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گرنگــی ناســاندنی ئــەم کتێبــە بــۆ خوێنــەر 

لەوەدایــە کــە دەتوانێــت مێــژووی کۆمۆنیزم 

ــە  ــووە، ب ــدا هەب ــە واقیع ــێوەیەی ل ــەو ش ب

ســەرکەوتن و شکســت و دەســتکەوت و 

کەموکــوڕی و زیانباریەکانییەوە، بناســێنێت. 

ئــەم کتێبــە الی خوێنــەر دیدێکــی یــەک 

ــزم  ــە کۆمۆنی ــاکات ک ــدی دروســت ن ڕەهەن

وەاڵمــدەرەوە  و  پێرفێکــت  هەمیشــە 

هەمــوو  بەڵکــو  بــووە،  تەنگــەژە  بــێ  و 

ــی،  ــەوە مێژووی ــەم بزووتن ــی ئ ڕەهەندەکان

ئابوورییــە  و  سیاســی  کۆمەاڵیەتــی،  

ــەر  ــن لەس ــا بتوانی ــاو، ت ــش چ ــە پێ دەخات

هــەر کەســایەتی و حــزب و دەوڵــەت و 

و  دروســت  دەرکێکــی  بزووتنەوەیــەک 

ــن. ئەمــە کێشــەیەکی  ــدا بکەی زانســتی پەی

جــدی کۆمۆنیســتەکانی ســەردەمی ئێمەیــە 

ســەرچاوە  یــەک  و  ڕەهەنــد  یــەک  کــە 

تێکســت،  یــەک  و  کەســایەتی  یــەک  و 

ڕیشــەیەکی قووڵــی لــە شــیوازی بیرکردنــەوە 

دروســتکردووە. پراتیکامنــدا  و 

بەداخــەوە ناتوانــم لێــرەدا هەمــوو ئــەو 

شــتانە بــە کورتــی بیناســێنم کــە هۆبزبــاوم 

باســی کــردوون، بەڵکــوو مەبەســتی مــن 

ئــەم  بــۆ  ڕاکێشــانی ســەرنجی خوێنــەرە 

کتێبــەی هۆبزبــاوم هەمــوو ســاڵێک لــە 

6 ســاڵی ڕابــردوی دەرچوونییــەوە چــاپ 

ــۆ هــەر  ــە ب ــەوەی گرنگ ــەوە لەبەرئ دەکرێت

کەســێک کــە بیەوێــت مێــژووی مارکــس 

ســەرچاوە  هەمــوو  بــەو  کۆمۆنیــزم  و 

سیاســییەوە  و  فکــری  دەوڵەمەنــدە 

بناســێنێت و کێشــە و گرفتــە واقیعییەکانــی 

بزانێــت. بەتایبــەت بــۆ خوێنــەری کوردزمان 

ــوردی  ــە ک ــەم ســەرچاوانە ب ــەی ئ ــە زۆرب ک

دەســت ناکەوێــت، چونکــە تەنیــا کۆکراوەی 

بەرهەمەکانــی مارکــس و ئەنگڵــس )پەنجــا 

خســتنەڕووی  کــە  هیــوادارم  بەرگ(ـــە. 

ــە  ــە ل ــدات ک ــانێک هانب ــە کەس ــەم کتێب ئ

تــرەوە  زمانەکانــی  یــان  ئینگلیزییــەوە 

ــوردی. ــە ک ــەن ب بیک

ــەش  ــە 16 ب ــە و ل ــە 470الپەرەی ــەم کتێب ئ

ســەرەکیدا  بەشــی  دوو  لــە  پێکهاتــووە. 

باســی  یەکەمــی  بەشــی  جیایدەکاتــەوە. 

کاریگەریــی  و  ئەنگڵــس  و  مارکــس 

کۆمۆنیــزم لەســەر خۆیــان و نووســینەکانیان. 

بەشــی دووەمیــش تایبەتــە بــەو ڕەخنانــەی 

کاریگەریــی  و  گیــراوە  مارکــس  لــە  کــە 

و  گەشــە  و  کۆمۆنیــزم  لەســەر  مارکــس 

قەیرانــی کۆمۆنیــزم. ئــەم کتێبــە بەشــەکانی 

ســاڵی  لــە  کــە  نــوورساون،  بــە جیاجیــا 

1956ـــەوە دەســتپێدەکات، لەنێوان ســااڵنی 

ــە  ــەم کتێب ــی ئ ــۆ 1982(دا 6 بەش )1978 ب

ــەوە و  کــە ناوەڕۆکــی باســەکانیەتی باوبۆت

ــی  ــە مەرگ ــەر ل ــاڵێک ب ــەر س ــر نووس دوات

لــە 2011دا بــە شــێوەی ئــەم کتێبــە چاپــی 

کــردووە.

