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«لەفەرهەنگی ئەنترناسیۆنالیستی كرێكارانی واڵتانی چەوسێنەردا
بە پێویست دەزان��رێ ،كە بایەخێكی تایبەتی بدرێ بە پشتیوانی و
پشتگیری لە خەباتی گەالنی چەوساوە بۆ ڕزگاری و جیابوونەوە ،بە بێ
ئەمە ئەنترناسیۆنالیزم بوونی نییە».كۆبەندی باسەكانی سەبارەت بەمافی
دیاریكردنی چارەی خۆنووسین ».و.ا.لینین
ئێمپریالیزم پلەیەكە لە نیزامی سەرمایەداری ،كە لەوێدا چەند
واڵتێكی دەوڵەمەند واڵتانی جیهان دەخەنە ژێر ڕكێف و كونترۆڵی خۆوەو
دەسەاڵتیان بە سەردا دەكەن ،ئەمپریالیزم لە نیوەی سەدەی دووهەمەوە
پێك هات ،بەاڵم سروشتی بێ بەزەیی ئەو پرۆسەیەكی لەگەڵ خوی هێنا
كەئەمڕۆژە پێی دەگوترێ گولوبالیزاسیۆن(جیهانی بوونی سەرمایە) .ئەمە
بەم واتایەیە كە ئێمە هەروا لە دنیایەكدا دەژین ،كە تیایدا واڵتانێكی
زلهێز ،كە ژمارەیان بەڕادەی قامكەكانی دەستە لە هیزی ئابووری و
سەربازییان كەڵك وەردەگ��رن بۆدەست بە سەرداگرتن و خستنە ژێر
چەپووكی گەالنی الواز ،هەروەها بەم واتایەشە كە دنیای ئەمڕۆژەی ئێمە
گۆڕەپانی ڕمبازێنی والتانی زل هێزە .ئەم واڵتانە پەیتا پەیتا دەكەونە
بەرانبەركێ لەگەڵ یەكتردا و هەڕەشە لە یەكتر دەك��ەن و خۆڕێك
دەخەن بۆ شەڕ و دەست بە شەڕ دەكەن .شەڕێكە مەبەست و ئامانجی
دەرپەڕاندنی بەرانبەر و ڕەقیبەكەیە لە گۆڕەپان ،بۆئەوەی كە خۆی
6

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ببێتە یەكەم كەسی ئەم گۆڕەپانەی ڕووتاندنەوەو تااڵنی ئەمپێریالیزمە.
ناسیۆنالیزم یەكێك لە دواهاتەكانی ئێمپێریالیزمە ،هەروەها سەرمایەداری
لە هەموودنیادا لە پەرە سەندندایە ،دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی بزووتنەوە
خۆڕاگریەكانیش .هەستانەوەی كرێكاران و جووتیارانی واڵتانی هەژار
كە لە الیەن ئێمپریالیزمەوە دەچەوسێنرێنەوە لە سەرەتاوە پێكهاتەیەكی
ناسیۆنالیستی بە خۆوە دەگرێت .هەربۆ ئەمەیە كە بۆ سوسیالیستەكان
زۆرگرینگە كە بزانن چۆن هەڵس و كەوتێكیان لەگەڵ ناسیۆنالیزمدا
هەبێت و چۆن ئەمڕۆژە خەباتگەلی جۆراوجۆر بۆ ڕزگاری نەتەوایەتی
هەڵسەنگێنن.
سوسیالیستەكان ئەنترناسیۆنالیست ونێونەتەوەیین و چینە
كۆمەاڵیەتیەكان بە هۆكاری دابەشبوونی جیهان پێناسە دەك��ەن ،لە
كاتێكدا ناسیۆنالیستەكان(نەتەوەگەراكان) باوەڕیان وایە كە دنیا بە نەتەوە
جۆراوجۆرەكان دابەش بووە .بۆ سوسیالیستەكان چەرخەی بزاڤی مێژوو
خەباتی چینایەتیە نەك پێناسەی نەتەوەیی ،و سەرمایەداری چینێكی
جیهانی لە كرێكاران پێكهێناوە كە دەبێت لەگەڵ سەرمایەداری جیهانیدا
شەڕ بكات ،بەاڵم ئێمپریالیزم شتێكی دیكەشی بەرهەم هێناوە .لە
جیهانێك دا بە بوونی نەتەوەگەلی دەوڵەمەندو هەژارەوە پێناسە دەكرێت،
نەتەنیا ناسیۆنالیزمی چەوساوەكان وەكوو سومبولی خۆڕاگری بە دژی
سەرمایەداری جیهانی خۆ پیشاندەدات ،ناسیۆنالیزمی واڵتانی چەوسێنەر لە
الیەن خاوەن كارەكان و ڕامیاران و سیاسەتوانانەوە نوێنەرایەتی دەكرێن
و لەوەش لە بۆالیەنی بەرژەوەندی ئەمپریالیستی كەڵكی لێ وەردەگیرێ.
لەوەش زۆرتر توێژێك لە كرێكارانی واڵتانی زاڵ بوو و دەسەاڵت دار
وا بیر دەكەنەوە كە ئەوانیش لە چەوساندنەوەی ئێمپریالیستی واڵتانی
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الواز كەڵك وەردەگرن .ئەم ناسیۆنالیزمی واڵتانی چەوسێنەر و ستەمكارە
لەمپەرێكی جددی پێكدێنێت لە ڕێی یەكیەتی نێونەتەوەیی كرێكاراندا كە
هۆكاری سەرەكی و پڕگرینگە بۆ سەركەوتن لە خەبات دژی سەرمایەداری
جیهانیدا.
ئەگەربەمشێوەیە جاچۆن سوسیالیستەكان وەكووئەنترناسیۆنالیست
ونێونەتەوەییەك خۆیان پێوەند دەدەن لەگەڵ جیهانیكدا كە لەنێوان نەتەوەكانی
ستەمكارونەتەوەكانی ژێرچەپووكەدا دابەش كراوە؟ سوسیالیستەكان هەندیك
جار بە هۆی ئەوەی كە پیشانئەدەن كە لە تێگەیشتنی سیاسەتەكانی لەپیوەند
بە كێشەی نەتەوایەتی دا دائەمێنن ،دەكەونە بەر سەركۆنەو ڕەخنە لێگرتن.
لەكاتێكدا كە نەریتی ماركسیزمی شۆڕشگێڕ چوارچێوەیەكی بایەخدار دیاری
دەكات كە تیایدا پیشان دەدات كە سوسیالیستەكان بە باشی لە پێچاوپێچی
جیهانێكە لەوێ هاوكات لە گەڵ بوونی نەتەوەكان و جیهانی بوونی
سەرمایەدا پێناسە دەبێت تێدەگەن .ئەم بابەتە تێدەكۆشێت باسەكانی
لینین لە بەرگری و پشتیوانی لە «مافی گەالن بۆ دیاریكردنی چارەنووسی
خۆیان» كە ناوەندی قورسایی ماركسیستەكان لەڕوانین بەكێشەی نەتەوایەتیش
دەگرێتەوە خۆ بكاتەوەو راڤەی بكات.
ماركس وئەنگڵس و كێشەی نەتەوایەتی
«هیچ گەلێك ناتوانێت ڕزگاربێت ئەگەر چەوسێنەری گەالنی دیكەبێت».
فردریك ئەنگڵس
«ئەوگەلەی كەگەالنی دیكە دەچەوسێنێتەوە زنجیرەكانی دیلیەتی
خۆی پتەوتر دەكاتەوە».
كارڵ ماركس

8

ئاشنابوون بە كارل ماركس

لەكۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەم و سەدەی نۆزدە بزووتنەوەگەلێكی
مەزنی نەتەوەیی ڕووخاندن و سەرەوژێربوونی فێئودالیسم و دەسەاڵتی
تاهەتایی پاشایەتیان بەرەو لە نێوبردنی لەمپەرگەلی ئابووری و ڕامیاری
و سیاسی یان نوێنەرایەتی دەكرد بۆ پەرەگرتنی تەواوی سەرمایەداری.لە
بەشێكی هیچ و گەڕۆكی ئابووریەوە خەریكی تێپەڕین بوو بەرەو سیستەمێكی
بەهێزی بەرچاوی كۆمەاڵیەتی .بۆ پتەوكردنی ئەم گۆڕانكاریەو ئامادەكردنی
هەل و مەرجی دووبارەبەرهەمی كۆمەڵگای سەرمایەداری پێویست بە
شێوازێكی نوێ لە دەسەاڵت بوو .ئەم شیوازە نوێیەی دەسەاڵت نەك لەسەر
بناغەی باوەڕ و وەفاداربوونی كەسێك بە بنەماڵەیەكی پاشایەتی(سەڵتەنەتی)
بەڵكوو هەر لە پێش دا لە سەر بناغەی زمان ،خاك و مێژووی هاوبەش و
هەروەها لەسەر بنەڕەتی چارەنووسی هاوبەش ڕاوەستاوبوو.
سەركەوتنی دوایی كاپیتالیسم بە سەر فێئودالیزم دا سەرەتا لە
ئەورووپاو دوایی لە تەواوی كیشوەرەكاا پەیوەندیەكی چڕوپڕی لەگەڵ
بزووتنەوە نەتەوەییەكاندا بوو»:بۆ سەركەوتنی تەواوی بەرهەمهێنانی كەل
و پەل  ،دەسمایەداری دەبێت بازاڕی نێوخۆیی بخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوەو
ئەوێ لە بواری ڕامیاری سیاسیەوە دەبێت ناوچەیەكی یەكە و یەكگرتوو
بێت كە خەڵكەكەی بە زمانێك قسە و ئاخافتن بكەن(.ئەم زمانە هاوبەشە
پێوەندیەكی نزیك لە نێوان بازاڕو خاوەن كەرەسە ،خاوەنەكان بەیەكەوە،
بچووك و گەورە ،و لە نێوان فرۆشیارو كڕیاردا پێك دێنێ)1».ناسیۆنالیزم
لە بواری ناڤۆكی ئایدۆلۆژیكیەوە ،كە بۆ داسەپاندنی زمانێكی فەرمی و
سنووردانانە دەستكردەكان لەسەر بناغەی هاوبەش پێویست بوو ئەم ڕێگەیەی
خۆش كرد .جیاواز لەوە لە نێو بزووتنەوەگەلی نەتەوەییدا داخوازیێكی
تایبەت بۆپێكهێنانی حكوومەتی نەتەوەیی لە زۆربووندا بوو .ڕێك بە
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هۆی ئەوەی كە حكوومەتێكی نەتەوەیی بە شێوازێكی دڵخواز دەیتوانی
كۆمەڵگا بكێشێتە الیەنی مودیڕنیزاسیۆن دا و بۆ وێنە بەرەو كۆمەڵگای
سەرمایەداری ببات .هەربەم هۆیەوە تەواوی ڕێبەرانی ماركسیست لەوتەو
باسەكانیاندا قایل بوون بە باسە نەتەوەییەكان كە «حكوومەتی نەتەوەیی
بۆ پلەی سەرمایەداری تەواو نۆرماڵ و جیگای تێگەیشتنە 2».ماركس و
ئەنگلس لە زەمەنی خۆیاندا پشتیوانیان لە زۆربەی بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی
كرد .هەروەها ئەوان چاوی خۆیان نەقوجانجدبوو لە پێناو ئەوهەژاری و
هەناسەسەردیەی كە سەرمایەداری لەگەڵ خۆی هێنابووی ،بەاڵم ئەوان
ئەوەیان بۆ دەركەوتبوو كە سەرمایەداری دەیتوانی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
بگەیەنێتە پلەیەك لە پێشكەوتن و پەرەسەندن كە لە دەسەاڵتی فێئۆدالیدا
جێگای بیر لێكردنەوەش نەبوو .ئەوان دوایی بینیان كە سەرمایەداری
توێژێك لە بەرهەم هێنەرانی هێناوەتە بوون ،چینی پێشڕەوی كرێكاری
كە یەكەمین جار لە مێژوودا یەكگرتوو بوو .بەهۆی ئەم یەكبوونەوە ئەم
چینە چوارچێوەی دەسەاڵتی دیموكراتیكی دەپاراست .لەڕوانگەی ماركس
و ئەنگڵسەوە هەرسەركەوتنێكی سەرمایەداری بەسەر دەرەبەگایەتیدا
هەوڵدەری مرۆڤ بووبەرەو پێش و ڕزگاربوون لە بەندوبەستگەلی مادی و
ڕامیاری .لە دەورانی ژیانی ماركس و ئەنگڵس دا ،ڕووسیاو ئێمپراتووریەتی
هاپسبۆرگ سەرەكی ترین واڵتانی ستەمكار بوون .ڕووسیا بە زۆر دەسەاڵتی
دەكردە سەر پۆلۆنیادا ولە ساڵی 1849ش شۆڕشی دیموكراتیكی مەجارستانی
سەركوتكردبوو.
ڕووسیاو هاپسبۆرگ بە هاوپەیمانەتی دەستیان وەردەدایە كاروباری
نێوخۆیی ئەڵمانیاو ئیتاڵیا بە مەبەستی پێشگرتن لە یەكگرتووییان.
ماركس و ئەنگڵس پشتیوانیان دەكرد لە تەواوی ئەو بزووتنەوە
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نەتەوایەتیانەی كە بە دژی تزاریەكان و ئێمپراتوریەتی هاپسبۆرگ سەریان
هەڵینابوو ،هاوكاتیش دژی هەر بزووتنەوەیەكی دیكە بوون كە بووبوو بە
گۆپاڵی دەستی تزاریەكان وئێمپراتووریەتی هاپسبۆرگ3.ماركس وئەنگڵس
تائەوێ چوونە پێش كە بانگەوازی شەڕی شۆڕشگێڕانەیاندا بۆ بەدەستهێنانی
سەربەخۆیی لە لەهێندستان ،مەجارستان ،ئەڵمانیاو ئیتالیا .ئامانجیشیان
بەدەستهێنانی سەركەوتن بوو بەسەر پاشماوەكانی دەرەبەگایەتی لە ئەوروپاو
خۆشكردنی ڕێگا بۆ پەرەسەندنی تەواوی دیموكراسی بۆرژوازی بەمەبەستی
ڕێ خۆشكردن بۆخەباتی چینی كرێكار بە دژی سیستەمەكە 4.بە هەرحاڵ
شوناسی مێژووی گەشەكردووی بۆرژوازی لە هەڵسەنگاندن لەگەڵ فێئۆدالیزم
بەم واتایە نەبوو ،كە ماركس و ئەنگڵس بە شێوەیەكی خۆبەخۆ(ئوتووماتیك)
پشتیوانی و بەرگری لە هەر بزووتنەوەیەكی نەتەوەیی بكەن .ئەوان دژی
بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی باشووری سواكی  ،سیربەكان ،كورواتەكان و
چێكەكان بوون لەكاتی شۆڕشی 1848دا.
هۆكاری دژبەربوونیشیان ئەمە بوو كە ئەم بزووتنەوەگەلە وەكوو
كەرەسەیەك یارمەتی دوژمنی سەرەكی واتە هێزی كوروڤاسییان دەكرد،
هێزێكە زۆرتر ڕقیان لە مەجارەكان دەبووەوە تاوەكوو ئێمپراتووریەتی
هاپسبۆرگ ،ئەوان هەروەها یارمەتی هێزی تزاریان دا لە داگیركاری
مەجارستاندا ،هێزی چێك دەورێكی تایبەتی بوو لە سەركوتی شۆڕشی
ڤینادا5.
لە كاتی سەرهەڵدانە گەورەكەی 1857لە هێندستان ماركس و ئەنگڵس
وەكو ڕاپەڕینێكی نەتەوەیی پشتیوانیان لێوەكرد .هەرچەند كە دەیانزانی كە
لەوێ بەریتانیا لە كاتی تێپەراندنی پڕۆسەی لە نێو بردنی فێئۆدالیزمدا بوو.
ماركس و ئەنگڵس ئیزنیان نەدەدا كە بارودۆخ و ستانداردگەلی ئابووری بۆیان
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دیاری بكات كە لەكام بزووتنەوەی نەتەوەیی بەرگری بكەن و لەكام بەرگری
نەكەن ،بەڵكو ئەوان پشتیوانی كردن یان پشتیوانی نەكردنی خۆیان لەسەر
بناغەی لێكۆڵینەوەی ڕێك و پێك و هەمەالیەنەی ڕامیاری سیاسی لە هەر
بزووتنەوەیەك ،لە ناوەرۆك و كاریگەریە نێونەتەوەییەكانی دانابوو .بابەتی
ئیرلەند كاریگەریەكی زۆری كردە سەر بیركردنەوەی ماركس وئەنگڵس و
بوو بە هۆی گەشەكردنی هزری ئەوان لە بابەت كێشەی نەتەوایەتیەوە.
سەرەتا ماركس و ئەنگڵس بۆچوونیان وابوو ،كە پەرەسەندنی سەرمایەداری
هەم لە ئەوروپاو هەم لە شوێنەكانی دیكەی جیهاندا لە گرنگی حكوومەتی
نەتەوەیی و بەم هۆیەشەوە ،لە بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی بۆ سەربەخۆیی
كەم دەكاتەوە».جیاوازیە نەتەوەییەكان و دژایەتی و دژبەری لە نێوان
خەڵكی دا ڕۆژانە لە كەم بوونەوەدایەو ئەوەش بەرهەمی پەرەگرتوویی
سەرمایەداری ،بازرگانی بەرهەاڵ ،بازاڕی جیهانی و یەكجۆربوونی شێوەی
بەرهەم هێنان و كاریگەرێتی بە سەر شێوازو ئاستی ژیانەوەیە 6».لەم
ڕێگایەوە ئەوان وەكوو تەنیا ڕێگای بنەبڕكردنی چەوسانەوەی نەتەوەیی
چاویان لە سوسیالیزم دەكرد« .لەچوارچێوەیەك دا كە كەڵك لێوەرگرتنی
كەس بە دەستی كەسانی دیكە نامێنێ ،هەروەها چەوساندنەوەی گەلێك
بەدەستی گەلێكی دیكە لە نێودەچێت7.
كاتێك كەدژبەرایەتی چینایەتی نەمێنی ،زۆرگوتن و زۆرداری
نەتەوەیەك بە نەتەوەیەكی دیكە تەواو دەبێت .لە تێڕوانین و باوەری
هەم ماركس و هەم ئەنگڵس دا ڕاستیگەلێك شاردراوەتەوە كە جیاوازیگەلی
نەتەوەیی بە هۆی جیهانی بوونی سەرمایەوە كەم دەبێتەوە و لە ئەوانەوە
تەنیا بە سەرخستنی سوسیالیزمە كە كێشەی نەتەوایەتی بە یەكجارەكی و
بۆ هەمیشە بنەبڕ دەكرێت .بەاڵم ماركس و ئەنگڵس دوایی تێگەیشتن كە
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هەندێك جاران لەوانەیە بتوانرێت ڕزگاریگەلێكی بۆرژوا دیموكراتیك لە
واڵتگەلێكی كەمتر پەرەگرتوودا بە دەست بێت ،بە بێ ئەوەی كە باسێك
لە شۆڕشی سوسیالیستیشەوە لە نێوان دا بێت ،هەروەها ئەوان تێگەیشتن
كە سەختی و دژواری بنەبڕكردنی باوەڕی ناسیۆنالیستی كریكارانی واڵتانی
پەرەگرتوویان بە كەم گرتبوو.
سەرهەڵدانی دووب��ارەی خەباتی نەتەوەیی ئیرلەند لەساڵگەلی
 ،1960ماركس و ئەنگڵسی خستە سەر ئەوەی كە گۆڕان لە ڕوانگە و
بۆچوونی خۆیاندا پێكبهێنن و بیگونجێنن .لە ڕاستیدا ئەوان ناچار بوون،
كە كەمتر لە گۆشەنیگای خەباتی سەرمایەداری بە دژی فێئۆدالیزمەوە
بڕواننە كێشەی نەتەوایەتیەوە .بەڵكوو زۆرتر لە گۆشەڕوانینی خەباتی
نێوان هێزەئێمپریالیستیو واڵتانی ژێرچەپووكە(موستەعمێرە)وە بەشوێن ئەم
كێشەیە بكەون.
ماركس سەرەتای نۆڤەمبەری 1867ل��ە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس
نوسیبووی»:من پێشووتر وام بیر دەك��ردەوە كە جیابوونەوەی ئیرلەندو
بەریتانیا نەشیاوە ،بەاڵم ئێستا وای بۆ دەچم كە ئەم جیاییە جیگای بەر
پێگرتن نییە ،هەرچەند كە دوای جیابوونەوە لەوانەیە دووبارە بە شیوازی
فدراسیۆن بچنەوە پاڵ یەك 8».لە دوایی ئەو مانگەدا ئەو ڕوونی كردەوە كە
شتێك كە ئیرلەندیەكان پێویستیان پێ هەیە حكوومەتی خۆیانەو جیابوونەوە
لە بەریتانیایە 9.دووس��اڵ دوایی لەبۆ دكتۆر گوڵمەنی نووسی »:چینی
كرێكاری بەریتابیا تاكاتێك كە شێوازی هەڵس و كەوت و ڕوانگەی لە پێوەند
بە ئایرلەنداوە بەگشتی لە هەڵس وكەوت و كردەوەی چینی دەسەاڵتدار
جیانەكاتەوە ناتوانێت گۆڕانكاریەكی گرینگ پێك بێنێت ،نەك تەنیا دەبێت
لەگەڵ ئایرەلەندیەكان دا جیگای خەباتی هاوبەش بە ئامانجەوە بنیات
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بنێن ،بەڵكوو دەبێت داهێنان و هەڵوەشاندنەوەی فەرمی یەكگرتوویەك
كە لە 1801دا پێكهاتبوو بگرنەدەستەوەو ،ئەم بزاڤە نابێت لە دڵسووتانەوە
بە ئایرلەندیەكانەوە بەئەنجام بگات ،بەڵكوو وەكوو داخوازیەك لەالیەنی
بەرژەوەندی كرێكارانی بەریتانیاوە بێتەگۆڕێ .ئەگەر ئەم كارەنەكەن ،چینی
كرێكاری بەریتانیا بۆ تاهەتایە دەكەوێتە ڕیزی یەكگرتوویی جیانەبووەوەی
چینی دەس��ەاڵت��دارەوە ،چونكە ئ��ەوان ناچار دەب��ن بكەونە بەرەیەكی
هاوبەشی دەسەاڵتدارانەوە بە دژی ئایرلەندیەكانەوە 10».لێرەدایە كە
ماركس دەگاتە تێڕوانین و زانیاریەكی سەرەكی كە دواییەكان ژێربناغەیەكی
پتەو دەبێت بۆ لینین لە الیەنی بەرزبوونەوەی ڕوانگەی سوسیالیستیەوە لە
پێوەند بە چەوسانەوەو كێشەی نەتەوایەتییەوە« .بیروباوەڕی ناسیۆنالیستی
كرێكارانی واڵتانی چەوسێنەر و ستەمكار گرێیان دەداتە دەسەاڵتدارانیانەوەو
بەم كارە تەنیا لەتمە لە خۆیان دەدەن ،لە كاتێكدا ناسیۆنالیزمی گەڵیكی
چەوساوە دەتوانێت ڕێنمای ڕێیان بێت بەرەو الیەنی خەبات لە گەڵ ئەو
دەسەاڵتدارانەدا11».
كۆنگرەی 1903
مافی دیاریكردنی چارەی خۆنووسین بۆ تەواوی نەتەوەكان لەوانە
ئەوانەی كە كەوتوونەتە سنووربەندی واڵتێكەوە(،بەندی 9ی بەرنامەی
حزبی كرێكارانی سوسیال دیموكراتی رووسیا) .1903حزبی كریكارانی
سوسیال دیموكراتی رووسیا ئەوحزبەی كە لینین تێیدا ئەندام بوو لە ساڵی
1903بانگەوازی دووهەمین كونگرەی ڕاگەیاند ،نوێنەران بە شێوەی نهێنی
لە بڕوكسل وپاشان لە لەندەن ،لە جێگایەك كە بە هۆی گوشاری هێزی
پۆلیسی بلژیكاوە ناچار بوون بمێننەوە لەوێ ،كۆبوونەوە دەوری یەك .ئەم
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كۆنگرە لەم بوارەوە بوو بە جیگای بایەخ پێدان و خاڵی وەرچەرخان لە
مێژووی ماركسیستەكاندا ،چۆنكە لەوێ بلشویكەكان(زۆرینە) بە هۆی جیا
بوونەوەیەك لە منشویكەكان(كەمینە) بوونی خۆیان ڕاگەیاند ,بەاڵم كۆنگرە
بە هۆیەكی دیكەش شوێنگەی مێژووی خۆی پاراست .بە تایبەت ئەوەی
كە بوو بە فرۆمێك كە لەوێ باسگەلێكی گرینگ لە پێوەند بە كێشەی
نەتەوایەتی بەر لە دەست پێكردنی شەڕی جیهانی یەكەم و هەڵوەشاندنەوەی
ئەنترناسیۆناڵ(نێونەتەوەی)ی دووهەم لە ساڵی 1914دا هاتبووە ئاراوە.
لەوێ دوو تەوەرە كەوتە بەرباس وخواست
لێوە كردن ،هەركام بە ناوەرۆكێكی گرنگ و كاریگەری دانەرەوە.
یەكەمین تەوەرە لە پێوەند بە كۆمەڵی (لەیگ)ی كرێكارانی جوو(یەهوود)
و رێكخراوی حزبی و دووهەمین تەوەر لە پێوەند بە جیابوونەوەی پۆلۆنیا
لە ڕووسیا بوو.
كۆنگرە بە خستنە بەر باسی یەكەمین تەوەرە كە لە پێوەند بە
داخوازی كۆمەڵ بوو بۆ بەفەرمی ناسرانی وەكوو نوێنەری تایبەتی كرێكارانی
جوو دانیشتووی ڕووسیا دەستی بە كاركرد .جوولەكەكان بەڕەوشێكی
تۆقێنەر لە تەواوی ماوەی تەمەنی ئێمپراتووریەتی ڕووسیادا لەژێر گوشار
و زەبر و زەنگ دا بوون و لەژێر سنووربەندگەلی یاسایی ڕەق و وشك و
تۆقین لەكوشتاری بەكۆ و ڕێكخراو ژیانیان دەكرد .كۆمەڵ لە سالی1897
دا لە الیەن سوسیالیستگەڵیكی یەهوودیەوە دامەزرابوو و هەر زوو دەستی
كردبوو بەكۆكردنەوەو ڕێكخستنی كرێكارانی یەهوودی لەلیتوانی ،پۆلۆنیا
وڕووسیا( .تەواوی ئەوهەرێمانە كەوتبوونە دەستی ئێمپراتووریەتی تزارەوە).
ئەندامانی كۆمەڵ شۆڕشگێڕانێكی نیازپاك و بێ فرت و فێڵ بوون كە
لێبڕاوانە نایان بە زایۆنیزم گوتبوو كە ئەویش لە ساڵی1897دا پێك هاتبوو و
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بە دروستی بە شێوازێك لە ناسیۆنالیزمی دواكەوتوانەیان دەزانی 12.كۆمەڵ
لە یەكەمین كۆنگرەی حزبی كرێكارانی ڕووسیا واتە لەساڵی 1898ولەسەر
بناغەی»خودموختاری» پێوەست بووبوون بە حزبەوە .بە هەرحاڵ حزب زۆر
زوو دوای كۆنگرەی 1898نایاسایی ڕاگەیەنراو ناچار بوو كە بە شێوەیەكی
نهێنی و ژێرزەوینی چاالكی بنوێنێ .لەوە بەوالوە بەشە جۆراوجۆرەكانی
حزب بوون بە نافەرمی و زۆرت��ر بەشەجۆراوجۆرەكانی حزب وەكوو
ڕیكخراوێكی سەربەخۆ كاریان دەكرد.
لە كۆنگرەی 1903دا كۆمەڵ كەوتە ڕوونكردنەوەی جێگای لەحزب
دا ولیبر وەكوو وتەبێژی كومیتەی ناوەندی كۆمەڵ ڕوونكردنەوەی دا كە
ئێستا ئیدی دەستەواژەی «خودموختاری زۆر ناڕوون و لێڵە و داوایكرد كە
بە جێگای ئەم دەستەواژەیە پێوەندی كۆمەڵ لەگەڵ حزب دا لە سەر بناغەو
بنچینەی فیدراسیۆن ڕێكبخرێ ».لە چوارچێوەی «خودموختاری دا» كۆمەڵ
لە ماف و مەزایای زۆر بەهرەمەند بوو .مافی ڕێكخراو و گرۆپە الپاڵەكانی
خۆی هەبوو ،ڕۆژنامەی خۆیان بە زمانی دایكی باڵو بكەنەوەو چەندەها
بەهرەی دیكە، 13هەروەها ئەوان مافی پێڕاگەیشتن بە چاالكیەكانی خۆیان
هەبوو بەبێ دەست تێوەردانی كەم و وردی كومیتەی ناوەندی حزب،
بەاڵم لە ژێر»فیدراسیۆن»ی خوازراویاندا نە كۆمیتەی ناوەندی حزب و نە
سەروترین جێ باوەڕ و متمانەی حزب واتە كۆنگرەی هەڵبژێردراوی حزب
توانای گۆڕانی ساغ بوونەوەگەلێكیان نەبوو كە كۆمەڵ لە كێشە و گیروگرفتی
لە پێوەند بە كرێكارانی یەهوودی دەیهێنایە ئاراوەو پەسەندی دەكرد .لە
بواری رێكخراوەییەوە ،كۆمەڵ وەكوو لەشێكی سەربەخۆ كاری دەكرد.
لەبنەڕەت دا گەاڵڵەكردنی «فدراسیۆن» بەم مەبەستەوە بوو كە كۆمەڵ
بتوانێت بەرژەوەندی كرێكارانی یەهوودی وەكوو توێژێكی چەوساوە لە نێو
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حزبدا پارێزراو ڕابگرێ .لیبر ڕاستیەتی پێویستی بوونی پێكهاتەی سەربەخۆی
كرێكارانی یەهودی كە لەسەر بنەچەو بناغەی نادڵنیابوون لە حزب
ڕاوەستابوو بەم شێوە باس دەكرد« :كرێكارانی جوولەكە لە هەڵسەنگاندن
لەگەڵ كرێكارانی دیكەدا زۆر زۆرتر حەز و خۆزیایان هەیە لە بۆ لەنێو
بردن و خەباتكردن بە دژی ئەو بەربەستە تایبەتیانەی داسەپاوەتە سەریان
داو بەم هۆیەوەیە كە خەباتكارێكی لێبڕاوترن بە دژی ئەم چەوسانەوەیە14.
تروتسكی كەخۆیشی یەهودیەك بوو بەهێزەوە وەاڵمی ئەومشت و
مڕەی لیبری دایەوە« :ئەگەر كۆمەڵ دڵنیایی لەحزب نیە و داخوازی دلنیایی
دەكات ،ئەمە ئێمە دەتوانین بزانین ،بەاڵم ئێمە چۆن ئیمزای خۆمان بدەینە
ئاوەها داخوازیەك و پەسەندی بكەین؟ ئەم كارە ئازادی كارپێكەری ئێمە و
جێگرانمان بۆ بڕیارو ساغبوونەوەكان سنووردار دەكاتەوە ،و بۆچی؟ ئەگەر
ئەم كارە بۆ ئەوەیە كە بەر بەپێشێلكرانی مافی ڕەوای كرێكارانی جوولەكە
لە الیەن
حزبەوە بگیردرێت ،و ئەگەر مەبەست ئەوەیەو ئێمە بمانەوێ
دڵنیایی بدەینە خۆمان بۆ خەیانەت نەكردن ،بە پەسەند كردنی ئاوەها
داخوازیەك و هەل و مەرجێك ئەمە دەگەیەنێت كە ئێمە لە تێكشكانی
ڕامیاری سیاسی و ئاكاری خۆماندا زانیاریمان هەیە .ئەمە بە واتای خۆكوژی
ڕامیاری و ئاكارو ڕەوشتیشەو كۆنگرە ئەم كارە ناكات15».
لینین ل��ە وت��ەك��ان��ی دا س��ەب��ارەت ب��ەم باسە شیكردنەوەو
هەڵسەنگاندنێكی هەمەالیەنەی باسكرد لە چەمكی ڕێكخراوی خوازراوی
كۆمەڵ بۆ بوونی نوێنەرایەتیەكی تایبەتی بە كرێكارانی یەهوود .ئەو باوەڕی
وابوو كە «پەسەند كردنی پێشنیارێكی ئاوەها ڕادەی كەلەبەرەكانی نیوان
حزب زۆردەكاتەوە ».هەمان ئەو كەلەبەر وجیاوازیانەیە لە نێو كرێكاراندا،
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كە كۆمەڵگەی چینایەتی بیبەزەییانە بە شوێن داسەپاندنیەوەیە .فدراسیۆن
زیانبەخشە چۆنكە دابەشبوون و لەت لەت بوون و لەیەك دوورخستنەوەی
پیەوەیە و ئەوانە تا پلەی پرنسیپ و یاسای سواو دەبات .لە ڕاستی دا لە
یەك بێگانە بوون لە ئێمەدا بوونی هەیە ،و ئیمە نابێت پێشنیاری بكەین و
ساغی بكەینەوە ،یان بە گەاڵی هەنجیر دایپۆشین((.لە كۆن دا كۆئەندامی
زاوزێیان بە گەاڵی هەنجیر دادەپۆشا))(( ،))1بەڵكو دەبێت بەربەرەكانێ لە
گەڵ بكەین .ئێمە دەبێت بە ئیرادەیەكی پۆاڵیینەوە پێ لەسەر ئەوە دابنین
و ڕاشكاوانە پێویستی لێبڕاوانە بۆ گەێشتن بە یەكگرتووی شیاو و بە پێی
توانا ڕابگەیەنین .ئێمە هیچ نێوان و دیوارو لەمپەری زۆرەكی و ناچاری بە
فەرمی ناناسین و ،بۆ ئەمەیە كە ئێمە فدراسیۆن وەكوو بناغە و پڕەنسیپ
دەدەینە دواوە16.
لینین بۆ دیاری كردنی ئەوەیكە زۆرب��ەی گرۆپە جیاوازەكان لە
نێو حزب دا پێك دێن ئاوەها درێژەی بە باسەكەی دا»:گرووپگەلێك لە
هاوخەباتان بە تەواوی لەسەر بەرنامە ،تاكتیك ،یان ڕێكخراو یەكجۆر
بیركردنەوەیان نییە 17».بەاڵم ئەو باوەڕی وابووكە دەبێت تەنیا حزبیك
هەبێت كە تیایدا ئەم جیاوازیانە سەرهەڵبدات»:ئیزن بدەن كە تەواوی
ئەندامان كە بیركردنەوەیان نزیكە لە یەك بە جیگەی ئەمەی كە گرۆپگەلی
جۆراوجۆر لە بەشێك لە حزب جیا لە گرۆپگەلی تر لە بەشی دیكە لە
حزب پیك بێنن و پاشان یەكگرتووییەك لە نێوان بەشگەلی پێكهاتەكە دا
كە هەركامیان لەگرۆپگەلی جۆراوجۆری دیكە پیكهاتوون پێك بێنن ،تەنیا
لە گرۆپێكدا كۆببنەوە18».
لینین دوایین وتەی خۆی سەبارەت بە نادڵنیایی كۆمەڵ لە ناوەندی
ڕێبەرایەتی حزب بەمجۆرە دەربڕی»:حزبی كرێكارانی سوسیال دیموكراتی
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ڕووسیا لەسەر بناغەی «سانترالیزمی دیموكراتیك» رێكخراوە ».بە واتایەكی
دیكە حزبێك بوو كە الی زۆری دەرفەت و ئیمكاناتی بۆ باس و خواسەكانی
ناوخۆی پێكدەهێنا ،بەاڵم دوای ئەوەی كە لەسەر مەسەلەیەك ساغ بوونەوە
دەكەوتە دەست زۆربەی دەنگ هەموو وەكوو یەك دەست بەكار دەبوون.
لینین ڕوونی كردەوە كە «سانترالیزم» لە كاتێكدا كارایە كە هیچ نێوان
و لەمپەرێك لە نێو ناوەند وئەوەكەی حزب و پیكهاتەدا تەنانەت لە
دوورەدەستترین بەشیش دا بوونی نەبێت 19».بە ناوەندی ئێمە مافی ڕەها
دەدرێت كە ڕاستەوخۆ لەگەڵ یەكەیەكەی ئەندامانی حزب دا پێوەندی بگرن.
لە كاتێك دا هەربەش یان كومیتەیەكی حزبی دەبێت لە «خودموختاری»
كەڵك وەرگرێ تاكوو ئازادانە و دوورلە دەست تێوەردانی وردی ناوەندی
چاالكی ئەنجام بدات 20».لینین جەختی كردەوە كە»ناوەندی ڕیبەرایەتی
دەبێت لێبڕاوانە لە هەرجۆرە بێ ئینتیمایی و خۆلێ دزینەوەو ساردبوونەوە
لە پێوەند بە كێشەی نەتەوایەتی دا هەڵس و كەوتی جددی هەبێت ».ئایا بە
ڕاستی كۆمەڵ وابیر دەكاتەوە كە حزب لە بەرانبەر بوونی ناوەندێك كە لە
وردەكاری لەپێوەندبە ڕێكخراوەكان وگرووپگەلی حزبی دا دەست تێوەردانی
هەبێت ئارام دەگرێت؟ مەگەر ئەركی گشتی حزب خەبات بۆ وێنە بۆ مافی
یەكسانی تەواو و تەنانەت بۆ بە فەرمی ناسینی مافی گەالن لەدیاری كردنی
چارەنووسی خۆیان دا نییە؟ لە ئاكام دا ئەگەر هەر بەشێك لە حزبمان لە
بەجێهێنانی ئەم ئەركە دا نافەرمانی بكات بێگومان جێگای ڕەخنە و
سەركۆنەكردنە».بە پشت بەستن بە پڕەنسیپەكانمان بێ گومان لە
الیەن دامەزراوەكانی ناوەندی حزبەوە لێپرسینەوەی لەگەڵ دەكرێ .هەروەها
ئەگەر لە بەجێهێنانی ئەم ئەركە لە ڕووی زانین و بە ئەنقەست نافەرمانی
بكرێت ،سەرەڕای بوونی دەرفەتی تەواو بۆ بەجێهێنانی ،لەم كاتەدا ئەم
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خۆلێ گێل كردنەی بەنیسبەت ئەركەكەی بە خەیانەت دەژمێردرێت21».
دوای سێ رۆژ لە باس و لێكدانەوە ،كۆنگرەی  1903بە داخوازی كۆمەڵ
سەبارەت بەوەیكە كرێكارانی یەهوود نوێنەری تایبەتی خۆیان هەبێت،دەنگی
نەرێنی دا و بەجێگای ئەوە دووبارە جەختی كردەوە كە حزب دەبێ»بە
بێ هیچ هەل و مەرجێك كرێكارانی هەموو گەالن لە تەواوی ڕێكخراوەكان
دا بخاتە یەك .بە بێ جیاوازی(ڕامیاری ،یەكێتی بازرگانییەكان ،هاوبەشی،
خوێندكاری ،و هیتد و هیتد 22».)....كۆمەڵ دوای جێهێشتنی كۆنگرە لە
حزب چووەدەر .سەرەڕای ئەمە ڕادەیەكی زۆر لە كرێكارانی یەهوودی لە
حزب دا مانەوەو لە لقە جۆراوجۆرەكانی حزب دا چاالكی خۆیان درێژە پێ
دا و ڕووداوگەلی دوایی لە ڕووسیا پیشانی دا كە نادلنیابوونی كۆمەڵ بنەو
بنەوانێكی نەبووە .كۆمەڵ هێواش هێواش دووبارە لكایەوە بە حزبەوە،
هەرچەند كە هیچ كات دەستی لە هەڵس و كەوتە ناسیۆنالیستیەكەی
بەرنەدا .دووهەمین باس لە پێوەند بە كێشەی نەتەوایەتی لە دەوروبەری
ئەوەیكە دواییەكان كێشرایە بەندی 9ی بەرنامەی حزب دەوردرای��ەوە:
«مافی دیاری كردنی چارەی خۆنووسین بۆ تەواوی گەالن ،لەوانە ئەوانەی
كە لە سنووربەندی واڵتێكدان 23».بەندی  9خاڵی جیاوازی و لەمپەرێك بوو
لە ڕێگای نزیكایەتی نێوان شۆڕشگێڕە سوسیالیستەكان لە پۆلۆنیا (كەسانێك
كە ئەندامی حزبی سوسیال دیموكراتی ژێر دەسەاڵتی پۆلۆنیا_لیتوانی بوون
وبەسوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا دەناسرانەوە) لەگەڵ حزبی كرێكارانی
سوسیال دیموكراتی ڕووسیادا ،حزبی پۆلۆنیایی لەوانە ڕوزالۆگزامبۆرگ دژی
مافی دیاری كردنی چارەنووس بوو بۆپۆلۆنیا .شێوەی هزری وبیركردنەوەی
سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا بەشێك لەم ڕاستیەوە سەرچاوەی گرتبوو كە
سوسیال رێفۆرمیستەكانی پۆلۆنیا كە سەر بە حزبی سوسیالیستی پۆلۆنیا بوون،
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دەیانگوت كە خەبات بۆ سەربەخۆیی و جیایی نەتەوەیی پۆلۆنیا لە ڕووسیا
سەرترە بەسەر هەر خەباتێكەوە لەوانە خەباتی چینایەتی ،بە وتەی حزبی
سوسیالیستی پۆلۆنیا بۆ بەرگری لە مەترسی پارچەپارچەبوونی یەكگرتوویی
خەڵكی پۆلۆنیا پێویست بوو كەخەباتی كرێكارانی پۆلۆنیایی بۆڕزگاری
خۆیان بكەوتاێتە پلەی دووهەمەوە .لەم الیەنەوە حزبی سوسیال دیموكراتی
پۆلۆنیا بەدروستی باوەڕی بوو كەحزبی سوسیالیستی پۆلۆنیا خەیانەتی
كردووەتە بەرژەوەندی چینی نێونەتەوەیی كرێكاران بە شێوەی دیاری كراوو
بەرچاوتریش بە یەكگرتووی كرێكارانی ڕووسیاو پۆلۆنیا .بەاڵم سوسیال
دیموكراتەكانی پۆلۆنیا تەنیا بەم ڕادەربڕینە ڕازی نەبوون ،ڕادەربڕینێكە
لینین و زۆرینەی نوینەران بە دڵ پێی قایل بوون،بەڵكوو ئەوان پێیان نایە
ئەوالتریشەوەو داواكار بوون كە داخوازی جیابوونەوە بۆ پۆلۆنیا بایەخی
مێژووی لە دەست داوەو تەنانەت كۆنەپەرستانەیشە .چونكە پەرەگرتنی
سەرمایەداری ئابووری پۆلۆنیا و ڕووسیای لەیەك هااڵوەو كردوویەتیەیەك.
بە شێوەیەك كە ئایدیای دەوڵەتی نەتەوەیی لەهێستان بە شێوەیەكی تەواو
نیمەداشت كردوە .ڕوانگەی ڕامیاری سیاسی «مافی نەتەوەكان بۆ دیاری
كردنی چارەی خۆنووسین» لە ڕاستی دا بە شێوازی یەكسان لە جیهاندا
مێژووی بەكارهێنانی بەسەر چووەو لە مۆد كەوتووە ،ئێستا ئیدی بێ
واتایە كە گەالن ئاواتی پێكهێنانی واڵتی نەتەوەیی بخوازن ئەگەر لە پێش
دا نەیانبووبێت .بە وتەی سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا تەواوی ئەو شتەی
كە لەپێوەند بەكێشەی نەتەوایەتی دا لە چاخی ئێمپریالیستی دا مابێتەوە
پێویست بە بەرگری لە ئازادی پەرەپێدانی فەرهەنگی هەرنەتەوەیەكە
بە ڕێگای دیموكراتیزە كردنی ئەنیستیتۆكانی هەر واڵتێكەوە كە لە مێژە
ناسراوە25.
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سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا پێیان لەسەر ئەوەداگرت كە بەندی
 9بەم شێوە گۆڕانكاری بەسەردابێت»،ئەنیستیتۆكان ئازادی پەرەپێدانی
فەرهەنگی تەواوی نەتەوەكان لەوانە ئەوانەی كە لە چوارچێوەی واڵتێكی
دیكە دان دەپارێزن ».هەرجۆربوو كۆنگرە بە زۆرینەی دەنگ دەنگی دایە
نەگۆڕانی بەندەكەو بە هێشتنەوەی بە ڕوونی ڕایگەیاند كە»مافی دیاری
كردنی چارەنووس» مافێكی ڕامیاری سیاسیە ،نەك مافێكی فەرهەنگی.
هەروەهاكە نوێنەرێك كە دەنگی بە زۆرینە داب��وو روون��ی ك��ردەوە:
«لەجیگایەك كە كێشەی شوناسی نەتەوەیی لە گۆڕێ دایە ئێمە تەنیا
دەتوانین الیەنە خراپەكەی پەسەند بكەین .بۆ وێنە ئێمە دژبە هەرجۆرە
گوشارو زەبرو زۆرێكین كە دادەسەپێتە سەر نەتەوەیێك دا .بەاڵم وەكوو
سوسیال دیموكراتیك ،كێشەو گیرو گرفتی ئێمە نیەو بە ئێمەوە پێوەندی
نیە كەئایا نەتەوەیەكی دیاری كراو گەشەو پەرەدەستێنێ یان نا .ئەمە
پڕۆسەیەكی هەڵبژێردراو و خۆبەخۆیە26.
بلشویكەكان و مافی دیاری كردنی چارەی خۆنووسین
كرێكاران خوازیاری جۆرێك دیموكراسیەتن كە هێلی بەتاڵ بوونەوە
بكێشێتە سەر هەرجۆرە پێوەلكاندنێكی زۆرەكی و بە زۆرڕاگرتنی هەرگەلێك
لە چوارچێوەی واڵتێكدا .لینین« ،بەرنامەی نەتەوەیی حزبی كرێكارانی
سوسیال دیموكراتی ڕووسیا ».باسەكان لەپێوەند بەكێشەی نەتەوەیی و مافی
گەالن بۆدیاری كردنی چارەی خۆنووسین بەكۆنگرەی ()1930تەواونەبوو.
بەڵكو لەدەیەی دواییشیدا درێژەی هەبوو .لینین لەچەندەها بابەت دا
بەمەبەستی ڕوونتر بوونەوەی هۆكاری پشتی بەندی  9درێژەی باسەكەی
گرتە ئەستۆ .ئەو بەگشتی جەختی لەسەر كردەوە« .لەهەركاتدا لەوانەیە كە
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ئەدەبیاتی سوسیال دیموكراتەكانی ڕووسیا لەسەر «مافی گەالن بۆ دیاریكردنی
چارەی خۆنووسین»كەم پشت بێت ،سەرەڕای ئەمە بەڕوونی پێشان ئەدات
كە ئەم مافە زۆربەی كات وەكوو مافی جیایی پێناسە كراوە27».
بیرساومەنتقی دەروونی لینین لە بەرگریكردن لە بەندی  9ئەمەیە
كە»:بەفەرمی ناسینی مافی دیاری كردنی چارەنووس بۆ گەلێكی چەوساوە بە
حەتم بۆسوسیال دیموكراتەكانی ڕووسیا بەپێویستی و زەرووردەمێنێتەوە»…
بەهۆی پاراستنی سەرەتایی ترین بنەچەی دیموكراسی بە گشتی28».
بەواتایەكی دیكە «مافی دیاریكردنی چ��ارەی خۆنووسین» بەڵگەیەكە
بۆ بوونی دیموكراسی ،كە لەوێدا نەتەنیا دیموكراسی بە گشتی بوونی
هەیە ،بەڵكوو بەتایبەتی سیستمێكە كەلەوێ جێگایەك بۆڕێگا چارەسەری
نادیموكراتیك سەبارەت بە مەسەلەی جیایی بوونی نامێنیت، )29(».هەروەها
كە ئێمە دەبێت ببینین ،لینین بەڵگەی زۆرتری دەهێنایەوە بۆ پشتیوانی
لەم مافەوە ،بەاڵم ڕوانینی تایبەتی ئەو بەم مەسەلە بەهۆی دەوریەتی
وەكوو بنەچەوپڕەنسیپێك كەسوسیالیستەكان ئەركدار دەكات بە پەرەدان
بە ئازادیگەلی دیموكراتیك و ئەركدار بە بەدەستهێنانی خێراترین ڕێگای
ڕزگاری مرۆڤەكان لە ژێرچەپووكی و چەوسانەوەی نەتەوەییدا.
لینین بە شێوازێكی ڕێكوپێك وردەكاری ئەوەی كە كاردەكاتە سەر
سوسیالیستەكان كە بەرگری بكەن لە مافی دیاریكردنی چارەنووسەوە
دەردەبڕێت .سوسیالیستەكان دەبێت «بەبێ هەلو مەرج دژایەتی كەڵك
وەرگرتن بكەن لەهەرجۆر وشێوازێك لەزۆر لەالیەن نەتەوەگەلی بااڵدەست
و دەسەاڵتدارەكانەوە(یان گەلێك كە زۆرینەی حەشیمەت دەگرێتە بەر)
ب��ەدژی نەتەوەیەك ،كەبیەوێت لە ب��واری سیاسیەوە جیابێتەوە30».
سوسیالیستەكان دەبێت داخوازی بكەن كە مەسەلەی جیایی ناوچەیەك
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دەبێت بە گەڕانەوەی ڕاستەوخۆ بێت بۆ دەنگی گشتی خەڵكی ئەو هەرێمەو
حەشیمەتی ئەو ناوچەیەو دەبێت خاوەنی دەنگی یەكسان بن و بەدەنگی
نهێنی بەئەنجامبگات .لەوەش زۆرتر سوسیالیستەكان ئەركی سەرشانیانە
كەلێبڕاوانە ڕێبەرایەتی خەبات بگرنە دەست بەدژی تەواوی ئەوكەسانەی كە
لە هەر كاتێك دا بە گشتی چەوسانەوەی نەتەوەیی بە
«لەفەرهەنگی ئەنترناسیۆنالیستی كرێكارانی واڵتانی چەوسێنەردا
بە پێویست دەزان���رێ كە بایەخێكی تایبەتی ب��درێ بە پشتیوانی و
پشتگیری لە خەباتی گەالنی چەوساوە بۆ ڕزگاری و جیابوونەوە ،بە بێ
ئەمە ئەنترناسیۆنالیزم بوونی نییە».كۆبەندی باسەكانی سەبارەت بەمافی
دیاریكردنی چارەی خۆنووسین ».و.ا.لینین
ئێمپریالیزم پلەیەكە لە نیزامی سەرمایەداری ،كە لەوێدا چەند
واڵتێكی دەوڵەمەند واڵتانی جیهان دەخەنە ژێر ڕكێف و كونترۆڵی
خۆوەو دەسەاڵتیان بە سەردا دەكەن ،ئەمپریالیزم لە نیوەی سەدەی
دووهەمەوە پێك هات ،بەاڵم سروشتی بێ بەزەیی ئەو پرۆسەیەكی
لەگەڵ خوی هێنا كەئەمڕۆژە پێی دەگوترێ گولوبالیزاسیۆن(جیهانی بوونی
سەرمایە) .ئەمە بەم واتایەیە كە ئێمە هەروا لە دنیایەكدا دەژین كە
تیایدا واڵتانێكی زل هێز كە ژمارەیان بەڕادەی قامكەكانی دەستە لە
هیزی ئابووری و سەربازییان كەڵك وەردەگرن بۆدەست بە سەرداگرتن
و خستنە ژێر چەپووكی گەالنی الواز .ئەمە هەروەها بەم واتایەشە كە
دنیای ئەمڕۆژەی ئێمە گۆڕەپانی ڕمبازێنی والتانی زل هێزە .ئەم واڵتانە
پەیتا پەیتا دەكەونە بەرانبەركێ لەگەڵ یەكتردا و هەڕەشە لە یەكتر
دەكەن و خۆڕێك دەخەن بۆ شەڕ و دەست بە شەڕ دەكەن .شەڕێكە
مەبەست و ئامانجی دەرپەڕاندنی بەرانبەر و ڕەقیبەكەیە لە گۆڕەپان
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بۆ ئەوەی كە خۆی ببێتە یەكەم كەسی ئەم گۆڕەپانەی ڕووتاندنەوەو
تااڵنی ئەمپێریالیزمە .ناسیۆنالیزم یەكێك لە دواهاتەكانی ئێمپێریالیزمە،
هەروەها سەرمایەداری لە هەموودنیادا لە پەرە سەندندایە ،دەبێتە
هۆی سەرهەڵدانی بزووتنەوە خۆڕاگریەكانیش .هەستانەوەی كرێكاران و
جووتیارانی واڵتانی هەژار كە لە الیەن ئێمپریالیزمەوە دەچەوسێنرێنەوە
لە سەرەتاوە پێكهاتەیەكی ناسیۆنالیستی بە خۆوە دەگرێت .هەربۆ ئەمەیە
كە بۆ سوسیالیستەكان زۆرگرینگە كە بزانن چۆن هەڵس و كەوتێكیان
لەگەڵ ناسیۆنالیزمدا هەبێت و چۆن ئەمڕۆژە خەباتگەلی جۆراوجۆر بۆ
ڕزگاری نەتەوایەتی هەڵسەنگێنن.
سوسیالیستەكان ئەنترناسیۆنالیست ونێونەتەوەیین و چینە
كۆمەاڵیەتیەكان بە هۆكاری دابەشبوونی جیهان پێناسە دەك��ەن ،لە
كاتێكدا ناسیۆنالیستەكان(نەتەوەگەراكان) باوەڕیان وایە كە دنیا بە نەتەوە
جۆراوجۆرەكان دابەشبووە .بۆ سوسیالیستەكان چەرخەی بزاڤی مێژوو
خەباتی چینایەتیە نەك پێناسەی نەتەوەیی ،و سەرمایەداری چینێكی
جیهانی لە كرێكاران پێكهێناوە كە دەبێت لەگەڵ سەرمایەداری جیهانی
دا شەڕ بكات ،بەاڵم ئێمپریالیزم شتێكی دیكەشی بەرهەم هێناوە.
لە جیهانێك دا بە بوونی نەتەوەگەلی دەوڵەمەندو هەژارەوە پێناسە
دەكرێت ،نەتەنیا ناسیۆنالیزمی چەوساوەكان وەكو سومبولی خۆڕاگری
بە دژی سەرمایەداری جیهانی خۆ پیشاندەدات ،ناسیۆنالیزمی واڵتانی
چەوسێنەر لە الیەن خ��اوەن كارەكان و ڕامیاران و سیاسەتوانانەوە
نوێنەرایەتی دەكرێن و لەوەش لە بۆالیەنی بەرژەوەندی ئەمپریالیستی
كەڵكی لێ وەردەگیرێ .لەوەش زۆرتر توێژێك لە كرێكارانی واڵتانی
زاڵبوو و دەسەاڵتدار وا بیردەكەنەوە كە ئەوانیش لە چەوساندنەوەی
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ئێمپریالیستی واڵتانی الواز كەڵك وەردەگرن .ئەم ناسیۆنالیزمی واڵتانی
چەوسێنەر و ستەمكارە لەمپەرێكی جددی پێكدێنێت لە ڕێی یەكیەتی
نێونەتەوەیی كرێكاراندا كە هۆكاری سەرەكی و پڕگرینگە بۆ سەركەوتن
لە خەبات دژی سەرمایەداری جیهانیدا.
ئەگەربەمشێوەیە جاچۆن سوسیالیستەكان وەكو ئەنترناسیۆنالیست
ونێونەتەوەییەك خۆیان پێوەند دەدەن لەگەڵ جیهانیكدا كە لەنێوان نەتەوەكانی
ستەمكارونەتەوەكانی ژێرچەپووكەدا دابەشكراوە؟ سوسیالیستەكان هەندیك
جار بە هۆی ئەوەی كە پیشانئەدەن ،كە لە تێگەیشتنی سیاسەتەكانی لەپیوەند
بە كێشەی نەتەوایەتی دا دائەمێنن ،دەكەونە بەر سەركۆنەو ڕەخنە لێگرتن.
لەكاتێكدا كە نەریتی ماركسیزمی شۆڕشگێڕ چوارچێوەیەكی بایەخدار دیاریدەكات،
كە تیایدا پیشان دەدات كە سوسیالیستەكان بە باشی لە پێچاوپێچی جیهانێكە
لەوێ هاوكات لە گەڵ بوونی نەتەوەكان و جیهانی بوونی سەرمایەدا پێناسە
دەبێت تێدەگەن .ئەم بابەتە تێدەكۆشێت باسەكانی لینین لە بەرگری و
پشتیوانی لە «مافی گەالن بۆ دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان» كە ناوەندی
قورسایی ماركسیستەكان لەڕوانین بەكێشەی نەتەوایەتیش دەگرێتەوە خۆ
بكاتەوەو راڤەی بكات.
ماركس وئەنگڵس و كێشەی نەتەوایەتی
«هیچ گەلێك ناتوانێت ڕزگاربێت ئەگەر چەوسێنەری گەالنی دیكەبێت».
فردریك ئەنگڵس
«ئەوگەلەی كەگەالنی دیكە دەچەوسێنێتەوە زنجیرەكانی دیلیەتی
خۆی پتەوتر دەكاتەوە».
كارڵ ماركس
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لەكۆتاییەكانی سەدەی هەژدەهەم و سەدەی نۆزدە بزووتنەوەگەلێكی
مەزنی نەتەوەیی ڕووخاندن و سەرەوژێربوونی فێئودالیسم و دەسەاڵتی
تاهەتایی پاشایەتیان بەرەو لە نێوبردنی لەمپەرگەلی ئابووری و ڕامیاری
و سیاسی ،یان نوێنەرایەتی دەكرد بۆ پەرەگرتنی تەواوی سەرمایەداری.لە
بەشێكی هیچ و گەڕۆكی ئابووریەوە خەریكی تێپەڕین بوو بەرەو سیستەمێكی
بەهێزی بەرچاوی كۆمەاڵیەتی .بۆ پتەوكردنی ئەم گۆڕانكاریەو ئامادەكردنی
هەل و مەرجی دووبارەبەرهەمی كۆمەڵگای سەرمایەداری پێویست بە
شێوازێكی نوێ لە دەسەاڵت بوو .ئەم شیوازە نوێیەی دەسەاڵت ،نەك لەسەر
بناغەی باوەڕ و وەفاداربوونی كەسێك بە بنەماڵەیەكی پاشایەتی(سەڵتەنەتی)
بەڵكوو هەر لە پێش دا لە سەر بناغەی زمان ،خاك و مێژووی هاوبەش و
هەروەها لەسەر بنەڕەتی چارەنووسی هاوبەش ڕاوەستاوبوو.
سەركەوتنی دوایی كاپیتالیسم بە سەر فێئودالیزم دا سەرەتا لە
ئەورووپاو دوایی لە تەواوی كیشوەرەكاا پەیوەندیەكی چڕوپڕی لەگەڵ
بزووتنەوە نەتەوەییەكاندا بوو»:بۆ سەركەوتنی تەواوی بەرهەمهێنانی كەل
و پەل  ،دەسمایەداری دەبێت بازاڕی نێوخۆیی بخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوەو
ئەوێ لە بواری ڕامیاری سیاسیەوە دەبێت ناوچەیەكی یەكگرتوو بێت ،كە
خەڵكەكەی بە زمانێك قسە و ئاخافتن بكەن(.ئەم زمانە هاوبەشە پێوەندیەكی
نزیك لە نێوان بازاڕو خاوەن كەرەسە ،خاوەنەكان بەیەكەوە ،بچووك و
گەورە ،و لە نێوان فرۆشیارو كڕیاردا پێك دێنێ)1».ناسیۆنالیزم لە بواری
ناڤۆكی ئایدۆلۆژیكیەوە كە بۆ داسەپاندنی زمانێكی فەرمی و سنووردانانە
دەستكردەكان لەسەر بناغەی هاوبەش پێویست بوو ئەم ڕێگەیەی خۆش
كرد .جیاواز لەوە لە نێو بزووتنەوەگەلی نەتەوەییدا داخوازیێكی تایبەت
بۆپێكهێنانی حكوومەتی نەتەوەیی لە زۆربووندا بوو .ڕێك بە هۆی ئەوەی
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كە حكوومەتێكی نەتەوەیی بە شێوازێكی دڵخواز دەیتوانی كۆمەڵگا بكێشێتە
الیەنی مودیڕنیزاسیۆن دا و بۆ وێنە بەرەو كۆمەڵگای سەرمایەداری ببات.
هەربەم هۆیەوە تەواوی ڕێبەرانی ماركسیست لەوتەو باسەكانیاندا قایل بوون
بە باسە نەتەوەییەكان كە «حكوومەتی نەتەوەیی بۆ پلەی سەرمایەداری
تەواو نۆرماڵ و جیگای تێگەیشتنە 2».ماركس و ئەنگلس لە زەمەنی خۆیاندا
پشتیوانیان لە زۆربەی بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی كرد ،هەروەها ئەوان
چاوی خۆیان نەقوجانجدبوو لە پێناو ئەوهەژاری و هەناسەسەردیەی كە
سەرمایەداری لەگەڵ خۆی هێنابووی ،بەاڵم ئەوان ئەوەیان بۆ دەركەوتبوو كە
سەرمایەداری دەیتوانی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی بگەیەنێتە پلەیەك لە پێشكەوتن
و پەرەسەندن كە لە دەسەاڵتی فێئۆدالیدا جێگای بیر لێكردنەوەش نەبوو.
ئەوان دوایی بینیان كە سەرمایەداری توێژێك لە بەرهەمهێنەرانی هێناوەتە
بوون ،چینی پێشڕەوی كرێكاری كە یەكەمین جار لە مێژوودا یەكگرتوو
بوو .بەهۆی ئەم یەكبوونەوە ئەم چینە چوارچێوەی دەسەاڵتی دیموكراتیكی
دەپاراست .لەڕوانگەی ماركس و ئەنگڵسەوە هەرسەركەوتنێكی سەرمایەداری
بەسەر دەرەبەگایەتیدا هەوڵدەری مرۆڤ بووبەرەو پێش و ڕزگاربوون لە
بەندوبەستگەلی مادی و ڕامیاری .لە دەورانی ژیانی ماركس و ئەنگڵس
دا ،ڕووسیاو ئێمپراتووریەتی هاپسبۆرگ سەرەكی ترین واڵتانی ستەمكار
بوون .ڕووسیا بە زۆر دەسەاڵتی دەكردە سەر پۆلۆنیادا ولە ساڵی 1849ش
شۆڕشی دیموكراتیكی مەجارستانی سەركوت كردبوو .ڕووسیاو هاپسبۆرگ
بە هاوپەیمانەتی دەستیان وەردەدایە كاروباری نێوخۆیی ئەڵمانیاو ئیتاڵیا بە
مەبەستی پێشگرتن لە یەكگرتووییان.
ماركس و ئەنگڵس پشتیوانیان دەكرد لە تەواوی ئەو بزووتنەوە
نەتەوایەتیانەی كە بە دژی تزاریەكان و ئێمپراتوریەتی هاپسبۆرگ سەریان
28

