
ماركس رۆژانە لەگەڵ كچەكەی دەچوو بۆ گەشتوگەڕان .دواتر توسی لە نامەیەكدا
بۆ لیكبنێخت نوسی« :كە باوكی لەو رۆژانەدا بە راستی هاوڕێیەكی باشی رێگا
بووە ».بە بەردەوامی شاد بوو ،لە هەر هەنگاوێكدا لە روانگەیەكی پۆزەتیڤەوە
سەیری هەموو شتێكی دەكرد .ئەگەر ئەو شتە دیمەنێكی رسوشتی بێت یان
پەرداخێك ئاو بە هۆی زانیاریەكی فراوان ،كە سەبارەت بە مێژوو هەیبوو هەموو
سوچ و قوژبنێكی بە گێڕانەوەی رووداوەكانی رابوردوو زیندوو دەكردەوە .ئێمە
خۆمامنان زیاتر لە رابوردوودا دەبینیەوە تا ئێستا».
لەو سەفەرەدا ماركس و كچەكەی لەگەڵ دوو پزیشك و مێژوو نوسێك ئاشنا بوون،
ئەو دوو پزیشكە بریتی بوون لە :دكتۆر «هرمان فرید بێرگ»  ،مامۆستای توب
لە زانكۆی شاری (برسلو) ئەوی دیكەش (ویلهێلم ئەلكسەندەر فرۆیند) پزیشكی
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نەخۆشیەكانی ژنان لە شاری «برسلو» و ئەو مێژوو نوسەش (هاین ریش گرتس)
بوو ،توسی كە شەیدای شانۆ بوو بە بەردوامی ئامادەیی لێوەشاوەیی چوونە
سەر شانۆی لە ناخی خۆیدا هەستپێدەكرد .سەبارەت بە شكسپیر لەگەڵ دكتۆر
«فرۆیند» قسەیدەكرد و ماركسیش بە زۆری لەگەڵ (گرتس) كە جولەكە بوو لە
بارەی بە سیاسەت و مێژوو قسە و باسیدەكرد.
جێگەی سەرنجە لە نێوان ئەو قسانەی لەگەڵ (گرتس) دەیكرد ،ماركس پێشبینی
روودانی شۆڕشی لە روسیا كرد ،بەاڵم ئەو رستانەی كە ئەو لەو بارەیەوە وتویەتی
بە مێژوو نەسپێردراوە ،بەاڵم لە نامەیەكدا كە ئەو لەو رۆژانەدا بۆ یەكێك لە
هاوڕێیانی لە ئەمریكای ناردبووی وەها هاتووە « ...بەاڵم سەبارەت بە روسیا،
من روداوەكانی ئەو ێ بە وردی دەخوێنمەوە و سەرم سووڕ دەمێنێت ،بە هەمان
زمانی رووسی ،راپۆرت و هەواڵی رەسمی و ناڕەسمی سەبارەت بە رووداوەكانی
ئەوێ ،كۆمەڵێك راپۆرت كە بەدەستهێنانی بۆ هەمووان كارێكی ئاسان نییە .من
لە رێگای هاوڕێكامنەوە لە سانپرتزبۆرگ بە دەستمهێناوە .دۆخەكە لەوێ بە
جۆرێكە روودانی شۆڕش لە ئان و ساتدایە ،تێكڕای هۆكارەكان بۆ روودانی شۆڕش
بوونیان هەیە .شۆڕش لە وێدا سەرەتا بە گوێرەی «سێكوندوم ئارتم» (یاسای یاری)
روودەدات ،سەرەتا بە گۆڕانكاری بچووك و ناكاریگەر لە دەستوردا و دواتر شۆڕش
و ئاشوبێكی تەواوەتی! ئەگەر رسوشت تا ئەو كاتە لەناوی نەبردین و بە زیندوییی
ماینەوە ،رووداوێكی بەچێژ دەبینین».
ماركس و گرتس لە قسەوباس و پێكەوە بوون چێژیان وەردەگرت .ماركس بۆ
دەربڕینی هەستە گەرمەكانی خۆی بەرامبەر گرتس ،دوای گەڕانەوەی بۆ لەندەن
وێنەیەكی خۆی و توسی و روونوسی هەندێك لە وێنەكانی خۆی و بەرگێكی داس
كاپیتاڵی بۆنارد.
«گرتس» لە وەرگرتنی ئەو هەموو دیاری و دەربڕینە پڕ لە سۆز و میهرەبانیەی
ماركس تووشی سەرسامی ببوو ،بە جۆرێك نەیدەزانی چی بكات! رۆژی یەكی
شوباتی  1877لە نامەیەكدا بۆ ماركس ئاماژەی بەوە كرد لەوە دەترسێت بە هۆی
كەمی زانیاریەوە سەبارەت بە زانستی ئابوری بە گوێرەی ئەوەی ،كە موستەحەقی
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كتێبەكەیە لێی تێنەگات ،بەاڵم لە خوێندنەوەی كتێبی (شەڕی ناوخۆیی فەڕەنسا)
چێژی تایبەتی وەرگرتووە .دواتر ئەو زیادیدەكات «پاریسی سەرتاسەر راستی،
ڤێرسای بە تەواوەتی درۆیین! ئەوەی كە تۆ سەبارەت بەم رووداوانە نوسیوتە،
وەكو ئەوە وایە كە دادگای مێژووی جیهان سەبارەت بەم بابەتە دوایین بڕیاری
خۆیدابێت!»
گرتس جارێكی دیكە هەستی بە شەرم بەرامبەر بەو هەموو سۆز و خۆشەویستیە
كرد ،كە ماركس بەرامبەر بەو دەریبڕیبوو ،تووشی سەرسامی ببوو لەوەی
چۆن دەتوانێت ئەو قەرزەی ماركس قەرەبوو بكاتەوە« ،نازانم دەتوانم چیت
پێشكەشبكەم؟ تێكڕای دوانزە بەرگی كتێبەكەم سەبارەت بە مێژووی جولەكە و
تێكڕای نورساوەكانم لە ئاستی ئەوەدا نییە كە تۆ نوسیوتن ،تەنیا رەنگە ئەوەی كە
من سەبارەت بە «پساملەكان» (رسودە رۆحانییەكان نوسیومە بتوانێت تا رادەیەك
لەگەڵ نورساوەكانی تۆدا یەكبگرێتەوە ،چونكە خوڵقێنەری ئەوان بە بوێرییەكی
زۆر و بڕوایەكی بەهێزەوە بوونی هەقیقەتی ئەم جیهانەی لە ئەگەری هەبوونی
جیهانەكەی دیكە پێباشرتە ..بریا ئەم هەموو وشە عیربییە لە نورساوەكانی مندا
نەبوونایە!»
دواین رۆژە خۆشەكانی كارل ماركس لە كارلسبارد ،بە هۆی نەخۆش كەوتنی
لەناكاوی توسی لە پڕ بوو بە تاڵی .بە هۆی باران بارینی بەخوڕ و دواتر ساردبوونی
كەش و هەوا توسی تووشی ئەنفلۆنزا بوو ،تایەكی زۆر بەرزی هەبوو ئەوەندەی
نەمابوو ،كە ئەنفلۆنزایەكی ئاسایی تووشی هەوكردنی ریخۆڵەكانی بكات .بەاڵم
«دكتۆر فردنیاند فلێكس» رزگاریكرد ،چەند رۆژێك دوای چاكبوونەوەی توسی
ماركس و كچەكەی كارلسباردیان بەرەو لەندەن بەجێهێشت.
ماركس و كچەكەی سەفەری گەڕانەوەكەیان لە رێگەی ئەڵامنیاوە درێژ كردەوە
سەرەتا بەرەو شاری «كرۆتیس ناخ» رۆیشنت .ماركس دەیویست ئەو شارە نیشانی
كچەكەی بدات ،كە سی و سێ ساڵ پێشرت لەگەڵ هاوسەرەكەی مانگی هەنگوینیان
تێدا تێپەڕاندبوو .سەرباری ئەوەش ئەو شارە نزیكبوو لە شوێنی لەدایكبوونی
توسی .دواتر ئەوان لە شاری كرۆتیش ناخەوە لە رێگای بینگینەوە بەرەو شاری
524

مارکس کێ بوو؟

«لیژ» رۆیشنت ،شەو لەوێ لە هۆتێل (سوید) مانەوە و رۆژی دواتر یەكێك لە
پیاوە شۆڕشگێڕە بەناوبانگەكانی روسیا «نیكۆالی ئیزاكۆڤیچ یوتین»یان بینی كە
نەخۆش بوو ،ماركس سەبارەت بەو دەیوت «ئەمە گەورەترین هاوڕێی منە»،
(یوتین) تووشی نەخۆشی دڵ ببوو ،حەوت ساڵ دواتر و لە تەمەنی سی و پێنج
ساڵیدا كۆچی دواییكرد.
رۆژی 22ی ئەیلول واتا یەك هەفتە دوای ئەو رۆژەی لە كارلسبارد دەرچووبوون،
ماركس و كچەكەی گەیشتنەوە لەندەن ،توسی بە وتەی دایكی (زەردهەڵگەڕابوو،
بە تەواوی الواز ببوو).
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گەرماوی نێوین ئاهر
چەند رۆژێك بە سەر گەڕانەوە لە كارلسبارد تێنەپەڕیبوو ،كە ماركس تووشی
ئەنفلۆنزایەكی توند بوو ،دواتر ئەنفلۆنزاكەی قورس ببوو ،توشی پشمە و كۆكەی
ب��ەردەوام ببوو ،هەروەها بە دەست كەمخەوییەوە دەینااڵند .بۆ رێگرتن لە
هەوركردنی زیاتری قوڕگی ،پزیشكەكان ناچار بوون نەشتەرگەری قوڕگی بۆ بكەن
و نیوەی زمانە بچكۆلەی ببڕن! بە بێ ئەوەی ئەنجامێكی ئەرێنی هەبێت ،دوای
نەشتەرگەرییەكە ئازاری قوڕگی فراوانرت بوو!
ماركس سەبارت بەم دۆخە نوێیەی خۆی بۆ دكتۆر (فرۆیندی) نوسی «دۆخی
من هاوشێوەی (مارتین لۆسەر)ی جوتیارە ،لە الیەك لە سەر ئەسپ كەوتبووە
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خوارەوە ،دوای ئەوەی كە سواری ئەسپەكەش بووەوە بەودیویرتدا كەوتەخوارەوە»
لەو رووەوە جگە لە خوێندنەوە توانای هیچ كارێكی دیكەی نەمابوو ،ماركس
دەستی بە خوێندنەوەی كتێبی گەورەی «مێژووی جیهان بۆ خەڵكی ئەڵامنیا»
كرد ،كە لە نۆزدە بەرگ پێكهاتبوو و لە الیەن «فردنیاند كریستۆف شلۆرسەوە» لە
سااڵنی  1857 – 1844نورسابوو.
جگە لەوەش لەو رۆژانەدا ماركس سەرقاڵی خوێندنەوەی ئەو كتێب و نامیلكانە
بوو ،كە سەبارەت بە ئابوری واڵتی روسیا نورسابوون .وەكو ئەوەی رسوشت
و چارەنوس بە شێوەیەكی ناڕوون و نادیار چارەنوسی ماركس لەگەڵ روسیا و
چارەنوسی روسیا بە ماركسەوە گرێبدات .لەگەڵ ئەوەش دۆخی تەندروستی
ماركس تا دەهات خراپرت دەبوو .رۆژی سێی ئازاری  1877دۆخی خۆی بەم جۆرە
بۆ ئەنگڵس باسدەكات« :پەتا و گیرانی لوت و كۆكە بەدەر لە نەخۆشیەكانی
دیكە ،ئازاری سنگ و دومەڵی جۆراوجۆر ،هەوكردنی ریخۆڵە و هەوكردنی جگەر
و بێ خەوی!» بەدەر لەوەش زۆر نیگەرانی هاوسەرەكەی بوو ،چونكە جێنی
زۆر قوڵرت لە ماركس نەخۆش بوو ،ئەو بە دەست ئازاری بەردەوامی مەعیدەیەوە
دەینااڵند (ئازارێك دواتر دەرك��ەوت هۆكارەكەی شێرپەنجە بووە) سەرباری
ئەمانەش (توسی)ش تووشی كێشەی دەروونی ببوو!.
كە وەرزی هاوین گەیشت ،ئەو پرسیارە لە ماڵی ماركس هاتە ئاراوە كە «بەرەو
كامە گەرماو بڕوات؟» ماركس حەزیدەكرد دوبارە بچێتەوە بۆ كارلسبارد ،بەاڵم
كارەكەی ئەو دوو كێشەی تێدا بوو ،یەكێك ئەوەی كە لە الیەن هاوڕێیانییەوە
ئاگادار كرابووەوە ،كە حكومەتی نەمسا بۆسەی بۆداناوە ئەمجارە دەستگیركردن
و دەركردنی لە كارلسبارد مسۆگەرە .گرفتەكەی دیكەش ئەوە بوو ،ئەمجارە
پێویستبوو هاوسەرەكەشی لەگەڵ خۆی ببات و توانای دابینكردنی خەرجی سێ
كەسی نەبوو ،لە الیەكی دیكەوە سەرباری ئەوەی ،كە ماركس زۆر حەزی لە
كارلسبارد بوو ،بەاڵم لە راستیدا هەر جارێك كە دەڕۆیشتە ئەوێ ئەنجامێكی
یەكالكەرەوەی دەستنەدەكەوت ،هەموو جارێك تەنیا تۆزێك دۆخی تەندروستی
ئەو باشرت دەبوو.
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ئەمجارە پزیشكانی گەرماوی نێوین ئاهەر كە لە نزیك رووباری «راین» و لە دۆڵی
رووباری ئاهەر بۆ چارەسەری نەخۆشیە جۆراوجۆرەكانی ماركس ،هاوسەرەكەی
و كچەكەی دیاریكردبوو ،ئەم گەرماوەیان بەهەمانچاكی گەرماوی كالسبارد
وەسفكردبوو ،ماركس لەگەڵ ناوچەی ئاهەر ،كە دەكەوێتە نێوان شارەكانی بۆن
و كۆڵن ئاشنایەتی تەواوەتی هەبوو ،لە بەر ئەوەی رۆیشنت بۆ ئەوەی خەرجی
كەمرتی لە كارلیبارد هەڵدەگرت ،ماركس بڕیاریدا سەردانی ئەوێبكات .ماركس
لێكیدایەوە كە خەرجی چوار كەس ،ئەو و هاوسەرەكەی و كچەكەی لینی شن
(كە نەیاندەویست بە تەنیایی لە ماڵەوە بە جێیبێڵن) رۆیشنت بۆ گەرماوی نیون
ئاهەر ،بە خەرجی رۆیشنت و هاتنەوە نزیكەی  70پاوەندی تێدەچوو .ماركس لەو
بڕوایەدا بوو لە بواری تەندروستیەوە گەرماوی نیون ئاهەر باشرتە لە كارلسبارد،
چونكە ئاوەكانی ئەو گەرماوە كە تایبەت بوو بە چارەسەری نەخۆشیەكانی كۆ
ئەندامی هەرسكردن و دڵ ،الوازترە لە ئاوەكانی گەرماوی كارلسبارد ،كە كەمرت
فشار دەخاتە سەر جەستەی پرتوكاوی خۆی و هاوسەرەكەی! جگە لەوەش
ئەو لەو بڕوایەدا بوو ،رەنگە گۆڕینی شوێن و ژینگە بۆ دۆخی دەروونی ئەو
سودمەند بێت ،لەو بارەیەوە بۆ ئەنگڵسی نوسی« :گۆڕین بۆ جەستە باشە،
پێویستە پارێزگاری لە جەستە بكرێت .پێویستە لەگەڵ جەستەدا وەكو هەموو
ساتەكانی دیكە بە سیاسەتەوە مامەڵە بكرێت»! ئەنگڵسیش كە لەو رۆژانەدا،
تێكڕای مانگی تەمموز و بەشێك لە مانگی ئاب لەگەڵ هاوڕێ كچە نەخۆشەكەی
«لیزی بورنز» لە شاری «رامس گیت» بوو ،بۆچونەكانی ماركسی سەبارەت بە
گەرماوی نیون ئاهەر پشتڕاستكردەوە ،لە نامەیەكدا نوسی« :جگە لەوەش ئەو
بەرنامەیەی تۆ ئەو چاكیەشی هەیە ،كە لەو یەكەیدا بە پالنێك چەند مێش
دەكوژیت .من هیوادارم گەورەترین مێش (جگەری تۆ) زیاتر لە مێشەكانی تر
گورزی بەركەوێت! زۆربەی پزیشكان بە باشی باسی ئەو گەرماوە دەكەن ،بەوەش
دەبێت ئەو گەرماوە باشبێت».
كێدەزانێت رەنگە ئەمجارە لەتەك گەرماوەكەیان ئەنجامی باشرت لە كارلسباردت
دەستبكەوێت .هەرچۆنێكبێت وەك بەختگرەوەیەك باشرت وایە هیوادار بیت»،
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بەهەرحاڵ بۆ ئەوەی بیری هاوڕێكەی سەبارەت بە خەرجیەكانی ئەو سەفەرە
ئاسودە بكات ،ئەنگڵس چەكێكی  110پاوەندی بۆ ماركس رەوانەكرد و داوایلێكرد
چەند رۆژێك سەردانی رامس گیت بكات ،بۆ ئەوەی پێكەوە بن .دوو یان سێ رۆژ
بەر لە دەستپێكردنی گەشتەكەی بۆ نیون ئاهەر ماوەی چەند رۆژێك سەردانی
الی ئەنگڵس-ی كرد .الفارگەكان (زاوا و كچەكەش)ی لەوێبوون.
ئەو گەشتە كورمتاوەیە بۆ رامس گیت ،كاریگەری زۆری لە سەر دۆخی تەندروستی
كارل ماركس بوو ،لە كاتی گەڕانەوەیدا بۆ لەندەن لە رێگەدا بە بەردەوامی باسی
ئەمالوالی دەكرد ،بۆ ساتێكیش بێت ئۆقرەی نەبوو ،بە جۆرێك كاتێك گەیشتە
وێستگەی «یوستۆن» (كاتژمێر 10ی شەو) رێگەی ونكردبوو ،كاتژمێر  12گەیشتە
ماڵەوە! زاواكەی پێیوت« :خەزورم كەمرت لە جەنڕاڵەكانی فەڕەنسا ئاشنایەتی
لەگەڵ نەخشەی جوگرافیا هەیە!»
ماركس و هاوڕێیانی رۆژی هەشتی ئاب گەیشتنە گەرماوی نیون ئاهەر ،لە هۆتێلی
«فلورا» مانەوە ،كە بینایەكی گەورەی س ێ نهۆمی بوو ،رووەكەی شەقامێكی
سەرەكی شارەكەی داگیر كردبوو .بە گوێرەی ئەو وەسفانەی ماركس بۆ ئەو شارەی
دەكرد( :باد نیون ئاهەر) گوندێك بوو ،دەكەوتە نێوان دۆڵی رووباری ئاهەر و
پەیوەندی بەهیچ رێگایەكی ئاسنەوە نەبوو ،هەواكەی مامناوەند و تەالرەكانی
جوان بوون سااڵنە نزیكەی هەزار و حەوتسەد بۆ سێ هەزار كەس بۆ بەكارهێنانی
ئاوە كانزاییەكان سەردانی ئەوێیان دەكرد.
بینای گەرماوەكە لە یادی «شازادە فرانس ئێگۆنگراف فۆن فۆرسنت بۆرگ» لە
ساڵی  1857دروستكرابوو ،وەك گەرماوە بەناوبانگە نێودەوڵەتیەكانی میرس
شێوەیەكی خانەدانانەی هەبوو ،لە شەقامی «بیتهۆڤن» دروستكرابوو (ئەو
مۆسیقارە بەناوبانگە ،كە وەك ماركس لەدایكبووی ئەو ناوچەیە بوو ،لە سااڵنی
 1876بۆ  1797بۆچارەسەر سەردانی ئەو گەرماوەی كردبوو ،لە یادی ئەو
كەسایەتییە گەورەیەدا ناوی ئەو شەقامەیان نابوو بیتهۆڤن ،پزیشكەكەی ماركس
لەو گەرماوەدا دكتۆر «ریچارد شمیتز» بوو ،كە ماركس بە پزیشكێكی باشی دادەنا.
ئەو پزیشكە هیچ ئاسەوارێكی لە هەوكردنی جگەری نەخۆشەكەی نەدۆزیەوە،
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بەاڵم بە بڕوای ئەو «كۆ ئەندامی هەرسكردنی ئەو لەو پەڕی تێكچووندایە – لە
راستیدا نەخۆشی سەرەكی ئەو توڕە بوون و كێشەی دەروونییە «رێنامیی ئەوەی
كرد كە باشرتین دەرمان بۆ ماركس ئەوەیە دوای تێپەڕاندنی سێ هەفتە مانەوەی
لە گەرماوی «نیون ئاهەر» سەردانی «دارستانی رەش» بكات ،لەوێدا هەوراز و
نشێو ببڕێت و هەوای پاك هەڵمژێت».
بە گوێرەی ئەم فەرمانە نوێیە ،ماركس و هاوڕێكانی سەردانی دارستانی رەشیان
كرد ،دوای سێ هەفتە مانەوەیان لەو شوێنە نزیكەی دوو هەفتە دوور بوونیان
لە لەندەن رۆژی 27ی ئەیلول گەڕانەوە بۆ ماڵی خۆیان ،ئەوەش لە كاتێكدا بوو،
كە نە ماركس و نە هاوسەرەكەی هیچ كامیان دۆخی تەندروستیان باش نەبوو!
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«مالڤێڕن « و «جێرسی»
دوای گەڕانەوە لە گەرماوی نیون ئاهەر و دارستانی رەش ،ماركس بە تەواوەتی
دەستی لە درێژەدان بە نوسین و كۆتاییهێنان بە بەرگی دووەمی داس كاپیتاڵ
هەڵگرت ،لەوە بەدواوە تەنیا بەدواداچوونی بۆ روداوە سیاسی و زانستیەكانی
رۆژ و خوێندنەوەی ئەو نورساوانە دەكرد ،كە رشۆڤەی فیكری كەسانی دیكەیان
دەكرد ،ماركس لە نێوان سااڵنی  1878بۆ  1882دەستیكرد بە لێكۆڵینەوە لە بواری
بیركاری و مامتاتیك ،بە بەكارهێنان و پێداچوونەوە بە نورساوەكانی «لیۆنارد
ئیولێر» پڕۆژەیەكی بۆ نوسینی كتێبێك سەبارەت بە «مێژووی مامتاتیك» ئامادە
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كرد لە بەهاری ساڵی 1878دا كۆمەڵێك لە نورساوەكانی پەیوەندیدار بە كشتوكاڵ
و كیمیا و كۆمەڵێكی دیكە لە نورساوەكانی «دیكارت» و «السپ نیتس»ی ئامادە
كرد( .هەڵبەت هیچ كام لەو نورساو و نامیلكانە ئەنجامی بیركردنەوەكانی
ماركس نەبوون -وەك ئەوەی سەرچاوەی بیرەكانی ماركس وشكی كردبێت) لە
الیەكی دیكەوە هۆگری ماركس بەرامبەر بە ئاگادربوون لە روداوە سیاسیەكانی
جیهان وەك��و راب���وردوو ب���ەردەوام ب��وو ،ساڵی  1878لە رێگەی زانستیەوە
پێشبینی هەرەسهێنانی ئیمپراتۆریەتی توركیا ،نەمسا و روسیای كردبوو (ماركس
رێزێكی زۆری لە جوتیارە توركەكان دەگرت ،بە باشرتین جوتیارانی ئەوروپای
وەسفدەكردن) لەو سەردەمەدا ماركس هەموو رۆژێك سەرجەم رۆژنامەكانی لە
الپەڕەی یەكەمەوە تا كۆتایی دەخوێندەوە ،بە تایبەتی زۆر حەزی لە خوێندنەوەی
رۆژنامە فەڕەنسیەكان بوو ،وەكو ئەوەی هەموو رووداوە گەورە و بچووكەكانی
جیهان لە پاریسەوە دەستیانپێكردبێت.
حەزی رۆژنامە خوێندنەوەی ماركس گەیشتبووە ئاستێك ،كە ببوە هۆی نیگەرانی
خێزانەكەی ،جگە لەوەش بۆچوون و بیروباوەڕەكانی ماركس سەبارەت بە
مرۆڤایەتی و خێڵە جۆراوجۆرەكان و جیهان رۆژ بە رۆژ سەخترت دەبووەوە ،بۆ
منونە ئەو رۆژی یانزەی شوباتی  1878سەبارەت بە كرێكارانی بەریتانی نامەیەكی
بۆ «لیب كنێخت»ی هاوڕێی ،كە لە شاری «لیپ زیك» دەژیا نوسی« :چینی
كرێكارانی بەریتانیا دوای قۆناغی گەندەڵی ساڵی  1848بە شێنەیی دڵسارد
بووەوە و ورەی دابەزی».
تا ئەو شوێنەی لە كۆتاییدا بوو بە كلكی پارتی لیرباڵ ،واتا بوو بە خزمەتكاری
پارتی سەرمایەداران ،سەركردایەتیەكەی بە تەواوەتی كەوتە دەست سەركردە
گەندەڵەكانی یەكێتی كرێكاران و بانگەشەكاران و ئاژاوەگێڕان .لە ئێستادا ئەو
خزمەتكارانە دەستیان بە خوێندنەوەی رسودی مەزنایەتی ئیمپراتۆریەتی روسیا
كردبوو (ئەلكسەندەری یەكەم كە كۆیلەكانی رزگار كرد) ،بەاڵم بۆ خەڵكەكەی
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خۆی و كرێكارانی هەژاری بەریتانیا هیچ كارێك ناكات . ..بۆ خەڵكی هەژار و
چارە رەشی وێڵز كرێكارانی چارە رەشی كانەكانی خەڵوزی بەردین تەنانەت
پەنجەكانی خۆشیان ناجوڵێنن ».نەخۆشی جۆراوجۆر و نیگەرانییەكانی ژیان بە
شێنەیی بنەماكانی تەندروستی ماركسیان الواز كرد ،بە رواڵەتیش گۆڕانكاریان
بەسەردا هێنا ،نوێنەری رۆژنامەی شیكاگۆ تریبۆن ،كە رۆژی 18ی كانونی یەكەم
ساڵی  1878بۆ چاوپێكەوتن لەگەڵ ماركس هاتبووە لەندەن و لە ماڵەكەیدا
چاویپێكەوت ،ماركسی وەكو پیرە پیاوێك هاتە بەرچاو «بە جۆرێك كە جەستەی
سەالمەت و هەیكەلێكی كەڵەگەتی هەیە ،بەاڵم لە رواڵەت و ناخیدا لە پیرە
پیاوێكی  75سااڵن دەچوو( ».ماركس لەو كاتەدا  10ساڵ گەنجرت بوو) لە الیەكی
دیكەوە رۆژنامەنوسەكە تووشی سەرسووڕمان ببوو لە ئاست پلەی زانست و
بەرفراوانی زانیاری ماركسدا.
سااڵنی  1879و  1880هەموو ساڵێك ماركس بە مەبەستی چارەسەری پزیشكی
سەردانی ئاوە كانزاییەكانی كەنار دەریای لە بەریتانیا دەكرد .هەڵبەت لەو
شوێنانەدا هەوا ئازاد و پاك ،زیندووكەرەوەی رۆح بوو ،بەاڵم بۆ كەسایەتییەكی
وەكو ماركس كە تووشی نەخۆشی قوڕگ و سنگ ببوو ،هەوای شێداری كەنار
دەریا ئەوەندە سودمەند نەبوو ،بە تایبەتی ئەو كاتانەی باران دەباری .هەڵبەت
نەخۆشبوونی نەدەبووە كۆسپ لە بەردەم پەیوەندییەكانی لەگەڵ شۆڕشگێڕاندا،
زۆربەی رادیكاڵ و سۆسیالستەكانی ئەوروپا بۆ بینین و بیستنی بۆچونەكانی و
وەرگرتنی هاوكاری لە هزر و بۆچونەكانی ئەو ،سەردانی لەندەنیان دەكرد .لە
مانگی ئازاری 1880دا یەكێك لەو كەسانەی لەو ساڵەدا چەندینجار بۆ بینینی
هاتبووە بەریتانیا« ،لوهامتان» سیاسەمتەداری رووسی بوو ،كە لە ئەندامانی
گروپی شۆڕشگێڕی «نارۆدنایا ڤۆلیا» لەو كەسانە بوو كە ساڵی  1879لە پیالنی
كوشتنی ئەسكەندەری دووەم ئیمپراتۆری روسیادا دەستیهەبوو (دواتر بەرەو
ئەمریكا كۆچیكرد و ساڵی  1908هەر لەوێ كۆچی دواییكرد) كۆتایی هەمانساڵ
مارکس کێ بوو؟ 533

