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بیبلۆگرافیای ژیانی ڤالدیمێر لینین
ئا/لوقمان رەئوف
 1870/4/22لە شاری (سیمبرسك-ئۆلیانۆفسك) روسیا لەدایكبووە،
پاش تەواوكردنی ئامادەیی چووە كۆلێژی ماف لە زانكۆی ڤازان ،بەاڵم بەهۆی
بەشداریكردن لە خۆپیشاندانی خوێندكاران فەسڵكرا.
پاش لە سێدارەدانی براكەی بەهۆی هەوڵی تیرۆركردنی
1892
قەیسەری سێیەمەوە ،لینین گەڕایەوە بۆ شاری ڤازان و چووە ریزی كۆمەڵێكی
ماركسیەوە
چووە بۆ پایتەختی سانت بەترسبۆرگ و دەستی بە نووسینی
1893
كتێب كرد لەبارەی ماركسیی و مێژووی بزوتنەوەی جوتیاران و كرێكاران لە روسیا
چ��ەن��د ج��ارێ��ك گ��ی��راوە ب��ەه��ۆی چ��االك��ی سیاسیەوەو
1895
دوورخراوەتەوە بۆ سیبریا بۆ ماوەی ساڵێك.
كرایە سەرۆكی حزبی كرێكاری سۆسیالیستی دیموكراسی
1898
روسی
نادیجدا كروبسكایای سۆسیالیستی هێنا؟
1898
كتێبی گەشەی سەرمایەداری لە روسیا باڵوكردەوە
1899
چووە ئەوروپاو هەوڵی باڵوكردنەوەی رۆژنامەی سۆسیالیستی
1900
(ئسكرا)ی داو لەگەڵ كتێبی باری كاری شۆڕشگێڕی باڵوكردەوە
چوو بۆ سویسرا تاوەكو ساڵی 1905
1900
سەرۆكایەتی حزبی بەلشەفیكی گرتەدەست
1903
لە سویسراوە گەڕایەوە روسیاو بەشداریكرد لە یاخیبوون دژی
1905
حكومەت
دیاریكرا بۆ سەركردایەتی حزبی كرێكاری سۆسیالیستی
1906
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كۆمەاڵیەتی
چووە فینلەندا بەهۆی نائارامی بارودۆخەكەوە
1907
چووەوە بۆ سویسراو پاشان بۆ پاریس
1908
چوەوە بۆ سویسرا و پاشان بۆ پاریس
1908
پاش دووكەرتبوونی حزبی كرێكاری سۆسیالیستی دیموكراسی
1916
روسی ،لینین سەرۆكایەتی حزبی بەلشەفیكی گرتە ئەستۆ.
دوای شكستی حوكمی قەیسەری روس��ی و سەركەوتنی
1917
شۆڕش ،حكومەتی كاتی پێكهێنراو رێگە بە لینین و چەند هاوەڵێكی درا بگەڕێنەوە
روسیا
سەرۆكایەتی شۆڕشی حزبی بەلشەفیكی كردو
ئۆكتۆبەری 1917
دەستی بەسەر دەسەاڵتدا گرت و شەڕی ئەهلی دەستیپێكرد
بەهۆی شكستی شۆڕشەوە ناچار بوو گەڕایەوە
یۆلیۆی 1917
فینلەندا
 1918-1914لەگەڵ جەنگی جیهانیدا لینین هاتەوە بۆ گۆڕینی شەڕی
جیهانی بۆ شەڕی هەلی دژی حكومەتی سەرمایەدار لە واڵتە ئەوروپیەكان
 1918/8/30هەوڵی تیرۆركردنی درا لەالیەن (فانیا كابالن)ەوە كە سەر بە
حزبێكی نەیاری لینین بوو ،سێ گولەی لێدرا بەر شانی و سیەكانی كەوت ،بەاڵم
نەمرد
ب��ەردراوە بەهۆی خەمی بەڕێوەبردنەوە ،هەندێك جار
1920
جەڵتەی دڵ لێیداو توانای قسەكردنی نەما ،بۆیە لە سیاسەت دووركەوتەوە
هەوڵی هەندێك چاكسازی ناوخۆیی داو هانی كرێكارەكانی
1921
دا لە كشتوكاڵ و پیشەسازیدا
نیوەی جەستەی لە كار كەوت
1922
جەڵتەی سێیەم لێیدەداتەوە
1923
گیانی لە دەستدا
 /21كانونی دووەم1924/
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الیەنە شاراوەكانی ژیانی لینین
پرۆفیسۆر :قسطنطین متفیف
لە عەرەبییەوە :هێمن خورشید
هەر لە مناڵیمانەوە ،ئێمەی هاوواڵتیانی یەكێتی سۆڤیتی (ج��اران)
راهێنرابووین لەسەر لێكۆڵینەوە و خوێندنی ژیانی لینین و مێژوویی خێزان و
هاورێی و ناسیاوەكانی ،چۆن ئەم كابرایە چاوی لەسەر یەك نەناوە و شەوانە تا
بەیانی بەبێداری ماوەتەوە و هەربیری لە چۆنیتی رزگاركردنی رووس و هەموو
مرۆڤایەتی كردووەتەوە لەدەست زەبرو زەنگی رژێمی قەیسەری و نەفرەتی
سەرمایەداری! قۆناغی دووەم لە دیراسەكردنی ژیانی لینین و بایۆگرافیای ئەو
لەدوای چوونە زانكۆی دەستپێدەكات ،لە وێدا لێكۆڵینەوە بەشێوەیەكی قووڵتر
و فراوانتر ئەنجامدەدرێت ،ئەم قۆناغە چوار ساڵ دەخایەنێت  .بابەتی لینین
لە هەموو زانكۆكاندا بەشێوەیەكی نەویستەكی (اجباری) دەخوێنرێت ،ئەویش
لەرێگای بابەتەكانی وەك  :مێژوویی حیزبی شیوعی رووسی ،ئابووری سیاسی،
شیوعیەتی زانستی و مێژوویی فەلسەفە پسپۆری خوێندكارلەهەر بوارێكدا بێت،
دەبێت تاقیكردنەوەیەكی سەركەوتوو ئەنجامبدات لەو بابەتانەی كە لەسەرەوە
ئاماژەمان پێدا  .دوای بەدەستهێنانی بەكالۆریۆس (بڕوانامەی تەواوكردنی زانكۆ)،
قۆناغی سێیەم دەست پێدەكات كە ئەویش سێ ساڵ دەخایەنێت ،لەم قۆناغەدا
خوێندكار دەبێت لێكۆڵینەوە لەم بوارانەدا بەئەنجام بگەیەنێت  :مێژووی حیزبی
شیوعی رووسی ،مێژووی فەلسەفە ،هەروەها كارەكانی لینین كەئەویش س ێ
سااڵ دەخایەنێت ،دوای تەوابوونی ئەم قۆناغەش خوێندكار دیسانەوە دەبێت
تاقیكردنەوەیەكی سەركەوتوو ئەنجام ب��دات .دوای ئەمانە قۆناغی كۆتایی
دەستپێدەكات ،لێرەدا لەسەر مرۆڤی سۆڤیاتی پێویستە بەردەوام بێت لەسەر
لێكۆڵینەوەی بایۆگۆافیای لینین و كارەكانی :لەناو كێڵگەكاندا ،لەكارەگەكاندا،
لەنەخۆشخانەكاندا ،لەدەزگا زانستییەكاندا ،هەروەها لەیەكە عەسكەرییەكاندا،
ئەمەش دەبێت بەدرێژی و بەوردەكارییەوە ئەنجام بدرێت ! ئەمە قەدەری
مرۆڤی سوڤێتی بوو كە دەربازبوونی لە دەستی مەحاڵبوو .لێكۆڵینەوەیەكی لەم
شێوە دەبێت بە جۆرێك بێت كە بچوكترین و ووردترین شت لەژیانی لینین
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بەرنەشتەر بدات و شتێكی شاراوە نەهێڵێتەوە ،بەاڵم لەراستیدا وانییە ؛ چونكە
مرۆڤی سوڤێتی تەنها لەیەك رێگەوە دەیتوانی لەژیانی لینین ئاگادار بێت ،ئەویش
ئەو رێگەیە بوو كە مەكتەبی سیاسی لیژنەی ناوەندی حیزبی شیوعی رێگەی
پێدەدا ،دیراسەكردن لەو بارەیەوە لە چوار چێوەیەكی تەسكدا رێگەپێدارو بوو،
كەسی سوڤێتی تەنها دەیتوانی الیەنە باشەكان و رووە گەشەكانی ژیانی لینین
دیراسە بكات ،وەك دامەزرێنەرێكی گەورەی حیزبی شیوعی و یەكێـتی شورەوەی،
لە جوغزێكی تەسكی رێگە پێدراودا ،باسەرەتا لە نووسینەكانی (لینین)ەوە
دەستپێبكەین كە ژمارەیان دەگاتە پەنجاو پێنج ( )55بەرگ ،پێنج ( )5جار بە زمانی
رووسی بەچاپ گەیەنراون،پالنێكیش هەبوو بۆ ئەوەی چاپی شەشەم لە حەفتا
( )70بەرگدا بەئەنجام بگەیەنرێت .لەپاڵ ئەو نووسینانەی (لینین)دا نزیكەی چوار
هەزار بەڵگەنامە هەیە كە بەدەستی لینین نوسراون ،بەاڵم لەژێرچاودێرییەكی
ورد دا شاراونەتەوە ،هەروەها سێ( )3هەزار بەڵگەنامەی تریش هەیە ،كە
ئیمزای (لینین)ی پێوەیە! ئەوانەش هەر شاردراونەتەوە ،سەرەڕای ئەو نووسینە
زۆرانەی لینین ،هێشتا ئێمە بەتەواوی ئەو پیاوەمان نەناسیوە ،بەڵكو لەراستی
ئەو تێنەگەیشتوین ،لینین لە ( )1870/4/22لەشاری سمبرك ( Simbirكەدەكەوێتە
سەر رووباری فوڵگا ) لەدایكبووە ،ناوی تەواوی ئەو (ڤالدیمیر ئیلیچ ئیلیانۆف)ە،
ناوی سێیەمی واتە (ئیلیانۆف) لەرەگی ووشەی « توركالیمك »Turkickalmykەوە
وەرگیراوە كە لەزمانی رووسیدا بەمانای « گیانی مردوو « دێـت ،هەند ێ لە
پسپۆرە ئەكادیمییەكان وای بۆ دەچن كە پاشەڕۆژی كابرا و چارەنووسی ئەو
جەخت لەسەر ناوەكەی دەكەنەوە دەكرێـت بڵێین ناوەكەی رەنگدانەوەی ئاكارە
رۆحی و جەستەییەكانی ئەون ،ئەگەر بێینە سەرباسی دڵسۆزی و وەفا ،ئەوا
هیچ كام لەم دوو سیفەتە لەو پیاوەدا بەدی ناكرێت لەراستیدا ئەو زۆر دڵڕەق
بووە ،زۆر توندو وشكە تەبیعەت بووە ،زۆر گوێی بەچارەنووسی خەڵكی نەداوە،
هەربۆیە بەراستی گیانێكی مردوو بووە ،خاڵی لەهەر هەستێكی مرۆڤانە .لەرووی
بونیادی جەستەیی و نەخشەی دەم و چاوەوە ئەو دەچێـتەوە سەر شێوەی تەتار
یان كالمیك لەگەڵ دەركەوتنی ئیسكی الگوناكانیدا .چاوەكانی لەشێوەی دوودرزی
باریكدا دەركەوتن ،بەم جۆرە دەردەكەوێت كە ئەو هیچ ئاكارێكی هاوبەشی
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لەگەاڵ رەچەڵەكی (رووسی – سالفی ) دا نییە ،زۆرێك لەم خەڵكانە لەرەچەڵەكی
(كالمیك جافاس) لەكەناری رووباری (فوڵگا) دەبینرێن ،لێرەوە دەكرێت ئەو
راستییە ئاشكرا بكەین كە لینین لەرووی خوێنەوە (یەك رەگ ) نەبووە (واتە:
رەچەڵەكی ئەو تەنها رووس��ی نییە )  .ئەو لێكۆڵەرەوانەی كە گرنگی بە
لێكۆڵینەوەی ژیانی لینین دەدەن ،زۆر گرنگییان داوە بەناوە خوازراوەكەی ،واتە
(لینین) لەو كەسانەی كە محازەرەیان لەبارەی لینینەوە پێشكەشكردووە زانراوە كە
ئەوانیش نەیانزانیوە ناوی لینین لەالیەن خۆیەوە دانراوە وەكو خۆشەویستیەك بۆ
رووباری (لینا)ی رووسی كە رووبارێكی ئێجگار گەورەیە و هاوجووتی رووبارێكی
سیبیری ترە بەناوی (ینیسی) ؛ چونكە لینین بەشێكی زۆری ژیانی لەسیبریا و
بەنەفی كراوە بەسەربردووە ،ئەمەش لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەداو بەتازەیی
روویداوە  .لەبارەی (لینین)ەوە وا زانراوە كە لە منداڵیدا تەمبەڵ بووە ،بۆیە
خێزانەكەی ناویان لێنابوو ( )LENواتە  :تەمبەڵ  .دوای ئەوەی (ڤالدیمیر
ئیلیانوف) گەورەبوو وچووە ریزی بزوتنەوەی شۆڕشگێڕی رووسییەوە ،ناوێكی
حەرەكی بۆ خۆی هەڵبژارد ،ئەویش (لینین) بوو كە بەمانای (تەمبەڵی كردنی)
یان (تەمبەڵی) دێـت ،ئەم ناوە رەنگدانەوەی سروشتی ئەو بوو لەبەرامبەر كاردا،
ئەو دوای دەرچوونی لە زانكۆ (واتە :دوای تەواوكردنی زانكۆ) هیچ كارێكی
نەكردووە ،جگە لەدوو ساڵ نەبێـت كە وەك پارێزەرێك بەرامبەر بە مووچەیەكی
كەم كاریی كردووە ،گرفتێكی تر رەچەڵەكی راستەقینەی ( لینین ) ە ،گەڕانەوەی
لینین بۆ سویسرا لەرێگای ئەڵمانیاوە لەساڵی ( )1917بیروهۆشی لێكۆڵەرەوان و
گرنگی پێدەرانی ئەو بووارەی بە خۆیوە خەریككرد ،چونكە ئەوكات ئەڵمانیا
لەگەڵ رووسیادا كە جەنگدا بوو  .لەو سەروبەندەدا جگە لە رۆژنامەكانی سەر
بەبەرەی بەلشەفی ،هەموو رۆژنامە رووسیەكانی تر رەخنەیان لە لینین گرت و
بەسیخوڕی ئەڵمانی و خیانەتكاری راستەقینە ناویان برد ،بەرەی بەلشفیك ،لینیین
– یان زۆر بە گەورەپیشان دەداو بە رووسی راستەقینەو خاوەن رەچەڵەكی پاك و
نەوەی بنەماڵەیەكی بێگەرد ناویان دەبرد ،ئەمە لەبارەی باوكی لینین ،واتە(ئیلیا)
ەوە ،بەاڵم بەلشەفێكان زۆر بەوردی و بەشێوەیەكی سەیر رەچەڵەكی راستەقینەی
دایكی لینین _ یان شاردووتەوە ،بەلشەفێكان ئەم بە رووسی كردنەوەی (لینین)
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یان بۆیە ئەنجامداوە تاوا لە خەڵكی رووسیا تێبگەیەنن كە شۆڕشی رووسی
تەنها مێشكێكی رووسی دەتوانێن هەڵیگیرسێنێت ،هەر بۆیە دەبوو چەند شتێك
بشاردنەوە و چەند شتێكیش بەدەربخەن ،پێویست بوو لەبیرو هۆشی جەماوەردا،
(لینین)وەك كەسێكی رووسی وێنا بكەن.
لینین و خوێنی تێكەڵ!
من لە پڕ پێچو پەناترین شتەوە دەستپێدەكەم ،دایكی لینین ،ناوی ئەو
« ماریا ئەلیكساندروفنا بالنك» ە ،ئەو كچی چوارەمە لە خێزانی « ئەلیكساندەر
دیمتریفیج بالنك «باوكی جوولەكە و دایكیشی سویدییە« .ئەلیكساندەر بالنك «
لە منداڵیدا ئایینی ئەرسەدۆكسی رووسی هەڵبژاردووە ،لەمەشەوە ناوێكی تازەی
بەسەردا بڕاوە ئەویش ناوی (دیمتری)یە كە لە بنەمادا ناوێكی رووسییە .ناوی
ئەو پێش ئەوەی بچێتە ناو ئایینی ئەرسەدۆكسییەوە « ئیسرل (ئیسرائیل ) موشیفچ
« بووە،بەاڵم ناوی سێیەمی ئەو واتە (بالنك) دوای هەڵبژاردنی ئایینی تازەش
هەروەكوخۆی ماوەتەوە  .بالنك « باپیری لینین لەڕووی دایكەوە – واتە باوكی
دایكی – لەشاری (زیتومەر) ی سەر بە واڵتی ئوكرانیا لە دایكبووە ،باوكی بالنك
كە ناوی (موشیە ئیتزكوفیتج بالنك ) بووە ،ئافرەتێكی سویدی مارەكردووە بەناوی
(ئانا كارلوفنا ئوستند) ئەم پیاوە – واتە :باوكی بالنك – بازرگانێكی جولەكە بووەو
لەشاری (ستاروكونستینتینو )ی سەر بە هەرێمی (فولین)ی ئوكرانیا نیشتەج ێ
بووە ،لێرەدا پرسیارێك دێتە پێشەوە ئەوەیە ،ئایا بۆ جوولەكەیەك دەلوێت لەیەك
كاتدا هەم پزیشكی پۆلیسی بێت و هەم خاوەنداری كێڵگەش بێت لە كۆكۆشینكۆ
؟ لێكۆڵەرەوان بەپشتبەستن بەهەندێ لێكۆڵینەوەی پڕ لە گومان كەلە ئەرشیفی
(ئەنجومەنی پیرۆز –المجلس القدس ) لە (پترۆگارد) پارێزراوە لەو باوەڕەدان كە
چوونە ناو ئایینی ئەرسەدۆكسی رووسییەوە بۆ كەسێكی جوولەكەلەو كاتەدا گرتنی
الچوونی زۆر لەمپەری دەدا لەبەردەم پاشەرۆژی كار كردنی ئەو كەسەدا (بالنك)
كاتێك خوێندنی ئامادەیی تەواو دەكات دەچێتە (سانت پترسبۆرگ ) پایتەختی
دەوڵەتی رووسیای قەیسەری ،لەوێدا خۆی و ( بیل) ی براشی كە ئەویش ئایینی
ئەرسەدۆكسی رووسی بۆ خۆی هەڵبژاردبوو پەیوەندی دەكەن بە ئەكادیمیای
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پزیشكییەوە لەساڵی()1820وە لەساڵی ( )1824خوێندنی زانكۆ تەواو دەكەن .
(ئەلیكساندەر بالنك ) كچێكی بەناوی (ئانا گریگوریفسنا گروسكویف) لەشاری
(پترسبۆرگ) مارە كردووە( ،ئانا) كچێكی ئەڵمانیو لەخێزانێكی دەوڵەمەند بووە و
لەهەمان شاردا نیشتەجێبوون ،دوای تەواوكردنی زانكۆ « أ 0بالنك» نێردراوە بۆ
هەرێمی (سمۆلنسك) كە دەكەوێتە رۆژئاوای رووسیاوە ،دوای ئەوە گوێزراوەتەوە
بۆ شاری(بیرم) و دوای ئەوەش بۆ شاری (ئەزالتاوست ) كە دەكەوێتە رۆژهەاڵتی
رووسیاوە ،لەوێدا ئەو وەك لێكۆڵەرەوەی پزیشكی لە نەخۆشخانەیەكی سەر
بەكۆمەڵگەی (ویبورنی) دامەزراوە لەساڵی ( « )1847أ  .بالنك « لە كارەكەی
دەستی كێشاوەتەوە و لەهەرێمی «كازان» نیشتەجیبووە ،نازناوی (خاوەن شەرەفی
رووسی – البنالە الروسیە ) ی پێبەخشراوە،پاشان بالنك كرا بەراوێژكاری دەوڵەت
و كێڵگەیەكی لە دێی (كۆكۆشینكۆ) كڕی و تێیدا نیشتەجیبوون لەگەڵ هەموو
ئەندامانی خێزانەكەیاندا كە بریتی بوون لە ژنەكەی و پێنج كچەكەی ( ئانا،
لویف ،سوفیا ،كاترینا لەگەڵ ماریا «دایكی لینین» ) « أبالنك» زەوی جوتیارانی
ناوچەكەی قوستبووەوەو هەموویانی بە مۆڵكی تایبەتی خۆی دەزانی ،باوكی
لینین (ئیلیا نیكوالفیچ ئیلیانوف) لە خێزانێكی بچوكی بۆرژوازی هاتبووە دونیاوە،
باوكی (ئیلیا)ناوی (فاسیلی ئیلیانوف) بوو ،كاری بەرگدرووی دەكرد و لەشاری
(ئیستراخان ) كە دەكەوێتە نزیك سەرچاوەی «فوڵگا» ەوە دادەنیشت ،دوای
تەمەنی پەنجا ( )50ساڵی ئەم بەرگدوورە كچێكی گاوری (مەسیحی) كالمیكی
خواست بەناوی (ئەلیكسیفنا سمیرنوفا) كە بەتەمەن بیست ( )20ساڵ لەو
مناڵتربوو ،لینین دەركەوتنی ئێسكی گۆناكانی لەوەو بۆماوەتەوە ،ئەم ژنە س ێ
كوڕو دوو كچی بۆ پیاوەكەی خستووەتەوە كە یەكێكیان (ئیلیا)ی باوكی لینین-ە،
ئیلیا دوای تەواوكردنی خوێندنی ئامادەیی پەیوەندی دەكات بە زانكۆی (كازان)
ەوە ،لەوێ بە خوێندنی بیركاری و فیزیاوە خەریك دەبێت .دوای تەواوكردنی
خوێندن لەشاری (بینزا) دەست بە وانە ووتنەوە دەكات ،هەر لەو شارە (ماریا
) دەناسێت و پاشانیش دەیخوازێت ،لەم ژن و مێردە (لینین) دەكەوێـتەوە،
لەساڵی ( )1869باوك و دایكی لینین ماڵیان دەگوازنەوە بۆ شاری (سمبرسك )
كە دەكەوێتە سەر رووباری فوڵگا هەر لەم شارەداو لە ( )1870/4/22لینین دێـتە
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دونیاوە  .لینین دوو براو چوار خوشكی دەبێت ،براكانی (ئەلیكسەندە رودیمتری)
و خوشكەكانی (ئانا ،ماریا ،ئەلگا ) ئەمەی دوایی لەساڵی ( ) 1868دەمرێت،
پاشان یەكێكی تر بەهەمان ناو (واتە  :ئەلگا) كەلەساڵی ( )1871لەدایك دەبێت
 .لەشاری سمبرسك ماڵی لینین خانوویەكی تازە دەكڕن« ،لینین» یش پەیوەندی
دەكات بە قوتابخانەیەكی ئامادەییەوە كە بەڕێوەبەرەكەی ناوی (فیودۆر كیرنسكی)
دەبێت ،ئەم (فیودۆرە) باوكی (ئەلیكسەندەر كیرنسكی) بوو كە پاشان بوو
بە سەرۆك وەزیران لە حكومەتە كاتییەكەی رووسیا كە بەسەركەوتنی شۆڕشی
ئۆكتوبەری ساڵی ( )1917هەرەسی هێنا ،لەساڵی (« )1887ئەلیكسەندەر»ی برا
گەورەی لینین بەهۆی تێوەگالنی لە هەوڵی تیرۆركردنی قەیسەر ئەلیكسەندەری
سێیەم بڕیاری ئیعدام كردنی بەسەرا درا ،دایكی لینین كە بەم هەواڵەی زانی،
یەكسەر بەرەو «سانت – پترسبۆرگ» ی پایتەخت كەوتەڕێ ،لەو ێ یاداشتێكی پڕ
لە داخوازی و داوای لێبوردنی بۆ قەیسەر بەرز كردەوە بەو ئومێدەی لە كوڕەكەی
خۆش بێت ،لەبەشێك لەو یادداشتەدا هاتووە  »:گەوەرم ! جەنابی قەیسەر ،لێت
دەپارێمەوە كە ژیانی كوڕەكەم پ ێ بدەیتەوە ،تەنها ئەمجارە كوڕەكەم بۆ بگێڕەوە،
پەیمانت پێدەدەم كە ئیتر كاری وانەكات ،هەموو هەولێكی لەگەڵدا دەدەم تا
بیهێنمەوە هۆشی خۆی ،هەركات بیری هەڵەی بەسەردا هات یان شێتی گرتی
بەئاگای بێنمەوەو هەستی مرۆڤدۆستی تێدا زیندوو بكەمەوە ،لێت دەپاڕێمەوە
ئەی قەیسەری گەورە ،تكایە بەزەییەك !»
بەاڵم براكەی لینین لەگەڵ چوار لە هاوڕێكانیدا ئەوەیان رەتكردەوە
داوای لێبووردن بكەن ،هەربۆیە لە ( )1887/5/8لەسێدارەدران ) لینین بە هەواڵی
لە سێدارەدانی براكەی كە زۆری خۆشدەویست بەتەواوی راچڵەكا ،ئەم رووداوە
لینینی گەیاند بەودەرەنجامەی گرتنەبەری توندڕەوی لەكاری شۆڕشدا وەك
ئەوەی براكەی كردی رێگە چارەی راستەقینە نییە ،پێویست ناكات كادری سیاسی
بەردەوام مەترسی لەناوچوونی لەسەر بێت هەر لەبەر ئەوەی بەردەوام لەگەڵ
قەیسەردا ركابەری چەكدارانە دەكات ،بەڵكو دەكرێت كادیری سیاسی هەر لە
دوورەو بەشاراوەیی سەركردایەتی شەڕەكە بكات ،ئەم دەرەنجامە لەدواییدا بوو
بە بنەمایەكی پاراكتیكی الی لینین ،بەوردی كاری لەسەردەكرد .لەساڵی 1887دا

10

لینین لە زانكۆی « كازان» وەرگیرا ،بەاڵم بەهۆی جموجۆڵی شۆڕشگیڕانەیەوە
دەركراو بەدوور خراوەیی رەوانەی كێڵگەكەی كرا لە «كۆكۆشینكۆ» ،هەرلەدوای
ماوەیەكی كەم توانی پەیوەندی بكات بە زانكۆ (سانت –پترسبورگ)ەوەو بڕوانامەی
پارێزەری بە دەست هێنا .
خوێنی ئەڵمانی-سویدی
باپیری یەكەمی لینین لە دایكەوە (باوكی باپیری) كەناوی (موشیە
ئیسكوفیچ بالنك) بوو .كچێكی سویدی خواستووە ،رەچەڵەكی خێزانی ئەم كچە
دەگەڕێتەوە بۆ شارێكی سویدی سەر بە (ئەپساال  ،)Upsalaناوی ئەم كچەش
«ئانا كارلوفنا ئوستند» ە ،باوكی « ئانا» كەناوی « كارل ئوستند» بوو گەوهەر
فرۆشێكی ناسراوبوو لە ئەوروپادا ،بەتایبەت الی خێزانە دەوەڵەمەندەكان،
لەسەرووی هەموویانەوە گۆستافی چوارەم ئەدۆڵف  .كەس وكارە سویدییەكانی
لینن بەكاری دەالكی ودروومانو چەندەها كاری ئازادی ترەوە خەریكبوون .
باپیری لینین»لەدایكەوە» كەناوی « ئەلیكسەندەر بالنك» بوو ،كچێكی ئەڵمانی
بەناوی « گرسكویف «ی مارەكرد كە خەڵكی باكوری ئەڵمانیا بوو  .لەم بنەماڵەیە
چەندەها كەسایەتی گرنگ هەڵكەوتوون لەوانە :چەندین فەرمانبەر لە كۆمپانیای
( )Shadeی ئەڵمانی ،هەروەها كەسایەتی الهوتی بەناوبانگ (هفر،)Hefer
مامۆستای خێزانی (فریدركی سێیەمی ) پاشای ئەڵمانیا ( ،)1840-1770هەروەها
كۆرسیۆس  E.Kurciusو مۆدێل  ،V.Modelئەم دووانەی دوایی دوو ژەنەراڵی
سوپای نازی ئەڵمانی بوون كە هێرشی كردە یەكێـتی سوڤیات لەساڵی(،)1941
ئەوەی جێگەی تیڕامان بێت ئەوەیە لینین لە خزمە نزیكەكانی (مۆدێل ) ە،
ئاشكراشە كە لینین لەدوای سەركەوتنی شۆڕشی ئوكتوبەری ( )1917هەستا بە
قەتڵ وعام كردنی ملیۆنەها كەس لە گەلی رووسی ،لە كاتێكدا (مۆدێل) ی
خزمەتی بەشدار بوو لە خاپوركردنی یەكێـی سۆڤیت و لەناوبردنی ملیۆنەها
كەسی ئەو واڵتە ،ئەویش لە جەنگی جیهانی دووەمدا .دوو كەسی پیاوكوژ،لەیەك
خوێن و یەك رەچەڵەك ،لەوەدا بەتەواوی یەكدەگرنەوە ،كە هەردووكیان رقی
گەلی رووسی دڵیانی پڕكردبوو .
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هەڵوێستی لینین لە رووسیا و میللەتی رووس
دوای لە سێدارەدانی برا گەورەكەی لینین ،هەموو خزم و كەس و
كارەكانی لێی تەكینەوەو بەكەمترین شت ئامادەنەبوون دەستی یارمەتی بۆ
خێزانەكەی درێژ بكەن لەو گرفتەی كەتێیكەوتبوون ،بەتایبەتی خزمە رووسیەكانی،
ئەمە گرفتێكی ئێنجگار قورس و چاوەڕوان نەكرابوو بۆ لینین و خێزانەكەی،
هەر ئەم هەڵوێستەی خزمە رووسیەكانیشی بوو بە بۆچوونی من كە لەدەروونی
لینیندا هەستێكی دوژمنكارانەی بەرامبەر هەموو گەلی رووس دروستكرد ،لینین
لە هیچ یەك لە كارەكانیدا دوور تا نزیك باسی لەو خزمانەی نەكردووە ،بەهیچ
شێوەیەكیش حەزی بەناسینیان نەكردووە تێكەڵیان نەبووە ،لەدوای سەركەوتنی
شۆڕشی ئۆكتوبەری ( )1917و گرتنە دەستی دەسەاڵت لەالیەن لینینەوە ،وەكو
زانراوە كەسو كارەكانی چەند جارێك هەوڵی ئەوەیانداوە پەیوەندی پێوەبكەن
و لێی نزیك بكەونەوە،بەاڵم بێسوود و هیچ وەاڵمێكیان لەالیەن (لینین)ەوە
نەدراوەتەوە  .وا دەردەكەوێت لینین زۆری رق لە رووسیەكان بوو بێـت ،ڕەنگە
توڕەییەكی بەرامبەر بەرووسیاش لە دڵدا دروست بووبێت ؛ چونكە رووسیا براكەی
لێسەندوە ،رووسیاش جێگەی رووسە ،بۆیە سەیر نییە خەش و قینیان لێهەڵبگرێت،
رەنگە ئەو هەمو كوشت و بڕینەی لینین كردی دەربڕی ئەو دووژمنایەتییە
شاراوی ئەو بێت ،ئەم هەڵوێستەی لینین لە دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتوبەری
( )1917ش هەر بە گۆڕی مایەوە ،بەڵگەش بۆ ئەمە هەڵوێستی ئەوە بەرامبەر بە
رووسیەكان كە بەردەوام بە گێل و دەبەنگ وەسفی دەكردن و دەیگوت ناتوانن
هیچ كارێكی زیرەكانە ئەنجام بدەن  .لەالیەكی ترەوە لینین زۆر سەرسام بوو بە
جولەكە ئەمەش بە ئاشكرا دیاربوو ئەو هەموو دەوربەری خۆی بە وان تەنیبوو،
هەموو كات كارەكانی ئەوانی بەرز دەنرخاند و پلەو پایەی حیزبی زۆر هەستیاری
پێدەبەخشین ،ئەمەش لە نامەكانی هەردوو خوشكەكەی لینینەوە بە دەركەون لە
دوای مردنی لینین لەساڵی ()1924دا لیژنەی ناوەندی داوای لە (ئانا) ی خوشكی
كرد تا بایۆگرافیای لینین بنووسێتەوە ،ئەویش بەم كارە هەستاو لە ئەنجامدا
لەساڵی ( )1933بوو بە كتێبێك هەر لە هەمان ساڵدا (ئانا) نامەیەكی بۆ (جۆزێف
ستالین) نارد ،كە و ئەو كات سكرتێری گشتی لیژنەی ناوەندی حیزبی شیوعی
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بوو ،لەنامەكەدا هاتوو ؛ « رەنگە الی جەنابت روون بێت ،لەو لێكۆلینەوانەی
كەلەسەر رەچەڵەكی باپیری لینین ئەنجامدراون دەردەكەویت ،كە ئەو لە خێزانیكی
هەژاری جوولەكە بووە ،هەروەك لە بەڵگەنامەكانەوە دە ردەكەوێت ئەو كوڕی
چینی وردە بۆرزواژ بووە لە شاری (زیتومر موشیكا بالنك) ئە راستییە دەتوانیت
خزمەتێكی زۆر بكات بە كێشەی ركابەریكردن یان دژایەتیكردنی (سامییەت)دا،
راستی گەڕانەوەی رەچەڵەكی لینین بۆ سەر جوولەكە بەڵگەیەكی یەكالكەرەوەیە
لەسەر توانای لەبن نەهاتووی رەچەڵەكی سامی ،بەڕاستی لینین زۆر رێزی لە
جولەكە دەگرت و كارەكانیانی بەرزە نرخاند « نووسەری رووسی (د.فولكونوف)
لەم بارەیەوە تێبینی كردووە كە ئەوەی خوشكەكەی لینین سەلماندوویەتی،
دەتوانێت ئەو كارانەی لینین پێی هەڵساون لێكبداتەوە ،ئەو هەمیشە ئەوەی بیری
دارودەستەكەی دەخستەوە ،كە خەڵكانی غەیری رووس لە شوێنە گرنگەكاندا
دابمەزرێنن بە تایبەت جولەكە شوێنە سادەكان بدەنە دەستی رووسە گێلەكانەوە.
ستالین پاش ئەوەی ئەم نامەیەی خوێندنەوە ،بۆ خوشكەكەی لینینی نووسی
«ئەوەی پەیوەندی بەزانیاری ناو ئەم نامەیەوە هەیە پێویستە لێی بێدەنگ بێت
« بەاڵم خوشكە گەورەكەی لینین لەسەر بۆ چوونەكانی خۆی سووربوو ،دوای
ساڵێك بۆ ستالینی نووسی « لە پەیمانگای لینین ،هەروەها لە پەیمانگای ئەقڵیشدا
هەر لە كۆنیشەوە گەورەیی توانای ئەقڵی ئەم نەتەوەیە واتە ( جولەكە) تێبینی
كراوە ،هەروەها تێبینی ئەو سودانەش كراوە كە لەئەنجامی تێكەڵبوونی خوێنی
ئەوان لەگەڵ غەیری خۆیاندا بەدەست دێت ،ئەمەش لە رێگەی ژن و ژنخوازییەوە
بەمەبەستی چاكتركردنی وەچە (تحسین النسل)  .خودی لینین شۆڕشگێڕێتی
جولەكە و پابەندبوونیانی بە خەباتەوە نرخاندووە بەبەراوردكردنیان لەگەڵ
رووسیدا كە بە ڕاڕایی و ناجێگیری لە هەڵوێستدا ناسراون ،هەر خۆیشی ئەوەی
روون كردووتەوە كە بەهێزترین رێكخستن لەناو رێكخراوە شۆڕشگێڕییەكاندا لە
باشوور رۆژئاوا پەیوەندییان بەم هۆكارە هەیە ،چونكە ()50%ی دانشتوانی ئەم
ناوچانە بەڕەچەڵەك جوولەكەن « .مێژوونووسی رووسی (د .فولكوگۆنوف) لەو
بڕوایەدایە نامەی خوشكەكەی لینین لە شێوەی پەیامێكدایە كە دژ بە رووس
نووسراوە ،ئەو ئەم كارەی لە جیاتی براكەی ئەنجامداوە ،بەاڵم ستالین ئەو كات
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بەهیچ شێوەیەك رێگەی بە جەماوەر نەدەدا تا لەرەچەڵەكی راستی لینینی كە
دەگەڕێتەوە سەر جولەكە ئاگاداربن ،ئەم كارەی ستالین (شاردنەوەی رەچەڵەكی
لینین لە جەماوەر) زۆر بەتوندی و بۆماوەیەكی درێژ بەردەوام بوو .
كاروبارە داراییە نهێنییەكان
لینین وەكو پارێزەرێك ئیشی نەكردووە تەنها بۆ ماوەیەكی كەم نەبێت،
بەاڵم ئەو هەموو زانیارییەكانی لەبارەی یاساوە بەكاردەهێنا بۆ بەڕێوەبردنی كێشمە
كێشی حیزبییانەی نێوان خۆی و ركابەرەكانی ،هەروەها بۆ گەیشتن بەسەركردایەتی
حیزب و دەست بەسەراگرتنی ،لەالیەكی ترەوە لینین و حیزبەكەی توانییان ببن بە
خاوەنی سامانێكی ئێجگار زۆریش هەڵگیرسانی شۆڕشی ئوكتۆبەری ( ،)1917ئەم
سامانە لە چەند سەرچاوەیەكی جیاوازەوە بەدەست دەهات ،كەمترین داهات لەو
ئابوونەوانەوە دەهات كە حیزب لە ئەندامانی وەردەگرت ،سەرچاوەیەكی تری ئەم
سامانە لە دزین و بڕینی بانك و دەزگا دارایی و كۆمپانیا جۆربەجۆرە ناوخۆییەكانی
رووسیاوە بەدەستدەهات  .باندە چەكدارەكانی حیزب بەسەر پەرشتی ستالین
(جوگاشفیلی) و تبرپتروسیان (كامۆ) كاریان ببووە تۆقاندن و باڵوكردنەوەی ترس
و بیم لەناو بانكەكانو دەزگا داراییەكانو كۆمپانیاكاندا ،دوایش ئەو پارە دزراوانەی
كە خاوەنەكانیان كوژرابوون دەنێردرا بۆ دەرەوەی رووسیا و لەبانكەكانی بلۆك
دەكران  .گەورەترین دزی ئەنجامدرا بێت ئەو دزییەیە كە ستالین و تیروپتروسیان
ئەنجامیاندا لە مەیدانی (ئێریڤان) لە ( تبلیسی) پایتەختی جۆرجیا لە رۆژی
( ،)1907/6/26لەم دزییەدا باندە چەكدارەكەی حیزب توانی ( )340هەزار (رۆباڵ)
بدزێت و دوایش پارەكە نێردرا بۆ بانكەكانی دەرەوەی واڵت لەو شوێنەی لینینی تێدا
نیشتەجێبوو ،سەرچاوەی سێیەمی داهاتی حیزب ،ئەو سەروەت و پارانە بوو كە
لە دەوڵەمەندەكانی رووسەوە پێشكەشدەكرا لە نموونەی (سافاموروزف) و (نیكوالی
ئیشمت) ،هەروەها ئەوەی كەلە زانا و شاعیران و نووسەرانەوە پێشكەشدەكرا
بە تایبەتی (مەكسیم گۆرگی) .سەرچاوەی چوارەمی ئەم سامانە ئەو هاوكارییە
داراییە زۆرانە بوو كە حكومەتی ئەڵمانیا دەیكردن لە پێش جەنگی جیهانی یەكەم
و لەگەرمەی جەنگ و دوای جەنگیشدا دەسەاڵتدارانی ئەڵمانی هەموو توانایەكیان
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خستبووەگەڕ بۆ سەرنگومكردنی حكومەتی رووسی بە سوود وەرگرتن لە هاوكاری و
یارەمەتی بەرەی بەلشەفی ئاشكراشبوو كە حكومەتی ئەڵمانی لە هەوڵی فراوانكردنی
دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری خوێدابوو ،مەبەستێكی تریشی ئەوە بوو بتوانێت
كەلێن بخاتە نێوان هاوپەیمانێـی سێ قوڵی (فەرەنسا ،ئینگلیز ،ئەمریكا) بۆ دژایەتی
ئەو دروستبوو بوو ،هەر لەم بارەیەوە (د  .فۆلكۆگۆنوف) دەپرسێت « :چۆن بۆ
لینین و سەركردایەتی پارەتەكەی لووا بڕوا بە خۆیان بێنن كە مافیان لە دیاریكردنی
چارەنووسی نەتەوەی رووسیدا هەیە؟ چۆن بوو ئەو كەسانەی بچوكترین پەیوەندییان
بە چینی كرێكارەوە نەبوو ،كارێكی خوێناوی ترسناكیان لە رووسیادا دەست پێكرد
بەناوی چینی كرێكارەوە ؟»
بلیمەتی لینین
توانای لینین لە پێشبینی و زانینی رووداوەكانی داهاتوودا گەورەكرابوو
موناقەشەكردنی ببوو بە عەیب ،واپێشاندرابوو ئەو دەتوانێت هەواڵی لە رووداوەكانی
پاشەرۆژبدات و دەزانێـت چی روودەدات ،كەسیش لەم بوارەدا شان لە شانی نادات،
بەاڵم لێكۆلینەوەو شیكاركارییە وردەكان پێچەوانەی ئەمە دەسەلمێنن.بینیمان دوای
تێپەڕبوونی ( )75سااڵ بەسەر شۆڕشی ( )1917دا چۆن یەكەم دەوڵەتی شۆسیالیستی
توانای خۆڕاگرتنی نەماو لە ساڵی ( )1991دا هەرەسی هێنا ،هەمان چارەنووس
رووبەڕووی شۆڕشی شۆسیالیستی جیهانی بووەوە ،ئەمە یەكێك لەپێشهاتە درۆینەكان.
با نموونەیەكی تر بهێنینەوە ( )79سااڵ بەر لە ئێستا دوو مانگ پێش هەڵگیرسانی
شۆڕشی بورجوازی لە رووسیا لە شوباتی ( ،)1917كاتێك هێشتا لینین لە سویسرا
بوو ،لە موحازەرەیەكیدا لە جنێف بە بۆنەی یادی دوانزەهەمین ساڵڕۆژی شۆڕشی
یەكەمی لەساڵی ( )1905دا ،ووتی  « :ئێمەی بە تەمەنەكان ،بڕواناكەم تەمەن
رێگەمان بدات تابمێنین و شەڕی جیاكەرەوەی هەق و ناهەق (المعركە الفاصلە)
ببینین لە شۆڕشی داهاتوودا « ؛ بەاڵم كاتێك هەواڵی شۆڕشی شوباتی پێگەیشت
راچڵەكا و هەموو شتەكانی ال تێكەڵ بوو .
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دەستی ئەڵمانیا لە شۆڕشی ئوكتۆبەری 1917دا
لینین و بەرەی بەلشەفی زۆر بەمەبەستەوە فاكتەری ئەڵمانییان لە شۆڕشی
ئوكتۆبەری ()1917دا شاردەوە ،چونكە ئەگەر ئەو كات ئەمە بزانرایە تەنها خەجاڵەتی
نەبوو بۆ لینینی و پارتەكەی ،بەڵكو ئەگەری مردنی پاشەرۆژی سیاسی لینیشی لە
ئارادابوو ،بەاڵم سەرەڕای هەموو ئەو فێاڵنەی كە لینین و بەلشەفێكان كردیان بۆ
شاردنەوەی خیانەت و پیالنگێڕان دژ بە رووسیاوە گەلی رووسی ،راستی ناكرێت لەناو
بچێت ،یان بشاردرێتەوە ،ووتەیەكە رووسی لەم بارەیەوە هەیە ،دەڵێت  « :ناكرێت
كونە پەپوو لە جانتایەكدا بشاردرێتەوە « ئەڵمانی و رووسییەكان زۆریان لەسەر ئەم
بابەتە نووسیوە  .حكومەتە كاتییەكەی كیرنسكی لە رووسیا لێكۆڵینەوەیەكی لەبارەی
تاوانبارێتی (لینین)ەوە ئەنجامدا ،لەو لێكۆلینەوەیەدا «لینین»ی وەك سیخورێكی
ئەڵمانی و خیانەتكارێكی دژ بە رووسیا بە خەڵكی ناساند  .لێكۆڵینەوە كە بیست ویەك
( )21بەرگی لە جموجووڵە خیاتكارێكانی لینینی لە خزمەت دەزگای ئیستیخباراتی
ئەڵمانیدا لە خۆگرتبوو ،بەاڵم لەو كاتەدا دەسەاڵتدارانی رووسی نەیانتوانی بیگرن و
بیدەن بەدادگا  .پەیوەندی بەلشەفی بە ئەڵمانیاوە پەیوەندییەكی سیاسی و ئابووری
بوو ،هاوڕێكانی ئەڵمانیا ،یارمەتی بەلشەفیكیاندا لە رووخاندنی دەسەاڵتی قەیسەریدا
«ئەلیكسەندەر پارفس و یاكوف گانتسكی» (دوو بەلشەفی بەرەچەڵەك جولەكە)
یارمەتی لینین و هاورێبازەكانیاندا تابتوانن بچنە ناو خاكی رووسیاوە لەگەرمی
جەنگی جیهانی یەكەمدا  .لە تەمووزی ( )1917دا حكومەتی كاتی رووسی بڕیاری
دەستگیركردنی لینینی دەركرد ،بەاڵم هەرزووئەم هەواڵەی پێگەیشت و توانی خۆی
بشارێـتەوە.
لینین و كیرنسكی
ئەم دوانە هەر لە منداڵییەوە یەكتریان دەناسی ،كیرنسكی دوا سەرۆك
وەزیری حكومەتە كاتییەكەی رووسیای قەیسەری بوو «لینین»یش رێكخەرو پالندانەری
شۆڕشی ئوكتۆبەری  ،1917هەردووكیان خەڵكی یەك شاربوون كە ئەویش (سیمبرسك)
بوو  .باوكی كیرنسكی بەڕێوەبەری ئەو خوێندنگا ئامادەییە بوو كە لینین دەرسی تێدا
خوێندبوو ،كیرنسكی باوك یارمەتی لینینی دا لە دژی بڕیاری دوورخستنەوەی لینین
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لە خوێندن كە لەالیەن حكومەتی قەیسەرییەوە دەرچوو بوو ،دوای ئەوە لینین توانی
خوێندنی ئامادەیی بەسەركەوتوویی تەواو بكات و باشترین دبلۆم بەدەست بێنێت
و مەدالیای ئاڵتونیشی پێبەخشرا دیسانەوە دەسەاڵت ئەمەی پێی قبوڵ نەكرا ،لێرەدا
كیرنسكی باوك جارێكیتر بەرگری لە لینین كرد ،بەمەش لینین مەدالیای ئاڵتونی
بەدەستهێنا  .هەر ئەمەش بووە هۆی ئەوەی لینین بەبێ ئەنجامدانی تاقیكردنەوە
لە زانكۆی كازان دەربكیرێت ،رەنگە ئەمە وایكرد بێت كە لینین خۆی بە قەرزار
بزانێت و لەدەروونیدا مابێتەوە ؛ بەاڵم لێرەدا پرسیارێك دێـتە پێشەوە ؛ چی وای لە
«ئەلیكسەندەر كیرنسكی»كرد كە سەرۆك وەزیرانی حكومەتی كاتی بوو رێگەی باوكی
بگرێتە بەر لە یارمەتیدان و نەرمی نواندن بەرامبەر بە لینین ؟ ساڵی  1917بە هەموو
رووداوە گرنگەكانییەوە هات ،كیرنسكی بڕیاری دەستگیركردنی «لینین»ی دەركرد
كەلە ئەڵمانیای گەورەترین دووژمنی روسیاوە دزەیكردبووە ناوخاكی رووسیاوە لە
كاتێكدا ئەڵمانیا لە جەنگدابوو لەگەڵ رووسیادا ،بەاڵم لینین هەواڵی دەستگیركردنەكەی
هەر زوو پێگەیشت و خۆی شاردەوە ،هەموو بەڵگەكان ئەوە دەرەخەن كیرنسكی
هەرخۆی هەواڵی گرتنەكەی بەلینین داوە ،بەمەش جارێكی تر چاكەی بنەماڵەكەی
كیرنسكی بۆ لینین دووبارە دەبێـتەوە و دەبێـە قەرزێكی راستەقینە لە ئەستۆی
لینیندا ،هەر دوای چەند هەفتەیەك لەمە ،رووسیا رووداوێكی گەورە بە خۆیوە
دەبینێت ،ئەویش هەڵگیرسانی شۆڕشی ئوكتۆبەری  1917و هەرەسهێنانی حكومەتی
كیرنسكییە ،لە گەرمەی ئەو كوشت و بڕە هەرایەدا كە خوێنی ملیۆنەها رووسی
تێدا رژا ،كیرنسكی رزگاری دەبێت ،ئەویش لە رێگەی لەبەركردنی جل و بەرگی
ژنانەوە كە كەس نایناسێتەوە ؛ پاشان بۆ ئۆتومبێلێكی ئەمریكی كە ئااڵیەكی ئەمریكی
بەسەرەوە دەبێت دەگوازرێتەوە بۆ بارەگانی سەفارەتی ئەمریكی لەگەڵ ئەندامانی
خێزانەكەیدا ،لێرەدا جارێكیتر بەڵگەكان ئەوە دەردەخەن كە لینین خۆی ئاسانكاری
بۆ رزگاركردنی گیانی كیرنسكی كردەوە ،هەروەك ئەوەی قەرزەكەیان بداتەوە .
سەرچاوە
گۆڤاری (العالم ) ژمارە ( 8 ،555شوبات)56،55،54( )1977/
*لێكۆڵەرەوەیەكی رووسییە .
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مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا
ڤالدیمیر لینین
بۆ فارسی :عەلی دەبیر
لە فارسییەوە :مەجید مارابی
پێشەكی
ئەم بەرهەمەی لینین لە ژێر ناوی « كۆكراوەی كۆمەڵە باسێك سەبارەت
بە مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا» لە مانگی حوزەیرانی
ساڵی 1916دا كۆكراوەتەوە ،لە ئۆكتۆبەری هەمان ساڵدا چاپ و باڵو كراوەتەوە.
لە هەلومەرجێكدا كە جەنگی جیهانی یەكەم لە نێوان دوو بلۆكی
ئیمپریالیزمدا دەستی پێكردبوو ،سۆسیال ئیمپریالیستەكانی ئەنتەرناسیۆناڵی دووەم
هاوشێوەی كائۆتسكی و هاوبۆچوونەكانی بەرگریان لە نیشتمانی ئیمپریالیزمی
خۆیی دەكردو ،لەو جەنگە پشتیوانیان دەكرد ،لینین هاوكات لەگەڵ دژایەتیكردنی
بۆچوونی راستڕەوانەی ئەو گروپە ،پشتیوانی لە مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی
چارەنوسی خۆیاندا كرد تا ئاستی جیابوونەوە و سیاسەتی پەیوەستبوونی زلهێزەكانی
سەبارەت بە كێشەی نەتەوەیی رەتكردەوە ،هاوكات دژی بۆچوونی ناسیۆنالیستی
تەسكبیرانەی هەندێك لە سۆسیال دیموكراتەكانیش بوو،كە بەرژەوەندی
نێودەوڵەتی كرێكارانیان فیدای پرسی نەتەوەیی دەكرد ،لنین لە سەر ئەو بڕوایە
بوو كە پێویستە دۆخەكە بە گشتی و بە پێوانەی جیهانی هەڵسەنگێندرێت و بۆ
ئەو مەبەستەش هاوكات لەگەڵ رەتكردنەوەی بۆچوونی «بەرگری لە نیشتمان» لە
سەردەمی جەنگی جیهانی یەكەمدا ئەو بۆچوونەی چەپەكانیشی رەتدەكردەوە كە
پێیان وابوو هەر جۆرە « بەرگری كردنێك لە نیشتمان» خیانەتە بە ئەنترناسیۆناڵی
جیهانی و بۆ ئەو مەبەستەش سۆسیال دیموكراتەكانی پۆڵەندا وەكوو نمونەیەك
دەهێنێتەوە و رووی رەخنەیان تێد دەكات.
 – 1سۆسیالیزم و مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا
ئێمە جەختمان كردبوویەوە كە جێبەجێنەكردنی مافی نەتەوەكان
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لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیان لە رژێمی سۆسیالیستیدا ،خیانەتكردنە
بە سۆسیالیزم .لە وەاڵمدا دەڵێن« :مافی ئۆتۆنۆمی لە رژێمی سۆسیالیستیدا
جێبەجێكردنی مەحاڵە ».ئەوە ناكۆكیەكی بنەڕەتییە لە بۆچوونەكاندا .ریشەكەی
لە كوێوە سەرچاوە دەگرێت؟
نەیارانی ئێمە دەڵێن « دەزانین كە سۆسیالیزم دەبێتە هۆی لەناوچوونی
هەر جۆرە ستەمێكی نەتەوەیی ،چونكە تەواوی بەرژەوەندیە چینایەتیەكان كە
بۆتە هۆی دروستبوونی ئەو ستەمە لەناو دەچێت»ئەم بەڵگە هێنانەوەیە لە سەر
دۆخی ئابوری كە زۆر لەمێژە روونكراوەتەوەو حاشا هەڵنەگرە ،سەبارەت بە
ستەمی نەتەوایەتی ،لێرەدا بۆچی دێتە ئاراوە؟ لە كاتێكدا باس لە سەر یەكێك لە
شێوەكانی ستەمی سیاسیە ،واتا راگرتنی زۆرەملییانەی نەتەوەیەك لە سنورەكانی
دەسەاڵتی نەتەوەیەكی تردا؟ زۆر سادەیە ئەوە هەوڵێكە بۆ خۆدزینەوە لە مەسەلە
سیاسیەكان! ئەو پاساوانەی كە بە دوایدادێت ،ئێمە لە سەر ئەو باوەڕە سورتر
دەكات« :ئەمە هۆیەك نییە بۆ ئەوەی پێمانوابێت لە كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستیدا
نەتەوەیەك خاوەنی تایبەتمەندی یەكەیەكی ئابوری و سیاسی دەبێت .بە دڵنیاییەوە
نەتەوە خاوەنی تایبەتمەندیەكی فەرهەنگی و زمانییە ،چونكە دابەشكردن بە
گوێرەی زەوی و زاری گروپێكی فەرهەنگی سۆسیالیستی ئەگەر بوونی هەبێت
تەنها بە گوێرەی پێویستیە ئابوریەكان مسۆگر دەبێت .بە دڵنیایەوە چارەسەری
گرفتی ئەم دابەشكردنە نەك لە رێگای تاك بە تاكی نەتەوە جیاكراوەكانەوە،
كە خاوەنی دەسەاڵتی بڕیاردانی رەهان ( ئەو جۆرەی كە « مافی نەتەوەكان لە
دیاریكردنی چارەنوسدا» دەخوازێت) بەڵكو لە رێگەی سەرجەم هاونیشتمانانەوە
كە بڕیاری بە كۆمەڵی لەسەر دەدەن چارەسەر دەبێت»...
ئەوە دوایین هۆكارە كە لە جیاتی ئۆتۆنۆمی ،بڕیاری بە كۆمەڵ بەكار
دەهێنێت بەو جۆرەی كە بە گوێرەی حەز و خواستی هاوڕێ پۆڵەندیەكانە
و سێ جار لە تیۆریەكانیاندا دوپاتی دەكەنەوە! بەاڵم زۆر دووپاتكردنەوە،
ئەو بەڵگەهێنانەوە ئۆكتۆبەریست و دواكەوتوانەیە ،ناكاتە بەڵگەیەكی سۆسیال
دیموكراتی،چونكە تەواوی دواكەوتوەكان و بۆرژواكان بۆ ئەو نەتەوانەی كە بە
ناچاری لە چوارچێوەی دەوڵەتێكی دیاریكراودا جێگیر كراون مافی (بڕیاردانی بە
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كۆمەڵ) سەبارەت بە چارەنوسی خۆیان لە ناو ئەنجومەنێكی هاوبەشدا دەدەن.
ڤێلهێلمی دووەمیش مافی ئەوە بە خەڵكی بەلجیكا دەدات لە ناو ئەنجومەنێكی
هاوبەشدا بۆ سەرتاسەری ئەڵمانیا سەبارەت بە چارەنوسی ئیمپراتۆری ئەڵمانیا «
بڕیاری بەكۆمەڵ» بدەن.
خاڵی جێناكۆك لێرەدایە .تەنها خاڵێك كە بە دیاریكراوی دەكەوێتە بەرباس
و مشتومڕەوە ،واتا مافی جیابوونەوەی ئازادانە ،كە نەیارانی ئێمە هەوڵدەدەن
خۆی لێ قوتار بكەن .جێی پێكەنینە ئەگەرچی تا ئەم رادەیەش خەمناك نەبوو!
لە یەكەمین تێزماندا هاتووە كە لە ب��واری سیاسیدا ئ��ازادی نەتەوە
ژێردەستەكان بەر لە هەر شتێك پێویستی بە گۆڕانكارییەكی دوو قات هەیە:
 – 1یەكسانی رەهای مافی نێوان نەتەوەكان .باسێك لە سەر ئەو مەسەلەیە
لە ئارادا نییە و پەیوەندی بە مەسەلە ناوخۆیەكانی دەسەاڵتەوە هەیە– 2 .
ئازادی جیابوونەوەی سیاسی .ئەم مەسەلەیەش پەیوەندی بە دیاریكردنی سنورە
دەوڵەتیەكانەوە هەیە .ئەوە تەنها خاڵی سەرەكییە كە لە الیەن نەیارانی ئێمەوە
بێدەنگی لێكراوە .ئەمە جۆرێك لە «ئێكۆنۆمیسمی ئیمپریالیستیە» هاوشێوەی
«ئێكۆنۆمیسم»ی كۆنی سااڵنی 1902 – 1894یە كەپێی وابوو« :سەرمایەداری زاڵ
بووە ،بەوپێیەش تاوتوێكردنی پرسی سیاسی ئیتر مانایەكی نییە!» وەها تیۆریەكی
دژە سیاسەت لە بنەڕەتدا دژە ماركسیستیە.
ماركس لە بەرهەمێكیدا بەناوی رەخنە لە بەرنامەی گۆتە دەڵێت« :لە
نێوان كۆمەڵگەی سەرمایەداری و كۆمەڵگەی كومۆنیستیدا قۆناغی گواستنەوەی
شۆڕشگێڕانەی یەكەم بەرەو دووەم هەیە ،هاوتەریب لەگەڵ ئەم قۆناغە ،قۆناغێكی
تێپەڕینی سیاسیش هەیە كە تێیدا دەوڵەت شتێك نییە ،جگە لە دیكتاتۆری
شۆڕشگێرانەی پڕۆلتاریا «.
تا ئێستا ئەو راستیە جێگای باس نەبوو بۆ سۆسیالیستەكان ،بەاڵم
قبوڵكردنی بە مانای ناساندنی دەوڵەتە تا ئەو ساتەی كە سۆسیالیستی سەركەوتوو
بەرەو كومۆنیزمی ئەنتیگراڵ گەشەی كردوە .هەموومان ئاگاداری ئەو تێزەی
ئەنگڵسین سەبارەت بە لەناوچوونی دەوڵەت .ئێمە بە ئەنقەست لە تێزی یەكەمدا
تەئكیدمان كردوەتەوە كە دیموكراسی شێوەیەكی حكومەتە ،كە ئەگەر دەوڵەت
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لەناوچوو ئەویش بەرەو خامۆشی دەچێت .تا كاتێك كە نەیارانی ئێمە لە بری
ماركسیزم تیۆری نوێی « بێ – دەوڵەتیان» دانەنابێت  -بەڵگەهێنانەوەكانیان تەنا
یەك پارچە هەڵەیە و هیچی تر.
ئەوان لەباتی قسەكردن لەسەر دەوڵەت (لە ئەنجامی دەستنیشانكردنی
سنورەكانیدا) باس لە (گروپی فەرهەنگی سۆسیالیستی) دەك��ەن ،بەمەش بە
ئەنقەست واتایەكی تەمومژاوی بەكار دەهێنن بۆ ئەوەی مەسەلەكانی تایبەت
بە دەوڵەت بسڕنەوە! ئەنجامی ئەو كارەش فرەبێژیەكی گاڵتە جاڕانەیە :چونكە
ئەگەر دەوڵەتێك نەبێت ناكرێت باس لە سنورەكانیشی بكرێت .لەم حاڵەتەشدا،
تێكڕای بەرنامە سیاسی و دیموكراتیەكە بێكەڵك دەبێت .كاتێك كە دەوڵەت
«لەناوبچێت» ئیتر كۆمارێكیش بوونی نییە .ئەنگڵس لە تێزێكیدا ئاماژە بەوە
دەكات كە سنورەكانی « نەتەوەگەورەكان ئەوروپا كە توانای مانەوەیان هەیە» لە
پرۆسەیەكی مێژوویدا شكڵیان گرتووە ،كە لە رێڕەوی خۆیاندا كۆمەڵە نەتەوەیەكی
بچووك كە توانای مانەوەیان نەبووە «بە گوێرەی زمان و تایبەتمەندیەكانیان» لە
ناوخۆیاندا تواندوەتەوە.
ئەنگڵس ئەو سنورانە بە سروشتی وەسفدەكات .لە ئەوروپاشدا لە
سەردەمی سەرمایەداری پێشكەوتوودا  -لە نێوان سااڵنی  ،1871 – 1848وەها
بووە .لە ئێستادا سەرمایەداری ئیمپریالیستی كۆنەپەرست زیاتر لە جاران ئەو
سنورانە تێك دەدات كە بە شێوەیەكی دیموكراتیك دەستنیشان كرابوون.
هەموو راستیەكان ئەوە دەسەلمێنن ،كە سەرمایەداری بۆ بەدیلی خۆی
سۆسیالیزم ،ئەو سنورانەی كە كەمتر دیموكراتین و كۆمەڵە ناوچەیەكی پەیوەست
بوو لە ئەوروپا و ناوچەكانی تری جیهان ،بە میرات دەبات.
یانى چی؟ ئایا سۆسیالیزمی سەركەوتوو كە دیموكراسی هەمەالیەنەی بەرپا
كردوە دژی دەستنیشان كردنی سنورەكانی دەوڵەتە بە شێوەیەكی دیموكراتیك؟
ئامادە نابێت «خواستەكانی» دانیشتوانی ئەو ناوچەیە جێبیەج ێ بكات؟ ئەوەندە
بەسە ئەو پرسیارانە گەاڵڵە بكرێت بۆ ئەوەی بە رۆشنی بیبینین چۆن هاوكارانی
پۆڵەندی ئێمە لە ماركسیزمەوە بەرەو « ئیكۆنۆمیزمی ئیمپریالیستی» هەنگاویان
ناوە.

