چۆن
جیهان
بگۆڕین
خوێندنەوەیەک بۆ کتێبی:

؟

«حیکایەتەکان دەربارەی مارکس و مارکسیزم»
ئاسۆ کەمال*

گرنگــی ناســاندنی ئــەم کتێبــە بــۆ خوێنــەر

بزانێــت .بەتایبــەت بــۆ خوێنــەری کوردزمان

ڕوونــادات .دووەم؛ دابەشــبوون بەســەر

لەوەدایــە کــە دەتوانێــت مێــژووی کۆمۆنیزم

کــە زۆربــەی ئــەم ســەرچاوانە بــە کــوردی

میراتگــری مارکســدا ،ئایــا ڕیفورمیزمــی

بــەو شــێوەیەی لــە واقیعــدا هەبــووە ،بــە

دەســت ناکەوێــت ،چونکــە تەنیــا کۆکراوەی

سۆشــیال دیموکراتیــە یــان شۆڕشــگێرانەیە

ســەرکەوتن و شکســت و دەســتکەوت و

بەرهەمەکانــی مارکــس و ئەنگڵــس (پەنجــا

کــە ســەر بــە شۆڕشــی ڕوســیایە ،ســێیەم؛

کەموکــوڕی و زیانباریەکانییەوە ،بناســێنێت.

بەرگ)ـــە .هیــوادارم کــە خســتنەڕووی

قۆناغــی ڕووخانــی ســەرمایەداری ســەدەی

ئــەم کتێبــە الی خوێنــەر دیدێکــی یــەک

ئــەم کتێبــە کەســانێک هانبــدات کــە لــە

نــۆزدە و ڕۆچوونــی کۆمەڵگــەی بــورژوازی

ڕەهەنــدی دروســت نــاکات کــە کۆمۆنیــزم

ئینگلیزییــەوە یــان زمانەکانــی تــرەوە

ســەدەی بیســتە بــۆ «چەرخــی کارەســات»

هەمیشــە پێرفێکــت و وەاڵمــدەرەوە

بیکــەن بــە کــوردی.

و 1914بــۆ 1940ـــەکان دەگرێتــەوە .بــەاڵم

و بــێ تەنگــەژە بــووە ،بەڵکــو هەمــوو

ئــەم کتێبــە 470الپەرەیــە و لــە  16بــەش

ئەمانــە لەڕاســتیدا هەمــووی ســەر بــە

ڕەهەندەکانــی ئــەم بزووتنــەوە مێژوویــی،

پێکهاتــووە .لــە دوو بەشــی ســەرەکیدا

ســەردەمێکی دوای مەرگــی مارکــس و

سیاســی و ئابوورییــە

جیایدەکاتــەوە .بەشــی یەکەمــی باســی

ئەنگڵســن ،لــە مــەودای دەرەوەی ئەزمــوون

دەخاتــە پێــش چــاو ،تــا بتوانیــن لەســەر

مارکــس و ئەنگڵــس و کاریگەریــی

و هەڵســەنگاندنەکانی ئەوانــدا بــووە .هــەر

هــەر کەســایەتی و حــزب و دەوڵــەت و

کۆمۆنیــزم لەســەر خۆیــان و نووســینەکانیان.

