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پێشەكی وەرگێڕی كوردی
پاش ئ��ەوەی كتێبی (بنەچەی خێزان و خاوەندارێتی تایبەت و
دەوڵەت /نووسینی فردریك ئەنگڵس)م وەرگێرانی سەر زمانی كوردی ،بە
پێویستم زانی كە ئەو زانیاریانەی لەبارەی وەرگێرانی ئەم جۆرە كتێبانە
كۆمكردۆتەوە ،بەرهەمی دیكەشی پێوەربگێڕم ،بۆیە دەستم دایە ئەم كتێبە،
كەوێرای ئەوەی قەوارەكەی بچووكەبەاڵم لە ڕووی زانیستییەوە هەر وەكو
كتێبەكەی تر ،زۆر گرنگ و پربایەخە چونكە سەردەمێكی زۆر تاریك لە
مێژووی مرۆڤایەتی رووندەكاتەوە .ئەم نووسراوەی ئەنگڵس تۆژینەوەیەكی
زانستییە لەبارەی چۆنیتی دروستبوونی مرۆڤ و گەیشتنی بەم ئاستە ئێستا
چ لە ڕووی پەرەسەندی مێشك و چ لە ڕووی ئەو گۆڕانگارییانەی كە بەسەر
چەستەیدا هاتوون .هەر وەك لە پەراوێزی ئەم تۆژینەوەیشدا ئاماژەی
بۆكراوە ،ئەم لێكۆڵینەوەیەی ئەنگڵس لەكاتی خۆیدا وەكو پێشەكییەك بۆ
كتێبێكی مەزن ،بە ناوی (دەربارەی هەر سێ شێوە بنەڕەتییەكەی كۆیلەتی)
نووسیوە ،بەاڵم كارەكەی بە تاواونەكراوی مایەوە .سەرئەنجام ئەنگڵس ئەو
پێشەكییەی ناو نا (ڕۆڵی كاركردن لە گۆڕینی مەیمون بۆ مرۆڤ) كە بەشی
هرە زۆری دەستنووسەكەی گرتبۆوە.
هەر وەكو كارەكەی پێشووم بەپێی توانا ،هەوڵمداوە بۆچوونەكانی
ئەنگڵس بە كوردییەكی سادە و ئاسان داڕێژم بۆ ئەوەی زۆرترین توێژی
كۆمەاڵیەتی كوردەواری لێی تێبگەن .هیوادارم ئەم كارەشم خشتۆكەیەك
لەبینای بەرهەمی زانستی و هۆشیاری كورد زیاتر بكات.
كەریم مەال ڕەشید
هانۆڤەر  -ئەڵمانیا
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كار ،وەك زانایانی ئابووری ڕامیاری دەڵێن ،سەرچاوەی هەموو
سەروەت و سامانێكە ،جا لەتەك سروشتدا ئەو وەهایە ،چونكە سروشت ئەو
كەرەستانەی بۆ دابین دەكات كە دەیانكات بە سامان .بەاڵم كار بەبێ سنوور
هێشتا زۆر لەوەش زیاترە ،چونكە یەكەمین بناغە و هیمی سەرجەم ژیانی
مرۆڤایەتی پێكدەهێنێت ،بە ئەندازەیەكی وەها كە ئێمە بە دڵنیاییەوە بڵێن:
خودی مرۆڤیش دەستكردی كارە.
پێش سەدان هەزار ساڵ ،لە سەردەمێكی چاخەكانی زەویدا ،كە هێشتا
ناتوانرێ كاتەكەی دەسنیشان بكرێت ،جیۆلۆجییەكان چاخی سێهەمی پێدەڵێن،
لەوانەیە لە كۆتاییەكەی دابێت ،لە ناوچەیەكی گەرمی زەوی .لە جێگایەكدا
– لە ئاقارێكی پان و بەریندا بووبێت ،كە ئێستا ئاوی ئۆقیانووسی هیندی
دایپۆشیوە – توخمە مەیمونێك دەژیان كە بەڕەگەز لە مرۆڤ دەچوون و بە
پلەیەكی زۆر بااڵی پەرەسەندن ڕاگەیشتبوون و پێشینانی ئێمە پێكدەهێنین،
داروین كەم تا زۆر باسی لەم مەیمونانە كردووە .ئەوانە جەستەیان سەرانسەر
بە تووك اپۆشرابوو ،تیسكن بوون و سەری گوێكانیان قوت بوو .بە گەلە
لەسەر دارەكان دەژیان .
لەژێر كاریگەری شێوازی ژیانیان ،وەها پێویست بوو لەكاتی هەڵگژاندا،
دەست بۆ كارێكی جیاواز لە كاری پێ ،خۆیان تەرخان بكەن ،ئەم مەیموونانە
لە كاتی رۆیشتن بەسەر زەوییەكی تەختدا ،خەریكبوون ،بە بێ یارمەتی دەستی
بەڕێگادا بڕۆن و جار لە جار زیاتر لە رۆیشتندا قیت دەبوونەوە.
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بەم جۆرە هەنگاوی یەكالكەرەوە نرا ،بۆ تێپەڕبوونی مەیمون بەرەو
مرۆڤ*
هەموو ئەو مەیموونانەی كە چوون مرۆڤن و ئێستاش هەن ،دەتوانن
رێك بەسەر هەردوو پێیەكانیاندا بەبێ داكۆكی دەستەكانیان قیت بوەستن
و بەرەوپێش بڕۆن ،بەاڵم تەنها لەكاتی تەنگانە و پێویستیدا ئەمە دەكەن.
ئەو مەیموونانە بە شێوەی سروشتیی كووڕ دەڕۆن و سەرئەنجام ،پێویستییان
بە بەكارهێنانی دەستەكانیشیانە .زۆربەی هەرە زۆری ئەم مەیموونانە
لە كاتی رۆیشتنیاندا ،ناولەپیان لە زەوی ،بە قوچاویی دادەنێن جەستەو
پێیەكانیان بەدوای خۆیاندا بە نێو قۆڵ و باسكە درێژەكانیاندا رادەكێشن،
هەر وەكو گۆجێك كە بە جووتێك دارشەق بڕوات .ئێمە بە گشتی ئێستاشی
لەگەڵدا بێت ،دەتوانین قۆناغەكانی تێپەڕبوون بەدی بكەین ،كە تێدا ئەو
مەیموونانە ،شێوازی ڕۆیشتنیان بەسەر چوارپەل گۆڕا بۆ دوو ،بەاڵم ئەم
جۆرە رۆیشتنەیان ،تەنها بۆ كاتی فریاكەوتن رووی دەدا.
ئەگەر بە قیتیی رۆیشتن لەالی پێشینە توكدارەكان لە سەرەتادا
وەك خوویەك بووبێت و پاشان لەگەڵ رۆژگاردا وەكو پێداویستیی خۆی
سەپاندبێت ،ئەوا ئەمە ،جەخت لەسەر ئەو پێشبینییە دەكاتەوە ،كە دەست
جار لە دوای جار زیاتر بە كاری دیكەی زۆری جیاواز لە هی پێ هەڵدەستا.
تەنانەت لە مەیموونیشدا دابەشبوونێكی ئاشكرا لە نێوان بەكارهێنانی دەست
و پێدا هەیە .دەست ،هەر وەكوو گوتمان ،لەكاتی هەڵگژاندا بە كارێكی
جیا لە هی پێ هەڵدەستێ و بەشێوەیەكی تایبەت بۆ ڕنین و گرتنی خواردن
بەكاردێت ،هەروەك چۆن گیاندارە شیردەرەكان ،ئەوانەی كە لە پلەیەكی
نزمدان ،بە ناولەپی دەستیان ئەو كارانە دەكەن .هەندێك مەیموون بۆ
دروستكردنی النەكانیان لە نێو لقی دارەكان دەستیان بەكاردەهێنن ،یا
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هەر وەكو مەیموونی شیمپانزی كە لە نێو لقی دارەكاندا بۆ خۆپاراستن لە
كەشوهەوا ،سابات دروست دەكات .هەروەها بە دەست و كۆتەك ،خۆی
لە نەیاران دەپارێزێ و بەرد و بەری داریان پێ تێدەگرێت .هەروەها لە
باخچەی گیانەوەران لە قەفەسەكاندا ،السایی مرۆڤ دەكاتەوە و دەستەكانی
وەكو دەستی ئەو و شتە ئاسانەكانی چاو لێدەكات ،بەاڵم ئا ئەلێرەدا ،هەموو
جیاوازییەكان لە نێوان دەستی پەرەنەگرتووی ئەو مەیموونانەی كە لە مرۆڤ
دەچن ،تەنانەت ئەوانەش كە زۆر لێی دەچن ،لەگەڵ دەستی مرۆڤدا كە
بەهۆی كاركردنەوە راهێنراون و پەرەیان سەندووە ،ئەو دەستانەی كە
بەهۆی كاركردنەوە بە درێژایی هەزاران سەدە ،تا ئەوپەڕەكەی بە ڕێكی و
بە لەباری راهاتوون .ژمارە و چۆنیەتیی دامەزراندنی ئێسك و ماسوولكەكانی
بە شێوەیەكی گشتی ،لە دەستی مرۆڤ و لە هی مەیمووندا چوون یەكن،
بەاڵم دەستی مرۆڤی نزمترین ئاست و قۆناغی دڕندەیی ،دەتوانێت سەدان
شت جێبەجێ بكات ،كە دەستی هیچ مەیموونێك ناتوانرێت چاویان لێ
بكات .دەستی هیچ مەیموونێك هەرگیز نەیتوانیوە سادەترین چەقۆی
بەردین دروست بكات.
ئ��ەو ك��اران��ەی كە لە م��اوەی ه���ەزاران س��اڵ��دا ،پێشینانمان لە
قۆناغی گوێزانەوە لە مەیموونەوە بۆ مرۆڤ ،پلە بە پلە دەستەكانیان
بۆ گونجاندووە ،لە پێشدا زۆر سووك و سانا بوونە .نزمترین گیانداری
كێویی ،تەنانەت ئەوانەی كە زیاتر لە دۆخی گیانەوەرانەوە نزیك بوون و
هاوكالت جەستەشیانی بۆ گونجا بوو ،لە پلەیەكدا بوون ،زۆر لە هی ئەم
بوونەورانەوە قۆناغی ناوەندی بااڵتر بوونە.
تا دەستی مرۆڤ بەردێكی ك��ردووە بە چەقۆ ،ئەوەندەی كات
و رۆژگار خواستووە ،كە لە بەرامبەریدا ئەو قۆناغە مێژووییەی ئێمەی
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مرۆڤ دركی پێدەكەین ،زۆر ناچیز و كەمە ،بەالم هەنگاوی یەكالكەرەوە
نرا :دەستەكانی مرۆڤ ئازاد بوون و ئێستا دەتوانن بەردەوام كاری نوێی
كارامە و دانسقە جێبەجێ بكەن ،بەم جۆرە ئەم توانا بۆماوەیە و هەمیشە
پەرەگرتووە ،ئەوە پاش نەوە ،بەجێ دەما و دەگوێزرایەوە.
كەواتە دەست نەك هەر ئامرازی كاركردنە ،بەڵكو بۆخۆشی لە
بەرهەمەكانی كارە .تەنها بەڕیچگەی كاركردن ،لە دووتوێی خۆگونجاندن
لەگەڵ بەردەوام بەدب هێنانی نوێدا ،لە دووتوێی بۆمانەوەی دەستكەوتە
تایبەتییەكانی پەرەئەستاندنی ماسوولكە راهێنراوەكان و لە ماوەیەكی
دوورودرێژتری پەرەئەستاندنی ئیسكەكانیشدا بەم شێوەیەی ئێستا ،هەروەها
لە دووتوێی هەردەم روولەنوێی بەكارهێنانی ئەم وردەكارییە بە میرات
بۆماوەییەو ب��ەردەوام نوێكردنەوەی لە كۆتاییدا ،پلەیەكی زۆر بااڵی
بێكەموكوڕی بە دەستی مرۆڤ گەیاند ،كە بتوانێت تابلۆكانی رافائیل و
پەیكەرەكانی تۆرڤالدسن و موزیكی پاگانین ،چوون تەلیسمێك وەبەرهەم
بهێنێ.
بەاڵم دەستەكان بەتەنها نەبوون ،بەڵكو تەنها یەك ئەندامی ئۆرگانێكی
بااڵی پێكەوەگرێدراو بوون .جا ئەوەی لە بەرژەوەندی دەستەكاندا بوو ،لە
بەرژوەندی هەموو ئەندامانی جەستەدا بوو ،كە ئەوان كاریان بۆ دەكرد
بەالم بە دووچەندانە.
یەكەمین سەرئەنجام ،وەك داروین ناوی لێنا ،یاسای پێكەوە گرێدانی
گەشەكردن بوو .بە پێی ئەم یاسایە ،شێوە تایبەتییەكانی هەر بەشێكی ئۆرگانی
لە بوونەوەرێكدا ب��ەردەوام بۆ شێوەیەكی تایبەتیی بە بەشێكی دیكەوە
گرێی خواردووە ،بەبێ ئەوەی كی بە ڕواڵەت هیچ پەیوەندییەكیان پێكەوە
هەبێت .بەم جۆرە سەرجەم گیانداران ،ئەوانەی كەخوێنەكانیان خڕۆكەی
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سووری بێ ناوكی تێدایە و پشتی سەریان بە هۆی جووتە جەمسەرێكەوە بە
بڕبڕەی یەكەمی بڕبڕەكانی پشتەوە بەستراوە ،ئەوانە هەر هەموویان ،بە بێ
چەندووچوون ،لووی شیریان ،بۆ ژەمەشیری بێچووەكانیان ،هەیە .هەروەها
لەنێو شیردەرەكاندا ،فرەسمەكانی هاوڕێك لەگەڵ ئاڵۆزبوونی گەدەیاندا ،كە
بۆ كاوێژكردن بگونجێت ،سمەكانیان دێنەوە یەك .هەمواری گۆڕانكارییەكان
لە شێوە تایبەتیەكانی جەستەدا ،بەدوای گۆڕانكارییەكانی دیكەی جەستە
ڕادەكێشن ،بەبێ ئەوەی ئێمە بتوانین پەیوەندییان روون بكەینەوە .ئەو
پشیالنەی كە زۆر سپین و چاوەكانیان شینن ،كە تا زۆر ،كەڕن .هەمواربوونی
پلە بە پلەی دەستی مرۆڤ ،بەو وردییە ،لەگەڵ ڕاهێنان و پەرەئەستاندنی
پێ بۆ بەپیتی ڕۆیشتن ،بە هۆی ئەم پەیوەندییەوە ،گومانی تێدا نییە،
كاردانەوەی لەسەر بەشەكانی دیكەی سەرجەم ئۆرگانیزم هەبوو .فراوانی
لێكۆڵینەوە لەم كارلێكەیە هێشتا زۆر تیرونەسەل نییە و زۆر كەمە ،بۆیە
لێرەدا دەبێ تەنها بەشێوەیەكی گشتیی ئاماژەی بۆ بكەین.
لەوە گرنگتر ،كاردانەوەی ڕاستەوخۆی پەرەئەستاندنی دەستە
بەسەر ئۆرگانەكانی تردا كە دەشێت بسەلمێندرێت .وەك لەپێشدا گوتمان،
نیمچە مەیموونەكان كە پێشینانمانن ،كۆمەاڵیەتی بوون ،ڕوون و ڕەوایە،
مەحاڵە بتوانین بڵێین ،مرۆڤ ،كە كۆمەاڵیەتیترین سەرجەمی گیاندارانە،
لە پێشینەیەكەوە سەرچاوەی گرتووە ،كە نا كۆمەاڵیەتی بووبن .ڕاهێنانی
دەست بۆ كاركردن ،بوو بە سەرەتای زاڵبوون بەسەر سروشتدا و لەگەڵ
هەر پێشكەوتنێكی نوێدا ئاسۆی بیركردنەوەی مرۆڤی ئاوەاڵو فراوانتر
دەك��ردەوە .بە بەردەوامی خەسڵەتی نوێی لە دووتوێی كەرەستەكانی
سروشتدا دەدۆزێیەوە ،كە لفە پێشدا پەی پێ نەبردبوون .لە ڕوویەكی
ترەوە ڕاهێنان لەسەر كاركردن بە ناچاریی ڕۆڵی خۆی هەبوو لە پتەوكردنی
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جار لە جار زیاتری پەیوەندییەكانی نێو كۆمەڵگادا ،ئەویش بەرامبەر
بەوە پارێزگاریی لەو دۆخانە دەكرد كە بە سوود و بەهای كارلێكردنی
ئەو هاوكارییە روو لە زیادەی بۆ هەموو كەسێك ئاشكرا دەكرد و بەوە
هۆشیاری دەكردەوە .بە كورتی ئەوانەی بەرەو بوون بە مرۆڤ نەشونمایان
دەكرد پێداویستی ئەوە لە نێویاندا گەاڵڵە بوو ،كە دەبوو شتێك بە یەكدی
بڵێن .ئەو پێداویستیەش بۆ خۆی ئۆرگانێكی هێنایە كایەوە .گەرووی
پەرەنەگرتووی مەیموون بەهۆی ئاوازی دەنگەوە گۆڕانی بەسەرداهات،
گۆڕانێكی بە كاوەخۆ ،بەاڵم جەختكراو ،لە پێناو خۆگونجاندن بۆ ئاوازێكی
سەرومڕ پەرەگرتوو ،ئۆرگانیەكانی دەم بەرەبەرە فێری ئەوە بوون دەنگێكی
ڕوون ،دوا بە دوای یەك ،دەربهێنن ،بۆ ئەوەی بێنە گۆكردن.
بەراووردكردنێك لەگەڵ گیانداراندا ،بە بەڵگەوە دەیسەلمێنێ ،كە ئەم
ڕوونكردنەوەیە بۆ سەرهەڵدانی قسەكردن ،كە لە كاركردنەوە سەرچاوەی
گرتووە و یاوەری بووە ،تاكە ڕوونكرنەوەیە ،كە ڕاست و دروست بێت،
چونكە ئەوەی كە گیانداران ،تەنانەت ئەوانەی كە زۆریش پێشكەوتوون،
دەیانەوێت بە یەكتری ڕابگەیەنن ،یەكجار كەمن و دەتوانن بەبێ قسەش،
بەبێ وتەیەكی ڕوون ،واتە ،بەبێگۆكردن ،بیگەیەنن .لە سروشتدا هیچ
گیانەوەرێك نییە لەبەر قسەنەكردنی یا لەبەرئەوەی كە لە زمانی مرۆڤ
ناگات ،هەست بە ناتەواوی بكات ،جا ئەمە بەتەواوی پێچەوانە دەبێتەوە
ئەگەر بەخێویان بكات .سەگ و ماین لە هەڵسوكەوتیان لەگەڵ مرۆڤدا
گوێیان زۆر چاك بە قسەكانی ئاشنا بووە ،تەنانەت لە سنووری تێگەیشتنیاندا
دەتوانن زۆر بە ئاسانی فێری هەموو زمانێك ببن .وێڕای ئەوەش توانای
هەستكردنیان تێدا پەیدا بووە ،وەكو ماڵیی بوون و هەستی چاكەكردنی
مرۆڤ لەگەڵیاندا و هتد ...واتە هەست و نەستێك كە لە پێشدا بۆیان
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نامۆ بوو .ئەوەی كە بە زۆریی لەگەڵ ئەم دوو گیاندارەدا هەڵسوكەوتی
ك��ردووە ،ئەستەمە نەچێتە ژێر باری ئەوەی كە شتی وەهای لەم دوو
گیاندارە بەدی كردووە ،كە ئێستا بە قسەكردنیان هەست بەناتەواوی بكەن،
ئەو كەموكوڕییەی كە مەحاڵە بتوانرێت چارەسەر بكرێت ،چونكە بەداخەوە
كۆئەندامی تایبەت بە ئۆرگانی دەنگیان ،چیتر بە هانایانەوە نایەت .بەاڵم
ئەگەر ئۆرگانی تایبەتمەند هەبوایە ،ئەوا لە سنوورێكی تایبەتیدا ،ئەم
توانای قسەكردنەش لەناودەچوو .ئۆرگانەكانی دەم لەالی باڵندەكان بەدڵنیایی
لەگەڵ هی مرۆڤدا جیاوازن ،سەرەڕای ئەوەش باڵندەكان تەنها گیاندارن كە
فێری قسە دەبن ،تەنانەت ئەو باڵندەیەی دەنگی لە هەموان نەشازترە،
كە تووتیە ،لە هەمووان چاكتر دێتە قسە ،كەس ناڵێت ئەو لە قسەكانی
خۆی ناگات .بەاڵم ئەو بەحۆشحاڵییەوە دەدوێت و لەناو ئاوەدانیدا چەندین
سات هەموو گەنجینەی وشەكانی هەڵدەرێژێ و بەبێ وەستان دووبارەیان
دەكاتەوە ،بەاڵم ئەو بە ئەندازەی بازنەی تێگەیشتنی خۆی توانای ئەوەیهەیە
لەو شتانە بگات كە دەیانڵێتەوە .كەسێك كە پەیاگایەك فێری جنێو دەكات،
بەجۆرێك كە ئەو لە ماناكەی بگات (ئەوەش یەكێكە لەو یارییە باوانەی ئەو
كەشتیوانەی كە لە واڵتە گەرمەكانەوە دەگەڕێنەوە ،كە یەكێك دەیورووژێنێ
یا بە خواردنێكی خۆش ڕازی دەكا ،یەكسەر بۆی دەردەكەوێت كە ئەو،
زۆر بەچاكی هیچ جنێوێك بە فیڕۆ نەدات و هەموویان بڵێتەوە ،بەهەمان
شێوەی ژنە سەوزەفرۆشەكانی بەرلین كە جنێوەكان دەدەن.
لە سەرتدا كاركردن ،پاشان و لە هەمانكاتیشدا قسەكردن – ئەمانە
دوو هاندەری بنەڕەتیین كە بەهۆیانەوە مێشكی مەیموون لە هەموو
ڕوویوكێەوە و بێ كەم و كوڕیی بەرە بەرە رووە و مێشكی مرۆڤ
هەنگاوی نا .هاوشان لەگەڵ پێگەیشتنی مێشكدا ئامرازەكانی پاش خۆی
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پێگەیشتن ،واتە ئۆرگانەكانی هەستكردن .هەروەك چۆن قسەكردن لە پلە
بە پلەی پەرەسەندنیدا ،هەموو وردەكارییەكانی لەگەڵ خۆیدا هێنا ،كە
بۆ پەرەئەستاندنی كۆئەندامی بیستن پێویستن ،بە هەمان شێوەش بەهۆی
پەرەئەستاندنی مێشكەوە هەرگیز هەموو ئەندامە هەستیارەكان پەرەیان
دەستاند و پێگەیشتن .مەودای بینینی داڵ لەچاو هی مرۆڤ زۆر زیاترە،
بەاڵم چاوی مرۆڤ لە پێكهاتەی شتەكاندا شتی زۆر زیاتر بەدی دەكات.
توانای بۆنكردنی سەگ لەچاو هی مرۆڤ گەلێك زیاترە بەاڵم ئەو یەك لە
سەدی ئەو بۆنانەی كە بۆ مرۆڤ نیشانەی بەڵگەنەویستن بۆ شتی جیاجیا،
سەگ لێكیان جیا ناكاتەوە .هەستی بەركەوتن ،كە بەوپەڕی سادەیی و
درشتی و بەدەگمەن لەالی مەیموون هەیە ،تەنها بەهۆی كاركردنەوە ،لە
خودی دەستی مرۆڤدا هاتەكایەوە.
پەرەئەستاندنی مێشك و كۆئەندامی هەست كە لە خزمەتیدان،
روونبوونەوەی روو لەزیادی درك پێكردن ،چامتربوونی توانست بۆ داماڵین
و هەمەكیی كردن -ئەمانە هەموو كاراین كردە سەر گۆكردن ،بەوەی
كە بوونە هاندەر و تەزووی هەمیشە نوێ بۆئەوەی لە پەرەئەستاندنێكی
هەمیشەیی دابن .ئەم پەرەسەندنەش پاش جیابوونەوەس تەواوی مرۆڤ لە
مەیموون كۆتایی پێ نەهات ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ،لەو كاتەوە دەستیپێكرد.
چەندین قۆناغی بەرەوپێشەوەی بڕی ،قۆناغی ئەوتۆ كەمەودا و رووكاری
جیاوازیان هەبوو ،بەپێی جیاوازی میللەتان و جیاوازی ئاست و پلەی
پێگەیشتن ،جاروباریش بە پێی ناوچە و كات خۆبەخۆ نسكۆی دەهێنا ،بە
گشتی بەرەو پێشەوە هەنگاوی چەسپاویان دەهاویشت ،تاوێك تەكانێكی
بەهێزی پێ دەدرا و گاوێكیش بەالیەكی دیاریكراودا ،لەالیەن توخمێكەوە
كە لەگەڵ مرۆڤی بێ كەموكوڕدا هاتەكایەوە ،ئاڕاستە دەكرا ،ئەو توخمە
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نوێیەش – كۆمەڵگایە.
سەدان هەزار ساڵ تێپەڕین -بەسەر مێژووی زەوی كە لە ژیانی
مرۆڤدا لە چركەیەك تێناپەڕێت  -پێش ئەوەی لەو گەلە مەیموونانەی
كە بە دارەكاندا هەڵدەگژان ،كۆمەڵە مرۆڤێك پەیدا ببن ،بەاڵم سەرئەنجام
هەر پەیدابوون .جا ئێمە جارێكی تر بە چ شەقڵێكی جیاكەرەوە ئەو گەلە
مەیموونە لە كۆمەڵگای مرۆڤ جوێ دەكەینەوە؟ بەكاركردن.
گەلە مەیمونەكان خوراكی سنوری ناوچەكەی خۆیان دەڕنییەوە ،ئەو
سنورەش بارودۆخی جوگرافی یا مامالنێكردن لەگەڵ گەلە مەیمونەكانی دیكە
پانتاییەكەی بۆ دابین دەكردن .لە جێگایەكەوە بۆ جێگایەكی دی بەدوای
لەوەڕدا عەوداڵ بوون و لەگەڵ گەلە مەیمونەكانی دیكە لەسەر لەوەڕی
چاك دەجەنگین ،بەاڵم لەوەندەی كە ئاقارەكەی خۆیان بە خۆڕسك پێی
دەبەخشین زیاتریان پێ وەبەر نەدەهات و دەستەوەستان دەمانەوە ،جگە
لەوەی گە بە بێهۆشی و بەبێ ئەوەی خۆیان مەبەستیان بێت ،پاشەڕۆكەكانیان
دەبوونە پەیین ،بۆ ئەو ناوچەیەی كە تێدا دەگوزەران .كاتێ كە سەراپا ئەو
زەوییانە داگیركران كە مەیموونەكان تێدا دەلەوەڕین ،وای لێهات ژمارەیان
زیادی نەدەكرد ،یالە چاكترین حاڵدا ژمارەیان بە سەقامگیری دەمایەوە.
بەاڵم هەموو گیاندارێك تا ئەوپەڕەكەی بۆژۆ لە لەوەڕ ناكات و بە فیڕۆی
دەدات ،تەنانەت ئەگەر بەسەر هەر چ خۆراكێكی نوێ بكەوێ ئەوا لەناوی
دەبا و بنەبڕی دەكات .گورگ ،بە پێچەوانەی ڕاوچی ،بزنەكێوی بۆ ساڵی
ئایندە ڕاناگرێ بۆئەوەی كاریلەیەكی بۆ بزێ .ئەو بزنانەی نەمامەكانی
گریگیان دەماشتەوە ،هەموو شاخەكانی ئەم واڵتایان ڕووتاندەوە و كردیان
بە زەوییەكی ڕووتەن .ئەم (ڕەوشتی بۆژۆ) نەكردنە لە نێو گیانداراندا
ڕۆڵێكی گرنگی لە گۆڕانی یلە بە پلەی رەگەزەكاندا هەیە ،چونكە پاڵیان
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پێوەدەنێت ،جگە لەوەی كە لەسەری راهاتوون ،لەسەر خۆراكێكی نوێش،
خۆیان رابهێنن ،ئەمەش دەبێتە هەی ئەوەی كە خوێنەكانیان پێكهاتەیەكی
كیمیایی جیاواز وەربگرێت و بەرەبەرە سەراپا پێكهاتەی لەشیان گۆڕانی
بەسەردا بێت .بەاڵم رەگەز نەگۆڕەكان ،ئەوانەی كە هیچیان تێدا ناگۆڕێت،
لەناودەچن .بێگومان ئەم بۆژۆنەكردنە ڕۆڵێكی یەكجار مەزنی لە گۆڕانی
پێشینەكانمان بەرەو مرۆڤ گێڕا ،لەالی توخمەوە مەیمونێك كە لە هەموو
توخمەكانی تر زیرەكتر و بەتواناتر بوون بۆ ئەوەی خۆیان بگونجێنن.
ئەم نەریتی بۆژۆنەكردنە دەبوایە ئەم ئەنجامانەی خوارەوەی بەدیبهێنێت.
ئەوانەش بریتین ل��ەوەی كە ،ئەو ڕووەك��ان��ەی خۆراكی ئەو توخمەی
پێكدەهێنا ،بەرە بەرە زیادیان دەكرد و ئەو جۆرەی كە بۆ خواردن دشیا لە
ڕووی ژمارە و قەوارەوە هەمیشە بەكاردەهات و دەبوایە جۆرە خۆراكێكی
دیكە جێگای بگرێتەوە ،واتە خۆراكیان هەردەم هەمەجۆرتر دەبوو ،بەمەش
ئەو پێكهاتەیەی دەچووە نێو دەزگا ئۆرگانیكەكانەو جۆراوجۆر دەبوون،
بەم جۆرەش تێكڕای مەرجە كیمیاییەكانی بوون بە مرۆڤ ،ڕەخسین،
بەاڵم ئەمانە هەموو هێشتا كاری ڕاستەقینە نەبوون ،چونكە كاركردن لە
دروستكردنی كەرەستەكانەوە دەستپێدەكات .ئایا كۆنترین كەرەستە چین
كە ئێمە بیاندۆزینەوە؟ واتە هەرە كۆنترینیان ،بە پێی ئەو شتانەی كە بە
میرات لەپاش مرۆڤی پێش مێژوو ماونەتەوە ،هەروەها بە پێی شێوازی
ژیانی ئێستاس سەرەتاییترین گەالنی دڕندە ،كە دابین بكرێت؟ بێگومان
كەرەستەی راووشكار و راوە ماسییە ،ئەوەشمان لەبیرنەچێ كە ئەو كەرەستە
سەرەتاییانە وەكوو چەكیش بەكار دەهێنران ،بەاڵم راووشكار و راوەماسی
پێشتر خوازیاری ئەوەن كە مرۆڤ هاوكات و هاوشان لەگەڵ خۆراكی
رووەك ،چێژ لە گۆشتیش وەربگرێت ،لێرەشدا جارێكی تر هەنگاوێكی
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زۆر گرنگ ،بەرەو بوون بە مرۆڤ ،بەدی دەكەین .گۆشت ئەو خۆراكە
بنەڕەتیانەی بە ئامادەیی تێدایە كە ئۆرگانەكان پێویستیانە ،بۆئەوەی لە
خانەكانیاندا جۆری خۆراكەكە بگۆڕن ،گۆشت ئەو ماوەیەی كورتكردەوە
كە لەش بۆ هەرسكردنی رووەك پێویستی پێ بوو ،هەروەها پێویستی بەو
پرۆسانەی هەرسكرن نەبوو ،كە رووك لە جەستەی مرۆڤدا پێویستی پێ
هەبوو ،بەوەش خۆراكێكی بە بڕشتر و چێژتری هاتە دەست ،بۆ چەسپاندنی
ژیانێكی راستەقینەی گیانداریی .مرۆڤ لە رەوتی دروستبوونیدا هەرچەند
خۆی لە رووەك دووردەخستەوە ،بەو ئەندازەیەش خۆی بەسەر گیانداراندا
سەر دەخست .هەروەك چۆن سەگ و پشیلەی كێویی هاوشان لەگەڵ
خواردنی گۆشتدا خۆیان هەر بەو جۆرەش خۆگۆنجاندنی مرۆڤ بۆ خواردنی
گۆشت لە پاڵ خۆراكی رووەك ،رۆڵێكی بنەڕەتیی هەبوو لە بەخشینی
هێزێكی زیاتر بە جەستە و سەربەخۆیی لە ڕەوتی دروستبوونیدا ،بەاڵم
كرۆكی هەرە گرنگ بریتیە لە كاریگەریی گۆشت بەسەر مێشكەوە ،چونكە
مێشك زۆر لەجاران پتر لە ئەو خۆراكانەی بۆ دەچوو كەبۆ پەرەئەستاندنی
پێویستی پێی هەبوون ،هەر بۆیە دواتر توانی ،زۆر خێراتر و بەبێ كەموكوڕی
نەوە پاش نەوە پەرە بستێنێت .ئەبێت بەڕێزایی گۆشتنەحۆر بمانبەخشن،
چونكە مرۆڤ بە بێ خۆراكی گۆشت نەدەبوو بە مرۆڤ ،جا ئەگەر خۆراكی
گۆشت لەالی ئەو گەالنەی كە ئێمە دەیانناسین لە سەردەمێكدا ببێتە هۆی
خواردنی حودی مرۆڤ ،ئەوا ئەوە پەیوەندی بە ئێمەوە نییە كاتێك كە {
خەڵكی بەرلین و وێالتاب ویلز بە سەدەی دەیەمدا ،دایك و باوكی خۆیان
دەخوارد (})3
خواردنی گۆشت ،بوو بە بەردەبازێك ،بۆ دوو هەنگاوی نوێی
یەكالكەرەوە بەرە پێشەوە :بەكارهێنانی ئاگر و ماڵییكردنی گیانداران.
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هەنگاوی یەكەم ،وات��ە (بەكارهێنانی ئاگر) ،پرۆسەی هەرسكردنی
كورتركردەوە ،چونكە ،ئەگەر بشێت بڵیین ،خواردنێكی نیوە هەرسكراوی
بە زار بەخشی .هەنگاوی دووەم( ،ئاژەڵداری) ،خۆراكی گۆشتی زیادكرد،
چونكە هاوشان لەگەڵ راووشكاردا سەرچاوەیەكی نوێی و جەستەبەركراوی
بۆ مرۆڤ دابین كرد كە جگە لەوەش لە شیر و شیرەمەنیدا خۆراكێكی
نوێی دەوڵەمەندی هاتە دەست كە لە رووی پێكهاتەوە بایەخی لە گۆشت
كومتر نییە .بەم جۆرە هەنگاوی یەكەم و دووەم بەشێوەیەكی راستەوخۆ،
بوون بە دوو كەرەستەی نوێی ئازادكرنی مرۆڤ ،ئەگەر لە ورد و درشتی
كاریگەریی ناراستەوخۆی ئەو دوو كەرەستەیە بكۆڵینەوە ،وێرای ئەوەی كە
بۆ پەرەئەستاندنی مرۆڤ و كۆمەڵگا پڕ بایەخن ،ئەوا لە بابەتەكە زۆر دوور
دەكەوینەوە.
وەك چۆن مرۆڤ فێری ئەوە بوو ،هەموو ئەو شتانە بخوا ،كە
بۆ خ��واردن دەشێن .بە هەمان شێوەش ،فێری ئەوە بوو ،لە هەموو
كەشوهەوایەكدا گ��وزەران بكات و بە هەموو الیەكدا بەسەر زەوییدا
باڵوبووەوە كە بۆ نیشتەجێبوون بشێن ،تاكە گیاندار بوو بتوانێت خۆبەخۆ
ئەوانە بكات و ئەو دەسەاڵتەی هەبێت .گیانداراەكانی دیكە ،كە خۆیان بۆ
هەموو كەشوهەوایەك گونجاندووە ،ئەوا خۆبەخۆ نەیانكردووە ،بەڵكوو لە
كاتێكدا فێری ئەوە بوون ،كە بە دوای مرۆڤ دەكەوتن ،ئەوانەش بریتین
لە گیاداری ماڵی و مێش و مەگەز .گوێزارنەوە لە گەرمەسێرەكانەوە ،كە
كۆنە زێدیان بوو ،بەرەو كوێستانەكان ،كە ساڵ بەسەر گەرما و سەرمادا
دابەش دەبێت ،پێداویستی نوێی هێنایە كایەوە وەك :داڵدە و پۆشاگ ،بۆ
خۆپاراستن لە سەرماوسۆڵە و شێ ،ئەمەش رێگای لەبەردەم چەندین بەشی
تازەی كاركردن و چاالكییە نوێیەكان ئاوەاڵكردەوە ،بە ئەندازەیەكی وەها،
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كە جار لەدوای جار لەدوای جار زیاتر ،مرۆڤی لە گیاندار دوور دەخستەوە.
بەهۆی هاوتایی كارەكانی دەست و مێشك و ئۆرگانەكانی قسەكردن،
نەك تەنها لەالی تاكەكەسێك بەڵكو لە نێو كۆمەڵگاشدا ،خەڵكیی ،توانییان
لە پرۆسەی جار لە جار ئاڵۆزتر بكارێن و هەمیشە بە ئەنجامی جار لە
جار بااڵتر بگەن .نەوە پاش نەوە حودی كاركردن گۆڕانی بەسەرداهات
و هەرجارە هەمەالیەنتر و بێ كەموكوڕتر دەبوو .راوشكار و ئاژەڵداری
وەرزێرییان هاتە پاڵ ،وەرزێریش تەونكاریی و چنین و ئاسنگەریی و چینی
سازیی و دەریاوانیی هاتە پاڵ .سەرئەنجام هونەر و زانست ،هاوشان لەگەڵ
بازرگانی و پیشەگەریدا سەری هەڵدا ،لە هۆوەكانەوە گەڵ و دەوڵەت بەرپا
بوو .یاسا و كاری رامیاری پەرەیان دەستاند و لەگەڵیدا ئەو ڕەنگدانەوە
سەیروسەمەرەی شتە مرۆڤایەتییەكان لە مێشكی حودی مرۆڤدا :واتە ئایین.
سەرجەم ئەو پێكهاتانەی ،كە سەرئەنجام وەكو بەرهەمی مێشك دەردەكەون
و بەسەر كۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا زاڵ دەبن و بەروبوومی كاری دەست
دەخەنە پلەی دووەمەوە ،ئەوەش بەو ئەندازەیەی كە ئەو مێشكەی تەنانەت
لە سەدەمانێكی زۆر زووی پەرەئەستاندنیدا (بۆ نموونە لە كاتی خێزانی
سەرەتاییەوە)ڕا پالنی ئەو كارەی كە كێشاوێتی بە دەستێكی دیكە ،جگە
لە دەستی خۆی ،جێبەجێ بكرێن .بەخشندەیی پەرەئەستاندنی بەلەزی
شارستانێتی ،بەدەسكەنەی پەرەئەستاندن و چاالكی مێشك لە قەڵەمدرا.
خەڵكی لەسەر ئەوە راهاتن كە كردەوەكانیان لە بیریانەوە هەلێنجن ،لە بری
ئەوەی كە لە پێداویستیەكانیانەوە هەڵیانهێنجن ،ئەو كردەوانەی (كە بەبێ
هیچ گومانێك لە كەللەیاندا ڕەنگ دەدەنەوە و هۆشیاریان دەكەنەوە) ،بەم
جۆرە ئەم بۆچوونە ئایدیالیستییە لەمەڕ جیهان ،لەگەڵ رۆژگاردا دروست
بوو ،هەر لە پاش هەرەسهێنانی جیهانی دێرینەوە ،بەسەر مێشكدا زاڵ بوو.
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ئەم بۆچوونەش هێشتا بە ئەندازەیەك زاڵە ،توێژەرەوە ماتریالیستەكانی
سروشت كە سەر بە قوتابخانەی داروینن ،نەیانتوانیوە بە بیروڕایەكی
روون و ئاشكراوە بڕواننە چۆنێتی دروستبوونی مرۆڤ ،چونكە ئەوان لە
ژێر كارتێركردنی ئەو ئایدیۆلۆژیا ئایدیالیستیەوە ،نەیانتوانی پەی بە ڕۆڵی
كاركردن بەرن كە لەو پەرەئەستاندنەدا گێڕاوێتی.
وەك لە پێشدا ئەنگوستمان بۆ كێشا ،گیانداران ،مانەندی مرۆڤ،
ئەگەر بە پێوانەیەكی كەمیش بێت ،بەهۆی چاالكییەكانیانەوە گۆڕان بەسەر
سروشتی دەرەوەیان دەهێنن ،ئەو گۆڕانانەش كە لە دەوروبەری خۆیاندا
بەرپای دەكەن ،وەك بینیمان ،كار دەكەنە سەریان ،چونكە لە سروشتدا
هیچ شتێك بە تەریكی روونادات و هەر الیەك كار دەكاتە سەر الیەكی
تر و بە پێچەوانەشەوە ،جا لەبەرئەوەی زانایانی سروشت زۆربەی كات
ئەم بزاوتە هەمەالیەنە و ئەم كارلێكە ئاڵوگۆڕكراوە هەمەالیەن و گشتیە
فەرامۆش دەكەن ،هەر بۆیە ناتوانن بیرۆكەیەكی روون و ئاشكرا لە مەڕ
سادەترین شت پێكبهێنن .بینیمان كە چۆن بزنەكان رێگایان لە دووبارە
چاندنەوەی گریك دەگرتن و لە دوڕگەی سانت -هیالنەدا ئەو بزن و
بەرازانەی كە كەشتیوانە كۆنەكان بۆ دووڕگەكەیان دەهێنان ،هەموو رووەكە
كۆنەكانی ئەو ناوچەیەیان ماشتەوە ،ئەمەش خاكی ناوچەكەی بۆ ئەو
رووەكانەی كە كەشتیوانەكان و دانیشتوانی دیكە كە بۆ ئەوێیان هێنان،
هەموار كرد .بەاڵم ئەگەر ئەم گیاندارانە بە دوورودرێژی كار لەسروشتی
دەوروبەریان بكەن ،ئەوا ئەو كارلێكردنە لە بێ ئاگایی خۆیانەوە دێتە دی
و بۆ خودی ئەم گیاندارانە دەبنە كوێرە رێكەوتێك .جا هەرچەند مرۆڤ
خۆی لە دۆحی گیاندار دوور بخاتەوە ،بەو ئەندازەیەش جێ دەستی لە
سروشتدا سیمای چاالكییەكی بە پالن و پەیڕەوكراو ،كە ئەنجامی تایبەتی
20