21

«ئیكۆنۆمیستە» كۆنەكان ماركسیزمیان كردوەتە كاریكاتۆرێك و ئەوە
فێری كرێكارانی دەكەن كە (تەنها) «ئابوری» بۆ ماركسیتەكان گرنگی هەیە« .
ئیكۆنۆمیست»ە نوێیەكانیش یان پێیانوایە دەوڵەتی دیموكراتیكی سۆسیالیزمی
سەركەوتوو دەتوانێت بە بێ هەبوونی سنورەكان درێژە بەمانەوەی بدات ( لە جۆری
« كۆمەڵێك لە هەست و سۆزەكان» بە بێ هەبوونی مادە) یان ئەوەی كە سنورەكان
«تەنها» بە گوێرەی پێداویستیەكانی بەرهەمهێنان دەستنیشان دەكرێن.
لە راستیدا ئەو سنورانە لە رێگای دیموكراتییەوە دەستنیشان دەكرێن واتا
بە هاوتەریبكردنی ئیرادە و «حەزەكان» ی دانیشتوان .سەرمایەداری بە توندوتیژی
وەاڵمی ئەو حەزانە دەدات��ەوە و لە ئەنجامدا گرفتی نوێ بۆ نزیكایەتی نێوان
نەتەوەكان دێتە ئاراوە .سۆسیالیزم لە رێگەی رێكخستنی بەرهەمهێنانەوە كە بەدەر
بێت لە ستەمی چینایەتی ،بە دەستەبەركردنی خۆشگوزەرانی بۆ سەرجەم تاكەكانی
واڵت دۆخەكە بۆ تێكەڵبوونی ئازادانەی «خواستە»كانی خەڵك دەستەبەر دەكات و
لە ئەنجامدا بە شێوەیەكی سەرسوڕهێنەر نزیكایەتی و تێكەڵبوونی نەتەوەكان ئاسان
و خێرا دەكات.
بۆ ئەوەی ماندویەتی خوێنەران لە هەڵە و نەزانكاریەكانی « ئیكۆنۆمیزم»
چارەسەربێت ،لێكدانەوەیەك كە لە الیەن نوسەرێكی سۆسیالیستی بیانییەوە لە
سەر بابەتی جێی باس ئەنجام دراوە وەبیر دەهێنمەوە ،مەبەستم ئەتۆباورە كە
ئەویش « گاڵتەجاڕی» تایبەت بە خۆیی هەیە « :ئۆتۆنۆمی نەتەوەیی فەرهەنگی»،
بەاڵم لە سەر كۆمەڵێك پرسی بنەڕەتی لێكدانەوەی دروستی هەیە .بۆ نموونە
لە كتێبەكەیدا «پرسی نەتەوەیی و سۆسیال دیموكراسی»دا لە بەشی « 29باوئر»
شاردنەوەی سیاسەتی ئیمپریالیستی لە ژێر دەمامكی ئایدۆلۆژیای نیشتمانیدا بە
شێوەیەكی دروست و رێك و پێك لەقاودەدات.
لە بەشی  « :30سۆسیالیزم و بنەمای نەتەوە»دا دەڵێت« :كۆمەڵگەی
سۆسیالیستی هەرگیز ناتوانێت بە پشت بەستن بە هێزی دەسەاڵت نەتەوەكان ناچار
بە پەیوەستبوون بە خۆی بكات.
كۆمەاڵنی خەڵك بهێننە پێش چاوی خۆتان كە سەرجەم تایبەتمەندیەكانی
فەرهەنگێكی نەتەوەییان هەیەو لە كاروباری تایبەت بە یاسادانان و ئیدارەی كاروباردا
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بەشدار بێت و چەكداریش بێت .ئایا دەكرێت سیستمێكی كۆمەاڵیەتی دەرەكی ،بە
پشتبەستن بە هێز ،وەها نەتەوەیەك لە بەرامبەر خۆیدا بەچۆكدا بێنێت؟ هەر
دەسەاڵتێكی دەوڵەت بە هێزی چەك پشت قایمە .سوپای جەماوەری ئێستا ،بە
هاوكاری میكانیزمێكی ستەمكار تا ئێستا وەكو كەرەستەیەك لە دەستی كەسێك،
خانەوادەیەك ،یان چینێكی دیاری كراودا ماوەتەوە رێك وەكو هێزی شوالیەكان و
بەكرێگیراوانی سەردەمانی كۆن ،بەاڵم لە بەرامبەردا ،سوپای كۆمەڵگەی دیموكراتی
سیستمی سۆسیالیستی شتێك نییە جگە لە خەڵكی چەكدار ،چونكە لە كەسانێك
بەئاستی فەرهەنگی و شارستانی بەرزەوە كە بە خواستی خۆیان لە دامەزراوە
كۆمەاڵیەتیەكاندا كاردەكەن و لە سەرجەم چاالكییە حكومیەكاندا بەشدارن پێكهاتووە.
لە وەها دۆخێكدا هەر جۆرە ئەگەرێكی زاڵبوونی نیشتمانی لە الیەن دەسەاڵتی
دەرەكیەوە لەناو دەچێت ».بە تەواوەتی دروستە .لە سیستمی سەرمایەداریدا
تێكشكاندنی دیواری ستەمی نەتەوایەتی (بە تەواوەتی دیاردەی ستەمی سیاسی)
مەحاڵە .بۆ گەیشتن بەو مەبەستە پێویستە چینەكان بسڕدرێنەوە واتا سۆسیالیزم
دامەزرێت ،بەاڵم سۆسیالیزم لە هەمانكاتدا كە پشت قایمە بە ئابوری تەنها بەو
هۆكارە كورتناكرێتەوە .بۆ لەناوبردنی ستەمكاری نەتەوەیی دامەزراوەیەك پێویستە
و ئەوەش بەرهەمهێنانی سۆسیالیستیە،بەاڵم بە گوێرەی ئەو دامەزراوەیە هێشتا
پێویستە رێكخراوێكی حكومی دیموكراتیك ،سوپایەكی دیموكراتیك و هتد ...
دامەزرێت.
پڕۆلتاریا بە گۆڕینی سیستمی سەرمایەداری بە سۆسیالیزم ،هەڵوەشاندنەوەی
تەواوەتی ستەمی نەتەوەیی دەستەبەر دەكات ،بەاڵم كردنی ئەو ئیمكانە بە راستی
«تەنها» و «تەنها»! لە رێگەی دامەزراندنی تەواوەتی دیموكراسی لە هەموو بوارەكاندا،
لەوانە دیاریكردنی سنورەكان بە گوێرەی خواست و حەزەكانی دانیشتوانەكەی و
قبوڵكردنی ئازادی جیابوونەوە بۆ ئەوان دەستەبەر دەبێت .بە تێپەڕین لەوە ،سەرەی
سڕینەوەی رەهای بچووكترین كێشەی نەتەوەیی ،بچوكترین بێ متمانەیی نیشتمانی
لە كردەوەدا رواڵەتی راستی لە خۆ دەگرێت و نزیكبوونەوەی خێرا و تێكەڵبوونی
نەتەوەكان كە دەبێتە هۆی لەناوچوونی دەوڵەت ،بە كردەوە دەردێت .ئەمەیە
تیۆری ماركسیزم كە هاوكارانی پۆڵەندی ئێمە بە هەڵە لێی دوركەوتونەتەوە.
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 – 2ئایا لە سەردەمی ئیمپریالیزمدا دیموكراسی «جێگیر»دەبێت؟
لێكدانەوەی كۆنە سۆسیال دیموكراتەكانی پۆڵەندا لە دژی مافی نەتەوەكان
لە دیاریكردنی چارەنوسدا بە تەواوەتی لە سەر ئەو بەڵگەمەندیە بونیاتنراوە ،كە
ئەو پرسە لە سیستمێكی سەرمایەداریدا جێگیربوونی مەحاڵە .لە ساڵی 1903دا
لە كۆمسیۆنی بەرنامەی دووەمین كۆنگرەی حزبی كرێكاری سۆسیال دیموكراتی
روسیادا ئێمە ئایسكراییەكان(ئەوانەی لە رۆژنامەی ئایسكرادا كاریان دەكرد)
گاڵتەمان بەو لێكدانەوەیە دەكرد و دەمانوت وەكو بابەتی « ئیكۆنۆمیستەكان»
(بەو هەموو بەدناویەوە) ماركسیزم دەكاتە كاریكاتۆرێك .ئێمە بە تایبەت لە
بیردۆزیەكانماندا تەئكیدیمان لە سەر هەڵە بوونیان دەكردەوە ،بەاڵم هاوڕ ێ
پۆڵەندیەكان هەر لە سەر ئەو خاڵە كە بنەما تیۆریەكانی باسەكەی پێكدەهێنا نەیان
ویست (یان نەیانتوانی ؟ )وەاڵم هیچ كام لە لێكدانەوەكانمان بدەنەوە.
بۆ ئەوەی كە نەبوونی ئیمكانی ئابوری ئۆتۆنۆمی بسەلمێنرێت پێویست
بوو شیكردنەوەی ئابوری بۆ بكرێت .هەر بەو جۆرەی كە ئێمە بۆ سەلماندنی
مەحاڵبوونی گەماردانی كەرستە ماشێنییەكان یان كەوتنەگەڕی كۆپنی كار و هی
تر ...وەها شیكاریەكمان ئەنجامداوە .هیچ كەس لە بیری هێنانە ئارای وەها
شیكاریەكدا نییە .هیچ كەس ئامادە نییە پشتڕاستی بكاتەوە كە «بە تابیەتی»
تەنها لە واڵتێكدا لە سەرتاسەری جیهانیش بووە لە سەردەمی توندڕەویەكانی
ئیمپریالیزمدا رووی راستی بەو حوكمە زاتییە ببەخشن كە دامەزرانی مەحاڵە و
ئەو كارەش بەب ێ جەنگ یان شۆڕش ئەنجام دابێت.
بە گشتی ،دیموكراسی سیاسی تەنها یەكێك لە شێوازە مومكینەكانە(
ئەگەرچی لە بواری تیۆریەوە بۆ سەرمایەداری «رووت» وەكو دیاردەیەكی سروشتیە
بەرچاودەكەوێت) بۆ سەرخانی سەرمایەداریی .سەرمایەداری و ئیمپریالیزم بەو
جۆرەی كە راستیەكان دەریدەخات لە هەموو شێوازە سیاسیەكاندا بەرەو كامڵ
بوون دەچێت و سەرجەم شێوازەكان دەخاتە ژێر هەیمەنەی خۆیەوە .لەو رووەوە
لە باری تیۆریەوە بە تەواوەتی هەڵەیە ئەگەر بمانەوێت بانگەشەی ئەوە بكەین
كە بەدیهێنانی یەكێك لە شێوازەكان و یەكێك لە داخوازییە دیموكراسیەكان
«ناموكین»ە.
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وەاڵم نەدانەوەی هاوكارانی پۆڵەندی بەو لێكدانەوانە ئێمە ناچار دەكات
باس كردن لە سەر ئەو بابەتە بەداخراو لەقەڵەم بدەین .بە واتایەك بۆ ئەوەی
مەسەلەكەمان سەلماندبێت ،هەوڵماندا تا ئەو جێگەیەی بۆمان دەكرێت بە روونی
باس بكەین و رایبگەیەنین كە رەتكردنەوەی «ئیمكان»ی دامەزرانی سەر لە نوێی
پۆڵەندا لە ئێستادا ،بە لەبەرچاوگرتنی هۆكارە ستراتیژەكان و هۆكارەكانی تری
تایبەتمەند بە جەنگی ئێستا« ،گاڵتە جاڕانە دەبێت .بەاڵم وەاڵمێكمان نەبیست!
هاوڕی پۆڵەندیەكان – زۆر بە سانایی – تێزێكی بەتەواوەتی هەڵەیان
دیسانەوە گەاڵڵە كرد و وتیان« :لە كاروبارێكدا كە پەیوەندی بە پەیوەستبوونی
ناوچە دەرەكیەكانەوە هەیە ،شێوەكانی دیموكراسی سیاسی رەتكراوە دەبن :ئەوە
زەبروزەنگی ئاشكرایە كە بڕیار دەدات ...سەرمایە هەرگیز رێگە نادات كە
خەڵك سەبارەت بە پرسی تایبەت بە سنورە دەوڵەتیەكانی خۆیان بڕیاری كۆتایی
بدەن» .گوایا «سەرمایە» دەتوانێت «رێگا بدات» كارمەندەكانی كە خزمەتكارانی
ئیمپریالیزمن بە رێگای «خەڵكەوە» هەڵبژێردرێن! یان گوایا بە گشتی پێشبینی
كراوە بە ب ێ «زەبر و زەنگی ئاشكرا» مەسەلە پڕ بایەخەكانی تایبەتە بە مەسەلە
سەرەكییە دیموكراتیەكانی وەكو :كۆماری لە بری پاشایەتی ،میلیس لە بری سوپای
رێك و پێك بڕیاری كۆتایی بدات! لە بواری زهنییەوە ،هاوڕێ پۆڵەندیەكان بە
نیازن ماركسیزم «قوڵبكەنەوە» ،بەاڵم بە راستی زۆر نەزانانە ئەو هەنگاوەیان
هەڵگرتووە.لە بورای عەینییەوە ،رەستەكانی ئەوان سەبارەت بە بە بەدینەهاتوو
بوونی ئۆتۆنۆمی نیشانەیەكە لە هەلپەرەستیە ،چونكە بە شێوەی زمنی ئەم پرسە
بە بێ زنجیرەیەك شۆڕش «بەدینەهاتوو» لەبەرچاوگیراوە بەو جۆرەی كە لە
سەردەمی ئیمپریالیزمدا تێكڕای دیموكراسی و بە گشتی تەواوی داخوازییەكانی
بەدینەهاتوو دەبن.
هاوڕێیانی پۆڵەندیمان تەنها جارێك و بە تەواوەتی لە كۆتایی بەندی ،2
لە بەشی یەك لە كاتی هێنانە ئارای مەسەلەی ئالزاس بابەتی « ئیكۆنۆمیزمی
ئیمپریالیستی» وەاڵ ناوە بۆ ئەوەی لە بری گەڕانەوە بۆ «هۆكاری ئابوری» بە گشتی
بە مەسەلەكانی تایبەت بە یەكێك لە شێوازەكانی دیموكراسی بە روونی وەاڵم
بدەنەوە و ئەو جۆرە مامەڵە كردنەش لەگەڵ مەسەلەكە هەڵەدەرچووە! ئەوان
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دەنووسن كە «مافخوازی نادیموكراتی» دەبێت ئەگەر ئالزاسەكان بە تەنیایی بە ب ێ
راوێژكردن لەگەڵ فەرەنسیەكان پەیوەستبوونی ئالزاس بە فەرەنسا بەسەریاندا «
بسەپێنن» ،لە كاتێكدا بەشێك لە ئالزاس سەرنجی بەرەو ئەڵمانییەكان راكێشراوە
و ئەوەش هەڕەشەیەكی جەنگییە!!! ئەو سەرلێشێواویە بە راستی پێكەنیناوییە:
حوكمی زاتی ( بە شێوەی سروشتی و بەو جۆرەی كە لە وتەزاكانماندا تەئكیدمان
لە سە ركردوەتەوە) ئازادی «جیابوونەوە» لە دەوڵەتێكی ستەمكار بە مەفروز
دەزانێت .دەربڕینی ئەو بابەتە كە پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتێكی دیاری كراو
پێویستی بە رەزامەندی دەوڵەتەكەی تر هەیە تا ئەو رادەیە لە لەسیاسەتدا «ناباوە»
كە لە بواری ئابوریدا بڵێین سەرمایەدار وەرگرتنی سود و كرێكار وەرگرتنی
حەقدەستەكەی «قبوڵ دەكات»! هێنانە ئارای وەها پرسێك گاڵتەجاڕانەیە.
بۆ ئەوەی كە كەسێكی سیاسی و ماركسیست بین ،لە كاتی باسكردندا
سەبارەت بە ئالزاس پێویستە رووی راستەقینەی چەواشەكارانی سۆسیالیزمی
ئەڵمانی كە بۆ ئازادی جیابوونەوەی ئالزاس خەبات ناكەن و رووی راستەقینەی
چەواشەكارانی سۆسیالیزمی فەرەنسا كە لەگەڵ ب��ۆرژوزای فەرەنسا لە سەر
پەیوەستبوونی ناچارانەی تەواوەتی ئالزاس سازش دەكەن بخەینەڕوو ،دەبێت
رووی هەر دووال بخەینە ڕوو ،چونكە خزمەت بە ئیمپریالیزمی واڵتەكەی خۆیان
دەكەن لە پێكهێنانی دەوڵەتێكی جیاواز ،تەنانەت بچوك ،ترساون :دەبێت
دەریبخەین كە چۆن سۆسیالیستەكان لە رێگەی ناساندنی مافی نەتەوەكان لە
دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا بەبێ ئ��ەوەی كە خەوشێك بخەنە خواست
و ئیرادەی ئالزاسەكانەوە ئەو مەسەلەیە لە ماوەی چەند هەفتەدا چارەسەر
دەكەن ،ئەگەر لە بری ئەو كارە ،سەبارەت بە ئەگەری ترسناكانەی «سەپاندن»ی
ئالزاسیەكانی فەرەنسا بە سەر ئەو واڵتەدا واسواسی بكەین ،شاكارمان كردوە.
 – 3پەیوەستبوون چییە؟
ئێمە ئەم پرسیارەمان بە رۆشنترین شێوە لە تێزەكانماندا گەاڵڵە كردوە،
بەاڵم ه��اوڕ ێ پۆڵەندیەكان وەاڵمێكیان پێنەداوەتەوەتەوە :ئ��ەوان خۆیان لە
وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە ب��واردوە و بە دڵنیایەوە رایانگەیاندوە كە– 1 :
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دژی پەیوەستبوونن  – 2روونیان كردۆتەوە كە بۆچی دژن .بەدڵنیایەوە ئەم
مەسەالنە زۆر پڕبایەخن ،بەاڵم لە ئاستێكی تردان .ئەگەرچی ،بە رادەیەكی
كەمیش ،دڵنیگەرانی قواڵیی بنەماكانمان لە بواری تیۆریەوە بین دەمانەوێت
فۆرمۆڵكردنێكی وردی بۆ بدۆزینەوە ناتوانین لە ژێر باری ئەو مەسەلەیە دەربازبین
كە (پەیوەستبوون واتای چییە)،چونكە ئەو چەمكە لە پڕوباگەندە و بانگەشەی
سیاسیدا ،گونجێنراوە .خۆالدان لێی لەو باسەدا كە لە نێوان هاوكاراندا لە ئارادایە
تەنها دەتوانێت وەكو نەبوونی مەیل بە هەڵوێست وەرگرتن لە قەڵەم بدرێت.
ئەم پرسیارە بۆچی دەهێنینە ئ��اراوە؟ شیكرندنەوەكەیمان لە كاتی
گەاڵڵە كردنی مەسەلەكەدا دەربڕیوە .هۆكارەكەی ئەوەیە كە «ناڕەزایی لە
دژی پەیوەستبوون هاوتای ناساندنی مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسی
خۆیاندایە» چەمكی پەیوەستبوون بە شێوەی باو پێویستی بە – 1 :چەمكی
زەبروزەنگ(پەیوەستبوونی لە رێگەی زەبروزەنگەوە) – 2 .چەمكی ستەمكاری
دەرەك��ی( پەیوەستبوونی (بێگانە) و هتد )...هەندێكجاریش – 3 :چەمكی
دەستدرێژیكردنە سەر دۆخی زاڵ (ستاتو كۆ) دەبێت .ئەمەش هەر ئەو شتەیە
كە لە تێزەكانماندا هێناومانەتە ئاراوە بە بێ ئەوەی كە رەخنەی لێكەوتبێتەوە.
پرسیارێك دێتە ئاراوە  :ئایا سۆسیال دیموكراتەكان دەتوانن بە گشتی دژی
زەبروزەنگ بن؟ بە دڵنیایەوە نەخێر ،كەواتە بەو هۆیەوە ئێمە دژی پەیوەستبوون
نین ،كە كردەیەكی توندوتیژانەیە بەڵكو هۆكارێكی دیكەیە .هەروەها ،سۆسیال
دیموكرتەكان ناتوانن الیەنگری دۆخی ئێستا (ستاتو كو) بن .هەر چەندەش هەوڵ
بدەیت ناتوانیت لەم لێكدانەوەیە هەڵبێیت :پەیوەستبوون واتا دەستدرێژی كردنە
سەر مافی ئۆتۆنۆمی نەتەوەیەك و دەستنیشانكردنی سنورەكانی دەوڵەتێك بە
پێچەوانەی ویست و ئیرادەی خەڵك.
دژی پەیوەستبوون ،واتا الیەنگریكردن لە مافی حوكمی زاتی « .دژی
راگرتنی زۆرەملێیانەی هەر نەتەوەیەك لە چوارچێوەی سنورەكانی دەوڵەتێكی
دیاری كراودا» بوون ( ئێمە بە ئەنقەست ئەو رستە بەندیەمان كە تاڕادەیەك
گۆڕانی بەسەردا هاتووە دەربارەی هەمان ئایدیا كە لە پەرەگرافی 4ی تێزەكانماندا
(كۆمەڵە بەرهەمەكانی لینین ،ل  )147بەكارهێناوە و هاوڕێ پۆڵەندیەكان لەم
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بارەیەوە وەاڵمی روونیان بە ئێمە داوەتەوە و دەریان بڕیوە كە ئەوان «دژی
راگرتنی زۆرەملی نەتەوە ستەملێكراوەكانن لە چوارچێوەی دەوڵەتێكدا كە ئەوانی
ناچار بە پەیوەستبوون كردوە» ئەوەش هەر هەمان الیەنگیرییە لە مافی میلەتان
لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا.
ئێمە نامانەوێت یاری بە وشەكان بكەین .ئەگەر پارتێك هەبێت ئامادە
بێت لە بەرنامەكانیدا (یان لە پرۆژە بڕیارێكدا كە بۆ هەموان پێوست بە جێبەج ێ
كردن بێت ،شێوازەكەی گرنگ نییە) رایگەیەنێت كە دژی راگرتنی زۆرە ملی
نەتەوە بندەستەكانە لە چوارچێوەی دەوڵەتی خۆیاندا ،لەو كاتەدا ئێمە رێكەوتنی
تەواوەتی و بنەڕەتی خۆمان لەگەڵ ئەو پارتە رادەگەیەنین.
لەو وەها حاڵەتێكدا خۆ سەرقاڵكردن بە مەسەلەی حوكمی زاتیەوە كارێكی
گاڵتەجاڕانە دەبێت .ئەگەر چی لە پارتەكەی ئێمەدا كەسانێك هەبن بیانەوێت بە
وەها گیانێكەوە گۆڕانكاری لە فۆرمۆڵبەندی و داڕشتنی بەرنامەكەی ئێمەدا بكەن،
لەو حاڵەتەدا ئێمە جیاوازی بۆچوونەكانمان لەگەڵ ئەو هاوڕێیانەمان بە جیاوازی
بنەڕەتی نازانین!
تەنها شتێك كە گرنگی هەیە شەفافیەتی سیاسی و بەرزبوونی ئاستی
تیۆریە لە دروشمەكانماندا.
بە درێژایی باسە وێژەییەكان سەبارەت بەو مەسەلەیە – كە هیچ كەس
نكۆڵی گرنگیەكەی بەتایبەت لە ئێستادا كە سەردەمی جەنگە ناكات.
ناڕەزایی لە دژی ئازارێكی دیاریكراو ناچاری بە مانای قبوڵكردنی
بەڵگەهێنانەوەیەكی پۆزەتیڤ كە رەتكەرەوەی ئەو ئازارەیە نابێت .روون و
ئاشكرایە كە ئەو بەڵگەهێنانەوەیە هیچ بنەمایەكی نییە .النیكەم لەو جیهەتەدا لە
هیچ كام لە چاپەمەنییەكاندا نەهێنراوەتەوە .ئەگەرچی پارتێكی سیاسی رایگەیەنێت
كە « دژی پاراستنی زۆرەملیانەی نەتەوەیەكی ستەملێكراوە لە چوارچێوەی سنورە
حكومیەكاندا كە بە خۆیی پەیوەست كردوە» ئەو پارتە بەم جۆرە بەڵێندار دەبێت
كە دوای بەدەستهێنانی دەسەاڵت لە راگرتنی زۆرەملیانەی خۆی بە دوور بگرێت.
هیچ گومانێك ل��ەوەدا نییە كە ئەگەر سبەینێ ،هیندنبۆرگ نیمچە
سەركەوتنێك بە سەر روسیادا بە دەست بێنێت بە جۆرێك كە پێكهێنانی
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دەوڵەتێكی نوێی پۆڵەندای لێبكەوێتەوە  -لە روانگەی یاسای ئابوری سەرمایەداری
و ئیمپریالیزمەوە ئەو پرسە بە تەواوەتی « بەدیهیاتوودەبێت – ئەگەر چی
بەدوایدا  -دووسبەی – شۆڕشی سۆسیالیستی لە پترۆگراد ،بەرلین و وارشۆ
بە سەركەوتن بگەن لە وەها حاڵەتێكدا دەوڵەتی سۆسیالیستی پۆڵەندا وەكو
دەوڵەتە سۆسیالیستیەكانی روسیا و ئەڵمانیا لە «پاراستنی زۆرە ملی»دا بۆ نمونە
ئۆكرانییەكان «لە چوارچێوەی سنورەكانی دەوڵەتی پۆڵەندا» پاشگەز دەبێتەوە.
ئەگەرچی ئەندامانی دەستەی نووسەرانی گازتا رۆبۆتنیكزا ئەندامی ئەو دەوڵەتە
بن ،ئەوان بێ گومان تێزەكانی خۆیانیان كردۆتە قوربانی و لە رێگای «تیۆری»
«مافی ئۆتۆنۆمی تەنها بۆ كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستی شیاوی بەدیهێنانە»ش بە
هەڵوەشاوە لە قەڵەم دەدەن.
ئەگەر بڕیار بوایە جۆرێكی تر بیر بكەینەوە و لە بەرنامەی كاری خۆماندا
لە بری باسێكی دۆستانە لەگەڵ سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان خەباتێكی توندمان
لە دژی ئەوان وەكو كەسانێكی شۆڤینی دەستپێدەكرد.
ئێوە بیهێننە بەرچاو كە من خەریكی تێپەڕینم بە ناو كۆاڵنەكانی شارێكی
ئەوروپادا «ناڕەزاییە» كی گشتی بەرز بكەمەوە كە دواتر لە باڵوكراوەكاندا
دەنگبداتەوە سەبارەت بەوەی كە بۆچی ناهێڵن مرۆڤێك وەكو كۆیلەیەك بكڕم.
گومانی تێدا نییە كە بەدروستی من وەكو خاوەن كۆیلە ،وەكو الیەنگرێكی بنەما
یان سیستم – هەر جۆرێك كە پەسەندی دەكەن – بە كۆیلە داری هەڵیدەسەنگێنن.
ح��ەزی من بەرامبەر كۆیلەداری ئەگەرچی ش��ێ��وازی نیگەتیڤانەی
ناڕەزاییەكیشی لەخۆ گرتبێت ،لە بری شێوازی پۆزەتیڤ «من الیەنگری كۆیلەداریم»
هیچ كەسێك هەڵناخەڵەتێنێت « .ناڕەزاییە»كی سیاسی بە شێوەی رەها هاوتایە
لەگەڵ بەرنامەیەكی سیاسیدا .ئەم پرسە تا ئەو رادەیە روونە ،كە پێدەچێت
شیكردنەوەی تۆزێك دژواربێت .بەهەرحاڵ ،ئێمە بە تەواوەتی دڵنیاین لەوەی كە
النیكەم لە نێوان زیمڕۆڤاڵدە چەپەكاندا – سەبارەت بە هەموو زیمڕۆڤاڵدەكان قسە
ناكەین چونكە مارتۆڤەكان و كائۆتسكیستەكانی تر لە ناو ریزەكانیاندان – هیچ
كەس (ناڕازی نابێت) ئەگەر بڵێین لە ئەنتەرناسیۆناڵی سێهەمدا بۆ ئەوكەسانەی كە
توانای جیاكردنەوەی ناڕەزاییەكی سیاسیان لە بەرنامەیەكی سیاسی نییە و ئەو دوو
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چەمكە لە دژی یەك دادەنێن و .جێگایەك نییە.
ئێمە نامانەوێت لە خۆڕایی لە سەر وشەكان مشتومڕ بكەین .لەو
سۆنگەیەوە رێگامان بە خۆمان داوە لە ناخەوە هیوا خوازبین كە سۆسیال دیموكراتە
پۆڵەندیەكان بە زویی و بە فەرمی هەوڵدەدەن فۆرمۆڵەكردنی پێشنیاری سڕینەوەی
پەراگرافی نۆ هەم لە بەرنامەی حیزبماندا («كە بەرنامەی حزبی ئەوانییەشە») و
هەم لە بەرنامەی ئەنتەرناسیۆناڵ (بڕیانامەی كۆنگرەی لەندەن  )1896بدەن و لە
الیەكی دیكەوە روانگەی سیاسی خۆیان سەبارەت بە «ناوچە پەیوەست بووە كۆن
و نوێیەكان)و هەر وەها راگرتنی زۆرەملی نەتەوەیەكی بندەست لە چوارچێوەی
سنورەكانی دەوڵەتێكدا كە بە خۆیان پەیوەست كردوە» پێناسە بكات .با بچینە
سەر مەسەلەی دواتر.
 - 4الیەنگر یان نەیاری پەیوەستبوون
هاوڕێیانی پۆڵەندی لە بەندی 3ی بەشی 1ی تێزەكانیاندا بە راشكاوی
دژایەتی خۆیان لە گەڵ هەر جۆرە پەیوەستبوونێكدا دەربڕیوە ،بەاڵم بە داخەوە
كۆمەڵە بڕیارێك لە بەندی 4ی هەمان بەشدا بەرچاو دەكەوێت ،كە دەبێت بە
پەیوەست خوازانە لە قەڵەم بدرێت .ئەو بەندە ،بۆ ئەوەی كە وەكو نیاز پاكی
لێكدانەوەیەك بەكارمان هێنابێت  ....بەم رستە سەیرەوە دەستپێدەكات:
«خاڵی دەستپێكردنی خەباتی سۆسیال – دیموكراسی لە دژی پەیوەستبوون
و لە دژی راگرتنی زۆرە ملی نەتەوە بندەستەكان لە ناو سنورەكانی دەوڵەتی
پەیوەست خواز بە مانای قبوڵكردنی بەرگریكردن لە نیشتمانە بە هەر شێوازێك
بووبێت ،و لە سەردەمی ئیمپریالیزمدا ئەم پرسە بریتیە لە بەرگریكردن لە مافی
بۆرژوازی خۆیی بۆ سەپاندنی ستەم و چەپاوكردنی نەتەوە بێگانەكان»....
چی بوو؟ واتا چی؟
«خاڵی دەستپێكردنی خەبات لە دژی پەیوەستبوون واتا قبوڵنەكردنی
بەرگری لە نیشتمان لە ژێر هەر ناوێكدا» ....بەاڵم تا ئێستا هەموان هاوبەڵێن
لەو بڕوایەدان كە دەتوانن هەر جۆرە خەباتێكی نیشتمانی یان ئاخێزێكی نەتەوەیی
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بە «بەرگری لە نیشتمان» لەقەڵەم بدرێت! لە دژی پەیوەستبوونین – بەاڵم ...
تێگەیشتنی ئێمە لەو واتایە ئەوەیە كە دژی جەنگی پەیوەست بووەكان بۆ رزگاری
لە ژێردەستەیی پەیوەستخوزازانین ،بە راپەڕینی پەیوەست بووەكان كە بەنیازن
خۆیان لە ژێردەستەیی پەیوەستخوازان ئازاد بكەن دژین! ئایا ئەوە حوكمێكی
پەیوەستخوازانە نییە؟
نوسەرانی ئەو تێزانە ...حوكمە سەرسوڕهێنەرەكەیان ئەوا پاساو دەكەن
كە « لە سەردەمی ئیمپریالیزمدا» بەرگری كردن لە نیشتمان واتا بەرگریكردن
لە مافی بۆرژوازی خۆیی بۆ سەپاندنی ستەم بە سەر خەڵكە بێگانەكاندا ،بەاڵم
ئەو ئیدعایە ئەگەر تەنها سەبارەت بە جەنگێكی ئیمپریالیستی بێت راستە .واتا
جەنگێك كە لە نێوان زلهێزەكان و گروپبەندیەكانی دەسەاڵتە ئیمپریالیستیەكاندا
رووبدات ،كاتێك كە الیەنەكان هەر بە ستەم كردن لە «خەڵكە بێگانەكەدا» خۆیان
نەبەستنەوە ئەوا دەستیان داوەتە جەنگێك بەو مەبەستەی كە كامەیان لەوی تریان
ستەمكارترە و ستەمی زیاتر دەسەپێنێت!
بە رواڵەت شێوازی گەاڵڵەكردنی مەسەلەی «بەرگری لە نیشتمان» لە
الیەن نوسەرانی سەرەوە لەگەڵ شێوازی گەاڵڵەكردنەكەی لە الیەن پارتەكەی
ئێمەوە بەتەواوەتی جیاوازە .ئێمە «بەرگری لە نیشتمان» لە جەنگی ئیمپریالیستیدا
رەتدەكەینەوە .ئەم مەسەلەیە بە رۆشنترین شێوەی مومكین لە بەیاننامەی كۆمیتەی
ناوەندی حیزبماندا و لە پرۆژە بڕیارەكانی بێڕن كە لە بروشۆر «سۆسیالیزم و
جەنگ» رەنگیداوەتەوە (بە زمانی فەرەنسی و ئەڵمانی وەرگێڕدراوە) باڵوبۆتەوە.
ئێمە ،هەروەها دووجار لە تێزەكانماندا لە سەر ئەم پرسە تەئكیدمان كردوەتەوە،
پێدەچێت نووسەرانی تێزە پۆڵەندیەكان لەگەڵ تێزی بەرگری لە نیشتمان بە گشتی
واتا تەنانەت دژی جەنگە نیشتمانییەكانن ،رەنگە بە گوێرەی ئەم هەڵسەنگاندنە
كە وەها جەنگێك «لە سەردەمی ئیمپریالیزمدا» مەحاڵە .دەڵێین «رەنگە « چونكە
ئەو تیۆریە لە تێزەكانی هاوڕێ پۆڵەندیەكاندا شی نەكراوەتەوە.
بە پێچەوانەوە ،ئەو بۆچوونە ،بە روونی لە تێزی گروپە ئەڵمانییەكاندا «
ئەنترناسیۆناڵ» و لە برۆشۆر ژۆنیوس دا كە نامیلكەیەكی تایبەتمان پێتەرخان كردوە
بەیان كراوە .بۆ تەواو كردنی ئەو بابەتەی كە لەوێدا وترابوو پێویستە جەخت
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بكەینەوە كە بە بەباشی دەتوانرێت راپەڕینی نەتەوەیی شوێنێك ،یان واڵتێكی
پەیوەستبوو لە دژی دەوڵەتێك كە بە خۆیەوەی پەیوەستكردوە وەكو راپەڕێنێك لە
بری جەنگێك لە قەڵەم بدرێت( ،ئێمە وەها ناڕەزاییەكمان بیستبوو لەو رووەوەیە
كە باسی دەكەین ئەگەرچی باسێكی رواڵەتیە نابێت ئەوەندە جیدی لێكبدرێتەوە).
بە هەر حاڵ ،ئەگەری دۆزینەوەی كەسێك كە نكۆڵی بكات لەوەی كە بەلجیكا،
سربیا ،گالیسیا ،و ئەرمینیای پەیوەست بوو «راپەڕینی»ی خۆیان لە دژی واڵتانی
پەیوەستخواز بە شێوەیەكی لۆژیكیانە «بە بەرگری لە نیشتمان» لەقەڵەم بدەن،
زۆر كەمە .كەواتە رووندەبێتەوە كە هاوڕێیانی پۆڵەندی ،بەو بیانوەوەو دژی وەها
راپەڕینێكن كە لە واڵتانی پەیوەست بووی ناوبراویشدا بۆرژوازییەك بوونی هەیە
كە ئەو بۆرژوازیەش ستەم لە دژی بێگانەكان بەكاردەهێنێت ،یان باشترە بڵێین
لەوانەیە بەكاربهێنێت ،چونكە مەسەلە تەنها لە سەر «مافی سەپاندنی ستەمی
ئەو»ە .بە تایبەت ،ئەوان ناوەڕۆكی كۆمەاڵیەتی راستەقینەی ئەو هەستانەیان(
خەباتی رزگاری خوازانەی نەتەوەیەكی بندەست لە دژی ستەمكاری) لە بەرچاو
نەگرتووە ئەگەری بەكارهێنانی»مافی ستەم»ی بۆرژوازیەك ،كە خۆشی لە ئێستادا
ستەملێكراوە ،لەبەرچاو دەگرن.
بۆ نمونە :ئەگەرچی لە ساڵی 1917دا ئەڵمانیا بەلجیكای بەخۆیەوە
پەیوەست كرد
و لە ساڵی 1918دا بەلژیكا بۆ رزگار بوونی خۆی شۆڕشی هەڵگیرسێنێت،
هاوڕێیانی پۆڵەندی بەو بیانووەی كە بۆرژوازی بەلژیكا «مافی ستەمكاری بەسەر
بێگانەكاندا» هەیە لە دژی ئەو شۆڕشە دەوەستێتەوە!
لەم بەڵگەهێنانەوەیەدا تەنانەت تۆسقاڵێكیش لە ماركسیزم یان بە گشتی
لە گیانی شۆڕشگێڕانە بەدیناكرێت .ئەگەر نامانەوێت خیانەتمان بە سۆسیالیزم
كردبێت دەبێت لە هەرجۆرە هەستان و راپەڕینێك لە دژی دوژمنی سەرەكیمان –
بۆرژوازی زلهێزە گەورەكان – پشتیوانی بكەین ،هەڵبەت بەو مەرجەی كە شۆڕشی
چینی كۆنەپەرست نەبێت .لە ئەگەری پشتیوانی نەكردن لە راپەڕینی ناوچە
پەیوەستبووەكان ،لە بواری عەینییەوە ،بووین بە كەسانی پەیوەستخواز .رێك لە
«سەردەمی ئیمپریالیزم» یان شۆڕشی كۆمەاڵیەتی تازە دەركەوتەی ئەمڕۆییدایە
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كە پڕۆلتاریا بە وزەیەكی تایبەتیەوە لە راپەڕینی ناوچە پەیوەستبووەكان بەرگری
دەكات بۆ ئەوەی سوبەینێ یان لە هەمان كاتدا بۆرژوازی زلهێزی «گەورە» كە بە
هۆی راپەڕینەكەوە الواز بووە بخاتە بەر شااڵوی هێرشەوە.
بەاڵم پەیوەستخوازی هاوڕێیانی پۆڵەندی لەمەش واوەتر دەچێت .ئەوان
نەك هەر دژی شۆڕشی ناوچە پەیوەست بووەكانن ،بەڵكو دژی هەر جۆرە
هەوڵێكن بۆ سەربەخۆیی ،تەنانەت ئەگەر لە رێگەی ئاشتی خوازانەشەوە بێت!
باشتروایە لە زمانی خۆیانەوە بیبیسن:
«سۆسیال دیموكراسی كە هەر جۆرە بەرپرسیارێتیەك سەبارەت بە
دەرەنجامەكانی سیاسەتی ستەمكاری ئیمپریالیستی لە خۆی زەوت دەكات و
بەو پەڕی تواناوە لە دژی ئاسەوارەكانی خەبات دەكات بە هیچ شێوەیەك لە
بەرژەوەندی دانانی هێڵی سنوری نوێ لە ئەوروپا و بوژانەوەی ئەوانەی كە
ئیمپریالیزم وەڕێی خستووە هەڵوێست دەرنابڕن».
لە ئێستادا «ئیمپریالیزم هێڵی سنوری نێوان ئەڵمانیا و بەلژیكا ،هەروەها
نێوان روسیا و گالیسی هەڵگرتووە» .كەوایە دەبینن كە سۆسیال دیموكراسی
دەبێت بە گشتی دژی دانانەوەی سەرلە نوێی ئەوانە بێت ،بە هەر شێوازێك .لە
ساڵی  ،1905لە «سەردەمی ئیمپریالیزم»دا كاتێك دیت(پەرلەمان)ی خۆبەڕێوەبەری
نەرویژ جیابوونەوەی خۆی لە سوید راگەیاند و جەنگێك كە كۆنەپەرەستانی سوید
بەنیاز بوون لە دژی نەرویژ هەڵیگیرسێنن ،هەم بە هۆی خۆڕاگری كرێكارانی
سویدی و هەم بە هۆی دۆخی نێودەوڵەتی ئیمپریالیزم سەری نەگرت ،سۆسیال
دیموكراسی دەبوایە دژی جیابوونەوەی نەرویژ بوایەت چونكە ئەم جیابوونەوەیە
بە شێوەیەكی حاشاهەڵنەگر بە مانای« :دامەزرانی هێڵیكی سنوری نو ێ لە
ئەوروپا»دا بوو!
ئەمە ئیتر پەیوەستخوازی ئاشكرا و حاشاهەڵنەگرە .هیچ پێویستیەك بە
رەتكردنەوەی نییە ،چونكە خۆی خۆی مەحكوم دەكات ،هیچ پارتێكی سۆسیالیست
ناوێرێت وەها هەڵوێستێك دەرببڕێت« :ئێمە بە گشتی دژی پێوەستبوو نین،
بەاڵم لە ئەوروپا كاتێك پەیوەستبوونەكان ،بوون بە ئەمری واقع قبوڵیان دەكەین
و بە جۆرێك لەگەڵیان پێكدێین».
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ئێمە تەنها تۆزێك لە سەر ریشە تیۆریەكانی هەڵەیەك كە هاوڕێ پۆڵەندیەكانمان
ئێمەیان بەرەو وەها «مەحاڵێك» ئاشكرا بردوە ،ورد دەبینەوە ،ئێمە كەمێك دورتر
دەریدەخەین ،كە تا چ رادەیەك جیاكردنەوەی خەرجی «ئەوروپا» بێ بنەمایە .ئەو دوو
رەستەیەی خوارەوە لە تێزەكان لەقاودەری ریشەكانی تری بەالڕێدا چوونە لە نێوان هەڵە
زۆر و زەبەندەكاندا:
« ...بەوشوێنەیدا كە مەكینەی ئیمپریالیزم تێپەڕیوە و دەوڵەتێكی سەرمایەداری
پێشتر گیرساوی هاڕیوە ،لە هەمان شوێن چڕبوونەوە و وردبوونەوەیەكی سیاسی و
ئابوری لە ژێر شێوزای دڕندانەی ستەمكاری ئیمپریالیستی ،پێكدێت كە ئامادەكاریەكە بۆ
دامەزرانی سۆسیالیزم»...
ئەمە شێوازێكە بۆ پاساوكردنی پەیوەستبوونەكان و سترۆڤیسم نەك ماركسیزم.
سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا سااڵنی 1890یان لە بیرماوە ،كە لەگەڵ ئەم شێوازە
لە چەواشەكردنی ماركسیزم كە سیمای هاوبەشی سترۆڤەكان ،كانوەكان ،لگینەكان و
هاوپەیمانانە بە باشی دەناسن .هەر سەبارەت بە سترۆڤیستە ئەڵمانییەكان كە «سۆسیال
ئیمپریالیستیان» پێ دەوترا واتای خوارەوە لە یەكێك لە تێزەكانی هاوڕێیانی پۆڵەندادا
دەخوێنینەوە( :دروشمی مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسیاندا) «بە سۆسیال
ئیمپریالیستەكان ئەو ئیمكانە دەدات كە بە سەلماندنی تایبەتمەندی خۆشباوەڕیانەی
ئەو دروشمە ،خەباتێك كە ئێمە لە دژی ستەمی نەتەوایەتی دەیبەینێ پێش ،بە
سەرچاوەگرتوو لە هەڵسوكەوتێكی سۆزدارانە لە قەڵەم بدەن كە لە بواری مێژوویەوە
پاساوهەڵنەگرەو بەمجۆرە متمانەی پڕۆلتاریا سەبارەت بە راستی زانستیانەی بەرنامەی
سۆسیال دیموكراسی وەرگرێتەوە»...
مانای رەستەكە ئەوەیە كە نوسەران هەڵوێستی سترۆڤیستە ئەڵمانییەكان بە
«زانستی» هەڵدەسەنگێنن! پیرۆزیان بێت.
بەاڵم بیرهێنانەوەی «خاڵێكی بچوك» بەسە بۆ ئەوەی ئەم هۆكارە سەرسوڕهێنەرە
كە بە سەلماندنی بەرهەقبوونی (لینچەكان ،كانوەكان و پاڕوسەكان) لە دژی هاودەنگە
و بەم جۆرە هەڕەشە لە ئێمە دەكات ببێتە بڵقی سەر ئاو :خاڵی گرنگ ئەوەیە كە
لینچەكان لە جۆری خۆیاندا كەسانێكی پەیجۆر و لەخۆبردوون .لینچ لە ژمارەی 809ی
باڵوكراوەی شۆڤینی زەنگی ئەڵمانی – ئەم ژمارانەش بە ئەنقەست لە تێزەكانماندا
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وەبیردێنینەوە – بە شێوەی هاوكات (نەبونی بنەمای زانستی) بۆ دروشمی
خودموختاری (ئاشكرایە كە سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان ئەم بەڵگەهێنانەوەی
لینچ بە رەتنەكراوە لەقەڵەم دەدەن ،لەو پاساوەی كە لە تێزەكانی ئەواندا
وەرگیراوە و ناومان هێناوە وەها لێكدەدرێتەوە )...و «نەبوونی بنەمای زانستی»
بۆ دروشمی دژایەتی لەگەڵ پەیوەستبوون دەسەلمێنێت!!
چونكە لینچ راستیەكی سەرەتایی بە باشی تێدەگات ،راستیەك كە ئێمە
هاوسەنگەرانی پۆڵەندی خۆمانمان لێ ئاگادار كردوەتەوە و ئەوان ئامادەنەبوون
وەاڵمی بدەنەوە ئەوەش ئەوەیە ،كەهیچ جۆرە جیاوازییەك – « نە لەبواری ئابوری
و نە لەبواری سیاسیەوە» نە بەگشتی لە بواری لۆژیكیەوە ،لە نێوان «پێناسە»ی
حوكمیزاتی و «ناڕەزایی» لە دژی پەیوەستبوون نییە .ئەگەرچی هاوڕێیانی پۆڵەندا
بڕوایان بە رەتكردنەوە هەڵنەگربوونی هۆكارەكانی لینچ لە دژی حوكمیزاتی هەیە
دەبێت هەربەم شێوەیە ئەم راستییە قبوڵ بكەن كە :هاوشێوەكانی لینچ تەواوی
ئەو هۆكارانە لە بەرامبەر خەباتی دژی پەیوەستبوون بەكاردەبەن.
ئەو هەڵە تیۆریە كە بنەمای بەڵگە و پاساوەكانی هاوسەنگەرانی پۆڵەندیمان
پێكدەهێنێت دەیانكاتە پەیوەستخوازانێكی ناشێلگیر.
 – 5بۆچی سۆسیال دیموكراسی دژی پەیوەستبوونە؟
لە روانگەی ئێمەوە واڵمەكە روونە :بەو هۆیەی كە پەیوەستبوون ،مافی
میللەتان بۆ دیاریكردنی چارەنوسیان پێشێل دەكات ،یان بە واتایەكی تر لەو
رووەوە كە پەیوەستبوون یەكێكە لە شێوازەكانی ستەمی نەتەوایەتی.
لە روانگەی سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكانەوە ،پێشكەشكردنی شیكاری
تایبەت وەكو پێویستیەك هەستی پێكراوە و داڕێژەرانی ئەو شیكردنەوانە (بەشی
سێی بەندی یەكی ئەم تێزانە) بە شێوەیەكی حاشاهەڵنەگر چونەتە ناو زنجیرەیەك
ناكۆكی و دژبەیەكی نوێوە.
ئەوان بۆ «پاساو»ی ئەو بابەتە كە ئێمە «سەرباری بەڵگەهێنانەوەی لە
بواری زانستیەوە سەلمێنراوی لینچەكان» ،دژی پەیوەستبوونین ،دوو هۆكاریان
هێناوەتەوە.
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هۆكاری یەكەم:
« ...لە بەرامبەر ئەم وتەزایەدا كە پەیوەستبوون لە ئەوروپا بۆ پاراستنی
سەربازی دەوڵەتی ئیمپریالیستی پێویستە ،سۆسیال دیموكراسی پێیوایە كە
تەنها دەرەنجامی پەیوەستبوون ،توند بوونەوەی ئەنتاگونیسمەكان و توندبوونەوەی
مەترسی جەنگە»....
بۆ لینچەكان ئەو وەاڵمە بەس نییە،چونكە هۆكاری سەرەكی ئەوان پێویستی
سەربازی نییە ،بەڵكو خەسڵەتی لە بواری ئابوریەوە پێشكەوتنی پەیوەستەبوونەكانە
كە دەبێتە هۆی چەق بەستن لە سەردەمی ئیمپریالیزمدا .كوێی ئەم پاساوە لۆژیكیە،
ئەگەر سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان لەو یەكەیەشدا تایبەتمەندی پێشكەوتن بۆ
وەها چەقبەستنێك قبوڵ دەكەن ،لە كاتێكدا ،دژی كێشرانەوەی هێڵی سنورین كە
لە الیەن ئیمپریالیزمەوە سڕاوەتەوە ،لە الیەكی دیكەشەوە لە دژی پەیوەسبوونەكان
دەوەستنەوە؟
درێژەی دەدەین .پەیوەستبوونەكان دەبنە هۆی زیادكردنی مەترسی چ
جۆرە جەنگێك؟ مەترسی جەنگی ئیمپریالیستی نابێت ،چونكە هۆكاری تر دەبنە
هۆی هەڵگیرسانی وەها جەنگێك :لە جەنگی ئیمپریالیستی ئێستادا ،ئەنتاگۆنیسمە
سەرەكیەكان بێگومان ئەوانەن ،كە لەالیەك بەریتانیا رووبەڕووی ئەڵمانیاو لەالیەكی
دیكەوە روسیا رووبەڕووی ئەڵمانیا دەكەنەوە .ئەوەی جێی سەرنجە پەیوەستبوونێك
لە كاردا نەبووە و نییە.
ئەو مەترسیەی كە سەبارەت بە زیادبوونی هۆشداری دراوە مەترسی
شەڕی نەتەوەیی و راپەڕینی نەتەوەییە ،بەاڵم چۆن دەكرێت لە الیەك جەنگە
نەتەوەییەكان لە «سەردەمی ئیمپریالیزمدا» بە نامومكین رابگەیەنرێت و لە الیەكی
دیكەوە لە «مەترسی» شەڕی نەتەوەیی قسە بكرێت؟ ئەوە قەد لۆژیكی نییە.
هۆكاری دووەم:
پەیوەستبوونەكان «كەلێنێكی قوڵ لە نێوان ب��ۆرژوازی نەتەوەی زاڵ و
پڕۆلتاریای نەتەوەی بندەستدا دروست دەكەن» « ...پڕۆلیتاریای نەتەوەی بندەست
لەگەڵ بۆرژوازی خۆییدا یەكدەگرن و پڕۆلتاریای نەتەوەی زاڵ بە دوژمن دەزانن،
لە بری خەباتی چینایەتی نێونەتەوەیی پڕۆلتاریا لە دژی بۆرژوازی نێونەتەوەیی،
جیابوونەوەی پڕۆلیتاریا و گەندەڵی ئایدۆلۆژی ئەو جێگرەوەی دەبێت»...
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ئێمە ئەو هۆكارانەمان بە تەواوەتی قبوڵە،بەاڵم ئایا لۆژیكیە سەبارەت بە یەك
و هەمان یەك مەسەلە هۆكارێك بهێنیننەوە كە ناكۆك و رەتكەرەوەی یەكترین؟ لە