ئاشنابوون بە كارل ماركس

هەڵینابوو ،هاوكاتیش دژی هەر بزووتنەوەیەكی دیكە بوون كە بووبوو بە
گۆپاڵی دەستی تزاریەكان وئێمپراتووریەتی هاپسبۆرگ3.ماركس وئەنگڵس
تائەوێ چوونە پێش كە بانگەوازی شەڕی شۆڕشگێڕانەیاندا بۆ بەدەست هێنانی
سەربەخۆیی لە لەهێندستان ،مەجارستان ،ئەڵمانیاو ئیتالیا .ئامانجیشیان
بەدەست هێنانی سەركەوتن بوو بەسەر پاشماوەكانی دەرەبەگایەتی لە
ئەورووپاو خۆشكردنی ڕێگا بۆ پەرەسەندنی تەواوی دیموكراسی بۆرژوازی
بەمەبەستی ڕێ خۆشكردن بۆخەباتی چینی كرێكار بە دژی سیستەمەكە4.
بە هەرحاڵ شوناسی مێژووی گەشەكردووی بۆرژوازی لە هەڵسەنگاندن
لەگەڵ فێئۆدالیزم بەم واتایە نەبوو ،كە ماركس و ئەنگڵس بە شێوەیەكی
خۆبەخۆ(ئوتووماتیك) پشتیوانی و بەرگری لە هەر بزووتنەوەیەكی نەتەوەیی
بكەن .ئەوان دژی بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی باشووری سواكی  ،سیربەكان،
كورواتەكان و چێكەكان بوون لەكاتی شۆڕشی 1848دا.
هۆكاری دژبەربوونیشیان ئەمە بوو كە ئەم بزووتنەوەگەلە وەكوو
كەرەسەیەك یارمەتی دوژمنی سەرەكی واتە هێزی كوروڤاسییان دەكرد،
هێزێكە زۆرتر ڕقیان لە مەجارەكان دەب��ووەوە ،تاوەكو ئێمپراتووریەتی
هاپسبۆرگ ،ئەوان هەروەها یارمەتی هێزی تزاریان دا لە داگیركاری
مەجارستاندا ،هێزی چێك دەورێكی تایبەتی بوو لە سەركوتی شۆڕشی
ڤینادا5.
لە كاتی سەرهەڵدانە گەورەكەی 1857لە هێندستان ماركس و ئەنگڵس
وەكوو ڕاپەڕینێكی نەتەوەیی پشتیوانیان لێوەكرد .هەرچەند دەیانزانی كە
لەوێ بەریتانیا لە كاتی تێپەراندنی پڕۆسەی لە نێو بردنی فێئۆدالیزمدا بوو.
ماركس و ئەنگڵس ئیزنیان نەدەدا كە بارودۆخ و ستانداردگەلی ئابووری بۆیان
دیاری بكات كە لەكام بزووتنەوەی نەتەوەیی بەرگری بكەن و لەكام بەرگری
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نەكەن .بەڵكوو ئەوان پشتیوانی كردن یان پشتیوانی نەكردنی خۆیان لەسەر
بناغەی لێكۆڵینەوەی ڕێك و پێك و هەمەالیەنەی ڕامیاری سیاسی لە هەر
بزووتنەوەیەك ،لە ناوەرۆك و كاریگەریە نێونەتەوەییەكانی دانابوو .بابەتی
ئیرلەند كاریگەریەكی زۆری كردە سەر بیركردنەوەی ماركس وئەنگڵس و
بوو بە هۆی گەشەكردنی هزری ئەوان لە بابەت كێشەی نەتەوایەتیەوە.
سەرەتا ماركس و ئەنگڵس بۆچوونیان وابوو ،كە پەرەسەندنی سەرمایەداری
هەم لە ئەوروپاو هەم لە شوێنەكانی دیكەی جیهاندا لە گرنگی حكوومەتی
نەتەوەیی و بەم هۆیەشەوە لە بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی بۆ سەربەخۆیی
كەم دەكاتەوە».جیاوازیە نەتەوەییەكان و دژایەتی و دژبەری لە نێوان
خەڵكی دا ڕۆژانە لە كەم بوونەوەدایەو ئەوەش بەرهەمی پەرەگرتوویی
سەرمایەداری ،بازرگانی بەرەاڵ ،بازاڕی جیهانی و یەكجۆربوونی شێوەی
بەرهەم هێنان و كاریگەرێتی بە سەر شێوازو ئاستی ژیانەوەیە 6».لەم
ڕێگایەوە ئەوان وەكوو تەنیا ڕێگای بنەبڕكردنی چەوسانەوەی نەتەوەیی
چاویان لە سوسیالیزم دەكرد« .لەچوارچێوەیەكدا ،كە كەڵك لێوەرگرتنی
كەس بە دەستی كەسانی دیكە نامێنێ ،هەروەها چەوساندنەوەی گەلێك
بەدەستی گەلێكی دیكە لە نێودەچێت7.
كاتێك كەدژبەرایەتی چینایەتی نەمێنی ،زۆرگوتن و زۆرداری
نەتەوەیەك بە نەتەوەیەكی دیكە تەواو دەبێت .لە تێڕوانین و باوەری
هەم ماركس و هەم ئەنگڵس دا ڕاستیگەلێك شاردراوەتەوە كە جیاوازیگەلی
نەتەوەیی بە هۆی جیهانی بوونی سەرمایەوە كەم دەبێتەوە و لە ئەوانەوە
تەنیا بە سەرخستنی سوسیالیزمە كە كێشەی نەتەوایەتی بە یەكجارەكی و
بۆ هەمیشە بنەبڕ دەكرێت ،بەاڵم ماركس و ئەنگڵس دوایی تێگەیشتن كە
هەندێك جاران لەوانەیە بتوانرێت ڕزگاریگەلێكی بۆرژوا دیموكراتیك لە
30

