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پێشەکی نوسەر
خەباتی حزبی ،وزە و بڕست بە حزب دەبەخشێت ،گەورەترین هۆكاری
الوازی حزب ،پەرش و باڵوی و نادیاربوونی سنوورە دیاریكراوەكانیەتی .حزب
بە پااڵوتنی خۆی ،قورس و قایمتر دەبێت( ،لە نامەی الساڵ بۆ ماركس،
رێكەوتی 24ی ژۆئەنی .)1852
ئەم بەرهەمە كە لە بەردەستی خوێنەراندایە ،بەپێی گەاڵڵەی سەرەتایی
نووسەر ،دەبوایە بۆ شیكردنەوەی تێرو تەسەلی ئەو بیروڕایانە تەرخانبكرایە،
كە لە بابەتی «دەبێت لە كوێوە دەستپێبكەین؟»ی ئیسكرا (.)1
ژمارە 4ی مانگی مەی ساڵی ( )190راگەیەندراوە .بەر لە هەرشتێك
پەيوەستە بە بۆنەی دواكەوتنی بەجێگەیاندنی بەڵێنیك كە لەو بابەتەدا
دابوومان (لە وەاڵم بە پرسیارو نامەی جۆراوجۆری تایبەتیدا دووپاتكراوەتەوە)،
داوای لێبوردن بكەم .یەكێك لە هۆكارەكانی ئەو دواكەوتنە ،هەوڵێك
بوو كە لە مانگی ژویەنی ساڵی راب��ردوودا ( )190بۆ یەكگرتنەوەی گشت
رێكخراوەكانی سۆسیال دیموكراسی دانیشتووی دەرەوە درا .پێویستی دەكرد
چاوەڕوانی ئاكامەكانی ئەو هەوڵە بین ،چونكە ئەگەر لەو بوارەدا سەركەوتنێك
بەدەستبهاتایە ،پێویستی دەكرد بۆچوونەكانی رێكخراوەیی (ئیسكرا) تا رادەیەك
بە شێوەیەكی دیكە شیبكرێتەوە.
هەروەها ئەگەر ئەو هەوڵە سەركەوتایە ،لەوانەبوو بە خێرایی بوونی دوو
رەوت لەنێو سۆسیال دیموكراسی روسیا كۆتایی پێبێت .هەروەك خوێنەران
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ئاگادارن ئەو هەوڵە روبەڕووی شكستبۆتەوە و بەشێوەیەك كە هەوڵدەدەین
بیسەلمێنین پاش دەربڕینی مەیلینوێی گۆڤاری «رابۆچیە دێلۆ» لە ژمارەی
10یدا بەرەو ئێكۆنۆمیزم ،نەشیدەتوانی سەربكەوێت .ئاشكرابوو كە پێویستە
بە راشكاوی لەدژی ئەم ستراتيژە بێسەرەو بنو نادیارە ،كە لە هەمانكاتدا
بە شێوەیەكی ب��ەردەوام ،دەتوانێت خۆی لە شێوەو شێوازی جۆراوجۆردا
ببووژێنێتەوە ،دەستبدرێتە خەباتێكی راشكاوانە و ئەو مەسەلەیە یەكالیی
بكرێتەوە .بەو بۆنەيەوە بوو ،كە گەاڵڵەی سەرەتایی ئەم بەرهەمە گۆڕانكاری
بەسەردا هاتوو بە شێوەیەكی بەرچاو پەرەی پێدرا.
قسەو باسی سەرەكی ئەم بەرهەمە ،دەبێت بریتی بێت لە سێپ رس كە
لە بابەتی »دەبێت لە كوێوە دەست پێبكەین؟» هاتبووە گۆڕێ .واتە :پرسی
تایبەتمەندی و ناوەڕۆكی سەرەكی بانگەشەی سیاسیمان ،پرسی ئەركەكانی
رێكخراوەییمان و پرسی نەخشەی دامەزراندنی رێكخراوێكی تێكۆشەر بۆ
سەرانسەری روسیا ،كە لە هەمانكاتدا رێبەرایەتی خەباتی سۆسیال دیموكراتی
لە شوێنە جۆراوجۆرەكان لە ئەستۆ بگرێت .ئەم پرسانە دەمێكە سەرنجی
نووسەری بەرەو الیخۆی راكێشاوە و هەوڵیداوە لە كاتێكدا كە هەوڵێكی
ناسەركەوتوويی بۆ سەرلەنوێ باڵوكردنەوەی رۆژنامەی »رابۆچایاگازتا» دەدا،
لەو رۆژنامەیەدا (چاو لە بەشی پێنجەم بكەن) بهێنێتە گۆڕێ.
لە سەرەتادا گریمانەم لەسەر ئەوە بوو ،كە لە بەرهەمەكەدا تەنها
بە لێكدانەوەی ئەو سێ پرسەی لە سەرەوە باسكرا قەناعەت بكرێت و تا
ئەو جێگایەی بكرێت تیۆرییەكان بە شێوەیەكی پوزێتیڤ شیبكرێنەوە ،بەاڵم
دواتر روونبووەوە ،كە ئەو كارە بە دوو هۆكار بەبێ دەستبردن بۆ گفتوگۆ،
بە هیچ شێوەیەك بۆمان جێبەجێ ناكرێت .ئەو دوو هۆكارەش بریتیبوون
لەوەی كە :لە الیەكەوە ئێكۆنۆمیزم زۆر لەوە زیاتر خۆی بەگیان سەخت
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نیشاندا كە ئێمە بیرمان لێدەكردەوە (ئێمە وشەی ئێكۆنۆمیزم بە واتەی بەرینی
وشەكە بەكاردەبەین ،واتە هەر بەو چەشنەی كە ئەو وشەیە لە ژمارە ()12
ی گۆڤاری «ئیسكرا» لە مانگی دێسەمبەری ساڵی  190لە بابەتی «وتووێژ
لەگەڵ ئێكۆنۆمیزم» كە بەردی بناغەی بابەتەكانی ئەو بەرهەمەی بەردەستی
خوێنەر پێكدێنێت ،شیكراوەتەوە) .روون بووەوە كە هۆكاری ئەوەی سەبارەت
بە چارەسەركردنی ئەو سێ كێشەیە ،بیروڕای جیاواز هەیە ،لە بەشی هەرە
زۆریدا ،پەیوەندی بە ناكۆكیەكی قوڵەوە هەیە ،كە لەنێوان دوو رەوتی سۆسیال
دیموكراسی روسیادا لە ئارادایە ،نەك لە ناكۆكیی لەسەر وردەكارییەكان.
لە الیەكی دیكەوە بێتوانایی ئێكۆنۆمیستەكان لە شیكردنەوەی راستەقینەی
تیۆرەكانی ئێمە ،كە لە الپەڕەكانی «ئیسكرا» چاپكراوە ،بە روونی نیشانیدا،
كە زۆرتر بە زمانی جۆراوجۆر قسە دەكەین و بەم هۆیەشەوە هەر كاتێك
كە لە « )ab ovo» (3دەستپێ نەكەین .بە هیچ شێوەیەك ناتوانین لەگەڵ
یەكدا رابێین ،دەبێت هەوڵبدەین تا ئەو جێگایەی دەكرێت هەمووو ئەو
خااڵنەی ناكۆكیان لەسەرە ،بۆ ئێكۆنۆمیستەكان سادەتر و بەهێنانەوەی نمونەی
جۆراوجۆر و دیاریكراو بە شێوەیەكی رێكوپێك شیبكەینەوە.
ئەوە بوو كە سووربووم لەسەر ئەوەی هەوڵبدەم «روونكردنەوە»ی
خۆم پێشكەشبكەم ،سەرباری ئەوەی كە دەمزانی بە ئەنجامگەیاندنی ئەو
كارە الپەڕەكانی بەرهەمەكە زۆرتر و قەبارەی كتێبەكە گەورەتر دەكات و
باڵوكردنەوەی بەرهەمەكە دوادەخات ،بەاڵم لە هەمانكاتدا بۆ بەجێگەیاندنی
بەڵێنێك ،كە لە بابەتی «دەبێت لە كوێوە دەستپێبكەین؟» دابووم ،بێجگە لەوە
هیچ چارەیەكی ترم نەبوو .جگە لە داوایلێبوردن بەبۆنەی دواكەوتنیەوە،
دەبێت بەو بۆنەیەشەوە داوایلێبوردن لە خوێنەران بكەم ،كە لە بواری
رێنووسیشەوە هەندێك هەڵەی تێدایە :من ناچار بووم لە نوسینیدا پەلەبكەم،
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چونكە لە دۆخێكدا كارم لەسەری دەكرد ،كە دەبوایە كارە جیاجیاكانی دیكەشم
راپەڕاندایە.
لێكدانەوەی ئەو سێ پرسەی سەرەوە وەكو پێشوو ،بابەتی سەرەكی ئەم
بەرهەمە پێكدەهێنێت ،بەاڵم ناچار بووم سەرەتا لە دوو بابەتی خوارەوە ،كە
الیەنێكی گشتی تری هەیە ،دەستپێبكەم .یەكەم ،بۆچی دروشمێكی «ئاسایی»
و «پاك و بێگەرد»ی وەكو دروشمی «ئازادی رەخنەگرتن» بۆ ئێمە تەپڵی
راستەقینەی خەبات لێدەدات؟ دوووەم ،بۆچی ناتوانین تەنانەت لەسەر بابەتی
سەرەكی سەبارەت بە دەور و رۆڵی سۆسیال دیموكرات لە بزووتنەوەی جەماوەری
خۆڕسكدا رێكبكەوین؟ بێجگە لەوە شیكردنەوەی بیرو بۆچوونەكان سەبارەت
بە تایبەتمەندیی و ناوەڕۆكی بانگەشەی سیاسی ،روونكردنەوەی جیاوازی
نێوان سیاسەتی تریدیۆنیۆنی و سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیكی لێكەوتەوە
و شیكردنەوەی بیروبۆچوونەكانی پەیوەندیدار بە ئەركەكانی رێكخراوەییش،
روونكردنەوەی جیاوازی نێوان وردەكاری كە ئێكۆنۆمیستەكان قەناعەتیپێدەكەن
و رێكخستنی شۆڕشگێڕان ،كە بە باوەڕی ئێمە كارێكی پێویستە ،لێدەكەوێتەوە.
بێجگە لەوە ،من لەسەر بەشی «نەخشە» بۆ پێكهێنانی رۆژنامەیەكی سیاسی
بۆ سەرانسەری روسیا پێداگریمكردووە .هەر بەو رادەیەی كە ناڕەزایەتییەكان
بەو باسەی من بێبنەما بووە و بەو رادەیەی كە لە وەاڵمی پرسیاری من لە
بابەتی «دەبێت لە كوێوە دەستپێبكەین؟» سەبارەت بەوەی كە چۆن بتوانین لە
هەمانكاتدا لە تەواوی شوێنەكاندا دەست بە دامەزراندنی رێكخراوی پێویستی
خۆمان بكەین ،زۆرتر كەمتەرخەمی كراوە ،زیاتر دەبێت .سەرئەنجام هیوادارم
لە كۆتایی بەرهەمەكەدا سەلماندبێتم ،كە ئێمە ئەوەی لە دەستماندەهات
كردمان ،بۆئەوەی پێش بە لێكترازانی یەكالیی ئێكۆنۆمیستەكان (كە شتێكی
چارەهەڵنەگر بوو) بگرین.
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هەروەها هیوادارم سەلماندبێتم كە گۆڤاری «رابۆچیەدێلۆ» لە راستیدا
گرنگیەكی مێژوویی تایبەتی بەخۆیەوە گرتووە ،چونكە ئەوەی لە هەمووو شتێك
زەقتر و بەرچاوتر لەو رۆژنامەیەدا رەنگیدایەوە ،ئێكۆنۆمیزمێكی شێلگیر نەبوو،
بەڵكو دووبەرەكی و راڕاییەك بوو ،كە تایبەتمەندی قۆناغێكی دیاریكراوی
مێژووی سۆسیال دیموكراسی روسیا پێكدێنێت .ئەمە بەهۆی گفتوگۆ لەگەڵ
گۆڤاری «رابۆچیەدێلۆ» گرنگی پەیدا دەكات ،كە لە روانینی یەكەمدا بێت،
ئەوپەڕی گفتوگۆیەكی دوور و درێژ دێتە بەرچاو ،چونكە ئەگەر نەتوانین بە
شێوەی یەكالییكەرەوە ئەو قۆناغە ببەزێنین ،بێگومان ناتوانین بەرەو پێشەوە
هەنگاو بنێین.
فێوریەی 1902
ن .لینین
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 .1دەمارگرژی و ئازادی رەخنەگرتن
أ) «ئازادی رەخنەگرتن» یانی چی؟
بێگومان «ئ��ازادی رەخنەگرتن» باوترین دروشمی ئەمڕۆییە ،كە لە
قسەوباسی نێو سۆسیالیستەكان و دیموكراتەكانی گشت واڵتەكاندا زیاتر لە هەر
دروشمێكی دیكە لەسەر زارانە .لە روانینی یەكەمدا بە دژواری دەتوانین بیر
لە شتێكی سەیرتر لەو هۆكارهێنانەوە بریقەدارە بكەینەوە ،كە الیەنێكی قسەو
باس لە»ئازادی رەخنەگرتن» دەیكات .ئایا بەراستی ئەوە حزبە پێشڕەوەكانە،
كە لە دژی یاسای مەشروتیەتی زۆرینەی واڵتانی ئەوروپی ،كە ئازادی زانست
و لێكۆڵینەوەی زانستی دابیندەكات ،هەراو هوریای ناوەتەوە؟
هەر كەسێكی بێئاگا لەو دروشمە باوە ،كە لە هەر رێگایەكدا دووپاتدەبێتەوە،
ببیستێت و هێشتا لە ن��اوەڕۆك و جەوهەری ناكۆكیەكانی ئەو كەسانەی
موناقەشەدەكەن ،تێنەگەیشتبێت ،لەوانەیە بەخۆی بڵێت «نابێت كێشەكە بەو
ساكاریە بێت» «ئەم دروشمە واپێدەچێت لەو قسانەیە ،كە وەكو نازناو بەهۆی
بەكارهێنانی زۆرەوە بە فەرمی ناسراوە و بووە بە ناوێكی گشتی».
لە راستیدا ،لە كەس شاراوە نییە ،كە لە ئێستادا لەنێو سۆسیال دیموكراسی
نێونەتەوەیی( )3هاوچەرخدا دوو ڕەوت هەیە ،كە ئاگری خەباتی نێوانیان
جاروبار بڵێسە دەستێنێت و دەگەشێتەوە و جاروبار خامۆش و كپ دەبێت
و لەژێر خۆڵەمێشی «بڕیارنامە»ی بریقەدار دەربارەی ئاشتی دەشاردرێتەوە.
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بێرنشتاین ،بە راشكاوی چۆنیەتی ئەو رەوتە نوێیەی دەریبڕیوە و میلێرانیش
نیشانیداوە .سۆسیال دیموكراسی دەبێت لەشێوەی حزبێكی شۆڕشگێڕی
كۆمەاڵیەتی دەربێت و ببێتە حزبێكی دیموكرات ،كە بۆ ریفۆرم خەباتدەكات.
بێرنشتاین بە تۆپخانەیەك لە هۆكار و تیۆری «نوێ» كە هەرهەمووویان وەكو
یەكن ،ئەم خواستە سیاسیەی گەمارۆ داوە .حاشا لە ئیمكانی هۆكارهێنانەوەی
زانستی بۆ دامەزراندنی سۆسیالیزم و سەلماندنی پێویستی و چارەهەڵنەگری
سۆسیالیزم لە روانگەی تێگەیشتنی مادی لە مێژووەوە كراوە .حەقیقەتی
هەژاری و بێدەرەتانی رۆژ لەدوای رۆژ ،زیاتر و رەوتی پڕۆلیتاری زاسیۆن
و توندبوونەوەی ناكۆكییەكانی سەرمایەداری حاشایلێكراوە .تەنانەت خودی
ناوەڕۆكی «ئامانجی كۆتایی»ش بێ بناغە ئەژماركراوە و بیرۆكەی دیكتاتۆری
پڕۆلیتاریا (یان حكومەتی كرێكاری) بێ ئەمالو ئەوال رەتكراوەتەوە .ناكۆكی
بنەڕەتی لیبراڵیزم و سۆسیالیزم حاشایلێكراوە ،گوایە تیۆری خەباتی چینایەتیش
لەگەڵ كۆمەڵگەیەكی دیموكراتی ،كە لەسەر بناغەی ئیرادەی زۆرینەی خەڵك
ئیدارەبدرێت ،وێكنایەتەوە و رەتكراوەتەوە و ..هیتر.
بەمشێوەیە ،داواك��اری گ��ەڕان��ەوەی یەكالیی لە سۆسیال دیموكراسی
شۆڕشگێڕ و رووکردنە ریفۆرمیزمی كۆمەاڵیەتی بۆرژوایی ،وێڕای گەڕانەوەیەكی
هەرئەوەندە یەكالیی بۆ رەخنەی بۆرژوازییانە ،لە هەمووو بیرۆكەیەكی بنەڕەتی
ماركسیزم هاتۆتە ئاراوە .بەهۆی ئەوەی كە ئەم رەخنەیە ماوەیەك بوو ،چ لە
تریبۆنی سیاسی ،چ لە كورسی زانكۆ و چ لە بەرهەمی جۆراوجۆر و زنجیرەیەك
قسەوباسی زانستی لە دژی ماركسیزم دەكرا و گشت نەوەی الوی توێژی
خوێندەوار لە ماوەی دەیان ساڵدا ،لەگەڵ ئەو رەخنەیە بارهاتبوون .جێگەی
سەرسووڕمان نییە ،كە هەر بەو جۆرەی مینرۆ لە مێشكی ژوپیتێر هاتەدەر،
ئەو رەوتە «رەخنەگرە نوێیە» لە سۆسیال دیموكراسیدا ،بە شێوەیەكی حازر و
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ئامادە سەریهەڵدا .ئەم رەوتە لەبواری ناوەڕۆكەوە پێویستی بە تێكەڵكردن و
تەواوكاریی نەبوو ،چونكە بەشێوەی راستەوخۆ لە نوسراوەكانی بۆرژوازیەوە بۆ
نێو نوسراوەكانی سۆسیالیستی دەگوازرایەوە.
بەاڵم دواتر ئەگەر رەخنەی تیۆریكی بێرنیشتاین و مەیلی چاوچنۆكانەی
سیاسی ئەو ،هێشتا بۆ هەندێك كەس نادیار بێت ،فەڕەنسییەكان قۆڵیان لێ
هەڵماڵی و بە ئاشكرا ئەم شێوە تازەیەیان نیشاندا .فەڕەنسا ئەم جارەش ئابڕووی
كۆنی خۆی وەكو «واڵتێك ،كە تێیدا خەباتی چینایەتی زیاتر لە هەر شوێنێكی
دیكە یەكااڵ كراوەتەوە»( .لە پێشوتاری ئەنگڵس لەسەر كتێبی هەژدەهەمی
برومری ماركس) پاراست .سۆسیالیستەكانی فەڕەنسا تیۆرییان نەک دووری،
بەڵكو راستەوخۆ ئەو كارەیان كرد .بارودۆخی سیاسی فەرەنسا ،كە لە بواری
دیموكراسیەوە زۆرتر گەشەی كردبو ،ئەو مەجالەی بۆ رەخساندن سەرەڕای
گشت ئاكامە خراپەكانی بە خێرایی بچنە نێو «مەكتەبی بێرنشتاین»ەوە.
میلێران بابەتێكی بەرچاوی لە مەكتەبی بێرنیشتاین نیشاندا ،بێهۆ نەبوو ،كە
بێرنشتاین و فیلمار هەردووكیان ئەوەندە بە گەرموگوڕی پشتیوانیان لە میلێران
كرد و بە بااڵیدا هاتن! لەراستیدا ،ئەگەر سۆسیال دیموكرات لە ناوەڕۆكی
خۆیدا ،تەنها حزبێكی ریفۆرمیستە و دەبێت جەسارەتی ئەوەی هەبێت بە
ئاشكرا دان بەوەدا بنێت ،كەسی سۆسیالیستیش ،نەك تەنها مافی خۆیەتی
بچێتە نێو كابینەی بۆرژوازیەوە ،بەڵكو بۆ گەیشتن بەو ئامانجەش هەمیشە
هەوڵبدات! ،ئەگەر دیموكراسی لە ناوەڕۆكی خۆیدا بە مانای هەڵوەشاندنەوەی
دەسەاڵتی چینایەتییە ،كەوایە بۆچی وەزیرێكی سۆسیالیست نابێت بە وتارەكانی
خۆی سەبارەت بە هاوكاری چینایەتی گشت جیهانی بۆرژوازی هەڵفریوێنێت؟
بۆچی نابێت ،تەنانەت پاش ئەوەی كە كوشتاری كرێكاران بە دەستی پۆلیس
بۆ سەدەمجار ماهیەتی راستەقینەی هاوكاری دیموكراتیكی چینایەتی نیشانداوە،
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لە كابینەدا بمێنێتەوە؟ بۆچی نابێت لە شاباشی تێزاردا كە سۆسیالیستەكانی
فەڕەنسا بێجگە لە ناوی پاڵەوانی سێدارە و ئەشكەنجە و تاراوگە ،بەهیچ
ناوێكی دیكە نایناسن ،بەشداری نەكەن؟ لەوالوە بۆ دەستخۆشیكردن بەبۆنەی
ئەم سووكایەتیە بێكۆتایی و قیزەونكردنی سۆسیالیزم لە بەرامبەر بیروڕای
گشتی جیهان ،بۆ دەستخۆشیكردن بەبۆنەی ئاڵۆزكردنی بیرو زەینی سۆسیالیستی
جەماوەری كرێكار ،واتە تاقە بناغەیەك كە دەتوانێت سەركەوتنی ئێمە گەرەنتی
بكات ،گەاڵڵەی كۆمەڵێك چاكسازی بریقەدارمان پێشكەشدەكەن كە ئەوەندە
بێبایەخە ،تەنانەت دەتوانین لەوە زیاتر لە حكومەتەكانی بۆرژوازی بەدەست
بێنین!.
جەوهەر و ناوەڕۆكی ئۆپۆڕتۆنیزم ئەمەیە .كەسێك بە ئەنقەست چاوی
خۆی نەبەستێت ،ناتوانێت نەبینێت كە ئەم رەوتە «رەخنەگرە» نوێیە لە
سۆسیالیزمدا شێوەیەكی نوێ لە ئۆپۆڕتۆنیزمە .هەر كاتێك كە سەبارەت بە
تاكەكان بەپێی جلێكی رازاوە ،كە خۆیانی پێ دەڕازێننەوە و نازناوێكی بریقەدار
كە بە خۆیانیدا هەڵدەواسن داوەری نەكەین ،بەڵكو لە رووی هەڵسوكەوتیانەوە
و ئەوەی كە لە كردەوەدا بانگەشە بۆ چ شتێك دەكەن داوەریبكەین ،ئەوكات
بۆمان رووندەبێتەوە ،كە «ئ��ازادی رەخنەگرتن» بریتیە لە ئ��ازادی رەوتی
ئۆپۆڕتۆنیستی لەناو سۆسیال دیموكراسیدا ،ئازادی گۆڕینی سۆسیال دیموكراسی
بە حزبی دیموكراتی ریفۆرمیست ،ئازادی رەخنەكردنی بیرۆكەكانی بۆرژوازی
و تۆكمەكانی بۆرژوازی لەناو سۆسیالیزم.
ئازادی وشەیەكی گەورەیە ،بەاڵم لەژێر سێبەری ئازادی پیشەسازیدا،
تااڵنچیانەترین شەڕەكان رێكخراوە و لەژێر سێبەری ئازادی كاردا ،زەحمەتكێشان
تااڵندەكرێن .بەكارهێنانی وشەی «ئازادی رەخنەگرتن» ئەمڕۆكەش ئەوەندە
چەواشەكارانەیە ،كە ناوەڕۆكی راستەقینەی چینەكانی پێدەشارنەوە .كەسانێك
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كە بەراستی پێیانوایە الیەنی زانستییان بەرەوپێشەوەبردووە ،نابێت خوازیاری
ئازادی تیۆرە تازەكان لە تەنیشت تیۆریە كۆنەكان بن ،بەڵكو دەبێت یەكەمیان،
واتە تیۆری نوێ بە جێگای دووهەمیان ،واتە تیۆری كۆن دابنێن ،بەاڵم هات
و هاواری «بژی ئازادی رەخنەگرتن» كە ئەمڕۆكە گوێی فەلەك كەڕدەكات،
گوێزی پووچەڵ بەبیر دێنێتەوە.
ئێمە وەكو گروپێكی یەكگرتووی بچوك ،لە رێگایەكی پڕ لە سەغڵەت
و دژواردا ،قورس و قایم دەستی یەكترینمان گرتووە و ب��ەرەو پێشەوە
هەنگاو هەڵدەگرین .دوژمنەكانمان لە هەمووو الیەكەوە گەمارۆیان داوین و
هەمیشە دەبێت لەژێر ئاگربارانی ئەوانەوە بپەڕینەوە .یەكگرتوویی ئێمە بەپێی
بڕیارێكی ئازادانەیە كە داومانە ،بڕیارێك كە بەو بۆنەوە گرتومانە كە لەگەڵ
دوژمنەكانمان خەبات بكەین و نەكەوینە نێو قووڕاوی دەوروبەرمان .سەیر
لەوەدایە دانیشتوانی ئەو قووڕاوە هەر لەسەرەتاوە بەو بۆنەوە ،كە وەكو
دەستەیەكی تایبەتی جیاواز ،نەك تەنها رێگەی سات و سەودامان نەگرتۆتەبەر،
بەڵكو رێگای خەباتمان هەڵبژاردووە ،لۆمەمان دەكەن.
ئێستا لەنێو ئێمەدا هەندێك كەس هاوار دەكەن :بۆ ئەو زەلكاوە بڕۆین!
كاتێكیش كە لۆمەیان دەكەن ،بە ناڕەزایەتیەوە دەڵێن :چ خەڵكێكی دواكەوتوون!
شەرم ناكەن كە ئازادی ئێمە بۆ بانگهێشت كردنتان بەرەو رێگایەكی دیكە
رەتدەكەنەوە .بەڵێ ،ئاغایان ئێوە ئازادن نە تەنها داوامان لێبكەن ،بەڵكو
دەتوانن بۆ هەر شوێنێك دڵتان دەخوازێت بڕۆن و ملتان بشكێنن ،تەنانەت
ئەگەر زەلكاویش بێت .ئێمە پێمان وایە جێگای راستەقینەی ئێوە هەر لەنێو
ئەو زەلكاوەدایە ،و بۆ كۆچكردنتان بۆ نێو ئەو زەلكاوە ،بەراستی تا ئەو
جێگایەی لە تواناماندا بێت یارمەتیتان دەدەین ،بەاڵم النیكەم دەست لەسەر
ئێمە هەڵگرن و خۆتان بە ئێمەوە مەلكێنن و وشەی مەزنی ئازادیش پیس
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مەكەن ،چونكە ئێمەش «ئازادین» بۆ هەر كوێ دڵمان دەخوازێت بڕۆین و
ئازادیم نەك تەنها لە دژی زەلكاو ،بەڵكو لەگەڵ هەر كەسێكیشدا كە رێگاكەمان
بەرەو زەلكاو بە الڕێدا دەبات ،خەبات بكەین!
ب) بەرگریكارانی نوێی «ئازادی رەخنەگرتن»
لەم دواییانەدا گۆڤاری “رابۆچیە دێلۆ” (ژمارە  )10ئۆرگانی «یەكێتی
سۆسیال دیموكراتەكانی روسی» دانیشتووی دەرەوە بە دەبدەبە و كەبكەبەوە
ئەم دروشمە ،واتە «ئازادی رەخنەگرتن»ی هێناوەتە گۆڕ ،ئەویش نەك وەكو
بنەمایەكی تیۆریك ،بەڵكو وەكو خواستێكی سیاسی و وەاڵم بەو پرسیارە
كە« :ئایا یەكێتی رێكخراوەكانی سۆسیال دیموكراتی روسیا كە لە دەرەوەدا
كاردەكەن ،مومكینە؟» بۆ یەكێتی بەردەوام« ،ئازادی رەخنەگرتن» پێویستە،
(الپەڕەی .)36
دەتوانین لەم قسەیە بە دوو دەرئەنجامی راشكاو بگەین :یەكەم« ،رابۆچیە
دێلۆ» لەناو سۆسیال دیموكراسی نێونەتەوەییدا رەوتی ئۆپۆرتۆنیستی دەگرێتە
ژێر باڵی خۆی و پشتیوانی دەكات .دووەم“ ،رابۆچیە دێلۆ” خوازیاری ئازادی
ئۆپۆرتۆنیزم لەناو سۆسیال دیموكراسی روسیادایە .ئێستا ئەم دوو دەرئەنجامە
دەخەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە.
ا“-رابۆچیە دێلۆ” «بە تایبەتی لە مەیلی» ئیسكرا» و «زاریا» ( ،)3لە
پێشبینی كردنی پچڕانی پردی پەیوەندی نێوان مۆنتانیار و ژیرۆندێنی سۆسیال
دیموكراسی نێونەتەوەیی دەسڵەمێتەوە(.)3
ب.كریچۆفسكی سەرنووسەری گۆڤاری رابۆچیە دێلۆ» دەنوسێت« :لە
بنەڕەتدا بە رای ئێمە قسەكردن دەربارەی مۆنتانیار و ژیرۆندێن لە ریزی
سۆسیال دیموكراسی ،پێوەرێكی رووكەشیە و نوسینی لەالیەن ماركسیستێكەوە
سەیرە :مۆنتانیار و ژیرۆندێن ،بەو چەشنەی كە لەوانەیە ئایدۆلۆگەكانی
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مێژوونوس بیری لێبكەنەوە ،دوو رەوتی فیكریی جۆراوجۆر نەبوون ،بەڵكو
چین ،یان تووێژی جۆراوجۆر ،واتە لە الیەكەوە بۆرژوازی مامناوەند ،لە الیەكی
دیكەوە وردە بۆرژوازی و پڕۆلیتاریا بوون ،بەاڵم لەناو بزووتنەوەی سۆسیالیستی
ئێستادا ،ناكۆكی بەرژەوەندی چینایەتی لەگۆڕێدا نییە .ئەم بزووتنەوەیە
سەرەڕای تەواوی جۆراوجۆریەكەیەوە ،كە سەرقورسترین بێرنشتاینییەكانیش لەو
زومرەیەن ،بەرژەوەندی چینایەتی پڕۆلیتاریا و خەباتی چینایەتی ئەو لەرێگای
ئازادی سیاسی و ئابوری رەچاو دەكات.
بانگەشەیەکی فێڵبازانەیە! ئایا ب.كریچۆفسكی تا ئێستا راستیەك ،كە
ماوەیەكە بەچاو دەبینرێت و باس لەوە دەكات ،كە بەشداری بەرینی تووێژی
«ئاكادێمیسیەنەكان» لە بزووتنەوەی سۆسیالیستی ئەم سااڵنەی دوایی بواری
بۆ تەشەنەسەندنی بەخێرایی بێرنیشتاینیزم خۆشكردووە ،نەبیستەوە؟ بەاڵم
كاكڵەی قسەكە ئەوەیە ،كە ئایا نوسەر باوەڕی خۆی سەبارەت بەوەی كە
«سەرقورسترین بێرنیشتاینییەكان»یش خەباتی چینایەتی بۆ ئازادی سیاسی و
ئابوری پڕۆلیتاریا رەچاو دەكەن ،لەسەر چ بنەمایەك دادەمەزرێنێت؟ ئەمەیان
روون نییە .بەرگریكردنی راشكاوانە لە سەرقورسترین بێرنیشتاینییەكان هیچ
چەشنە هۆكار ،یان لۆژیكێكی بۆ پشتڕاستكردنەوەی تێدا نییە .لەوانەیە نوسەر
خەیاڵ بكات هەرچی سەرقورسترین بێرنیشتاینییەكان سەبارەت بە خۆیان دەیڵێن
بیجوێتەوە ،ئیتر بانگەشەی پێویستی بە سەلماندن نییە و روونكراوەتەوە ،بەاڵم
ئایا «ساويلكانەتر» لەوە شتێكی تر هەیە ،كە مرۆڤ دەربارەی رەوتێكی سیاسی
و فیكری تەواو لەڕووی ئەوەی كە نوێنەرانی ئەو رەوتە دەربارەی خۆیان
دەیڵێن ،داوەری بكات؟ ئایا شتێك «ساوێلكانەتر» لەو «دەرئەنجامە مەعنەویە»
كە دوات��ر سەبارەت بە دوو تیپ و تاقم و دوو رێگای كامڵی حزبی كە
لەگەڵ یەكترن ،جیاوازییان هەیە ،تەنانەت بە تەواوی لەگەڵ یەكتریندا ناكۆكن،
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دەگیردرێت (ل « 35-34رابۆچیە دێلۆ») دەكەوێتە بیری مرۆڤ؟ دەبینن كە
سۆسیال دیموكراتەكانی ئەڵمانیا ئازادی تەواویی رەخنەگرتنیان قبووڵە ،بەاڵم
فەڕەنسییەكان قبووڵیان نییە و ئەم هەڵسوكەوتەیان كە «زیانەكانی لەسەرخۆ
نەبوون» بە تەواوی نیشاندەدات.
وەاڵمی ئێمە ئەوەیە ،كە هەر بەو شێوەیەی بابەتی ب.كریچۆفسكی
نیشانیدەدات ،كە چۆن جاروبار كەسانێك كە مێژوو لە »روانگەی ئیلۆوایسكی»
ی��ەوە دەبینین ،خۆیان ناودەنێن ماركسیست .گوایە رووندەبێتەوە بۆ
شیكردنەوەی هۆكاری یەكێتی حزبی سۆسیالیستی ئەڵمانیا و پەرشوباڵوی
حزبی فەڕەنسا ،پێویستناكات باسێك لە تایبەتمەندی مێژوویی ئەو دوو واڵتە
بێنینە گۆڕێ ،بارودۆخی نیوە سەربازی و سیستەمی پەرلەمانی كۆمار لەگەڵ
یەكترین هەڵسەنگێنین ،ئاكامەكانی كۆمۆن و یاسای چاوەڕواننەكراو لە دژی
سۆسیالیستەكان ( )4بخەینە بەر باس و لێكۆڵینەوە ،ژیان و گەشەی ئابوری
سەنگ و سووك بکەین ،بەبیر بێنینەوە كە چۆن «گەشەی بێوێنەی سۆسیال
دیموكراسی ئەڵمانیا» بە خەباتێكی بێوچان هاتۆتە ئارا كە لە مێژووی سۆسیالیزمدا
بێوێنەیە ،ئەو خەباتە نە تەنها لە دژی هەڵە تیۆرییەكانی (مولبرگێر ،دورینگ،
سۆسیالیستەكانی كورسی نشین)» ،»4بەڵكو لە دژی هەڵە تاكتیكییەكانی (الساڵ)
و هیتر و هیتر بەڕێوەچووە ،گوایە هەمووو ئەمانە زیادەیە! فەڕەنسییەكان
حەز بە موناقەشەدەكەن ،چونكە لەسەرخۆنین ،ئەڵمانییەكان یەكگرتوون،
چونكە منداڵێكی ژیرن.
دەبینن كە لە رێگەی ئەم بیر قووڵییە بێوێنەیەوە ئەو راستییە كە
بەرگریكردن لە بێرنیشتاینییەكان بە تەواوی پووچەڵ دەكاتەوە «وەال
دەنرێت» .ئەو مەسەلەیە كە ئایا ئەوان رێگای خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریا
رەچ��او دەك��ەن یان نا ،تەنها ل��ەرووی ئەزموونی مێژییەوە دەكرێت
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یەكالبكرێتەوە و بە تەواووی چارەسەربكرێت .هەر بۆیە لەم بابەتەدا ،واتە
لە بابەتی فەرەنسادا كە ئەوپەڕی گرینگی پەیدادەكات ،چونكە تاقە واڵتێكە
كە تێیدا بێرنیشتاینییەكان هەوڵیاندا بە گڵۆپ سەوزی هاوپیاڵە ئەڵمانییەكانی
خۆیان (بەشێك لە ئۆپۆڕتۆنیستەكانی روس ،بڕواننە گۆڤاری “رابۆچیە
دێلۆ” ژمارە  3-2ل ،)84-83 .بە شێوەی سەربەخۆ لەسەر پێ راوەستن.
پشتبەستن بە «لە ئاشتی نەهاتویی» فەڕەنسییەكان بێجگە لە الیەنی
«پشێویخوازانە و ئاژاوەگێڕانە» (بە مانای نێزدێرفی) « »4تەنها هەوڵێكە
بۆ شاردنەوەی راستیەكی زۆر لەژێر وشەگەلێكی تێكەڵ بە تووڕەیی،
بەاڵم ئێمە نامانەوێت بەهیچ شێوەیەك ئەڵمانییەكان بە ب.كریچۆفسكی و
بەرگریكارانی جۆراوجۆری دیكەی «ئازادی رەخنەگرتن» پێشكەش بكەین.
ئەگەر هێشتا بوونی «سەرقورسترین بێرنیشتاینییەكان» لەنێو حزبی
ئەڵمانیادا تەحەمول دەكرێت ،ئەوە تەنها تا ئەو جێگایەیە كە ئەوان هەم
مل بۆ بڕیارنامەی هانۆڤێر دەدەن كە «پێداچوونەوەكانی» بێرنیشتاینی
رەتكردۆتەوە و هەم بڕیارنامەی لۆبێك كە (سەرەڕای زمانی دیپلۆماتیكی
خۆی) بە راشكاوی گوێی بێرنیشتاینی كێشاوە .لێرەدا دەتوانین لەسەر
ئەو بابەتە كە لە روانگەی بەرژەوەندی حزبی ئەڵمانیاوە ،ئەم زمانە
دیپلۆماتیكە تا چ رادەیەك بەجێ بووە ،یان ئەوەی كە ئایا ئاشتی ناسالم
لە ملمالنێی سالم باشتر بوو ،قسە بكەین .بەكورتی دەتوانین لەسەر ئەو
هەڵسەنگاندنە كە كام شێوەی رەتكردنەوەی بێرنیشتاینیزم باشە ،جیاوازی
بیروڕامان هەبێت ،بەاڵم ناتوانین ئەو راستیە لەبەرچاو نەگرین ،كە حزبی
ئەڵمانیا جارێكی دیكە بێرنیشتاینیزمی رەتكردۆتەوە .بەم هۆیەوە ئەگەر
خەیاڵ بكەین ،كە نمونەی ئەڵمانیەكان جەخت لەسەر ئەو دیعایەی كە
« سەرقورسترین بێرنشتاینییەكانیش بەرژەوەندی چینایەتی پڕۆلیتاریا و
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خەباتی چینایەتی ئەو لەرێگای ئازادی سیاسی و ئابوری رەچاو دەكەن»،
ماناكەی تێنەگەیشتنی تەواو لە رەوتێكە كە لە بەرچاوی هەمووواندا لە
ئارادایە «.»4
بێجگە لەوە ،گۆڤاری “رابۆچیە دێلۆ” هەروەك ئاماژەمان پێدا لە سۆسیال
دیموكراسی داوای «ئازادی رەخنەگرتن» دەكات و بەرگری لەبێرنیشتاینیزم
دەكات .واپێدەچێت “رابۆچیە دێلۆ” لەوە دڵنیابۆتەوە ،كە لێرەدا بەناهەق
«رەخنەگران»ی خۆیی و بێرنیشتاینیەكانیان ئێشاندووە ،بەاڵم كامیان؟ كێ؟
لەكوێ؟ و چ كاتێك دڵیان ئێشاندووە؟ و ئەم كردەوە بەناهەقە چی بووە؟
“رابۆچیە دێلۆ” بێدەنگی لەم بابەتە كردووە ،تەنانەت بۆ جارێكیش ناوی
رەخنەگرێكی روسی و بێرنیشتاینی ناهێنێت! ئەوەی بۆ ئێمە دەمێنێتەوە لەم
دوو گومانە یەكیانە ،یان ئەوەی كە ئەو الیەنەی بەناهەق دڵیان ئێشاندووە،
“رابۆچیە دێلۆ” خۆیەتی (ئەوەی نیشانیدەدات ئەمەیان دروستە ئەو مەسەلەیە،
كە لەهەر دوو بابەتی ژمارە 10دا تەنها قسە لەسەر ئەوەیە كە «زاریا»و «ئیسكرا»
دڵی “رابۆچیە دێلۆ”یان ئێشاندووە) .ئەگەر وایە هۆكاری ئەم هەڵسوكەوتە
سەرسووڕهێنەرە چییە ،كە “رابۆچیە دێلۆ” سەرەڕای ئەوەی كە بەردەوام
سەرسەختانە لە دەربڕینی هەر چەشنە هاوپشتیەك لەگەڵ بێرنیشتاینیزم خۆی
بوواردووە ،نەیتوانی بەرگری لەخۆی بكات ،تەنانەت وشەیەكیش بەقازانجی
«سەرقورسترین بێرنیشتاینیەكان» و ئازادی رەخنەگرتن بەزمان بڵێت؟ یان
بەوجۆرە نییەو ئەو كەسانەی بەناهەق دڵیان ئێشاوە ،كەسانێكی دیكەن .ئەگەر
وایە هۆكاری ئەوەیە “رابۆچیە دێلۆ” لەبەرانبەریدا بێ دەنگە دەكات ،چییە؟
بەمشێوەیە دەبینین كە «رابۆچیە دێلۆ» یاری قەرە قەرەی خۆی درێژە
پێبدات ،كە (هەروەك دواتر نیشانی دەدەین) ،هەر لەسەرەتای پەیدابونیەوە
گرتبویە بەر .دواتر بە وردی تێڕامان لەسەر ئەوە بكەن ،كە كاری ئەم «ئازادی
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رەخنەگرتنە» شوناسێك كە لە یەكەمین جاردا بە كردەوە بەكار برا ،بەكوێ
گەیشت .لە كردەوەدا نەك تەنها دەستبەجێ نەبوونی هەرچەشنە رەخنەیەكی
لێكەوتەوە ،بەڵكو بە گشتی بوو بەهۆی نەبونی هەرچەشنە هەڵسەنگاندنێكی
سەربەخۆ .هەر ئەو “رابۆچیە دێلۆ”یە كە سەبارەت بە بێرنیشتاینیزمی روس.
بە وتەی (سایب ستاروێر) ،وەكو نەخۆشینێكی نهێنی بێدەنگە ،پێنشیار
دەكات كە بەبێ شەرم کردن بۆ چارەسەركردنی ئەم نەخۆشیانە دوایین
نوسخەی ئەڵمانی سەبارەت بەخەبات لەگەڵ شێوە جۆراوجۆرەكانی ئەڵمانی
ئەو نەخۆشینە رێنوس بكرێتەوە! بە جێگای ئازادی رەخنەگرتنی كۆیلەوار
و لەوەش خراپتر :وەكو مەیمون ،ئۆپۆرتۆنیزمی نێونەتەوەیی ئێستا بەپێی
تایبەتمەندییەكانی نەتەوەیی لە شێوازی جۆراوجۆردا دەردەكەوێت ،بەاڵم
ناوەڕۆكی كۆمەاڵیەتی سیاسی لە هەمووو حاڵەتەكانیدا هەر یەك شتە .لە
واڵتێكدا دەستەیەك لە ئۆپۆڕتۆنیستەكان لەمێژە لەژێر ئااڵیەكی تایبەتدا رمبازێن
دەكەن ،لە واڵتێكی دیكەدا ئۆپۆرتۆنیستەكان گرنگیەك بە تیۆر نادەن و لە
كردەوەدا سیاسەتی رادیكاڵ سۆسیالیستەكان بەڕێوە دەبەن .لە واڵتی سێهەمدا
ژمارەیەك لە ئەندامانی حزبی شۆڕشگێڕ بۆ كەمپی ئۆپۆرتۆنیزم هەاڵتووە و
هەوڵیان ئەوە نییە ،كە لە رێگەی خەباتێكی ئاشكرا و لەرێگای پرەنسیپ و
تاكتیكە نوێكان بە مەنزڵگە بگەن ،بەڵكو هەوڵیان ئەوەیە بە داڕزاندنی حزب
وردە وردە و بە شێنەیی (ئەگەر ئەم رستەیە دروسیات بێت) بەبێ سەرئێشە
بە مەنزڵگەی خۆیان بگەن .لە واڵتی چوارەمدا ،ئەم چەشنە هەاڵتووانە ،لە
تاریكی خەفەقانی سیاسی و لە بارودۆخێكدا كە پەیوەندیەكی چڕوپڕ و تایبەتی
لەنێوان هەڵسوڕانی» ئاشكرا و نهێنی»دا هەیە.
یەكێك لەم شێوانە بەكاردەبەن ،بەاڵم باسکردنی ئازادی رەخنەگرتن و
بێرنیشتاینیزم ،وەكو مەرجی یەكگرتنی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا چی؟
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ئاگاداری و لە هەمانكاتدا لێكنەدانەوەی ئەوەی كە ئایا بێرنیشتاینیزمی روسی لە
چ شتێكی تایبەتدا رەنگیداوەتەوە و چ ئاكامێكی تایبەتی بەدواوە بووە ،ماناكەی
ئەوەیە ،كە دەمت بكەیتەوە ،بەاڵم قسە نەكەیت .ئێستا با هەوڵبدەین خۆمان،
هەرچەند لە چەند وشەیەكدا ،ئەو شتەی كە “رابۆچیە دێلۆ” نەیویستووە بیڵێت
(یان لەوانەیە نەیتوانیوە لێی تێبگات) ،باسی بكەین.
ج) رەخنە لە روسیا
تایبەتمەندی سەرەكی روسیا لە بواری بابەتی جێگای باسمانە و بریتییە
لەوەی ،كە بزووتنەوەی خۆڕسكی كرێكاری لە الیەكەوە وەرچەرخانی بیروڕای
گشتی بەرەو سۆسیالیزم بووە ،لە الیەكی دیكەوە هەر لە هەمان سەرەتاوە
وەكو كۆبوونەوەی توخمگەلێكی جۆراوجۆر لەژێر ئااڵیەكی گشتی و بۆ خەبات
لە دژی دوژمنی هاوبەش (بە جیهانبینی كۆن و داڕزاوی كۆمەاڵیەتی و سیاسی)
یەوە» »4سەریهەڵدا .مەبەستی ئێمە بەرهەمی «ماركسیزمی ئاشكرا»یە .بەگشتی
ئەمە دیاردەیەكی نوێ بوو ،كە تەنانەت لە ساڵەكانی دەیەی  80و سەرەتای
دەیەی 90یشدا كەس نەیدەتوانی چاوەڕوانی بكات .لە واڵتێكی ستەمکاری كە
چاپەمەنییەكان تێیدا بە تەواوی دیلكرابوون ،لە واڵتی سەردەمی كۆنەپەرستی
رووهەڵماڵدراو كە بچوكترین نەمامی ناڕەزایەتی دەربڕینی سیاسیان لە ریشەوە
هەڵدەكێشا ،تیۆری ماركسیزمی شۆڕشگێڕ بە زمانی ئەزۆپ ،كە بە هەرحاڵ
هۆگرانی بە باشی لێی تێدەگەیشتن ،لە ناكاو رێگای چوونە نێو ئەو گۆڤارانەی
لەژێر تیغی سانسۆردا بوون ،دەكاتەوە.
دەسەاڵت خوی بەوەوە گرتووە ،تەنها تیۆری (شۆڕشگێڕانە)ی نارۆدنیا
وێلیا بە مەترسیدار بزانێت ،بەبێ ئەوەی لە گەشەی وردە وردەی دەروونی
ئەو تیۆریە ئاگادار بێت ،هەر بەم بۆنەشەوە هەرچەشنە رەخنەیەك لەو
22

ئاشنابوون بە لینین

تیۆرە بكرایە ،پێی خۆشبوو .هەتا حكومەت تێگەیشت و سوپای قورسی
سانسۆرچییەكان و جەندرمەكانی خستەگەڕ و بە شوێن دوژمنی تازەدا گەڕاو
دۆزیەوە و هێرشی كردە سەری( ،بەپێی روس) كاتێكی زۆری خایاند .لەم
ماوەیەدا كتێبی ماركسیستی یەك ل��ەدوای یەك لەچاپ دەدرا ،گۆڤار و
رۆژنامەی ماركسیستی دەكرایەوە ،دەستبەجێ هەموووان بوون بە ماركسیست،
بە بااڵی ماركسیستەكاندا هەڵیاندەگوت ،ماركسیستەكانیان نازدەدا و باڵوگەكان
لە گەرمبوونی بێوێنەی بازاڕی فرۆشی كتێبی ماركسیستی دەوروژاند .ئاساییە
كە لەنێو ئەو ماركسیستە تازەكارانەدا كە دووكەڵ سەرتاپێیانی داگرتبوو ،لە
چەشنی «نووسەرێك كە خۆی ونكردووە» »4كەم نەبوون.
ئێستا بە دڵنیاییەوە دەتوانین بڵێین ،كە ئەو سەردەمە بەسەر چووە .لە
كەس شاراوە نییە كە پشكوتنی كاتیی ماركسیزم لەسەر بەستێنی رووكەشی
گۆڤارەكانی ئێمە ،بەرهەمی یەكگرتنی كەسانی تووندڕەو لەگەڵ كەسانی بە
زۆری میانەڕەو بوو .كەسانی میانەڕەو لە ناوەڕۆكدا دیموكرات -بۆرژوا بوون
و ئەم هەڵێنجانە (كە كامڵی «رەخنەگرانەی» دواتری ئەم كەسانە بە ڕوونی
نیشانیدا) ،هەر لەو كاتەشدا كە ئەم یەكێتیە هێشتا یەكپارچە بوو و دەستی
لێنەدرابوو ،هەروا وەك خۆی مابۆوە ،هەندێك كەس لێی ئاگادار بوون «.»4
بەاڵم ئەگەر راستیەكەی بەو جۆرەیە ئایا زۆربەی بەرپرسارێتی «بشێوی»یەك
كە دواتر روویدا ،ناكەوێتە گەردەنی سۆسیال دیموكراتە شۆڕشگێڕەكان ،كە
لەگەڵ «رەخنەگران»ی داهاتوو پەیمانی یەكێتیان بەست؟ كەسانێك وەاڵمی
ئەرێ بەو پرسیارە دەدەنەوە ،كە بە زۆری یەك الیەنە چاو لە بابەتەكە دەكەن،
بەاڵم بەهیچ شێوەیەك ئەم كەسانە بەرحەق نین .تەنها كەسێك لە یەكێتی
كاتیی ،تەنانەت لەگەڵ كەسانێكی راڕا دەترسێت ،كە بڕوای بەخۆی نەبێت،
بەبێ ئەم چەشنە یەكێتیانە هیچ حزبێكی سیاسی ناتوانێت درێژە بە تەمەنی
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خۆی بدات .هاوپەیمان بوون لەگەڵ ماركسیستەكان ،بە ئاشكرا جۆرێك یەكێتی
سەرەتایی سیاسی سۆسیال دیموكراسی روسیا بوو .لە ئاكامی ئەم یەكێتیەدا،
ئامانجی زاڵبوون بەسەر نارۆدنیكەكان بە خێراییەكی سەرسووڕهێنەر بەدیهات
و بیروبۆچوونەكانی ماركسیزم (ئەگەرچی بەشێوەی عامیانە و ناشیرین) بە
شێوەیەكی بەرین تەشەنەی سەند ،لە هەمانكاتدا دەبێت وەبیری بێنینەوە كە
ئەم یەكگرتنە بە تەواوی بێ «کۆت و مەرج»یش نەبوو .هۆكاری سەلماندنی
ئەوەش كۆمەڵە بەرهەمەكانی ماركسیستی» بەڵگەكانی پەیوەندیدار بە بابەتی
تەكامولی ئابوری روسیا»یە كە لە ساڵی  1895لەالیەن سانسۆرچییەكانەوە
سووتێنرا .ئەگەر لێكچواندنی سازشی چاپەمەنی لەگەڵ ماركسیستەكانی عەلەنی
بە یەكێتی سیاسی رێگاپێدراو بوو ،لێكچواندنی ئەو كتێبەش بەگرێبەستی سیاسی
رێگا پێدراوە.
هەڵبەت هۆكاری دابڕان ئەوە نەبوو ،كە «هاوپەیمانان» لە كوانووی
تاقیكردنەوەدا بۆرژوا-دیموكرات هاتنەدەر .بە پێچەوانەوە ،تاكو ئەو جێگایەی
قسە لەسەر ئەركەكانی دیموكراتیكی سۆسیال دیموكراسیە و لە بارودۆخی
ئەمڕۆكەی روسیادا لە پلەی یەكەمی گرنگیدان ،نوێنەرانی دیموكراسی بۆرژوازی
هاوپەیمانانی ئاسایی و باشی سۆسیال دیموكراسین ،بەاڵم مەرجی پێویست
بۆ ئەو چەشنە یەكگرتنانە ئەوەیە ،كە سۆسیالیستەكان بە تەواوی بواری
ئەوەیان هەبێت ناكۆكیەكی لە ئاشتی نەهاتوو ،كە لەنێوان بەرژەوەندی چینی
كرێكار و بەرژەوەندی بۆرژوازیدا هەیە ،بۆ چینی كرێكار لەقاو بدات .ئەوە
لە حاڵێكدایە كە بێرنیشتاینیزم و ئەو ستراتیژە» رەخنەگرانە»ی كە زۆرینەی
ماركسیستەكانی عەلەنی بە كۆمەڵ كەوتنە داوێنی ،بە داشكاندنی ماركسیزم
و بە مەوعیزەكردنی تیۆری دابەزاندنی توندوتۆڵی ناكۆكیە كۆمەاڵیەتییەكان و
راگەیاندنی ئەوەی كە تیۆری شۆڕشی كۆمەاڵیەتی و دیكتاتۆری پڕۆلیتاریا بە
24