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بخوازێت و پێشتر نەخشەی بۆ كێشرابێت بە خۆوە دەگرێت .گیاندار
بەبێ ئەوەی كە بزانێ چی دەكات ،درەختی ناوچەیەك بنەبڕ دەكات،
بەاڵم مرۆڤ ئەو درەختە لەناو دەبات بۆئەوەی زەوییەكە بۆ تۆوكردن
بسازێنێ ،یا دار و بەرسیلەی تێدا دەچێنێت و دەزانێت لەكاتی درەو یا
رنین چەندین جار لەوەی كەوەشاندوویەتی یا چاندوویەتی ،پتری پێدەبرێ.
مرۆڤ درەختی سوودبەخش و گیانداری ماڵی لە واڵتێكەوە بۆ ئیدی دەبا،
ئەمەش جیهانی گیانداران لەسەرجەمی كیشوەرێكدا رێكدەخا ،لەوەش
بەوالترەوە ،موتوربەكردنب درەخت و گیاندار لە الیەن مرۆڤەوە ،دەبێتە
هۆی دروستبونی گۆڕانكارییەكی ئەوتۆ كە ناسینەوەیان ماحاڵ بێت .ئەو
درەختە كێوییانەی كە سەرچاوەی دەغڵودانە جۆربەجۆرەكانمانن ،تاوەكوو
ئێستا نادیارن .ئاخۆ سەگەكانمان بە هەموو جۆرەكانیانەوە ،دەبێ لە چ
گیاندار كێوییەك كەوتبنەوە ،یا خود هر بەهەمان شێوە رەگوڕیشەی ئەو
هەموو جۆرە مایینە رەسەنانەی ،كە هێشتا مشتومڕیان لەسەرە ،لە كوێوە
هاتوون.
ئاشكرایە ،كە دەبێت بە راگوزەریش ئەومان لە بیردا تێنەپەڕێت،
نكۆڵی ئەوە بكەین كە گیانداران بەشێوەیەكی پالنداڕێژراو هەڵسوكەوت
بكەن ،بەڵكو بە پێچەوانەوە هەڵسوكەوتی بە پالن لە هەموو جێگایەكدا
بەشێوەیەكی ئاولەمەیی هەیە كە پرۆتۆپالزم و پڕۆتینی زیندوو هەبێت
و كاردانەوەشی هەبێت ،واتە هەندێك جوالنەوەی سووك و سانا كە لە
ئەنجامی كاردانەوە بۆ ورووژاندنێك كە لە دەوروبەرەكەیدا روودەدات .ئەم
كاردانەوەیەش هەر دێتەدی ،تەنانەت ئەگەر هێشتا خانە و نێرڤەخانەش
دروست نەبوبێت .ئەو شێوازەی كە تێدا ئەو رووەكانەی مێشومەگەز
دەخۆن وەها نیشاندەدەن ،كە بە پالنێكی دارێژراو نێچیرەكانیان راو بكەن،
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ئەگەرچی ئەو درەختانە بەتەواوی بە بێهۆشی خۆیان دەیكەن .لە نێو
گیانداراندا توانای هەڵسوكەوتی هۆشمەندانە و پالن بۆداڕێژراو بە ئەندازەی
پەرەئەستاندنی سیستەمی نێرڤەكان پەرەئەستێنێت ،لەالی شیردەرەكان
دەگاتە ئاستێكی یەكجار بااڵ .لە راوەرێ��وی بەریتانییەكان ،مرۆڤ ئەوە
بەزەقی دەبینێت ،كە چۆن رێوییەكە بەتەواوی شارەزایی خۆی بۆ ئەو
ناوچەیە بەكار دەهێنێت و چەند بەچاكی دەتوانێت كەڵك لە كەندولەندی
ناوچەكە وەربگرێت و راوچییەكانی پێ هەڵە بكات .لەالی گیاندارە
ماڵییەكان ،كە هەڵسوكەوتیان لەگەڵ مرۆڤدا زۆر پێشی خستوون و ئەوەتا
ڕۆژانە ئەو بلیمەتییەیان تێدا بەدیدەكرێت ،كە بەتەوای دەگەنە ئاستی
بلیەمەتی مندااڵن ،هەروەك چۆن مێژووی پەرئەستاندنی ئاولەمەی مرۆڤ
لە پزدانی دایكیدا دووبارەبوونەوەیەكی كورتە بۆ مێژووی پەرەئستاندنی
جەستەیی گیاندارە پێشینەكانمان بە درێژایی ملیۆنەها ساڵ ،لە كرمەوە را
بگرە ،بەهەمان شێوەش پەرەئەستاندنی بیر لەالی ئەو پێشینانە ،النی كەم
ئەوانەی دواییان بەاڵم سەرجەمی چاالكی گیانداران كە بە پالنێكی داڕێژراو
بوون ،نەیانتوانی سروشت بە موركی ویست و ئارەزووی خۆیان بنەخشێنن،
وەلێ مرۆڤ توانی.
بەم جۆرە بەكورتی دەڵێین ،گیاندار تەنها سوود لە سروشتی دەرەوەی
خۆی وەردەگرێ و تەنها بەبوونی خۆی كاری تێدەكات ،بەاڵم مرۆڤ بەهۆی
ئەو گۆڕانكارییانەی گە تێدا دەیانكاتـ تەنها بۆ خزمەتی مەبەستەكانی خۆی
تەرخانی دەكات و بەرزەفتی دەبێت .ئەمەش دوا بەردی بناغەی جیاوازییە لە
نێوان مرۆڤ و گیاندارەكانی دیكە ،ئەم جیاوازیەش دیسانەوە كار هێنایە كایەوە.
بەاڵم ئێمەی مرۆڤ نابێت ،بەسەركەوتنەكانمان بەسەر سروشتدا ،زۆر
لەخۆبایی ببین .چونكە هەر سەركەوتنێك كە بەدەستی دەهێنین ،ئەوا تۆڵەمان
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لێدەكاتەوە .گومانی تێدا نییە كە هەرچ سەركەوتنێك بەدەست بێت لە ڕیزی
پێشەوەدا ،ئەو ئاكامانەی تێدایە كە خۆمان لێكدانەوەمان بۆ كردووە ،بەاڵم
لە ریزی دووەم و سێهەمدا ئاكامێكی زۆر جیاوازی دەبێت لەوەی كە ئێمە
پێشتر لێكدانەوەمان بۆ نەكردبوو ،زۆربەی كات تەنها ئاكامەكانی پێشترمان
بەبەردا دەدات .خەڵكی مێزۆپۆتامیا و گریك و ئاسیای بچووك و جێگای تر
بۆ هەمواركردنی كێلگەكانیان ،هەموو لێرەوارەكانیان بنەبڕ كرد ،لە كاتێكدا كە
هەرگیز لە خەونی ئەوەدا نەبوون كە ئەو كراەیان بەردی بناغەی ئەو قاتوقڕییەی
بنیاد نا ،كە ئێستا لەو واڵتانەدا هەیە ،چونكە ئەوان لەگەڵ بنەبڕكردنی ئەو
لێرەواڕانە كانگای شێ وتەڕی ناوچەكەیان چك كرد .ئیتاڵییەكانی چیای ئەلپ،
كاتێ كە جەنگەڵی داركاژەكانی باشووری ناوچەكەیان بڕییەوە ،ئەو دارانەی كە
لە بەشی باكووردا زۆر بەخزمەت بوون ،هەرگیز نەیاندەزانی بەوە ئاژەڵداریی
لەناوچەكەیان ریشەكێش دەكەن ،لەوەش خراپتر ئەوە بوو كە نەیانزانی بۆ
ماوەی هەرە زۆری ساڵەكاش كانیاوەكانیان چك كرد ،جگە لەوەی كە ئەو
داربڕاینە بوو بەهۆی ئەوەی لە وەرزی باراندا ،لێزمە و ئاوەڕۆی زۆر بەخوڕ
بەسەر زەویدا دەڕژێت و پێزی ئەو خاكە دەبڕێ ،هەروەها ئەوانەی كە لە
ئەوروپا پەتاتەیان باڵوكردەوە ،دركیان بەوە نەكرد ،كە نەخۆشی زوخاو ( )
لەگەڵ ئاردی ئەو پەتاتانە باڵودەكەنەوە .بەم جۆرە لەگەڵ هەموو هەنگاوێكدا
بیرمان دەخرێتەوە ،كە ئێمە بەهیچ كلۆجێك بەسەر سروشتدا زاڵ نابین،
هەروەك چۆن داگیركرێك میللەتێكی بێگانە داگیر دەكات ،یا وەكو كەسێك
كە لە دەرەوەی سروشتەوە هاتبێت ،بەڵكو ئێمە ،بە گۆشت و بە خوێن و بە
مێشك هی سروشتین و لە ئامێزی داین ،جا ئێمە جیا لە هەموو بوونەوەرێكی
دیكە ،بەوە بەرزەفتی دەبین كە دەتوانین یاساكانی بناسین و بەڕاست و رەوانی
بەكاریان بهێنین.
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لە ڕاستیدا ئێمە رۆژانە فێری ئەوە دەبین كە بەشیوەیەكی راستتر
لە یاساكانی بگەین و كاردانەوە نزیك و دوورەكانی ئاكامی دەستێوەردانمان
لە رەوتی ئاسایی سروشت درك پێ بكەین ،جار لە جار زیاتر بۆمان
دەلوێت ،بەتایبەتی پاش ئەو هەنگاوە مەزنانەی كە زانستی سروشت لەم
سەدەیەدا بەرەو پێشەوە نای ،درك بە ئەنجامی دووری كاری ئاسایی
رۆژانەمان بكەین ،النی كەم لە بواری بەرهەمهێناندا و فێری ئەوە ببین
چۆنیان بەرزەفت ببین .هەرچەندە زیاتر ئەمە رووبدات ،بەو ئەندازەیەش
مرۆڤ لەگەڵ سورشتدا یەكانگیر دەبێت ،نەك تەنها بە هەستپێكردن بەڵكو
بە تێگەیشتنەوە ،هەر بەو ئەندازەیەش ئەو بیروڕا گەلۆر و ناسروشتییە
ئەگەری خۆی لەدەستدەدات كە دەڵێ ماتریال و رۆح ،مرۆڤ و سروشت،
هەست و گیان ،لێكدژن .ئەو بیروڕایەی كە لە چاخی داهێزرانی سەردەمە
كالسیكیە كۆنەمەوە لە ئەوروپا سەری هەڵدا و لە سایەی كریستەكاندا
گەیشتە چڵەپۆپەی پەرەئەستاندنی.
ئەگەر كاركردن بەدرێژایی ه��ەزاران ساڵ خوازیاری ئەوەبوو كە
ئێمە تاڕادەیەك فێری ئەوە بین پێشتر ئاكامە سروشتییە دوورەكانی كارە
بەرهەمهێنەرەكانمان لێكبدەنەوە ،بەاڵم ئمە هێشتا زۆر قورستربوو بەگوێرەی
ناسینی ئاكامە كۆمەاڵیەتییە دوورەكانی كارەكانمان .ئاماژەیان بۆ پەتاتە
و ئاكامەكەی كرد ،كە باڵوبوونەوەی نەخۆشی زوخاو بوو .بەاڵم زوخاو
چییە لە چاو ئەنجامی قەتیسكردنی خۆراكی رەنجدەران بە پەتاتە وەكو
یەكێك لە مەرجەكانی ژیانی كۆمەاڵنی خەڵك لە تەواوی والتاندا ،یا دەبێت
زوخاو چی بێت لەچاو ئەو برسێتییەی كە بەهۆی نەخۆشی پەتاتەوە ساڵی
 1847تووشی ئێرلەندە هات ،یەك ملیۆن پەتاتەخۆری ئێرلەندی كە تەنها
پەتاتەیان هەبوو بیخۆن ،بەخاك سپێردران و دووملێونی تریش رووەز دەریا
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سەرگەدان بوون؟ كاتێك كە عەرەبەكان فێری دڵۆپاندنی ئەلكهول بوون
بەخەویش نەیاندەزانی كە ئامرازێكی سەرەكییان داهێناوە ،پاشان دەبێتە
دەستەچیلەیەك بۆ لەناوبردنی دانیشتوانی بنەڕەتی ئەمریكا ،كە ئەوشا
هێشتا نەدۆزرابونەوە .كاتێ كە كۆلۆمبس ئەمریكای دۆزییەوە نەیدەزانی
بەم دۆزینەوەیەی ،سەرلەنوێ كۆیلەتیی دەهێنێتە كایەوە ،گە دەمێك بوو
لە ئەوروپادا ئاسەواری بڕابوو ،بەم كارەشی بناغەكانی كڕین و فرۆستنی
رەشپێستەكانی داەزراندەوە .ئەو پیاوانەی لە سەدەكانی حەڤدە و هەژدەدا
مەكینەی هەڵمیان داهێنا ،ئەوەیان بەبیردا نەدەهات ئەو ئامرازەیان داهێناوە
كە لە هەموو شتێك زیاتر بەشداری لە گۆڕرانی پەیوەندییە كۆمەالیەتییەكانی
تیكڕایی جیهان دەكات ،گۆڕانێكی شۆڕشگێڕانە ،بەتایبەتی لە ئەوروپادا،
جگە لەوەی ئەوەش دەستەبەر دەكات كە س��ەروەت و سامان لەچنگ
كەمایەسییەكدا پەنگ بخواتەوە و زۆربەی هەرە زۆری خەڵكیش بكات بە
نەدار ،لەپێشدا كۆنترۆڵی سیاسی و كۆمەاڵیەتی بۆ بۆرژوا دەستەبەر دەكات،
بەاڵم پاشان خەباتیچكی چینایەتی لە نێ،ان بۆرژوا و پرۆلیتاریا پەرپا دەكات
و تەنها بە روخاندنی بۆرژوازییە ،سەرجەم دژایەتییە چینایەتییەكان كۆتاییان
پێ دێت .بەاڵم لەم بوراەشدا پلە بە پلە بە رێگایەكی سەخت و دژوار و
دوور و درێژدا و بەهۆی لێكدانەوە و توێژینەوە لە كەرەستەكانی مێژوو،
فێری ئەوە دەبین كە ئاكامە راستەخۆ و ئایندەكانی بەرهەمی چاالكییە
كۆمەاڵیەتییەكان درك پێ بكەین ،بەمەش ئەگەری ئەوە بەدەست دەهێنین
كە بەسەر ئەو ئاكامانەدا زاڵ بین و رێكیان بخەین.
بەاڵم بۆ پراكتیزەكردنی ئەو رێكخستنە ،پێویستیمان بۆ پتر لە
شارەزاییەكی پەتی هەیە ،لێرەدا دەبێت شێوازی تا ئێستای بەرهەمهێنان
و سەرجەم سیستەمی ئێستای كۆمەاڵیەتیمان بەتەواوی سەرەنگرێ بكەین.
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هەموو شێوازەكانی تا ئێستاس بەرهەمهێنان ئامانجیان تەنها وەدستهێنانێكی
راستەوخۆی قازانجی ئایندەی كار بووە .ئەنجامەكانی دیكە ،كە پلە بە
پلە بە هۆی دووبارەبوونەوە و كەڵەكەبوون دەهاتنەكایەوە ،بەتەواوی
بە پشتگوێخراوی دەمانەوە .لە دۆخی سەرتاییدا ،خاوەندارێتی هاوبەش
لە زەویدا ،لەالیەكەوە پێ بە پێی ئاستی پەرەئەستاندنی مرۆڤ بوو كە
بە گشتی ئاسۆی لێكدانەوەی سنووردار بوو ،لەالیەكی ترەوە بەرادەیەك
زەوییەكی زیادی لەبەردەستدا بوو ،كە لەو سەروبەندەدا ،بۆ ئەو ئابوورییە
سەرەتاییەی جەنگەڵستان ،كەلێنێكی گەورەی بۆ ئاكامە خراپەكان هێشتبۆوە.
جا كاتێك كە ئەم زەوییە زیادە بەكارهات .خاوەندارێتی گشتی هەرەسی
هێنا ،بەاڵم هەموو شێوە بااڵكانی بەرهەمهێنان خەڵكیی ،بەسەر چینی
جۆراوجۆر دابەش دەكەن ،ئەوەش دەبێتە هۆی هاتنەكایەوەی دژایەتی لە
نێوان چینە زاڵەكان و چینە چەوساوەكان ،بەاڵم بەرژەوەندی چینە زاڵەكە
دەبێتە توخمێكی هاندەر بۆ بەرهەمهێنان .ئەویش بەو ئەندازەیەی كە
تەنگ بە النی كەمی پێداویستی بژێویی چەوساوەكان هەڵنەچنێت .ئائەمەیە
شێ،ازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریی ،كە ئێستا ئەوروپای رۆژئاوا پیادەی
دەكات .هەر سەرمایەدارێك كە بەرهەمهێنان و ئاڵووێركردنی لەژێردەستدایە،
تەنها خەمی قازانج و كارەكانی خۆیەتی ،خودی ئەو قازانجەش – بەو
ئەندازەیەی مەبەست لە سوودوەرگرتن لەو كااڵیە كە بەرهەمدەهێنرێت،
یا ئاڵوگۆردەكرێت – بەتەواوی دەچێتە ریزی دواوە ،چونكە قازانجكردن لە
فرۆشتندا ،دەبێتە تەنها پاڵپێوەنەرێك.
زانستی كۆمەاڵیەتی ب��ۆرژوازی ،ئابووری رامیاریی كالسیكی ،لە
بنجدا تەنها قسە لەو ئەنجامە كۆمەاڵیەتییانە دەكەن كە ڕاستەوخۆ لە
مەبەستی كارە مرۆڤایەتییەكانەوە بەرەوبەرهەمهێنان و ئاڵوگۆركردن ئاڕاستە
26

ئاشنابوون بە كارل ماركس

دەكرێن .ئەمەش بە بێ كوموكورتی بەسەر ئەو سیستەمە كۆمەاڵیەتییەدا
دەگونجێت ،كە ئەم زانستە بە شێوەیەكی تێوری دەری دەبڕێت .كاتێك كە
سەرمایەداران ،بە مەبەستی قازانجی راستەوخۆ بەرهەم دەهێنن و ئاڵوگۆڕ
دەكەن ،لە پێش هەموو شتێكدا ،تەنها نزیكترین ئەنجامی راستەوحۆ لەبەرچاو
دەگرن .ئەگەر پیشەگەرێك یا بازرگانێك ئەو كااڵیەی كە بەرهەمهێنراوە یان
كڕدراوە ،بە قازانجێكی كەمیش بفڕۆشێت ،ئەوا ئەو بەو قازانجە قایلە و
هەرگیز گوێ نە بە كااڵكە نە بە كڕیارەكەی دەدات .هەمان شت لەبارەی
ئاكامە سروشتییەكانی هەمان كار .وەرزێر ئیسپانییەكتن لە كوبا ،ئەوانەی
لێرەواری سەر چیاكانیان سوتاند و سووتوەكەیان كرد بە پەیین ،بۆ تەنها
یەك نەوە لە درەختی قازانج بەخشی قاوە ،گوێیان لەوە نەبوو كە دواتر
بارانی پشتێتەیی ،ئەو چینە خۆڵەی راماڵی ،كە ناوچەكەی داپۆشیبوو و
لە بەردی رووتەن بەوالوە هیچی تریان بۆ نەمایەوە! شێوازی ئێستاس
بەرهەمهێنان لە بەرامبەر سروشت و كۆمەڵگادا ،تەنها نزیكترین دەسكەوتی
بەرجەستەی لەبەرچاوە ،پاشان مرۆڤ سەرسام دەبێت كاتێك كە ئاكامە
دوورەكانی داهاتوو ،كە لەو كارانەوە سەرچاوە دەگرن ،زۆر جیاوازن و
زۆربەشیان بەتەواوی لێكدژن ،چونكە هاوسەنگی لە نێوان خواست (الگب)
و خستنەڕوودا (العرچ) لە جەمسەرەكەیدا ئاوەژوو دەبنەوە ،وەك چۆن
خولی پیشەسازی دەساڵ جارێك ئەوەمان نیشاندەدات ،وەك چۆن ئەڵمانیاش
بەوە باری هێنا ،لە كاتێكدا دەرگایەكی بچووكی ئەم جۆرە سەرنگرێبوونەی
لەكاتی (نابووت) یدا بەڕوودا كرایەوە ( ،)4چونكە خاوەندارێتی تایبەت
كە لەسەر كاری تاكەكەس چەق دەبەستێت ،بەپێویست بەرەو نەهێشتنی
خاوەندارێتی كرێكاران پەرەدەستێنێت ،بەاڵم سەراپاكی خاوەندارێتی جار
لە جار زیاتر لەدەستی ئەوانەدا كۆدەبێتەوە ،كە كرێكار نین ،چونكە ()...
27

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ئەم توێژینەوەیە لە ساڵی  1876دا ئەنگلس نووسیویەتی،
لە گۆڤاری ()Neue Zeitدا بۆ یەكەمین جار بالوكراوەتەوە.
(Neue Zeit) 1896
ئەم نووسراوە راستەوخۆ لە دەستنووسەكانی (ماركس /ئەنگلس)ەوە
وەرگیراوە ،بەرگی  20الپەڕە 445-444

تێبینیەكان
ئەنگلس لێكۆڵینەوەكەی (رۆڵی كاركرن لە گۆڕینی مەیموون بۆ
مرۆڤ) لە كاتی خۆیدا وەكوو پێشەكییەك بۆ كارێكی مەزن ،بە ناوی
(دەربارەی هەر سێ شێوە بنەڕەتییەكەی كۆیلەتی) نووسیوە( ،پاشان ئەنگلس
ئەو ناوەی بە (پێشەكی كۆیلەكردنی كارگەران) گۆڕییەوە ،بەاڵم ئەم كارەش
بە تەواونەكراوی مایەوە .لە كۆتاییدا ئەنگلس ئەو پێشەكییەی ناو نا (رۆڵی
كاركردن لە گۆڕینی مەیموون بۆ مرۆڤ) كە بەشی هەرە زۆری دووەمی
بایەتی (دیالێكتی سروشت) دایە ،بڕوانە (كارەكان ماركس /ئەنگلس بەندی
 ،20الپەڕە .)269
.1بڕوانە چارلس داروین (بنەچەی مرۆڤ و پااڵوتنی بە پێوەدانگی
سێكس) بەشی  ،1لە لندەن 1871
.2بە پێی تازەترین بۆ دەركەوتنەكان ،پەیدابوونی ژیان بۆ یەكەمین
جار لەسەر زەویی ،لە  2ملیار ساڵ زیاتر خایاندووە .كۆنترین شوێنەواری
ناسراو ،كە گیایەكی ئاوییە و تەمەنی دەگاتە  1.2ملیار ساڵ.
.3لێرەدا ئەنگلس مەبەستی لە گەواهەكانی قەشەی ئەڵمانی یاقوب
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گریم-ە لە كتێبەكەیدا (مافە دێرینەكانی ئەڵمانی) الپەڕە  488گوێتنگن 1828
(چاپی دووەم )1845
.4مەبەست لە قەیرانی ئابووری جیهانە ساڵی  .1873لە ئەڵمانیادا
ئەم قەیرانە لە مانگی  ،1873/05بوو بە سەرەتای (نابووتییەكی مەزن) و
قەیرانێكی درێژخایەن و تا كۆتایی حەفتاكان بەردەوام بوو.
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بۆ ئەبراهام لینكۆڵن،
سەرۆكی والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا
كارڵ ماركس
وەرگێڕانی :سەالم عبدڵاڵ ئیبراهیم
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بەڕێز:
ئێمە بەبۆنەی سەرلەنو ێ هەڵبژاردنی سەركەوتوانەی پایەبەرزتان بە
زۆربەی دەنگەكان ،هیوای خۆشبەختی دەخوازین بۆ گەلی ئەمریكا .ئەگەر
بەرگری لە دژی دەسەاڵتی موڵكدارانی كۆیالیەتی ،درووشمی میانڕەوی
یەكەم هەڵبژاردنتان بوو ،ئەوا بانگەوازی خەباتگێڕ و سەركەوتوانە بۆ
سەرلەنوێ هەڵبژاردنتان ،راگەیاندنی مردن بۆ كۆیالیەتییە!
هەر لەسەرەتای پێكدادانە مەزنەكانی ئەمریكا ،كرێكارانی ئەوروپا ،بە
غەریزەتەوە هەستیانكرد كە چارەنوسی چینەكەیان بە ئااڵ ئەستێۆینەكەیانەوە
گرێدراوە .ئایا نەدەبوو خەبات لە پێناو زەوی و زارەكان ،كە دەسپێكی ئەم
مەلحەمە پڕ زەبروزەنگە ترسناكە بوو ،بڕیار لەسەر ئەوە بدات ،زەمینە
نەكێڵراوەكانی دەشتە بەرفراوانەكان بخرێتە ژێردەستی كاری كۆچكراوەكان،
یان دەبێ بە پێاڵوی خاوەن كۆیلەكان شەرمەزار بكرێ؟
كات ێ ئۆلیگارشییە موڵكدارەكانی ( )300000كۆیلە بۆ یەكەمجار لە
مێژووی جیهان وێرایان وشەی كۆیلە لەسەر ئااڵی یاخیبوونی چەكدارانە
نووسی ،كات ێ لەهەمان ئەو شوێنە ،بۆ یەكەمجارە لە ماوەی 100ساڵدا،
بیرۆكەی كۆمارێكی دیموكراسی مەزن سەریهەڵداو یەكەم بانگەوازی مافی
مرۆڤ راگەنداو یەكەم پاڵ بەشۆڕشی ئەوروپی سەدەی هەژدەهەمەدا درا،
كاتێ لەهەمان ئەو شوێنە،دوژمنانی شۆڕش بە هەوڵ و خۆگرییەوە ،شانازییان
31

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بەوەوە دەكرد بە لەناوبردنی «بیروباوەرە بااڵدەستەكانی ئەوسەردەمە
كە دەستورە كۆنەكە داڕشت» و رایانگەیاند كە «كۆیالیەتی دەزگایەكی
سودمەندە -تاقە چارەسەرە بۆ كێشە گەورەكەی نێوان كارل و سەرمایە» و
بە گاڵتەجا ڕییەوە رایانگەیاند ،كە مافی موڵكدارێتی مرۆڤ «بەردی بناغەی
دامەزراوەنوێیەكەیە» ئەو كاتەی چینی كرێكاران لە ئەوروپا دەستبەج ێ
تێگەیشتن ،تەنانەت پێش ئەوەی چینە بااڵدەستەكان بە الیەنگیری توندڕەوانە
لە كێشەی خاوەن موڵكە عەقارییەكانی والیەتەكانی باشوردا بكەن ئەو
هەڕەشە شوومەیان لێدەكرێ ،كە ئاشوبی خاوەن كۆیلەكان ،زەنگی مەترسییە
لەپێناوهەوڵدانی مولكدارەكان بە هێرشێكی خاچپەرستانەی گشتی لە دژی
كاردا و چارەنوس و هیوای دوارۆژی كرێكاران ،تەنانەت دەستكەوتەكانی
ڕابردوشیان لەم خەباتە بەرفراوانەی ئەودیوی ئۆقیانووسئەتلەسی دەخاتە
مەترسییەوە ،لەبەرئەم هۆیە ،چینی كرێكار لەهەموو شوێنێكدا ،بە
ئارامییەوە ئازاری مەحرومبوونیان لە قەیرانی پەموو دەكێشا و بە گەرمییەوە
لە بەرژەوەندی كۆیلەكاندا ،لە دژی دەستێوەردەران ڕاوەستان ،ئەو
دەستێوەردانە كە چینە بااڵدەست و «تێگەیشتووەكان» بەوپەڕی سوربوون
و كۆڵنەدانەوە ،هەوڵی جێبەجێكردنیان دەدات .كرێكاران لە واڵتەكانی
ئەوروپاشدا ،لەپێناوی ئەو كێشە ڕەوایە ،بەخوێنی خۆشیان بەشداریانكرد.
تا كرێكاران ،وەك هەڵگری راستەقینەی دەسەاڵتی سیاسی لە باكور،
رێگایاندا ،كۆیالیەتی ،بێحورمەتی بە كۆمارەكەیان بكەن ،تا لەبەردەم
ڕەشپێست كەبەب ێ پەسەندایەتی خۆی ،دەكرڕێن و دەفرۆشرێت ،شانازی
بە ئیمتیازی پایەبەرزی كرێكاری سپی بكەن ،كە دەتوان ێ خۆی ،خۆی
بفرۆشێ و بەخۆی ساالری خۆی هەڵببژێرێ ،بەدرێژایی ئەوە نەیانتوان ێ
ئازادی ڕاستەقینەی كاركردنیان دەستبكەوێ ،یان یارمەتی ئازادیخوازی
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برا ئەوروپییەكانیان بدەن .ئەم ڕێگەگرییە بەردەم پێشكەوتن ،كەوتە بەر
دەریای سووری جەنگی ناوخۆدا.
كرێكارانی ئەوروپا بڕوای پتەویان هەیە ،بەوەی كە چۆن جەنگی
ئەمریكی لە پێناو سەربەخۆیی ،سەرەتای سەردەمێكی نوێ بۆ دەسەاڵتدارییەتی
چینی ناوەند بوو ،بەهەمان شێوەش ،جەنگی ئەمریكی لە دژی كۆیالیەتی،
سەرەتای سەردەمی دەسەاڵتدارییەتی چینی كرێكارە .كرێكاران وای دەبینن،
كە ئەوە هێمایەكی ڕاستەقینەیە بۆ سەردەمێكی نوێ ،سەردەمێكی پڕمانا
كە ڕاكێشانەكە بەر ئەبراهام لینكوڵن كەوت ،كوڕی پۆاڵیینی چینی كرێكار،
بۆئەوەی لە ناو خەباتی ب ێ نموونەدا ،سەركردایەتی نیشتمانەكەی بكات
بۆ رزگاركردنی ڕەگەزی كۆیلەكراو ،لە پێناو گۆڕینی سیستێمی كۆمەاڵیەتی
جیهان.
ئیمزاكەران بەناوی ئەنجومەنی بااڵی ئەسوساتسیونی كرێكارانی
جیهانی:
Le Lubez، korrespondierender Sekretar fur Frankreich:
F. Rybczin sky (Polen): Emile Holtorp (Polen): J. B. Bocquet:
H. Jung، korrespondierender Sekretar fur die schweiz: Morisot:
Grorge W. Wheeler: J. Denoual: P. Bordage: Le Roux:
Tallandier: Jourdain: Dupont: R.Gray: D.lama: C. setacci:
F.solustei: P.Aldovrandi: D. G. Bagnagatti: G. P. Fontana،
korrespondierender Sekretar fur Italien: G. Lake: J. Buckley: G.
Howell: J. Osborne: J. D. Stainsby: J. Grossmith: G. Eccarius:
Friedrich Lebner: Wolff: K. Kaub: Heinrich Bollrtr: Ludwig
Otto: N. P. Hansen (Danemark); 20 Karl Pfander: Georg
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Lochner: Peter Petersen; Karl Marx، korrespondierender Sekretar
fur Deutschland; A. Dick: L. Wolf; J. Whitlock; J. Carter; W.
Morgan; William Dell; John Weston; Perer Fox; Robert Shaw;
John M. Longmaid; Robert Henry Side; William C. Worley;
Blockmoor; R. Pidgeon; BLucraft; J. Nieass
G. Odger، Prasident des Rats
William R. Cremmer، ehrenamtlicher Generalsekretar
،3 ژمارە، نوسراوە و لە (سۆسیال – دیموكرات1846/11 /29  و/22 لە
) باڵوكراوەتەوە1864  دیسەمبەری30 لە
Karl Marx/ Friedrich Engele- Werke، (Karl) Dietz:سەرچاوە
Verlag، Berlin. Bnd 16،6 Auflage 1975، unveranderter Nachdruck
20-der 1.Auflage 1962، Berlin /DDR. S. 18