بۆیــە ئــەوەی بــە مارکســیزم داوەریــی

بزووتنەوەیــەک دەرکێکــی دروســت و

بەشــی دووەمیــش تایبەتــە بــەو ڕەخنانــەی

لەســەر کراوە لە ســەدەی بیســتدا پشــتی بە

زانســتی پەیــدا بکەیــن .ئەمــە کێشــەیەکی

کــە لــە مارکــس گیــراوە و کاریگەریــی

بیرکردنــەوەی مارکــس نەبەســتووە ،بەڵکــو

جــدی کۆمۆنیســتەکانی ســەردەمی ئێمەیــە

مارکــس لەســەر کۆمۆنیــزم و گەشــە و

بــە وەرگێــڕان و چاوپێداخشــاندنەوەی

کــە یــەک ڕەهەنــد و یــەک ســەرچاوە

قەیرانــی کۆمۆنیــزم .ئــەم کتێبــە بەشــەکانی

نووســینەکانی بــووە» .هــاوکات باســکردنی

و یــەک کەســایەتی و یــەک تێکســت،

بــە جیاجیــا نــوورساون ،کــە لــە ســاڵی

سۆســیالیزم وەک سیســتەمێکی ســەروتر لــە

ڕیشــەیەکی قووڵــی لــە شــیوازی بیرکردنــەوە

1956ـــەوە دەســتپێدەکات ،لەنێوان ســااڵنی

ســەرمایەداری بــۆ خێراترکردنــی گەشــەی

و پراتیکامنــدا دروســتکردووە.

( 1978بــۆ )1982دا  6بەشــی ئــەم کتێبــە

هێــزە بەرهەمهێنــەکان و ســەرمایەداری

بەداخــەوە ناتوانــم لێــرەدا هەمــوو ئــەو

کــە ناوەڕۆکــی باســەکانیەتی باڵوبۆتــەوە و

چیــر ناتوانێــت گەشــە بــەم هێزانــە بــدات

شــتانە بــە کورتــی بیناســێنم کــە هۆبزبــاوم

دواتــر نووســەر ســاڵێک بــەر لــە مەرگــی

و ســەنتڕالیزەکردن و بەدەوڵەتیکردنــی

باســی کــردوون ،بەڵکــوو مەبەســتی مــن

لــە 2011دا بــە شــێوەی ئــەم کتێبــە چاپــی

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان و نەخشــەی

ڕاکێشــانی ســەرنجی خوێنــەرە بــۆ ئــەم

کــردووە.

قۆناغــی (5ســاڵ) و کۆنرتۆڵــی بــازاڕ ،ئەمــە

کتێبــەی هۆبزبــاوم هەمــوو ســاڵێک لــە

لــە بەشــی یەکەمــدا (مارکــس لەمــڕۆدا)

پــڕۆژەی هەمــوو ئــەو حزبانــە بــووە کــە

 6ســاڵی ڕابــردوی دەرچوونییــەوە چــاپ

دەڵێــت» :بیرکردنــەوەی خەڵــک لەســەر

کاریگەریــی مارکســیان لەســەر بــووە

دەکرێتــەوە لەبەرئــەوەی گرنگــە بــۆ هــەر

مارکــس لە ســەدەی ڕابردوودا (ســەدەی)20

بەبــێ ئــەوەی کــە ئەمــە پــڕۆژەی مارکــس

کەســێک کــە بیەوێــت مێــژووی مارکــس

پشــتی بــە ســێ فاکــت بەســتبوو؛ یەکــەم:

بووبێــت .مارکــس بــە ئەنقەســت خــۆی

و کۆمۆنیــزم بــەو هەمــوو ســەرچاوە

دابەشــبوونی واڵتــان بەســەر دوو بەشــدا

لــە خســتنەڕووی منوونەیەکــی ئابــووری

دەوڵەمەنــدە فکــری و سیاســییەوە

بــە پێــی ئــەوەی کــە شــۆڕش تیایانــدا

سۆسیالیســتی دوور گرتــووە ،لەبەرئــەوەی

بناســێنێت و کێشــە و گرفتــە واقیعییەکانــی

ڕوودەدات یــان ئەوانــەی شــۆڕش تیایانــدا

پێــی وابــووە کــە »کێشــەیەکی ئەکادیمــی

کۆمەاڵیەتــی،
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و ئەزموونێکــی یۆتۆپــی دەبێــت تــا دوای

پرســیارەکانی مارکــس بکــەن ،تەنانــەت

شــۆڕش» .ئــەوەی مارکــس باســی دەکات

ئەگــەر وەاڵمــە جۆراوجۆرەکانــی پەیڕەوانــی

پڕەنســیپێکی گشــتییە کــە خاوەندارێتیــی

ئەویــش قبــوڵ نەکــەن».

ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان دەبێتــە گشــتی
و هــەرەوەزی (کۆمــۆن) نــەک دەوڵەتیــی.

مارکس و حزبی کرێکاری

خاڵــە ســەرەکییەکانی مارکــس لــە

لــەم بەشــەدا کــە نــاوی «مارکــس ،ئەنگڵــس

ســەرمایەداری ئەمــڕۆدا ،بریتیــن لــە یەکــەم:

و سیاسەت»ـــە ،باســێکی مێژوویــی

شــیکردنەوەکانی لەســەر نەکارایــی لــە

تێگەیشــن و هەڵوێســتەکان و کارەکانــی

بەرگرتــن بــە داینەمیزمــی گلۆبالــی گەشــەی

مارکــس و ئەنگڵســە لەســەر دەوڵــەت،

ئابووریــی ســەرمایە و تێکشــکاندنی

خەباتــی چینایەتــی ،سیســتەمی پەرلەمانــی،

هەمــوو بەربەســتەکانی بەردەمــی .دووەم:

شــۆڕش ،قۆناغــی گواســتنەوە لــە

شــیکردنەوەکانی لەســەر میکانیزمەکانــی

ســەرمایەدارییەوە بــۆ سۆســیالیزم ،شــێوازی

گەشــەی ســەرمایە بــە بەرهەمهێنانــی

ڕیکخـراوەکان ،حــزب ،تاکتیــک و سـراتیژی

«ناکۆکیــە» ناوخۆیەکانــی بــە بەردەوامــی و

بزووتنــەوەی سۆسیالیســتی ،بزووتنــەوەی

دروســتکردنی قەیـران و چڕکردنــەوەی وەک

کرێــکاری،

مەســەلەی

ئابووریەکــی جیهانــی.

نەتەوایەتــی و جەنــگ ،بەگشــتی باســی

لــەم بەشــەدا هۆبزبــاوم قســەی (ژاک

مەســەلەی سیاســەتە بــۆ چینــی کرێــکار.

ئاتالــی) دەهێنێتــەوە کــە هەردووکیــان

مــن ئــەم بەشــە دابــەش دەکــەم بــۆ

باســیان لەســەر ڕۆڵــی مارکــس کــردووە،

چەنــد بەشــێکی بچوکــر .لێــرەدا باســی

لــە ســاڵڕۆژی مەرگــی مارکســدا دەڵێــت:

حــزب و بزووتنــەوەی کرێــکاری و حزبــی

«فەیلەســوفەکانی پێــش مارکــس بیریــان

کرێــکاری و کۆمۆنیســتی دەخەمــەڕوو،

لــە ئینســان کــردەوە لــە گشــتێتیی خۆیــدا،

لەبەرئــەوەی لــە ئێســتادا بــۆ بزووتنــەوەی

بــەاڵم مارکــس یەکــەم کــەس بــوو کــە

کۆمۆنیســتی باســێکی گرنگــە و دەتوانێــت

مانــای دا بــەوەی جیهــان وەک گشــتێک کــە

لــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئــەو کێشــە

لــە یــەک کاتــدا سیاســی ،ئابــووری ،زانســتی

و قەیرانانــەدا یارمەتیــدەر بێــت کــە

ناســیۆنالیزم،

کۆمۆنیزمــی

و فەلســەفییە».

ڕووبــەڕووی

هۆبزبــاوم لــە کۆتایــی ئــەم بەشــەدا

بەگشــتی ،ئــە بزووتنەوەیــە لــە عێــراق

دەڵێــت« :ئێمــە ناتوانیــن پێشــبینیی

بەتایبەتــی ،بووەتــەوە.