ئاشنابوون بە لینین

تاڵە و بە دابەزاندنی جێگاو شوێنی بزووتنەوەی كرێكاری و خەباتی چینایەتی
تا ئاستی تریدیۆنیۆنیزمی بەرتەسك و خەباتێكی «رێئالیستی» بۆ گەیشتن
بە ریفۆرمی بەشێنەیی بەرتەسك ،دەرفەتی لە چینی كرێكار زەوت دەكرد
و خۆئاگایی سۆسیالیستی دەگەناند .ئەمە بە تەواوی وەكو ئەوە وابوو ،كە
دیموكراسی بۆرژوازی حاشا لە مافی سەربەخۆی سۆسیالیزم و لە ئاكامدا مافی
درێژەدان بە چاالكییەكانی بدات .واتەی ئەمە لە كردەوەدا ،هەوڵێك بوو بۆ
ئەوەی كە بزووتنەوەی كرێكاری بكات بە دارەدەستی لیبراڵەكان.
ئاساییە لە بارودۆخێكی وەهادا پچڕانی پەیوەندی لەگەڵیان پێویست
بوو ،بەاڵم تایبەتمەندی «تایبەتی» روسیا بەمشێوەیە خۆی دەرخست ،كە
پچڕانی ئەم پەیوەندییە بە شێوەی ساكار بووە هۆی دووربونەوەی سۆسیال
دیموكراتەكان لە چاپەمەنییەكانی «عەلەنی» ،چاپەمەنیەك كە زیاتر لە هەمووو
شتێك لەبەردەستی جەماوەردا بو و بە شێوەیەكی بەرین باڵودەبووەوە.
لەم چاپەمەنییانەدا« ،ماركسیستەكانی پێشوو» كە «بە دروشمی رەخنەگرتن»
راپەڕیبوون و لە جنێودان بە ماركسیزمدا جڵەوی هەر كۆنەپەرستێك كەوتبوون،
جێگایان گرتەوە .هاواری «بمرێ ئۆرتۆدۆكسەكان» و «بژی ئازادی رەخنەگرتن»
(كە ئێستا «رابۆچیە دێلۆ» دووپاتی دەكاتەوە) بە یەكجاری بوو بە قسە باوەكانی
سەردەم ،سانسۆرچییەكان و جەندرمەكانیش لە بەرانبەریدا خۆڕاگریان نەكرد.
ئەو راستیە لەم بابەتەوە رووندەبێتەوە ،كە كتێبی بێرنیشتاینی بەناوبانگ
(بەناوبانگ بە تەرزی هێرسترات) سێجار بە زمانی روسی لەچاپدرا یان زۆباتۆف
« ،»4خوێندنەوەی كتێبەكانی بێرنیشتاین و پرۆكۆپویچ و ئەوانی دیكەی پێشنیار
دەكرد ژمارە 10ی»ئیسكرا» .ئێستا ئیتر ئەركێك كەوتبووە سەرشانی سۆسیال
دیموكراتەكان كە خۆی لەخۆیدا دژوار بو و كۆسپی دەرەكیش بە شێوەیەكی
بێوێنە دژوارتری كردبوو ،ئەویش خەبات لەگەڵ رەوتی نوێدا بوو .ئەو رەوتە
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تەنها بە بواری چاپەمەنییەكان بەرتەسك نەبۆوە .گەڕانەوە بەرەو «رەخنەگرتن»
بە راكێشانی سۆسیال دیموكراتە پڕاتیسییەنەكان بەرەو «ئێكۆنۆمیزم» هاتە ئارا.
ئەوەی كە پەیوەندی و وابەستەیی نێوان رەخنەگرتنی ئاشكراو ئێكۆنۆمیزمی
نهێنی چۆن پەیدابوو گەشەی كرد ،بابەتێكی سەرنجڕاكێشە كە دەتوانێت
بەشێكی تایبەتی بۆ تەرخان بكرێت .لێرەدا تەنها پێویستە ئەوە روونبكەینەوە،
كە بێگومان ئەو پەیوەندیە هەبووە .هەر بەم بۆنەشەوەCredoی « »4درۆینە
هەر ئەوەندە ناوبانگی دەركرد ،كە ئەو پەیوەندیەی بە ئاشكرا دركاند و بەبێ
ئەنقەست بنەمای مەیلی سیاسی «ئێكۆنۆمیستی» لەقاودا :با كرێكاران سەرقاڵی
خەباتی ئابوری بن (دروستتر ئەوەیە بڵێین :خەباتی تریدیۆنیۆنی ،چونكە ئەو
خەباتە هەندێك خەباتی سیاسیشی دەگرتەوە ،كە لە چوارچێوەی تریدیۆنیۆنی
واوەتر نەدەچوو) ،رووناكبیرانی ماركسیستیش بۆ «خەباتی» سیاسی لەگەڵ
لیبراڵەكاندا تێكەڵ بن .هەڵسووڕانی تریدیۆنیۆنی «لەنێو جەماوەر»دا بووە
هۆی ئەوەی كە نیوەی یەكەم بەڕێوە بچێت ،رەخنەی ئاشكراش ،بە كردەوە
دەرهێنانی نیوەی دووهەمی وەكو ئەركی خۆی دیاریكرد .ئەم قسانە ئەوەندە
چەكێكی باش لە دژی ئێكۆنۆمیزم بوو ،كە ئەگەر « »Credoنەبووایە ،پێویستی
دەكرد كرێدۆیەكی بۆ بتاشن.
« »Credoنەتاشرا ،بەاڵم سەربەخۆ لە ئیرادەی خولقێنەرانی و
لەوانەیە تەنانەت سەرەڕای ئیرادەی ئەوان باڵو بووەوە .ئەم پەرەگرافانە
كە لە ئاشكراكردنی (بەرنامە)ی نوێدا» »4بەشدار بووە ،جاروبار هەندێك
گلەیی و گازندەی بیستووە لەسەر ئەوەی بۆچی كورتكراوێك كە لەالیەن
ووتاربێژانەوە دەربارەی تیۆرییەكانیان ئامادە كرابوو بەشێوەی روونووس
باڵوكراوەتەوەو ماركی «»Credoی بەخۆیەوە گرت ،تەنانەت لەگەڵ
هەندێك ناڕەزایەتیدا لەچاپەمەنیەكاندا باڵوكرایەوە! ئەم بەسەرهاتەم بەو
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بۆنەوە بیرهێنایەوە ،كە یەكێك لەتایبەتمەندیە سەیرەكانی ئێكۆنۆمیزم
ئاشكرا دەكات ،كە ئەویش ترس لە لە قاودرانە .ئەوە تەنها تایبەتمەندی
نووسەرانی» »Credoنییە ،بەڵكو تایبەتمەندی ئێكۆنۆمیزم بەگشتییە .هەم
«رابۆچایا میسێل» كە شەریفترین و راستگۆترین الیەنگری ئێكۆنۆمیزمە
و هەم “رابۆچیە دێلۆ” (كە لە باڵوبوونەوەی بەڵگە «ئابورییەكان» لە
 Vedemecumتووڕەیە) و هەم كۆمیتەی كییف كە نزیكەی دوو ساڵ
لەوەوپێش نەیویست رێگا بدات « »de foi Prefessionبە رەتكردنەوەی
نامەیەك كە لە دژی نوسرابوو چاپبكرێت)» ،»8هەروەها ژمارەیەكی
زۆر لە نوێنەرانی جیاجیای ئێكۆنۆمیزم ئەم تایبەتمەندییانەیان لەخۆیان
نیشانداوە.
ئەم ترسە لە رەخنەگرتن كە الیەنگرانی ئازادی رەخنەگرتن لە خۆیان
نیشانی دەدەن ،هۆكارەكەی تەنها فێل و تەڵەكە و ساختەكاری نییە
(هەرچەند كە بە دڵنیاییەوە هەندێك جار دوور لە فێل و ساختەكاریش
نییە ،چونكە دانانی نەمامی پێنەگەیشتووی ستراتێژێكی نوێ لەبەردەم
ئامانجی هێرشی دوژمن ،دوور لە عەقڵە) ،نا زۆربەی ئێكۆنۆمیستەكان
بەوپەڕی راستگۆییەوە بە چاوێكی خراپەوە دەڕواننە هەر چەشنە
موناقەشەیەكی تیۆریك ،ناكۆكیەكی فراكسیۆنی ،پرسەكانی بەرینتری
سیاسی ،پڕۆژەكانی رێكخستنی شۆڕشگێڕان و هیتر( ،بەپێی ناوەڕۆكی
ئێكۆنۆمیستیان دەبێت هەر بەوجۆرە بڕوانن) .یەكێك لە ئێكۆنۆمیستەكان
كە زۆریش شێلگیرە كاتێك بەمنی وت« :زۆر باشە گشت ئەو كارانە بە
دەرەوە بسپێرین!» .ئەو بەو قسەیەی خۆی تیۆریەكی زۆر باو (دیسانەوە
تریدیۆنیۆنی) دركاند ،كە باس لەوە دەكات ،كاری ئێمە تەنها هەڵسوڕان
لەنێو بزووتنەوەی كرێكاری و رێكخراوە كرێكارییەكانە لێرە ،واتە لە
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شوێنی ژیانماندایە گوایە شتەكانی دیكە كۆمەڵێك پرەنسیپی وشكن كە
لە خۆوە دەریانهێناوە .بە وتەی نوسەرانی نامەی چاپكراو لەژمارە ()12
ی «ئیسكرا» كە لەگەڵ ژمارە ()10ی “رابۆچیە دێلۆ”دا هاوڕابوون« ،زۆر
بایەخدان بە ئایدئۆلۆژی»یە.
ئێستا ئەو پرسیارە دێتە گۆڕێ كە :بەم تایبەتمەندییانەی «رەخنەگرتنی»
روسی و بێرنیشتاینیزمی روسی ،ئایا ئەركی ئەو كەسانەی كە نەك تەنها لە
قسەكردندا ،بەڵكو لە كردەوەشدا دەیانەوێت لەگەڵ ئۆپۆرتۆنیزم دژایەتی بكەن،
دەبێت چی بێت؟ یەكەم ،دەبێت قۆڵی لێ هەڵماڵن و ئەو هەڵسوڕانە تیۆریكە،
كە ماوەیەك لەوەوپێش لە قۆناغی ماركسیزمی عەلەنیدا دەستیپێكرد و ئێستا
دیسانەوە كەوتۆتە سەر شانی هەڵسوڕاوانی بەشی نهێنی ،دەستپێبكەنەوە.
بەبێ وەها هەڵسوڕانێك ،گەشەی سەركەوتووانەی بزووتنەوەكەمان مومكین
نییە .دووەم ،پێویست بوو چاالكانە لە دژی «رەخنەگرتنی» عەلەنی كە بیرو
زەینی هەمووانی كۆت و بەند دەكرد ،خەبات بكرێت .سێهەم ،پێویست بوو لە
بزووتنەوەی پڕاكتیكدا چاالكانە لە دژی دووبەرەكایەتی و راڕایی خەباتبكرێت
و پەردە لەسەر هەر چەشنە چەواشەكاریەكی خوازراو ،یان نەخوازراو ،كە بە
مەبەستی سوككردنی بەرنامە و تاكتیك دەدرێت ،هەڵبماڵرێت و رەتبكرێتەوە.
ئەوەی كە “رابۆچیە دێلۆ” نە یەكەمیانی ئەنجامدا و نە دووەم و نە
سێیەم .زۆر روونە و پێویستە لە خوارەوە لە رووی جیا جیاوە بە تێروتەسەلی
ئەو راستیە روون بكەینەوە ،بەاڵم ئێستا دەمانەوێت نیشانی بدەین ،كە لە
الیەكەوە چ ناكۆكیەكی بەرچاو لەنێوان خواستی «ئازادی رەخنەگرتن» و لە
الیەكی دیكەوە تایبەتمەندییەكانی «رەخنەگرتن» لە واڵتی ئێمە و ئێكۆنۆمیزمی
روسی هەیە .لە راستیشدا چاو بە دەقی بڕیارنامەیەكدا بخشێنین ،كە تێیدا
«یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیای دانیشتوی دەرەوە ،جەختی لە
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بۆچوونی “رابۆچیە دێلۆ”ی كردەوە:
«بێگومان ئ��ازادی رەخنەگرتن لە تیۆری سۆسیال دیموكراسی لەنێو
چاپەمەنییەكانی حزبی ،لە ئاستێكدا كە ئەو رەخنەیە لەگەڵ الیەنی چینایەتی
و شۆڕشگێڕانەی ئەو تیۆرە ناكۆك نەبێت ،بۆ گەشەی سۆسیال دیموكراسی بە
پێویست دەزانین»«( .دوو كۆنگرێس» ل .)10
بەاڵم هۆكار :بڕیارنامە «لە بەشی یەكەمی خۆیدا تەبای بڕیارنامەی حزبی
لۆبێكە كە دەربارەی بێرنیشتاین دەركراوە» ،هاوپەیمانان لە جیهانی ساوێلكەی
خۆیاندا نابینن ،كە بەم رێنوسكردنە چۆن testimonium pauperatatis
(گەواهینامەی هەژاری) خۆیان واژۆ دەكەن!« ...بەاڵم لەبەشی دووەمی خۆی،
تەنانەت زیاتر لە كۆنگرەی حزبی ئازادی رەخنەگرتن بەرتەسك دەكاتەوە».
كەوایە بڕیارنامەی ئەم «یەكێتییە» لە دژی بێرنیشتاینەكانی روسیا؟ بێجگە
لەوە ئاماژەكردن بە كۆنگرەی لۆبێك تەواو بێمانا دەبێت! بەاڵم كە دەوترێت ئەو
بڕیارنامەیە « ئازادی رەخنەگرتن بەرتەسك دەكاتەوە» ،راست نییە .ئەڵمانەكان
لە بڕیارنامەی هانۆڤەی خۆیاندا خاڵ بەخاڵ ئەو پێداچونەوانەیان رەتكردەوە،
كە بێرنیشتاین پێشنیاریكردووە و لە بڕیارنامەی لۆبێكیشدا هەڕەشەیان لە
بێرنیشتاین كرد و لە بڕیارنامەكەدا بە تایبەتی ناویان هێنا .ئەوە لە حاڵێكدایە
كە هیچكام لە الساییكەرەوەكانی «ئ��ازاد»ی ئێمە سەبارەت بە هیچكام لە
نیشانەكانی»رەخنەگرتن»ی تایبەتی روسیا و ئێكۆنۆمیزمی روس وشەیەكیشیان
نەوتووە .بەو شێوەیە بێدەنگی گرتن و تەنها ئاماژەپێدان بە الیەنی چینایەتی
و شۆڕشگێڕانەی تیۆری زۆر زیاتر رێگە بۆ ئەوە دەكاتەوە ،كە بە شێوەیەكی
هەڵە تێی بگەن و رێگا بۆ چەواشەكاری خۆش دەكات ،بە تایبەتی هەر كاتێك
ئەم «یەكێتییە» نەیەوێت «ئێكۆنۆمیزم» لەدەستەی ئۆپۆرتۆنیزم دابنێت (دوو
كۆنگرە -ل  ،8خاڵی یەك) ،بەڵێ ئەمە پەراوێز بوو .خاڵی سەرەكی ئەوەیە
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هەڵوێستێك كە ئۆپۆرتۆنیستەكان بەرانبەر بە سۆسیال دیموكراتە شۆڕشگێڕەكان
گرتویانەتە بەر ،لە ئەڵمانیا و روسیا بە تەواوی لەگەڵ یەك دێتەوە .هەروەك
ئاگادارین لە ئەڵمانیا ،سۆسیال دیموكراتەكانی شۆڕشگێڕ الیەنگری ئەوەن ئەو
شتەی ئێستا لە ئارادایە رابگرن ،واتە الیەنگری ئەو بەرنامە و تاكتیكە دێرینەن
كە هەمووان لێی ئاگادارن و ئەزمونی دەیان ساڵە بە تەواوی وردەكارییەكانیەوە
روونیكردۆتەوە ،بەاڵم «رەخنەگران» دەیانەوێت گۆڕانكاری جێگای سەرنجی
خۆیان تێدا بكەن و بەهۆی ئەوەی ،كە ئەم رەخنەگرانە كەمینەیەكی كەم و
هەوڵی رێویزیۆنیستییان زۆر ترسنۆكانەیە ،هەر بۆیە دەتوانین لەوە تێبگەین،
كە بۆچی زۆرینە تەنها بەرەتكردنەوەی «رێویزیۆنیستەكان» قەناعەتیان كردووە.
لە روسیای ئێمەشدا ،رەخنەگران و ئێكۆنۆمیستەكان الیەنگری راگرتنی ئەو
شتەن كە ئێستا هەیە« :رەخنەگران» دەیانەوێت دیسانەوە خۆیان بە ماركسیست
دابنێن و ئازادی رەخنەگرتنیان بۆ دابین بكەن ،بۆ ئەوەی کەڵک لە هەموو
بابەتەكان وەربگرن (چونكە لەراستیدا ئەوان هیچكاتێك هیچ چەشنە نەزم و
فۆرم و پەیوەندیەكی حزبیان قبوڵ نەبووە» »8و ئێمەش خاوەنی ناوەندێكی
حزبی وەها نەبوین كە بە پێشنیاریش بووبێت ،بتوانێت ئازادی رەخنەگرتن
«بەرتەسك» بكاتەوە) .ئێكۆنۆمیستەكان دەیانەوێت شۆڕشگێڕان دان بە «بەجێ
بون و تەواو كامڵبونی بزووتنەوەی ئێستا»(رابۆچیە دێلۆ» ژمارە 10ل ،)25واتە
»یاسایی بونی» ئەو شتەی لە ئارادایە ،بنێن و پشتگیری بكەن.
ئەوان دەیانەوێت «ئایدۆلۆگەكان» بۆ بەالڕێدابردنی بزووتنەوەكە لە
رێگایەكەوە كە «لە رێگەی كاریگەری توخمەكانی مادی و شوێنی مادی
دیاریدەكرێت (نامە لە ژمارە 12ی «ئیسكرا») هەوڵنەدەن .ئەوان دەیانەوێت
خەباتێك كە كرێكاران لە بارودۆخی ئێستادا دەتوانن باشی بكەن و ئەو
خەباتەی ،كە لە راستیدا لەم ساتەدا كردوویانە بە مومكین بناسرێت( ،پەراوێزی
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جیاوازی «رابۆچا یامیسێل» ل  .)14بە پێچەوانەوە ،ئێمە سۆسیال دیموكراتەكان،
لە كڕنۆش بردن بۆ رەوتی خۆڕسك ،واتە لە بەرانبەر ئەو شتەی كە «لەم
ساتەدا» بونی هەیە ،ناڕازین .ئێمە خوازیاری گۆڕانكاریەكی تاكتیكین ،كە لەم
سااڵنەی دواییدا فەرمانڕەوایی كردووە ،ئێمە دەڵێین «پێش ئەوەی كە یەكبگرین
و بۆ ئەوەی كە یەكبگرین سەرەتا و بە راشكاوی پێویستە ،سنوری نێوان
خۆمان دیاری بكەین» (وەرگیراو لە ئاگاداری پەیوەندیدار بە باڵوكردنەوەی
ئیسكرا) « .»8بە كورتی ئەڵمانییەكان لە بەرانبەر ئەوە دەمێننەوە كە ئێستا
هەیە و هەرچەشنە گۆڕانێك رەتدەكەنەوە ،بەاڵم ئێمە خوازیاری ئەوەین،
كە ئەوەی هەیە بگۆڕێت و كڕنوش بردن بۆی و سات و سەوداكردن لەگەڵی
رەتدەكەینەوە.
ئەوانەی لەم جیاوازییە ‹چکۆڵە‹یە حاڵی نەبوون کە روونوسیان لە »ئازادی
رەخنەگرتن»ی بڕیارنامەكانی ئەڵمانی كردووە.
د) ئەنگڵس دەربارەی گرنگی خەباتی تیۆریك
«دەمارگیری ،پرەنسیپی پەرەستی وشك»« ،چەقبەستویی حزب سزای ئەو
كەسانەیە ،كە بە زۆرەملێ بیریان کۆتكردووە» ،ئەمانەن ئەو دووژمنانەی كە
پاڵەوانانی «ئازادی رەخنەگرتن› دژی ”رابۆچیە دێلۆ”دا دەستییان دایە چەك.
ئێمە لە هاتنە گۆڕی ئەم كێشەیە وەكو كێشەیەكی رۆژ خۆمان زۆر بە خۆشحاڵ
دەزانین و پێشنیاردەكەین ئەم كێشەیە بە پرسیارێك تەواو بكرێت:
دادوەران كێن؟
دوو ئاگاداری سەبارەت بە گۆڤارەكان لە بەردەممان دایە .یەكێكیان
«بەرنامەی “رابۆچیە دێلۆ” ئۆرگانی بەردەوامی یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی
روسیا»( ،كۆپی ژمارەی یەكەمی “رابۆچیە دێلۆ”) .ئەوی دیكەیان «ئاگاداری
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سەبارەت بە نوێكردنەوەی گۆڤارەكانی گروپی»ئازادی كار»ە .رێكەوتی هەر
دوو ئاگاداریەكە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  1899كە لەو ساڵەدا «قەیرانی ماركسیزم»
دەمێك بوو كەوتبووە بەرنامەی كاری رۆژەوە ،بەاڵم لەو ئاگاداریانەدا چ
دەبینین؟ ئەگەر بتانەوێت لەو بەرهەمەدا ،ئاماژەی یەكەم بەم دیاردەیە (واتە
پێویستی كاری تیۆریك) و دەربڕینێكی راشكاوانە سەبارەت بە مێتۆدێك كە
ئۆرگانی نوێ دەیەوێت بیگرێتە بەر ،بدۆزنەوە و بێهۆ دەگەڕێن .نە لەم
بەرنامەیەدا و نە لە پاشكۆكانی كە لە ساڵی  190لە كۆنگرەی سێیەمی» یەكێتی
»دا پەسەند كراوە( ،دوو كۆنگرە ل  ،)15-18تەنانەت یەك وشەش سەبارەت
بە هەڵسوڕانی تیۆریك و ئەو ئەركانەی لە ئێستادا لە بەردەمماندایە ،باس
نەكراوە .سەرەڕای ئەوەی كە لە تەواوی ئەو ماوەیەدا ،بابەتە تیۆرییەكان
بواری بۆ نیگەرانی هەمووو سۆسیال دیموكراتەكانی جیهان خۆشكردووە ،بەاڵم
دەستەی نووسەرانی گۆڤاری “رابۆچیە دێلۆ” ئەو بابەتانەی وەالناوە و پشتگوێی
خستوون.
بە پێچەوانەوە لە ئاگاداریەكی دیكەدا (زاری��ا) پێش لە هەر شتێك
وەبیری دێنێتەوە كە لەم سااڵنەی دواییدا هەڵسوڕانی تیۆریك الواز بووە
و شێلگیرانە خوازیاری ئەوەیە ،كە «سەرنجێكی زۆرتر بە الیەنی تیۆریكی
بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە بدرێت» و داوا دەكات كە لە بزووتنەوەكەماندا
«شێلگیرانە هێرش بكرێتە سەر مەیلەكانی بێرنیشتاینیزم و مەیلەكانی دیكەی
دژی شۆڕش» .ژمارەكانی باڵوكراوەی گۆڤاری »زاریا» نیشانیدەدەن ،كە چۆن
ئەم بەرنامەیە پراکتیزە دەكرا.
بەمشێوەیە دەبینین كە رستە بریقەدارەکانی دژی چەقبەستوویی فیكری
و هیتر پەردەیەكە ،كە لەسەر كەمتەرخەمی و داماوی گەشەپێدانی بیری
تیۆریك هەڵدەماڵرێت .نمونەی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا بە شێوەیەكی
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تایبەتی دیاردەیەك كە لە ئەوروپادا گشتییە (ماوەیەكە كە ماركسیستەكانی
ئەڵمانیش پەنجەی بۆ درێژ دەکەن) نیشاندەدات .ئەو دیاردەیەش باس
لەوە دەكات ،كە مانای ئازادی رەخنەگرتنی درۆیینە گۆڕینی تیۆرێك بە
تیۆرێكی نوێ نەبووە ،بەڵكو ئازادی لە هەرچەشنە تیۆریەكی هەمەالیەنە
و قووڵ ،یان بە واتەیەكی دیكە ئێكلێكتیسیزم و بێ پرەنسیپە .هەركەس
تەنانەت تۆسقاڵێكیش ئاشنای بارودۆخی راستەقینەی بزووتنەوەكەمان بێت،
ناتوانێت ئەوە نەبینێت كە باڵوبوونەوەی فراوانی ماركسیزم بە دابەزینی
ئاستی تیۆریك هاتۆتە ئارا.
بەهۆی گرنگی و پێشكەوتنی بزووتنەوەكە ژمارەیەكی زۆر چونەپاڵ
ئەو بزووتنەوەیە كە لە بواری تیۆریەوە ئامادەییەكی زۆر كەم یان ،تەنانەت
هیچ ئامادەییەكیان نەبووە ،هەر بۆیە دەتوانین داوەری بكەین ،كاتێك كە
“رابۆچیە دێلۆ” حاڵەتێكی سەركەوتووانە بە خۆیەوە دەگرێت و لە ماركس
بەڵگە دەهێنێتەوە «هەر هەنگاوێك كە بزووتنەوە لە كردەوەدا هەڵیدەگرێت،
لە یەك دوو خەروار بەرنامەش گرنگترە» ،چەندە بەدوورە لە هەر چەشنە
هەست و هەڵسەنگاندنێكی راستەقینە .دووپاتكردنەوەی ئەم قسانە لەم
قۆناغە لە شپرزەیی تیۆریكدا وەكو ئەوە وایە كە كەسێك لە كاتی بینینی
بە خاك سپاردندا هاوار بكات« :خوا بازاڕتان بات و هەرچی دەبەن تەواو
نەبێت!» ئەوە لەحاڵێكدایە ،كە ئەم قسانەی ماركس لە نامەیەك وەرگیراوە
كە سەبارەت بە بەرنامەی گۆتا نووسیویەتی و لەو نامەیەیدا بەزۆری لە
تەرزی نوسینی پرەنسیپەكان بە شێوەی ئێكلێكتیسیزم رەخنە دەگرێت.
ماركس لەم نامەیەدا بۆ سەرانی حزب نوسیبووی كە« :ئەگەر یەكێتی
بە پێویست دەزانن بۆ بەدیهاتنی ئامانجەكانی بزووتنەوە ،لە كردەوەدا
هەندێك پەیمان ببەستن ،بەاڵم پرەنسیپ فرۆشی نەكەن و لەبواری
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تیۆریكەوە گوزەشتتان نەبێت ».ماركس ئا بەو شێوەیە بیری دەكردەوە،
ئەوە لە حاڵێكدایە كەسانێك لەنێو ئێمەدا پەیدا دەبن ،كە هەوڵدەدەن لە
گرنگی تیۆری كەم بكەنەوە!
بەبێ تیۆریەكی شۆڕشگێڕانە ،بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕانەش نابێت.
لەوەها بارودۆخێكدا كە بە تامەزۆرییەوە دوای شێوەكانی بەرتەسكی هەڵسوڕان
دەكەون و لە هەمانكاتدا لەگەڵ مەوعیزەی باوكراوی ئۆپۆرتۆنیزم هاودەنگ
دەبن ،ناتوانن بە باشی لەسەر ئەم بیرە پێداگری بكەن ،بەاڵم گرنگی خەباتی
تیۆریك بۆ حزبی ئێمە بە سێ هۆكار تایبەتمەندیەكی دیكە بەخۆیەوە دەگرێت
كە فەرامۆشی دەكەن :یەكەم ،حزبی ئێمە تازە خەریكە پێكدێت ،تازە قەوارە
پەیدا دەكات و هێشتاش حسێبی خۆی لە رەوتەكانی فیكری شۆڕشگێڕانەی
دیكە دەرنەكردووە ،كە هەڕەشەی ئەوەیان لە بزووتنەوەكە دەكرد بە الڕێیدا
بەرن.
بە پێچەوانەوە ،تایبەتمەندی ئەم رۆژانەی دوایی (هەروەك چۆن ئاكسلرۆد
ماوەیەك لەمەوپێش بۆ ئێكۆنۆمیستەكانی پێشبینی دەكرد) ،ئەوەیە كە رەوتەكانی
ناشۆڕشگێڕی سۆسیال دیموكراتیك ببوژێننەوە .لەم بارودۆخەدا ،هەڵەیەك كە
لە روانینی یەكەمدا «گرنگ» نایەتە بەرچاو دەتوانێت دڵتەزێنترین ئاسەواری
لێ بكەوێتەوە و تەنها كەسانی كورتبین ،دەتوانن قسەو باسی فراكسیۆنی و
دیاریكردنی وردە ناكۆكییەكان بە نابەوەخت یان قسەی زۆر بە ئەژمار بێنن.
لەوانەیە داهاتووی سۆسیال دیموكراسی روسیا بۆ ساڵیانێكی دوور و درێژ بە
پتەوبوونی ئەم یان ئەو «وردە ناكۆكی»یەوە گرێ بخوات.
دووه��ەم ،بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراسی بەپێی ناوەڕۆكی خۆی
تایبەتمەندی نێونەتەوەیی هەیە .مانای ئەوە نەک تەنها ئەوەیە كە دەبێت
لەگەڵ شۆڤێنیزمی نەتەوەییدا خەبات بكەین ،بەڵكو ئەوەشە كە بزووتنەوەیەك
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لە واڵتێكی تازەدا دەست پێدەكات ،تەنها لە بارودۆخێكدا دەتوانێت سەركەوتن
بەدەست بێنێت كە ئەزمونی واڵتانی دیكە بەكاربهێنێت .بۆ ئەو كارەش تەنها
ئاشنایی ساكار لەگەڵ ئەم ئەزمونە یان تەنها روونوسكردنی ساكاری دوایین
بڕیارنامەكان بەس نییە .بۆ ئەو كارە دەبێت بتوانین بە چاوێكی رەخنەگرانەوە
بڕوانینە ئەو ئەزمونە و لێی بکۆڵینەوە .هەر كەسێك ئەگەر هەر ئەوەندە
لەبیری خۆیدا وێنای بكات ،كە بزووتنەوەی كرێكاری ئێستا بە چ مەزنیەكەوە
گەشە و رەگئاژۆی كردووە ،تێدەگات كە بۆ بە ئەنجامگەیاندنی ئەو ئەركە
چ هێزێكی تیۆریك و ئەزمونێكی سیاسی (هەروەها ئەزمونی شۆڕشگێڕانە)
پێویستە.
سێهەم ،ئەركەكانی نەتەوەیی سۆسیال دیموكراسی روسیا بە شێوەیەكە،
كە تا ئێستا ئەو ئەركانە نەكەوتۆتە سەرشانی هیچ حزبێكی سۆسیال دیموكرات
لە جیهاندا .پێویستە لە خوارەوە باسی ئەو ئەركە سیاسی و رێكخراوەییانە
بکەین ،كە كێشەی رزگاری تەواوی خەڵك لەكۆت و بەندی حكومەتی رەها
دەیخاتە ئەستۆمان ،بەاڵم ئێستا تەنها ئەوە بیردێنینەوە ،كە «تەنها حزبێك
دەتوانێت دەوری تێكۆشەری پێشڕەو ببینێت كە تیۆری پێشڕەو رێنوێنی بێت،
بەاڵم بۆئەوەی كە واتەی ئەم رستەیە النیكەم بەشێوەی دیاریكراو بێتە بەرچاو،
با خوێنەر كەسانێك لە پێشینیانی سۆسیال دیموكراسی روسیا وەكو گێرتسێن،
بلینێسكی ،چێرنیشێفسكی و تووێژی پڕ لە شانازی شۆڕشگێڕانی ساڵەكانی دەیەی
حەفتاكانی سەدەی رابردو بیربینێتەوە ،با سەبارەت بەگرنگیەكی جیهانی ،كە
ئێستا ئیتر ئەدەبیاتی روسیا دەستەبەری دەكات بیربكاتەوە ،هەر ئەمەش بەسە!
ئێستا كاتی ئەوەیە تێبینییەكانی ئەنگڵس سەبارەت بە گرنگی تیۆری لە
بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراتیك ،كە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1874بێنینەوە.
ئەنگڵس بە پێچەوانەی ئەوەی ،كە لەالی هەندێك كەس باوە ،دوو شێوە (سیاسی
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و ئابوری) بۆ خەباتی گەورەی سۆسیال دیموكراسی دانانێت ،بەڵكو خەباتی
تیۆریكیشی لە ریزی ئەو خەباتانە داناوە و سێ شێوەی بۆ دادەنێت .فەرمانی
ئەو بە بزووتنەوەی كرێكاری ئەڵمانیا ،كە لە بواری كردەوە و سیاسییەوە پتەو
بووە ،ئەوەندە بۆ قسەو باسەكانی سەردەمی ئێمە جێگای دەرس لێوەرگرتنە،
كە هیوادارین كاتێك بەشێكی دوور و درێژ لە پێشەكی بەرهەمی «Der
 deutsche Bauernkriegكە ماوەیەكی زۆرە لەناو پەرتووكەكانی یەكێك لە
گەورەترین هەڵكەوتووان هاتووە ،بۆ خوێنەر هەڵیدەهێنجین ،خوێنەر گلەییمان
لێ نەكات.
«كرێكارانی ئەڵمانیا لەچاو كرێكارانی ئەوروپی خۆیان دوو تایبەتمەندی
باشیان هەیە .یەكەم ،ئ��ەوان سەر بە خەڵكێكن ،كە لەبواری تیۆرییەوە
لە پێشەوەی تەواوی ئەوروپادان و لەبواری تیۆرییەوە ئەو لێهاتوییەی كە
چینەكانی بەناو »خوێندەوار»ی ئەڵمانیا بە تەواوی لەدەستیان داوە ،لەواندا
ماوەتەوە .بەبێ فەلسەفەی ئەڵمانیای پێش سۆسیالیزمی زانستی و بەتایبەتی
بەبێ فەلسەفەی هێگڵ ،هەرگیز سۆسیالیزمی بە كردەوەی ئەڵمانیا ،كە تاقە
سۆسیالیزمی زانستیە و لە مێژوودا هەرگیز وێنەی نەبووە ،پێكنەدەهات.
ئەگەر لەنێو كرێكاراندا لێهاتوویی تیۆریك نەبووایە ،ئەم سۆسیالیزمە
زانستیە هیچ كاتێك لەو ئاستەدا كە ئێستا دەیبینین لەناو كرێكاراندا،
رەگاژۆی نەدەكرد .دوو شت مەزنی بەبێ ئەوپەڕی ئەم تایبەتمەندییە باشە
دەریدەخات .یەكەم ،بێمەیلی ئینگلیزەكان بەرانبەر بە هەر چەشنە تیۆریەك،
پێمان نیشاندەدات یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكانی ئەو مەسەلەیە ،كە بۆچی
بزووتنەوەی كرێكاری ئینگلیز سەرەڕای ئەوەی لەبواری رێكخراوەییەوە لە
هەندێك لە پیشەكاندا بە شێوەیەكی درەوشاوەی رێكخراوە ،بەاڵم ئەوەندە
بە هێوری بەرەوپێش دەچێت .دووەم ،ئەم تایبەتمەندیەی بزووتنەوەی
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كرێكاری ئەڵمانیا شپرزەیی و راڕاییەك نیشاندەدات كە پڕۆدۆنیزم لە شێوەی
سەرەتاییدا توخمەكەی لەنێو فەرەنسییەكان و بەلجیكییەكاندا چاندووە و
لە شێوەیەكی بودەڵەییدا كە باكۆنین پێی بەخشیوە ،لەنێو ئیسپانییەكان و
ئیتاڵییەكاندا چاندویەتی.
تایبەتمەندیەكی دیكە ئەوەیە كە ئەڵمانییەكان لە هەموووان درەنگتر
بەشدارییان لە بزووتنەوەی كرێكاری كرد .هەروەك چۆن سۆسیالیزمی
تیۆریكی ئەڵمانیا هەرگیز لەبیری ناباتەوە ،كە بەردی بناغەكەی لەسەر شانی
سان سیمۆن و فێوریە و ئۆئێن ،واتە سێ بیرمەند راوەستاوە ،كە سەرەڕای
تەواوی الیەنە نادیار و خەیاڵییەكانی فێركارییەكانیان لە دەستەی گەورەترین
بیرمەندانی هەمووو سەردەمەكان بە ئەژمار دێن و بە شێوەیەكی داهێنەرانە
و لەپێشدا لەوەها راستییەك تێگەیشتن ،كە ئەمڕۆكە ئێمە دەتوانین بە
شێوەیەكی زانستی بیسەلمێنین ،بزووتنەوەی بە ك��ردەوەی كرێكارانی
ئەڵمانیاش نابێت هەرگیز لەبیری بباتەوە كە لەسەر شانی بزووتنەوەی
كرێكاری ئینگلیز و فەرەنسا سەریهەڵداوە و گەشەی كردووە و ئەو دەرفەتەی
بۆ رەخساوە لە ئەزمونێك كەڵك وەربگرێت كە ئەوان بە بەهایەكی گران
بەدەستیان هێناوە و لە ئێستادا بزووتنەوەی كرێكاری ئەڵمانیا ئەو دەرفەتەی
بۆ رەخساوە لەو هەاڵنەی ،كە لەو سەردەمانەدا لە زۆربەی بابەتەكاندا
شتێكی چارەهەڵنەگر بوو ،خۆببوێرن.
بە راستی ئەگەر نمونەی تریدیۆنەكانی ئینگلیز و خەباتی سیاسی
كرێكارانی فەرەنسا نەبووایە ،ئەگەر هەژاندنی مەزنی كومۆنی پاریس
نەبوایە ،ئێمە ئێستا لەكوێدا دەبووین؟ دەبێت حەق بە كرێكارانی ئەڵمانیا
بدەین كە بە كارزانیەكی بێوێنەوە لە تایبەتمەندییەكانی سەركەوتنی خۆیان
كەڵكیان وەرگرت .لەو كاتەوە كە بزووتنەوەی كرێكاری پەیدا بووە ،ئەمە
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یەكەمجارە كە خەباتی كرێكاران بە رێكوپێكی بە ئاراستەی هەر سێ رێگاكەدا
لە ئارادایە :بە ئاراستەی تیۆریك ،بە ئاراستەی سیاسی و بە ئاراستەی
ئابوری كردەوە( ،خۆڕاگری لە بەرامبەر سەرمایەداران) .هێزی لە شكست
نەهاتوی بزووتنەوەی ئەڵمانیا بەبۆنەی ئەم هێرشە تەركیز كراوەوەیە.
كرێكارانی ئەڵمانیا بەهۆی ئەم جێگاو شوێنە تایبەتەی خۆیان لە
الیەكەوە و قەتیس مانەوەی بزووتنەوەی كرێكاری ئینگلیز لەو واڵتە و
سەركوتی بزووتنەوەی كرێكاری فەرەنسا بە ئاگر و ئاسن لە الیەكی دیكەوە،
لە كاتی ئێستادا لە سەرەوەی خەباتی چینی كرێكاردان .ئەوەی كە رەوتی
رووداوەكان تا چ ماوەیەك رێگایان پێدەدات ئەو جێگاو شوێنە بۆ خۆیان
بپارێزن ،بابەتێكە كە هەر لە ئێستاوە ناتوانین پێشبینی بكەین ،بەاڵم تا
كاتێك كە ئەم جێگاو شوێنە بۆ خۆیان دەپارێزن ،دەبێت هیوادار بین كە
ئەو ئەركانەی ئەو جێگاو شوێنە دەیخاتە سەرشانیان ،بە باشی بە ئەنجامی
بگەیەنن.
بۆ بەڕێوەبردنی ئەم كارە پێویستە هەوڵەكان لەبواری خەبات و
بانگەشەدا چڕتر بێتەوە .ئەركی پێشەوایان بە تایبەتی بریتییە لەوەی كە لە
بابەتە تیۆریكەكاندا زیاتر لە جاران بیر و زەینی خۆیان روونبكەنەوە ،زیاتر
لەجاران لەژێر باری نفوزی رستەكانی سوننەتی جیهانبینی كۆن رزگاربن و
هەمیشە ئەوەیان لەبەرچاو بێت كە لەو كاتەوە سۆسیالیزم بووە بە زانست،
ئەوە دەخوازێت وەكو زانست لەگەڵیدا هەڵسوكەوت بكرێت ،واتە بدرێتە
بەر باس و لێكۆڵینەوە .ئەم خۆئاگاییە كە بەمشێوەیە بەدەست هاتووە و
رۆژ لەدوای رۆژ خەریكە زیاتر روون دەبێتەوە ،پێویستە بەوپەڕی جدیەوە
لەنێو جەماوەردا پەرەی پێبدرێت و رێكخراوی حزب و رێكخراوی یەكێتییە
كرێكارییەكان زیاتر لە جاران قورس و قایم و پتەو بكرێن..
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هەر كاتێك كرێكارانی ئەڵمانیا بەمشێوەیە پێشڕەوی بكەن ئەو كاتە
ئەوان ئیتر كەسێك نابن كە لەسەر سەری بزووتنەوەوە هەنگاو هەڵدەگرن،
چونكە ئەوەی كە كرێكارانی نەتەوەیەك لە سەرەوەی بزووتنەوەدا هەنگاو
هەڵبگرین بە هیچ شێوەیەك بە قازانجی بزووتنەوەكەمان نییە ،بەڵكو لە
ریزی خەباتكاراندا جێگاو شوێنێكی جێگای رێز بۆ خۆیان دەستەبەر دەكەن
و ئەگەر لە ناكاو تاقیكردنەوەی سەخت یان رووداوی چاوەڕواننەكراوی
مێژوویی ئازایەتی زۆرتر و ورەی پتەوتر و وزەی زۆرت��ری لێ بوێن،
هەمیشە چەك بەدەست و ئامادە دەبن».
قسەكانی ئەنگڵس ،لە كوانووی تاقیكردنەوەدا پێشبینیانە هاتەدەر .پاش
چەند ساڵ لەپڕا بە دەركردنی یاسای چاوەڕواننەكراوی دژە سۆسیالیستەكان،
كرێكاران كەوتنە نێو گەلێك كوانووی تاقیكردنەوەی ئەستەمەوە و بە راستی
كرێكارانی ئەڵمانیا چەك بەدەست بەرە و پێشوازی چوون و توانییان لە
كوانووی تاقیكردنەوەكاندا سەركەوتووانە بێنەدەر.
پڕۆلیتاریای روسیا تاقیكردنەوەی زۆر لەوە ئەستەمتری لەبەردەمدایە،
خەبات لە دژی دێوەزمەیەكی لەبەردەمدایە كە یاسای چاوەڕواننەكراو لە
واڵتی مەشروتە لەچاو ئەو وەكو مێروو وایە .لەم سەردەمەدا مێژوو نزیكترین
ئەركی لەبەردەم داناوین كە دەتوانم بڵێم لە هەمووو ئەركە هەنوكەییەكانی
پڕۆلیتاریای هەر واڵتێكی دیكە شۆڕشگێڕانەترە .جێبەجێكردنی ئەو ئەركە،
واتە تێكڕووخانی پاڵپشتی كۆنەپەرەستی ،كە نە تەنها لە ئەوروپا ،بەڵكو
(ئێستا دەتوانین بڵێین) لە ئاسیاش بەهێزترین پاڵپشتی هەیە .پڕۆلیتاریای
روسی دەكاتە پێشەنگی پڕۆلیتاریای شۆڕشگێڕی نێونەتەوەیی.
ئێمە حەقمانە هیواداربین ،ئەو جێگاو شوێنە جێگای رێزەمان هەبێت،
كە پێشینیەكانمان ،واتە شۆڕشگێڕانی ساڵەكانی دەیەی حەفتاكان لەخۆیان
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نیشانیاندا ،بەاڵم بەو مەرجەی كە بتوانین بزووتنەوەكەی خۆمان ،كە
هەزارجار پان و بەرینتر و قوڵتر لەو بزووتنەوەیە ،كە لەو سەردەمەدا
لەئارادا بوو ،بەو تین و تەوژمە تەیار بكەین.
 .2بزووتنەوەی خۆڕسكی جەماوەری و هۆشیاری سۆسیال دیموكراسی
وتمان بزووتنەوەكەمان كە لە چاو بزووتنەوەی ساڵەكانی دەیەی ()70
دا قوڵتر و بەرینترە .دەبێت بە تین و تەوژم وزەی بێدرێغی ئەو كات
تەیار بكریت .لەراستیدا تا ئێستاش گوایە كەس گومانی لەوە نەبووە ،كە
خاڵی بەهێزی بزووتنەوەی ئەمڕۆ كە لە خەبەرهاتنی جەماوەر (بە تایبەتی
پڕۆلیتاریای پیشەسازی)دایە و خاڵی الوازیشی لە ناتەواوی هۆشیاری و رۆحیدا
هێنانی رێبەرانی شۆڕشگێڕیدایە .گوایە لەمدواییانەدا كەشفێكی سوكەسەرانە
كراوە ،كە هەڕەشەی رووخاندنی تەواوی ئەو تیۆرییانە دەكات كە تا ئەم كاتە
لەو بارەیەوە زاڵبووە .ئەم كەشفە لەالیەن “رابۆچیە دێلۆ”وە كراوە كە وێڕای
موناقەشە لەگەڵ «ئیسكرا» و «زاریا» ،قەناعەتی بە ناڕەزایەتی لە وردەكاریدا
نەكردووە ،بەڵكو هەوڵیداوە «ناكۆكیە گشتییەكان بگەیەنێتە ریشەیەكی قوڵتر،
واتە »ناكۆكی لە هەڵسەنگاندنی گرنگی رێژەیی توخمی خۆڕسك و توخمی
«رێكوپێك»ی وشیاری.
تێزی «رابۆچیەدیلۆ» بۆ تۆمەتباركردنی»ئیسكرا» و»زاریا»باس لەوە
دەكات« :زلكردنەوەی دابەزاندنی گرنگی فاكتەری بابەتییانە رەوتی خۆڕسكی
تەكامول» .ئێمە لە بەرانبەریدا دەڵێین :ئەگەریش موناقەشەی «ئیسكرا» و
«زاریا» لە بنەڕەتدا هیچ دەرئەنجامێكی دیكەی بێجگە لەو ئاكامەی كە بیری
“رابۆچیە دێلۆ”ی بەو «ناكۆكیە گشتییانە» گەیاندووە ،نەدەگەیاند ،دیسانەوە
دەرئەنجامێك ئێمەی بە قەناعەت دەگەیاند ،چونكە ئەو تێزە مانایەكی زۆری
هەیە و بە باشترین شێوە گشت ناوەڕۆكی ناكۆكییە تیۆری و سیاسیەكانی ئێستا
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،كە لە نێوان سۆسیال دیموكراتەكانی روسیادا لە ئارادایە ،رووندەكاتەوە .هەر
بەم هۆیەشەوەیە كە پەیوەندی نێوان هۆشیاری و جواڵنی خۆڕسك گرنگیەكی
گشتی زۆری پەیدا كردووە و پێویستە بە تێرو تەسەلی تێی ڕابمێنین.
ا) دەستپێكی هەڵچوونی بزووتنەوەی خۆڕسك
لە بەشی پێشوودا ،تامەزرۆیی گشتی الوانی خوێندەواری روسیا ،لە
ناوەڕاستی ساڵەكانی دەیەی نەوەدمان ،بەرانبەر بە تیۆریەكانی ماركسیزم
بیرهێنایەوە ،هاوكات مانگرتنە كرێكارییەكانی پاش جەنگی ناسراو بە جەنگی
پیشەسازی لە ساڵی1896یش كە لە پترسبۆرگ هاتە ئارا ،الیەنێكی گشتی
بەخۆیەوە گرت .تەشەنەسەندنی ئەم مانگرتنانە لە سەرانسەری روسیا
نیشانەیەكی ئاشكرای قواڵیی بزووتنەوەیەكی جەماوەری بوو كە سەر لەنوێ
بەرەو هەڵچوون دەچوو .ئەگەر بمانەوێت سەبارەت بە «توخمی خۆڕسك»
قسە بكەین ،هەڵبەت پێویستە پێش لە هەر شتێك ئەم بزووتنەوەی مانگرتنە
بە بزووتنەوەیەكی خۆڕسك بزانین ،بەاڵم بزووتنەوەكانی خۆڕسك پێكەوە
جیاوازییان هەیە .لە ساڵەكانی دەیەی حەفتاو لە ساڵەكانی دەیەی شەست
(تەنانەت لەنیوەی یەكەمی سەدەی )19لە روسیاشدا گەلێك مانگرتن هاتنە
ئارا كە تێكشكاندنی «خۆڕسك»ی مەكینەكان و هیتری بەدواوە بوو .تەنانەت
مانگرتنەكانی ساڵەكانی دەیەی نەوەد لەچاو ئەم «هەڵچوونانە» جۆرێك خەباتی
«هۆشیارانە» بە ئەژمار دەهات .هەنگاوێك كە بزووتنەوەی كرێكاری لەو
ماوەیەدا بەرەو پێشەوە هەڵیگرتووە ،تا ئەو رادە گەورەیە.
ئەمە پێمان نیشاندەدات كە «توخمی خۆڕسك» لەراستیدا هەمان شێوازی
ساوایی وشیاریە .لەم كاتەدا هەڵچوونەكانی سەرەتاییش ئیتر سیمبولی بە
خەبەرهاتنی رۆحی وشیاری بوو :كرێكاران ئیمانی دێرینی خۆیان بە هەتا
هەتایی بوونی ئەو نەزمەی كە گوشاری دەخستە سەریان ،لەدەستدا بوو
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وردە وردە پێویستی خۆڕاگری بە كۆمەڵیان هەست پێدەكرد و بە راستی لە
ملكەچبونی كۆیلەئاسا بەرانبەر بە ئاغاكانی سەرمایەدار خۆیان دەبوارد ،بەاڵم
ئەمە زۆرتر دەربڕینی بێهیوایی و تۆڵە بوو ،تاكو خەبات .مانگرتنەكانی ساڵەكانی
دەیەی نەوەدەكان دەركەوتنی وشیاری لە ئاستێكی زۆرتردا نیشاندەدەن.
لەم قۆناغەدا كۆمەڵێك داواكاری دیاریكراو دێنەگۆڕێ ،لەپێشەوە ساتی
گونجاو لەبەرچاو دەگیرێت ،رووداو و نمونە بەرچاوەكانی شوێنەكانی دیكە
قسەو باسیان لەسەر دەكرێت و هیترو هیتر .ئەگەر یاخیبونەكان تەنها
راپەڕینی خەڵكانی ستەملێكراو بوو ،لە بەرانبەردا مانگرتنی یەك لە دوای
یەك تۆوی خەباتی چینایەتی بوون ،بەاڵم تەنها تووخمی خەباتی چینایەتی
بوون ،نەك شتێكی دیكە .ئەم مانگرتنانە خۆی لە خۆیدا هێشتا خەباتی
سۆسیال دیموكراتیك نەبوون ،بەڵكو خەباتی تریدیۆنیۆنی بوو ،ئەمە هێمای بە
خەبەرهاتنی دوژمنایەتی لە ئاشتی نەهاتوی كرێكاران و خاوەنكاران بەرامبەر
بەیەك بوو ،بەاڵم كرێكاران لەو كاتەدا لە ناكۆكیەكی ئانتاگۆنیستی كە لە نێوان
بەرژەوەندی ئەوان و گشت رژیمی سیاسی و كۆمەاڵیەتی هاوچەرخدا بوو،
وشیار نەبوون و نەیاندەتوانی ئاگاداربن ،بە واتەیەكی دیكە ئەوان وشیاری
سۆسیال دیموكراتیكیان نەبوو .ئەگەر لەم بوارەوە سوك و سەنگی بكەین،
مانگرتنەكانی ساڵەكانی دەیەی نەوەد س��ەرەڕای ئەوەی كە لەچاو «یاخی
بوونەكان» پێشكەوتنێكی گەورە بە ئەژمار دەهاتن ،بەاڵم دیسانەوە هەر
تایبەتمەندی بە تەواوی خۆڕسكیان هەبوو ،یان بەواتەیەكی دیكە بە تەواوی
خۆڕسك بوون.
ئێمە وتمان وشیاری سۆسیال دیموكراتیك ،نەیدەتوانی لە بنەڕەتدا لەنێو
كرێكاراندا بوونی هەبێت .ئەم وشیاریە تەنها دەتوانێت لە دەرەوە بچێتە نێو
كرێكاران .مێژووی هەمووو واڵتان نیشانیدەدات ،كە چینی كرێكار بەهێزی
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خۆی تەنها دەتوانێت وشیاری تریدیۆنیۆنیستی بەدەست بێنێت ،واتە باوەڕ بەوە
بێنێت ،كە دەبێت یەكێتی كرێكاری پێكبهێنێت ،لە دژی خاوەنكاران خەبات
بكات و دەوڵەت ناچار بكات هەندێك یاسا دەربكات كە بۆ كرێكاران پێویستە
و هیتر « ،»10بەاڵم فێركاریەكانی سۆسیالیزم لەو تیۆریە فەلسەفی ،مێژوویی
و ئابوریانەوە پەیدا بووە و گەشەی كردووە كە نوێنەرانی بیرمەندی چینەكانی
دەوڵەمەند و رووناكبیر لێكۆڵینەوەیان لەسەر كردووە .تەنانەت ماركس و
ئەنگڵس ،داهێنەرانی سۆسیالیزمی زانستی هاوچەرخیش لە بواری جێگاو شوێنی
كۆمەاڵیەتیەوە لە دەستەی رووناكبیرانی بۆرژوازی بوون .فێركاریەكانی تیۆریكی
سۆسیال دیموكراسی لە روسیاش هەر بەمشێوەیە بە تەواوی سەربەخۆ لە گەشەی