ئاشنابوون بە كارل ماركس

واڵتگەلێكی كەمتر پەرەگرتوودا بە دەست بێت ،بە بێ ئەوەی كە باسێك
لە شۆڕشی سوسیالیستیشەوە لە نێوان دا بێت .ئەوان هەروەها تێگەیشتن
كە سەختی و دژواری بنەبڕكردنی باوەڕی ناسیۆنالیستی كریكارانی واڵتانی
پەرەگرتوویان بە كەم گرتبوو.
سەرهەڵدانی دووب��ارەی خەباتی نەتەوەیی ئیرلەند لەساڵگەلی
 ،1960ماركس و ئەنگڵسی خستە سەر ئەوەی كە گۆڕان لە ڕوانگە و
بۆچوونی خۆیاندا پێك بهێنن و بیگونجێنن .لە ڕاستیدا ئەوان ناچار بوون،
كە كەمتر لە گۆشەنیگای خەباتی سەرمایەداری بە دژی فێئۆدالیزمەوە
بڕواننە كێشەی نەتەوایەتیەوە .بەڵكوو زۆرتر لە گۆشەڕوانینی خەباتی
نێوان هێزەئێمپریالیستیو واڵتانی ژێرچەپووكە(موستەعمێرە)وە بەشوێن ئەم
كێشەیە بكەون.
ماركس سەرەتای نۆڤەمبەری 1867ل��ە نامەیەكدا بۆ ئەنگڵس
نوسیبووی»:من پێشووتر وام بیردەكردەوە كە جیابوونەوەی ئیرلەندو
بەریتانیا نەشیاوە ،بەاڵم ئێستا وای بۆ دەچم ،كە ئەم جیاییە جیگای
بەر پێگرتن نییە ،هەرچەند كە دوای جیابوونەوە لەوانەیە دووبارە بە
شیوازی فدراسیۆن بچنەوە پاڵ یەك 8».لە دوایی ئەو مانگەدا ئەو ڕوونی
كردەوە كە شتێك كە ئیرلەندیەكان پێویستیان پێ هەیە حكوومەتی خۆیانەو
جیابوونەوە لە بەریتانیایە 9.دووساڵ دوایی لەبۆ دكتۆر گوڵمەنی نووسی»:
چینی كرێكاری بەریتابیا تاكاتێك كە شێوازی هەڵس و كەوت و ڕوانگەی
لە پێوەند بە ئایرلەنداوە بەگشتی لە هەڵس وكەوت و كردەوەی چینی
دەسەاڵتدار جیانەكاتەوە ناتوانێت گۆڕانكاریەكی گرینگ پێك بێنێت ،نەك
تەنیا دەبێت لەگەڵ ئایرەلەندیەكاندا ،جیگای خەباتی هاوبەش بە ئامانجەوە
بنیات بنێن ،بەڵكو دەبێت داهێنان و هەڵوەشاندنەوەی فەرمی یەكگرتوویەك
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كە لە 1801دا پێكهاتبوو بگرنەدەستەوەو ،ئەم بزاڤە نابێت لە دڵسووتانەوە
بە ئایرلەندیەكانەوە بەئەنجام بگات ،بەڵكو وەكو داخوازیەك لەالیەنی
بەرژەوەندی كرێكارانی بەریتانیاوە بێتەگۆڕێ .ئەگەر ئەم كارەنەكەن ،چینی
كرێكاری بەریتانیا بۆ تاهەتایە دەكەوێتە ڕیزی یەكگرتوویی جیانەبووەوەی
چینی دەس��ەاڵت��دارەوە ،چونكە ئ��ەوان ناچار دەب��ن بكەونە بەرەیەكی
هاوبەشی دەسەاڵتدارانەوە بە دژی ئایرلەندیەكانەوە 10».لێرەدایە كە
ماركس دەگاتە تێڕوانین و زانیاریەكی سەرەكی كە دواییەكان ژێربناغەیەكی
پتەو دەبێت بۆ لینین لە الیەنی بەرزبوونەوەی ڕوانگەی سوسیالیستیەوە لە
پێوەند بە چەوسانەوەو كێشەی نەتەوایەتییەوە« .بیروباوەڕی ناسیۆنالیستی
كرێكارانی واڵتانی چەوسێنەر و ستەمكار گرێیان دەداتە دەسەاڵتدارانیانەوەو
بەم كارە تەنیا لەتمە لە خۆیان دەدەن ،لە كاتێكدا ناسیۆنالیزمی گەڵیكی
چەوساوە ،دەتوانێت ڕێنمای ڕێیان بێت بەرەو الیەنی خەبات لە گەڵ ئەو
دەسەاڵتدارانەدا11».
كۆنگرەی 1903
مافی دیاریكردنی چارەی خۆنووسین بۆ تەواوی نەتەوەكان لەوانە
ئەوانەی كە كەوتوونەتە سنووربەندی واڵتێكەوە(،بەندی 9ی بەرنامەی
حزبی كرێكارانی سوسیال دیموكراتی رووسیا) .1903حزبی كریكارانی
سوسیال دیموكراتی رووسیا ئەوحزبەی كە لینین تێیدا ئەندام بوو لە ساڵی
1903بانگەوازی دووهەمین كونگرەی ڕاگەیاند ،نوێنەران بە شێوەی نهێنی
لە بڕوكسل وپاشان لە لەندەن ،لە جێگایەك كە بە هۆی گوشاری هێزی
پۆلیسی بلژیكاوە ناچار بوون بمێننەوە لەوێ ،كۆبوونەوە دەوری یەك .ئەم
كۆنگرە لەم بوارەوە بوو بە جیگای بایەخ پێدان و خاڵی وەرچەرخان لە
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مێژووی ماركسیستەكاندا ،چۆنكە لەوێ بلشویكەكان(زۆرینە) بە هۆی جیا
بوونەوەیەك لە منشویكەكان(كەمینە) بوونی خۆیان ڕاگەیاند ,بەاڵم كۆنگرە
بە هۆیەكی دیكەش شوێنگەی مێژووی خۆی پاراست .بە تایبەت ئەوەی
كە بوو بە فرۆمێك كە لەوێ باسگەلێكی گرینگ لە پێوەند بە كێشەی
نەتەوایەتی بەر لە دەستپێكردنی شەڕی جیهانی یەكەم و هەڵوەشاندنەوەی
ئەنترناسیۆناڵ(نێونەتەوەی)ی دووهەم لە ساڵی 1914دا هاتبووە ئاراوە .لەوێ
دوو تەوەرە كەوتە بەرباس وخواست لێوە كردن ،هەركام بە ناوەرۆكێكی
گرینگ و كاریگەری دان��ەرەوە .یەكەمین تەوەرە لە پێوەند بە كۆمەڵی
(لەیگ)ی كرێكارانی جوو(یەهود) و رێكخراوی حزبی و دووهەمین تەوەر
لە پێوەند بە جیابوونەوەی پۆلۆنیا لە ڕووسیا بوو.
كۆنگرە بە خستنە بەر باسی یەكەمین ت��ەوەرە كە لە پێوەند بە
داخوازی كۆمەڵ بوو بۆ بەفەرمی ناسرانی وەكوو نوێنەری تایبەتی كرێكارانی
جوو دانیشتووی ڕووسیا دەستی بە كاركرد .جوولەكەكان بەڕەوشێكی تۆقێنەر لە
تەواوی ماوەی تەمەنی ئێمپراتووریەتی ڕووسیادا لەژێر گوشار و زەبر و زەنگ
دا بوون و لەژێر سنووربەندگەلی یاسایی ڕەق و وشك و تۆقین لەكوشتاری بەكۆ
و ڕێكخراو ژیانیان دەكرد .كۆمەڵ لە سالی 1897دا لە الیەن سوسیالیستگەڵیكی
یەهوودیەوە دامەزرابوو و هەر زوو دەستی كردبوو بەكۆكردنەوەو ڕێكخستنی
كرێكارانی یەهوودی لەلیتوانی ،پۆلۆنیا وڕووسیا( .ت��ەواوی ئەوهەرێمانە
كەوتبوونە دەستی ئێمپراتووریەتی تزارەوە ).ئەندامانی كۆمەڵ شۆڕشگێڕانێكی
نیازپاك و بێ فرت و فێڵ بوون كە لێبڕاوانە نایان بە زایۆنیزم گوتبوو ،كە
ئەویش لە ساڵی1897دا پێك هاتبوو و بە دروستی بە شێوازێك لە ناسیۆنالیزمی
دواكەوتوانەیان دەزان��ی 12.كۆمەڵ لە یەكەمین كۆنگرەی حزبی كرێكارانی
ڕووسیا واتە لەساڵی 1898ولەسەر بناغەی»خودموختاری» پێوەست بووبوون بە
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حزبەوە .بە هەرحاڵ حزب زۆر زوو دوای كۆنگرەی 1898نایاسایی ڕاگەیەنراو
ناچاربوو ،كە بە شێوەیەكی نهێنی و ژێرزەوینی چاالكی بنوێنێ .لەوە بەوالوە
بەشە جۆراوجۆرەكانی حزب بوون بە نافەرمی و زۆرتر بەشەجۆراوجۆرەكانی
حزب وەكوو ڕیكخراوێكی سەربەخۆ كاریان دەكرد.
لە كۆنگرەی 1903دا كۆمەڵ كەوتە ڕوونكردنەوەی جێگای لەحزب دا
ولیبر وەكو وتەبێژی كومیتەی ناوەندی كۆمەڵ ئەو ڕوونكردنەوەیەى دا ،كە
ئێستا ئیدی دەستەواژەی «خودموختاری زۆر ناڕوون و لێڵە و داوای كرد كە
بە جێگای ئەم دەستەواژەیە پێوەندی كۆمەڵ لەگەڵ حزب دا لە سەر بناغەو
بنچینەی فیدراسیۆن ڕێكبخرێ ».لە چوارچێوەی «خودموختاری دا» كۆمەڵ
لە ماف و مەزایای زۆر بەهرەمەند بوو .مافی ڕێكخراو و گروپە الپاڵەكانی
خۆی هەبوو ،ڕۆژنامەی خۆیان بە زمانی دایكی باڵو بكەنەوەو چەندەها
بەهرەی دیكە. 13هەروەها ئەوان مافی پێڕاگەیشتن بە چاالكیەكانی خۆیان
هەبوو بەبێ دەست تێوەردانی كەم و وردی كومیتەی ناوەندی حزب،
بەاڵم لە ژێر»فیدراسیۆن»ی خوازراویان دا نە كومیتەی ناوەندی حزب و نە
سەروترین جێ باوەڕ و متمانەی حزب ،واتە كۆنگرەی هەڵبژێردراوی حزب
توانای گۆڕانی ساغ بوونەوەگەلێكیان نەبوو كە كۆمەڵ لە كێشە و گیروگرفتی
لە پێوەند بە كرێكارانی یەهوودی دەیهێنایە ئاراوەو پەسەندی دەكرد.
لە بواری رێكخراوەییەوە ،كۆمەڵ وەكو لەشێكی سەربەخۆ كاری دەكرد.
لەبنەڕەت دا گەاڵڵەكردنی «فدراسیۆن» بەم مەبەستەوە بوو كە كۆمەڵ
بتوانێت بەرژەوەندی كرێكارانی یەهوودی وەكوو توێژێكی چەوساوە لە نێو
حزبدا پارێزراو ڕابگرێ .لیبر ڕاستیەتی پێویستی بوونی پێكهاتەی سەربەخۆی
كرێكارانی یەهوودی كە لەسەر بنەچەو بناغەی نادڵنیابوون لە حزب
ڕاوەستابوو بەم شێوە باس دەكرد« :كرێكارانی جوولەكە لە هەڵسەنگاندن
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لەگەڵ كرێكارانی دیكەدا زۆر زۆرتر حەز و خۆزیایان هەیە لە بۆ لەنێوبردن
و خەباتكردن بە دژی ئەو بەربەستە تایبەتیانەی داسەپاوەتە سەریان داو بەم
هۆیەوەیە كە خەباتكارێكی لێبڕاوترن بە دژی ئەم چەوسانەوەیە14.
تروتسكی كەخۆیشی یەهودیەك بوو بەهێزەوە وەاڵمی ئەومشت و
مڕەی لیبری دایەوە« :ئەگەر كۆمەڵ دڵنیایی لەحزب نیە و داخوازی دلنیایی
دەكات ،ئەمە ئێمە دەتوانین بزانین ،بەاڵم ئێمە چۆن ئیمزای خۆمان بدەینە
ئاوەها داخوازیەك و پەسەندی بكەین؟ ئەم كارە ئازادی كارپێكەری ئێمە و
جێگرانمان بۆ بڕیارو ساغبوونەوەكان سنوورداردەكاتەوە ،و بۆچی؟ ئەگەر
ئەم كارە بۆ ئەوەیە كە بەر بەپێشێلكرانی مافی ڕەوای كرێكارانی جولەكە
لە الیەن حزبەوە بگیردرێت ،و ئەگەر مەبەست ئەوەیە و ئێمە بمانەوێ
دڵنیایی بدەینە خۆمان بۆ خەیانەت نەكردن ،بە پەسەندكردنی ئاوەها
داخوازیەك و هەل و مەرجێك ئەمە دەگەیەنێت كە ئێمە لە تێكشكانی
ڕامیاری سیاسی و ئاكاری خۆماندا زانیاریمان هەیە .ئەمە بە واتای خۆكوژی
ڕامیاری و ئاكارو ڕەوشتیشەو كۆنگرە ئەم كارە ناكات15».
لینین ل��ە وت��ەك��ان��ی دا س��ەب��ارەت ب��ەم باسە شیكردنەوەو
هەڵسەنگاندنێكی هەمەالیەنەی باس كرد لە چەمكی ڕێكخراوی خوازراوی
كۆمەڵ بۆ بوونی نوێنەرایەتیەكی تایبەتی بە كرێكارانی یەهوود .ئەو باوەڕی
وابوو كە «پەسەند كردنی پێشنیارێكی ئاوەها ڕادەی كەلەبەرەكانی نیوان
حزب زۆردەكاتەوە ».هەمان ئەو كەلەبەر وجیاوازیانەیە لە نێو كرێكاران دا
كە كۆمەڵگای چینایەتی بیبەزەییانە بە شوێن داسەپاندنیەوەیە .فدراسیۆن
زیانبەخشە چۆنكە دابەشبوون و لەت لەت بوون و لەیەك دوورخستنەوەی
پیەوەیە و ئەوانە تا پلەی پرنسیپ و یاسای سواو دەبات .لە ڕاستی دا لە
یەك بێگانە بوون لە ئێمەدا بوونی هەیە ،و ئیمە نابێت پێشنیاری بكەین و
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ساغی بكەینەوە ،یان بە گەاڵی هەنجیر دایپۆشین((.لە كۆن دا كۆئەندامی
زاوزێیان بە گەاڵی هەنجیر دادەپۆشا))(( ،))1بەڵكو دەبێت بەربەرەكانێ لە
گەڵ بكەین .ئێمە دەبێت بە ئیرادەیەكی پۆاڵیینەوە پێ لەسەر ئەوە دابنین
و ڕاشكاوانە پێویستی لێبڕاوانە بۆ گەيشتن بە یەكگرتووی شیاو و بە پێی
توانا ڕابگەیەنین .ئێمە هیچ نێوان و دیوارو لەمپەری زۆرەكی و ناچاری بە
فەرمی ناناسین و ،بۆ ئەمەیە كە ئێمە فدراسیۆن وەكوو بناغە و پڕەنسیپ
دەدەینە دواوە16.
لینین بۆ دیاریكردنی ئەوەیكە زۆرب��ەی گرۆپە جیاوازەكان لە
نێو حزب دا پێك دێن ئاوەها درێژەی بە باسەكەی دا»:گرووپگەلێك لە
هاوخەباتان بە تەواوی لەسەر بەرنامە ،تاكتیك ،یان ڕێكخراو یەكجۆر
بیركردنەوەیان نییە 17».بەاڵم ئەو باوەڕی وابوو كە دەبێت ،تەنیا حزبیك
هەبێت ،كە تیایدا ئەم جیاوازیانە سەرهەڵبدات»:ئیزن بدەن كە تەواوی
ئەندامان ،كە بیركردنەوەیان نزیكە لە یەك بە جیگەی ئەمەی كە گرۆپگەلی
جۆراوجۆر لە بەشێك لە حزب جیا لە گرۆپگەلی تر لە بەشی دیكە لە
حزب پیك بێنن و پاشان یەكگرتووییەك لە نێوان بەشگەلی پێكهاتەكە دا
كە هەركامیان لەگرۆپگەلی جۆراوجۆری دیكە پیكهاتوون پێك بێنن ،تەنیا
لە گرۆپێكدا كۆببنەوە18».
لینین دوایین وتەی خۆی سەبارەت بە نادڵنیایی كۆمەڵ لە ناوەندی
ڕێبەرایەتی حزب بەمجۆرە دەربڕی»:حزبی كرێكارانی سوسیال دیموكراتی
ڕووسیا لەسەر بناغەی «سانترالیزمی دیموكراتیك» رێكخراوە ».بە واتایەكی
دیكە حزبێك بوو كە الی زۆری دەرفەت و ئیمكاناتی بۆ باس و خواسەكانی
ناوخۆی پێكدەهێنا ،بەاڵم دوای ئەوەی كە لەسەر مەسەلەیەك ساغ بوونەوە
دەكەوتە دەست زۆربەی دەنگ هەموو وەكو یەك دەستبەكار دەبوون.
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لینین ڕوونی كردەوە كە «سانترالیزم» لە كاتێكدا كارایە كە هیچ نێوان
و لەمپەرێك لە نێو ناوەند وئەوەكەی حزب و پیكهاتەدا تەنانەت لە
دوورەدەستترین بەشیش دا بوونی نەبێت 19».بە ناوەندی ئێمە مافی ڕەها
دەدرێت كە ڕاستەوخۆ لەگەڵ یەكەیەكەی ئەندامانی حزب دا پێوەندی بگرن.
لە كاتێك دا هەربەش یان كومیتەیەكی حزبی دەبێت لە «خودموختاری»
كەڵك وەرگرێ تاكو ئازادانە و دوورلە دەست تێوەردانی وردی ناوەندی
چاالكی ئەنجامبدات 20».لینین جەختی كردەوە كە»ناوەندی ڕیبەرایەتی
دەبێت لێبڕاوانە لە هەرجۆرە بێ ئینتیمایی و خۆلێ دزینەوەو ساردبوونەوە
لە پێوەند بە كێشەی نەتەوایەتی دا هەڵسوكەوتی جدی هەبێت ».ئایا بە
ڕاستی كۆمەڵ وابیردەكاتەوە كە حزب لە بەرانبەر بوونی ناوەندێك كە لە
وردەكاری لەپێوەندبە ڕێكخراوەكان وگرووپگەلی حزبیدا دەست تێوەردانی
هەبێت ئارام دەگرێت؟ مەگەر ئەركی گشتی حزب خەبات بۆ وێنە بۆ مافی
یەكسانی تەواو و تەنانەت بۆ بە فەرمی ناسینی مافی گەالن لەدیاریكردنی
چارەنووسی خۆیان دا نییە؟ لە ئاكام دا ئەگەر هەر بەشێك لە حزبمان
لە بەجێهێنانی ئەم ئەركەدا نافەرمانی بكات ،بێگومان جێگای ڕەخنە و
سەركۆنەكردنە».بە پشت بەستن بە پڕەنسیپەكانمان بێگومان لە الیەن
دامەزراوەكانی ناوەندی حزبەوە لێپرسینەوەی لەگەڵ دەكرێ ،هەروەها
ئەگەر لە بەجێهێنانی ئەم ئەركە لە ڕووی زانین و بە ئەنقەست نافەرمانی
بكرێت ،سەرەڕای بوونی دەرفەتی تەواو بۆ بەجێهێنانی ،لەم كاتەدا ئەم
خۆلێ گێل كردنەی بەنیسبەت ئەركەكەی بە خەیانەت دەژمێردرێت21».
دوای سێ رۆژ لە باس و لێكدانەوە ،كۆنگرەی  1903بە داخوازی كۆمەڵ
سەبارەت بەوەیكە كرێكارانی یەهوود نوێنەری تایبەتی خۆیان هەبێت،دەنگی
نەرێنی دا و بەجێگای ئەوە دووبارە جەختی كردەوە كە حزب دەبێ»بە
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بێ هیچ هەل و مەرجێك كرێكارانی هەموو گەالن لە تەواوی ڕێكخراوەكان
دا بخاتە یەك .بە بێ جیاوازی(ڕامیاری ،یەكێتی بازرگانییەكان ،هاوبەشی،
خوێندكاری ،و هیتد و هیتد 22».)....كۆمەڵ دوای جێهێشتنی كۆنگرە لە
حزب چووەدەر .سەرەڕای ئەمە ڕادەیەكی زۆر لە كرێكارانی یەهوودی لە
حزب دا مانەوەو لە لقە جۆراوجۆرەكانی حزب دا چاالكی خۆیان درێژە پێ
دا و ڕووداوگەلی دوایی لە ڕووسیا پیشانی دا كە نادلنیابوونی كۆمەڵ بنەو
بنەوانێكی نەبووە .كۆمەڵ هێواش هێواش دووبارە لكایەوە بە حزبەوە،
هەرچەند كە هیچ كات دەستی لە هەڵس و كەوتە ناسیۆنالیستیەكەی
بەرنەدا .دووهەمین باس لە پێوەند بە كێشەی نەتەوایەتی لە دەوروبەری
ئەوەیكە دواییەكان كێشرایە بەندی 9ی بەرنامەی حزب دەوردرای��ەوە:
«مافی دیاری كردنی چارەی خۆنووسین بۆ تەواوی گەالن ،لەوانە ئەوانەی
كە لە سنووربەندی واڵتێكدان 23».بەندی  9خاڵی جیاوازی و لەمپەرێك بوو
لە ڕێگای نزیكایەتی نێوان شۆڕشگێڕە سوسیالیستەكان لە پۆلۆنیا (كەسانێك
كە ئەندامی حزبی سوسیال دیموكراتی ژێر دەسەاڵتی پۆلۆنیا_لیتوانی بوون
وبەسوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا دەناسرانەوە) لەگەڵ حزبی كرێكارانی
سوسیال دیموكراتی ڕووسیادا ،حزبی پۆلۆنیایی لەوانە ڕوزالۆگزامبۆرگ دژی
مافی دیاری كردنی چارەنووس بوو بۆپۆلۆنیا .شێوەی هزری وبیركردنەوەی
سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا بەشێك لەم ڕاستیەوە سەرچاوەی گرتبوو
كە سوسیال رێفۆرمیستەكانی پۆلۆنیا كە سەر بە حزبی سوسیالیستی پۆلۆنیا
بوون ،دەیانوت كە خەبات بۆ سەربەخۆیی و جیایی نەتەوەیی پۆلۆنیا
لە ڕووسیا سەرترە بەسەر هەر خەباتێكەوە لەوانە خەباتی چینایەتی ،بە
وتەی حزبی سوسیالیستی پۆلۆنیا بۆ بەرگری لە مەترسی پارچەپارچەبوونی
یەكگرتوویی خەڵكی پۆلۆنیا پێویست بوو كەخەباتی كرێكارانی پۆلۆنیایی
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بۆڕزگاری خۆیان بكەوتاێتە پلەی دووهەمەوە .لەم الیەنەوە حزبی سوسیال
دیموكراتی پۆلۆنیا بەدروستی باوەڕی بوو كەحزبی سوسیالیستی پۆلۆنیا
خەیانەتی كردووەتە بەرژەوەندی چینی نێونەتەوەیی كرێكاران بە شێوەی
دیاری كراوو بەرچاوتریش بە یەكگرتووی كرێكارانی ڕووسیاو پۆلۆنیا،
بەاڵم سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا تەنیا بەم ڕادەربڕینە ڕازی نەبوون،
ڕادەربڕینێكە لینین و زۆرینەی نوینەران بە دڵ پێی قایل بوون،بەڵكو ئەوان
پێیان نایە ئەوالتریشەوەو داواكار بوون كە داخوازی جیابوونەوە بۆ پۆلۆنیا
بایەخی مێژووی لە دەستداوەو تەنانەت كۆنەپەرستانەیشە .چونكە پەرەگرتنی
سەرمایەداری ئابووری پۆلۆنیا و ڕووسیای لەیەك هااڵوەو كردوویەتیەیەك.
بە شێوەیەك كە ئایدیای دەوڵەتی نەتەوەیی لەهێستان بە شێوەیەكی تەواو
نیمەداشت كردوە .ڕوانگەی ڕامیاری سیاسی «مافی نەتەوەكان بۆ دیاری
كردنی چارەی خۆنووسین» لە ڕاستی دا بە شێوازی یەكسان لە جیهاندا
مێژووی بەكارهێنانی بەسەر چووەو لە مۆد كەوتووە ،ئێستا ئیدی بێ
واتایە كە گەالن ئاواتی پێكهێنانی واڵتی نەتەوەیی بخوازن ئەگەر لە پێش
دا نەیانبووبێت .بە وتەی سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا تەواوی ئەو شتەی
كە لەپێوەند بەكێشەی نەتەوایەتی دا لە چاخی ئێمپریالیستی دا مابێتەوە
پێویست بە بەرگری لە ئازادی پەرەپێدانی فەرهەنگی هەرنەتەوەیەكە
بە ڕێگای دیموكراتیزە كردنی ئەنیستیتۆكانی هەر واڵتێكەوە كە لە مێژە
ناسراوە25.
سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا پێیان لەسەر ئەوەداگرت كە بەندی
 9بەم شێوە گۆڕانكاری بەسەردابێت»،ئەنیستیتۆكان ئازادی پەرەپێدانی
فەرهەنگی تەواوی نەتەوەكان لەوانە ئەوانەی كە لە چوارچێوەی واڵتێكی
دیكە دان دەپارێزن ».هەرجۆربوو كۆنگرە بە زۆرینەی دەنگ دەنگی دایە
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نەگۆڕانی بەندەكەو بە هێشتنەوەی بە ڕوونی ڕایگەیاند كە»مافی دیاری
كردنی چارەنووس» مافێكی ڕامیاری سیاسیە ،نەك مافێكی فەرهەنگی.
هەروەهاكە نوێنەرێك كە دەنگی بە زۆرینە داب��وو روون��ی ك��ردەوە:
«لەجیگایەك كە كێشەی شوناسی نەتەوەیی لە گۆڕێ دایە ئێمە تەنیا
دەتوانین الیەنە خراپەكەی پەسەند بكەین .بۆ وێنە ئێمە دژبە هەرجۆرە
گوشارو زەبرو زۆرێكین كە دادەسەپێتە سەر نەتەوەیێك دا .بەاڵم وەكوو
سوسیال دیموكراتیك ،كێشەو گیرو گرفتی ئێمە نیەو بە ئێمەوە پێوەندی
نیە كەئایا نەتەوەیەكی دیاری كراو گەشەو پەرەدەستێنێ یان نا .ئەمە
پڕۆسەیەكی هەڵبژێردراو و خۆبەخۆیە26.
بلشویكەكان و مافی دیاری كردنی چارەی خۆنووسین.
كرێكاران خوازیاری جۆرێك دیموكراسیەتن كە هێلی بەتاڵ بوونەوە
بكێشێتە سەر هەرجۆرە پێوەلكاندنێكی زۆرەكی و بە زۆرڕاگرتنی هەرگەلێك
لە چوارچێوەی واڵتێكدا .لینین« ،بەرنامەی نەتەوەیی حزبی كرێكارانی
سوسیال دیموكراتی ڕووسیا ».باسەكان لەپێوەند بەكێشەی نەتەوەیی و مافی
گەالن بۆدیاری كردنی چارەی خۆنووسین بەكۆنگرەی ()1930تەواونەبوو.
بەڵكوو لەدەیەی دواییشیدا درێژەی هەبوو .لینین لەچەندەها بابەت دا
بەمەبەستی ڕوونتر بوونەوەی هۆكاری پشتی بەندی  9درێژەی باسەكەی
گرتە ئەستۆ .ئەو بەگشتی جەختی لەسەر كردەوە« .لەهەركاتدا لەوانەیە
كە ئەدەبیاتی سوسیال دیموكراتەكانی ڕووسیا لەسەر «مافی گەالن بۆ دیاری
كردنی چارەی خۆنووسین»كەم پشت بێت ،سەرەڕای ئەمە بەڕوونی پێشان
ئەدات كە ئەم مافە زۆربەی كات وەكوو مافی جیایی پێناسە كراوە27».
بیرساومەنتقی دەروونی لینین لە بەرگری كردن لە بەندی  9ئەمەیە
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كە»:بەفەرمی ناسینی مافی دیاری كردنی چارەنووس بۆ گەلێكی چەوساوە بە
حەتم بۆسوسیال دیموكراتەكانی ڕووسیا بەپێویستی و زەرووردەمێنێتەوە»…
بەهۆی پاراستنی سەرەتایی ترین بنەچەی دیموكراسی بە گشتی28».
بەواتایەكی دیكە «مافی دیاری كردنی چارەی خۆنووسین» بەڵگەیەكە
بۆ بوونی دیموكراسی كە لەوێدا نەتەنیا دیموكراسی بە گشتی بوونی
هەیە ،بەڵكو بەتایبەتی سیستمێكە كەلەوێ جێگایەك بۆڕێگا چارەسەری
نادیموكراتیك سەبارەت بە مەسەلەی جیایی بوونی نامێنیت )29(».هەروەها
كە ئێمە دەبێت ببینین ،لینین بەڵگەی زۆرتری دەهێنایەوە بۆ پشتیوانی
لەم مافەوە ،بەاڵم ڕوانینی تایبەتی ئەو بەم مەسەلە بەهۆی دەوریەتی
وەكو بنەچەوپڕەنسیپێك كەسوسیالیستەكان ئەركدار دەكات بە پەرەدان
بە ئازادیگەلی دیموكراتیك و ئەركدار بە بەدەستهێنانی خێراترین ڕێگای
ڕزگاری مرۆڤەكان لە ژێرچەپووكی و چەوسانەوەی نەتەوەیی دا.
لینین بە شێوازێكی ڕێكوپێك وردەك��اری ئەوەی كە كاردەكاتە
سەر سوسیالیستەكان كە بەرگریبكەن لە مافی دیاریكردنی چارەنووسەوە
دەردەب��ڕێ��ت .سوسیالیستەكان دەبێت «بەبێ هەل و م��ەرج دژایەتی
كەڵك وەرگرتن بكەن لەهەرجۆر وشێوازێك لەزۆر لەالیەن نەتەوەگەلی
بااڵدەست و دەسەاڵتدارەكانەوە(یان گەلێك كە زۆرینەی حەشیمەت دەگرێتە
بەر) بەدژی نەتەوەیەك كەبیەوێت لە بواری سیاسیەوە جیابێتەوە30».
سوسیالیستەكان دەبێت داخوازی بكەن كە مەسەلەی جیایی ناوچەیەك
دەبێت بە گەڕانەوەی ڕاستەوخۆ بێت بۆ دەنگی گشتی خەڵكی ئەو
هەرێمەو حەشیمەتی ئەو ناوچەیەو دەبێت خاوەنی دەنگی یەكسان بن
و بەدەنگی نهێنی بەئەنجام بگات .لەوەش زۆرترسوسیالیستەكان ئەركی
سەرشانیانە كەلێبڕاوانە ڕێبەرایەتی خەبات بگرنە دەست بەدژی تەواوی
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ئەوكەسانەی كە لە هەر كاتێك دا بە گشتی چەوسانەوەی نەتەوەیی بە
كردەوە دەردێنن و یان بەرگری لێوەدەكەن و یان دژ بە مافی گەالنن بۆ
دیاری كردنی چارەی خۆنووسین 31».لینین ئەركی ئەوەی خستە ئەستۆی
سوسیالیستەكان كە وەكوو بەشێك لە خەبات بۆ سیستمێكی دیموكراتیك،
«خوازیاری یەكسانی بێ هەل ومەرج بۆ تەواوی گەالن بن و لێبڕاوانە
خەبات بكەن بە دژی تەواوی ئەوەیكە سەروەری نەتەوەیەك یان چەند
نەتەوەیە كراوەتە مەبەست 32».بە شێوەی دیاری كراو ،سوسیالیستەكان
دەبێت بنچینە و بناغەی زمانی فەرمی واڵتێك پەسەند نەكەن و بە جیگای
یاسایەك دابنێن ،كە لە تەواوی واڵتدا بە كارببردرێت و بەرگری بكات
لەمافی هەركەمینەیەكی نەتەوەیی جیاواز لەوەی كە دانیشتووی كام بەش لە
واڵتە 33.تەواوی بەشەكانی ئیداری بۆ وێنە سیستەمی هەڵبژاردن و بەشی
خوێندنگاكان دەبێت دەرخەری تێكەاڵوی نەتەوەیی كۆمەڵ بێت .هەرجۆرە
سەرپێچیەك لێی شیاوی لێپرسینەوەیە .لە دوای دا هەموو هەرێمەكانی
واڵت ،كە بە نیسبەت تێكەاڵوی نەتەوەییەوە لەیەك جیادەكرێنەوە دەبێت
لەجۆرێكی خۆبەڕێوەبەری و خودموختاری كە ئەنیستیتۆەكان و ئیدارەكانی
لەسەر بناغەی گشتی ،یەكسان و بەدەنگی نهێنی ڕێكدەخرێ ،كەڵك
وەرگرن34.
هەڵسەنگاندنی بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی
هەرچەندە كە سوسیالیستەكان دەبێت هەمیشە بەرگری بكەن لە
مافی گەالنی چەوساوە بۆ مافی دیاریكردنی چارەی خۆنووسین ،بەاڵم لینین
بەهیچ جۆرێك مەبەستی ئەوەی نەبوو كە سوسیالیستەكان بەشێوازێكی
خۆبەخۆیی(ئوتوماتیك)دەبێت پشتیوانی بكەن لەهەر بزووتنەوەیەكی
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جیایی خوازو سەربەخۆیی خوازانە« .سوسیالیستەكان دەبێت پێش هەر
شتێك هەڵسەنگاندنێكی سەربەخۆ ئەنجام بدەن ،بارودۆخی پەرەسەندنی
سەرمایەداری و ستەم و چەوساندنەوەی كرێكارانی گەالنی جۆراوجۆر لە
الیەنی بۆرژوازی یەكگرتووی هەموو گەالنەوەو هەروەها ئەركی گشتی
بۆدەست پێ ڕاگەیشتن بەدیموكراسی لەبەرچاو بگرن ،لەپیش هەمووی داو
لەهەمووی زۆرتر بەرژەوەندی خەباتی چینایەتی كرێكاران بۆ سوسیالیسم35».
بەتایبەت ئەوەی كە سوسیالیستەكان دەبێت ئامادەبن .
دەبێت بە جەخت لەسەركردنەوە هۆشداری بدرێتە كرێكاران و
باقی چین وتوێژی زەحمەتكێش لەهەموو گەالندا بە دژی هەڵخەڵتاندنی
ڕاستەوخۆی ئەوان بەدروشمگەلی سەرمایەداری «خۆیی»یەوە كەبە وتە
ئاگرین و شیرین بازیەكانیان لەبارەی «نیشتمانی دایكیمانەوە» تێدەكۆشن
بۆ جیاكردنەوەی كرێكاران و بەالڕێدا كێشانی ڕوانینیان لە پالنەكانی
سەرمایەداری .جا ئەمە لە كاتێك دایە كەئەوان (ب��ۆرژوازی نێوخۆیی)
لەگەڵ بۆرژوازی گەالنی دیكەدا خەریكی چەق وپۆق لێدان و چوونە ناو
یەكگرتووییەكی ئابووری و ڕامیارییەوەن .بەم هۆیەوە ئەگەر كرێكاران بە
وتەكانی ئەوان هەڵخەڵەتن و یەكگرتوویی سیاسی لەگەڵ «سەرمایەداری
خۆیی»دا بخەنە پێشەوەی یەكگرتووییەكی ت��ەواو لەگەڵ كرێكارانی
هەموو گەالنەوە ،ئەوكارەیان بە دژی بەرژەوەندی خۆیان و بەرژەوەندی
سوسیالیزم و دیموكراسییە 36.لینین ئەوە لەبەرچاو دەگرێت كە دەبێت
جیایی و جیاوازیەكی ڕوون دابنرێت لە نێوان دووپلەی سەرمایەداری دا
لەپێوەند بە كێشەی نەتەوایەتی .پێكهاتەی كۆمەڵگای بۆرژوا-دیموكراتیك
و ڕژیمەكەی و بەدوای ئەویشدا بەرەو فەوتانی دەرەبەگایەتی وحكوومەتی
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ڕەها شوناسی یەكەمین پلەی سەرمایەداریە ،بزووتنەوە نەتەوەییەكان
لەنێوان ئەم پلەیەدا كەتەواوی چینەكۆمەاڵیەتیەكانی كێشایە سیاسەتەوە،
بزووتنەوەگەڵێكی مەزن بوون.
پلەی دووهەم كەلەوێ دا ڕژیمگەلی سەرمایەداری بەشیوازێكی
تەواو پێك هاتووە ،پێناسەی بەڕاگری و یاسایی كردنەوەی ڕژیمگەلی
سەرمایەداری و پەرەپێدانی درز و كەلەبەرو ئانتاگۆنیزمی سواوە لە نێوان
كرێكاران وسەرمایەداری دا .ئەم پلەیە بە شێوازێكی زێدەكارانە كەلەبەرو
ئانتاگۆنیزمی نێوان سەرمایەداری یەكگرتووی جیهانی وخەباتی نێونەتەوەیی
چینی كرێكاری جیهانی دەكێشێتە بەرەی بەرانبەریەكەوە 37.لەپلەی دووهەم
دا سوسیالیستەكان دەبێت پێش ئەوەی كە بكەونە پشتیوانی كردن لە
بزووتنەوەگەلی نەتەوەییەوە ،هەندێك پرسیاربكەن و وەاڵمی هەندێك
لە پرسیارە بنەڕەتیەكان بدەنەوە .ئایا بەڕاستی تاقمێكی دیاری كراو
لەژێر چەوسانەوەدایە؟ ئایا لە نێوان ئەوكەسانەی كە لەژێرچەوسانەوەدان
خودزانیاری نەتەوەیی بوونی هەیە یان نا؟ ئەگەر ئەم خودزانیاریە بوونی
هەیە ،ئایابزووتنەوەی نەتەوەیی خەریكی بەرباڵویە ،یان لە پێشتردا
هەبووە؟ لینین ڕوونی دەكاتەوە كە بەرنامەی ئێمە پێوەندی بەو بابەتانەوە
هەیە كە لەوێ دا بەڕاستی بزووتنەوەیەكی زیندوو بوونی هەیە38.
گرنگترین پرسیارێك كە سوسیالیستەكان دەبێت وەاڵمی پێ بدەنەوە
ئەمەیە كە ئایا پشتیوانی لەبزووتنەوەیەكی دیاری كراوی نەتەوەیی لە
الیەنی بەرژەوەندی چینی كرێكارایە یان نا؟ لە پلەگەلی دەست پێكردنی
بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی دا ئاساییە كە ڕێبەرایەتیەكەی لە دەستی
بۆرژوازی دایە .ئەوەیكە بۆرژوازی بەشوێنیەوەیەتی لە خەباتی نەتەوەیی
دا ،یان پلەبەندیەك بۆ «خۆی»ئەگەر لە پێشدا گەلێك بەپێی یاسا بە
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فەرمی ناسێنراوە ،مافی یەكسان لەگەڵ گەالنی دەس��ەاڵت دار بەسەر
بازاری جیهانیەوەیەو یان ئەگەر ئەو نوێنەرایەتی خەباتی گەلێكی كەمینە
دەكات ،بەرژەوەندی تایبەتی بۆ تاقمەكەی خۆیەتی .ئێستا ئەمە ڕاستیەكە
كە»ناسیۆنالیزمی بۆرژوازی هەرگەلێكی ژێرچەپووكە بە گشتی ناوەرۆكێكی
دیموكراتیكی هەیە ،ئەویش بەدژی چەوساندنەوە ڕێنوێنی دەكرێت ،و
ئەمە ئەوناوەڕۆكەیە ،كەبەبێ هەل ومەرج پشتیوانی لێوە دەكەین)39( ».
بەهەرحاڵ لەوانەیە ئەوەیكە هەردوو لەگەڵ یەك دا ڕووب��دات بوونی
هەبێت ،واتە وتار خوێندنەوە شیرین و ئاگرینەكانی ڕێبەرێكی دیاری
ب��ۆرژوازی بەجیگای بەدەسهێنانی مافی یەكسان ،كاریگەری دووبەرەكێ
نیانەوەی هەبێت لە نێوان كرێكاران دا .لەڕاستیدا هەر جۆرە بەرژەوەندیەك
كە چینی كرێكار لەوانەیە لە بزووتنەوەیەكی نەتەوەیی لەژێر ڕێبەرایەتی
بۆرژوازی دا بیبێت ،ئەمەیە كە بزووتنەوەیەكی نەتەوەیی سەركەوتوانە
بێت و نەتەوەی چەوسێنەر لە گۆڕەپان وەدەرنێت .بەم هۆیەوە هەل و
مەرجێك بەرهەم دێنێت كە خەباتی چینایەتی بەرەو پێشەوەی گۆڕەپان
دەبات .بەواتایەكی دیكە كرێكاران و بۆرژوازی نەتەوەیی لەوەزۆرتر لەوەی
كە «دوژمنێكی هاوبەشیان»هەبێت ،هاوبەش نین و بە ئاسانی دەكرێت
كە بۆرژوازی وەكوو»دوژمنی چینایەتی» چاو لێبكریت .ئەگەر ئەم خەباتی
نەتەوەییە بكێشرێتە دابچرانی نێوان كرێكاران ئەم بەرژەوەندیە ئێتر ناوانرێ
شوێنی بگیردرێ و لە بەرچاوی بگری.
لە كاتێكدا كە یەكسانی وبوونی مافی یەكسان لەپێوەندبەحكوومەتی
نەتەوەیی بەفەرمی دەناسرێ ،بایەخگەلی كرێكاری لە سەرووی هەموانەوەیە،
و یەكگرتوویی و یەكڕیزی كرێكارانی هەموو گەالن لە پێشەوەی هەموویەوەیە
و سەروەری هەیە بەسەر هەرداخوازیەكی نەتەوەیی و جیایی نەتەوەیی
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دا .لەگۆشەنیگای خەباتی چینایەتی كرێكارانەوە ،تائەوێنەی كە بۆرژوازی
گەلی ژێرچەپووكە لەگەڵ واڵتی زاڵ بوو بەسەریدا خەبات دەكات ،ئێمەیش
هەمیشە خەبات دەكەین و لەهەر بابەتێكەوەو لێبڕاوانەتر لەهەر كەسی دیكە
قایل بە ئاوەها خەباتێكین ،بۆئەوەی كە ئێمە پێبەندترین و ڕاوەستاوترین
دوژمنی چەوسانەوەو ستەمكاریین ،بەاڵم تا ئەوێنەی كە بۆرژوازی گەلی
ژێرچەپووكە و چەوساوە بۆبایەخە بۆرژوا ناسیۆنالیستیەكەی ڕاوەستاوە،
بەدژی ئەوبایەخانە دەوەستینەوە .هەربۆ ئەمەیە كەكرێكاران بۆخۆیان سنوورو
چوارچێوە دیاری دەكەن .جائەگەر لەبواری داخوازی بەفەرمی ناسینی «مافی
دیاری كردنی چارەی خۆنووسینەوە» بینە گوتن و ئاخافتن»:هیچ زەمانەتێك
بە هیچ گەلێك نادەین و هیچ بەڵێنیەكیش نادەین بە هیچ گەلێك لەسەردانی
شتێك لەحسێبی گەلێكی دیكە 40».لەئێوارەی یەكەمین ڕۆژی شەڕی جیهانی
یەكەم دا لینین هەڵوێستی بلشویكەكانی لەپێوەند بە مەسەلەی مافی گەالن
بۆ دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان لە چەند رستەیەكی گرینگ دا ئاوەها
دەربڕی« :بە فەرمی ناسینی مافی جیایی بۆهەموان ،هەڵسەنگاندن لەهەركام
بەستراوەتەوە ب��ەوەوە كە مەسەلەی جیایی لەم خاڵی ڕوانگەیەوە جێی
مەبەست بێت ،بنەبڕكردنی تەواوی نایەكسانییەكان ،تەواوی سەروەری و
تایبەتمەندی و جیاوازیەكان 41».بەواتایەكی دیكە ،سوسیالیستەكان بەبێ هەل
ومەرج پشتیوانی مافی گەالنن لە دیاری كردنی چارەنووسی خۆیاندا ،بەاڵم
ئەوان لە جیاكردنەوەی گەلێكی دیاردا مەرج دادەنین :ئەم جیابوونەوەیە
دەبێت لەالیەنی بەرژەوەندی نێونەتەوەیی چینی كرێكارو لەالیەنی بنەچەو
پڕنسیپگەلی دیموكراسی بێت بەگشتی.
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لەدژایەتی خودموختاری نەتەوەیی كەلتووری
بەدژی تەواوی چەوسانەوە نەتەوەییەكان شەڕبكە؟ بەڵێ ئەڵبەت!
بۆ هەرجۆرە لە پەرەگرتنی نەتەوەیی ،بۆ»كەلتووری نەتەوەیی» بەگشتی
شەڕبكە؟ ئەڵبەتە كە نە لینین
باوەری لینین ،كە بیرۆكەی مافی دیاریكردنی چارەنووسی بە مافێكی
سیاسی دەزانی و لە كاتێك دا دژی یەكسان زانینی ئەم مافەبوو لەگەڵ
مافی ئابووری یان كەلتووریدا ،دووبارەو دووبارە ،دەیان بردەوە ناو باس
و كێشمەكێشێكی گەرمەوە .لەكۆنگرەی1903ەوە دەستی پێكرد و تاساڵی
دوایینی ژیانیشی درێژەی هەبوو .لینین یەكسەر پێداگری دەكرد»:بەندی()9
ی بەرنامەی ئێمە دەرب��ارەی مافی دیاریكردنی چارەنووسەوە ناتوانی
هیچ واتاو لێكدانەوەیەكی دیكەی هەبێت بێجگە لە مافی دیاریكردنی
چارەنووسی سیاسی نەبێت .بۆ وێنە ،جیایی و پێكهێنانی دەوڵەتی
سەربەخۆ 42».پێناسەی لینین پەیتاپەیتا لەدوو الیەنەوە دەكەوتە بەردژایەتی.
لەالیەكەوە ئوتوبائێروماركسیستەكانی نەمسایی(ئوتریش) الیەنگرانی هەڵگری
واتای كەلتووری مافی دیاریكردنی چارەنووس بوون .لەالیەكی دیكەوە،
ڕوزالۆگزامبۆرگ وماركسیستە پۆلۆنیاییەكان باوەڕیان وابووكە پەرەسەندنی
ئابووری سەرمایەداری شوێنگە و ئیمكانی مافی دیاریكردنی چارەنووسی
گەالنی فەوتاندوە.
بائێر ڕێبەری تێئوری داڕێژەری ماركسیستەكانی نەمسا(ئوتریش)
بەمەبەستی بنەبڕ ك��ردن��ی دژب���ەری و نەهێشتنی ك��ەل��ەب��ەرو لێڵی
پێوەندی نێوان ناسیۆنالیستەكان و كرێكارگەلی نێونەتەوەیی بەرنامەی
مامۆستایانەی»خودموختاری نەتەوەیی كەلتووری» پێشنیار كرد .بائێر
لەبیری ئەمەدا بوو كەهاوپشتی بزووتنەوە كرێكاریەكان لەئێمپراتووریەتی
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نەمسا(ئوتریش) مەجارستان بپارێزێ .ئەم ئێمپراتووریەتە واڵتێكی چەند
نەتەوەیی بوولە ژێردەسەاڵتداری هاپسبۆرگ دا ،كە ئەوانەی كە ئێمە ئەمڕۆ
بە ئوتریش ،مەجارستان ،كۆماری چێك ،سلواكی و زۆربەی هەرێمەكانی
یوگسالویای پێشوویانی ناودەنین ،لەخۆدەگرت .كێبڕكێ بۆبەشی یەكسان
لەنێوان گەالنی دەسەاڵتداری :ئەڵمانیا ،مەجارەكان و گەالنی جۆراوجۆر لە
سلواكیەكان یەكپارچەیی و یەكایەتی ئێمپراتووریەتی خستبووە مەترسیەوە.
ماركسیست گەلی ئوتریشی بەهەڵە وایان بیر دەكردەوە كە بۆپاراستنی
یەكڕیزی و یوكگرتوویی بزووتنەوە كرێكاریەكان دەبێت بەربگرن بە
هەڵوەشاندنەوەی واڵت��ی هاپسبۆرگ(.لەمەسەلەی گ��ەالن و سوسیال
دیموكراسی دا .)1907
بائێر نەتەوەی بەم شێوەیە پێناسەكردبوو« :كۆمەڵێك لە مرۆڤەكان
كە چارەنووسێكی هاوبەش گرێیانی داوەتە یەكەوەو كۆمەڵگایەك لەتاكەكانیان
(بەنیشانێكی تایبەتی) پێكهێناوە 43».ئەونەتەوەیی بوونی لەنێوان كرێكاراندا
بەهەستێكی دووری هەڵنەگر دەزانی .بۆیە ئەو داواكار (مودەعی) بوو كەتاكی
مرۆڤ لەچاخی مودێڕنەدا بەرهەمێكە لەنەتەوە .بەوتەی بائێر كەسانێكی
سەربە نەتەوەیەك لەڕاستی دا دنیا بەشێوەیەكی دیكە دەبینن .بەجیاواز
لەتاكی سەربەگەلێكی دیكەوە وئەزموونێكی جیاوازیان هەیە لێی .چۆنگە
ژینگەی كەلتووری بێوێنەو تایبەتی پێك دەهێنێت لە هزرو كردەوەیان دا .بائێر
هۆكاری دەهێنایەوە كە»سوسیالیستەكان بەجێگای دانەدواوەو ڕەدكردنەوەی
ناسیۆنالیزم دەبێ بیرۆكەی نەتەوە بەباش پیشاندەن و بەفاكتەرێكی گرینگی
كۆمەاڵیەتی ،مێژوویی بزانن لە ژیانی مرۆڤدا و بەنەتەوەیەگەلی جۆراوجۆر
بلێن كە تەنیا لەسوسیالیزم دایە كە كەلتووری نەتەوەیی دەگاتە پەرەسەندن
و پێشكەوتنی خۆی 44».بەدەستەواژەی»خودموختاری نەتەوەیی كەلتووری»
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بائێر الیەنگری پێكهێنان و فۆرمی نەتەوە بوو بەشێوازی»زیادەبەسەر
هەرێم»دا .هەربەم پێیە»خودموختاری»وەكوو بە كۆماری كردنی چێك بەپێی
ئەوەی كە چێكەكان لەناوچەیەكی دیاری كراو لە ئێمپراتووریەتی نەمسا_
مەجارستان زۆرینەی نەتەوەیی پێك دەهێنن نەدەدرا ،بەڵكوو خودموختاری
دەدرێتە یەكەیەكەی كەسانی چێكی بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی كە لەكام
ناوچە و گرینگ نییە كە ئەوان نیشتەجێی كام ناوچەن لەژێر دەسەاڵتی
هاپسبۆرگ دا.
بەكردەوە دەرهێنانی ئەم بیرۆكەیە پێویستی بەمەیە كە چێكەكان،
سێربەكان ،ئەڵمانیاییەكان ،مەجارەكان و.....هیتد تائەوێنەی كە
لەژێردەسەاڵتی ئێمپراتووریەت دا پڕژوباڵون لەبواری ئیداریەوە ڕیكبخرێن
وەكوو»نەتەوەگەلێكی» جیاواز .ئەوشتەی كە دواییەكان تێكەڵەی دەسەاڵتی
هاپسبۆرگ پێكدەهێنن .نەتەوەیی بوون بۆ بائێر گرێ نەدەدرایە هەرێمێكەوە،
بەڵكوو وەكوو توخمی ژیان و شوناسی كەس كاری دەكرد .لینین بە توندی
بەرنامەكەی بائێری بۆ قەرەبوو كردنەوەو ڕێك و پێك كردنی نایەكسانی
نەتەوەیی دایەدواوەو ڕەدی كردەوە ،بەدژایەتیەك وهەوڵێكی مەترسیداری
نرخاند كەبە «شەڕی ناسیۆنالیزم بچینە شەری ناسیۆنالیزمەوە 45».لینین
ڕایگەیاند كە «خودموختاری نەتەوەیی كەلتووری ڕەسەنترین جۆری
ناسیۆنالیزمەو هەربەم هۆیەوە زیانمەندترین جۆریشیەتی ».لینین باوەڕی
وابوو كەخودموختاری نەتەوەیی كەلتووری لە كردەوەدا دەتوانێت ببێتە
هۆی كەوتنە پەراوێزو هەژاری زۆرتری كەمینە نەتەوەییەكان .ئەو بۆ
ئەوەی كەوێنەیەك لەئەو كەمووكۆڕیەی بائێر بداتە دەستەوە ئاماژەی
بەیاسای زاڵمانەی «جیمكراو» كرد لەپێوەند بە ڕەشپێستەكانی ئەمریكادا و
ئەو یاسایەی كەدەیگوت(جیاواز بەاڵم یەكسان) بە ئایدۆلۆژیایەكی دووپاڵۆو
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دووڕووی دەزانی لەمێژووی ئەمریكادا.
«هەرئێستا ئێمە شایەتین كەنەتەوە جۆراوجۆرەكان پێكەوە یەكسان
نین و ڕادەی پەرەسەندنی ئابووریان هەمووپێكەوە یەك نییە .لەئاوەها
بارودۆخێك دا ،جیاكردنەوەی خوێندنگاكان لەسەر بناغەی نەتەوەیی
لەڕاستی داو بەدڵنیاییەوە دۆخی ژیانی واڵتانی دواكەوتوو خراپتر دەكات46.
لەئێستادا ئێمە دەبێت هەل ومەرجێكی بنەڕتی دیموكراتیك پێك بێنین
كەلەوێ دا گەالن بتوانن لەسەر بناغەی مافی یەكسان پێكەوە بەشێوەیەكی
ئاشتی خوازانە بژین47».
لینین بە جیاوازی بنەڕەتی قایل بوون لەنێوان شەڕكردن لەگەڵ
هەرجۆرە هەاڵواردنێك دا كە بەكردەوە دەردێ��ت بەسەر هەردەستە
وگرووپێك دا لەسەر بناغەی زمان یان كەلتووریان دا و سەرهەڵێنانی
كەلتوورێكی نەتەوەیی دیاریكراو ،هەموو ڕوانگەی بائێری دایەبەر ڕخنە»،
ئەو پێداگری دەكرد كەلەڕاستی دا خودموختاری فەرهەنگی نەتەوەیی
بوونی دوو كەلتووری لەنێوان هەر كەلتوورێكی»نەتەوەیی» لەخۆیدا
حەشارداوە48».
لەهەر كەلتوورێكی نەتەوەیی دا بەهۆی ئ��ەوەی كە لەنێوان
هەرگەلێك دا زەحمەتكێشان و جەماوەرێكی چەوساوە بوونی هەیە،
ناڤۆك و توخمێك لە كەلتووری دیموكراتیك وسوسیالیستی بوونیان
هەیەو بەدڵنیاییەوە بارودۆخی ژیانی ئەم توێژە ئایدۆلۆژیای دیموكراسی و
سوسیالیزم بەهێزتردەكەن .بەاڵم هەروەها لەنێوان هەرگەلێكیشدا كەلتووری
بۆرژوازی و(لەزۆربەی گەالندا كەلتووری ئێداری و دواكەوتووانە لەپێكهاتەو
لەفۆرمدا ،نە بەتایبەتی ناڤۆك و توخمەكەی) بوونی هەیە .بەم هۆیەوە
فەرهەنگی گشتی وزاڵی نەتەوەیی فەرهەنگ وكەلتووری خاوەنان ،رۆحانی
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و ئایینیەكان و سەرمایەداری دەبێت49.
ئەوكاتەی كە»مافی گەالن بۆ دیاریكردنی چارەی خۆنووسین» لە
بەرژەوەندی سیاسیەوە بگۆڕێت بۆ بەرژەوەندیەكی كەلتووری ،گەالنی
چەوساوەو ژێرچەپووكە بە زۆردەكەونە ژێر كارتێكەری و زاڵ بوونی
كەلتووری (ب��ۆرژوا ناسیۆنالیستی توندوتیژەوە) .ئەم كەلتوورە وەكوو
مادەسڕكەرەكان هزر و بیری كرێكاران دەشێوێنێت ،ناچاالك وخراپ و
پڕژوباڵویان دەكاتەوە تا بۆرژوازی بتوانێت ئەوان هەوسارو دەست بەستراو
بەرەوهەرالیەنێك بەرێت 50.هەر بۆ ئەمەیە لینین پەیتاپەیتا گوتوویە
كە»ئێمەلە هەر كەلتوورێكی نەتەوەییدا تەنیا توخم و ناوەرۆكە دیموكراتیك
و سوسیالیستیەكەی وەردەگرین و پەسەندی دەكەین ،ئێمە تەنیا و تەنیا لە
بەرانبەركێ لەگەڵ كەلتووری بۆرژوازی و بۆرژوا ناسیۆنالیستی هەرگەڵێك
دا وەریدەگرین51».
درێژەی هەیە......

