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ج) رێكخراوی كرێكاران و رێكخراوی شۆڕشگێڕان
ئەگەر چەمكی «خەباتی ئابوری لە دژی خاوەنكاران و حكومەت
«كاریگەری لەسەر واتای خەباتی سیاسی بۆ سۆسیال دیموكرات هەبێت،
ئاساییە چاوەڕوانی ئەوەش بكەين كە واتای «رێكخراوی شۆڕشگێڕان»یش
بۆ ئەو ،كەم تا زۆر لە ژێر كاریگەری «واتای رێكخراوی كرێكاران»دا بێت.
ئەم قسەیە لە جیهانی واقیعیشدا بە كردەوە لە ئارادایە ،لەو بابەتەوە
قسەكردن لەسەر رێكخراو ،وەكو ئەوە وایە ،كە بە زمانی جۆراوجۆر قسە
بكەین .بۆ وێنە ئێستا وتوێژ لەگەڵ ئێكۆنۆمیستێكی خاوەن رای سەقامگیر
بەبیرم دێتەوە كە پێشوتر نەمتوانیبوو بیناسم.
قسەو باس چووە سەر نامێلكەی «كێ شۆڕشی سیاسی بە ئەنجام
دەگەیەنێت؟» و هەردووكمان بە خێرایی بەو دەرئەنجامە گەیشتین ،كە
سەرەكیترین كێشەیەك كە ئەو بەرهەمە هەیەتی ،لەبەرچاو نەگرتنی
كێشەی رێكخراوە .ئێمە پێمانوابوو ،پێكەوە هاوڕاین ،بەاڵم قسەو باسەكە
درێژەی كێشا و بە خێرایی رونبووەوە كە رامان جیاوازە .ئەو كەسەی
لەگەڵم دەدوا ،نوسەری (كە من بووم) بەوە تۆمەتبار دەكرد ،كە مەسەلەی
سندوقەكانی مانگرتن ،ئەنجومەنەكانی هەرەوەزى و لەم چەشنەم لەبەرچاو
نەگرتووە ،ئەوە لە حاڵێكدایە ،كە رای من لەسەر پێكهێنانی رێكخراوێكی
شۆڕشگێڕان بوو ،بۆ «بە كردەوە دەرهێنانی» ،شۆڕشی سیاسی زەرورییە.
لەو كاتەوە كە ئەو جیاوازیيە لە بیروڕادا ئاشكرا بو ،ئیتر بە گشتی لەيادم
نيیە لە كێشەیەكی پرەنسیپیشدا لەگەڵ ئێكۆنۆمیستەكان هاوڕا بوبێتم!
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س��ەرچ��اوەی ناكۆكییەكانمان لە س��ەر چي ب��وو؟ س��ەرچ��اوەی كێشەو
ناكۆكییەكانمان لەوەدا بوو ،كە ئێكۆنۆمیستەكان بەردەوام لەسەر مەسەلەی
رێكخراویشدا ،هەروەكو كێشە سیاسییەكان لە سۆسیال دیموكراتیزمەوە بەرەو
تریدیۆنیۆنیزم بەالڕێدا دەچوون .خەباتی سیاسی سۆسیال دیموكراسی زۆر
بەرینترو ئاڵۆسكاوتر لە خەباتی ئابوری كرێكاران لە دژی خاوەنكاران و
حكومەتە .هەر بەم شێوەیەش رێكخراوی حزبی شۆڕشگێڕی سۆسیال دیموكرات
بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر دەبێت لە جۆرێكی دیكە و جیاواز لە رێكخراوێك
بێت كە كرێكاران بۆ ئەو خەباتە هەیانە.
رێكخراوی كرێكاران دەبێت یەكەم پیشەیی بێت ،دووەم تا دەكرێت پەراوێز
و ئاستی فراوانتر بێت ،سێيەم تا ئەو جێگایەی دەكرێت كەمتر نهێنیكاری
تێدا بێت (ئاساییە كە من چ لێرەدا و چ لە خوارتر ،تەنها مەبەستم روسیای
ستەمكارييە) .بە پێچەوانەوە رێكخراوی شۆڕشگێڕان ،دەبێت پێش لە هەر
شتێك و بە گشتی كەسانێك لە خۆ بگرێت ،كە كاریان هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە
بێت( .هەر بەم بۆنەشەوەیە ،كە باسى رێكخراوی شۆڕشگێڕان دەكەم و
مەبەستیشم شۆڕشگێڕانی سۆسیال دیموكراتە) .لە بەرامبەر ئەم هێمایەدا ،كە بۆ
گشت ئەندامانی وەها رێكخراوێكیش گشتییە ،دەبێت هەرچەشنە جیاوازیيەك
لە نێوان كرێكاران و رووناكبیراندا بە تەواوی بسڕدرێتەوە ،جیاوازی پیشەی
جیاوازييان كە ئیتر بابمێنێت .ئەم رێكخراوە دەبێت بە شێوەیەكی ئەوتۆ
فراوان نەبێت و تا بۆی دەكرێت بە نهێنیكارییەكی زۆرترەوە چاالكی بكات .لە
خوارەوە لەم جیاوازیيە سێ الیەنە دەكۆڵینەوە.
لەو واڵتانەی كە ئازادی سیاسی هەیە ،جیاوازی نێوان رێكخراوی پیشەیی و
سیاسی بە تەواوی رۆشنە ،هەر بەو جۆرەی كە جیاوازی نێوان تریدیۆنیۆنەكان
و سۆسیال دیموكراسی ئاشكرايە .ئاساییە كە پەیوەندی تریدیۆنیۆنەكان لەگەڵ
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سۆسیال دیموكراتەكان لە واڵتانی جۆراوجۆردا ،بەپێی بارودۆخی مێژوویی و
ياسايى و بارودۆخی دیكە ،بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر گۆڕانكاری بەسەردا
دێت .ئەم پەیوەندییانە لەوانەیە كەم تازۆر نزیك ،ئاڵۆسكاو ...هیتر بێت (لە
روانگەی ئێمەوە پێویستە ئەم پەیوەندییانە تا ئەو جێگایەی دەكرێت نزیكتر و
ئاڵۆسكاوتر بێت).
ناتوانین لەسەر ئەوە قسەیەكمان هەبێت ،كە لە واڵتانی ئازاددا رێكخراوی
یەكێتيیە كرێكارییەكان هاوتەریبى رێكخراوی حزبی سۆسیال دیموكرات بێت،
بەاڵم لە روسیادا ،لە روانینی یەكەمەوە ،ستەمكاری حكومەتی رەها هەرچەشنە
جیاوازیەك لەنێوان رێكخراوی سۆسیال دیموكرات و یەكێتیيە كرێكارییەكان
لەنێو دەبات ،چونكە هەر چەشنە یەكێتیيەكی كرێكاری و هەر چەشنە كۆڕ
و كۆمەڵێك قەدەغەیە و سيمبول و ئامرازی خەباتی ئابوری كرێكاران ،واتا
مانگرتن بە گشتی تاوان و (جاروباریش تاوانی سیاسی) بە ئەژماردێت.
بەمشێوەیە ،باسرودۆخی واڵتی ئێمە لە الیەكەوە زۆرتر بیری كرێكاران ،كە
خەریكی خەباتی ئابورین ،بەرە و كێشە سیاسییەكان «پاڵ پێوە دەنێت» و
لەالیەكی دیكەوە بیری سۆسیال دیموكراتەكان بە تێكەڵكردنی تریدیۆنیۆنیزم
لەگەڵ سۆسیال دیموكراتیزم «پاڵ پێوە دەنێت» ،كاتێك كە كریچۆفسكییەكان و
مارتینێفەكانمان و شەریكەكانیان بە گەرم و گوڕیەوە باس لە «پاڵ پێوەنان»ی
جۆری یەكەم دەكەن ،سەرنج نادەنە «پاڵ پێوەنانی» جۆری دووەم .لە راستیشدا
كەسانێك بێننە بەرچاوی خۆتان كە لەسەدا ()99ی كاتی خۆیان نوقمی خەباتی
«ئابوری لە دژی خاوەنكاران و حكومەت» كردووە .ژمارەیەكیان لە گشت
ماوەی هەڵسوڕانی خۆیاندا ( 4-6مانگ) تەنانەت بیریشیان لە پێویستی
پێكهێنانی رێكخراوێكی ئاڵۆسكاوتر (بەو مانایەی كە بەئاسانی لەالیەن پۆلیس و
ژاندرمەكانی بۆرژوازیەوە نەخرێتە داو) لە شۆڕشگێڕان نەكردۆتەوە.
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لەوانەیە ژمارەیەكی دیكە بیریان بەرەو نووسراوەكانی باوی بێرنیشتاینی
«دەچێت» و لە رووی ئەو ن��ووس��راوان��ەوە باوەڕێكی ق��ورس و قایم بە
گرنگی بێوێنەی «رەوتی پێشڕەو و خەباتی ئاسایی» پەیدا دەكەن ،لەوانەیە
گرووپی سێيەمیش شەیدای ئەو بیرۆكە وەسوەسەكەرە بن ،كە نمونەیەكی
نوێ لە «پەیوەندی دەروونی پتەو بە خەباتی پڕۆلیتاری» ،واتا خەباتی نێوان
بزووتنەوەی پیشەیی و سۆسیال دیموكرات بە خەڵكی جیهان نیشاندەدەن.
ئەم كەسانە لەوانەیە بڵێن ،كە بە هەر رادەیەك واڵتێك درەنگتر پێی نابێتە
مەیدانی سەرمایداریەوە و بزووتنەوەی كرێكاری درەنگتر سەریهەڵدابێت ،هەر
بەو رادەیەش سۆسیالیستەكان دەتوانن زیاتر بەشداری بزووتنەوەی پیشەیی
و پشتیوانی بكەن ،هەر بەو رادەیەش لەوانەیە و دەبێت یەكێتیە كرێكارییە
پیشەییە ناسۆسیال دیموكراتەكان كەمتر بێت ،وەها هۆكار هێنانەوەیەك
تائێرە بە تەواوی درووستە ،بەاڵم بەدبەختی لێرەدایە كە ئەو كەسانە ئەوەش
تێدەپەڕێنن و دەخوازن ،كە بە تەواوەتی سۆسیال دیموكراتیزم و تریدیۆنیۆنیزم
لە یەكتریندا بتوێنەوە .ئێمە ئێستا لە نمونەی «پێڕەوی ناوخۆی یەكێتی
خەباتی سانت پێترسبۆرگ»دا ،دەبینین كە نمونەی ئەم خەیااڵتانە لە نەخشە
رێكخراوەییەكانی ئێمەدا ،چ رەنگدانەوەیەكی زیانباری هەیە.
ئەو رێكخراوە كرێكاریانەی كە تایبەت بە خەباتی ئابورین ،دەبێت
رێكخراوی پیشەیی بن .پێویستە هەر كرێكارێكی سۆسیال دیموكرات ،تا بۆی
دەكرێت یارمەتی بەم رێكخراوانە بدات و بە شێوەیەكی هەڵسوڕاوانە كاریان
تێدا بكات .ئەوە درووستە ،بەاڵم بە هیچ شێوەیەك لە قازانجمان نییە كە
خوازیاری ئەوەبین ئەندامانی یەكێتیە كرێكارییەكان (پیشەیی) تەنها سۆسیال
دیموكرات بن :ئەمە بازنەی پێگە و كاریگەریمان لەنێو جەماوەردا بەرتەسك
دەكاتەوە .با هەر كرێكارێك كە لە پێویستی یەكێتی بۆ «خەبات لە دژی
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خاوەنكاران و حكومەت» تێدەگات ،لە یەكێتییە پیشەییەكاندا بەشداری بكات.
ئەگەر یەكێتییە كرێكاریە پیشەییەكان گشت ئەو كرێكارانەی كە رادەی
تێگەیشتنیان تەنها تا ئەو ئاستە گەیشتووە ،یەكگرتوو نەكات ،ئەگەر ئەو
یەكێتییە پیشەییانە رێكخراوگەلێكی زۆر بەرین نەبوونایە ،ئەو كات خودی
ئامانجی یەكێتیە پیشەییەكانیش دوورەدەست دەبوو .بە هەر رادەیەكیش پانتایی
ئەم رێكخراوانە پان و بەرین بێت ،هەر بەو رادەیە نفوز و كاریگەریمان ،لە
نێویاندا بەرینتر دەبێت ،پێگە و كاریگەریەك كە نەک تەنها لەرێگەی گەشە
پێدانی «خۆڕسكی» خەباتی ئابورییەوە ،بەڵكو بێجگە لەوە ،لە رێگەی كاریگەری
نفوزی راستەوخۆ و وشیارانەی ئەندامانی یەكێتییە كرێكارییەكان لەسەر
هاوڕێیانی خۆیان بەدەستدێت ،بەاڵم ئەگەر ژمارەی ئەندامانی رێكخراوێك
كە جێگای مەبەستمانە زۆر بێت (یەكێتییە كرێكارییەكان) ،رەچاوكردنی بە
تەواوەتی بنەماكانی نهێنیكاری (ئامادەییەكی زۆر زیاتر لەوە دەخوازێت ،كە بۆ
بەشداریكردن لە خەباتی ئابوری پێویستە) نامومكینە.
ئایا دەبێت ئەم ناكۆكیە لەنێوان پێویستی زۆرتركردنی ژمارەی ئەندامان
و نهێنیكاری تەواو لە چ رێگەیەكەوە چارەسەر و هاوئاهەنگ بكرێت؟ چۆن
دەبێت بەو ئامانجە بگەین ،كە تا دەكرێت نهێنیكاری كەمتر بۆ رێكخراوە
پیشەیییەكان پێویست بكات؟ بۆ ئەم مەبەستە بە گشتی تەنها دوو رێگا لەبەر
دەستدایە :یان ئەوەی كە یەكێتییە پیشەییەكان بەپێی یاسا ،رێگاپێدراو بن
(كە ئەمە لە هەندێك واڵتدا پێش لە یاساییبوونی رێكخراوە سۆسیالیستی و
سیاسییەكان هاتۆتە ئارا) یان رێكخراوەکە بە نهێنی بمێنێتەوە ،بەاڵم تا رادەیەك
«ئازاد» و كەمتر شێوەی فەرمی بە خۆیەوە بگرێت و بە وتەی ئەڵمانییەكان
 loseبێت ،بە شێوەیەك كە پێویستی نهێنیكاری بۆ ئەندامانی بگاتە پلەی سفر.
رێگاپێدراوبوونی ئەو یەكێتییە كرێكارییانەی سۆسیالیستی و سیاسی نین،
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ئێستا لە روسیادا دەستیپێكردووە و گومانی تێدا نییە ،كە هەر هەنگاوێكی
بزووتنەوەی كرێكاری سۆسیال دیموكراتیكی ئێمە ،كە بە خێرایی بەرەو پێشەوە
دەچێت و روو لە گەشەیە ،دەبێتە هۆی زۆربوون و هاندانی گەلێك هەوڵ
بۆ رێگاپێدانی ئەو كردەوەیە .هەوڵگەلێك كە بە گشتی لەالیەن الیەنگرانی
رژێمی ئێستاوە ،بەاڵم تا رادەیەكیش لەالیەن خودی كرێكاران ،هەروەها
لەالیەن رووناكبیرانی لیبراڵەوە دراوە .ئااڵی ئەم یاسایی بوونە ،ئێستا ئیتر
لەالیەن ڤاسیلۆفەكان و زۆباتۆفەكان هەڵكراوە و ئوزروفەكان و وێرمێسەكان
بەڵێنی یارمەتیانداوە و ئیتر شوێنكەوتووانی رەوتی نوێ لەنێو كرێكاراندا بە
ئاشكرا هەیە.
ئێمە ناتوانین لەوە بەوالوە ئەم رەوتە هەژمار نەکەین و پێناچێت ئەم
رەوتە بە ئەژمار بێت ،لەنێو سۆسیال دیموكراتەكاندا دوو باوەڕ هەبێت .ئەركی
سەر شانمانە ،كە هەر چەشنە بەشداری كردنێكی زۆباتۆفەكان و ڤاسیلۆفەكان،
جەندرمەكان و قەشەكان لەنێو ئەو رەوتە و ئامانجەكانی راستەقینەی ئەم
كەسانە بۆ كرێكاران لەقاو بدەین .ئەركی سەر شانمانە هەر چەشنە قسەیەكی
سازشكارانەو «هاوئاهەنگ خوازانە» كە لە كۆبوونەوەكانی ئاشكرای كرێكاراندا
لە زمانی هەڵسوڕاوانی لیبراڵەوە دەوترێت ،لەقاو بدەین ،چ ئەو قسانە لە رووی
باوەڕی ڕاستگۆیانەی خۆیان ،بە پێویستی هاوكاریكردنی هێمنانەی چینەكان
بیڵێن و چ بە بۆنەی مەیلێكەوە ،كە بۆ خۆشیرینكردن لەالی سەرۆكەكان
هەیانە و سەرئەنجام چ لە رووی نەزانكارییەوە ،ئەو ئەركەی لەسەر شانمانە
كرێكاران ،لە داوێك ئاگادار بكەینەوە ،كە پۆلیس بۆیانی داناوە ،چونكە پۆلیس
لە كۆبوونەوەكانی ئاشكراو كۆڕ و كۆمەڵەكانی رێگاپێدراودا ئاگاداری «كەسانی
بە تین و تەوژم» هەیە و چاودێریان دەکات ئاژاوەگێڕانی خۆی بباتە نێو
ئەو رێكخراوانەی بە ئاشكرا چاالكی دەكەن ،تەنانەت ئەو رێكخراوانەش كە
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هەڵسوڕانیان نهێنییە.
بەاڵم هەرگیز نابێت لە بیرمان بچێتەوە ،كە یاسایی بوونی بزووتنەوەی
كرێكاری لە كۆتاییدا بە قازانجی ئێمەیە ،نەك زۆباتۆفەكان .بە پێچەوانەوە،
ئێمە لە رێگەی بانگەشەی لەقاودەرانەی خۆمانەوە گەنمەكەمان بژار دەكەین.
ئێمە ئەو بژارەمان نیشاندا ،بەاڵم گەنم بریتییە لەوەی كە سەرنجی توێژێكی
بەرینتر و دواكەوتووترین كرێكاران بەرەو الی كێشەو گرفتە كۆمەاڵیەتی و
سیاسییەكان رابكێشین ،ئەمەش بریتییە لە ئازادكردنی شۆڕشگێڕان لە كۆت و
بەندی ئەو كارانەی كە لە ناوەڕۆكی خۆیاندا رێگاپێدراون (واتا باڵوكردنەوەی
كتێبی رێگاپێدراو ،هاوكاری یەكتری و لەو چەشنە) .پەرەپێدانی هەڵسوڕانی
خۆمان بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر بابەتمان بۆ بەدەستەوەدەدات ،بۆ ئەوەی
رژێمی سیاسی لەقاو بدەین.
لەم بوارەوە ئێمە دەتوانین و دەبێت بە زۆباتۆفەكان و ئۆزرۆفەكان بڵێین:
هەوڵبدەن ،ئاغایان ،هەوڵبدەن ،تا كاتێك كە بۆ كرێكاران داو دەنێنەوە،
چ ئەو كارە بە واتای ئاژاوەگێڕی ئاشكرا بكەن ،یان بە واتای گەندەڵكردنی
«شەرافەتمەندانە»ی بیرو زەینی كرێكاران لە رێگەی «سترۆییزم»ەوە ،بۆ
ساتێكیش لە لەقاودانی ئێوە راناوەستین .كاتێك كە بە «مانۆڕی ترسنۆكانە»ش
بێت ،هەنگاوێك بەرەو پێشەوە هەڵدەگرن .ئێمە دەڵێین :فەرمون هەڵگرتنی
هەنگاوی راستەقینە بەرەو پێشەوە ،تەنانەت ئەگەر بچكۆلەش بێت ،تەنها
دەتوانێت گەشەی راستەقینەی مەیدانی کرداری كرێكاران بێت .بەدەستهێنانی
هەر چەشنە گەشەیەك لەو بوارەشدا بە قازانجی ئێمە دەبێت و پەیدابوونی
كۆڕ و كۆمەڵی ئاشكرا ،كە ئیتر ئاژاوەگێڕان سۆسیالیستەكانیان بەدەستنەهێناوە،
بەڵكو سۆسیالیستەكان رێبواریان بۆ خۆیان دەستەبەركردووە ،خێراتر دەكاتەوە.
بە كورتی لە ئێستادا رامانوایە بژار بكەین .كاری ئێمە ئەوە نییە ،كە لەنێو
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گوڵدانەكانی ژوورەكەماندا گەنم بڕوێنین .بە ریشەكێشكردنی بژار زەوی بۆ
گەشەو روواندنی تۆوی گەنم لە داهاتودا هەموار دەبێت .تا كاتێك كە ئافاناسی
ئیوانۆویچەكان وێڕای پوڵخریە ئیوانۆڤاناكان خەریكی روواندنی گیا لە ژوور
بن ،ئێمە دەبێت كەسانێك بار بێنین ،كە بتوانن هەم بژاری ئەمڕۆ لە ریشەدا
هەڵبكێشن و هەم گەنمی سبەیش درەو بكەن.
كەوایە ناتوانین لە رێگەی یاسای كردنەوە بە كێشەی پێكهێنانی رێكخراوێكی
پیشەیی چارەسەر بكەین كە تا بكرێت كەمتر نهێنی بێت و داوێنەیەكی
بەرینتری هەبێت ،بەاڵم ئەگەر زۆباتۆفەكان و ئوزروفەكان ،تا رادەیەكیش،
وەها رێگاچارەیەكیان بۆمان مسۆگەر دەكرد ،زۆر خۆشحاڵ دەبووین و بۆ
ئەوەش پێویستە تا ئەو جێگایەی بكرێت توندوتۆڵتر لە دژی ئەوان خەبات
بكەین!) .تەنها رێگایەك كە دەمێنێتەوە رێكخراوە نهێنییە پیشەییەكانە و ئێمە
دەبێت هەر چەشنە یارمەتییەك كە لە دەستمان دێت بەو كرێكارانە بكەین،
كە ئێستا لەو رێگایەدا هەنگاو هەڵدەگرن (پێویستە بەبیر بێنینەوە ،كە ئێمە
لەو بارەیەوە زانیاری دروستمان هەیە).
رێكخراوە كرێكاریە پیشەییەكان ،نەک تەنها دەتوانن قازانجێكی زۆر بە
گەشە و پتەوكردنی خەباتی ئابوری بگەیەنن ،بەڵكو لە هەمانكاتدا دەتوانن
راوێژكارێكی گرنگیش بن بۆ بانگەشەی سیاسی و رێكخراوی شۆڕشگێڕ ،بۆ
گەیشتن بە وەها ئامانجێك ،بۆئەوەی بزووتنەوەیەكی پیشەیی كە دەستی
پێكردووە ،بەرەو ئاراستەیەك پاڵ پێوە بنیێن ،كە بۆ سۆسیال دیموكراسی بە
قازانجە .بەر لە هەر شتێك پێویستە زیانباربوونی ئەو نەخشە رێكخراوەییەی
كە ئێستا نزیكەی پێنج ساڵی رەبەقە ئێكۆنۆمیستەكانی پێترسبۆرگ ئەمالو الی
پێدەكەن ،بە روونی لەقاو بدەین .ئەم نەخشەیە ،هەم لە»پێڕەوی ناوخۆی
سندوقی كرێكاران» كە لە مانگی ژویەی ساڵی  1897باڵوكرایەوە (لیستیك «رابۆ
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چیەگو» ژمارە  10-9ل  ،46وەرگیراوە لە ژمارە ()1ی «رابۆچایا میسێل»)
و هەم لە «پێڕەوی ناوخۆی رێكخراوی یەكگرتوی كرێكاری» كە لە مانگی
ئۆكتۆبەری 1900دا باڵوكرایەوە (گۆڤارێكی تایبەتیە كە لە سان پێترسبۆرگ لە
چاپدراوە لە ژمارە ()1ی «ئیسكرا»دا ئاماژەی پێكراوە) ،رەنگیداوەتەوە.
كێشەی سەرەكی ئەم پەیڕەوە ناوخۆیانە ئەوەیە ،كە وردەكارییەكانی
رێكخراوی بەرینی كرێكاری شیدەكاتەوە و لەگەڵ رێكخراوی شۆڕشگێڕان
تێكەڵیاندەكات (یان بە واتایەكی دیكە بە هەڵە دەیانگرێت) .پێڕەوی ناوخۆی
دووەم كە باشتر ئامادە و داڕێژراوە ،لەبەرچاو بگرن .ئەم پێڕەوی ناوخۆیە
نزیكەی ( )52خاڵ لەخۆ دەگرێت )23( :خاڵی ریزبەندی و شێوەی بەڕێوەبردنی
كاروبار و چوارچێوەی ئەركەكانی ئەو «كۆڕ و كۆمەڵە كرێكاریانە»ی كە لە
هەركام لە کارگەکانی پێكدێن (ژمارەی هەر كامیان لە  10كەس زیاتر نابێت)
و گرووپەكانی ناوەندی (کارگەیی) هەڵدەبژێرن ،شیدەكاتەوە .لەخاڵی 2دا
دەوترێت ،كە «گرووپی ناوەندیی بەسەر گشت ئەو كاروبارەی كە لە کارگە
یان كارخانەكەدا روودەدات ،چاودێری دەكات و ئەو رووداوانەی لە فابریكدا
دێنە ئاراوە ،تۆمار دەكات»« .گرووپی ناوەندیی هەموو مانگێك بارودۆخی
سندوقەكە بە ئاگاداری كرێكاران دەگەیەنێت» (خاڵی  )17و هیتر )10( .خاڵیش
بۆ «رێكخراوی ناحیەیی» تەرخانكراوە و ( )19خاڵیش سەبارەت بە پەیوەندی
ئاڵۆسكاوی «كۆمیتەی رێكخراوی كرێكاری» لەگەڵ «كۆمیتەی یەكێتی خەباتی
سان پێترسبۆرگ»ەوە هەیە (كە لە هەر رویەک و لەالیەن «گرووپەكانی
بەڕێوەبەر»ەوە ،واتە «گرووپەكانی ئاژیتاتۆرەكان و بۆ پەیوەندی دامەزراندن
لەگەڵ ویالیەتەكان و دەرەوەو بۆ بەڕێوەبەرایەتی كردنی گەنجینەکان و
گۆڤارەكان و سندوق» هەڵدەبژێردرێن).
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سۆسیال دیموكراسی «كۆمەڵێك گرووپی بەڕێوەبەر»ە كە سەرقاڵی خەباتی
ئابوری كرێكارانن و زۆر بە دژواری دەتوانین باشتر لەوە نیشانیبدەین ،كە
چۆن ئەندێشەی ئێكۆنۆمیستێك لە سۆسیال دیموكراتییەوە بەرەو تریدیۆنیۆنیزم
بە الڕێدا دەچێت و چۆن لە هەر چەشنە ئەندێشەیەك سەبارەت بەوەی ،كە
سۆسیال دیموكرات پێش لە هەر شتێك دەبێت لەبیری پێكهێنانی رێكخراوێك
لە شۆڕشگێڕاندا بێت ،واتا رێكخراوێك ،كە بتوانێت هەمو خەباتی رزگاری
بەخشی پڕۆلیتاریا رێبەرایەتی بكات ،بە دوورە.
قسەكردن لەبارەی «ئ��ازادی سیاسی چینی كرێكار» و خەبات لە دژی
«سەرەڕۆیی قەیسەر» ،لە هەمانكاتدا نووسینی ئەوجۆرە لە پێڕەوی ناوخۆ
بۆ رێكخراو ،واتاكەی تەنها ئەوەیە ،كە هیچ جۆرە زانیارییەكیان سەبارەت بە
ئەركە سیاسییەكانی سۆسیال دیموكراسی نییە .لە هیچكام لەو ( )52خاڵەدا،
بچوكترین جێگایەكیش لە تێگەیشتن لەو بابەتە بەدیناكرێت ،كە خستنەڕێی
بانگەشەی سیاسی بەرین لەنێو جەماوەر پێویستە ،بۆ ئەوەی گشت الیەنەكانی
حكومەتی رەهای روسیادا و هەموو سیمای چینە جۆراوجۆرە كۆمەاڵیەتییەكان
لە روسیادا روونبێتەوە .نەک تەنها ئامانجە سیاسییەكان ،بەڵكو تەنانەت ئامانجە
تریدیۆنیۆنیەكانیش بە وەها پێڕەوێكی ناوخۆ بەدی نایەت ،چونكە ئامانجەكانی
تریدیۆنیۆنی ،پێویستی بە رێكخراوێكی هاوتەریب بە پیشەكان هەیە كە بە هیچ
شێوەیەك لەوێدا ئاماژەی پێنەكراوە ،بەاڵم پێناچێت هیچ شتێك بەرچاوتر لە
قوورسایی سەرسووڕهێنەری گشت ئەو «سیستەم»ە بێت كە هەوڵدەدات هەر
کارگەیەکی جیاواز لە رێگەی زنجیرەیەكی دایمی لە بنەمای یەكدەست و تا
گاڵتەجاڕ كەم و لە رێگەی سیستەمێكی هەڵبژاردنی سێ پلەیی بە «كۆمیتە»وەی
ببەستێتەوە.
ئەندێشەیەك كە مەیدانی تەسكی ئێكۆنۆمیزمی لە داوێنی خۆیدا گوشیوە،
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لێرەدا لەگەڵ وەها وردەكارییەكدا پەیوەند دەدرێتەوە ،كە لەسەرتاپایەوە قومارو
كورسی نشینی لێ دەبارێت .هەڵبەت لەكردەوەدا سێ لەسەر چواری گشت ئەو
خااڵنە هەرگیز بەكار نابرێن ،بەاڵم لە بەرامبەردا ،وەها رێكخراوێكی «شاراوە»
كە لە هەر کارگەیەکدا گرووپی ناوەندی خۆی هەبێت ،كاری ژاندارمەكان بۆ
گورز وەشاندنی بەرینتر لە كرێكاران ئاسانتر دەكات .هاوڕێیانی پۆڵۆنیایی ئەم
قۆناغە كە بزووتنەوەی كرێكارییان تێپەڕكردووە ،كە هەمووان سەرخۆشی ئەوەن
كە تۆڕێكی بەرین لە سندوقی كرێكارییان دامەزراندووە ،بەاڵم زۆر بە خێرایی
لەو بیرۆكەیە پاشگەز بوونەتەوە ،چونكە دیتیان تەنها الیەك لەم كارە قازانج
دەكات ،كە ژاندارمەكانەن .ئەگەر بمانەوێت رێكخراوی بەرینی كرێكاریمان
هەبێت و بمانەوێت لەبەردەم زەربەی گەورەی ژاندارمەكاندا بین و خۆشحاڵیان
بكەین ،دەبێت هەوڵبدەین كە ئەو رێكخراوانە بە هیچ شێوەیەك شكڵێكی
فەرمی بەخۆیانەوە نەگرن ،بەاڵم ئایا لە وەها بارودۆخێكدا بەڕێوەبردنی
ئەركەكان بۆیان مسۆگەر دەبێت؟ ئێستا چاوێك بەسەر ئەو ئەركانەدا بخشێنن:
«بەسەر گشت ئەو كاروبارەی ،كە لە کارگە یان كارخانەكەدا دێتە ئارا،
چاودێری دەكات و ئەو رووداوانەی لەناو فابریكدا روودەدەن ،تۆمار دەكات»
(خاڵی 2ی پێڕەوی ناوخۆ).
ئایا حەتمەن دەبێت شێوەیەكی فەرمی بەم كارە بدەن ،یان بە واتایەكی دیكە
بە فەرمی بەڕێوەی ببەن؟ ئایا ئەم كارە لە رێگەی باڵوكردنەوەی هەواڵەكان لە
رۆژنامە نهێنییەكان و بەبێ پێكهێنانی دەستەیەكی تایبەتی بۆ بەڕێوەبردنی ئەو
كارە زۆر باشتر ناكرێت؟» ،رێبەرایەتی خەباتێك كە كرێكاران بۆ باشتركردنی
بارودۆخی ژیانی خۆیان لە كارخانەدا دەیكەن» (خاڵی سێی پێڕەوی ناوخۆ).
دیسانەوە پێویست بە فەرمیەت پێدان ناكات .هەر ئاژاوەگێڕێک كە تۆزێك
تێگەیشتوو بێت لە دووتوێی قسەو باسی ئاساییدا ،دەتوانێت لەوە تێبگات ،كە
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كرێكاران بەدوای چ داخوازییەكەوەن و پاش وەرگرتنی دەتوانێت بە ئاگاداری
رێكخراوی داخراو ،نەك کراوەی شۆڕشگێڕان بگەیەنێت» .پێكهێنانی سندوق
و سەندنی ( )2كۆپێك لە هەر رووبڵێك» (خاڵی 9ی پێڕەوی ناوخۆ) .دواتر
دانی راپۆرتی مانگانەی بارودۆخی سندوق بۆ هەمووان (خاڵی  ،)17لەسەركار
دەركردنی ئەو ئەندامانەی كە ئابونە نادەن (خاڵی  )10و هیتر .بۆ پۆلیس چ
شتێك دەتوانێت لەوە باشتر بێت ،چونكە شتێك ئاسانتر لەوە نییە كە رەخنە
بكرێتە نێو كاروباری نهێنی «سندوقی ناوەندی كارگە» و پارەكان زەوت بكەن
و باشترین هەڵسوڕاوانی كرێكاریش دەستبەسەر بكەن.
ئایا ئەوە باشتر نییە فەرمانی یەك كۆپێكی یان دوو كۆپێكی كە مۆری
رێكخراوی دیاریكراوی پێوەیە( ،زۆر بەرتەسك و نهێنی) باڵوبكرێتەوە ،یان
بەبێ فەرمانیش بڕێك پارە كۆبكرێتەوە و پاشان رۆژنامەی نهێنی راپۆرتی
وەرگرتنی ئەو پارەیە وەكو رەمز چاپ بكات .لە وەها بارودۆخێكدا بە
مەبەستی خۆمان دەگەین و بۆ ژاندارمەكانیش سەدان جار دژوارتر دەبێتەوە
تا سەرەداوەكە كەشف بكەن.
دەمتوانی بۆ زیاتر روونبوونەوەی ئەم بابەتە ،درێژە بە لێكۆڵینەوە لەسەر
ئەو پێڕەوی ناوخۆیە بدەم ،بەاڵم پێموایە هەر ئەوەندەی كە وتمان بەسە.
شانەیەكی لێكهەڵپێكراو لە كرێكارانی بڕواپێكراو ،بە ئەزمون و خاراو ،كە لە
شوێنە سەرەكییەكاندا لەنێو جەماوەردا كەسی بڕواپێكراو بن و بەپێی هەموو
قاعیدەكانی نهێنیكاری لەگەڵ رێكخراوی شۆڕشگێڕاندا لە پەیوەندیدا بن ،بە
تەواوی دەتوانێت بە كەڵكوەرگرتن لە یارمەتی بەرینی جەماوەر ،بێئەوەی
هیچ فەرمیەتێكیان هەبێت ،گشت ئەو ئەركانەی كە رێكخراوی پیشەیی لە
ئەستۆی دێت بە ئەنجام بگەیەنێت .بێجگە لەوەش بەو جۆرەی كە بۆ سۆسیال
دیموكراسی بەكەڵكە ،بە ئەنجامی بگەیەنێت .تەنها لەم رێگەیەوەیە كە
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سەرەڕای تەواوی ئەو كۆسپانەی ژاندارمەكان دەیخەنە سەر رێگامان ،دەتوانین
بزووتنەوەی پیشەیی سۆسیال دیموكرات ،قورس و قایم بكەین و گەشەی پێ
بدەین.
لەوانەیە سكااڵ بكەن كە :رێكخراوێك ئەوەندە  loseبێت ،كە بە هیچ
شێوەیەك فەرمییەتی پەیدا نەكردبێت ،تەنانەت ئەندامی دیار و تۆماركراوی
نەبێت ،ناتوانێت ناوی رێكخراو بە خۆیەوە بگرێت .لەوانەیە وابێت .من بەدوای
ناودا نیم ،بەاڵم ئەم»رێكخراوە بێ ئەندامە» هەرچی پێویستی بێت دەیكات
و هەر لە سەرەتاوە پەیوەندیەكی پتەو لەنێوان تریدیۆنەكانی داهاتوومان
و سۆسیالیزم دابیندەكات .هەر كەسێك كە لە كاتێكدا كە حكومەتی رەها
لەسەر كارە ،خوازیاری ئەوە بێت رێكخراوێكی بەرینی كرێكاری پێكبێت ،كە
هەڵبژاردنی تایبەت بەخۆی هەبێت ،چاودێری و پێڕاگەیشتن بە حیسابەكانی
هەبێت و لەرێگەی دەنگی گشتییەوە بەرپرسانی ...تاد ،بە كورتی تووشی
نەخۆشی خەیاڵپاڵوی و مالی خولیایە كە چاكبوونی بۆ نییە.
دەرئەنجامێكی ئەخالقی كە لێرەدا بەدەستدێت ،زۆر سادەیە :ئەگەر
ئێمە كاری خۆمان لە بناغە داڕشتنی پتەوی رێكخراوێكی كۆڵنەدەرەوە دەست
پێبكەین ،كە لە شۆڕشگێڕان پێكهاتبێت .بەگشتی دەتوانین درێژەی كاری
بزووتنەوەكەمان دابینبكەین ،هەم ئامانجەكانی سۆسیال دیموكرات بەدی بێنین
و هەم ئامانجەكانی تریدیۆنیۆنی ،بەاڵم ئەگەر كاری خۆمان لە رێكخراوی بەرینی
كرێكاریەوە ،كە بەناو لە هەمویان زۆرتر لە «بەردەست»ی جەماوەردایە و لە
جیهانی واقیعدا لە هەموویان زۆرتر لەبەردەست ژاندارمەكاندا بووە و زیاتر
لە هەموو كەس ،شۆڕشگێڕان دەخاتە داوی ژاندارمەكانەوە ،دەستپێبكەین،
نە دەتوانین بەم ئەمانجەمان بگەین و نە دەشتوانین بەوی دیكە بگەین ،لە
وردەكاری رزگارمان نابێت و بە پەرش و باڵوی و هەڵوەشاندنەوەی بەردەوامی
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خۆمان ،تەنها دەتوانین تریدیۆنیۆنەكانی لە چەشنی زۆباتۆف ،یان ئوزرۆف
زیاتر لە هەموو شتێك بخەینە بەردەست جەماوەرەوە.
ئایا دەبێت ئەركەكانی ئەم رێكخراوە لە شۆڕشگێڕان چی بێت؟ ئێستا لەو
بارەیەوە بە وردی قسە دەكەین ،بەاڵم سەرەتا یەكێك لەو داوەریە بە تەواوی
تایبەتیانەی تیرۆریستی خۆمان ،كە دیسانەوە لە دراوسێیەتی بە تەواوی نزیكی
ئێكۆنۆمیستەكاندایە( ،چ چارەنووسێكی جێگای دڵگرانی!) دەدەینە بەرباس
و لێكۆڵینەوە .لە گۆڤاری «سوابدا» كە بۆ كرێكاران چاپدەكرێت (ژمارە ،)1
بابەتێك لەژێر ناوی «رێكخراو» باڵو كراوەتەوە كە نووسەری ئەو بابەتە
دەیەوێت لە ئاشناكانی خۆی ،واتە كرێكارانی ئێكۆنۆمیستی ئیوانۆزنسنسك
بەرگری بكات.
ئەو دەنوسێت« :ئەوە خراپە كاتێك كە كۆمەڵێك خامۆش و نەزانە و
بزووتنەوە لە خوارەوە سەرچاوە ناگرێت .بۆ نمونە چاو لێبكەن :خوێندكاران
بە بۆنەی جەژن یان هاتنی هاوین لە زانكۆكانەوە بۆ ماڵەكانی خۆیان دەڕۆنەوە
و بزووتنەوەی كرێكاری رادەوەستێت .ئایا وەها بزووتنەوەیەكی كرێكاری ،كە
لە تەنیشتەوە پاڵی پێوە دەدرێت و دەبزوێت ،دەتوانێت هێزێكی راستەقینە
بێت؟ لە كوێوە دەتوانێت؟ ،هێشتا رێگارۆیشتن لەسەر پێی خۆی فێر نەبووە،
دەبێت ژێر كۆڵی بگریت .لە گشت كارەكاندا ،دۆخەكە هەر بەو چەشنەیە،
خوێندكاران كە گەڕانەوە بۆ ماڵ كارەكان رادەوەستن .بەشێك لەسەر شیر ،واتا
لێهاتووترین كەسەكانیان كە گرت ،ئەوسا شیرەكە دەترشێت .كە «كۆمیتە»یان
دەستبەسەر كرد ،هەتا كۆمیتەیەكی نوێ پێكبێت ،دیسانەوە خامۆشی و بێدەنگی
باڵی بەسەردا دەكێشێت .ئەویش روون نییە چ كۆمیتەیەك پێكبێت ،لەوانەیە
هیچ خاڵێكی هاوشێوەی لەگەڵ كۆمیتەی پێشوودا نەبێت :ئەویان ئەمەی دەوت
و ئەمەیان بە پێچەوانەی ئەو قسە دەكات.
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پەیوەندی دوێنێ لەگەڵ ئەمڕۆ لەنێو دەچێت ،ئەزمونی رابردوو نابێتە
دەرسی داهاتوو .هۆكارەكەش ئەوەیە كە لە قوواڵییدا ،واتە لەنێو كۆمەڵدا
ریشەی دانەكوتاوە ،ئەوەی كە كاردەكات سەد كەسی نەزان نییە ،بەڵكو دە
كەسی عاقڵە .هەمیشە دەتوانن دە كەسی عاقڵ بخەنە داوەوە ،بەاڵم كاتێك
رێكخراو لەناو كۆمەڵگە باڵوبوویەوە ،سەرچاوەی گشت كارەكان كۆمەڵ بوو،
ئەو كات كەس توانای ئەوەی نابێت كە بزووتنەوەكە لەنێو ببات» (ل .)63
ئەو راستییانە بە دروستی شیكراونەتەوە و وردەكاریمان خراپ نیشان
نەدراوە ،بەاڵم ئەو دەرئەنجامانەی كە پێی گەیشتووە ،چ لە بواری بێعەقاڵنە
بوون و چ لەبواری گەزنەكراوی سیاسی و لە سووك و سەنگ نەدانەوە ،هەر
پڕ بە پێسی «رابۆچایا میسێل»ە .ئەمە ئەوپەڕی بێ عەقڵییە ،چونكە نوسەر
بابەتێكی فەلسەفی ،كۆمەاڵیەتی و مێژوویی سەبارەت بە «ریشە» و «قواڵیی»
لەگەڵ كێشەیەكی تەكنیكی-رێكخراوەیی سەبارەت بە خەباتی باشتر لە دژی
ژاندارمەكان تێكەڵكردووە .ئەمە بە مانای ئەوەیە بەبێ ئەوەی بەردەم خۆت
گەز بكەی و لە ئاو بدەیت ،چونكە نوسەر بە جێگای ئەوەی كە دژ بە رێبەرانی
خراپ دەست و داوێنی رێبەرانی باش بێت ،بە گشتی لە دژی رێبەران دەست
و داوێنی «كۆمەڵ» دەبێت.
هەر بەو جۆرەی كە بیرۆكەی گۆڕینی بانگەشەی سیاسی بۆ تیرۆری
وروژێنەر لە بواری سیاسیەوە بەرەو دواوە دەمانبات ،هەر بەو جۆرەش ئەم
مەسەلەیە بە واتای هەوڵێكە ،بۆئەوەی لە بواری رێكخراوەییەوە بەرەو دواوە
بمانبات .راستیەكەی من هەستدەكەم ئەوەندە رێبەرمان زۆرە ،كە نازانین
كامیان هەڵبژێرین و نازانم لێكدانەوەی ئەم قۆڕییاتەی كە «سوابدا» پێشكەشمانی
دەكات ،لە كوێوە دەستپێبكەم .بۆ دەستپێكردنی قسەو باسەكە هەوڵدەدەم
لە نموونەیەكەوە دەستپێبكەم .ئەڵمانەكان لەبەرچاو بگرن .هیوادارم حاشا
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لەوە نەكەن ،كە رێكخراوەكەیان كۆمەڵ دەگرێتەوە ،گشت كارەكان بەهۆی
كۆمەڵەوەیە ،بزووتنەوەی كرێكاری فێربووە بەپێی خۆی رێ بکات؟
لە هەمانكاتدا چاوی لێبكەن كە ئەم كۆمەڵە ملیۆنیە چ نرخ و بەهایەك
بەو «دە» كەسە لە پێشەوای بە ئەزمونی سیاسی خۆی دەدات و چەند
قورس و قایم پشتیوانیان دەكەن! زۆر جار دەبیسترا ،كە لە پەرلەماندا حزبە
دژە سۆسیالیستەكان تانەو تەشەرییان لە سۆسیالیستەكان دەدا كە« :ئێوە چ
دیموكراتێكی سەیرن! بۆ ئێوە بزووتنەوەی چینی كرێكار تەنها قسەیە ،ئەگینا
لە كردەوەدا خاوەنی مەیدانەكە لەدەستی ژمارەیەك سەركردەدایە» .ساڵ
تێدەپەڕێت ،دە ساڵ تێدەپەڕێت ،دیسانەوە هەر بێبڵ و لیكبنێخت لەسەر
كارن .ئەم نوێنەرانەی كە ئێوە لەالیەن كرێكارانەوە هەڵتانبژاردوون ،لەو
كاربەدەستانەش كە ئیمپراتۆری دیاریدەكات ،زیاتر لەسەر حوكم ماونەتەوە!،
بەاڵم ئەڵمانەكان ئەو قسانەیان بەالوە سووك بوو بە گاڵتەوە پێشوازییان لەو
هەوڵە دەمارگرژانە دەكرد ،كە بۆ هاندانی «كۆمەڵ» بەرامبەر بە «سەركردەكان»
و پەرەپێدان بە غەریزەی ناپەسەند و ناوبانگخوازانە لەنێو كۆمەڵ و لەنێوبردنی
راوەستاوی و كۆڵنەدەری بزووتنەوە لە رێگەی زەوتكردنی متمانەی جەماوەر
بە»دە كەسی عاقڵ» دەدرا.
ئێستا ئیتر بیری سیاسی ئەڵمانەكان تەكامولی پەیدا كردووە و لە كوانووی
تاقیكردنەوەدا ،ئەوەندە ئەزمونیان بەدەستهێناوە ،كە لەو راستیە تێبگەن،
لە كۆمەڵگەی ئێستادا بۆ هیچ چینێك ئەگەر «دە كەس»ی پێشەوای لێهاتوو
(كەسانی لێهاتووش «سەد دانە ،سەد دانە» لەدایك نابن) ،كارزان لە كاری خۆیدا
ئامادەیە و لە مەكتەبی درێژماوەدا خاراو بووبن و لەگەڵ یەكتری هاوئاهەنگ
بن ،بوونی نەبێت ،خەباتی بەردەوامیش ئیمكانی نییە .ئەڵمانیەكانیش لەنێو
خۆیاندا ژمارەیەك دەمارگرژیان دیبوو كە بە بااڵی «سەدان نەزان»دا دەهاتن
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و پێیان دەوتن ئێوە پانتر لە «دە ئاقڵ»ن و شووتیان دەخستە ژێر باڵیان و
بەخێرهاتنی «مشتی پۆاڵیینی» جەماوەریان دەكرد و وەكو موست یان هاسڵمان
بۆ كردەوەی «شۆڕشگێڕانە»ی ناوەخت و لە سوك و سەنگ نەدراو هانیاندەدان
و تووخمی بێ بڕواییان بەرامبەر بە پێشەوایانی كۆڵنەدەر و بەردەوام دەچاند.
تەنها لەژێر سایەی خەباتی سەرسەختانە و لە ئاشتی نەهاتوو دژ بە هەر
چەشنە دەمارگرژییەكی نێو سۆسیالیزمدا بوو ،كە سۆسیالیزمی ئەڵمانیا تا ئەو
ئاستە گەشەیكرد و قورس و قایم بوو .سەرەڕای ئەوەش ،لە سەردەمێكدا كە
تەواوی قەیرانی سۆسیال دیموكراسی روسیا دەزانێت ،كە ئەوانە بە شێوەی
خۆڕسك لە خەون راپەڕیون ،رێبەرانێكی كارلێهاتوو ،لێزان و خاراو لە كوانووی
تاقیكردنەوەیان نییە ،ژمارەیەك عاقڵ پەیدا بوون ،كە بەبێ عەقڵی خۆیان
رایدەگەیەنن« :ئەوە خراپە كاتێك كە كۆمەڵێك خامۆش و نەزانە و بزووتنەوە
لە خوارەوە هەڵناستێت».
ئەوەی كە «كۆمیتەی خوێندكاران بەكەڵك نایەت و ب��ەردەوام نییە»،
قسەیەكی دروستە ،بەاڵم لێرەوە بەو دەرئەنجامە دەگەین ،كە كۆمیتەیەكی
پێكهاتوو لە شۆڕشگێڕانی شارەزا (حیرفەیی) پێویستە و لەم بابەتەوە هیچ فەرق
ناكات ئەو كەسە كە خۆی وەكو شۆڕشگێڕێكی لێهاتوو و شارەزا باردەهێنێت،
خوێندكار بێت ،یان كرێكار ،بەاڵم ئێوە بەو دەرئەنجامە دەگەن كە بزووتنەوەی
كرێكاری نابێت «لە تەنیشتەوە» پاڵی پێوە بنرێت .ئێوە ،بەهۆی ساویلكەیی
سیاسیتانەوە ،هەستیش بەوە ناكەن ،كە بە قازانجی ئێكۆنۆمیستەكان و
تووشبووان بە وردەكاری لەنێو ئێمەدا كار دەكەن.
با بپرسین ئەو «پاڵ»ەی كە لەالیەن خوێندكارانی ئێمەوە بە كرێكارانەوە
نرا ،چی بووە؟ تەنها ئەوە بووە كە خوێندكار زانیارییەكی سەروگوێ قرتاوی
سیاسەتییان هەبووەو وردە فكرێك كە لە بیرۆكەی سۆسیالیستی بەدەستی
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هێنابوو (چونكە خۆراكی فیكری سەرەكی خوێندكاری ئەمڕۆ ماركسیزمی
عەلەنیە كە ئەویش بێجگە لە زانیاریەك ،كە لەمالوال لە ماركسیزم كۆی
كردۆتەوە ،هیچی تر نییە) ،بردویەتیە نێو كرێكارانەوە .تازە وەها «تەكان و
شەكانێك لە پاڵەوە» لە بزووتنەوەی ئێمەدا بە شێوەیەكی ئەوتۆ زۆر نەبووە،
بەڵكو بە پێچەوانەوە زۆریش كەم بووە ،ئەوەندە كەم بووە كە بەراستی
جێگای شەرمەزاریە ،چونكە بە پێداگرتنی لەرادە بەدەر وەكو دۆشاو دەكواڵین
و لە بەرامبەر «خەباتی ئابوری كرێكاران لە دژی خاوەنكاران و حكومەت» كە
خەباتێكی سەرەتاییە ،كۆیلەئاسا كڕنۆشمان دەبرد.
ئێمەی شۆڕشگێڕی شارەزا ،دەبێت سەد قات زۆرتر فكر و بیری خۆمان
بۆ وەها «پاڵ پێوەنانێك» بەكارببەین و بەكاریشی دەبەین ،بەاڵم ئێوە بەو
هۆیەوە كە رستەی قیزەونی وەكو «پاڵ پێوەنان لەتەنیشت» بەكاردەبەن ،كە
بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر دەبێتە هۆی زەوتبوونی متمانەی كرێكار (یان
النیكەم كرێكارێك كە بەقەد خۆتان دواكەوتوو بێت) لە گشت ئەو كەسانەی
كە لە دەرەوەی چوارچێوەی خەباتی چینایەتی بۆ ئەو زانیاری سیاسی و
تاقیكردنەوەی شۆڕشگێڕانە دەبەن و بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر ئەم مەیلە
غەریزیەی تێدا پێكدەهێنن ،كە دەستی رەت بەسینەی گشت ئەو كەسانەدا
بداتەوە ،دەمارگرژن و دەمارگرژەكانیش خراپترین دوژمنانی چینی كرێكارن.
بەڵێ ،بەڵێ! پەلە و مەیکەنە هەرا ،كە من لە قسەو باسەكاندا «شێوەی
نارەفیقانە» بەكاردەبەم! تەنانەت ناهێڵم بێنمە بیری خۆم كە لە نیەتپاكی
ئێوەدا گومانم هەبێت .من وتم م��رۆڤ دەتوانێت بەبۆنەی ساوێلكەیی
سیاسیشەوە دەمارگرژ بێت ،بەاڵم نیشانمدا كە ئێوە تا ئاستی دەمارگرژی
هاتوونەتە خوارەوە و هەرگیز لە دووپاتكردنەوەی ئەوەی كە دەمارگرژەكان
خراپترین دوژمنانی چینی كرێكارن ،ماندوو نابم .ئەوەی كە دەوترێت خراپترین
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دوژمنانی چینی كرێكارن بەو بۆنەوەیە ،كە ئەوان غەریزەی ناپەسەند لەنێو
جەماوەردا هەڵدەخڕێنن و بۆ كرێكارانی دواكەوتوو ئیمكانی نییە ئەو دوژمنانە
كە جلوبەرگی دۆست لەبەردەكەن و جاروباریش سەمیمانە دێنە مەیدان،
بناسن .بەو بۆنەوە كە لەسەردەمی پەرش و باڵوبوونی داشكاندنی بیرۆكەی
سۆسیالیستی ،لە سەردەمێكدا كە بزووتنەوەكەمان تازە خەریكە قەوارە بە
خۆیەوە دەگرێت ،شتێكی ئاسانتر لەوە نییە ،كە بە شێوەیەكی دەمارگرژانە
كۆمەڵ (جەماوەر) بەرەو رێگایەك پاڵ پێوەبنێن ،كە دواتر تەنها تاڵترین
تاقیكردنەوەكان دەتوانێت ئەوەیان پێ بسەلمێنێت كە ئەو رێگایەی پێیدا چوون
هەڵە بووە.
هەر بەم بۆنەشەوەیە كە دەبێت دروشمی سۆسیال دیموكراتیكی ئێستا
خەباتی راشكاوانە چ لە دژی «سوابدا» بێت ،كە تا ئاستی دەمارگرژی سیاسەتی
خۆی داشكاندووە و چ لە دژی “رابۆچیە دێلۆ” كە ئەویش تا ئاستی دەمارگرژی
تەنەزولی پەیدا كردووە (لە خوارەوە بە تێرو تەسەلی لەو بارەیەوە قسە
دەكەین.) .
«خستنە داوی (دە) كەسی عاقڵ ،ئاسانترە لە (سەد) كەسی نەزان» .ئەم
حەقیقەتە بریقەدارە (كە هەمیشە سەد كەسی نەزان چەپڵەتان بۆ لێدەدەن)،
تەنها بۆ ئەوە خۆی لەخۆیدا روون دێتە بەرچاو ،كە ئێوە وێڕای رەوتی
هۆكارهێنانەوە ،لە لقێكەوە دەپەڕنە سەر لقێكی تر .ئێوە قسەكەی خۆتان لە
خستنە داوی «كۆمیتە» و «رێكخراو»ەوە دەستپێكرد و درێژەشی پێدەدەن،
بەاڵم ئێستا دەپەڕنە سەر كێشەی خستنە داوی «ریشەكانی» بزووتنەوە
«لە قوواڵیی»دا .هەڵبەت بزووتنەوەكەی ئێمە بەو بۆنەوە ،كە لە قواڵیی
كۆمەڵگەدا سەدان و سەدان هەزار ریشەی هەیە ،ناكەوێتە داوەوە ،بەاڵم بە
هیچ شێوەیەك قسە لەسەر ئەوە نەبوو.
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لەو ب��وارەوە كە ریشەمان لە قوواڵیی كۆمەڵگەدایە ،دەبێت بڵێم كە
ئێستاش سەرەڕای تەواوی ئەو هەمووە وردەكاریەمان ،ناتوانن» بمانخەنە
داوەوە» ،بەاڵم بەم حاڵەشەوە لە كەوتنە داوی «رێكخراوەكان» كە لە ئاكامیدا
هەر چەشنە ئیدامەكاریەكی بزووتنەوەكە لەنێو دەچێت ،سكااڵمان هەیە و
ناتوانین لەوەش ناڕازی نەبین ،بەاڵم ئێستا كە خۆتان بابەتی «خستنەداو»ی
رێكخراوەكانتان هێنایە گۆڕێ و لێی تێپەڕ نابن ،من پێتان دەڵێم ،كە خستنە
داوی دە كەسی عاقڵ لە خستنەداوی سەد كەسی نەزان دژوارترە .بە هەر
رادەیەكیش بەهۆی مێتۆدی «دژە دیموكراتیزم»و هیتری منەوە كۆمەڵ لە دژم
هانبدەن ،دیسانەوە لەو تێزەی خۆم دەست هەڵناگرم .وشەی «عاقڵەكان»
لە بواری رێكخراوەییەوە ،هەروەك من هەموو جارێك بەبیرم هێناوەتەوە،
دەبێت بریتی بێت لە شۆڕشگێڕانی شارەزاو بە ئەزمون ،چ خوێندكار بن یان
كرێكار ،هیچ جياوازيەك ناكات .ئەوەیە كە من بەراستی لەسەر ئەو باوەڕەم
كە:
 .1بەبێ رێكخراوێكی بەردەوام و كۆڵنەدەر ،لەو رێبەرانەی بەدوای
كاری یەكتریندا دەچن ،هیچ جۆرە بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕانە ناتوانێت
بەردەوام بێت.
 .2بە هەر رادەیەك ئاستی جەماوەرێك كە بە شێوەی خۆڕسك سەرنجی
بەرەو الی خەبات رادەكێشرێت و بناغەی بزووتنەوەكە پێكدەهێنێت و بەشداری
تێدادەكات بەرینتر بێت ،هەر بەو رادەیە پێویستی وەها رێكخراوێك بە
شێوەیەكی سەرسەختانەتر و شێلگیرتر خۆی نیشاندەدات ،هەر بەو رادەیە ئەو
رێكخراوە دەبێت بەردەوامتر بێت ،چونكە هەر بەو رادەیەش بۆ دەمارگرژانی
جۆراوجۆر ئاسانتر دەبێت ،كە تووێژە دواكەوتووەكان لە رێگە دەربكەن.
 .3وەها رێكخراوێك دەبێت بەگشتی بریتی بێت لەكەسانێك ،كە بە
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شێوەی پیشەیی هەڵسووڕانی شۆڕشگێڕانە دەكەن.
 .4لە واڵتێكی ستەمکار ،بە هەر رادەیەكیش كە پێكهاتەی ئەو رێكخراوە
بەرتەسك بكەینەوە ،تا ئەو جێگایەی كە تەنها ئەو ئەندامانە بەشداری تێدا
بكەن ،كە بەشێوەی پیشەیی هەڵسووڕانی شۆڕشگێڕانە دەكەن و بەسەر
تەكنیكی خەبات لەدژی پۆلیسی سیاسیدا زاڵن و لەو بوارەدا ئامادەیی پێویستیان
بەدەستهێناوە ،هەر بەو رادەیەش «خستنە داوی» ئەو رێكخراوە دژوارتر
دەبێت.
 .5هەر بەو رادەی��ەش پێكهاتەی تاكەكان ،چ لەنێو چینی كرێكار و
چ لەنێو چینەكانی دیكەی كۆمەڵگە كە ئیمكانی بەشداریكردن لەنێو ئەو
بزووتنەوەیاندا هەبێت و بە شێوەی هەڵسووڕاوانە كاری تێدا بكەن ،بەرینتر
دەبێت.
ئەو فەرمانە بە ئێكۆنۆمیستەكان ،تیرۆریستەكان و «ئێكۆنۆمیستەكان-
تیرۆریستەكان « دەدەم ،ئەم تێزانە كە من ئێستا لەسەر دوو دانەی دوایینیان
قسەو باسدەكەم ،رەتبكەنەوە .كێشەی ئاسانبوونی كەوتنە داوی «دە كەسی
عاقڵ» و «سەد كەسی نەزان» ،هەر ئەو بابەتەی لێدەكەوێتەوە كە پێشتر دامانە
بەرباس و لێكۆڵینەوە ،ئەویش ئەوەی كە ئایا ئەگەر پێویستی نهێنیكاریەك
بهێنینە گۆڕێ ،پێكهێنانی رێكخراوێكی جەماوەری ئیمكانی هەیە یان نا .ئێمە
هیچ كاتێك ناتوانین رێكخراوێكی بەرین لە بواری نهێنیكاریەوە بەو ئاستە
بگەیەنین ،كە بەبێ ئەوە بە هیچ شێوەیەك سەبارەت بە خەباتی بەردەوام و
كۆڵنەدەرانە لەگەڵ حكومەت قسەیەك لە گۆڕێدا نەبێت .تەركیزكردنی گشت
ئەركەكانی نهێنیكاری لەدەست ژمارەیەكی كەم لە شۆڕشگێڕانی حیرەفییش
بە هیچ شێوەیەك بە مانای ئەوە نییە ،كە ئەمانە «بە جێگەی هەمووان بیر
دەكەنەوە و بڕیار دەدەن» و كۆمەڵ لە بزووتنەوەدا بەشداری چاالكانە ناكەن.
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بە پێچەوانەوە ،ئەم شۆڕشگێڕە شارەزایانە زیاتر لە جاران لەالیەن كۆمەڵەوە
دەكێشرێنە نێو جەرگەی خەباتەوە ،چونكە كۆمەڵ ئەو كاتە ئیتر دەزانن ،كە
كۆبوونەوەی چەند خوێندكار و ژمارەیەك كرێكار ،كە خەباتی ئابوری دەكەن،
بۆ پێكهێنانی «كۆمیتە» بەس نییە ،بەڵكو سااڵنی ساڵ پێویستە بۆئەوەی تاك
خۆی وەكو شۆڕشگێڕێك بار بێنێت و ئەو كات كۆمەڵ ئیتر تەنها سەبارەت بە
وردەكاری قسە ناكەن ،بەڵكو سەبارەت بە وەها بارهاتنێك «بیر دەكەنەوە».
تەركیزكردنی ئەركەكانی نهێنیكاری رێكخراو ،بە هیچ شێوەیەك بە مانای
تەركیزكردنی تەواوی ئەركەكانی بزووتنەوەكەمان نییە .بەشداری هەڵسوڕاوانەی
جەماوەرێكی بەرین لە كاروباری چاپەمەنی نهێنی ،بەوەی كە «دە كەس»ی
شۆڕشگێڕی شارەزا ئەركەكانی ئەو كارە لەدەستی خۆیاندا تەركیز بكەن ،كەمتر
ناكاتەوە ،بەڵكو بە دەیان قات بەهێزتری دەكات .لەم رێگەیەوە و تەنها
لەم رێگەیەوە ،دەتوانین خوێندنەوەی چاپەمەنیە نهێنییەكان ،هاوكاری لە
كاروباری ئەم چاپەمەنیانە ،تەنانەت تارادەیەك باڵوكردنەوەی الیەنی شاراوە
و نهێنی خۆی لەدەستبدات ،چونكە پۆلیس بە خێرایی لێی حاڵی دەبێت ،كە
بەدواداچوونی دادوەری و ئیداری هەر نوسخە لەو گۆڤارانەی كە هەزاران
نوسخەی لێ باڵودەبێتەوە ،بێ ئاكامە و لە راستیشدا مومكین نییە .ئەمە نە
تەنها لەگەڵ چاپەمەنییەكان ،بەڵكو لەگەڵ گشت كارەكانی بزووتنەوەكەمان،
تەنانەت شانۆكانیش دێتەوە.
ئەوەی كە «دە كەس» لە شۆڕشگێڕانی بە ئەزمون ،كە فێركارییەكانیان
لە بواری حیرفەییەوە كەمتر لە پۆلیس نییە ،گشت كاروباری پەیوەندیدار بە
نهێنیكاری ،لە دابینكردنی گۆڤارەكانەوە بگرە هەتا گەاڵڵەكردنی نەخشە و
دیاریكردنی دەستەی رێبەران بۆ هەر ناحیەكی شار ،بۆ هەر كوچە و كۆاڵنێكی
كرێكاری و بۆ هەر خوێندنگەو ...هیتر لەدەستی خۆیاندا تەركیزدەكەن ،نە
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تەنها هیچ زیانێك بە بەشداری چاالكانەوە و بەرینی جەماوەر ناگەیەنێت،
بەڵكو داوێنەی هەڵسوڕانی ئەوانیش پەرەپێدەدات (من دەزانم سەبارەت بە
«دیموكراتیك نەبوونی» بۆچوونەكەم ناڕەزایەتی دەردەبڕن ،بەاڵم بە گشتی لە
خوارەوە بە تێر و تەسەلی وەاڵم بەم ناڕەزایەتیە بێ عەقاڵنەیە دەدەمەوە).
تەركیزكردنی نهێنیترین ئەركەكان لەدەست رێكخراوێك لە شۆڕشگێڕان،
داوێنە و ناوەڕۆكی هەڵسوڕانی كۆمەڵێكی تەواو لەو رێكخراوانەی دیكە ،كە
بۆ حەشیمەتێكی بەرینتر لەبەرچاوگیراون و بەو بۆنەشەوە تا ئەو جێگایەی
ئیمكانی هەیە كەمترین شێوەی فەرمی بە خۆیانەوە دەگرن و كەمتر بە نهێنی
كاردەكەن ،واتە هەڵسوڕانی یەكێتیە پیشەییەكانی كرێكاران ،كۆڕ و كۆمەڵەكانی
خۆبەڕێوەبەری كرێكاران و خوێندنەوەی گۆڤارەكانی ئاشكرا و كۆڕ و كۆمەڵە
سۆسیالیستی و دیموكراتیكەكان لەنێو گشت توێژەكانی دیكەی جەماوەر و هیتر
و هیتر سست ناكات ،بەڵكو بەهێزیشی دەكات.
وەها كۆڕ و كۆمەڵ و یەكێتیەكی كرێكاری و رێكخراوێكی پیشەیی لە
هەموو جێگایەكدا لە ئاستێكی زۆرداو بەئەركی جۆراوجۆر پێویستە ،بەاڵم
ئەوە زۆر بێ ماناو زیانبەخشە كە ئەگەر ئەو رێكخراوانە لەگەڵ رێكخراوی
شۆڕشگێڕاندا تێكەڵ بكەین ،جیاوازیەكانیان لەبەرچاو نەگرین و بیر و زەینی
جەماوەر كە لەبنەڕەتدا بەشێوەیەكی بێ وێنە ئاڵۆز بووە ،سەبارەت بەو
مەسەلەیە كە بۆ «ئیدارەكردن»ی بزووتنەوەی جەماوەری كەسانێك پێویستن
كە بە تایبەتی هەڵسوڕانی سۆسیال دیموكراتیان كردبێتە بە پیشەی خۆیان،
هەروەها لەو بابەتەوە كە وەها كەسانێك دەبێت بە سەبرو بە كاوەخۆیی و
سەرسەختیەوە خۆیان وەكو شۆڕشگێڕی حیرفەیی بار بێنن ،كوێر بكەین.
بەاڵم لەم بابەتەوە بیر و زەینەكان بە شێوەیەكی بێوێنە ئاڵۆسكاوە .تاوانی
سەرەكی ئێمە لە بواری رێكخراوەییەوە ئەوەیە ،كە بە وردەك��اری خۆمان
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بڕوا و متمانەی كەسێكی شۆڕشگێڕمان لە روسیادا بەبا داوە .كەسێك كە لە
بابەتە تیۆریكەكاندا سست و راڕا بێت و بازنەی بیروبۆچوونەكانی بەرتەسك
بێت و بۆ خۆدەربازكردن لەژێر باری بەرپرسارێتییەكانی پەنا بۆ رەوتی
خۆڕسكی جەماوەری ببات و زۆرتر وەكو تریدیۆنیۆنێك بێت تاكو وتەبێژێكی
جەماوەری ،نەتوانێت نەخشەیەكی بەرین و جەسوورانە پێشنیاربكات ،تەنانەت
ركەبەرەكەشی ناچار بكات رێزی لێبگرن ،كەسێك كە لە هونەری پیشەیی
خۆیدا ،واتا لە خەبات لە دژی پۆلیسی سیاسیدا بێ ئەزمون و ناشارەزا بێت،
دەبێت بمبورن ،وەها كەسێك شۆڕشگێڕ نییە ،بەڵكو وردەكارییەكی بێكەڵكە.
با هیچكام لە پڕاتیسیەنەكان بۆ ئەم وشەیە لە من دڵگران نەبن ،چونكە
تا كاتێك كە قسە لەسەر نائامادەییە ،پێش هەموو شتێك ئەو نائامادەییە
بۆ خۆمی دەگەڕێنمەوە .لە كۆڕێكدا كارم دەكرد ،كە كێشە و پرسێكی زۆر
بەرینی لە بەردەم خۆیدا دانابوو ،هەمومان وەكو ئەندامانی كۆڕەكە ،لە وەی
كە لەوەها بارودۆخێكی مێژووییدا تووشی وردەكارین بەشێوەیەكی دڵتەزێن
زەجرمان دەكێشا ،چونكە ئەوە لە كاتێكدا بوو ،كە بە گۆڕینی رستە لە
وتەیەكی بە ناوبانگدا دەمانتوانی بڵێین كە :رێكخراوێك لە شۆڕشگێڕانمان
پێبدەن ،روسیاتان بۆ ژێرەوژوور دەكەین! لەو كاتە بەوالوە ،بەهەر رادەیەك،
كە من وەبیری ئەو هەستە لە شەرمەزاری دێنمەوە كە لەو كاتەدا زاڵبو ،هەر
ئەوەندە تاڵی و بارگرانیەكی زۆرتر لە دژی ئەو سۆسیال دیموكراتە درۆیینانەی،
كە بە مەوعیزەكانی خۆیان «داوێنی تاكی شۆڕشگێڕ پیس دەكەن» و لێیان حاڵی
نییە كە ئەركی ئێمە بەرگریكردن لە داشكاندنی كەسێكی شۆڕشگێڕ هەتا ئاستی
وردەكاریی نییە ،بەڵكو گەشەپێدانی تاكەكانی وردەكار هەتا پلەی كەسێكی
شۆڕشگێڕە ،دڵم دێنێتە ژان.
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د) ئاستی هەڵسوڕانی رێكخراوەیی
هەر بەو شێوەی لە سەرەوە دیتمان (ب-ئێف) سەبارەت بەوەی كە «بەس
نەبوونی ئەو هێزە شۆڕشگێڕانەی توانایی كاری شۆڕشگێڕانەیان هەیە ،نە تەنها
لە پێترسبۆرگ ،بەڵكو لە شوێنەكانی دیكەی روسیاش هەستی پێدەكرێت»،
قسەیدەكرد .پێموانییە كەس حاشا لەو راستیە بكات ،بەاڵم قسە لەسەر ئەوەیە
كە ئەم مەسەلەیە چۆن و بەچ شێوەیەك روون بكەینەوە؟ ب-ئێف دەنووسێت:
«ئێمە بە دوای هۆكارە مێژووییەكانی ئەو دیاردەیەدا ناگەڕێین ،تەنها
دەبێت ئەوە بڵێم كۆمەڵگایەك ،كە لە ئاكامی كۆنەپەرستی سیاسی درێژماوەدا
تووشی گەندەڵی بابەتی هاتووە و بەهۆی گۆڕانكاریەكی ئابوری كە روویداوە
و روو دەدات ،لێكترازاوە .ژمارەیەكی كەم كەس لە بەستێنی خۆیدا پەروەردە
دەكات كە توانای كاری شۆڕشگێڕانەیان هەبێت .چینی كرێكار بە بارهێنانی
كرێكارانی شۆڕشگێر تا رادەیەك ریزی رێكخراوە نهێنییەكان تەواو دەكات،
بەاڵم ژمارەی ئەم شۆرشگێڕانە پێویستییەكانی ئەم سەردەمە دابینناكات ،بە
تایبەتی ئەوەی كە كرێكارێك كە  11كاتژمێر و نیو لە كارخانەدا كاردەكات،
بەپێی بارودۆخەكەی ،تەنها دەتوانێت كاری ئاژیتاتۆرێك بكات ،بەاڵم قورسایی
سەرەكی كاری راهێنان و رێكخراو و خستنەبەردەستی گۆڤاری نهێنی و نوسخە
هەڵگرتن لێیان ،باڵوكردنەوەی شەونامە و هیتر بەشێوەیەكی چارەهەڵنەگر
دەكەوێتە سەرشانی هێزەكانی الوەكی رووناكبیرانەوە»( .رابۆچیە دێلۆ» ژمارە
 6ل .)39-38
لە زۆر بابەتدا لەگەڵ ئەو قسانەی (ب-ئێف) و بە تایبەتی لەگەڵ ئەو
قسانەی جەختمان لەسەر كردەوە ،هاوڕا نین .ئەو قسانە بە شێوەیەكی بەرچاو
نیشانیدەدات ب-ئێف كە (وەكو هەر پڕاتیسیەنێكی كەم تازۆر عاقڵ) بەدەست
وردەكاری ئێمەوە دەناڵێنێت ،بەهۆی ئەوەی كە لەژێر گوشاری ئێكۆنۆمیزمدایە،
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ناتوانێت رێگای دەربازبوون لەو بارودۆخە بەرگە نەگرە بدۆزێتەوە .نەخێر،
بەو شێوەیە نییە ،كۆمەڵگە ژمارەیەكی بێ سنور كەسی بە توانا دەداتە دەرەوە،
بەاڵم ئێمە ناتوانین لە هەموویان كەڵك وەربگرین.
بارودۆخی ناسک و كاتی بزووتنەوەكەمان دەتوانین بەو وشانە فۆرمۆڵە
بكەین :مرۆڤ نییە و مرۆڤ زۆرە .مرۆڤ زۆرە ،چونكە هەم چینی كرێكار
و هەم چین و توێژە جۆراوجۆرەكانی كۆمەڵگە لەنێو خۆیاندا هەموو ساڵێك
رۆژ بە رۆژ زیاتر كەسانی ناڕازی ،ئاماڵ ناڕازی و كەسانێك دەدەنە دەرەوە،
كە ئامادەن لە خەبات لە دژی حكومەتی رەها هەرچیان لەدەستدێت یارمەتی
بكەن ،حكومەتێك كە موسیبەتە ،بەاڵم هێشتا ئەوەیان دەرك پێنەكردووە كە
ئیدی بەرگە نەگیراوە ،سەرەڕای ئەوە بۆ جەماوەرێك ،كە رۆژ بە رۆژ بەرینتر
دەبێت ،ئەو راستییە رۆژ بە رۆژ زیاتر دەردەكەوێت .لە هەمانكاتدا مرۆڤ
نییە ،چونكە رێبەر نییە ،پێشەوای سیاسی نییە ،كەسانی لێهاتوی رێكخراو نییە
كە بتوانن بوار بۆ وەها هەڵسوڕانێكی بەرین ،لە هەمانكاتدا هاوئاهەنگ و
تاقانە بڕەخسێنن ،كە لە ژێر سێبەریدا بتوانین لە هەر هێزێكی تەنانەت وردو
بچوكیش كەڵك وەربگرین« .گەشەی رێكخراوە شۆڕشگێڕەكان» نەک تەنها لە
دواوەی گەشەی بزووتنەوەی كرێكاریدایە ،شتێك كە «ب-ئێف»یش دانی پێدا
دەنێت ،بەڵكو لە دواوەی گەشەی بزووتنەوەی گشتی دیموكراتیكی گشت
توێژەكانی جەماوەریشدایە( .ئەگەرچی ب-ئێف ئێستاكە لەوانەیە ئەم بەشە
وەكو تەواوكەری تێگەیشتنی خۆی قبووڵ بكات).
داوێنەی كاری شۆڕشگێڕانە لەچاو ژێرخانی بەرینی خەباتی خۆڕسكی
بزووتنەوە زۆر بەرتەسكەو لە ژێر ئاستەنگی تیۆری بێبنەمای «خەباتی ئابوری
لە دژی خاوەنكاران و حكومەت»دا بە سەختی لە ژێر گوشاردایە .ئەوە لە
حاڵێكدایە كە ئێستاكە نە تەنها دەبێت ئاژیتاتۆری سیاسی ،بەڵكو رێكخەرانی
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سۆسیال دیموكراتیش «بڕۆنە نێو هەموو چینەكانی خەڵكەوە» .كەس
ناتوانێت (تەنانەت پڕاتیسیەنەكانیش) لەو بابەتە گومانی هەبێت كە سۆسیال
دیموكراتەكان ،دەتوانن هەزاران جار ئەركەكانی زۆر بچوكی كاری رێكخراوەیی
خۆیان لەنێو نوێنەرانی جیاجیای چینە جۆراوجۆرەكاندا دابەش بكەن .كەم و
كوڕی پسپۆڕی یەكێك لە گەورەترین كەموكوڕی و نوقسانەكانی كاری تەكنیكی
ئێمەیە كە «ب-ئیف»یش بە سۆزێكی زۆرەوە و بەهەق ناڕەزایەتی خۆی لەوە
دەردەبڕێت.
بە هەر رادەیەك «چاالكی» جیاوازی كاری هاوبەش وردتربێت ،هەر بەو
رادەیە زۆرتر دەتوانین كەسانێك كە دەتوانن ئەو كارە بكەن( ،بەاڵم بە هیچ
شێوەیەك ناتوانن ببنە شۆڕشگێڕی شارەزاو پیشەیی) بدۆزینەوە و هەر بەو
رادەیەش بۆ پۆلیس دژوار دەبێت ،گشت ئەو «فەرمانبەرە وردانە» «بخاتە
دواوە» و هەر بەو رادەیە بۆی دژوارتر دەبێت بۆ كەسێك كە لە بەرامبەر
تاوانێكی بچوكدا (لە روانگەی پۆلیسەوە بەرگریكردن لە مافی كرێكاران تاوانە)
«فایل»ێكی گەورەی بۆ ساز بكەن ،بەاڵم سەبارەت بە ژمارەی ئەو كەسانەی ،كە
ئامادەیی ئەوەیان هەیە یارمەتیمان بدەن ،لە بەشی پێشووتریشدا گۆڕانكاریەكی
زۆرمان وەبیرمان هێنایەوە،كە لە ماوەی ئەو پێنج ساڵەدا لەو بوارەدا پێكهاتووە.
بەاڵم لەالیەكی دیكەوە ،هەم بۆ ئەوەی كە گشت ئەو كارە زۆر بچوكانە لە
یەك شوێندا گردببنەوە ،هەم بۆ ئەوەی كە بزووتنەوەكە ،وێڕای ئەركەكانی
بزووتنەوە ،پارچە پارچە نەبێت ،هەم بۆئەوەی لە بەڕێوەبردنی ئەركی بچوكدا
ئیمان بە پێویستی و گرنگی كارەكەی پێكبێت ،واتا باوەڕێك كە بەبێ ئەوە
بەڕێوەبەر هەرگیز كار ناكات  ،بۆ هەموو ئەمانە رێكخراوێكی قورس و قایم لە
شۆڕشگێڕانی بە ئەزمون و كارزان پێویستە .ئەگەر رێكخراوێكی بەوجۆرەمان
هەبێت ،بەهەر رادەیەك ئەو رێكخراوە نهێنی تر بێت ،هەر بەو رادەیە باوەڕ
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بە بەهێزی حزب پتەوتر و داوێنی بەرینتر دەبێت .ئێمە ئەوە دەزانین كە لە
جەنگدا لە هەموو شتێك گرنگتر ئەوەیە كە باوەڕ بەهێزی خۆت ،نە تەنها
لەنێو سوپای خۆتدا بەهێز بكەیت ،بەڵكو بە دوژمن و گشت كەسانی بێ
الیەنیشی حاڵی بكەیت ،واتا لە كردەوەدا بیسەلمێنیت.
بێالیەنی دۆستانە جاروبار كار یەكالیی دەكاتەوە .ئەگەر رێكخراوێكی بەو
جۆرەمان هەبێت ،كە لەسەر بنەمایەكی قورس و قایمی تیۆریك راوەستابێت
و خاوەنی ئۆرگانی سۆسیال دیموكراتیك بێت ،ترسی ئەوە لە ئارادا نابێت
كەسانی جۆراوجۆر كە لە «تەنیشت» بزووتنەوەكە راكێشراون ،بزووتنەوەكە
لە رێگای خۆی البدەن (بە پێچەوانەوە لە ئێستادا كە وردەكاری زاڵە دەبینین
كە چۆن چۆنی ژمارەیەكی زۆر لە سۆسیال دیموكراتەكان پێیانوایە تەنها
خۆیان سۆسیال دیموكراتن ،بەاڵم لەوالشەوە بزووتنەوەكە بە رێگای  Credoدا
دەبەن) .بە كورتی ئەوەی كە پسپۆڕی بە شێوەیەكی چارهەڵنەگر قوڵبونەوە
دەخوازێت و بەش بەحاڵی خۆی بێ ئەمالو ئەوال ،پێویستی بە قوڵبونەوەیە.
بەاڵم ب-ئێف كە بە باشی پێویستی ت��ەواوی پسپۆڕی شیكردۆتەوە،
بە باوەڕی ئێمە لە بەشی دووەمی هەڵسەنگاندنی خۆیدا ،كە لە سەرەوە
ئاماژەمان پێدا ،گرنگی پێویست بەو مەسەلەیە نادات .ئەو دەڵێت ژمارەی
كرێكارانی شۆڕشگێڕ بەس نییە .ئەو قسەیە بە تەواوی دروست و دیسانەوە
ئێمە جەخت لەسەر ئەوە دەكەینەوە ،كە «زانیاری كەسێك كە لە نزیكەوە
چاودێری رووداوەكانە» ،رای ئێمەی بەرامبەر بە قەیرانی ئێستای سۆسیال
دیموكراسی و لە ئاكامدا ئامرازەكانی چارەسەركردنی ئەو قەیرانە بە تەواوی
پشتڕاست دەكاتەوە.
بە گشتی ،نەك تەنها شۆڕشگێڕان ،بەڵكو كرێكارانی شۆڕشگێڕیش لە
دواوەی بزووتنەوەی خۆڕسكی جەماوەری كرێكاراندان .ئەم راستیە تەنانەت لە
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روانگەی «کردەوەوە» نەك تەنها نادیارە ،بەڵكو الیەنی سیاسی كۆنەپەرەستانەی
«بنەماكانی فێركردن و بارهێنان»یش ،كە لە كاتی قسەوباس سەبارەت بە كێشەی
ئەركەكانی ئێمە بەرامبەر بە كرێكاران ئەوەندە بە زۆری بەنێو چاوانماندا
دەداتەوە ،بە بەرچاوترین شێوە یەكالدەكاتەوە .ئەو راستییە نیشانیدەدات كە
یەكەم و هەنوكەییترین ئەركی ئێمەیە ،كە یارمەتی بە بارهێنانی ئەو كرێكارە
شۆڕشگێڕانە بكەین ،كە لە بواری هەڵسوڕانی حزبیەوە لە ئاستی رووناكبیرانی
شۆڕشگێڕدان (ئێمە لەسەر وشەكانی :لە بواری هەڵسوڕانی حزبیەوە جەخت
دەكەینەوە ،چونكە لە بوارەكانی دیكەدا گەیشتنی كرێكاران بەو ئاستە ئەگەرچی
پێویستە ،بەاڵم زۆر ئاسان و حەتمی نییە).
بەم پێیە سەرنجی سەرەكی ،دەبێت تەركیز بكاتە سەر ئ��ەوەی كە
كرێكاران تا ئاستی شۆڕشگێڕان گەشە پێبدەین ،نەك ئەوەی كە بەو جۆرەی
كە ئێكۆنۆمیستەكان حەز دەكەن ،خۆمان تا ئاستی «جەماوەری كرێكار» یان
بەو جۆرەی كە «سوابدا» دەیەوێت ،تا ئاستی «كرێكارانی مامناوەند» بێنینە
خ��وارەوە( .سوابدا لەو بارەیەوە پێی ناوەتە پلەی دووهەمی «بنەماكانی
فێركردن و بارهێنان»ی ئابوری) .مەبەستی من ئەوە نییە ،كە نكۆڵی پێویستی
باڵوكردنەوەی گۆڤارگەلێك بۆ كرێكاران بكەم ،كە هەمووان لێی تێبگەن یان
بە تایبەتی (مەبەستی من گۆڤاری بازاڕی نییە) .هەندێك گۆڤار بۆ كرێكارانی
دواكەوتوو باڵوبكەینەوە ،بەاڵم ئەوەی قیزەونە ئەوەیە ،كە بەردەوام بنەماكانی
فێركردن و بارهێنان لەگەڵ كێشە سیاسی و رێكخراوەییەكان تێكەڵدەكەن.
ئاغایان! پشتیوانانی «كرێكارانی مامناوەند» ،ئێوە بەم مەیلەی خۆتان ،كە
دەتانەوێت حەتمەن لە كاتی قسە زلكردندا چۆكدابدەن ،پێش لەوەی سەبارەت
بە سیاسەتی كرێكاری ،یان رێكخراوی كرێكاری لەگەڵ كرێكاران قسە بكەن،
زۆرتر سووكایەتیتان پێكردووە.
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با پشتتان راستبكەنەوە و بە قال و قیتی قسە زلەكانتان بكەن و زانستی
راهێنان و بارهێنان بە مامۆستایان بسپێرن ،نەك ئەوەی كە بە سیاسەتمەدار
رێكخەران! مەگەر لەنێو رووناكبیرانیشدا ،پێشەنگ و «مامناوەند» و «جەماوەر»
بوونی نییە؟ مەگەر هەمویان گۆڤارگەلێك كە هەمووان تێیبگەن ،بۆ رووناكبیران
بە پێویست نازانن ،مەگەر سەرنج نادرێتە ئەو گۆڤارانە؟ ،بەاڵم با گریمانە بكەین،
كە لەو بابەتەشەوە سەبارەت بەرێكخراوی خوێندكاران یان قوتابیان ،نووسەر،
وەكو ئەوەی بڵێی كەشفێكی نوێی كردبێت ،بەردەوام ئەو قسەیە بجوێتەوە،
كە پێش لەهەر شتێك رێكخراوێك لە «خوێندكارانی مامناوەند» پێویستە .بە
دڵنیاییەوە گاڵتەی پێدەكەن و بە راستیش هەقیانە كە گاڵتەی پێبكەن .پێیدەڵێن
كە :ئەو وردە بیرە رێكخراوەییەی خۆتانمان پێ بێت (هەڵبەت ئەگەر هەتانە)
ئەو كات خۆمان روونی دەكەینەوە ،كە كام لە ئێمە «مامناوەند» ،كام بەرزتر
و كام نزمترە ،بەاڵم ئەگەر خۆتان خاوەنی وردە بیرێك نین بۆ رێكخراو،
ئەو كات گشت دڵسۆزی و خەمخۆریتان بەرامبەر بە «جەماوەر» و «تووێژی
مامناوەند» تەنها شتێكی قیزەونە و كەس گوێی لێناگرێت.
سەرئەنجام دەبێت بزانین ،كە كێشەكانی «سیاسەت» و «رێكخراو» بە
رادەیەك جیدیە كە قسەكردن لەسەریشیان دەبێت بە تەواوی جیدی بێت:
دەتوانین و دەبێت كرێكاران (هەروەها خوێندكاران و قوتابیان) بە شێوەیەك
ئامادە بكەین ،كە بتوانین لەسەر ئەو بابەتانە لەگەڵیان قسە بكەین ،بەاڵم ئێستا
كە قسەو باستان لەو بارەیەوە دەستپێكردووە ،وەاڵمی راست و درووست
بدەنەوە .بەرەو «مامناوەند»یان «جەماوەر» بۆ دواوە مەگەڕێنەوە و بە مەتەڵ
گێڕانەوە ،یان رستەسازی لە كۆڵی خۆتانی مەكەنەوە.
كرێكاری شۆڕشگێڕیش ،بۆئەوەی بە تەواوی ئامادەبێت ،كارەكەی بە
ئەنجام بگەیەنێت ،دەبێت شۆڕشگێڕێكی شارەزاو بە ئەزمون بێت ،هەر بۆیە
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ئەو وتەیەی «ب-ئێف» درووست نییە ،كە بە بۆنەی ئەوەی كە كرێكار لە
فابریكدا ( )11كاتژمێر و نیو كاردەكات ،قورسایی سەرەكی بەجێگەیاندنی ئەركە
شۆڕشگێڕانەكانی دیكە (بێجگە لە پڕوپاگەندە) «بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر
دەكەوێتە سەرشانی هێزی زۆر كەمی رووناكبیرانەوە» .ئەمە بە هیچ شێوەیەك
لە رووی ناچاریەوە نییە ،بەڵكو بەهۆی دواكەوتنی ئێمەیە ،چونكە ئێمە هێشتا
لە ئەركەكانی خۆمان تێنەگەیشتووین .ئەركی ئێمە ئەوەیە كە یارمەتی بە
هەر كرێكارێكی لێهاتوو بكەین ،كە ببێتە ئاژیتاتۆرێكی بە ئەزمون ،رێكخەر،
راهێنەر ،باڵوكەرەوەی گۆڤارەكان و هیتر و هیتر.
لەم بابەتەوە بەشێوەیەكی جێگای شەرم وزەی خۆمان بەفیڕۆ دەدەین
و ناتوانین پارێزگاری لەو شتە بكەین ،كە دەبێت بە دڵسۆزیەكی تایبەتەوە
گەشەی پێبدەین و باری بێنین .چاوێك لەئەڵمانییەكان بكەن :هێزی ئەوان
سەدان قاتی هێزی ئێمەیە ،بەاڵم ئەوان بە شێوەیەكی باش لەوە حاڵیبوون،
كە خۆ ئاژیتاتۆری بە راستی لێهاتوو و هیتر لەنێو كەسانی «مامناوەند»دا خێرا
بەخێرا درووست نابن ،بەم پێیە دەستبەجێ هەوڵدەدەن هەر كرێكارێكی
لێهاتوو لە بارودۆخێكدا دابنێن ،كە لێهاتووییەكانی بە تەواوی گەشە بكات
و بەكاریببات :دەیكەنە ئاژیتاتۆرێكی شارەزا ،هەڵسوڕانی لە فابریكێكەوە بۆ
تەواوی لقەكانی پیشەسازی و لە ناوچەیەكەوە بۆ تەواوی واڵت گەشە پێدەدەن
و بەمشێوەیە هانیدەدەن مەیدانی كردەوەی خۆی پەرەپێبدات.
ئەو لە پیشەكەی خۆیدا ئەزمون و چاالكی بەدەستدێنێت ،بازنەی
زانیاریەكانی خۆی بەشێوەیەكی بەرین پەرەپێدەدات ،پێشەوایانی بەناوبانگی
شوێنەكانی دیكە و حزبەكانی دیكە لە نزیكەوە دەبینێت ،هەوڵدەدات خۆی
بە ئاستی ئەوان بگەیەنێت و زانیارییەكانی شوێنی كار و باوەڕی سۆسیالیستی
خۆی لەگەڵ ئەزمونەكانی لە شوێنی كار ،كە پڕۆلیتاریا بەبێ ئەو زانیارییانە
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ناتوانێت دەستبداتە خەباتێكی شێلگیرانە لە دژی ریزی هەتا ددان تەیاری
دوژمنانی ،یەكدەخات .تەنها و تەنها لەم رێگەیەوە بێبڵەكان و ئائۆئێرەكان
لەنێو جەماوەری كرێكاران هەڵدەقووڵێن ،بەاڵم ئەوەی كە لە واڵتێكی لە
بواری سیاسیەوە ئازاددا ئەو رەوتە تا رادەیەكی زۆر بە شێوەیەكی خۆڕسك
بەڕێوەدەچێت ،لەواڵتی ئێمەدا دەبێت بەردەوام رێكخراوەكانمان ئەو كارە
بكەن .كرێكارێكی ئاژیتاتۆری لێهاتوو ،كە «زۆر جێی هیوایە» بۆ دەبێت لە
كارخانەدا ( )11كاتژمێر كار بكات؟
ئێمە دەبێت ئاگامان لەوە بێت ،كە ئەو بە پارەی حزب ژیان و بەڕێچونی
دابین بكات ،بتوانێت لە كاتی پێویستدا حاڵەتی نهێنی بە خۆیەوە بگرێت،
شوێنەكانی هەڵسوڕانی بەردەوام بگۆڕێت ،چونكە ئەگەر وا نەكات ئەزمونێكی
ئەوتۆ بەدەستناهێنێت ،بازنەی زانیارییەكانی بەرین نابێت و ناتوانێت لە خەبات
لە دژی ژاندارمەكانیشدا ،النیكەم بۆ ماوەی چەند ساڵ خۆی بپارێزێت .بە
هەر رادەیەك بزووتنەوەی خۆڕسكی جەماوەری كرێكار بەرینتر و قوڵتر بێت،
هەر بەو رادەیە ژمارەیەكی زۆرتر ئاژیتاتۆری لێهاتو و بێجگەلەوە رێكخەری
لێهاتو و راهێنەر و «پراتیسیەن» ،بە واتای باشی وشەكە (كە ژمارەیان لەنێو
رووناكبیرانی ئێمەدا ،كە زۆربەیان تا رادەیەك رۆحێكی بێ ڤێ و جێیان لە
چەشنی روسیای بەسەریاندا زاڵە) ،دەدەنە دەرەوە.
كاتێك كە گرووپێك لەو كرێكارە شۆڕشگێڕانەمان هەبێت ،كە بە تایبەتی
ئامادە بووبن و لە مەكتەبی درێژماوەی خەباتدا خاراو بووبن (لە حاڵێكدا كە
هەڵبەت ئەم شۆڕشگێڕانە «بە هەموو چەكێك تەیار بن») ،لە جیهاندا هیچ
پۆلیسێكی سیاسی ناتوانێت شكستیان پێ بێنێت ،چونكە ئەم گرووپانە ،واتا
كەسانێك كە بۆ یارمەتیكردن بە شۆڕش لە هیچ هەوڵێك درێغ ناكەن ،لە
متمانەی بێ درێغی بەرینترین جەماوەری كرێكاریش بەهرەمەند دەبن .دەبێت
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ئەوە بڵێم كە ئەوە راستەوخۆ تاوانی ئێمەیە كە زۆر بەكەمی كرێكاران بەرەو
ئەم رێگایە لە فێركاری پیشەیی و شارەزایانەی شۆڕشگێڕانە ،كە تێیدا لەگەڵ
«روواناكبیران» هاوبەشن «پاڵ پێوە دەنێن» و بە قسەوباسی گەمژانەی خۆمان
سەبارەت بەوەی كە چ شتێك لەبەردەستی «جەماوەری كرێكار» و چ شتێك
«بۆ كرێكاری مامناوەند» و هیتردایە ،بەرەو دواوە دەیانبەین:
لەم بابەتەشەوە وەك��و بابەتەكانی دیكە داوێنەی بەرتەسكی كاری
رێكخراوەییمان لەگەڵ بەرتەسكبوونەوەی تیۆری و ئەركە سیاسییەكانمان،
پەیوەندیەكی بێ ئەمالو ئەوالو جیانەكراوەی هەیە( ،هەرچەندە كە زۆرینەی
هەرە زۆری «ئێكۆنۆمیستەكان» و پڕاتیسیەنەكانی تازەكار هەستی پێناكەن).
كورنوش بردن بۆ رەوتی خۆڕسك ،خۆی لەخۆیدا ئەو ترسەمان تێدا پێكدێنێت،
كە نەكات هەنگاوێكیش لەو شتانەی كە «لەبەردەستی» جەماوەردایە ،دوور
بكەوینەوە و لە هەڵسووڕانی ساكار لە بواری وەدیهێنانی پێداویستییەكانی
هەنووكەیی جەماوەر ،هەنگاوێك زۆرتر بۆ پێشەوە هەڵبگرین .بەڕێزان
مەترسن! لەبیرتان بێت كە ئێمە لە بواری رێكخراوەییەوە ئەوەندە نزمین،
كە تەنانەت بیری ئەو بابەتەش كە بتوانین بە شێوەیەكی زۆر بچینە پێشەوە،
بێهۆیە!
ه) رێكخراوی «پیالنگێڕ» و ‹‹دیموكراتیزم»
لەنێو ئێمەدا ئەو كەسانە كەم نین ،كە بە جۆرێك گوێیان بەرامبەر بە
«دەنگی ژیان» هەستیارە ،كە زیاتر لە هەر شتێك لەوە دەترسن و كەسانێك كە
خاوەنی ئەو بۆچوونەن ،بەوە تۆمەتبار دەكەن كە خۆیان بە ستراتێژی «نارۆدنیا
وێلیا»وە خەریك كردووە یان تۆمەتباریان دەكەن ،كە لە «دیموكراتیزم»
تێناگەن .پێویستە ئەم تۆمەتانە كە هەڵبەت “رابۆچیە دێلۆ”ش پەنای بۆ دەبات،
بدەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە.
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نووسەری ئەم دەقە باشی لەبیرە ،كە ئێكۆنۆمیستەكانی پترسبۆرگ
رۆژنامەی «رابۆچایا گازێتا»ی بە پێڕەوكردنی ستراتێژی «نارۆدنیا وێلیا» تۆمەتبار
دەكرد( ،ئەگەر ئەو رۆژنامەیە لەگەڵ «رابۆچایا میسێل» ب��ەراورد بكەین،
هۆكاری ئەو تۆمەتانە لەخۆوە دەردەكەوێت) .هەر بەم بۆنەشەوە كاتێك كە
ماوەیەك پاش پەیدابوونی «ئیسكرا» یەكێك لە هاوڕێیانمان ئاگاداریكردینەوە،
كە سۆسیال دیموكراتەكانی شاری «ئیسكرا» بەوە تۆمەتبار دەكەن ،كە ئۆرگانی
«نارۆدنیا وێلیا»یە ،بە هیچ شێوەیەك بەالمانەوە سەیر نەبوو .ئاساییە لەوەی كە
ئێكۆنۆمیستەكان بەو شێوەیە تۆمەتبارمان دەكەن زۆریش بەالمانەوە خۆش بوو،
چونكە كام سۆسیال دیموكراتی راستگۆ هەیە ،كە ئێكۆنۆمیستەكان تۆمەتێكی
وایان نەخستبێتە پاڵیان؟
ئەم تۆمەتانە بە بۆنەی دوو جۆر خراپ لێكتێگەیشتنەوە دێتە ئارا.
یەكەم لە واڵتی ئێمەدا بە باشی ئاگاداری مێژووی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە
نین ،كە بەو شێوەیە هەر چەشنە بیرۆكەیەكی پەیوەندیدار بە رێكخراوێكی
خاوەن پێگەی تێكۆشەر ،كە لە دژی قەیسەر جەنگی یەكالیەنە رابگەیەنێت
بە «ستراتێژی نارۆدنیا وێلیا» ناوی دەبەن .ئەوە لە حاڵێكدایە كە رێكخراوێكی
بەرز كە شۆڕشگێڕانی سااڵنی دەیەی حەفتا بوویان و پێویستە هەمومان وەكو
نمونەیەك چاوی لێبكەین ،بە هیچ شێوەیەك لەالیەن نارۆدنیا وێلیاییەكانەوە
دانەمەزرابوو ،بەڵكو لەالیەن «زێمیلیا وێلیا»ییەكانەوە دامەزرابوو كە دواتر
جیابوونەوەیەك لە نێویاندا روویدا و بەسەر چێرنی پێردێل و نارۆدنیا وێلیادا
لەتبون.
بەم شێوەیە لە هەر رێكخراوێكی تێكۆشەری شۆڕشگێڕدا دیتنەوەی
تایبەتمەندیەك لە نارۆدنایا وێلیا ،چ لەبواری مێژووییەوە و چ لەبواری
لۆژیكییەوە بێمانایە ،چونكە هەر ستراتێژیەكی شۆڕشگێڕانە ئەگەر بە راستی
38