« 1880ژول گسدۆ» كەسایەتی شۆڕشگێڕ و رادیكاڵی فەڕەنسی تەمەن  37ساڵ ،لە
پاریسەوە هاتبووە لەندەن بۆ ئەوەی لەگەڵ ماركس و ئەنگڵس و «پۆل الفارگ»
زاوای ماركس لە سەر دامەزراندنی پارتێكی سۆسیالست لە فەڕەنسا گفتوگۆ
بكەن و داوای یارمەتیان لێبكات .هەر چواریان لە ماڵی ماركس كۆبوونەوە ،دوای
گفتوگۆیەكی دوور و درێژ بەرنامەیەكی كاتییان بۆ پێكهێنانی وەها حزبێك لە
فەڕەنسا لە رێگەی ماركسەوە داڕشت .دواتر «گێسدۆ» و «الفارگ» وردەكارییەكانی
بەرنامەكەیان بە كۆتاییگەیاند .بە پەسەندكردنی لە الیەن ماركس و ئەنگڵسەوە
بەرنامەیەك كە لە سیانزە مادە پێكهاتبوو ،ئامادە بوو.

ئەلف :بەشی سیاسی

 – 1هەڵوەشاندنەوەی هەموو ئەو یاسایانەی دژی باڵوكراوە و راگەیاندنەكان،
كۆڕو كۆبنەوەكان و پارتە سیاسیەكان دانراون.
 – 2بڕینی ئەو بڕ و بودجەیەی حكومەت بۆ یارمەتیدانی دام و دەزگا ئاینییەكان
دیاریكردووە.
 – 3چەكداركرنی سەرجەم دانیشتوانی واڵت.
 – 4بەڕێوەبەردنی حكومەت و پۆلیس لە الیەن خەڵكەوە.
ب – بەشی ئابوری.
 – 1دانانی رۆژانی دووشەممە بە پشووی رەسمی كاركردن – كەمكردنەوەی
كاتژمێری كاركردنی رۆژانە بۆ  8كاتژمێر – قەدەغە كردنی كار بۆ مندااڵنی خوار
تەمەن  14ساڵ ،كەمكردنەوەی كاتژمێرەكانی كاركردن بۆ شەش كاتژمێر بۆ ئەو
كرێكارانەی تەمەنیان لە نێوان شانزە بۆ هەژدە ساڵدایە.
 – 2دیاریكردنی النیكەمی حەقدەست :كە هەموو ساڵێك بە گوێرەی خەرجیەكانی
ژیان دەستنیشانبكرێت.
 – 3یەكسانكردنی موچەی ژنان و پیاوان.
 – 4پەروەردە و راهێنانی خۆڕایی (لە بواری زانستی پیشەسازی) بۆ هەموو
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منداڵێك.
 – 5دەركردن و دوورخستنەوەی سەرمایەدارەكان لە بەڕێوەبردنی كارگەكان و
كاروباری كرێكاران و كۆمپانیاكانی دەستبەری و هتد...
 – 6بەرپرسیاربوونی خاوەنكار لەو رووداوانەی لە شوێنی كاردا روودەدەن.
 – 7بەشداریكردنی كرێكاران لە دەستنیشانكردنی پرۆگرامی كاركردنی كارگەكان
و دیاریكدرنی بڕی غەرامە و كەمكردنەوەی مووچەكان.
 – 8لێكۆڵینەوە و چاودێریكردن لە تێكڕای ئەو گرێبەستانەی كە لەگەڵ دام
و دەزگا حكومیەكان (بانكەكان ،كانەكان ،رێگای ئاسن و هتد) دەبەسرتێت و
كۆنتڕۆڵكردنی كارگە حكومیەكان لە الیەن كرێكارانەوە.
 – 9هەڵوەشاندنەوەی تێكڕای باجە ناڕاستەوخۆكان .كەمكردنەوەی تێكڕای باجە
راستەوخۆكان لە باجێكی راستەوخۆدا ،كە داهاتی سەرو سێ هەزار فرانك بۆ
سەرەوە بگرێتەوە ،باجی میراتیش لە سەر میراتی سەرو بیست هەزار فرانك
دابرنێت.
)ئەم بەرنامەیە لە ژمارەی سی حوزەیرانی  ،1880رۆژنامەی (ئێگالیتە) و لە ژمارەی
10ی تەمموزی 1880ی رۆژنامەی «پڕۆلیتار» و لە ژمارەی 20ی تەمموزی 1880ی
گۆڤاری «ریڤیۆ سۆسیالست» چاپكرابوو).
كەسانێكی دیكە لەو ساڵەداهاتن بۆ بینینی ماركس لە لەندەن ،لەوانە سۆسیالستی
بەناوبانگی بەریتانی «هێرنی مایرس هایندمان» كە لە ساڵی 1881دا فیدراسیۆنی
دیموكراتی دامەزراند ،كە سێ ساڵ دواتر بوو بە فیدراسیۆنی سۆسیال دیموكرات.
ئەم كەسە تا هاوینی ساڵی ( 1881واتا تا ئەو كاتەی ماركس بانگەشەی ئەوەی
دەكرد كە «هایندمان» بیرۆكەكانی ئەوی بۆ پێكهێنانی فیدراسیۆن دزیوە بەو
هۆیەشەوە پەیوەندی دۆستایەتی نێوان ئەوان گرژی تێكەوت) چەندین جار چاوی
بە ماركس كەوت ،النیكەم هەژدە نامەی بۆ ئەو نوسی« .هایندمان» لە رێگای
«هاین ریش» رۆژنامەنوسی رادیكاڵی ئەڵامنی بە ماركس ناسێرنابوو ،دەیویست
لەگەڵ ئالنۆری كچی ماركس هاوسەرگیری بكات ،بەاڵم سەركەوتوو نەبوو).
«هایندمان» بەم جۆرە بیرەوەرییەكانی خۆی سەبارەت بە ماركس دەگێڕێتەوە:
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«دوای چەندین كاتژمێر گفتوگۆ كردن لەگەڵ كارل ماركس ،هەموو جارێك لە دڵی
خۆمدا پشتڕاستمدەكردەوە ،كە وتەكانی ماركس لە ئاستی نوسینەكانیدایە!»
لە نێوان ئەو كەسانەی كە سەردانی ماركسیان دەكرد (ئاگۆست بیبیل) سەركردەی
سۆسیالستەكانی ئەڵامنیاش هەبوو ،كە هاتبووە لەندەن و بەر لەوەی لەندەن
بە جێبهێڵێت ،بە مەبەستی ماڵئاواییكردن سەردانی ماڵی ماركسی كرد .جێنی
ماركس (كە بە بڕوای بیبیل جوان و سەرەنجڕاكێش بوو) لەو كاتەدا نەخۆشبوو،
لە جێگەدا كەوتبوو ،ماركس پێیوتبوو ئەو دەتوانێت بچێتە ژووری نەخۆش و
چاوی پێیبكەوێت و قسەی لەگەڵ بكات( .بەاڵم زیاتر لە پانزە خولەك نەبێت)
بەاڵم جێنی و بیبیل بە جۆرێك سەرقاڵی گفتوگۆ كردن بوون كە كاتژمێریان
فەرامۆشكرد .ماركس دڵگیر بوو ،چووە ناو ژوورەكە و بە توندی لۆمەی بیبیلی
كرد و وتی« :دەتەوێت ببیتە هۆی كوشتنی هاوسەرەكەم» ئەویش بە توڕەییەوە
ماڵی ماركسی بەجێهێشت!
لە كۆتایی مانگی تەمموزدا ماركس و جێنی هاوسەری بۆ قسەكردن لەگەڵ دكتۆر
«گۆمپرت» لەبارەی نەخۆشیەكەیان سەردانی مانچستەریانكرد .دواتر لەوێوە بۆ
پشوودان سەردانی رامس گیتیان كرد ،تا سیانزەی مانگی ئەیلول لەوێامنەوە.
ئەگەرچی مانەوەیان لە رامس گیت لە رووی باشبوونی رەوشی تەندروستییەوە
كاریگەرییەكی ئەوتۆی نەبوو ،بەاڵم لە الیەكی دیكەوە چەند رۆژ مانەوە لەو
شوێنە ،بە باشرتین رۆژەكانی ژیانی ئەو ژن و مێردە دەژمێردرێت ،چونكە هەموو
خێزانەكە ،هەر س ێ كچەكە و هاوسەرەكانیان و منداڵەكانی جێنی شن تەنانەت
ئەنگڵسیش هەموویان لەو ێ كۆببوونەوە ،بە راستی رۆژانێكی خۆشیان پێكەوە
تێپەڕاند.
لە الیەكی دیكە ،هەر لەو رۆژانەدا ئازاری مەعیدەی جێنی ئەوەندە توند بوو ،كە
ماركس دڵنیا بوو لەوەی هاوسەرەكەی لە دەستدەدات .ترس و دڵەڕاوكێی ماركس
تا دەهات زیاتر دەبوو لە «رامیس گیت»ەوە بۆ یەكێك لە هاوڕێیانی نوسی :من
لەم رۆژانەدا ناتوانم هیچ جۆرە كارێكی فیكری ئەنجامبدەم .پزیشك ئێمەی بە
مەبەستی پشوودان رەوانەی ئێرە كردووە ،هەر جۆرە كاركردنێكی لێم قەدەغە
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كردوە و ناهێڵێت هیچ جۆرە كارێك ئەنجام بدەم ،بۆ ئەوەی مێشكم ئاسودە بێت.
لە الیەك دۆخی تەندروستی هاوسەرەكەم بە جۆرێك تێكچووە ،كە هێامی دوایین
رۆژەكانی تەمەنی لە خۆی نیشانداوە» «ئەم نامەیە لە الیەن ماركسەوە بۆ «دانیل
سۆن» لە بەراواری 12ی ئەیلولی 1880دا نورساوە» ماركس رۆژ بە رۆژ زیاتر
سەرنجی تێكچونی رەوشی تەندروستی جێنی دەدا ،ئەوەش ئارامی و ئۆقرەی
لێبڕیبوو .لەو كاتەشدا دكتۆر» سیر ئیدوین النكسرت» (بوونەوەرناس) یەكێك لە
هاوڕێیانی خۆی بە ناوی دكتۆر»دۆنكین»ی رەوانەی الی ماركس كرد ،بەاڵم
ماركس ئیرت هیچ هیوا و بڕوایەكی بە پزیشكەكان نەمابوو ،دەیوت :پزیشكەكان
هەموویان لە یەكرتی دەچن ،بەاڵم بۆ ئەوەی رەنگە بە هۆی گۆڕینی پزیشكەوە
ورەی جێنی بەرزببێتەوە ،وتی« :رەنگە ئەم پزیشكە لە ئەوانی دیكە باشرت بێت،
بە هەڵكەوتیش هەر كاتێك پزیشكەكان دەگۆڕدران ،بە وتەی ماركس ورەی جێنی
باشرت دەبوو ،بەاڵم دوای چەند رۆژێك ئەم هیوایەش وەكو هیواكانی دیكە ،بوو
بە هیوایی! بەاڵم ئازارە سەختەكانی مەعیدەی جێنی رێگری لە رۆشتنی ئەو بۆ
شانۆگەری نەكرد .ئەوەندە شانۆگەری خۆشدەویست ،كە لە هەفتەیەكدا دوو جار
دەچوو بۆ شانۆگەری ،بەاڵم ماركس لە راستی نەخۆشیەكەی جێنی (كە شێرپەنجە
بوو) ئاگادار بوو ،دڵنیایی لە خۆڕایی بە خۆی نەدەدا .لەوبارەیەوە رۆژی شەشی
تەمموز لە نامەیەكدا بۆ جێنی شنی كچە گەورەی نوسی(« :دۆن كیۆخۆتی)
خۆشەویست :پێویستە تۆ ئاگاداری نەخۆشیەكەی دایكی ئازیزت بیت ،كە رۆژ بە
رۆژ خراپرت دەبێت ،نەخۆشیەكەی ئەو هیچ چارەسەرێكی نییە .رۆژبەڕوژ الوازتر
دەبێت» هەروەها رۆژی بیستی تەمموز بۆ (زۆرگە)ی هاوڕێی نوسی« :لە نێوانی
خۆماندا بێت نەخۆشی هاوسەرەكەی من چارەسەری نییە».
لەو رۆ ژانەدا ماركس تووشی كۆكەیەكی بەردەوام و ئازاری قوڕگ و رۆماتیزم
و كەمخەوی بوو .لە كۆتایی مانگی حوزەیراندا لەگەڵ هاوسەرەكەی بۆ شاری
(ئیستۆبۆرن) رۆیشنت .كاتێك گەڕانەوە بۆ لەندەن ،رەوشی تەندروستی هیچكامیان
باش نەبوو (بە گشتی ماركس و هاوسەرەكەی ماوەی سێ هەفتە بۆ پشوودان لە
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ئیستبۆرن مانەوە) ،ماركس و هاوسەرەكەی كاتێك هاتنەوە ماڵەكەیان بە چۆڵ
و هۆڵی و بێ بوونی نەوەكانیان بینی .هەر كاتێك ماركس لە دەرەوە دەنگی
منداڵەكانی دەبیست بە هیوای ئەوەی كە «ئێدكارد»ی بچكۆلە یان «هانری» یان
«ژان» ببینێت ،سەرباری ئەوەی دەیزانی ئەوان لە كیشوەری ئەوروپا و لەو بەری
دەریان ،بە بێ خواستی خۆی بەرەو پەنجەرەی ژوورەكە رایدەكرد ،ماركس رۆژی
6ی حوزەیران نامەیەكی بۆ جێنی شێنی كچی نوسی« :رۆژێك لە تەمەنم رێگەم
پێنادات بیر لە منداڵە خۆشەویستەكانی تۆ نەكەمەوە!» ماركس ئەوەندە دڵی لە الی
منداڵەكانی بوو ،سەرباری ئەو هەموو مەترسیەی ئەگەری روودانیان لە ئارادابوو،
بڕیاریدا دوای تێپەڕ بوونی سی و دوو ساڵ لە دەركردنی دیسان پێی بنێتەوە ئەو
واڵتە .ماركس دەیزانی كە ئەو سەردانەی دوو مەترسی بەدواوە دەبێت ،كاریگەری
لە سەر ورەی جێنی شن و مەترسی دەستگیركردنی لە الیەن پۆلیسی فەڕەنساوە.
بۆ ئەنجامدانی ئەو گەشتە مەترسیدارە ئەنگڵس بڕی سەد و بیست پاوەندی دا
بە ماركس ،جگە لەوەش بە هۆی ئەوەی ماركس ئاگاداری دۆخی خراپی ئابوری
لۆنگەكان بوو ،بڕێك پارەی بۆ ئەوانیش نارد بۆ ئەوەی كاتێك كە ماركس سەردانی
كردن بتوانن بە باشی پێشوازی لێبكەن( .بە تایبەتی قەرەوێڵەیەكی نوستنی باش
بۆ جێنی ئامادە بكەن) ئەو كارە جوامێرانەیەی ئەنگڵس لەو كاتەدا زۆر بەجێبوو،
چونكە جێنی شن ،وەك هەمیشە دووگیان و هاوكات نەخۆشیش بوو .چارلزی
هاوسەریشی لەو كاتەدا لە ژێر فشارێكی زۆری دارایی و دەرونیدا بوو.
رۆژی 26ی تەمموز ماركس و هاوسەرەكەی (كە لەو كاتەدا ئازارێكی زۆر
توندی هەبوو) جێنی شن بە شەمەندەفەر بۆ بەندەری دۆڤێر كەوتنەڕێ،
دەستبەجێ دوای سواربوونی كەشتی جێنی چووە بەشی تایبەت بە ژنان و لە
سەر قەرەوێڵەكە راكشا .دەریا ئارام و كەش زۆر لەبار بوو دوای گەیشتنیان بۆ
بەندەری كالە ،لە كاتێكدا جێنی تووشی سكچوون ببوو بڕیاریدا دەستبەجێ
بەرەو پاریس بەڕێبكەون ،كاتژمێر حەوت و سی و پێنج خولەكی دوای نیوەڕۆ
لە كاتێكدا لۆنگەكان لە وێستگەی شەمەندەفەری «سن الزار» بۆ پێشوازی ئەوان
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هاتبوون ،كەوتنەڕێ و دوای بیست خولەك رۆیشنت بە شەمەندەفەر گەیشتنە
ماڵی لۆنگەكان لە شاری بچووكی ئارژانتوی .ئەو گەشتە بۆ جێنی كە لەو ساتەدا
تووشی شێرپەنجەی مەعیدە ببوو ،یەكێك لە سەخترتین گەشتەكانی تەمەنی بوو!
لە وێستگەی شەمەندەفەری پاریس لۆنگە (زاوای ماركس) ئاگادریكردەوە ،كە
یەكێك لە سیاسەمتەدارە خاوەن هەژموونەكانی فەڕەنسا پێیوتووە ،با خەزورت
ئاسودە و دڵنیابێت لەوەی لە پاریس پۆلیسی فەڕەنسا ئازاری نادەن( .ناوبراو
«ژرێژ كلامنسو» بووە ،كە لەو سەردەمەدا لە ئەندامانی رادیكاڵی پەرلەمانی
فەڕەنسا بوو ،دواتر لە كاتی جەنگی جیهانی یەكەمدا بوو بە سەرۆك وەزیرانی
فەڕەنسا ،نازناوی پڵنگی پێبەخرشا و لە ئاستی جیهاندا ناوبانگی باڵو بووەوە).
مانەوەی ماركس لە ماڵی لۆنگە وەكو شانۆنامەیەكی خێزانی لێهاتبوو ،بە وتەی
ماركس هاوشێوەی شانۆنامەی «گوتسەبۆ» بووە.
لە ئارژانتۆی ،دكتۆر «دورالن» كە لە نزیك ماڵەكەیان كلینیكی هەبوو ،هەوڵی
چارەسەركردنی جێنیدا ،بۆ رەواندنەوەی ئازاری توندی مەعیدەی ئەو رێنامیی
خواردنی حەبی تێكەڵ بە تلیاكی بەودا ،لە كاتێكدا پزیشكەكەی ئەو لە لەندەن
ئامادە نەبوو ئەو حەبەی بداتێ ،كاتێك رەوشی تەندروستی ئەو باشرت بوو لەگەڵ
ماركس چوبوون بۆ گەڕان لە ناو شاری پاریس ،كەش و هەوا زۆر خۆش و لەبار
بوو ،ژن و مێرد لە سەر گالیسكەیەكی روو كراوە لە ناو شاردا دەگەڕان .جێنی لەو
گەشتە چێژی زۆری وەرگرت ،بەاڵم قەرەباڵغی لە رادەبەدەر و گەڕانی زۆر لە سەر
شەقامەكانی پاریس كاریگەری زۆری لە سەر ماركس دروستكرد.
لەو گەشتەیاندا جارێك دۆخی تەندروستی جێنی تێكچوو ،تووشی ئازارێكی
سەخت بوو ،بە جۆرێك ناچار بوو لە بەردەم یەكێك لە دووكانەكان دابنیشێت و
دواتر گەیاندیانەوە ماڵەوە.
ماركس لە ئارژانتوی ،وەكو لەندەن ،شەوان خەوی لێنەدەكەوت ،لەگەڵ ئەوەشدا
سەرئێشە هەمیشەییەكەشی بەردەوامبوو ،هەندێكجار سەری بە رێژەیەك ئازاری
هەبوو ،وەك ئەوەی بەردە ئاشێكیان تێدا دانابێت.
كاتێك ماركس بیستی ئالنۆری كچە بچووكی لە لەندەن بە سەختی نەخۆشكەوتووە،
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جگە لەوەش پزیشكەكەی (دكتۆر دۆن كین) بە نیازی سەفەرە ،بەر لەو وادەیەی
كە پێشبینیكرابوو ،كۆتایی بە مانەوەی خۆی لە ئارژانتوی هێنا ،لە رێگەی
تەلەگرافەوە داوای لە دكتۆر دۆن كین كرد ،ئەگەر دەكرێت سەفەرەكەی دوا
بخات ،بە تەنیایی گەڕایەوە بۆ لەندەن .دكتۆر دۆن كین پشكنینی بۆ ئالنۆر
ئەنجامدا لە پشكنینەكەدا جگە لە ئازاری مەعیدە ئازارێكی دیكەی نەدۆزیەوە،
بەاڵم بە هۆی كێشەی دەروونیەوە نەخۆشەكەی ماوەیەك بوو خواردنی پێویستی
نەخواردبوو ،بەو هۆیەشەوە لە مردن نزیك ببووەوە.
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ئالنۆر بەڵێنیدا لەوە بەدواوە بە گوێرەی
رێنماییەكانی پزیشك مامەڵەبكات!
دوو رۆژ دوای گەڕانەوەی ماركس جێنی و لین شنیش گەڕانەوە بۆ لەندەن.
هەڵبەت ماركس نەیدەویست بە هۆی ئەو نەخۆشیەی تووشی جێنی ببوو لێی
دووربكەوێتەوە  ،بەاڵم بەو جۆرەی كە بۆ ئەنگڵسی نوسیوە« :بە هۆی ئەوەی لین
شن هاوڕێ و یارمەتیدەری سەرەكی جێنی بوو ،ئیرت مانەوەی من كاریگەرییەكی
ئەوتۆی نەبوو ،جگە لەوەش رۆیشتنی من دەبووە هۆی ئەوەی جێنیش هەرچی
زووتر بگەڕێتەوە لەندەن .ئەوەش شتێك بوو كە بڕیار دان لە سەری بۆ ئەو
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ئەوەندە ئاسان نەبوو ،چونكە ئەو دەیزانی لەوانەیە دواجاری بێت كچ و نەوەكانی
دەبینێت».
لە الیەكی دیكەوە ماركس لەو بڕوایەدا بوو ،لە بەر دۆخی تەندروستی جێنی
باشرتە لەو كاتەدا لە ماڵەوە بێت ،بەر لە جێهێشتنی ئارژانتوی ،ماركس هەموو
جۆرە كەرەستەیەكی سەفەری بۆ جێنی و لین شن ئامادە كردبوو ،داوای لێكردن