بەندی  3لە بەشی یەكی تێزەكاندا هەمان هۆكار كە لە سەرەوە باسكرا دەدۆزینەوە،
لە سەر ئەو بنەمایەی كە دەرەنجامی پەیوەستبوونەكان لێكدابڕانی پڕۆلتاریایە و لە
هەمان شوێن لە بەندی  4دا بە ئێمە دەڵێت كە دەبێ لە ئەوروپادا دژی سەرجەم
ئەو پەیوەست بووانە بین كە تا ئێستا ئەنجام دراوە ،دەبێت الیەنگری» راهێنان و
پەروەردەكردنی جەماورەی كرێكارانی نەتەوە بندەستەكان و نەتەوە بااڵ دەستەكان بۆ
خەباتێكی یەكپارچە بین»
ئەگەر هەڵوەشاندنەوەی تێكەڵبوونەكانی سەرچاوە گرتوو لە «هەستوسۆزی
دەرون��ی» دواكەوتوانەیە – مومكین نییە بتوانرێت بانگەشەی ئ��ەوە بكرێت كە
تێكەڵبوونەكان دەبنە هۆی دروستكردنی «كەلێنێك» لە ناو پڕۆلتاریا و هۆكاری «دابڕان»
لە ریزەكانیاندا بێت .بە پێچەوانەوە دەبێت تێكەڵبوون و پەیوەستبوونەكان ئەو ئیمكانە
بە ئێمە بدات كە مەرجی نزیكبوونەوەی پڕۆلتاریای نەتەوە جۆراوجۆرەكان لەو رێگایەوە
بناسین.
ئێمە دەڵێین :كرێكاران بۆ ئەوەی توانانی شۆڕشی سۆسیالیستی و لەناوبردنی
بۆرژوازیان بێت ،دەبێت پەیوەندیەكی پتەو لە نێوانیاندا بەرقەرار بێت خەبات بۆ مافی
نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا  -واتا خەبات لە دژی پەیوەستبوونی زۆرە
ملێ ،زەمینەیەكی لەبار بۆ ئەو یەكێتیە پتەوە پێكدەهێنێت .ئێمە لە كاتی خۆیدا شێلگیر
دەمێنینەوە ،بەاڵم رێك بە پێچەوانەوە ،هاوڕێیانی پۆڵەندا كە پەیوەستبوونەكانی ئەوروپا
بە «گۆڕان هەڵنەگر» و شەڕە نیشتمانییەكان بە «نامومكین» دەزانن ،لە كاتێكدا وەكو
هۆكار پشت بە جەنگە نەتەوەییەكان دەبەستن و لە دژی پەیوەستبوونەكان دەوەستنەوە،
خۆیان خەوشدار دەكەن! ئەو هۆكارانە رێك ئەوە دەردەخات كە پەیوەستبوونەكان
دەبێتە هۆی پێكهێنانی كۆسپ لە رێگای نزیكبوونەوەی كرێكارانی جۆراوجۆردا!
بە واتایەكی تر سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان بۆ ئ��ەوەی كە لە دژی
پەیوەستبوونەكان بوەستنەوە ناچارن لە ناو تفاقە تیۆریەكاندا بۆ هۆكارەكانیان بگەڕێن
كە بۆ خۆشیان بنەماكانی رەتدەكەنەوە.
ئەو پرسەش سەبارەت بە مەسەلەی داگیركاریەكان بە روونی زیاترەوە ئاشكرا
دەبێت.
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 – 6ئایا دەتوانرێت لەم بارەیەوە موستەعمەرەكان لە بەرامبەر «ئەورپادا»
دابنرێت؟
لە تێزەكانماندا هاتووە كە خواستی ئازادی دەستبەجێی موستەعمەرەكان
تا ئەو رادەیە لە سیستمی سەرمایەداریدا «بەدینەهاتوو» دەبێت (واتا بەب ێ
ئەنجامدانی كۆمەڵە شۆڕشێك بەدینەهاتو بووە و بە بێ سۆسیالیزم ناجێگیر
دەبێت) كە مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا ،هەڵبژاردنی
فەرمانبەران لە الیەن خەڵكەوە ،كۆماری دیموكراتی و  ...هتد .لەالیەكی دیكەوە
ئەو خواستە شتێك نییە جگە لە ناساندنی مافی میلەتان لە دیاریكردنی چارەنوسی
خۆیاندا».
هاوڕێیانی پۆڵەندا وەاڵمی هیچ كام لەم باسانەیان نەداوەتەوە .ئەوان
لە هەوڵی ئەوەدان لە نێوان «ئەوروپا» و موستەعمەرەكاندا جیاوازی دابنێن.
ئ��ەوان تەنها لەو شوێنەی مەسەلەكە پەیوەندی بە ئەوروپاوە هەیە دەبنە
پەیوەستخوازانی ناشێلگیر و ئامادە نین پەیوەستبوونەكان لەو كاتەوە كە ئەنجام
دەدرێت هەڵبوەشێننەوە.
بەاڵم سەبارەت بە موستەعمەرەكان ئەوان داخوازییەكی دیكە گەاڵڵە
دەكەن« :لە موستەعمەرەكان بچنە دەرەوە!»
سۆسیالیستە روسیەكان دەبێت خوازیاری «چوونە دەرەوە لە توركستان،
خیوە ،بوخاراو و هتد» بن ،بەاڵم ئاگادارن كە ئەوان تووشی «خەیاڵ» یان
«هەست و سۆزی» دژە زانستی دەبن ئەگەرچی دوای ئەوە خوازیاری هەمان
ئازادی جیابوونەوە بۆ پۆڵەندا ،فینلەندا ،ئۆكرانیا و هتد ببن؟ سۆسیالیستە
بەریتانییەكان پێویستە ئەم دروشمانە بڵێنەوە « چوونە دەرەوە لە ئەفریقا،
هندستان ،ئوسترالیا»،بەاڵم دروشمی « چوونە دەرەوە لە ئێرلەندا» هەرگیز .چ
هۆكارێكی تیۆری دەتوانێت پاساوكەری وەها جیابوونەوەیەك بێت ،لە كاتێكدا
هەڵە بوونی بە روونی بەرچاو دەكەوێت؟
ئەوە پرسیارێكە كە شیكردنەوە هەڵناگرێت.
«هۆكاری بەهێزی» نەیارانی حوكمی زاتی ئەوەیە كە بە «بەدینەهاتووی»
دەزانن .گەڕانەوە بۆ «ناوەندێتی ئابوری و سیاسی» لە هەمان ئەندێشەدا ،بە
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بەرجەستەبوونێكی زیاترەوە ،سەرچاوەی گرتووە.
روون و ئاشكرای ك��ە ب��ەن��اوەن��دك��ردن ،لەرێگەی پەیوەستبوونی
موستەعمەراتیشەوە بەدیهاتووە .لە راب���ردوودا ج��ی��اوازی ئ��اب��وری نێوان
موستەعمەرەكان و خەڵكانی ئەوروپی – النیكەم زۆربەیان – كە موستەعمەرەكان
لە ئاڵوگۆڕی كااڵدا هاوپشك بوون ،بەاڵم هێشتا رۆڵێكیان لە بەرهەمهێنانی
سەرمایەداریدا نەبوو .ئیمپریالیزم ئەم دۆخەی بە تەواوەتی گۆڕی .یەكێك
لە تایبەتمەندیەكانی سەرمایەداری هەناردەكردنی سەرمایەیە .بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری بە خێراییەكی زیاترەوە لە موستعەممەرەكاندا جێگیر دەبێت بە
جۆرێك كە دەركردنی ئەو موستەعمەراتە لە ژێر دەسەاڵتی سەرمایەداری ئەوروپیدا
مەحاڵ دەبێت .نۆرمی گشتی ئەوەیە كە جیابوونەوەی موستەعمەرەكان ،چ لە
بواری سەربازی و چ لە بواری پێشكەوتنەوە ،تەنها لە رێگەی سۆسیالیزمەوە
دێتەدی .ئەم پرسە لە ژێر هەیمەنەی سیستمی سەرمایەداریدا ،تەنها لە حاڵەتێكی
جیاوازدا شیاوی بە دیهاتنە ،یان بە نرخی زنجیرەیەك شۆڕش و راپەڕین ،چ لە
موستەعمەرەكان و چ لە مترۆپۆلدا.
لە ئ��ەوروپ��ادا زۆرب���ەی ن��ەت��ەوە وابەستەكان ،پێشكەوتووترن لە
موستەعمەرەكان (هەڵبەت هەموان نە هاوشێوەی :ئەلبانییەكان و زۆربەی ئەو
هاواڵتیانەی كە روسی نین) .هەر ئەم مەسەلەیەشە دەبێتە هۆی خۆڕاگریەكی
سەرسەختانە لە بەرامبەر ستەمی نەتەوایەتی و پەیوەستبووندا! هەر بەم هۆیەشە
كە گەشەی سەرمایەداری لە ئەوروپا بەرامبەر بە موستەعمەرەكان لە هەر دۆخێكی
سیاسیدا ،لەوانە جیابوونەوەی ناوچە پەیوەست بووەكان ،گەرەنتی زیاتری دەبێت.
هاوڕێیانی پۆڵەندا كاتی قسە كردن سەبارەت بە موستەعمەرەكان پێداگری دەكەن
كە« :لەوێدا هێشتا سەرمایەداری ئەركی گەرەنتی كردنی گەشەی سەربەخۆیانەی
هێزە بەرهەمهێنەرەكان دەبێت لە ئەستۆ بگرێت»  ...لە ئەوروپادا ئەم پرسە
دیسان بەرچاوترە :گۆمانی تێدا نییە كە لە پۆڵەندا ،فینالند ،ئۆكرانیا ،ئالزاس،
سەرمایەداری هێزە بەرهەمهێنەرەكان بە هێز ،خێرایی و سەربەخۆیی زیاترەوە
گەشە پێدەدات ،بۆ ئەوەی لە هندستان ،توركستان ،میسر و ئەو ناوچانەی تر كە
بە تەواوەتی موستەعمەرەن .لە كۆمەڵگەیەكدا كە هێشتا بەرهەمهێنانی كااڵیی
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زاڵە هیچ پەرەپێدانێكی سەربەخۆ ،یان بە گشتی هیچ جۆرە گەشەكردنێك بە
بێ سەرمایەداری مومكین نییە .لە ئەوروپا نەتەوەكانی سەر بەو یەكەیە هەم
سەرمایەداری خۆییان هەیە و هەم ئاسانكاریەكی زۆر بۆ دابینكردنی سەرمایە لە
دۆخی زۆر جۆراوجۆر و هەمە رەنگدا بوونی هەیە بۆیان ،بەاڵم موستەعمەراتی
سەرمایەی خۆییان نەبووە و تاڕادەیەكیش نییەتی .ئەوان دەتوانن لە چوارچێوەی
سیستمی سەرمایەداریدا تەنها لەحاڵەتێكدا دەتوانن ئەو سەرمایەیە بە دەست
بهێنن كە مل بە یەخسیری سیاسی خۆیان بدەن .بەم دۆخەشەوە داخوازی ئازادی
دەستبەج ێ و بێ مەرجی موستەعمەرەكان دەتوانێت چ واتایەكی هەبێت؟ ئایا
روون نابێتەوە كە بە تایبەتی سەبارەت بەم داواكاریەیە كە دەتوانین دەربارەی
«خەیاڵ» ئاخاوتن بكەین .ئەوەش بە واتاییەكی عامیانە كە لە الیەن سترۆڤەكان،
لینچەكان ،كانۆكان و بە داخەوە هاوڕێیانی پۆڵەندی كە درێژەدەری رێگاكەی
ئەوانن ،بە شێوەیەكی گاڵتەجاڕانە بەكار دەهێنرێت؟ لەروانگەی كۆتاییدا ،ئەوان
سەبارەت بە هەر چییەك كە لە روانگەی تاكێكی بیرتەسك و عامیەوە ئاساییە،
تەنانەت ناووناتۆرەی «خەیااڵوی» دەدەنە پاڵ هەنگاوە شۆڕشگێڕانەكانیش ،بەاڵم
بزوتنەوە شۆڕگێڕانەكان بە هەموو شێوازەكانییەوە – لەوانە بزوتنەوەی نەتەوەیی
– لە ئەوروپا بەدیهاتووتر و وشیارانەتر و سەرسەختانەتر سەرساهەڵنەگرن تا لە
موستەعمەرەكاندا .هاوڕێیانی پۆڵەندا رایدەگەینن كە سۆسیالیزم « دەتوانێت
هاوكاری فەرهەنگی بێ قازانج پەرەستی و دەسەاڵتخوازی پێشكەشی خەڵكە
دواكەوتووەكانی موستەعمەرەكان بكات» بێگومان راستە ،بەاڵم چۆن دەتوانین
بیر لەوە بكەینەوە كە نەتەوەیەكی گەورە ،یان دەوڵەتێكی گەورە ،كە تێپەڕبوون
بەرەو سۆسیالیزمی بەدیهێناوە ،ناتوانێت نەتەوەیەكی ستەملێكراوی ئەوروپی لە
رێگەی « هاوكاریەكی فەرهەنگی بە قازانج پەرستی و دەسەاڵت خوازی» بەرەو
خۆی رابكێشێت .ئەمە هەر ئەو ئازادی جیابوونەوەیەیە كە سۆسیال دیموكراتە
پۆڵەندیەكان دەیبەخشنە موستەعمەرەكان ،كە نەتەوە ئەوروپیە ستەملێكراوەكان
كە بچوك ،بەاڵم خاوەن فەرەهەنگ و شارستانییەتی بەرزن و لە بواری سیاسیەوە
داخوازی فرە و فراوانیان هەیە بەرەو ئەوە هاندەدات كە لەگەڵ دەوڵەتە گەوروە
سۆسیالیستیەكاندا یەكبگرنەوە ،چونكە لە رژێمی سۆسیالیستیدا چەمكی دەوڵەتی
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گەورە بریتیە لە :تا ئەو رادەیە سەعاتی كاركردنی رۆژانە كەمترو تا ئەو رادەیە
موچەی رۆژانە زیاتر.
جەماوەری ئازار چەشتوو بەرزگاربوون لە یەخسیری بۆرژوازی بەو پەڕی
هێزەوە بە یەكێتی و تێكەڵبوون لەگەڵ نەتەوە گەورە سۆسیالیستیە پێشكەوتووەكاندا
حەزی وەرگرتنی ئەو «هاوكارییە فەرهەنگیە»یان تێدا بەرز دەبێتەوە ،تەنها بەو
مەرجەی كە ستەمكارانی دوێنێ هەستی دیموكراسی گەشەكردوی شانازی و
سەروەریەكانی نەتەوەیەك كە ماوەیەكی دوورودرێژ ستەملێكرا بووە بریندار
نەكات ،تەنها بەو مەرجەی كە یەكسانی لە هەموو بوارەكاندا – بەتایبەت
دامەزرانی دەوڵەتی دڵخواز و هەوڵەكانی بۆ پێكهاتەی دەوڵەتی «خۆڕسك»
گەرەنتی كراو بێت .لە رژێمی سەرمایەداریدا ئەو هەواڵنە بە واتای جەنگ،
تاك بوونەوەو لە خۆدا رۆچوون ،خۆویستی دەمارگرژانەی نەتەوە تایبەتیەكانی
«هۆڵەندا و سویسرایە» لە رژێمی سۆسیالیستیدا ،جەماوەری زەحمەتكێش بە
هۆكاری تەواو ئابوری كە لە سەرەوە ئاماژەی پێكرا خوازیاری بەتاكبوون لە هیچ
شوێنێك نابێت .جگە لەوە ،فرەچەشنی لە شێوازی سیاسی ،ئازادی جیابوونەوە،
ئەو هەواڵنەی لە بواری پێكهاتەی دەوڵەتدا ئەنجام دەدرێت ،هەمووی ئەو
كاروبارە – بەرلەوەی هەر جۆرە دەوڵەتێك بە گشتی لەناو بچێت – بنەمای
ژیانێكی فەرهەنگی دەوڵەمەند و گەرەنتی بزوتنی خێرای نەتەوەكان لە پێناو
نزیكایەتی و تێكەڵبوونی ئازادانەو بە گوێرەی حەزو خواستی ئەوان دەبێت.
هاوڕێیانی پۆڵەندا بە جیاكردنەوەی پرسی موستەعمەركان ،دانانی ئەوان لە
بەرامبەر ئەوروپادا توشی ناكۆكیی و دژبەیەك بوونێك دەبن ،كە تەنها زەبرێك
بەسە بۆ ئەوەی سەرجەم بەڵگەهێنانەوە ناڕاستەكانیان تێكڕوخێنێت.
 – 7ماركسیزم و پرۆدۆنیزم؟
گەڕانەوەی ئێمە بۆ بۆچوونەكانی ماركس سەبارەت بە دابەشبوونی
ئێرلەندا ،بووە هۆی ئەوەی هاوڕێیانی پۆڵەندا ،بۆ جارێكیش بێت ،وەاڵمێكی
راستەوخۆ بدەنەوە .ئەوان بیانوو لە چی دەگرن؟ ئەوان لەو بڕوایەدان كە
گەڕانەوە بۆ ماركس بە درێژایی سااڵنی  « 1848 – 1871هیچ جۆرە بایەخێكی
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نییە».
ئەم جۆرە هەڵوێستە كە توندیەكی تایبەتی تێدایە و بە هۆی تێپەڕبوونی
كاتەوە بۆچوونەكانی ماركس بە هەڵوەشاوە دەزانێت لەو داگەڕانەوە سەرچاوەی
گرتووە كە ماركس» بە شێوەی هاوكات» لە دژی سەربەخۆخوازی «چیكەكان،
ساڵڤەكانی باشوور و هتد »...هەڵوێستی وەرگرتووە.
ئەگەرچی ئەو پاساوە توندبوونی تایبەتی تێدایە ،بەو هۆیەشە كە
پتەوبوونی تایبەتی تێدا نییە .ماركسیستە پۆڵەندیەكان بانگەشەی ئەوە دەكەن ،كە
ماركس تەنها مرۆڤێكی شێواو پەرێشانە كە «هاوكات» تێزی ناكۆك و دژ بەیەكی
دەركردوە! هیچ كام لەم بانگەشانە نە راستی هەیە و نە ماركسیستیە .لێكدانەوەی
«رۆشن» ئەوەیە كە هاوڕێیانی پۆڵەندا داوایدەكەن ،ب ێ ئەوەی تەنانەت ئەویان
بە كردەوە دەرهێنابێت .ئەو ئەركە دەخەنە بەردەم ئێمە كە تاوتوێی بكەین و
بزانین ئایا هەڵوێستە جیاوازەكانی ماركس سەبارەت بە بزوتنەوە «نەتەوەیە»
روون و جیاوازەكان لە هەمان جیهانبینی سۆسیالیستی سەرچاوەی گرتووە یان نا.
بەوجۆرەی كە دەزانین ماركس الیەنگری سەربەخۆیی پۆڵەندا لە
روانگەی ب��ەرژەوەن��دی دیموكراسی ئەوروپی لە بەرەنگاربوونەوەی هێز و
هەیمەنەی تزاریسم ،یان دەتوانین بڵێین لە دژی دەسەاڵت خوازی و هەژموونی
كۆنەپەرەستانەی دەسەاڵتی تزاريزم بوو .ئەو روانگەیە لە ساڵی 1849دا كاتێك
كە سوپای دەربەگی روسیا راپەڕینی دیموكراتیانە و شۆڕشگێڕانەی هەنگاریای
سەركوتكرد ،كە بۆ رزگاری نیشتمانی سەریهەڵدا بوو ،بە درەوشاوەترین و
روونترین شێوە هەقانیتی خۆی سەلماندا .لەو ساتەوەختەوە تا كاتی مردنی
ماركس تەنانەت دوای ئەوەش تا ساڵی  1890كە هەڕەشەی دەستپێكردنی شەڕێكی
كۆنەپەرەستانە لەالیەن تزاریزمەوە ،كە لە دژی فەرەنسا ،لەگەڵ ئەڵمانیا یەكی
گرتبوو لە ئارادا بوو – ئەڵمانیایەك كە هێشتا ئیمپریالیزم نەبوو ،بەڵكو لە
بواری نەتەوەییەوە سەربەخۆ بوو – ئەنگڵس بەر لە هەر شتێكتر الیەنگری
بزوتنەوەی نەتەوەیی چیكەكان و ساڵڤەكانی باشوور بوو .بۆ سەرجەم هۆگرانی
ماركسیزم جگە ،لەوانەی كە تەنها بە مەبەستی رەتكردنەوەی بەكاری دەهێنن.
ئەوەندە بەسە بگەڕێنەوە بۆئەوەی كە ماركس و ئەنگڵس لە سااڵنی – 1849
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 1848نووسیویانە ،بۆئەوەی قەناعەت بەوەبهێنن كە ئەوان «ماركس و ئەنگڵس»
بەو پەڕی روونیو وردبینییەوە «خەڵكە دواكەوتووەكەبە گشتی» كە «پێشەنگی
سوپای روسیا» لە ئەوروپادا بوون لە بەرامبەر خەڵكانی شۆڕشگێڕدا دادەنێن واتا
ئەڵمانەكان ،پۆڵەندیەكان و هەنگاریەكان.
ئەوە راستیەكە وبەرهەقبوونی ئەو راستیەش لەو سەردەمەدا حاشاهەڵنەگر
بوو :لە ساڵی 1848دا نەتەوە شۆڕشگێڕەكان بە بۆنەی بەدەستهێنانی ئازادیەوە كە
دوژمنە گەورەكەی تزاریسم بوو ،شەڕیاندەكرد لەكاتێكدا چیكەكان و هاوشێوەكانیان
بە كردەوە خەڵكانێكی كۆنەپەرست و پێشەنگی تزاریسم بوون.
بۆ وەفاداربوون بە ماركسیزم دەبێت شیكردنەوەی روون لەسەر ئەو
نمونە دیارە بكرێت .ئەو نمونەیە چی بە ئێمە نیشان دەدات؟ تەنها ئەوەیكە– 1 :
رزگاری میللەتانی گەورە و زۆر گەورەی ئەوروپی قازانجی زیاترە ،تا بزوتنەوەی
رزگاری خوازی نەتەوەبچووكەكان – 2 .خواستی دیموكراسی دەبێت لە پانتایی
هەموو ئەوروپادا لە بەرچاو بگیرێت  -ئەمڕۆ دەب ێ بوترێت :بە پانتایی جیهان
–نەك بە تاكالیەنانە و جیاجیا.
گەوهەری بابەتەكە ئەمەیە .ئەو مەسەلەیە هەرگیز بە مانای رەتكردنەوەی
ئەو بنەما سەرەتاییەی سۆسیالیزم نییە ،كە پۆڵەندیەكان لەبیریان كردوە ،بەاڵم
ماركس هەمیشە ئەمەكداری ماوەتەوە .نەتەوەیەك كە ستەم لە نەتەوەیەكی تر
بكات ناتوانێت ئازاد بێت .ئەگەرچی ئەو دۆخە دیاریكراوەی سەردەمی ماركس
كە سەردەمی زاڵبوونی هەژمونی تزاریزم بوو بە سەر سیاسەتی نێونەتەوەییدا
جارێكی تر دوپاتبێتەوە ،بۆ نمونە بەو شێوەیەی كە چەندین نەتەوە سەرقاڵی
شۆڕشی سۆسیالیستی بن (بەو جۆرەی كە ساڵی  1848لە ئەوروپادا سەرقاڵی
شۆڕشی دیموكراتی بۆرژوایی بوون) و ئەگەرچی خەڵكانێكی تر ببنە سوپای
دواكەوتووی بۆرژوازی ،بەدەر لەو بزوتنەوانەی كە لەو سەردەمدا لە ناویاندا
سەریهەڵدابێت ،ئێمەش دەبێ لە جەنگێكی شۆڕشگێڕانەدا لە دژی ئەو گەالنە بۆ
تێكشكاندنیان پشتیوانی خۆمان رابگەیەنین ،بۆ ئەوەی تەواوی ئەو سوپایانە لەناو
بچن .لە ئەنجامدا لە بری دورخستنەوەی نمونەكانی تاكتیكی ماركسیستی ،كە
دەبێتە هۆی بانگەشەی ماركسیزم لە قسەدا و دابڕان لێی لە كردەوەدا ،ئێمە
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دەبێت ،لە رێگەی لێكدانەوەی دیاریكراو لەو ،وانەیەكی بە نرخ بۆ داهاتوو
فێربین .تەواوی داواكارییە جۆراوجۆرەكانی دیموكراسی لەوانە مافی نەتەوەكان،
لەدیاریكردنی چارەنوسدا پرسێكی رەها نییە ،بەڵكو بەشێكە لەكۆی بزوەتنەوەی
دیموكراتیكی (ئەمڕۆی سۆسیالیزمی) جیهانی ،لەوانەیە لەهەندێك خاڵەتی
دیاریكراودا بەش لەگەڵ كۆدا بكەوێتە ناكۆكیەوە .لەو حاڵەتەدا دەبێت دەستی
لێهەڵبگرین .لەوانەیە دۆخێك بێتە ئاراوە كە بزوتنەوە دیموكراسی خوازانەكانی
واڵتێك ببێتە كەرەستەیەك لە خزمەت پیالنگێڕی ئاینی ،كۆڕو كۆمەڵی دارایی،
یان پاشایەتی واڵتانی تردا .لە وەها حاڵەتێكدا ئەركی سەرشانمانە لەو بزوەتنەوە
دیاریكراوە پشتیوانی نەكەین ،بەاڵم گاڵتەجاڕانە دەبێت ئەگەر بەو بیانووەوە،
بمانەوێت دروشمی كۆماری لە بەرنامەی سۆسیال دیموكراسی نێونەتەوەییدا
بسڕینەوە.
بەاڵم با بزانین لە مەودای نێوان سااڵنی  1871 – 1848تاكوو 1916 – 1898
( واتا گرنگرترین قۆناغەكانی ئیمپریالیزم لە سەردەمی جەنگی ئیسپانیا – ئەمریكا
تاكو جەنگی ئیمپریالیستی لە ئەوروپا چ گۆڕانكاریەك لەو بارودۆحە دیاریكراوەدا
روویداوە؟ تزاریزم بە شێوەیەكی بەرچاو و حاشاهەڵنەگر پلەوپایەی خۆی وەكو
گەورەترین سەنگەری كۆنەپەرەستی لە دەستداوە .یەكەم بەو هۆیەی كە لەالیەن
سەرمایەی دارایی نێودەوڵەتیەوە بە تایبەت فەرەنساوە پشتیوانی لێكراوە و
دواتر بە هۆی شۆڕشی 1905ی روسیاوە .لەو سەردەمەدا ،سیستمی دەوڵەتە
گەورە نەتەوەییەكان – مژدەی هێنانی دیموكراسی ئەوروپی – و دیموكراسی و
سۆسیالیزمی سەرباری گاڵتەجاڕبوونی تزاریزم ،بە جیهان دەدا .تەمەنی ماركس و
ئەنگڵس بڕی سەردەمی ئیمپریالیزمی نەكرد .لە ئێستادا سیستمێك پێكهاتووە كە
بریتیە لە ( )6 – 5زلهێزی ئیمپریالیستی و ئەوانەش هەر كامەیان خۆیان بەسەر
نەتەوەكانی تردا دەسەپێنن .ئەو ستەمەش یەكێكە لەو هۆكارانەی بە شێوەی
دەستكرد ،روخاندنی سەرمایەداری دوادەخات و بە شێوەی دەستكرد ئوپۆرتۆنیزم
و سۆسیال شۆڤینی لە نەتەوە ئیمپریالیستەكان كە حاكمی جیهانن دەپارێزێت .لەو
سەردەمەدا ،دیموكراسی ئەوروپای خۆرئاوا كە گەورەترین نەتەوەكان رزگار دەكات
دژی تیزاریسمێك بوو ،كە بۆ مەبەستی دواكەوتوانەی خۆی سودی لە چەندین
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بزوتنەوەی نیشتمانی پرژ و باڵو دەبرد .ئەمڕۆكە ،یەكێتی ئیمپریالیزمی تزاری
لەگەڵ ئیمپریالیزمی سەرمایەداری پێشكەوتووی ئەوروپا كە بە گوێرەی ستەمی
هاوبەش بەسەر كۆمەڵە نەتەوەیەكدا ،لە بەرامبەردا پڕۆلیتاریای سۆسیالیست
كە بەسەر پڕۆلیتاریای شۆڤینی» سۆسیال – ئیمپریالیست» و پڕۆلیتاریایەكی
ئیمپریالیزمدا دابەشبوون وەستاوەتەوە.
ئەوەش هەمان ئەو گۆڕانكارییە روونەیە كە لە دۆخەكەدا پێكهاتووە و
سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان سەرباری ئەوەی كە بەڵێنیانداوە هەڵسوكەوتی
دیاریكراوی لە بەرامبەردا بكەن ،هیچ پاساوێكیان بۆ ئەو بابەتە نییە !.گۆڕانكاری
دیاریكراو لە چۆنییەتی جێگیركردنی ئەو بنەما سۆسیالیستیە لێرەوە سەرچاوە
دەگرێت:
لەو سەردەمەدا ،ئێمە بەر لە هەر شتێك ”دژی تزاریزم» بووین (دژی چەند
بزوتنەوەیەكی دیاریكراوی نەتەوە بچووكەكان كە تزاریزم ئەوانی لە بزوتنەوەیەكی
دژە دیموكراتیدا بەكار دەهێنا) و الیەنگری نەتەوە گەورە شۆڕشگێڕەكانی خۆرئاوا.
ئێستا ،ئێمە دژی بەرەی زلهێزانی ئیمپریالیستی ،بۆرژوازی ئیمپریالیستی ،سۆسیال
ئیمپریالیستەكان بووین و لە بەرژەوەندی شۆڕشی سۆسیالیستیدا ،الیەنگری لە
بەكارهێنانی سەرجەم ئەو بزوتنەوە نەتەوەییانە دەكەین ،كە دژی ستەمكاری
ئیمپریالیستین .هەرچەندە خەباتی پڕۆلتاریا لە دژی بەرەی گشتی ئیمپریالیزم
رەسەنتر بێت ،بەهەمان رادە ئەو بنەما ئەنترناسیۆنالیستیە كە دەڵێت« :نەتەوەیەك
كە ستەم لە نەتەوەیەكی تر دەكات ناتوانێت ئازاد بێت» ،بایەخێكی زیاتری
دەبێت.
الیەنگرانی پرۆدۆن ،لە ژێرناوی شۆڕشی كۆمەاڵیەتیدا ،بە تێگەیشتنی خۆی
لەو شۆڕشە ،رۆڵی پۆڵەندایان لە ئاستی نێونەتەوەییدا بەئەژمار نەهێناوە و نامۆ
بوون بە بزوتنەوە نیشتمانییەكان .سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان بە گوێرەی ئەو
رێبازە جزمی گەرایانە مامەڵەیان كردوە بەرەی نێونەتەوەیی خەباتی دژی سۆسیال
ئیمپریالیستەكانی لە ناو بردوە و بە هۆی یەكالنەبوونەوەی هەڵوێستەكانیان
سەبارەت بە مەسەلەی پەیوەستبوونەكان « ،لە بواری عەینییەوە» یارمەتیدەری
ئەوان بوو.
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ئەمەش هەمان بزوتنەوەی نێونەتەوەیی خەباتی پڕۆلیتاریە كە بە گوێرەی
هەلومەرجی دیاریكراو كە نەتەوە بچووكەكانی تێدان ،گۆڕانی بەسەردا هاتووە:
لە رابردودا « »1871/ 1848نەتەوە بچوكەكان وەكو هاوپەیمانانی كۆمەاڵیەتی
«دیموكراسی رۆژئاوایی» و خەڵكە شۆڕشگێڕەكان ،یان وەكو هاوپەیمانانی
تزاریسم ،خاوەنی سەنگێكی دیار بوون .ئەمڕۆكە « »1914/1898ئەوان ئەو
بایەخەیان لە دەستداوە :لەمە بەدواوە ئەوان بوون بە یەكێك لە رەهەندەكانی
مفتەخۆری و لە ئەنجامی سۆسیال ئیمپریالیزمدا .
ئەوەی كە بایەخی هەیە ئەوە نییە كە بزانین ئایا یەك لە پەنجا یان
یەك لە سەدی نەتەوە بچووكەكان بەر لە شۆڕشی سۆسیالیستی ئ��ازادی بە
دەستدەهێنن یان نا .گرنگ ئەوەیە ،لە سەردەمی ئیمپریالیزمدا ،پڕۆلتاریا بە
هۆی هەلومەرجی عەینییەوە بە سەر دوو ئۆردوگای نێونەتەوەییدا دابەشبوون.
یەكێك بە هۆی پاشماوەكانی سەر سفرەی بۆرژوازی نەتەوەی بااڵدەست) لەوانە
بەهۆی چەوسانەوەی دوو قات و س ێ الیەنەی نەتەوە بچووكەكان ) بە گەندەڵیدا
دەكێشرێن ،لە كاتێكدا ئەوی تر توانای رزگاركردنی خۆیی نییە ،مەگەر لە رێگەی
ئازاد كردنی نەتەوە بچووكەكان و پ��ەروەردە كردنی جەماوەر بە گیانی دژە
شۆڤینی ،واتا لە دژی پەیوەستخوازی ،و بە واتایەكی تر بە الیەنگری لە حوكمی
زاتی.
ئەو الیەنە سەركیەی مەسەلەكە لە روانگەی هاوڕێیانی پۆڵەنداوە بە
پێناسەنەكراوی ماوەتەوە .ئەوان هەلومەرجەكە لە گۆشە نیگایەكەوە كە لە
سەردەمی ئیمپریالیزمدا بنەڕەتی بوەتەوە و واتا سەرباری هەبوونی دوو ئۆردوگا
لە هەناوی پڕۆلیتاریای نێونەتەوەییدا ناخاتە بەر باس و لێكۆڵینەوە.
لێرەدا ئاماژە بە چەند نمونەیەكی بەرجەستەی پرۆدۆنیسمی ئەوان
دەدەین:
 _ 1مامەڵەی ئەوان بەرامبەر بە راپەڕینی 1916ی ئێرلەندا .لە خوارەوە
بە وردی ئەم مەسەلەیە شی دەكەینەوە.
 _ 2بەیاننامەیەك كە لە تێزەكانیاندا هاتوو(بەشی  ،2بەشی  ،3كۆتایی
بەندی  )3بە پشتبەستن بەو بنەمایەی كە شۆڕشی سۆسیالیستی «نابێت بە هۆی
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هیچ شتێكی ترەوە داپۆشرابێت» .ئەو بۆچوونە بە تەواوی دژە ماركسیستیە ئەگەر
پێمانوابێت دروشمی شۆڕشی سۆسیالیستی لە رێگەی گرێدانی بە هەڵوێستێكی
شۆڕشگێڕانەی شێلگیرەوە دەربارەی هەر مەسەلەیەك ،لەوانە مەسەلەی نەتەوەیی،
داپۆشرێت.
لە روانگەی سۆسیال دیموكراتەكانی پۆڵەنداوە ،بەرنامەی ئێمە «ناسیۆناڵ
ریفۆرمیستیە».
ئەو دوو پێشنیارە كۆنكرێتیە پێكەوە بەراورد بكەن:
 _ 1بۆ حوكمی زاتی
 _ 2بۆ ئازادی جیابوونەوە.
جیاوازییەك كە لە نێوان بەرنامەكانی ئێمەدا هەیە رێك لە سەر ئەم
مەسەلەیە بووە!
ئایا ئەوە روون نییە كە بەرنامەی یەكەم ریفۆرمیستیەو هەر ئەو خاڵەش
لە بەرنامەی دوەمی جیادەكاتەوە؟
ئەوە گۆڕانكاریەكی ریفۆرمخوازانەیە ،كە نەك هەر كۆڵەكەكانی دەسەاڵتی
زاڵی نەهەژاندوە ،بەڵكو وەكو مافێكی تایبەت ،دەسەاڵتەكەی دەپارێزێت.
گۆڕانكاری بنەڕەتی دەس��ەاڵت لە بنەڕەتەوە دەگۆڕێت .ریفۆرمخوازێك لە
بەرنامە نەتەوەییەكانی خۆیدا سەرجەم ئیمتیاز و مافە تایبەتەیەكانی نەتەوەی
خاوەن دەسەاڵت هەڵناوەشێنێتەوە .نەتەوەییەكی خۆبەڕێوەبەر لەگەڵ نەتەوەی
خاوەندەسەاڵتدا خاوەنی مافی یەكسان نییە.
هاوڕێیانی پۆڵەندا ئەگەرچی (هاوشێوەی «ئیكۆنۆمیستەكان»ی كۆنی
خۆمان) بۆ ئاشنا نەبوونیان سەبارەت بە چۆنییەتی لێكدانەوەی واتا و چەمكە
سیاسیەكان ئەوەندە پێداگری ناكەن ،بە دڵنیایەوە ئاگاداری ئەو مەسەلەیە دەبوون.
نەرویجی خاوەنی ئۆتۆنۆمی تا ساڵی  ،1905وەكو بەشێك لە سوید ،ئۆتۆنۆمیەكی
بەرفراوانی هەبوو،بەاڵم خاوەنی مافی یەكسان لەگەڵ سوید نەبوو .تەنها لە
رێگەی جیابوونەوەی ئازادانەی خۆیەوە بوو كە بە كردەوە سەلماندی كە لە مافدا
یەكسانە (هەر ئەم ئازادی جیابوونەوەیەش بوو ،كە زەمینەی نزیكایەتی زیاتر و
دیموكراتیانەتری – بەگوێرەی یەكسانی ماف پێكهێنا) .تا كاتێك كە نەرویج تەنها
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ئۆتۆنۆمی هەبوو ،ئەرەستۆكراتی سوید مافێكی زیاتری هەبوو و ئەو مافەش كەم
نەكرایەوە (گەوهەری ریفۆرمیسم كەمكردنەوەی ئازارە ،نەك لەناوبردنی) بەڵكو
لە رێگەی جیابوونەوەوە (ئەم بنەما سەرەكیە وەكو تایبەتمەندیی شۆڕشگێڕانەی
بەرنامەیەك) ،بە تەواوەتی هەڵوەشایەوە.
پێویستە ئەوەش بڵێین :لە نێوان ئۆتۆنۆمی وەكو ریفۆرمێك و ئازادی
جیابوونەوە وەكو هەنگاوێكی شۆڕشگێڕانە جیاییەكی بنەڕەتی هەیە .ئەم پرسە
حاشاهەڵنەگرە .بەوجۆرەی كە هەموان دەیزانن ،ریفۆرمێك بەگشتی لەبواری
پراتیكەوە ،تەنها یەك هەنگاوە بەرەو شۆڕش .بۆ نەتەوەیەك كە لەرێگەی
زەبروزەنگەوە لە چوارچێوەی سنورەكانی دەوڵەتێكی دیاریكراوەوە زیندانیكراوە،
ئەوە ئۆتۆنۆمییە كە رێگە دەدات تەواوكردنی هێڵكاری نیشتمانی خۆی لە شكڵی
كۆتاییدا دەستەبەر بكات و هێزەكانی خۆی كۆبكاتەوە و بۆ ناسین و رێكخستنی
هێزەكەی راهێنانی پێبكرێت و گونجاوترین ساتەوەخت بۆ دەربڕینی ئەم بابەتە
بە شێوازی نەرویجی هەڵبژێرێت :ئێمە ،پەرلەمانی خۆبەڕێوەبەری فاڵن نەتەوە،
یان فاڵن سەرزەمینی تزار ،سەرجەم هەرێمەكانی روسیا لە فەرمانڕەوایی بە سەر
پۆڵەندا و هتد ...بە چەكداماڵراو رادەگەیەنین .بە شێوەی باو بیانووی ئەوە
دەگرن ،كە ئەو مەسەلەیە لەرێگەی جەنگەوە نەك بەیاننامە چارەسەر دەبێت.
راستە لەزۆربەی حاڵەتەكاندا چارەسەری گرفتەكان جەنگە (هەر بەو جۆرەی كە
لە زۆربەی حاڵەتەكاندا مەسەلەكانی تایبەت بە شێوازی دەسەاڵتداری دەوڵەتە
گەورەكان لە رێگەی جەنگ یان شۆڕشەوە چارەسەر دەبێت) ،بەاڵم دەبێت
لەخۆمان بپرسین كە ئایا وەها «بیانوویەك» بەرامبەر بە بەرنامەی سیاسی پارتێكی
سیاسی لۆژیكیە .ئایا ئێمە دژی ئەو جەنگ و شۆڕشانەین ،كە لەپێناو دادپەروەری
و خۆشگوزەرانی پڕۆلیتاریاو دیموكراسی و سۆسیالیزمدا روو دەدات ؟
« ئێمە بە هیچ شێوەیەك ناتوانین بە بۆنەی رزگاری پڕكێشەی نەتەوەیەكی
بچووك كە رەنگە دانیشتوانەكەی تەنها لە  10بۆ  20ملیۆن كەس پێكهاتبێتن
خوازیاری جەنگ لەگەڵ نەتەوەیەكی گەورەدا بین ،كە دەبێتە هۆی لەناوچوونی
 20ملیۆن كەس ،بین» بە دڵنیایەوە ،هۆكارەكەی ئەوە نییە كە یەكسانی تەواوەتی
نێوان نەتەوەكانمان لەبەرنامەكانی خۆماندا سڕیوەتەوە ،بەڵكو بە هۆی ئەوەیە
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كە دەبێت بەرژەوەندی دیموكراسی لەواڵتێكدا هاوتای بەرژەوەندی دیموكراسی
لەچەندین واڵت یان سەرجەم واڵتاندا بكرێت .بۆ نمونە بیهێننە بەرچاو كە
لە نێوان دوو سیستمی پاشایەتی بەهێزدا دەسەاڵتێكی پاشایەتی بچووك هەیە
كەپاشاكەی ،بە هۆی خزمایەتی یان هۆكاری دیكە ،لەگەڵ پاشاكانی دوو واڵتی
دراوسێیدا»پەیوەندی» هەبێت .دواتر راگەیاندنی كۆماری لەو واڵتە بچووكەدا و
دوورخستنەوەی پاشاكەی بە مانای هەڵگیرسانی جەنگ لە نێوان دوو واڵتە زلهێزە
دراوسێكەیدا بێت هەر كامەیان هەوڵی ئەوە بدەن پاشای دڵخوازی خۆیان لەو
واڵتە بكەنە فەرمانڕەوا .گومانی تێدا نییە كە سۆسیال دیموكراسی نێونەتەوەیی بە
گشتی و بە تایبەت لەو بەشەیدا كە بەراستی ئەنترناسیۆناڵی سۆسیال دیموكراسی
لەو واڵتە بچووكەدا ،لەو حاڵەتە تایبەتیەدا ،دژی جێگیر كردنی سیستمی كۆماری
لە بری پاشایەتی دەبێت .جێگرتنەوەی كۆماری لە بری پاشایەتی پرسێكی رەها
نییە ،بەڵكو خواستێكی دیموكراتیە كە پێویستە پەیڕەوی لە سیستمی دیموكراتی
بە گشتی بكات بكات.
بەدڵنیایەوە وەها حاڵەتێكی هاوشێوەی ئەوەی كە باسكرا بێتەدی ،تەنانەت
سێبەرێك لە ناكۆكی لە بۆچووندا لە نێوان ریزەكانی سۆسیالدیموكراتەكانی هیچ
كام لە واڵتاندا پێكناهێنێت ،بەاڵم ئەگەر سۆسیال دیموكراتێك بیەوێت ،بە بیانوی
ئەو نمونەیەوە ،پێشنیاری سڕینەوەی دروشمی كۆماری ،بە گشتی ،لە پرۆگرامی
سۆسیال دیموكراسیدا نێودەوڵەتیدا بكات ،تەنانەت بە شێتی دەزانن .پێیدەڵێن:
پێویستی سەرەتایی و لۆژیكی جیاوازی نێوان بەش و گشت نابێت لە بیر بكات.
لە رێگەی ئەو نمونە هێنانەوەیە و بە پێوانی رێڕەوێكی ناڕاستەوخۆ
دەگەینە پرسی پەروەردەی ئەنترناسیۆنالیستی چینی كرێكار .ئایا ئەم پەروەردە
و راهێنانە كە پێویست و بایەخی پلەیەكی هیچ ناكۆكیەك لەنێوان چەپەكاندا
لێناكەوێتەوە ،بۆ نەتەوە گەورە ستەمكارەكان و نەتەوە بچوكە ستەملێكراوەكان
بە روونی یەكسان بێت؟ نا بە هیچ شێوەیەك.
سروشتیە كە لێرەدا ریزەكانی رێپێوان بەرەو ئامانجێكی دیاریكراو:
یەكسانی تەواوەتی مافەكان ،جێگیركردنی پتەوترین پەیوەندیەكان و ،لە داهاتوودا،
تێكەڵكردنی سەرجەم نەتەوەكان دەبێت لە ڕێڕەوی تایبەتی و جیاوازەوە تێپەڕن.
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بەوجۆرەی كە بۆ نموونە بەمەبەستی گەیشتن بە خاڵێك لە ناوەڕاستی
پەڕەكاغەزێكدا رێگایەك ،كە پێویستە بیپێوین لە پەراوێزی الی چەپەوە بەرەو الی
راست و لە پەراوێزی الی راستەوە بەرەو چەپە.
ئەگەر سۆسیال دیموكراتێكی سەر بە نەتەوەیەكی گەورەی ستەمكار و
پەیوەست خواز ،لەگەڵ بانگەشەكردن بۆ تێكەڵبوونی نەتەوەكان بۆ ساتێك لە
بیری بكات ،كە نیكۆالی دووەم «ئەو» ،ڤیلهێلمی «ئەو» ،پوانكارەی «ئەو»
و ...هەمویان الیەنگری تێكەڵ بوون لەگەڵ نەتەوە بچووكەكان لە رێگەی
«پەیوەستبوونەوە» بوون – نیكۆالی دووەم الیەنگری «تێكەڵبوون» لەگەڵ گالیسی،
ڤیلهێلمی دووەم الیەنگری «تێگەڵبوون» لەگەڵ بەلجیكا ،و هتد – ....وەها
سۆسیال دیموكراتێك لە بواری تیۆریەوە مەكتەب پەرستی پێكەنیناوی و بە
كردەوە هاورێیەكی ئیمپریالیزمە.
پەروەردەی ئەنتەرناسیۆنالیستی كرێكاران لەواڵتانی ستەمكاردا لەپلەی
یەكەمدا بریتی بێت لە پڕوپاگەندە و بانگەشە و بەرگری لەبنەمای ئازادی
جیابوونەوەی واڵتانی ستەملێكرا و ژێردەستە .بە پێچەوانەوە ئەنترناسیۆنالیزمێك
لە ئارادا نییە .ئێمە بە مافی خۆمان و ئەركی سەرشانی دەزانین ،هەر سۆسیال
دیموكراتێكی نەتەوەی بااڵدەست ،ئەگەر وەها بانگەشەیەك نەكات ،بە ئیمپریالیزم
و قەڵتاخ پێناسە بكەین .پێویستە ئەم داخوازییە دەبێت بە شێوەی رەها و بە ب ێ
هیچ تێبینییەك دەربڕین ،تەنانەت ئەگەر مەترسی جیابوونەوە بەر لە گەیشتن بە
سۆسیالیزم تەنها لە هەزاردا یەك شیاوی جێبەج ێ كردن و بەدیهاتن بێت.
ئەركی ئێمەیە ،لەنێوان كرێكاراندا« ،ب ێ هەڵوێستی» بەرامبەر بە جیاوازی
نەتەوەیی باڵوبكەینەوە ،جێگەی نكۆڵیكردن نییە .بەاڵم ئەو بی هەڵوێستیە نە كە
پەیوەستخوازەكان بانگەشەی بۆ دەكەن .هەر تاكێكی نەتەوەی ستەمكار دەبێت
بەرامبەر بەم مەم مەسەلەیە ب ێ تەفاوەت بێت ،كە نەتەوە بچوكەكان بە گوێرەی
خواست و مەیلی خۆیان ،بەشێكن لەدەوڵەتی خۆیی ،یان بەشێك لە دەوڵەتێكی
دراوسێ ،یان سەربەخۆن .بە ب ێ وەها «بێ تەفاوەتیەك» ،ئەو سۆسیال دیموكرات
نییە ،بۆ ئەوەی كە سۆسیال دیموكراتی ئەنتەر ناسیۆنالیست بین دەبێت ،نەك
هەر بیر لە نەتەوەی خۆمان بكەینەوە بەڵكو ،پێویستە بەرژەوەندی سەرجەم
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نەتەوەكان و ئازادی و یەكسانی مافەكانیان بخەینە سەروی نەتەوەی خۆمانەوە.
لە بواری «تیۆریەوە» هەموان لە سەر ئەو مەسەلەیە هاودەنگن ،بەاڵم بە كردەوە
بێ هەڵوێستیەك كەتایبەتە پەیوەست خوازان دەردەكەوێت .ریشەی ئازارەكە
ئالێرەدایە.
لە الیەكی دیكەوە سۆسیال دیموكراتی سەر بە نەتەوەیەكی بچووك
ناوەندی قورسایی خۆی لە سەر یەكەم وشەی فرمولی گشتی خۆمان چڕبكاتەوە:
«یەكێتی ئازادانە و خوازراو»ی نەتەوەكان .ئەو دەڵێت بە ب ێ ئەوەی ئەركی
ئەنترناسیۆنالیستی خۆی خستبێتە ژێر پێ لەو یەكەیەشدا الیەنگری سەربەخۆیی
سیاسی نەتەوەی خۆی و هەم الیەنگری تێكەڵ بوونی لەگەڵ دەوڵەتی دراوسێی
ئەلف ،ب ،یان جیم ...بێت ،بەاڵم لە هەر حاڵەتێكدا ئەو دەبێت دژی بۆچوونی
تەسكبیرانەی نەتەوەی بچوك و داگەڕانی پەراوێزخوازانە و لەخۆدا رۆچوون
خەبات بكات و كۆ و گشت لە بەرچاو بگرێت ،قازانجی بەشێك لە بەرژەوەندی
گشتدا بزانێت.
لە روانگەی ئەو كەسانەوە كە بە قۆڵی مەسەلەكەیان لێكنەداوەتەوە،
پێداگری سۆسیال دیموكراتەكانی نەتەوە ستەمكارەكان لە سەر بنەمای «ئازادی
جیابوونەوە» و پێداگری سۆسیالدیموكراتەكانی نەتەوە ستەملێكراوەكان لە سە
ربنەمای « ئازادی یەكگرتنەوە»« ،ناكۆ و دژ بەیەك» لە قەڵەمدەدرێت ،بەاڵم
هەندێك قوڵبوونەوە دەریدەخات كە بۆ گەیشتن بە ئەنترناسیۆنالیزم تێكەڵبوونی
نەتەوەكان ،بە لەبەرچاو گرتنی هەلومەرجی ئێستا ،رێگایەكی تر بوونی نییە و
ناتوانێت بوونی هەبێت.
لێرەدا هەلومەرجی تایبەتی سۆسیال دیموكراسی هۆڵەندا و پۆڵەندا
دەدەینە بەرباس و لێكۆڵینەوە.
 – 8تایبەتمەندبوون و گشتیەت لەهەڵوێستی سۆسیال دیموكراتە
ئەنترناسیۆنالیستەكانی هۆڵەندا و پۆڵەندادا
هیچ جێی گومان نییە كە ماركسیستە هۆڵەندی و پۆڵەندیەكان ،كە دژی
ئۆتۆنۆمین ،لەریزی زومرەی باشترین توخمی شۆڕشگێڕ و ئەنترناسیۆنالیستدان
لەریزی سۆسیال دیموكراسی نێونەتەوەییدا ،كەواتە چۆن دەبێت كە لێكدانەوە
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تیۆریەكانی ئەوان ،بەو جۆرەی كە بینیمان ،بە تەواوەتی هەڵە دەبێت؟ بە
باسەكانیاندا ،تەنانەت لێكدانەوەیەكی دروستی سادە كە لەئاستی « ئیكۆنۆمیزمی
ئیمپریالیستی» بەدەربێت بەرچاو ناكەوێت!
ئەم پرسە بەهیچ شێوەیەك پەیوەندی بە كەموكۆڕییە فیكریەكان كە
لەتایبەتمەندیەكانی هاوڕێیانی پۆڵەندا و هۆڵەندایە نییە بەڵكو ،پەیوەندی بە
دۆخی عەینی واڵتەكەیانەوە هەیە.
ئەم دوو واڵتە – 1 :بچووكن و لە «سیستمی» ئێستای زلهێزە گەورەكاندا
الوازن – 2 .لەبواری دۆخی جۆگرافیەوە ،هەردوكیان لەنێوان ئیمپریالیستە
چاوچنۆكەكاندا كە خاوەنی هێزێكی سەرسامهێنەرن و بەوپەڕی توندیەوە
ملمالنێی یەكتر دەكەن(بەریتانیا لەگەڵ ئەڵمانیا – ئەڵمانیا لەگەڵ روسیا) گیریان
خواردوە – 3.هەر دوكیان لە سەردەمی رابردوەوە كە خۆیان «زلهێزانی گەورە