لــە بەشــی یەکەمــدا )مارکــس لەمــڕۆدا( 

دەڵێــت: «بیرکردنــەوەی خەڵــک لەســەر 

مارکــس لە ســەدەی ڕابردوودا )ســەدەی20( 

ــەم:  ــت بەســتبوو؛ یەک ــە ســێ فاک پشــتی ب

دابەشــبوونی واڵتــان بەســەر دوو بەشــدا 

تیایانــدا  شــۆڕش  کــە  ئــەوەی  پێــی  بــە 

ــدا  ــۆڕش تیایان ــەی ش ــان ئەوان ڕوودەدات ی

بەســەر  دابەشــبوون  دووەم؛  ڕوونــادات. 

ڕیفورمیزمــی  ئایــا  مارکســدا،  میراتگــری 

ــگێرانەیە  ــان شۆڕش ــە ی ــیال دیموکراتی سۆش

ــێیەم؛  ــیایە، س ــی ڕوس ــە شۆڕش ــەر ب ــە س ک

ــی ســەرمایەداری ســەدەی  قۆناغــی ڕووخان

ــورژوازی  ــی کۆمەڵگــەی ب ــۆزدە و ڕۆچوون ن

ــۆ »چەرخــی کارەســات«  ســەدەی بیســتە ب

و 1914بــۆ 1940ـــەکان دەگرێتــەوە. بــەاڵم 

بــە  ســەر  هەمــووی  لەڕاســتیدا  ئەمانــە 

و  مارکــس  مەرگــی  دوای  ســەردەمێکی 

ئەنگڵســن، لــە مــەودای دەرەوەی ئەزمــوون 

و هەڵســەنگاندنەکانی ئەوانــدا بــووە. هــەر 

داوەریــی  مارکســیزم  بــە  ئــەوەی  بۆیــە 

لەســەر کراوە لە ســەدەی بیســتدا پشــتی بە 

ــو  ــس نەبەســتووە، بەڵک ــەوەی مارک بیرکردن

چاوپێداخشــاندنەوەی  و  وەرگێــڕان  بــە 

ــووە«. هــاوکات باســکردنی  نووســینەکانی ب

سۆســیالیزم وەک سیســتەمێکی ســەروتر لــە 

ســەرمایەداری بــۆ خێراترکردنــی گەشــەی 

ســەرمایەداری  و  بەرهەمهێنــەکان  هێــزە 

چیــر ناتوانێــت گەشــە بــەم هێزانــە بــدات 

بەدەوڵەتیکردنــی  و  ســەنتڕالیزەکردن  و 

نەخشــەی  و  بەرهەمهێنــان  ئامڕازەکانــی 

قۆناغــی )5ســاڵ( و کۆنرۆڵــی بــازاڕ، ئەمــە 

ــە  ــووە ک ــە ب ــەو حزبان ــوو ئ ــڕۆژەی هەم پ

بــووە  لەســەر  مارکســیان  کاریگەریــی 

ــڕۆژەی مارکــس  ــەوەی کــە ئەمــە پ ــێ ئ بەب

بووبێــت. مارکــس بــە ئەنقەســت خــۆی 

ئابــووری  منوونەیەکــی  خســتنەڕووی  لــە 

ــەوەی  ــووە، لەبەرئ ــتی دوور گرت سۆسیالیس

ــی  ــەیەکی ئەکادیم ــە «کێش ــووە ک ــی واب پێ
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ــا دوای  ــت ت ــی دەبێ ــی یۆتۆپ و ئەزموونێک

شــۆڕش«. ئــەوەی مارکــس باســی دەکات 

پڕەنســیپێکی گشــتییە کــە خاوەندارێتیــی 

ــە گشــتی  ــان دەبێت ــی بەرهەمهێن ئامڕازەکان

ــی. ــەک دەوڵەتی ــۆن( ن ــەرەوەزی )کۆم و ه

لــە  مارکــس  ســەرەکییەکانی  خاڵــە 

ســەرمایەداری ئەمــڕۆدا، بریتیــن لــە یەکــەم: 