خۆڕسكی بزووتنەوەی كرێكاری ،وەكو دەرئەنجامی سروشتی و چارهەڵنەگری
تەكامولی فیكری رووناكبیرانی شۆڕشگێڕی سۆسیالیست پێكهاتووە.
لە سەرەتای قۆناغی جێگای باسی ئێمەدا ،واتە دەستپێكی ناوەڕاستی
ساڵەكانی دەیەی نەوەددا ئەم فێركارییە نە تەنها بەرنامەیەكی رێكوپێكی گروپی
«ئازادیكار» بوو ،بەڵكو زۆربەی الوانی شۆڕشگێڕی روسیاشی بەرەو الی خۆی
راكێشابوو.
بەمشێوەیە لەم كاتەدا هەم بە خەبەرهاتنی خۆڕسكی جەماوەری كرێكار،
واتە بە خەبەرهاتنی رۆحی ژیان و خەباتی وشیارانە بوونی هەبوو ،هەم
الوانێكی شۆڕشگێڕ كە بە تیۆری سۆسیال دیموكراسی تەیار بوون و روویان
هێنابووە كرێكاران .لەم بابەتەوە راستیەك كە هەمیشە لەبیر دەكرێت و (كەمتر
لێی ئاگادارن) بە تایبەتی زۆر گرنگەو ئەویش ئەوەی كە یەكەمین سۆسیال
دیموكراتەكانی ئەو قۆناغە بە گەرم و گوڕی سەرقاڵی تەبلیغاتی ئابوریبوون
(لەمبوارەدا ،فەرمانە باشەكانی نامێلكەی «سەبارەت بە بانگەشە»یان لەبەرچاو
دەگرێت ،كە لەو كاتەدا هێشتا دەستنووس بوو) ،بەاڵم ئەم بانگەتسە ئابوریەیان،
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نەك تەنها بە تاقە ئەركی سەرشانی خۆیان نەدەزانی ،بەڵكو بە پێچەوانەوە
لە هەمان سەرەتاوە بەرینترین ئەركی مێژوویی سۆسیال دیموكراسی روسی
و رووخاندنی حكومەتی رەهایان بە تایبەتی دەهێنایە گۆڕێ .بۆ نمونە ئەو
دەستەیە لە سۆسیال دیموكراتەكانی سەن پترسبۆرگ كە «یەكێتی خەبات لە
رێگای رزگاری چینی كرێكار»یان دامەزراند ،هەر لە كۆتایی ساڵی 1895یەكەم
ژمارەی گۆڤاری“رابۆچیە دێلۆ”یان دیاریكرد .ئەم ژمارەیەی رابۆچیە دێلۆ كە
بە تەواوی بۆ چاپ ئامادەبوو ،جەندرمەكان لەكاتی هێرشی شەوانەی شەوی
نۆی دێسەمبەری ،1895لەالی ئەندامێكی ئەم گروپە بە ناوی ئاناتۆلی ئالێكسیۆ
ویچوانیۆف كەشفیان كردو بەمشێوەیە “رابۆچیە دێلۆ” لەشێوەی سەرەتایی
خۆیدا نەیتوانی رووی باڵوبوونەوە بەخۆیەوە ببینێت.
سەروتاری ئەم رۆژنامەیە (كە لەوانەیە بۆ وێنە پاش سی ساڵ روسكایا
ئیستارینا «ییەك لە ئەرشیفی ئیدارەی پۆلیسدا بیدۆزێتەوە) ،ئەركەكانی
مێژوویی چینی كرێكاری لە روسیا وەسفدەكرد و بەدەستهێنانی ئازادی سیاسی
لە سەرووی ئەو ئەركانە دانابوو .دواتر بابەتێك لە ژێر ناوی «وەزیرانی
ئێمە چۆن بیردەكەنەوە» هاتبوو ،كە بۆ كێشەی قەاڵچۆكردنی كومیتەكانی
فێركاری نەخوێندەواران لەالیەن پۆلیسەوە تەرخان كرابوو ،بێجگە لەوە
زنجیرەیەك نامەی تێدابوو ،كە تەنها پترسبۆرگی نەدەگرتەوە ،بەڵكو پەیوەندی
بە شوێنەكانی دیكەی روسیاوە هەبوو( .بۆ وێنە سەبارەت بە لێدان و ئەزیەت
و ئازاری كرێكاران لە ویالیەتی یاروسالول) .بەمشێوەیە دەبینین ئەم رۆژنامەیە،
كە ئەگەر هەڵەم نەكردبێت «یەكەمین تاقیكردنەوە»ی سۆسیال دیموكراتەكانی
روس لە ساڵەكانی دەیەی نەوەد بوو ،تایبەتمەندی بەرتەسكو تایبەتمەندی
«ئابوری» نەبوو ،بەڵكو هەوڵیدەدا خەبات و مانگرتنی كرێكاران لەگەڵ
بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە لە دژی حكومەتی رەها یەكبخات و تەواوی ئەو
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كەسانەی ،كە لە سیاسەتی كۆنەپەرەستی زیانیان پێگەیشتووە ،بۆ پشتیوانی لە
سۆسیال دیموكراسی رابكێشن.
هەر كەسێك تۆسقاڵێك لەگەڵ بارودۆخی ئەو سەردەمەدا ئاشنایی بووبێت،
بێگومان دەڵێت كە وەها رۆژنامەیەك بەوپەڕی حەزەوە لەالیەن كرێكارانی
پایتەخت و رووناكبیرانی شۆڕشگێڕەوە پێشوازی لێدەكراو بە شێوەیەكی بەرین
باڵودەكرایەوە ،بەاڵم سەرنەكەوتنی ئەم كارە تەنها نیشانەی ئەوەیە كە سۆسیال
دیموكراتەكانی ئەو سەردەمە بەهۆی كەمبوونی ئەزمونی شۆڕشگێڕانە و
نەبوونی ئامادەیی بە كردەوە لە ئەستۆی دابینكردنی پێویستیەكانی هەنووكەیی
ئەو سەردەمە نەهاتن .دەبێت سەبارەت بە «سان پێتێر بورگسكی رابۆچی
لیستیك (الپەڕەی كرێكاری سەن پترسبۆرگ)» »12و بەتایبەتی سەبارەت بە
«رابۆچایا گازیتا» واتە (رۆژنامەی كرێكاری) و سەبارەت بە»مانیفێست»ی حزبی
كرێكاری سۆسیال دیموكراتی روسیاش ،كە لە ساڵی  1898پێكهاتبوو ،هەر ئەوە
بڵێین.
ئاساییە كە تەنانەت ئەوەش بەبیرماندا نایەت ،كە هۆکاری نەبوونی
ئەو ئامادەییە بخەینە مل رێبەرانی ئەو سەردەمە ،بەاڵم بۆ كەڵكوەرگرتن لە
ئەزمونی بزووتنەوەكە و دەرس وەرگرتن لەو ئەزمونە ،پێویستە بە تەواوی لە
هۆكارەكان و گرنگی ئەم یان ئەو كەموكوڕییە تێبگەین .هەر بەم بۆنەشەوە
سەلماندنی ئەم بابەتە زۆر گرنگە كە بەشێك (لەوانەیە زۆرینەی) ئەو سۆسیال
دیموكراتانەی كە لە ساڵەكانی  1898-1895هەڵدەسوڕان ،هەر لەو كاتەدا ،واتە
لە هەمان سەرەتای دەستپێكی بزووتنەوەی «خۆڕسك»دا بە تەواوی خۆیان بە
حەق و بەجێ دەزانی ،كە بە بەرینترین بەرنامە و بە تاكتیكێكی خەباتكارانە
بێنە مەیدان « ،»12ئامادە نەبوونی شۆڕشگێڕانیش كە رووداوێكی زۆر ئاسایی
بوو ،نەیدەتوانی هیچ چەشنە نیگەرانیەكی تایبەتی لێبكەوێتەوە.
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بەهۆی ئەوەی كە شێوەی تێگەیشتن لە ئەركەكان دروسیات بو و بۆ
هەوڵی بەردەوام لە رێگای بە ئەنجامگەیاندنی ئەو ئەركانە تین و تەوژم و
وزەی پێویست هەبوو ،بێئاكام مانەوەی كاتیش نیوەی نەهامەتیەك بوو .لێزانی
شۆڕشگێڕانە و كارزانی لە رێكخستن تایبەتمەندیەكە تەنها دەتوانین بە دەستی
بێنین .تەنها پێویستە مەیلی پێویست بۆ بارهێنان لە تاكەكەسدا هەبێت! تەنها
دەبێت شعوری تێگەیشتن لەكەموكڕیبەكان لە كاری شۆڕشگێڕانە ،كە لەگەڵ
نیوەی چارەسەركردنی كەموكورتییەكان یەكسانە ،هەبێت!
بەاڵم كاتێك كە ئەم شعورە بەرەو لە ناوچوون چوو (لە ریزی رێبەرانی
ئاماژەپێكراودا ئەو وشیاریە زۆر بەهێز بوو) ،كاتێك كە هەندێك كەس (تەنانەت
ئۆرگانەكانی سۆسیال دیموكراتیك) پەیدا بوون كە ئامادەبوون كەموكوڕییەكان،
تا ئاستی خاڵی بەهێز ببەنە سەرەوە ،و تەنانەت هەوڵیاندا كڕنوش بردنی
خۆیان بۆ بزووتنەوەی خۆڕسك بە روونكردنەوەی تیۆریك پاساو بدەن ،ئەو
كاتە ئەو نەهامەتییە بوو بە نەهامەتیەكی گران .كاتی ئەوەیە لەو رەوتەی كە
ناوەڕۆكەكەی بە شێوەیەكی نادروسیات بە واتەی «ئێكۆنۆمیزم» ،بە واتەیەك
شیدەكرێتەوە كە بۆ دەربڕینی زۆر كەمە ،بە دەرئەنجامێك بگەین.
ب) چۆكدادان لە بەرامبەر بزووتنەوەی خۆڕسكدا
«رابۆچایا میسێل»
پێش ئەوەی بڕۆینە سەر رەنگدانەوەكانی ئەم كورنوش بردنە بۆ بزووتنەوەی
خۆڕسك ،راستی تایبەتی خ��وارەوە (كە لەو سەرچاوەیەوە بە ئاگاداریمان
گەیشتووە) بەبیر دێنینەوە .ئەم راستییە تا رادەیەكی زۆر روونیدەكاتەوە،
كە چۆن لەنێو ئەو هاوڕێیانەی كە لە پترسبۆرگدا كاریان دەكرد ،ناكۆكی
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لەنێوان دوو ستراتیژی داهاتووی سۆسیال دیموكراسی روس پەیدا بووە و
گەشەیكردووە .لە سەرەتای ساڵی  1897بۆ ئا.ئا وانیێف و هەندێك لە
هاوڕێیانی ،پێشئەوەی كە بۆ سیبیریا دووربخرێنەوە ،رەوتی رووداوەكان بە
شێوەیەك چووە پێشەوە كە لە كۆبوونەوەیەكی تایبەتدا» »12كە ئەندامانی
(پیر) و (الو)ی یەكێتی خەبات لەرێگای رزگاری چینی كرێكار لە دەوری یەك
كۆبوونەوە ،بەشداری بكەن.
بەشی سەرەكی قسەو باسەكان لەسەر رێكخراو و بە تایبەتی سەبارەت
بە «پێڕەوی ناوخۆی سندوقی كرێكاری» بوو كە لە ژمارە 10-9ی «لیستیك
رابۆۆتنیكا» (الپەڕەی  )46چاپ و باڵوكرایەوە .لەناكاو لەنێوان (پیران) (یان بەو
چەشنەی كە سۆسیال دیموكراتەكانی پترسبۆرگ لەو كاتەدا بە گاڵتە پێیاندەوت
«دێكابریستەكان») و ژمارەیەك لە»الوان» (كە دواتر لەنزیكەوە لە «رابۆچایا
میسێل»دا بەشدار بوون) ناكۆكیەكی بەرچاو و موناقەشەیەكی گەرموگوڕ هاتە
ئارا« .الوان» بەرگرییان لە بنەماكانی پێڕەوی ناوخۆ هەر بەو شێوەیەی كە
چاپكرابوو ،دەكرد« .پیران» بە پێچەوانەوە دەیانوت كە ئەوەی پێش هەر
شتێك بۆ ئێمە پێویستە قایمكردنی «یەكێتی خەبات لە رێگای رزگاری چینی
كرێكار» و كردنی بە رێكخراوێكی شۆڕشگێڕانەیە ،كە دەبێت هەمووو سندوقە
كرێكارییەكان و كۆڕ و كۆمەڵەكانی تایبەتی فێركاری پرەنسیپەكان لە نێوان
الوانی خوێندكار و هیتردا رێبەرایەتی بكات.
ئاساییە كە ئەو كەسانە لە سەرەتادا نەیاندەتوانی سەرەتای جیابوونەوە لەو
ناكۆكییانەدا ببیننەوە و جەوهەری ناكۆكییەكان روون نەبوو ،بە پێچەوانەوە
وەكو ناكۆكیەكی بە هەڵكەوت چاوییان دەكرد ،بەاڵم ئەم راستیە نیشانیدەدات،
كە سەرهەڵدان و باوبوونی «ئێكۆنۆمیزم» لە روسیاش هەرگیز بەبێ خەبات دژ
بە سۆسیال دیموكراتە» پیرەكان» بەڕێوە نەچووە (زۆربەی ئێكۆنۆمیستەكان ئەمە
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لەبیر دەكەن) .ئەگەریش ئەم خەباتە لەزۆر بابەتدا ئاسەوارێكی «بەڵگەمەند»ی
بەدوای خۆیدا بەجێ نەهێشت ،تاقە هۆكارەكەی ئەوەیە كە ئەندامانی كۆڕ و
كۆمەڵەكان بە خێرایی گۆڕانكارییان بەسەردا دەهات و خێرا بەخێرا لەالیەن
جەندرمەكانەوە دەستبەسەر دەكران و كۆڕ و كۆمەڵێكی نوێ دەهاتە جێگای
و هیچ چەشنە ئیدامەكارییەك بوونی نەبو و بەم پێیە ناكۆكییەكان لەهیچ
بەڵگەنامەیەكدا تۆمار نەدەكرا.
سەرهەڵدانی «رابۆچایا میسێل» ئێكۆنۆمیزمی دەرخست ،بەاڵم ئەمەش
لە ناكاو و لەپڕانێك نەبوو .دەبێت بارودۆخی كار و تەمەنی كورتی زۆرینەی
كۆڕ و كۆمەڵەكانی روسیا بە تایبەتی لە بەرچاو بگرین (ئەمەش تەنها كەسێك
دەتوانێت بە تایبەتی لەبەرچاوی بگرێت كە ئەو رەوتەی بە چاوی خۆی
بینیبێت) .بۆ ئەوەی بزانین كە سەركەوتن ،یان بێئاكام مانەوەی ستراتێژی
نوێ لەشارە جۆراوجۆرەكان چ شتێكی بە هەڵكەوتی زۆری تێدایە و چۆن بۆ
ماوەیەكی دوورو درێژ نە تەنها هاودەنگەكان ،بەڵكو نەیارانی ئەو ستراتیژە
«نوێ»یەش هیچكامیان نەیاندەتوانی و هیچ ئامرازێكیان لەبەردەستدا نەبوو كە
ئەو بابەتە روون بكەنەوە و بزانین ئایا بە راستی ئەمە ستراتێژێكی تایبەتە یان
ئەوەی كە تەنها نیشانەیەكە لەنەبوونی ئامادەیی هەندێك كەس.
بۆ نمونە لە ژمارەكانی یەكەمی «رابۆچایا میسێاڵ» كە لەسەر نایلۆن
چاپكرابوو ،زۆربەی هەرەزۆری سۆسیال دیموكراتەكان تەنانەت بەهیچ شێوەیەك
ئاگادار نەبوون و ئەگەر ئێستا دەتوانین پشت بە سەروتاری ژمارەیەكی ببەستین
تەنها بەو بۆنەوەیە كە ئەو سەروتارە لەبابەتی و.ئی .سەرلەنوێ چاپ كرابوو
(«لیستیك رابۆتنیكا» ژمارە  10-9ل  47و ژم��ارەی دوات��ر) و ئاساییە كە
نووسەری ئەو بابەتەش لەوە چاوپۆشی نەكرد كە بەوپەڕی جدیەوە (كە
لەگەڵ عەقڵدا نایەتەوە) تاریفی ئەو رۆژنامە نوێیە ،كە لەگەڵ رۆژنامەكان و
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پرۆژەكانی رۆژنامەكانی سەرەوە جیاوازییەكی بەرچاوی هەبوو ،بداتەوە».»12
ئەو سەروتارە تەواوی ناوەڕۆكی «رابۆچایا میسێل» و بەگشتی «ئێكۆنۆمیزمی
بەشێوەیەك بەیان كردووە كە جێگای خۆیەتی بیدەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە.
ئەو سەروتارە بەبیرمان دێنێتەوە كە دەستی ناو قۆڵی شین» ،»12ناتوانێت
پێش بە تەكامولی بزووتنەوەی كرێكاری بگرێت و دواتر لە درێژەدا دەڵێت:
«بزووتنەوەی كرێكاری قەرزداری ئەم تواناییەی خۆیەتی كە كرێكار سەرئەنجام
جڵەوی چارەنووسی خۆی لەدەست رێبەران دەرهێناوە و بە دەستیەوە گرتووە».
دواتر بەتێرو تەسەلی تێزە بنەڕەتییە شیدەكەینەوە ،بەاڵم راستیەكەی ئەوەیە
،كە پۆلیس بە خێرایی رێبەرانی (واتە سۆسیال دیموكراتەكانی رێكخەری» یەكێتی
خەبات لەرێگای رزگاری چینی كرێكار» لەدەست كرێكاران دەرهاویشت «،»12
ئەوە لە حاڵێكدایە كە لە سەرەوەدا شتێكی دیكە وتراوە كە گوایە كرێكاران لە
دژی رێبەرانی خۆیان راپەڕیون و لە كۆت و بەندی ئەوان رزگاریان بووە! بە
جێگای بانگەوازی خەبات بەرەو پێشەوە ،واتە بەرە و پتەوكردنی رێكخراوی
شۆڕشگێڕانە و پەرەپێدانی هەڵسوڕانی سیاسی ،بانگەوازی بەرەوداچوون ،واتە
خەبات بەرەو تریدیۆنیۆنیزمیان كرد.
رایانگەیاند كە «هەوڵی بەردەوام بۆ لەبیر نەكردنی ئامانجی سیاسی،
كاریگەری لەسەر بنەمای ئابوری بزووتنەوەكە دادەنێت و دروشمی بزووتنەوەی
كرێكاری بریتیە لە خەبات لەپێناوی بارودۆخی ئابوری (!) یان بە واتەیەكی
باشتر «كرێكاران بۆ كرێكاران» .رایانگەیاند كە سندوقەكانی مانگرتن «لە سەد
رێكخراوی دیكە بۆ بزووتنەوەكەمان گرنگترن»( .ئەم دیعایە كە دەگەڕێتەوە
بۆ ئۆكتۆبەری ساڵی  1897لەگەڵ قسەو باسی «دێكابریستەكان» لەگەڵ الوان
لە سەرەتای ساڵی  1897قیاس بكەن) و هیتر و هیتر .قسەو باسی لەو چەشنە
كە دەبێت كرێكاری «مامناوەند» یان كرێكاری ئاسایی لەبەرچاو بگیردرێت نەك
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«سەرگوڵ»ی كرێكاران و ئەوەی كە «سیاسەت هەمیشە لە ئابوری پێڕەوی
دەكات» »12و هیتر و هیتر باو ببوو و لەسەر الوانێكدا كە بە بزووتنەوەكە
پەیوەست دەبوون و زۆربەیان تەنها لەگەڵ چەند پارچەیەك لە ماركسیزم كە لە
چاپەمەنییە عەلەنییەكاندا باڵودەكرایەوە ،ئاشنا بوون ،كاریگەریەكی زۆری دانا.
ئەم رەوتە نیشانەی چەككردنی بە تەواوەتی وشیاری لەالیەن رەوتی
خۆڕسكەوە بوو ،رەوتی خۆڕسكی ئەو «سۆسیال دیموكراتانەی» كە بیرۆكەكانی
ئاغاو .و یان دووپات دەكردەوە ،خۆڕسكی ئەو كرێكارانەی كە لە بەرامبەر
ئەم قسەیەدا چۆكیان دەدا ،كە دەڵێت :چوونە سەرەوەی یەك كۆپێك لە
هەر چەشنە سۆسیالیزم و هەر چەشنە سیاسەتێك بەدڵ نزیكتر و بەنرخترە و
كرێكاران دەبێت»بە وشیاری تەواو بۆ ئەوە خەبات بكەن كە بزانن بۆ خۆیان
و منداڵەكانیان خەباتدەكەن ،نەك بۆ نەوەكانی داهاتوو»( :سەروتاری «رابۆچایا
میسێل» ژمارە یەك).
ئەم چەشنە رستانە هەمیشە جێگای پەسەندی ئەو بۆرژوایانەی ئەوروپای
رۆژئاوا بووە كە بەهۆی رق و كینەیان لە سۆسیالیزم (وەكو گیرش سۆسیال،
سیاسەتوانی ئەڵمانی) كە بۆ چەقاندنی نەمامی تریدیۆنیۆنیزمی ئینگلیز لە شوێنی
لەدایكبوونی خۆیاندا كارییان دەكرد و بەكرێكارانیان دەوت تەنها خەباتێك ،كە
بۆ خۆیان و منداڵەكانی خۆیانە ،نە بۆ نەوەكانی داهاتوو و فاڵنە سۆسیالیزمی
ئایندە ،خەباتی پیشەییە ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە ئێستا «و.و.ەكانی سۆسیال
دیموكراسی روسیا» ئەم رستانەی بۆرژوازی دەجوێنەوە .لێرەدا وەبیرهێنانەوەی
سێ توخم كە لەكاتی لێكدانەوەی دواتری ناكۆكییەكاندا بە كەڵكمان دێت ،زۆر
گرنگە».»12
سەرەتا دەبێت بڵێم ،كە ئەم چەككردنەی وشیاری لەالیەن رەوتی
خۆڕسكیشەوە كە لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا ،بە شێوەیەكی خۆڕسك بەڕێوە
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چووە .لە رواڵەتدا ئەمە یاریكردن بە وشەكانە ،بەاڵم هەیهات! ئەمە راستییەكی
تاڵە .ئەمە لە رێگەی خەباتێكی ئاشكرای دوو جیهانبینی بە تەواووی ناكۆك
و سەركەوتنی یەكیان بەسەر ئەوی دیكەیان رووی نەداوە ،بەڵكو لە رێگای
«ریشەكێشكردن»ی ژمارەیەكی زۆر لە »پیران»ی شۆڕشگێڕ لەالیەن ژاندارمەكان
و لە رێگای هێنانە سەر كاری رۆژ لە دوای رۆژی «الوان» ،واتە «و.و.ەكانی
سۆسیال دیموكراسی روس»ەوە هاتۆتە ئارا.
هەر كەسێك كە تەنانەت لە نێو بزووتنەوەی ئێستای روسیادا بەشداریشی
نەكردبێت ،بەاڵم تەنها هەناسەیەكی تێدا هەڵكێشابێت ،زۆر باش دەزانێت ،كە
مەسەلەكە بەوجۆرەیە .ئەگەر ئێمە بە تایبەتی لەسەر ئەم مەسەلەیە تەركیز
دەكەین ،بۆ ئەوەی خوێنەر ئەو راستیەی بۆ ئاشكرا بێت ،ئەگەر بۆ روونتر
بوونەوەی مەسەلەكە ،هەندێك بەڵگە سەبارەت بەفۆرماسیۆنی سەرەتایی
“رابۆچیە دێلۆ” و قسەو باسێك كە لە سەرەتای ساڵی  1897لە نێوان «پیران» و
«الوان» روویدا ،وەكو شایەت دێنینەوە ،ئەوە بەو هۆیەیە كەسانێك كە شانازی
بە «دیموكراتیزم»ی خۆیانەوە دەكەن لە نەزانی کۆمەڵی فراوان (یان الوانی بە
تەواوی تازە پێگەیشتو) کەڵکاوەژو دەكەن ،دواتر دیسانەوە دەگەڕێمەوە سەر
ئەو مەسەلەیە.
دووەم ،ئەوەی كە لە هەمان سەرەتای پەیدابوونی ئێكۆنۆمیزم لەنێو
چاپەمەنیەكاندا دیاردەیەك دەبینین ،كە زۆر تازەیە .ئەو دیاردەیە بۆ تێگەیشتن
لە گشت ناكۆكیەكانی نێوان سۆسیال دیموكراتەكانی ئێستا گرینگیەكی بێ
سنوری هەیە .بەاڵم ئەو دیاردەیە چییە؟ ئەو دیاردەیە ئەوەیە ،كە الیەنگرانی
«بزووتنەوەی لە سەدا سەد كرێكاری» ،واتە ئەوانەی كوڕنۆش بۆ نزیكترین و
«ناوخۆیی»ترین (رستەی “رابۆچیە دێلۆ”یە) پەیوەندی بە خەباتی پڕۆلیتاری
دەبەن و نەیارانی هەرچەشنە رووناكبیرێكی غەیرە كرێكارین (ئەگەریش
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رووناكبیری سۆسیالیست بێت) ،ناچارن بۆ بەرگری لە تیۆرەكانی خۆیان پەنا
بۆ ئەو هۆكارانە ببەن كە «تریدیۆنیۆنیستەكان»ی بۆرژوازی دەیهێنینەوە .ئەوە
پێمان نیشان دەدات كە «رابۆچایا میسێل» هەر لە سەرەتای باڵوبوونەوەی
خۆیەوە ،بەبێ ئەوەی خۆی بزانێت ،بۆ بە كردەوە دەرهێنانی بەرنامەی
« »Credoدەست بەكار بووە .ئەوە نیشانیدەدات كە “رابۆچیە دێلۆ” بە
هیچ شێوەیەك ناتوانێت لەوەحاڵی بێت كە هەرچەشنە كوڕنوش بردنێك
بۆ رەوتی بزووتنەوەی خۆڕسكی كرێكاری ،هەرچەشنە بچووك كردنەوەی
رۆڵی «وشیاری» ،واتە رۆڵی سۆسیال دیموكراسی ،ئەو كەسە چ بیەوێت
یان نەیەوێت ،ماناكەی بەهێز كردنی نفوزی ئایدئۆلۆژیای بۆرژوازی لەناو
كرێكاراندایە .گشت ئەو كەسانەی كە باس لە «زلكردنەوە رۆڵی ئایدئۆلۆژیا»
و زۆر بایەخدان بە رۆڵی وشیاری و هیتر دەكەن ،پێیانوایە كە بزووتنەوەی
لەسەدا سەد كرێكاری خۆی لەخۆیدا دەتوانێت ئایدئۆلۆژیایەكی سەربەخۆ بۆ
خۆی دابڕێژێت و دایدەڕێژێت؟ گوایە تەنها پێویستە كرێكاران «چارەنووسی
خۆیان لەدەست رێبەرەكانیان دەربكێشن؟» ،بەاڵم ئەمە هەڵەیەكی بەرچاوە .بۆ
تەواوكردنی ئەو بابەتانەی لەسەرەوە ئاماژەم پێدا ،قسەكانی خوارەوەی كارڵ
كائۆتێسكی كە زۆر گرنگ و بەجێیە و سەبارەت بە گەاڵڵەی بەرنامەی نوێی
حزبی سۆسیال دیموكراسی نەمسا وتراوە ،وەكو شایەت دێنمەوە(.)14
«زۆربەی رەخنەگرانی ریڤیژینیستیمان پێیانوایە كە گوایە ماركس دیعایەی
كردووە كە تەكامولی ئابوری و خەباتی چینایەتی نەک تەنها بارودۆخی پێویست
بۆ بەرهەمهێنانی سۆسیالیستی ،بەڵكو بەشیوەی راستەوخۆ هۆشیاری پێویستی
دامەزراندنی كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستیش پێكدەهێنێت .بەو بۆنەوەیە كە ئەم
رەخنەگرانە ناڕەزایەتی دەردەبڕن و دەڵێن چۆن واڵتی ئینگلیز ،كە سەرمایەداری
تێیدا لە هەمووو شوێنێكی دیكە زیاتر گەشەی كردووە ،زیاتر لە هەموووان
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لەو وشیاری بە دوورە .لە رووی ئەم گەاڵڵەوە لەوانەیە وا بێتە بەرچاو كە
كومیسیۆنی داڕشتنی بەرنامەی نەمساش لەگەڵ ئەو بۆچوونە بەناو ئۆرتۆدۆكسە
لە ماركسیستییە ،كە بەو شێوەیەی سەرەوە رەتدەكرێتەوە ،شەریكە.
لەو گەاڵڵەیەدا دەوترێت« :بە هەر رادەیەك تەكامولی سەرمایەداری
ژمارەی پڕۆلیتاریا زیاتر دەكات ،هەر بەو رادەیەش پڕۆلیتاریا ناچار دەبێت و
ئەو بارودۆخەی بۆ دەڕەخسێت ،كە لە دژی سەرمایەداری خەبات بكات.
پڕۆلیتاریا وردە وردە تێدەگات كە سۆسیالیزم نەک مومكینە ،بەڵكو پێویستە».
ئەگەر ئەو پەیوەندیە بە فەرمی بناسین ،ئەوكات وادێتە بەرچاو كە وشیاری
سۆسیالیستی دەرئەنجامی چارەهەڵنەگر و راستەوخۆی خەباتی چینایەتی
پڕۆلیتاریایە.
ئەوە لە حاڵێكدایە كە ئەو قسەیە بە هیچ شێوەیەك راست نییە .ئاساییە
كە سۆسیالیزم ،وەكو فێركاریەك ،هەرئەوەندە لە پەیوەندییە ئابورییەكانەوە
سەرچاوە دەگرێت كە خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریا لەو پەیوەندیانەدا ریشەی
هەیە ،هەر ئەوەندەش ئەم خەباتە چینایەتییە لە خەبات لە دژی هەژاری و
بێدەرەتانی جەماوەر كە بەرهەمی سەرمایەداریە سەرچاوە دەگرێت ،بەاڵم
سۆسیالیزم و خەباتی چینایەتی یەكیان لەدایكبوی ئەوەی دیكەیان نەبووە،
بەڵكو لە پاڵ یەكتریدا پێكدێن و پەیدابونیان بەرهەمی پێشەكیەكی جۆراوجۆرە.
وشیاری سۆسیالیستی ئێستا تەنها دەتوانێت لە سەر بنەمای زانیاریەكی قوڵی
زانستی پەیدا بێت.
لە راستیدا زانستی ئابوری سەردەمی ئێمە هەر بەو رادەیە مەرجی
بەرهەمهێنانی سۆسیالیستیە ،كە بۆ وێنە تەكنیكی ئێستا ئەو مەرجەیە ،ئەوە
لە حاڵێكدایە ،كە پڕۆلیتاریا سەرەڕای تەواوی مەیلێك كە بۆ ئەوە هەیەتی،
ناتوانێت نە ئەمیان و نە ئەوییان پێكبێنێت .هەردووكیان لە رەوتی خەباتی
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كۆمەاڵیەتی ئێستاوە سەرچاوە دەگرێت .پڕۆلیتاریا هەڵگری زانستیش نییە ،بەڵكو
رووناكبیرانی سۆسیالیستی هەڵگری زانستن :سۆسیالیزمی ئێستاش لە مێشكی
تاكەكانی ئەم تووێژەدا پەیدا بووە و لەالیەن ئەوانەوە بۆ پڕۆلیتاریایەك ،كە لە
بواری تەكامولی فیكریەوە بەرچاوە ،دەگوازرێتەوە و دواتر لە جێگایەكدا كە
بارودۆخ لەبار بێت ،دەیبەنە نێو خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریاوە .بەمپێیە،وشیاری
سۆسیالیستی شتێكە ،كە لە دەرەوە دێتە نێو خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریا و لەو
خەباتەوە سەرچاوە دەگرێت.
لەسەر ئەم بنەمایەش لە بەرنامەی كۆنی »هاینفیڵد»دا بەشێوەیەكی
دادپەروەرانە وترابوو ،كە ئەركی سۆسیال دیموكراسی بریتییە لەوەی كە وشیاری
سەبارەت بە جێگاو شوێنی پڕۆلیتاریا و وشیاری سەبارەت بە ئەركەكانی بباتە
نێو بیرو مێشكی پڕۆلیتاریاوە( .وەرگێڕانی وشە بە وشە دەبێتە ئەوەی كە
مێشكی پڕۆلیتاریا لەو وشیاریە پڕبكاتەوە) .ئەگەر ئەو وشیاریە بە شێوەی
خۆڕسك لە خەباتی چینایەتیەوە سەرچاوەی بگرتایە ،ئیتر پێویستی باسكردنی
ئەوە لە گۆڕێدا نەبوو ،بەاڵم گەاڵڵەی تازەی ئەم بنەمایەی لە بەرنامەی كۆن
وەرگرتووە و بەو پرەنسیپەوە پەیوەندی داوەتەوە ،بەاڵم ئەمە بە تەواوی
رەوتی بیركردنەوەی پچڕاندووە.»..
ئێستا كە ناتوانین باس لەئایدۆلۆژیایەكی سەربەخۆ بكەین ،كە جەماوەری
كرێكار لە رەوتی بزووتنەوەكەی خۆیاندا پێكیانهێنابێت ،تەنها دەتوانین
بابەتەكە بەیەك شێوە بێنینە گۆڕێ :یان ئایدۆلۆژیای بۆرژوازی یان ئایدۆلۆژیای
سۆسیالیستی .لێرەدا ئایدۆلۆژیایەكی ناوەڕاست بوونی نییە (چونكە مرۆڤایەتی
تا ئێستا ئایدئۆلۆژیایەكی «سێهەم»ی پێكنەهێناوە و بە گشتی لە كۆمەڵگایەكدا
كە گیرۆدەی ناكۆكی چینایەتییە ،هیچ چەشنە ئایدۆلۆژیەك لە دەرەوەی
چینەكان نابێت).
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بەم پێیە هەرچەشنە داشكاندنێكی گرنگی ئایدۆلۆژیای سۆسیالیستی و هەر
چەشنە خۆبە دوورگرتنێك لە ئایدۆلۆژیای سۆسیالیستی خۆی لە خۆیدا بە
واتەی بەهێزكردنی ئایدۆلۆژیای بۆرژوازیە .قسە لە رەوتی خۆڕسك دەكەن،
بەاڵم تەكامولی خۆڕسكی بزووتنەوەی كرێكاری تەنها دەبێتە هۆی ئەوەی كە
تابیعی ئایدۆلۆژیای بۆرژوازی بن و ئەو رەوتە بەپێی بەرنامەی «»Credo
بەڕێوە دەچێت ،چونكە بزووتنەوەی خۆڕسكی كرێكاران هەر ئەو تریدیۆنیۆنیزم
()Nur-Gewerkschaftlereiەیە و تریدیۆنیۆنیزم شتێك نییە ،بێجگە لە
و
دیلیەتی ئایدۆلۆژیكی كرێكاران لەالیەن بۆرژوازیەوە ،هەر بۆیە ئەركی ئێمە،
واتە ئەركی سۆسیال دیموكراسی خەبات لە دژی رەوتی خۆڕسكە ،ئەركی
سۆسیال دیموكراسی ئەوەیە ،كە بزووتنەوەی كرێكاری لە مەیلی خۆڕسكی
تریدیۆنیۆنیزم كە خۆی دەكێشێتە ژێر باڵ و سایەی بۆرژوازیەوە البدات و
بیكێشیتە ژێر سێبەری سۆسیال دیموكراسی شۆڕشگێڕەوە.
بەم هۆیە رستەسازییەكانی نووسەرانی نامەی «ئابوری» لە ژمارە 12ی
«ئیسكرا»دا سەبارەت ب��ەوەی كە هیچكام لە هەوڵەكانی سەرمەشقترین
ئایدۆلۆژیاكانیش نابێت بزووتنەوەی كرێكاری لە رێگایەك البدات ،كە كاریگەری
توخمەكانی ماددی و شوێنی ماددی دیاریكردووە ،بە مانای خۆبواردن لە
سۆسیالیزمە و ئەگەر ئەم نووسەرانە بیانتوانیایە بەبێ ترس و شێلگیرانە ئەوەی
كە دەڵێن سەنگ و سووك بكەن ،واتە هەر ئەو كارە بكەن كە هەر كەسێك
دەچێتە نێو هەڵسوڕانی چاپەمەنی و كۆمەاڵیەتیەوە دەبێت بیكات ،ئیتر
كارێكی دیكەیان بۆ نامێنێتەوە ،بێجگە لەوەی كە «دەستی نازەروری خۆیان
لەسەر سینەی خاڵی دابنێن» و مەیدانی كردەوە یان بۆ ئاغایانی سترۆوەكان و
پرۆكۆپوویچەكان كە بزووتنەوەی كرێكاری «بەرەو رێگای كەمترین خۆڕاگری»،
واتە بەرەو رێگای تریدیۆنیۆنیزمی بۆرژوازی پاڵ پێوەدەنێن ،یان بۆ ئاغایانی
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زۆباتۆفەكان كە بەرەو رێگای «ئایدۆلۆژیا»ی قەشەیی و ژاندارمی دەیبەن،
خاڵی بكەن.
نمونەی ئەڵمانیا بەبیر بێننەوە .خزمەتی مێژوویی الساڵ بە بزووتنەوەی
كرێكاری ئەڵمانیا چی بوو؟ گەورەترین خزمەتی الساڵ ئەوە بو كە بزووتنەوەی
كرێكاری لە رێگای تریدیۆنیۆنیزمی پرۆگرسیست و كێئۆپراتیویزم كە بەشێوەی
خۆڕسك (بە بەشداری خێرخوازانەی شولتسە-دێلیچ و لەو چەشنە) بەرەو ئەو
ئاڕاستەیە دەچوو ،البدەن .بۆ جێبەجێكردنی ئەو ئەركە شتێك پێویست بوو كە
بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ قسەو باسەكانی داشكاندنی گرنگی خەباتی خۆڕسك
و تاكتیك-پڕۆسە و كاریگەری توخمەكان و شوێن و هیتر لەسەر یەكتری وەكو
یەك نەبوو.
بۆ گەیشتن بەم ئامانجە خەباتێكی تووندوتۆڵ لە دژی رەوتی خۆڕسك
پێویست بوو .تەنها لە ئاكامی وەها خەباتێكدا ،كە چەندین ساڵی بەردەوام
بوو ،بۆ وێنە ئەو سەركەوتنە بە دەستهات كە كرێكارانی بەرلین لە پاڵپشتی
حزبی پرۆگرسیستەوە بوون بە یەكێك لەباشترین قەاڵكانی سۆسیال دیموكراسی.
ئەم خەباتە (بەپێچەوانەی بیركردنەوەی كەسانێك كە مێژووی بزووتنەوەی
ئەڵمانیا لەروانگەی پرۆكۆویچ و فەلسەفە لە روانگەی سترۆوەوە دەخوێننەوە)
تا ئێستاش بەهیچ شێوەیەك بە سەر ئەنجامی خۆی نەگەیشتووە.
ئێستاش چینی كرێكاری ئەڵمانیا ،ئەگەر وەها رستەیەك لە جێگای خۆیدا
بێت ،لەنێوان چەند ئایدۆلۆژیادا پارچە پارچە بووە :بەشێك لە كرێكاران لە
یەكێتییە كرێكارییەكانی كاسۆلیك و پاشایەتیخوازەكاندا گردو كۆبوونەتەوە،
بەشێكیان لە یەكێتییەكانی گیرش و یونكر ،كە لە الیەن ناوچەكانی بۆرژوای
تریدیۆنیۆنیزمی ئینگلیزەوە دامەزراون و بەشی سێیەم لە یەكێتییە كرێكارییەكانی
سۆسیال دیموكراتیكدا رێكخراو بوون .ئەم بەشەی دواییان ،واتە كرێكارانی
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سۆسیال دیموكرات لە بەشەكانی دیكە زۆر زیاترە ،بەاڵم ئایدۆلۆژیای سۆسیال
دیموكراسی تەنها لە رێگەی خەباتی بێوچان لە دژی ئایدۆلۆژیاكانی بۆرژوازی
و وردە بۆرژوازییەوە ئەو دەسكەوتەی بەدەستهێناوە و تەنها لەم رێگایەوە
دەتوانێت پارێزراو بمێنێتەوە.
لەوانەیە خوێنەر لە خۆی بپرسێت كە بۆچی بزووتنەوەی خۆڕسك و
بزووتنەوەی «كەمترین خۆڕاگری» ،بە ئاراستەیەكدا دەچێت كە لە كۆتاییدا
ئایدۆلۆژیایی بۆرژوازی بەسەریدا زاڵدەبێت؟ بەم هۆكارە ساكارەوە ،كە مێژووی
پەیدابوونی ئایدۆلۆژیای بۆرژوازی زۆر كۆنتر لە ئایدۆلۆژیای سۆسیالیستیە و بە
شێوەیەكی هەمەالیەنەتر داڕێژراوەو بۆ باڵوبوونەوەی خۆی ئامرازی زۆرتری
لەبەردەستدایە  .بەم پێیە بە هەر رادەیەك كە بزووتنەوەی سۆسیالیستی لە
واڵتێكدا الوتر بێت ،هەر بەو رادەیەش خەبات لە دژی هەمووو چنگخستنانەی
كە بۆ پتەوكردنی ئایدئۆلۆژیای نا سۆسیالیستی دەكرێت ،دەبێت تووندوتۆڵتر
بێت و هەر بەو رادەیەش دەبێت بە راشكاویەكی زۆرت��رەوە كرێكاران لە
راوێژكارانی خراپ ،كە هاواریان لە دژی «زۆر بایەخدان بە ئایدئۆلۆژی» و
لەو چەشنە بەرز بۆتەوە ،بەدوور رابگرین .سەیر لەوەدایە نووسەرانی نامەی
«ئابوری» هاوڕای “رابۆچیە دێلۆ” و پشو درێژ نەبوون كە تایبەتمەندی قۆناغی
ساوایی بزووتنەوەكەمانە ،دەكوتن.
ئێمە لە وەاڵمدا دەڵێین بزووتنەوەكەمان بە راستی لە سەردەمی ساوایی
خۆیدایە و بۆ ئەوەی كە خێراتر پێبگات ،دەبێت بە تایبەتی لە بەرامبەر
كەسانێكدا كە بە كڕنوش بردن بۆ رەوتی خۆڕسك پێش بە گەشەكردنی دەگرن،
بەكاوەخۆ نەبین ،هیچ شتێك گاڵتەجاڕانەتر و زیانبارتر لەوە نییە كە كەسێك
بیەوێت خۆی بە پیرێك پیشان بدات كە دەڵێی ماوەیەكە هەمووو قۆناغەكانی
خەباتی خۆی تێپەڕاندووە!.
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سێیەم ،ژمارە یەكی گۆڤاری «رابۆچایا میسێل» هەوڵدەدات نیشانی بدات
كە ناوی «ئێكۆنۆمیزم» ،هەڵبەت ئێمە نامانەوێت دانانی ئەو ناوە لەسەر
ئێكۆنۆمیستەكان دەست هەڵبگرین ،چونكە پڕ بە پێستیانە و بە هەرحاڵ ئێستا
ئیتر باو بووە) ،بە قەد پێویست ناوەڕۆكی رەوتی نوێ بە وردی بەیان ناكات.
«رابۆچایا میسێل» بە گشتی نكۆڵی لە خەباتی سیاسی ناكات :لە پێڕەوی
ناوخۆی سەبارەت بە سندوق كە لە ژمارەیەكی «رابۆچایا میسێل»دا هاتووە،
باس لە خەبات دژ بە حكومەت دەكرێت ،بەاڵم «رابۆچایا میسێل» تەنها لەسەر
ئەو باوەڕەیە كە «سیاسەت هەمیشە لە ئابوری پێڕەوی دەكات» (“رابۆچیە
دێلۆ” شێوەی ئەو تێزەی گۆڕیوە و لە بەرنامەكەی خۆیدا جەختی كردۆتەوە
كە «لە روسیادا ،زیاتر لە هەر واڵتێكی دیكە خەباتی ئابوری لە خەباتی سیاسی
جیانەكراوەیە».
ئەگەر مەبەست لە سیاسەت ،سیاسەتی سۆسیال دیموكراسی بێت ،ئەو
تێزانەی «رابۆچایا میسێل» و “رابۆچیە دێلۆ” بە تەواوی نادروستە .هەروەك
دیتومانە لەوانەیە خەباتی ئابوری كرێكاران بە سیاسەتی بۆرژوازی و ئایینی
و لەو چەشنە وابەستە بێت (تەنانەت ئەگەریش ئەم وابەستەییە جیانەكراوە
نەبێت) ،بەاڵم ئەگەر مەبەست لە سیاسەت ،سیاسەتی تریدیۆنیۆنیستی بێت،
واتە تێكۆشانی گشتی هەموو كرێكاران بۆ ناچاركردنی دەوڵەت كە هەندێك
رێوشوێنی گشتی بگرێتە بەر بۆ ئەوەی بارودۆخی نالەباری كرێكاران باشتر
كرێكاران بێت ،بەاڵم ئەم بارودۆخە نالەبارە بە شێوەی ریشەیی نەگۆڕێت و
چارەسەری نەكات ،واتە ملكەچبونی كار لە سەرمایە لە نێو نەبات ،تێزەكانی
“رابۆچیە دێلۆ” دروستە .لە راستیدا ،ئەم هەوڵە چ بۆ تریدیۆنیۆنیستەكانی
ئینگلیز ،كە بەرامبەر بە سۆسیالیزم هەڵوێستێكی رق لە داڵنەیان هەیە ،چ
بۆ كرێكارانی كاسۆلیك ،چ بۆ كرێكارانی «زۆباتۆفی» و چ بۆ كرێكارانی دیكە
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باوە .كەوایە سیاسەت لەگەڵ سیاسەت فەرق دەكات.
بەمشێوەیە دەبینین كە «رابۆچایا میسێل» زیاتر لەوەی خەباتی سیاسەتی
رەت بكاتەوە ،كڕنۆش بۆ رەوتی خۆڕسكی سیاسەت و الیەنی ناوشیارانەی
دەبات« .رابۆچایا میسێل» لە حاڵێكدا كە خەباتی سیاسی (یان بە واتەیەكی
دروستتر :مەیل و داواكاری سیاسی كرێكاران) كە بە شێوەی خۆڕسك لەسەر
بەستێنی بزووتنەوەی كرێكاری دێتە ئارا ،بە تەواوی قبوڵ دەكات ،لە
داڕشتنی سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیك بە شێوەیەك كە لەگەڵ ئەركەكانی
گشتی سۆسیالیستی و بارودۆخی ئێستای روسیادا بێتەوە ،بە تەواوی خۆی
دەبوێرێت .لە خوارەوە نیشانی دەدەین كە هەڵەی “رابۆچیە دێلۆ”ش هەر
ئەوەیە.
ج) گروپی «ساموا سواباژدینیە» (رزگاری بەدەستی خۆ) و “رابۆچیە
دێلۆ”:
ئێمە بەو بۆنەوە سەروتاری ژمارە یەكی «رابۆچایا میسێل»مان بە
تێروتەسەلی دایە بەرباس و لێكۆڵینەوە كە ناوبانگێكی ئەوتۆی نەبو و
ئەمڕۆ بە تەواوی ئەو راستییە لەبیر كراوە ،ئەو سەروتارە رەوتێكی گشتی،
كە دواتر لە كون و كەلەبەری ورد و بێئەژمارەوە پەیدا بوو .زووتر لە
هەموو شتێك و بەرچاوتر لە هەموو شتێك دەردەخات .و.ئی .بە تەواوی
هەقی بوو كە لە كاتی بە بااڵهەڵگوتانی ژمارە یەك و سەروتاری «رابۆچایا
میسێل»دا رایگەیاند كە ئەو سەروتارە بە شێوەیەكی»توندوتیژ و ئاگرین»
نوسراوە («الپەڕەی رابۆتنیك» ژمارە  9-10ل  .)49هەر كەس كە لە باوەڕی
خۆی دڵنیایە و پێیوایە كە شتێكی تازەی هێناوەتە گۆڕێ ،بە گڕو تەوژمەوە
دەنوسێت و بە شێوەیەك دەنوسێت ،كە بۆچوونەكانی بە شێوەیەكی بەرچاو
دەرببڕێت .تەنها كەسانێك كە خویان بە دانیشتن لە بەینی كورسیەكان
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گرتووە لە نوسراوەكان و وتارەكانیاندا هیچ چەشنە «گڕو تەوژمێكی»پێوە
دیار نییە ،تەنها ئەو كەسانەن ،كە دەتوانن سەرەڕای ئەوەی كە تا دوێنێ
بۆ بەگڕو تەوژمبوونی»رابۆچایا میسێل» كڕنۆشیان دەبرد ،ئەمڕۆكە بەهۆی
«بەگڕو تەوژمبوونی موناقەشەوە» هێرش بكەنە سەر نەیارانی خۆیان.
ئێمە لەسەر «پاشكۆی جیاوازی» «رابۆچایا میسێل» ماتڵ نابین
راناوەستین (لە خوارەوە ناچار دەبین بە هۆكاری جۆراوجۆر ئاماژە بەو
بەرهەمە بكەین كە لە هەموویان شێلگیرانەتر بیروڕای ئێكۆنۆمیستەكان
دەردەبڕێت) ،تەنها كورتەیەك لە «بەیانی گروپی رزگاری كرێكار بەدەستی
خۆ» (مارسی ساڵی  ،)1899ئەم بەیانیەیە لە ژویەی ساڵی  1899لەژمارە
()7ی رۆژنامەی (لەسەروبەند)ی چاپی لەندەن سەرلەنوێ چاپ كراوەتەوە)،
دێنینەوە .نوسەرانی ئەو راگەیاندنە زۆر بەجێ رایدەگەیەنن كە «روسیای
كرێكاری» تازە خەریكە بەخەبەر دێت ،تازە خەریكە چاو لە دەوروپشتی
خۆی دەكات و لەڕووی غەریزەی سروشتیەوە دەست بۆ یەكەمین ئامرازێكی
خەبات دەبات كە گیری دەكەوێت» ،بەاڵم ئەوانیش هەر بەو دەرئەنجامە
نادروستەی «رابۆچایا میسێل» دەگەن و فەرامۆشی دەكەن كە غەریزی
بوون هەر ئەو نەبوونی وشیاری (خۆڕسك بوونە)یە كە سۆسیالیستەكان
دەبێت بۆ چارەسەركردنی ،قۆڵی لێ هەڵماڵن.
ئەوان فەرامۆشیدەكەن كە لە كۆمەڵگةی هاوچەرخدا «یەكەم» ئامرازی
خەبات كە «گیر دەكەوێت» ،هەمیشە ئامرازی تریدیۆنیۆنیە و «یەكەم»
ئایدۆلۆژیایەك ،كە «گیر دەكەوێت» ئایدۆلۆژیای بۆرژوازی (تریدیۆنیۆنی)
ە ،هەروەها ئەم نوسەرانە سیاسەت «رەتناكەنەوە» ،بەاڵم (تەنها!) وەكو
بەڕێز و.و رایدەگەیەنن كە سیاسەت سەرخانەو بەم پێیە «دەبێتە تەبلیغاتی
سیاسیش سەرخانی تەبلیغات بۆ خەباتی ئابوری بێت ،دەبێت لەسەر بنەمای
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ئەو زەمینەیە خەبات گەشە بكات و پەیڕەوی بكات».
بەاڵم “رابۆچیە دێلۆ” هەڵسوڕانی خۆی یەكسەرە لە «بەرگری»
لە ئێكۆنۆمیستەكانەوە دەستپێدەكات“ .رابۆچیە دێلۆ” پاش ئەوەی ،كە
لەژمارەیەكی خۆیدا (ژمارە  1ل  )142-141بێ شەرمانە درۆدەكات و
رایدەگەیەنێت ،كە گوایە «نازانێت مەبەستی ئاكسلرۆد كام هاوڕێیانی الو
بووە» كە لە بەرهەمی بەناوبانگی خۆیدا داوای لە ئێكۆنۆمیستەكان كردووە
خۆیانی لێ بە دوور بگرن ،ناچار بوو لە موناقەشەیەكدا ،كە لە سەر ئەم
درۆیە لەگەڵ ئاكسلرۆد و پلێخانۆف هاتە ئارا ،دان بەوەدا بنێت كە ئەو
«بە دەربڕینی سەرسووڕمانی خۆی ویستوویەتی لە بەرامبەر ئەم تۆمەتە
ناڕەوایەدا (تۆمەتباركردنی ئاكسلرۆد و ئێكۆنۆمیستەكان بە بیرتەسكی)
لە گشت سۆسیال دیموكراتەكانی دانیشتوی دەرەوە كە الوترن بەرگری
بكات» .بەاڵم لە راستیدا ،ئەم تۆمەتە بە تەواوی رەوا بو و “رابۆچیە
دێلۆ” بە باشی دەیزانی ،كە ئەو تۆمەتە لەوانەیە و.ئی ئەندامی دەستەی
نوسەرانیش بگرێتەوە .لە هەمانكاتدا پێویستە بەبیری بێنمەوە ،كە لەو
مەناقەشەیەدا بە تەواوی هەق بە ئاكسلرۆد بو و راڤەكانی“رابۆچیە دێلۆ”
لەسەر بەرهەمەكەی من« :ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی روس» بە
تەواوی نادروسیات بووە.
ئەم بەرهەمە لەساڵی  1897نوسرابوو ،واتە كاتێك كە هێشتا «رابۆچایا
میسێل» باڵو نەكرابووە و من ستراتێژی سەرەتایی «یەكێتی خەباتی سەن
