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سەرەتا بۆ چاپی دووەم
بە سەرهەڵدانی پیشەسازی لە كوردستان ،چینی كرێكار گەلێك پەرەی
گرتووە و گەشەی سەندووە ،هاوكات گەلێك گیروگرفت لەڕێی خەباتی ئەم
چینەدایە دژی سەرمایەداری و چەوسانەوە .بۆیە ،پێویستی ڕێكخراوبوون و
وشیاری چینایەتی ڕۆژ لەگەل ڕۆژ پەرە دەستێنێت.
بە هێنانەوەی دوو بڕگە لە دەقی كتێبەكە ،ئەم پێویستیە زیاتر دەخەمە
بەرچاو:
هەرچەندە ،لە واڵتێكی دیاریكراودا ،پیشەسازی گەورە پەرەی گرتبێت،
لەنێوكرێكارانی ئەو واڵتەدا مەیلی ئاگاداربوون لە بارودۆخی خۆیان ،وەكو
چینی كرێكار بەرامبەر بە چینە سەرمايەداراكان بەهێزتر دەبێ .بزووتنەوەی
سۆسیالیستی لە نێویاندا پەرە دەگرێت و داخوازی بۆ مانیفێستیش زیاد دەكات.
بۆیە ،لەڕووی ئەوەوە كە چەند كۆپی لە مانیفێست بە زمانی واڵتێك باڵو
بووەتەوە ،دەكرێت بە شێوەیەكی تاڕادەیەك درووست ،نەك هەر بزووتنەوەی
كرێكاری ،بەڵكو پلەی هەڵدانی پیشەسازی گەورەش لەو واڵتەدا دیاری بكەی.
لە پێشەكی ئەنگڵس بۆ چاپی پۆڵەندی 1892
هەر ئەوەندە بەسە كە ئاماژە بەو قەیرانە بازرگانییانە بكەین كە بە
سەرهەڵدانی ناوبەناو ،یان بەردەوام ،هەتادێت پڕمەترسیتر دەبێت و هەڕەشە
لە مانی سەرتاپای كۆمەڵگای سەرمایەداری دەكەن.
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لە بەشی یەكەم
سەرهەڵدانی پیشەسازی مۆدێرن و قەیرانی ئابووری ،مەسەلەی مان و
نەمانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی سەرمایەداری ،بە ڕۆشنی ناوەتە بەرپێی كۆمەڵ.
خەبات بۆ نەهێشتنی ستەم و نابەرابەرییەكان ،بۆ جیهانێكی ئازاد و بەرابەر،
پێویستی بە وشیاری كۆمۆنیستیيە .جگە لەمەش ،مانیفێست وەك لەپێشەكی
ساڵی 1890دا هاتووە:
بێگومان ،باوترین و نێونەتەوەییترین نوسراوە لە ئەدەبی سۆسیالیستیدا
و بەرنامەی هاوبەشی بەملیون كرێكاری هەموو واڵتانە ،لە سیبریاوە تاكو
كالیفۆرنیا .هەر بۆیەش ،بوونی ئەم كتێبە لە كتێبخانەی كوردیدا چاوپۆشی
هەڵناگرێت و چاپكردنەوەی وەرگێڕاوە كوردییەكەی پێویست بووەتەوە.
سەرەتاكانی ماركس و ئەنگڵس ،جگە لە گێڕانەوەی مێژووی  50-40ساڵەی
ئەم كتێبە ،چەند نموونەیەكی زیندوو لە شێوە بۆچوونی ئەوان سەبارەت بە
هەلومەرجی جۆراوجۆری سیاسی ئەوكات نیشاندەدات كە ئێستاش بەكەڵكن.
لە بەشی سێهەمدا باسی زڕە-سۆسیالیسمی جۆربەجۆری ئەو سەردەمە دەكرێت
كە دیارە ئێستا نەماون ،بەاڵم شیوە بۆچوونەكان بەكەڵكن بۆ ناسینی باشتری
هەندێك هێزی سیاسی سەردەم كە بە ناوی سۆسیالیزمەوە چەواشەكاری
دەكەن.
لەم چاپەدا هەوڵمداوە هەندێك لەو دەقانە البەرم كە دووپات دەبنەوە
و مەبەستێكی نوێی زیاد نەكردووە ،بێئەوەی خەسارێك لە مانای كتێبەكە
بكەوێت لە كۆپیا دیجیتاڵەكانی مانیفێستدا ،ئەو بەشانە هەروەك لینك هاتوون
و لە هەندێك چاپی تازەشدا هەر نەهاتوون.
شایانی باسە كە ئەم دەقە لەگەڵ وەرگێڕاوی سویدیش بەراورد كراوە كە
دیسان زیاتر جێی متمانە بێت .ئەمە پێداچوونەوەیەكی سەرتاپاییە و زیاتر لە
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وەرگێڕانێكی تازە دەچێت تاكو چاوگێڕانەوەیەك بە چاپی یەكەمدا .بەهیوام
خوێنەران ،ئەو جۆرەی شیاوی مانیفێستە لێی تێبگەن.
لێرەدا بە پێویستی دەزانم كە سوپاس و پێزانینم دەربڕم بۆ ئەو بەڕێزانەی
بە ڕەخنەگرتن لە چاپی یەكەم ،یان بە خوێندنەوەی ئەم دەقە پێش چاپكردن،
یارمەتیان داوم كە ئەم كارە پوخت و پاراوتر بێت ،لەوانە بەڕێزان (حەسەن
عەلیپور ،ئیرەج فەرزاد ،بەكر ئەحمەد ،الوژە جەواد و ئەحمەد بازگر) ،دیارە
دیسانیش پێشوازی دەكەم لە ڕخنە و یارمەتی.
موسڵح شێخ السالمی (رێبوار)
هاوینی 2014
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سەرەتا بۆ چاپی یەكەم:
كرێكارانی تێكۆشەر
هاوڕێیانی كۆمۆنیست
دەمێكە كرێكارانی كوردستان ،وەك چینێكی كومەاڵیەتی بەهێز ،هاتوونە
مەیدان .بەوپێیەش ،ئاگاداربوونیان لە وەزعی خۆیان وەكو چینی كرێكار
بەرامبەر بە چینی سەرمایەدار پێویستیەكی نەك هەر مەعنەوی ،بەڵكو
زانستیشە .مانیفێست ،وەك یەكەمین و گردوكۆترین بەرنامەی نیشاندەری
رێگای رزگاری كرێكاران و هەموو كۆمەڵگا ،خۆی باشترین وەاڵمە بەم پێویستیە
زاتی و مەعنەوییەی چینی كرێكار .هەربۆیەش دەمێك بوو پێویستی وەرگێڕان
و باڵوكردنەوەی مانیفێست بە كوردی ،دەركەوتبوو.
ماركس ،لە یەكێك لەو پێشەكییانەدا كە بۆ كتێبی كاپیتاڵی نووسیوە/
خۆشحاڵی زۆری خۆی دەردەبڕێت لەوەی كە وەرگێڕاوی كاپیتاڵ ،بە زمانی
فەرەنسی بە زنجیرە نامیلكەیەك چاپ دەكرێت و بەمجۆرە ،كرێكاران ئاسانتر
دەستیان پێی دەگات .ئەنگڵس لەو پێشەكییانەدا لەسەر مانیفێستی نوسیووە،
گەلێكجار باسیكردووە كە گەیشتنی مانیفێست بە دەست كۆمەاڵنی كرێكار
چەندە یارمەتی خەبات و تێكۆشانیان دەك��ات .لەپێناو ئەم مەبەستانەدا،
وەرگێڕانی مانیفێست بە كوردی و بە زمانێكی سادە و ڕەوان پێویست بوو تا
ماناو ناوەرۆكی ئەم كتێبە بكەوێتە بەردەستی كرێكارانی كوردستان .ساڵی1970
ئەم كتێبە كراوە بە كوردی كە بایەخی تایبەتی خۆی هەیە ،بەاڵم بە بڕوای
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من ،وەاڵمی پێویست بەو مەبەستە ناداتەوە .جگە لەوەش لەم ( )18ساڵەدا،
زمانی كوردی زیاتر ئەدەبیاتی سوسیالیستی پێ نوسراوە و لەم بابەتەوە
پوخت و پاراوتر بووە .لەم وەرگێڕانەدا ،تێكۆشاوم .وەفاداربوون بە ئەسڵ و
بەكارهێنانی زمانێكی سادەو ڕەوان ،یارمەتی خوێنەران بدات كە باشترو ئاسانتر
لە مانیفێست تێبگەن .بۆ ئەم كارە ئەساسەن ،وەرگێڕاوی ئینگلیزی مانیفێست
لەبەرچاو بووە كە ئەنگڵس چاودێری كردووە .وەرگێڕاوی فارسی و عەرەبیش،
وەك دوو تەجرەبە یارمەتیداوم.
لەم وەرگێڕانەدا ،جگە لە چەند روونكردنەوەیەك كە بە (وەرگێڕی كوردی)
لەناو كەوانەدا دیاریكراون .بەشوێن وەرگێڕدراوە ئینگلیزییەكەی سامۆئێل مۆر،
باڵوكراوەی (پرۆگڕێس)ی مۆسكۆ ،چاپی ساڵی 1973دا چووم.
هاوڕێی هێژاو پێشڕەومان جەعفەری شەفیعی ،كاتی خۆی پێشوازی كرد
و هانیدام كە شان بدەمە ژێر ئەم كارە گەورەیە .هەر بۆیەش ،بە شانازییەوە
ئەم وەرگێڕاوەم پێشكەش كردووە بە یادی ئازیزی ئەو.
رەخنەی دڵسۆزانەی كرێكارانی پێشڕەو ،هەروەها شارەزایانی زمانی
كوردی و هەر خوێنەرێكی بەدەربەست ،بە سوپاسەوە پێیشوازی دەكەم.
وەرگێڕی كوردی
هاوینی 1988
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پێشەكی بۆ چاپی ئەڵمانی ساڵی 1872
یەكێتی كۆمۆنیستەكان ،كۆمەڵێكی نێونەتەوەیی كرێكاران بوو كە دیارە،
لەبارودۆخی ئەوكاتەدا هەر بەنهێنی دەیتوانی هەبێت ،لە كۆنگرەی خۆیدا
كە نۆڤەمبری  1847لە لەندەن گیرا ،بە ئێـمە «دوو نەفەر (ماركس و
ئەنگڵس)ی» سپارد كە بە وردی ،بەرنامەیەكی تیۆریك و پراكتیكیبۆ ئەو
حزبە بۆ باڵوكردنەوە ،ئامادە بكەین .بەمجۆرە ئەم مانیفێستە نووسراو چەند
حەوتوویەك پێش شۆڕشی شوباتی فەرەنسا ،دەستنووسەكەی بۆ چەپڕەوانەی
لەندەن كرا .یەكەمین چاپی بە زمانی ئەڵمانی بوو .هەر بەو زمانە لە
ئەڵمانیا و ئینگلتەرا و ئەمەریكا ،النیكەم دوازدە جار بە شێوەی جۆراوجۆر
چاپكرایەوە.
یەكەمجار كە ساڵی 1850بە ئینگلیزی باڵوكرایەوە ،لە باڵوكراوەیRed
(Republicanجمهوری سوور)دا بوو لە لەندەن ،كچێك بە ناوی (هێلێن
مەك فارلەین) كردبووی بە ئینگلیزی .پاشانیش ساڵی  1871النیكەم سێ
جۆر وەرگێڕدراوی ئینگلیزی لە ئەمەریكا باڵوبووەتەوە .وەرگێڕدراوێكی
فەرەنسی ،یەكەمجار كەمێك پێش ڕاپەڕینی حوزەیرانی ساڵی  1848لە
پاریس چاپكراو لەم دواییانەشدا ،لە گۆڤاری ( )Le Socialisteلە نیویۆرك
باڵوكرایەوە .وەرگێڕدراوێكی تازەشی خەریكە ئامادەبێت .وەرگێڕدراوێكی
پۆڵەندی ،سەرەتا لە ئەڵمانیاو كەمێك دواتریش لە لەندەن باڵوكرایەوە.
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وەرگێڕدراوێكی روسی لە  1860لە شاری جنێڤ باڵوكرایەوە .بە زمانی
دانیماركیش ،هەر پاش باڵوبوونەوەی ،وەرگێڕدرایەوە.
هەرچەند لەم بیست و پێنج ساڵەی دواییدا گەلێك بارودۆخ گۆڕاوە،
هێشتا ئەو ئەسڵە گشتییانە كە لەم مانیفێستەدا باسكراون ،بەتێكڕایی وەك
هەمیشە دروستن .هەندێك شوێن دەستكاری هەڵدەگرت ،بەاڵم جێبەجێكردنی
كرداری ئەم ئوسوڵە ،هەروەك لە خودی مانیفێستیشدا باسكراوە ،هەمیشەو
لە هەموو شوێنێك بەگوێرەی ئەو بارودۆخە مێژووییە دیاری دەكرێت كە
ئەو كاتە لەئارادایە؛ هەربۆیەش ،جەختێكی تایبەتی نییە لەسەر ئەو هەنگاوە
شۆڕشگێڕیانەی لە كۆتایی بەشی دووەمدا باسكراوە .ئەمڕۆ ئەوبەشە ،لە گەلێك
بابەتەوە دەبوایا بەجۆرێكیتر بنوسرایە.
ئەگەر گەشەكردنی یەكجار زۆری پیشەسازی مۆدێرن لە ساڵی  1848بەمالوە
و گەشەو هەڵدانی رێكخراوە حزبییەكانی چینی كرێكار كە وێڕای ئەو هەڵدانە
پیشەسازییە هاتووەتە پێش ،لە بەرچاوبێت و ئەو تەجرەبە پراكتیكییانەی
پرۆلیتاریا یەكەم لە شۆڕشی شوباتدا و پاشان لەوەش زیاتر ،لە كۆمۆنی پاریسدا
(كاتێك كە پرۆلێتاریا بۆ یەكەمجار دەسەاڵتی سیاسی دوو مانگی تەواوو بە
دەستەوە گرت) ،دەستەبەری كردووە .ئەم بەرنامەیە ،لە هەندێك بابەتەوە
كۆن بووە .بە تایبەت ،كۆمۆنی پاریس شتێكی ڕوونكردەوە كە چینی كرێكار
ناتوانێت هەروا دەست بەسەر ماشێنی دەوڵەتی حازرو ئامادەدا بگرێت و بۆ
مەبەستەكانی خۆی بیخاتەگەڕ( .بڕوانە شەڕی ناوخۆ لە فەرەنسا).
پەیامی شورای گشتی كۆمەڵەی نێونەتەوەیی كرێكاران ،چاپی لەندەن
 1871الپەڕەی ( )15كە ئەم بیرە لەوێدا بەوردی شیكراوەتەوە .سەرەڕای
ئەوەش ،ئاشكرایە كە ڕەخنە لە ئەدەبی سۆسیالیستی ،لەچاو ئەمڕۆدا ناتەواوە،
چونكە ئەم رەخنەیە تەنیا ئەدەبی تا ساڵی  1847دەگرێتەوە .هەروەها ئەو
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سەرنجانەی سەبارەت بە پەیوەندی كۆمۆنیستەكان لەگەل حزبە ئۆپۆزیسیۆنە
جۆراوجۆرەكان هاتووە(بەشی چوارەم) .هەرچەند لەباری ئوسوڵییەوە ئێستاش
دروستن ،بەاڵم لە كردەوەدا كۆن بوون ،چونكە بارودۆخی سیاسی بە تەواوی
گۆڕاوە و ڕەوتی بەرەوپێشی مێژوو ،زۆربەی ئەو حزبە سیاسییانەی لە ڕۆژگار
سڕیوەتەوە.
سەرەڕای ئەمانەش ،مانیفێست بەڵگەیەكی مێژووییە كە ئیتر ئێمە بۆمان
نییە دەستی تێبەرین .رەنگە بكرێت لە چاپی دواییدا ،سەرەتایەك دابێنین كە
مەودای زەمانی نێوان  1847تا ئێستا لێك هەڵپێكێت .كاری ئەم چاپەی ئێستا،
زۆر لە ناكاو هاتەپێش و نەمانپەرژا ئەوە بكەین.
كارل ماركس-فریدریك ئەنگڵس
لەندەن24 -ی حوزەیرانی 1872
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پێشەكی بۆ چاپی روسی ساڵی 1882
یەكەمین چاپی روسی مانیفێستی كۆمۆنیست ،وەرگێڕاوی باكۆنین كە لە
چاپخانەی كولوكول چاپكرابوو لەسەرەتاكانی  1860باڵوكرایەوە .ئەوكات ،چاپی
روسی مانیفێست ،وەكو سەرگەرمییەكی ئەدەبی دەهاتەپێش چاوی خەڵكی
ڕۆژئاوا ،بەاڵم ئێستا كەس ناتوانێت وا تەماشای بكات.
ئاخرین بەشی مانیفێست« :هەڵوێستی كۆمۆنیستەكان لە ئاست حزبە
جۆراوجۆرە ئۆپۆزیسیۆنەكان لە واڵتانی جۆراوجۆر» نیشاندەدات كە ئەوكات
(دێسێمبەری  ،)1847چەندە مەیدانی گەشەی بزووتنەوەی چینی كرێكار
بەرتەسك ب��ووە .باسی روسیاو نەتەوە یەكگرتووەكان ،لەم باسەدا هەر
نەهاتووەتە ئاراوە .ئەوكات ،زەمانیك بوو كە روسیا ئاخرین زەخیرەی گەورەی
هەموو كۆنەپەرستی ئەوروپا بوو .نەتەوەیەكگرتووەكانی ئەمەریكاش هێزی كاری
زیادی چینی كرێكاری ئەوروپای ،لەڕێی كۆچیانەوە بۆ ئەمەریكا هەڵدەلوشی.
هەردوو ئەم دوو واڵتە كەرەسەی خاوییان بۆ ئەوروپا دابیندەكردو هاوكاتیش
بازاڕی فرۆشی بەرهەمە پیشەسازییەكانی ئەوروپا بوون ،بۆیە هەردووكیان
لەوكاتەدا ،هەركامەیان بەجۆرێك پاڵپشتی نیزامی دەسەاڵتداری ئەوروپا بوون.
ئێستا لە كوێ و ئەوكات لە ك��وێ؟ ،هەر كۆچی ئەوروپاییەكان (بۆ
ئەمەریكا) بووە هۆی گەشەكردنی یەكجار زۆری كشتوكاڵ لە ئەمریكای باكوور
كە بە ملمالنێی خۆی ،بنەما ئەساسییەكانی خاوەندارێتی گەورە و چكۆلەی
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زەوی لە ئەوروپای هێناوەتە لەرزە .لە هەمانكاتدا ،ئەم كۆچكردنانە ،توانای
بە ئەمەریكا بەخشی كە بەو خێراییە ،لەو هەموو سەرچاوە پیشەسازییانەی
خۆی كەڵك وەربگرێت و ئاوا لە ماوەیەكی كورتدا مۆنۆپۆڵی پیشەسازی
ئەوروپای رۆژئاوا ،بەتایبەت هی ئینگلستان ،تێكبشكێنێ .هەردوو ئەم دوو
بارودۆخە ،كاردانەوەی شۆڕشگێڕانەیان لەسەر خودی ئەمەریكا هەیە .وردە
وردە ،خاوەنداریەتی چكۆلەو ناوەنجی خاوەن مەزراكان كە پایەوبناغەی هەموو
بونیادە سیاسییەكەیە ،بەرانبەر بە ملمالنێی مەزرا گەورەكان تێكدەڕووخێت.
هاوكات ،زۆرتربوونی پرۆلێتاریای پیشەسازی و كۆمابوونی ئەفسانەیی
سەرمایەكان لە هەرێمە پیشەسازییەكان ،بۆ یەكەمجار گەشەدەكات.
بێینە سەرباسی روسیا :بە درێژایی شورشی  1849-1848نەك هەر
شازادەكانی ئەوروپا ،بەڵكو بۆرژواكانی ئەوروپاش ،تاكە ڕێگای نەجاتیان لە
دەست پرۆلێتاریای تازە وەخەبەر هاتوو ،بە دەستێوەردانی روسیا دەزانی.
تزار ،بە سەركردەی كۆنەپەرستی ئەوروپا ناسرابوو .ئێستا لە گاتچیا ئەسیری
جەنگی شۆڕشەو ڕوسیا پێشەنگی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی ئەوروپا پەروەردە
دەكات.
مانیفێستی كۆمۆنیست دەبوایە ،بە ئەركی خۆی زانیبایە ڕایگەیەنێت كە
فەوتانی چارهەڵنەگری خاوەندارێتی نوێی بورژوایی بەڕێوەیە ،بەاڵم لە روسیا،
لەپاڵ هەڵدانی بەپەلەی تااڵنی سەرمایەداری و خاوەندارێتی بورژوایی تازە
سەرهەڵداودا ،زیاتر لە نیوەی زەوییەكان لە خاوەندارێتی هاوبەشی جووتیاران
دابوون.
ئێستا ،پرسیار ئەمەیە :ئایا «ئۆبشینا»ی روسی ،ئەم شێوازە سەرەتاییەی
خاوەندارێتی هاوبەشی زەوی كە شپرزە و بۆش بووە ،دەتوانێت ڕاستەوخۆ،
هەنگاو بنێتە شێوەی بەرزتری خاوەنداریەتی هاوبەشی كۆمۆنیستییەوە؟ یان،
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بەپێچەوانە ،ئەبێت لەپێشدا هەر ئەو پرۆسەی لێكهەڵوەشانە تێپەڕ بكات كە
ڕەوتی ئاڵوگۆڕی مێژووی ڕۆژاوایە؟
تەنیا وەاڵمێك كە بكرێت ئێستا بدرێتەوە ئەمەیە :ئەگەر شۆڕشی ڕوسیا،
ببێتە بانگەواز بۆ شۆڕشی كرێكاری لە ڕۆژاوا ،بەجۆرێك كە هەردووكیان
تەواوكەری یەكتر بن ،ئەم خاوەنداریەتییە هاوبەشەی زەوی ئێستای روسیاش،
دەتوانێت وەك دەسپێكردنی گەشەیەكی كۆمۆنیستی دەوری هەبێت.
كارل ماركس-فریدریك ئێنگلس
لەندەن1882-01-21 ،
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پێشەكی بۆ چاپی ئەڵمانی ساڵی 1883
بەداخەوە ،ناچارم پێشەكی ئەم چاپە بە تەنیا ئیمزا بكەم .ماركس ،ئەو
كەسەی هەموو چینی كرێكاری ئەوروپا و نەمەریكا زیاتر لە هەركەسێكی تر
قەرزدارباریەتی ،ئەوا لە گۆڕستانی هایگەیتبۆ هەمیشە چاوی لێكناوەو یەكەم
گیاش لەسەر گۆڕەكەی ڕوواوە .پاش نەمانی لە (13ی مارسی )1883ئیتر ،لێ
زیادكردن یان چاوگێڕانەوە بە مانیفێستدا ،ڕێی تێناچێت .بەم بۆنەشەوە،
دیسان زیاتر بەپێویستی دەزانم كە لێرەدا رابگەیەنم :ئەو بیرە بنچینەییەی
سەراسەری مانیفێست لێكهەڵدەپێكێت؛ ،ئەوەی كە لەهەرقۆناغێكی مێژووییدا،
بەرهەمهێنانی ئابوری و بونیادە كۆمەاڵیەتییەكەی كە بێگومان لەو بەرهەمهێنانە
دەوەشێتەوە .بنچینەی مێژوویی و سیاسی و فكری ئەم دەورەیە پێكدێنێت؛
ئەوەش كە بەوبۆنەوە هەموو مێژوو (لەو كاتەوە خاوەنداریەتی ئیشتیراكی
سەرەتایی زەوی��وزار هەڵوەشاوەتەوە) ،بووەتە مێژووی كێشەی چینایەتی؛
مێژووی بەربەرەكانێی نێوان دوو چینی چەوساوە و چەوسێنەر ،نێوان دووچینی
ژێردەست و باندەست لە پلەی جۆراوجۆری هەڵدانی كۆمەاڵیەتیدا ،ئەوەش
كە ئێستا ئەم كێشەیە گەیشتووەتە پلەیەك كە چینی چەوساوە و زۆرلێكراوی
ئەمڕۆ (پرۆلێتاریا) ئیتر ناتوانێت خۆی لەو چینەی دەیچەوسێنێتەوەو زوڵموزۆری
لێدەكات (لە بورژوازی) ڕزگاربكات بێ ئەوەی لەهەمان حاڵدا بە یەكجاری،
هەموو كۆمەڵ لە چەوسانەوەو زوڵموزۆرو كێشەی چینایەتی ئازاد بكات .بەڵێ
17

