دەوڵەت؛ بابەتێک بۆ گفتوگۆ
لە نێوان مارکسیستەکان و ئەنارکیستەکانی کوردستان.

بەرایی.

ئامادەکردنی :زاهیر باهیر

''دهوڵهت ..ئاشکراترین و دزێوترین دهزگهیهکه ،که به تهواویی رەتکەرەوەی مرۆڤایهتییە .هاوپشتی نێوانی ههموو
مرۆڤەکان [پیاوان و ژنان] لەسەر گۆی زەمین تێکدهشکێنێ و لهنێوی دهبا ،بە مەبەستی وردوخاشکردن و سەرکوت و
کۆیلەکردنی ئەوانی دیکە [زۆرینە] ،هەندێکیان لە کۆمەڵەیەکدا رێکدەخا...
ئهم رەتکەرەوەیە ئاشکرایەی مرۆڤایەتی ،کە ناوەڕۆکی دەوڵەت پێکدەهێنێ ،لە روانگەی دەوڵەتەوە ئەرکی بااڵ و
گەورەترین چاکەکاری ئەوە ،لەسەر ئەو بنەمایە ئازاردان و ستەم و چەوساندنەوە و چەپاوڵ و تااڵنیی و تیرۆری
مرۆڤەکان [ژنان و پیاوان] دەکا ،کە لە باری ئاساییدا ئەمانە تاوانن .لە الیهکی ترەوه له ژیانی ڕۆژانهدا ،له
روانگەی نیشتمانپهروهرییەوە ،کاتێک که ئهمانه بە شکۆداریی دهوڵهت ،تەواودەبن ،بۆ پارێزگاریکردنی یا
بەردەوامییدان بە دهسهاڵت ،ههموو ئهمانه دهگۆڕدرێن بە فهرمان و نیشاندانی چاکە و ئهم فهرمان و چاککارییانە
دهبنە ئهرکی سهرشانی ههموو هاواڵتییەکی نیشتمانپهروهر ،چاوهڕوانی ئهوه لە ههموو کهسێک دهکرێ ،که هەر کات
بەرژەوەندیی دەوڵەت ئەوە بخوازێ ،ئەوا نەک تەنیا دژی کەسانی بیانی ،بەڵکو دژی هاواڵتیانی خۆشی ئەنجامیان
بدا.
ئهمه ئهوه راڤە دەکا ،که بۆچی له سەرهەڵدانی دهوڵهتەوە ،دنیای رامیاریی ههروابووه و بهردهوامیش ههروا
قۆناخێکی کۆمەاڵیەتی و مرۆڤایەتی بووە بۆ لەخشتەبردن و چەتەگەریی بێسنوور ...ئهوەش رۆشندەکاتەوە ،که بۆچی
سهرجهمی مێژووی دهوڵهتانی کۆن و هاوچەرخ تەنیا زنجیرهیهک بهگژداچوونهوه و تاوان بوون ،بۆچی پاشا و
شالیارهکان لە رابوودوو و لە ئێستادا له ههموو سەردەمەکاندا و له ههموو واڵتێکدا  -پیاوانی دهوڵهت،
دیبلۆماسەکان ،بیرۆکراتهکان ،شهڕکهرهکان - ..ئەگهر له روانگەی مۆراڵی ئاسایی و دادپەروەریی مرۆییەوە دادگایی
بکرێن ،سهدان و ههزاران جار شایانی سزاواربوون بە کاری سەخت ،یاخود له سێدارهدانن .لێرهدا هیچ تۆقاندنێک،
هیچ دڵڕهقییهک ،هیچ سووکایەتییەک بە پیرۆزییەکان ،یا گەواهیدانی درۆ ،هیچ فریودانێک ،هیچ هەڵسوکەوتێکی
نەشیاو ،هیچ دەستبڕینێک ،هیچ تااڵنکردنێکی رووقایمانە ،هیچ خیانهتێکی بێشەرمانە ،هیچ یەک لهمانه رۆژانە،
ئهگهر بهناو و له الیهن نوێنهران و پیاوانی دهوڵهتهوه ،نهبووبێت ،روویان نەداوە .ئهمانهی که کراون ،لهژێر هیچ
ناوێکی دیکەدا نەکراون ،بهڵکو تهنیا لهژێر ناو و پاساوی وشه رازێنراوەکان و دڵخۆشکەرەکان ،بەاڵم هاوکات زۆر
ترسناکەکاندا کراون''( .)''for reasons of state." [Bakunin on Anarchism, pp. 133-4]( .وەرگێڕانی بۆ
کوردی :زاهیر باهیر).
____________________________________
تێبینیی :لە زمانی ئینگلیزیدا واژەی [ ]manبە واتای [پیاو] و هاوکات بە واتای [کەس  /مرۆڤ]یش دێ ،بۆیە
نووسەران لە رێکەکەوانەدا [ژن]یشیان داناوە ،تاوەکو نەبێتە هەڵواردنی ژنان .هەروەها واژەی هاومرۆڤ
[ ]fellowmanلەبری هاواڵتی بەکاربراوە ،چونکە ئەنارکیستەکان دژی هەاڵواردن و ریزکردنی مرۆڤەکانن بە ناوی

هاوشاریی و هاوالتییەوە و هەموو مرۆڤەکان لە سەرتاسەری جیهاندا وەک یەک و هاوبەش لە شتەکاندا دەبینن.
لەبەرئەوەی لە زمانی کوردیدا واژەی هاومرۆڤ [ ]fellowmanنەبووەتە باو و جێکەوتە ،بۆیە واژەی [مرۆڤەکان]م
بەکاربردووە( .و  -ک).
• ئەم بابەتە دەقی گفتوگۆی کۆمەڵێک هاوڕێیە لەسەر ''دەولەت'' ،کە لە ماوەی (ئادار  -حوزەیرانی )٣١٠٢دا لەسەر
تۆڕی ''فەیسبووک'' ئەنجام درا.

 -بەشی یەکەم -

فواد قەرەداخی:
دەوڵەتی کام چین؟ دەوڵەت هەیە ناسنامەی چینایەتی نەبێت؟ پاشان مرۆڤ و مرۆڤایەتی ئەبستراکت! مرۆڤی سەر بە
چ چینێک؟ ئایا دەوڵەت و مرۆڤی سەروو چینەکان یان موازی بە چینەکان هەیە؟ ئەوە باکۆنین هەڕەمەکی دەدوێت؟
دەوڵەت لەژێر سایەی هەموو سیستمەکاندا ئامرازی سەرکوتی چینایەتییە بەدەوڵەتی سۆشیالیستیشەوە ،بەاڵم چٶن
نامێنێت ،میکانیزمی نەمانی چییە؟ باکۆنین رێگای ئەوەی دیاری نەکردووە ،ئەویش وەکو سۆسیالیستە یۆتۆپییەکان
تەنها خەون دەبینێت بە نەمانی دەوڵەتەوە ،هەر بۆیە لە دوای کۆمۆنەی پاریسەوە لەبەردەم مارکس فەشەلی هێناو تا
ئێستاش کە سەدەونیوێک دەکات هەڵنەساوەتەوە.
زاهیر باهیر:
دەستخۆش کاک فوئاد بۆ کۆمێنتەکەت .من لێرەدا تەنها سێ خاڵ دەخەمە پێشچاو -٠ .ئەو کۆمێنتەی تۆ هەوێنی
نووسینی چەندەها وتارەو کە ئەمەش لە فەیسبووکدا ناکرێێت .ئازادیخوازان  ،ئەنارکستەکان دەیەها کتێبیان لەو
بارەیەوە نوسیوە و ،هێشتا هەر بەردەوامن .کۆمەڵێک وتاری باش لەسەر نازەروورێتی دەوڵەت و بۆچی ئەوان دژایەتی
دەوڵەتیان کردوە؟ کە بە دڵنیاییەوە دەڵێم لە دەرگای ئەو پرسیارانەی تۆش دەدات ،لە ئینگلیزییەوە وەرگێڕراوە و
تەنها ئەوەی ماوە کە لەگەڵ دەقە ئەڵمانییەکەیدا چێک بکرێت .ڕەنگە لە کۆتایی مانگی سێدا باڵو بکرێتەوە .هەر کە
ئامادە بوو من بە میلێک بۆت ڕەوانە دەکەم بەهیوام تۆ کاتت هەبێت بۆ خوێندنەوەی و دڵنیاشم کە بایی ئەوەی تێدایە
کە تۆ سەرنجی خۆتی لەسەر بنوسیت ،کە ئەمەش دەبێتە مایەی مستومڕێکی باش .من خۆم ئامادە باشی ئەوەم تێدایە
کە بکەومە ناو ئەو ئەو گۆبەنەوە ،هەڵبەتە هاوڕێیانی ترش لە هەردوو ڕوانگەکەوە ،ئەوانیش دێنە زمان -٣ .با واز
لە مەسەلەی تیوری بهێنین بەاڵم کەسێک لەم دنیایەدا هەیە نمونەی دەوڵەتێکمان بداتێ لە :دینی ،قەومی ،لیبراڵ،
دیمۆکراسی ،دیکتاتۆری تا مارکسی و سۆشیالیستی کە بەالنیکەمەوە لە چەند ساتێکیاندا فاشی نەبووبێتن؟!!!! بەالی
منەوە فاشیەت مەیلی حوکمکردن نییە بەڵکو سروشتی خوودی دەوڵەت و حکومەتە -٢ .مەسەلەکان گۆڕاون ،کیبڕکێکە
تەنها لە نێوانی پرۆلیتاریاو سەرمایەداریدا نییە بە تەنها .لە هەقەتدا ئەمڕۆ پڕۆلیتاریا بەشێکی یەکجار کەمی
کۆمەڵگەکان پێکدەهێنن .ئەمڕۆ کێشمان کێشەکە لە نێوانی هەرە زۆربەو هەرە کەمایەتییەکەدایە ،تەنانەت سروشت و
ئاژەڵ و سەرجەمی گیانلەبەرانی سەر زەوی و ئاوی و ئاسمانی لەگەڵ ئێمەن دژی ئەو کەمایەتییەدان ،چونکە سیستەمی
سەردەم ئەوانی خراپتر ئیبادەکردوە لە پێناوی سوودو سەرمایەدا تاکو بەشەرییەت .منیش لەگەڵتام دەوڵەت نییە
ناسنامەی یا ئامرازی چینایەتی نەبێت .واقیعەن هەر ئەمەشە کە دەوڵەت دەبێت دژایەتی بکرێت و وجوودی نەمێنێت،

چونکە هەمیشە چین کەمایەتییە بە کۆمەڵگە ،کەواتە چینێک کە کەمایەتییە حوکمڕانی زۆربەکەی تری دەکات ،کە
لەم حاڵەتەشدا گەر لۆجکانە تەماشای بکەین ،ئەو حوکمە ناتوانرێت بکرێت جگە لەبەکارهێنانی زوڵم و زۆر و
ئەشکەنجەو تیرۆر .جارێکی تریش سوپاست دەکەم ەوەو دەستخۆشیت لێدەکەم.
فواد قەرەداخی:
کاک زاهیر رەنگە من کاتی ئەوەم نەبێت داخڵی نووسینێکی دورودرێژ ببم دەربارەی ئەنارکیزم ،ئەوەندەش بێ ئاگا نیم
لێی ،بەشی خۆم لەسەری خوێندۆتەوە ،من لە مەسەلەی دەوڵەتدا هاوڕاتم بەاڵم بەرنامەی ئانارکیستی بۆ نەمانی
دەوڵەت خەیاڵییە ،ئینجا من بڕوام بە بوونی حیزب هەیە ،بڕوام بە رێکختن سیاسی پرۆلیتاری هەیە نەک نەقابی،
من دەسەاڵتخوازم بە پێی پرنسیپەکانی ئانارکیزم ،بەبێ دەسەاڵت وەرگرتن پرۆلیتاریا هیچ نییە ،رزگاری بەشەرییەت
بە بزووتنەوەیەکی جیهانی رێکخراوی پرۆلیتاری دەکرێت کە لە قۆناغی یەکەمدا دەوڵەتی سۆسیالیستیی کرێکاران
دامەزرێنێت و ،دوائاکام بە کۆمۆنیزمی بگەیەنێت .بۆیە یەکێک لە مەرجەکانی نووین لەم رووەوە شیکردنەوەی
چینایەتییە ،باسی هەر شتێک دەکەین دەبێت بڵێین (کام چین :پڕۆلیتاریا یان بۆرژوازییەت) ئیتر ئەوە دەوڵەت بێت،
حیزب بێت ...هتد.

 -بەشی دووەم -

هەژێن:
ساڵو هاوڕێیان ،مشتومڕەکەتان خۆشە و سەرنجی ڕاکێشام و ئەم سەرنجانەی لە الی من بەجێهێشتن... .
هاوڕێ (زاهیر)یش لە وەاڵمی هاوڕێ (فوئاد)دا ،بەهەمان تێڕوانین ،چەمکی پڕۆلیتاریا بەکاردەبات ،کە دەکاتە
کرێکاری پیشەسازی و لەم بارەدا ڕاسدەکات ،پرۆلیتاریا کەمینەیە ،بەاڵم پڕۆلیتاریا لە یۆنانی کۆنەوە بە واتای
چینی ئەو تاکانەی کە خاوەنی سامان و دسەاڵت نین یا کۆیلەی کەسانی دیکەن ،کە لەم بارەدا هەموومان بە کرێکار و
مامۆستا و فەرمانبەر و خوێندکار و خانەشین و بێکار و جوتیار و هەرچی ژێردەست هەیە ،دەگرێتەوە؛ واتە هەموو
ئەوانەی کە مافی بڕیاردانیان لەسەر ژیانی خۆیان و کاروباری کۆمەڵگە نییە .من پڕۆلیتاریا بەم واتایەی دووەم
بەکاردەبەم..
هاوڕێ فوئاد ،لەوەتەی دەوڵەت سەریهەڵداوە ،هەندێک کاری ئەنجامداوە؛ لەوانە وردوخاشکردنی ویست (ئیرادەی
تاک) و متمانە بەخۆی ،لەنێوبردنی پەیوەندی و بەڕێوەبەرایەتی کۆمەاڵیەتی و جێگرتنەوەی بە دامودەزگە
ڕامیارییەکان ،ڕۆبۆتکردنی تاک و کوشتنی هەموو گیانێکی هەرەوەزیی و هاڕێکاریی و متمانەیەکی کۆمەاڵیەتی،
ڕێکخستنی ئابووری کۆمەڵگە لەسەر بنەمای خاوەندارێتی تایبەت و لە باشترین باردا خاوەندارێتی دەوڵەتی،
لەنێوبردنی مۆڕاڵ و ڕێسای کۆمەاڵیەتی و یاسای سروشتی ،جێگرتنەوەیان بە مۆڕالی ڕامیاریی و یاسای دەستکرد،
هەروەها کەڵەگایی بەسەر کۆمەڵگەوە و بڕیاردانی جەنگ و سازش و کوشتوبڕین و جینۆساید و داگیرکردن و تااڵنکردن
و زیندانیکردن و لەسێدارەدان بەنێوی کۆمەڵگە و نەتەوە و چینەوە . ..ئایا دەتوانرێت و دەکرێت و بۆی هەیە وەها
ئامرازێک ببێتە ڕێکخەری کۆمەڵگەی ئازاد و یەکسان و پارێزەری دادپەروەریی؟ هەروەها ئەگەر لە سەردەمی
دەربڕینەکانی (گۆدوین شتاینەر و و پرۆدۆن و باکونین)دا هاوڕێ مارکسیستەکان ،لەبەر نەبوونی ئەزموونی دەوڵەت لە

الیەن پارتە کۆمونیستەکانەوە و بەنێوی پرۆلیتاریاوە ،توانیبێتیان ئەوان [ئەنارکیستەکان] بە خەیاڵپاڵو
تۆمەتباربکەن ،ئایا پاش ئەو هەموو کۆیلەکردنەی پرۆلیتێرەکان لە الیەن دەوڵەتی پارتە کۆمونیستەکانەوە لە
(رووسیا) وە بۆ چاینا و کوبا و ڤێتنام و کۆریا و یوگوسالڤیا و ئەلبانیا و ئەڵمانیا و هەنگاریا و بولگاریا و ...تد،
ئەوە نالۆجیکی نییە و پاش ئەو هەموو ئەزموون و سەلماندنە مێژووییانەی دروستی بۆچوونی ئەنارکیستەکانی پێش و
پاش ئینتەرناسیونالی کرێکاری (یەکەم) ،ڕاستی بۆچوونی ئەنارکییەکان ناسەلمێنێت؟
بابەتێکی دیکە غەدری مێژووییە لەو سۆشیالیستە کەتوارییانەی کە بە داخەوە ئەنارکیستەکانیش وەک مارکسیستەکان
بە یوتۆپی (خەیاڵپاڵو) یان ناودەبەن ،کە بە بڕوای من لە هەموو سۆشیالستەکانی پێش و پاشی خۆیان کەتواربینتر
بوون و بەکردەوەش سەلماندیان پرسی سۆشیالیزەکردنی کۆمەڵگە ،پرسێکی ڕامیاریی نییە و تەنیا بە هەنگاوی کردەیی
دەکرێت ،سۆشیالیزم ببێتە سیستەمی بەرێوەبردنی کۆمەڵگە... .
هاوڕێ فوئاد ،بە داخەوە لە دوا وەاڵمتدا بۆ هاوڕێ زاهیر ،بەجۆرێک دەرگەت لەسەر لێدوانەکە داخستووە .لە کاتێکدا
کە هیچ یەک لە ئێمە ناتوانین بڵێین ،من ئەوەم بۆ داهاتوو یا لە داهاتووشدا ئاوا دەبم ،دەکرێت بڵیین من لەم
ساتەدا ئاوا بیردەکەمەوە ،چونکە بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە خولەکێکی دیکە ئاوا بیردەکەمەوە ،ڕەتکردنەوەی
بنەماکانی بەردەوامی گۆڕانی مرۆڤە وەک ماددە... .
زاهیر باهیر:
کاک فوئاد تکایە بمبەخشە گەر کۆمێنتەکەم ،الی تۆ وای گەیاندبێت کە تۆ لەسەر ئەنارکیسزم هیچت نەخوێندۆتەوە
یا هیچ نازانیت .من دڵنیام کە تۆ دە ئەوەندەی منت لەسەریان خوێندۆتەوە .لێتی ناشارمەوە تاکو ئەم دەقەیە من
کتێبێکی یەکێک لە ئەنارکستە بیردۆزە کۆنەکانم نەخوێندۆتەوە ،من تەنها لێرەو لەوێ چەند وتارێکم خوێندۆتەوە.
من کە ئیدیعای ئازادیخوازی و ئەنارکستێت دەکەم لە خوێندنەوەی شتەکانی ئەنارکستەکانەوە نییە ،بەڵکو لە
بیرکردنەوەوەیەکی سەردەمێکی زۆرەوە کە پێموایە چەند ساڵێکی خایاند ،هەروەهاش تەماشای ئەزموونەکانی هەموو
پارتە چەپەکان و کۆمۆنیستەکان و نموونەی دەوڵەتەکانی بەلشەفی ،تێکەاڵوبوونم بە بزووتنەوەی کرێکاران لێرە و
نقابەکەیان ،وایلێکردم کە من بە سەرجەمی بیروڕای خٶم و هاوڕێیانی دووروو نزیک و تەواوی ئەزموونەکانماندا
بچمەوە بگەمە ئەم قەناعەتەی ئێستام  ،ئەمە جگە لەوەی کە من فکری ئەنارکست بە ڕۆح و گیانی سروشتی خودی
مرۆڤ دەزانم کە گیانی یاخیبوونی تێدایە ،حەزی بەوە نییە کە نەسیحەت و ئیرشادات بکرێت ،حەزی بە ئازادییە و
دژی کۆنترۆڵکردنە ،حەزی بەوەیە کەکەس بڕیاری بۆ نەدات خۆی خاوەنی بڕیارەکانی بێت .هەر هەموومان کە گەنج
بووین ئەمانەمان تیادا بووەو خاڵی هاوبەشیمان بوون لەگەڵ یەکتریدا .گەر من بچمە جەدەلی دەوڵەت و پارت و
سیاسەتەوە باوەڕناکەم پەنا بۆ تەنها بڕگەیەکی یەکێک لەو ئەنارکستە ناودارانە ،بەرم  ،مەگەر تەنها لە دوو
بوواردا کە یهکهمیان ئاماژە بە ئامارهکانهو ئەوی تریان هێنانەوەی ئەزموونهکانی سەردەمی ئەوانن .من باوەڕم وایە
نابێت هەوڵبدەین تیورەکان بسەپێنین بەسەر کۆمەڵگەو چینەکاندا ،بە یەک وشە واقیعدا ،بەڵکو دەبێت تیورەکان و
بیرۆکەکان لە واقیعەوە هەڵهێنجین .هەروەکو خۆتیش دەزانیت باشترین بەڵگەنامە گەڕانەوە بۆ واقیعە ،لەبری
گەڕانەوە بۆ بڕگەی ناو کتێبەکان ئیدی ڕابوردوو یا ئێستا ،گرنگ نییە.
لە کۆتاییدا وەکو ئەو هاوڕێیەش پێشتر وتی ،تۆ دەرگات لەسەر مشتومڕەکان داخست ،کە ئەمە بێئومێدی الی من
دروستکرد چونکە من هەمیشە ڕام وایە کە تۆ یەکێکی لە هەرە ڕۆشنبیرەکان و بە ئەقڵ و سەلیقەی زۆرو قوڵەوە
دەچیتە ناو کێشەکان ،پرسەکانەوەو لێکدانەوهکانت شایانی خوێندنەوەو بەهەند وەرگرتنن .با ئەوەش بڵێم ،من خۆم

هێشتا بەدوای حەقیقەتدا دەگیڕیم بۆیە تامەزرۆی مشتومڕو ڕاگۆڕینەوەم لەگەڵ هەمووتاندا .هەڵبەتە تۆش ئازادیت
لە بڕیارەکانتا .خۆشی و تەندروستی باشت بۆ دەخوازم.
فواد قەرەداخی:
سوپاس هاوڕێیان بۆ وەاڵمەکانتان ،وەاڵمەکان دیسان لەسەر دەوڵەت تەرکیزیان کردووە ،کە هاوڕاتانم لەسەر
ماهییەتی دەوڵەت بەاڵم  +ناسنامە چینایەتییەکەی .ئێوە باس لەدەوڵەت بە گشتی دەکەن ،من پێموایە دەوڵەت
ناسنامەی چینایەتی هەیە و سەرکوت بەشێکی کارێتی ،بەاڵم کێ سەرکوت دەکات؟ ئەوە مەسەلەکەیە ،لە الیەکی ترەوە
من دەبینم کۆمۆنیستەکان تەجروبەیەکیان هەیە لە پێکهێنانی دەوڵەتی چینایەتیدا ،دیارە ئەو تەجروبەیە فەشەلیکرد
بەاڵم دەستکەوتیشی لە سەرەتادا هەبووە و دەکرێت بۆ دواڕۆژ سوود لەو تەجروبەیە وەربگیرێت بۆ دەورەیەکیتری
تێکۆشان دژی سیستمی سەرمایەداری ،ئەو سیستمەی بە تێکۆشانی منڤم ،بە خۆڕێکستن ،بە حیزبی تکۆشەرو جەماوەیی
پۆاڵیین دەڕووخێت ،من تا ئێستا نازانم بەبێ دەسەاڵتی سیاسی چینی پێشڕەوی کۆمەڵگا چۆن دەتوانین مەرجەکانی
کۆمەڵگای (بێ چین و بێ حیزب و بێ دەوڵەت) بەدیبهێنن ئانارکیستەکان بەرنامەیەکی رۆشنیان بۆ ئەوە نییە ،ئەوان
دەسەاڵتخواز نین ،واتە دەسەاڵتیان ناوێت ،بۆیە بە عەمەلی ئەبێت دەسەاڵتی سیستمی سەرمایە دەستکارینەکەن ،ئەم
جیهانە بەرینە چۆن دەگاتە کۆمۆنیزم کە تۆ بەرنامەی رووخاندنی سەرمایەو چۆنیەتی رێکخستنەوەی کۆمەڵگای
گواستنەوەت پێ نەبێت .من دەرگاشم لەسەر ئەم مەسەلەیە دانەخستووە ،بە پێچەوانەوە دەرگایەکم کردەوە کە ئێوە
بتوانن لێی بچنە ژوورەوەو بەرنامەی تەفێیلی و عەمەلی ئانارکیستی بخەنە بەردەمی خەڵکی کوردستان و میکانیزمی
نەهێشتنی دەوڵەتیان پێ بڵێن لە سەرانسەری جیهاندا ،من بەرنامەی ئانارکیستەکان بە بەرنامەیەکی خەیاڵیی دەزانم
کە ئەگەری بەدیهێنانی نییە ،بۆیە وەک هەر کەسێکیتر چاوەڕوانی نووسینەکانتان دەکەم و هەر کاتێک قەناعەتمکرد
دڵنیابن بێ سێو دوکردن پێیەوە پەیوەست دەبم.
هەژێن:
ساڵو هاوڕێ فوئاد ،پرسەکە لەسەر قەناعەتکردن بەیەکتر نییە ،نەخێر من بۆخۆم و لە هاوڕێ (زاهیر)یش دڵنیام کە
نیازی شتێکی ئاوای نییە ،بەڵکو هەوڵدانە بۆ مشتومڕکردن و بۆچوونگۆڕینەوە و دەرگەئاوەاڵکردن بەڕووی کۆمەڵێک
پرسدا ،کە بە داخەوە بەستەڵەکیان بەستووە .هەروەها وەک هاوڕێ زاهیر دەڵێت “پرسەکە لەسەر دروستی و
نادروستی ئەم و ئەو نییە” بەڵکو لەسەر دەربڕینی بۆچوونی کەسیی خۆمان و بەشکردنیەتی لەتەک هاوەڵەکانی
فەیسبووکدا. ...
با ئاوای دابنێ ین ،کە لە مێژوودا ئەنارکیستەکان بوونیان نییە ،ئەی دەبوو من و تۆ و ئەوانی دیکە لەبەردەم
شکستخواردنی بەکردەوەی بزووتنەوەی سۆشیالیستی لەسەردەستی سۆشیالیستە دەسەاڵتخوازەکان چیمان بکردایە؟ ئایا
ئەرکی من و تۆ و ئەوانی دیکە نییە ،کە لەو شکستانە وردبینەوە و لە دەرەوەی بۆچوونە باوەکانەوە بۆ ئەڵتەرناتیڤ
بگەرێین؟
بە بۆچوونی من ئەو لێدانەی کە بۆلشەڤیزم لە ٠٠١١ە تا  ٠٠٩٠لە بزووتنەوەی سۆشیالیستی و کرێکاری داوە ،هەموو
دەوڵەتەکانی بۆرجوازی لەوەتەی سەرمایەداری هەیە ،تا ئەمڕۆش نەیداوە . ...چونکە بۆلشەڤیکەکان بە ڕابەرایەتی
لێنین [نەک تەنیا ستالین و دواتران] دەسکە دارینەکەی تەورەکە بوون لە بڕینەوەی دارستانەکانی شۆرشدا تا ئێستاش
هەر دەسکەتەورن... .

ئەوەی کە تۆ بەبێ دەوڵەت ،ناتوانیت وێنای کۆمەڵگەی سۆشیالیستی بکەیت ،بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە یەکەم وەک
زۆربەی هاوڕێ مارکسیستەکان شۆڕش بە ڕووداوێکی کتوپڕ و دیاڕێکراوی ماوەیی دەزانیت ،بۆیە لەوەها بارێکدا تاکی
پەردەوەری سیستەم و کولتووری بۆرجوازی [مشەخۆری] لە بەرەبەیانی کۆمەڵگەی سۆشیالیسیدا وەک جانەوەری
چاوچنۆک دێتەبەرچاو و ناچار بۆ ڕاگرتن و سۆشیالیزەکردنی پێویستت بە دەوڵەت و دامودەزگە سەرکوتگەرەکانی
دەبێت .بەاڵم ئەگەر شۆڕش بە پرۆسێسێکی مێژوویی لە بەرەبەیانی مرۆڤایەتییەوە تا دواساتی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
بزانیت ،ئەوا ئەو شتانەی بە شۆرش ناویاندەرکردووە ،دەبنە ڕاپەڕین و بەرهەڵستاری لە ڕوەتی شۆڕشدا و زۆر ئاسایی
هەر لە هەناوی ئەم سیستەمەدا ،ڕێکخراوە جەماوەرییە سەربەخۆکانی پڕلیتاریا ،لە خوارەوەرا وەک فێرگەیەکی
سۆشیالیستی ،تاکەکان بە کولتووری سۆشیالیستی پەروەردەدەکەن و لەنێو خۆیاندا [لە ماڵە هاوبەش و
هەروەزییەکانیاندا ،لە کارگە و فرۆشگە و کێڵگە هەرەوەزییەکاندا] بە پێی توانا سۆشیالیزم ئەزمووندەکەن و وەک
هاوڕێ زاهیر دەلێت ”لەوێوە تیئۆرییە شۆڕشگێرییەکانیان سەرهەڵدەدەن...''.
تکایە ئەم دوا ڕستەمە وەک خۆی لێ وەربگرە؛ سۆشیالیستە ئازادیخوازەکان خەڕێکن لەم سیستەمەدا ڕۆژانە خشت بە
خشتی ئەم سیستەمە دەدەنە بەر ڕەخنە و بە کردەوە لە هەرەوەزیی ژیاندا هەڵیدەگێرنەوە ،ڕێک بە پێچەوانەی
ئەندامانی نووسینگەی ڕامیاریی پارتە کۆمونیستە زۆر و زەبەندەکانەوە ،کە لە ئەوروپا خاوەنی پیتزەری و ڕیستورانت
و قاوەخانە و فرۆشگەن و ئەندامانی پارتەکانی خۆیان و کرێکارانی کۆچەر بە کرێیەکی زۆر کەم بەکرێدەگرن و
دەیانخەنە خزمەت سیستەمی کاری کرێگرتەوە و لەسەر ڕەنجی ئەوان ،سەرمایەی دراوی پێکەوەدەنێن و لەوالشەوە
لەسەر چاالکی و خەباتی لێبڕاوانەی ئەندامانی پارتەکانیان ،ناووناوبانگ دەردەکەن و وێنەی خۆیان لەبەردەم
وێنەکانی مارکس و ئینگلس و لێنین و ترۆتسکی و ستالین و مائۆتسی تۆنگ و جیڤارا و پەخشان و تەخشان دەکەن...
هاوڕێم ،ئەنارکیستەکان کەتوار لە قاڵبی تیئۆری نادەن ،بەڵکو تیئۆرییەکان لە ئەزموونکردنی خەباتدا لە کەتواری
ئەم ساتەدا بەدەستدەهێنن ،هەروەها ئەنارکیستەکان بەرنامەی ڕامیاری داناڕێژن ،چونکە ،یەکەم ،ڕامیاریی و
دەسەاڵتی ڕامیاریی ئامراز و چەکی ڕاگرتنی کۆمەڵگەی چینایەتین و دووەم ،ئەنارکیزم بە واتای سۆشیالیزمی
ئازادیخوازانە بەخۆی بەرنامەی ژیانە و کاتێکیش کە ژیان لە قاڵب بدرێت ،ئیدی تەنیا تابووتێک لە چەشنی
دەوڵەتی بۆلشەڤیکی و ماوی و کاسترۆییمان بۆ دەمێنێتەوە.
ئەگەر ئێمە ئەو شکستانەی کە لەسەر دەستی سۆشیالیستە دەوڵەتخوازەکان بەسەرماندا هاتوون ،بەهەند وەرنەگرین و
دووبارە لە هەوڵی چێکردنەوەی دەوڵەتێکدا بین لە جێی دەوڵەتێکی دیکە ،ئەوا وەک هەر دەستەیەکی دیکەی مەزهەبی
لە جیهانی خەیاڵدا خەڕێکی چێکردنی بەهەشتێک دەبین ،کە لە جیهانی کەتوارتیدا بێجگە لە پیرۆزکردنی
دۆگمەکان ،هیچی دیکە بەرهەمناهێنێتەوە!
دەکرێت لە زنجیرە وتارێکی دوورودرێژدا بچینە پای شێوازی خەباتی ئەنارکی و شێوە و بنەمای کۆمەڵگەی ئەنارکی و
چۆنیەتی پێکهاتنی کۆمەلگە ئەنارکییەکان ،بەاڵم بە داخەوە ڕوونکردنەوەی کۆمەڵگەی ئەنارکی کە ڕەتکردنەوەی
سەراپای کۆمەڵگە ی چینایەتی چەند هەزار ساڵەیە ،لە وەالمی کۆمێنتێکی فەیسبووکدا ئاسان نییە ،هەر بۆیە لەمەڕ
هەڵەی داڕشتن و ڕێنووسی نێو سەرنجەکانیم ،داوای لێبوردن دەکەم ،چونکە بواری نووسین لە فەیسبووکدا هەر
ئەوەندەیە.