چارەســەری کێشــەکانی بــەردەم ســەدەی

مــن لەگــەڵ ئــەو ڕایــەی هۆبزباومــدام

 21بکەیــن ،بــەاڵم ئەگــەر کەســانێک

کــە بەپێــی ئــەم لێکدانــەوە میژوویانــەی

شانســی ســەرکەوتنیان هەبێــت پێویســتە

بەڵگــەی نووســین و کارەکانــی مارکــس

مارکس بە
ئەنقەست خۆی
لە خستنەڕووی
نموونەیەکی ئابووری
سۆسیالیستی دوور
گرتووە ،لەبەرئەوەی
پێی وابووە کە
«کێشەیەکی
ئەکادیمی و
ئەزموونێکی یۆتۆپی
دەبێت تا دوای
شۆڕش»

کرێــکاری
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شــۆڕش کــە پرۆلیتاریایــە ،خــۆی چینێــک
بــوو لــە پڕۆســەی گەشــەکردندا .هێڵــە
گشــتییەکانی تێڕوانینیــان ســەبارەت بــەم
گەشــەکردنە ،بــە شــێوەی ســەرەکی پشــتی
بــە بەڵگــەی ئەزموونــی بەریتانیــا بەســتبوو،
کــە لــە «مانیفیســتی کۆمۆنیــزم»دا
خراوەتــەڕوو :گەشــەکردن لــە یاخیبوونــی
تاکەکانــەوە دەســتپێدەکات بــەرەو لــۆکاڵ
و خەباتــی یەکــە ئابووریــەکان ،ســەرەتا
بــە ناڕەســمی ،دوایــی ڕێکخراوبوونــی
زیــاد دەکات لــە ڕێــگای یەکێتییــە
کرێکارییەکانــەوە ،بــەرەو »خەباتێکــی
سەرانســەری

(نیشــتامنی)

لەنێــوان

چینەکانــدا» ،کــە پێویســتە ببێتــە خەباتێکــی
سیاســی لەپێنــاو دەســەاڵتدا» .هەروەهــا
ڕیکخــراوی کرێــکاران وەک چینێــک،
دەبێــت لــە ئاکامــدا ببێتــە حزبێکــی
سیاســی».
«ئــەم لێکدانەوەیــە بــە شــێوەیەکی
بنەڕەتــی لــە هەمــوو ژیانــی مارکســدا
بەرگی کتێبەکەی هۆبزباوم بە زمانی ئینگلیزی

و ئەنگڵــس و بەراوردکردنــی لەگــەڵ

کۆمۆنیســتییانەی مارکــس دەکات و

کۆمۆنیزمــی پــاش مارکــس دەڵێــت» :هیــچ

پێشــنیاری گرنگیــدان و خوێندنــەوەی

بەشــێکی تیــۆری مارکــس لەبــاری تیــۆری و

دەکــەم لەالیــەن هاوڕیێــان و پەیڕەوانــی

بزووتنــەوەوە هێنــدەی فکــری مارکــس و

ڕێبــازی مارکســیزمەوە .ئەمــەش مەبەســتی

ئەنگڵــس لــە بــورای بیرکردنــەوەی سیاســیدا

منــە لــە ناســاندنی ئــەم کتێبــە.

