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.1
ئەو كەموكورتیە سەرەكیيانەی كە لە ماتریالیزمی پێشوودا هەبوو ،بە
ماتریالیزمی فیورباخیشەوە ،شتێكی (  ) gegenstandواقیعی هەستیاریە ،ئەگەر
بابەتیانە (  )objektنەبێ نابینرێت ،نە بەشێوەی تێڕامان ( ANSCHAUUNG
) ،نە بەشێوەی چاالكی هەستیاری ئینسانی و نە بەشێوەی ئەزموونی ،تەنانەت
لە تێڕوانینی خودیشەوە دیار نیە.
لەم رووەوە كە الیەنی زانستیە ،بە جیاوازی ماتریالیشەوە كە ئایدیالیزم
تێیكەوتووە و شێوەیەكی ئەپستراكتیە ،ئایدیالیزم پێناسە ناكرێت ،بەهەر حاڵ
لەئەسڵدا چاالكیەكی واقیعی هەستیاریە ،بۆیە (فیورباخ)یش دەیەوێت خۆی لە
قەرەی بابەتە هەستیارە فكریيەكان بدات ،بەاڵم چاالكی ئینسان وەك چاالكیە
واقیعیيەكان نابینێت ،هەر بۆیە لە نوسینەكانیدا گرنگی پێنەداوە.
جەوهەری مەسیحیەت شتێكی ئینسانیە و چاالكیەكی تیۆریە،
لەكاتێكدا چاالكی كردەیی نابینێ و سنوریشی بۆ دانانێ ،تەنانەت لەپەوارێزە
بازرگانیەكەشی گرنگی بەچاالكی شۆڕشگێڕانە نادات.
مەعریفە كە بیركردنەوەیەكی ئینسانیە و هەقیقەتێكی واقیعی
هەیە ،هەروەها قەزیەیەكی تیۆری رەهاش نیە ،بەڵكو قەزیەیەكی كردەییە،
پێدەچێت لە چاالكیيەكانی ئینساندا پێویست بێت هەقیقەت جێگیر بكرێت،
یان واقیعیەت و هێزێكی بیركردنەوەی دیكە هەبێت كە «بوون»ە ،هەر
6

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ئەمەشە بیركرنەوەمان لە ئێستادا ،موناقەشەش دەربارەی واقیعی بوون و
ناواقیعی بوون ،جۆرە بیركردنەوەیەكی گۆشەگیرانەیە سەبارەت بە چاالكی
كردەیی ،بەاڵم بۆخۆی قەزیەیەكە یان قسەیەكی رووتە ،یان هەڵەیەكی
فكرییە.
.2
تیۆری ماتریالیزمی لەو باوەڕەدایە كە خەڵك بەرهەمی هەلومەرجی
پەروەردەیین ،ئەو خەڵكانەش كە گۆڕاون ،خەڵكی هەلومەرجێكی دیكەی
پەروەردەیی گۆڕاون كە ئەمە هەڵەیە ،چونكە ئەم تیۆرەیە بیری چووە كە
خەڵك خۆیان هەلومەرجی خۆیان دەگۆڕن ،ئەوانەش كە خەڵك پەروەردە
دەكەن خۆیان پێویستیان بە پەروەردە هەیە ،بۆیە دەگاتە ئەوەی كە كۆمەڵگە
دابەشی سەر دوو بەش بكرێت ،یەكەمیان لە سەرووی كۆمەڵگەوەیە كە بەالی
(رۆبرت ئۆئینە)وە وایە ،دووەمیشیان چینەكەی ترە كە لە خوارەوەیە.
.3
(فیورباخ) لە واقیعی خۆیدا وای بۆ چووە كە ئایين ئیسنان لە
خودی خۆی دوور دەخاتەوە ،جیهانی وەهمی بۆ جیهانێكی واقیعی تەوزیف
دەكات ،كارەكەشی لە دونیای ئاینیدا چڕ دەكاتەوە بۆ سەر زەوی ،چونكە
ئەو تەماشای ئەوە ناكات كە كەی ئەم كارە كۆتایی پێهاتووە ،دەمێنێتەوە
شتێكی سەرەكی كە هیچ بەدەستناهێنێ ،واقیعیش بونیاتی سەرزەمینە كە
دادەبڕێ لەخۆی ،هەروەها خۆی دەگوازێتەوە بۆ شوێنێك كە بەهەشتێكی
سەربەخۆیە ،ئەمەش هیچ شرۆڤەیەكی دیكەی نیە ،جگە لە پاڕادۆكسێكی
ناوەكی بۆ ئەم قاعیدەیە ،بۆیە پێویستە لەم دوا پاڕادۆكسە تێبگات ،دواتر
پێویستە لەرێگەی نەهێشتنی ئەم پاڕادۆكسەوە بە شێوەیەكی شۆڕشگێڕانە
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رێكیبخاتەوە .هەرەوەها لەسەریەتی كاتێك كە بۆ نموونە نهێنی خێزانی
پیرۆز لە خێزانی سەرزەمین بدۆزێتەوە ،پێویستە لەرووی تیۆریەوە رەخنە لە
خودی خێزانی خاكی بگرێت و بە شێوەیەكی پراكتیكی بیگۆڕێت بۆ شۆڕش.
.4
وەختێك فیورباخ رازی نابێت بە بیركردنەوەی ئەپستراكتیش ،لە
تێڕامانێكی هەستییەوە دەرەنجام وەردەگرێت ،كەچی هەستەوەرییەكان بە
چاالكی كردەیی و هەستە ئینسانیەكان نازانێت.
.5
فیورباخ جەوهەری ئايین لە جەوهەری ئینساندا دەتوێنێتەوە ،لە
كاتێكدا جەوهەری ئینسان داماڵراو نیيە لە تاكی گۆشەگیردا ،ئەمەش لە
هەقیقەتدا كۆمەڵێك پەیوەندی كۆمەاڵیەتیە.
.6
رێكەوتن هەلومەرج و چاالكی ئینسانی دەگۆڕێت .ناكرێت وەكو
چەمكێكی عەقالنی تەماشا بكرێت ،بەڵكو ئەوە شۆڕشە دەیگۆڕێ كە فیورباخ
رەخنە لە جەوهەری ئەم هەقیقەتە ناگرێت ،لەبەر دوو هۆكار:
أ .لەبەر ئ��ەوەی خۆی وابەستەی سەیرورەی مێژوو دەك��ات كە
لەهەستی ئاینی خۆیدا مەوجوودە.
ب .لەبەر ئ��ەوەی جەوهەری ئینسان بە جۆرێك دادەنێت كە
گشتاندنێكی ناوەكیە و هیچی دیكە ،هەروەها زۆربەی تاكەكان بە رووت
بوونەوەی سروشت لە قەڵەمدەدا.
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.7
دەرەنجام فیورباخ وای نابینێت كە هەستی ئاینی خۆی لەخۆیدا
بەرهەمی كۆمەاڵیەتیە كە تیۆری سوفیگەرێتی پیاتێپەڕ دەبێت ،چارەسەرە
عەقالنیەكەشی لە چاالكی ئینسانی عەمەلیدا و لە تێگەیشتنی ئەم چاالكیەدا
دەبینێتەوە.
.8
ئەوەی كە گەیشتۆتە تێڕامانێك بۆ ماتریالیزم ،یان ئەو ماتریالەی
كە وای دادەنێت كە هەستەكان چاالكی پراكتیكین ،لە كاتێكدا تێڕامان تاكی
گۆشەگیر كردووە لە كۆمەڵگەی مەدەنیدا.
.9
كۆمەڵگەی مەدەنی بۆچوونی ماتریالی كالسیكیە ،بۆچوونی ماتریالی
نوێخوازیش كۆمەڵگەی بەشەریە ،یان ئەو بەشەرەیە كە شێوەیەكی دیكەی
كۆمەاڵیەتیە.
.10
فەیلەسوفەكان هیچ شتێكیان نەكرد ،جگە لەوەی كە جيهانیان وێنا
كرد بەشێوەی جیاواز ،بەاڵم لەالی ئێمە گرنگی فەلسەفە و فەیلەسوف بۆ
ئەوەیە كە جيهان بگۆڕێت.
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نامەی دووەم
لە ماركسەوە بۆ ب .ف .ئانینكۆف
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ئازیزم ئانینكۆف
سەرەتا لەوێوە دەستپێدەكەم كە دەبوو وەاڵمی ئەو نامەیەت
بەدەست بگەیشتایە كە تشرینی دووەم ناردبووت ،بەاڵم خاوەنی ئەو
كتێبخانەیەی كە من كتێبی لێدەكڕم ،چونكە هەفتەی رابردوو لەگەڵ
نامەكەدا تەنها كتێبی هەژاری فەلسەفەی بۆ نەناردبووم ،ئەویش لەماوەی
دوو رۆژدا خوێندمەوە ،بۆ ئەوەی بتوانم لەبارەی ئەو كتێبەوە بۆچوونی
خۆمت بدەمێ ،هەرچەندە بەپەلە خوێندمەوە ،بۆیە ناتوانم شرۆڤە و
وردەكاریەكانت بدەمێ ،بەاڵم دەتوانم ئاگادارت بكەمەوە لەوەی كە وازم
لە هەندێك لە بۆچوونەكانی خۆم هێناوە ،خۆ ئەگەر ویستیشت لە نامەی
دووەمدا بەوردی پێناسەكەت بۆ دەنێرم.
دەبێت دان بەوەدا بنێم كتێبێكم بینیوە وەاڵمی زۆری دەوێت،
تۆش لە نامەكەتدا بە بەرز راگرتنی فەلسەفەی ئەڵمانی پێدەكەنی كە لە
كتێبەكەی (بڕۆدۆن)دا دەردەكەوێت و لەشێوەی نییە ،بەاڵم من دەتوانم
گرەنتی ئەوەت پێبدەم كەئەو باسە ئابورییە هیچ كاریگەریەكی ژەهراوی
ناكاتە سەر خودی فەلسەفە ،بۆیە ئەگەر وابێت منیش بەهەمان شێوە
هەڵەی باسە ئابورییە فەلسەفیەكەی بڕۆدۆن دووبارە دەكەمەوە ،بڕۆدۆن
رەخنەیەكی بەتاڵ و بێناوەڕۆكمان پێشكەش ناكات لەسەر ئابوری سیاسی،
لەبەر ئەوەی خاوەنی تیۆرییەكی فەلسەفی بێ بەهایە ،هەربۆیە لە
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ئێستادا فەشەلی هێناوە لە تێگەیشتنی تیۆری كۆمەاڵیەتی ،چونكە بڕۆدۆن
ئەم وشەیە كەمەبەست لە هەژاریە لە (فۆریە) وە وەریگرتووە.
بۆ نموونە (برۆدۆن) بۆچی بە ڕەهایی قسە لەسەر خوا دەكات و
لەسەر هەقیقەتی ئینسان كە كەسایەتیەكی ترە و هەڵە ناكات ،ئەگەر هەموو
كەسێك پێویستی بە حەقیقەت نیيە بۆ ئەوەی حەقیقەت بزانیت ،ئەی
بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تیۆرە الوازانەی (هیگڵ) ،تاكو پێمان بڵێت من
بیرمەندێكی ئازام؟ .لە كاتێكدا بڕۆدۆن بە كلیلێكی نهێنی پێشماندەكەوێت.
ئەمە جگە لەوەی كە (بڕۆدۆن) ئەوەش دەبینێ كە لە مێژوودا كۆمەڵێك
پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی هەیە ،هەروەها ئەوەشی بینیوە كە پێشكەوتن لە
مێژوودایە ،سەرەنجام خەڵك وا دەبینێت ئەوەی كە دەیكەن نەزانین و هەڵە
تێگەیشتنیانە بۆ بزووتنەوە ،بەوەی كە پێشكەوتنیان لەبواری كۆمەاڵیەتیدا
نیيە .پێدەچێت ئەم حاڵەتەی سەربەخۆییەكی تێدا هەبێت و ئیمتیازێكی
هەبێ بۆ پیشكەوتنی خۆی ،بۆیە ناتوانێت ئەم راستیانە شیبكاتەوە ،هەر
بۆیە پێشنیاری ئەگەری راستیە رەهاكان دەكات و بەمەش خودی خۆی ئاشكرا
دەكات ،هیچ شتێكیش بەقەد ئەوە ئاسان نیيە پێشنیازی خەیاڵی بی زەوق
بكەیت.
ئەو كاتەی (بڕۆدۆن) قبووڵ دەكات هیچ شتێك لە بارەی گەشەی
میژووی خودی ئینسانەوە نازانێت ،ئەوەش قبووڵ دەكات وشەی حەقیقەتی
جیهانی و خوا و هتد بەكاربێنێت ،لە هەمان كاتیشدا قبووڵی ئەوەش ناكات
كە بڵێت ناتوانم لە گەشەی ئابوری تێبگەم.
كۆمەڵگە چیە كەشێوەكەی هەر چۆنێك بێت ،لەكاتێكدا بەرهەمی
كاری خەڵكی هاوشێوەیە ،ئایا خەڵكی ئازادیخواز ئەم شێوەیەیان هەڵبژاردووە
؟ ،یان هەر خودی ئەو شیوەیەی كۆمەڵگەیە؟ ،بێگومان تێڕوانین لە حاڵەتی
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گەشەی تایبەت لە هێزی ئینسان ،شێوەیەكی تایبەتی بازرگانی و بەكاربەر
بەدەست دێنێت كە لە پیكهاتەی كۆمەاڵیەتی هاوشێوەی تری هەیە ،هەروەها
ریكخستنێكی هاوشێوە بۆ خێزان و سیستمی چینەكان بەدەست دێنێت،
بە كورتی كۆمەڵگەیەكی شارستانی هاوشێوە بەدەست دێنێت ،تێڕوانینی
كۆمەڵگەی شارستانیش لەسەر حاڵەتە سیاسیە فەرمیيەكان دیاری كراوە ،ئەم
زاراوانە تەعبیر لە كۆمەڵگەی مەدەنی دەكەن ،بۆیە بڕۆدۆن لەمە تێناگات و
پێیوایە شتێكی گەورە دەكات كە دەوڵەت بۆ كۆمەڵگە دەگێڕێتەوە.