ئاشنابوون بە لینین

لە بیری خەباتێكی جدیدا بێت ،بەبێ بوونی وەها رێكخراوێك كارەكانی
بەرەوپێش ناچێت .هەڵەی نارۆدنیا وێلیاییەكان ئەوە نەبوو ،كە هەوڵیاندەدا
هەموو كەسێكی ناڕازی لەو سیستەمە بە رێكخراوی خۆیانەوە پەیوەست بكەن
و ئەو رێكخراوە بە ئاراستەیەكدا ببەن ،كە شەڕی سەروماڵ لەگەڵ حكومەتی
رەهای لێبكەوێتەوە.
بە پێچەوانەوە ،ئەو الیەنەی بابەتەكە خزمەتێكی گ��ەورەی مێژوویی
ئەوان بوو .هەڵەی ئەوان لەوەدا بوو ،كە بە تیۆریەك پشت ئەستور بوون،
كە لە ناوەڕۆكی خۆیدا بە هیچ شێوەیەك شۆڕشگێڕانە نەبو و نەیاندەزانی
یان نەیاندەتوانی پەیوەندیەكی نەپساوە لەگەڵ بزووتنەوەی خۆیانداو خەباتی
چینایەتی ناو كۆمەڵگەی سەرمایەداری ،كە سات بەسات لەحاڵی گەشەدا
بوو ،دابمەزرێنن .تەنها تێنەگەیشتن لە ماركسیزم (یان تێگەیشتن بەپێی
رۆحی «سترۆوئیزم») توانیویەتی وەها باوەڕێك بێنێتە ئارا ،كە پەیدابوونی
بزووتنەوەیەكی بەرینی خۆڕسكی كرێكاری ،ئەركی پێكهێنانی رێكخراوێك
بەو باشیەی رێكخراوی زێمیلیا ویلیاییەكان و رێكخراوێك زۆر لەوەش باشتر
لەسەرشانی الدەبات .بە پێچەوانەوە ،ئەم بزووتنەوەیە لە واقیعدا وەها ئەركێك
دەخاتە ئەستۆی ئێمە ،چونكە خەباتی خۆڕسكی پڕۆلیتاریا ،تا كاتێك كە لەالیەن
رێكخراوێكی قورس و قایمی شۆڕشگێڕانەوە رێبەرایەتی نەكرێت نابێتە «خەباتی
چینایەتی» راستەقینەی پڕۆلیتاریا.
دووەم ،ژمارەیەكی زۆر لەوانە واپێدەچێت (ب.كریچۆفسكی) لە (“رابۆچیە
دێلۆ” ژمارە  10ل  )18بە درووستی لە مانای راستەقینەی موناقەشەیەك،
كە سۆسیال دیموكراتەكان هەمیشە لەسەر خەباتی سیاسی لەگەڵ پیالنگێڕان
كردوویانە و لە دژی بەرتەسك كردنەوەی ئاستی خەباتی سیاسی و گەیاندنی
بە پلەی پیالنگێڕی راپەڕیون ،هەمیشەش لە بەرامبەریدا رادەوەستن  ،بە
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باشی تێنەگەیشتووە .ئەوان دەبێت ئەوەیان لەبەرچاو بێت ،كە ئەو خەباتە بە
هیچ شێوەیەك بە مانای نكۆڵیكردن لە پێویستی رێكخراوێكی قورس و قایمی
شۆڕشگێڕ نەبووە و نییە.
بۆ نموونە لە نامێلكەیەكدا ،كە لە خ��وارەوە ناومان ب��ردووە ،لەسەر
ئەم دیالۆگەی كە دژ بە گۆڕینی خەباتی سیاسی بە پیالنگێڕی دەكرێت،
رێكخراوێكیش (بە واتای ئایدیال سۆسیال دیموكرات) دێتەبەرچاو ،كە دەبێت
ئەوەندە قورس و قایم بێت ،كە بتوانێت «بۆ گورز وەشاندنی یەكالیی لە
حكومەتی رەها و بۆ شەڕی سەروماڵ» هەم دەست بۆ راپەڕین ببات و
هەم دەست بۆ هەر «شێوەیەكی دیكەی هێرشبردن» .وەها رێكخراوێكی
قورس و قایمی شۆڕشگێڕ لە بواری قەوارەی خۆی لە واڵتێكی ستەمکاردا
دەتوانێت رێكخراوی «پیالنگێڕ»یشی پێ بوترێت ،چونكە وشەی فەرەنسی
«كۆنسپیراسیۆن»-conspiration( ،نهێنیكاری) بە مانای وشەی روسیی «زاگوور»
(-aroBopپیالنگێڕی)یە و نهێنیكاریش بۆ وەها رێكخراوێك گرنگیەكی بێسنووری
هەیە .وەها رێكخراوێك ئەوەندە پێویستی بە وەها رێكخراوێك هەیە ،كە
هەموو بارودۆخێكی دیكە( ،ژمارەی ئەندامان ،بژاردەكردنیان ،ئەركەكانیان و
هیتر) دەبێت لەگەڵ ئەو مەرجەدا بێتەوە .بەم پێیە ترس لەو تۆمەتە كە ئێمەی
سۆسیال دیموكرات دەمانەوێت رێكخراوێكی پیالنگێڕ پێكبێنین ،گەورەترین
ساويلكەییە .ئەو تۆمەتە دەبێت بۆ هەر دوژمنێكی ئێكۆنۆمیزمیش ،وەكو
تۆمەتی شوێنگرتنی «ستراتێژی نارۆدنیا وێلیا» دڵخواز بێت و پێمان خۆش بێت،
چونكە نیشانیدەدات كە سەركەوتوو بووین.
سكااڵمان لێدەكەن كە :لەوانەیە وەها هێزێكی بەهێز و بە تەواوی نهێنی،
كە گشت جۆگەلە و رووبارەكانی هەڵسوڕانی نهێنی لەدەست خۆیدا تەركیز
بكات و بەپێی پێویستی رێكخراوێكی موتەمەركیز ،بە ئاسانی دەستبداتە
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هێرشێكی نابەوەخت و بەبێ سووك و سەنگكردنی بارودۆخەكە بزووتنەوەكە
هێرشی خۆی دەستپێبكات .لە كاتێكیشدا ئەم كارە بكات ،كە پەرەسەندنی
ناڕەزایەتی سیاسی و هێزی هەڵچوون و تووڕەیی چینی كرێكار و هیتر هێشتا
پێویستی ئەو كارەی نەهێنابێتە گۆڕێ و ناڕەزایەتیەكان ئەوەندە گەشەیان
نەكردبێت.
لە وەاڵم بەم سكااڵیەدا دەبێت بڵێین كە :ئەگەر بە شێوەی گشتی قسە
بكەین ،هەڵبەت ناتوانین نكۆڵی لەوە بكەین كە لەوانەیە رێكخراوێكی تێكۆشەر
بەبێ سووك و سەنگكردنی بارودۆخەكە دەستبداتە شەڕێكی نابەوەخت،
لەوانەشە ئەو جەنگە شكستێكی لێبكەوێتەوە كە لە بارودۆخێكی دیكەدا و
بە تۆزێك تێڕامان و هەڵسەنگاندنێكی درووست لە هاوسەنگی هیز پێش بەو
هێرشە بگیرایە ،بەاڵم بۆ قسەكردن و رادەربڕین لەسەر وەها مەسەلەیەك
ناتوانین تەنها بە تێبینی گشتی و ئینتزاعی قەناعەت بكەین ،چونكە ئەگەر لەم
روانگەیەوە چاو لە مەسەلەكە بكەین ،دەبێ بڵێین ،كە هەر چەشنە خەباتێك
ئەگەری شكستی هەیە و بۆ كەمكردنەوەی ئەو ئەگەرە هیچ ئامرازێك شك
نابەین ،بێجگە لەوە كە بۆ بەڕێوەبردنی خەباتی خۆمان رێكخراو بین ،بەاڵم
ئەگەر ئەم كێشەیە بە شێوەی دیاریكراو لەسەر بارودۆخی روسیای ئێستا تاقی
بكەینەوە ،ئەوكات بەو دەرئەنجامە دەگەین كە بەبێ ئەمالو ئەوال رێكخراوێكی
قورس و قایم پێویستە ،بۆئەوەی بزووتنەوەكەمان بەردەوام بێت و تەنها شتێك
كە دەتوانێت لە ئەگەری هێرشی ناوەخت بمانپارێزێت ،وەها رێكخراوێكە.
ئێستا كە رێكخراوێكی وامان نییە و بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە بە شێوەی
خۆڕسك بە خێرایی گەشە دەكات ،لە بەرامبەردا دوو ستراتێژی تووندڕەوانە
دەبینین (كە لە كۆتاییدا هەردووكیان بەیەك دەگەن) .جاروبار ئێكۆنۆمیزمی بێ
پرەنسیپ و مەوعیزەی میانەڕەوی و جارووباریش «تیرۆری وروژێنەر» كە هەر
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ئەوەندە بێ پرەنسیپە و هەوڵدەدات «لە بزووتنەوەیەكدا كە خەریكە گەشە
دەكات و قورس و قایم رادەوەستێت ،بەاڵم هێشتا بە سەرەتای رێگە نزیكە
تا بە كۆتایی ،بە شێوەی ساختە ،نیشانەكانی سەرهەڵدانی كۆتایی بوروژێنێت»
(بابەتی و .زاسۆلیچ لە رۆژنامەی «زاریا» ژمارەی  3-2ل “ )353رابۆچیە
دێلۆ”ش نیشانیدەدات كە لە كاتی ئێستادا هەندێك سۆسیال دیموكرات هەن
كە لە بەرامبەر ئەو دوو ستراتیژەدا كۆڵدەدەن و لە خەبات دژ بەو ستراتیژانە
كۆڵدەدەن.
ئەم دیاردەیە بێجگە لە هۆكارەكانی دیكە ،بەم بۆنەوە جێگای سەرسووڕمان
نییە كە «خەباتی ئابوری لە دژی خاوەنكاران و حكومەت» ،هەرگیز كەسی
شۆڕشگێڕ بەو قەناعەتە ناگەیەنێت و هەمیشە جاروبار تووندڕەوی لەیەك
شوێندا و جارووبار لە جێگایەكی دیكەدا پەیدا دەبێت ،تەنها رێكخراوێكی
تێكۆشەری موتەمەركیز ،كە بە لەسەرەخۆییەوە سیاسەتی سۆسیال دیموكرات
بەڕێوەببات و بەناو گشت غەریزەكان و مەیلی شۆڕشگێڕانە بەدیبێنێت،
دەتوانێت ئەو بزووتنەوەیە لە هێرشی ناوەخت و گەزنەكراو بپارێزێت و
ئامادەكاری بۆ هێرشێك بكات كە موژدەبەخشی سەركەوتن بێت.
دواتر سكااڵمان لێدەكەن ،كە بۆچوونێك سەبارەت بە رێكخراو دەرمانبڕی،
لەگەڵ «پرەنسیپی دیموكراتیك»دا نایەتەوە .بەهەر رادەیەك تۆمەتەكەی پێشوو
تایبەت بە كۆمەڵگەی روسیا بێت ،هەر بەو رادەیە ئەم ناڕەزایەتیە الیەنی
دەرەكی هەیە و تەنها رێكخراوێكی دانیشتووی دەرەوە (یەكێتی سۆسیال
دیموكراتەكانی روسیا) دەتوانێت وێڕای فەرمانەكانی دیكە ،بە دەستەی
نووسەرانی خۆی فەرمانی خوارەوە بدات:
«پرەنسیپی رێكخراوەیی بە مەبەستی گەشەكردنی سەركەوتووانە و یەكێتی
سۆسیال دیموكراسی پێویستە ،هەروەها پێویستیشە پرەنسیپی دیموكراتیكی
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بەرین لە رێكخراوی حزبی سۆسیال دیموكراسیدا بەبیر بهێنرێتەوە ،گەشەی
پێبدرێت و لە رێگای بەدیهێنانیدا خەبات بكرێت ،ئەمە بە تایبەتی بەو بۆنەوە
پێویستە كە لە ریزەكانی حزبی ئێمەدا مەیلی دژە دیموكراتیك پەیدا بووە»
(«دووكۆنگرە» ل .)18
ئ��ەوەی كە “رابۆچیە دێلۆ” بە چ شێوەیەك لە دژی مەیلەكانی دژە
دیموكراتیكی «ئیسكرا» خەبات دەكات» ،بابەتێكە كە لە بەشی داهاتوودا
دەیدەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە ،بەاڵم ئێستا ئەم «پرەنسیپ»ە كە ئێستا لەالیەن
ئێكۆنۆمیستەكانەوە دێتە گۆڕێ ،لە نزیكەوە دەدەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە.
پێدەچێت هەمووان لەگەڵ ئەوەدا هاوڕا بن ،كە دوو مەرجی خوارەوە پێویستی
«بنەمای دیموكراتیكی بەرین»ن :یەكەم ،حزب بە تەواوی بە ئاشكرا هەڵسوڕان
بكات و دووەم ،هەموو بەرپرسانی حزب لە رێگای هەڵبژاردنەوە بێنەسەر
كار .بەبێ ئاشكرابوونێك كە تەنها بە ئەندامانی رێكخراو قەتیس نەبێتەوە،
هەر چەشنە قسەیەك سەبارەت بە دیموكراسی جگە لە گاڵتەجاڕ هیچی تر
نییە .ئێمە رێكخراوی حزبی سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا بە دیموكراتیك
دەزانین ،چونكە گشت كارەكانی تەنانەت كۆبوونەوەكانی كۆنگرەی حزبیش
بە ئاشكرا بەڕێوە دەچێت ،بەاڵم هیچكەس وەكو رێكخراوێكی دیموكراتیك
ناو لە رێكخراوێك ناهێنێت ،كە بەنهێنی كار دەكات .ئێستا پرسیار ئەوەیە:
ئایا هێنانەگۆڕی «بنەمای دیموكراتیكی بەرین» لە حاڵێكدا كە مەرجی بنەڕەتی
ئەو بنەمایە بۆ رێكخراوی نهێنی قابیلی ئیجرا نییە ،چ مانایەكی هەیە؟ لەم
حاڵەتەدا« ،بنەمای بەرین» تەنها دەبێتە رستەیەكی پڕ و پووچ و بێ بنەما.
بێجگە لەوە ،ئەو قسەیە نیشانەی ئەوەیە ،كە بە هیچ شێوەیەك لە ئەركە
گرنگەكانی كاتی ئێستا لەسەر مەسەلەی رێكخراو حاڵی نەبووە.
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هەمووان دەزانن كە رەچاو نەكردنی بنەماكانی نهێنیكاری لەنێو جەماوەری
«بەرین»ی شۆڕشگێڕانی واڵتی ئێمەدا چ ئاستێكی گەورەی بەخۆیەوە گرتووە.
دیتمان كە (ب-ئێف) بە چ گەرموگوڕییەكەوە لەوە سكااڵ دەكات و بە راستیش
بە دروستی خوازیاری ئەوەیە «لە هەڵبژاردنی ئەندامەكاندا دیقەتێكی تەواو
بكرێت» (رابۆچیە دێلۆ ،ژمارە  ،6ل  .)42سەرەڕای ئەوە كەسانێك پەیدا
دەبن و لە «تێگەیشتوویی ژیان»ی خۆیان هاشەو هوشە دەكەن ،كە لە وەها
بارودۆخێكدا لەسەر نهێنیكاری تەواو و هەڵبژاردنی ورد (بەم پێیە بەرتەسكتری)
پێداگرییان نەكردووە ،بەڵكو لەسەر «پرەنسیپی دیموكراتیكی بەرین» پێداگری
دەكەن .بە راستی كە كون و كەلەبەری دوعا دا ونبووە.
سەبارەت بە نیشانەی دووەمی دیموكراسی ،واتا هەڵبژێردراوی بەرپرسانی
حزبیش هەر بەم چەشنەیە .لەو واڵتانەی كە ئازادی سیاسی هەیە ،ئەم
مەرجە خۆی لەخۆیدا روون و ئاشكرایە .خاڵی یەكەمی پێڕەوی ناوخۆی
رێكخراوی حزبی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیا دەڵێت «هەر كەسێك كە
پرەنسیپەكانی بەرنامەی حزب قبووڵ بكات و بەقەد توانایی خۆی پشتیوانی
لە حزب بكات ،ئەندامی حزب بەئەژمار دێت» و بەو بۆنەوە ،كە تەواوی
گۆڕەپانی سیاسەت وەكو ساحەی شانۆ لەبەردەم هەموو بینەراندا كراوەیە،
هەر بۆیە ئەم وەرگرتن یان وەرنەگرتنە ،ئەم پشتیوانی یان دژایەتیكردنە
بۆ هەمووان و هەر كەس چ لە رۆژنامەكان و چ لە پەرلەمانەكانی گشتی،
روونە .هەمووان دەزانن ،كە فاڵنە سیاسەتوان هەڵسوڕانی لە فاڵنە شوێنەوە
دەستپێكردووە ،فاڵنە رێگەی تەواوكاری بڕیوە ،لە كات و ساتە دژوارەكاندا
فاڵنە كاری كردووە و بەگشتی خاوەنی فاڵنە تایبەتمەندیە و بەم بۆنەوە
گشت ئەندامانی حزب ،كە بەباشی دەیناسن بۆ پیشەیەكی دیاریكراوی حزبی
هەڵیبژێرن یان نا.
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چاودێری گشتی (گشتی بەواتای راستەقینەی وشەكە) لەسەر ئەندامی
حزب لەهەر هەنگاوێكدا ،كە لەگۆڕەپانی هەڵسووڕانی سیاسیدا هەڵیدەگرێت،
دامودەزگایەكی ئۆتۆماتیك پێكدەهێنێت كە بەرهەمەكەی هەر ئەو شتەیە،
كە لە بیۆلۆژیادا «مانەوەی باشتر»ی پێدەڵێن« .ب��ژاردەی سروشتی» كە
لەژێر سێبەری ئاشكرابوونی تەواو و هەڵبژێردراوبوون و چاودێری گشتیدا
بەڕێوە دەچێت ،دەبێتە هۆی ئەوەی كە هەر كەسێك سەرئەنجام «لە
جێگای شایستەی خۆی» دابنرێت ،كارێك بكات ،كە زۆرتر لەگەڵ وزە و
لێهاتووییەكانیدا دێتەوە ،گشت دواهاتەكانی هەڵەكانی لەسەر شانی هەست
پێبكات و لەبەرچاوی هەموواندا بیسەلمێنێت ،كە دەتوانێت دان بە هەڵەكانی
خۆیدا بنێت و بیكاتە مەشغەڵی داهاتووی.
ئێستا بێننە بەرچاوی خۆتان هەر ئەم رەوتە لە چوارچێوەی رژێمی
ئیستبدادی ئێمەدا بەڕێوە بچێت! ئایا ئەوە ئیمكانی هەیە ،كە لە واڵتی
ئێمەدا گشت «ئەو كەسانەی بنەماكانی بەرنامەی حزب قبووڵدەكەن و بەقەد
توانای خۆیان پشتیوانی لە حزب دەكەن» هەقی ئەوەیان هەبێت چاودێری
هەر هەنگاوێك بكەن ،كە تاكێكی شۆڕشگێڕ هەڵیدەگرێت؟» .گشتیان لەنێو
ئەم شۆڕشگێڕە نهێنییانەدا فاڵنە كەس هەڵبژێرن ،ئەوە لە دۆخێكدایە كە
بەرژەوەندی كاری شۆڕشگێڕانە كەسی شۆڕشگێڕ ناچار دەكات كەسایەتی خۆی
لە نۆ لەسەر دەی ئەم «هەمو كەسە» بشارێتەوە؟ تۆسقاڵێك لەسەر واتای
راستەقینەی ئەو وشە بریقەدارانەی كە “رابۆچیە دێلۆ” بەكاری دەبات ،تێڕامان
بكەن ،ئەو كات بۆتان رووندەبێتەوە ،كە «دیموكراتیزمی بەرین»ی رێكخراوی
حزبی لەژێر ئاگر و ئاسنی ئیستبداد و لە بارودۆخێكدا ،كە ژاندارمەكان
كەسانی شۆڕشگێڕ هەڵدەبژێرن (دەیانگرن) ،تەنها یاریەكی پڕوپووچ و
زیانبەخشە و بێجگە لە زیان هیچی بۆ بزووتنەوەكەمان بەدواوە نابێت.
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ئەمە یاریەكی پووچە ،چونكە لەجیهانی واقیعدا هیچ رێكخراوێكی شۆڕشگێڕ،
هەرگیز دیموكراتیزمی بەرینی (تەنانەت سەرەڕای مەیلی راستەقینەی خۆی)
بەڕێوە نەبردووەو ناتوانێت بەڕێوەی ببات.
ئەمە یاریەكە تەنها زیانمان پێدەگەیەنێت ،چونكە هەوڵدان بۆ بەكارهێنانی
«پرەنسیپی دیموكراتیكی بەرین» تەنها كاری پۆلیس ئاسانتر دەكاتەوە ،بۆئەوەی
شۆڕشگێڕانی زۆرتر بخاتە داوی خۆیەوە و بیانگرێت .بەو پێیە وردەكاریەك
كە ئەمڕۆكە باوە هەتا هەتایی دەبێتەوە و بیروڕای پڕاتیسیەنەكانیش لە ئەركی
جیدی و هەنوكەییان ،كە دەبێت خۆیان وەكو شۆڕشگێڕێكی پیشەیی باربێنن،
الدەدات و بە داڕشتنی پێڕەوی ناوخۆی دوورو درێژ «لەسەر کاغەز» دەربارەی
سیستەمی هەڵبژاردنەكان سەرقاڵیان دەكات .تەنها لە دەرەوە كە زۆربەی
ئەو كەسانە لە دەوری یەكتر كۆدەبنەوە ،كە پەیداكردنی كارێكی درووست
و حیسابی و بە رۆح بۆیان دژوارە ،ئەو «یاری دیموكراسیە» توانیویەتی لە
هەندێك شوێنداو بە تایبەتی لەنێو چەند گرووپێكی بچوكی جۆربەجۆردا گەشە
بكات.
بۆ ئەوەی تەواوی قیزەونیی شێوەی جێگای پەسەندی “رابۆچیە دێلۆ”
كە زۆر حەزی لەوەیە «بنەمای» خۆش رواڵەتی وەكو دیموكراتیزم لە كاری
شۆڕشگێڕانە بهێنێتە ئ��اراوە ،بە خوێنەر نیشانبدەم ،دیسانەوە شایەتێك
دێنمەوە .ئەم شایەتە (ی .سێربێریاكۆف) سكرتێری گۆڤاری «ناكانونە» چاپی
لەندەنە ،كە حەزێكی زۆی لە “رابۆچیە دێلۆ”یە و نەفرەتێكی زۆری لە
پلێخانۆف و «پلێخانۆفەكان» هەیە« .ناكانونە» لە بابەتەكانی خۆیدا سەبارەت
بە جیابوونەوەی «یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا» دانیشتووی دەرەوەی
واڵت ،بە جیدی الیەنی “رابۆچیە دێلۆ”ی گرتووە و بە دنیایەك قسەی ناشیرین
هێرشی كردۆتە سەر پلێخانۆف ،بەاڵم بەم حاڵەشەوە ،بایەخی وەها شایەتێك
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لەسەر ئەو مەسەلەیە زۆرە .لە ژمارەی حەوتی گۆڤاری «ناكانونە» (ژووئیەی
ساڵی  )1899لە بابەتێكدا لەژێر ناوی «بە بۆنەی بەیانیەی گرووپی ئازادی
كرێكاران بەدەستی خۆی»  .سێربێریاكۆف بە شێوەیەكی قیزەون ئاماژەی
بە هێنانەگۆڕی بابەتەكانی «پەیوەندیدار بە خۆهەڵفریواندن و گرنگیپێدان
و كێشەی بە ناوی ئارئۆپاژ لە بزووتنەوەی جیدی كرێكاری» كردووە و لە
هەمانكاتدا نووسیویەتی:
«میشكین ،رۆگاچۆف ،ژۆلیابۆف ،میخایلۆف ،پیرفسكایا ،فیگنێر و كەسانی
دیكە هیچكاتێك خۆیان بەپێشەوا ئەژمار نەدەكردو هیچ كەسیش ئەوانی
هەڵنەدەبژارد ،ئەگەرچی ئەوان لە جیهانی واقیعدا وەها كەسێك بوون ،چونكە
چ لەقۆناغی راهێنان و چ لەقۆناغی خەبات لەدژی حكومەتدا ،ئەوان بەشی
هەرە زۆری قورسایی كارەكەیان لەسەرشان بوو ،بۆ پڕ مەترسیترین شوێنەكان
دەچوون و هەڵسوڕانیان لە هەمووان كاریگەرتر بوو .پێشەوابوونی ئەوانیش
لە ئاكامی ئەو مەیلەدا بەدەست نەهاتووە ،بەڵكو لە ئاكامی متمانە و بڕوای
هاوڕێیانی دەوروبەر بە عەقڵ ،وزە و ئەمەكناسی ئەوان بەدەستهات ،بەاڵم
ترس لە فاڵنە ئارئۆپاژ (ئەگەر ترس لە گۆڕێدا نییە ،ئیتر نوسین لەو بارەیەوە چ
پێویستیەكی هەیە) كە نەكات لەگەڵ هەڵسوڕانی بزووتنەوەكەدا ئیدارە بكرێت،
ئیتر لەرادە بەدەر ساوێلكانەیە .كێ گوێ لە قسەی ئەوان دەگرێت؟.
ئێمە لە خوێنەر دەپرسین «ئارئۆپاژ» لەگەڵ «مەیلە دژە دیموكراتیكەكان»دا
چ جیاوازیەكی هەیە؟ مەگەر روون و ئاشكرا نییە ،كە بنەمای رێكخراوی
«خۆش رواڵەتی» “رابۆچیە دێلۆ”ش كە بەمشێوەیە هەم ساوێلكانەیە و هەم
جێگای شەرمەزاریە ،ساوێلكانەیە ،چونكە تا كاتێك كە «هاوڕێیانی دەوروبەری
بە عەقڵ ،وزە و ئەمەكناسی ئەوان» متمانەیان نەبێت ،هیچ كەسێك گوێ لە
قسەی «ئارئۆپاژ» یان كەسایەتیەك كە «مەیلی دژە دیموكراتیك»یان هەیە،
47

ئاشنابوون بە لینین

ناگرێت .جێگای شەرمەزاریە ،چونكە هەڵسوكەوتێكی دەمارگرژانەیە كە لە
ناوبانگ پەرەستی دەستەیەك ،لە ئاشنا نەبونی دەستەیەكی دیكە لەگەڵ
بارودۆخی راستەقینەی بزووتنەوەكەمان و لە نەبونی ئامادەیی و ئاشنابوونی
دەستەی سێیەم لە مێژووی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە بە شێوەیەكی خراپ
كەڵك وەردەگرن.
تاقە پرەنسیپی رێكخراوەیی بۆ بەڕێوەبەرانی بزووتنەوەی ئێمە دەبێت
بریتی بێت لە :نهێنێكاری زۆر ،دیاریكردنی زۆر وردی ئەندامان و ئامادەكردنی
شۆڕشگێڕانی شارەزا و پیشەیی .ئەگەر ئەم تایبەتمەندیانە بوونی هەبێت،
شتێكی دیكەش دابیندەبێت ،كە لە»دیموكراتیزم» بەرزترە و ئەویش :باوەڕ و
متمانەی بە تەواوەتی هاوڕێیانەی شۆڕشگێڕان لەنێو خۆیاندایە و ئەم بابەتە
بۆ ئێمە پێویستیەكی حاشاهەڵنەگر و چارەنووسسازی هەیە ،چونكە لە روسیای
ئێمەدا ناتوانین چاودێری دیموكراتیكی گشتی بە جێگای دابنێین .ئەگەر پێتان
وابێت ،كە نەبوونی ئیمكانی چاودێری راستەقینەی «دیموكراتیك» ،دەبێتە
هۆی ئەوەی كە ئەندامانی رێكخراوی شۆڕشگێڕ لەژێر چاودێریدا نەبن ،تووشی
هەڵەیەكی گەورە بوون :هەڵبەت ئەوان كاتی ئەوەیان نییە كە لەسەر شێوەكانی
یاری دیموكراتیزم (دیموكراتیزم لەنێو شانەیەكی لێكهەڵپێكراو لە كەسانێك كە
متمانەی تەواوییان بە یەكتری هەیە) ،بیر بكەنەوە ،بەاڵم هەستكردن بەپرسارێتی
لە ناویاندا زۆر بەهێزە و لە هەمانكاتدا لەرووی ئەزمونەوە بۆیان روونە ،كە
رێكخراوی شۆڕشگێڕانی راستەقینە ،بۆئەوەی كە ئەندامێكی ناشایست لەكۆڵ
خۆی بكاتەوە ،لە هیچ چەشنە ئامرازێك خۆی نابوێرێت .بەاڵم لە واڵتی ئێمەدا
بیروڕایەكی گشتی پەیوەندیدار بە شوێنی شۆڕشگێڕانەی روسیا ( نێونەتەوەیی
بوونی) هەیە كە بەقەد پێویست گەشەی كردووە و خاوەنی مێژوویەكی دوور
و درێژە و هەر چەشنە الدانێك لە ئەركی هاوڕێیەتی بە دڵڕەقیەكی بێ ئامان
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سزادەدات («دیموكراتیزم»یش ،دیموكراتیزمی راستەقینە ،نەك یاریەك وەكو
بەشێك لە گشتێك ،لەنێو واتای ئەو هاوڕێیەتیەدا دەگونجێت!) .گشت ئەوانە
لەبەرچاو بگرن ئەوكات بۆنی گەنی ژەنراڵبازی كۆچبەرانی دانیشتوی دەرەوە
لەو وتووێژ و بڕیارنامانە سەبارەت بە «مەیلی دژە دیموكراتیك» هەست پێ
دەكەن!
دەبێت ئەوەش بڵێین ،كە سەرچاوەیەكی دیكەی ئەم جۆرە وتووێژانە،
واتا ساوێلكەییش لە تێكەڵ و پێكەڵی بۆچوونەكان ،سەبارەت بە دیموكراسی
سەرچاوەدەگرێت .لە كتێبی (زوجین وێبدا) ،بەشێكی سەرنجڕاكێش لەژێر
ناوی «دیموكراسی سەرەتایی» سەبارەت بە تریدیۆنیۆنەكانی ئینگلیز هەیە.
نووسەر لەو كتێبەدا ئەوە دەگێڕێتەوە ،كە چۆن كرێكارانی ئینگلیز لە سەرەتای
سەردەمی پێكهاتنی یەكێتیە كرێكارییەكانی خۆیاندا ،نیشانەی دیموكراسیان بەوە
دەزانی ،كە تەواوی كارەكانی پەیوەندیدار بە بەڕێوەبەرایەتیكردنی یەكێتییەكان
بە گشت ئەندامان بسپێرن :نەك تەنها گشت كێشە و مەسەلەكان لە رێگەی
وەرگرتنی دەنگ لە هەموو ئەندامانەوە چارەسەر دەبوو ،بەڵكو ئەندامان بە
نۆبە پیشەكانیان بەڕێوە دەبرد.
تاقیكردنەوەیەكی دوور و درێژی مێژوویی ،پێویست بوو بۆ ئەوەی
كرێكاران لە بێئاكامبوونی ئەم چەشنە بۆچوونانە سەبارەت بە دیموكراسی
و پێویستی دامەزراوەكانی نوێنەرایەتی لەالیەكەوە و كەسانی خاوەن پیشەی
حیرفەیی لە الیەكی دیكەوە تێبگەن .پێویستی دەكرد چەندین جار سندوقەكانی
یەكێتی مایەپووچ دەربچن ،بۆئەوەی كرێكاران لەوە تێبگەن ،كە بابەتی
هاوسەنگی نێوان دانی مافی ئەندامێتی و وەرگرتنی كۆمەك و خەرجی،
تەنها لە رێگەی وەرگرتنی دەنگی دیموكراتیكەوە چارەسەر ناكرێت ،بەڵكو
رادەربڕینی پسپۆڕی كاروباری بیمەش بۆ ئەو كارە پێویستە ،پاشان كتێبی
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كائۆتێسكی سەبارەت بە سیستەمی پەرلەمانی و یاسادانانی نەتەوەیی هەڵگرن.
ئەوسا بۆتان دەردەكەوێت ،كە دەرئەنجامەكانی تیۆریسیەنێكی ماركسیست
لەگەڵ وانەیەك ،كە لە كردەوەی چەندین ساڵەی كرێكارانێكدا كە «بە شێوەی
خۆڕسك» یەكیاندەگرت دێتەوە.
ئەو دەرئەنجامانەی كە تیۆرسێنێكی ماركسیست لە تیۆریدا پێیگەیشتووە،
كرێكارێكیش لە رەوتی پڕاتیكدا هەر بەو دەرئەنجامانە گەیشتووە .كائۆتێسكی
لە دژی ئەو شێوە سەرەتاییە كە (ریتینگ هائۆزێن) لە دیموكراسی حاڵی بوو،
بە جیدی رەخنەی لێدەگرێت .ئەو گاڵتە بەو كەسانە دەكات ،كە بە بۆنەی
ئەو دیموكراسیەوە ئامادەن خوازیاری ئەوە بن ،كە «گۆڤارەكانی جەماوەری بە
شێوەی راستەوخۆ لەژێر چاودێری جەماوەردا بنووسرێن» .كائۆتێسكی پێویستی
بوونی رۆژنامەنووسانی شارەزاو پڕۆفیشناڵ و پەرلەمانتار و هیتر بۆ رێبەری
سۆسیال دیموكراتیكی خەباتی چینایەتی پڕۆلیتاریا دەسەلمێنێت و هێرشدەكاتە
سەر «سۆسیالیزمی ئانارشیستەكان و ئەدیبان» كە «بۆ پێكهێنانی كاریگەری»
بە بااڵی یاسادانانی راستەوخۆی خەڵك هەڵدەگوتن و نازانن ،كە بابەتی
بەكارهێنانی ئەوان لە كۆمەڵگەی ئێستادا سنوردارە.
كەسێك كە لە بزووتنەوەی ئێمەدا بە كردەوە كاریكردبێت ،لەوە ئاگادارە
كە تیۆری «سەرەتایی» سەبارەت بە دیموكراسی ،تا چ رادەیەكی بەرین لەنێو
جەماوەری الوانی خوێندكار و كرێكاردا باوە .جێگای سەرسووڕمان نییە كە
ئەو تیۆریە ،هەم لە پێڕەوی ناوخۆ و هەم لە گۆڤارەكاندا رەخنەی كردووە.
ئێكۆنۆمیستەكانی بێرنیشتاینیست لە پێڕەوی ناوخۆی خۆیاندا نوسیبوویان:
«خاڵی  :»10گشت ئەو كارانەی كە پەیوەندی بە بەرژەوەندی گشت رێكخراوی
یەكێتیەوە هەیە ،بە دەنگی زۆرینەی هەرەزۆری ئەندامان چارەسەر دەبێت».
ئێكۆنۆمیستەكانی تیرۆریستیش هاوڕا لەگەڵ ئەواندا دەڵێن« :پێویستە بڕیارەكانی
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ئەو كۆمیتەیە لە هەموو كۆڕ و كۆمەڵەكانەوە تێپەڕ بێت و تەنها پاش ئەوە
ببێتە بڕیاری راستەقینە»«( ،سوابدا» ژمارە  1ل .)67
سەرنجبدەن كە ئەو داواكاریە بۆ بەڕێوەبردنی بەرینی هەڵبژاردنەكان،
بێجگە لە داواكاری بونیاتنانی گشت رێكخراو لەسەر بنەمای هەڵبژاردن هاتۆتە
ئاراوە! هەڵبەت بە هیچ شێوەیەك لەبیری ئەوەدا نین ئەو پڕاتیسیەنانەی كە
مەجالێكی زۆر كەمیان بۆ ئاشنابوون لەگەڵ تیۆری و كردەوەی ئەو رێكخراوانە
بووە كە بەراستی دیموكراتیك ب��وون ،سەرزەنشت بكەین .بەاڵم كاتێك
“رابۆچیە دێلۆ” كە دیعایەی ئەوە دەكات رۆڵی رێبەرایەتی دەگێڕێت ،لەوەها
بارودۆخێكدا بەدەركردنی بڕیارنامەی پەیوەندیدار بە پرەنسیپی دیموكراتیكی
بەرین قەناعەت دەكات .چۆن دەكرێت بڵێین كە ئەو كردەوەیە تەنها «بۆ
دانانی كاریگەری» بووە؟
و) كاری ناوچەیی و كاری سەرانسەری (روسیا)
ئەگەر ئەو ناڕەزایەتیانەی بەرانبەر بە نەخشەی شیكراوەی رێكخراوەكەمان
سەبارەت بە دیموكرات نەبوون و الیەنی پیالنگێڕانەی ئەو رێكخراوە بە
تەواوی بێبنەمایە ،كێشەیەك دەمێنێتەوە كە زۆرجار دێتە گۆڕێ و شیاوی
ئەوەیە بە تەواوی بدرێتە بەرباس و لێكۆڵینەوە و الیەنە جۆراوجۆرەكانی
روونبكرێتەوە .ئەم كێشەیە پەیوەندی بە هاوسەنگی كاری ناوچەیی لەگەڵ
كاری سەرانسەری روسیاوە هەیە .دەڵێن ئایا رێكخراوی خاوەن پێگە نابێتە
هۆی ئەوەی كە قورسایی كاری ناوچەیی بگوازرێتەوە بۆ كاری سەرانسەری؟
ئایا ئەم بابەتە قورس و قایمی پەیوەندییەكانمان لەگەڵ جەماوەری كرێكاران
و بە گشتی بەردەوامی بانگەشەی ناوچەیی الواز ناكات و بەمشێوەیە زیان
بە بزووتنەوەكەمان ناگەیەنێت؟ لە وەاڵمدا دەڵێین كە رێك بە پێچەوانەیە،
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بزووتنەوەی ئەم سااڵنەی دواییمان بەو بۆنەوە ،كە هەڵسوڕاوانی ناوچەیی
لەرادە بەدەر نوقمی كاری خۆجێیی بوون ،زەرەر و زیانی پێدەگات .هەر
بۆیە بە دڵنیاییەوە پێویستە ،كە ناوەندی قورساییەكە تۆزێك بگوازرێتەوە بۆ
كاروباری سەرانسەری روسیا .ئەوە بەهیچ شێوەیەك قورسایی پەیوەندییەكانمان
و بەردەوامی بانگەشەی ناوچەییمان الواز ناكات ،بەڵكو هەردووكیان بەهێز
دەكات.
ئێستا دەپەرژێنە سەر لێكۆڵینەوە لەسەر ئۆرگانی ناوەندی و ئۆرگانەكانی
ناوچەیی و تكا لە خوێنەر دەكەین ،كە بابەتی رۆژنامە بۆ ئێمە تەنها نمونەیەكە،
كە هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەی لەرادە بەدەر بەرین و هەمەالیەنە بە گشتی
دەهێنێتە بەرچاو.
لە قۆناغی یەكەمی بزووتنەوەی جەماوەریدا (ساڵەكانی )1898-1896
لەالیەن هەڵسوڕاوانی ناوچەییەوە هەوڵدەدرا كە «رابۆچایا گازتا» وەكو
ئۆرگانێك بۆ سەرانسەری روسیا دیاری بكرێت .لە قۆناغی دواتردا-1898( ،
 )1900بزووتنەوە هەنگاوێكی گەورە بەرەو پێشەوە دەنێت ،بەاڵم سەرنجی
هەڵسوڕاوان بەگشتی تەركیزی كردۆتە سەر ئۆرگانەكانی ناوچەیی .ئەگەر گشت
ئەو ئۆرگانە خۆجێییانە بە ئەژمار بێنین ئەوكات بۆمان رووندەبێتەوە ،كە
بەپێی ئاستی مامناوەند ،مانگانە یەك ژمارەیان لێ باڵوكراوەتەوە .مەگەر ئەمە
نیشانەیەكی روون لە وردەكاریمان پێ نیشاننادات؟ ئایا ئەم بابەتە دواكەوتنی
رێكخراوە شۆڕشگێڕەكانمان لە هەڵچوونی خۆڕسكی جەماوەری بە گشتی
نیشان ن��ادات؟ ئەگەر ئەو ( )30ژمارە رۆژنامە لەالیەن گرووپی پەرش و
باڵوی ناوچەییەوە باڵو نەكرابایەتەوە ،بەڵكو لەالیەن رێكخراوێكی یەكگرتووەوە
باڵوبكرایەتەوە ،نەك تەنها دەمانتوانی هێزێكی زۆر پاشەكەوت بكەین ،بەڵكو
بەردەوامی و درێژەی كاریشی بەوپەڕی ئاستی خۆی دەگەیشت.
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ئەم تێبینیانە ،چ لەالیەن ئەو پراتیسیەنانەوە ،كە تەنها بۆ ئۆرگانەكانی
ناوچەیی هەڵسوڕاوانە كاردەكەن (بە داخەوە ئێستا لە زۆربەی بابەتەكاندا
بەو شێوەیە) و چ ئەو نوسەرانەی كە لەو بابەتەدا (دۆن كیشۆت) ئاسا خۆیان
دەنوێنن ،زۆر كات لەبەرچاوی خەڵك دەشارنەوە .پڕاتیسیەنێك بەو تێبینیە
قەناعەت دەكات ،كە بۆ هەڵسوڕاوی ناوچەیی «دژوارە» هەوڵی خۆی بۆ
بەرپاكردنی رۆژنامەیەكی سەرانسەری روسیادا تەرخان بكات و دەڵێن باشتروایە
كە النیكەمەكەی رۆژنامەیەكی ناوچەیی بێت ،گوایە ئەوە لەوە باشترە ،كە هیچ
رۆژنامەیەك نەبێت.
ئەو قسەیە بە تەواوی دروستە و لە دانپێدانان بەوەی كە رۆژنامەی
ناوچەیی بەگشتی ،گرنگیەكی زۆر و قازانجێكی زۆری هەیە ،ئێمە لە هیچ
پڕاتیسیەنێك دواناكەوین ،بەاڵم قسە لەسەر ئەوە نییە ،بەڵكو قسە لەسەر
ئەوەیە ،كە ئایا ناكرێت لەپەرش و باڵوی و وردەكاریەك ،كە بەو روونیەوە لە
ماوەی دوو ساڵ و نیودا لە ( )30ژمارەی رۆژنامەی ناوچەیی لە سەرانسەری
روسیادا بەرچاوە ،رزگارمان بێت.
بەو قاعیدە بێ ئەمالو ئەوال ،بەاڵم بە زۆری گشتیە سەبارەت بە قازانجەكانی
گۆڤارەكانی ناوچەیی بەگشتی قەناعەت مەكەن ،بەڵكو شەهامەتتان بێت ،بە
راشكاوی دان بەو الیەنە نێگەتیڤانیشەدا بنێن ،كە لە ماوەی تاقیكردنەوەی
دوو ساڵ و نیودا سەریانهەڵداوە .ئەم تاقیكردنەوەیە شایەتێكی زیندوو بۆ
ئەوەیە كە گۆڤارەكانی ناوچەیی لە بارودۆخی ئێستادا لە زۆربەی بابەتەكاندا
بنەمایەكی ناسەقامگیریان هەیە ،لە بواری سیاسیەوە گرنگیەكی ئەوتۆیان نییە و
لەبواری تەرخانكردنی هێزی شۆڕشگێڕەوە زۆر گران تەواو دەبن و ( هێزێكی
زۆر بەخۆیانەوە خەریك دەكەن) و لەبواری تەكنیكیشەوە ،بە هیچ شێوەیەك
جێگەی رەزامەندی نین (ئاساییە رای من سەبارەت بە تەكنیكی چاپ نییە،
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بەڵكو ژمارە و نەزم لە چاپكردنیاندایە) .هیچكام لەو كەموكۆڕییانەی باسمانكرد
بە هەڵكەوت نییە ،بەڵكو دەرئەنجامی چارەهەڵنەگری پەڕشوباڵویەكە كە لە
الیەكەوە هۆكاری زاڵبوونی گۆڤارەكانی ناوچەیی لە قۆناغی جێگای باسی
ئێمەدایە و لە الیەكی دیكەوە ئەو زاڵێتیە بەهێز دەكات.
لە راستیدا لە توانای رێكخراوێكی پەرش و باڵوی خۆجێییدا نییە ،كە
بتوانێت رۆژنامەكەی خۆی بەردەوام رابگرێت و هەتا بناغەی ئۆرگانێكی سیاسی
گەشەی پێبدات ،ئەوە لە توانای رێكخراوێكی بەو جۆرە بەدەرە ،كە بتوانێت
بۆ روونكردنەوەی گشت ژیانی سیاسیمان بەڵگەی پێویست كۆبكاتەوە و كەڵكی
لێوەربگرێت ،بەاڵم ئەو هۆكارانەی كە بۆ بەرگریكردن لە پێویستی گۆڤاری
جۆراوجۆری خۆجێیی لە واڵتانی ئازاددا بەكاردەبرێت (ئەوانەی باس لەوە
دەكەن كە ئەگەر ئەو گۆڤارانە لەالیەن كرێكارانی خۆجێییەوە چاپ بكرێت،
هەرزانتر تەواو دەبێت و هەواڵەكەش خێراتر و رێكوپێكتر بە خەڵكی ناوچەكە
دەگەیەنێت) .ئەزمونەكانی تا ئێستا لە واڵتی ئێمەدا رەتیدەكەنەوە .ئەو
گۆڤارانە لە بواری بەكارهێنانی هێزی شۆڕشگێڕانەوە زۆر گران تەواو دەبن و
هێزێكی زۆر بە خۆیانەوە خەریك دەكەن و باڵوبوونەوەیان بە تایبەتی بێوێنەیە
و ئەویش بەو هۆكارە ساكارەوە كە بۆ رۆژنامەیەكی نهێنی ،بە هەر رادەیەكیش
بچوك بێت ،دەزگایەكی شاراوەی ئەوتۆ پێویستە ،كە پێویستی بە پیشەسازی
گەورەی فابریكی هەیە ،چونكە لە كارگەی دەستیدا ناتوانین وەها دەزگایەك
ئامادە بكەین .ئەگەریش دەزگای شاراوە سەرەتایی بێت ،لە زۆر بابەتدا دەبێتە
هۆی ئەوەی كە (هەر پڕاتیسیەنێك لەم چەشنە نموونانە زۆر دەزانێت) پۆلیس
لە چاپ و باڵوكردنەوەی یەك ،یان دوو ژمارە بۆ گورز وەشاندن و شكستێكی
بەرین لەبزووتنەوە كەڵك وەربگرێت و هەموو شتێك بسڕێتەوە.
ئاكامی ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی ،كە دەبێت كارەكە سەرلەنوێ دەست
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پێ بكەینەوەو بگەڕینەوە بۆ نوكەكەی .پێویستی دەزگایەكی نهێنی باش ئەوەیە
كە شۆڕشگێڕان ئامادەیی و شارەزایی باشیان هەبێت و كار بەشێوەیەكی بە
تەواوی رێكوپێك لە نێو شۆڕشگێڕاندا دابەشبكرێت ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە
هیچكام لەو دوو تایبەتمەندییە لە چوارچێوەی دەسەاڵتی رێكخراوێكی جیاوازی
ناوچەییدا نییە و ناگونجێت ،بەهەر رادەیەكیش كە لەكاتی ئێستا ئەو رێكخراوە
بەهێزبێت .جیاواز لە قازانج و بەرژەوەندی گشتی هەموو بزووتنەوەكەی ئێمە
(بارهێنانی سۆسیالیستی و سیاسی لە بواری پرەنسیپیەوە كۆڵنەدەری كرێكاران)،
تەنانەت لە بابەتی بەرژەوەندی تایبەتی خۆجێییشەوە ئەوەی دەتوانێت باشتر
خزمەت بكات ،ناوەندەكانی ناوچەیی نییە :ئەگەر ئەمە لە رواڵەتدا وەكو دژكار
و پارادۆكسێك بێتەبەرچاو ،تەنها لە روانینی یەكەم و لە رواڵەتدایە ،ئەگینا لە
كردەوەدا تاقیكردنەوەی دوو ساڵ و نیوی رابردوو ،كە لە سەرەوە باسمانكرد،
بە شێوەیەكی حاشاهەڵنەگر ئەو راستیەی پشتڕاست كردۆتەوە.
هەموو كەسێك لەسەر ئەوە كۆكە ،كە ئەگەر گشت ئەو هێزە ناوچەییانەی
كە  30ژمارە رۆژنامەیان باڵوكردۆتەوە ،لەسەر رۆژنامەیەك كاریان بكردایە،
ئەو رۆژنامەیە دەیتوانی بەئاسانی  60ژمارە ،تەنانەت سەد ژمارەش بداتە
دەرەوەو لەئاكامدا گشت تایبەتمەندیەكانی ناوچەیی بزووتنەوەكە بە شێوەیەكی
هەمەالیەنەتر باڵودەكاتەوە .گومان لەوەدا نییە ،كە وەها رێكخستنێك ئاسان
نییە ،بەاڵم لە كۆتاییدا پێویستە ئەو زەرورەت��ە هەست پێبكەین ،پێویستە
كە هەر كۆڕ و كۆمەڵێكی خۆجێیی سەبارەت بەو بابەتە زیاتر بیربكاتەوە و
هەڵسوڕاوانە كار بكات و چاوەڕوانی تەكان و گوژم لە دەرەوە نەبێت و فریوی
ئەوە نەخوات كە ئۆرگانی خۆجێیی لەبەردەست و لە نزیكیدایە ،ئۆرگانێك كە
بەپێی ئەزمونی شۆڕشگێڕانەمان ،زیاتر لە خۆشباوەڕیەكی ساویلكانە ،هیچی
تر نییە.
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ئەو نوسەرە سیاسی و كۆمەاڵیەتییانەش ،كە زیاتر لە هەمو كەسێك
خۆیان بە پڕاتیسیەنەكان نزیك دەزانن و ئەو خۆشباوەڕیە ساویلكانەیە نابینن
و بە بەڵگەهێنانەوەی پڕوپووچ سەبارەت بەوەی ،كە هەم رۆژنامەی ناوەند
پێویستە ،هەم رۆژنامەی ناوچەیی و هەم رۆژنامەیەك بۆ سەرانسەری
روسیا ،كێشەكە لە كۆڵ خۆیان دەكەنەوە و خزمەتێكی خراپ بە كاری
کردەیی دەكەن .ئاساییە گشت ئەوانە بە گشتی پێویستە ،بەاڵم كاتێك مرۆڤ
بۆ چارەسەری كێشەیەكی رێكخراوەیی دەستبەكاردەبێت ،دەبێت بیر لە
هەلومەرجی كاتی و شوێنیش بكاتەوە ،ئایا بەراستی ئەمە یاری دۆنكیشۆتی
نییە كە كاتێك «سوابدا» (ژمارە  1ل  )68بە تایبەتی «كێشەی رۆژنامە
دەداتە بەرباس و لێكدانەوە» دەڵێت« :بە باوەڕی ئێمە هەر شوێنێكی
گرنگ كە كرێكاران لەوێدا گردوكۆ ببنەوە ،دەبێت رۆژنامەیەكی كرێكاری
هەبێت ،نەك ئەوەی كە لە جێگایەكەوە رۆژنامەی بۆ هێنرابێت ،بەڵكو
بە تایبەتی خۆی دەریهێنابێت» .ئێستا كە ئەو رۆژنامەنووسە نایەوێت بیر
لە مانای قسەكانی بكاتەوە ،النیكەم خوێنەر بە جێگای ئەو تێڕامان بكات:
دەیان و بەڵكو سەدان «شوێنی گرنگ كە كرێكاران تێیدا گردوكۆ دەبنەوە،
لە روسیادا هەیە ،بەمشێوەیە دەبینن ئەگەر بەراستی هەر رێكخراوێكی
ناوچەیی رۆژنامەیەكی تایبەت بەخۆی باڵو بكاتەوە ،چۆن وردەكاری ئێمە
هەتا هەتایی دەبێت! ئەم پەرش و باڵویە چەندە ئەركی ژاندارمەكانیان
ئاسان دەك��ردەوە و كارێكی دەكرد كە بێئەوەی زەحمەتێكی ئەوتۆ بە
خۆیان بدەن هەر لە سەرەتای هەڵسوڕانی بەڕێوەبەرانی ئەو رۆژنامانەوە
دەستبەسەرییان بكەن و دەرفەتی ئەوەیان پێنادەن لە نێویاندا شۆڕشگێڕانی
راستەقینەی خۆیان دەرخەن! .نوسەر قسەكانی خۆی درێژە پێدەدات و
دەڵێت كە لە رۆژنامەی تایبەت بە سەرانسەری روسیادا روونكردنەوە و
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لەقاودانی كردەوەی چەوسێنەرانەی خاوەنانی کەرگە و «وردەكارییەكانی
ژیانی كرێكاران لە شارە جۆراوجۆرەكان ،بێجگە لە شارەكانی خۆیان» بە
شێوەیەكی ئەوتۆ سەرنجڕاكێش نابێت ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە «بۆ دانیشتوانی
شاری ئێریۆل خوێندنەوەی هەواڵەكانی پەیوەندیدار بە كاروباری ئێریۆل بە
هیچ شێوەیەك ماندوكەر نییە و لەوانەشە بە تامەزرۆییەوە بیخوێننەوە.
هەمو جارێك ئەو دەزانێت كە لە كوێیانە داوە و كێیان كوتەك كاریكردووە
و رۆحی لە دەروونەوە دەهەژێت» (ل .)69
بەڵێ ،رۆحی دانیشتووانی شاری ئێریۆل دەهەژێت ،بەاڵم بیری رۆژنامە
نووسەكەی ئێمەش لەرادە بەدەر «دەوروژێت» .دەبێت دەربارەی ئەو بابەتە
بیربكاتەوە ،كە ئایا بەرگریكردن لەو وردەكاریە شیاوی ئەوە؟ ئێمە لە
دانپێدانان بە پێویستی و گرنگی لەقاودانی كاروباری فابریك و كارخانەكان
لە هیچ كەس دواناكەوین ،بەاڵم دەبێت ئەو راستیەمان لەبیربێت ،كە
ئێستا بە جێگایەك گەیشتووین كە بۆ دانیشتوانی پێترسبۆرگ خوێندنەوەی
هەواڵەكانی پێترسبۆرگ لە رۆژنامەی «رابۆچایا میسێل»ی پێترسبۆرگ ناخۆشە
و بارگرانیان دەكات .ئێمە هەمیشە بۆ لەقاودانی زوڵم و زۆری خاوەن
كارخانە لە كرێكاران لە ناوچەكەدا هەندێك گۆڤارمان بووە و ئەم گۆڤارانە
دەبێت بۆ هەمیشە بمێننەوە ،بەاڵم دەبێت كوالێتی رۆژنامەكەمان ببەینە
سەرەوە ،نەك ئەوەی كە لەسەر بنەمای گۆڤارێكی فابریكی دایبەزێنین .بۆ
«رۆژنامە» بە شێوەیەكی ئەوتۆ پێویستمان بە لەقاودانی «وردەكارییەكان»
نییە ،بەڵكو پێویستمان بە لەقاودانی ئەو ستەمكاریە گەورانەیە ،كە تایبەت
بە رەوتی گشت فابریكەكانە و ئەم كارەشمان دەبێت پشت بە نمونەی زۆر
بەرچاو ببەستێت ،بەم هۆیەشەوە بتوانێت مەیلی گشت كرێكاران و گشت
رێبەرانی بزووتنەوەكەمان بەرەو الی خۆی رابكێشێت ،بتوانێت بە راستی
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زانستەكانیان دەوڵەمەند بكاتەوە ،بازنەی زانیارییەكانیان گەشە پێبدات و
بەردی بناغەیەك بۆ وەخەبەرهاتنی ناوچەیەكی نوێ ،یان توێژێكی نوێی
پیشەیی لە كرێكاران دابڕێژێت.
«دواتر دەتوانین دەستبەجێ و لەكاتی خۆیدا موچەی كاربەدەستانی فابریك
و كاربەدەستانی دیكە لەسەر هەموو ستەمكارییەكانیان بگرین ،بەاڵم تا ئەم هەواڵە
بە رۆژنامەیەكی گشتی دوورەدەست بگات ،لە شوێنی روودانی رووداوەكەدا
ئیتر لەبیری دەكەن و خەڵك دەڵێن« :خوایە ئەم رووداوە كەی روویدابوو!
كە ئێمە نەمانزانیوە» (هەر لەو الپەڕەیەدا) .بەڵێ هەر بەم چەشنەیە« ،خوایە
ئەم رووداوە كەی روویدابوو؟!» .هەروەك لەو سەرچاوەیە ئاگادارین)30( ،
ژمارەی ئەو رۆژنامەیە ،كە لە ماوەی دوو ساڵ و نیودا باڵوكراوەتەوە ،لەنێوان
شەش شاردا دابەش دەبێت .بەمشێوەیە ئەگەر بە شێوەی مامناوەند بیژمێرین،
هەموو شارێك لە شەش مانگدا جارێك ژمارەیەكیان بەدەستدەگات! ،ئەگەریش
رۆژنامەنووسی سوكەسەری ئێمە لەبیری خۆیدا راندومانی كاری خۆجێیی
سێ قاتیش بباتە سەرەوە (ئەمە بەهیچ شێوەیەك لەسەر شارێكی مامناوەند
درووست نییە ،چونكە لە بارودۆخێكدا كە وردەكاری زاڵە ،پێشكەوتنی لەرادە
بەدەری راندومانی كار ئیمكانی نییە) ،دیسانەوە لە دوو مانگدا دەتوانێت تەنها
یەك ژمارە باڵوبكاتەوە ،ئەمەش بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ «گرتنی موچەی
تاوانبار لەكاتی بەڕێوەبردنی تاوان»دا نایەتەوە .ئەوە لە حاڵێكدایە كە تەنها
ئەوە بەسە ( )10رێكخراوی ناوچەیی یەكبگرن و بۆ بەڕێوەبردنی ئەركەكانی
پێكهێنانی رۆژنامەی گشتی لەالیەن خۆیانەوە هەندێك نوێنەر دیاری بكەن ،بۆ
ئەوەی بتوانن نەك تەنها لە وردەكارییەكاندا ،بەڵكو لە ریزبەنديیە راستییەكان
و نمونەكانیشدا هەر دوو هەفتە جارێك لە سەرانسەری روسیادا «موچەی
تاوانبار بگرن».
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هەر كەسێك كە لە رێكخراوەكانی ئێمەدا ئاگاداری كار بێت ،ناتوانێت لەو
راستییە گومانی هەبێت ،بەاڵم ئەگەر بمانەوێت سەبارەت بە گرتنی دووژمن
لە كاتی بەڕێوەبردنی تاوان بە گشتی قسە بكەین و مەبەستمان قسەی زل
نەبێت ،دەبێت بڵێین ،كە بە گشتی رۆژنامەی نهێنی ،تەنانەت «ناتوانێت
بیر لەو مەسەلەیەش بكاتەوە ،چونكە تەنها شەونامەكان دەتوانن ئەو كارە
بكەن ،چونكە النیزۆر بۆ گرتنی دوژمن لە زۆر بابەتدا لە یەك ،یان دوو رۆژ
دواوەتر ناچێت( ،بۆ وێنە مانگرتنی كورتماوە یان پێكدادانێك لەنێو كارخانە
یان بەڕێوەبردنی شانۆ و لەو چەشنە لەبەرچاو بگرن).
نوسەرەكەشمان لە درێژەی قسەكانیدا دەڵێت« :كرێكار نەک تەنها لە فابریك،
بەڵكو لە شاریشدا دەژی» و بەم وتەیەی خۆی بە وەها شێلگیریەكی قورسەوە
لە وردەوە بۆ گشت دەپەڕێت ،كە جێگای خۆیەتی (بوریس كریچۆفسك)
یش شانازی پێوە بكات .ئەو ئاماژە بە كێشەو گرفتەكانی ئەنجومەنەكانی
شار ،نەخۆشخانەكانی شار و مەكتەبەكانی شار دەكات و خوازیاری ئەوەیە،
كە رۆژنامەی كرێكاری بە گشتی بەرامبەر بە كێشەو گرفتەكانی ناو شاریش
بێدەنگ نەبێت.
ئەم داخوازیيە خۆی لەخۆیدا داخوازییەكی زۆر باشە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا
وێنایەكی بە تەواوی روون لە داوەریكردنی ئینتزاعی پڕوپووچە ،كە لەوانەیە لە
كاتی قسەوباس سەبارەت بە رۆژنامەكانی خۆجێییدا ،تەنها قەناعەتی پێبكەن.
یەكەم ،ئەگەر بە راستی «لە هەر شوێنێكی تا رادەیەك گرنگ كە كرێكاران تێیدا
گركۆبوونەتەوە »،گۆڤارگەلێك بە وەها ستوونێكی تێروتەسەل لە هەواڵەكانی
شار ،كە رۆژنامەی «سوابدا» خوازیاریەتی پێكدەهات ،بە دڵنیاییەوە ئەو كارە
لە بارودۆخی ئێستای روسیادا ،دەبووە كارێكی نزم و لە وشیاری لەسەر گرنگی
گوشارهێنانی شۆڕشگێڕانە لە سەرانسەری روسیا بۆ سەر حكومەتی رەهای
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تێزاری سستی پێكدەهات ،لە هەمانكاتدا دەبووە هۆی بەهێزبوونی چرۆكانی
ئەو ستراتیژە ،كە دەوترێت سەبارەت بەو شۆڕشگێڕانەی ،كە لە پەرلەمانێكدا
كەوا بوونی نییە زۆر قسە دەكەن و سەبارەت بە ئەنجومەنەكانی شار كەم
قسە دەكەن.
ئێستاكە ئەم ستراتێژە ناوبانگی پێدراوە ،چرۆیەك كە زۆر گیانسەختە و
لە راستیدا هێشتا ریشەكێش نەكراوە ،بەڵكو تەنها خەوتووە یان النیزۆرەكەی
پێشێلكراوە .ئێمە دەڵێین :بە دڵنیاییەوە و لە هەمانكاتدا بەبیری دێنینەوە كە
بێگومان «سوابدا» خوازیاری كاری نزم نەبووە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە خوازیاری
شتێكی ترە .بەاڵم بۆ ئەو كارە تەنها نیەتپاكی بەس نییە .بۆ روونتر بوونەوەی
كاروباری پەیوەندیدار بە شار و بەدەستهێنانی ئاسۆیەكی گونجاو بۆ گشت
كارەكانمان سەرەتا پێویستە ئەو ئاسۆیە بە تەواوی بخولقێنین ،نەك تەنها لە
رێگەی قسەو باسەوە ،بەڵكو لە رێگەی نموونەیەكی زۆر كە بە قورس و قایمی
سەقامگیر بوون و بەردەوامی سونەتێكیان بەدەستهێنابێت .ئێمە هێشتا لەو
بابەتە زۆر دوورین .ئەوە لە حاڵێكدایە كە ئەم بابەتە سەرەتا ،واتا پێش لەوەی
كە بتوانین سەبارەت بە چاپەمەنیەكی بەرینی خۆجێیی بیر بكەینەوە یان قسەی
لەسەر بكەین ،پێویستە.
دووەم ،بۆئەوەی بتوانین كێشەو گرفتەكانی پەیوەندیدار بە شار بەراستی
و بە باشی و بە شێوەیەكی سەرنجڕاكێش بنوسین ،پێویستە تەنها لەرووی
كتێبەوە لەگەڵ ئەو كارانەدا ئاشنا نەبین ،بەڵكو لە جیهانی واقیعیشدا بە
باشی بیانناسین .دەتوانین بڵێین لە روسیا سۆسیال دیموكراتگەلێكی ئەوتۆ
بوونیان نییە ،بۆئەوەی بتوانین كێشەو گرفتەكانی شار و دەوڵەت لە رۆژنامەدا
(هەڵبەت نەك لە نامێلكەیەكی ساكاردا) بنووسن ،دەبێت بەڵگەیەكی نوێ و
هەمەالیەنەمان لەبەردەستدا بێت ،كە لەالیەن كەسێكی كارزانەوە گردوكۆ
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كرابێتەوە .بۆ كۆكردنەوە و ئامادەكردنی بەڵگەیەكی وەهاش «دیموكراسی
سەرەتایی» كۆڕێكی سەرەتایی ،كە تێیدا هەمووان گشت كارەكان بكەن و
سەرقاڵی یاری چوونە سۆراغی دەنگی گشتی (هەڵبژاردن) بن ،بەس نییە.
بۆ بەڕێوەبردنی ئەو كارە ناوەندێك لە نوسەرانی كارناس ،هەواڵنێری
ك��ارزان و سوپایەك لە رۆژنامەنووسانی سۆسیال دیموكرات پێویستە ،كە
لەگەڵ هەموو جێگایەكدا پەیوەندیان هەبێت ،بتوانن هەر چەشنە «نهێنیەكی
دەوڵەتی» كە فەرمانبەری دەوڵەتی روسیا ئەوەندە شانازی پێوەدەكات و
بە ئاسانی دەیدركێنێت ،بەدەستبێنێت و رێگای روونكردنەوەی جەوهەری
هەر مەسەلەیەك بدۆزێتەوە ،یان بە واتایەكی دیكە رێگایەك بدۆزێتەوە بۆ
ئەوەی بچێتە نێو «پشتی پەردە» و لێڵی و تەمومژەكان بسڕێتەوە .سوپایەك
لە كەسانێك پێویستە كە «بەپێی پیشەی خۆیان» ئەركی سەر شانیان بێت لە
هەموو جێگایەكدا بن ،سەبارەت بە هەموو شتێك زانیاری كۆ بكەنەوە.
ئێمە كە حزبی خەبات لە دژی هەر چەشنە ستەم و چەوسانەوەیەكی
ئابوری ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و نەتەوەیین ،دەتوانین و دەبێت سوپایەك
لە كەسانێك پەیدا بكەین ،كە لە هەموو شتێك ئاگادار بن و گردوكۆیان
بكەینەوە و فێرییان بكەین و رێكیان بخەین و رەوانەی مەیدانی كارزاری
خەباتكارانەیان بكەین ،بەاڵم گشت ئەو كارانە هێشتا ئەنجام نەدراوە و دەبێت
ئەنجام بدرێت! ئەوە لە حاڵێكدایە كە لە زۆربەی هەرەزۆری ئەو شوێنانەدا،
نەك تەنها لەو بوارەدا هەنگاوێك بۆ پێشەوە هەڵنەگیراوە ،بەڵكو لەوانەشە
تەنانەت لە پێویستی ئەنجامی ئەو كارەش تێنەگەیشتبن .با لە چاپەمەنییەكانی
سۆسیال دیموكراتماندا بەدوای ئەو بابەت و پەیوەندی و لەقاودانە زیندووە
سەرنجڕاكێشانە سەبارەت بە كار و ستەمكاریە دیپلۆماتیك ،سەربازی ،كەنیسە،
شاری ،داراییەكان و هیتر و هیتر بگەڕێن :ئێوە هیچ شتێك پەیدا ناكەن یان
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ئەگەر شتێكیشتان دەستكەوێت ،شتێكی ئەوتۆ نییە .هەر بەم بۆنەشەوەیە كە
كاتێك كەسێك دێت و كۆڵێك قسەی رازاوە و پاراو» دەكات و دەڵێت ،كە
«بۆ هەر شوێنێكی گرنگ كە كرێكاران لەوێدا گردوكۆ بووبێتنەوە» .پێویستمان
بە رۆژنامەیەكە كە ستەمكارییەكانی پەیوەندیدار بەكارخانە ،شار یان كاروباری
دەوڵەتی لەقاو بدات ،من زۆر تووڕە دەبم!
زاڵبوونی چاپەمەنی خۆجێیی بەسەر چاپەمەنی مەركەزی ،یان نیشانەی
هەژاریە یان بۆ جوانی و رازاندنەوەیە .هەژاری كاتێكە كە بزووتنەوە هێشتا
هێزێكی بۆ بەرهەمهێنانی گەورە گردوكۆ نەكردۆتەوە ،هێشتا تووشی وردەكاریە
و نوقمی «وردەكارییەكانی ژیانی فابریك» بووە .جوانی كاتێكە كە بزووتنەوە
ئیتر ئەركی ئیفشاگەری و بانگەشەی هەمەالیەنەی یەكالیی كردۆتەوە و بەم
پێیە بێجگە لە ئۆرگانی مەركەزی ،پێویستیەكی زۆر بە ئۆرگانی جۆراوجۆری
ناوچەییش دەبینێت .با هەر كەسێك بۆ خۆی ئەو بەو مەسەلەیە وەاڵم
بداتەوە ،كە ئایا لە كاتی ئێستادا زاڵبونی گۆڤارەكانی ناوچەیی نیشانەی چییە؟،
بەاڵم من بۆئەوەی هیچ رێگایەك بۆ خراپ لێكتێگەیشتن نەهێڵمەوە ،ئەو
دەرئەنجامانەی پێیگەیشتووم كورتدەكەمەوە.
تا ئێستا زۆرینەی رێكخراوە ناوچەییەكانمان تەنها و تەنها سەبارەت بە
ئۆرگانە ناوچەییەكان بیریان كردووتەو ،تەنها لەسەر ئەو ئۆرگانانە هەڵسوڕاوانە
كاردەكەن .ئەمە شتێكی ئاساییە ،بەاڵم دەبێت بە پێچەوانەی ئەوەوە بێت،
كە پێویستە بیری سەرەكی زۆرینەی رێكخراوە ناوچەییەكان تەركیز بكاتە سەر
سەرانسەری روسیاو بۆئەوە كاربكات .تا كاتێك كە ئەو بارودۆخە لە ئارادا
نەبێت ،تەنانەت ئێمە ناتوانین رۆژنامەیەكیش دابمەزرێنین ،كە بەراستی تا
رادەیەك بتوانێت لە رێگەی بانگەشەی هەمەالیەنە لە چاپەمەنییەكاندا خزمەت
بە بزووتنەوەكەمان بكات ،بەاڵم كاتێك كە ئەو بارودۆخە بێتەكایەوە ،ئەوكات
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خۆی لەخۆیەوە لە نێوان ئۆرگانی زەروری مەركەزی و ئۆرگانەكانی زەروری
خۆجێیی پەیوەندیەكی ئاسایی دادەمەزرێت.
***
لە روانینی یەكەمدا لەوانەیە وابێتە بەرچاو ،كە گەیشتن بە دەرئەنجامی
پێویستی گواستنەوەی ناوەندی قورسایی لە هەڵسوڕانی خۆجێییەوە بۆ هەڵسوڕانی
سەرانسەری روسیا ،بە تایبەتی لە بابەت خەباتی ئابوریەوە دروسیاتە :لێرەدا
دووژمنی كرێكاران دانە دانەی خاوەنكاران یان گرووپێك لە خاوەنكارانن كە
لە رێگەی رێكخراوەوە پەیوەندییان بە یەكەوە نییە ،تەنانەت پەیوەندیەك كە
تۆزێكیش وەكو رێكخراو بە تەواوی مانای سەربازی و تەركیزكراوی حكومەتی
روسیا نایەتەوە .ئەم دوژمنە راستەوخۆیەی ئێمە لە خەباتی سیاسی بێت ،كە
لە وردەكارییەكانیدا بە ئیرادەیەكی یەكگرتووانەوە رێبەری دەكرێت ،بەاڵم قسە
لەسەر ئەوە نییە.
خەباتی ئابوری ،هەروەك زۆر جاریش ئاماژەمان پێداوە ،خەباتێكی پیشەییە
و هەر بۆیەشە ئەوە دەخوازێت ،كە كرێكاران نە تەنها بەپێی شوێنی كار،
بەڵكو بەپێی پیشەش یەكگرتوو بن .بە هەر رادەیەكیش یەكێتی خاوەنكاران
لە جۆرەها ئەنجومەن و سەندیكادا خێراتر پێشكەوتن بەدەستبێنێت ،هەر
بەو رادەیەش یەكێتی پیشەیی زەروریتر دەبێت .پەرش و باڵوی و وردەكاریی
ئێمە بە تەواوی مانا پێش بەو یەكێتیە دەگرێت ،چونكە بۆ بەدیهاتنی ئەو
رێكخراوە یەكگرتووەی شۆڕشگێڕان لە سەرانسەری روسیا پێویستە بتوانێت
رێبەرایەتی یەكێتیە كرێكارییەكانی سەرانسەری روسیا لە ئەستۆ بگرێت .ئێمە لە
سەرەوە سەبارەت بە جۆری رێكخراوێك كە بۆ گەیشتن بەو ئامانجە پێویستە
قسەمان كردو ئێستا تەنها بە بۆنەی هێنانە گۆڕی بابەتی چاپەمەنییەكەمان
چەند وشەیەكی پێ زیاد دەكەین.
63