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی کۆمۆنیست

ئەم فكرە ئەساسییە ،سەرتاخواری هی ماركسە.
گەلێكجار ئەم قسەیەم كردووە ،بەاڵم ئێستا بە تایبەت بە پێویستی دەزانم
كە لە سەرەتای خودی مانیفێستیشدا دووبارەی بكەمەوە.
ف .ئەنگڵس
لەندەن28 -ی حوزەیرانی 1883
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پێشەكی بۆ چاپی ئینگلیزی ساڵی 1888
مانیفێست ،وەكو بەرنامەی «یەكیەتی كۆمۆنیستەكان» باڵوكرایەوە .ئەو
كۆمەڵە كرێكارییە كە سەرەتا هەرتەنیا ئەڵمانیایی بوو ،پاشان بووە كۆمەڵەیەكی
نێونەتەوەیی و لە بارودۆخی سیاسی ئەوروپای پێش ساڵی 1847دا بەناچاری
نهێنی بوو.
لە كۆنگرەیەكی ئەو یەكیەتیەدا كە مانگی تشرینی دووەمی  1847لە لەندەن
بەرپابوو ،بە ماركس و ئەنگڵس سپێردرا كە بەرنامەیەكی تەواووی تیۆریك
و پراتیكی حزب ئامادە بكەن .دەستنووسە ئەڵمانییەكەی تا كانوونی دووەمی
 1848تەواوكراو چەند هەفتەیەك پێش شۆڕشی 24ی شوباتی فەرەنسا ،بۆ
چاپ ڕەوانەی لەندەن كرا .وەرگێڕدراوێكی فەرەنسی لە پاریس ،ماوەیەك پێس
ڕاپەڕینی مانگی حوزەیرانی  1848دەرچوو .یەكەمین وەرگێڕدراوی ئینگلیزی،
كچێك كردی بە ناوی «هێلێن مەك فارلین» و لە ڕۆژنامەی Red Republican
كە هی»جورج جولیان هارتی» بوو كە سالی  1850لە لەندەن باڵوبووەوە.
پێشتر بە دانیماركی و بە پۆڵەندی چاپ كرابوو.
تێكشكانی ڕاپەڕینی مانگی حوزەیرانی پاریس ،ئەم یەكەمین شەڕە
گەورەیەی نێوان پرۆلێتاریا و بۆرژوازیەت دیسانیش بۆ ماوەیەك داخوازە
كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكانی چینی كرێكاری ئەوروپای دواخست .لەودەمەوە،
سەرلەنوێ وەكو پێش شۆڕشی شوبات ،شەڕ و كێشە لەسەر دەس��ەاڵت و
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سەركردەیی كەوتبووە نێوان تاقمە جۆراوجۆرەكانی چینەكان .چینی كرێكار
ناچارببوو بۆ ئازادی هەڵسوڕانی سیاسی خەبات بكات ووەك بەشی توندڕەوی
چینی ناوەنجی هەڵوێست بگرێت.
لە هەركوێ نیشانەیەكی خەباتی بزووتنەوەی سەربەخۆی كرێكاری
دەركەوتایا ،بێبەزەییانە سەركوت دەكرا .بۆ نموونە پۆلیسی «پروس» لە
شاری «كۆڵن» شوێنی كۆمیتەی ناوەندی «یەكیەتی كۆمۆنیستەكان»ی هەڵگرتو
دۆزییەوە و ئەندامانی ئەو كۆمیتەیە گیران و پاش هەژدە مانگ زیندانی ،لە
ئۆكتۆبری 1852دا دران بە دادگا .ئەم «دادگاییكردنەی كۆمۆنیستەكانی كۆڵن»ە
كە مەشهوورە ،لە 4ی تشرینی یەكەمەوە تا 12ی تشرینی دووەمی كێشاو
حەوت كەس لە گیراوەكان لەماوەی سێ ساڵەوە تا شەش ساڵ زیندان لە
قەاڵدا سزادران .دەستبەجێ پاش دەرچوونی ئەو حوكمە ،یەكیەتیەكە لەالیەن
باقی ئەندامەكانەوە بە ڕواڵەت هەڵوەشێنرایەوە؛ وەك مانیفێستیش ،وادیارە
لەوكاتەوە ،مەحكوم بووبێت بە لەبیرچوونەوە.
كاتێك ،چینی كرێكاری ئەوروپا سەرلەنوێ توانای شیاوی گرتەوە كە
هێرشێكی تازە بەرێتەوە سەر چینە دەسەاڵتدارەكان ،كۆمەڵەی نێونەتەوەیی
كرێكاران بەرپا بوو ،بەاڵم ئەم كۆمەڵەیە كە بۆ مەبەستێكی سادە و ڕاشكاو،
یانی بۆ مەبەستی كۆكردنەوەی هەموو هێزە خەباتكارەكانی پرۆلێتاریای
ئەوروپاو ئەمەریكا پێكهاتبوو ،نەیدەتوانی دەستبەجێ هەموو ئەو ئوسوڵەی لە
مانیفێستدا باسكرابوو ،رابگەیەنێت.
ئەنترناسیۆناڵ ،دەبوایە بەرنامەیەكی هێند بەرین بێ كە جێی متمانەی،
هەم سەندیكاكانی ئینگلیز بێت ،هەم الیەنگرانی «پرۆدۆن» لە فەرەنسا و
بەلجیكا و ئیتالیاو ئیسپانیا و هەم الیەنگرانی الساڵ لە ئەڵمانیا.
ماركس كە ئەو بەرنامەیە لە ئاستی داخوازی هەموو ئەو حزبانەدا نووسیوە،
20