سەرچاوەكان:
1 V.I. Lenin, «The Right of Nations to Self-Determination,
Collected Works Vol. 20, (Moscow: International Publishers,
1964), p. 397.
2 Lenin, «Right of Nations,» p. 396.
3 Tony Cliff, Rosa Luxemburg (London: Bookmarks, 1980), p.
55
»4 Chris Harman, «The Return of the National Question,
International Socialism 56, Autumn 1992: p. 18.
51

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ئاشنابوون بە كارل ماركس

52

5 Cliff, p.56.
6 Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto
(New York and London: Verso Press, 1998), p.58.
7 Marx and Engels, The Communist Manifesto, p. 58.
8 Marx, «Letter of 2 November 1867,» Marx-Engels Collected
Works , Vol. 42, (Moscow: International Publishers, 1987), pp.
46061-.
9 Marx, «Letter of 30 November 1867,» Collected Works, Vol.
42,
pp. 48687-.
10 Marx, «Letter of 29 November 1869,» Collected Works, Vol.
43 (Moscow: International Publishers, 1987), pp. 39091-.
11 Harman, p. 19.
12 This is the date of the founding of Theodor Herzl›s new Zionist
organization and is commonly accepted as the birthdate of modern
political Zionism. There were, however, precursors. As Zachary
Lockman points out: «The first organized political manifestation
of this new nationalism [Zionism] was the small and loose knit
Hibbat Tziyon («Love of Zion») movement, which crystallized
after the pogroms of 1881 and took the form of a network of local
associations established to promote Jewish immigration to and
settlement in Palestine, and the reconstitution there of Jewish
national life.» Zachary Lockman, Comrades and Enemies: Arab
and Jewish Workers in Palestine, 19061948- (Berkeley and Los
Angeles: University of California Press, 1996), p. 24.

53

13 Grigorii Zinoviev, History of the Bolshevik Party (London:
New Park Publications, 1973), p. 88.
14 1903. Second Ordinary Congress of the RSDLP. Complete Text
of the Minutes. Brian Pearce, trans. (London: New Park
Publications, Ltd., 1978), p. 78.
15 1903, p. 98.
16 1903, p. 118.
17 1903, p. 118.
18 1903, p. 118.
19 1903, p. 118.
20 1903, p. 118.
21 1903, p. 119.
22 Lenin, «Theses on the National Question,» Collected Works,
Vol. 19, p. 249.
23 1903, p. 6.
24 1903, p. 506.
25 1903, p. 506.
26 1903, p. 230.
27 Lenin, «Right of Nations,» p. 442.
28 Lenin, «Theses,» p. 243.
29 Lenin, «The National Programme of the RSDLP,» Collected
Works, Vol. 19, p. 543.
30 Lenin, «Theses,» p.244.
31 Lenin, «Theses,» p. 244.
32 Lenin, «Theses,» p. 245.
ئاشنابوون بە كارل ماركس

ئاشنابوون بە كارل ماركس

54

33 Lenin, «Theses,» p. 246.
34 Lenin, «Theses,» p.246.
35 Lenin, «Theses,» p. 244.
36 Lenin, «Theses,» p. 245.
37 Lenin, «Right of Nations,» p. 401.
38 Lenin, «Right of Nations,» p. 405.
39 Lenin, «Right of Nations,» p. 412.
40 Lenin, «Right of Nations,» pp. 41112-, p. 410.
41 Lenin, «Right of Nations,» p. 412.
42 Lenin, «Theses,» p. 243.
43 Otto Bauer, «The Nationalities Question and Social
Democracy,» The Nationalism Reader, Omar Dahbour and
Micheline R. Ishay, eds. (Atlantic Highlands, NJ: Humanities
Press, 1995), p. 183.
44 Harman, p. 20.
45 Lenin, «The National Programme of the RSDLP,» p. 541.
46 Lenin, «Cultural-National Autonomy,» Collected Works, Vol.
19, p. 504.
47 Lenin, «The Nationality of Pupils in Russian Schools,»
Collected Works, Vol. 19, p. 532.
48 Harman, p. 31.
49 Lenin, «Critical Remarks on the National Question,» Collected
Works, Vol. 20, p. 24.
50 Lenin, «Critical Remarks,» p. 25.
51 Lenin, «Critical Remarks,» p. 24.

52 Lenin, «Once More on the Segregation of the Schools
According to Nationality,» Collected Works, Vol. 19, p. 549

*((پیناسەی نووسەری ئەم كتێیە))
تام لۆیز ئێستا لە زانكۆی ئ��ای��وا( )iowaلە كۆلیجی زمانەكانی
ئیسپانیایی و پرتەغالی وانە دەڵێتەوەو هەر لەو زانكۆیەدا پرۆفیسۆری
ب��واری خویندنەوەی نێونەتەوەییە .لۆیز نووسەر ووەرگێڕی ((ئوسكار
ئۆلیڤورا))لە كاتی رێكخستنی شۆڕشی گشتی لە بۆلیڤی دا لەساڵی 2004
بەدژی گولووبالیزاسیۆن (جیهانگیری) وشەریكەكانی مافی بوو كە بوو
بەهۆی سەركەوتنی ڕاپەڕینی خەڵكەكەی« .ئەو بزووتنەوەیە بە ڕاپەڕینی
كۆچابامبا( )cochabambaیان شەڕی ئاو لەبۆلیڤی دا بەناوبانگە ».لەساڵی
1997دا «الترانسفۆرماسیۆن دالتیۆریا»la transformacion de la teoriی
بەچاپ گەیاندو لەساڵی 1999دا لەگەڵ هاوكارەكەیدا دەستی دایە كۆكردنەوەو
ڕیكخستنی «كلتوور ودەوڵەت لە ئێسپانیا»ی نیوان ساڵەكانی 1550هەتا
1850و لەساڵی2000دا كتێبی ماركسیزم وناسیۆنالیزمی نووسی .لەساڵی
2002دا ژمارەی تایبەتی باڵوكراوەی «ئەنترناسیۆنال سوسیالیست روڤیۆ
»international socialist reviewی(داهاتووی بزووتنەوەی دادپەروەری
جیهانی)ڕێكخست و خستیە بەر دیدی خوێنەران« .ئەم بابەتە بەرێز عەلی
یارئەحمەدی لە ئینگلیزیەوە كردویەتە فارسی»
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ماركسیزم و ناسیۆنالیزم
تام لۆیز*
وەرگێڕان لە فارسییەوە :شەماڵ
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لوكزامبۆرگ و ئۆكۆنۆمیسمی ئێمپریالیستی
هەروەها كە دروشمی مافی دیاریكردنی چارەنووسی گەالن بە
دەستی خۆیان دەبێت لە پێوەندبە دەورانی ئێمپریالیستی سەرمایەداری
بچێتە پێشەوەر بەكردەوە دەربێت«( .مەسەلەی ئاشتی» و.ا.لنین)
لنین لە بەرانبەر كەلتووری ناسیۆنالیزمی «ئتۆبائێر»دا بەڵگەی
دەهێناوە كە سوسیالیستەكان بەجێگای بەدەستە وەگرتنی دروشمی كلتووری
نەتەوەیی ،كەلتووری نێونەتەوەیی لەسەر الفیتە (پالكاردە) كانیانەوە دەبێت.
دروشمێك كە تەواوی نەتەوەكان دەخاتە یەكگرتووییەكی سەروترەوە ،لە
یەكگرتوویی سوسیالیستی دا یەكیان دەخات .ئەو رێگایەی كە هەرئێستا
بە جیهانی بوونەوەی سەرمایە خەریكە قیرتاو دەبێت« .بەالم رێك هەر
ئەو یەكگرتوویی ئێمپریالیستی بوو وەكوو سەرووترین پلەی سەرمایەداری
كە ماركسیزمی بەناوبانگی لەهێستانی ،روزا لۆكزامبۆرگی هێنا سەرئەوەی
كە لەپێوەند بەمەسەلەی نەتەوایەتی هەلوێستێكی تەواو جیاواز لەلنین
دەرببڕێت .هەرچەندە كە لوكزامبۆرگ ئەمەی بەفەرمی دەناسی كە كێشەی
نەتەوەكان بۆ سوسیالیستەكان پێویستی و بنەڕەتی بوو ،بەاڵم ئەو داواكاربوو
ئیدیعای دەكرد كە ل��ەدەورەی پێشكەوتوو مۆدێڕنی ئەمڕۆژیدا تەواوی
ئاخافتنەكان لەسەر مافی گەالن لە دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان دا وەهم
و حەیاڵێكی زۆرتر نییە .ئەو نووسی« :ئەوەیكە نەتەوەكان هەمیشە و لە
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تەواوی واڵتان دا خاوەنی مافی دیاريكردنی چارەنووسی خۆیان بن ،شتێك
بێجگە لە بناغەیەكی متافیزیكی نییە« .لوكزامبۆرگ لە «مەسەلەی نەتەوایەتی
و خودموختاری»دا  ،1909بناغەی دژبوونی خۆی لەگەڵ لنین لەسەر ئەم
بنەچەیەوە دانابوو كە »)1(:بوونی راستەقینەی» مافی دیاری كردنی چارەی
خۆنووسین» بۆ هەموو تاقمە نەتەوەییەكان یان هەرشتێكی دیكە كەگەالنی
پێناسە كردووە بە هەڵەچوون و ئیتۆپیایەكە ،رێك بەهۆی ئەوەی كە
كۆمەڵگای هاوچەرخ بەپێی مێژوو پەرەئەستاندنیان پێ خۆشە )2(« .بە
گوتەی لوكزامبۆرگ ئەم پێ خۆشبوونە دووشێوەی بناغەی دەگرێتەخۆ:
یەكەم ئەوەی كە ،گەشەكردووی ژمارەیەك لەنەتەوەكان وەكو پێشڕەوانی
سەرمایەداری بەم واتایەبوو كە سەربەخۆیی گەالنی بچووكتر بە شێوازێكی
زێدەكارانە ببووبە خەیاڵ و سەرنەگرتوو« .ئابووری و سیاسەتی زهلێزەكان،
واڵتەبچووكەكانی لەبواری ڕامیاریەوە سەربەخۆ و بەفەرمی یەكسان لەگەڵ
ئەوروپای دەكردە واڵتێكی بێدەنگ لە گۆڕەپانی ئەوروپادا و زۆرتر دەیانكەنە
قەڵغانی«( ،)3بەاڵم لەم بوارەوە «ئایدیای دڵنیاكردنی تەواوی «گەالن»
لەوەی كە بگەن بە مافی دیاریكردنی چارەنووس یەكسانە بە گەڕانەوە
لە پەرەئەستاندنی گەورەی سەرمایەداری بەرەو واڵتانی بچووكی سەدەی
نێوەڕاستی)4( ».
دووهەم ،كەڵك وەرگرتنی زۆرتر لە واڵتانی ژێرچەپوو كە لەالیەن
بەهێزترین واڵتانی سەرمایەداریەوە }كەپەرەئەستاندنی ئێمپریالیزمە{ نەك
تەنیا راستی و واقێعی بوونی سەربەخۆیی ،بەڵكوو بوونی مافی دیاری
كردنی چارەنووسیشی الواز ك��ردەوە .لوكزامبۆرگ بەڵگەی دەهێنایەوە
كە «پەرەئەستاندنی بەرفراوانی بازرگانی جیهانی لەپلەی سەرمایەداری
دا ،هەرچەندە لەهەل و مەرجێكی هێدی دا ،بەاڵم فەوتانی واڵتانی
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سەرەتایی لێ دەكەوێتەوە ،وئاواتی دەست پێڕاگەیشتنی ئەوان بەمافی
دیاری كردنی چارەنووس لەنێودەبات ،و ئەوان گرێ دەدات بە سیاسەتی
جیهانی و چەرخی هاڕەری پەرەگرتوویی سەرمایەوە )5(« .بەهەرحاڵ
واقێعی تێكۆشانێكی گشتی بۆ جیاكرنەوەی ئەو واڵتانەی كە هەن و كردنیان
بەیەكە گەلی نەتەوەیی و دووبارە لەسەربناغەی مۆدێلی حكومەتگەلی
نەتەوەیی لكاندنیان بەیەكەوە ،بەتەواوی هێوابڕەو ئەگەر بەپێی مێژووش
باس بكەین بەڵێنیەكی كۆنەپەرەستانەیە )6(« .لوكزامبۆرگ بەو وتەیەی لنین
كە دەیگوت مافی دیاری كردنی چارەنووس مافێكی دیموكراتیكە ،مافێكە
سۆسیالیستەكان دەبێت هاوكات لەگەڵ داخوازیە دیموكراتیەكەكانی دیكە
پشتیوانی لێوەبكەن ،بەم شێوەیە وەاڵمی دایەوە :خاڵی روانگەكانی سەرەوە
بەتەواوی ئەم راستیە كە ئەم «مافە» كە لەڕواڵەت دا هاوشێوازی یەكن،
بەاڵم بەتەواوی لەپلە گەلی مێژوویی جیاوازدان ،لە بەرچاو ناگرێ .مافی
پێكهێنانی ئەنجومەنەكان و پەرلەمان ،ئازادی رادەربڕین ئازادی رۆژنامەوانی
و...هتد ،فورمگەلی یاسایی كۆمەڵگایەكی سەرمایەداری تەواو پێشكەوتوون،
ب��ەاڵم «مافی گ��ەالن ل��ەدی��اری كردنی چارەنووسی خۆیان دا» ،تەنیا
ریزبەندیەكی میتافیزیای ئایدیایەكە بە تەواوی لە كۆمەڵگای سەرمایەداری دا
بوونی نیەوتەنیا لەسەر بناغەی رژێمێكی سوسیالیستیە كە ئەم مافە دەتوانێ
دەستەبەربێت )7(« .لنین لەچەند نووسراوەیەكدا بەتوندی ئەم داواكاری و
ئیدیعایەی لوكزامبۆرگی رەتدەكردەوە كە دەیوت :مافی گەالن بۆ دیاری
كردنی چارەنووسی خۆیان پێوەندیەكی بەچاخی ئێمپریالیستیەوە نییە .لنین
رایگەیاند كە «سیاسەتی چەوساندنەوەی نەتەوەیی میراتێكە كە لەڕژێمە
پاشایەتی و زۆرداریەكانەوە بەجێ ماوەتەوەو لەالیەن خاوەن زەوینان و
سەرمایەداران و وردەبۆرژوازیەكانەوە بەمەبەستی بەرگری لەسەروەری
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چینایەتی حۆیان ،هەروەها بۆ دووبەرەكی نانەوە لەنێوان كرێكارانی گەالنی
جۆراوجۆردا كەڵكی لێ وەردەگیرێ« .ئێمپریالیزمی مودێرن داخوازی هینانە
ژێر ڕكێفی گەالنی الوازتر پەرە پێ ئەدات ،و هەرئەم فاكتەرە نوێیەیە كە
چەوساندنەوەی نەتەوەیی توندتردەكاتەوە )8(« .لنین باسی كرد كە «بەهۆی
ئەوەی كە ئێپریالیزم لەراستی دا گرتنە ژێرچنگی گەالنی الواز لەالیەن گەالنی
بەهێزەوە زۆرتر دەكاتەوە ،بەگشتی دەبێت خەبات بۆ رزگاری نەتەوەیی
دەورێكی زۆرتر بگێڕێ لەچاخی ئێمپریالیستی دا تاوەكو لە رابردوودا ،ئەم
وتەیە راست بوو ،بەتایبەتی لەوشوێنانەی خەڵكی ژێرچەپوو كە الوازترین
بوون ،لەوانە ئەفریقیا و ئاسیا.
بۆ وێنە كاتێك سەرمایەداری لە تەواو ئاسیادا باڵوەی كرد ،بوو بەهۆی
سەرهەلێنانی چوارەمین بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی لەسەرانسەری كیشوەرو
ناوچەكەدا .داخوازی ئەم نەتەوانە بەرەو الیەنی پێكهێنانی حكوومەتێكی
نەتەوەیی بوو .لەكاتێك دا ئەم حكوومەتانە باشترین هەل و مەرجیان بۆ
پەرەئەستاندنی سەرمایەداری پێك دەهێنا )9(« .لەڕوانگەی لنینەوە مارشی
جیهانی سەرمایەداری «زۆرلەوە دوورتربوو كە داخوازی سوسیالیستەكان
بۆ پشتیوانی لەمافی دیاری كردنی چارەنووس لەنێوبەرێ« .لەڕاستی دجا
حەقانیەتی ئەم داخوازی و پێویستیەی زۆرتر كردوەتەوە .واڵتانی نیوە
داگیركراو (موستەعمێرە) لەوانە چین ،ئێران و توركیا و تەواوداگیركراوەكان،
پێكەوە  1000ملیۆن حەشیمەتیانە .لەم واڵتانە بزووتنەوە گەلێكی بۆرژوا
دیموكراتیم بە چڕی دەستی پێ كردوە ،یان هێشتا رێگایەكی درێژی لەپێش
دا هەیە .سوسیالیستەكان نەك تەنیا دەبێت بەبێ هیچ چاوەڕوانیەك
خوازیاری رزگاری بێ هەل و مەرجی و دەست بەجێی ئەم دەگیركراوانە
بن(( ،ئەم داخوازیە لەڕوانگەی سیاسیەوە شتێك نە جگەلە بەفەرمی ناسینی
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مافی گەالن بۆ دیاری كردنی چارەنووسی خۆیان« )).ئەوان هەروەها دەبێت
لێبڕاوانەتر ،لەكەسانی شۆڕشگێڕتر لەبزووتنەوە بۆرژوا دیموكراتیكەكانی ئەم
واڵتانە بۆ رزگاری نەتەوەیی پشتیوانی بكەن و یارمەتی بە ڕاپەرین و یان
شەڕی شۆڕشگێڕانەی (ئەگەر یەكیان هەبێت) ئەوان بكەن بە دژی هێزە
ئێمپریالیستیەكان كە ئەوان دەچەوسێننەوەو زوڵمیان لێ دەكەن)10(« .
بەهۆی ئەوەی كە لوكزمبۆرگ نەیتوانی لەپێوەندی دینامیكی و دێژخایەنی
نێوان سەرمایەداری و ناسیۆنالیزم لەپلەیەكی ئێمپریالیستی دا تێبگات« ،دواجار
هەڵس و كەوتێكی نهێلیستی گرتەبەر لەپێوەند بە كێشەی نەتەوایەتی دا.
«( )11لنین دەیوت :هەرچەندە كە شیكردنەوەكانی ئەو (بێجگە لە چەند
بەشێك) لەپێوەند بە دژواری كۆتایی هێنان بەچەوساندنەوەی نەتەوەیی
لە رژێمی سەرمایەداریدا راست بوو ،بەاڵم شێوازی بیركردنەوەو هەڵس و
كەوتی ئەوی لەراستیەتی دووركردەوە .لەنێوبردنی چەوساندنەوەی نەتەوەیی
لە كۆمەڵگای سەرمایەداری دا نەشیاوە ،بەهۆی ئەوەی كە لەنێوبردنی
هەرچەوساندنەوەیەك پێویستی بەسڕینەوەی چینایەتیە .بەاڵم لەكاتێكدا
ئەم چەوساندنەوەیە بناغەی لەسەر بنەچەی ئابووریەوەیە ،سوسیالیستەكان
ناتوانن تەنیا ئابووری پاڵپشتیان بێت .سازكردنی سیستمێكی (بەرهەم هێنانی
سوسیالیستی) بۆ لەنێوبردنی چەوساندنەوەی نەتەوەیی پێویستیە ،بەاڵم ئەم
سیستمە دەبێت رێكخراوێكی دیموكراتیكی واڵت ،ئەرتەشی دیموكراتیك ،و
...هێتد لەخۆ بگرێت .چینی كرێكار بە گواستنەوەی سەرمایەداری بەرەو
سوسیالیزم هەل و مەرجی ئەگەری ئەوەی كە چەوساندنەوەی نەتەوەیی
لەنێوبەرێ پێك دێنێت ،ئەك ئەگەرە كاتێك دەبێتە راستی كەبەس بەتەنیا
دیموكراسی تەواو لەهەموو شانەكان و هەرێمەكاندا بناغەی دابرێژرێت.
«لەوانە سنووری واڵتان بەپێی خواستی سروشتی حەشیمەت ،و لەوانەش
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ئازادی تەواو بۆجیابوونەوە ،دیاری بكرێت )12(».بەواتایەكی دیكە شۆڕشێكی
سویالیستی سەركەوتوو هەل و مەرجێكی نوێی ئابووری پێك دێنێت كە
هۆكاری ماددی چەوساندنەوەی نەتەوەیی بنەبڕدەكات ،بەاڵم ئەمەبزانین
كە پاراستنی ئیسك و پرووسك و چوارچێوەی دیموكراتیك لەسیستمێكی
ئابووری نوێ دا پێوەندی بەناوەڕۆك و چۆنیەتی ڕێكخستنی دەوڵەتێكی
رامیاریەوە هەیە كەخۆی ،بۆ لەنێوبردنی چەوساندنەوەی نەتەوەیی قوڵی
هەڵمەتی لێ هەڵماڵیوە و هێزی ئەوكارەی هەبێت .لنین گەورەترین هەڵەی
لوكزامبۆرگی خستە بەرچاو كە ئەوەش تێنەگەیشتن لە گرینگی الیەنی
رامیاری كێشەی نەتەوایەتیە كە بەهۆی ئەوەوە كەوتووتە داوی ئوكونۆمیزی
ئێمپریالیستیەوە.
رووكردنە «ئوكونۆمیزم» لەساڵەكانی  1890لەنێو ماركسیستەكانی
رووس��ی��ادا چ��ووە س��ەرەوە ،و ئەوروانگەیەی نوێنەرایەتی دەك��رد كە
«كرێكاران دەبێت بەرژەوەندی خۆیان لە هیچ شتێك دا بێجگە لمەسەلەی
تایبەتی ئابووری نەبیننەوەو بەدووی نەكەون :هەر شتێكی دیكە پێوەندی
بەكرێكارانەوە نیە ،ئەوان لەشتگەلی دیكە تێناگەن و ئێمە دەبێت لەسەر
كێشە گەلێك لە گەڵیاندا قسە بكەین كە راستەوخۆ كاریگەری دەكاتە
سەریان و ئەوەش داخوازیگەلی ئابووریە)13(« .
ئێستە الوازی ئوكونۆمیزم ئەمەبوودەبووبە لەمپەرو بەرگیری دەكرد لە
كرێكاران لەبەشداری و رێبەری كردنی خەبات بەدژی هەرچەوساندنەوەیەكی
رامیاری و سیاسی لەوانە چەوساندنەوەی نەتەوەیی و بێ هێزیانی دەكرد.
ئوكونۆمێزم بەكردەوە كارەكەی زۆر دژوار دەكردەوە كە پیشان بدرێت ،كە
پێویستی و بەرژوەندی چینایەتی كرێكاران لەیەكگرتوویان دایە .ئوكونۆمیزم
بوبەلەمپەر لەسەرڕێ و بەرگیری دەكرد لەوەی كە كرێكاران دەستیان
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بەئەزموونگەلێك بگات بۆئەوەی كەبتوانن بەوە چەخماخەی پەرەئەستاندنی
تەواوی دیموكراسی و پرتسیپەكانی نێونەتەوەیی لێبدەن .لەڕوانگەی لنینەوە
دووری گرتنی لوكزامبۆرگ لەمافی گەالن لەدیاری كردنی چارەنووسی خۆیان
دا بەجۆرێك ئەوی گیروودە بە «جۆرێك لە ئوكونۆمیزمی ئیمپریالیستی
كردووە».
بۆ وێنە ئوكونۆمیستەكانی ساڵگەلی  1894_1902ئەو كەسانەی
بەم شێوەیە بەڵگەیان دەهێنایەوە« :سەرمایەداری براوەیە ،بەم هۆیەوە
كێشەگەلی رامیاری بەفیرۆدانی كاتە )14(»!.لەراستی دا :روزالو كزامبۆرگ
مەسەلەی سەربەخۆیی ئابووری گەالنی كردبووە جێگرتەی مەسەلەی
رامیاری مافی دیاری كردنی چارەنووسی گەالن و سەربەخۆییان وەكوو
واڵتێك لەكۆمەڵگای بۆرژوازی دا« .ئەم روانگەیە بەو رادەیە وشیارانەیە كە
بۆ وێنە ئەگەر كەسێك ،ویستی بەرنامەكانی سەروەری پەرلەمان ،بۆ وێنە
مەجلێسی نوێنەرانی خەڵكی لە كۆمەڵگایەكی بۆرژوازی دا گەاڵڵە و شێكاری
بكات و ڕوونی بكاتەوەو بەشێوە گەلێكی رێك و پێك دەوروبەرەكانی
تێبگەیەنێت كە دەسمایەیەكی گەورە لەواڵتێكی سەرمایەداری دا دەسەاڵت
دەكات ،تۆفیرێ ناكات كە چ رژێمێك دەسەاڵت دارە )15(« .لێرەدا لنین
تێگەیشت كەلەڕاستی دا چاخی ئێمپریالیست گرنگی رامیاری و سیاسی
لەبزووتنەوە گەلی كرێكاری دا پەرەپێ دەدات ،نیگەرانی ئەو ئەمەبوو كە
لوكزامبۆرگ و سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا لە دژایەتی لەگەڵ مافی دیاری
كردنی چارەنووسی پۆلۆنیاییەكان بەدەستی خۆیان لەبیریان چوەتەوە كە
«بەرنامەی سوسیال دیموكراسی دەبێت بەحەتم وای دابنێت كە دابەشكردنی
نەتەوەكان بەنەتەوەی چەوسێنەرو چەوساوە كۆڵەكەی بنەڕەتی ،گرینگ و
جێی چاوپۆشی لێنەكردنی ئێمپریالیسمە )16(« .بەم هۆیەوە ئەمە گرنگ
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نیە كە بۆ وێنە لەپەنجا یان یەك لەسەدی گەالنی بچووك لە پێش شۆڕشی
سوسیالیستیەوە رزگاربوون ،گرینگ ئەم راستیەیە كە لە چاخی ئێمپریالیست
دا ،پرۆلیتاریاو كرێكاران بەهۆی كاری ماددی بەدووئۆردووگا دابەشكراون.
«یەكێك لەوانە كە بە رێزەوڵی داكەوتوولەخوانی ب��ۆرژوازی
نەتەوەی سەردەست (كە لەنێوان شتگەلی دیكەدا ئەوەی لەتااڵن و برۆ و
چەوساندنەوەی دوو بەرابەر و سێ بەرابەری گەالنی بچووك دا بەدەستی
هێناوە) ،كیشراوەتە گەندەڵی دا ،و ئەویەكەكەی دیكەش كە بەبێ رزگاری
گەالنی بچووك و بێ زانیاری دان بە جەماوەری خەڵك لەپێوەندبە دژی
شۆڤێنیست بوون ،یان دژی پێوەست كردن و مافی دیاری كردنی چارەنووس
خوازی ،ناتوانێت خۆی رزگار بكات )17(« .لنین لەوتە و باسەكانی دا
لەگەل لوكزامبۆرگ روونیكردەوە كە ئەمرۆژە لەتەواوی كاتەكاندا مافی
دیاری كردنی چارەنووسی گەالن چوارچێوەی چاالكیمان دەبێت لەرێگاو
ئیدارەو بەرێوەبردنی سوسیالیزم لەواڵتانی چەوسێنەرو ستەمكاردا« .ئەگەر
سوسیالیستێك لەهەر واڵتێكی چەوسێنەردا ،مافی گەالن لە دیاری كردنی
چارەنووس دا (بۆ وێنە جیایی) بە فەرمی نەناسێت و خەباتی بۆ نەكات ،لە
راستی دا ئەوە شوڤێنیستێكە نەك سوسیالیست )18(« .لنین بەڵگەی هێناوە
كە ئەم الیەنە بەتەنیایی پارێزەری بەكردەوە دەرهێنان ،هەمیشە بنەچەی
خەباتە لەگەڵ هەرفۆرمێك لەچەوساندنەوەی گەالندا« .ئەم شێوە تێروانینە
نادڵنیایی و دڵپیسی لەنێو كرێكارانی گەالنی چەوسێنەرو گەالنی ژێرچەپوو
كەدا دەسڕێتەوەو رێگەخۆش دەكات بۆخەباتی یەكگرتوویی نێونەتەوەیی بۆ
شۆڕشێكی سوسیالیستی (بۆ وێنە خەبات بۆ بناغەداڕێژی تەنیا سیستەمێك
كەگەالن تیایدا یەكسانن)19( »).
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پۆلۆنیا و شەڕی جیهانی یەكەم
ئەم گرینگترین الیەنی مەسەلەیە ،لەالیەن هاوڕێیانی پۆلۆنیاییەوە
لەبەرچاو ناگیردرێت .كەسانێك كەشتەكان لەهەلومەرجی بناغەیی چاخی
ئێمپریالیزمدا نابینن ،لەبواری دابەش كردنی كرێكارانی نێونەتەوەییەوە بە
دوو ئۆردووگا« .كۆبەندی باسەكانی مافی دیاری كردنی چارەنووس «و.ا.لنین
بەخێرابوونەوەی كێبڕكێی ئێمپریالیستی لەدەیەی یەكەمی سەدەی
بیستەم دا و قایل ب��وون بە وشەكانی كۆتایی بەرنامەی كۆمۆنیستی
(كرێكارانی هەمووواڵتان یەكگرن) كۆنگرەی نێونەتەوەیی (ئەنترناسیۆنال)
دووهەم ئەم بریارانەی خوارەوەی پەسەند كرد« :ئەگەر مەترسی دەست
پێكردنی شەڕ هەڕەشە بكات ،ئەمە ئەركی كرێكاران و مەجلێسی نوێنەرانی
(پەرلەمانی) و واڵتانی پێكداداوە كە بەیارمەتی بازنەی سوسیالیستی
نێونەتەوەیی و لەخۆڕێكحستن لەگەڵی دا تەواوی تێكۆشانیان بخەنە گەڕ
بۆبەرگرتن لەهەاڵیسانی شەڕ .ئەگەر لە هەرحاڵ دا شەڕ دەست پێبكات،
ئەركی ئەوانە كەبۆ كۆتایی هێنانی هەرچی خێراتری شەرتێبكۆشن و
بەتەواوی هێزەوە كارێك بكەن كە بەكەڵك وەرگرتن لەقەیرانی رامیاری و
ئابووری كەشەڕ هێناویەتە ئاراوە ،خەڵك هان بدەن بە راپەڕین و سەرەو
ژێربوونی دەسەاڵنی چینی سەرمایەداری خێراتربكەنەوە )20(« .ئەم وشە
ئازایانەیە دوایی بەوەهم و خەیاڵ دەركەوتن .لە ئاگوستی 1914دا ،زۆرێنەی
زۆرێك لە پارتەكانی پێكهاتوو لەنێو نەتەوەی دووهەم دا (لەوانە حیزبی
سوسیال دیموكراتی ئەڵمانیا كە گەورەترین حیزبی بوو) دەنگی ئەرێنیان دا
بەپشتیوانی لەشەڕێكی تۆقێنەر كە ئێمپریالیستم ئەوانی كیشابووە نێویەوە.
ئەنترنسیۆنالی دووهەم هەرزوو بەهۆی كاریگەری ئەم خەیانەتە گەورەیەوە
لێك داپڕژا.
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دەست پێكردنی شەڕی جیهانی یەكەم بەخێرایی كێشەی نەتەوایەتی
كێشایە هێلی یەكەمەوە .سوسیالیستەكانی ئەڵمانیا واتە ئەو كەسانەی كە
پشتیوانیان كردبوو لەشەڕ (ئوپورتونیستەكان) ،بەئیدیعاو داوالێكەری ئەوەی
كە شكانی رووسیا پێشكەوتنێكە ،لەبەرئەوەی كە «پۆلۆنیا» و گەالنی دیكەی
ژێرچەپووكەی تزار رزگاردەكات ،دەیانەویست هاوپەیمانی جینایەتكارانەیان
لەگەڵ بۆرژوازی ئەڵمانیادا پاساوبكەن .بۆبەشی ئوپورتونیستەكانی رووسیا
ئەوان تێكۆشان بە كەڵك وەرگرتن لە گەڕانەوەیان بۆ تێئۆری لنین كە
بەتەشەرەوە ئاماژەی بەمە كردبوو« :كێ ئەوەی دەست پێكرد؟» یان
بەئێدیعای ئەوەیكە سەركەوتنی رووسیا سەرمایەداری رووسیا بەهێزتر
دەكاتەوەو بەم هۆیەوە هاتنی ئەورۆژەی كە شۆڕشی سوسیالیستی لەرووسیا
بەكردەوە دەربێت خێراتر دەكاتەوە ،پشتیوانیان لەشەڕ پێی پاساو دەكەن.
تەنانەت رێبەری تێئوریسیەتی نێونەتەوەیی (ئەنترناسیۆناڵ)ی یەكەم،
كارڵ كائۆتسكی لەتاقی كردنەوەی شەڕ سەركەوتوویی بەدەس نەهێنا.
لنین وەكوو سوسیال شوڤێنیستێك باسی لێدەكرد .كائۆتسكی بەڵگەی
دەهێناوە كە هەر گەلێك مافی بەرگری لەخۆی هەەی ،تزو روانگەیەك
كەبە «بەرگری لەواڵتی دایكی» بەناوبانگە .تزەكانی كائۆتسكی پێوەندی
هەبوو بەتێئوریەكەوە« ،ئێمپریالیسمی توندڕەو .بەجێگای ئەوەی كە ناوبراو
ئێمپریالیزم وەكو زەمەنی شەڕەكان و شۆڕشەكان چاولێبكات ،هەروا كە لنین
چاوی لێدەكرد ،كائوتسكی بڕوای وابوو كاتێك كە شێوازو پێكهێنانی نوێی
جیهان لەنێو الیەنی ئاشتی و ئارامی كاردەكات .ئەو ئەوەی لەبەرچاوگرت،
كە شەڕ زۆرناخایەنێت و تەواو دەبێت ،و دوای دەربازبوون لە گوشارەكان
و سەخڵەتیەكان ،ئێمپریالیزم دووبارە مارشی درێژەپێدانی خۆی دەكوتێت
بەرەوالی خۆڕێك خستن و ئارامی و هاوكێش بوون .لنین و بلشویكەكان
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(زۆرینەكان) لێبڕاوانە شەڕیان شەرمەزاركرد .ئەوان بانگهێشتی هەموو
گەالنی تێكهەڵچووی شەڕیان كرد،كە شەڕی ئیمپریالیستی بكەنە شەڕی
شۆڕشگێڕانە بەدژی دەسەاڵتدارانی سەرمایەدارییان.
لنین زۆر بەتووڕەیی و بەتوندی هێرشی كردە سەر ئەوسوسیالیستانەی
كە بەرگری و پشتیوانیان كردبوو لە شەڕەوە« .ئوپورتۆنیسم و سوسیال
شۆڤینیسم لەسەر بناغەی ئابووریەكەی هاوبەش راوەستاون .بەرژوەندی
توێژاڵێكی تەنك لەكرێكارانی خاوەن پلەوپایەو وردەبۆرژوازیەكان كە
بەرگری لە هەلومەرجی تایبەتییان دەكەن« ،مافیان» لە رادەیەكی گەڕۆگ
لەسوودێكە بۆرژوازی نەتەوەیی ((خۆیی)) لەچەپاوڵ و تااڵنی گەالنی دیك
بەدەستی هێناوە ،لەبەرژەوەندی هەلومەرجی سەروەری خوازانەیان و
هێتد)21(».....
لەڕاستی دا شەڕ ،رێبەرایەتی حیزبەكانی سوسیال دیموكراتی
خستبووە بەرابەر هەڵبژاردنێكی روونەوە .یان هەلومەرجی رامیاری خۆیان
بپارێزن ،نێونەتەوەیی بوونەكانیان ،كەبەواتای دژبەربوون لەگەڵ شەردابوو،
یان رووبەڕووی دووبارە قەدەغەبوونەوە ،موحاكمەولێپرسینەوە ،زیندان
و گەمارۆی دارای و بوون و نەبوونەكانیان بنەوە .یان دەست هەڵگرن
لەتەواوی بناغەیەك كە تائێستە پێیان لەسەر داگرتووە ،بەرگری بكەن
لەرێزی ئیمپریالیستی «خۆیان» و رێزێكی زۆرترو دەورێكی زۆرتر بەدەست
بێنن لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری دا .ئەوان خۆیان بەدەستەوەدا و بوون بە
گرووهبانگەلی تازە نەفەس و ئامادە بەخزمەت بوون بچنە شەڕی یەكەمی
جیهانیەوە)22(».
بەختەوەرانە پۆلۆنیا لەمەودای شەڕی یەكەمی جیهانی دا دەرفەتێكی
گونجاوی بۆ لنین رەخساند تاوەكوو تێئۆریەكەی دەربارەی مافی گەالن بۆ
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دیاری كردنی چارەنووس پەرەی زیاتر پێ بدات .لەساڵی  ،1915ئەرتەشی
ئەڵمانیا لە هێستانی لەڕووسیا ئەستاند .ناسیۆنالیستەكانی پۆلۆنیا بەخێرایی
لەگەڵ ئەڵمانیادا یەكیان گرت بەمەبەستی بەدەست هێنانی سەربەخۆیی
لە ئێمپراتووریەتی رووسیا .هەروەها كەپێشبینی كرا ،ئوپورتۆنیستەكانی
ئەڵمانیا خۆشحاڵی خۆیان لەحكوومەتەكەیان دەرب��ڕی ،لە كاتێك دا
ئوپورتۆنیستەكانی رووسیا بەشكانی دەسەاڵتی واڵتەكەیان بەداخ بوون.
بۆپێدانی بەش ،لوكزامبۆرگ و سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا بە دروشمی
باسیان كرد تاكاتێك كۆ پۆلۆنیا لەالیەن رووسیایان ئەڵمانیاوە داگیركرابێت،
سەربەخۆیی نەتەوەیی بۆ پۆلۆنیا زونگاوێكی زیاتر نابێت .بەاڵم نەتەنیا
سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا لەو ئاكامە «ئاشناییان» گرت« :بەم هۆیە
نابێت مافی دیاری كردنی چارەنووس پۆلۆنیا لەخۆ بگرێت.
ئ��ەوان ه��ەروەه��ا ب��ەدژی «ه��ەر ڕاپەڕینێكی ناوچە پێكەوە
لكێندراوەكان» هەڵوێستیان گرت بۆ دووب��ارە بەدەست هێنانەوەی
سەربەخۆییان ،تەنانەت لەشێوەی ئاشتی خوازانەیشی!»( )23بەكردەوە
ئەم واتایەی دەگایاند كە ئەوان ئامادەیی پەسەند پێوەلكانی بلژیك بە
ئەڵمانیاوەو گالیسیا بە رووسیاوەوەیان هەبوو.
لنین بەوتەیەك وەاڵمی ئوپورتۆنیستەكان و سوسیال شۆڤێنیستەكانی
دایەوە .بە راگەیاندنی ئەوەی كە «بێ گومان دیموكراسی لە رووسیادا
پ��ەرەی ئەستاند .بەهۆی ئەم راستیەوە كە ئێستا رووسیا پۆلۆنیا
ناچەوسێنێتەوەو بەزۆرەملێ رای ناگرێ .كرێكارانی رووسیا بێ گومان
شتێكیان لەم راستیە بەدەست هینا كەئێدی ئەو خەڵكەی كەوا دوێنێ
یارمەتی چەوساندنەوەیانی دەكرد ،ناچەوسێنێتەوە .بەدڵنیایی دیموكراسی
ئەڵمانیا دۆڕا .تاكاتێك كە كرێكارانی ئەڵمانیا چەوساندنەوەی پۆلۆنیا
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لەالیەن ئەڵمانیاو قبووڵ بكات و لەبەری ئارام بگرێ ،لەهەلومەرجێك دا
دەمێنێتەوە كەلە كۆیلە خراپتر دەبێت)24(« .
لنین روانگەی خۆی دەربڕی كە نێونەتەوەیی راستەقینە دەخوازێت
كە سوسیالیستەكان «بۆیان تۆفیر ناكان» كە «گەالنی بچووك سەربە واڵتەكەی
ئەوانە یان بەواڵتی دراوسێیان )25(».ئەوەی گرنگە ،ئەوەیەكە كەمینە
نەتەوەییەكان مافی هەڵبژاردنێكی دیموكراتیكیان هەیە كەسەربەخۆبن یان
داخوازانە لەگەڵ گەلی گەورەتردا تێكەاڵوبن.
لەپێوەند بەڕوانگەی سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا ،لنین قایل
بووبەوەی كە سەربەخۆیی پۆلۆنیا لەو كاتەدا نەشیاوبوو« .ئەمرۆژە
گەاڵڵە كردنی مەسەلەی سەربەخۆیی پۆلۆنیا لەهەلومەرجێكدا كە هێزە
ئێمپریالیستیەكانی دراوسێ بەخێر راوەستاون ،لەراستیدا هەڵهاتنە بەدوای
«كاڵوی بابردەدا و چوونە ناو ناسیۆنالیسمێكی كورت بینەوەیە)26( ».
ئەو ڕوون��ی ك��ردەوە كە هیچ سوسیالیستێك نابێت «قایل بێت لەگەڵ
شەڕێكی تەواوسەرسەری ووێڵی هەموو ئەوروپادا بەهۆی دووب��ارەوەو
گرتنەوەی لەهێستانەوە .ئەوەها هەڵوێست نواندنێك بەرژەوەندی رادەیەك
سنووردار لە پۆلۆنیاییەكان داداتە سەربەرژەوەندی سەدان ملیۆن كەس
كە لەشەڕدا لە زەجر و گوشاردان )27(».بەهەرحاڵ لنین ئەم زەحمەتەی
بەخۆی دا كەڕوونی كاتەوە بۆچی لەو هەلومەرجەدا كە پۆلۆنیا ببووەبە
بوو كەڵەیەكەوە بەدەس هێزە ئێمپریالیستیەكانەوە ،سوسیالیستەكان ناتوانن
بەرگری لەسەرخۆیی پۆلۆنیا بكەن» بەجەخت كردن لەسەر ئەمە مەبەست
ئەمە نەبوو كە كە سوسیالیستەكان لەپشتیوانی لە پۆلۆنیا بۆ مافی بۆ مافی
دیاری كردنی چارەنووسی خۆی دەس هەڵگرن ».لەراستیدا لەوانەیە خەبات
بۆ رزگ��اری نەتەوەیی بەدژی هێزێكی ئێمپریالیستی ،لەهەلومەرجێكی
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دیاری كراودا بكەوێتە بەر كەڵك لێوەرگرتنی «هێزێكی» دیكە بۆ ئامانجە
ئیمپریالیستیەكانی بەرانبەر خۆی .ئەمە نابێت ببێتە هۆی ئەوەی كە سوسیال
دیموكراتە راستەقینەكان بخاتە ئەوبارەی كە لە بەفەرمی ناسینی مافی گەالن
بۆ دیاری كردنی چارەنووسی خۆیان خۆبدزنەوەو گوێی پێنەدەن« .هەروەها
كە لە بابەتگەلی زۆر زۆردا ب��ۆرژوازی كەڵك وەردەگرێت لە دروشمی
كۆماری خوازی بەمەبەستی هەڵخەڵتاندنی رامیاری سیاسی واڵتانی ئابووری،
ئەمە نابێتە هۆكار كە سوسیال دیموكراتەكان كۆماری خوازی بدەنە دواوەو
رەدی بكەنەوە)28(».
لنین كێشەی تێئۆرێكی لەبەهۆی هەلومەرجی پۆلۆنیاوە لەشەڕی
یەكەمی جیهانیدا هاتبوو پێش بەم شێوازە دەق بەندی كرد»:سوسیال
دیموكراتەكانی پۆلۆنیا لەم هەلوومەرجەدا ناتوانن دروشمی سەربەخۆیی
پۆلۆنیا بەرزكەنەوە ،بۆ پۆلۆنیاییەكان ،وەكوو كرێكارانی نێونەتەوەیی ،هیچ
كارێك ناتوانن بۆی ئەنجام بدەن بەبێ ئەوەی كە سەری نۆ كەرمەنشانە
بەیەكێك لە زۆردارانی ئێمپریالیستی دانەنەوێنن ،بەاڵم بۆكرێكارانی ڕووسیاو
ئەڵمانیا تۆفیری هەیە ،كە پۆلۆنیا سەربەخۆ بێت یان ئەوان لەپێوەندی و
پێوەلكانی ئەودا دەوریان هەبێت)29(».
ئەركی بەپەلە لە بۆكرێكارانی پۆلۆنیایی ئەمەبوو كە« :پێوەندی نێوان
خەباتی ئەوان لەگەڵ خەباتی كرێكارانی رووسیا و ئەڵمانیا پەرەپێدەن .ئەمە
دژایەتیەك نیە ،بەڵكو و راستیەكە كە «ئەمرۆژی هێزی كرێكارانی پۆلۆنیا
دەتوانێ یارمەتی دەری ئامانجی سوسیالیزم و ئازادی بێت ،لەوانە رزگاری
پۆلۆنیا ،تەنیا بە خەباتی هاوبەش لەگەڵ هێزی كرێكاری والتانی دراوسێدا
بەدژی ناسیۆنالیزمی توندڕەوی پۆلۆنیا )30(« .هاوكات مەسەلەی سەربەخۆیی
پۆلۆنیا بۆ كرێكارانی رووسی و ئەڵمانیا دووبارەو زۆر زۆر زیندوو دەمێنێتەوە.
70