ئاشنابوون بە لینین

ئەوەی كە پێویستە لە هەر رۆژنامەیەكی سۆسیال دیموكراتیكدا دەبێت
ستوونێك سەبارەت بە خەباتی پیشەیی (ئابوری) بوونی هەبێت ،پێم وانییە بۆ
كەسمان جێگای گومان بێت ،بەاڵم گەشەكردنی بزووتنەوەی پیشەیی ناچارمان
دەكات كە سەبارەت بە چاپەمەنی پیشەییش بیر بكەینەوە .وەها نایەتە بەرچاو
كە ئەو بابەتە سەبارەت بە گۆڤارەكانی پیشەیی لە روسیا بێجگە لە چەند
بابەتی جیاواز قسەشی تێیدا بێت :ئەمە تەنها جوانكاری رواڵەتیە ،ئەوە لە
حاڵێكدایە كە ئێمە تەنانەت دەسەاڵتێكی گەورەشمان نییە .بۆ ئێمە شێوەی
چاپەمەنی پیشەیی ،كە لەگەڵ بارودۆخی كاری نهێنیدا گونجاوە و ئێستاش
پێویستە هەر دەبێت نامێلكەی پیشەیی بێت.
لەم نامێلكانەدا پێویستە بەڵگەگەلێكی ئاشكرا و نهێنی سەبارەت بە
بابەتی بارودۆخی كار لە پیشەیەكی دیاریكراو ،سەبارەت بە جیاوازیەك ،كە
لەو روانگەیەوە لەنێوان شوێنە جۆراوجۆرەكانی روسیادا هەیە ،سەبارەت بە
داواكاریە سەرەكییەكانی كرێكارانی پیشەی دیاریكراو ،سەبارەت بە پێشێلكردنی
یاسای پەیوەندیدار بەو پیشانە ،سەبارەت بە بابەتە گرنگەكانی خەباتی ئابوری
كرێكارانی ئەو پیشەیە ،سەبارەت بە بنەماكانی كار و بارودۆخی ئێستاو
پێویستییەكانی رێكخراوی پیشەیی و یەكێتی كرێكاری ئەوان و هیتر كۆ
بكاتەوەو ریزبەندی بكات .ئەگەر نامێلكەیەكی بەو چەشنە هەبێت ،یەكەم،
چاپەمەنیەكانی سۆسیال دیموكراتیكمان لە یەك دنیا شتی ورد ،كە تەنها
كرێكارانی پیشەیەكی دیاریكراو حەزییان لێیە ،رزگاریان دەبێت.
دووەم ،ئەم نامیلكانە دەرئەنجامەكانی ئەزمونی ژیانمان سەبارەت بە
خەباتی پیشەیی تۆمار دەكەن و ئەو بەڵگانەی كە ئێستاكە لەنێو قاغەزێكی
زۆر و پەیوەندیەكی جیاوازدا بە تەواوی لەنێو دەچن ،رادەگرن و ئەم بەڵگانە
كورت دەكەنەوە .سێیەم ،ئەم بەڵگانە دەتوانن بۆ ئاژیتاتۆرەكان وەكو جۆرێك
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فەرمانی كار وابن ،چونكە بارودۆخی كار زۆر بە شێنەیی گۆڕانكاری بەسەردا
دێت .داواكاریە بنەڕەتییەكانی كرێكارانی پیشەیەكی دیاریكراو زۆر سەقامگیرە
(داخوازییەكانی كرێكارانی رستن و چنینی بەشی مۆسكۆ لە ساڵی  1885و
پێترسبۆرگ لە ساڵی  1896پێكەوە هەڵسەنگێنن) و تێكڕای ئەم داخوازی و
پێویستییانە دەتوانن بۆ بانگەشەی ئابوری لە ماوەی چەندین ساڵدا لە جێگاكانی
دواكەوتوو یان لەنێو تووێژی دواكەوتووی كرێكاراندا دەستورێكی زۆر باش
بن .نمونەكانی مانگرتنی سەركەوتووانە لە ناحیەیەكدا ،ئامارەكان سەبارەت بە
لەسەرەوەبوونی ئاستی ژیان و بەڕێوەچوونی كرێكاران و بارودۆخی باشتری كار
لە شوێنێك ،كرێكارانی شوێنەكانی دیكەش بۆ خەباتی تازە و نوێ هاندەدات.
چوارەم ،سۆسیال دیموكراسی پاش ئەوەی ،كە جڵەوی خەباتی پیشەیی
بە دەستەوە گرت و لەم ڕێگەیەوە پەیوەندی خەباتی پیشەیی روسیای لەگەڵ
سۆسیالیزم پتەو كرد ،لە هەمانكاتدا هەوڵدەدات كە جێگاوشوێنی هەڵسوڕانی
تریدیۆنیۆنیمان لە گشت هەڵسوڕانی سۆسیال دیموكراتیكدا ،نە زۆر كەم بێت و
نە زۆر زۆریش .بۆ رێكخراوی ناوچەیی ،ئەگەر لە رێكخراوەكانی شارەكانی دیكە
جیا بێت ،رەچاوكردنی هاوسەنگیەكی درووست لەنێوان هەڵسوڕانی سۆسیال
دیموكراسی و تریدیۆنیۆنی درووست زۆر دژوارە ،تەنانەت جاروبار مسۆگەر
نییە (بۆ نمونە «رابۆچایا میسێل» نیشانیدەدات ،كە لەوانەیە لەو بابەتەوە تا چ
رادەیەكی سەیر رێگای زلكردنەوەی تریدیۆنیۆنیزم بپێوێت) ،بەاڵم بۆ رێكخراوی
سەرانسەری روسیای شۆڕشگێڕان ،كە بەردەوام تیۆری ماركسیزم رەچاو دەكات
و گشت خەباتی سیاسی رێبەرایەتی دەكات و ناوەندێك لە ئاژیتاتۆری شارەزای
لەبەردەستدایە .دیاریكردنی ئەو هاوسەنگیە درووستە هەرگیز دژوار نابێت.
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 .5نەخشەی پێكهێنانی رۆژنامەیەكی سیاسی بۆ سەرانسەری روسیا
ب .كریچۆفسكی (“رابۆچیە دێلۆ” ژمارە  10ل  ،)30بێجگە لەوەی كە
تۆمەتبارمان دەكات بەوەی كە دەمانەوێت «لە رێگەی جیاكردنەوەی تیۆری لە
كردەوە ،تیۆری بكەین بە ئایینێكی بێ گیان» ،دەنوسێت« :گەورەترین هەڵەی
«ئیسكرا» لەو بارەیەوە نەخشەی رێكخراوی گشتی حزبی (واتا بابەتی («دەبێت
لە كوێوە دەستپێ بكەین؟») .مارتینێفیش هاوڕای دەبێت و رایدەگەیەنێت
«مەیلی «ئیسكرا» كە دەیەوێت لە گرنگی رەوتی پێشڕەوی خەباتی رۆژانە لە
بەرامبەر راهێنانی درەوشاوە و تەواوكەردا كەم بكاتەوە .بۆتە هۆی هێنانە
گۆڕی نەخشەی پێكهێنانی حزبی كە لە ژمارەی ()4دا لە بابەتی «دەبێت لە
كوێوە دەستپێبكەین؟» پێشنیاری دەكات» (هەر لەوێدا ل  .)61سەرئەنجام
لەمدواییانەدا (ل .نادێژدین)یش بە جەرگەی ئەو كەسانە پەیوەست بووە ،كە
لەو نەخشە (جووت كەوان بە هێمای رەتكردنەوەی ئەو وشەیە دانراوە)،
تووڕە بوون.
ئەو لە نامێلكەی ناسراو بە «ناوەندی رۆلۆتسی (سەروبەندی شۆڕش) كە
هەر ئێستا بەدەستمان گەیشتووە (گۆڤاری «گرووپی سۆسیال شۆڕشگێڕەكان»
«سوابدا» كە لەگەڵیان ئاشنایەتیمان هەیە) دەنوسێت« :ئێستا قسەكردن دەربارەی
رێكخراوێك ،كەرۆژنامەیەكی سەرانسەری روسیا ئامرازی پەیوەندیەكەی بێت،
واتاكەی بەدیهێنانی خەیاڵ پاڵوی و هەڵسوڕانی كابینە نشینییە» (ل  ،)126ئەمە
نیشانەیەك لە «یاری چاپەمەنیە»و هیتر و هیتر.
ئەوەی كە تیرۆریستەكەمان لە كوانووی تاقیكردنەوەدا لەگەڵ بەرگریكارانی
«رەوتی شوێنكەوتنی خەباتی ئاسایی» هاوبیر هاتەدەرەوە ،بۆ ئێمە جێگای
سەرسووڕمان نییە ،بە تایبەتی پاشئەوەی كە لە بەشەكانی پەیوەندیدار بە
سیاسەت و رێكخراودا ،ریشەی ئەم نزیكایەتیەمان دایە بەرباس و لێكۆڵینەوە،
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بەاڵم ئێمە ئێستا دەبێت بەبیری بێنینەوە كە تەنها ل .نادێژدین بوو كە هەوڵیدا
بە نیەتپاكیەوە لە بیروڕای چاپكراو لە بابەتێكدا كە خۆشی لێ نەهاتووە،
تێڕامان بكات و هەوڵیداوە لە بواری ناوەرۆكەوە وەاڵمێكی پێ بداتەوە ،ئەوە
لە حاڵێكدایە كە “رابۆچیە دێلۆ” بە هیچ شێوەیەك لەسەر ناوەرۆك قسەیەكی
نەكردووە ،بەڵكو هەوڵیداوە بە یارمەتی كۆمەڵێك وشەی دەمارگرژانەی بێ
ئەدەبانە كێشەكە تێكەڵ و پێكەڵ و ئاڵۆسكاو بكات .بەم پێیە ،بە هەر
رادەیەكیش كە دڵتەزێن بێت ،دیسانەوە ناچارین پێشتر ماوەیەك لە كاتی
خۆمان بۆ سڕینەوەی گەوڕی ئوژیاس تەرخان بكەین.
ا) بابەتی «دەبێت لەكوێوە دەستپێ بكەین؟» كێی رەنجاندووە؟
لێرەدا ئەو چەپكە گوڵەی كە “رابۆچیە دێلۆ” ئاراستەی ئێمەی كردووە،
دێنینەوە« .ئەوە رۆژنامە نییە كە دەتوانێت رێكخراوی حزبی پێكبهێنێت،
بەڵكو پێچەوانەكەیەتی» .رۆژنامەیەك كە لە بان سەری حزب و لە دەرەوەی
كۆنترۆڵی حزبدا بێت و لەژێر سێبەری تۆڕێك لە بەڕێوەبەرانیدا سەربەخۆ لەو
حزبە بێت ،ئەوە چ موعجیزەیەكی تێدایە كە «ئیسكرا» رێكخراوەكانی سۆسیال
دیموكراتیكی ئەو حزبە ،كە خۆیان بە الیەنگر و پاڵپشتی ئەو حزبە ناو دەبەن،
لەبیر دەباتەوە؟ .ئەوانەی خاوەنی پرەنسیپی پتەو و نەخشەیەكن كە لەگەڵ
ئەو پرەنسیپانەدا دێتەوە ،لە هەمانكاتدا ئاستی بااڵی خەباتی راستەقینەی
حزب دادەڕێژن كە بەڕێوەبردنی نەخشەی خۆیان بە حزب تەڵقین دەكەن».
ئەم نەخشەیە ،رێكخراوە زیندووەكانی ئێمە بەرەو جیهانی رۆحەكان پاڵ پێوە
دەنێت و دەیەوێت لە جیهاندا تۆڕێكی نادیار لە بەڕێوەبەران پێكبێنێت».
هەر كاتێك نەخشەی «ئیسكرا» بەدی بێت ،دەبێتە هۆی ئەوەی كە گشت
ئاسەوارەكانی حزبی كرێكاری سۆسیال دیموكراتی روسیا ،واتا حزبێك كە
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لەو واڵتەدا خەریكە پێكدێت ،لەنێو بچێت» .ئایا دەبێت رەوشی حزبی ئێمە
بەرامبەر بە ملكەچی تەواوی خۆمان لە دەستەیەكی نوسەرانی خۆبەڕێوەبەر
چۆن بێت؟» و هیتر و هیتر.
هەر بەو چەشنەی كە خوێنەر لە ناوەڕۆك و ئاهەنگی ئەو قسانەوە بۆی
دەردەكەوێت “رابۆچیە دێلۆ” رەنجاوە ،بەاڵم ئەو بەهۆی خۆیەوە نەڕەنجاوە،
بەڵكو لەبەر خاتری ئەو رێكخراو و كۆمیتە حزبییانەی ئێمە رەنجاوە ،كە گوایا
«ئیسكرا» ویستوویەتی بیانخاتە جیهانی رۆحەكانەوە و تەنانەت هەموو ئاسەوار
و كاریگەریەكیان لەنێو ببات .بەراستی چ قیامەتێكە! تەنها یەك شت جێگای
سەرسووڕمانە .بابەتی «دەبێت لەكوێوە دەستپێ بكەین؟» لە مانگی مەی ساڵی
 190و بابەتەكانی “رابۆچیە دێلۆ” لە مانگی سێپتەمبەری ساڵی 190ەوە باڵو
بوونەتەوە ،ئێستاش ناوەڕاستی مانگی ژانویەی ساڵی «»1902ە .لە ماوەی
ئەم پێنج مانگەدا (چ لەپێش لە سێپتەمبەر و چ پاش سێپتەمبەر) ،هیچكام
لەو كۆمیتانە و هیچكام لە رێكخراوە حزبییەكان لە دژی ئەو دێوەزمەیەی
كە دەیەوێت كۆمیتەكان و رێكخراوەكان بخاتە جیهانی رۆح و تارماییەوە ،بە
فەرمی ناڕەزایەتیەكی دەرنەبڕیوە! ئەوە لە حاڵێكدایە كە لەو ماوەیەدا ،چ
لە «ئیسكرا»دا و چ لە زۆرێك لە گۆڤارەكانی ناوچەیی دیكەدا ،بە دەیان و
سەدان هەواڵ لە گۆشەوكەناری روسیا باڵوكراوەتەوە ،چۆن بووە كەسانێك كە
«خەڵكی» دەیانەوێت بیانخەنە جیهانی رۆح و تارماییەوە خۆیان لەوە ئاگادار
نەبوون و نەڕەنجاون ،بەاڵم كەسێكی دیكە لێی دەڕەنجێت؟
هۆكارەكەی ئەوەبوو ،كە كۆمیتەكان و رێكخراوەكانی دیكە خەریكی
كاری راستەقینەن و سەرقاڵی یاری «دیموكراتیزم» نەبوون .كۆمیتەكان ،بابەتی
«دەبێت لەكوێوە دەستپێبكەین؟»یان خوێندەوە و دیتیان ،كە ئەوە هەوڵێكە بۆ
«هێنانەگۆڕی نەخشەیەكی دیاریكراوی رێكخراوەیی ،بۆئەوەی بتوانین لەهەموو
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الیەنێكەوە دەست بدەینە پێكهێنانی ئەو رێكخراوە» و بەو بۆنەوە كە بەباشی
دەیانزانی و دەیاندی ،كە هیچكام لەو «هەمو الیەنە» تا كاتێك كە لە پێویستی
ئەو بینایەو لە دروستی نەخشە میعماریەكەی دڵنیا نەبۆنەتەوە« ،دەست
نادەنە سازكردنی بیناكەی» ،ئاساییە وەبیریشیاندا نەدەهات ،كە لە جەسارەتی
كەسانێك كە لە «ئیسكرا»دا ووتبوویان« :بەهۆی گرینگی هەنووكەیی ئەم
بابەتە بڕیارمان داوە لەالیەن خۆمانەوە نەخشەیەك بەهاوڕێیانمان پێشكەش
بكەین كە لەبابەتێكدا كە بۆ چاپ ئامادە دەكرێت ،بەتێر و تەسەلی الیەنە
جۆراوجۆرەكانی شی دەكرێتەوە« ،بڕەنجێن».
ئایا ئەگەر مەبەستێك لە كایەدا نەبوایە ،مومكین بوو كەسێك لەوە
تێنەگات كە ئەگەر هاوڕێیانمان نەخشەی پێشكەشكراو قبوڵ بكەن ،بەو بۆنەوە
دەستبەكاری بە كردەوە دەرهێنانی نەدەبوون ،كە «ملكەچ»ی ئیسكران ،بەڵكو
بەو بۆنەوە دەهاتنە مەیدان كە متمانە و بڕوایان بەوە بوو ،كە ئەو نەخشەیە
وەاڵم بە پێویستی نەخشەیەك لە رێگای ئامانجی هاوبەش دەداتەوە و ئەگەر
قبووڵی نەكەن ،ئەو كات ئەو «گەاڵڵە»یە (راستی كە وشەیەكی پڕدیعایەیە ،بەو
جۆرە نییە؟) هەروا وەكو گەاڵڵەیەك دەمێنێتەوە؟ ئایا ئەوە دەمارگرژی نییە كە
لە جەنگ لە دژی هێنانە گۆڕی نەخشەیەكدا نە تەنها «جنێوی پێدەدەن» و بۆ
رەتكردنەوەی ئەم نەخشەیە بەرژەوەندخوازی دەكەن ،بەڵكو كەسانێكیش كە
لە كاری شۆڕشگێڕانەدا كەم ئەزمونن لە دژی خاوەنانی ئەو گەاڵڵەیە هاندەدەن
و ئەو كارە تەنها بۆ ئەوە دەكەن ،كە بۆچی جەسارەتی ئەوەیان بەخۆیان داوە
«یاسادانەری دەكەن» و وەكو «داڕێژەری پلە بەرز» هەنگاوییان هەڵگرتووە،
واتا جەسارەتی ئەوەیان بەخۆیان داوە گەاڵڵەی نەخشەیەك پێشنیار بكەن؟
ئەگەر بڕیار بێت لە بەرامبەر هەوڵێكدا ،كە بە مەبەستی بەرزكردنەوەی ئاستی
هەڵسوڕاوانی ناوچەیی و گەیاندنی بیروبۆچوونەكان ،ئەركەكان و نەخشەكان و
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هیتر بە ئاستێكی بااڵتر دەدرێت ،ناڕەزایەتی دەربڕن و ئەم ناڕەزایەتیە نە تەنها
بەبۆنەی نادرووست بوونی ئەو بیروبۆچوونانەوە ،بەڵكو بە بۆنەی «رەنجان
و بارگران بوون» لەوەی كە بۆچی «دەیانەوێت» ئێمە بەرز بكەنەوە ،ئایا لە
وەها بارودۆخێكدا حزبی ئێمە دەتوانێت بەرەوپێش بڕوات و پێشكەوتن بە
دەست بێنێت؟ ل .نادژدینیش بە «جنێودان»ەوە هێرشی كردەسەر نەخشەی
ئێمە ،بەاڵم ئەوەندە دەمارگرژانە هێرشی كردە سەر نەخشەكەمان ،كە ئیتر
ناتوانین تەنها بە ئاكامی ساویلكەیی یان سەرەتاییبوونی ئەو تیۆریە سیاسییانەی
بیزانین ،ناوبراوی دانەبەزاند و تۆمەتی «پشكنینی حزب»ی هەر لە سەرەتاوە
بە تەواوی رەتكردەوە.
هەر بەم بۆنەوەیە كە دەتوانین و دەبێت لە بەرامبەر رەخنەیەكدا ،كە لەو
نەخشەیە كردوویەتی وەاڵمێكی پێ بدەینەوە كە لە بواری ناوەرۆكەوە هەموو
شتێك رۆشن بكاتەوە ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە تەنها دەتوانین بە نەفرەت و
بێزارییەوە وەاڵمی”رابۆچیە دێلۆ” بدەینەوە ،بەاڵم دەربڕینی نەفرەت و بێزاری
بەرامبەر بە نووسەرێك ،كە بەو رادەیە خۆی دادەشكێنێت ،كە سەبارەت بە
«ملكەچی» هات و هاوار وەڕێ دەخات ،ئێمە لە ئەركی ئەو كێشەو گرفتانەی
كە ئەو جۆرە كەسانە بۆ خوێنەری دەڕەخسێنن ،دەرباز ناكات.
لێرەدایە كە دەتوانین بە روونی بە هەمووانی نیشانبدەین ،كە ئەم رستە
ساكارانە سەبارەت بە «دیموكراتیزمی بەرین» لە چ قوماشێكە .بە لەبیركردنی
كۆمیتەكان و مەیل یان هەوڵدان بۆ خستنە ناو جیهانی رۆحەكان و تارمایی و
هیتر تاوانبارمان دەكەن .چۆن دەتوانین بەم تۆمەتانە وەاڵمبدەینەوە لە كاتێكدا
كە بەهۆی نهێنیكاریەكەوە كە بەسەرماندا سەپاوە ،ناتوانین هیچ راستیەك
سەبارەت بە پەیوەندی راستەقینەمان لەگەڵ خوێنەر باس بكەین؟ كەسانێك ،كە
تۆمەتگەلێكی زۆر قێزەون دەخەنە پاڵمان و كۆمەڵ لە دژی ئێمە هەڵدەخڕێنن،
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بەهۆی شپرزەیی و كەمتەرخەمی خۆیان بەرامبەر بە ئەركەكانی كەسێكی
شۆڕشگێڕ ،كە دەبێت پەیوەندیەك كە هەیەتی یان دایدەمەزرێنێت و لە هەوڵی
دامەزراندنیدایە ،بە وردی لەبەرچاوی خەڵك بشارێتەوە و دەكەوێتە پێشەوەی
ئێمە.
ئاشكرایە كە ئێمە بۆ هەتا هەتایە لەكێبڕكێكردن لەگەڵ ئەمجۆرە كەسانە لە
مەیدانی «دیموكراتیزم»دا دەست هەڵدەگرین ،بەاڵم ئەوەی كە بۆ خوێنەرێك
دەگەڕێتەوە ،كە بەسەر كارەكانی حزبیدا زاڵ نییە و زانیاریەكی ئەوتۆی
لەسەری نییە ،تاقە ئامرازی بەجێگەیاندنی ئەركە لە بەرامبەر ئەودا ،باسكردن
لەوەی هەیە ،یان ئەوەی خەریكە سەرهەڵدەدات نییە ،بەڵكو باسكردن لە
بەشێك لەو شتەیە كە بوونی هەیە و باسكردن لێی وەكو كاری رابردوو رێگا
پێدراوە.
«بۆند» تەشەرمان لێدەدات ،كە خەیاڵی «دەستبەسەرداگرتنی ناو»مان
هەیە« ،یەكێتی» دانیشتووی دەرەوە تۆمەتبارمان دەكات كە بۆ لەنێوبردنی
ئاسەوار و كاریگەرییەكانی حزب هەوڵدەدەین .فەرمون ئاغایان ئێمە چوار
رووداو لە كارەكانی رابردوو بۆ خەڵك دێنینەوە ،ئەو كات رەزامەندیتان
بەدەست دێنین.
رووداوی یەكەم :ئەندامی یەكێك لە «یەكێتییەكانی خەبات لە رێگەی
رزگاری چینی كرێكار» كە بە شێوەی راستەوخۆ لە پێكهێنانی حزبی ئێمەدا
و لە ناردنی نوێنەر بۆ ئەو كۆنگرەیە كە حزبی دامەزراند ،بەشدار بوو،
لەگەڵ یەكێك لە ئەندامانی گرووپی «ئیسكرا» سەبارەت بە دامەزراندنی
كتێبخانەیەكی تایبەتی كرێكاری ،بەمەبەستی خزمەتكردن بە پێویستییەكانی
هەموو بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە وادە دادەنێن.