بوون» خاوەنی بیرەوەری و نەریتی زۆر زیندون .هۆڵەندا زلهێزێكی ئیستعماری
گەورە ،تەنانەت بەهێزتر لەبەریتانیا بوو ،بەریتانیاش زلهێزێكی گەورەی خاوەن
شارستانی تر و بەهێزتر لە روسیاو پرۆس بوو – 4 .تا ئێستا هەردووكیان مافی
تایبەتی ستەمكردن لەنەتەوەكانی تریان پاراستووە .بۆرژوازی هۆڵەندا سەرزەمینە
بەپیتەكانی هندیە هۆڵەندیەكانی داگیركردوە ،خاوەنی زەویەكانی پۆڵەندا لەدژی
«رەعیەتەكان» ئۆكرانیا و بیالروسیا ستەم بەكاردەهێنن ،بۆرژوازی پۆڵەندا فشار
دەخاتە سەر جولەكەكان و هتد.
ئەم تایبەتمەندیە كە لەكۆی چوار مەرجی تایبەت لەدۆخی ئێرلەندا
پێكهاتووە ،پرتوگال (كە بۆ ماوەیەك لە الیەن ئیسپانیاوە پەیوەستكرا) .ئالزاسی
نەرویج – فینلەندا – ئۆكرانیا – سەرزەمینەكانی لیتوانیا ،بیالروسیا و زۆرێك
لە نەتەوەكانی تر بەرچاو ناكەون .هەر ئەو تایبەتمەندیەشە كە بوەتە هۆی
قوڵكردنەوەی مەسەلەكە! كاتێك كە سۆسیال دیموكراتەكانی هۆڵەنداو پۆڵەندابە
هێنانەوەی هۆكاری گشتی واتا ،تایبەت بە ئیمپریالیزم لە گشتیەتدا ،سۆسیالیزم
لە كشتدا ،دیموكراسی لە گشتدا ،ستەمی نەتەوەی بە گشتی دژی حوكمی زاتی
دەوەستنەوە و ئەو كاتەیە كە دەتوانین بڵێین ئەوان هەڵە لەدوای هەڵە كەڵەكە
دەكەن ،بەاڵم ئەوەندە بەسە كە ئەم هەژمونی لێكدانەوەی گشتی و بە روونی
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هەڵەیە دوور بخەینەوە و بە چوونە پێشەوە لە تایبەتمەندیەكانی دۆخی پۆڵەندا
و هۆڵەندا لە قواڵیی مەسەلەكە قوڵبینەوە بۆ ئەوەی هەڵوێستگیری تایبەتی ئەوان
شیاوی تێگەیشتنو مەعقول بێت .بە بێ ترس لە ناكۆك بوون دەب ێ ئیدعای ئەوە
بكەین ،كاتێك ماركسیستەكانی هۆڵەندا – ماندونەناسانە لە دژی خودموختاری
خەبات دەكەن – رێك ئەوەی كە دەیانەوێت بیهێننە سەرزمان دەرینابڕن و یان
بە واتاتیەكی تر :ئەوان نایانەوێت قسەیەك كە هەیانە بە وردی دەریبڕن.
لەم واتایەدا نمونەیەك لە تێزەكانمان پێشكەش دەكەین« .گورتر» دژی
ئۆتۆنۆمی واڵتەكەی خۆیە ،بەاڵم الیەنگری لە ئۆتۆنۆمی هندیەكانی هۆڵەندا
دەكات كە لە الیەن نەتەوەكەی ئەوەوە ستەمیان لێدەكرێت! ئایا ئەوە جێی
سەرسوڕمانە ئەگەر ئێمە ئەو بە ئەنترناسیۆنالیستێكی بەویژدانتر و هاوبیرێك
لە ئێمە نزیك تر لەوانە بزانین كە حوكمی وزاتی بە شكڵێكی وەەها رواڵەتی،
هاوشێوەی كائۆتسكی لەنێوان ئەڵمانییەكان و ترۆتسكی و مارتۆف لە نێوان
خۆماندا ،قبوڵ دەكەین؟ جێی گومان نییە كە لە بنەما گشتی و بنەڕەتیەكانی
ماركسیزم ،ئەركی خەبات بۆ ئازادی جیابوونەوەی ئەو نەتەوانەی كە لە الیەن
نەتەوەكەی منەوە ستەمیان لێدەكرێت سەرچاوە دەگرێت ،بەاڵم قەد ئەو ئەنجامە
بەدەستەوە نادات ،كە دەبێت سەربەخۆیی پۆڵەندا ،واڵتێك كە بەتایبەت ئازاری
گۆشەگیری بەرتەسك ،ئیرەییانە ،دواكەوتوانەدا دەتلێتەوە دەبێت لە پلەی یەكەمدا
دابنێین :با جیهان لە ئاگردا بسوتێت ،بێ باك ،بۆ ئێمە سامان ماوەتەوە و سامانە
پاشەكەوتەكان واتا هندیەكان بۆ ئێمە بەسە« .ئێمە» ئیتر نامانەوێت هیچ شتێكی
تر بزانین!
نموونەیەكی تر .كارۆل رادك ،ئەم سۆسیالدیموكراتە پۆڵەندیە كە شانازی
بە خەباتی لێبڕاوانە ،لە هەمان سەرەتای جەنگ لە بەرژەوەندی ئەنترناسیۆنالیزم لە
ناوخۆی سۆسیال دیموكراتی ئەڵمانیای هەیە ،لە وتارەكەیدا « مافی نەتەوەكان لە
دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا ( )Lichtstrahkn (7مانگنامەی چەپە رادیكاڵەكان
كە لە الیەن دەزگای سانسۆری پرۆسەوە قەدەغە كرا و راداكتۆرەكەی j.borchardt
ە كە لە 5ی دیسەمبەری ساڵی 1915دا ساڵی سێهەم ،ژمارە ( )3بە زمانێكی توندەوە
دژی مافی نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسی خۆیاندا دەوەستێتەوە و سەرنجڕاكێش
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ئەوەیە كە وەكو سەرچاوە تەنها ئاماژە بە نووسەرانی هۆڵەندی و پۆڵەندی دەكات
بە لە بەرژەوەندی ئەودا دەیان نووسی .یەكێك لە لێكدانەوەكانی ئەو ئەمەیە :مافی
نەتەوەكان لە دیاریكردنی چارەنوسدا ئەو روانگەیە بەهێز دەكات كە « سۆسیال
دیموكراسی ،ئەم بەناو ئەركەی هەیە كە بەرگری لە هەر جۆرە خەباتێك بۆ
سەربەخۆیی بكات».
باشترە راستەوخۆ بڵێین لە روانگەی تیۆری گشتیەوە ،ئەم لێكدانەوەیە
ئابڕوبەرانەیە ،چونكە بە شێوەیەكی دیار نالۆژیكانەیە ،یەكەم ،تەنانەت داواكاریەكی
دیاری دیموكراسی خوازانە ناتوانێت بوونی هەبێت كە ئەگەر پەیرەوەی تایبەت لە
گشت تووشی چەواشە نەبێت .ئێمە نە ناچارین بەرگری لە «هەرجۆرە» خەباتێكی
سەربەخۆخوازانە بكەین و نە ناچاریشین پشتیوانی لە «هەر جۆرە» بزوتنەوەیەكی
كۆماری خوازانەی یان دژە ئایینی بكەین .دووەم ئەوەی كە هیچ فرمولێكی خەبات
دژی ستەمی نەتەوایەتی كە هەر بە ئازاری «ئەم كەموكۆڕیەوە» بتلێتەوە بوونی نییە
و ناتوانێت بوونی هەبێت.
(رادك) بە تایبەتی لە برنر تاگواخت ( ( )Berner Tagwachtژمارە / 253
 )1915ئەم فرمولەی بەكارهێناوە « :خەبات لە دژی پەیوەستبوونە كۆن و نوێیەكان».
هەر ناسیۆنالیستێكی پۆڵەندی كە لە بەرچاو بگریت لێكۆڵەرانە «ئەنجام گیری» دەكات
كە  « :پۆڵەندا سەرزەمینێكی پەیوەست بووە .من لە دژی پەیوەستبوونم ،كەواتە
من الیەنگری سەربەخۆیی پۆڵەندام ».ئەگەر باش لە بیرم بێت ،رۆزا لۆگزامبۆرگ لە
نامیلكەیەكدا لە ساڵی  )8( 1908ئەو بۆچوونەی دەربڕی كە :ناوهێنانی ئەم فرمولە
بەسە« :بەرنگاربوونەوەی ستەمی نەوایەتی»  .لەم حاڵەتەدا هەر سۆسیالیستێكی
پۆڵەندی مافی ئ��ەوەی هەبوو بڵێت پەیوەستبوون یەكێك لە شێوەكانی ستەمی
نەتەوایەتیە ،كەواتە بەم پێیە ...هەتا دوای.
بەاڵم وەرن لە بری ئەم لێكدانەوە گشتییە ،دۆخی تایبەتی پۆڵەندا لە بەرچاو
بگیرێت ،سەربەخۆیی ئەم واڵتە لە ئێستادا بە بێ جەنگ و شۆڕش « بەدیهاتوو
نابێت» .تەنها بۆ زیندووكردنەوەی سەربەخۆیی پۆڵەندا الیەنگریكردن لە تێوەگالن بە
جەنگێكی گشتی لە ئەورورپا دەركەوتەی خراپترین جۆری ناسیۆنالیزم و ئەولەویتدان
بە بەرژەوەندی ژمارەیەك لە پۆڵەندیەكان بە سەر بەرژەوەندی سەدان ملیۆن مرۆڤ
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كە قوربانی وەها جەنگێك دەبن.
ئەمە هەر ئەو بۆچوونەی «فراكەكان»ە (باڵی راستی پارتی سۆسیالیستی
پۆڵەندا) )9( .ئەوان تەنها بە قسە سۆسیالیستن و سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان
هەزر جار مافی ئەوەیان هەیە دژایەتی بكەن.
پرۆژەی دروشمی سەربەخۆیی پۆڵەندا ،لە ئێستادا ،لە دۆخی هاوسەنگی هێزی
ئێستای نێوان زلهێزە ئیمپریالیستیە دراوسێكان ،لە راستیدا خەیااڵوی بوون و كەوتنە
داوی ناسیۆنالیتێكی بیرتەسك و لەبیر كردنی بنەمایەكی هەنوكەیی و پێویستە ،واتا
شۆڕشی گشتی لە ئەوروپا ،یان النیكەم لە روسیا و ئەڵمانیا ،دەبێت .هەر بەم جۆرە
لە روسیا  1914 – 1908پرۆژەی دروشمی ئازادی ئیئتالف وەكو دروشمێكی سەربەخۆ،
بەواتای خەیااڵوی بوون و لەبواری عەینییەوە یارمەتیدەری پارتی كرێكاری ستۆلیپین
(ئەمڕۆ پارتی پۆترۆسۆڤ و گۆزدۆڤ ،هاوبۆچوونن) بەاڵم لەو دۆخەدا نیشانەیەك لە
شێتی دەبوو ئەگەر داخوازی ئازادی ئیئتالف بە گشتی ،لەبەرنامەی حزب دەسڕایەوە!
سێهەمین مەسەلە كە رەنگە لەهەموان باشتر بێت .لەتێزە پۆڵەنییەكاندا (بەشی
 3لە كۆتایی بەندی  )2لەگەڵ بۆچوونی تایبەت بە دامەزرانی دەوڵەتێكی سەربەخۆ كە
رۆڵی قەڵفان لە بەرامبەر گورزدا دەگێرێت دژایەتیكردبێت لەگەڵ ئەو لێكدانەوەیەی
كە وەها ئەندێشەیەك « خەیاڵ چنینێكی ناجێگیر لەزەینی گروپە الوازەكاندایە ،ئەگەر
چی ئەم روانگەیە بێتەدی ،دەبێتە هۆی دامەزرانی وردە دەوڵەتێكی پۆڵەندی كە بۆتە
موستەعمەرەی ئەم یان ئەو دەستەبەندی زلهێزە گەورەكان و بوەتە یاری دەستی
تەماكاری ئابوری و سەربازی و گۆڕەپانی چەوسانەوە بۆ سەرمایەی بیانی و گۆڕەپانی
هونەری جەنگی بۆ جەنگەكانی داهاتوو».
سەرجەم ئەم لێكدانەوە و بەڵگەهێنانەوانە دژی دروشمی سەربەخۆیی پۆڵەندا
لەئێستادا بەكار دەهێنرێت.
بەو هۆیەی كە تەنانەت ئەگەر شۆڕشكێك لەپۆڵەندا رووبدات ،گۆڕانكاریەك
لە دۆخەكەدا پێكناهێنێت و سەرەنجی جەماوەری پۆڵەندا لەوەی كە بنەڕەتیە بەالڕێدا
دەبات :پەیوەندێك كە خەباتەكەی خەباتی پرۆلیتاریای روسیا و ئەڵمانیا گرێدەدات.
ئەمە پارادۆكس نییە بەڵكو راستیە كە پڕۆلیتاریای پۆڵەندا ،وەكو ئەوەی كە هەیە،
توانای ئەوەی نییە ،لە ئێستادا هیچ جۆرە هاوكارییەك بگەیەنێتە رێبازی سۆسیالیزم
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و ئازادی ،لەوانە ئازادی پۆڵەندا ،مەگەر ئەوەی لە رێگەی خەباتی هاوبەش لەگەڵ
پڕۆلیتاریای واڵتانی دراوسێیە لەدژی ناسیۆنالیستە پۆڵەندیە بەرچاوتەنگەكان .ئێمە
ناتوانین نكۆڵی لە شانازییە مێژوویەكان بكەین كە سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان
لەخەبات لە دژی ئەو گروپە بردۆتە پێش.
بەاڵم لە ڕوانگەی دۆخی تایبەتی پۆڵەندای ئەمڕۆیی ،هەر ئەم بەڵگە
هێنانەوانە بەو شكڵە گشتیەی كە پێشكەشكراون ،بە شێوەیەكی ئاشكرا هەڵەن .تا
كاتێك كە جەنگەكان هەبن ،پۆڵەنداش بە بەردەوام لە ملمالنێكانی نێوان ئەڵمانیا و
روسیا وەكو گۆڕەپانی جەنگ بەكاردەهێنرێن .ئەوە لێكدانەوەیەكە لە دژی ئازادی
سیاسی زیاتر (و دەرەنجام لە دژی سەربەخۆیی سیاسی) لەمەوادی نێوان جەنگەكاندا
نییە .هەر ئەم مەسەلەیەش سەبارەت بە چەوسانەوەی سەرمایەی بیانی و رۆڵی پۆلەندا
وەكو یاریەكی دەستی بەرژەوەندی دەرەكی لەئارادایە .سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان
لە ئێستادا ناتوانن دروشمی سەربەخۆیی پۆڵەندا بهێننە ئاراوە ،چونكە ئەونا وەكو
پڕۆلیتەرە ئەنتەرناسیۆنالیستەكان ناتوانن لەم بوارەدا هیچ هەنگاوێك هەڵبگرن بە
بێ ئەوەی وەكو «فراكەكان» بە گوێڕایەڵی نهێنی بەرامبەر بە یەكێك لەسیستمە
پاشایەتیەكان هەرەس بهێنن ،بەاڵم بۆ كرێكارانی روسیا و ئەڵمانیا زانینی ئەم مەسەلەیە
یەكالیەنە نییە ،كە ئایا ئەوان لە پەیوەستبوونی پۆڵەندادا بەشداری دەكەن ( ئەم حاڵەتە
بەمانای پەروەردەی رەزیالنەترین گیانی دەغەڵكاری و قبواڵندنی رۆڵی جەالدی خەڵكە
بێگانەكان بەوان دەبێت،یان ئەوەی كە پۆڵەندا سەربەخۆیی بە دەست دەهێنێت.
جێی باس نییە كە بارودۆخ زۆر نالەبارە ،بەاڵم رێگای دەربازبوون هەیە كە
ئەو دەرفەتە بە بەشداربووان دەدات كە وەكو ئەنترناسیۆنالیست بمێننەوە :سۆسیال
دیموكراتەكانی روسیا و ئەڵمانیا دەبێت بە بێ مەرج «ئازادی جیابوونەوە» پۆڵەندا داوا
بكەن ،سۆسیال دیموكراتە پۆڵەندیەكان دەبێت ،لە پێناو بەدیهێنانی یەكێتی خەباتی
خەباتكارانەی پڕۆلیتاریای واڵتی بچوك ،لەگەڵ واڵتانی گەورە هەوڵبدەن بە بێ ئەوەی
كە لە ئێستادا دروشمی سەربەخۆیی پۆڵەندا بهێننە ئاراوە.
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نامەی ئەنگڵس بۆ كائۆتسكی
كائۆتسكی لەبرۆشۆری خۆیدا ،سۆسیالیزم و سیاسەتی ئیستعماری (بەرلین
 ،)1907واتا كاتێك هێشتا وەكو ماركسیستێك بە ئەژما ردێ��ت ،نامەیەكی
باڵوكردەوە كە ئەنگڵس لە رۆژی 12ی سیپتەمبەری 1889دا بۆی نووسیبوو .ئەم
نامەیە سەبارەت بەو مەسەلەیەی كە ئێمەی بە خۆیوە سەرقاڵكردوە گرنگیەكی
زۆریی هەیە .گرنگرتین بەشی لەخوارەوە ئاماژە پێدەدەین:
« ...لە روانگەی منەوە موستەعمەرەكان ،بە واتای وشە ،واتا ئەو
سەرزەمینانەی كە لەالیەن دانیشتوانی ئەوروپاوە داگیركراون ،كەنەدا ،دەماغە،
ئەسترالیا ،هەموان سەربەخۆ دەبن .بە پێچەوانەوە ،لەپەیوەند لەگەڵ ئەو
سەرزەمینانەی كە تەنها داگیر كراون و دانیشتوانەكەی هاوواڵتیانی خۆجێین وەكو
هندستان ،جەزایری داگیركراوی هۆڵەندا ،پرتۆگال ،ئیسپانیا ،دەبێت پڕۆلتاریا بە
شێوەی كاتی قورسایی ئەو بارە بخاتە سەرشانی خۆیی و بە خێرایی ئەوان تا
بەدەستهێنانی سەربەخۆیی رێنوێنی بكات.
شیكردنەوەی پرۆسەی كامڵبوونی ئەوان پرسێكی سەختە ،رەنگە و
ئەگەریشی زۆرە هندستان شۆڕش بكات و بەو هۆیەوە كە ئەو پڕلیتارانەی كە بۆ
رزگاری راپەڕیون ناتوانن شەڕ ئیستعماریەكان پێش بخەن ،بەاڵم لەرێڕی خۆیدا
دەچێت پێش .سروشتیە بەدیهاتنی ئەو پرسە بە بێ هیچ جۆرە خراپیەك مومكین
نییە ،بەاڵم ئەو خراپیانە لەگەڵ هەموو شۆڕشەكاندا هەیە .لەناوچەكانی تریشدا
لەوانەیە دۆخەكە هەر بەم جۆرە بێت ،بۆ نمونە لەجەزایر یان میسر ،ئەمەش
باشترین رووداو بوو كە دەیتوانی بۆ ئێمە بێتە پێش.
بە گوێرەی پێویست گرفتی ناوماڵمان هەیە .هەر ئەوەی كە ئەوروپا و
ئەمریكای باكور خۆیان رێكخستەوە ،وەها هێزێكی زەبەالح و وەها نمونەیەكی
درەوشاوەی دادەمەزراند كە واڵتە نیمچە شارستانییەكان خۆیان پەیڕەویان لەئێمە
دەكرد :پێویستیە ئابوریەكان بۆ پاڵپێوەنانیان بەرەوە ئەم الیەنە بەسە.
بەاڵم سەبارەت بە قۆناغە ئابوری وسیاسیەكان كە ئەم واڵتانە دەبێت
بەر لە گەیشتنیان بە رێكخستنی سۆسیالیستی پێداتێپەڕ بن ،پێموانییە لەم
بارەیەوە بتوانین ،جگە لە ئامۆژگاری و راسپاردەی پوچەڵ شتێكی تر فرمولە
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بكەین .تەنها یەك شت مسۆگرە ئەویش ئەوەیە كە :پڕۆلیتاریای سەركەوتوو
ناتوانێت هیچ خۆشبەختیەك بە سەر هیچ گەلێكی بیانیدا بسەپێنێت ،مەگەر
ئەوەی كە لەو رێگەیەدا سەركەوتنەكەی خۆی بخاتە مەترسیەوە .بەدڵنیایەوە
ئەم مەسەلەیە بە هیچ جۆرێك جەنگە بەرگریەكان بە ناوەڕۆكی جۆراوجۆرەوە
هەڵناوەشێنێتەوە»....
ئەنگڵس بە هیچ جۆرێك لەو بڕوایەدا نییە ،كە «هۆكاری ئابوری»
لەخۆیەوە و راستەوخۆ ،بەرگەی ئەو گرفتانە دەگرێت .شۆڕشی ئابوری دەبێتە
هۆی ئەوەی كە هەموو گەلەكان بەرو سۆسیالیزم بڕۆن ،بەاڵم لەهەمان كاتدا
شۆڕشەكان و تەنانەت جەنگەكان – دژی دەوڵەتی سۆسیالیستی – یش ئەگەر
روودانی لە ئارادایە .هاوتەریبكردنی سیاسەت و شۆڕش حاشاهەڵنەگرە ،بەاڵم
نەك یەكجارەكی و بە ب ێ رووبەڕوو بوونەوە ،نەك بە ئاسانی و راستەوخۆ،
«بڕاوە» لە روناگەی ئەنگڵسەوە تەنها ئەو بنەمایەی خوارەوەیە – بنەمایەك كە
بە تەواوەتی ئەنترناسیۆنالیستی بووە ،سەبارەت بە سەرجەم «خەڵكە بیانییەكان»،
واتا نەك هەر خەڵكی موستەعمەرەكان بەكاردەهێنێت :سەپاندنی خۆشبەختی
بەوان دەبێتە هۆی خستنە مەترسی سەركەوتنەكانی پڕۆلیتاریا.
جێبەجێكردنی شۆڕشی كۆمەاڵیەتی لە الیەن پڕۆلیتاریاوە ،ئەو پیرۆز
ناكات و لەهەڵە و كەمو كۆڕیەكان نایپارێزێت ،بەاڵم هەڵە كۆمەاڵیەتیەكان و
بەرژەوەندی خۆویستانە كە بەرەو زاڵ بوون بەسەرخواستەكانی خەڵكانی تری
دەبات بە شێوەیەكی حاشا هەڵنەگر ناچاری دەكات بە وشیار بوونەوە لەو راستیانە.
ئێمە ،زیمرڤالدیە چەپەكان ،دڵنیان ،ئەو دڵنیایەی كە بۆ نمونە كائۆتسكی بەر لە
وەرچەرخانی خۆی لە 1914دا كە لەماركسیزمە و بەرەو پشتیوانی شۆڤینیزمی
برد ،كە شۆڕشی كۆمەاڵیەتی لەداهاتووی زۆر نزیكدا« ،ئەمڕۆ و سبەینی» بە
قسەی هەر ئەم كائۆتسكیە ،بە تەواوەتی مسۆگر دەبێت .دوژمنایەتی نەتەوەیی
بەم زوانە لەناو ناچێت ،رق و قینی نەتەوەی ستەملێكرا – كە هەقانییەتیشی
هەیە – بەرامبەر بە نەتەوەیەك كە ستەمی لێكردوە ،بۆ ماوەیەك دەمێنێتەوە
و تەنها دوای سەركەوتنی سۆسیالیزم و دوای جێگیر بوونی هەمیشەیی مناسباتی
تەواو دیموكراتیكی نێونەتەوەیی دسڕدرێتەوە.
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ئەگەر دەمانەوێت بە سۆسیالیزم وەفادار بین ،هەر لە ئێستاوە خەریكی
پەروەردە كردنی ئەنترناسیۆنالیستی جەماوەر بین و ئەم پرسە ،لە نێوان نەتەوە
ستەمكارەكاندا ،بە ب ێ تەئكید كردنەوە لە سەر ئازادی جیابوونەوە بۆ نەتەوە
ستەملێكراوەكان ناموكینە.
راپەڕینی  1916لە ئێرلەندا
تێزەكانمان بەر لەروودانی ئەم شۆڕشە داڕێژراون .شۆڕشێك كە دەبێت
وەكو كەرەستەیەك بۆ تاقیكردنەوەی تیۆریەكانمان بەكاریبهێنین.
بۆچوونی نەیارانی ئۆتۆنۆمی بەو ئەنجامە دەگات ،كەسەردەمی ژیانی
نەتەوە ژێردەستەكانی ئیمپریالیزم لەئێستاوە كۆتایی پێهاتووە ،ئەوان ئیتر هیچ
رۆڵێكیان لە خەباتی دژی ئیمپریالیستیدا نابێت ،بە پشتیوانی لەداخوازییە تەوا
نەتەوەییەكانی ئەوان ،هیچ دەرنجامێكمان دەیت ناكەوێت و هتد.
ئەزمونی جەنگی ئیمپریالیستی  1916 – 1914ئەو جۆرە ئەنجامگیریانە بە
شێوەیەكی روون رەتدەكاتەوە.
جەنگ قۆناغێكی قەیرانی بۆ نەتەوەكانی ئ��ەوروپ��ای خ��ۆرئ��اوا و
بۆ ئیمپریالیزم بە گشتی بەئەژمار دێت .هەموو قەیرانەكان ئەو شتانەی كە
دیاریكراون دوور دەخەنەوە و ،رووە دەرەكیەكان دەدڕێنن ،ئەوەی كە كۆن
بووە دەیماشنەوە و هێزە و بزوێنەرە قوڵەكان رووتدەكاتەوە .ئەو قەیرانە
لەروانگەی نەتەوە بندەستەكانەوە چ شتێك ئاشكرا دەكات؟ چەند هەوڵێك
بۆ شۆڕش لەموستەعمەرەكاندا كە نەتەوە ستەمكارەكان ،بە یارمەتی سانسۆر،
هەوڵیاندا بە هۆر جۆرێك بووە دایمركێنن ،بەاڵم ئاگادری ئەوە هەین كە
بەریتانییەكان لەسەنگافورا شۆڕشی سەربازە هندیەكانی خۆیانیان بە دڕندانە ترین
شێوە سەركوتكرد ،لەئانامی فەرەنسی ( ر .ك .بە  )Nache Slovoو لە كامیرۆنی
ئەڵمانی (ر ،ك .بە نامیلكەی یونیوس) شۆڕشی نەخوازراو روویداوە ،لەئەوروپادا
شۆڕشێك لەئێرلەندا پەربا بووە و بەریتانییەكانی «شەیدای ئاشتی» كە نەیانوێرابوو
خزمەتی سەربازی زۆرەملی بە سەر ئێرلەندیەكاندا بسەپێنن ،لەرێگەی بەكارهێنانی
سزای سێدارەوە ئاشتیان دووبارە جێگیر كردوەتەوە .لەالیەكی دیكەوە دەوڵەتی
نەمسا نوێنەرانی پەرلەمانی چیكی بە تۆمەتی « خیانەت» بە كوشتن مەحكوم
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كردوە و بە بۆنەی ئەو «تاوانەوە» كۆمەڵە كەسێكی چەنیدن یەكەی سەربازی
چیكیان گوللە باران كردوە.
ئەم لیستە بێگومان زۆر ناتەواوە،بەاڵم دەریدەخات كە سەنتەری ئاگری
شۆڕشە نەتەوەییەكان ،لەپێوەند لەگەڵ شۆڕشی ئیمپریالیزم ،بە شێوەی هاوكات
لەموستەعمەرەكان و لە ئەوروپا بڵێسەی سەندوە و خواست و دوژمنایەتی
نەوتەوەیی ،س��ەرب��اری هەڕشە و هەنگاوە سەركوتكاریەكان توندوتیژانە
دەركەوتوون.
سەرباری ئەمە ،هێشتا رێگایەكی زۆر ماوە بۆ ئەوەی قەیرانی ئیمپریالیزم
بگاتە لوتكەی خۆی :بنەماكانی دەسەاڵتی بۆرژوازی ئیمپریالیستی هێشتا لەق نەبووە
(جەنگی «روخێنەر» لەوانەیە بەو دەرنجامە بگات ،بەاڵم هێشتا نەگیشتوینەتە
ئەو قۆناغە) و بزوتنەوە پڕۆلیتەریەكان لەهەناوی دەسەاڵتە ئیمپریالیستیەكاندا
هێشتا زۆر الوازن .كاتێك كە جەنگ شیكاری سەرجەم هێزەكانی لێكەوتەوە یان
كاتێك كە النیكەم لە ناخی یەكێك لە دەسەاڵتەكاندا ،دەوڵەتی بۆرژوازی لە ژێر
زەبرەكانی خەباتی پڕۆلیتاریادا ،وەكو دەوڵەتی تزاریسم لە 1905دا ،بنەماكانی
بهەژێنرێت چی روودەدات؟ رۆژنامەی بێرنر تاگواشت ،ئۆرگانی زیمرڤالدیەكان كە
هەندێك لەچەپەكان لەخۆ دەگرێت ،لە 9ی ئایاری 1915دا نامیلكەیەكی تایبەتی
سەبارەت بە راپەڕینی ئێرلەندا ،بە ئیمزای ك ،ر ( ،)10لەژێر ناوی« :كۆتایی
مەقام خوێندن!» باڵوكردۆتەوە .لەم نامیلەكەیدا راپەڕینی ئێرلەندا وەكو «كودەتا»،
نە كەمتر و نە زیاتر ،ناودەبات ،چونكە بە گوێرەی نامیلكەكە «مەسەلەی ئێرلەندا،
مەسەلەی زەوی وەزارە».
جوتیاران بە هۆی ریفۆرمەوە ئارام بوونەوە و لەوە ب��ەدواوە ،ئیتر
بزوتنەوەی نیشتمانی «بزوتنەوەیەكی تەواو شارستانی ،وەردە بۆرژوازی ،بوو
كە سەرباری گێچەڵی بوونی لەبواری كۆمەاڵیەتیەوە شتێكی تایبەتی و بەرچاو
نوێنەرایەتی ناكات».
جێی سەرسوڕمان نییە كە وەها هەڵسەنگاندنێك لەالیەن مەكتەب
پەرستێكەوە ،بەوخۆبەزلزانییە قێزەونانەیەوە ،بە هەڵسەنگاندنی ناسیۆناڵ –
لیبرالێكی روس ،كاتێك ،جەنابی ،كۆلیجر ،ژمارە 15 ،102ی نیسان  )1916كە
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ئەویش راپەڕین وەكو « كودەتای دوبلین ناوبردوە ،هاوكات بووە .دەتوانرێت
هیوادار بیت زۆرب��ەی ئەو هاوڕێیانەی كە نەیاندەزانی كاتی دژایەتیكردنی
«ئۆتۆنۆمی» و بە چاوی سوكەوە سەیر كردنی بزوتنەوەی نەتەوەیی نەتەوە
بچووكەكان لەچ زەلكاوێكدا چەقیوە ،وەكو ئەوپەندەی پێشینیان وایە كە دەڵێت
«پێویستە لەرودای دڵتەزێن پەند وەرگیرێت» ،بەو هاوتا كردنە «بەهەڵكەوتە»
لەنێوان هەڵسەنگاندنەكانی نوێنەرێكی ب��ۆرژوازی ئیمپریالیستی و سۆسیال
دیموكراتێ دەبێت چاوەكانی بكرێتەوە!
ئێمە تا كاتێك دەتوانین لە»كودەتا» ،بەواتای زانستی وشە قسە بهێنینە
گۆڕێ كە هەوڵدان بۆ راپەڕین شتێك ئاشكرا نەكات ،مەگەر تاقمێكی پیالنگێڕ و
شێتەكان ،هەروەها ئەو هەوڵە هیچ هاوخەمیەكی لەنێوان جەماوەردا نەهێناوەتە
ئاراوە .بزوتنەوەی میلی ئێرلەندا سەدان ساڵ پێشینەی هەیە و قۆناغی جۆراوجۆر
و ئاوێتەبوونی بەرژەوەندی چینایەتی جۆراوجۆری تێپەڕاندوە .لەوانە ،پێكهێنانی
كۆنگرەی نیشتمانی ئێرلەندی كە لەئەمریكا بەڕێوەچوو لە20ی ئازاری 1916دا.
ئەو كۆنگرە الیەنگری لە سەربەخۆیی پۆڵەندا كرد .ئەو بزوتنەوەیە شێوەی
شەڕ و پێكدادنی سەرشەقامی لەخۆگرت كە تێیدا بەشێك لەوردە بۆرژوازی
شارنشین و بەشێك لەكرێكاران بە دوای كاری بانگەشەی دوروردرێ��ژ لەناو
جەماوەردا ،لەخۆپیشاندانە جۆراوجۆرەكاندا دوای داخستنی رۆژنامەكان و هتد،
بەشداریان كرد ،هەر كەس وەها راپەڕینێك بە «كودەتا» وەسفبكات یان خراپترین
كۆنەپەرەست ،یان مەكتەب گەرایەكی دەمارگرژە كە بە هیچ شێوەیەك ئامادە
نییە شۆڕشی كۆمەاڵیەتی وەكو دیاردەیەكی زیندوو قبوڵ بكات .ئەو باوەڕە كە
شۆرشی كۆمەاڵیەتی بە بێ هەستان و راپەڕینی لەالیەن نەتەوە بچووكەكانەوە لە
موستەعمەرەكان و لەئەوروپادا ،و بە بێ تەقینەوەی شۆڕشگێڕانە لەالیەن بەشێك
لەوردەبۆرژوازیەوە بە سەرجەم پێشداوەریەكانییەوە ،بە بێ بزوتنی جەماوەری
پڕۆلیتاری و نیوە پڕۆلیتاری لەبواری سیاسیەوە بەرامبەر بە یەخسیری ئاغایەتی،
دەزگای رۆحانییەت ،پاشایەتی و نەتەوەیی و هتد ناوشیارن ،دەتوانرێت شیاوی
پێشبینی بێت – ئەوەش بە مانای وازهێنان لە شۆڕشی كۆمەاڵیەتیە ،هێنانە
بەرچاوی ئەوەیە كە سوپایەك لەشوێنێكی دیاریكراودا تەیار بووە دەڵێت « :ئێمە
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هەوادارانی ئیمپریالیزمین» و دواتر شۆڕشی كۆمەاڵیەتی دەبێت! تەنها رۆشتن
بەرەو وەها بۆچوونێكی رواڵەتی و گاڵتەجاڕانەیە ،كە دەتوانێت بە زمانێكی
زبرەوە راپەڕینی ئێرلەندا بە «كودەتا» وەسف بكات .هەر كەس چاوەڕوانی
روودانی شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتی «پوخت» دەكات هەرگیز تەمەنی بە گوێرەی
پێویست مەودا نادات ئەو شۆڕشە بە چاوی خۆی ببینێت .ئەو تەنها بە قسە
شۆڕشگێڕەو هیچ شتێك لە شۆڕشگێڕێكی راستەقینە تێنەگەیشتووە.
شۆڕشی 1905ی روسیا شۆڕشێكی دیموكراتیكی ب��ۆرژوازی��ی بوو
پێكهاتەیەك بوو لەكۆمەڵێك ملمالنێ كە نێوان سەرجەم چینەكان ،گروپەكان
و توخمە ناڕازیەكانی جەماوەردا تێكهەڵدەچوو .لەنێوان ئەواندا جەماوەرێك
هەبوون بە دواكەوتوانەترین پێشداوەریەوە كە بە بۆنەی تەمومژاوی ترین و
سەرسوڕهێنەرترین ئامانجەكان خەباتیان دەكرد .تاقمگەلێك هەبوون كە پارەیان
لەژاپۆن وەردەگرت ،سەوداچیان و شەڕەنگێزانێك و كەسانی تری وەكو ئەوان
بوونیان هەبوو .بزوتنەوە جەماوەریەكان لە بواری عەینییەوە تزاریسمیان خستە
لەرزوە و رێگایان بۆ دیموكراسی خۆشكرد و هەر بەو هۆیەش بوو كە كرێكارانی
وشیار سەرۆكایەتیان گرتەئەستۆ.
شۆڕشی سۆسیالیستی لەئەوروپا شتێكی تر نییە ،جگە لەتەقینەوەی خەباتی
جەماوەری ستەملێكرا و ناڕازی لەهەموو چین و توێژەكان .چەند توخمێكی وردە
بۆرژواكان و كرێكارانی دواكەوتووش بەناچاری بەشداری تێدا دەكەن – بە ب ێ
وەها بەشداری كردنێك ،خەباتی جەماوەری مەحاڵە ،هیچ شۆڕشكێك مومكین
نییە – ئەوان بە هەمان ناچار بوون پێشداوەریەكان ،نەریتە دواكەوتوانەكان و
كەموكۆڕی و هەڵەكانیش لەگەڵ خۆیان دەبنە ناو بزوتنەوەكانەوە ،بەاڵم ئەوان
لەبواری كۆنكرێتیەوە هێرش دەكەنە سەر سەرمایە و كرێكارانی پێشڕەو ،ئەو
پێشەوا وشیارەی شۆڕش كەئەو راستیە عەینییەی خەباتی جەماوەری پرژ و باڵو،
ناهەماهەنگ ،رەنگاورەنگ و لەیەكەم نیگادا نایەكگرتوەی دەربڕیوە ،دەتوانێت
یەكگرتوو و هەماهەنگی بكات ،دەسەاڵت بە دەستەوە بگرێت و بانكەكان كۆنترۆڵ
بكات ،خاوەن سەرمایەكان كە لەالیەن هەموانەوە نەفرەتیان لێدەكرێت(ئەگەرچی
بیرو باوەڕ و مەبەستی جیاوازیشیان بێت) لەخاوەندارێتی دادەماڵرێن هەنگاوی
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دیكتاتۆرانەی دیكە هەڵدەگرن كە لەكۆتاییدا روخاندنی سەرمایەداری و سەركەوتنی
سۆسیالیزمی لێدەكەوێتەوە .سۆسیالیزمێك كە دەستبەجێ ،وەكو پرسێكی تەواو
سروشتی ،لەخڵت و خەوشەكانی وردە بۆرژوازی «پاك» دەبێتەوە.
تێزە پۆڵەندیەكان ئاماژە بەوە دەكەن كە «سۆسیال دیمۆكراسی « دەبێت
لەخەباتێك كە بۆرژوازی تازە پێگەیشتووی موستەعمەراتی لەدژی ئیمپریالیزمی
ئەوروپا ئەنجامی دەدات ،بە مەبەستی توندكردنەوەی قەیرانی شۆڕشگێڕانە
لەئەوروپادا بەكاری بهێنێت»
ئایا روون نییە كە مافی ئەوەمان نییە لەم ب��ورارەدا كەمتر لەهەر
بوارێكی تر ئەوروپا رووب��ەڕووی موستەعمەرەكان بكەینەوە؟ خەباتی نەتەوە
ستەملێكراوەكان لەئەوروپا كە تا ئاستی هەستان و پێكدادادنی سەرشەقام،
پێشێلكردنی رێكوپێكی پۆاڵین لە سوپا و جێگیركردنی حكومەتی سەربازی
دەچێت ،بێ ئەندازە زیاتر لەهەستانێك لەموستەعمەرە دورەدەستەكان هەر چەند
لەقەبارەیەكی بەرفراوانتردا« ،قەیرانی شۆڕشگێڕانە لەئەوروپادا بوو» .لەبەرامبەر
هێزی یەكساندا ،بایەخی سیاسی ئەو گورزەی كە لەرێگەی راپەڕینی ئێرلەندەوە
لەبۆرژوازی ئیمپریالیستی بەریتانیا درا ،سەد ئەوەندە زیاترە لەو گورزەی ،كە
لەوانەیە لەئاسیا یان ئەفریقا بوەشێنرێت.
بەمدوایانە ،باڵوكراوە شۆڤینییەكانی فەرەنسا هەشتایەمین ژمارەی
كردنەوەی باڵوكراوەی نایاسایی بەلژیكای ئازادیان راگەیاند :راستە كە باڵوكراوە
شۆڤینییەكانی فەرەنسا بە گشتی راستیەكان دەشارنەوە ،بەاڵم پێدەچێت ئەو
هەواڵە راست بێت .لە كاتێكدا سۆسیالدیموكراتی شۆڤینی و كائۆتسكی ئەڵمانیا،
لەم ماوەی دوو ساڵ جەنگی ئەمدوایانەدا ،راگەیاندنی ئازاد دەستەبەر نەبووەو
كۆیلە ئاسا كۆتوبەندی سانسۆری سەربازی قبوڵدەكات (تەنها الیەنە چەپ و
رادیكاڵەكانن نامیلكە و بەیاننامەكانیان بە بێ تێپەڕین لەژێر مەكینەی سانسۆردا
بەچاپ گەیاندوە ،ئەوەش مایەی شانازی ئەوانە) نەتەوەیەكی ستەملێكراو و خاوەن
فەرهەنگ و شارستانییەت لەرێگەی پێكهێنانی ئۆرگانێكی ناڕەزایی شۆڕشگێڕیدا
وەاڵمی ئاكارە سەركوتكارانە سەربازیەكان بداتەوە! ئەوە دیالیكتیكی مێژووە
كە نەتەوە بچووكەكان ،سەرباری كەموكۆڕیەكانیان وەكو هۆكاری سەربەخۆ،
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لەخەباتی دژە ئیمپریالیستیدا ،رۆڵێك دەگێڕن،كە پێدەچێت ئەو هێزە بهێنێتە
گۆڕەپانەكەوە كە توانانی پێشخستنی خەباتی دژە ئیمپریالیستی هەبێت ،واتا:
پڕۆلیتاریای سۆسیالیست.
لەشەڕی ئێستادا ،ناوەندە گشتیەكان بە وردی هەوڵدەدەن لەهەر
بزوتنەوەویەكی نیشتمانی شۆڕشگێڕ كە لەئۆردوگا ركابەرەكاندا سەرهەڵدەدات
بەكار بهێنن :ئەڵمانیاكان شۆڕشی ئێرلەندا ،فەرەنسیەكان بزوتنەوەی چیكەكان و
هتد  ...یان بەكارهێنا.
ئەگەر لەگۆشە نیگای خۆیانەوە سەیری بكەین ،بە تەواوەتی مافی
خۆیانە .مامەڵەی جیدیمان بە جەنگێكی جیدی نەكردوە ،ئەگەر بچووكترین
الوازی دوژمن و بچوكترین چانسی مومكینمان نەقۆستبێتەوە ،بە تایبەتی كە
توانای ئەوەمان نییە پێشبینی بكەین لەكامە ساتەوەختی دیاریكراودا و بە چ
هێزێكی دیاریكراوەوە ،لە كامە شوێن ،ئەم یان ئەو كۆگای باروت دەتەقێتەوە.
ئێمە شۆڕشگێڕانێكی بێ نرخ دەبین،ئەگەر لەجەنگی رزگاری خوازانەی
پڕۆلتاریادا بۆ گەیشتن بە سۆسیالیزم ،نەزانین چۆن هەر بزوتنەوەیەكی جەماوەری
بەكاربهێنین كە بە جۆرێك لەجۆرەكان دژی ئیمپریالیزمە ،بە مەبەستی قوڵكرنەوەی
قەیرانەكە .ئەگەر ئێمە لەالیەكەوە بە زمانی جۆراوجۆر بڵێین ،و دوپاتیبكەینەوە
كە دژی هەر جۆرە ستەمێكی نەتەوایەتین ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە راپەڕینی
قارەمانترین و روناكبیرترین بەشی هەندێك لەچینەكانی نەتەوەیەكی بندەست
لەدژی ستەمكاران بە كودەتا وەسفبكەین ،لەوەها حاڵەتێكدا خۆمان لەگەمژەییەكی
كەمتر لەكائۆتسكیەكان دەدەین.
رۆژ ڕەشی ئێرلەندیەكان لەوەدایە كە لەساتێكی نەگونجاودا راپەڕیون،
واتا كاتێك كە راپەڕینی پڕۆلیتاریای ئەووروپا هێشتا پڕبار نەبوو .كاپیتالیزم تا ئەو
رادەیە رێك و پێك نەكراوە كە سەرچاوە جۆراوجۆرەكانی راپەڕین و هەستان،
بتوانن بە ب ێ رووبەڕوو بوونەوەی كۆسپ و شكست ،بە شێوەی بە ئاسانی و
لەساتێكدا ،پێكەوە تێكەڵ بن .بە پێچەوانەوەرێك هەر ئەم فرەچەشنییە لەكاتدا،
لەشێوەكان و لەشوێنی ئەم راپەڕینانەدایە كە باشترین گەرەنتی گەشەپێدان و
قوڵكردنەوەی بزوتنەوەی گشتی دەبن .جەماوەر تەنها لەرێگەی ئەزمونێكەوە
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كە لەكاتی بزوتنەوە شۆڕشگێڕانەكاندا بە شێوەی چاوەڕوان نەكراو ،تاكالیەنە و
پرژ و باڵو و لەم روانگەیوە مەحكوم بە شكست بە دەستیانهێناوە ،لێهاتوو و
كارزان و راهێنراو بوون ،هێزەكانیان كۆكردۆتەوە ،سەركردە راستەقینەكانیان واتا
پڕۆلتاریای سۆسیالیستیان ناسیوە و لەم رێگایەوە هێرشی گشتی رێكدەخەن ،بەو
جۆرەی كە مانگرتنە جیاجیاكان ،خۆپیشاندانی شاربەشار یان سەرتاسەری ،راپەڕینی
سەربازەكان،راپەڕینی جوتیاران و هتد هێرشی گشتی 1905یان رێكخست.
ئەنجام
بە پێچەوانەی ئەو حوكمە هەڵەیەی كە سۆسیال دیموكراتەكانی پۆڵەندا
دەریانكردوە ،خواستنی مافی نەتەوەكان لەدیاریكردنی چارەنوسی خۆیاند
لەپڕوپاگەندەی حزبی ئێمەدا خاوەنی رۆڵێكی تا ئەو رادەیە گرنگە كە بۆ نمونە
دروشمەكانی چەكداركردنی خەڵك ،جیابوونەوەی كڵێسا لەحكومەت ،هەڵبژاردنی
كارمەندەكان لەالیەن خەڵكەوە ،چەند واتایەكی تر كە گەمژەكان بە» خەیااڵوی»
وەسفدەكەن .بە پێچەوانەوە ،سەرهەڵدانەوەی بزوتنەوە نیشتمانییەكان – دوای
ساڵی  – 1905بووە هۆی ئەوەی پڕۆپاگەندەكانی ئێمە بە شێوەی سروشتی
گەشەبكاتەوە :نامیلكەو بابەتەكانی  ،1913 – 1912و بڕیارنامەی 1913ی حزبمان
كە پێناسەیەكی ورد و « دژە كائۆتسكی» (واتا ب ێ بەزەیی بەرامبەر بە»پێناسە»
زارەكی) سەبارەت بە قواڵیی مەسەلەكە پێشكەش كرد.
موسەلەیەك كە هەر لەو سەردەمەدا ئاشكرا بوو كە سەرپۆش دانان
لەسەری رێگەپێدراو نییە :هەڵپەرەستاتنی نەتەوە جۆراوجۆرەكان ،یۆركۆڤیچی
ئۆكرانیایی ،لیبمان بۆندیستا و زمكۆسكی ،ئەو خزمەتكارە روسیە ئەمەكدار بە
پۆترۆسڤ و دەستوپێوەندەكانی ،بە پشتیوانی لەهۆكارەكانی رۆزا لۆگزامبۆرگ
لەدژی مافی دیاریكردنی چارەی خۆنووسین هەڵوێستیان وەرگرت!
ئەوەی كە لەروانگەی سۆسیال دیموكراتیكی پۆڵەندیەوە تەنها گشتاندنێكی
تیۆری هەڵە لەدۆخی تایبەتی بزوتنەوە لە پۆڵەندا دەهاتە بەرچاو،لەقەبارەیەكی
گەورەتردا ،نەك لە دۆخی واڵتێكی بچووكدا ،بەڵكو سەبارەت بە واڵتێكی گەورە
بە پێوانەی نێودەوڵەتی و لەتەنگانەی پۆڵەندا ،بە كردەوە زۆر خێرا ،وەكو
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نوێنەری عەینی پاڵپشتێكی ئۆپۆرتۆنیستی لەئیمپریالیزمی گەوەری روسیا ئاشكرا
بوو .مێژووی رەوتەكانی ئەندێشەی سیاسی (دەبێت لەگەڵ روانگە تایبەتیەكاندا
جیابكرێتەوە) راستی و تەندروست بوونی بەرنامەكەی ئێمەی سەلماندوە.
ئێستا ،سۆسیال ئیمپریالیستی سەلمێنراوی هاوشێوەی لینچ ،بە ئاشكرا،
بەو راشكاویەی كە پەیوەستبوونەكان بە رەتكراوە دەزانن لە دژی ئۆتۆنۆمی
دەوەستنەوە ،بەاڵم كائۆتسكیستەكان ریاكارانە ئۆتۆنۆمی قبوڵدەكەن :ئەمەش هەر
ئەو رێگایەیە كە لەواڵتەكەمان روسیادا ترۆتسكی و مارتۆف درێژەیان پێدا .هەر
دوكیان بە قسە الیەنگری خودموختاری ،وەكو كائۆتسكی .بەاڵم لەراستیدا؟ ئەوەی
دەگەڕێتەوە بۆ ترۆتسكی ،ئەگەر ئێوە نووسراوەكانی« :نەتەوە و ئابوری» كە لە
ناشەسلۆرۆدا چاپكراوە تاوتوی بكەن ،هەڵگرتنەوەی هەمیشەیی ئەو دەدۆزنەوە:
لە الیەك ئابوری دەبێتە هۆی ئاوێتە بوونی نەتەوەكان :لە الیەكی تر ستەمی
نەتەوەیی تووشی دابڕانیان دەكات .دەرەنجام؟ ئەنجامی ئەم ریاكارییە بە ب ێ
سزادان درێژە بە ژیانی خۆی دەدات ،پڕوپاگەندە زیندوو نییە چونكە ئەوەی
كە بنەڕەتی ،سەرەكی و بۆ گەوهەر دەگەڕیتەوە ،ئەوەی كە بە پراتیك كۆتایی
دێتكۆنكرێت نییە واتا :چۆنییەتی هەڵسوكەوتكردن لەگەڵ گەلێك كە لە الیەن
گەلەكەی منەوە ستەمی لێدەكرێتمارتۆف و سەركردە بەڕێوەبەرەكان لە دەرەوەی
واڵت پێیان باشتر بووە زۆر سادەو ساكار  -چ بێهۆشیەكی بەجێ!  -خەباتكاری
هاوكار و هاوسەنگەری خۆی زمكۆفسكی لە دژی ئۆتۆنۆمی لە بیردەكات.
مارتۆف راگەیاندنی ئاشكرای هەوادارانی گڤزدۆڤ «ناش گۆلۆس» لە هاودەنگی»
لەگەڵ ئۆتۆنۆمیدا هەڵوێستی دەربڕیوە و هەوڵی داوە ئەو راستیە حاشاهەڵنەگرە
بسەلمێنێت كە ئۆتۆنۆمی بە ناچار بە واتای بەشداری كردن لەجەنگی ئیمپریالیستیدا
نییە ،بەاڵم ئەو لە چوونە سەر گەوهەری مەسەلە خۆی بواردوە – بەو جۆرەی
كە لەباڵوكراوە ئازادە ژێرزەمینییەكاندا خۆی دەبوێرێت – واتا ئەو بابەتی كە
روسیا لە هەمان سەردەمی ئاشتیشدا وەكو ئیمپریالیزمی تووڕە ،سەدە ناوەڕاستی،
دواكەوتو لەبواری ئابوریەوە ،سەربازی و بۆرۆكراتیك ژمارەی پێوانەیی سەبارەت
بە ستەمی نەتەوایەتی شكاندوە .ئەو سۆسیال دیموكراتە روسیەی كە مافی
نەتەوەكان لە تاڕادەیەك هاوشێوەی پلیخانۆف ،پۆترسۆڤ و هاوبەشەكانیان « بە
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رەسمی دەناسێت» ،واتا بە بێ خەباتكردن بۆ بەدەستهێنانی ئازادی جیابوونەوە
بۆ ئەو نەتەوانەی كە لەژێر ستەمی تزاریسمدان ،بە كردەوە ئیمپریالیزمێك و
خزمەتكارێكی تزاریسمە.
نیازپاكیە زەینییەكانی ترۆتسكی و مارتۆڤ چی دەوێت با ببێت ،ئەوان
لەبواری عەینییەوە ،لەو هەڵوێستە لوتبەرازانەیەی خۆی لەئیمپریالیزمی روس
پشتیوانی دەكات .سەردەمی ئیمپریالیزم سەرجەم زلهێزە «گەورەكان» بەرەوە
ستەمكاری بە سەر زنجیرە نەتەوەكاندا بردوە و گەشە و هەڵدانی ئیمپریالیزم،
بەناچاری ،دابەشبەندیەكی هەرچی شەفافانەتر لە نێوان رەوتە جۆراوجۆرەكاندا
كە لە سەر ئەم مەسەلەیە لەوانە لە ناوخۆی سۆسیالدیموكراسی نێونەتەوەییدا
پەیدابووە پێكهێناوە.