 -بەشی سێیەم -

تاهیر ساڵح شەریف:
ساڵو هاوڕێیان ..من بەهۆی کەمی کاتەوە بە خێرایی سەرنجمدایە سەر تێکستەکان و مناقشەکانتان .بە هەموو جیاوازی
تێگەیشتنمانەوە دەربارەی سەرمایەداری و سۆشیالێزم ،بەاڵم ئەم مناقشانە زەرورین.
هەموومان لەسەر ئەوە کۆکین کە ڕژێمی سەرمایەداری ،ڕژێمێکی ناعادالنەیەو سەرئەنجام بڕوامان بەوە هەیە کە
دەبێت ئەم ڕژێمە لەناوببرێت و سیستەمێکی دیکە بۆ ژیان بێتە کایەوە کە مرۆڤەکان تێیدا بە یەکسانی بژین و کەس
ئاغا و ڕەعیەت ،یان کۆیلە و کۆیلەدار نەبێت تێیدا .ئەو سیستەمەش ،شتێک نییە جگە لە سیستەمی کۆمۆنیستی.
من پێم وایە تیۆریسانی کۆمۆنیزم ،لە سان سیمۆن ،فۆریە ،پرۆدۆن ،باکۆنین و مارکسەوە بگرە هەتا دەگات بە
نەوەکانی دوای خۆیان ،هەموویان لە سیستەمی سەرمایەداری ناڕازین و تەئکید لەسەر سیستەمێکی نوێ و عادیالنە
دەکەن .لەم ڕووەوە من بڕوام وایە کە هەموو الیەک لە خاڵی ئەنتی کاپیتاڵیزمدا یەکدەگرنەوە ،بەاڵم لە خاڵی
گەیشتن بە کۆمەڵگەی پۆست کاپیتاڵیزم [کۆمۆنیزم]دا لێکجودا دەبنەوە و ناکۆکییەکان لە نێوانیاندا سەرهەڵدەدات.
هیچ یەکێک لە تیۆریسێنانی سۆشیاڵیزم ژیانی داهاتووی لە کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی پاش سەرمایەداریدا لە قاڵبی
بەرنامەیەکی موقەدەس ،موتڵەق و شێوە دینی نەداوە [وەک ئەوەی لە تێکستێکی هاوڕێ هەژێندا بەرچاوم کەوت]،
بەڵکو ئەوان تەنها تیۆرییەکیان لە بارەی کۆمەڵگەی پۆست سەرمایەدارییەوە خستۆتە ڕوو ،تیۆرییەک کە بەهیچ
شێوەیەک نەچوونەتە ناو تەفاێیالتەکەیەوە . ...
لەو نووسینەی پێشەوەی باکۆنیندا ،کە هاوڕێ زاهیر بەشێکی لێکردۆتە کوردی ،شتێک دەربارەی کۆمەڵگەی دوای
سەرمایەداری ناڵێت .باکۆنین لەو نووسینەدا تەنها لە سیاسییەکان و دەوڵەت توڕەیە ،بەاڵم میکانیزمێک دەربارەی
نەمانی دەوڵەت ،یان ئەڵتەرناتیڤی ”دەوڵەت” پێشنیار ناکات .گریمان هاوڕا بووین لەگەڵ باکۆنیندا دەربارەی
ناوەرۆکی نووسینەکەی ،بەاڵم با کۆنین پێمان ناڵێت چۆن دەوڵەت [بە هەمان تعاریف و پێناسەکانی ئەو] لەناو
ببەین و دوای دەوڵەت چی؟! ...لە نووسینە کورتەکەی باکۆنیندا وەاڵمێکی ئەو پرسیارەمان دەست ناکەوێت و ئەگەر
مرۆڤ لە هەمان تێگەیشتنی باکۆنینەوە ،بنەمای کار بۆ کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی دابڕێژێت ،تەنها خۆی تووشی
پاسیفیزمێکی توڕە بەرانبەر بە دەوڵەت و سیاسییەکان دەکات و تەنها لە شوێنی خۆیدا مراوەحە دەکات!... .
سەبارەت بە [پرۆلیتار] بوونیش ،کە لە تێکستێکی هاوڕێ زاهیردا بەرچاوم کەوت ،مارکس لە دوو دەقی خۆیدا ،ئەو
تێگەیشتنە هەڵەیەی هاوڕێ زاهیر لەمەڕ پرۆلیتار بوون ،کە پێی وایە پرۆلیتاربوون تەنها کرێکارانی پیشەسازییە،
ڕاست دەکاتەوە .مارکس هەم لە مانیڤێست و هەم لە نووسراوی کاری بەرهەمهێن و نابەرهەمهێنەکەیدا ،بۆچوونی وایە
کە لە قەشەیەکەوە بگرە تا دەگاتە مۆسیقار و زانایەک ،ئەوانە هەموویان کۆیلەی کرێگرتەن لە شێوە و سیستەمی
بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا ،واتە هەمان لە  ،٪٠٠کە دروشمی ۆڵستریتییەکان بوو ،بە کرێکاری کرێگرتە ناو
لێدەبات . ...هەروەک وتم لەبەر کەمبوونی کات و بەپەلە خوێندنەوەی تێکستەکان ،نەمتوانی سەرنجەکانم لەسەر
گشت باسەکەتان بنووسمەوە و بەوهیوایە کە ئەم جۆرە پۆڵیمکانە درێژەیان هەبێت.
فواد قەرەداخی:

دەستخۆش هاوڕێ تاهیر ،راستت پێکاوە کە ئێمە خاڵی ناوکۆییمان هەیە سەبارەت بە سیستمی سەرمایەداری ،بەاڵم
چۆن ئەو سیستمە لەناودەچێت ،ئەوە خاڵی جیاوازییە ،دیارە باکۆنین شیوعییەکی تێکۆشەرو زۆر ئەکتیڤی سەردەمی
خۆی بووە و لەو پێناوەدا چەرمەسەری زۆری بەسەردا هاتووە ،بەاڵم سەبارەت بە چۆنیەتی لەناوبردنی سەرمایەداری
باشی نەپێکاوە و خۆی و شوێنکەوتووانی لە ئینتەرناسیۆناڵی یەکەمدا دەورێکی سکتاریستانەی رێکخراوەییان دیوە و
بزووتنەوە کرێکارییەکەی ئەو سەردەمەیان بە پارچە پارچەیی هێشتۆتەوە کە (ئێستا بە عەمەلی هەمان مەترسی
هەیە لە الیەن شوێنکەوتووانی ئەمڕۆیەوە) ،ئەو ئیعالنی ئەنتی دەوڵەتی کردووە بە شێوەیەکی ئەبستراکت :دەوڵەت بە
بێ بوعدە مێژووییەکەی ،هەروەها دەوڵەت بەبێ ناسنامە چینایەتییەکەی ،بۆیە کە هاوڕێیانی ئەنارکیست باس لە
نەهێشتنی دەوڵەت دەکەن تەنها لە ستراتیژ دەدوێن ،بەاڵم پێمان ناڵێن تاکتیکی عەمەلی بۆ نەهێشتنی دەوڵەت
چییە ،خۆ ئێمەومانانیش دەزانین ماهییەتی دەوڵەت لە سایەی هەموو سیستمەکاندا سەرکوتکردنی چینایەتییە ،بۆیە
دەبێت نەمێنێت و ئەوە حوکمی مێژووشە بەاڵم چۆن نامێنێت؟ ئەوە کرۆکی پرسیارەکەیە .ئایا لە دنیای ئەمڕۆدا (دنیای
سەرمایەداری) مومکینە؟ ئایا ئەوە قەڵەمباز نییە بەسەر واقیع و مێژوودا ،ئایا ئامادەکردنی پێداویستییەکانی لە
ئارادایە؟ یان دەبێت ”نەخشە رێگای” هەبێت بۆ هێنانەدی ،من ئەو نەخشە رێگایە بە دامەزراندنی دەوڵەتی
سۆسیالیستی کرێکاران دەزانم لە دواڕۆژدا لەگەڵ ناسین و دەستنیشانکردنی هەموو ئەو نەهامەتیانەی بەسەر
بەشەرییەتدا هات لە سایەی دەوڵەتە سۆسیال بۆرژوا و سەرمایەدارییە دەوڵەتییەکاندا کە سەرلەپاکیان هەرەسیان
هێنا.
زاهیر باهیر:
سوپاس هاوڕێ تاهیر کە هاتیتە ناو جەدەلەکەوەو بەهاو وەزنەکەیت زیاد کرد .من لەگەڵ هاوڕێ هەژێندا تا
ڕادەیەکی زۆر هاوڕام و تێبینییەکی وام نییە لەسەر کۆمێنتەکەی ،جگە لە وشەی چینی کرێکاران نەبێت ،کە دواتر
لەسەر کۆمێنتەکەی هاوڕێ تاهیر بەکورتی شتێک دەڵیم.
هاوڕێم کاک فوئاد سەبارەت بە کۆمێنتی پێشترت .ڕاست دەکەیت کە لێدوانەکەی ئێمە لە مەداری دەوڵەتدا
دەخولێتەوە ،بەاڵم بەڕای من ئەمە ڕۆح و جەوهەری هزری ئەنارکیسزمە کە دژی دەسەاڵتە و دەوڵەتیش بەشێکی
یەکجار گەورەی ئەو دەسەاڵتەیە .زۆر زۆر زەروورە کە مەسەلەی دەوڵەت لە المان البەال بێتەوە ،چونکە هەرە زۆرینەی
هاوڕێیان بەدەر لە دووری و نزیکیمانەوە لەیەکتری ،حیزب و دەوڵەت الیان زەروورە بۆ تێپەڕکردنی ئەم قۆناغە بۆ
قۆناغی سۆشیالیزم ،کۆمۆنیزم .ئەوەتا تۆش پێ لەسەر ئەوە دادەگریت کە دەوڵەتێکی سۆشیالیستی پڕۆلیتاری زەروورە
بۆ گەیاندن بەو قۆناغە ،کە لەکتێکدا ،ئەزموونی  ٠١١ساڵەی ڕابوردوومان ئەو تیورەی فەشەل پێهێناو سەلماندی کە
دەوڵەت شتێک نییە جگە لە ئامرازی حوکمی چینایەتی .من ئەمەم بۆ قوت ناچێت ،پڕۆلیتاریا کە حوکم دەکات،
بەسەر کێدا دەیکات؟ خۆ گەر بەسەر پاشماوەی بورجوازیدا دەیکات ،ئەو کات پێویستی بە هەبوونی هەموو دەسگە
ئ ابوری و سیاسی و میلیتەری و سیخوری میدیای شەڕەنگێز و هتد هەیە هەروەک هەموو دەوڵەتێکی تر لە ڕابوردوو لە
ئێستادا ،ئەوکاتە هەموومان دەزانین چی دەبێت و چی ڕوودەدات و پاشەڕۆژ بەرەو کوێ دەڕوات .لۆجیک و واقیع
قەبوڵی ناکات کە کۆمەڵگە بگاتە قۆناغی سۆشیالیزم  /کۆمۆنیزم ،لە ڕێگەی دەوڵەتەوە .بە ڕای من لە ڕیگای
دەوڵەتەوە ناگەینە ئەو قۆناغە ،بۆیە گرنگە کە قسە لەسەر دەوڵەت بکەین ،بەاڵم چۆن دەوڵەت ناهێڵین ئەمەیان
جەدەلێکی ترە .الی ئەنارکستەکان شۆڕش ،شۆڕشی هەموو خەڵکە دژی کەمایەتییەکی زۆر کەم ،هەروەکو هاوڕێ
هەژێنیش وتی ئەم شۆڕشە بەردەوامەو هەموو ڕۆژێکە ،هەموو دەقەیەکە ،بەاڵم ئەم شۆڕشە دەبێت لە بنی کۆمەڵگاوە
دەست پێبکات  ،بە ئامادە بوونی خەڵکی و هاوکارییان لە هەموو شوێنێکدا و خۆڕێکخستنیان دژی دەسگە
بیرۆکراسییەکانی دەوڵەت و ناو کۆمەڵگە تاکو داخوازییەکانیان و گێڕانەوەی هەموو بڕیارەکان و دەسەاڵتەکانە
بۆخۆیان ،مەیسەر دەکەن ،بەمشێوەیە لەهەمان کاتیشدا دژی هەموو چەشنەکانی دەسەاڵت ،دەجەنگن .من نامەوێت

لێرەدا زۆر لەسەر ئەمە بڕۆم چونکە من بە درێژی لە چەند وتارێکمدا لەسەریم نوسیوە ،تەنها ئەوەندە دەڵێم کە
هەرەوەزیانە لەو بوارانەدا بڕیارەکان دەدەن و هەر بە هەرەوەزیانەش کاری لەسەر دەکەن .دیارە پارت یا حیزب
ئەمانەی بۆ ناکرێت و هەمیشەش ئەوان خولیای دەستکەوتنی دەسەاڵتن .حیزبچێتی و حیزبگەرێتی بزووتنەوەی خەڵکی
نین و بگرە لێدانە لەو بزووتنەوەیە ،لە هەموو شوێنێکی ئەم جیهانەدا ڕووداوەکان و بەڵگەنامەکان شاهیدن بەتایبەت
کە دەستیان گەیشتۆتە دەسەاڵت .من دەزانم ناکۆکییەکی گەورە هەبووە لە نێوانی مارکس و باکۆنین دا تەنها سەبارەت
بە دەسەاڵت ،دەوڵەت ،بەاڵم مارکسیش لەو بوارەدا سکتاریانە ڕەفتاری لەگەڵ هەرکەسێک کە لەگەڵ بیری ئەودا
نەهاتبێتەوە ،کردوە ،تۆ لەمن باشتر دەزانیت ئە و چی کردوە بە برۆدۆن لە بوئسی فەلسەفەدا .من باوەڕم بەوە نییە
کە نێونەتەوەی کرێکاران چ لەسەردەمی مارکس و چ دوای ئەویش ،بووبێت .ئەوەی کە بووە نێونەتەوەیی خودی ئەو
خەڵکانە بووە و هەروەها حیزب و ڕێکخراوەکانیان ،نەک کرێکاران ،هیچ جیاوازییەکی لەو ڕووەوە نەبووە لەگەڵ
نیونەتەوەیی سێیەم و چوارەمیشدا .لە کۆتاییدا دەڵێم ئێمە دەتوانین قسە لەسەر ئەوە بکەین کە چۆن دەوڵەت لەناو
بچێت بەاڵم ئالەم دەقیەدا ئەوە گرنگە کە بزانین بۆچی دەوڵەت بە هەموو جۆرەکانییەوە کۆسپ و بەستن لە ڕێگای
بەدیهێنانی کۆمەڵگەی سۆشیالیزمدا.

 -بەشی چوارەم -

هەژێن:
هاوڕێ زاهیر ،تێبینییەکەت لەبارەی سەرنجەکەی منەوە لەسەر چینی کرێکار لەبیرچووە؟ . ...هاوڕێ تاهیر ،منیش
لەسەر هاوبەشیی ئەنارکییەکان و مارکسیستەکان لە دژایەتیکردنی سەرمایەداریدا هاوبۆچوونی ئێوەم .بەاڵم مادامەکی
ئێوە شکستەکانی بیر ۆکەی دەوڵەت و دیکتاتۆری پڕۆلیتاریا بەهەند وەرناگرن و خوازیاری چەندبارەکردنەوەیانن ،با
لە جێیەکی دیکەوە بۆ پرسە بڕۆین؛ وەک دەزانین لە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییدا بەگشتی و لە کوردستانەکەی خۆشماندا،
ناوچە و گوند هەبوون ،کە بەبێ بەگ و دەسەاڵت ،لەسەر بنەمای ڕێکەوتنی کۆمەاڵیەتیی سااڵنێکی دوورودرێژ ژیاون و
کۆمونەکان بە درێژایی مێژوو لە زۆڕێک لە کۆمەڵگەکاندا هەبوون و من لەو بارەوە ،سەرنجتان بۆ پەرتووکی
[االشتراکیة والشیوعیة من  ١١١قبل المیالد الى ما قبل مارکس -نذیر جزماتي] ڕادەکێشم و هیوادارم پەیدای بکەن و
ئەگەر بۆشتان بکرێت ،بیکەنە کوردی .هەروەها لە بەرامبەردا وەک لە سەرنجی پێشووتردا وتم ،لە (رووسیا)وە بۆ
چین و بۆ ئەمەڕێکای التین و بۆ ئەوروپا و بۆ ئەفەڕێکا ،بینەری تراجیدیای دەوڵەتی کۆمونیستی و دیکتاتۆری پارت
بە ناوی پڕۆلیتاریاوە بووین و دیتمان کە چۆن بۆچوونەکانی باکونین دەقاودەق دەرچوون و نەک هەر دەوڵەت بەرەو
الوازی و پووکانەوەی خۆبەخۆیی نەچوو ،بەڵکو بە پێی سروشت و پێداویستی بوونی و میکانیزمەکانی پاراستنی خۆی،
ڕووی دیکتاتۆرییەکانی پێش و پاش خۆی سپی کردەوە!
ئایا بە بۆچوونی ئێوە ئامادەکاریی توێژەکانی پرۆلیتاریا لە خەباتی ڕۆژانەدا و لەسەر بنەمای ڕێکخستنی سەربەخۆ و
خەباتی ڕاستەخۆی چینایەتی و پەروەردەی کولتووری سۆشیالیستیی چەوساوان بۆ گرتنەدەستی کاروبارەکانی خۆیان لە
خۆبەڕێوەبەرایەتی سەربەخۆی خۆیاندا خەیالپاڵوی و ئەستەمە ،یا دروستکردنی دەوڵەتێک بە دەزگەی بیروکراتی و
سیخوریی و میلیتێری و توێژی ئوروستۆکراسی فەرمانڕەواوە و دواجار توانەوەی پەشمەکیانەی وەها دەزگەیەک خۆبەخۆ
و خۆبەخشانە ،تکایە وەاڵم کامیان ئەستەم و خەیاڵپاڵوییە؟

ئەگەر بەدیهاتنی کۆمەڵگە هەرەوەزییە ئازادە پرۆلیتیرییەکان لە پرۆسێسێکی هوشیاربوونەوە و خۆڕێکخستنی
چەوساوان دا دەیان ساڵ خەباتی خەباتی جەماوەریی و هونەری و کولتووری و ڕۆشنگەریی وەک پیشمەرجەکانی شۆڕشی
کۆمەاڵیەتی بخایێنێت ،ئەوا ئەو دەوڵەتە بە ناو سۆشیالیستییەی کە لە شەوڕۆژێکدا بە پیالن و کودەتای سەربازی و
پارتیی دێتەسەر تەخت ،ئەگەر سەدەیەک خەبات بۆ ڕووخاندنەوەی پێویست نەبێت ،بێگومان  ٠١ساڵ مەرگەسات و لە
خوێنگەوزانی پێویست دەبێت!
هاوڕێیان ،ئەوەی من دەیڵێم لە حەز و گۆشەگیریی و هەوڵی تیئۆری (باکونین و ڕۆکەر)ەوە سەرچاوەی نەگرتووە،
بەڵکو بەرەنجامی ئەزموونی زیاتر لە ( )٠٩١ساڵی مرۆڤایەتی هەیە ،بە داخەوە ئەزموونێک کە پرۆلیتێرەکانی لە
تاکی شۆڕشگێرەوە گۆڕی بۆ تاکی نادەربەست و نائومێد و تەنانەت ئەگەر سەرنجی ڕەوتی نیئۆنازیستی و فاشیستی و
ڕاسیستی واڵتانی بە ناو بلۆکی سۆشیالیستی جاران بدەین ،ئەوا دەوڵەتە بە ناو سۆشیالیستییەکان ،تەنیا
نیئۆنازیزمیان بەرهەمهێناوە ،ئەمە سەرەنجامێکی خەمناکە ،بەاڵم ناتوانین خۆمان لەو ڕاستییە البدەین .ئەمە
ئەنجامگیری منە و ئەزموونەکان و مێژووی ڕەوتی دەسەاڵتخوازی نێو بزاڤی سۆشیالیستی لە سەردەمی ئینتەرناسینالی
یەکەمەوە تا ئەمڕۆ ،دیسان بە داخەوە تەنیا ئەم ڕاستیانەمان دەخەنە بەردەست.
هاوڕێ فوئاد ،بە داخەوە پێداگریت لەسەر سکتاریستبوونی ئەنارکییەکان لە ئینتەرناسیونالی یەکەمدا ،تەنانەت
نووسینەکانی (مارکس و ئینگلس)یش ناتوانن پشتیوانی لێبکەن ،چونکە نووسین و شەڕە قسەکانی ئەو کاتی نێوان ئەو
دوو باڵەی نیونەتەەیی یەکەم ،پێچەوانەی پێداگرییەکەی تۆن .هەروەها بۆ من گرنگ نییە ،کێ ڕاستی وتووە و کێ
ڕاستدەکات؟ الی من ئەوەی گرنگە ،ئایا سۆشیالیزم لە دەوڵەتدا دەگونجێت یا نا؟ پڕۆلیتاریا دەتوانێت دیکتاتۆر بێت
یا نا؟ ئەو دەوڵەت و دیکتاتۆریەی کە کۆمونیستە مارکسیستەکان پێداگری لەسەر دەکەن؛ دەوڵەت و دیکتاتۆری
پڕۆلیتاریان یا هی پارتە کۆمونیستەکان؟ ئەی ئەزموونەکانی سەدەی بیستەم لەم بارەوە چیمان بۆ دەخەنەڕوو؟
زاهیر باهیر:
هاوڕی تاهیر جاڕیکی تریش سوپاس بۆ هاتنە ناو جەدەلەکەوە .من لێرەدا تەنها دوو شت دەڵێم یەکەم لەبەر ئەوەی
لە سەرنجدانی کۆمێنتەکەی کاک فوئاددا شتێکم وتوە ڕەنگە تا ڕادەیەک شمولی سەرنجەکەی تۆش بکات .دووەمیش
هاوڕێی خەمی نان و . ...هەندێک شتی وتوە کە من دەم ویست بیڵێم ،ماڵی ئاوا بێت ،ئەرکی لەسەر من کەم کردەوە.
بەهەرحاڵ خاڵی یەکەمم منیش تا ڕادەیەک ،دەڵێم تا ڕادەیەک لەگەڵ ڕاکەی مارکس دام سەبارەت بەپێناسەکەی
مارکس بۆ پڕۆلیتاریا ،بەاڵم ئێستا شتەکان گۆڕاوە ،چونکە ڕاستە ژمارەی پڕۆلیتاریا گەر هی زەوی و زەرەکان و
بیناسازی و دەستگێڕەکان و خەڵکانێکی مووچە کەم یان بدیتە پاڵ  ،زیادی کردوە بەاڵم لە هەمان کاتیشدا سیستەم
سەردەم بە تایبەت لە واڵتانی ئابووری گەشیکردوودا ژمارەیەکی یەکجار لە چینی ناوەڕاستیشی دروست کردوە .کە من
ناتوانم بە پڕۆلیتاریان ناونووس بکەم ،.گەرچی بەرژەوەندیان وەکو سەرجەمی هەموومان لە مەحف بوونەوەی ئەم
سیستەمەدایە ،بەاڵم ئەوان بە عەمەلی لەمڕۆدا بەرگری لە مانەوەی دەکەن .دوای ئەوە هاوڕێم تۆو کاک فوئاد لە
ناکۆکیدان لەگەڵ خۆتاندا چونکە لە کاتێکدا کە قەناتتان بەوە هەیە کە زۆربەی خەڵک پڕۆلیتاریایە کەچی لەوالوە
بزووتنەوەکە بە بزووتنەوەی خەلک نازانن ،بەڵکو تا ئێستاش هەر پڕۆلیتاری بە پێشڕەوو بوتنەوەکەی بە دینەمۆی
گۆڕینی مێژوو دەزانن .بەاڵم الی من وەکە لە سەرنجی یەکەممدا لەسەر سەرنجەکەی کاک فوئاد نوسیم بزووتنەوە
بزووتنەوە ی خەڵکە نەک بە تەنها کرێکاران ،هەر ئەمەش خاڵێکی جیای ئێستاو سەردەم مارکسە و خەسڵیتێکی
تایبەتی خەباتی ئێستایە ،بەڕەغمی ئەوش کە وتم لەسەرەوە ئێستاش پرۆلیتاریا کەمایەتین لە کۆمەڵگەدا ،بۆ
نمەەنە لە بەریتانیادا ژمارەی خانەنشین بووان نزیکەی دە ملیۆنە ،مندااڵن نزیکەی  ٠ملیۆنە ٢.١ ،کەمئەندامان هەیە
زیاتر  ١ملیۆن ئافرەتیش هەن کە کار ناکەن ،چەند ملیۆنێکیش قوتابی زانکۆکان و پیمانگاکان و خوێندنی بااڵن ،کە

هەر هەموو یەم توێژااڵنە ئەمڕۆ لە بەریتانیای مندا لە کرێکاران شۆڕشگێڕ ترن و هەمیشەش ئەوانن کە لە پرۆتێست
و خۆپیشاندانەکان و کردنی چاالکی ڕاستەوخۆدا بەشژارن .لێرەدا تەنها ئەو کرێکارانە بەشداری دەکەن کە
سۆشیالیستن ،ئەنارکستن یا چەپی ڕادیکالن.
دووەمیان :دەبێت ئەوە بڵێم ئەوە تەنها کۆپلەیەکە لە چەندەها وتاری باکۆنیین لەسەر دەوڵەت ،نە شتێکی تر ،منیش
لەسەر ئەو کۆپلەیە هەمان ڕای تۆم هەیە ،کە باکۆنیین تەنها هەندێک لە تایبەتمەندییەکانی دەوڵەت دەخاتە
پێشچاو نەچارە سەرەکەی لە هەڵوەشاندنەویدا .ئەنرکستەکن ڕوانگەیان دیارو ڕۆشنە لە خەباتکردن دژی دەسەاڵت ،کە
دەوڵەت بەشی سەرەکییەتی دیسانەوە کە چۆن رزگاریشمان دەبێت لە دەستی .من لێرەدا لەبەر ئەوەی کە فەیسبووکە
ناتوانم بچمە ئەو وردەکاریانەوە .بۆیە دەبێت بوەستم.
تاهیر ساڵح شەریف:
با بگەڕێمەوە سەر باسی دەوڵەت .دەوڵەت لە ڕوانگەی مارکس و ئەنگڵسەوە ئامڕازی زەبروزەنگ نواندنی چینێکە بۆ
سەرکوتکردنی چینێکی دیکە .بەڕاستیش وایە و من خۆم قەناعەتی تەواوم بەو بۆچوونە هەیە .پێشم وانیە لە سەر
ئەوەی کە دەوڵەت ئامڕازی سەرکوتکردنە ،کێشەیەک لە نێوان مارکسییەکان و ئانارکیستەکاندا هەبێت ،تەنها کێشەکە
لەوەدایە کە مارکسیستەکان ،دەوڵەت بە ئامڕازی [چینێک بۆ سەرکوتی چینێکی دیکە دەزانن] و ئانارکیستەکان بڕوایان
بەوە هەیە کە [دەوڵەت ئامڕازی سەرکوتکردنی گشت خەڵکە] .کێشەکە لە تێگەیشتن و دەرککردنی دابەشبوونی
چینایەتی کۆمەڵگەدایە لە الیەن مارکسییەکان و ئانارکییەکانەوە .مارکسیستەکان پێیان وایە کە بەدوای جێگیربوونی
مێژوویی سیستەمی سەرمایەداریدا ،کۆمەڵگە دابەشبووە بەسەر دووچینی سەرەکی [بۆرژواکان و پرۆلیتێرەکان]دا .لە
نێوان بۆرژواکان و پرۆلیتێرەکانیشدا توێژی کۆمەاڵیەتی دیکە ،لەوانە ووردە بۆرژوازی هەیە کە ناتوانێت کۆتایی بە
ڕژێمی سەرمایەداری و مڵکداری تایبەتی بهێنێت .ئەوەی کە ئەم کێشەیە لە بوعدێکی ئابوریی ،سیاسیی و مێژووییدا
یەکااڵ دەکاتەوە پرۆلیتێرەکان ،یان هەمان چینی کرێکارە .چینی کرێکاریش ،بە ڕاستی ئەو چینە نییە کە هاوڕێ
زاهیر ژمارەو ئاماری لەسەر دەهێنێتەوە ،بەڵکو ئەو چینەیە کە شاڕەگی ئابوریی کۆمەڵگەی سەرمایەداری لەدەستدایە و
لەسەر هێزی بازو ،یان مێشکی ئەو ،بۆرژوازی کەڵەکەی سەرمایەدەکات .لەسەردەمی پرۆدۆن و مارکس و باکۆنینەوە تا
ئەمڕۆ ،ئەوچینە گۆڕانکارییەکی چەندایەتی و چلۆنایەتی بەسەرداهاتووە ،بەاڵم ئەو چینە نەبۆتە کەمایەتییەک وەک
هاوڕێ زاهیر تێیدەگات ،بەڵکو ئەو چینە زیادیکردووە! چۆن؟ لە دەیەی حەفتای سەدەی ڕابردووەوە ،گەشەکردنی
تەکنەڵۆژیای زانیاری ،پرۆلیتارییایەکی نوێی بەرهەمهێناوە ،ئەو پرۆلیتارە نوێێە نەک پرۆلیتاریای سەدەی
نۆزدەهەمی ،کە لەڕێگای هێزی جەستەیی و بازووییەوە مامەڵەی لەگەڵ کارگەکان و ئامێرەکانی بەرهەمهێنناندا دەکرد،
بەڵکو ئەو پرۆلیتێرە هاوچەرخەیە کە لە ڕێگای کاری فیکرییەوە و بە مامەڵەکردن لەگەڵ تەکنەلۆژیای دیجتاڵیدا،
ملیار ملیار دۆالر بۆ کۆمپانیاکانی کۆمینیکەشن قازانج کەڵەکە دەکات ،ئەمە سەرەڕای بوونی چەندین فەرعی دیکەی
بەرهەمهێنان کە هێزی بازووی تێدا بەکار دەبرێت ،تا ئێستاش تەکنەلۆژیای زانیاری نەیتوانییوە زاڵ بێت بەسەریاندا
و تا هەنوکە پرۆلیتارە سەدەی هەژدەهەمی نۆزدەهمییەکان کاریان تێدا دەکەن .هەم پرۆلیتاریای سەردەمی پیشەسازی
و هەم پرۆلیتاریای سەردەمی تەکنەلۆژیای زانیاری ،کە ئەمڕۆ وەک یەک چینی کۆمەاڵیەتی دەردەکەونەوە و یەکیان
هێزی کارەک ەی دەفرۆشێت بۆ ئەوەی درێژە بەژیانی خۆی بدات و ئەوی دیکەیشیان هێزی فیکرییەکەی دەفرۆشێت تا
زیندوو بمێنێتەوە ،ئەگەر لە ٪٠٠ی کۆمەڵگە سەرمایەدارییە ڕۆژئاواییەکان پێکنەهێنن ،بە دڵنیاییەوە لە ٪٠١ی
دانیشتووانی چینی کارگەری ڕۆژئاوا پێکدەهێنن .تەنها ژمارەیەکی کەم ئیمتیازێکی ووردە بۆرژواییان لە الیەن
بانکەکان ،کۆمپانیاکانی کۆمینیکەیشن ،مارکێتەکان ،پەترۆکان و ...تاد پێدراوە ،کە ئەوانەش لە ٠١١١دا یەک چانسی
بوون بە سەرمایەداریان هەیە و ئیتر ئەو هەموو خێڵی گەورەی کارگەران کار بۆ ژمارەیەکی یەک لەسەد یان دە لەسەد
دەکەن و سەرمایە بۆ ئەو کەمایەتییە بەرهەم دەهێنن . ...پێم سەیرە هاوڕێ زاهیر نموونە لە سەر ئەوەندە ملیۆن