71

ئاشنابوون بە لینین

دامەزراندنی كتێبخانەی كرێكاری مسۆگەر نابێت و بەرهەمەكانی «ئەركەكانی
سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا» و «یاسای نوێی كار لە فابریكەكان»دا كە بۆ ئەو
كتێبخانەیە نوسرابوو ،بە شێوەی ناڕاستەوخۆ و لە رێگەی كەسانێكی دیكەوە بۆ
دەرەوە چوو و هەر لەوێدا چاپكراوە.
رووداوی دووهەم :ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی بۆند بۆ الی یەكێك لە
ئەندامانی گرووپی «ئیسكرا» دەڕۆن و بەناوی ئەو كاتی بۆند پێشنیاردەكەن
«تاقیگەیەکی ئەدەبی» پێكبێنن .لە هەمانكاتدا بەبیری دێننەوە كە هەر كاتێك
بەڕێوەبردنی ئەو كارە مسۆگەر نەبێت ،لەوانەیە بزووتنەوەكەمان زۆر بەرەو
دواوە بچێت .لە ئاكامی ئەم دانوستانانەدا بەرهەمی «رابۆچیە دێلۆ و راسی»
(كێشەی كرێكار لە روسیا) پێكدێت.
رووداوی سێیەم .كۆمیتەی ناوەندی بۆند لە رێگەی یەكێك لە شارە
بچوكەكانی ویالیەتەوە دەچێتە الی یەكێك لە ئەندامانی «ئیسكرا»و پێشنیار
دەكات ،كە سەرنووسەری چاپی نوێی رۆژنامەی «رابۆچایا گازتا» لە ئەستۆ
بگرێت ،ئاساییە رەزامەندی ئەو بەدەستدێنێت .دواتر ئەو پێشنیارە گۆڕانكاری
بەسەردا دێت :بەهۆی پێكهاتنی گۆڕانكاری نوێ پێشنیاری پێدەكەن لە دەستەی
نوسەراندا كاربكات .ئاساییە لەگەڵ ئەو كارەش رەزامەندی خۆی دەردەبڕێت.
بابەتەكانی خوارەوە (كە راگرتنیان مسۆگەر بووە) ئاراستە دەكرێت« :بەرنامەی
ئێمە» كە بریتیە لە ناڕەزایەتی راستەوخۆ لە دژی بێرنیشتاینیزم و گۆڕانكاریەك
كە لە چاپەمەنی عەلەنیدا و لە «رابۆچایا میسێل»دا رووی��داوە« ،ئەركی
هەنوكەییمان» .پێكهێنانی وەها ئۆرگانێكی حزبی كە بە شێوەیەكی رێكوپێك
باڵو بكرێتەوە و لەگەڵ گشت گرووپە ناوچەییەكاندا پەیوەندییەكی نزیكی
هەبێت ،كەموكۆڕییەكانی «وردەكاری» باو)« ،كێشەی هەنوكەیی» (شیكردنەوەی
ناڕەزایەتی سەبارەت بەوەی كە سەرەتا و پێش لەوەی دەستبدەنە پێكهێنانی
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ئۆرگانێكی گشتی دەبێت هەڵسوڕانی گرووپەكانی ناوچەیی گەشە پێبدەن،
پێداگرتن لەسەر گرنگی پلە یەكەمی «رێكخراوی شۆڕشگێڕ» و پێداگرتن لەسەر
پێویستی «گەیاندنی رێكخراو ،نەزم و نەسەق و تەكنیكی نهێنیكاری بە بااڵترین
ئاستی خۆی») .پێشنیار سەبارەت بە سەرلەنوێ چاپكردنەوەی «رابۆچایا گازێتا»
بە كردەوە دەرنایەت و بابەتەكانیشی چاپ ناكرێن.
رووداوی چوارەم .ئەندامی كۆمیتەیەك كە بواری بۆ پێكهێنانی كۆنگرەی
دووەمی حزبیمان دەڕەخسێنێت ،بەرنامەی كۆنگرە بە ئاگاداری یەكێك لە
ئەندامانی گرووپی «ئیسكرا» دەگەیەنێت و ئەو گرووپە دەبێتە پاڵێوراوی
سەرنووسەری رۆژنامەی «رابۆچایا گازتا» كە تازە خەریكە دەبووژێتەوە .ئەم
كردەوە سەرەتاییەی ئەو ،هەم لەالیەن كۆمیتەیەك كە ئەندامی ئەو كۆمیتەیە
بوو و هەم لەالیەن كۆمیتەی ناوەندی بۆندەوە پەسەند دەكرێت .گرووپی
«ئیسكرا» سەبارەت بە شوێن و كاتی كۆنگرە فەرمان وەردەگرن ،بەاڵم (بەهۆی
ئەوەی كە دڵنیا نییە لەوەی كە ئایا بە گەلێك هۆكار دەتوانێت نوێنەر بۆ
ئەو كۆنگرەیە بنێرێت یان نا) ،راپۆرتێكی نووسراوەش بۆ كۆنگرە ئامادە
دەكات .لە راپۆرتی ناوبراودا ئەو بیرە گونجێندرابوو ،كە تەنها بە هەڵبژاردنی
كۆمیتەی ناوەندی لە بارودۆخێكی بەو چەشنەدا كە پەرش و باڵوی بە تەواوی
بەسەرماندا زاڵە ،نەک تەنها ناتوانین كێشەی یەكگرتوویی چارەسەر بكەین،
بەڵكو هەر كاتێك بێئاكام ماننەوەی تازە و خێراو تەواو ،كە لە بارودۆخێكدا
كە نهێنیكاری بوونی نییە ،ئەگەری روودانی هەیە ،بێتە ئاراوە.
مەترسی ئەوە لە ئارادایە ،كە ئایدەی گەورەی پێكهێنانی حزب لەقاو
بدرێت .هەر بەم بۆنەشەوە دەبێت كار لێرەوە دەستپێبكەین ،كە گشت
كۆمیتەكان و رێكخراوەكانی دیكە بۆ پشتیوانیكردن لە ناوەندی گشتی بوژاوە
كە بە كردەوە هەموو كۆمیتەكان و رێبەرانی بزووتنەوەكە بە یەكترینەوە
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پەیوەند دەدات و گرووپی رێبەرانی تەواوی بزووتنەوەكە ئامادەدەكات،
بانگهێشت بكەین ،كاتێكیش كە ئەو گرووپە گەشەیكرد و توانی بە قورس و
قایمی خۆی بگرێت كۆمیتەكان و حزب بە ئاسانی دەتوانن ئەو گرووپە كە
لەالیەن كۆمیتەكانەوە پێكهاتووە بكەنە كۆمیتەیەكی ناوەندی ،بەاڵم كۆنگرە
بەهۆی زنجیرەیەك شكستەوە پێكنایەت.
ئەو راپۆرتەش لە حاڵێكدا ،كە تەنها چەند كەس لە هاوڕێیان لەوانە
نوێنەرانی بە دەسەاڵتی یەك كۆمیتە خوێندبوویانەوە ،بەهۆی پێویستییەكانی
نهێنیكاری لەنێو دەبردرێت .ئێستا با خوێنەر بۆ خۆی سەبارەت بە تایبەتمەندی
شێوەكانی وەكو تەشەری بۆند لە بابەتی داگیركردنی ناو یان هۆكاری “رابۆچیە
دێلۆ” سەبارەت ب��ەوەی كە دەمانەوێت كۆمیتەكانی خۆمان بۆ جیهانی
رۆحەكان بتارێنین و رێكخراوی حزبی لەگەڵ رێكخراوی باڵوكردنەوەی ئایدەی
رۆژنامەیەك «بگۆڕینەوە» ،قەزاوەت بكات .بەڵێ ،هەر بەو كۆمیتانە بوو كە
بەهۆی بانگهێشتی بەردەوام ،سەبارەت بە پێویستی رەچاوكردنی نەخشەیەكی
دیاریكراو و كاری گشتی راپۆرتمان پێشكەشكردووە .بە بۆنەی رێكخراوی
حزبیەوە بوو ،كە ئەو نەخشەمانە لە بابەتەكانی چاپكراو لە «رابۆچایا گازێتا»
و لە راپۆرتی كۆنگرەی حزبیدا تاوتوێ دەكرد ،ئەمەش دەیسانەوە لەسەر
داوای ئەو كەسانە بوو ،كە وەها جێگاو شوێنێكی گەورەیان لە حزبدا داگیر
دەكرد ،كە رێبەرایەتی بووژاندنەوەی (راستەقینەی) حزبیان لە ئەستۆ دەگرت.
تەنها پاش ئەوەی كە هەوڵەكانی دووبارەی رێكخراوی حزبی بەو ئامانجەی
ئۆرگانی ناوەندی حزب وێڕای ئێمە بە فەرمی ببووژێننەوە بێئاكام مایەوە،
بە ئەركی راستەوخۆی خۆمان زانی ئۆرگانێكی نافەرمی بدەینە دەرەوە ،بۆ
ئەوەی ئەگەر هاوڕێیان بیانەوێت دەستبدەنە تاقیكردنەوەیەكی سێهەم ،ئیتر
لەبەردەم خۆیاندا ئاكامێكی دیاریكراو لە ئەزمونیان هەبێت ،نەك ئەوەی كە
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تەنها بیركردنەوەیەكی لێڵیان هەبێت كە پشتی بە گومان بەستبێت .ئێستا ئیتر
هەندێك لە دەرئەنجامەكانی ئەو ئەزمونە لەبەر چاوی هەمووماندایە و گشت
هاوڕێیانمان دەتوانن لەسەر ئەوە قەزاوەت بكەن ،كە ئایا ئێمە توانیومانە
بە دروستی لە ئەركی خۆمان تێبگەین یان نا؟ ئایا چۆن دەبێت لەسەر ئەو
كەسانە بیر بكەینەوە كە لەبەخێڵی ئەوەیكە ئێمە هەوڵمان دەدا ناشێلگیری
ژمارەیەك لەسەر مەسەلەی «نەتەوەیی» و راڕایی ژمارەیەكی دیكەیان لە بواری
پرەنسیپیەوە بەپێی بەڵگە بسەلمێنین ،هەوڵدەدەن كەسانێك بەالڕێدا بەرن كە
لەسەر رابردوویەكی نزیك زانیاریەكی ئەوتۆیان نییە.
ب) ئایا رۆژنامە دەتوانێت رێكخەرێكی دەستەجەمعی بێت؟
كاكڵەی بابەتی «دەبێت لە كوێوە دەستپێبكەین؟» ،لە شێوەی تێگەیشتن
لەم كێشەیە و چارەسەركردنیدایە .تا ئەو شوێنەی كە ئێمە ئاگادارین تەنها
كەسێك كە هەوڵیداوە ئەو كێشەیە لە ناوەرۆكی خۆیدا تاوتوێ بكات و
پێویستی دانی وەاڵمێكی نێگەتیڤ پێی بسەلمێنێت( ،ل .نادێژدین)ە كە ئێمە
هۆكارەكانی ئەومان بەبێ كەموكۆڕی لە خوارەوە هێنایەوە:
«ئەم بابەتە كە «ئیسكرا» (ژمارە  )4گەاڵڵەی كێشەی پێویستی پێكهێنانی
رۆژنامەیەك بۆ سەرانسەری روسیای هێناوەتە گۆڕێ زۆر جێگای پەسەندی ئێمەیە،
بەاڵم بە هیچ شێوەیەك ناتوانین لەگەڵ ئەوەدا رەزامەندی خۆمان دەربڕین
كە ئەو گەاڵڵەیە لەگەڵ سەردێڕی بابەتی« :دەبێت لەكوێوە دەستپێبكەین؟»
گونجاو بێت .ئێمە پێمانوایە ئەوە لەگەڵ ئەو سەردێڕەدا نایەتەوە .بێگومان
ئەمە كارێكە كە زۆر گرنگە ،بەاڵم بەردی بناغەی رێكخراوێكی تێكۆشەر لە
كاتی شۆڕشدا ناتوانێت رۆژنامە یان ریزێك لەراگەیاندن یان زنجیرەیەك قاقەز
بێت كە هەمووان لێی تێبگەن .دەبێت دەستبەكاری پێكهێنانی رێكخراوە سیاسیە
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بەهێزەكان لە شوێنی كارو ژیان بن .ئێمە لەو جۆرە رێكخراوانە بێبەشین،
كاری سەرەكی ئێمە تەنها لەنێو كرێكارانی رووناكبیردا بووە ،بەاڵم جەماوەر
تەنها خەباتی ئابووریان كردووە .ئەگەر لە شوێنە جۆراوجۆرەكاندا رێكخراوە
سیاسیە بەهێزەكان پەروەردە نەكرێن ،رۆژنامەیەكی سیاسی بۆ سەرانسەری
روسیا بە هەر رادەیەكیش بە باشی رێكخرابێت ،چ كارێك لەدەستی دێت؟
ئەمە هەر ئەو لقە پیرۆزەیە كە گڕی تێبەر بووە ،بەاڵم ناسووتێت و هیچ
كەسیش نایسووتێنێت!
«ئیسكرا» پێی وایە كە خەڵك لە رەوتی كار بۆ ئەو رۆژنامەیە ،لە
دەوریدا گردوكۆ دەبنەوە و رێكخراو دەبن ،بەاڵم بۆ خەڵك ئەوە زۆر
ئاسانترە كە لە دەوری شتێكی دیاریكراوتردا گردوكۆ و رێكخراو بن! ئەو
شتە هەم دەتوانێت و هەم دەبێت پێكهێنانی گۆڤاری ناوچەیی لە ئاستێكی
بەریندا ،ئامادەكردنی خێرای كرێكاران بۆ شانۆ و كاری دایمی رێكخراوەكانی
ناوچەیی لەنێو بێكاراندا بێت (باڵوكردنەوەی ماندوو نەناسانەی گۆڤارەكان و
شەونامەكان ،بانگهێشتكردنیان بۆ كۆڕ و كۆبوونەوەكان و بانگهێشت كردنیان
بۆ بەرپرچدانەوەی گوشاری حكومەت و هیتر) .دەبێت لەو شوێنانەدا
كاری جیدی سیاسی بكەین و كاتێك كە پێكهێنانی یەكگرتوویی لەو بوارە
راستەقینەدا زەرورەتی پەیدا كرد ،ئەو كات ئیتر ئەمە شتێكی ساختە و
لەسەر قاغەز نابێت ،وەها یەكێتیەكی كارەكانی خۆجێیی و گۆڕینی بە كارێك
لە سەرانسەری روسیا شتێك نییە كە لە رێگەی رۆژنامەوە بەدەست بێت!»
(«سەروبەندی شۆڕش» ل  54چاپی روسیا).
ئێمە لەسەر ئەو بەشانە لەو پارچە پاراوە جەختمان كردووە كە بە
ئاشكراترین شێوە ،هەم درووست نەبوونی راو هەڵسەنگاندنی نوسەر لەسەر
نەخشەی ئێمە نیشاندەدات و هەم بە گشتی نادرووستی تیۆریەكەی ئەو كە
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لێرەدا لە بەرامبەر روانگەی «ئیسكرا»دا رادەوەستێت .ئەگەر لە شوێنەكاندا،
رێكخراوی سیاسی بەهێز پەروەردە نەبێت ،باشترین رۆژنامە بۆ سەرانسەری
روسیا هیچ گرنگیەكی نابێت .ئەمە بە تەواوی درووستە ،بەاڵم كێشەكە
لەسەر ئەوەیە كە بۆ بارهێنانی رێكخراوی سیاسی بەهێز بێجگە لە پێكهێنانی
رۆژنامەیەك بۆ سەرانسەری روسیا هیچ رێگایەكی ترمان نییە .نووسەر،
بێدەنگە لەسەر بنەڕەتی ترین قسەوباسەكانی «ئیسكرا» دەكات ،كە پێش
لەدەست بردن بۆ شیكردنەوەی نەخشەی خۆی رایگەیاندووە :پێویستە
بۆ پێكهێنانی رێكخراوێكی شۆڕشگێڕ «بانگەواز» بكەین ،رێكخراوێك كە
بتوانێت هەموو هێزەكان گردوكۆ بكاتەوە و نە تەنها بەناو ،بەڵكو بەراستی
بزووتنەوەكە رێبەرایەتی بكات ،یان بەواتایەكی دیكە بۆ هەتا هەتایە بۆ
پشتیوانیكردن لە هەر چەشنە ناڕەزایەتی و هەڵچوونێك ئامادە بێت و بۆ
زۆرتركردن و بەهێزكردنی هێزە خەباتكارەكان ،واتا لەو هێزانەی كە بە
كەڵكی شەڕی سەروماڵ دێن ،كەڵك وەربگرێت»« .ئیسكرا» قسەكانی خۆی
بەمشێوەیە درێژە پێدەدات و دەنووسێت كە ئێستا پاش فێوریە و مارس
ئیتر لە بواری پرەنسیپیەوە هەموومان لەگەڵ ئەو بابەتەدا هاوڕاین ،بەاڵم
پێویستمان بەوە نییە بە شێوەیەكی پرەنسیپی هاوڕا بین ،بەڵكو پێویستە لە
كردەوەدا مەسەلەكە چارەسەر بكەین ،پێویستە بە خێرایی وەها نەخشەیەكی
دیاریكراو بۆ ئەو بینایە دابڕێژین كە هەمووان بە خێرایی بیخوێننەوە و
لەالیەنی جۆراوجۆرەوە دەستبەكاری بونیاتنانی بیناكە بن.
ئەوە لە حاڵێكدایە كە دیسانەوە دەیانەوێت لە رێگای چارەسەركردنی
كێشەكە بە شێوەی کرداری ،بەرەو حەقیقەتێك پاشەكشە پێبكەن كە لە
بواری پرەنسیپیەوە دروستە ،قسەی تێدا نییە ،بەاڵم بۆ جەماوەری بەرینی
زەحمەتكێشان بەراستی نادیارە« :بارهێنانی رێكخراوە سیاسیە بەهێزەكان!»،
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جەنابی نوسەری رێزدار ،ئێستا ئیتر قسە لەسەر ئەوە نییە ،بەڵكو قسە لەسەر
ئەوەیە ،كە چۆن دەبێت ئەو رێكخراوانە پەروەردە بكەین و ئەو كارە بە چ
شێوەیەك بە ئەنجام بگەیەنین!
ئەوە درووست نییە ،كە كاری «سەرەكی ئێمە تەنها ئەوە بووە ،كە
لەنێو كرێكارانی رووناكبیردا هەڵسوڕاو بین ،بەاڵم جەماوەر بۆ خۆیان تەنها
خەباتی ئابورییان ك��ردووە» .ئەم تێزە بەم شێوەیە لە بەرامبەر یەكدانانی
كرێكارانی رووناكبیر و «جەماوەر»ی لێدەبێتەوە ،كارێكە كە بۆ «سوابدا ئاساییە
و لە هەمانكاتدا ریشەی هەڵەكانیش لەوەدایە .كرێكارانی رووناكبیریشمان لەم
سااڵنەی دواییدا «تەنها خەباتی ئابوریان كردووە» .ئەمە لە الیەكەوە ،لە الیەكی
دیكەوە تا كاتێك كە ئێمە هەوڵی خۆمان نەخەینە گەڕ كە رێبەرانی ئەو خەبات،
چ لەنێو كرێكارانی رووناكبیر و چ لەنێو رووناكبیراندا بار بێن .هیچ كاتێك
جەماوەر خەباتی سیاسی ناكەن ،بەاڵم ئەو رێبەرانە تەنها و تەنها دەتوانن لە
یەك رێگەوە پەروەردە بن ،ئەویش هەڵسەنگاندنی ورد و هەمیشەیی هەموو
الیەنەكانی ژیانی سیاسی و ئەو هەواڵنەی كە لەالیەن چینە جۆراوجۆرەكان و
بەشێوەی جۆراوجۆر بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی و خەبات دەدرێت.
بەمشێوەیە ،راستی ئەو واقیعیەتە زۆر گاڵتەجاڕە كاتێك كە مرۆڤ باس لە
«بارهێنانی رێكخراوە سیاسییەكان» دەكات و لە هەمانكاتدا« ،كار لەسەر قاغەز»
و گۆڤارە سیاسییەكان دەخاتە بەرامبەر كاری جیدی سیاسی لە شوێندا! مەگەر
«ئیسكرا» نەخشەی خۆی بە شێوەیەك ئامادە نەكردووە كە لەگەڵ پێویستییەكانی
«ئامادەیی جەنگی»دا هاوتەریبی بكات ،بۆ ئەوەی بتوانێت هەم لە بزووتنەوەی
بێكاران ،هەم لە شۆڕشی جوتیاران ،هەم لە ناڕەزایەتی زێمێستواكان و هەم
لە «ناڕەزایەتی خەڵك بەرامبەر بە ملهوڕانی جڵەوسارپچڕاوی قەیسەری» و
هیتر پشتیوانی بكات .هەر كەس لەگەڵ بزووتنەوەكەدا تۆسقاڵێك ئاشنایەتی
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هەبێت ،باش دەزانێت كە زۆرینەی هەرە زۆری رێكخراوەكانی ناوچەیی لەو
بارەیەوە ،تەنانەت بیریش ناكەنەوە و زۆرێك لەو ئاسۆیانەی كە سەبارەت بە
«كاری جیدی سیاسی» گیراوەتە بەر ،بۆ جارێكیش لەالیەن هیچ رێكخراوێكەوە
بە كردەوە دەرنەهاتووە.
بۆ وێنە هەوڵدان بۆ بردنەسەرەوەی ناڕەزایەتی لە ناو رووناكبیرانی
زێمێستواكان ،هەم لەالی نادێژدین بۆتە هۆی سەرسووڕمانی تێكەڵ بە
شپرزەیی (كە دەڵێت« :خوایە لەوانەیە ئەم ئۆرگانە بۆ زێمێستواكان بێت؟»
گۆڤاری «ناوەند» یان كانوون ل  )129و هەم ژمارەیەكی زۆر لە پڕاتیسیەنەكانی
دیكەشی تووشی سەرسووڕمان كردووە .لە وەها بارودۆخێكدا ،تەنها دەتوانین
لێرەوە كار «دەستپێبكەین» كە كەسەكان ناچار بەوە بكەن سەبارەت بە گشت
ئەو خااڵنە بیر بكەنەوە و شێلگیرانە هەموو خۆڵەمێشەكانی خەبات و هەموو
جۆگەلە و رووبارەكانی ناڕەزایەتی لە یەك جێگادا گردوكۆ بكەنەوە و ئاگرێكی
بڵێسەدار بكەنەوە.
لە سەردەمی ئێمەدا كە ئەركەكانی سۆسیال دیموكراتیك داشكاوە ،تەنها و
تەنها بە بانگەشەی جیدی سیاسی دەتوانین «كاری جیدی سیاسی» دەستپێبكەین.
بەڕێوەبردنی ئەو كارەش بەبێ رۆژنامەیەكی سەرتاسەری بۆ تەواوی روسیا كە
خێرا خێرا چاپ بكرێت و بە رێكوپێكی باڵوبكرێتەوە ،مسۆگەر نییە .كەسانێك
كە «نەخشەی» «ئیسكرا» بە رەنگدانەوەیەك لە «یاری چاپەمەنی» دەزانن
بەراستی لە ناوەرۆكی نەخشەكە تێنەگەیشتوون .ئەوان ئامانج لەوەدا دەبینن
كە لە كاتی ئێستادا وەكو گونجاوترین ئامراز دێتە بەرچاو .ئەم كەسانە ئەوەندە
زەحمەتیان بە خۆیان نەداوە ،كە لەسەر ئەو دوو قیاسە ،كە لە رێگەی ئەو
نەخشە پێشنیاركراوەوە بە روونی نیشاندراوە تێڕامان بكەن .لە «ئیسكرا»دا
دەوترێت كە پێكهێنانی رۆژنامەیەكی سەرانسەری بۆ روسیا دەبێت ئەو ئەلقە
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بنەڕەتیە بێت كە بتوانین بە بەدەستەوە گرتنی ،ب��ەردەوام ئەو رێكخراوە
(واتا رێكخراوێكی شۆڕشگێڕ كە هەموو ساتێك ئامادەیە لە هەر ناڕەزایەتی
و هەڵچونێك پشتیوانی بكات) گەشەی پێبدەین و قواڵیی و بەریناییەكەی
پەرەپێبدەین .فەرمون برایان! با بزانین :كاتێك كە بەنناكان بۆ بیناكردنی
بینایەكی گەورە و بە تەواوی بێوێنە گەلێك بەرد لە شوێنی جۆراوجۆردا
دادەنێن ،ئەگەر بەنێك بكێشن كە یارمەتی بە دانانی بەردەكان لە جێگایەكی
درووست و رێكوپێك بدات و مەنزڵگەی كۆتایی گشت ئەو كارەیان پێ نیشان
بدات و ئەو دەرفەتەیان بۆ بڕەخسێنێت كە نە تەنها هەر بەردێك ،بەڵكو هەر
پارچە بەردێك لە جێگای خۆیدا دابنێن و لە ئاكامدا بە خشت لەسەر خشت
دانان و بەرد لەسەر بەرد دانان ،بە شێوەیەكی هەمەالیەنە و تەواو دیوارەكەی
بەرزی بكەنەوە ،ئایا ئەم كارە «كار لەسەرکاغەز»ە؟ ئایا ئێمە لە ژیانی حزبی
خۆماندا بە تایبەتی لە وەها ساتێكدا نین ،كە هەم بەردمان هەیە و هەم بەننا،
تەنیا شتێك كە كەمە ئەو ریسمانەیە كە هەمووان بتوانن بیبینن و دەستیان
لێ گیر بكەن؟
با هاوار بكەن ،كە مەبەستمان لە كێشانی ریسمان فەرمان دانە :برایان،
ئەگەر ئێمە بمانویستایە فەرماندەیی بكەین بە جێگای «ئیسكرای ژمارە
یەك» هەر ئەو كارەمان دەكرد كە ژمارەیەك لە هاوڕێیان پێشنیاریان كرد،
دەماننووسی «رابۆچایا گازتای ژمارە  »3و پاش ئەو رووداوان��ەی كە لە
سەرەوە باسمانكرد بە باشی هەقمان بوو ئەو رێگایە بگرینە بەر ،بەاڵم ئێمە
ئەو كارەمان نەكرد :ئێمە ویستمان دەست و باڵی خۆمان بۆ خەباتی لە ئاشتی
نەهاتوو لە دژی گشت سۆسیال دیموكراتە درۆییینەكان ئاوەڵە رابگرین :ئێمە
ویستمان ئەگەر ئەو بەنە بە درووستی كێشراوە ،رێزی لێبگرین و ئەو رێزەش
بە بۆنەی راستی و دروسیاتیەوە بێت ،نەك بە بۆنەی ئەوەی كە لەالیەن
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ئۆرگانێكی فەرمیەوە كێشراوە.
ل .نادێژدین وەكو مامۆستا دەڵێت كە «كێشەی یەكگرتوو كردنی
هەڵسوڕانی ناوچەیی لە دەست ئۆرگانێكی ناوەندی كەوتۆتە بازنەیەكی
ئەفسووناویەوە .یەكێتی پێویستی بەوەیە كە توخمەكان وەك یەك بن،
ئەوە لە حاڵێكدایە كە تەنها لە رێگەی شتێكی رێكخەرەوە دەتوانین
ئەو یەكگرتووییە پێكبێنین ،ئەم شتە رێكخەرەش دەبێت بەرهەمی ئەو
رێكخراوە بەهێزە ناوچەییانە بێت كە ئێستاكە بە گشتی لەو الیەنە گشتیە
بێ بەهرەن».
ئەم راستیەش بەقەد پێویستی بارهێنانی رێكخراوی سیاسی بەهێز و
بێ ئەمالوال گرنگە .دەتوانین بڵێین هەر بەو رادەیەش بێ سەمەرە .بابەتی
«بازنەی ئەفسوناوی» دەتوانێت لەگەڵ هەر كێشەیەكدا بێتەوە ،چونكە
ژیانی سیاسی لە زنجیرێكی بێكۆتایی لە ئەڵقەكان پێكهاتووە .هونەری
سیاسەتوانێكیش لەوەدایە كە ئەو ئەڵقەیە بدۆزێتەوە و ئەوەندە بە قورس و
قایمی بیگرێت كە كەمتر ئەگەری ئەوە لە ئارادا بێت لە دەستی دەربچێت
و لە كاتی ئێستادا ئەوە لە هەموو شتێك گرنگترە و لە هەموو شتێك
باشتر دەتوانێت ئیمكانی ئەوە بۆ خاوەنی ئەو ئەڵقەیە بڕەخسێنێت ،كە
دەست بەسەر تەواوی ئەو زنجیرەدا بگرێت .ئەگەر ئێمە ژمارەیەك بەننای
شارەزا و ئەوەندە هاوئاهەنگمان بوایە كە بیانتوانیایە بەبێ بەن و ریسمان
بەردەكان لەسەر جێگای خۆیان دابنێن( ،هەڵبەت ئەم بابەتە لە بواری
ئینتزاعیەوە شتێكی مەحاڵ نییە) ئەو كات لەوانەبوو بمانتوانیایە ئەڵقەیەكی
دیكە بگرین ،بەاڵم تەواوی موسیبەتەكە لەوەدایە ،كە ئێمە هێشتا ئەو
بەننا شارەزاو هاوئاهەنگمان نییە و زۆرجار بەردەكان لەسەر جێگای خۆیان
دانانرێن و لەرووی ریسمانێكی گشتیەوە هاوسەنگ ناكرێن ،بەڵكو ئەوەندە
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تێكەڵ پێكەڵ و شپرزە دادەنرێن كە دوژمن دەتوانێت بە زۆرێكی كەم
تێكوپێكیان بدات ،دەڵێین ئەوانە بەرد نین ،بەڵكو زیخن.
بەراوردێكی دیكە« :رۆژنامە نە تەنها راهێنەرێكی دەستەجەمعی و
ئاژیتاتۆرێكی دەستەجەمعییە ،بەڵكو رێكخەرێكی دەستەجەمعیشە .لەم بوارەوە
دەتوانین لەگەڵ چێوبەستی دەوروب��ەری ماڵێكدا كە خەریكن دەیكەنەوە،
قیاسی بكەین .ئەم چێوبەسە دیزاینی ماڵەكە نیشاندەدات ،لە پەیوەندی نێوان
بەرهەمهێنەرانی جۆراوجۆردا ئاسانكاری دەكات و یارمەتیاندەكات ،كە كار
دابەشبكەن و ئەو دەرئەنجامە گشتییانەی ،كە بە بۆنەی كاری رێكخراوەوە
بەدەست هاتووە ،بێننە بەرچاوی خۆیان» .بەراستی كە ئەوە چەندە وەكو
زلكردنەوەیەك وایە كە نووسەرێكی كورسی نشین سەبارەت بەكاری خۆی
دەیكات .چێوبەس بۆ خودی شوقەكە پێویست ناكات ،چێوبەس لە خراپترین
بەرژەوەندی پێكدەهێنن و بۆ ماوەیەكی كورت ساز دەكرێت و پاش ئەوەی كە
بەردی بناغەی هاوماڵەكان بە تەواوی دانرا ،ئینجا دارەكانی چێوبەسەكە لەنێو
زۆبادا دەسوتێنن .ئەزمونی پێكهێنانی رێكخراوە شۆڕشگێڕەكان نیشانیداوە كە
هەندێكجار دەتوانین بەبێ چێوبەسیش سازیان بكەین .بۆ وێنە سااڵنی دەیەی
حەفتا وەبیر بێننەوە ،بەاڵم لە كاتی ئێستادا تەنانەت ناتوانین بیر لەوەش
بكەینەوە كە بینایەك كە بۆ ئێمە پێویستە بەبێ چێوبەس بەرز بكرێتەوە.
نادێژدین لەگەڵ ئەوەدا كۆك نییە و دەڵێت« :ئیسكرا» پێی وایە كە
خەڵك لەرەوتی كاردا ،لەدەوروبەریدا گردوكۆ دەبنەوەو رێكدەخرێن ،بەاڵم
بۆ خەڵك ئەوە ئاسانترە كە لەدەوروبەری شتێكی دیاریكراوتردا گردوكۆ بنەوە
رێكخراو بن ..».زۆر باشە « :ئاسانترە كە لەدەوروبەری شتێكی دیاریكراوتردا
گردوكۆ بنەوەو رێكخراو بن» ...مەتەڵێكی روسیای دەڵێت :تف مەكەرە نێو
بير ،چونكە لەوانەیە خۆت ئاوی لێ بخۆیتەوە ،بەاڵم كەسانێك هەن كە هیچ
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ترسێكیان لەوە نییە لەچایەك ئاو بخۆنەوە كە تفیان تێكردووە .چ قۆڕیاتێكی
بێ بنەما كە «رەخنەگران»ی رێزداری «ماركسیزم»ی عەلەنی و الیەنگرانی
نهێنی «رابۆچایا میسێل» بەناوی دیاریكراو بوونەوە ،دەیڕێسن! بزانن چۆن ئەم
بیرتەسكانە ،دەیانەوێت نەبوونی داهێنان و خوێڕیەتی خۆیان بەهۆكاری سونەتی
لەچەشنی ئەوەیكە « ئاسانترە كە لەدەوروبەری شتێكی دیاریكراوتردا گردوكۆ
بنەوە و رێكخراو بن» پاساو بكەن و لەو رێگەیەوە زیان بە بزووتنەوەكەمان
بگەیەنن! ئەوە لەحاڵێكدایە كە نادێژدین كە گوێی بەرانبەر بە «ژیان» زۆر
هەستیارەو بەسەختی «كابینە نشینەكان» سەرزەنشت دەكات و ئیسكرا بەو
الوازیە تۆمەتبار دەكات ،كە هەموو شتێك بە چاوی «ئێكۆنۆمیزم» دەبینێت،
ئەم نادێژدینە كە پێیوایە لەو ریزبەندیەدا لەچاو ئۆرتۆدۆكسەكان و رەخنەگران
جێگاو شوێنێكی زۆر بەرزتری بۆ خۆی دەستەبەر كردووە ،لێی حاڵی نییە ،كە
بەو هۆكارانەی دەیهێنێتەوە ،هەر پڕوپاگەندەیەك بۆ ئەو بیرتەسكیە دەكات كە
لێی بێزارە و هەر لەو بيرەدا ئاو دەخاتەوە ،كە پڕە لە تفی خۆی! بەڵێ ،ئەگەر
كەسی بێزار بیەوێت بەبێ سوكان و بایەوان رێگا ببڕێت و وەكو شۆڕشگێڕانی
سااڵنی دەیەی حەفتا بە شێوەی «خۆڕسك» دەست بۆ «تیرۆری وروژێنەر» و
«تیرۆری زەوی» و «ناقوسی پشێوی» و هیتر ببات ،تەنانەت راستگوایانەترین
ناڕەزایەتی و بێزاریەكان بەرانبەر بەبیرتەسكی و بەتین و تەوژمترین مەیلەكان
بۆ وەخەبەرهێنانی ئەوانەی بۆ بیرتەسكی كورنش دەبەن ،هێشتا بەس نییە.
با ئەم شتە «دیاریكراوانەتر» چاو لێبكەین» كە بە ب��اوەڕی نادێژدین
كۆبوونەوە و رێكخراوبوون لە دەوروبەرییاندا «زۆر ئاسانترە .1 :گۆڤارە
ناوچەییەكان  .2ئامادەبوون بۆ خۆپیشاندان  .3هەڵسوڕان لەنێو بێكاراندا.
هەر لە یەكەم روانیندا ئاشكرا دەبێت ،كە گشت ئەو شتانە بە هەڵكەوت
وەرگیراون ،تەنها مەبەستیش ئەوە بووە ،كە شتێك بوترێت ،چونكە بە
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هەر چاوێكیشیەوە سەیریان بكەین ،دیسانەوە ئەوە لەگەڵ عەقڵ نایەتەوە،
كە لە نێویاندا بتوانین شتێك پەیدا بكەین ،كە بەتایبەتی بە كەڵكی «گردو
كۆكردنەوە» بێت( .نادێژدین)یش لە چەند الپەڕەی دواتردا دەڵێت« :كاتی
ئەوە هاتووە رێك و راست ئەو راستیە بێ ئەمالو ئەوال بەبیر بێنینەوە كە:
كاری ئێمە لە ناوچەكان شتێكی ئەوتۆ نییە و كەمە ،كۆمیتەكان یەك لەسەر
دەی ئەوەی دەتوانن بیكەن ،بەڕێوەی نابەن .ناوەندێكی رێكخەر كە ئێستا
هەمانە شتێكی نادیارە ،ئەوە بیروكراسیەكی شۆڕشگێڕە كە لەو بیروكراسیەدا
تاكەكان دەرەجەی ژەنراڵی بە یەكتری دەدەن و تا كاتێكیش كە رێكخراوی
بەهێزی ناوچەیی پێكنەیەن هەر بەم چەشنە دەمێنێتەوە».
ئەم وشانە لە هەمانكاتدا كە زلكردنەوەیە ،بێگومان راستی تاڵی زۆریشی
تێدایە و ئایا بەراستی (نادێژدین) لەنێو كاری نالەباری رێكخراوەكانی ناوچەیی لە
الیەكەوە و بیرتەسكی و ئاستەنگی داوێنەی چاالكی هەڵسوڕاوان ،كە خۆبواردن
لێیان لەگەڵ نەبوونی ئامادەیی هەڵسوڕاوانی زیندانی لە چوارچێوەی دیواری
رێكخراوە خۆجێییەكان مومكین نییە ،پەیوەندیەك نابینێت؟ ئایا ئەویش وەكو
نووسەرێك كە لە «سوابدا» بابەتێكی سەبارەت بە رێكخراو نووسیوە لەبیری
كردۆتەوە كە چۆن باڵوكردنەوەی بەرینی گۆڤاری ناوچەیی (لە ساڵی )1897
ەوە هاوكات بووە لەگەڵ بەهێزبوونی «ئێكۆنۆمیزم» و وردەكاری؟ تەنانەت
ئەگەر بكرایە بە شێوەیەكی باشیش «چاپەمەنیەكی بەرینی خۆجێیی»پێكبهێنین
(ئەوە لە حاڵێكدایە ،كە لە سەرەوە دیتمان بێجگە لە چەند بابەتی تایبەتی
ئەمە مومكین نییە).
دیسانەوە ئۆرگانەكانی ناوچەیی ،نەیاندەتوانی گشت هێزی شۆڕشگێڕانەی
خۆیان بۆ هێرشی هاوبەش لە دژی حكومەتی رەهاو رێبەرایەتی خەباتێكی
یەكگرتووانە «گردوكۆ» بكەنەوە .نابێت لەبیری ببەینەوە ،كە لێرەدا قسە تەنها
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لەسەر گرنگی «كۆكردنەوە»و رێكخستنی رۆژنامەیە و لەوانەیە ئێمە لە دژی
(نادێژدین) كە لە دووبەرەكایەتی ریزی كرێكاران بەرگریدەكات ،هەر ئەو
پرسیارە قێزەونەی خۆی دووپات بكەینەوە« :ئایا ئێمە لە جێگایەكەوە هێزێكی
 200000كەسی رێكخراوی شۆڕشگێڕمان بە میرات پێنەگەیشتووە؟» بەاڵم لە
دواییشدا ناتوانین «ئامادەكردنی خۆپیشاندان»یش بخەینە بەرامبەر نەخشەی
«ئیسكرا»وە ،تەنانەت ئەگەر بەو بۆنەشەوە بێت ،كە ئەو نەخشەیە وەكو
ئامانجێك بەرینترین خۆپیشاندانەكانی پێشبینی كردبێت .كێشە تەنها لەسەر
هەڵبژاردنی ئامرازەكانە لە بواری پراكتیكدا .نادێژدین لێرەشدا ،دیسانەوە تووشی
شپرزەیی فیكری بووە و لەبیری كردووە كە «ئامادەكردن»ی خۆپیشاندان (كە
تا ئێستا زۆربەی هەرەزۆریان بەشێوەی خۆڕسك بەرپا بوون) تەنها دەتوانێت
لەالیەن سوپایەكەوە بكرێت كە پێشتر گردوكۆ بوبێتنەوەو ئێمەش ناتوانین لە
ئەستۆی كۆكردنەوە و رێكخستنی بین ،بەاڵم سەبارەت بە «هەڵسوڕان لەنێو
بێكاران» ،دیسانەوە تووشی شپرزەیی فیكری بووە ،چونكە ئەمەش یەكێك لە
چاالكییەكانی جەنگی سوپایەكی رێكخراوە ،نەك نەخشەی رێكخستنی سوپا.
ئەوەی كە لێرەشدا (نادێژدین) تا چ رادەیەك بە زەرەر و زیانی پەرش
و باڵوی و نەبوونی «هێزی  200000كەسی» گرنگی كەمدەدات ،لەو خاڵەی
خوارەوە روون دەبێتەوە .زۆر كەس (لەوانە نادێژدین) رەخنەیان لە «ئیسكرا»
گرتووە كە سەبارەت بە بێكاران زۆر بەكەمی هەواڵ باڵو دەكاتەوەو هەواڵەكان
سەبارەت بە رووداوەكانی رۆژانەی ژیانی دێهاتیش بە هەڵكەوتە .ئەم رەخنەیە
دروستە ،بەاڵم لێرەدا «ئیسكرا» «موقەسیر و سەبەبكارە» .ئێمە هەوڵدەدەین
«بەن و ریسمان»ەكە بۆ دێهاتیش بكێشین ،بەاڵم بەننا لە هیچ كوێیەكی
گوندیشدا نییە ،پێویستە هەر كەسێك ،تەنانەت رووداوێكی ئاسایی بە ئاگاداری
ئێمە بگەیەنێت ،بۆ هەڵسوڕانی زیاتر هان بدەین .بەو هیوایەی كە ئەم هاندانە
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بەرپرسارێتی هاوكارانی ئێمە لەو بوارەدا زۆرتر بكاتەوە و پێمان فێربكات،
كە سەرئەنجام لە ئەستۆی هەڵبژاردنی رووداو بەراستی بەرچاو بین ،بەاڵم
ئەوەندە ئامراز بۆ فێربوون كەمە ،كە بەبێ گەیاندنی بۆ ئاستی سەرتاسەری
روسیا ناتوانین شتێكی لێ فێر بین.
بێگومان كەسێك كە لەبواری لێهاتوویی بانگەشە و زانیاری لە ژیانی
گەڕاڵەكانەوە ،زانیارییەكانی وەكو (نادێژدین) بێت ،لەوانەیە لە رێگەی بانگەشە
لەنێو بێكاراندا خزمەتێكی كەم بایەخ بكات ،بەاڵم ئەگەر كەسێك نەیەوێت كە
گشت هاوڕێیانی روسیای لە هەڵگرتنی هەنگاوێك ،كە هەڵیدەگرێت ئاگادار
بكاتەوە و بیكاتە سەرمەشق و نموونە و بۆ ئەو كەسانەی ،كە هێشتا لە
توانایاندا نییە دەستبدانە كاری جیدی ،ئەو كەسە لێهاتوویی خۆی لە چاڵ ناوە.
ئەمڕۆ كە هەمووان باس لە گرنگی یەكگرتن و پێویستی «گردوكۆ بوونەوە
و رێكخستن» دەكەن ،بەاڵم لە زۆربەی بابەتەكاندا بەدروستی لەوە تێناگەن
كە دەبێت لە كوێوە دەستپێبكەن و چۆن ئەركی یەكگرتن بەرەوپێش بەرن.
لەوانەیە هەمووان لەسەر ئەوە كۆكبن ،كە ئەگەر بمانەوێت كۆڕ و كۆمەڵە
جیاوازەكان ،بۆ وێنە كۆڕ و كۆمەڵەكانی ناحیە جۆراوجۆرەكانی شارێك
«یەكگرتوو» بكەین ،بۆ ئەو كارە پێویستمان بە دامەزراوەی گشتی دەبێت،
واتا نەك تەنها سەردێڕی گشتی «یەكگرتن» ،بەڵكو بەراستی پێویستمان بە
كاری گشتی ،ئاڵوگۆڕی زانیارییەكان و ئەزمون و هێز و دابەشكردنی ئەركەكان
نەك تەنها بەپێی شوێنە جۆراوجۆرەكان ،بەڵكو بەپێی پسپۆڕی بۆ هەڵسوڕان
لە تەواوی شارەكان هەیە .هەموو كەسێك لەسەر ئەوە كۆكە كە دەزگایەكی
شاراوەی گەورە ناتوانێت تەنها بە «ئامرازەكانی» (هەڵبەت هەم ئامرازی ماددی
و هەم ئامرازی مرۆیی) ناحیەیەك بەڕێوەبچێت (ئەگەر بەكاربردنی وەها
رستەیەكی بازرگانی بەجێ بێت) و لە وەها مەیدانێكی بەرتەسكدا لێهاتوویی
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كەسێكی پسپۆڕ گەشە ناكات.
هەر ئەم خاڵە یەكگرتنی شارە جۆراوجۆرەكانیش دەگرێتەوە ،چونكە
هەروەك چۆن لە مێژووی بزووتنەوەی سۆسیال دیموكراتیكی ئێمەوە روون
دەبێتەوە و روونیش بۆتەوە ،مەیدانێكی وەكو شوێنێكی جیاواز و تاقانە
زۆر بەرتەسكە :ئێمە لە سەرەوە بە تێروتەسەلی ئەم خاڵەمان هەم لەڕووی
نموونەی بانگەشەی سیاسیەوە ،هەم لەڕووی كاری رێكخراوەییەوە سەلماند.
«دەبێت» و بە دڵنیاییەوە «دەبێت» پێش هەر شتێك «دەبێت» ئەو مەیدانە
گەشە پێبدەن ،دەبێت لەنێو شارەكاندا لەسەر زەمینەی كاری گشتی رێكوپێك
پەیوەندیەكی راستەقینە دامەزرێنن ،چونكە بە زۆری لەسەر پەرش و باڵوی،
كەسانێك كە «دەڵێی لە قوواڵیی چادا دانیشتوون» (ئەم رستەیە لەالیەن
نووسەرێكی یەكێك لە نامەكانی «ئیسكرا»وە بەكار براوە) و نازانن لەسەر
زەوی چ لە ئارادایە و دەبێت لە كوێوە فێربن و چۆن دەبێت بۆ خۆیان ئەزمون
بەدەست بێنن ،كاریگەری دادەنێت.
من دیسانەوە درێژە بە پێداگری خۆم لەسەر ئەو مەسەلەیە دەدەم ،كە
ئەم پەیوەندیە راستەقینەیە تەنها دەتوانین لەسەر بنەمای رۆژنامەیەكی گشتی
دەستپێ بكەین كە تاقە دامەزراوەی گشتی رێكوپێكی روسیا بێت و دەرئەنجامی
جۆراوجۆری هەڵسوڕانی كۆبەندی بكات و بەمشێوەیە تاكەكان ببزوێنێت بۆ
ئەوەی بە شێوەیەكی ماندوونەناسانە لە گشت ئەو رێگە بێ ئەژمارانەی ،كە
هەر بەو شێوەیەی ،كە هەموو رێگاكان بەرەو رووم دەچێت ،هەموویان
بەسەر مەنزڵی شۆڕش دەگەن ،پێشڕەوی بكەن .ئەگەر ئێمە نامانەوێت تەنها لە
قسەدا خوازیاری یەكگرتن بین ،پێویستە كە هەر كۆڕ و كۆمەڵێك دەستبەجێ
یەك لەسەر چواری هێزەكانی خۆی بۆ هەڵسوڕان لە كاری گشتی تەرخان
بكات و لەم بەشە لە رۆژنامەدا بە خێرایی دیمەنی گشتی ،واتا بەرینایی و
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ناوەرۆكی كارییان پێ نیشاندەدات ،رۆژنامە نیشانیدەدات كە چ كەموكۆڕیەك
لە هەڵسوڕانی گشتی روسیادا زۆرتر لە هەر كەموكۆڕیەكی دیكە بەرچاوە،
لە كوێدا تەبلیغات ناكرێت ،پڕوپاگەندە لە كوێ الوازە و ئەو كۆڕ و كۆمەڵە
دەتوانێت كام لە تەگەرە بچوكەكانی ئەو میكانیزمە بچوكە گشتیە تەعمیر
بكاتەوە ،یان بە جێگای تەگەرێكی باشتر دابنێت.
كۆڕ و كۆمەڵێك كە هێشتا سەرقاڵی كار نەبووە و تەنها بەدوای كاردا
دەگەڕێت ،ئێستا ئیتر ئەو مەجالەی بۆ رەخساوە كە وەكو پیشەوەرێكی ورد
كە لە كارگەیەكی دەستیی بچوكدا بە تاك دانیشتووە و نە لەسەر رەوتی
تەكامولی «پیشەسازییەكان»ی پێشوو و نەك لەسەر چۆنیەتی بارودۆخی شێوەی
بەرهەمهێنانی پیشەسازییەكانی ئێستا ،زانیاریەكی لەبەردەستدا نییە ،كاری
خۆی دەست پێنەكردووە ،بەڵكو وەكو بەشداربووی دامەزراوەیەكی بەرینەوە
دەستپێبكات كە رەنگدانەوەی تەواوی هێرشی شۆڕشی گشتی لە دژی حكومەتی
رەهایە .بە هەر رادەیەك كە هەركام لەو تەگەرە بچوكانە كامڵتر بسوێن ،بە
هەر رادەیەك كە ژمارەی بەڕێوەبەرانی پسپۆڕی ورد بۆ كارە گشتییەكان زۆرتر
بێت ،هەر بەو رادەیە تۆڕی ئێمە بەرینتر دەبێت و هەر بەو رادەیە شكستی
چارەهەڵنەگر ،لە ریزی گشتی بەرهەمهێناندا شپرزیی كەمتری لێدەكەوێتەوە.
تەنها ئەركی باڵوكردنەوەی رۆژنامە خۆی لەخۆیدا دەتوانێت پەیوەندیەكی
راستەقینە پێكبێنێت (ئەگەر ئەو رۆژنامەیە الیەقی ناوی رۆژنامە بێت ،واتا
ئەگەر بەشێوەی رێكوپێك باڵوبێتەوە و وەكو ئەو گۆڤارە قەبانە نەبێت ،كە
مانگ نامەیان پێدەوترێت ،بەاڵم لە جیهانی واقیعدا چوار مانگ جارێك باڵو
دەبێتەوە) .ئێستا پەیوەندی نێوان شارەكان بۆ ئامانجی شۆڕشگێڕانە شتێكی
زۆر كەموێنە یان النیكەم ئەگەریش بێت بە هەڵكەوتە ،بەاڵم ئەگەر ئەم
رۆژنامە باڵوبێتەوە ،ئەم پەیوەندییانە رێكوپێك دەبێت و ئاساییە كە نە تەنها
88