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی کۆمۆنیست

متمانەی تەواوی بە گەشە و هەڵدانی فكری چینی كرێكار كرد كە بەرهەمی
بێگومانی هاوخەباتییان و بیروڕاگۆڕینەوەیان دەبوو .ئەو هەموو ڕووداوانە،
ئەو هەموو هەڵچون و داچونە كە لە ڕەوتی خەباتی دژی سەرمایەدا دێتە
ڕێ ،تەنانەت شكستەكان زیاتر لە سەركەوتنەكان ،بەناچاری كرێكارانی لە
بێسەمەر بوونی ئەو ریسێپتە جۆراجۆرانەی كە وەك دەرمانی هەموو دەردێك
دڵیان پێخۆش كردبوو ،تێدەگەیاند و ڕێگای خۆشدەكرد بۆ حاڵی بوونیان لە
هەلومەرجی ڕاستەقینەی ڕزگاری خۆیان.
ماركس باشی بۆچووبوو ،كاتێك «ئەنترناسیوناڵ» ساڵی  1874تێكچوو،
كرێكاران لەچاو سەرەتای پێكهاتنەكەی واتا لەچاو ساڵی  ،1864بەتەواوی
گۆڕدرابوون .پرۆدۆنیزم لە فەرەنسا و السالیانیزم لە ئەڵمانیا ،خەریكبوون
دەتوانەوە؛ تەنانەت سەندیكا كۆنسەرڤەتیڤەكانی ئینگلیز كە زۆربەیان دەمێك
بوو پەیوەندیان لەگەڵ «ئەنتەرناسیۆنال» پساندبوو ،وردە وردە تا ئەو ڕادەیە
هاتنە پێش كە ساڵی پار لە «سوان سی» سەرۆكەكەیان لەالیەن ئەوانەوە
بڵێت« :سوسیالیسمی قارە چیدی نامانترسێنێت» .لە ڕاستیدا ئوسوڵی مانیفێست
جێگایەكی بەرچاوی لەناو كرێكارانی هەموو واڵتاندا بۆخۆی كردبۆوە.
بەوجۆرە ،مانیفێست خۆیشی ،هەمدیسان هاتەوەڕوو .دەقی ئەڵمانی
لە ساڵی  1850بەمالوە ،چەندینجار ،لە سویسرا و ئینگلتەرا و ئەمەریكا،
لە چاپدراوەتەوە .ساڵی  ،1872لە نیۆیۆرك كرایە ئینگلیزی و لە ڕۆژنامەی
Woodhull ans Claflin´s Weeklyدا ،باڵوكرایەوە.
دواتر ئەم وەرگێڕدراوە ئینگلیزییە كرا بە فەرەنسی و لە ڕۆژنامەی Le
 Socialisteچاپی نیۆیۆركدا باڵوكرایەوە .لەو كاتەوە ،النیكەم ،دوو وەرگێڕدراوی
تری ئینگلیزی بە كەم تازۆر الدانەوە لە ئەمەریكا باڵوكراوەتەوە .یەكێك
لەوانە ،لە ئینگلتەراش چاپكراوەتەوە .یەكەمین وەرگێڕاوی ڕوسی كە «باكۆنین»
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كردی ،دەوروبەری ساڵی  1863لە چاپخانەی «كۆلۆكۆڵ»ی «هێرتسن» لە جنیڤ
چاپكراوە .وەرگێڕاوێكی دووهەمیش كە هی «ڤێڕا زاسولیچ»ی قارەمان بوو،
هەر لە جنیڤ لە ساڵی  1882باڵوكرایەوە.
چاپێكی تازەی بە زمانی دانیماركی لە ڕۆژن��ام��ەیSocialdemokrtisk
Bibliothekچاپی كۆپنهاگن ساڵی  1885باڵوبووەوە؛ .وەرگێڕدراوێكی تازەی
فەرەنسی لە Le Socialisteی پاریس ،ساڵی  1886چاپكرا .لە ڕووی ئەمەشەوە،
كرایە ئیسپانی و ساڵی  1886لە مەدرید باڵوكرایەوە .چاپكرانەوەی بە زمانی
ئەڵمانی لە ژمارە نایەن ،سەرجەم هیچ نەبێت ،دوازدە جار بە ئەڵمانی
چاپكراوە .وەرگێڕدراوێكی ئەرمەنی كە دەبوا چەند مانگێك لەمەوپێش ،لە
ئیستانبوڵ ،باڵو بێتەوە ،وەك بە منیان وت ،ڕووی ڕووناكی نەدی ،چونكو
باڵوكەرەوەكە نەیوێراوە كتێبێك چاپ بكات كە ناوی ماركس بەسەریەوە بێت!
وەرگێڕیش ملی بەوە نەداوە كە بە بەرهەمی خۆی دابنێت.
سەبارەت بە وەرگ��ێ��ڕدراوی تریش بە زمانەكانی تر هەندێك شتم
بیستووە ،بەاڵم نەمدیون .بەمجۆرە ،بەسەرهاتی مانیفێست ،بە ڕادەیەكی
زۆر مێژووی چینی كرێكاری مۆدێرن لە خۆیدا دەنوێنێتەوە .حاڵی حازر ،ئەم
كتێبە لەناو هەموو نووسراوەكانی ئەدەبیاتی سۆسیالیستیدا ،بێگومان باوترین و
نێونەتەوەییترینیانە .بەرنامەیەكی هاوبەشە كە بە ملیۆنان كرێكار ،لە سیبریاوە
هەتا كالیفۆرنیا قبووڵیان كردووە.
سەرەڕای ئەمە ،كاتێك دەنوسرا نەماندەتوانی ناوی بنێین مانیفێستی
سوسیالیستی .سۆسیالیست ،لە ساڵی1847دا مانای ئەوكەسانە بوو كە لە
الیەكەوە الیەنگری سیستمە جۆراوجۆرە خەیاڵییەكان بوون (الیەنگرانی «ئۆئێن»
لە ئینگلتەرا ،الیەنگرانی «فۆریە» لە فەرەنسا ،كە هەردووال ببوونە تاقمی
بچكۆلە و وردەوردە لە توانەوەدا بوون) ،لە الیەكیتریشەوە ،بە چاو بەسكەرانی
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جۆراوجۆری كۆمەاڵیەتی دەوێژرا كە بەڵێنیان دەدا هەموو جۆرە مەینەت و
كوێرەوەرییەكی كۆمەاڵیەتی بە پینەوپەڕۆ و لەحیمكاری چارەسەر بكەن ،بێ
ئەوەی هیچ مەترسییەك بۆ سەرمایە و سوود بێتە ئارا! لە هەردوو حاڵیشدا،
كەسانێك هەبوون لە دەرەوەی چینی كرێكاردا كە زیاتر چاوەڕوانی یارمەتییان
لە چین و تۆێژە خوێندەوارەكان دەكرد .ئەو بەشە لە چینی كرێكار كە دڵنیا
ببوو ئاڵوگۆڕی سیاسی بە تەنیا ڕەسایی ناكات و باسی پێویستبوونی ئاڵوگۆڕی
سەرتاپای كۆمەڵگای دەكرد ،بەخۆی دەوت كۆمۆنیست.
ئەوە كومۆنیزمێكی كاڵ و خاو ،خەشیم ،ناكۆڵۆكارو یەكسەرە غەریزیی
بوو ،بەو حاڵەش ،خەریكبوو دەستی بە خاڵە ئەساسییەكان بگات و هێندە
لەناو چینی كرێكار بەهێز ببوو كە «كۆمونیزمی خەیاڵی «كابە» لە فەرەنسا
و «ویتلینگ» لە ئەڵمانیا ،بەرهەم بێنێت .بەمجۆرە« ،سۆسیالیسم» لە ساڵی
1847دا بزووتنەوەیەكی چینی ناونجی بوو ،كومونیزمیش بزووتنەوەیەكی
چینی كرێكار بوو .سۆسیالیزم ،هیچنەبێت لە قاڕەدا» ،موحتەرەم» بوو ،بەاڵم
كومونیزم ،تەواو بە پێچەوانەوە! لەبەرئەوەش كە بۆچوونی ئێمە ،هەر لە
سەرەتای كارەوە ،ئەوەبوو كە »رزگاری چینی كرێكار تەنیا بە كردەوەی خۆیی
دێتەدی» ،هیچ جێگای گومان نەدەمایەوە كە لەو دوو نێوە دەبێت كامەیان
هەڵبژێرین ،پاش ئەوەش ،هەرگیز بە خەیاڵماندا نەهات كە لەم ناوە پاشگەز
بینەوە.
مانیفێست ،بەرهەمی كاری هاوبەشمانە ،بەاڵم من خۆم بە پێویستی
دەزانم بڵێم :ئەو ئەسڵە بنەڕەتییە كە كاكڵی كتێبەكە پێكدێنێت ،هی ماركسە.
(بڕوانە پێشەكی پێشوو« :ئەو بیرە بنچینەییە كە سەراسەری مانیفێست
لێكهەڵدەپێكێ « .
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لە پێشوتاری هاوبەشمان كە بۆ چاپی ئەڵمانی ساڵی  1872نووسیومانە،
ئەمەی خواروە دێنمەوە:
(بڕوانە پێش وتاری چاپی ئەڵمانی « :1872هەرچەند لەم بیست و پێنج
ساڵەی دواییدا)»...
ئەم وەرگێڕدراوە حازرییە ،ئاغای «سامۆیل مور» كردوویەتی كە خۆی
وەرگێڕی بەشی زۆری «كاپیتاڵ»ی ماركس بووە .من و ئەو پێكەوە ،پێیدا
چووینەوە و من چەند ڕوونكردنەوەیەكم لێ زیادكردووە كە باری مێژوویی
هەیە.
فریدریك ئەنگڵس
لەندەن1888/1/30
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پێشەكی بۆ چاپی ئەڵمانی ساڵی 1890
پاش چاپی ئەڵمانی ساڵی1883جارێكیتر پێویستی چاپكردنەوەی مانیفێست
بە زمانی ئەڵمانی هاتوەتەوە پێش ،گەلێك بەسەرهاتیش بەسەر مانیفێستدا
هاتووە كە جێگای خۆیەتی لێرەدا باسبكرێت.
دووەمین وەرگێڕاوی روسی (هی ڤێرا زاسولیچ) ساڵی  1882لە جنێڤ
باڵوبووەوە .پێشوتاری ئەو چاپە ،خۆم و ماركس نووسیبوومان ،بەداخەوە
دەستنووسە ئەڵمانیەكەی نەماوە ،هەربۆیەش من دەبێت دیسان لە روسیەوە
وەریگێڕمەوە كە دیارە وەك ئەسڵەكەی نایەتەوە .ئەو پیشوتارە دەڵیت( :بڕوانە
پێشەكی بۆ چاپی روسی ساڵی  « 1882بێینە سەرباسی روسیا :بەدرێژایی
شوڕشی.)»...
هەر لەو س��ەردەم��ەدا ،وەرگێڕدراوێكی ت��ازەی پۆڵەندی ،لە جنیڤ
« .»Manifest Kommunistycznyپاش ئ��ەوەش ،وەرگێڕدراوێكی تازەی
دانیماركی باڵوبوەوە.”Socialdemokratisk Bibliothek; Kjobenhavn 1885“:
بە داخەوە ،ئەم وەرگێڕدراوە ناتەواوەو هەندێك لە بەشە ئەساسییەكانی
وادیارە لەبەردەم وەرگێڕ گران بووە و بوێردراوە! لە چاپیش لێرەو لەوێ
نیشانەی كەمتەرخەمی پێوە دیارە .ئەمە ،لەوبابەتەوە زیاتر جێگای جەخارە
بەوكارەدا كە بۆی كراوە ،بە ئاسانی دیارە كە ئەگەر وەرگێڕ هەندێك زیاتر
وردبوایەتەوە ،دەیتوانی بەرهەمێكی سەركەوتوو بدات بەدەستەوە.
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وەرگێڕدراوێكی تازەی فەرەنسی ،ساڵی  1885لە ڕۆژنامەیLeSocialisteی
پاریس ،باڵوكرایەوە كە تا ئێستا ،لە هەموو وەرگێڕاوە فەرەنسییەكان باشترە.
لەڕووی ئەمەوە ،دواتر هەر ئەو ساڵە ،بە زمانی ئیسپانی ،وەرگێڕدراوێك
باڵوكرایەوە كە سەرەتا لە ڕۆژنامەی El Socialistaچاپی مەدرید و پاشان وەكو
نامیلكەیەكی جیاوازManufesto del Partido Comunista, por Carlos:
Marz y F Engels. Madrid. Adminstracion de El Socialista. Hernan
 .Cortes 8چاپكراوە.
ئەم قسەیەش بۆ گێڕانەوە خۆشە كە لە ساڵی 1887دا دەستنووسی
وەرگێڕدراوێكی ئەرمەنی مانیفێست درا بە باڵوكەرەوەیەك لە ئیستانبوڵ بۆ
چاپ ،بەاڵم ئەو بەستەزمانە نەیوێرابوو كتێبێك چاپ بكات كە ناوی ماركسی
بە سەرەوە بوو ،بۆیە پێشنیاریكردبوو كە وەرگێڕ ناوی خۆی ،وەك نوسەر،
بهێنێت ،بەاڵم وەرگێڕ ملی بەوە نەدابوو.
لە ئینگلیز ،پاش ئ��ەوەی چەندجار وەرگ��ێ��ڕدراوی ئەمەریكی ،كەم
تازۆر باوەڕپێنەكراو چاپكرانەوە ،ئاخری لە ساڵی 1888دا وەرگێڕدراوێكی
باوەڕپێكراو باڵوكرایەوە .ئەم وەرگێڕاوە ،كردەی دۆستی من «سامۆئێل
مۆر» بوو كە هەردووكمان ،پێش ناردنی بۆ چاپ ،چاومان پێداگێڕایەوە.
ناونیشانەكەی ئاوایە:
Manifesto of the Communist Party, by Karl Marx and Fredrik
Engels. Authorized English Translation edited annotated by Fredrik
.Engels. 1888 London, William Reeves. 185 Fleet st E.Cهەندێك
لەو تێبینییانە كە لەو چاپەم نوسیوە ،لەم چاپەشدا هێناومە.
مانیفێست خۆی ،مێژوویەكی هەیە .كاتێك باڵوكرایەوە ،لەالیەن
پێشەنگانی سۆسیالیزمی زانستییەوە كە ئەوكات ژمارەیان یەكجار كەم بوو،
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پێشوازییەكی گەرموگوڕی لێكرا( .لەو هەموو وەرگێڕانەش كە لە پێشوتاری
یەكەمدا ناوبراون ،ئەمە دەردەكەوێت) ،بەاڵم زۆر زوو بە كۆنەپەرستیەك
كە پاش شكستی كرێكارانی پاریس ،حوزەیرانی  1848سەریهەڵدا ،پاشەكشەی
پێكرا .سەرەنجامیش ،بە شوێن مەحكومبوونی كۆمۆنیستە كۆڵنییەكاندا،
تشرینی دووەمی ،1852ئەم كتێبەش «بەگوێرەی قانون» قەدەغەكرا .كاتێك
بزووتنەوە كرێكارییەكە كە بە شوڕشی شوبات دەستی پێكردبوو ،لە مەیدانی
كۆمەاڵیەتی ونبوو ،مانیفێستیش كەوتە تاقی فەرامۆشییەوە.
كاتێك چینی كرێكاری ئەوروپا ،هەمدیسان ئەوەندە بووژایەوە كە
بتوانێت هێرشێكی تازەتر بەرێتە سەر دەسەاڵتی چینی باندەست ،كۆمەڵەی
نێونەتەوەیی كرێكاران (ئەنتەرناسیۆنال) پێكهات .ئامانجی ئەنترناسیۆناڵ
ئەوەبوو كە بە لێكهەڵپێكانی هەموو چینی كرێكاری خەباتكاری ئەوروپا
و ئەمەریكا ،لەشكرێكی گ��ەورەو گران پێكبێنێت .هەربۆیەش ،ئەوكات
نەیدەتوانی ڕاستەوخۆ لەو ئەساڵنەوە دەست پێ بكات كە لە مانیفێستدا
باسكرابوون.
پێویست ب��وو بەرنامەیەكی هەبێت كە دەرگ��ا ل��ەڕووی سەندیكا
ئینگلیزییەكان و پرۆدۆنیستەكانی فەرەنسا و بەلجیكا و ئیتالیا و ئیسپانیاو
الساڵیەكانی ئەڵمانیا ،پێوەنەدا .ماركس ،ئ��ەم بەرنامەیە (سەرەتای
ئەساسنامەی ئەنترناسیۆنالی) ،هێندە كارزانانە نوسی كە تەنانەت باكۆنین و
ئانارشیستەكانیش دانیان پیادا ناوە.
بۆ مسۆگەركردنی ئەوپەڕی سەركەوتن بۆ ئەو بیروبۆچوونانەی لە
مانیفێستدا هاتبوو ،ماركس هەرپشتی بە هەڵدانی ڕۆشنبیری چینی كرێكار
بەستبوو ،ئەو هەڵدانەی كە سەرەنجامی بێگومانی خەبات و ئاخافتنی
هاوبەشیان دەبوو.
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ڕووداوەكان و هەڵچون و داچونەكانی خەبات دژی سەرمایە شكستەكان،
تەنانەت زیاتر لە سەركەوتنەكان ،بێگومان لە خەباتكارانی ڕوون دەكردەوە كە
ئەو ریسێپتە جۆربەجۆرانەی بە دەرمانی هەموو دەردێكیان دەزانین ،چەندە
بێبایەخ بوون ،مێشكیشیانی ئامادەتر دەكرد بۆ تێگەیشتن لە هەلومەرجی
راستەقینەی ڕزگاری چینی كرێكار.
ماركس باشی بۆچووبوو .چینی كرێكاری ساڵی  ،1874كاتی تێكچوونی
ئەنتەرناسیۆناڵ ،تەواو جیاواز بوو لەچاو ساڵی ،1864كاتی پێكهاتنەكەی.
پرۆدۆنیزمی واڵتانی التین و الساڵیانیزمی تایبەت بە ئەڵمانیا لە سەرەمەرگدا
بوون .تەنانەت ترەیدیونیونە ئینگلیزیە هەرە كۆنسەرڤەتیڤەكان ،وردەوردە،
لەوە نزیك بوونەوە كە ساڵی  1887سەرۆكی كۆنگرەكەیان لە «سوان سی»،
لەالیەن ئەوانەوە وتی« :سۆسیالیزمی قاڕە ،چیدی ،ترس و خۆفێكی بۆ ئێمە
نەماوە».
لە كاتێكدا ،ساڵی « 1887سۆسیالیزمی قاڕە» كەم تا زۆر ،هەر ئەو
تیۆرییە بوو كە لە مانیفێستدا هاتبوو .بەمجۆرە ،مێژووی مانیفێست بەشێك
لە مێژووی بزووتنەوەی چینی كرێكاری مۆدێرن ،لە ساڵی  1848بەمالوە ،لە
خۆیدا دەنوێنێت .ئێستاش ،بێگومان باوترین و نێونەتەوەییترین نوسراوەیە
لەنێو ئەدەبیاتی سۆسیالیستیدا و بەرنامەی هاوبەشی بە ملیون كرێكاری هەموو
واڵتانە ،لە سیبێریاوە هەتا كالیفۆرنیا.
سەرەڕای ئەمە( ،بڕوانە پێشەكی چاپی  1888كە ئەم بڕگەیە لەوێشدا
هاتووە :سەرەڕای ئەمە ،كاتێك دەنوسرا ،نەماندەتوانی ناوی بنێین مانیفێستی
سوسیالیستی).
«كرێكارانی هەموو جیهان ،یەكگرن!» .كاتێك ئێمە چل و دوو ساڵ
ل��ەم��ەوب��ەر ،لە بەرەبەیانی شۆڕشی پاریسدا ،یەكەمین شۆڕشێك كە
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پرۆلیتاەرەكان ،بە داخوازی تایبەت بەخۆوە هاتنە مەیدان ،ئەم بانگەوازمان
بە جیهاندا ،تەنیا چەند دەنگێك بە دەنگمانەوە هاتن ،بەاڵم 28ی ئەیلولی
 1864كرێكارانی زۆربەی واڵتانی ئەوروپای ڕۆژاوا لە»كۆمەڵەی نێونەتەوەیی
كرێكاران» (ئەنتەرناسیۆناڵی یەكەم)دا كە بیرەوەرییەكەی بەردەوام پڕ شانازیە،
یەكیان گرت.
راستە ئەنتەرناسیۆناڵ خۆی ،تەنیا ( )9ساڵ ژیا ،بەاڵم یەكگرتوویی
هەتاهەتایی پرۆلیتاریای هەموو واڵتان كە ئەنتەرناسیۆناڵ دایڕشتووە ،لە
هەمیشە زیندووترە .بارودۆخی ئێستا ،خۆی باشترین بەڵگەی ئەم ڕاستییەیە.
چونكە ئەمڕۆ كە من ئەم دێڕانە ئەنوسم ،پرۆلیتاریای ئەوروپاو ئەمەریكا ،چاو
بە هێزە جەنگاوەرەكانی خۆیدا دەگێڕێتەوە كە بۆ یەكەمجار ،وەكو یەك لەشكر
ریزیان پێكاوە و لەژێر یەك ئااڵ و بۆ یەك ئامانجی نزیك خەبات دەكەن:
بۆ ئامانجی جێخستن و بەیاسایی كردنی رۆژكاری هەشت سەعاتە؛ ،وەك لە
كۆنگرەی ئەنترناسیۆناڵ ،ساڵی  1866لە جنیڤ و هەمدیسان لە كۆنگرەی
كرێكارانی پاریسدا لە ساڵی  1889ڕاگەیەندرا.
دیمەنی ئەمڕۆ ،ئەو راستییە بە سەرمایەداران و مالیكانی هەموو واڵتان
دەسەلمێنێت كە ئەمڕۆ پرۆلیتاریای هەموو واڵتان ،بە ڕاستی یەكیان گرتووە.
بریا ،ئێستا ماركس الی من بوایە و ئەم دیمەنەی بە چاوی خۆی بدیبایە.
ف.ئەنگڵس
لەندەن  -یەكیئەیاری1890
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پێشەكی بۆ چاپی پۆڵەندی ساڵی1892
هەر ئەم راستییە كە پێویستی چاپێكی نوێ لە مانیفێستی كۆمۆنیست بە
زمانی پۆڵەندی هاتووەتە پێش ،خۆی ڕێگا دەكاتەوە كە چەند دەرەنجامێك
بەرچاو بخرێت:
پێش هەموو شتێك شایانی باسە كە مانیفێست ،لەم دواییانەدا ،لە هەر
شوێنێكی ئەوروپا بووبێت ،نیشاندەرێكی هەڵدانی پیشەسازی گەورە بووە.
هەرچەندە ،لە واڵتێكی دیاریكراودا ،پیشەسازی گەورە پەرەی گرتبێت ،لەناو
كرێكارانی ئەو واڵتەدا ،مەیلی ئاگاداربوون لە بارودۆخی خۆیان ،وەكو چینی
كرێكار بەرانبەر بە چینە داراكان ،بەهێزتر دەبێت ،بزووتنەوەی سۆسیالیستی
لە نێویاندا پەرە دەگرێت و داخوازی بۆ مانیفێستیش زیاد دەكات.
بۆیە ،لەڕووی ئەوەوە كە چەند كۆپی لە مانیفێست بە زمانی واڵتێك باڵو
بووەتەوە ،دەكرێت بە شێوەیەكی تاڕادەیەك درووست ،نەك هەر بزووتنەوەی
كرێكاری ،بەڵكو پلەی هەڵدانی پیشەسازی گەورەش لەو واڵتە دیاری بكەی.
بەمپێیە ،چاپی تازەی مانیفێست بە زمانی پۆڵەندی ،نیشانەی پێشكەوتنی
بەرچاوی پیشەسازیشە لەو واڵتەدا .ئاشكراشە كە ئەم هەڵدانە ،لەباڵوبوونەوەی
چاپی (دە) ساڵ لەوەو پێشی ئەم كتێبە سەقامگیر بووە .پۆڵەندای روسیا،
پۆڵەندای كۆنگرەیی ،بووەتە مەڵبەندێكی گەورە و گرنگی پیشەسازی ئیمپراتۆری
روسیا.
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لە كاتێكدا پیشەسازییە گەورەكانی روسیا ،لەمالوال پەرشوباڵون ،بەشێك لە
كەنداوی فینلەندە ،بەشێكیتری لە ناوەوە (مۆسكۆ ،ڤالدیمیر) بەشی سێهەم لە
كەنارەكانی دەریای ڕەش و دەریای ئازۆفە و باقیش لە شوێنەكانیترن .سەنعەتی
پۆڵەندا ،لە مەڵبەندێكی هەندێك بەرتەسكدا كۆبووەتەوە و لە سوود و زیانی
ئەم كۆمابوونە بەهرەمەندە.
كارخانەدارانی نەیاری روسی ،فایدەكانی ئەم كۆمابوونەیان زانی ،بۆیە
سەرەڕای شەوق و تامەزرۆیان بۆ بەڕوسیكردنی پۆڵەندا داوایان كرد ،باج و
خەراجی گۆمركی ،دژی پۆلەندا دابنرێت .زیانەكانی ئەم كۆمابوونە ،بۆ خاوەن
پیشەسازییەكانی پۆڵەندا و دەسەاڵتی ڕوسیا ،بریتیە لەوەی كە بیروباوەڕی
سۆسیالیستی لەنێو كرێكارانی پۆڵەندا بە خێرایی گەشە دەكات و داخوازی بۆ
مانیفێست ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتر دەبێت.
بەاڵم هەڵدانی بەخێرای پیشەسازی پۆڵەندا كە پێش پیشەسازی روسیاش
كەوتووەتەوه ،بەش بە حاڵی خۆی نیشانەیەكی نوێیە لە تەوژمی گەشەی
بێبڕانەوەی خەڵكی پۆڵەندا و خۆی زامنێكی تازەشە بۆ بووژانەوەی نەتەوەیی
سبەی ڕۆژی پۆڵەندا.
ژیاندنەوەی پۆڵەندایەكی بەهێزو سەربەخۆش مەبەستێكە كە پەیوندی،
نەك هەر بە پۆڵەندییەكانەوە ،بەڵكو بە هەموومانەوە هەیە .هاوكاری پڕبەدڵی
نەتەوەكانی ئەوروپا لە مەیدانی جیهانیدا ،تەنیا كاتێك دەست دەدات كە
هەركام لەم نەتەوانە ،لە ماڵی خۆیاندا بە تەواووی خۆبەڕێوەبەر بن.
شوڕشی ساڵی  1848لەژێر ئااڵی پرۆلێتاریادا ،پاش ئەو هەموو خەباتە،
هەر ئەوەندە رێگای بە جەنگاوەرانی پرۆلێتاریادا كە كاری ناتەواوی بۆرژوازی
تەواو بكەن .هەروەها ،سەربەخۆیی ئیتالیا و ئەڵمانیا و هەنگاریایان جێبەجێ
كرد ،وەك بڵێیت بەڕێوەبەرانی وەسیەتەكانی لووئی بۆناپارت و بسمارك بن!،
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بەاڵم سەبارەت بە پۆڵەندا كە لە ساڵی  1792بەمالوە زیاترلە سەرجەمی ئەو
سێ واڵتە كاری بۆ شۆڕش كردبوو ،كاتێك لە  1863لەبەر هێرشی هێزە دە
هێندە زیاترەكانی روسیادا زەلیل ببوو ،بەتاق كەوتەوە!
نەجیبزادەكان نەیانتوانی ،نە سەربەخۆیی پۆڵەندا بپارێزن نە دواییش
بەدەستی بێننەوە .ئەمڕۆ ،الی بۆرژوازی ئەم سەربەخۆییە بایەخێكی وای نییە،
هەرچەند ئەمە بۆ هاوكاری و هاوئاهەنگی نەتەوەكانی ئەوروپا پێویستە .ئەم
كارەش ،تەنیا بە دەستی پرولێتاریای تازە پێگەیشتووی پۆڵەندا بەدی دێت و
لەدەستی ئەودا پارێزراو دەبێت ،چونكە كرێكارانی باقی ئەوروپا ،رێك بە قەد
كرێكارانی پۆڵەندا خۆیان ،پێویستییان بە سەربەخۆیی پۆڵەندایە.
ف.ئەنگڵس
لەندەن10 -ی شوباتی1892
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پێشەكی بۆ چاپی ئیتالی ساڵی 1893
بۆ خوێنەری ئیتالی
مانیفێستی كۆمۆنیست18 ،ی ئ��ازاری 1848ب��ا بڵێین هاوكات لەگەل
شۆڕشەكانی میالن و بەرلین باڵوبووەوە كە ڕاپەڕینی چەكدارانەی دوو نەتەوەی
ناوەندی بوون ،یەكیان لە ناوەندی ئەوروپادا و ئەویتریان لە ناوەندی واڵتانی
دەریای ناوەڕاستدا .دوو نەتەوە ،كە تاكو ئەودەم ،بەهۆی تەفرەقە و كێشەی
نێوخۆییەوە ،كز ببوون و هەربۆیەش كەوتبوونە ژێر دەسەاڵتی بێگانەوە.
كاتێك ئیتالیا كەوتبووە ژێردەستی ئیمپراتۆری نەمسا ،ئەڵمانیاش ببوو
بە ژێر كۆتوبەندێكەوە ،هەرچەند ناڕاستەوخۆتر ،بەاڵم لەو سووكتر نەبوو:
«كۆتوبەندی دەسەاڵتی تزاری روسیا» .دوای ڕووداوەكانی 18ی ئازاری ،1848
ئیتالیا و ئەڵمانیای لەم شەرمەزارییە رزگار كرد .ئەگەر لە ساڵەكانی  1848تا