حیزب و دەسەاڵتی سیاسی

(وتارێك ،لە كۆنگرەی دووەمی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی ئێران)
وەرگێرانی  :ساالر ڕەشید
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بێگومان هاوڕێیان ،لە بارەی ئەم بابەتەوە چاوەڕوانی جۆراوجۆریان
هەیە ،بەاڵم باسەكەی من دەربارەی هەنگاوە یەك لە دواغی یەكەكان ،هەر
لە هاویشتنی مەوادی خۆراكی بۆ كارمەندانی سەركوتگەری ڕژێم ،تا دەگات
بە ڕاپەڕینی چەكدارانە نییە .من نامەوێ لێرەدا ئەم قۆناغانە شرۆڤە بەكەم.
بەڵكو دەمەوێ تێبینییەكانی خۆم دەربارەی بابەتگەلێك بخەمە ڕوو ،كە
لە پرۆسەی هێزگرتنی كۆمۆنیزمی كرێكارییەوە خۆیان تەرح ئەكەن و ئەو
فاكتۆرانە ڕۆشن بكەمەوە كە دەخاڵەتیان الم مەسەلەیەدا هەیە.
ئەمەوێ بە چەند خاڵێك دەست پێ بكەم ،كە زیاتر بە پرسیارگەلێك
دەكەن كە ،لە الی ئێمە بە كفر دەژمێردرێن .كفر بەو مانایەی كە بە
ڕواڵەت ،وەاڵمە تیۆرییەكانی تا هەنووكە ،تەرحكردنی خودی ئەم پرسیارانە
دەخەنە ژێر پرسیارەوە.
من پێموایە ،بە تێڕوانینێكی وردتر لە تیۆری كۆمۆنیزم و دەسەاڵتی
سیاسی ئەوە دەرئەكەوێ كە ،ئەم پرسیارانە هیچ ناڕۆشنییەك ناهێننە
ئاراوە .وەلی من ئەم پرسیارانەم هەیە و دەمەوێ ئێوەش بیری لێ بكەنەوە
و بەشداری لە تەرحكردنیدا بكەن.
یەكەمین خاڵێك لە پەیوەست بە دەسەاڵتی سیاسییەوە ئەمەیە:
دەسەاڵتی حیزب یان چین؟ كەسێك ،كە بیر لە سەرئەنجامی
ئەم باسە دەكاتەوە ،ئەمە یەكەمین پرسیارێكە ،كە ڕووب��ەڕووی ئێمەی
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دەكاتەوە .لێمان دەپرسێت ،كە بۆچی دەتانەوێ لە بارەی «حیزب» و
دەەسەاڵتی سیاسییوە بدوێن؟ بە پێی تیۆری سۆسیالیستی بڕیار بو ،قسە
لە بارەی «چین» و دەسەاڵتی سیاسییەوە بكەن ،بڕیار وا نییە كە ،ئێوە
كۆمۆنیستەكان ،سەبارت بە گرتنەدەستی دەسەاڵت لەالیەن حیزبەكەتانەوە
بدوێن .سەرەنجام (لەم ڕوانگەیەوە) ،باسی «حیزب و دەسەاڵتی سیاسی»
لەگەڵ تیۆری سۆسیالیستیدا ناكۆك دێتەوە .پێمان دەڵێن ،بە پێیەی ،كە
تیۆری دەڵێت ،چینی كرێكار دەسەاڵت لە بۆرژوازی دەسەنێت و خۆی
بە ناونیشانی چینی فەرمانڕەوا ڕێكدەخات ،ئەوە ڕۆشن نییە ،كە حیزب
لێرەدا ،چ جێگایەكی هەیە و هەر لە بنەڕەتەوە ،بۆچی باسی «حیزب و
دەسەاڵتی سیاسی» ئەهێننە ئاراوە؟
ئەم «قەدەغەبوون»ە لە پەیوەند بە حیزب و دەسەاڵتی سیاسییەوە،
تەنها بە ئێمە دەوترێت .تەنها ئێمە كۆمۆنیستەكانین كاتێك كە باسی
دەسەالتی سیاسی ئەكەین ،هۆشداریمان پێ ئەدەن كە لە جێی خۆمان
دانیشین ،ئێوە بە پێی تیۆرییەكەی خۆتان ،بڕیار نییە ،وەكوو حیزب لە
دەسەاڵتی سیاسی نزیك ببنەوە ،بەڵكوو بڕیارە چینی كرێكار لە دەسەاڵتی
سیاسی نزیك بێتەوە.
ئێمە ،چ لە دەرونی بزاڤی سۆسیالیستی و چ لە دەرەوەی خۆمان،
ڕووبەڕووی ئەم جۆرە هەڵوێستانە و ئەم جۆرە هۆشداریدانانە دەبینەوە.
ئەمە بۆ ئێمە ،لە ڕیزی چشتە « قەدەغەكراو»ەكان دەژمێردرێن .ئەگەر
بێت و پێنج كەسی ناسیۆنالیست لە دەوری یەكدی كۆوەبن و پارتێكی نوێ
دامەزرێنن ،ئەوا یەكسەر باسی گرتنەدەستی دەسەاڵتی سیاسی ئەكەن،
هیچ كەسێكیش نایات بیانوویان پێ بگرێت ،هیچ كەس! دەڵێت ،حیزبی
ناسیۆنالیستی تازەی ئێران دامەزراوە و بەڕێز فاڵنەكەس سەرۆكەكەیەتی و
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بڕیاری خۆی بۆ گرتنی دەسەاڵتی سیاسی ڕادەگەیەنێ ،سەرۆكی كۆمار و
سەرۆكی وەزیرانیش دەناسێنن و لە ڕۆژنامەكان و ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆنیش
سەبارەت بەم مەسەلەیە ،چاوپێكەوتن ساز ئەكەن ،لێ ئەگەر ئێمە بڵێین،
حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری گەرەكێتی بە ئاقاری دەسەاڵتی سیاسی هەنگاو
بنێ ،یەكەمین كەسێك كە یەخەمان دەگرێت ،یەكێك لەو چەپانەی پەنا
دەستی خۆمان ،لە چەشنی «یەكێتی كۆمۆنیستی»یە ،كە دەڵێت :كاكە
ئەوە چی قەوماوە؟ ئەوە چینە كە بڕیارە دەسەاڵت بگرێتە دەست،
ئەی مەگەر دیاردەی یەكێتی سۆڤێتی نابینن؟
ئەمە ،گراچو ماركس ،كۆمیدیگەری بەناوبانگی ئەمریكاییم
دەنێنێتەوە یاد كە ،دەی گوت :من نابمە ئەندامی یانەیەك كە ،كەسانی
وەكوو من بە ئەندامی خۆی قبوڵ بكات! تێڕوانینی كەسانی بەرامبەریشمان
لەو جۆرەیە .دەڵێت ،من ئامادەم لە كۆمەڵگایەكدا ،كە لەژێر دەسەاڵتی
دەوڵەتی بۆرژوالیبراڵیدایە زیندەگی بكەم ،ئامادەم لە ژێر سایەی حكومەتی
كۆنسێرڤاتیڤ (پارێزگەران)ەكان زیندەگی بكەم ،ئامادەم لە ژێر سایەی
حكومەتێكدا كە ،دەوڵەتەكەی لە كەسانێكی وەكوو من پێكدێت ،ئامادە نیم
زیندەگی بكەم!
ئەمە خاڵێك و الیەنێكی تیۆریی ئەو مەسەلەیەیە ،كە قسەی لەسەر
ئەكەین و پێویستە بچینە سەری .ئێمە مافی ئەوەمان هەیە ،لە بارەی ئەم
دەستەواژەیەوە بەو جۆر بدوێین ،كە ئەمڕۆ گەرەكمانە پێی بدوێین .پاشان
دەچینە سەر باسە كۆنەكانی خۆمان لە مەڕ ،شۆڕشی كرێكاری ،ڕێكخستنی
جەماوەریی كرێكاران ،گرتنەدەستی دەسەاڵتی سیاسی و ڕاپەڕین.
مەهدی خانبابا تارانی لە گفتوگۆیەكیدا لەگەڵ «نیمروز» ،كە من
خوێندومەتەوە دەڵێت ،كێشەی ئۆپۆزیسیۆن ئەوەیە ،كە چاوی لە دەسەاڵت
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بڕیوە! من تێناگەم .ئەی گوایە ،بڕیارە ئۆپۆزیسیۆن ،كێشەی ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانی ئەوەیە ،كە چاوی لە دەسەاڵت بڕیوە!
یەكەمین خاڵێك ،كە من دەمەوێ بیڵێم و ڕەنگە وەك كفر تەماشای
بكرێت ئەوەیە ،كە ئەم حیزبە بە چاوی لە دەسەاڵتی سیاسی بڕیوە
و گەرەكێتی دەسەاڵتی سیاسی لە چنگ بگرێت .ئەمە نەك هەر تەنها
لەگەڵ بە دەسەاڵتگەییشتنیچینی كرێكاردا ناكۆك نییە ،بەڵكە لە بنچینەدا،
تەنها ڕێیەك بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی لە الیەن چینی كرێكارەوە
ئەوەیە ،كە لە ڕێگەی حیزبەكەی خۆیەوە دەست بۆ دەسەاڵتی بەرێت.
هەڵبەتە ئەو مەسەلەیەی ،كە دەسەاڵتگرتن لەالیەن حیزبەوە،
دەكرێت دەسەاڵتگرتنی چینی بە دوادا نەیات ،پەیوەستە بەوە ،كە ئەو
حیزبە چ جۆرە حیزبێكە .قسەكانی من ،سەبارەت بە حیزبێكی كۆمۆنیستی
كرێكارییە .خاڵێكی دیكە كە بە ڕواڵەت و گوایە لە تیۆرییەوە بۆ ئێمە
هاتووە ،ئەوەیە ،كە پرۆسەی دەسەاڵتگیری سیاسی وەكوو پرۆسەی ناشتنی
درەختێكە ،ئەویش بەو مانایەی كە :كۆمۆنیستەكان ،بە كاركردن لە نێو
چینی كرێكار دەست پێ ئەكەن .تەبلیغ ،تەرویج ،سازماندەیی ئەكەن و
لە نێو «چین»دا پەرە ئەسێنن .وردە وردە چین ڕێك دەخەن .كەسان و
كۆڕ و كەمەڵێ دەروونی چین ،دەبنە كۆمۆنیست .ئەم توانا و چوونە نێو
«چین»ەوە ،هەنگاو بە هەگاو ڕوو لە زیادی دەكات .توانای ئاكسیۆنی
پەیدا ئەكەن .توانای خۆپیشاندا پەیدا ئەكەن و بە درێژایی ئەم پرۆسەیە،
پەیوەندی نێوان حیزب و چین بە جۆرێك مەحكەم دەبێت ،كە حیزب
دەتوانێت چینی كرێكار بۆ ڕاپەڕاندن بە كێش بكات .شۆڕش ڕێك بخات
و دەسەالت لە چنگ بگرێت .ئەمە تیۆری چەپ و وێنای گشتیی كاری
كۆمۆنیستییە.
39

ئاشنابوون بە كارل ماركس

من ئەمەوێ لێرەدا ،یەك پرسیاری كفراوی دیكە بكەم :ئەگەر بێت
و ئەم پرۆسەیە لە بیست ساڵ زیاتر درێژە بكێشێت ،ئێمەش بە ڕێكخستنی
چینی كرێكار دەست پێ بكەین ،بۆ نموونە ،كرێكارانێك كە هەنووكە بیست
بیستودوو سااڵنن و سازماندەییان بكەین ،لەم بارەدا ،لە پاش  10تا 15
ساڵی تر ،بەشێك لەوانە دەبنە خاوەنی منداڵ ،ژمارەیەك نەخۆش دەكەوون
و ژمارەیەكیش لەوانە دەست لە كاری سیاسی دەكێشنەوە .سەرئەنجام
دەبینین ،لە پاش ئەم هەموو ساڵە ئێمە ،لە الیەكەوە بە ڕواڵەت مرۆڤەكان
دەكەین بە كۆمۆنیست ،لە الیەكی دی ،ئەوانە خانەنیشین دەبن و كاری
سیاسی دوور دەكەونەوە.
مەگەر فێركاری سۆسیالیستی ،كۆمۆنیزم ،ڕێكخراوبوونی چین
و پەیوەندی نێوان حیزب و چین ،لە وەچەیەكەوە بۆ وەچەیەكی تر
دەگوازرێتەوە؟ بۆ نەوەتەكانی سەدەی بیست و دەیەی یەكەمی سەدەی
بیستویەكەمی ئێران بە دەسەاڵت بگەین؟
ئایا دەكرێت ،حیزبێكی كۆمۆنیستی بۆ ماوەی  50ساڵ لە نێو
كرێكاراندا كار بكات و پاش  50ساڵ بە دەسەالت بگات؟ بۆ نموونە ،ئێمە
بێین ،كار لەسەر كرێكارانی دەیەی شەستەكان و حەفتاكانی ئێران بكەین و
بە ئومێدی ئەوە بین ،كە لەگەڵ كرێكارانی دەیەی
بۆ من ،بە ناونیشانی ڕێبوارێكی بێگوناه لە كۆمەڵگادا ،چاوەڕوانییەكی
لەو جۆرە نەشیاوە .چونكە ئەم میراتە ڕێكخراوەییە ،ئەم كفت و بەڵێنە
ئایدۆلۆژییە ،ئەم وشیارییە چینایەتییە و ئەم پەیوەندییەی نێوان حیزب و
چینە ،هەروا بە سانایی لە وەچەیەكەوە بۆ یەكێكی دی ناگوێزرێتەوە.
ئێمە گەرەكمان ئەمە ببینین! ئێوە لە نێو كرێكاراندا هەڵدەسوڕێن و بۆ
نموونە ،بە ڕادەی لە سەدا  20پەرەتان سەند و پاش ماوەیەك حەوسەڵەیان
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نامێنێ ،دەنا ڕادەی هاتن و چوون چەند دەبێت؟ ئێمە بەردەوامی بە ژیانی
سیاسیمان ئەدەین ،لە كاتێكدا ئەو كرێكارانەی ،كە كار و چاالكیمان لەگەڵدا
دەكردن ،دەڕۆن .ئێمە ،ئەم دیاردەیە لە زیندەگی سیاسی خۆماندا دەبینین.
ئەم حیزب و بەرنامە ڕادیۆییەكانیان ڕونوس و باڵو دەكردنەوە،
سەفەری هەندەرانیان دەك��رد ،پەیوەندی هەبوو .هەنوكە لە خۆمان
دەپرسین و خەڵكانی دیكەش لێمان دەپرسن ،ئەو نفوزەی كە هەمان بوو،
چی لێ بەسەرهات؟ سەیر لەوە دایە ،كە ئێمە ئەو نفوزە كرێكاری و
ئەو پەیوەندییانەمان لە نێو دڵ و لە دوای سەركوتكارییە خویناوییەكانی
30( 21ی خورداد)ی حوزەیرانی ساڵی 1981دا پەیدا كرد ،ڕایەڵە و پایەی
كرێكاریمان هەبوو و ئێستا نمیانە .چییان لێ هات؟ مەسەلەكە ئاشكرایە،
حەوسەڵەیان نەما ،هەموویان لە چاوەڕوانی هاتنی شۆڕشدا نابن ،تا ئەوان
لەگەڵ خۆیدا بەرێت .پاش ماوەیەك ،بڕیارێكی دیكە لە زیندەگی خۆیان
ئەدەن و كارێكی دیكە دەكەن ،یان هەر بە یەكجاری دەڵێن ،ئەم كارە
كەڵك و ئاكامێكی نییە .ئەو كۆڕ و كۆمەڵە و هەڵسوڕاوە كریكارییانەی ،كە
لەو سەدەمانە لەگەڵ ئێمەدا بوون ،ئێستا دەبیستین كە ،خەریكی كارێكی
دیكەن.
ئەم دەسەاڵتە سیاسییە ،ئەم دەسەالتە حیزبییە ،لە وەچەیەكەوە
بۆ وەچەیەكی دیكە ناگوێزرێتەوە .نفوزی كرێكاری پارتەكان پاشەكەوت
ناكرێت .ئەم لە چەشنی دەخیلەیەك نییە كە ،ئێوە پارە و پولی تێبكەن ،تا
دەگاتە بڕێكی وا كە بایەخی هەبێت.
كاتێك ،كە نفوزی كرێكاری بەدەستئەهێنی ،بە بڕوای من ،یان
بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی كەڵكی لێ وەردەگری ،یان كەڵكی لێ
وەرناگرێ و دەبێت دووبارە بچیت كار بكەیتەوە تا بە شوێنێك بگەیت.
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ئایا بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی كەڵك لەو نفوزە وەردەگری ،ئایا
نا؟ ئەزمونی تەواوی پارتە كۆمۆنیستەكانی ئەوروپا بەو جۆرەیە .ئەزمونی
تەواوی پارتە سیاسییە چەپەكانی دنیا بەو جۆرەیە.
ئەو حیزبانەی كە لە ڕێگەی هەڵبژاردنەكانەوە دێنە سەر كار ،هەر
چوار ساڵ جارێك ،لە والتە دیموكراتیكەكاندا ،بەشداری هەڵبژاردنەكان
دەكەن و خەڵكی ،دەنگیان پێ دەدات ،چەپەكانیش وەك هەمیشە ،هیچ
كاتیك دەنگ ناهێنن .ئەگەر بڕوانیتە داستانی زیندەگی چەپی سیستەمی
پەرلەمانی و چەپی ڕادیكاڵ ،دەبینیت كە ،ترۆتسكییەكان ،لە هەندێك كاتدا
و سەرئەنجام ،زیك دەبنەوە لەوەی كە ،لە هەڵبژاردنەكانی ئەنجوومەنی
ناوچەییدا ،كەسێكیان بگاتە ئەنجومەن و تازە لە دوای  20ساڵ و تەنانەت لە
واڵتگەلێكی وەكوو ئینگلتەرا و فەرەنسا ،ناتوانن ئەم كارەش لە هەڵبژاردنە
ناوچەییەكاندا بكەن .ئەمە داستانی سەركەوتنەكانی پارتە چەپە ڕادیكاڵەكانە،
لە پەیوەست بە دەسەالتی سیاسییەوە ،لە سیستەمە پەرلەمانییەكاندا،
كاتێكیش كە بە ڕواڵەت هاوڕێ فاڵن چووە نێو ئەنجوومەنی شارەوە ،ئیدی
باسێك لە مەڕ دەسەاڵتی سیاسی نامێنێتەوە.
ئەبێ ئەم پرسیارە بكرێت:
ئایا رێی تێ ئەچێت ،بە تیۆرییەكی لەم ج��ۆرە ،یانی تیۆری
پەرەسەندنی پلە بە پلە ،لە پەیوەست بە گەییشتن لە خاڵی  Aبۆ  ،Bلە
سفرەوە بۆ سەد و ئامادەكاری بۆ ڕاپەڕین ،بە ئاكامێك بگەین؟ هەروەها
ئایا ڕاپەڕینی كۆمۆنیستی ،سەرئەنجامی پرۆسەیەكی لەو باباتەیە؟
خاڵێكی تر و پرسیارێكی تر :ئایا هەر كاتێك كە بمانەوێت یان
بتوانین ،دەتوانین دەسەاڵت لە دەست بگرین ،یان ئەوەتا لە كۆمەڵگادا،
دەبێ ئاڵوگۆرێك ڕووبدات؟
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وای دابنێ كە ئێمەوە پەیوەست بوون ،هەروەكو حیزبی كۆمۆنیستی
ئیتاڵیا ،یان وەكوو حیزبی كۆمۆنیستی فەرەنسای  20ساڵ بەر لە ئێستا .ئایا،
كاتێك بە ئێرە گەییشتن ،ئیتر خۆت بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت ئامادە
كردووە؟ ئایا مەسەلەی پەیوەندی نێوان حیزب و چین یەكال ئەبێتەوە؟ ئایا،
هەر كاتێك حیزب ،چینی بۆ شۆڕش ئامادە كرد .شۆڕش ئەبێت؟
ش��ۆڕش ،دیاردەیەكە لە كۆمەڵگادا .سەرئەنجام ،لە ڕوانگەی
ڕێكخراوەیی و فكریی چەپەوە دەگووترێت كە ،هەر كاتێك ئێمە ئامادە
بووین ،ئەچین دەسەاڵت لەدەست ئەگرین .بەاڵم تیۆری ماركسیستی دەڵێت
كە ،پێویستە كۆمەڵگا بكەوێتە نێو دەورەیەك لە گۆڕنكاری شۆڕشگێڕانەوە،
تاوەكوو بتوانین لە ئاڵوگۆڕی كۆمەڵگا دەخاڵەت بكەین .كۆمەڵگایەك ،كە
نایەوێت ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێت ،بەسەركوت بەر بەو كریكارە دەگرێت ،كە
دەست بۆ دەسەاڵت دەبات ،با ڕادەی ڕێكخراوبوونی بە هەر ئەندازەیەكیش
بێت.
ناكرێت تۆ ،لە بەرەبەیانێكی ئارامدا ،لە خەو ڕابێت و بڵێیت ،من
ئامادەم دەسەالت لەدەست بگرم ،خودی كۆمەڵگا لە بار و دۆخێكی وەهادا،
ڕێگات پێ نادات كە دەسەاڵت لەدەستبگریت.
جۆشخواردنی شۆڕشگێڕانە ،هەڵكشانی كاری سیاسی ،لە ئارابوونی
ناكۆكییەك لە ناخی كۆمەڵگەدا ،كە چینەكان بۆ ملمالنێكردن لەگەڵ یەكدی
بە كێش دەكات و لە هەندێك بڕگەی تایبەتی نێو ئەو ملمالنێیەدا ،دەكرێت
دەسەاڵت بگریت ،لەو فاكتەرە گرنگانەن كە ،كاریگەریان لەسەر مەسەلەی
حیزب و دەسەاڵتی سیاسی هەیە .ئایا ،لە هەر كات و ساتێكدا ،دەكرێت
دەس��ەالت لە دەست بگیرێت؟ ئایا .ئەگەر پێت وا بوو ،كە لە باری
ڕێكحراوەیی ،چەندایەتی ،سەربازی و هێزەوە ئامادەیت ،دەكرێت دەسەاڵت
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لەدەست بگرێت ،لە هەر بار و دۆخێكدا ،قابیلی لەدەستگرتنە ،یان ئەوەتا
بە تەنها ،لە نێو بار و دۆخێكی تایبەتیدا ئەكرێت دەستی بۆ ببردرێت؟
وەاڵمی من بۆ ئەم پرسیارگەلە ئەمەیە:
بە دیدی من ،تیۆری زرك ،هەمیشە حیزب بە بێ چین و چین
بە بێ حیزب لەبەرچاو دەگرێت .كاتێك كە دەربارەی حیزب دەدوێت،
بە ناونیشانی ڕێكخراوی شۆڕشگێڕانێكی بێ ڕەگ و ڕیشە لەگەڵ هەبوونی
جیاوازییەك ئەویش ئەوەیە كە ،ئەمە ئەنجوومەنێكی شۆڕشگێڕانەیە و بە
تەواوەتی لە دەرەوەی چینە و لە دەروونی خودی چیندا هیچ كاریگەرییەكی
نابێت و بەر هیچ كاریگەرییەكیش ناكەوێت .ئەم مەسەلەیەمان لە ئەدەبیاتی
پێشووترماندا شرۆڤە كردووە .كاتێكیش باسی چین ئەكات ،پێیوایە كە ،ئەم
چینە بچووكترین حیزبیبوونیان (تحزب /وەرگێڕی كوردی) لە نێودا نییە،
ئەوە خودی كرێكارانن كە لە حاڵی تەحەسون (ڕاگرتنی كار و مانەوە لە
شوێنی كار /و .ك) و مانگرتندان و بەهەمان سەروسیما و بە دەستەگەلی
دەس��ەاڵت دەگ��رن ،و ئەگەر هاتوو ئەوانە ،خۆیان ڕێكخراو كرد ،یان
ڕێكخراوێكی سیاسی لە نێویاندا تەشەنەی كرد .ئەوا یەكسەر شۆڕشەكەیان
لەكەدار ئەبێت!
بە شێوەیەكی گشتی ،لە دەربڕینە زركەكانی تیۆرییە باو و باڵوەكاندا
ئەم دوو جەمسەرە لە ئارادایە :حیزب لە الیەك بە بێ كرێكاران ،كرێكاران
لە الیەكی دی بە بێ حیزب.
ئەو مەسەلەیەی كە ،خەسڵەتی كرێكاریی یەك حیزبی كۆمۆنیستی و
كرێكاریبوونی ،لە هەبوونی یەك بەرنامەی كرێكاریدایە ،بە بێ ئەوەی بە
ناچاری تێكڕای كرێكاران ،یان زۆرایەتی كرێكاران لەگەڵیدا بن ،دیاردەیەكە
كە ،ئێمە گەرەكمانە تەرحی بكەین.
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حیزبێكی كرێكاری ،با لە نێو كرێكاراندا كەمایەتیش بێت ،لە
ساتەوەختی مێژوویی چارەنووسزازدا ،دەتوانێت ،بزاڤی زۆرینەی كرێكاران
ڕێكبخات ،ڕاپەڕین بەرپابكات ،دەسەاڵت بگرێت و بیپارێزێت و لە ڕاستیدا،
لەم ڕێییەوە دەتوانێت ،ببێتە زۆرایەتی .بە بڕوای من ،ئەم كارە دەشێت
بكرێت .پێویستە بەم جۆرە بێت ،ئەگەر نا ،هەر كەسێك بێت ،هەر
مامۆستایەكی زانكۆ كە سۆسیالیزمی حوێندووە بڵێت ،ئەم كارە جوون
نایەتەوە لە تەك ئەو شتەی كە من خوێندوومە ،یان هەر چەپێك كە،
وانەی لە ستالینیزمەوە وەرگرتووە ،بۆ ئێمە بڵێت ،ئێوە لە نێو كرێكاراندا،
كەمینەیەكی تایبەتن و مافی ئەوتان نییە دەست بۆ دەسەاڵت ببەن ،وەاڵمی
من بۆ ئەوانە بەم جۆرەیە :تیۆری ئێمە ،هەر لە سەرەتاوە بەم جۆرە
نەبووە ،كە ئێوە باسی ئەكەن.
وەالمی من ئەمە ئەبێت ،ئێمە هیچ كاتێك ،ئەگەر بزووتنەوەیەكی
شۆڕشگێڕانە لە ئ��ارادا نەبێت ،ناتوانین زۆرینەی چین ،بۆ الی خۆمان
ڕابكێشین ،هیچ كاتێك ناتوانین .پێویستە كەمایەتیی شۆڕشگێڕ و كۆمۆنیستیی
چین ،لە خەباتی كۆمەاڵیەتیدا ،چەند هەنگاوێكیان نابێت ،تا ببێتە هۆی
ئەوەی ،زۆرایەتی چین پێیانەوە پەیوەست بن .ئەگەر لە هەر جێیەك ،شوێن
پێیەكتان نەبێت ،هیچ هۆكارێك لە ئارادا نییە ،تاوەكوو كەسێك پێتانەوە
پەیوەست بێت .هیچ كەسێك پاڵنەرێكی نییە ،بە حیزبێكەوە پەیوەست بێت
كە ،بەرنامەیەكی تایبەتی بۆ كارێكی گرنگ پێ نەبێت.
جەماوەری خەڵك ،بە كەسانێكەوە پەیوەستدەبن كە ،بەنامەیەكی
تایبەتییان بۆ گۆڕینی كۆمەڵ هەیە .جەماوەری چینی كرێكار ،كاتێك تەماشا
ئەكات كە ،ئێوە ڕاپەڕین دەخەنە دەستوری كاریانەوە و پاشان پێتان ناكرێ
و ڕێكحستنەكەیتان بۆ مەیسەر نابێت ،دەڕوات پەیوەندی بە حیزبێكی
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ڕیفۆرمستەوە ئەكات كە ،بە الی كەمەوە دەتوانێت زیادبوونی كرێكانیان
بۆ مسۆگەر بكات .پەیوەندی حیزب و چین لەگەڵ شۆڕش و چاكسازی،
پەیوەندییەكی تایبەتی و بە تەواوەتی مرۆڤایەتییە ،ئەویش باشبوونی بار و
دۆخە لە هەر ساتێك و باشبوونی بار و دۆخی زیندەگییە.
بەاڵم ئەگەر كرێكران ببینن ،كە ئێوە بە نیاز نبن و لەباتاندا نییە بە
شێوەیەكی ئۆبژەكتیڤ ،بزووتنەوەیەك ڕێك بخەن كە ،ئاكامیچكی هەبێت،
چاكە ،دەڕۆن دەنگ بە هەمان حیزبی چەپی بۆرژوایی دەدەن كە ،النیكەم
پێیان دەكرێت بەر بە كۆنسێرڤاتیڤەكان بگرن ،داكۆكی لە النیكەمی ژیان
بكەن ،یان لە دەرمان و دكتۆری خۆڕایی پارێزگاری بكەن...
وەاڵمی خودی من بەم بابەتە ئەمەیە:
حیزبێكی كرێكاری ،كە كەمایەتییەك بێت ،هێزێكی واقیعی
لە دەروونی چیندا هەبێت ،حیزبێكی كۆمۆنیستی ،كە هێزێكی واقیعی
هەستپێكراوی لە دەروونی چیندی هەبێت ،كەتوانای كاری شۆڕشگێرانە
و ڕادیكاڵی لە ئاستی كۆمەاڵیەتیدا پێ ببەخشێت ،ئەوا لە ڕێگەی هەمان
كاری شۆڕشگێڕانە و ڕادیكاڵی نێو مەیدانی كۆمەاڵیەتییەوە ،دەتوانێ باقی
«چین»ەكە بۆ خۆی ڕابكێشێ .میكانیزمی نزیكبوونەوەی حیزب لە دەسەاڵتی
سیاسی لە پەیوەست بە چینەوە ئەمەیە ،حیزب كاتالیزاتۆری (،catalysator
حفاز /و .ك ).نییە تاوەكوو چین میتابۆلیزمی (كارلێكردن ،تفاعل /و.
ك ).دەروونی خۆی تێدا ببینێت .بە هەمان شێوە و بە بڕوای من ،هەما
كەمایەتی و هەمان حیزبە ناچارن ،كە لە پاش گرتنی دەسەاڵت یەكسەر،
ڕۆڵی یەكالكەرەوە لە لە ڕێكخستنی دەسەاڵتدا بگێڕن.
بەم پێیە ،ئێمەش هەروەكو پارتگەلی بۆرژوازی ،هەڵپەی دەسەاڵتمانە،
واتە ،ئێمەش دەمانەوێت دەسەاڵت بگرین .ئەگەر حیزبێكی بۆرژوازی بڵێت
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كە ،دەیەوێت دەسەالت بەدەست بهێنێت ،ئایا پێیان دەڵێین كە ،مەگەر
ئێوە حیزبێكی بۆرژوازی نین ،ئایا تەواوی بۆرژوازی لەگەڵ ئێوەدان و
لێیان دەخوازین كە ،نفوزیخۆیانمان لە نێو تاك بە تاكی بۆرژواكاندا پێ
نیشان بدەن؟ وەالم دەدەنەوە و دەڵێن ،هەڵبژاردن ئەكەین ،تاببینین كە،
ئەو نفوزەمان هەیە ،یان نا؟ هەڵبژاردن ئەو ڕێگایەیە كە ئەوان ،پرۆسەی
بەدەستهێنانی هێز و نفوز لە نێو چینەكەی خۆیانی پێ نیشان ئەدەن .ئەگەر
هەڵبژاردن بەرنامە و ڕێگای ئیچمە بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت نییە ،ئەوا
ئێمەش دەڵێین ،شۆڕش ئەكەین و پاشان ببینین كە ،كرێكاران پشتیوانیمان
لێ دەكەن ،یان نا؟ ئێمەش ڕیچك ئەم پرۆسە كۆمەاڵیەتییە تەرح ئەكەین.
بێگومان ئەوان دەڵێن كە :ئێمە شۆڕشەكەتانمان قبوڵ نییە .ئێمەش دەڵێین:
هەڵبژاردنەكانی ئێوەمان قبوڵ نییە .ئەمەوێ بلێم كە ،ئەم دووتای تەرازووە
هاوسەنگن.
كاتێك لە كۆنگرە چووینە دەرەوە ،بۆ نموونە ،لە چاوپێكەوتنێكدا
ئەڵێین ،بەرەو بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی هەنگاو ئەنێین ،یەكسەر
چەپی دەرەوەی خۆمان هاواری لێ بەرز دەبێتەوە و دەڵێت ،ببینن ئەوانە
سیكت (سیكتاریست /و .ك)ن ،گەرەكیانە دەسەاڵتی سیاسی بۆ خۆیان
پاوەن بكەن! وەاڵمی من بۆ ئەوانە ئەمەیە كە ،مەگەر ئێوە لە پێناوی
چیدا هاتوون؟ ئایا ئێوە لەو ئۆتۆمۆبیلە كۆنە ئەڵمانییەن كە مۆتۆڕەكەی لە
دواوەیە ،تا چین بدەنە پێش خۆتان؟ ئەی فەلسەفەی بوونی حودی ئێوە
چییە؟
بە بڕوای من ،پەیوەندی نێوان حیزب و چین لە بازنەیەكد دێت و
دەچێت ،الواز دەبێت و بەهێز دەبێت .پلە پلە هەڵناكشێ و پاشەكەوت
ناكرێ .ئێوە بەناونیشانی حیزبێكی سیاسی ،لە هەر دەورەیەكدا ،هەلێكی
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دیاریكراوتان لەبەرستدایە كە ،چین ،بۆ هەستانێك ،بۆ بەدەستهێنانی
دەسەاڵتی سیاسی ،ساز و ئامادە بكەن .ئەگەر لەمە كەڵك وەرنەگری ،ئەبێ
بڕۆیت لە سەرەتاوە تێ هەڵچیتەوە .هێز لە جێیەك بۆ ئێوە پاشەكەوت
نابێت ،ڕەنگە لە بیرەوەری مێژووی كرێكاران ،بیرەوەریی كۆمەڵگە ،نفوزی
نێو چەپدا بمێنێتەوە ،بەاڵم نفوزی سیاسی ئێوە لە نێو كرێكارندا لە شوێنێكدا
پاشەكەوت ناكرێت .كرێكار دێت و دەڕوات ،دەورەیەك لەگەڵتاندایە و
دەورەیەك لەگەڵتاندا نییە .ئەگەر شۆڕش بكەین و شۆڕش سكست بخوات،
كرێكاران ڕیزەكانت شەپۆل شەپۆل بەجی دەهێڵن .منیش بم ئەڕۆم و
بەجێت ئەهێڵم .هەر كەسێك ئەقڵی پێ بشكێ ،منیش تێكشكانی شۆڕش،
حیزبە كۆمۆنیستەكان بەجێدەهێڵێت .بەردەوامی ژیانی حیزبێكی كۆمۆنیستی
لە بار و دۆخێكی وادا ،بەرنامە و نەخشەیەكە ،كە ئەو حیزبە كۆمۆنیستە
ڕێنوێنی بكات و لەسەر پێ ڕای بگرێ ،بەاڵم لەم هەلومەرجەدا ،ئەگەر
كەسێك یەك هەنگاو لەو الی ئەو شوێنەوە ڕاوەستابێت ،ئەوا دەڕوات،
ئوقرەی لێ دەبڕێت.
خەڵكی پێیان خۆشە ،لە بری ئەوەی سیناریۆیەكی سەیر و سەمەرەبۆ
زیندەگییان بكێشن ،لە دنیادا بژیت و باش بن ،خۆشگوزەران بن ،تێكەڵی
و دۆستایەتییان هەبێت.
ئێمە كۆمەڵە كەسانێكین،ـ لەبەر هەندێك هۆ ،جۆرە سیناریۆیەكی
زیندەگی ،بۆ خۆمان هەڵدەبژێرین ،وەلێ جەماوەری فراوانی خەڵك ،ئەم
كارە ناكەن .سەرئەنجام ،دەورەیەك بۆ ئێمە هەیە ،كە ،كار و چاالكی تێدا
ئەنجام بدەین ،یان ئەوەتا بە ئەنجامێكی دەگەیەنین ،یان ئەبێ هەمدیسان
لە سەرەتاوە دەست پێ بكەینەوە.
ئایا گرنتی دەسەاڵت ،پەیوەستە بە نفوزی ئێمە چینی كرێكاردا ،بە
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جۆرێك كە ،هەر كاتێك بەو ئاستە گەیشتین و هەر كاتێك گەرەكمان بێت،
بچین دەسەالت بەدەستەوە بگرین؟ بە بڕوای من ،نەخێر! حیزبێك دەتوانێت
دەسەالت لەدەست بگرێت كە ،ئەو هەلومەرجەی كە ئەو دەسەاڵتە لە
نێویدا ئاوێزان (هەڵسوڕاو ،معلق /و .ك).ە ،دەسنیشان بگرین ،تەنانەت
ئەگەر هێزێكی مەزنیش لە كرێكاران لەگەڵماندابن.
لە مێژووی پارتە چەپەكاندا نموونەگەلی زۆر هەیە ،كە تەنانەت
سیمپاتی تەواوی كرێكارانی بۆ خۆی بەدەستهێناوە ،ئەگەر دەستیان بۆ
ڕاپەڕین ببردبایە ،كارەكە تەواو ببوو .ڕاپەڕینیان نەكرد ،ئەو كرێكارانەش كە
لەگەڵیاندایوون ،ڕۆیشتن ،ڕابەرانیشیان گیران و لە سێدارە دران .چەندین
نموونە لەسەر حیزبە چەپەكان هەیە ،كە دواتریش سەكۆنە كراوون كە:
ئێوە ئەم هەموو نفوزەتان هەبوو ،هێز و تواناتان هەبوو و ...بۆچی لەو
هەلومەرجە دیاریكراوەدا ،كە مەسەلەی دەسەاڵت كراوە بوو ،نەچوون
دەسەاڵت بگرن؟
ڕەنگە بڵێن ،كرێكاران لە هەلومەرجێكی وادا ڕیزەكانمان بەجێ
ناهێڵن .بەاڵم بۆرژوازی كە بێكار دانانیشێ ،پروپاگەندە ئەكات ،پێشنیاری
ڕیفۆرم ئەكات و چاكسازس لە كۆمەڵدا ئەكات ،ئەو مۆڵەتی چوون بۆ پیكت
( ،picketكۆڕوكۆمەڵی ناڕەزایەتی /و .ك ).نادات ،تا بگات بەوەی ئێمە ،بۆ
بەدەستەوەگرتی دەسەاڵت ،كار لە نێو كرێكاراندا بكەین ،كارێك دەكات،
كە لە توانای ئێوەدا نەبێت.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەم فاكتۆرانە ،بە بڕوای من مەسەلەكە بەم
شێوەیە فۆرمولە ئەكرێت:
حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری لە حاڵێكدا كە ،خاوەنی بەشی
كاریگەری كرێكاران بێت ،بەشی كەمایەتی ،وەلی كەمایەتییەكی كاریگەر و
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یەكالكەرەوەی كرێكاران ،كەمایەتییەكی خاوەن دەنگی كرێكاران لە كۆمەڵگادا
و كەمایەتییەكی چاالكی كرێكاران بێت ،ئەگەر حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری
حیزبیك بێت بەم مانایە كە ،نفوزی خۆی لە سەردەمانێكدا بە ڕادەیەك
گەیاندبێت ،كە لە ئاستی كۆمەاڵیەتی و لە ناوجەرگەی دنیای سیاسەتدا،
بە وێنەی یەكێك لە یاریكەرانی ئەسڵی گۆڕەپانی سیاسیەت دەركەوتبێت،
ئەگەر ئەم حیزبە ،هەستەوەری بۆنكردنی بۆ جۆرێك بێت ،كە بكارێت،
ئەو هەلومەرجەی ،كە مەسەلەی دەسەاڵتی لە كۆمەڵگادا كراوەیە و بووە بە
بابەتی مشتومڕی كۆمەاڵیەی ،دەسنیشان بكات ،دەتوانێت دەسەالتی سیاسی
بەدەست بهێنێ .بێجگە لەمە ،ناتوانێت دەسەالت بەدەست بهێنێ.
چارەنووسێكی حەتمی و تەوزی (جبری) لە ئارادا نییە .بەو كفرانەی،
كە گوتم ،ئێمە دەسەالت بەدەست ئەهێنین .ئەوەی سەرنجراكێشە لە
مەسەلەكەشدا ،حەتمی نەبوونی چارەنووسی ئێمەیە .مەسەلەكە بە پراكتیكی
خۆمانەوە ،بی توانستی دەستنیشانكردنمانەوە ،بە فاكتۆری بڕیار و ئیرادەی
بە ئاگایانەی خۆمانەوە ،لەو دەورانانەی كە هەلی بەدەستهێنانی دەسەاڵت
بە ڕووی ئێمەدا كراوەیە ،پێویستە .من پێشتریش گوتوومە ،سۆسیالیزمیش
چشتێكی حەتمی و تەوزی نییە...
بە داخەوە ،لە ژیانی ئێمەدا جارێك یان دووجار بارودۆخی وا
دێتەكایەوە .ئێوە پێویستە بەرنامە و نەخشەی خۆتان بۆ ئەو بار و دۆخە
بنووسەوە .ئەوەی ،كە پرۆسەی پەرەسەندنی كۆمەڵگا حەتمی نییە و لە
پاش من ،كرێكاران و خەڵكانێك بە ناوی من و ئێوەوە دێن و سەرئەنجام
دەسەاڵت دەگرن ،هیچ ئارامییەك بە من و بەم حیزبە تایبەتە نابەخشێت.
بەڵكوو پێویستە ،ئەم حیزبە تایبەتە بێت بڵێت ،كە بۆ بەدەستەوەگرتنی
دەسەاڵتی سیاسی ،بۆ ئێمە و لە زەمانی ئێمە و كرێكاراندا ،هەوڵئەدات،
50