لــە  نەکارایــی  لەســەر  شــیکردنەوەکانی 

بەرگرتــن بــە داینەمیزمــی گلۆبالــی گەشــەی 

تێکشــکاندنی  و  ســەرمایە  ئابووریــی 

هەمــوو بەربەســتەکانی بەردەمــی. دووەم: 

میکانیزمەکانــی  لەســەر  شــیکردنەوەکانی 

بەرهەمهێنانــی  بــە  ســەرمایە  گەشــەی 

»ناکۆکیــە« ناوخۆیەکانــی بــە بەردەوامــی و 

دروســتکردنی قەیــران و چڕکردنــەوەی وەک 

جیهانــی. ئابووریەکــی 

)ژاک  قســەی  هۆبزبــاوم  بەشــەدا  لــەم 

هەردووکیــان  کــە  دەهێنێتــەوە  ئاتالــی( 

باســیان لەســەر ڕۆڵــی مارکــس کــردووە، 

ــت:  ــی مارکســدا دەڵێ ــاڵڕۆژی مەرگ ــە س ل

»فەیلەســوفەکانی پێــش مارکــس بیریــان 

لــە ئینســان کــردەوە لــە گشــتێتیی خۆیــدا، 

بــەاڵم مارکــس یەکــەم کــەس بــوو کــە 

مانــای دا بــەوەی جیهــان وەک گشــتێک کــە 

لــە یــەک کاتــدا سیاســی، ئابــووری، زانســتی 

فەلســەفییە«. و 

بەشــەدا  ئــەم  کۆتایــی  لــە  هۆبزبــاوم 

پێشــبینیی  ناتوانیــن  »ئێمــە  دەڵێــت: 

ــەدەی  ــەردەم س ــەکانی ب ــەری کێش چارەس

کەســانێک  ئەگــەر  بــەاڵم  بکەیــن،   21

ــتە  ــت پێویس ــەرکەوتنیان هەبێ ــی س شانس

تەنانــەت  بکــەن،  مارکــس  پرســیارەکانی 

ئەگــەر وەاڵمــە جۆراوجۆرەکانــی پەیڕەوانــی 

نەکــەن«. قبــوڵ  ئەویــش 

مارکس و حزبی کرێکاری
لــەم بەشــەدا کــە نــاوی »مارکــس، ئەنگڵــس 

مێژوویــی  باســێکی  سیاسەت«ـــە،  و 

تێگەیشــن و هەڵوێســتەکان و کارەکانــی 

دەوڵــەت،  لەســەر  ئەنگڵســە  و  مارکــس 

خەباتــی چینایەتــی، سیســتەمی پەرلەمانــی، 

لــە  گواســتنەوە  قۆناغــی  شــۆڕش، 

ســەرمایەدارییەوە بــۆ سۆســیالیزم، شــێوازی 

ڕیکخــراوەکان، حــزب، تاکتیــک و ســراتیژی 

بزووتنــەوەی سۆسیالیســتی، بزووتنــەوەی 

مەســەلەی  ناســیۆنالیزم،  کرێــکاری، 

نەتەوایەتــی و جەنــگ، بەگشــتی باســی 

ــکار.  ــی کرێ ــۆ چین ــەتە ب ــەلەی سیاس مەس

بــۆ  دەکــەم  دابــەش  بەشــە  ئــەم  مــن 

چەنــد بەشــێکی بچوکــر. لێــرەدا باســی 

ــی  ــکاری و حزب ــەوەی کرێ ــزب و بزووتن ح

دەخەمــەڕوو،  کۆمۆنیســتی  و  کرێــکاری 

ــەوەی  ــۆ بزووتن ــە ئێســتادا ب ــەوەی ل لەبەرئ

ــت  ــە و دەتوانێ کۆمۆنیســتی باســێکی گرنگ

کێشــە  ئــەو  لەگــەڵ  مامەڵەکــردن  لــە 

کــە  بێــت  یارمەتیــدەر  قەیرانانــەدا  و 

کرێــکاری  کۆمۆنیزمــی  ڕووبــەڕووی 

عێــراق  لــە  بزووتنەوەیــە  ئــە  بەگشــتی، 

بووەتــەوە. بەتایبەتــی، 

ڕایــەی هۆبزباومــدام  ئــەو  لەگــەڵ  مــن 

ــەی  ــەوە میژوویان ــەم لێکدان ــی ئ ــە بەپێ ک

مارکــس  کارەکانــی  و  نووســین  بەڵگــەی 

مارکس بە 
ئەنقەست خۆی 
لە خستنەڕووی 

نموونەیەکی ئابووری 
سۆسیالیستی دوور 
گرتووە، لەبەرئەوەی 

پێی وابووە کە 
»کێشەیەکی 
ئەکادیمی و 

ئەزموونێکی یۆتۆپی 
دەبێت تا دوای 

شۆڕش«
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لەگــەڵ  بەراوردکردنــی  و  ئەنگڵــس  و 