ئاشنابوون بە كارل ماركس

لەالیەك ئەگەر كرێكارانی رووسیایان ئەڵمانیا قایل بەپێوەلكان یان
خستنە سەری پۆلۆنیا بن ،بۆ سەر واڵتی دیاری «خۆیان» ،ئەمە ئەوە
دەگەیەنێت كە پێویستی و رادەی سیاسی رامیاریان دادەبەزێت بۆ شەرمەزاری
و خواربوون ،و پەسەندكردنی دەورگێڕان لە ئەنجام دانی لەسێدارەدانی
خەڵكانی دیكەدایە)31(».
لەالیەكی دیكەوە ئەگەر كرێكارانی رووسیا یان ئەڵمانیا خوازیاری
سەربەخۆیی پۆلۆنیا بوون ،ئەوان وەكوو كەرەسەیەك دەمێننەوە لەدەستی
ئەم یان ئەویاكەی دیكە لەدوو هێزە ئێمپریالیستیەكان دا كە خەریكی
كێبڕكێ ب��وون لە سەر پۆلۆنیا و دەبوونە ی��اری دەستی ئ��ەوان ،رێگا
چارەسەری لنین لە پێوەند بە دژایەتی ئاشكرای نێوان هەلومەرجەكان و
بەرژەوەندی كرێكارانی پۆلۆنیا ،رووسیا و ئەڵمانیا ئەمەبوو كە پیشانبدات كە
«بۆ بەهێزكردنی نێونەتەوەیی ئێوە پێویست ناكات هەرئەو واتەیە دووبارە
بكەنەوە )32(»:لەراستی دا هەلومەرج رێ ون كەرو گێژێنەرە ،بەاڵم رێگای
هاتنەدەرەوە بوونی هەیەو ئەوەش ئەوەیە كە تەواوی الیەنەكان نێونەتەوەیی
و ئەنترناسیۆنالیست بمێننەوە ،سوسیال دیموكراتەكانی رووسیا و ئەڵمانیا
بەداخوازی «ئازادی جیابوونەوە»ی بێ قەید و مەرج ،بۆ لەهێستان ،سوسیال
دیموكراتەكانی پۆلۆنیا بە كاركردن بۆ یەكگرتوویی خەباتكارانەی كرێكارانی
هەردوو واڵتی بچووك و گەورە ،بەبێ گەاڵڵەكردنی دروشمی سەربەخۆیی
لەودەورەو بڕگەیەدا بەگشتی )33(»،لنین رای سپارد بەسوسیالیستەكانی
گەالنی چەوسێنەر كە پشتیوانی بكەن لە مافی پۆلۆنیا بۆ دیاریكردنی
چارەنووسی خۆی تەنانەت كە ئەوان لەوكات و حاڵەتەدا پشتیوانیان نەكرد
لەسەربەخۆیی پۆلۆنیا لە ناوەڕۆك و چوارچێوەی شەڕی یەكەمی جیهانی
دا ،لنین لەخاڵی تێڕوانینی بەرژەوەندی جیهانی چینی كرێكارو دیموكراسی
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بەگشتی نیشانی دا كە رزگاركردنی لەهێستان بە شێوازێكی ناپاساوی پێویستی
بەشەڕی زۆرترەو ئەوەش بەبێ هاوبەشی و دەست تێدابوونی بزووتنەوەی
نەتەوەیی بەدەست نایەت ،و خۆشی بەشێوازێكی بكوژەر وتێكرووخێن
دەبێتە كەرەسەی دەستی یەكێك لەدوو هێزە ئێمپریالیستیەكان .لنین
راسپاردەیەكی هاوشێوەی كردبە سوسیالیستەكان لە پۆلۆنیا وەكو گەلێكی
ژێرچەپوو كەوچەوساوە كە ،ئەوان داخ��وازی سەربەخۆیی پۆلۆنیا لەو
هەلومەرج و سەردەمەدا نەهێننە گۆڕێ.
بەڕوون كردنەوەی ئەم خاڵە كە ئەو بەگەڕانەوە بۆ «ئەم دەور یان
بڕگەیەگ» ئەم هەڵوێستەی وەرگرتووە .بەهەرحاڵ لنین دووبارە بڕوای
خۆی قورس و قایم دووبارەكردەوە :لە هەلومەرج و باروودۆخێكی دیكەدا
هیچ شتێك «ناتوانێت لەمپەری كرێكارانی پۆلۆنیا بێت بۆ پۆسەندكردنی
دروشمی كۆمارێكی ئازادو سەربەخۆی لە هێستان« .تەنانەت سەرەڕای
ئەوەی كە لەوانەیە پێش ئەوەی سوسیالیزم بوونی خۆی راگەیەتێ ئەم پێك
بێت ،جێگای هەڵسەنگاندن نیە)34(».
بەڕوونی بۆ سوسیال دیموكراتەكانی پۆلۆنیا پێویست بوو كە لە
ئێستادا بەرگری بكەن لەمافی پۆلۆنیا بۆ دیاریكردنی چارەنووسی خۆی
تاهێزیان هەبێت كەلە داهاتوودا ه��ەردووی ئەو لێكدانەوانە لەبەرچاو
بگرن .یان بۆئەوەی پۆلۆنیا بەسەربەخۆیی بگات ،یان لێكدانەوەی ئەوەی
كە بەدڵخوازانە لەگەڵ واڵتێكی دیكەدا تێكەڵ بێت .لنین لە سەراسەری
باسەكانی دا سەبارەت بە پۆلۆنیا لەكاتی شەڕی یەكەمی جیهانی دا،
پەیتاپەیتا داخوازی دەكرد كە ،تەنانەت كاتێك دروشمی سەربەخۆیی بەهۆی
كەوتنە هاوریزی بزووتنەوەی نەتەوەیی گەلی جێی باسمان لەگەڵ یەك
ئێمپریالیستەوە ناتوانێت بەرزبێتەوە ،شۆڕشگێڕانی سوسیالیست ،هەم لە
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واڵتانی چەوساوەو ،هەم لەواڵتانی چەوسێنەردا دەبێت رێگایەك بدۆزنەوە
كە بەشێوەی بڕاوەیی مافی گەالنی ژێر دەستەو چەوساوە بپارێزرێ لە
دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان دا.
دەرئەنجام مافی یەكسانی بۆ تەواوی گەالن لەدیاریكردنی چارەنووسی
خۆیان دا ،یەكگرتوویی كرێكارانی تەواوی گەالن ،ئەمەیە پرۆگرامی نەتەوەیی
ماركسیزم ،ئەزموونەكانی هەموو جیهان ،و ئەزموونی رووسیافێری كرێكاران
دەكات ».مافی گەالن بۆ دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان ».و.ا.لنین تێئۆری
لنین لەبارەی مافی گەالن بۆ دیاریكردنی چارەنووسی خۆیان یان پێش
ئەوەی ئێستالین بگاتە دەسەاڵت و هێزی هەبێت ،بناغەو بنەچەی بزووتنەوە
كۆمۆنیستیەكانی نێونەتەوەیی پێك دەهێنا .لەپێش دەهێنا .لەپێش كەش
كردنی ڕاپۆرتی كۆمیسیۆن دا لەدووهەمین كۆنگرەی كۆمۆنیزمی نێونەتەوەیی
لە ئاگوستی  ،1920لنین بە بانگەوازی ماركس و ئێنگڵس بەیەكگرتوویی
كرێكارانی هەموو واڵتانی زیاد كرد .لنین بانگەوازێكی نوێی دەركرد:
«هەموو سیاسەتەكانی كۆمۆنیزمی نێونەتەوەیی لەسەر كێشەی نەتەوەییو
داگیركاری و ئێستیعاری دەبێت لەسەر بناغەی یەكگرتوویی كرێكاران و
جەماوەری رەنجدەری هەموو گەالن و واڵتان لە خەباتی هاوبەش بۆ
لەنێوبردنی خاوەنان و سەرمایەداری بێت)35(».
ئەم سیاسەتە بەكردەوە دەرهاتنی مافی گەالنی بۆ دیاریكردنی
چارەنووسی خۆیان لە چاخی ئێمپریالیست دا نوێنەرایەتی دەكرد .ئەم
سیاسەتە لەنێوان ناسیۆنالیزمی گەلی چەوسێنەر و ناسیۆنالیزمی گەلی
چەوساوەدا قۆفیری دانا و بوو بەرێنیشاندەر بۆ كردەوە .لێرەدا ئەڵبەت
لەوانەیە جێی پرسیار نەبێت كە رەنگ و رووی شۆڕشی سوسیالیستی
دەدرایە بزووتنەو گەلی رزگاری خوازی نەتەوەیی بەڕێبەرایەتی ناسۆنالیزم.
73

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بەشێوەیەكی یەكسان هیچ شك و گومانێك نەبوو كە كرێكاران و جەماوەری
فەالو جوتیار لەواڵتانی داگیركراودا دوورتربوون لەوەی كە ببنە قوربانیانی
بێ دەنگ و فەنگی ئێمپریالیزم .ئەوان هەروەها نوێنەرانی رزگاركەری
خۆیان بوون .پیشەییەكانی مێژوویی كە ریزی ئەوان لەداهاتوودا تێكەاڵوی
پارتە كرێكاریەكان پێك دێنێت.
لنین لێبڕاوانە بڕوای وابوو كە «ئەگەر لە سیستەمێكی سوسیالیستی
دا مافی دیاریكردنی چارەنووس بە كردەوە دەرنەیەت ،خەیانەت و ناپاكیە
بەسوسیالیزم )36(».هەر بەم بۆنەوە لەنێوان شۆڕشی فێبریە و شۆڕشی
ئوكتۆبەردا لنین پشتیوانی كرد لەو داخوازیەی گەالنی نێو رووسیا كە لە
حكومەتی كاتی بوویان ،و لە دووی نەڤەمبەری ساڵی 1917دا ،حكومەتی
تازە بەدەسەاڵت گەیشتوی بلشویك،وەكوو ژێر چەپووكەی رووسیای پەسەند
كرد .ئەومافە لەبەرگری ماف دیاریكردنی چارەنووسی گەالن بوو تائەوپەڕی
جیایی و پێكهێنانی واڵتێكی سەربەخۆ.
لنین لەساڵەكانی نێوان شۆڕشی ئۆكتۆبەر و گیان بەختكردنیدا
لەژانوویەی  ،1924ناچاربوو كە لە چەندین بابەت دا بۆ بەرگری لە تێئوری
مافی دیاریكردنی چارەنووس كە مامۆستایانە پێش شۆڕش رێكی خستبوو شەڕ
بكات .روانگەی گەلی جۆراوجۆر لەنێو بلشویكەكان دا (زۆرینەكان) پەرەی
ئەستاند .هەندێك لەوان دەیانگوت كە ئیدی مافی دیاریكردنی چارەنووس
لە سوسیالیزم دا پێویست نیە ،لەكاتێك دا ئەوانی دیگە پێیان دادەگرت كە
بەس تەنیا كرێكارانی گەلێكی چەوساوە ،نەك تەواوی حەشیمەتی ئەو گەلە
لەسەر مەسەلەی پێكهێنانی واڵتێكی سەربەخۆ مافی دەنگ دانیان هەیە.
«بەوتەی مێژووناس “ ”e.h.carلنین بەالنی زۆرەوە دەست تەنیا بەرگری لە
هەڵوێستی كۆنی حیزبەوە دەكرد )37(« .باس و لێدوان لەسەر مەسەلەی
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مافی دیاریكردنی چارەنووس لە ژێرسەیتەرەی سوسیالیزم دا ،زۆربەی كات
لنین ترۆتسكی لەالیەن و بۆخارین و ئێستالین (كە بە كومیسێری گەالن بۆ
كاروباری نەتەوەكان دیاری كرابوو) لەالیەنی بەرانبەر دەكەوێتە رووبەڕووی
یەكدیيەوە .لەنێو راستی دژبەرایەتی توند لەسەر سەربەخۆیی هەرێمگەلێك
وەكو گورجستان و ئۆكراین ،روانگەكانی لنین بۆ روناكایەتی و راستگۆیایەتی
دیاربوونێكی بەرچاو و تایبەتیان هەبوو .ئێمە خوازیاری یەكگرتوویەكی
خوازیارانەین لەنێو گەالندا (یەكگرتووییەك كە لەهەرجۆرە زۆرو گوشارێكی
گەلێك لەسەر گەلێكی دیكەدا پێشگیری بكات).یەكگرتووییەك كە
بەدڵنیاییەكی تەواو دابمەزرێت ،بەڕوونی یەكگرتوویی برایانە بەفەرمی
بناسێت و بە تەواوەتی و رەها لەسەر بناغەی رەزایەتی داخوازانە بێت.
ئەوەها یەكگرتووییەك ناتوانرێ بەهێرشێك بهەژێنرێ ولێك
جیابكرێتەوە ،ئێمە دەبێت بەوشیاری فەراوان و زۆرو بەتاقی زۆرچاك و
باشەوە بەرەو ئەوەها یەكگرتووییەكەوە بچین ،تاوەكوو كێشەكان خراپتر
و نادڵنیایی پەرەپێ نەدەین ،تاوەكو ئەم نادلنیاییە كە بەرهەمی سەدەها
چەوساندنەوەی سەرمایەداری و لەخاوەنەكانەوە بەمیرات گەیشتووە ،بەخت
و شانسێكی هەبێت و بفەوتێت و بنەبڕبكرێت .هەربەم هۆیەوە ئێمە دەبێت
لێبڕاوانە بۆیەكگرتووی گەالن تێبكۆشین و بێ بەزەییانە پێش بگرین بەهەر
شتێك كە دەبێتە هۆی جیاوازی و جیاكاری لە نێوان ئەواندا ،و بۆ بەكردەوە
دەرهێنانی ئەوەش ئێمە دەبێت زۆر پارێزكارانە و بەتاقەت وە لەسەرەخۆوە
بجوولێینەوە .لەبەرانبەر پاشماوەكانی نادلنیایی نەتەوەیی دا ئیمتیاز یدەین و
لێبووردە بین »....بۆ ئەم مەسەلەیە ئێمە دەتوانین چاوەڕوان بین و دەبێت
چاوڕوان بین ،بەهۆی ئەوەی كە نادڵنیایی نەتەوەیی لەنێو جەماوەری
جوتیاران و خاوەنانی بچووك دا لە ڕادەبەدەر بەهێزە ،پەلەكردن لەوانەیە
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تەنیا خراپتری بكات ،بەواتایەكی دیكە ئامانجی پێكهێنانی یەكگرتوویی تەواو
و دوایی دەخاتە مەترسیەوە)38(».
ئەمرۆژە رەخنەگرانی لنین تۆمەتباری دەكەن بەوەی كە بەڕوانگەكانی
لەسەر مافی دیاریكردنی چارەنووس پشتیوانی لەجیاوازیەكی توندڕەوانە
دەكرد:
«لنین بەرگری كرد لە «ماف» جیایی بەبێ ئەوەی كە لەراستی دا
الیەنگری جیاتی بێت« .ئەو بەڵگەی دەهێناوە كە ئەو روانگەیە لەشێوەی
یاسای تەالقە كە ئیزن بەجیابوونەوە دەدات ،بەاڵم برەوی پێنادات)39(».
بەاڵم لنین وەاڵمگەلێكی شیاوی دەدایەوە بەرەخنەگرانی زەمەنی خۆی.
كەسانێك كە ب��ەت��ەواوی لە ق��ووالی��ی مەسەلەكە رۆن��ەچ��وون،
بیردەكەنەوە كە ئەوە «دژبەربوونە» كە بەسوسیال دیموكراتەكانی گەالنی
ژێر چەپوو كە وچەوساوە پێداگری دەكەن لەسەر «ئازادی پێكەوە بوون».
بەهەرحاڵ تۆزقاڵێك تێڕامان و ئەندیشە نیشاندەدات ،كە هیچ رێگایەكی
دیكە بوونی نیەو ناتوانێت بوونی هەبێت كە ئێوە رێنوێنی بكات بەرەو
الیەنی ئەنترناسیۆنالیزم و تێكەالوكردنی گەالن لەیەكدی دا .هەر رێگایەكی
دیكە لەو بارودۆخە دیارەدا و بۆ ئەو ئامانجە)40(».
تێئۆری لنین لەبارەی مافی دیاریكردنی چارەی خۆنووسن یەكێك
لەدیارترین دەسكەوتەكانی ماركسیزمە .ئەوە چرای رێپیشاندەری دیموكراسی
كرێكارانە كە دەتوانێت سوسیالیستەكان رێنوێنی بكات لە خەباتی دژی
ئێمپریالیستی لە سەدەی 21دا ،بەو رادەیەی دڵنیا كە لەڕابردوودا دڵنیایی
بەدەستهێناوە.
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بانگەوازی كۆمیتەی ناوەندی
بۆ«یەكێتی كۆمۆنیستەكان»

(سەبارەت بە بزوتنەوەی دیموكراتیك و
شەڕی شۆڕشگێڕانی پرۆلیتاریا)
وەرگێڕانی :ناسر حیسامی
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لە :كۆمیتەی ناوەندییەوە
بۆ :یەكێتی كۆمۆنیستەكان()2برایان!
لە دوو ساڵی شۆڕشگێڕانەی 1848 49-دا ،یەكێتی لە دوو بابەتەوە،
لە كل هاتەدەر .یەكەم ئەوە ،كە ئەندامانی لە هەموو شوێنێك هەڵسوڕاوانە
لە بزوتنەوەدا بەشدارییان كرد و لە ڕۆژنامەكان و سەنكەرەكان و مەیدانەكانی
شەڕدا لە ریزی پێشەوەی تاقە چینی هەتا سەر شۆڕشگێر ،یانی پرۆلیتاریا،
خەباتیان كرد .دووهەم ،بۆچوونی «یەكێتی» سەبارەت بە بزوتنەوە ،كە
لە پەسەندكراوەكانی كۆنگرە و كۆمیتەی ناوەندی  1847و لە مانفێستی
كۆمۆنیستدا بەیان كراوە ،تاقە بۆچوونی دروست بوو ،هەموو پێشبینییەكانی
ئەو بەڵگە و سەنەدانە تەواو ڕاست گەڕان .ئەو بۆچوونە و ئەم تێگەیشتنە
لە وەزعییەتی كۆمەڵی نوێی ئەمڕۆ ،كە پیشتر تەنیا بە شێوەی نهێنی لەالیەن
«یەكێتی»یەوەباسی دەكرا ،ئێستا لەسەرزاری هەمووانە و لە كوچەو بازاڕدا،
بە ئاشكرا تەبلیغ دەكرێ .بەاڵم لەهەمانكاتدا ،ڕیزەكانی «یەكێتی» ،كە
پێشتر زۆر بەهێز و پیتەو بوو ،ئێستا تاڕادەیەكی زۆر الوازبوون .ژمارەیەكی
زۆر لەو ئەندامانە ،كە ڕاستەوخۆ لە بزوتنەوەدا بەشداربوون ،پێیانوابوو
ئیتر سەردەی ئەنجومەنە نهێنییەكان بەسەرچووە و تەنیا هەڵسوڕانی بە
ئاشكرا كافییە .شانە خۆجییەكانی كۆمنەكان( )3پەیوەندییان لەگەڵ كۆمیتەی
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ناوەندی كەمبووەوە ،بەرە بەرە ئەم پەیوەندییە لەنێوچوو .بەم جۆرە لە
خاڵێكدا حیزبی دیموكرات یانی حیزبی وردەبۆرژوازی لە ئەڵمان زیاتر لە
جاران خۆی ڕێكخست و حیزبی كرێكاران تاقە پاڵپشتی قایمی خۆی لە
دەست دا و ڕكخراوەكەی ئەگەر ماب ێ لە هەندێك ناوچە ماوە ،ئەویش
سەرفاڵی كاروباری خودی ناوچەكانن .لە ئەنجامدا بزوتنەوەی گشتی بە
تەواوی كەوتووەتە ژێر دەسەاڵت و ڕابەرانی دیموكراتە وردەبۆرژواكان.
ئەم وەزعە ناكرێ هەر ئاوا درێژەی بێ .سەربەخۆیی كرێكاران پێویستە و
دەب ێ وەدی بهێنرێتەوە .كۆمیتەی ناوەندی ئەم پێویستییەی لەبەرچاو بوو،
هرە بەم مەبەستەش زستانی ستڵی  1848-49ڕاسپاردەیەكی لە ناوی ژوزف
م��ۆڵ( )JOSEPH MOLLبۆ ڕێكخستنەوەی سەرلەنوێی «یەكێتی» ناردە
ئەڵمان .بەاڵم ئەمەش نەیتوانی تەئسیرێكی درێژخایەنی هەبێ .هۆیەكەشی
بەشێكی ئەوەبوو ،كە كرێكارانی ئەڵمان ئەو كات تەجرەبەیەكی ئەوتۆیان
نەبوو ،بەشێكیش ئەو بوو ،كە ڕاپەڕینی مانگی مەی ڕابردوو ( )4ڕەوتی
كارەكەی تێكدابوو« .مۆل» خۆی چەكی هەڵگرت و چووە ڕیزی سوپای بادن
پاالتینات ( )BADEN-PALATINATEە ڕۆژی 29ی ژوئەی لە شەڕی چومی
مورگ ()MURGدا كوژرا .بەم جۆرە «یەكێتی» یەكێك لە مێژینەترین،
لێهاتووترین و باوەڕپێكراوترین ئەندامانی خۆی ،كە لە هەموو كۆنگرەكان و
كۆمیتە ناوەندییەكاندا بەشداربوو ،پێشتر زۆر ئەركی سەركەوتوانەی بەج ێ
گەیاندبوو ،لە دەستدا .دوای شكستی حیزبی شۆڕشگێڕەكانی ئەڵمان و
فەرەنسە لە ژوئیەی 1849دا ،نزیك بە تەواوی ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی
لە لەندەن كۆبوونەتەوە ،هێزی شۆڕشگێر هاتونەتە نێو ڕیزەكانیا و بەتین
و تەوژمێكی تازەوە دەستیان داوەتە ڕێكخستنەوەی سەرلەنوێی «یەكێتی».
ب��ۆئ��ەوەی ئ��ەم ڕێكخستنەوە سەرلەنوێیە سەربگرێ ،پێویستە
82

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ڕاسپاردەیەك بنێردرێ ،وە ئێستا ،كە بەسەروبەندی هەڵگیرسانی شۆڕشێكی
نو ێ داین ،كۆمیتەی ناوەندی ئەو ڕاسپاردەیە بە كارێكی گرنگ و بایەخدار
دەزانێ .بۆ ئەم شۆڕشە كرێكاران دەب ێ بەوەپەڕی سەربەخۆیی و ڕێكخراوی
و یەكگرتوویی بێنە مەیدان ،هەتا وەك ساڵی 1984نەبێتە دەستمایەی
بۆرژوازی و نەكەوێتە شوێنی.
برایان! ئێمە ساڵی  1848بە ئێوەمان وت ،كە بۆرژوازیی لیبراڵی
ئەڵمان بەم زووانە بە دەسەاڵت دەگا و دەسبەج ێ ئەو دەسەاڵتە لە دژی
كرێكاران وەكار دەخا .دیتان چۆن ئەو پێشبینییەی ئێمە ڕاست گەڕا.
لە ڕاستیدا ئەوە بۆرژوازی بوو ،كە دوای بزوتنەوەی مارسی 1848
دەسەاڵتی دەوڵەتیی بە دەستەوەگرت و لەو دەسەاڵتە كەڵكی وەرگرت،
بۆئەوەی كرێكاران-كە لەو خەباتەدا هاوپەیمانی خۆی بوون_ بەرەوهەمان
وەزعییەتی پێشوو ،كە تێیدا ستەمیان ل ێ دەكرا هەڵگەڕێنێتەوە .ئەگەرچی
بۆرژوازی تەنیا بە بیەكگرتن لەگەڵ حیزبی فیئۆداڵ ،كە لە (بزوتنەوەی)
مانگی مارسدا تێكشكابوو ،توانی ئەم كارە بكا و ئەگەرچی سەرەنجام
تەنانەت ناچالربوو تەسلیمی دەسەاڵتی حیزبی سەروەری فیئوداڵی بێتەوە،
بەاڵم بە هەلومەرجی دڵخوازی خۆی گەیشت .لەبەرئەوەی دەوڵەت لە
باری ماڵییەوە تووشی گیروگرفت و كەموكوڕییە ،ئەم هەلومەرجە دەبێتە
هۆی ئەوە ،كە لە داهاتوودا دەسەاڵت دیسان بكەوێتەوە دەست بۆرژوازی
و بەرژەوەندییەكانی دابین بن ،هەڵبەت بە مەرجێك ،كە لە ئێستاوە
بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانە ڕەوت و رێبازێكی هێمنانە و ئاشتیخوازانە
بگرێتەبەر .بۆرژوازی بۆ زەمانەتكردنی دەسەاڵتی خۆی ،تەنانەت پێویستی
بە زەبروزەنگنواندان لە دژی خەڵك و هەڵگیرساندنی ڕق و بێزاری خەڵك
نی ،چونكە هەتا ئێستا هێزی فیئودڵی دژی شۆڕش ئەم كارەی كردووە.
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بەاڵن ڕووداوەكان لەسەر ڕەوشتێكی ئاشتیخوازانە بەرەو پێش ناچن .بە
پێچەوانەوە شۆڕشی داهاتوو ،ڕەوتی ڕوداوەكان خێراتر دەكاتەوە ،جا ئەم
شۆڕشە چ بەڕاپەڕینی سەربەخۆی پرۆلیتاریای فەرەنسە دەست پ ێ بكات و
چ بە هێرشی «یەكێتی پیرۆز» بۆسەر «بابل»ی شۆڕشگێڕ (.)5
ئەو خیانەتەی ب��ۆرژوازی لیبراڵی ئەڵمان دەرهەق بە خەڵك لە
ساڵی 1848دا كردی ،لە شۆرشی داهاتوودا ،وردەب��ۆرژوازی دیموكرات،
كە ئێستا لە نێو هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆندا هەمان جیگا و شوێنی هەیە ،كە
بۆررژوازی لیبراڵی ئەڵمان پێش  1848بووی ،دووپاتی دەكاتەوە ،ئەو حیزبە
دیموكراتە ،كە بۆ كرێكاران زۆر لە لیبراڵەكانی پێشوو خەتەرناكترە .لە 3
بەش پێكهاتووە:
 .1پێشكەوتووترین ئەندامانی بۆرژوازی گەورە ،كە دەیانەوێ بە
خێرایی و بە یەكجاری فیئودالیزم و سەرەڕۆیی تێكبشكێنن ،نوێنەری ئەم
دەستەیە فراین بارر ()VEREINBARERەكانی پێشووی بەرلین ،یان ئەو
كەسانەن ،كە نایانەوێ ماڵیات بدەن (.)6
 .2وردەبۆرژوایانی مەشروتەخواز _ دیموكرات  ،كە ئامانجی
سەرەكییان لە بزوتنەوەی پێشوودا پێكهێنانی حكومەتێكی فیدراڵی كەم تا
زۆر دیموكرات بوو ،نوێنەرەكانیان (یانی) باڵی چەپی «مەجلیسی شورای
فرانكفۆرت» و پاشان پارلمانی شتوتگارت و خۆشیان لە «خەبات بۆ قانونی
ئەساسی ڕایش» دا هەر بۆ ئەمە هەڵیاندا.
وردەبۆرژوازیانی جمهوریخواز ،كە مەبەستیان پێكهێنانی
.3
جمهوری فیدراڵی ئەڵمانە (یانی) شتێكی وەك ئەوەی ئێستا دیموكرات
ناوی ل ێ دەبەن و خولیای ئەوەیان لەسەردایە ،كە فشاری سەرمایەی
گەورە لەسەر شانی سەرمایەی چكۆلە و فشاری بۆرژوازی گەورە لەسەر
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شانی وردەب��ۆرژوازی البەن .نوێنەرانی ئەم دەستەیە هەمان ئەندامانی
كۆنگرەكان و كۆمیتە دیموكراتیكەكان و ڕابەرانی ئەنجومەنە دیموكراتیكەكان
و سەرنووسەرانی ڕژنامە دیموكراتیكەكانن.
ئ��ەم بەشانە ه��ەم��ووی��ان دوای ئ���ەوەی تێكشكان ئیددیعای
«جمهوریخوازبوون» و «سوربوون» دەك��ەن ،ه��ەروەك چۆن ئەندامانی
وردەب���ۆرژوازی جموریخواز لە فەرەنسا ئێستا خۆیان بە سۆسیالیست
هەڵدەخەن ،ئەمانە لە جێگای وەك ورتمبرگ ( )wurtrmbergو باڤاریا
( ،)Bavariaكە هێشتا بۆیالن دەلوێ لە چوارچێوەی قانونیدا بكەونە شوێن
ئامانجەكانیان ،هەمان قسەپووچەكانی پێشوویان دووپات دەكەنەوە و
بەكردەوە دەیانەو ێ نیشان بدەن ،كە هیچ گۆرڕانێكیان بەسەردا نەهاتووە،
جگەلەمە ،هیچ تەئسیرێك ناكانەسەر پەیوەندی لەگەڵ كرێكاران ،بەڵكو
تەنیا ئەوە ئیسپات دەكات ،كە ناچارە بەریەك لە دژی بۆرژوازی _ كە
لەگەڵ ئیستیبداد یەكیان گرتوە_ پێكبێنێ و پشتیوانی پرۆلیتاریای پێویستە.
حیزبی وردەبۆرژوازی دیموكرات لە ئەڵمان زۆر بەهێزە ،ئەم حیزبە
نەك هەر زۆربەی هەرەزۆری چینی شارنشین و وردەتاجرانی سەنعەتی و
سەنعەتكارانی ماهیر دەگرێتەوە ،بەڵكو جوتیاران و بەشێك لە پرۆلیتاریای
دێنشینیش ،كە هێشتا پرۆلیتاریای سەربەخۆی شارەكان پشتیوانییان ل ێ
نەكردوون ،الیەنگریی ئەو حیزبەن.
پەیوەندی حیزبی شۆڕشگێڕی كرێكاران لەگەڵ دیموكراتە
وردەبۆرژواكان بەم جۆرەیە .بۆ ڕوخاندنی دوژمن هاوكارییان لەگەڵ دەكات،
هەركات بییانەو ێ جێگا و شوێنی خۆیان قایم بكەن بەرەنگاریان دبێتەوە.
وردەبۆرژوادیموكراتەكان نایانەوەێ كۆمەڵ بە تەواوی بە قازانجی
پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕ بگۆڕن ،بەڵكو تەنیا دەیانەو ێ لە هەلومەرجی
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كۆمەاڵیەتیدا ئاڵوگۆڕێك پێكبێنن ،هەتا وەزعی ئێستای كۆمەڵ وای ل ێ بێ،
كە بتوانن تەحەمولی بكەن .بەم بۆنەیەشەوە هەموو شتێك بۆ كەمبوونەوەی
خەرج و مەخارجی دەوڵ��ەت خوازیاری ئەوەن بوروكراسی بەرتەسكتر
بكرێتەوە و بەشی هەرەزۆری باری ماڵیان بكەوێتە سەرشانی مڵكداران و
بۆرژوازی گەورە .جگەلەمە وردەبرژوادیموكراتەكان خوازیاری ئەوەن بنكەی
ئیعتیباری گشتی پێكبێن و هەندێك قانوون لە دژی سوودخۆران دابندرێن،
هەتا فشاری سەرمایەی گەورە لەسەر شانی سەرمایەی چكۆلە الچ ێ و لەم
ڕێگایەوە خۆیان و جوتیاران لە جیاتی (ئەوە كە لە) سەرمایەداران (وام
وەرگرن) ،لە دەوڵەت بەقازانجی كەم وام وەرگرن .هەروەها خوازیاری
ئەوەن كە فیئۆدالیزم بە تەواوی هەڵبوەشێتەوە و پەیوەندییەكانی مالكییەتی
بۆرژوایی بەسەر زەوی وزاردا ،دابمەزرێ ،ئەمانە بۆئەوەی بە هەموو
ئەم داخوازانە بگەن ،پێوسیتییان بە حكومەتێكی دیموكراتیك هەیە،
جا چ مەشروتەیی و چ جمهوری كە ئەمان و جوتیارانی هاوپەیمانیان
وەك زۆربە چوڵی بكات .هەروەها ئەمانە داوای سیستمێكی حكومەتی
محەللی دیموكراتیك دەكەن .هەتا بتوانن بە شێوەی ڕاستەوخۆ دارایی
شارەدارییەكان و كۆمەڵێك لەم دامودەزگا محەللییەكان ،كە ئێستا لەبەر
دەستی بوروكراتەكاندان بگرنە ژێر چاودێری خۆیان.
هەروەها حكومەتی سەرمایە و كەڵەكەبوونی خێرای ،دەبێ لە
الیەكەوە بە بەرتەسككردنەوەی مافی «وارپت» و لەالیەكی تریشەوە بەوە،
كە دەوڵەت ژمارەیەكی هەرچی زیاتر لە ئەفراد بەرێتە سەركار ،پێشی پ ێ
بگیرێ ،بەاڵم لە بابەت كرێكارانەوە مەسەلەیەك هەیە ،كە لە ئێستاوە ڕوون
و ئاشكرایە :كرێكاران لە ڕابردوودا چۆن كرێگرتەبوون ،هەروا دەمێننەوە.
وردەبۆژوادیموكراتەكان داواكاری كر ێ و بیمەی بێكاری زیاترن بۆ كرێكاران
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و هیوادارن بە زیادبوونی شوغڵە دەوڵەتییەكان و بە تەئمینبوونی ئیمكاناتی
ڕیفاە و ئاسایش بۆ كرێكاران ،ئەمە وەدەی بێ.بەكورتی ،ئەمانە دەیانەو ێ
بەم خێروبێرە دەمی كرێكاران چەور بكەن و جاری نیمچە ژیانێكیان بۆ
دابین بكەن ،كە دەنگیان دەرنەیە ،هەتا بەم جۆرە هێزی شۆڕشگێڕانەیان
تێكبشكێنن ،ئەم داخوازییانەی دیموكراسی و وردەبۆرژوازی  ،كە لێرەدا بە
كورتی باسیان كرا .لەالیەن هەموو بەشەكانی وردەبۆرژوازی دیموكراتەوە
بە تێكڕاو یەكج ێ داوا ناكرێن و تەنیا ژمارەیەكی كەم لە پەیڕەوانی ئەو
ڕێبازە بە ڕاشكاوی ،وەدیهێنانی هەموو ئەم داخوازیانەیان بە ئامانجی خۆیان
داناوە .هەرچی كەسان و دەستە و تاقمە وردەبۆرژواكان بەرەو پێشتر
دەچن ،بەشێكی زیاتری ئەم داخوازییانە بە ڕاشكاوی بەیان دەكەن.
ئەو ژمارە كەمەش ،كە الیان وایە ئەو داخوازییانەی لە سەرەوە
گباسیان كرا ،لە بەرنامەكەیاندا هەن ،ڕەنگە پێیانوابێ ،داوای هەموو
ئەو شتانەیان ك��ردوە ،كە دەك��ر ێ لە شۆڕشدا داوا بكرێن ،بەاڵم ئەو
داخوازییانە ئەوە نین ،كە حیزبی كرێكاران ڕازی بكە .لە حاڵەتێكدا،
كە وردەبۆرژوا دیموكراتەكان دەیانەو ێ هەرچی زووتر كۆتایی بە شۆڕش
بێنن و ۆەوپەڕەكەی بەو داخوازییانە بگەن ،كە لە سەرەوە باسیان كرا،
بەرژەوەندیمان لەوەدایە و ئەركی سەرشانمان ئەوەیە ،كە هەتا كاتێك ،كە
هەموو چینە كەم تا زۆرداراكان دەسەاڵتیان ل ێ بستێندرێ ،هەتا كاتێك،
كە پرۆلیتاریا دەسەاڵتی دەوڵەتی بە دەستەوە بگر ێ و هەتا كاتێك ،كە
یەكگرتوویی و هاوپشتی یرۆلیتاریا نەك تەنیا لەیەك واڵت ،بەڵكو لە هەموو
واڵتانی پێشكەوتووی جیهان بە ڕادەیەك پتەوبێ ،كە كێشە و ناتەبایی لە
نێوان كرێكاراندا نەمێنێ و النی كەم هێزە بەرهەمهێنەرە سەرەكییەكان
بكەونە بەردەستی كرێكاران ،ئەم شۆڕشە بێ وچان درێژە پێبدەین ،ئامانجی
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ئێمە ئەوە نییە ،كە شكڵی مالكییەتی خسوسی بگۆرین.بەڵكو دەمانەو ێ
بە تەواوی ڕیشەكێشی كەین .نامانەو ێ دژایەتی و ناكۆكییە چینایەتییەكان
بشارینەوە و بێدەنگی ل ێ بكەین .دەمانەو ێ هیچ چینێك نەمێنێ ،نامانەو ێ
ئەم كۆمەڵگەیەی ئێستا بڕازێنینەوە و دڵ بە ئاڵوگۆڕی بچوك خۆش بكەین،
بەڵكو دەمانەو ێ كۆمەڵێكی نو ێ دامەزرێنین .بێگومان لە سۆڕشی داهاتووی
ئەڵماندا ،لە سەرەتاوە هەتا ماوەیەك دەسەاڵتی دیموكراتە وردەبۆرژواكان
زاڵ دەبێ .ئەو مەسەلەیە دێتە پێش ،كە پرۆلیتاریا بە تایبەت یەكێتی ،چ
هەڵوێستێك بەرامبەر مانەدەگرێ:
.1ئێستا و هەتا كاتێك ،كە وردەبۆرژوا دیموكراتەكانیش ستەمیان
لێ دەكرێ.
.2لە خەباتی شۆڕشگێڕانەی داهاتوودا ،كە دەبێتە هۆی واڵبوونیان.
.3دوای وئ��ەوەی خەباتە یانی لە سەردەمێكدا ،كە دەسەاڵتی
وردەبۆرژواكان بەسەر چینە لێكەوتووەكان و بەسەر پرۆلیتاریادا زاڵ دەبێ.
.1ئێستا ،كە وردەبۆرژوا دیموكرایەتەكان لە هەموو شوێنێك ستەمیان
ل ێ دەكرێ ،لە بارەی یەكێتی و ئاشتی جەماوەی مەوعیزە بۆ پرۆلیتاریا
دەكەن ،دەستی دۆستایەتی ڕەپیش دەخەن و بە تەمان حیزبێكی گەورەی
ئۆپۆزسیون پێكبێنن ،كە هەموو بیروڕا دیموكراتیكەكان لە نێو خۆیدا
كۆبكاتەوە ،یانی دەیانەو ێ كرێكاران بكێشنە نێو ڕیزەكانی حیزبێك ،كە
هەمان مەبەستە گشتییە سۆسیال دیموكراتیكەكان بەیان دەكات .حیزبێك،
كە وردەبۆرژوا دیموكراتەكان قازانج و بەرژەوندیی خۆیانی بە شاراوەیی و
بەشێوەی نهێنی تێدا بپارێزن و پرۆلیتاریا باسی داخوازەكانی خۆی نەكات،
هەتا كێشە و ئالۆزی ساز نەبێ ،ئەم جۆرە یەكگرتنە تەنیا بە قازانجی
ئەوانە و سەروبەر بە زەرەری پرۆلیتاریە .بەم جۆرە بێ ،پرۆلیتاریا هەموو
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ئەو سەربەخۆییە ،كە زۆر بە سەختی بەدەستی هێناوە ،لەدەستی دەدا و
جارێكی دیكە دەبێتەوە بە پاشەڕۆكخۆری دیموكراسی ڕەسمی بۆرژوازی.
كەوایە ،دەبێ بەرامبەر بەم یەكێتی و یەكگرتنە ،لێبڕاوانە موقاوەمەت بكرێ.
كرێكاران و بە تایبەت «یەكێتی» لە جیاتی ئەوەی خۆیان بكەنە جەماعەتێكی
گو ێ لە مست و بە هەموو شتێك ڕازی ،دەب ێ بۆ پێكهێنانی ڕێكخراوی
سەربەخۆی حیزبی كرێكاران ،هەم بە شێوەی نهێنی و هەم بەشێوەی ئاشكرا
بەپ ێ دیموكراتە ڕەسمییەكان هەوڵ بدەن و «یەكێتی» دەب ێ هەر كام لە
كۆمۆنەكانی بكاتە ناوەندێك بۆ لە دەوری یەك كۆبونەوەی كرێكاران.
هەتا كرێكاران لە كۆڕ و كۆمەڵی سەربەخۆی خۆیاندا باسی هەلوێست
و بەرژەوەندی خۆیان بكەن بە بێ ئەوەی بۆرژواكان دەست لە كاروباریان
وەردەن .ئ��ەوەی ،كە دیموكراتە بۆرژواكان تا چ ڕادەی��ەك ت��ووڕەن لە
یەكگرتنێك لەگەڵ كرێكاران ،كە تێیدا كرێكاران مافی یەكسان و دەسەاڵتی
یەكسانیان هەبێ ،دیموكراتەكانی برێسالو ( )reslau Bبە باشای نیشانیان
داوە .ئەمانە لە ئۆرگانەكەیاندا بە نێوی نۆییە _ئۆدەر تزایتونگ (Neue
 )oder- Zeitungلە دژی كرێكاران ،كە ڕێكخراوی سەربەخۆیان هەیە و
ئەمانە بە «سۆسیالست» ناویان دەبەن ،شەڕێكی ئاگرینیان بەرپاكردووە.
بۆ خەبات لە دژی دوژمنی هاوبەش بەكگرتنێكی تایبەت پێویست نییە،
هەر كاتێكیش پێویست بوو ،ڕاستەوخۆ و دەستەویەخە لەگەڵ ئەو دوژمنە
شەڕ بكرێ ،بەرژەوەندیی هەردووك الیەنەكە لەو كاتەدا بۆ ماوەیەك یەك
دەگرێتەوە و لە داهاتووشدا هەروەك ڕابردو ،لە پێناو مەسڵەحتێكی كاتی
و كورتخایەندا ،هاودەستییەك خۆی لە خۆیەوە پێكدێ .ئەوەش ئاشكرایە،
كە لە شەڕە خوێناوییەكانیدا هاتووە ،وەك هەموو مەیدانێكی تر ،ئەوە
كرێكارانن ،كە بە ئازایەتی و كۆڵنەدەری و قوربانیدان ،هۆی سەرەكی و
89