ئاشنابوون بە كارل ماركس

نەك ئەوەی،خەریكی شرۆڤە و ڕوونكردنەوەی سیناریۆیەك بێت ،كە بڕیارە
جیهان بەپێی یاساكانی خۆی تێپەڕێنیت.
سەرئەنجام ،بەدەستهێنانی دەسەاڵتی سیاسی كارێكی عەمەلییە .بە
یەك مانا ،پێویستە بڵێم كە ،دەسەاڵتی سیاسی ئەمانە دەگرێتەوە:
.1ببێتە نەریت (سونەت)ێكی سیاسی و خەباتكاری زیندوو ،لە
هەناوی كۆمەڵگا و چینی كرێكاردا .ئەم نەریتە ،كە لەگەڵ هەر هەڵكشان
و داكشانێكدا لەبەین ناچێت .ئەگەر ئێوە توانیبێتتان ببنە نەریتێكی
سیاسی ،ئەوا كۆمۆنیزمی كرێكاری بووە بە یەكێك لە هێزە دەخاڵەتگەرە
كۆمەاڵیەتییەكان ،یەكێك لەو هێزە كۆمەالیەتییانەی كە هەیە ،ئەگەر
گریمان ،هەڵبژاردن ئەنجام درا ،ڕەنگە  10یان 30ی لە سەدی دەنگی
كرێكارانی بەدەستبهێنێت ،بەالم هێزێكە لە مەیداندا ،بەشێكە لە ژیانی
خەڵك ،بەشێكە لە ژیانی خەڵك ،بەشێكە لە پێكهاتەی سیاسی كۆمەڵ.
ئەمە كارێكە ،بەدەر لە هەڵكشان و داكشانەكان ،بەدەر لە بار و دۆخی
شۆڕشگێڕانە و ناشۆڕشگێڕانە ،ئێوە دەتوانن پێوەی سەرقاڵ بن و ئەوە
مسۆگەر بكەن ،كە ئەم نەریتە بمێنێتەوە و ڕێگای خۆی بكاتەوە.
.2بە ناونیشانی یەك حیزب ،پێویستە سیاسی ئامادەیە ،بناسیت و
دەستبكەیت بە دەستەبەركردنی پێویستییەكانی .ئەو دەمە شانسی ئەوەت
ئەبێت كە ،دەسەالتی سیاسی بەدەستبهێنێت و ببیتە حیزبی زۆرایەتی ،یانی،
حیزبی زۆرینەی كۆمەڵ .ئەمە میكانیزمی بە «زۆرایەتیبوون»ە ،نەك بە
پێچەوانەوە یانی« ،زۆریەتیبوون» میكانیزمی بەدەستهێنانی دەسەالت بێت.
دەستبردنی چینی شۆڕشگێڕ بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت ،مەرجی
زۆرایەتیبوونە لە كۆمەڵدا ،نەك بە پێچەوانەوە .زۆرایەتیبوون لە كۆمەڵگای
دەرەوە و لە پەراوێزی میچژوودا .مەرجی مانەوە لە مەیدانی ئەسڵی مێژوودا
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نییە .ئەمە ئەستەمە .ئەمە ئەو چوارچێوەیەیە كە لە هەر گۆشەیەكەوە تێی
بڕوانیت ،تایبەتمەندییەكانی ئیچمە و پرۆسەی زاۆریەتیبوونی ئێمە نیشان
ئەدات .نەك پرۆسەی وردە وردەی پەرەسەندنی مێژوویی و بەرئەنجامی
پرۆسەی تەبلیغ و تەرویج و هاوخەتكردنی پێشوەختی زۆرایەتی چین ،كە
هەڵوێستس هەمیشەیی چەپی تائێستا بووە.
من هەوڵمدا ،سەبارەت بەو پێویستییانەی كە ،چۆن دەتوانیت بۆ
نەریتێكی سیاسی زیندوو لە هەناوی كۆمەڵدا بگۆڕێت ،بدوێم .من كۆمەڵە
تێزێكی دیاریكراووم لە پەیوەست بەحیزبێكی تایبەت و گراییشێكی تایبەت
لە كۆمۆنیزم ،خستە ڕوو .لە پەیوەست بە حیزبە كۆمۆنیستەكانەوە بە
شێوەیەكی گشتی ،قسە و باسم نەكردووە .ئەو پێویستییانە دەژمێرم:
 یەكەمین مەرجی ئامادەبوونی ئێمە لەو جەنگەی كە بۆ دەسەاڵتدەكرێت ،ئەوەیە ،كە ئااڵهەڵگری چەپی زێدەڕەوی (افراگی) نێو هەناوی
كۆمەڵگادا ،چەپی كرێكاری لە كۆمەڵگادا ،بە بێ ڕكابەر (منافس) لە
دەستی ئێمەدا بێت .ئێمە بە ناونیشانی نوێنەری ڕاپەڕینی كرێكاری
داهاتوو ،بە ناونیشانی ئەو تارماییەی كە لە بان سەری كۆمەڵگاوە دێت
و دەچێت ،بناسرێین .ببینە ئەو الیەنەی كە ،گشت ئەو هێزانە – داكۆكی
لەو هەلومەرجەی كە هەنووكە لە ئارادایە ئەكەن – گەرەكیانە تاوانباری
بكەن .ئەم حیزبە ،ئەو حیزبە كە ،ئااڵی ناڕەزایەتی ڕادیكاڵی كرێكاری،
ئااڵی ماركسیزم ،ئااڵی ڕەخنەی سۆسیالیستی لەو كۆمەڵگایەی لە ئارادایە،
لە دەستدابیت .نەك یەكێك لە بەشداریكەرانی چەپ ،بەڵكە نوێنەری
كۆمۆنیزمی كرێكاری بێت .دواتر دەتوانین دەرب��ارەی ئەوەی ،كە تا چ
ئەندازەیەك بەو ئاقارەدا چووینەتە پێش ،هێشتا مەودای نێوانمان چەندە،
یان بە كوێ گەیشتووین ،بكۆڵینەوە.
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ئەمە یەكێكە لەو قەڵەمڕەوانەی كە پێویستە ئێمە بچینە ناویەوە.
چونكە كاتێك كۆمەڵگا ئێمە بە ناونیشانی چەپ زێدەڕەو ،ئەمانە بوار
ئەكەنەوە ،كە ئێمە دەسەاڵت بگرین .بەاڵم ئەگەر كۆمەڵگا بۆ نموونە،
حیزبی تودە بە ناونیشانی نوێنەری چەپی زێدەڕەو بناسێت و ئارەزووی ئەوە
بكات ،كە دەسەاڵت بە چەپ بدات ،ئەوە بە حیزبی تودەی دەسپێرێت.
ئەگەر كۆمەڵگا پێی وابێت كە ماركسیستەكان لە فیدائی و نەریتی فیدائیدا
بەرجەستە بوونە و كاتێك كە پێی خۆشە و شەیدای ئەوەیە كە ،دەسەالتی
سیاسی بداتە دەستی سۆسیالیستەكان ،ئەوە بە چریكە فیدائییەكانی ئەدات.
پێویستە ئااڵهەڵگری ئەو خواستانە ،ئەو پێویستی و ئەو بەرنامە
و ئامانجە كۆمەالیەتییانە ،ئەو ڕەخنە سیاسییە لە هەناوی كۆمەڵدا بیت،
تا خەڵكی بڵێن ،با ئەمانە تاقی بكەینەوە ،با لە پشت ئەمانەوەخۆمان
تەیار بكەین .پێویستە لەسەر تۆ ،ئەوە دەستەبەركەیت ،كە تۆ ئەو
بزووتنەوەیت .ئەگەرنا ،كەسانێكی زۆر ،وێنەی ماركسیان بەرز كردەوە و
بە سەرئەنجامیچكی دیكەش گەییشتن.
 دووەم ،ئەوەی كە ،ئەبێ بەشی چاالك ،بەرچاو و مەلموسیئۆپۆزیسیۆنی كۆمەڵگا بین .ئەوەم لەسەرتای قسەكانمدا گوت كە ،دەبێت
لە پەراوێزی سیاسەتەوە بەرەو دڵی كۆمەڵگا بڕۆین .دەبێت یەكێك لە چەند
یاریكەری ئەسڵی دابەشكردنی دەسەاڵت و یەكێك لە چەند یاریكەری ئەسڵی
هەلومەرجی سیاسی كۆمەڵگا بین .باسی حیزب و دەسەاڵتی سیاسی تەنها
ئەوە نییە كە ،ئایا ئێمە دەتوانین دەوڵەت بەدەست بهێنین ،یان نا؟ بەڵكە
ئەوەیە ،ئایا دەتوانین هێزێك لە دەروونی كۆمەڵگادا بەدەست بهێنین كە،
جێگای سەرنج بێت و بتوانین دواتر لە ملمالنێی نێوان هێزەكان لەسەر
دەسەاڵت بە كاری بەرین و فكرێكی لێ بكەینەوە؟ ئەگەر بەرامبەرەكەمان
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سوپای هەیە ،تاوەكوو كەسێك بە یەخسیری بهێڵێتەوە ،ئەوا ئێمەش بە
هەمان شێوە ،گەرە نوێنەری ئەو هێزە بین لە كۆمەڵگادا .تەنانەت ئەگەر
نەمانتوانی گشت دەسەاڵتیش گیربخەین ،پێویستە لە هەناوی كۆمەڵگای
بۆرژوازیدا ،هێزێك بین ،حیسابمان بۆ بكرێ و بڵێن« ،ئەوانە جێگای
مەترسین» .دەبێت هێز بین ،دەبیچت قسەی خۆمان بكەین ،بڵندگۆ بە
دەستمانەوەبێت و دەبێت بەشی واقیعی ئۆپۆزیسیۆن بین .دوایی ئەچینە
سەر ئەوەی كە ،حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری تا چ ڕادەیەك لەم تێڕوانینە
نزیك بووەتەوە .من خۆشحاڵم كە خەریكین لەمە نزیك ببینەوە ،چ لەیەكەم
و چ لە دووەم نزیك بووینەتەوە.
 سێیەم ،دەبێت حیزبی ئەو چینە بین .من ئەزانم كە ،ڕەوتگەلێكیبە تەواوی بێ ڕیشە ،دەتوانن لە هەلومەرجێكی تایبەتیدا ڕیشە دابنێن و
بێن و بە ناونیشانی یەك دارودەستەی بێ نەریت دەسەاڵت بەگیرخەن،
لێ ناچارن لە میانەی پرۆسەیەكەوە ،پایەكانی خۆیان لەسەر یەكێك لەچینە
كۆمەاڵیەتی و نەریتە كۆمەالیەتییەكان كە ،لە نێو ئەو كۆمەڵگایەدا هەن
گیربكەن ،چونكە چینگەلی كۆمەالیەتی نێو ئەو كۆمەڵگایەن .ناكرێت تەنها بە
ناونیشانی دوازدە كەسی نەگریس و گروهێكی دڕ ،بڕۆی چنگ لە دەسەاڵت
گیر بكەن .ئەبێ تەقەاڵی ئەوە بكەیت ،لە الیەن توێژێكی كۆمەالیەتی و بە
كۆمەكی ئەو ،دەسەاڵت بەدەستی بهێنێ .ئەو چینە بۆ ئێمە ،چینی كرێكارە
و ئەو توێژە بۆ ئێمە ،توێژی سۆسیالیست و ڕادیكاڵی چینی كریچكارە،
كە لە مێژەوە سەبارەت بە وان قسەمان كردووە .ئێمە ئەبێ بەشێك بین
لەم توێژە و بە كردەوە پەیوەندیمان لەگەڵیدا هەبێت .ئەمە گۆشەیەك لە
پەیوەندی نێوان ئێمە و دەسەاڵتی سیاسییە كە ،هێشتا بە عەمەلی فەراهەم
نەبووە .ئێمە لە پەیوەندییەكی زیندوو ،خوڵقێنەر و بەیەكترئاوێزان ،لەگەڵ
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بەشی ڕایكاڵ و سۆسیالیست و ناڕازی چینی كرێكاری ئێراندا نیین .خودی
ئەم بەشەی چینەكە ،زۆر دەستئاوەڵە نییە ،تاوەكوو خۆی نیشان بدات و
تێبگەین كە ،چۆن بیر دەكاتەوە و چ ئاراستەیەكی هەیە .بار و دۆخی
سەركوت ،نەیهێشتووە ئەو بەشە ،ئەم هەلەی بۆ بڕەخسێ ،بەاڵن بە هەر
حاڵ دەتوانین ،بە شێ،ەیەكی ئۆبژەكتیف ئەوە ببینین كە ،ئەمە یەكێكە لە
كەموكورتییەكانمان.
 چوارەم ،دەبێت توانای ڕابەری لە خۆت نیشان بدەیت ،ئەمەشبەو مانایەیە ،ئەو حیزبانەی ،كە دەیانەوێت ڕەدووی جەماوەر بكەوون،
ئەو حیزبانەی ،كە بە قەولی خۆیان بڕیارە لە جەماوەرەوە فێربن ،ئەو
حیزبانەی ،كە دەیانەوێت لە ئاراستەكانی خودی چینكە بڕوانن و پاشان
خۆیانی پێ ڕەنگ كەن ،بە بڕوای من ،شانسێكی زۆریان نییە ،كە بە جێیەك
بگەن ،چونكە لە بار و دۆخی سەختدا ،ئاراستە گشتییەكانی چینەكە ڕوو لە
پاشەكشەیە و لە بار و دۆخی خۆشیدا ،ئەشیچت بە جۆرێكی دیكە بێت .لە
بار و دۆخێكدا كە ،حیزبێكی گەورەی ریفۆرمیست لە ئارادا بێت ،دەشێت
ئاراستەی چینەكە بەو جۆرە بێت ،كە پشتیوانی لەو حیزبە بكات.
 پێویستە قسەیەك بكەین ،كە بتوانێت چینەكە لەو شوێنەیئێستایەوە بۆ شوێنێكی دیكە ببیات و توانای ئەوەت هەبێ ،كە ئەمسەر
و ئەوسەر بكەیت و لەنێوچاوانی تۆدا ئەوە ببینن ،كە قسەكانت ماقوڵ و
عەمەلین ،ئەم یانی ،توانایی گواستنەوەی باسی خۆتان بۆ چینەكە .یانی،
توانایی ڕابەریكردنی دەوێ .ئەمە باسێمك نییە ،تەنها لە چوارچێوەی
قاییلپێكردندا بێت ،بەڵكە پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتییە.
ڕێگە بدەن با بڕێك زۆرتر ،هەر یەكێك لەو چوار خاڵەی كە لێی
دوام ،شی بكەمەوە:
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 دەربارەی پەیوندییەكانی لەگەڵ چین .مەسەلەی بوون بە بەشێكلە چین ،تەنها پەیوەندییەكی حزوری ،تاك بە تاك و پەیوەندییەكی سوزنی*
و تاقیگایی نییە .ئەگەر چین تۆ (حیزب) ،بە ناونیشانی بزووتنەوەیەك
كە لە مەیداندایە ،ببینێ ،سەرنجی بۆالی تۆ (حیزب) دەچێت .بەم پێیە
بەشێك لە مەسەلەی ،پەیوەندی نێوان حیزب و چین ،پەیوەستە بەوەی،
كە حیزب لەسەر ئاستی سیاسی ،چ كارێك دەكات؟ بەشێكی پەیوەندیگرتنە
لەگەڵ كۆڕ و كۆمەڵی كرێكاری و ئامادەگیتە لە نێویاندا .بەشێكی بە
فەرمی ناسینتە ،بە ناونیشانی ڕەوتێكی واقیعی لە نێو چینی كرێكاردا،
كە لە بیری ئەم كەسەالنەدایە .هەموو ئەمانە ،پلەیەك لە ئاكتیڤیزم
( /activismو .ك).ی سیاسی ئەخاتە دەستوری كارمانەوە .ئاكتیڤیزمێك،
كە ،ئەمڕۆ حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری لە دەرەوەی واڵت لە خۆی نیشانی
ئەدات ،تەنها زەیتی ڕای گشتی بۆ خۆی ڕاناكێشێ .سەرنجی كرێكار بۆ
بەڵگەنامەكانت ،بۆ كەسەكانت ،بۆ باسەكانت ،بەڵگەهێناوەكان (استدالل)ت،
بۆ ڕێكخراوەكانت ،ڕادەكێشێ .سەئەنجام ،لە قسەكانی ڕۆژی یەكەمیشدا
گوتم ،كە ئەم مەیدانی ناوە و دەرەوەی واڵتە بەیەكەوە گرێ دراوون و
كار لە یەكدی دەكەن .سەرئەنجام دەتوانین لە باسەكانماندا بچینە سەر
ئەوەی ،كە بۆچی دەڕۆین و ئەم ئاكسیۆنە ڕێك ئەخەین؟ مەرج نییە فاكتۆر
ناوخۆییەكان ،پێویستیبوونی ئەو ئاكسیۆنە ڕۆشن بكاتەوە ،یان هۆكارەكانی
شی بكاتەوە .بەاڵم من بە ئاكسیۆنێك هەڵئەستم ،تا بە كەسێك – بۆ
نموونە ،لە تاران یان ئەسفەهانە ،دەیەوێت پەیوەندی بە ئێمەوە بكات –
بڵێم ،ئەگەر چوویتە دەرەوە و ویستت بزانێت كە ئەوانە كێن ،بچۆ بۆ فاڵنە
شوێن ،تاوەكوو بزانێت لەگەڵ بیرۆی كامە ڕێكخراو پەیوەندی ببەستێت ،یا
تەلەفزیۆن بۆ چ ژمارەیەك بكات.
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 تا ئەو جێگایەی بە خاوەندارێتی ئااڵی چەپ و كۆمۆنیزمەوەپەیوەستە ،بەبڕوای من ئەمە قەڵەمڕەوێك نییە كە ،تەنها بە ئێران و زمانی
فارسی ،كوردی ،یان عەرەبییەوە سنورداربێت.
حیزبێك ،كە ئااڵ هەڵگری ماركسیزمە ،ناتوانێت ئااڵهەڵگری ماركسیزم
لە ئاستێكی جیهانیتردا نەبێت ،یان النیكەم ،یەكێك لە بانگەشەكەران و
الیەنە ئەسڵییەكانی باس و توێژینەوەكانی ماركسیستی لەسەر ئاستی جیهاندا
نەبێت .یەكێك لە گرفتەكانی ئێمە ئەوەیە كە ،بەدەر لەوەی كە باسە
ماركسیستییەكان لە ئاستی جیهانیدا داكشاوە ،یان باو نییە ،لەو ئاستەدا
دەرنەكەوتووین .بە بڕوای من ،ئەمە یەكێكە لە باسە بنەڕەتییەكانمان،
هەر ئەوەندە بەسە ،كە ئێمە دەست بەم كارە بكەین و بەو ئاراستەیەدا
بڕۆین و تا جارێكی تر ئەوە بۆ كرێكار بچەسپێتەوە ،كە ئێمە ئااڵهەڵگری
ماركسیزمین .ئێستا ئیتر گروپە ماركسییەكان ئەمە بە فەرمی دەناسن و
هەندێك جار پێ لەسەر ئەوە دادەگ��رن ،كە ماركسیستەكان ئەوانن و
هەندێك جار دەكەونە نوكتە گێڕانەوە و دەڵێن :بڕوانن ماركسیستەكان
ئەوانە چۆنە! دەڵێن :ئەمە ماركسیزم نییە و...
گۆواری تیۆری و سیاسی كە توانایی ئەم ڕەوتە لە بواری تیۆری
ماركسیستی و سۆسیالیستی دەرئەخات ،ئەبێ هەبێت .بەرنامەی حیزب،
یەكیچكە لە خاڵە بەهێزەكانمان كە ،كەسانی تر دەبێت بێن لێكۆڵینەوەی
لەسەربكەن و پێی قانع ببن .هەروەها سەبارەت بە باسە ماركسیستییەكانی
تر و ڕەخنەی ماركسیسی ئێمە لە مەڕ پرسە جۆراوجۆرەكانیش .هەنووكە
ئێمە ئەوەندەی وەك ڕەوتێكی دژەئایینی دەناسرێین ،ئەوەندە وەك ڕەوتێكی
ئەهریمەن (تاغوت)ی ناناسرێین .دەڵێن ئەوانە ،هەمان ئەو كەسانەن كە،
بچوكترین بایەخێك بە ئایین نادەن .هەموو دەڵێن ،ڕەخنەی ئەوانە ڕیشەییە.
57

ئاشنابوون بە كارل ماركس

دەڵێن كە ،ئایین لە بناغەوە نابێت هەبێت ،بۆ ئەم قسەیەشیان بەڵگەیان
هەیە .ئەوانە ماركسیستن ،ئەوانە چەپن .ئێمە وامان كرد كە ،یەكجار و
بۆ یەكەمین جار لە كۆمەڵگادا ،كۆمۆنیزمێك لە ئارادابێت كە ،قەرزارباری
سازش لەگەڵ شۆزی خەڵك ومەیلی كۆمەڵ و خورافاتی نێو كۆمەڵدا نەبێت
و بڵین :ئەوانە دەبینی؟ ئەوانە دژی دینن .زۆر كەس بەو هۆیەوە ،بەرەو
ی ئیچمە دیچن و بەو بۆنەیە و بەهۆی ئەم هەڵوێستەی ئێمەوە یۆ نموونە،
سەبارەت بە ئایین ،ئەچن بڕوانن ،تا بزانن ماركسیزم چی دەڵێت ،یان
ماركس لەم بارەیەوە چی دەڵێت؟ یان باسەكانی ئێمە سەبارەت بە چارشێو،
ناسیۆنالیزم و دژایەتیكردنی سەرسەختانەی ئەم حیزبە لەگەڵ ناسیۆنالیزم،
كە كەسانی دیكە وەكو الیەنی نێگەتیڤی ئێمە لێی دەڕوانن ،لە كاتێكدا خاڵی
بەهێزی الیەنی تیۆری ئەم حیزبەیە.
سەبارەت بە ئایین ،خالێكی دیكە بڵێم :ڕاهی كارگەر پێنج پرسیاریان
بۆم ناردبوو ،پرسیبوویان :ئایا وەاڵمیان ئەدەمەوە ،منیش نووسیم :بەلێ
وەاڵم ئەدەمەوە .یەكێك لە پرسیارەكان ئەوە بوو :پەیوەندی لەگەڵ
ئەمریكا ،بەڵێ ،یان نەو؟ من بۆیانم نووسی :ئەم پرسیارەزۆر سەیرە.
چونكە ئەم پرسیارە پێشفەرزێكی بۆ خۆی داناوە كە ،یەك وەاڵمی ئا،
یان نا ،هەڵناگرێ .چونكە وەاڵمی ئا ،یان نا ،پێشفەرزێك لەگەڵ خۆیدا
ئەهێنێ وەك ئەوەی كە تۆ ،لە پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتێكدا ،تێڕوانینی
خۆت دەرئەبڕی و پەیوەندی دیپلۆماسی هەیە و شتی دیكە .ئەمە لە
چەشنی ئەوەیە كە لێت بپرسن ،ئایا «وەلی فەقیە» بەشێوەیەكی یاسایی
بێت ،یان لە دەرەوەی یاسا بێت؟ ئا ،یان نا ،بۆ وەلی فەقیە یاسایی؟ تۆ
ئەگەر وتت ،نا ..،دەی چاكە ،كەواتە تۆ وەلی فەقیهی یاساییت دەوێ.
ئەگەریش بڵێی ،بەڵێ ،دەی چاكە ،كەواتە ،تۆ هەر لە بنەڕەتەوە دەبینە
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الیەنگری ویالییەتی فەقیە! لە دوا وەاڵمم بۆ پرسیارەكانی ڕاهی كارگەر،
ئەمەم نووسی :پەیوەندی لەگیڵ ئەمریكا ،لەگەڵ دژایەتی ئێمەدا ڕووبەڕوو
نابێتەوە .ئێمە بە ناونیشانی ڕەوتێكی كۆمۆنیستی و سۆسیالیستی دژی
ئیسالم ،ئەوە مەسەلە و گرفتی ئێمە نییە كە ئاخۆ ڕەوتە ئیسالمییەكان
كرد .ڕەنگە ئەمە لە بەرنامەی ئێمەدا باس نەكرابێ ،بەاڵم من خۆم بە
هەڵسوڕاوی بزاوتی دژی ئیسالم دەزانم و دەمەوێ گسكی لێ بدرێ.
ئیسالمی سیاسی لە سەدەی بیستەمدا ،یەك ڕەوتی واقیعییە و دەزانم،
كە دەیەوێت ،چی بەسەر هاوڕەگەزەكانی مندا بهێنێ .من ڕەوتێكی دژە
ئیسالمیم و ئەمە باسێكی تیۆرییە ،نك هەستێكی شەخسی بێت و لەوەوە
سەرچاوەی گرتبێت ،كە من لە خێزانێكی نوێژكەر نیم .دژی ئیسالمم و
دەتوانم لە ڕووی تیۆرییەوە باسی ئەوە بكەم ،كە ئیدی ئەمە ئەفیونی
جەماوەر نییە .كۆرشی مودەڕیسی بایەتێكی لە ئەنتەرناسیۆنالدا نووسیوە
دەڵێت ،ئەمە ئیدی ئەفیونی جەماوەر نییە ،كاشكێ وابوایە .ئەگەر ئەفیۆن
بوایە ،ئەوا كارمان پێی نەبوو،ئێمە لە بەرنامەدا ،پێدانی بڕێك مەوادی
بێهۆشكەرمان بۆ خۆگرتووانی (مدمن)واقیعی ئازادكردووە ،دەی چاكە،
ئەمەش – ئایین -مان دیسان ئازاد ئەكرد! ئەمە بزووتنەوەیەكی بۆگەنی
دژی مرۆڤایەتییە كە خەریكی مرۆڤكوشتن و هەرەشەلێكردنیتی .هەڕەشە لە
ئازادی و مەدەنییەتی مرۆ دەكات ،كە بە بڕوای من ئەمڕۆ ،ڕۆژئاوا ناوەندی
مەدەنییەتە .ڕەوتە ئیسالمییەكان ئەگەر بیانەویت ،لە ڕۆژئاوا بۆمب بنێتەوە
و ماڵی خەڵكی وێران بكەن ،زەرەرمەندی یەكەم كرێكاران دەبن كە،
بەو ڕادەیە پێشكەوتوون .بۆرژواكان ،كە خۆیان حكومەتی فاشیستییان
هەبووە ،گرفتێكیان لەگەڵ ئەمەشدا نییە .ئەگەر دەوڵەتی جەزائیر بڵێت،
كە ئەو تاوانانەی كە بەردەوام روو ئەدەن ،لە ژێر سەری ئیسالمییەكاندایە،
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خەڵكی باوەڕ دەكەن ،چونكە بینیویانە تاوانكاری لە ئیسالمی سیاسیدا ،لە
چ ئاستێكدایە.
دەمەوێ بڵێم ،كە ئەمانە لە هەمان كاتدا باس و بابەتی تیۆریشن ،بە
مەرجێك كە ،قاڵبێكی تیۆریشی پێ بدەین و یەكێك بڕوات و بڵێت ،ئیسالم
ئیتر هەر تەنها ئەفیونی جەماوەر نییە ،بەڵكو بزووتنەوەیەكی ئیسالمییە لەە
سەدە بیستەمدا ،كە دەیەوێت ڕۆڵێكی دیاریكراو بگێڕێت.
سەبارەت بە باسی بوون بە ئۆپۆزیسیۆنی چاالك و بەرچاو.گەلێك فاكتۆرمان هەیە ،كە دەكرێ بیانژمێرین :ئاكسیۆنەكان ،ڕۆژنامەكان،
كەسایەتییەكان ،چاالكییەكان ،كۆبوونەوكان ،میتینگەكام ،مانگرتنەكان،
خۆپیشاندانەكان و ...ئەمانە كۆمەڵە كارێكن ،كە دەبنە مایەی ئەوەی
خەڵكی بڵێن ،ئەمە حیزبێكی چاالكی ئۆپۆزیسیۆنە و یەكێكە لەو هیچزانەی
كە لە مەیدان دایە .فراوانبوونەوەی هەڵسوڕانی تەبلیغی ،تەرویجی،
سازماندەیی و ئاكسیۆنی ،ئەمانە مەرجی بوونی حیزبە بە ڕەوتێكی سەرەكی
ئۆپۆزیسیۆن .ئێستا گشت كەسێك دەزانێت ،كۆمەڵگای ئێران چەندین پارتی
سیاسی جۆراوجۆری تێدایە ،بەشێكی لە ناوخۆ و بەشێكی تری ،بەهۆی
جێگا و ڕیچگای خۆیانەوە لە هەمبەر ڕژێم ،مەسەلەی ئاسایش و سەركوت،
لە دەرەوە گرد بوونەتەوە ،بەاڵم مەرجێكی بنەڕەتی ئەوەیە ،كە ئەم
ئۆپۆزیسیۆنە بە پلەی یەكەم لە ناوخۆ بخەمڵێ ،ئێستا ئەمە خاڵێكی الوازە،
بەاڵم نابێت زیادەڕۆیی لەمەدا بكرێت .ئەگەر ئێوە لە دەرەوە ببنە هێزی
ئەسڵی ئۆپۆزیسیۆن ،ئەگەر ڕێكخستنەكانمان  60تا  70كەسیان سەرقاڵی
ئیش و كاری ناوخۆ بن و ئەوەی دەمێنێتەوە خەریكی كاری دەرەوە بێت،
هەموو كەسێك دەنگی ئەم حیزبە ببیستێت ،بە یەك وشە ،ئێمە دەبینە
بەشێكی چاالكی ئۆپۆزیسیۆن ،چونكە سبەی ڕۆژنامەیەكی ناوخۆ دەنووسێت:
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فاڵن كەس لە حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری ئێران ،بۆ كۆبوونەوەیەك چووە
وەاڵمی «فەرخ نیگەهدار»ی داوەت��ەوە و ئابڕووی ب��ردووە ،یان فالن
كەس بۆ ئەوێ ڕۆییشت و ئەوان ئاكسیۆنیان بەرپاكرد 3000 ،كەسیان لە
مەیدانی فاڵن كۆكردەوە و دژی چاوپێكەوتنی خاتەمی لەگەڵ فاڵن پایەداری
ئەوروپایی قەسەیان كرد و خەڵكی بۆ ئەوێ چوون ،دەستیان وەشاند و
خوتردنی پیسیان لە كاربەدەستانی ڕژێم گرت و...
 چۆن نیشانی بدەین ،كە دەتوانین ڕابەرایەتی بكەین؟ پێش هەرشتێك ،دەبێ نیشانیبدەین ،كە ڕابەریمان هەیە .دەبێت ڕابەری تر بە
ناونیشانی ڕابەر بناسن .حیزبێك كە لە پشتی بەردێكەوە یان لە پشتی
دیوارەوە ڕاگەیاندنی نهێنی باڵو دەكاتەوە ،ناتوانێت ڕابەری كەسێك بێت.
سەرئەنجام ،مرۆڤ بەر كاریگەری مرۆڤ دەكەوێ (نەك تارمایی /و.
ك ،).چ لەسەر ئاستی كارخانە ،چ لەسەر ئاستی شار و چ لەسەر ئاستی
كۆمەاڵیەتی .ئێوە دەبێ پۆستەری گەورەتان هەبێت ،تاوەكوو كاندیدەكانی
ئێمە بۆ شورای شۆڕشگێڕانە بناسرێن ،یان بۆ ئەنجوومەنی شار ،یان بۆ
ڕابەرایەتی یەكێتییە كرێكارییەكان و ...ئێستا كاتی ئەوەیە كە ،هاوڕێیان،
جوانترین وێنەی خۆیان ئامادە بكەن ،تا ئێمە بتوانین چاپیان بكەین و
لە ڕۆژنامەكانی ناوەوە باڵوببنەوە .مەسەلەس ئەمنی لە ئارادایە؟ بەاڵم
ئەمە هەاومەرجێكی تازەیە .ئێمە هەر هەموو لە شۆڕشی 79دا ئامادە
بووین ،بڕیاری ترسناك جێبەجێ بكەین ،هەموومان سەفەری ترسناكمان
كردووە و ژمارەیەكی زۆر لە هاوڕێیان ،شەڕی ترسناك و كاری سەربازی
و سەرسوڕهێنەریان كردووە .بەاڵم ئێستا بار و دۆخەكە بە جۆرێكە كە،
ئەم وێنانە پێویست بن .ئەوە ئاشكرایە كە نامانەوێت زەبرمان لێ بدرێت،
پەتەڕی نەبووینە ،بەاڵم دەبێت ڕابەریی لەبەر دەستی خەڵكی دابنێین.
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لە بەرامبەر گورزێك وێنە كە ،ئەوان بە دەرك و دیوارەكان ،لەگەڵ
بژی و بڕوخێكانی خۆیاندا هەڵی واسن ،دەبێت ئێمەش سەد بەرابەری
ئەوان ،وێنەكانی خۆمان ،لەگەڵ بژی و بڕوخێكانی خۆماندا ،بە دەرك و
دیوارەكاندا ،هەڵبواسین .من ئەگەر بژنەوم كە لە فاڵنە شار گوتویانە ،بژی
هاوڕێ فاڵن ،هەروەكوو ئەوەی كە گوتویانە بژی محەمەدی ئاسنگەران،
ئەمە لەو حاڵەتانەیە كە من سەكۆكە لەژێر پای محەمەد دەرناهێنم!...
بەڵكوو ب دیاردەیەكی لەم جۆرە خۆشحاڵ دەبم و پێموایە كە دەبێت ،ناوی
زۆرێك لە ئێمە بنووسن .لەو بڕوایەدام ،لەهەر جێیەك كە نفوزمان هەیە،
دەبێ بڵێن ،فاڵنە كەس دێتەوە یاد؟ لە ژیاندا ماوە .سەرۆكی فاڵنە سازمانە،
ئەندامی فاڵنە كۆمیتەیە ،بەرپرسی فاڵنە كەمپینە ،ئاكاتیڤیستی فاڵنە ڕەوتە
و ...ئەگەر ڕۆییشتیت بۆ لەندەن ،دەبێ یەكەمجار ئەو ببینی و...
كەسایەتییەكان ،ڕابەرەكان ،كەسانێك كە بە ناونیشانی ڕوخساری
بەرجەستەی كۆمەاڵیەتی كە ،لێهاتوویی گرتنی دەسەالتی سیاسیان هەیە،
ئەگەر منی كرێكار لە ئێران بێمە مەیدان ،ئەوانە بەو قسانەیانەوە،
بەو شكڵ و شێوانەیانەوە ،بەو سەر و سیمایەیانەوە و بەو سەرمەشقە
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەیانەوە ،دێنە سەر كار .ئەوانە خەڵكانی واقیعین،
نەك ڕێكخراوگەلێكی سیاسی كە لە پشتی ناوێكی نهێنییەوە ،ڕاگەیاندن
دەربكەن .ئەوانە تەنانەت ناوەكانیشان ئاشكرایە و دەزانیت ،كە لە پشتی
ئەم ناوەوە ،چ مرۆڤێك ،بە چ ڕەفتار و خو و شكڵ و شێوەیەكەوە هەیە.
بە كورتییەكەی ،دەبێت ،لە ڕێگەی خەڵكانێكی واقیعییەوە ،لە بەرمەیدان
دەربكەوین.
هەڵوێستگیرییەكانی حیزب دەبێت هاوئاهەنگ و ورد بێت،وەالمدەرەوەی پرسە سیاسییەكان بێت .ئەگەر ڕووداوێك هاتە پێشەوە،
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ئەبێ هەڵوێستێك وەربگری ،كە بە دەردی ئەو خەباتە بخوات .لەم بارەیەوە
قسەیەكی زیاتر ناكەم ،چونكە هەمان باسە كۆنەكانی ڕابەری سیاسی و
هەمان ئەو چەمكانەیەە كە قسەمان دەربارەیان كردووە.
لە كۆتاییدا ،دەبێت دەستوبرد لە كاردا هەبێت .ناكرێت ڕابەریلە پشتی كاروانەكەوە بڵێت :ئەم كارە بكەن ،یان بڵێت :بە بڕوای من،
دەبێ ئەو كارە بكەن! دەبێت ڕابەری بۆ خۆی بچێتە بەرمەیدان .یەكێك لە
هاوڕێكان دوێنی وتی ،منی بەرقرسی كۆمیتە ،دەبێت لە كوێوە بزانم كە،
«موهاجیرانی» بۆ دەرەوەی واڵت هاتووە؟ باشە! هەمان ئەو كەسانەی كە،
بڕیارە ئەو هەواڵەت پێ بگەیەنن ،دەبێت تر بۆخۆت ،ئەوانی لێ ئاگادار
بكەیتەوە! ئێمە ئەم خێراییكارەمان نییە.
من دەم��ەوێ قسەكانم بە یەك خاڵ كۆتایی پێ بهێنم ،ئەویش
ئەوەیە ،دەبێت ژ وێنایەك لەسەر خۆمان ،ببینە نێو خەڵكەوە؟ ئێمە دەبێت،
وێنایەك لە مەڕ حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری ،وێنایەك لەسەر بەرنامەی
حیزب ،سیاسەت و تێڕوانینەكانی ،كە جێگای باوەڕ بێت ،لە بەردەمی
خەڵكی دابنێین و بە ماڵ ،كارخانە و شەقامەكانی بگەیەنین.
كەواتە ،ئەگەر بمانەوێت ئەم وێنانە بە چەند خاڵێك لە هزری
خەڵكیدا جێگیر بكەین ،ئئەوا ،ئەو نیشانانە چین ،كە دەبێت لە مەڕ حیزبی
ئێمەوە لە هزری خەڵكیدا بن؟
بە بڕوای من ،دەبێت بڵێن:
حیزبی ڕادیكالیستە زێدەڕەوەكانە ،بەاڵم پێیان لە زەوییو .وێنایەك
كە دەبێت لە هزری خەڵكیدا بێت ئەوەیە ،كە بڵێن ،ئەمانە ڕادیكاڵێكی
زێدەڕۆن ،بەالم پێیان لە زەوییە .دەزانن لە بارەی چییەوە دەدوێن ،هەوایی
نین .ئامانجەكانیان گەلێك زێدەڕەوانەیە و ئێستا دەیانەوێت پراكتیزەی
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بكەن ،بەاڵم هەوایی نین .دەزانن پرۆسەی واقیعی تێكۆشان چ كەند و
كۆسپێك دەهێنێتە پێشەوە ،لە بارەی ئاڵۆزترین مەسەلەوە ،دیالۆگ ئەكەن
و شارەزان ،شارەزای ئەوەن ،كە باریك لە خاڵی ئەلیفەوە بۆ بێ ببەن،
وەلی هەمیشە دەڵێن ،ئامانجی ئێمە ئەمە نییە بە تەنها ،دەمانەوێت،
فالنە مەسەلە ڕیشەكێش كەین .لە ئەندازە بەدەر ڕادیكاڵن ،ڕادیكاڵێكی
كۆمەاڵیەتی ،نەك ڕادیكاڵێكی سیكتی و فیرقەیی .دەبێت وێنای خەڵكی
لەسەر ئێمە ،ڕادیكاڵیزمێكی كۆمەاڵیەتی بێت .بە بڕوای من ،دەكرێت بیر
لەوە بكرێتەوە كە ،چ كارێك بۆ نموونە ،ڕادیكالیزمی ئێمە بەهێز دەكات،
یان وێنایەكی ناكۆمەاڵیەتی لەسەر ئێمە دەبەخشێت ،یان بە پێشچەوانەوە،
بە خەیاڵی خۆمان خەریكین كۆمەالیەتی دەبینەوە ،بەاڵم لە ڕادیكالیزمی
خۆمان كورتدەهێنین .دەبێت ئاگامان لەوە بێت ،كە ئەو ڕەوتەی ئێمە بەرەو
دەسەالت ئەبات ،ڕادیكاڵبوونمانە .دەبێت خەڵكی بڵێن ،ئەگەر ئەوانە بێنە
سەركار ،كۆمەڵێ شت قەدەغە ئەكەن ،خوا دەس بە عونریانەوە بگرێت!
دەبێت دەوڵەتێك بێتە سەركار كە بڵێت ،دەبێت كچان بۆ قوتابخانە
بنێردرێن .ئەگەر نا ،لە كەشەهەوایەكدا كە ناردنی كچان ئارەزوومەندانە
بێت و گشت ڕۆژێكیش ئاخوند (مەال) لەبان سەری خەڵكیدا بێت ،خەڵكی
كچەكانیان بۆ قوتابخانە نانێرن .دەبێت دەوڵەتێك بێت كە ،ئەگەر ئاخود
خەڵكی گەڕەكی بێزار كرد ،سكااڵ بنووسن تاوەكوو پێشی پێ بگرێ.
ئەم مۆدێرنبوونە زێدەڕۆیە لە ه��ەردووك ال ،لە شێواز و لە
بیردایە .شێوازەكانی ڕەوتێكی مۆدێرن بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی ،ناكرێت
شێوازگەلێكی دواكەوتوو ،بەسەرچوو و الواز بن ،دەبێ ئەوە ببینن ،حیزبی
كۆمۆنیستی كرێكاری بە شێوەیەكی واقیعی ،لە خەڵكانێك پێكهاتووە ،كە لە
بەكارهێنانی ئامێر و لە كاركردن ل نێو دەزگاكانی ڕاگەیاندن و كاركردن بە
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كرەستە و پێداویستییە ئاڵۆزەكانی كۆمەڵگای هاوچەرخدا شارەزان .ئەگەر
بیانەوێت لە كۆمەڵگایەكدا ،بە شێوەیەكی یاسایی خەبات بكەن ،دەزانن
چ كارێك بكەن ،ئەگەر بڕیارە خەباتی سەر شەقامەكان بكەن ،دەزانن
دەبێت چ كارێك بكەن ،ئەگەر بیانەوێت لەگەڵ یەكێتییەكان پەیوەندی
ببەستن ،ڕێیەكەی دەزان��ن ،میكانیزمەكانی ڕێكخراوە جەماوەرییەكان
دەناسن ،میكانیزمەكانی بەڕێكخستنی ڕێكخراوە جەماوەرییەكان دەناسن،
میكانیزمەكانی بەڕێكخستنی رێكخراوە خێرخوازەكان دەناسن .ئەگەر ئێوە
ڕەوتێكی تێكۆشەرن ،كە لولەكێشی ئاو دەوڵەت بیكات و ئێوە تەنها دەوڵەت
ئاگادار بكەنەوە ،بە بڕوای من شانسێكی كەمتان هەیە ،كە ببنە دیاردەیەكی
لەو جۆرە.
لە كۆتاییدا ،بە بڕوای من ،تێكڕایی ئەوانەی كە گوتم ،چەند بەشێكلە بزاڤی سۆسیالیزمی كرێكاری پێكدەهێنن .دەمەوێ بڵێم ،ئەمانە وێنایەكن
لەسەر كۆمۆنیزمی كرێكاری و لەسەر چۆنیەتی پیادەكردنی ماركسیزم.
ئەوەی كە تەنها بە خەڵكی بڵێن ئێمە ماركسیستین ،بەاڵم نەتوانین
كاریگەرییەكمان بەسەر زیندەگی خەڵكەوە هەبێت ،هیچ شتێك ناگۆڕێت.
یان تیۆری ماركسیستی و مەسەلەی ئەوەی كە ئێمە كۆمۆنیستین ،خۆی لە
خۆیدا ،ئەوە دەرناخات كە ،ئێمە ڕەوتێكی مۆدێرنین.
خەڵكی بزانن كە ئەم ڕەوتە لە ڕادە بەدەر مرۆڤن ،یانی ،ئەمەڕەوتێك نییە ،كە بە تۆپزی ،باری (نوێڵ) كۆمەڵگا بە ئاقارێكی دیاریكراودا
ببات ،هیچ كەسێك لە ژێر دەست و پێی ئەم ڕێكخۆاوەدا ،ناشێلرێت .هێز
و دەسەالتی ئەم ڕێكخراوە ،لە گەییشتنی مرۆڤایەتییە بۆ هێز و دەسەاڵت.
ئەم بە چ جۆرێك نیشان ئەدرێت؟
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بە بڕوای من ،ئێمە لەم ڕووەوە كەموكوڕیمان هەیە .ئەوە ڕاستە
كە ،ئێمە لە نووسین و ئەدەبیاتماندا ،داكۆكی لە مرۆڤایەتی ئەكەین ،بەالم
پەیوەندی واقیعی ئێمە لەگەڵ خەڵكی ،لەسەر ئەم بنەمایە نییە .من بەم
جۆرەی دەبینم .ئەوەی كە مرۆڤەكان خەمبار ئەكەین ،فشاریان بۆ ئەبەین،
ئەوەی كە ،نەرمی و میهرەبانیمان لەگەڵ خۆمان و یەكتریدا نییە ،لە زۆر
جێگادا ،بەزەییمان بە مافە مەدەنییەكانی یەكتری و حورمەتی یەكتری
نایەتەوە .بە بڕوای من ،ئەمە كەموكوڕییەكە ،لە دەرەوەی دەبینرێت .لە
پلینۆمێكدا كێشە نییە ،دەڵێن ،یەكترییان ئازار دا ،بەاڵم كاتێك لەدەرەوە
تەماشا دەكرێت ،خۆ نییە .بە بڕوای من ،بنەمای ئێمە ،مرۆڤایەتی ئێمەیە،
مەدەنییەتی ئێمەیە ،ڕێزلێنانی مافە ڕەواكانی خەڵكییە ،تەنانەت ئەگەر
دژایەتی قوڵ و خوێنینیشمان لە نێواندا بێت.
سەرباری ئەوانە ،پەیوەندی ئێمە لە هەمان كاتدا ،لە تەك خەڵكیدا،
پەیوەندییەكە لەسەر بنەمای دۆستایەتی بنیات نراوە .من هەر لە ڕۆژی
یەكەمەوە گوتم ،ئەگەر دنیا بە دەستی ئێمە بوایە ،ئەمڕۆكە ئێمە زۆر
بەختەوەر ئەبووین .مەبەستم لە بەختەوەری ،تەنها بەختەوەری خۆت
ە خێزانەكەت نییە .بەختەوەری كەسانێك كە ،نایانناسی ،بەختەوەری
كەسانێك كە ،خۆشییان بە تۆدا نایات ،یان ساڵی پار لەگەڵ تۆدا شەڕیان
بووە ،یان ڕەنگیان شێوەیەكی ترە و نەژاد و نەتەوەیان جیاوازە و دوو و
سێ جاریش لەگەڵ نەتەوەكەی ئێوە بەشەڕ هاتوون .بەختەوەری مرۆڤەكان،
ئەو بەختەوەرییە و هەوڵدان بۆ خۆشبەختی ،خۆشگوزەرانی ،ئاساییش،
زەردەخەنە و پێكەنین و ئەمنییەتی ژیانی مرۆڤەكان ،دەبێت ڕۆژانە ،لە
هەڵسوكەوتی گشت ڕۆژێكمان خۆی بنوێنێ .ئەگەرلە دانیشتنێكدا بەشداریمان
كرد ،كۆبوونەوەیەكمان ساز كرد ،یان كەسێكمان بۆ خانەی حیزب بانگهێشت
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كرد ،ئەگەر لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنێكی خۆماندا پەیوەندییەكمان بەست ،ئەگەر
ویستمان لەگەڵ یەكێكدا ،بەشداری پلمیكێكی سیاسی بكەین ،بە كورتییەكەی
لە گشت هەڵسوڕانێكماندا ،پێویستە خۆی دەربخات .ئەم حیزبە ۆمۆنیستە،
بەم مەزنییەوە ،نابێت تەنها جەنگ بكات ،بەڵكوو دەبێت لە جێگایەكیشدا
كۆمەك بكات .بایەخی فیدراسیۆنی پەنابەران لەوەدایە ،كە ڕوخسارێكی
مرۆڤانەی ئاوها پیشان بدات .ئەگەر بڕیار بووایە ،شورای پەنابەران تەنها
الیەنگرانی خۆی لە توركیا دەربكات ،ئەم ڕوخسارە نەئەهاتەدی ،بایەخی
كاركردن بۆ مافەكانی مندااڵن ،ئەگەر دەستی پێ بدەین ،لەوەدایە كە،
سەربەخۆ لە ڕەنگ و ڕەگەز و خەنەوادە ،داكۆكی لە مندال و مافەكانی
دەكات ،ئەمە داكۆكی واقیعی ئێمە ،لە مافەكانی مندااڵنە .نەك ئەوەی
بچین سوتەمەنی بۆ خەبات لە پێناوی شتێكی تردا پەیدا بكەین ،گوایە ئەم
فیچڵی خۆمانە .پێویستە ئێمە بڵێین ،كارم هەیە و قەرمانیشم هەیە ،بەاڵم
ئامادەم لە پێناوی مافی منداڵدا ،كوتەكیش بخۆم ،چونكە مەسەلەیەكی
واقیعی منە.
بالوكراوەكانمان بە چ زمانێك دەنووسرێن؟ بە بڕوای من ئەمەگرنگە.
بەدەستەوەدانی وێنایەكی مرۆڤدۆستانەی بەرجەستە و خۆشەویست
لە حیزب ،ئەركی هەر هەموومانە ،بە تەنها ئەركی ڕابەرایەتی گشتیی نییە.
لە میانەی پەیوەندییەكانی ڕۆژانەمانەوە ،ئەم ئەركە لەسەر هەموومانە.
بە بڕوای من ،دەبێت كارێك بكەین كە ،بەهۆی خۆشەویستی و ئاشنایی
ئەندامێكی حیزبەوە ،هەستی خۆشەویستی بۆ تەواوی حیزب بهێنینە كایەوە.
ڕەنگە ئەمە بە وێنەی وەعزێكی ئەخالقی تێی بڕوانرێت ،بەاڵم بە بڕوای من
حیزبی عەبوس ،تا ڕادەیەك دەتوانێت بچێتە پێشەوە.
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لە باسی سیناریۆی ڕەشدا ،ئێمە چیمان وت؟وتمان ،لە بار و دۆخی
سیناریۆی ڕەشدا ،ئەگەر شوێنێك بكەوێتە ژێر دەستی ئێمەوە ،لەگەڵ
ئەو هەموو نەفرەتەی كە لە «ئیمپریالیزم» و ئەو بێزارییە زۆرەی كە
لە بەرامبەر «بەكرێگیراو:ەكانیدا هەمانە ،هەر یەكێك لە پزیشكانی بێ
سنوور ،تا ئەگات بە یونیسیف ،دەكرێت حیسابمان بۆ بكەن كە ،ئەگەر
ئەتەوێ شتێك بە خەڵكی یگەیەنێ ،ئێمە ڕێگا ئەكەینەوە .ئێمە بژێوی
خەڵكی بە بارمتە ناگرین .تەنانەت ئەگەر بزانین ،بە هاویشتنی چەند
گولە تۆپێك بۆ ناوچەیەكی خەڵكنشین ،دوژمن ناچار بە پاشەكشە ئەكەین،
ئەو كارە ناكەین .دەبێت ئەم وێنایە جێبكەوێت .لەبەر ئەوەیە كە ،لە
شۆڕشە مەزنەكاندا ،ئەم وێنایە لە زەینی خەڵكیدا ئەبینی كە دەڵێن ،ئەوانە
مرۆڤگەلێكی پاك و شەریفی كۆمەڵن ،ئەوانە قارەمانەكانی كۆمەڵن .ئەگەر
كەسانی سیاسی و ڕادیكاڵی ئەو كۆمەڵگایە بن ،بەاڵم بەشێوەیەكی واقیعی،
لە نێو دڵی خەڵكی جێی خۆتان نەكەنەوە ،ئەشێت قازانجێكی هەبێت ،بەاڵم
سەرئەنجام بە جێیەك ناگات و دەپوكێتەوە.
هاوڕێیان!
لە تواوی ئەو مەیدانانەی كە باسمكرد ،ئێمە كۆمەڵێك پێشڕەویمان
كردووە ،بە جۆرێك كە تائێستا بتوانین چاوەڕوانی ئەوەمان لە خۆمان
هەبێ كە ،حیزب لە مەسەلەی دەسەاڵتی سیاسیدا ،دەخاڵەتی چاالكی
ئەبێت .چەمكی دەسەاڵتی سیاسی خەریكە دووبارە بێتەوە بەر باس ،كاتێك
دەڵێم ،دەسەاڵتی سیاسی ،مەبەستم ،تەواوی دەسەاڵتی دەوڵەتیی نییە،
مەبەستم ،ڕاكێشانی چەمكێكی لێفەی دەسەاڵت و زۆرانبازییە لەسەری.
ئەمە ئێستا لە تاناماندایە .حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری لە الیەنی جێگا و
ڕێگای ڕیچكحراوەییەوە ،بەو ئاستە گەیشتووە كە ،خۆی لەبەردەم دیدی
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گشتیدا نماییش بكات و خەڵكی بیبینن كە هەیە .حیزبی كۆمۆنیستی
كرێكاری ئەوەندە كەسی لەگەڵدایە كە ،بتوانێت لە گەلێك لە مەیدانەكاندا،
جێگۆركێ بە هێزە مادییەكان بكات .حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری ئەوەندە
ڕاست و ڕەوایی لە سیاسەتەكانیدا هەیە كە ،خەڵكی بڵێن ،دەبێ جێگا بۆ
ئەم ڕاستییانە بكرێتەوە.
چەند كەموكورتییەكی بنەڕەتیمان هەیە كە من ،هەر لە ڕۆژی
یەكەمەوە باسم كردووە و ئێستا دووپاتی ناكەمەوە .دەبێت ئەو كەموكورتییانە
چارەسەرێكیان بۆ بدۆزینەوە ،بەاڵم بەهەر حاڵ هاوڕێیان ،ئێمە لە مانەوەی
ئەم نەریتەدا ،دەتوانین ڕۆڵمان هەبێت .ئەگەر نەمانتوانی دەسەاڵتیش
بەدەست بهێنین و حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری توشی قۆرتێك هات،
خەڵكانێكی دیكە هەبن كە ،بیانەوێت درێژە بەو نەریتە بدەن ،تا بەڵكوو لە
بار و دۆخێكی تر ە لە درفەتێكی تردا ،بەرهەمێكی هەبێت ،بەاڵم ئامانجی
ئێمە لەم دەورەیەدا ،ئامانجی ڕۆتینی هەمیشەیی بزووتنەوەكەمان ،ئەوەیە
كە ،ئەو ئامانج و ئارەزوو و هێڵە فكرییانە زیندوو ڕابگرین .ئامانجی ئێمە
ئەبێت ،هەستانە سەر پێ و هەنگاوهەڵگرتنەوە ڕووە و دەخاڵەتكردن لە
چارەنووسی دەسەاڵتی سیاسی بێت .النی كەم دەبێت لە كێشمەكێش لەسەر
چارەنووسی كۆمەڵگادا ،دەخاڵەت بكەین .ئەگەر لە من بپرسن ،من ئەڵێم،
دەمەوێت بە شێوەیەكی جیدی لە زۆرانبازی دەسەاڵت لە كۆمەڵگای ئێراندا،
دەخاڵەت بكەین دەخاڵەتێكی دیار و بەرجەستە.
ئێمە لەو جێوشوێنە قەرارمان گرتووە .ئەگەر باسەكەی من گەرەكی
بێت كۆبەندییەكی بۆ بكرێت ،ئەوا ئەڵێم ،ئەم دەورەی یەك دوو ساڵە،
لە مەڕ پەیوەندی حیزبی كۆمۆنیستی كرێكاری بە دەسەاڵتی سیاسییەوە،
یەكالكرەوەیە.
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دەشێت هەنووكە ،ژمارە و ئامار و بارۆمێترە كۆمەاڵیەتییەكان،
ئەوە نیشان بدەن كە ،لێهاتوویی ئەوەمان نەبێت ،بڕۆین تەواوی دەسەاڵت
بەدەست بهێنین .من دڵنیانیم ،ئەمە پەیوەستە بەوەی كە ،لە مانگەكانی
ئاییندەدا ،چمان بەسەر دێت ...من نازانم بۆڵشەویكەكان لە شۆڕشی
شوباتدا ،بە چ ئێنێرژی و توانستێك چوونە نێو شۆڕشی ڕوسیاوە؟ بەاڵم
ئەوە دەزانم كە ئەوان ،لە ڕابەرییاندا ،لە تانوپۆیاندا ،لە پەیوەندییان بە
چینی كرێكاری ڕوسیاوە ،ئەو پێداویستییانە -كە دەربارەی ئاخاوتم -یان
هەبووە كە بتوانن لە وەرچەرخانێكی مێژوویدا ڕۆڵیان هەبێت .ئەمە لەمە
بێبەش نین .ناڵێم كە ئەتوانین .نامەوێ لە خۆڕا هەست ببزوێنم ،نامەوێ
خۆمان بكەمە شێر ،بەاڵم ئەڵێم ،بە شێوەیەكی ئۆبژەكتیڤ ،كاڵوی خۆتان
بكەنە قازی! هەر كەسێك كالوی خۆی بكاتە قازی ،ئەگەر ئێمە لەم جێگا و
ڕێگایەدا ببینێ ،ئەو چاوەڕوانییەی لە ئێمە دەبێت كە ،لە ئاییندەی سیاسی
ئەو مەملەكەتەدا ،ئەو ڕۆڵە بگێڕین كە ،وەك دەرئەكەوێ تا ئێستا ،هیچ
حیزبێك ڕۆڵی وای نەبینیوە.
چەپترین پارتەكانی ئەم واڵتە ،یان كۆمەاڵیەتی نەبوونە و ئەوانەی
كە كۆمەالیەتی بوونە ،وەكو حیزبی تودە ،چەپ نەبوونە ،یان كۆمۆنیزمی
كرێكاری نەبوونە ،ئەگەر بووبێتیشن ،ئەوا دەبێت كۆمیتەیەك پێكبهێنین،
تاوەكوو بڕوات لەوە بكۆڵێتەوە بزانێت ،ئایا ئەوانە كۆمۆنیزمی كرێكاری
بوونە ،یان نا؟
ئەمە ئەركێكە لەسەر ئێمەیە ،هۆشیارانە و یەكگرتووانە ،بە
نەخشەیەكی سیاسی واوە كە ،لەسەری پێكهاتبین و هاوئاهەنگ و زۆر
چوست و چاالكانە ،بە ئاكامی بگەیەنین.
هیوادارم كە بتوانین ،بەم تەرزە لە كۆنگرە بچینە دەرەوە.
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ـــــــــــــــــــــــــــــ
*لە سوزن (سوژن)ەوە هاتووە ،لێكدانی پارچە لەگەڵ پارچە( .و .ك).
سەرچاوە:
حزب و قدرت سیاسی ،سنخرانی در كنگرە دوم حزب كمونیست
كارگری ایران
 15اوریل 1998
متن پیادە شدە از روی نوار سخنرانی منتخب ێپار – صفحات 1399
تا 1410
متن پیادە شدە این سنخرانی اولین بار در «منتخب اثار» انتشارات
حزب كمونیست كارگری -حكمتیست ،خرارد  )2005( 1384منتشر شدە
است.
www.hekmat. Public-archive.net/fa/3510ar.html
&
الحزب والسلطە السیاسیة ،خطاب فی المؤتمر الثانی للحزب
الشیوعی العمالی االیرانی
 15نیسان  ،1998ترجمە :یوسف محمەد
www.hekmat. Public-archive.net/fa/3510ar.html
2006.01.12
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ماركس و ڕۆژنامەی ڕینانی نو 
()1849-1848
ئەنگلس