ئاشنابوون بە لینین

باڵوبوونەوەی رۆژنامە ،بەڵكو لە هەمانكاتدا (شتێك كە زۆریش گرینگترە)
ئاڵوگۆڕی ئەزمون ،زانیارییەكان ،وزە و ئامرازەكانیش دابیندەكات .ئەو كاتە
ئیتر ئاستی كاری رێكخراوەیی بە یەكجارەكی چەندین قات پەرەدەستێنێت،
سەركەوتنی شوێنێك بەردەوام هاندەری تەواوكەری دواتر دەبێت ئەو مەیلە
پێكدێنێت ،كە لە ئەزمونی ئەو هاوڕێیانەی كە لە دوورەدەستترین شوێنی
واڵتدا هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە دەكەن ،كەڵك وەردەگرێت.
لەو كاتەدا ،هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانە لە ئێستا زۆر بەرباڵوتر و هەمەالیەنەتر
دەبێت :ئەو كاتە بابەتەكانی پەیوەندیدار بە لەقاودانی سیاسی و ئابوری كە
لە تەواوی روسیاوە گردوكۆ دەبێتەوە و بۆ وتووێژ و لێكۆڵینەوە لەسەر بابەتە
جۆراوجۆرەكان ئامراز و زەمینەیەك بە دەستەوە دەدات ،هەر ئەو كێشەو
گرفتانەی كە لە هەمانكاتدا ،چ بە شێوەی تانەو تەشەر لە چاپەمەنی ئاشكرادا
و چ بە شێوەی ئەو قسانەی لە كۆڕ و كۆبوونەوەكاندا دەكرێن و چ لە رێگەی
هەواڵی «جێگای شەرمەزاری» حكومەتیشەوە دێتە گۆڕێ .هەر هەڵچوون
و شانۆیەك لە هەموو الیەنەكانیەوە لە گشت روسیا هەڵدەسەنگێندرێت و
دەخرێتە بەرباس و لێكۆڵینەوە و ئەو مەیلە دەوروژێنێت ،كە لە كەسانی
دیكە دوانەكەوێت و لەوانیش باشتر كار بكات( .ئێمەی سۆسیالیست بە هیچ
شێوەیەك نەیاری هەر بەشێكی كێبڕكێ و رکابەر نین! و لە پێشەكییەكانی
ئەوەی كە لە قۆناغی یەكەمدا ،بارودۆخێكی خۆڕسكی پەیدا كردبوو ،لەڕووی
وشیاریەوە ئامادە بكرێت و لە بارودۆخی گونجاو ،شوێنی دیاریكراو یان ساتی
دیاریكراودا بۆ گۆڕینی شێوەی نەخشەی هێرش و هیتر كەڵكی لێوەربگیردرێت،
لە هەمانكاتدا ئەو جمووجۆڵە لە هەڵسوڕانی ناوچەیی نابێتە هۆی ئەوەی كە
وەكو ئەمڕۆ ،هەر شانۆ یان هەر ژمارەیەك لە رۆژنامەی ناوچەیی ببێتە هۆی
هێنانی گوشاری «سەرەمەرگ» و بێهیوایان بۆ سەر تەواوی هێزەكانمان و خستنە
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مەترسی هەموو كەسەكانەوە ،چونكە لە الیەكەوە ئیتر ئەوە زۆر دژوارتر
دەبێت كە «ریشە»ی ئەو كارانە بەدەست بێنێت ،چونكە نازانێت لە كوێدا
بەدوای ریشەدا بگەڕێت .لە الیەكی دیكەوە ،كاری گشتی رێكوپێك ،تاكەكان
بەوە رادێنێت ،كە هێزی هێرشی دیاریكراو لەگەڵ بارودۆخی دیاریكراوی
هێزەكانی دەستەی دیاریكراو لە سوپای گشتی رێكبخات (ئێستا ئیتر كەس
لەبیری ئەو هاوتەریبكردنەدا نییە ،چونكە لە دە بابەت ،نۆ بابەتی ئەو هێرشانە
بەشێوەی خۆڕسك بەڕێوەدەچێت) ،بێجگە لە كاری گشتی رێكوپێك« ،گەیاندن
و گواستنەوە»ی نەك تەنها چاپەمەنییەكان ،بەڵكو هێزە شۆڕشگێڕەكانیش لە
شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی دیكە ئاسان دەكاتەوە.
ئێستا كە گشت ئەو هێزانە لە زۆربەی بابەتەكاندا ،هێزی خۆیان
تا دوایین هەناسە بۆ كاری بەرتەسكی ناوچەیی تەرخان دەكەن ،ئەوە
لەحاڵێكدایە كە لەو كاتەدا مومكین دەبێت و هەمیشە زەمینەیەك پەیدا
دەبێت كە ئاژیتاتۆر یان رێكخەرێكی تا رادەیەكی الیەق لە شوێنێكەوە بۆ
شوێنێكی دیكە بگوازرێتەوە .ئەم كەسانە كاری خۆیان لە سەفەرێكی بچوك
بە خەرجی حزب و بۆ كاری حزبیەوە دەستپێدەكەن ،پاشان وردە وردە
خودەگرن بە تەواوی بە خەرجی حزب ژیانی خۆیان بەڕێوە ببەن و ببنە
شۆڕشگێڕی پیشەیی و شارەزاو خۆیان بە جێگاو شوێنی پێشەوای سیاسی
راستەقینە بگەیەنن.
هەر كاتێك بەراستی بەو مەبەستە گەیشتین ،كە گشت یان النیكەم
زۆری��ن��ەی ه���ەرەزۆری كۆمیتەكانی ناوچەیی و گرووپەكان و ك��ۆڕ و
كۆمەڵەكانی خۆجێیی شێلگیرانە دەستبدەنە كاری گشتی ،ئەو كات دەتوانین
لە داهاتوویەكی نزیكدا رۆژنامەیەكی هەفتانە باڵوبكەینەوە ،كە بەردەوام
لە تیراژی دەیان هەزار ژمارە لە تەواوی روسیادا باڵوبێتەوە ئەم رۆژنامەیە
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وەكو بەشێكی بچوك لە كلكی پیكی گەورەی ئاسنگەرێكدا دەبوو ،هەر
بروسكەیەكی خەباتی چینایەتی و تووڕەیی خەڵك دەكاتە ئاگرێكی گشتی.
ئەگەر ئەو كارە بكەین ،لە دەوروبەری ئەم كارەدا كە خۆی لەخۆیدا هێشتا
زۆر بەبێ دەنگی و زۆر بچوك ،بەاڵم بەشێوەی رێكوپێك و بتەواوی مانا
گشتییەكەی ،بەردەوام سوپایەكی دایمی لە تێكۆشەرانی شارەزا كۆدەبێتەوە و
فێر دەبن .ئەو كاتە ئیتر بە خێرایی لەنێو شۆڕشگێڕانی ئێمەدا ژۆلیابۆفەكانی
سۆسیال دیموكرات و لەنێو كرێكاراندا بێبێڵەكانی روسیا لە نێردەوانەكان
و چێوبەسەكانی ئەو بینا رێكخراوەییەوە دەچوونە سەرەوە و لە سەرووی
سوپایەكی رێكخراودا رادەوەستان و تەواوی خەڵكیان هاندەدا ،بۆئەوەی
لەگەڵ رژیمی نەگریسی روسیا حیساب لێدەربكەن .ئەوەیە ئەو شتەی كە
دەبێت ئاواتەخوازی بین!
***
«دەبێت ئاواتەخوازی بین!» .ئەم وشانەم نووسی و سام دایگرتم،
وامدەزانی لەنێو «كۆنگرەی یەكگرتنەوە»دا دانیشتووم ،سەرنوسەران و
فەرمانبەرانی “رابۆچیە دێلۆ” بەرامبەرم دانیشتوون .لە پڕێكدا هاوڕێ
مارتینێف رادەپەڕێ و بە لەحنێكی هەڕەشەئامێز روو لە من دەڵێت« :رێگام
بدەن پرسیارتان لێبكەم :ئایا دەستەی نوسەرانی رۆژنامەیەكی سەربەخۆ بەبێ
ئیزنی پێشووتری كۆمیتەكانی حزبی مافی ئەوەی هەیە ئاوات بخوازێت؟».
پاش ئەو هاوڕێ كریچۆفسكی رادەپەڕێت (لەحاڵێكدا كە لەبواری فەلسەفیەوە
وتەی هاوڕێ مارتینێف تەكمیلتر دەكات ،هەر ئەو هاوڕێ مارتینێفەی كە
دەمێكە وتەكانی پلێخانۆفی پەرەپێداوە) و بە راوێژێکی هەڕەشەئامێزەوە
دەڵێت« :من زیاتر دەڕۆمە پێشەوە و دەپرسم كە ئایا بە گشتی كەسێكی
ماركسیست ،ئەگەر لە بیری نەبردبێتەوە كە لەگەڵ وتەی ماركسدا هاوڕایە،
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كە مرۆڤایەتی بەردەوام ئەركی جێگای بەدیهاتن لەبەردەم خۆی دادەنێت و
تاكتیك بریتیە لە پڕۆسەی چوونە سەرەوەی ئەو ئەركانەی كە لەگەڵ حزبدا
گەشە دەكەن ،مافی ئاوات خواستنی هەیە؟»
تەنها بیری ئەو پرسیارە سامناكانە ماسولكەكانم دێنێتە لەرزین و
تەواوی بیر و خەیاڵم ئەوەیە ،كە لە كوێدا خۆم بشارمەوە .هەوڵدەدەم
لە پشتسەری (پیسارۆف)دا خۆم بشارمەوە.
پیسارۆف سەبارەت بە جیاوازی نێوان ئاوات و حەقیقەت نوسیویەتی:
«جیاوازی لەگەڵ جیاوازی فەرقی هەیە .لەوانەیە ئاواتی من پێشی رەوتی
سروشتی رووداوەكان بكەوێت ،یان ئەوەی كە بە گشتی لە رێگە البدات
و بەرە و ئاراستەیەك بڕوات ،كە رەوتی رووداوەكان هەرگیز ناتوانێت
بەوێ بگات .لەئەگەری یەكەمدا ،ئاوات هیچ زەرەر و زیانێك ناگەیەنێت،
تەنانەت دەتوانێت وزەی كەسێكی زەحمەتكێش بپارێزێت و بەهێزی
بكات .لە وەها ئاواتێكدا هیچ شتێك نییە ،كە بتوانێت هێزی كار بەالڕێدا
بەرێت ،یان ئیفلیجی بكات .تەنانەت بە گشتی بە پێچەوانەوە ،ئەگەر
مرۆڤ بە هیچ شێوەیەك لێهاتوویی ئەو جۆرە ئاواتەخوازیەی نەبێت،
ئەگەر نەتوانێت جاروبار بەرەوپێش بڕوات و نەتوانێت وێنەیەكی تەواو و
هەمەالیەنە لەو مەخلوقەی كە لەژێر دەستیدا خەریكە گەشە دەكات لە
مێشكی خۆیدا بێنێتە بەرچاو ،من بە هیچ شێوەیەك ناتوانم بیر بكەمەوە،
كە چ بزوێنەرێك مرۆڤ ناچار دەكات لە بواری زانست و هونەر و ژیانی
بە كردەوەدا كاری بەرین و ماندوكەر بەئەنجام بگەیەنێت.
جیاوازی نێوان ئاوات و حەقیقەت هیچ زیانێكی بەدواوە نابێت ،بە
مەرجێك كە كەسێك ئاواتەخوازە بەراستی باوەڕی بە ئاواتەكەی خۆی
هەبێت ،بە وردی تەواوی ژیان بگرێتە ژێر چاودێری خۆیەوە ،بینراوەكانی
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خۆی لەگەڵ ئەو كۆشكە خەیاڵییانەی لە مێشكی خۆیدا سازی كردووە،
هەڵسەنگێنێت و بە گشتی لەڕووی ویژدانییەوە بۆ وەدیهێنانی خەیااڵتی
خۆی هەوڵبدات .كاتێك لەنێوان ئاوات و ژیاندا خاڵێكی پەیوەندی بوونی
هەبێت ،هەموو شتێك باشە و بەرەو باشی دەچێت».
بەداخەوە لە بزووتنەوەی ئێمەدا ئەو جۆرە ئاواتانە زۆر بە دەگمەن
بەدی دەكرێن ،سەبەبكاری ئەوەش بە گشتی لەمل نوێنەرانی رەخنەی
عەلەنی و «پاشكەوتن»ی نا عەلەنیەوەیە ،كە گوایە بە هۆشیاری خۆیان و
«نزیكی»یان بە «شتەكانی «دیاریكراو» ،شانازی دەكەن.
ج) پێویستمان بە چۆن رێكخراوێك هەیە؟
لەوەی كە وتمان خوێنەر تێدەگات ،كە «تاكتیك-نەخشە» بریتیە لە
رەتكردنەوەی دەستبەجێی هێرش و خواستی «گەمارۆی قەاڵی دوژمن بە
دروستی» یان بە واتایەكی دیكە خواستی تەركیزكردنی تەواوی هێزەكان
بۆ كۆكردنەوە و پێكهێنان و تەیاركردنی سوپایەكی هەمیشەیی .كاتێك
كە بەو بۆنەوە كە “رابۆچیە دێلۆ” بەسەر «ئێكۆنۆمیزم»دا بازی دابوو
و گاڵتەمان بە هات و هاوار سەبارەت بە هێرشكردن (كە لە ئەپریلی
ساڵی  190لە ژمارە 6ی «لیستیك رابۆچیە دێلۆ» وەڕێخرابوو) كرد،
هەڵبەت ئەویش هێرشی كردەسەر ئێمە و بە «ئایین پەرەستی دووگم»
و تێنەگەیشتن ئەركی شۆڕشگێڕانە و بانگهێشتكردن بۆ دوورئەندێشی و
خۆپاراستن و هیتر تۆمەتبارمانی كرد.
ئاساییە ئەم تۆمەتانە ،بە هیچ شێوەیەك تووشی سەرسوڕمانمانی نەكرد،
چونكە لە زمانی كەسانێكەوە دەهاتە دەر كە لە هەر چەشنە بناغەیەكی
پرەنسیپی بێبەری بوون و بە ئایدەی قووڵبیرانەی «تاكتیك-پڕۆسە» لە
كۆڵ خۆی بكاتەوە .هەروەها كاتێكیش كە (نادێژدین) كە بەگشتی بە
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چاوێكی سووكایەتی ئامێزەوە چاوی لە پرەنسیپەكانی بەردەوامی بەرنامە
و تاكتیك دەكرد ،وەها تۆمەتێكیان دووپات دەكردەوە ،بە هیچ شێوەیەك
بەالمانەوە سەیر نەبوو.
دەڵێن كە مێژوو دووپاتنابێتەوە ،بەاڵم (نادێژدین) بە تەواوی هێزیەوە
هەوڵدەدات كە مێژوو دووپات بكاتەوەو لەحاڵێكدا كە بەگەرم و گوڕی السایی
تێكاچۆف دەكاتەوە ،هێرش دەكاتەسەر «كەلتوری شۆڕشگێڕانەو سەبارەت بە
«لێدانی ناقوسی شێواوی» و «روانگە»ی تایبەت «لە سەروبەندی شۆڕش» و هیتر
هات و هاوار وەڕێ دەخات ،گوایە نادێژدین ئەم ریوایەتە بەناوبانگەی لەبیر
كردووە ،كە ئەگەر خودی رووداوێكی مێژوویی تراژێدیایە ،السایی كردنەوەی
گاڵتەجاڕە .تاقیكردنەوە بۆ بەدەستەوەگرتنی دەس��ەاڵت كە مەوعیزەكانی
تێكاچۆف ئامادەی كردبوو ،لە رێگەی تیرۆری «سامناك»ەوە كە بەراستیش
سامناك بوو ،بە كردەوە دەرهات ،تاقیكردنەوەیەكی گەورە بوو ،بەاڵم تیرۆری
«وروژێنەر»ی تێكاچۆف بێجگە لە گاڵتەجاڕێكی بچوك هیچی تر نەبوو ،بە
تایبەتی كاتێك لەگەڵ ئایدەی رێكخستنی كرێكارانی مامناوەند تەكمیلی دەكەن،
گاڵتەجاڕبوونی زۆرتر دەردەكەوێت.
نادێژدین دەنوسێت« :ئەگەر «ئیسكرا» لە بازنەی «كایەی چاپەمەنی» خۆیدا
دەچووە دەرەوە ،ئەوسا دەیبینی كە ئەوانە (واتا دیاردەكانی وەكو نامەی
كرێكاری چاپكراو لە «ئیسكرا» ژمارە  )7نیشانەی ئەوەیە ،كە بە خێرایی
«هێرش» دەستپێدەكات و لەوەها بارودۆخێكدا ( )sicقسەكردن لەسەر
رێكخراوێك كە لە رێگەی زنجیرەگەلێكەوە بە رۆژنامەیەكی سەرتاسەری
روسیا پەیوەند درابێتەوە ،ماناكەی خەیاڵ پاڵوی و هەڵسوڕانی كورسی
نشینییە» .چاو لێبكەن چ شڵەژاویەكی فیكری بێوێنە دەبینن :لە الیەكەوە
قسە لەسەر ئەوە دەكەن كە تیرۆری وروژێنەر و «رێكخستنی كرێكارانی
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مامناوەند» ،لەگەڵ ئەم بۆچوونە كە كۆبوونەوە لە دەوری خواستی
«دیاریكراوتر» بۆ وێنە لەدەوروبەری گۆڤارەكانی ناوچەیی «زۆر ئاسانترە»،
وە لەالیەكی دیكەشەوە دەڵێن لە ئێستادا قسەكردن لەسەر رێكخراوی
سەرتاسەری روسیا ماناكەی بێجگە لە خەیاڵ پاڵوی كابینەنشینان هیچی تر
نییە ،بە زمانێكی راشكاوانەتر و سادەتر دەڵێن «ئێستا» ئیتر درەنگە! ،بەاڵم
ئاغای ل .نادێژدین ،رێكخراوی بەرینی گۆڤارە ناوچەییەكان چۆن ،ئەوە
كە هێشتا درەنگ نەبووە؟ ئێستا با بۆچوون و تاكتیكی «ئیسكرا» لەگەڵ
ئەو بابەتە قیاس بكەین :تیرۆری «وروژێنەر» شتێكی بێمانایە ،قسەكردن
سەبارەت بە رێكخستنی بە تایبەتی كرێكارانی مامناوەند و پەرەپێدانی
گۆڤارە ناوچەییەكان بە مانای كردنەوەی هەر دوو دەروازەكە بەرەوڕووی
ئێكۆنۆمیزمدایە.
دەبێت سەبارەت بە رێكخراوێكی تاقانەی سەرتاسەری روسیا كە
شۆڕشگێڕان پێكیهێنابێت قسە بكەین و تا كاتێك كە هێرشی راستەقینە (نەك
هێرش لەسەر قاغەز) دەستپێبكات ،قسەكردن لەو بارەشەوە درەنگ نییە.
نادێژدین قسەكەی خۆی درێژە پێدەدات و دەنوسێت« :بەڵێ لە بەشی
رێكخراودا ،كاری ئێمە بە هیچ شێوەیەك درەوشاوە نییە ،بەڵێ «ئیسكرا»
بە تەواوی هەقیەتی كە دەنوسێت جەماوەری سەرەكی هێزی شەڕكەری
ئێمە كەسانی دڵخواز و ناڕازی پێكیدێنن .ئەوەی كە ئێوە بە وشیاریەوە
هێزەكانمان لەبەرچاو دەگرن زۆر باشە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا نابێت لەبیریشی
بەرنەوە كە كۆمەڵ بە هیچ شێوەیەك هی ئێمە نییە و بەم بۆنەشەوە
لێمان ناپرسن دەبێت لە چ كاتێكدا هەڵسوڕانی جەنگی دەستپێبكەن و
خۆیان «رادەپەڕن» ،كاتێكیش كە كۆمەڵ بەهێزی خۆڕسك و رووخێنەری
خۆیەوە سەری بەرز كردەوە ،ئەو كاتە لەوانەیە «سوپای هەمیشەیی» كە بۆ
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پێكهێنانی رێكخراوێكی زۆر رێكوپێك لە ناویدا بۆ ماوەیەكی زۆر ئامادەكاری
بۆ دەكرا ،بەاڵم بواری ئەوەیان دەستنەكەوت بە كردەوەی دەربێنن ،پێشێلی
بكەن و بەرەو داوە پاشەكشەی پێبكەن».
لۆژێكێكی سەیرە .هەر بەو بۆنەوە كە «كۆمەڵ هی ئێمە نییە» هات
و هاوارەكان سەبارەت بە «هێرش»یش نەشیاو و بێ ئەدەبییە ،چونكە
هێرش بریتییە لە هێرشی سوپایەكی هەمیشەیی ،نەك هەڵچوونی خۆڕسكی
كۆمەڵ .هەر بەو بۆنەوە كە كۆمەڵ لەوانەیە سوپای هەمیشەیی پێشێلبكات و
پاشەكشەی پێبكات ،ئێمەش دەبێت بە شێوەیەك بۆ «بەدیهێنانی رێكخراوێكی
زۆر رێكوپێك» لە سوپای هەمیشەیی كار بكەین ،كە بە دڵنیاییەوە «بواری
ئەوەمان دەستبكەوێت» ،خۆمان بە بزووتنەوەی خۆڕسك بگەیەنین و پەیوەندی
لەگەڵدا دامەزرێنین ،چونكە بە هەر رادەیەك زۆرتر «بوارمان دەستبكەوێت»
وەها رێكخستنێك بێنینە ئاراوە ،هەر بەو رادەیەش كەمتر ئەگەری هەیە كە
ئەو سوپایە لەالیەن كۆمەڵەوە پێشێلبكرێت ،بەڵكو لە وەها بارودۆخێكدا سوپای
هەمیشەیی لە ریزی یەكەمدا و لەبەردەم كۆمەڵدا رادەوەستێت و بزووتنەوەكە
بەرەوپێش دەبات.
هۆكاری شڵەژاوی فیكری نادێژدین ئەوەیە ،كە پێیوایە ئەو سوپایە كە
خاوەنی رێكخراوێكی رێكوپێكە ،سەراقڵی كارێك دەبێت ،كە لە كۆمەڵی
جیادەكاتەوە ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە لەراستیدا ئەو سوپایە تەنها سەرقاڵی
كاری بانگەشەیی سیاسی هەمەالیەنە و گشتگیرە ،واتا خەریكی كارێكە كە
هێزی رووخێنەری خۆڕسكی كۆمەڵ بە هێزی رووخێنەری وشیاری رێكخراوی
شۆڕشگێڕان دەبەستێتەوە و لە بینایەكی گشتیدا كۆی دەكاتەوە .بەڕێزان،
تاوانی خۆتان مەخەنە ملی كەسانی دیكە ،چونكە ئەو دەستەیە «سوابدا»یە كە
تیرۆری بردۆتە نێو بەرنامەی خۆیەوە و بەمشێوەیە بانگهێشتی ئەوە دەكات
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كە رێكخراوێك لە تیرۆریستان پێكبێنن و وەها رێكخراوێكیش بە راستی
سوپاكەمان لە نزیكبوونەوە بە كۆمەڵ و دامەزراندنی پەیوەندی لەگەڵیان ،كە
هێشتا بەداخەوە بەدەست ئێمەوە نییە و هێشتا بەداخەوە لێمان ناپرسن ،یان
بە دەگمەن دەپرسن كە لە چ كات و ساتێكدا و چۆن دەبێت چاالكی جەنگی
دەستپێبكەن ،دەبووێرێت.
نادێژدین درێژە بە ترساندنی «ئیسكرا» دەدات و دەڵێت« :ئێمە تەنانەت
نازانین ،كە شۆڕش چۆن دێت ،هەر بەو جۆرەی كە نەمانزانی رووداوەكانی
ئێستا كە وەكو بەفر لە ناكاو بەسەرماندا باری ،چۆن هات و چوو» .ئەم
رستەیە ،ئەگەر پەیوەندی لەگەڵ ئەو بابەتانەی كە لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا
بدەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە ،بێمانابوونی «روانگە»ی تایبەتی « لە سەروبەندی
شۆڕش» كە سوابدا لە خۆیەوە دەریكردووە ،بە ئاشكرا نیشاندەدات .ئەم
«روانگە» تایبەتە ئەگەر بمانەوێت بڵێین ،بە ئێرە دەگەیشت كە «ئێستا» ئیتر
كاتی هۆكارهێنانەوە و ئامادەكردنی بەسەرچووە.
ئەگەر وای��ە ،كەوایە دوژمنی رێ��زداری «كایەی چاپەمەنی» ،ئیتر چ
پێویستیەكی دەكرد كە لە ( )132الپەڕەی چاپكرداودا «سەبارەت بە بابەتەكانی
تیۆری و تاكتیك» شت بنوسێت؟ ئایا ئێوە لەسەر ئەو ب��اوەڕە نین ،كە
لە»روانگەی «سەروبەندی شۆڕش»ەوە باڵوكردنەوەی ( )132هەزار نوسخەی
دروشمی كورت! «دوژمن بكەرە ئامانج!» زۆر باشتر بوو؟
بۆ كەسێك كە وەكو»ئیسكرا» تەبلیغاتی سیاسی لەنێو هەموو خەڵك بكاتە
بنەمای تەواوی بەرنامە ،تاكتیك و كارە رێكخراوەكانی خۆی ،ئەو مەترسیە
كەمتر لە هەر مەترسیەكی دیكە هەڕەشە لە شۆڕش دەكات .ئەو كەسانەی كە
لە سەرانسەری روسیادا كارییان پێكەوەگرێدانی ریسمانەكانی رێكخراوێكە ،كە
لە رۆژنامەیەكی سیاسی سەرانسەری روسیا جیابۆتەوە ،نەك تەنها رووداوەكانی
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بەهار لەبەرچاویان دوور نەدەهاتە بەرچاو ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ئەو دەرفەتەی
بۆ دەڕەخساندن ،كە ئەو رووداوانە پێشبینی بكەن ،هەروەها ئەو شانۆیانەش
كە لە ژمارە ( )13و ()14ی «ئیسكرا»شمان كردۆتەوە ،لەبەرچاویان دوور
لە چاوەڕوانی نەبوو :بە پێچەوانەوە ئەوان لەو شانۆیانەدا بەشدارییان كرد
و بەباشی لە ئەركی خۆیان تێگەیشتن ،كە دەبێت بە یارمەتی بزووتنەوەی
خۆڕسكی كۆمەڵەوە بچن و لە هەمانكاتدا لە رێگەی رۆژنامەوە یارمەتییان
بە گشت هاوڕێیانی روسیای خۆیان دەكرد ،كە لەو شانۆیانە ئاگادار بن و
ئەزمونەكانیان بەكاربێنن .ئەگەر زیندوو بمێننەوە ،شۆڕشیش لەبەرچاویان وون
نابێت ،شۆڕشێك كە پێش لە هەر شتێك و زیاتر لە هەر شتێك ئەوە لە ئێمە
دەخوازێت ،كە لە تەبلیغاتدا ئەزمونمان هەبێت ،ئەوە دەخوازێت كە بتوانین
لە هەر چەشنە ناڕەزایەتیەك پشتیوانی بكەین (ئەویش پشتیوانیەك لە جۆری
سۆسیال دیموكراسی) و بزووتنەوەی خۆڕسك هیدایەت بكەین و لە هەڵەی
دۆستان و لە داوی دوژمنان بیپارێزین!
بەمشێوەیە بە دوا بۆچوونێك دەكەین ،كە ناچارمان دەكات بە تایبەتی
لەسەر نەخشەی پێكهێنانی رێكخراوێك بە دەوری رۆژنامەی سەرتاسەری روسیا
لە رێگەی كاری هاوبەش لەو رۆژنامە گشتییەوە پێداگری بكەین .تەنها وەها
رێكخراوێكە كە قابیلیەتی نەرم و نیانی پێویستی بۆ رێكخراوێكی تێكۆشەری
سۆسیال دیموكراتیك یان بە واتایەكی دیكە لێهاتوویی خۆ هاوئاهەنگ
كردنی خێرا لەگەڵ گۆڕینی بارودۆخەكانی خەبات دابیندەكات و ئەو تواناییە
دەبەخشێت كە «لە الیەكەوە لە جەنگی ئاشكراو نابەوەخت لەگەڵ دوژمنێك
كە لە بواری هێزەوە بە تەواوی زاڵە و هەموو هێزەكانی خۆی لە یەك
شوێندا تەركیز كردووە ،خۆببوێرین و لە الیەكی دیكەوە لە نەبوونی چاالكی
ئەو دوژمنە كەڵكوەربگرین و لەو كات و ساتەدا ،كە كەمتر لە هەر ساتێكی
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دیكە چاوەڕوانی دەكات هێرشبكەینە سەری « .هەڵەیەكی گەورە دەبوو ئەگەر
رێكخراوی حزبی تەنها بە بۆنەی تەقینەوە یان خەبات لەسەر شەقامەكان ،یان
تەنها لەسەر بنەمای « رەوتی پێشڕەوی خەباتی ئاسایی رۆژانە» دابمەزرایە.
پێویستە كاری رۆژانەی خۆمان بەئەنجام بگەیەنین و هەمیشە بۆ هاتنە
ئارای هەر رووداوێكی چاوەڕواننەكراو ئامادە بین ،چونكە پێشبینی ئاڵوگۆڕی
سەردەمی ئارامیی و گۆڕینی بە قۆناغی تەقینەوە لە زۆر بابەتدا مومكین
نییە .لەو بابەتانەشدا كە ئیمكانی هەیە ناتوانین لەو بارودۆخە بۆ سەرلەنوێ
سازكردنەوەی رێكخراو كەڵكی لێوەربگرین ،چونكە وەها ئاڵوگۆڕێك لە
واڵتێكی ئیستبدادی بێسنووردا زۆر بە خێرایی دەچێتە پێشەوە و جاروبار
تەنها بە غارغارانی شەوانەی فەڕاشەكانی تێزاری وابەستەیە .پێویستە خودی
شۆڕشیش وەكو چەند گۆڕانكاری و ئاڵوگۆڕی خێرا لەنێوان تەقینەوە و ئارامی
كەم تازۆر تووند لەبەرچاو بگرین ،نەك كردەوەیەكی جیاواز و تاقانە ،كە هیچ
پەیوەندیەكی بەوانی دیكەوە نەبێت (هەر بەو شێوەی وا پێدەچێت نادێژدین
لێی حاڵییە).
بەم بۆنەوە ،دەبێت كاكڵەی سەرەكی هەڵسوڕانی رێكخراوی حزبیمان و
ناوەندی ئەو هەڵسوڕانە كارێك بێت كە چ لە قۆناغی بەهێزترین تەقینەوەكانی
شۆڕشگێڕانەدا و چ لە قۆناغی هێمنیدا هەم مومكین و هەم پێویستە ،واتا:
كاری بانگەشەی سیاسی كە لە سەرانسەری روسیای یەكگرتوودا بەڕێوە
بچێت و گشت الیەنەكانی ژیان روونبكاتەوە و بەرینترین جەماوەر لەبەرچاو
بگرێت .ئەم كارەش لە روسیا ئێستا بەبێ رۆژنامەیەك بۆ سەرانسەری روسیا،
كە بە رێكوپێكی و زوو بەزوو باڵوبێتەوە ،تەنانەت ناتوانین بیریشی لێ
بكەینەوە .رێكخراوێك كە بەدەوری ئەم رۆژنامەیەدا پێكدێت ،واتە رێكخراوی
بەڕێوەبەرانی ئەو رۆژنامەیە (بەڕێوەبەر بە مانای بەرینی وشەكە ،واتا تەواوی
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ئەو كەسانەی كە بۆ رۆژنامە كاردەكەن) بۆ هەموو شتێك ،لە پاراستنی جێگەو
پێگەو متمانە و درێژەی كار و هەڵسوڕانی حزب لەكاتی گەورەترین كردەوە
«سەركوتگەرانەكان»ەوە بگرە هەتا داڕشتن و دیاریكردن و بەڕێوەبردنی
راپەڕینی چەكدارانەی گشتی حازر و ئامادەیە.
لە راستیشدا ،یەكێك لەو ناكامیانەی كە روودانی بۆ ئێمە شتێكی زۆر
ئاساییە ،لەیەك یان چەند شوێندا لەبەرچاو بگرن .ئەگەر هەموو رێكخراوەكانی
ناوچەیی كارێكی گشتی رێك و پێكیان نەبێت ،ئەو ناكامیانە زۆربەیان لەگەڵ
پچڕانی كار بۆ ماوەی چەندین مانگ هاتوونەتە ئاراوە ،بەاڵم ئەگەر كارێكی
گشتی بۆ هەمووان بوونی هەبێت :بە فەڕز توندترین ناكامییەكانیش بێتە
ئاراوە ،لە وەها بارودۆخێكدا تەنها ئەوە بەسە دوو ،یان سێ كەس لە كەسانی
بەورە ،بۆماوەی چەند هەفتە كار بكەن ،بۆئەوەی كۆڕ و كۆمەڵێكی نوێ لە
الوان كە هەروەك ئاگادارین ئێستا زۆر بە خێرایی پێكدێن ،لەگەڵ ناوەندی
گشتیدا پەیوەند بدرێنەوە .كاتێكیش كە ئەو كارە گشتیە كە لەو ناكامیانە
زیانی پێگەیشتووە ،لەبەرچاوی هەموواندا زەق بێت ،ئەو كاتە لەوانەیە كۆڕ و
كۆمەڵێكی نوێی دیسانەوە زۆرتر پێكبێت و لەگەڵیاندا پەیوەندی دابمەزرێنن.
لە الیەكی دیكەوە راپەڕینی خەڵك لەبەرچاو بگرن .پێموایە لە كاتی
ئێستادا هەمووان لەگەڵ ئەوەدا هاوڕان ،كە پێویستە لەبیری راپەڕیندا بین
و خۆمانی بۆ ئامادە بكەین؟ ،بەاڵم چۆن خۆمانی بۆ ئامادە بكەین؟كۆمیتەی
ناوەندی خۆ ناتوانێت لە هەموو جێگایەكدا بەڕێوەبەر بۆ ئامادەكاری
راپەڕین دابنێت! تەنانەت ئەگەریش كومیتە ناوەندیشمان بووایە دیسانەوە
لەبارودۆخی ئێستای روسیادا بەو كارە ناتوانین شتێكی ئەوتۆ بەدەستبێنین .بە
پێچەوانەوە لەنێو تۆڕێك لەو بەڕێوەبەرانەی كە وێڕای كاركردن بۆ پێكهێنان و
باڵوكردنەوەی رۆژنامەی گشتی پێكدێت ،پێویست ناكات «دابنیشن و چاوەڕوان
بێت «دروشمی راپەڕین بدرێت ،بەڵكو كارێكی رێكوپێك دەكات ،كە ئەگەر
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راپەڕین بێتە ئاراوە ،ئەگەری گشتی سەركەوتنی بۆ گەرەنتی دەكات.
ئ��ەوە هەر ئەو كارەیە كە پەیوەندی حزب هەم لەگەڵ بەرینترین
جەماوەری كرێكار و هەم لەگەڵ ئەو تووێژانە ،كە لە حكومەتی رەها ناڕازین،
پتەوتر دەكات ،هەروەها ئەوە هەر ئەو شتەیە ،كە بۆ راپەڕین گرنگیەكی
زۆری هەیە .لە جەریانی ئەم كارەدایە كە لێهاتوویی بۆ بەدەستەوەدانی
هەڵسەنگاندنی درووس��ت لە ب��ارودۆخ��ی سیاسی و بەو پێیە لێهاتوویی
هەڵبژاردنی ساتی گونجاو بۆ راپەڕین پەروەردە دەكات .ئەو كارەیە كە ئەو
خوە دەداتە هەموو رێكخراوە ناوچەییەكان ،كە لە هەمانكاتدا وەاڵمی جۆرێك
كێشەی سیاسی و رووداو و ماجەرا بدەنەوە ،كە روسیای شڵەژاندووە و هەم
وەاڵمێك كە بەو «كێشانە» دەیدەنەوە تا ئەو جێگایەی دەكرێت بە شێلگیریەكی
زۆرتر ،یەكگرتووتر و عاقاڵنەتر بێت ،هەروەك دەزانین راپەڕین ،لە زاتی
خۆیدا جدیترین ،یەكگرتووترین و عاقاڵنەترین «وەاڵم»ی كۆمەاڵنی خەڵك
بە حكومەتە .سەرئەنجام ئەو كارەیە كە ئەو خوە دەداتە گشت رێكخراوە
شۆڕشگێڕەكان لە هەموو الیەكی روسیاوە ،هەمیشەییترین و لە هەمانكاتدا
نهێنی ترین پەیوەندییەكان دابمەزرێنێت كە یەكێتی راستەقینەی حزب پێكدێنێت
و بەبێ بوونی ئەو پەیوەندییانە قسەو باسی بە كۆمەڵ سەبارەت بە نەخشەی
راپەڕین و گرتنەبەری رێوشوێنی پێویستی سەرەتایی لە سەروبەندیدا ،كە
دەبێت بە تەواوی نهێنی بمێنێتەوە ،مومكین نییە.
بە كورتی «نەخشەی دامەزراندنی رۆژنامەیەك بۆ سەرتاسەری روسیا»،
نە تەنها بەرهەمی كاری ئەو كابینەنشینانە نییە ،كە تووشی ئایین پەرەستی
و كایەی چاپەمەنی بوون (هەر بەو جۆرەی كە هەندێك كەس لەو بابەتەوە
بە درووستی بیریان نەكردۆتەوە ،پێیانوایە) ،بەڵكو بە پێچەوانەوە بااڵترین
نەخشەیە بۆ ئەوەی كە بتوانین لە هەموو الیەكەوە راپەڕین دەستپێبكەین و
خۆمانی بۆ ئامادە بكەین و لە هەمانكاتدا تەنانەت بۆ دەقەیەكیش كاری گرنگی
رۆژانەی خۆمان لەبیر نەكەین.
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وتەی كۆتایی
مێژووی سۆسیال دیموكراسی بە ئاشكرا بەسەر سێ قۆناغدا دابەش دەبێت:
قۆناغی یەكەم :نزیك بە دە ساڵ ،واتا لە ساڵی  1894-1884لەخۆ
دەگرێت .ئەم قۆناغە ،قۆناغی پەیدابوون و پتەوبوونی تیۆری و بەرنامەی
سۆسیال دیموكراسی بوو .سۆسیال دیموكراسی وەكو بزووتنەوەیەكی جەماوەری
هێشتا سەریهەڵنەدابوو ،ئەندامانی دەژمێردران .سۆسیال دیموكراسی بوونی
هەبوو ،بەاڵم بزووتنەوەی كرێكاری و بەمشێوەیە ،وەكو حزبێكی سیاسی ،تازە
رەوتی تەكامولی ساوایی خۆی تێپەڕ دەكرد.
قۆناغی دووهەم :سێ تا چوار ساڵ ،واتا لە ساڵی  1898-1894لەخۆ
دەگرێت .سۆسیال دیموكراسی وەكو بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی ،وەكو
هەڵچوونی جەماوەری خەڵك ،وەكو حزبێكی سیاسی سەریهەڵدا .ئەم قۆناغە،
قۆناغی منداڵی و گەنجێتی بوو .مەیلی گشتی رووناكبیران بۆ خەبات لەگەڵ
بنەماكانی نارۆدنیكی و هاتوچۆكردنیان لەنێو كرێكاران و مەیلی گشتی كرێكاران
بۆ مانگرتن ،وەكو نەخۆشیەكی گشتگیر و ئێپیدێمی بە خێرایی باڵودەبووەوە.
بزووتنەوەی كرێكاری سەركەوتنێكی زۆری بەدەستهێنا .زۆربەی رێبەران،
كەسانێكی بە تەواوی الون كە هێشتا بە «تەمەنی سی و پێنج ساڵی» كە بەرای
(ن .میخایلۆفسكی) سنوورێكی سروشتیە ،نەگەیشتبوون .ئەمانە كە بەهۆی
الویەوە هێشتا بۆ هەڵسوڕانی بە كردەوە لەنێو كرێكاران ئامادە نەبوون،
بە خێرایییەكی سەرسووڕهێنەرەوە لە مەیدان وەدەر نران ،بەاڵم ئاستی
هەڵسوڕانیان لە زۆربەی بابەتەكاندا زۆر بەرین بوو .شێوەی بیركردنەوەی
ژمارەیەكی زۆرییان لە سەرەتادا وەكو ناردولتسییەكان وابوو.
نزیك بە تێكڕای ئەوان لە سەردەمی الویەتی خۆیاندا بە شەوقێكی زۆرەوە
سەرنجیان بەرەو الی قارەمانانی تیرۆر راكێشرابوو .چارەسەركردنی كاریگەری
سەرنجڕاكێشی ئەو سونەتە پاڵەوانانە بە قیمەتی خەباتێكی چڕوپڕ بەدەست
دەهات و وێڕای پچڕاندنی پردی پەیوەندی لەگەڵ كەسانێك ،كە دەیانویست بە
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هەر قیمەتێك بووە بەرامبەر بە (نارۆدنایا وێلیا) وەفادار بمێننەوە و سۆسیال
دیموكراتە الوەكان رێزێكی زۆریان بۆ دادەن��ان .رەوتی خەبات ناچاریانی
دەكرد دەستبدەنە بەدەستهێنانی زانیاری و زانست ،كتێبی نهێنی هەر رێبازێك
بخوێننەوە و بە جددی دەستبدەنە لێكۆڵینەوە لەسەر بابەتەكانی پەیوەندیدار
بە ستراتێژی ئاشكرای نارۆدنیكی.
سۆسیال دیموكراتەكان كە لەو خەباتەدا بار هاتبوون ،بەبێ ئەوەكە بۆ
«ساتێكیش» چ تیۆری ماركسیزم كە وەكو مەشخەڵێك دەدرەوشایەوە و رێگای
سۆسیالیستەكانی روون��دەك��ردەوەو ،چ ئەركی رووخاندنی حكومەتی رەها
لەبیر ببەن ،بێنە نێو بزووتنەوەی كرێكاری .پێكهێنانی حزب لە بەهاری ساڵی
 1898بەرچاوترین و لە هەمانكاتدا دوایین كاری سۆسیال دیموكراتەكانی ئەو
سەردەمە بوو.
قۆناغی سێیەم :هەروەك دیتمان سەرەتاكانی لە ساڵی  1897دەركەوتبوو
و لە ساڵی  1898بە تەواوی جێگای قۆناغی دووهەمی گرتەوە .ئەم قۆناغە،
قۆناغی شپرزەیی و لێكترازان و راڕایی بوو .ساتی الویەتی كاتێك دەگات ،كە
دەنگی مرۆڤ گڕو دووڕەگە دەبێت .دەنگی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا
لەو قۆناغەشدا ،هەر ئەو حاڵەتە گڕو دووڕەگەی پەیدا كرد و لە نوسراوەكانی
ئاغایان سترۆوە و پڕۆكۆپۆویچ ،بولگاكۆف و بێردیایۆف لەالیەك و بەرهەمەكانی
و.ئی .وە ر.م ،و ب ،كریچۆفسكی و مارتینێف ،لەالیەكی دیكەوە ئاهەنگی
تەزویری بە خۆیەوە گرت ،بەاڵم تەنها رێبەرانی بزووتنەوە بەجیا لە یەكترین
هەنگاویان هەڵدەگرت و بەرەو دواوە دەچوون .بزووتنەوەكە بە تووندوتۆڵی
بەرەو پێشەوە هەنگاوی هەڵدەگرت .خەباتی پڕۆلیتاریایی ،توێژە تازەكانی
كرێكارانی دادەگرت و لە تەواوی روسیادا تەشەنەی دەسەند ،لە هەمانكاتدا
بە شێوەی راستەوخۆ كاریگەری لەسەر زیندووبوونەوەی رۆحی دیموكراسی
لەنێو خوێندكاران و تووێژەكانی دیكە دادەنا ،بەاڵم ئاستی وشیاری رێبەران
لە بەرامبەر پەرەسەندن و گەشەكردنی هەڵچوونی خۆڕسكی جەماوەری نزم
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بوو .لەم كاتەدا ،لەنێو سۆسیال دیموكراتەكاندا گرووپێكی دیكە زاڵببوو ،كە
لە هەڵسوڕاوانێك پێكهاتبوو كە تەنها بە چاپەمەنی «ئاشكرا»ی ماركسیستی
بارهاتبوون ،ئەوە لە حاڵێكدایە ،كە هەر بەو رادەیەی كە بزووتنەوەی خۆڕسكی
جەماوەری وشیاریەكی زۆرتری دەخواست ،هەر بەو رادەیەش زۆرتر روون
دەبووەوە ،كە ئەم چاپەمەنیە ماركسیستیە «عەلەنی»یانە بەس نییە.
رێبەران نەك تەنها لەبواری تیۆریەوە (ئازادی رەخنەگرتن) و لەكردەوەدا
(«وردەكاری») دوادەكەوتن ،بەڵكوو بەشێوەی جۆراوجۆر هۆكاری بریقەداریان
دەهێنایەوەو هەوڵیاندەدا لەو دواكەوتنەی خۆیان بەرگری بكەن .سۆسیال
دیموكراتیزم ،چ لەالیەن بێرنیشتانیستەكانی چاپەمەنی عەلەنی و چ لەالیەن
شوێنكەوتوانی چاپەمەنی نهێنی هەتا ئاستی تریدیۆنیۆنیزم سووك دەكرا.
بەرنامەی « »Credoخەریكبوو بە كردەوە دەردەهات ،بە تایبەتی كاتێك كە
«وردەكاری» سۆسیال دیموكراتەكان دەبووە هۆی گەشەكردنی رێگاو رێبازی
شۆڕشگێڕانەی غەیرە سۆسیال دیموكراتیك.
بەم پێیە ئەگەر خوێنەر رەخنەم لێبگرێت ،كە بۆچی من بەم تێرو تەسەلیە
دەستم دایە قسەوباس سەبارەت بە “رابۆچیە دێلۆ” ،وەاڵمی دەدەم��ەوە:
“رابۆچیە دێلۆ” بەو بۆنەوە لە بواری مێژووییەوە گرنگی هەبوو ،كه رەنگدانەوە
«رۆحی» ئەم قۆناغە ،واتا قۆناغی سێیەمی بەرچاوتر لە هەر شتێكی دیكە بوو.
ئەوە ر.م.ی شێلگیر نەبوو ،بەڵكو كریچۆفسكییەكان و مارتینێفەكانی جۆراوجۆر
بوون كە دەیانتوانی نومادی راستەقینەی شڵەژاوی و راڕایی و ئامادەیی بۆ
كۆڵدان چ لە بەرامبەر «رەخنە» و چ لە بەرامبەر «ئێكۆنۆمیزم» و چ لە بەرامبەر
تیرۆریزمدا بن .ئەوەی تایبەتمەندی ئەم قۆناغە دیاریدەكات سووكایەتی فاڵنە
ستایشگەری «زاتی رەها» بەرامبەر بە كاری بە كردەوە نییە ،بەڵكو تێكەڵكردنی
پڕاتیسیزم لەگەڵ كەمتەرخەمی تەواو بەرامبەر بە تیۆریە .پاڵەوانانی ئەم قۆناغە
زۆرتر خەریكی قیزەونكردنی «قسەكانی گەورەپیاوان» بوون تاكو راستەوخۆ
حاشاكردن لەو قسانە :سۆسیالیزمی زانستی ئیتر الیەنی تیۆریەكی بە تەواوی
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شۆڕشگێڕانەی لە دەست دەدات و دەبووە شەلەم شۆرباوێك كە لە هەر
چەشنە كتێبێكی دەرسی تازەی ئەڵمانی «ئازادانە»دا تۆزێك شلەمەنییان پێ
زیاددەكرد .دروشمی «خەباتی چینایەتی» نە تەنها تاكەكان بەرەو پێشەوە و
بەرەو هەڵسوڕانی زیاتر لە جەریان پاڵ پێوە نەدەنا ،بەڵكو ئامرازێك بوو بۆ
دامركاندنەوە و خۆتەسكین دان ،چونكە سەرئەنجام «خەباتی ئابوری لەگەڵ
خەباتی سیاسیدا پەیوەندیەكی نەپساوەی هەیە» .بیرۆكەی پێكهێنانی حزب
وەكو بانگەوازێك بۆ پێكهێنانی رێكخراوێكی تێكۆشەری شۆڕشگێڕان بە ئەژمار
نەدەهات ،بەڵكو جۆرێك «بڕوكراتیزمی شۆڕشگێڕ» و «دیموكراتیزم» یاری
مندااڵنەی پاساو دەكرد.
قۆناغی سێهەم كەی تەواو دەبێت و قۆناغی چوارەم (كە گەلێك نیشانە
و بەڵگەی موژدەی ئەو قۆناغە دەدەن) دەستپێدەكات ،ئێمە ئەوە نازانین.
لێرەدا ئیتر لە بابەتی مێژوو تێپەڕ دەبین و دەچینە نێو كاتی ئێستا و تا
رادەیەكیش داهاتوو ،بەاڵم ئێمە دڵنیاین كە قۆناغی چوارەم بە قورس و
قایمی ماركسیزمی شۆڕشگێڕی لێدەكەوێتەوە و سۆسیال دیموكراسی روسیا بە
پتەوی و بە پێگەیشتوویی لەو قەیرانە دێتەدەر و گرووپی بە راستی پێشەنگی
شۆڕشگێڕترین چین «بۆ گۆڕینی» جڵەوی ئۆپۆڕتۆنیستەكان دێتە مەیدان.
بۆ بانگەوازكردن بۆ ئەم «گۆڕانكاریە» و بۆ كورتكردنەوەی تەواوی ئەو
بابەتانە لە سەرەوە ،دەتوانین بە كورتی بەمشێوەیە وەاڵمی پرسیاری دەبێت
چ بكەین؟ بدەینەوە:
دەبێت قۆناغی سێیەم لەنێو ببەین!
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پاشكۆ
هەوڵدان بۆ یەكخستنەوەی «ئیسكرا»و “رابۆچیە دێلۆ”
بۆ ئێمە شیكردنەوەی ئەو تاكتیكە دەمێنێتەوە كە «ئیسكرا» لە پەیوەندیە
رێكخراوەییەكانی خۆیدا لەگەڵ “رابۆچیە دێلۆ” قبووڵی كردووە و بەردەوام
رەچاویكردووە .ئەم تاكتیكە هەر لە هەمان ژمارەی یەكەمی «ئیسكرا»دا ،لە
بابەتی سەبارەت بە «جیابوونەوە لە یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیای
دانیشتووی دەرەوە» بە تەواوی باسكراوە .دەستبەجێ ئەو باوەڕەمان پەیدا كرد
كە «یەكێتی» ئێستای «سۆسیال دیموكراتەكانی روسیای دانیشتووی دەرەوە» كە
لە یەكەمین كۆنگرەی حزبی ئێمەدا وەكو نوێنەی دانیشتووانی دەرەوەی واڵتی
حزب ناسرابوو ،بەسەر دوو رێكخراودا دابەش بووە .هەر بەم هۆیەشەوە
كێشەی نوێنەرایەتی حزب بە چارەسەرنەكراوی ماوەتەوە.
ئەو كێشەیە تەنها بە شێوەی كاتی و بە مەرج بەمشێوەیە چارەسەركراوە،
كە لە كۆنگرەی نێونەتەوەیی پاریسدا بۆ دەبیرخانەی هەمیشەیی سۆسیالیستی
نێونەتەوەیی لە روسیا دوو كەسی وەكو ئەندام ،واتا لە هەر بەشێكی
جیابووەوەی «یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیای دانیشتووی دەرەوە»
كەسێكی هەڵبژاردووە .ئێمە رامانگەیاند كە لە راستیدا “رابۆچیە دێلۆ” بەرهەق
نییە ،لەبواری پرەنسیپیشەوە بەجیدی الیەنی گروپی «ئازادی كار»مان گرت،
بەاڵم لەهەمانكاتدا لەچوونە نێو وردەكاریەكانی هۆكاری جیابوونەوە خۆمان
بووارد و خزمەتەكانی «یەكێتی» لە بواری هەڵسوڕانی بە كردەوەمان وەبیر
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هێنایەوە.
بەمشێوەیە هەڵوێستی ئێمە تا رادەیەك هەڵوێستی چاوەڕوانی بوو:
ئێمە بەرامبەر بە باوەڕێك كە لەنێو زۆرب��ەی سۆسیال دیموكراتەكانی
روسیادا زاڵبوو و باسی لەوە دەكرد كە دوژمنانمان بە تەواوی لەسەر
ئەوە سوورن ،كە ئێكۆنۆمیزمیش دەتوانێت شانبەشانی «یەكێتی» كار بكات،
بێ دەنگیمان لێكرد ،چونكە یەكیتی چەندین جار لە بواری پرەنسیپیەوە
رەزامەندی خۆی لەگەڵ هەڵوێستەكانی گرووپی «رزگاری كار» دەربڕیبوو
و لە رواڵەتدا لە كێشە سەرەكییەكانی تیۆری و تاكتیكدا ،بانگەشەی هیچ
سیمایەكی سەربەخۆی نەدەكرد .راستی و دروستی هەڵوێستی ئێمە بە
شێوەی راستەوخۆ لەوێوە جەختكرا كە هاوكات لەگەڵ باڵوكردنەوەی
ژمارەی یەكەمی «ئیسكرا» (مانگی دێسەمبەری ساڵی  )1900سێ ئەندام لە
«یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیای دانیشتووی دەرەوە» جیابوونەوە
كە «گرووپی داهێنەران»یان پێكهێنا و چوونە الی ئەو رێكخراوانەی
خوارەوە .1 :لقی دەرەوەی رێكخراوی «ئیسكرا» .2 .رێكخراوی شۆڕشگێڕی
«سۆسیال دیموكرات» « .3 .یەكێتی» و بۆ دانوستان سەبارەت بە ئاشتی
پێشنیاری ناوبژیوانیان هێنایە گۆڕێ .رێكخراوی  1و  2دەستبەجێ وەاڵمی
«ئەرێنی»یان پێداوەو رێكخراوی سێهەم رەتیكردەوە.
وەك وتاربێژێك لە كۆنگرەی «یەكگرتنەوە»ی ساڵی راب��ردوودا ئەو
راستیەی دەربڕیبوو ،یەكێك لە ئەندامانی لیژنەی رێبەرایەتی «یەكێتی»
رایگەیاند ،كە هۆكاری رەتكردنەوەی ئەو پێشنیارە لەالیەن ئەوانەوە تەنها
ئەوە بووە كە «یەكێتی» لە پێكهاتەی گرووپی داهێنەران رازی نەبووە.