شەوی یەكەم لە ئامینێس و شەوی دووەم لە بۆلۆنی پشوو بدەن و رۆژی سێهەم
بە مەبەستی بەریتانیا سواری كەشتی بنب.
دوای گەڕانەوە لە فەڕەنسا ،جێنی ئیرت جێگەی جێنەهێشت ،لە ژوورێكی گەورەدا
لە جێگەدا كەوتبوو ،ماركس لەو دۆخەدا توشی هەوكردنی سنگ ببوو لە ژوورێكی
بچووكدا لە دواوەی بیناكە كەوتبوو ،ئالنۆر و لین شن شەو و رۆژ چاودێری
نەخۆشەكانیان دەكرد ،ماركس جاروبار جێگاكەی بەجێدەهێشت ،دەچووە ئەو
ژوورە بچووكەی كە جێنی تێدا بوو ،لە الی ئەو دادەنیشت بەو جۆرەی كە دواتر
ئالنۆر گێڕابوویەوە «لەو كاتەدا دایك و باوكی وەك دوو ÷عاشق و مەعشوقی
گەنج سەیری یەكرتیان دەكرد( ،عاشقەكە) پیرە پیاوێك بوو ،نەخۆشیی جۆراوجۆر
تێكیان شكاندبوو( ،مەعشوقیش) پیرە ژنێك لە لێواری مردندا بوو ،روون و ئاشكرا
بوو بۆ هەتاهەتایە جێگا بە جێ ناهێڵێت».
لە دوایین س ێ هەفتەی تەمەنی جێنیدا ،ماركس ئیرت سەردانی نەكرد ،بەو جۆرەی
كە بۆ یەكێك لە هاوڕێیانی روسیای نوسی« :بیری خۆكوشتنی لە مێشكدا بووە و
ویستوومە پشت لەم دونیایە بكەم».
بە پێچەوانەوە جێنی تا دوا هەناسەكانی ژیانی ورەی بەرزبوو ،زۆرجار بە روویەكی
كراوە و لێو بە بزەوە لەگەڵ كەسانی دەوروبەری قسەیدەكرد ،جاروباریش گاڵتە
و گەپی دەكرد و جارێك بە پێكەنینی بەرزەوە بە لۆرای كچی (كە لەو سەردەمەدا
بۆ بینینی دایك و باوكی نەخۆشی هاتبووە لەندەن) وتی :كاتێك من و باوكت لە
پاریس قاتێكی جلامن بۆ جۆنی پێنج سااڵن كڕی ،ئەو وەكو پیاوێكی بچوكی بۆرژوا
دەهاتە بەرچاو!»
دوای��ن وشەیەك كە جێنی دریبڕی ناوی ماركس بوو ،بە هێنانی ناوی ئەو
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دەریخست هاوسەرەكەی یەكەم و دوایین منونەی پیاوێكە لە روانگەی ئەوەوە:
«جێنی وەهای وت« :كارل توانای من تێكشكا!» ئەو وشەیەی بە زمانی ئینگلیزی
لەگەڵ ماركس باس كرد ،ئەوەش لە كاتێكدایە ئەو هەمیشە لەگەڵ ماركس
بە زمانی ئەڵامنی قسەی دەكرد ،بەاڵم لە كاتی مردندا هیچ جۆرە هێامیەكی
تێكچوون لە سیامیدا دەرنەدەكەوت .ئەو بەو پەڕی ئاسودەییەوە ئەم جیهانەی
بەجێهێشت ،بە وتەی ماركس ،كە دواتر بۆ كچەكەی باسكردبوو« :چاوەكانی ئەو
لە هەموو كاتێك گەورەتر ،روناكرت و درەوشاوەتر بوون».
كاتێك ئەنگڵس هاتە ژوورەوە ،بە ئالنۆری وت« :ماركسیش كۆچی دوایی كرد!»
ئەو وتەیە ئالنۆری توشی ترس و دڵەڕاوكێ و لە هەمانكاتدا توڕە و بێزاریكرد ،لە
كاتێكدا مەبەست لەو قسەیەی ئەنگڵس ئەوە بوو كە «دوای جێنی مانەوە بۆ
ماركس بە واتای مردنە».
جێنی رۆژی دووی دیسەمبەری ساڵی  1881كۆچی دواییكرد ،رۆژی پێنجی
هەمان مانگ تەرمەكەی لەو بەشە لە گۆڕستانی های گیت كە «تایبەت بوو
بە دییەنەكان» بەخاك سپێردرا .لە كاتێكدا دكتۆر دۆن كین رۆیشتنی ماركس بۆ
گۆڕستان و بەشداری كردنی لە مەراسیمی بەخاكسپاردنی جێنی قەدەغە كردبوو.
بە تایبەت لەو رۆژانەدا ،كە كەش و هەوای لەندەن زۆر نالەبار و باراناوی و
سارد بوو ،تەنیا ئەنگڵس لە سەر گۆڕەكەی وتەیەكی كورتی پێشكەشیكرد .لەگەڵ
ئەوەش لە زۆربەی ناوچەكانی ئەوروپاوە نامەی سەرەخۆشی لە الیەن كەسایەتییە
گەورە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكانەوە بە بۆنەی مردنی جێنییەوە ئاراستەی كارل
ماركس كران.
«ساموێل مۆر» كە لە وەرگێڕانی كتێبی داس كاپیتاڵدا بە زمانی ئینگلیزی
بەشداریكردبوو لە مانچستەرەوە نامەیەكی بۆ لۆرا نوسی« :هەواڵی مردنی
دایكت كە لە نامەكەی خۆتدا ئاماژەت پێداوە بە سەختی نیگەرانیكردم .دەتوانم
لەوە تێبگەم كە مردنەكەی تا چی رێژەیەك بۆ تۆ بە ئازار و جەرگبڕ بووە،
هیوادارم باوكت بەو دۆخە تەندروستییە نالەبارەی ئێستایەوە بتوانێت بەرگەی
وەها كۆستێك بگرێت »...لە پاریسیشەوە مادام (زی بیل هس) هاوسەری
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پێشووی «موزس هس» (كە لە رابوردوودا ماركس جنێوی بە هەردووكیان دابوو)
لە رێكەوتی یانزەی دیسەمبەردا نامەیەكی پڕ لە هەست و سۆزی ئاڕاستەی
ماركس كرد« ،ئەمڕۆ رۆژنامەی سۆسیال دیموكرات بە دەستم گەیشت ،ئاخ كە چ
هەواڵێكی چاوەڕواننەكراو! كاتێك كە هەواڵی كۆچی دوایی هاوسەری ئازیزی تۆم
خوێندەوە كە بە قەڵەمی ئەو پیاوە بەوەفایە (ئەنگڵس) نورسابوو ،بە رۆیشتنی
ئەو رسوشت یەكێك لە باشرتین شاكارەكانی خۆی لەناو بردووە ،چونكە لە راستیدا
من بە درێژایی تەمەنم ژنێكی وەها لێهاتوو و ئازادیخوازم نەبینیبوو ،یەكەم جار
كە من لەگەڵی ئاشنا بووم كاتێك بوو ،كە ئێمە هەموومان لە برۆكسل دەژیاین...
لەو سەردەمەدا ئەو بۆ هەمیشە لە بیرەوەری مندا بە ستایش و خۆویستییەوە
مابووەوە ..مەحاڵە بتوانم بۆ تۆی شیبكەمەوە ،كە مردنی ئەو چۆن كاریگەرییەكی
لەسەر من داناوە»...
رۆژی دوانزەی دیسەمبەر «ویلهێم لیب كنێخت» ،كاتێك كە لە لەندەن دەژیا بە
بەردەوامی سەردانی خێزانی ماركسی دەكرد لە ئێستاشدا لە شاری «لیپ زیك»
لە ئەڵامنیا دەژیا ،نامەیەكی پڕ خەمناكی ئاراستەی ماركس كرد« :هەواڵی مردنی
هاوسەرەكەت لە ناخەوە رایچڵەكاندم ،جگە لەمە نازانم چیت بۆ بنوسم! تۆ خۆت
دەزانی كە ئەو ژنە دلێر و چاونەترسە لە الی من چی پلە و پایەیەكی هەبوو،
بە هۆی ئەوەوە بوو كە من بەرگەی نەهامەتی غەریبی و ئاوارەیی ئەو رۆژانەی
لەندەنم دەگرت»...
لە هەنگاریاوە «لیۆ فرانكل» كۆمۆنیستی هەنگاری و ئەندامی پێشووی كۆمۆناردی
پاریس نامەیەكی پڕ لە هەست و دەمارگیری شۆڕشگێڕانەی رەوانەكرد« :بەو
جۆرەی فەرماندەیەك لە كاتی جەنگدا سەربازەكەی بە گوللە دەكوژرێت و لە
بەرچاوی دەكەوێت ،نابێت بیری خۆی بە شیوەنورۆرۆوە سەرقاڵبكات ،پێویستە
بیر لە پێشڕەوی و تێشكاندنی دوژمن بكاتەوە و پێشەنگایەتی سەربازەكان بۆ
سەركەوتن بكات .تۆش پێویستە درێژە بە خەباتی خۆت لە پێناو لەناوبردنی
چەوسێنەران و ئازادكردنی كرێكاران و ئەو كەسانەی كە بە دەست ستەمكاریەوە
دەناڵێنن ،درێژە بدەیت و كاتی خۆت بۆ ماتەمگێڕان بۆ هاوسەر و هاوڕێی
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دلێر و هاوخەباتت تەرخان نەكەیت .كەسانی وەك تۆ نە بە خێزان و نە بە
نیشتیامنەوە نەبەسرتاونەتەوە ،بەڵكو بۆ هەموو مرۆڤایەتیت .لە پلەی یەكەمدا تۆ
قەرزداری كرێكارانی! تۆ خەباتت دەستپێكرد! تۆ كەرەستە فیكریەكانی خەباتت
فەراهەمكرد! پێویستە ئێستا تێكڕای بوونی خۆت بۆ ئەم خەباتە تەرخانبكەیت!»
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ماركس بەرەو ڤێنتنۆر
پاش مردنی جێنی ،ماركس ئەو پانزە مانگەی تەمەنی كە مابوویەوە بۆ
بەدەستهێنانی تیشكی هەتاو ،هەوای وشك و چارەسەری نەخۆشی جۆراوجۆر
لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر دەڕۆیشت ،بەاڵم چووە هەر شوێنێك رووبەرووی
باران بارین بوویەوە بەو هۆیەشەوە دۆخی تەندروستی زۆر نالەبار بوو ،سەبارەت
بە خۆی وەهای نوسی»:پاش نەخۆشیەكەی ئەم دواییانەم ئێستا لە دوو الوە
گرفتار بووم :لە بواری دەروونییەوە ،بە هۆی مردنی هاوسەرەكەم و لە بواری
جەستەییەوە بە هۆی هەوكردنی سنگ و سوتانەوەی بەردەوامی گەرووم».
بۆ چارەسەری هەوكردنی سنگی ،پزیشكان «تنتوریدیان» لە پشت و سنگی ئەودا،
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بەو هۆیەشەوە پێستی سووتا ،بۆ چارەسەری نەخۆشییە دەروونیەكەشی پزیشكان
هیچ چارەسەرێكیان نەبوو!
ماركس نامەیەكی بۆ ئالنۆری كچی نوسی»:باشرتین دەرمان بۆ چارەسەری خەمۆكی
و دڵتەنگی هەمان ئازاری سەختی جەستەییە .تۆ تێكڕای ئازار و نەهامەتییەكانی
ژیانت بخەرە الیەكەوە و ئازاری دان ئێشەش لە الیەكی دیكە ،بزانە كامەیان زیاتر
ئازارت دەدات؟»
رۆژی سێی دیسەمبەر  1881ماركس لەگەڵ ئالنۆری كچی چوون بۆ شاری بچووكی
«ڤێنتنۆر كە دەكەوێتە دوورگەی وایت .بۆ ئەو سەفەرەش ئەنگلس بڕی چل
پاوەنی بە ماركسدا ،كە ماركس نیوەی بۆ كڕینی كەل و پەلی پێویستی سەفەرەكە
خەرج كرد و  17پاوەنیشی خەرجی بلیتی سەفەرەكە كرد .شوقەیەك كە ماركس لە
شاری ڤینتنۆر بە كرێی گرتبوو گرانبەها بوو( .كرێكەی بۆ یەك هەفتە دوو گیونی
بۆ ژوورەكە ،چوار گیونیشی بۆ خۆراك و خەڵوزی بەردین و غاز بوو)
رۆژی دوانزەی كانوونی دووەم ماركس داوای لە ئەنگڵس كرد كە بڕە پارەیەكی
دیكەی بۆ بنێرێت :ئەنگڵس بیست پاوەنی دیكەی بۆ نارد ،بەاڵم لە بواری
چاكبوونی دۆخی تەندروستییەوە تێكڕای ئەو خەرجیانە بە فیڕۆ دەچوون،
بە هۆی ئەوەی هەموو رۆژێك باران دەب��اری ،هیچ گۆڕانكارییەك لە دۆخی
دەروونی ماركسدا نەهاتە ئاراوە ،ئەو رۆژانەشی كە باران نەدەباری كەش و هەوا
هاوشێوەی لەندەن تەمومژاوی بوو ،شەوانیش هاژە و لرفەی شەپۆلەكانی دەریا
و زریان خەوی لە ماركس دەزڕاند .جگە لەوەش هەناسەكێشان بۆ ئەو زۆر دژوار
ببوو ،تەنیا هەندێكجار دەیتوانی بە بێ بەكارهێنانی دەرمانی جۆراوجۆر چەند
كاتژمێرێك بخەوێت ،هەر ئەوەشی كەمبوو سەرباری ئەو هەموو ئازارەی هەیبوو
لەو رۆژانەدا تووشی ئازاری ددان بوو ،گوپی راستی ئاوسابوو! هۆكاری سەرەكی
زیادكردنی ئازارەكانی ماركس دۆخی دەروونی ئالنۆر بوو ،كە لەو رۆژانەدا بە
هۆی دووری خۆشەویستەكەیەوە زۆر بێتاقەتبوو ،بەو هۆیەشەوە رۆژ بە رۆژ
الواز تر دەبوو ،زۆربەی كاتەكان بە شەو و رۆژ خۆی سەرقاڵی خوێندن و نوسین
دەكرد ،ئیرت زۆر بە كەمی لەگەڵ باوكی قسەی دەكرد ،ماركس رۆژی چواری
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كانوونی دووەم سەبارەت بەو بابەتە نهێنییە نامەیەكی بۆ لۆرای كچی نوسی
«لە ئێستادا بە كردەوە هاوسەفەرەكەم بوونی نییە ،لە راستیدا هەڵسوكەوتی ئەو
بە جۆرێكە كە دەڵێی بە ناچاری لە الی من ماوەتەوە ،لە ئێستادا بە مانەوەی
لە الی من بەرگەی لەخۆبوردووییەكی گەورەی گرتووە و تەنها ئەركی خێزانی
بەجێدەگەیەنێت».
رۆژی شانزەی كانوونی دووەم ماركس «ڤینتنۆری بە جێهێشت .كاتێك كە
دوورگەی وایتی بەجێدەهێشت ،دوورگەكە ،كە ماركس بۆ پشوودان و هەوا
خۆشەكەی هەڵیبژارد بوو ،بەتەواوەتی تەمومژێكی چڕ دایپۆشیبوو ،ئەوەش لە
كاتێكدایە كە لە لەندەن كە ماركس لێیرایكرد بوو ،هەوایەكی وشكو هەتاوی
بوو .ماركس لەوبارەیەوە لە نامەیەكدا بۆ یەكێك لە هاوڕێیانی نوسیبووی «هەر
كە گەیشتمەوە لەندەن كەش و هەوای ئەوێش تێكچوو «نەخۆشییەكەم رۆژ بە
رۆژ گرانرت بوو .دۆخی گەرو و كۆكە بەردەوامەكەی ماركس لە لەندەن ئەوەندە
توندبۆوە ،كە دكتۆر دۆن كین و ئەنگڵس هاوڕابوون لەسەر ئەوەی كە پێویستە
ماركس رەوانەی شوێنێكبكرێت كە هەوای گەرمووشكی هەبێت ،سەرەتا بیریان
لە ئیتالیا كردەوە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی كە سەفەری ئیتالیا پێویستی بە پاسپۆرت
بوو و ماركسیش پاسپۆرتی نەبوو (بە ئاگاداری ئەنگڵس و بە بێ هەبوونی
زانیاری سەبارەت بە كەش و هەوای جەزائیر) سەردانی واڵتی جەزائیری كرد.
(دواتر دەركەوت كە ئەوێش لە بواری رەوشی كەش و هەواوە بۆ تەندروستی
ماركس گونجاو نەبوو) ماركس لەوێوە بە نهێنی نامەیەكی بۆ جێنی شنی كچە
گەورەی نوسی»:فرێدی خۆشەویست( ،مەبەستی ئەنگڵسە) دەتوانێت لە رێگەی
موحیبەت و خۆشەویستی زۆرەوە مرۆڤ بكوژێت!»
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جەزائیر
ماركس لە رێگەی سەفەری جەزائیردا سەرەتا سەردانی «ئارژان توی» كرد بە
مەبەستی بینینی جێنی شن و منداڵەكانی (كە لە چوار منداڵ پێكهاتبوون) .دواتر
بە شەمەندەفەر لە پاریسەوە لە رێگەی «لیۆنەوە» دوای چەند جار پەككەوتنی
شەمەندەفەرەكە و پاش زیاتر لە  2كاتژمێر دواكەوتن لە كۆتاییدا كاتژمێر دووی
نیوەشەو گەیشتە بەندەری مارسەی ،لە مارسەی هەوا سارد بوو ،رەشەبایەكی
بەهێز هەڵیكردبوو ،ماركس بۆ دۆزینەوەی جانتاكانی لەو هەوا ساردەدا زۆر
سەخڵەت بوو ،بە جۆرێك كە ناچار بوو بە خواردنەوەی بڕێك كحول خۆی گەرم
بكاتەوە دواتر چووە هۆتێلی «ئۆپتی لۆڤێر» كە نوسینگەی فرۆشتنی بلیتی
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جەزائیری تێدا بوو .بە هۆی ئەوەی سەفەری جەزائیر پێویستی بە پاسپۆرت
نەبو،و ئەو بە ئاسانی بلیتی دابینكرد ،هەر ئەو شەوە گوێزرایەوە بۆ كەشتی
سەعید كە یەكێك لە باشرتین جۆرەكانی كەشتی بوو.
ژوورەك��ەی ماركس لە ناو ئەو كەشتییەدا زۆر باشبوو ،بەاڵم ئەو بە هۆی
دەنگەدەنگی مەكینەكانی كەشتییەكە نەیتوانی ماوەی ئەو دوو شەو و رۆژەی
لە كەشتییەكەدا بوو بخەوێت ،پاش نیوەڕۆی رۆژی هەژدەی شوباتی ساڵی 1882
ماركس گەیشتە جەزائیر.
وەكوو ئەوەی كە هەموو هۆكارەكانی كەشوهەوا لە دژی ئەو یەكیانگرتبێت،
لە نێوان «مارسەی» و «جەزائیر» دەریای سپی ناوەڕاست باران و زریان بوو
سەرباری ئەوەی هەمیشە هەوای گەرمی هەیە ،بەاڵم لەو رۆژانەدا ساردبوو،
ماركس لەوێدا رووب��ەڕووی باراناویرتین وەرزی مێژووی جەزائیر بۆوە .لەو
حاڵەتەشدا هەناسەدان بۆ ئەو زۆر سەخت بوو لەو پەڕی ئازار و سەختیدا بوو!
ماركس سەبارەت بە دۆخی خۆی بۆ ئەنگڵس و كچەكانی وەهای نوسیوە «لەگەڵ
بێخەوی ،كۆكەی بەردەوام ،نەبوونی مەیلیخواردن و خەمۆكی توند بە تەواوەتی
تووشی رۆژ رەشیبووە و هاوشێوەی «دۆنكیشۆت»م بەسەر هاتووە ،وەرگرانی
نامەكە لە دۆخی باوكیان زۆر ناڕەحەت بوون ،جێنی شنی كچە گەورەی (كە
لەو كاتەدا نەخۆش بوو) بۆینوسی« :باوكی ئازیزم ،دەستبەجێ وەاڵمی نامەكەت
بۆ دەنێرمەوە ،بۆ ئاگادار بوونی دۆخی نالەباری تەندروستیت بە راستی ئازار
دەكێشم .كاتێك دەبینم دەچیتە هەركوێ كەشوهەوای خراپ بەدواتەوەیە،
بەڕاستی ساڵێكی سەیر و جێگەی سەرسووڕمانە ،دەڵێی دونیا ژێر و ژور بووە،
سەفەركردن لە ئەمساڵدا كارێكی شێتانەیە».
ماركس لە هۆتێل «پانسیۆنی ڤیكتۆریا» كە لە شەقامی مستەفا و لە سەر
بەرزاییەك بوو نیشتەجێبوو ،ژوورەكەی بە باشی دەیڕوانییە دەریا و بەندەرەكەی،
لەو كاتانەدا كە كەش ساماڵ بوو بەرەو چیاكانی بەرامبەر كە لوتكەكەی بە بەفر
داپۆرشابوو دەڕۆشت ،بەاڵم تەنانەت ئەو دیمەنە جوانانەش یارمەتیدەری بێ
خەوییەكەی ماركس نەبوون و لە راستیدا دۆخی تەندروستی ئەو لە جەزائیر