1871دا ،ئەم دوو نەتەوەیە لەسەرپێی خۆیان وەستابوون و سەربەخۆیی هەر
كامەیان ،بەجۆرێك ،دامەزرابوو ،بۆیە كە كارل ماركس وتەنی :ئەوانەی شۆڕشی
1848یان سەركوت كرد ،بە پێچەوانەی ویستی خۆیان ،بوونە بەڕێوەبەرانی
راسپاردهکانی ئەو شۆڕشە.
لە هەموو الیەك ،ئەو شۆڕشە ،چینی كرێكار كردی كە سەنگەرەكانی هەتا
كۆتایی بەردەوام بوون لە گیانبازی كردن .لەم نێوەدا ،هەر كرێكارانی پاریس
بوون كە مەبەستیان لە ڕووخاندنی دەسەاڵت ،بەڕوون و راشكاوی ،ڕووخاندنی
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ڕژیمی سەرمایەداری بوو .سەرەڕای ئاگاداری ئەوانیش لەوەی كە ناتەبایی نێوان
چینی خویان و بۆرژوازی چارهەڵنەگرە ،هێشتا ،نە هەڵدانی ئابوری واڵت و نە
هەڵدانی رۆشنبیری جەماوەری كرێكارانی فەرەنسا ،هیچكام نەگەیشتبوە ئەو
رادەیە كە نوێكردنەوەی نیزامی كۆمەاڵیەتی مسۆگەر بكات.
دوایین لێكۆڵینەوەش دەریدەخات كە هەربەم بۆنەشەوە ئاخری چینی
سەرمایەدار ،میوەكانی شۆڕشی چنیەوە .لە واڵتانی دی وەكو ئیتالیا ،ئەڵمانیا
و نەمسا كرێكاران هەر لە بنەڕەتەوە ،جگە لە بەرزكردنەوەی بۆرژوازی بۆ
دەسەاڵت ،هیچیان نەكرد .بەاڵم لە هیچ واڵتێك ،دەسەاڵتی بۆرژوازی ،بەبێ
سەربەخۆیی نەتەوەیی دەست نادات .بۆیە ،شۆڕشی  1848دەبوا یەكیەتی و
سەربەخۆیی ئەو نەتەوانەی لەگەل خۆی هێنابا كە تا ئەودەم ئەوانەیان نەبوو:
نەتەوەكانی ئیتالیا ،ئەڵمانیا ،مەجەر ،ئێستاش نۆرەی پۆڵەندایە.
بەمجۆرە ،شۆڕشی  ،1848ئەگەر شۆڕشێكی سۆسیالیستیش نەبوو ،رێگای
بۆ ئەو شۆڕشە خۆش كردو زەمینەی بۆ ئامادەكرد .بە گەشەدان بە پیشەسازی
گەورە لە هەموو واڵتاندا ،نیزامی ب��ۆرژوازی ،لە ماوەی ئەم چل و پێنج
ساڵەی دواییدا لە گشت الوە چینی كرێكارێكی پڕ ئەژمارو كۆوەبووی بەهێزی
پێكهێناوە .بەمجۆرە ،با لە زمانی مانیفێستەوە بڵێین :گۆڕ-هەڵكەنانی خۆی،
هێناوەتە بوون.
بەبێ دابینكردنی سەربەخۆیی و یەكیەتی بۆ هەر نەتەوەیەك ،نە یەكیەتی
نێونەتەوەیی چینی كرێكار دەست دەدات و نە هاوكاریكردنی هێمنانەو
وشیارانەی ئەم نەتەوانە بۆ گەیشتن بە ئامانجە هاوبەشەكانیان دێتەدی؛ هەر
سەیری هاوكاری هاوبەش و نێونەتەوەیی كرێكارانی ئیتالیا و ههنگاریاو ئەڵمانیا
و پۆڵەندە و ڕوسیا ،لە بارودۆخی پێش 1848دا بكەن.
كەوایە ،نە شەڕەكانی  1848بەفیڕۆ چوون ،نە ئەم چل و پێنج ساڵەش
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كە لەو دەورانە شۆڕشگێڕانەیە تێپەڕ بووە ،بێسەمەر بووە .میوەكانی خەریكن
دەگەن و من بەهیوام باڵوبوونەوەی ئەم وەرگێڕدراوە ئیتالیاییە ،مژدەبەخشی
پێوقەدەمخێری سەركەوتنی پرۆلیتاریای ئیتالیا بێت ،وەك چۆن باڵوبوونەوەی
ئەسڵی كتێبەكە ،مژدەبەخشی شۆڕشی ئەنتەرناسیۆنالیستی بوو.
مانیفێست ،بەوپەڕی ئینسافەوە ،باسی رۆڵی شۆڕشگێڕانەی سەرمایەداری
لە ڕاب��ردوودا كردووە .یەكەمین نەتەوەی كاپیتالیست ،ئیتالیا بوو .كۆتایی
سەدەكانی ناوەڕاستی فێئۆداڵی و دەسپێكردنی سەردەمی نوێی سەرمایەداری،
لەالیەن ڕوخسارێكی شكۆدارەوە ڕاگەیەندرا :ئیتالیەك بە ناوی «دانتی» كە
ئاخرین شاعیری سەدەكانی ناوەڕاستە و یەكەمین شاعیری دەورانی نوێشە.
ئێستاش ،هەروەك س��ەدەی ،1300خەریكە قۆناغێكی مێژویی نوێ دەست
پێدەكات .ئاخۆ ئیتالیا «دانتی»یەكی دیكەمان پێدەبەخشێت كە كات و ساتی
هاتنەبوونی ئەم سەردەمە مۆدێرنەی پرۆلیتاریا ،ڕابگەیەنێت؟
فریدریك ئەنگڵس
لەندەن -یەكی شوباتی 1893
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پێشەكی
تارماییەك لە ئەوروپادا دێتو دەچێت ،تارمایی كۆمۆنیزم! .هەموو
هێزەكانی ئەوروپای كۆن لە پەیمانێكی پیرۆزدا پێكهاتوون كە ئەم تارماییە
دوورخەنەوە :پاپا و تزار ،مۆتەرنیخ و گیزۆ ،رادیكاڵە فەرەنسییەكان و
پۆلیسی نهێنی ئەڵمانیا.
لەكوێ حزبێكی ئۆپۆزیسیۆن هەیە كە موخالیفە لەسەر حوكمەكانی،
التاوی كۆمۆنیستیان لێ نەدابێت؟ لە كوێ حزبێكی ئۆپۆزیسیۆن هەیە كە
تۆمەتی كۆمۆنیزمی نەكوتابێتەوە بە نێوچاوانی حزبی ئۆپۆزیسیۆنی لە خۆی
پێشڕەوتر ،یان نەیارانی كۆنەپەرستی خۆیدا؟
لەم راستیەوە دوو دەرەنجام دێتە دەست:
 .1كۆمۆنیزم ،حاڵی حازر ،لەالیەن هەموو هێزە ئەوروپاییەكانەوە،
وەك هێز ناسراوە.
 .2ئێستا ئیتر وەختیەتی كە كۆمۆنیستەكان ،بە ڕاشكاوی و لەڕووی
هەموو جیهاندا ،بیروڕاكانیان ،مەبەستەكانیان و بۆچوونەكانیان رابگەیەنن و
بە مانیفێستێكی حزبەكە خۆی ،بەگژ ئەم ئەفسانەیەدا بچنەوە كە سەبارەت
بە تارماییكۆمۆنیزم هەیە.
بۆ ئەم مەبەستە ،كۆمۆنیستەكان ،لە نەتەوەی جۆربەجۆر ،لە لەندەن
كۆبوونەوە و گەاڵڵەی ئەم بەیاننامەی خوارەوەیان داڕشت كە بە زمانی
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ئینگلیزی ،فەرەنسی ،ئەڵمانی ،ئیتالی ،فالماندی و دانیماركی باڵو بكرێتەوە:
بۆرژواكان و پرۆلیتارەكان
مێژووی هەرچی كۆمەڵی تا ئێستا بووە ،بریتییە لە مێژووی كێشە
چینایەتییەكان.
ئازاد و كۆیلە ،پاتریسیەن و پلەبیەن ،ئاغاو ڕەعیەت ،وەستا و شاگرد؛
بەكورتی بڵێین زۆردار و زۆرلێكراو ،هەمیشە دژی یەكتر لە ناكۆكیدا بوون،
بەربەرەكانێیەكی بێبڕانەوەی دەمێك بە ئاشكراو دەمێك بە نهێنی ،شەڕێك
كە هەرجارە ،یان كێشاویەتیە ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕانەی سەرتاپای كۆمەڵ ،یان
كێشاویەتییە فەوتانی هەردوو چینی دژ بەیەكتر.
لە چەرخەكانی سەرەتای مێژوودا ،كەم تا زۆر لە هەموو شوێنێك،
دابەشبوونی كۆمەڵ بە دەستە و تاقمی جۆراوجۆر و پلەی جۆراوجۆری ڕیزی
كۆمەاڵیەتی دەبینین .لە ڕۆمی كۆندا ،پاتریسیەن هەبوون ،سوارچاك هەبوون،
پلەبیەن و كۆیلەش هەبوون .لە سەدەكانی ناوەڕاستدا ،خاوەن موڵكی فیوداڵ،
خاوەن موڵكیورد (واسال) ،وەستاكار ،شاگرد و ڕەعیەت هەبوون .ئەڵبەت لەناو
هەموو ئەمانەشدا ،دیسان پلەوپایەی خواروژوور هەبوون.
كۆمەڵگای مۆدێرنی بۆرژوایی كە لە جەرگەی فەوتانی كۆمەڵگای فیۆداڵییەوە
سەری هەڵداوە ،ناكۆكی چینایەتی لەناو نەبردووە ،بەڵكو چەند چینی تازەی
كۆمەاڵیەتی و هەلومەرجی نوێی چەوساندنەوە و زەخت و زۆر و شێوەی نوێی
خەباتی ناوەتە جێی ئەوانی كۆن.
بەاڵم سەردەمی ئێمە سەردەمی بۆرژوازی تایبەتمەندییەكی هەیە :ناتەباییە
چینایەتییەكانی سادە و رۆشن كردوەتەوە .سەرتاپای كۆمەڵ ،هەتادێت زیاترو
زیاتر دابەشدەبێت بە دوو بەرەی گەورەی دژ بەیەك ،بە دوو چینی گەورە كە
ڕاستەوخۆ بەرانبەر یەكتر وەستاون :بۆرژوازی و پرۆلیتاریا.
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لە رەعیەتەكانی سەدەكانی ناوەڕاست ،خەڵكی ئازادی شارە قەدیمییەكان
پەیدا بوون .لە نێو ئەم شارنشینانەوە یەكەم بنەماكانی بۆرژوازی سەریان
هەڵداو بااڵیان كرد.
دۆزران��ەوەی ئەمەریكا و رێگای دەریایی دەوری ئەفریقیا ،دەرەتانێكی
نوێی كردەوە بۆ سەرمایەداری روو لە هەڵدان .بازاڕەكانی هیندی ڕۆژهەاڵت
و چین ،بە كۆڵۆنیكردنی ئەمەریكا ،بازرگانی لەگەل كۆڵۆنییەكان ،زیاتر بوونی
ئامرازی بازرگانی و گۆڕینەوە و بەگشتی ،زۆربوونی كوتاڵ ،تەكانێكی وای بە
بازرگانی و سەفەری دەریایی و پیشەسازی دا كە تا ئەوكات بێوێنە بوو .بەم
پێیەش،بووە هۆی هەڵدانی خێراتری بنچینە شۆڕشگێڕ و ئاڵوگۆڕبەخشەكانی
كۆمەڵیڕوو لە فەوتانی فیۆداڵی.
سیستێمی فیۆداڵی پیشەسازی ،كە تێیدا بەرهەمهێنانی پیشەسازی هەر
لە دەستی بەستێنە دەرگا داخراوەكاندا بوو ،ئێستا ئیتر گهیاندنی داخوازی
هەردەم پەرەگری بازاڕە تازەكانی نەدەكرد .سیستەمی مانۆفاكتۆری هات و
جێگای گرتەوە .وەستاكارەكان ،لەالیەن چینی ناونجی پیشەسازەوە ،خرانە
الوە .دابەشبوونی كار لە نێوان پێكهاتە بەستێنییەكاندا ،جێگای خۆیدا بە
دابەشبوونی كار لەنێو هەركام لە كارگەكاندا.
لە هەمانكاتدا ،بازاڕەكان گەورە دەبوون و داخوازی هەر پەرەی دەستاند.
تەنانەت مانۆفاكتۆرەكانیش ،ئیتر نەیاندهگهیاند .بە شوێن ئەوەدا ،هێزی هەڵم
و مەكینە ئاڵوگۆڕێكی بنەڕەتی دا بە بەرهەمهێنانی پیشەسازی .لە جیاتی
مانۆفاكتۆر ،پیشەسازی مۆدێڕنی مەزن پەیدا بوو ،لە جیاتی چینی ناوەنجی
پیشەساز ،ملیۆنەرە پیشەسازەكان ،سەركردەكانی گشت لەشكری پیشەسازی،
سەرمایەدارانی مۆدێرن هاتنە كایەوە.
پیشەسازی مۆدێرن ،بازاڕی جیهانی پێكهێنا كە دۆزینەوەی ئەمەریكا ڕێگای
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بۆ خۆش كردبوو .ئەم بازاڕەش ،پەرەیەكی بێئەندازەی دا بە بازرگانی و بە
دەریاوانی و بە هاتوچۆ و لە ڕێگای وشكانیەوە .ئەم گەشەسەندنانە ،بەش
بەحاڵی خۆی ،پیشەسازی گەورەتر و پەرەدارتر كردو هەروا كە پیشەسازی
و بازرگانی و كەشتیڕانی و رێگای ئاسن پەرەی دەستاند ،هەربەو پێیەش،
ب��ۆرژوازی گەشەی دەكرد و سەرمایەی خۆیی زیاد دەك��ردو هەموو چینە
پاشماوەكانی سەدەكانی ناوەڕاستی دەدایە دواوە.
بەمجۆرە ،دەبینین چۆن بۆرژوازی مۆدێرن خۆی ،بەرهەمی ڕەوتێكی
دوورودرێژی هەڵدانە و بەرهەمی زنجیرەیەك ئاڵوگۆڕە لە شێوەی بەرهەمهێنان
و شێوەی بازرگانی و گۆڕینەوەدا.
هەر پلەیەك لەم ئاڵوگۆڕانەی بۆرژوازی ،هەڵدانێكی سیاسی گونجاوی (بۆ
ئەم چینە) ،بە شوێنەوە بووە .ئەو كە چینێكی ستەمكێش بوو ،لەژێر دەسەاڵتی
نەجیبزادە فیۆداڵەكاندا ،بوو بە كۆمەڵێكی چەكداری حوكمی خۆبەدەست،
لە كۆمۆنەكانی سەدەكانی ناوەڕاستدا لە شوێنێك كۆمارێكی شاری سەربەخۆ
بوو (وەك لە ئیتالیا و ئەڵمانیا) ،لە شوێنی تر «دەستەی سێهەمێك» بوو كە
باجدەری شا بوو (وەك لە فەرەنسا) ،یاخود لە دەورەی مانۆفاكتۆرەدا ،بە
گوێرەی پێویست ،یان لە خزمەت نیمچە فیۆداڵەكاندا بوو ،یان بۆ پاشایەتی
ملهوڕ ببووە پارسەنگی هێزەكان لە دژی ئەشرافییەت .لەڕاستیشدا ،ببووە
ب��ەردی بناغەی پاشایەتییە گەورەكان بەگشتی .ئاخری ب��ۆرژوازی ،دوای
دامەزرانی پیشەسازی مۆدێرن و بازاڕی جیهانیدا ،دەسەاڵتی سیاسی تاقانەی لە
دەوڵەتی هەڵبژێردراوی مۆدێرندا ،بەدەستهێنا .دەسەاڵتی دەوڵەتی مۆدێرن،
هیچ نییە جگە لە كۆمیتەیەك بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری هاوبەشی گشت چینی
بۆرژوازی.
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بۆرژوازی ،لە باری مێژووییەوە ،رۆڵێكی ئێجگار شۆڕشگێڕانەی گێڕاوە.
لە هەركوێ دەستی بااڵی هەبووە و كۆتایی هێناوە بە هەموو پەیوەندیی
فیۆداڵی و باوکساالری و الدێیانە ،بێبەزەییانەش ،هەرچی پەیوندی جۆراوجۆری
كۆمەڵگای فیۆداڵییە كە ئینسان بە سەروەرە ئاساییەكانیەوە دەبەستێت،
پچڕاندووەو لەنێوان ئینسانەكاندا ،هیچ پەیوەندییەكی جگە لە قازانج و
مەنفەعەتی خۆ ،جگە لە پارە و ئەسكەناسی بێهەست ،نەهێشتووەتەوە.
بەهەشتیترین كەفوكوڵی مەزهەبی و جۆشوخرۆشی سوارچاكانەو دڵناسكی
بەرچاوتەنگانەی لە سەهۆاڵوی حیسابگەری خۆپەرستانەدا ،نوقم كردووە.
كەرامەتی كەسیی ئینسانی كردووە بە بابەتێكی كڕین و فرۆشتن .لە جیاتی
گەلێك ئازادی و مافی دەستەبەركراوی حاشا هەڵنەگر ،تەنیا ئەو ئازادییە
دوور لە ویژدانە ،واتا ئازادی بازرگانی داناوە و بەس! .بە كورتی :لە
جیاتی چەوساندنەوەیەك كە لە پەردەی خۆرافاتی مەزهەبی و سیاسییەوە
پێچرابوو ،چەوساندنەوەی ڕووت و بێشەرمانە و ڕاستەوخۆو دڵڕەقانەی
داناوە.
سەرمایەداری ،خەرمانەی ڕێزی لەو كار و پیشانەی كە تائێستا ڕێزیان
لێدەگیراو بە چاوی ترس و شكۆو ڕێزەوە تەماشا دەكران ،داماڵیوە .دكتۆر
و قازی و قەشە و شاعیر و زانای كردووەتە كرێكاری كرێگرتەی خۆی.
سەرمایەداری ،پەچەی سۆز و هەستی ناسكی لەسەر خێزان داماڵیوە و
ئەم پەیوەندییەی تا پەیوەندییەكی پوڵو پارەی ڕووت ،دابەزاندوە.
سەرمایەداری دەریخستووە كە چۆن ئەو خۆڕانانە دڕندانەی سەدەكانی
ناوەڕاست كە كۆنەپەرستان هێندەی پێدا هەڵدەڵێن ،جووتی هەڵپێكراوی
تەمبەڵی و تەوەزەلی بوو .ئەو ،بۆیەكەمجار دەریخستووە كە كارو هەڵسوڕانی
بەشەریی ،دەتوانێت بەرهەم بەدیبێنێت ،شتی وا سەرسووڕهێنەری
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خوڵقاندووە كە گەلێك شكۆدارترە لە ئەهرامی میسر و لە لولەئاوەكانی رۆم
و كەنیسەكانی گۆتێ .ڕێبەری لەشكركێشی وای كردووە كە هەرچی كۆچی
نەتەوەكان و شەڕە سەلیبییەكانە ،بەالیەوە بچوك دەنوێنێت.
سەرمایەداری ،بێ ئاڵوگۆڕدانی شۆڕشگێڕانەو بەردەوام ،بە ئامڕازی
بەرهەمهێنان و لەوێشەوە بە پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان و وێڕای
ئەوانیش ،بە سەرتاپای پەیوەندییەكانی كۆمەڵ ،ناتوانێت بژی .لە حاڵێكدا،
بە پێچەوانەوە ،بەبێ ئاڵوگۆڕ هێشتنەوە شێوەی كۆنی بەرهەمهێنان،
یەكەمین شەرتی مانەوەی هەموو چینە پیشەسازییەكانی پێشوو بوو.
ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی و بەردەوامی بەرهەمهێنان ،شێوانشێوی بێبڕانەوەی
هەموو بارودۆخی كۆمەاڵیەتی ،پەرۆشی ،دڵ لەدوایی وتەكان و وشەكانی
هەمیشەیی ،دەورانی بۆرژوازی لە هەموو دەورانەكانی پێشوو جیادەكاتەوە.
هەموو پەیوەندییە وشك و ڕەقهەاڵتووەكانی كۆن ،وێڕای چی بیروڕای
موقەدەس و پەرپووتە كە لەگەڵیان بوون ڕادەماڵدرێن .چی شتی تازە
بابەتیشە ،پێش ئەوەی بگرسێن ،كۆن دەبن .چی شتی ڕەق و پتەوە
دەتوێتەوەو وەك دووكەڵ بە حەوادا دەچێت .چی شتی پیرۆزە مەلعون
دەبێت و سەرەنجام م��رۆڤ ناچاردەبێت بە چ��اوی ك��راوەوە بڕوانێتە
هەلومەرجی ڕاستەقینەی ژیانی و پەیوندییەكانی لەگەل هاونەوعی خۆیدا.
پێویستی بۆرژوازی بە بازاڕێكی هەردەم پەرەگر بۆ بەرهەمەكانی،
هەڵی دەبڕێت بە هەموو پانایی كورەی ئەرزدا ،دەبێ سەربكێشێتە هەموو
جێیەك لە هەموو شوێنێك مەنزڵ بگرێت و لەگەل هەموو الیەك پەیوهندی
دامەرزێنێت.
بۆرژوازی ،بەهۆی بەهرەكێشییەوە لە بازاڕی جیهانی ،ڕووخسارێكی
جیهان-نیشتمانی داوە بە بەرهەمهێنان و بەكارهێنان لە هەموو واڵتێك .بۆ
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جەخاری گەورەی كۆنەپەرستان ،بنەمای نەتەوەیی پیشەسازییەكانی لەژێر
پێیان دەركێشاوە .چی پیشەسازی كۆن دامەزراو و نەتەوەییە ،ڕۆژ لە دوای
ڕۆژ بەرەونەمان دەچن.
جێگای ئەمانە ،بە پیشەسازی مۆدێڕن كە ڕەواجدانی بۆ هەموو نەتەوەكانی
بەشارستانیەت ،مەسەلەی مان و نەمانە ،پڕ دەبێتەوە .پیشەسازی وا كە چیدی
بە كەرەستەی خاوی خۆماڵییەوە بەند نییە ،بەڵكو كەرەستەی خاو لە دوورترین
شوێنەكانی دنیاوە ڕادەكێشێت ،پیشەسازی وا كە بەرهەمەكانیان ،نەك هەر
لەناو واڵت ،بەڵكو لە سەرانسەری گێتیدا ،بەكاردەهێندرێن.
لە جیاتی پێداویستییەكانی پێشوو كە بە بەرهەمەكانی واڵت دابیندەكران،
پێداویستی نوێ دەبینین كە بۆ وەاڵمدانەوەیان ،بەرهەمی واڵتانی دوورەدەست
و هەندەران پێویستە .لە جیاتی گۆشەگیری ناوچەیی و نەتەوەیی جاران و
لە جیاتی ساچاندن بە بەرهەمی ناوخۆوە ،پەیوەندی و تێكەاڵوی هەمەبارە
و پێكەوەبەسترانی هەمەالیەنەی جیهانی نەتەوەكان دەبینین .ئەم ڕاستییە ،لە
بەرهەمە ڕۆشنبیرییەكانیشدا هەروەك بەرهەمە ماددییەكان وایە.
خوڵقاوە ڕۆشنبیرییەكانی نەتەوە جیاوازەكان دەبێتە دارایی هاوبەش و
گشتی .شێوەییەكالیەنەو بەرچاوتەنگانەی نەتەوەیی ،هەتادێت نەگونجاوتر
دەبێت و لەم هەموو ئەدەبە جۆراوجۆرە نەتەوەیی و ناوچەییانە ،ئەدەبێكی
جیهانی سەر هەڵدەدات.
بۆرژوازی ،بەم چاكسازییە خێراو گورجەی هەموو ئامرازی بەرهەمهێنان،
بەم یەكجار ئاسانكاریەی ئامرازی هاتوچۆ ،هەموانی ،تەنانەت بێشارستانیەتترین
نەتەوەكانیشی ،بەرە و شارستانیەت ڕاكێشاوە .نرخی هەرزانی كااڵكانی
ب��ۆرژوازی ئەو تۆپخانە قورسەیە كە توندترین الساری و ڕق-لێبوونەوەی
بێشارستانیەتەكان بەرانبەر بە بێگانە ،ناچار بە چۆكدادان دەكات .هەموو
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نەتەوەكان ،لەژێر فشاری مانونەماندا ،ناچار دەكات كە ملبدەن بەشێوەی
بەرهەمهێنانی بۆرژوازی؛ ناچاریان دەكات ئەوەی ئەم پێیدەڵێت شارستانیەت،
ببەنە نێو خۆیانەوە ،بەو مەعنایەی ئەوانیش ببنە بۆرژوا .بەكورتی بڵێین،
جیهانێك دەخۆلقێنێت هاوشكڵ و شێوەی خۆی!
ب��ۆرژوازی ،دێی خستە ژێر دەسەاڵتی شارەوە؛ شاری یەكجار گەورەی
خوڵقاند .دانیشتوانی شارەكانی لەچاو دێهات بەڕادەیەكی یەكجار زۆر زیاتركرد.
بەوجۆرەش ،بەشێكی بەرچاو لە خەڵكی لە گەمژەیی ژیانی الدێ ڕزگاركرد.
وەك دێی كردە ملكەچی شار ،واڵتانی بێشارستانیەت و كەم شارستانیەتیشی
كردە ملكەچی واڵتانی بەشارستانیەت و نەتەوە جوتیارەكانی ملكەچی نەتەوە
بۆرژواكان كرد و ڕۆژهەاڵتی كردە ملكەچی ڕۆژئاوا.
ب��ۆرژوازی ،ڕۆژ لەڕۆژ زیاتر ،پەرشوباڵوی دانیشتوان ،هی كەرەستەی
بەرهەمهێنان و هی خاوەنداریەتی دەسڕێتەوە .خەڵكی كۆكردووەتەوە.
كەرەستەی بەرهەمهێنانی یەكجێ كردوەتەوە و خاوەندارەتی لە دەستی
كەمایەتییەكدا كۆكردوەتەوە .دەرەنجامی ناچاری ئەوەش كۆمابوونی دەسەاڵتی
سیاسییە .ناوچە سەربەخۆكان ،یان ئەوانەی پەیوەندەییان سست بوو ،كە قانون
و حكومەت و بەرژەوەندی و سیستمی باجی جیاوازیان بوو ،هەموو لەیەك
نەتەوەدا لێك گرێدران ،بە یەك حكومەت و یەك قانون و یەك بەرژەوەندی
چینایەتی-نەتەوەیی و یەك سنوور و یەك یاسای گومرگییەوە.
ب��ۆرژوازی ،لە ماوەی كەمتر لە سەدەیەك له دەسەاڵتی خۆی ،هێزی
بەرهەمهێنانی یەكجار گەورەترو گەلێك مەزنتر لە سەرجەم نەوەكانی پێشووی
خۆڵقاندووە .دەستەمۆكردنی هێزەكانی سروشت بۆ ئینسان ،بەرهەمهێنانی
مەكینەیی ،بەكارهێنانی شیمی لە پیشەسازی و كشتوكاڵدا ،دەریاوانی و
كەشتیڕانی بەهێزی هەڵم،ڕێگای ئاسن ،تەلەگرافی كارەبا ،بە كێڵگەكردنیقاڕە
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بەیارەكانی جیهان ،كاناڵیزەكردنی چۆمەكان .ئەم هەموو جەماوەرەی خەڵك كە
دەڵێی لە ئەرز هەڵقوڵیون؛ لە كامە چەرخ و سەردەمی ڕابردوودا دەیانتوانی
بە خەیاڵیشیاندا بێت كە هێزی بەرهەمهێنانی ئاوهها گەورە ،لە دەروونی كاری
كۆمەاڵیەتیدا خەوتووە؟!
بەمجۆرە دەبینین ،ئەو كەرەستەی بەرهەمهێنانە و ئەو ئامڕازی گۆڕینەوە
و گواستنەوە كە بۆرژوازی كردیە النكی گەشەسەندنی خۆی ،لە كۆمەڵگای
فیۆداڵیدا خوڵقابوون .لە پلەیەكی دیاریكراو لە پەرەگرتنی ئەم كەرەستەی
بەرهەمهێنان و ئامرازی گۆڕینەوەدا ،ئەو بارودۆخەی كۆمەڵگای فیۆداڵی
بەرهەمهێنان و گۆڕینەوەی تێدا بەڕێوە دەبرد ،پێكهاتی فیۆداڵی كشتوكاڵ و
پیشەسازی مانۆفاكتۆری ،یان بڵێین پەیوەندییە فیۆداڵییەكانی خاوەنداریەتی،
چیدی لەگەڵ ئەو هێزە بەرهەمهێنەرە پەرەگرتووە حازرییە نەدەهاتنەوە .ئەم
پەیوەندییانە ،ببوونە كۆمەڵێك كۆتوبەند بۆی .دەبوا تێكبشكا یان (تێكیشكان)!
لەجیاتی ئەوانە ،ملمالنێی ئازادانە دامەزرا كەیاسای بنچینەیی كۆمەاڵیەتی
و سیاسی گونجاو لەگەڵ دەسەاڵتی ئابووری و سیاسی چینی سەرمایەداری،
بەشوێن خۆیدا هێنا.
ئاڵوگۆڕێكی هەر لەوچەشنە ،خەریكە لە پێشچاوماندا ڕوودەدات .كۆمەڵگای
مۆدێرنی سەرمایەداری ،بە پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنانیەوە ،بە گۆڕینەوە و
خاوەنداریەتیەوە ،كۆمەڵگایەك كە جادووگەرئاسایی ،ئەم كەرەستە مەزنەی
بەرهەمهێنان و گۆڕینەوەی هێناوەتە بوون ،ئێستا ،هەروەك ئەو سیحربازەی