وەبیرهێنانەوەی ئەم تێبینیە بەئەری خۆم دەزانم ،بەاڵم ناتوانم لەالیەن
خۆمەوە وەبیری نەهێنمەوە كە بەرای من ئەم روونكردنەوەیە ،بە هیچ
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شێوەیەك رەزایەتبەخش نییە :چونكە «یەكێتی» كە لە رەزامەندی ئەو دوو
رێكخراوە بۆ دانوستان ئاگادار بوو ،دەیتوانی لەرێگەی ناوبژیوانی ئەوی
دیكە یان بە شێوەی راستەوخۆ بچێتە الیان.
لە بەهاری ساڵی 190یشدا ،گۆڤاری «زاری��ا» (ژم��ارەی یەكەم ،مانگی
ئەپریل) و هەم «ئیسكرا» (ژمارەی  ،4مانگی مەی) بە شێوەی راستەوخۆ
لەگەڵ “رابۆچیە دێلۆ”دا تووشی موناقەشە بوو« .ئیسكرا» ،بە تایبەتی لە
بابەتی «ئاڵوگۆڕی مێژوویی»دا هێرشی كردبووە سەر “رابۆچیە دێلۆ” كە لە
ژمارەی ئەپریلی خۆیدا كە دوای رووداوەكانی بەهار باڵوبووەوە ،سەبارەت بە
بابەتی تامەزرۆیی بەرامبەر بە تیرۆر و بانگەواز بۆ «خوێنڕشتن» راڕایی لەخۆی
نیشاندابوو و هەڵوێستێكی روونی نەگرتبوو .سەرەڕای ئەو موناقەشەیە ،لەگەڵ
دەستپێكردنەوەی دانوستانەكان سەبارەت بە ئاشتی بە ناوبژیوانی گرووپی تازەی
«ئاشتیدەرەكان» رەزامەندی خۆی دەربڕی .لە مانگی حوزەیران ،كۆنفڕانسی
سەرەتایی نوێنەرانی ئەو سێ رێكخراوە پێكهات و بەپێی «رەزامەندی نامەی
پرەنسیپی» زۆر تێروتەسەل كە لەالیەن «یەكێتی»یەوە لە نامێلكەی «دوو
كۆنگرە» و لەالیەن لیگا لە نامێلكەی «بەڵگەنامەكانی كۆنگرە»ی «یەكگرتنەوە»
باڵو بووەوە ،گەاڵڵەی ئەو گرێبەستەی تەنزیم كرد.
ناوەرۆكی رەزامەندی نامەی پرەنسیپی (یان ناوێك كە زۆربەیان بۆ ئەو
نامەیە دایدەنێن :بڕیارنامەی كۆنفڕانسی ژۆئەن) بە روونی نیشانیدەدات
كە مەرجی ئێمە بۆ یەكگرتن بریتی بوو لە رەتكردنەوەی یەكالیی گشت
رەنگدانەوەكانی ئۆپۆڕتۆنیزم بە گشتی و ئۆپۆڕتۆنیزمی روسیا بە تایبەتی.
لە خاڵی یەكەمدا دەوترێت« :ئێمە هەر هەوڵێك بە مەبەستی كردنەوەی
رێگای ئۆپۆڕتۆنیزم بۆ نێو خەباتی چینایەتی رەتدەكەینەوە .مەبەست
ئەو هەواڵنەیە كە بەشێوەی ئێكۆنۆمیزم ،بێرنیشتاینیزم ،میلێرانیزم و لەو
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چەشنە خۆی دەرخستووە»« .بازنەی هەڵسوڕانی سۆسیال دیموكراسی
خەباتی ئایدئۆلۆژیك لە دژی هەموو دوژمنانی ماركسیزمی شۆڕشگێڕ لەخۆ
دەگرێت»( .خاڵی  4بەندی-ج)« .نابێت سۆسیال دیموكراسی لە هیچكام لە
بوارەكانی هەڵسوڕانی رێكخراوەیی و تبانگەشەیی خۆیدا بۆ ساتێكیش ئەركی
هەنووكەیی پڕۆلیتاریای روسیا ،واتا رووخاندنی حكومەتی رەها لەبیر بكات»
( ،5بەندی الف) «پڕوپاگەندە نابێت تەنها لەبواری خەباتی رۆژانەی كاری
كرێگرتە لەگەڵ سەرمایەدا بێت ،5( « .بەندی ب)» بەبێ ئەوەی كە قۆناغی
خەباتی ئابووری و خەبات بۆ داخوازی جیاوازی سیاسی بەفەرمی بناسرێت
( ،5بەندی ج).
ئێمە رەخنەگرتن لەو رەوتانەی كە سەرەتایی و بەرتەسك بوونی شێوە
نزمەكانی بزووتنەوە هەتا ئاستی پرەنسیپ بەرز دەكەنەوە ،بۆ بزووتنەوەكەمان
بە گرنگ دەزانین» ( ،5بەندی د) .تەنانەت كەسێكی بێ الیەنیش كە بە
وردی ئەو بڕیارنامەی خوێندبێتەوە هەر لە فۆرمۆڵبەندیەكانییانەوە بۆی
دەردەكەوێت كە ئەو بڕیارنامانە كەسانێك دەداتە بەر ئامانجی خۆی كە
ئۆپۆڕتۆنیست و «ئێكۆنۆمیست»ن و بۆ ساتێكیش بووە ،ئەركی رووخاندنی
حكومەتی رەهایان لەبیر بردۆتەوە ،باوەڕیان بەتیۆری قۆناغەكان بووە،
ئاستەنگیەكانیان هەتا ئاستی پرەنسیپ بەرزكردۆتەوەو هیتر .تەنانەت هەر
كەسێكیش تۆزقاڵێك لەگەڵ مەناقەشەیەك كە گروپی «رزگاری كار»« ،زاریا»
و «ئیسكرا» لەگەڵ “رابۆچیە دێلۆ” تووشی ببوونن ئاشنا بێت ،تەنانەت بۆ
ساتێكیش لەوەدا گومان ناكات كە ئەو بڕیارنامەیە هەر ئەو هەاڵنەی خاڵ
بەخاڵ رەتكردوەتەوە كە “رابۆچیە دێلۆ” تووشی بووە.
ب��ەم پێیە كاتێك كە یەكێك لەئەندامانی «یەكێتی» لەكۆنگرەی
«یەكگرتنەوە»دا رایگەیاند كە هۆكاری نووسینی بابەتەكانی ژمارە 10ی
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“رابۆچیە دێلۆ” «ئاڵوگۆڕی مێژوویی» نوێی «یەكێتی» نەبووە ،بەڵكو بەهۆی
الیەنی لەرادە بەدەر «ئینتزاعی» بڕیارنامەكەوە بووە ،ئەو وتاربێژەی كە
رەخنەی لەو قسانە گرت ،بە تەواوی بەرهەق بوو.
ئەم رستەیە بەم دواییانە بەسەرهاتێكی سەرنجڕاكێشی لە كۆنگرە هێنایەئارا.
لەالیەكەوە ب .كریچۆفسكی خۆی بە وشەی «خستنە داو»ەوە لكاند و باوەڕ
بەوەی كە ئەم رستەیە لە ناكاو لەدەم وتەبێژ پەڕیوە و نیەتی قێزەونی ئێمەی
(«داو دانەران»)ی دركاندووە ،لە ناخیەوە هاوار دەكات« :چ كەسێكی تایبەتی،
كێی خستووتە نێو داوەوە؟» پلێخانۆفیش بە لەحنێكی رەخنەگرانەوە پرسیاری
كرد« :بەراستی كێی خستۆتە نێو داوەوە؟»« .من یارمەتی هاوڕێ پلێخانۆف
دەكەم و بۆی روون دەكەمەوە كە لێرەدا دەستەی نووسەرانی “رابۆچیە دێلۆ”م
خستۆتە نێو داوەوە (قاقای هەمووان بەرز دەبێتەوە) ،بەاڵم ئێمە نەمانهێشت
بمانخەنە نێو داوەوە!» (دەنگێك لەالی چەپەوە :ئەوە خۆ بۆ خۆتان خراپترە!).
لە الیەكی دیكەوە ئەندامێكی «خەبات» (گرووپی ئاشتیدەرەكان) لە حاڵێكدا كە
لەگەڵ چاكسازییەكانی «یەكێتی» لە بڕیارنامەكەدا دژایەتی دەكرد ،بە مەبەستی
بەرگریكردن لە وتاربێژی ئێمە رایگەیاند كە رستەی «دەیانخستە نێو داوەوە»
وا پێدەچێت لە گەرمەی موناقەشەدا لە دەمیان دەرپەڕیبێت.
بەاڵم من پێموایە وەها «بەرگری»یەك بۆ وتاربێژێك كە ئەو رستەیەی
بەكاربردووە ،ئاكامی پێچەوانەی بە دواوە دەبێت .بە باوەڕی من رستەی
«كەسێكیان دەخستە داوەوە» «بۆ گاڵتە وتراوە ،بەاڵم بەجیا وتوویانە» :ئێمە
هەمیشە “رابۆچیە دێلۆ”مان بە راڕایی و ناسەقامگیری تۆمەتبار كردووەو
هەر بۆیەشە ئاساییە دەبێت هەوڵبدەین لە كاتی بەڕێوەبردنی تاوانەكەیدا
بیگرین ،بۆ ئەوەی ئەو راڕاییانە بۆ داهاتوو نامومكین بكەین .لێرەدا تەنانەت
ناكرێت قسە لە نیەتی قێزەون لە گۆڕێدا بێت ،چونكە قسە لەسەر راڕایی و
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ناسەقامگیری پرەنسیپی بووە .ئێمە توانیمان ئەوەندە بە شێوەیەكی دۆستانە
لە كاتی بەڕێوەبردنی تاواندا موچی «یەكێتی» بگرین كە ب .كریچۆفسكی و
ئەندامێكی دیكەی لیژنەی رێبەرایەتی «یەكێتی» بڕیارنامەكانی مانگی ژۆئەنیان
واژۆكرد.
بابەتەكانی ژمارە 10ی “رابۆچیە دێلۆ” (هاوڕێیانی ئێمە كاتێك توانییان ئەو
ژمارەیە ببینن كە بۆ بەشداری كردن لەكۆنگرەدا هاتبوون ،واتە چەند رۆژ پێش
لەدەستپێكردنی كۆبوونەوەكانی كۆنگرە) بەراشكاوی نیشانیاندا كە لەهاوینەوە تا
پاییز لە «یەكێتی»دا گۆڕانكاریەكی نوێ هاتۆتە ئارا :ئێكۆنۆمیستەكان دیسانەوە
زاڵبوون و دەستەی نووسەرانی گۆڤاری “رابۆچیە دێلۆ” كە با لەهەر كوێوە
هات بەو الیەدا شەن دەكات ،دیسانەوە دەستبەكار بووە كە لە «سەرقورترین
بێرنیشتاینیەكان» و «ئازادی رەخنەگرتن» و لە «رەوتی خۆڕسك» بەرگری بكات
و بە زمانی مارتینێفی پڕوپاگەندە بۆ «تیۆری بەرتەسكبوونەوەی» مەیدانی
كاریگەری و نفوزی سیاسییمان (كە گوایە مەبەست لەو قسەیە ئاڵۆزكاوتر
كردنیەتی) بكات .جارێكی دیكە قسەكانی سایبی پاروسیا تەئید كرا كە دەیوت
دژوارە بتوانین لە رێگەی فرمولەوە موچی كەسێكی ئۆپۆڕتۆنیست بگرین :ئەو
بە ئاسانی هەر چەشنە فۆرمۆڵێك واژۆ دەكات و بە ئاسانیش پاشەكشە دەكات،
چونكە ئۆپۆڕتۆنیزم بریتیە لە نەبوونی پرەنسیپی دیاریكراو و سەقامگیر.
ئەمڕۆكە ئۆپۆڕتۆنیستەكان هەر چەشنە هەوڵێك بۆ هێنانی ئۆپۆڕتۆنیزم
بۆ نێو ماركسیزم رەتدەكەنەوە ،لەقە لە هەر چەشنە ئاستەنگیەك دەدەن و
بەڵێنی بریقەدار دەدەن ،كە «تەنانەت مەسەلەی رووخاندنی حكومەتی رەها
لەبیر نەكەن» و «بانگەشەی خۆیان تەنها لە بواری خەباتی رۆژانەی كاری
كرێگرتە لەگەڵ سەرمایە»دا بەئەنجام نەگەیەنن و هیتر و هیتر ،بەاڵم سبەینێ
شێوەی قسەكەی خۆیان دەگۆڕن و لەژێر ناوی بەرگری لە رەوتی خۆڕسك،
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بەرگری لە رەوتی پێشڕەوی خەباتی ئاسایی رۆژانە و بەبااڵ هەڵگوتانی ئەو
خواستانەی ،كە موژدەی دەرئەنجامی هەنووكەیی دەدەن و هیتر و هیتر،
دیسانەوە دەستدەدەنە كاری پێشوویان« .یەكێتی» كە هەروا جەخت دەكاتەوە
لە بابەتەكانی ژمارە ()10دا «هیچ چەشنە پاشەكشەیەكی رێویزیۆنیستی لە
پڕەنسپەكانی گشتی گەاڵڵەی كۆنفڕانسی نەدیوە و نابینێت» (دوو كۆنگرە ل
 ،)26بەمشێوەیە تەنها نالێهاتوویی تەواو یان نەبوونی مەیل بۆ تێگەیشتن لە
ناوەرۆكی جیاوازییەكانی ئاشكرا دەكات.
پاش ژمارە ()10ی “رابۆچیە دێلۆ” تەنها تاقیكردنەوەیەكمان بۆ مایەوە،
ئەویش قسەو باسە گشتییەكان دەستپێبكەین ،بۆئەوەی دڵنیابینەوە ،كە ئایا
تەواوی «یەكێتی» لەگەڵ ئەو بابەتانە و هەروەها لەگەڵ دەستەی نوسەرانی
خۆیدا هاوڕایە یان نا« .یەكێتی» بە تایبەتی لە كاری ئێمە ناڕازیە و بەوە
تۆمەتبارمان دەك��ات كە دەمانەوێت تۆوی دووبەرەكایەتی لە ریزەكانی
«یەكێتی»دا بچێنن و دەستبخەینە نێو كاروباری ناوخۆیی و هیتر و هیتر.
بە ئاشكرا ئەو تۆمەتانە بێبنەمایە ،چونكە بە بۆنەی ئەوەی كە دەستەیەكی
نوسەرانی هەڵبژێردراو هەیە ،كە بە هاتنی بچووكترین شنە بایەك «هەڵوێستی
خۆی دەگۆڕێت ،هەموو شتێك بەستراوەتەوە بە هاتنی ئەو شنە بایەوە.
ئێمەش ئاراستەی ئەو بایەمان لەو كۆبوونەوە نهێنییانە دیاریكرد ،كە بێجگە
لە ئەندامانی ئەو رێكخراوانەی كە بۆ یەكگرتنەوە كۆببوونەوە ،كەسیان تێدا
نەبوو.
ئەو داشكاندنانەی كە لەالیەن «یەكێتی»ەوە ،سەبارەت بە بڕیارنامەكانی
مانگی ژۆئەن پێشنیار دەكرا ،دوایین تیشكی هیوای ئێمەی بۆ سازش لەنێو
برد .ئەم ریفۆرمانە شایەتێكی بەڵگەمەند بوو لەسەر گۆڕانكاریەكی نوێ بەرەو
ئێكۆنۆمیزم و هاوپشتی زۆرینەی «یەكێتی» لەگەڵ ژمارە ()10ی “رابۆچیە
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دێلۆ” .لەنێو نیشانەكانی ئۆپۆڕتۆنیزمدا ،وشەكانی «بەناو ئێكۆنۆمیزم»یان
سڕیەوە (چونكە گوایا ئەو دوو وشەیە «واتایەكی نادیاریان هەیە» ،ئەوە لە
حاڵێكدایە كە لەو هۆكارهێنانەوەیەدا تەنها دەتوانین بەدەرئەنجامێك بگەین
كە دەبێت ناوەرۆكی ئەو چەواشەكاریەی كە بەشێوەیەكی بەرین باوە ،وردتر
دیاری بكات)« ،میلێرانیزم» سڕابووەوە (ئەگەرچی ب .كریچۆفسكی لە ژمارە
3-2ی “رابۆچیە دێلۆ” ل  84-83و لەوەش راشكاوانەتر لە «»Vorwartsدا
بەرگری لێكردبوو).
سەرەڕای ئەوەی كە بڕیارنامەكانی مانگی ژۆئەن ،بە راشكاوی ئەركی سۆسیال
دیموكراسی سەبارەت بە «رێبەری هەر چەشنە نومادێكی خەباتی پڕۆلیتاریا لە
دژی تەواوی شێوەكانی چەوسانەوەی سیاسی ،ئابووری و كۆمەاڵیەتی» دیاری
دەكرد و بەمشێوەیە خوازیاری ئەوەبوو ،كە لە هەر چەشنە نومادێكی خەباتدا
نەخشەیەكی رێكوپێكی هەبێت و یەكگرتوو بێت ،بەاڵم «یەكێتی» وشەگەلێكی
بە تەواوی بێ جێی پێ زیاد دەكرد .لەوانە «خەباتی ئابوری بزوێنەری بەهێزی
بزووتنەوەی جەماوەرییە» (ئەم وشانە خۆی لەخۆیدا راستیەكی حاشاهەڵنەگرە،
بەاڵم لە كاتێكدا كە «ئێكۆنۆمیزم»ی بەرتەسك زاڵبوو ،ئەو وشانە نەیدەتوانی
بیانوویەك بۆ خراپ لێ تێنەگەیشتنی تێدا نەبێت).
بێجگە لەوە لە بڕیارنامەكانی مانگی حوزەیران هەندێك گۆڕانكاری
پێكدەهێنا كە «سیاسەتی» بە شێوەی راستەوخۆ بەرتەسك دەكردەوە ،چونكە
لە الیەكەوە ،رستەی «نابێت سۆسیال دیموكراسی لە هیچكام لە بوارەكانی
هەڵسوڕانی رێكخراوەیی و بانگەشەی خۆیدا بۆ ساتێكیش ئەركی هەنووكەیی
پڕۆلیتاریای روسیا ،واتا رووخاندنی حكومەتی رەها لەبیر بكات»ی الدەبرد و
لە الیەكی دیكەوە رستەی« :خەباتی ئابوری بۆ راكێشانی جەماوەر بۆ خەباتی
سیاسی بە گشتی “ئامرازێكە كە زیاتر لە هەموو ئامرازەكانی دیكە بەكەڵكە”ی
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پێ زیاد دەكرد .ئاشكرایە كە پاش بە كردەوە دەرهێنانی ئەو گۆڕانكارییانە
گشت ئەو وتاربێژانەی كە الیەنی ئێمەیان دەگرت ،درێژەی دانوستانەكان لەگەڵ
كەسانێك كە دیسانەوە روویان هێنابووە ئێكۆنۆمیزم و ئازادی دوودڵی و
راڕاییان بۆ خۆیان دابین دەكرد ،بە تەواوی بەبێ كەڵك دەزانی و یەك لەدوای
یەك لە قسەكردن لەو بارەیەوە خۆیان دەبوارد.
«ه��ەر ئ��ەو شتەی كە «یەكێتی» بە مەرجی «رەه��ای پێویست» بۆ
پتەوكردنی سازشی داهاتوو ،واتا پاراستنی سیمای سەربەخۆی “رابۆچیە دێلۆ” و
خۆبەڕێوەبەری ئەژمار دەكرد« ،ئیسكرا» پێی وابوو بەردی سەر رێگای سازشە»
(«دوو كۆنگرە» ل  .)25ئەمە زۆر نادرووستە .ئێمە هیچكاتێك نەمانویستووە
دەستدرێژی بكەینە سەر «سەربەخۆیی» “رابۆچیە دێلۆ” ،بەاڵم ئەگەر سیمای
سەربەخۆی “رابۆچیە دێلۆ” بە مانای «سیمای سەربەخۆ» لە كێشەكانی پرەنسیپی
تیۆری و تاكتیكی بێت ،بە راستیش بەبێ ئەمالو ئەوال ،ئەوەمان رەتكردۆتەوە،
كە بچوكترین واقیعیەتی هەبێت :ناوەڕۆكی بڕیارنامەكانی مانگی حوزەیران
بێ ئەمالو ئەوال وەها سیمایەكی سەربەخۆ رەتدەكەنەوە ،چونكە دووپاتی
دەكەینەوە كە مانای ئەو «سیما سەربەخۆ»یە لە كردەوەدا هەمیشە بریتی بووە
لە جۆرەها راڕایی ،كە بۆتە هۆی بەهێزبوونی پەرش و باڵوی و تەفرەقەیەك،
كە لەنێو ئێمەدا زاڵە و لەبواری حزبیەوە بەرگە نەگیراوە.
“رابۆچیە دێلۆ” بە بابەتەكانی ژمارە ()10ی خۆی و بە»گۆڕانكارییەكانی»
بە شێوەیەكی روون نیشانیدا كە دەیەوێت وەها سیمایەكی سەربەخۆ بۆخۆی
بپارێزێت و ئاساییە وەها سیمایەك بە شێوەیەكی چارەهەڵنەگر لێكترازان و
راگەیاندنی جەنگ لە دژی یەكترینی لێدەكەوێتەوە ،بەاڵم ئەگەر “رابۆچیە
دێلۆ” «سیمای سەربەخۆ»ی خۆی بە ئەركی ئەدەبی دیاریكراو قەتیس بكاتەوە،
هەموومان ئامادە بووین قبووڵی بكەین و دابەشكردنی ئەو ئەركانەش بە
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شێوەیەكی درووست خۆی لەخۆیدا روون دەبێتەوە:
 .1گۆڤاری کرداری.
 .2رۆژنامەی سیاسی.
 .3كۆمەڵە و بەرهەم بە زمانی سادە.
تەنها ئەوە بەس بوو “رابۆچیە دێلۆ” لەگەڵ دابەشكردنی كار بەو
شێوەیە رەزامەندی خۆی دەربڕێت ،بۆئەوەی بسەلمێت ،كە بە شێوەیەكی
گەرموگوڕ حەز دەكات كۆتایی بەو بەالڕێداچونانە بێنێت ،كە بڕیارنامەكانی
مانگی ژۆئەن لە دژی ئەوانە دەركراوە ،تەنها دابەشكردنی كار بەو شێوەیە
دەیتوانی هەر چەشنە ملمالنێیەك چارەسەر بكات و لە راستیدا ئەمری قورس
و قایمكردنی سازشیش دابینبكات ،و لە هەمانكاتدا بناغەیەك بۆ گەشەی نوێی
بزووتنەوەكەمان و سەركەوتنە تازەكانی بێت.
ئێستا ئیتر هیچ سۆسیال دیموكراتێك گومانی ل���ەوەدا نییە ،كە
پێویستی لێكترازانی تەواوەتی رێگای شۆڕشگێڕانە لە رێگای ئۆپۆڕتۆنیستی
بەرهەمی پێویستی «رێكخراوەیی» نییە ،بەڵكو بەو بۆنەوە هاتۆتە ئاراوە،
كە ئۆپۆڕتۆنیستەكان دەیانەوێت سیمای سەربەخۆی ئۆپۆڕتۆنیزم بەردەوام و
سەقامگیر بكەن و لە رێگەی هۆكارهێنانەوەكانی كریچۆفسكی و مارتێنێفەكان
درێژە بە شێواندنی بیروڕای خەڵك دەدەن.
لە پاییزی  ،190شوباتی  1902نووسرا
بۆ یەكەمجار لە مانگی مارسی ساڵی  1902وەك كتێبێكی جیاواز چاپکرا.
******
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چاكسازییەك لە « دەبێت چ بكەین؟»
«گرووپی داهێنەران» كە لە الپەڕەی 141ی كتێبی دەبێت چ بكەین؟
باسمكردوە ،داوا دەكەن كە لە روونكردنەوە سەبارەت بە بەشداری ئەوان
لە هەوڵێك كە بۆ ئاشتی دانەوەی نێوانی رێكخراوەكانی سۆسیال دیموكراتی
دانیشتووی دەرەوە درا ،چاكسازیەك بەم ناوەڕۆكەوە بكەم« :لە سێ ئەندامی
ئەو گرووپە تەنها یەك كەسیان لە كۆتایی ساڵی 1900لە «یەكێتی» چۆتە
دەرەوە ،بەاڵم ئەوانی دیكە لەساڵی  190لەو رێكخراوە هاتنە دەرەوە ،ئەوە
تەنها پاش ئەوە بوو ،كە دڵنیا بوونەوە ناكرێت لە كۆنفڕانسی رێكخراوەیی
«ئیسكرا» لە دەرەوە و «رێكخراوی شۆڕشگێڕی سۆسیال دیموكرات»دا،
رەزامەندی «یەكێتی» رابكێشن .لە هەمانكاتدا ناوەڕۆكی پێشنیاری گرووپی
داهێنەرانیش هەر ئەوە بوو.
لیژنەی رێبەرایەتی «یەكێتی» سەرەتا ئەو پێشنیارەی رەتكردەوە و هۆكاری
خۆبواردنی خۆی لە بەشداریكردن لەو كۆنفڕانسەی بە «نەبوونی سەاڵحیەتی»
كەسانێك پاساو دەكرد ،كە لەناو «گرووپی داهێنەران»ی ناوبژیواندا بوون ،لە
هەمانكاتدا «یەكێتی» خواستی خۆی دەردەبڕی كە بە شێوەی راستەوخۆ لەگەڵ
رێكخراوی «ئیسكرا» لە دەرەوە پەیوەندی دابمەزرێێت ،بەاڵم بە خێرایی
لیژنەی رێبەرایەتی «یەكێتی» بە «گرووپی داهێنەران»ی راگەیاند ،كە پاش
باڵوبوونەوەی ژمارەی یەكەمی «ئیسكرا» كە بابەتێك سەبارەت بە جیابوونەوە
لە «یەكێتی» لەو ژمارەیەدا باڵوكرابووەوە ،بڕیاری خۆی گۆڕیوە و ئیتر ئامادە
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نییە لەگەڵ «ئیسكرا»دا پەیوەندی هەبێت.
ئایا پاش ئەو رووداوە ،راگەیاندنەكانی ئەندامی لیژنەی رێبەرایەتی
«یەكێتی» سەبارەت بەوەی كە هۆكاری خۆبواردنی «یەكێتی» لە بەشداریكردن
لە كۆنفڕانس تەنها رازی نەبوونی لە پێكهاتەی «گرووپی داهێنەران» بووە،
چۆن دەبینن؟ ئەگەرچی هۆكاری رەزامەندی لیژنەی رێبەرایەتی «یەكێتی»
بۆ بەشداریكردن لە كۆنفڕانسی ژۆئەنی ساڵی راب��ردووش نادیارە ،چونكە
بابەتی باڵوكراوە لە ژمارەی یەكەمی «ئیسكرا» هەروا وەك خۆی مابووەوە و
پەیوەندی «نێگەتیڤ»ی «ئیسكرا» لەگەڵ «یەكێتی» لە باڵوكراوەكانی نامێلكەی
یەكەمی «زاریا» و ژمارە چواری «ئیسكرا» كە پێش لە كۆنفڕانسی حوزەیرانی
باڵوكرابوونەوە ،بە روونیەكی زۆرترەوە ئاشكرا ببوو».
سەرچاوە:
ڤالدیمیر ئیلیچ لینین ،كۆمەڵە بەرهەمەكان ،چاپی چوارەمی روسیای،
بەرگی  ،5ل 494-319
ن :لێنین
«ئیسكرا» ژمارە  ،19یەكەمی ئاوریلی 1902
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دەبێت لە كوێوە دەستپێبكەین؟
ڤالدیمیر ئۆلیانێف .ئیلیچ لینین
«ساڵی »1900
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«چینی كرێكار لەخەباتی خۆی لە دژی دەسەاڵتی یەكگرتووی چینە
دەوڵەمەندەكان ،تەنها لە كاتێكدا دەتوانێت وەكو چینێك خۆی دەربخات،
كە حزبێكی سیاسی پێكبێنێت ،كە لە بەرامبەر هەموو ئەو حزبە كۆنانەدا
رابووەستێت ،كە نوێنەرایەتی چینە دەوڵەمەندەكان دەك��ەن ».ماركس و
ئەنگڵس ،بڕیارنامەكانی كۆنگرەی گشتی ئەنجومەنی نێونەتەوەیی كرێكاران لە
الهای.
دەبێت چ بكەین؟ ئەمە پرسیارێكە كە لەم سااڵنەی دواییدا بە هێزێكی
سامناكەوە گوشار دەخاتە سەر سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا .كێشە لەسەر
هەڵبژاردنی رێگا نییە (بەو شێوەیەی كە لەدوایین ساڵەكانی دەیەی  1880و
سەرەتای دەیەی  1890لەگۆڕێدا بوو) ،بەڵكو كێشە لەسەر ئەوەیە ،كە كام
هەنگاوی بە كردەوە بە ئاراستەی رێگای ناسراوی خۆماندا بنێین و چۆن ئەم
هەنگاوانە هەڵبگرین .قسە لەسەر سیستەم و نەخشەیەكی بە كردەوەیە،
دەبێت دان بەوەدا بنێین كە ئەم پرسیارە پرەنسیپیە ،بۆ حزبێك كە بە كردەوە
هەڵسوڕانی سیاسی دەكات چ لەبواری ناوەڕۆكەوە و چ لە بواری مێتۆدەكانی
خەباتەوە ،هێشتاش لەالیەن ئێمەوە وەاڵمی گونجاوی پێنەدراوەتەوە .ئەم
پرسیارە هێشتاش جیاوازی جیدی راو بۆچوونی لێدەكەوێتەوە .ئەمە نیشانەی
الوازی جیدی لە پتەوبوونی ئایدۆلۆژیك ،ئەمالوالكردن و ناسەقامگیری
ئایدئۆلۆژیيە.
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لەالیەكەوە مەیلی ئێكۆنۆمیستی ،كە دەیەوێت كاری سیاسی ،ئاژیتاسیۆن و
رێكخراوەیی بەرتەسك بكاتەوە ،هێشتاش نەمردووە .لە الیەكی دیكەوە هەروا
ئێكلێكتیسیزمی ( )eclecticismبێ پرەنسیپ لەخۆ نامۆ بووە و خۆی دەنوێنێت.
تیۆریەك كە خۆی لەگەڵ هەر رەوتێكی نوێدا هاوتەریب دەكات بەبێ ئەوەی
توانای ئەوەی هەبێت ،كێشەو گرفتی رۆژانە لە كێشە بنەڕەتییەكان و بە گشتی
داواكاری هەمیشەیی بزووتنەوە جیا بكاتەوە.
هەروەك ئاگادارین ئەم رەوتە لە “رابۆچیە دێلۆ” پەناگەی خۆی دیوەتەوە،
دوایین راگەیاندنی بەرنامەكەی بابەتێكی بریقەدار لەژێر ناوی بریقەداری «خاڵی
وەرچەرخانی مێژوویی» (ژمارە 6ی گۆڤاری «لیستوك» رابۆچیە دێلۆ ) بە
شێوەی دیاریكراو لێكدانەوەكەمان پشتڕاستدەكاتەوە .هەر دوێنێ بوو كە چاویان
لە»ئێكۆنۆمیزم» دادەگرت ،لەوەی كە راشكاوانە رابۆچایا میشێل مەحكوم
بكرێت توورە دەبوون ،فۆرمۆلی «پێلێخانۆف»یان سەبارەت بە خەبات لەدژی
ئیستبداد بە سووك ناو لێدەبرد و ئەمڕۆكە دەستەوداوێنی لیبكنێخت دەبن و
قسە لەو دێننەوە .ئەگەر بارودۆخ لە ماوەی  24كاتژمێردا گۆڕانكاری بەسەردا
بێت ،دەبێت لە ماوەی  24كاتژمێردا تاكتیكیش ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێت .ئەمڕۆ
ئیتر بۆ هێرشی راستەوخۆ ،بۆ هێرشی لە پڕێكدا لە دژی حكومەتی تێزاری
قسە لە رێكخراوێكی كۆڵنەدەر و «فێركاری بەرینی شۆڕشگێڕانەی سیاسی
لەنێو جەماوەر» ناكەن( ،هەی ها ،چەندە بە وزەوە هەم شۆڕشگێڕ و هەم
سیاسیش؟).
قسە لە»بانگهێشتی یەك لەدوای یەك بۆ خۆپیشاندانی سەر شەقام»،
«پێكهێنانی كۆبوونەوە لەسەر سەر شەقامەكان ،بە تایبەتمەندی دیاریكراوی
سیاسی» (فەرمون!) و هیتر و هیتر دەكەن .لە بنەڕەتدا دەبێت خۆشحاڵی
خۆمان بەو بۆنەوە دەرببڕین ،كە “رابۆچیە دێلۆ” بەو خێراییەوە بەرنامەی
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پێشنیاركراوی ئێمەی قبووڵ كردووە كە لە ژمارە یەكی «ئیسكرا» لەچاپ درابوو
 .بەرنامەیەك كە دەیەوێت رێكخراوێكی قورس و قایمی حزبی دابمەزرێنێت،
كە ئەركەكەی نە تەنها خەبات بۆ بەدەستهێنانی ئ��ازادی رێژەییە ،بەڵكو
رووخاندنی حكومەتی ئیستبدادیشە ،بەاڵم كەمبوونی هەرچەشنە تیۆریەكی
پتەو لەالیەن ئەو كەسانەوە هەموو خۆشحاڵی مرۆڤ دەكاتە بڵقی سەر ئاو.
“رابۆچیە دێلۆ” بە تەواوی بە ناهەق ئاماژە بە لیبكنێخت دەكات .لە
ماوەی  24كاتژمێردا ،دەتوانین تاكتیكی تەبلیغ لەسەر پرسێكی دیاریكراو ،یان
تاكتیكی بەرەو پێشبردنی بەشێك لە ئەركەكانی حزب بگۆڕین ،بەاڵم لە ماوەی
 24كاتژمێردا ،یان تەنانەت  24مانگدا ،تەنها كەسانێك دەتوانن تیۆرییەكانی
خۆیان سەبارەت بەوە بگۆڕن ،كە ئایا لە بنەڕەتدا هەمیشە و بە دڵنیاییەوە
رێكخراوێكی تێكۆشەر و تەبلیغی سیاسی لەنێو جەماوەردا پێویستە ،كە هیچ
چەشنە پرەنسیپێكیان نەبێت.
گاڵتەجاڕە ئەگەر لەو پەیوەندەدا ،پشت بەبارودۆخێكی دیاریكراو و
پێكهێنانی قۆناغێكی نوێ ببەستین .پێكهێنانی رێكخراوێكی تێكۆشەر ،رێكخستنی
هەڵسوڕان و تەبلیغی سیاسی لە هەر بارودۆخێكدا ،تەنانەت ئەگەر ئەو
بارودۆخە «هێمنانە»ش بێت ،لە هەر قۆناغێكدا تەنانەت ئەگەر لەو قۆناغەدا
«ورەی شۆڕشگێڕانە» زۆریش لە ئاستێكی نزمدا بێت ،بە تەواوی و بێ ئەمالو
ئەوال پێویستە ،چونكە لە كاتی تەقینەوەی كۆمەاڵیەتی و دەستپێكردنی خەباتی
شۆڕشگێڕانەدا ،ئیتر بۆ پێكهێنانی وەها رێكخراوێك درەنگە .پێویستە ئەم
رێكخراوە ئامادەباش بێت ،بۆئەوەی بتوانێت دەستبەجێ ئەو كارانەی پێویستە
بیكات« .لە  24كاتژمێردا گۆڕینی تاكتیك! بەڵێ ،بەاڵم بۆ ئەوەی بتوانین
تاكتیكێكی دیاریكراو بگۆڕین ،پێویستە سەرەتا تاكتیكێكمان هەبێت.
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ئەگەر رێكخراوێكی قورس و قایم كە لە خەباتی سیاسی و لە هەر چەشنە
بارودۆخ و لە هەر قۆناغێكدا خاراو بووبێت بوونی نەبێت ،تەنانەت ناتوانین
سەبارەت بە نەخشەی رێكوپێكی هەڵسووڕانێك كە لەسەر بنەمای روون و بەبێ
الدان بەكردەوە دەرهاتبێت (تەنها ئەو شتەیە كە شیاوی ئەوەیە ناوی تاكتیكی
لەسەر دابنێین) ،قسە بكەین .با تۆزێك بەوردی بە بابەتەكەدا خوار بینەوە:
دەوترێت كە «جێگاو شوێنی مێژوویی» ،حزبی ئێمەی لە بەرامبەر پرسیارێكی
«بە تەواوی نوێ»دا داناوە :ئەویش مەسەلەی تیرۆرە .دوێنێ گەاڵڵەی پرسی
رێكخراوی سیاسی و تەبلیغ «بە تەواوی نوێ» بوو ،بەاڵم ئەمڕۆكە مەسەلەی
تیرۆر ئەو جێگاو شوێنەی پەیدا كردووە ،ئایا جێگای سەرسووڕمان نییە ،كە
ببیستی كەسانێك ،تا ئەو رادەیە پرەنسیپەكانی خۆیان لەبیركردووە ،بە چ
شێوەیەك سەبارەت بە گۆڕانكاری ریشەیی تاكتیكی قسە دەكەن؟
بە خۆشیەوە “رابۆچیە دێلۆ” بە هەڵەدا چووە .پرسی تیرۆر بە هیچ
شێوەیەك مەسەلەیەكی تازە نییەو تەنها پێویستە بۆچوونەكانی سۆسیال
دیموكراسی روسیا ،كە لە كوانووی تاقیكردنەوەدا راستی و دروستیان سەلماوە،
بەبیر بێنینەوە .ئێمە هیچكاتێك لە بنەڕەتەوە تیرۆرمان رەتنەكردۆتەوە و
ناتوانین رەتی بكەینەوە ،تیرۆر كردەوەیەكی خەباتكارانەیە كە دەتوانێت لە
كاتێكی دیاریكراوی خەبات و لە بارودۆخێكی دیاریكراودا ،بە تەواوی درووست
و تەنانەت پێویست بێت ،بەاڵم بە كورتی لێرەدا قسەكە لەسەر ئەوەیە
كە ئەمڕۆكە تیرۆر بە هیچ شێوەیەك وەكو شێوازێكی هاوئاهەنگ لەگەڵ
خەباتی سوپایەكی تێكۆشەر كە ئێستا لە مەیداندایە و بە تەواوی بە سیستەمی
خەباتكارانە وابەستەیە ،پێشنیار ناكرێت ،بەڵكو ئامرازێكی سەربەخۆیە و لە
هەر چەشنە سوپایەك جیایە .لە كاتێكدا كە كەمبوونی رێكخراوێكی مەركەزی
لە ئارادایە و رێكخراوەكانی شۆڕشگێڕی ناوچەیی الوازن ،تیرۆر بێجگە لەوەی
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ئاماژەمان پێدا ،ناتوانێت شتێكی تر بێت.
هەر بەم هۆیەشەوە ،راشكاوانە رایدەگەیەنین كە ئەم شێوەیە لە خەبات
لە بارودۆخێكدا كە ئاماژەمان پێدا ،بێ جێییە و هەڵسوڕاوترین تێكۆشەران
لە بەجێگەیاندنی گرنگترین و راستەقینەترین ئەركی خۆیان بەرامبەر بە
گشت بزووتنەوەكە دوور رادەگرێت و بە جێگای لە ریزی رێكخراوی هێزە
دەوڵەتییەكان ،دەبێتە لەنێو هێزە شۆڕشگێڕەكاندا ئاڵۆزی دەنێتەوە.
ئەگەر چاو لە خەباتی ئەمدواییانە بكەین ،بە چاوی خۆمان دەبینین،
جەماوەری بەرینی كرێكارانی شاری و «خەڵكی ئاسایی» شارەكان روویانكردۆتە
خەبات ،ئەوە لە حاڵێكدایە كە شۆڕشگێڕان خاوەنی ناوەندێكی رێبەرایەتی
و رێكخەر نین .ئایا لە وەها بارودۆخێكدا ئەو مەترسیە بەسەر سەرمانەوە
ناسووڕێتەوە ،كە بە رووهێنانی خەباتكارترین شۆڕشگێڕان بۆ تیرۆر ،ئەو
بەشانە لە خەبات كە تەنها و تەنها دەتوانین هیوامان بەوان هەبێت ،الواز
بن؟ ئایا ئەو مەترسیە لە ئارادا نییە ،كە پەیوەندی رێكخراوە شۆڕشگێڕەكان
لەگەڵ جەماوەری ناڕازی مانگرتوو كە لە الیەكەوە وەری خەباتكارانەیان هەیە،
لەالیەكی دیكەوە پەرش و باڵون و خاڵی الوازیشان هەر لەو پرژو باڵویەدایە،
بپچڕێت؟
ئەوە لە حاڵێكدایە ،كە ئەم پەیوەندیە لەگەڵ جەماوەر تەنها گەرەنتی
سەركەوتنی ئێمەیە .ئێمە بەو جۆرە بیر ناكەینەوە ،كە هیچ چەشنە بەهایەك
بۆ چاالكی قارەمانانەی تاكەكەسی دانەنین ،بەاڵم ئەوە ئەركی ئێمەیە كە
بەتەواوی توانامانەوە سەرمەست بوون لەتیرۆر وەكو گرنگترین و سەرەكی ترین
ئەركی خەباتكارانە چاو لێكردن ،واتە بابەتێك كە ئەمڕۆكە زۆر كەس مەیلی
پێ نیشاندەدات و حەزی لێیەتی ،وەكو مەترسیەك رابگەیەنین .تیرۆر بە هیچ
شێوەیەك ناتوانێت ببێتە شێوازی خەباتی رۆژانە .تیرۆر لە باشترین حاڵەتیدا،
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تەنها دەتوانێت وەكو شێوازێك بۆ هێرشی یەكالیی بەكەڵك بێت .پرسیارێك
كە لە گۆڕێدایە ئەوەیە ،كە ئایا ئێمە دەتوانین لە بارودۆخی ئێستادا خەلك
بۆ وەها هێرشێك بانگهێشت بكەین؟ “رابۆچیە دێلۆ” بە راشكاوی وەاڵمی
ئەرێ بەو پرسیارە دەداتەوە .النیكەمەكەی رایدەگەیەنێت كە «گرووپەكانی
زەربەتی پێكبێنن!» ،بەاڵم ئەمە زۆرتر بەو بۆنەوەیە كە وروژاوە و هیچ چەشنە
مەنتیقێكی تێدا نییە.
جەماوەری سەرەكی خەباتكاری ئێمە لە كەسانێك كە بەدڵخواز ،خۆیان
دەناسێنن و شۆڕشگێڕان پێكهاتووە ،بەاڵم هێزی سەرەكیمان لەو بەشە بچوك
و كەمانە پێكهاتووە ،كە بەشانە هێشتا پەرش و باڵون و رێكنەخراون ،پێكەوە
پەیوەندییان نییە و بە شێوەیەك رانەهێندراون كە گرووپێكی رێكوپێك پێكبێنن،
چ بگات بەوەی گرووپی زەربەتی پێكبێنین .بۆ هەر كەسێك كە توانای
تێگەیشتن لە بارودۆخی خەباتی ئێمەی هەبێت ،بەبێ ئەوەی ئەم بارودۆخە
وێڕای هەر خاڵێكی «وەرچەرخانی» مێژوویی رووداوەكان لەبیر بكات ،دەبێت
لە وەها بارودۆخێكدا بۆی روون و ئاشكرا بێت ،كە دروشمی ئێستامان نابێت
«بۆ پێشەو بۆ هێرش» بێت ،بەڵكو دەبێت «گەمارۆی قەاڵی دوژمن رێكبخەن»
بێت.
بە واتایەكی دیكە نزیكترین ئەركی حزبی ئێمە نابێت ئەوە بێت ،كە
تەواوی ئەو هێزانەی ئێستا بۆ هێرش رێكبخات ،بەڵكو ئەركی حزبی ئێمە
دەبێت بە گشتی ئەوە بێت ،كە رێكخراوێكی شۆڕشگێڕ پێكبێنێت بۆ ئەوەی
بتوانێت تەواوی هێزەكانی خۆی گردوكۆ بكاتەوە و نەك بەناو ،بەڵكو بەراستی
بزووتنەوەكە رێبەری بكات .رێكخراوێك كە پێویستە هەمیشە بۆ پشتیوانی
كردن لە هەر چەشنە ناڕەزایەتی و هەلچوونێك حازر و ئامادە بێت و بۆ
زیادكردن و بەهێزكردنی هێزە خەباتكارەكان ،كە بە كەڵكی شەڕی یەكجاری و
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سەروماڵ بێن ،كەڵك وەربگرێت.
وانەكانی رووداوەكانی فێوریە و مارس  ،بە رادەیەك كاریگەر بوون،
كە ئیتر بەدەگمەن دەتوانن لەدژی دەرئەنجامەكانی ناڕەزایەتی دەرببڕن،
بەاڵم شتێك كە ئەمڕۆكە پێویستمان پێیەتی ،ئیتر چارەسەركردنی پرەنسیپی
مەسەلەكە نییە ،بەڵكو كێشە ئەوەیە كە بە كردەوە چارەسەر بكرێت .تەنها
ئەوە بەس نییە كە بۆ كەسێك روون بێت ،چ جۆرە رێكخراوێك بۆ چ
كارێك پێكبێت ،بەڵكو پێویستە دەستبەجێ وەها نەخشەیەكی دیاریكراو بۆ
ریكخراوەكە گەاڵڵەڕێژی بكرێت تاك و سەرئەنجام لەالیەنی جۆراوجۆریەوە
رێوشوێنی پێویستی بۆ بگیردرێتەبەر .بەهۆی گرنگی هەنووكەیی بابەتەكە،
بڕیارمان داوە لەالیەن خۆمانەوە گەاڵڵەی نەخشەیەك بە هاوڕێیان پێشكەش
بكەین ،كە لە نامێلكەیەكدا كە بۆ چاپ ئامادە دەكرێت بە شێوەیەكی تێر و
تەسەلتر شیكراوەتەوە .
ئێمە لەسەر ئەو باوەڕەین ،كە دەستپێكی هەڵسوڕانمان ،یەكەمین
هەنگاوی بە كردەوە بۆ پێكهێنانی رێكخراوی جێگای سەرنجمان ،واتا ناوەندی
رۆژنامەیەكی سیاسی بۆ سەرانسەری روسیا دەبێت ئەو بنەڕەتیە بێت ،كە بە
بەدەستەوەگرتنی بتوانین بەردەوام ئەو رێكخراوە بەرەو پێشەوە هانبدەین و
قواڵیی و بەریناییەكەی پەرە پێبدەین ،بۆ ئەوەی رەگئاژۆ بكات .زیاتر لە هەر
شتێك پێویستمان بە رۆژنامەیەكە ،بۆ ئەوەی كاتێك لەنێو جەماوەری خەڵكی
روسیادا مەیل بەرەو سیاسەت و بابەتەكانی سۆسیالیستی چەكەرەی كرد،
بتوانێت ئەركی بەردەوام و گرنگی سۆسیال دیموكراسی بە گشتی و ئەركی
هەنوكەیی چینی كرێكار بە تایبەتی بەیان بكات .بەبێ ئەو رۆژنامەیە هەرچەشنە
بەرەوپێشبردنێكی سیستماتیك ،پرەنسیپی و هەمەالیەنەی ئاگادارکردنەوە و
راهێنان مسۆگەر نییە.
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هەرگیز بەقەد ئەمڕۆكە هەست بەو پێویستیە نەكراوە ،كە ئاگادارکرنەوەی
پەرشوباڵو لە شێوەی حەرەكەی تاكەكەسی ،دەركردنی راگەیاندنی ناوچەیی،
نامێلكە و هیتر رێكبخەین و بەهێزی بكەین ،ئ��ەوەش تەنها بەیارمەتی
باڵوكردنەوەی رۆژنامەیەكی دەورەیی بە شێوەی بەردەوام مسۆگەر دەبێت.
بێگومان دەتوانین بڵێین ،كە بە رێكوپێكی ب��ەردەوام مانەوە لە چاپ و
(باڵوكردنەوە)ی رۆژنامە دەتوانێت پێوەر و هەڵسەنگاندنێكی دیاریكراو و ورد
بێت ،بۆئەوەی نیشانیبدەین ،كە چۆن شۆڕشگێڕترین و پێویستترین هەڵسوڕانی
خەباتكارانەمان رێكخستووە .لە الیەكی دیكەوە دەبێت رۆژنامەكەمان بۆ
سەرانسەری روسیا بێت .ئەگەر نەتوانین و تا كاتێك كە نەتوانین لە رێگەی
چاپ و باڵوكردنەوەی رۆژنامەوە هێزەكانمان بۆ رەخنەكردن و كاریگەری
دانان لەنێو خەڵك و دەوڵەت یەكگرتوو بكەین ،ئەوە خەیاڵپاڵویە ئەگەر بیر
لە شتی ئاڵۆسكاوتر ،رێكخراوتر و یەكالیی تر بكەینەوە .پێش لە هەر شتێك
بزووتنەوەكەمان بەدەست الوازی ئایدۆلۆژیكەوە دەناڵێنێت ،هەروەها الوازی
لە كردەوە ،رێكخستن و پەرش و باڵویدا كۆسپگەلێكی دیكەن لەسەر رێگای
بزوتنەوەكەماندا كە زۆربەی سۆسیال دیموكراتەكان خۆیان سەرقاڵی كاری
ناوچەیی كردووە .ئەو شێوەكارەش تێگەیشتن و ئاسۆیان بەرتەسك دەكاتەوە.
ئەم كارە داوێنەی كار و هەڵسوڕان ،شارەزایی و كارزانی ئەوان لە نهێنی كاری
و ئامادەییش بەرتەسك دەكاتەوە .دەبێت لە بارودۆخێكدا كە بزووتنەوەكەمان
پەرش و باڵوە ،بەدوای ریشەی ناسەقامگیری و گشت راڕاییەكدا بگەڕین كە لە
سەرەوە ئاماژەمان پێدا .یەكەم هەنگاو بە ئاراستەی البردن و لەناوبردنی ئەو
خاڵە الوازە و گۆڕینی بزووتنەوەی جۆراوجۆری ناوچەیی بە بزووتنەوەیەك بۆ
تەواوی روسیا ،دامەزراندنی رۆژنامەیەك بۆ سەرانسەری روسیایە.
لە كۆتاییدا ئێمە پێویستمان بە رۆژنامەیەكی سیاسی هەیە .ئەمڕۆكە
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بەبێ ئۆرگانێكی سیاسی ناتوانین لە ئەوروپا بزووتنەوەیەك بدۆزینەوە ،كە
شیاوی ئەوە بێت ناوی سیاسی لەسەر دابنێین .بەبێ بوونی وەها ناوەندێك
ئەركی ئێمە سەبارەت بە گردوكۆ كردنەوەی هەموو رووبارەكانی ناڕەزایەتی
دەربڕینی جەماوەری خەڵك بۆئەوەی بتوانین بە یارمەتی ئەوان بزووتنەوەی
شۆڕشی پڕۆلیتاری بپشكوێنین ،بە تەواوی نامومكینە .ئێمە یەكەم هەنگاومان
هەڵگرتووە ،لەنێو چینی كرێكاردا داخوازی لەقاودانی بارودۆخی نالەباری
كرێكاران لە بواری ئابوریەوە لە كارخانەكانمان بەرز كردۆتەوە .ئێستا ئیتر
دەبێت هەنگاوی دواتر هەڵبگرین ،واتە لەنێو هەموو چین و تووێژەكانی
وشیاری جەماوەردا ،خواستی لەقاودانی كێشە سیاسییەكان بوروژێنین .نابێت
بەم بۆنەوە كە ئەمڕۆ دەنگی ناڕەزایەتی دەربڕینی سیاسی ئەوەندە الواز و راڕا
بەكوێ دەگات ،بە هەڵەدا بچین.
هۆكاری ئەو مەسەلەیە بەهیچ شێوەیەك ئەوە نییە ،كە خەڵك بە گشتی
ملیان بە تیرۆری پۆلیسی داوە و چاوترسێن بوون .هۆكارەكەی ئەگەڕێتەوە بۆ
ئەوە كە ئەو كەسانەی توانای و ئامادەیی ئەوەیان تێدایە بارودۆخی نالەباری
جەماوەری خەڵك لەقاو بدەن ،هیچ چەشنە تریبۆنێكیان نییە ،بۆئەوەی لەو
رێگایەوە قسەی خۆیان بە گوێی خەڵك بگەیەنن ،هێشتا گوێگرێكی بەورەبوونی
نییە ،كە بەوپەڕی حەزیەوە گوێ لە وتاربێژانی سۆسیالیست بگرێت و وزە
و 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 روسیا
سكااڵ دەربكەن ،بەاڵم ئێستا ئیتر بە خێراییەكی سەرسووڕهێنەر ئەو بارودۆخە
خەریكە گۆڕانكاری بەسەردا دێت .وەها هێزێك لە ئارادایە ،ئەم هێزە هێزی
پڕۆلیتاری شۆڕشگێڕە كە ئەو ئامادەییەی لەخۆیدا پێكهێناوە و سەلماندوویە ،كە
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نە تەنها گوێ لە داواكاری خەڵك بۆ بەشداریكردن لە خەباتی سیاسی دەگرێت
و پشتیوانی لێدەكات ،بەڵكو بەوپەڕی بوێریەوە لەو خەباتەدا بەشداری دەكات.
ئەو دەرفەتە ئێستا ئیتر بۆ ئێمە رەخساوە و ئەركی سەر شانمانە قۆڵی لێ
هەڵماڵین و تریبۆنێك پێكبێنین ،بۆئەوەی لە رێگەی ئەو تریبۆنەوە هەموو
خەڵك بتوانن حكومەتی تێزاری لەقاو بدەن.
وەها تریبونێك دەبێت رۆژنامەیەكی سۆسیال دیموكراتیك بێت .بە
پێچەوانەی چین و تووێژەكانی دیكەی كۆمەڵگەی روسیا ،لەنێو چینی كریكاردا
مەیلی هەمیشەیی بۆ بەدەستهێنانی هۆشیاری سیاسی و داواكاریەكی گەورە
بۆ چاپەمەنی نایاسایی و نهێنی بوونی هەیە .بە لەبەرچاوگرتنی پێویستی
جەماوەری ،بە لەبەرچاوگرتنی سەرهەڵدانی رێبەرانی كارزانی شۆڕشگێر (كە
ئێستا ئەو رەوتە دەستیپێكردووە) و بە لەبەرچاوگرتنی كۆبوونەوەی چینی
كرێكار كە بە كردەوە بوار بە كۆنترۆڵكردنی جێگەو شوێنیان لەالیەن كرێكاران
لە ناوچە كرێكارییەكانی شارە گەورەكان و بەشە كرێكارییەكان لە كارخانە
دەڕەخسێنێت ،باڵوبوونەوەی رۆژنامەیەكی سیاسی ،مەسەلەیەكە كە لە وەها
بارودۆخێكدا بۆ پڕۆلیتاریا قابیلی قبووڵە ،چونكە پڕۆلیتاریا دەتوانێت لەم
رۆژنامەیە وەكو پردێكی پەیوەندی كەڵك وەربگرێت و رەخنە بكاتە نێو ریزی
وردەبۆرژوازی شاریی ،كارگەكانی ناوماڵی دێهات و جوتیاران و رۆژنامەیەكی
سیاسی بخولقێنێت.
رۆڵی رۆژنامە بە هیچ شێوەیەك تەنها بەباڵوكردنەوەی بیروبۆچوونەكان،
تەنها بە راهێنانی سیاسی و راكێشانی هاوكارانی سیاسی ،بەرتەسك نابێتەوە.
رۆژنامە نە تەنها راهێنەرێكی بەكۆمەڵ و موبەلیغێكی بەكۆمەڵە ،بەڵكو
رێكخەرێكی دەستەجەمعیشە .ئەمە چێوبەستی نەخشەی تەالرێك پیشان
دەدات .بوار بۆ پەیوەندی نێوان بەرهەمهێنەرانی جۆراوجۆر خۆش دەكات
128