خانەنشینکراوی بەریتانیا دەهێنێەوە و ئەوانە بە پرۆلیتار حساب ناکات .ئاخر هاوڕێ گیان تۆ دەبوو لە خۆت
بپرسیت؛ ئەم چەندین ملیۆن تەقاعودە کێن؟ ئەوانە ئەو کەسانەن کە پاش  ١١بۆ  ٠١ساڵ کارکردن و کەڵەکەکردنی
سەرمایە بۆ سەرمایەدارەکان و پاش ئەوای کە شیلەی گیان و جەستەیان دادۆشراوەو توانای کارکردنیان نەماوە،
سەرمایەداری خانەنشینیکردوون وبەشێکی بچووک لەو سەرمایەی کە بۆ بۆرژواکانیان بەرهەمهێناوە ،بۆ ماوەی چەند
ساڵێک لەڕێگای دەوڵەتەوە دەکاتەوە بە قوڕگیاندا .حسابکردنی چینی کرێکار ،یان هەمان پرۆلیتێرەکان ،لە ڕووی
ژمارەوە ،هەڵەیەکە کە لە خوێندنەوە ناوەرۆکی چینایەتی دەوڵەتیشدا ،دەمانخەتە هەڵەوە .ئەوەی کە دەتوانێت
چەرخی کەڵەکەکردنی سەرمایە ڕابووەستێنێت کێن؟ بێگومان کرێکارانن .کرێکارانی مۆدێڕنەو پۆست مۆدێرەنم
ڕوونکردەوە کە کێن و چ کەسانێکن .ئەوانە ژمارەیان چەندەیە گرنگ نییە [کە هەڵبەت زۆربەی هەرزۆری کۆمەڵگەن -
 ، ]٪٠٠ - ٠١گرنگ ئەوەیە کە ئایا ئەوانە دەتوانن شۆڕش بکەن و دەوڵەت وەک ئامڕازی دەستی چینی سەرمایەدار بۆ
سەرکوتکردنیان بڕوخێنن یان نا؟ ئایا هاوڕێ زاهیر تۆ وەاڵمێکی پۆزەتیڤت بۆ پرسیارەکە هەیەیان نا؟ ئەگەر
پۆزەتیڤە ،کەواتە تۆ بڕوات بە شۆڕشی پرۆلیتێرەکان هەیە .کێشەکە ئەوەیە کە شۆڕشی پرۆلیتێرەکان لە یەک ئان و
ساتدا لە گشت جیهاندا ڕوونادات! ڕەنگە لە چەند واڵتێکدا ڕوو بدات ،یان وەک لە پاریس و لە شارێکدا ڕوویدا ،یان
لە واڵتێکدا .لەم حاڵەتەدا بە چی بەرگری لە خۆت دەکەیت لەبەرامبەر گەلە کۆمەکێی دەوڵەتی سەرمایەدارانی دیکەی
بەشەکانی دنیادا؟ من چاوەڕێی وەاڵمی ئەم پرسیارە لە هەردوو هاوێیان کاک زاهیرو کاک هەژێن دەکەم ،چونکە وەاڵمی
ئەوان بەو پرسیارە ،دەتوانێت مناقشەکەمان درێژ بکاتەوە و بچینە سەر وەاڵمی پرسیارەکەی هاوڕێ زاهیر کە
پرسیویەتی” :چۆن دەوڵەت لە ناوببرێ؟”.

 -بەشی پێنجەم -

زاهیر باهیر:
هاوڕێ تاهیر کۆمێنتەکەی تۆ لەسەردوو خاڵە .یەکەمیان چینی پڕۆلیتاریایە :منیش لەگەل تۆدا هاوڕام کە چینی
کرێکاران شادەماری ئابوری واڵت و جیهانیان بە دەستەوەیە دەتوانن هەتا بەبێ خۆپیشاندان و چوونە
سەرەشەقامەکان  ،تەنها لە ڕێگای مانگرتنی گشتییەوە لە ماوەیەکی کەمدا هەرەس بە حکومەتەکانیان بهێنن و
دواتریش سیستەمەکە لە سەرانسەری جیهاندا .بەهەرحاڵ من ئەم هێزو توانایەی پڕۆلیتاریا ناو دەنێم وزەی شاراوە
کە پێم وایە بە ئینگلیزییەکەی کە مانا باشتر دەدات دەوترێت پۆتێنشەڵەتی .هەر وەکو تۆش دەزانیت هەبوونی وزەی
شاراوەو بەکارهێنانی ،دوو شتی گەلێک جیاوازن لە یەکدی .کرێکاران لە ئەمڕۆدا ئەو تاقە کامینەیان هەیە بەاڵم
نەک نایانەوێت بەکاری بهێنن ،بەڵکو هەل ومەجی ژیانیان ڕێگرە لە بەکارهێنانی .بە ڕونکردنەوەیەکی زیاتر من
دیسانەوە دەڵێم سەرجەمی شتەکان لە سەردەمی مارکسەوە بۆ ئێستا گۆڕاون کە الیەنێکیان کرێکارانن .لەسەردەمی
ئەودا بە حوکمی نزیکی سەرجەمی کرێکران لە ڕوی هەل و مەجی کارکردن یان و مووچەو کرێی سەرکاریان ،لە
واڵتەکەیاندا ،کەم تا زۆر ،موتەجانس بوون و چاالکی هاوبەشیی گەورە گەورەیان بە یەکەوە کردوە .من لە ئێستادا
ئەو تەجانوسە نابینم ،ڕاستە هەموویان کرێکارن و هێزی بازوو زهنییان دەفرۆشن بەاڵم لە چەند توێژاڵێکی
جیاجیادا کە هەر توێژاڵەیان لە هەل و مەرجی سەر کارکردنیان و مووچەیاندا جیاوازن لەوانی تریان .لە ئێستادا
کرێکارانێک کە هێزی زهنیان دەفرٶشن و لە بەشەکانی تەکنەلۆجیا پێشکەوتوەکاندا کار دەکەن و مووچهیهکی باش
وهردهگرن ،زیاتر لە چینی ناوەڕاستەوە نزیکن خۆشیان هەر وا خۆیان دەبینن ،تاکو کرێکارانی پاککردنەوە،
کەرتەکانی دەوڵەت و هەندێکی تریان .دیارە لەم حاڵەتەشدا مانگرتنی بەشێکیان بێ پشتگیری دەمێنێتەوە لە الیەنی

ئەوانی تریانەوە سەر ئەنجامیش مانگرتنی گشتی یا ڕوو نادات یا زۆر بە دەگمەن ڕوودەدات .دیارە ئەمەی کە وتم
هۆیەکە لە هۆگەلەکان لە مەسەلەی ڕوونەدانی مانگرتنی گشتی .هەر بۆیەش لە واڵتێکی وەکو بەریتانیادا مانگرتنی
گشتی لە  ٠٠٣٠وە جارێ تر ڕوی نەداوەتەوە .لەم ماوەیەدا نقابەی ئێرە وڕاوەی ئەوەیان کرد کە تەنها بیری
لێبکەنەوە لە دژی ئەو قەیرانە گەورەی کە پێشی پێگرتوین و دژی سیاسهتی دهستگرتمهوه که دهوڵهت بهردهوامه له
کردنیدا .لە وەاڵمی ئەمەدا دەوڵەت هەڕەشەی لێکردن وتی ناتوانن مانگرتنی گشتی بکەن دژی دەوڵەت کە سیاسەتی
تەقەشوف پەیڕەو دەکات ،ئەمان تەنها بۆیان هەیە کە مانگرتنی گشتی دژی خاوەنکار بکەن .دەوڵەت نەقابەی
دڵنیاکردەوە ،گەر کاری وابکەن ئەوە بەیاساو دادگا دەیانوەستێنن لە کردنیدا .لە ئەڵمانیاو واڵتانی سکەندناڤی و
کەنەدای الی تۆۆ ئەمەریکاو گەلێک واڵتی تر جگە یۆنان و ئیسپانیاو پورتوغال و فەرەنسا نەبێت ،لە شوێنەکانی تر
رەنگە مانگرتنی گشتی بەبیرەوەری ئێمە نەکرابێت .ئەوەشت لەبیر نەچیت ئەوەش کە لەو چوار واڵتەدا بووە تەنها
کرێکارانی بەشی دەوڵەتی لە مانگرتنی گشتیدا بوون ،کەمتر ڕیکەوتوە کە کرێکارانی بەشێکی کەرتی تایبەتی،
بەشداری کردبێت ،ئەویش مەگەر ئەو کەرتە تێکەڵە بووبێت لە کرێکارانی دەوڵەتی و کەرتی تایبەتی .لە هەمووش
گرنگتر ،لە بەشێکی گەورەی کهرتی دەوڵەتییدا ،کرێکارو کارمهندهکان لە نقابەی جیاوازدان ،ئەمەش وادەکات کە لە
هەمان شوێنی کارکردندا ،نقابەیەکیان لە مانگرتندابن بەاڵم ئەوی تریان یان ئەوانی تریان لەسەر کارن.
تێنەگەێستم تۆ چۆن خانەنشینکراونت بە کرێکاران داناوە هەر لەبەر ئەوەی کە پێشتر کرێکار بوون .کرێکار ئەو
کەسەیە کە هێزی بازوی یا زهنی دەفرٶشێت و زێدەبایی دروست دەکات .خانەنشێنکراوان ،بێکاران ،قوتابییان،
کەمئەندامان ،مندااڵن ،چینی ناوەڕاست ،ئەوانەی کە لەسەر سۆشیالن ،هیچیان کرێکار نین .من بۆیە دەڵێم کرێکاران
کەمایەتین هیچ کام لەمانەی کە ناوم هێنان کرێکار نین و لە سەرجەمی واڵتانی ئەوروپی و ئەمەریکاو کەنەدادا
زۆربەشن .بەهەرحاڵ گەرچی من و تۆ لەم خاڵەشدا هاوڕا نەبین بەاڵم لەسەرجەمەکەیدا هاوڕاین چونکە تۆ لە سەدا
 ٠٠کە بە کرێکار دەزانیت منیش لە سەددا  ٠٠کە بە خەڵک دەزانم .ئەوەشت لە بیر نەچێت بارو دۆخی ژیانی
کرێکاران زۆر لە بێکاران ،مندااڵن ،قوتابییان ،کەمئەندامان و خانەنشینکراوان باشترە.
ببوورە هاوڕێم سەبارەت بە خاڵی دووهەم کە دەوڵەتە ،بەجێی دەهێڵم بۆ بەیانی.
هەژێن:
پێش ئەوەی بچمە پای وەاڵمی پرسیارەکەی هاوڕێ تاهیر لەمەر “شۆڕش لە یەک جێ یا چەند جێ و چۆ پارێزگاریی
لێبکرێت؟” ،پێمباشە لەنێوان ئێوەدا (هاوڕێیان تاهیر و زاهیر) قسەیەک بکەم ،کە من جیاوازی لەنێوان قسەکانی
ئێودا نابینم ،تەنیا جیاوازی لە ناونان و بەکاربردنی واژەکاندا نەبێت .بۆ نموونە ،ئەگەر مەبەست لە کرێکار تەنیا
ئەوانە بێت کە لەم ساتەدا لەسەرکارن ،ئەوا بۆچوونەکەی هاوڕێ زاهیر دروستە ،ئەگەر مەبەست لە کرێکار هەموو
مرۆڤێکی کرێگرتە بێت ،ئەوا بۆچوونەکەی هاوڕێ تاهیر دروستە .باشە ئەو  ٪٠٠خەڵکەی هاوڕێ زاهیر و ٪٠٠
کرێکارەی هاوڕێ تاهیر ،هەر هەمان چینی ژێردەستی سەروەری چینایەتی (دەسەاڵتی ڕامیاریی) سەرمایەداران +
ڕامیاران و کرێگرتەی (دەسەاڵتی مشەخۆرانەی ئابووریی) دەوڵەت  +کۆمپانییەکان نین؟ ئەگەر وەاڵمتان بەم پرسیارە،
ئەرێیە ،ئەوا من ناوی سێیەم بە دروستر دەزانم ،کە (پرۆلیتاریا)یە ،چونکە “کرێکار” تەنیا ئەوانە دەگرێتەوە ،کە
پێناسەیەکی دیاڕێکراویان لە سیستەمی سەرمایەداریدا هەیە و لە زمانی کوردیدا تەنیا بە کرێکارانی تەالرسازی
دەوترێت و لە سایەی سەدام و پۆستسەدامییەکاندا خەڕێکە ئەم ناوەش لەنێودەچێت“ ،خەڵک”یش چەمکێکە بۆ
سڕینەوەی شوناسی چینایەتی و هەروەها واژەیەکی فارسییە بە واتای گەل و هاوکاتیش لە کوردەواریدا بە ترشاوی و
بە کواڵوی بەکاردبرێت و تەنانەت بۆ کەسێک ،کە لێی بپرسیت “لە کوێ لەدایکبوویت؟” دەڵێن “خەڵکی کوێیت ؟”.
بۆیە من واژەی پڕۆلیتاریا [هەرچەندە ئەم واژەیە لە الیەن پارتە کۆمونیستە دەوڵەتخواز و دیکتاتۆرەکانەوە شێوێنرا

و تەنانەت سووک و ناشیرینیش کرا] بە دروستر دەزانم .چونکە وەک پێشتر وتم لە یۆنانی کۆندا بە هەموو ئەو
کەسانە وتراوە ،کە بێدەسەاڵت و بێموڵک بوون ،ئەگەر ئەمڕۆش سەرنج بدەین لە سیستەمی سەرمایەداریدا هەموو چین
و توێژە ناسەروەر و بێسەرمایە و بێ مولک و کرێگرتەکان لەو چەمکەدا جێگەیان دەبێتەوە .بە بۆچوونی من
هەردوکتان لە (٪٠٠ی کرێکار و خەڵک)دا مەبەستتان هەر پڕۆلیتاریایە و لەسەر ئەوەش کۆکن ،کە هەم خەڵک و هەم
 ٪٠٠لەدەست ستەمی سەرمایەداری دەنگیان هەڵبرێوە و سەرکوت و نادادوەریی بەربینی پێگرتوون.
زاهیر باهیر:
هاوڕێ تاهیر دووبارە سەاڵو ،سەبارەت بە خاڵی دووهەم کە دەوڵەتە ،بەڕای من ئەنارکستەکان و مارکسییەکان لەسەر
هەمان لە دوو بواردا ناکۆکن بەیەکتری کە یەکەمیان دروستکردنی دەوڵەتی قەومییە .لێردا مارکسییەکان بەرنامەی
النی کەمیان یاالنی خوارویان هەیە ،کە بەندێکی بەهەموو شێوەیەک لەگەڵ البەالبوونەوەی کێشەی قەومیدان و
بەشێکی زۆری خەباتی خۆیان بۆ دروستبوونی ئەو دەولەتە بەسەردەبەن ئەوە یەکێکە لە موهیمەکانی ئەوان ،هەر
بۆیەش بینیمان پارتە بەلشەفییەکانی کۆن و نوێ و ئەمانەی ئێستاتاش وەکو حکک و کۆمۆنیستەکان ئەوەندەی بایاخ
بەو مەسەلەیە دەدەن ،ئەوەندە گرنگی بە کێشە چینایەتییەکە نادەن .هەڵبەتە بۆ ئەمەش هەر هەمویان لە کۆن و
نۆێدا پاساوێان ئەوە بووەو ئەوەیە کە ئەمە پێشینەی یا بەرایی درووستکردنی دەوڵەتی سۆشیالیستییە ،بە وشەیەکی
تر الی ئەمان دەوڵەتی سۆشیالیستی دروستبوونی مەحاڵە هەتا کێشەی قەومی بمێنێت .دیارە بۆ ئەمەش لە کۆنیشداو
لە ئیستاشدا پەنایان بۆ مەسەلەی ئیرلەندەو پۆڵۆنیاکەی مارکس و ئەو سەردەمە بردووە .باشە ئەو کاتە لە زەمینەی
واقیعدا ئەزموونێک نەبووە کە گەر ئەو دەوڵەتانەش دروست بێت هیچێک لە مەسەلەی کرێکاران ناگۆڕێت .بەاڵم لە
ئێستادا بە دەیەها نموونە لەو بوارەدا دەبینین کەچی لە بری ئەوەی کێشەی سۆشیالیستی بەرەو پێشەوە بەرێت ،بەرەو
دواوەی بردووە و بارو دۆخەکەشی بە شێوەیەک گرانکردوە ،بۆ نموونە زیادکردنی گیانی ڕەیسیزم و فاشسێزم لەناو
قەومە ڕزگار بووەکاندا ،بووەتە بەربەستێکی تر .هەر تەماشای واقیعی کوردستانی ژێر دەوڵەتی کوردی و سەدەی
پێشوی بکەن  .گەرچی لە ٠٠وە ئەو بزووتنەوە کۆنەپەرستەی کوردی دروستبوو و جەنگێکی خوێناویش هاتە کایەوە
کەچی هەڵوێستی کورد بەرامبەر بە عەرەب ،تورکمان زۆر باشترو مرۆڤانە تر بوو تاکو ئێستای کورد لەژێر حکومەتی
هەرێمدا .تەماشای فەلەستینییەکان بکەن ،ئەلبانییەکانو سەرجەمی واڵتانی بۆلقان و رووسیای هەڵوەشاوە ببینین،
بزانن لە سای دەوڵەتی نەتەوییاندا ڕایسیزم و فاشیسزم چەند بەهێز بووە .کەواتە ،هاوڕێی من ،دەبێت تەماشای
واقیع بکەین نەک بڕگەو تیوری نێو کتێبەکانی هەر هەمویان ،هەتا بە ئەنارکستە ناسراوە کانیشەوە .پمێـوایە
ئەوەندەمان ئەزموون لەبەردەمدایە کە دەتوانرێت لەو بوارەدا دەرسی لێوەرگیرێت و هەنگاوێک کێشەی سۆشیالیزم،
کۆمۆنیزم (بۆ زانیاریت ئەم دووانە الی من هەر یەکێکن) بەرێتە پێشەوە ،ئیدی بۆچی دەبێت سەدەیەکی تر بەزایە
بدەین دوای ئەوە دەست بدینە خەباتی چینایەتی؟ ئەمە وەخت کوشتنەو بە سوودی سیستەمی مەوجود کۆتایی دێت.
هەرچی ئەنارکستەکان هەیە ،ڕەدی هەموو جووداخوازییەک ،هەاڵواردییەک ،چەوساندنەوەیەک ،بااڵدەستییەک،
پاشکۆیی بوونێک ،تەقدیس کردنێک ،دەسەاڵتێک دەوەستنەوە .هەر بەو چەشنەش لەگەڵ زوڵم و زۆری نەتەوەییدا نین
دژی ئەوەش خەبات دەکەن ،بەاڵم دیسان نەبەرنامەیەک بۆ نەتەوەی ژێردەست دادەنێن تاکو حکومەتیان هەبێت و نە
لە شانی قەومییەکانیشەوە خەبات دەکەن بۆ دروستکردنی دەوڵەتی قەومی ،گەرچی ئەمان دۆستی ڕاستەقینەی ئازادین
و بە مانای وشە ئازادیخوازن ،کە دەیانەوێت خەڵکی خۆی دەبێت ئازاد بێت لە بڕیارو کردەوەکانیاندا.
خاڵی دووهەم هەر لە دەوڵەتدا کە ئەم دوو تەیارە لە یەکدی جیان ،ئەوەیە :هەرچی مارکسییەکانن ئەوەندە دژی
دەوڵەتن کە پێی دەوترێت دەوڵەتی بورجوازی ،فاشی ،دیکتاتۆری ،دینی ،لیبراڵ ،شاهی ،کۆماری .بەاڵم لەگەڵ
دەوڵەتی سۆشیالیستی چینی کرێکاراندان وەکو هەمووشمان دەزانیین بەپردی پەڕینەوەی دەزانن بۆ قۆناغی کۆمۆنیزم.

بەاڵم هەرچی ئەنارکستەکانە دژی هەموو جۆرە دەوڵەتێکن بە دەوڵەتی کرێکاریشەوە ،هاوڕی ،ئەوەی کە تۆ وتووتە
کە دەوڵەت ئامرازی چینایەتییە ،هەر ئەوە وا لە ئەنارکستەکان دەکات کە دژی دەوڵەت بن ،هەتا دەوڵەتی
کرێکاریش ،چونکە وەکو پێشتر وتم ئەوان دژی دەسەاڵت و بااڵدەستین ،جا گەر هەتا ئەوە دەوڵەتی کرێکای بێت،
دەسەاڵت بەسەرکێدا؟ واتە بااڵدەستن ،لەبەر ئەوە ئەرکی ئەنارکستەکانە کە نەک هەر ڕەتی بکەنەوە بەڵکو
دژایەتیشی بکەن.
من بۆیە پێشتر پەیگیریم لەسەر ئەوە دەکرد کە کرێکاران بە مانای خۆدی وشەکە هێزی کارو زهنیان دەفرۆشن و
دروستکەری زێدەبایین ،واقیعەن کەمایەتییەکی کەمیشن ،جا کە تۆ بتەوێت حوکمێک لەژێر هەر ناوێکدا بۆ ئەو
کەمایەتییە بەسە زۆرینەکەدا دامەزرێنێت ،ئەو کەمایەتییە چۆن کۆنترۆڵی ئەم زۆرینە دەکات گەر بەبەکارهێنانی
توندووتیژی و کوشتن و بڕین نەبێت؟! دوای ئەوە هاوڕێم تۆ دەڵێیت شۆڕشی پڕۆلیتاریا لە جیهاندا ڕوونادات بۆیە
یەکەمجار لە دەوڵەتێکدا دەردەکەوێت (دیارە منیش گەر لە دیدی تۆوە بیبینم هەر وای بۆ دەچم) پرسیار دەکەیت لەو
حاڵەتەدا چۆن دەتوانێت خۆی بگرێیت لەبەردەم هێڕشی سەرمایەداران و واڵتانی سەرمایەداریدا؟ منیش لەگەڵتام
وەاڵمەکەش الی من ئەوەیە کە ئەو دەوڵەتە سۆشیالیستییە دەبێت نمونەیەکی زیندوی تر بێت لە هەموو ئەم
دەوڵەتانەی ئەم سەرزەمینە بە هەموو ئامرازوو ئەجهیزەکانیانەوە کە هەیانە .پرسیاری منیش بۆتۆ لێرەدا چی دەکەیت
یەکەم؟ دووهەم تۆ کە دەگەیت بە سٶشیالیست ،لە ڕێگەی پارتێکی بەلشەفی یا باشتریش لەوەی لینین بۆ ئەم
مەبەستە دروست دەکەیت ،چۆن زەمانەتی ئەوە دەکەیت کە ئەو پارتە بەدەردی هەموو پارتە بەلشەفییەکان ناچێت ،لە
هیراشییەتی ڕێکخستنیاندا ،لە مامەڵەی ئەندامان دۆستانیاندا ،لە نەکەوتنە زۆنگاوی گەندەڵییەوە ،لەوەی کە نەبێتە
دەسگەیەکی بیرۆکراتی سرف.....؟ دوای ئەمانە دیسانەوە چۆن دەتوانیت دەستەبەری مانەوەی ئەو دەوڵەتە بە
سۆشیالیستی بکەیت و نەگەڕیتەوە یا تێنەشکێت و پارت جێگای چینی کرێکاران نەگرێتەوە ،بە کورتی چۆن بە دەردی
پارتە بەلشەفییەکان ناچێت؟!!! ئەنارکستەکان چۆن چارەی ئەوە دەکەن؟ بە کورتی :ئەمان کە باوەڕیان بە گەڕانەوەی
بڕیارەکان و دەسەاڵتەکان هەیە بگەڕێنەوە بۆ ناو خوودی خەڵک ،خەڵکی خۆی بە هەرەوەزی دەنگی لەسەر بدات و
کاری لەسەر بکات ،بەمەش یانی سەندنەوەی دەسەاڵت لە ئیدارە گەندەڵە بیرۆکراتەەکانی دەوڵەت و شارەوانییەکان.
خەڵکی لە کۆمۆنێتییەکەدا دەژی و تەواوی ئازادی خۆی و هێزی داهێنانی خۆیان و توانای خۆیان بەکار دەهێننن بۆ
بەڕێوەبردنی سەرجەمی کارو کێشەکانیان لەناو خۆدا .پارە دەوری نامێنێت هەر بۆیەش پێداویستییەکانی ژیان بەهایان
لە کااڵوە دەگۆڕێت بۆ پێداویستی و بەکارهێنان ،هەموو شت بەالش و بێ پارە دەبێت .دیارە لەم حاڵەتەدا ئەم
کۆمەڵگەیەش ،ئەم کۆمۆنێتییەش دەکەوێتە بەر فشاری ئابوری ،سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ڕەنگە هێڕشی سەربازێش ،هەر
وەکو دەوڵەتە کرێکارییەکە .بەاڵم تەنها مەترسی عەمەلی لە کاتێکدا لە سای دەوڵەتی کرێکاری و سٶسیالیستیدا هەر
هەموویەتی ،بەاڵم لە کۆمەڵگەی سۆشیالیستی ناناوەندگەرایی و بی هەبوونی دەسەاڵتدا ،تەنها خەتەری هێڕشی
سەربازییە ،ئەگینا ئەم کۆمەڵگەیە ئیکتیفای زاتی تەواوی خۆی هەیەو با لە ئاستێکی سەرەتایشدا بێت ،مەترسی نە
ئابڵوقەی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی نییە .جا هاوڕێم تۆ بیهێنە بەرچاوی خۆت و بزانە کامیان عەمەلی ترەو بێ
مەسەرف ترەو بێ مەترسی دارترە.
دوا وشەم لێرەدا ئەوەیە کە دووبارەی دەکەمەوە ئەوەی کە مارکسییەکان دەیڵێن و دەیانەوێت بیکەن ،واتە دروستکردنی
دەوڵەتی کرێکاری ،سۆشیالیستی  ،لە هەقەتدا چانسی سفری هەیە ،چونکە لە زەمینەی واقیعدا دووبارەو دەبارە
کراوەتەوە لەبری خێرو خۆشی بۆ کۆمەلگەکە کارەساتی بۆیان هێناوە ،لەبری ئەوەشی بەرەو سۆشیالیزم نزیکمان
بکاتەوەو بمانبات  ،بگرە گەورە ترین کۆسپی دروسکردوەو زۆر دووری خستوینەتەوە لەو ئامانجە .بەاڵم کۆمەڵگەی
ئەنارکیسزم  -سۆشیالیزم بەالنی کەمەوە چانسی لەسەدا  ١١مان هەیە چونکە هێشتا بە شێوەیەکی فراوان ئەوە بەڕێوە
نەچووە  ،واتە لە زەمینەی واقیعدا هێستا فەشەلی نەهێناوە چونکە بەو بەربەرینییە تاقی نەکراوەتەوە .دەبا
هاوڕێیان چانسێکی بدرێتێ خۆ زەرەر ناکەین گەر قازانج نەکەین!