ــچ  ــاش مارکــس دەڵێــت: «هی کۆمۆنیزمــی پ

بەشــێکی تیــۆری مارکــس لەبــاری تیــۆری و 

بزووتنــەوەوە هێنــدەی فکــری مارکــس و 

ئەنگڵــس لــە بــورای بیرکردنــەوەی سیاســیدا 

تێــک نــەدراوە«. هەربۆیــە چاوخشــانەوە و 

ــە  ــس ل ــەی مارک ــەم کار و تیۆران ــوی ئ ریڤی

ــەک  ــە کۆم ــەم کتێب ــە و ئ ــەتدا گرنگ سیاس

لێکدانــەوە  و  بەڵگــە  بــەو  گەیشــن  بــە 

و  دەکات  مارکــس  کۆمۆنیســتییانەی 

خوێندنــەوەی   و  گرنگیــدان  پێشــنیاری 

دەکــەم لەالیــەن هاوڕیێــان و پەیڕەوانــی 

ــازی مارکســیزمەوە. ئەمــەش مەبەســتی  ڕێب

ــە. ــەم کتێب ــاندنی ئ ــە ناس ــە ل من

باســی  لــە  ئەنگڵــس  و  مارکــس 

ــاگاداری  ــە ئ ــدە ب ــۆ ئاین ــبینییەکانیان ب پێش

و حــەزەر بــوون، ئەمــە زیاتــر بەهــۆی ئــەو 

ــەری  ــە دروســتکەر و ڕاب ــوو ک ڕاســتییەوە ب

شــۆڕش کــە پرۆلیتاریایــە، خــۆی چینێــک 

هێڵــە  گەشــەکردندا.  پڕۆســەی  لــە  بــوو 

گشــتییەکانی تێڕوانینیــان ســەبارەت بــەم 

ــە شــێوەی ســەرەکی پشــتی  گەشــەکردنە، ب

بــە بەڵگــەی ئەزموونــی بەریتانیــا بەســتبوو، 

کۆمۆنیــزم«دا  »مانیفیســتی  لــە  کــە 

ــی  ــە یاخیبوون ــەکردن ل ــەڕوو: گەش خراوەت

ــۆکاڵ  ــەرەو ل ــتپێدەکات ب ــەوە دەس تاکەکان

ئابووریــەکان، ســەرەتا  یەکــە  و خەباتــی 

ڕێکخراوبوونــی  دوایــی  ناڕەســمی،  بــە 

یەکێتییــە  ڕێــگای  لــە  دەکات  زیــاد 

«خەباتێکــی  بــەرەو  کرێکارییەکانــەوە، 

لەنێــوان  )نیشــتامنی(  سەرانســەری 

چینەکانــدا«، کــە پێویســتە ببێتــە خەباتێکــی 

سیاســی لەپێنــاو دەســەاڵتدا«. هەروەهــا 

چینێــک،  وەک  کرێــکاران  ڕیکخــراوی 

حزبێکــی  ببێتــە  ئاکامــدا  لــە  دەبێــت 

سیاســی«. 

شــێوەیەکی  بــە  لێکدانەوەیــە  »ئــەم 

مارکســدا  ژیانــی  هەمــوو  لــە  بنەڕەتــی 

ــراوە  ــی ک ــتکاری کەم ــوو، دەس ــەردەوام ب ب

لەژێــر ڕۆشــنایی جێگیــری ســەرمایەداری 

ســاڵی  دوای  لــە  پەلوپۆهاویشــتنی  و 

1848ـــەوە، هەروەهــا بەپێــی ئەزموونــی 

کرێــکاری  بزووتنــەوەی  ڕاســتەقینەی 

ڕێکخــراودا«.