سەرچاوە:
-كۆمەڵە بەرهەمەكان بەرگی  6 22نیسانی 1916
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ماركسیزم لەنێوان لینین و گرامشیدا
كریس والش
بۆ عەرەبی «چی رحمی»
لە عەرەبییەوە :محەمەد چیا
ئایا گرامشی دڵسۆز بوو بۆ بیرۆكەكانی «لینین»؟ باشە دەبێت ئەو شتە
تایبەت و جیاوازە چی بێت لەبیرۆكەكانی گرامشیدا؟ ئایا لینینزمی گرامشی ئەمڕۆ
بۆ كۆمۆنیستەكان بەسودە؟ «كریس والش» لەم وتارەدا وەاڵمی ئەم پرسیارانەو
زیاتریش دەداتەوە.
میراتی « ئەنتۆنیو گرامشی» لەزۆرترینی ئەو مەسەالنەیە كە لە كەلتوری
ماركسیدا جێی ناكۆكی و مشتومڕە .زۆر قوتابخانەی فیكری بانگەشەی ئینتمابوونی
خۆیان بۆ بیرۆكەكانی « گرامشی» كردوە ،هەندێك لەو قوتابخانانە ماركسی
بوون و هەندێكی تریشیان لەدەرەوەی بوون .زۆر كەمیش زانستێك لەزانستە
كۆمەاڵیەتیەكان دەبینینەوە لەئەدەبیاتەكانیدا چەمكە سەرەكیە تایبەتیەكانی فیكری
«گرامشی» تێهەڵكێش نەكردبێت .زۆرجاریش وا دەڕوانرێتە ئەم ئیتالیە وەك
ئەوەی ماركسیەكی» قەبوڵكراو»بێت ،هیچ كەسێكیش گوێی بەوە نەداوە ،كە
رەنگە ئەو بیرمەندێك و چاالكوانێكی سیاسی بێت كە لەرووی تایبەتمەندی و
جیاوازیەوە ،هیچی لە لینین كەمتر نەبێت .لەمێژووی ماركسیەتی خۆرئاوایشدا،
رەنگە لەماوەی پەنجا ساڵی رابردودا مشتومڕی سەرەكی لەبارەی ئەوەوە بووبێت،
كە ئایا سیاسەتەكانی « گرامشی» درێژكراوەی میرات و تیۆری لینینیزمە ،یان لەو
دەرچووەو ئەوی تێپەڕاندوە.
ئەركی سەرەكی گرامشی لەوكاتەدا « پەڕاوەكانی زیندان»ی دەنوسی بریتی
بوو لە دەستكردن بەدانانی ستراتیژیەتێكی شۆڕشگێڕی نوێ بۆ سۆشیالیستەكان
لەسایەی سەرمایەداری خۆرئاوایی پێشكەوتوودا ،كە رەوشەكان جیاوازیەكی
جەوهەریان هەبوو لەوەی كە لەروسیای قەیسەریدا هەبوو .الی هەندێك كەسیش،
تەنها ئاوێتەبوونێك لەگەڵ بابەتێكی وەك ئەمەدا ،بەسە بۆ جیاكردنەوە لەنێوان
بیرۆكە تیۆریەكانی هەریەك لە « لینین» و گرامشی»دا ،بەاڵم ئەم دەرئەنجامە
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تەواو سادەیە ،چونكە هەر لەسەرەتای بیستەكانەوە هیچ كەسێك پێویستی بوونی
بیرۆكەیەكی شۆڕشگێڕی جیاوازو تایبەت بەخۆرئاوای نەدەزانی ،وەك ئەوە كە «
لینین» دەیزانی.
لەحەفتاكاندا شەپۆلی تیۆرێكی نوێ بەدیاركەوت بەشێوەیەكی گەورە
پشتی بە خوێندنەوەیەكی هەڵە بەست بۆ بیرۆكەكانی گرامشی لەناو حزبە
كۆمەنیستەكانی ئەوروپادا .ئەم هەمەجۆریە فراوانە لەگۆشە نیگاكاندا وای لێهات
بەشێوەیەكی دەستەجەمعی بەناوی كۆمۆنیستیەتی ئەوروپیەوە ناسراو و لەدەوری
ئەو بیرۆكەیە كۆبوونەوە ،كە چەمكی «جەنگی شوێنەكان»ی گرامشی پێ لێنانێكە
بۆ گرتنەبەری رێگەی چاكسازی لەسۆشیالیزمدا ،پاشانیش حزبە كۆمۆنیستەكان كە
پابەندبوون بەم تێڕوانینە نوێوەوە ،وا سەیری كاری هەڵبژارنیان دەكرد بەوپێیەی
ئەولەویەتێكی سیاسیە و ،هێندی نەبرد وازی��ان لە بڕێكی زۆر لە میرات و
تیۆرەكانی لینین هێنا.
لەبەریتانیادا گۆڤاری « ماركسیەتی ئەمڕۆ» بەرگری لە كۆمۆنیستیەكی
ئەوروپی كرد ،كە سەرنوسەرەكانیان نوسەرانی وەك « مارتن جاك « و «ستیوارت
هول» بوون ،نمونەی ئەم جۆرە كەسانەش هێند هۆكاری پێویستیان هەبوو
بەس بێت بۆ ئەوەی جیاكاری بكەن لەنێوان « گرامشی» و میراتی لینینیدا.
ئەوان دەیانویست لەڕووی تیۆریەوەو بەوپەڕی ڕونیەوە جیاوازی بكەن لەنێوان
خۆیان و لەنێوان « پەرستنی لینین» لەیەكێتی سۆڤیەتی ستالینیدا .ئەوان زۆر
ڕەشبین بوون بەهۆی ئەو شكستە یەك لەدوای یەكانەی كە ڕووبەڕووی چەپی
شۆڕشگێڕی دەبۆوەو ،تێدەكۆشان بۆ داڕشتنی ستراتیژیەتێكی سۆشیالیستی نوێ،
بتوانێت ڕزگاری بێت لە بنەما جێگیرە كۆنەكانی ماركسیەتی لینینی و ستالینیەتی
شكستخواردوو ،وەك «دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا» .وایانزانی «گرامشی» پاساوی
ئەوانە بۆ هەستان بەپێداچوونەوەیەكی ڕیشەیی لەوشێوەیە ،هەروەك چۆن
ئەوان بەئەنقەست بیرۆكەكانی ئەویان لە بیرۆكەكانی «لینین»دوور دەخستەوە،
بەدڵنیاییەوە ئەوانە پیاوانێك بوون پاڵنەری سیاسی خۆیان هەبوو بۆ ئەوە،
هەڵهێنجانە تایبەتیەكانیان بابەتیی ،یان بێ الیەنانە نەبوو ،هەروەها لەڕوی
زانستیشەوە ورد نەبوو ،بەڵكو بەپێی بەرنامە تایبەتیەكەیان دارێژرابوون ،لەپێناو
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سەرلەنوێ ئاراستەكردنەوەو نوێكردنەوەی باڵی چەپی رادیكالیدا ،لەكاتی قەیرانی
قوڵی چەپدا.
لێرەدا پێویستە هەندێك خاڵی یەكالیكەرەوە روونبكرێتەوە ،كە هەمیشە
سەرەڕای گرنگیشیان فەرامۆشدەكرێن :یەكەم ،چەمكی « هەژمون»كە بوەتە
هاومانایەك بۆ بیرۆكەكانی گرامشی ،الی ئەو بنەمایەكی نەبوو ،بەڵكو لە لینینیەوە
وەرگرتبوو،هەروەك چۆن بەفراوانی بەكاردەهێنرا لەالیەن گەورە تیۆرسینانی
ئەنتەرناسیونالیزمی دووەم و سێیەمەوە وەك یەك .لەڕاستیدا «بەكارهێنانی ئەم
چەمكە لەالیەن «گرامشی»ەوە بەشێوەی هەڵگێڕانەوە نەبوو ،یان دژ بوەستێتەوە
لەگەڵ ئەوەدا كە لەڕوسیادا بەكاردەهێنرا ،بەڵكو ڕاستی مەسەلەكە ئەوە بوو كە
بەردەوامی و پەرەسەندنێكی خودی چەمكەكە بوو ،سەرەڕای ئەمەش بۆ چەند
دەیەیەك ئەوەباڵو بوو ،كە چەمكی « هەژمون»ی گرامشی وا پێناسە دەكرا،
ستراتیژیەتێكی جێگرەوەو بەدیلی چەمكی كۆنی «دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا» بێت،
بەاڵم ئەوە هەرگیز مەبەستی «گرامشی» نەبوو ،لەواقیعدا هەردوو چەمكەكە،
بەنسبەت عەقڵیەتی ئیتالیەوە تەواوكاری یەكتری بوون .لەواقیعدا « ،پەڕاوەكانی
زیندان»ی گرامشی هەوڵێك بوون بۆ بەردەوامیدان بە میتۆدی لینینی لەدوای
مردنیەوە.
لینین و خۆرئاوا
وەك پێشتر باسمان كرد لینین تەواو دڵنیابوو لەوەی كە خۆرئاوا پێویستی
بە ستراتیژیەتێكی شۆڕشگێڕی جیاواز هەیە .لەساڵی 1921دا ،بەتایبەتی بۆ
كۆمۆنیستەكانی ڕوس ئەوەی رونكردەوە كەوا گرنگ و پێویستە ستراتیژیەتێكی
تایبەت بە كرێكارە خۆرئاواییەكانی بوونی هەبێت ،بەشێوەیەك بگونجێت لەگەڵ
رەوش و بارودۆخە تایبەتیەكانیاندا .بەداخەوەش بوو بۆ ئەوەی كە ئەوەی لە
پرۆگرامی كۆنگرەی سێیەمدا هاتووە ،خەریكە بەنسبەت عەقڵیەتی غەیرە ڕوسیەوە
مەفهوم نەبێت ،وتی:
« كۆنگرەی سێیەم ،لەساڵی 1921دا ،بڕیارێكی وەرگرتوە لەبارەی پەیكەری
رێكخستنی حزبە كۆمۆنیستەكان و شێوازەكانیان و ناوەڕۆكی چاالكیەكانیان .ئەوە
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بڕیارێكی نایاب بوو ،بەاڵم زۆر ڕوسیانە بوو ،ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت،
هەموو ئ��ەوەی پەیوەست بەم ب��ڕی��ارەوە پشتی بە سروشتی رەوش��ەك��ان و
بارودۆخەكان بەستووە لەڕوسیادا .ئەوەش بەدیاریكراوی خاڵی جیاوازی بوو،
بەاڵم هەروەها خاڵی كەموكوڕیشی بوو .دەڵێم بڕیاردان لەسەری خەوش و
كەموكوڕییە ،چونكە دڵنیام لەوەی زەحمەت دەبێت غەیرە روسەكان بیخوێننەوە..
دووەم ،هەتا ئەگەریش خوێندیانەوە ،ئەوا ناتوانن لێی تێبگەن ،چونكە ڕوسیەو
لە لۆكاڵیەتدا چەقیوە ،نەك تەنها لەبەرئەوەی بەزمانی ڕوسی نوسراوە -چونكە
بەووردی بۆ هەموو زمانەكان وەرگێڕاوە ،بەڵكو لەبەرئەوەیە كە بەرۆحیەتی
روسیانە زۆر تێرو ئاودراوە .سێیەم هەتا ئەگەریش بەشێوەیەكی هەاڵوێردانە ئەوە
ڕویداو یەكێكی غەیرە روسی توانی لێی تێبگات ،ئەوا ناتوانێت لەسەر ئەزری
واقیع پراكتیزەی بكات.
خاڵی بەهێزی ئەو بڕیارە بریتی بوو لە وردەكاریەكانی لەتایبەتمەندیەكانی
و توانای تەركیز خستنە سەر وردەكاریەكانی مەسەلە رێكخستنیەكان ،بەاڵم خاڵی
الوازی بریتی بوو لە هەاڵوێردەیی رەوشە كۆمەاڵیەتیەكان و ئابوریەكانی ڕوسیا،
پاشانیش نامۆیی بوونی تەواوی بەنسبەت كرێكاری خۆرئاواییەوە ،لەهەموویشی
خراپتر ،هەتا دوای لێكۆڵینەوەیەكی تایبەتمەندیش بۆ رەوش و باردۆخی ڕوسی
كە دەكرێت یارمەتیدەر بێت لەتێگەیشتن لەڕۆڵی رێكخراوەی شۆڕشگێڕی و
مومارەسەی كۆمۆنیستە روسەكان ،دەڵێم ئەم مەعریفەیە ،رەنگە ببێتە كۆت
و ئاستەنگێك لەبەردەم شۆڕشگێڕی خۆرئاوایدا لەرەوشێكدا ئەگەر بەشێوەیەكی
دۆگمایانە گیرایەبەرو جێبەجێكرا ،بەتایبەتی كە شێوازی ئەوان بۆ شۆڕشی
كرێكاری بەشێوەیەكی ڕیشەیی جیاوازە لەشێوازی بەلشەفیەكان ،ئەمەش وای
لە لینین كرد پۆزش بێنێتەوەو بڵێت « :ئێمە فێری چۆنیەتی پێشكەشكردنی
شارەزاییە ڕوسیەكانمان نەبووین بۆ غەیرە ڕوسەكان» لەپێناو ڕاستكردنەوەی ئەو
هەڵەیەی ئەنجومەنی پێشوو ،جەختیكردەوەو وتی « :پێویستە لەسەر ئێمەی
ڕوس شێوازو ئامرازگەلێك بدۆزینەوە ،بۆ ئەوەی بنەماكانی ئەم بڕیارە بۆ غەیرە
روسەكان ڕونبكەینەوە ،ئەگەریش بەوە هەڵنەستین ،ئەوا بەتەواوەتی مەحاڵە
بتوانن پراكتیزە و مومارەسەی بكەن».
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ئەركی سەرەكی ئەنتەرناسیونالیستی كۆمۆنیستی لەم قۆناغەدا بریتی بوو
لە « وەرگێڕانی» ئەزمونی روسی بۆ چەندین شێوەزاری ناوچەیی كەلەناو كرێكارە
ئەوروپیەكاندا قسەی پێدەكرا ،بەاڵم دوو دەوڵەت نییە لەهەمان رەوشدا وەكویەك
وابن ،بەدیاریكراویش رەوشی ڕوسی تەواو دورو جیاواز بوو لەو ڕەوشانەی
لەئەوروپادا دەگوزەرا لەسایەی سەرمایەدارییەكی زیاتر پێشكەوتوودا.
جەنگی شوێنەكان و جەنگی مانۆڕەكان
یەكێكە لە مەزنترین بەشداریەكانی «گرامشی» لەكۆمۆنستیەتی
شۆڕشگێڕیدا بریتیە لە داڕشتنەوەی بۆ ستراتیژیەتێكی دووالیەن ناسراوە لە جەنگی
مانۆڕەكان و جەنگی شوێنەكان .پێشتر لەساڵی  1917كاتێك لینین و بەلشەفیەكان
جێبەجێیان كرد ،وەك ستراتیژیەتێكی گونجاو داڕێژرا بۆ سۆشیالیستەكان لەناو ئەو
كۆمەڵگایانەدا ،كە هێشتا سەرمایەداری تێیاندا دواكەوتوو بوو .ئەویش شێوەیەك
بوو لەشێوەكانی یاخیبوون بەسەر دەوڵەتدا ،ئەویش كارێكی مومكینە تەنها
چینی فەرمانڕەوا لەناو كۆمەڵگەدا پارێزگاری دەكات لەبااڵدەستی بەسەر چینە
شوێنكەوتوەكاندا بە بەكارهێنانی هێزی رەها ،لەگەڵ قەبوڵكردنی جەماوەری
زرۆ كەم یان هەر نەبوودا بۆ ئەم كۆنترۆڵە .لەم حاڵەتەدا ،ئەو چینانەی
كەشوێن كەوتوون رەتی دەكەنەوە چینی بورجوازی سەركردایەتیان بكات ،بەاڵم
ناچاری ملكەچی و گوێڕایەڵی دەكرێن بە بەكارهێنانی توندوتیژیەكی زیادەڕۆیانە
لەرێگەی دەزگا سەركوتكەرەكانی دەوڵەتەوە ،وەك « هێزی تایبەتی چەكدارەو
زیندانەكان و هی تر « ،وەك ئەوەی «لینین» لەكتێبەكەیدا « دەوڵەت و شۆڕش»
رونیكردوەتەوە.
لەالیەكی ترەوە ،جەنگی شوێنەكانی ،بریتیە لە ستراتیژیەتێكی مەودا
درێژ ،پێویستی بەبڕێكی زیاتری ئارامی هەیە ،چونكە ئەوە هێرشێك نییە بۆ
سەر پێگەو پەناگەكانی دەسەاڵت ،بەڵكو ماوەیەكی درێژە لە بونیادنان و گەیشتن
بەو ساتەوەختەی كە تێیدا هاوپەیمانێتیە چینایەتیەكان پێشكەوتون و تێدەكۆشن
بۆ سەركردایەتیكردنی چینە شوێنكەوتەكان« .گرامشی» رەوشە جیاوازەكان ،كە
پێویستیان بەستراتیژیەتێكی تایبەت هەیە ،هەر رەوشەیانی بەجیا شیكردۆتەوەو
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راڤەی بۆ كردون:
«لەخۆرهەاڵت» دەوڵەت هەموو شتێك بوو ،كۆمەڵگەی مەدەنی سەرەتایی
و خۆنەگرتووبوو ،ئەمە لەكاتێكدا لەخۆرئاوا ،پەیوەندیەكی دروست و بەهێز
هەیە لەنێوان دەوڵەت و كۆمەڵگەی مەدەنیدا ،لەو كاتانەشدا كە تێیدا دەوڵەت
الواز دەبوو ،یان دەكەوت ،یەكسەر پەیكەرێكی بەهێزی كۆمەڵگەی مەدەنی
بەدیار دەكەوت .دەوڵەت لەخۆرئاوادا شتێك نیە جگە لەقەاڵیەكی پێشەوەیی كە
لەپشتیەوە زنجیرەیەك لە قەاڵی بەهێزو تۆكمە ڕیزی بەستووە .ڕونیشە ،پێكهاتنی
دەوڵەت لەواڵتێكەوە بۆ واڵتێكی تر جیاواز دەبێت ،ئەمەش بەدیاریكراوی هۆكارە
لەپشت پێویستیی دۆزینەوەیەكی نیشتمانی ووردەوە .
لەم بڕگەیەشدا «گرامشی» پێناسەی دەوڵەت دەكات بەو قەاڵیەی كە
دەوری كۆمەڵگەی مەدەنی گرتووەو دەیپارێزێت .لەشوێنی تریشدا پێچەوانەكەی
دەخستەڕوو ،واتە كۆمەڵگەی مەدەنیەت دەوڵ��ەت دەپارێزێت .لەكۆتایشدا
ڕاستیەكی ڕەها نیە لەبارەی داڕشتنی پەیوەست بەدەوڵەتی سەرمایەداری
پێشكەوتوەوە ،چونكە وەك باسمان كرد» پێكهاتنی دەوڵەت لەواڵتێكەوە بۆ
یەكێكی تر دەگۆڕێت» ،بەاڵم خاڵی سەرەكی كەپێویستە لەسەرمان تێبینی بكەین
ئەوەیە ،لەخۆرئاوا پەیوەندیەكی زیاتر كامڵ و پێگەیشتوو هەیە لەنێوان دەوڵەت و
كۆمەڵگەی مەدەنیدا .دەوڵەت لەكۆمەڵگەی خۆرئاوایی سەرمایەداری پێشكەوتودا،
گرەنتی بەردەوامی هەژموونی چینی سەرمایەداری دەكات ،لەرێگەی ئامرازگەلێكی
فەرمانڕەوایی زیاتر ئاڵۆزەوە لەو دەست بەسەردا گرتنە ستەمكاری و زۆرداریەی،
كە واڵتە خۆرهەاڵتیە دواكەوتوەكان پەنای بۆ دەبەن .لەوێ و بەكاراییەكی زۆرەوە
ئاوێتەیەك لە زۆرلێكردن و رەزامەندی دەگیرێتەبەرو باڵودەكرێتەوە .چەندێكیش
واڵتانی سەرمایەداری پێش بكەون ،كەمتر و كەمتر پەنا دەبەنە بەر بەكارهێنانی
هێز ،بەڵكو بەشێوەیەكی ڕوو لەزیادبوو پشت بە بەدەستهێنانی رەزامەندی
جەماوەری دەبەستن لەپێناو پاراستنی ئەو ڕەوشە قوچەكیەی كە هەیە.
ئەوەی گرنگیشە لەم خاڵەدا تێبینی بكەین لەهەموو رەوشەكاندا جەماوەر
بەم سیاسەت و ئەم جۆرە رێكخستنە فریودراوە .ئایدۆلۆژیەتی چینی فەمانڕەوا
بەئەنقەست كۆمەڵە پێداویستیەكی دیاریكراو بەئامانج دەگرێت ،هەروەها
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خواستەكان یان ئەو مەترسیانەی لەناو چینە شوێنكەوتەكانەوە باڵوبوەتەوە .ئەو
بەئامانج گرتنانە دیاریدەكرێن بەپێی مەسەلە گەلێكی جیاوازو لەقۆناغگەلێكی
مێژوویی جیاوازدا ،كە رەوشێكی دیاریكراوی هەبێت و بۆ هەر كۆمەڵگەیەكیش
بەجیا .ئەوە دەكرێت هەر شتێك بێت وەك  :گێڕانەوەی یاساو رژێم « ئاسایشی
ناوخۆیی» ،ئاسایشی نیشتمانی و ،مەترسیەكان دەرب��ارەی قەبارەی دەزگای
دەوڵەت ،توڕەیی لەباڵوبوونەوەی « رۆشنبیری سودو دەسكەوت»و داواكردنی
دادپەروەریی .بۆ نمونە ،بەرنامەی سیاسی «مارگریت تاتشەر» هەموو ئەم
مەسەالنەی لەخۆگرتبوو .هەموو ئەم مەترسیانە لەالیەن تاتشەرو هاوپەیمانەكانیەوە
وروژێنراو ،لەبنچینەشەوە پشتیان بەرۆڵی ئامرازەكانی راگەیاندن بەست لەوەی
بەدڵسۆزیەكی زۆرەوە بازاڕی بۆ گەرمكردن و ڕەواجی پێدان ،لەگەڵ تەرخانكردنی
ماوەیەكی كورت بۆ ئۆپۆزسیۆن ،یان لەوانەیە ئەو ماوە كورتەش تەرخان كرابێت.
كاتێك بیری چینی فەرمانڕەوا لەچێوەیەكی فراواندا قەبوڵكراو دەبێت
بەڕادەیەك كە چینە چەوسێنراوەكان ئامادەن بەشداری تێدا بكەن ،كاتێك
ئەلتەرناتیڤەكان نامێننن یان رەنگە هەیشبن ،بەاڵم دەسەوسانە لەكەمەندكێشكردنی
جەماوەردا ،ئەوەش ئەو كاتەیە كە تێیدا بیری چینی فەرمانڕەوا ،وەك ئەوەی
«گرامشی» ناوی ناوە ،دەبێتە مەسەلەكی لۆژیكی ڕاست و دروست .لەوكاتەدا
وەرچەرخانی فیكری لەكۆمەڵگەدا زۆر سەقامگیر دەبێت ،هەتا كارگێرشیە
سیاسیەكانی دواتریش ناچار دەبێت بەردەوامی پێبدات و پشتیوانی لێ بكات،
لەوكاتەدا پرۆژەی سیاسی زاڵ و هەژموندار دەبێت .ئەمەش بەدیاریكراوی ئەوە
بوو كە بەدیهات لەرێگەی پرۆژەی ڕیشەیی تاتشەرەوە ،هەتا حكومەتی حزبی
كرێكارانی دوای تاتشەریش ،بەتەواوی ئەو پرۆژەیەی لەئامێزگرت و ،بەرەو
لیبراڵیەتێكی نوێ پەرەی پێدا.
دەوڵەتی كامڵ
لەدوانیەتی ماركسیی تەقلیدیدا بۆ دەوڵ��ەت و كۆمەڵگەی مەدەنی،
دەزگا ئایدۆلۆژیەكان وەك راگەیاندن ،قوتابخانەكان و ،زانكۆكان و ،خێزان ،هتد
بەدامەزراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیی دادەنرێن« ،گرامشی» دەركی بەوە كردبوو
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لەكۆمەڵگەی سەرمایەداری پێشكەتوودا ،نمونەی ئەم جۆرە وەسفە تەواو ورد
نییە .كۆمەڵگەی مەدەنی و دەوڵەت پێكەوە پەیوەست بوون پەیوەستبوونێكی
توندوتۆڵ ،بەشێوەیەك پێویستە پێكەوەو بەشێوەیەكی هاوكاتی بەرهەڵستیان
بكرێت .ئەگەر توانای هەندێك كەسایەتیمان لەكۆمەڵگەدا لەبەرچاو گرت،
لەبوونی كاریگەریان لەسەر دەوڵەت و پێچەوانەكەش بەپێچەوانەوە ،ئیدی ئەگەر
ئەوانە لەدەوڵەمەندەكان بن كە پارە دەبەخشنە ئەو حزبە سیاسیانەی ڕاوبۆچونیان
هەیە لەسیاسەتی گشتی یان دروستكردنی بڕیارداو ،ئیمپراتۆرەكانی ڕاگەیاندن
بەتوانا زەبەالحەكانیانەوە لەكاریگەری خستنە سەر جەماوەر ،هەتا ئەوان رۆڵێكی
یەكالییكەرەوە دەبینن لە دیاریكردنی كەسی هەڵبژێراودا بۆ سەرۆكایەتی.
بەوشێوەیە ڕوونە كە دەسەاڵت لەكۆمەڵگەدا بەتەنها لەدەستی دەسەاڵتی سیاسیدا
نییە.
ئەمەش هۆكارەی پشت داڕشتنی چەمكی « دەوڵەتی كامڵ» ە لەالیەن
«گرامشی»یەوە .لەم داڕشتنەدا ،دەوڵەت و كۆمەڵگەی مەدەنی بەدوو قەوارەی
سەربەخۆو جیاواز دانانرێن ،بەڵكو دوو رەگەزن یەكەم سستم پێكدەهێنن .ئەوە
پەیوەندیەكی جەدەلیە لەنێوانیاندا ،بەشێوەیەك كە توانای دەوڵەت لەسەر كردار
هەمیشە پشت دەبەستێت بە هاوسەنگی هێزە چینایەتی و كۆمەاڵیەتیەكان،
هەروەها لەسەر رۆڵی الیەنە كاراكان لەناو كۆمەڵگەی مەدەنیدا.
خ��راپ تێگەیشتنێكی باڵویش هەیە بۆ چەمكی جەنگی شوێنەكانی
«گرامشی» وای لێ تێگەیشتوون كە جەنگی شوێنەكان بریتیە لە خەبات لەناو
كۆمەڵگەی مەدەنیدا ،كاتێكیش هەژموون دەكرێت ،ئەوا دەوڵەت بێ بەرگری
دەكەوێتە دەستی كرێكارانەوە ،بۆ ئەوەی دەسەاڵتی خۆیان بەسەریدا بسەپێنن.
كاتێكیش بەشێوەیەكی باش لە چەمكی « دەوڵەتی كامڵ» تێدەگەین ،ئەوە
ڕووندەبێتەوە كە ئەم راڤەكردنە نادروستە.
دەوڵەتی كامڵ بریتیە لەهەموو شتێك ،یەك یەكێتی ،ئەو « دەوڵەتە» یە
كە كۆمەڵگەی مەدەنیی و سیاسی وەك یەك لەخۆدەگرێت .بەشێوەیەك هەریەك
لە دەوڵەت و كۆمەڵگەی مەدەنیی لەرێگەی پەیوەندیەكی هاوبەرپرسیاریەوە
پشتی یەكدەگرن ،بۆیە پێویستە لەسەر بزوتنەوەی كرێكاری شۆڕشگێڕی هێرش
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بكاتە سەر هەردوكیان لەهەمان كاتدا ،بۆیە پێویستە ستراتیژیەتی بەرەی یەكگرتوو
هەمیشە ئامادە بێت .پێویستە لەسەر چەوساوەكان خۆیان رێك بخەنەوە بۆ
ئەوەی سەركردایەتی خەباتێكی هەڵكشاو و بەردەوام بكەن لەدژی دەوڵەت و
چینی فەرمانڕەوا .ئەم شێوە رێكخستنیش پێویستە لەسەر شێوەی دامەزراوەی
كرێكاری نوێ بێت و پێویستە لەسەر شۆڕشگێڕەكان هەموو هەوڵ و كۆششێكی
خۆیان بخەنە گەڕ بۆ باڵوكردنەوەی كاری سیاسی لەناو ئەو شێوە رێكخستنیانەدا،
لەگەڵ بەرزكردنەوەی هۆشیاری بەشێوەیەكی بەردەوام و ،رێكخستنی خەبات
لەرێگەی كارلێكی جەدەلیەوە.
پێویستە ئەوە بزانین مومكین نییە لە چەمكی «هەژمونی» گرامشی
تێبگەین بەبێ تێگەیشتن و ئاگابوون لەو توێژینەوە گرنگانەی لەماوەی سااڵنی
زیندانیدا بەئەنجامی گەیاندون ،بۆیە ئێمە ئەم هاوكێشەیە دەخەینەڕوو« :
هەژموونی مەدەنی= جەنگی شوێنەكان = بەرەی یەكگرتوو» .بەرەی یەكگرتوو
بریتیە لەستراتیژیەتێك جێبەجێ دەكرێت لەپێناو یەكخستنی ڕیزەكانی ئەو چینانەی
شوێنكەوتەن بۆ چوونە ناو جەنگێك لەدژی دەوڵەت ،بەاڵم هەژموونی مەدەنی
(خاڵی لێوە دەرچوونە و ،هەمیشە بەرەو هەژموونی سیاسی تەقەال دەدات)
ئەمە سەركردایەتیكردنی چینە چەوساوەكانە لەچوارچێوەی كۆمەڵگەی مەدەنیدا،
بەاڵم جەنگی شوێنەكان بریتیە لە» پێشكەوتنێكی ب��ەردەوام و لەدوای یەكە
بەرەو هاوپەیمانیەتێكی چەوساوەكان بەسەركردایەتی پرۆلیتاریا بۆ ملكەچپێكردنی
هەژموونی زاڵ و بااڵ دەست ،كاتێكیش ئەوە مومكین دەبێت ،مانۆرش دەكرێت بۆ
چەساندنی دەسەاڵت و دەستگرتن بەسەر دەزگاكانی دەوڵەتدا .هەموو بەشێكیش
لەپێكهاتەكانی ئەم داڕشتە بنچینەییە بۆ یەكێتی هەموو ستراتیژیەتەكە.
ئەگەریش چاوپۆشی بكرێت لەهەریەك لەبەشەكانی ئەو هاوكێشەیە ،ئەوا
ستراتیژیەتە پێشكەشكراوەكە مەفهوم نابێت و ،بەدڵنیایشەوە شیاوی جێبەجێكردن
نابێت .دەكرێت دامەزراندنێك بۆ سەركردایەتی « هەژمون» لەناو كۆمەڵگەی
مەدەنیدا بكرێت ،ئەویش تەنها كاتێك كە هەموو چینە چەوساوەكان پێكەوە «
لەرێگەی بەرەی یەكگرتوەوە» لەگەڵ پێشەوایەتی پرۆلیتاریادا هاوپەیمانیەتیك
دابڕێژرێت و ئەم هاوپەیمانیەتیەش سەركردایەتی خەبات دەكات لەدژی چینی
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فەرمانڕەوا ،لەهەموو بوارەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی و سیاسیدا وەك یەك .من
بڕواموایەو هەوڵیش دەدەم ئەوە بسەلمێنم لەرێگەی شیكاركردنێكی وردەوە
بۆ دەقەكان ،كە هەموو بەشێك لەپێكهاتەكانی ئەم هاوكێشەیە بەبڕێكی گەورە
قەرزاری «لینین»ە.
چەمكی هەژموون الی لینین « سەركردایەتی»
وەك پێشتر ئاماژەمان پێكرد» گرامشی» تێگەیشتنی بۆ هەژموون لە «
لینین»یەوە وەرگرتووە .پێویستیشە لەسەرمان لەیادمان بێت لەم قۆناغەدا چەمكی
هەژموون الی «گرامشی» لەماوەی هەر شۆڕشێكی گریمانەكراودا ،واتە بەسادەیی
سەركردایەتیكردنی چینە شوێنكەوتەكان و كۆكردنەوەیان پێكەوە لەیەكێتیەكی
تێكۆشاندا لەرێگەی ستراتیژیەتی بەرەی یەكگرتووەوە؟ لەبەرئەوەی «لینین»
زۆربەی جار ووشەی هەژمونی بەكارنەهێناوە ،ئەوا ئەمە بەشێوازێكی هەڵە
راڤەی بۆ كراوە وەك ئەوەی چەمكی هەژموون لەكارەكانیدا ئامادەگی نەبێت
و بەدیار نەكەوێت .هەروەك «كریستین جلوكسمان» دەڵێت» زۆربەی ئەوانەی
لەم بارەیەوە دەدوێن جەخت دەكەنەوە لە الدان و سەرپێچی « گرامشی» لە
«لینین»ن بەسوكایەتیكردن بەپێگەی هەژموون لەكارەكانی «لینین»دا ،لەسایەی
بێدەنگیەكی نیمچە تەواودا لەالیەن ئەنترناسوینالیستی سێیەمەوە».
ئەمە لەكاتێكدا كارێكی زەحمەت نیە نمونەگەلێك بۆ چەمكی هەژموون
لەنوسینەكانی «لینین»دا بدۆزینەوە پێش ساڵی  1917بەماوەیەكی درێژ ،با
سەیرێكی ئەم چەند پەرەگرافە بكەین لەنامیلكەی « هەردوو پالنی سۆشیالیستی
و دیموكراسیەت» ،كەلەساڵی 1905دا نوسیویەتی:
«كاری باو و ،رێكخراو و هەنوكەیی بۆ هەموو رێكخراوەكان و كۆمەڵەكان
كە تایبەتن بەحزبمانەوە ،هەروەها كارەكانی پروپاگەندە و هاندان و رێكخستن
هەموویان ئاراستن بەرەو بەهێزكردن و فراوانكردنی پەیوەندیەكان لەگەڵ
جەماوەردا».
« بەكورتی ،بۆ خۆالدان لەوەی خۆی بەدەست بەستراوی ببینێتەوە
لەخەباتیدا لەدژی دیموكراسیەتی بورجوازی دژیەك ،پێویستە لەسەر پرۆلیتاریا
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چینێكی تێگەیشتوو هۆشیار و بەهێز بێت ،بەڕادەیەك بەس بێت بۆ ئەوەی
بتوانێت هانی جوتیاران بدات ب��ەرەو هۆشیاریەكی شۆڕشگێڕی ،هەروەها
هێرشەكەی ئاراستە بكات ،بەو شێوەیە بە سەربەخۆیی لەسەر رێبازی ڕاستی
دیموكراسیەتی پرۆلیتاریا دەڕوات).
لەبەراییەكانی ساڵی « ،1905لینین» دەركی بەوە كرد ،كە هاوپەیمانێتی
چینایەتی پێویستە لەنێو چینە شوێنكەوتوەكاندا بێت ،بەئامانجی چوونە ناوەوە
بۆ خەباتێكی شۆڕشگێڕی كارا .ئەمەش ڕاستە ،بەتایبەتی لەو واڵتانەدا كە تێیاندا
پرۆلیتاریا چینی زۆرینە نین .سەرەڕای ئەوەش بۆ بەرپاكردنی هاوپەیمانێتی ئەم
چەوساوانە ،پێویستە پرۆلیتاریا متمانەو الیەنگری چینەكانی تر بەدەستبێنێت ،كە
هاوپەیمانێتیەكەیان پێكهێناوەو ،سەركردایەتیان بكات چاالكی شۆڕشگێڕیان پێ
ڕابسپێرێت( تەواو وەك لە داڕشتنەكانی گرامشیدا هەیە).
لەم حاڵەتەدا «لینین» بەرەی یەكگرتووی پێناسە كردوە بەوەی تاكتیكێكی
گونجاوە بۆ ماوەیەكی دیاریكراو ،لەبری ئەوەی ستراتیژیەتێك بێت ،بۆیە دەكرێت
بەئاسانی بوترێت ئەوە تەواو گونجاو بوو بۆ روسیای لەساڵی 1905دا ،بەاڵم
بەتەواوی گونجاو نەبوو بۆ رەوشی كاری «گرامشی» لەئیتالیادا .لەگەڵ ئەوەشدا
لەكۆتایدا بەرەی یەكگرتوو بۆ رۆڵێكی زیاتر جاویدانی دامەزرا لەفیكری لینیندا،
لەماوەی كەمێك دواتردا ،بەدیاریكراوی لەگەڵ سەرەتای ئەنتەرناسیونالیستی
سێیەمدا ،بەرەی یەكگرتوو بەوە پێناسە دەكرا،كە ستراتیژیەتێكی گونجاو بێت
بۆ سەردەمەكە ،لەبری ئەوەی تەنها مانۆڕێكی دیاریكراو بێت بەتەنها .دواتریش
لەكاتی باسكردنی تیۆرو مومارەسەدا الی «لینین» و بایەخی الی «گرامشی»
دەگەڕێمەوە سەر ئەم خاڵە.
تیۆری گشتی بۆ شۆڕشی پرۆلیتاریای «لینین» بەروونی لە ئۆكتۆبەری
1971دا جەختی لێكرایەوە .دوای شۆڕشیش ،چەمكی هەژمون -سەركردایەتیكردنی
چینە چەوساوەكان -لەنوسینەكانی «لینین»دا زۆر دووبارە دەبۆوە ،هەروەك چۆن
شێوەیەكی زیاتر پەرەسەندوی بەخۆوەبینی .لەساڵی 1918دا لەكتێبی « دەوڵەت
و شۆڕش»دا هاتووە:
«بەتەنها پرۆلیتاریا -بەپێی ئ��ەو رۆڵ��ە ئابوریەی پێیهەڵدەستێت
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لەبەرهەمهێنانی گەورەدا دەتوانێت سەركردایەتیكردنی هەموو زەحمەتكێشان
و ماف خوراوان بكات ،ئەوانەی كە بورجوازیەت بەهەموو شێوەیەك دەیان
چەوسێنێتەوەو دەیانهاڕێت ،بەشێوەیەك كەمتر نیە -ئەگەر زیاتر نەبێت -لەوەی
بە پرۆلیتاریای دەكات ،بەاڵم ئەوان بەتەنها خۆیان ناتوانن خەباتێكی سەربەخۆ
بكەن لەپێناو رزگاربوونیاندا» .
چینێكی تر نیە بێجگە لەچینی كرێكار كەئامادەكرابێت لەرێگەی شوێن و
پێگەكەیەوە لە ریتمی بەرهەمهێناندا بۆ ئەوەی بەم رۆلە هەستێت .هیچ چینێكی
تری رێكخراو نیە لەرێگەی كارەوە نمونەی ئەم كۆبونەوە گەورانە و ئەو رەوشە
كۆمەاڵیەتیانە بێت .چینێی تر نیە كارامەیی و لێهاتوویی پێویستی هەبێت بۆ
بەردەوامیدان بە بەرهەمهێنان و ،چەسپاندنی بنەماكانی سۆشیالیستی نوێ لەگەڵ
ئەگەریی روخاندن و دەرپەڕاندنی بورجوازیەت.
دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا (هەژمون)
لەم قۆناغەدا ،دوای دابڕكردنی شۆڕشگێڕەكانی چینی سەرمایەداری،
چەمكی «هەژموون»ی «لینین» بەتەنیشت مانا هەمەگیریەكەیەوە الیەنێكی تر
بەدەست دێنێت كە زۆر گرنگە ،ئەویش ئەوەیە كەلەنوسینەكانی «گرامشی»دا
دەیبینینەوە؟ ئێستا ئێمە دەبینین ه��ەژم��وون گرنگە ،ن��ەك تەنها لەپێناو
سەركردایەتیكردنی چینە چەوساوەكاندا لەپرۆسەی دەرپەڕاندنی بورجوازیەتدا،
بەڵكو پێویست و بنچینەییە بۆ پرۆلیتاریا لەپێناو پاراستنی كۆنترۆڵە چینایەتیەكەیدا
و كوژاندنەوەی» بەرهەڵستی نائومێدانەی بورجوزایەتدا» .ئەم ماوەیە كە تێیدا
پرۆلیتاریا بە وەزیفەی چینی فەرمانڕەوا هەڵدەستێت بەهیچ شێوەیەك مانای
بەجێگەیاندن یان تەواوبوونی شۆڕشی كرێكاری ناگەیەنێت ،بەڵكو بەوپەڕی
سادەییەوە ،ئەمە ماوەی گواستنەوەیە بۆ دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ،بەڵكو شۆڕشی
كرێكاری تەنها كاتێك كۆتایی پێ دێت كەوا چینایەتیەكان لەناو كۆمەڵگەدا
بەتەواوی نامێنن.
ئێستا ڕوندەبێتەوە ،كە ئەو جیاوازیەی بەشێوەیەكی شێواندنی لەالیەن
كۆمۆنیزمی ئەوروپی و ریفۆرم خوازەكانەوە لەهەموو رەنگ و جۆرەكان
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هێنراوەتە ئاراو ،بۆ چەمكی «گرامشی» بۆ هەژمون و تێگەیشتنی «لینین» بۆ
دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بۆ هەمووان ئاشكرایە كە ئەوە بەتەواوی وورد نیە.
مەسەلەكە بەسادەییەوە ئەوەیە كە دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بریتیە لە»هێزێكی
سەركوتكردنی تایبەت» كەبەهۆیەوە پرۆلیتاریا دەتوانێت سەركوتی بورجوزایەت
بكات.
لەنوسینەكانی هەریەك لە « لینین» و «گرامشی»دا سەركردایەتیكردنی
پرۆلیتاریا بۆ هاوپەیمانێتی شۆڕشگێڕی چینە چەوساوەكان مەسەلەیەكی زەروری
و پێویستە پێش و لەكاتی و لەدوای الدان و دەرپەڕاندنی بورجوازیەتەوە .ئەو
سەركردایەتیەی چینی كرێكار هاورێك و هاوەڵ بوون لەگەڵ هەژموونی چینی
كرێكاردا ،لەماوەی دوای یاخیبووندا لەگەڵ سەركوتكردنی چینی سەرمایەداری دابڕاو
و هێزە شۆڕشگێڕیە دژەكان كەرەنگە خۆی كۆبكاتەوە لەهەوڵێكی نائومێدانەدا بۆ
دەستخستنەوەی بااڵدەستیە لەدەستچووەكەی .لە پەڕوای یەكەمدا لە»پەڕاوەكانی
زیندان»دا «گرامشی» دەڵێت « :چینی كرێكار بەدوو شێوە هەژموندار دەبێت
واتە « سەركردە» و»زاڵ « دەبێت .ئەو پێشەوایەتی چینە هاوپەیمانەكان دەكات،
هەروەك چۆن زاڵیشە بەسەر چینە نەیارەكاندا ،بۆیە دەكرێت چینی كرێكار (
بەڵكو پێویستە) «سەركردایەتی بكات» هەتا پێش ئەوەی دەسەاڵت بگرێتە دەست
و ،كاتێكیش دەسەاڵت دەگرێتە دەست دەبێتە زاڵ و هەژموندار ،لەهەمانكاتیشدا
«سەركردایەتیكردن» بەردەوامی دەبێت .
بە بەراوردكردنی ئەمە لەگەڵ ئەوەی لینین پوختی كردوەتەوە لەبارەی
پێداویستیە ستراتیژیەكان بۆ پرۆسەی شۆڕشگێڕی كەلەساڵی 1918دا نوسیویەتی:
« بەاڵم ئەركی سەرەكی كە لەسەر پرۆلیتاریاو جوتیاران و هەژاران،
پێویستە لەهەموو شۆڕشێكی سۆشیالیستیدا پشتیوانی لێ بكەن و ،پاشانیش
لەشۆرشی سۆشیالیستیدا كەلە روسیا دەستمان پێكرد لە  25ئۆكتۆبەری ،1917
ئەوەیە ،بەپێچەوانەوە ،كارێكی ئیجابیە ،یان بونیادنانیە ،ئەویش رێكخستنی
تۆڕێكی تەواو ئاڵۆزو وردە لەپەیوەندیە رێكخستنیە نوێیەكان ،كە بەرهەمهێنان
و دابەشكردنی بەرهەمە پێویستەكان دەگرێتەوە بۆ دەیان ملیۆن لەخەڵك،
بەرهەمهێنانی و دابەشكردنی بەپێی پالن و بەرنامە .شۆڕشێكی لەم شێوەیە
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ناكرێت بەسەركەتوویی بەدی بێت تەنها ئەو كاتە نەبێت كە زۆرینەی دانیشتوان
و بەپلەی یەكەم زۆرینەی كرێكاران ،هەستان بەكارێكی ئەفرێنەرانەی مێژوویی
سەربەخۆ ،سەركەوتنی شۆڕشی سۆشیالیستیش مسۆگەر نابێت تەنها ئەو كاتە
نەبێت پرۆلیتاریاو جوتیاران و هەژاران تواناو لێهاتوویی و دڵسۆزی فیكری و
هۆشیاری پێویستیان لەدەرونیاندا بینیەوە».
« خستن و روخاندنی بوجوازیەت لەدایك بوونی كۆمكەڵگەیەكی
سۆشیالیستی نوێ راناگەیەنێت ،بەڵكو تەنها قۆناغێكی گواستنەوەیە لەدیكتاتۆریەتی
پرۆلیتاریا .شۆڕشی سۆشیالیستی تەنها كاتێك كامڵ دەبێت چینایەتی لەناو كۆمەڵگەدا
لەناوبرابێت ،پاشانیش دەوڵەت ،كە ئامانجی بوونی بریتیە لەسەركوتكردنی چینە
شوێنكەوتەكان بۆ گرەنتیكردن و بەردەوامی سەروەریی و هەژمون .شۆڕشی
سۆشیالیستی تەنها كامڵ دەبێت كاتێك كە نمونەیەكی تەواو نوێ و بێ هاوتا بۆ
دەوڵەت دێتە بوونەوە ،ئەویش :دەوڵەتی كرێكارانە .
سەرەڕای ئەو زمانەش كە هەرەیەك لە «لینین» و «گرامشی» بەكاریان
هێناوە جیاوازە ،بەاڵم ئەوە ڕوونە كە هەردووكیان وەسف و پێناسەی هەمان
مومارەسەی رێكخستنی شۆڕشگێڕیان كردووە .بەهەمانشێوەش نائامادەگی وشەی
« هەژموون» لەنوسینەكانی «لینین»دا مانای فەرامۆشكردنی چەمكەكە ناگەیەنێت،
بەهەمان شێوەیەش دەگمەنی بەكارهێنانی دەس��ت��ەواژەی « دیكتاتۆریەتی
پرۆلیتاریا» لە « پەڕاوەكانی زیندان» گرامشیدا ئاماژەیەك نییە لەسەر نائامادەگی
ئەم دەستەواژەیە لە بیرۆكەكانیدا.
دوا راسپاردەی «لینین»
ئەو بابەتانەی كە زۆر گرنگن لەنوسینەكانی «گرامشی»دا  :هەژموون،
جەنگی شوێنەكان ،بەرەی یەكگرتوو ،وەك پێشتر بینیمان هەموویانی راستەوخۆ
لە «لینین»ەوە وەرگرتووە .لەكتێبی ژیاننامەی گرامشی « ،الستیر دیفیدسۆن»
ئەم تێبینیە هاتووە « :لینینیزم لەخاڵی كۆتایی هاتنیدا بەشێوەیەكی توندوتۆڵ بە
سەرەتاكانی گرامشیەوە پەیوەست دەبێتەوە «.
پەڕاوەكانی زیندانی گرامشی ،لەدوای مردنیەوە بەرپرسیارێتی باڵوكردنەوەی
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تیۆری لینینیزمی لەئەستۆ گرت« .گرامشی» بەنوسینەكانی « پەڕاوەكانی زیندان»
هەوڵی دا بیرۆكە ستراتیژییە كۆتاییەكانی لینین رونبكاتەوە ،لەو ماوەیەدا كە
لینینزم شێوێنرابوو ،كەلێنی تێ كەوتبوو ،تێیدا ملمالنێكان بەشێوەیەكی دڕندانە
تاویان سەندبوو لەبارەی كەلتوری راستەقینەی لینینەوە ،ئەگەر ئەوەش هەمیشە
بەشێوەیەكی ئاشكرا نەبووبێت ،ئەوا لەناو كۆمۆنیستیەتی نێودەوڵەتیدا (كومنترن)
بەالنی كەمەوە« .گرامشی بیرۆكەكانی خۆی داڕشت لەهەمان ئەو كاتەدا كە
كومنترن پابەندبوو بەستراتیژیەتی گەمژانەی ماوەی سێیەمەوە ،واتە وازهێنان
لەبەرەی یەكگرتوو .لەساڵەكانی كۆتایی «لینین»دا ،دەركی بەوە كرد كە بەرەی
یەكگرتوو تەنها مانۆڕێكی ڕاگوزەر نییە ،بەڵكو لەواقیعدا تاكە ستراتیژیەتێكی
گونجاوە بۆ ئەم قۆناغە« .گرامشی» هەڵوێستی كەمینەی وەرگ��رت بەهۆی
وەفاداریەوە بۆ ئەم دەرئەنجامە لینینیە « .پیتەر تۆماس» نوسیویەتی:
« خەباتكردن لەپێناو « هەژمونی مەدەنی و سیاسیدا» هەوڵی بونیادنانی
دەزگا پرۆلیتاریە هەژموندارەكان ،هەوڵی «گرامشی» بوو ،بۆ ئەوەی دڵسۆز
بمێنێتەوە بۆ ویست و راسپاردەی كۆتایی لینین و ،بۆ باڵوكردنەوەی پێشكەوتنی
جۆری پەرەسەندو لەچەمكی هەژمون ،بەپێی رەوش و بارودۆخە خۆرئاواییەكان.
بەدوور لەوەی ئاراستەكارێكی الدەر بێت لەئەتروحەی كالسیكیەكە بۆ دیكتاتۆریەتی
پرۆلیتاریا ،ئەوا تیۆری «گرامشی» لەبارەی هەژموونی پرۆلیتاریا خۆی دەخاتەڕوو
بەوپێەی « تەواكارێكی» پێویستە بۆ تیۆری «لینین» .جەنگی شوێنەكان ئێستا تەنها
« تاكە ستراتیژیەتێكی مومكین نیە لەخۆرئاوادا» ،وەك جێبەجێكردنێك بۆ سیاسەتی
بەرەی یەكگرتوو كەلەسەر سیاسەتێكی چینایەتی بونیادنراوە ،بەڵكو بۆتە بەردی
گۆشە هیچ سیاسەتێكی شۆڕشگێڕی كە خواستی بەرهەمهێنانی سیاسی هەبێت،
ناتوانێت دەستبەرداری ببێت» لەجۆرێكی تەواو جیاواز» لەئاستی نێونەتەوەیی.
لەژێر رۆشنایی بەڵگەكاندا ،ناكرێت هیچ گومانێك هەبێت لەبارەی ئەوەی
كە ئایا «گرامشی» لینینیە یان نا .لینینیەتی ئەو زیاتر دەوڵەمەندترو زیاتر كاریگەر
بوو لەهەموو ئەلتەرناتیڤەكانی تر كە هاوچەرخەكانی خستیانەڕوو .كەلێن و
ناكۆكیەكی گەورەیان خستە نێوان گرامشی و میراتی لینینیەوە ،بەشێوەیەك
كۆمۆنیزمی ئەوروپی ،نەك تەنها وێنەیەكی ناووردی مێژوویان خستەڕوو لەبارەی
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گرامشی و تیۆرەكەیەوە ،بەڵكو بەهەموو هەلپەرستیەكەوە وێنەیەكی ناتەواو بوو.
ئەركی ئێمە ئەوەیە میراتی گرامشی رزگار بكەین لەو مامەڵە خراپەی لەسەر
ئاستی سیاسی و هەروەها لەسەر ئاستی هەموو لقە كۆمەاڵیەتیەكانی تر لەگەڵیدا
كراوە.