 -بەشی شەشەم -

هەژێن:
لەبەرئەوەی کە ناتوانم لێرەدا بە تێروتەسەلی وەاڵم بە پرسیارەکەی هاوڕێ تاهیر بدەمەوە ،بۆیە زۆر بە کورتی لە
چەند سەردێرێکدا وەاڵم بە شۆرش لەیەک واڵت و دەوڵەتدا دەدەمەوە:
سەرەتا وەک وتم ،من تەنانەت بە پێچەوانەی هەندێک لە ئەنارکییەکانەوە ،شۆڕش بە ڕووداوێکی ماوە و کات
دیاریکراو نازانم؛ شۆڕش خۆبەخۆ پرۆسێسێکی مێژوویی جیهانییە ،تا ئێستا لە هیچ جێیەک بەیەکجاری بەسەر
سیستەم و سەروەری چینایەتییدا سەرنەکەوتووە و بە هیچ شێوەیەکیش تێکشکانەکان ،تێکشکانی شۆڕش نەبوون و نین،
بەڵکو تەنیا تێکشکانی تاکتیکێک یا ستراتیجی ڕەوتێکی دیاڕێکراوی نێو بزووتنەوەی سۆشیالیستیی بوون ،باشترین
نموونەش پاش تێکشکانی سۆشیالیزمی دەوڵەتییە لە بلۆکی خۆرهەاڵتییدا ،کە دەستبەجێ لە دەهەی نەوەدی سەدەی
ڕابوردوودا ،هاوکاتی هەڵوەشاندنەوە و ناوگۆڕینی دەیان پارتی کۆمونیست ،بینەری چەندین مانگرتن و ناڕەزایەتی
پڕۆلیتێری بووین ،لەوانە خۆپیشاندانەکانی شیکاگۆ ،مانگرتنی کەناسانی تورکیە ،مانگرتنی کرێکارانی کانەکانی
ئاڵمان ناسراو بە مەشخەڵبەدەستان ،مانگرفتنی کرێکارانی ئیسرائیل ،مانگرتنی گشتی لوبنان و گۆڕینی حکومەت،
مان گرتنی گشتی بەنگالدیش ،مانگرتنی کرێکارانی پۆستە و گەیاندنی ئەمەریکا پاش چەند دەهە بێدەنگی و هەروەها
لە سەرەتای هەزارەی سێیەمدا بینەری خۆپیشاندانە جیهانییەکانی دژی جەنگ و دژی کۆبوونەوەکانی لوتکەی ) (G8و
داگیرکردنی کارخانە و هۆتیل و چێشتخانە و چاپخانە و شەقامەکان لە ئەرجەنتین و پار و پیرار و لەم ڕۆژانەشدا
ڕاپەڕینەوەی جەماوەر لە تونس و میسر و مانگرتنە بەردەوام و ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکانی یۆنان و پۆرتوگال و
ئیسپانیا ...تد .ئەمانە هەموویان هەم نیشانەی بەردەوامی شۆڕش و پشتڕاستکردنەوەی بزووتنەوەی کرێکاریی و
جەماوەریی بوون لەژێر قورسایی کەالکی بلۆکی ڕووسی و چینی و کوباییدا و هەم ناپێشڕەوبوونی پارت و دەوڵەتی بە
ناوی کرێکارییان سەلماند .لەم بارەوە ،سەرنجتان بۆ پەرتووکێکی هاوڕێ کایو براندیل  Cajo Brendelکە
یەکێکە لەو مارکسیستانەی ڕەخنەی پەیگیرانە لە بۆلشەڤیزم و لێنین دەگرێت ،بەنێوی ”شۆڕش ،کاری پارت نییە”
ڕادەکێشم ،کە چەند دەهە پێش کڕمۆڵبوون و پووکانەوەی بلۆکی ڕووسی ،بابەتەکانی نووسیوەن.
بە بۆچوونی من ،ئەوەی بە شۆڕش ناسێنراوە و دەناسرێنێت ،تەنیا ڕووداوی هەڵچوونی نێو ڕەوتی بەردەوامی شۆڕشن و
تەنیا دەکرێت ناوی ڕاپەڕینیان لێبنرێت و بە داخەوە هەندێکیان لە الیەن ڕەوتە بە ناو سۆشیالیستیەکانەوە
سەرکوتکراون؛ لەوانە هەرەوەزییە کشتکارییەکانی ئۆکرانیا و سۆڤیەتە سەربەخۆکانی دەریاوانی کرۆنشات ،کە دەکرا
لەو کاتەدا وەک نموونە و هەوڵێکی سۆشیالستی بواری تاقیکردنەوەیان بدرایە و بماندیایە ،کە کام شێواز
سەرکەوتووە ،هەرچەندە هەر ئەوکات هەم لە ڕووی ڕێکخستن و هەم لە ڕووی خودکەفایی بەرهەمهێنان و هەم لە ڕووی
سەربازییەوە لەبەرامبەر دوژمنانی دەرەکی و نێوخۆیی بەهێزتر و سەرکەوتووتر بوون .بەشەکەی دیکەیان هەرەوەزییە
ئەنارکییەکانی ئەسپانیای  ٠٠٢٠ - ٠٠٢٠و کۆمیتەکانی کارخانە [ئۆتۆنۆمییە کرێکارییەکان]ی ئیتالیا ٠٠٠٠ - ٠٠٠٣
کە ئەمانیش وەک ئۆکرانیا و کرۆنشتات بەپێچەوانەی ئەزموونی بۆلشەڤیکی لەنێوخۆیانەوە کرمۆڵ نەبوون و جەماوەر
تێکینەشکاندن و لە ڕووی ئابووری و پەروەردەیی پرۆلیتێرییەوە سەرکەوتووبوون و تەنانەت کاتێک کە پاش
سەرکەوتنی سەربازیی فرانکۆ و گەڕانەوەی خاوەنکیڵگە و کارخانەکان ،بە داخەوە دونیایەکی ئاوەدان و پڕبەرهەمیان

بۆبەجێما .من ئەم نموونانە وەک ئەزموونی ئەنارکی گەشاوە دەخەمە بەرچاوی ئێوە و دەتوانن لە هەموو ڕوویەکەوە
لێکۆڵینەوەیان لەسەر بکەن و لەتەک رووسیای زلهێزی جیهانی  ٠٠٩٠ - ٠٠٠٩بەراوریان بکەن ،چونکە لەو ڕێگەیەوە
دەتوانین ئاسۆیەکی ڕۆشن بۆ ڕاپەڕینەوە و ئەوەی ئێوە ناوی دەنێن بەرنامەی شۆڕش ،بەدەستبهێنن.
هاوڕێ تاهیری ئازیز ،ئەوەی کە لە ئەدەبیاتی مارکسیستیدا ناوی شۆڕشی لەسەر دەنرێت ،فرەتر کودەتای پارتییانە
بەسەر ڕاپەڕینی جەماوەردا و کودەتای سەربازییە بەسەر حکومەتی بۆرجوازیدا و دروستکردنی حکومەتی پارتە بە ناوی
کرێکارانەوە لەسەر کەالوەی دەوڵەت و چێکردنەوەی و دواتر ڕەوایەتیدان بە دیکتاتۆری سەرکردایەتی پارت بەسەر
خودی ئەندامانی پارت و دواتر بەسەر کۆمەڵگەدا و ڕەوایەتیدان بە کوشتوبڕی مانگرتنەکان و کۆمەڵکوژی ناڕازییانی
کۆمەڵگە چ مارکسیستە ئازادیخوازەکان و چ ئەنارکیستەکان بە ناوی سەپاندنی دیکتاتۆری پڕۆلیتاریاوە .ئایا تا
ئێستا مێژوو لەمە زیاتری نیشانداوین ،یا پەنابردنەوە بۆ چەندبارەکردنەوەی دەوڵەتی پارت بە ناوی پرۆلیتاریاوە،
بێجگە لەو شکستانە ،دەتوانێت شتێکی دیکەمان بداتە دەست ،ئەگەر وەاڵم ئەرێیە ،خۆشحاڵ دەبم بە خوێندنەوە و
بیستنی.
بە بۆچوونی من نە لە قۆناخەکانی پێش سەرمایەداریدا ڕویداوە ،کە ڕاپەڕینەکان گشتگیر و جیهانی بن ،نە لە یەک
واڵتیشدا یەکئاستبوون ،نە لە ئێستاشدا یەکئاست دەبن .بۆیە قسەکردن لەسەر ڕاپەڕینی جیهانی تەنیا خەیاڵپالوی
ڕۆشنبیرانی نەخشەکێشە [تکایە لێرەدا قسەکەم مەیکێشنە سەر خۆتان مەبەستم ئێوە نییە] دەوەشێتەوە ،وەک وتم
مەبەستی من لە ڕاپەڕین هەمان شتە کە تۆ ناوی شۆڕشی لەسەر دادەنێیت ،بۆ نموونە ئەوەی لە کۆمونە یا  ٠٠١١و
 ٠٠٠٠ی رووسیا ٠٠٢٠ ،ئیسپانیا ٠٠١٠ ،هەنگاریا ٠٠٠٠ ،ئێران٣١٠٠ ،ی واڵتانی عەرەبی ڕوویاندا تەنیا ڕاپەڕین بوون
و بە هەندێکیان لە الیەن دوژمنە دەرەکییەکانەوە تێکشکاون و هەندێکیان لە الیەن دژە شۆڕشە نێوخۆییەکانەوە.
هەورەها لە ئاستی واڵتیشدا بڕوام بە هاوجۆری و هاوئاستی نییە ،ئەوەی ڕوودەدات بە ئامادەیی و خۆپەروەردەیی
پرۆلیتێرەکانەوە پەیوەستە ،ئەوەی کە لە ڕەوتی خەباتی ڕۆژانەدا چەندە توانیویانە خۆیان رێکبخەن و ڕێکخراوە
ناقوچکەییە (ناهەرەمی  /ناهیرارشیی) سەربەخۆکانیان پێکبهنن و هەم وەک ئامرزای خۆهوشیاریی و خۆپەروەردەیی و
هەم وەک ئامرازی بەرەنگاری و هەم وەک ئامرازی رێکخستنەوەی کۆمەاڵیەتی کۆمەگەی داهاتوو ،چەندە توانراوە لە
رێکخراوە و هەرەوەزیی و کۆمونەکاندا ژیانی سۆشیالیستی و پەیوەندی سۆشیالیستی و کولتووری سۆشیالیستی
جێگیربکەن و بەکردەوە نیشانی کۆمەڵگەی بدەن ،کە دەکرێت و لە توانادا هەیە ،مرۆڤ ئاوا بژی و خۆی لە
پەیوەندییە سەروەرییەکان و سیستەمی کرێگرتەیی ڕزگار بکات  .کاتێک کە ئەمە بوو بە بەشێک لە کولتووری ڕۆژ و
مرۆڤەکان کەتوارییبوونیان دەرکرد و توانیان ئەزموونی بکەنەوە ،ئەو کات من و تۆش زۆر بە ئاسانی دەتوانین دەرکی
ئەوە بکەین ،کە پێویستمان بە دەوڵەت و دیکتاتۆری و شوانەیی پارتەکان و ئامۆژگاری ڕامیارەکان نییە.
هاوڕێ ،بە بۆچوونی گرفتی لەیەک تێنەگەییشتنمان لەوەدایە ،کە تۆ باس لە پرۆسێسی دروستکردنی پارتێک وەک
پێشڕەو دەکەی ،کە دونیا بۆ پرۆلیتاریا تەخت بکات و دواییش سەرکردە و ڕابەرە خۆ بە ژیر و خەڵک بە نەزانکانی
ئەوەندە بەخشندە بن ،بێن و بڵێن ،فەرموون پرۆلیتێرەکان ،خۆتان ژیانی خۆتان لە سۆڤیەتەکاندا ڕێکبخەن و
دەوڵەتێکی سەراپاگیر و توندوتۊڵ (مەحکەم) ی ئاواش کە بەرگەی هێرشی دەرەکی و گەندەڵی نێوەکی و هێرشی
دێمۆکراسی بۆ رجوازی و بیروکراسی نێوەکی بگرێت و جەنگی دار و بەرد بکات ،پاشان بەخۆیشی ،دیسانەوە بەخشندانە
وەک پەشمەک بتوێتەوە [تکاتان لێدەکەم ئەمەم بە القرتێ و کەمڕێزی لێوەرمەگرن] بە داخەوە وەها پارتێکی
بەخشندە و دەوڵەتێکی پەشمەکی ،تەنیا لە فیلمە کارتۆنییەکاندا توانای بوونیان هەیە .بۆیە من زۆرجار ئەوانەی
هەموو تاوانەکانی (رووسیا)ی جاران و بلۆکی خۆرهەاڵتی دەدەنە پاڵ (جۆزیف ستالین) ،بەبێویژدانی دەزانم .چونکە
کەسێکی وەک ستالین [ کە پەروەردەی پارتی کۆمونیست و شاگردی لێنین و جێمتمانەی ترۆتسکی و دەوڵەتی بە ناو

کرێکاران] لەوە زیاتر نەیدەتوانی نەرمتر بێت ،لەوانەشە هەندێک جار چاوپۆشیشی لە پێداویستیی دیکتاتۆربوون
کردبێت .هیوادارم دەربڕینەکانم زبر و برندارکەر نەبن و دڵی هاوڕێیانێکی وەک تۆ و کاک (فوئاد)م نەئێشاندبێت ،کە
هیچ کات ناتوانم گومان لە سۆشیالیستبوون و دڵسۆزیتان بۆ سۆشیالیزم و پرۆلیتاریا بکەم .هەرواش دڵنیام کە هیچ
ئامانجێکی کەسیی (شخێی) هاندەری پێداگرییتان لەسەر پارت و دەسەاڵت نییە ،بەڵکو بەوپەڕی دڵسۆزیتانەوە بۆ
سۆشیالیزم پێداگری لەسەر ئەم بۆچوونانەتان دەکەن .بەاڵم دیسان بە داخەوە ،ناچارم بڵێم هاوڕێیان ،مێژوو وەاڵمی
خۆی بە پارتی پێشڕەو و دەوڵەتی بە ناو سۆشیالیستی و دیکتاتۆری بە ناو پرۆلیتاریا داوەتەوە و بڕواناکەم
هوشیاریی و کەتواریی جیهانی ئەمڕۆ و تاکەکان ،هیچ کات بواری دووبارەبوونەوەی تراجیدیایەکی ئاوا بە
گاڵتەجارییەوە بدات.
لێرەدا وەک دوا ڕستە حەزدەکەم ئەوە بڵێم و بیدرکێنم؛ خۆزگە سۆشیالیزم بە پارت و دەوڵەت و دیکتاتۆری
بهاتایەتەدی ،بەدڵنیاییەوە ئامادەدەبووم گیانی خۆم بکەمە مۆمی ڕێی سەرکەوتنی ئەو پارت و دەوڵەت و
دیکتاتۆرییە ،بەاڵم داخەکەم تەنیا یەک خۆزگە دەیتوانی ئەوە جێبەجێ بکات و بەر بەو شکستانە بگرێت ،ئەویش
دەیتوانی ئەوە بێت ،کە لە ساڵی ٠٠٠٩ەوە لە رووسیا بواری ئەنارکیییەکان و مەنشەڤیکەکان و نادرۆنیکەکان و
سۆشیالیستە شۆڕشگێرەکان بدرایە ،تاوەکو لەو جێیانەی کە جەماوەر بۆچوون و شێواز و کارکردی ئەوانی لەال
پەسەندە ،تاقیبکەنەوە .چونکە بەدڵناییەوە نە ئەوەندە ئەنارکی و سۆشیالیست و کۆمونیست دەکوژران و نە ئەوەندەش
جوتیار و کرێکاری بەدبەخت ڕەوانەی ئوردووگە و دوورخراوگەکانی سیبریا دەکران و نە ئەو ئەزموونەش ئاوا بە
ئاسانی بەو سەرنجامەی  ٠٠٩٠دەگەیشت و نە من و تۆش لەم ساتەدا لەبری ئەم مشتومرە هەزاربارەبووەوە ،چاومان
لەدیار کۆمیوتەرێک کزدەبوو و لەوانەشە لەم ساتەدا پارچە هۆنراوەیەکی پڕ یاداوەری پاش ڕاپەڕین یا بەسەرهاتی
ئەڤیندارییەکی سەرکەوتوو یا باسی یارییەکی سەردەمی مناڵیمان بۆ یەکتر دەگێڕایەوە یا لەوانەیە پێداویستی
یەکترناسیمان نەهاتایەتە بوون و (تاهیر و هەژێن)ێک بەم بۆچوونانەی ئێستە لە نێۆماندا دروستنەدەبوون.
زۆر سوپاستان دەکەم و بە هاورییەتی و هاوەڵی کەسانی وەک ئێوە دڵخۆشم ،کوردواتەنی ”ئێمە مارکسیستەکان و
ئەنارکیستەکان گوشتی یەکتر بخۆین ،ئێسقانی یەکتر ناشکێنین” چونکە یەک ئامانجمان هەیە؛ ئەویش سۆشیالیزم و
لەنێوبردنی سەرمایەداریییە ،با هەر یەکەمان بە شێوازی خۆی لەو پێناوەدا درێژە بە خەباتی بدات.
تاهیر ساڵح شەریف:
ئەمشەو ڕەنگە نەتوانم هەموو سەرنجەکانم بنووسمەوە ،چونکە بەڕاستی ماندووم و کۆمێنتەکانی بەڕێزیشتان تا
ڕادەیەک درێژن و کۆمەڵێک بابەتی جیاوازیش تێکەڵ بەیەکترکراون . ...سەرەتا لە هاوڕێ هەژێنەوە دەست پێدەکەم.
هاوڕێ هەژێن سەدجار لەسەر هەقە کە مانا گریکییەکۆنەکە ”پرۆلیتێر” بە هەموو ئەو کەسانە دەدات کە خاوەنی
موڵکداری تایبەتی نین و کۆیلەی سەرمایەدارانن .تەعریفە گریکییەکە بە ڕای منیش دروستە و پێم وایە فەریدرەک
ئەنگڵسیش لە پرەنسیپەکانی کۆمۆنیزمدا ،وەاڵمی ئەو پرسیارە [پرۆلیتاریا کێیە؟ ...پرۆلیتاریا ئەو کەسەیە جگە لە
فرۆشتنی هێزی کاری خاوەنی هیچ هۆیەکی بەرهەمهێنان نییە  -هەڵبەت ئێستا فرۆشتنی هێزی فیکر و تەنانەت هێزی
سێکسیش هاتۆتە سەر " ،"sex workersچونکە لەسەردەمی ئەنگڵسدا ،بەکاربردنی هێزی فیکری و هێزی سێکسی
لە پرۆسەی کەڵەکەکردنی سەرمایەدا وەک ئەمڕۆ گەشەی نەکردبوو] بە جۆرێکی دیکە دەداتەوە .لەم ڕووەوە من هاوڕام
لەگەڵ بەکاربردنی ووشەی پرۆلیتێردا بۆ ئەو کەسانەی کەخاوەنی هیچ موڵکایەتییەکی تایبەتی نین ،جگە لە
فرۆشتنی هێزی کار ،هێزی فیکر و هێزی سێکسیان و ژیانی خۆیان لەوڕێگانەوە دابین دەکەن ،بەاڵم ڕەنگە بەو زووییە
نەتوانم لە نووسینەکانمدا ئەو دەستەواژەیە بەکار ببەم ،چونکە ئەمە پێویستی بە کات هەیە بۆ ڕوونکردنەوە و
جێگیرکردنی لە ئەدەبیاتی سیاسیی کوردیدا.

زاهیر باهیر:
کەواتە با هەموومان پێک بێێن لەسەر واتای وشەی پڕۆلیتاریا کە لە سەدا  ٠٠کە دەگرێتەوە نەک کوشەی کرێکاران
کە فرۆشەری هێزی بازوو و زهنی و سێکسی دەفرۆشن کە کەمایەتین .دیسانەوە ببورن کە من بووم ڕام کێشان بۆ ئەو
جەدەل ،بەاڵم سەرئەنجامێکی باشی دا بەدەستەەوە کە ئەویش هەموومانی یەکخست لە سەر ئەوەی کە هەموومان
مەبەستمانە ،بەبەکارهێنانی پڕۆلیتاریا کە نزیکەی هەموو کەس دەگرێتەوە .لە هەمان کاتیشدا من پێشنیازی ئەوە
دەکەم گەر هاوڕێیان ،هەمووتان بەالتانەوە باش بێت ،لە کۆتایی مشت و مڕەکانماندا ئەمەی کە کردومانە لەم بوارەدا
لە ماڵپەڕەکەی هاوڕی تاهیر و سەکۆی ئەنارکستاندا باڵو بکرێتەوە ،دەشتوانیین هەواڵەی سایتەکانی تریشیان بکەین
گەرچی دڵنیانیم کە هەموویان باڵوی دەکەنەوە ،بەاڵم دڵنیام کە ڕەوەند و پێنووسەکان و کۆمۆنەش باڵوی دەکەنەوە.
من دەزانم کە ڕەنگە لە کۆتاییدا نەگەینە سەرئەنجامێکت وا بەاڵم دڵنیام ئەمە بەسوود دەبێت گەر هاوڕێیانی تر لە
الیەنە جیاجیاکانەوە بیبینن و بێنە زمان .ئێمە هیچمان نەکردبێت ،هەندێک شتی گرنگمان وتتوە و ،لە هەمووشی
گرنگتر بە گیانێکی هاوڕێیانەی پڕ لە ڕێز و خۆشەویستییەوە لە یەکتری چوینەتە پێشەوەو ،کە بێڕێزی و سوکایەتی
بە فکری یەکتری و نە گیانی خۆ بە مامۆستایی زان و گومڕایی فکری تێدا بەدی ناکرێت .کە ئەمەش ڕەنگە هاندەرێک
بێت بۆ نوسەری کورد و سیاسی کە زۆربەیان زمانییان زبرە بەرامبەر بە یەکتری.

 -بەشی هەفتەم -

سیروان فاتیح:
پێمخۆشبوو ،ههر له سهرهتای مشتومڕهكەتاندا لهگهڵتاندا بوومایه ،بهاڵم بە داخەوە ،بههۆی بێ بوارییەوە ئەو
هەلەم بۆ نەڕەخسا ..تا لە ئێستادا ئەو هەلەم بۆ ڕەخسا و توانیم گشت كۆمێنتهكانی بهشداربووان بخوێنمەوە..
لێمببوورن ،گهر بڵێم له گشتدا ئهمه خۆی ،تێپهڕاندنی گهڕانه بهدوای ئهلگۆیهكی نوێ بۆ ڕزگار بوون له سیستهمی
چینایهتی ،چونكه ڕهوتی باسهكه بووەته ملمالنێیك له نێوان دوو ڕهوتی تئیۆری یان بڵێن فكری و سیاسی .ههروههاش
بهو ئهندازهش نهچوونهته سهر خوێندنهوهی مێژووی ملمالنێی چینایهتی تا ئهو ڕادهی گێڕانهوهی بهسهرهاتهكانی
میژوویهك خراوهته پاڵ ڕهوتێكی سیاسی وهك ئهوهی هاوڕێ ههژین دهستنیشانیكردوه به (بهلشەویكهكان)  .هاوڕێیان
با وەاڵم و باسهكان لهسهر خودی میژووی ملمالنێی چینایهتی بێت و لێكدانهوه له ڕووداوهكان له ڕاڤهی سیاسی
تاقانهیی بهێنینه دهرهوه ..بەو مەبەستە ،من ئەم چهند پرسه دهخهمه بهردهستی ئێوە ..من گومانم لهوهدا نییه ،كه
ئێوهش لهگهڵ مندا كۆكن ،كه ملمالنێی چینایهتی ڕهوتی میژووی مرڤایهتی ئاراسته دهكات ..گهر وایه با چهند
پرسیارێك دژ بهم بۆچوونه بكهین ،بۆ ئهوهی خهیاڵمان ڕاچهڵكێنین و بزانین به چی دهگهین.
باشه بۆ قۆناغی سهرمایهداری به دوای كۆتایی سهردهمی كۆیهالیهتیدا نههات؟ بهڵكو سهردهمی فیوداڵی سهدان ساڵی
تهمهن كرد ئهو كاته قۆناغی سهرمایهداری لهدایكبوو؟!
با بپرسین بۆ له ههناوی شۆڕشی فهرنسادا چینێكی نوێ لهدایكبوو ،كه به ههموو مانهیهك كهرستهی ژیان و ملمالنێ
جیاوازی ههبوو لهگهڵ ڕابردووی خۆی؟ بهاڵم ئهم چینه (چینی بۆرجوازی) له شۆڕشی سپارتاكۆسدا ههر بوونشی نهبوو؟

با بپرسین ڕهوتێكی سیاسی چۆن به تهنها توانی ئاراستهی شۆڕشی چینێك لهناو بهرێت وهك ئهوهی هاوڕێ ههژین بۆ
شۆڕش له ڕووسیادا دهیكات؟
یان دهكرێت بڵێن ئایه بۆ ئهوهی مرڤایهتی له قۆناغێكەوە بۆ قۆناغێكی زۆر جیاواز له پێشووی تێپهڕێت ،مهرج نییه
چینێێك یان تویژێك كه بهوه سهردهمه نامۆیه ،له ههناوی ئهو ملمالنێیهدا لهدایكبووبێت؟
له ئهنجامدا ،ناكرێت بپرسین كامهیه ئهو چینهی ،كه له قۆناغی سهرمایهداریدا سهریدهرهێناوه و خاوهنی جۆرێكی
زۆر جیاوازتره له ژیانكردن لهوهی كە لە سهرمایهداریدا ههیه؟
تكایە ،كهس پێمنهڵێت چینی كرێكارانه! چونكه ئهو چینهی كه له ههناوی چ لە قۆناغی كۆیهالیهتی و چی لە
قۆناغی دهرهبگایەتیدا ههبوو بههیچ جۆرێك لهناو خودی ئهو سهردهمەدا له ملمالنێكەدا جیگهی نهبوو .به واتایهكی
تر ،من پێموایه چینێك خۆی له ئاستێك و قۆناغێكی ملمالنێدا بوونی ههبوبێت ،ناتوانێت خهون و ئومێدی ژیانێكی
جیاواز لهو ملمالنێیهدا بهێنێته بهرههم وهك ئهوهی چۆن كۆیلهكانی سهردهمی ملمالنی لهگهڵ خاوهن كۆیلهكاندا،
ههرگیز ئهنگیزه و شرۆڤهی جوتیارهكانی سهردهمی فیوداڵیان پێنهبوو ،ههروهك ئهوهی ههر ئهو جوتیاره ناڕازییانهی
سهردهمی فیوداڵی ،له كۆتایهكانی قۆناغهكهدا خاوهنی خهونی دنیای سهرمایەداری نهبوون .هەربۆیه الی من ،وەاڵم
بهم پرسیارانه وەاڵمه به وجوودی دهوڵهت خۆی یان فۆرمی ژیانكردن خۆی.
من پێموایه باكۆنین له ڕهخنهگرتن له فۆرمێك ئۆرگانیزهكراوی وهك دهوڵهت تێنهپڕیوه ،چونكه دهوڵهت تهحصیل
حاصله نهك بنهما ..بۆ من چهنده تۆ دووژمنكار بیت لهگهڵ ئهم ئۆرگانهدا هەبێت ،زۆر بایەخدار نییه ،چونكه
كۆمۆنیستهكانیش ئهم ڕهق و بیزاریهیان لێی ههیه .ئهوهی بۆ من گرنگه ئهوهیه ،ئایا ملمالنێی چینایهتی ئهم سهردهمه
تا ئێستا توانیویتی جۆرێك له ژیانكردن بهێنێته بهرههم ،كه ئهم فۆرمی ژیانكردنه تێپهڕاندبێت و لهناوئاخنهی خودی
خۆیدا ناڵێم چینێك یان تویژێكی نوێ ،بهڵكو ههر جوڵەیهك كه له دهرهوه ئهو ملمالنێیهدا گهرای ههبێت؟
دوا شت ،كه ماوه بیڵیم ئهوهیه ،دهكرێت چینی كرێكار خاوهنی شۆڕش بێت ،وهك چۆن كۆیلهكان و جوتیارهكان خاوهنی
شۆڕش بوون ،بهاڵم گومانی گهورهم لەوە ههیه ،كه چینی كرێكار ههڵگری خهونێكی تازه بێت بۆ مرۆڤاتی .بۆیه له
ئهزمونی ڕووسیاشدا نهیانتوانی به سهر فۆورمی دهوڵهتدا تێپهڕ بكەنن ،دواجار ههر شكڵێكی تری سهرمایهداریان
بهرههمهێنایەوە
تاهیر ساڵح شەریف:
پاش دابڕانێک ...دووبارە ساڵو لە هاوڕێیانی بەشدار بوو .وەک لە کۆمێنتەکەی پێشوومدا وتم ،باسەکان هەندێک
تێکەڵ و پێکەڵ بوون و لەسەر سکەی ئەسڵی دەرچوون و چەند بابەتی جیاواز ئیزافەکراوە بۆ مناقشەکە .بەم
حاڵەوەشەوە من دەمەوێت بگەڕێمەوە سەر پرسیارێک کە لەپێشەوە هاوڕێ زاهیر هێنایەکایەوە؛ چۆن دەوڵەت لەناو
دەبرێت؟ پاش وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە ،لە ڕوانگەی خۆمەوە ،دەگەڕێمەوە سەر بابەتە فەرعییەکان ...ئەم پرسیارە
[دەوڵەت چۆن لە ناوببرێ ،یان چۆن لە ناودەبرێت؟] ،پرسیارێکە کە جیاوازییەکانی مارکسیستەکان و ئانارکیستەکان
لە مامەڵە لەگەڵ کێشەی بوونی دەوڵەتدا دیاریدەکات .هەڵبەت هەم لەناو مارکسیستەکان و هەم لە ناو

ئانارکیستەکانیشدا ،تێڕوانین و تێگەیشتنی جیاواز بۆ لەناوبردنی دەوڵەت بوونی هەیە .ئەوەندەی من لە
بۆچوونەکانی مارکس و ئەنگلس تێگەیشتووم ،ڕێگای لە ناوبردنی دەوڵەت ،وەک ئامڕازێکی سەرکوتی چینی بۆرژوازی،
شۆڕشی کۆمۆنیستییە .شۆڕشی کۆمۆنیستی لەڕوانگەی مارکس و ئەنگلسەوە ،بریتییە لەشۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی کە لە
ئەنجامی گەشەکردنی ئابوریی و مێژوویی کۆمەڵگەوە ڕوودەدات .گەشەکردنی پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان لە هەر
قۆناغێکدا ،گەشەکردنی هێزەکانی بەرهەمهێنانی بەدوادا دێت .پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان ،لە قۆناغی یەکەمدا،
مەرجی گەشەکردنی هێزەکانی بەرهەمهێنانن ،بەاڵم لەقۆناغی دووەمدا هێزەکانی بەرهەمهێنان بەڕادەیەک گەشەدەکەن،
کە ئیتر پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان ،کە پێشتر مەرجی گەشەکردنیان بوون ،دەبنەڕێگر لە بەردەمیاندا .ئەم
ناکۆکییە لە ژێرخانی کۆمەڵگەدا ،لەسەر ئاستی سەرخانیشدا ڕەنگدەداتەوە و کۆمەڵگە لەگەڵ قەیرانێکی ئابوریی،
سیاسیی ،کۆمەاڵیەتی و فیکریدا بەرەوڕوو دەبێتەوە؛ ئەو قەیرانە ئەگەر نەگۆڕێت بە شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی ،ئەوا
خولێکی نوێ لەگەشەکردن و بوژانەوەی سەرمایە [لێرەدا سەرنجی من لەسەر ناکۆکی نێوان هێزەکانی بەرهەمهێنان و
پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارییە ،نەک کۆمەڵگەکانی پێش لەسەرمایەداری] دەستپێدەکاتەوە .شێوەی
بەرهەمهێنانی سەرمایەداری ناتوانێت بۆ هەتا هەتایە لەم سرکڵە [گەشەکردن  -قەیران -گەشکردن]دا بخولێتەوە .بۆیە
بە ناچاری ،لە دواشیکردنەوە ئەم سرکڵە دەشکێنرێت و شۆڕشی کۆمەاڵیەتی دەستپێدەکات .ئەم شۆڕشە ،هیچ شتێک نییە
جگە لە شۆڕشی کۆمۆنیستی پرۆلیتاریا ،واتە ئەو چینەی کە خۆی بەشێکە لە هێزە بەرهەمهێنەرە مادییەکانی شێوەی
بەرهەمهێنانی سەرمایەداری .لەڕوانگەی مارکس و ئەنگڵسەوە ،ڕوودانی ئەم شۆڕشە [ شٶڕشی کۆمۆنیستی ] ،پێشمەرجی
خۆیی هەیە .ئەوان دوو پێش مەرج لە کتێبی ئایدیۆڵۆژی ئەڵمانییەکەیاندا دیاریدەکەن؛ یەکەم ،گەشەکردنی
هێزەکانی بەرهەمهێنان و پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان لە چوارچێوەیەکی مێژوویی  -جیهانیدا .دووەم ،هوشیاری
مرۆڤەکان دەربارەی کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی داهاتوو ،کە لەودا ،خاوەندارێتی تایبەتی ،دەوڵەت ،چینە کۆمەاڵیەتییەکان
و نەتەوەکان لە نێودەچن و جیهان دەبێتە کۆمەڵگەیەک بۆ هەموو مرۆڤەکان .ئەوەی کە وتم تێڕوانینێکی گشتی و
ئەبستراکی مارکس و ئەنگڵسە دەربارەی شۆڕشی کۆمۆنیستی کە دەوڵەت لە ناو دەبات ،بەاڵم لە ئاستێکی کۆنکرێتیشدا،
ئەوان کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی دابەش دەکەن بەسەر دوو قۆناغدا ،هەروەک هاوڕێ زاهیریش لەسەرەوە ئاماژەیەکی
ناڕۆشنی پێداوە؛ قۆناغی یەکەم ،قۆناغێکە کە [دەوڵەت] هێشتا بە مانای دەوڵەت لەناوناچێت .ئەم دەوڵەتە ،ناو
لێدەنێنن [دەوڵەتی سۆشیاڵیستی  -دیکتاتۆری پرۆلیتاریا] .پێویستی ئەم دەوڵەتە چییە؟ ئایا ئەزموونی سۆڤیەت ،کە
بەردەوام هاوڕێ هەژێن و هاوڕێ زاهیر ئاماژەی پێدەکەن و یەکسانی دەکەن بە شکستی [تیۆری دەوڵەتی
پرۆلیتاریاکەی مارکس] ،هەمان "ئەزموونی کۆمۆنەی پاریس"ە ،کە مارکس تێزی [دەوڵەتی پرۆلیتاریا ،یان دیکتاتۆری
پرۆلیتاریا]ی لێ ئیستنتاج کرد؟ ...ئەم باسە بەجێدەهێڵم بۆ سبەی شەو ...درێژەی دەبێت .تکایە ڕێگەبدەن ئەم باسە
لەسەر "دەوڵەت چۆن لە ناو دەچێت" ،کە تەوەرەی سەرەکی جەدەلەکەمان درێژە پێبدەم و باسەکە لەسەر سکەی خۆی
ڕابگرن تا دوا ئەنجامگیری خۆم دەنووسمەوە.
زاهیر باهیر:
هاوڕێ سیروان گەلێک بەخێربێت بۆناو ئەم جەدەلەو دڵنیاشم بە سەلیقەو ڕاو بۆچونەکانت ،جەدەلەکە بەرەوە پێشەوە
تر دەبەیت .من هەندێک سەرنجم هەیە بەاڵم کە ئەوەی هاوڕێ هەژێنم بینی ،لەوە دەکات کەم و زۆر یەک سەرنجمان
هەبێت ،هەر لەبەر ئەمەش من بەجێی دەهێڵم بۆ ئەو تاکو خۆمان لە بێوەختی و دووبارەکردنەوە بپارێزین .هاوڕێ