وابزانم جوان نییە بڵێین خەڵك ئازادیخواز نین لە هەڵبژاردنی هێزی
بەرهەمهێنانیان ،كە ئەمە بونیاتی هەموو مێژویانن ،لەبەر ئەوەی هەموو
هێزی بەرهەمهێنان ،بریتیە لە هێزی داواكراو و بەرهەمی چاالكی رابردوو،
هێزی بەرهەمهینانیش بریتیە لەسەرەنجامی چاالكی ئینسانی واقیعی ،بەاڵم ئەم
چاالكیە پەیوەندی بەو حاڵەتانەوە هەیە كە لە خودی ئینساندا دەیدۆزینەوە و
گرێدراون بەهێزی بەرهەمهێنان لەم واقیعەدا ،هەموو نەوەكان خاوەنی هێزی
بەرهەمهینانن كەنەوەكانی پێشوو بەدەستیان هێناوە ،ئەوەش كە خزمەتیان
دەكات وەكو میكانیزمی سەرەتایی بۆ بەرهەمی نوێ ،گرێدانیەتی بە مێژووی
بەشەریەتەوە ،مێژووی ئیسنانیش شێوەی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی وەردەگرێت،
ئەمەش لەوێوە سەرچاوە دەگرێت كە مێژووی خەڵكی كۆمەاڵیەتی ،تەنها
پێشكەوتنی تاكە.
پەیوەندی خەڵكی ماتریالی بونیاتی هەموو پەیوەندیيەكانە ،ئەم
پەیوەندیە مادیيانەش شێویەكی زەروریە كە چاالكی تاك بەدەست دێنێت.
بڕۆدۆن لەنیوان فكرو و شتەكاندا هەردوكیان تێكەڵ دەكات ،خەڵكیش
كەڵكی لێوەرناگرن ،بەاڵم ئەمەش مانای ئەوەنیە شێوەیەكی كۆمەاڵیەتیان
وەرگرتووە كەلەم مەیدانەدا هێزێكی بەرهەمهینانی دیاریكراو بەدەست
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دێنن ،بە پێچەوانەشەوە ،بۆ ئەوەی بێبەش نەبن لە دەرەنجامی ئەوەی
كە بەدەستیان هێناوە ،بۆ ئەوەی بەرامبەر نەبن لە شێوەی بازرگانيیەكان
لەگەڵ هێزە بەرهەمهێنەكان ،تا هەموو شێوەكانی كۆمەاڵیەتی بگۆڕن ،من
وشەی بازرگانی بەكار دێنم ،چونكە مانایەكی فراوانی هەیە ،هەروەك
ئەوەی كەلەزمانی ئەڵمانیشدا بەكاریدێنم ،بۆ نموونە ئیمتیازات و پێكهێنانی
سەندیكا پیشەییەكان و یەكێتیەكان ،هەروەها پەیڕەوە ناوخۆییە دانراوەكانیش
كەلەسەدەكانی ناوەڕاستدا دانراوە ،هەر هەمووی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بوون
و بەرامبەر هێزی كۆمەاڵیەتی ئامادەیە ،ئەوەش كەلەدەزگاكاندا و لەسیستمی
بەرگریەكانی هاوكاری كردنی سەندیكا پیشەییەكاندا هەبوو ،سەرمایەداری
كۆی دەك��ردەوە ،ئەو بارزگانیەش كە لەپشت دەریاوانەكانەوە گەشەیان
دەكرد و ئیمپریالیزمیان دادەمەزراند ،بەرهەمی ئەو پیاوانە بوو كە ئەگەر
ئەوان هەوڵیان نەدابایە داگیری دەكردن ،ئەو كێشانەش گەشەی دەكرد لەنێو
ئەو بەرهەمانەی كە دوادەخران ،بەمشێوەیەش ئەم هۆكارانە بوونە هۆی
سەرهەڵدانی هەردوو شۆڕشی ساڵەكانی .1688 - 1640
لێرەوە دەبینین هەموو كێشە ئابوریە كۆنەكان و پەیوەندیە
كۆمەاڵیەتیەكان دادپەروەری بوون ،ئەو پەیوەندیە سیاسیانەش كە تەعبیری
فەرمی بوون بۆ كۆمەڵگەی مەدەنی كۆن ،هەموو ئەو كێشانە ئینگڵستانیان
وێرانكرد ،هەربۆیە ئەو كێشە ئابوریيانەی كە ئینسانیان بەرهەمدەهێنا
و بەركابەر و ئاڵوگۆڕ لە سێبەریدا كێشەی گواستنەوە و مێژوو بوو ،بۆ
پەیداكردنی میكانیزمی بەرهەمهینانی نوێ ،خەڵكیش جۆری بەرهەمیان
دەگۆڕی بە بەرهەمێكی تر كە لەگەڵ هەموو پەیوەندیە ئابوریەكاندا پەیوەندی
تاك بوو ،بۆیە جۆرێكی تایبەتی بەرهەمهێنان بوون.
بڕۆدۆن لەمەش تێناگات و ناتوانیت شیبكاتەوە ،هەروەها ناشتوانێت
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لەگەڵ بزوتنەوەی حەقیقەتی مێژووییدا كۆك بێت ،بۆیە خەیاڵەكانی خۆی
بە دیالیكیتیك دەزانێت ،شعوریش بەوە ناكات قسە لەسەر هەردوو سەدەی
حەوتەم و هەشتەم بكات ،لەبەر ئەوەی مێژوو لەالی ئەو تەواو بووە لە
خەیاڵ و پڕە لەكاتی بەتاڵ ،بە كورتی ئەمە مێژوو نیە ،بەڵكو ئەوە هیگڵیزمی
كۆنە ،بۆیە نەك هەر مێژووی دروست كراو و مێژووی ئیسنان نیە ،بەڵكو
ئەوە مێژووی پیرۆزكراوە و مێژووی فكرەكانە ،لەم بۆچوونەوە ئیسنان
تەنها دەبێتە میكانیزمی فكرەیەكی حەقیقی ئەزەلی تاكو تێیدا دەربكەوێت،
هەروەها لەو گەشەیە تێدەگات كە بڕۆدۆن قسەی لەسەر دەكات ،كە گوایا
گەشەسەندن تەواو نابێت ،تەنها ئەو كاتە نەبێت لە هەناوی فكرەیەكی
رەهادایە ،ئەگەر پەردەش لەسەر ئەم سیفەتە سۆفیە هەڵنەدرێتەوە ،تۆ
نایدۆزیتەوە ،ئەوە تەنها برۆدۆنە پەیڕەوێكت پیشكەش دەكات كە خاوەن
بەرنامەیكی ئابوریە ،من داوای ئەوەت لێناكەم هەوڵێكی گەورە بدەیت بۆ
ئەوەی ئیسپاتی بكەیت ئەو خاوەن پەیڕەوێكی عەقڵ ئانارشستیە.
بڕۆدۆن بەو كتێبە دەستپێدەكات كە گوایە شیكردنەوە بۆ بەهایەك
دەكات ،لە كاتێكدا تێیدا خۆی بابەتێكی بچوكە ،بۆیە ئەمڕۆ ناگەڕێم بەدوای
فكرەیەكی وەهادا ،ئەو بەرنامانەش یان ئەو كۆمەڵە گەشە ئابوريیانەی بۆ
حەقیقەتێكی رەها ،بە دابەشكردنی كار دەستپێدەكات ،دابەشكردنی كاریش
بەنیسبەت بڕۆدۆن شتێكی ئاسانە.
ئایا سیستمی مەزهەبەكان دابەشكردنێكی تایبەت بەكار نیە؟ ئایا
سیستمی هاوكاریيەكان دابەشكردنێكی دواكراو نیيە؟ ئەی دابەشكردنی كار لە
سیستمی پیشەسازی ،ئەوەی كە لە نیوەی سەدەی حەڤدەدا دەستی پێكرد و
لە بەشی دواهەمینی سەدەی هەژدەهەم كۆتایی پێهات ،دیسان جیاوازییەكی
گشتی نیيە لە دابەشكردنی كار لە پیشەسازی نوێ كە بەرهەمێكی گەورەیە؟.
15

ئاشنابوون بە كارل ماركس

بڕۆدۆن زۆر دوورە لە حەقیقەتەوە ،تا ئەو كاتەی كەمتەرخەمە
وەختێك كە هەوڵی ئەوە دەدات ئابوریناسە دەستكردەكان دەركەون ،ئەو
كاتەش قسە لەسەر دابەشكردنی كار دەكات ،شعور بەوە ناكات پێویستە باس
لە بازاڕی جیهانی بكات ،باشە بۆ وەاڵمی ئەوە ناداتەوە كە دابەشكردنی كار
لە سەدەكانی چواردەهەم هەبوون و لە سەدەی حەڤدەهەم كە داگیركراوەكان
سەریان هەڵدایەوە ،رۆژهەاڵتی ئاسیاش لە رێگای قوستەنتینیەكانەوە هەبوون،
جیاوازیش بوون.
ئەمە هەموو باسەكە نیە ،ئایا هەموو رێكخستنەكانی گەالنی ناوخۆ؟
ئایا هەموو پەیوەندیە نیودەوڵەتیيەكان ،تەعبیرە لە زاراوەی تایبەت بە
دابەشكردنی كار؟ دەبێ هەموو ئەمانە نەگۆڕێن كاتێك دابەشكردنی كار
دەگۆڕێ؟.
بڕۆدۆن زۆر كەم لە مەسەلەی دابەشكردنی كار تێدەگات .چونكە باس
لە جیاوازی نێوان شار و الدێ ناكات ،ئەم پێناسەیە بۆ نموونە لە سەدەی
نۆوە تاكو سەدەی هەژدەهەم لە ئەڵمانیادا هەبوو ،ئەم جیاوازیەش یاسایەكی
ئەزەلیە ،لەگەڵ ئەوەشدا پێناسەی رەسەنایەتی و گەشەسەندن ناكات كە
لە كتیبەكەشیدا قسە لەسەر شتێك دەكات ،وەكو ئەوەی جۆرێكی تایبەتی
بەرهەمی خوڵقاندبێت ،تا كۆتایی زەمانیش بەردەوام دەبێت ،هەموو ئەوانەی
كە بڕۆدۆن لەسەر دابەشكردنی كار دەیڵێت ،پوختەیەكە لە بێمانایی ،وەك
ئەوەی (ئادام سمیس) و هەزار كەسی تری وەك ئەو گوتیان.
پێشكەوتن دووەم كەرەسەیە
پەیوەندی نێوان دابەشكردنی كار و كەرەسە ،پەیوەندییەكی سۆفیانەیە
بە نیسبەت بڕۆدۆنەوە ،هەموو جۆرێك لە جۆرەكانی دابەشكردنی كار كارتی
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بەرهەمهینانی تایبەتە ،لەنێوان ناوەڕاستی سەدەی حەڤدەهەم و ناوەڕاستی
سەدەی هەژدەهەم ،خەڵك هەموو كارێكیان بەدەست نەدەكرد كەرەستە
هەبوون و كەرەستەكانیش زۆر نالەبار بوون.
هەربۆیە نالەبارترین كار ئەوەیە كە بەرهەمی فكرەی كەرەستە لە
دابەشكردنی كاردا ببینینەوە ،دەتوانم دیسان تێبینیم هەبێت كە بڕۆدۆن
تێناگات لە ئەسڵی سەرهەڵدانی كەرەستە و لە گەشەسەندنیشی تێناگات،
هەموو كەسێكیش دەتوانێ بڵێت تا ساڵی  1825ئەو ساڵەی كە قەیرانی گەورە
لە ئارادابوو ،داواكاریە بەكارهێنراوەكان زیاتر بوون لە بەرهەمهێنانی زیاتر،
گەشەسەندنی میكانیزمەكانیش لە ئەنجامی پێویستی بازاڕەوە زەرورەتیان
وەرگرتووە ،لە ساڵی  1825داهێنان و پراكتیكی میكانیزمێك دەبینین كە لە
ئەنجامی ئەو جەنگەبوو لەنێوان كرێكاران و بەكارهێنەراكیانەوە سەریهەڵدا،
بەاڵم ئەمە تەنها لە ئینگڵستان تەحقیق بوو ،ئەوەش كە پەیوەندی بە
دەوڵەتانی ئەوروپاوە هەبوو ،ئەوان میكانیزمیان بۆ ئیسپات وجوودی خۆیان
بەكارهێنا لە بەرامبەر ئینگڵستان كە لە كێبڕكێی ئینگلیزەكان و بازاڕەكان لە
ئارادا بوون ،بە تایبەتی لە بازاڕەكانی جیهان هەبوون ،دواجاریش تێكەڵ
بوونی میكانیزم بۆ ئەمریكای باكور دەگەڕێتەوە ،بۆ ئەوەی كێبركێكە لەگەڵ
دەوڵەتانی ترو كەمكردنەوەی دەستی كار بگەڕێتەوە ،مەبەستیش نەبوونی
رێژەگەرایی بوو لەنێوان دانیشتوانی ئەمریكای باكور و پێویستیە ئابوریيەكان.
لە دەركەوتنی ئەم حەقیقەتانەوە دەبینین ب��ڕۆدۆن چ حوكمێك
دەدات ،كاتێك قسە لەسەر دەسەاڵتدارە كێبڕكێكەرەكان دەكات ،بەو مانایەی
گەشەی سێهەم یان دژە فكری بۆ میكانیزم.
بەكارهێنانی میكانیزم بەرنامەیەكی ئابوری زیاترە ،بۆ دەرخستنی
كێاڵن كە داس رادەكێشێ بەدوای بەرنامەی ئابوریدا ،بەكارهینانی میكانیزم
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لە ئێستادا یەكێك لە پەیوەندیيەكانی میتۆدی ئابوری ئێستایە ،بەاڵم ئەو
رێگەیەی كەمیكانیزمی پێ بەكاردێت ،رێگەیەكی تەواو جیاوازە لەگەڵ ئەوی
تر ،باروتیش هەر بە باروتيی دەمینێتەوە ئەگەر بۆ برینداركردنی ئیسنان
بەكار بێت ،یان بۆ تیماركردنی بێت.