تێــک نــەدراوە» .هەربۆیــە چاوخشــانەوە و

مارکــس و ئەنگڵــس لــە باســی

ریڤیــوی ئــەم کار و تیۆرانــەی مارکــس لــە

پێشــبینییەکانیان بــۆ ئاینــدە بــە ئــاگاداری

سیاســەتدا گرنگــە و ئــەم کتێبــە کۆمــەک

و حــەزەر بــوون ،ئەمــە زیاتــر بەهــۆی ئــەو

بــە گەیشــن بــەو بەڵگــە و لێکدانــەوە

ڕاســتییەوە بــوو کــە دروســتکەر و ڕابــەری
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بــەردەوام بــوو ،دەســتکاری کەمــی کــراوە
لەژێــر ڕۆشــنایی جێگیــری ســەرمایەداری
و پەلوپۆهاویشــتنی لــە دوای ســاڵی
1848ـــەوە ،هەروەهــا بەپێــی ئەزموونــی
ڕاســتەقینەی بزووتنــەوەی کرێــکاری
ڕێکخــراودا».
لــە کاتــی ئەزمەکانــی ســەرمایەداریدا کــە
خرۆشــانە کرێکارییەکانــی بــەدوادا دەهات،
مارکــس و ئەنگڵــس گەشــبین بــوون بــەوەی
کــە لــە چوارچێــوەی ســەرمایەداریدا
ئیمکانــی ســەرکەوتنی خەباتــی کرێــکاران

هەیــە ،واتــە لــە ڕێگــەی چاالکــی یەکێتییــە

حــزب و ڕێکخــراو و سۆســیۆلۆژی نــەداوە

کرێکارییەکانــەوە یــان بەدەســتهێنانی ئــەو

کــە دواتــر بیــری تیۆریســینەکانی داگیــر

یاســایانەی بــە قازانجــی کرێکارانــە.

کردبــوو .ئــەوان گوتویانــە کــە «ئامانــج و

مارکــس و ئەنگڵــس ،ئەرکــی ســەرەکیی

مەیلــە گشــتییەکانی چینــی کرێــکار لــە

خۆیــان بــە گشــتگیرکردنی بزووتنــەوەی

دۆخــی گشــتیی خۆیــەوە ســەرهەڵدەدات

کرێــکاری لــە بزووتنەوەیەکــی چینایەتیــدا،

کــە لەوێــدا خــۆی دەدۆزێتــەوە .ئــەم

کــە ئامانجــی خــۆی بــە ئاشــکرا بهێنێتــە

ئامانــج و مەیالنــە لــە هەمــوو چینەکــەدا

بــوون ،کــە ئەویش گۆڕینــی ســەرمایەدارییە

پەیــدا دەبێــت ،هەروەهــا بزووتنەوەکــەی

بــۆ کۆمۆنیــزم ،لــە نزیکرتیــن کاتــدا بیکاتــە

فۆرمــی زۆر جۆراوجــۆر لــە ســەریدا

بزووتنەوەیەکــی سیاســی ،کــە حزبــی چینــی

ڕەنــگ دەداتــەوە ،کــەم تــا زۆر خەیاڵــی

کرێــکار جیابکاتــەوە لــە حزبەکانــی چینــە

یاخــود کــەم تــا زۆر پەیوەندیــدار بــەو

دەســەاڵتدارەکان و بــە ئامانجــی گرتنــە

هەلومەرجــەوە کــە چینەکــەی تێدایــە».

دەســتی دەســەاڵت.

هــەر بۆیــە هەڵوێســتیان ســەبارەت

لیــرەدا دوو شــت گرنگــە یەکــەم؛ ئــەوەی

بــە فۆرمەکانــی چاالکیــی سیاســی و

کــە هیــچ ڕێــگا نادرێــت بــە جیاکردنــەوەی

ڕێکخراوەیــی ئــەوە بــووە کــە« :بەپێــی

بزووتنــەوەی ئابووریــی چینــی کرێــکار لــە

وەزعــی کۆنکرێــت بڕیاریــان لەســەر

خەباتــی سیاســی ئــەودا .دووەم :رسوشــتی

دەدرێــت کــە نابێــت بــە کۆمەڵە یاســایەکی

حزبەکــە گرنگیــی پلــە دووی هەیــە،

جێگیــرەوە بەرتەســک بکرێتــەوە .لەهــەر

گرنــگ ئەوەیــە کــە حزبــی چینێکــە .ئــەوان

واڵت و لــە هــەر ســاتێکدا ،لێکۆڵــەرەوە

کاتێــک باســی حزبــی کرێکارانیــان کــردووە

کۆمۆنیســتەکان دەبێــت کۆمەڵێــک

مەبەســتیان حزبــی سیاســی بــووە کــە لــە

یاســا پێشــنیار بکــەن ،نــەک بەســەر

زۆربــەی واڵتەکانــدا لــە  1871هەبــووە

هەمــوو وەزعێکــدا بیســەپێنن» .نابێــت

و «یەکێتــی کۆمۆنیســتەکان»یان وەک

لــە تێکســتەکانەوە تاکتیــک و ســراتیژ

ئەڵقەیەکــی مێژوویــی حــزب باســکردووە.