تاهیر سەاڵوی گەرمم :من لێرەدا تاکو سەرنجەکانت دەنوسیتەوە یەک دوو شتێک دەڵێم بۆ ئەوەی شتەکانم بەسەردا
کەڵەکە نەبێت .یەکەمیان ،بە داخەوەم کە یا ژیان بواری مارکسی نەدا تاکو ئەو چەواشەیە لە مەسەلەی دەوڵەت بە
گشتی و دیکتاتۆریەتی پڕۆلیتاری بەتایبەتی نەهێڵێت ،یا خوود خۆی پێشبینی ئەوەی نەدەکرد کە ئەوەی کە لە
بەرنامەی غۆتادا ،لەسەر دەوڵەت نووسیوێتی ،لە پاش خۆی دەبێتە کێشەیەکی گەورەو کارەسات بۆ هەر هەموو
سۆشیلیستەکان و ئەوانی تریش بەجی دەهێڵیت .بەهەرحاڵ ئەوەندەی من هەستی پێبکەم مارکس لەگەڵ دەوڵەتدا
نەبووە چونکە ئەو یەکەم پارتی و پاتگەڕایی نەخواستووە قەتیش لە ژیانیا سەر بە پارتێک نەبووە ،دووەمیشیان ئەو
ئەوەی ،کە وەکو تۆش یادت خستینەوە ،کۆمۆنەی پاریسی بە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاری زانیوە نەک دەوڵەتێکی
پڕۆلیتاری .کە من ئالەمەیاندا ناکۆکیم نییە لەگەڵ مارکس دا جگە لە ڕونکردنەوەی هەندێک شتەوە نەبێت .دووەمیان،
من داوای لێبوردنتان لێدەکەم کە دوو مەسەلەم کێشکردبێتە ناو جەدەلەکەوە کە یەکەمیان قسە لەسەر چینی کرێکاران
بوو کە من بە کەمایەتیم زانیوە و دەزانم  ،ئەمەش هەر لەبەر دەوڵەت بوو کە ئەوە بڵێم وەکو پێشتر وتومە ،کە
دیکتاتۆریەتی پڕۆلیتارییەکەیان حوکمی کەمایەتی دەبێت .بەاڵم سوپاس بۆ هەمووتان بە تایبەت هاوڕێ هەژێن کە
الی من ئێستا ئەو کێشەیە حەلبووە .دووهەم کێشەی دەوڵەت ،من بۆیە پێم لەسەر زیاتر لە سەر هەڵوەشاندنەوەی
دەوڵەت دادەگرت ،تاکو چۆن کۆمەڵگەی کۆمۆنیزم ،سۆشیالیزم ،بینا دەکرێت بێ دەوڵەت .چونکە من ئەوە بەگرنگ
دەزانم کەگەر هەموومان دەرک بە مەترسی دەوڵەت بە هەموو چەشنەکانییەوە ،دەوڵەتی پڕۆلیتاریش بە تانبەتی،
بکەین .خۆ گەر هاوڕا نەبین لەسەر ئەم هەنگاوەی یەکەم ،ساغکردنەوەی مەسەلەی دووهەم کە کۆمەڵگەی داهاتووە،
زۆر گران ،دەبێت ،گەرچی ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت کە نابێت قسەی لەسەر بکەین.
تاهیر ساڵح شەریف:
دووبارە ساڵو لە هاوڕێیانی بەشداربوو ...پێم وایە کە ئیدیتۆرەکەی فەیسبوک تەنها چەند سەد ووشەیەک زیاتر پۆست
ناکات .بۆیە ناچارم بە دوو یان بە سێ جار درێژەی باسەکەمتان بۆ پۆست بکەم و دوا بەشیش لە شەوانی داهاتوودا
پۆستی دەکەم .دوای ئەوە چاوەڕێی سەرنج و تێبینییە ڕەخنەییەکانی هاوڕێیان کاک زاهیر و کاک هەژێن و هاوڕێیان
بەشداربووی دیکە دەکەم.
لێرەوە دەست دەکەمەوە بە درێژەدان بە باسەکەم و بەم پرسیارانە دەستپێدەکەم؛ بۆچی شۆڕشی کۆمۆنیستی پرۆلیتاریا
دەبێت قۆناغبەندی بکرێت؟ پێویستی ،دەوڵەت و دیکتاتۆری پرۆلیتاریا لە ڕوانگەی شۆڕشی کۆمۆنیستییەوە چییە؟ ئایا
ئەوەی کە لە سۆڤییەتدا بەڕابەرایەتی مەنشەفییەکان و بۆڵشەفییەکان ڕوویدا شۆڕشی کۆمۆنیستی پرۆلیتاریا بوو بەو
چەمکەی کە مارکس و ئەنگڵس لە نووسراوەکانی خۆیاندا هێناویانەتەکایەوە؟
ئەزموونی مێژوویی گۆڕانکاری لە شێوەکانی بەرهەمهێنان و فۆرماسیۆنە ئابوریی  -کۆمەاڵیەتییەکاندا پیشانیدەدات کە
هیچ یەکێک لەشێوەکانی بەرهەمهێنان و فۆرماسیۆنە ئابوریی  -کۆمەاڵیەتییەکان لە ناکاو و کتوپڕ جێگۆڕێکیان
نەکردووە .نە شێوەی بەرهەمهێنانی کۆیلەداری کتوپڕ جێگای خۆی چۆڵکردووە بۆ شێوەی بەرهەمهێنانی دەرەبەگایەتی و
نە شێوەی بەرهەمهێنانی دەرەبەگایەتیش بە خێرایی و بە ئاسانی جێگای خۆیداوە بە شێوەی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری .ئەم کێشەیە ،ئەوە پێمان دەڵێت کە گۆڕانکاری لە شێوەکانی بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتیدا ،بە ڕاستە

هێڵێکی مێژووییدا نەڕۆیشتووە و هیچ یەکێک لە شێوەکانی بەرهەمهێنانی کۆمەاڵیەتی نەیتوانیوە یەک شەوە شێوەی
بەرهەمهێنانی پێش لەخۆی بەیەکجاری بسڕێتەوە .لەگەڵ سەرهەڵدانی هەر شێوەیەکی بەرهەمهێنانی نوێ لە
منداڵدانی شێوەی بەرهەمهێنانی کۆندا ،پرۆسێسێکی درێژخایەن لە گەشەکردن ،گەورەبوون ،پیربوون و پوکانەوەی
توخمە پێکهێنەرەکانیان تێکچڕ ژاون و لێکئااڵون کە مێژووی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتیان تووشی پێچاوپێچ و هەوراز و
نشێوی سەیرو سەمەرەکردووە .ئەمەش بەو مانایەیە کە مێژووی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بە ڕاستە هێڵێکی بێ گرێ و
گۆڵدا نەڕۆیشتوە و ناڕوات ،بەڵکو بە ڕێگایەیەکی پڕ لە گرێ و گۆڵ و هەوراز و نشێودا ڕۆیشتووە و دەڕوات.
ئەوە لە ئیرادەو توانای کەسەکان ،چینە کۆمەاڵیەتییەکان و تەنانەت دەوڵەتەکانیش ،وەک ئۆرگانی زەبروزەنگ و
ئامڕازی سەروچینایەتیدا نەبووە و نییە کە مێژوو بخەنە سەر ڕاستەهێڵێک کە خۆیان مەبەست و ئامانجیان بووە ،واتە
ڕەوتی گەشەکردنی مێژوویی کۆمەڵگە بخەنەدەرەوەی ئەو هێڵە پێچاوپێچ و پڕلە گرێ و گۆڵەی کە ناکۆکی نێوان
پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان و هێزەکانی بەرهەمهێنان لە هەر فۆرماسیۆنێکی ئابوریی  -کۆمەاڵیەتیدا بۆ گەشەکردنی
کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دیاریدەکات .ئەوەش بۆمان ڕووندەکاتەوە کە مێژوویی مرۆڤایەتی خاوەنی یاسای گەشەکردنی
خۆیەتی و ئەو یاسایانەش لە دەرەوەی ئیرادەی کەسەکان و چینە کۆمەاڵیەتییەکانەو بەسەر بەخۆ لە ئیرادەو مەیلی
ئەوان کاردەکەن و دەجوڵێنەوە .لە ناوبردنی یەکجاری دەسەاڵتی ئابوریی ،سیاسیی و ئاینی دەرەبەگەکان و
ئەرستۆکراتی ،خواست و ئارەزووی چینی بۆرژوازی تازەپێگەیشتووی سەدەکانی ناوەڕاستی ئەوروپا بوو ،بەاڵم
لەبەرئەوەی کە گەشەکردنی هێزەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری لە منداڵدانی پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنانی
دەرەبەگیدا بە ئاستێک لەگەشەکردن نەگەیشتبوو تا چوارچێوەی ئەو پەیوەندییانە تێکبشکێنێت کە ڕێگربوون
لەبەردەمی گەشەکردنی زیاتریاندا ،چینی بۆرژوازی توانای نەبوو کە خواست و ئامانجەکانی خۆ بەدیبهێنێت و
پراکتیزەیان بکات .چینی بۆرژوازی لە ئەنجامی زنجیرەیەکی درێژ لە ئاڵوگۆڕ و گۆڕانکاری لە پەیوەندییەکانی
بەرهەمهێنان و بازرگانیدا توانی وەک چینێکی کۆمەاڵیەتی بێتە مەیدانی ملمالنێی ئاشکراوە لەگەڵ چینی دەرەبەگی
دەسەاڵتداردا .ئەم چینە دەستیدایە خەباتێکی هەمەالیەنە لە دژی دەسەاڵتی دەرەبەگایەتی .ئامڕازی یەکااڵکردنەوەی
ئەو خەباتە پێکهێنانی دەوڵەتی نەتەوەیی و ڕێکخستنی پەیوەندییەکان و هێزەکانی بەرهەمهێنانی نوێ
[سەرمایەداری] بوو لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی نەتەوەییدا .دەوڵەتی نەتەوەیی ،ئاڵۆزترین پێکهاتەی سیاسیی بوو کە
دەبووایە نەک تەنها پاشماوەکانی دەسەاڵتی فیوداڵی پێڕابماڵێت ،بەڵکو دەبووایە وەک شمشێرێکیش بەسەر ئەو چینە
نوێیە [پرۆلیتاریا]وە ڕایبگرێت کە تازە لە منداڵدانی شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا گەشەیکردبوو .چینی
بۆرژوازی لەگەڵ ئەوەدا کە لەڕووی مێژووییەوە چینێکی لە ڕادەبەدەر شۆڕشگێر بوو بەرامبەر بە سیستەمی دەرەبەگایەتی
و لەهەر شوێنێک دەسەاڵتی سەقامگیر دەبوو ،بێڕەحمانە پەیوەندییە ئابوریی ،سیاسیی و کۆمەاڵیەتییەکانی
دەرەبەگایەتی لەبەریەکهەڵدەوەشاندەوە ،یان الوازی دەکردن ،بەاڵم بەو حاڵەشەوە پرۆسەی سەقامگیربوونی مێژوویی
دەسەاڵتی ئابوریی ،سیاسیی ،کۆمەاڵیەتیی و کڵتورییەکانی سەرمایەداری و چینی بۆرژوازی ،چەندین سەدە درێژەی
کێشا .جێگیربوونی سەرمایەداری وەک فۆرماسیۆنێکی ئابوری  -کۆمەاڵیەتی و مێژوویی ،لە هەنگاوی یەکەمدا نەیتوانی
کۆمەڵێک توخم و پاشماوەکانی شێوەی بەرهەمهێنانی دەرەبەگی لەناوببات و لە هەنگاوەکانی دواتردا ئەو پرۆسەیەی
بەسەرئەنجامی یەکجاری خۆی گەیاند .لەم ئاستە لە باسەکەدا ،من دەمەوێت بگەمە ئەنجامگیرییەکی کۆنکرێت
دەربارەی گۆڕانی شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بۆ شێوەی بەرهەمهێنانی کۆمۆنیستی؛ شێوەی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری ،ئاڵۆزترین ،تێکجرژاوترین و بە تواناترین شێوەی بەرهەمهینانە لە مێژوویی کۆمەڵگە چینایەتییەکاندا.

ئەم سیستەمە سەرەڕای قەیرانە کوشندە دەورەییەکانی ،توانای خۆ نوێکردنەوە و خۆ بوژاندنەوەی هەیە و تا ئێستا
چەندین قەیرانی مەرگهێنەری تێپەڕکردووە .ئەم شێوە بەرهەمهێنانە ،بە خێرایی و بەئاسانی جێگای خۆی نادات
بەشێوەی بەرهەمهێنانی کۆمۆنیستی .ئەم پرۆسێسە درێژ خایەنە ،بەاڵم سەرئەنجامی هەیە و جێگۆڕکێکردنی بە شێوەی
بەرهەمهێناینی کۆمۆنیستی حەتمییە ،چونکەئەم شێوە بەرهەمهێنانە ناتوانێت بۆ هەتا هەتایە خۆی لەدەست حوکمی
ئەو یاسا کوێرانە ڕزگار بکات کە لە دەرەوەی دەسەاڵت و ئیرادەی چینی بۆرژوازی دەسەاڵتداری ئەمڕۆ خۆیان بەسەریدا
سەپاندووە.
ئەمڕۆ هێزەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری بە ڕادەیەک گەشەیانکردووە ،کە ئیتر گونجاندنیان لە شێوەی
بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا مەحاڵە ،بەاڵم ئەوەی کە ئەم هێلکەیەی بەسەر پەتەکەوە ڕاگرتووە ،دەوڵەتە .دەوڵەت،
تەنها ئەو تەعریفە گشتییە نییەکە ئامڕازی چینێکە بۆ سەرکوترکردنی چینێکی دیکە ،دەوڵەتی بۆرژوازی ئەمڕۆ
پێویستی بە شیکردنەوەیەکی کۆنکرێتر و هەمەالیەنتر هەیە؛ دەوڵەت حیزبەکانە ،دەوڵەت سوپایە ،دەوڵە ڕاگەیاندن
و میدیایە ،دەوڵەت ڕێکخراوە پیشەییەکانە ،دەوڵەت ئایدیۆڵۆژییە ،دەوڵەت ئیستبداد ،دیموکراسی و سیاسەتە،
دەوڵەت ئاین و کلتورە ،دەوڵەت ،پەروەردەوفێرکردنە ،دەوڵەت نەتەوە و نیشتمانە و ...دەوڵەت ئەختەبوتێکە هەموو
پەیوەندییە جۆراوجۆرەکانی ژیانی مرۆڤی هاوچەرخی بەخۆیەوە بەستۆتەوە .بەم حاڵەشەوە ،دەوڵەت ،ئامڕازێکە بۆ
بەرگرتن بە ئاڵوگۆڕێکی نوێ کە دەبێت لە مێژووی کۆمەڵگەی جیهانیدا ڕوو بدات .ئەو ئاڵوگۆڕە ،هیچ شتێک نییە
جگە لە ڕزگارکردنی مرۆڤی بەرهەمهێنەر لە دیلێتی کرێ گرتەیی .ڕزگاربوونی مرۆڤی هاوچەرخ لە دیلێتی کرێگرتەیی،
ڕزگارکردنی هێزە بەرهەمهێنەرە مادییەکانی کۆمەڵگەشە لەو تەوقەی کە پەیوەندییەکانی شێوەی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری وەستاو لەسەر خاوەندارێتی تایبەتی لە گەردنی کردووە و نایەڵێت هێزە بەرهەمهێنەرە مادییەکانی
کۆمەڵگە تا ئەو ڕادەیە گەشە بکەن کە گشت مرۆڤایەتی لە سایەیاندا بحەسێتەوە .بۆیە لە ناوبردنی دەوڵەتی
بۆرژواکان ،هەنگاوی یەکەمە بۆ ڕزگاری مرۆڤایەتی لە کۆیلەیەتی کرێگرتەیی .دەوڵەتیش ،بەو پێکهاتە
عەن کەبوتییەی ئێستایەوە لەناو ناچێت ،مەگەر ئەوە مرۆڤی بەرهەمهێنەر و کۆیلەی کرێگرتە لەم ڕژێمەدا دەست بۆ
شۆڕش و ڕاپەڕین ببات .شۆڕش و ڕاپەڕین ،بە واتای لەناو بردنی دەوڵەتە ،بەاڵم ئەی دوای ئەمە چی؟ ئایا
بۆرژواکان ،دەست لە پالنگێڕی و خۆ سازدانەوە بۆ گرتنەوە دەستی دەسەاڵت و دروستکردنەوەی [دەوڵەت] هەڵدەگرن؟!
بێگومان ،وەاڵمەکە نێگەتیڤە و ئەزموونی کۆمۆنەی پاریس ئەم ڕاستییەی سەلماند .کۆمۆنەی پاریس ،هیچ شتێک نەبوو
جگە لە دەوڵەتی پرۆلیتاریا .دەوڵەتێک کە پایەی سەرەکی خۆی لەسەر دیکتاتۆری بۆ سەرمایەداران و دیموکراسی بۆ
زۆرینەی کۆمەڵگە داڕشت بوو .دووبارەبوونەوەی کۆمۆنەی پاریسێکی دیکە لە هەرشوێنێکی دنیادا ،بە ناچاری هەمان
تایبەتمەندی [دەوڵەت بوون و دیکتاتۆری پرۆلیتاریا بوون] لە خۆی دەگرێت .تۆ هەر ناوێکی دیکەی لێبنێیت ،لە
ڕووی کارکردەوە هەمان شتە .ڕێگای دووەم بۆ گواستنەوە لە قۆناغی سەرمایەدارییەوە بۆ قۆناغی کۆمۆنیزم ،جگە لە
[دەوڵەتی پرۆلیتاریا؛ یان دیکتاتۆری پرۆلیتاریا] بوونی نییە [ئەگەر هاوڕێیان ئانارکیست ڕێگەی دووەمیان الیە ،با
پێشنیاری بکەن ،ڕێگایەک کە جیاوازتر لە ئەزموونی کۆمۆنەی پاریس بێت] .پرسیار ئەوەیە کە ئابوریی سەردەمی
دەوڵەتی پرۆلیتاری چ جۆرە ئابورییەکە؟ لە دیدگای مارکس و ئەنگلسەوە ،ئابوریی ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتی
پرۆلیتاریا ،ئابورییەکی کۆمۆنیستییە کە لە هەناوی کۆمەڵگەی سەرمایەدارییەوە هاتۆتە دەرەوەو بە ناچاری مۆرکی
شێوەی بەرهەمهێنانی پێش خۆیی [سەرمایەداری] پێوەیە ،بەاڵم لە قۆناغی گەشەکردنی دواتریدا ،واتە قۆناغێک کە
دەوڵەتی پرۆلیتاریش هەموو زەرورەتێکی خۆی لەدەستدەدات و دەوڵەت بۆ هەتاهەتایە لەناودەچێت ،ئابوریی

کۆمۆنیستی کۆمەڵگە لەسەر بناغەی تێزی [لە هەر کەس بە پێی تواناییەکەی و بۆ هەکەس بە پێی پێویستییەکەی]
بینادەکرێت [مارکس -ڕەخنە لە بەرنامەی گۆتا].
بۆ ئەمشەو ئەوەندە دەتوانم و لێرەدا ناچارم باسەکە ڕابگرم بۆ شەوانی داهاتوو ،کە وەاڵمی دواپرسیاری سەرەوە [ئایا
ئەوەی کە لە سۆڤییەتدا بەڕابەرایەتی مەنشەفییەکان و بۆڵشەفییەکان ڕوویدا شۆڕشی کۆمۆنیستی پرۆلیتاریا بوو بەو
چەمکەی کە مارکس و ئەنگڵس لە نووسراوەکانی خۆیاندا هێناویانەتەکایەوە یان شتێکی دیکە بوو؟] دەدەمەوەو دواتر
گوێگر و خوێنەری سەرنج و ڕەخنەکانی هاوڕێ زاهیر و هەژێن دەبم لەسەر ئەوەی کە لە ڕوانگەی خۆمەوە دەربارەی
لەناوبردنی دەوڵەت وتومە.
* * * * *
ئایا ئەزموونی شکستخواردووی سۆڤیەت ،بەڵگەیە بۆ شکستی تیۆری و تێزی "دیکتاتۆری پرۆلیتاریا" مارکس؟ ئایا
ئەوەی کە لە ٠٠٠٠ی ڕووسیادا ڕوویدا" شۆڕشی کۆمۆنیستی" بوو بەو چەمکەی مارکس و ئەنگڵس لە کتێبی ئایدیۆڵۆژیای
ئەڵمانی و مانیڤێستی کۆمۆنیستدا پێشنیاریانکردووە؟ با لە پرسیاری یەکەمەوە دەستپێبکەم .بە بڕوای من و ئەوەندەی
کە سەرنجم داوەتە سەر سیاسەت و ئابوریی دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەری ٠٠٠٠ی ڕووسیا ،هەرگیز "دیکتاتۆری پرۆلیتاریا"
لە سۆڤیەتدا جێگیر نەبووە .واتە شۆڕشێک بە گەورەی و شکۆداری وەک شۆڕشی ئۆکتۆبەر ،هەرگیز شۆڕشێکی کۆمۆنیستی
نەبووە بەو چەمکەی کە من لە کتێبی ئایدیۆڵۆژی ئەڵمانیا ،مانیڤێست و ڕەخنە لە بەرنامەی گۆتای مارکس و
ئەنگلسدا خوێندوومەتەوە و لێیتێگەیشتووم .هەربەم هۆیەشەوە ،ناتوانم بڵێم ئەو دەوڵەتەی کە بەدوای ڕوخانی
ئیمپراتۆریەتی قەیسەر و سەرکەوتنی شۆڕش لە ڕووسیادا هاتە کایەوە" ،دەوڵەتی سۆشیالیستی سەردەمی گواستنەوە
بووە بۆ قۆناغی کۆمۆنیزم" ،واتە ئەو سەردەمەی کە "دەوڵەت" هەرجۆرە زەرورەتێکی مێژوویی خۆی لەدەستدەدات و
کۆمەڵگە بە بێ بوونی دەوڵەت خۆی بەڕێوە دەبات.
ئەو چینە کۆمەاڵیەتییەی کە پایەی بابەتی تیۆری "دیکتاتۆری پرۆلیتاریا" و "شۆڕشی کۆمۆنیستی "مارکس و ئەنگڵسی
لەسەر بنیاتنراوە ،لە ڕووسیای سەردەمی قەیسەر تا ڕوخانی ئەو ڕژێمە لە ٠٠٠٠دا ،ئەو چینە تا ئەو ئاستە گەشەی
کۆمەاڵیەتی نەکردووە کە بتوانێت وەک چینێک پەیامی مێژوویی خۆی بەسەرئەنجام بگەیەنێت و شۆڕشی کۆمۆنیستی
بەرپا بکات .ئامارەکانی ئەو سەردەمە لە الیەک و دەقی نووسراوەکانی لینین ،ترۆتسکی ،بوخارین ،پراوپراژنیسکی و
باسەکان دەربارەی سیاسەتی ئابوریی نوێ "نیپ" و پرۆژەی پیشەسازیکردنی سۆڤیەتی سااڵنی  ٠٠٣٩و بۆ سەرەوە،
هەموویان پێمان دەڵێن کە چینی کرێکار ،لە ڕووی کۆمەاڵیەتی و چەندایەتییەوە لەو ئاستەدا نەبووە کە بتوانێت
"شۆڕشی کۆمۆنیستی" بەرپا بکات .کۆمەڵگەی ڕووسیای سەردەمی قەیسەرو تا سااڵنی دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر،
کۆمەڵگەیەکە کە ژێرخانەکەی لە کۆمەڵێک توخمی ئابوریی جیاواز [سەرمایەداری ،دەرەبەگایەتی و تەنانەت
پەتریاکی] پێکهاتووە .ئابوریی و ژێرخانێکی لەوجۆرە ،کە تێیدا پەیوەندییەکان وهێزەکانی بەرهەمهێنان بە ئاڕاستەی
سەرمایەداریدا گەشەی نەکرد بێت و لە ناکۆکیدا نەبن ،ناتوانرێت شۆڕشی کۆمۆنیستی لەسەر بەرپابکرێت [هەروەکو
ئەوەی کە مارکس و ئەنگڵس لە کتێبی ئایدیۆڵۆژی ئەڵمانیدا ئاماژەی پێدەکەن و ناکۆکی نێوان پەیوەندییەکانی
بەرهەم هێنان و هێزەکانی بەرهەمهێنان بە پێشمەرجی ماددی شۆڕشی کۆمۆنیستی دەزانن] .ئەو شۆڕشەی کە لە
ڕووسیای ٠٠٠٠دا ڕوویدا ،شۆڕشێکی گەلی و پۆپۆڵیستی بوو .سەربازان ،جوتیاران ،ووردە بەرهەمهێنەران ،خوێندکاران
و کرێکاران هێزی بزوێنەری بوون ،بەاڵم ئەم شۆڕشە گەلییە [کە ووردە بۆرژوازی بەرفراوانترین بەشی کۆمەاڵیەتی ئەو

شۆڕشە بوو] لە ژێر ناوی شۆڕشی کرێکاری و سۆشیالیستیدا ڕوویدا .ئەوەشی کە ڕابەرایەتی شۆڕش ئەو چین و
توێژانەیکرد بۆ ئەم شۆڕشە ،مەنشەفییەکان و بەڵشەفییەکان بوون و لەژێر ناوی مارکسیزم و بە ئیلهام وەرگرتن لە
تیۆرییەکانی مارکس و ئەنگڵس،ئەو چین و توێژانەیان خستە قاڵبی حیزبییەوە بۆ ملمالنێ لەگەڵ دەوڵەتی ئیستبدادی
و دیکتاتۆری قەیسەردا ،کە سەرئەنجام بە ڕووخانی قەیسەر و گرتنە دەسەاڵتی سیاسیی و دەوڵەت لە الیەن
بەڵشەفییەکانەوە کۆتایی پێهات...
حیزبی بەڵشەفیک ،ئەگەرچی توانی لە پێوەرێکی بەرینی کۆمەاڵیەتیدا ،چینی کرێکاری ساوای ڕووسیا لە دەوری
سیاسەت و ئامانجەکانی کۆ بکاتەوە ،بەاڵم سەرەڕای هەموو نییەت پاکی ،سەمپاثی و دڵسۆزییەکی ڕابەرانی بۆ ڕزگاری
چینی کرێکار و دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستی ،نەیدەتوانی حیزبی ئەو چینە بێت و بە ناچاری دەبووایە خۆی
تەسلیم بە ڕەوەندێکی مێژوویی بکات کە لەدەرەوەی ،مەیل و خواست و ئیرادەی ئەو ،یاساکانی گەشەکردنی هێزەکانی
بەرهەمهێنان و پەیوەندییە ئابوریی و ژێرخانییەکانی کۆمەڵگەی ڕووسیا بەسەریدا دەیسەپاند .شۆڕشی ئۆکتۆبەری
 ٠٠٠٠نەیدەتوانی دەسەاڵتی سیاسیی بخاتە دەستی چینێک کە هەم لە ڕووی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و چینایەتییەوە
کەمایەتییەکی کۆمەڵگەی ڕووسیای ئەو سەردەمەی پێکهێناوەو گەشەی مێژوویی نەکردووەو هەم هوشیاری دەربارەی
شۆڕشی کۆمۆنیستی نەبووە .حیزبی بەڵشەفیک نەیدەتوانی ئەو بۆچوونەی مارکس و ئەنگڵس ،کە لە مانیڤێستی حیزبی
کۆمۆنیستدا بەیانیانکردووە [کۆمۆنیستەکان بەرژەوەندیەکی جیاواز لە بەرژەوەندی پرۆلیتێرەکان نییە - ...یان؛
کۆمۆنیستەکان پرەنسیپێکی تایبەت ناهێننەکایەوە کە بزووتنەوەی پرۆلیتاریا بخاتە چوارچێوەی خۆیەوە - ..یان؛
کۆمۆنیستەکان لەخەباتی پرۆلیتاریای نەتەوە جیاوازەکاندا ،ئەوان تەنها بەرژەوەندی گشت پرۆلیتاریای جیهان
لەبەرچاو دەگرن] پراکتیزە بکات .حیزبی بەڵشەفیک ،بە پێچەوانەی ڕێنماییەکانی مارکس و ئەنگڵس لە مانیڤێستدا؛
بەڵشەفییەکانی پرەنسیپێکی تایبەتیان هێنایە کایەوە کە بزووتنەوەی پرۆلیتاریای ڕووسیای خستە قاڵبی خۆیەوە؛
حیزب ئەو پرەنسیپەیە کە پرۆلیتاریای ڕووسیای لە قاڵبدا .مارکس و ئەنگڵس حیزبیان بە هۆکارێک بۆ
بەرەوپێشبردنی خەباتی پرۆلیتاریا بە پێویست دەزانی ،بەاڵم هەرگیز حیزبیان بە مەرجی ڕزگاری پرۆلیتاریا و
بەرپاکردنی شۆڕشی کۆمۆنیستی نەدەزانی .ئەوان یەکێتی کۆمۆنیستەکان و ئەنتەرناسیۆناڵی یەکەمیان ،وەک یەکەمین
حیزب و ڕێکخراوەی کۆمۆنیستی دروستکرد ،بەاڵم هیچ یەکێک لەو دوو ڕێکخراوە سیاسییەیان بە پیرۆز نەزانی و
خۆشیان بەشداریان لە هەڵوەشانەوەیدا کرد .لێنین و بەڵشەفییەکان وایان نەکرد .ئەوان حیزبیان لە جواڵنەوەی
پرۆلیتاریای ساوای ڕووسیا پێگرنگتر بوو .ملمالنێ حیزبییەکانی لینین و ئەوانی دیکە کە لە سەرەوەی حیزبی
بەڵشەفی [حیزبی کۆمۆنیستی دواتر]دا بوون لەسەر ئینشقاق ،یان یەکگرتوویی ،لەسەر یەک ڕوانگەیی و یەک دروشمی
حیزب ،هەموویان بەو ئاکامە شکانەوە کە حیزب نەک پرۆلیتاریای ڕووسیا ،بەڵکو گشت کۆمەڵگەی ڕووسیای خستە
قاڵبی ئەو مەبادیئانەوە کە حیزبی بەڵشەفی دایهێنابوون .ئەم حیزبە سەرەڕای ئەوە کە پاڵپشتێکی لە بزووتنەوەی
کۆمۆنیستی و پرۆلیتێری دنیا بەدەست هێنا ،بەاڵم تەنها بەرژەوەندی دەسەاڵتە ڕووسییەکەی خۆی لە بزووتنەوەی
کۆمۆنیستی و پرۆلیتێری جیهانی بەالوە گرنگتر بوو! .ئینشقاق دروستکردن لە ئەنتەرناسیۆناڵی دووەم و دروستکردنی
ئەنتەرناسیۆناڵی سێهەم ،کە خۆی تێیدا بااڵ دەست بوو ،نموونەیەکەو سەدان نموونەی دیکە لە بەرژەوەندی نەتەوەیی
ڕووسیانەی حیزب و دەسەاڵتی بەڵشەفیکی لەبەردەستدان کە بەرژەوەندی جیهانی کۆمۆنیستی و پرۆلیتاری کراوە بە
قوربانیان ...لەم ئاستە لە باسەکەدا ،دەمەوێت بە ئەنجامگیرییەکی کۆنکرێتر بگەم؛ لەپێشەوە وتم ،کە بەجیا لە
نیەت و ئارەزووە کۆمۆنیستییەکانی ڕابەرانی بەڵشەفیک ،کۆمەڵگەی ڕووسیا لەگەڵ کێشەو گرێ کوێرەیەکی بابەتی و