بڕۆدۆن خودی خۆی بە سەركەوتوو دەزانێت ،كاتێك رێگە بە كێبركێ
و قۆرخكردن و باج و بااڵنسی بازرگانی و رەسیدی پارەو موڵكایەتی تایبەت
دەدات ،بۆ گەشەسەندن بەو شێوەیەی كە باسمكرد ،النی كەم لە سەرەتاكانی
سەدەی هەژدەهەم هەموو دەزگاكانی ئاڵووێر بەر لە میكانیزم لە ئینگڵستان
گەشەی سەند ،رەسیدی پارەی گشتیش رێگەیەكی نوێ بوو بۆ زیادكردنی باج
و تێركردنی داواكاریە نوێیەكان ،ئەوەی كە بەرهەمی بۆرژوازی دەیخوڵقاند
بەسەر دەسەاڵتەوە ،دواجار ئەو بەرنامەیەی برۆدۆنە كەموڵكیەت پێكدەهێنێ،
موڵكیەتی بۆرژوازیش لەدەرەوەی ئەم پەیوەندیانە ،هیچ شتێك پێكناهێنێت
تەنها ئەوە نەبێت كە فانتازیكە.
موڵكیەت لە قەیرانە جیاوازەكاندا ،موڵكیەتی فیودالیە و لە كۆمەڵێك
پەیوەندی جیاوازدا گەشە دەكات ،بڕۆدۆن وای دەردەخات ئەم موڵكیەتە
پەیوەندییەكی سەربەخۆیە ،ئەمەش گەورەترین هەڵەیە بۆ سەلماندن،
پێدەچێت ئەو درك بەوە نەكات و جۆرەكانی بەرهەمهێنانی ب��ۆرژوازی
كۆنەكاتەوە ،ئەو لەوەش تێناگات كە كێشەكانی بەرهەمهێنان لە زەمەنێكی
دیاریكراودا سیفەتی مێژوویی و گواستنەوەیان هەیە ،بڕۆدۆن وەها تەماشای
دەزگا كۆمەاڵیەتیيەكانیش ناكات كە بەرهەمی مێژووییە ،چونكە ناتوانێت لە
ئەسڵی سەرهەڵدان و گەشەكردن تێبگات ،تەنها ئەوە نەبێت كە رەخنەیەكی
مەزهەبی بەرهەمدێنێ لە دژی.
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بڕۆدۆن ناچارە پشت بە ئەفسانە ببەستێت ،بۆ ئەوەی شرۆڤە بۆ
گەشەسەندن بكات ،بۆیە وای دەبینێت كە دابەشكردنی كار و رەسیدی نەقدی
و میكانیزم و هتد ،بۆ خزمەت كردنی فكری یەكسانی دۆزراوەتەوە ،بەو
پێیە بێت شرۆڤەكەی ئاسانە ،چونكە بەحیسابی خۆی ئەم شتانە بۆ خزمەتی
یەكسانی بوون ،بەاڵم دواتر دەركەوت كە دژیەتی ،هەر ئەمە هەموو قسە و
موناقەشەكانیەتی ،بۆیە دەگاتە دەرەنجامێكی بە بەالش ،لە كاتێكدا گەشە و
پێگەیشتن لە هەموو خاڵەكانیدا دژكاری لەگەڵ ئەفسانەكانی ئەودا هەیە ،بۆیە
لێمانی دەشارێتەوە ،چونكە پارادۆكسەكە كەوتۆتە نێوان فكرە جێگیرەكان و
جوڵە راستەقینەكان.
بڕۆدۆن لە باری مەعریفەی مێژووییشدا كەموكوڕی هەیە ،لەگەڵ
ئەوەشدا درك بەوە ناكات كە هێزی بەرهەمهێنان پێشدەكەوێت ،بەو مانایەی
كە لەگەڵ پێشكەوتندا تاكەكان لەگەڵ پەیوەندیيەكانیاندا دەژین ،سروشتی ئەم
پەیوەندیانەش پێویستە بگۆڕێت بۆ گەشەی هێزە بەرهەمهێنەكان .
ئەو درك بەوە ناكات كە ئەم بەرنامە ئابوریانە زاراوەگەلێكی
ئەپستراكتن بۆ ئەم پەیوەندیانە ،هەتا ئەو پەیوەندیانەش بمێنێ هەقیقەتیش
هەر دەمێنێت ،ئەو كەوتۆتە نێو هەڵەیەكەوە كە ئابوریناسەكان تێكەوتوون
و پێیانوایە ئەم ئابوریە شتێكی ئەزەلیە و وەكو یاساگەلێكی مێژوویین ،ئەم
گەشە دیاریكراوە مێژووییەش لە هێزەكانی بەرهەمهێنانیشدا نابینن ،سەرباری
ئەوەی كە زاراوەگەلێكی ئابوری سیاسیە و بە تەنها زاراوەی كۆمەاڵیەتی
راستەقینە و گواستنەوەی مێژوو نیيە ،ئەم ئەپستراكتیكیە بنەمایەكە هەر لە
سەرەتا و لە ئەزەلەوە لەگەڵ خودوا و باوكدا نوستووە.
بەاڵم بڕۆدۆن كەوتۆتە نێو قەیرانێكی عەقڵیەوە ،ئەگەر ئەم بەرنامە
ئابوریانە لەدڵی خوداكان بوایە ،دەبوایە ژیانی ئینسان ئەزەلی و شاراوە بوایە،
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ئەدی چۆن قسە لەسەر شتێك دەكات كە پێیدەڵێ گەشە و سەرهەڵدان،
لەكاتێكدا بڕۆدۆن خۆ پارێز نیە و شرۆڤەكاریەكی دژكاری دەكات بۆكۆمەڵێك
كاری دژكاری تر.
لەژێر رۆشنای ئەم میتۆدە دژكارییەدا با نمونەیەك وەربگرین« ،
قۆرخكردن شتێكی نوێیە ،بەرنامەی ئابوری لەچەمكی خودادا سەرهەڵدەدا،
كێبركێ شتێكی زۆر باشە چونكە جۆرێكە لەبەرنامەی ئابوری ،شتێك كەباش
نیە هەقیقەتی قۆرخكردن و هەقیقەتی كێبركێیە ،بەاڵم لەواقیعدا كێبركێ و
قۆرخكردن یەكتر قوت دەدەن ،كەواتە دەبێ چی بكەین؟ ئەم دوو فكرە
پارادۆكسیە لەالی خوا ،دژكارییە ،بۆیە لەگەڵ یەكتردان ،بۆیە وادەردەكەو ێ
بڕۆدۆن لەدڵی خوادایە ، synthesisلەكاتێكدا خراپی قۆرخكردن یەكسانە
بەبوونی كێبركێ و پێچەوانەكەشی راستە ،ئەمەش لەدەرەنجامی ملمالنێی
نێوان دوو فكرەدا دەردەكەوێ ،پێویستە لەسەر تاك كەخۆی داماڵێنێ لەم
فكرە نهێنیە و بەالی چاكتردا بڕوات ،بونیادیش دەرەنجامی فكر و دەب ێ
ئەو تاریكیە رۆشن بكرێتەوە بۆ هەموو كەسێك.
ئێستا لەیەك چركە ژیانێكی واقیعیانە بڕوانە ،لەژیانی ئابوری ئێستادا
كێبڕك ێ و قۆرخكردن نابینین ،بەڵكو پارادۆكسێك دەبینین ،ئەم دەرەنجامەش
قاعیدە نیە بەڵكو جوڵەیە ،قۆرخكردن كێبڕكێ بەرهەمدێنێ و كێبڕكێش
قۆرخكردن ،بەاڵم ئەم هاوكێشەیە بەسەر ئابوریناسە بۆرژوازیەكانەوە قورسە
و بەسەریانەوە تێپەڕ نابێت ،ئەم دەرەنجامەش لەوە قورسترەو جۆرێكە لە
ئەنارشیزم ،ئەگەر ئەم بنەمایە كە هەڵدەستێت بە بەرهەمهێنانی ئابوری
ئێستا ،وەئەگەر بەسەر جۆری بەرهەمی ئێستادا تێپەڕی كرد ،هەر ئەوكاتە
بەسەر یەكێتیەكەیان و دەرەنجامەكەیدا تێناپەڕێ ،هەروەها بەسەر ئەو
جوڵەیەشدا تێناپەڕێ كە یەكسانە بەكێبڕك ێ و قۆرخكردنەوە.
20

ئاشنابوون بە كارل ماركس

نمونەیەك لە دیالیكتیكی بڕۆدۆن
برۆدۆن ئازادی و كۆیلەیەتی وەك پارادۆكسێك بەرهەمدێنێت ،من
لەسەرم نیە قسە لەسەر هەر دوو الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەكەی بكەم ،ئێمە
قسە لەسەر كۆیلەیەتی راستەوخۆ ناكەین ،یان كۆیلەیەتی پرۆلیتاریا ،بەڵكو
قسە لەسەر كۆیالیەتی راستەخۆ دەكەین كە كۆیالیەتی ئەسڵ و رەشپێست لە
سورینام و بەرازیل و واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكای باشوور هەیە.
كۆیالیەتی راستەوخۆ الیەنێكی كارەكەمانە ،هەروەك رەسیدی پارەو
هتد .چونكە بەبێ كۆیلە لۆكە و پیشەسازی مۆدێرن بەرهەمنایات ،كەچی كراوە
بە بەهایەك بۆ داگیركاری و دروستبوونی داگیركاری بازرگانی نێودەوڵەتی،
بازرگانی نێودەوڵەتیش مەرجێكی زەرورییە بۆ پیشەسازی و ئەو بەرهەمە
گەورانە ،سەرهەڵدانی ئەم بازرگانیە بە كۆیلەوە ،داگیركارەكان لە جیهانێكی
كۆندان لەپەیوەندی بەو بەرهەمە زۆر كەمەی كە هیچ كاریگەرییەكی زۆری
نییە ،كەواتە كۆیالیەتی بۆخۆی بەرنامەیەكی ئابوریە و گرنگیەكی بەرزی
هەیە ،ئەگەر كۆیالیەتی نەبوایە ئەمریكا كە گەورەترین دەوڵەتی پێشكەوتنە،
دەگۆڕا بۆ دەوڵەتێكی پاتریاركی ،ئەگەر ناوی ئەمریكای باكور لە نەخشەی
جیهان بسڕینەوە ،ئانارشیزمێكمان دەست دەكەویت ،یان داڕمانی جیهانمان
دەستدەكەوێت ،چونكە ئەگەر كۆیالیەتی لێبسەنینەوە ،مانای وایە ئەمریكای
باكورمان روخاندووە ،بۆیە كۆیالیەتی بەرنامەیەكی ئابورییە و لە هەموو
گەالندا و لە سەرەتای جیهانەوە دەیدۆزینەوە.
گەالنی نوێ تێگەیشتن كە چۆن كۆیالیەتی بزر بكەن ،كەچی ئەم
دەرگا كراوەیە دۆزرایەوە ،دوای ئەم هەموو تێبینانە بڕۆدۆن چۆن بەدوای
كۆیالیەتیدا دەچێت و ئەم بیركردنەوەیە ئاشكرا دەك��ات ،سەبارەت بە
كۆیالیەتی و ئازادی وەك میكانیزمێك بۆ یەكسانی نێوان ئازادی و كۆیالیەتی.
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بڕۆدۆن واتێگەیشتووە كە خەڵك جلوبەرگی هەریر و لۆكە وەك
چەندایەتیەكی كەم بەرهەمدێنن! بەاڵم ئەو شتەی كە تێینەگەیشتووە ئەو
خەڵكانەی بە بارتاقای پەیوەندیيەكانی بەرهەمهێنانیش بەرهەمدێنن سەرباری
بەرهەمهێنانی مادیەتیان .هەروەها لەو بەرنامەیەش ماتریالی و ئیدیالی
زاراوەیی بەرهەمدێنن ،بەمشێوەیە ئەم بەرنامانە شتێكی زۆر ئەبەدی نیيە
لەو پەیوەندیانەی كە تەعبیری لێدەكرێت ،بۆیە ئەمانە بەرهەمی مێژوویی
و گواستنەوەییە ،بەاڵم لەالی بڕۆدۆن پێچەوانە بۆتەوە ،ئەو ئەپستراكتانە
ئەوەیە كە مێژوو دروست دەكەن ،نەك ئەوەی خەڵك مێژووی دروستی
كردبێ ،بۆیە ئەپستراكت بەرنامەیەكی خوازراوە ،هەروەها جیاوازی خەڵك و
چاالكی ماتریالیە ،بۆیە چەمكی نەمری چەسپاوو نەجوواڵوە ،كەواتا بەیەك
شێوە حەقیقەت پااڵوتراوە ،ئەوەی تریش میكانیزمێكە بۆ گوتەكانی ئێمە
سەبارەت بەم رێگەیەی كە فكرەیەكی ئەبستراكتە.
ژیان بۆرژوازیانە نیيە
بڕۆدۆن هیچ كات ناڵێت ژیان بۆرژوازیانەیە ،راستەوخۆش ئەمە دەڵێت
ونایشارێتەوە .كارەكانی بڕۆدۆن وەك هەر كارێكی بۆرژوازیە ،هەمویان
لەبیركردنەوەی كێبڕكێ و قۆرخكردن ئاگادارت دەكەنەوە ،گوایە ئەمە بونیات
و بنچینەی ژیانە ،بەاڵم لە واقیعدا لە چوارچێوەی هەڵقەی هەڵبژاردندایە،
هەمویان كێبڕكێیان دەوێت بەبێ تێگەیشتن لە پاشماوەی كێبڕكێ ،ئەوان وەكو
بۆرژوازی موستەحیلیان دەوێت وەك مەرجێك ،كەسیشیان تێناگەن لەوەی
كە شێوەی بۆرژوازی ،بەرهەمی مێژوویی و گواستنەوەیە ،هەروەك چۆن
شێوەی گواستنەوەی فیودالیزمی مێژووییە ،ئەمە هەڵەیە كە پیاوێكی بۆرژوازی
سەبارەت بە ئەوان یەك بونیادێكی مومكینی هەبێت بۆ هەموو كۆمەڵگە.