پترسبۆرگ»م (كە لە سەرەوە شیمان كردەوە) ،بە ستراتێژی زاڵ دەزانی
و هەقیشم بوو بەو چەشنە بە ئەژماری بێنم .ئەم ستراتێژە النیكەم لە
ناوەڕاستی ساڵی 1898دا بە راستی زاڵبو .هەر بۆیە“ ،رابۆچیە دێلۆ”
كەمترین هەقیشی نەبوو ،كە بۆ رەتكردنەوەی بوون و مەترسی ئێكۆنۆمیزم
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ئاماژە بە بەرهەمێك بكات كە لەو بەرهەمەدا بۆچوونێك شیكراوەتەوە،
كە بیروبۆچوونە «ئێكۆنۆمیستیەكان» لە ساڵەكانی  1898-1897لە سان
پترسبۆرگ مەیدانی لێ تەسك كردبوو.
بەاڵم “رابۆچیە دێلۆ” نە تەنها بەرگری لە ئێكۆنۆمیستەكان دەكرد ،بەڵكو
ب��ەردەوام بۆخۆی تووشی هەڵەی ئەوان دەبوو .سەرچاوەی بەالڕێداچوون
لە واتەی دووالیەنی تێزی خوارەوەی بەرنامەی “رابۆچیە دێلۆ”دایە« :ئێمە
بزوتنەوەی جەماوەری كرێكاری كە لەم سااڵنەی دوایی پێكهاتووە ،بە گرنگترین
دیاردە لەژیانی روسیا دەزانین كە كاری سەرەكی دیاریكردنی ئەركەكان و
بواری هەڵسووڕانی چاپەمەنی یەكێتی دەبێت» .لەسەر ئەوە كە بزووتنەوەی
جەماوەری گرینگترین دیاردەیە قسەیەكمان نییە ،بەاڵم كاكڵەی بابەتەكە
لەوەدایە كە چۆن لەدیاردەی «دیاریكردنی ئەركەكان» بگەین ،كە بەدەستی
ئەم بزووتنەوە جەماوەریە دیاری دەكرێت .دەتوانین بە دوو شێوە لەوە
تێبگەین :یان ئەمە بەمانای كڕنۆش بردن بۆ رەوتی خۆڕسكی ئەو بزووتنەوە،
واتە هێنانەخوارەوە و داشكاندنی رۆڵی دیموكراسی هەتا ئاستی چۆكدادان
لە بەرانبەر بزووتنەوەیەكی كرێكاری لەو چەشنەیە (شێوەیەك كە «رابۆچایا
میسێل»« ،گروپی رزگاری بە دەستی خۆی» و ئێكۆنۆمیستەكانی دیكە لێی حاڵی
دەبن) ،یان بەو واتەیەیە ،كە بزووتنەوەی جەماوەری كۆمەڵێك ئەركی تازەی
تیۆری و سیاسی و رێكخراوەیی لەبەردەماندا داناوە كە لەچاو ئەو ئەركانەی كە
لە قۆناغی پێش پەیدابوونی بزووتنەوەی جەماوەری دەمانتوانی قەناعەتی پێ
بكەین ،زۆر ئاڵۆزتر و گەورەترن“ .رابۆچیە دێلۆ” مەیلی بەرەو واتەی یەكەم
بووەو هەیە ،چونكە سەبارەت بە هیچ ئەركێكی تازە قسەیەكی نەكردووە،
بەڵكو بە تایبەتی هەڵسەنگاندنی هەمیشە بەو شێوەیە بووە ،كە گوایە «هاتنە
ئارای بزووتنەوە جەماوەری» لە پێویستی تێگەیشتن لەو ئەركە تازانەی كە
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لەالیەن بزووتنەوەی جەماوەریەوە هاتوونەتە گۆڕێ ،رزگارمان دەكات.
ئەوە بەسە بەبیری بێنینەوە كە “رابۆچیە دێلۆ” رووخاندنی حكومەتی رەها
وەكو یەكەمین ئەركی بزووتنەوەی جەماوەری كرێكاری بە نامومكین دەزانێت
و ئەو ئەركەی (بە ناوی بزووتنەوەی جەماوەریەوە) تا ئاستی ئەركی خەبات
بۆ داخوازییە سیاسییەكانی هەنووكەیی دادەشكاند (نامێلكەی «وەاڵم» ل .)25
ئێمە بابەتی ب.كریچۆفسكی سەرنووسەری گۆڤاری “رابۆچیە دێلۆ”
لە ژمارەی ()7ی ئەو گۆڤارە لەژێر ناوی «خەباتی ئابوری و سیاسی لەنێو
بزووتنەوەی روسیا» ،كە ئەو هەاڵنە دووپات دەكاتەوە ،وەالدەنێین و بە
شێوەی راستەوخۆ دەچینە سەر ژمارە ()10ی “رابۆچیە دێلۆ” .هەڵبەت
ئێمە ناپەرژینە سەر لێكدانەوەی ناڕەزایەتیە جیاوازەكانی ب .كریچۆفسكی و
مارتینێف لە دژی «زاریا»و «ئیسكرا» .لێرەدا تەنها سەرنجمان بەرەوالی ئەو
مێتۆدە سەرەكیەی كە “رابۆچیە دێلۆ” لە ژمارەی دەی خۆیدا گرتویەتەبەر،
رادەكێشین .بۆ نمونە ئەم بابەتە گاڵتەجاڕە كە “رابۆچیە دێلۆ” لەنێوان دوو
پرەنسیپی خوارەوەدا «ناكۆكیەكی بنەڕەتی» دەبینێت ،باس ناكەین .گوێ لەوە
بگرن ،پرەنسیپی یەكەم:
«سۆسیال دیموكراسی دەست و باڵی خۆی نابەستێتەوە و هەڵسوڕانی
خۆی بە نەخشە یان شێوەیەكی لە پێشدا دیاریكراوی خەباتی سیاسی بەرتەسك
ناكاتەوە .سۆسیال دیموكراسی هەر چەشنە ئامرازێك قبوڵ دەكات ،تەنها بەو
مەرجەی كە ئەم ئامرازانە لەگەڵ ئەو هێزانەی ئێستا حزب لێی بەهرەمەندە،
هاوتەریب بێت» و هیتر (ژمارە « 1ئیسكرا»).
پرەنسیپی دووهەم:
لە بارودۆخێكدا كە رێكخراوێكی قورس و قایم كە لە هەموو خەباتێكی
سیاسی و هەر چەشنە بارودۆخ و هەر قۆناغێكدا خاراو بێت ،بونی نەبێت
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ناتوانین سەبارەت بە نەخشەیەكی رێكوپێكی هەڵسووڕان ،كە بە بنەمایەكی
بەكاوەخۆ و روون و بەبێ الدان بە كردەوە دەرهاتبێت و تەنها ئەو نەخشەیە
كە شیاوی ئەوەیە ناوی بنێین تاكتیك ،تەنانەت قسەیش بكەین» («ئیسكرا»
ژمارە .)50( )4
تێكەڵكردنی دوو بابەتی خوارەوە :یەكیان دۆزینەوەی پرەنسیپی گشت
ئامرازەكانی خەبات و گشت ئەو نەخشە و شێوانە بەو مەرجەی بە قازانج
و گونجاو بن و ئەوی دیكەیان ئەو خواستەیە كە لەكاتی سیاسی ئێستادا،
ئەگەر بمانەوێت قسە لە تاكتیك بكەین ،دەبێت بەبێ الدان لە نەخشەیەك
پێڕەوی بكەین .مانای ئەوەیە كە بۆ وێنە ئەم بابەتە كە پزیشك هەمووو
سیستەمە دەرمانییەكانی قبوڵە لەگەڵ ئەوەی كە دەڵێت لەكاتی چارەسەركردنی
نەخۆشیەكی دیاریكراودا دەبێت سیستەمێك رەچاو بكرێت ،تێكەڵ بكەین ،بەاڵم
كێشەی سەرەكی لەوەدایە كە “رابۆچیە دێلۆ” بۆ خۆی تووشی نەخۆشینێكە
كە ئێمە ناوی دادەنێین «كڕنۆش بردن بۆ رەوتی خۆڕسك» و بە راستیش
دووبارەی دەكەمەوە كە پڕ بە پێستیەتی ،بەاڵم نایەوێت مل بۆ هیچ چەشنە
«سیستەمێك بۆ چارەسەركردنی» ئەو نەخۆشینە بدات.
هەر بەم هۆیەشەوە كەشفێكی سەیریكردووە ،سەبارەت بەوەی كە
«تاكتیك-نەخشە رێك لە بەرامبەر دەقی جەوهەری ماركسیزمدایە» (ژمارە
 10ل  )18و تاكتیك بریتییە لە «پڕۆسەی گەشەی ئەركەكانی حزب ،كە
وێڕای حزب گەشە دەكەن» (ل  .)11ئەو وشە زەبەالحەی سەرەوە هەمووو
جۆرە بەختێكی هەیە بۆ ئەوەی ببێتە وشەی زەبەالح و هەتاهەتایی «رێبازی»
“رابۆچیە دێلۆ” .ئۆرگانی رێبەرایەتی بەم شێوەیە وەاڵمی پرسیاری« :دەبێت بۆ
كوێ بڕۆین؟» دەداتەوە .بزووتن پڕۆسەیەكە كە مەودای شوێنی دەستپێك و
شوێنەكانی دیكەی حەرەكەت دەگۆڕێت ،بەاڵم ئەو بە ناو بیر قوڵییە بێوێنەیە
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تەنها بابەتێكی سەیر نییە( ،ئەگەر بەوجۆرە بوایە بایەخی ئەوەی نەبوو زۆر
لەسەری تەركیز بكەین) ،بەڵكو بەرنامەی رێبازێكی تەواو و كەماڵیشە :هەر
ئەو بەرنامەیەی كە ر.م( .لە «پاشكۆی جیاوازی» «رابۆچایا میسێل»)دا بەم
وشانە رایگەیاندووە :خەباتێك باشە كە نزیك لە روودان بێت و خەباتێكیش،
كە نزیك لە روودانە هەر ئەو خەباتەیە كە لە كاتی ئێستادا لە ئارادایە.
ئەمە رێگای ئەو ئۆپۆڕتۆنیزمە بێكۆتاییەیە كە لەم ساتەدا لەئارادایە .ئەمە
رێگای ئەو ئۆپۆڕتۆنیزمە بێ كۆتاییەیە ،كە بەشێوەیەكی پاسیڤ خۆی لەگەڵ
رەوتی خۆڕسكدا هاوئاهەنگ دەكات.
«تاكتیك -نەخشە لە بەرامبەری دەقی راشكاوی ماركسیزمدایە!» ،ئەمە
تۆمەتێكە كە لە ماركسیزم دەدرێت و ئەویش بریتیە لە كردنی ماركسیزم بە
بودەڵەیەكی بێكەڵك كە نارۆدنیكەكان لە جەنگ لەگەڵ ئێمەدا بەكاریاندەهێنا.
ئەمە داشكاندنی ئاستی داهێنان و وزەی خەباتكارانی وشیارە ،ئەوە لە حاڵێكدایە
كە ماركسیزم بە پێچەوانەوە بەرینترین ئاسۆ بەرەو ڕووی سۆسیال دیموكراسی
دەكاتەوە و (ئەگەر بتوانین بەم شێوەیە رایبگەیەنین) هێزێكی لەبن نەهاتوو
لە ملیۆنان كەس لە چینی كرێكار كە «بە شێوەی خۆڕسك» دەست دەدەنە
خەبات ،دەخاتە بەردەستی و لەو رێگەیەوە رادەی داهێنان و وزەی سۆسیال
دیموكراسی لە ئاستێكی گەورەدا دەوروژینیت! مێژووی سۆسیال دیموكراسی
نێونەتەوەیی لێوانلێوە لەو نەخشانەیە ،كە جاروبار لەالیەن ئەم و جاروبار
لەالیەن ئەو پێشەوای سیاسیەوە هاتۆتە گۆڕێ و راستی و دروسیاتی دووربینی
بۆچوونە سیاسی و رێكخراوەییەكانی یەكێكیانی نیشان داوەو كورتبینی و هەڵەی
سیاسی ئەوی دیكەی ئاشكرا كردووە .كاتێك كە ئەڵمانیا یەكێك لە گەورەترین
گۆڕانكاریە مێژووییەكانی خۆی ،واتە پێكهێنانی ئیمپراتۆری ،كردنەوەی رایشتاگ
و دانی مافی هەڵبژاردنی گشتی تێپەڕدەكرد.
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لیبكنێخت سەبارەت بە سیاسەت و هەڵسوڕانی سۆسیال دیموكراسی
بە گشتی پالنێكی گشتی هەبو و شۆیتسێر پالنێكی دیكە .لە كاتێكدا كە
یاسای چاوەڕواننەكراو بەسەر سۆسیالیستەكانی ئەڵمانیادا رووخا ،مۆست و
هاسڵمان كە تەنها بانگهێشتی ئەوەیان دەكرد دەبێت دەست بۆ زۆر و تیرۆر
ببەن ،نەخشەیەكیان هەبوو .هێشبێرگ ،شێرام و تا رادەیەك (بێرنیشتاین) كە
مەوعیزەی بۆ سۆسیال دیموكراتەكان دەكرد كە ئێوە بە توندوتیژی نواندن و
شۆڕشگێڕی بێعەقاڵنەی خۆتان بوونەتە هۆی ئەو یاسایە و دەبێت بە شێوەیەك
ملكەچی خۆتان نیشانبدەن كە شیاوی لێبوردن بن ،نەخشەیەكی دیكەی هەبوو،
هەروەها كەسانێك كە ئامرازەكانی باڵوكردنەوەی ئۆرگانێكی نهێنییان ئامادە
دەكرد نەخشەیەكی دیكەیان هەبوو.
ئێستاو پاش تێپەڕبوونی سااڵنێكی دوور و درێژ بەسەر ئەو سەردەمەدا كە
خەبات لەسەر كێشەی هەڵبژاردنی ستراتیژی كۆتایی پێكهاتووە و مێژوو دوایین
بڕیاری خۆی سەبارەت بە بەكەڵكبونی ستراتیژی هەڵبژێردراو راگەیاندووە،
هەڵبەت وتنی قسەی زل دەربارەی «پڕۆسەی گەشەی ئەركەكانی حزب ،كە
وێڕای حزب گەشە دەكەن» دژوار نییە ،بەاڵم لە كاتی پشێویدا  ،لە كاتێكدا
كە «رەخنەگران» و ئێكۆنۆمیستەكانی روسی سۆسیال دیموكراسیان هەتا ئاستی
تریدیۆنیۆنیزم داشكاندووە و هەرزان فرۆشیان كردووە و تیرۆریستەكانیش
بە قەد قبوڵی «تاكتیك-پڕۆسە» خەریكن هەڵەكانی پێشوی خۆیان دووپات
دەكەنەوە و مەوعیزەی دەكەن ،لە وەها بارودۆخێكدا قەناعەتكردن بەو چەشنە
قوڵ بیریانە بە واتەی ئەوەیە كە «ئیجازەی هەژاری» خۆمان دەركردبێت .لە
كاتێكدا كە عەیبی ژمارەیەكی زۆر لە سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا كەمبونی
رۆحی داهێنەرانەو وزە ،كەمبوونی «ئاستی داوێنەی بارهینان و ئاژیتاسیۆن و
رێكخراوی سیاسی و كەمبوونی «نەخشەی» بەرینتری هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەیە.
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لە وەها كاتێكدا وتنی ئەوەی كە« :تاكتیك-نەخشە رێك لە بەرامبەر دەقی
جەوهەری ماركسیزمدایە» نە تەنها لە بواری تیۆریەوە بە مانای پیسكردنی
ماركسیزمە ،بەڵكو لەبواری عەمەلیشەوە بە مانای بەرەودوا بردنی حزبە.
دواتر “رابۆچیە دێلۆ” گوایە فێرمان دەكات كە «ئەركی سۆسیال دیموكراتی
شۆڕشگێڕ ئەوەیە كە لەرێگەی هەڵسوڕانی وشیارانەی خۆیەوە ئەمری تەكامولی
عەینی (بابەتی) تەنها خێراتر بكاتەوە ،نەك ئەوەی ،كە رایبگرێت یان بە
جێگای نەخشەی زەینی دابنێت« .ئیسكرا» لە تیۆریدا هەمووو ئەمانە دەزانێت،
بەاڵم بە راستی ماركسیزم گرینگیەكی زۆر بەكاری وشیارانەی شۆڕشگێڕانە
دەدات« .ئیسكرا» بەهۆی هەبوونی تیۆری دەمارگرژانە سەبارەت بە تاكتیك،
لە كردەوەدا بەرەو زلكردنەوەی دابەزینی گرنگی توخمی بابەتی ،یان خۆڕسكی
تەكامول دەڕوات» (ل .)18
ئەمەش دیسانەوە یەكێك لە گەورەترین ئاڵۆزییە فكرییەكانە كە شایستەی
برایانی (و.و)وە .ئێمە دەمانەوێت لە فەیلەسوفی بەڕێزی! خۆمان بپرسین
كە« :دابەزاندنی» گرنگی تەكامولی بابەتی لەالیەن كەسێكەوە كە نەخشەی
زەینی دادەڕێژێت دەتوانێت لە چ شتێكدا رەنگ بداتەوە؟ وا پێدەچێت كە ئەو
لەوە چاوپۆشی دەكات كە ئەو تەكامولە بابەتییە ،فاڵنە چین ،تووێژ ،گروپ،
فاڵنە نەتەوە ،یان گروپێك لەو نەتەوانە و لەو چەشنە پێكدەهێنێت یان
بەهێز دەكات ،لەنێو دەبات یان الواز دەكات و لەم رێگەیەوە فاڵنە ریزبەندی
نێونەتەوەیی سیاسی هێز ،فاڵنە بارودۆخی حزبی شۆڕشگێڕ و هیتر بە خۆیەوە
گرێدەدات ،بەاڵم لە وەها بارودۆخێكدا تاوانی ئەو داڕێژەرە گەورەكردنەوەی
دابەزاندنی گرینگی توخمی خۆڕسك نییە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە لە رادە بەدەر
ئاستی گرنگی توخمی وشیاری بە بچكۆڵە نیشاندەدات ،چونكە وشیاری ئەو بۆ
تێگەیشتنی دروست لە تەكامولی بابەتی بەس نییە .بەمپێیە ،تەنها ئەو وتووێژە
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سەبارەت بە «هەڵسەنگاندنی گرینگی رێژەیی» رەوتی خۆڕسك و وشیاری ،ئەو
راستییە ئاشكرا دەكات كە «وشیاری» بەتەواوەتی بوونی نییە .هەر كات ئەو
«توخمە خۆڕسكانەی تەكامول» كە بۆ هەموووان ئاشكرایە و بەگشتی شعوری
مرۆڤ توانایی ئەوەی هەبێت تێی بگات ،لە وەها بارودۆخێكدا بەدەستەوەدانی
هەڵسەنگاندنێكی هەڵە لەو بابەتەوە بە مانای «زلكردنەوەی دابەزینی گرنگی
فاكتەری وشیاری» دەبێت ،بەاڵم ئەگەر ئەم توخمانە بۆ شعووری مرۆڤ قابیلی
دەرك نەبێت ،ئەوسا ئێمە نایانناسین و ناتوانین لەسەریان قسە بكەین.
كەوایە ب .كریچۆفسكی باسی چی دەكات؟ ئەگەر ئەو پێی وایە «نەخشەكانی
زەینی» «ئیسكرا» هەڵەیە (ئەو بە تایبەتی بە هەڵە رایاندەگەیەنێت) ،دەبێت
نیشانی بدایە كە ئەو نەخشانە بەرامبەر بە كام راستی بابەتی تایبەت
كەمتەرخەمن و دواتر «ئیسكرا»ی بە بۆنەی ئەم كەمتەرخەمیەوە بە نەبونی
وشیاری و بەوتەی خۆی «زڵكردنەوەی دابەزینی گرنگی توخمی خۆڕسك»
تۆمەتبار بكردایە ،بەاڵم ئەگەر ئەو كە لە نەخشەكانی زەینی «ئیسكرا» ناڕازیە،
بێجگە لە ئاماژەكردن بە «زڵكردنەوەی دابەزینی گرنگی توخمی خۆڕسك»،
بەڵگەیەكی دیكەی بەدەستەوە نییە ،لەو رێگەیەوە تەنها ئەوە دەسەلمێنێت كە
یەكەم ،لە بواری تیۆریەوە وەكو كاریێفەكان و میخایلۆفسكییەكان لە ماركسیزم
حاڵییە كە لە جێگای خۆیدا لەالیەن (بیلتۆف) ەوە رەخنەی لێگیراوە ،دووەم،
لە كردەوەدا لەو «توخمە خۆڕسكانەی تەكامول» كە كاری ماركسیستەكانی
ئاشكرای ئێمەی تا ئاستی بێرنیشتاینیزم و سۆسیال دیموكراتەكانی ئێمەی هەتا
ئێكۆنۆمیزم دابەزاندووە بە تەواوی رازیە ،بەاڵم لەو كەسانەی بڕیارییان داوە
بە هەر شێوەیەك بۆیان دەكرێت سۆسیال دیموكراسی روس لەرێگای تەكامولی
«خۆڕسك» بنێنە دەرەوە و ئاراستەیەكی وشیارانەی پێبدەن «زۆر ناڕازیە».
بەاڵم ئەوەی كە بە دوای ئەم بابەتەدا دێت ،زۆر بەتامە« .هەروەك
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چۆن سەرەڕای ئەوەی كە ئەو هەموو سەركەوتنە لە زانستەكانی سروشتیدا
بەدەستهاتوو ،هێشتا تاكەكان بەپێی بنەماكانی باوو باپیرانیان زاوزێ دەكەن،
هەر بەو چەشنەش پەیدابوونی سیستەمی نوێی كۆمەاڵیەتیش لە جیهاندا
سەرەڕای تەواوی ئەو سەركەوتنانەی لە زانستەكانی كۆمەاڵیەتیدا هاتۆتە ئاراوە
و تێكۆشەرانی وشیار گەشەیان كردووە ،لە داهاتوودا زۆرتر دەرئەنجامی
تەقینەوەی خۆڕسك دەبێت( ».ل  .)19هەر وەك چۆن عەقڵی باوو باپیرانمان
دەڵێت :كێیە عەقڵی بە لەدایكبونی منداڵی لە دایكی نەشكێت؟ هەر بەو
جۆرەش عەقڵی «سۆسیالیستە تازەكان».
(نێرسیس تۆپۆریلۆف ) دەڵێت كە :عەقڵی هەمووو كەس بۆ بەشداریكردن
لە پەیدابوونی خۆڕسكی سیستەمی نوێی كۆمەاڵیەتی دەشكێت .ئێمەش پێمانوایە
كە عەقڵی هەمووو كەس بۆ ئەو كارە دەشكێت .بۆ وەها بەشداربوونێك ئەوە
بەسە كە تاك لە كاتێكدا كە ئێكۆنۆمیزم باوە مل بە ئێكۆنۆمیزم بسپێرێت و
لە كاتێكدا كە تیرۆریزم پەیدا دەبێت مل بە تیرۆریزم بدات .بۆ وێنە “رابۆچیە
دێلۆ” لە بەهاری ئەمساڵدا ،لە كاتێكدا كە ئەركێكی زۆر گرنگ لەسەر شانی
سۆسیالیستەكان بوو ،ئەویش ئەوەی كە تاكەكان لە تامەزرۆبوون بە تیرۆر دوور
رابگرین ،لە بەرامبەر كێشەیەكدا كە بۆ ئەو تازە بوو ،واقی وڕما ،بەاڵم ئێستا
كە شەش مانگ بەسەر ئەو رووداوەدا تێپەڕ دەبێت و بابەتەكە ئیتر بە رۆژ نییە
و كۆن كەوتووە“ .رابۆچیە دێلۆ” لە یەككاتدا ،هەم رایدەگەیەنێت كە« :ئێمە
پێمانوایە ئەركی سۆسیال دیموكراسی ناتوانێت و نابێت دژایەتیكردن لەگەڵ
گەشەكردنی ورەی تیرۆر بێت»(“رابۆچیە دێلۆ” ژمارە  1ل  )23و هەم لە
بڕیارنامەی كۆنگرەی خۆیدا دەڵێت« :كۆنگرە ،تیرۆری هێرشبەرانە بە ناوەخت
دەزانێت» (دوو كۆنگرە ل .)18
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بەراستی كە چەندە روون و لۆژیكیە! دژایەتی ناكەین ،بەاڵم ناوەختی
رادەگەیەنین و لە هەمانكاتدا رایدەگەیەنین ،كە تیرۆری بەرگریكارانە
لە»بڕیارنامە»دا ناگونجێندرێت .دەبێت دان بەوەدا بنێین ،كە وەها بڕیارنامەیەك
زۆر بێكەڵك و بێ دەردیسەریە ،وەكو ئەوە وایە كەسێك بۆ ئەوە قسە بكات،
كە بەدوور بێت لە دەردی سەری! بۆ داڕشتنی وەها بڕیارنامەیەك تەنها
یەك شت پێویستە و ئەویش تەكنیكی ئەوەیە كە بە گۆچان و شەلەشەل
شوێنی بزووتنەوە بكەویت .كاتێك كە «ئیسكرا» رەخنەی لەم بابەتە گرت كە
“رابۆچیە دێلۆ” كێشەی تیرۆری بە كێشەیەكی تازە راگەیاندووە“ ،رابۆچیە
دێلۆ” دەست بە گۆچان «ئیسكرا»ی بەوە تۆمەتبار كردووە كە «دیعایەكانی
بۆ داسەپاندنی ئەو رێگایە لە چارەسەركردنی كێشەكانی تاكتیكی بەرێكخراوی
حزبی  15ساڵ لەوەپێش لەالیەن گروپێك لە نوسەرانی كۆچبەرەوە هاتبووە
گۆڕێ ،بە تەواوی لە عەقڵ بەدوورە» (ل  .)24بە راستیش چ دیعایەیەكی سەیر
و چ زلكردنەوەیەك لە گرنگی توخمی وشیاری :چارەسەركردنی لە پێشدای
كێشەكان لەبواری تیۆریەوە بۆ ئەوەی كە دواتر بتوانێت هەم رێكخراو ،هەم
حزب و هەم جەماوەر بە دروستی بە قەناعەت بگەیەنێت! ئەوە باشترە كە
مرۆڤ ئەو شتانەی روون و ئاشكران دووپاتبكاتەوە و بەبێ «داسەپاندنی» شتێك
بەسەر كەسێكدا بەبێ هەر چەشنە «وەرگەڕانەوەیەك» چ بەرەو ئێكۆنۆمیزم و
چ بەرەو تیرۆریزم رەچاوی بكات.
“رابۆچیە دێلۆ” تەنانەت ئەم حیكمەتە گەورەیەی ژیان پەرەپێدەدات
و «ئیسكرا» و «زاری��ا» بەوە تۆمەتبار دەكات كە بەرنامەكەی خۆی وەكو
رۆحێك لەبان سەری كەسانی بێشكڵدا هەڵدەفڕێت و لە بەرامبەر بزووتنەوەدا
دادەنێت» (ل  .)29ئایا دەور و نەخشی سۆسیال دیموكراسی بێجگە لەوەی
كە «رۆحێك» بێت كە نەک تەنها لەبان سەری بزووتنەوەكەوە هەڵفڕێت،
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بەڵكو ئەوانیش تا ئاستی «بەرنامەكەی خۆی» بگەیەنێت و گەشەی پێبدات،
چییە؟ هەڵبەت نەخشی سۆسیال دیموكراسی ئەوە نییە كە شەلەشەل بەدوای
بزووتنەوەدا هەنگاو هەڵبگرێت :لە باشترین حاڵەتدا ،ئەمە بۆ بزووتنەوەكەمان
بێكەڵكە و لە خراپترین حاڵەتیشدا زیانی پێدەگەیەنێت ،بەاڵم “رابۆچیە دێلۆ”
نە تەنها شوێنی «تاكتیك-پڕۆسە» دەكەوێت ،بەڵكو هەتا ئاستی پرەنسیپیش
دەیباتە سەرەوە و كڕنۆشی بۆ دەبات ،بە شێوەیەك كە دروسیاتتر ئەوەیە كە
رێگای ئەوان بەئۆپۆڕتۆنیزمی پاشكۆ ناو ببەین .ناتوانین دان بەوەشدا نەنێین،
كە ئەوانەی ورەی قورس و قایمیان هەیە هەمیشە وەكو كلكی بزووتنەوە
بە دوایەوە بن ،بۆ هەتاهەتایە لە «زلكردنەوەی دابەزینی گرنگی توخمی
خۆڕسكی تەكامول» لە ئەماندا دەمێننەوە.
***
بەم شێوەیە بۆمان سەلما ،كە هەڵەی بنەڕەتی «رێبازی نوێ» لە سۆسیال
دیموكراسی روسدا بریتیە لە كڕنۆش بردن بۆ رەوتی خۆڕسك و تێنەگەیشتن
لەو پێویستییە كە رەوتی خۆڕسكی جەماوەر وشیاریەكی زۆری لە سۆسیال
دیموكراتەكان دەوێت .بە هەر رادەیەك كە گەشەی خۆڕسكی جەماوەر زۆرتر
بێت ،بەهەر رادەیەك پانتایی بزووتنەوەكە بەرینتر بێت ،هەر ئەوەندەش
پێویستی بە وشیاری زۆر ،چ لە كاری تیۆریك ،چ لە كاری سیاسی و چ لە كاری
رێكخراوەیی بۆ سۆسیال دیموكراسی بە خێراییەكی بێوێنەوە زۆرتر دەبێت.
گەشەكردنی خۆڕسكی بزووتنەوەی جەماوەری لە روسیا ئەوەندە بەخێرایی
رووی دا (و هێشتاش روو دەدات) كە الوانی سۆسیال دیموكرات هێشتا
نەیانتوانیوە خۆیان بۆ بەڕێوەبردنی ئەو ئەركە گەورانە ئامادە بكەن .ئامادە
نەبوون لەم بوارەدا بۆ هەمووومان ،بۆ گشت سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا
نەهامەتی بەئەژمار دێت .پێشكەوتنی جەماوەر بەردەوام لەئارادابو و گەشەی
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دەكردو نەک تەنها بەو شوێنانەی كە لەوێوە دەستیپێكرد قەتیس نەدەمایەوە،
بەڵكو شوێنی تازەو تووێژی نوێی خەڵكیشی دەگرتەوە (بۆ نمونە لە ژێر
كاریگەری بزووتنەوەی كرێكاریدا ،جموجوڵی الوانی خوێندكارو بە گشتی
رووناكبیران و تەنانەت جوتیارانیش پەرەی سەند) ،بەاڵم شۆڕشگێڕانێك تەواوی
بزووتنەوەكەیان رێبەری دەكرد كە چ لە تیۆر بدات و چ لە هەڵسوڕانیاندا لەو
هەڵچونە دوادەكەوتن و نەیاندەتوانی رێكخراوێكی بەردەوام ،كە ئیدامەكاری
خۆی بپارێزێت ،پێكبهێنن.
لە بەشی یەكەمدا ئەوەمان سەلماند ،كە “رابۆچیە دێلۆ” گرنگی ئەركەكانی
سۆسیال دیموكراسی لە بواری تیۆریەوە دادەشكێنێت و «هەر لە خۆیەوە»
دروشمی باوكراوی «ئازادی رەخنەگرتن» دووپاتدەكاتەوە« :وشیاری» ئەوانەی
ئەو دروشمەیان دەجویەوە بەو ئاستە نەگەیشتن كە لە ناكۆكی نێوان ستراتێژی
«رەخنەگران»ی ئۆپۆرتۆنیست و شۆڕشگێڕان لە ئەڵمانیا و روسیا تێبگەن.
لە بەشەكانی دواتردا دەبینین كە ئەم كڕنۆش بردنە بۆ رەوتی خۆڕسك چۆن
لەو بەشەشدا كە پەیوەندی بە ئەركە سیاسییەكان و هەڵسوڕانی رێكخراوەیی
سۆسیال دیموكراسی هەیە ،رەنگی داوەتەوە.
 .3سیاسەتی تریدیۆنیۆنیستی و سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیك
دیسانەوەش لە هەڵبەستەكانی «رابۆچیە دێلۆ»وە دەستپێدەكەین .مارتینێف
«بەرهەمی لەقاودەرانە و خەباتی پڕۆلیتاری» کردۆتە سەردێڕی بابەتەكەی
خۆی سەبارەت بە ناكۆكییەكان لەگەڵ «ئیسكرا» كە لە ژمارە ()10ی «رابۆچیە
دێلۆ»دا لە چاپدراوە .ئەو ناوەڕۆكی ئەو ناكۆكییانەی بەم شێوەیە فۆرمۆڵبەندی
كردووە« :ئێمە ناتوانین تەنها بە لەقاودانی ئەو سیستەمانەی كە لەسەر رێگای
گەشەی (حزبی كرێكار)دان ،قەناعەت بكەین.
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پێویستە بە بەرژەوەندییەكانی زۆر نزیك و رۆژانەی پڕۆلیتاریاش وەاڵم
بدەینەوە» (ل « « .)63ئیسكرا» .لە راستیدا ئۆرگانی ئۆپۆزسیۆنی شۆڕشگێڕە
كە سیستەمەكانمان و بە تایبەتی سیستەمی سیاسی لەقاو دەدات ،بەاڵم ئێمە
لە رێگای ئارمانی كرێكاریدا خەباتمان كردووە و دەیكەین و لەگەڵ خەباتی
پڕۆلیتاریاییدا پەیوەندیەكی دەروونی پتەومان هەیە» (هەر لەو الپەڕەیەدا).
ناتوانین بەبۆنەی ئەو فۆرمۆڵبەندیە باشەوە سوپاسی خۆمان ئاراستەی مارتینێف
نەكەین .ئەم فۆرمۆڵبەندییە گرینگیەكی گشتی بەرچاو بەخۆیەوە دەگرێت،
چونكە لە راستیدا نەک تەنها ناكۆكیەك كە ئێمە لەگەڵ «رابۆچیە دێلۆ»
هەمانە ،بەڵكو بە گشتی تەواوی ئەو ناكۆكیانەش دەگرێتەوە كە لەسەر پرسی
خەباتی سیاسی لەنێوان ئێمە و «ئێكۆنۆمیستەكان»دا هەیە.
ئێمە نیشانماندا كە «ئێكۆنۆمیستەكان بە هیچ شێوەیەك حاشا لە»سیاسەت»
ناكەن ،بەڵكو تەنها ب��ەردەوام لە سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیكەوە بەرەو
سیاسەتی تریدیۆنیۆنی الدەدەن .مارتینێفیش هەر بەم شێوەیە الدەدات و بەم
هۆیەشەوە لەسەر ئەوە كۆكین كە وەكو نمونەی ناوی بنێین الدانی ئابوری.
ئێمە هەوڵدەدەین نیشانی بدەین كە بۆ ئەم هەڵبژاردنە نە نوسەرانی «پاشكۆی
جیاوازی «رابۆچایا میسێل» و نە نوسەرانی بەیانیەی «گروپی رزگاری بەدەستی
خۆ» و نە نوسەرانی ئێكۆنۆمیستی ژمارە ()12ی «ئیسكرا» ،هیچكامیان هەقی
ئەوەیان نییە هیچ چەشنە ناڕەزایەتیەك بەرامبەر بە ئێمە دەرببڕن كە بۆچی
ئەو ناوەمان بۆ هەڵبژاردوون؟!
ب) بانگشەی سیاسی و بەرتەسككردنی لەالیەن ئێكۆنۆمیستەكانەوە
بۆ هەموووان ئاشكرایە كە رۆحی بەرین و پتەوی خەباتی ئابوری
كرێكارانی روس بە پێكهێنانی «گۆڤار»ی لەقاودەرانەی ئابوری (بارودۆخی
فابریكەكان و ژیانی پیشەیی) بەردەوام لە ئارادا بووە .ناوەڕۆكی سەرەكی
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«شەونامەكان» لەقاودانی رژێمی كارخانە بووە و بە خێرایی لەنێو كرێكاراندا
ورەیەكی راستەقینە بۆ لەقاودانی خاوەنكارانی چەوسێنەریان پەیدا بوو .كاتێك
كە كرێكاران دیتیان كۆڕ و كۆمەڵەكانی سۆسیال دیموكرات دەیانەوێت و
دەتوانن شەونامەی لە جۆری تازە بخەنە بەردەستیان كە هەموو راستییەكانی
پەیوەندیدار بە ژیانی هەژارانە و كاری قورس و تاقەت پڕوكێن و بێ مافی
ئەوان باس بكات ،دەتوانین بڵێین كە سێاڵوی نامەو پەیوەندییەكان لەالیەن
ئەوانەوە لە کارگە و كارخانەكانەوە بۆ ئەو گۆڤارانە دەهاتن .ئەم «گۆڤارە
لەقاودەرانە» نە تەنها لە فابریكێكدا كە شەونامە سیستەمەكانی لەقاو دەدا،
بەڵكو لە هەمووو ئەو فابریكانەشدا ،كە سەبارەت بە بابەتەكانی لەقاودراو
شتیان دەبیست ،هەرایەكی گەورەی دەنایەوە.
بەهۆی ئەوەی كە هەژاری و كێشە و گرفتەكانی كرێكارانی دامەزراوەكان
و پیشە جۆراوجۆرەكان گەلێك الیەنی هاوشێوەی لەگەڵ یەكتری هەبوو،
هەر بەو بۆنەشەوە «باسكردنی راستییەكانی ژیانی كرێكاری» هەموووانی
دەوروژاند .لەنێو دواكەوتووترین كرێكارانیشدا ورەیەكی راستەقینە بۆ «چاپ
و باڵوكردنەوە» ،ورەیەكی ئازایانە بۆ ئەم شێوە سەرەتاییە لە جەنگ دژ بە
سەرتاسەری سیستەمی كۆمەاڵیەتی ئەمڕۆ ،كە بناغەكەی لەسەر تااڵن و بڕۆ و
دەستدرێژی كردن دانراوە ،پەیدا بوو بە راستیش «ئەم شەونامانە»یە لە زۆربەی
بابەتەكاندا راگەیاندنی جەنگ بوو ،چونكە ئەم لەقاودانانە كاریگەریەكی
بێوێنەی وروژێنەری دادەناو دەبووە هۆی ئەوەی ،كە گشت كرێكاران خوازیاری
چارەسەركردنی هەمووو ئەم كێشەو گرفتە بێزراوانە بن و لە رێگەی مانگرتنەوە
ئامادەیی خۆیان بۆ پشتیوانی لەو خواستانە رادەگەیاند.
سەرئەنجام تەنانەت خاوەنانی كارخانەكان تا رادەیەك دانیان بە گرنگی
ئەم گۆڤارانە ،وەكو راگەیاندنی جەنگ دادەنا ،كە زۆربەیان نەیاندەویست
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چاوەڕوانی خودی جەنگ بن .ئەم لەقاودانانە ،وەكو هەمیشە بەهۆی واقیعی
پەیدابوونی خۆیەوە بوو بەهێزێك و بەقەد گوشارێكی مەعنەوی بەهێز گرنگ
بوو .زۆرجار تەنها پەیدابوونی شەونامە بۆ دامركاندنەوەی گشت داخوازییەكان
یان بەشێك لەو داخوازیانە بەس بوو .بە كورتی لەقاودانی ئابوری (بارودۆخی
نالەباری كارخانەكان) ئامرازێكی گرنگی خەباتی ئابوری بووە و ئێستاش هەیە.
تا كاتێكیش كە سەرمایەداری (كە بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر كرێكاران ناچار
بەوە دەكات ،بەرگری لەخۆیان بكەن) ،بوونی هەیە .ئەو گرنگیە هەروا وەك
خۆی دەمێنێت.
ئێستا دەتوانین لە پێشكەوتووترین واڵتانی ئەوروپیدا ببینین ،كە
چۆن لەقاودانی كێشەو گرفتەكانی كرێكاران لە»ناوەندێكی سەرمایەداری»
دوورەدەس��ت ،یان پیشەیەكی لەبیركراوی بەرهەمی ناوماڵ دەبێتە هۆی
بەخەبەرهاتنی وشیاری چینایەتی و دەستپێكردنی خەباتی پیشەیی و پەرەسەندنی
سۆسیالیزم لەناو جەماوەری كرێكاراندا.
زۆرب��ەی ه���ەرەزۆری سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا لەم دواییانەدا
سەرانسەر سەرقاڵی كاری دابینكردنی بوارەكانی لەقاودانی بارودۆخی نالەباری
كارخانەكان بۆ كرێكاران بوون .ئەوە بەسە «رابۆچایا میسێل» وەبیر بێنینەوە بۆ
ئەوەی بزانین ئەم سەرقاڵبوونە بەرەو كوێ چووبوو ،چۆن لەم ناوەدا لەبیریان
دەبردەوە ،كە ئەو كارە خۆی لەخۆیدا هەڵسوڕانی سۆسیال دیموكراتیك نییە،
بەڵكو هەڵسوڕانی تریدیۆنیۆنیە .لەقاودانەكان لە بنەڕەتدا تەنها پەیوەندی
كرێكارانی پیشەیەكی دیاریكراو لەگەڵ خاوەنكارەكانیانی دەگرتەوە و تاقە
شتێك كە بەدەست دەهات ،ئەوەبوو كە كرێكاران فێری ئەوە دەبوون هێزی
كاری خۆیان ،ئەم كااڵیە بە نرخێكی گرانتر بە خاوەنكارەكانیان بفرۆشن و لەو
مامەڵەیەدا دەستبدەنە خەبات لە دژی خاوەنكار.
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ئەم لەقاودانانە (ئەگەر لەالیەن رێكخراوێكی دیاریكراو لە شۆڕشگێڕانەوە
ئاراستە بكرایە) ،دەیتوانی سەرەتاو بەشێك لە بەكردەوە دەرهێنانی هەڵسوڕانی
سۆسیال دیموكراسی بێت ،بەاڵم (ئەگەر بۆ رەوتی خۆڕسك كڕنۆش ببرێت)
دەتوانێت ببێتە خەباتێك كە لە چوارچێوەی «پیشەیەكی دیاریكراو»دا قەتیس
دەبێتەوە و لەوپەڕی خۆیدا بزووتنەوەیەكی كرێكاری ناسۆسیال دیموكراتیك
پێكدێنێت .سۆسیال دیموكراسی خەباتی چینی كرێكار ،نە تەنها لە پێناوی
رەخساندنی بارودۆخێكی باشتر بۆ هێزی كار ،بەڵكو لە هەمانكاتدا بۆ
لەنێوبردنی ئەو رژێمە ئابوریەش رێبەری دەكات ،كە نەدارەكان ناچار دەكات
خۆیان بە داراكان بفرۆشن .سۆسیال دیموكراسی نەک تەنها لە پەیوەندیەكانی
چینی كرێكار لەگەڵ گروپێكی دیاریكراو لە خاوەنانی كارخانەكاندا ئەو چینە
نوێنەرایەتی دەكات ،بەڵكو لە پەیوەندیەكانی چینی كرێكار لەگەڵ هەموو چین
و تووێژەكانی كۆمەڵگای هاوچەرخ و دەوڵەت ،كە هێزی رێكخراوی سیاسییە،
قازانج و بەرژەوەندی ئەو چینە نوێنەرایەتی دەكات .لێرەوە روون دەبێتەوە،
كە سۆسیال دیموكراتەكان نەک تەنها ناتوانن بە خەباتی ئابوری قەناعەت بكەن،
بەڵكو لە هەمانكاتدا ناتوانن رێگا بەوەش بدەن ،كە هەڵسوڕانی سەرەكییان
تەنها بە كاری لەقاودانەی ئابوری قەتیس بێتەوە.
پێویستە بۆ راهێنانی سیاسی چینی كرێكار ،بۆ تەكامولی وشیاری سیاسی
ئەو چینە بە شێوەیەكی جیدی هەوڵەكانی خۆمان بخەینەگەڕ .ئێستا پاش
یەكەمین هێرشی «زاریا» و «ئیسكرا» بۆسەر ئێكۆنۆمیزم «هەمووان لەگەڵ
لەسەر ئەو بابەتە كۆكن»( ،هەرچەندە هەندێك كەس هەروەك دواتر دەبینین،
تەنها بە زمان لەگەڵیدا هاوڕان).
پرسیار دەك��ەن ئایا راهێنانی چینی كرێكار دەبێت چۆن بێت؟ ئایا
دەتوانین تەنها بە بانگەشەكردن بۆ بیرۆكەی دژایەتی چینی كرێكار لەگەڵ
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حكومەتی رەها قەناعەت بكەین؟ هەڵبەت نا .شیكردنەوەی ئەو مەسەلەیە كە
كرێكاران لەبەردەم ستەمی سیاسیدان ،بەس نییە (هەر بەو چەشنەی كە تەنها
شیكردنەوەی ئەو بابەتە كە بەرژەوەندییەكانیان لەگەڵ بەرژەوەندی ئاغاكاندا
نایەتەوە ،بەس نییە) .پێویستە سەبارەت بە هەركام لە لق و پۆپەكانی ئەم
چەوساننەوەیە تەبلیغ و بانگەشە بكرێت (هەر بەو جۆرەی كە سەبارەت بە لق
و پۆپە دیاریكراوەكانی ستەمكاری ئابوری دەستمان دایە تەبلیغ).
بەهۆی ئ��ەوەی كە ئەم ستەمە بەسەر چین و تووێژەكانی دیكەی
كۆمەڵگاشدا دەسەپێت ،بەهۆی ئەوەی كە ئەم ستەمە لەبوارە جۆراوجۆرەكانی
ژیان و هەڵسوڕاندا ،چ لەبواری ژیانی پیشەیی ،چ لەبواری ژیانی ناوخۆیی،
شەخسی ،بنەماڵەیی ،ئایینی و زانستی و هیتر رەنگ دەداتەوە ،روون نییە
ئەگەر رێكخراوێكمان نەبێت ،كە كاری لەقاودانی هەمەالیەنەی حكومەتی رەها
لە بواری سیاسیەوە لە ئەستۆ بگرێت .ئەركی خۆمان كە گەشەپێدان و تەكامولی
وشیاری چینایەتی كرێكارانە بە ئەنجام نەگەیاندووە؟ مەگەر ئەوە نییە كە بۆ
بانگەشە و ئیدانەكردنی الیەنە دیاریكراوەكانی ستەم پێویستە ئەمانە لەقاو
بدەین (هەر بەو جۆرەی كە بۆ تەبلیغی ئابوری پێویست بوو دەستدرێژی و
ستەم بۆ سەر كرێكاران لە كارخانەكان لەقاو بدەین)؟
گوایە بابەتەكە روون��ە ،بەاڵم هەر لێرەدا رووندەبێتەوە ،كە ئەگەر
«هەموووان» لەگەڵ پێویستی پەرەپێدان و تەكامولی هەمەالیەنەی وشیاری
سیاسیدا ه��اوڕان ،ئەم رەزامەندیە تەنها بە زمانە و رواڵەتییە .لێرەدا
رووندەبێتەوە كە بۆ وێنە «رابۆچیە دێلۆ» نەک تەنها ئەركی رێكخستنی كاری
لەقاودەرانەی هەمەالیەنەی سیاسی (یان پێكهێنانی رێكخراوی ئەو كارە) لە
ئەستۆی خۆی ناگرێت ،بەڵكو هەوڵدەدات پاشەكشە بە «ئیسكرا»ش بكات ،كە
دەستی داوەتە بەڕێوەبردنی ئەو ئەركە .گوێ بگرن« :خەباتی سیاسی چینی
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كرێكار تەنها» (هەر ئەو تەنهایەیە كە دروست نییە)« .پیشكەوتووترین شێوەی
بەرین و راستەقینەی خەباتی سیاسییە» (بەرنامەی «رابۆچیە دیلۆ» و ر.د»
ژمارە  1ل  .)3ئێستا ئەو ئەركە لەبەردەم سۆسیال دیموكراتەكاندایە كە دەبێت
تا ئەو جێگایەی دەكرێت الیەنی سیاسی بە خەباتی ئابوری بدەن» (بڕیارنامەی
كۆنگرەی یەكێتی و «چاكسازی» :دوو كۆنگرە» ل  11و  .)17هەروەك
خوێنەر دەبینێت تەواوی ئەو تێزانە لە سەرەتای پەیدابوونی ئەو گۆڤارەوە تا
دوایین «فەرمانەكانی دەستەی نوسەران» لە «رابۆچیە دێلۆ»دا نفوزی بووە و وا
پێدەچێت هەمووویانیش تیۆریەكی دیاریكراو سەبارەت بە ئاژیتاسیۆنی سیاسی
و خەبات دەردەبڕن .ئێستا با لە روانگەیەكەوە كە لەالی ئێكۆنۆمیستەكان باوەو
باس لەوە دەكات كە بانگەشەی سیاسی دەبێت لە ئاژیتاسیۆنی ئابوری پێڕەوی
بكات ،لە نزیكەوە لەو تیۆرە بکۆڵینەوە.
ئایا ئەوە دروستە ،كە خەباتی ئابوری بۆ راكێشانی جەماوەر بۆ خەباتی
سیاسی بەگشتی “ئامرازێكە كە زیاتر لە هەمووو ئامرازەكانی دیكە بە كەڵكە”؟
نا ،ئەوە بەهیچ جۆرێك دروست نییە .پانتایی كەڵك وەرگرتن لە هەر چەشنە
رەنگدانەوەیەكی ستەمكاری پۆلیسی و ستەمكاری ئیستبداد ئەوەندە بەرینە ،كە
بۆ راكێشانی جەماوەر بە مەبەستی خەباتی سیاسی بە هیچ شێوەیەك ،كەمتر
لە رەنگدانەوەكانی خەباتی ئابوری كاریگەری نییە .سەرۆكەكانی زمستواكان
و تەمێكردنی جەستەیی جوتیاران ،بەرتیل خواردنی فەرمانبەرانی دەوڵەت و
شێوەی هەڵسوكەوتی پۆلیس بەرامبەر بە «كۆمەاڵنی خەڵك»ی شاریی ،خەبات
لە دژی برسیەتی و جموجۆڵ لە دژی یارمەتی جەماوەر بۆ بەدەستهێنانی زانست
و زانیاری ،وەرگرتنی بە زۆرەملێی باج و خەراج و بەدواداچوونی فیرقەكانی
ئایینی ،راهێنانی توندو تیژی سەربازان لە سەربازگەكان و هەڵسوكەوتی سەربازی
لەگەڵ خوێندكاران و رووناكبیرانی لیبراڵ ،بۆچی هەمووو ئەمانە و هەزاران لق
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و پۆپی دیكەی ستەمكاری لەو چەشنە ،كە پەیوەندیەكی راستەوخۆشیان لەگەڵ
خەباتی «ئابوری» نییە ،ئامراز و بوارێكن كە بەگشتی بۆ تەبلیغاتی سیاسی و
راكێشانی جەماوەر بۆ بەڕێوەبردنی خەباتی سیاسی «وێنەی كەڵك وەرگرتن»
لێیان لە بانگەشەی ئابوری كەمترە؟ راستی رێك بە پێچەوانەوەیە :لە تێكڕای
ئەو بابەتانەی كە كرێكار لە ژیانی خۆیدا بەدەست بێ مافی ،سەركوتكردن
و ستەمكاری (بەرانبەر بەخۆی و كەسوكاری) زەجر دەكێشێت ،بێگومان ئەو
بابەتانەی كە بە تایبەتی سەبارەت بە سەركوت و داپڵۆسینی پۆلیسی لە خەباتی
پیشەییدا دێنە ئارا ،بەشێكی بچوكی لێ پێكدەهێنن ،كەوایە بۆچی دەبێت هەر
لە پێشەوە مەیدانی بانگەشەی سیاسی بەرتەسك بكەینەوە و تەنها ئامرازێك
بە خاوەنی «پانتایی كەڵكوەرگرتن» بزانین ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە بۆ كەسێكی
سۆسیال دیموكرات لەو ریزەدا دەبێت گەلێك ئامرازی دیكەش دابنرێت كە
«پانتاییی كەڵكوەرگرتن» لێیان بە گشتی كەمتر لەوانی تر نییە؟
لە سەردەمانێكی زۆر زۆر دووردا «رابۆچیە دێلۆ» نووسیبوی :نزیكترین
«داخوازییە سیاسییەكان پاش یەك یان النیزۆر چەند مانگرتن» ،كاتێك كە
حكومەت ،پۆلیس و ژاندارمیری خستەكار»« ،وەكو داخوازیەكی سیاسی
دەكەونە بەردەستی جەماوەرەوە» (ژمارە  7ل  ،15مانگی ئوتی ساڵی .)1900
ئەم تیۆریە ئۆپۆرتۆنیستیەی قۆناغەكان ،ئێستا ئیتر لەالیەن یەكێتیەوە
رەتكراوەتەوە و یەكێتی گوزەشتمان لێدەكات و دەڵێت« :هیچ پێویست ناكات،
كە لە هەمان سەرەتاوە تەنها لەبواری ئابوریەوە كاری بانگەشەی سیاسی بكەین»
(«دوو كۆنگرە» ل  .)11مێژوونوسی داهاتووی سۆسیال دیموكراسی روسیا هەر
لەم رەتكردنەوەیەوە كە «یەكێتی» الدانەكانی خۆیی پێ سڕیوەتەوە ،باشتر
لە هەر چەشنە داوەریەكی درێژماوە لێی حاڵی دەبێت ،كە ئێكۆنۆمیستەكانی
ئێمە تا چ رادەیەك سۆسیالیزمیان داشكاندووە ،بەاڵم یەكێتی دەبێت چەندە
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ساوێلكە بێت ،كە پێیوایە لەوانەیە لە بەرامبەر رەتكردنەوەی شێوەیەك لە