مێژووییدا بەرەوڕوو بوو بوو .ڕژێمی قەیسەری نەیتوانی ئەو کێشەیە چارەسەر بکات و ئەو گرێ کوێرەیە بکاتەوە .ئەو
کێشە و گرێ کوێرە بابەتی و مێژووییە ،شتێک نییە جگە لە [گەشەکردنی پەیوەندییەکان و هێزەکانی بەرههەمهێنان]
لە چوارچێوەیەکی سەرمایەداریدا .سیاسەتی داگیرکارانە و شەڕەکانی ڕژێمی قەیسەر لەگەڵ دنیای دەرەوەدا ،هێزی
کۆمەاڵیەتی و فیکری کاری ڕووسیای لە بوارێکی نابەرهەمهێنی فراواندا بەگەڕ خستبوو؛ بواری سەربازی و
چەکهەڵگرتن بۆ سوپا .ئەمە ،ئابوریی ڕووسیای لەبواری گەشەکردنی پیشەسازی و تەکنەڵۆژیدا ئیفلیج و الواکردبوو.
لەبواری کشتوکاڵیشدا ،پەیوەندییە ئاغاو ڕەعیەتییەکانی لە پێوەرێکی بەریندا هێشتبووەوە و کۆمەڵگەی ڕووسیا،
کۆمەڵگەیەکە کە پێویستی بە گۆڕانکارییەکی ئابوریی و مێژوویی هەیە ،بەاڵم ڕژێمی قەیسەر ڕێگرە لەبەردەم ئەو
ئاڵوگۆرە ئابوریی و مێژووییەدا .لەڕوانگەی مێژوویی کۆمەڵگەی ڕووسیاوە ،دەسەاڵتی  ٢١١ساڵەی قەیسەر مەحکومە بە
ڕوخان.
مەنشەفییەکان و بەڵشەفییەکان ئەم کارەدەکەن و قەیسەر دەڕوخێنن .دواتر بەڵشەفییەکان دەسەاڵتی سیاسیی و
دەوڵەت لەدەست دەگرن و دیکتاتۆری خۆیان بە ناوی دیکتاتۆری [کرێکاران ،جوتیاران و سەربازان]ی ڕێکخراو لە
شوراکاندا بەسەر کۆمەڵگەی ڕووسیادا دەسەپێنن .شوراکان ،بەکردەوە شورای کرێکاران ،سەربازان و جوتیاران نین
[هەرچەندە ئەوان هێزی پێکهێنەری شوراکانن] ،بەڵکو شوراکان لە الیەن حیزبی بەڵشەفیکەوە ،لە سەرەوەڕا کۆنترۆڵ
کراون و بەرەو بەهێزکردنی دیکتاتۆریەتی حیزبی ئاڕاستە دەکرێن .دەوڵەتی سۆڤیەتاتی دوای شۆڕش ،دەوڵەتی حیزب
و سەرانی حیزبی بەڵشەفیکە .دەوڵەتی حیزبی بڕیارە سیاسیی و ئابورییەکان دەدات .ئەم دەوڵەتەلە ڕووی
سیاسییەوە ،هەنگاو بە هەنگاودەست دەکات بە پێشێلکردنی ئازادییەکانی هاواڵتیان ،تەنات بەشێک لەو ئازادیانەی
کە چەندین ساڵ دروشمی قۆناغی ئۆپۆزسیۆنبوونی خۆیشی بوون لەسەردەمی قەیسەردا .لەڕووی ئابورییشەوە ،دەوڵەتی
بەڵشەفیکی دەست دەکات بە کردنەوەی گرێ کوێرە مێژووییەکەی ڕووسیا؛ لە چەند پالنی ئابوریی پێنج ساڵەدا،
کۆمەڵگەی ڕووسیا لەڕووی پیشەسازییەوە دەباتە ئاستی واڵتانی پیشەسازی پێشکەوتووی ڕۆژئاوا .دەوڵەت دەبێتە
خاوەنی ئابوریی و پیشەسازییەکی بەهێز و گشت ئابوریی سۆڤیەت دەکەوێتە ژێر دەستی دەوڵەتی بەڵشەفیکییەوە،
بەاڵم ئەم دەوڵەتە ناتوانێت ئەرکی مێژوویی گەشەکردنی سەرمایەداری ڕووسی لە ئەستۆ بگرێت ،مەگەر ئەوە کە
کەسێکی دیکتاتۆری بەهێز سوکانەکەی لەدەست بگرێت؛ ئەو کەسە لە ناو حیزبی کۆمۆنیستدا ئامادەکراوە؛ ستالین.
ستالین ئەو کاراکتەرە بەهێزەیە کە مێژووی گەشەکردنی سەرمایەداری دەوڵەتی دەیهێنێتە سەر شانۆکە .سەرمایەداری
لە ڕووسیای دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەردا نەیدەتوانی گەشەبکات ،مەگەر ئەوە کە دەوڵەتێکی بەهێز زەمینە جۆراوجۆرەکانی
بۆ بڕەخسێنێت و خۆی ببێت بە بەشێک لە پرۆسەی گەشەکردنەکە .دەوڵەتی کۆمۆنیستی دوای شۆڕش ،تەنها بە ناو
دەوڵەتی [کۆمۆنیستی]یە .ئەو دەوڵەتێکی سەرمایەدارییە و ئەرکی مێژوویی گەشەکردنی سەرمایەداریانەی ئابوریی
ڕووسیا جێبەجێ دەکات .بۆ ئەوەی ئەم دەوڵەتەبە باشی و بەخێرایی ئەرکەکانی بەجێبهێنێت ،دەبێت دیکتاتۆریەتی
ڕووتی بێ پەردە لە واڵتی سۆڤیەتدا پیادە بکات .ستالین ئەو کاراکتەرە مێژووییەیە کە ئەم دیکتاتۆریەتە
سەرمایەدارنە لەنێوان دەوڵەت و حیزبدا ڕێک دەخات و یەکانگیری دەکات ...لەڕووی ئابورییشەوە ،سەرەڕای بوونی
کۆمەڵە هەرەوەزییەکان ،کە پایەی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستین ،بەاڵم هەرگیز دروشمی لە [هەرکەس بە بڕی کارەکەی]،
کە مارکس بە ئابوریی قۆناغی یەکەمی کۆمەڵگەی کۆمۆنیستی [ یان قۆناغی دیکتاتۆری پرۆلیتاریای] دەزانێت ،لە
سۆڤیەتدا نەخرایە قۆناغی جێبەجێکردنەوە و بڕی زیادەی کاری هەر مرۆڤێکی کارکەری ئەو واڵتە دەچووە سەر
خەزێنەی دەوڵەتەوە و دەبووە سەرمایەی ژێر دەستی دەوڵەت .دەوڵەتیش ،حیزبی کۆمۆنیست لەسەرەوەی ڕاوەستابوو.

لێرەوە ،دەگەمە ئەو ئەنجامە کە لە سۆڤیەتدا تیۆری "دیکتاتۆری پرۆلیتاریا"ی مارکس لە سۆڤیەتدا هەرگیز پراکتیزە
نەکراوەو جێبەجێ نەکراوە .لەبەرئەوە،ئەزموونی شکست و داڕامانی سۆڤیەت،شکست و داڕمانی تیۆری "مارکسیزم" لە
بواری شۆڕشی کۆمۆنیستی و دیکتاتۆری پرۆلیتاریدا نییە ،بەڵکو شکست و داڕمانی سەرمایەداری دەوڵەتی و ئەو مۆدێلە
لە دەسەاڵتی سەرمایەدارانەیە کە حیزبی بەڵشەفیک لە ژێر ناوی کۆمۆنیزم و مارکسیزمدا بۆ کۆمەڵگەی ڕووسیای
داهێنا .ئەمە تێگەیشتن و خوێندنەوەی منە لەسەر ئەوەی کە لە سۆڤیەتدا ڕوویدا .لەم ڕووەیەشەوە هاوڕێیان دەتوانن
بۆچوون و ڕەخنەکانیان بخەنە ڕوو .ئەم باسانە ،هەرچەندە لە ڕوانگە و جیهانبینی جیاوازەوە بهێنرێنە کایە ،بەاڵم
دڵنیام سودی باشیان هەیە ،بە تایبەتی کە تا ئێستا چەپی عێراق و کوردستان نەیوێراوە ،یان لە توانای تیۆریدا
نەبووە کە لە دەرگای ئەمجۆرە باسانە بدات .لەگەڵ هیوای سەرکەوتن بۆ ئێوە.

 -بەشی هەشتەم -

سهالم عارف:
هاوڕێیان ساڵو ئهو کاتهتان شاد ،له ڕاستیدا ،دهبووایه بهشداربوونم گهرماوگهرم له کاتی خۆیدا بووایه ،بهداخهوه
لە کاتی خۆیدا کاتم نهبوو ،کورد واتهنی “نهچووه و بچێت” وا ئێستا ههوڵدهدهم بهپێی توانا بهشداری بکهم و
پێتانبگهمهوه ،بهو هیوایه بهشدارییەکەم پۆزهتیڤ بێت.
ناسینهوهی ئهوه ،که (دهوڵهت یان چینایەتییه ،یان نییه) مایهی دڵخۆشییه ،لهبهر دوو هۆی سهرهکی:
یەکەم ،دهشێت ههنگاوێک بێت بهرهو ڕهتکردنهوهی ڕێکخستنی سیاسی قوچکەیی (هەرەمی )hierarchyی واته ئەوەی
پێیدەڵێن پێشڕەویی پارت ،که ڕێکخراوهیهکی بچووکراوهی پێشکاتی دامهزراندنی دهوڵهتی بە ناو پرۆلیتاریایه!!!
دووەم ،هاوکاته لهگهڵ ئهوهدا ،که ناسیۆنالیزمی کورد (ئهمڕۆ نا سبهی بانگی دروستبوونی دهوڵهتی کوردی) دهدات.
هاوێیان بهبۆچوونی من له باسکاریی مهسهلهیهکی وهها گهوره و گرانی بێسنووری پڕ پارهدۆکسدا ،بهر له ههموو
شتێک ،دهبێت واز له ئهقڵییهتی (بهراوردکردن) بهێنیین ،واته ئهقڵییهتی (باش ،باشتر ،باشتریین) ،چونکه
دوورنییه به بێ خواست و ویستی خۆمان بمانخاته سهر کهڵکهڵهی ههڵبژاردنی دهوڵهتێکی باش ،یان باشتریین،
دواتر وردهبۆرژوا ئاساییهک به ئارهزووی خۆمان ناوێکی لێبنێن ”میلی ،دیموکراتی ،دیکتاتۆری ...تد”.
ههردوو باڵه سهرهکییهکهی بزووتنهوهی سۆسیالیستی (مارکسیزم) و (ئهنارکیزم) له دێر زهمانهوه ،لهسهر دیاریکردنی
(سروشتی چینایەتی دهوڵهت) هاوڕان ،ئهو هاوڕاییهشیان بۆ بنهمای فهلسهفی هاوبهشی شیکردنهوهی نێوانیان
دهگهڕێتهوه ،واته ماتهریالیزمی مێژوویی ،لهبهر هاوبهشی ئهو بنهما زانستییه ،ناتوانرێت بوترێت ،ئهمیان لهوی
تریان زانستیانهتر (سروشتی چینایەتی دهوڵهت)ی دیاریکرده ،لێرهدا پرسیارێک خۆی دەسەپێنێت ،جا که ئهو دووانه
بهو جۆره و تا ئهو ڕادهیه هاوڕا بن ،ئهی ئهو هاتوهاوار و ملمالنێیهیان لهسهر چییە؟

ئەوە ناشاردرێتهوه ،جیاوازی و ملمالنێی ئهوان لهسهر دیاریکردنی (سروشتی چینایەتی دهوڵهت) نییه ،جگه له
ههندێک جیاوازی دیکە ،ناوهڕۆکی ملمالنێکهیان لهسهر چارهنووسی دهوڵهته دوای شۆڕشی کۆمهاڵیهتی .مارکسیستهکان
لەو بڕوایەدان ،که دوای کهمێک ڕتوشکردنی دهوڵهت ،دهبێت دهست به بااڵی دهوڵهتهوه بگیرێت ،تا دواتر خۆی هێدی
هێدی (االضمحالل  )décadenceدهپووکێتەوە ،لە بەرامبەردا ئهنارکیستەکان وههای بۆ دەچن ،که پاش شۆڕشی
کۆمهاڵیهتی ،دهبێت بهبێ یهک و دوو لێکردن دهوڵهت لهنێوببرێت ،جگه لهو ناکۆکییه مهزنه ،چهند مهسهلهیهکی
هزری تریش ههن بۆ نموونە:
 خۆبهخۆیی بزووتنهوهی کارگهران و خهباتی سهندیکایی ئارهزوومهندانه ،له خوارهوه بۆ سهرهوه ،یان بهسیاسیکردنی ،واته به حیزبیکردنی ئهو بزووتنهوهیه؟
 شۆڕشی ئابووریی و کۆمهاڵیهتیی ،یان شۆڕشی کۆشک (سیاسی)؟ئهوانه و ههندێک مهسهلهی دیکە... .
لێرەدا دهگهڕێمهوه سهر ناوهڕۆکی مهسهلهکه ،واته لەنێوبردن )(annuléی دەستبەجێی دەوڵەت یا پووکانەوەی
خۆبەخۆیی (االضمحالل )décadenceی دهوڵهت ،یهکالکردنهوهی ئهو دوو هزر و ههڵوێسته ،بهبێ گهڕانهوه بۆ
سهنگی مهحهک ،واته یاسا بنهڕهتییهکانی ماتهریالیزمی دالێکتیک ،کارێکی ههروا سانا نییه ،مهبهستم له یاسا
بنهڕهتییهکان ئهمانهیه:
 یهکێتی ملمالنێی دژهکان. ڕهتکردنهوهی ڕهتدکردنهوه (نفی النفی). کهڵهکهبوونی چهندایهتیی و گۆڕانی چلۆناییهتی...له ڕاستیدا ئهو سیانه هاوڕهگهزن ،ههر کامیان وهربگریت ،ئهوانی دیکەی له ههناوی خۆیدا ههڵگرتووه ،بۆ
یهکالکردنهوهی مهسهلهکه (لەنێوبردن) یا (پووکانەوە)؟ بهبۆچوونی (سۆسیالیزمی لیقن و خاوخلیچ  -سۆسیال
دیموکرات) نا ،بهڵکو به بیروبۆچوونی (کۆمونیزمی ئازادیخواز) ،شۆڕشی کۆمهاڵیهتی لهوه زیاتر ،بریتییه له
ڕاکێشانی فهرشی ئابووری لهژێر القهکانی چینی سەروەر ،دەستبەجێ ڕاخستنی ئهو فهرشه لهژێر هەنگاوەکانی
هەرەوەزییهکان و سۆڤییهتهکاندا .بهڵێ الی کۆمونیزمی ئازادیخواز (ئهنارکیزم) ئهوهیه شۆڕشی ڕیشهیی ،واته شۆڕش
لە (ژێر ژێرخانی) کۆمهڵگهی سهرمایهداریدا ،نهک دهرهێنانی فهرشه ئابوورییهکه لهژێر القی سەرمایەداری و
ڕاخستنەوەی لهبەردەم دهستەبژێری خۆ بە هۆشمهند و پێشڕهوزان(حیزب).
ئهو کهسهی له ئهلف و بای سۆسیالیزم بزانێت ،لهوه بهئاگایه ،که ملمالنێی دژهکان له دهرهوهی کۆمهڵگهی
سهرمایهداریدا نییه ،واته ئهو دژانه له پهیوهندییه کۆمهاڵیهتییهکاندا بوونیان ههیه ،کهواته ئهو (یهکێتی)یه
خودی پهیوهندییه کۆمهاڵیهتییهکانن ،تهنها شۆڕشی کۆمهاڵیهتی دهتوانێت ئهو پهیوهندییه کۆمهاڵیهتییانه و شێوازی
بهرههمهێنانی سهرمایهداری بگۆڕێت بۆ شێوازی بهرههمهێنانی سۆسیالیستی ،ئهوهش بهبێ لهنێوبردنی یهکێک له دژهکان
ئهنجامنادرێت لهو هاوکێشهشدا به لهنێوبردنی یهکێک له دژهکان ،هیچ پاساوێکی مادی و بابهتی نامێنێتهوه بۆ
مانهوهی دژهکهی دی .بهبۆچوونی من ،پرۆلیتاریا شۆڕشهکەی بۆ لەنێوبردنی خۆی وهک (چینێک) دهکات ،واته
ههلومهرجه مادیی و بابهتییهکانی بوونی خۆی ههڵدهتهکێنێت.
لێرهدا پرسیارێک دێتەپێش ،چ عهجهب داهێنانێکه دهوڵهتێک بۆ چینێک دروستبکرێت ،که خۆی شۆڕشی بۆ لەنێوبردنی
خودی خۆی کردووه؟

ئەگەر کەمێک خۆمان خەریک بکەین ،مەتەڵی داهێنانهکه دروستکردنی دهوڵهتێکی حیزبی پۆلیسییه ،بۆ جێگه لێژکردن
به دهسهاڵتی ئابووریی سۆڤییهتهکان ،کهواته لهو حاڵهتهدا شۆڕشێکی سیاسییه ،نهک کۆمهاڵیهتیی ڕیشهیی.
سهرباری ئهو ههموو قسهوباسانه ،بەپێویستی دەزانم ئهوهش ڕوون بکهمهوه ،که ههندێک ههن بزووتنهوه کۆمونیزم
(ئهنارکی) به بهرهاڵخانه دهزانن و دهڵێن بڕوای بههیج دهسهاڵتێک بۆ بنیاتنانی سۆسیالیزم نییه ،باسی
تێکۆشهرهکانی ئهو بزووتنەوەیه دهکەن و تهنها بۆ لهزهتی کهسیی خۆیان بوونهته (ئهنارکی) ،ئهوانه درۆزنن ،ئهو
درۆزنییهشیان لهوێوه سهرچاوهی گرتوه ،یا ئهوهتا زانیارییهکی کهم و کورتیان دهربارهی مێژووی خهباتی هزری و
عهمهلی ئهو بزووتنەوەیه ههیه ،یان ئهوانهن ،که دیکتاتۆریهتخوازی وههای لێکردوون ،دژایهتیکردنی (ئازادیخوازیی)
له شادهمارهکانیاندا بێت و بچێت.
دهربارهی ئەوەی کە ئەنارکیزم بێڕێکخستن و دژی ڕێکخستنە و (بهرهاڵخانه)یه ،نهخێر ئهوه قسه و قسهڵۆکی
ههڵبهستراوه ،چونکه تیئۆریسیۆنانی هزری (ئهنارکی) بهتایبهتی (پرۆدۆن) و(باکۆنین) و (ماتیستا) زۆجار باسی
دهسهاڵتیان کردووه( .پرۆدۆن) ههمیشه جهختی لهسهر ئهوه کردۆتهوه و وتوویهتی ”ئێمه دهسهاڵتی ئابووری دهخهینه
جێگهی دهسهاڵتی سیاسی” ،ههروهها باسی الیەنی کهمی دهسهاڵتی شۆڕشگێڕی کردووه ،که لهسهر سهکۆی خۆڕێکستن و
خۆبهڕێوهبردنی ئابووریی ڕاوهستاوه ،زۆر جار وتوویهتی “دهسهاڵت الی ئێمه بهو واتایه دێت ،که دهبێت دادپهروهریی
کۆمهاڵیهتی له یەکسانی ئابوورییهوه سهرچاوهی گرتبێت.”.
(ماالتیستا) چهند جارێک ڕهخنهی له هاوڕێکانی خۆی گرتووه و وتوویهتی بهداخهوە نهفرهتکردنی دهسهاڵت وای له
ههندێکمان کردووه ،کە پابهندی هیچ جۆره ڕێکخستنێک نهبیین .ئێمه بڕوامانوایه ،که سۆسیالیزم بهبێ ڕێکخستن
نایێته دی ،الی ئێمه ئهو ڕێکخستنه واتای دهسهاڵت دهبهخشێت.”.
به بۆچوونی منیش خۆبەڕێوەبەرایەتی هەرەوەزییە فیدرالییه ههماههنگەکان ،جێگهی حکومهت دهگرنهوه ،بهاڵم
حکومهت بهواتا باوهکهی کۆمهڵگهی سهرمایهداریی نا .بەڵێ ئهو جۆره کهسانه ڕقیان له کۆمونیزمی ئازادیخوازه،
چونکه کۆمونیزمی ئازادیخواز (ئەنارکیزم) دژی تێکۆشانی سیاسی و کەسانی پیشه سیاسی و پارت (ڕێکخستنی سیاسی و
دهسهاڵتی سیاسییە).
هیوادام هەموو ئەو کەسانەی کە بە جۆرێک پاگەندەی سۆشیالیستبوون دەکەن ،لەم جۆرە مشتومڕانەدا بەشداری بکەن و
تێڕوانین بۆچوونی کەسیی و ئەزموونەکان بخەنەڕوو ،تاوەکو ئێمەش لێیان بەهرەمەند بین.
شێخ عەبدول:
دەستخۆش بابەتەکە ئەوە هەڵدەگرێ مشتومڕی تیروتەسەلی لەسەر بکریت دەوڵەت دەوڵەتی چینەکانە بەبی بوونی
جینەکان دەوڵەت بوونی نییە لەگەل نەمانی چینەکاندا دەوڵەتش بوونی نامینێ ،بەاڵم پرسەکە ئەوەیە ئەو چینەی کە
ئەرکیتی کوتایی بە چینەکان بە خوشیەوە بهینی ،کە پرولیتاریایە ئایا ئەو ئامرازە یان بلیین پروسەیە چییە کە
پێویستە بو گەیشتن بە کومەڵگای بی چینایەتی گەر دەولەتی پرولیتاریایەکەی لینین و هاوراکانیەتی ئەوا بیشک
هەمان دەولەتی سەرکوتکەرە.
هەژێن:

ساڵو هاوڕێ سیروان ،خۆش هاتی و بانچاو هاتی ،دەستخۆش بۆ سەرنجەکانت ،بە بۆچوونی من ،شتی گرنگت
ورووژاندووە .بەاڵم لەبەرئەوەی کە ڕاستەوخۆ قسەت لەسەر دەوڵەت [وەک ئامرازێکی شۆڕشگێڕانە یا دژەشۆرشانە]
نەکردووە ،لەو بڕوایەدام هاوڕێیانی بەشداربووش ،هەر لەبەرئەوە و بۆ ئەوەی کە مشتومڕەکە لەسەر دەوڵەت
بمێنێتەوە و بەخۆی نەبێتە باسێکی الوەکی و پرسی دیکە جێگەی نەگرێتەوە ،بەجۆرێک خۆیان لە وەاڵمنەدانەوەی
سەردێر و پرسیارەکانت الدابێت .هەڵبەتە ئەوەش بڵێم ،کە تۆ پرسگەلێکی زۆر گرنگت وروژاندوون و من بۆخۆم
مشتومڕکردن لەسەریان لە مشتومڕکردن لەسەر دەوڵەت پێویستتر و دەستبەجێتر و گرنگتر دەزانم .بەاڵم وەک وتم ،بۆ
ئەوەی لەسەر ئەم بابەتە بوەستین ،ناچار وەاڵمی پرسیارەکانت [هەڵبەتە وەاڵمم بە پرسیار و سەرنجەکانت داوەتەوە،
بەاڵم لێرەدا دایاننانێم] بۆ کۆمەڵێک مشتومڕی زنجیرەیی دیکە هەڵدەگرم ،کە دەکرێت ئەمانە هەندێکیان بن
[سەرهەڵدانی چینەکان ،پێداویستیی مێژووییان؟ چینەکان لە کوێدا سەرهەڵدەدەن و لە کوێدا کۆتایییان دێت؟ ئایا
ئەو چینانەی کە بوونەتە سەروەر و جێگەی سەروەریی چینەکانی پێشووتریان گرتووەتەوە ،شۆڕشگێڕ و مۆتۆڕی شۆڕش
بوون؟ ئایا لە کڕۆکدا جیاوازیی چینایەتیی لەنێوان سەرخانە سەردەمییەکانی کۆیالیەتی ،دەرەبەگایەتی و
سەرمایەداریدا هەیە؟ ئایا شۆڕش بەواتای هەڵگیڕانەوەی سیستەمی چینایەتی ،لە هیچ کوێیەکی مێژوودا سەرکەوتنی
بەدەستهێناوە؟ ئایا کرێکاران وەک چین یان توێژ بەگشتی ،شۆڕشگێڕن؟ ئایا بۆ لەنێوبردنی سەرمایەداری پێویست بە
سەرهەڵدانی چینێکی دیکە یا سەروەرییەکی دیکە ،هەیە؟ ...تد] ئەمانە و دەیان سەردێڕ و پرسیاری دیکە ،کە
دەکرێت لە مشتومرێکی زنجیرەییدا بە ئامادەیی و بەشداری هاوڕێیانی سۆشیالیستخواز چ کۆمونیست و چ ئەنارکیست یا
هەر ئاراستەیەکی دیکە ،کە خەبات بۆ کۆمەڵگەیەکی دیکە دەکات ،بدرێنەبەر لێدوان و لێکۆڵینەوە.
هەربۆیە لێرەدا بەناچاری خۆم لە وەاڵمی پرسیار و سەرنجەکانت الدەدەم ،بەاڵم ئەگەر سەردێر و پرسیارەکانت
ئاراستەی چەمکی دەوڵەت و پێویستبوون و پێویستنەبوونی بکردنایە ،بە دڵنییاییەوە ،هاوڕێیانی دیکەش وەاڵمیان
دەبوو .ڕاستییەکەی تەنیا سێ ڕستەت پەیوەندی بە مشتومڕی دەوڵەتەوە هەیە ،کە ئەمانەن:
”من پێم وایه باکۆنین له ڕهخنه گرتن له فۆڕمێک ئۆرگانیزهکراوی وهک دهوڵهت تێ نهپڕیهوه ،چونکه دهوڵهت
تهحسیل حاسلە نهک بنهما”” ،بۆ من چهنده تۆ دووژمنکار بیت لهگهڵ ئهم ئۆرگانه زۆر بایەخدار نییە چونکه
کۆمۆنیستهکانیش ئهم ڕهق و بیزاریهیان لێی ههیه ئهوهی بۆ من گرنگه ئهوهیه .ئایه ملمالنی چینایهتی ئهم سهردهمه
تا ئێستا توانیویتی جۆرێک له ژیانکردن بهێنێته بهرههم که ئهم فۆڕمی ژیانکردنه تێپهڕاندبیت؟ ”” ،دهکرێت چینی
کرێکار خاوهنی شۆڕش بن وهک چۆن کۆیلهکان و جوتیارهکان خاوهنی شۆڕش بوون بهاڵم گومانی گهورهم ههیه که چینی
کرێکار ههڵگری خهونێکی تازه بن بۆ مرۆڤاتی .بۆیه له ئەزموونی رووسیاشدا نهیان توانی به سهر فۆورمی دهولهت
تێپهڕن ،ههر شکڵێکی تری سهرمایهداریان هێنایه بهرهەم”.
هاوڕێ ،وەک بەق سەکردن پێمگوتیت ،من لە ڕستەی یەکەم ناگەم ،دەترسم لەسەر بنەمای تێگەییشتنی خۆم وەاڵمت
بدەمەوە و مەبەستەکەی تۆم نەپێکابێت ،تەنیا دەتوانم بڵێم ،بەڵێ باکۆنین و ئەنارکیستەکان چ لە خەبات و لە
ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا و چ ئەنارکیستە کۆلەکتیڤیستەکانی ئەمڕۆ ،بەجۆرێک توانیویانە دەرکی ئەودیو دیوارەکانی ئەو
فۆڕمەی زیندانەکە بکەن ،بۆیە ،ڕەتیدەکەنەوە ،نەک دژایەتی هەڕەمەکیییانەی دەوڵەت .چونکە پرسی دەوڵەت
جیاوازیی سەرەکی ئەنارکیستەکان و مارکسیستەکان لەسەر دەوڵەت و پارت نییە ،وەک هاوڕێ مارکسیستەکان
دەیانەوێت ئاوای نیشانبدەن ،بەڵکو شتێکی زۆر بنەڕەتیترە ،ئەویش لەسەر ئەوەیە ”ئایا کار (گۆڕان) لە هۆشیاریی و
ژیریی و تیئۆری (هۆش)ەوە سەرچاوەدەگرن یا هۆشیاری و ژێریی و تیئۆرییەکان بەرهەمی کار (گۆڕان)ن ،بە واتایەکی
دیکە هۆش پێش مادە دەکەوێت یا مادە پێش هۆش دەکەوێت؟” کە ئەنارکسیستەکان هەر لە سەرەتاوە لەسەر ئەوە

پێداگرییان کردووە ،کە ڕزگاری ژێردەستان بەرهەمی خەباتی خۆیانە و هوشیاری (تیئۆری شۆڕشگێڕانە)ش بەرهەمی
ئەزموونگیرییە لە خەباتی ڕۆژانە و دەوڵەت و پارت و ڕابەر و قۆناخبەندی سۆشیالیزمیش لێرەوە ڕەتدەکەنەوە.
بنەڕەتی ڕەخنەی ئەوان لە مارکس و ئەنگلس ئەوەیە ،کە نەیانتوانیوە لەو دیو دیوارەکانی ئەم زیندانەوە ئەگەری
لەتوانادابوونی ژیان و ڕێکخستێکی دیکە ،بە بێ فۆڕمی دەوڵەت وێنابکەن ،واتە بنیاتنانی سۆشیالیزم لە خوارەوەڕا
نەک لە سەرەوە و لەسەر بنەمای دێمۆکراتی ڕاستەوخۆ و خۆبەڕێوەبەرایەتی هەرەوەزییە سەربەخۆکان ،نەک لەسەر
دەستی دەوڵەت .وەک وتم لە شوێنی دیکە دا دەکرێت فرەتر لەم بارەوە مشتومڕ بکەین.
لە درێژەی وەاڵمی ڕستەی دووەمدا ،هەر بە پێی مشتومڕەکانی نێوان پرۆدۆن و مارکس و دواتر باکۆنین و مارکس و
ئەنگلس لە نیونەتەوەیی یەکەمدا و پێداگری هەموو مارکسیست لێنینستەکانی دونیا لە سەرەتای سەدەی ڕابوردووەوە تا
ئەمڕۆ و تا ئەم مشتومڕەی نێوان ئێمە ،بە داخەوە بەپێچەوانەی بۆچوونەکەی تۆ ،هەردەم پێداگرییان لەسەر دەوڵەت
کردووە و دەکەن و شەیداییەک لە الی ئەوان بۆ دەوڵەت هەیە ،من لە الی لیبڕاڵەکان نایبینم ،ئیدی ئەو ڕق و
ب ێزارییە ،کە تۆ ئاماژەی پێدەکەیت ،کامەیە و لە کوێدا؟ ئایا هەر لەسەر پێداگریی لەسەر دەوڵەت و شەیدایی بۆی
نییە ،کە ئەنارکیستەکانیان کردووەتە جڕوجانەوەری سەراپای مێژوو؟
بە زۆریی نەک تەواوەتی هاوبۆچوونی ڕستەی سێیەمم ،بۆیە دەڵێم بە تەواوەتی نا ،چونکە ئەو کرێکارانەی کە لە
رووسیای ٠٠٠٠دا لە ڕێگەی کۆمێتەی کارخانەکانەوە ،کارخانەکانیان داگیرکردبوون و بەڕێوەبەرایەتی سەربەخۆی خۆیان
پێکهێنابوو ،ئەو کرێکارانەی کە لە پترۆگرادی پێش کوشتوبڕی بە کۆمەڵی ڕاپەڕیوانی کرۆنشتات ،لە مانگرتنی
گشتیدابوون ،ئەو ڕاپەڕیوانەی کە لە کرۆنشتاتدا خوازیاری دەسەاڵتی سۆڤیەتی لە جێی دەسەاڵتی بۆلشەڤیکی بوون،
ئەو جوتیارانەی کە لە ئۆکرانیا هاوکات خەریکی جەنگ دژی داگیرکەرانی ئیمپراتۆرییەکانی ئاڵمانیا و نەمسا بوون و
لەنێوخۆشدا خەریکی ڕێکخستنی ژیانی هەرەوەزییانەی کۆمونەکان بوون ،بەڵێ دەرکی ژیانێکی دیکەیان لە دەرەوەی
فۆڕمی دەوڵەتی کردبوو ،هەر بۆیە دەوڵەتی بۆلشەڤیکی لەپشتەوەڕا هێڕشی کردەسەریان و لەنێویبردن و
سەرکوتیکردن!
هاورێ گیان ،بمبەخشە ،لێرەدا کۆتایی بە وەاڵم و سەرنجەکانم لەسەر پرسیار و سەرنجەکانی تۆ دەهێنم وەک وتم،
لە مشتومڕێکی زنجیرەییدا دەتوانین لەو بارەوە لێدوان و بۆچوونگۆڕینەوە بکەین ،بەدڵنیاییەوە کارێکی ئاوا،
خزمەتێکی گەورە بە بزووتنەوەکە لەم سەردەمەدا دەکات و بەدڵنیاییشەوە لەوێدا بۆچوونگەلێکی نوێ و وەاڵمگەلێکی
نوێ لە نێوان هەمووماندا سەرهەڵدەدەن و لەوانەیە لە الیەکەوە ببنە هۆی لەیەکنزیکبوونەوەی کۆمەڵێک مارکسیست و
ئەنارکیست تا ڕادەی هاوخەباتی ڕۆژانە و لە الیەکی دیکەوە بۆی هەیە کۆمەڵێک ئەنارکیست یا مارکسیست
لەنێوخۆیاندا لەیەکدی دووربخاتەوە! بە بۆچوونی من وەها سەرنجامگەلێک لەوە پێویستتر و گرنگترن ،لەوەی ئەمڕۆ
ئێمە (سۆشیالیستەکانی هەنووکە) بە شێوەیەک لە شێوەکان بە خۆپارێزییەوە خۆمانیان لێدەدزینەوە .هاوڕێ گیان،
بە هیوای هاتنەپێشی ڕۆژێکی ئاوا ،کە گۆمە لیخنەکەی بێدەنگیی ئەمڕۆ بەجۆرێک بشڵەقێت ،کە ڕوخساری دوژمنانی
ئازادی و یەکسانی و دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی بۆ هەمیشە سواق بدات.