ئاشنابوون بە لینین

و یارمەتیاندەكات لەنێو خۆیاندا كار دابەشبكەن و دەرئەنجامی گشتی كە
لە رێگەی كاری رێكخراویانەوە پێكدێت ،بێننە بەرچاوی خۆیان .بە یارمەتی
رۆژنامە و لەو پەیوەندەدا ،بە شێوەی ئۆتۆماتیك رێكخراوێكی قورس و قایم
پێكدێت كە نە تەنها سەرنج بەكاری ناوچەیی دەدات ،بەڵكوو كاری رێكوپێكی
گشتیش لەبەرچاو دەگرێت.
رێكخراوێك كە ئەندامەكانی بە شێوەیەك باردێنێت كە بەتێڕامانێكی
تایبەتەوە بەدواداچون بۆ رووداوە سیاسیەكان بكەن و بە درووستی گرنگی و
كاریگەری ئەو رووداوانە لەنێو توویژە جۆراوجۆرەكانی خەڵك هەڵسەنگێنن و
مێتۆدێك دابڕێژن بۆ ئەوەی لەو رێگەیەوە حزبی شۆڕشگێڕ بتوانێت لەسەر ئەو
رووداوانە كاریگەری دابنێت .ئەركەكانی تەكنیكی كار ،ئامادەكردنی رێكوپێكی
رۆژنامە بە مەودای سەرەتایی و چاپ و باڵوكردنەوەی ،پێویستی بە تۆڕێك لە
ئەندامانی یەكگرتووی حزب دێنێتە گۆڕێ كە پەیوەندیەكی زیندوویان لەگەڵ
یەكتری هەبێت .لە بارودۆخی گشتیدا ئەو رەوتانەی لە ئارادایە ئاگادار بن،
بە بەڕێوەبردنی ئەركەكانی وردی رێكوپێكی خۆیان عادەت بكەن و توانای
خۆیان لە رێكخستنی هەڵسوڕانی شۆڕشگێڕانەی جۆراوجۆر تاقیبكەنەوە.
ئەم تۆڕە لە كەسانی بڕواپێكراو ،بڕبڕەی پشتی ئەو رێكخراوە پێكدێنێت كە
ئێمە پێویستمان پێیەتی ،رێكخراوێك كە ئەوەندە گەورە بێت كە بتوانێت
سەرانسەری واڵت بگرێتەوە .ئەوەندە بەرین و هەمەالیەن بێت ،كە بتوانێت
بەشێوەیەكی هەمەالیەنە كاروبارەكان لە ناوخۆیدا دابەشبكات .ئامادەكاری ئەو
حزبە بەشێوەیەك دیاریكرابێت كە لە هەر بارودۆخێكدا و بە پێكهاتنی هەر
هەلومەرجێكی چاوەڕواننەكراو بەبێ هەڵە هەڵسوڕانی خۆی درێژەپێبدات،
بە شێوەیەك كە لە الیەكەوە لە جەنگی ئاشكراو ناوەخت لەگەڵ دوژمنێك
كە لە ب��واری هێزەوە بە ت��ەواوی زاڵە و هەموو هێزەكانی خۆی لەیەك
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شوێندا تەركیز كردووە ،خۆببوێرین ،لەالیەكی دیكەوە لە نەبوونی چاالكی ئەو
دوژمنە كەڵكوەربگرین و لەو كات و ساتەدا ،كە كەمتر لە هەر ساتێكی دیكە
چاوەڕوانی دەكات هێرش بكەینە سەری.
ئەمڕۆكە ئەركێكی بچكۆلەمان لەسەر شانە ،ئەویش پشتیوانیكردن لەو
خوێندكارانەیە كە لەسەر شەقامەكانی شارە گەورەكاندا خۆپیشاندان دەكەن.
لەوانەیە سبەی رۆژ ئەركێكی قورستر بكەوێتە سەر شانمان .بۆ نموونە
پشتیوانیكردن لە بزووتنەوەی بێكارانی ناوچەیەكی دیاریكراو ،دووسبەی دەبێت
خۆمان بۆ شۆڕشێكی جوتیاری ئامادە بكەین ،بۆئەوەی لەنێو ئەو شۆڕشانەدا
رۆڵی شۆڕشگێڕانە بگێڕین .ئەمڕۆ دەبێت لە بارودۆخێكی سیاسی كە حكومەت
بە هێرش بۆسەر زێمێستواكان خولقاندویەتی كەڵك وەربگرین ،سبەی دەبێت
لە هەڵچوونی جەماوەری لەدژی ئەم یان ئەو نۆكەری تێزاری كە زۆر لەخۆ
نامۆ بووە پشتیوانی بكەین و لە رێگەی بایكۆتكردن و خۆپیشاندان و هیترەوە
یارمەتیان بكەین.
بۆ ئەوەی دەرسێكی پێبدەین كە ناچار بە پاشەكشە بكرێت .وەها ئاستێك
لە ئامادەیی خەباتكارانە ،تەنها لە رێگەی كاری چڕوپڕ و ماندوونەناسانەی
گرووپێكی رێكوپێكەوە مسۆگەر دەبێت و ئەگەر هێزی خۆمان بۆ باڵوكردنەوەی
رۆژنامەیەكی گشتی رێكبخەین و یەكگرتوو بكەین ،ئەو كارە نە تەنها شایستەترین
راهێنەران بار دێنێت ،بەڵكو شارەزاترین رێكخەران و لێهاتووترین رێبەرانی
سیاسیش كە ئەو تواناییەیان هەیە لە كاتی پێویستدا بۆ خەباتی یەكجاری
باشترین دروشم هەڵبژێرن و رێبەرایەتی خەبات بكەن ،دێنێتە مەیدان.
لە كۆتاییدا پێویستە بۆ پێشگرتن لە خراپ لێكتێگەیشتن چەند وشەیەك
باسبكەین .ئێمە لە تەواوی ئەم ماوەیەدا باسمان لە ئامادەكاری رێكوپێك و
پالن بۆداڕێژراو كردووە ،بەاڵم بە هیچ شێوەیەك نامانەوێت لەو باسەمان بەو
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دەرئەنجامە بگەین ،كە ئەوە بڵێین حكومەتی رەها تەنها لە رێگەی گەمارۆی
هەمیشەیی یان هێرشێكی رێكخراوەوە دەڕوخێت ،وەها تیۆریەك ،دوگماتیستی
و بێمانایە .بە پێچەوانەوە ئەگەری ئەوە زۆرە و لەبواری مێژووییشەوە ئەگەری
هەیە كە ستەم لەژێر گوشاری تەقینەوەی كۆمەاڵیەتی لە ناكاو یان بشێوی دوور
لە چاوەڕوانی كە لە هەموو الیەكەوە هەڕەشەی لێدەكات ،بڕوخێت ،بەاڵم
هیچ حزبێكی سیاسی كە دەیەوێت لە ماجەرایی خۆی ببووێرێت ،ناتوانێت
كردەوەی خۆی لەسەر بنەمای پێشبینی تەقینەوە و نائارامی دابمەزرێنێت،
ئێمە دەبێت رێگەی خۆمان بگرینەبەر ،بە شێوەیەكی درووست كاری چروپڕ
و رێكوپێكی خۆمان بە ئەنجام بگەیەنین ،هەرچەندە حیساب لەسەر رووداوی
چاوەڕواننەكراو بكەین ،هەر بەو رادەیە ئەگەری ئەوەی كە «گۆڕانكاری
مێژوویی» خافڵگیرمان بكات ،كەمترە.
ئیسكرا ژمارە ()4
مەی 1902
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پەراوێزەكان:
« .رابۆچیە دێلۆ» ( :)Rabocheye Dyeloگۆڤاری ئێكۆنۆمیستەكان بوو.
ئەم گۆڤارە لە ئاوریلی 1899وە تا فێوریەی  1902لە ژنێڤ لەالیەن یەكێتی
سۆسیال دیموكراتەكانی روس لە دەرەوە باڵو دەكرایەوە.
« .2رابۆچایا گازێتا» رۆژنامەی سۆسیال دیموكراتەكانی كیێف بوو ،كە لە
ساڵی  1897باڵوكردنەوەی دەستیپێكرد و یەكەمین كۆنگرەی حزبی سۆسیال
دیموكراتی روسیا ( )1898وەكو ئۆرگانی ناوەندی حزب ناساندی .لەم رۆژنامەیە
تەنها دوو ژمارە باڵوكرایەوە.
 .3ئیلۆ وایسكی :مێژوونوس و نوسەری زۆرێك لە كتێبەكانی مێژووی
قوتابخانەكان كە لە روسیای پێش شۆڕش لە قوتابخانەكانی سەرەتایی و
دواناوەندیدا بە شێوەیەكی بەرین باڵودەكرایەوە .لەم كتێبانەدا ،مێژوو بەگشتی
بریتی بوو لە كارو كرداری پاشاكان و فەرماندەكان .رەوتی تەكامولی مێژوویی
لەو كتێبانەدا بە شێوەیەكی الوەكی باسكرابوو لەو شوێنەشدا بە هەڵكەوت باس
دەكرا ،الوەكی بوو.
 .4مەبەست ناڕەزایەتی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیایە كە لینین لە
ساڵی  1899لە تاراوگە نوسیبووی .ئەم بەرهەمە لە دژی « ،»Credoواتا
راگەیاندنی گرووپی ئێكۆنۆمیستەكان (س.ن .پرۆكۆپوویچ ،ی.د .كوسكۆواو
كەسانی دیكە كە دواتر بوون بەكادێت) نوسرابوو .لینین پاش ئەوەی دەقی
«»Credoی پێگەیشت كە بە تكاو خوایشتی ئا.ی .ئیلیزار بەدەستی گەیشتبوو،
132

ئاشنابوون بە لینین

ناڕەزایەتیەكی تووند و لەقاودەرانەی لە دژی نوسی .ئەم ناڕەزایەتیە لە
كۆبوونەوەی راوێژكردنی  17كەس لە دوورخراوەكانی سیاسی ماركسیست
كە لە گوندی یێرماكۆف هەڵكەوتوو لە بەشی مینوسینسك لەالیەن لێنینەوە
رێكخرابوو ،درایە بەرباس و لێكۆڵینەوە و بە تێكڕای دەنگ پەسەند كرا.
دوورخراوەكانی توروخانسك و ئارلۆف (هەڵكەوتوو لە ویالیەتی ویاتسك) بەم
ناڕەزایەتیەوە پەیوەست بوون .لینین دەقی ناڕەزایەتی سۆسیال دیموكراتەكانی
روسیای بۆ گوپی ئازادی كار كە لە دەرەوە نیشتەجێبوو ،نارد :پلێخانۆف لە
سەرەتای ساڵی 1900دا ،لە كۆمەڵەی ناسراو بە « ( »Vedemecumرێنما) دەقی
ئەم ناڕەزایەتیەی بۆ دەستەی نوسەرانی «رابۆچیە دێلۆ» چاپكرد.
 Vedemecum.5كۆمەڵێك بەڵگە و داكیۆمێنتی لەگەڵ پێشوتارێكی
پلێخانۆفی بۆ دەستەی نووسەرانی «رابۆچیە دێلۆ» پێ بوو كە تێیدا تیۆریە
هەلپەرەستانەكانی «یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا لە دەرەوە»و
دەستەی نووسەرانی گۆڤاری «رابۆچیە دێلۆ» ئۆرگانی ئەم یەكێتیە لەقاو درابوو.
ئەم كۆمەڵە لەالیەن پلێخانۆفەوە ئامادەكرابوو ،لە ساڵی  1900گرووپی «ئازادی
كار» لە ژنێف لەچاپی دا.
 .6لە رێنما -وەرگیڕ
 .7بەڵگەی ناسراو بە « »de foi Prefessionشەونامەیەك بوو ،كە
بیروبۆچوونەكانی ئۆپۆرتۆنیستی كۆمیتەی كیێفی شیدەكردەوە .ئەم بەڵگەیە
لەكۆتایی ساڵی 1899دا ئامادە كرابوو.
Dritter ABdruck. Leipzig. 1875 Verlag der Genossenschaftsbuch
 druckereiجەنگی جوتیاریی لە ئەڵمانیا ،الیپزیك .چاپی سێهەم ،ساڵی 1875-
وەرگێڕ
 .9رابۆچیە دێلۆ» ژمارە  ،10سێبتەمبەری ساڵی  ،190ل  17و 18
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 .10ئا.ئا .وانێف لە ساڵی  1899لە سیبریای رۆژهەاڵت بەهۆی تووشبوون
بە نەخۆشی الڕەشە ،كە لە زیندانی تاكەكەسیدا تووشی ببوو ،گیانی بەختكرد.
هەر بەم هۆیەشەوە بلاڵوكردنەوەی زانیارییەكانی ئەو دەقەمان بەباش زانی و
راستی و دروستی ئەو زانیارییانەش زەمانەت دەكەین ،چونكە ئەم زانیارییانە
لەالیەن كەسانێكەوە باڵوكراونەتەوە ،كە بە شێوەی راستەوخۆ و لە نزیكەوە
ئا.ئا .وانیێفیان دەناسی.
 .11رۆسكایا ستارینا گۆڤارێكی مێژوویی مانگانە بوو كە لەساڵی  1870تا
 1918لە پێترسبۆرگ چاپ و باڵو دەكرایەوە.
 .12نامەی «ئێكۆنۆمیستەكان» لە ژمارە 12ی «ئیسكرا».
« .13رابۆچیە دێلۆ» ژمارە .10
 .14هەڵبەت ئەمە بەو مانایە نییە كە كرێكاران ناتوانن لە ئامادەكردنی
ئایدئۆلۆژیادا بەشدار بن ،بەاڵم ئەوان نەك وەكو كرێكار ،بەڵكو وەكو تیۆریسیەنی
سۆسیالیزم ،لەوانە پڕۆدۆنەكان و وایتلینگەكان بەشداری دەكەن ،بە واتایەكی
دیكە تەنها لە كاتێكدا و لە ئاستێكدا بەشداری دەكەن كە تا رادەیەكی كەم تا
زۆر ئەو بارودۆخەیان بۆ بڕەخسێت كە زانستەكانی سەدەی خۆیان فێربن و
بەرە و پێشەوەی ببەن ،بۆئەوەی كە ئەمە زیاتر بۆ كرێكاران مسۆگەر بێت،
پێویستە تا ئەو جێگایەی دەكرێت ئاگاداری بردنە سەرەوەی ئاستی وشیاری
كرێكاران بەگشتی بین ،پێویستە كە ئاستی هۆشیاری كرێكاران لە چوارچێوەكانی
دەستكردی «چاپەمەنییەكان بۆ كرێكاران» بەرتەسك نەكرێنەوە ،بەڵكو زیاتر لە
جاران چاپەمەنیە گشتییەكانیش فێربن ،تەنانەت ئەوە درووستترە ،كە بە جێگای
«بەرتەسك نەكرێنەوە» بڵێین «بەرتەسكیان نەكەنەوە» ،چونكە كرێكاران بۆ
خۆیان تەنانەت گشت ئەو شتانەش كە بۆ رووناكبیران دەنووسرێت دەخوێننەوە
و دەیانەوێت بیخوێننەوە ،تەنها هەندێك لە رووناكبیرانی (بێ عەقڵ) پێیانوایە
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كە هەر ئەو چیرۆكە لە نەزم و نەسەقی فابریك و جوینەوەی ئەو شتانەی كە
دەمێكە «بۆ كرێكاران» روونە ،بەسە.
 .15شوڵتسە دێلیچ :ئێكۆنۆمیستی ئەڵمانی و ئایدۆلۆژیستی وردە بۆرژوازی.
شوڵتسە دێلیچ بۆ ئەوەی كە كرێكاران لە رێگای خەباتی شۆڕشگێڕانە لەدژی
سەرمایەداری البدات ،بۆ دامەزراندنی شەریكەكانی كێئۆپراتیو و سندوقەكانی
هاوكاری و پاشەكەوتكردن بەزۆری بانگەشەیدەكرد ،كە بەمشێوەیە دەتوانێت لە
چوارچێوەی سەرمایەداریدا بارودۆخی پڕۆلیتاریا باشتر بكرێت و بەرهەمهێنەرانی
ورد و پیشەگەرانیش لە ماڵوێرانی رزگار بكرێت.
 .16یەكێتییەكانی گیرش و یونكر :لە ئەڵمانیا لەساڵی  1868لەالیەن دوو
لیبراڵ-بۆرژوای ناسراو بە گیرش و دونكر دامەزراون .گیرش و دونكێر ئاشتی
چینایەتیان مەوعیزە دەكرد ،كرێكارانیان لەخەباتی چینایەتی و شۆڕشگێڕانە
پاشگەز دەكردەوەو ئەركی بزووتنەوەی سەندیكاییان لە چوارچێوەی سندوقەكانی
هاوكاری و رێكخراوەكانی فەرهەنگی و مەدەنیدا بەرتەسك دەكردەوە.
 .17زۆر جار دەڵێن چینی كرێكار دەتوانێت بە شێوەی خۆڕسك بەرەو
سۆسیالیزم بڕوات .ئەم قسەیە ئەگەر لەو ب��وارەوە لەبەرچاوی بگرین كە
تیۆری سیالیستی هۆكارەكانی چارەڕەشی چینی كرێكار لە هەموو تیۆریەكی
دیكە قوڵتر و دروستتر دیاری دەكات بە تەواوی دروستە و بەم هۆیەشەوەیە
كە ئەگەر ئەم تیۆریە بۆ رەوتی خۆڕسك كورنوش نەبات ،ئەگەر ئەم تیۆریە
رەوتی خۆڕسك بكاتە تابیعی خۆی ،كرێكاران بە ئاسانی فێری دەبن .زۆرجار
ناوەڕۆكی ئەم قسەیە لە خۆیدایە ،بەاڵم «رابۆچیە دێلۆ» ئەم ناوەرۆكە لەبیر
دەكات و بەالڕێدا دەبات .چینی كرێكار بەشێوەی خۆڕسك بەرەو سۆسیالزم
دەڕوات ،بەاڵم ئایدۆلۆژیای بۆرژوازی كە زۆرتر لە هەر شتێكی دیكە باو بووە
و بەردەوام لە شێوەی جۆراوجۆریدا دەبووژێتەوە بە شێوەی ئۆتۆماتیك و رۆژ
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لەدوای رۆژ زیاتر بەسەر كرێكاراندا دەسەپێت.
« .18سەبارەت بە ئەركەكان و تاكتیكی سۆسیال دیموكراتەكانی روس»،
ژنێڤ 1898دوو نامە بۆ «رابۆچایا گازێتا» كە لە ساڵی 1897دا نووسراوە.
* لە بەشی پاشكۆی ئەم كتێبەدا ،بۆ ئاشنایی زیاتری خوێنەران بابەتی
«ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی روس» لە نووسینی لینین دێنینەوە  -وەرگێڕی
كوردی
 .19لە درێژەی ئەم كتێبەدا باسی لێكراوە.
« .20رابۆچیە دێلۆ» وێڕای ئەوەی ،كە داوایكردووە لەخۆی بەرگریبكات،
درۆی یەكەمی خۆی (نازانم مەبەستی پ.ب .ئاكسلرۆد كام لە هاوڕێیانی
الوب��وون) بە درۆی دووەم ت��ەواو ك��ردووە ،بەمشێوەیە كە لە نامێلكەی
«وەاڵم»دا نووسراوە« :لەو كاتەوە كە سەبارەت بە بەرهەمی «ئەركەكانی
سۆسیال دیموكراسی» نامەی رەخنەگرانەی خۆی نووسیوە لەنێو هەندێك لە
سۆسیال دیموكراتەكانی روسدا مەیلی ئابوری یەك الیەنە پەیدا بووە ،یان
كەم تا زۆر ئاشكرا بووە كە لەچاو ئەو حاڵەتەی بزووتنەوەكەمان كە لە
بەرهەمی »ئەركەكانی سۆسیال دیموكراتیكدا» وێناكرابوو ،هەنگاوێك بەرەو
دواوەیە» (ل  .)9ئەوەیە ئەوەی كە لە نامێلكەی «وەاڵم» كە لە ساڵی 1900
لە چاپدرا ،وتراوە .ئەوە لە حاڵێكدایە كە ژمارەیەكی «رابۆچیە دێلۆ» (بە
نامەی رەخنەگرانە» لە مانگی ئەپریلی ساڵی 1899چاپ كرابوو .ئایا ئێكۆنۆمیزم
تەنها لەساڵی 1899دا پەیدا بووە؟ نا ،لە ساڵی 1899دا بۆ یەكەمجار دەنگی
ناڕەزایەتی سۆسیال دیموكراتەكانی روس لە ئێكۆنۆمیزم بەرزبووەوە ،لە ساڵی
پەیدا بوو ،چونكە و.ئەی .هێشتا لە مانگی نۆڤەمبەری ساڵی «( 1898لیستیك
رابۆتنیكا» ژمارە  )10-9بە بااڵی «رابۆچایا میسێل»دا دەیخوێند.
 .21بڕوانە بەرگی 4ی كۆمەڵە بەرهەمەكان ،چاپی چوارەم ،ل .345-346
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 .22لێرەدا مەبەستی نووسەر لە تیرۆر گرتنەپێشی ستراتیژی خەباتی
چەكدارانە لە دژی حكومەتی رەهای روسیایە و بە هیچ شێوەیەك بە مانای
ئەمڕۆیی تیرۆر كە بە ئیسالمیە توندڕەوەكان دەوترێت ،نییە .هەر بۆیە وشەی
تیرۆر كە لەم بەدواوە لەم كتێبەدا ،بە زۆری دەیبیستن بەو بەشە لە سۆسیال
دیموكراتەكان دەوترێت كە بانگەشەی خەباتی چەكدارییان دەكرد بۆ رووخاندنی
حكومەت .مەبەستی لینین نارۆدنیكەكانە كە رەوتێكی وردە بۆرژوایی بوون.
نارۆدنیكەكان پێییان وابوو بە پێكهێنانی گرووپێكی خەباتكاری شەڕكەر دەتوانن
حكومەتی رەها بڕووخێنن ،بەاڵم لینین وێڕای ئەوەی كە هیچكاتێك دەور و
كاریگەری خەباتی چەكداری لەكاتی راپەڕیندا لەبیر نەدەكرد ،لەهەمانكاتدا
دەستدانە ئەو خەباتەی كە زەمینەكانی نەڕەخسابوو ،بە ناوەخت و زیانبار
دەزانی .لە درێژەی ئەم كتێبەدا لەگەڵ بۆچوونەكانی لینین لەو بارەیەوە ئاشنا
دەبن  -وەرگێڕ
( .23ساڵی بشێوی) :ئەوە ناوێكە كە مرینگ لەسەر ئەو بەشە لە كتێبی
«مێژووی سۆسیال دیموكراسی ئەڵمانیا» دایناوە ،كە تێیدا راڕایی و بێ بڕیاری
سەرەتایی سۆسیالیستەكان لە كاتی هەڵبژاردنی «تاكتیك-نەخشە» بەپێی
بارودۆخی نوێ شرۆڤە كراوە.
 .بێلتۆف :نازناوی گیۆرگ پێلێخانۆفە (.)1918-1856
 .نێرسیس تۆپوریلۆف مەبەست سرودێكە بە بااڵی سۆسیالیستە تازەكانی
روسيايە كە لە ژمارە یەك (ئەپریلی ساڵی )190ی گۆڤاری زاریا لەالیەن نرسیس
توپروریلیفەوە باڵوكراوەتەوە .لەو س��رودەدا ،ئێكۆنۆمیستەكان و كڕنۆش
بردنیان بۆ بزووتنەوەی خۆڕسك رەخنەی لێگیراوە .كەسێك كە ئەو سرودەی
هۆنیوەتەوە یو.ئا .مارتۆف بوو.
 .چاو لە بەرگی پێنجەمی كۆمەڵە بەرهەمەكان بكەن .ل 8-6
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نابێت ئەوەش لەبیر بكەین ،كە گرووپی «ئازادی كار» ،لە كاتێكدا كە
پرسی تیرۆری لە بواری تیۆریەوە دەهێنایە گۆڕێ ،ئەزمونی شۆڕشگێڕانەی
رابردووشی بەكار دەبرد.
بۆ خۆبوواردن لە خراپ تێگەیشتن وەبیری دێنینەوە كە لە پەراگرافەكانی
داهاتوودا مەبەستی ئێمە لە رستەی خەباتی ئابوری (بەو واتایەی كە لەالی
ئێمەدا باوە) هەر ئەو «خەباتی ئابوری -بە كردەوە)یە كە ئەنگڵس لە وتەی
سەرەوەدا ناوی لێناوە «خۆڕاگری لە بەرامبەر سەرمایەداران» و لە واڵتانی
پێشكەوتوودا ،خەباتی پیشەیی ،سەندیكایی یان تریدیۆنیۆنی پێدەوترێت.
 .لەم بەشەدا ،قسەوباسی ئێمە ،تەنها سەبارەت بەخەباتی سیاسی و
سەبارەت بەواتای بەرینتر یان بەرتەسك تریە .بەم پێیە ،ئێمە تەنها لەپەراوێزداو
وەكو شتێكی سەیر بابەتێك ،كە رابۆچیە دێلۆ وەكو تۆمەتێك سەبارەت بە
«خۆبواردنی لەرادە بەدەر» لە خەباتی ئابوری خستوویەتیە پاڵ «ئیسكرا»
وەبیر دێنینەوە («دوو كۆنگرە» ل  ،27مارتینێف لە بەرهەمەكەی خۆیدا
ناسراو بە «سۆسیال دیموكراسی و چینی كرێكار» ئەم بابەتەی چەندین جار
جوویەتیەوە) ئەگەر ئەو ئاغایانەی ئێمە بەوە تۆمەتبار دەكەن ،كە گرنگیمان
بە هەڵسوڕانی ئابوری لەنێو كارخانەكان نەداوە چاپكراوەكانی یەك ساڵی
رابردووی خەباتی ئابوری «ئیسكرا» تەنانەت بەپێی كێش بە پووت ،یان بەپێی
الپەڕەی چاپكراو (ئەو كارەی كە ئەوان حەزییان لێیەتی) بكێشن ،دواتر هەر
بەپێی ئەو پێوەرە لەگەڵ چاپكراوەكانی «رابۆچیە دێلۆ» و «رابۆچایا میسێل»
لەو بارەیەوە سووك و سەنگی بكەن ،بە ئاسانی دەبینن كە تەنانەت لەو
بوارەشدا ئەوان دواكەوتوون .وا دیارە تێگەیشتن لەو راستيیە ساكارەشە كە
ناچارییان دەكات بەشێوەی هیستریك لەو بابەتەوە هۆكار بێننەوە .ئەوان
دەنووسن كە «ئیسكرا» «بیەوێت و نەیەوێت» (!) ناچارە (!) پێویستییەكانی
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ژیان بە ئەژمار بێنێت و النیكەم (!!) هەواڵەكانی پێوەندیدار بە بزووتنەوەی
كرێكاری چاپ بكات (دوو كۆنگرە ل  .)27ئەمە ئیتر هۆكارێكە كە دەیهێنێتەوە
و بەراستی نابوتمان دەكات (بۆم).
 .واتا یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روس لە دەرەوە( .چاو لە
روونكردنەوەی یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روس بكەن.
 .31ئەوەی كە ئێمە «بە گشتی» دەڵێین كە لە «رابۆچیە دێلۆ»دا قسە
بەتایبەتی لەسەر پرەنسیپە گشتیەكان و ئەركەكانی گشتی تەواوی حیزبە.
بێ گومان لەكردەوەدا هەندێك جار بارودۆخی وادێتە پێشەوە ،كە سیاسەت
بەراستی لە ئابوری پێڕەویدەكات ،بەاڵم گونجاندنی ئەم بابەتە لە بڕیارنامەیەكدا
كە بۆ سەرانسەری روسیا ئامادە دەكرێت ،كارێكە كە تەنها ئێكۆنۆمیستەكان
دەتوانن بیكەن .بابەتی واش دێتە ئاراوە كە «لە هەمان سەرەتاوە» دەتوانین
«تەنها لەبواری ئابوری» تەبلیغاتی سیاسی بكەین ،سەرەڕای ئەوە ئەو فكرەی
«رابۆچیە دێلۆ» سەرئەنجام بەوە گەیشتووە كە ئەم بابەتە «بە هیچ شێوەیەك
پێویست ناكات» (دوو كۆنگرە ل  .)11لە بەشی دواتردا نیشانیدەدەین كە تاكتیكی
«سیاسەتوانان» و شۆڕشگێڕان نە تەنها بەراممبەر بە ئەركەكانی تریدیۆنیۆنی
سۆسیال دیموكراسی كەمتەرخەم نییە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە تەنها ئەم تاكتیكەیە
كە بەڕێوەبردنی ئەو ئەركانە بە شێوەیەكی شێلگیرانە دابیندەكات.
 .32سەرۆكەكانی زمستواكان :نوێنەرانی حكومەت لە گونددا بوون ،كە
لەنێو ئەشرافی خۆجێییدا دیاری دەكران .سەرۆكەكانی زمستواكان لە بواری
ئیداری و دادوەریەوە بەسەر جوتیاراندا دەسەاڵتیان دەكرد .پلەی سەرۆكایەتی
زمستوا لە ساڵی  1899دیاریكرابوو و هەتا رووخاندنی حكومەتی قەیسەری لە
روسیا بوونی هەبوو.
 .33بنەمای رستەی بەرهەمی «دوو كۆنگرە»یە :ل  31 ،30 ،28و .32
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« .34دوو كۆنگرە الپەڕەی .32
 .35مەبەست كتێبی « »Industrial Democracyلە نووسینی سیدنی و
بێئاتریس وێبی «( »Webژن و مێرد)ە كە لینین وەریگێڕاوەتەوە سەر زمانی
روسی.
« .36رابۆچیە دێلۆ» ژمارە  10ل  .60ئەوە هەر ئەو دو بەرەكیەی
مارتینێفی ،كە دەیەوێت تێزی «هەر هەنگاوێكی بزووتنەوە لە پراتیكدا لە یەك
دوو جین بەرنامە گرنگترە» بەو جۆرەی كە باسمانكرد لەگەڵ حاڵەتی شپرزەی
ئێستای بزووتنەوەكەمان هاوتەریب بكات .لە راستیدا ،ئەمە وەرگێڕانی روسی
رستەی چەواشەكارانەی بێرنیشتاینە كە دەڵێت« :بزووتنەوە هەموو شتێكە و
ئامانجی كۆتایی هیچ شتێك».
 .37ئەوەی كە دەیانەوێت «بە خەباتی ئابوری الیەنی سیاسی بدەن»
بەرچاوترین نیشانەی كورنوش بردن بۆ بزووتنەوەی خۆڕسك لە بواری
هەڵسوڕانی سیاسیدایە .خەباتی ئابوری لە زۆربەی بابەتەكاندا بە شێوەی
ئۆتۆماتیك ،یان بە واتایەكی دیكە بەبێ دەستێوەردانی «پەرەپێدەرانی شۆڕش،
واتا رووناكبیران» و بەبێ دەستێوەردانی سۆسیال دیموكراتەكانی وشیار الیەنی
سیاسی بەخۆیەوە دەگرێت .بۆ وێنە خەباتی ئابوری كرێكارانی ئینگلیز بەبێ
ئەوەی سۆسیالیستەكان تێیدا بەشدار بن ،الیەنی سیاسی بە خۆیەوە گرتووە،
بەاڵم ئەركی سۆسیالیستەكان بە بانگەشەی سیاسی لە بواری ئابوریەوە كۆتایی
نایەت.
ئەركی ئەوان ئەوەیە ،كە سیاسەتی تریدیۆنیۆنی بكەن بە خەباتی سیاسی
سۆسیال دیموكراتیك و لەو تۆزە سەرهەڵدانی هۆشیاری سیاسیيە ،كە خەباتی
ئابوری بۆتە هۆی ئەوەی رەخنە بكاتە نێو كرێكاران كەڵكوەرگرن ،بۆ ئەوەی
كرێكاران بۆ جێگاو شوێنی وشیاری سیاسی سۆسیال دیموكراتیك گەشە پێبدەن،
140