وەرگێڕانی :ئومێد محێ الدین
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لەكاتی ڕوودانی شۆڕشی شوباتدا« ،پارتی كۆمۆنیستی» ئەڵمانیا ،هەروەك
ئێمە نامان دەبرد ،تەنها لەناوكۆكەیەك پێكهاتبوو ،ئەویش «كۆمەڵەی كۆمۆنیستەكان»
بوو ،كەبەشێوەی رێكخراوێكی نهێنی كار بۆ كاری پڕوپاگەندە خۆی ڕێكخسبوو.
ڕێكخراوەكە نهێنی كار بوو ،چونكە ئەوكاتە ئازادی ڕێكخراوبوون و گروپ پێكهێنان
لە ئارادا نەبوو.
لەپەنا ڕێكخراوی كرێكاران ل��ەدەروەی ئەڵمانیادا ،كە لێوەی ئەندامگیری
دەكرد ،نزیكەی سی كۆمەڵە یان بەشی لەناو واڵتدا هەبوو ،ئەمە جگە لەچەندین
ئەندامی تاك و تەراو لێرەو لەوێ..
ئ��ەم هێزە ج��ەن��گ��اوەرە ب��ەرچ��اوە خ��اوەن��ی راب��ەرێ��ك ب��وو ك��ە هەموو
بەڕەزامەندییەوە بە پێشڕەوی خۆیانیان دەزانی ،ئەو كەسەش ماكس بوو ،رێبەرێكی
پلەیەك كە بەهۆی ئ��ەوەوە – وەسوپاس بۆ ئەو ،ئەو كۆمەڵەیە بوو بەخاوەنی
بەرنامەیەك لەپرەنسیب و تاكتیكەكان كە هێشتا هەر كارایی خۆی لەدەست نەداوە،
واتە «مانفێستی كۆمۆنیست».
ئەوەی ڵێرەدا جێی گرنگی پێدانی ئێمەیە ،بەشە تاكتیكییەكەی ئەو پڕۆگرامەیە،
ئەو بەشە بەگشتی دەڵێ:
«كۆمۆنیستەكان حزبێكی جیا بەدژی حزبەكانی تری چینی كرێكار پێك ناهێنن»
«ئەوان بەرژەوەندییەكی جیاواز و جیاكراوەیان لە بەرژەوەندی
گشتی پرۆلیتاریا نییە»
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ئەوان هیچ باوەڕێكی ستكاریستی تایبەت بەخۆیان داناڕێژن تابیكەن
بەقاڵب و چوارچێوەیەك بۆ شكڵ پێدانی بزوتنەوەی پرۆلیتاریا»
«كۆمۆنیستەكان تەنها لەمانەی خوارەوەدا لەحزبەكانی تری چینی
كرێكار جیاوازن:
.1لەخەباتی میللی پرۆلیتاریای واڵتە جیاوازەكاندا ئەوان
بەرژەوەندی هەموو پرۆلیتاریا ،سەربەخۆ لەناسنامە نەتەوەییەكان،
پێش دەخەن و دیفاعی لێدەكەن.
.2كاتێك بزوتنەوەی چینی كرێكار بەقۆناغە جۆراوجۆرەكانی
گەشەكردندا دژی ب��ۆرژوازی تێپەڕدەبێ ،ئەوان هەمیشە و لە
هەموو جێگایەك نوێنەرایەتی بەرژەوەندییەكانی گشت بزوتنەوەكە
دوكەن».
هەروەها كۆمۆنیستەكان ،لەالیەكی ت��رەوە لەپراكتیكدا
پێشڕەوترین و شێلگیرترین بەشی چینی كرێكارانن لە هەر واڵتێكدا،
ئەو بەشەی كە ئەوانی تر بۆ پێشەوە پاڵ پێوەدەنێ ،لەالیەكی ترەوە،
لەڕووی تیۆرییەوە ،پێشڕەوبوونییان لەوەدایە كەئەوان بەڕوونی
لە بارودۆخ و هێڵەكانی جوواڵنەوەو ئاكامە گشتیی یە بااڵكانی
پرۆلیتاریا تێدەگەن .وەسەبارەت بە حزبی ئەڵمانی بەتایبەتی دەڵێ:
لە ئەڵمانیادا كۆمۆنیستەكان شان بەشانی بۆرژوازی دەجەنگن
كاتێك بەشێوەیەكی شۆڕشگێڕانە دژی دەسەاڵتی ڕەهای پاشایەتی و
دەرەبەگە خانەدانەكان و ووردە بۆرژوازی ،دەجووڵێنەوە»
«بەاڵم ئەوان بۆ تەنها ساتێكیش ئەوە لەبیر نابەنەوە كە
دژایەتی و بەربەرەكانێی دوژمنانەی نێوان پرۆلیتاریا و بۆرژوازی بۆ
چینی كرێكار ڕوون بكەنەوە.
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ئەم كارە بۆ ئەوەیە تا چینی كرێكار لە ئەڵمانیا ،وەكو زۆر لە
چەكانەی تر دژ بەبۆرژوازی ،بتوانێ سوود لەو بارودۆخە كۆمەاڵیەتی و
سیاسیە وەربگرێت كە بۆرژوازی بەپێی پێویستی دەسەاڵت پەیداكردنی
خۆی بەدی دەهێنێ و هەروەها بەو مەبەستەیە تا دەم و دەست دوای
ڕمان و هەرەسی چینە كۆنەپەرستەكان لە ئڵمانیا ،خەبات دژی خودی
بۆرژوازی دەست پێبكات».
«كۆمرۆنیستەكان ،بەشێوەیەكی سەركی ،سەرنجیان لەسەر
ئەڵمانیایە ،چونكە ئەم واڵتە لەسەر لێواری شۆڕشێكی بۆرژوازییدایە»
...تاد (مانیفێست بەشی چوارەم).
هیچ یرۆگرامێكی تاكتیكی وەكو ئەمەی سەرەوەی ڕاستی و دروستی
خۆی نەسەلماندووە.
لەو كاتەوە تا ئەمڕۆ ،هەر كاتێك پارتە كرێكارییەكان لەم پرۆگرامە
الیان دابێ ،باجی ئەوەیان داوە ،بۆیە هێشتا هەر دوای نزیك بە 40
ساڵ ،هێڵی ڕێنمایی ئیرادەو هۆشیاری چینایەتی گشت پارتە كرێكارییەكانی
ئەوروپایە ،هەر لە مەدریدەوە تا دەگاتە سانت پترسپۆرگ.
ڕووداوەكانی شوبات لە پاریس شەڕی چاوەڕوانكراوی لە ئەڵمانیا
نزیك كردەوە و گوڕی پێداو خەسڵەتەكانی گۆڕی .بۆرژوازی ئەڵمانی
لەجیاتی ئ��ەوەی بەهێزی خۆی سەركەوتن بەدەست بهێنێ ،شۆڕشی
كرێكارانی فەرەنسا تا ئەو دەسەالتە بەكێش كرد ،پێش ئەوەی بەتەواوی
بتوانێ دوژمنە دێرینەكانی خۆی وەالبنێ واتە پاشایەتی ڕەها ،خاوەن
زەوییە فیوداڵەكان ،بیرۆكراسیەت و ووردەب��ۆرژوا ترسنۆكەكان دەبوو
رووبەڕووی دوژمنێكی تر ڕابووەستێ ،ئەویش پرۆلیتاریایە .بەاڵم كاریگەری
دۆخی ئابووری ،كە بەبەراوورد لەگەڵ بەریتانیا و فەرەنسادا زۆر لەدواوە
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بوو ،وەهەروەها بەهۆی ئەو بارە ئابوورییەوە ،كاریگەری لەوەدواو بوونی
جێگە و شوێنی چینەكە لە ئەڵمانیا ،لێرەدا بەڕۆشنی ڕەنگی دایەوە.
بۆرژوازی ئەڵمانی تازە خەریكی بنیاتنانی پیشەسازی گەورە بوو،
وەتوانا و ئازایەتی ئەوەی نەبوو تا دەسەاڵتێكی ب ێ مەرج بۆخۆی لە
دەوڵەتدا دابین بكات ،هەروەها پێویستییەكی وا كەناچاری بكات ئەم
كارە بكات لەئارادا نەبوو ،پرۆلیتاریاش كەبەهەمان پلەی یەكسان گەشەی
نەكردبوو ،لە كۆیلەیەتییەكی زانستیانەی تەواوەوە گەشەیكرد بوو ،رێكخراو
نەبوو ،هێشتا ئەو توانایەش نەبوو رێكخراوی سەربەخۆی خۆی پێكبهێن ێ
و تەنها هەستێكی تەم و مژاوی هەبوو بەرامبەر ئەو جیاوازییە قوڵەی كە
لەنێوان بەرژەوەندییەكانی خۆی و بۆرژوازیدا هەیە.
هەرچەندە فاكتی هەڕەشەی بەرانبەركێی چینی كرێكار لەگەڵ
بۆرژوازیدا لەجێی خۆی مایەوە ،بەاڵم لەالیەكی ترەوە ئەو هەر وەكو
پاشگرێكی سیاسی مایەوە .بۆرژوازی لەوە نەتۆقی بوو كە پرۆلیتاریا چییە
لە ئەڵمانیادا .بەڵكو لەوەی كە دەب ێ بەچ هەڕەشەیەك بۆ ئەو چۆنیش
پرۆلیتاریای فەرەنسا وای لێهاتووە .لەبەرئەوە بۆرژوازی ڕزگاربوونی گیانی
خۆی لەسازشدا ،تەنانەت زۆر ترسنۆكانە ،لەگەڵ پاشایەتی و خانەدانەكاند
دەبینییەوە ،لەبەرئەوەی هێشتا پرلیتاریا بەڕۆڵی مێژوویی خۆی و تواناكانی
ئاشنا نەبوو ،بۆیە بوو بەپاڵنەرێك بۆ بەرەوپێش بردنی باڵی چەپی بۆرژوازی.
كرێكارانی ئەڵمانیا دەبوو پێش هەموو شتێك ئەو مافانە بودەست بهێنن
كە بۆ ڕێكخراوببوونی سەربەخۆ یان وەك حزبێكی چینەكەیان پێویستییەكی
گرنگ بوو :ئازادی چاپەمەنی ،ئازادی رێكخراوبوون و خۆ ڕێكخستن ئەو
مافانەی كە بۆرژوازی لە پێناوی بەرژەوەندییەكانی خۆیدا پێویست بوو
خەباتیان بۆ بكات ،بەاڵم خەریكە ئێستا لەترساندا ،تا ئەو شوێنەی پەیوەندی
بە كرێكارانەوە هەیە ،دەكەوێتە دژایەتیكردنی.
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ئەو س��ەدان ئەندامە لێك داب��ڕاوەی كۆمەڵەی كۆمۆنیستەكان،
لە نێو ئەو ژمارە یەكجار زۆرەی جەماوەردا كە لە پڕێكدا هاتنە ناو
بزوتنەوەكەوە وون بوون ،بەم شێوەیە پرۆلیتاریای ئەڵمانیا لەسەرەتاوە
وەكو پارتێكی دیموكراتی شێلگیر هاتە ناو گۆڕەپانی شیاسییەوە .لەبەرئەمانە
كاتێك ڕۆژنامەیەكی گەورەمان لەئەڵمانیادا دامەزراند ،بێگومان ئەو ئااڵیەی
بەرزمان كردەوە پێناسە كراو بوو ،ئەو ئااڵیەی تەنها دەكرا دیموكراسی
بێ ،بەاڵم ئەو دیموكراسییەی لەهەموو خاڵێك و بڕگەیەكدا خەسڵەتە
تایبەتەكانی پرۆلیتاریای بەرجەستە دەكردەوە كە هەڵبەت نەدەكرا هەر
بەتەنها و بەیەكجار ئەو ئااڵیە بنەخشێنێ.
ئەگەر ئەو كارەمان نەكردایە ،ئەگەر نەمان ویستایە بزوتنەوەكە زیاتر
لەوەی كە هەیە بەروەپێش بەرین و وەكو بەرەیەكی پرۆلیتاری ڕاستەقینە
هێز و گوڕی بدەینێ ،ئەو كات هیچمان بۆنەدەمایەوە تەنها ئەوە نەب ێ
بچین لە شوێنێكی تەنگەبەردا ئامۆژگاری كۆمۆنیزم بكەین و گروپێكی بچوك
بخەینە جێی حزبێكی گەورەی چاالك.
ب��ەاڵم ئێمە لەوەوپێش وازم��ان نەهێنابوو ل��ەوەوی ئامۆژگاری
ناو بیابانێك بین ،بۆئەوەش پۆتۆپییەكمان (خەیاڵییەكمان) زۆر بەچاكی
لێكدابووەوە،لەالیەكی ترەوە پرۆگرامەكەمان جۆرە كارانە دانەنابوو.
كاتێك هاتین بۆ كۆلن ،هەم لەالیەن كۆمۆنیستەكان و هەم لەالیەن
دیموكراتخوازانەوە ئامادەكاری كرابوو بۆ دەركردنی رۆژنامەیەكی گەورە،
بەو نیازەی تەنها ڕۆژنامەیەكی تایبەت و محەلی بێت و ئێمە بۆبەرلین دوور
بخەنەوە .بەاڵم لەماوەی  24سەعاتدا ،بەتایبەتی سوپاس بۆ ماركس ،ئێمە
بووین بەخاوەن ماڵ و ڕۆژنامەكە بوو بەهی ئێمە ،بەو مەرجەی هنریش
بۆرگر ( )HANRICH BURGERSلەدەستەی نوسەراندا وەربگرین ،دواتر
ناوبراو تەنها ووتارێكی لە ژمارە()2دا نوسی و هیچی تر.
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ئێمە دەبوو بەدیاریكراوی بچینە كۆلن نەك بەرلین ،چونكە یەكەم،
كۆلن سەنتەری هەرێمی راین بوو كە شۆڕشی فەرەنسای دیبوو ،لەڕێگەی
كۆدی ناپلیۆنەوە بەیاسا و رێسای مۆدێرن مووتوربە كرابوو ،زۆر زووتر
پیشەسازی گەورە و تازەی تیادا دامەزرا بوو ،ئەو هەرێمە لەو كاتەدا
لەهەموو ڕوویەكەوە پێشكەووتووترین بەشی ئەڵمانیا بوو.
ئێمە بەرلینی ئەو كاتەمان باش دەناسی و بەچاوی خۆمان بینیبوومان:
بۆرژوازیەكی تازە لە هێلكە جوقاو ،ووردە بۆرژوازییەتی داماو و دەستە
پاچە ،بەگوفتار قسەزل ە بەكرداریش ترسنۆك ،چینی كرێكارێك كە هێشتا
بەتەواوی گەشەی نەكردووە ،بۆرۆكراسییە فراوانەكەی و ئەریستۆكراتەكانی
و دزو مامەڵەچییەكانی دادگاكەی ،بەخەسڵەتە تەواو ئەمیرانەكەیەوە.
بێئەمالو ئەوال وەزعەكە بەم جۆرەبوو :لەبەرلین یاسای زەوی ب ێ
وێژانی بزووسی بااڵدەست بوو وە كێشە سیاسییەكان لەالیەن دادوەری
پیشەیی لێزانەوە دادگایی دەركران ،بەاڵم لەراین «كۆدی ناپلیۆن» كاری
پێدەكرا ،كە هیچ دادگاییەكی ڕۆژنامەگەری نەدەزانی ،چونكە پێش ئەوە
سانسۆری لەسەر دادەنا ،ئەگەر یەكێكیش الدانێكی سیاسی نەكردایە بەڵكو
هەستایە بەئەنجامدانی تاونێك ئەوە دەچووە بەردەملیژنەی سوێندخۆران
(هیئە المحلفین ،)JURY:ب��ەاڵم لە بەرلین دوای شۆڕشی «شلۆفڵ
 ،»SCHLOFFIEالدانێكی بچوك چەندین ساڵ زیندانیكردنی بەشوێنەوە
بوو ،بەاڵم لەراین ئێمە ئارادییەكی ب ێ قەیدو شەرتی چاپەمەنیمان هەبوو
ئێمەش تا دوا دڵۆپەی بەكارمان هێنا.
ب��ەو ج��ۆرە لە 1ی حوزەیرانی 1848دا بەسەرمایەیەكی زۆر
كەمیبەشداربووانەوە دەستمان پێكرد ،ژمارەیەكی زۆر كەمی بەشداربووەكان
پارەیان داو لەواقعدا خاوەن بەشەكان هیچ جێی متمانە نەبوو .نیوەی ئەوان
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لەدوای دەرچوونی ژمارە یەكەوە وازیان لێهێناین و لە كۆتایی هەر ئەو
مانگەدا كەس بەدەورمانەوە نەما.
پێكهاتی دەستەی نوسەران بەسادەیی دكتاتۆریەتی ماكس بەرێوەی
دەبرد ،ڕۆژنامەیەكی ڕۆژانەی گەورە ،كە دەبوو هەموو ڕۆژێك لەكاتێكی
دایاریكراودا دەربچێت ،نەدەكرا بەدەستورێكی تر كە ئەو سیاسەتە نەگۆڕە
بپارێز ێ بچێت بەڕێوە .جگە لەوە دیكتاتۆریەتی ماركس بەسەر ڕۆژنامەكەدا
واقعیەتێك بوو كە هەموومان بەڕەزامەندی و ئیرادەی خۆمان قبووڵمان
كردبوو .ئەو باڵوكراوەیە بوو بەناوبانگترین ڕۆژنامەی ئەڵمانی لەساالنی
شۆڕشدا .بەرنامەی سیاسی «ڕۆژنامەی رینانی نوێ« لە دوو خاڵی سەرەكی
پێكهاتبوو:
كۆماری دیموكراتیكی ئەڵمانیای یەك پارچەو دابەش نەبوو ،شەڕ لە
دژی روسیا كە گەڕانەوەی پۆڵۆنیای دەگرتەوە.
لەو كاتەدا ووردەب���ۆرژوا دیموكرات خ��وازەك��ان ببون بە دوو
بەشەوە :ئەڵمانیای بتكور كە ئامادەی لكان بوو بەئیمپراتۆریەتی بروسیای
دیموكراتییەوە ،ئەڵمانیای باشور ،بەتایبەتی لەگەڵ ئەویشدا «بادن» ،كە
دەیویست ئەڵمانیا بكات بەكۆمارێكی فیدراڵی لە چەشنی مۆدێلی سویسری.
ئێمە دەبوو شەڕ لەگەڵ هەردووكیان بكەین .بەرژەوەندی پرۆ لیتاریا
لەوەدا بوو دژی بەبروسی كردنی ئەڵمانیا و هەروەها دابەشكردنی ب ێ
بەسەر دەوڵەتۆكەی بچوك بچوكدا .ئەم بەرژەوەندیانە وایدەخواست
كەیەكگرتوویی ئەڵمانیا لەقەوارەی یەك نەتەودا پێناسە بكرێ ،هەر ئەمە
دەبوو بەبنەمایەك بۆ ئەوەی پرۆلیتاریا و بۆرژوازی كۆسپە بچوكەكانی نێو
گۆڕەپانی بەرانبەركیێیان پاك بكەنەوە و لەوێدا هێزی خۆیان بەرامبەر یەك
تاقی بكەنەوە .بەاڵم هەردوو ئو پرۆژەیە دژی ڕۆڵی سەركردایەتی دووبارەی
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بروسیا بوون .دەوڵەتی بروسیاش و هەموو ڕژێمەكەی ،تەقالیدەكان و
خێزانە پاشایەتییەكەی بەدیاریكراوی گیانی ئەو دوژمنە ناوخۆیییە تاقانەیە
بوو كە دەبوو شۆڕشی ئەڵمانیا لەناوبەرێ :لەمەش زیاتر بروسیا تەنها ئەو
كاتە دەیتوانی ئەڵمانیا یەكبخات كە بەش بەشیبكات و ئەڵمانیای نەمسای
لێدەربكات.
رەتكردنەوەی بروسیا و بەشكردنی دەوڵەتی نەمسا ،یەكخستنی
ئەڵمانیا وەك كۆمارێك بەشێوەیەكی راستەقینە ئێمە نەماندەتوانی لەم
بەرنامە شۆڕشگێڕانە خێرایە زیاتر شتێكی ترمان هەبێ .ئەمەش كاتێك پێی
دەگەیشتین كە شەڕ لەگەڵ رووسیادا بكەین ،ئەو شەڕە تەنها رێگامان بوو،
دواتر دێمەوە سەر باسی ئەم خاڵەی دوایی.
بەنیسیبەت شتەكانی ترەوە ،زمانی ڕۆژنامەكە بێ ئەمالو ئەوال
زمانێكی جدی و تووند و حەماسی بوو .هەموو بەرانبەر و نەیارەكانی ئێمە
قێزەوون بوون ئێمەش زۆربەیانمان بەقێزەوە مامەڵەكرد.
پاشایەتی تەڵەكە باز ،دەستەی ڕاوێژكار ،خانەدانەكان ،كروزتونەكان
( ،)KREUZZEITUNGگشت بەرەی كۆنەپەرستی)) كە خەڵكی سادە لێیان
بێزاربوون ئێمە بەگاڵتەجاڕی و پێ ڕابواردنەوە مامەڵەمان كردن.
هەروەها ئەو بتانە كە لەشانۆی شۆڕشدا تازە دەركەوتبوون لەوانە
كەمتریان پێنەكرا واتە :وەزیرەكانی ئازار ،ئەنجومەنی یاسا دانانی فرانكفۆرت
و بەرلین بەباڵی ڕاست و چەپی نێویانەوە.
ێ
هەر یەكەمین ژمارە بەوتارێك دەستی پێكرد كە گاڵتەی بەب 
گیانی و بێ مانایی پەرلەمانی فرانكفۆرت كرد ،گاڵتەی دەهات بەووتە
درێژە پووچەكانی و بەزیادەڕەوی ترسنۆكانەی لەبڕیارداندا .بەهۆی ئەم
نوسینەوە نیوەی خاوەن بەشەكان وازیان لێهێناین .پەرلەمانی فرانكفۆرت
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تەنانەت یانەیەكی دیالۆگ و قسە و باسیش نەبوو ،زۆر بەزەحمەت
دیالۆگی تیادا دەكرا ،بەاڵم زۆرجار نووسراوی ئەكادیمی ئامادەكراو
دەخایە بەردەست و چەند بڕیارێك دەدرا ئەویش بەمەبەستی هاندانی
خەڵكی س��ادەی ئەڵمانیا بەاڵم هاوكات سەرنجی هیچ كەسی تری
ڕانەدەكێشا.
ئەنجومەنی یاسادانی بەرلین گرنگییەكی زیاتری هەبوو :رووبەڕووی
هێزە ڕاستەقینەكان دەب���ووەوە ،قسەوباس و بڕیاردانی بەهەوادا
باڵونەكردەوە وەكو ئەوەی فرانكفۆرت كە لەسەروو هەورەكانەوە دەكرا.
لە ئەنجامدا بەووردەكاری زیاترەوە مامەڵەی ئەو بڕیارانە دەكرا .بەاڵم
لەوێش بتەكانی چەپ ،شوڵز  -دیلیش ( ،)schulze-deliutzshبهریندز
( ،)behrendsئیلسنەر ( ،)elsnerدەخرانە خیانەتكارییەوە لە شۆڕش.
بیگومان ئەمەش ڕاڕایی و دوو دڵی لەڕیزەكانی ووردەبۆرژوا
دیموكراتخوازەكاندا كە تازە ئەم بتانەیان بۆ بەكارهێنانی خریان پێكەوە
نابوو ،دروست دەكرد .بەالی ئێمەوە ئەو دوودڵی و ڕاڕاییە نیشانەیەك
بوو بۆ ئەوەی كە چاوی گاكەمان پێكاوە.
هەروەها ئێمە بەهەمان شێوە دژی ئەو خەیاڵ و خۆشباوەرییە
ڕاوەستاین كە ووردەبۆرژوازی باڵویدەكردەوە گوایە شۆڕش لەڕۆژەكانی
ئازارەوە كۆتایی هات و ئێستا ئیتر كاتی چنینەوەی بەروبوومەكەیەتی.
ب��ەالی ئێمەوە شوبات و ئ��ازار تەنها ئەوكاتە گرنگییەكی شۆڕشی
ڕاستەقینەیان هەبوو كە ئەگەر ئەنجام نەبوونایە ،بەڵكو بەپێچەوانەوە
خاڵی دەستپێكردنی بزوتنەوەیەكی شۆڕگێڕانە هەبوو كەتیایدا ،هەروەكو
شۆڕشی مەزنی فەرەنسا ،خەڵك خەباتی خۆیان زیاتر بەرو پێش بردایە.
حزبەكانیش زیاتر و زیاتر لێك جیابوونایەتەوە تا ئەوكاتەی بەچینە
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سەرەكییەكانی ،بۆرژوازی و وودرەبۆرژوازی و پرۆلیتاریا ،دەناسرانەوە،
هەروەها تیایدا سەنگەری جیاجیا یەك لەدوای یەك دوای زنجیرەیەك
شەڕ و خەبات بەدەست بهاتایە.
هەروەها ێمە هەمیشە و لە هەموو جێگایەك دژایەتی ووردەبۆرژوا
دیموكرات خوازەكانمان دەكرد ئەوكاتەی دەیانویست خۆیان الدەن لەناكۆكی
بەرژەوەندی چینەكەیان لەگەڵ پرۆلیتاریادا و بەم ڕستەیە بیڕازێنەوە كە
دەیانووت :سەرەنجام ئێمە هەموو یەك شتمان دەوێ ،هەموو جیاوازییەكان
كە دەمێنێتەوە تەنها ئەنجامی لێكنەگەیشتنە.
بەاڵم تا كەمتر ڕێگەمان بەووردە بۆرژوازی بدایە لە دیموكراسیە
پرۆلیتاریاییەكەمان خراپ تێ بگات ،ئەو زیاتر بەالماندا دەهات و مەیلی
زیاتر دەبوو .هەتا تووندتر و پەیگیرتر دژایەتی بكردایە ،ئەو بەئامادەییەكی
زیاترەوە بۆ پارتی كرێكاران ملكەچ دەبوو .ئێمە گەیشتینە ئەمەو باوەڕ و
قەناعەتمان پێی هەبوو.
سەرەنجام ئێمە گێلێتی (هەروەك ماركس پێیوتن) پەرلەمانتارەكان
ئەنجومەنە نیشتمانییە جۆراوجۆرەكانمان میشاندا .ئەم پیاو ماقوواڵنە ڕێگەیاندا
تا هەموو دەسەاڵتێك لەدەستیان بخلیسكێ و خۆبەخشانە دایانە دەست
حكومەتەكان .لەبەرلین ،هەروەها لە فرانكفۆرت ،لەتەنیشت حكومەتی هێزە
كۆنەپەرستەكانەوە ئەنجومەنی بێ دەسەاڵت هەبوو كە پێیان وابوو بڕیارە
گرنگەكانی ئەوان دنیا لە بنچینەوە دەلەرزێنێ .ئەم گێلێتی و خۆفریودانە
لەناو شسلگیرترین چەپیشدا رەواجی هەبوو .ئێمە زۆر بەڕوونی پێمان ووتن
سەركەوتنە پەرلەمانییەكانیان هاوكاتە لەگەڵ شكسی ڕاستەقینەیاندا.
ئەوەبوو لەبەرلین و فرانكفۆرت ئەمە ڕوویدا .كاتێك «چەپەكان»
زۆرینەیان بەدەست هێنا ،حكومەت ئەوانەی ئەنجومەنەكانی باڵوەپێكرد .ئەو
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كارەش سەری گرت چونكە ئەنجومەنەكان هەموو متمانەیەكیان لەناو خەڵكدا
لەدەست دابوو.
دواتر كە كتێبی «مارات»ی بۆگارت ()bougeartم خوێندەوە بۆم
دەركەوت كە ئێمە لەزۆر ڕووەوە بەب ێ ئەوەی بزانین السایی ئەو نموونە
بەرزەی ئەومان كردوەتەوە لەدەرخستنی ڕاستییەكاندا.
واتە كتێبی مارات (دۆستی خەڵك)( ،نەك نموونەی داسەپاوی
پاشایەتی خوازەكانی) هەروەها هەموو ئەو تووڕەبوونانە لە مێژوو وە
هەموو ئەو شێواندن و تەزویركرنەی بەدرێژای یەك سەدە نموونەیەكی
شێواوی مارات دەدات بەدەستەوە ،تەنها لەبەرئەوەیە كە مارات بێبەزەییانە
پەردەی لەسەر هەموو بتەكانی ئەو كاتە البردووە ،وەك الفیات ()lafaijette
و بەیلی ()baillyو ئەوانی تر ،ڕووی ڕاستەقینەی ئەوانی وەك خیانەتكارانی
شۆڕش دەرخستووە ،هەروەها ئەویش وەك ئێمە نەیدەویست كاری شۆڕ
تەواو بووبێ ،بەڵكو هەمیشە لەبەردەوامی و هەڵكشاندا بێ.
ئێمە بەڕشكاوی ڕامان گەیاند كە ئەندامانی ئەو ڕەوت��ەی ئێمە
نوێنەرایەتیمان دەكرد تەنها كات ێ دەتوانن بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی
حزبەكەمان تێبكۆشن كە حزبە ڕەسمییەكانی ناو ئەڵمانیا سوكان بگرنەدەست،
ئەوكات ئێمەش لەبەرامبەریدا ئۆپۆزسیۆنێكمان پێكدەهێنا.
ڕووداوەك��ان دەری��ان خست كە ئێمە هاوكات لەگەڵ گاڵتەكردن
بەنەیارەكانمان لە ئەڵمانیادا ،تووڕەییەكی گەورە لەالی ئێمەوە سەریهەڵدا.
شۆڕشی كرێكارانی پاریس لە حوزەیرانی 1848دا ئێمەی خستە
جێگای شیاوی خۆمان .هەر لەگەڵ یەكەم تەقەدا ئێمە ب ێ قەید و شەرت
چوین بەرەی شۆڕشگێڕانەوە.دوای شكستیشیان ماركس لە یەكێك لە ووتارە
هەرە بەهێزەكانیدا سەركەوتنی ئەوانی پیرۆز ڕاگرت.
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ئەوكات ئەو خاوەن بەشانەی مابوونەوە لەگەڵمان بەجێیانهێشتین،
بەاڵم ئێمە لەوەدا بەختەوەربووین كە تاكە ڕۆژنامەیەك بووین لە ئەڵمانیادا،
هەروەها لە زۆربەی ئەوروپاشدا ،كە ئااڵی سەركەوتنی پرۆلیتاریارمان
شەكاوە ڕاگرت ،لەكاتێكدا كە بۆرژواكان و ووردەبۆرژواكانی هەموو واڵتان
سەرتاپایان هێرش و قسە هەڵبەستن بوو بەرامبەری.
سیاسەتی دەرەوەم��ان سادەبوو :لەجێی هەموو خەڵكی شۆڕشگێڕ
بێینە مەیدان و بانگهێشتی شەڕێكی سەرتاسەری ئەوروپای شۆڕشگێڕ لە دژی
روسیا بكەین كە پارێزەری كۆنەپەرستی بوو لە ئەوروپادا.
لە 24ی شوبات بەدواوە بەڕۆشنی تێگەیشتین كە شۆڕش یەك دوژمنی
بەهێز و ترسناكی هەیە ئەویش ڕوسایە ،تا جوواڵنەوەكە زیاتر مەودای
ئەوروپا بەخۆوە بگرێ ئەم دوژمنە ناچاردەبێ بێتە مەیدانی بەرامبەركێوە.
رووداوەكانی ڤیەنا ،میالن و بەرلین پەالماردانی روسیای دواخست،
بەاڵم دوا ئاكامەكانی زیاتر ئەوەی مسۆگەر كرد كە شۆڕش دەگاتە ڕوسیا.
بەاڵم ئەگەر یەكێك بیتوانیایە ئەڵمانیا ناچاربكات شەڕ دژی ر وسیا
ڕابگەیەنێ ئەوكات لەگەڵ هایسبرگ ( )hasburgsو هۆنزولیرن ()honzollerns
شۆڕش لەهەموو سەنگەرەكاندا سەركەوتنی بەدەست دەهێنا.
ئەم سیاسەتە لەهەموو ژمارەكاندا ڕەنگیدایەوە تا ئەوكاتەی ڕوسیا
پەالماری هەنگاریای دا ،كە پێشبینییەكانی ئێمەی سەلماند و چاەنووسی
شكست خواردووی شۆڕشی دیاریكرد.
كاتێك لە بەهاری 1849دا ،شەڕی یەكجارەكی نزیك بۆوە ،زمانی
باڵوكراوەكە لەگەڵ هەر ژمارەیەكیدا تووندو تیژتر دەبوو .ویلهام وولف
جوتیارەكانی سیلیسای ( )Silesianلە میلیاردی سیلیسادا ()milliard Silesian
(لە هەشت ووتاردا) بیرهێنایەوە كە چۆن فێڵیان لێكراوە لەالیەن خاوەن
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موڵكە فیوداڵەكانەوەو بەیارمەتی حكومەت پارەو موڵكیان لێدزراوە و داوای
تەعویزی هەشت ملیۆن تالیری ()talersكرد.
لە هەمانكاتدا ،لەنیساندا ،وتارەكەی ماركس (ك��اری كرێگرتەو
سەرمایە) وەك زنجیرەیەك لە سەرووتار باڵوكراوەیەوە و ئاماژەو هێمایەكی
گرنگ بوو بۆ ئامانجی كۆمەالیەتی سیاسەتەكانمان .هەر ژمارەیەكی تایبەت،
ئاماژەی بۆ ئەو شەڕە گەورەیە دەكرد كە بەڕێوەبوو ،پەنجەی دەخستە
سەر تووندبوونەوەی دژایەتییەكان لە فەرەنسا ،ئیتالیا ،ئەڵمانیاو هەنگاریا.
بەتایبەتی ،ژمارە تایبەتەكانی نیسان و ئایار خەڵكی بانگەواز دەكرد تاكو
خۆیان بۆ ئاكسیۆنی ڕاستەوخۆ ئامادەبكەن.
لەدەرەوە و لە هەموو (ڕاین)دا خەڵكی سەیر بوو ،كە ئێمە زۆر
بێباكانە لەناو سەزنگەرێكی قایم و پلەیەكی بروسیادا لەبەرامبەر پاسەوانەكان
و  8هەزار سەربازدا چاالكی دەكەین ،بەاڵم بەحساب كردنی هەشت
تفەنگ بەسەرەنێزەو  250فیشەكی ئامادە لە ژووری دەستەی نوسەراندا،
بەلەبەرچاوگرتنی كاڵوە سوورەكانی پیت چینەكاندا ،خانووەكەی ئێمەش
وەك قەاڵیەك تەماشا دەكرا ،كە بەالی ئەفسەرەكانەوە بەئاسانی قابیلی
تێكشكان نەبوو.
سەرەنجام لە 18ی ئایاری 1849دا تەقینەوە ڕووی��دا ،شۆڕش لە
درسدن ( )Dresdenو ئیلبەرفیڵد ( )elberfeldسەركوتكرا ،لەئایزەرلون
( )Iserlohnگەمارۆدرا ،هەرێمی راین و یستفالیا ( )westphaliaپڕچەككران
و خرانە حاڵەتی ئامادەباشییەوە تا لە دوای پەالماردانی ڕاینی بروسیا ،لەدژی
قاالتینات ( )palatinateو بادن ( )badenبكەونەڕێ .دوای ئەمانە حكومەت
كەوتە داخستنی شەقامەكان لێمان .نیوەی دەستەی نوسەران دادگاییكران و
نیوەكەی تریان بەبیانووی ئەوەی غیرە بروسین ،بۆ دیپۆرتكردن و دەركردن
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ئامادەدەكران .لەبەرامبەر ئەمانەدا هیچ كارێك لەدەست نەدەهات ،چونكە
سوپایەكی گەورە لەپشت حكومەتەوە بوو .دەبوایە قەاڵكەمان بدەین
بەدەستەوە .بەاڵم ئێمە بەسەروو ماڵەوە پاشەكشەمان كرد ،بەمارش و ئااڵی
بەرزی سوورەوە ،بەئااڵی دوا ژمارە ،كە ژمارەیكی پیت سوور بوو ،تیایدا
كرێكارانی كۆلۆنمان ئاگادار كردەوە دژ بەكۆدەتا بێ هیواكان و پێمان ووتن:
«كاتێك كە دەڕۆی��ن ،نوسورانی ڕۆژنامەی رینانی نو ێ سوپاسی
هاوسۆزی و الیەنگری نیشاندانی ئێوە دەكەن .دوا ووتەمان هەمیشە و لە
هەموو جێگایەك هەر ئەمەیە «ڕزگاری چینی كرێكار!».
بەم شێوەیە ڕۆژنامەی رینانی نوێ كۆتایی بەماوەیەكی كورت
هات ،پێش ئەوەی ساڵی یەكەمی تەواو بكات ،هەر چەند تەقریبەن بەب ێ
سەرچاوەیەكی مالی جەستی پێكرد و ئەو گفتانەی پێی درابوو هەر زوو
لەدەستیدا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لەمانگی ئەیلولدا  5هەزار دانەی لێ
باڵودەبوەوە.
حكومەتی كۆلۆن ماوەیەك ڕایگرت ،لە ناوەڕاستی مانگی تشرنی
یەكەمدا دەبوو لەسەرەتاوە تێهەڵچینەوە ،بەاڵم لە ئایاری 1849دا كاتێك
سەركوت كرا ،نزیكەی  6هەزار بەشداربوونی هەبوو .لە كاتێكدا ڕۆژنامەی
كۆلۆن بەپێی قسەی خۆشیان لە  9هەزار زیاتری نەبوو .هیچ ڕژنامەیەكی
ئەڵمانی پێش ئەوەو تا ئێستاش ئەو هێز و كاریگەرییەی نەبووەو نەیتوانیوە
پرۆلیتاریا بەو ڕادەیە جۆش بدات كە ڕژنامەی رینانی نوێ كردی.
كاتێك پیالنەكە تەواو بوو ،دەستەی نوسەران پەرت و باڵوببونەوە،
ماركس چووە پاریس كاتێك لەحاڵی خۆئامادەكردندا بوو لەوێ13 ،ی حوزەیرانی
 1849ڕوویدا« ،ویلهلم ولف» كورسییەكی پەرلەمانی فرنكفۆرتی بەدەست
هێنا ،ئەمەش لەكاتێكدابوو كە پەرلەمان دەبوو لە نێوان پەرتەوازەبوون
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لەسەرەوە و پەیوەست بوونی بەشۆڕشەوە یەكێكیان هەڵبژێرێ .منیش چووم
بۆ باتینانت و بووم بەیاریدەرێك لە دەستەی خۆبەخشانی ڤیلیچدا (.)willich