دەربهێرنێــت ،مەترسیداریشــە کــە وەک

پێیــان بــاش بــووە حزبــەکان ،ئەگــەر

ســێکتێکی پێشــر ئامادەک ـراو بســەپێرنێت.

لەتوانــادا بێــت ،بەرنامەیــان هەبێــت،

مارکــس هەمیشــە هەوڵــی داوە ئەوانــەی

بــەاڵم پێداگرییــان لەســەر ئــەوە کردۆتــەوە

دوای خــۆی دێــن ئــەم جــۆرە میتــۆد

کــە بەرنامەکــە ســێکتێک نەبێــت .بــە

و تێگەیشــتنە فێربــن کــە بــۆ ئەرکــی

پێچەوانــەوە پێداگرییــان لــە دورکەوتنــەوە

توێژینــەوە و چاالکییەکانیــان پشــت بــە

لــە کولتــووری سێکتاریســتی دەکــردەوە و

واقعــی مێژوویــی و ئاســتی کۆنکرێتیــی

زۆر گرنگییــان بــە کێشــەکانی ســراکتۆری

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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هۆبزباوم؛ ڕاڤەکاری مێژووی شۆڕشەکان

دەرســی ئامادەکـراو کــە لــە تیکســتەکانەوە

تێبگــەن ،کــە بــە ئاشــکرا بــە بەرچاویانــدا

هەمــوو جەدەلــە سیاســییەکانی

وەریگــرن .ئــەم ڕێنامییــە گشــتییانە بــۆ

دەگوزەرێــت ،کــە ئاخریــن کەســانێک بــن

مارکــس لــە ســااڵنی کۆتایــی ژیانیــدا لــە

چاالکــی ،هەمیشــە هەوڵیــان داوە ببنــە

هەڵــەی سکتاریســتی نەکــەن» .حــزب

بەرگــری لــە ســێ فکــرە و کۆنســێپت

دۆگــا کــە وەک (ئێمیــل لیــدرەر) دەڵێــت؛

دەبێــت ئامانجــی ئــەوە بێــت کــە چینێکــی

بــوو؛

ڕێنامییــە گشــتییەکان کــورت بینــن ،ســتایلی

ڕێکخســتووە ،مارکــس و ئەنگڵــس هیــچ

یەکــەم :بزووتنــەوەی چینایەتیــی سیاســی

ســادەکردنەوەیە کــە فکــر دەکوژێــت،

کات لــەو ڕاگەیاندنــەی مانیفیســت الیــان

کرێــکاران ،دووەم؛ بینینــی شــۆڕش

هــەر بۆیــە دەبێــت فکــری گــەورە و

نــەدا ،کــە کۆمۆنیســتەکان حزبێکــی جیــاواز

تەنیــا گواســتنەوەیەکی دەســەاڵت بــە

ف ـراوان دژی بوەســتێتەوە ئەگــەر بیەوێــت

لــە بەرامبــەر حزبەکانــی چینــی کرێــکار

یــەک کــەڕەت نیــە کــە یۆتۆپیایەکــی

جەمــاوەر بخاتــە جوڵــە و بزووتنــەوە

دروســت ناکــەن ،یــان کۆمەڵێــک بنەمــای

سیکتاریســتانەی بــەدوادا بێــت ،بەڵکــو

دروســت بــکات» .ئــەم میتــۆدە وەهــا

سیکتاریســتی تایبــەت بــە خۆیــان دانانێــن

ســاتێکی بڕێنەرەوەیــە کــە بــە شــێوەیەکی

لــە کۆمۆنیســتەکان دەکات کــە باشــر

کــە بزووتنــەوەی کرێــکاران لــەو شــکڵ و

ئاڵــۆز و پێشــر نەخوێنــدراوەی قۆناغێکــی

لــە مانــای شــاراوەی خەباتــی چینایەتــی

قاڵبــە بــدات».