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لەو كاتەی لە لەندەن بوو زۆر خراپرت بوو ،ئەگەریش جاروبار خەوی لێبكەوتایە
خەوبینین بە هاوسەرە كۆچكردوەكەیەوە ئەوی لە خەو رادەچڵەكاند .سەبارەت
بەو خەوبینینانە ماركس رۆژی یەكی مارس لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵسی نوسی:
«خۆت باش دەزانی كەم كەس هەیە وەكو من دژی خەم و خەفەت بێت ،بەاڵم
ئەگەر بڵێم مردنی جێنی و لەدەستچوونی رۆژە خۆشەكانی پێكەوە بوومنان
تووشی خەم و ئازاری نەكردووم راست ناكەم ،یادی ئەو رۆژانە بەشێكی زۆر لە
كاتەكانی ئێستامی داگیركردوە».
ئەو كەسەی لە جەزائیر رێنیشاندەری ماركس بوو ناوی فیرمە بوو .ئەم كەسە
پارێزەر و لەو كۆماریخوازانە بوو كە لە سەردەمی ناپلیۆنی سێهەمدا لە فەرەنساوە
بۆ جەزائیر دوورخرابۆوە و ئێستاش دادوەرە .ئەو لە هاوڕێیانی «پۆل لەنگە» زاوای
ماركس بوو ،لە ماوەی مانەوەی ماركسدا لە جەزائیر ئەو چاوساغ و رێنوێنی بوو،
زانیارییەكی زۆری سەبارەت بەو كۆڵۆنیاڵەی فەڕەنسا كە زۆرینەی دانیشتوانەكەی
موسڵامن بوون بە كارل ماركس دا.
«فێرمە» خۆی لە ژیانكردن لە جەزائیر زۆر ناڕازیبوو و هاوسەرەكەشی ئەگەرچی
لەدایكبووی ئەوێ بوو ،بەاڵم حەزی لە ژیانی ئەو ێ نەبوو .خێزانەكەی بە زۆری
تووشی تای جۆرواوجۆر دەبوون موچەكەی بەشی دابینكردنی ژیانیانی نەدەكرد،
هەر بۆیە بیری لە كۆچكردن بەرەو تونس یان «كالدۆنیای نوێ« دەكردەوە،
چونكە لەو دوو واڵتە موچەی دادوەر لە جەزائیر زیاتر بوو ،لە ساڵێكدا (دە
هەزار فرانك) بوو.
لە بواری پزیشكییەوە ماركس لە ژێر چاودێری دكتۆر «ستیڤان»دا بوو كە ئەڵامنی
و لە باشرتین پزیشكەكانی جەزائیر بوو ،ماركس بە كەسایەتییەكی خاوەن بڕیار و
وردبین وەسفیكردووە.
ئەو دەرمان و پارێزانەی كە دكتۆر ستیڤان بۆ ماركسی نوسیبوو بریتی بوون لە:
كەوچكێك «ئارسنات دوسود» تێكەڵ بە ئاو بۆ هەر ژەمێكیخواردن ،كەوچكێك
رشوبی «كۆدۆین» بۆ رێگرتن لە كۆكە و ئەگەر كەش و هەوا رێگە بدات ،پیاسە
كردن بە گوێرەی پێویست ،لە بەیانیاندا ،بۆ چارەسەری «پلوورزی» دكتۆر ستیڤان
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لەزگەی لە خەردلدا دانراوی لە سەر سنگی دادەنا بۆ ئەوەی تلۆق لە سەر پێستی
دروستبكات و دواتر لە رێگەی دەرزییەوە ئاوی ناو تلۆقەكانی دەكێشا.
لە بواری جێگە و شوێنەوە ماركس بە تەواوەتی رەزامەند و خۆشخاڵ بوو .هۆتیڵ
ڤیگتۆریا لەالیەن دوو ژنەوە بەڕێوە دەبرا .سەبارەت بەو دوو ژنە و كارگوزارەكانی
دیكەی هوتێلەكە ماركس ئاواینوسیوە «ئەو دوو خامنە و كارگوزارەكانیان زۆر
میهرەبان و روح سوكبوون ،ئەوەی لە توانایاندا هەبوایە بۆ منیاندەكرد ،لە
ئەنجامدانی بچووكرتین ئەركیشدا كەمتەرخەمیان نەدەكرد». .
یەكێك لە میوانەكانی ئەو هوتێلە دەرمانسازێكی گەنج بوو بە ناوی «مۆریس
گاستل هاز» ،كە كاری لكاندنی لەزگەی خەردەل لە سەر سنگی ماركس و
دەرهێنانی ئاوی تلۆقەكانی لە رێگەی دەرزییەوە بێ بەرامبەر ئەنجامدەدا .بۆ
ئەو گەنجە ماركس نوسیویەتی« :ئەو كارانەی بەوپەڕی وردبینی و هێمنی و بە
بێ وەرگرتنی هیچ پارەیەك ئەنجام دەدا».
تلۆقەكان پێستی سنگی ماركسیان دەوروژاند و تووشی خورانیان دەكرد ،بەاڵم
هەر جۆرە خوراندنێكیش قەدەغە بوو! هەر كاتێك یەكێك لەو تلۆقانە بە بێ
ئەوەی دەرزی لێبدەیت دەتەقیەوە (شتێك كە هەندێكجار و بە تایبەت لە شەواندا
رووی��دەدا) دەبووە هۆی پیسكردنی جلەكانی ماركس و سەرچەفەكانی! ئەم
رووداوانە و بە گشتی دەرەنجامی چارەسەرە پزیشكییەكان ماركسی بەو ئەنجامە
گەیاند ،كە لە بەرواری 31ی ئازاردا بە داوای لێبوردنەوە ئەم نامەیەی خوارەوە
بنوسێت« :هاوڕێی خۆشەویستم ،تۆ و ئەندامانی خێزانەكەم بە دڵنیاییەوە لە
دڕاشتنی خراپی نامەكەم و لە هەڵەی رێزمانی رستە بەندییە ناجۆرەكانی تووشی
سەرسووڕمان دەبن .تێكڕای ئەمانە بە هۆی سەرقاڵبوونی فیكری منەوەیە! ئەوەی
كە دەیبینین ئەوە دەسەملێنێت كە عەقڵی سەالمەت تەنها دەتوانێت لە جەستەی
سەالمەتدا بێت «!
بەاڵم چارەسەرە پزیشكییەكان ،دەرمانەكان و هەوای ئازاد تا ڕادەیەك یارمەتیدەری
دۆخی تەندروستی ماركس بوون و لە كۆتاییەكانی مانگی ئازاردا تەنانەت دۆخی
ئەو باشرتبوو ،كەمرت دەكۆكی و خەوتنەكەی باشرت ببوو و لە سەرەتای مانگی
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نیساندا دكتۆر ستیڤان رایگەیاند كە «پلورزیەكەی» بە تەواوەتی چاكبووەتەوە،
بەاڵم لەوە نیگەران بوو كە برۆنشیتەكەی ئەو هێشتا درێژەی هەبوو ،بە بڕوای
ئەو تا كاتێك كە ماركس لە جەزائیرە  ،بە هۆی شێداربوونی كەشەكەوە چارەسەر
نابێت.
دكتۆر ستیڤان بە رێگادا رۆشتنی دوور و درێژی بە باش نەدەزانی ،سەرباری ئەوەش
ماركس دەستیدایە چەند گەشتێكی دوور و درێژ ،یەكێك لەو گەشتانەی رۆشنت
بەرەو باخی گوڵ و دانەوێڵەكان بوو ،كە دەكەوتە شەقامی مستەفای باشوورییەوە،
لەو گەڕانەدا هاوڕێكانی ماركس بریتی بوون لە :گەنجە دەرمانسازەكە ،دایكی،
میوانێكی دیكەی هۆتێلەكە بە ناوی مادام كلودكە خەڵكی نوشاتل بوو.
گوڵە جوان و رەنگاو رەنگەكانی ئەو ناوچە شێدار و گەرمەسێرییە بە تەواوەتی
ماركسی لە خۆیدا نوقمكردبوو .لەگەڵئەوەشدا ئەو و هاوڕێكانی بۆ خواردنەوەی
قاوە روویان لە قاوەخانەیەك كرد ،بینینی عەرەبەكان كە لە سەر زەوییەكە
دانیشتبوون و باوەشیان بە ئەژنۆیاندا كرد بوو سەرقاڵی یاری كۆنكەن بوون زۆر
سەرنجڕاكێش بوو .لە بارەی ئەو دیمەنەوە ماركس لە نامەكەی رۆژی 13ی نیسانی
خۆیدا ،كە بۆ لۆرای كچی نوسیویەتی هاتووە« :یەكێك لە شتە سەنجڕاكێشە
گەورەكان ،ئەوەیە كە هەندێك لەم عەرەبانە جلی زۆر گرانبەهایان لە بەردایە
و هەندێكی دیكەشیان پارچە شڕكەیەكیان لەبەردایە كە من دەتوانم پێی بڵێم
كراس ،چونكە لە راستیدا كراس نییە ،بەڵكو پارچەیەكی شڕۆڵەیە كە سەرتاپایانی
داپۆشیوە ،بەاڵم هیچ جۆرە كێشەیەكی چینایەتیان نییە ،تەنیا كاتێك كە ئیرت هیچ
جۆرە هیواییەكیان بە ژیان نەمابێت ،لە وەها دۆخێكدا ئامانجی تووڕەبوونەكانی
ئ��ەوان خەڵكانی خۆیان نییە ،بەڵكو ئەو كەسانەیە كە نیشتامنەكەیانیان
داگیركردوون و دەیانچەوسێننەوە ،سیاسەمتەدارەكانیشیان لەگەڵ خۆیان بە
تەواوەتی بە شێوەی یەكسان دەژین (نەك لە ساماندا بەڵكو لە هەستدا) ئەمەش
بۆتە هۆی ئەوەی كە ئەوان بتوانن لە نێوان خەڵكی هەژاردا سامانەكەی خۆیان
بپارێزن ...بەهەرحاڵ ،تا ئەو رۆژەی شۆڕش بەرپا نەكەن هەر بە شێوەی كۆیلەی
ئەهریمەنی بیانی دەمێننەوە»...
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(رەنگە هۆكاری ئەوەی لە نێوان خێزانەكەیدا بە ماركسیان دەوت «موور» بۆ
رەشی سیام و جەستەی بگەڕێتەوە ،كە ماركس بەو پەڕی میهرەبانییەوە بە
عەربەكانی دەوت «موور»  ،گرنگییەكی زۆری بە چارەنوسی سیاسی ئەوان دەدا)
ماركس لە نامەیەكدا رۆژی شەشی نیسان كە بۆ كچەكەی تری ،جێنی شنی نوسیوە
هاتووە« :لە جەزائیر بە موورەكان دەڵێن عەرەب ،لە كاتێكدا ئەمانە ژمارەیەكی
كەمن ،كە لە ناوەڕاستی ئەفریقاوە هاتوونەتە ئێرە و لەگەڵ ئەوروپییەكاندا
ژیان دەگوزەرێنن و لە نەژادی عەرەب نین .بە شێوەی مامناوەندی بااڵی ئەوان
لە فەڕەنسییەكان بەرزترە ،دەموچاویان هێلكەییە ،لوتی هەڵۆ ئاسایان هەیە و
قژی شەفافی رەش و ریشی درێژیان هەیە ،رەنگی دەموچاویان سپی و زەردی
نزیك لە قاوەییە .پۆشاكەكانیان تەنانەت لە كاتی دڕان و چرچ و لۆچبوونیشدا
جوانە .پانتۆڵەكانیان كورتە و تا ژێر ئەژنۆیانە .پۆشاكی سەرەوەیان هاوشێوەی
تۆگای رۆمییەكان ،یان رووپۆشی قەشەكانە و تێكڕای پۆشكەكانیان لە خوری
سپی دروستكراوە .عەمامەیەكی سپی و ناسك لە جۆری كەتانیان لە سەریان
ئااڵندووە .زۆربەی كاتەكان پێیان پەتییە .تەنها هەندێكیان نەعلی زۆر ناسك و
جوانیان هەیە ،كە لە چەرم و پێستە دروستكراوە و لە رەنگی سوور و زەرددایە.
 ..تەنانەت هەژارترینەكانیشیان لە شێوازی پۆشاك پۆشین و بەرێگادا رۆشنت و
هەڵسوكەوتیان لەو هونەرمەندە ئەوروپیانەی كە لە سەر سەكۆی شانۆن جوانرت
و سەرنجڕاكێشرتن».
ماركس لە نامەیەكی دیكەدا لە بەرواری 13ی نیساندا بۆ لۆرای كچی نوسیویەتی
دەڵێت« :نەریتەكانی خەڵكە موسڵامنەكەی جەزائیر بۆتە هۆی ئەوەی كە ئەو
مەملەكەتە لە هەر شوێنێكی دیكەی جیهان كە من دەیناسم ئارامرت بێت ،ژمارەی
پۆلیس و هێزی ئەمنی زۆر كەمە ،لێرەدا ژینگەیەكی بە تەواوەتی ب ێ ئازار و ئارام
فەرمانڕەوایە ،موسڵامنانی ئێرە خۆیان بە شوێنكەوتوو دەزانن نەك ملكەچبوو،
خۆیان بە ژێر دەستەی هیچ دەسەاڵتێك نازانن..
عەرەبە بیابانییەكان كە لە دەرەوەی شار دەژین ،تا رادەیەك رەسەنایەتی خۆیان
لە دەستداوە زۆربەیان لە هەژاریدان و بەو بەشە لە تایبەمتەندی نەژادی كە
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لەواندا ماوەتەوە بژێوی ژیان دابین دەكەن ،سەرباری ئەوەی كە ئەوروپییەكان
سوكایەتیانپێدەكەن ،بە هۆی نەخوێندەواری و دواكەوتووییانەوە ،ئەمانە هەرگیز
فەرامۆشیاننەكردووە كە لەو نەژادەن كە لە رابوردوودا بیرمەندان و فەیلەسوفە
گەورەكانیان پێشكەشی كۆمەڵگە كردووە».
هەوا لە جەزائیر بە بەردەوامی دەگۆڕا و بە گشتی بۆ ئەو كەسانەی كە تووشی
برۆنشیت بوون ،نالەبار و تاقەت پڕوكێن بوو ،بارانی بەخوڕ لەگەڵ هەورە بروسكە
بە ئاسامنی شین و هەوای گەرم یان رەشەبای بەهێز شوێنی خۆیان ئاڵوگۆڕ دەكەن.
بە گشتی بۆ ماركس ،بە تایبەت بە هۆی بێ خەوییەوە ژینگەیەكی زۆر نالەبار
بوو .كەم شەو هەبوو بە تەواوەتی پشوو بدات ،لە كۆتایی نیساندا تلۆقەكانی
سەر پێستی باشببوون ،بەاڵم كۆكەكەی هەر بەردەوامبوو ،بە جۆرێك كە ئەو لەوە
زیاتر توانای بەرگە گرتنی كەش و هەوای باكوری ئەفەریقای نەبوو( .رۆژی 16ی
حوزەیرانی « 1882پۆل الفارگ» (زاوای ماركس) سەبارەت بە مانەوەی ماركس لە
جەزائیر بۆ ئەنگڵسی نوسی« :ماركس سەبارەت بە بیروبۆچوون و ئایدیاكانی ئەو
مەملەكەتە لێكۆڵینەوەی تێروتەسەلیكردووە ،پێویستە بڵێم كە ماركس هاوشێوەی
بەڕوویەكی رەشی لێهاتووە .لە ئێستادا نازناوی «موور» پڕ بە پێستییەتی!»
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مۆنت كارلۆ
ماركس رۆژی 2ی مانگی ئایار لە رێگای هەمان كەشتی سەعیدەوە ،كە ئەوی
لە مارسەیەوە هێنابووە جەزائیر ئەوێی بەجێهێشت ،لە سەر راسپاردەی دكتۆر
ستیڤان ،لە رێگای «نیس»ەوە بە هیوای ئەوەی چەند رۆژێك كەڵك لەو كەش و
هەوا خۆشەی دەریای سپی ناوەڕاست وەربگرێت  ،چوو بۆ «مۆنت كارلۆ».
لە رۆژانی كۆتایی مانەوەكەیدا لە جەزائیر ،ماركس رووبەرووی كەش و هەوایەكی
گەرم و شێداری توند و بیابانی بوویەوە ،كە بڕێكی زۆر خۆڵ و ملی لەگەڵ خۆی
دەبرد .ئەوەش هەناسەكێشانی بۆ ماركس زۆر سەختكرد .گەشتەكەی دەریای
سپی ناوەڕاستیش بە هۆی ئەوەی رەشەبای باكوری ئەفەریقا دەریای تووشی
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زریان و شەپۆلكرد بوو ،زۆر سەخت و تاقەتپڕوكێن بوو .بەیانی رۆژی پێنجی
مانگی ئایار ،كە ماركس گەیشتە بەندەری مارسەی ،بارانێكی بەخوڕ دەباری.
هەروەها لە نیس-یش ،كە ماركس دوو رۆژ مایەوە دۆخەكە هەر وابوو ،لە وەها
دۆخێكدا ئایا دەكرا دۆخەكە لە مۆنت كارلۆ جۆرێكی دیكە بێت؟ لەوێیش ،لەو
شوێنەی كە ماوەی یەك مانگ پێشرت كەش و هەوا ساماڵ و هەتاو بوو ،لە كاتی
گەیشتنی ماركسدا باران دەباری!
لەو بارودۆخەكدا ماركس لە نامەیەكدا بۆ جێنی شنی كچی نوسی»:من بارانم
لەگەڵ خۆم لە ئەفەریقاوە هێناوەتە مۆنت كارلۆ! لە سەرەتای مانگی كانوونی
دووەمەوە تا ئێستا تەنیا ئەمڕۆ و دوێنێ لێرە باران باریوە! بە راستی گاڵتەجاڕانەیە،
دەڵێی باران چاوەڕوانی هاتنی من بووە».
ماركس نزیكەی یەكامنگ لە مۆنت كارلۆ مایەوە« ،هۆتیڵ رووس��ی» شوێنی
مانەوەی بوو ،بۆ چارەسەر ،سەردانی الی دكتۆر «كونێامن»ی دەكرد ،كە لە الیەن
دكتۆر ستیڤانەوە راسپێردرا بوو بۆ ئەو كارە .ماركس سەبارەت بەو پزیشكە كە
خەڵكی ویالیەتی «ئالزاس» بوو پێیوابوو ئەو كەسێكە لە پیشەكەی خۆیدا بەتوانا و
لێهاتووە ،بەاڵم لە بواری سیاسیەوە دواكەتووانە بیر دەكاتەوە و بە هیچ شێوەیەك
نایەوێت بچێتە ناو باسە شۆڕشگێڕیەكانەوە« .پاش پشكنینێكی وردی دكتۆر
«كونێامن» لەو بڕوایەدا بوو كە دومەڵەكانی ناو شانی ماركس سەریانهەڵداوەتەوە
و برونشیتەكەشی درێژخایەن بووە بۆ چارەسەركردن هەمانپالنی دكتۆر ستیڤان،
كە بریتی بوو لە دروستكردنی تلۆق لە سەر پێستی سنگی ،پێشنیار كرد .بە
جێبەجێكردنی ئەو كردارە و پشوودان لە كەشوهەوای گەرم و وشك و ئازادی مۆنت
كارلۆدا دۆخی تەندروستی ماركسی تا رادەیەك بەرەو باشیچوو ،بەاڵم بە گشتی
دكتۆر كونێامن زۆر گەشبیننەبوو بەرامبەر داهاتووی تەندروستی ماركس ،داوایكرد
ماركس لە داهاتووییەكی نزیكدا سەردانی ناوچەیەكی كوێستانی بكات« :چونكە
لەو ناوچەیەدا ریخۆڵەكانی دەرفەتی هەناسە هەڵكێشانی باشرتیان دەبێت و لە
جوڵەی بەردەوامدا دەبن».
ماركس مۆنت كارلۆی بە شوێنێكی سەنجڕاكێش دادەنا و ئەو شوێنەی لە ناخی
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خۆیدا بە دیمەنی ئۆپێرای (گرول شتاین) دەشوبهاند ،وەكو گرتەیەكی ئۆپێرا كە
دەكەوێتە ناوەڕاستی شوێنێكی جوان و سەرنجڕاكێش و تەنها مۆسیقای «ئۆفن
باخی» كەمە ،گازینۆكانی مۆنت كارلۆ و ئەو كەسانەی كە لەوێدا سەرقاڵی قومار
كردنن ،بۆ ماركس زۆر سەرنجڕاكێش بوون .بە گشتی رووداو و پێشهاتەكانی ئەوێی
زۆر بەو مندااڵنە وێناكرد و تێكڕای شوێنەكەی بە بازاڕی بۆرسەی پاریس شوبهاند.
(ئەو لەوێ هاوسەری سیاسەمتەدارێكی رووسی بینی ،كە لە دانیشتنێكدا بڕی سەد
فرانكی بردەوە و شەش هەزار فرانكیشی دۆڕاند!)
ماركس دواییەكامنگ مانەوەی لە مۆنت كارلۆ بە شەمەندەفەر لە رێگەی كانەوە بە
مەبەستی بینینی جێنی كچی و نەوەكانی سەردانی «ئارژانتوی» كرد ،بەاڵم رێنامیی
و راسپاردەی پزیشكی دكتۆر كونێامن بۆ ماركس ئەوە بوو كە لە بری گەشتكردن
لە شارێكەوە بۆ شارێكی تر ،چەند رۆژێك لە كان پشوو بدات« :چونكە ئەگەری
ئەوە لە ئارادایە لە وێستگەكانی شەمەندەفەردا كە ساردن و لە بەرامبەر رەشەبادا