ــە  ــەرمایەداریدا ک ــی س ــی ئەزمەکان ــە کات ل

خرۆشــانە کرێکارییەکانــی بــەدوادا دەهات، 

مارکــس و ئەنگڵــس گەشــبین بــوون بــەوەی 

ســەرمایەداریدا  چوارچێــوەی  لــە  کــە 

ــکاران  ــی کرێ ــەرکەوتنی خەبات ــی س ئیمکان

 بەرگی کتێبەکەی هۆبزباوم بە زمانی ئینگلیزی
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هەیــە، واتــە لــە ڕێگــەی چاالکــی یەکێتییــە 

ــان بەدەســتهێنانی ئــەو  کرێکارییەکانــەوە ی

ــە. ــی کرێکاران ــە قازانج ــایانەی ب یاس

ســەرەکیی  ئەرکــی  ئەنگڵــس،  و  مارکــس 

بزووتنــەوەی  گشــتگیرکردنی  بــە  خۆیــان 

ــدا،  ــە بزووتنەوەیەکــی چینایەتی ــکاری ل کرێ

ــە  ــکرا بهێنێت ــە ئاش ــۆی ب ــی خ ــە ئامانج ک

بــوون، کــە ئەویش گۆڕینــی ســەرمایەدارییە 

بــۆ کۆمۆنیــزم، لــە نزیکریــن کاتــدا بیکاتــە 

بزووتنەوەیەکــی سیاســی، کــە حزبــی چینــی 

ــە  ــی چین ــە حزبەکان ــەوە ل ــکار جیابکات کرێ

گرتنــە  ئامانجــی  بــە  و  دەســەاڵتدارەکان 

ــەاڵت. ــتی دەس دەس

ــەوەی  ــەم؛ ئ ــە یەک ــت گرنگ ــرەدا دوو ش لی

کــە هیــچ ڕێــگا نادرێــت بــە جیاکردنــەوەی 

ــە  ــکار ل ــەوەی ئابووریــی چینــی کرێ بزووتن

ــەودا. دووەم: رسوشــتی  ــی سیاســی ئ خەبات

هەیــە،  دووی  پلــە  گرنگیــی  حزبەکــە 

گرنــگ ئەوەیــە کــە حزبــی چینێکــە. ئــەوان 

کاتێــک باســی حزبــی کرێکارانیــان کــردووە 

ــە  ــە ل ــووە ک ــی سیاســی ب مەبەســتیان حزب

هەبــووە   1871 لــە  واڵتەکانــدا  زۆربــەی 

وەک  کۆمۆنیســتەکان«یان  »یەکێتــی  و 

ــکردووە.  ــزب باس ــی ح ــی مێژووی ئەڵقەیەک

ئەگــەر  حزبــەکان،  بــووە  بــاش  پێیــان 

هەبێــت،  بەرنامەیــان  بێــت،  لەتوانــادا 

بــەاڵم پێداگرییــان لەســەر ئــەوە کردۆتــەوە 

بــە  نەبێــت.  ســێکتێک  بەرنامەکــە  کــە 

ــەوە  ــە دورکەوتن ــان ل ــەوە پێداگریی پێچەوان

ــردەوە و  ــتی دەک ــووری سێکتاریس ــە کولت ل

ــراکتۆری  ــەکانی س ــە کێش ــان ب زۆر گرنگیی

ــەداوە  ــیۆلۆژی ن ــراو و سۆس ــزب و ڕێکخ ح

کــە دواتــر بیــری تیۆریســینەکانی داگیــر 

ــج و  ــە »ئامان ــە ک ــەوان گوتویان ــوو. ئ کردب

مەیلــە گشــتییەکانی چینــی کرێــکار لــە 

ــەرهەڵدەدات  ــەوە س ــتیی خۆی ــی گش دۆخ

ئــەم  دەدۆزێتــەوە.  خــۆی  لەوێــدا  کــە 

ــەدا  ــوو چینەک ــە هەم ــە ل ــج و مەیالن ئامان

ــەی  ــا بزووتنەوەک ــت، هەروەه ــدا دەبێ پەی

ســەریدا  لــە  جۆراوجــۆر  زۆر  فۆرمــی 

ڕەنــگ دەداتــەوە، کــەم تــا زۆر خەیاڵــی 

بــەو  تــا زۆر پەیوەندیــدار  یاخــود کــەم 

هەلومەرجــەوە کــە چینەکــەی تێدایــە«. 