گواســتنەوەیە ،ســێیەم؛ ڕاگرتــن و چاککردنی
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بەردەوامــی سیســتەمی دەســەاڵتی

زاڵ بیــن کــە گەشــەی حزبــی چینــی

شــکان نەهاتــووە» ،ئەگــەر لــەو چوارچێــوە

سیاســییە ،واتــە جــۆری شۆڕشــگێڕانە و

کرێکاریــان ڕاگرتــووە .بــۆ منوونــە مانــەوە

مێژووییــەدا بێــت .ئــەم گەشــەیە بریتییــە

ئینتقالــی دەوڵــەت.

لەژێــر کاریگەریــی شــێوازی جۆراوجــۆری

لــەوەی «چینــی کرێــکار بــەردەوام ژمــارەی

پەیوەندییەکــی ئۆرگانیکــی لــە فکــری

دیموکراســی ڕادیکاڵــی بــۆرژوازی و

زیــاد دەکات و بــە دیســپلین دەبێــت،

مارکســدا هەیــە لــە تێروانیــن بــۆ حــزب و

وردەبۆرژوازیــدا» ،هەربۆیــە ئــەوە ئەنارکییــە

یەکگرتــوو دەبێــت ،ڕێکخــراو دەبێــت ،لــە

خەباتــی چینایەتــی و شــۆڕش و دەســەاڵت.

کــە مارکــس وەک «ڕاســت» یــان «چــەپ»،

ڕێــگای میکانیزمــە زۆرەکانــی بەرهەمهێنانــی

ئەمانــە لــە یەکــر جیــا ناکرێنــەوە و کاراکتەر

یاخــود «ناوەنــد» یــا «ڕادیــکال» بناســێنیت

ســەرمایەداری خۆیــەوە».

و پڕەنســیپەکان و ســراکتۆرەکانیان یــەک

لــە نێــو ئەنتەرناســیونالی یەکەمــدا یــان

الی مارکــس سیاســەت یەکالکەرەوەیــە.

بنەمــای چینایەتییــان هەیــە ،کــە چینــی

لــە هــەر بزووتنەوەیەکــی کرێکاریــدا .بــە

هەربۆیــە چینــی کرێــکار دەبێــت بــە

کرێــکارە و یــەک ئامانــج ئاڕاســتەیان دەکات،

هەمــان شــێوە ئــەوە مشــتومڕێکی بــێ

شــێوەی سیاســی ڕێکبخرێــت( ،بــۆ منوونــە

کــە کۆمەڵگــەی کۆمۆنیســتییە .ئێمــە لــە

مانایــە لەســەر ئــەوەی مارکــس لــە کاتێکــدا

وەک حــزب) تــا بتوانێت دەســەالتی سیاســی

بەشــەکانی تــردا دێینــە ســەر دەوڵــەت و

وازی لــە «شۆڕشــگێڕبوون» هێنــاوە و بۆتــە

بگۆڕێــت .هەربۆیــە چاالکیــی سیاســی لــە

شــۆڕش .بــەاڵم لــەم بەشــەدا درێــژە بــەم

«گراجولیســت» واتــە خوازیــاری گۆڕانــی

ڕۆڵــی مێژوویــی چینــی کرێــکاردا بناغەیــە،

تێگەیشــتنانەی مارکــس لەســەر حــزب و

پلەبەپلــە و شــێنەیی بــووە.

کــە لــە ڕێگــەی سیاســەتەکانەوە کاردەکات،

بزووتنــەوەی کرێــکاری دەدەیــن.