بێ بەرگرین سەرمای ببێت!» هەروەها داوایكردبوو چەند قاپێك شەرابی «بۆردۆ»
لەگەڵ خۆی ببات بە باشی خۆراكبخوات و شەراببخواتەوە خۆی لە رێپێوانی
درێژماوە و بیركردنەوە بپارێزێت!
كەشوهەوا لە كانیش ناسازگار بوونی خۆی لەگەڵ ماركس نیشاندا ،ئەو لەوێدا
رووبەرووی گەردەلوولی مل بۆوە .ئەو پێی وابوو رسوشت وەكو ژنێكی سۆزانی لە
گەڵیدا گەشت و سەیران دەكات «بەو جۆرەی كە لە ئینجیلدا هاتووە مار مەحكومە
بەوەی كە بۆ هەتا هەتایە لەالیەن خاكەوە ئازار بدرێت»( .لەو رۆژانەدا بارانی بە
خوڕ و زریان و هەورە بروسكە كەنارەكانی باشووری فەرەنسای گرتبۆوە ،بە جۆرێك
كە لە ئەنجامی زریانێكدا وێستگەی مانهاتن بە تەواوەتی خاپوور بوو).
ماركس لە كانەوە لە رێگەی نامەیەكەوە گەیشتنی خۆی بە ئاگاداری جێنی شن
گەیاند ،تكایلێكرد هەموان لە هاتنەكەی بۆ ئەوێ ئاگادار نەكاتەوە« :كچە زۆر
خۆشەویستەكەم من یەكێك لە رۆژەكانی هەفتەی یەكەمی مانگی حوزەیراندا لەوێم،
ئێستا ناتوانم بەروارەكەی بە وردی دیاریبكەم .منپێموایە هیچ شتێك ئەوەندەی
ئەوەی كە خەڵك لە وێستگەیەكی شەمەندەفەر چاوەڕوامننب ئازاردەر نییە».
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دواتر ماركس لەو نامەیەدا دەڵێت :گرنگرتین شتێك كە ئەو لەوە بەدواوە دەیەوێت،
پشوودانی تێر و پڕ و مانەوەیەتی لەگەڵ ئەندامانی خێزانەكەی بەدەر لە كەسانی
تر! «لە چوارچێوەی پشووی تەواوەتیدا من لە ژیانكردن لە نێوان ئەندامانی
خێزانەكەم تێدەگەم .لە نێوان گریان و قیژە و ژاوەژاوی مندااڵندا من ئەم جیهانە
بچووكە خۆمانییەم هەزار جار لە جیهانە گەورە دەرەكییەكە پێباشرتە».
كاتێك كە ماركس ،رۆژی حەوتی حوزەیران گەیشتە پاریس ،بۆ ئەوەی لەوێوە
بچێت بۆ ئارژانتوی ،الفارگ كە هاتبووە پێشوازی خەزووری ،بینی كە تەندروستی
ئەو زۆر باشە ،بە بەردەوامی قسەی دەكرد و سەرێكێبوو و هەزار سەودا ،پڕ
بوو لە فیكرە و بۆچوونی جۆراوجۆر سەبارەت بە ئەفریقی و عەرەبەكان ،بە
بەردەوامی قسەیدەكرد و مەجالی بە كەس نەدەدا ،تاكو ماركس خۆی بە الفارگی
وت»:بۆچی شتێك لە بارەی منداڵەكان و كەس و كارەوە ناڵێیت؟» الفارگ لە
وەاڵمدا وتی« :بۆچی تۆ دەرفەتی قسەكردنت بە مندا!»
لە «ئارژانتوی « و «ئانژین»
لە شاری ئارژانتوی (ئەو شارەی كە جێنی شنی كچی ماركسی تێدا بوو) دكتۆر
«دۆرالن» داوای لە ماركس كرد ئاوە كانزاییەكانی شاری ئانژین بەكار بهێنێت كە
 15كیلۆمەتر لە ناوەندی شارەكەوە دوورە ،رۆژی 9ی حوزەیران ماركس بە زمانی
ئینگلیزی نامەیەكی بۆ ئەنگڵس نوسی« :دكتۆر دۆرالن پێی وایە دۆخی تەندروستی
من زۆر باشە ،سەری سووڕما كاتێك بەهێزبوونی منی بینی ،كە دوو جار تووشی
نەخۆشی پۆرزی بووم و بە سەختی نەخۆش بووم  14جار لە سەر پێستی سنگم
كەڵە شاخیان بۆ كردووم سەرباری ئەوەش لە وەها دۆخێكیباشدام!»
ماركس رۆژی 17ی حوزەیران دەستیكرد بە بەكارهێنانی ئاوی كانزایی «ئان ژین»
و پارێزكردن لە خواردنی نوێی وەكو هەمیشە بە باشی جێبەجێكرد ،ئەو هەموو
رۆژێك كاتژمێر حەوت و نیوی بەیانی لە خەو هەڵدەستا كاتژمێر نۆی بەیانی بە
شەمەندەفەر بە مەبەستی حەمامكردن سەردانی ئارژان توی دەكرد و كاتژمێر
دوانزەی نیوەڕۆ دەگەڕایەوە ،باقی كاتەكەی لەگەڵ جێنی كچی و منداڵەكانی
بەسەر دەبرد ،ئەگەر كەش و هەوا لەبار بووایە دەچوو بۆ گەڕان.
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ماركس پارێزكردن بە حەمامی ئاوی كانزایی گۆگردی لە دەفتەری بیرەوەرییەكانی
خۆیدا بەم جۆرە شیدەكاتەوە« :پاش دوش كردنێك بە ئاوی حەمام دەچوومە
سەر سەكۆیەك ،یەكێك لە كارگوزارانی حەمامەكە بە ئاویی كانزایی كە فشارێكی
زۆری هەبوو ،لە بۆرییەكی پالستیكییەوە دەهاتە دەرەوە تێكڕای جەستەم بە دەر
لە سەرمی دەشۆرد ،واتا لە راستیدا وەكوو ئەوە وابوو قامچیت لێبدات ،دواتر لە
سەكۆكە دەهامتە خوارەوە و دەبرامە ژوورێك كە بە دووكەڵی گۆگرد تاریك كرا
بوو كە تێیدا هەوای پاكی تێكەڵ بە گۆگردم هەڵدەمژی و نزیكەی نیو كاتژمێر لەو
ژوورە دەمامەوە ،لەو ژوورەدا جلێكی سەرتاپا پالستیكیان لە بەردەكردم ،لەگەڵ
مرۆڤەكانی دیكە هاوشێوەی مۆمیاكراوەكانی میرس لە دوای یەكرتییەوە بە ریز
دەڕۆیشتین و هەر كەس لە بۆرییەكی تایبەتەوە ،كە دەرچەیەكی بۆ كردنەوە و
داخسنت هەبوو لە رێگایەوە هەڵمی گۆگرد دەهاتە دەرەوە هەوای هەڵدەمژی،
(بە تەواوەتی هاوشێوەی ئەو دیمەنانە بوو كە دانتە لە كتێبی جەهەنەمی خۆیدا
نوسیوییەتی) كاتێك مرۆڤ لەو ژوورە دەچووە دەرەوە بە تەواوەتی هیالك و
بێگیان دەبوو!
بە بڕوای ماركس تێكڕای ئەو بەرنامەی پارێزكردنە شتێكی ب ێ واتا بوو ،ئەوی تا
ئاستی شێتێتی دەبرد ،جەستەی ئەو بە تەواوەتی سوور هەڵدەگەڕا ،بەاڵم ئاستی
كۆكەكەی ئەوی كەم نەدەكردەوە! ئازاری قوڕگیشی بە هەمان شێوە بەردەوام
بوو ،جگە لەوەش ئازارێكی تر بە ئازارەكانی ئەو زیادیكرد ،ماركس تووشی سیاتیك
ببوو! ئازارێكی هەبوو كە جاروبار ئەوەندە توند دەبۆوە دكتۆر «دۆرالن» داوایكرد
بوو لە رێگەی «لۆدانۆمەوە»مەساج بكرێت .بەاڵم ئەوەی كە لە هەموان زیاتر
ماركسی ئازار دەدا بێخەوی بوو! دۆخی كەش و هەواش خراپ و نالەبار بوو،
رۆژە گەرمەكان جێگەی خۆیان بە رۆژانی سارد و بارانی دەدا ،ماركس دەیوت»:
هەموو ئەمانە بە هۆی منەوەیە .دەڕۆمە هەر شوێنێك كەش و هەوای خراپیش
لەگەڵ خۆم دەبەم .سوپاس بۆ خوا كە لە سەدەكانی ناوەڕاستدا ناژیم ،ئەگینا بە
تاوانی جادوگەری دەیانسوتاندم!»
هەر لەو سەردەمدا كە ماركس لە ئان ژین سەرقاڵی حەمامی گۆگردی بوو بە
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تەما بوو دوای تەواو بوونی بەرنامەكانی ئەو حەمامە « لە سەر راسپاردەی
دكتۆر «دۆرالن» و یەكێك لە هاوڕێیانی بە ناوی «فوژیار» سەردانێكی سویرسا
بكات ،بەاڵم كەش و هەوای كوێستانی ئەوێ بەهرەمەند بێت .بۆ ئەو مەبەستە
نامەیەكی بۆ لۆرا نوسی ،كە لەو سەردەمەدا هێشتا لە لەندەن دەژیا داوای لێكرد
لەو گەشتەیدا هاوڕێیەتی بكات( ،ئەو نامەیە لە سە ركارتی پۆستاڵ نورساوە و
بەرواری  17حوزەیرانی ساڵی 1882ی پێوەیە) :جوانرتین و باشرتین رۆڵەكەم،
من ئیرت ناتوانم بە تەنهایی سەفەر بكەم ،لە ئێستادا ئیرت ئەركی تۆیە كە دەستی
هاوكاری بۆ الی ئەم پیرە پیاوە كوێستانیە درێژ بكەیت!»
بە گشتی ماركس ئەوەندە خۆشحاڵنەبوو لە مانەوەی لە ئ��ارژان توویدا،
لەوێدا نیگەرانی كچەكەی بوو ،كە بە دووگیانییەوە ناچار بوو چوار منداڵ و
هاوسەرەكەی بەخێو بكات و پێشوازی لە باوكە پیرەكەشی بكات ،بە تایبەت
ئاگاداربوون لە كوڕە گەورەكەی «جانی» زۆر كارێكی سەخت بوو ،چونكە زۆر
هار و كۆنرتۆڵنەكراو بوو ،ئەوەندە هار و بی ئەدەب ببوو كە ئەركێكی گرانی بۆ
دایكی دروستكردبوو .ماركس دەیویست ئالنۆری كچە بچووكی كە بە مەبەستی
هاوكاریكردنی خوشكەكەی لە بەریتانیاوە هاتبوو ،خامنێكی رێكوپێك و بە
دیسیپلین بوو ،لەگەڵ خۆی و جانی بباتەوە بۆ لەندەن ،لەوێدا بینێرێتە بەر
خوێندن ،بەاڵم لۆنگە كە لە كاری بەخێوكردنی منداڵدا پیاوێكی زۆر بێ فیكر و
نەزان بوو ئەو داواكارییەی خەزووری رەتكردەوە .ماركس رۆژی 10ی ئاب لەو
بارەیەوە لە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس نوسی« :لۆنگە ئامادە نییە بچووكرتین هەنگاو
لە پەروەردە كردنی منداڵەكانیدا هەڵبگرێت ،ئەو دەیەوێت لەو چەند كاتژمێرەی
كە لە ماڵەوە دەبێت رۆژانە كوڕەكەی لە بەرچاوی ون نەبێت .خۆی هەموو
رۆژێك تا نیوەڕۆ دەخەوێت و كاتژمێر پێنجی پاش نیوەڕۆ بە سواری شەمەندەفەر
دەچێت بۆ سەركارەكەی لە پاریس!»
هەر لەو نامەیەدا ماركس داوای لە ئەنگڵس كرد بڕێك پارەی بۆ بنێرێت ،چونكە
بە پێدانی پارەی پزیشك و خەرجییەكانی تری داودەرمان پارەی بە دەستەوە
نامێنێت بۆ ئەوەی بتوانێت درێژە بە سەردانەكەی بۆ سویرسا بدات .رۆژی بیستی
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ئاب ئەنگڵس بڕی هەزار و بیست فرانكی بۆ رەوانە كرد.
رۆژی  22مانگی ئاب ،پاش چاوپێكەوتنێكی شەش هەفتەیی لە ئارژان تووی ،
ماركس بە هاوڕێیەتی لۆرای كچی سەفەرەكەی بۆ سویرسا دەستپێكرد ،هەڵبەتە
كەشوهەوا خراپ! شێدار و باراناوی و رەشەبا بوو! ماركس و لۆرا یەكەم شەویان
لە شاری «دی ژن» بە سەر برد رۆژی دواتر لە ناو بارانی بەخوڕدا چوونە شاری
«ل��ۆزان» و س ێ رۆژ لەوێ مانەوە .كاتێك ماركس لە شاری لۆزان چووە ناو
هۆتێل «دوو نۆرد» لە پاسەوانەكەی پرسی« :چەند رۆژە لێرە باران دەبارێت؟»
پاسەوانەكە وتی »:لە دوو رۆژ پێش ئێستاوە دەبارێت» ماركس وتی «شتێكیسەیرە
لەو رۆژەوەیە كە من لە فەرەنساوە بەرە سویرسا بەڕێكەوتووم!» ماركس و
كچەكەی لە شاری لۆزانەوە بەرەو شاری بچووكی «ڤی ڤیای» بەڕێكەوتن ،لە
نزیك دەریاچەی جنێفەوە لە هۆتێل «لێامن» مانەوە ،كەش و هەوا لەوێ باشرت
بوو ،بەاڵم جاروبار باران دەباری .سەرباری باران بارین ماركس لەوێ ئاسودە تر
بوو ،دەیتوانی بە رۆژدا سەردانی كەناری دەریاچە بكات و جاروباریش سەردانی
شاخی مۆنرتۆی دەكرد ،بە تایبەت ئەو شوێنانەی رەز و باخی لێبوو.
لەو چەند رۆژەدا كە ماركس لە ڤیڤیای مابۆەوە ،لە الیەن دەوروبەرەكەیەوە
چەندین راسپاردە و رێنامیی ئاراستە كرا بە مەبەستی باشرت بووونی دۆخی
تەندروستی :رێنامیی و راسپاردەی دكتۆر «فوژیار» كە لە شاری ئارژان تووی
پزیشكی ماركس بوو ئەوە بوو ،كە لە كەش و هەوای سارددا هەموو رۆژێك
پەرداخێكی ئاوی كانزایی دەوڵەمەند بە گۆگرد بخواتەوە و لە كاتی شەودا بە
دەریادا تێپەڕ نەبێت و پاش گەیشتنەوەی بۆ لەندەن زیاتر لە سێ هەفتە لە كەش
و هەوای شێداری ئەو شارەدا نەمێنێتەوە.
روون و ئاشكرا ئەو رۆژەی كە ئەو شاری ئارژان توی بەجێهێشت ،باران دەباری!
تەنها ناڕەزاییەك كە ماركس بەرامبەر بە دۆخی كەش و هەوا دەریبڕی ئەوە بوو،
كە رووی لە ئاسامن كرد و وتی «بەمەش دەڵێن ئاسامن؟!»
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دیسانەوە بۆ ڤینتنۆر
پاش گەیشتنی بۆ لەندەن دكتۆر»دۆن كین» پشكنینی بۆ كرد ،سەرباری ئەوەی
دەركەوت دۆخی تەندروستی ئەو بە بەراورد بە مانگەكانی رابوردوو باشرت بووە،
بەاڵم پێشنیاری ئەوەی كرد ماركس باقی مانگی پایز و وەزری زستان لە لەندەن
دوور بێت ،لە باشووری بەریتانیا مبێنێتەوە كە هەوا گەرمە .بەو هۆیەشەوە رۆژی
سێی ئۆكتۆبەر ماركس بە شەمەندەفەر بەرە و ڤینتنۆر بەڕێكەوت لەوێدا وەكوو
جاری پێشوو لە هۆتێل قانسیونی» سانبوونی فاس گاردنس» مایەوە.
لە ڤینتنۆر جاروبار ساماڵ و جاورباریش بارانی بوو ،لە سەرەتادا ماركس بەیانیان
دەچوو بۆ گەڕان لەو بەرزاییانەدا كە دەیڕوانییە ئەفیانۆس ،لە كەش و هەوای
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كوێستانی و دەریا چێژی دەبرد ،بەاڵم كۆكەی بەردەوامە و هاتنەدەرەوەی بەڵغەم
لە ریخۆڵەكانی بەردەوام بوو ،تاكو لە سەرەتای مانگی نۆڤەمبەردا لە ماسولكەكانی
الی چەپی سنگی (ئەو شوێنەی كە لە راب��وردوودا شوێنی دومەڵەكانی بوو)
ئازاێكی قورس سەریهەڵدا .بە جۆرێك پێویستی بەوە بوو پزیشك سەردانی بكات.
بۆ كەمكردنەوەی ئازارەكانی داوایلێكرا بە رۆنی تایبەت چەوری بكات ،بەاڵم نەك
هەر باش نەبوو بە پێچەوانەوە رۆژ بە رۆژ ئازارەكانی زیاتر دەبوو بە جۆرێك
ئیرت بە تەواوەتی لە جێگەدا كەوتوو نەیتوانی بچێتە دەرەوە! چاالكی ماركس
لەو رۆژانەدا تەنها بە خوێندنەوەی كتێب و رۆژنامە سنووردار كرا بوو ،یەكێك
لەو كتێبانەی كە لەو رۆژانەدا دەیخوێندەوە ناوی «سەرچاوەی شارستانیەت و
دۆخی سەرەتایی مرۆڤ» كە ئەو پێشرت لە لەندەن دەستی بە خوێندنەوەی و
یاداشت هەڵگرتن لە سەری كردبوو .جگە لەوەش دەستی بە خوێندنەوەیەكی
قووڵ لە بواری مامتاتیك و جەبر و ژمێریاریدا كرد بوو .پێدەچێت هەر لەو
ماوەیەدا بووبێت كە ماركس كتێبی «سەرمایەداری لە روسیا»ی خوێندبێتەوە كە
لە نوسینی «ڤی .پ .ڤۆرۆنتزۆڤ» یەكێك لە پەیڕەوانی مەكتەبەكەی خۆی بوو.
خوێندنەوەی ئەو كتێبە بە زمانی روسی ماركسی زۆر زۆر خۆشحاڵكرد ،رۆژی
14ی دیسەمبەر بە زمانی ئینگلیزی نامەیەك بۆ لۆرای كچی دەنوسێت و دەڵێت:
«هەندێك لە باڵوكراوە روسییەكان لە روسیای پیرۆز بەشێكی زۆر لە تیۆرییەكانی
بەندەی لەخۆ گرتووە ،كە لە دەرەوەی روسیا هیچ ناوێكی لێنابرێت ،لە هیچ
شوێنێك سەركەوتنی من بەو رادەیە جێگەی خۆشحاڵینییە .من زۆر شانازیدەكەم و
خۆشحاڵم لەوەی كە دەمبە هۆی هەڵوەشانەوەی وەها زلهێزێك كە پاش بەریتانیا،
گەورەترین لەمپەڕە لە بەردەم پێشكەوتنی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا».
دۆخی تەندروستی ماركس ،بە خێرایی بەرەو خراپی دەچوو .لە سەرەتای كانوونی
یەكەمی ساڵی  1883كۆكەكەی بوو بە هەمیشەیی ،قوڕگی بە جۆرێك پڕ لە
بەڵغەم دەبوو كە جاروبار هەناسەی ئەوی بۆ چەند چركەیەك دەبڕی! جگە
لەوەش هەموو رۆژێك چەند جارێك دەڕشایەوە ،یەكێكی دیكە لەو هۆكارانەی
كە لەو رۆژانەدا دۆخی تەندروستی ئەوی خراپرت دەكرد نیگەرانی ئەو سەبارەت
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بە دۆخی مەترسیداری جێنی شنی كچی بوو ،كە لە پەلەقاژە كردندا بوو ،رۆژانی
كۆتایی تەمەنی تێدەپەڕاند .ئاواتی ماركس لەو كاتەدا ئەوە بوو كە بتوانێت
سەردانی ئارژانتووی بكات لە رۆژانی كۆتایی تەمەنیدا كچەكەی لە باوەش بكات!
جێنی شن رۆژی 11ی كانوونی یەكەمی ساڵی  1883لە كاتێكدا پێنج منداڵی لە
دوای خۆی بەجێهێشت ،كە بچووكەكەیان كۆرپەیەكی چوار مانگ بوو ،بە هۆی
شێرپەنجەی میزەڵدانەوە كۆچی دواییكرد.
ماركس دەستبەج ێ بەرەو لەندەن گەڕایەوە و ئالنۆری بۆ سەرپەرشتیكردن و بەخێو
كردنی منداڵەكانی جێنی شن رەوانەی ئارژان توویكرد .لە كاتی بەخاكسپاردنی
كچەكەی ماركسدا ژمارەیەكی زۆر لە كەسایەتییە بەناوبانگە سۆسیالیستەكانی
فەرەنسا ،كۆمۆنیستەكانی كە بەر لێبوردنی گشتی كەوتوبوون و رۆژنامەنووسانی
زۆربەی رۆژنامە رادیكاڵەكان بەشداریان كردبوو .رۆژنامەی «سۆسیال دیموكرات»
بابەتێكی چڕ و پڕی بە زمانی ئینگلیزی سەبارەت بە مردنی جێنی شن نوسی.