سەرچاوەكان :
(-1لینین :پێنج ساڵ لەشۆڕشی ڕوسی و ئاسۆكانی شۆڕشی جیهانی:
ڕاپۆرتی كۆنگرەی چوارەمی ئەنتەرناسیونالیستی كۆمۆنیستی .دوایین جەنگی
لینین 23-1922 :ال .111
(-2ئەنتۆنیۆ گرامشی ،پەڕاوەكانی زیندان ،بەرگی سێیەم ،ال ).169
(-3كریستین جلوكسمان -جرامشی والدولە -ال .)174
« -4لینین :رێبازی سۆشیالیستی دیموكراسی لەشۆڕشی دیموكراسیدا،
هەڵبژاردەكان -بەشی یەكەم).
 ( -5لینین :الدوة والثورە ،المختارات -المجلد الثانی ،الجزء االول ،ص
.)398
 ( . -6انتونیو جرامشی ،كراسات السجن ،المجلد االول ص ).136
 ( -7لینین :المهام العشرة المباشرة امام السلطە السوفیتیة ،مختارات
لینین -الجزء الثالث ،ص 94و.)95
 (« -8لینین :الدولة والثورة ،المختارات -المجلد الثانی ،الجزء االول،
ص .429
 « -9الستیر دیفیدسون ،جرامشی و لینین ،1922-1917 :السجل
االشتراكی ،1974 ،ص .)146
( -10پیتەر تۆماس ،فلسفە الهیمنە والماركسیە ،ص .239
سەرچاوە:
 -مركز الدراسات االشتراكیة -مصرwww.e-socialists.net،
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نامەیەكی (لینین) بۆ (ماكسیم گۆرگی)
لە عەرەبییەوە :كارزان محەمەد
ئەدەبیاتی نامەنوسین و گفتوگۆ لە ڕێگای پەیامی نوسراوەوە ،لە مێژە
لەنێو سیاسەتمەداران و ئەدیبان و نوسەرانی بەناوبانگدا بۆتە شێوازێكی گرنگی
گۆڕینەوەی بیروبۆچوون و دیدگاكان.
ئەم نامەیەی (لینین) كە گوزارشت لە بۆچوونی تیۆرسێنێكی ناسراوی بیری
ماركسیزم و سیاسەتمەدارێكی گەورەی ئیمپراتۆرییەتی ڕوسیا دەكات ،بۆ ئەدیبێكی
ناوداری وەك (ماكسیم گۆرگی) ناردوە ،كە ئەمیش یەكێك بووە لە پەیڕەوكارانی
ئەو تیۆرە .لە كوردستانیش كەم خوێنەرمان هەیە دوای خوێندنەوەی ڕۆمانی
(دایك)ی ئەم نوسەرە مەزنە ،ئاشنای شێوازی ژیان و سیستمی ئەو تیۆرە نەبێ،
كە رۆژگارێ مژدەی بەهەشتی لەسەر زەوی بە خەڵك دەدا بەبێ ئەوەی دەرگای
جەهەنەمی ڕووداوەكانی جیهانیان بۆ دابخات!.
وەرگێڕی كوردی
***
		