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بڕۆدۆن پیاوی مەبدەئییە و جووڵەی مێژوو كورت دەكاتەوە ،ئەوەی
كە جیهانی ئێستا سەروژێر دەكاتەوە ،گوایا مەسەلەكە دۆزینەوەی یەكسانیە،
لە كاتێكدا ئەو فكرەیە دەرەنجامی هەردوو بیركردنەوە بۆرژوازیە ،بەم
شێوەیە بڕۆدۆن ئامادەیە بە تێگەیشتنی خۆی فكرەی خوا بشارێتەوە ،یان
ئەوەی هەردوو بیركردنەوە گۆشەگیریەكە یەكبخات ،بۆیە ئەم سەبارەت بە
بەرهەمهێنانی ئێستا و یەكبوونی ئەو بۆچوونە ،هەر گۆشەگیرە و گۆشەگیریش
دەبێت.
سەرباری ئەو جوڵە مێژووییە گەورەیە كە بەرهەمی ملمالنێی نێوان
هێزە بەرهەمهێنەرەكانە كە خەڵك پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكان بەدەست دێنن،
یەكسان نیە بەهێزی بەرهەمهێنان ،سەرباری ئەو هەموو جەنگە ترسناكانەش
كە لەنێوان چینە جیاوازەكان و گەالنی جیاوازدا پێی هەڵدەستن  ،سەرباری
ئەو هەموو كارە توندوتیژیانەی كە وا دەكات ببێتە ملمالنێی كۆمەڵەكان،
سەرباری هەموو ئەو بزووتنەوە گرێیانەش كە درێژكراوەتەوە ،بڕۆدۆن ئەو
بزووتنەوەیە وەكو وەهمێك تەماشا دەكات ،بەم شێوەیە پیاوانی جیهان
ئەوانەی كە مێژوو چاك دەكەنەوە ،ئەو پیاوانەن كە پارێزگاری لە بیری نهێنی
خوا دەكەن ،ئەو پیاوانەن كە وەحی لەسەر زانست پراكتیك دەكەن.
ئازیزم ئانینكۆف تۆ ئێستا تێدەگەی كە بڕۆدۆن بۆچی دوژمنایەتی
بزووتنەوەی سیاسی خۆی رادەگەیەنێت ،هەروەها چۆن چارەسەری كێشەی
ئێستا دەكات ،ئەو بەرنامانەش بەالی ئەوەوە هێزێكی پاڵپێوەنراوە نەك ئەوەی
زەروورەتێك بێت ،بۆیە ژیانی واقیعی دەگۆڕێت تاكو بەرنامەكان بگۆڕێت،
بە پێچەوانەوە هەر كەسێك ئەو بەرنامانە بگۆڕێت بۆ ئەوەیەتی دەرەنجامی
كۆمەڵگەی ئێستا بگۆڕێت .بۆیە بڕۆدۆن حەز دەكات بەو پارادۆكسانەوە
بمێنێتەوە و نایەوێت بەسەر پارادۆكسیەكانیەوە زاڵ بێت.
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ئەو سیاسیەكی مەبدەئیە و دەیەوێ ببێتە پاشا و ئەنجومەنی نوێنەران
و نوێنەرانی پیران وەك لەشێك لە ژیانی كۆمەاڵیەتیەتی ،هەموو ئەو
شتانەی كە دەیاندۆزێتەوە دۆزینەوەی بونیاتێكی نوێیە بۆ ئەوەی یەكسانیەك
بدۆزێتەوە لەنێوان ئەو هێزانەدا ،ئەوەی كە هەڵدەستێت بە یەكسان كردنی
بزووتنەوەیەكی ئاسایی ،بە كورتكردنەوەی ئەو بزوتنەوەیەش جارێكی تر
دەبێتە كۆیلە ،بەو شێوەیەی كە گێلەكان لە سەدەی هەژدەدا سەرقاڵی بوون،
بۆ ئەوەی بونیاتێك بۆ یەكسانی پاشا كۆمەاڵیەتیەكان و پاشاكانی پارلەمان
بدۆزنەوە ،ئەم عەقڵە ئەو بەیانیە لە خەو هەڵستا كە نە پاشا و نەپارلەمانی
بینی ،ئەم یەكسانیە هەقیقیە لەم پارادۆكسیە ،روخانی هەموو پەیوەندیە
كۆمەاڵتیەكانە كە خزمەتی ئەم جۆرە تێگەیشتنە فیودالیە دەكەن ،بنچینەی
ئەم تێگەیشتنەش دژكاریانەیە.
ب��ڕۆدۆن بیری ئەبەدی و بەرنامەی حەقیقی لەالیەك دادەنێت،
ئیسنان و ژیانی واقیعیش بەالی ئەوەوە هەمان پراكتیكی ئەو بەرنامانەیە كە
لەالیەكی تر دایدەنێت ،بۆیە كەسێكی دوو ڕوو لەگەڵ ژیان و بیركردنەوە و
رۆح جەستەی برۆدۆن دەدۆزیتەوە ،ئەم دووڕوویەش لە شێوەی جۆراوجۆردا
دەبینرێت ،لێرەدا شتێك دەبینین كەئەویش تەنها الوازی بڕۆدۆن نیيە،
بەقەد ئەوەی تێدەگەین لە ئەسڵی پیسی ،مێژووی بەرنامەیەكی پیس ئامادە
دەكات.
ئازیزم ئانینكۆف
نامەكەم زۆر دورو درێژە و بواریشم نيیە قسە لەسەر حاڵەتی بڕۆدۆن
بكەم ،كە بەبێ هیچ مانایەك دژی كۆمۆنیزمە ،ئەگەر لەگەڵمدا كۆكی كە
بڕۆدۆن پیاوێكە لە حاڵەتی ئێستای كۆمەڵگە ناگات ،لەوانەیە نەیەوێت
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لەگەڵ ئەو بزووتنەوەیە بێت كە دژیەتی ،یان ئەو تەعبیرە زمانەوانیەی كە
بزووتنەوەی شۆڕشگێريی گەرەكیەتی.
تاكە خاڵێك كە بڕۆدۆن لەسەری كۆكە ،ئەوەیە كە رقی لە خەون و
هەستی سۆسیالیستی درۆینە هەیە ،بەاڵم بەر لەو سۆسیالیزمە تۆباويیەكان
ئەم رەخنەیەیان گرت ،بەاڵم ئایا بڕۆدۆن شەرم ناكات كە دەبێتە بۆرژوازیەكی
بچوك ،من ئاماژە بە بیركردنەوە و جێگەی خۆشویستنی ئەو دەكەم لەو
دژكاریەی بەرامبەر هەستی سۆسیالیستی هەیەتی كە بە قووڵی قسەی
پێدەكات.
بڕۆدۆن خۆی لەوە تێدەگات كە بۆشاییەك هەیە لەهەندێ شتیدا،
تاكو ئەوكاتەی كە دەتەقێتەوەو دەمار دەیگرێت و ئەو توڕبوونەی لێدەر
دەكەوێت ،دەمی كەف دەگرێ و لەسنگی خۆی دەدا ،سەبارەت بەخوا و
ئیسنانیش دەڵێ پیس نیە بەرامبەر بە سۆسیالیزم ،كەواتە ئەو رەخنە لە
هەستە سۆسیالیستیەكان ناگرێ ،بەڵكو بۆنی دەكات وەكو ئەوەی پیاوێكی
پیرۆزە و هەموو هەڵەیەكی هەژاران حەرام دەكات و خۆی بەرابردووەكانی
بۆرژوازی دەوڵەمەند دەكات ،هەروەها وەهمێكی پاتریاركیە و هەڵگیرسانی
ئاگرە ،لەراستیدا ئەمەش قسە كردن نیە.
بڕۆدۆن لەسەریەوە تاكو پێی ،فەیلەسوفێكی ئابوری بۆرژوازی بچوكە،
ب��ۆرژوازی بچوكیش لە كۆمەڵگەیەكی پێشكەوتوو سۆیسالیستە لەالیەك،
ئابوریشە لەالیەكی ترەوە ،بۆیە ئەو لەژێر كاریگەری بۆرژوازی گەورەیە و
داوای بەزەیی دەكات لە بەرامبەر خەڵك ،لە هەمانكاتدا بۆرژوازی و پیاوی
گەلە و لە ناوی دڵیەوە خۆی هەڵدەخەڵەتێنێ ،الیەنگریشی بۆ هیچ الیەنێك
نیيە ،بۆیە بەرامبەریەكی راستی دۆزیوەتەوە كە جیاوازە لە سەفسەتە و
شتەكان ،بۆرژوازی بچوكی لەم تایپەش رەواج بەم پارادۆكسیە دەدات ،چونكە
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ئەم پارادۆكسیە بنچینەی بوونە ،بۆیە پەیوەست نیيە بە خۆیەوە و شتێكی
پارادۆكسی كۆمەاڵیەتیە لە بزووتنەوەیەكی بەردەوام ،بۆ ئەمەش پێویستە
بەهانە بێنێتەوە كە واقعیە ،كەواتە عەبقەریە لەبەر ئەوەی بۆرژوازی بچوك،
شێوەیەك لە شۆڕشە كۆمەاڵیەتیە هەڵواسراوەكان تەشكیل دەكات.
سەرەنجام هیوادارم توانیبێتم لەگەڵ نامەكەمدا كتێبی ئابوری سیاسیم
بۆ ناردبی ،بەاڵم بەداخەوە ناتوانم ئێستا ئەم كتێبە بەچاپ بگەێنم ،ئەو كتێبەی
كە رەخنەی فەیلەسوفە سۆسیالیستەكانی ئەڵمانی تێدایە ،مەبەستم ئەوانەیە
كە لە برۆكسل قسەم لەسەریان كرد ،بۆیە پۆلیس دژایەتی ئەو كتێبە دەكات و
رێگە نادرێت بفرۆشرێت ،مەبەستی رەخنە گرتنەكەشم لەئەوانەیە كە گرنگی
بە هەموو ئەو شتانە دەدەن كە من هێرشم كردوونەتە سەر ،تەنانەت ئەوەی
كە پەیوەندی بە حزبمانەوە هەیە ،ئەمەش نەك لەبەرئەوەی رەخنەكە الواز
و هەژارانەیە ،بەڵكو لەبەر ئەوەی بەشێك لە حزبی كۆمۆنیستی ئەڵمانی لێم
توڕە بوون ،لەبەر ئەوەی نوسینەكانیانم بە تۆباوی (خەیاڵ) لەقەڵەمداوە.
سوپاس
هاوڕێت ..ماركس
برۆكسل 28ی كانونی یەكەمی 1846
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لە ماركسەوە بۆ سەرنوسەری رۆژنامەی ئەلبا
بەڕێزم
لە كۆڵن لە 1ی حوزەیران رۆژنامەیەكی رۆژانەی نوێ بەناوی « نیو
راینش زایتۆنگ» دەردەچوو ،لە سەرەتای كاركردندا كارل ماركس بەڕێوەی
دەبرد ،ئەم رۆژنامەیە دەیویست لە باكوری ئەوروپا بەرگری لە پرنسیپەكانی
دیموكراسی بكات ،ئێوەش لە ئیتاڵیا بەرگری لە رۆژنامەی «ئەلبا» بكەن،
ئیدی لێرەوە ناكرێت سێبەرێك نەبێت سەبارەت بەو جێگەیەی كە نیو راتنش
زاینوغ هەیەتی دەربارەی مەسەلە هەڵواسراوەكانی نێوان ئیتاڵیا و نەمسا،
ئێمە بەرگری لە قەزیەی سەربەخۆیی ئیتاڵیا دەكەین ،هەروەها تاكو مردن
خەباتمان بەردەوام دەكەین ،دژی سەركوتكردنی ئیتالیا لەالیەن نەمساوە،
هەروەك چۆن لە ئەڵمانیا و پۆلۆنیا دەیكەین ،ئێمە دەستی برایەتی تێكەڵ
دەكەین لەگەڵ ئیتالیا ،دەمانەوێت ئیسپاتی بكەین كە گەلی ئەڵمانیا ئەوە
رەتدەكاتەوە كە بچوكترین بەشداری هەبێت لە سیاسەتی سەركوتكردن كە لە
دەستی خودی ئەو كەسانەوە بەرهەمدێت ،مەبەستم ئەوانەیە كە بەردەوام
ئازادیمان سەركەوت دەكەن ،دەمانەوێت هەموو تواناكانمان بخەینەگەڕ بۆ
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درێژكردنەوەی رێگای یەكگرتن و تێگەیشتن لەنێوان هەردوو گەلی گەورەی
ئازادیخواز ،ئەو دوو گەلەی كە سیستمێك پێی وایە هەردوكیان دوژمنی
یەكترن ،ئێمە داوا دەكەین نەمسا هەر ئێستا هێزە سەربازییەكانی بكێشێنێتەوە
لەنێو دڵی ئیتالیا ،بۆ ئەوەی رێگە بدرێت بە ئیتاڵیالیيەكان تاكو ئیرادەی خۆیان
بەكاربهێنن و دەسەاڵتی خۆیان هەڵبژێرن كە خۆیان خوازیارین.
بۆ ئ��ەوەی توانای ئەوەمان هەبێت چاودێری روداوەك��ان��ی ئیتالیا
بكەین ،پێشنیاری ئەوە دەكەین ئالۆگۆڕێكی سیستماتیك لە نێوانماندا هەبێت،
هەروەها رۆژانە رۆژنامەی (نیو راینش زایتۆنغ)تان بۆ دەنێرین ،ئێوەش
دەتوانن رۆژنامەی ئەلبامان بۆ بنێرن ،هیوایەكی زۆرمان هەیە ئەم پێشنیارەتان
لەال قبووڵ بێت ،تكادەكەین بە زووترین كات رۆژنامەكەی خۆتانمان بۆ بنێرن،
بۆ ئەوەی بتوانین یەكەمین ژمارە ئامادە بكەین.