پەراوێزەكان
(( .1رۆژن��ام��ەی رینانی نوێ –زم��ان حاڵی دیموكراسی (NEW
))RHEIISCHE، ZETUNG ORGAN DER DEMOCRATIE
ڕۆژنامەیەكی ڕۆژانەبوو لەیەكی حوزەیرانی  ،1848بەسەرنوسەری ماركس،
تا 19ی ئایاری 1849ی خایەند .دەقی ئەم وتارە لەزمانی ئینگلیزییەوە بۆ
كوردی وەرگێڕدراوە و بۆ یەكەم جار لەپەیامی كۆمۆنیزمی ژمارە()30-29
دا باڵوكرایەوە.
 .2لە زۆرانبازی گادا كەلە ئیسپانیا باوە دواتر لە چاوی گا دەدر ێ
وەكو نئشانەی سەركەوتن لەو زۆرانبازییەدا (وەرگێڕ).
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وتووێژ لەگەڵ مێژوو

گفتوو گۆیەك لەگەڵ كارل ماركس
لەفارسیەوە :یونس .م
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لە ماڵێكی چكۆلەی گەڕەكی « هاوار ستوك هێل « هەڵكەوتو لە
باكوری رۆژ ئاوای لەندەن ،كارل ماركس دانەری سوسیالیزمی مودێرن،
ژیان بە سەر دەب��ات .ناوبراو ساڵی  1844بە هۆی تەبلیغی تێئورییە
شۆڕشگێڕانەكانی لە زێدی خۆی _ ئاڵمان _ تەبعید كرا .لە ساڵی 1848
دا گەڕاوە بو ئاڵمان ،بەاڵم دوای چەند مانگ دیسانەوە تەبعید كراوە.
لە پاریس نیشتەجێ بوو ،بەاڵم بونی تێئوریە شۆڕشگێرانەكانی بووە هۆی
ئەوەی كە ساڵی  1849دا لەو شارە دورخرێتەوە .لەو ساڵە بەدواوە دەفتەری
ناوەندی ئەو لە لەندەن كرایەوە .پابەندبون و سوربون لەسەر باوەڕەكانی
لەهەمان سەرەتاوە سەرئیشەی زۆری بۆ بەدواوە بوو .لە رواڵەتی ماڵەكەی
را دەردەكەوێ كە بێشك ئەو بیرو باوەڕەی ئاسودەیی بۆ ئەو بەدواوە
نەبووە .بێشك لەماوەی ئەو سااڵنەدا ئەو زیادە لەحەد خۆی ناوەتە پێناو
روانگەكانی (كە بێ گومان لەباوەڕی قوڵی بەوانەوە سەرچاوە دەگرێ) و
هەر چەند ئێمە بانگەشەی ئەوان بەبێبایەخ لەقەڵەم بدەین ،بەاڵم ناتوانین
بۆ كەسێك كە ئیستا تاراوگەیەكی مەزنە و خۆی ناوەتە پێناو بیروباوەڕەكەی
رێز دانەنێن.
هەواڵنێر دوو سێ جار منی بۆ الی ئەو برد و هەر جارەش كە
چاوم بە دكتۆر دەكەوت ،كتێبێك بە دەستێكیەوە و بە دەستەكەی تریشی
سیگاری دەكێشا ،ناوبراو دەبێ زیاتر لە  70ساڵی تەمەن بێت (ماركس
89

ئاشنابوون بە كارل ماركس

لەو سەردەمەدا  60ساڵی تەمەن بوو ) كەتەیەكی قەڵەو بوو .ئەو یەكە
روناكبیر و وێنەی جولەكەیەكی بیرمەند بوو .سەرو ریشی درێژ و بۆرە
رەنگی چاوەكانی لە ژێر برۆ پڕەكانی دا لە رەشی دەدا .لە بەرامبەر
كەسێكی نەناسیاو دا زۆر ئاگای لە خۆیەتی .بە گشتی كەسی بیانی دەتوانێ
موجەویزی دیتنی وەرگرێ ،بەاڵم « هێلێن دمورت « ژنیكی ئاڵمانی كە
پێ سپێردراوە چاوپێكەوتنەكانی بۆ رێك بخا ،دەستوری پێ دراوە كە ئیزنی
چاوپێكەوتن لە گەڵ ماركس بە كەس نەدات مەگەر ئەو كەسەی كە ناسنامە
بێنێ .كاتێك پێ دەنێیتە كتێبخانەكەی ،ئەو عەینەكە یەك چاویەكەی لە بەر
چاو دادەنێ تاكو ئاستی روناكبیریتان هەڵ بسەنگێنی و دوای ئەوە قسە
بكات .دوایی ئەمەیە كە لە بەرامبەر ئێوەدا زانستی ئەو پیاوە دەر دەكەوێ.
دەنگی قسە كردنی یەك ریتم نیە ،بەڵكو بە قەد ژمارەی رەفەی
كتێبخانەكەی ئاڵوگۆڕی بە سەردا دێت.
بەشێوەی ب��او دەت��وان��ی كەسێك لە رێگای ئ��ەو كتێبانەی كە
دەیانخوێنێتەوە بناسی و كاتێك كە بڵێم من لە كتێبخانەی ئەو پیاوەدا
بەرهەمی شكسپیەر ،دیكێنر ،مولێر ،بیكن ،گوتە ،پین ،كتێبی ئینگلیستانی،
ئامریكا ،فەرانسە ،بەرهەمی سیاسی _ فەلسەفی روسیە ،ئالمان ،ئیسپانیا،
ئیتالیا و ...دیت ،ئێوە خۆتان دەتوانن سەبارەت بەم پیاوە بە ئاكام بگەن.
لە ماوەی قسەكردنم لە گەل ئەو لە پرسیار گەلێكی پەیوەندی دار بە
ئامریكا و زانیاری ئەو سەبارەت بەو واڵتە ،كە لە ماوەی  20ساڵی رابردودا
جێگاو و شوێنێكی تایبەتیان هەبو ،سەرم سوڕما .زانیاری ئەو سەبارەت بە
روداوەكانی ئامریكا و سەرەنجدانی ئەو كە هاوكات بوو لە گەڵ رەخنە گرتن
لە یاسادانانی ئەیاالتی و نەتەوەیی ،بە توندی خستیمێ ژێر كاریگەرییەوە،
بە جورێك كە هەستم كرد دەبێ ئەو زانیاریەكانی لە سەرچاوەگەلێكی
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نێوخۆیییەوە وەدەس��ت هێنابی ،بەاڵم بە راستی زانیاری ئەو بە تەنیا
نەدەبەسرایەوە بە ئامریكا ،بەڵكو سەرتاسەری ئوروپای دەگرتەوە.
كاتیك قسە لەسەر قاڵییەكەی _ سوسیالیزم _ دەكرێ ،ئەو ناكەوێتە
سەر خەیاڵە ملودراماتیكەكان كە زۆر جار دەیدەنە پاڵی ،بەاڵم سەبارەت بە
گەاڵڵە خەیالێییەكانی خۆی كە « رزگاری رەگەزی مروڤ « ە بە هۆگری و
سوربونێكی تایبەتییە وە ( كە دەرخەری واقیع گەرایی تێئورییەكانی ئەوە،
ئەگەر لەو سەدەیەش دا نەبێ ،النی كەم لە سەدەی داهاتو دایە ) درێژە
دەدات.
رەنگە ،دوكتۆر كارل ماركس لە ئامریكا وەك نوسەری « كاپیتال «
و بونیات نەری « كۆمەڵی نێونەتەوەیی» بناسرێتەوە .لەو وتو وێژەدا ،ئێوە
دەبینن كە ئەو لەو كۆمەڵگایەی ئیستا دەدوێ.
تا كاتێك كە دیدارەكەم لە گەڵ كارل ماركس دەستیپێكرد خۆم
سەر قاڵی خوێندنەوەی « پلێت فۆرم « راپرتی رەسمی « بانكرانت دیویس
« لە ساڵی  1877دا كرد ،كە بە بڕوای من ئاشكراترین و تەواوترین
بەیانی سوسیالیستییە كە دیومە .ماركس وتی :ئەوەم لە راپۆرتی كۆبونەوەی
سوسیالیستەكانی گوتەی ئاڵمان لە سالی  1875وەدەست هێناوە .بە وتەی
ناوبراو وەرگێڕانی ئەم راپورتە هەڵەی تێدا بووە و ئەو هەڵەكانی لێ راست
كردۆتەوە كە هەڵەچن كراوی ئەم دەقە بەمجۆرەیە :
 -1مافی دەنگ دانی راستەوخۆ ،نهێنی و جیهانی بۆ تەواوی پیاوانی
سەروی  20ساڵ بۆ تەوواوی هەڵبژاردنەكان لە شارەوانی و دەوڵەت دا.
 -2یاسا دانانی راستەوخۆ لە الیەن خەڵكەوە ،شەر و ئاشتی بە
دەنگی راستەوخۆی خەڵك.
- 3هەڵوەشانەوەی ئەرتەشی پاشەكەوت
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-4هەڵوەشاندنەوەی سەرجەم یاساو رێساكانی تایبەت بە پەیوەندی
یاساكانی چاپەمەنی و كۆبونەوەی گشتی.
-5دەرمانی جیهانی
-6بارهێنانی بە خۆرایی و گشتی ،ئازادی زانست و مەزهەب.
-7سڕینەوەی سەرجەم ماڵیاتە ناراستەوخۆكان .خەرجی دەوڵەت
و شارەوانی لە رێگای ماڵیات بە نیسبەت ئاستی داهاتی راستەوخۆ و
پێشكەوتو دابین بكرێ.
-8ئازادی كاری هاوبەش لە نێو چینە كرێكاریەكاندا.
-9ناساندنی رۆژی یاسای كار .كەم كردنەوەی كاری ژنان و نەهێشتنی
كاری منااڵن.
-10یاسا تەندروستییەكان بۆ پشتگیری لە ژیان و تەندروستی
كرێكاران.
-11رێ و شوێنی شیاو بە سەرەنج دان بە كار كردن لە زیندان دا.
لە راپۆرتی « بانكرافت دیویس « دا مادەی دەوازدەه��ەم كە بە
بڕوای من گرینگترین بەشی ئەوە هاتووە :
یارمەتییە دەوڵەتی و ئیعتیبارییەكان بۆ كۆمەڵگاكانی پیشە سازی بە
هەڵوێستی دیموكراتیكەوە.
لە دوكتۆر كارل ماركسم پرسی كە بۆ چی ئەو مادەیەی دەرهاویشتووە
و ئەو وەاڵمی دایەوە :
كاتێك كە لە ساڵی  1875دا یەكێتی لە گوتە پێكهات ،لە نێو سوسیال
دیموكراتەكان دا دوبەرەكایەتی لە ئارادا بوو .بەرەیەكیان الیەنگری « الزالە
« بوون و بەرەكەی دیكەش بە گشتی گەاڵڵەی رێكخراوی « نێو نەتەوەییان
« ال پەسەند بوو ،نێوی حیزبی « ئایزانخ « یان لە سەر نان.
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مادەی دەوازدەه��ەم لە « پلێت فورم « دا نەبو ،بەاڵم لە الیەن
پاوانخوازەكان و الیەنگرانی « الزالە « لە پێشەكی دا گونجێندرا .دوای
ئەو هیچ كات قسەی لە سەر نەكرا .ئاغای دەیویس نالی كە ئەوە وەك
بەرژەووەندیەك كە بایەخێكی تایبەتیشی نەبو لە گەاڵڵەكەدا گونجاندووە،
بەاڵم ئەوەی وەك یەكێك لە گرینگترین بنەماكانی گەاڵڵەكە گونجاند.
من پرسیم ،بەاڵم سوسیالیستەكان بە گشتی راگواستنی كەرەسەكانی
كار بۆ خاوەنداریەتی گشتی كۆمەڵگا وەك ئەو پەڕی بزوتنەوە چاو لێدەكەن؟
بەڵێ ،ئیمە دەڵێن كە ئەمە ئاكامی بزوتنەوە دەب��ێ ،بەاڵم ئەوە
هەڵدەگەڕێتەوە سەر كات ،بارهێنان و ئەو ناوەندانەی پلە و پایەی كۆمەاڵیەتی
بااڵیان هەیە.
من وەبیرم هێنایەوە كە ئەم « پلێت فورمە « تەنیا بو ئاڵمان و یەك
دوو واڵتی تر كارایی هەیە.
ئەو وەاڵمی داوە  :ئەها ! ئەگەر ئێوە بە ئاكامی لێكدانەوەكەی خۆتان
شتێك جیا لەوە وەردەگرن ،دەكەوایە ( دەبێ بڵێم ) ئێوە شتێك لە هەڵسوڕانی
حیزبی نازانن
زۆرێك لەم ماددانە لە دەرەوەی ئاڵمان بایەخیان نیە .ئیسپانیا ،روسیە،
ئینگلیستان و ئامریكا « پلێت فورم « یان هەیە و پلێت فۆرمەكەیان گونجاو
لە گەڵ گیروگرفتی خۆیانە ،تەنیا خاڵی هاوبەشی نێوان ئەوان ،ئامانجێكە كە
دەبێ وەدەستی بێنن ،ئەویش دەسەاڵتداریەتی كرێكارە .ئەوە رزگاری كرێكارە.
ئایا سوسیالیستە كانی ئوروپا وەك بزوتنەوەیەكی زۆر شێلگیر دەڕواننە
بزوتنەوەی ئامریكا ؟
بەڵێ ،ئەمە كاردانەوەی سروشتی گەشەی واڵتە .دەوترێ كە ئەم
بزوتنەوەیە لە رێگای نا ئامریكایەكانەوە دزەی كردۆەتە ئەم واڵتە.
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 50ساڵ لەمەبەر كاتێك كە بزوتنەوە كرێكاریەكان لە ئینگلستان
سەركەوتنیان مسۆگەر نەكرد ،هەر ئەو شتانە دەوتران و ئەوە زۆر پێشتر
لەوە بو كە قسە لە سوسیالیزم بكرێ .سالی  1857لە ئامریكا تەنیا بزوتنەوەی
كرێكاری دەكەوێتە بەر چاو .سەرەتا رێكخراوە تیجاریەكان پەرەیان گرت،
دوای ئەو كۆبونەوە تیجاریەكان پێكهاتن كە لە واندا كرێكارانی پیشە سازی
جۆراوجۆر یەكیان گرت و دواتریش رێكخراوەكانی كاری نەتەوەیی پێكهاتن.
ئەگەر ئێوە رەوتی ئەم ب��ەرەوە پێش چونە تاوتوێ بكەن ،دەبینن كە
سوسیالیزم لەو واڵتەدا بە بێ یارمەتی نا ئامریكاییەكان هاتە ئاراوە و لە
بنەرەت دا هۆكارەكەی تەمەركوزی سەرمایە و پەیوەندی لە ئاڵوگۆر هاتوی
نێوان كرێكاران و خاوەن كاران بووە.
پرسیم ئەگەر وایە سوسیالیزم تا ئیستا چ كارێكی كردووە ؟
وەاڵمی داوە  :دوو شت سۆسیالیستەكان .بزوتنەوەی جیهانی نێوان
كار و سەرمایە و لە وشەیەكدا جیاكردنەوەی جیهانی دەردەخەن و دواتریش
هەوڵیان داوە كە لە نێوان كرێكارانی واڵتە جۆراوجۆرەكان تێگەیشتنێك
پێكبێنن كە ئەم ك��ارە هاوكات لە گەڵ ئ��ەوەی كە سەرمایەداران بۆ
دامەزراندنی هێزی كاری جیهانی تر دەجوڵێنەوە و لە هێزە خارجیەكان لە
دژی كرێكارانی خۆجیی نە تەنیا لە ئامریكا بەڵكو لە ئینگلستان ،فەڕەنسا و
ئاڵمان كەڵك وەر دەگرن ،زۆر پێویست خۆ دەردەخا ،پەیوەندی نێونەتەوەیی
كە سەردەمانێك لە نێوان كرێكارانی سێ واڵتی جۆراوجۆر پێكهات نیشانی
دا كە بنەڕەتەن سوسیالیزم گرفتێكی ناوچەیی نییە بەڵكو مەسەلەیەكی
نێو نەتەوەییە كە لە رێگای هەڵسو كەوتەكانی نێو نەتەوەیی كرێكارانەوە
چارەسەر دەكرێ .چینی كرێكار هاوكات بەرەو پیێش دەچێ ،بێ ئەوەی كە
بزانێ ئاكامی ئەم بزوتنەوەیە چ شتێك دەبێ .سوسیالیستەكان داهێنەری ئەم
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بزوتنەوەیە نین ،بەڵكو ئەساسەن بە كرێكاران دەڵێن تایبەتمەندی بزوتنەوە
چییە و ئاكامەكەی چ دەبێ.؟
من قسەكەیم پێ بڕی و پرسیم كە بە مانای هەڵوەشانەوەی ئەو
نیزامەی ئیستا كۆمەاڵیەتی دەبێ ؟
ئەو درێژەی پێ دا  :ئیمە دەڵێن ئەم نیزامەی زەوی و سەرمایە
لە دەستی خاوەن كاران لە الیەك و هێزی كار لە دەست كرێكاران دا بۆ
فروشتنی كااڵیەك لە الیەكی ترەوە قۆناغێكی مێژوییە كە تێپەر دەبێ و
دەگاتە دۆخێكی كۆمەاڵیەتی بەرزتر .ئیمە لە هەمو شوێنیك كۆمەڵگایەكی
دابەشكراو دەبینین .دژایەتی دوو چین هاوڕێ لە گەڵ گەشەی سەرچاوەی
پیشە سازی واڵتانی مودێرن بەرەو پێشدەچێ .لە روانگەی سوسیالیستیەوە،
تا رادەیەك كەرەستەكانی شۆڕشكردن ،لە قۆناغی مێژوی ئیستا لە ئارادان.
لە زۆرێك لە واڵتان بە هۆی رێكخراوە تیجاریەكان ،رێكخراوە سیاسیەكان
ساز كراون .لە ئامریكا پێویستی حیزبێكی سەربەخۆی كرێكاری سەریهەڵداوە.
ئەوانە ئیتر زۆرتر لەوە ناتوانن باوەڕیان هەبێت بە سیاسەتمەداران .زنجیرە
و كۆڕ و كۆمەڵەكان ،یاسا دارشتنی ئەویان بەدەستەوە گرتووە و سیاسەت
بۆتە تیجارەتێك .بەاڵم لەم بوارەدا ئامریكا بە تەنیا نییە و خەڵكی ئەوێ
لە ئەروپاییەكان سوورتر و شێلگیر ترن .لەوی دوڕویی و درۆزنی كەمتر
لەو الیەیە.
من لێم پرسی ،هۆكاری پەرەسەندنی دەس��ت بە جێی حیزبی
سوسیالیست لە ئاڵمان چیە ؟
ئەو وەاڵمیدایەوە  :حیزبی نۆی سوسیالیست ( ئاڵمان ) دوای پێكهاتنی
حیزبە سوسیالیستەكانی تر پێكهات .ئەوان بە شوێن ئەو تەرحە خەیاڵیانەوە
( ئوتوپیایی )ن كە لە ئینگلستان و فەرانسە لە ئارادان .ئاڵمانیەكان زۆرتر
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لە هەوڵی تێئوریزە كردن دان .ئاڵمانیەكان لە ئەزمونەكانی پێشو بۆیان
دەركەوتوە كە دەبێ بە كردەوە كارەكان بەرەو پێش بەرن .ئەم نیزامەی
سەرمایەداری مودێرن لە ئاڵمان لە هەڵسەنگاندنە لە گەڵ دەولەتە تازە و
نوێیەكان.
تەقریبەن لە دەستپێكی گەشەی پیشە سازی مودێرن ،حیزبێكی
سیاسی سەر بە خۆیان پێك هێناوە .ئەوان نوێنەرەكانی خۆیان لە پارلمانی
ئاڵمان هەیە .لەوێ دا هیچ حیزبێك كە نەیاری سیاسەتەكانی دەوڵەت بێ
نەبوو ئەم نەیاریە كەوتە ئەستۆی ئەوان .پێكهاتنی حیزبێك و كاریگەری
دانانی ماوەیەكی زۆری دەوێ بەاڵم من دەبێ ئەوە بڵێم كە ئەگەر چینی
مام ناوەندی ئاڵمان رێژەیەكی زۆری لە نێو خۆی دا نەبوایە ،شتێك كە
ئەوانی لە چینی ناونجی ئامریكا و ئینگلیستان لە یەك جیادەكردەوە ،لە ئاوا
حاڵەتێك دا تەواوی كارەسیاسیەكانی دژی دەولەت دەبوایە ئەوان ( حیزبی
سوسیالیست ) بە رێوەیان بردبان.
من سەبارەت بە چونە سەری كەمی الیەنگرانی « السال « لە پلە «
نێو نەتەوەییەكان « دا پرسیارم لی كرد ؟
ئەو وتی  :حیزبی السال بوونی بۆ نییە ،هەڵبەتە ژمارەیەك الیەنگری
لە پلەكانی ئیمەدا هەیە بەاڵم رێژەی ئەوان زۆر كەمە .السال بنەمایەكی
گشتی هێناوەتە ئاراوە .كاتێك كە ئەو بزاڤی دواكەوتوانەی سالی 1848
ی دەست پێكرد ،ئەو خۆشباوەڕی یە دایگرت كە دەتوانێ بزوتنەوەكە
بە هاوكاری كرێكارانی ناوەندە پیشە سازیەكان بە تەواوی زیندو كاتەوە.
ئەوان هێندێك پشیۆ كارییان كرد .ئەو خۆی بە ئامانجی كۆتایی بزوتنەوەكە
دەزانی .من لەم بوارەدا نامەی ئەوم هەیە.
ئیوە وەك سوپای ئەرخەیانی نێوتان لێ بردووە ؟
96

ئاشنابوون بە كارل ماركس

هەر وایە ،ئەو چووە الێ بیسمارك و پێ وت چ تەرح گەلێكی هەیە
و بیسماركیش بە شێوەیەكی لە كران هاتو هانیدا.
ئامانجی ئەو چ بو ؟
ئەو دەیەویست لە چینی كرێكار لە دژی چینی ناونجی كە سەبەبكاری
گیرو گرفتەكانی ساڵی  1848بو كەڵك وەرگرێ .
ئاغای دوكتور ،دەوترێ كە ئێوە بەرپرس و پێشەنگی سوسیالیزمن
و لە كۆشكەكەتانەوە ،لێرەوە سەرجەم كۆڕ و كۆمەڵ و ئەو شۆڕشانەی كە
درێژەیان هەیە كونتڕوڵدەكەن .لەم پەیوەندیە دا دەڵێن چی ؟
پیری كۆنە كار زەردەیەكی هاتێ و وتی  :من ئەوانە دەزانم .ئێشی
زۆرە .سەرەرای ئەوە الیەنی كۆمێدی ئەوەیشە .نزیكەی دوو مانگ بەر لە
هەوڵەكانی « هۆدل « ،بیسمارك لە رۆژنامەی «نۆرس جێرمەن « ی خۆی
دا ئیدعای كرد كە من لە گروپی « فادر بێك « دا رێبەری بزوتنەوەی
جولەكە بوم و من بە شوێن ئەوەوە بوم كە بزوتنەوەی سوسیالیزم بە
جۆرێك راگرم كە ئەو نەتوانێ كارێك بەم بزوتنەوەیە بكات.
بەاڵم كۆمەڵی نێو نەتەوەیی ئێوە بزوتنەوەكە رێبەری دەكات ؟
كۆمەڵی نێونەتەوەیی كەڵكی خۆی لە دەست داوە و ئیتر لە ئارادا
نییە .ئەو كاتەی كە هەبو بزوتنەوەی رێبەرایەتی دەكرد ،بەاڵم لەم سااڵنەی
دوایی دا سوسیالیزم ئەوەندە پەرەی سەندووە كە ئیتر پێویستی بە بونی
كۆمەڵی نێونەتەوەیی نییە .رۆژنامەكان لەو واڵتە جۆراوجۆرەكان كارەكانیان
دەستپێ كردووە .ئەوان بەردەوام لە قوڵ بونەوەدان .ئەمە تەنیا رێگای
پەیوەندی حیزبەكان لە واڵتانی جۆراوجۆر لە گەڵ یەكتر .فەلسەفەی
بونی كۆمەڵی نێونەتەوەیی لە هەنگاوی یەكەم دا ئەوەبو كە كرێكاران
لە یەكتر نزیكتر كات و بەرژەوەندی كاریگەری دانانی رێكخراو لە نێو
97