ســەبارەت  هەڵوێســتیان  بۆیــە  هــەر 

و  سیاســی  چاالکیــی  فۆرمەکانــی  بــە 

ڕێکخراوەیــی ئــەوە بــووە کــە: »بەپێــی 

لەســەر  بڕیاریــان  کۆنکرێــت  وەزعــی 

دەدرێــت کــە نابێــت بــە کۆمەڵە یاســایەکی 

ــەر  ــەوە. لەه ــک بکرێت ــرەوە بەرتەس جێگی

واڵت و لــە هــەر ســاتێکدا، لێکۆڵــەرەوە 

کۆمەڵێــک  دەبێــت  کۆمۆنیســتەکان 

بەســەر  نــەک  بکــەن،  پێشــنیار  یاســا 

نابێــت  بیســەپێنن«.  وەزعێکــدا  هەمــوو 

ســراتیژ  و  تاکتیــک  تێکســتەکانەوە  لــە 

وەک  کــە  مەترسیداریشــە  دەربهێرێــت، 

ــراو بســەپێرێت.  ســێکتێکی پێشــر ئامادەک

ــەی  ــی داوە ئەوان ــە هەوڵ ــس هەمیش مارک

میتــۆد  جــۆرە  ئــەم  دێــن  خــۆی  دوای 

ئەرکــی  بــۆ  کــە  فێربــن  تێگەیشــتنە  و 

بــە  توێژینــەوە و چاالکییەکانیــان پشــت 

ئاســتی کۆنکرێتیــی  واقعــی مێژوویــی و 

گەشــەی چینــی کرێــکار ببەســن، نــەک 

هێڵە گشتییەکانی 
تێڕوانینی مارکس و 
ئەنگڵس سەبارەت 

بە گەشەکردنی 
چینی کرێکار، بە 
شێوەی سەرەکی 
پشتی بە بەڵگەی 

ئەزموونی بەریتانیا 
بەستبوو، کە لە 

»مانیفیستی 
کۆمۆنیزم«دا 

خراوەتەڕوو
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دەرســی ئامادەکــراو کــە لــە تیکســتەکانەوە 

وەریگــرن. ئــەم ڕێنامییــە گشــتییانە بــۆ 

ببنــە  داوە  چاالکــی، هەمیشــە هەوڵیــان 

دۆگــام کــە وەک )ئێمیــل لیــدرەر( دەڵێــت؛ 

ڕێنامییــە گشــتییەکان کــورت بینــن، ســتایلی 

دەکوژێــت،  فکــر  کــە  ســادەکردنەوەیە 

و  گــەورە  فکــری  دەبێــت  بۆیــە  هــەر 

ــت  ــەر بیەوێ ــراوان دژی بوەســتێتەوە ئەگ ف

بزووتنــەوە  و  جوڵــە  بخاتــە  جەمــاوەر 

وەهــا  میتــۆدە  ئــەم  بــکات«.  دروســت 

باشــر  کــە  دەکات  کۆمۆنیســتەکان  لــە 

لــە مانــای شــاراوەی خەباتــی چینایەتــی 

ــدا  ــە بەرچاویان ــکرا ب ــە ئاش ــە ب ــەن، ک تێبگ

ــن  ــانێک ب ــن کەس ــە ئاخری ــت، ک دەگوزەرێ

حــزب  نەکــەن«.  سکتاریســتی  هەڵــەی 

دەبێــت ئامانجــی ئــەوە بێــت کــە چینێکــی 

ڕێکخســتووە، مارکــس و ئەنگڵــس هیــچ 

ــان  ــت الی ــەی مانیفیس ــەو ڕاگەیاندن کات ل

نــەدا، کــە کۆمۆنیســتەکان حزبێکــی جیــاواز 

لــە بەرامبــەر حزبەکانــی چینــی کرێــکار 

ــای  ــک بنەم ــان کۆمەڵێ ــەن، ی ــت ناک دروس

ــن  ــان دانانێ ــە خۆی ــەت ب سیکتاریســتی تایب

ــکڵ و  ــەو ش ــکاران ل ــەوەی کرێ ــە بزووتن ک

قاڵبــە بــدات«. 