ه��ەروەه��ا دەشتوانن هاوكاریمان بكەن بە زان��ی��اری ت��ر ،تكایە
زانیاريیەكانتان بنێرن بۆمان ،ئێمە گرنتی دەدەین كە كار بۆ خزمەتكردنی
قەزیەی دیموكراسی بكەین لە هەردوو واڵتەكانمان.
ساڵوێكی برایانە
دەستەی نوسەرانی « نیو راینش زایتۆنغ»
سەرنوسەر د .كارل ماركس  -كۆڵن ئایاری 1848
پەراوێزەكان
 .1ئەم نامەیەی لە ئیتالیاوە نوسراوە
 .2ئەلبا .رۆژنامەیەكی دیموكراسی ئیتالیا بوو لە فلۆرەنسا دەردەچوو
لەنێوان سااڵنی  1847و 1849
 .3نامەكەی ماركس لە 29ى حوزەیرانی  1848باڵوكرایەوە
لەندەن  13ئەیلول 1851
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لە ماركسەوە بۆ ئەنگڵس «مانچستەر»
لەندەن 14 .ی حوزەیران 1853
ئەوەی كە بۆتی باس دەكەم كاری ئابوریناسێكی ئەمریكیە و كتێبێكی
نوێی باڵوكردۆتەوە بەناوی «كۆیالیەتی لەالی ئێمە و لە دەرەوە» .1وشەی
كۆیالیەتی كە لەخۆى گرتووە ،تەواوی كێشەكانی كۆیل كۆیلە (الرق) لە
كتێبەكەی دانەیەكی خۆی بۆ ناردووم ،لە چەند بابەتێكدا شاهیدی ئەوەی
بۆ داوم ،جارێك بە سیفەتی ئەوەی كە نوسەرێكی هاوچەرخم ،جارێكی
تر بە سیفەتی ئەوەی پەیامنێری نیۆیۆرك تریبۆنم  .2پێشتر ئەوەم پێی
گوتی كە ئەم پیاوە لە هەموو كتێبەكانیدا كە تائێستا دەرچوون ،بانگەوازی
بنچینەی ئابوری بۆرژوازی دەكات ،هەموو شەڕەكەشی لەوێوە سەرچاوەی
گرتووە كە تەدەخولكردنی دەوڵەتێك كە پێویست ناكات ،پێشتر دەوڵەت
دژی ئەو دەورە بووە ،بەاڵم ئێستا ئەو پێویستیە گۆڕاوە ،لێپرسراویش لە
شەڕی ئەو رستەیە و شیكردنەوەكەشی ،دەوری بە سەنتەركردنی پیشەسازی
گەورەی هەیە .لە كاتێكدا تاوانباری یەكەم لەم سەنتەرە ،ئینگلتەرایە كە بۆتە
الوبۆرێك بۆ تەواوی دونیا ،هەروەها بۆ تەواوی دەوڵەتانیش دەینێرێت و
بەبێ لەبەرچاوگرتنی هیچ دەوڵەتێك ،ئەمە كاریگەری لەسەر كشتوكاڵی كۆنی
دابڕاندووە كە پەیوەندی بە پیشەسازی كارەوە هەیە.
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ئەوەش كەلێپرسراوە لەهەڵەكانی ئینگلتەرا ،تیۆرەكانی ریكاردۆ و
مالتۆس بووە ،بەبۆچوونی تایبەت بە تیۆریستەكان لەبارەی پێدانی پێشینەی
ئاژەڵداری .كۆمۆنیزم بۆخۆی دەرەنجامی حەتمیەتێكە دەربارەی تیۆرەكەی
ریكاردۆ ،هەروەك چۆن سەنتەری پیشەسازیە.
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ماركس بۆ ف .السال ،بەرلین
لەندەن 18ی حوزەیران 1861
ئەوەی كە داروین دایناوە ،گرنگیەكی گەورەی هەیە ،كەڵكی زۆری
بۆمن هەیە وەكو بنچینەیەكی زانستی بۆ ملمالنێی چینایەتی ،لەپێشدا
ئەوەی كە دەبینرێت بێشك لوغزی تێدایە كە لەناویدا داڕشتنێكی ئینگلیزی
هەیە ،بەاڵم بۆ یەكەمجار دەیگرێت ،سەرباری هەموو عەیب و عارەكەی،
لێدانێكی گەورەیە لە الهوت ،لە زانستی سروشتیدا ،هەروەها چارەسەرێكی
ئەزمونگەرییە ،سەرباری ئەوەش مانای عەقالنی تێدایە.
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ماركس بۆ ئەنگڵس .مانچستەر
لەندەن 18ی حوزەیران 1862
ئەوەی كە داروین دایناوە و پەڕەپەڕەم كرد ،بەپێكەنینی خستم
ئەو كاتەی كە تموحی پراكتیكیم دەكرد ،بەتایبەت لەسەر رووەك و ئاژەڵ،
هەروەها تیۆری «ماڵتۆس» ئەگەرچی ئەوەی بەدەست جەنابی ماڵتۆسەوەیە،
ناكرێت دیاری بكرێت ،چونكە پراكتیك ناكرێت بەسەر رووەك و ئاژەڵدا،
تەنها لەسەر ئینسان نەبێت ،لەگەڵ لە دوایەكی ئەندازەیی ،بە جیاوازی
ئەوەی كەلەگەڵ ئاژەڵ و رووەك دەكرێت ،ئەوەی كە كاریگەرە دەبینین
داروین چۆن لە نوێوە رووبەرووی رووەك و ئاژەڵ بۆتەوە و كۆمەڵگەی
ئینگلیزی بە دابەشكردنی كار ،زەحمەت و كردنەوەی بازاڕە نوێیەكانەوە
گرێداوە « ،داهێنان» ،هەروەك و ماڵتۆس گوتی « ملمالنێ لەپێناو مانەوەدا»
یان وەك هۆبز وتی« :ئەمە جەنگی هەمووە دژی هەموو» ،ئەمەش وات
لێدەكات بیر لە فینۆمینۆلۆژیای هیگڵ بكەیتەوە ،كاتێك كۆمەڵگەی بۆرژوازی
بە نموونە لەژێر ناوی «بەهەشتی بیركردنەوەی حەیوانی» لەو كاتەی كە
بەهەشتی حەیوانی لەالی داروین ،دەوری كۆمەڵگەی مەدەنی دەبینێت.
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نامە فەلسەفیە باڵونەكراوەكانی ماركس
نامەی یەكەم
لە ماركسەوە بۆ ج .ب .شفایتزر
لەندەن .كانوونی دووەم 1865
ئازیزم جۆرج
نامەكەتم پێگەیشت كە تێیدا داوا دەكەی چۆن حوكمم بەسەر بڕۆدۆن
داوە ،لە ڕاستیدا بێكاتی وای لێكردووم كە نەتوانم ئەوەی داوات كردووە
بۆتی دابین بكەم ،لەبەر ئەوەی كتێبی ئەوم واتە (بڕۆدۆن) لەبەردەستدا
نیيە ،بەاڵم بۆ ئەوەی ئیرادەی خۆمت بۆ بسەلمێنم ،چەند تەعلیقێكی خۆمت
پێشكەش دەكەم لەسەر بڕۆدۆن ،تۆش باش دەتوانیت تەواوی بكەی ،ئەگەر
هەر كەموكورتیەكی تێدا بێت ،دەشتوانی كاری تێدا بكەیت.
ئەگەرچی نوسراوەكانی پێشووی بڕۆدۆنم بیر نایاتەوە ،بەاڵم ئەو
كتێبەی لە قوتابخانەی زمانی جیهانی نوسیبووی ،وا پێدەچێت توانای مەعریفی
ئابوری كەم بێت ،ئەوەی كە هێرش دەكاتە سەر ئەو مەسەالنەی دەیەویت
چارەسەریان بكات.
كتێبی یەكەمی كە بەناوی (وشە چیە) باشترین كتێبيەتی .لەو كتێبەدا
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هەوڵدەدات خۆی وەك نوسەرێكی هاروهاج پێشكەش بكات ،بەاڵم ناتوانیت
لەڕێگای جۆراو جۆرەوە رەخنە ئاراستەی موڵكیەت بكات ،بەڵكو خۆی رەزیل
كردووە ،هەربۆیە سۆسیالیستەكان و كۆمۆنیستەكانی فەرەنسا بە ستایلی
تۆباویيەكان رەزیلیان كرد ،لەم كتێبەدا دەبینین پەیوەندی بڕۆدۆن و سان
سیمۆن و فۆریە ،لە پەیوەندی (فیورباخ و هیگڵ) دەچێت ،ئەگەرچی فیورباخ
الوازە بەرامبەر بە هیگڵ ،بەاڵم ئەو هەوڵیداوە كاریگەری هەبێت ،لەبەر
ئەوەی جەختی كردۆتە سەر پنتێكی دیاریكراو ،ئەویش لە دۆزینەوەكەیدا
ناپەیوستبوونێك هەیە بەرامبەر بە ویژدانی مەسیحی ،ئەم پنتەش بۆخۆی
گرنگە بۆ پیشكەوتنی رەخنە ،ئەم پنتە هيگڵ لە سێبەردا بەجێی هێشت ،بۆیە
هەقە بڕۆدۆن لەم رووەوە سوپاسی بكات ،چونكە لە ڕێگەی ستایلەكەیەوە
مافی داوە بە فكرەكە.
سەرباری ئەوەی بڕۆدۆن لە كتێبەكانی تریدا ئەوەی لەسەر ئەوانی تر
نوسیویەتی پیدەچێت نوێ بێت بە نیسبەت ئەو ،تەعبیرو وەسفەكانی زۆرن
كە وادەكەن جۆریكی تر گەورەكردنی مانای موڵكیەت بدات بەدەستەوە ،بەاڵم
كتێبەكەی تری كە سەبارەت بە ئابوری سیاسیە ،پێدەچێت بیری نەیاتەوە .ئەو
كتێبەی كە دەورێكی گەورەی بینی لە زانستەكاندا ،هەروەك چۆن دەورێكی
گەورەی بینی لە چیرۆكیشدا ،نموونەیەك لە كتێبی (مالتۆس) لە دانیشتوان
وەربگرە ،ئەگەر لە چاپی یەكەمدا نەبێت ،یان لەو ئەتروحە بچوكەدا نەبێت
كە یاری بە نەست دەكات ،سەرباری هەمووشی دەبینین هیچ كاریگەریەكی
ئەم كتێبە بەسەر رەگەزی مرۆییەوە نیيە.
سەرباری ئەو موخاتەبەیەی خوێنەر دەبینین لە كتێبی (وشە چیە)
دا ،وا پێناسە دەكات كە جوداوازییەك هەیە لە رەخنەكانیدا بەرامبەر بە
كۆمەڵگەی بەشەری لەالیەك ،لەو پنتەش كە دەربارەی شەرحی جوتیارانی
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بوكی فەرەنسایی كردوویەتی ،دواتریش بورژوازی بچوك ،لەالیەكی ترەوە
بەو پێوەرانەی كە بەرهەمی هێناوە لەو شتانەی كە بۆماوەییە و هی
سۆسیالیستەكانن.
كەموكورتی ئەو كتێبە لە بچوكیەكەیدایە ،چونكە خراپ بینینی بڕۆدۆنە.
ئەو ناتوانێت وەاڵمی ئەو پرسیارانە بە ڕۆشنی بداتەوە.پەیوەندیيەكانی
موڵكیەت ،كالسیكین و لە پەیوەندیەكانی فیودالیزمەوە سەرچاوەیان گرتووە،
ئەو وەها مومارەسەی خودی مێژوو دەكات بە نیسبەت پەیوەندی موڵكیەتەوە،
مەبەستم موڵكیەتی بۆرژوازی ئەوەیە كە لەم رۆژگارەدا هەیە ،شتێكە كە
بڕۆدۆن بەرهەمی هێناوە ،دەتوانین بە خوێندنەوەیەكی ئابوری سیاسی وەاڵمی
بدەینەوە كە لە ناوەرۆكدا ئەم پەیوەندیيانە بەگشتی پەیوەندی ئیرادەنین،
بەڵكو پەیوەندی بەرهەمە ،لەبەرئەوە تێكەڵكردنی هەموو ئەو پەیوەندیە
ئابوریانە لە فكرێكدا ،ئەوەیە كە بڕۆدۆن ناتوانێت ئەوە بدۆزێتەوە ،تەنها
وەاڵمی (بریسۆ) نەبێت لە كتێبەیدا دەردەكەوێت كە سالی  1789نوسیویەتی
و پێی دەلێت «دزینی موڵكایەتی».
ئ��ەوەی كە تەنها ل��ەو كتێبەدا دەیبینین و دەی��دۆزی��ن��ەوە لەو
بیركردنەوانەی بڕۆدۆن ،بیركردنەوەی دزینن لە بۆرژوازیەتدا كە بەسەر
قازانجەكانی بۆرژواوزی شەریفدا پراكتیك دەبێت ،لەالیەكی ترەوە ئەوەی
كە دەدزرێت سوكایەتی پێكردن و داڕمانی موڵكیەتە ،هەر بۆیە بەر لە
هەر شتێك گریمانەی بوونی موڵكیەت دەكەین ،بڕۆدۆنیش هەموو جۆرە
موڵكیەتێكی بۆژوازی تێكەڵ بە خەیاڵی تەمومژاوی دەكات.