ئاشنابوون بە كارل ماركس

نەتەوە جۆراوجۆرەكان دا نیشان بدات .بەرژەوەندی هەر حێزبێك لە
واڵتە جۆراوجۆرەكان دا وەك یەك نییە .ئەوە كە رۆحی « نیۆنەتەوەیی
خوازان « لە لەندەن هەیە رێك داهێنانێكی « زێهنی « یە ئەمە راستە كە
كاتێك لە سەرەتاوە رێكخراوەی نیۆنەتەوەیی خوازان پێكهات ئێمە كۆڕ و
كۆمەڵە دەرەكی یەكانمان رێنمایی دەكرد .ئێمە ناچار بوین كە ژمارەیەك
لە كۆڕ و كۆمەڵەكان لە نێویورك كە لەنێو ئەوان دا « مادام وودهال « نێو
بانگی هەبوو ،دەرهاوێین .ئەوە لە سالی  1871دا بوو .لە ئامریكا چەندین
سیاسەت وانی ئامریكایی هەن _ كە نامهەوێ نێویان بێنم _ پێیان خۆشە
لە بزووتنەوەكەدا بەشداری بكەن .ئەوانە بە تەواوی بۆ سۆسیالیستەكانی
ئامریكا ناسراون.
دكتۆر ماركس ،الیەنگرانی ئیوە زۆر بە توندی لە مەزهەب دەدوێن،
هەڵبەتە ئێوە پێتان خۆشە كە سەرجەمی ئەو نیزامە ( ئیستا ) لە بنچ و
بناوانەوە لە ناو بچێ.
ئەو دوای ساتێك تێ فكرین وەاڵمی داوە :
ئێمە دەزانین كە كردەوەگەلێكی توند و تیژ ئامێز لە دژی مەزهەب
بێ هودەیە ،بەاڵم ئەمە روانگەیەكە ،كە هاوكات لە گەڵ پەرەی سوسیالیزم،
مەزهەبیش دەكەوێتە الوە .كەوتنە الوەی ئەو دەبێ بە گەشەی كۆمەاڵیەتی
بكرێ كە دەبێ بار هێنان دەورێكی گرینگ لەودا بگێڕی.
ئیوە ژۆزێف كوك دەناسن ؟
نێوەكەیم بیستووە .ئەو كەسێكە كە سەبارەت بە بابەتی سوسیالیزم
زانیاری ناڕاستی هەیە ؟
ئەو لەم دواییانەدا لە لێدوانێكدا وتویەتی كە :
كارل ماركس هەوڵیداوە بە وتنی ئەوەی كە باش بوونی هەل و
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مەرجی كرێكاران لە ئامریكا ،بریتانیای كەبیر و رەنگە لە فەرانسەش بە بێ
شۆڕشی خوێناوی سەر دەگرێ ،بەاڵم لە ئاڵمان ،روسیە ،ئیتالیا و ئوتریش
ئەم كردەوەیە هاوكاتە لە گەڵ خوێنرێژی ،بایەخی پێ بدرێ.
دكتۆر بە پێكەنینەوە وەبیری هێناوە كە :
هیچ كەسێكی سوسیالیست پێویستی بەم چاوەڕوانییە نییە كە
شۆڕش لە روسیە ،ئالمان ،ئوتریش و رەنگە لە ئیتالیاش شۆڕشێكی
خوێناوی بێ .ئەگەری ئەوە هەیە كە بزاڤی شوڕشی فەرانسە
لەو واڵتانە دووبارە رووبدات .ئەمە بۆ هەر خوێندكارێكی سیاسی
ئاشكرایە .بەاڵم ئەم شۆڕشانە لە الیەن زۆرینەوە روو دەدەن .هیچ
حیزبێك ناتوانێت شوڕش بكات ،مەگەر نەتەوەیەك.
من وەبیرم هێنایەوە  :ژۆزێف كوك بەشێك لە نامەیەكی كە
ئیدعا دەكات ئێوە سەبارەت بە كۆمۆنی پاریس لە ساڵی  1871دا
نوسیوتانە دەرهێناوە كە ئاوایە :
ئیمە ئیستا  3ملیۆن كەسین .لە  20ساڵی داهاتوودا رەنگە
ببین بە  50تا  100ملیۆن كەس .لە ئاوا حاڵەتێكدا سەرجەمی دونیا
دەبێ بە هی ئیمە و تەنیا پاریس ،لیون ،مارسەی كە لە دژی
سەرمایەی نەفام شۆڕشیان كردووە بە تەنیا نابن ،بەڵكو برلین،
مونیخ ،درسدن ،لەندەن ،لیوێرپول ،مەنچستێر ،بروكسێل ،سن
پێترزبورگ ،نیویورك بە كورتی سەرجەمی دونیایان پێ پەیوەست
دەبێ .بەر لەم شۆڕشە نوێ یە ،كە مێژوو لە بیری نییە ،رابردوو
وەك شەوەیەكی ش��اراوە لە ناو دەچێ ،ئاگری توڕەیی خەڵك
هاوكات لە  100شوێن بلێسە دەستێنی كە تەنانەت یادەكانیشیان
دەسرێتەوە.
99

ئاشنابوون بە كارل ماركس

دكتۆر ئایا ئێوە ئەم بابەتە تەئید دەكەن ؟
من هیچ كات وشەیەكم لەو بابەتەوە نەنوسیوە و من هیچ كات
ئاوا بابەتێكی ملودراماتیكی بێ هودە نانوسم .من سەبارەت بە وشەیەك
كە دەینوسم زۆر ورد دەبمەوە .ئەو كات ئەو نامەیە بە ئیمزای من لە «
فیگارۆ « دا چاپ كرابوو .سەدان نامەی لەو چەشنە هەیە .هەر ئەوكات من
بۆ تایمز لندنیم نوسی و ئیدعامكرد كە ئەوانە ساختەن .ئەگەر من ویستبام
هەموو ئەو شتانەی كە بە نێو و وتەی منەوە باڵو كراونەتەوە رەد بكەمەوە،
پێویستم بە چەندین بەردەست هەیە.
ئایا ئێوە لە الیەنگری لە كۆمۆنی پاریس بابەتتان نوسیوە ؟
بێ شك من ئەو كارەمكردووە و لە بەرژەوەندی ئەوانیش شتم
نوسیوە ،بەاڵم رۆژنامەوانی پاریس لە رۆژنامەكانی ئینگلیسیدا بە تەواوی
ئەم كیفایەتەیان هەبووە تاكو هەڵە چاپ كراوەكان لە نوسراوەكاندا رەد
بكەنەوە .كۆمۆن تەنیا نزیك بە  60هەزار كەسی بە كوشت دا « .مارشال
مەك ماهان « و ئەرتەشە جەنایەتكارەكەی زیاتر لە  60هەزار كەسیان
كوشت .هیچ بزووتنەوەیەك بە رادەی كۆمۆن ئەوەندە نەكەوتە بەر درۆ
هەڵبەستن.
باشە لە ئاوا حاڵەتێكدا ،ئایا ئەو كەسانەی كە باوەڕیان بە سوسیالیزم
هەیە بۆ بە كردەوە دەرهێنانی بنەماكانی ئەو دەست نابەن بۆ تیرۆر و
خوێنرێژی ؟
كارل وەاڵمی داوە  :هیچ بزووتنەوەیەكی گەورە بە بێ خوێنرێژی
سەركەوتنی بە دەست نەهێناوە .سەربەخۆیی ئامریكا بە خوێن رشتن
مسوگەر بوە ،ناپلیۆن فەرانسەی لە رێگای ئاكامی خۆێنرێژییەوە داگیر كرد
و بۆ خۆشی هەر بە هەمان شیۆە لە ناو چوو .ئیتاڵیا ،ئینگلستان ،ئاڵمان
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و هەر والتێكیتر ئەم ئیدعایە بە ئیسبات دەگەینێ ،هەر وەك ئەم كارە بو
تێرۆریش سابت دەبێ.
ئەو درێژەی پێدا :
ئەمە شتێكی نوێ نییە و پێویست ناكات باسی بكەین « .ئوریسین
« هەوڵی دا ناپلیۆن بكۆژی ،پاشاكان زیاتر لە مەر كەسێكیتر خەڵكیان
كۆشتووە ،عیسا مەسیح كوژرا ،پیورتینەكان لە سەردەمی كرامول دا كوژران.
ئەو كارانە بەر لە دایك بوونی سوسیالیزم كراون یا هەوڵ بۆ بەرێوەبردنیان
دراوە .هەر چەند كە ئێستا هەر هەوڵێك كە بە نێوی دەسەاڵت یان
دەوڵەتەوە دەكرێ دەیدەنە پاڵ سوسیالیزم ؟
من لە دوكتور ماركسم پرسی « كە ئەو سەبارەت بە بیسمارك چۆن
بیر دەكاتەوە ؟ «
ئەو وەاڵمی داوە كە  :تا ئەو كاتەی لە دەسەاڵت دا نەما ناپلئون
وەك بێ وێنە دەهاتە ژمار ،دوای نەمانی دەسەاڵتی وەك نەفام نێویان لێ
دەبرد .بیسماركیش هەمان چارەنووسی ناپلئون درێژە پێ دەدات .ناوبراو
لە ژێر ناوی یەكێتی ،سەرەرویی دەستپێكرد .ئاخرین جم و جۆڵیشی جیا
لە بەرێوە بردنی كودەتا شتێكی تر نییە ،بەاڵم ئەویش شكست دەخوات.
سوسیالیستەكانی ئاڵمان تا رادەی سوسیالیستەكانی فەرانسە لەگەڵ شەڕی
 1870وەك شەڕێكی ئەساسەن پاشایەتی دژایەتی یان كرد.ئەوان راگەیاندنی
جۆراوجۆریان دەركرد و بە خەڵكی ئاڵمانیان وت كە ئەگەر بێڵن شەڕی
خۆپارێزی ئەوان ببێت بە شەڕی سەركەوتن خوازانە لەگەڵ سەرەرویی
نیزامی و سەركوتی بێڕەحمانەی جەماوەری بەرهەم هێنەر بەرەو ڕو دەبن.
هەر بەم هۆیە حیزبی سوسیال _ دیموكراتی ئالمان _ بۆ دامەزراندنی
ئاشتی شەرافەتمەند لە گەڵ فەرانسە كە سەردەمانێك لە الیەن دەوڵەتی
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پروس و زۆرێك لە رێبەرانی زیندانی كراوە و پشتیوانی لێ دەكرا ،چەندین
كۆبوونەوەی كرد و رایگەیاندیان دایە دەر .تەنیا نوێنەرانی ئەوان لە
« رایشتاگ «ی ئالمان بو كە وێرایان دژایەتی خۆیان لە گەڵ پەیوەست
بوونی زۆرەملێ پارێزگاكانی فەرانسە دەربڕن .هەر چەند كە بیسمارك
سیاسەتەكانی بە زەبری زۆر بەرەو پێش برد و خەڵك لە لێزانی بیسمارك
دەدوان .ئەو شەڕە ،شەڕ بوو كاتێك كە ئەو نەیتوانی سەركەوتن بە دەست
بێنێ ،بیرۆكە سەرەتایییەكانی دەربڕی و دەریخست كە روخاوە .ئیتر جێگای
باوەڕی خەڵك نەبوو .خەڵك بوونی ئەو لە دەدەستدەدەن .ئەو و دەوڵەتی
ئاڵمان پێویستی یان بە پارە هەیە .ناوبراو لە ژێر ناوی یاسای بنەرەتی بۆ
ئەرتەش و تەرحەكانی بە رواڵەت یەكێتییانە زەریبەی خستە سەر خەڵك و
لە ژێر ئەو یاسایەوە ئیتر زۆرتر لەوە نەیدەتوانی زەریبە وەرگرێ ،ئیستا
ئەو بە بێ یاسا بە شوێن وەرگرتنی زەریبەوەیە .بەم هۆیە ئەو روحی
سوسیالیزمی هەڵداوە و بۆ پێكهێنانی یەكێتی گەورە هەر كارێك كە لە
دەستی بێ بەرێوەی دەبات.
تا ئیستاش لە بێرلینەوە پرس و راتان پێ دەكات ؟
ئەو وتی  :بەڵێ هاوڕێیانم من بە جوانی ئاگادار دەكەن .ئەو هەل
و مەرجە كە زۆر ئارامە و بیسمارك هیوابڕاوە .ئەو  48كەس لە پیاوانی
خۆش نێو و بە ناوبانگ كە لە نێو ئەوان دا نوێنەران ،هاسلمەن و فرتیچە و
راكو ،باومن و ئادلر هەبوون تەبعید كردووە .ئەو پیاوانە كرێكارانی برلین
یان هێور راگرتبوو .بیسمارك ئەوەی دەزانی.
ئەو هەروەها دەیزانی كە  75هەزار كرێكار لە شاردا هەن كە
لەوپەڕی برسیەتی دان .ئەو ئەرخەیان بوو كە ئەم جەماوەرە شۆڕش دەكەن
و ئەو دەتوانی نیشانەیەك بۆ كەرنەڤاڵی كوشتار و قەتڵو عام بێ .دواتر
102

ئاشنابوون بە كارل ماركس

دەتوانی ئەو روداوە لە سەرجەمی ئیمپراتۆری ئالمان دا پەرەی پێ بدەیی،
تیئوری خوێن وئاسنی ئەو دوایی ئەوە دەتوانی هەڵكشان و داكێشانێكی
تەواوی هەبێ و زەریبە وەرگرتنیش بۆ هەر هەرێمێك پەرە پێ بدەیی.
تا ئیستا هیچ یەكێتی یەكی گەورەی نەداوە و ناوبراو ئەمڕۆكە لە هەل و
مەرجێكی ئاڵوزدا جێگیرە.