مارکس کێ بوو؟ 565

رۆژانی كۆتایی
مردنی جێنی شن ،كچە گەورە و خۆشەویست و یەكەم منداڵی ماركس دوایین
شكستی گەورە بوو لە ژیانی ئەودا!
دوای مردنی جێنی شن ماركس تەنیا دوو مانگ لە ژیاندا مایەوە ،لە هەفتەكانی
كۆتایی تەمەنیدا جگە لە برۆنشیت ،غودەییەك لە ریخۆڵەی ماركسدا دروستبوو،
كە بووە هۆی خوێن بەربوونی بەردەوام و تووشبوونی بەو غودەیەش هۆكاری
سەرەكی مردنەكەی بوو.
ماركس كاتژمێر سێی پاش نیوەڕۆی رۆژی 14ی مانگی ئازاری ساڵی  1883كاتێك
كە لە سەر كورسیەكی ژوورەكەی خۆی دانیشتبوو بە ئارامی و ئاسوودەیی كۆچی
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دواییكرد ،ئەگەر ئەو دوو مانگی تر بژیایە دەیتوانی جەژنی شەست و پێنجەمین
ساڵیادی لەدایكبوونی بكات!
ئەنگڵس كە گەورەترین هاوڕێ و رزگاركەری ژیانی ماركس و خێزانەكەی بوو،
لە راستیدا بووە هۆی سەملاندنی ناوبانگی ماركس وەكو فەیلەسوفی ئابوری و
زانستی كۆمەڵ لە جیهاندا ،دەستبەجێ لە رێگەی تەلەگرافێكی كورتەوە هەواڵی
مردنەكەی ئەوی بە جیهان گەیاند« :ماركس كاتژمێر سێی پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ
كۆچی دواییكرد» لەگەڵ ئەوەشدا چەند نامەیەكی ئاڕاستەی لونگە و زرگە و
مادام بیبیل كرد.
ئەنگڵس لە نامەكەی بەرواری 15ی مارسی 1883دا كە بۆ زرگەی نوسیبوو دوایین
ساتەكانی ژیانی ماركسی بەم جۆرە شیكردبووەوە« :دوێنێ كاتژمێر سێی پاش
نیوەڕۆ كە باشرتین كات بوو بۆ بینینی ئەو چوومە ناو ژوورەكەیەوە ،بینیم
هەموان سەرقاڵی گریان و شیوەنن ...لین شن ئەو ژنە وەف��ادارەی كە وەكوو
دایكێك چاودێری ماركسی دەكرد چووە ژوورەكەی سەرەوە كە ماركس تێیدا
پشووی دەدا .دواتر هاتە خوارەوە و بە منی وت :ئەو لە نیوە خەودایە ،ئێستا
دەتوانیت بچیتە سەرەوە و سەردانی بكەیت ،كاتێك رۆیشتمە سەرەوە بینیم
خەوتووە ،بەاڵم خەوێك كە ئیرت نەمتوانی بە خەبەریبهێنم ..پێدەچێت خوێن
بەربوونێكی زۆر و بورانەوەیەكی كتوپڕ دوایین ساتەكانی تەمەنی بووبێت»
دواتر ئەنگڵس لە درێژەی نامەكەیدا دەڵێت« :پزیشكەكان دەیانتوانی لە رێگەی
كەرەستەی پزیشكی جۆراوجۆرەوە چەند ساڵێكی تر بە زیندوویی بیهێڵنەوە،
بەاڵم ئەو مانەوەیە چۆن دەبوو؟ وەكوو ژیانی گیایەك یان ئاژەڵێكی ناتەواو
دەبوو .دڵنیام كە ماركس رێگەی بە وەها دۆخێك نەدەدا .ماركس خۆی زۆر جار
دەیوت« :مردن بۆ ئەو كەسەی كە دەمرێت رۆژ رەشی نییە ،بۆ ئەو كەسە سەختە
كە دەمێنێتەوە».
ئەنگڵس لە كۆتایی ئەو نامەیەدا نوسیویەتی« :هەیكەلی مرۆڤ ئەوەندەی
سەر و كەللەیەك كورترت دەبێتەوە ،ئەوەندەی گەورەترین كەللەیەك كە سەدەی
هاوچەرخ پێكیهێنابوو!»
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بۆ لیب كنخت یەكێكیدیكە لە هاوڕێیانی ماركس رۆژی 14ی ئازار نوسی:
«سەرباری ئەوەی كە من ئەمشە و ئەوم بینی كە بە نیگایەكی جێگیر ،وەكو
نیگای مردووان لە سەر جێگەكەی راكشابوو ،بەاڵم نەمدەتوانی قبوڵیبكەم كە لەوە
بەدواوە ئیرت وەها ئەستێرەیەك لە نێوان ئێمەدا نادرەوشێتەوە ،لە بەر رووناكی
بیر و باوەڕەكانی خۆی ئیرت رێنوێنی بزوتنەوەی كرێكارانی جیهان ناكات ...ئێمە
چین؟ بۆ هەموو شتێكامن قەرزاری ئەوین ،بە بێ ماركس ئێمە هێشتا لە نەزانی
و پیسیدا دەمێنینەوە».
رۆژی پانزەی مانگی ئازار لە نامەیەكدا بۆ پوهان فیلیپ بێكێر وەهای نوسی:
«بەهێزترین مێشكی باشی ئێمە ئیرت بیر ناكاتەوە .بەهێزترین دڵێك كە تا
ئێستا من ناسیومە ئیرت لە هەناوی ئێمەدا لێنادات ...ئێستاكە من و تۆ دوایین
خەباتكارانی بەرەی شۆڕشی ساڵی  1848ین كە ماوینەتەوە .فیشەكەكان دەنگیان
بەرزدەبێتەوە بەر هاوڕێیامنان دەكەون ،ئەمە یەكەمجار نییە كە من و تۆ شایەتی
وەها دیمەنێكین».
رێوڕەسمی بەخاكسپاردنی ماركس پاش نیوەڕۆی رۆژی شەممە  17ئازاری ساڵی
 1883لە گۆڕستانی «های گیت» بە بەشداری ژمارەیەكی كەم كە نزیكەی
بیست كەس دەبوون بەڕێوەچوو ،تەرمەكەیان لە تەنیشت گۆڕی هاوسەرەكەی
بەخاكسپارد .ئالنۆری كچی و دوو زاواكەی الفارگ و لۆنگە لە ناو بەشداربواندا
بوون.
لۆرای كچی بە هۆی نەخۆشییەوە نەیتوانیبوو بەشداریبكات ،لە نێوان بەشدار
بووانی پرسەكەدا تەنها سێ كەسیان بەریتانی بوون « ئیدوارد ئاولینگ« ،سیر
دیوین رای النكیرت» و «ئەرنێست رادفورد» كە پارێزەرێكی دادگا بوو ،ماركس لە
رێگەی خامنە ئەكتەرێكەوە كە هاوڕێی ئالنۆر بوو ناسیبوی .باقی بەشداربووان
زۆرتر ئەڵامنی بوون »:لەوانە «مارل شوملێر»» فردریك لینسێر»« ،جۆرج لۆخرن»
ئەو سێ كۆمۆنیستەی كە لە ئینتەرناسیۆناڵی یەكەمدا هاوكاری ماركسامن كرد بوو
«گۆتلیب لیمك» كە لە ئەندامانی یەكێتـی كرێكارانی بیناسازی ئەڵامنیا لە لەندەن
بوو».لیمكە» دوو چەپكە گوڵی لە سەر تابوتەكەی دانا ،یەكێك لە الیەن یەكێتی
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كرێكارانی بیناسازی و ئەوی دیكەیان لە الیەن دەستەی بەڕێوەبەری رۆژنامەی
سۆسیال دیموكراتەوە.
«چارلێز لۆنگە» زاوای ماركس ،پەیامێكی بە زمانی فەرەنسی خوێندەوە كە لە
الیەن «پی ئۆتر الڤرۆڤ» بە نوێنەرایەتی سۆسیالیستەكانی روسیا نێردرابوو .لەو
نامەیەدا سوپاسی ماركس كرابوو وەكوو گەورەترین كەسایەتی سۆسیالیستی
جیهان ،.ویلهێلم لیب كنێخت ،بە زمانی ئەڵامنی بە نوێنەرایەتی سۆسیال
دیموكراتەكانی ئەڵامنیاوە وتی« :ئەی تازە كۆچكردوو ئەی هاوڕێ هەمیشە
زیندوەكەی ئێمە ،ئێمە تا سەركەوتن درێژە بەو رێگایە دەدەین كە تۆ فێرت
كردین و لە سەرگۆڕەكەت ئەو بەڵَێنەت پێدەدەین كە درێژەدەری رێگاكەت بین!»
دواتر ئەنگڵس بەم وتارە بە زمانی ئینگلیزی كۆتایی بە رێوڕەسمەكە هێنا« :كارل
ماركس كەسایەتیەكی ب ێ هاوتا بوو ،كە لە هەر سەدەیەكدا ژمارەیەكی زۆر كەم
لەو جۆرە كەسایەتیانە دەردەكەون« .چارلز داروین» قۆناغەكانی كامڵبوونی لە
رسوشتدا دۆزیەوە».كارل ماركس بنەماكانی ئەو یاسا و رێسایانەی نیشاندا كە
رەوتی پێشكەوتنی كۆمەڵگەیەك بەرەو كۆتایی مێژوو دەیپێوێت ،گرنگرت لەوەش
ئەو مێژووی بە هێزی شۆڕشگێڕێكی رشۆڤە كرد ،لە رێگەی ئەو زانیارییە قوڵەی كە
سەبارەت بە مێژوو هەیبوو ،لە بەشەكانی دیكەدا بوو بە مامۆستایەكەی كارامە.
ئەو لە راستیدا ،بەو جۆرەی كە خۆشی دەیوت پیاوێكی شۆڕشگێڕ بوو ،تەواوی
تەمەنی خۆی بۆ رزگاركردنی كرێكاران لە چەوسانەوەوی سەرمایەداران تەرخان
كرد .هیچ كەسێك ناتوانێت لە رێگای گەیشنت بە مەبەستێكی دیاریكراو خەبات
بكات بە ب ێ ئەوەی كە دوژمنانێك بۆ خۆی دروست بكات ،ماركس ژمارەیەكی
زۆر لەو جۆرە دوژمنانەی هەبوو ،هیچ كەسێك ئەوەندەی ئەو بە درێژایی ژیانی
حەسود و جنێو فرۆش دوژمنی نەبوو لە تەواوی ئەوورپادا ،بەاڵم ئەو هەرگیز هیچ
گرنگییەكی بە وتەكانی ئەوان نەدەدا .لە كۆتایی ژیانیدا ئەو توانی سەری خۆی
بە شانازییەوە بەرز بكاتەوە بە ملیۆنان كرێكار لە كانەكانی سیربیا و كارگەكانی
ئەمەریكا كە پەیڕەویان لە باوەڕەكانی ئەو دەكرد تەماشا بكات ،ئەو شایەتی ئەو
پرسە بوو كە تیۆرییەكانی بناغەی سۆسیالیزمیان لە سەرتاسەری جیهاندا داناوە!»
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ئەنگڵس بەم رستەیە كۆتایی بە وتەكانی خۆی هێنا»:ناوی ئەو لە سەدەكانی
داهاتوودا بۆ هەمیشە زیندووە! هەروەها ئەو كارانەش كە ئەنجامیدا بە زیندویی
دەمێنێتەوە!»
رۆژی 18ی مانكی ئازار واتا رۆژێك پاش بەخاكسپاردنی ماركس ،خوێندكارانی
ئاكادیمیای كشت و كاڵی «پیرتۆسكی» لە مۆسكۆ نامەیەكیان بۆ ئەنگڵس نارد
داوایان لێكرد لە الیەن ئەوانەوە لە سەر گۆڕی نوسەری هەرگیز فەرامۆش نەكراوی
«داس كاپیتاڵ» چەپكە گوڵێك دابنێت كە لە سەری نورسابێت« :پێشكەشە بە
پشتیوانی مافەكانی كرێكاران لە رێگای تیۆری و لە رێگای سەملاندنییەوە بە
كردەوە» لەو نامەیەدا خوێندكاران هۆشداریاندا بوو خەرجی ئەو چەپكە گوڵە
هەر چییەك بێت دابینی دەكەن( .ناوەڕۆكی نامەكە لە وتارێكدا كە ئەنگڵس
رۆژی سێی ئایاری ساڵی  1883لە رۆژنامەی «لە سۆسیال دیموكراتدا» چاپی كرد).
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پێشهاتە گرنگەكانی ژیانی كارل ماركس
و مێژووەكەیان
  12ی شوباتی  1814لەدایكبوونی جێنی فن ڤێستفالین هاوسەری داهاتوویماركس.
 5ی ئایاری  1818لەدایكبوونی كارل ماركس. ساڵی  1823لەدایكبوونی هێلین دیمۆت(لێنی شێن). ساڵی  1824خۆشۆردنی ماركس لە كڵێسەی لوتێری.ساڵی  1830چوونی ماركس بۆ قوتابخانەی ئامادەیی فریدریش ویلهێلم.مارکس کێ بوو؟ 571

 ساڵی  1835بەدەستهێنانی بڕوانامەی دبلۆم و رۆیشتنی بۆ زانكۆ و شاری بۆنلە بەشی یاسا.
 ساڵی  1836برینداربوونی چاوی راستی لە كاتی یاریكردندا. ساڵی چوونی بۆ شاری تێریار و بە نهێنی بوو بە دەستگیرانی جێنی فن. ناوەڕاستی مانگی ئۆكتۆبەری هەمانساڵ رۆیشتنی بۆ بەرلین لە رێگەیگالیسكەی پۆستەچییەوە.
 22ی ئۆكتۆبەری هەمانساڵ ناونووسكردنی لە كۆلیژی یاسای زانكۆی بەرلینخوێندنی لە بەشەكانی یاسا و فەلسەفە و مێژوودا.
 ساڵی  1840 – 1839سەرقاڵی نوسینی تێزی دكتۆرا بوو. 23ی كانوونی دووەمی ساڵی  1841هۆنینەوە و چاپكردنی چەند پارچەشیعرێك.
 30ی ئازار ،كۆتاییهێنان بە خوێندن لە زانكۆی بەرلین.  15نیسان ،وەرگرتنی بڕوانامەی دكتۆرا لە زانكۆی شاری ینا. ناوەڕاستی نیسان ،بەجێهێشتنی شاری بەرلین و رۆیشتنی بۆ شاری تێریار ومانەوەی لەو شارە تا سەرەتا مانگی تەموز.