ئاشنابوون بە لینین

بەاڵم مارتینێفەكان بە جێگای ئەوەی كە ئاستی وشیاریەكی سیاسی كە بەشێوەی
خۆڕسك وەخەبەر دێت ببەنە سەرەوە و بەرەوپێشی بەرن ،کڕنۆش بۆ رەوتی
خۆڕسك دەبەن و پێداگریدەكەن و بەشێوەیەكی قیزەونانە پێداگریدەكەن كە
خەباتی ئابوری بیری كرێكاران بەرەو پرسی بێ مافیە سیاسییەكانیان «پاڵیان پێوە
دەنێت» .ئاغایان ئیرادەكەی لێرەدایە ،كە ئەو بەخەبەرهاتنە خۆڕسكەی وشیاری
سیاسی تریدیۆنیۆنی ،سەرنجی ئێوە تەركیز ناخاتە سەر كێشەی ئەركەكانی
سۆسیال دیموكراتیكتان و بە دەوری سیاسەتی تریدیۆنۆنیدا دەخولێنەوە».
 .38بە مەبەستی پشتڕاستكردنەوەی ئەوەی ،كە هیچكام لەم قسانەی
كرێكارانمان روو لە ئێكۆنۆمیستەكان بێهۆ دانەهێناوە ،دوو شایەت دەهێنینەوە،
كە بە شێوەی راستەوخۆ لەگەڵ بزووتنەوەی كرێكاریدا لە پەیوەندیدا بوون و
كەمتر لە هەموو كەسێكی تر حەز دەكەن الیەنی ئێمەی «دەمارگرژ» بگرن،
چونكە كەسێكیان ئێكۆنۆمیستە (كە تەنانەت «رابۆچیە دێلۆ»ش بە ئۆرگانی
سیاسی خۆی دەزانێت) و ئەوی دیكەیان تیرۆریستە .شایەتی یەكەم نووسەری
بابەتی «بزووتنەوەی كرێكاری پێترسبۆرگ و ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی
« لە ژمارە 6ی «رابۆچیە دێلۆ»یە كە بابەتەكەی لە بواری راست قسەكردن و
بەتین و تەوژم بوون زۆر باشە و لەو بابەتەوە بە راشكاوی قسەكانی دڵی خۆی
دەكات .ئەو ،كرێكاران بەسەر  )1شۆڕشگێڕانی وشیار )2 .چینی مامناوەند.
 )3جەماوەری دیكەی كرێكار دابەش دەكات .چینی مامناوەند «زۆرتر حەزی
لە كێشەكانی ژیانی سیاسیە ،تاكو نزیكترین بەرژەوەندیەكی ئابووری ،كە
پێوەندیەكەی لەگەڵ بارودۆخی گشتی كۆمەاڵیەتی دەمێكە روون بۆتەوە»...
كرێكارانی ئەم تووێژە «بەسەخەتی رەخنەیان لە «رابۆچایا میسێل» گرتووە»و
دەڵێن كە« :بابەتەكانی هەمووی وەك یەك وایە و كە دەمێكە خۆمان لەو
بابەتانە ئاگادارین و خوێندوومانەتەوە»« ،تەنانەت لەتێبینی و روونكردنەوەی
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سیاسیشدا هیچی پێ نییە» (ل  .)31-30تەنانەت تووێژی سێهەمیش كە «زۆرتر
هەستیارن ،الوترن و نادی و كەنیسە كەمتر جەستەو دەروونیانی داڕزاندووە
و هەرگیز ئیمكانی ئەوەیان بۆ ناڕەخسێت ،كتێبێك بەناوەرۆكی سیاسی
بەدەستبێنن ،لەدەوروبەری زانیاریەكانی پرژو باڵو سەبارەت بە هەڵچوونی
خوێندكاران بیردەكەنەوەو بە خواروخێچی دیاردەكانی ژیانی سیاسی دەدەنە
بەرباس و لێكۆڵینەوە»و هیتر ،بەاڵم تیرۆریست بەو شێوەیە دەنووسێت:
«یەك یان دووجار ئەو هەوااڵنەی سەبارەت بە وردەكاریەكانی ژیانی فابریكی
شارە جۆراوجۆرەكانە (بێجگە لەو شارەی خۆیان تێیدا نیشتەجێن) دەخوێننەوە
و دواتر لە خوێندنەوەی دەستهەڵدەگرن ...دەڵێن ماندوومان دەكات .قسە
نەكردن سەبارەت بەحكومەت لەرۆژنامەكاندا ...بەمانای ئەوەیە كە وەكو
منداڵ چاو لەكرێكار بكەن و شیر بەدەمیەوە بكەن .كرێكار خۆ منداڵ نییە
شیر بەدەمیەوە بكەی»«( .سوابدا» (ئازادی) لە باڵوكراوەكانی گرووپی سۆسیال
رولوسیۆنێر ،ل .)70-69
 .39مارتینێف «رێگاچارەیەكی دووالیەنەی تایبەتی دیكە ،كە بەراستی
نزیكترە وەبیر دێنێتەوە» (سۆسیال دیموكراسی و چینی كرێكار» « :)19یان
ئەوەی كە سۆسیال دیموكراسی بە شێوەی راستەوخۆ رێبەرایەتی خەباتی
ئابوری پڕۆلیتاریا بەدەستەوە دەگرێت و لەم رێگەیەوە (!) دەیكاتە خەباتی
شۆڕشگێڕانەی چینایەتی» .وا دیارە مەبەست لە وشەی «لەم رێگەیەوە»
رێبەرایەتی راستەوخۆی ئابووریە .با بزانین مارتینێف چۆن نیشانمانبدات كە
لەكوێدا بینراوە تەنها بەرێبەری خەباتێكی پیشەییەوە توانراوە بزووتنەوەی
تریدیۆنیۆنی بكرێتە بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕانەی چینایەتی؟ ئایا لەوە
حاڵی نابێت كە بۆ ئەو «گۆڕانكاریە» پێویستە هەڵسوڕاوانە دەست بە
كاری «رێبەری راستەوخۆ»ی تەبلیغاتی هەمەالیەنەی سیاسی بین؟« ...یان
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ئەوەی كە بارودۆخێكی دیكەدا دێتە ئاراوە :سۆسیال دیموكراسی خۆی لە
رێبەرایەتی خەباتی ئابوری دەكشێنێتەوە و لەم رێگەیەوە ،باڵ و پەڕی خۆی
دەپچڕێنێت» .بە باوەڕی «رابۆچیە دێلۆ» كە لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا،
ئەوە «ئیسكرا»یە كە خۆی «دەكشێنێتەوە» ،بەاڵم ئێمە دیتمان كە «ئیسكرا»
بۆ رێبەرایەتیكردنی خەباتی ئابوری زۆر زیاتر لە «رابۆچیە دێلۆ» كار دەكات،
لە هەمانكاتدا بەوەش قەناعەت ناكات و بەم بۆنەوە ئەركە سیاسییەكانی
خۆی وەالنانێت.
 .40مەبەست بەهاری ساڵی ()190ە كە تێیدا شانۆیەكی گەورە لەسەر
شەقامەكاندا كەوتەڕێ (روونكردنەوەی لینین بۆ چاپی ساڵی .)1907
 .41بۆ وێنە لە كاتی جەنگی پێروسیا و فەڕەنسا لیبكنێخت بەرنامەی
هەڵسوڕانی بۆ گشت دیموكراسی پێشنیار دەكرد .لە ساڵی 1848دا ماركس
و ئەنگڵس ئەو كارەیان لەوەش زیاتر كرد.
 .42نەزم و نەسەقی زێمێستواكان :واتە نەزم و نەسەقی رێكخراوی
زێمێستواكان یان ناوەندەكانی خۆبەڕێوەبەری خۆجێیی لەرووسیای پێش
لە شۆڕش .زیمێستواكان كاروباری تەنها خۆجێیی پێوەندیدار بە خەڵكی
گوندەكانیان لە چەشنی رێگاوبان ،بیناكردنی نەخۆشخانە ،مەكتەب و
هیتر بەڕێوەبەرایەتی دەكرد .مالكینی لیبراڵ لە بەڕێوەبەرایەتی كردنی
زێمێستواكاندا دەورونەخشێكی زۆریان گێڕا.
 .43كەمبوونی جێگا ئەو دەرفەتەی پێماننەدا ،كە لە»ئیسكرا»دا بەتێر
و تەسەلی بەو نامەیەی ئێكۆنۆمیستەكان كە زۆر سەیر و سەرنجڕاكێشە،
وەاڵم بدەینەوە .ئێمە لە باڵوكردنەوەی ئەو نامەیە زۆر خۆشحاڵین ،چونكە
قسەو باس سەبارەت بەوەی كە لە»ئیسكرا»دا روانگەی چینایەتی رەچاو
ناكرێت ،دەمێك بوو لەزۆر الیەنەوە بەگوێمان دەگەیشت و تەنها بەدوای
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مەجالی گونجاو یان دەربڕین رۆشنی ئەو تۆمەتانەدا دەگەڕاین كە وەاڵمی
پێ بدەینەوە .نەریتمان ئەوەیە كە بە بەرگری وەاڵم بە هێرش نەدەینەوە،
بەڵكو بە هێرش وەاڵمی پێ بدەینەوە.
 .44چاو لەكۆمەڵە بەرهەمەكان چاپی  ،4بەرگی  ،4ل  393-388بكەن.
 .45چاو لە كۆمەڵە بەرهەمەكان چاپی  ،4بەرگی  ،5ل  72-71بكەن.
 .46بێرنتانۆ :ئێكۆنۆمیستی بۆرژوازی ئەڵمانی و الیەنگری سۆسیالیزمی
دەوڵەتی .ناوبروا هەوڵ دەدات بیسەلمێنێت كە دامەزراندنی یەكسانی
كۆمەاڵیەتی لەچوارچێوەی سەرمایەداریداو لەرێگەی پێكهێنانی چاكسازی و
ئاشتی لەنێوان بەرژەوەندی سەرمایەداران و كرێكارانەوە مسۆگەرە .بێرنتانۆ
و شوێنكەوتووانە لەدەستەواژەی ماركسیستی كەڵك وەردەگ��رن بۆ ئەوەی
ناوەرۆكی راستەقینەی خۆیان بشارنەوەو هەوڵدەدەن بزووتنەوەی كرێكاری
لەسەر ئەساسی بەرژەوەندی سەرمایەداران دابڕێژن.
« .47رابۆچایا میسێل» و «رابۆچیە دێلۆ» و بەتایبەتی «وەاڵم» دانەوەی
پلێخانۆف.
 .48نامێلكەی «كێ شۆڕشی سیاسی بەڕێوە دەبات؟» .ئەو نامێلكەیە لە
كۆمەڵەی «پڕۆلیتار سكایا باربا» (خەباتی پڕۆلیتێری) لە روسیا چاپ و باڵو
دەكرایەوە .ئەو نامێلكەیە لەالیەن كومیتەی كیەفەوە سەرلەنوێ لە چاپدرایەوە.
 .49بابەتی «بووژاندنەوەی شۆڕشگێڕی» لە باڵوكراوەكانی «سوابدا».
 .50ئافاناسی ئیوانۆویچەكان و پولخریە ئیوانۆڤاناكان :لە بنەماڵەكانی
باوكمەزنی مالكە وردەكانی ویالیەتەكانی روسیا بوون كە لە چیرۆكی ن .گوگڵدا
بە «مالكەكانی كۆنی ئەشراف» وەسف كرابوون.
 .51خەباتی «ئیسكرا» لە دژی بژار بووەتە هۆی ئەوەی كە «رابۆچیە دێلۆ»
بەتووڕەییەوە هێرش بكاتە سەر «ئیسكرا»« :بەاڵم بۆ «ئیسكرا» هەوڵەكانی
144

ئاشنابوون بە لینین

كەمی دەست و پێوەندەكانی زۆباتۆف بۆ «مەجاز كردنی» بزووتنەوەی كرێكاری
زۆرتر پێوانەی سەردەمە تاكو ئەم رووداوە مەزنانەی بەهار .ئەم راستیانە
نیشانی دەدەن كە بزووتنەوەی كرێكاری لەبەرچاوی حكومەتدا بەئاستێكی
هەڕەشەئامێز گەیشتووە»(دوو كۆنگرە ،ل  .)27تاوانی هەموو ئەمانە لە
گەردەنی «دەمارگرژان»دایە ،ئەم دەمارگرژانە «گوێیان فەرمانەكانی ژیان
نابیستێت» .ئەمانە بەسەر قورسیەوە دەیانەوێت گوڵە گەنمەکان لەبەرچاو
نەگرن و سەرقاڵی گژوگیای یستێک بژارن! ئایا ئەمە هەستێكی تێكەڵ و نادیار
لە ئاسۆی داهاتووی بزووتنەوەی كرێكاری روس» (هەر لەوێ ل  )27نییە؟
 .52لێرەدا تەنها ئەو بابەتە وەبیر دێنمەوە ،كە ئەوەی ئێمە سەبارەت بە
«پاڵ پێوەنان لەتەنیشتەوە» و سەبارەت بە گشت داوەرەكانی دواتری «سوابدا»
لە سەر رێكخراو وتمان ،گشتی پەیوەندی بە ئێكۆنۆمیستەكان و لەوانە «رابۆچیە
دێلۆ»ییەكانەوە هەیە ،چونكە ژمارەیەكیان سەبارەت بە كێشەكانی رێكخراوەیی
هەر ئەو بۆچوونانە مەوعیزە دەكەن و بەرگری لێدەكەن و ژمارەیەكیش
مەیلیان بەو بۆچوونانە هەیە.
 .53سەبارەت بە «سوابدا» لەوانەیە ئەم رستەیە لەرستەكانی پێشوو
درووست تر بێت ،چونكە لەبەرهەمی «بووژاننەوەی شۆڕشگێڕی»دا لەتیرۆریزم
بەرگری دەكات و لە بابەتی جێگای باسی ئێمەدا لە «ئێكۆنۆمیزم» .بەگشتی
دەتوانین سەبارەت بەسوابدا بڵێین كە مەیلێكی ئاگرینی هەیە ،بەاڵم بەختی
نییە .باشترین ئامادەكاری كردن و باشترین نیەتەكان ،بەاڵم بەرهەمی كارەكە
شپرزەیی فیكری .هۆكاری سەرەكی ئەو شپرزەیی فیكریەش ئەوەیە ،كە
«سوابدا» لەدرێژەی كار لەكاروباری رێكخراوەیی بەرگری دەكات ،بەاڵم نایەوێ
سەبارەت بە درێژەی كار لەبیری شۆڕشگێڕانەو تیۆری سۆسیال دیموكراسی
شتێك بزانێت .هەوڵدان بۆ زیندوو كردنەوەی تاكی شۆڕشگێڕی حیرفەیی
145

ئاشنابوون بە لینین

(بووژانەوەی شۆڕشگێڕ) و بۆ گەیشتن بەمەبەستە یەكەم پێشنیاری تیرۆری
وروژێنەر و دووهەم دانی پێشنیاری پێكهێنانی «رێكخراوێك لەكرێكارانی
مامناوەند» («سوابدا» ژمارە  1ل  66و الپەڕەی دواتر) ،رێكخراوێك كە كەمتر
لە»تەنیشتەوە ببزوێت» ،لە راستیدا ماناكەی ئەوەیە كە مرۆڤ بۆ گەرم راگرتنی
ماڵەكەی گشت داروتەختەكانی ماڵەكەی بشكێنێت و ئاگری تێبەردات.
بۆ نمونە ئەمدواییانە بێگومان لەنێو سەربازاندا جموجۆڵێكی دیموكراتیك
دەبینرێت ،كە تا رادەیەك ئاكامی روودانی یەك لەدوای یەكی شەڕ لەسەر
شەقامەكان لە دژی «دوژمنان»ێكی وەكو كرێكاران و خوێندكارانە .ئەگەر
هێزەكانی خۆمان بە شێوەی رێكخستەوە كە وەاڵمی ئەو پێویستیەی دایەوە،
پێویستە دەست بدەینە ئاژیتاسیۆن و راهێنان لەنێو سەربازان و ئەفسەران و
لەناوخۆی حیزبی خۆماندا سەرنجێكی تایبەت بە «رێكخراوەكانی سەربازان»
بدەین.
 .55لەبیرمدێت ،كە هاوڕێیەك بۆمی دەگێڕایەوە چۆن چۆنی پشكێنەرێكی
فابریك ،كە ئامادەبوو هاوڕێیەتی سۆسیال دیموكراسی بكات و هاوڕێیەتیشی
دەك��رد ،بەناڕەحەتیەوە سكااڵی دەك��رد كە نازانێت ئایا «زانیارییەكان»ی
بە ناوەندی راستەقینەی شۆڕش دەگات یان نا و تا چ ئاستێك پێویستەو
خزمەتێكی بچووكی ئەو تا چ رادەیەك دەتوانێت بەكەڵك بێت .هەڵبەت
هەر پڕاتیسیەنێك جاروبار دیویەتی و دەزانێت ،كە چۆن وردەكاری ئێمە
بۆتە هۆی ئەوەی كە هاوپەیمانەكانمان لەدەستبدەین ،ئەوە لە دۆخێكدایە كە
ئەم خزمەتگوزاریانە كە بەشێوەی جیاجیا و «ورد»ە ،بەاڵم بە گشتی زۆر بە
نرخن ،نە تەنها كرێكاران دامەزراو لە فابریكەكان و فەرمانبەرانی فابریك،
بەڵكو فەرمانبەرانی پۆست و رێگەی ئاسن و گومریك و كەسانێك لەنێو
ئەشراف و قەشەكان و لە هەموو بەشەكانی دیكە ،تەنانەت لە پۆلیس و
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دەربارەیش مومكین بوو یارمەتیمان بكەن ،یان یارمەتیان دەكرد! ئەگەر ئێمە
لە ئێستادا خاوەنی حزبێكی راستەقینە یان رێكخراوێكی بەراستی شۆڕشگێڕ
بوایین ،كاری گشت «یارمەتیدەران»مان یەكسەرە نەدەكرد ،لەوەدا پەلەمان
نەدەكرد ،كە هەمیشەو بەدڵنیاییەوە بیانكێشینە ناو جەرگەی «كاری نهێنی»،
بەڵكو بەپێچەوانەوە ،ئەوەمان لەبەرچاو دەگرت ،كە زۆرێك لەخوێندكارانمان
وەكو «راوێژكار» واتا فەرمانبەری دەوڵەت دەتوانن زیاتر قازانج بە حزب
بگەیەنن ،تاكو وەكو شۆڕگێڕی «كورتماوە» ،هەر بۆیە دەمانپاراستن و تەنانەت
كەسانێكی دیاریكراویشمان بۆ ئەو ئەركانە ئامادە دەكرد ،بەاڵم سەرلەنوێ
دووپاتی دەكەمەوە ،كە ئەم تاكتیكە تەنها رێكخراوێك دەتوانێت بە كاریببات،
كە زۆر بەردەوام لە بواری هێزی چاالكەوە هیچ كەم و كۆڕیەكی نەبێت.
« .56سوابدا» ژمارە  1بابەتی «رێكخراو» ،ل « :66پەیكەری مەزنی
كرێكاری بەهەنگاوە گەورەكانی خۆی رێگا بۆ تەواوی ئەو داخوازیانە كە
بەناوی كاری روسیاوە (وشەی كار بە پیتی گەورە دەستپێدەكات!) دێتە
گۆڕێ ،خۆش دەكات» .هەر ئەم نووسەرە هاوار دەكات كە« :من هەرگیز بە
چاوێكی دوژمنایەتیەوە چاو لە رووناكبیران ناكەم ،بەاڵم (ئەم بەاڵمە هەر ئەو
بەاڵمەیە كە شێچدرین وەریگێڕاوەتە سەر ئەو رستەیە :گوێ لەتەوێڵ بەرزتر
نابێتەوە!)« ...بەاڵم من هەمیشە زۆر تووڕە دەبم كاتێك كە كەسێك دێت و
كۆمەلێك قسەی زۆر جوان و پاراو دەڵێت و دەیەوێت ،كە قسەكانی وەكو
هیمای جوانی و تایبەتمەندی خۆی چاوی لێبكرێت»( ...ل  .)62بەڵێ من
هەمیشە لەوە زۆر تووڕە دەبم»...
 .57زێمیلیاوێلیاییەكان یان نارۆدنیكەكان :واتە ئەندامانی رێكخراوی وردە
بۆرژوازی شۆڕشگێڕی «زێمیلیا ویلیا»ی زەوی و ئیرادە ،ئەم رێكخراوە لەساڵی
 1876دامەزرابوو .زێمیلیا ویلیاییەكان لەسەر ئەو بۆچوونە هەڵەیە بوون ،كە
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هێزی سەرەكی شۆڕشگێڕ لە واڵتدا چینی كرێكار نییە ،بەڵكو جوتیارانە و
هیوایان بەوە بوو ،كە سۆسیالیزم لە رێگە ئابشێنەكان (كومۆنەكان)ی جوتیاریەوە
دابمەزرێنن .ئەوان پێیانوابوو تەنها لەرێگەی بزواندنی شۆڕشی جوتیارانەوە
دەتوانن دەسەاڵتی تێزاری و مالكەكان بڕووخێنن .زێمیلیا وێلیاییەكان بەمەبەستی
بزاوندنی جوتیاران بۆ خەبات لەدژی تێزار و بانگەشەی بۆچوونەكانی خۆیان
بۆ گوندەكان دەچوون .ناوی نارۆدنیكەكانیش هەر لێرەوە پەیدا بووە ،چونكە
لەزمانی روسیدا وشەی نارۆد بەواتای خەڵكە ،بەاڵم جوتیاران لەبۆچوونەكانی
نارۆدنیكەكان شتێكی ئەوتۆ حاڵی نەبوون و بەدوایاندا نەچوون ،هەر بەم
بۆنەشەوە بوو ،كە نارۆدنیكەكان بڕیاریاندا بەبێ خەباتی جەماوەری خەڵك
و بەهێزی خۆیان و لە رێگەی كوشتنی دانە بەدانەی نوێنەرانی حكومەتی
رەهاوە لەدژی ئەو حكومەتە شەڕ بكەن .خەباتێك كە لەنێو رێكخراوی «زێمیلیا
ویلیا» لەنێوان الیەنگرانی شێوەی تازەی خەبات و الیەنگرانی تاكتیكی كۆنی
نارۆدنیكی لەئارادابوو ،لەساڵی  1879بووە هۆی ئەوەی حیزب دوولەت بێت.
نارۆدنیا وێلیا (چاو لەروونكردنەوەی ناردۆوێلچستۆ) و چێرنی پێردێل بكەن.
 .58چاو لە نامێلكەی «ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی رووس» ل 21
مەناقەشە لەگەڵ پ.ل .الورۆف بكەن.
« .59ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی روس» ل ( 23چاو لە بابەتی
«ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی رووس» بكەن) ،كە لەپاشكۆی ئەم كتێبەدا
هاتووە ،لە هەمانكاتدا دیسانەوە هۆكارێكی دیكە هەیە ،كە نیشانیدەدات
«رابۆچیە دێلۆ» یان ئەوەی ،كە نازانێت چی دەڵێت یان ئەوەی ،كە
بۆچوونەكانی خۆی بەهاتنی هەر «شنە بایەك» دەگۆڕێت .لە ژمارە 1ی
«رابۆچیە دێلۆ»دا بەپیتی گەورە نووسرابوو« :ناوەڕۆكی نووسراوەكانی
بەرهەمەكە بە تەواوی لەگەڵ بەرنامەی دەستەی نوسەرانی «رابۆچیە دێلۆ»دا
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دێتەوە» (ل  .)142بەراستی؟ ئایا ئەو تیۆریە كە رووخاندنی حكومەتی
رەها بە یەكەمین ئەركی بزووتنەوەی جەماوەر دانانێت ،لەگەڵ ئەوەی كە
لە بەرهەمی «ئەركەكانی سۆسیال دیموكراسی رووس»دا هاتووە ،دێتەوە؟
ئایا تیۆری «خەباتی ئابووری لەدژی خاوەنكاران و حكومەت» لەگەڵ ئەو
بەرهەمەدا دێـتەوە؟ ئایا تیۆری قۆناغەكان لەگەڵیدا دێتەوە؟ با خوێنەر بۆ
خۆی داوەری بكات ،ئایا ئۆرگانێك كە بەو شێوەیە لە»هاوتەریب بوون»
حاڵی دەبێت ،دەتوانین بڵێین كە رێگایەكی ئوسولی بگرێتەبەر.
 .60چاو لە «راپۆرتی كۆنگرەی پاریس) ل -14بكەن« .لەو كاتەوە
(مەبەست ساڵی )1897وە تا بەهاری ساڵی  1900لە شوێنە جۆراوجۆرەكاندا
 30ژمارە رۆژنامەی جۆراوجۆر باڵوكراوەتەوە ...بەشێوەی مامناوەند ،لە
هەر مانگێكدا زیاتر لە یەك ژمارە رۆژنامە لە چاپ دراوە».
 .61هەر بەم بۆنەشەوەیە ،كە تەنانەت باشترین ناوەندەكانی
خۆجێییش بۆچوونی ئێمە لەو ب��ارەی��ەوە پشتڕاست دەك��ەن��ەوە ،بۆ
وێنە «یوژنی رابۆچی» رۆژنامەیەكی زۆر باشە كە ناتوانین لە بواری
پرەنسیپیەوە بە ناسەقامگیری تۆمەتباری بكەین ،بەاڵم بەهۆی كەمبونی
ژمارەی باڵوكراوەكانیەوە و بەهۆی روودانی رووداوێكی زۆر نەیتوانی
ئەوەی كە دەیویست بۆ بزووتنەوەی خۆجێیی بیكات .روونبووەوە ئەوەی
كە ئێستاكە بۆ حیزب لە هەموو شتێك زەروری ترە ،واتە هێنانە گۆڕی
پرەنسیپی كێشە سیاسیەكانی بزووتنەوە و بانگەشەی سیاسی هەمەالیەنە،
لە دەرەوەی هێز و توانای ناوەندێكی خۆجێیی دایە .ئەو قسەو باسانەی
وەكو بابەتەكان سەبارەت بە كۆنگرەی خاوەنانی پیشەسازی كانەكان و
بێكاری و هیتریش بەشێوەیەكی زۆر باش دەیهێنا گۆڕێ ،بەڵگەیەك نەبوون
كە تەنها الیەنی ناوچەییان هەبێت .ئەم بەڵگانە بۆ سەرانسەری روسیا
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پێویست بوو ،تەنها بۆ باشوور نەبوون .وەها بابەتێك تەنانەت لە هیچكام
لە چاپەمەنییەكانی سۆسیال دیموكراتی ئێمەشدا بوونی نەبوو.
 .62كۆكردنەوەی بەڵگەی ئاشكرا لەو بابەتەوە بەتایبەتی گرنگە .ئێمە
لە كاروباری كۆكردنەوە و توانای كەڵكوەرگرتن لەو بەڵگانە بەتایبەتی
دواكەوتووین .ئەوە زلكردنەوە نییە ،ئەگەر بڵێین كە هێشتا تەنها لەرووی
بەڵگەی ئاشكرا دەتوانین بەجۆرێك لە جۆرەكان نامێلكەیەكی حیرفەیی
بنووسین ،بەاڵم جێبەجێكردنی ئەو كارە تەنها لەرووی بەڵگەی ئاشكراوە
ئەو كارە مومكین نییە .ئێمە بە كۆكردنەوەی بەڵگەی نهێنی لە كرێكاران
سەبارەت بەو جۆرە بابەتانەی كە «رابۆچایا میسێل» نوسیویەتی ،وزەیەكی
زۆر لە كەسێكی شۆڕشگێڕ (كە لەو بابەتەوە كەسێكی ئاشكرا بەباشی دەتوانێت
جێگای بگرێتەوە) بەفیڕۆ دەدەین و سەرەڕای ئەوە هیچكاتێك بەڵگەیەكی
باشیش بەدەست ناهێنین ،چونكە بۆ ئەو كرێكارانەی كە زۆربەی كات تەنها
سەبارەت بە لقێك یان فابریكێكی گەورە زانیاریان هەیەو تەقریبەن هەمیشە
لەدەرئەنجامە ئابورییەكان ئاگادارن ،نەك لە بارودۆخی گشتی و رێسای كاری
خۆیان ،بەدەستهێنانی زانیاریەك كە فەرمانبەرانی فابریك ،پشكێنەران ،پزیشكان
و نموونەی زێمێستواكان و هیتر پەرشوباڵوە ،نامومكینە .دەڵێی «ئەزمونی
سەرەتایی»م كە هەرگیز دووپاتی ناكەمەوە ،ئێستاكە لەبەرچاومدایە .چەندین
هەفتەی رەبەق هەوڵمدەدا بە «تامەزرۆرییەكی زۆرەوە» لە كرێكارێك كە بۆ
الم دەهات ،سەبارەت بە بارودۆخی كارخانەیەكی گەورە كە لەوێدا كاریدەكرد،
پرسیار و لێكۆڵینەوەی لێبكەم .ئەگەرچی من بە دژوارییەكی زۆریش بووە
توانیم بارودۆخی كارخانەكە شیبكەمەوە (تەنها یەك كارخانە!) ،بەاڵم جاروبار
ئەو كرێكارە لەكۆتایی وتووێژەكەماندا ،لە حاڵێكدا كە ئارەقی نێو چاوانی
دەسڕی ،بەزەردەخەنەیەكەوە دەیوت« :بۆ من چەندین كاتژمێر زیادەكاری
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لە وەاڵمدانەوە بۆ پرسیارانەی ئێوە ئاسانترە!» بە هەر رادەیەك بەوزەیەكی
زۆرترەوە خەباتی شۆڕشگێڕانە بكەین ،هەر بەو رادەیەش زۆرتر دەوڵەت
ناچار دەبێت رێگە بە بەشێك لە هەڵسوڕانی «پیشەیی» بدات و لەم رێگەیەوە
بەشێك لەو بارە لەسەر شانمان سووك بكات.
« .63ئیسكرا» ژمارە  ،8وەاڵمی كومیتە ناوەندی یەكێتی گشتی جولەكەكانی
رووسیاو پۆڵۆنیا بە بابەتەكانی ئێمە ،سەبارەت بە كێشەی نەتەوەیی.
 .64ئێمە بە ئەنقەست ئەو رووداوانە بەریز باس ناكەین.
 .65هەروەها نووسەری ئەم نامێلكەیە داوای لە من كرد بڵێم ،كە ئەو
نامێلكەیە وەكو نامێلكەی پێشووی ،بەو مەبەستە بۆ «یەكێتی خەبات لە رێگەی
رزگاری چینی كرێكار» نێردرابوو ،كە خاوەنی باڵوكردنەوەی گروپی «ئازادی
كار»ە (بەهۆی هەندێك هەلومەرج ،لەو كاتەدا واتە لە مانگی فێوریەی ساڵی
1899دا ئەو نەیدەتوانی لە ئاڵوگۆڕی دەستەی نووسەران ئاگادار بكرێت) .ئەو
بەرهەمە بە خێرایی لەالیەن لیگا*وە سەرلەنوێ لە چاپ درایەوە.
* مەبەست لە»لیگاگ (كۆمەڵەی) سۆسیال دیموكراتەكانی شۆڕشگێڕی
روس لە دەرەوەیە ،كە لە ئۆكتۆبەری ساڵی  190لەالیەن لینینەوە دامەزراو
الیەنگرانی ئیسكرای لە خۆیدا گردوكۆ دەكردەوە .لیگا پاش كۆنگرەی دووی
حزبی سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا بوو بە پاڵپشتی مەنشەفیكەكان.
 .66هاوڕێ كریچۆفسكی و هاوڕێ مارتینۆف ،سەرنجتان بەو نومادە
قێزەونە لە «رەها بوون» و «نفوزی بەبێ كۆنترۆڵ» و «داڕشتن لەسەرەوە»
و هیتر رادەكێشم .دەیەوێت دەست بەسەر گشت ئەو زنجیرەدا بێنێت!،
دەستبەجێ سكااڵیەك تۆمار بكەن .ئەوە خۆی دەتوانێت بابەتێكی حازر و
ئامادە بێت بۆ دوو سەروتاری ژمارە 12ی «رابۆچیە دێلۆ» بێت.
 .67مەرج :هەر كاتێك ئەو كۆڕ و كۆمەڵە لەگەڵ ستراتیژی ئەو رۆژنامەیە
هاودەردی هەبێت و هاوكاریكردن لەگەڵ ئەو رۆژنامەیە بەالیەوە بە كەڵك
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بێت و ئەو هاوكاریە تەنها هاوكاری ئەدەبی و نوسراوە نەبێت ،بەڵكو بەگشتی
هەر چەشنە هاوكاریەكی شۆڕشگێڕانە لەبەرچاو بگرێت .تێبینیەك بۆ «رابۆچیە
دێلۆ» :ئەو شۆڕشگێڕانەی بایەخ بەكاردەدەن ،نەك بە كایەی دیموكراتیزم،
«هاودەردی» لە بەشداریكردنی بە تەواوی چاالكانە و زیندوو جیا ناكەنەوە،
ئەو مەرجە خۆی لەخۆیدا لە گۆڕێدایە.
».68كۆنگرەی یەكگرتنەوە» :كۆنگرەی رێكخراوەكانی سۆسیال دیموكراسی
لە دەرەوە (یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكان) كۆمیتەی بوند لە دەرەوە،
رێكخراوی سۆسیال دیموكرات ،رێكخراوی ئیسكرا-زاریا و رێكخراوی رۆژنامەی
باربا لە ئۆكتۆبەری ساڵی  190لە زیوریخ پێكهات .ئەو كۆنگرەیە بە پچڕاندنی
بە تەواوەتی پەیوەندی نێوان ئیسكراییەكان و ئۆپۆڕتۆنیستەكان كۆتایی پێهات.
 .69چاو لە الپەڕە 62ی نامێلكەی «سەروبەندی شۆڕش» چاپی رووسی
بكەن.
 .70لە هەمانكاتدا دەبێت بڵێین ،كە نادێژدین لەكتێبی خۆیدا بە
ناوی «چاوخشاندنێك بەسەر بابەتە تیۆریكەكاندا» لە بەشی بابەتە تیۆریكەكان،
ئەگەر لەبەشی خ��وارەوە كە لە «روانگەی «سەروبەندی ش��ۆڕش»ەوە زۆر
سەرنجڕاكێشە ،چاوپۆشی بكرێت ،هیچ شتێكی تازەی لێ نامێنێتەوە« :لە
كاتی ئێستادا ،بێرنیشتاینیزم بەگشتی وەك كێشەیەكی تووند لەگۆڕێدا نییە .لە
بەشێكدا ئەم بابەتە بۆ ئێمە زۆر یەكسانە كە ،ئایا ئادامۆویچ دەیسەلمێنێت كە
سترۆوە شایستەیی بوونی نیشانە و هێمای بەدەستهێناوە ،یان بە پێچەوانەوە
سترۆوە وتەكانی ئادامۆویچ رەت دەكاتەوە و ئامادە نابێت دەست لەكار
بكێشێتەوە ،هەردووكی ئەوانە بۆ ئێمە بە تەواوی یەكسانە ،چونكە كات و
ساتی یەكالیی شۆڕش سبەی دەگات» (ل  )110مومكین نەبوو لەوە باشتر ئەم
كەمترخەمیە بێ ئەوپەڕەی ل .نادێژدین سەبارەت بە بابەتە تیۆریكەكان بێننە
بەرچاو .ئێمە كات و ساتی گەیشتنی «سەروبەندی شۆڕش»مان راگەیاندووەو
بەم بۆنەوە ئەوە «بەتەواوی یەكسانە» كە ئۆرتۆدۆكسەكان دەتوانن رەخنەگران
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بەتەواوی لەهەڵوێستەكانی خۆیان بكەنە دەرەوە یان نا!! و هیچ فەرقێك
بۆ ئێمە ناكات ،بەاڵم ئەم بیرمەندە لەوە ناگات ،كە لەكاتی شۆڕشدایە
كە پێویستمان بەدەرئەنجامەكانی خەباتی تیۆریك لەدژی رەخنەگرانە ،بۆ
ئەوەی بتوانین لەدژی جێگاوشوێنێك كە لەكردەوەدا دەستەبەریان كردووە،
بەدڵنیاییەوە بجەنگین.
« .71ئیسكرا» ژمارە « :4دەبێت لە كوێوە دەستپێبكەین؟» .نادێژدین
دەنووسێت« :فەرهەنگ ئاساكانی شۆڕشگێڕ ،كە روانگەی سەروبەندی شۆڕش
رەچاو ناكەن ،تەنانەت تۆزێكیش لە درێژبوونەوەی ماوەی كار نیگەران نین»
(ل  .)63لەو بارەیەوە دەبێت وەبیری بێنینەوە كە :ئەگەر نەتوانین وەها
تاكتیكێكی سیاسی و پالنێكی رێكخراوەیی دابڕێژین كە بۆ ماوەیەكی دوور
و درێژ لەبەرچاو بگیرێت ،لە هەمانكاتدا ئامادەیی خۆی گەرەنتی بكات
بۆ ئەوەی لە هەر رووداوێكی چ��اوەڕوان نەكراوداو ،لە هەر كاتێكدا كە
رەوتی رووداوەكان بە خێرایی لە ئارادا بێت ،حزبەكەمان بتوانێت لەسەر پێی
خۆی راوەستێ و ئەركی خۆی بە ئەنجام بگەیەنێت ،ئێمە تەنها ژمارەیەك
ئاوانتاریستی سیاسی دەبین ،نەك تێكۆشەری سۆسیالیست .تەنها نادێژدین كە
تا دوێنێ خۆی بە سۆسیال دیموكرات ناو لێدەبرد ،دەتوانێت لە بیریباتەوە،
كە ئامانجی سۆسیال دیموكراسی پێكهێنانی ئاڵوگۆڕ لە ژیانی هەموو مرۆڤایەتیە
و بەم هۆیەوە هیچ سۆسیال دیموكراتێك بۆی نییە لە كێشەی درێژماوەبوونی
ماوەی كار «نیگەران بێت».
 .72هەی هات ،هەیهات! دیسانەوە ئەو وشە سامناكە (بەروەبەر) كە
ئەوەندە لە گوێی دیموكرات ئاساكانی مارتینێف قورسایی دەكات ،لە دەمم
پەڕی! ئەوە بۆ من جێگای سەرسووڕمانە ،كە بۆ چی ئەو وشەیە پیاوانی
بەناوبانگی ساڵەكانی هەفتای نەدەهێنایە لەرزە ،بەاڵم وردەكارانی سااڵنی نەوەد
دێنێتە لەرزە؟ من بەو بۆنەوە ئەم وشەیەم بەالوە پەسەندە ،كە بە روونی
ئاماژەیەكە بەو كارە گشتییە ،كە گشت بەڕێوەبەرانی ،ئەندێشەو كردەوەی
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خۆیان لەسەر ئەو بنەمایە دادەمەزرێنن ،ئەگەر پێویست بكات وشەیەكی دیكە
بەجێگای دابنێین ،من تەنها دەتوانم وشەی «بەڕێوەبەر» دابنێم ،هەڵبەت ئەگەر
بۆنی یاری چاپەمەنی و نادیاری لێ نەكەوێتەوە ،بەاڵم ئێمە پێویستمان بە
رێكخراوێكی تێكۆشەری بەڕێوەبەران هەیە .ئەو مارتینێفانەش كە ژمارەیان كەم
نییە (بە تایبەت مارتینێفەكانی دانیشتووی دەرەوەی واڵت)یش كە حەزدەكەن
«وەكو تاروف و بەخێرهاتن كردن ناوی ژەنراڵی لەسەر دابنێن» ،لەوانەیە بە
جێگای رستەی «بەڕێوەبەری بەشی دەركردنی پاسپۆرت» ،رستەی «سەرۆكایەتی
گشتی بەشی دابینكردنی پاسپۆرت بۆ شۆڕشگێڕان» و هیتر بەكارببەن.
 .73دەمتوانی بە پەندێكی ئەڵمانیش وەاڵمبدەمەوە كە دەڵێت :لە پشیلەی
ماڵ دەدەن ،بۆئەوەی بووك حیسابی كار بێتە دەستی .تەنها «رابۆچیە دێلۆ»
نەبوو ،بەڵكو جەماوەرێكی بەرین لە پڕاتیسیەنەكان و تیۆریسیەنەكانیش مەیلێكی
زۆریان بە «رەخنەگرتن»ی باو پەیداكردبوو و لەسەر بابەتی بزووتنەوەی
خۆڕسك تووشی شڵەژاوی فیكری ببون ،سەبارەت بە تێگەیشتن لە ئەركە
سیاسی و رێكخراوەییەكانی ئێمە ،لە سۆسیال دیموكراتیزم الیاندابوو و رێگای
تریدیۆنیۆنیزمیان گرتبووە پێش.
 .74بڕوانە بەرگی 4ی كۆمەڵە بەرهەمەكان ،چاپی روسیا ،ل .354-353
 .75بنەمای ئەم هەڵسەنگاندنە سەبارەت بەو جیابوونەوەیە ،نە تەنها
ئاشنایی لەگەڵ چاپەمەنیەكان ،بەڵكو لەهەمان كاتدا بەڵگەیەك بوو ،كە لەدەرەوە
لەالیەن هەندێك لەئەندامانی رێكخراوی ئێمە ،كە بۆ ئەوێ رۆیشتبوون ،كۆ
كراوەتەوە.
 .76ئەو بانگەآەیە لە «دووكۆنگرە»شدا دووپاتكرایەوە ،ل  25چاپی روسی.
 .77بەمشێوەیە :لەپێشەكی بڕیارنامەكانی مانگی حوزەیراندا وتمان كە
بەگشتی سۆسیال دیموكراسی رووس هەمیشە ،پرەنسیپەكانی گروپی «رزگاری
كار»ی رەچاودەكرد و خزمەتی «یەكێتی» بەتایبەتی بریتی بوو لە هەڵسوڕانی
باڵوكردنەوەی گۆڤارەكان و رێكخراوەیی .بەواتایەكی دیكە ئامادەیی خۆمان
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بەتەواوی بۆئەوە رادەگەیاند ،كە لەگشت لێبوردنەكان چاوپۆشی بكەین و
دانبەوەدا بنین ،كە كردەوەی هاوڕێیانی «یەكێتی» ئێمە (بۆ كار) گەلێك بە
كەڵكە ،بەو مەرجەی كە ئەو راڕاییانەی كە هەوڵماندا «بیخەینە داو»ەوە بە
تەواوی رابگرین .هەر كەسێكی بێالیەنیش كاتێك كە بڕیارنامەكانی مانگی
ژۆئەن بخوێنێتەوە ،ئەمەی لێ حاڵی دەبێت ،بەاڵم كاتێك كە «یەكێتی» ئێستاو
پاش ئەوەی كە بە گۆڕانكاری تازەی خۆی بەرەو ئێكۆنۆمیزم (لە بابەتەكانی
ژمارە  10و لە ئێدیتكراوەكاندا) بووە هۆی هاتنە ئارای لێكترازان ،لەبەر
خاتری ئەو قسانەی ،كە سەبارەت بەخزمەتەكانی وتراوە ،بە لەسەرخۆیی
بەوە تۆمەتبار دەكات كە هەقمان نەبووە ،هەڵبەت دەبێت لە بەرامبەر وەها
تۆمەتێكدا بە زەردەخەنە وەاڵم بدەینەوە.
 .78لە « »Vorwartsلەسەر ئەوە لەنێو دەستەی نوسەرانی ئێستای ئەو و
كاوتسكی و «زاریا» موناقەشەیەك دەستیپێكرد .بە دڵنیاییەوە خوێنەرانی روسی
لەگەڵ ئەو موناقەشەیە ئاشنا دەكەین.
 .79ئەگەر ئەو كۆبوونەوە راوێژكاریانەی دەستەی نووسەران ،كە بەبۆنەی
دامەزراندنی شوڕای بااڵی گشتی رێكخراوە یەكگرتووەكانەوە بەستراو لەمانگی
حوزةيراندا «رابۆچیە دێلۆ»ش لەگەڵیدا رەزامەندی خۆی دەربڕیبوو ،وەكو
بەرتەسك كردنەوەی سەربەخۆیی دانەنێن.
 .80رابۆچیە دێلۆ (ئامانجی كرێكاری) گۆڤاری ئۆرگانی ئێكۆنۆمیستەكان
بوو .ئەو گۆڤارە لەالیەن یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روس ،دانیشتوی
دەرەوەی واڵت لە ئەپریلی ساڵی 1899وە تا شوباتی ساڵی  1902لە ژنێڤ باڵو
دەكرایەوە.
« .81لیستوك»ی رابۆچیە دێلۆ (پاشكۆی رابۆچیە دێلۆ) كە لەنێوان
حوزةيران تا تەموز  190هەشت ژمارەی لە جێنێوا باڵوبووەوە
 .82رابۆچایا میشێل (بیرۆكەی كرێكاری) رۆژنامەیەكی ئێكۆنۆمیستی ،كە
ئۆرگانی یەكێتی سۆسیال دیموكراتەكانی روس لە دەرەوەی واڵت بوو ،لەنێوان
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ئۆكتۆبەری  1897هەتا دێسەمبەری  1902باڵودەكرایەوە.
 .83لێرەدا لینین ئاماژە بە بابەتی «ئەركە هەنووكەییەكانی بزووتنەوەكەمان»
دەكات ،كە لە ژمارە 1ی ئیسكرا لە دێسەمبەری  1900باڵوكرایەوە.
 .84مەبەست خۆپیشاندانی سیاسی ،میتینگ و مانگرتنەكانی كرێكاران و
خوێندكاران لە فێوریە و مارسی ساڵی ()1901ە كە لە شارە جۆراوجۆرەكانی
روسیا هاتە ئاراوە و حكومەتی قەیسەری بێ بەزەییانە سەركوتی كرد .بزوێنەری
دەستپێكردنی خۆپیشاندان و مانگرتنەكان بانگهێشتی ژمارەیەك لە خوێندكارانی
زانكۆی كیێف بۆ ریزی سوپا بوو ،كە لە كاردانەوە بە میتینگێكی خوێندكاری
بەڕێوەچوو.
 .85مەبەستی لێنین كتێبی «دەبێت چ بكەین؟»ە.
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رۆژمێری روداوە گرنگە فەلسەفییەكان
زانیاری

ساڵ
سەدەی
شەشەمی پ .ز.

سەرەتای فەلسەفەی رۆژئاوا لەگەڵ تالس ملتی.

كۆتایی سەدەی
شەش پ.ز.

مردنی فیساگۆرس.

 399پ .ز.

سوقرات لە ئاتن (یۆنان) مەحكوم بە مردن دەكرێت.

 387پ .ز.

ئەفالتوون «ئەكادیمی» یەكەم زانكۆی جیهانی لە ئاتن (یۆنان)
دامەزراند.

 335پ .ز.

ئەرستۆ (لوكیون) خوێندنگەی ركابەری ئەكادیمی لە ئاتن
(یۆنان) دامەزراند.

 324ز

كۆنستانتینی ئیمپراتۆر ،پایتەختی ئیمپراتۆریەتی رۆمی لە
بیزەنت ،دەگوازێتەوە.

400

ئاگوستینی پیرۆز دانپێدانانەكانی دەنوسێتەوە .فەلسەفە كێش
دەكرێتە ناو ئیالهیاتی مەسیحەوە.

410

تااڵنکردنی رۆم بەدەستی (ویزیگوت)ەكان ،هەواڵی سەرەتای
(سەدەی تاریكی) دەدات.
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ساڵ

زانیاری

529

داخستنی ئەكادیمیا لە ئاتن (یۆنان) بە فەرمانی ئیمپراتۆر
(یوستی نیان) كۆتایی بە بیری یۆنانی دێنێت.

ناوەندی
سەدەی 13

تۆماس ئاكویناس شیكردنەوەكانی ئەرستۆ دەنەخشێنێت.
سەردەمی حیكمەتی وانەبێژی.

1453

روخانی بیزەنت بەدەستی توركەكان و كۆتایی ئیمپراتۆریەتی
بیزەنت.

1492

كۆلۆمبۆس دەگاتە ئەمەریکا .ڕێنیسانس لە فلۆرانس و دوبارە
روكردنە زانستی یۆنانی.

1543

كۆپەر نیك (لەبابی گەڕانی تەنە ئاسمانیەكان) باڵودەكاتەوە و
بەبیركاری دەیسەلمێنێت زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە.

1633

كڵێسا ،گالیلو ناچار دەكات تیۆری ناوەند بوونی خۆر ئینكار
بكات.

1641

دیكارت( ،رامان)ی باڵوكردەوە كەسەرەتای فەلسەفەی نوێیە.

1677

مردنی (سپینوزا) باڵوبونەوەی (رەوشتەكان) دەرەخسێنێت.

1687

نیوتن بەباڵوكردنەوەی (یاساوڕێسا) تێگەیشتنی كێشكردنی
خستەڕوو.

1689

لۆك( ،وتاری لەبابی تێگەیشتنی مرۆڤ) باڵوكردەوە ،سەرەتای
ئەزمونگەرایی.

1710

بێركلی رەگوریشەی زانستی مرۆڤایەتی باڵودەكاتەوە و
چوارچێوەیەكی نوێ بە ئەزمونگەری دەبەخشێت.

1716

مردنی الیبنتز.

158

ئاشنابوون بە لینین

ساڵ

زانیاری

1739

هیوم (نامەی لە سروشتی مرۆڤایەتی) باڵودەكاتەوە و
ئەزمونگەری تا سنوری لۆژیک بەرەو پێش دەبات.

1781

كانت ،بەخەبەر هاتوو لە خەو بە یارمەتی (هیوم)( ،رەخنەی
هزری پاك) باڵودەكاتەوە .سەردەمی فەلسەفەی گەورەی
ئەڵمانی دەستپێدەكات.

1807

هیگڵ (دیاردەناسی  Phenomenologyه��زری) بەرزترین
فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی باڵوكردەوە.

1818

شۆپنهاور (جیهانی وەك ئیرادە و وێنا)ی ب�ڵاوك��ردەوە و
فەلسەفەی هیندی لە فەلسەفەی تیۆری ئەڵمانی پێشنیار
دەكات.

1889

كاتێك نیتچە رایگەیاندبوو (خوا مردووە) لە (تۆرین) تووشی
نەخۆشی دەروونی دەبێت.

1921

ویتگنشتاین (نامەی لۆژیکی ـ فەلسەفی) باڵودەكاتەوە كە
داواكاری وەاڵمی كۆتایی بۆ بابەتە فەلسەفیەكانە.

دەیەی 1920

بازنەی ڤین پۆزەتیڤیزمی رەه��ا پێشنیار دەك��ات1927 .
هایدگەر (هەستی و كات)ی باڵوكردەوە كە هەواڵی الواز بونی
فەلسەفەی شیكاری و ئەوروپی دەگەیەنێت.

1943

سارتەر (بون و نەبون «هەستی و نیستی») باڵودەكاتەوە
كە پەرە بە ئەندێشەی هایدگەر دەدات و ئەگزیستانسیالیزم
 Existentialismبەڕێدەخات.

1953

باڵوكردنەوەی دوای مردنی (لێكۆڵینەوە فەلسەفیەكان)ی
ویتگنشتاین .بەرزترین قۆناغی شیكاری زمان.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

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

رێكەوت ئیسامعیل
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
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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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ئاشنابوون بە لینین

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

164

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