ئاشنابوون بە كارل ماركس

گەورەن بۆ وەدەستهێنانی سەركەوتن .ڕێك هەروەك ڕابردو ،وردەبۆرژوازی
لە خەباتی داهاتووشدا هەر هەمووی هەتا دوایین كەس ،ترسنۆك و دوودڵ
و دەستەوەستانە ،بەاڵم كاتێك لە سەركەوتن دڵنیابوو ،بە هی خۆی دەزان ێ
و داوا لە كرێكاران دەكات ،ئارام و هێمن ببنەوە ،بگەڕێنەوە سەركاری
خۆیان و زیادەڕەوی نەكەن ،ئەمەش بۆ ئەوەیە ،كە پرۆلیتاریا لە سەمەرەی
سەركەوتن بێبەری بكات .كرێكاران ناتوانن پێش بەم كارەی دیموكراتە
وردەبۆرژواكان بگرن.
بەاڵم توانای ئەوەیان هەیە تا ئەیو جێگایە كە دەوكر ێ و ئیمكانی
هەیە ،پێش بەوە بگرن ،كە وردەب��ۆرژوازی هێز و دەسەاڵتی خۆی لە
دژی پرۆلیتاریای چەكدار وەكاربخا و دەب ێ تووشی وەزعێتێكی بكەن،
كە فەرمانڕەوایی و دەسەاڵتی دیموكراتەبۆرژواكان هەر لەسەرتاوە گەرای
ڕووخان و تێكشكانی تێدا ببەستر ێ و بەڕادەیەكی زۆر ڕێگا بۆ ئەوە خۆش
بێ ،كە لە داهاتوودا دەسەاڵت بكەوێتە دەست پرۆلیتاریا .لەوەش گرنگتر
ئەوەیە ،كە كرێكاران لە جەرگەی خەباتدا و دەسبەج ێ دوای سەركەوتنی
خەباتەكەش ،دەبێ تا ئەو جێگایە كە ئیمكانی هەیە ،لە دژی ئەو هەوڵ
و تەقەالیەی بۆرژواكان كە دەیانەو ێ وەزعەكە هێمن و ئارام بكەنەوە،
ڕاوەستن و دیموكراتەكان ناچار بكەن ،خۆ لەو شەڕە خوێناوییە نەدزنەوە،
كە ئیددیعای دەك��ەن .كرێكاران دەب ێ هەوڵ بدەن ئەو تین و تەوژم
و هەڵچونە شۆڕشگێڕانەیە ،كە دوای سەركەوتن هەیە ،دانەمركێتەوە و
پاشەكشەی پێ نەكرێت ،بەڵكو بە پێچەوانەوە گەرم و بڵێسەدار و زیندوو
بپارێزرێ .حیزبی كرێكاران نەك هەر نابێ پێش بەو فەعالییەتانە بگرێ ،كە
گویا «زیادەڕەوی»یە وەك تۆڵەسەندنەوەی جەماوەر لە كەسانی نەفرەت
لێكراو ،یان تێكدانی ئەو شوێنانە ،كە بسیرەوەری تاڵ و ناخۆش بۆ خەڵك
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زیندوو دەكەنەوە ،بەڵكو دەبێ ڕێگەی پێ نیشان بدا .كرێكاران لە جەرگەی
خەباتدا و دوای سەركەوتنی خەبات ،دەب ێ لە هەموو مەجال و دەرفەتێكدا
داخوازێكانی خۆیان بەرنبەر بە داخوازەكانی دیموكراتە بۆرژواكان بیننەگۆر.
هەر كە بۆرژوازی دیموكرات گەیشتە سەروبەندی ئەوەی ،كە حكومەت
بەدەستەوە بگرێ ،دەبێ كرێكاران داوای زەمانەتی ل ێ بكەن بۆ خۆیان،
وە ئەگەر پێویست بێ ،تەنانەت بۆ ئەستاندنی ئەو زەمانەتە زەبروزەنگ
بەكاربەرن و بە تەواوی لەوە دڵنیابن ،كە فەڕمانڕەوایانی تازە ملیان بەوە
داوە ،كە هەموو بەڵێنەكانی خۆیان و هەموو داخوازییەكانی كرێكاران وەدی
بێنن .ئەمەش باشترین ڕێگایە بۆئەوەی نەتوانن دواتر لە بەڵێنەكانیان پاشگەز
ببنەوە.
كرێكاران دەب�ێ بە بەرچاوڕوونی و ب ێ ئ��ەوەی هەلومەرجی
تازە سەریان ل ێ بشێوێنێ ،بە ئاشكرا و بەب ێ ئەوەی هیچ تێڕادیوی و
متمانەیەكیان بە حكومەتی تازە هەبێ ،دەب ێ هەرچۆنێك ،كە بۆیان دەكر ێ
كارێك بكەن ،كە نەهێڵن ئەو خۆشی و شادییە ،كە دوای سەركەوتن هەیە
بەۆچاویان بگرێ و خاترجەم بن و دڵ بەو هەلومەرجە خۆش بكەن ،كە
دوای هەموو خەباتێكی سەركەوتووانەی شەقامەكان پێكدێ .پ ێ بە پ ێ
و هاوكات لەگەڵ حكومەتی ڕەسمی تازە ،كرێكاران دەب ێ بە پێكهێنانی
كۆمیتە ئیجراییە محەللییەكان و شووراكان یانی بە پێمهێنانی كۆڕ و كۆمەڵ
و كۆمیتە كرێكارییەكان دەسەاڵتی شۆڕگێڕانەی خۆیان دامەزرێنن ،هەتا
لەم ڕێگایەوە حكومەتی دیموكرات _ بۆرژواكان نەك هەر دەسبەجێ لە
پشتیوانی كرێكاران مەحرووم بێ ،بەڵكو هەر لەسەرەتاوە خۆیان لەژێر
چاودێری هێزێكدا ببینن و هەڕەشەی هێزێكیان بەسەرەوە بێ ،كە هەموو
كرێكارانی لە پشتە .بە كورتی ،هەر لە یەكەم ڕۆژی سەركەوتنەوە كرێكاران
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لەجیاتی ئەوەی لە حیزبی كۆنەپەرستی شكست خواردوو بەدگومان بن،
دەبێ لە هاوپەیمانانی پێشووی خۆیان ،یانی لەو حیزبە بەدگومان بن ،كە
دەیەوە ێ سەمەری سەركەوتنی هاوبەش بۆ خۆی بڕفینی.
.2كرێكاران بۆ زەبوزەنگنواندن و هەڕەشەكردن لەو حیزبە ،كە
خەیانەتی بە چینی كرێكار هەر لە یەكەم ڕۆژی سەركەوتنەوە دەست پێ
دەكات ،دەبێ چەكدار بن و خۆ ڕێكبخەن .تەواوی كرێكاران دەبێ دەسبەجێ
بە تۆپ و تفەنگ و تەقەمەنی خۆ چەكدار بكەن و نەهێڵن «میلیشیای
هاواڵتیان « ،كە پێشتر لە دژی كرێكاران دەهێنرایە مەیدان ،سازبكرێتەوە،
لەو جێگایەش ،كە كرێكاران نەتوانن بە پێكهاتنەوەی ئەو «میلیشیا»یە بگرن،
دەبێ هەوڵ بدەن بۆ ڕێكخستنی گاردی پرۆلیتاری و ڕابەر و سەركردەكانی
خۆیانیش هەڵبژێرن .كرێكاران نابێ دەستور و بڕیاری دەسەالتی دەوڵەتی
بەرێوەبەرن ،بەڵكو دەبێ دەستور و بریاری شورا شۆڕشگێرە محەللییەكان،
كە خودی كرێكاران پێكیان هێناوەن_ بەرێوبەرن .لەو جێگایە ،كە كرێكاران
كاری دەوڵەتی دەكەن ،دەبێ دەستەی تایبەت پێكبێنن و خۆیان سەركردەی
بۆ هەڵبژێرن ،وەیا وەك بەشێك لە گاردی پرۆلیتاری خۆی ڕێكبخەن .چەك
و تەقەمەنی بە هیچ بیانویەكەوە نابێ تەسلیم كرێتەوە .هەر پەلەقاژەیەك
بۆ چەككردنی كرێكاران دەبێ پووچەڵ كرێتەوە و ئەگەر پێویست بوو
چەكدارانە ،ئەو مەسەلە هەرە گرینكە ،كە پرۆلیتاریا ،هەروەها «یەكێتی»
لە جەنگەی ئەو ڕاپەڕینەدا ،كە خەریكە نزیك دەبێتەوە و هەروەها دوای
سەركەوتنی ڕاپەڕینەكە دەبێ لەبەرچاوی بگرن ،ئەوەیە :نەهێشتنی دەسەاڵتی
بۆرژوا دیموكراتەكان بەسەر كرێكاراندا و داسەپاندنی هەلومەرجێك ،كە
حكومەتی دیموكراسی بۆرژوازی ،كە چاری ناكرێ ،پێش بە هاتنەسەركاری
بگرین تووشی مەترسی بكات و دەسەاڵتدارەتی لێ دژوار یكاتەوە.
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.3دەوڵەتە تازەكان هەر كە خۆیان قایمكرد و سەقامگیربوون ،خێرا
لە دژی كرێكاران وەخۆ دەك��ەون .كرێكاران بۆئەوەی بتوانن بەهێز و
تواناوە بەرەنگاری هێرشی وردەبۆرژوا دیموكراتەكان ببنەوە ،پێش هەموو
شتێك دەب ێ لە كۆڕ و كۆمەڵی سەربەخۆدا كۆببنەوە و خۆڕێك بخەن ،پاش
ڕووخانی ئەم حكومەتانەی ئێستا ،كۆمیتەی ناوەندی بە زووترین كات دێتە
ئەڵمان و كۆنگرەیەك پێكدێنێ ،هەتا ڕێگایەك نیشان بدات ،بۆئەوەی كۆڕ و
كۆمەڵی كرێكاران یەكجێ بهێنرێنە ژێر چاودیری بەرێوەبەرایەتییەك ،كە لە
مەركەزی سەركردایەتی بزوتنەوە پێكهێتراوە .ڕێكخستنی خێرای پەیوەندی
نێوان كۆڕ و كۆمەڵە كرێكارییەكان لە ناوچە جۆراوجۆرەكان مەرجێكی زۆر
گرینگ و پێویستە بۆ بەهێزكردن و پەرەپێدانی حیزبی كرێكاران.
داوی ڕوخانی ئەم حكومەتانەی ئێستا ،خێرا هەڵبژاردنێك بۆ
مەجلیسی نوێنەران لە سەرتاسەری واڵت بەڕێوەدەچێ .لەم بابەتەوە
پرۆلیتاریا دەبێ وریای بكە:
.1كاربەدەستانی محەللی و مەئمورەكانی دەوڵەت بە فێڵ و تەڵەكە،
بە هیچ بیانویەكەوە هیچ بەشێك لە كرێكاران لە بەشداریكردنی لە
هەڵبژاردندا مەحروم نەكەن.
.2كاندیداكانی كرێكاران لە هەموو شوێنێك بەرانبەر بە كاندیدا
بۆرژوادیموكراتەكان دیاری بكرێن ،ئەم كاندیدایانە ،ئەوەندەی ئیمكانی
هەیە ،دەب ێ لە ئەندامانی «یەكێتی»بن و دەلێ بە هەموو شێوەیەك
هەوڵبدرێ بۆئەوەی هەڵبژێردرێن .تەنانەت لەو جێگایانەش ،كە هیچ ڕێی
ت ێ ناچێ ،هەڵبژێردرێن ،دیسانیش كرێكاران دەب ێ كاندیداكانی خۆیان دیاری
بكەن ،هەتا بەم جۆرە سەربەخۆیی خۆیان بپارێزن ،میزانی هێزی خۆیان
بەراورد بكەن ،هەڵوێستی خۆیان و بۆچوونەكانی حیزب بخەنە بەرچاوی
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هەموان .كرێكاران ناب ێ گو ێ بدەنە ئەو قسە پووچەی دیموكراتەكان ،كە
دەڵێن ،ئەگەر كرێكاران كاندیدای سەربەخۆیان هەبێ ،بەرەی دیموكراتێك
پارچەپارچە دەبێ و كۆنەپەرستان مەجالی ئەویان دەستدەكەوێ ،كە
نوێنەری خۆیان هەڵبژێرن .هەموو ئەم قسانە لە بنج و بناوانی خۆیدا هەر
بۆ فریودانی كرێكارانە .ئەو سەركەوتنە ،كە حیزبی كرێكاران بەم جۆرە بە
هەنگاوی سەربەخۆ پێی دەگات ،زۆر گرنگتر و گەورەترە لەو زیانانە ،كە بە
هۆی هەڵبژاردنی چەند نوێنەری كۆنەپەرست دێتە پێش .ئەگەر هێزەكانی
دیموكراسی هەر لەسەرەتاوە لێبڕاوانە لە دژی كۆنەپەرستی بجوڵێنەوە و
سەركوتی بكەن ،ئیتر كۆنەپەرستی لە هەڵبژردن هیچ مەجالێكی بۆ نامێنێ.
یەكەمین مەسەلە ،كە دەبێتە مایەی كێشەی نێوان دیموكراتە بۆرژواكان و
كرێكاران ،هەڵوەشانەوەی فیئودالیزمە .وردەبۆرژوازی ،هەر وەك شۆڕشی
یەكەمی فەرەنسا ،داوای ئەوە دەكات زەوەی و زاری فیئوداڵەكان وەك
مڵكی خۆڕایی بدرێ بە جوتیارەكان .بە وتەیەكی تر ،ئەمانە هەوڵ دەدەن
بۆئەوەی پرۆلیتاریای دێ ،هەر لەو وەزعەی پێشوویدا بمێنێتەوە و چینێكی
وردەبۆرژوای جوتیار پێكبێنن ،كە گرفتاری هەمان ئالقەی هەژاری و قەرزاری
بێ ،بەو جۆرە ،كە جوتیارانی فەرەنسا تووشی بوون .كرێكاران بۆ پاراستنی
بەرژەوەندی پرۆلیتاریای دێ و بەرژەوەندی خۆیان ،دەبێ بەرامبەر بەم
تەرحە ڕاوەستن .كرێكاران دەبێ داوای ئەوە بكەن ،كە موڵكی فیئوداڵەكان
موسادەرە بكرێ و وەك مڵكی دەوڵتی بمێنێتەوە و بۆ بەرهەمهێنانی كرێكاریی
كەڵكیان لێ وەربگیرێ و پرۆلیتاریای دێ بە بەهرەمەندبوون لە هەموو
ئیمكاناتی كشتوكاڵی بەرین ،بەشێوەی هاوبەش كشتوكاڵی لەسەر بكەن.
بەم جۆرە ئەسڵی مالكییەتی هاوبەش لە جەرگەی پەیوەندییەكانی مالكییەتی
لەرزۆكی بۆرژواییدا ڕیشەی خۆی دادەكوتێ.هەروەك یموكراتەكان لەگەڵ
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جوتیاران یەك دەگرن ،كرێكارانیش دەبێ لەگەڵ پرۆلیتاریای دێ یەك بگرن.
دیموكراتەكان یان ڕاستەوخۆ بۆ جمهورییەكی فیدراڵ هەوڵدەدەن،
یان النیكەم ئەگەر نەیانتوانی پێش بە دامەزراندنی جمهورییەكی یەكپارچە
بگرن ،هەوڵ دەدەن هەموو ناوچە و مەڵبەندێك ،تا ئەو جێگایەی دەكرێ،
خودموختاری و سەربەخۆیی پ ێ بدرێ ،هەتا لەم ڕێگایەوە دەست و
پێی دەوڵەتی مەركەزی ببەسترێتەوە ،كرێكاران بەرامبەر بەم ڕێبازە ،نەك
هەر دەب ێ بۆ جمهورییەكی واحید و یەكپارچە هەوڵبدەن ،بەڵكو دەب ێ
هەوڵبدەن هێز و دەسەاڵت یەكج ێ لە دەستی دەوڵەتدا كۆبێتەوە .كرێكاران
نابێ گو ێ بدەنە ئەو قسە پوچەی دیموكراتەكان ،كە دەڵێن هەموو شار و
ناوچەیەك خودموختاری پ ێ بدرێت .لە واڵتێكی وەك ئەڵمان ،لە جێگایەك،
كە هێشتا زۆر میرات و شوێنەواری سەدەكانی ناوەڕاست ماون ،كە دەب ێ
بفەوتێنرێن ،لە جێگایەك ،كە زۆر سەربزێوی و سەرەڕۆیی لە ناوچەكان و
مەڵبەندەكان هەن ،كە دەب ێ تێكبشكێندرێن ،بەهیچ شێوەیەك ئەوە قەبووڵ
ناكر ێ كە هەردێیەك و هەر شارێك و هەر ناوچەیەك كۆسپێكی تازە
بخاتە سەر ڕێگای هەڵسوڕانی شۆڕشگێرانە .ئەم هەڵسوڕانە شۆڕشگێڕانەیە،
پێویستە و دەب ێ دەسەاڵتی تەواوەوە لە یەك مەركەزەوە ڕابەریی بكرێ.
ئەو هەلومەرجەی ئێستاش ،كە تێیدا ئەڵمانەكان بۆ گەیشتن بە ئامانجێكی
هاوبەش دەب ێ لە هەر شار و مەڵبەندێك بە جیاواز خەبات بكەن ،ناب ێ
بمێنێتەوە .بەهیچ شێوەیەك ناكرێ نیزامی حكومەتی محەللی بەناوی
«ئ��ازاد» ڕێگای پ ێ بدر ێ شكڵێك لە مالكییەت درێژە پێبدا ،كە لەچاو
ماڵكییەتی خسوسی مۆدێرن دواكەوتووترە و لە هەموو شوێنێك و بە ناچار
دەبێتە ماڵكییەتی خوسووسی ،یانی «ماڵكییەتی كومایی»  .كەتییدا ملمالن ێ
یەكی هەمیشەیی لە نێوان دارا و نەداردا هەیە .هەروەها نیزامی بەناو
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«ئازاد» حكومەتە محەللییەكان ناب ێ ڕێگەی پ ێ بدر ێ لە پاڵ قانونە مەدەنییە
دەوڵەتییەكان لە دژی كرێكاران قانوون و یاسای مەدەنی محەللی درێژە
پێبدا .وەك فەرانسەی  1793ئەوە ئەركی حیزبی شۆڕشگێڕی ڕاستەقینەی
ئەڵمانە ،كە پتەوترین سانترالیزم دامەزرێنێ .دەب ێ ماڵیاتێك بكەن ،كە
نرخی ڕۆژ زلەگەڵ ڕۆژ بچێتە سەر و سەرمایەی گەورە وەرشكست بكات.
ئەگەر دیموكرتەكان دەیانەو ێ دەوڵەت قەرزەكانی تەنزیم بكات ،كرێكاران
دەب ێ وەرشكستبوونی دەوڵەت بكەن .كەوایە ،داخوازەكانی كرێكاران دەب ێ
بەپێی ئەوە ،كە دیموكراتەكان چ دەكەن چەندە دێنە پێش دیاری بكرێن.
ئەگەرچی كرێكارانی ئەڵمان ناتوانن بەب ێ تێپەڕبوون لە ئاڵوگۆڕێكی
شۆڕشگێڕانەی درێژخایەن بە دەسەالت بگەن و بەرژەوەندییە چینایەتییەكانیان
وەدی بێنن ،ئەمجار النیكەم دەتوانن دڵنیا بن ،كە پەردەی یەكەمی درامی
شۆڕشگێڕانەی داهاتوو هاوكات دەب ێ لەگەڵ سەركەوتنی ڕاستەوخۆی
چینەكەیان لە فەرەنسا و بەم جۆرە ڕەوتێكی خێراتر دەگرێتە خۆی.
بەاڵم كرێكاران دەب ێ خۆیان بە ناسینی بەرژەوەندە چینایەتییەكانیان،
بە هەرچی خێراتر ڕەچاوكردنی هەڵوێستی سەربەخۆی خۆیان .بەوە ،كە
گوێ نەدەنە قسەپوچەكانی وردەبۆرژوازی دیموكرات و تاقە ساتێك گومان
لە پێویستبوونی حیزبی سەربەخۆی پرۆلیتاریا نەكەن ،لە هەموو كەس زیاتر
لە وەدەستهێنانی سەركەوتنی یەكجاریدا دەوری چارەنوسسازیان هەبێ.
بانگەوازی دەنگ دلێرانەی شەڕی كرێكاران دەبێ :شۆرشی بێوچان!
لەندەن _ مارسی 1850
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لەجیاتی پەراوێز
 .1ئەم بانگەوازە لە لەندەن چاپكرا و بە ەنهێنی لەناو ڕیزەكانی «یەكێتی
كۆمۆنیستەكاندا» لە لەندەن باڵوكرایەوە و لە ساڵی  1851پاش ئەوەی ئەندامانی
كۆمیتەی ناوەدی «یەكێتی كۆمۆنسیتەكان» لە «كۆڵن» گیران ،لەرۆژنامەكانی
ئەڵماندا چاپكرا.
« .2یەكێتی كۆمۆنیستەكان» یەكەمین ڕێكخراوی جیهانی پرۆلیتاریایە ،كە
هاوینی ساڵی  1847لە لەندەن لە كۆنگرەی نوێنەرایەتی ڕێكخراوەكانی پرۆلیتاریادا
پێكهات .ڕێكخەر و ڕابەری «یەكێتی كۆمۆنیستەكان» ماكرس و ئەنگلس بوون و
هەر ئەم ڕێكخراوە پێی سپاردن «مانیفێستی حیزبی كۆمۆنیست» بنوسن ،یەكێتی
كۆمۆنیستەكان تا ساڵی  1852مایەوە.
 .3گراهی بناغەیی «یەكێتی كۆمۆنیستەكان»« ،كۆمەن» ()Communeبوو.
كۆمۆن لە  20-3ئەندام پێكهاتبوو .هەر «شانەیەك» ( )Districtلە « 10-2كۆمۆن»
پێكهاتبوو ،كە لە ناوچەیەكی تایبەتی جوگرافیایی بوون .كۆمیتەی ناوەندی
هەندێك لە شانەكانی وەك «شانەی مەركەزی» هەڵبژاردبوو ،كە كۆمیتەكەیان
كاروباری هاوبەرشی چەند شانەی بەڕێوە دەبرد.
 .4مەبەست «خەبات بۆ قانونی ئەساسی ڕایش»ە.
 .5مەبەست واڵتی فەرەنسایە.
« .6ڤراین باررەكان» ئەندامانی مەجلیسی شورای میللی پڕوس بوون ،كە
ماركس ناوی لێ نابوو «مەجلیسی ناوبژیگەری» .پاش كودەتای سەڵتەنەتی 1848
باڵی جەپی مەجلیسی داخراوی پڕوس ،داوای لە هاواڵتیان كرد ،ماڵیان نەدەن.
تەنیا بەشێك لە ڤراین باررەكان حازر بوون ماڵیات نەدەن.

تێبینی :ئەم نوسراوەیە ،لە باڵوكراوەكانی ناوەندی كۆمەڵەیە ،لە
ڕەشەمەی 1987( 1366ز)دا .پیاچوونەوەكەی ئێمە .لە چوارچێوەی دەقە
كوردییەكەدایە.
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دەربارەی خۆماڵیكردنی زەوی و زار
كارڵ ماركس
وەرگێڕانی :سەالم عەبدوڵاڵ
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موڵكایەتی زەوی و زار ،كە یەكەمین سەرچاوەیە بۆ هەموو سامانێك،
بووە بەكێشەیەكی زۆر گەورە و ئایندەی چینی كرێكار ،بە چارەسەركردنییەوە
پایەندە .بەبێ ئەوەی من بمەو ێ گفتوگۆ لەسەر هەموو ئەو بەڵگانە بكەم،
كە بەرگریكەرانی موڵكایەتی تایبەتی زەوی و زار – یاساناسان ،فەیلسوف
و ئابووری سیاسی ناسان -دەیهێننەوە ،دەتوانین تەنها ئەوە بسەلمێنین كە
ئەوانە سەرچاوەی حەقیقەتی داگیركردن ،لە ژێر پەردەی (مافی سروشتی)دا،
شاردووەتەوە ،ئەگەر داگیركردن ،مافی سروشتی بۆ كەمایەتی ئەفراندووە،
ئەوا زۆرینەش تەنها پێویستیان بە كۆكردنەوەی هێز هەیە بۆ وەدەستخستنی
مافی سروشتی گەڕاندنەوەی ئەوەی لێیان زەوتكراوە.
بەدرێژایی مێژوو ،داگیركەران هەوڵیانداوە ،بە رێگای ئەو یاسایانە
بە خۆیان دایدەڕێژن ،ڕەگی زەبروزەنگ كە لە مافی موڵكایەتیدا سەرچاوەی
وەرگرتووە ،بەجۆرێك ،لە ناو كۆمەڵدا جێگیربكەن ،لەدوایشدا فەیلسوفێك
د ێ و ڕایدەگەیەنێ ،كە كۆمەڵگە بەگشتی لەسەر ئەو یاسایانە رێككەوتوون.
ئەگەر موڵكایەتی تایبەتی زەوی و زار بەكردەوە لەسەر رێككەوتنێكی
ئاوا گشتی دامەزرابێ ،ئەوا دەب ێ لەو چركەیەدا لەناوببرێ ،كات ێ زۆربەی
كۆمەڵگەیەك چیتر لەگەڵ مانەوەیدا نابن.
با ئێمە ئەوەی پێدەڵێن «مافەكان»ی موڵكایەتی لەوالوە دابنێین ،بەو
شێوە دووپاتی دەكەمەوە ،كە پێشكەوتنی ئابووری كۆمەڵگە ،گەشەكردن و
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چڕبوونی دانیشتوان ،پێداویستەكانی كاری هەرەوەرزی و كاری ڕێكخراو،
هەروا ئامێرەكان و دۆزراوەكانی تری بواری كشتوكاڵی ،خۆماڵیكردنی زەوی
و زار دەكەن بە پێویستییەكی كۆمەاڵیەتی و لەئاستیدا هەموو قسەڵۆكێك
لەبارەی مافەكانی موڵكایەتی ،ئیفلیج دەكات.
ئەو گۆڕانكارییانە كە لە پێداویسییە كۆمەاڵیەتییەكانەوە بڕیاریان
لەسەر دەردێت ،زوو تا درەنگ ،بەخۆیان ڕێگای خۆیان دەگرنەبەر ،كات ێ
دین بە پێداویستسسەكی بەپەلەی كۆمەڵگە ،دەب ێ ئاسوودە بكرێن و یاساكان
هەمیشە ناچاردەكرێن ،خۆیان لەگەڵ ئەو پێداویستییانە بگونجێنن.
ئەوەی ئێمە پێویستمان پ ێ هەیە ،زیادكردنی ڕۆژانەی بەرهەمێنانە،
و ناتوانین پێداویستسسەكان بەتێروتەسەلی ئەنجام بدەین ،ئەگەر چەند
كەسێك بۆیان هەبێ ،بەگۆێرەی حەز و بەرژەوەندی خۆیاندا ،بەرهەمهێنان
ڕێكبخەن یان بەنەزانی ،هێزی زەمین بێكەڵك بكەن .هەموو شێوازە
هاوچەرخەكان ،وەك ئاودێری ،ئاوڕواندن ،كێاڵندنی هەڵمی و بەرهەمهێنانی
شیمی ...هتد ،دەبێ بە بەرفراوانی لە كشتوكاڵیدا بەكاربهێنرێت ،بەاڵم
ئێمە ناتوانین سەركەوتوانە سوود وەربگرین لە مەعریفە زانستییەكانمان
و ،ئەو كەرەستە تەكنیكیانەی لەبەردەستمانن و دەسەاڵتمان بەسەرسیانەوە
دەشك ێ وەك مەكینەكان ..هتد بۆ كاری كشتوكاڵی ،ئەگەر بەشێك لە
زەمین بە ئەندازەیەكی بەرفرەوان بەكارنەهێنین.
ك��اری كشتوكاڵی زەمین بە ئەندازەیەكی گ��ەورە -تەنانەت بە
فۆڕمە سەرمایەداییەكەی ئێستاشییەوە ،كە خودی بەرهەمهێنەرەكان بۆ
ئاستی ئاژەڵێكی ئاسایی كاركردن ،نزمدەكاتەوە -بە تێڕوانینی ئابورییدا،
تا ئەو ڕادەیە سوودبەخشترب ێ لە كشتوكاڵی پارچە زەمینی بچووك و
لەتلەتكراو ،ئایا لە توانایدا نییە لەسەر ئاستی نیشتمانیدا ،پاڵێكی گەورەتر
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بە گەشەسەندنی بەرهەمێنانەوەی بنێ؟ لەالیەكەوە ،بە بەردەم زیادبوونی
پێداویستییەكانی دانیشتوان ،و ل��ەوالوە وەزیادبوونی نزخی بەرهە
كشتوكاڵییەكان ،بەبێ چەندوچۆن دەیسەلمێنن ،كە خۆبماڵیكردنی زەوی
و زار بووە بە پێویستیەكی كۆمەالیەتی .كەمبوونی بەرهەمێنانی كشتوكاڵی
بەهۆی سوودوەرگرتنی ناشایستەی هەند ێ كەس ،مەحاڵ دەب ێ ئەگەر
كشتوكاڵ بكەوێتە ژێر چاودێری نەتوە و خێری خۆی.
هەموو ئەو هاوواڵتیانە كە لەكاتی مشاومڕكردن لە بارەی ئەم
كێشەیە ،گوێم لێ دەگرتن ،بەرگریان لە خۆماڵیكردی زەوی و زاریان
دەك��رد ،بەاڵم لەبارەیەوە ،بۆچوونی زۆر جیاجیایان هەبوو .زۆرجار
نموونەی فەرەنسایان دەهێنایەوە ،بەاڵم بەحوكمی پەیوەندی موڵكایەتی
زەوی و زاری گەورە بااڵدەستن .ڕاستە لە فەرەنسادا ئەوەی توانای كڕینی
هەبێ ،دەتوان ێ ببێ بەخاوەن زەوی و زار ،بەاڵم ڕێك خودی ئەمە ،بووە
بەهۆی لەتلەتكردنی زەوی و زار بۆ لەتگەلی بچووك و لەالیەن تاكگەل ێ
كشتوكاڵ دەكرێن ،كە كەم دەرامەتن و زۆرجار پشت بە كاری كەسی
خۆیان و ئەندامانی خێزانەكانیانەوە دەبەستن .ئەم جۆرە موڵكایەتییە لەگەڵ
مەرجەكانیدا لە كێڵینی لەتگەلی زەمینی بچووك ،نەك تەنها نەرێی (نەفی)
هەر جۆرە چاكسازییەكی هاوچەرخی كشتوكاڵی دەكا ،بەڵكو لەهەمانكاتدا
خودی جووتیارەكەش دەكات بە دوژمنێكی ڕكو بۆ هەر پێشكەوتنێكی
كۆمەاڵیەتی و لە پێشەوەشیانەوە ،دووژمنی خۆماڵیكردنی زەوی و زار
جوتیار ،كە بە زرەویەكەیەوە كۆتكراوە ،پێیوایە ئیتر دەب ێ هەموو هێزەكەی
لە پێناو دەستخستنی دەرامەتێكی پووچ بەكاردەهێن ێ و ناچارە بەشی زۆری
بەرهەمەكەی پێشكەشی دەوڵەتی بكات بەشێوەی -باجدان ،وەك نرخی
ئەركەكانی دادوەری ،دەبێ پوول بە دەستەی دادوەری بدات،
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بە جامباز ،وەك سوود –هیچیش لەبارەی بزووتنەوە كۆمەاڵتییەكانی
دەرەوەی بواری چاالكییە سنوردارەكەی نازانێ ،لەگەڵ چینی كرێكاری
پیشەسازی ،ڕاكێشراوە ،لەبەرئەوەی موڵكایەتی جووتیارانە گەورەترین كۆسپە
لەبەردەم خۆماڵیكردنی زەوی و زار ،بیگومان فەرەنسا لەم بارودۆخەی
ئێستایدا ،ئەو شوێنە نییە ،بۆ چارەسەركردنی ئەم كێشە گەورەیە.
بە خۆماڵیكردنی زەوی و زار و بەكرێدانی پارچە زەوییە بچووكەكان
بە تاكەكان ،یان بە هەروەزییە كرێكاریەكان ،لەسایەی حكومەتێكی
بۆرژوازیدا ،تەنها دەبن بە مایەی كێبڕكێیەكی ب ێ ڕەحمانە و سەرەنجامەكەی،
گەشەسەندنی خێرایی سووە و لەوانەیە ئەمەش سوودی نوێتر بۆ خاوەن
موڵكی زەوییەكان ،كە لە سەرشانی بەرهەمهێنەرەكان دەژین.
لە كۆنگرەی ئینتەرناسیونال كە ساڵی 1868دا لە بڕۆكسل دامەزرا،
هاوڕێ سیزار دی باب وتی( :زانست بڕیاری نەعلەتكردنی لە ناوچوون
لەسەر موڵكایەتی زەوی و زاری بچووك دەركردووە و ،دادپەروەریش،
موڵكایەتی گەورەی زەمین مەحكوم دەكات ،كەواتە تەنها یەك ئەڵتەرناتیف
دەمێنێتەوە .دەب ێ زەوی و زاریان بب ێ بە موڵكی هەرەوەزییە كشتوكاڵییەكان،
یان موڵكی هەموو نەتوە .دوارۆژ بڕیار لەسەر ئەم كێشەیە دەدا).
من لە بەپێچەوانەی ئەوە ،دەڵێم :بزوتنەوەی كۆمەاڵتی بڕیار لەسەر
ئەوەدەدا ،زەوی و زار تەنها بب ێ بە موڵكایەتی هەموو نەتەوە .بە پێدانی
زەوی و زار بە كرێكارانی كشتوكاڵی ،واتە كۆمەڵە دەخرێتە ژێردەستی یەك
چینی دیاریكراو ،ئەوەش چینی بەرهەمهێنەرانە.
خۆماڵیكردنی زەوی و زار گۆڕانكارییەكی گەورە بەسەر پەیوەندی
نێوان كارو سەرمایە دەهێن ێ و لە دواییدا هەموو شێوازی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری پیشەسازی و كشتوكاڵی لە ناودەبات .ئەوكاتە جیاوازی و
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ئیمتیازاتە چینایەتییەكان لەگەڵ ئەو بنەما ئابوریەی لەسەری دامەزراوە ،لە
ناودەچ ێ و كۆمەڵگە بۆ هەرەوەزییەكی ئازادی «بەرهەمهێنەران»دەگۆڕێت.
ژیان لەسەر حیسابی كاری كەسانیتر ،دەبێ بە باسی ڕب��ردوو! ئەوجا
نەحكومەت و نە دەوڵەتێك لە ناكۆكیدا لەگەڵ خودی كۆمەڵگەدا دەمینێ!
كشتوكاڵی ،كاری كانگەكان و بە زشەیەك بڵێم ،هەموو لقەكانی بەرهەمێنان،
پلە پلە بە سودمەنترین شێوە ڕێكدخرێت .بەسێنتراڵكردنی ئامرازەكانی
بەرهەمهێنانی ناتسیونال دەبێ بە سروشترین بنەما كۆمەڵگەیەك لەسەر
یەكگرتنەوەی ئازاد و هوشیاری بەرهەمهێنەرانی هوشیار دامەزرابێ ،كە
چالكانە هەڵدەستن بەكاركردن بە پێی بەرنامەیەكی هاوبەش و عەقاڵنی.
ئەمە ئەو ئامانجە مرۆڤایەتیانەیە كە بزوتنەوەی ئابووری مەزنی سەدەی
نۆزدەهەم هەوڵی بۆ دەدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لە مارس و ئەپریل  1872بەزمانی ئینگلیزی نوسیویەتی و لە
رۆژنامەی  The International Heraldلە  2004/6/25بۆ یەكەم جار بۆ
زمانی كوردی وەرگێڕا.
Karl marx/ Friedrich Engls- Werke.(Karl) Detz Verlag,
Berlin, Band 185- Auflage 1973
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رەخنە لە بەرنامەی گۆتا
تێبینییەكان لەمەڕ بەرنامەی پارتی كرێكارانی ئەڵمانیا