سیاســییەکانی  جەدەلــە  هەمــوو 

مارکــس لــە ســااڵنی کۆتایــی ژیانیــدا لــە 

ــێپت  ــرە و کۆنس ــێ فک ــە س ــری ل بەرگ

ــوو؛  ب

ــی  ــی سیاس ــەوەی چینایەتی ــەم: بزووتن یەک

شــۆڕش  بینینــی  دووەم؛  کرێــکاران، 

بــە  دەســەاڵت  گواســتنەوەیەکی  تەنیــا 

یۆتۆپیایەکــی  کــە  نیــە  کــەڕەت  یــەک 

بەڵکــو  بێــت،  بــەدوادا  سیکتاریســتانەی 

ــە شــێوەیەکی  ــە ب ــە ک ســاتێکی بڕێنەرەوەی

ــی  ــدراوەی قۆناغێک ــر نەخوێن ــۆز و پێش ئاڵ

گواســتنەوەیە، ســێیەم؛ ڕاگرتــن و چاککردنی 

هۆبزباوم؛ ڕاڤەکاری مێژووی شۆڕشەکان
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دەســەاڵتی  سیســتەمی  بەردەوامــی 

و  شۆڕشــگێڕانە  جــۆری  واتــە  سیاســییە، 

دەوڵــەت. ئینتقالــی 

فکــری  لــە  ئۆرگانیکــی  پەیوەندییەکــی 

ــزب و  ــۆ ح ــن ب ــە تێروانی ــە ل ــدا هەی مارکس

ــی و شــۆڕش و دەســەاڵت.  ــی چینایەت خەبات

ئەمانــە لــە یەکــر جیــا ناکرێنــەوە و کاراکتەر 

یــەک  و ســراکتۆرەکانیان  پڕەنســیپەکان  و 

بنەمــای چینایەتییــان هەیــە، کــە چینــی 

کرێــکارە و یــەک ئامانــج ئاڕاســتەیان دەکات، 

کــە کۆمەڵگــەی کۆمۆنیســتییە. ئێمــە لــە 

بەشــەکانی تــردا دێینــە ســەر دەوڵــەت و 

شــۆڕش. بــەاڵم لــەم بەشــەدا درێــژە بــەم 

تێگەیشــتنانەی مارکــس لەســەر حــزب و 

بزووتنــەوەی کرێــکاری دەدەیــن.

ئــەوە عەبەســیەتە کــە لــە مارکســدا بــەدوای 

ئــەو شــتەدا بگەڕێیــت کــە ســەر بــە کام 

یــەک لــەم دوو الیەنــە بــووە کــە دواتــر 

»ڕیفۆرمیســتەکان«  نێــوان  لــە  جەدەلــی 

بزووتنــەوەی  نــاو  »شۆڕشــگێرەکان«ی  و 

کۆمۆنیســتیدا دروســتکرد. »مارکــس ئــەوەی 

ناســی کــە ناکۆکییــەک لــە نێــوان پڕەنســیپی 

لەپێنــاو  کرێــکار  ڕۆژانــەی  خەباتــی 

ــە  ــە ل ــۆی نیی ــی خ ــرکردنی هەلومەرج باش

ســایەی ســەرمایەداریدا، لەگــەڵ دروســتبونی 

تەســەوری  کــە  سیاســی  وشــیاریەکی 

ــی  ــە کۆمەلگەیەک ــەرمایەداری ب ــی س گۆڕین

چاالکییەکــی  یــان  دەکات،  سۆسیالیســتی 

کۆتاییــە«.  ئــەم  دەگاتــە  کــە  سیاســی 

مەســەلەکە بــۆ مارکــس ئــەوە بــوو کــە چــۆن 

ــە ناپێگەیشــتوانەی  ــەو کەموکوڕیی بەســەر ئ

چینــی  حزبــی  گەشــەی  کــە  بیــن  زاڵ 

کرێکاریــان ڕاگرتــووە. بــۆ منوونــە مانــەوە 

لەژێــر کاریگەریــی شــێوازی جۆراوجــۆری 

و  بــۆرژوازی  ڕادیکاڵــی  دیموکراســی 

وردەبۆرژوازیــدا«، هەربۆیــە ئــەوە ئەنارکییــە 

ــان »چــەپ«،  ــە مارکــس وەک »ڕاســت« ی ک

ــکال« بناســێنیت  ــا »ڕادی ــد« ی یاخــود »ناوەن

یــان  نێــو ئەنتەرناســیونالی یەکەمــدا  لــە 

ــە  ــدا. ب ــی کرێکاری ــەر بزووتنەوەیەک ــە ه ل

بــێ  مشــتومڕێکی  ئــەوە  شــێوە  هەمــان 

مانایــە لەســەر ئــەوەی مارکــس لــە کاتێکــدا 

ــە  ــاوە و بۆت ــە »شۆڕشــگێڕبوون« هێن وازی ل

واتــە خوازیــاری گۆڕانــی  »گراجولیســت« 

پلەبەپلــە و شــێنەیی بــووە. 