 چواری ئایار ،لە ئەركی سەربازی بە هۆی الوازی ریخۆڵەكانییەوە. لە سەرەتای تەموز تا ناوەڕاستی ترشینی یەكەمی ساڵی  1841سەردانی بۆنیكرد ،بە مەبەستی بەدەستهێنانی پۆستێكی مامۆستایی ،بەاڵم شكستیهێنا.
 3ی ئازار ،مردنی لۆدڤیك فۆن ڤێست فالن خەزوری. 5ی ئازار ،دەستی بە نوسینی بابەت و وتاری جۆراوجۆر بۆ رۆژنامەی راینیشە سایتۆنگ كرد.
 لە ناوەڕاستی ترشینی یەكەم ،بوو بە سەرنوسەری رۆژنامەی رای شە سایتۆنگو شوێنی مانەوەی لە بۆنەوە بۆ كۆڵن گواستەوە.

572

مارکس کێ بوو؟

 16ی ترشینی دووەم ،وتارێكی گرنگی سەبارەت بە كۆمۆنیزم لە رۆژنامەی رایشە سایتۆنگدا باڵوكردەوە.
 سەرەتای مانگی ترشینی دووەم ،ماركس و ئەنگڵس بۆ یەكەمجار لە نوسینگەیرۆژنامەی رای شە سایتۆنگ چاویان بە یەكرتیكەوت.
 رۆژی 15ی ترشینی دووەم ،ماركس پەیوەندی خۆی لەگەڵ الوانی هیگڵیپچڕاند.
 رۆژی 19ی ترشینی دووەم ،بابەتێكی گرنگی سەبارەت بە یاسای پەیوەندیداربە تەاڵق و جیابوونەوە باڵوكردەوە.
 رۆژی 17ی ئازاری ساڵی  1843وازی لە سەرنوسەری رۆژنامەی رای شەسایتۆنگ هێنا.
 كۆتایی مانگی ئازار ،سەردانی هۆڵەندای كرد. نۆزدەی حوزەیرانی ساڵ ،لەگەڵ جێنی فن ڤێستفالین هاوسەرگیری كرد. كۆتایی مانگی ترشینی یەكەم ،گواستییەوە بۆ پاریس و دەستی بە باڵوكردنەوەیساڵنامەی «فرانكۆ» كرد.
 ساڵی  1844لە كۆتای مانگی شوباتدا  2بەرگی یەكەم و دووەمی ساڵنامەیفرانكۆی باڵوكردەوە.
 رۆژی  23ئازار ،بۆ یەكەمجار لە پاریسدا چاوی بە میخائیل باكۆنین كەوت. 26ی ئازار ،لەگەڵ ئارنۆڵد رۆگە ،نێوانیان تێكدەچێت و باڵوكردنەوەی ساڵنامەی«فرانكۆ» ئەڵامنیا رادەگرێت.
 لە مانگی نیسان تا ئاب ،نورساوی دەربارەی ئابوری فەلسەفەی نوسی كە دواترلە ساڵی 1932دا چاپ و باڵوكرایەوە.
 16ی نیسانی ساڵی  1844دەوڵەتی پرۆس بە تۆمەتی خیانەتكردن بە نیشتیامنبڕیاری دەستگیر كردنی بۆ كارل ماركس دەركرد.
 سەرەتای مانگی ئایار ،یەكەم منداڵی بە ناوی جێنی لە پاریس لەدایكبوو.مارکس کێ بوو؟ 573

مانگی تەموز ،بۆ یەكەمجار چاوی بە پییەر جۆر زێف پرۆدهۆن كەوت.
 28ی ئاب ،بۆ دووەمین جار چاوی بە ئەنگڵس كەوت و لە سەر هاوڕێیەتیهەمیشەیی رێكەوتن.
 مانگی سێپتەمبەر ،چاوپێكەوتنی لەگەڵ كرێكارانی فەرەنسی و دەستكردن بەنوسینی بابەتی ئابوری و فەلسەفە.
 سەرەتای كانوونی دووەمی  1845بڕیاری دەركردنی لە واڵتی فەرەنسا دەركرا. سەرەتای شوبات ،گرێبەستی نوسینی كتێبی رەخنەگرتن سەبارەت بە ئابوریو سیاستی نەتەوەیی (لە  2بەرگدا) واژۆ كرد.
 2ی شوبات ،چاوی بە ئێتی ئێن كابێیا كمۆنیستی گەشبینی فەرەنسی كەوت. 3ی شوبات ،گوازرایەوە بۆ برۆكسل. 24ی شوبات ،باڵوكردنەوەی نورساوی بەناوبانگی «خێزانی پیرۆز» بە هاوكاریئەنگڵس.
 12ی تەموز ،ساڵی بۆ یەكەمجار لەگەڵ ئەنگڵس سەردانی لەندەن ومانچستەری كرد.
 20ی ئاب ،لە لەندەن چاوی بە گروپی چارتیستەكان كەوت. 24ی ئاب ،گەڕایەوە بۆ لەندەن. مانگی ئەیلول ،دەستی بە نوسینی كتێبی ئایدۆلۆژیای ئەڵامنی كرد. 6ی ئەیلول ،دووەم كچی بە ناوی لۆرا لەدایكبوو. 10ی ترشینی دووەم ،داوای سڕینەوەی مافی هاواڵتی بوونی لە ئەڵامنیا كرد. 1ی كانونی یەكەم ،ئەڵامنیا داواكاری ماركسی بۆ لێسەندنەوەی مافی هاواڵتیبوون پەسەندكرد.
 سەرەتای ساڵی  1846بە هاوكاری ئەنگڵس كۆمیتەی پەیوەندییەكانیكۆمۆنیستەكانی جهانییان دامەزراند.
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  30ئ��ازار ،مشتومڕێكی سەختیان لەگەڵ ویلهێلم وایتلینگ شۆڕشگێڕیرادیكاڵی ئەڵامنی كرد.
 كۆتایی نیسان ،بۆ یەكەمجار لەگەڵ ویلهێلم وۆلف شۆڕشگێڕی ئەڵامنیچاوپێكەوتنی كرد و بوون بە هاوڕێی هەمیشەیی.
 هاوینی ساڵی  1846بە هاوكاری ئەنگڵس كتێبی ئایدۆلۆژیای ئەڵامنیتەواوكرد.
 لە 3ی كانوونی دووەم بۆ كۆتایی مانگی شوبات دەستی بە نوسینی بابەت بۆرۆژنامەكانی ئەڵامنیا و برۆكسل كرد.
 لە كانوونی دووەم تا كۆتایی نیسانی هەمان ساڵ كتێبی «هەژاری فەلسەفە»ینوسی.
 سەرەتای مانگی حوزەیرانی ساڵی  1846بە هاوكاری ئەنگڵس یەكێتیكۆمۆنیستەكانی ئەڵامنیای دامەزراند.
 سەرەتای تەموز ،كتێبی هەژاری فەلسەفەی لە زمانی فەرەنسی باڵوكردەوە. كۆتایی مانگ ،بە هاوكاری ئەنگڵس رێكخراوی «كۆمەڵەی كرێكارانی بۆباڵوكردنەوەی مەرامەكانی كۆمۆنیزم» دامەزراند.
 15ی ترشینی دووەم ،بوو بە جێگری سەرۆكی كۆمەڵەی دیموكراتەكانیبرۆكسل.
 29ی ترشینی دووم ،بەشداری لە كۆبوونەوەی «برایانی دیموكرات» لە لەندنكرد.
 لە 29ی ترشینی دووەمەوە تا 8ی كانوونی یەكەم ،لەگەڵ ئەنگڵس بەشداریلە كۆنگرەی كۆمەڵگەی كۆمۆنیستە بەریتانییەكان كرد.
 13ی كانوونی یەكەم ،لە لەندەنەوە گەڕایەوە بۆ برۆكسل.17 -ی كانونی یەكەم ،یەكەم كوڕی ماركس بە ناوی ئێدگار لەدایكبوو.
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 كۆتایی كانوونی یەكەم ،وتارێكی لە ناو كۆمەڵەی كرێكارانی ئەڵامنیدا لەبرۆكسل سەبارەت بە «موچە و كار و سەرمایە پێشكەش كرد.
 كۆتایی مانگی كانوونی دووەمی ساڵی  1848بە هاوكاری ئەنگڵس كۆتایی بەداڕشتنی بەرنامەی حزبی كۆمۆنیست (مانیفێست) هێنا و چاپیكرد.
 24ی شوبات ،مانیفێست بە زمانی ئەڵامنی چاپكرا. 25ی شوبات ،ماركس وازی لە پۆستی جێگری سەرۆكی ئەنجومەنیدیموكراتەكانی برۆكسل هێنا.
 یەكی مارس ،حكومەتی كاتی پاریس ،بانگهێشتنامەیەكی ئاراستەی ماركس كردبۆ ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ پاریس.
 3ی ئازار ،بڕیاری دەركردنی لە برۆكسل بۆ دەرچوو. 4ی مارس ،ماركس چووە پاریس. 4ی مارس ،لە برۆكسل دەركرا. رۆژانی  8و 9ی مارس هەوڵی دامەزراندنی كلوپی كرێكارانی ئەڵامنی لەپاریسدا.
 12ی مارس ،بوو بە سەرۆكی بزوتنەوەی كۆمۆنیست. لە رۆژان��ی  21بۆ 29ی م��ارس ،بە ه��اوك��اری ئەنگڵس داخوازینامەیكۆمۆنیستەكانی ئەڵامنیای نوسی.
 رۆژی 6ی نیسان ،بە مەبەستی بەشداریكردن لە شۆڕشی ئەڵامنیا لەگەڵئەنگڵس پاریسیان بەجێهێشت ،گەیشتنە شاری كۆڵن.
 ناوەڕاستی مانگی نیسان ،دەستی بە نوسینی بەرنامە بۆ دامەزراندنی رۆژنامەیرای نیشی ساتۆنگی نوێكرد.
 یەكی حوزەیران ،یەكەم ژمارەی رۆژنامەی رای نیشە سایتۆنگ لە ژێر ناوی«ئۆرگانی دیموكراسی لە شاری كۆڵن باڵو كرایەوە.
 -سەرەتای مانگی تەموز ،پۆلیس دەستی بە لێكۆڵینەوە لە رۆژنامەی رای نیشە
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سایتۆنگ كرد.
 رۆژی 20ی تەموز ،هێرشكردنە سەر یاسای سانسۆری رۆژنامەكان لە الیەنرۆژنامەی رای نیشە ساتۆنگەوە.
 رۆژی 21ی تەموز ،ماركس بە ئەندامەتی كۆمەڵەی دیموكراتەكانی شاری كۆڵنوەرگیرا.
 3ی ئابی ساڵ ،حكومەتی پرۆس داواكاری ماركسی بۆ پێبەخشینی مافی مانەوەرەتكردەوە.
 رۆژی 23ی ئاب ،ساڵی؟ سەفەركردنی بۆ بەرلین و ڤیەننا بە مەبەستیكۆكردنەوەی هاوكاری بۆ رۆژنامەی رای نیشە سایتۆنگی نوێ.
 رۆژی 11ی ئەیلول ،گەڕانەوەی بۆ شاری كۆڵن دوای ئەو سەفەرانەی كە بۆكۆكردنەوەی هاوكاری دارایی رێكیخستبوو.
 رۆژی 25ی ئەیلول ،دەستپێكردنی شۆڕش. رۆژی 26ی ئەیلول ،داخستنی رۆژنامەی رای نیشە سایتۆنگ لە الیەنحكومەتی سەربازیەوە.
 رۆژی 5ی ترشینی یەكەم ،رۆژنامەی رای نیشە سایتۆنگی نوێ دەستی بەوەشان كردەوە.
 سەرەتای ترشینی دووەم ،چاوپێكەوتنی لەگەڵ چارلێز دانا نوێنەری رۆژنامەی«نیویۆرك دەیلی تریبون»
 رۆژانی  14و  20و  23و 26ی ترشینی دووەم ،بانگهێشتكردنی بۆ دادگا بەتۆمەتی سوكایەتیكردن بە پاشایەتی و هاندانی خەڵك بۆ بەرپاكردنی شۆڕش.
 رۆژی 2ی كانوونی یەكەم ،دیسانەوە بانگهێشتی دادگا كرایەوە. رۆژی 6ی كانونی یەكەم ،تاوانبار كردنی ماركس لە الیەن دادگاوە. رۆژانی  20و 22ی كانوونی یەكەم ،دادگایی كردنەكەی بۆ سەپاندنی سزابەسەریدا دواخرا.
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 رۆژانی  7و 8ی شوباتی ساڵی  1849لە كۆڵن دادگایی كرا لە الیەن لیژنەیدادوەرانەوە بڕیار درا بە بێ تاوان بوونی.
 رۆژی 16ی ئایار ،بڕیاری دەركردنی لە واڵتی پرۆس دەرچوو. رۆژی 19ی ئایار ،باڵوكردنەوەی دوا ژمارەی رۆژنامەی رای نیشە سایتۆنگینوێ.
 رۆژی سێی حوزەیران ،گەیشتە پاریس. سەرەتای مانگی تەموز ،ژن و منداڵەكەی ماركس گەیشتنە پاریس و تێكڕایئەندامانی خێزانەكەی لە دەوری یەكرتی كۆبوونەوە.
 رۆژی 19ی تەموز ،بڕیاری دەركردنی ماركس لە پاریس دەرچوو. رۆژی 24ی تەموز ،پاریسی بەرە و لەندەن بەجێهێشت. كۆتایی مانگی تەموزی هەمانساڵ بزوتنەوەی كۆمۆنیستەكانی لەندەنیدامەزراندەوە.
 رۆژی 17ی ئەیلول هاوسەر و منداڵەكانی هاتن بۆ لەندەن. رۆژی  10نۆڤەمبەر ئەنگڵسیش سەردانی لەندەنی كرد. لە مانگی كانوونی یەكەم ،چاپكردنی رۆژنامەی (پۆلیی تیش ئێكۆنۆمیش). مانگی كانوونی دووەمی ساڵی  1850ماركس تووشی نەخۆشی بوو. رۆژی 6ی ئازاری هەمانساڵ یەكەم ژمارەی رۆژنامەی پۆلی تیش ئیكۆنۆمیشرۆیۆ باڵوكرایەوە.
 رۆژی 29ی ترشینی دووەم ،دواین ژمارەی رۆژنامەی «پۆلی تیش چاپكرا». لە ئازار بۆ ترشینی دوووەم ،كتێبی (فەرەنسا لە  1848تا )1850ی نوسی كەساڵی  1895لە الیەن ئەنگڵسەوە چاپكرا.
 بەهاری ساڵی  1850لە هۆتێلی ئەڵامنییەكان لە ناوچەی لی كاسێر دەركرا وبۆ ناوچەی شۆهۆ گوێزرایەوە.
 -ناوەڕاستی نیسان ،چاوی بە لیبكنێخت كەوت.