(بەشی یەكەم)
لە ئەڵمانییەوە :سەاڵم عەبدوڵاڵ ئیبراهیم
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(( -1كار سەرچاوەی گشت سەروەت و رۆشنبیرییەكەو ،لەبەر
ئەوەی كاری سوودبەخش ،تەنها لە ناوو بە ڕێگا كۆمەڵگەوە دەگونجێ،
ئەوا هەموو مایەی كار ،بەبێ داشكاندن و بە مافی یەكسانەوە ،موڵكی
هەموو ئەندامەكانی كۆمەڵگەیە))
بەشی یەكەمی پەرەگرافەكە« :ك��ار سەرچاوەی س��ەروەت و
رۆشنبیرییەكە».
كار سەرچاوەی هەموو س��ەروەت نییە .سروشت سەرچاوەی
بەهای بەكاربردنە (رێك لەمەوە ،سەروەتی ماددی پێكدێت!) وەك
كار ،كە بە خودی خۆی ،هیچیتر نییە ،جگە لە ڕوخساری هێزێكی
سرووشتی ،واتە هێزی كاری مرۆیی .ئەو دێڕەی سەرەوە ،لە هەموو
كتێبەكانی ئەلفوبێدا دەیبننەوەو درووست نییە ،تەنها بەقەد ئەو واتایە
كە كار لەگەڵ هەبوونی ئامرازو كرەستەی گونجاودا ،بەرێوەوە دەچێ.
بەالم نابێ لە بەرنامەیەكی سۆسیالیستیدا ئەو جۆرە دەربڕین و ڕستە
بۆرژوازییانەی تێدا
هەبێ كە بێدەنگی دەكەن لەمەڕ ئەو مەرجانە وا تەنها بەخۆیان
دەتوانن واتایەكی پێ ببەخشن.
كاری مرۆڤ نابێ بە سەرچاوەی بەها بەكاربردەكان و لەپاشانیشدا
بە سەرچاوەی سەروەت ،تەنها بەمەرجێك ،هەر لە سەرەتاوەوە ،لە
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ئاستی سروشتدا ،وەك خاوەن موڵك ڕەفتار بكا ،لە ئاست ئەم یەكەم
سەرچاوەیەی هەموو ئامرازو كەرەستەكانی كار ،بە مەرجێك ،وا مامەڵەی
لەگەڵدا بكا ،وەك بڵێی موڵكی خۆیەتی.
ب��ۆرژواك��ان ه��ۆی زۆر باشیان بەدەستەوەیە ،هێزی خوڵقێنەری
بانسرووشتی بە كار ب��دەن .سەرئەنجامی ئ��ەوەی كە سرووشت مەرجی
كاركردنە :هەر مرۆڤ ،كە هیچ موڵكایەتییەكی نەبێ جگە لە هێزی بازووی،
لە هەموو بارودۆخە كۆمەالیەتی و رۆشنبیرییەكاندا ،دەبێ ببێ بە كۆیلەی
ئەوانەی دەستیان بەسەر مەرجە مادییەكانی كار ڕاگرتووە و تەنها بە مۆڵەتی
ئەواندا دەتوانێ كار بكات ،كەواتە تەنها بە مۆڵەتی ئەواندا ،دەتوانێ بژێ.
با ئێستا لەو ڕستەیە گەڕێین ،كە ئاماژەمان پێكرد ،هەروا هەڵەكەی،
هەرچییەكیش بێ ،ئایا مرۆڤ چاوەڕوانی چ ئەنجامێگیرییەكی ڵێدەكات؟
پێدەچێت ئەمەی خوارەوە (( :كاتێ كار سەرچاوەی گشت سەروەتێكە ،ئەوا
هیچ مرۆڤێك لە گۆمەڵگە ،ئەگەر خاوەن بەرهەمی كاركردن نەبێ ،ناتوانێ
ببێ بەخاوەن سەروەت و سامان .كەواتە ئەگەر ئەو مرۆڤە بەخۆی كار نەكات،
ئەوا لەسەر حیسابی كاری غەیرە دەژی و رۆشنبیرییەكەیشی لەسەر حیسابی
كاری غەیرە وەردەگرێ )).
لە بری ئەم ئەنجامگیرییەدا ،ڕستەیەكی تر بەڕێگای دەربڕینی (كاتێ))،
بۆ ڕستەی یەكەم زیادەكەن ،تا لە ڕستەی دووهەمدا ،نەك لە یەكەمەكە،
سەرئەنجامێك وەربگرن.
بەشی دووهەمی پەرەگرافەكە(( :كاری سوودبەخش ،تەنها لەناوو
بەڕێگای كۆمەڵگەوە دەگونجێ))
بەگوێرەی یەكەم ڕستەكە ،كار سەرچاوەی گشت سەروەت و ڕۆشنبیرییە،
بە پاشانیشدا ،ناكرێ هیچ كۆمەڵگەیەكیش بە بێ كاركردن هەبێ .بەاڵم ئەوەتا
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پێچەوانەكەیمان پێدەڵێن ،كاری ((سوودبەخش)) بەبێ كۆمەڵگە نەگونجاوە.
بەم شێوەیە ،دەكرێ ئەوەش بگوترێ كە تەنها لەناو كۆمەڵگەدا،
كاری زیانبەخش و تەنانەت كاری زیانبەخش و ئەوەی بۆ كۆمەڵگەش
زیانبەخشە ،ببێ بە لقێك لە لقەكانی پیشەسازی ،و تەنها لەناو كۆمەڵگەدا
مرۆڤ دەتوانێ بەبێ كاركردن بژێ  ...هتد ،واتە بەكورتییەكەی هەموو
نووسنەكانی ڕۆسۆ كۆپی بكرێت.
ئەدی كاری (سوودبەخش) چییە؟ ئەوە هیچی تر نییە تەنها ئەو كارە
نەبێ كە سەرئەنجامی سوودبەخشی خواستراو دەدا .دڕندەیەك -مرۆڤ
دڕندە بوو پاش ئەوەی لە مەیموونی گەڕا -ئاژەڵێك بە بەرد دەكوژێ یا
بەروبوومێك كۆدەكاتەوە...هتد ،كاری سوودبەخش) دەكا.
سێهەم :ئەنجامگیرییەكە(( :و ،كاتێ كاری سوودبەخش ،تەنها لە ناو
وبە ڕێگای كۆمەڵگەوە دەگونجێ ،ئەوا هەموو مایەی كار ،بەبێ داشكاندن
و بە مافی یەكسانەوە ،موڵكی هەموو ئەندامەكانی كۆمەڵگەیە)).
ئای لەو سەرئەنجامە زەریفە! كاتێ كاری سوودبەخش ،تەنها لەناوو
بەڕێگای كۆمەڵگەوە دەگونجێ ،مایەی كار دەبێ بۆ موڵكی كۆمەڵگە -و
تاكی كرێكار تەنها ئەوەندەی بەردەكەوێت ،كە پێویست پێ نابێت تا
«مەرجەكانی» كار و كۆمەڵگەی پێرابگیرێ.
لەڕاستیدا ،ئەم ڕستەیە لە هەموو سەردەمێكیشدا لەالیەن هەموو
ئەوانەی بەرگری لەهەر سیستێمێكی كۆمەاڵیەتی باویان كردووە ،بەڕەوا
زانیوە .یەكەمجار ،بەرپەرچی ئیدعایەكانی حكومەت و هەموو ئەوانەی
پێوەوە بەستراون ،دەدات��ەوە ،چونكە وەك دەڵێن ،حكومەت ئامێری
كۆمەڵگەیە بۆ پاراستنی سیستێمی كۆمەاڵیەتی ،لە پاشانیشدا ،داواكارییەكانی
هەموو جۆرەكانی موڵكایەتی تایبەت دەداتەوە ،لەبەر ئەوەی چەندین جۆری
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موڵكایەتی تایبەت ،هەر هەموویان وەك دەڵێن ،بنەمای كۆمەڵگەیە...هتد
و بەم شێوەیە ،دەكرێ هەموو ئەو ڕستە بەتااڵنە ،سەروخۆار بكرێ و هەر
كەسێك بە ئارەزووی خۆی شیتەڵیان بكات.
لەنێوان بەشی یەكەم و بەشی دووهەمی ئەو دوو پەرەڤرافە ،هیچ
پەیوەندییەكی لۆژێكی نییە ،تەنها ئەگەر بەم شێوەیە دایڕێژین(( :سەرچاوەی
سەروەت و ڕۆشنبیری تەنها كارە وەك كارێكی كۆمەاڵیەتی ،یا ،بە دەربڕینێكی
تر كە هەمان واتا دەدات ((لەناو و بەڕێگای كۆمەڵگاوە)).
ئەم ڕستەیە بەبێ هیچ مشتومڕێك درووستە ،چونكە ئەگەر كاری
تاكەكان (ئەگەر گریمانەی بوونی مەرجە ماددییەكانی بكەین) ،بەهای
بەكاربردنیش درووست بكا ،ناتوانێ نە سەروەت و نە ڕۆشنبیری درووست
بكات.
بەاڵم ڕستەكەی تریش بەهەمان شێوە دووستە( :چەندە كار پەرەپسێنێ
و بەڕێگایەوە ببێ بە سەرچاوەی سەورەت و كلتوور ،ئەوەندە هەژاری و
النەوازی كرێكار و سەروەت كلتووریش بۆ ئەوانەی كارناكەن ،پەرەدەستێنێ))
ئ��ەوە یاسای هەموو مێژووە تاكو ئێستا .لەبری ئ��ەوەی ڕستەو
دەربڕنی گشتی لەبارەی ((كار)) و ((كۆمەڵگە)) بكەن ،دەبوو لێرەدا بەوردی
بیسەلمێنن ،چۆن لە كۆمەڵگەی سەرمایەداری ئێستادا ،ئەو مەرجە مادییانە
و مەرجەكانی تر درووستبوون كە وا لە كرێكاران دەكەن قودرەتمەند و
ناچاردەكەن ،هەموو نەفرەتە مێژووییەكان ،سەركوت و وردوخاش بكەن.
بەاڵم لە ڕاستیدا ،هەموو شێواز و ناوەڕۆكی هەڵەی ئەو پەرەگرافەی
لەوێدا هاتووە ،بۆ ئەوەیە ،داڕشتنی الساڵی ((مایەی كار بەبێ داشكاندن))
وەك درووشمێك لەسەر ئااڵی حیزب بنووسرێ .من لە پاشاندا دەگەڕێمەوە
بۆ باسكردنی ((مایەی كار)) و ((مافی یەكسان))...هتد ،چونكە هەمان شت
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تا ڕادەیەك بەشێوەیەكیتر دووبارە دەبێتەوە.
 (( -2لە كۆمەڵگەی ئیمڕۆماندا ،ئامرازەكانی كار ،مۆنۆپۆلی چینی
سەرمایەدارانە و هەر ئەمەش مەرجی پاشكۆیەتی چینی كرێكارە و هۆكاری
هەموو شێوەكانی كوڵەواری و ملهوڕییەكانە)).
ئەم پەرەگرافە كە لە دەستووری ئینتەرناسیونالیزمەوە وەرگیراوە،
بەم باڵوكردنە ((چاككراوە))یە هەڵەیە.
لە كۆمەڵگای ئێستاماندا ،ئامرازەكانی كار مۆنۆپۆلی موڵكدارە
عەقارییەكانە (تەنانەت مۆنۆپۆلی موڵكایەتی عەقاریی ،بنچینەی مۆنۆپۆلی
سەرمایە) و سەرمایەدارەكانەز دەستووری ئینتەرناسیونال لە ڕستەی
ئاماژەپێكراویدا نە هێما بۆ چینی مۆنۆپۆڵیستی یەكەم و نە دووهەمیشدا
كردووە ،بەڵكو هێمای كردووە بۆ ((مۆنۆپۆڵكردنی ئامرازەكانی كار ،واتە
سەرچاوەكانی ژیان)) .خستنەپاڵی دوو ووشەی ((سەرچاوەكانی ژیان))
بەتێروتەسەلی پیشانیدەدا كە زەمین لە ڕیزی ئامرازەكانی كاركردندا داناوە.
ئەو چاككارییە لەبەر ئەوە كراوە ،چونكە السال لەبەر چەند هۆیەك
كە ئێستا لەالی هەمووانەوە ئاشكرایە ،تەنها هێرشی بردووە بۆ چینی
سەرمایەدار ،نەك موڵكدارە عەقارییەكان .لە ئەنگلستاندا ،سەرمایەدار
تەنانەت نابێ بە خاوەنی ئەو زەمینەش كە كارگەكەیی لەسەر دامەزراندووە.
 (( -3رزگاركردنی كار پێویستی بە بەرزكردنەوەی ئامرازەكانی
كارە بۆ ئاستی موڵكایەتی هەموو كۆمەڵگە و ڕێكخستنی هەموو كار،
بەشێوەیەكی هەرەوەزی لەگەڵ دابەشكردنێكی یەكسانی مایەی كار))
((بەرزكردنەوەی ئامرازەكانی كار بۆ ئاستی موڵكایەتی هەموو
كۆمەڵگە)) (!) پێدەچێ واتاكەی ئەمە بێ ((گۆڕینی بۆ مەڵكایەتی هەموو
كۆمەڵگە)).
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مەبەستیان لە ((مایەی كار)) چییە؟ ئایا مەبەستیان بەرهەمی كارە
یا بەهاكەی؟ئەگەر مەبەستیان بەهاكەی بێ ،ئایا مەبەستیان بەهای گشتی
بەرهەمەكەیە یان تەنها ئەو بەشە لە بەها كە كار خستویەتییە پاڵی بەهای
ئامرازە بەكاربردەكانی بەرهەمهێنان؟ ((مایەی كار)) دابڕینێكە لە هزرێكی
ناڕەوشن كە السال لەبری چمكگەلی ئابووریستی ڕووندا ،بەكاریهێناوە.
ئەدی ((دابەشكردنی)) یەكسان مانای چییە؟
ئایا ب��ۆرژواك��ان ئیدعاناكەن ك��ەوا دابەشكردنی ئێستاكە
((یەكسانە))؟ و ه��ەر وایشە ،ئایا دابەشكردنی ئێستا ،تاقە
دابەشكردنی ((یەكسان))نییە لەسەر بیناغەی ئێستای شێوازی
بەرهەمهێنان؟ ئایا پەیوەندییە ئابوورییەكان چەمكە یاساییەكان
رێكیدەخەن یان مەسەلەكە بەپێچەوانەوەیە ،پەیوەندییە یاساییەكان
لە پەیوەندییە ئابوورییەكانەوە سەرهەڵدەدەن؟ ئەوە نییە هەڵگرانی
ڕێبازە سۆسیالیستە جیاوازەكان ،زۆرترین بۆچوونی جیاوازیان هەیە
لەبارەی دابەشكردنی یەكسان))؟
بۆ ئەوەی لێرەدا مەبەست لەم دوو وشەیە ((دابەشكردنی
یەكسان)) تێبگەین ،دەبێ پەرەگرافی یەكەم ،لەگەڵ پەرەگرافی
سێهەم ،بەراورد بكەین .پەرەگرافی سێهەم گریمانەی كۆمەڵگایەك
دەكا ((تێدا ئامرازەكانی بەرهەمهێنان ،موڵكی هەموو كۆمەڵگایە و
سەرجەمی كاریش بەشێوەی هەرەوەزی ڕێكدەخرێت)).
((هەموو ئەندامانی كۆمەڵگە))؟ بەوانەیشەوە كە كار ناكەن؟
ئەدی ئەوسا ((مایەی كار بە بێ داشكاندن)) چی لێ هات؟ تەنها
ئەندامە كارگەرەكانی كۆمەڵگە؟ ئەدی ((مافی یەكسان؟))ی هەموو
ئەندامانی كۆمەڵگە چی لێ هات؟
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ئەرێ ((هەموو ئەندامانی كۆمەڵگە)) و ((مافی یەكسان)) تەنها
دوو ووشەی پەتین .بەاڵم كاكڵەكەی پێكهاتووە لەوەی كە لەم كۆمەڵگە
كۆمۆنیستییەدا ،دەبێ هەر كرێكارێك ((مایەی كار بەبێ داشكاندن))ی
السالی وەربگرێ.
ئەوجا ووشەی ((مایەی كار)) وەردەگرین بە مانای بەرهەمی كار ،ئەوا
مایەی كاری هەرەوەزی ،بەرهەمی سەرجەم بەرهەمهێنانی كۆمەاڵیەتییە.
ئەمێستا ،دەبێ ئەمانەی خوارەوەیان لێ داشكێنین:
یەكەم :خەرج بۆ چاكردكردنی ئامرازە بەكاربراوەكانی بەرهەمهێنان.
دووهەم :بەشێكی سەربار بۆ بەرفراوانكردنی بەهەمهێنان.
سێهەم :ماڵگەلێبۆ یەدەك یا دابینكردنی كاروباری فریاگوزاری و
كارەساتە سرووشتییەكان...،هتد
ئەم داشكاندنانە لە ((مایەی كار بەبێ داشكاندن)) ،پێداویستگەلێكی
ئابوورین و ،بڕەكەی بە گوێرەی ئامرازو هێزە لەبەردەستەكاندا ،دیاریدەكرێن
و هەندێ جاریش ،بەڕێگەی گریمانەی ژمێریارییانەوە دیاریدەكرێن ،بەالم
بەهیچ شێوەیەك ،دادوەرانەوە هەڵناسنگێ.
بەشێكی تر لەو بەرهەمە گشتییە ،دەمێنێتەوە كە خزمەت بە
ئامرازەكانی بەكاربردن دەكات .پێش ئەوەی دەستبكرێ بە دابەشكردنی
بەسەر تاكەكان ،ئەمانەی خوارەوەیشی لێ داداشكێندرێ:
یەكەم -خەرجی بەرێوەبەردنی گشتی كە پەیوەندی ڕاستەوخۆیان
لەگەڵ بەهەمهێناندا نییە.
ئەم بەشە ،لە براوردكردن لەگەڵ كۆمەڵگەی ئێستادا ،دەستبەجێ
بۆ بوارە زۆر بایەخدارەكان تەرخان دەكرێ و بەهەمان ئەندازە بەقەد
گەشەسەندنی كۆمەڵگەی نوێدا كەمدەبێتەوە.
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دووهەم -ئەوەی بۆ پڕكردنی پێداویستیە هاوبەشەكانی كۆمەڵگە
ئامادەكراوە وەك قوتابخانە و دەزگای تەندەرووستی...هتد.
ئەم بەشە دەستبەجێ زۆر زیاد دەكات لە بەراوردكردنی لەگەڵ
كۆمەڵگەی ئێستاو بە قەت گەشەسەندنی كۆمەڵگای نوێدا ،گەشە دەكات.
سێهەم -ماڵی پێویست بۆ هاریكاری ئەوانەی ناتوانن كار بكەن...
هتد ،بەكورتییەكەی ،ئەوەی ئەمڕۆ بەڕەسمی ناوی فریاكەوتنی هەژارایە.
ئەوجا ئێستا دەگەین بە ((دابەشكردن))كە بەرنامەكە لەژێر
كارتێكردنی (السال)دا ،مەبەستییەتی ،و بەشێوەیەكی بەرتەسك ،واتە بۆ
ئەم بەشە ،لە شتی بەكاربردن كە بەشێوەیەكی تاكانە لەنێو بەرهەمهێنەرانی
كۆمەڵگە ،دابەشدەكرێن.
((مایەی كار بەبێ داشكاندن)) بەشێوەیەكی نا هەستیارانە ،گۆڕا
بۆ ((مایەی داشكاو)) ،وسەرباری ئ��ەوەی لە بەرهەمهێنەر وەك تاك
وەردەگیرێت ،سەرلەنوێ ،بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ یا ناڕاستەوخر ،وەك
ئەندامێكی كۆمەڵگە ،بە سوودبەخش بۆی دەگەڕێتەوە.
وەك چۆن دەربڕینی ((مایەی كار بەبێ داشكاندن))وون بوو ،ئێستا
دەربڕینی ((مایەی كار))یش بەگشتی وون دەبێ.
لەناو كۆمەڵگەیەكدا لەسەر ه���ەرەوەزی و موڵكایەتی گشتی
ئامرازەكانی بەرهەمهێنان ،دامەزرابێ ،بەرهەمهێنەران ،بەرهەمەكانیان
ناگۆڕنەوە :بەهەمان شێوەشدا ،رەنجی ك��اری بەكارهێنراو ،لەسەر
بەرهەمەكان وەك بەهای ئەو بەرهەمانە دەرناكەون ،وەك ئاكارێكی
ماددیانەی ئەم بەرهەمانە ،بەپێچەوانەی كۆمەڵگای سەرمایەداری ،تاكەكان
چیتر بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ كار ناكەن ،بەڵكو ڕاستەوخۆ وەك بەشێك
لە سەرجەمی كاردا ،بوونیان هەیە .هەرئەوها ،ووشەی ((مایەی كار))
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بەهۆی دووگانەگی واتاكەی ،تەنانەت لە ڕۆژگاری ئیمڕۆژماندا ،ناتوانێ
خۆی لەبەردەم ڕەخنە ڕابگرێ و هەموو مانایەك ،لەدەستدەدا.
ئەوەی لێرەدا ڕووبەڕوومان دەبێتەوە ،كۆمەڵگای كۆمۆنیستییە،
بەالم نەك وەك ئەوەی لەسەر بنەما تایبەتییەكەی خۆی گەشەی كردبێ،
بەڵكو بە پێچەوانەوە ،وەك كۆمەڵگەیەك بە تازەگی لە هەناوی كۆمەڵگەی
سەرمایەداری دەرچووە ،واتە كۆمەڵگەیەك كە هێشتا لە هەموو الیەنە
ئابووری ،ڕەوشت و ه��زردا ،مۆركی ئە كۆمەڵگە كۆنەیە هەڵگرتووە.
بەهەمهێنەر بە شێوەیەكی تاكانە-پاش هەموو داشكاندنەكان-كە تەریبەبەوەی
بە كۆمەڵگەپێشكەشكردووە ،وەردەگ��رێ��ت��ەوە .ئ��ەوەی بۆ كۆمەڵگەی
پێشكەشكردووە ،بەشی تاكی خۆیەتی لە كاركردن .بۆ نموونە ،ڕۆژی
كاری كۆمەاڵیەتی ،هەموو كاتژمێرەكانی كاری تاكانەكان پێكدەهێنی و كاتی
كاری تاكەكان كە هەر بەرهەمهێنەرێك خەرجیكردووە ،ئەو بەشەیە كە لە
ڕۆژی كاری كۆمەاڵیەتی پێشكەشیكردووە ،بەشێكە كە لەم كارە بەشدرای
تێداكردووە .كارگەر لە كۆمەڵگەوە پشتگرییەك وەردەگرێ كە دەیسەلمێنێت
هەندێكی دیاریكراو لە كاركردن ( پاش داشكاندنی كاری خەرجكراو لەپێناو
سەندووقی كۆمەاڵیەتی)بەم بەڵگەیەوە ،لە داكراوی كۆمەاڵیەتی بڕێك لە
شتی بەكاربردن وەردەگرێ ،كە بە قەت كارەكەی ،شیاوییەتی .بەم شێوەیە،
هەمان ئەو بەشی كاركردنە كە بە شێوەیەكی دیاریكراو بە كۆمەڵگەی
پێشكەشكردووە ،بەشێوەیەكی تر لە كۆمەڵگە وەردەگرێتەوە.
ئەوها ،هێشتا لێرەشدا مافی یەكسانی وەك پرەنسیپ ،مافێكی
بۆرژوازییانەیە ،سەرەڕای ئەوەی پرەنسیپ و جێبەجێكردن عەمەلی ملمالنی
ناكەن ،لە كاتێكدا گۆڕینی بەها هاوسەنگەكان لە سێبەری گۆڕینی كااڵكاندا
تەنها بە وێنەیەكی ناوەندییانە ئەنجامدەدرێ ،بەاڵم نەك لەهەر بارودۆخێكدا.
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سەرباری ئەم پێشكەوتنە ،مافی یەكسان هێشتا هەر لەچوارچێوەی
سنووری بۆرژوازیدا بە بەرتەسكی دەمێنێتەوە .مافی بەهەمهێنەر لەگەڵ ڕەنجی
كاركردنكەیدا ،تەریبە ،لێرەش یەكسانی بەوە ڕووندەبێتەوە كە كاركردن،
یەكانییەكی هاوبەش بۆ پێواندن وەردەگرێ.
بەاڵم ڕەنگە تاكیك لە ئاستی لەش یان هزردا لە تاكیكی تر بەتواناتر
بێ ،كەواتە لەهەمان كاتدا ،بڕێك یا كاتیكی زیاتر پێشكەش دەكا ،بەاڵم بۆ
ئەوەی كار بكرێ بە پێوەر ،دەبێ بە ماوە یا سەختییەكەی دیلری بكرێت،
دەنا ناتوانێ ببێ بە یەكەیەك بۆ پێواندن .ئەو مافی یەكسانییە ،نایەكسانییە
لە بەرامبەر كارێكی نایەكسان و ،داننانێ بە هیچ جیاوازییەكی چینایەتیدا،
چونكە هەر كەسێك ،وەك ئەوانیتر تەنها كارگەرە ،بەاڵم بە ئاشكرا دان دەنێ
بە نایەكسانی داهێنانی تاكەكان و لەپاشاندا بە لێوەشاوەیی بەرهەمهێنەرانە
وەك ئەمتیازگەلێكی سرووشتی .كەواتە وەك ناوەڕۆك ،مافێكە ،وەك هەر
مافێكیتر ،لەسەر نایەكسانی ڕاوەستاوە .ماف ،بە حوكمی سروشتەكەی تەنها
لە بەكارهێنانی هەمان یەكەی پێواندن دەردەكەوێ؟ بەاڵم تاكە نایەكسانەكان
(هەرگیز نابن بە تاكی تایبەتمەند ئەگەر نایەكسان نەبن) ناكرێ بە گوێرەی
یەكەی هاوبەش ،بپێورێن ،تەنها بەقەت ئەوەی كە هەمان تێڕوانین دەبینرێن،
تەنها بەقەت تێڕوانینیان لە یەك سوچی دیاریكراودا .بۆ نموونە لە حاڵەتێكی
دیاریكراودا كە تەنها وەك كرێكارێك دەبینرێن ،نەك زیاتر و وێنەیەكی
سەربەخۆ لە هەموو شتەكانیتر .و پاشان :ڕەنگە كرێكارێك ئەزدواجی كردبێ،
ئەویتر سەڵتە ،ڕەنگە پیاوێك زارۆكی زیاتر هەبێ لەپیاوێكیتر....هتد و هەروا،
لەبەرامبەر كاركردنی یەكسان و لە پاشاندا لەگەڵ سوودبەخشی یەكسان لە
سەندووقی كۆمەاڵیەتی بۆ بەكاربردن ،بە كردەوە یەكێكیان لەویتر زیار
وەردەگرێ و یەكێكیان دەوڵەمەندتر دەردەكەوێ...هتد ،بۆ ئەوەی خۆمان لەو
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بارودۆخە خراپە البدەین ،نابێ ماف یەكسان بێ بەڵكو دەبێ نایەكسان بێ.
ب��ەالم ئ��ەو ب��ارودۆخ��ە خراپانە ،لە یەكەم قۆناغی كۆمەڵگەی
كۆمۆنیستێمەیە.
لە بارودۆخی بااڵی كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی ،پاش ئەوەی ژێردەستی
سەرشۆڕنەی تاكەكان لە دابەشكردن كارو لەتەكیدا ناكۆكی لەنێ,ان كاری هزری
و جەستەیی لەناودەچن و پاش ئەوەی كاركردن ،نەك تەنها بە وەسیلەیەك
بۆ بژێوی ،بەڵكو دەبێ بە خودی یەكەمین پێداویستی ژیان ،كاتێ هێزی
بەهەمهێنان لەگەڵ گەشەكردنی تاكەكان گەشەونما دەكاو هەموو سەرچاوەكانی
سەروەتی گشتی بەزۆروزەبەنی هەڵدەقووڵێن ،تەنها ئەو كاتە لەتوانا دەبێ
سەتاپای ئاسۆی تەسكی مافی بۆرژوازی ببرزێنرێ و كۆمەڵگەیش دەتوانێ لەسەر
ئااڵكەی بنووسێ :هەر كەسێك بە گوێرەی لێوەشاوەیی ،هەر كەسێك بە
گوێرەی پێویستی!
من لەالیەكەوە ،بەشێوەیەكی تایبەت بە بەرفراوانی باسی ((مایەی
كاری بێ داشكاندن))م كردو لەوالوەوە باسی ((مافی یەكسان)) و ((دابەشكردی
یەكسان )) بۆ ئەوەی ،لەالیەكەوە پیشانیبدەم ،چ تاوانێكی گەورە دەكرێ،
لەالیەكیترەوە كاتێ دەیانەوێ لەسەرلەنوێ تێگەیشتنگەلێ بەسەر حزبمان
بسەپێنن ،كە بڕواگەلێكی وەشككەوتتون ،لە قۆناغێكدا هەندێ مانایان هەبوو،
بەاڵم ئیمڕۆ ،جگە لە دێڕگەلێكی سواوو ناهەق نەبێ ،هیچیان لێ نەماوە ،لە
الیەكی ترەوە ،دەیانەوێ ئەو تێڕوانینە واقیعییە بشێوێنن كە ڕەنجێكی زۆر
درا بۆ بالوكردنی لەناو حیزب و بە قووڵی لە ڕیزەكانیدا ڕەگی داكوتاوە،
بەاڵم ئەوان سەرلەنوێ دەیانەوێ بە ڕێگای ئایدۆلۆژیای یاسایی شڕۆڵە و
درۆودەڵەسە باڵوبووەكانی نێو دیموكرات و سۆسیالیستە فەرەنسییەكاندا،
حیزب بەهەڵەدا ببەن.
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بەچاوپۆشی لەوەی تا ئێستا پەڕەیانپێداوەو زۆر هەڵەیە لەبارەی
ئەوەی ناویان لێناوە دابەشكردن ،دەیانەوێ بیكەن بە چمكی سەرەكی و
بەزەقی پیشانی بدەن.
دابەشكردنی شتی بەكاربردن لە هەموو سەردەمێكدا ،تەنها
ئەنجامی دابەشكردنی خودی مەرجەكانی بەهەمهێنانە ،بەاڵم دابەشكردنی
ئەمەی دواییان ،ڕێك ،مۆركی خودی شێوازی بەرهەمهێنان دەردەبڕێ .بۆ
نموونە ،شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری لەسەر ئەوەی كە مەرجەكانی
بەرهەمهێنانی ماددی بەشێوەی موڵكایەتی سەرمایە و زەمین ڕاگیربووە،
بەدەستی كارگەرانەوە نییە ،كەچی زۆربەی خەڵك هیچیان نییە جگە لە مەرجی
شەخسی بۆ بەرهەمهێنان-هێزی كار .ئەگەرتوخمەكانی بەرهەمهێنان كە بەو
شێوەیە دابەشكراوە ،ئەوا دابەشكردنی هەنووكەیی شتەكانی بەرهەمهێنان
لەخۆیەوە هەڵدەقووڵی .ئەگەر مەرجەكانی بەرهەمهێنانی ماددی بوو بە
موڵكایەتی گشتی خودی كرێكارەكان ،دابەشكردنی شتەكانی بەكاربردن وەك
ئێستا دەگۆڕێ .سۆسیالیزمی عەوام (ولێوەوە بەشێك لە دیموكراتەكان) لە
ئابووریستە بۆرژواكانەوە خووی ڕەچاوكردنی دابەشكردن و كۆڵینەوەی،
وەك مەسەلەیەكی سەربەخۆ لە شێوازی بەرهەمهێنان وەرگرتووەو لە پاشاندا
خووی وێناكردنی سۆسیایزم ،وەك بڵێی سۆسیالیزم ،لەبنەمادا ،بەدەوری
كێشەكانی دابەشكردن دەسووڕێ .پاش ئەوەی پەیوەندییە ڕاستەكان دەمێكە
رشوونكرانەوە ،ئیتر گەڕانەوە بۆ دواوەوە ،سوودی چییە؟
 ((4دەبێ رزگاری كار ،بەرهەمی چینی كرێكار بێ كە لەهەمبەریداهەموو چینەكانیتر تەنها بارستەیەكی كۆنەپەرەستن))
دێڕی یەكەم لە پێشەكی دەستووری ئینەرناسیوناڵ وەرگیراوە،
بەاڵم بە داڕشتنیكی ((چاككراوەوە)) هاتووە .لە پێشەكی دەستووردا بەم
116