لێهاتووە كە چیدی ناتوانێت ئەو هێزانەی بە وێرد و تەلیسمی خۆی لەژێر
ئەرزەوە دەریكێشاون ،كۆنترۆڵ بكات .دەیان ساڵە كە مێژووی پیشەسازی و
بازرگانی ،هەر بریتیە لە مێژووی هەڵچوونی هێزە بەرهەمهێنەرە مۆدێرنەكان
دژی پەیوندی مۆدێرنی بەرهەمهێنان؛ دژی ئەو پەیوندییە خاوەندارێتییە كە
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هەلومەرجی هەبوونی سەرمایەداری و دەسەاڵتی سەرمایەدارین.
هەر ئەوەندە بەسە كە ئاماژە بەو قەیرانە بازرگانییانە بكەین كە بە
سەرهەڵدانی ناوبەناو ،یان بەردەوام ،هەتادێت پڕمەترسیتر ،هەڕەشە لە مانی
سەرتاپای كۆمەڵگای سەرمایەداری دەكەن .لەم قەیرانانەدا ،هەرجارە ،نەك
هەر بەشێكی زۆروزەوەند لە بەرهەمی حازری ،بەڵكو بەشێكی گەورە لەو
هێزە بەرهەمهێنەرانەی لەمەوبەریش لەناو دەچن .لەم قەیرانانەدا ،پەتایەك
دادەكەوێت كە هەرگیز لە هیچ سەردەمێكی پێشوودا گونجاوی عەقڵی كەس
نەبوو ،ئەویش پەتای زێدەباییه!
كۆمەڵ ،ناكاو ،خۆی دەبینێت كە هەتا بارودۆخێكی كاتی بەربەرییەت،
بەرەو پاشڕاكێشراوە .چما ،قاتووقڕییەك داكەوتووە ،چما شەڕێكی گشتی
ماڵوێرانكەر كۆمەڵگای لە گشت سەرچاوەیەكی بژیو بێبەش كردووە! .دەڵێی
پیشەسازی و بازرگانی هەرنەماون .ئاخر بۆچی؟ چونكە یەكجارزۆر شارستانییەت،
یەكجار زۆر پێداویستی گوزەران ،یەكجار زۆر پیشەسازی ،یەكجار زۆر بازرگانی
لە ئارادایە!
ئەو هێزە بەرهەمهێنەرانەی لەبەردەستی كۆمەڵدان ،چیدی بە كاری
پەرەسەندنی بارودۆخی خاوەنداریەتی بۆرژوایی نایەن ،بە پێچەوانە زیاد لە
ئەندازەی ئەم بارودۆخە بەهێز بوون ،بە جۆرێك كە بارودۆخەكەیان لێبووەتە
كۆتوبەند .هەر ئەوەندەش بەسەر ئەم كۆتوبەندەدا زاڵبوون ،پەرێشانی
دەخەنە سەرتاپای كۆمەڵگای سەرمایەداری و مان و هەبوونی خاوەنداریەتی
سەرمایەداری دەخەنە مەترسییەوە .بارودۆخی كۆمەڵگای سەرمایەداری ،یەكجار
تەنگەبەرترە لەوەی كە ئەو سامانەی دەیخوڵقێنێت ،تێیدا بگونجێت.
دهی ،بۆرژوازی چۆن بەسەر ئەو قەیرانانەدا زاڵ دەبێت؟ لە الیەكەوە،
بە فەوتاندنی زۆرەملێی كۆمەڵ-كۆمەڵ لە هێزە بەرهەمهێنەرەكان ،لە
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الیەكیترەوە ،بە داگیركردنی بازاڕی تازە و بەهرەكێشانەوەی زیاتر لە بازاڕی
كۆن .یان بڵێین :بەڕێگا كردنەوە بۆ قەیرانی گەورەتر و بە كەمكردنەوەی ئەو
كەرەسانەی بۆ پێشگرتن لە قەیران بەكاردێن!
ئەو چەكانەی بۆرژوازی ،فیۆداڵیزمی پێڕووخاند ،ئەوێستا ،وەرگەڕاوەتەوە
لە دژی خۆی .بۆرژوازی ،نەك هەر ئەو چەكانەی دەمەزەرد كردووەتەوە كە
سەرەنجامی نەمان دەكاتە چارەنووسی ،بەڵكو ئەو كەسانەش كە ڕووی ئەو
چەكانەی تێدەكەن واتا چینی مۆدێڕنی كرێكار ،پرۆلیتاریای هێنایە بوون.
پێبەپێی گەشەی بۆرژوازی ،یان بڵێین سەرمایە ،پرۆلێتاریاش واتا چینی
كرێكاری نوێش گەشە دەكات ،چینێك لەكرێكاران كە تەنیا كاتێك دەتوانن بژین
كە كار پەیدا بكەن ،كاتێكیش دەتوانن كار پەیدا بكەن كە بەكاركردنەكەیان،
سەرمایە زیاد بكات .ئەم كرێكارانە كە ناچارن ڕێزە-ڕێزە ،خۆیان بفرۆشن،
كوتاڵن؛ وەك هەركەلوپەلێكی بازرگانی .هەر بەم بۆنەشەوە ،دەكەونە بەر
هەموو پێشبڕكێ و هەموو هەڵچون و داچویەكی بازاڕ.
بەبۆنەی بەكارهێنانی ڕۆژ لە ڕۆژ زیاتری مەكینە و بەبۆنەی دابەشبوونی
كارەوە ،كاری كرێكار ،هەرچەشنە الیەنێكی كەسایەتی لێدا ڕووتاوە .بۆیەش
هیچ خۆشیەكی بۆ كرێكار تێدا نەماوە .كرێكار دەبێتە پاشكۆیەكی مەكینە و
ساكارترین و یەكهەواترین و ئاسان فێربووترین كاری لێچاوەڕوان دەكرێت.
بۆیە ،بەهای بەرهەمهێنانی كرێكارێك ،كەم تا زۆر ،لە بەهای كەرەسەی
گوزەران بۆ مانەوەی خۆی و بۆ زێووزیوی نەوەی ،ناترازێت ،بەاڵم نرخی
هەر كوتاڵێك ،هەر بەوپێیەش نرخی كار بەقەد بەهای بەرهەمهێنانەكەیەتی.
بۆیە ،هەرچەندە كارەكە ناخۆشتر دەبێت ،كرێ كەمتر دەكات .لەوەش واوەتر،
هەرچەندە بەكارهێنانی مەكینە و دابەشبوونی كار زیاد دەكات ،قورسایی
كاریش بەوپێیە دەچێتە سەر،ئیتر چ بە درێژەدانی سەعاتی كار بووبێت یان
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بە زیاتركردنی بڕی كار لەكاتی دیاریكراودا ،یان بەهۆی خێراتركردنی گەڕانی
مەكینەكان ،یان هۆی دیكە.
پیشەسازی مۆدێرن ،كارگەی بچوكی وەستای باوکساالری گۆڕیوە بە
كارخانەی گەورەی سەرمایەداری پیشەسازی .كۆمەاڵنی كرێكار كە لە كارخانەكان
كۆكراونەوە ،وەكو سەرباز ،ڕێكخراون .وەكو كەسانی لەشكری پیشەسازی
خراونەتە ژێر فەرمانی هیراركییەكی تەواو لە ئەفسەران و چاوەشان.
ئەوان ،نەك هەر كۆیلەی چینی سەرمایەداران و دەوڵەتی سەرمایەدارانن،
بەڵكو رۆژانەو سەعات بە سەعات ،دەبنە كۆیلە بۆ ماشین و بۆ چاودێر و لە
سەرووی هەموانەوە ،بۆ هەمان كەسی بۆرژوای خاوەن كارخانە .ئەم ملهوڕییە،
هەرچەندە بەئاشكراتر ڕایبگەیەنێت كە سەرەنجام و ئامانجی قازانج بردنە،
هەر بەوڕادەیەش سپڵەتر و قیزەونترە و زیاتر جێی بێزارییە.
هەرچەندە كارامەیی و زۆری بازوو لە كاری دەستیدا ،كەمتر پێویست
بێت ،بە واتایەكیتر ،هەرچەندە پیشەسازی مۆدێرن زیاتر گەشە بكات ،زیاتر،
كاری ژن و كاری منداڵ جێگای كاری پیاو دەگرێتەوە .جیاوازی تەمەن و ڕهگهز
 ،چیدی هیچ جیاوازییەكی كۆمەاڵیەتیبۆ چینی كرێكاری تێدا نییە .گەورە تا
بچوك ،سەرجەم كەرەسە و ئامێری كاركردنن ،گرانتر یا هەرزانتر ،بە گوێرەی
تەمەن و جنس بەكاردەهێنرێن.
هەر ئەوەندەش ،چەوساندنەوەی كارگەر لەالیەن خاوەنكارەوە گەیشتە
ئەنجامێك كە كرێی خۆی بە پارە وەرگرت ،ئەمجا دەكەوێتە بەر هێرشی
بەشەكانی تری بۆرژوازی وەك خاوەنماڵ ،دووكاندار ،بارمتەگیرو ئەوانیتر.
توێژە خواروەكانی چینی ناوەنجی ،خاوەن كارگای بچوك ،وردەبازرگان
و دوكاندار و پیشەوەری بەرشكستە ،بە گشتی پیشەسازیە دەستییەكان و
جوتیاران ،هەموو ئەمانە وردە وردە ،دادەبەزنە نێو پرۆلیتاریاوە .هەندێكیان
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لەبەر ئەوەی سەرمایە الوازەكانیان ڕەسایی بەرپاكردنی پیشەسازی مۆدێرن ،لەو
قەوارەیەدا ناكات و لە پێشبڕكێ لەگەڵ سەرمایەدارە گەورەكاندا لێكەوتوون،
هەندێكیشیان لەبەر ئەوەی كە شارەزاییە تایبەتییەكانیان ،بەهۆی شێوازە
تازەكانی بەرهەمهێنانەوە ،كەڵكی نامێنێت .بەمجۆرە ،پرۆلیتاریا هێز لە هەموو
چینەكانی كۆمەڵ دەگرێت.
پرۆلیتاریا بە قۆناغی جۆراوجۆری گەشە و هەڵداندا تێدەپەڕێت .هەر
لە سەرەتای بوونیەوە خەباتی دژی ب��ۆرژوازی دەست پێدەكات .سەرەتا
ناڕەزایی دەربڕینە لەالیەن تاكە كەسی كرێكارەوە .پاشان لەالیەن كرێكارانی
كارخانەیەكەوە ،ئەمجار كرێكارانی ڕستەیەكی پیشەسازی لە ناوچەیەكدا دژی
فاڵنە تاكەكەسی بۆرژوا كە ڕاستەوخۆ دەیان چەوسێنێتەوە ،خەبات دەكەن.
ئەوان ڕووی هێرشی خۆیان ناكەنە بارودۆخی بۆرژوایی بەرهەمهێنان ،بەڵكو
ڕووی دەكەنە خودی كەرەسەی بەرهەمهێنان و ئەو كوتااڵنە لەناودەبەن كە
ه��اوردەی دوورن و پێشبڕكێ دەكەن دژی بەرهەمی كارییان ،مەكینەكان
وردوخاش دەكەن ،ئاگر بەكارخانەكانەوە دەنێن و دەیانەوێت بەزۆر ،جێگای
لەدەستچووی كرێكاری سەدەكانی ناوەڕاست بەدەستبێننەوە.
لەم قۆناغەدا ،كرێكاران هێشتا جەماوەرێكی ناتەبان كە لە سەرانسەری
واڵتدا پەرشوباڵون ،لەبەر پێشبڕكێی دژی یەكتریش دابەشبوون .لە هەر
شوێنێكیش یەكیانگرتووە كە وەك كۆمەڵێكی یەكپارچەیان لێبێت ،هێشتا
دەرەنجامی هەڵسوڕانی یەكگرتووی خۆیان نەبووە ،بەڵكو هی یەكگرتوویی
بۆرژوازی بووە ،ئەو چینەی كە بۆ گەیشتن بە ئامانجە سیاسییەكانی خۆی،
ناچاربووە هەموو پرۆلیتاریا بجووڵینێت و هێشتاش توانای ئەوكارەی هەیە.
كەوایە لەم قۆناغەدا ،پرۆلیتەرەكان دژی دوژمنانیان خەبات ناكەن ،بەڵكو
دژی دوژمنانی دوژمانیان ،دژی پاشماوەی پاشایەتی ملهوڕ ،خاوەن موڵكەكان،
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بۆرژوازی غەیرەپیشەسازی و دژی وردەبۆرژوازی ،خەبات دەكەن .بەمجۆرە،
سەرتاپای بزووتنەوە مێژووییەكە لەدەستی بۆرژوازیدا كۆدەبێتەوە .هەر
سەركەوتنێك لەم حاڵەدا ،سەركەوتنێكە بۆ بۆرژوازی.
بەاڵم لەگەل هەڵدانی پیشەسازی ،پرۆلیتاریا ،نەك هەر بەژمارە زیاد
دەك��ات ،بەڵكو لە كۆمەاڵنی گەورەتردا كۆدەبێتەوە و بەهێزتر دەبێت و
زیاتر لە جارانیش هەست بەو بەهێزبوونە دەكات .قازانج و بەرژەوەندی و
هەلومەرجی جۆراوجۆری ژیان ،لەنێو بەشەكانی چینی كرێكاردا ،ڕۆژ لەدوای
ڕۆژ زیاتر یەكسان دەبێتەوە ،هەرچەندی مەكینە ،ڕۆژ لەڕۆژ زیاتر فەرقی
كارەكان دەسڕێتەوە ،كەم تا زۆر لەهەموو شوێنێكش كرێی كاری هەموان ،تا
ئاستێكی نەوی دادەشكێنێت .ملمالنێی پەرەگر لەنێو بۆرژواكاندا و قەیرانی
بازرگانی كە بە شوێنیدا دێت ،كرێی كرێكاران لە جاران زیاتر بێهێزوپێز دەكات.
هەڵدانی خێرا و چاكسازی بێوچانی مەكینە ،گوزەرانیانی زیاترو زیاتر پڕ
مەترسی كردووە .تێكهەڵچوون لەنێوان تاكە كەسانی كرێكار و بۆرژوادا ڕۆژ
لەدوای ڕۆژ زیاتر ،كاراكتەری تێكهەڵچوونی نێوان دووچین پەیدا دەكات.
بۆیەش ،كرێكاران دەست دەكەن بە یەكگرتن دژی ب��ۆرژوازی (سەندیكا،
نەقابە) .یەكدەگرن تا ئاستی كرێ لە سەرەوە ڕاگرن ،تەنانەت كۆمەڵەی دایمی
بۆ ئامادەكاری پێشاوپێشی ئەم تێكهەڵچوونە ناوبەناوانە ،پێكدێنن .لێڕەو لەوێ،
خەبات دەتەقێتەوە و دەبێت بە شۆڕش.
جار ج��ارە ،كرێكاران سەردەكەون ،بەاڵم هەر ماوەیەكە .بەرهەمی
راستەقینەی خەباتەكەیان نەك لە دەسكەوتە فەورییەكاندا ،بەڵكو لە یەكیەتی
بەردەوام-پەرە ئەستێنی كرێكاراندایە .ڕێگای ئەم یەكیەتیە ،بە كەرەستەی
پەیوەندی پێشكەوتوو خۆشبووە كە خۆی خوڵقاوی پیشەسازی مۆدێرنە و
كرێكارانی هەرێمە جۆراجۆرەكان لێك گرێدەدات .ئەمە ،هەر ئەو پەیوەندییە
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بوو كە پێویست بوو بۆ ئەوەی كۆمەڵێك خەباتی جۆراوجۆر ،بەاڵم گشت
لەیەك كاراكتەر ،لە ئاستی نەتەوەییدا و لە نێوان چینەكاندا ،یەكانگیر بكات،
بەاڵم هەر خەباتێكی چینایەتی ،خەباتێكی سیاسییە .ئەو یەكیەتیەش كە
شارنشینەكانی سەدەكانی ناوەڕاست ،بە هەورازی مەینەتبار و دواكەوتووی
ئەو كاتدا بە سەدان ساڵ پێی گەیشتن ،پرۆلیتاریای مۆدێرن ،لە سایەی ڕێگا
ئاسنەكانیەوە ،بە چەند ساڵێك پێی دەگات.
ئەم قەوارە گرتنەی پرۆلیتاریا وەكو چینێك و دواییش وەكو حزبێكی
سیاسی ،بەردەوام بەهۆی ملمالنێی نێوان كرێكاران خۆیانەوە ،تووشی گیرو
گرفت دەبێت .بەاڵم هەمیشەش ،سەرلەنوێ ،بەهێزترو پتەوترو گەورەتر
سەرهەڵدەداتەوە .بە كەڵكوەرگرتن لە كێشەو ناكۆكی نێوان بۆرژوازی ،ناچاری
دەكات هەندێك لە داخوازەكانی كرێكاران بە یاسا ،بەڕەسمی بناسێت ،وەك
چۆن قانونی ڕۆژكاری  10سەعاتی لە ئینگلیزدا سەپێندرا.
تێكهەڵچوونی نێوان چینەكانی كۆمەڵگای كۆن ،بەشێوەی جۆراوجۆر،
ڕەوتی بەرەوپێشچوونی پرۆلیتاریا خێراتر دەكاتەوە .ب��ۆرژوازی ،خۆی لە
شەڕێكی بێبڕانەوەدا دەبینێت ،یەكەم دژی ئەرستۆكراسی ،پاشانیش دژی ئەو
بەشانە لە بۆرژوازی خۆی كە قازانجیان لەگەڵ ڕەوتی پیشەسازی ناتەبایە
و بەردەوامیش ،دژی بۆرژوازی واڵتانی بێگانە .لە هەموو ئەم شەڕانەشدا
خۆی بە ناچار دەبینێت پەنا بەرێتە بەر پرۆلیتاریاو داوای یارمەتی لێبكات و
بەوجۆرەش بیكێشێتە مەیدانی سیاسەتەوە .بۆیە ،بۆرژوازی خۆی ،پرۆلێتاریا
هەربەو بنچینە پەروەردەییە سیاسی و گشتییانەی خۆی تەیار دەكات .بە
واتایەكی تر؛ پرۆلیتاریا ،بەو چەكانە تەیار دەكات كە بۆ خەبات لە دژی
بۆرژوازی پێویستە.
س��ەرەڕای ئ��ەوەش ،ه��ەروەك تائێستا دیومانە ،بەهۆی پێشكەوتنی
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پیشەسازییەوە ،كۆمەڵ-كۆمەڵ لە چینی دەسەاڵتدار ،بەرەو ناو پرۆلیتاریا
ڕاماڵ دەنرێن ،یان هیچ نەبێت ،بارودۆخی ژیانیان دەكەوێتە مەترسییەوە.
ئەمانەش ،دیارە بنچینەی نوێی ڕۆشنبیری و پێشكەوتن دەبەنە نێو پرۆلیتاریاوە.
سەرئەنجام ،كاتێك خەباتی چینایەتی لە هەلی یەكجاری نزیك دەبێتەوە،
ڕەوتی هەڵوەشانی نێو چینی دەسەاڵتدار و هەموو كۆمەڵگای كۆن وەها
توند و پڕخرۆش دەبێت كە بەشێكی بچوك لە چینی دەسەاڵتدار ،خۆی لێ
جیا دەكاتەوە و پەیوەست دەبێت بە چینی شۆڕشگێڕ ،چینێك كە دواڕۆژ لە
دەستی دایە .وەكچۆن لە دەورەیەكی ڕابردوودا ،بەشێك لە ئەشراف چوونە
ناو بۆرژوازییەوە ،ئەمجارەش بەشێك لە بۆرژوازی دەچنە ناو پرۆلیتاریاوە،
بەتایبەت ئەو بەشە لە تێگەیشتوانی ب��ۆرژوازی كە خۆیان تا ئەو ڕادەیە
هەڵهێناوە كە لە باری تیۆریكەوە ،لە سەرجەمی بزووتنەوەی مێژوو تێبگەن.
لەناو هەموو ئەو چینانەدا كە ئەم ڕۆڕووبەڕووی بۆرژوازی ڕاوەستاون،
تەنیا پرۆلیتاریا چینێكی بەڕاستی شۆرشگێڕە .چینەكانی تر ،لەبەرانبەر پیشەسازی
مۆدێڕندا ،دادەمرنەوە و سەرئەنجام دەفەوتێن ،بەاڵم پرۆلیتاریا ،بەرهەمی
تایبەت و ڕۆڵەی ڕەسەنی پیشەسازی مۆدێڕنە.
توێژەکانی خوارهوەی چینی ناوەنجی ،خاوەن كارگە چكۆلەكان ،دوكانداران،
پیشەوەران ،جوتیاران ،هەموویان لە دژی بۆرژوازی خەباتدەكەن بۆئەوەی لەناو
نەچن و خۆیان وەك بەشێك لە چینی ناوەنجی بپارێزن .هەربۆیەش ئەوانە
شۆڕگێڕ نین ،بەڵكو پارێزكارن ،لەوەش واوەتر ،كۆنەپەرستن ،چونكە دەیانەوێت
چەرخی مێژوو بەرەوپاش بسووڕێنن! ،ئەگەر بێت و ئەوانە بە شۆڕشگێڕ
دابنێین ،تەنیا بەو بۆنەوەیە كە دواڕۆژیان گرێبەستی پرۆلیتاریایە .لەوحاڵەشدا،
نەك بەرژەوەندی ئێستایان ،بەڵكو بەرژەوەندی دواڕۆژیان دەپارێزن .ئەوان واز
لە ڕوانگەی خۆیاندێنن تا خۆیان بخەنە ڕوانگەی پرۆلێتاریاوە.
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لۆمپەن پرۆلیتاریا ،خڵتەی كۆمەڵ ،ئەو جەماوەرە سست و داڕزیوەی
فڕێدراوەتە خوارووترین تۆێژی كۆمەڵگای كۆن ،ڕەنگە لێرەو لەوێ بە
شۆڕشێكی پرۆلیتاری بەرەو بزووتنەوە ڕاكێشرێت ،بەاڵم بارودۆخی ژیانی
بەرەو ئەوەی دەبات كە داردەستێكی پیالنی كۆنەپەرستانە بێت.
كاتێك پرۆلیتاریا لە ئارادایە ،ئیتر بارودۆخی گشتی كۆمەڵگای كۆن
لەنێوچووە .پرۆلێتاریا خاوەنی هیچ نییە .پەیوەندی لەگەل هاوسەر
و مندااڵنی ،ئیتر هیچی لە پەیوەندی خێزانی بۆرژوایی ناچێت .كاری
پیشەسازی مۆدێرن ،دەستە نەخواربوونی مۆدێرنی سەرمایە لە ئینگلیز
بێت یان لە فەرەنسا ،لە ئەمەریكا بێت یان لە ئەڵمانیا ،هەموو چەشنە
نیشانەیەكی كاراكتەری نەتەوایەتی ،لە پرۆلیتاریا داڕووتاندووە .قانون،
ئەخالق ،مەزهەب ،لەچاو ئەوەوە كۆمەڵێك پێشداوەری بۆرژوایین كە
كۆڵێك قازانج و مەسڵەحەتی بۆرژوازی لە پشتیانەوە حەشاردراوە.
هەموو چینەكانی پێشوو كە بوونەتە بااڵدەست ،تێكۆشاون كە بە
دەستە نەخوار كردنی هەموو كۆمەڵ ،بەرانبەر بە شێوە و ڕەوشتی
خاوەنداریەتی ،ئەو جێگاو حاڵەی دەستیانكەوتووە ،سەقامگیری بكەن.
پرۆلیتارەكان ناتوانن ببنە جڵەوداری هێزە بەرهەمهێنەرەكانی كۆمەڵ
مەگەر بە لەناوبردنی شێوەی خاوەنداریەتی خۆیان و پێش خۆیان و دیارە
هەموو شێوەكانی پێشووتری خاوەندیەتیش .ئەوان ،هیچ داراییەكی تایبەت
بە خۆیان نییە ،كە بیپارێزنیان هۆشیان پێوەبێت .ئەركی سەرشانیان ئەوەیە
هەرچی تائێستا خاوەنداریەتی تایبەتی پاراستووە و زەمانەتی كردووە،
لەناویبەرن.
چی بزووتنەوەی مێژوویی هەتا ئێستابووە ،بزووتنەوەی كەمایەتییەكان
بوون یان لە بەرژوەندی ئەواندا بوون .بزووتنەوەی پرۆلیتاریا ،بەاڵم،
بزووتنەوەی لەخۆ وشیار و سەربەخۆی زۆربەی ه��ەرەزۆری كۆمەڵە و
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لە بەرژەوەندی ئەواندایە .پرۆلیتاریا كە بناغەی هەرەژێرەوەی كۆمەڵگای
ئەمڕۆیە ،ناتوانێت ببزوێت ،ناتوانێت خۆی هەستێنێتەوە ،بێئەوەی تەواوی
ئەو چین لەسەر چینانەی ژووروو كە سوارییەكتر بوون و كۆمەڵگای ڕەسمی
پێكدێنن ،بە حەوادا ببات.
هەرچەند لەناوەرۆكدا نا ،بەاڵم لەڕواڵەتدا جارێ خەباتی پرۆلیتاریا
دژی ب��ۆرژوازی ،خەباتێكی نەتەوەییە .پرۆلیتاریای هەرواڵتێك ،دیارە
دەبێت ،پێش هەموو شتێك حیساب لەگەل بۆرژوازی خۆی راست بكاتەوە.
ئێمە ،وێڕای ڕوونكردنەوەی گشتیترین قۆناغەكانی ڕەوتی گەشەكردنی
پرۆلیتاریا ،ئەو شەڕە ناوخۆییە كەمتازۆر شاراوەی ناو كۆمەڵی ئێستامان
خستە بەرچاو .هەتا ئەو جێگایەش شوێنمان هەڵگرت كە ئەو شەڕە ،بە
شۆڕشێكی ئاشكرا دەتەقێتەوە و بەزۆر تێكڕووخاندنی بۆرژوازی ،بناغەی
دەسەاڵتدارەتی پرۆلیتاریا دادەڕێژێت.
وەك باسمانكرد ،تاكو ئێستا بنەمای هەرچی جۆرە كۆمەڵگا بووبێت،
لەسەر دژایەتی نێوان چینە زۆردارەكان و چینە زۆرلێكراوەكان بووە ،بەاڵم
بۆ ئەوەی چینێك زۆری لێبكرێت ،دەبێت بارودۆخێكی وا پێك بهێندرێت كە
ئەو چینە بتوانێت ،هیچ نەبێت وەك كۆێلە ،تێیدا گوزەران بكات .ڕەعیەت
لە دەورەی دەرەبەگیدا تەقەلالیداو بوو بە ئەندامی كۆمۆن .هەروەك
وردەب��ۆرژوا ،لەژێر نیری ملهوڕی فیۆداڵیدا توانی تا ڕادەی بۆرژوایەك
هەڵبدات .كرێكاری مۆدێرن ،بە پێچەوانە لەجیاتی هەڵدان لەگەل ڕەوتی
پیشەسازی ،ڕۆژ لە ڕۆژ بەرەو ئاستێكی نەویتر لە گوزەرانی چینی خۆی
دادەخزێت .ئەو ڕووت و ڕەجاڵ دەبێت و هەژاریش زۆر خێراتر لە
ژمارەی نفوس و لە سەروەت و سامان ،پەرەدەستێنێت .لێرەشەوە دیارە كە
بۆرژوازی چیدی ناتوانێت چینی دەسەاڵتداری كۆمەڵ بێت و هەلومەرجی
مانەوەی خۆی وەكو یاسای زاڵ بەسەر كۆمەڵدا ،داسەپێنێت.
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ب��ۆرژوازی ،ناتوانێت حكومەت بكات ،چونكە ناتوانێت بۆ كۆیلەكەی،
ژیانێكی وەك كۆیلەش دابین بكات ،چونكە ناتوانێت نەهێڵێ كۆیلەكەی
بكەوێتە حاڵێكەوە كە لەجیاتی ئەوەی ئەم نانی خۆی لە كۆیلەكەی دابین
بكات ،ناچاربێت خۆی نانی كۆیلەكەی بدات .كۆمەڵ چیدی ناتوانێت لەژێر
دەسەاڵتی ئەم بۆرژوازییەدا بژی؛ بە واتایەكیتر :چیدی هەبوونی (بۆرژوازی)
لەگەل كۆمەڵدا نایەتەوە.
مەرجی پێویست بۆ هەبوون و دەسەاڵتدارەتی چینی بۆرژوا ،پێكهاتن
و كۆمابوونی سەرمایەیە .مەرجی هەبوونی سەرمایەش كاری كرێگرتەیە.
ك��اری كرێگرتەش بەستراوە ،تەنیا ،بە ملمالنێی نێوان كرێكارانەوە.
پێشكەوتنی پیشەسازی كە ب��ۆرژوازی بەبێ ویستی خۆی بەڕێوەی دەبات،
یەكیەتی شۆڕشگێڕانەی كرێكاران كە بەرهەمی لێككۆوەبوونیانە ،دەنێتە جێی
بەربەرەكانێیان و پەرشوباڵوییان.
بۆیە ،گەشەی پیشەسازی نوێ ،لە ڕیشەی بۆرژوازی دەدات و بەردی
ئەو بناغەیە دەردێنێت كە بۆرژوازی ،بەرهەمهێنان و تاقەتكردنی بەرهەم
و سەروەتەكەی لەسەر دام��ەزران��دووە .بەمجۆرە،ئەوەی ب��ۆرژوازی پێش
هەمووشتێك ،بەرهەمی دێنێت ،گۆڕهەڵكەنانی خۆیەتی ڕووخانی بۆرژوازی و
سەركەوتنی پرۆلێتاریا ،وەكو یەك مسۆگەرە.
كرێكاران و كۆمۆنیستەكان
هەڵوێستی كۆمۆنیستەكان ،بەرانبەر بە كرێكاران بەگشتی ،دەبێت چی
بێت؟ كۆمۆنیستەكان ،حزبێكی جیاواز بەرانبەر باقی حزبەكانی چینی كرێكار
پێك ناهێنن .ئەوان ،هیچ بەرژەوەندییەكی تایبەتی و جیاواز لە بەرژوەندی
كارگەرانیان نییە .ئەوان لە خۆوە هیچ چەشنە شێوازێكی گرووپی ناهێننە
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كایەوە كە بزووتنەوەی كارگەری پێ بخەنە قاڵبەوە.
جیاوازی كۆمۆنیستەكان ،لەباقی حزبەكانی چینی كرێكار تەنیا لەوەدایە كە:
 .1لە خەباتی نەتەوەیی پرۆلیتاریای واڵتانی جۆراوجۆردا ،ئەوان ،لە هەر
نەتەوەیەك بن ،بەرژەوەندی هاوبەشی هەموو چینی كرێكار دەبینن و دەیخەنە
پێشچاو.
 .2لەو پلە جۆراوجۆرانەی پێشڕەوی و هەڵداندا كە خەباتی چینی كرێكار
دژی بۆرژوازی دەبێت لێی تێپەڕبێت ،ئەوان هەمیشەو لە هەر شوێن قازانج و
مەسڵەحەتی سەرتاپای بزووتنەوەكە بە تێكڕا ،دەخەنە بەرچاو.
بەمجۆرە ،كۆمۆنیستەكان لەالیەكەوە بە كردەوە ،پێشڕەوترین و لێبڕاوترین
بەشی حزبەكانی چینی كرێكاری هەرواڵتێكن .ئەوبەشەی كە هەموو بەشەكانیتر،
بەرەوپێش ،پاڵ پێوە دەنێت .لە الیەكیترەوە ،بە تیۆری سەر باقی جەماوەری
گەورەی پرۆلیتاریا ،لەڕێگا و ڕەوت و بارودۆخ و دەسكەوتە گشتی و مەزنەكانی
بزووتنەوەی كارگەری ،بە ڕۆشنی تێدەگەن.
نزیكترین ئامانجی كۆمۆنیستەكان ،هەروەك باقی حیزبە كرێكارییەكان
وایە :ڕێكخستنی پرۆلێتاریا لە شێوەی چینێكدا كە سەركردایەتی بۆرژوازی
بڕووخێنێت و دەسەاڵتی سیاسی بەدەستەوە بگرێت.
دەرەنجامە تیوریكەكانی كۆمۆنیستەكان بە هیچ جۆرێك لەسەر بیروڕا و
ئوسوڵێك دانەنراوە كە ئەم یا ئەو چاكخوازی جیهان دایهێنابێیان دۆزیبێتیەوە.
ئەو تیۆرییانە ،تەنیا ،ڕوونكردنەوەی گشتی ئەو پەیوەندییە راستەقینانەن كە
لە خەباتێكی چینایەتی حازر ،لە بزووتنەوەیەكی مێژوویی كە لەپێش چاوماندا
دەگۆزەرێت ،دەوەشێتەوە .هەڵوەشاندنی پەیوەندییەكانی خاوەنداریەتی
سەردەم ،تەنیا تایبەتمەندی پیناسەی كۆمۆنیزم نییە.
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هەموو پەیوەندییەكانی خاوەنداریەتی لە ڕابردوودا ،بێوچان دەسكایەی
ئەو ئاڵوگۆڕە مێژووییە بوون كە خۆی دەرەنجامی گۆڕانی بارۆدۆخی مێژوویی
بووە .بۆ نموونە ،شۆڕشی فەرەنسا ،كۆتایی هێنانه بە خاوەنداریەتی فیۆداڵی
لە بەرژەوەندی خاوەنداریەتی بۆرژوازیدا.
ئەو تایبەتمەندییەیكۆمۆنیزم دەناسێنێت ،كۆتایی هێنان بە خاوەنداریەتی
بەگشتی نییە ،كۆتایی هێنانە بە خاوەنداریەتی بۆرژوایی .بەاڵم خاوەنداریەتی
تایبەتی بۆرژوایی مۆدێرن ئاخرین و تەواوترین نموونەی بەرهەمهێنان
و خاوەنداریەتی بەرهەمە كە لەسەر ئەساسی دژایەتی چینایەتی ،لەسەر
چەوساندنەوەی زۆربە لەالیەن كەمینەوە ،دامەزراوە .بەم بۆچوونە ،دەكرێت
تیۆری كۆمۆنیستەكان لەم دەستەواژەیەدا كورت بكەینەوە :كۆتایی هێنان بە
خاوەنداریەتی تایبەتی.
ئێمەی كۆمۆنیست لۆمە دەكەین كە گوایە دەمانەوێت ئەو مافی
خاوەنداریەتی شەخسییە ،ئەوەی بەرهەمی كاری كەسەكە خۆیەتی لەناو دەبەین،
ئەوەی دەڵێن بنچینەی هەموو ئازادییەكی شەخسی ،هەموو هەڵسوڕانێك و
سەربەستیەكە :خاوەنداریەتی بەرهەمی ڕەنجی شان و تێكوشانی شەخسی و
لێهاتوویی شەخسی.
ئایا قسە لە خاوەنداریەتی پیشەوەرانی بچوك و خاوەنداریەتی جوتیارانی
فەقیرە؟ ئەو شێوە لە خاوەنداریەتی كە پێشخاوەنداریەتی بۆرژوایی هەبووە؟
ئەوە خۆ پێویست ناكات لەناوبرێت ،هەڵدانی پیشەسازی ،هەرئێستا ،بەشێكی
زۆری لەناوبردووە و خەریكیشە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ زیاتر لەناوی دەبات.
یان قسە لە خاوەنداریەتی تایبەتی بۆرژوایی مۆدێرن دەكەن؟ بەاڵم ئایا كاری
كرێگرتە هیچ چەشنە خاوەنداریەتییەك بۆ كرێكار پێكدێنێت؟ بایی پووشێكیش
كاری كرێگرتە ،سەرمایە پێكدێنێت ،واتا ئەوچەشنە لە خاوەنداریەتی كە كاری
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كرێگرتە دەچەوسێنێتەوە ،كە ناشتوانێت زیاد بكات مەگەر لە هەلومەرجێكدا كە
دیسان كاری كرێگرتە پێكبێنێت بۆ چەوساندنەوەی سەرلەنوێ .خاوەنداریەتی
لەم شێوەی حازریدا ،لەسەر دژایەتی نێوان سەرمایەو كاری كرێگرتە وەستاوە.
با سەرنجێك بدەینە هەردووباری ئەم ناتەباییە:
سەرمایەدار بوون ،تەنیا پلەوپایەیەكی شەخسی نییە ،بەڵكو ،پلەوپایەیەكی
كۆمەاڵیەتیشە لە بەرهەمهێناندا .سەرمایە ،بەرهەمێكی كاری كۆمەاڵیەتییە و
تەنیا بەكاری هاوبەشی گەلێك لە ئەندامانی كۆمەڵ ،باشیش سەرنجی بدەین،
لەوەش واوەتر ،تەنیا بەكاری هاوبەشی هەموو ئەندامانی كۆمەڵ دەتوانێت
بكەوێتە گەڕ.
بۆیە ،سەرمایە ،نەك هێزێكی شەخسی ،بەڵكو هێزێكی كۆمەاڵیەتییە.
بەمجۆرە ،كاتێك سەرمایە ،دەكەوێتە خاوەنداریەتی ئیشتراكیە وە خاوەنداریەتی
هەموو ئەفرادی كۆمەڵەو لەو حاڵەدا ،خاوەنداریەتی شەخسی نەگۆڕاوە بە
خاوەنداریەتی كۆمەاڵیەتی .هەرتەنیا كاراكتەری كۆمەاڵیەتی خاوەندارەتییەكە
گۆڕاوە ،كاراكتەرە چینایەتییەكەی لەدەستداوە.
ئێستا ،بچینە سەرباسی كاری كرێگرتە:
نرخی ناوەنجی كاری كرێگرتە ،بریتییە لە النیكەمی كرێ ،واتا ئەو ئەندازەیە
لە كەرەستەی گوزەران كە تەنیا بژێوی ڕووتی ئەو ،وەكو كرێكارێك دابین
بكات .كەوایە ،ئەوەی كاری كرێگرتە بە بەرهەمی كارەكەی دەتوانێت بەدەستی
بێنێت ،تەنیا بەشیگوزەرانە ڕووتیەكەی دەكات و درێژەدان بەو گوزەرانە.
ئێمە ،بە هیچ شێوەیەك نامانەوێت ئەم خاوەنداریەتیە شەخسییە كە بەرهەمی
كارە ،كە بۆ گوزەران و درێژەدان بە ژیانی مرۆڤ پێویستە ،كە زیادییەكی
لێ نامێنێتەوە تا كاری كەسانیتری پێ داگیربكرێت ،هەڵوەشێنینەوە .هەموو
ئەو شتەی كە ئێمە دەمانەوێت نەمێنێ كاراكتەری مەینەتبارو بێزاریهێنەری
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ئەمجۆرە خاوەنداریەتیەیە كە لە سایەیدا ،كرێكار هەرتەنیا بۆیە دەژی كە
سەرمایە زیاد بكات و تەنیا ئەوەندەش زیندووە كە قازانجی چینی دەسەاڵتدار
پێویستی پێبێت.
لە كۆمەڵگای بۆرژوازیدا ،كاری زیندوو ،هەرتەنیا ئامرازێكە بۆ زیاتربوونی
كاری كۆمابوو .لە كۆمەڵگای كۆمۆنیستیدا ،كاری كۆمابوو ،تەنیا ئامرازێكە
بۆ ئاسوودەیی و بەهرەمەندی و تێروتەسەلی گوزەرانی كرێكار .كەوایە ،لە
كۆمەڵگای بۆرژواییدا ،ڕابردوو حوكم بەسەر ئێستادا دەكات ،لە كۆمەڵگای
كۆمۆنیستیدا ،ئێستا حوكم بەسەر ڕابوردوودا دەكات .لە كۆمەڵگای بۆرژواییدا،
سەرمایە سەربەخۆیە و خاوەنی كەسایەتییە ،لە حاڵێكدا ،ئینسانی زیندوو
دەستەنەخوارە و بێ كەسایەتییە.
لەناوبردنی ئەم بارودۆخەیە كە بۆرژوازی پێیدەڵێت لەناوبردنی كەسایەتی
و ئ��ازادی! ڕاستیش دەك��ات ،بێگومان قسە لەسەر لەناوبردنی كەسایەتی
بۆرژوایی ،سەربەخۆیی بۆرژوایی و ئازادی بۆرژواییە! مەبەست لە ئازادی ،لە
پەیوەندی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری ئێستادا ،ئازادی بازرگانی ،ئازادی كڕین
و فرۆشتنە.
بەاڵم ئەگەر كڕین و فرۆشتن لەناوچوو ،دیارە كڕین و فرۆشتنی ئازادانەش
لەناو دەچێت .قسەوباس سەبارەت بە ئازادی كڕین و فرۆشتن و قسەی
زلی لەم چەشنەی بۆرژوازییەكەمان سەبارەت بە ئازادی بە گشتی ،ئەگەر
مانایەكی هەبێت ،تەنیا بەرانبەر بە كڕین و فرۆشتنی بەرتەسك و سەبارەت بە
بازرگانانی بێدەرەتانی سەدەكانی ناوەڕاست مانای هەیە ،بەاڵم كاتێك ڕووبە
ڕووی ئەم مەبەستە كۆمۆنیستییەی لەناوبردنی كڕین و فرۆشتن دەبێتەوە،
كاتێك ڕووبەڕووی لەناوبردنی بارودۆخی بۆرژوایی بەرهەمهێنان و لەناوبردنی
خودی بۆرژوازی دەبێتەوە ،هیچ مانای نامێنێت.
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ئێوە ،لەوە دەترسن كە ئێمە دەمانەوێ خاوەنداریەتی تایبەتی لەناوبەرین،
بەاڵم لە كۆمەڵگای حازری ئێوەدا ،خاوەنداریەتی تایبەتی هەرئێستا بۆ نۆ
لەسەر دەی خەڵك ،لەناوچووە .هەبوونیشی ،بۆ ئەو جەماعەتە كەمە هەر
بەستراوە بە نەمانی خاوەنداریەتیەوە بۆ ئەو نۆ لەسەر دەیە .كەوابێت ،ئێوە،
لۆمەی ئێمە دەكەن كە دەمانەوێت ئەو خاوەنداریەتییە لەناو بەرین كە شەرتی
پێویست بۆ هەبوونی ،بریتییە لە نەبوونی هیچ خاوەنداریەتییەك بۆ زۆربەی
هەرە زۆری كۆمەڵ .بە كورتی ،ئێوە لۆمەی ئێمە دەكەن كە دەمانەوێت
خاوەنداریەتی ئێوە لەناوبەرین ،ئەرێ راست وایە! ئەمە هەر ئەو كارەیە كە
ئێمە دەمانەوێت بیكەین.
هەر ئەوەندەی ،كار چیدی نەبێتە سەرمایە ،پووڵ ،یان بەهرەی زەوی
نەكرێت ببێتە هێزێكی كۆمەاڵیەتی كە دەستبەسەرداگرتن هەڵبگرێت ،یانی
لەو كاتەوە كە خاوەنداریەتی شەخسی نەكرێت ببێتە خاوەنداریەتی بۆرژوایی،
نەكرێتە سەرمایە ،دەستبەجێ ئێوە دەڵێن كەسایەتی تاكەكەس لەناوچووە!
كەوایە ،ئێوە ،دەبێت دانپێدابنێن كە مەبەستتان لە تاكەكەس ،جگە لە
بۆرژوا ،جگە لە مالیكانی چینی سەرمایەدار كەسیتر نییە .ئەم كەسایەتییە ،هەر
بەڕاستیش دەبێت فڕێ بدرێت و ئاسەواری نەمێنێت.
كۆمۆنیزم ،ئیمكانی خاوەنداریەتی بەرهەمە كۆمەاڵیەتییەكان لە هیچكەس
نابڕێت .ئەوەی دەیكات ،پێشگرتنە لە بۆرژوازی كە كاری كەسانیتر بەهۆی
خاوەنداریەتییەوە داگیر نەكات.
باسی ئەوە كراوە كە بە شوێن لەناوبردنی خاوەنداریەتی تایبەتیدا ،چی كار
و چی هەڵسوڕانە دادەمرێت و تەمبەڵییەكی گشتی داماندەگرێت .ئەگەر وابوایە
كۆمەڵگای بۆرژوایی دەبوا لەمێژە ،بەهۆی تەوەزەلی و كارنەكەری یەكجارییەوە
هەر ئاسەواری نەمایە .چونكە ئەو ئەندامانەی كۆمەڵ كە كاردەكەن هیچیان
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پێنابڕێت ،ئەوانەش كە هەموو شتێكیان هەیە ،خۆ كارناكەن .هەموو ئەم
ئینكاركردنانە هیچ نییە ،جگە لە بەیانێكی تر لە دووپاتكردنەوەی ئەوڕاستییە
كە :كاتێك سەرمایە نەما ،كاری كرێگرتەش نامێنێت!
هەموو ئەو ڕەخنانەی كە لە شێوەی بەرهەمهێنانی كۆمۆنیستی و شێوەی
كومۆنیستی خاوەنداریەتی بەرهەمە ماددییەكان گیراوە ،هەر بەوشێوەیە،
ئاڕاستەی شێوەی بەرهەمهێنان و خاوەنداریەتی بەرهەمە فكرییەكانیش كراوە.
چۆن لەناوچوونی خاوەنداریەتی چینایەتی بۆ بۆرژوازی بەمانای لەناوچوونی
بەرهەمهێنان خۆیەتی .هەربەوجۆرەش لەناوچوونی فەرهەنگی چینایەتی،
لەچاو ئەوانەوە ،هەرهەمان لەناوچوونی فەرهەنگە بەگشتی.
ئەو فەرهەنگەی كە ئەو ،بۆ نەمانی ،فرمیسك هەڵدەوەرێنێت ،بۆ
زۆربەی زۆری ئەفرادی كۆمەڵ تەنیا فێربوونی ئەوەی تێدابووە كە وەك
مەكینە هەڵسووڕێن! ،بەاڵم ،چیدی دەنگ هەڵمەبڕن و مەبەستی ئێمە بوو
هەڵوەشاندنەوەی خاوەنداریەتی بۆرژوایی بە پێوانەی بۆرژواییانەی خۆتان
لەمەڕ ئ��ازادی و فەرهەنگ و قانون و شتی وا ،هەڵمەسەنگێنن .گەلێك
لە بیروڕاكانی ئێوە ،هەر لە بارودۆخی بەرهەمهێنانی بۆرژواییتانەوە و لە
خاوەنداریەتی بۆرژواییتانەوە سەری هەڵداوە ،هەروەك سیستمی یاساییتان
هەر ویست و وەسیەتی چینی خۆتانەو كراوە بە قانون بۆ هەموان؛ ویست و
وەسیەتێك كە كاراكتەر و ڕێگاوڕەوتی ئەسڵی بە هەلومەرجی ئابوری هەبوونی
چینەكەتان دیاری كراوە.
خەیاڵی خۆپەرستانەیە هەڵتان دەنێت كە شێوەی كۆمەاڵیەتی وەشاوە
لە شێوەی ئێستای بەرهەمهێنان و شێوەی خاوەنداریەتی خۆتان ،كە خۆی
پەیوەندییەكی مێژووییەو بە هەڵدانی بەرهەمهێنان دێت و دەشڕوات ،وەكو
یاسای هەمیشەیی سروشت و عەقڵ بنوێنن .ئەمە هەر ئێوە نەتان كردووە،
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هەموو چینە دەسەاڵتدارەكانی پێش ئێوەش كردوویانە .ئەوەی بەڕوونی
سەبارەت بە خاوەنداریەتی كۆن ئەیبینن ،ئەوەی سەبارەت بە خاوەنداریەتی
فیۆداڵی دەیسەلمێنن ،دیارە سەبارەت بە شێوەی خاوەنداریەتی بۆرژوایی
خۆتان ،ناتوانن بیسەلمێنن.
(سەری دێڕ) با بێینە سەر باسی هەڵوەشاندنەوەی خێزان ،تەنانەت هەرە
ڕادیكاڵەكانیش ،لەم نیازە ناحەزەی كۆمۆنیستەكان تووڕەن!
خێزانی ئێستا ،خێزانی بۆرژوازی ،لەسەر چ ئەساسێك دامەزراوە؟ لەسەر
ئەساسی سەرمایە ،لەسەر داهاتی شەخسی .ئەمە ،لە شێوەی پڕوپەیمانی
خۆیدا ،تەنیا لەنێو بۆرژوازیدا هەیە ،بەاڵم ئەم بارودۆخە ،جووتی خۆی لە
نەبوونی پراكتیكی خێزان لەنێو پرۆلیتارەكاندا دەبینێتەوە و لە لەشفرۆشی
گشتیدا.كاتێك ئەم جووتەی خێزانی بۆرژوازی نەمێنێت دیارە ،ئەویش نامێنێت،
هەردووكیشیان بە فەوتانی سەرمایە لەناودەچن.
ئایا تاوانبارمان دەكەن كە دەمانەوێت كۆتایی بێنین بە چەوساندنەوەی
مندااڵن لەالیەن باوك و دایكیانەوە؟ ئێمە دان بهو تاوانهدا دەنێین! ،بەاڵم
ئێوە دەڵێن ،ئێمە كاتێك پەروەردەكردنی كۆمەاڵیەتی دەكەینە جێنشینی
پەروەردەكردنی نێوماڵ ،پەیوەندییە هەرە پیرۆزەكان لەناو دەبەین .ئەی
پەروەردەكردنی خۆتان چی؟ ئایا ئەویش كۆمەاڵیەتی نییە؟ لەو بارودۆخە
كۆمەاڵیەتییە نەوەشاوەتەوە كە خۆتان تێیدا ژیاون؟ بە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆ
یان ناڕاستەوخۆی كۆمەڵ نەبووە؟ بەهۆی مەكتەب و شتی واوە نەبووە؟
كۆمۆنیستەكان ،دەستێوەردانی كۆمەڵ لە پەروەردەو بارهێنانیان دانەهێناوە،
ئەوەی دەیكەن هەر ئەوەندەیە هەوڵدەدەن كاراكتەری ئەو دەستێوەردانە
بگۆڕن و پەروەردە و بارهێنان لە دەستێوەردانی چینی دەسەاڵتدار رزگار
بكەن.
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مفتەوێژی بۆرژوازی سەبارەت بە خێزان و پەروردە و بارهێنان ،سەبارەت
بە پەیوندی پیرۆزی نێوان دایك و باوك و منداڵ ،كاتێك یەكجاری جێگای
بێزارییە هەرەزیاترە كە لە سایەی هەڵدانی پیشەسازی مۆدێرندا ،چی پێوەندی
خێزانی نێو پرۆلیتارەكانە ،ڕۆژ لەڕۆژ زیاتر لەبەریەك دەترازێن و مندااڵنیان،
ڕۆژ لەڕۆژ زیاتر دەبنە كەرەستەی ئاسایی ساتوسەوداو دەبنە ئامێری كاركردن.
ئاخر ئێوەی كۆمۆنیست دەتانەوێت ئیشتراكیەتی ژنان دابێنن! هەموو
بۆرژوازی ،هاودەنگ ،ئەمە هاواریانە .بۆرژوازی ژنی خۆی وەك ئامێرێكی
بەرهەمهێنان دەبینێت و بەس .بیستویەتی كە ئامێری بەرهەمهێنان دەبێ
هەمووان بەهرەی لێبەرن ،دەی دیارە ناتوانێت بە ئاكامێكی تر بگات جگە
لەوەی كە هەر ئەو ئیشتراكییەتەی هەموو ئامێرێك ،ژنانیش دەگرێتەوە.
ناتوانێت تەنانەت بیر لەوەش بكاتەوە كە مەبەستی سەرەكی ئەوەیە
ئەو بارودۆخەی سەیركردنی ژنان ،بەس وەك ئامێرێكی بەرهەمهێنان،
نەمێنێت.
جگە لەوە ،هیچ لە هەراسانبوونی نەجیبانەی بۆرژواكانمان سەبارەت
بە ئیشتراكی بوونی ژنان سەیرتر نییە كە دەڵێن گوایە كۆمۆنیستەكان بە
ئاشكراو بە ڕەسمی دایدەمەزرێنن .كۆمۆنیستەكان پێویستییان بەوە نییە
ئیشتراكی بوونی ژنان بكەنە باو .ئەمە ،كەم تا زۆر ،لە كۆنەوە هەربووە.
بۆرژواكانمان ئەوەیان بەس نییە كە هاوسەران و كچانی پرۆلیتارەكانیان
لەبەردەستدایە ،باسی لەشفرۆشە گشتییەكانیشمان نەكردبێت ،زیاترین
لەزەت لەوە دەبەن كە دەست لەگەڵ هاوسەرانی یەكتر تێكەڵ بكەن.
ژن و مێردایەتی بۆرژوایی ،لە ڕاستیدا خۆی سیستمێكی ئێشتراكیەتی
هاوسەرانە و هەربۆیەش ،ئەوپەڕی لۆمەیەك بتوانن دەرح��ەق بە
كۆمۆنیستەكان بیكەن ئ��ەوە دەبێت كە ئیشتراكیەتی ش��اراوە لەژێر
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لۆمەی توندو ڕیاكارانەدا ،بەئاشكراو بەڕسمی ڕادەگەیەنن .ئاشكرایشە
كە لەناوچوونی سیستمی ئێستای بەرهەمهێنان ،خۆی ،لەناوچوونی
ئیشتراكیەتی وەشاوە لەم سیستمەدا ،یانی لەناوچوونی لەشفرۆشی گشتی
و تایبەتی بەشوێن خۆیدا دێنێت.
دیسان كۆمۆنیستەكان لۆمە دەكەن كە دەیانەوێت نیشتمان و نەتەوایەتی
هەڵوەشێننەوە .كارگەران نیشتمانیان نییە .ئێمە ناتوانین شتێكیان لێ
بستێنین كە هەر نەیانبووە .ئاخر پرۆلێتاریا ،پێش هەمووشتێك ،پێویستە
بە سەركردەیی سیاسی بگات ،دەبێت خۆی بگەیەنێتە جێگای چینی ڕێبەری
نەتەوە ،دەبێت خۆی بكاتە داشتیاری نەتەوە ،ئەو خۆی هێشتا نەتەوەییە
هەرچەند نە بە مانای بۆرژوایی ئەم وشەیە .جیاوازی نەتەوایەتی و
دژایەتی نێوان خەڵكەكان ،بەهۆی پەرەسەندنی ب��ۆرژوازی و ئازادی
بازرگانی و بازاڕی جیهانی و وێكچوونی شێوەی بەرهەمهێنان بەهۆی تەبا
بوونی بارودۆخی ژیانی گشتییەوە ،ڕۆژ لەگەل ڕۆژ دەسڕدرێتەوە.
سەركردەیی پرۆلیتاریا دەبێتەهۆی هەرچی خێراتربوونەوەی ئەم
ڕەوتە .هاوخەباتی ،النیكەم لە واڵتانی جڵەوداری شارسانیەت ،یەكێك لە
مەرجە سەرەتاییەكانی ڕزگاری پرۆلیتاریایە.
هەرچەندە چەوساندنەوەی كەس لەالیەن كەسی دیكەوە كۆتایی
پێبێت ،چەوسانەوەی نەتەوەیەك لەالیەن نەتەوەیەكی دیكەشەوە كۆتایی
پێدێت .هەرچەندە دژایەتی نێوان چینەكان لەناو نەتەوەدا لەناوچووبێت
دوژمنایەتی نەتەوەیەك دژی نەتەوەیەكی دیكەش دەگاتە كۆتایی.
تۆمەتباری دژی كۆمۆنیزم كە لە ڕوانگەی ئایینی ،فەلسەفی ،یان بە
گشتی ،ئیدیۆلۆژیكەوە دەكرێن ،شیاوی لێكۆڵینەوەیەكی ڕاستەقینە نین.
ئایا تێگەیشتن لەم ڕاستییە كە بیروباوەڕی ئینسان ،روانگەو بۆچوونەكانی،
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بەكورتی بڵێین :شعوری ئینسانی ،بەگوێرەی هەرگۆڕانكارییەك لە
بارودۆخی ژیانی ماددیدا ،لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكانیدا و لە ژیانی
كۆمەاڵیەتیدا دەگۆڕدرێت ،زەینێكی تیژی دەوێت؟
مێژووی بیروڕا چی نیشاندەدات ،جگە لەوەی كاراكتەری بەرهەمهێنانی
فكری ،بەگوێرەی ئاڵوگۆڕی بەرهەمهێنانی ماددی دەگۆڕدرێت؟ بیروڕای زاڵ
لە هەر سەردەمێكدا ،هەمیشە بیروباوەڕی چینی دەسەاڵتدار بووە .كاتێك
خەڵك باسی ئەو بیروڕایانە دەكەن كە كاری شۆڕشگێڕانە دەكەنە سەر كۆمەڵ،
تەنیا ئەو ڕاستییە دەخەنەڕوو كە لەنێو جەرگەی كۆمەڵگای كۆندا ،بنچینە
سەرەتاییەكانی كۆمەڵگایەكی نوێ پێكهاتوون ،كە هەڵوەشانی بیروڕای كۆن،
شانبەشانی هەڵوەشانی هەلومەرجی كۆنی ژیان و گوزەران دەچێتەپێش.
كاتێك جیهانی كۆن لە سەرەمەرگدا بووە ،ئایینی مەسیح بەسەر دینە
قەدیمییەكاندا زاڵبوو .كاتێك بیروڕای مەسیحی ،لە سەدەی 18دا كەوتە بەر
هێرشی بیروڕای راسیۆنالیستی ،كۆمەڵگای فیۆداڵی لەگەل بۆرژوازی ئەوكات-
شۆڕشگێڕدا شەڕی سەرەمەرگی دەكرد .بیروڕای ئازادی مەزهەبی و سەربەستی
ویژدان ،ئەنیا نیشانەی زاڵبوونی ملمالنێی ئازاد بوو لە مەیدانی شعور و
زانستدا.
ڕەنگە بڵێن« ،بێگومان بیروڕای ئایینی ،ڕەوشتی ،فەلسەفی و یاسایی،
بە گەشە و هەڵدانی مێژوویی ڕوونتر بوونەتەوە ،بەاڵم ئایین ،ئەخالق،
فەلسەفە ،زانست ،سیاسەت و یاسا ،هەمیشە ئەم ئاڵوگۆڕانەیان تێپەڕكردووە
و ماونەتەوە».
جگە لەوە« ،ڕاستییە هەمیشەیی و نەمرەكان وەك ئازادی و دادوەری و
شتی وا لە هەموو قۆناغ و حاڵێكی كۆمەڵدا ،وەكو یەكە ،بەاڵم كۆمۆنیزم،
لەجیاتی ئەوەی ئەم ڕاستییە نەمرانە لەسەر ئەساسێكی نوێ دامەزرێنێتەوە
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لەناویان دەبات .هەموو ئایینەكان و هەموو ئەخالق لەنێو دەبات .بەمجۆرە،
بە پێچەوانەو دژ بە هەموو تەجرەبەیەكی مێژوویی رابردوو دەجووڵێتەوە».
ئاماژەی ئەم تۆمەتباركردنە بەرەو كوێیە؟ مێژووی هەموو كۆمەڵگاكانی
ڕابردوو ،لەسەر تەشەنەكردنی ناتەبایی چینایەتی ساغبووەتەوە ،ناتەباییەك كە
لە سەردەمی جۆراوجۆردا شكڵ و شێوەی جیاوازی بووە ،بەاڵم لەهەر شكڵێك
و شێوەیەكدا بووبن ،ڕاستییەك لە هەموویاندا هاوبەشە ،ئەویش چەوسانەوەی
بەشێكی كۆمەل بووە لەالیەن بەشێكیتریەوە .بۆیە ،سەیر نییە كە شعوری
كۆمەاڵیەتی چەرخەكانی پێشوو ،سەرەڕای هەر جیاوازییەك ،لە شكڵ و شێوەو
لە بیروڕا گشتییەكانیاندا وەكویەك بووبن ،ئەو شكڵ و شێوانەی كە قەت
بەتەواوی لەناوناچن ،بە لەناوچوونی یەكسەرەی دژایەتی چینایەتی نەبێت.
شۆڕشی كۆمۆنیستی ،ڕیشەییترین پچڕانە لە پەیوەندی نەریتی خاوەنداریەتی؛
سەیریش نییە كە لە گەشەی خۆیدا ،دەكێشێتە ڕیشەییترین پچڕان لە بیروڕا
نەریتییەكان ،بەاڵم با واز لە ڕەخنەكانی بۆرژوازی لە كۆمۆنیزم بێنێن.