ئاستەنگی هەڵسوڕانی سیاسەت ،بۆ هاوڕابوون لەگەڵ شێوەی دیكەی ئاستەنگی
بمانوروژێنێت و هەڵمانفریوێنێت! ئایا ئەوە لۆژیكی تر نەبوو كە یەكێتی لەو
بابەتەشەوە بیوتایە تا ئەو جێگایەی دەكرێت خەباتی ئابوری بە شێوەیەكی
بەرینتر بەڕێوە بچێت و دەبێت هەمیشە بۆ بانگەشەی سیاسی لە خەباتی
ئابوری كەڵك وەربگرین و «هیچ پێویست ناكات» كە خەباتی ئابوری بە
ئامرازێك بە ئەژمار بێنین كە بەرینایی كەڵك وەرگرتن لێی بۆ راكێشانی
سەرنجی جەماوەر بۆ خەباتی هەڵسوڕاوانەی سیاسی لە هەمووی زۆرترە؟
یەكێتی گرنگی بەو خاڵە دەدات ،كە رستەی «ئامرازێك بە بەرینایی
كەڵكوەرگرتنی زۆرتر»ی بە جێگای رستەی «ئامرازی بەكەڵكتر»ی بڕیارنامەی
پەسەندكراوی كۆنگرەی چوارەمی یەكێتی كرێكارانی جولەكە (بۆند) داناوە.
بەراستی بۆ ئێمە دژوارە كە بڵێین كام لەمانە باشترە :بە باوەڕی ئێمە هەر
دووكیان خراپن .هەم بڕیارنامەی یەكێتی و هەم بڕیارنامەی بۆند ،لێرەدا
(لەوانەشە تا رادەیەك بە بیركردنەوەو لەژیر كاریگەری دروشمەكاندا) بەرەو
تێگەیشتنی ئابوری یان تریدیۆنیۆنی لە سیاسەت الیان داوە .ئەم كارە لە رێگەی
وشەی «بەكەڵكتر»ەوە بێت یان «ئامرازێك بە بەرینایی كەڵكوەرگرتنی زۆرتر»،
بە هیچ شێوەیەك ناوەڕۆكی بابەتەكە ناگۆڕێت .ئەگەر یەكێتی بیوتایە كە:
«بانگەشەی سیاسی لەبواری ئابوریەوە «ئامرازێكە كە زیاتر لە هەموو ئامرازێكی
دیكە كەڵكی لێوەردەگیردرێت (نەك ئەوەی كە شیاوی كەڵكوەرگرتنە) سەبارەت
بە قۆناغێكی دیاریكراو لە تەكامولی بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراتیكی ئێمە
هەق بەو بوو .بەتایبەت ئێكۆنۆمیستەكان و زۆرێك لە پراتیسیەنەكانی ساڵەكانی
( ،190-1898ئەگەر لەسەر زۆرینەیان نەبێت) هەق بەو بوو ،چونكە ئەو
ئێكۆنۆمیستە پراتیسیەنانە بە راستیش بانگەشەی سیاسیان (لەو ئاستەدا كە بە
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گشتی بە كاری دەبەن) تەنها و تەنها لە بواری ئابووریدا بە كردەوە دەردەهێنا.
ئەو جۆرە ئاژیتاسیۆنە سیاسییە ،هەروەك دیتمان ،هەم «رابۆچایا میسێل»
و هەم «گروپی رزگاری بەدەستی خۆی» هەر دووكیان ملیان پێدابوو تەنانەت
پێشنیاریشیان دەكرد! «رابۆچیە دێلۆ» دەبووایە راشكاوانە ئەو بابەتەی شەرمەزار
بكردایە كە كاری بە كەڵكی ئاژیتاسیۆنی ئابوری لەگەڵ كاری زەرەرمەندی
بەرتەسككردنەوەی خەباتی سیاسی هاتۆتە ئارا ،بەاڵم ئەو بە جێگای ئەو
كارە ئامرازێك كە لە هەمووی بەرینتر (لەالیەن ئێكۆنۆمیستەكانەوە) كەڵكی
لێوەرگیراوە ،بە ئامرازێك رادەگەیەنێت كە لە هەموویان بەرینتر كەڵكی
لێوەردەگیردرێت! هەر بۆیە جێگای سەرسووڕمان نییە ،كاتێك كە ئێمە ئەم
کەسانە ناودەنێین ئێكۆنۆمیست ،کە بێجگە لەوە چارەیەکییان بۆ نامێنێتەوە كە
خراپترین جنێوی وەكو «فێڵباز»« ،ئاژاوەگێڕ»« ،ئیلچی پاپ» و «بوختانكەر»
و هیترمان پێدەدەن و لەالی ئەم و ئەو دەگرین ،كە ئەوان دڵی ئێمەیان
ئێشاندووە و سوێند بخۆن و بڵێن كە« :ئێستا ئیتر تەنانەت رێكخراوێكی
سۆسیال دیموكراتیش دەستی بە تاوانی ئێكۆنۆمیسم پیس نەبووە .های لەم
«بوختانكەر و سیاسەتوانە گاڵوانە نەكات ،گشت ئەم كێشانەی ئێكۆنۆمیزم
ئەوان دەریانهێنابێت بۆ ئەوەی بەهۆی خویەكی خەڵك ئازاری كە هەیانە،
ئازار بە خەڵك بگەیەنن؟!
ئایا واتەی راستەقینە و دیاریكراوی ئەو قسانەیەی مارتینێف ،كە دەڵێت
ئەركی سۆسیال دیموكراسی ئەوەیە« :دەبێت هەر بەو خەباتە سیاسیە الیەنێكی
ئابوری بدرێت چییە؟ خەباتی ئابوری خەباتی بە كۆمەڵی كرێكاران لە دژی
خاوەنكاران بۆ فرۆشتنی هێزی كرێكار لە بارودۆخێكی باشترداو باشتركردنی
بارودۆخی كارو ژیانی كرێكارانە .ئەم خەباتە بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر
خەباتێكی پیشەییە ،چونكە بارودۆخی كار لە پیشە جیاجیاكاندا زۆر جۆراوجۆرە
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و بەم پێیە خەبات بۆ باشتركردنی ئەم بارودۆخەش ناتوانێت لەسەر بنەمایەكی
دیكە بێجگە لە پیشەی جۆراوجۆر بەڕێوەبچێت (لە رۆژئاوادا لە رێگەی یەكێتیە
كرێكارییەكانەوە ئەو كارە دەكرێت و لە روسیا لەالیەن یەكێتییەكانی كاتی
پیشەیی و چاپەمەنیەكان و لەو چەشنە) ،كەوایە «الیەنی سیاسی دان بە
خەباتی ئابوری» ،هەوڵێكە بۆ بە ئەنجامگەیاندنی ئەو داخوازیە پیشەییانە
و باشتركردنی بارودۆخی كار لە رێگەی گرتنەبەری «رێوشوێنی یاسایی و
ئیداری»ەوە( ،مارتینێف ئەمەی لە الپەڕەی دواتری بابەتەكەی خۆیدا ،واتە لە
الپەڕەی  23دەربڕیوە).
گشت یەكێتییە كرێكارییەكانیش ئەو كارە دەكەن و هەمیشەش كردویانە.
چاوێك لە كتێبی وێبەكان بكەن ،كە لە دەستەی بیرمەندانی سەرەكی و
ئۆپۆرتۆنیستی «سەرەكی»ن ،ئەو كات دەبینن كە یەكێتییە كرێكارییەكانی
ئینگلیز دەمێكە لە «الیەنی سیاسی دان بە خەباتی ئابوری» تێگەیشتوون و
بە كردەوە هەر بەڕێوەی دەبەن ،دەمێكە بۆ ئازادی مانگرتن و چارەسەری
هەرچەشنە كۆسپێكی یاسایی لەسەر رێگای بزووتنەوەی كێئۆپراتیوی و پیشەیی
بۆ دەركردنی یاساگەلێك بۆ پشتیوانیكردن لە ژنان و مندااڵن و بۆ باشتركردنی
هەلومەرجی كار لە رێگەی پەسەندكردنی یاساكانی تەندروستی و فابریكی و
هیترەوە خەبات دەكەن.
بەم پێیە لە پشتەوەی رستەی بریقەداری« :الیەنی سیاسی دان بە خەباتی
ئابوری»دا كە ئەوەندە بەپێز و شۆڕشگێڕانە خۆی دەنوێنێت و گوێی فەلەك كەڕ
دەكات ،لە راستیدا هەوڵی باو بۆ داشكاندنی سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیك
بۆ سیاسەتی تریدیۆنیۆنیستی خەوتووە! لەژێر ناوی چاككردنی یەك الیەنەی
«ئیسكرا» كە گوایە گۆڕینی شۆڕشگێڕانەی رێبازێكی دوگما بەرزتر لە گۆڕینی
شۆڕشگێڕانەی ژیان» دادەنێت ،خەبات بۆ ریفۆرمی ئابوری وەكو شتێك كە
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تازە سەریهەڵداوە ،پێشكەشمان دەكات .لەراستیدا رستەی «الیەنی سیاسی دان
بە خەباتی ئابوری» بێجگە لە خەبات بۆ ریفۆرمی ئابوری هیچی تری تێدا نییە.
تەنانەت مارتینێفیش ئەگەر لە واتەی قسەكانی خۆی بە باشی تێبگەیشتایە،
دەیتوانی بەو دەرئەنجامە راشكاوانە بگات .ئەو قورسترین ئامرازەكانی خۆی
لە دژی «ئیسكرا» بەكار دەبات و دەڵێت« :حزبی ئێمە دەیتوانی و دەبوایە
بە شێوەیەکی دیاریكراو خوازیاری گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی و ئیداری لە
دژی چەوساندنەوەی ئابوری ،بێكاری ،برسیەتی و هیتر لەالیەن دەوڵەتەوە
بێت( ،ل  43-42لە ژمارە ()10ی «رابۆچیە دێلۆ») .مەگەر داواكاری رێوشوێنی
دیاریكراو بەواتەی ئەوە نییە ،كە خوازیاری ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی بین؟ ،بەاڵم
جارێكی دیكە لە خوێنەرانی بێ غەرەزی خۆمان دەپرسین :كاتێك كە رابۆچیە
دێلۆییەكان (داواتەن لێدەكەم لە بەكارهێنانی ئەو وشەیە لێم ببورن) تێزی
پێویستی خەبات بۆ چاكسازی ئابوری ،وەكو ناكۆكی خۆیان لەگەڵ «ئیسكرا»
دێننە گۆڕێ ،ئایا ئەوە بوختانە ئەگەر ناوی بنێین «بێرنیشتاینی نهێنی»یانە؟
سۆسیال دیموكراسی شۆڕشگێڕ هەمیشە لە چاالكی و هەڵسوڕانی خۆیدا
خەبات بۆ ریفۆرمی لەبەرچاو گرتووە و لەبەرچاویشی دەگرێت ،بەاڵم لەم
ئاژیتاسیۆنە «ئابوریە»دا بۆ ئەوە كەڵك وەردەگرێت كە نە تەنها دەوڵەت ناچار
بكات هەندێك رێوشوێنی جۆراوجۆر بگرێتەبەر ،بۆئەوەی ئاستی كار و ژیانی
كرێكاران باشتر بێت ،بەڵكو لە هەمانكاتدا و پێش لە هەر شتێك بۆ ئەوەیە
كە ئەو حكومەتە ناچار بكات ئیتر حكومەتی رەها نەبێت .بێجگە لەوەش،
سۆسیال دیموكراسی بە ئەركی سەرشانی دەزانێت كە ئەو داخوازیە نەک تەنها
لەبواری ئابوریدا لەبەرانبەر دەوڵەتدا بێنێتە گۆڕێ ،بەڵكو بەگشتی لەهەموو
بوارەكانی خەباتی كۆمەاڵیەتی و سیاسیشدا بینێتە بەردەم دەوڵەت .بە كورتی
سوسیال دیموكراسی شۆڕشگێڕ خەبات بۆ ریفۆرم وەكو بەشێك لە پەیكەرێكی
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گشتی دەكاتە شێوازی خەباتی شۆڕشگێڕانە لە رێگای ئازادی و سۆسیالیزم،
بەاڵم مارتینێف تیۆری قۆناغەكانی خۆی بە شێوەیەكی دیكە دێنێتە گۆڕێ و
هەوڵدەدات رێگای ئابوری تەكامولی خەباتی سیاسی بسەپێنێت.
ئەو كە لە كاتی گەشەی شۆڕشدا ئەركێكی تایبەتی بۆ خەبات لە رێگای
ریفۆرم پێشنیار دەكات ،بەو كارەی خۆی لە حزب دەكێشێتەوە و خۆی دەكاتە
داردەستی ئۆپۆرتۆنیزمی «ئابوری» و لیبراڵ.
بەاڵم دواتر مارتینێف پاش ئ��ەوەی ،كە شەرمنانە لە پشتەوەی تێزی
بریقەداری« :الیەنی سیاسی دان بە خەباتی ئابوری»دا دەنێت ،خەبات بۆ
ریفۆرم دەشارێتەوە ،تەنها ریفۆرمی ئابوری و (ریفۆرمەكانی کارگەیی) وەكو
شتێكی تایبەت دێنێتە گۆڕێ .بۆچی مارتینێف ئەو كارەی كردووە؟ ئێمە نازانین،
لەوانەیە لەدەستی دەرچووبێت ،بەاڵم ئەگەر ئەو تەنها ریفۆرمی»کارگەیی»
لەبەرچاو بووبێت ،گشت تێزەكەی ،كە لە سەرەوە هێنامانەوە هیچ مانایەكی
نامێنێت و تێكدەڕوخێت .یان لەوانەیە بەو بۆنەوە بووبێت ،كە مارتینێف لە
بواری ئابوریدا «وەرگرتنی هەندێك ئیمتیاز» لەالیەن دەوڵەتەوە بە مومكین
دەزانێت؟ (.)37
ئەگەر بەو چەشنە بێت ،ئەمە چەواشەكارانەیەكی سەیرە :وەرگرتنی
ئیمتیاز لە دەوڵەت لە بواری یاساكانی پەیوەندیدار بە قەدەغەكردنی قامچی
لێدان ،پێناس ،راگرتنی بەدواداچوونی فیرقە ئاینییەكان ،سانسۆر و هیتر و
هیتریش ،هەم مومكینە و هەم بە كردەوەشە .ئاساییە كە دانی ئەو ئیمتیازە
«ئابوری»یانە یان ئەو (ئیمتیازە درۆیینانە) بۆ دەوڵەت لە هەموو ئیمتیازێكی
سیاسی هەرزانتر تەواو دەبێت و لە هەموویان هەرزانترە ،چونكە دەوڵەت لەو
رێگەیەوە هیوادارە ،كە فریوكارانە متمانەی جەماوەری كرێكار بەرەو الی خۆی
رابكێشێت و بەم بۆنەشەوەیە كە ئێمەی سۆسیال دیموكرات بە هیچ شێوەیەك
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و لە هیچ رێگەیەكەوە نابێت رێگا بدەین ،ئەو چەشنە بیروبۆچوونانە (یان
خراپ تێگەیشتنە) بێتە نێو ریزمانەوە ،كە گوایە ریفۆرمی ئابوری بۆ ئێمە لە
هەموویان گرانترە ،یان ئێمە ئەو ریفۆرمانە بە شێوەیەكی تایبەتی بە گرنگ
دەزانین و هیتر.
مارتینێف سەبارەت بە گرتنەپێشی رێوشوێنی یاسایی و ئیداری ،كە
لە س��ەرەوە بە شێوەی دیاریكراو خوازیاری ببوو ،دەڵێت« :ئەم چەشنە
داواكاریانە هاواری بێبنەما نابێت ،چونكە بەڵێنی دەرئەنجامی دیاریكراوی
هەنوكەیی دەدات و لەوانەیە لەالیەن جەماوەری كرێكارانەوە بە گەرم و
گوڕی پشتیوانی لێ بكرێت» .نەبابە ئێمە ئێكۆنۆمیست نین! ئێمە تەنها وەكو
ئاغایانی برنیشتاینەكان ،پرۆكۆپویچەكان ،سترۆوەكان ،ئاڕ .ئێمەكان و «tutti
»quantiنین( ،لەو چەشنە) لە بەرابەر «هەنوكەیی ب��وون»ی دەرئەنجامە
دیاریكراوەكاندا ،كۆیلە ئاسا چۆكدادەدەین! تەنها (وەكو نارسیس توپوریلۆف)
خەڵك حاڵی دەكەین كە هەر شتێك (بەڵێنی دەرئەنجامی هەنوكەیی نەدات)
قسەی بێبنەمایە ،تەنها بە شێوەیەك قسە دەكەین ،كە گوایە جەماوەری
كرێكار لێهاتویی ئەوەیان نییە و سەرەڕای ئەوەی ،كە هەندێك كەس كورتبینی
خۆیان دەخەنە ملی جەماوەری كرێكارەوە ،لێهاتویی خۆی نەسەلماندووە) كە
هەڵسوڕاوانە لە هەر چەشنە ناڕەزایەتییەك لە دژی حكومەتی رەها ،تەنانەت
ئەگەر بە هیچ شێوەیەكیش بەڵێنی هیچ چەشنە دەرئەنجامێكی هەستپێكراویشی
پێنەدات ،پشتیوانی لێدەكات!
هەر ئەو نمونانەی كە مارتینێف سەبارەت بە «ئەو رێوشوێنانە»ی
لە دژی بێكاری و برسیەتی هێناویەتەوە ،لەبەرچاو بگرن .لەو كاتەدا كە
“رابۆچیە دێلۆ” بەپێی بەڵێنیەك كە دەیدا ،سەرقاڵی هێنانەگۆڕ و ئامادەكردنی
«خواستەكانی دیاریكراو (بەشێوەی گەاڵڵەی یاسایی) ،واتە ئەو رێوشوێنانەی»
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بەڵێنی دەرئەنجامی هەنوكەیی دەدەن» بوو« .ئیسكرا» كە بەردەوام «گۆڕینی
شۆڕشگێڕانەی رێبازێكی دوگما بە بەرزتر لە گۆڕانكاری شۆڕشگێڕانەی ژیان»
دەزانێت ،هەوڵیدەدا پەیوەندی نەپساوەی بێكاری لەگەڵ سەرتاپای رژێمی
سەرمایەداری شیبكاتەوە ،ئاگاداری دەكردەوە كە «برسیەتی خەریكە دێت»،
«شەڕ لە دژی برسییەكان» لەالیەن پۆلیسەوە و یاسا و رێساكانی كاتیی كاری
تاقەتپڕوكێنی نەفرەتلێكراوی لەقاو دەداو گۆڤاری «زاریا» بەشێك لە نامێلكەی
«شرۆڤەی بارودۆخی ناوخۆیی» كە بۆ برسیەتی تەرخانكرابو ،لە نوسخەیەكی
جیاوازدا وەكو نامێلكەیەكی بانگەشەیی باڵودەكردەوە ،بەاڵم خوایە چەندە
ئەم ئۆرتۆدۆكسە كورتبینە سەرقورس و دەمارگرژانە كە گوێ لە فەرمانی
«ژیان» ناگرن ،لەم بابەتەوە یەكالیەنە جوواڵونەتەوە ،چ موسیبەتێكی گەورە
بە سەرماندا رووخا! ناتوانن تەنانەت بیریشی لێبكەنەوە ،لە هیچكام لە
بابەتەكانیاندا تەنانەت یەك «داواكاری دیاریكراو»یش بونی نییە كە «بەڵێنی
دەرئەنجامی هەنوكەیی بدات!» ئەی دەمارگرژانی چارەڕەش! چەند باش بوو
ئەمانە بە مەبەستی فێركاری بۆ الی كریچۆفسكی و مارتینێف بنێردرایەن ،بۆ
ئەوەی بە قەناعەت بگەیەشتایەن كە تاكتیك بریتییە لە پڕۆسەی گەشە ،واتە
دیاردەیەكە كە بەردەوام هەتا كۆتایی گەشە دەكات و بەم بۆنەشەوە دەبێت «
بە هەمان خەباتی ئابوری الیەنی سیاسی بدەین».
«خەباتی ئابوری كرێكاران لە دژی خاوەنكاران و حكومەت (خەباتی
ئابوری لە دژی حكومەت) ،بێجگە لە گرنگی راستەوخۆی شۆڕشگێڕانەی،
گرنگیەكی دیكەشی هەیە ،كە ئەویش ئەوەیە بەردەوام بیری كرێكاران بەرەو
الی كێشە و گرفتەكان و بێ مافییە سیاسییەكانیاندا رادەكێشتێت (مارتینێف ل
 .)44ئێمە ئەو نمونەمان وەكو شایەت بەو بۆنەوە نەهێناوەتەوە كە بۆ سەدەم
و هەزارەمینجار وتەكانی سەرەوە دووپات بكەینەوە ،بەڵكو بۆئەوەی ،كە
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سوپاسی خۆمان ئاراستەی مارتینێف بكەین كە ئەو فۆرموڵە نوێ و زۆر باشەی
هێناوەتەوە« :خەباتی ئابوری كرێكاران لە دژی خاوەنكاران و دەوڵەت» .چ
بلیمەتێك! لێرەدا چ لێهاتوییەكی بێوێنە بەكاربراوە و بە چ شێوەیەكی ژیرانە
تەواوی ناكۆكییەكان لەسەر وردە كێشەكان و جیاوازییە وردەكانی ناكۆكییەكانی
نێوان ئێكۆنۆمیستەكان چارەسەركراوە و بەمشێوەیە لە رستەیەكی كورت و
رووندا تەواوی ناوەڕۆكی ئێكۆنۆمیزم بەیانكراوە ،ئێكۆنۆمیزمێك ،كە كاری
خۆی لەبانگهێشتكردنی كرێكاران بۆ «خەباتی سیاسی كە لە رێگای بەرژەوەندی
گشتیدا كردوویانە و باشتركردنی بارودۆخی تەواوی كرێكارانی لەبەرچاوە»
دەستپێكردوەو هەتا تیۆری قۆناغەكان درێژەی پێدەدات و بە بڕیارنامەی
كۆنگرە سەبارەت بە «ئامرازێك كە لە هەموو ئامرازەكانی دیكە زیاتر بە
كەڵكە» و هیتر كۆتایی پێ دێنێت!« .خەباتی ئابوری لە دژی حكومەت» هەر
ئەو سیاسەتە تریدیۆنیۆنیەیە كە هێشتاش لە سیاسەتی سۆسیال دیموكراسی زۆر
دوورە.
ب) چیرۆكی ئەوەی كە چۆن مارتینێف بیروڕای پلێخانۆف پەرەپێدەدات
رۆژێك هاوڕێیەك بەبیری هێنایەوە كە« :لەمدوواییانەدا چەندە لۆمۆنسۆفە
سۆسیال دیموكراتەكانی لەناو ئێمەدا زیادیانكردووە!» مەبەستی ئەو لەو قسەیە
مەیلێكی سەرسوڕهێنەر بوو ،كە زۆربەی ئەو كەسانەی مەیلی خۆیان بەرەو
ئێكۆنۆمیزم نیشاندەدەن بۆ ئەوەیە كە بە دڵنیاییەوە «بە عەقڵی خۆیان» بە
حەقیقەتی گەورە بگەن( .بۆ وێنە ئەوەی كە خەباتی ئابوری كرێكاران ناچار
دەكات كە لە كێشەی بێ مافیەكانی خۆیان تێبگەن) و بە سەرنجنەدانی گەورە
مەزنانەی كەسێكی بلیمەت ،تەواوی ئەو دەسكەوتەی ،كە تەكامولی پێشووی
بیری شۆڕشگێڕانە و بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە پێشكەشی كردووە ،لەبەرچاو
نەگرن .لۆمۆنسۆف -مارتینێف لە دەستەی ئەم بلیمەتانەیە.
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ئەگەر چاوێك بە بابەتی «كێشە گرینگەكان»یدا بخشێنین ،دەبینن چۆن «بە
عەقڵی خۆی بەو شتە نزیكدەبێتەوە كە ماوەیەك پێشتر ئاكسلرۆد وتویەتی:
(ئاساییە لۆمۆنسۆفەكەمان لەو بارەیەوە بێدەنگی دەكات) و چۆن تازە لەو
بابەتە دەگات ،كە ئێمە ناتوانین بەرامبەر بە دژایەتی ئەم یان ئەو تووێژی
بۆرژوازی كەمتەرخەم بین“( .رابۆچیە دێلۆ” ژمارە  9ل  71- ،62 ،61ئەمە
لەگەڵ «وەاڵمی» دەستەی نووسەرانی “رابۆچیە دێلۆ” بۆ ئاكسلرۆد ل ،22
 24 ،23هەڵسەنگێنن) و هیتر ،بەاڵم بەداخەوە تەنیا « نزیك دەبێتەوە»
و تەنها «دەستپێدەكات» و بەس ،چونكە ئەو سەرەڕای ئەوە ئەوەندە لە
بیروڕاكانی ئاكسلرۆد دوورە كە قسە لە «خەباتی ئابوری لە دژی خاوەنكاران
و حكومەت» دەكات“ .رابۆچیە دێلۆ” سێ ساڵی رەبەق ( )190-1898بەوپەڕی
توانای خۆیەوە تەقەلالیدا بۆ ئەوەی لە بیروڕاكانی ئاكسلرۆد تێبگات ،بەاڵم
هەر تێنەگەیشت! لەوانەیە ئەمە بەو بۆنەوە بێت ،كە سۆسیال دیموكراسی
«وەكو مرۆڤ» هەمیشە تەنها ئەو ئەركانە لە بەرابەر خۆیدا دادەنێت كە بە
كردەوە دەربێت؟.
بەاڵم تایبەتمەندی لۆمۆنسۆفەكان نەک تەنها ئەوەیە كە زۆر شت نازانن
(ئەوە هێشتا موسیبەتێكی زۆر گەورە نییە!) ،بەڵكو لە هەمانكاتدا ئەوەشە
كە نەزانی خۆیان دەشارنەوە ،ئەوە ئیتر موسیبەتێكی راستەقینەیە و هەر
ئەم موسیبەتەیە كە ناچاریاندەكات دەستبەجێ دەستبدەنە «بە الڕێدا بردنی»
بیروبۆچوونەكانی پلێخانۆف.
لۆمۆنسۆف-مارتینێف دەڵێت« :لەو كاتەوە كە پلێخانۆف ئەو كتێبەی
(سەبارەت بە ئەركەكانی سۆسیالیستەكان لە خەبات لە دژی قاتوقڕی لە روسیا)
نووسیوە ،ماوەیەكی زۆر تێپەڕ دەبێت .سۆسیال دیموكراتەكان كە لە ماوەی دە
ساڵ خەباتی ئابوریدا ،چینی كرێكاریان رێبەرایەتی دەكرد ،هێشتا دەرفەتییان
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نەهێناوە كە لەبواری تیۆرییەوە تاكتیكی حزبی خۆیان بە شێوەیەكی فراوان
بسەلمێنن .ئێستا ئەو مەسەلەیە گەشەی كردووە ،بێگومان دەبێت ئەو بنەما
تاكتیكیەی كە سەردەمانێك پلێخانۆف خەریكی گەشەپێدانی بو ،بە شێوەیەكی
بەرچاو گەشەی پێبدەین .ئێستا دەبێت جیاوازی نێوان راهێنان (پڕوپاگەندە)
و بانگەشە (ئاژیتاسیۆن) بە پێچەوانەی ئەوەی كە پلێخانۆف وتویەتی ،دیاری
بكەین.
(مارتینێف ،پێش لەو بابەتە وتەی پلێخانۆفی هێناوەتەوە :راهێنەر
(پڕوپاگەندەچی) ئایدەی جۆراوجۆر بە كەسێك دەگەیەنێت ،بەاڵم ئاژیتاتۆر
تەنها یەك یان چەند ئایدە دەگەیەنێت ،بەاڵم لە بەرامبەردا بە كۆمەڵێك
كەسی دەیگەیەنێت)« .واتەیەك كە وشەی راهێنان بۆ ئێمە هەیەتی بریتیە لە
شیكردنەوەی شۆڕشگێڕانەی گشت رژێمی ئێستا یان هەندێك لە الیەنەكانی»،
ئەم ك��ارە چ بەشێوەیەك بكرێت ،كە لەبەردەستی تاكەكاندا بێت ،یان
لەبەردەستی جەماوەری بەرین جیاوازی نییە ،ئەوە راهێنانە .واتەی وشەی
بانگەشە بە واتەی دیاریكراوی ( )!sicبۆ ئێمە بانگهێشتكردنی جەماوەر بۆ
چاالكیەكی دیاریكراو و یارمەتیكردن بە پڕۆلیتاریایە كە لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا
بە شێوەی راستەوخۆ دەخالەتی شۆڕشگێڕانەی هەبێت» .بەبۆنەی رستەی وردتر
و قوڵتری نوێی مارتینێفەوە پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی سۆسیال دیموكراسی
روسیا و هەروەها سۆسیال دیموكراسی نێونەتەوەیی دەكەین»!.
ئێمە تا ئێستا (وێڕای پلێخانۆف و رێبەرانی دیكەی بزووتنەوەی كرێكاری
نێونەتەوەیی) پێمان واب��وو ،كە راهێنەر ئەگەر بۆ وێنە كێشەی بێكاری
هەڵبگرێت ،دەبێت سروشتی سەرمایەداری قەیرانەكان روونبكاتەوە و هۆكاری
چارەسەر نەکراوی بێكاری و قەیران لە كۆمەڵی سەرمایەداری دەستنیشان
بكات و پێویستی بە پێكهێنانی گۆڕانكاری ریشەیی لە كۆمەڵی سەرمایەداری
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و دامەزراندنی سۆسیالیزم شرۆڤە بكات و هیتر .بە كورتی راهێنەر دەبێت
«بیرۆكەی جۆراوجۆر» پێشكەش بكات ،ئەوەندە جۆراوجۆر كە تەنها كەسانێكی
(تارادەیەك) كەم دەتوانن بە یەكجاری لە تەواوی ئەو بیرۆكانە تێبگەن ،بەاڵم
ئاژیتاتۆر كاتێك كە لەسەر ئەو بابەتە قسە دەكات ،زەقترین نمونە دێنێتەوە
كە گشت گوێگرەكانی بە تەواوی لێی ئاگادارن( ،بۆ وێنە لە برسیەتیدا مردنی
بنەماڵەی كرێكاری بێكار ،پەرەسەندنی زیاتری رۆژ لەدوای رۆژی هەژاری و
لەو چەشنە وەك نمونە دێنێتەوە) و گشت هەوڵی خۆی تەركیز دەخاتە سەر
ئەوەی كە بە كەڵكوەرگرتن لەم راستیە كە بۆ هەموووان روونە ،بیرێك واتە
بیری زاڵمانەبوونی ناكۆكی نێوان چوونە سەرەوەی سامان و پەرەسەندنی
هەژاری ،بەبیری جەماوەر بخاتەوە و هەوڵدەدات كە هەستی ناڕەزایەتی و
بێزاری لەو ستەمە دڕندانەیە لەنێو جەماوەردا بوروژێنێت ،بەاڵم شیكردنەوەی
گشت هۆكارەكانی ئەو ناكۆكییە دەخاتە ئەستۆی راهێنەرەوە.
هەر بۆیە كاری سەرەكی راهێنەر لە گۆڤارەكان و كاری سەرەكی ئاژیتاتۆر
وتاربێژییە .ئەو تایبەتمەندییانەی كە راهێنەر پێویستە لێی بەهرەمەند بێت،
جیاوازە لەو تایبەتمەندیانەی كە پێویستە ئاژیتاتۆر لێی بەهرەمەند بێت .بۆ
وێنە ئێمە كائۆتێسكی و الفارگ بە راهێنەر دەزانین و بێبڵ و گێد بە ئاژیتاتۆر،
بەاڵم دیاریكردنی بوارێكی سێیەم یان ئەركێكی سێیەم بۆ هەڵسوڕانی کردەکی
و «بانگهێشتكردنی جەماوەر بۆ چاالكی دیاریكراو» ،كارێكی بێمانایە ،چونكە
«بانگهێشتكردن» كە یەك كردەوەیە یان تەواوكەری سروشتی و چارە هەڵنەگری
قسەو باسی تیۆریك و بەرهەمی بانگەشە و وتاری لەو بابەتە یان ئەوەی
كە ئەركێكی تەنها بەڕێوەبەرایەتی پێكدەهێنێت .بۆ وێنە خەباتی سۆسیال
دیموكراتەكانی ئەڵمانیا لە دژی گومرگی دانەوێڵە لەبەرچاوبگرن .تیۆریسێنەكان
لێكۆڵینەوەكانی خۆیان سەبارەت بە سیاسەتی گومرگی تۆمار دەكەن و بۆ
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نمونە خەڵك بۆ خەبات لە دژی گرێبەستەكانی بازرگانی و ئازادی بازرگانی
«بانگهێشت دەكەن».
راهێنەر لە گۆڤارەكاندا ئەم ك��ارە دەك��ات و ئاژیتاتۆریش لە وتارە
گشتییەكاندا دەیكات« .هەڵسوڕانی دیاریكراو»ی جەماوەر لەو بابەتەوە بریتییە
لە واژۆكردنی داواكارییەكان وەكو رایشتاگ بە مەبەستی بردنەسەرەوەی گومرگی
دانەوێڵە .بانگهێشتكردنی خەڵك بۆ ئەم چاالكییانە بە شێوەی ناڕاستەوخۆ كاری
تیۆریسیەنەكان ،راهێنەران و ئاژیتاتۆرەكان و بە شێوەی راستەوخۆش كاری
ئەو كرێكارانەیە كە گۆڤارەكان بۆ واژۆكردن بۆ کارگەكان و ماڵە تایبەتییەكان
دەنێرن .بەاڵم لە »رستەی مارتینێفی» وا دێتە بەرچاو كە كائۆتێسكی و بێبڵ
هەردووكیان راهێنەرن و ئەوانەی گۆڤارەكان بۆ واژۆكردن دەبەن ئاژیتاتۆرن،
ئایا بەو جۆرە نییە؟
نمونەی وشەی  Verballhornungئەڵمانی بەبیردێنمەوە ،كە وەرگێڕانەوەی
بە روسی دەكاتە بیلهۆرنی كردن .ئیوان بیلهۆرن باڵوكەرەوەیەكی خەڵكی
الیپزیك لە سەدەی شازدەهەم بوو كە كتێبێكی «ئەلف و بێ)ی باڵوكردەوە و
بەپێی نەریتی ئەو سەردەمە وێنەی كەڵەشێرێكی لەسەر بەرگەكەی كێشا ،بەاڵم
بە جێگای شێوەی كەڵەشێرێكی ئاسایی كە القەكانی دڕکاوییە ،كەڵەشێرێكی كێشا
كە القەكانی دڕکی نەبو و جووتێك هێلكەش لە تەنیشتی بوو .لەسەر بەرگی
كتێبی «ئەلف و بێ«شدا نووسرابو« :چاپی هەڵەچنكراوی ئیوان بیلهۆرن».
ئەڵمانیەكان لەو كاتەوە بەو جۆرە «هەڵەچنیە» كە لە راستیدا خراپتری دەكات،
دەڵێن  .Verballhornungكاتێك كە مرۆڤ دەبینێت مارتینێفیەكان بیروڕای
پلێخانۆف بەو شێوەیە «پەرە پێدەدەن» ،لە خۆوە دەكەوێتە بیری بیلهورن.
بۆچی لۆمۆنسۆفەكانی ئێمە ئەو قۆڕیاتەیان «داهێناوە»؟ ،بۆئەوەی نیشانی
بدات «ئێسكرا»ش «هەروەك پلێخانۆف لە پازدە ساڵ لەوەوپێشەوە تەنها
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سەرنجی بە یەك الیەنی كارەكە داوە» (ل « )39ئیسكرا» .النیكەم بۆ سەردەمی
ئێستا پێیوایە كاری راهێنەرانە لەچاو كاری بانگەشە گرنگیەكی زۆرتری هەیە
(ل  .)52ئەگەر بمانەوێت ئەم بنەمایە لە زمانی مارتینێفەوە وەربگێڕینە سەر
زمانی مرۆڤ( ،چونكە هێشتا مرۆڤ دەرفەتی ئەوەی نەبووە ئەو رستەیە كە
تازە كەشفكراوە قەبوڵ بكات) ،ئەو كاتە دەبێتە ئەوەی كە «ئیسكرا» ئەركەكانی
پەیوەندیدار بە راهێنانی سیاسی و ئاژیتاسیۆنی سیاسی لە پێشەوەی ئەو ئەركە
دادەنێت ،كە باس لە :هێنانەگۆڕی «داواكاری دیاریكراو لەبەردەم حكومەت
بۆ بەڕێوەبردنی رێوشوێنی یاسایی و ئیداری» دەكات ،واتە «رێوشوێنێك»
كە «بەڵێنی ئاكامی هەنوكەیی دەدات» (یان ئەگەر ئیزنمان هەبێت ،النیكەم
جارێكی دیكە دیسانەوە رستەی كۆنی مرۆڤی دێرین ،كە هێشتا بە ئاستی
مارتینێفی نەگەیشتوون بەكارببەین ،لە پێشەوەی ئەو ئەركانەدایە ،كە باس لە
هێنانەگۆڕی داواكاری ریفۆرمی كۆمەاڵیەتی دەكەن) .پێشنیار دەكەین خوێنەر
ئەو قسەیە لەگەڵ ئەو پارچەیەی خوارەوەی ئەو تێزە بەراورد بكات.
لەم بەرنامانەدا( ،بەرنامەی سۆسیال دیموكراتە شۆڕشگێڕەكان) شتێك ،كە
توشی سەرسوڕمانمان دەكات ،ئەوەیە كە ئەوان بەردەوام قازانجی هەڵسوڕانی
كرێكاران لە پەرلەمان (كە لە واڵتی ئێمەدا بوونی نییە) ،لە پلەی یەكەمدا
دادەنێن و بەهۆی نهێلیزمی شۆڕشگێڕانەیانەوە ،سەرنج بە گرنگی بەشداری
كرێكاران لە كۆبونەوەكانی یاسادانەری خاوەن كارخانەكان ،كە لە واڵتی ئێمەدا
بونی هەیە و بۆ كاروباری کارگەکان تەرخان دەكرێن ،یان تەنانەت رێگە بە
بەشداری كرێكاران لە ئەنجومەنەكانی شاریی نادەن».
نوسەری ئەم پارچەیە ئەو فكرە ،كە لۆمۆنسۆف-مارتینێف بە عەقڵی خۆی
پێی گەیشتووە ،تۆزقالێك روهەڵمااڵوانەتر ،روونتر و ئاشكراتر دەردەبڕێت.
ئەم نوسەرە (ر.م.ە)یە كە ناوی لە «پاشكۆی جیاوازی «رابۆچایا میسێل «» (ل
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»)15دا بەدی دەكرێت.
ج) ئیفشاگەری سیاسی و «بارهێنانی رۆحی هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە»
مارتینێف كە تیۆری خۆی سەبارەت بە «بردنە سەرەوەی ئاستی هەڵسوڕانی
جەماوەری كرێكار» دژ بە «ئیسكرا» هێناوەتەگۆڕێ ،لە راستیدا نیشانیداوە،
كە مەیلی بەرەو كەمكردنەوەی ئەو هەڵسوڕانەیە ،چونكە رایگەیاند كە بۆ
بةخەبەرهێنانی جەماوەر ئامرازی گرنگ و «ئامرازێك ،كە لە هەموو ئامرازەكانی
دیكە زیاتر بەكەڵكە» ،هەروەها مەیدانی ئەو هەڵسوڕانە هەر ئەو خەباتە
ئابوریەیە كە گشت ئێكۆنۆمیستەكان کڕنۆشی بۆ دەبەن .ئەم چەواشەكارییە بەو
هۆیەوە شیاوی سەرنجدانە كە هەرگیز تەنها لە مارتینێف دا قەتیس نابێتەوە.
لە راستیدا« ،بردنە سەرەوەی ئاستی هەڵسوڕانی جەماوەری كرێكار» تەنها
لە بارودۆخێكدا مسۆگەر دەبێت كە بە «بانگەشەی سیاسی لە بواری ئابوری»
قەناعەت نەكەین ،بەاڵم مەرجێكی بنەڕەتی گەشەپێدانی زەروری بانگەشەی
سیاسی ئامادەكردنی زەمینەی لە قاودانی هەمەالیەنەی سیاسییە.
ناتوانین وشیاری سیاسی و هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەی جەماوەر لە هیچ
رێگایەكی دیكەوە ببەینە سەرەوە ،مەگەر لە رێگەی ئەم لەقاودانەوە .بەم
پێیە ،ئەو هەڵسوڕانە یەكێك لە گرنگترین ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی
نێونەتەوەییە ،چونكە تەنانەت ئازادی سیاسیش تۆسقاڵێك لە پێویستی ئەو
لەقاودانانە كەم ناكاتەوە ،بەڵكو تەنها ئاراستەكەی دەگۆڕێت .بۆ نمونە لە ژێر
سێبەری ئەو وزە ماندو نەناسانە و خەبات لە رێگای لەقاودانی سیاسیدایە كە
حزبی ئەڵمانیا بە شێوەیەكی تایبەت سەنگەرەكانی خۆی قورس و قایمكردووە
و نفوزی خۆی گەشەپێداوە .ئەگەر كرێكاران بە شێوەیەك رانەهاتبن ،كە بە
هەر چەشنە بابەتێك لە ستەمكاری و زوڵم و زۆر ،داپڵۆسین و چەوسانەوە ،دژ
بە هەر چینێك بەڕێوە چووبێت ،وەاڵمبدەنەوە ،ئەویش وەاڵمێك لە روانگەی
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سۆسیال دیموكراسیەوە ،وشیاری چینی كرێكار ناتوانێت وشیاریەكی راستەقینەی
سیاسی بێت .تا كاتێك كە كرێكاران لە رووداوەكانی سیاسی دیاریكراودا،
ئەویش لە كاروباری رۆژانەدا (واتە پەیوەندی بەئێستاوە بێت) ،فێر نەبن
تەواوی الیەنەكانی ژیانی فیكری ،ئەخالقی و سیاسی هەركام لە چینەكانی
دیكەی كۆمەڵگة ببینن ،تا كاتێك كە فێر نەبن لێكدانەوەی ماتریالیستی و
هەڵسەنگاندنی ماتریالیستی لە كردەوەدا لە تەواوی الیەنەكانی هەڵسوڕان
و ژیانی هەموو چین و توێژەكان و گروپەكانی خەڵك بەكارببەن ،وشیاری
جەماوەری كرێكار ناتوانێت وشیاریەكی راستەقینەی چینایەتی بێت.
كەسێك كە لە زۆربەی بابەتەكاندا سەرنج و هەستی چینی كرێكار تەنها
و تەنها بەرەو الی خۆی رادەكێشێت و دەیباتە الكەی خۆیەوە ،سۆسیال
دیموكرات نییە ،چونكە چینی كرێكار ،بۆئەوەی خۆی بناسێت دەبێت بەسەر
پەیوەندییەكانی گشت چینەكانی كۆمەڵگةی هاوچەرخدا زاڵبێت و لێی ئاگادار
بێت ،ئەو وێنایە نابێت تەنها الیەنی تیۆریكی هەبێت ،یان بە واتەیەكی
دروستتر :بەردی بناغەی ئەو وێنایە لەسەر ئەزمونی ژیانی سیاسی پشت
ئەستور بێت ،تاكو لەسەر بنەمای تیۆری و بەم هۆیەشەوە هەڵیتوپەڵیتی
ئێكۆنۆمیستەكان ،سەبارەت بەوەی كە خەباتی ئابوری “ئامرازێكە كە زیاتر لە
هەموو ئامرازەكانی دیكە بۆ راكێشانی جەماوەر بۆ نێو بزووتنەوەی سیاسی بە
كەڵكە” ،لە كردەوەدا زیانێكی بێ سنوری هەیەو بێ ئەوپەڕ كۆنەپەرەستانەیە،
بۆئەوەی كرێكار بتوانێت سۆسیال دیموكرات بێت ،دەبێت جەوهەری ئابوری
و سیمای كۆمەاڵیەتی و سیاسی خاوەندار و قەشە ،جوتیاری دەوڵەمەند،
خوێندكار و گەڕیدە لەبەرچاو بگرێت ،الیەنە بەهێز و الوازەكانی بناسێت و
بتوانێت لە ناوەڕۆكی ئەو رستە باو و سەفسەتە رەنگاوڕەنگانەی ،كە هەر چین
و تووێژێك نیەتی خۆپەرەستانە و «راستەقینە»ی خۆی دادەپۆشێت ،تێبگات
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بۆئەوەی بتوانێت جیای بكاتەوە كە كام لەو دامەزراو و یاسایانە رەنگدانەوەی
فاڵنە بەرژەوەندین ،بەاڵم وەها بەرچاو روونیەك لە هیچ كتێبێكەوە بەدەست
نایەت :ئەوە تەنها وێنای زیندوو لە قاودانی دەستبەجێ و لەكاتی خۆی
ئەو شتانە دەتوانێت بە دەستیبێنێت ،كە لە كاتی ئێستادا لە دەوروبەرماندا
روودەدات و هەموو كەسێك لەو بارەیەوە بەپێی سەلیقەی خۆی قسەی لەسەر
دەكات ،یان لە كونە دیوار و لە سوچ و قوژبنەكاندا قسەی لەسەر دەكەن و لە
فاڵن و فیسار رووداو ،فاڵن و فیسار پەیكەر و فاڵن و فیسار حوكمی دادگاو
هیتر و هیتردا رەنگی داوەتەوە .ئەم لە قاودانە هەمەالیەنە سیاسییە مەرجی
پێویست و سەرەكی بارهێنانی رۆحی هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەی جەماوەرە.
بۆچی كرێكاری روسی هێشتاش لە بەرامبەر هەڵسوكەوتی دڕندانەی
پۆلیس لەگەڵ خەڵك ،راوەدوی فیرقەكانی ئایینی ،لێدانی جوتیاران ،كارە
قێزەونەكانی سانسۆر ،ئەشكەنجەی سەربازان ،ساكارترین داهێنانەكانی کەلتوری
و لەو چەشنە هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەی كەمە؟ ئایا ئەوە بەو بۆنەوە نییە ،كە
«خەباتی ئابوری» ،چینی كرێكار بەرەو ئەو كارە»پاڵ پێوە نانێت» و بەڵێنی
«دەرئەنجامی هەنوكەیی كەم و «دەرئەنجامی پۆزەتیڤی كەمە؟» ،نا دووپاتی
دەكەمەوە كە بوونی وەها باوەڕێك ،بە مانای ئەوەیە تاك عەیبی خۆی و (لە
هەمانكاتدا بێرنیشتاینیزم) بخاتە گەردەن جەماوەری كرێكار.
ئێمە دەبێت لەو بابەتەوە بەرپرسارێتی هەڵەی دواكەوتنی خۆمان لە
بزووتنەوەی جەماوەر بگرینە ئەستۆ .هەڵەكەش ئەوە ب��ووە ،كە هێشتا
نەمانتوانیووە بە قەد پێویست ئامرازی لەقاودانی بەرین ،روون و خێرای
ئەو چەپەڵكارییانەی حكومەت ئامادە بكەین .ئەگەر ئەو كارە بكەین ،بە
دڵنیاییەوە دەبێت ئەو كارە بكەین و دەشتوانین بیكەین ،ئەو كات تەنانەت
بێ ئەزمونترین كرێكاریش لەوە تێدەگات یان هەستی پێدەكات ،كە خوێندكار
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و شوێنكەوتوانی فیرقە ئایینییەكان ،موزیك و نوسەر هەر لەالیەن ئەو هێزە
رەشەوە سوكایەتی و ستەمیان بەرامبەر دەكرێت ،كە لە هەر هەنگاوێكی
ژیانیدا ئەوەندە زوڵم و ستەم لەو (واتە كرێكار) دەكات.
پاش ئەوەی كە ئەم بابەتەی هەست پێكرد ،وەبیری دەكەوێتەوەو خوازراو
یان نەخوازراو بیر لەوە دەكاتەوە ،كە ئەمڕۆ لەدژی سانسۆرچیەكان هەرا
بنێتەوە ،سبەی لەبەردەم ماڵی فەرمانداری ،كە شۆڕشی جوتیارانی سەركوت
كردووە ،خۆپیشاندان بکات و دوو سبەی ئەو جەندرمانەی كە لە جلوبەرگی
مەالدا هەستی ئایینی دەوروژێنن و دووبەرەكایەتی ئایینی دەنێنەوە ،ئیدانەی
بكات و هیتر و هیتر .ئێمە هێشتا بۆئەوەی كە بەڵگەی لەقاودەرانەی هەمەالیەنە
و تازە لەنێو كرێكاراندا باڵو بكەینەوە ،یان زۆر كەم كارمان كردووە یان هیچ
كارێكمان نەكردووە .ژمارەیەكی زۆر لە ئێمە هێشتاش لەو ئەركە حاڵی نییە و
خۆی لەخۆیەوە «خەباتی ئاسایی رۆژانە»ی لە شوێنی بەرتەسكی ژیانی فابریكی
گرتووەتەبەر .لە وەها بارودۆخێكدا وتنی ئەوەی كە« :ئێسكرا» دەیەوێت لە
بەرامبەر بیرۆكەی درەوشاوە و تەواوكەردا ،گرنگی رەوتی پێشڕەوی خەباتی
رۆژانە كەم بكاتەوە» (مارتینێف ،ل  )61بە مانای پاشەكشەی حزب و بەواتەی
بەرگریكردن و بەبااڵهەڵگوتانی نەبونی ئامادەیی و دواكەوتوویی ئێمەیە.
بەاڵم سەبارەت بە بانگهێشتكردنی جەماوەر بۆ هەڵسوڕان ،دەبێت بڵێم
كە هەر كاتێك بانگەشەی جدی سیاسی و لەقاودانی روون و بەتین و تەوژم بە
كردەوە بێت ،ئەو كاتە ئەم كارە بە ئۆتۆماتیكی بەڕێودەچێت .گرتنی تاوانبار
لە كاتی بەڕێوەبردنی تاواندا و لەقاودانی هەر لەو كاتەدا لەبەرچاوی بیروڕای
گشتی ،كاریگەریەكەی لە هەر چەشنە «بانگهێشتێك» باشترە ،كاریگەری ئەم
كارە لە زۆر بابەتدا بە شێوەیەكە كە دواتر تەنانەت ناتوانن روونیبكەنەوە لە
راستیدا كێ جەماوەری «بانگهێشت كردووە» و فاڵنە نەخشەی شانۆ و هیتری
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هێناوەتە گۆڕێ.
بانگهێشتكردن (نەك بە گشتی ،بەڵكو بە واتەی دیاریكراوی وشەكە) تەنها
دەتوانرێت لە شوێنی خۆیدا بكرێت ،تەنها كەسێك دەتوانێت بانگهێشت بكات،
كە خۆیشی بجوڵێتەوە و لە مەیداندا بێت ،بەاڵم كاری ئێمە وەكو نوسەرانی
سۆسیال دیموكرات ئەوەیە ،كە تا ئەو جێگایەی بۆمان دەكرێت بە شێوەیەكی
قوڵتر ،بەرینتر و بەهێزتر ئیفشاگەری سیاسی و بانگەشەی سیاسی بەڕێوە
ببەین.
لێرەدا جێگای خۆیەتی چەند وشەیەكیش سەبارەت بە «بانگهێشتەكان»
قسە بكەین .تاكە ناوەندێك كە پێش لە رووداوەكانی بەهار كرێكارانی بۆ ئەوە
بانگهێشتكرد ،كە لە كێشەیەكی وەكو بانگكردنی خوێندكاران بۆ سوپا كە بە هیچ
شێوەیەك بەڵێنی هیچ چەشنە ئاكامێكی هەنوكەیی نەدەدا ،چاالكانە دەخالەت
بكەن« ،ئیسكرا» بوو .دەستبەجێ پاش باڵوكردنەوەی فەرمانی رێكەوتی
11ی ژانویە سەبارەت بە «بانگهێشتكردنی  183خوێندكار بۆ سوپا» «ئیسكرا»
بابەتێكی باڵوكردەوە لەمەڕ ئەوەی كە «كرێكاران بە هانای خوێندكارانەوە
بێن» و «خەڵك»ی بۆ ئەوە بانگكرد ،كە بێ بەفیڕۆدانی كات و راشكاوانە
وەاڵم بەو هەڵسوكەوتە بێشەرمانەیەی دەوڵەت بدەنەوە .ئێمە لە هەموووان
و لە تاكە تاكەیان دەپرسین :هۆكاری ئەوەی مارتینێف ،كە ئەوەندە باسی »بە
بانگهێشتكردن» و تەنانەت «بانگهێشتكردن» ،وەكو شێوەیەك لە هەڵسوڕان ناو
دەبات ،تەنانەت قسەیەكیشی بۆ بانگهێشتكردنی جەماوەر بۆ ئیدانەكردنی ئەو
مەسەلەیە نەكرد ،چی بوو؟ ئایا بەو قسانەی كە وتمان ئەوە كورتبینی نییە ،كە
مارتینێف بەو بۆنەوە «ئیسكرا» بە یەك الیەنە ناو دەبات كە بەقەد پێویست
خەڵك بۆ وەدیهێنانی ئەو داواكارییانەی كە «بەڵێنی دەرئەنجامی هەنووكەیی
دەدەن» بانگهێشت ناكات؟
97