578

مارکس کێ بوو؟

 مانگی ئاب ،دەستی بە خوێندنەوەی ئابوری سیاسی كرد لە مۆزەخانەیبەریتانیا.
 رۆژی 17ی ئەیلول ،وازی لە كۆمەڵەی راهێنانی كرێكارانی ئەڵامنی هێنا. كۆتایی نۆڤەمبەر ،ئەنگڵس دەچێت بۆ مانچستەر بۆ ئەوەی لە كارگەكەیباوكی كار بكات بۆ ئەوەی هاوكاری خێزانەكەی ماركس بكات.
 رۆژی 19ی ترشینی دووەم ،هاین ریش گیدۆی كوڕی ماركس كۆچی دواییكرد. رۆژی 30ی ترشینی دووەم كتێبی مانیفێست بە زمانی ئینگلیزی باڵوكرایەوە. رۆژی 28ی ئازاری ساڵی  1851كچێكی دیكەی ماركس بە ناوی فرانسیسكالەدایكبوو.
 رۆژی 17ی نیسان ،بە مەبەستی بینینی ئەنگڵس سەردانی مانچستەری كرد. كۆتایی مانگی نیسان ،كۆمەڵە وتارێكی لە الیەن هێرمان بكرەوە چاپكرا. رۆژی 23ی تەموز ،فردریك دیمۆت كوڕی ناشەرعی ماركس لەدایكبوو. رۆژی 7ی ئاب ،ماركس بانگهێشت كرا بۆ ئەوەی بابەت و وتار بۆ رۆژنامەینیویۆرك دەیلی تریبوون بنوسێت.
 19ی كانوونی یەكەم ،دەستی بە نوسینی كتێبی «هەژدەیەمین برۆمرلوییناپلیۆن كرد».
 مانگی كانوونی دووەم 1952 ،تووشبوون بە مایەسیری و بێتاقەتبوون لەكاركردن.
 مانگی كانوونی دووەم بۆ ئایار ،نوسینی كتێبی هەژدەی برۆمەری لوییناپلیۆن.
 14ی نیسان ،مردنی فرانسیسكای كچی ماركس. رۆژی 21ی ئاب باڵوكردنەوەی مەقالەی «هەڵبژاردن لە بەریتانیا ،پارتیكرێكاران و پارتی موحافزكاران.
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 رۆژی 17ی ترشینی دووەم هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی كۆمۆنیستیلەندەن لەسەر داوای ماركس.
 كۆتایی ك��ان��وون ،ساڵی  1953ب�ڵاوك��ردن��ەوەی نخێنی دادگ��ای��ی كردنیكۆمۆنیستەكانی شاری كۆڵن.
 رۆژی 19ی ترشینی یەكەم تا 11ی كانوونی دووەمی ساڵی  1954نوسینی 6وتار بۆ رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبوون.
 6ی مارسی ساڵی  1854نوسین و باڵوكردنەوەی مەقالەی جەنگ لە خۆرهەاڵت. لە 9ی ئەیلول تا 2ی كانوونی یەكەم ،نوسینی هەشت وتار سەبارەت بەجەنگ لە ئیسپانیا.
 لە 2ی كانوونی دووەم تا 8ی ترشینی یەكەمی ساڵی  1855نوسینی 120مەقالە بۆ رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبوون.
 16ی كانوونی دووەم ،لەدایكبوونی ئالنۆری كچی كە بە توسی نارسابوو. رۆژی 6ی نیسان ،كردنی ئیدگر كوڕی هەشت سااڵنەكەی ماركس. مانگی نیسانی ساڵی  1856دەستیكرد بە توێژینەوە لە بواری پەیوەندی نێوانروسیا بەریتانیا لە سەدەی حەڤدەیەم و هەژدەیەمدا.
 رۆژی 14ی نیسان ،وتارێكی چڕو پڕی ماركس سەبارەت بە «ش��ۆڕش وكرێكاران» لە جەژنی رۆژنامەی خەڵكدا.
 رۆژی 21ی حوزەیران دەستی بە نوسینی «مێژووی سیاسەت لە سەدەیحەڤدەیەمدا كرد.
 رۆژی 23ی تەموز ،مردنی خەسووی ماركس. رۆژی 26ی كانونی دووەمی ساڵی  1859رەوانەكردنی رەشنوسی رەخنە گرتنلە ئابوری سیاسی بۆ فرانسیس دۆنكەر.
 رۆژی 4ی تەموز ،چاپكردنی كتێبی ئابوری سیاسی لە رۆژنامەی داس فۆلكدا. -رۆژی 3ی تەموز ،بوو بە سەرنوسەری رۆژنامەی داس فۆلك.
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 رۆژی 20ی ئاب ،رۆژنامەی داس فۆلك داخرا. مانگی كانوونی دووەم تا سەرەتای شوباتی ساڵی  1860بەشی دووەمی كتێبیرەخنە لە ئابوری سیاسی نوسی.
 لە مانگی ئایار تا 17ی ترشینی دووەم تووشی مایەپووچی دارایی بوو بە هۆیسكااڵكردنی لە هێر ڤۆگت.
 سەرەتای مانگی كانوونی یەكەمی باڵوكردنەوەی مەقالەی جەنابی ڤۆگت. مانگی كانوونی دووەمی ساڵی  1861تووشی هەوكردنی جگەر بوو. لە مانگی كانوونی دووەم تا ترشینی یەكەمی رۆژنامەی نیویۆرك دەیلیتریبوون باڵوكردنەوەی مەقالەكانی ماركس رادەگرێت.
 10ی نیسان ،دیسان داوای بەدەستهێنانەوەی مافی نیشتەجێبوونی لە دەوڵەتیپرۆس كرد.
 سەرەتای حوزەیران ،دەستی بە نوسینی داس كاپیتاڵ كرد. كۆتایی مانگی حوزەیران ،دەستی بە توێژینەوە لە بارەی جەنگی ناوخۆییئەمریكا كرد.
 18ی ئەیلول ،دەستی بە نوسینی پرسی ئەمەریكا لە بەریتانیا كرد. مانگی ترشینی دووەم ،دەوڵەتی پرۆس داواكارییەكەی ماركسی بۆ مافینیشتەجێبوون و مانەوە رەتكردەوە.
 مانگی كانوونی دووەم و شوباتی ساڵی  1862دەستی بە نوسینی تیۆریزێدەبایی كرد.
 10ی ئازار ،دوا مەقالەی لە رۆژنامەی نیویۆرك دەیلی تریبوون چاپكرا. لە مانگی شوبات تا ئایار ،تووشی ئازاری چاو و هەوكردنی جگەر و كۆكەییەكیبەردەوام بوو ،توانای كاركردنی بە تەواوەتی الواز ببوو.
28 -ی ئەیلول ،لە شاری لەندەن بەشداری كۆنگرەی كرێكارانی كرد.
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  21بۆ  27ترشینی یەكەم ،ئامادەكردنی رەشنوسی پرۆژەی بەرایی بەرنامەیئینتەرناسیۆناڵ.
 11ی نیسانی  1865بە سكرتێری لقی بەلژیكای ئینتەرناسیۆنال هەڵبژێردرا. كۆتایی مانگی ئایار تا 17ی حوزەیران ،نامیلكەی «هەقدەستی نرخ و سود»ینوسی.
 رۆژانی  25بۆ 29ی ئەیلول ،بەشداری لە كۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵ لە لەندەنكرد.
 كۆتایی مانگی كانوونی یەكەم ،یەكەم رەشنوسی داس كاپیتاڵ كۆتاییپێهات. مانگی كانوونی دووەمی ساڵی  1866رەشنوسی داس كاپیتاڵ رەوانەی چاپخانەكرد.
 2ی ئەیلول ،وەكو سكرتێری لقی ئەڵامنیای ئینتەرناسیۆناڵ هەڵبژێردرا. 14ی ئەیلولی ساڵی  1857یەكەم بەرگی داس كاپیتاڵ چاپكرا. 2ی نیسانی ساڵی  1868لۆرای كچی لەگەڵ پۆل الفارگ هاوسەرگیری كرد. سەرتای مانگی ترشینی یەكەم ،باكونین دەستی بە وەرگێڕانی داس كاپیتاڵ بەزمانی روسی كرد.
 1ی كانوونی یەكەم ،بە چاودێر و پاسەوانی ئەرشیڤی ئینتەرناسیۆناڵهەڵبژێردرا.
 كۆتایی مانگی ئاب تا سەرەتای ئەیلولی ساڵی  1869راپۆرتی چوارەمینكۆنگرەی ئینتەرناسیۆناڵی لە شاری بازل نوسی.
 11ی ئەیلول ،ماركس بە ئەندامی دەستەی رێبەری ئینتەرناسیۆناڵ هەڵبژێردرا. ی رۆژی 30ی ترشینی دووەم دەبێتە ئەندامی كۆمەڵەی «زەوی و كار». 16ی ئەیلولی  1870لە ئینتەرناسیۆناڵ دەقی وتاری دووەمی سەبارەت بەجەنگ لە ئەڵامنیا و فەرەنسا نوسی.
 -ساڵی  1871سەرجەم نەخۆشییەكانی ماركس قوڵرت بوونەوە و كۆمۆنی
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پاریسیش دامەزرا.
 ساڵی  1872لە گەڵ ئەنگڵس راگەیەندراوێكیان لە دژی باكۆنین باڵوكردەوە. 27ی ئازار ،وەرگیڕانی داس كاپیتاڵ بە زمانی روسی چاپ و باڵوكرایەوە. ناوەڕاستی مانگی تەموز ،هەڵەچنی چاپی دووەمی داس كاپیتاڵی بە زمانیئەڵامنی كرد.
 كۆتایی مانگی ئاب ،ماركس بە نوێنەرایەتی ئینتەرناسیۆناڵ لە كۆنفرانسیالهایدا هەڵبژێردرا.
 رۆژی 10ی ترشینی یەكەم ،جێنی شنی كچە گەورەی لەگەڵ چارلز لۆنگەسۆسیالیستی فەڕەنسی هاوسەرگیری كرد.
 رۆژی 28ی مانگی ترشینی یەكەم تا كانوونی یەكەمی ساڵی  1874چاپ وباڵوكردنەوەی «دادگایی كردنی كۆمۆنیستەكانی شاری كۆڵن.
 رۆژی 5ی ئایاری ساڵی  1875ناردنی ن��ورساوی رەخنەگرانە بەرامبەربە بەرنامەی گوتا بۆ ویلهێلم براكەی ،بە بۆنەی بەستنی كۆنگرەی سۆسیال
دیموكراتەكانی ئەڵامنیا.
 رۆژی 15ی ئاب بۆ 11ی ئەیلول ،رۆشتنی بۆ حەمامی كارلسبارد بە مەبەستیچارەسەری پزیشكی.
 كۆتایی مانگی ئ��ازاری ساڵی  1877دەستی بە نوسینی رەشنوسی بەرگیدووەمی كتێبی داس كاپیتاڵ كرد.
 رۆژی 8ی ئاب بۆ 27ی ئەیلول ،لەگەڵ هاوسەرەكەی سەردانی حەمامی«نوین ئاهاری»ی كرد بە مەبەستی چارەسەری پزیشكی.
 4ی ئەیلول بۆ 14ی ئەیلولی  1878لەگەڵ هاوسەر و كچە گەورەكەی بەمەبەستی چارەسەری پزیشكی سەردانی مالڤۆڕنی كرد.
 رۆژی 21ی ئاب بۆ 17ی ئەیلول لەگەڵ هاوسەرەكەی سەردانی رامس گیتیكرد بە مەبەستی پشوودان.
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 لە كانوونی دووەم تا كانوونی یەكەمی ساڵی  1880سەرباری نەخۆشبوونی زۆربەی كاتەكانی بە نوسینی بەرگی دووەم و سێهەمی داس كاپیتاڵەوە
خەریكبوو.
 رۆژی 13ی ترشینی یەكەم تا سەرەتای كانوونی یەكەمی ساڵی  1881بەسەختی نەخۆش بوو.
 رۆژی 1ی كانوونی یەكەم ،مەقالەیەكی گرنگ لە ژێر ناوی كارل ماركس لەگۆڤاری «بیروباوەڕی نوێ« لە الیەن ئەرنێت بیلفرێد باكسەوە چاپ كرا كە بە
یەكەم بابەتی جدی كە الیەنگری لە باوەڕەكانی ماركس دەكرد لە بەریتانیا لە
قەڵەم درا.
 رۆژی 2ی كانوونی یەكەم ،جێنی هاوسەری كارل ماركس بە هۆی شێرپەنجەوەكۆچی دواییكرد.
 رۆژی 29ی كانوونی یەكەم بۆ 16ی كانوونی دووەم 1882 ،سەردانی دوورگەیڤنتنۆری كرد بە مەبەستی چارەسەری پزیشكی و پشوودان.
 رۆژی 9ی شوبات با 16ی شوبات لە رێگەی گەشتكردن بۆ جەزائیردا سەردانیئارژانتوی كرد بە مەبەستی بینینی جێنی كچی.
 رۆژی 2ی شوبات بۆ 2ی ئایار بە مەبەستی چارەسەری پزیشكی لە جەزائیرمایەوە.
 رۆژی  23بۆ 27ی ئاب ،لەگەڵ لۆرای كچی سەردانی شاری لۆزانی كرد. رۆژی 27ی ئاب لەگەڵ لۆرای كچی سەردانی شاری ڤیڤی سویرسای كرد. رۆژی 30ی ترشینی یەكەم ،تا 12ی كانوونی دووەمی ساڵی  1883دیسانسەردانی شاری ڤنتنۆری كرد بۆ چارەسەری پزیشكی.
 رۆژی 11ی كانوونی دووەم جێنی لۆنگە كچە گەورەی ماركس لە ئارژانتوییبە هۆی تووشبوونی بە شێرپەنجەوە كۆچی دوایی كرد.
 -مانگی كانوونی دووەم بۆ 14ی ئازار ماركس بە سەختی نەخۆش بوو.
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 رۆژی 14ی ئازاری ساڵی  1883كاتژمێر  2و  45خولەكی پاش نیوەڕۆ ماركسلە ناو ماڵەكەی خۆیدا كۆچی دوایی كرد.
 رۆژی 17ی ئ��ازار ،تەرمەكەی ماركس لە گۆڕستانی هایگیتی لەندەنبەخاكسپێردرا.
 رۆژی 4ی ترشینی دووەم��ی ساڵی  1890هێلین دیمۆت ،دایكی كوڕەناشەرعییەكەی ماركس كۆچی دواییكرد.
 رۆژی 5ی ئابی ساڵی  1895ئەنگڵس كۆچی دواییكرد. رۆژی 31ی ئازاری ساڵی  1898ئالنۆری كچی بچووكی ماركس لە رێگەیخواردنی ژەهرەوە كۆتایی بە ژیانی خۆیی هێنا.
 رۆژی 26ی ترشینی دووەمی ساڵی  1911لۆراوی كچی ماركس و پۆل الفارگیهاوسەری بە ڕەزامەندی هەردووالیان خۆیان كوشت و كۆتاییان بە ژیانی
خۆیان هێنا.
 رۆژی 28ی كانوونی دووەمی ساڵی  1929فردریك دیمۆت كوڕە ناشەرعییەكەیماركس كۆچی دواییكرد.
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سەرچاوە و بەڵگەنامەکان:
سەرچاوە و بەڵگەنامەکان:
 .1نوسینەکانی (کارل مارکس) و (ئەنگلس) بۆ رۆژنامەکانی ئەمەریکا ،نوسینی
.H. M. Christman
 .2نوسینەکانی (کارل مارکس) و (ئەنگلس) لەبارەی کۆمۆنی پاریس ،نوسینی
.1971-H. Droper
 .3نامەگۆڕینەوەی کارل مارکس ،نوسینی .1968-S. K. Padover
 .4ژیان و مردنی سەرسوڕهێنەری ئالنۆر کچی مارکس ،نوسینی .1955-F. Baker
 .5گرنگرتین نوسینەکانی کارل مارکس ،نوسینی .1967-D. Caute
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 .6ئەفکاری زیندووی کارل مارکس ،نوسینی .1963-L. Trotsky
 .7کارل مارکس ،نوسینی .V. I. Lenin
 .8یادکردنەوەکانی مارکس ،نوسینی .1901-Liebknecht
 .9لەبارەی هەندێک لە تایبەمتەندیەکانی ژیانی خێزانی کارل مارکس ،نوسینی E.
 Longuestزاوای مارکس.1949 ،
 .10نامە و بەڵگەنامەکانی بنەماڵەی مارکس کە لە ساالنی  1860تا  1876نورساون،
کۆکردنەوەی .1962-Bert Anreas
 .11کارل مارکس لە برۆکسل ،نوسینی .1928-Thomas basyn
 .12ژیان و دەوروبەری کارل مارکس لە لەندەن ،نوسینی .1939-Bwtterworth
 .13مارکس لە هامبۆرگ ،نوسینی .1962-Rowohtt
 .14نامە تایبەتیەکانی نێوان مارکس و پرۆودهۆن لە سااڵنی  1844بۆ 1847
کۆکردنەوەی .Pierre haubtmann
 .15روخانی پاریس ،نوسینی .1965-Alistair Home
 .16کارل مارکس لە کارلسباد ،نوسینی .1963-Egon Kisch
 .17نامەگۆڕینەوەکانی لیب کنشت لەگەڵ کارل مارکس.1963 ،
 .18فردریک ئەنگلس ،نوسینی .1936-Gustav mayer
 .19کارل مارکس (ژیان و کار) ،نوسینی .1943-Otto Ruhle
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نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014
2014

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

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

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

مارکس کێ بوو؟

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

بازگر

2014
2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

19

بلیمەتی و شێتی

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

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

27

كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

29

گەندەڵی

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2013

ماجد خەلیل
فازل حسێن
مەال رەحیم

2014
2014

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015
2015
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32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی
سەركردەیەك

بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

2015
رێكەوت
ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سەجعان میالد
ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

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

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

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
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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
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66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

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
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