 -بەشی نۆیەم -

هەژێن:
هاوڕێ تاهیر ،ئەوەی کە لەنێوچوونی سەرمایەداری لە گرەوی شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتییدایە ،منیش هەمان بۆچوونی تۆم
هەیە ،بەاڵم ناتوانم ناوی کۆمونیستبوون لەسەر ئەو شۆڕشە کۆمەاڵیەتییە دابنێم ،لەبەرئەوەی کۆمونیستبوون لەتەک
ناو و ڕابوردووی پارتە کۆمونیستەکان و دەوڵەتە بە ناو کۆمونیستەکان ،هاوتا و هاوواتابووە ،هەر لەبەرئەوە من
شۆڕشی سۆشیالیستی ،کە خاڵی هاوبەشی نێوان ئەنارکیستەکان و مارکسیستەکانە بەکاردەبەم .ئەو لێکدانەوەیە بۆ
بەسەرەنجامگەییشتنی ملمالنێکە و خاڵی تەقینەوەی ناکۆکییە چارەسەرهەڵنەگرەکان ،بە دروست دەبینم ،بەاڵم هیچ
پێشمەرجێکی تەکنۆلۆجی و پەسەرەندنی ئابووریی و ڕێکخستنێکی ڕامیاریی بە پێویست نازانم و تەنیا بە خاڵی
دووەمەوە گرێیدەدەمەوە ،کە هوشیاریی و ئامادەیی و ناچاریی پرۆلێتێرەکانە بۆ ڕزگاربوون لە نەهامەتییەکانی
سەرمایەداری و خۆڕزگارکردن لە ژێردەستەیی سەروەریی کەسانی دیکە .وەک پێشتر وتم ئەمە لە هەموو سەردەمەکاندا
ئەگەری دەبوو ،ئەگەر هوشیاریی شۆڕشگێڕانە بۆ ڕەتکردنەوەی سەروەریی لەئارادابووایە .هەڵبەتە هوشیاریی لەخۆیەوە
نایێتەبوون و بەرهەمی بەرەو لوتکەکشانی ملمالنێکەیە ،کە بە پێی ئەزموونگیریی لە شکستەکان ،شۆڕشگێرەکان
[ لێرەدا مەبەست لە دەستەیەکی ڕامیارپیشە یا ئاراستەەیەکی دیاڕێکراوی نێو بزووتنەوەی سۆشیالیستی نییە ،بەڵکو
مەبەست هەموو کەسێکە کە ژیان لە سایەی سەروەریی کەسانی دیکەدا بە کۆیلەتی دەزانێت و خوازیاری یەکسانی
بەهرەمەندی لە تواناییە ئابوورییەکان و دادوەریی کۆمەاڵیەتییە] بە پلەیەکی بااڵتر لە هوشیاریی شۆڕشگێرانە
دەگەن.
بەاڵم بە داخەوە  ،وەک پێشتر وتم ،هەم مارکس و ئەنگڵس ،هەم پاشڕەوانیان ،لەبەرئەوەی کە پرۆسێسی شۆڕش و
ڕۆنانی کۆمەڵگەی سۆشیالیستی یا داهاتوو بە دوای ڕووخانی سەرمایەداری دەبەستنەوە و بەپێچەوانەی ئەوەی کە تۆ
لە پەرەگرافەکانی پێشووتردا بە یاسای گۆڕان و گەشەی مێژووی مرۆڤایەتی ناوی دەبەیت ،هەروەک تۆ ،دان بەوەدا
دەنێن ،کە ڕەتگەرەوەی سیستەمەکانی پێشتر (کۆیالیەتی و دەرەبەگایەتی) لە مناڵدانی هەمان سیستەمەوە
سەرهەڵدەدەن و لەڕووی بنەمای ئابووریی و پەیوەندی بەرهەمهێنان و گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و ئامادەیی هوشیاریی
شۆڕشگیرانەوە گەشەدەکەن ،بەاڵم کاتێک کە دەگەنە سەر چۆنیەتی لەنێوبردنی سەرمایەداری و ڕۆنانی کۆمەڵگەی
سۆشیالیستی ،یاساکانی گەشەکردن و ڕەتکردنەوەی سەرەتا ،ڕەتدەکەنەوە ،هەر بۆیە سەرەتا بۆ ڕووخاندنی
سەرمایەداری دەستەوداوێنی پارتی پێشڕەو و دواتر بۆ بەرگرتن بە گەڕانەوەی سیستەمی ڕوخاو ،ناچار بە
دروستکردنەوەی دەوڵەت دەبن و لەبەرئەوەی کە ناتوانن نکۆڵی لە کڕۆکی دیکتاتۆریی دەوڵەت بکەن ،بۆیە دێن و
پڕۆلیتاریا دەکەنە پاشگری دیکتاتۆری دەوڵەتەکە .بەاڵم ئیدی لێرەوە دەستەوداوێنی خەیاڵبافی دەبنەوە و تا
مردنی خۆشیان و پاشڕەوانیان نەیانتوانی مەتەلی خۆبەخۆپووکانەوەی دەوڵەتەکە شیبکەنەوە و وەک تەوقێک کردیانە
ملی پڕۆلیتاریا و بوو بە ئامرازێک بۆ ڕامکاربازی ڕامیارپێشەکان.
لەبەرئەوەی پێشتر وتارێکم لەژێر سەردێری (کێ دیکتاتۆره ،پارت یا پرۆلیتاریا؟)دا نوویسوە ،بۆیە لێرەدا زۆر لەسەر
ئەم بابەتە ناوەستم ،تەنیا دەپرسم ئەگەر شۆڕشی پڕۆلیتاریا بۆ لەنێوبردنی دژەکەی واتە بۆرجوازییە ،ئەدی خۆی
وەک چینێک پاش لەنێوبردنی دژەکەی ،چۆن دەمێنێتەوە؟ ئایا بەبێ بوونی بۆرجوازی پرۆلیتاریا وەک چینێکی
کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگەی چینایەتی دەتوانێت بوونی هەبێت؟ ئەگەر وەاڵم ئەریێیە ،کەواتە ئەو کات هێشتا
سەرمایەداری ماوە ،کە ئەویش مابێت ،ئیدی قسەکردن لە سەرکەوتنی شۆڕش ،بێواتایە! ئەگەر بۆرجوازی وەک چینی
سەروەر نەمابێت ،وەک پێشتریش وتمان ،دەبێت زەمینەی مانەوە و پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنانی بۆرجوازی
تێکشکابن .کاتێک کە تێکشکانێکی ئاواش لە پرۆسێسێکی مێژووکردی شۆڕشگێرانەدا ڕوویدابێت ،گەڕانەوەی ئەستەمە،
هەروەک گەڕانەوەی سیستەم و سەروەریی کۆیالیەتی و دەرەبەگایەتی نەیتوانی بگەڕێتەوە ،ئەوەش لەبەر تێداچوونی
ئامادەیی ڕاپەڕیوان بۆ مانەوە و ملدان بە سەروەریی داراکان .کاتێک ئامادەییەکی ئاوا بۆ گێڕانەوەی سەرمایەداری

لەنێو ژێردەستانی کۆمەڵگەدا مابێت ،کەواتە قسەکردن لە سەرکەوتنی شۆڕشی کۆمەاڵیەتی و یەکالکردنەوەی ملمالنێی
چینایەتی بەالی سۆشیالیزمدا ،لە هەراوهوریای ڕامیارپپشەکان بەوالوەتر نابێت!
بەڵێ هاوڕێ ،من دەرک و تێگەییشتنم لەوە زیاتر بوارم نادات ،بڕوا بە خۆم بهێنم ،کە ئەوەی لە ڕووسیە ڕوویدا،
شکستی تیئۆری دەوڵەتە بە ناو پڕۆلیتێرەکەی مارکس و ئەنگلس نەبووبێت و لەو بڕوایەشدام ،ئەگەر لەجێی لێنین و
هاوڕێکانی ،مارکس و ئەنگلس و هەژێن و تاهیر و زاهیر و فوئاد و ...تد بوونایە ،لەوان باشترمان
جێبەجێنەدەکرد .بەپێچەوانەوە ،من لە شکستی ئەو تیئۆرییەدا سەرکۆنەی لێنین ناکەم ،هەروا کە لە
دادگەییکردنەکانی سەردەمی (ستالین)دا لەبری سەرکۆنەی ستالین ،بۆ یەکەمین پاکتاو یا پااڵفتەکردنی ڕیزەکانی
پارت لەیەکەمین کۆنگرەی پاش  ٠٠٠٠لەسەر دەستی لینین دەگرێمەوە ،هەروا شکستی ئەو تیئۆرییەش بۆ
هەڵەتێگەیشتینی (مارکس و ئەنگلس)ی دەگێڕنمەوە ،کە بە داخەوە لە کاتی نێونەتەوەیی یەکەمدا چەپلە و
پیداهەڵدانی پاشڕەوانیان ،بواری پێداچوونەوە و پاشگەزبوونەوەیان لەو هەڵە مێژووییە ،کردە نەنگێک و ئەو دوو
هاوڕێیە نەیانتوانی بچنە ژێری.
بە پێچەوانەوەی ڕەخنەی گشت هاوڕێ مارکسیستەکانەوە لە کۆمونەی پاریس ،یەکەم هۆکاری شکستخواردنی نەبوونیی
پارتی پێشڕەو نەبوو و هەروەها بەرێوەربردن لەوێدا بەرەو دەوڵەتییبوون نەچوو ،بەڵکو بەڕێوەبردنی کۆمونەیی
(سۆڤیەتی) بوو؛ کە شانازی بۆلشەڤیزم بۆ ئەوە دەگێڕنەوە ،ئەوەی لە کۆمونەدا نەتوانرا دەستی بۆ ببرێت ،ئەوان
ئەنجامیانداوە؛ واتە پارت و دەوڵەت ،ئەوەی لە ئۆکتۆبەردا پێیهەستان .بە بۆچوونی من سەرەنجامگیریی مارکس لە
کۆمونە و ڕێکخستنی کۆمونەیی ،گەورەترین هەڵەی مێژوویی بوو ،کە بەسەریدا تێپەڕی .هۆکاری ئەوەش ،بۆ کارایی
بالنکییەکان لەسەر مارکس و ئەنگلس لەمەڕ شۆڕش و دەوڵەت و سۆشیالیزم دەگەڕێتەوە ،ئەوەی کە لێنین لە پارتی
پۆالیین و دواتر لە دەوڵەتدا گەشەی پێدەدا و مەنسووری حیکمەت لە پرسی "دەسەاڵتی ڕامیاریی و کۆمەڵگە"دا بە
لووتکەی دەگەیێنێت و بالنکیزم دەهێنتەوە نێو سەردەمی ئێمە.
لە درێژەی وەاڵمەکانی هاوڕێ تاهیردا ئاوا هاتووە " بۆچی شۆڕشی کۆمۆنیستی پرۆلیتاریا دەبێت قۆناغ بەندی بکرێت؟
پێویستی ،دەوڵەت و دیکتاتۆری پرۆلیتاریا لە ڕوانگەی شۆڕشی کۆمۆنیستییەوە چییە؟ ئایا ئەوەی کە لە سۆڤییەتدا
بەڕابەرایەتی مەنشەفییەکان و بۆڵشەفییەکان ڕوویدا شۆڕشی کۆمۆنیستی پرۆلیتاریا بوو بەو چەمکەی کە مارکس و
ئەنگڵس لە نووسراوەکانی خۆیاندا هێناویانەتەکایەوە؟".........
بە داخەوە هاوڕێ ،دەبێت ئەوە بڵیـم ،کە لەم سەرنجانەی دواییتدا ،بەخۆشت باسەکەت فراوانترکردووەتەوە ،بۆیە
منیش ناچارم و بەناچاری دەبێت قسە لەسەر گەشەی ئابووریی و کۆمەاڵیەتی بکەم .بەڵێ منیش لەوەدا کە گۆڕانە
ئابووریی و کۆمەاڵیەتییەکان بە ڕاستەهیڵ و بە شێوەی یەکسان و لەدوای الوازبوونی شێوەیەک لە بەرهەمهێنان،
یەکسەرە کۆتایی پێنەهاتووە و شێوەیەکی دیکە لە سنووری کۆتایی ئەودا دەستیپێنەکردووە ،بەڵکو هەمیشە
پرۆسێسێکی بەیەکداچوو بووە و هەرواش دەبێت ،چونکە گۆڕانی ئەوان وەک ڕووخاندنی خانوویەکی کۆن و ڕۆنانی
خانوویەکی نوێ نییە ،کە ڕۆنانی نوێیەکە لە خاڵی کۆتایی پرۆسێسی ڕووخانی کۆنەکەوە دەستپێبکات ،نەخێر بە
پێچەوانەوە ،لە سەردەمی کۆیالیەتیدا زەمیندارە ئازادەکان هەبوون ،کە بە هاواڵتی ئازاد یا ئازادەکان ناوبراون،
هەروەک چۆن لە سەردەمی دەرەبەگایەتی و سەرمایەداریشدا بەتایبەت لە ئەمەریکا ،لە کێڵگەکاندا کۆیلە ڕەشپێشتەکان
هەبوون و کاریاندەکرد.
دیسانەوە بە بۆ چوونی من و لە ڕوانگەی ئەنارکیزمێکەوە ،کە من پاگەندەی دەکەم [چونکە لەوانەیە ئەنارکیستانێک
هەبن ،دژی ئەم بۆچوونەی من بن] ،ئەمە یەکێکی دیکەیە لە جیاوازییە بنەڕەتییەکانی تێڕوانینی ئەنارکیستی و

مارکسیستی ،کە هاوڕێیانی مارکسیست ،هەموو گۆڕانێک و هەموو هەنگاونانێک بۆ الوازکردن و بنکۆڵکردن لە سیستەمی
سەرمایەداریدا بۆ پاش سەرکەوتنی ڕاپەڕینی سۆشیالیستی ئەوەی ئەوان بە شۆڕش ناوی دەبەن ،هەڵدەگرن ،واتە ئەو
کاتەی کە پارتی پێشڕەو دیکتاتۆریی خۆی بە ناوی پرۆلیتاریاوە ڕادەگەیێنێت و لەوێوە وەک ڕووخاندن و ڕۆنانی
خانووەکە ،دەست ب ە ڕۆنانی ژێرخانی ئابووریی و سەرخانی ڕامیاریی دەوڵەتیی بە ناوی سۆشیالیزمەوە دەکەن و ئیدی
ئەوی بەهەر بۆچوون و ئەڵتەرناتیڤێکەوە دژی یا لەتەک بڕیارەکان ناکۆک بوو ،ئەوا مادامەکی لەتەک نەخشە و
بڕیاری پارتدا ناکۆکە ،ئۆتۆماتیکی دەبێتە دوژمنی کۆمونیزم و پڕۆلیتاریا.
بەاڵم بە پێچەوانەوە ،ئەنارکییەکان [الیەنیکەم من] هەم لەبەرئەوە دەوڵەتبوونی سۆشیالیزم ڕەتدەکەنەوە و هەم
لەبەرئەوەی کە لەو بڕوایەدان ،سۆشیالیزم وەک ئەلتەرناتیڤی ئابووریی و کۆمەاڵیەتی لە منداڵدانی سیستەمی
سەرمایەداریدا دەبێتە ئەڵتەرناتیڤ و بەشێک لە کولتووری تاکی چەوساوە ،هەڵبەتە لەوێوە کە تاکە هوشیارەکان
بەکردەوە ،لە ژیان و خەباتی ڕۆژانەدا ،هەم ڕێکخراوە جەماوەرییە پڕۆلیتێرییە سەربەخۆکان دەکەنە فێرگەی
پەروەردەی تاکی کۆمەڵگەی نوێ و هەم هەرەوەزییە ئابووریی و کۆمەاڵیەتییەکان دەکەنە شێوازی ڕێکخستنی سەربەخۆی
ناکۆک بە سیستەمی زاڵ؛ لەم بارەوە پێویست نییە بگەڕێمەوە سەر ئەزموونەکانی ئۆکرانیا و ئیسپانیا و ئیتالیا،
بەڵکو ئەوەندە بەسە سەرنجی داگیرکردنی کارخانەکان لە ئەرژەنتین لە سەرەتای هەزارەی سێیەمەوە و بەڕێوەبردنیان
لە الیەن خۆبەڕێوەبەرایەتی بە کۆمەڵی کرێکارانەوە ،کە ئەم ڕۆژانە لە یۆنان و میسر و ئیسپانیا هەوڵی بۆ دراوە و
دەدرێت و تەنانەت لە ئیسپانیا هاوڕێیانی کۆمونیست [کۆمونیستی نا حیزبی و نا لینینی] لەم هەوڵەدا بەشدارییان
هەیە و لە شارەوانی ناوچەیەکدا وێرای داڕمانی ئابووری ئەو واڵتە و بێکاری و نەبوونی لەڕادەبەدەر ،لە کۆمونەکەی
ئەواندا ،بە پێی دانپێدانانی ماسمیدیا ،کە وەک پەڕجووی ئابووری ناوی دەبەن ،کە هەم ئابوورییان ڕوو لە گەشەیە
و هەم بێکارییان نییە و هەم لە ئاشتی و ئارامیدا دەژین و هەم کۆمەکی دەوروبەریشتیان دەکەن و هەم تێروتەسەلن.
بەڵێ ،لەبەر ئەو دوو هۆیە ،واتە ناهاوئاستبوونی گۆڕانەکان لە هەموو شوێنەکان و سەردەمەکاندا و نەڕۆشتنیان
بەهێڵێکی ڕاستدا ،ئەو ئەزموونەی بە ئەنارکییەکان چ لەسەردەمی پرۆدۆن و چ لە سەردەمی من و تۆدا بەخشێوە ،کە
لە دەرەوەی تێڕوانینە ڕامیاریی و تیئۆرییەکانەوە بۆ ئەڵتەرناتیڤ بگەڕێن ،واتە لەنێو خودی ڕووداوەکان و گۆڕانە
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکاندا ،هەر بۆیە ،یەکەم ،دەستپێکردنی گۆڕانی سۆشیالیستی لە پاش ڕووخانی سیستەمی
سەرمایەداری نابینین ،بەڵکو ڕووخان و تیاچوونی سیستەمی سەرمایەداریی وەک بەرەنجامی بوون و گشتگیربوونی
کۆمەاڵیەتییکردنەوە (سۆشیالیزەکردن)ی کەرتەکانی بەرهەمهێنان و خزمەتگوزاری و پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان و
ڕێکخستنی کۆمەڵگە و بەرێوەبەرایەتی کۆمەاڵیەتی دەبینن و ڕووخانی سەرمایەداریی لە خاڵێکدا ڕوودەدات ،کە ئیدی
نە سیستەمی ئابووریی و نە پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان و نە سەرخانە ڕامیارییەکەی ،ناتوانن وەاڵم بە کۆمەڵگە و
پێداویستییەکانی بدەنەوە و لە ملمالنێییەکی ڕۆژانەی توند و گشتگیر و سەرتاسەرییدا ،بەالی ڕووخاندا ناهاوسەنگ
دەبێت ،هەروەک سیستەمەکانی پێش خۆی؛ کۆیالیەتی و دەرەبەگایەتی بەو چارەنووسە گەییشتن .دووەم،
دروستکردنەوەی سیستەمی ڕامیاریی و دەوڵەتیکردنی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و کەرتەکانی بەرهەمهێنان ،تەنیا
شکست و گەڕانەوە بۆ سەر بنەمای چیانیەتی بەرهەمدەهینننەوە .سێیەم ،هەروا کە چین و توێژە پرۆلیتێرەکان
بەخۆیان ڕاگری بەردەوامی ژیانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگەن ،ئاواش ڕێکخستنە جەماوەرییەکانیان دەتوانن باشترین
یەکەی ڕێکخستنەوەی کۆمەڵگە و ئامرازی خەبات بن و هەر ئاواش لە ڕامیارەکان باشتر دەتوانن نێوەندەکانی کار و
فەرمان و ژیانی خۆیان رێکبخەن و دیسانەوە نە پێویستیان بە پارت و نە ڕامیارپێشەکان و نە دەوڵەتتی سەروو
خەڵکی و نە بیروکراسییەتی توێژی فەرمانڕەای خاوەن بەرتەریی ئابووریی و دەسەاڵت ،هەیە.

ئەمانە تەنیا بۆچوونی خودی منن و نازانم تا چەندە بیریارانی کالسیک و هاوچەرخی ئەنارکیست ،هاوبۆچوونی
ئەمەن ،بەاڵم من ئاوا لە تێڕوانینی ئەوان گەییشتووم و ئەگەر بێت و ئەوان دژی ئەمە بیربکەنەوە و کاربکەن ،ئەوا
من لێرەدا تەنیا خۆمم و دژی ئەوان بیردەکەمەوە.
پاشان هاوڕێ تاهیر دەڵێت "ئەوە لە ئیرادەو توانای کەسەکان ،چینە کۆمەاڵیەتییەکان و تەنانەت دەوڵەتەکانیش،
وەک ئۆرگانی زەبروزەنگ و ئامڕازی سەروچینایەتیدا نەبووە و نییە کە مێژوو بخەنە سەر ڕاستەهێڵێک کە خۆیان
مەبەست و ئامانجیان بووە."،
هاورێ گیان ،لە وەاڵمی ئەوەی کە بە بۆچوونی تۆ ،ئەوەی لە رووسیا لەسەر دەستی بۆلشەڤیکەکان [بۆیە دەلێم
بۆلشەڤیکەکان ،چونکە بڕوام بە جیاکردنەوەی سەردەمی لێنین و ستالین و تا پێش کۆتایی سەرۆکایەتی گرباچۆڤ
نییە و ئەوانی دواییش درێژە و تەواوکەری سەرەتاکەن] ،هەمان شت نەبێت ،کە مارکس و ئەنگلس لەبارەیەوە دواون.
من یەکەم ئەم نیوەپەرەگرافەی خۆت ،دەکەمە وەاڵم ،ئەگەر :یەکەم مێژوو لە دەرەوەی ویست (ئیرادەی)ی تاکەکانەوە
بێت ،ئەوا قسەکردن لەسەر شۆڕش و گۆرینی سیستەمی سەرمایەداری ،دەچێتە خانەی خەیاڵی فڕینی مرۆڤ . ...دووەم،
پێویستبوونی پارت و ڕابەر و دیکتاتۆری پرۆلیتاریا و دەوڵەت بە ناوی سۆشیالیزمەوە ،دەچێتە ژێر پرسیار. ...
سێیەم ،بێتاوانی بۆلشەڤیکەکان لەوەی کلێشە ئامادەکانی (مارکس و ئەنگلس)یان پیادەنەکردبێت ،دەردەخات!
بەاڵم من پێچەوانەی ئەوە دەبینم ،یەکەم مێژوو ویستی تاکەکان [چ ئەوانەی بەرەنگاری دەکەن و چ ئەوانەی
دەستەمۆیانە چارەنووسی خۆیان دەدەنە دەست ڕامیارەکان و سیستەمی ڕامیاریی] ئاراستەەی دەکەن .بۆ نموونە ئەگەر
کۆیلە ڕاپەڕێوەکان هوشیاریی دژی سەروەرییان هەبووایە و ئەو هوشیارییە پێگەی کۆمەاڵیەتی هەبووایە [نەک لێواری
شمسیر و نووکی ڕم و تیری کەوان] ،ئەوا زەمیندارە ئازادەکان لە شکستی ئیمپراتۆریی کۆیلەدارەکاندا نەدەبوونە،
سەروەری نوێ ،هەروا ،ئەگەر لە ڕاپەڕینی جوتیاران و نەدارانی شارەکاندا ئەو هوشیارییە دژەسەروەرییە پێگەی
کۆمەاڵیەتی هەبووایە ،ئەوا بازرگان و خاوەنکارخانەکان و ڕۆشنبیرە بۆرجواکان و ڕامیارکاران ،نەدەبوونە سەروەری
نوێ ،دیسان هەرئاوا ئەگەر ئەو ئامادەییە کەمەی هوشیاریی دژەسەروەریی لە ڕاپەڕینی ئۆکتۆبەری ٠٠٠٠دا گشتگیر
بووایە ،ئەوا سەروەریی پارتی بۆلشەڤیک و خاوەندارێتی دەوڵەتی (سەرمایەداری دەوڵەتی) جێگەی دەوڵەتی کاتی و
ئەنجومەنی دامەزرێنەران و خاوەندارێتی تایبەتی (سەرمایەداری ئازاد) نەدەگرتەوە!
هەڵبەتە وەک پێشتر وتم ،منیش لەوەدا بە تەواوەتی هاوبۆچوونتم ،کە ڕەوتی مێژوویی پەرەسەندنی کۆمەڵگە و
گۆڕانی شێوەکانی بەرهەمهێنان و سیستەمە ئابووریی و ڕامیارییەکان ،لەپاڵیەکدا ڕیزکردنی کۆمەڵێک خانوو نییە،
کە ئەندازیارێک و کۆمەڵێک کرێکار نەخشەی بکێشن و ڕۆیانبنێن ،بەڵکو لە شێوەی پێکهاتەی چینەکانی زەمین،
تێکەڵ بەیەکدی بوون و ئەو بەیەکداچوون و تێکەڵبوونەش گۆڕانی دروستکردووە ،نەک پێچەوانەکەی .بەاڵم
ئاراستەکردنی مێژووی مرۆڤایەتی ئافەرێنراوی کارکردی تاکەکانە!
هەروەها بە پێچەوانەی دیتنی تۆوە ،من پالنە ئابووریی و ڕێکخستنە ڕامیارییەکانی بۆلشەڤیزم دەقاودەق بە
ورکردنەوە و پیادەکردنی تێڕوانینە ڕامیاریی و بنەما دەوڵەتیەکانی مارکس و ئەنگلس دەبینم .بۆیە ناچارم لە هەموو
هاوڕێیانی مارکسیست بپرسم ،ئەگەر ئەنگۆ لەجێی بۆلشەڤیکەکان بوونایە یا ئەمڕۆکە ڕاپەڕینێکی ئاوا بێتەڕوودان،
وەک مارکسیستێک چیدەکەن ،بۆ نموونە ئەگەر چەند شار و ناوچەیەک دژی بوونی ڕۆڵی پارتی پێشڕەو بوون ،ئەگەر
کرێکاران ملیان بە پالنە ئابوورییەکان نەدا ،ئەگەر ناوچەیەک داوای جیابوونەوەی کرد ،ئەگەر کۆمونە کشتکارییەکان
ئامادەنەبوون لە پالنی دەوڵەتیدا بتوێنەوە و ببنە ئامرازی کاری زۆرەملێ ،ئەگەر لە دەروونی پارتدا ،فراکسیۆنی
کرێکاریی و کۆمونیستی دژ بە سەرخەتەکانی پارت و ڕامیارییەکانی دەوڵەت دروستبوون ،چیدەکەن؟