ئاشنابوون بە لینین

ئەو ئێكۆنۆمیستانەی ئێمە ،لەوانە “رابۆچیە دێلۆ” ،سەركەوتنی خۆیان
قەرزداری ئەوە بوون ،كە جلوبەرگی كرێكارانی دواكەوتوویان لەبەركردووە،
بەاڵم كرێكاری سۆسیال دیموكرات ،واتە كرێكاری شۆڕشگێڕ (ژمارەی ئەمجۆرە
كرێكارانەش رۆژ لەدوای رۆژ روو لە پەرەسەندنە) .ئەوپەڕی نەفرەت و بێزاری
خۆی بەرامبەر بەو پاساوانەی ،كە سەبارەت بە خەبات بۆ ئەو داواكارییانەی
كە «بەڵێنی دەرئەنجامی هەنوكەیی دەدەن» و هیتر دەكرێت ،دەردەبڕێت
و رەتیدەكاتەوە ،چونكە لەوە تێدەگات ،كە ئەوەش بەشێكی ئەو چیرۆكە
كۆنەی زیادكردنی كۆپێكێك بە روبڵێكە .وەها كرێكارێك بە ئامۆژگارەكانی
خۆی لە «رابۆچایا میسێل» و “رابۆچیە دێلۆ” دەڵێت :ئاغایان بێهۆ دەشڵەژێن،
ئێوە بە دەستێوەردان لە كارێك كە ئێمە خۆشمان دەتوانین لە ئەستۆی
بگرین ،زەحمەت بە خۆتان دەدەن ،لە حاڵێكدایە كە لە بەڕێوەبردن و بەجێ
گەیاندنی ئەركەكانی راستەقینەی خۆتان سەرپێچی دەكەن .ئاخر ئەوە بە هیچ
شێوەیەك ئاقاڵنە نییە ،كە دەڵێن ئەركی سۆسیال دیموكراتەكان ئەوەیە كە
الیەنی سیاسی بە خەباتی ئابوری بدەن .تەنها دەستپێكی رێگایە و ئەركی
سەرەكی سۆسیال دیموكراتەكان ئەوە نییە ،چونكە لە تەواوی جیهاندا و لەوانە
لە روسیاش لە زۆربەی بابەتەكاندا پۆلیس بۆ خۆی ئەو كارە دەكات و بە
خەباتی ئابوری الیەنی سیاسی دەدات و كرێكاران بۆ خۆیان وردە وردە لەو
بابەتە تێدەگەن كە حكومەت پشتیوانی كێیە .ئاخر گێلگەوجەكان كە پێتانوایە
ئەمریكاتان كەشف كردووە« ،خەباتی ئابوری كرێكاران لە دژی خاوەنكاران
و حكومەت» لە زۆرێك لە شوێنە دوورەدەستەكانی روسیادا لەالیەن ئەو
كرێكارانەوە بەڕێوە دەچێت كە باسی مانگرتنیان بیستووە ،بەاڵم سەبارەت بە
سۆسیالیزم هیچیان نەبیستووە .ئاخر ئەو «هەڵسوڕانە» كە ئێوە دەتانەوێت بە
هێنانەگۆڕی ئەو داواكاریە دیاریكراوانەی ،كە بەڵێنی دەرئەنجامی هەنوكەیی
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دەدەن ،پشتیوانی لێبكەن ،ئێستا لەنێو كرێكاراندا لە ئارادایە و ئێمە خۆمان
لە هەڵسوڕانی رۆژانەی سەندیكایی و بچوكی خۆماندا لە زۆر بابەتدا بەبێ
یارمەتی رووناكبیران ئەم داواكارییانە دەهێنینە گۆڕێ ،بەاڵم وەها هەڵسوڕانێك
ئێمە بە قەناعەت ناگەیەنێت ،ئێمە منداڵ نین ،كە بە مژمژەی سیاسەتی
«ئابوری» تێرمان بكەن ،ئێمە دەمانەوێت هەر شتێك ،كە كەسانی دیكە لێی
ئاگادارن بیزانین ،دەمانەوێت بە تێروتەسەلی لەگەڵ هەموو الیەنەكانی ژیانی
سیاسیدا ئاشنا بین و هەڵسوڕاوانە لە هەر چەشنە رووداوێكی سیاسیدا بەشداری
بكەین.
بۆ ئەو كارە پێویستە رووناكبیران ئەوەی كە ئێمە خۆمان لێی ئاگادارین،
كەمتر دووپاتبكەنەوە و زۆرتر لەسەر ئەو شتانە قسە بكەن ،كە هێشتا نایزانین
و هیچ كاتێك بە شێوەی تایبەتی لە ئەزمونی کارگەیی و «ئابوری» خۆماندا
ناتوانین لێی تێبگەین ،واتە :لەسەر زانستی سیاسی .ئێوەی رووناكبیر دەتوانن
ئەو زانستە بەدەستبێنن و ئەركی سەر شانتانە سەدان و هەزاران جار زیاتر
لەوەی تا ئێستا بە ئێمەتان گەیاندووە ،پێمانی بگەیەنن ،ئەویش نە تەنها لە
قەوارەی قسەو باس و بەرهەم و بابەتەكاندا (كە زۆركات داوای لێبوردن
دەكەم ئەگەر رێك و راست قسە دەكەین! ماندووكەرە) ،بەڵكو بە دڵنیاییەوە
بەشێوەی لەقاودانی بەتین و تەوژمی ئەو كردەوانەی ،كە حكومەت و چینە
دەسەاڵتدارەكان ئێستاكە لە هەموو بوارەكانی ژیاندا بەڕێوەی دەبەن .فەرموون
ئەم ئەركەی خۆتان بەهێزێكی زۆرت��رەوە بەجێ بگەیەنن و سەبارەت بە
«چوونە سەرەوەی ئاستی هەڵسوڕانی جەماوەری كرێكار» كەمتر قسە بكەن.
هەڵسوڕانی ئێمە زۆر زیاتر لەوەیە ،كە ئێوە بیری لێدەكەنەوە ،ئێمە
تەنانەت دەتوانین بە خەباتی ئاشكرای خۆمان لەسەر شەقامەكان لەو
داواكارییانەش كە بەڵێنی هیچ «دەرئەنجامێكی هەنوكەیی»ش نادەن ،پشتیوانی
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بكەین! ئەوە كاری ئێوە نییە كە هەڵسوڕانی ئێمە «زیاتر بكەن» ،چونكە ئەوە
هەڵسوڕانی خۆتانە كە كەمە و لە ئاستی پێویستدا چاالكی لە خۆتان نانوێنن.
ئاغایان لە بەرامبەر رەوتی خۆڕسكدا چۆك دامەدەن و تۆسقاڵێك لە بیری
پەرەپێدانی هەڵسوڕانی خۆتاندا بن.
ه) چ خاڵێكی هاوبەش لە نێوان ئێكۆنۆمیزم و تیرۆریزمدا هەیە؟
ئێمە لە روونكردنەوەی سەرەوەدا ئێكۆنۆمیستێك و تیرۆریستێكی پێكەوە
گرت ،كە سۆسیال دیموكرات نەبوون .ئەوانە بە هەڵكەوت هاوڕا دەرهاتبون،
بەاڵم ئەگەر بە گشتی چاوێك بخشێنین ،ئەو كات دەبێت بڵێین كە لەنێوان
ئەم و ئەودا پەیوەندیەكی چارەهەڵنەگری دەروونی (كە بە هەڵكەوتیش نییە)
هەیە ،كە ناچارین لە خوارەوە لەسەری قسە بكەین و بابەتێكە كە قسەكردن
لەسەری لە بواری پرسی بارهێنانی رۆحی هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەوە كارێكی
گەلێك پێویستە.
ئێكۆنۆمیستەكان و تیرۆریستەكانی ئێستا یەك سەرچاوەیان هەیە ،ئەویش:
کڕنۆش بردن بۆ رەتی خۆڕسكە كە لەبەشی رابردوودا وەكو دیاردەیەكی گشتی
لەسەری قسەمان كردو ئێستاش لەسەر كاریگەریەكانی لەبواری چاالكی سیاسی
و خەباتی سیاسیدا قسەوباس دەكەین ،تا ئەو جێگایەی دەرفەتمان هەبێت لێی
دەکۆڵینەوە .لە روانینی یەكەمدا ،لەوانەیە ئەم بانگەشەیەمان وەكو پارادۆكس
بێتە بەرچاو ،چونكە لە رواڵەتدا جیاوازی نێوان كەسانێك كە لەسەر «خەباتی
ئاسایی رۆژانە» پێداگریدەكەن و ئەوانەی كە تاكەكانی جیا لە یەكترین بۆ
فیداكارانەترین خەبات بانگەواز دەكەن ،زۆرە ،بەاڵم ئەمە پارادۆكس نییە.
ئێكۆنۆمیستەكان و تیرۆریستەكان لە بەرامبەر جەمسەرە جۆراوجۆرەكانی
رەوتی خۆڕسكدا چۆكدادەدەن .ئێكۆنۆمیستەكان لە بەرامبەر رەوتی خۆڕسكی
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«بزووتنەوەی لەسەدا سەد كرێكاری» چۆكدادەدەن و تیرۆریستەكان كورنوش لە
بەرامبەر رەوتی خۆڕسكی تووڕەیی و غەزەبی بێ ئەوپەڕ بە گڕوتەوژمی ئەو
رووناكبیرانەی كە ناتوانن یان ئیمكانی ئەوەیان نییە هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەی
خۆیان لەگەڵ بزووتنەوەی كرێكاری لە لە شێكی یەكگرتوودا یەكبخەن،
چۆكدادەدەن.
كەسێك كە باوەڕی بەو مەجالە نەمابێت (واتە باوەڕ بە هێزی جەماوەر)،
یان هەرگیز باوەڕی پێی نەبووبێت ،بەراستی بۆی دژوارە بێجگە لە تیرۆر
چارەسەرێكی دیكە بۆ دامركاندنەوەی هەستی تووڕەیی و غەزەبناك و وزەی
شۆڕشگێڕانەی بدۆزێتەوە .بەم شێوەیە كڕنۆش بردنی هەردووكی ئەو ستراتیژە
بۆ رەوتی خۆڕسك بە مانای شتێك نییە ،بێجگە لە دەستپێكی بە كردەوە
دەرهێنانی بەرنامەی بەناوبانگی « .»Credoئەم بەرنامەیە بەم چەشنەیە:
كرێكاران خۆیان «لە دژی خاوەنكاران و حكومەت خەباتی ئابوری» دەكەن
(نووسەری « »Credoداوای لێبوردنت لێدەكەین ،كە بیری ئێوە بە قسەكانی
مارتینێف دەردەبڕین! ئێمە لەسەر ئەو باوەڕەین كە هەقمانە ئەو كارە بكەین،
چونكە لە»»Credoشدا ئەوە دەوترێت ،كە چۆن بیری كرێكاران لە رەوتی
خەباتی ئابوریدا «بەرەو رژیمی سیاسی دەبات») ،بەاڵم رووناكبیران خەباتی
سیاسی بەهێزی خۆیان و ئاساییە كە بە یارمەتی تیرۆر بەڕێوە دەبەن! ئەمە
تێگەیشتنێكی بە تەواوی مەنتیقی و چارە هەڵنەگرە ،كە تەنانەت ئەگەر
كەسانێكیش ،كە دەستدەدەنە بە كردەوە دەرهێنانی ئەو بەرنامەیە خۆیشیان لە
چارەهەڵنەگربوونی تێنەگەیشتبێت ،دیسانەوە ناكرێت لەسەری پێداگری بكەن.
هەڵسوڕانی سیاسی یاسای تایبەت بەخۆیی هەیە ،یاسایەك كە سەربەخۆ لە
هەستی ئەو كەسانەیە كە بەوپەڕی نیەتپاكیەوە خەڵك بۆ تیرۆر یان «الیەنی
سیاسی دان بە خەباتی ئابوری» بانگهێشت دەكەن ،جەهەننەمیش بە نیەتپاكی
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بەرپاوكراوە و لەو بابەتەدا ،كە قسەی لەسەر دەكەین ،نیەتپاكی جیا لەوەی
كە بكەوێتە «رێگای كەمترین» موقاومەت و بەرنامەی لەسەدا سەد بۆرژوایی»
 »Credoرزگار ناكات .سەرئەنجام ئەوەش بە هەڵكەوت نییە كە ژمارەیەكی
زۆر لە لیبراڵەكانی روس (چ ئەوانەی بە ئاشكرا لیبراڵن و چ ئەوانەی دەمامكی
ماركسیستیان بە رووخساری خۆیان داوە) ،بە دڵ و بە گیان حەزییان لە تیرۆرە
و هەوڵدەدەن لەكاتی ئێستادا لە پەرەسەندنی ورەی تیرۆریستی پشتیوانی
بكەن.
هەر بۆیە كاتێك كە «گروپی سۆسیال رولوسیۆنێرەكانی وابدا» پێكهات و
یارمەتی و هاوڕێیەیەتی هەمەالیەنەی بزووتنەوەی كرێكاری كرد بە ئەركی
خۆی و لەوالشەوە تیرۆری هێنایە نێو بەرنامەكەیەوە و خۆی لە سۆسیال
دیموكراسی ب��ەدوور زانی ،ئەو كاتە ئەم راستیە جارێكی دیكە راستی و
دروستی دووربینی قووڵی (پ.ب ئاكسلرۆد)ی پشتڕاست كردەوە كە هەر لە
كۆتایی ساڵی 1897دا ئەم دەرئەنجامانەی سۆسیال دیموكراسی ،واتە سستی
و راڕایی سۆسیال دیموكراتیكی وشە بە وشە باسی كردبوو .مەبەست (لە
دەوروبەری كێشەی ئەركەكان و تاكتیكی ئێستا) و «دوو ئاسۆ»ی بەناوبانگی
(پ.ب ئاكسلرۆدە) .تەواوی قسەو باسەكان و ناكۆكییەكانی دواتری سۆسیال
دیموكراتەكانی روسیا پێكەوە وەكو تۆوی رووەكێك ،كە لەنێو كاكڵەدا بێت،
لەو دوو ئاسۆیەدا خەوتووە.
لەو روانگەیەوە ،ئەم بابەتەش روون دەبێتەوە كە “رابۆچیە دێلۆ” ،كە
نەیتوانی لە بەرانبەر رەوتی خۆڕسكی ئێكۆنۆمیستیدا خۆڕاگری بكات ،لە
بەرامبەر رەوتی خۆڕسكی تیرۆریزمیشدا نەیتوانی خۆ بگرێت .جێگای خۆیەتی
لێرەدا هۆكار و پاساوێكی تایبەتی كە «سوابدا» بۆ بەرگریكردن لە تیرۆر
دەیهێنێتەوە ،بێنینەوە« .سوابدا» بە تەواوی نكۆڵی لەوە دەكات» كە تیرۆر
102

ئاشنابوون بە لینین

رۆڵی چاوترسێن كردن بگێڕێت (بەرهەمی «بووژاندنەوەی شۆڕشگێڕی» ل ،)64
بەاڵم لەوالشەوە «گرنگی ئاژیتاسیۆنی» بۆ دادەنێت.
ئەم بابەتە یەكەم لەم روانگەیەوە ،كە یەكێك لە قۆناغەكانی گەندەڵی
و بەرەو بەدواچوونی ئەو كۆمەڵە كۆنە (پێش لە سۆسیال دیموكراتیك) لەو
بیرۆكانەی كە خەڵكی ناچار دەكرد ،شوێنی تیرۆر بكەوێت نیشاندەدات،
یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی ئەو سەردەمەیە .دانپێدانان بەوەی كە ئێستا
ئیتر ناكرێت لە رێگەی تیرۆرەوە حكومەت «چاوترسێن» بكرێت و لەسەر
ئەم بناغەیە رێكخراوەكەی تێكبدەین لە راستیدا واتەكەی ئەوەیە ،كە تیرۆر
وەكو سیستەمێكی خەبات و بوارێكی هەڵسوڕان كە لە بەرنامەكەدا هاتبێت،
بە تەواوی رەتكراوەتەوە .لەوالشەوە ئەم بابەتە بە تایبەتی لەو رووەوە كە
نمونەیەك لە تێنەگەیشتن لە ئەركە گرنگەكانمان لە كاری «بارهێنانی چاالكی
شۆڕشگێڕانەی جەماوەر» نیشاندەدات ،تایبەتمەندیەكی دیكەیە« .سوابدا» تیرۆر
وەكو ئامرازێك بۆ «وروژان��دن»ی بزووتنەوەی كرێكاری و دانی «تەكانێكی
بەهێز» بانگەشەی بۆ دەكات .دژوارە بیر لە هۆكارێكی دیكە بكرێتەوە ،كە
ئاشكراتر لەوە بە دەستی خۆی ،خۆی بەتاڵ بكاتەوە! دەبێت پرسیاریان لێبكەین
كە ئایا ژیان لە روسیا ئەوەندە لەوجۆرە ستەمكاری و چەوساندنەوانەی كەم
تێدایە كە دەبێت ئامرازێكی تایبەت بۆ «وروژاندنی» جەماوەر بتاسین؟ لە
الیەكی دیكەوە ،ئەگەر كەسێك لە بنەڕەتدا ناوروژێت ،تەنانەت ستەمکاری
روسیش ناتوانێت بیورووژێنێت ،مەگەر ئاشكرا نییە كە ئەو كەسە لە رێگەی
شەڕی دەستەو یەخەی نێوان حكومەت و ژمارەیەك تیرۆریستیشەوە ناوروژێت
و بە خوێنساردیەوە بۆی دەڕوانێت.
كاكڵەی قسەكە ئەوەیە ،كە جەماوەری كرێكار لە ستەمكاریەكانی ژیانی
روسیا وەزاڵ��ە هاتون و دەوروژێ��ن ،بەاڵم ئێمە ناتوانین هەموو دڵۆپ و
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جۆگەلەكانی ناڕەزایەتی خەڵك كە بەرادەیەك لە ژیانی روسدا لە ئارادایە كە لە
خەیااڵت و بیركردنەوەی ئێمە واوەترە گردوكۆ بكەینەوە ،ئەوە لە حاڵێكدایە،
كە پێویستە گشت ئەوانە لە یەك شوێندا گردوكۆ بكەینەوە و سێاڵوێكی
گەورەی لێ بخولقێنین .گەشەی مەزنی بزووتنەوەی كرێكاری و ئەو راستیە كە
كرێكاران بە خوێندنەوەی گۆڤارە سیاسییەكان تینون و لە سەرەوە ئاماژەمان
پێدا ،بە شێوەیەكی حاشاهەڵنەگر ئەوە دەسەلمێنێت ،كە ئەو ئەركە دەكرێت
و پێویستە بەڕێوە بچێت ،بەاڵم دەبێت بڵێین كە بانگەوازكردن بۆ تیرۆر،
هەروەها بانگهێشت كردن بۆ ئەوەیكە الیەنی سیاسی بەو خەباتە ئابووریە
بدرێت وا لەئارادایە ،شتێك نییە ،جگە لەشێوە جۆراوجۆرەكانی خۆبواردن
لەو ئەركە گرنگانەی لەبەردەم شۆڕشگێرانی روسدایە .ئەو ئەركە بریتیە لە
دابینكردنی زەمینەكانی بەڕێوەبردنی بانگەشەی هەمەالیەنەی سیاسی.
«سوابدا» دەیەوێت تیرۆر بە جێگای بانگەشەی سیاسی دابنێت و رێك
و راست رایدەگەیەنێت لەسەر ئەو باوەڕەیە كە «كاتێك بانگەشەی لەرادە
ب��ەدەر و گەرموگوڕ لەنێو جەماوەردا دەست پێ بكات ،رۆڵی وروژێنەر
دەگێرێت» (ل « 68بووژاندنەوەی شۆڕشگێڕی») .بە پێچەوانەوە ئەوە دەری
دەخات ،كە سەرەڕای ئەوەی رووداوەكانی بەهار ئەوەی سەلماند ،هیچكام
لە تیرۆریستەكان و ئێكۆنۆمیستەكان ،بۆ هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەی جەماوەر
هیچ بایەخێك دانانێن .دەستەی یەكەم بەدوای «ئامرازی وروژاندن»ی ساختەدا
دەگەڕێت و ئەوی دیكە قسە لە «هێنانەگۆڕی داواكاری تایبەتی» دەكات .نە
ئەم و نە ئەو ،هیچكامیان سەرنجی پێویست بە گەشەی هەڵسوڕانی خۆیان
لە كاروباری بانگەشەی سیاسی و دابینكردنی زەمینەكانی لەقاودانی سیاسی
نادەن ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە نە ئێستاو نە لە هیچ كاتێكی دیكەدا ،ناتوانین
هیچ شتێك بە جێگای بانگەشەی سیاسی و دابینكردنی بواری لەقاودان دابنێین.
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ه) چینی كرێكار  -خەباتی پێشەنگ لە رێگای دیموكراسی
دیتمان كە بەڕێوەبردنی بانگەشەی سیاسی لە ئاستێكی بەریندا و بەم پێیە
دابینكردنی زەمینەكانی لەقاودانی هەمەالیەنەی سیاسیش ئەركی پێویست و
هەنوكەییترین ئەركی زەروری هەڵسوڕانە ،بە مەرجێك كە ئەو هەڵسوڕانە
بەراستی دیموكراتیك بێت ،ب��ەاڵم ئێمە تەنها بەهۆی پێویستی خێرا و
دەستبەجێی چینی كرێكار بە زانستی سیاسی و راهێنانی سیاسی بەو دەرئەنجامە
گەیشتین ،ئەوە لە حاڵێكدایە ،كە ئەگەر كێشەكە تەنها بەو شێوەیە بێتە گۆڕێ،
زۆر بەرتەسك دەبو و ئەركەكانی دیموكراتیكی گشتی ،واتە ئەركەكانی هەر
چەشنە سۆسیال دیموكراسیەك بە گشتی و سۆسیال دیموكراسی ئێستای روس
بە گشتی ،لەبەرچاو نەدەگرت ،بۆئەوەی كە بە شێوەیەكی دیاریكراوتر ئەو
بنەمایە روون بكەینەوە ،هەوڵدەدەین بابەتەكە لە الیەنێكەوە بدەینە بەرباس و
لێكۆڵینەوە ،كە لە بیری ئێكۆنۆمیستێكدا لە هەموو شتێك «نزیكتر»ە .كەسمان
لە وەدا گومانمان نییە كە پێویستە ئاستی وشیاری سیاسی چینی كرێكار گەشە
پێ بدرێت و هەموومان لەسەری «كۆكین» ،بەاڵم ئەو پرسیارە دێتەگۆڕێ كە
دەبێت ئەو كارە چۆن بكەین و بۆ بەڕێوەبردنی ئەو كارە پێویستمان بە چی
هەیە؟
خەباتی ئابوری بیری كرێكاران تەنها بەرەو الی هەڵسوكەوتی حكومەت
بەرامبەر بە چینی كرێكار دەوروژێنێت ،یان بە واتەی رابۆچیە دێلۆ» پاڵ
پێوەدەنێت» و بەمپێیە هەرچەندەش كە لەسەر ئەركی «الیەنی سیاسی دان بە
خەباتی ئابوری» زەحمەت بە خۆمان بدەین دیسانەوە ناتوانین لە چوارچێوەی
ئەو ئەركەدا ،ئاستی وشیاری سیاسی كرێكاران (هەتا ئاستی وشیاری سیاسی
سۆسیال دیموكراسی) گەشە پێبدەین ،چونكە ئەو چوارچێوەیە لە بنەڕەتدا
چوارچێوەیەكی بەرتەسكە .بەهایەك كە ئێمە بۆ فۆرمۆڵی مارتینێف دایدەنێن،
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هەرگیز بەو هۆیەوە نییە ،كە ئەو فۆرمۆلە لێهاتوویی مارتینێف لەچەواشەكردن
و بەالڕێدابردندا نیشاندەدات ،بەڵكو بەو بۆنەوەیە كە ئەو فرموڵبەندیە هەڵەی
سەرەكی گشت ئێكۆنۆمیستەكان نیشاندەدات .هەڵەی ئێكۆنۆمیستەكان ئەوەیە،
كە پێیانوایە دەتوانن لەناوخۆی خەباتی ئابورییاندا ،یان النیكەم (بە گشتی)
لەسەر بنەمای ئەم خەباتە و تەنها (یان النیكەم بە گشتی) بە پشتبەستن بەو
خەباتە وشیاری چینایەتی و سیاسی كرێكاران بەرنە سەرەوە.
وەها بۆچوونێك هەر لە بنەماوە هەڵەیە و هۆكارەكەشی ،بە تایبەتی
ئەوەیە كە ئێكۆنۆمیستەكان لە حاڵێكدا كە لە موناقەشەكردن لەگەڵ ئێمە
بارگرانن ،نایانەوێت بە شێوەیەكی ئەوتۆ بیر لە سەرچاوەی ناكۆكییەكانمان
بكەینەوە و لە ئاكامدا تەنیا شتێك دەمێنێتەوە ،ئەوەیە ،كە بە هیچ شێوەیەك
لە مەبەستی یەكترین حاڵی نابین و بە زمانی جۆراوجۆر قسە دەكەین.
تەنها لە دەرەوە ،واتە لە دەرەوەی چوارچێوەی خەباتی ئابوری و لە
دەرەوەی بازنەی پەیوەندی كرێكاران لەگەڵ خاوەنكارانەوە دەتوانین وشیاری
سیاسی چینایەتی بۆ كرێكاران بەرین .رێگایەك كە دەتوانین ئەو زانیاریەی
لێ بەدەست بێنین ،زنجیرە پەیوەندییەكانی هەموو چین و توێژەكان لەگەڵ
دەوڵەت و حكومەت و زنجیرە پەیوەندییەكانی هەموو ئەو چینانە پێكەوەیە.
هەر بۆیە ناتوانین ئەم وەاڵمە بە پرسیاری :چ بكەین بۆئەوەی زانستی
سیاسی بەكرێكاران بگەیەنین؟ بدەینەوە ،كە« :دەبێت بڕۆینە نێو كرێكاران»،
وەاڵمێك كە پڕاتیسیەنەكان و بە تایبەتی ئەو پراتیسیەنانەی كە مەیلیان بەرەو
ئێكۆنۆمیزمە لە زۆربەی بابەتەكاندا قەناعەتی پێدەكەن ،بۆئەوەی زانیاری
سیاسی بە كرێكاران بگەیەنرێت ،پێویستە سۆسیال دیموكراتەكان بڕۆنە نێو
گشت چینەكانی كۆمەڵگةوە و گروپەكانی سوپای خۆیان بۆ هەموو الیەك بنێرن
بۆ ئەوەی لەناو جەماوەری خەڵكدا رەگاژۆ بكات.
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ئێمە بە ئەنقەست ئەم فۆرمۆڵبەندیە زبرو ناهەمووارەمان گرتەبەر و بە
ئەنقەست بابەتەكەمان بەو شێوەیە بە سادە و ساكار دەربڕی .ئەمە بە هیچ
شێوەیەك بەو بۆنەوە نییە ،كە قسەی دژ بەیەك دەكەین و تووشی پارادۆكس
بووین ،بەڵكو بۆئەوەیە ،كە بیری ئێكۆنۆمیستەكان بەرەو الی ئەو ئەركانە
رابكێشین كە سەرنجی پێنادەن و بە هیچ شێوەیەك شیاوی لێبوردن نییە و
هەروەها بەرەو ئەو «جیاوازییانە» رابكێشین كە لەنێوان سیاسەتی تریدیۆنیۆنی
و سیاسەتی سۆسیال دیموكراتدا هەیە و لێی حاڵی نابن ،بەم بۆنەوە داوا لە
خوێنەر دەكەین نەشڵەژێت و بە وردی و تا كۆتایی گوێ لە قسەكانمان بگرێت.
كۆڕ و كۆمەڵێكی سۆسیال دیموكرات لەبەرچاو بگرن ،كە لەم سااڵنەی
دواییدا زیاتر لەهەمووو شتێك رەواجی بووە و بەوردی كارەكانی بدەنە
بەر تیشكی لێكۆڵینەوەی خۆتانەوە .ئەم كۆڕ و كۆمەاڵنە «لەگەڵ كرێكاراندا
پەیوەندییان» هەیە و بەمە قەناعەت دەكەن ،هەندێك گۆڤار باڵودەكەنەوە
و لەناو ئەو گۆڤارانەدا چەوسانەوەكانی نێو کارگەکان ،الیەنگری دەوڵەت لە
سەرمایەداران و ستەمكارییەكانی پۆلیسی دەدەنە بەر ئاگری رەخنەی خۆیان،
لە كۆبوونەوەكانی كرێكاراندا زۆربەی قسەو باسەكان لە بازنەی ئەو تەوەرانە
دەرناچێت ،كۆنفرانس و وتووێژ ،سەبارەت بە مێژووی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە
و پرسی سیاسەتی ناوخۆیی و دەرەكی حكومەت ،پرسی تەكامولی ئابوری
روسیا و ئەوروپا و جێگاو شوێنی چینە جۆراوجۆرەكانی كۆمەڵگةی ئێستا زۆر
بە دەگمەن بەڕێوە دەچێت ،بیری بەدەستهێنانی پەیوەندی و گەشەی رێكوپێكی
پەیوەندییەكانی چینی كرێكار لەگەڵ چینەكانی دیكە ،تەنانەت بەبیری كەسدا
نایەت .زۆربەی ئەندامانی ئەم كۆڕە رێبەرێكی ئایدئال لەبەرچاودەگرن ،كە
زۆرتر وەكو سكرتێری تریدیۆنیۆن وایە.
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بۆ وێنە سكرتێرێكی تریدیۆنیۆنی ئینگلیزی هەمیشە یارمەتی كرێكاران
دەدات ،كە خەباتی ئابوری بكەن ،بارودۆخی نالەباری فابریكەكان بۆ كرێكاران
لەقاو بدەن ،نادادپەروەرانەبوونی ئەو یاسا و رێسایانەی كە كۆسپ دەخەنە
سەر رێگای ئازادی مانگرتن ،روونبكەنەوە ،دوژمنكارانەبوونی دەسەاڵت ،كە
بەدەست چینەكانی بۆرژوازی نەتەوەوەیە ،نیشاندەدەن و هیتر و هیتر .بە كورتی
هەر سكرتێرێكی تریدیۆنیۆن یارمەتی «بە خەباتی ئابوری لە دژی خاوەنكاران
و حكومەت» دەكات .زۆریش ناتوانین لەسەر ئەوە پێداگری بكەین ،كە ئەوە
هێشتا سۆسیال دیموكراتیزم نییە و سكرتێری تریدیۆنیۆن ،ناتوانێت ئامانجی
سۆسیال دیموكراتیك بێت ،بەڵكو دڵخوازی سۆسیال دیموكراسی وتەبێژێكی
جەماوەریە كە بتوانێت وەاڵم بە هەرچەشنە لق و پۆپێكی ستەمكاری و زوڵم و
زۆرێك بداتەوە ،جا ئەو ستەمە لە هەر كوێ كرابێت و بەرامبەر بە هەر چین و
تووێژێكی كۆمەاڵیەتی بەڕێوەچووبێت ،جیاوازی نییە ،ئەو وتەبێژە جەماوەرییە
دەبێت بتوانێت گشت ئەو لق و پۆپانەی ستەمكاری وەكو ستەمكاری پۆلیسی و
چەوساننەوەی سەرمایەداری نیشانبدات ،بتوانێت لە هەر شتێكی ورد و بچكۆلە
بۆ شیكردنەوەی باوەڕی سۆسیالیستی و داواكاریە دیموكراتیكەكانی خۆی لەبەر
چاوی هەموووان ،هەروەها بۆ نیشاندانی گرنگی مێژوویی-جیهانی خەباتی
ئازادیخوازانەی پڕۆلیتاریا بۆ هەموووان كەڵك وەربگرێت.
بۆ نمونە رێبەرانێكی وەكو رابێرت نایت (سكرتێری بەناوبانگی كۆمەڵەی
دیگسازان كە یەكێك لە بەهێزترین تریدیۆنیۆنەكانی ئینگلیزە) و ویلهێڵم
لیبكنێخت لەبەرچاو بگرن و هەوڵبدەن ئەو پارادۆكسانەی ،كە مارتینێف
ناكۆكییەكانی خۆی لەگەڵ «ئیسكرا» لەو چوارچێوەیەدا دادەڕێژێت ،لەگەڵ
ئەو دوو كەسایەتیە ب��ەراورد بكەن .ئەگەر ئەو كارە بكەن ،دەبینن (من
دەستدەكەم بە لێدانەوەی الپەڕەكانی بابەتەكەی مارتینێف) كە رابێرت نایت
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زۆرتر «جەماوەر» بۆ بەڕێوەبردنی چاالكی دیاریكراو بانگهێشت دەكات» (ل
 ،)39ئەوە لە حاڵێكدایە كە ویلهێڵم لیبكنێخت زۆرتر كاری «روونكردنەوەی
شۆڕشگێڕانەی گشت رژێمی لەسەر كاری ئێستا و بەشە جۆراوجۆرەكانی»دەكات
(ل .)39-38
رابێرت نایت «نزیكترین داخوازییەكانی پڕۆلیتاریا دەهێنێتە گۆڕێ و
ئامرازەكانی بە كردەوە دەرهاتنی ئەو خواستانە نیشاندەدات» (ل  ،)41ئەوە لە
حاڵێكدایە ،كە لیبكنێخت لە هەمانكاتدا كە ئەو كارە دەكات» ،لە رێبەری كردنی
هەڵسوڕانی كاریگەری تووێژە جۆراوجۆرەكانی ئۆپۆزیسیۆن» و «دیاریكردنی
بەرنامەی كردەوە بۆیان» (ل  )41خۆی نابووێرێت .رابێت نایت بە تایبەتی
هەوڵیدەدا «تا ئەو جێگایەی بۆی دەكرێت الیەنی سیاسی بە خەباتی ئابوری
بدات» (ل  )42و بە شایستەییەوە دەیتوانی «لە بەرانبەر حكومەتدا داخوازی
دیاریكراو بهێنێتە گۆڕێ ،كە بەڵێنی دەرئەنجامی دیاریكراوی هەنووكەیی بدات»
(ل  ،)43ئەوە لە حاڵێكدایە ،كە لیبكنێخت زۆرتر خەریكی كاری «لەقاودانی»
«یەكالیەنە» بوو (ل .)40
رابێرت نایت زۆرتر گرنگی بە «رەوتی پێشڕەوی خەباتی رۆژانە»دەدا (ل
 ،)61بەاڵم لیبكنێخت گرنگی بە باڵوكردنەوەی بیرۆكەی درەوشاوە و تەواوكەر
(ل  )61دەدا .لیكبنێخت لە رۆژنامەیەك ،كە رێبەرایەتی دەكرد ،ئۆرگانی
ئۆپۆزسیۆنی شۆڕشگێڕی پێكدەهێنا ،كە سیستەمەكانی ئێمە و بە تایبەتی
سیستەمە سیاسییەكانمانی تا ئەو جێگایە لەقاو دەدا ،كە لەگەڵ بەرژەوەندی
تووێژی جۆراوجۆری خەڵكدا لە ناكۆكیدا بووایە» (ل  ،)63ئەوە لە حاڵێكدایە كە
رابێرت نایت «لە رێگای ئارمانی كرێكاریدا كاریدەكرد و پەیوەندیەكی دەروونی
پتەوی لەگەڵ خەباتی پڕۆلیتاریایی هەبو» (ل  ،)63ئەمە لە بارودۆخێكدایە،
كە لە پەیوەندی دەروونی پتەو بە واتەی كڕنۆش بردن بۆ رەوتی خۆڕسك
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حاڵی ببین (بە شێوەیەك كە لە سەرەوە لە نمونەی كریچۆفسكی و مارتینێفدا
دامانە بەرباس و لێكۆڵینەوە) و «بازنەی كاریگەری و نفوزی خۆمان بەرتەسك
بكردایەتەوە» ،هەڵبەت مارتینێف دڵنیابوو لەوە ،كە «لەم رێگەیەوە بە دەستی
خۆی كاریگەری و نفوزی ئاڵۆزكاوتر كردۆتەوە» (ل .)63
بە كورتی دەبینن كە مارتێنێف لە كردەوەدا سۆسیال دیموكراسی هەتا
ئاستی تریدیۆنیۆنیزم داشكاندووە ،دەڵێی بە هیچ شێوەیەك ئەم كارەی بەو
بۆنەوە نەكردووە ،كە خێرخوازی سۆسیال دیموكراسی نییە ،بەڵكو بەو بۆنەوەیە
كە بە جێگای ئەوەی كە زەحمەتی ئەوە بەخۆی بدات لە بیروبۆچوونەكانی
پلێخانۆف تێبگات ،بیروڕاكانی پلێخانۆفی تۆزێك پەرەپێداوە و لەو كارەدا
پەلەی كردووە.
بەڵێ با بۆ باسەكەی خۆمان بگەڕێنەوە .ئێمە وتمان كە سۆسیال دیموكرات
ئەگەر بیەوێت تەنها لە قسەدا الیەنگری پێویستی گەشەپێدانی هەمەالیەنەی
ئاستی وشیاری سیاسی پڕۆلیتاریا نەبێت ،بەڵكو لە كردەوەشدا الیەنگری چوونە
سەرەوەی ئاستی وشیاری سیاسی ئەو چینە بێت ،دەبێت «بڕواتە نێو هەموو
چینەكانەوە» .لێرەدا ئەو پرسیارانە دێتە گۆڕێ كە :چۆن دەبێت ئەو كارە
بكەین؟ ئایا ئێمە بۆ ئەو كارە هێزی پێویستمان هەیە؟ ئایا بۆ ئەو كارە زەمینەی
پێویست لەنێو چینەكانی دیكەدا هەیە؟ ئایا ئەم كارە بە مانای پاشەكشەكردن
لە تیۆری چینایەتی ،یان پاشەكشەكردن لە تیۆری شۆڕشگێڕانە نییە؟ با لەسەر
ئەم پرسیارانە كەمێك تێڕامان بكەین و بە سەرییاندا خوار ببینەوە.
ئێمە دەبێت هەم وەكو تیۆرسێن ،هەم وەكو راهێنەر ،هەم وەكو ئاژیتاتۆر
و هەم وەكو رێكخەر» بچینە نێو هەمووو چینەكانەوە» .كەس لەسەر ئەوە
گومانی نییە ،كە پێویستە هەڵسوڕانی تیۆریكی سۆسیال دیموكراتەكان تەركیز
بكاتە سەر لێكۆڵینەوە لەسەر گشت تایبەتمەندییەكانی جێگاو شوێنی كۆمەاڵیەتی
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و سیاسی چینە جۆراوجۆرەكان .بەاڵم لەچاو لێكۆڵینەوە لەسەر ژیانی كرێكاران
لە کارگەکان ،لەو بوارەدا زۆر كەم كار كراوە و كار دەكرێت .لە كۆمیتەكان
و كۆڕ و كۆمەڵەكاندا كەسانێك دەبینن ،كە تەنانەت بۆ پەیداكردنی ئاشنایەتی
تایبەتی لەگەڵ فاڵنە پیشەی بەرهەمهێنانی مەوادی ساختەی ئاسنی تێڕامان
دەكەن ،بەاڵم بۆ نمونەش بێت لەنێو ئەندامانی رێكخراودا (كە لە زۆر بابەتدا
بە گەلێك هۆكار ناچارن لە هەڵسوڕانی بە كردەوە دوور بن) ،كەس نابینن كە
كارەكەی بە شێوەی تایبەتی ئەوە بێت بەڵگەگەلێك سەبارەت بە فاڵنە كێشەی
رۆژانەی ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی كۆ بكاتەوە ،كە بتوانێت لەنێو چین و
تووێژەكانی خەڵكدا بوار بۆ كاری سۆسیال دیموكراتیك بڕەخسێنێت .كاتێك
قسە لە كەمبوونی ئامادەیی زۆرینەی رێبەرانی ئێستای بزووتنەوەی كرێكاری
دەكەین ،ناتوانین بابەتی ئامادەبوون لەو بوارەشەوە لەبیر بەرینەوە ،چونكە
ئەم بابەتە پەیوەندی بە تێگەیشتنی «ئێكۆنۆمیستانە» لە «پەیوەندی دەروونی
پتەو لەگەڵ خەباتی پڕۆلیتاریاییەوە» هەیە ،بەاڵم ئاساییە كە گرینگترین كێشە
لەو بابەتەوە بریتیە لە راهێنان و ئاژیتاسیۆن لەنێو هەمووو خەڵكدا .بۆ سۆسیال
دیموكراتی ئەوروپای رۆژئاوا ،كۆبوونەوەكانی خەڵك كە هەركەس بیەوێت
دەتوانێت لەو كۆبوونەوانەدا بەشداری بكات و پەرلەمانێك كە ئەو لەوێدا لە
بەرامبەر پارێزەرانی هەمووو چینەكاندا قسە دەكات ،ئەو ئەركەی بۆ ئاسان
دەكاتەوە.
ئێمە نە پەرلەمانمان هەیە و نە ئ��ازادی كۆبوونەوە ،بەاڵم دەتوانین
لەنێو كرێكارانێكدا كە حەزدەكەن گوێ لە قسەی سۆسیال دیموكراتەكان
بگرن ،كۆبوونەوە پێكبێنین ،هەروەها ئێمە دەبێت بتوانین لەنێو هەمووو
چینەكانی كۆمەڵگةدا ،ئەوەندەی كە ئارەزو بکەن وتاری كەسێكی دیموكرات
ببیستن ،كۆببینەوە ،چونكە هەر كەسێك كە لە كردەوەدا لەبیری بباتەوە
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كە «كومۆنیستەكان لە هەر چەشنە بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕانە پشتیوانی
دەكەن و لەم رووەوە ئەركی ئێمەیە ،بەبێ ئەوەی كە بۆ ساتێكیش باوەڕی
سۆسیالیستی خۆمان بشارینەوە ،لەبەرچاوی هەمووو خەڵكدا ئەركەكانی گشتیە
دیموكراتیكەكان بێنینە گۆڕێ ،ئەو كەسە سۆسیال دیموكرات نییە .كەسێك كە
لە كردەوەدا لە بیری بباتەوە ،كە ئەركی ئەوەیە لە هێنانەگۆڕ و چارەسەركردنی
هەر چەشنە كێشەو گرفتێكی گشتی دیموكراتیكدا پێشەنگی هەموووان بێت،
ئەو كەسە سۆسیال دیموكرات نییە.
لەوانەیە خوێنەری ك��ەم تاقەتی ئێمە قسەكەمان ببڕێت و بڵێت:
«هەموووان بە تەواوی لەسەر ئەوە هاوڕان!» و لە فەرماننامەی نوێدا بۆ
دەستەی نووسەرانی رۆژنامەی “رابۆچیە دێلۆ” كە لەدوایین كۆنگرەی یەكێتی
(سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا لە دەرەوە) پەسەند كرا ،بەراشكاوی دەوترێت
كە« :هەمووو دی��اردەو رووداوێكی ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی ،كە چ
بەشێوەی راستەوخۆ وەكو چینێكی جیاواز و چ وەكو پێشەنگی هەموو هێزە
شۆڕشگێڕەكان لە خەبات لە رێگای رزگاریدا دێتە گۆڕێ ،دەبێت بە مەبەستی
راهێنان و ئاژیتاسیۆنی سیاسی كەڵكی لێوەربگیردرێت» («دوو كۆنگرە» ل .)17
بەڵێ ،ئەمانە قسەیەكی زۆر دروسیات و باشە و ئەگەر “رابۆچیە دێلۆ” لە
كاكڵەی ئەم قسانە تێدەگەیشت و بە پێچەوانەی ئەوانە شتێكی دیكەی نەدەوت
ئێمە زۆر لێی رازی دەبووین ،بەاڵم ئەوە بەس نییە ،كە خۆت بە»پێشەنگ»
و گروپی پێشڕەو بزانی.
ئەوە كەمە ،دەبێت لە كردەوەشدا پێشەنگ بیت ،بە شێوەیەك كە هەمووو
گروپێكی دیكە بە چاوی خۆیان وەكو حەقیقەتێك بیبینن و بەناچار دان بەوەدا
بنێن كە ئێمە پێشەنگی ئەوانین .لەم بابەتەوە لە خوێنەرانی خۆمان دەپرسین:
ئایا نوێنەرانی «گروپەكان»ی دیكە ئەوەندە گەمژەن ،كە تەنها بەوەی كە ئێمە
112