ئەلێكسی ماكسیمیچی خۆشەویست
سەردانی (تۆنكۆف) م كرد ،تەنانەت بەرلە دیدارەكەی ئەو و وەرگرتنی
نامەكەی تۆ ،لە كۆمیتەی ناوەندی حزبدا بڕیارماندا بوو (كامنۆف) و (بوخارین)
ڕابسپێرین بەدواداچوون بۆ بارودۆخی ڕووناكبیرانی بۆرژوای الیەنگرانی كادت
بكات ،كە دەستگیر كرا بوون ،تا ئەو شوێنەی لە توانایدا بێ ئازادیان بكات،
چونكە بەالی ئێمەوە ڕۆشنە كە لەم ڕووەوە كۆمەڵێ هەڵە ڕوویانداوە.
ئاشكرایە بەگشتی زۆرینەی دەستگیركراوەكان كەسانی (ك��ادت) و
الیەنگرەكانیانن ،ئەمەش كارێكی دروست و پێویست بوو.
كاتێ بۆچوونە توندوتیژەكەتم دەربارەی ئەم مەسەلەیە خوێندەوە ،ئەو
گوتەیەی تۆم وەبیرهاتەوە كە لە گفتوگۆكانمان (لە لەندەن و كاپری و دوای
ئەو دیدارانەش) ئەنجاممان دابوو ،تیایدا وتت »:ئێمەی هونەرمەندان كەسانێكی
نابەرپرسیارین».
ڕاستە! تۆ ئەم دەستەواژە توڕەیە دەربارەی چ شتێ دێنیتە سەرزمان؟
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دەربارەی چەند دەستەیەك ،یاخود چەند سەد كەسێ لە خانەدانەكانی (كادت)
یاخود هەوادارانی (كادت) كە چەند رۆژێ خرانە زیندانەوە بۆ ئەوەی ڕێگە لە
كۆمەڵێك پیالنیان بگرین وەك پیالنی گەمارۆدانی (كراسنایا گۆركا) كە گیانی دەیان
هەزار كرێكار و جوتیاری خستبووە بەردەم هەڕەشەوە؟.
بەڕاستی كارەساتە! چ نادادپەروەرییەكی مەزنە! چەند رۆژێ یاخود
تەنانەت چەند هەفتەیەك زیندانیكردنی ڕووناكبیران لەبەر خاتری ئەوەی ڕێگە لە
كوشتاری دەیان هەزار جوتیار و كرێكار بگرین!.
هونەرمەندان كەسانێكی نابەرپرسیارن
كارێكی هەڵەیە كە هێزی رووناكبیرانی خەڵك تێكەڵ بە هێزی ڕووناكبیرە
بۆرژواكان بكەین.
لە هێزی رووناكبیرانی بۆرژوا ،كۆرۆلنكۆ بە نمونە دەهێنینەوە .لەم
دوادواییەدا بەشێك لە كتێبی (جەنگ ،نیشتیمان ،مرۆڤایەتی)ی ئەوم خوێندەوە
كە لە مانگی ئابی (1917ز)دا نوسیویەتی ،بەاڵم چ بەرهەمێكی حیلەبازانەیە!
بەرگرییەكی پڕ لە شەرم لە جەنگی ئیمپریالیستی بە دەستەواژەیەكی شیرین و
فریودەرانە دەكات! .مرۆڤێكی هەرزەی حەرامزادە كە نۆكەری ئەڵقە لە گوێی
دەمارگیرییە بۆرژوازییەكانە! .ناوبراو لەپێناو ئەو حەزرەتانەدا ،كوشتنی ( )10دە
ملیۆن كەس لە جەنگێكی ئیمپریالیستیانەدا ،لە ڕوانگەی ئەوەوە كارێكی ئاساییە.
لەهەمانكاتدا كۆمەڵێك دەستەواژەی شیرینیشی دژ بە جەنگ بەكارهێناوە،
بەاڵم مەرگی سەدان هەزار كەس لە جەنگێكدا لەپێناو مافە ڕەواكاندا دژ بە
خاوەن زەوی و سەرمایەداران ،ئۆباڵەكەی دەخاتە ئەستۆی كرێكاران و جوتیاران
و ئەشك و ئاهوناڵەی شێتانەیان بۆ دەكات.
كەواتە بەم جۆرە ئەگەر ئەو (نوسەرانە) چەند هەفتەیەكیش لە زینداندا
بەسەر ببەن ،هیچ جۆرە زیانێكیان پێناگات ،بەتایبەتی ئەم كارەمان ڕێگە لە
پیالنەكانی هاوشێوەی (پیالنی كراسنایا گۆركا) و مەرگی دەیان هەزار كەس
دەگرێت.
ئێمە كە ئەم پیالنانەی (كادتەكان) و الیەنگرەكانمان ئاشكرا كردن ،دەمانزانی
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پرۆفیسۆرەكان یارمەتی زۆرینەی پیالنگێڕانیان دەدا ...بەڵێ ...ئەمە هەقیقەتە.
هێزە ڕووناكبیرەكانی كرێكاران و جوتیاران لە گەشەسەندندان ،لە ڕەوتی
خەباتەكەیاندا دەگەنە دەس��ەاڵت تا بۆرژوازیی و بەكرێگیراوەكانیان و بنەمای
ڕووناكبیریی سەرمایە لەناوببەن .هەمان ئەو كەسانەی كە تۆ پێتوایە تەنها مێشكی
بیركردنەوەی میللەتن ،لە ڕاستیدا نەك تەنها مێشكی بیركردنەوە نین ،بەڵكو ئێمە
لە هەمبەر ئەو هێزە ڕووناكبیرییانەی دەیانەوێ زانست لەگەڵ خۆیان ببەنە نێو
جەماوەرەوە ( بەمەرجێ وەك نۆكەرانی سەرمایەداران كار نەكەن) موچەیەكی زیاد
لە ئەندازەی ئاساییان دەدەینێ ،ئەمەش هەقیقەتە.
من چوومەتە نێو ڕۆح و ئاكارتەوە و دەتوانم بە باشی لە هەموو الیەنەكانت
بگەم (چونكە ئەو پرسیارانەی دەیخەیتەڕوو ،لەو ڕێگەیەوە دەتوانم بە تەواوەتی
بیروباوەڕەكانت بخوێنمەوە).
لە گفتوگۆكانمان لە كاپری و دوای ئەویش ،چەندین جار بە تۆم گوتووە»:
ڕێگە دەدەی خراپترین ئەندامی كۆڕی ڕووناكبیرە بۆرژواكان لە دەورت كۆببنەوە،
سەری تەسلیم بوون لە هەمبەر الدان و سەرپێچییەكانیان دابنەوێنی .گوێ لە
پرتەوبۆڵەی سەدان ڕووناكبیر بگری لە ماوەی دەستگیركردنیان لەم چەند هەفتەیەی
رابردودا ،بەاڵم سەدای چین و توێژەكان ،سەدای ملیۆنەها كرێكار و جوتیار نابیستی
و گوێ لە هاوار و ناڵەكانیان ناگری كە لەالیەن پیالنگێڕانی (دەنیكین ،كولچاك،
لیانۆزۆف ،رۆدژیانكۆ ،كراسنایا گۆركا و سەرجەم كادتەكانیتر) هەڕەشەیان لێ
دەكرێت؟.
بەتەواوەتی تێدەگەم و باشیش دەزانم كە بەم شێوازە بیركردنەوەوە ،مرۆڤ
تەنها دەتوانێ ئەم جۆرە دێڕانە بنوسێت(:سورپێستەكان بەئەندازەی سپی پێستەكان
دوژمنی خەڵكن) یاخود بنوسن (تێكۆشەرانی رێگای لەناوبردنی سەرمایەداران
و خاوەن زەوییەكان ،بەهەمان ئەندازەی خاوەن زەوی و سەرمایەكان دوژمنی
میللەتن) ،بەڵكو دەتوانن چەندە بڕواتان بە میهرەبانی ئاسمان ،یاخود باوكتان
هەبێت ،هەمان بیروباوەڕیشتان سەبارەت بە (تزار)یش هەبێت!.
تێدەگەم و باشیش لێی تێگەیشتووم.
بەڕاستی ئەگەر خۆت لە ژینگەی ڕووناكبیرانی بۆرژوازی نەهێنییە دەرەوە،
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خۆت دەخەیە ژێر گڵەوە.
لە ناخی دڵمەوە هیوادارم هەرچی زووترە دەست بەم كارەت بكەی.
هیوای وەدیهاتنی ئاواتەكانت بۆ دەخوازم.
لینین
15ی ئەیلولی 1919ز
تێبینی :خاڵێكی زۆر سەرنجڕاكێش ئەو ساتە بوو كە چەند مانگێك
دوای ئەم مێژووە ،ماكسیم گۆركی لە وتارێكدا ستایشی لینینی كرد و ئەوی
بە (چاكەخوازترین مرۆڤ) ناوبرد كە (جیهان تا ئەمڕۆ بەخۆیەوە دیویەتی) و
نوسیبووی»:لینین ،كەسایەتییەكی ڕاستەقینەیە كە وردە وردە بۆتە بوونەوەرێكی
ئەفسانەیی».
لینینیش كە دوژمنی تاكپەرستی بوو ،دوای بینینی ئەم نوسینە كە وەك
سەروتار لە ژمارە ()12ی گۆڤاری (ئینتەرناسیۆنال كۆمۆنیست) بە چاپ گەیەندرا،
زۆر توڕە بوو ،هەربۆیەشە ئەم پێشنیازەی ڕادەستی مەكتەبی سیاسی حیزبەكەی
كرد:پێشنیاز دەكەم بۆ ئەندامانی مەكتەبی سیاسی تا ئیمزای ئەم داخوازییەم
بكەن:
مەكتەبی سیاسی كۆمیتەی ناوەندی حیزب ،باڵوكردنەوەی وتارەكەی
ماكسیم گۆرگی لە ژمارە ()12ی گۆڤاری (ئینتەرناسیۆنال كۆمۆنیست) و بەتایبەت
سەروتارەكەی بەكارێكی نابەجێ دەزانێت ،ئەم وتارانە نەك تەنها هەڵگری هیچ
پەیامێكی كۆمۆنیزم نییە ،بەڵكو خاوەنی كۆمەڵێك خاڵی دژە كۆمۆنیزمیشە.
بەهیچ شێوەیەك لە ئایندەدا نابێ ئەو چەشنە وتارانە لە گۆڤاری (ئینتەرناسیۆنال
كۆمۆنیست) باڵوبكرێنەوە.
لینین
(31ی تەمموزی 1920ز)
تێبینی :ئەم پێشنیازە جگە لە (لینین) هەریەكە لە (ستالین ،ترۆتسكی،
كرستینسكی و كالنین)یش ئیمزایان لەسەر كردووە.
سەرچاوە :مجموعە اثار لنین ،جلد  ،44ص .284-283
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ئاین لە روانگەی «لینینەوە»
لە فارسیەوە :مەجید مارابی
ئاین تلیاكی خەڵكە .ئەم وتە حەكیمانەی ماركس ،بڕبڕەی پشتی تێكڕای
جیهانبینی ماركسیزم سەبارەت بە ئاین پێكدەهێنێت .ماركسیزم ،تەواوی ئاینیەكان
و كڵێسەكان و دامودەزگا ئاینیەكان بە بەردەوامی وەكوو ئۆرگانە دواكەوتوانەكانی
بۆرژوازی  -كە دەیەوێت پشتیوانی لە چەوسانەوە بكات و چینی كرێكاری پ ێ
چەواشە بكات لێكدەداتەوە.
تەنها خەباتی چینایەتی جەماوەری كرێكاران – كە بەرباڵوترین توێژی
پڕۆلیتاریا بە شێوەیەكی هەمەالیەنە بەرەو پراتیكی شۆڕشگێڕانە و وشیارانەی
كۆمەاڵیەتی دەبات ،دەتوانێت جەماوەری زوڵملێكراو و چەوساوە بە شێوەیەكی
راستەقینە لە داوی ئاین رزگار بكات.
ئەنگڵس ئایدیای بە رواڵەت شۆڕشگێڕانەی دورینگ – سەبارەت بە قەدەغە
كردنی ئاین لە كۆمەڵگەی سوسیالیستیدا بە توندی ئیدانە دەكات .لە روانگەی
ئەنگڵسەوە راگەیاندنی وەها جەنگێك لە دژی ئاین بە واتای « لە بیسماركیش
بیسماركتر بوونە»(.بیسمارك یەكەم راوێژكاری حكومەتی ئەڵمانیایە بەكارهێنانی
ئەم رەستەیە لە الیەن ئەنگڵسەوە بە مانای توندڕەوی كردنە لە سەر باوەڕێك)
ئەنگڵس داوا لە پارتی كرێكاران دەكات كە ئەو پارتە پێویستە تێبگات كە
پشودرێژانە هەوڵی رێكخستن و وشیاركردنەوەی پڕۆلیتاریا بدات و پێیوایە ئەو
شێوازەش بە شێنەیی ئاین لە ناو دەبات.
سۆسیال دیموكراسی ،ئاین لە بەرامبەر دەوڵەتدا بە پرسێكی تاكەكەسی
لەقەڵەمدەدات ،بەاڵم بە هیچ شێوەیەك لەبەرامبەر خۆی و ماركسیزم و پارتی
كرێكاراندا ( ئاین بە پرسێكی تاكەكەسی لەقەڵم نادرێت).
خەبات لە دژی ئاین نابێت بە پڕوپاگەندەی دەرهەست (ئەبستراكیت)–
ئایدۆلیژیەوە بەرتەسك بكرێتەوە بەڵكو پێویستە لەگەڵ پراتیكی دیاری كراوی
بزوتنەوەیەكی چینایەتی كە ئامانجەكەی لەناوبردنی ریشەكانی ئاینە لێكهەڵپێكردێت.
ئەمڕۆ قوڵترین ریشەكانی ئاین لە ستەمی كۆمەاڵیەتی بە سەر جەماوەری
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زەحمەتكێش و الوازیەكانی ئەوان لەبەرامبەر هێزە هاوسار پچڕاوەكانی سەرمایەدا
شاراوەتەوە كە هەر سەعات و هەر رۆژ گرفت و بەاڵیەكی زۆر خراپتر و بەئازارتر
و كوێرەوەریەكی زۆر نامرۆڤانەتر لە هەر رووداوێكی نائاسایی تر وەكوو جەنگ و
بومەلەرزە و هتد بەسەر مرۆڤە زەحمەتكێشە ئاساییەكاندا دەسەپێنێت.
« خواوەندەكان بە هۆی ترسەوە دروستبوون» ،ترس لە دەسەاڵتی
هاوسارپچڕاوی سەرمایە ،هاوسار پچڕاو لەبەر ئەوەی كە كردەوەكانی لەالیەن
جەماوەری خەڵكەوە پێشبینی ناكرێت و لە هەر هەنگاوێكی ژیاندا هەڕەشەی،
بەرەو هەرەسهێنانی لەناكاو و چاوەڕوان نەكراو و هەڵكەوت و سواڵكردن و
فەحشا و مەرگ بە هۆی برسیەتیەوە ،لە پڕۆلتاریا و خاوەن موڵكە بچووكەكان
دەكات و بەراستیش وەها دەكات.
تا كاتێك كە جەماوەری هاڕدراو بە هۆی كاری زۆرەملێی سەرمایەداریەوە،
وابەستە بە دەسەاڵتە هاوسارپچڕاوە و روخێنەرەكانی سەرمایەداری بن ،تا كاتێك
ئەم جەماوەرە خۆیان فێری ئەوە نەبووبێتن كە یەكگرتوو و رێكخراوبن و بە
پالنەوە ریشەی ئەم دەسەاڵتەی سەرمایە بە شێوەیەكی وشیارانە لە هەموو
شێوازەكانیدا ،لەناو ببەن ،تا ئەو كاتە هیچ جۆرە نامیلكەیەكی وشیاریدەرانە
ناتوانێت ئەو جەماوەرە لەچنگ ئاین رزگار بكات.
بانگەشەی ئاتئیستی(بێ ئاین) سۆسیال دیمۆكراسی ،پێویستە ملكەچی
ئەركە سەرەكیەكەی بێت :واتا پەرەپێدانی خەباتی چینایەتی جەماوەری چەوساوە
لە دژی چەوسێنەران.
بانگەشەی تیۆری ئاتئیست واتا لەناوبردنی باوەڕە ئاینیەكانی توێژە
دیارەكانی پڕۆلیتاریا ،لە سەركەوتنی ڕێرەو و دۆخی خەباتی چینایەتی ئەو
توێژانە ،بە مانای بیركردنەوەیەكی نادیالكتیكانەیە ،بە مانای گۆڕینیەتی لە
سنوورێكی رێژەیی و شایانی گۆڕانەوە بۆ سنوورێكی رەها ،بە مانای لێكدابڕانی
زۆرە ملێیانەی شتێكە كە لەراستیەكی زیندودا ،بە شێوەیەكی جیایی هەڵنەگر
پەیوەستن بە یەكترەوە .بۆ نمونە :دەیهێنینە بەرچاو كە پڕۆلیتاریای ناوچەیەكی
دیاریكراو و بەشێكی پیشەسازی دیاریكراو لێكدادەبڕێن و بە چینێكی پێشكەوتوو
لەسۆسیال دیموكراتە وشیارەكان كە لە ناغەوە ئاتئیستن(دژە ئاینن) – و
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توێژێكی كرێكارانی دواكەوتوو كە هێشتا لەگوندەكاندا دەژین و بڕوایان بە
خوا هەیە و سەردانی كڵێسا دەكەن و لە ژێركاریگەری راستەوخۆی زانایانی
ئاینی ناوچەكەدان ،یەكێتیەكی كرێكاری مەسیحیان دامەزراندبێت .دیسان
پێمانوابێت كە خەباتی ئابوری ،لەو ناوچەیەدا مانگرتنێكی لێكەوتۆتەوە،
لەوەها حاڵەتێكدا ،تاكی ماركسیست ئەركی سەرشانیەتی بزوتنەوە مانگرتوەكە
بە گرنگتر لە هەموو شتێك بزانێت .لێبڕاوانە لەدژی دابڕانی ریزەكانی
كرێكاران لەو خەباتەدا بوەستێتەوە لەدژی جیابوونەوە خەبات بكات.
لەوەها دۆخێكدا پڕوپاگەندەی ئاتئیستی دەتوانێت بە تەواوەتی زیانبەخش
و بێ كەڵك بێت ،نەك لەگۆشەنیگای تێبینیە كورتبینانەكانی پەیوەندیدار
لەگەڵ زاڵكردنی كەشی ترس لەناو توێژە دواكەوتووەكاندا ،سەبارەت بە
دۆڕاندنی هەڵبژاردن و هتد ،بەڵكو لەگۆشە نیگای پێشكەوتنی راستەقینەی
خەباتی چینایەتی كە لەهەڵسوكەوتی كۆمەڵگەی مۆدێڕنی سەرمایەداری
سەد ئەوەندە ،باشتر لە پڕوپاگەندەی رەهای ئاتئیستی ،تاكی بڕوابوو بە
مەسیحیەت بەرەو سوسیال دیموكراسی رادەكێشێت .خەباتكارێكی بواری
بانگەشەی ئاتئیستی ،لەوەها بارودۆخێكدا تەنها رێگە خۆشكەر دەبێت بۆ
قەشە و زانان ئاینیەكان كە باشترین هیوایەتیان ئەوەیە كرێكاران لەبری
ئەوەی كە سەبارەت بە بەشداری كردن لە مانگرتنێكدا رێكەوتن بكەن،
لەسەر بڕوابوون بە خواوەند لەیەكتردابڕێن.
تاكێكی ئانارشیست كە ئامۆژكاری جەنگ لەدژی خواوەند بە هەر
نرخێك دەكات ،لەراستیدا یارمەتیدەری قەشەكان و بۆرژوازی بووە(هەر
بەوجۆرەی كە ئەنارشسیستەكان لەراستیدا بە بەردەوامی یارمەتیدەری
بۆرژوازی بوون).
هەر ماركسیستێك دەبێت ماتریالیست واتا دژی ئاین بێت ،بەاڵم
ماتریالیستێكی دیالكتیك ،خەباتی لەدژی ئاین دەرهەست «ئەبستراكت» و بە
پێی بانگەشەیەكی دەرهەست و تەواو تیۆری كە بە بەردەوامی یەكسان بێت
ئەنجام نادات ،بەڵكو بە شێوەی دیاریكراو لەسەر بنەمای خەباتی چینایەتی
 -و بەوجۆرەی كە لەدنیای راستەقینەدا روودەدات و جەماوەر باشتر و زیاتر
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ئامۆژگاری دەكەن – ئەنجام بدات.
ماركسیستێك دەبێ بتوانێت دۆخێكی دیاریكراو لەبەرچاو بگرێت
و بە بەردەوامی سنوورەكانی ئەنارشیزم و ئوپۆرتۆنیزم بناسێت ( ئەو
سنوورەش ،رێژەیی ،بزوێنەر و گۆڕان هەڵگرە).

سەرچاوە:
-كتێبخانەی ماركسیستەكان لە سەر تۆڕی ئینتەرنێت
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ئەخالق و مرۆڤ لە روانگەی (لینین)ەوە

لە فارسییەوە :ناسر حەقپەرەست
كورتە باسێك سەبارەت بە كتێبی ئەخالق و مرۆڤ لە روانگەی ڤالدیمێر
ئیلیچ لینین لە نوسینی ئۆلگا ناتانۆڤانا كروتۆڤا
كتێبەكەی ئۆلگا ناتانۆڤانا كروتۆڤا_ ئەندامی بااڵی ئەنستیتۆی فەلسەفەی
فەرهەنگستانی یەكێتی سۆڤیەت_ تایبەتە بە شیكردنەوەو شرۆڤەكردنی بابەتە
ئەخالقییەكان .نوسەر هەمو هەوڵی خۆی داوە ،تا وەاڵمی گرنگترین بابەتەكانی
پەیوەندیدار بە رێوشوێنە ئەخاڵقییەكان بداتەوە :تایبەتمەندی ئەخالق وەك
واتایەكی كۆمەاڵیەتی ،پەیوەندی الیەنی چینایەتیی و مرۆییەكان لەودا ،رۆڵی
ئەخالق لە ژیانی كۆمەاڵیەتی و لە چاالكی تاك بەجیا و.....هتد.
ئەم كتێبە بەتایبەت بەالیەنی تاوتوێكردنی رەخنەگرانەی كۆمەڵناسی
و ئەخالقی بۆرژوازیی ،گرنگییەكی زۆری هەیە .لەم كتێبەدا ئەوە دەخرێتە
روو كە چلۆن لە الیەكی كۆمەڵی سەرمایەداریی ،گەندەڵی ئەخالقی ( دزی،
لەشفرۆشی و دووڕوویی )...باڵو دەكرێنەوە و لەالیەكی تریش ،تیۆری داڕێژەرانی
سەرمایەداریی ،كۆمەڵی لێوانلێو لە گەندەڵی خۆیان بە نموونەی كۆمەڵگایەك
پێناسە دەكەن ،كە گوایە لە «ئازادیی» و «مافی مرۆڤ» بەرگریی دەكات .لە
ئاكامدا بیروڕای خەڵكی زۆرلێكراو و ساكار لە بزوتنەوە كۆمەاڵیەتییەكان و ئەو
شۆرشانەی كە ئااڵ هەڵگری ئەخالقی راستەقینەن ،دوور دەخەنەوە.
لەو كتێبەدا باس لەوە دەكرێت،كە گشت هەوڵەكانی سەرمایەداری
جیهانیی بۆ ئەوەیە ،كە لەو رێوشوێنە ئەخالقیانەی كە بە سێی نەریت جێی
پەسەندی جەماوەری خەڵكە ،بۆ بەكۆیلە هێشتنەوەیان كەڵك وەرگرێت و بە
درێژكردنەوەیان بەر بە راپەرینەكانیان دژ بە بێعەداڵەتی و گەندەڵی زاڵ بەسەر
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دونیای سەرمایەداریدا بگرێت.
لەو كتێبەدا باس لە الیەنێك لە راهێنانی تیۆریی لینین دەكرێت ،كە
هەندێجار بدرێتە بەرباس و تاوتوێكردن_ لەبابەت شیكردنەوە و شرۆڤەكردنی
رێوشوێنە ئەخالقییەكان لە الیەن ڤالدیمێر ئیلیچ لینین ،بەهۆی هۆگریی بە
جێگیر ك��ردن و گەشەپێدانی هاوئاهەنگی گشت پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە
سۆشیالیستییەكان ،بەهۆی پێویستی رابەرێكی زانستی بە پەروەردەی كۆمۆنیستی
و لەئاكامدا بەهۆی تایبەتمەندییەكانی خەباتی ئایدۆلۆژیك لە سەردەمی نوێ،
پێویستیی ئەو تاوتوێكردنە بە چەشنێكی جیدی بنەمایی دەبێتەوە.
بەهۆی ئەو گرنگییەی كە میراتی لینین لە زەمینەی ئەخالق دا بۆ
چارەسەری مەسەلە بەرچاوەكانی سەردەمی ئێمە هەیەتی ،وە بۆ تێگەیشتن
لە رەوتە چەندالیەنە و ئاڵۆزكاوەكانی ژیانی ئەخالقی ئەمرۆ ،تاوتوێكردنی بە
شێوەی گشتی و وەك كۆمەڵەیەك لە ئەندێشەكانی پەیوەندیدار بە یەكەوە،
هەروەها تاوتوێكردنی تایبەتمەندییەكانی هەڵسوكەوتی لینین لەگەڵ ئەخالق،
وەك الیەنێكی دیاریكراو لە ژیانی كۆمەاڵیەتی ،دەبێتە خاوەن گرنگی.
نوسراوگەلێك لە لینین دەستدەكەوێت ،كە راستەوخۆ لە ئەخالق دەدوێت.
ئەوانە بریتین لە« :دۆستانی گەل كێن و چۆن دژ بە سۆشیال دیموكراتەكان خەبات
دەكەن؟» وتارەكەی لە كۆنگرەی سێیەمی « یەكێتی كۆمۆنیستی الوانی روسیا»،
بابەتگەلێكی لە یەكەمین ساڵەكانی پاش شۆرش ( «داهێنانی گەورە»« ،چۆن
كێبركێكە رێكخەین؟»« ،لە نابودی سیستمی كۆنەوە بەرەو داهێنانی نوێ»)...
نوسەری ئەم كتێبە لەو بڕوایەدایە كە بۆ شرۆڤەكردنی میراتی لینین لەبابەت
رێوشوێنە ئەخالقییەكان ،ناكرێ خۆمان بە هێندێك لە بەرهەمە دیاریكراوەكانیەوە
بەرتەسك بكەینەوە كە راستەوخۆ پرژاونەتە سەر بابەتە ئەخالقییەكان و ژیانی
ئەخالقیی كۆمەڵ.
لە نزیك بە گشت بابەتەكاندا ئەو مەسەلەیە ،زەمینەیەكی سەربەخۆ بۆ
تاوتوێكردنی لینین نەبووە ،بەڵكو وەك الیەنێكی پێویست لە مەسەلە كۆمەاڵیەتیی،
سیاسی و ئایدۆلۆژیكیەكان گەاڵڵە كراوە .ئەخالق لە كردەوەی راستەقینەیداو
وەك هۆیەك لە پراكتیكی كۆمەاڵیەتی ،جێگای سەنجی سەرەكی لینین بووە.
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لەو وەاڵمە گشت الیەنانەی بۆ چارەسەری جۆراوجۆرترین مەسەلە پراكتیكی و
تیۆرییەكان داوێتییەوە ،ناكرێت روانگە ئەخالقییەكانی ئەو لەبەرچاو نەگرین.
ئەوە لە تایبەتمەندییەكانی لینینە كە بەر لە هەر شتێك لە روانگەی
بۆچوونی گشتیی رەوتی مێژووییەوە ،ئەخالق تاوتوێ دەكات .تیۆریی گشتی
كۆمەڵناسی ماركسیزم_ لینینیزم (ماتریالیزمی مێژوویی) ،كلیلی شیكردنەوە و
شرۆڤەكردنی ئەو دیاردانەی كە پەیوەندی بە بواری ئەخالقەوە هەیە ،بەدەستەوە
دەدات .ئەوە سروشتییە كە تێگەیشتن لە مێتۆدۆلۆژی لینین ،بەبێ لەبەرچاو
نەگرتنی بەشی ئەو لە گەشەپێدانی ماركسیزم ،بەتایبەت ماتریالیزمی مێژوویی،
مومكین نییە .ئەو شتانەی لینین لەبابەت پێكهاتی چینە كۆمەاڵیەتییەكان ،خەباتی
چینایەتی ،رۆڵی هۆكاری زەینی لە مێژوو ،تیۆری شۆرشی كلتوری و  ...هتد،
باسی لێكردوون ،دەكرێ جێی سەرنجی ئێمە بن.
لینین وێرای شیكردنەوە و شرۆڤەكردنی ئەخالق ،بەتایبەت هۆگری
خۆی بە دوو زەمینەی پەیوەندیدار بە یەك دەردەبڕێت .یەك لەوان بریتییە
لە هۆشیاریی ئەخالقی ،وەك بەشێكی چاالكی رەوتی مێژووی و وەك الیەنی
هۆكاری زەینی .سەرنجدان بە رۆڵی ئەخالق لە كۆمەڵدا لە الیەن لینین ،لە
شیكردنەوە و شرۆڤەكردنی یاسامەندیی گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی هەر دەورەیەكدا
بە روونی بەرچاو دەكەوێت ،بەاڵم ئەو سەرنج پێدانە تایبەتن لەو نوسراوانەی
لینیندا زەق دەبنەوە ،كە تایبەتن بە تاوتوێكردنی دەورگەلێك لە گەشەكردنی
كۆمەاڵیەتی ،كە لەواندا رۆڵی هۆكاری زەینی بەرچاوە.
زەمینەی دووهەم لە شیكردنەوەو شرۆڤەكردنی بواری ئەخالق بەالی
لینینەوە ،بریتییە لە تاوتوێكردنی «هەستی» ئەخالق لە كۆمەڵدا ،واتە رەوتی
شكڵگرتن ،جێگیربوون و گەشەكردنی ئەخالق وەك ژینگەیەكی تەواون جیدین لە
ژیانی كۆمەاڵیەتیدا .ئەم زەمینەیە ،بەتایبەت لەو نوسراوانەدا كە پرژاوەتە سەر
شرۆڤەكردنی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی سەردەمی ئاڵوگۆری شۆڕشگێرانەی
سەرمایەداری بەرەو سۆشیالیزم و یاسامەندییەكانی پەیوەندییدار بە شكڵگرتنی
پراكتیكی ئەخالقی كۆمەڵی نوێ ،جێگەو شوێنێكی بەرچاوی بۆ تەرخان كراوە.
هێڵی سەرەكی مێتۆدۆلۆژی لینینی لەوەدایە كە تایبەتمەندی ئاڵۆز،
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چەندالیەنە و ناكۆكی ئەخالق بە هەژمار بێنێت .لینین دژ بە هەر چەشنە ساكار
تێفكرین و شێواندنی بابەتەكان بوو :هەر ئەو راستەهێڵەی ئەو وەك تیۆری دارێژ
و سیاسەتمەدارێك ،لە بۆچوونەكانی ئەو لەبابەت ئەخالقیش بە روونی بەرچاو
دەكەوێت.
كاتێ كە لە داتاكانی لینیندا گەرەكمانە شوێنی رۆڵی ئەخالق لە بزوتنی
كۆمەڵ و بەتایبەت ژیانی ئەخالقیی كۆمەڵ ،هەڵسەنگێنین ،ناتوانین ئەو روانگە
لینینییە لەبەرچاو نەگرین ،كە پێویستە توێژینەوە و رانانی ئەخالق و رێوشوێنە
ئەخالقییەكان لە پەیوەندییەكی تەواو لەگەڵ چاالكی و كردەوەی مرۆڤدا بە ئەنجام
بگەیەنین .ئەم بنەمایە هەنوكەش لە ئەدەبیاتی ئێمەدا بەرادەی پێویست شرۆڤە و
شیكردنەوەی بۆ نەكراوە ،لەحاڵێكدا هەم بۆ تاوتوێكردن لە زەمینەی ماتریالیزمی
مێژوویی و هەمیش بۆ باسكردنی ژینگەی ئەخالقی ،گرنگییەكی یەكجار جیدی
هەیە .خوێندنەوەو تاوتوێكردنی مەسەلەی كەسایەتی (شەخسیەت)_ كە یەكێك
لە رێگا سەرەكییەكانی گەشەكردنی كۆمەڵناسی ماركسیستی_لینینیستییە_ تەنیا
كاتێك كە لەگەڵ تیۆریی ئەخالق بە چەشنێكی یەكپارچە و لە پەیوەندییەكی
تەواو لەگەڵ ئەودا ،لەبەرچاو بگیرێت ،دەتوانێت دەستەبەر بكرێت :ناكرێ بەبێ
سەنجدان بە فەزای (كەش) ئەخالقی ،ژیانی مرۆڤ و چاالكییەكانی درك بكەیت.
لە الیەكی تریشەوە ئەخالق بەبێ مرۆڤ وەها بێمانا و ناڕوونە كە وەك «
راهێنەری بێ فێركاری»لێ دێت .تەنیا بە لەبەرچاوگرتنی رۆڵی ئەكتیڤی مرۆڤ_
وەك بابەتی پەیوەندی كۆمەاڵیەتیی_ ،دەكرێ بە گشت ئالۆزییەكانییەوە رێگە
بەریتە ناو فەزای ئەخالقی .لە سۆنگەی هەر ئەو رۆڵەی مرۆڤەوەیە كە دەتوانین
لە دەسكەوتەكانی ماركسیزم_لینینیزم لە زەمینەكانی پەیوەندیدار بە بەهاكان،
بەرهەمە مەعنەوییەكان ،كلتور ،شكڵگرتن و جێگیربوونی هۆشیاری تاكەكەسی ،بۆ
شیكردنەوە و شرۆڤەكردنی ئەخالق بەهرەمەند بین .وێرای ئەوەش لەو رێگەیەدا
مەسەلەگەلێكی نوێ بدۆزینەوە كە بەنۆبەی خۆیان پێویستیان بە تاوتوێكردنێكی
زیاتر هەبێت.
لە ئاكامدا بردنە سەرەوەی فەزای ئەخالقی تا «ئاستی مرۆڤ» رێڕەوێكی
زانستیی دەكاتەوە ،تا نەكرێ پێشنیارگەلێكی مەنتیقی و ورد لە بابەت پەروەردەی
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كۆمۆنیستی ،دەستەبەر بێت .تاوتوێ كردنی میراتی لینین لەو بارەیەوە بۆ
رووبەروو بوونەوە لەگەڵ ئەندێشەی نەیارانی ئێمەش دا كە لینینیزم بە «پشت
گوێ خستنی مرۆڤ» تۆمەتبار دەكەن ،پێویستە.
گومان لەوەدا نییە هەنوكە پێویستە گەلێك هەوڵ بدرێت تا بكرێ بە
چەشنێكی قوڵ و گشت الیەنە ،رێگەر ببرێتە ناو تاقیگەی ئەندێشەی لینینی .ئەو
مەسەلەیە تەنیا بە هێزی بەكۆمەڵی ژمارەیەكی زۆر لە توێژەرەوان دەكرێت لە
پانتایی تەواوی خۆیدا چارە بكرێت.