سیاســەت بــۆ مارکــس پاشــکۆی گەشــەی 

مێژوویــی بــووە. واتــە ئــەوە هەوڵــی سیاســی 

سۆسیالیســتی نییــە کــە شۆڕشــی چینــی 

کرێــکار دروســت دەکات، بەڵکــو هەوڵــی 

ــە قۆناغــی  سیاســیی سۆسیالیســتی پشــت ب

گەشــەی ســەرمایەداری دەبەســتێت، کــە لــە 

ــە  ــتووە، ل ــکار پێگەیش ــی کرێ ــایەیدا چین س

ئاســتی جیهانــی و لــە واڵتێکــی دیاریکــراودا، 

بــە لێکدانــەوەی ئــەم دۆخــە بــە شــێوەیەکی 

سیاســەتی  ســراتیژی  بنەمــای  زانســتی 

لــە  سیاســەت  دادەنرێــت.  سۆسیالیســتی 

بــووە،  بەرجەســتە  مێــژوودا  چوارچێــوەی 

مێژووییــەی  چوارچێــوە  لــەو  ئەگــەر 

ئــەوا  نەبێــت  کرێــکاردا  چینــی  گەشــەی 

ــن  ــەاڵتە لەگەیش ــێ دەس ــد ب ــن چەن دەبینی

ــەوە  ــە پێچەوانەش ــی، ب ــی کۆتای ــە ئامانج ب

لــە  کرێــکار  چینــی  بزووتنــەوەی  چــۆن 

ــوە  ــەو چوارچێ ــووە«، ئەگــەر ل شــکان نەهات

ــە  ــەیە بریتیی ــەم گەش ــت. ئ ــەدا بێ مێژوویی

ــارەی  ــەردەوام ژم ــکار ب ــی کرێ ــەوەی »چین ل

دەبێــت،  دیســپلین  بــە  و  دەکات  زیــاد 

ــە  ــت، ل ــراو دەبێ ــت، ڕێکخ ــوو دەبێ یەکگرت

ڕێــگای میکانیزمــە زۆرەکانــی بەرهەمهێنانــی 

خۆیــەوە«.  ســەرمایەداری 

یەکالکەرەوەیــە.  سیاســەت  مارکــس  الی 

بــە  دەبێــت  کرێــکار  چینــی  هەربۆیــە 

ــە  ــۆ منوون ــت، )ب ــی ڕێکبخرێ ــێوەی سیاس ش

وەک حــزب( تــا بتوانێت دەســەالتی سیاســی 

ــە  ــی ل ــی سیاس ــە چاالکی ــت. هەربۆی بگۆڕێ

ــە،  ــکاردا بناغەی ــی کرێ ــی چین ــی مێژووی ڕۆڵ

ــە ڕێگــەی سیاســەتەکانەوە کاردەکات،  کــە ل

هەڵبــژاردەی- ســنووری  لــە  منوونــە  بــۆ 

بڕیــار و چاالکیــی وشــیارانەی  میژوویــی، 

ــکار. ــی کرێ چین

خاڵــی جیاکــەرەوەی مارکــس لــە تــەواوی 

سۆسیالیســتەکان جگــە لــە ژاکۆبینــەکان، 

گرنگیدانیەتــی بــە ڕۆڵــی سیاســەت لــە پێــش 

و لــە کاتــی شــۆڕش و لــە دوای شۆڕشــدا. ئەو 

لەگــەڵ ئەنگڵســدا بــە شــێوەیەکی ئەکادیمی 

هەڵوێســتیان لەســەر سیاســەت دوای شۆڕش 

دەربڕیــووە، بــەاڵم بــۆ پێــش شــۆڕش کــە 

خۆیــان بەشــداری چاالکانەیــان تێــدا کــردووە 

بــە گرنگیــان زانیــوە کــە حزبــی کرێــکاران لــە 

ــە  ــیەکاندا ل ــە سیاس ــۆرە چاالکیی ــوو ج هەم

ســایەی کاپیتالیزمــدا بەشــداری بــکات.
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