ئاشنابوون بە لینین

لە قسەدا خۆمان بە»پێشەنگ» بزانین ،قەناعەت بكەن؟ بۆ وێنە وەها دیمەنێك
بێننە بەرچاوی خۆتان.
سۆسیال دیموكراتیك دێتە الی «گروپێك» لە رادیكاڵەكان یان
مەشروتەخوازانی لیبراڵی خوێندەواری روس و پێیاندەڵێت :ئێمە پێشەنگین.
«ئێستا ئەو ئەركە لەسەر شانمانە كە چۆن تا ئەو جێگایەی بۆمان دەكرێ
الیەنی سیاسی بەخەباتی ئابووری بدەین» .رادیكاڵ و مەشروتەخوازێك كە
تۆزێك عاقڵ بێت (ئاخر لەنێو رادیكاڵەكان و مەشروتەخوازەكانیشدا كەسی
عاقڵ زۆرە) ،پێكەنینی بەو قسە دێت و دەڵێت (هەڵبەت لەدڵی خۆیدا ،چونكە
لە زۆربەی بابەتەكاندا دیپلۆماتێكی كارزانە)« :ئەو «پێشەنگە» چ مرۆڤێكی
ساوێلكەیە ،تەنانەت لەوەش تێناگات ،كە الیەنی سیاسی دان بە خەباتی ئابوری،
ئەركی ئێمە ،واتە نوێنەرانی پێشڕەوی دیموكراسی بۆرژوازیە .مەگەر ئێمەش
وەكو هەمووو بۆرژواكانی ئەوروپای رۆژئاوا سەرنجی كرێكاران بەرەو سیاسەتی
تریدیۆنیۆنی راناكێشین .سیاسەتی تریدیۆنیۆنی چینی كرێكار هەر هەمان
سیاسەتی بۆرژوایی لەنێو چینی كرێكاردایە و شێوەیەكیش كە ئەم «پێشەنگە»
ئەركەكانی خۆی پێ فۆرمۆڵبەندی دەكات ،هەر شێوەی فۆرمۆڵبەندی سیاسەتی
تریدیۆنیۆنیە! هەر بۆیە وێڵیان بكە با چەندە حەز ئەكەن ،ناوی سۆسیال
دیموكرات لەسەر خۆیان دابنێن.
منداڵ نیم لەبەر خاتری ئەتەکێت لە كوڕ دەرچم و تووڕە بم! تەنها
با خەڵك لەژێر كاریگەری ئەم دەمارگرژە ئۆرتۆدۆكسانەدا نەبن ،با «ئازادی
رەخنەگرتن» بۆ كەسانێك كە لەڕووی نەفامیەوە سۆسیال دیموكراسی دەكێشنە
كاناڵی تریدیۆنیۆنی ،بمێنێتەوە!.
كاتێك كە مەشروتەخوازەكەمان تێدەگات كە ئەو سۆسیال دیموكراتانەی
باس لە پێشەنگایەتی سۆسیال دیموكراسی دەكەن ،ئێستا كە لە بزووتنەوەی
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ئێمەدا رەوتی خۆڕسك بە تەواوی رەواجی هەیە ،لە جیهاندا زیاتر لە هەر
شتێك لە»زلكردنەوەی دابەزینی گرنگی فاكتەری خۆڕسك» و لە»دابەزاندنی
گرنگی رەوتی پێشڕەوی خەباتی ئاسایی لە بەرامبەر باڵوكردنەوەی بیرۆكەی
درەوشاوە و تەواوكەر» و هیتر و هیتر دەترسێت ،ئەو كاتە زەردەخەنەكەی
دەبێتە قاقای پێكەنین! دەڵێت :چ گروپێكی «پێشڕەو» كە لەوە دەترسێت
نەوةكو وشیاری پێشی رەوتی خۆڕسك نەكەوێت ،دەترسێت «نەخشە»یەكی
جەسوورانە بێنێتەگۆڕێ ،كە لەالیەن هەموووان ،تەنانەت نەیارانیەوە دانی پێدا
بنرێت .لەوانەیە ئەمانە وشەی «پێشەنگ»یان لەگەڵ وشەی «پاشەنگ» بە هەڵە
گرتبێت كە ئاوا قسە دەكەن؟
بە راستیش لە هۆكارهێنانەوەی خوارەوەی مارتینێفدا وردبنەوە .ناوبراو
لە الپەڕەی ()40دا دەڵێت كە تاكتیكی لەقاودەری «ئیسكرا» یەك الیەنەیە و
«هەرچەندەش كە تۆوی بێباوەڕی و نەفرەت و بێزاری لە حكومەت بچێنین ،تا
كاتێك كە نەمانتوانیوە بۆ رووخاندنی ،بەقەد پێویست ئاستی وزەی هەڵسوڕانی
كۆمەاڵیەتی پەرە پێبدەین ،بە مەنزڵگەی خۆمان ناگەین» .بە ناڕەزایەتیەوە
دەبێت بڵێین كە ئێمە لەگەڵ ئەو دڵسۆزیە بۆ بردنەسەرەوەی هەڵسوڕانی
جەماوەر ،كە لە هەمانكاتدا هەوڵێكە بۆ كەمكردنەوەی چاالكی خۆیان ،ئاشناین،
بەاڵم ئێستا قسە لەسەر ئەوە نییە ،كەوایە مارتینێف لێرەدا قسە لە وزەی
شۆڕشگێڕانە (بۆ رووخاندنی حكومەت) دەكات ،بەاڵم بە چ دەرئەنجامێك
دەگات؟ بەهۆی ئەوەی كە لە كاتی ئاساییدا تووێژە جۆراوجۆرەكانی خەڵك
بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر رێگای جۆراوجۆر دەگرنەبەر« ،ئاشكرایە كە ئێمە
سۆسیال دیموكراتەكان ناتوانین لە یەككاتدا هەڵسوڕانی كاریگەری تووێژە
جۆراوجۆرەكانی ئۆپۆزیسیۆن رێبەرایەتی بكەین ،ناتوانین بەرنامەیەكی عەمەلی
پوزەتیڤیان بەسەردا بسەپێنین ،ناتوانین نیشانیان بدەین كە پێویستە بە چ
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ئامرازێك بۆ بەرژەوەندی رۆژانەی خۆیان خەبات بكەن.
تووێژەكانی لیبراڵ خۆیان بۆ خەباتی چاالكانە لەرێگای نزیكترین قازانجیان،
واتە خەباتێك كە ئەوان لەبەرانبەر رژیمی سیاسی لەسەركاردا دادەنێت ،قۆڵی
لێ هەڵدەماڵن» (ل  .)41بەمشێوەیە مارتینێف ،پاش دەستپێكی قسەكانی
سەبارەت بە وزەی شۆڕشگێڕانە و خەباتی هەڵسوڕاوانە بۆ رووخاندنی
حكومەتی رەها ،دەستبەجێ بەرەو وزەی پیشەیی و خەباتی هەڵسوڕاو لە
رێگای نزیكترین بەرژەوەندییەكان بەالڕێدا دەچێت! خۆی لەخۆیدا روون و
ئاشكرایە كە ئێمە ناتوانین خەباتی خوێندكاران ،لیبراڵەكان و هیتر لە پێناوی
«نزیكترین قازانجەكانیان» رێبەری بكەین ،بەاڵم قسە لەسەر ئەوە نەبوو ،ئاغای
ئێكۆنۆمیستی سەروەر! قسە لەسەر ئیمكان و پێویستی بەشداریدانی چین و
تووێژی جۆراوجۆری كۆمەاڵیەتی لە رەوتی رووخاندنی حكومەت بوو .نە تەنها
دەتوانین «خەباتی كاریگەری تووێژە جۆراوجۆرەكانی ئۆپۆزسیۆن» رێبەرایەتی
بكەین ،بەڵكو ئەگەر بمانەوێتت «پێشەنگ بین» ،دەبێت رێبەری بكەین .بۆ
ئەوەیكە خوێندكارانی ئێمە ،لیبراڵەكانمان و هیتر «لەبەرانبەر رژیمی سیاسی
لەسەر كاردا رابوەستن» ،بۆ ئەو كارە نە تەنها ئەوان خۆیان ،بەڵكو پێش لە
هەر شتێك و زیاتر لە هەر شتێك پۆلیس و كاربەدەستانی پلە بەرزی حكومەتی
قۆڵی لێ هەڵدەماڵن ،بەاڵم «ئێمە» ئەگەر دەمانەوێت دیموكراتی پێشڕەو
بین دەبێت هەوڵی خۆمان بخەینەگەڕ ،بۆئەوەی بیری كەسانێك كە تەنها لە
سیستەمی زانكۆكان یان تەنانەت زێمێستواكان و هیتر ناڕازین بەرەو پووچ و
بێ كەڵكبونی گشت ئەو نەزمە سیاسیە رابكێشین.
ئێمە دەبێت ئەركێك بگرینە ئەستۆ ،كە لەژێر رێبەرایەتی حزبی خۆماندا
بوار بۆ وەها خەباتێكی سیاسی هەمەالیەنە برەخسێنین ،خەباتێك كە هەر
چەشنە تووێژێكی ئۆپۆزیسیۆنی حكومەت بتوانن ،تا ئەو جێگایەی دەكرێت
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بەو خەبات و بەو حزبە یارمەتی بكەن و لەراستیدا بۆ یارمەتیكردن قۆڵی
لێ هەڵبماڵن .ئێمە دەبێت پراتیسیەنەكانی سۆسیال دیموكرات بە شێوەیەك
باربێنین ،كە بتوانن هەمووو لق و پۆپەكانی ئەو خەباتە هەمەالیەنەیە رێبەری
بكەن و بتوانن لە كاتی پێویستدا هەم بە خوێندكارانی شڵەژاو ،هەم بە
ناڕازییانی زێمێستواكان ،هەم بە شوێنكەوتوانی تووڕەی فیرقە جۆراوجۆرەكانی
ئایینی ،هەم بە مامۆستایانی جەماوەری ئازاردی و هیتر و هیتر «بەرنامەی
كردەوەی پۆزەتیڤ و بە كەڵكدیتە بكەن».
هەر بەم هۆیەشەوە ئەم بانگەشەیەی مارتینێف بە تەواوی دوورە لەراستی
كە «ئێمە سەبارەت بەوان تەنها دەتوانین رۆڵی نێگەتیڤی لەقاودەرانەی
سیستەمەكانیان بگێڕین .ئێمە تەنها لەوانەیە ئەو هیوایانەی ،كە بە كومیسیۆنە
جۆراوجۆرەكانی دەوڵەتی هەیانە ،بكەینە بڵقی سەر ئاو» .هەر كاتێك خوێنەر
سەرنج بداتە ئەم خاڵە ،ئەو كات لەواتەی راستەقینەی دوایین وتەكانی مارتینێف
تێدەگات« :ئیسكرا» ئۆرگانی ئۆپۆزیسیۆنی شۆڕشگێڕە كە سیستەمەكانی ئێمە
و بە تایبەتی سیستەمی سیاسی تا ئەو جێگایەی ،كە لەگەڵ بەرژەوەندی توێژە
جۆراوجۆرەكانی خەڵكدا لە ناكۆكیدا بێت ،لەقاو دەدات ،بەاڵم ئێمە لە رێگای
ئارمانی كرێكاریدا چاالكیمان كردووە و دەیكەین و لەگەڵ خەباتی پڕۆلیتاریاییدا
پەیوەندیەكی دەروونی پتەومان هەیە.
كاتێك كە بازنەی كاریگەری و نفوزی خۆمان بەرتەسك بكەینەوە لەم
ڕێگەیەوە كاریگەری و نفوزمان ئاڵۆزكاوتر كردووە .واتەی راستەقینەی ئەم
هەڵێنجانە ئەوەیە« :ئیسكرا» دەیەوێت سیاسەتی تریدیۆنیۆنی چینی كرێكار (كە
پراتیسیەنەكانمان بەهۆی خراپ لەیەك تێگەیشتن ،یان بە بۆنەی ئامادەنەبوون
یان لە زۆر بابەتدا بەهۆی باوەڕییان بەو سیاسەتە قەناعەتی پێدەكەن) هەتا
ئاستی سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیك گەشەپێبدات ،بەاڵم “رابۆچیە دێلۆ”
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دەیەوێت سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیك هەتا ئاستی سیاسەتی تریدیۆنیۆنی
داشكێنێت .تازە لە وەها هەلومەرجێكدا “رابۆچیە دێلۆ” هەموووان دڵنیا
دەكاتەوە كە ئەم «دوو ستراتیژە دەتوانن لە كاری گشتیدا بە تەواوی لەگەڵ
یەكترین بێنەوە» ،ئەی ساوێلكەی پیرۆز.
با زیاتر شۆڕ بینەوە .ئایا ئێمە هێزی ئەوەمان هەیە ،كە راهێنان و
ئاژیتاسیۆنەكانمان تەركیز بكاتە سەر هەمووو چینەكانی خەڵك؟ بەڵێ هەمانە.
ئێكۆنۆمیستەكانی ئێمە كە زۆربەیان حەزیان لەوەیە حاشای لێبكەن ،ئەو هەنگاوە
گەورەی كە بزووتنەوەكەمان لە ساڵی  1894هەتا  190بەرەو پێشەوە هەڵیگرتووە،
لەبیر دەكەن .ئەمانە كەسانێكی «داردەستی» راستەقینەن كە زۆربەیان لەژێر
كاریگەری بیروبۆچوونەكانی سەردەمی سەرەتایی بزووتنەوەكەماندا ،كە
دەمێكە بەسەرچووە دەژین .ئەو كاتە بەڕاستی هێزی ئێمە بە شێوەیەكی
سەرسووڕهێنەر كەم بوو ،لەو كاتەدا بڕیاری یەكالیی بۆ ئەوەی هەموووان
بە مەبەستی هەڵسوڕان بڕۆنە نێو كرێكاران و شەرمەزاركردنی هەر چەشنە
خۆبواردنێك لەو كارە شتێكی ئاسایی و رەوا بوو ،ئەو كاتە تەواوی ئەركێك
كە لەسەر شانمان بوو ،بریتی بوو لەوەی كە لەنێو چینی كرێكاردا كۆڵنەدەرانە
ریشە داكوتین .ئێستا هێزێكی زۆر و زەبەند بە بزووتنەوەی ئێمەوە پەیوەست
بوون ،باشترین نوێنەرانی نەوەی الوی چینی خوێندەوار هەمووویان بەرەو الی
ئێمە هاتوون ،لە هەمووو جێگایەكدا و لە هەمووو ویالیەتەكاندا كەسانێك ،كە
لە بزووتنەوەی ئێمەدا بەشدارییان كردووە یان حەزدەكەن لە بزووتنەوەكەدا
بەشداری بكەن و كەسانێك كە مەیلیان بە سۆسیال دیموكراسی هەیە ،ناچارن
دەست لەسەر دەست دابنێن و چاوەڕوان بن ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە لە ساڵی
 1894ژمارەی سۆسیال دیموكراتەكانی روس بەقەد ژمارەی قامكەكانی دەست
بوون.
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كەموكوڕی سیاسی و رێكخراوەیی سەرەكی بزووتنەوەكەمان ئەوەیە ،كە
ناتوانین گشت ئەو هێزانە بخەینەگەڕ و هەر كەسێك لە جێگای گونجاوی
خۆیدا دابنین (لەو بارەیەوە لە بەشی داهاتوودا بەتێر و تەسەلی قسە
دەكەین) .زۆرینەی ه��ەرەزۆری ئەو هێزانە بە تەواوی «لە چوون بۆ نێو
كرێكاران» بێبەشن و بەم پێیە مەترسی خۆبواردنی هێزەكان لە كاری سەرەكی
ئێمە بەردەوام بە سەر سەرمانەوە دەسووڕێتەوە .ناكرێت ئەو هێزە هەروا
بە چاوەڕوانی راگرین ،بۆئەوەی كە زانستی سیاسی راستەقینە ،هەمەالیەنە
و زیندوو بخەینە بەردەست كرێكارانەوە ،دەبێت لە هەمووو جێگایەكدا،
لەنێو گشت چین و تووێژە كۆمەاڵیەتییەكان و لە هەر جێگاو شوێنێكدا ،كە
ئیمكانی دۆزینەوەی فەنەرەكانی دەروونی بزوێنەری میكانیزمی دەوڵەتیمان
لەوێدا هەیە« ،كەسانی خۆیی» واتە سۆسیال دیموكراتەكان بوونیان هەبێت.
ئەم كەسانە نە تەنها لەبواری بانگەشە و راهێنانەوە ،بەڵكو زۆر لەوەش زیاتر
لە بواری رێكخراوەیەوە پێویستن.
ئایا زەمینەی پێویست بۆ هەڵسوڕان لەنێو هەمووو چین و تووێژەكانی
خەڵك هەیە؟ كەسێك كە ئەوە نابێنێت ،لێرەشدا دیسانەوە ئاستی وشیاری،
لە دواوەی بزووتنەوەی خۆڕسكی جەماوەریدایە .بزووتنەوەی كرێكاری بۆتە
هۆی ئەوە ،یان دەبێتە هۆی ئەوەی كە دەستەیەك ناڕازی بێت ،دەستەیەكی
دیكە هیواكانی بە پشتیوانیكردن لە ئۆپۆزیسیۆن ببوژێتەوە و دەستەی سێیەم
بە لەرزۆك نەبوونی حكومەتی رەهاو مایەپووچ دەرچوونی باوەڕ بێنێت.
ئەگەر ئەو ئەركەی خۆمان نەناسین ،كە دەبێت لە هەر چەشنە لق و پۆپێكی
ناڕەزایەتی جەماوەری كەڵك وەربگرین و هەمووو جۆگەلەكانی ناڕەزایەتی
دەربڕین ،تەنانەت ئەگەریش بچوك بێت ،گردوكۆ بكەینەوە و بدەینە بەر باس
و لێكۆڵینەوە ،تەنها لە قسەدا «سیاسەتوان» و سۆسیال دیموكراتین (نموونەی
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ئەمانە لە ژیاندا زۆر زۆرە).
پێویست بە بەبیرهێنانەوە ناكات ،كە هەمووو جەماوەری چەندین ملیۆنی
جوتیارانی زەحمەتكێش ،پیشەگەران ،سەنعەتكارانی ورد و هیتریش هەمیشە
بە زەوق و شەوقەوە گوێ لە ئاژیتاسیۆنی سۆسیال دیموكراتێكی كەم تازۆر
شارەزا دەگرن ،بەاڵم ئایا لە بنەڕەتدا دەكرێت تەنانەت چینێك لە خەڵك
نیشانبدرێت ،كە لە نێویاندا گروپ و كۆڕ و كۆمەڵی وا بوونی نەبێت ،كە
لە ستەمكاری و چەوسانەوە ناڕازی بێت و لە ئاكامدا لەبەردەست بانگەشەی
كەسێكی سۆسیال دیموكراتدا نەبێت ،كە رەنگدانەوەی دڵتەزێنترین پێویستی
گشتی دیموكراتیكەكانە؟ بەاڵم ئەگەر كەسێك بیەوێت چۆنیەتی بانگەشەی
سیاسی كەسێكی سۆسیال دیموكرات لەنێو هەمووو چین و تووێژەكانی خەڵكدا
بێنێتە بەرچاوی خۆی ،ئێمە سەرنجی بەرەو الی لەقاودانی سیاسی هەمەالیەنە
بە واتەی بەرینی وشەكە رادەكێشین ،كە ئامرازی سەرەكیی بانگەشەیە (بەاڵم
تاقە ئامراز نییە).
من لە بابەتی» لە كوێوە دەستپێبكەین؟» «ئیسكرا» (ژمارە  ،4مانگی مەی
ساڵی ( ،)190كە پێویستە لە خوارەوە بە تێرو تەسەلی لەسەری قسە بكەین،
نوسیبووم« :ئێمە لەنێو هەموو چین و توێژەكانی وشیاری جەماوەردا ،خواستی
لەقاودانی كێشە سیاسییەكان بوروژێنن .نابێت بەم بۆنەوە كە ئەمڕۆ دەنگی
ناڕەزایەتی دەربڕینی سیاسی ئەوەندە الواز و راڕا بەگوێ دەگات ،بە هەڵەدا
بچین» .هۆكاری ئەو مەسەلەیە بە هیچ شێوەیەك ئەوە نییە ،كە خەڵك
بە گشتی ملیان بە تیرۆری پۆلیسی داوە و چاوترسێن بوون .هۆكارەكەی
ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە كە ئەو كەسانەی توانایی و ئامادەیی ئەوەیان تێدایە
بارودۆخی نالەباری جەماوەری خەڵك لەقاو بدەن ،هیچ چەشنە تریبۆنێكیان
نییە ،بۆئەوەی لەو رێگایەوە قسەی خۆیان بەگوێی كۆمەاڵنی خەڵك بگەیەنن،
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هێشتا گوێگرێكی بەورە بوونی نییە ،كە بەوپەڕی حەزیەوە گوێ لە وتاربێژانی
سۆسیالیست بگرێت و وزەو تین و تەوژمی زۆرتریان پێ ببەخشێت .بەو
بۆنەوەیە كە وتاربێژان لە هیچ جێگایەكدا لەنێو جەماوەردا ئەو هێزە نابیننەوە،
كە بایەخی ئەوەی هەبێت پشتیوانی لێبكەن و لەالی ئەو هێزە لە دژی»زلهێزی»
حكومەتی روسی سكااڵ دەربكەن .ئێستا ئیتر بۆ ئێمە ئەو هەلە رەخساوە و
ئەركی سەر شانمانە قۆڵی لێهەڵماڵین و تریبۆنێك پێكبێنین بۆئەوەی لە رێگەی
ئەو تریبۆنەوە هەموو خەڵك بتوانن حكومەتی تێزاری لەقاو بدەن .وەها
تریبونێك دەبێت رۆژنامەیەكی سۆسیال دیموكراتیك بێت.
وەها گوێگرێكی دڵخواز بۆ لەقاودانی سیاسی هەر ئەو چینی كرێكارەیە
كە زانیاری هەمەالیەنە و زیندووی سیاسی بۆ ئەو لەهەموو شتێك زەروری
ترەو لە هەموویان زیاتر شیاوی ئەوەیە ،كە ئەو زانستە لە خەباتی خۆیدا
بەكار ببات ،تەنانەت ئەگەر ئەو خەباتە بەڵێنی هیچ چەشنە «دەرئەنجامێكی
هەنوكەیی»ش نەدات ،بەاڵم دەبێت بڵێین كە تریبۆنێك بۆ لەقاودان لەبەرچاوی
كۆمەاڵنی خەڵك بەگشتی تەنها دەتوانێت رۆژنامەیەك بۆ سەرانسەری روسیا
بێت« .لە ئەوروپای ئێستادا بزووتنەوەیەك ،كە شیاوی ئەوەیە ناوی سیاسی
لەسەر دابنێین بەبێ ئۆرگانێكی سیاسی مومكین نییە» ،بێگومان روسیای ئێمەش
لەو بوارەدا لە دەستەی ئەوروپا بە ئەژمار دێت .ئێستا ئیتر دەمێكە ،كە لە
واڵتی ئێمەدا چاپەمەنییەكان وەكو هێزێك هاتۆنەتە مەیدان ،ئەگینا ئەگەر وا
نەبووایە حكومەت بۆ ملكەچكردنی چاپەمەنیەكان و یارمەتیدانی كاتكۆفەكان
و مۆشیرسكیەكان دەیان ملیۆن دۆالری خەرج نەدەكرد .ئەوەش لە روسیا تازە
نییە ،كە چاپەمەنییە نهێنیەكان كۆت و بەندەكانی سانسۆریان شكاندووە و
ئۆرگانە ئاشكراكانی محافزەكاریان ناچار كردووە ئاشكراتر قسەیان لەسەر بكەن.
لە ساڵەكانی دەیەی  70و تەنانەت 50ی سەدەی رابردووشدا هەر بەو چەشنە
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بوو ،ئەوە لەحاڵێكدایە ،كە لەو كاتەوە بەشێوەیەكی بەرین ئاست و قواڵیی ئەو
تووێژانەی خەڵك ،كە ئامادەن چاپەمەنیەكان بخوێننەوەو بەوتەی كرێكارێك،
كە بۆ «ئیسكرا» نامەی ناردبوو (ژمارە  ،)7دەیانەوێت لە چاپەمەنیەكانەوە فێری
ئەوە بن كە «چۆن بژین و چۆن بمرن» ،زۆرتر بووە .هەر بەو شێوەیەی كە
لەقاودانی ئابووری بەواتەی راگەیاندنی جەنگ لەدژی خاوەنانی كارخانەكانەیە،
هەر بەو شێوەیەش لەقاودانی سیاسیش راگەیاندنی جەنگ لە دژی حكومەتە.
بە هەر رادەیەك كە ئەو رێوشوێنانەی لەقاودان بەرینتر و توندوتۆڵتر بێت،
بە هەر رادەیەك ئەو چینە كۆمەاڵیەتیەی ،كە جەنگ رادەگەیەنێت بۆئەوەی
جەنگ دەستپێبكات زۆرتر و سوورتر بێت ،هەر بەو رادەیەش راگەیاندنی ئەم
جەنگە گرنگی ورەیی زۆرتر پەیدا دەكات .بەم پێیە لە قاودەری سیاسی خۆی
لە خۆیدا یەكێك لە ئامرازە بەهێزەكانی رووخاندنی رژێمی دوژمن ،یەكێك لە
ئامرازەكانی جیاكردنەوەی دوژمنانی بە هەڵكەوت و كاتی لە دوژمنی سەرەكی
و یەكێك لە ئامرازەكانی چاندنی تۆوی دووبەرەكایەتی و بێبڕوایی لەنێو
كاربەدەستانی حكومەتی رەهایە.
لە سەردەمی ئێمەدا تەنها حزبێك دەتوانێت پێشەنگی هێزە شۆڕشگێڕەكان
بێت ،كە بتوانێت بەراستی زەمینەكانی لە قاودەری سیاسی بۆ كۆمەاڵنی خەڵك
دابین بكات .وشەی «كۆمەاڵنی خەڵك» ناوەڕۆكێكی زۆر قووڵ و بەرینی هەیە،
زۆرینەی هەرەزۆری ئەو لەقاودەرانەی كە لەچینی كرێكار نین( ،بۆ ئەوەی
چینی كرێكار ببێتە پێشەنگ دەبێت سەرنجی چینەكانی دیكە بەرەو الی خۆی
رابكێشێت) ،سیاسەتوانانێكی وشیار و كەسانێكی خوێنساردن كە حیسابی كاری
خۆیان دەزانن .ئەمانە بەباشی دەزانن كە تەنانەت سكااڵ دەربڕین بەرانبەر
بە كاربەدەستی پلەنزم بێ مەترسی نییە ،چ بگات بەوەی لەدژی دەوڵەتی
روسیا ناڕەزایەتی دەربڕیت .ئەوان تەنها كاتێك سكااڵی خۆیان دەهێننە الی
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ئێمە كە دڵنیابن سكااڵكەیان بەراستی دەتوانێت كاریگەر بێت و ئێمە ئەو
هێزە سیاسیەمان هەیە كە بەدیبێنین ،بۆئەوەی كە بتوانین لەبەرچاوی كەسانی
دیكەدا ببینە وەها هێزێك ،دەبێت لەسەر بردنەسەرەوەی ئاستی وشیاری و
داهێنان و وزەی خۆمان بەزۆری و بێ وچان كار بكەین .بۆ گەیشتن بەو
مەبەستەش ئەوە بەس نییە ،كە ناوی «پێشەنگ» لەسەر دیاردەیەك دابنێین،
كە لەجیهانی واقیعدا «پاشەنگ»ە.
بەاڵم كەسێك كە بەرادەیەك سوورە لەسەر ئەوە ،كە «پەیوەندی
دەرونی پتەو لەگەڵ خەباتی پڕۆلیتاریایی» ستایش دەكات ،كە لەگەڵ
عەقڵیدا نایەتەوە ،پرسیارمان لێدەكات و ئێستا دەپرسێت ئەگەر دەبێت
ئەركی دابینكردنی ب��واری لەقاودانی بەراستی گشتی زۆرداریەكانی
حكومەت لەئەستۆ بگرین ،الیەنی چینایەتی بزووتنەوەكەمان چی بەسەر
دێت و بەچ شێوەیەك خۆی دەردەخات؟ بەم شێوەیە كە ئێمەی سۆسیال
دیموكرات زەمینەكانی ئەو لەقاودانانە بۆ كۆمەاڵنی خەڵك دابین دەكەین،
هەمووو ئەو كێشانەی كە دێنە گۆڕێ ب��ەردەوام بە ناوەڕۆكی سۆسیال
دیموكراتیكەوە رووندەكرێنەوەو بەرانبەر بە الدانەكانی بەئەنقەست و بێ
ئەنقەست لە ماركسیزم هیچ چەشنە چاوپۆشییەك ناكرێت ،ئەو بانگەشە
سیاسیە هەمەالیەنە لەالیەن حزبێكەوە بەڕێوەدەچێت ،كە هەم هێرش
كردنەسەر حكومەت بەناوی كۆمەاڵنی خەڵك بەگشتیەوە و هەم بارهێنانی
شۆڕشگێڕانەی پڕۆلیتاریا ،لە هەمانكاتدا كە سەربەخۆییە سیاسیەكەی
دەپارێزێت و هەم رێبەرایەتی خەباتی ئابوری چینی كرێكار و كەڵكوەرگرتن
لەو كەلێن و ناكۆكییانەی كە بەردەوام لەگەڵ چەوسێنەران دێنە ئاراوە و
هەمیشە توێژێكی نوێ لە پڕۆلیتاریا دەهێنێتە مەیدان و بە بەرەی ئێمە
پەیوەستی دەكات ،هەمووو ئەمانە لە خانەیەكی جیانەكراوەدا گردو كۆ
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دەكاتەوە!
بەاڵم یەكێك لە تایبەتمەندییەكانی ئێكۆنۆمیزم بریتیە لە تێنەگەیشتن
لە پەیوەندی و بێجگە لەوە :تێنەگەیشتن لە پەیوەندی نێوان پێداویستیە
هەنوكەییەكانی پڕۆلیتاریا (واتە بارهێنانی هەمەالیەنەی سیاسی چینی كرێكار
لەرێگەی بانگەشەی سیاسی و ئیفشاگەری سیاسیەوە) لەگەڵ پێویستیەكانی
بزووتنەوەی گشتی دیموكراتیك .ئەم تێنەگەیشتنە نە تەنها لەرستەكانی
«مارتینێفی» ،بەڵكو لەو ئاماژانەش كە بە تیۆری بە ناو چینایەتی دەكرێت
و لە بواری چەمكەوە لەگەڵ ئەو رستانە دێتەوە ،رەنگ دەداتەوە .بۆ
نمونە نوسەرانی نامەی «ئابوری» كە لەژمارە 12ی «ئیسكرا»دا بە چاپ
گەیشت ،لەو بارەیەوە دەڵێن  :هەر ئەو كەم و كۆڕیە بنەڕەتیەی «ئیسكرا»
(مەبەست زۆر گرینگیدان بەئایدۆلۆژیایە) هۆكاری شێلگیر نەبونی لەسەر
ئەو بابەتانەدایە ،كە پەیوەندی بە هەڵوێستی سۆسیال دیموكراسی بەرامبەر
بە چینەكان و ستراتێژی جۆراوجۆری كۆمەاڵیەتی هەیە.
«ئیسكرا» كە ئەركی پەیوەندیدار بە گرتنەپێشی رێوشوێنی دەستبەجێ
بۆ خەبات لەدژی حكومەتی رەها لە رێگەی فۆرمۆڵەكانی تیۆریكەوە( ،نەك
لەرێگەی چوونە سەرەوەی ئەركەكانی حزبی ،كە لەگەڵ گەشەی حزبدا زۆرتر
دەبن) چارەسەر كردووە و وادیارە گشت دژواری ئەو ئەركە بۆ كرێكاران لە
بارودۆخی ئێستادا هەستپێدەكەن»( ..نە تەنها هەستی پێدەكەن ،بەڵكو بە
باشی دەزانن كە لە روانگەی كرێكارانەوە ئەو ئەركە دژواریەكەی كەمترە
تاكو لە روانگەی رووناكبیرانی «ئێكۆنۆمیستەوە» ،كە بۆ مندااڵنی بچوك
دڵسۆزی دەكەن ،چونكە كرێكاران تەنانەت خۆیان بۆ ئەو داواكارییانەش كە
بەوتەی مارتینێف بە هیچ شێوەیەك بەڵێنیەك سەبارەت بە»دەرئەنجامی
هەنووكەیی» نادات ،ئامادەی خەبات و بەربەرەكانێ دەكەن) ،بەاڵم لە
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هەمانكاتدا سەبر و بەكاوەخۆبوونی ئەوەی نییە ،كە چاوەڕێی كۆبوونەوەی
دواتری هێزەكانی كرێكاران بۆ ئەو خەباتە بێت ،ئێستا لە ریزی لیبراڵەكان
و رووناكبیراندا بەدوای هاوپەیمانێكدا دەگەڕێت».
بەڵێ ،بەڵێ ،لە راستیدا هەر چەشنە «سەبر و بەكاوەخۆییەك»مان بۆ
گەیشتن بەو ساتە گونجاوە لەدەستداوە ،كە دەمێكە «ئاشتیدەرەكان» موژدەی
گەیشتنیمان پێدەدەن و ئێكۆنۆمیستەكانمان ئیتر دواكەوتوویی خۆیان ناخەنە
ملی كرێكاران و بەو قسەیە كە گوایە هێزی كرێكاران كیفایەت ناكات و بەس
نییە ،بێ تین و تەوژمی و راڕایی خۆیان ناخەنە گەردن كرێكارانەوە .لە
ئێكۆنۆمیستەكان پرسیار دەكەین« :كۆبوونەوەی هێزەكانی كرێكاران بۆ ئەو
خەباتە» دەبێت بە چ مانایەك بێت؟ ئایا ئاسایی نییە ،كە ئەوە دەبێت بە
مانای بارهێنانی سیاسی كرێكاران و لەقاودانی هەموو الیەنەكانی حكومەتی
رەهای نەفرەت لێكراو لە بەرامبەرماندا بێت؟ ئایا روون نییە ،كە بۆ ئەم كارە
«هاوپەیمانانێك لەنێو ریزی لیبراڵەكان و رووناكبیران»دا پێویستن كە ئامادە
بن لە رێگای لەقاودانی ناوەڕۆكی هێرشی سیاسی دژ بە زیمێستواییەكان،
مامۆستایان ،ئامارگرەكان ،خوێندكاران و هیتر...دا لەگەڵمان هاوكاری بكەن؟
ئایا بەراستی تێگەیشتن لەو «گروپە ئاڵۆسكاوە» ئەوەندە دژوارە؟ مەگەر (پ.ب.
ئاكسلرۆد) لە ساڵی  1897بەوالوە بەردەوام بەبیری نەدەهێنایەوە كە« :ئەركی
راكێشانی الیەنگران لەنێو چینەكانی غەیرە پڕۆلیتار یان هاوپەیمانی راستەوخۆ
و ناراستەوخۆ لەالیەن سۆسیال دیموكراتەكانی روسیاوە ،پێش هەر شتێك و
بە شێوەی گشتی لەرێگەی چۆنیەتی هەڵسوڕانی راهێنەرانە لەنێو پڕۆلیتاریا
چارەسەر دەكرێت»؟ بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەوانە ،دیسانەوە مارتینێف و
ئێكۆنۆمیستەكانی دیكە بە شێوەیەكی دیكە چاو لە مەسەلەكە دەكەن ،ئەویش
ئەوەی كە كرێكاران سەرەتا دەبێت «لە رێگەی خەباتی ئابوری دژ بە خاوەنكاران
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و حكومەت» هێز كۆبكەنەوە (لە پێناوی سیاسەتی تریدیۆنیۆنیستی) ،گوایە
دواتر لە قۆناغی «بارهێنانی رۆحی هەڵسوڕان» بە شێوەی تریدیۆنیۆنیستیدا
دەست بدەنە هەڵسوڕان بە شێوەی سۆسیال دیموكراتیك!
ئێكۆنۆمیستەكان بەو شێوەیە لە درێژەدا دەڵێن« :ئیسكرا» لە لێكۆڵینەوەكانی
خۆیدا لە زۆر بابەتدا لە تیۆری چینایەتی الدەدات ،بەمشێوەیە كە ناكۆكیە
چینایەتییەكان پاساو دەكات و ناڕەزایەتی هاوبەش لە دژی حكومەت دەخاتە
پلەی یەكەمەوە ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە هۆكار و ئاستی ئەم ناڕەزایەتییانە
لەنێو «هاوپەیمانان»دا جۆراوجۆرە ،بۆ وێنە هەڵوێستی «ئیسكرا» بەرامبەر بە
«زێمێستواكان» بەم چەشنەیە .ئەم كەسانە دەڵێن كە «ئیسكرا» بەڵێنی یارمەتی
كردنی چینی كرێكار بەو خانەدانانە دەدات كە لە بێڕێزییەكانی حكومەت
ناڕازین و لە هەمانكاتدا بە وشەیەكیش باسی ناكۆكیەكانی چینایەتی ئەم چین
و تووێژانە ناكەن» .ئەگەر خوێنەر چاوێك لە بابەتەكانی «حكومەتی رەهاو
زیمێستوا «(لە ژمارە  2و 4ی «ئیسكرا») كە نوسەرانی نامەكە گوایە قسە لەوە
دەكەن ،بخشێنێت ،دەبینێت كە ئەو بابەتانە بۆ هەڵوێستی حكومەتی بەرانبەر
بە «بانگەشەی نەرم و نیانی زێمێستوای پیشەیی ئیداری» ،تەنانەت هەڵسوڕانی
چینە دەوڵەمەندەكان» تەرخانكراوە.
لەو بابەتەدا دەوترێت ،كە كرێكار نابێت بە كەمترخەمیەوە چاو لە شەڕی
حكومەت دژ بە زێمێستواكان بكات ،هەروەها داوا لە زێمێستواكانیش كراوە
وتاری نەرم و نیان فڕێ بدەن و كاتێك كە سۆسیال دیموكراسی شۆڕشگێڕ
لە بەرامبەر حكومەتدا بە تەواوی سەری بەرز دەكاتەوە ،قسەكانی قورس و
قایم و توندوتۆڵ بێت .نوسەرانی ئەو نامەیە لە چی ناڕازین؟ روون نییە .ئایا
ئەوان پێیانوایە كرێكار لە وشەكانی« :چینە دەوڵەمەندەكان» و «زێمێستواكانی
پیشەی ئیداری» حاڵی نابن یان ئەوەی كە هاندانی زێمێستواییەكان بەوەی ،كە
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قسەی توندوتۆڵ بكەن بە واتەی «زۆر بایەخدان بە ئایدۆلۆژیایە؟» ئایا ئەوان
پێیانوایە كە ئەگەر كرێكاران ،تەنانەت لە هەڵسوكەوتی حكومەت بەرامبەر بە
زێمێستواكان زانیارییەكیان نەبێت ،دیسانەوە دەتوانن بۆ خەبات دژ بەحكومەتی
رەها «هێز كۆبكەنەوە»؟ دیسانەوە ئەمانەش روون ناكەنەوە بۆمان .تەنها
شتێك روون و ئاشكرایە ئەویش ئەوەی كە :نوسەرانی ئەو نامەیە بیرۆكەیەكی
لێڵ و تەم و مژاوییان سەبارەت بە ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی هەیە .ئەم
واقعیەتە لە رستەكانی خوارەوەی ئەواندا دیسانەوە زۆرتر روون دەبێتەوە:
«هەڵوێستی «ئیسكرا» بەرامبەر بە بزووتنەوەی خوێندكارانیش هەر بەم
چەشنەیە (واتە لێرەشدا ناكۆكیە چینایەتییەكان پاساو دەكات) .گوایە بە جێگای
ئەوەی داوا لە كرێكاران بكەین ،كە لە رێگەی خۆپیشاندانی گشتیەوە بڵێن
ناوەندی راستەقینەی زوڵم و زۆر خوێندكاران نین ،بەڵكو حكومەتی روسیایە
(ژمارە 2ی «ئیسكرا» ) ،دەبووایە بەپێی رۆحی «رابۆچایا میسێل» قسەمان
بكردایە! ئەم بیروبۆچوونانە لەپاییزی  190لەالیەن سۆسیال دیموكراتەكانەوە
دەردەب��ڕدرێ��ت ،واتە پاش رووداوەك��ان��ی فێوریەو مارس و لەسەروبەندی
بزووتنەوەی تازەی خوێندكاراندا .ئەو هەڵوێستە ئەو راستیەمان بۆ دەریدەخات،
كە لەو بابەتەشەوە رەوتی «خۆڕسك»ی ناڕەزایەتی دەربڕین لەدژی دەسەاڵتی
رەها پێشی رێبەرایەتی وشیارانەی سۆسیال دیموكراسی بزووتنەوە دەكەوێت.
هەوڵ و تەقاالی خۆڕسكی كرێكاران بۆ الیەنگری كردن لەو خوێندكارانەی
كە لەالیەن پۆلیس و قەزاقەكانەوە دەدرێنە بەر لێدان ،پێشی هەڵسوڕانی
وشیارانەی رێكخراوی سۆسیال دیموكراتیك دەكەوێت!
نوسەرانی ئەو نامەیە لە درێژەدا دەڵێن« :ئەوە لەحاڵێكدایە كە ئیسكرا»
لە بابەتەكانی دیكەیدا هەرچەشنە ئاشتی و سازانێكی بە تەواوی شەرمەزرا
دەكردو بۆ وێنە دەستیدەدایە بەرگریكردن لەهەڵسووكەوتی بەرگە نەگیراوی
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گێدیستەكان» .ئێمە بەو كەسانەی كە بە شێوەیەكی خۆپەسەندانەو بێئەقاڵنە
سەبارەت بە ناكۆكییەكانی نێوان سۆسیال دیموكراتەكانی ئەمڕۆكە قسە دەكەن
و دەڵێن ئەو ناكۆكییانە گرنگ نییە و بەهای ئەوەی نییە جیابونەوەی لێ
بكەوێتەوە ،پێشنیاردەكەین كە لەسەر ئەو قسانە تێڕامان بكەن .ئایا لەنێو
رێكخراوەكەماندا كەسانێك كە دەڵێن سەبارەت بە ئاشكراكردنی دوژمنایەتی
چینە جۆراوجۆرەكان لەگەڵ حكومەتی رەها و ئاشناكردنی كرێكاران لەگەڵ
ئۆپۆزسیۆنێك كە لەنێو توێژە جۆراوجۆرەكانی خەڵكدا لە دژی حكومەت
هەیە ،بە شێوەیەكی سەیر كەم كاریمان كردووە و ئەو كارە ناو دەنێن «ئاشتی
و سازان» و وادیارە ئاشتی و سازان لەگەڵ تیۆری «خەباتی ئابوری لە دژی
خاوەنكاران و حكومەت» ،دەتوانن سەركەوتووانە ئەو كارە بكەن.
بە بۆنەی چلەمین ساڵوەگەڕی ئازادی جوتیاران سەبارەت بە گواستنەوەی
خەباتی چینایەتی بۆ گوندەكان (ژمارە )345و بە بۆنەی نوسراوەی نهێنی ویت
باسی لە ئاشتی نەهاتویی و خۆبەڕێوەبەری و حكومەتی رەها (ژمارە)4مان كرد،
بە بۆنەی یاسای نوێوە ،هێرشمان كردە سەر بنەماكانی سیستەمی ئاغاواتی و
حكومەتی خزمەتگوزاری ئەوان (ژمارە )845و بەبۆنەی بەڕێوەچوونی كۆنگرەی
نهێنی زیمێستواكانەوە پیرۆزبایی خۆمان ئاراستە كردو زیمێستواكانمان هاندا
كە لە تكاو پاڕاننەوەی سوكایەتی ئامێز دەستهەڵگرن و دەستبدەنە خەبات
(ژمارە  ،)8ئێمە ئەو خوێندكارانەی كە پێویستی بەڕێوەبردنی خەباتی سیاسیان
هەستپێكردبوو و دەستیان دابووە خەباتی سیاسی ،هاندا (ژمارە  )3و لە
هەمانكاتدا رەخنەمان لە الیەنگرانی بزووتنەوەی «تەنها خوێندكاری» (واتە
بزووتنەوەیەكی خوێندكاری كە تەنها داواكاری پیشەیی خۆیان دێننە گۆڕێ)،
گرت ،كە بانگەوازی ئەوەیان دەكرد خوێندكاران لە خۆپیشاندانەكانی سەرشەقام
بەشداری نەكەن ،هەروەها رەخنەی خۆمان بە بۆنەی ئەو «خراپ لێ تێگەیشتنە
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سەیر»ەوە كە لە خۆیان نیشانیان دابو ئاراستە كرد (ژمارە  ،3بە بۆنەی پەیامی
كۆمیتەی بەڕێوەبەری خوێندكارانی مۆسكۆ ،رێكەوتی 25ی فێوریە) .ئێمە «ئاواتە
خاوەكان» و «تەزویر و ساختەكاری» ،فێڵبازانی لیبراڵی رۆژنامەی «روسیا»مان
لەقاودا (ژمارە  ،)5لە هەمانكاتدا كارەساتەكانی سیاچاڵەكانی حكومەتمان بەبیر
هێنایەوە كە «تۆڵەیان لە نوسەرانی ئاشتیخواز ،مامۆستایان و بیرمەندانی بەسااڵچو
و زیمێستوا بەناوبانگە لیبراڵەكان دەسەندەوە (ژمارە « :5هێرشی پۆلیس بۆسەر
چاپەمەنییەكان) .واتەی راستەقینەی بەرنامەی «ئاگاداری دەوڵەت لە بارودۆخی
ژیانی كرێكاران»مان لەقاودا و لەم «دانپێدانانە بەنرخەكە» دەڵێت (بە جێگای
ئەوەی كە چاوەڕێی داواكاری چاكسازی لە خوارەوە بین باشتر وایە لە رێگەی
چاكسازی لە سەرەوە پێشی دواكارییەكان سەبارەت بە چاكسازی لە خوارەوە
بكەوین» ئەوپەڕی پێشوازیمان كرد ،بۆ ئەوەی ناوەڕۆكی راستەقینەی ئەو قسە
ریفۆرمیستیە لەقاو بدەین (ژمارە  .)6هەژماركارەكانی پڕۆتستانەكانمان هاندا
(ژمارە  )7و هەژماركارەكانی مانگرتن شكێنیشمان سەرزەنشتكرد (ژمارە .)9
كەسێك كە ئەو تاكتیكە بە تاكتیكی شێواندنی بیرو زەینی چینایەتی پڕۆلیتاریا و
ئاشتی و سازان لەگەڵ لیبراڵیزم ئەژمار بكات ،تەنها ئەوە دەسەلمێنێت ،كە بە
هیچ شێوەیەك لە مانای راستەقینەی بەرنامەی « »Credoتێنەگەیشتووە ،هەر
چەندەش هەوڵبدات رەتیبكاتەوە ،دیسانەوە لە كردەوەدا هەر ئەو بەرنامەیە
بەڕێوە دەبات ،چونكە لەو رێگەیەوە سۆسیال دیموكراسی بەرەو «خەباتی
ئابوری لە دژی خاوەنكاران و دەوڵ��ەت» دەكێشێت و لە ئەركی خۆی كە
دەخالەتی چاالكانە لە هەر مەسەلەیەكی «لیبراڵی» و دیاریكردنی هەڵوێستی
سۆسیال دیموكراتیك بەرامبەر بەو مەسەلەیە ،خۆدەبووێرێت و بەمشێوەیە لە
خەبات لە دژی لیبراڵیزم كۆڵدەدات.
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ی) دیسانەوە «بوختانكەران» ،دیسانەوە «هەڵخەلەتێنەران»
ئەم قسە نەرم و نیانانە هەروەك خوێنەر لە بیریە هەڵدەگەڕێتەوە بۆ
“رابۆچیە دێلۆ” ،كە لەو رێگەیەوە وەاڵمی بە تۆمەتێك دەدایەوە ،كە ئێمە
دەمانخستە پاڵی .ئێمە بە راشكاوی وتمان «ئەوان بە شێوەی ناڕاستەوخۆ
خەریكن بوار خۆش دەكەن ،بۆئەوەی بزووتنەوەی كرێكاری بكەن بە داردەستی
دیموكراسی بۆرژوایی»“ .رابۆچیە دێلۆ” ساوێلكانە بەو دەرئەنجامە گەیشتووە
كە ئەو تۆمەتانە بێجگە لە هێرشێكی قەڵەمی هیچی تر نییە :ئەم دەمارگرژیە
بەدخوازانە بڕیارییانداوە لە وتنی هەر چەشنە قسەیەكی ناخۆش بە ئێمە دەست
نەپارێزن :ئاخر چ شتێك دەتوانێت لە بوون بە ئامرازی دەستی بۆرژوازی
نالەبارتر بێت؟ ئەوەیە كە بەمشێوەیە بە پیتی گەورە ئەو «رەتكردنەوە»یە
چاپ دەكەن« :بوختانی رەنگ نەكراو» (دوو كۆنگرە ل« ،)3هەڵخەڵەتاندن»
(ل « ،)31كارناواڵ» (ل “ .)33رابۆچیە دێلۆ” وەكو ژێئۆپیتێر (هەرچەند زۆریش
لە ژێئۆپیتێر ناچێت) بەو بۆنەوە تووڕەیە كە قسەی هەق ناكات و بە جنێودان
و بۆڵەبۆڵی هیستریكی خۆی تەنیا ئەوە دەسەلمێنێت ،كە لە تێڕامان كردن لە
رەوتی بیركردنەوەی نەیارانی خۆی بێتوانایە.
ئەوە لە حاڵێكدایە كە دەبێت زۆر تێڕامان بكات ،بۆئەوەی تێبگات بۆچی
هەر چەشنە كورنوش بردنێك بۆ رەوتی خۆڕسكی بزووتنەوەی جەماوەری،
هەر چەشنە داشكاندنێكی سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیك هەتا ئاستی سیاسەتی
تریدیۆنیۆنی ،بە مانای بوارخۆشكردن ،بۆئەوەیە بزووتنەوەی كرێكاری بكرێت
بە داردەستی دیموكراسی بۆرژوازی .بزووتنەوەی خۆڕسكی كرێكاری بۆخۆی
تەنها دەتوانێت تریدیۆیۆنیزم پێكبێنێت (و بەشێوەیەكی چارهەڵنەگریش
پێكیدەهێنێت) و سیاسەتی تریدیۆنیۆنی چینی كرێكاریش هەر هەمان سیاسەتی
بۆرژوایی چینی كرێكارە.
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بەشداریكردنی چینی كرێكار لە خەباتی سیاسی و تەنانەت لە شۆڕشی
سیاسی هێشتاش بەو مانایە نییە كە سیاسەتەكانی سۆسیال دیموكراتیكە و
سیاسەتەكانی ناكات بە سیاسەتی سۆسیال دیموكراتیك .ئایا “رابۆچیە دێلۆ”
دەیەوێت حاشا لەمەش بكات؟ ئایا لە خەیاڵی ئەوەدا نییە كە سەرئەنجام
لەبەرچاوی هەمووواندا بە ئاشكراو بەبێ فێڵ و تەڵەكە ،تیۆری خۆی سەبارەت
بە كێشە دڵتەزێنەكانی نێونەتەوەیی و سۆسیال دیموكراسی روسیا دەرببڕێت؟
نا ،ئەو هەرگیز وەها خەیاڵێكی لە مێشكدا نەبووە و نییە ،چونكە قورس و
قایم بە شێوەی بە ناوی»رەتكردنەوە و نكۆڵی لێكردن» چەسپاوە :ئەوە من
نیم ،ئەو كەرە هی من نییە ،كەرەكەی ئێمە هەر بە جاشیەتی كلكی نەبوو.
ئێمە ئێكۆنۆمیست نین« ،رابۆچایا میسێل» ئێكۆنۆمیست نییە ،لە روسیادا
هەر ئێكۆنۆمیزم بوونی نییە .ئەمە شێوازێكی شارەزایانە و «سیاسەتوانانە»ی
(فێڵبازانەی) سەیرە .تەنها وردە كێشەیەك ،كە هەیەتی ئەوەیە ،كە نازناوی
«مەیلی پیرۆز چییە» لەسەر ئەو ئۆرگانانە دادەنێت كە ئەو شێوەیە بەكار
دەبەن.
“رابۆچیە دێلۆ” پێی وایە بە گشتی دیموكراسی بۆرژوازی لە روسیا «وەهم
و خەیااڵت»ە«( ،دوو كۆنگرە» ل  .)32خۆزگە بە حاڵی ئەم كەسانە! وەكو كەو
سەرییان دەكەنە نێو بەفر و خەیاڵ دەكەن هەمووو شتێك لە دەوروبەریان
وون دەبێت .ژمارەیەك رۆژنامەنووسی لیبراڵ كە هەمووو مانگێك سەركەوتنی
خۆیان بە بۆنەی لێكترازان ،تەنانەت لەنێوچوونی ماركسیزمەوە بە ئاگاداری
ه��ەم��وووان دەگەیەنن ،ژم��ارەی��ەك رۆژن��ام��ەی لیبراڵ (هەواڵەكانی سەن
پترسبۆرگ ،هەواڵەكانی روسیا و ژمارەیەكی زۆر رۆژنامەی دیكە) كە ئەو
لیبرااڵنە هاندەدەن خەباتی چینایەتی لە روانگەی بێرن تانی و سیاسەت لە
روانگەی تریدیۆنیۆنیەوە بە كرێكاران پێشكەش بكەن ،گروپێك لە رەخنەگرانی
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ماركسیزم كە « »Credoمەیلی راستەقینەیانی بە باشی كەشف كرد و كااڵ
ئەدەبییەكانیان بەبێ باج و خەڕاج لە هەمووو جێگایەكی روسیادا باوە و
سەرئەنجام گەشەكردنی رەوتەكانی شۆڕشگێڕی غەیرە سۆسیال دیموكراتیك ،بە
تایبەتی پاش رووداوەكانی مانگەكانی فێوریە و مارس ،هەمووو ئەمانە گوایە
«وەهم و خەیااڵتن» ،گوایە هیچكام لەمانە هیچ پەیوەندیەكیان بە دیموكراسی
بۆرژوازیەوە نییە!
گەلێك پێویست بوو “رابۆچیە دێلۆ”ش وەكو نووسەرانی نامەی ئابوری
چاپكراو لە ژمارە 12ی «ئیسكرا» «سەبارەت بەو بابەتە تێڕامان بكەن ،كە
بۆچی رووداوەكانی بەهار ،بە جێگای ئەوەی بوار بۆ بەهێزبوونی ئیعتبار و
متمانەی سۆسیال دیموكراسی خۆش بكات ،بەو شێوەیە رەوتە غەیرە سۆسیال
دیموكراتەكانی بەهێز كرد؟» هۆكارەكەی ئەوەیە ،كە ئێمە نەمانتوانیوە بەو
ج��ۆرەی ،كە پێویستە لە ئەستۆی بەڕێوەبردنی ئەركەكانی خۆمان بین و
هەڵسوڕانی كرێكار لە هەڵسوڕانی ئێمە زۆرتر بووە ،لەنێو ئێمەدا رێبەر و
رێكخەری شۆڕشگێری وا كە بتوانێت وەك پێویست ئامادە بێت و بە باشی لە
مەیل و رۆحیەتی هەمووو توێژەكانی نەیاران ئاگادار بێت ،بتوانێت لە پێشەوەی
بزووتنەوەدا راوەستێت ،خۆپیشاندانی خۆڕسك بكات بە خۆپیشاندانی سیاسی،
الیەنە سیاسیەكەی گەشە پێبدات و هیتر و هیتر پەیدا نەبوون.
لە وەها بارودۆخێكدا ئەو شۆڕشگێڕە سۆسیال دیموكراتانەی كە فەرزتر
و هەڵسوڕاوترن لە دواكەوتنی ئێمە كەڵك وەردەگرن و كرێكاران بە هەر
رادەیەك لە دژی شارەبانی و سوپا فیداكارانە و دلێرانە خەبات بكەن ،بە هەر
رادەیەكیش هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە لە خۆیان نیشانبدەن ،دیسانەوە تەنها
بە واتەی هێزێك دەبن ،كە پشتیوانی لە شۆڕشگێڕان دەكەن و شەلە شەل
بەدوای دیموكراسی بۆرژوازیدا دەڕۆن و پێشەنگی سۆسیال دیموكرات نابن.
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سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا لەبەرچاو بگرن ،كە سۆسیال دیموكراتەكانی ئێمە
هەوڵدەدەن تەنها خاڵە الوازەكانیان بكەن بە سەرمەشقی خۆیان.
هۆكاری ئەوە چییە ،كە هیچ رووداوێكی سیاسی لە ئەڵمانیا نایەتە
ئاراوە ،كە لە ئاكامیدا بڕوا و ئیعتباری سۆسیال دیموكراسی زیاتر لە جاران
نەچێتە سەرەوە؟ هۆكارەكەی ئەوەیە كە سۆسیال دیموكراسی هەمیشە لە
كاری بایەخدانی بە تەواوی شۆڕشگێڕانە بەم رووداوانە و پشتیوانیكردن لە
هەر چەشنە ناڕەزایەتیەك لە دژی زوڵم و زۆر لە پێشەوەی هەموووشیاندا
هەنگاوی هەڵگرتووە .سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا بە هۆكارهێنانی لە چەشنی
ئەوەی ،كە خەباتی ئابووری كرێكاران بە بێ مافی خۆیان تێدەگەیەنێت و
بارودۆخی ئێستا بەشێوەی ئۆتۆماتیك بزووتنەوەی كرێكاری دەكێشێتە رێگای
شۆڕشگێڕانەوە ،خۆی پاسیو و دەستەوەستاو ناكات .ئەم سۆسیال دیموكراسیە
لە هەموو بوارەكان و كێشە گرنگە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكاندا دەخالەت
دەك��ات ،چ لە بابەت ئەو مەسەلەیەوە ،كە ویلهێڵم لیبكنێخت لەگەڵ
هەڵبژاردنی سەرۆكی ئەنجومەنی شار لەنێو پرۆگرسیستەكانی بۆرژوا رەزامەندی
دەرنەبڕی (ئێكۆنۆمیستەكانی ئێمە هێشتا دەرفەتیان نەبووە بیری ئەڵمانییەكان
روونبكەنەوە ،كە ئەمە لە راستیدا لە ئاكامی ئاشتی و سازان لەگەڵ لیبراڵیزمدا
هاتۆتە ئاراوە) .چ لە كێشەی گرتنەبەری یاسا لە دژی ئەو كتێب و وێنانەی
«بە پێچەوانەی ئەخالقن» و چ لە مەسەلەی پێگەی دەوڵەت لە هەڵبژاردنی
مامۆستایانی زانكۆكان و هیتر.
سۆسیال دیموكراتەكانی ئەڵمانیا لە هەمووو جێگایەك پێشڕەوی هەموووانن،
لەنێو هەموو چینەكاندا ناڕەزایەتی دژ بە بارودۆخی هەبو پەرەپێدەدەن
و ئەوانەی خەوییان پیاكەوتووە لە خەو رادەپەڕێنن ،ئەوانەی دواكەوتوون
بەرەو پێشەوە كێشیان دەكەن و بۆ بردنەسەرەوەی ئاستی وشیاری سیاسی و
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هەڵسوڕانی پڕۆلیتاریا كۆمەڵێك بەڵگەی هەمەالیەنە و تەواو ئامادە دەكەن.
بەمشێوەیە دوژمنانی سەر قورسی سۆسیالیزمیش ،دان بە خەباتكاری پێشەنگی
سیاسی ئەو واڵتە دادەنێن و لەوانەشە بەڵگەیەكی گرنگ نە تەنها بەڵگەكانی
ئیدارەكانی بۆرژوازی و دەرباریش بە شێوەیەكی پەرجوئاسا لە ژووری دەستەی
نووسەرانی « »Vorwartdسەر دەربێنێت.
كلیلی مەتەڵی ئەو ناكۆكیە مەجازیە ،كە تا رادەیەكی زۆر لە ئاستی
تێگەیشتنیی “رابۆچیە دێلۆ” واوەترە ،لێرەدایە“ ،رابۆچیە دێلۆ”یەك ،كە تەنها
دەستی خۆی بە نیشانەی داخ بەرز دەكاتەوە و هاوار دەكات :ئەمە «كارناواڵ»ە،
باش بیری لێبكەنەوە :ئێمە ،واتە “رابۆچیە دێلۆ” ،بزووتنەوەی جەماوەری لە
سەرووی هەموو شتێكدا دادەنێن (بە پیتی گەورە چاپی دەكەین!) ،هەمووو
كەسێك لە سوك ئەژماركردنی «زڵكردنەوەی دابەزینی گرنگی فاكتەری
خۆڕسك» دەبووێرین ،ئێمە دەمانەوێت بە هەمان خەباتی ئابوری الیەنی
سیاسی بدەین و دەمانەوێت لەگەڵ خەباتی پڕۆلیتاریایی پەیوەندیەكی دەروونی
پتەومان هەبێت! سەرەڕای ئەوە پێماندەڵێن ،كە ئێمە خەریكین بوار بۆ ئەوە
خۆش دەكەین ،كە بزووتنەوەی كرێكاری بكەین بە داردەستی دیموكراسی
بۆرژوایی .ئەویش كێ خەریكە ئەو قسە دەكات؟
كەسانێك كە لە هەر كێشەیەكی «لیبراڵی»دا دەخالەت دەكەن (داخوا
دەبێت چەندە لە »پەیوەندی دەروون��ی لەگەڵ خەباتی پڕۆلیتاری» حاڵی
نەبووبێتن!) و بە خوێندكاران ،تەنانەت (چەندە سامناك)ە بە زێمێستواییەكان
ئەو هەموووە سەرنج دەدەن و لەم رێگەیەوە لەگەڵ لیبراڵیزم «ئاشتی و
سازان» دەكەن و كەسانێك هەن ،كە بە گشتی دەیانەوێت بەشێكی زۆرتر
(لەچاو ئێكۆنۆمیستەكان) لە هێزی خۆیان بۆ هەڵسوڕان لەنێو چینەكانی دیكەی
كۆمەڵگا بێجگە لە پڕۆلیتاریا تەرخان بكەن! ئایا ئەمە «كارناواڵ نییە»؟
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بێچارە “رابۆچیە دێلۆ”! ،ئایا ئەو رۆژە دەگات كە لە مەتەڵی ئەم مەكینە
ئاڵۆسكاوە سەر دەربێنێت و لێی حاڵی بێت؟
 .4وردەكاری ئێكۆنۆمیستەكان و رێكخراوی شۆڕشگێڕان
بانگەشەی “رابۆچیە دێلۆ” كە لە سەرەوە دامانە بەرباس و لێكۆڵینەوە و
باس لەوە دەكات ،خەباتی ئابوری تاقە ئامرازی بانگەشەی سیاسییە كە زیاتر لە
هەر ئامرازێكی دیكە لەبەردەستدایە و ئەركی ئێمە لە كاتی ئێستادا تەنها ئەوەیە،
كە هەر بەو خەباتە ئابوریە الیەنی سیاسی بدەین و هیتر ،نیشانیدەدات كە
ئاستی تێگەیشتوویی “رابۆچیە دێلۆ” نە تەنها سەبارەت بە ئەركە سیاسییەكان،
بەڵكو سەبارەت بەو ئەركە رێكخراوەییانەش بزووتنەوەی جەماوەری لەبەردەمی
دایناوین ،بەرتەسكە .بۆ «خەباتی ئابوری لە دژی خاوەنكاران و حكومەت»
هیچ پێویستیەك بە پێكهێنانی رێكخراوێكی موتەمەركیزی سەرتاسەری روسیا
نییە ،كە هەمووو جۆگەلە و رووبارێكی ئۆپۆزسیۆنی سیاسی و ناڕەزایەتی لە
هێرشێكی هاوبەشدا گردو كۆبكاتەوە ،واتە رێكخراوێك كە لە شۆڕشگێڕانی
شارەزا پێكهاتبێت و لەالیەن پێشەوایانی راستەقینەی سیاسی گشت خەڵكەوە
رێبەری بكرێت ،بەم پێیە وەها رێكخراوێك لە ئەساسدا ناتوانێت لەسەر بنەمای
ئەو خەباتە پێكبێت .هۆكارەكەشی ئاشكرایە.
ئاساییە چۆنیەتی رێكخراوی هەر دامەزراوەیەك ناوەڕۆكی هەڵسوڕانی
ئەو دامەزراوەیە دیاریدەكات .ئەو رێكخراوەش «رابۆچیە دێلۆ» بانگەوازی بۆ
دەكات ،داوێنەی هەڵسوڕانەكەی ناتوانێت لە ئاستی هەڵسوڕانی تریدیۆنیۆنی
واوەت��ر بچێت .بەم پێیە “رابۆچیە دێلۆ” بەو دیعایانەی ،كە لە سەرەوە
باسمانكرد ،نە تەنها داوێنەی هەڵسوڕانی سیاسی خۆی بەرتەسك دەكاتەوە،
بەڵكو لە بەرامبەر بەرتەسك كردنەوەی كاری رێكخراوەییش چۆك دادەدات.
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لەم بابەتەشەوە ،وەكو هەمیشە“ ،رابۆچیە دێلۆ” ئۆرگانێكە ،كە وشیاریەكەی
لە ئاستی خەباتی خۆڕسكی كرێكاران واوەتر ناچێت و كۆڵدەدات .ئەوە لە
حاڵێكدایە كە بە باوەڕی من کڕنۆش بردن بۆ ئەو شێوە رێكخراوەییانەی ،كە
بە شێوەی ئۆتۆماتیك پێكدێن و تێنەگەیشتن لەو بابەتە كە كاری رێكخراوی
ئێمە چەندە بەرتەسك و سەرەتاییە و تا چ رادەیەك لەم بابەتەوە تووشی
«وردەكاری» بووین ،نەخۆشینی سەرەكی بزووتنەوەی ئێمەیە .هەڵبەت خۆی لە
خۆیدا ئاشكرایە كە ئەم نەخۆشینە نەخۆشی لەناوچوون نییە ،بەڵكو نەخۆشینی
گەشەیە ،بەاڵم بە تایبەتی ئێستا ،كە دەتوانین بڵێین شەپۆلی ناڕەزایەتی
خۆڕسكی جەماوەر ،ئێمەی رێبەر و رێكخەری بزووتنەوەكە دەكێشێتە ناو
خۆیەوە ،بە تایبەتی لەم ساتەوەختەدا پێویستە لە دژی هەرچەشنە بەرگریەك
لە دواكەوتوویی و لە دژی هەر چەشنە رەوایی پێدان بە ئاستەنگییەكانی
ئێستا لەو بابەتەوە بە شێوەیەكی لە ئاشتی نەهاتوو خەبات بكەین ،بە تایبەتی
پێویستە لە هەر كەسێكدا ،كە لە هەڵسوڕانی بە كردەوەدا بەشداری دەكات،
یان هەر ئەوەندە هەوڵدەدات بەشداری تێدا بكات ،رۆحی ناڕەزایەتی دەربڕین
لەو وردەكاریە ،كە لەناو ئێمەدا باو بووە ،هەڵخڕێنین و بۆ رزگاری لەو
نەخۆشینە قۆڵی لێهەڵماڵین.
ا) وردەكاریی چییە؟
هەوڵدەدەین لە رێگەی دیمەنێكی بچوك لە هەڵسوڕانی كۆڕ و كۆمەڵێكی
نموونەی سۆسیال دیموكراتیك لە ساڵەكانی  190-1894وەاڵم بەو پرسیارە
بدەینەوە .ئێمە ئاماژەمان بەوەدا كە خوێندكاران لەو قۆناغەدا تامەزرۆی
ماركسیزم بوون .هەڵبەت ئەم تامەزرۆییە ،تەنها ماركسیزمی وەكو تیۆریەك
نەدەگرتەوە ،تەنانەت دەتوانین بڵێین كە زۆرتر سەرنجی بە پرسیاری «دەبێت
135