*سەرچاوە:
کتاب (اخالق و انسان از دیدگاه لنین) ،نویسنده /اولگا ناتانوونا کروتووا،مترجم /پرویز شهریاری ،انتشارات فردوس
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لینین و مەسەلەی ژن
لە فارسییەوە  :رایان عوسمان
ئ��ەم دەق���ەی خ���وارەوە بەشێكە ل��ە(( ی��ادەوەری��ی��ەك��ان��م ل��ە ب��ارەی
لینینەوە،گفتوگۆیەك لەبارەی مەسەلەی ژنان )) لە نوسینی كالرا زتكین  .ئەمەش
لەسەر بنەمای وتووێژێكەوە كە لەپایزی  1920لە نێوان لینین و كالرا زتكین ەوە
ئەنجامدرابوو،بەدەست هات .ئەم نوسینەمان لە رووی دەقی « ئازادی ژنان-
هەند ێ لە نوسینەكانی لینین» لە باڵوكراوەكانی ئەنتەرناسیۆنال بە پۆختەكردنەوە
وەرگرتوەتەوە.
«هەروەها بۆمان گرنگە كە خواستەكانی ژنان بخەینەبەر باس .ئەمە النی
كەم نە پرۆژەیەكە،و نەبەرنامەیەكی چاكسازیشە بە مانای « سۆسیال دیموكرات
« و «ئەنتەرناسیۆنال» .ئەم كارە بەڵگەی ئەوە نیە كە گوایا ئێمە بەو چەشنە
بیردەكەینەوە كە بۆرژوایی ودەوڵەتەكەی بۆ هەمیشە و تەنانەت ماوەیەكی
درێژیش دەمێننەوە.ئەمە هەوڵێك نیە بۆ ئەكتیڤكردنی جڤاتی ژنان لەگەڵ
ریفۆرمەكان دا و الدانیان لە شەقامی كێبڕكێی شۆڕشكردن .بەم جۆرە نیە .ئەم
كارە بە هیچ شێوەیەك مافێكی ریفۆرمیستی نیە .خواستەكانی ئێمە زنجیرەیەك
ئەنجامگیری مەیدانییە لە بەدواداچوونی پێویستیەكانی ژنانی الواز و بێبەش
لەسیستەمی بۆرژوازی ،و دژی ئەو ناپەسەندیانەی كە لەم سیستەمەدا دەبێ لە
ئەستۆیان بگرێ .بە دەرخستنی ئەمانە ئێمە نیشانی ئەدەین ،كە لەبابەت پێویستی
ژنان و ستەم لەسەریان هۆشیارین .لە پێگەی بااڵی پیاوان بە ئاگاین و بەرامبەر
هەموو ئەمانە توڕەین بەڵێ توڕەین و خوازیاری لەناوبردنی هەر چەشنە ستەمێكین
كە دەكرێتەسەر هەر ژنی كرێكار ،خێزانی كرێكار،ژنی جوتیار ،یان خێزانی
پیاوێكی ئاسایی و تەنانەت هەندێ جار ئەو ستەمەش كە دەكرێتە سەر ژنانی چینە
دەوڵەمەندەكان  .ئەو ماف وهەنگاوە كۆمەاڵیەتیانەی كە ئێمە لە كۆمەڵگەی
ب��ۆرژوازی��دا بۆ ژن��ان دەمانەوێت ،بەڵگەی ئەوەیە ب��ەرژوەن��دی و پێگەیان
لەبەرچاودەگرین ،هەڵبەت نەك لە رۆڵی ریفۆرمیستە شێوێنەرەكانی زەین دا،نا
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بە هیچ شێوەیەك ،بەڵكو لە رۆڵی ئەو شۆڕشگێرانەی كە ژنان بۆ بەشداریكردنێكی
هاوتا و یەكسان لە بیناكردنی ئابووری و سەرخانی ئایدۆلۆژی بانگهێشت ئەكەن»
 .بە لینینم وت كە منیش هەمان تێگەیشتن و باوەرم هەیە ،بەاڵم بێگۆمان.
لەالیەن خاوەن بیرە ترسنۆك و نادڵنیاكانەوە دژایەتی دەكرێت ئەم بیركردنەوەیە
وەك هەل قۆستنەوە (ئەپۆرتۆنیسم )ێكی گومانكراو رەتدەكەنەوە .دەبێ ئەو
خاڵەش لەبەرچاو بگرین كە ئەو خواستانەی كە هەنووكە بۆ ژنان لەبەرچاویان
دەگرین ،لەوانەیە خراپ لێیان بڕوانرێت و نادروست وەسف بكرێن .لینین بە
سەرسورمان و برێك نا رەحەتیەوە وتی» یانی چی» ئەو مەترسیە لەبارەی هەر
شتێكە كە دەیلێین ،یان دەیكەین بوونی هەیە.ئەگەر رێگە بە خۆمان بدەین كە
ترس لەم مەسەلەیە لە ئەنجامدانی كارە باش ودروستەكانەوە دەمانخاتە دواوە،
پێویستە برۆینەوە ماڵەوە.نابێت ئێمە دوو دڵ بین ،بەهیچ شێوەیەك نابێت
دوودڵ بین .گەر وانەبێت لە بوونی بااڵی خۆمان دەچینە دەرەوە .لەبارەی
ئێمەوە تەنیا ئەوەی كە چیمان بوێت مەبەست نیە ،بەڵكو چۆن بمانەوێت جێگەی
بایەخە.من لەو باوەرەدام كە تا ئاستێك ئەمەم روونكردوەتەوە .نابێت ئێمە لە
بانگەشەكانی خۆماندا بۆ ژن��ان ،بت دروس��ت كەین ،نا ،بەلەبەرچاوگرتنی
هەلومەرج ،پێویستە هەند ێ كات بۆ ئەم خواستانە و هەند ێ كاتیش بۆ خواستەكانی
تر بجەنگێین و دەبێت هەمیشە هەموو ئەمانە لە لەگەڵ بەرژەوەندی گشتی
پرۆلیتاریا تەبا بن».هەموو ناكۆكییەكی لەم جۆرە ئێمە لەگەڵ دارودەستەی
بۆرژوایی بەڕێز و نۆكەرانی ریفۆرمیست كە بەهەمان ئەندازە بەڕێزن ،دەرگیر
دەكات.ئەم كارە ئەم دەستەیەی دواوە ناچار دەكات ،كە یان لەژێر سەركردایەتی
ئێمەدا بجەنگێت – كە ئەوان نایانەوێت – یان دەمامكی خۆیان فر ێ بدەن .ئەم
جەنگەیە كە ئێمە لەوان جیا ئەكاتەوەو رووی كۆمۆنیستی ئێمە نیشان دەدات.
بەم شێوەیە متمانەی چینی ژنان بەالی ئێمەدا رادەكێشرێ ،چینێك كە خۆی وەك
بەرهەمهێنراو و لە ژێر كاریگەری پیاواندا دەبینێتەوە ،ئەو چینەی كە لە ژێر
دەسەاڵتی خاوەن كار وكۆمەڵگەی بۆرژوایی ،تانوپۆ وەك تێكشكاو و كۆیلە
سەیری خۆی دەكات .ژنانی كرێكار كە سەرجەم خیانەتیان لێكراوەو پەراوێزخراون،
تێدەگەن كە پێویستە بە شێوەی دەستەجەمعی هاوڕ ێ لەگەڵ ئێمە بجەنگێن .ئایا
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پێویستە بە ئاشكرا ئەمە دەربخەم ،یان ئێوە رابسپێرم بە ئاشكرا كردنی ئەوەی
كە رووبەرووبوونەوە بۆ بەدەستهێنانی مافی ژنان ،دەبێت هاوڕ ێ لەگەڵ ئامانجە
سەرەكییەكانماندا تەبا بێتەوە .یانی بە بەدەستهێنانی دەسەاڵت و بەرقەراربوونی
دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا لە ئێستادا ،ئەمە بەشێكە لە ئەلف وبێی ئێمە وهەربەهەمان
شێوەش دەمێنێتەوە .ئەمە روون��ە ،بەشێوەیەكی رەها روون��ە ،بەاڵم جڤاتە
فراوانەكانی ژنانی كرێكار -ئەگەر ئێمە تەنیا لە رووی ئەم خواستەوە پێداگری
بكەین -بەشەوقەوە سەرنجیان بەرەو بەدەستگرتنی هێزی دەوڵەت راناكێشرێت،
تەنانەت ئەگەر ئەم خواستەشیان بە بڵندگۆ و زوڕنا جار بدەین و گوێی گەردوونی
پێ كەڕ بكەین .نا هەزار جاریش نا! .پێویستە ئێمە لە جیهانبینی ژناندا ،ئەم
خواستانە لەرووی سیاسیەوە بە ئازار و پێویستی وهیواكانی ژنانی كرێكارەوە
پەیوەست بكەینەوە.هەموویان پێویستە بزانن كە دیكتاتۆربوونی پرۆلیتاریا چ
مانایەكی بۆ ئەوان هەیە  :یەكسانی تەواوی ماف لەگەڵ پیاوان ،هەم لەرووی
یاسایی وهەم لەرووی كاریشەوە ،لەخێزان ،دەوڵەت و كۆمەڵگەدا ،كە ئەمانە بە
مانای گەرەنتی تیاچوونی هێزی بۆرژواییە» .من وتم روسیای سۆڤیەت ئەوە
دەسەلمێنێت .كە مۆدێلێكی گەورەی ئێمە دەبێت ».لینین درێژەی پێدا »:روسیا
خواستەكانی ژنان لە ئاستێكی نوێتردا پێشنیار دەكاتەوە .لەژێر چاودێری
پرۆلیتاریادا ،ئەم خواستانە چیتر جێگەی مشت ومڕ و شەركردنی نێوان پرۆلیتاریا
وبۆرژوایی نین .ئەم داواكاریانە دوای پراكتیزە بوونیان هۆو پێناوێك دەبن كە لە
بیناكردنی كۆمەڵگەی كۆمۆنیستی دا سودیان لێوەردەگیرێت .ئەمە بۆ ژنانی
ئەودیو سنورەكانی سۆڤیەت ،گرنگی وەرگرتنی دەسەاڵت لەالیەن پرۆلیتاریاوە
دەنوێنێت .دەبێت بەشێوەیەكی لێهاتوانە جیاوازی پێگەی كۆمەاڵیەتیان لێرە و
لەوێ دەربخەین وبە پاڵپشتی كردنیان بۆ شەڕی چینایەتی شۆڕشگێرانەی پرۆلیتاریا،
سەرنجیان رابكێشین.رێكخستنی بزوتنەوەی ژنان لەسەر بنەمای دەرككردنی
روونی بنچینە و پایەیەكی رێكخستنی بەهێز ،مەسەلەیەكی بنەرەتییە بۆ حیزبی
كۆمۆنیست و سەركەوتنیان .بەشە سەرەكیەكانی (دەوڵەت) ی ئێمە هەنووكە
توانای تێگەیشتنی ئەم مەسەلەیان نیە .ئەوان لە بابەت دروستكردنی بزوتنەوەیەكی
ژنانەی زەحمەتكێش لەژێر چاودێریەكی كۆمۆنیستانەدا ،بە ئارام گرتن و چاوەروانی
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راهاتوون ،ئەوان تێناگەن كە گەشەو سەرپەرشتی كردنی بزوتنەوەیەكی لەم
چەشنە بەشێكی گرنگی چاالكیەكانی حیزبە ،نیوەی تەواوی گشت چاالكیەكانی
حیزب پێكدەهێنێت .ئەوەی كە هەندێكات پێویست بوون وگرنگی دامەزراندنی
بزوتنەوەیەكی كۆمۆنیستی ئامانجدار ،بەهێز و فروان بە رەسمی دەناسێنن ،زیاتر
رەهەندێكی نەریتی ئەفالتونییان هەیە ،تا سەرقاڵبوونی خەمخۆرانە و ئەركی
حیزبی»« .ئەم دامەزراوانە بانگەشەو چاالكی لە نێوان ژنان و وەزیفەی بە
شۆڕشگێركردنیان وەك ئەركێكی زۆر بایەخدار و وەزیفەیەك بە تەنیا بۆ ژنانی
كۆمۆنیست دەزانن .و ئەگەر ئەم كارە بەشێوەی باش ناچێتە پێشەوە ،تەنیا ژنانی
كۆمۆنیست بەوە دەزانن كە سەرزەنشتیان بكەن .ئەمە هەڵەیە ،لەبنەڕەتیشدا
هەڵە! ئەمە جیاكردنەوەیەكی شەرمنانەیە .ئەمە یەكسانكردنەوەیەكی ئاوەژووە.
بنچینەی مامەڵەكردنی نادروستانەی هەموو بەشەكانمان چییە؟ (من لەبارەی
روسیای سۆڤیەتەوە قسە ناكەم )  .لەدەرەنجامی كۆتاییدا ئەمە بێبایەخكردنی ژنان
و دەسكەوتەكانیانە .دروست هەر ئەمەیە .بەداخەوە هێشتا لەبارەی وەسفی
زۆرێك لە هاورێكانمانەوە دەتوانرێت بوترێ كە ،كۆمۆنیست لەكەداربكە تا وەك
نەزانێك دەركەوێ« بۆ دڵنیابوون پێویستە هاوشێوەی بیركردنەوەی ئەوان خاڵە
گرنگەكان لەبارەی بیركردنەوە لە ژنانەوە لەكەدار بكەین .بۆ سەلماندنی ئەم
وتەیە چ شتێك ئەوەندی ئەو دیمەنە دووبارەیەی رۆژانە ،شایەتە كە خەڵك بە
خەیاڵی ئاسودەوە خەریكی تەماشاكردنی ئەو ژنانەن ،كە كاری قورس و بەردەوامی
ماڵەوە ،توانا و كاتیان دەكوژێت ،ماندویان دەكات ،رۆحیان پەژموردەو زەینیان
خاودەكاتەوە ،دڵیان الواز و ئیرادەیان سستدەكات .پێویست بە وتن نیە كە
مەبەستی من لەو خانمە بۆرژوایانە نیە كە سەرجەم كاری ماڵەوە و چاودێریكردنی
منداڵەكانیان دەخەنە سەرشانی خزمەتكارەكان .باسی من لەبارەی زۆربەی ئەو
ژنانەوەیە كە خێزانی كرێكارانیش دەگرێتەوە .تەنانەت ئەگەر رۆژیان لە كارگەدا
بەسەربردبێ و كرێش وەربگرن» « .بڕێكی كەم لە پیاوان ،تەنانەت لە ناو
پرۆلیتاریاشدا هەن كە بەیارمەتی خێزانەكانیان لەم ((كارە ژنانە)) یە دا لەبیری
كەمكردنەوەی باری رەنج و نیگەرانیەكانیان دابن ،یان بیانەوێ بەتەواوی لەم
زەحمەتە رزگاریان بكەن.نەخێر،ئەمە جیاوازی «ئیمتیاز و پێگەی مێرد» ە،
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مێردێك كە بەشوێن ئارامی وئاسودەییەوە .ژن لە ژیانی خێزانی خۆی دا رۆژانە
لەگەڵ هەزاران كاری ناچیزە دا قوربانی ئەدا.مافی مێژینەی مێرد و كەسو كاری
بەسەر ژنەوە تا هەنووكەش بێ پێداچوونەوە ماوەتەوە .بەشێوەی بەرچاو كۆیلەش
لە سەردار تۆڵە دەكاتەوە  .ئەم تۆڵەكردنەوەیە شێوەی نەبینراویشی هەیە ...من
لە ژیانی كرێكاران بە ئاگام .ئەم ئاگاییە تەنیا بەهۆی كتێبەكانەوە نیە ،چاالكی
كۆمۆنیستی ئێمە لە نێوان چینی ژنان و كاری سیاسیمان بەشێوەیەكی گشتی
پەروەردەكردنی پیاوانیش بە رێژەیەكی باش دەگرێتەوە .ئێمە دەبێت دیدگای
كۆیالنە لەناو حیزب و لە چینەكانیش ریشەكێش بكەین .ئەمە یەكێكە لە وەزیفە
سیاسیەكانمان .ئەم وەزیفەیە بەشێوەیەك خێراو پێویستە بە پێكهێنانی دەزگایەك
لە هاوڕێیانی پیاو وژن كە لەرووی تیۆری و كردەییەوە باش پەروەردە كرابن و
كاری حیزبی لە نێوان ژنانی كرێكار بەرەوپێشەوە بەرن لینین بەو پرسیارەی من
لەبارەی هەلومەرجی پێشووی روسیای سۆڤیەتەوە بەم شێوەیە وەاڵمیدایەوە»:
حكومەتی دیكیاتۆری پرۆلیتاریا – و بەهاورێیەتی حیزبی كۆمۆمنیست ویەكیەتیە
كرێكارییەكان -هەمو هەوڵێك دەخەنە گەر بۆ ئەوەی بەسەر دیدگا كۆنەخوازەكانی
ژنان و پیاوان سەربكەون و رۆحیەتە دواكەوتوو و ناكۆمۆنیستییەكان ریشەكێش
بكەن .پێویست بە ئاماژە پێدان ناكات ،كە ژنان وپیاوان لە هەمبەر یاسادا
یەكسانن .ئێمە لەهەموو بوارەكاندا بە روونی ئەم خواستە راستگۆیانەیە بە
ئامانجی بەدەستهێنانی ئەم یەكسانی یە هەستپێدەكەین .ئێمە بەگرنگییەوە لە
بەشداری ژنان لە چاالكی ئابووری و بەڕێوبەرێتی و یاسادانان و دەوڵەت دەروانین.
هەموو بوارەكان و دام ودەزگا فێركارییەكان بەرەو رووی ژنان كراوەیە .تابتوانن
لە رووی پسپۆریی و كۆمەاڵیەتییەوە باشتر پەروەردە بكرێن .ئێمە خەریكی
بیناكردنەوەی چێشتخانەكان و شوێنی خواردن و جل شتنی خێزانەكان و ،شوێنە
نۆژەنكراوە گشتییەكان داین .هەنووكە شوێنی پەروەردەی منااڵن ،دایەنگاكان و
خانەی منااڵن و دەزگا پەروەردەییە جۆراوجۆرەكان بنیاد دەنێین .بە دەربرینێك
دەمانەوێت دڵسۆزانە بەرنامەكانی خۆمان دادەرێژین ،تاوەكو وەزیفەی ماڵداری و
پەروەردە لە ئەستۆی خێزانەوە بچێتە دەرەوە و ببێتە ئەركی كۆمەڵگە .بەم
شێوەیەیە كە ژن لە پێوەندە كۆنەكانی كۆیلەیی و تەواوی ئەو وابەستەبوونانەی
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كە بۆ مێردەكەی هەیەتی،دەچێتە دەرەوە .دەتوانێ توانا و مەیلەكانی خۆی
بەتەواوی لە كۆمەڵگەدا گەشەپێبدات .منااڵن سەبارەت بە ژینگەی خێزانی،
هۆوپێناوی باشتریان بۆ گەشەكردن دەبێت .ئێمە پێشكەوتووترین یاسای كارمان
تایبەت بە ژنان لە جیهان هەیەو ئەم یاسایە لەالیەن نوێنەرە رەسمیەكانی
رێكخراوە كرێكارییەكانەوە جێبەجێ دەكرێن .ئیستا لە هەوڵی دروستكردنی
شوێنی لەدایك بوون و خانەی دایكان -منااڵن و سەنتەری تەندروستی دایكان و،
كۆرسی فێركاری لەبارەی چاودێری لە منااڵن و هاوشێوەی ئەمانەداین .ئێمە بۆ
یارمەتیدانی ژنانی بێكار و نەدار هەوڵێكمان لەبەردەمدایە»بەتەواوی ئەوە دەزانین
كە هەموو ئەمانە لەچاو پێویستی ژنانی كرێكار ،هێشتا زۆر كەمن ،و بۆ ئازادبوونی
راستەقینەی ئەوان زۆری ماوە .لەگەڵ ئەمەشدا ،سەبارەت بەو هەلومەرجەی كە
لە روسیای تزاری و لە ژێر دەستی سەرمایەداری دا هەبوو ،هەنگاوی گەورە
هەڵگیراوە .زی��اد ل��ەوەش ،ب��ەب��ەراورد لەگەڵ ئ��ەوەی كە هێشتا دەسەاڵتی
سەرمایەداری لەئارادیە،پێشكەوتنی گەورە بەرچاو دەكەوێ.ئەمە سەرتاییەكی باشە
بە ئاراستەیەكی دروست و ئێمە بە بەردەوامی و بەتەواوی تواناوە گەشەی
پێئەدەین .ئێوەش لەمە دڵنیا دەكەمەوە ،چونكە هەموو رۆژێك روونتر دەبێتەوە
كە ب ێ بەشداری ملیۆنەها ژن،دەرفەتی پێشكەوتنمان لەبەردەمدا نیە.بیری
لێبكەنە،ئەمە بۆ ئەو واڵتەی كە  %80ی دانیشتوانەكەی جوتیارن ،چ مانایەكی
هەیە .كشتوكاڵی جوتیاری بچوك ،هاورێیەكە لەگەڵ خێزانداری تاكی و
فرمانبەرداری ژنان .لەم بارەیەوە ئێوە لە ئێمە باشتر دەبن ،ئەگەر پرۆلیتاریاكەتان
لەوە تێبگات كە لە رووی مێژووییەوە سەردەمی بەدەستهێنانی دەسەاڵت بۆ
شۆڕشكردن هاتوەتە پێش .لەگەڵ ئ��ەوەش دا ،بەهەموو كێشەكانەوە ،بە
نائومیدیەوە هەنگاو هەڵناگرین .بە گەورەبوونی كێشەكان ئەنگیزەكانیشمان گەورە
دەبن ،هەروەها پێویستی زانستی ،بە دۆزینەوەی رێگای نو ێ بۆ ئازادبوونی
بزوتنەوەی ژنان ناچارمان دەكات .مەبەستم هاوبەندی هاوڕێیانەی كۆمۆنیستییە
و نەك هاوبەندی بۆرژوایی كە ریفۆرمیستەكان ئاراستەی دەكەن ،ئەوانەی كە
گوڕی شۆڕشگێرانەی خۆیان وەك بۆنی سركە بە ئاسانی لەدەست داوە.هاوبەندی
شۆڕشگێرانە پێویستە هاوڕێ بێت لەگەڵ داهێنانە كەسیەكاندا .تا ئەم داهێنانانە
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ببنە چاالكی كۆمەڵ و ئاوێتەی ببن .لەژێر سێبەری دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریادا،
ئازادی ژنان لە رێگەی باش بوونی كۆمۆنیسمەوە ،لە گوندەكانیش پێشدەكەوێ.
لەم روەوە لە میكانیزەكردنی پیشەسازی و كشت وكاڵ چاوەروانیەكی زۆرم هەیە.
ئەمە پێشنیارێكی گرنگە! كێشەكانی ئەم رێگایە گەورەن ،بە شێوەیەكی سەیر
گەورە .بۆ سەركەوتن بەسەر گرفتەكاندا پێویستە هێزە دەسەاڵتدارە شاراوەكان لە
چینەكانی ژنان دا رەها ببن ،پێویستە ئەوان رابهێنرێن  .دەبێت ملیۆنەها ژن لەم
كارەدا بەشداری بكەن» .
لە دەخولەكی كۆتایی دا ،كەسێك دو س ێ جار لەدەرگایدا ،بەاڵم لینین
درێژەی بە قسەكردنەكەی دا .دواتر كە ویستی دەرگاكە بكاتەوە هاواریكرد «
واهاتم « ! دواتر بە پێكەنینەوە روویكردە من و بەم شێوەیە وتی:
« دەزانی كالرا ،دەمەوێ لەم راستیە كە لەگەڵ ژنێك وتووێژم كرد،سود
وەربگرم و زیاد قسەكردنی ژنانە وەك بیانوویەكی درەنگ كردن دەربخەم.
هەرچەند ئەمجارە پیاو بوو كە زیاتر قسەی دەكرد نەك ژن .بەگشتی پێویستە
بوترێ كە تۆ گوێگرێكی تەواو باش بووی ،رەنگە ئەمە بوو كە منی هاندا ئەم
هەمووە قسەیە بكەم « .لینین بەم سوعبەتكردنە لە لەبەركردنی پاڵتۆكەم دا
یارمەتی دام « .پێویستە تۆ لەم جالنە گەرمتر لەبەر بكەی ،مۆسكۆ شتۆتگارت
نیە .پێویستت بە چاودێریكردن دەبێت،سەرمات نەب ێ .خوات لەگەڵ» .و توند
دەستی گوشیم.

سەرچاوە:
http://www.sarbedaran.org/rim/jbf/j24zanlenin.htm
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لینین ،ئەو سەركردەیەی نیوەی جیهانی گۆڕی و
نەخشەكەی بەرەنگی سوور كێشایەوە
ئا /لە ئینگلیزییەوە :شاسوار كەمال مەحمود
لینین بە یەكێك لەسەركردە سیاسی و بیریارە شۆڕشگێڕەكانی سەدەی
بیست دادەنرێت و ئەندازیاری سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەری ساڵی 1917ی
رووسیایە ،هەروەها لینین یەكەم سەرۆكی یەكێتی سۆڤیەت بوو دوای سەركەوتنی
شۆڕشی سوور.
لینین كێیە؟
لینین ناوی تەواوی بریتییە لە ( ڤالدیمێر ئیلیچ ئولیانۆف ) ،لە ناوچەی
( سمبیرسك) لە خێزانێكی خوێندەوار لە  1870/4/22لە دایك بووە .قۆناغەكانی
خوێندن بە سەركەوتووی دەبڕێت تا دەگاتە زانكۆ و دەست دەكات بە خوێندنی
یاسا .لە ماوەی خوێندنی لە زانكۆ گۆڕانكاری رادیكاڵی بەسەر بیركردنەوەیدا
دێت و دەبێتە هەڵگری بیروباوەڕی ماركسی و هاوكات زۆركاریگەر دەبێت بە برا
گەورەكەی ( ئەلێكساندەر) كە ئەندامی یەكێك لە گرووپە شۆڕشگێڕەكان دەبێت.
بەهۆی بیروڕا سیاسیەكانییەوە لە زانكۆ دوور دەخرێتەوە ،بەاڵم لە
ساڵی 1891دەتوانێت وەك خوێندكارێكی دەرەكی بەشی یاسا تەواو بكات .پاش
تەواوكردنی یاسا دەچێتە شاری سانت پترسبێرگ و لەوی خۆی تەرخاندەكات بۆ
كاروباری شۆڕشگێڕانە و دەبێتە كەسێكی دیار .وەك زۆربەی هاوڕێكانی دەگیرێت
و نەفی دەكرێت بۆ سیبیریا ،لەوێ لەگەڵ (نادیچدا كروبسكایاNadezhda -
 )Krupskayaئاشنایەتی پەیدا دەكات و سەرئەنجام دەبنە هاوسەری یەكتری.
دوای تەواوبوونی ماوەی نەفیەكەی لە سیبیریا ،بەشێكی زۆر لە ژیانی لە
ئەوروپای خۆرئاوا بەسەر دەبات و بە تەواوەتی تێكەڵی بزووتنەوەی شۆڕشگێڕی
جیهانی دەبێت و دەبێتە رابەری گرووپی بەلشەفییەكان لە پارتی كرێكارانی
سۆسیال دیموكراتی رووسیا.
ساڵی  1917ئەو كاتەی رووسیا بەهۆی جەنگی جیهانی یەكەمەوە تەواو

104

ماندوو بوو بوو ،لەو كاتەدا رووسیا زۆر پێویستی بە گۆڕان دەبێت ،هەر بۆیە
لینین دەگەڕێتەوە بۆ رووسیا و دەستدەكات بە كاركردن دژی حكومەتی كاتی
ئەوكاتەی رووسیا .سەرئەنجام ناڕەزایەتی و پالنی شیوعییەكان بەسەركردایەتی
لینین سەركەوتن بەدەست دەهێنێت بەسەر دەسەاڵتی قەیسەردا  .شۆڕش و
گۆڕانكاریەكانی ئەوكاتەی رووسیا بە شۆڕشی ئۆكتۆبەر ناسراوە.
ئەوەی جیگەی داخە شۆڕشی ئۆكتۆبەر شەڕی ناوخۆی بەدوادا هات و
جەنگ و برسێتی لە رووسیادا باڵوبوەوە ،لەو نێوەندەدا بەلشەفییەكان توانیان
سەركەوتن بەسەر نەیارەكانیاندا مسۆگەر بكەن و زۆر بێڕەحمانە لە ناویان ببەن
و سەرئەنجام بەلشەفییەكان بە تەواوەتی دەسەاڵتی رووسیایان كۆنترۆڵ كرد.
ساڵی  1918لینین لە هەوڵێكی تیرۆركردن رزگاری دەبێت ،بەاڵم هەوڵەكە
بووە هۆی بریندار كردنی و ئەو رووداوە تامردنیشی كاریگەری لەسەر تەندروستی
دەبێت .لە دوا ساڵەكانی كۆتایی ژیانیدا لینین ترسی ئەوەی هەبوو سۆڤیەت
بەرەو بیرۆكراسیەتی لەرادەبەدەر هەنگاوبنێت و هاوكات نیگەرانیش بوو لە
فراوان بوون و گەشەكردنی دەسەاڵتەكانی (جۆزیف ستالین)ی جێگرەوەی .لینین
لە رۆژی  1924/1/21كۆچی دوای دەكات و لەوكاتەوە تەرمەكەی لە یەكێك لە
مۆزەخانەكانی گۆڕەپانی سوور پارێزراوە.
هەنگاوە كاریگەرەكانی لینین لە ماوەی دەسەاڵتداریدا
لەگەڵ ئەوەشدا كە لینین سەركردەیەكی دڵرەق و تاكڕەو بووە ،بەاڵم
لە هەمانكاتدا كەسێكی كرداری (پراكتیكی) بوو هەر لەگەڵ سەركەوتنی شۆڕشی
ئۆكتۆبەر و وەرگرتنی دەسەاڵت كۆمەڵێك هەنگاوی هاویشت كە دەكرێت وەك
هەنگاوی سەركەوتوو سەیربكرێن لە كەسایەتی رابەرایەتی لینین .ئەو هەنگاوانەش
بریتین لە:
كشانەوە لە جەنگی جیهانی یەكەم:
دەست بەجێ لەگەڵ وەرگرتنی دەسەاڵت لە روسیا ،لینین فەرمان دەكات
بۆ كشانەوەی رووسیا لەبەرەی خۆرهەاڵت و راگرتنی هەمووجۆرە هەڵوێستێكی
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دوژمنكارانە لەالیەن رووسیاوە .تا ئەو كاتە رووسیا بەڕابەرایەتی قەیسەر
بەردەوام لە دۆڕاندابوو ،هەروەها نزیكە  8ملیۆن سەربازی رووسیش ژیانی
خۆیان لەدەستدابوو و بوو ،بوونە قوربانی سیاسەتە چەوتەكانی قەیسەر ،ئەمە
سەرەڕای بەفیڕۆچوونی داهاتەكانی ئەو واڵتە لەو پێناوەدا.
بەهۆی رێككەوتن لەگەڵ ئەڵمانیا ،لینین بڕیاریدا هەندێك ناوچەی
دەوڵەمەندی رووسیا بداتە ئەڵمانیا و پاشەكشە بكات لە بەرەی خۆرهەاڵتی جەنگی
جیهانی یەكەم .راستە لەم رێككەوتنەدا رووسیا هەندێك ناوچەی لەدەستدا ،بەاڵم
لینین توانی كۆتایی بهێنێت بە لەناوچوونی زیاتری سەرچاوە مرۆییەكانی ئەو واڵتە
كە هاواڵتیانی رووسیا گیرۆدەی بوو بوون.
كۆتایی هێنان بە سیستەمی دەرەبەگایەتی:
دوای سەركەوتنی ش��ۆڕش لە رووسیا لینین فەرمانیدا سیستەمی
دەرەبەگایەتی هەڵبوەشێنرێتەوە و رایگەیاند چیتر ئەو سیستەمە گونجاو نیە
بۆ رووسیا .لە بەرامبەردا دەوڵەت دەستیگرت بەسەر خاك و كرێكاراندا .ئەم
هەنگاوەی لینین بووە هۆی ئەوەی ژمارەیەكی زۆر كرێكار و جوتیار رزگاریان
ببێت لە دانی باج و خەراج بە دەرەبەگەكان و داهاتێكی زیاتریان دەستدەكەوت
بۆ خۆیان و خێزانەكانیان.
سیاسەتی نوێی ئابووری:
لەگەڵ كۆنترۆڵكردنی دەسەاڵت لە رووسیا ،لینین سیاسەتێكی ئابوری
راگەیاند بەناوی « جەنگی كۆمۆنیزم» لەم سیاسەتەدا لینین سەرجەم ماڵ و موڵكی
تایبەتی خۆماڵی كرد و كردنی بە موڵكی دەوڵەت .ئەم سیاسەتە بووە هۆی
ئەوەی ملیۆنان هاواڵتی سۆڤیەت زەرەرمەندبن بۆیە لینین بڕیاریدا سیاسەتێكی
نوێی ئابوری پەیڕەو بكات بەناوی ( سیاسەتی نوێی ئابووری) .ئەم سیاسەتە
دەرئەنجامی ئەو فشارە كۆمەاڵیەتیانە بوو كە بەهۆی سیاسەتی خۆماڵیكردنەوەكەوە
هاوواڵتیانی زەرەر مەند كرد بوو .لەو سیاسەتە نوێیەدا بوار بەهاوواڵتیان درا ببنە
خاوەنی موڵك و بازرگانی تایبەت ،بەاڵم بە شێوەیەكی سنوردار.
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پەرورەدە:
لە كۆمەڵگەی سۆڤیەتدا بەرابەرایەتی لینین ،پ��ەروەردە لەسەرجەم
ئاستەكاندا بە شێوەیەكی بەرفراوان گەشەی كرد .پێش شۆڕشی ئۆكتۆبەر ملیۆنان
هاوواڵتی و جووتیاری رووسی تەواوی ژیانیان بەسەر دەبرد بەبێ ئەوەی بتوانن
بخوێننەوە و بنوسن ،بەاڵم لەسەردەمی لینیندا دەوڵەت هاوواڵتیانی ناچاركرد،
بەتایبەتی مندااڵن ،بەشێوەیەكە ئیلزامی بخوێنن و بنەما سەرە كییەكانی پەروەردە
و خوێندن وەربگرن.
لینین و بۆچوونی دەربارەی ئاین
بۆچوونی لینین دەربارەی ئاین بۆچوونێكی ئیجابی نەبووە .ئەوپێیوایە ئاین
جۆرێكە لەو فشارە دەروونیانەی كە كاریگەری لەسەر چینی غەدرلێكراوان هەیە
لە پێناو كاركردن بۆ ئەوانی دی .لینین دەنووسێت :الوازی چینی دەستەمۆكراو
لە ملمالنێكانیدا لەگەڵ ستەمكاران ،بەحەتمی دەبێتە هۆی دروست بوونی ئەو
بیروباوەڕەی كە ژیانێكی باشتر لەدوای مردن هەیە ،هەروەك چۆن مرۆڤی
سەرەتایی الوازبووە بەرامبەر سروشت و باوەڕی هێناوە بە خوداكان و شەیتانەكان
و موعجیزەكان.
هەروەها لینین دەنووسێت :ئاین خەڵكی فێری تەسلم بوون و ئارام
گرتن دەكات لەم دنیایەدا بەمەبەستی بەدەستهێنانی باشتر لە ئاسمانەوە...
ئاین هۆشبەری گەالنە ،جۆرێكە لەشەرابی روحی ،كە قەناعەت بە كۆیلەكانی
سەرمایەداری دەكات ،قوربانی بدەن بە مرۆڤایەتی و هیواكانیان لە پێناو بوونێكی
باشتر.
كەسایەتی لینین
بەدەر لەو وەسفە سیاسیانەی دەربارەی لینین نووسراون و بەكەسێكی
توندو تاكڕەو باسیان كردووە ،بەاڵم لەسەر ئاستی كەسایەتی و شەخسی بەباشی
باسی لینین كراوە .زۆربەی ئەوانەی لەگەڵی ژیاون ،یاخود لەبەرهەرهۆكارێك
بووبێت ئەویان ناسیووە ،لینین بەكەسێكی سادە و بێ فیز وەسفدەكەن.
(بیرتراد رەسێڵ ) Bertrand Russell -یەكێك لەوانەی چەندین گفتوگۆی
لەگەڵ لینین ئەنجامداوە نووسیویەتی :لینین كەسێكی دۆستانە و سادە بووە ،هیچ
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جۆرە لەخۆبای بوونێكی نەبووە .ئەگەر كەسێك ئەوەی نەناسیایە ،ئەوا هەرگیز
بڕوای نەدەكرد كە ئەو چ كەسێكی خاوەن دەسەاڵت و پلەوپایەیە لەو واڵتەدا.
هەرگیز كەسی ئاوا سادەم لە ژیانمدا نەبینیوە.
لینین حەزی لە منداڵ و پشیلە و سواربوونی پاسكیل و وێنەگرتن
هەبووە ،هەروەها حەزی لە خلیسكانێی سەر سەهۆڵ و سەركەوتن بەسەر
چیاكان و راوكردن هەبووە .تەواوی ژیانی لینین لە كتێبی ( یادگارییەكانی لینین -
 ) Memories of Leninكە لە الیەن خێزانەكەیەوە نوسراوە بە درێژی باسكراوە.

سەرچاوەكان:
1-http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/lenin_vladimir.
shtml
2-http://www.ehow.com/info_8587465_positive-effects-leninsleadership
3-http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
-4لینین ،الحقیقة واالسطورة .د.الحسینی الحسینی معدی.دار الكتاب
العربي2010 :
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لینین ..شۆڕش و رابەرایەتیكردن
عادل كەریم
لەعەرەبیەوە :هێمن مەحمود
(ڤالدیمێر ئالییتش ئۆلیانۆف) ناسراو بە (لینین) و كە بەروسی بە (
 )Владимир Ильич Ульяновناودەبرێت لە 22ی ئەپریلی 1870
لەدایكبووەو لە  21یەنایەری ساڵی  1924دا مردووە.
شۆڕشگێڕێكی رووسی بووە ،سەركردەی حزبی بەلشەفی و شۆڕشی
بەلشەفی بووە ،دژ بە ئیمپراتۆرییەتی روسی لەسەردەمی دەسەاڵتی قەیسەرەكاندا
و دامەزرێنەری مەزهەبی سیاسی لینینییە.
لینین بەیەكەم سەرۆكی یەكێـتی سۆڤیەتی پێشوو دادەنرێت ،هەر ئەویش
دروشمی (زەوی ،نان و ئاشتی ) بەرزكردەوە.
لینین لەشاری (سیمبریك)ی روسی كە ئێستا بە (ئۆلیافۆنسك) دەناسرێت
لەدایكبووە ،باوكی لەكەرتی گشتیدا كاریدەكرد و ب��ڕوای بە باڵوبونەوەی
دیموكراسی هەبوو لە ئیمپراتۆرییەتی روسیدا.
باپیرەی لینین پێشوتر لە ئاینی جولەكە وازی هێنابوو ،ئاینی مەسیحی
قبوڵكردبوو ،هەربۆیە لینین لەزانكۆ دەستیكرد بەخوێندنی وانەی التینی و
یۆنانی .لە مایۆی  1887برایەكی لینین بەهۆی بەشداریكردن لەهەوڵی كوشتنی
(ئالیكسەندەر)ی قەیسەری سێهەم ،لەسێدارە درا.
مردنی براكەی كاریگەرییەكی گەورەی هەبوو لەسەر بۆچونەكانی لینین
بە ئاراستەی توندرەوی ،هەرئەمەش وەهای لێكرد دەستگیربكرێت و لەزانكۆ
دوربخرێـتەوە ،ئەویش بەهۆی بەشداریكردنی لەخۆپیشاندانە خوێندكارییەكاندا.
لینین بەشێوەیەكی سەربەخۆ دەستی كرد بە خوێندن و لە ساڵی 1891
بڕوانامەی پارێزەری بەدەستهێنا.
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ژیانی شۆڕشگێڕانە
لەبری كاری پارێزەری كە مۆڵەتی یاسایی بۆ وەرگرتبوو و رێگەیان پێدەدا،
لینین روویكردە كاری شۆڕشگێڕانەو لەشاری (سانت پیترسبرگ) دەستیكرد بە
لێكۆڵینەوە لە ماركسییەت.
لە  7دیسەمبەری  1895بۆ ماوەی ساڵێك دەستگیردەكرێـت و بۆ (سیبیریا)
دوردەخرێتەوە.
لینین لە یۆلیۆی ( 1898نادیزدا كرۆبسكایا)ی ژنە سۆسیالستی هێنا .لە
ئەپریلی  1899لینین كتێبی (گەشەی سەرمایەداری لە روسیا) باڵوكردەوە.
لەگەڵ كۆتایهاتنی ماوەی دروخستنەوەكەشی لە سیبیریا لە ساڵی ،1900
لینین بە روسیا و بە ئەوروپادا گەشتی كرد و كاری لە دەركردنی رۆژنامەی(
ئیسكرا)ی سۆسیالستی و ئەو كتێبانەدا كرد ،كە تایبەتبون بە بواری شۆڕشگێڕی.
پێشوتریش لینین ئەندامێكی چاالكی حزبی كاری ئیشتراكی كۆمەاڵیەتی
بوو ،لەساڵی  1903بوو بەسەرۆكی حزبی بەلشەفی ،و لەساڵی  1906بوو
بەسەرۆكی حزبی كاری ئیشتیراكی كۆمەاڵیەتی.
لەساڵی  1907بەهۆی بارودۆخی ئەمنی خۆیەوە لە واڵتی (فینلەندا)
نیشتەجێ بوو ،بەاڵم ئەمە كاری نەكردە سەر بەردەوامی كۆبوونەوە ئیشتراكیەكانی
لە تەواوی ئەوروپا و بانگەوازكردن بۆ فیكری ئیشتراكی.
دوای روخانی (نیقۆالی دووهەمی) قەیسەری رووسیا ،لە 16ی ئەپرێلی
 1917جارێكی دیكە لینین گەڕایەوە روسیاو رۆژنامەی (پراڤدا)ی دەركرد ،كە
بۆچونە سیاسییەكانی خۆی تیادا باڵودەكردەوە دەربارەی چۆنێتی ئیدارەدانی
روسیا.
لەدوای شكستی شۆڕشی كرێكاری لە یۆلۆی هەمان ساڵدا ،بەناچاری
جارێكی دیكە ئاوارەی واڵتی (فینلەندا)بوویەوە ،تاوەكو لە ئۆكتۆبەری هەمان ساڵدا
گەڕایەوەو سەركردایەتی شۆڕشی كرد لە دژی حكومەتە كاتییەكەی (كیرینسكی).
رابەڕ
لینین رووبەرووی مەترسی داگیركاری ئەڵمانیی بویەوە ،هەربۆیە چاری
نەبوو جگە لەوەی كە ژەهرەكە بخوات و رازی ببێـت بە ئاشتەوایی لەگەڵ
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ئەڵمانەكاندا ،بەاڵم دانوستكارانی رووس بەگوێی( لینین) یان نەكرد و روسیا
روبەرێكی زۆری زەوییەكانی روسیای رۆژئاوایان لەدەستدا.
لە 30ئۆگستۆسی  ،1918دوای تەواوبوونی لە یەكێك لەكۆبوونەوەكان و
ئەو كاتەی دەیویست سواری ئۆتۆمبیلەكەی بێت( ،ڤانیا كابلین) بانگیكرد و كاتێك
لینین الی كردەوەو سەیریكرد ،ڤانیا سێ فیشەكی پێوەنا ،كە فیشەكێكیان بەر
شانەكانی و فیشەكێكی دیكەی بەر سییەكانی كەوت.
لەترسی ئ��ەوەی ن��ەوەك لەرێگا بۆی دانیشتبن ،لینین نەڕۆشت بۆ
نەخۆشخانە ،بەڵكو سوربوو لەسەر ئەوەی كە لەماڵەوە چارەسەری بكەن،
پزیشكەكانیش لەبەر سەختی شوێنی فیشەكەكان نەیانتوانی دەریانبهێنن ،بەاڵم
دواتر چاك بوویەوە.
بەاڵم بڕوا وەهایە هۆكاری تێكچونی تەندروستی لینین لەدواتردا و
توشبونی بە جەڵدەی دڵ بەهۆی مانەوەی فیشەكەكانی  30ئۆگۆستۆسە.
یەكەمین هەوڵی لینینیش بۆ ناردنە دەرەوەی شۆڕشی ئیشتیراكی لەرێگای
داگیركردنی پۆلەنداوە بوو ،لەكاتێكا لەرابوردودا پۆڵەندە ئۆكرانیای داگیركردبوو.
لینین لەخەیاڵیدا هەوڵیدەدا بەهاوكاری سوپای سور و بەداگیركردنی
پۆڵەندا لە ساڵی  1920شۆڕشەكەی هەناردەی ئەوروپای رۆژئاوا بكات ،بەتایبەتی
بۆ فەرەنسا و ئەڵمانیا ،بەاڵم بەهۆی شكستهێنانی لە هەناردنە دەرەوەی
شۆڕشەكەیدا بۆ ئەوروپای رۆژئاوا ،لینین لە مارسی 1921جەختی لەسەر چاكسازی
ناوخۆیی كردەوە ،ئەویش بە هاندانی كەرتی كشتوكاڵی و پیشەسازی بچوك،
بەاڵم شۆڕشی كەشتیەوانان لە هەمانمانگدا رێگای لە ئاواتەكانی لینین گرت لە
چاكسازی ئابووری ناوخۆیدا.
ئەوەی دەبێت وەبیربهێنینەوە ئەوەیە كە هەوڵدانی تیرۆركردنەكەو
گرفتەكانی ئیدارەدانی دەوڵەت ،تەندروستی (لینین)یان تێكدا و لە مایۆی 1922
دا نیوەی جەستەی لەكاركەوت و بەشدارییە سیاسییەكانی كەمكردەوە.
بەهاتنی مانگی دیسەمبەری هەمان ساڵ ،جارێكی دیكە جەڵتە لە (لینین)
ی دا و ئیدارەی سیاسی بڕیاری دا كە سەرۆك وەدیار نەكەوێت.
لە مارسی  1923بۆ جاری سێهەم جەڵتە لێیدا و لەسەر جێگا خستی و
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لەتوانای قسەكردنی كرد .لە24ی یەنایەری  1924بۆ جاری چوارەم جەڵـتە لە
(لینین)ی دا و بەتەواوی پەكی خست.
لەنێو  27پزیشك لەو پزیشانەی كە سەرپەرشتی چارەسەری (لینین)یان
كردبوو ،تەنها  8پزیشكیان ئیمزایان لەسەر راپۆرتی پزیشكی دادوەری كردبوو ،كە
تیایدا هاتبوو هۆكاری مردنەكەی بەهۆی جەڵتەی خۆینەوە بووە ،بەاڵم لەدوای
روخانی یەكێتی سۆڤیەتەوە دەركەوت كە مردنی راستەقینەی لینین ،مردنێكی
لەسەرخۆ و بە ئازاربووەو بەهۆكاری نەخۆشی (زەهرییە)وە بووە.

سەرچاوە/
http://adilcom.maktoobblog.com/292980/%D985%%D986-%
%D987%%D988-%%D984%%D98%A%D986%%D98%A%D986-%
%D89%F/
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دوو نامەی ڤالدیمیر لینین بۆ ئیناسا ئارمان
سەبارەت بە»خۆشەویستی ئازاد»
لەعەرەبیەوە :سەالح سەعید ئەمین
(ئینیس ئارمان) – ی خانمە تێكۆشەری هاوچەرخی فەرەنسا ،لەسەرەتایی
ساڵی  1915دا پرۆژەیەك لەچوارچێوەی نامیلكەیەكدا دەخاتە بەردەم لینین،وەك
تیانوسێك بۆ ئافرەتەكاركەرەكان و پەیوەندییەكانی نێوان ژن و پیاو،ئەم نامیلكەیە
دەنێرێت بۆ لینین و ئەویش بەدوو نامە وەاڵمیدەداتەوە:
نامەی یەكەم 15 :كانونی دووەم 1915
هاوڕێی خۆشەویستم
هیوام وایە زیاتر لەبارەی نامیلكەكەتەوە زانیاری بنێریت،ئەگەرنا زۆر
شت بەنادیاریكراوی دەمێنێتەوە،من ئێستا دەمەوێت بۆچونی خۆمت سەبارەت
بەهەندێ خاڵی دیاریكراو بۆ دەرببرم،من ئامۆژگاریت دەكەم بەسڕینەوەی بڕگەی
سێهەم» داواكاری ئافرەتان بۆخۆشەویستی ئازاد»ئەوە خواستێكی پرۆلیتاری نییە،
بەڵكو بۆرجوازییانەیە!
مەبەستان چیە لەوە؟ دەبێت ئەوە چ تێگەیشتنێك بدات بەدەستەوە؟
 1ئازادبوون لە»حساب»ژماردنە مادییەكان( دارایی) لەخۆشەوستیدا؟ 2ئازادبوون لەخواستە داراییەكان؟3ئازادبوون لەبۆچونە ئاینیە پێشوەختەكان؟4ئازادبوون لەوازهێنانە»النواهی»باوكساالریەكان؟5ئازادبوون لەبۆچونە پێشتوەختەكانی كۆمەڵگە؟6ئازادبوون لەژینگە ریسواكان ( جوتیاری،بۆرجوازی بچوك ،رۆشنبیریبۆرجوازییەت )؟
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7ئازادبوون لەكۆسپەكانی یاساو دادگاكان؟8ئازادبوون لەخستنەوەی مناڵ؟9ئازادبوون لەدەرهاویشتەكانی خۆشەویستی جدیانە؟10رێگەدان بە كاری سێكسی؟ هتدبێگومان من هەندێ خاڵم ژمارد ( نەك هەموویان ) تۆ بەدڵنیاییەوە
مەبەستت خاڵی () 8بۆ(  )10نیە ،بەڵكو مەبەستت خاڵەكانی (  )1بۆ ( )7یان
نزیك لەو خااڵنەیە.
وەلێ سەبارەت بەخاڵەكانی  1بۆ  7پێویستە رشتەیەكی تر دیاری بكرێت،
چونكە خۆشەویستی ئازاد گوزارشتێكی ورد نیە بۆ ئەم بایەخپێدانانە.
ه���ەوادارو خوێنەری نامیلكەكە بەحەتمی ل��ەب��ارەی «خۆشەویستی
ئازاد»ەوە شتێك لەخاڵەكانی(  ) 8بۆ ( )10تێدەگەن،تەنانەت تۆ ئەگەر ئەوەشت
نەوێت ،چونكە ئەو چینانەی كەزۆر چەنەبازی دەكەن و ئاژاوەیان هەیە و
دیارن لەكۆمەڵگەدا لە»خۆشەویستی ئازاد» لەخاڵەكانی(  ) 8بۆ ( )10تێدەگەن،
لەبەر ئەوە ئەم خواستە پرۆلیتاری نیەو بۆرجوازییە،بەاڵم سەبارەت بەپرۆلیتاریا
گرنگترین خاڵ بریتین لە خاڵی ( ) 1و(  ) 2پاشان (  ) 3بۆ (  ،) 7بەاڵم بەتەنها
ئەوە خۆشەویستی ئازاد نیە.....
بەهاورێیانە دەستەكانت دەگوشم
نامەی دووەم )24 (:كانونی دووەم ( )1915
هاوڕێی خۆشەویستم
ئەوەی پەیوەندی هەیە بەنامیلكەكەتەوە ،هەستدەكەم كە خواستی
«خۆشەویستی ئازاد» ورد نییە و وادەردەكەوێت بەچاوپۆشی لەخواست و ویستت
لەبارودۆخی ئێستای كۆمەڵگەدا وەك خواستێكی بۆرجوازییە نەك پرۆلیتاری.
تۆ هاودەنگ نیت!
باشە باجارێكی تر مەسەلەكە بپشكنینەوە.
وەك ئارەزوی خۆم لەدیاریكردندا دە تەئویلی مومكینم كرد و تێبینیمكرد
كە تەئویلەكانی (  ) 1بۆ ( ) 7بە بۆچونی من نمونەیین بۆ ئەو ئافرەتانی كاردەكەن
و تەئویلەكانی (  ) 8بۆ (  )10نمونەیین بۆ ئەوانەی بۆرجوازیین،جائەگەر تۆ
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ئەمانە رەتدەكەیتەوە ،پێویستە ئەمانەی خوارەوە بسەلمێنیت:
 1ئەم تەئویالنە تەئویلی هەڵەن ( ئەو كات پێویستە بگۆڕدرێن بەهیتر یان هەڵەكان وەاڵم بدرێنەوە)
2یان كەموكورتیان هەیە ( ئەو كات پێویستە كامڵبكرێن )3یان دابەشنابن بۆ تەئویالتی پرۆلیتاری و بۆرجوازی.تۆ شتێكی لەم جۆرەت نەكردوەو لەخاڵەكانی (  ) 1بۆ (  )7نارازی
نیت،كەواتە ئێوە بەگشتی دانبەوەدا دەنێن كەراستن؟ ئەوەی كە نوسیوتانە
لەبارەی داوێنپیسی ئافرەتە كاركەرەكان و شوێنكەوتەكانیانەوە ،مەحاڵە بەتەواوی
شتێك بڵێن لەگەڵ خاڵەكانی(  ) 1بۆ (  ) 7بگونجێن ،هەرگیز لەمەدا جیازیمان
نییە وەك چۆن ئێوە ناتانەوێت بڵێن ئەوە تەئویلێكی پرۆلیتارییە،خاڵەكانی ( ) 8
بۆ (  ) 10دەمێنێتەوە.
تۆ بەتەواوی لێیان تێنەگەیشتویت،دەڵێن :من تێناگەم چۆن دەكرێت ببنە
یەك؟ خۆشەویستی ئازاد؟لەگەڵ خاڵی  10دا دەردەكەوێت من كردومن بەیەك و
تۆش ئامادەیت بۆ روخاندنی من....
ئەمە چۆن دەبێت؟
تۆ بەوازهێنانی تەواوت لەتێڕوانینی بابەتی و چینایەتیەوە دەگوازیتەوە
بۆ « هێرش» بۆ سەرمن،من تۆمەتباردەكەیت بەوەی خۆشەویستی ئازادم لەگەڵ
خاڵەكانی (  )8بۆ ( )10كردوەتە یەك ...ئەمە جوانە ...بەراستی جوانە...
« تەنانەت هەوای تێپەڕو پەیوەندی راگوزەر « زیاتر شاعیرێتی یان تێدایە
و پاكترن لە «ماچێك ب ێ خۆشەویستی» نێوان دوو هاوسەر .
ئایا ئەمە نەیاربونێكی لۆژیكیانەیە؟ماچێكی رووتی ب ێ خۆشەویستی ،كە
دوو هاوسەر دەیگۆرنەوە نەریتێكی پیسە؟
باشە ،بەچی گوزارشت لەنەیاربوونت دەكەیت؟
لەرووی لۆژیكەوە ماچێكی رووتی بێ خۆشەویستی ( هەرچەند تێپەریش
بێت ) نەسازە بەماچێك كەخۆشەویستی لەگەڵ بێت و دوو هاوسەر دەیگۆرنەوە.
بەراستی نامۆییە!
من نامەوێت بچمە وتوێژەوە ،دەمتوانی ئەم نامەیە نەنوسم ،بەاڵم من
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دەمەوێت نامیلكەیەكی باش بێت ،ئایا تۆ هاورێیەكی فەرەنسی سۆشیالیستت نیە؟
خاڵەكانی( ) 1بۆ ( )10بۆ وەربگێرە لەگەڵ سەرنجەكانت لەسەر خۆشەوستی»
راگوزەر» هتد.
دەستت دەگوشم
ئومێدەوارم ئازاری سەرت باش ببێت و زوو چاك ببیتەوە.
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