ئەو كاتەی كە بە ناچارى نیشتەجێی پاریس بووم لە ساڵی  1844برۆدۆنم
ناسی ،بیرم دێت ئەو لەوێ بوو ،لەبەر ئەوەی من ئازاری سەفستاییەكانم دەدا،
ئەو كاتەی كە موناقەشەكانمان تا درەنگی شەو بەردەوام دەبوو ،ئەوكاتە بوو
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كە هیگڵی ناشرین دەكرد ،چونكە ئەو زمانی ئەڵمانی نەدەزانی ،هەر بۆیە
نەیدەتوانی چاك هیگڵ بخوێنیتەوە ،دوای ئەوەی لە پاریس دەركرام كەوتمە
هاوشانی هەر كارل كە ئەوكات مامۆستای فەلسەفە بوو.
پێش ئەوەی كتێبی دووەمی بڕۆدۆن بەناوی ( فەلسەفەی هەژاری)
دەربچێت ،یان میتۆدەكانی جیاوازی ئابوری ،ئاوها موناقەشەكان درووست
بوون ،موڵكیەت چییە؟ .لە واقیعدا برۆدۆن بە خوێندنەوەی ئابوری دەستی
پێكرد ،دوای ئەوەی كتێبە بچكۆلەكەی چاپكرد ،لەوێدا ئاشكرای كرد كە
ئەو مەسەلەیە پەیوەندی بە باسەوە هەبوو ،نەشیدەتوانی واڵمی پێبداتەوە،
ئەمەش دوای ئەوەبوو كە شیكاری بۆ ئابوری نوێی سیاسی كرد ،لە هەمان
كاتدا هەوڵیدا بەرێگەی خۆی چاپتەرێك لە ئابوری دیالیكتیكی پێشانبدات،
یان دووبارە فەلسەفەی كانت وەكو هونەر بەكاربێنیت ،بۆیە لەبری ئەوە
فەلسەفەی هیگڵی وەك میكانیزمێك بۆ پێشكەوتن و كامڵبوونی كارەكەی
بەكار دەهێنا.
ئەمەش وەكو رێزێك بوو بۆ دوو كتێبە گەورەكەی ،دەبێت ئاماژە بەو
كتێبە بدەم كە وەاڵمە بۆ ئەو ،لەوێدا دەركەوت كە چەند الوازە ،چونكە زۆر
رۆنەچووبووە نێو نهێنیەكانی دیالیكتیكی گشتییەوە ،هەروەها ئەوەی كە پشتی
بە چەمكی هێرمۆنتیكا بەستبوو لەو باسەی كە بۆ ئابوری كردبووی ،سەرباری
ئەوەش دەیزانی زاراوەی تیۆری بۆ پەیوەندیە میژووییەكانی بەرهەمهینانە،
ئەوەی كە پەیوەندی بە پلەی تایبەتی گەشەی بەرهەمهینانی ماتریالیەوە
هەبوو ،هەوڵی بۆ بدات و وەریبگێڕێتە سەر بیركردنەوەكانی پێشوو ،لەو
دەورانەشدا ئەمە دەگەیشتە بنبەست لە ئابوری بۆرژوازیدا.
بۆیە منیش ئەوەم بەیان كرد كە زانیاریەكانی ،وەك زانیاری قوتابیەك
بوو ،ئەوەی كە پەیوەندی بەئابوری سیاسیەوە هەبوو دەیویست رەخنەی
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لێبگرێ ،هەروەها چۆن تۆباوییەكان دەگەڕێن بەدوای «زانست»دا ،بۆ ئەوەی
بنچینەیەك بدۆزنەوە تاكو وەریبگێڕنە سەر مەسەلەی كۆمەاڵیەتی و بیكەن
بەشتێكی نوێ ،یان بۆئەوەی زانستێك بەرهەمبهێنن لەمەعریفەی رەخنەگرتن
لەبارەی جوڵەی مێژووەوە ،ئەو بزوتنەوەیەی كە مەرجی ماتریالی بەرهەمدێنێ
بۆ ئازادكردن ،دەركەوت كە بڕۆدۆن چۆن ناتوانێ بەهای ئاڵوگۆڕ بكات ،چۆن
ناتوانێ هەوڵبدات كە شەرحی تۆباوییەكان بۆ تیۆری (ریكاردۆ) بكات و
بەهایەك كە بنچینەیەكی نوێ بێت ،سەبارەت بەوەش كە پەیوەندی بە تیۆری
گشتیەوە هەیە ،دیسان تەعلیقی خۆم هەیە لەسەری.
بۆ هەموو الیەنێكی ئابوری ،الیەنێكی پۆزەتیڤ و نیگەتیڤ هەیە،
ئابوریناسەكان وای دەبینن و قسەی لێدەكەن كە تەنها الیەنی پۆزەتیڤی
هەیە ،بەاڵم سۆسیالیستەكان ئینكاری لە الیەنە نیگەتیڤەكەی دەكەن ،ئەوەی
لە ئابوریناسەكانەوە وەردەگیرێت كە پێداویستی پەیوەندیە ئابوریيەكانە،
ئەوەش كە لە سۆسیالیستەكان وەردەگیرێت ،هەردوكیان لە هەژارییەوە دێن
و هیچی تر ،هەژاریش تەنها مەزهەبی شۆڕشگێڕانە دەیبینن كە كۆمەڵگەی
كۆن ویران دەكات .ئەو دەیەوێت لەگەڵ هەردوكیاندا كۆك بێت ،چونكە
دەیەوێت بگاتە دەسەاڵتی زانستی ،زانستیش بەنیسبەت ئەو بچوك دەبێتەوە
بەرامبەر بە بونیاتی ئابوری ،ئەو پیاوە بونیاتەكان ئاشكرا دەكات ،ئەگەر
بڕۆدۆن خۆی گێل بكات و بیەوێت رەخنە لەئابوری سیاسی و كۆمۆنیستی
بگرێت ،ئەوا بە دڵنیاییەوە لەوان كەمترە ،هەروەها لەژێر پلەی ئابوریيەكانە،
گوایا فەیلەسوفی فكرە و بەخەماڵندن دەیەوێت شەرحی وردەكاری ئابوری
ساف وەدەرنێت ،بۆخۆشی لەژێر پلەی سۆسیالیستەكانەوەیە ،لەبەر ئەوەی
ئازایەتیەكی تەواوی نیيە و بیركردنەوەیەكی تەواوی نیيە تاكو خۆی بەرز
رابگرێت لەسەرووی بورژوازیيەتەوە.
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ئەو دەیەوێت وەكو پیاوێكی زانستی بەسەر ئاسمانی بورژاوزیەت و
پرۆلیتارادا بفڕێت ،بەاڵم بورژوازیەكی بچوكە و لەنێوان سەرمایەداری و كار
و لەنیوان ئابوری كۆمۆنیستەكاندا دێت و دەچێت.
سەرباری ئەو حوكمە دڵڕەقانەی كە نوسیومن و رۆژانە دەینووسم،
لە هەمانكاتدا دەبێت بیری لێبكەمەوە ،چونكە رامگەیاندووە ئەو كتێبە تەنها
شەرعیەتێكی بچوكی سۆسیالیستی بۆرژوازیە و هیچی تر ،ئەمەشم بە تیۆری
سەلماندووە ،بڕۆدۆن ئێستاش نیوە شۆڕشگێڕە ،هەروەك چۆن ئابوریناسە
سیاسی و سۆسیالیستەكان لێیان دەڕوانی ،بۆیە لەگەڵیدا كۆك نیم ،چونكە
خەریكی تێكدانی شۆڕشە ،بڕوا ناكەم منیش و ئەوان بە هەڵە تێگەیشتبین،
چونكە دەیەوێت ئاواتە نادادپەروەرەكانی تەواو بكات.
لە كتێبی فەلسەفەی هەژاریدا هەموو رێگە و عەیبەكانی بڕۆدۆن
دەبینین ،ئەو كاتەی بەراوردی دەكەین بە كتێبی « شۆڕش چیە» ئەو ستایلە
دەهۆڵێكی بەتاڵە و فەرەنسیيەكان لێیدەدەن ،ئەمەش دەبێتە هۆیەكی
گەورە كە بە فەلسەفەی ئەڵمانی دەزانی ،لەالی خۆشیەوە رایگەیاندووە كە
الیەنگری زانستە ،سەرباری ئەوەی كە لە هەوڵی یەكەمیدا گەرموگوڕیەكی
تێدایە و وەك عەبقەریەك دەرك��ەوت��ووە ،هەندێ قسەشی هەیە كە
وادەردەكەوێت زانستی رەوانبێژییە ،هەروەها ئەم كەموكورتیەی كرد
بەشیعر ،ئەو خۆی مامۆستای خۆیەتی و زۆر بۆ بەدەستهێنانی زانست
كاردەكات ،عەقلیەتی بۆرژوازیەتی بچوكیش ئەوەیە كە بە شێوەیەكی
بەربەری هێرش دەكات وەكو كانت .ئەوەی كە هەڵوێستی واقیعی هەیە
بەرامبەر پرۆلیتاریا ،پیاوێكی وەكو دینواییەش تێكی دەدات كە لە سێ
بەرگی كتیبەكەیدا باسی دەكات .
بەهەرحاڵ شۆڕشی شوبات هاتە پێشەوە و بۆ بڕۆدۆن لەجێی
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خۆیدا نەبوو ،ئەمە لە چەند هەفتەیەكدا سەلمێنرا كە شۆڕش هەڵگیرسا.
شۆڕش دژی خۆی وەستایەوە ،ئەو كاتەی كە كۆنگرەی نیشتیمانی مافی
هەموو ریزلێنانێكی هەبوو ،ئەو كاتەی كە هەڵسا بە دژە تەوەرێك لە
رێگای پێشنیارەكانیەوە ،بۆیە بۆ هەموو ئەوروپای سەلماند كە بۆرژوازی
فەرەنسایی لەسەر پشتی الوازەكان بونیات نراوە.
رەسیدی بەالش و بانكی گەل یەكێك لەداوا كاریەكانی برۆدۆن بوو،
من لە كتێبەكەمدا پێشەكیەك بۆ رەخنەی ئابوری سیاسی ،بەشی یەكەم
چاپی بەرلین ساڵی  1859الپەرە  59تا  64ئەوە دەسەلمێنم كە تیۆرەكەی
ئەو خراپ تێگەیشتنە لە هۆكارە سەرەكیيەكانی بۆرژوازیەت« .ئابوری
سیاسی» یان پەیوەندی نێوان كااڵو پوڵ ،تاقیكردنەوەیەكی واقيعی بوو كە
دەگەرێتەوە بۆ ئەو قسانەی پێش ئەو كراون.
«لە بارەی ئابوری سیاسیشەوە بە دیاریكراوی تەقدیری رێگەیەكی
رەخنەیی داناوە ،كار بۆ رزگار كردنی چینی كریكار دەكات ،هەروەك
ئەوەی لە سەرەتای سەدەی هەژدەهەم و سەرەتای سەدەی نۆزدەهەم لە
ئینگڵستان رویدا ،رەسیدی رەخنەیی كاریكرد ،تاكو بەرهەمی چینێك بۆ
چینیكی تر بگۆڕێت ،ئەم فكرەیەش كاری بۆ چەسپاندنی خودی فكرەكەی
خۆی دەكرد ،بەاڵم ئەگەر وامان دانا سەرمایە كە داوای ئەوە دەكات بە یەك
ت بە
شێوە سوودەكان بۆ سەرمایەداری بێت ،لەگەل ئەوەشدا بەكاری بێنێ 
ستایلێكی تایبەت بۆ دەستبەسەراگرتنی سوود ،وەكو بنچینەیەك و پاڵپشتیەك
بۆ كۆمەڵگە ،دیسان ئەمەش تەنها خەیاڵی بۆرژاوزیەكی بچووكە ،ئەم خەیاڵە
تەنها لەالی بۆرژوازیە بچووكەكانی ئینگڵستانی سەدەی نۆزدەهەم هەبووە،
دژە بۆچوونی (بڕۆدۆن و باستیا) لەساڵی  1850تایبەت بەسەرمایە هەبوو
كەداوای سوودی دەكرد ،بگرە كەمتریش بوو لەئاستی فەلسەفەی هەژاری.
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وابزانم دوای چەند ساڵێك بڕۆدۆن نوسێنێكی لەسەر باج نوسی
و حكومەتی لۆزان تۆمەتباریان كرد .كەچی لەنوسینێكی تریدا كڵپەی
عەبقەریەتی كوژایەوە و تەنها وەك بۆرژوازیەكی بچووك مایەوە.
بڕۆدۆن هەمیشە نوسینەكانی لەسەر سیاسەت و ئابوری بە چاوێكی
پڕ ئیعتیبارەوە تەماشا دەكرا ،چونكە دژە بۆچوونێكی دوو فاقیانەی تیدا
بوو كە لە نوسینە ئابوریيەكانیدا هاتبوو ،ئەو هێرشانەشی كە بۆسەر ئايین
و مەسیحیەت و هتد دەیكرد ،وەك چاكەیەك مایەوە لە واڵتەكەی خۆیدا،
كە دەبوو وەكو باشترینیان بمێنێتەوە بە واستەی ئەوەی كە ئایين پەروەرە،
لە سەرووی هەمووشیانەوە بۆ رژوازیەتی (ڤۆڵتێر)ی سەدەی هەژدەهەمدا.
خۆیان بە بەرزتر دەزانی لە ئەڵمان و ئینكاری خوایان دەكرد لە سەدەی
هەژدەهەم ،ئەگەر وا دابنێین (پوترس) گەورەترین كەس بووە كە رقی لە
روسیای بەربەر بوو ،بە بەربەری دەیناسی ،بڕۆدۆنیش بەوشێوەیە رقی
لە عیباراتی فەرەنسی بوو ،ئەو نوسینانەی كە لەسەر كودەتاكانی (لویس
پۆنابارت) نوسیبووی ،كارێكی وەهای كرد كە لەگەڵ كرێكارانی فەرەنسی
رێكەون ،دواهەمین نوسینیشی دژ بە پۆلۆنیا بوو ،ئەم دوو نوسینەی پێی
دەگوترێت بەرهەمی خراپ و فكری بۆرژوازی بچوك.