ئەم وتووێژە لە ژمارەی رۆژی 5ی ژانویەی سالی  1879ی زایینی لە
رۆژنامەی شیكاگو تریبون دا چاپ كراوە.
ئەم نێوە لە سەرچاوە فارسییەكەی دا بە دوو جۆری « بانكرانت
دیرسن « و « بانكرانت دیوسل « هاتووە.
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ماركسو ماركسیزم
ئەندێرە پیتر
لەفارسییەوە :سەرهەنگ عەبدولڕەحمان
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سەدەی نوزدەهەم ،سەدەی رۆمانتیزم ،سەدەی زانست ،زانست
گەرایی و سەدەی دیموكراسییە لەبەرامبەر ئەم س ێ تەوژمە گەورە فیكرییە
كەوا دێتە بەرچاو خواڵسەی مەبەستە فیكرییەكانی ئەو سەردەمانە ب ێ س ێ
چەشنە سۆسیالیزم سەری هەڵدا -:
 -1سۆسیالیزمی رۆمانتیك كە لە بنەمادا ئایدیایەكی فەڕەنسایی _
ئینگلیزییە ،سۆسیالیزمێكی هەستەوەرو رۆمانسییە بە شێوەیەكی پڕ شكۆو
ئامانجە خەیاڵیەكان ،لە حكومەتە دروستكراوەكان (سن سیمۆن)ەوە بیگرە
تا نیوە هارمۆنیای (رۆب��ەرت ئۆن) و لە كۆمەڵگای هاوكاری فوریە تا
كۆمەڵگای سۆسیالیستی كابە.
 -2سۆسیالیزمی ماركسی ،كەلە بنەمادا ئایدیایەكە ئەڵەمانی و
بنیاتنەرانی ئەم ئایدیایە بەشسۆسیالیزمی زانستی ناودەبەن تا جیاوازی لە
سۆسیالیزمی جۆری پێشوو كە بەسۆسیالیزمی رۆمانسی ناوبراوە.
 -3سۆسیالیزمی دیموكراتیك ،كە خواستی سود وەرگرتنە لە
سیستەمی پارلمان وەكو هۆكاری سەرەكی بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی
خۆی ،حیزبی سۆسیالیستی فەرەنسا بەڕابەرایەتی ژان ژورس و لئون بلوم
و هەروەها سۆسیال دیموكراسی ئەڵمان بە هەبوونی مەیلی ماركسی
و بەپلەی كەمتریش بزوتنەوەی كرێكاری بەریتانیا دیاریكەرانی ئارەزووە
سەرەكیەكانی ئەم ئایدیایە لە نێو میللەتانی جیاواز بوون.
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سەدەی بیستەم تا ئەندازەیەك ئەم پۆلێن بەندییەی هەڵگێڕایەوە،
لە ئەنجامدا كودەتای ئۆكتۆبەری (  )1917سۆسیالیزمی ماركسی لە دوو
جۆرە سۆسیالیزمەكەی تر پێشكەوت و سنوریانی تێپەڕاند ،سۆسیالیزمی
ماركسی لە هەمانكاتی كە لە بواری فیكری ماددیگەرامایەوە لە شێوەی
« باوەڕێكی عیرفانی» زۆر بە توانا بەرجەستە بوو ،سۆسیالیزمی ماركسی
لەگەاڵ بەردەوام بوونی لە دژایەتی بۆ سۆسیالیزمی پارلمانی ،بووە مایەی
دروست بوونی پارتێكی نوێ بەناوی كۆمۆنیست و شێوەیەكی نوێ لە
دیموكراسی واتە « دیموكراسی خەڵك «ی داهێنا.
ئایدیای ماركس كە بەم شێوەیە گۆڕا بە زومڕەی یەك ێ لە گەورەترین
بزوتنەوە فیكریو ئابووریو سیاسییەكانی سەردەمی ئێمە بەرجەستە بوو.
هەوڵمدا تا بزوتنەوەی بنەمای قۆتابخانەی ماركس نیشانبدەمو لەو
شوێنانەی كە زۆربەیان شاراوە و خرۆشانی سۆزداری فەرمانڕەوا بووە النی
كەم رۆشنیو عەینیەت بەكار ببەین.
ئەگەر وابكەین نەك تەنیا بە ئەسوڵی یەكەمی وەزیفەی زانكۆیی
خۆم وەفادار دەبم بەڵكو بەخودی « ماركس» یش كە « لەتەمەنی الوییەتیدا»
ئەوەی نوسی  »:نامانەو ێ ئااڵی توندوتیژی هەڵكەین ،بەپێچەوانەوە دەب ێ
هەوڵبدەین تا توندوتیژان لە تێگەیشتنی تیورییە تایبەتەكانی خۆیان یارمەتی
بدەین « وەفادار دەمێنمەوە.
ژیاننامەی كارل ماركس
كارل ماركس لەساڵی ( « )1818ساڵێك دوای باڵوبونەوەی شێوازی
ئابووری سیاسی ریك ردو « لەشاری ترو لەدایك بووەو لەساڵ ێ ()1883
لەلەندەن كۆچی دوایی كرد ( رێكەوت بە هەمان ساڵی كە جان میتار
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كینز لەلەندەن هاتە دنیاوە ) .ماركس لە خێزانێكی ب��ۆرژوا (باوكی
هاینریش پارێزەرێكی بە نرخ بوو كە ناونیشانی فەخری راوێژكاری قەزایی
بەدەست هێنا ،ئەو لەگەاڵ هنریت پرسبوركی هۆڵەندی بەڕەچەڵەك
پۆڵەندی هاوسەرگیری كردبوو ،هەشت مناڵیان بوو كە كارل مناڵی دووەم
و كوڕی گەورەی خێزان بوو ،هەروەها ماركس بەڕەچەڵەك یەهودی و
رۆشنبیرێكی شۆڕشگیڕی نموونەیی بوو ،هەرچەندە بەڕەچەڵەك یەهودی
بوو  ،بەاڵم بە كرداری پەیڕەوی ئاینەكەی نەدەكرد ،باوكی گەرچی منااڵ و
برای خاخام بوو ،بەاڵم لە ساڵی ()1817دا رووی كردە مەزهەبی پرۆتستان
و لەساڵێ ( )1824هەموو كەسانی بنەماڵەیەی بە ئاینی مەسیحی شۆرد،
ئەم كردارە رووكەشیانە بە ئەندازەیەكی تازەكار لە بەرژەوەندی سیاسی
« كاركردنی پروس قەدەغە بوو» و باوەڕی « فەلسەفی « بوو (هاینرش
ماركس لەستایشكەرانی فەیلەسوفەكانی سەدەی هەژدەم ،بەتایبەتی رۆسۆ
بوو) كارل ماركس بەرووكەش دژی هەموو جۆرە پەیوەیستیەكی ئاینی بوو،
نامەكانی ئەو بۆ باوكی لە هەمان ئەو سااڵنەی كە خوێندكاری زانكۆ بوو،
گوایە ئەمە سەرباسە ،ئەو كە بەرامبەر بە مەسیحیەت زۆر سەختگیربوو،
كۆمەڵی نوسینی توندیشی لەسەر یەهودییەكان هەیە.
شۆڕشێك لە هزر
ماركس لەسەرەتای خوێندنی خۆی لەبەرلین پەیوەست بوو بە گروپی
«الوانی پەیڕەوی هیگڵ « و «ئازادیخوازان» ەوە ئەو دوای تیڕوانینی لە
پەیامێكی ئبیكور» فەیلەسوفی یۆنانی كە ماركس ئەوی وەكو پێشەوای
خودانەناسان دەناساند « و نیل بەپلەی دكتورا لەرشتەی فەلسەفە وازی لە
زانكۆ هێنا تا بەكاری رۆژنامەنووسیەوەی خەریكبێت ( .)1842رۆژنامەی
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«گازەتە ونان» كە ئەو بەڕێوەی دەبرد زۆر زوو وەستا ( .)1843لەدوای
ئەوە ماركس بەشێوەی نافەرمانی كەم و زیاد لە ژێر چاودێری حكومەتەكاندا
دەژیا.
ماركس لە دوای هاوسەرگیری لەگەڵ جبنی ڤۆن و ستفالن لەبەرواری
( )13ژەنیوەری ( )1843لە پاریس جێگیربوو ،جنی هاوڕێی دەورانی مناڵی
ماركس ،چوار سااڵ لەو گەورەتر و كچی خانەدانێكی ئەڵمانی بوو ،كە پشتر
لە شاری تروست فەرمانڕەوایەتی هەبوو،
ماركس لە پاریس بە ئەڵمانیەكیتر ئاشنا بوو ،كە پاشان بە ماركسی
دووەم ناوبانگی دەركرد ،واتە فردریك ئەنگڵس ،لەگەڵ ئەنگڵس و ئەڵمانیەكی
تر بەناوی ئارنۆڵد روج « ساڵنامەكانی فەرەنسا و ئەڵمانیا» دەركرد كە تەنیایەك
ژمارەی لێ باڵوكرایەوە ،ماركس چەندیك نوسینی لە دوای خۆی بەجێهشت
(لەبواری ئابووری سیاسی و فەلسەفە) كە تاماوەیەكی زۆر باڵونەكرایەوە و
كاتێ كە لەساڵی ( )1932باڵوكرایەوە ،رۆشنگەری رێگەیەكی تازەی لە هزری
ماركس كردەوە ،هەروەها لەپاریس بوو ،بە ئانارشیستی روسی باكونین ئاشنا
بوو ،لەگەاڵ پرودون ،كەدواتر كۆمەڵی گفتوگۆی لەگەڵدا كردو پێشنیاری
هاوڕێتەتی كرد ،ماركس بەهۆی ئەو هێرشنامانەی كەلەسەر روسیا دەینوسی
لەسەرداوای دەوڵەتی پرۆس لەفەرەنسا چووە دەرەوە و پەنای بۆ برۆكسل
بردو ئەنگڵسیش لەوێ پەیوەست بوو بەوەوە.
لەم كاتەدا ماركس لەگەڵ ئەنگڵس و الوێكی تر لەپەیڕەوانی هیگڵ
بەناوی موئیزهس مرام ئەڵمانی نووسی كەلەساڵی ( )1932دا چاپكرا.
وەاڵمێكی توندی «پرۆدون» كە فەلسەفەی هەژاری نووسیبوو دەداتەوە،
لەژێر ناونیشانی هەژاریی فەلسەفە (بەزمانی فەڕەنسی  .)1847ماركس لەساڵی
( )1848بەیاننامەی كۆمۆنیستی بەهاوكاری ئەنگڵس نووسی ،كە چەند رۆژێك
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پێش سەرهەڵدانی شۆڕشی فەرەنسا باڵوكرایەوە ،ئەم بەرهەمە كە بەراستی
خۆالسەیەكە لەرێبازی ماركس تا ماوەیەكی زۆر بەنەناسراوی مایەوەو هیچ
جۆرە كاریگەییەكی لەواقیعی ئەو زەمەنە جێنەهێشت .ماركس كە لەبەرواری
3ی مارسی  1848لەبلجیكا دەركرابوو ،بووە مایەی پێشوازی گەرمی فەرەنسا
و سودی لەم دەرفەتە وەرگرت تا بگەڕێتەوە بۆ ئەڵمانیا و هەوڵیدا تا كاری
رۆژنامەنووسی شۆڕشگیڕی خۆی لە كۆڵن سەربخات لەڕاستیدا لەم كاتەدا
ماركس شۆرشگێڕێكی زۆر میانڕەو بوو ،كە بەوردی لە هەوڵی پەنهانكردنی
ئایدیای كۆمۆنیستی خۆیدا بوو بەدوای یەكگرتن بوو لەگەڵ بورژوازی لییبراڵدا
تا لە ئامانجێكی بەپەلەتر (واتە جێگیركردنی حكومەتی دیموكراسی لەئەڵمانیا)
بگات.بەاڵم ئەم ئیحتیاتەی ماركس نەبووە بەربەست لەبەردەم ئەوەی سەر
لەنوێ لەساڵی ( )1849لە ئەڵمانیا دەربكرێتەوە (هەر بە هەمان ئەو هۆیانەی
ساڵی  1845كەلە فەڕەنسا دەكرا ،واتە بەهۆی هێرشەكانی بۆ سەر دەوڵەتی
روسیا )،ئەم واقیعە ماركسی جارێكی تر خستە سەر ئەو ئارەزووی كە ڕووی
كردە تیۆرییە شۆڕشگێڕییە توندوتیژ و روونەكانی باوەڕی بالنكی ،ماركس لە
دوای مانەوەیەكی كورت لە پاریس چوو بۆ لەندەن تا بۆ هەمیشەی لەوێ
جێگیربێت ،لەوێ ماركس كە سەرگەرمی هیچ پیشەیەكی جیگیرنەبوو ،بۆ
ماوەیەكی دوورودرێژ بەبەدبەختی « چەرمەسەری « دەژیا « ،بێ بەزەیترین
قۆناغی ئەم ژیانە فەالكەت بارە ئەو كاتەبوو كە لەبنەماڵەی ماركس بە چوار
مناڵێ وردەوە بەهۆی دواخستنی كرێ خانوو لە شوێنی نیشتەجێی خۆیان
دەركران « مارس  »1850لەم كاتەدا جگە لە خزمەتكارە وەفادارەكەیان»
هیلن دموت» كەسی تر نەهات بەهانای خێزانەكەی ماركسەوە ،هیلن دموتی
دایكی جنی فۆن و ستفالن لە كاتی بوكێنی كچەكەی دابوو بەوو ناوبراو
هەمووتەمەنی خۆی لە خزمەتی خێزانەكەی ماركس بەسەربرد ،گۆڕەكەشی
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لەتەنیشت ئەربابەكانی لە گۆڕستانی هایگێت « لەندەن «ە ،كاری زۆر،
نەبوونی تەندروستی ،نەخۆشی و لەهەمووی خراپتر مەرگی لەناكاوی سێ
لەشەش مناڵەكەی ماركس لەوانە كوڕە تاقانەكەی ،ژیانی لەبەرچاوی تاریككرد.
تەنیا لە ماوەی دەساڵی كۆتایی تەمەنی ،ماركس (بەتایبەتی بەهۆی ئەو
یارمەتیانەی هاوڕێی خۆی ئەنگڵس) توانی تاڕادەیەك خۆشگوزەران بێ .لەوێ
واتە لەناوجەرگەی دنیای سەرمایەداریدا بوو كە ماركس توندترین رەخنەی كە
تائێستا لەسەرئەم سیستەمە نوسراوە ،واتە پەرتوكی « سەرمایە» ی نووسی
تەنیا بەرگی یەكەمی ئەم كتێبە لە زەمەنی ژیانی ماركسدا باڵوكرایەوە (.)1867
ماركس لە « رەخنەی ئابووری سیاسی « خۆیدا كە پێشەكی یەكەی بەهۆی
تەرحی فەلسەفەی ماددیگەرایی مێژوویییەوە ،پێش داهاتێكی لەوەدا وتبوو،
دوو بەرگە ناتەواوەكەی تری « سەرمایە» بەهۆی «ئەنگڵس»ەوە تەواو كراو
لەدوای مردنی ماركس كە دەكاتە بەرواری» 13ی مارسی  »1883باڵوكرایەوە،
لە بەشە جیاجیاكانی ئەم بەرهەمەشدا ناهاوئاهەنگی بەرچاو دەكەوێت.
(ماركس كە هاوسەری لەڕادەبەدەر فیداكاری دوو ساڵ پێش ئەو مردبوو ،سێ
كچی لە دوای خۆی بەجێهێشت  :مێردەكانی دوو كچی كە مێردیان كردبوو
فەڕەنساییبوون .پڵ الفاوگ كەلەگەڵ ژول گسد كە بوە نوێنەری رێبازی ماركس
لە فەڕەنسا و شارل لونگە باوكی ژان لونگەی نوێنەری سۆسیالیست پەرلەمانی
ئەم وواڵتە.
شۆڕشێك لەپراكتیكدا
ماركس وێ��رای ئ��ەوەی كەلە جیهانی ئەندێشەدا بەشۆڕشگێڕێك
دەژمێردرا ،لە پراكتیكیشدا لە كاتی خۆی شۆڕشگێڕبوو بە تایبەتی لە
جواڵنەوەی یەكێتییە شۆڕشگێڕەكان رۆڵی سەرەكی هەبوو ،لەساڵی ()1846
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لەگەڵ ئەنگڵس دەستپێشكەری كرد بە دامەزراندنی « كۆمیتەی مەكتەبەكانی
كۆمۆنیستی» لە وواڵتانی جیاجیادا ،لەساڵی ( « )1848-1847مانیفێست» ی
بەناوبانگی بۆ « بەرەی دروستكاران « كە بە» بەرەی كۆمۆنیستەكان» گۆڕابوو
نووسی و لە هەمووی گرنگتر ماركس لە دامەزراندنی یەكەمین سەندیكای
نێودەوڵەتی كرێكاری كەلەندەن دەمەزرا رۆڵێكی گرنگی گێڕا ،پێگەی ماركس
لەم دامەزراندنە ئەوێ لەگەڵ پەیڕەوانی پ��رودون كە خواستیان چاكسازی
بوو ،هەروەها لەگەاڵ الیەنگیرانی باكۆنین كە تیوریسنی ئانارشیزم بوو خستە
ملمالنێ وە ،كۆمۆنە ()1871ی پاریس خۆشحاڵیەكی زۆری ماركس دورستكرد
و بەرهەمێكیش كە ماركس لەم بارەوە لەساڵی ( )1871دا نووسی « جەنگە
ناوخۆی فەڕەنسا» گەواهی ئەو راستیەیە .لەبارەی بزوتنەوەی سۆسیالیزم لە
ئەڵمانیا ،ماركس لەسەرەتای دامەزراندنی حیزبی سۆسیالیستی كرێكاری ئەڵمانیا
لەساڵی ( )1875لەگۆتا ،ناوابەستەیی خۆی بەو رایەرانی راگەیاندو لەم بارەیەوە
نوسێنكی بەناوی «رەخنە لە بەرنامەی گۆتا» هەیە كە لە ساڵی ( )1891دا
باڵوكرایەوەو بەڵگەنامەییەو پڕ بەها ،چونكە نووسەر لەم نووسینەدا ئاماژە
بە چۆنیەتی كۆمەڵگای دڵخوازی خۆی دەكات ،پێویستە ئاماژە بەوەش بدەین
گەرچی ماركس تا ماوەیەكی زۆر هەستێكی ناخۆشی هەبوو ،بەاڵم لە كۆتایی
تەمەنیدا هەستیكرد كە ئیمپراتۆری تزارەكان مومكینە رۆژی ببێتە مەیدانی
شۆڕشی كۆمۆنیستی.
فردریك ئەنگڵس
ماركس پێش هەر شـتێ بەهۆی یارمەتیە مادییەكانی فردریك
ئەنگڵسەوە هەمیشە قەزرداری ئەوە ،ئەگەر بەخشندەیی ئەنگڵس نەبوایە
ماركس و خێزانەكەی توانای درێژەدان بە ژیانیان نەدەبوو.
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كۆمەكی مادی
ئەنگڵس كە دوو سااڵ لەماركس بچوكتر بوو،سەر بەخێزانێكی
كارخانەداری دەوڵەمەندی خەڵكی « بارمن» یاخود راستتر بڵێن ئەڵمانیا
( ئەم ش��ارەش دەكەوێتە ناوچەی رنانەوە ) .خێزانەكەیان وێڕای
هەبوونی كارگەیەكی رستن و چنین بوون لەو ناوچەیەدا ،خاوەنی
كارگەیەكیتری رستن و چنینیش بوون لە مانجستەر ( بەهاوبەشی
لەگەاڵ كۆمپانیایەكی ئینگلیزی ) ئەنگڵس ئەم سەروەتەی بنەماڵەكەی
لەالیەنی ئامانجە چاوەڕواننەكراوەكاندا بەكارهێنا .ژینگەی خێزانیی
ئەنگڵسی زۆر زوو گۆڕی بۆ الوێكی سەركەش ،ئەو كە قوتابیەكی
دەروش��اوە بوو لە ئەدەبیاتدا ئامادەگیەكی زۆری هەبوو ،لەگەاڵ
تەواو كردنی قۆناغی ناوەندی بەناچاری روویكردە كارخانە ،ئەنگڵس
وەكو كەسێكی مەنتەقی ،لەڕووبەرووبوونەوە بەژینگەی تەسك
بینی دەوروبەر لە درێژەی مانەوەی خۆی لەبەرلین بووە دەروێشی
شتراوس و پەیوەست بوو بەگروپی « ئازادیخوازان» ەوە ،یەكەمین
نووسینەكانی ئەنگڵس وەكو پەیامی ماركس ئەبیكور رەخنەگرتنە
دژی ئاین .نافرمانی ئەو بەسە ئایندا بەزوویی گۆڕا بۆ نافەرمانی
بەسەر كۆمەڵدا ئەنگڵس لە تەمەنی بیست ساڵیدا و لەوانیە زووتر
لە ماركس لەالیەن موئیزهس رووی كردە كۆمەنیزم و پاشان لەساڵی
( )1842بە ماركس ئاشنابووە ،ئەنگڵس لە ساڵی ( )1844دا لەگەاڵ
ماركس دەستی كرد بە هاوكاری و لەساڵی ()1845دا لەبرۆكسل
بۆ هەمیشە پەیوەست بوو بەوەوە لە دوای بەشداری كردنی لە
شۆڕشی ئەڵمانیا ( )1849-1848وەكو ئەفسەری سوپای شۆڕشی بادە
لەبەریتانیا پەیوەست بوو بە (ماركس )ەوە.
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كۆمەكی هزری
خزمەتگوزارییەكانی ئەنگڵس لەبواری فیكری كەمتر نەبوو ،لە خزمەتە
مادییەكانیبە ماركس ،ئەنگڵسی هۆشیاری پڕ جەنجاڵی هاوڕ ێ لەپێشترەكەی
بە بەكارهێنانی ئەو بەشێوەیەی بنەڕەتی ،تەكمیل كردو رۆشنایی بەخشی
بەئەندێشە فەلسەفیە قوڵ ،بەاڵم گرانەكانی ماركس ،بەدەگمەن هەڵدەكەو ێ
تایبەتمەندییە جیاوازەكانی دوو كەس لە هەڵگرتنەوەی یەكسان لە دیارەكانی
جیهان ،بەوشێوەیە تەواو لەیەكتری بچن .بەهەمان توندی و درشتی كە
ئەمە یەك شێوەبوو هەندێجار دەگەیشتە ڕادەی توندوتیژیش لە شێوەیەكی
تریشدا دەردەكەوێت و دەتوانرا وای دابنێین كە فۆرمۆلە توندەكانیان
لەژیان ،كاریگەری زۆری هەبووە لەسەر دارشتنی بیروهزریان وێرای ئەمە
ئەم ئەفكارانە بە نۆبەی خۆی ئەگەر وەاڵمدەرەوەی داخوازییەكانی خۆی
نەبوایە بەو چەشنە رەنگدانەوەی نەدەبوو.
فەلسەفەی ماركس
ئابوری ناسان ماوەیەكی زۆر ئایدیای ماركس یان تەنیا وەكو
سسیستەمێكی ئابووری و بەتایبەتی بەسۆسیالیزم دەیانناساند پەرتوكی
«كالسیك مێژووی باوەڕە ئابوورییەكان» نوسینی «ش ،ژیدوش ،ریست»،
كەلەبارەی ئەفكاری فەلسەفی ماركس بەگشتی بێدەنگ دەبێت لەم بارەیەوە
نموونەیەكی باشە ،زۆر نموونەی تر دەتوانر ێ بە نموونە بهێنرێتەوە ،بیانوی
ئەم كەموكوڕییە لەرابردوودا ئەمە بوو كە بەرهەمە سەرەكییە فەلسەفیەكانی
ماركس تاماوەیەكی زۆر باڵونەكرایەوە ئەم بەرهەمانە لەسااڵنی (-1932
 )1933بەزمانی ئەڵمانی باڵوكرایەوە و تەنیا لەدوای جەنگی دووەمی جیهانی
بوو كە تەرجەمەكرا بۆ زمانی فەڕەنسی .باڵوكردنەوەی ئەم بەرهەمانە بۆ
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زۆرێك دۆزینەوەی نو ێ بوو ،دەركەوت كە ئایدیای ماركس زیاد لەوەی
كە سیستەمێكی ئابووری بێ ،بەپێچەوانەی گشت سیستەمە ئابووریەكان،
لەیەكەمجاردا فەلسەفەیەكە و ئابوورییەكەی تەنیا الیەنێكی كاربردی ئەم
فەلسەفەیە.
فەلسەفەی ماركسی كەڕەگەكەی دەچێتەوە سەر فەلسەفەی هیگاڵ،
لەگەڵ ئەوەی كە پەیڕەوێكی تەواوە لەڕەوشی هیگڵ پەرچەكردارێكی
قاتعییە بەسەرئەندێشەكەی ئەودا ،مناڵێكە لە مامۆستاكەی یاخییەو بەقەولی
«البرویر» هەروەكو ئەو مندااڵنە وایە ،كە پەرستیاری خۆیان كوتەك كاری
دەكەن ...بینیمان كە ئابووری ماركسیش هەمان حاڵەتی هەیە ،ئابووری
ماركسی لە دوای تەغزیە لەسەر چاوە كالسیكیەكانی لبیرالیزم تیۆرە
تایبەتیەكانیان لەسەر خۆیان بەكاردەبات رێبازی فیكری ئایدیای ماركس واتە
«جەدەل «یش هەمان داواكاری هەبوو.
چەمكی جەدەل
ناوی هیگڵ یش هاوڕ ێ لەگەاڵ «ئەفالتون و ئەرستۆ ،سنت ئاگوستن
و سن تۆماس ،دیكارت و كانت «لەریزی گەورەترین زانایان جێگەی هەیە
ئەو بەڕاستی شۆڕشێكی لە فیكردا بەرپاكرد كە ئایدیای ماركس جگە لە
تەواوكردنی كاری ئەو كاری تری نەكرد ،بەاڵم هەڵسەنگاندنی گرنگی ئەم
گۆڕانكارییە بەبێ تویژینەوەی فەلسەفە لەو سەرەتایەوە قابیلی قبواڵ نییە.
بناغە
دوو جۆر فەلسەفە :
بە كورتكردنەوەی پێوانەی درێژی ئەندێشەی فەلسەفی بۆ ئاستی
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زیادەڕەو ،دەتوانر ێ بوتر ێ هەرگیز زیاد لە دوو فەلسەفە یا بە گوزراشتێكی
تر زیاد لە دوو رێگە دنیابینی و جودینییە  :فەلسەفەی بوون یا فەلسەفەی
گومان و فەلسەفەی ژیان.
فەلسەفەی جۆری یەكەم كە رەگی لە حیكمەتی ئەرەستۆ و ئایدیای
حقوقی رۆم و هەروەها حیكمەتی زانایانی ئایینی مەسیحی (النی كەم
زانایانی ئایینی مەسیحی واڵتانی التین ) وەردەگرێت ،سەدەكان بە فەلسەفەی
كالسیكی خۆرئاواو فەلسەفەی قوتابیانی ئاینی مەسیحی دەژمێردر ێ و
هەروەك فەلسەفەی دیكارت بوو ،ئەم فەلسەفەیە باوەڕدارە بەئەبدییەتی
نەگۆڕی رۆح ،حەقیقەت وئەسولی ئەخالقی :ئەوەی لەرابردوودا حەقیقەت
بووە ،ئەمڕۆش حەقیقەتە و هەمیشە حەقیقەتە .راستی ،جوانی و دروستی
تەواو رەنگدانەوەیە لەو جودی یەزدانی كە جاویدانییە ،واتە لە دەرەوەی
زەمەن ،چونكە زەمەن بە واتەی گۆڕانە و خودا كە بەجارێك بەكەمااڵ
گەیشتووە ناگۆڕێ.
فەلسەفەی جۆری دووەم كە حیكمەتی بوونە و دوو سەدە لەمەوبەر
ئەرستۆ لەالیەن یەكەمین فەیلەسوفەكانی یۆنانی بەیانكرابوو بە پێچەوانەی
فەلسەفەی پێشوو لەگەاڵ زەمەندا ئاوێتەیە.
هراكلیت دەڵێت (:هەموو شت بە تەوژمە ،هەرگیز ناتوانرێ
لەرووبارێكدا دووجار مەلەبكرێ ).حیكمەتێكە لەسەر بنەمای گۆڕان كە
بەشێوەیەكی راستەوخۆ دەكش ێ بۆ فەلسەفەی مێژوو لە كاتێكدا كە
فەلسەفەی پێشوو بەلۆژیك ئەنجامدەدرا .فەلسەفەیەكی جێگیر نیە،
بەڵكو خاوەن نزاوتە ،هیگاڵ دەڵێ :بوون ،یەكەمین ئەندێشەی شایستەی
دەستلێدانە و بەاڵم یەكەمین ناسینی زهنییە ،لەكاتێكدا بوون و نەبوون
چەمكە ئەبستراكتەكان پوچن).
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دوو چەشنە هۆسازی
بەبەراوركردنی ئەم چەشنە فیكرە كە بە شێوەیەكی وردو قوڵ
جیاوازییان لەگەڵ یەكتر هەیە ،دوو رێگە هۆسازی نەك تەنیا جیاوازییان
هەیە ،بەڵكو دژایەتیشیان لەگەاڵ یەكتریدا هەیە ،هەروەكو وترا ،رێگای
هۆسازی حیكمەتی « وجود» لۆژیكە ،واتە یاسا حاكمە بەسەر قسەدا،
لۆگۆس ،سادەترین شێوەی بەیانكردنی ئەو ئەسڵی ناسنامەیەیە -:
ئەلف ،ئەلفە،ئەلف نەفی ئەلف نییە و گشت پێوانەكانی لۆژیك
لەوەوە سەرچاوەی گرتووە.
حیكمەت بوون گوێڕایەڵی یاسای ژیانە ،ئەم یاسایە كامەیە ؟
لەدایكبوون ،گەشە و مردنی هەموو واقیعێكی زیندووخواز پەیوەست ب ێ
بەالشە یا رۆح ،تاك یا كۆمەڵگە و بە كورتی هەموو و جودێك ،ئەندیشە
یانیهادی موتابقی داهێنەرێك وەكو یەكە واتە پشكوتن ،بەدواداچوون و
مردن دەگۆڕێت ،بە گوزارشتێكیتر هەموو بونەوەرێك ،ئەندیشە ،نیهاد و
هتد .لەناوەوەی خود خونچەیەك لە مردن ،خونچەیەك لەدژی دەروونی
« جەدەلێكی باتنی» لەگەڵدایە كە بە قۆناغ هۆكارەكانی لەناوبردنی
فەراهەم دێنێ ».ماركس ئەم ئەندێشەیەی لەبارەی سیستەمی سەرمایەداری
بەكاردەبرد «.
هیگڵ نووسیویەتی  :بوونی هەموو شت ێ كۆتایی گوزارشتە
لەبەرخورداری لەبوونی دەروون��ی خود لە نوتفەی ون ب��وون ،ساتی
لەدایكبوون و ساتی مردنی خۆی.
جەدەل ،فەلەسەفەی پێشكەوتوو
لەم شێوەیەدا پێویست بەبێزاری دەكات ؟ ئایا دەبێت كە ئەم
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گۆڕانە هەمیشەیی یە جگە لە ئاوابونێكی خەماوی و جوڵەی نائومێدانەی
بونەوەران و كەرەستە شتێكی تر نییە ؟ نەخێر ! حیكمەتی هیگاڵ بەرزترە
لەبەدبینی فەیلەسوفی وەكو هراكلیت ،دیدگای زۆر بەرفراوانتری لەئیمكانات
بەرزبوونەوەی مرۆڤایەتی دەردەخ��ات كە ئایدیای ماركس ئەم دیدگایە
دیسانەوە بەرفراوانتر دەكات.
هیگل دیسانەوە دەنوس ێ  :بەم جۆرە گۆڕانكاری بێبچڕان الیەنێكیتر
پەیوەست دەك��ات بەشێوەیەك كە دووب��ارە بە مردن و ژیانێكی نو ێ
لەدایك دەبێت ،رۆژهەاڵتیەكان باوەڕێكی لەو شێوەیان هەیە ،كە لەوانەیە
گەورەترین فیكری بەرهەمی ئەفكاری میتافیزیكیان بێ ،باوەڕی پەیوەست
بە كوێركردنەوە ،دەربڕی هەمان باوەڕەو فینكسیش كە ب ێ كۆتایی لە
خۆڵەمێشیەكانی خۆی سەردەردەهێنێ نیشانەیەكی لەو شێوەیە ».بەاڵم
هەموو ئەمانە باوەڕێكی خۆرهەاڵتین كە زیاتر شیاوی الشەیە تا رۆح،
خۆرئاوا باوەڕێكی تر نیشاندەدات ،روح نەك تە نیا الوتی ،بەڵكو بەرزتر و
رۆشنبیر لەپێشوو دەردەكەوێت».
لەراستیدا بۆ هیگڵ و بەپلەی زیاتر بۆ ماركس مرۆڤایەتی رای
مرۆڤایەتییە  :هەموو دامەزراوەو هەموو دەورەیەكی مێژوویە تەنیا « یەك
قۆناغی تێپەڕبوو لە بەرفراوانی ب ێ كۆتای كۆمەڵگای مرۆڤایەتییە ،كە لە
بچوكترەوە بەرەو بەرزتر دەڕوات.
هەموو دامەزراوەیەك یان هی تر ...كەبەتاڵ و ب ێ ئاڕاستە دەب ێ
دەبێت « شوێن بە قۆناغێكی بەرزتر بدات كە بەنۆبەی خۆی دەچێتە خولی
رۆچوون و مردن « بەم شێوەیە حكومەتی روحانیەكان شوێن بۆ حكومەتی
پاشایەتی و پاشان بۆ حكومەتی دیموكراسی چۆڵدەكات و ماركس دەڵ ێ كە
بەمشێوەیە لەبارەی ئەرستۆكراتەكان كە شوێن بەتوێژی بورژوا دەدات كە
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بەنۆبەی خۆی ناچارە لەبەرامبەر توێژی پڕۆلتیار بڕواتە كەنار.....
كەوایە كلیلی پێشكەوتن و جەدەل لەمەدایە كە مردن داهێنەری
هەیە و بەدایك هێنەرە.
هەموو وجودێك ل��ەن��اوەوەی خۆیدا ت��ۆوی وێرانی لەخۆیەتی
و تۆوی پێشكەوتن لەخۆیەتی .ئەم بابەتە هیچ كەسی باشتر لەماوتسی
تۆنگ،بنیاتنەری ئایدیای ماركس لە چین بەیان نەكردووە ئەوە دەنوس ێ 0:
((هۆكاری سەرەكی نەش و نمای هەموو شتێ لە دەرەوەی ئەودا
نادۆزرێتەوە ،بەڵكو بەپێچەوانەوە لەدەروونیدایە -:ئەم هۆیە سەرچاوەكەی
لە سروشتی دژایەتیكردنی هاوڕێیەتی هەموو شت و هەموو دیاردەیەكە،
دژەكانن كە دەبنە بەدیهێنەری جوڵەونەش و نمای شتەكان ،بەمشێوازە
جەدەلی مادیگەڕا هۆكاری دەرەوە موسەمیمانە رەتدەكاتەوە ،هەروەها
لەدنیای رووەك و ئ��اژەاڵن گەشەی س��ادە ،وات��ە نەش ونمای كەمیش
بەشێوەیەكی بنەڕەتی بە بزواندنی دژ بەیەكەكانی دەروونی ئەنجامدەدرێ،
گەشەی كۆمەڵگاش بەشێوەیەكی ورد و هەربەوشێوەیە.
جەدەل ،لۆژیكی هێز
كەوایە جەدەل عیبارەت دەب ێ لە خوێندنەوەی پەیوەندی ئەو
هاودژانەی كە مێژوویان دروستكرد ،چونكە مێژووی مرۆڤایەتی ،جگە لە
خستنەڕووی ژیان لەبەر فراوانترین بواردا شتێكی تر نییە ،مێژووش روانینی
ژیان ،پەیوەندی لۆژیكی ئەو هێزانەیەكە لەگەڵ یەكتریدا لە جەنگدان
تا هێزی گەورەتر دەربخەن ،بۆ هیگڵ فەلسەفەی راستەقینە هەرئەوەیە
كە لەجیاتی سەرگەردان بوون لە جیهانی پڕ لە چەمكی ئەبستراكت بە
خوێندنەوەی واقیعەكانەوە سەرگەرم دەبێت ،بەم رێگەی وشەی جەدەل
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واتەیەكی تازە وەردەگرێ ،ئێتر ئەو جۆرەی كە جێگە بەرچاوی فەلسەفەی
كالسیك بوو («دیالۆگەكانی» ئەفالتون و شەڕی ئەسكوالستیكەكان) مەبەست
لە جەدەل جەدەلی ئەفكار نییە ،بەڵكو جەدەلی هێز و رووبەڕووبونەوەی
هێزەكانە كە بەمروری زەمەن دەگۆڕێن ،لەراستیدا هەموو كۆششی ئایدیای
ماركسیش بەیانكردن و شیكردنەوە جەدەلی رژێمی سەرمایەداری دەبێت.
بەاڵم ئەگەر مێژووش جگە لە هاتنی « هزر» لەواقیعەت نەبێ،
لۆژیكی هێز بەكاركەوتنی میكانیزمەكان ئیجاب دەكات كە ئەوانەش عەقاڵنی
بێت.ئەم میكانیزمانە كامەیە ؟ و چ كۆمەكێكی دەبێت بۆ ئایدیای ماركس ؟
ئاكام
هاودژی ئایدیای ماركس
گۆڕانی ئایدیای ماركس لەسەرەتاوە تا ئەمڕۆ شیكەرەوەیەكی عەینی
لەبەرامبەر پارادۆكسی « هاودژی « تایبەت بڕیاردەدات ،واقیعێكە كە
ئایدیای ماركس لە هەموو بوارەكانی فەلسەفی ،سیاسی و ئابووری وەكو
گەورەترین شۆڕشی جیهانی مۆدێرن دەچێتە پێش،ئەمە ئاینی نوێیە ،بەاڵم
ئاینی ب ێ خودا لەماوەی كەمتر لەسیستەمێكی سەدە زیاد لەسێیەكی دنیای
داگیركرد و لە وشوێنەكانی تریشدا حەزو ئارەزووییەكی شێوە عیرفانی
بەرپاكرد ،بەاڵم واقیعیەتێكی تر ئەمەیە كە ئەزموونە تەزەكانی ئەم
ئایدیایەیان بەدرۆخستەوەو خودی ئەم ئایدیایە لەرێگەی بنیاتنانی خۆی
ئەوانەی بەدرۆخستەو ،نەسەرمایەداری بەرامبەر رۆڵی بێگومانی جەدەلی
چارەنووسی گەشەی كرد ،نە كۆمۆنیزم بەبەڵێنە ئەسوڵیەكانی خۆی وەفادرا
بوو  :لەیەكسانی كر ێ تا نەبوونی دەوڵەت ،لە بەتاڵكردنەوەی دابەشكردنی
كار تا دەركەوتنی « مرۆڤی نوێ« چ ئەو ئومێدانەی كەلەناونەچوون !
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بەجۆرێك كە زۆر هاش و هۆش نییە ئەگەر بوترێ كە ماركس دووچاری
هەمان چارەنووس بۆوە كە مامۆستایانی خۆیان دووچاركرد ،بەم واتەیە كە
جەدەل لەدڵی ئاینەكەیدا شوێنی گرت و ئایدیای ماركس بەنەفی كردنی
خۆی گەشەی كرد ....كەوایە چۆن دەبێت وێڕای « هاودژەكان»ی ئەو
ئیمپراتۆری و پێگەكەی روونبكرێتەوە ؟ لە قۆناغی كۆتاییدا سەركەوتنی ئەم
ئایدیایە بەداوەری لەدیدگای خۆیەوە نمایشگرچییە؟
توانای ئایدیای ماركس
ئەم بابەتە زوو وەربگرین كەیەكەمین هۆكاری سەركەوتنی ئایدیای
ماركس ،لە موسیبەتی سەرمایەداری و لە شودەتێكە كە ئەم ئایدیایە ئەوانەی
مەحكومكردووە بێگومان رێكەوتی كاتەكان و رۆڵی « كەسیەتیەكان» لەلینینەوە
بیگرە تا ماوتسی تونگ كاریگەری قەتعی لەبەردەوامی ئایدیای ماركس هەیەو
جانتای رەخنەگرانی ئەم ئایدیایە ،كەمێژووی پیاوانی گەورەی لەرێكەوتی
ماددیگەرایی مێژوویی بڕیاردەدەن پڕە ،وێڕای ئەمە ئەگەر زیادەڕەوی و لەكیس
دانەكانی رژێمی پولی نەبوایە ئایدیای ماركس هەرگیز سەری هەڵنەداو دەتوانر ێ
بەبێ مەسخەرەكردن ئاشكرا بكرێ كە یەكەمین دامەزرێنەرانی «سوسیالیزمی
زانستی» لەجیهانی سەرمایەداریدان ..ئەمڕۆكە دڵنیاترین هاوپەیمانانی ئەم
ئایدیایە كەسانێكن كە زۆربەیان كوێرانە لە نامۆبوونی مرۆڤ بەرامبەر بە توانا
داراییەكان موبادەرە دەكەن.
تێڕوانینی سەركێشی بەسەردنیای پڕ لەرەنج -:
نارەزایی بەرامبەر بەم نامرۆڤایەتیە لە شایانیەكانی ماركس ،قوڵبونەوەو
وردبوونەوەی ئەو كە بێگومان لەبارەی دەستوری زمانی ئابووری هەڵەیە،
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خاوەنی ئەم شایانییە كە مەسەلەی ئابووری بەشێوەی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی
نێوان گروپەكان و نێوان بەهێزوالواز مەترەح كرد ،ئایدیای ماركس كە لەئەسێلدا
خودی مادیگەرایە ،وێڕای ئەوەی بەجۆرە ماددیگەراییەك كە پەیوەندی ئابووری
وەكو ئەو میكانیزمە فەرمانڕەوایانەی بەسەر « شتومەك» جاویدانی و نەگۆڕ
دەزانرێت قەتعی پەیوەندی كرد ،ئەم ئایدیایە بەشێوازی خۆی پایەداریدا بە
ئابووری لەوپەڕی یاساكانی بانگەشەی سیستەمێكی سروشتی،ئەو بونیادانەی كە
ئەم یاسایانە رەنگپێدەداتەوە ئاشكرا بكات ،دیدگای گۆڕانی « تەواوەتی « ئەم
ئایدیایە ،پاشان تازە « گەشە» ئابووری بۆ ئابووری بەدیاری هێنا .حەقیقەتێكە كە
ماركسوئایدیای ماركس هەمیشە ئەم گوزارانەی راستتر دروستكرد .لە ماركسی
فەیلەسوفی الو تا دانەری «سەرمایە» و لەم یەكەوە تا ئەنگڵس تا لینین و لە
لینیەوە تا ستالین قورساییەكی تەدریجی هەستپێدەكرێ ،حەقیقەتەكە هەركام
لەوان لەشۆڕو سۆز ئایینی خۆیان ب ێ وەستان واقیعێكی ئاڵوزی توندوسەخت یان
بەناحەزی وبێزار ئامێز هەموو جۆرە ئەندێشەیەكی ئیسالحیان رەتكردەوە ،بەاڵم
هەر ئەو زیادەرۆییانەی ئەو بوو بوە هۆی ئەوەی رەنجی چینی پرۆلیتار زۆر
بێئارام ناشرین بێ ،ئایدیای ماركس بۆ مرۆڤی كەرامەتی بریندرا بوو ،بۆ مرۆڤی
كرد بێ ئامانج و نائومێد زیاد لەبڕێكی هۆكاری بەڵگەسازی ،تەنانەت زیاد لەو
دیارییە مادییانەی بەدیاریهێنا ،ئەم ئایدیایە تێڕامانی گشتی لە جیهان ئاڕاستەكرد.
بەمشێوازە ئایدیای ماركس وەكو رامانێكی سەركێش بەسەر دنیای پڕلەرەنج،
وەكو كۆتایی تەوژمێكی دیموكراتی كەلەدوو سەدە لەمەبەرلەالیەن سەركێشی
خەڵكەوە كاریدەكرد دەچێتە پێش،ئەم ئایدیایە خۆی وەكو سەرەنجامی لۆژیكە
ئەم شۆڕشە سیاسییە كە بۆ بواری ئابووری و كۆمەاڵیەتی گواسترابێتەوە ئاڕاستە
كرد ،لەمەش بااڵتر ئەم ئایدیایە كەلەیەن لینینە دەچێتە قواڵیی جیهان ،خۆی
وەكو سەرپەرشتیاری رێگەی ئازادی بەخشی نێودەوڵەتی پێشنیاركرد،
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بەاڵم ئایدیای ماركس زیاتر تۆڕەییەكی كاتییە سەرچاوەكەی لەرەنج
و زۆر زیاتر لە سپاتاكیسمێكی نوێیە (سپارتاكیسم بزوتنەوەیەكی ئەڵمانی
سۆسیالیستی و هەروەها كۆمۆنیستی بوو بەرێبەرایەتی كارل لیبكتشت و
رۆزا لۆكسمبورگ ،لە  1914تا 1919وەرگیر) ئەم ئایدیایە لەوپەڕی رووداوە
كۆمەاڵیەتیەكان مەبەستیەتی سەركێشەیەك بەرپا بكات لەناخی گۆڕانی
مێژووی دنیای گشتی بۆ ئەو كەسانەی كەبەدوای رایاندكێشی ،دیدیگای
شورئەنگێزی جیهانی دەهێشنتەبوون.
تێڕوانینی متمانە بەجیهانێك لە حاڵەتی بووندا
ئایدیای ماركس لەم رێگەیەدا بەیەكێكیتر لە تەوژمە فیكرییە
تایبەتیەكانی سەردەمی ئێمە واتە باوەڕ بە « ئەقڵ» لەدروستكردنی ئاسودەیی
مرۆڤ ،پەیوەست دەبێ ،ئەگەر حەقیقەت ب ێ كە « هەموو شت ێ واقیعی
ئەقاڵنیە» دیسانەوە دەبێ ئەوە رێكبخات و بەمشێوازە ئایدیای ماركس
ئەگەر بتوانرێ بەوشێوە بوترێ ،قاڵبی فەلسەفەی هیگڵ دەرێژێتە قاڵبی «
سن سیمۆن»ەوە « ،دەربارەی ئاینی ماركس و ئەنگڵس سەبارەت بەیەكەمین
فریاد ڕەسی باشگەڕا هرەچی بوتری كەمە» و لەبناغەدا بە ئیرادەیەكی
فریادڕەسانەوە دەچێتە پێش لەڕوو رێكخستنی چاكسازی كۆمەڵ .ئایدیای
ماركس وەكو دواهەمین ئاستی ئەقڵ گەڕایی دەچێتە پێش كە گۆڕان گەڕایی
(تكامل گەرایی) بەسادەترین شێوەی واتە بەهەمان « تكامل گەرایی» داروین
ئاوێتەیە (پێشتر زانیمان كە تا چ رادەیەك قەرزداری دراوین )ە ئەم ئایدیایە
لەبەرامبەر سیستەمێكی وشك و بێ جوڵەی شێوە سروشتی ،سیستەمێكی
پێشكەوتوو كە خۆی بە عەقالنی لەقەڵەمدەدا دام��ەزرا ،لەبەرامبەر
رژێمێكی چاودێری ب ێ بنەمای زانستی كە هەندێجار هاوكاتە بەشەژان
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و هەندێجاریشزۆرداریە ،ئابووری بەرنامەیەكی وردوحساب بۆ كراوەو بە
قەولی خۆی « شەفاف « بڕیار دەدات ،بەمشێواز ئاین یاخود كەشێكی
تەكنێكی بە جوانكردنی بەسیاسەتێك و فەلسەفەیەك دەگەیەنێتە پلەی
بااڵ ،ئەم سیاسەتە هەروەكو دەوترێ هەمان سیاسەتی سیستەمی دەوڵەتی
پێشەسازی زیادەڕەوە ،چونكە دەوڵەت گەرایش بە هونەرێك دەژمێردرێت،
فەلسەفەی وابەستەش هەمان فەلسەفەی « پراكیسس» دەبێت كە مرۆڤ
لەرێگەیەوە بیر لە دەسەاڵت پەیداكردن دەكاتەوە بەسەر جیهاندا ،بنیاتنانی
كۆمەڵگەیەك لە هونەر كە سەرف لەسەر بنەمای واقیعە مادییەكان ب ێ و
بتوانێت رۆڵیان كارا بكات ،كورتكردنەوەی گۆی زەوی شێوازێكی تەواو
ئەقاڵنی و دیاریكراو بەخۆی ،ئەم جیهانە گشتگیرییە زەمینیەیان وەكو یەك
«رەها» ی نوێ ،بەاڵم رەهایەك كەلەبەردەستی مرۆڤدا بێ ،بڕیاردا :ئەمەیە
ئامانجی بەرزەفڕی ئایدیای ماركس كە رونكردنەوەی هۆكاری لەخشتەبردنی
سەیر ئامێزیشە بۆ هەموو ئەو مرۆڤانە.
تیڕوانینی ئومێد بەجیهانێكی یەكگرتووە
هێشتا ناتەواوە ،چونكە ئەم دیدە دنیایەكی تەواو رێكخراو بەئاوەزی
هونەری ،یەكێتی جیهانیش پێویست بەپاشكۆیەتی لەم « هۆش «ە یەكتاریە
دەكات ،ئایدیای ماركس لەم خاڵەشدا وەاڵمدەری چاوەروانیەكانی سەردەمی
خۆیەتی.چونكە ئەگەر حەقیقەت ب ێ كە شارستانیەتی ئێمە بەهۆكاری
سەرونگومكرن لەرازی یەكێتی خۆی رەنج دەبات ،ئەگەر حەقیقەت ب ێ
كە ئەم شارستانیەتە كە لەرابردوودا پێكهاتبوو لە ئاینێك و فەرهەنگێك،
هێدی هێدی كەژێر پێگە هەزار شێوەكانی تاگ گەڕاییەكاندا كوێردەبێتەوە،
سروشتییە كە هەموو جۆرە ئامادەگیەك بۆ پێشوازیكردن لەپەیامی پەیوەست
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بەئاشتبوونەوەی مرۆڤ لەگەڵ خۆیدا پێبوو ب ێ پەیامێك كە بەتایبەت لەو
رووەوە سەیرتر بوو كە ئەم « پەیوەستی نوێ« لەسە ربنەمای هەمان شت
بڕیار دەدات كە تا مەگەر نەئەوەی كە «كار« وەكو بەهای تاقانە و تاقانەساز
دەبوایە « كۆمەڵ» لەیەك چین و توێژ كۆبكاتەوە و « مرۆڤ»كە ئەمڕۆ بە
« رۆح و الشە» دابەشبووە بگۆڕێت بۆ بونەوەرێك :و نەتەوە پەڕاگەندەكان
كۆبكاتەوە  « :كرێكارانی جیهان....؟» چۆن مومكینە مرۆڤ كاتێكی دروست
كە هونەرێك دەئەفرێن ێ كەمزگێنی ئیماكاناتی بێكوتایان دەدات ،سەبارەت
بەووتانەی ب ێ خیالفن وەكو ؟ ئێستا دەبێ دیدی ئایدیای ماركس لەڕووی
پراكتێكەوەو چ وەاڵم گەلێكی داوەتەوەبڵێنە ئصوڵیەكانی خۆی.
خاڵی الوازی ئایدیای ماركس
یەكەمین بەڵێنی سەربەستی دروستكردنی مرۆڤ لە كۆت و بەندی
خود نامۆیی ئابووری بوو  :بەئیلغاكردنەوەی ئەوانە لە خود نامۆییە
(سیاسی ،مەزهەبی و هتد )..یش دەبوایە خۆی بەتااڵ بكاتەوە ،جەوهەری
ئاینەكەی لە واقیعدا لەهەمان خاڵدا شاراوەبوو ،كەوایە بە حەق دەب ێ
ئومێدەواربوو كە یەكەمین ئامانجی ئایدیای ماركس ،لەدوای سەرهەڵدانی
شۆڕش ،بیناكردنی سیستەمێكی ئابووری تەواو نوێ بێ .دەبوایە ئابوورییەكی
ئینسانی ئازاد لە زیادەڕەوی و لەكیس دانە ماشێن گەرایی و وا بەسیتەكانی
مامەڵە گەری جێگیرەوەی ئابووری فیزیكی سازبكات و حكومەتی « ئازادی»
یش جێگری حكومەتی « زەرورەت» بكات.
لەخۆ نامۆبوونی نوێی هۆنەری
كەوایە تا چ رادەیەك بەداخ هێنەرە بینەری ئەوەی كە ئایدیای
ماركس لە هەر كو ێ كە جێگیر دەبێتبێ ،ئامان بە تەقلید لە هونەری
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سەرمایەدارییەوە خەریكدەبێت ! مەبەست نە تەنها هونەری مادی لەالیەنی
زانستی یانە ،بەڵكو تەنانەت رۆحی ئەم هۆنەرە لەالیەنی ئەو رێگایانەی كە
لەبواری كاری مرۆڤ پێویست دەكات واتە كاری زنجیری ،ئاوازی دووبارە
كار هەقدەست بەخەاڵت و هتد ،...مەبەست لەمەبوو كە دابەشكردنی
فەرمانەكان ئیلغابكرێنەوە ،شارو گوند ببێت بەیەك ،كار بەشێوەی « چیژ»ێك
بەرجەستە بێت ،ئەمە جگە لەوەی كە «شۆڕش» جێگیری»بەدەستبهێنێت،
لینین رەوشە زانستیەكانی ئایدیای تایلۆری وەرگرت،ئەو بەرهەمگەرایی
بەدروشمی خۆی داناو بەدوای ئەو هیچ یەك لەدواهاتیەكانی رژێمی «روسیا»
لەگەڵ هاتنە پێشی» سیاسەتی نوێی ئابووری» ،تەرحی ئاوەدانكردنەوەی
حكومەتی ستالینی و پاكژكردنەوەی روەكانی ستالینی ،گۆڕانێكی لەم
دروشمانە نەهێنایەدی .دیموكراسەكانی خەڵك رستەیەك بە جۆرێكی یەك
چەشن ریزبەندی كردن لەسەر بنەمای ئەم نمونانە كەخۆی لەسیتەمی
نەفەرت لێكراوی سەرمایەداری گەورەی ئەوالی ئوقیانوسی ئەتلەنتیك
ئیلهام وەردەگرێت ،بەمشێوازە توندترین شۆڕشی دنیای نو ێ هیچ گۆڕانێكی
لە درامای گەورەی چەرخی ئێمە واتە لە خۆنامۆبوونی مرۆڤ بەهونەر
نەهێنایەدی ،ئایدیای ماركس بە گۆڕینی بۆ سیستەمێكی دەوڵەتی پیشەسازی
بەهێز بەگشتی لەوەی دەتوانرێت بە جەوهەری ئەسڵی مەسەلەی كۆمەاڵیەتی
بژمێردرێت دووركەوتەوە.ئەو مەسەلەیەی كە دەبوایە لە واقیعدا مەسەلەی
ژمارەیەك « شتارستانیەتی كار»بێ بە گوزارشتێكی تر ئەم مەسەلەیەی
كە مرۆڤ چۆن دەتوانێت خۆشبەختی خۆی نەتەنها لەرێگەی بەرهەمی
كارەكەی ،بەڵكو لەماوەی ئەنجامدانی ئەو بەدەست بهێنێتەوە ،ئێستا ئەوەی
كە ئەمڕۆ كە بەرهەمی كاری مرۆڤ ئاسودەیی زیاترە ،بەاڵم ئەم تەوژمە
بەبەهای كەمتر و لەوانەشە بەگشتی لەدەستچوونی « شادی كاركردن»
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تەواو دەبێت ،تەنانەت هەندێجاریش مرۆڤ لەجیاتی ئەوەی كە لەرێگەیە
ئینسانەیتی خۆی لەدەستدەدات و «وردوخاش» دەبێت ،ئەزموونی واقیعی
ئایدیاییەكی مرۆڤ گەرایی رەسەن لە گرەو دۆزینەوەی رێگە چارەی ئەم
مەسەلەیەیە.
لە خۆنامۆبوونی ئابووری
لەوانەیە بوتر ێ كە دۆزینەوەی رێگە چارەی ئەم مەسەلەیە كە
كلیكی شارستانیەتی ئێمەیە لەدەرەوەی ئیمكاناتی شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتییە
«كە تازە ئەم بابەتە ،خۆی ،بۆ شۆڕشێك كە پڕۆپاگەندەی گشتی هەیە
مەسەلەیەكە »...لەگەاڵ ئەوەشدا بە هەموو مەزهەبەكانی ئایدیای ماركسیش
نەیتوانیوە مرۆڤ لە كۆت و بەندی كۆیالیەتی ئەو میكانیزمە ئابوورییانەی
كە وەكو ئامڕازی بەهرە كێشی سەرمایە ناشرین دەبێ ،ئازاد بكات.
ڕ ێ پێدراوترین توێژەرانی فەلسەفەی ماركس ،لەرابردوودا بە « لەدیدی
ئابوورییەوە دەڕوانێتە هەڵەی گەورەو رەهایی رەخنەگران» بە توندی نارەزا
بوون و دەریاندەخست كە بەپێچەوانەوە « ئایدیای ماركس نادیاری ئابووری
سیاسی كە واقیعێكی كۆت و بەندكەرو لە خۆبێگانەیە و فشار دەخاتە سەر
مرۆڤ ،ر اگەیاندنی بۆ دەكات و تەیاریان دەكات »..ئای خۆزگە باوەڕی
پێدەكرا ! لەراستیدا ئایدیای ماركس بونیادە قەزاییەكان بەباشی دەگۆڕێ،
بەكرێ گیراوی تایبەتی بەباشی ئیلغاكردەوە ،بەاڵم دیاردە ئابووریەكان تا
ئەو شوێنەی كە دەروونناسی سروشتی مرۆڤ پەیوەست دەبێ ،نەگۆڕی،
هەروەها وەكو بزواندنی قازانج و قازانجی زیاتر لەسەر بنەمای زیاتر
خەاڵتی قورعەیی قەرز و تەنانەت لە بارەی خودی مەسەرف كەریش مەیلی
بەوەیە كە چەشنی ئیمكانی هەڵبژاردن لەسنوداری كااڵی بەرهەمهاتوو بەو
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دەدرێ پارە دوو بارە تەوژمی پەیداكردووە« ،یاسای بەها» و تەنانەت
« تەلیسمی تەواو عەیار» پارە بەرهەمهێەری پارەیە لە قاڵبی شێوازی
ئاوەدانكردنەوی پلەو ئیعتباری پێشووی خۆی دۆزییەوە « حەقی نیعمەت
چاوەڕواننەكراوە» لەیەكتر بەمیرات بردن لەرووی ماڵی شەخستی دووبارە
بەقەراربوو ،تەنانەت سەرەنجام سود وەكو نیشانەیەك دووبارە ئیعتبار
سەركەوتنی بەدەستهێنا ،ئەگەر چەشنی « هاوگەرایی رژێمەكان» دەبینرێ،
دەب ێ پێدابنرێ كە زیاتر بەشێوەی حەزی خۆرهەاڵتی بۆ خۆرئاوا یە تا
نزیكی بەرامبەر.
لە خۆ نامۆبوونی نوێی سیاسی
لەبارەی شێوازی « ئاوەدانی» كە دەبوایە سەرجەم چاالكیەكان
رێكبخاتەوە بە جۆرێك كە ئەوان لەژێر باری ئەو میكانیزمە كوێرانی ئازاد
بكات و و تیشكی ئەقاڵ رۆشنیان بكاتەوە ،مەگەر ئەنجام جگە لەمەبوو
كە تەواوی ئەم چاالكیانە لەڕێی راكێشانی بەرداری زیاتر پەیڕەو دڵسۆزی
بەرژەوەندی دەوڵەت بوو؟
بەڵگەنەویستە كە سازمانێكی داگیركاری بۆ گەیشتن بەم مەبەستە
دەتوانێ كاریگەری واقیع بێ ،بەاڵم لەمشێوەدا ئامانج بەگشتی گۆڕانی
بەسەرداهاتووە :ئیتر مەسەلەی ئابورییەكی ئازادسازی مرۆڤ ،یان تەنانەت
ئابوورییەكی رەفا بە شێوەیەك كەسەرمایەداری گۆڕاو لەگەڕان و پشكنینی بینای
ئەودایە ،مەترەح نییە ،بەڵكو بابەتی ئابوورییەك توانایە ،كەلەالیەكیترەوە،
دوو مەسەلەی سەرەتایی دابینكردنی هۆكاری بەسەربردنی گوزەران و
شوێن بێچارەهێشتەوە ،بەمشێوازە ئابووری دەبێـە رەنگدانەوەدەری «
دەوڵەت» و ئەمەش مەسەلەیەكی ناخۆش و تراژیكی ترە ،دەوتر ێ كە
127

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ئابووری حاكمە بەسەر سیاسەتدا :لەراستیدا دەرسی ماددیگەرایی مێژوویی
یاحەتمیەتی « جەبر» ئابووری ئەوەبوو لەئەنجامدا ئاماژە دەدر ێ كە
بەئیلغاكردنەوەی لە خۆنامۆبوونی ئابووری هاورێ بەسەرمایەداری تایبەتی
لە خۆنامۆبوونی سیاسش زیاد لەسەرئەو لەناو دەچوو ،رووندەبێتەوە كە
بەالبردنی دوژمنایەتی كۆمەاڵیەتی « ،دەوڵەتی پۆلیس» یش ب ێ سود دەبێت
(ماركس)؛ « لەناوچوونی» دەوڵەت رادەگەیەنێت « ئەنگڵس» كەبەقەوڵی
لینین دەبوابایە « بەپەلەدەست پێبكات» و لەكاتێكدا كە ئیمپریالیزم كە
بەئەندازەی بااڵترین قۆناغی رژێمێكی « داڕماو» ە بە رووكەشی بۆ هەمیشە
دەپوكێتەوە ،دەبوایە كۆمەڵگایەكی یەكسان و ئازاد لەنێو یەكێتی چینەكان
جێگیر دەبێت ،ئەفسوس ! ئەمە هەمان قورسایی تەدریجی لە گۆڕانی
ئایدیای ماركس ،كە پێشتر ئاماژەی پێدرا ،سیاسەت وشك و یەك پارچە
لەسەر جەدەل سەركەوت ،ئەم سیاسەتە ،ئازادی و هاوڕ ێ لەگەڵیدا وتن
و بیستن ،توێژینەوەی زیندوو بە گوزارشتێكی تر بەبن بەست گەیشت،
ئابووری بە ئامڕاز كاری خۆی دروستكرد ،لەوانەیە بوتر ێ كە ئایدیای
ماركس لەم بارەیەوە قوربانی شوێنی بوو كە لەو ێ بە «منصە» دەركەوت،
زیاد لەسەدەیەك لەمەوبەر بینەرێكی زیرەك و سەربەخۆ ئیمپراتۆری
قەیسەرییەكان دەنوس ێ (( لە فەرەنسا ،حكومەتی دیكتاتۆریانەی شۆڕش
بەالیەكی تێپەڕە ،لەروسیا ،حكومەتی دیكتاتۆریانەی داگیركاری شۆڕشێكی
بەردەوامە )).كەوایە الربوونەوەی ئایدیای ماركس موكینە رێكەوتێكی تەواو
مێژوویی یا جوگرافی بێ ،ئەگەر لە « دیموكراسی خەڵك « ئەوروپا و ئاسیا
یەكتاگەرایی سیاسی فشاری كەمتر دەهێنێ ،بەاڵم لە كۆ ێ ئازادی فیكرو
بەیان و كردەوە بەرچاودەكەوێت ؟ ئایا سەركەوتی ترسناكی راپەرێنی
مەجەر دەرئەنجامی كۆمۆنیزم دەسەاڵت گەرایی سەبارەت بە ئازادی خەڵك
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دەرنەخست ؟ بە كورتی لەهەر كوێیەك كە پەیامی ماركس جێگیر دەب ێ ئایا
بەهاكەی لەناوچوونی سەربەخۆی فیكری نییە ؟
*مامۆستای كۆلیژی مافو زانستی ئابووری لە زانكۆی پاریس
كارل ماركس
بڕیارەكانی كۆبوونەوەی بەرفراوان بە یادی كۆمۆنەی پاریس
كۆبوونەوەی بەرفراوان كە بە بۆنەی یادی  18مارس  1871بەسترا،
ئەم بڕیارانەی خوارەوە وەرگرت:
.1بزووتنەوەی قارەمانی 18ی مارس ،شەفەقی شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی
مەزنە ،كە بۆ هەمیشە مرۆڤایەتی لە كۆمەڵگەی چینایەتی رزگار دەكات.
 .2ئێمە ڕایدەگەیەنین كە گەمژەیی و تاوانی چینی بۆرژوای یەكگرتوو
لە هەموو ئەوروپا ،بە ڕق و قینیان لە كرێكاران ،بڕیاری مردنی داوە لەسەر
كۆمەڵگەی كۆن ،حوكمڕانییەكەی هەر شێوەیەك بێ ،پاشایەتی یان كۆماری.
 .3كۆبوونەوە ڕیدەگەیەنێ ،كە ئەو هێرشە خاچپەرستانەییە ،كە
هەموو حكومەتەكانی ئەوروپا لە دژی ئینتەرناسیونال بەرپایدەكەن و ئەو
تیرۆرە ،چ لەالیەن فەرسالییە پیاوكوژەكان ،یان پڕۆسە بەزێنەرەكانەوە
دەكرێ ،دوو گەواهین لەسەر الوازی سەركەوتنەكانیان و بەڵگەیەكە بۆ
ئەوەی ،كە لەشكری پرۆلیتاریای جیهانی مەزن لە پشت پێشڕەوانی نەبەز
ڕادەوەستێ ،كە بە هاوكاری ڕەنجەكانی تییر و غلیوم ،قەاڵچووكران.
ماركس لە  13و  18مارسی  1872بەزمانی فەرەنسی نووسیویەتی.
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