پێشتر ،ڕوونمان كردەوە كە یەكەم هەنگاوی شۆڕشی چینی كرێكار ئەوەیە
كە پرۆلیتاریا ،هەتا جێگای چینی دەسەاڵتدار بەرێتەسەر و كێشەی دیموكراسی
بباتەوە .پرۆلیتاریا ،دەسەاڵتی سیاسی خۆی بۆ دەركێشانی هەنگاو بەهەنگاوی
هەموو سەرمایە لە چنگی بۆرژوازی ،بەكاردینێت ،بۆیە جێكردنەوەی هەموو
كەرەستەی بەرهەمهێنان لەدەستی دەوڵەت ،یانی پرۆلیتاریای وەك چینی
دەسەاڵتدار ڕێكخراودا و بۆ گەشەپێدانی هەرچەندی بكرێت خێراتری گشت
هێزە بەرهەمهێنەرەكان.
هەڵبەت لە س��ەرەت��ادا ،ئەمە تەنیا بە هێرشكردنە س��ەر مافەكانی
خاوەنداریەتی و هەلومەرجی بەرهەمهێنانی بۆرژوایی دەستدەدات .شێوەی
وەها كە لە باری ئابوورییەوە ناڕەسا و لەرزۆك دێتە پێشچاو ،بەاڵم لە ڕەوتی
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بزووتنەوەكەدا ئەم شێوەكارانە دەخەمڵێن و هێرشی یەك لەدواییەك بۆسەر
كۆمەڵگای كۆن ،بەشوێن خۆیاندا دێنن كە بۆ ئاڵوگۆڕی شۆڕشگێڕانەی شێوە
بەرهەمهێنانی كۆن پێویستن.
دیارە ،ئەم ڕێگاچارانە لە واڵتانی جۆراوجۆر جیاوازییان دەبێ ،بەاڵم لە
زۆربەی واڵتە پێشكەوتووەكاندا ،ئەمانەی خوارەوە دەكرێت تاڕادەیەكی زۆر
بەگشتی جێبەجێ بكرێت:
.1هەڵوەشاندنەوەی خاوەنداریەتی زەوی و تەرخانكردنی هەموو داهاتی
زەویوزار بۆ پێویستییە گشتییەكان.
 .2باجێكی قورسی ڕوو لەزیادبوون ،یان پلە بە پلە ،لە سەر داهات.
 .3هەڵوەشاندنەوەی هەرچەشنە مافێكی میرات بردن.
 .4دەستگرتن بەسەر دارایی هەمووهەاڵتووان و یاخییەكاندا.
 .5یەكجێكردنەوەی متمانەی بانكی لە دەستی دەوڵەتدا ،بەهۆی بانكێكی
نەتەوەییەوە بە سەرمایەی دەوڵەتی و بە مافی قۆرخكردنی تاییەتییەوە.
 .6كۆكردنەوەی تەواوی كەرەسەی گواستنەوە و پەیوەندی هاتوچۆ لە
دەستی دەوڵەتدا.
 .7پەرەدان بە كارخانە و كەرەسەی بەرهەمهێنان كە دەوڵەت خاوەنی
بێت ،دایەركردنی زەوییە بەیارەكان و بووژاندنەوەی كێڵگەكان بەگشتی ،بە
گوێرەی پالنێكی هاوبەش.
 .8پابەندكردنی هەموان بە یەكسان ،بۆ كاركردن و دامەزراندنی لەشكری
پیشەسازی بەتایبەت بۆ كشتوكاڵ.
 .9لێكگرێدانی كشتوكاڵ لەگەڵ پیشەسازی مانۆفاكتۆری ،سڕینەوەی
وردەوردەی جیاوازی نێوان شار و دێ.
 .10بەخۆڕاییكردنی پەروەردە بۆ هەموو مندااڵن لە مەكتەبە گشتییەكاندا،
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نەهیشتنی كاركردنی منااڵن لە كارخانەكان بەمشێوەی ئێستا لێكگرێدانی
فێركردن و بارهێنان لەگەل بەرهەمهێنانی پیشەسازی و شتی وا.
كاتێك لە ڕەوتی گەشەو هەڵداندا ،جیاوازی چینایەتی لەناو چووبێتو
هەموو بەرهەمهێنان لە دەستی كۆمەاڵنی بەرینی هەموو ن��ەت��ەوەدا
كۆبووبێتەوە ،دەسەاڵتی جەماوەر كاراكتەرە سیاسییەكەی لەدەستدەدات.
دەسەاڵتی سیاسی ،بەمانای پڕ بەپڕی خۆی ،تەنیا بریتیە لە هێزیڕێكخراوی
چینێك ،بۆ سەركوتكردنی چینێكیتر .ئەگەر بارودۆخ ،پرۆلێتاریا ناچاردەكا
وێڕای خەباتی خۆی دژی بۆرژوازی ،خۆی وەكوو چینێك ،ڕێكبخات؛ ئەگەر
لە ڕێگای شۆڕشەوە خۆی دەكاتە چینی دەسەاڵتدارو بەپێی ئەوەش بارودۆخی
كۆنی بەرهەمهێنان ڕاماڵدەدات ،لەگەل ڕاماڵینی ئەو بارودۆخە ،هەلومەرجی
بوون و مانی ناتەبایی چینایەتی و بەگشتی ،هەلومەرجی هەبوونی چینی
كۆمەاڵیەتی ،دەسڕێتەوە و هەربەوەش ،دەسەاڵت و سەركردەیی خوی وەكو
چینێك ،ژێركەن دەكات.
لەجیاتی كۆمەڵگایكۆنی ب���ۆرژوازی بە چینەكانییەوە و بە ناتەبایی
چینایەتیەوە ،كۆمەڵێكمان دەبێت كە تێیدا هەڵدانی ئازادانەی تاكەكەس خۆی
مەرجی هەڵدانی ئازادانەی هەموانە.
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ئەدەبیاتی سۆسیالیستی و كۆمۆنیستی
 .1سۆسیالیزمی كۆنەپەرستانە
أ .سۆسیالیزمی فێئۆداڵی
ئەریستۆكراسییەكانی فەرەنسا و ئینگلیز ،بەبۆنەی جێگاوشوێنی
مێژووییانەوە ،نوسینی تەوسنامە ل��ەدژی كۆمەڵگای مۆدێرنی بۆرژوایی
كەوتبووە ئەستۆیان .لە شۆڕشی حوزەیرانی 1830فەرەنسادا و لە بزووتنەوەی
ڕێفۆرمدا لە ئینگلیز ،ئەم ئەریستۆكراسییانە سەرییان بۆ ئەم تازەپێداكەوتووە
قێزەونە شۆڕكرد .پاش ئەوەش قەت نەیانتوانی باسی خەباتێكی سیاسی
ڕاستەقینە بكەن .ڕیگایەك كە بۆیان مابووەوە،تەنیا خەباتێكی ئەدەبی بوو،
بەاڵم لە ئەدەبیاتیشدا ،هاتوهاواری كۆنی دەورانی ژیاندنەوەی پاشایەتی
ڕێگای نەمابوو.
ئەریستوكراسی ،بۆ هەڵگیرساندنی هاوسۆزی و سیمپاتی بۆ خۆیان،
ناچاربوون بەڕواڵەت الیەنی بەرژوەوندی خۆیان بەردەن و دادنامەكەیان
دژی بۆرژوازی هەر تەنیا لە بەرژەوەندی چینی چەوساوەی كرێكار فورموولە
بكەن .بەمجۆرە ،ئەریستۆكراسی بەوە حەقیسەندەوە كە لۆترەوانی بە ئاغای
تازەیاندا هەڵبڵێت و بە سرتەش پێشبینی وەیشوومەی نەهات بەگوێیدا
بسریوێنێت.
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ئاوا ،سۆسیالیزمی فێئۆداڵی ،نیوەی شین و نیوەی تەوس ،نیوەی نەزیلەی
كۆن و نیوەی هەڕەشەی دواڕۆژ ،سەریهەڵدا كە جارجارەش ڕەخنە تفتوتاڵ و
پڕ هەڵیتوپەڵیتە زەهراوییەكانی ،ڕاستەوخۆ كاری لە جەرگی بۆرژوازی دەكرد،
بەاڵم هەمیشەش بە كردەوە دەبووە گاڵتەجاڕ ،ئاخر لە ئاستی تێگەیشتن لە
ڕەوتی نوێی مێژوودا یەكجار خەرەفاو بوو.
ئەریستۆكراسی ،بۆ ڕاكێشانی خەڵك بۆالی خۆی ،توورەكەی سواڵی
پرۆلێتاریای وەك ئااڵیەك بەرز دەكردەوە ،بەاڵم خەڵكی شوێنكەوتوو ،هەر
ئەوەندەی نیشانی قەدیمی فێئۆداڵییان بەنێوشانەوە دەدەین ،بەقاقای گاڵتەو
سوكایەتییەوە ،لە دەوریان دەڕەوینەوە .بەشێك لە لۆژیتیمیستەكانی فەرەنسا
و «ئینگلیزی الو» ڕوون و ئاشكرا ،خەریكی ئەم بەزمەن.
فێئۆداڵەكان كە دەڵێن شێوەی چەوسانەوەی ئەوان فەرقی هەبوو لەگەڵ
هی بۆرژوازی ،ئەوە لەبیردەبەنەوە كە ئەوان لە ڕۆژگار و لە بارودۆخێكی
تەواو جیاوازدا خەڵكیان دەچەوساندەوە .بارودۆخێك كە ئێستا كۆن بووە
و كاتی بەسەرچووە ،كە دەڵێن لە كاتی دەسەاڵتی ئەواندا ،پرۆلێتاریای
مۆدێڕن هەرنەبووە ،لەبیری دەبەنەوە كە بۆرژوازی مۆدێڕن هەر لە نیزامە
كۆمەاڵیەتیەكەی خۆیان كەوتووەتەوە.
لەمانەش بەدەر ،ئەوان هێندەكەم كاراكتەری كۆنەپەرستانەی ڕەخنەكەیان
دەشارنەوە كە سەرەكیترین تاوانێك كە دەیخەنە الی بۆرژوازی ،بریتیە لەوەی
كە لە سایەی ڕژێمی بۆرژواییدا ،چینێك خەریكە سەرهەڵدەدات كە سبەینێ
ڕیشەو ڕەتەوەی نیزامی كۆمەاڵیەتی كۆن دەردێنێت.
ئەوەی ئەوان زیاتر بۆرژوازی لەسەر لۆمەدەكەن ،ئەوە نییە كە پرۆلێتاریای
دروستكردووە ،بەڵكو ئەوەیە كە پرۆلێتاریای شۆڕشگێڕی پێكهێناوە.
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هەربۆیەش ،لە كردەوەی سیاسیدا ،لە هەموو زەبر و زەنگێكدا دژی
پرۆلێتاریا ،بەشداریدەكەن و لە ژیانی ئاساییشدا ،بەپێچەوانەی هەموو
قسەزلەكانیان ،بۆ هەڵگرتنەوەوەی سێوە زێڕینەكان كە لە درەختی پیشەسازی
هەڵدەوەرێن ،دادێنەوەو ئامادەن ڕاستی و ئەڤین و شەرەف لەگەل خوری و
چەوەندەر و عەرەقی پەتاتە سەودا بكەن.
چۆن كەشیش ،بەردەوام شانبەشانی فێئۆداڵ ڕۆیشتووە ،سۆسیالیزمی
ئایینیش شانبەشانی سۆسیالیزمی فێئوداڵی دەڕوات.
هیچ لەوە ئاسانتر نییە كە ڕەنگی سۆسیالیستی لە ڕیازەتكێشی مەسیحی
بدرێت .مەگەر ئایینی مەسیح لە دژی خاوەنداریەتی تایبەتی و مارەبڕین و
دەوڵەت ،نەدواوە؟ ئایا لەجیاتی ئەمانە ،چاكەكردن ،فەقیری ،ژیان بەسەڵتی،
كوشتنی نەفس ،تەركی دنیا و كلیساداری مەوعیزە ناكات؟ سۆسیالیزمی مەسیحی
هیچ نییە ،جگە لە ئاوێكی تەبەڕوك كە كەشیشان كوڵی دڵی ئەریستۆكراسی
پێ فێنك دەكەنەوە.
ب :سۆسیالیزمی وردە  -بۆرژوایی
ئەوە هەر چینی ئەرستۆكراسی فێئۆداڵ نییە كە بۆرژوازی ڕووخاندوویە.
تەنیا ئەو نییە كە هەلومەرجی بوون و مانی لە حاڵ و هەوای كۆمەڵگای
بۆرژوایی مۆدێرندا لەناوچووە .شارنشینەكانی سەدەكانی ناوەڕاست ،جوتیارە
خاەون زەوییە چكۆلەكان پێشینانی بۆرژوازی مۆدێرن بوون .لەو واڵتانەی كە
جارێ لەباری پیشەسازی و بازرگانییەوە كەم گەشەیان كردووە ،ئەم دووچینە
هێشتا لە تەنیشت بۆرژوازی پەرە ئەستێندا نیوەگیانێكیان هەیە.
لەو واڵتانەی شارستانیەتی مۆدێرن تەواو پەرەی سەندووە ،چینێكی نوێ لە
وردەبۆرژوازی پێكهاتووە كە لەنێوان بۆرژوازی و پرۆلێتاریادا سەروخوار دەكات
و وەك بەشێكی پاشكۆی كۆمەڵگای بۆرژوایی بەردەوام خۆی دەژیەنێتەوە،
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بەاڵم كەسانی ئەم چینە ب��ەردەوام ،بەهۆی ملمالنێوە بەرەونێو پرۆلێتاریا
فڕێدەدرێن .هەرچەندی پیشەسازی مۆدێڕن پەرەدەستێنێت ،نزیكبوونەوەی
ئەو دواڕۆژەش ڕۆشنتر دەبینن كە خۆیان وەكو بەشێكی سەربەخۆی كۆمەڵگای
مۆدێڕن هەڵناكەن و لە كارخانە و لە كشتوكاڵ و لە بازرگانیدا ،سەركارگەر و
گزیر و دوكاندار جێگایان دەگرنەوە.
لە واڵتانی وەك فەرەنسا كە جوتیاران زۆر زیاتر لە نیوەی دانیشتوان
پێكدێنن ،ئاسایی بوو كە نوسەرانێك كە لە ڕەخنەگری خۆیان دژی ڕژێمی
بۆرژوازیدا ،الیەنی پرۆلێتاریا بەرانبەر بۆرژوازی دەگرن ،بۆچوونی جوتیار و
وردەبۆرژوا بگرن بە دەستەوە و لەڕوانگەی ئەم چینە ناونجییانەوە بە الیەنگری
چینی كرێكار دەست بكەنەوە .بەم چەشنە ،سۆسیالیزمی وردەبۆرژوایی سەری
هەڵدا« .سیسمۆندی» ،نەك هەر لە فەرەنسا ،بەڵكو لە ئینگلیزیش ،سەركردەی
ئەم قوتابخانەیە.
ئەم قوتابخانەیەی سۆسیالیزم ،توانیویەتی زۆر بە وردی و بلیمەتانە لە
ناتەباییەكانی نێو بارودۆخی بەرهەمهێنانی مۆدێرن تێبگات .ئەمە ،پەردەپۆشی
ڕیاكارانەی ئابوریزانەكانی هەڵماڵی ،بە شێوەیەكی حاشاهەڵنەگر ،شوێنەواری
ماشینیزم و دابەشكردنی كار و كۆوەبوونی سەرمایە و زەویوزار لەدەستی
ژمارەیەكی كەمدا و هەروەها زێدهباییی و قەیرانەكانی ڕوونكردەوە ،لەناو
چوونی چارەهەڵنەگری وردەبۆرژوازی و جوتیارانی لەهەڵاڵدا و دەستەنگی و
بێهەتوانی پرۆلێتاریا و بێ سەرەوبەرەیی بەرهەمهێنان و نابەرابەری ئاشكرا
لە دابەشبوونی سەروەت و سامان و شەڕی پیشەسازی ماڵوێرانكەری نێوان
نەتەوەكان و فەوتانی سنووری ئەخالقی كۆن و فەوتانی پەیوەندی خێزانی كۆن
و هی نەتەوایەتی كۆنی دەرخست.
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بەاڵم ئەم شێوەیە لە سۆسیالیزم ،لە مەبەستە ئیجابیەكانیدا بەتەمایە ،یان
كەرەستەی بەرهەمێنان و بازرگانی كۆن بەرپا بكاتەوە و بەوانەوە ،پەیوەندی
خاوەنداریەتی كۆن و كۆمەڵگای كۆن بژێنێتەوە ،یان كەرەستەی بەرهەمهێنان
و بازرگانی مۆدێڕنیش ،بەزۆر بترنجێنێتە چوارچێوەی پەیوندی خاوەنداریەتی
كۆنەوە وەك پێشتریش لەو بازنەیەدا بوو ،بەاڵم لەبەریەكی ترازاندبوو .لە
هەردوو حاڵەتدا ،ئەم سۆسیالیزمە كۆنەپەرستانەشە و خەیاڵیشە .قسەی ئاخری
ئەم سۆسیالیزمە ئەمەیە :یەكگرتوویی پیشەیی بۆ پیشەسازی و پەیوەندی
باوکساالری بۆ كشتوكاڵ.
سەرئەنجام ،كاتێك ڕاستەقینە السارە مێژووییەكان هەموو ئاسەوارێكی
خوماری و گێژی ئەم خۆفریودانەی سڕییەوە ،ئاقیبەتی ئەم سۆسیالیزمە،
ژاوەژاوێكی داماوانەی لێكەوتەوە.
ج .سۆسیالیزمی ئەڵمانیا «ڕاستەقینە»
ئەدەبیاتی سۆسیالیستی و كۆمۆنیستی فەرەنسا كە لەژێر زەخت و زۆری
بۆرژوازی حاكمدا پێكهاتووە و نیشانە و نوێنگەی خەبات دژی ئەو هێزەیە،
كاتێك هێنرایە ئەڵمانیا كە بۆرژوازی ،لەو واڵتە تازە خەریكبوو خەباتی خۆی
دژی ملهوڕی فێئۆداڵی دەستپێدەكرد.
فەیلەسوف و نیمچە فەیلەسوفە ئەڵمانییەكان و ئەوانەی ئەهلی زەوق
و ئەدەب بوون ،بە شەوق و زەوقەوە هاشاوڵیان برد بۆ ئەم ئەدەبییاتە؛
بەس لەبیریانچوو كە كاتێك ئەم نوسراوانە لە فەرەنساوە ڕاگوێزرانە ئەڵمانیا،
بارودۆخی كۆمەاڵیەتی فەڕەنسا لەگەڵیان ڕانەگوێزرا! كە ئەم ئەدەبییاتە
فەرەنسییە هاتە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی ئەڵمانیاوە ،گرنگی ڕاستەوخۆی كرداری
لێ داتەكا و ڕووە ئەدەبییە ڕووتەكەی بۆ مایەوە .وەكچۆن لەچاوی فەیلەسوفە
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ئەڵمانییەكانی سەدەی هەژدەدا ،داخوازەكانی یەكەم شۆڕشی فەرەنسا ،بەس
وەك داخوازەكانی «عەقڵی بەكەڵك» بەگشتی ،دەینواند؛ ویست و ئیرادەی
بۆرژوازی شۆڕشگێڕی فەرەنساش ،لەپێش چاوی ئەوان ،تەنیا وەك ڕێوڕەسمی
ویست و ئیرادەی پهتی ،ئەوجۆرەی كە دەبێ ببێ ،ویستی ڕاستەقینەی مرۆڤ
بەگشتی ،دەینواند.
هەموو كاری پسپۆڕانی ئەڵمانی هاتە سەر ئەوەی كە بیروڕا فەرەنسییە
نوێكان ،لەگەل ویژدانی فەلسەفی دێرینی خۆیان ڕێكبخەن؛ یان باشترە بڵێین
شوێنی بیروڕا نوێ فەرەنسییەكان بگرن ،بێ ئەوەی دەستیان هەڵگرتبێ لە
ڕوانگەێ فەلسەفی خۆیان .ئەم شوێن گرتنەش هەر لەو ڕێگایەوە بوو كە لە
زمانێكی بێگانە تێدەگەن ،واتا :بە وەرگێڕان.
هەموان دەزان��ن چۆن كە شیشان بەسەرهاتی بێمانا سەبارەت بە
موقەدەساتی كاسۆلیكیان لەبەر ئەو دەستنووسانە نووسیوەتەوە كە پێشتر بت
پەرستانی كۆن ،بەسەرهاتە كالسیكەكانی خۆیان لێنووسیوە.
پسپۆڕانی ئەڵمانی ،پێچەوانەی ئەمەیان بەسەر ئەدەبیاتی فەرەنسی دژ
بە ئایین هێنا .ئەوان ،هاتەران-پاتەرانە فەلسەفییەكانی خۆیان لەژێر ئەسڵە
فەرەنسییەكەدا نووسی .بۆ نموونە ،لەژێر ڕەخنەگری فەرەنسی ،سەبارەت
بە كاركردی ئابوری پووڵدا نووسیان« :بەخۆ نامۆبوونی مرۆڤایەتی» ،لەژێر
رەخنەی فەرەنسی سەبارەت بە دەوڵەتی بۆرژواییشدا نووسیان« :لە دەسەاڵت
خستنی كاراكتەری گشتی» و شتی لەم چەشنە.
داهێنانی ئەمجۆرە دەستەواژە فەلسەفییانەشیان كە دەیانخستە پشتی
ئەو ڕەخنەگرییە مێژووییە فەرەنسییانەوە ،ناودەنا «فەلسەفەی كردار»،
»سۆسیالیزمی ڕاستەقینە»« ،زانستی ئەڵمانیایی سۆسیالیزم»« ،بناغەی فەلسەفی
سۆسیالیزم» و شتی لەم بابەتە .بەمجۆرە ،ئەدەبی سۆسیالیستی و كۆمۆنیستی
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فەرەنسی بەتەواوی نەزۆك كرا ،چونكە ئەمەش لە دەستی ئەڵمانییەكاندا وەك
نیشانەی خەباتی چینێك دژی چینێكیتر نەمابوو ،دڵخۆشی خۆیان دەدایەوە كە
گوایە كەوتوونە سەرووی «یەكالیەنەبوونی فەرەنسی»یەوە و باسی پێویستییە
ڕاستەقینەكان ناكەن،بەڵكو باسی پێویست بوونی ڕاستەقینە دەكەن .باسی
بەرژەوەندی پرۆلێتاریا ناكەن ،بەڵكو باسی بەرژەوەندی سروشتی مرۆڤ
دەكەن ،هی مرۆڤ بەگشتی كە پەیوەندی بە هیچ چینێكەوە نییە ،بوونی
راستەقینەی نییە و تەنیا لە خەون و خەیاڵی فەلسەفی تەماویدا بوونی هەیە.
ئەم سۆسیالیزمە ئەڵمانییە كە مەشقە مندااڵنەكانی ئاوا جددی و بەئیمانەوە
دەنووسیەوە و ئاوا گەرموگوڕ بازاڕگەرمی دەكرد بۆ وردەواڵە بێقیمەتەكانی
خۆی ،وردەوردە ،ساویلكەیی بەڕواڵەت-زانایانەی خۆی لەدەستدا.
خەباتی بۆرژوازی ئەڵمانیا ،بەتایبەت هی پروس ،دژی ئەریستۆكراسی
فێئۆداڵی و پاشایەتی ملهوڕ ،یان بڵێین بزووتنەوەی لیبراڵ ،هەتادەهات ،پتەوتر
دەبوو.
بەمجۆرە ،فرسەتێكی لەمێژه چاوەڕوانكراو كەوتە دەستی سۆسیالیزمی
«راستەقینە» كە بە داخوازە سۆسیالیستییەكانیەوە بچێتە كەوانی بزووتنەوەی
سیاسی و تێروپڕ لەعنەت ببارێنێت بەسەر لیبرالیزمدا؛ بەسەر دەوڵەتی
هەڵبژێردراودا ،بەسەر ملمالنێی بۆرژواییدا ،بەسەر ئازادی رۆژنامەگەری
بۆرژواییدا بەسەر یاسای بۆرژوایی و ئازادی و بەرابەری بۆرژواییدا و هەلیشی
دەستكەوت كە مەوعیزە بۆ جەماوەر بكات كە هیچیان لەم بزووتنەوە بۆرژواییە
دەست ناكەوێت و هەموو شتێكیان لەدەست دەچێت .سۆسیالیزمی ئەڵمانی
ڕێك لەو سەردەمەدا ،ئەوەی لەبیرچوو كە ڕەخنەگری فەرەنسی ئەم خۆی
دەنگدانەوەی گەوجانەی ئەو بوو ،كۆمەڵگای مۆدێرنی بۆرژوایی لەبەرچاو
بووە بە بارودۆخی گونجاوی ئابوری ژیان و بونیادی سیاسی و گونجاو لەگەڵ-
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خۆیەوەو بە گەلێك شتی دیكەوە كە بەدەست هێنانیان لە ئەڵمانیا ،جارێ
مەتڵەب و داخوازی خەبات بوو.
ئەم «سۆسیالیزمە» بوو بە داوەڵێك لە خزمەتی دەوڵەتە ملهوڕەكاندا بە
دەست و پێوەندەكانیانەوە وەك كەشیشەكان ،پرۆفیسۆرەكان ،موڵكدارەكان
و كاربەدەستانی دەوڵەتی ،دژبە بۆرژوازی هەڕەشەكەر .ئەم سۆسیالیزمە،
شیرینی پاش تاڵی ئەو شەالخانە و پاش شریخەی ئەو گولالنە بوو كە هەر
هەمان دەوڵەتان ،هەرلە هەمانكاتدا ،ڕاپەڕینی چینی كرێكاریی ئەڵمانیایان پێ
سەركوت دەكرد.
ئەم سۆسیالیزمە «ڕاستەقینە»یە كە ئاوا خزمەتی بە دەوڵەتان دەكرد و
وەك چەكێك ،لە دژی بۆرژوازی ئەڵمانیا بەكاردەبرا ،لە هەمانكاتدا ڕاستەوخۆ،
نوێنەرایەتی بەرژوەندییەكی كۆنەپەرستانەی دەكرد :بەرژەوەندی وردەبۆرژوازی
بەرچاوتەنگی ئەڵمانیا ،لە ئەڵمانیا؛ چینی وردەبۆرژوازی پاشماوەی سەدەی شانزدە
كە لەو كاتەوە هەتا ئێستاش بە شكڵ و شێوەی جۆراوجۆر سەرهەڵدەداتەوە،
پایەی كۆمەاڵیەتی ڕاستەقینەی ڕاوەستانی نیزامەكەیە.
پاراستنی ئەم چینە بە مانای پاراستنی نیزامی دەسەاڵتداری ئەڵمانیایە.
سەركردەیی بۆرژوازی ،لە پیشەسازی و لە سیاسەتدا لە بارێكەوە بە كۆماكردنی
سەرمایە و لەو بارەكەشەوە بە گەشەكردنی پرۆلێتاریایەكی شۆڕشگێڕ ،هەڕەشەی
فەوتانی بێگومان لە وردەبۆرژوازی دەكات .سۆسیالیزمی «ڕاستەقینە» هات كە
ئەم دوو چۆلەكەیە بە یەك بەرد بكوژێت ،بۆیە وەك پەتایەك باڵوبووەوە.
ئەم بااڵپۆشەی بە تاڵی خەیاڵی جاڵجاڵۆكە چندراوە و بە گوڵی تەقەڵدرووی
قسەزانی گوڵدۆزی كرابوو بە ئاونگی هەستی نەرموناسك شۆرابووەوە ،ئەم
عەبا عارفانەیە كە سۆسیالیستە ئەڵمانییەكان «ڕاستییە نەمرە» (بێقابیلیەتەی)
خۆیانیان تێوەپێچابوو ،سەروبەر خزمەتی بە ڕەواج و ڕەونەقی كااڵكانیان ،لەناو
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ئەم جەماعەتەدا دەكرد .سۆسیالیزمی ئەڵمانی ،بەشبەحاڵی خۆیشی ،ڕۆژ لەڕۆژ
زیاتر هەستی بە ڕاسپاردەی خۆی كردووە :ڕاسپاردەی نوێنەرایەتی پڕهات و
هاواری وردەبۆرژوازی بەرچاوتەنگ.
ئەم سۆسیالیزمە ،نەتەوەی ئەڵمانیای بە نەتەوەی نموونە ڕاگەیاند و
وردە بەرچاوتەنگی ئەڵمانی بە نموونەی مرۆڤ .مەعنایەكی سۆسیالیستی
بەرز و نهێنیشی بەخشی بە بەدڕەسەنی و پەستی ئەم ئینسانە نموونەییە؛
تەواو بە پێچەوانەی كاراكتەرە ڕاستەقینەكەی .لەم ڕێبازەشدا ملی پێوەنا و
هەتا لەجاڕدانی دژایەتی ڕاستەوخۆی لەگەل شێوەی «بێبەزەییانە و تێكدەری»
كۆمۆنیزم؛ هەتا لەجاڕدانی سووكایەتی لووت بەرزانە و بێالیەن دەرحەق بە
هەموو كێشەیەكی چینایەتی ،چووە پێش .مەگەر بە دەگمەن ،دەنا هەموو
ئەو باڵوكراوە بەناو سۆسیالیستی و كۆمۆنیستییانەی ئێستا ( )1848لە ئەڵمانیا
باڵودەبنەوە لە سایەی ئەم ئەدەبە چەپەڵ و قێزەونەدایە.
 .2سۆسیالیزمی كۆنسرڤاتیڤ ،یان بۆرژوایی
بەشێك لە ب��ۆرژوازی هەوڵدەدات مەینەتەكانی كۆمەڵ ،بە مەبەستی
پاراستنی كۆمەڵگای بۆرژوایی ،چارەسەر بكات .ئەم بەشە ،ئابوری زانان،
خێرخوازان ،مرۆڤدۆستان ،چاكسازانی بارودۆخی چینی كرێكار ،ئەوانەی
پێكهاتی خێروسەدەقە بەڕێوەدەبەن ،ئەندامانی كۆمەڵەی پاراستنی ئاژەڵ،
قەناعەتچیانی كۆنەپەرست و وردە ئیساڵح خوازانی ڕەنگاوڕەنگ دەگرێتەوە.
ئەم شێوەیە لە سۆسیالیزم ،ئیتر یەكجاری كراوەتە سیستمی تەواو كەماڵ.
دەكرێت كتێبەكەی پرۆدۆن بە ناوی فەلسەفەی فەقر ،وەكوو نموونەیەك
لەم شێوەیە بێنینەوە.
ئەم سۆسیالیسمە بۆرژواییە هەموو دەسكەوتەكانی پێوەندییە كۆمەاڵیەتییە
76