بڕۆدۆن لەژێر فشاردا (رۆسۆ)ی قبووڵ كرد ،ئەمەش لە هەڵەیەك
زیاتر هیچ شتێكی تر نەبوو ،ئەگەر لەمەشدا بەراوردی بكەین ،لە نوسینەكەی
(نیكۆاڵ) دەچێت بەناوی «تیۆری یاساكانی شار» كە كتێبێكی سەرسورهێنەر
بوو.
بڕۆدۆن مەیلێكی سروشتی هەبوو بۆ دیالیكتیك ،بەاڵم لە دیالیكتیكی
زانستی حەقیقی تێنەدەگەیشت ،بۆیە نەیدەتوانی بنوسێت و تەنها سەفسەتە
نەبێ .ئەم سەفسەتەیەش تەنها لە تێروانینی بۆرژوازی بچوكدا قبووڵ دەكرا،
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ئەوەش كە لەبارەی سوودەكانی ئابوریەوە دەیگوت ،لەبارەی سیاسەتەوە
بۆچوونەكانی ئاینی و هونەری بوون ،هەر ئەمەش كە پراكتیك دەكرایە
سەر ئەخالقە و هەموو شتەكانی ،دژە بۆچوونێكی زیندوو بوو ،نموونەی
وەك مێژوونوس (رومەر) هەبوو ،ئەم پیاوە پێاوێكی وەهمی بوو ،فێری
ئەوەبوو یاری بكات بە دژە بۆچوونەكان و درێژەشی پێبدات ،بە نیسبەت
حاڵەتەكانیشەوە ،نموونەی بریقەدار و خراپ و هەروەها كینە لە داڵنیش
بوو ،پاساویشی بۆ كارە سیاسیيەكانی جیاوازیان نەبوو لە بیروبۆچوونەكانی،
بۆیە هەستێكی كەمی ئەخالقی هەبوو بۆ پاراستنی (رۆسۆ) كە دواتر ئەو
هەستەی كوژایەوە.
پێدەچێت بەم تێڕوانینانەی بیەوێت نەوەی نوێی داهاتوو بەرهەم
بینێ ،دوا هەنگاوی گەشەی فەرەنسی بێت ،هەروەك لە گوتەكانی لویس
پۆناپارت كە ناپلیۆن بوو ( ،یان فەرەنسا) كە بڕۆدۆن و رۆسۆ و ڤۆلتێر
كردیان .ئیدی ئێستا دەبێت ئەو لێپرسراویەتیە لە دەوری ئەو هەڵگرێت،
حوكمكردن بەسەر ئەو پیاوەشدا لەسەر پشتی منە دوای مردنی.
هاوڕیی دڵسۆزت
كارل ماركس
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نامەی دەیەم

لە ماركسەوە بۆ فریدریك بۆڵتە لە نیۆیۆرك

وەرگێڕانی لە فەرەنسیيەوە :ئيبتيهال حسین
ساڵو هاوڕێم فریدریك
دواجار من ئەنتەرناسیونالیزمی یەكەمم دامەزراند ،چونكە كاتی
خەباتكردنە لەپێناو ئەوەی كە سۆسیالیزم و نیوە سۆسیالیزم لە ریكخراوێكی
راستەقینەی چینی كرێكار كۆبكەینەوە و پ��ەی��ڕەوی ناوخۆ و بەیانی
دامەزراندنەكەشی ئاماژە بۆ دوو شت دەكەن ،لەالیەكەوە لەپێناو فراوانكردنی
ئینتەرناسیونالە ،لەالیەكی ترەوە ئەگەر میژوو نەبوایە ئەو بانگەوازە وێران
دەبوو ،چونكە گەشەسەندنی بانگەوازی سۆسیالیزم و بزووتنەوەی راستەقینەی
كرێكار ،هەردووكیان بەردەوام دژ بەیەك بوون.
بانگەواز بیانوویەكی مێژوویی نیيە ،تەنها ئەوە نەبیت هەندێكجار
چینی كرێكار لەپێناو بزوواندنی میژوویی سەربەخۆ پێڕاناگات ،سنوردانانیش
بۆ پێگەیشتن ،تێگەیشتنێكی كۆنەپەرستانەیە ،ئەگەر لەڕووی جەوهەرییەوە
ناوی لێبنرێت ،مێژووی ئینتەرناسیونالیزم خۆی دووبارە دەكاتەوە و ئاشكراش
نابێت لە مێژوودا ،هەر ئەو بابەتەشە كە هەوڵدەدات خۆی نوێ بكاتەوە و
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لە چوارچێوەی كێشە هەڵقواڵوە نوێیەكاندا دەچەسپێت.
مارەكانی فەرەنسە و بەردەوام بوونی ئینتەرناسیونالیزم
مێژووی ئینتەرناسیونالیزم بریتیە لە خەباتیكی ب��ەردەوام و لەژیر
سایەی ئەنجومەنێكە كە دژی بانگەوازەكەیە ،هەروەها دژی ئ��ارەزووە
بزڕكینەرەكانیشە ،چونكە ف���راوان دەبێتەوە و تێكەڵ بە ناوەخنی
ئینتەرناسیونالیزم دەبێت ،ئەوان پێچەوانەی بزووتنەوەی راستەقینەی چینی
كریكارن ،ئەم هەوڵە لەنێو كۆنگرەكانیشدا روویدا ،وەك ئەوەی كە بە قەدەر
گەورەترین رێگەی دانوستانە ناراگەیەنراوەكان بوو كە لەنێوان ئەنجومەنی
گشتی و لقە جیاوازەكاندا هەبوو.
(بڕۆدۆن و مۆتۆیلین) لە پاریس لەو مارانە بوون كە دامەزرینەری ئەو
كۆمەڵەیە بوون ،بۆیە سروشتیە لە چەند ساڵی یەكەمدا لە سەرتاسەری ئەم
بزووتنەوەیە راوەستن ،بەاڵم دوای ئەوەی بەرامبەركەیان خۆی رێكدەخات،
لێرەوە ئیتر جیاوازی كۆمەڵە و پۆزەتیڤیزم و ئەوانی تری جیاواز درووست
دەردەكەون.
لە ئەڵمانیاش گروپی (السالییەكان )lassalleو من بۆ خۆشم لەگەڵ
(شفایتزەر) كە لە ماوەی دووساڵدا دەنگێكی بزر بوو ،نامە گۆرینەوەمان
هەبوو ،ئەمەش سەلماندی كە رێكخراوی السالی رێكخراوێكی بانگەوازكەرە و
دیالیكتیك قبووڵ دەكات ،بەاڵم بە سیفەتی خۆی دژی رێكخستنی بزووتنەوەی
راستەقینەی كرێكار بوو كە لە پشتیەوە ئینتەرناسیونالیزم هەبێت ،بەاڵم
بیانووی خۆیان هەبوو بۆ ئەوەی لەمە تێنەگەن.
لە كۆتاییەكانی ساڵی ( 1868باكونین )bakuninى روسی بۆ ئەوەی
دامەزراندنی ئینتەرناسیونالیزم لەژێر سەركردایەتی خۆیدا دەركەویت،
ئینتەرناسیونالیزمی دووەمیشی ناونا (پەیمانی دیموكراتی سۆسیالیزم) ،ئەوەی
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كە خاوەنی هیچ مەعریفەیەكی تیۆری نەبوو ،تاكو ئەم رێكخراوە ببێتە
رێكخراویكی تایبەت و نوێنەری دیعایە زانستیيەكانی ئینتەرناسیونالیزم بێت،
تاكو لەرێگەی ئەم دیعایە تایبەتەشەوە تایبەتمەندیەك بە ئینتەرناسیونالیزمی
دووەم بدات و لە هەناوی خودی ئینتەرناسیونایزمدا بێت.
هەڵبەت بەرنامەكەشی بریتی بوو لەتیكەڵەیەك لە بیروبۆچوونی
یەكسانی چینەكان كە بە شێوەیەكی سەرپێیی وەرگیرابوو ،سڕینەوەی مافی بۆ
ماوەیی بەوەی كە دەركەوتنی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی وەكو پاشماوەی (سان
سیمۆن) ،بێباوەڕیيان بەسەر ئەندامانی ئینتەرناسیونال سەپاند وەكو جۆرە
باوەڕێك و هتد وابوو ،بەاڵم باوەڕی سەرەكی بەسەر شێوەی (برۆدۆنی) و
قەدەغەكردنی سۆسیالیزم لە بزووتنەوەی سیاسی ،بەشێكی باسە سەرەكیەكانە.
ئەم چیرۆكە منااڵنەیە سەرەتا قبووڵ كراو وەرگیرا ،بۆیە لە ئێستادا
بە پلەیەكی دیاریكراو لە ئیتالیا و ئیسپانیا پێشەكیەكی فیعلی بۆ بزووتنەوەی
كریكاری گەشەی س��ەن��دووە ،هەروەها لەنێوان بەشێك لە ب��اوەڕدارە
دەستبەتاڵەكان و داواك��ار و لەخۆباییەكانی سویسرا و رۆمانیا و بەلجیكا
سەریيان هەڵدا .جەنابی (باكونین) پێشترو ئێستاش خەو بەو مەزهەبەوە
دەبینێت كە خودی خۆی لەبەش بەشی دانراوەكانی (برۆدۆن و سان سیمۆن)
و ئەوانی تردا پێكدێت ،ئەم كێشەیەش بە پلەی دووەم تەنها میكانیزمێك
بوو خۆ گەورەكردن ،بەاڵم ئەگەر لە چوارچێوەیەكی تیۆری سفردا بێت،
كودەتایەك بوو بەرامبەر ئەربابەكان ،بۆیە لە ئەنجومەنی گشتیدا بە درێژایی
چەند ساڵێك خەریك بوو دژی ئەم كودەتایە هەوڵیدەدا ،ئەوەی كە شانسی
پلەیەكی دیاریكراو بوو بۆ پاڵپشتی كردنی (برۆدۆن و فەرەنسيیەكان) كە تەنها
لە فەرەنسای خواروو هەبوون ،دواجار بە بڕیاری كۆبوونەوەیەكی فراوان،
بڕیارەكانی یەكەم و دووەمی پێدرا كە خۆی بۆ زەمەنێكی تر ئامادە كرد.
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لەبەیانەكەدا هاتبوو كە ئەنجومەنی گشتی پاڵپشتی نەكرێ و لەئەمریكا
خەبات لە دژی ئەوروپا بكرێت ،لە بڕیارەكانی یەكەم و دووەم و سێهەمیشدا
دیسان دەسەاڵتی شەرعی درابووە لیژنەی نیۆیۆرك ،لەپێناو دانانی سنوورێك
بۆ گشت ئەو بانگەوازانە و گشت ئەو ئارەزووە خراپانە ،هەروەها لەپێناو
دەركردنی و دژ بەو دەستبەسەراگرتنە ،هەر لەو پێناوەشدا بوو سەرەتا
بزووتنەوەی سیاسی چینی كرێكار دوا ستراتیژی نەهێشتنی دەسەاڵتی سیاسی
بوو بە قازانجی خۆی ،كەوابوو لە رێكخستنی چینی كریكاردا پلەیەكی
دیاریكراو هەبوو بۆ گەشەسەندن ،بۆیە لەسەر خودی خەباتی ئابوری پێداگیری
دەكرد ،لەالیەكی ترەوە هەموو بزووتنەوە دژەكانی نێو چینی كرێكار ،كە
چینی چینە جیكەوتووەكان بوو ،هەوڵیان دەدا فشاری دەرەكی بخەنە سەر
تاكو بیبەنەوە ،وەكو ئەوەی چەند بزووتنەوەیەكی سیاسی هەوڵی بۆ دەدا،
بۆ نموونە لەرێگەی مانگرتن و جیاوازیەكانەوە و رق و كینە لە سەرمایەداری
لە كارگەكان و تەنانەت لە لقی نێو لقە پیشەسازییەكان ،هەوڵی ئەوە هەبوو
سەعات كار كورت بكرێتەوە ،ئەمەش بزوتنەوەیەكی تەواو ئابوری بوو ،بەاڵم
بەپێچەوانەی بزووتنەوەی سیاسی ،چونكە بزوتنەوەكە ستراتیژكەی ئەوەبوو
كە بەزۆر یاسایەك بەرهەم بێنێت بۆ هەر رۆژیك كار هەشت سەعات بێت،
بەمشێوەیە لەهەموو شوێنێك بزوتنەوەی كریكاری ئابوری جیاجیا سەری
هەڵدەدا ،بزوتنەوەی سیاسی و بزووتنەوەی چینایەتیش ،لەپشت ئەمەشەوە
بۆ بەدەستهێنانی بەرژەوەندیيەكانی بە شێوەیەكی گشتی و یەكسان هەوڵی
دەدا ،یان ئەوەی كە لەشێوەی هێزی یاسایی بوو بەنیسبەت هەموو كۆمەڵگە،
ئەگەر ئەم بزووتنەوانە ئەگەری هەندێك رێكخستنی هاندەربوایە ،ئیدی لەالی
خۆیەوە بە قەدەر خۆی میكانیزمێك بوون بۆ گەشەسەندنی ئەم رێكخستنە.
بەاڵم چینی كرێكاری هان نەدەدا.
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دوای ئەوەی (باكونین) كە نەیدەتوانی رێكخستنەكەی سەركەوتن
بەدەست بینێت لەپێناو سەرهەڵدانی دەسەاڵتی بەكۆمەڵ ،بەمانای سەركەوتن
بەسەر دەسەاڵتی سیاسی چینی جێگەوتە ،لەوانەش بوو لەهەموو حاڵەتێكدا
لەم پێناوەدا ئامادەسازی بۆ بكرێت ،لەپێناو هاندانێكی توندوتیژ بۆسەر ئەم
دەسەاڵتە و هەڵوێست وەرگرتنێكی دوژمنكارانە دەربارەی سیاسەتی چینی
جێكەوتە ،بۆیە چینی كریكار لەژێر دەستی چینی جێكەوتەدا دەمێنێتەوە،
هەروەك ئەوەی لە شۆڕشی سێپتەمبەری فەرەنسا ئیسپات بوو ،لێرەش
بەدواوە بە پلەیەكی دیاریكراو ئیسپات دەبێت ،یاریەكەش تائیستا لە ئینگڵستان
بەدەست (گالستۆن) و هاوبەشەكانیەوەیەتی.