ئاشنابوون بە كارل ماركس

جۆرە نووسراوە(( :دەبێ رزگاری چینی كرێكار كردەوە خودی كرێكران
بێ)) ،بەاڵم ئایا لێرەدا ((چینی كرێكار)) دەبینێ چ ئەركێكی لەئەستۆیە بۆ
رزگاری؟(( -كار))؟ ئەگەر دەتوانی ،فەرموو لێی تێ بگە.
لەبەرامبەردا ،ڕستەی خستنەپاڵی لێكدەرمان پێ دەڵێن كە لە قوواڵیی
سەرچاوەكانی السال وەرگیراون( (( :چینی كرێكار) كە هەموو چینەكانیتر لە
ئاستیدا هیچ پێكناهێنن ،تەنها بارستەیەكی كۆنە پەرەست نەبێ)).
لە مانیفێستی كۆمۆنیستیدا هاتووە( :لە ناو هەموو ئەو چینانەدا
كە ئێستا ڕاستەوخۆ بەرنگاری ب��ۆرژوا بوونەتەوە ،تەنها یەك چینیان
بەڕاستی شۆڕشگێڕە كە ئەویش چینی پرۆلیتارە ،هەموو چینەكانیتر لەگەڵ
پەرەسەندنی صیشەسازیی گەورەدا دەڕووخێن و لەناودەچن ،بەالم بە
پێچەوانەی ئەمەوە ،پرۆلیتیاریا بروبووی تایبەتی پیشەسازییە)
بەو شێوەیە لەو پەرەگرافەدا تەماشای بۆرژوازی دەكرێ-وەك هۆی
پیشەسازی گەورە-وەك چینێكی شۆڕشگێر بە نیسبەت دەرەبەگ وتوێژە
ناوەندییەكان كە دەیانەوێ هەموو ئەو ناوەندە كۆمەاڵیەتییە كە لە شێوازی
بەرهەمهێنانی كۆن ماوەتەوە ،بۆ خۆیان بپارێزن.
كەواتە دەرەبەگەكان و وتوێژە ناوەندەكان لەگەڵ ب��ۆرژوازی،
بارستەیەكی كۆنە پەرەستن نین.
لەالیەكی ت��رەوە ،دەبینین پرۆلیتاریا بەنیسبەت بۆرژوازییەوە،
شۆڕشگێڕە ،چونكە لەسەر بنەمای پیشەسازی گەورە پەروەردە ،گەشەو
گەورە بوو ،مەبەستی ئەوەیە ،مۆركی سەرمایەداری لەسەر ئەو بەرهەمهێنانە
كە بۆرژوازی دەیەوێ نەمری بكا ،داماڵێ .بەاڵم ((مانیفێستی كۆمۆنیستی))
ئەمەیش دەخاتە پاڵی و دەڵێ(( :توێژە ناوەندەكان)) لە چەشنێكی شۆڕشگێر
دەجووڵێنەوە ((چونكە دەزانن بەو نزیكانەدا دەچنە ڕیزی پرۆلیتاریاوە)).
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لەالیەكی ترەوە ،تێكەڵوپێكەڵكردنە ،لەبارەی توێژە ناوەندەكان
بگوترێ ،ئەوانە لەگەڵ بۆرژوازی و دەرەبەگەكاندا یەك (بارستەی كۆنە
پەرست) پێكدەهێنن بەنیسبەت پرۆلیتاریاوە.
لەكاتی دوا هەڵبژاردنەكاندا ،ئایا بە پیشەیی و پیشەسازییە
بچووكەكان...هتدو جوتیاران گوترا( :ئێوە لەگەڵ بۆرژواو دەرەبەگەكاندا
تەنها بارستاییەكی كۆنەپەرستن بەنیسبەت ئێمەوە ،پێكدەهێنن))؟
السال(( ،مانیفیستی كۆمونیستی)) لەبەربوو ،وەك چۆن الیەنگرە
متمانەدارەكانی ،نووسراوە پیرۆزەكانی لەبەربوو .ئەگەر ((مانیفێستی
كۆمونیستی)) بەو شێوە شڕۆڵەیە دەستكاری كردووە ،ئەوا تەنها لەبەر
ئەوە بوو ،بیانوو بۆ هاوپەیمانییەكەی لەگەڵ درەبەگ و ماهورەكاندا لەدژی
بۆرژوازی ،بهێنێتەوە.
سەرباری ئەو پەرەگرافەی سەرەوە ،ئێستا ئەو ژیری السیالییەش
كە تێدا هاتووە ،پێدەچێ بە چەسپاندن ،پێوەوەیان چەسپاندووەو بە هیچ
شێوەیك بەو ئاماژەكردنە (نایابە) كە بەشێوەیەكی ناشرین لە دەستووری
ئینتەرناسیونالەوە وەریانگرتووە ،پەیوەندی نییە.
بەو شێوەیە ئێمە خۆمان لەبەردەم پڕڕوییدا دەبینینەوە ،لە ڕاستیدا،
پڕڕوییەكە قەت بەڕێز بسمارك ناڕەحەت ناكا ،لەبەرامبەر توندییەك لەو
توندییە هەرزانانە كە مارا بەرلین پێوەی ناسراو بوو.
 ((5وچینی كرێكار ،یەكەم كار بۆ رزگاری خۆی دەكا لە چوارچێوەیدەوڵەتە نەتەوەییەكەی ئێستایدا ،و باش ئاگادارە بەوەی ،بەرئەنجامی
پێویست بۆ ڕەنجەكانی كەوا كرێكارانی هەموو وەاڵتە شارستانییەكان تێدا
بەشداری دەكەن ،دەبن بە مایەی برایەتی گەالنی جیهان)).
بە پێچەوانەی ((مانیفێستی كۆمونیستی)) و هەموو سۆسیالیزمی
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ڕابردوو ،السال لە تەسكبینترین بۆچوونی نەتەوایەتییەوە ،بزووتنەوەی
كرێكاری دەبینی .ئەوەتە ،لەم بوارەدا ،شوێن پێی هەڵدەگرن ،پاش ئەوەی
ئینتەرناسیونال كاری لەبەرچتوی ئەنجامدا! جگە لە منیفێست ،بۆ ئەوەی
چینی كرێكار بتوانێ بەگشتی خەبات بكا ،دەبێ خۆی وەك چینێك ڕێكبخاو
ڕێك ،وەالتەكەی گۆڕەپانی ڕاستەوخۆی خەباتەكەیە .هەر بۆیە ،خەباتە
چینایەتییەكەی ،نەتەوەیی بوو ،بەالم نەك وەك ناوەڕۆك  ،بەڵكو وەك لە
((منفێستی كۆمونیستی)) هاتووە ((وەك شێوە)) .بەاڵم ((چوارچێوەی دەوڵەتی
نەتەوەیی ئێستایدا)) ،بۆ نموونە چوارچێوەی ئیمپراتۆرییەتی ئەڵمانیایە ،كە
بەهەمان شێوە لە ئاستی ئابووریدا ،دەچێتە ناو ((چوارچێوەی)) بازاڕی
جیهانییەوەو ،لە ئاستی سیاسییدا دەچێتە ناو ((چوارچێوەی)) سیستێمی
دەرەكییەوە وەاڵتانەوە .ئەگەر بەڕێكەوت یەكەم بازرگان ببینی ،دەزانێ
بازرگانی ئەڵمانی لەهەمان كاتدا ،بازرگانییەكی دەرەكییە ،و گەورەیی بەڕێز
بسمارك لەوەدایە ،جۆرێكی دیاریكراو لە سیاسەتی جیهانی پەیڕەوكردووە.
جا پارتی كرێكارانی ئەڵمانی ،ئینترناسیۆنایستییەكەی بۆ چ ئاستیك
كورتدەكات؟ لەسەر تێگەیشتنی ئەوەی كە بەرئەنجامی ڕەنجەكانی ،دەبێتە
مایە ((برایەتی گەالنی جیهان)) .ئەم ڕستەیە لە كۆمەڵەی ئاشتی و ئازادی
بۆرژوازی وەرگیراوەو مەبەستیشی ،ئەوەیە ،واتایەك بدا ،یەكسان بێ لەگەڵ
برایەتی جیهانی چینی كرێكار لە خەباتی هاوبەش دژی چینی دەسەاڵتدارەكان
و حكومەتەكانی ،بەاڵم ئێمە یەك ووشەمان بەرچاوناكەوێ لەبارەی ئەركە
ئینتەرناسیونالیستییەكانی چینی كرێكاری ئەڵمانی! ئەمە هەموو پێشنیارەكانیانە
بۆ چینی كرێكار تا لە دژ بۆرژوازییەكەی خۆیدا ڕاوەستێ كە برایەتییان لەگەڵدا
سەزداوە لە دژی ب��ۆرژوازی هەموو وەاڵتەكانیتر و بۆ بەرهەلستیكردنی
سیاسەتی بەڕێز بیسمارك كە لەسەر پیالنگێڕی نێودەوڵەتی ڕاوەستاوە!
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هەروایشە ،خولیایی بەنامەكە بۆ ئینترناسیونالیزم زۆر لە خوارەوەترە
لە خولیایی ئینترناسیۆنالیستی حیزبی بازرگانی ئازاد .ئەم حیزبەش دەڵێ،
كە سەرئەنجامی كارەكانی دەبێ بە ((برایەتی گەالنی جیهان)) ،بەاڵم لەالنی
كەمەوە شتێك دەكا بۆ بەجێهانیكردنی بازرگانی و هەرگیز بەوەش بەس ناكا
كە هەموو گەالن بازرگانی لەگەڵ وەاڵتەكەی دەكەن.
لە هیچ بارودۆخێكدا چاالكی جیهانی چینی كرێكاری وەالتە
جیاجیاكان ،لەسەر بوونی ((كۆمەڵەی كارگەرانی جیهانی)) ڕانەوەستاوە.
ئەم ڕێكخستنە تەنها یەكەم هەوڵدان بوو بۆ ئەوەی ئامێرێكی ناوەندی بەم
كارە بدا ،هەوڵدانێك بوو ،سەرئەنجامێكی وای بەدەستەوەدا كە هەرگیز
ناسڕێتەوە ،ئەوەش بە هۆی ئەو تاكاندانەی باڵویكردەوە ،بەالم لە پاش
ڕوخاندنی كۆمۆنەی پاریسدا ،چیتر نەدەكرا بەشێوە مێژووییە سەرتاییەكەیدا،
بەو كارە هەستێ.
ڕۆژنامەكەی بیسمارك (نۆرددۆیتشە) زۆر لەسەر هەق بوو كاتێ بۆ
ڕەزامەندی خاوەنەكەی ڕایگەیاند كە پارتی كرێكارانی ئەڵمانیا لە بەرنامە
نوێیەكەیدا ،خولیایی ئینتەرناسونالیستی بە جێهێشتووە.
2
(( بە دەستپێكردن لەم بیروباوەڕانە ،پارتی كرێكارانی ئەڵمانی بە
هەموو كەرەستەیەكی یاساییدا هەوڵدەدا بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی ئازاد -و
كۆمەڵگەی سۆسیالیستی ،البردنی سیستێمی كرێ بە یاسای كرێی پۆاڵیین-و-
لەناوبردنی هەموو شێوەكانی چەوسانەوەو لەناوبردنی هەموو نایەكسانییەكی
كۆمەاڵیەتی و سیاسی)).
من لە پاشاندا دەگەڕێمەوە بۆ باسكردن لەبارەی دەوڵەتی ((ئازاد)).
كەواتە ،لە دواڕۆژدا دەبێ پارتی كرێكارانی ئەڵمانیا بڕوا بە
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((یاسای)) الساڵی ((پۆاڵیین)) بكەن! و بۆ ئەوەی وون نەبێ ،قسەی حەلەق
و مەلەق دەكەن لەبارەی (( البردنی سیستێمی كرێ (دەبوایە بیانگوتایە:
سیستێمی كاری كرێگرتە) بە یاسای كرێی پۆالیین)) .هەڵبەت ،ئەگەر من
كاری كرێگرتە الببەم ،سروشتییە كە یاساكانیشی الدەبەم ،جا ئەو یاسانە
لە ((پۆاڵ))بن یا لە ئیسفەنج .بەالم خەباتی السال لە دژی كار كرێگرتە
خەریكە تەنها لەدەوری ئەم بەناو یاسایە دەسووڕێتەوە .هەر بۆیە ،لە پێناو
سەلماندنی ئەوەی كە زێكتەكەی السال سەركەوتنی بەدەستهێناوە ،دەبێ
((سیستێمی كرێ لەگەڵ یاسای كرێ ئاسنینەكەی)) الببرێ ،نەك بەبێ وی.
لەم ((یاسای كرێی پۆاڵیینە)) ،هیچی بە السالەوە پەیوەندی نییە،
تەنها ووشە ((پۆالیین)) نەبێ كە لە ((یاسا نەمرە پۆاڵیینە گەورەكان)) كە
غۆتە لە شیعری ((ئیالهییات))دا باسی دەكا .ووشەی ((پۆاڵیین)) وەك
ئیمزایەكە ،ئیماندارە ڕاستەقینەكان یەكتر پێ دەناسنەوە .ئەگەر یاساكە بە
ئیمزاكەی السالەوە قبووڵكرد ،واتە بەو مانایە خۆی مەبەستییەتی ،ئەو كاتە
دەبێ بە بەڵگەكانییەوە قبووڵ بكەم .ئینجا بەڵگەكانی چین؟ وەك النغە
لەپاش مەرگی السال بە ماوەیەكی كورت ،پیشانیدا :تیئۆی دانیشتوانی
مالتۆسە (خودی النغەش بڕوای پێدەكات) .بەالم ئەگەر ئەم تیئۆرییە
درووست بێ ،هەرگیز ناتوانم یاساكە هەڵەوەشێنمەوە ،گەر سەدجاریش
كریكرێگرتەش هەڵبوەشێنمەوە ،چونكە ئەو كاتە یاساكە تەنها سیتێمی
كاریكرێگرتە ناگرێتەوە و بەس ،بەڵكو دەسەالتدارێتی بەسەر هەموو سیستێمی
كۆمەاڵیەتی دەكا .ئەوە پتر لە پەنجا ساڵە ئابووریستەكان هەوڵدەدەن،
ڕێكوڕەوان بە پشتبەستن بەو تیئۆرییە ،بیسەلمێنن كە سۆسیالیزم ،بەحكومی
سرۆشت ،پێناكرێت هەژاری هەڵوەشێنێتەوە ،بەڵكو دەتوانی تەنها گشتی و
بە یەكسانی كۆمەڵگە دابەشی بكا!
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بەاڵم هەموو ئەوانە ،كێشەی سەرەكی نییە .بە گشت چاوپۆشینێك
بۆ هەڵەی السال لە تێگەیشتنی یاساكە ،پاشگەزبوونە بەڕاستی توڕەكەڕەكە
لەمەدایە:
لەو كاتەوە السال مردووە ،ئەو تێگەیشتنە زانستییە لەناو حزبەكەمان
باڵوبووەوە كە دەڵێ ،كرێی كار ئەوە نییە وەك دەردەكەوێت ،واتە،
بەها -یان نرخی -كار ،بەڵكو تەنها فۆرمێكی دەمامەكدارە بۆ بەها –یا
نرخ-ی هێزی كار .ئا بەم شێوەیە بەجارێك تێگەیشتنی بۆرژوازی لەبارەی
كرێی كار فڕێدرا و لەمان كاتیشدا هەموو ئەو ڕەخنانە كە لە ڕابردوودا
ئاراستەی ڕوون و ئاشكرابوو كە كرێكاری كرێگرتە تەنها ئەو مۆڵەتەی
هەیە بۆ بژێوی خۆی كاربكات ،واتە بژی ،تا ئەو ڕادەیە بەخۆڕایی هەندێ
كات بۆ سەرمایەداران كاربكات (هەر وا بۆ شەریكەكانی لە دەستكەوتنی
زێدەبایی) ،كە هەموو سیستێمی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری تەنها بەدەوری
ئەوەدا دەسووڕێتەوە ،ماوەی ئەو كارە بەخۆڕاییەلە ڕۆژی كاردا دێژبكاتەوە
یان بەرهەمهێنای كار زیادبكات ،واتە ڕەنجدانێكی زیاتر لەالیەن هێزی
كارەوە...هتد ،و لەدواییدا سیستێمی كاری كرێگرتە ،سیستێمی كۆیالیەتییە،
كۆیالیەتییەكە كە چەندی هێزی بەرهەمهێنەری كاری كۆمەاڵیەتی گەشەبكا،
ئەویش یەقەت وی سەخت و دژوار دەبێ ،كرێكارەكانیش چ كرێیەكی
باش یا خراپ وەرگرن .پاش ئەوەی ئەم تێگەیشتنە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ لەناو
حزبەكەمان زیاتر باڵودەبووەوە ،مرۆڤ بۆ دۆگماكەی السال دەگەڕایەوە،
لەكاتێكدا دەبوایە بزانن كە السال نەیدەزانی كرێی كار چییە وەك ئابووریستە
بۆرژواكان پێی وابوو كە ڕەواڵەتی شت ،دەقاودەق خودی شتەكەیە.
چما كۆیلەكان ئەو كاتە شۆرش دەكەن ،كاتێ نهێنی كۆیلەبوونیان
تێدەگەن و كۆیلەیەك كە لەناو تێڕوانینە ڕزۆكەكاندا دەبینێتەوە لە لەسەر
122

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بەرنامەی شۆڕش دەنووسێ :دەبێ كۆیالیەتی هەڵوەشێتەوە ،چونكە
بەخێوكردنی كۆیلە لە چوارچێوەی سیستێمی كۆیالیەتی ناتوانێ سنووری
دیاریكراوی بەرزاییەكی نەوی تێپەڕێنێت!
تەنها ئەو ڕاستییە كە نوێنەرانی حزبەكەمان توانایان هەبوو ،تاوانێكی
ئەوەندە ترسناك لەسەر ئەو تێگەیشتنە بەرفراوانەی نێو جەماوەری حزبمان
بكەن ،دەیسەلمێنێ لە چ خەتابارییەكی تاوانبار و بێ ویژدانییكەوە هەستاون
بە داڕشتنی ئەم بەرنامە سازشكارییە!
لەبری ئەو داڕشتنە تەماوەییە كە بەم پەرەگرافە ت��ەواو دەبێ:
((لەناوبردنی هەموو نایەكسانییەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی)) ،دەبوایە بیانگوتبا
لەگەل هەڵوەشاندنی جیاوازییە چینایەتییەكاندا ،هەموو ئەو جیاوازییە
كۆمەاڵیەتی و سیاسییانە كە لەوەوە سەرچاوەی گرتووە لە خودی خۆیانەوە
لەناودەچن.
3
(( لەپێناو زەمینەخۆشكردن بۆ چارەسەكردنی كێشە كۆمەاڵیەتییەكاندا،
پارتی كرێكارانی ئەڵمانیا داوادەكا ،هەرەوەزی بەرهەمهێنەرانە بۆ كۆمەكی
دەوڵەت و لەژێر چاودێری دیموكراسییانەی گەلی كارگەردا ،دابمەزرێ .دەبێ
دامەزراندنی هەرەوەزی بەرهەمهێنەرەكان لەبواری پێشەسازی و گشتوكاڵی بەو
بەرفراوانییەدا بێ كە لێوەوەی ڕێكخستنی سۆسیالیستی بۆ كاركردنی گشتی
درووست ببێ)).
پاش ((یاسای كرێی پۆاڵیین)ی السال ،كە تریاقی پێغەمبەرانە! بە
خۆشیان هەڵدەستن بۆ شێوەیەكی شایستە بە ((ڕێگاخۆشكردن)) بۆ ئەم تریاقە.
لە جیاتی خەباتی چینایەتی بااڵدەست ،دێڕگەلێك كە شایەنی
ڕۆژنامەوانێكی خراپە وەك ((زەمینەخۆشكردن)) بۆ ((چارەسەركردنی))
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((كێشە كۆمەاڵیەتییەكان))مان بۆ باڵودەكەنەوە .لەبری ئەوەی ((ڕێكخستنی
سۆسیالیستی كاری گشتی)) لە دەرئەنجامی كۆڕینی شۆڕشگێرانەی كۆمەڵگەوە
بێتەكایەوە ،بە ((كۆمەكی دەوڵ��ەت))ەوە دێتەكایەوە ،لەم كۆمەكە كە
دەوڵەت بە كۆمەڵە بەرهەمهێنەراكان دەیداو ڕێك بەخۆی ((درووستیان))
دەكا ،نەك كرێكاران .تەنها السال بە بوغرایی و خەیاڵی خۆی دەتوانێ بڕوا
بەوە بكا كە دەكرێ ،بەڕێگای كۆمەكی دەوڵەتەوە ،بەهەمان ئەو ساناییەی
هێڵی شەمەندەفەری نوێ درووستدەكرێ ،كۆمەڵگەی نوێ دادەمەزرێنێ!
لەبەر (پاشماوەی) هەستی حەیادا(( ،كۆمەكی دەوڵەت)) لە ژێر
چاودێری دیموكراسیانەی ((گەلی كارگەر))دا دادەنێن.
یەكەم ،زۆربەی ((گەلی كارگەر)) لە ئەڵمانیا لە جووتیاران پێكهاتوون
نەك لە پرۆلیتارییەكان.
دووه��ەم ،ووشەی ((دیموكراسی)) بە ئەڵمانی واتە ((دەسەاڵتی
گەل)) .لەم حاڵەتەدا واتای ((چاودێری گەلی كارگەر بەڕێگای دەسەالتی
گەل)) مانای چییە؟ و بەتایبەتی بۆ گەلێكی كارگەر كە ئەم داواكارییە
پێشكەش بە دەوڵەت دەكا و لە دوایییدا داندادەنێ بەوەی كە دەسەاڵت
ناگرێتەوە دەست و هێشتا بەوەش نەگەیشتووە ،دەسەالتدارییەتی بكا!
لێرەدا ،هیچ پێویست ناكا باسی ئەو ڕەخنەیە بكەین بكەین لەو وەسبە
كە بوغس لە سەردەمی (لویس فیلیب)دا ،بە پێچەوانەو لە دژی سۆسیالیستە
فەرەنسییەكان بوو و لەالیەن كرێكارە كۆنە پەرەستەكانی (التیلیە) پشتیوانی
لێ كرا .كارەساتە گەورەكە لەوەدا نییە كە ئەم چارەسەرە سەرسووڕهێنەرە
دەگمەنە ،لە بەرنامەكە هاتووە ،بەڵكو ئەو پاشگەزبوونەوە گشتییەیە لە
تێگەیشتنی بزووتنەوەی چینایەتییەوە بۆ تێگەیشتنی بزووتنەوەیەكی دوورە
پەرێزایەتی.
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كاتێ كارگەران هەوڵدەدەن بۆ ئامادەكردنی مەرجەكانی بەرهەمهێنانی
هەرەوەزی لەسەر ئاستی هەموو كۆمەڵگە و لەسەرەتادا لەسەر ئاستی نیشتمانی
لە وەاڵتەكەیان ،بڕەخسێنن ،ئەوە تەنها مانای ئەوەیە ،لەپێناوبەپاكردنی
وەرچەرخان لە مەرجەكانی بەرهەمێهێنانی ئێستایاندا خەباتدەكەن .ئەمەش
هیچ پەیوەندی بە دامەزراندنی كۆمەڵەی هەرەوەزی بە كۆمەكی دەوڵوتەوە
نییە! بەاڵم ئەوەی پەیوەندی بە كۆمەڵە هەرەوەزییەكانی ئێستاوە هەیە،
ئەوا بەهاكەیان تەنها بەقەد سەربەخۆییەكەیانە لە دەوڵەت و بەرهەمی
خودی كرێكاران بێ و لە الیەن حكومەت و بۆرژوازییەوە نەپارێزرێ.
4
ئێستا ئیتر باسی بەشە دیموكراسییەكەی دەكەم:
ا((-بنەمای ئازادی دەوڵەت))
-Aیەكەم :بەپێی ئ��ەوەی لە كەرتی دووهەمدا هاتووە ،پارتی
كرێكارانی ئەڵمانی هەوڵدەدا بۆ جێبەجێكردنی ((دەوڵەتی ئازاد)).
دەوڵەتی ئازاد -ئەمە مانای چییە؟
هەرگیز ئامانجی ئەو كرێكارانە كە لە بیرتەسكی ژێردەستەیی و
كەساسی رزگارییان بووە ئەوە نییە ،دەوڵەت ئازاد بكەن(( .دەوڵەت))
لە ڕایخی ئەڵمانیدا ،خەریكە ((ئ��ازاد)) ییەكەی وەك ڕووسیای لێ بێ.
ئازادی ئەوەیە ،دەوڵەت لە ئامێرێكەوە لە سەرەوەی كۆمەڵگەوە بگۆڕدرێ
بۆ ئامێرێك بە تەواوەتی لە ژێر ڕكێفی ئەو كۆمەڵگەیەوە بێ و هەر
لەمڕۆشماندا شێوەكانی ئازادی دەوڵەت زیاد یا كەم ئەوەندەیە ،چەندی
سنوور بۆ ((ئازادی دەوڵەت)) دادەنرێ.
پارتی كرێكارانی ئەڵمانیا-لەالنی كەمەوە ،ئەگەر ئەم بەرنامەیە
هەڵبگرێ ،-ئاستی نوقسانی تێگەیشتنی لە سۆسیالیزمان بۆ دەردەخا،
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لەبری ئەوەی كۆمەڵگەی ئێستا-ئەم بۆچوونە بۆ كەمەڵگەكانی داهاتوویشدا
درووستە-بە ((بنچینەی)) دەوڵەتی ئێستا دابنێ( ،یان كۆمەڵگەی داهاتوو
بە بنچینەی دەوڵەتی داهاتوو) دابنێ ،بە پێچەوانەوە ،دەوڵەت بە واقعێكی
سەربەخۆ دادەنێ كە (( بنچینەی ڕۆحی و ئەخالقی و ئازادی))ی تایبەتی
خۆی هەیە.
ئەوجا بەرنامەكە بە شێویەكی شڕ ووشەی ((دەوڵەتی ئیمڕۆ)) و ((
كۆمەڵگەی ئیمڕۆ)) بەكاردەهێنێ و هەروا بە هەڵە و زبریش لەو دەوڵەتە
تێگەیشتووە كە داخوازییەكانی بۆ پێشكەشدەكا!
((كۆمەڵگەی ئیمڕۆ)) ،كۆمەڵگە سەرمایەدارییە كە لە هەموو وەاڵتە
شارستانییەكاندا بوونی هەیە و تا ئەم یا ئەو ڕادەیە لە توخمەكانی سەددە
ناوەڕاستەكاندا پاكژ بووە و تا ئەم یا ئەو ڕادەیە تایبەتمەندییەكانی پەڕەسەندنی
مێژوویی لە هەر یەكێك لەو دەوڵەتانە ڕاستیكردووەتەوەو تا ئەم یا ئەو
ڕادەیە گەشەیكردووە .ئەمما ((دەوڵەتی ئیمرۆ)) ،بە پێچەوانەوە لەگەڵ
سنوورەكاندا دەگۆڕێ .لە ئیمپراتۆرییەتی بڕووسی-ئەڵمانیا شێوەیەكی ترە
لەوەی سویسرا ،لە ئینگلستانیشدا جیاوازە لەوەی لە ئایاالتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكادا هەیە .كەواتە ((دەوڵەتی ئیمرۆ)) تەنها خەیاڵێكە لە خەیاڵەكان.
لەگەڵ ئەوەشدا ،دەوڵەتە جیاجیاكانی وەاڵتە شارستانییەكان ،سەرەڕای
فۆرمە جیاوازەكانیان ،هەموویان مۆركێكی هاوبەشیان هەیە ،ئەوەش ئەوەیە
لەسەر زەمینی كۆمەڵگەی بۆرژوازی هاوچەرخدا دامەزراون كە تا ئەم یا ئەو
ڕادەیە گەشەی سەرمایەداریان كردووە .لەبەر ئەوەیە لەهەندێ خەسڵەتی
كاكڵەیدا هاوبەشن .ئێمە بەم مانایە ،دەتوانین لەبارەی ((دەوڵەتی ئیمڕۆ))
بدوێیین ،بە پێچەوانەی دەوڵەتی دواڕۆژ كە ڕەنگەكەی ئێستایدا كۆمەڵگەی
بۆرژوازییە و لەنێودەچێ.
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پاشان ئەم پرسیارە دادەنرێ :چ گۆڕانكارییەك بەدیدێ لەسەر دەوڵەت
لە كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی؟ بە ووشەیەكی تر :چ ئەركێكی كۆمەاڵیەتی
هاوشێوەی ئەركی ئێستای لە كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی دەمێنێتەوە؟ تەنها
زانست دەتوانێ وەاڵم بە پرسیارە بداتەوەو كێشەكە بە قەت بازدانی كێچ
بۆ پێشەوە نابەین ئەگەر بە هەزار شێوە ووشەی ((گەل)) لەگەڵ ووشەی
((دەوڵەت)) گۆبكەینەوە.
لەنێوان كۆمەڵگەی سەرمایەداری و كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی ،قۆناغی
گۆڕینی كۆمەڵگەی سەرمایەداری بە شێوەیەكی شۆڕشگێڕانە بۆ كۆمەڵگەی
كۆمۆنیستی هەیە .ئەم قۆناغە ،قۆناغی گواستنەوەیەكی سیاسی بۆدەگونجێ
كە دەوڵەتەكەی ناكرێ شتێكی تر بێ جگە لە دكتاتۆرییەتی شۆڕشگێڕانەی
پڕۆلیتاریا.
بەاڵم بەرنامەكە نە باس لە مەسەلەی ئەم دكتاتۆرییەتە دەكا و نە
لە سرووشتی دەوڵەتی داهاتووی كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی.
داخوازییە سیاسییەكانی بەرنامەكە هەر دووبارەكردنەوەی هەمان
ئەو داخوازییە دیموكراسییەیانەیە كە هەموو كەس دەیزانێ :دەنگدانی
گشتی ،یاسادانانی ڕاستەوخۆ ،مافەكانی گەڵ ،چەكداركردنی گەڵ...هتد
ئەم داخوزییانەش تەنها دەنگدانەوەی حیزبی گەلی بۆرژوازیە بەناوی
كۆمەڵەی ئاشتی و ئازادی؟ هەموو ئەو داخوازییانەش بە قەت ئەوەی
ستنووری فەنتازیا تێنەپەڕێنن ،جێبەجێكراون .بەاڵم ئەو دەوڵەتەی كە
جێبەجێیانی كردووە لە ناو سنووری دەوڵەتی ئەڵمانیادا نییە ،بەڵكو لە
سویسرا ئەیاالتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا...هتد ئەم جۆرە ((دەوڵەتی
دواڕۆژ)) ،سەرەڕای ئەوەی لە دەرەوەی ((چوارچێوەی)) ئەڵمانیایە ،هەر
دەوڵەتی ئێستایە.
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بەاڵم ئەوانە یەك شتیان لەبیرچووە .لەبەر ئەوەی حیزبی كرێكارانی
ئەڵمانیا بە ڕوونی و ڕاستگۆییەوە ڕایدەگەیەنێ كە لە ناو ((دەوڵەتی
نەتەوەیی ئیمڕۆدا)) و دەوڵەتە تایبەتییەكەیدا كاردەكا ،واتە ئیمپراتۆرییەتی
بڕووسی – ئەڵمانیا ،دەنا زۆربەی داخوازییەكانی ،شرۆڵەبوون ،چونكە
مرۆڤ ئەو كاتە داواكاری پێشكەش دەكا ،كاتێ ئەو شتانەی نییە -،كەواتە
دەبوایە ئەم خاڵە سەرەكییە قەت لەبیر نەكردبا ،مەبەستم هەموو ئەو شتە
جوانانە كە پێویستی بە داننانە بەوەی ناوی دەسەاڵتدارییەتی گەلە و تەنها
لە كۆمارێكی دیموكراسی شوێنی دەبێتەوە.
لەبەر ئەوەی ئەوانە بە گوێرەی پێویست ئازادییەتیان ەبوو -دەستیان
خۆشبێت ،چونكە بارودۆخەكە پێویستی بە ووریایی هەیە – داوای كۆماری
دیموكراسی بكەن ،وەك چۆن كرێكارە فەرەنسییەكان لە سەردەمی لویس
فیلیب و لوبس بۆنابەرتدا ،بە بەرنامەوە ئەنجامیاندا ،بۆیە لەو كاتەشدا
نەدەبوو پەنا بۆ فێڵە ببەن كە نە فێڵێكی ((شەریفە)) و نە لێوەشاوەیە،
واتە داواكاری شتگەڵی كە هیچ مانایان نییە تەنها لە كۆمارێكی دیموكراسی
نەبێ و ئەو داخوازییانەش لە دەوڵەتێك دەكەن كە تەنها ملهۆڕییەكی
سەربازییە كە بە شێوەیەكی بیرۆكراتی درووستكراوە و بە ڕێگای پۆلیسیانە
پارێزراوە و بە شكڵی پەرلەمانی سووروسپیكراوە و تێكەڵە بە توخمگەلی
دەرەبەگایەتییەوە ،و لە هەمان كاتیشدا لە ژێر كارتێكردنی بۆرژواززییە.
هەروا سەرباری ئەوانە ،نەدەبوو بەو شێوە بەڕێز و حورمەتییەوە ،قەناعەت
بەم شێوە دەوڵەت بكەن ،كە دەیانەوێ بە ((ئامرازگەلی شەرعییانە))وە
شتگەلێكی هاوچەشنیان لێ دەستبكەوێ!
تەنانەت خودی دیموكراسی شڕۆڵە كە بەهەشتەی سەرزەمینی
لە كۆمارێكی دیموكراسی دەبینێ و پێیان وانیە ،خەباتی چینایەتی دەبێ
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چارەسەرێكی بۆ بدۆزێتەوە بە هێزی چەك لە سێبەری ئەم شێوە دەوڵەتە
كە باسمان كرد لە كۆمەڵگەی بۆرژوازی ،تەنانەت خودی ئەم دیموكراسییەش
زۆر لەم دیموكراسییە بەرتەسكراوە بەرزترە كە لە چوارچیوەی ئەوەی
پۆلیس ڕێگەی پێدەدا و ئەوەی لۆژێك یاساغی دەكا.
جا ئەگەر مرۆڤ بە كردەوە لە وشە ((دەوڵ��ەت)) ،دەمودەزگای
حكومەتی تێبكات یا دەوڵەت وەك پێكهاتەیەك كە بە هۆی دابەشكردنی
كار ،ئامێرێكی تایبەتمەندو وجودا لە كۆمەڵگەیە ،ئەوا لەم خوارەوە
ڕووندەبێتەوە( :حیزبی كرێكارانی ئەڵمانی داوای ئەوە دەكات :بنچینەی
ئابووری دەوڵەت بریتی بێ لە باجوەرگرتنی یەكگرتووی ڕووەو هەڵكشان
لەسەر داهات))..هتد ...باجوەرگرتن هیچی تر نییە ،غەیری بنچینەی
ئابووری بۆ ئامێری حكومەت .ئەم داخوازییە تا ڕادەیەك لە دەوڵەتی دواڕۆژ
كە لە سویسرا هەیە ،جێبەجێكراوە ،پێشمەرجی باجوەرگرتن لەسەر داهات
پێویستی بە سەرچاوەی داهاتە كە بە قەت جیاوازی چینە كۆمەاڵیەتییەكان،
جیاوازن ،واتە پێویستی بە كۆمەڵگەی بۆرژوازی هەیە .كەواتە پێویستی بە
سەرسوورهێنان ناكا ئەگەر بانگەوازكەرانی ڕیفۆمكاری دارایی لە لیڤرپول-
كۆمەڵی بۆرژوازین و لە سەری سەریانەوە براكەی گالدستون -هەمان ئەو
داخوازییانە دارشتووە كە لە بەرنامەكەدا هەیە.
ب (( -پارتی كرێكرانی ئەڵمانیا داوادەكا ،بنچینەی ڕوحی و ڕەوشتی
دەوڵەت بریتی بێ لە  1-:پەروەردەی گەلێتی گشتی و یەكسان بۆ هەموو
بە ڕێگای دەوڵەتەوە .سەپاندنی چوونە قوتابخانە و فێربوون بە خۆڕایی)).
پەروەردەی گەلێتی (شەعبی) یەكسان بۆ هەموو؟ مەبەستمان چییە
لەو ووشانە؟ ئایا پێیان وایە پەروەردە لە كۆمەڵگەی ئێستادا (مەبەستێكی
تریان نییە ،جگە لەم كۆمەڵگەیە) دەكرێ بۆ هەموو چینەكان یەكسان
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بێ؟ یان دەیانەوێ چینەكانی بااڵ بە زەبر ،ئەم جۆرە پ��ەروەردە بێالفە
وەربگرن ،واتە قوتابخانەی گەلێتی كە تەنها نەك لە گەل بارودۆخی ئابووری
كرێكارە كرێگرتەكان دەگونجێ ،بەڵكو هەروا لەگەڵ بارودۆخی ئابووری
جووتیارەكانیشدا دەگونجێ؟
((بەناچاركردنی چوونە قوتابخانە .پ��ەروەردەی بە خۆڕایی)) .داخوازی
یەكەم تەنانەت لە ئەڵمانیاشدا هەیە ،و دووهەمەكەیشی ،ئەوەی پەیوەستی بە
قوتابخانەی گەلێتییەوە هەیە ،لە سویسرا و ئەیاالتە یەكگرتووەكانی ئەمریكادا
هەیە .ئەگەر فێركاری لە دەزگاكانی فێركردن لە دەزگاكانی فێریاری دواناوەندی لە
هەندێ ئەیاالتەكانی ئەیاالتە یەكگرتووەكاندا بە ((بەخۆڕایی))ە ،ئەوا بە كردەوە
مانای ئەوەی ،چینە بااڵكان ،خەرجی پەروەردەكردنەكەی لەو باجوەرگرتنە كە
لە هەموو وەردەگیرێ ،خەرجدەكا .بە البەالیی دەڵێین مەسەلەكە هەمان شتە
لەبارەی ((بە خۆڕاییكردنی دادوەری)) كە لە بەندی پێنجەم ،بەشی ا ،داواكراوە ،لە
هەموو شوێنێكدا .دادوەری سزادان ،بەخۆڕاییە ،بەاڵم دەسەاڵتی دادوەری تسیڤیل،
بەگشتی تا ڕادەیەك ،هەموو مامالنییەكان لەبارەی موڵكدارییەتی دەگرێتەوە ،بۆیە
بەتەواوی تا ڕادەیەی پەیوەستی بە چینە موڵكدارەكانەوە هەیە .ئایا پیشنیاری
لەسەر دەكەی ،بەدوای كێشەكانی لەسەر حیسابی ماڵوموڵكی گەل بكەوێ؟
لەو پەرەگرافەدا لەبارەی قوتابخانەوە ،دەبوایە لەالنی كەمەوە ،داوای
دامەزراندنی قوتابخانەی تەكنیكی ((تیئۆی و عەمەلی)) لە پەیوەند بە قوتابخانەی
گەلی ،بكەن.
ئ��ەوەی زۆر ناپەسەند بێ ،داواك��اری (( پ��ەروەردەی گەلی بە ڕێگای
دەوڵەتەوە)).
داڕشتنی یاسایەكی گشتی بۆ دیاریكردنی حەرجی قوتابخانە گەلییەكان
و مامۆستای لێهاتوو ،كەرەستەی فێركاری ...هتد و چاودێری جێبەجێكردنی
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ئەم بڕیارە یاساییانە بە ڕێگای چاودێرانی دەوڵەتەوە وەك لە ئەیاالتە
یەكگرتووەكانی ئەمریكادا ئەنجامدەدرێ ،زۆر جیاوازە لەوەی دەوڵەت بكرێ
بە پەروەردەكەری گەڵ! بەڵكو بە پێچەوانەوە ،دەبێ قوتابخانە لە هەر
كارتێكردنی میری و ئاینیدا دووربخرێتەوە .بێگومان ،لە ئیمبراتۆرییەتی
بڕوسی – ئەڵمانیا (هیچ كەس پەنا بۆ ئەم دەربازە پوچە نابا كاتێ باس
لە ((دەوڵەتی دواڕۆژ)) دەكرێ :بینیمان مانای ئەوە چییە) دەبێ دەوڵەت
بەخۆی زۆر بەتوندی لەالیەن گەلەوە پەروەردە بكرێ.
ئ���ەرێ ،س��ەرت��اپ��ای ب��ەرن��ام��ەك��ە ،س���ەرەڕای ه��ەم��وو تەقەتەقە
دیموكراسیانەكەی ،پڕە لە بڕوای كەساسیانەی دەستەی السال بۆ دەوڵەت،
یا لەوەی كە باشتر نییە ،بڕوایا بە ئاجبایەتییەكانی دیموكراسی و ،بگەرە
لەوەش زیاتر ،بەرنامەیەكە بۆ سازشكاری لە نێوان ئەو دوو ڕەوتە و
هەردووكیشیان لە سۆسیالیزمەوە دوورن.
((ئازادی زانست)) -لەیەكێك لە پەرەگرافەكانی دەستووری بڕووسیا
نووسراوە .بۆچی لێرەشدا دەیبینین؟
((ئ��ازادی وی��ژدان))! ئەگەر مەبەستمان ئەوە بێ ،لەم ڕۆژن��ەدا
درووشمە كۆنەكانی خەباتی كلتووری لیبڕالیستەكان وەبیریان بهێنێتەوە ،ئەوا
تەنها بەم شێوەیە دەكرێ :دەبێ هەر كەسێك بۆی هەبێ پێداویستە ئاینی
و جەستەییەكانی پڕبكاتەوە ،بەبێ ئەوەی پۆلیس خۆی لەو بابەتانە تێگەڵ
بكا .بەاڵم دەبوو پارتی كرێكاران ئەم دەرفەتە بقۆزێتەوەو هۆشیارییەكەی
لەبارەی ((ئ��ازادی وی��ژدان)) ب��ۆرژوازی دەرببڕێ كەوا هیچیتر نییە جگە
لە مۆڵەتدان بە هەموو شێوەیەكی ئازادی ویژدانی بیروڕای ئاینی و ،بە
پێچەوانەوە ،دەبوایە زیاتر هەوڵ بدەن بۆ ڕزگاریبوون لە خەباتی ئاینی.
بەاڵم ئەوانە حەزناكەن ئاستی ((بۆرژوازی)) ببەزێنن.
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من ئێستا وا دەگەمە كۆتاییەكەی ،چونكە پاشكۆی بەرنامەكە
بەشێك لە جەوهەرەكەی پێناهێنێ ،بۆیە لێرەدا تێبینییەكانم تەنهابە كورتی
دەردەبڕم:
(( -2ڕۆژی كاری سرووشتی)).
هیچ حزبێكی كرێكاری لە دنیا ،داخوازییەكی ئ��اوا ناڕۆشن،
داواەكردووە ،بەڵكو بە وردی ماوەی كاتی كاركردنی دیاریكردووە كە لە
بارودۆخی دیاریكراودا بە ئاسایی زانیوە.
( -3سنووردانان بۆ كاری ژنان و قەدەغەكردنی كاركردنی مندااڵن))
دەبێ دیاریكردنی ڕۆژی كاركردن ،سنوردانان بۆ كاری ژنانیش
بگرێتەوە ،چونكە پەیوەندی بە ماوەی كاركردن و پشووادنەوە هەیە...
هتد ،دەنا ئەم دیاریكردنە مانای ئەوە دەدا ،كاركردنی ژنان ،لەو كەرتە
پیشەسازییانە كە زیانی بۆ تەندەرووستی یا بدەڕەوشتیان دەكا لەبەر ئەوەی
ژنن ،قەدەغە بكرێت .ئەگەر مەبەستیان ئەوەیە ،ئەوا دەبوایە واشیان
بگوتابا.
((قەدەغەكردنی كاركردنی مندااڵن))! لێرەدا زۆر پێویست بوو،
تەمەن دیاری بكەن.
قەدەغەكردنی گشتی كاری مندااڵن ،لەگەاڵ بوونب پیشەسازی گەورە
ڕێك ناكەوێ ،بۆیە تەنها هیوایەكی بەتاڵ و دوورە.
جێبەجێكردنی ئ��ەم داخ��وازی��ی��ە-ئ��ەگ��ەر ب��ك��رێ ،-كارێكی
كۆنەپەرەستانەیە ،چونكە ئەگەر دیاریكردنێكی وورد بۆ ماوەی كار بە
گوێرەی تەمەن و چارەسەركارییەكانی تر بۆ پاراستنی ندااڵن ،دابین بكرێ،
ئەوا پەیوەندی پیشوەختانەی كاری بەرهەمهێنەرانە لەگەڵ وانەكاندا ،یەكێكە
لە ئامرازەكانی گۆڕانكاری كۆمەڵگەی ئێستایە.
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((-4چاودێر فابریك ،وەرشو پیشەسازی نێوماڵ لەالیەن دەوڵەتەوە))
لەبەرامبەر دەوڵت��ی بڕوسی –ئەڵمانیادا ،دەبوایە داوابكەن،
چاودێران ،تەنها بەڕێگای دادگار لەسەركار الببرێن ،هەر كرێكارێك دەتوانێ
چاودێران لەبەر ئەنجام نەدانی ئەركەكانیان ،ئاگاداری دادگا بكا ،چاودێران
دەبێ خاوەن بڕوانامەی پزیشكی بن.
(( -5ڕێكخستنی كاری ناو زیندانەكان)).
ئەمە داخوازییەكی زۆر بچوكە لە بەرنامەی گشتی پارتێكی كرێكاری.
بەهەر حاڵ ،دەبوایە بە روونی بگوتبا كە كرێكاران لە ترسی كێبڕكێدا،
نایەنەوێ تاوانبارانی مافی گشتی وەك ئاژەڵ مامەڵە بكرێن و لە تاقە
ئامرازی چاكبوونەوەیان ،بێ بەش نەكرێن ،واتە لە كاری بەرهەمهێنەر .بە
دڵنییاییەوە ،ئەمە بچووكترین شتە كە لە سۆسیالیستەكان چاوەڕوان دەكرێ.
(( -6یاساكایەكی بەكار لەبارەی بەرپرسیارییەتی))
دەب��وای��ە مەبەستیان ل��ەب��ارەی یاسایەكی ((ب��ەك��ار)) لەبارەی
بەرپرسیارییەتی ،ڕوون بكەنەوە.
هەروا تێبینییەكی سەرپێی :لە پەرەگرافی ڕۆژی كاری ئاسایی ،بەشی
یاسای فابریكەكان كە بەندە بە چارەسەری تەندەرووستی و خۆپاراستن
لە كارەساتەكان...هتد ،لەبیركراوە .یاسای بەپرسیارییەتی لە كاتی
پێشێلكردنییدا ،كاریپێدەكرێ ( .بە كورتی ،ئەو پاشكۆیەش بەشێوەیەكی زۆر
خراپ دارێژراوە).
*Dixi et salvavi animam meam
لە مانگی چوار -تا سەرەتای ئایار ساڵی  1875نووسیویەتی و
بەگوێرەی دەستنووسە ئەڵمانییەكەی باڵوكراوەتەوە
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*واتە :گوتم و خۆمم ڕزگاركرد.
dwaroj@yahoo.de
Marx/engels, ausgewaehlte werke, s382402- band iv,
dietz verlag berlin1978

تێبینی:
دەبوایە پێشەكییەكەی ئەنگلس و نامەكەی ماركس بۆ (پیلهێلم بڕاكە)
كە لە پەیوەست بە بۆچوونی هەردووكیان لەبارەی بەرنامەكە ،وەبگێڕایە،
بەاڵم ،بە باشم زانی ،ئەم كاتە بۆ وەرگێڕانی نووسینەكەی ئەنگلس(ڕۆڵی
زەبروزەنگ لە مێژوو) ترخان بكەم .لەم كاتە ،ناتوانم توڕەیی و بێزاریم
لەو پڕۆفیسۆر ،دكتۆر و كادرە كۆمۆنیستانە دەرنەبڕم كە زاڵبوون بەسەر
زمانی كوردی ،ڕووسیـ ئەڵمانی و زمانەكانی تر ،بەاڵم لەالیەنی كەمەوە،
هیمەتێكیان نەكرد ،بەشێك لە بەرهەمەكانی ماركس و ئەنگلس بۆ كوردی
وەربگێڕن.
ئێوە هەر كییەك بن و هەر چییەكم پێدەڵێن ،درێغی مەكەن،
لەناخی دڵمەوە ،نەفرەتان لێ بێ ،زەحمەتیشە مێژوو لە ئێوە خۆشبێت!
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