ئاشنابوون بە لینین

چی بكەین؟» و بانگەوازی هێرش بۆ سەر دوژمن دەدات ،تاكو بە ماركسیزم.
ئەم سوپا تازە پێگەیشتووە بە چەك و چۆڵ و ئامادەكاری سەرەتاییەوە
هێرشیان دەبرد .ئەوان وەكو جوتیارێك كە بە هەوجاڕ ،جووت بكات ،تەنها
كوتەك بەدەست بۆ شەڕ دەچ��وون .كۆڕ و كۆمەڵێكی خوێندكاریی ،بەبێ
هیچ چەشنە پەیوەندیەك لەگەڵ كەسانی بە ئەزمونی بزووتنەوە ،لەگەڵ كۆڕ
و كۆمەڵەكانی شوێنەكانی دیكە ،یان تەنانەت بەشەكانی دیكەی ناوشار (یان
مەكتەبەكانی دیكە) ،بەبێ هیچ چەشنە رێكخستنی بەشە جۆراوجۆرەكانی
هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە ،بەبێ هیچ چەشنە نەخشەیەكی رێكوپێكی هەڵسوڕان
بۆ ماوەیەكی دوور و درێژ ،لەگەڵ كرێكاراندا پەیوەندی دادەمەزرێنێت و
هەڵسوڕانی خۆی دەستپێدەكات .ئەو كۆڕە وردە وردە ئاستی راهێنان و
ئاژیتاسیۆنی خۆی پەرە پێدەدات و بەم بۆنەشەوە سەرنجی توێژێكی تا رادەیەك
زۆر لە كرێكاران و بەشگەلێك لە كۆمەڵگەی خوێندەوار كە یارمەتی داراییان بە
«كۆمیتە» دەكرد و بەردەوام دەستەی نوێ لە الوانیان دەخستە بەردەستیان،
رادەكێشا .پێگە و ئیعتباری كۆمیتە (یان یەكێتی خەبات لە رێگای رزگاری چینی
كرێكار)یان دەبردە سەرەوە ،ئاستی هەڵسوڕانیان پەرەپێدەدا و كۆمیتە ئەم
هەڵسوڕانەی بە تەواوی بە شێوەی خۆڕسك گەشەپێدەدا :هەر ئەو كەسانەی
كە یەك یان چەند مانگ لەوەپێش قسەیان لەو كۆڕ و كۆمەڵە خوێندكارییانە
دەكرد و كێشەی «دەبێ بۆ كوێ بڕۆین؟»یان چارەسەر دەكرد.
ئەوانەی كە لەگەڵ كرێكاراندا پەیوەندیان دادەمەزراند و گۆڤارێكیان
چاپ و ب�ڵاودەك��ردەوە ،ئێستا ئیتر لەگەڵ كۆڕ و كۆمەڵە شۆڕشگێڕەكانی
دیكەدا پەیوەندی دادەمەزرێنن ،چاپەمەنیەك بەدەستدێنن ،دەست بە كاری
باڵوكردنەوەی رۆژنامەی ناوچەیی دەبن ،قسە لە رێكخستنی شانۆ دەكەن و
سەرئەنجام قسە لە چاالكی جەنگی دەكەن (ئەم چاالكیە جەنگیە لە هەمانكاتدا
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ئاشكرایە لەوانەیە بەپێی بارودۆخ یان یەكەمین چاپی گۆڤاری تەبلیغاتی بێت
یان یەكەمین ژمارەی رۆژنامە یان یەكەمین شانۆ) و لە زۆربەی بابەتەكانی
ئەو چاالكیەشدا دەستبەجێ بێئاكام دەمێننەوە .هۆكاری بێئاكام مانەوەی خێراو
بە تەواوەتی ئەو خەباتە ئەوەیە ،كە ئەو چاالكیە جەنگیە ئاكامی نەخشەیەكی
رێكوپێك بۆ خەباتێكی درێژماوە و سەرسەخت نییە ،كە پێشتر خەمڵێندرابێت
و وردە وردە ئامادە كرابێت ،بەڵكو تەنها بەرهەمی گەشەی ئۆتۆماتیكی كارێك
بووە كە بەپێی سونەتەكان لەنێو كۆڕ و كۆمەڵەكاندا بە ئەنجام گەیشتووە.
هەروەها هۆكاری ئەوەیە ،كە لە ئاكامدا پۆلیس هەمیشە گشت هەڵسوڕاوانی
سەرەكی بزووتنەوەی خۆجێیی كە هەر لە سەردەمی خوێندكاریدا خۆیان
«ناساندبوو» دەناسی و تەنها بەدوای ساتی گونجاودا دەگەڕا بۆ ئەوەی بیانخاتە
نێو داوی خۆیەوە ،بۆئەوەی «دۆسیەیەكی تاوانی» بەرچاوی بە دەستەوە بێت،
بە ئەنقەست بواری بە كۆڕ و كۆمەڵەكان دەدا ،تا بەقەد پێویست گەشە بكەن
و داوێنەی كاری خۆیان پەرە پێبدەن ،هەمیشەش چەند كەس لەو كەسانەی
كە لەژێر چاودێریاندا بوون« ،وەكو كۆتری پەڕقەیچی» (ئەم رستە تەكنیكیە
و بە شێوەیەك كە من لێی ئاگادارم ،هەم لەالیەن ئێمەوە و هەم لەالیەن
ژاندرمەكانەوە بەكار دەبرا) ،بە ئەنقەست دەهێشتەوە.
ئەم جەنگە وەكو هێرشی جوتیارانی گۆپاڵ بەدەست بۆ سەر سوپای هەتا
ددان چەكداری دەوڵەتی وایە .تەنها دەبێت لەگیان سەختی ئەو بزووتنەوەیە
سەرسووڕمان بین ،كە سەرەڕای وەها نائامادەییەك ،كە تێكۆشەرانی بوویان،
پەرەی دەسەندو گەشەی دەكردو هەندێك سەركەوتنی بەدەست دەهێنا .ئەوە
راستە كە لەبواری مێژووییەوە ،سەرەتایی بوونی كەلوپەلی جەنگی لەسەرەتادا
نە تەنها چارەهەڵنەگر بوو ،بەڵكو وەكو بارودۆخێك بۆ راكێشانی خەباتكاران
رەوا بوو ،بەاڵم كاتێك كە چاالكی جدی جەنگی دەستیپێكرد (لە راستیشدا
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ئەم چاالكیە لە مانگرتنەكانی هاوینی ساڵی 1896ەوە دەستی پێكردبوو)،
كەم و كورتییەكانی رێكخراوی شەڕكەری ئێمە ورە وردە بە شێوەیەكی
بەرچاوتر دەركەوت .حكومەت كە لە سەرەتادا شپرزە و سەرلێشێواو ببوو،
تووشی زنجیرەیەك هەڵە ببوو (لەوانە ناردنی پەیام بۆ كۆمەڵگاو شوبهاندنی
سۆسیالیستەكان وەكو تاوانبار و دوورخستنەوەی كرێكاران لە پایتەختەوە بۆ
ناوەندەكانی پیشەسازی شارەكان) ،بە خێرایی لەگەڵ بارودۆخی نوێدا راهات و
توانی تیپ و تاقمی ئاژاوەگێڕ و سیخوڕ و ژاندارمی خۆی ،كە هەتا ددان تەیار
ببوون ،لەو شوێنانەدا كە پێویست بوو ،دابنێت .دەستبەسەركردن و هێرشبردن
بۆ سەر كۆڕ و كۆمەڵەكان ئەوەندە لە ماوەیەكی كورتدا دووپات دەبووەوە و
جەماوەرێكی بەرینی لەخۆ دەگرت و بە شێوەیەك كۆڕ و كۆمەڵەكانی خۆجێیی
لەنێو دەبرد كە جەماوەری كرێكار گشت رێبەرانی خۆیان لەدەستدەدا ،بە
جۆرێك كە ئەو بزووتنەوەیە بە شێوەیەكی بێوێنە بە بازبازێن دەچووە پێشەوە
و هیچ ئیدامەدان و پەیوەندییەك نەیدەتوانی لە كایەدا بێت .پەرش و باڵوی
سەرسوڕهێنەری هەڵسوڕاوانی خۆجێیی ،بە هەڵكەوت بوونی پێكهاتەی كۆڕ و
كۆمەڵەكان ،نەبونی ئامادەیی و نزیكبینی لەسەر كێشەكانی تیۆریك ،سیاسی
و رێكخراوەیی ،دەرئەنجامی چارەهەڵنەگری بارودۆخێك بوو كە لە سەرەوە
ئاماژەمان پێدا .كار گەیشتە جێگایەك كە كرێكاران لە هەندێك شوێندا ،بەهۆی
نەبوونی بەرگری و نهێنی كاری پێویست لەنێو ئێمەدا (واتە رێبەران) ،وردە
وردە متمانەیان بە رووناكبیران لەدەستدەدەن و خۆیان لێ دوور دەگرن و
دەڵێن :رووناكبیران بارودۆخەكە هەڵناسەنگێنن و بەرکەوتنی هەلومەرجێكە لە
رادەبەدەر كارەكان خراپ دەكەن!
هەر كەسێك كە وردە ئاشنایەتیەكی لەگەڵ ئەم بزووتنەوەیەدا هەبێت،
دەزانێت كە گشت ئەو سۆسیال دیموكراتانەی تۆزێك بیرمەند بوون ،وردە
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وردە هەستیان بەوە دەكرد ،كە ئەو وردەكاریەكە وەكو نەخۆشینێك وایە .بۆ
ئەوەی كە خوێنەری نەناسراومان پێی وانەبێت ،كە بە شێوەی ساختە قۆناغێكی
تایبەت یان نەخۆشینێكی تایبەتمان بۆ ئەو بزووتنەوەیە «داتاشیوە» ،پێیدەڵێین
بڕواتەوە سۆراغی ئەو شایەتە بكات ،كە لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا .هیوادارین
خوێنەر لەو نموونە دوور و درێژەی ،كە لە خوارەوە دەیهێنینەوە ،بارگران
نەبێت.
ب .ئێف لە ژمارە ()6ی “رابۆچیە دێلۆ” دەنووسێت« :ئەگەر تێپەڕبونی
وردە وردە بەرەو هەڵسوڕانی بەكردەوەی بەرینتر ،كە پەیوەندیەكی راستەوخۆی
لەگەڵ ئەو قۆناغە گشتیە هەیە كە ئێستا بزووتنەوەی كرێكاری روسیا تێپەڕی
دەكات ،تایبەتمەندیەكی بەرچاو بەئەژمار دێت .میكانیزمی گشتی شۆڕشی
كرێكاری روسیا تایبەتمەندیەكی دیكەشی هەیە ،كە ئەویش گرنگی تایبەتی
خۆی هەیە.
مەبەستی ئێمە بەس نەبونی گشتی ئەو هێزە شۆڕشگێڕانەیە ،كە بتوانن
لە ك��ردەوەدا ئەركی خۆیان بەجێ بگەیەنن ،كە نە تەنها لە پێترسبۆرگ،
بەڵكو لە سەرانسەری روسیاشدا هەستیپێدەكرێت .س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە
بزووتنەوەی كرێكاری بەشێوەی گشتی گەشەی كردووە ،سەرەڕای ئەوەی كە
جەماوەری كرێكار بەشێوەی گشتی تەكامولی پەیداكردووە ،سەرەڕای ئەوەی كە
مانگرتنەكان رۆژ لەدوای رۆژ زیاتر پەرەدەستێنن ،سەرەڕای ئەوەی كە خەباتی
جەماوەری كرێكاران ئاشكراتر لە جاران لە ئارادایە و ئەوەش وایكردووە كە
حكومەت راوەدون��ان ،زیندان ،دەستبەسەركردن و دوورخستنەوە و لەسەر
كار دەركردن تووندتربكاتەوە ،بەاڵم نەبوونی هێزی پێویست ،كە كوالیتی
شۆڕشگێڕانەی هەبێت ،زیاتر لە جاران بەرچاوە و بێگومان لەسەر قوواڵیی و
الیەنە جۆراوجۆرەكانی بزووتنەوەكەمان كاریگەری دادەنێت.
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ژمارەیەكی زۆر لە مانگرتنەكان بەبێ كاریگەری وەرگرتنی راستەوخۆ و
بەهێز لە رێكخراوە شۆڕشگێڕەكان لە ئارادان ...كەمبوونی گۆڤارەكانی بانگەشە
و چاپەمەنی نهێنی هەستی پێ دەكرێت .كۆڕ و كۆمەڵە كرێكارییەكان بەبێ
ئاژیتاسیۆن دەمێننەوە .لە هەمانكاتدا پێویستیەكی بەردەوام بەپارە هەستی
پێدەكرێت .بە كورتی دەبێت بڵێین ،كە گەشەی بزووتنەوەی كرێكاری پێشی
گەشەو تەكامولی رێكخراوە شۆڕشگێڕەكان كەوتووە .ژمارەی ئەو شۆڕشگێڕانەی
ئێستا لەمەیدانی ك��ردەوەدان زۆر كەمتر لەوەیە كە بتوانن لەنێو گشت
ئەو جەماوەرە كرێكارەدا كە وروژاون بە شێوەیەكی ئەوتۆ نفوز بكەن كە
النیكەمەكەی رەنگ و بۆنی هاوئاهەنگی و رێكخراو بەو تامەزرۆییانە بدەن...
كۆڕ و كۆمەڵی جیا لە یەكتری و شۆڕشگێڕانی پەرش و باڵو لە دەوری یەك
گردوكۆنەكراونەتەوە ،یەكگرتوو نین و رێكخراوێكی تاقانە ،بەهێز و رێكوپێك
كە بەشە جۆراوجۆرەكانی لەرووی نەخشەیەكی دیاریكراوەوە تەواو كرابێت،
پێكناهێنن» .نوسەر دواتر پاش وەبیرهێنانەوەی ئەوەیكە پەیدابوونی كۆڕ و
كۆمەڵە تازەكان بە جێگای كۆڕ و كۆمەڵە شكست خواردووەكان «تەنها توانایی
بزووتنەوە لە درێژەدان بە ژیانی دەسەلمێنێت ،بەاڵم هێشتا بوونی ژمارەیەكی
گونجاو لە كەسانی شۆڕشگێڕ كە بە تەواوی شایستە بن ،ناسەلمێنێت» ،وتەكەی
خۆی بەو شێوەیە كۆتایی پێ دێنێت« :ئامادەبوونی بە كردەوەی شۆڕشگێڕانی
پێترسبۆرگ لە ئاكامەكانی كارەكەیاندا رەنگدەداتەوە .محاكمەكانی ئەم دواییانە
بە تایبەتی محاكمەكانی گروپی «رزگاری بەدەستی خۆ» و گروپی «خەباتی كار
دژ بەسەرمایە» بە روونی نیشانیدا كە ئاژیتاتۆرێكی الو كە لەگەڵ بارودۆخی
كار و لە ئاكامدا بارودۆخی ئاژیتاسیۆن لە كارخانەیەكی دیاریكراودا ئاشنایەتی
تەواوی نییە و بنەماكانی نهێنیكاری نازانێت ،تەنها تیۆرییەكانی گشتی سۆسیال
دیموكراسی فێر بووە» (ئایا بەراستی فێر بووە؟)»تەنها دەتوانێت نزیكەی ،4،5
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 ،6مانگ كار بكات .دواتر دەستبەسەر دەبێت و بەدوای ئەوەشدا زۆربەی
رێكخراوەكە ،یان النیكەم بەشێكی لێكدەترازێت.
پرسیار دەكرێت كە ئایا گروپێك كە تەمەنی بە ژمارەی مانگ دەژمێردرێت،
دەتوانێت هەڵسوڕانی سەركەوتووانە و كاریگەر بكات؟ ئاساییە كە ناتوانین
كەموكۆڕییەكانی ئەو رێكخراوانەی ئێستا هەڵسوڕاون بە ت��ەواوی بخەینە
ئەژماری قۆناغی كاتییەوە و بڵێین ئەوە كاتیە و تێپەڕ دەبێت .ئاساییە كە لێرەدا
چەندایەتی و بە تایبەتی چۆنایەتی پێكهاتەی ئەو رێكخراوانەی دێنە مەیدان،
رۆڵێكی ئەوتۆ ناگێڕێت و یەكەمین ئەركی سۆسیال دیموكراتەكانی ئێمە بریتیە
لە :یەكێتی راستەقینەی رێكخراوەكان ،هەروەها هەڵبژاردنی ئەندامانی بە
وردیەكی زۆرترەوە».
ب) وردەكاری و ئێكۆنۆمیزم
ئێمە ئێستا دەبێت لەسەر بابەتێك خوار بینەوە ،كە ئیتر بە دڵنیاییەوە
بەبیری هەر خوێنەرێك دەگات .ئایا دەتوانین پەیوەندیەك لەنێوان ئەو
وردەكاریە ،كە نەخۆشینی گەشەو تایبەتمەندی تەواوی بزووتنەوەكەمانە و
ئێكۆنۆمیزم ،كە وەكو رەوتێك لەنێو سۆسیال دیموكراسی روسیادایە ،ببینینەوە؟
بەڵێ ،بە باوەڕی ئێمە دەتوانین ،چونكە نەبوونی ئامادەیی لە كردەوەدا و
نەزانكاری لە كاری رێكخراوەیی ،لەراستیدا بۆ هەمووومان و لەوانە لەنێو
هەمووو ئەو كەسانەدا ،كە لە هەمان سەرەتاوە بەبێ الدان روانگەی ماركسیزمی
شۆڕشگێڕییان رەچاو دەكرد ،گشتی بۆتەوە.
هەڵبەت كەس نەیدەتوانی خۆی لە خۆیەوە بەبۆنەی ئەم نەبوونی ئامادەییە
ئەوانەی كە هاتبونە مەیدان ،تۆمەتبار بكات ،بەاڵم چەمكی «وردەكاری» بێجگە
لە نەبونی ئامادەیی شتێكی دیكەشی تێدایە ،ئەویش بریتیە لە :بە گشتی
141

ئاشنابوون بە لینین

بەرتەسك بوونی ئاستی هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە ،تێنەگەیشتن لەو راستیە،
كە سەرەڕای وەها ئاستەنگیەك لە كاری شۆڕشگێڕانەشدا ناكرێت رێكخراوێكی
باش پێكبهێندرێت و سەرئەنجام (كاكڵەی قسەكە لێرەدایە) :هەوڵدان بۆ
پاكی و بێگەردی نیشاندان و شاردنەوەی ئەو ئاستەنگیە و دەرهێنانی وەكو
«تیۆری»یەكی تایبەتی ،واتە لەو بوارەشدا كورنوش بردن بۆ رەوتی خۆڕسك.
ئێمە وتمان نەزانی خۆی لەخۆیدا كێشەیەكی وا ناخولقێنێت ،ئەوەی موسیبەتە
ئەوەیە كە نەزانی خۆت بشاریتەوە .ئەو هەواڵنە كە دراون ،ئیتر هیچ گومانێك
لەوەدا ناهێڵێتەوە كە وردەكاریی لەگەڵ ئێكۆنۆمیزمدا پەیوەندی هەیە ،ئەگەر
بەگشتی خۆمان لە چنگ ئێكۆنۆمیزم (واتە لە تێڕوانینی بەرتەسك بۆ تیۆری
ماركسیزم و رۆڵی سۆسیال دیموكراسی و ئەركەكانی) رزگار نەكەین ،ناتوانین
خۆمان لە ئاستەنگیەكانی داوێنەی هەڵسوڕانی رێكخراوەییش رزگار بكەین.
بەاڵم ئەم هەواڵنە لە دوو ئاراستەدا ئاشكرا بوو .ژمارەیەك دەستیان كرد بە
جاڕلێدانی ئەو قسەیە كە هێشتا جەماوەری كرێكار ئەركێكی سیاسی و جەنگی
بەرینی ،لەو جۆرەی كە شۆڕشگێڕان «بەسەریدا دەسەپێنن» ،نەهێناوەتە گۆڕێ
و پێویستە هەر بە ئاراستەی نزیكترین خواستە سیاسییەكاندا خەبات بكات
و «لە دژی خاوەنكاران و حكومەت خەباتی ئابوری بكات» (بۆ ئەوەش
خەباتێك ،كە دەتوانێت لەبەردەستی بزووتنەوەی جەماوەریدا بێت ،ئاساییە
رێكخراوێك گونجاوە كە بتوانێت «لەبەردەستی» نائامادەترین الوانیشدا بێت).
ژمارەیەكی دیكە ،كە لە هەر چەشنە «شێوەیەكی كاری وردە وردە
و بە شێنەیی» بەدوورن ،وتیان كە« :بە ئەنجامگەیاندنی شۆڕشی سیاسی»
مومكینەو دەبێت بەڕێوەبچێت ،بەاڵم بۆ ئەو كارە هیچ پێویستیەك بەپێكهێنانی
رێكخراوێكی قورس و قایم و پتەوی شۆڕشگێڕان نییە ،رێكخراوێك كە
پڕۆلیتاریا بۆ بەڕێوەبردنی خەباتی كۆڵنەدەرانە و بێوچانی خۆی باربێنێت .بۆ
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ئەو كارە هەرئەوەندە پێویستە كە هەموومان ئەو دارو پەردو و گۆپاڵەی كە
لەگەڵیدا ئاشناین و لە»بەردەست»دایە ،بە دەستەوە بگرین .ئەگەر بمانەوێت
بە شێوەی هێما و ئاماژە قسە بكەین ،دەبێت بڵێین :ئێمە دەبێت مانگرتنی
گشتی رێكبخەین ،یان ئەوەی كە رەوتی «سیس و خەواڵووی»ی بزووتنەوەی
كرێكاری لە رێگەی «تیرۆری وروژێنەرەوە « بەخەبەر بێنین .هەردووكی
ئەم ستراتێژیانە ،واتە هەم ستراتیژی ئۆپۆرتۆنیستەكان و هەم «شۆڕشگێڕان»
لە بەرامبەر وردەكارییەكدا كە ئێستا باوە ،چۆكدادەن و لە خەباتكردن بۆ
خۆدەربازكردن لێی كۆڵدەدەن .ئەو دوو تیپە هیچكامیان لە ئەگەری رزگاربوون
لە وردەكاری دڵنیانین و لە یەكەمین و زەروریترین ئەركی بە كردەوەی ئێمە
كە بریتیە لە« :پێكهێنانی رێكخراوێك لەو شۆڕشگێڕانەی ،كە بتوانێت وزە،
بەردەوامی و درێژەی كاری خۆیان لە خەباتی سیاسیدا دابینبكات ،تێناگات».
ئێمە قسەكانی»ب-ئێف»مان سەبارەت بەوەی ،كە «گەشەی بزووتنەوەی
كرێكاری پێشی تەكامولی رێكخراوە شۆڕشگێڕەكان دەكەوێت» هێنایەوە .ئەم
زانیاریە بە نرخەی كەسێك كە لە نزیكەوە چاودێری رەوتی رووداوەكانە
(راوبۆچوونی رۆژنامەی “رابۆچیە دێلۆ” سەبارەت بە بابەتی ب-ئێف) بۆ
ئێمە بە شێوە گرنگی هەیە .لە الیەكەوە ئەو زانیاریانە نیشانیدەدەن ،كە
ئێمە هەقمان بوو هۆكاری سەرەكی قەیرانی ئەمڕۆی سۆسیال دیموكراسی
روسیامان لەدواكەوتوویی رێبەران (ئایدئۆلۆژیستەكان ،شۆڕشگێڕان و سۆسیال
دیموكراتەكان) لە بزووتنەوەی خۆڕسكی جەماوەر دەدیتەوە .لە الیەكی دیكەوە
ئەو زانیارییانە نیشانیدەدەن ،كە كاكڵەی گشت قەزاوەتەكانی نوسەرانی نامەی
ئابوری (لەژمارە12ی «ئیسكرا») ،واتە ب.كریچۆفسكی و مارتینێف سەبارەت
بە مەترسی زڵكردنەوەی «دابەزینی گرنگی توخمی خۆڕسك و خەباتی رۆژانە
و تاكتیك پڕۆسە و هیتر بریتیە لە ستایش و بەرگریكردن لە وردەكاری .ئەم
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كەسانە كە ناتوانن بەبێ ئەوەی ناوچاوییان بترشێنن ،وشەی «تیۆریسیەن» بێننە
سەر زاریان و كورنوشی خۆیان لە بەرامبەر نەبوونی ئامادەیی و دواكەوتن
لە كارووباری رۆژانەی ژیان بە»تێگەیشتوویی ژیان» ناودەنێن و لە كردەوەدا
نیشانیدەدەن كە لە نزیكترین ئەركەكانی بە كردەوەی بزووتنەوەكەمان حاڵی
نین ،لە دژی كەسانێكی دواكەوتوودا هاوار دەكەن ،پێ بگرن! پێشی كەس
نەكەون! لەگەڵ كەسانێكدا كە لە نوقسانی وزە و داهێنان لە هەڵسوڕانی
رێكخراوەیی و نوقسانی «نەخشە» بۆ كاری بەرین و جەسورانە رەنج دەبەن،
هاوار دەكەن «تاكتیك ملكەچی پڕۆسەیە»! تاوانی سەرەكی ئێمە ئەوەیە ،كە
ئەركە سیاسی و رێكخراوەییەكانی خۆمانمان هەتا ئاستی بەرژەوەندی نزیكی
«هەنووكەیی» و «دیاریكراو»ی خەباتی رۆژانەی ئابوری دادەبەزێنین و ئەو
كات پەخشانمان بۆ دەخوێنن كە :دەبێت هەر بەو خەباتە ئابوریە الیەنی
سیاسی بدەین! جارێكی دیكە دەڵێین :كە ئەوە هەر ئەو بەناو «تێگەیشتوویی
ژیان»ەیە ،كە پاڵەوانەكانی ئەفسانەیەكی جەماوەری لە كاتی بینینی رێوڕەسمی
بە خاكسپاردنی تەرمێكدا درەیانخست و هاوارییان دەكرد« :خوا بازاڕتان بات
و هەرچی دەبەن تەواو نەبێت».
بەبیری خۆتان بێننەوە ،كە بە چ لە خۆنامۆییەكی بێوێنە و لە راستیدا
خۆبەزلزانینێكەوە ئەم ژیرانە فێری پلێخانۆفیان دەكرد كە« :كۆڕ و كۆمەڵە
كرێكارییەكان ناتوانن لە ئەركە سیاسییەكان بە واتەی راستەقینە و بە كردەوەی
ئەو وشەیە ،واتە بە واتەی خەباتی بە كردەوەی شیاو و سەركەوتووانە لە
رێگای داخوازیە سیاسییەكان بە گشتی تێبگەن» (وەاڵمی دەستەی نووسەرانی
“رابۆچیە دێلۆ” ل  .)24ئاغایان كۆڕ تا كۆڕمان هەیە! كۆڕ تا كۆڕ فەرق
دەكات! هەڵبەت كۆڕی «وردەكاران» تا كاتێك كە لە وردەكاری خۆی تێنەگات
و وردەكاری بەرۆكی وێڵ نەكات ،ناتوانێت لە ئەركە سیاسییەكانی تێبگات.
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ئەگەر ئەو كەسانەی سەرقاڵی وردەكارین ،بێجگە لەوەی كە شەیدای
وردەك��اری خۆیان دەبن ،ئەگەر ئەمانە وشەی «ك��ردەوە» بە پیتی گەورە
دەنووسن و پێیانوایە بە كردەوەبوون پێویستی بەوەیە كە ئەركەكانمان تا
ئاستی تێگەیشتنی دواكەوتووترین تووێژەكانی جەماوەر بێنینە خوارەوە ،ئاساییە
كە ئەم كەسانە كە سەرییان بە وردەكاریەوە قاڵە ،تەنانەت كونێكی هیواشی
بۆ ناهێڵنەوە .بە راستیش ناتوانن لە ئەركە سیاسیە گشتییەكان تێبگەن ،بەاڵم
بۆ كۆڕی كەسانی بەرچاوی وەكو ئالكسیۆف ،مێشكین ،خالتۆرین و ژێلیابۆف،
ئەركە سیاسییەكان بە واتەی گشتی وشەكە ،بەم بۆنەوە و تا ئەو جێگایەی
كە قسەو باسی بە تین و تەوژمی ئەوان لەنێو جەماوەرێكدا ،كە بە شێوەی
خۆڕسك لە خەو هەڵدەستن رەنگدەداتەوە و وزەی چینی شۆڕشگێڕ راوێژكار
و پشتیوانی وزەی ئەوانە ،قابیلی دەرك كردنە.
هەزاران جار هەق بە پلێخانۆف بوو ،كە نە تەنها ئەم چینە شۆڕشگێڕەی
نیشاندا ،نە تەنها لەوە دڵنیا بوو ،كە بەخەبەرهاتنی خۆڕسكی جەماوەر
شتێكی چارەهەڵنەگرە ،بەڵكو بێجگە لەوە لە بەرامبەر «كۆڕ و كۆمەڵە
كرێكارییەكان»دا ئەركێكی بەرزی سیاسیشی دادەنا ،بەاڵم ئێوە بەو بۆنەوە
ئاماژە بە بزووتنەوەیەكی جەماوەری دەكەن ،كە لەو كاتەوە پێكهاتووە ،كە
ئەو ئەركە بە سووك ناو لێ ببەن و ئاستی وزە و هەڵسوڕانی» كۆڕ و
كۆمەڵە كرێكارییەكان» بەرتەسك بكەنەوە .ئایا ئەمە بێجگە لە تامەزرۆیی
كەسێكی تووشبوو بە نەخۆشینی وردەك��اری ،مانایەكی دیكەی هەیە؟ ئێوە
شانازی بە خۆتانەوە دەكەن ،كە پیاوی كردەوەن ،بەاڵم راستیەك كە بۆ هەر
پڕاتیسیەنێكی روسیا ئاشكرایە ،نابینن .ئێوە نابینن كە نە تەنها وزەی كۆڕ و
كۆمەڵێكی كرێكاری ،بەڵكو تەنانەت وزەی یەك كەسیش دەتوانێت چ كارێكی
سەرسووڕهێنەر بخولقێنێت .یان لەوانەیە پێتانوابێت كە لەنێو بزووتنەوەی
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ئێمەدا كەسانێكی بەرچاوی وەكو ئەوانەی كە لە سااڵنی دەیەی 70ی سەدەی
رابردوودا (سەدەی نۆزدە) بەشدار بون ،بوونی نییە؟ بۆچی ناتوانن؟ ،چونكە
رادەی ئامادەییمان كەمە؟ ،بەاڵم ئێمە خەریكین خۆمانی بۆ ئامادە دەكەین،
درێژە بە ئامادەبوونی خۆمان دەدەین و ئامادەش دەبین! ئەوە راستە كە لە
واڵتی ئێمەدا ،بەداخەوە قەوزە بان ئاوی مەنگ (خەباتی ئابوری لە دژی
خاوەنكاران و دەوڵەت)ی گرتووە و كەسانێك پەیدابوون ،كە لە بەرامبەر
رەوتی خۆڕسكدا كورنوش دەبەن و (بە وتەی پلێخانۆف) بە ملكەچبوون چاو
لەپشتە ملی پڕۆلیتاریای روسیا دەكەن ،بەاڵم ئێمە هێزی ئەوەمان تێدایە ،كە
خۆمان لەو قەوزەیە رزگار بكەین.
بە تایبەتی ئێستا شۆڕشگێڕی روسیا ،واتە ئەو كەسە كە بەراستی تیۆری
شۆڕشگێڕانە چرای رێنوێنیەتی ،بە پشتبەستن بە چینێك كە بەراستی شۆڕشگێڕە
و بە شێوەی خۆڕسك خەریكە بەخەبەر دێت ،دەتوانێت سەرئەنجام سەر بەرز
بكاتەوە و هەمووو زۆری پاڵەوانێتی خۆی وەگەڕ بخات .تەنها شتێك كە بۆ ئەو
كارە پێویستە ئەوەیە ،كە لەنێو جەماوەری پراتیسیەنەكان و جەماوەری لەوان
زۆرتر كە هەر لەسەر ئەو كورسیەی مەكتەبەوە ئاواتەخوازی كردەوە بوون،
رەخنە لە هەر چەشنە سووك ئەژماركردنی ئەركە سیاسییەكان و بەرتەسك
كردنەوەی داوێنە و ئاستی كاری رێكخراوەییمان بگرن .ئاغایان دڵنیاش بن ،بەم
مەبەستەی خۆمان دەگەین!
لە بابەتی « لە كوێوە دەستپێبكەین؟»دا من لە دژی “رابۆچیە دێلۆ”
نوسیبووم . :لە ماوەی  24كاتژمێردا دەتوانین تاكتیكی بانگەشەی خۆمان لەسەر
مەسەلەیەكی دیاریكراو یان تاكتیكی بەرەو پێشبردنی بەشێك لە ئەركەكانی
حزب بگۆڕین ،بەاڵم لە ماوەی  24كاتژمێردا یان تەنانەت  24مانگدا ،تەنها
كەسانێك دەتوانن تیۆریەكانی خۆیان سەبارەت بەوە بگۆڕن ،كە ئایا لە بنەڕەتدا
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هەمیشە و بە دڵنیاییەوە رێكخراوێكی تێكۆشەر و بانگەشەی سیاسی لەنێو
جەماوەر پێویستە ،كە هیچ چەشنە پرەنسیپێكیان نەبێت« .رابۆچیەد دێلۆ»
بەو شێوەیە وەاڵمی دەداتەوە« :ئەم تۆمەتەی «ئیسكرا» كە تاقە تۆمەتێكە كە
دیعایە دەكات واقیعیەتی هەیە ،هیچ بنەمایەكی نییە .خوێنەرانی «رابۆچیەد
دێلۆ» بە باشی دەزانن ،كە ئێمە هەر لە سەرەتاوە بەبێ ئەوەی كە چاوەڕێی
پەیدابوونی «ئیسكرا» بین ،نە تەنها بانگەوازی بانگەشەی سیاسیمان دەكرد».
لە حاڵێكدا كە دەتانوت نە تەنها بۆ كۆڕ و كۆمەڵە كرێكارییەكان ،بەڵكو بۆ
بزووتنەوەی جەماوەری كرێكارانیش مسۆگەر نییە رووخاندنی حكومەتی رەها
وەكو یەكەمین ئەركی سیاسی خۆیان دابنێن» و تەنها دەتوانن خەباتكردن
لە پێناوی نزیكترین داخوازیە سیاسییەكانی خۆیان بكەن بە ئەركی خۆیان
و نزیكترین «داخوازیە سیاسییەكان پاش یەك یان النیزۆر چەند مانگرتن
دەكەونە بەردەستی جەماوەرەوە)« ،بەڵكو لە رێگەی گۆڤارەكانی نزیك بە
خۆمانەوە بابەتەكانی تەبلیغاتی سۆسیال دیموكراسیمان ،كە الیەنی تایبەتی
هەبوو لەدەرەوە دەگەیاندە دەست ئەو هاوڕێیانەی كە لە روسیادا هەڵسوڕاو
بوون» .لە هەمانكاتدا لەم بابەتە تایبەتانەدا ،نە تەنها لەبواری سیاسیەوە
بەرینترین بانگەشەی سیاسیتان دەكرد ،بەڵكو كارتان گەیاندبووە جێگایەك كە
پێتانوابوو ئەم بانگەشە بەرتەسكە « زیاتر لەهەر ئامرازێكی دیكە بەكەڵكە».
بەڕێزان ئایا ئێوە ئەوە نازانن كە لە بنەڕەتدا هەر ئەم هۆكارهێنانەوەی
ئێوە (لە بارودۆخێكدا ،كە بابەتگەلێكی تایبەتی لەم چەشنە باو بووە) ،پێویستی
پەیدابوونی «ئیسكرا»و پێویستی خەباتی «ئیسكرا» لە دژی “رابۆچیە دێلۆ”
دەسەلمێنێت؟) .لەالیەكی دیكەوە هەڵسوڕانی چاپەمەنی ئێمە بەكردەوە لە
بواری یەكێتی تاكتیكی حزب»( .یەكێتی باوەڕ بەوەی كە تاكتیك بریتیيە
لە پڕۆسەی گەشەی ئەركەكانی حزبی كە لەگەڵ حزبدا گەشە دەكات؟ بە
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راستیش یەكێتیيەكی بەنرخە!) .لەم رێگەیەوە مەجالی پێكهێنانی «رێكخراوێكی
تێكۆشەر»ی دەڕەخساند ،كە بۆ پێكهێنانی یەكێتی خەبات لە رێگای رزگاری
چینی كرێكار گشت ئەو شتەی ،كە بە گشتی بۆ رێكخراوێكی دانیشتووی
دەرەوەی واڵت مسۆگەر بوو ،بە ئەنجام دەگەیاند» (“رابۆچیە دێلۆ” ژمارە
 10ل  .)15ئەمە هەوڵێكی بێهۆیە ،كە بۆ قسە تێكەڵكردن و هەاڵتن لەژێر
ب��اری گوشار دەدرێ��ت! .من هەرگیز نكۆڵیم لەو راستیە ن��ەك��ردووە ،كە
هەرچی مسۆگەر بووە كردووتانە ،بەاڵم من ئیدعام كردووەو دەیكەم ،كە
تێگەیشتنی كورتبینانەی ئێوە بازنەی «مسۆگەر» بەرتەسك دەكاتەوە .ئەمە
جێگای گاڵتەپێكردنە ،كە مرۆڤ سەبارەت بە رێكخراوێكی تێكۆشەر قسە بكات
كە كارەكەی خەبات لەرێگای «نزیكترین داخوازیە سیاسییەكان» یان «خەباتی
ئابوری لە دژی خاوەنكاران و حكومەت» بێت ،بەاڵم ئەگەر خوێنەر دەیەوێت
بلیمەتەكانی تامەزرۆیی و شەیدایی «ئێكۆنۆمیزم» بە وردەكاری ببینێت ،ئاساییە
كە دەبێت سەرنجی خۆی لە”رابۆچیە دێلۆ”ی ناسەقامگیر و راڕاوە تەركیز بكاتە
سەر «رابۆچایا میسێل»ی سەقامگیر و بە ورە« .رابۆچایا میسێل» لە الپەڕەی
13ی «پاشكۆی جیاواز»دا نووسیبوی« :ئێستاش دەبێت بە دوو وشە باسی
رووناكبیرانی شۆڕشگێڕ بكەین.
ئەوە راستە كە ئەم رووناكبیرە شۆڕشگێڕانە زۆر جار لە ك��ردەوەدا
نیشانیانداوە ،كە ئامادەیی ئەوەیان تێدایە «بۆ شەڕی سەروماڵ لەگەڵ تێزاریزم
دەستەویەخە بن» ،بەاڵم گشت چارەڕەشیەكە ،لێرەدایە كە رووناكبیرانی
شۆڕشگێڕمان ،كە لەالیەن پۆلیسەوە دەدرێنە بەر بەدواداچوون ،خەبات دژ بە
پۆلیسی سیاسی بە خەبات لە دژی حكومەتی رەها دەزانن .هەر بەم هۆیەشەوە
تا ئێستا ئەم مەسەلەیە كە»دەبێت لە كوێوە بۆ خەبات لە دژی حكومەتی رەها
هێز كۆ بكەینەوە؟» بۆ ئەوان بە چارەسەر نەكراوی ماوەتەوە».
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ئایا بەراستی ئەمە سوككردنی خاوەن شكۆیانەی (پاڵەوان پەمە) ستایشگەری
(بە بااڵهەڵگوتان بە مانای خراپی وشەكە) بزووتنەوەی خۆڕسك بەرامبەر بە
خەبات لە دژی پۆلیس نییە؟ ئەو ئامادەیە نەبوونی ئامادەیی شارەزایی ئێمە
(روناكبیران و پێشڕەوانی بزووتنەوە) لە نهێنیكاری بەو شێوەیە پاساو بكات ،كە
لە بارودۆخێكدا كە بزووتنەوەی خۆڕسكی جەماوەری لە ئارادایە ،لە راستیدا
خەبات لە دژی پۆلیسی سیاسی ئەوەندەش گرنگ نییە! زۆر و زۆر كەس پەیدا
دەبن كە ئەم دەرئەنجامە سەیر و سەمەرە الیەنگری بكەن ،چونكە كێشەی كەم
و كۆڕی رێكخراوە شۆڕشگێڕەكانی ئێمە بۆ هەموووان زۆر دڵتەزێن بووە ،بەاڵم
ئەگەر بۆ وێنە مارتینێف ئەو دەرئەنجامانە پشتڕاست نەكاتەوە ،هۆكارەكەی
ئەوەیە ،كە ناتوانێت یان جەسارەتی ئەوەی نییە قوواڵیی تێزەكانی خۆی هەتا
ئاخر ببینێت.
بە راستیش مەگەر «ئەركی» وەكو ئەوەی كە جەماوەر داواكاریەكی
دیاریكراو بێننە گۆڕێ ،كە بەڵێنی ئاكامی هەنووكەیی بدات ،پێویستی بەوەیە،
كە مرۆڤ بۆ پێكهێنانی رێكخراوێكی قورس و قایم و پۆاڵیین ،موتەمەركیز
و خەباتكاری شۆڕشگێڕان هەوڵێكی تایبەت بدات؟ (هەروەك لە سەرەتاوە
وتمان ناوەڕۆكی هەڵسوڕان ،رێكخراوی پێویست بۆ ئەو هەڵسوڕانەش دەیاری
دەكات) ،مەگەر ئەو جەماوەرەش ،كە هیچ خەباتێك لە دژی پۆلیسی سیاسی
ناكەن ،ئەو «ئەركە» بەجێ ناگەیەنن؟ بێجگە لەوەش :ئەگەر ئەو رێبەرە تاك و
تووكانە ،ئەو (زۆرینەی هەرە زۆری) كرێكارانەی كە بە هیچ شێوەیەك ناتوانن
«لە دژی پۆلیسی سیاسی خەبات» بكەن ،لە رێگای ئەم ئەركەدا خەباتیان
نەكردبا ،ئەم ئەركە بە ئەنجام دەگەیشت؟ بەم چەشنە كرێكاران ،كەسانی
مامناوەندی جەماوەر دەتوانن لە مانگرتن و خەباتی سەرشەقامەكاندا دژ بە
پۆلیس و سوپا وزە و فیداكاریەكی بێوێنە لە خۆیان بنوێنن ،دەتوانن و (تەنها
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ئەوان دەتوانن) چارەنووسی گشت ئەو بزووتنەوەیە دیاریبكەن ،بەاڵم خەبات
لە دژی پۆلیسی سیاسی پێویستی بە تایبەتمەندیەكی دیاریكراو هەیە ،ئەم
خەباتە خوازیاری شۆڕشگێڕانی شارەزایە.
هەوڵی ئێمە دەبێت نە تەنها ئەوە بێت ،كە جەماوەر داخوازی دیاریكراو
«پێشكەش بكەن» ،بەڵكو بێجگە لەوە ،دەبێت ئەوە بێت ،كە جەماوەری
كرێكاران رۆژ لەدوای رۆژ زیاتر لەو جۆرە شۆڕشگێڕانە «پێشكەش بكەن».
بەمشێوەیە ئێمە بە هاوسەنگی نێوان رێكخراوەكانی شۆڕشگێڕی پیشەیی و
بزووتنەوەی لەسەدا سەد كرێكاری گەیشتین .ئەم بابەتە كە لە چاپەمەنییەكاندا
زۆر بە كەمی رەنگیداوەتەوە ،ئێمەی «سیاسەتوان»ی زۆرتر بە وتووێژ و قسەو
باس لەگەڵ ئەو هاوڕێیانە سەرقاڵ كردبوو كە مەیلیان بە ئێكۆنۆمیزم هەیە .بە
تایبەتی پێویستە سەبارەت بەم مەسەلە كەمێك زیاتر قسە بكەین ،بەاڵم پێشتر
دەبێت بە هێنانەوەی نموونەیەكی دیكە ،بەڵگەكانی تێزەكەی خۆمان سەبارەت
بە پەیوەندی وردەكاری لەگەڵ ئێكۆنۆمیزم كۆتایی پێ بهێنین.
جەنابی  N.Nلە»وەاڵم»ی خۆیدا نوسیبووی :گروپی «ئازادی كار» خوازیاری
خەباتی راستەوخۆ لە دژی حكومەتە ،بەبێ ئەوەی ئەوە لە سووك و سەنگ
بدات كە هێزی ماددی پێویست بۆ ئەو خەباتە لە كوێدایە و بەبێ ئەوەی كە
نیشانی بدات رێگاكانی بەڕێوەبردنی ئەو خەباتە كامەیە؟» .نوسەر كە لەسەر
ئەم وشانە جەختی كردۆتەوە ،هەندێك تێبینیشی سەبارەت بە وشەی «رێگاكان»
هێناوەتەوە كە بریتیە لەوە« :بوونی ئامانجەكانی نهێنیكاری ناتوانێت هۆكار
و شیكاریەك بۆ مەبەستە بێت ،چونكە لە بەرنامەدا قسەیەك لە پیالنگێڕی
نەكراوە ،بەڵكو قسە لە بزووتنەوە كراوە ،بەاڵم جەماوەر ناتوانێت لە رێگای
شاراوەوە بڕوات .مەگەر مانگرتنی شاراوەش دەكرێت؟ مەگەر خۆپیشاندان و
داخوازی شاراوە دەكرێ؟ (ل 59گۆڤاری  .)Vademecumنووسەر بە تەواوی
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بەم «هێزە مادی»یە (رێكخەرانی خۆپیشاندان و مانگرتنەكان) و «رێگاكانی»
خەبات نزیك بۆتەوە ،بەاڵم س��ەرەڕای ئەوە تووشی سەرسووڕمان بووە،
چونكە بۆ بزووتنەوەی جەماوەری «كورنوش دەبات» ،واتە بە شێوەیەك چاو
لەو بزووتنەوەیە دەكات ،كە ئەركی هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە لەسەر شانمان
الدەبات ،نەك وەكو شتێك ،كە دەبێت هانمان بدات ،بۆئەوەی هەڵسوڕانی
شۆڕشگێڕانەمان پەرە پێبدەین و بەرەو پێشەوەی ببەین.
مانگرتنی شاراوە ،بۆ بەشداربووانی ئەو مانگرتنە و كەسانێك ،كە بە
شێوەی راستەوخۆ لەگەڵیدا لە پەیوەندیدان ،مومكین نییە ،بەاڵم ئەم مانگرتنە
لەوانەیە بۆ جەماوەری كرێكاری روسیا «بە شاراوەیی» بمێنێتەوە و لە زۆر
بابەتیشدا شاراوەیە) ،چونكە دەسەاڵت هەوڵدەدات هەر چەشنە پەیوەندیەك
لەگەڵ مانگرتووان بپچڕنێت و لە باڵوبوونەوەی هەر چەشنە هەواڵێك سەبارەت
بەو مانگرتنە پێش بگرێت .دەسەاڵت بەو كارەی دەیەوێت خەباتی كرێكاران
بە تاق بخاتەوە .لێرەدایە كە پێویستی «خەباتێك»ی بەرین «لە دژی پۆلیسی
سیاسی» دێتە گۆڕێ ،خەباتێك كە هەرگیز ئەو جەماوەرە بەرینە ،كە لە
مانگرتندا بەشداری دەكەن ،ناتوانن هەڵسوڕاوانە بەرەوپێشی بەرن.
رێكخراوی ئەم خەباتە پێویستە لەالیەن كەسانێكەوە دابینبكرێت ،كە بە
شێوەی حیرفەیی هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە دەكەن و «هەموو رێساو تەكنیكێكی
خەبات لە دژی پۆلیسی سیاسی دەناسن» .ئەوەیكە ئێستا ئەم خەباتە بە
شێوەی خۆڕسك جەماوەر بەرەو خەبات رادەكێشێت ،بە هیچ شێوەیەك
پێویستی پێكهێنانی رێكخراوی بەڕێوەبردنی ئەم خەباتەی كەم نەكردووە .بە
پێچەوانەوە ،بەم هۆیەوە پێكهێنانی رێكخراوی شۆڕشگێڕان زیاتر پێویست
دەكات ،چونكە ئەگەر ئێمەی سۆسیالیست نەتوانین پێش بەوە بگرین ،پۆلیس
هەرچەشنە مانگرتن و هەر چەشنە خۆپیشاندانێك بشارێتەوە و جاروبار خۆمان
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بە نهێنی ئامادەكاری بۆ نەكەین) ،لەبەردەم جەماوەردا ئەركی راستەوخۆی
خۆمان بە ئەنجام نەگەیاندووە ،بەاڵم ئێمە دەتوانین ئەو كارە بە ئەنجام
بگەیەنین ،چونكە جەماوەرێك كە بە شێوەی خۆڕسك لە خەو هەڵدەستێت،
لەنێو جەرگەی خۆیدا «شۆڕشگێڕانی شارەزا» بەرهەمدێنێت (بەو مەرجەی كە
بیر لەوە نەكەینەوە ،كە بە ئاهەنگی جۆراوجۆر كرێكاران بانگەواز بكەین لە
جێگای خۆیاندا لێبدەن).
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

ساڵی
چاپ

وەرگێڕ

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 14ئاشنابوون بە جۆن لۆك

 17ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
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كۆمەڵێك نوسەر

2014

 18ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

 28سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

 29گەندەڵی

2014
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن
شۆڕش مستەفا

2015

 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن
(بازگر)

2015

 33گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك

بریتا بولەر

 34داعش و داعشناسی
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رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی ئاشتی
نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015
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