سوپاس
هاوڕێت ..كارل ماركس
لەندەن -تشرینی دووەمى 1871
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لە ماركسەوە بۆ ب .ج .برۆدۆن -پاریس
ئازیزم بڕۆدۆن
ئەو كاتەی كە سەفەری پاریسم كرد ،زیاتر لە چەند جارێك بیرم لەوە
كردەوە نامەت بۆ بنووسم ،چونكە زروفی سەربەخۆییمان لە ئیرادە ،كەوتە
نێوان من و تۆو تاكو ئێستاش ماوەتەوە ،تكایە بڕوام پێبكە كە كارم زۆرە،
هەروەها ماندوبوونی گۆڕینی شوێنی نیشتەجێبوون و..هتد ...هەیە ،ئەمانە
هۆكاری بێدەگیم بوون.
ئێستا دەچمە ناوەڕۆكی بابەتەكەمەوە ،بە هاوبەشی لەگەڵ هەردوو
برادەری ئازیزم «ئەنگلس و فیلیپ جیگۆی» كە هەردوكیان لە برۆكسلن،
دەستمان كردووە بە نامە گۆڕینەوە لەگەڵ كۆمۆنیست و سۆسیالیستەكانی
ئەڵمانیا .لەوانەیە موناقەشەیەكی زۆر زانستی هەڵبگرێت ،بە چاودێرییەك
نوسراوە میللیەكان و ئەو بانگەشانەی سۆسیالیستی دەیكەن ،ئەوانەی كە
لەوانەیە لە ئەڵمانیایە پێی هەڵبسن ،چونكە ستراتیژی سەرەكی ئەم نامە
گۆڕینەوەیە ،پەیوەندیەك درووست دەكات لەگەڵ سۆسیالیستەكانی ئەڵمانیادا
و سۆسیالیستەكانی فەرەنسا و ئینگلیزەكان ،هەروەها تێگەیشتنی بیانیيەكان
لەسەر دوا پێشهاتەكانی بزووتنەوەی سۆسیالیستی كە لە ئەڵمانیا گرێدرا،
هەروەها راگەیاندنی ئەڵمانیا لە ئەڵمانیایا دەربارەی پێشكەوتنی سۆسیالیستیە
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لە فەرنسا و ئینگلتەرادا ،لەو رێگەیەوە لەوانەیە جیاوازی لە بۆچوونەكاندا
دەربكەوێت.
ب��ەردەوام دەبین لە گۆڕینەوەی بیرو بۆچوون و رەخنە و هەر
بیانوویەكی خراپ ،ئەم نەخشەیەی كەبەكارمهێناوە ،رەنگە ببێتە بزوتنەوەیەكی
كۆمەاڵیەتی بەزمانە ئەدەبیەكەی ،بۆ رزگاربوون لە ناسیونالیزم ،لەهەمووشی
گرنگتر كاتی كاركردنە ،هەركەسێك لە ماجەرا و كاروباری واڵتەكەی و
واڵتانی تری دەرەوە بۆی دەردەچێت.
لە سایەی كۆمۆنیستەكانی ئەڵمانیا و سۆسیالیستەكانی ئەڵمانیا و
پاریس و لەندەن ،نامە گۆڕینەوەمان بەردەوام دەبێت ،پەیوەندیمان لەگەڵ
ئینگڵستان بەپێی جێگە و رێگەی خۆی دەبێت ،بەاڵم سەبارەت بە فەرەنسا
ئێمە بڕوا ناكەین بتوانین نامە بگۆڕینەوە لەگەڵ تۆدا بكەین ،تۆ دەزانیت

48

ئاشنابوون بە كارل ماركس

ئینگڵستان و ئەڵمانیا رێزی زۆر لە هەر هاواڵتیەك دەگرن ،تۆ ئەوەش دەزانی
كە مەسەلەكە نە لەمە زیاترە و نە كەمترە ،تەنها رێكخستن و نامە ناردنە،
هەروەها دۆزینەوەی میكانیزمێكە بۆ ئاگاداربوون لە بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتی
لە تەواوی واڵتان ،هەروەها كەڵك وەرگرتنێكی باش و جۆراوجۆر دەبێت،
لەمبارەیەوە كەسێك ناتوانێت بە تەنها ئەمكارە بكات.
ئەگەر ئەم پێشنیارەت قبووڵ كرد ،تێچوونی ئەو نامانەی كەدەینێری
بۆمان و ئەوانەش كەبۆتی دەنێرین لەسەر ئێمە دەبێت ،بەلەبەرچاوگرتنی
ئەوەی میكانیزمێك هەیە بۆ كۆكردنەوەی ماڵیات لەئەڵمانیا كە ستراتیژەكەی
ئەوەیە ،تێچوونی ئەو نامە گۆڕینەوەیە دابین بكەین.
ئەو ئەدرەسەی كەدەینوسی ،ئەدرەسی جەنابی فیلیب جیگۆیە،
شەقامی بۆدنبروك  ،8ئەویش نامەكان دەگەێنێتە برۆكسل.
لەوە زیاترم پێنیە لەم نامەیەدا ،ئەم نامەگۆڕینەوەیە لەالیەن تۆوە
دەبێت نهێنی بێت ،هەروەك چۆن هاوڕێیانمان لە ئەڵمانیا بە زۆرترین
هۆشیاریەوە كار دەكەن ،بۆ ئەوەی خۆیان لە هەر مەترسیەك بپارێزن ،بە
پەلە واڵممان بدەرەوە.
هاوڕێت
كارل ماركس
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ماركس
ئا:سمكۆ محەمەد

ئازیزم ئانینكۆف
نامەكەم زۆر دورو درێژە و بواریشم نییە قسە لەسەر حاڵەتی
بڕۆدۆن بكەم كە بەبێ هیچ مانایەك دژی كۆمۆنیزمە ،ئەگەر لەگەڵمدا
كۆكی كە بڕۆدۆن پیاوێكە لەحاڵەتی ئێستای كۆمەڵگە ناگات ،لەوانەیە
نەیەوێت لەگەڵ ئەو بزووتنەوەیە بێت كە دژیەتی ،یان ئەو گوزارشتە
زمانەوانیەی كە بزووتنەوەی شۆڕشگێری گەرەكیەتی.
تاكە خاڵێك كە بڕۆدۆن لەسەری كۆكە ،ئەوەیە كە رقی لەخەون و
هەستی سۆسیالیستی درۆینە هەیە ،بەاڵم بەر لەو سۆسیالیزمە تۆباویەكان
ئەم رەخنەیەیان گرت ،بەاڵم ئایا بڕۆدۆن شەرمناكات كە دەبێتە بۆرژوازیەكی
بچووك ،من ئاماژە بە بیركردنەوە و جێگەی خۆشویستنی ئەو دەكەم
لەو دژكاریەی بەرامبەر هەستی سۆسیالیستی هەیەتی كە بەقوڵی قسەی
پێدەكات.
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بڕۆدۆن خۆی لەوە تێدەگات كە بۆشاییەك هەیە لەهەندێ شتیدا،
تاكو ئەوكاتەی كە دەتەقێتەوەو دەم��ار دەیگرێت و ئەو توڕبوونەی
لێدەردەكەوێت ،دەمی كەفدەگرێ و لەسنگی خۆی دەدا ،سەبارەت بەخوا
و مرۆڤیش دەڵێ پیس نییە بەرامبەر بە سۆسیالیزم ،كەواتە ئەو ڕەخنە لە
هەستە سۆسیالیستیەكان ناگرێ ،بەڵكو بۆنی دەكات وەكو ئەوەی پیاوێكی
پیرۆزە و هەموو هەڵەیەكی هەژاران حەرامدەكات و خۆی بەرابردووەكانی
بۆرژوازی دەوڵەمەند دەكات ،هەروەها وەهمێكی پاتریاركیە و هەڵگیرسانی
ئاگرە ،لەراستیدا ئەمەش قسە كردن نیە.
ب��ڕۆدۆن لەسەریەوە تاكو پێی ،فەیلەسوفێكی ئابوری ب��ۆرژوازی
بچووكە ،بۆرژوازی بچووكیش لەكۆمەڵگەیەكی پێشكەوتوو سۆیسالیستە
لەالیەك ،ئابوریشە لەالیەكی ترەوە ،بۆیە ئەو لەژێر كاریگەری بۆرژوازی
گەورەیە و داوای بەزەیی دەكات لەبەرامبەر خەڵك ،لەهەمانكاتدا بۆرژوازی
و پیاوی گەلە و لەناوی دڵیەوە خۆی هەڵدەخەڵەتێنێ ،الیەنگریشی بۆ هیچ
الیەنێك نییە ،بۆیە بەرامبەریەكی ڕاستی دۆزیوەتەوە كە جیاوازە لەسەفسەتە
و شتەكان ،بۆرژوازی بچوكی لەم تایپەش رەواج بەم پارادۆكسیە دەدات،
چونكە ئەم پارادۆكسیە بنچینەی بوونە ،بۆیە پەیوەست نییە بەخۆیەوە
و شتێكی پارادۆكسی كۆمەاڵیەتیە لە بزوتنەوەیەكی بەردەوام ،بۆئەمەش
پێویستە بەهانە بێنێتەوە كە واقعیە ،كەواتە عەبقەریە لەبەرئەوەی بۆرژوازی
بچووك ،شێوەیەك لە شۆڕشە كۆمەاڵیەتیە هەڵواسراوەكان دروست دەكات.
سەرەنجام هیوادارم توانیبێتم لەگەڵ نامەكەمدا كتێبی ئابوری سیاسیم
بۆ ناردبی ،بەاڵم بەداخەوە ناتوانم ئێستا ئەم كتێبە بەچاپ بگەێنم ،ئەو
كتێبەی كە ڕەخنەی فەیلەسوفە سۆسیالیستەكانی ئەڵمانی تێدایە ،مەبەستم
ئەوانەیە كەلەبرۆكسل قسەم لەسەریانكرد ،بۆیە پۆلیس دژایەتی ئەو
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كتێبە دەكات و رێگە نادرێت بفرۆشرێت ،مەبەستی ڕەخنە گرتنەكەشم
لەوانەیە ،كە گرنگی بەهەموو ئەو شتانە دەدەن كە من هێرشم كردوونەتە
سەر ،تەنانەت ئەەوەی كە پەیوەندی بەحیزبمانەوە هەیە ،ئەمەش نەك
لەبەرئەوەی رەخنەكە الوازو هەژارانەیە ،بەڵكو لەبەر ئەوەی بەشێك
لەحزبی كۆمۆنیستی ئەڵمانی لێم توڕەبوون ،لەبەرئەوەی نوسینەكانیانم
بەتۆباوی (خەیاڵ) لەقەڵەمداوە.
سوپاس
هاوڕێت ماركس
برۆكسل  28ی كانونی یەكەمی 1846
لەماركسەوە بۆ ئەنگڵس “مانچستەر”
كۆمیتەی ئیتاڵیا لێكترازا ،ئەمە یەكێكی ترە لەو داتایانەی لەبەردەستمدایە،
زۆرینەی كەمایەتیەكان ئۆرگانەكانیان جێهێشت ،ماتزینی دەربارەی رووداوەكە
قسە دەكات “ دەنگی خەڵك” .چوار هۆكارە سەرەكیەكانیش ئەمانەن ،یەكەم
ئەوەیە كە ئەوان خوایان ناوێ ئەمە ترسناكترە ،داوا لە ماتزینی مامۆستاكەیان
دەكەن كە بۆ بەرژەوەندی نەمساییەكان كار بكات بۆ راپەڕین ،دواجار دروشمی
راستەوخۆیان بۆ بەرژەوەندی جوتیارە مادیەكانی ئیتاڵیایە ،ئەم كارە بەبێ
هێرشكردن نابێ لەالیەنی بەرامبەرەوە ،بۆبەرژەوەندی مادی بۆرژوازی و ئەو
لیبرالیانەی كە كتێبی ماتزینی گەورە دادەنێن.
بارودۆخی ئەم دواییە گرنگیەكی گ��ەورەی هەیە ،ئەگەر ماتزینی
و تەواوی ئەوانەی كە هانی جوتیارەكان دەدەن ،كار نەكەن بۆ گەیاندنی
جوتیارەكان لەئێستادا ،بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ ،لە مواكرینەوە بۆ خاوەن زەویە
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شۆڕشگێڕەكان ،وەزعی جوتیارەكانی ئیتاڵیا ترسناك دەبێت ،خوێندنەوەیەكی قوڵم
بۆئەم باسە كردووە ،حكومەتی نەمسا لەكاتی سەرهەڵدانی شۆڕشدا دەردەچێتە
دەرەوە ،ئەو كەرەستانەی كە پێویستە لە گالیسیا  ،6لەئێستاوە هەڕەشەكردن
لەنێو جەرگەی” لوید” هەیە بەهەموو شێوەكانی موڵكداریەوە ،هەروەها
بە لەناوبردنی تێكدەرەكانیش ،ئەگەر ماتزینی ئێستا چاوی نەكاتەوە كەچاك
دەزانێ ،راستە كەتەدەخول لەبەرژەوەندی هانداندا هەیە ،ئایا چۆن دەملیۆن
فرەنك دەستەبەردەكەی ،ئەگەر بۆرژوازی رووبەڕوی بەرەكان نەبووەوە ،چۆن
لەپێناو هاوكاری بۆپارێزگاری لە پێشڕەوەكان بكرێت ،ئەگەر وا تەماشایان نەكرد
كە ستراتیژی یەكەم ئەوەنەبێ كە دەست بەسەر موڵكەكانیاندا نەگرن؟  .ئەمەش
لەبۆچوونی دیماگۆجی و قوتابخانە كالسیكیەكاندا زۆر قورسە...
لەندەن  13ئەیلول 185
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