سیاســەت بــۆ مارکــس پاشــکۆی گەشــەی

بــۆ منوونــە لــە ســنووری هەڵبــژاردەی-

ئــەوە عەبەســیەتە کــە لــە مارکســدا بــەدوای

مێژوویــی بــووە .واتــە ئــەوە هەوڵــی سیاســی

میژوویــی ،بڕیــار و چاالکیــی وشــیارانەی

ئــەو شــتەدا بگەڕێیــت کــە ســەر بــە کام

سۆسیالیســتی نییــە کــە شۆڕشــی چینــی

چینــی کرێــکار.

یــەک لــەم دوو الیەنــە بــووە کــە دواتــر

کرێــکار دروســت دەکات ،بەڵکــو هەوڵــی

خاڵــی جیاکــەرەوەی مارکــس لــە تــەواوی

جەدەلــی لــە نێــوان «ڕیفۆرمیســتەکان»

سیاســیی سۆسیالیســتی پشــت بــە قۆناغــی

سۆسیالیســتەکان جگــە لــە ژاکۆبینــەکان،

و «شۆڕشــگێرەکان»ی نــاو بزووتنــەوەی

گەشــەی ســەرمایەداری دەبەســتێت ،کــە لــە

گرنگیدانیەتــی بــە ڕۆڵــی سیاســەت لــە پێــش

کۆمۆنیســتیدا دروســتکرد« .مارکــس ئــەوەی

ســایەیدا چینــی کرێــکار پێگەیشــتووە ،لــە

و لــە کاتــی شــۆڕش و لــە دوای شۆڕشــدا .ئەو

ناســی کــە ناکۆکییــەک لــە نێــوان پڕەنســیپی

ئاســتی جیهانــی و لــە واڵتێکــی دیاریکـراودا،

لەگــەڵ ئەنگڵســدا بــە شــێوەیەکی ئەکادیمی

خەباتــی ڕۆژانــەی کرێــکار لەپێنــاو

بــە لێکدانــەوەی ئــەم دۆخــە بــە شــێوەیەکی

هەڵوێســتیان لەســەر سیاســەت دوای شۆڕش

باشــرکردنی هەلومەرجــی خــۆی نییــە لــە

زانســتی بنەمــای ســراتیژی سیاســەتی

دەربڕیــووە ،بــەاڵم بــۆ پێــش شــۆڕش کــە

ســایەی ســەرمایەداریدا ،لەگــەڵ دروســتبونی

سۆسیالیســتی دادەنرێــت .سیاســەت لــە

خۆیــان بەشــداری چاالکانەیــان تێــدا کــردووە

وشــیاریەکی سیاســی کــە تەســەوری

چوارچێــوەی مێــژوودا بەرجەســتە بــووە،

بــە گرنگیــان زانیــوە کــە حزبــی کرێــکاران لــە

گۆڕینــی ســەرمایەداری بــە کۆمەلگەیەکــی

ئەگــەر لــەو چوارچێــوە مێژووییــەی

هەمــوو جــۆرە چاالکییــە سیاســیەکاندا لــە

سۆسیالیســتی دەکات ،یــان چاالکییەکــی

گەشــەی چینــی کرێــکاردا نەبێــت ئــەوا

ســایەی کاپیتالیزمــدا بەشــداری بــکات.

سیاســی کــە دەگاتــە ئــەم کۆتاییــە».

دەبینیــن چەنــد بــێ دەســەاڵتە لەگەیشــن

*چاالکوانی چەپ و ئەندامی مەکتەبی

مەســەلەکە بــۆ مارکــس ئــەوە بــوو کــە چــۆن

بــە ئامانجــی کۆتایــی ،بــە پێچەوانەشــەوە

بەســەر ئــەو کەموکوڕییــە ناپێگەیشــتوانەی

چــۆن بزووتنــەوەی چینــی کرێــکار لــە

سیاسیی حزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریی کوردستان
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