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی کۆمۆنیست

مۆدێرنەكانیان دەوێ بەبێ ئەو كێشە و مەترسییانەی ،بەناچار ،لەم پەیوەندییانە
دەوەشێنەوە .ئەوان خوازیاری مانەوەی وەزعی ئێستای كۆمەڵن بەبێ بنەما
شۆڕشگێڕ و تێكدەرەكانی .ئەوان بۆرژوازییەكیان دەوێ بەبێ پرۆلێتاریا.
الی بۆرژوازی ،دیارە ،ئەو دنیایە كە خۆی تێیدا سەروەرە ،باشترین دنیایە.
سۆسیالیزمی بۆرژواییش ئەم خەیاڵپاڵوە دەكاتە سیستمی جۆراوجۆری كەم تا
زۆر تەواوو .كاتێكیش داوا لە پرۆلێتاریا دەكات كە سیستمێكی وا بەدیبێنێ و
بەوجۆرە ،بە شەقامە ڕێدا هەتا بەهەشتی كۆمەاڵیەتی بڕوا ،لە ڕاستیدا ،هەر
داوای ئەوە دەكات كە پرۆڵیتاریا لە كۆتوبەندی كۆمەڵگای ئێستادا بمێنێتەوە،
بەاڵم هەرچی ڕق و بێزارییەتی سەبارەت بە بۆرژوازی ،فڕێ بدات.
جۆرێكی دووەم و زیاتر ك��ردەوەی��ی ،ب��ەاڵم كەمتر سیستماتیك لەم
سۆسیالیزمە ،تێكۆشاوە هەموو بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕانە لەپێشچاوی چینی
كرێكار بخات و بڵێت نەك ئاڵوگۆڕی سیاسی ،بەڵكو تەنیا ئاڵوگۆڕ لە بارودۆخی
ماددی ژیاندا ،لە بارودۆخی ئابوریدا دەتوانێت كە لەبەرێكی پرۆلێتاریا بگرێت.
مەبەستی ئەم جۆرە سۆسیالیزمە لە گۆڕانی بارودۆخی ماددی ژیانیش ،قەت
لەناوبردنی پەیوەندییە بۆرژواییەكانی بەرهەمهێنانی لێناوەشێتەوە ،ئەمە تەنیا
لە ئاكامی شۆڕشێكدا دێتەدی .ئەومەبەستی هەندێك ڕێفۆرمی ئیدارییە لەسەر
ئەساسی مانەوەی ئەم پەیوەندییانەی ئێستا ،ڕێفۆرمی وا كە لە هیچ بارێكەوە
كارناكاتە سەر پەیوەندی نێوان سەرمایە و كار ،بەڵكو لە باشترین حاڵەتیدا،
دەبێتە هۆی كەم خەرجبوون و ئاسانبوونەوەی كاروباری ئیداری دەسەاڵتی
بۆرژوایی.
سۆسیالیزمی بۆرژوایی ،كاتێك و تەنیا ئەوكاتە ،بەڕاشكاوی خۆی دەردەخات
كە وەك تەوس باسی لێبكرێت:

77

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی کۆمۆنیست

بازرگانی ئ��ازاد لە بەرژەوەندی چینی كرێكار ،پاراستنی گومركی لە
بەرژەوەندی چینی كرێكار ،چاكسازی زیندان لە بەرژەوەندی چینی كرێكار.
ئاوایە قسەی ئاخر و تەنیا قسەی دڵی سۆسیالیزمی بۆرژوایی.كۆی بكەیتەوە
دەبێتە ئەم كورتەقسەیە :بۆرژوا ،بۆرژوایە لە بەرژەوەندی چینی كرێكار.
 .3سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی خەیاڵی ڕهخنەگر
ئێمە ،لێرەدا قسەمان لەو ئەدەبیاتە نییە كە لە هەموو شۆڕشە مۆدێڕنە
گەورەكاندا ،دەنگدانەوەی داخوزی پرۆلێتاریا بوون (وەك نووسراوەكانی
«بابۆف» و ئەوانیتر).
یەكەمین كۆششی ڕاستەوخۆی پرۆلێتاریا ،بۆ بەدیهێنانی ئامانجە
چینایەتییەكانی خۆی ،لە سەردەمی ئەو جۆشوخرۆشە گشتییەدا ڕوویدا كە
كۆمەڵگای فێئۆداڵی دەڕوخێنرا .بەناچاریش تێكدەشكان ،چ بە بۆنەی گەشە
نەكردوویی ئەوكاتی پرۆلێتاریاوە ،چ لەبەر نەبوونی بارودۆخی ئابوری ڕزگاری
پرۆلیتاریا؛ بارودۆخێك كە جارێ خەریكی هاتنەبوون بوو .ئەم بارودۆخە ،تەنها
دەیتوانی لە سەردەمی بۆرژوازی حازریدا پیكبێت .ئەو ئەدەبیاتە شۆڕشگێڕانەیە
كە لەگەل ئەم یەكەم بزووتنەوەی پرۆلیتاریا بەدیهات بە ناچاری ،كاراكتەرێكی
كۆنەپەرستانەی دەب��وو .ئەو ئەدەبیاتە ،مەوعیزەی ریازەتكێشی گشتی و
بەرابەرییەكی كۆمەاڵیەتی كاڵ و خاوی دەكرد.
ناوەرۆكی ئەو سیستمە سۆسیالیستی و كۆمۆنیستییە كە «سان سیمۆن»
و «فوریە» و «ئۆئێن» و كەسانیتر باسیان دەكرد ،لە سەردەمی سەرەتای
گەشە نەكردووی خەباتی پرۆلێتاریا دژی بۆرژوازیدا سەریان هەڵدا كە پێشتر
باسمانكرد .بڕوانە بەشی یەكەم (بۆرژواكان و پرۆلێتارەكان) .دامەزرێنەرانی
ئەم سیستمانە ،لە ڕاستیدا ،دژایەتی چینایەتی دەبینن ،هەروەك كارتێكردنی
بنەما تێكدەرەكانی نێو نیزامی زاڵ بەسەر كۆمەڵیشدا دەبینن ،بەاڵم پرۆلیتاریا
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كە ئەوكات هێشتا ساوایە وەك چینێك دێتە پێشچاویان كە نە لێهاتووییەكی
مێژوویی هەیە و نە بزووتنەوەیەكی سەربەخۆی سیاسی.
چونكە پەرەسەندنی دژایەتی چینایەتی ،پێبەپێی هەڵدانی پیشەسازی هەنگاو
دەنێت ،بارودۆخی ئابوری ئەو كاتەی ئەوان هێشتا لەبابەت هەلومەرجی
ماددی ڕزگاری پرۆلێتاریاوە هیچیان بۆ دەرناخات .هەربۆیەش ئەوان ،بەشوێن
زانستێكی كۆمەاڵیەتی نوێ ،بەشوێن یاسایەكی كۆمەاڵیەتی تازەدا دەگەڕان كە
ئەو هەلومەرجە بخوڵقێنێت.
وەك بڵێی ،دەستپێشكەری تایبەتی ئەوان ،جێگای كاركردی مێژوویی
بگرێتەوە و خەون و خەیاڵ ،بنیشێتە جێگای هەلومەرجی مێژوو كردی ڕزگاری.
وەك بڵێی ڕێكخراوبوونی وردەوردە و خۆڕسكی پرۆلێتاریا ،جێگای خۆی بدات
بە ڕێكخرانێكی كۆمەڵگا كە ئەم بلیمەتانە ،بە تایبەتی دایان هێناوە .بەبڕوای
ئەوان ،مێژووی دواڕۆژی جیهان لە پڕوپاگەندای خۆیاندا و لە جێبەجێكردنی
بەرنامەی كۆمەاڵیەتییاندا ،خۆی دەردەخات.
لە داڕشتنی بەرنامەكانیاندا ،ئاگاداری ئەوە هەن كە زیاترین داكۆكی
لەبەرژەوەندی چینی كرێكار ،وەكو بەشمەینەتترین چین بكەن .لەڕوانگەی
ئەوانەوە ،پرۆلێتاریا هەر تەنیا وەك بەشمەینەتترین چین دەناسرێت.
گەشە نەكردوویی خەباتی چینایەتی ،هەروەها جێوشوێنی چینایەتی
خۆیان ،كێشایە ئەوەی كە خۆیان زۆر بەرزتر لە هەموو ناتەباییەكی چینایەتی
دەزانن .ئەوان دەیانەوێت بارودۆخی هەموو ئەندامێكی كۆمەڵ باشتر بكەن،
تەنانەت ئەوانەی وەزعیان زۆرباشە! بۆیە ،ئەوان بەعادەت ،ڕووی قسەیان
لە سەرتاپای كۆمەڵگایە بەبێ جیاوازی چینایەتی ،تەنانەت بە مایە دانانێكەوە
بۆ چینی دەسەاڵتدار .دەڵێن ئاخر خەڵكێك كە جارێك سەر لە سیستمەكەیان
دەربێنن ،چۆن نابینن كە ئەوە باشترین پالنی گونجاوە بۆ كۆمەڵگا؟!
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بۆیە ،ئەوان لە دژی هەموو چاالكیەكی سیاسی ،بەتایبەت دژی چاالكی
شۆڕشگێڕانەن ،دەیانەوێت ئامانجەكانیان بە شێوەی هێمنانە بێننەدی ،شتێك كە
لە خۆیدا مەحكوم بە شكستە .تێدەكۆشن پشت بە نموونە و مۆدێل ببەستن
كە ڕێگا بۆ ئەم ئینجیلە كۆمەاڵیەتییە نوێ بابەتەیان خۆش بكەن.
ئەمجۆرە دیمەنە خەیاڵییانە لە كۆمەڵگای دواڕۆژ ،لە سەردەمێكدا
كێشراونەتەوە كە پرۆلێتاریا هێشتا یەكجار ساوایە و تەنیا بە شێوەیەكی خەیاڵی
سەیری جێگەوپێگەی خۆی دەكات .ئەویش هەر ڕەنگدانەوەی تامەزرۆییە
سەرەتایی و غەریزییەكانی ئەم چینەیە بۆ سەرلەنوێ داڕشتنەوەی كۆمەڵ؛
بەاڵم ئەم باڵوكراوە «سۆسیالیستی» و «كۆمۆنیستی»یانە ،تۆوی ڕەخنەگریشیان
تێدایە.
ئەوانە هێرش دەكەنە سەر هەموو بنەمایەكی كۆمەڵگای ئێستا .بەم
بۆنەوە ،پڕن لە بەنرخترین ماتریاڵ بۆ وشیاربوونەوەی چینی كرێكار .ئەو
هەنگاوە عەمەلییانە كە لە تیۆرییەكانی ئەواندا باسكراوە وەكو :سڕینەوەی
جیاوازی نێوان شارو الدێ؛ سڕێنەوەی خانەوادە؛ پیشەسازی لە قازانجی تایبەتی
كەسان نەگەڕێت و سیستمی كرێگرتەیی هەڵبوەشێت ،بانگەواز بۆ هاوئاهەنگی
كۆمەاڵیەتی بۆ گۆڕینی كاركردی دەوڵەت كە زیاتر ،چاودێری بەرهەمهێنان
بكات.
ئەم بۆچوونانە هەموو ،ڕوویان لە سڕینەوەی ناتەباییە چینایەتییەكانە كە
لەو سەردەمەدا تازە خەریكبوون سەریان هەڵدەدا و لەم باڵوكراوانەدا ،تەنیا
لە شێوەی هەرە سەرەتایی و نامۆی خۆیاندا بەرچاو دەكەوتن .هەربۆیەش ئەم
بۆچوونانە كاراكتەری خەیاڵی ڕووتیان هەیە.
هەرچی مێژوو گەشە دەكات ،گرنگی «سۆسیالیسم» و «كۆمۆنیزم»ی
ڕەخنەگر-خەیاڵی ،كەم دەكات .هەر بەوپێیە كە خەباتی چینایەتی مۆدێرن
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پەرەدەستێنێت و شكڵوشێوەی ڕۆشنتر پەیدا دەكات ،ئەم خۆجیاكردنەوە
خەیاڵییە لە كێشەكە و ئەم هێرشە خەیاڵییانە بۆ سەر خەبات ،هەموو بایەخی
پراكتیكی و هۆی تیۆریكی خۆی لەدەستدەدات.
هەربۆیەش ،هەرچەندە دامەرزێنەرانی ئەم سیستەمانە لە گەلێك ڕووەوە
شۆڕشگێڕ بوون ،شاگردەكانیان ،لەهەر كێشەیەكدا بێت ،هەر تاقم و فیرقەی
كۆنەپەرست پێكدێنن.
ئەوانە ،بەپێچەوانەی هەڵدانی پێشكەوتنخوازانەی مێژوویی پرۆلێتاریا،
هەروا نووساون بە تێۆریەكانی مامۆستاكانیانەوە .هەربۆیەش ،ئاوا گەرموگوڕ
هەوڵدەدەن خەباتی چینایەتی دامرێننەوە و ناتەباییە چینایەتییەكان ئاشت
بكەنەوە .ئەوان هێشتاش بەتەمان بە تەجرەبەكردنی مۆدێلەكانیان ،خەونە
كۆمەاڵیەتییەكانیان بەدی بێنن و فاالنستێری بەتاك كەوتوو وكۆڵۆنی خۆماڵی
و ئیكاری بچكۆلە كە چاپی بەرباخەڵی بەهەشتە تازەكەیە ،دامەزرێنن .بۆ
سازكردنی ئەم كۆشكە هەوایییانەش ،ناچارن ڕووبكەنە دڵناسكی و كیسەی
خێرومەندانی بۆرژوا .ئەمانە ،وردەوردە بەرەو ڕیزی سۆسیالیستە كۆنەپەرستە
كۆنسەرڤەتیڤەكان كە پێشتر باسمانكردن ،دەخزێنە خوارەوە .فەرقیان تەنیا
لەوەدایە كە سیستماتیكتر وەسواسن و باوەڕێكی كوێرانە و خورافە پەرستانەیان
هەیە بە توانا یەكجار زۆری زانستە كۆمەاڵیەتییەكەیان.
هەربۆیەش ،بەرامبەر بە هەر كردەوەیەكی سیاسی كرێكاران ،بە توندی
ڕادەوەستن .ئەو كردەوانە بە بڕوای ئەوان ،تەنیا لە بێباوەڕی كوێرانە بە
ئینجیلەكەی ئەوان دەوەشێتەوە.
الیەنگرانی «ئۆئێن» لە ئێنگلیز ،دژی چارتیستەكان و الیەنگرانی «فوریە»
لە فەڕەنسا،دژی ڕێفۆرمیستەكان ڕاساون.
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IV
هەڵوێستی كۆمۆنیستەكان لە ئاست حزبە
ئۆپۆزیسیۆنە جۆراوجۆرەكانی ئێستا
لە بەشی دووەم��دا ،پێوەندی كۆمۆنیستەكان لەگەل حزبەكانی ئێستای
چینی كرێكار ،وەك چارتیستەكان لە ئێنگلیز و الیەنگرانی ئیساڵحاتی ئەرزی لە
ئەمەریكا ،ڕوونكرایەوە.
كۆمۆنیستەكان ،بۆ دابینكردنی ئامانجە نزیكەكانیان ،بۆ دەستەبەركردنی
بەرژەوەندی ئێستای چینی كرێكار خەبات دەكەن ،بەاڵم لە ڕەوتی ئێستای
بزووتنەوەكەدا ،وریایی و چاودێری دواڕۆژی بزووتنەوەكەش دەك��ەن.
لە فەرەنسا ،كۆمۆنیستەكان لەگەل سۆسیال دیموكراتەكان دژی بۆرژوا
كۆنسەرڤاتیڤ و ڕادیكاڵەكان یەكیانگرتووە ،بێ ئەوەی دەستبەرداری مافی
هەڵوێستی ڕەخنەگرانە سەبارەت بە ئەو قۆناغانە و ئەو وەهم و خەیااڵنەی كە
لە شۆڕشی گەورەی فەڕەنساوە هاتوون ،ببن.
لە سویسرا،كۆمۆنیستەكان پشتی ڕادیكاڵەكانیان گرتووە ،بێئەوەی چاوپۆشی
لەو ڕاستییە بكەن كە ئەم حزبە لە چەند بنەمای دژبەیەك پێكهاتووە ،بەشێكیان
لە سۆسیالیستە دیموكراتەكانن لە چەشنی فەڕەنسا ،بەشێكیشیان لە بۆرژوا-
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رادیكاڵەكانن.
لە پۆڵەندا ،كۆمۆنیستەكان لەو حزبە پشتیوانی دەكەن كە شۆڕشی زەویوزار
بە پێشمەرجی ڕزگاری نەتەوەیی دەزانن ،هەر ئەو حزبەی كە شۆڕشی 1846ی
«كراكۆ»ی بەرپاكرد.
لەئەڵمانیا ،كۆمۆنیستەكان وێڕای بۆرژوازی ،مادام ئەو لەدژی پاشایەتی
ملهوڕ و مالیكییەتی زەوی فێئۆداڵی و وردەب����ۆرژوازی ،بە شێوەیەكی
شۆڕشگێڕانە هەستابێ ،خەبات دەكەن .بەاڵم كۆمۆنیستەكان ،تەنیا تاوێكیش،
لەوە هەدانادەن كە بەڕوونترین شێوەش ،ناتەبایی دوژمنكارانەی نێوان پرۆلێتاریا
و بۆرژوازی بە چینی كرێكار بناسێنن ،تا كرێكارانی ئەڵمانیا بتوانن دەستبەجێ
لە هەر هەلودەرفەتێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی كە بۆرژوازی بەبێ ویستی
خۆی ،لەگەل دەسەاڵتەكەی دەیهێنێت ،وەكو چەكێك لە دژی بۆرژوازی كەڵك
وەرگرن .بۆ ئەم مەبەستەش ،پاش ڕووخانی چینە كۆنەپەرستەكان لە ئەڵمانیا،
دەبێت دەستبەجێ خەبات دژی خودی بۆرژوازی ،دەستپێبكات.
كۆمۆنیستەكان ،سەرنجی تایبەتی خۆیان ،بڕیوەتە ئەڵمانیا ،چونكە ئەو
واڵتە لە ئاسانەی شۆڕشێكی بۆرژواییدایە كە خەریكە لە هەلومەرجێكی زۆر
پێشكەوتووتری شارستانیەتی ئەوروپاییدا و بە پرۆلێتاریایەكی زۆر بااڵكردووتر،
لەچاو هی ئینگلیزی سەدەی حەڤدە و هی فەڕەنسای سەدەی هەژدە ،پێكدێت.
لەبەر ئەوەش كە شۆڕشی بۆرژوازی لە ئەڵمانیا ،تەنیا دەتوانێت سەرەتای
شۆڕشێكی خێرا بەشوێندا هاتووی پرۆلێتاری بێت.
ب��ە ك��ورت��ی :كۆمۆنیستەكان ل��ە ه��ەرك��وێ ب��ن ،پشتیوانی هەموو
بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕانەن لە دژی نیزامی كۆمەاڵیەتی و سیاسی حازر.
لە هەموو ئەم بزووتنەوانەدا ،كۆمۆنیستەكان مەسەلەی خاوەنداریەتی ،بێ
ڕەچاوكردنی ڕادەی پەرەگرتووییەكەی ،وەكو مەسەلەی سەرەكی دەكێشنەپێش.
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لە كۆتاییشدا ،كۆمۆنیستەكان لە هەموو الیەك بۆیەكگرتوویی و پێكهاتنی حزبە
دیموكراتیكەكانی هەموو واڵتان تێدەكۆشن.
بۆ كۆمۆنیستەكان شەرمە بۆچوون و ئامانجی خۆیان بشارنەوە .ئەوان ،ڕوون
و ڕاشكاو ڕایدەگەیەنن كە ئامانجەكانیان تەنیا بە ڕووخاندنی بەزۆری سەرتاپای
بارودۆخی كۆمەاڵیەتی ئێستا ،دەكرێت بەدیبێت .با چینە چەوسێنەرەكان،
بەرامبەر بە شۆڕشی كۆمۆنیستی سەرتاپایان بێتە لەرزین! كرێكاران ،لەم ناوەدا
جگە لە زنجیرەكانیان هیچ لەدەست نادەن ،بەاڵم جیهانێك بەدەستدێنن.
كرێكارانی جیهان،یەكگرن!
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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.

86

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی کۆمۆنیست

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
1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی
چاپ

رێباز مستەفا

2014

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

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

رێباز مستەفا

2014

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

 10ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 11ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014

 15ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عوسامن حەمە رەشید

2014

 13ئاشنابوون بە فرۆید
 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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78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

81

فیتنە

92

كۆمەڵێك نوسەر

2015

د .عبدلعلی مقبل مەجید مارابی جەواد حەیدەری

2015

س َور َعبدُالله
د .رَ ْ

2015

هشام جعیط
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سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