بە بۆچوونی من ،وەاڵمدانەوە بەم پرسیارە زۆر بە ئاسانی گرێکوێرەی مارکسیستبوون و نەبوونی ئەوەی لە رووسیا
ڕوویدا ،دەکاتەوە و لەباری سەلماندنی ئەرێییانەدا ،دەتوانێت پشتیوانییەکی تیئۆریی پتەو بێت بۆ پێویستبوونی
دەوڵەت و پارت و نێوەندگەرایی ڕێکخستنی ئابووریی و کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگە و پێویستنوونی دەسەاڵتی ڕامیاریی!
لە ساڵی ( )٠٠٩٢وە من بەردەوام ،ئەم پرسیارەم لە هاوڕێ مارکسیست و لێنیست و مائۆئیست و ستالینیست و
حیکمەتیستەکان هەبووە ،بە داخەوە نە ڕاستەوخۆ لە دەمی خۆیانەوە و نە لە دەقی ئەو ڕەخنانەدا ،کە لە ئەزموونی
بۆلشەڤیکەکان گرتوویان ،تا هەنووکە وەاڵمم وەرنەگرتووەتەوە ،چونکە نەیانتوانیوە بیسەلمێنن ،کە مارکسیزم لەمەر
پارت و دەوڵەت و سۆشیالیزم شتێکی دیکەیە و ڕۆشنی بکەنەوە ،بە کامە جیاوازی مارکسیزم شتێکی دیکەیە ،بۆیە
تەنیا هیوایەک بۆ ڕۆشنبوونەوەی ئەو جیاوازییانە ،وەاڵمدانەوەیە بەو پرسیارەی الی سەرەوە.
لێرەدا پاش پرسیارەکە دەگەرێمەوە سەر پرسی گەشەی مێژووی مرۆڤایەتی ...،بەاڵم ناتوانین ،ئامانج و خواستی
کۆیلە ڕاپەڕێوەکان لەتەک ئامانج و خواستی زەمیندارە ئازادەکانی سەردەمی کۆیالیەتی لە دژایەتی و ملمالنێی بەرامبەر
ئیمپراتۆری کۆیلەدارەکان یەکبگرین و هەروەها ئەوە زمیندارە ئازادەکان نەبوون ،کە هەرەسیان بە ئیمپراتۆری
کۆیلەدارەکان هێنا ،بەڵکو ئەوە یاخیبوون و ڕاپەڕینی بەردەوامی چەند سەدەی کۆیلەالن بوو و زمیندارە ئازادەکان،
خوازیاری لەنێوچوونی کۆیالیەتی نەبوون و پاش داڕمانی ئیمپراتۆرییەکان ،درێژەیان بە کۆیلەراگرتنی ڕەشپێشتەکان و
دیلگیراوەکانی واڵتانی دیکە لەسەر کێڵگەکانی خۆیاندا و ئەمەش بووە بنەمای کۆیلەتی جوتییاران بۆ دەرەبەگەکان و
هەروا ملمالنێی بازرگان و خاوەنکارگە و ڕۆشنبیرە بۆرجوازییەکان لەتەک سیستەمی فیئۆداڵێیدا هاوتا و هاوسەنگەری
ناڕەزایەتی جوتیاران لەو سیستەمە نەبوو و ئەوە بۆرجواکان نەبوون ،کە دەرەبەگایەتیان ڕووخاند ،بەڵکو ئەوە
ڕاپەڕین و یاخیبوونی چەندین سەدەی جوتیاران و دوانەوەکانی کۆیالن بوو ،کە سیستەمی دەرەبەگایەتی ڕووخاند،
بەاڵم لە نائامدەیی هوشیاریی دژەسەروەرییدا ،بۆرجواکان هەلی سەروەربوونی خۆیان دەقۆزنەوە و مێژوو بەو جۆرە
ئاراستە دەکرێت ،کە دەیبینین ،بەواتایەکی دیکە ئەوە هوشیاریی چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکانە کە مێژوو
ئاراستەدەکات ،نەک پێچەوانەکەی .چونکە ئەگەر ئاوابێت ،کە تۆ دەریدەبڕیت ،ئەوا ئێمە سەرنشینانی شەمەندەفەر و
کەشتییەکین ،کە ڕەوت و ئاراستەی مێژووی ئێمە دیاریدەکات!
هەرچەندە خەریکە لە چەقی مشتومڕەکە دووردەکەوینەوە ،بەاڵم لێرەدا بەپێویستی دەزانم ،کە جیاوازی بۆچوونی خۆم
لەمەڕ ڕۊڵی چینە دارا و سەروەرەکان بخەمەڕوو ،چونکە هاوڕێ تاهیر وروژاندوویەتی و ناکرێت بازی بەسەردا بدەم،
ئەویش ئەوەیە ،شۆڕش لە الی من واتە هەوڵی گێڕانەوەی ویست و مرۆڤایەتی و سەربەخۆیی بۆ تاکە ژێردەستەکان،
ئیدی ئەو تاکانە سەر بە چینێک ،ڕەگەزیک یا نەتەوەیەک بن ،وەک ئەزموونەکانی سەراپای مێژووی مرۆڤایەتی
نیشانماندەدات ،ئەو گێڕانەوەیەش بەبێ شۆڕشی کۆمەاڵیەتی ،واتە وێرانکردنی بنەما ئابووریی و کۆمەاڵیەتییەکانی
سەروەری چێنایەتی ،ناییێتەدی و هەر هەوڵێک بە ئاراستەەیەکی دیکە ،دیسانەوە سەری لە نۆژەنکردنوەی سەروەری
چینایەتی دەردەچێتەوە ،وەک پاش ڕووخانی سیستەمی کۆیلەکان ،پاش ڕووخانی سیستەمی دەرەبەگایەتی و پاش
ڕووخانی دەوڵەتی بۆرجوازیی لە ڕووسییە ،کە بە ناوێکی دیکەوە سەروەریی چینایەتییان بەرهەمهێنایەوە .لەبەرئەوە
هیچ کات خانزادەکان و زەمیندارە ئازادەکانی الورگی کۆیالیەتی و بۆرجواکانی الورگی دەرەبەگایەتی و بۆلشەڤیکەکان
یا سۆشیالدێمۆکراتەکان [مەبەستم لە تاکە ئازادیخواز و شۆسیالیستخوازەکانی خوارەوەی ڕیزی ئەو پارتانە نییە،
تەنیا مەبەستم سەران و دەسەاڵتخوازنی نێو ئەو پارتانەیە]ی الورگی بۆرجوازی ،شۆڕشگێڕ نەبوون و ناشبن ،چونکە
تەنیا شۆڕشی چینایەتییان لەباربردووە و سەروەری چینایەتییان لە تیاچوون ڕزگارکردووە و تاکە ژێردەستە
نارازییەکانیان بە ناوێکی دیکە و بە کایەیەکی ڕامیاریی دیکە ،دەستەمۆ کردووەتەوە!

 -بەشی دەیەم -

هەژێن:
"دەوڵەتی نەتەوەیی ،ئاڵۆزترین پێکهاتەی سیاسیی بوو کە دەبووایە نەک تەنها پاشماوەکانی دەسەاڵتی فیوداڵی
پێڕابماڵێت ،بەڵکو دەبووایە وەک شمشێرێکیش بەسەر ئەو چینە نوێیە [پرۆلیتاریا]وە ڕایبگرێت کە تازە لە منداڵدانی
شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا گەشەیکردبوو[ ".تاهیر ساڵح]
لێرەدا زۆر بە سەلیقە و وردەكارییەوە ،پێناسەی دەوڵەتی نەتەوەیی یا هاوچەرخت كردووە و دێوجامەكەیت دامااڵندووە
و هیچ بوارێكت بۆ خۆشباوەڕیی بە دەوڵەت و نەتەوەییبوونی دەوڵەت نەهێشتووەتەوە ،بەاڵم بە داخەوە من لەم
وەاڵمانەی دواییتدا ناكۆكیی و دوو بۆچونیی دەبنم ،لەوێدا كە هاوڕێ تاهیری  ٣١٠٢لەتەكماندا دەكەوێتە گفتوگۆ ،بە
تەواوی دەست بۆ كردنەوەی كرێكوێرەكان دەبەیت ،بەاڵم لەو ڕستانەدا كە هانا بۆ ماركس و ئەنگلس دەبەیت ،كە
لەجیاتی خۆت گفتوگۆمان لەتەكدا بكەن ،نەك هەر دژی خۆت دەوەستیتەوە ،بەڵكو خۆت لەبیردەكەیت ،كە لە ساڵی
٣١٠٢دا دەژیت و ئەزموونەكان دێوجامەی شۆڕشگێڕبوونی دەوڵەت و پارت و بۆرجوازییان شندڕ وندڕ كردووە .ئەگەر
تەنیا هاوڕێ تاهیری  ٣١٠٢لەم وەاڵمانەی دواییدا بدوایە ،بەدڵنیاییەوە منیش زۆر ناچار بە وەاڵمدانەوەی باسی
الوەكی نەدەبووم و زۆرتر لەسەر چارەسەر و ئەڵتەرناتیڤی دەوڵەت دەوەستام ،كە خواست و پرسیاری تۆ و هاوڕێ
فوئاد بوو لە سەرتایی ئەم مشتومڕەدا.
بەاڵم لەبەر ناكۆكیبووونی چەمكی شۆڕش و شۆڕشگێریی لە بۆچوونەكاندا ،كە لە الی من شۆڕش واتە لەنێوبردنی
سەروەری چینایەتی ،لە الی تۆ بە پێی ڕستەكانت دەكاتە گۆڕینی سەروەری چینایەتی چینێك بە چینێكی دیكە ،بۆیە
لە ڕستەكانی دواتردا ،كە بۆرجوازی دەكەیتە سۆپەر شۆڕشگێڕ ،دیسانەوە ،لەتەك ئەو بۆچوونەت ،كە 'یاسای
گەشەكردنی مێژووی مرۆڤایەتی لە دەرەوەی ویست (ئیرادەی) مرۆڤەكان' دادەنێت ،دەكەویتە ناكۆكی و بۆرجوازی بەسەر
ئەو یاسایەدا زاڵدەكەیت ،واتە دەیكەیتە سەرنشینێكی ڕۆڵدار و بڕیاردەر! دەكرێت من لە مەبەستی تۆ تێنەگەییشتبم،
بەاڵم بە پێی تێگەییشتنم ،بەو سەرەنجامە دەگەم ،كە دوو بۆچوونی ناكۆك بە درێژایی وەاڵمەكانی ئەم دواییە دێن و
دەڕۆن ،وەك وتم كاتێك كە خۆت قسەدەكەیت ،مرۆڤەكان ،مێژوو ئاراستە دەكەن و كاتێك هاوڕێیان ماركس و ئەنگلس
قسەدەكەن ،ڕۆڵەكە لە مرۆڤەكان دەستێنیتەوە و بە یاسا سەروو مرۆییەكەی دەبەخشیت... .
هاوڕێ ،دەبێت بمبەخشیت ،كە بڵێم ،بە تەواوەتی دوا ڕستەی ئەنجامگیریی "گۆڕانی شێوەی بەرهەمهێنانی
سەرمایەداری بۆ شێوە بەرهەمهێنانی كۆمونیستی" تێناگەم یا تێنەگەییشتم ،چونكە نازانم هەڵەی داڕشتنی ڕستەكەیە
یا دروستی ڕستەكە و درێژەدانەوەیە بە بێڕۆڵی و بێویستی تاك و چینەكان؟
من لەوەدا هاوبۆچوونتم ،كە لەچاو سیستەمی كۆیالیەتی و دەرەبەگایەتی ،سیستەمی سەرمایەداری ئاڵۆزترین سیستەمە
كە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بەخۆیەوە بینیبێتی ،بەاڵم ئەو یاسا كوێرانەیە ،كامەیە كە لە دەرەوەی دەسەاڵت و ویستی
چینی بۆرجوازیدا ،خۆی بەسەر دەسەاڵتەكەیدا سەپاندووە؟ ئەگەر بگەڕێمەوە سەر پەرەگرافەكانی پێشوو و پرسی
یاساكانی گەشەی مێژووی مرۆڤایەتی و گۆڕانی سیستەمەكان ،ئەوا جارێكی دیكە دژی ویست و شۆڕشگێڕبوونی بۆرجوازی
دەوەستیتەوە و بۆرجوازیش وەك پرۆلیتاریا دەكەیتە ڕۆبۆت و كۆیلەی یاسای كوێرانەی گەشەی مێژوو و هەموو

لێپرسراوەتییەكی مێژوویی لێدەستێنیتەوە و لە قەفەزی تاوانباریی بەرامبەر مرۆڤایەتی ڕزگاری دەكەیت .وەك وتم من
ئاوا لەم پەرەگرافە تێدەگەم ،ئەگەر ئاوا نییە ،تكایە لە درێژەی مشتومڕەكەماندا ڕۆشنی بكەرەوە.
هەروەها بێجگە لەوە لە هەمان پەرەگرافدا ،بە پێچەوانەی سەندنەوەی ڕۆڵ و ویست لە بۆرجوازی ،بەرهەمهێنانی
كۆمونیستی دەكەیتە فەرمانێكی بێچەندوچوون ،ئایا ئەو بێچەندوچوونییە (حەتمیەتە) لە كوێوە سەرچاوەدەگرێت؛ لە
یاسای كوێرانەی گەشەی مێژوو یا لە ناچاریی شۆڕشی كۆیالنی سەرمایەداری؟ ئەگەر وەاڵم ،یەكەم بێت ،ئەوا ئەمە
بۆچوونێكی دیتێرمینیستی گەشەی ئابووریی و ملكەچی تاكەكانە بۆ ئەو گەشەیە و نە بۆرجوازی ڕۆلی لە گۆڕانی
سیستەمی دەرەبەگایەتیدا هەبووە و لە پرۆلیتێرەكانیش دەتوانن ڕۆلیان لە سەرهەڵدانی بەرهەمهێنانی كۆمونیستیدا
هەبێت!
بەڵێ هاوڕێ تاهیر ،دەوڵەت ئەوەیە كە تۆ باسی دەكەیت و زیاتریش ،بەاڵم جارانیش هەمان شتبووە و هەر
ناوەڕۆكە چینایەتییەكەیەتی ،كە ئەو بوونە ئەختەبوتییەی پێبەخشێوە ،خۆ ئەگەر دەوڵەت ،ئاوا كە الیەنگرانی
پاگەندەی بۆ دەكەن ،بێالیەن بووایە ،بەدڵنیاییەوە دەبوو شەڕی زۆرێك لەو هێزانەی بكردایە ،كە تۆ ناوتهێناون.
لێرەدا زۆر بە جوانی خەڕێكی كڕۆكی دەوڵەتمان بۆ دەخەیتەڕوو ،هۆیەكەشی ئەوەیە ،كە خۆتی قسەدەكەی ،بەاڵم كە
دەكەویتە هەوڵی خۆگرێدانەوە بە بەجێماوەكانی نێو پەرتووكەكان ،دیسان ناچار دەبیت ،ئەو خودای خراپەیە ،كە لە
لەنێوبردنیدا ڕزگاری مرۆڤایەتی دەبینی ،دووبارە زیندووی بكەیتەوە ،بە یاسای دۆناودۆن بیكەیتە نێو جەستەیەكی
پاكژ و چاكەكاری پێدەسپێریت .ئیدی من لێرەوە لەتەك تۆدا نایبێنم ،چونكە من خەریك دەبم ،كە ئامادەكاریی بۆ
كۆمەڵگەی نوێ ،لەنێوبەری دەوڵەت بێت ،نەك پاش لەنێوبردنی دەوڵەت ،ئینجا بۆ پێكهێنانی یەكەكانی كۆمەڵگەی
داهاتوو ،بكەومەخۆ .بە بۆچوونی من ،هۆكاری ئەوەی كە تۆ یا هاورێیانی ماركسیست ناچار بە زیندووكردنەوەی گیانی
خراپەكاری دەوڵەت لەنێو جەستەیەكی پاكژدا دەبن ،ئەوەیە كە تاكە ژێردەستەكان بۆ سەربازبوون لە پارتی
پێشرەودا بانگەوازدەكەن و هەموو ڕۆڵێكیان جەنگكردنە بۆ پالنەكانی پارت و كاتێك كە دەوڵەتە بۆرجوازییەكە
دەڕووخێنن ،خودی سەربازەكان لە تاكە بۆرجواخوازەكان خراپتر ،هیچ ئامادەییەكیان بۆ كۆمەڵگەی نوێ نییە و بە
هەمان كولتوور و ڕاهاتنی جاران ،زۆر ئاسایی دەبنەوە هاووالتی نادەربەست و ژێردەستی دەوڵەت ،وەك وتم كاتێك كە
هیچ ئامادەكاریییەك بۆ كۆمەڵگەی نوێ چ بە پەروەردەی تاكی سۆشیالیست و چ بە ڕۆنانی ڕێكخراوە ئابووریی و
كۆمەاڵیەتییە سەربەخۆكان و چ بە بەجێخستنی هەروەزی و خۆبەرێوەبەرایەتی بەكۆمەڵ لەنێو ئەو تاك و گروپانەدا
نەكردبێت ،نەك مەترسی گەڕانەوەی بۆرجوازی بۆ دەسەاڵت چ بە كودەتای سەربازی و چ بە فریودان و وروژاندنی
كۆنەپەرستی ئایینی و ...تد ،زۆر نزیكە ،بەڵكو بێجگە لە قوتكردنەوەی دەوڵەت وەك ڕێكخستنی قوچكەیی و
كۆیلەڕاگری دانیشتووان ،هیچ چارەیەكی دیكەت ،نابێت.
گرفتەكە لەوەدایە ،كە ئێوە هاورێیانی ماركسیست ،بە هەمان شیمانەی ڕووخاندنی دەوڵەتی بۆرجوازی بە هۆی
سەركردژایەتی پارتی پێشڕەو و پاشڕەویی پڕۆلیتێرەكان و دۆشدامان لە دووڕیانی گەڕانەوەی بۆرجوازی یا سازكردنی
جەستەی پاكژ بۆ گیانێكی شەڕەنگێزدا دۆشدادەمێنن .هەر ئەو دۆشدامانەش بوو ،كە ئاوای لە بۆلشەڤیكەكان كرد
ڕەوایەتی بە سەركوتی هاوڕێكانی خۆیان بدەن.
هاوڕێیان ،بە داخەوە لەبەرئەوەی كە هزری ئەناركی لە سەرچاوەی یەكەمەوە لە پەرتووكخانەی كوردیدا بوونی نییە،
هەرچەندە دەزانم هاوڕێ تاهیر تۆ هەم فارسی و عەرەبی و ئینگلیزی دەزانیت ،بەاڵم لەوە ناچێت ئارەزوومەندیت لە
خوێندنەوەی بۆچوونە ئەناركییەكان هەبێت ،ئەگینا دڵنیام ئەو بۆچوونەت نەدەبوو ،كە ئەناركییەكان بەبێ ڕێگەچارە
و ئەڵتەرناتیڤ ،خوازیاری لەنێوبردنی دەوڵەت بن .لێرەدا بۆ یەكەم جار ،ناچار دەبم وتەی هاوڕێیەكی ئەناركی
(ئێڕێكۆ ماالتێستا) بهێنمەوە ،چونكە قسەی خۆم نییە .ماالتێستا دەڵێت "ئەگەر هەر ئەمڕۆ بە بێ ئامادەكاری و

ئامادەبوونی ئەڵتەرناتیڤ بۆ ڕێكخستن و دەزگە بۆرجوازییەكان ،دەوڵەت ،پۆلیس ،پۆست ...،تد لەنێوبەرین،
كارەساتێك ڕوودەدات ،چونكە تاكی گۆشەكراو بەم دەزگە و ڕێكخستنانە ،توانای دەركی كۆمەڵگەی ئەناركی نییە."...
بەڵێ وەك ئەو دەڵێت ،پێویستە هەنگاوی یەكەم ،لەنێو ژیانی ڕۆژانەی خەڵكیدا ،خەڕێكی ئامادەكردن و جێخستنی
ئەڵتەرناتیڤەكان بین ،كەی توانیمان ئەوە بكەین ،ئەوا بەدڵنیاییەوە پێداویستی دەوڵەت و ڕێكخستنی بۆرجوازی
نامێنێت و ڕوخاندنی هەر زۆر ئاسان دەبێت .ئەمە هەر ئەو پلەی گەشەكردنەیە ،كە هاورێ تاهیر باسی دەكات ،بەاڵم
وردی ناكاتەوە.
من ناتوانم مل بە كۆیلەتی كرێگرتە نەدەم ،ئەگەر هەرەوزەییە سۆیالیستەكان هەر ئەمڕۆ هەلی سەربەخۆبوونم بۆ
نەڕەسخێنن ،چونكە زیندوومانەوە و ناچاریی ژیان ،بەرەو چوونەوە سەركاری كۆیلەگەرانە بەڕێمدەكات .من ناتوانم
پۆلیس ڕەتبكەمەوە ،ئەگەر پێكهاتەیەكی كۆمەاڵیەتی جێگەی ئەوی نەگرتبێتەوە و ئاساییشی هەمووان نەپارێزێت!
هەر بۆیە بۆ گۆڕینی ئەم سیستەمە قوچكەییە (هەرەمی  /هیرارشی)یە ،پێویستمان بە هوشیاربوونەوە و پەروەردەی
ئەو تاكانەیە ،كە ژیان لە سایەی وەها سیستەمێكدا بۆیان ئەستەمە .بەاڵم كاتێك كە تۆ لە سیستەمی قوچكەیی
پارتدا تاكە ناڕازییەكان بەهەم ان ڕێكخستنی قوچكەیی چینایەتی ڕێكدەخەیتەوە ،ئیدی لۆجیك سەرەنجامی كارەكە
بەرەو پێداویستی نۆژەنكردنەوەی دەوڵەت دەتبات .چونكە تەنانەت سەربازەكانی پارتیش پێویستیان بە دەزگەیەكی
سەركەوتگەری وەك دەوڵەت هەیە ،ئەگیا وەك دڕندە بەردەبنە گیانی ژێردەستەكانی كۆمەڵگە ،ئیدی با هێزە
تێكشكاوەكانی بۆرجوازی لەوالوە بوەستن .من بەتەواوەتی لەوە تێدەگەم و دەركی دەكەم ،كە بۆ ئێوە ناتوانن دەركی
كۆمەڵگەی ئازاد لە دەرەوەی دیوارەكانی ئەم زیندانەوە بكەن ،چونكە سەرەتا دەزگەیەكی قوچكەیی وەك پارت دەكەنە
كەڵەگا بەسەر بزووتنەوەی سۆشیالیستییەوە و پاشان بەبێ پەروەردە و جێخستنی ئەڵتەرناتیڤی سۆشیالسیتی لەم
كۆمەڵگەدا ،دەتانەوێت بە شەورۆژێك بە پالنە ئابووریی و ڕامیارییە زۆرەملێییەكانی پارت ،سۆشیالیزم بەرپابكرێت،
هەر بۆیە لەوەها بارێكدا بەبێ دەوڵەت ،نە سەپاندنی پالنەكان مەیسەر دەبێت و نە ڕاگرتنی تاكە بۆرجوازییە
حەپەساوەكانی پاش ڕوخانی دەوڵەتی بۆرجوازی ئاسان دەبێت .بەاڵم تۆ وەرە لەبری پارت ،رێكخراوە ئابووریی و
كۆمەاڵیەتییەكان لە شوێنی كار (كارخانە و كیڵگە) و خوێندن و فەرمان و نیشتەجێبووندا وەك فێرگە و پەروەردگەی
سۆشیالسیتی و ئامرازی خەباتی ڕۆژانە ،هەرەوەزییەكان لە بواری پێشەسازی و كشتكارییدا وەك نموونەی كۆمەڵگەی
سۆشیالیستی بكەرە سەنگەری ئازادكردنی تاك لە كاریكرێگرتە ،بزانە چۆن سیستەمی چینایەتی سەرمایە لەبەردەم
گۆڕانی پەیوەندییەكانی بەرهەمهێنان و ڕێكخستنی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان و هوشیاریی تاكی ئازادیخواز و
سۆشیالیستدا دەبیێتە ئەو شتە زیادەیەكی كە كۆمەڵگە وەك كاژێك ناچار بە فریدانی دەبێت و بزانە وێناكردنی
كۆمەڵگەی سۆسیالستی پاش نەمانی پێداویستی دەوڵەت و سیستەمی بۆرجوازیی ،چەندە ئاسانە و ڕۆنانی زۆر بە
ئاسانی لە توانای تاكە ئامادەكانی ئەو كۆمەڵگە نوێیەدا هەیە و دەبێت!
بەڵێ ،تا ئەو كاتەی كە كۆمەڵگە ئەو ئامادەیی پەیدانەكردبێت و تاكەكان بەو جۆرە خۆیان پەروەردە نەكردبێت،
هەم سۆشیالیزم خەیاڵپاڵوییە و هەم بوون و مانەوەی دەزگە بۆرجوازییەكان پێویستییەكی ناچاریی كۆمەڵگە دەبێت .بە
بۆچوونی من ،تا ئەو كاتەی كە ئەو ئامادەییە بۆ كۆمەڵگەی سۆشیالیستی نەبووبێتە هەڕەشەی لەنێوبردن و
ناپێویستكردنی سیستەمی سەرمایەداری ،ڕێكخستنی بۆرجوازی لە ڕێكخستنی پارتی پێشرەوی كۆمونیستەكان بۆ كۆمەڵگە
پێویستتر و ناچارییترە ،بەاڵم وەك سوشیالیستێك ئەگەرچی هێشتاكە ئەو ئامادەییە لە قۆناخی كۆرپەلەیی خۆیدایە
و لێرەو لەوێ لە ئەوروپا و ئەمەریكا و ئوسترالیا هەرەوەزییەكان و ڕێكخراوە سەربەخۆكان وەك سەرەتایەك
سەریانهەڵداوە و هێشتا لە قوناخی ئاڵوگۊری بنەڕەتیدا نین ،بەاڵم بۆ تەنیا ساتێكیش نابێت لە دژایەتی دەزگە
سەركوتگەرەكانی بۆرجوازی (ئەختەبوتەكەی دەوڵەت) بوەستین ،ئەگەرچی هێشتاكە لە نائامادەیی ژێردەستاندا بۆ
لەنێوبردنیان ،پێویست دێنەبەرچاو.

هاوڕێ گیان ،لەبەرئەوەی كە وەاڵمەكان لەوە زیاتر درێژنەبنەوە ،ناچارم خۆم لە وردەكاریی لەمەڕ كۆمونەی پاریس
البدەم و تەنیا ئەوەندە بڵێم ،كۆمونەی پاریس ڕاپەڕیننێك بوو ،كە نەهامەتی جەنگ و شكستی هێزەكانی فەرەنسە لە
بەرامبەر پروسەكاندا زەمینەیان ڕەخساند ،هەروەك ڕاپەڕینی ئۆكتۆبەر و ئازاری ٠٠٠٠ی الی خۆمان بەرەنجامی
شكستی جەنگبوون ،دەزانم لە خوێندنەوەی ئەم ڕستانەدا ،تا من ئەم ڕستەیەی دوایی بۆ زیاددەكەم ،زۆر هاورێ
پەرێشان و دڵتەنگ دەبن ،بەڵێ تەنیا ڕاپەڕینێك بوو وەك بەرەنجامی شكستی جەنگ ،هیچ ئامادەكارییەكی بۆ
بنیاتنانی سۆشیالیزم نەبوو ،جەماوەری ڕاپەڕیو وەك لە هەموو ڕاپەڕینەكانی دیكەدا دوای قەرەباڵخی و زاڵی
دەنگەكان كەوتن ،كە لەو كاتەدا سۆشیالیستەكان (ماركسیستەكان ،بالنكیستەكان ،ئەناركیستەكان و زۆرێكی دیكە
هەرە دیارترینیان بوون) دەنگی زاڵ و هزری باوی كۆمەڵگە بوون و پاریس پەناگەی سۆشیالیستەكانی دونیا بوو،
هەروەك لە ڕاپەڕینی ٠٠٠٠دا زۆرینە دوای دەنگی زاڵكراوی بۆلشەڤیكەكان ،لە ٠٠٠٠ی ئێراندا زۆرینە دوای دەنگی
زاڵكراوی ئیسالمییەكان و لە ئازاری ٠٠٠٠دا دوای دەنگی زاڵی ناسیونالیستەكان كەوت ،هەر ئاواش لە كۆمونەدا زۆرینە
دوای سۆشیالیستەكان كەوت ،بەاڵم بە داخەوە لەبەر دوو هۆ؛ یەكەم ،نەبوونی ئامادەیی سۆشیالیستی بۆ وەاڵنانی
سەروەری و تەریكەوتنەوەی ڕاپەڕینەكە لە پاریس و نەبوونی پشتیوانی ،دووەم ئاگربەستی پروسەكان بۆ
خۆسازدانەوەی لەشكری تێكشكاوی فەرەنسە بۆ سەركوتی كۆمونەی شۆڕشگێڕ ،كە بۆی هەبوو لە درێژەكێشان و
مانەوەیدا ،ڕاپەڕین هەموو ئەوروپا بگرێتەوە و ئاگر لە سەراپای بوونی بورجوازی لە ئوروپا بەربدات .بە داخەوە
ڕاپەڕین تێكشكاو و زۆرینەی جەماوەری ڕاپەڕیو تێداچوو .بەاڵم ئەگەر بهاتایە هەلی بەردەوامی هەبووایە و لەسەر
مۆدێلەكەی بالنكییەكان بۆ سۆشیالیزم دەوڵەتیان دروستبكردایە ،ئەوا شەڕەفی سەركوتگەرییەكانی پاش ٠٠٠٩ی
بۆلشەڤیكەكان بەوان [بالنكییەكان] دەبڕا .لێرەوەیە كە تێزەكانی ماركس بۆ دەوڵەتیكردنی سۆشیالیزم سەرچاوەیان بۆ
سۆشیالیزمی بالنكییەكان دەگەڕێتەوە و هەر ئەوەش بوو ،كە لێنین و ترۆتسكی و ستالین و بۆلشەڤیكەكان لە ڕووسیەی
پاش  ٠٠٠٠بە ئاگر و ئاسنباران پیادەیانكرد و ئەوەش سەرەنجامەكەی بوو ،كە دیتمان و بۆ ئێمەش تەنیا خەم و
شكست و ئەفسوسخواردنی بەجێهێشت!
ئی نجا هاوڕێ گیان ،وەك تۆ دەوڵەتبوونی سۆشیالیزمت كردووەتە ناچاریی بۆ داهاتووش ،من بۆ خۆم ئەگەر هیچ
ڕێگەیەكی دیكەم نەبێت و ناچاربم بە ژیان لەو دەوڵەتەدا ،وەك ئەوەی تۆ زۆر بەدڵنییاوە دەڵێت سەرەنجامی هەموو
هەوڵەكان هەر دوڵەتیبوون دەبێت ،ئەوا هەر لە ئێستاوە من واز لە خەباتكردن بۆ شتێك كە بە ناچاریی
سەرەنجامەكەی هەر دەوڵەت و سەروەری هەندێك بەسەر هەندێكیدا بێت ،دەهێنم و لەبەرامبەر ئەو ناچارییەدا،
ئازادییە ڕواڵەتی و سكبرسیبوونەكەی سەرمایەداریم لە سكتێربوونە زیندانییەكەی ئەو سۆشیالیزمە دەوڵەتییە
پێباشترە ،چونكە وەها سۆشیالیزمێك [تكایە ئەمەم بە سووكایەتیپێكردن لێوەرمەگرە ،چونكە فەرماندانەكەی تۆ بە
مێژوو ،بە وەها دەربڕێنێك ناچارم دەكات] تەنیا بە (گاوداری و جوجەسازی) دەبینم ،كە ئاژەڵ و پەلەوەرەكان لە
الیەن خاوەن و سەرپەرشتكارەكەیانەوە ،مشەبوونی خواردنیان ،بە مەرجی لەدەستدانی ئازادی بۆ دابیندەكرێت!
لێرەدا دیسان ناچارم بگەڕێمەوە سەر "یاسای كویرانەی دەرەوەی ویستی مرۆڤەكان" كە تۆ بە پاڵنەری گەشە و گۆڕانی
مێژوویی دادەنێیت ،كە بەو سەرەنجامەی گەیاندووی ،دەوڵەتیبوونی سۆشیالیزم لە دەرەوەی ویستی مرۆڤەكانەوەیە و
دەبێت ملی پێبدرێت ،ئەگینا ڕۆنانی سۆشیالیزم ئەستەمدەبێت .كەواتە خودی سەرمایەداریش وەها سەرەنجامێكی
ناچارییە و ئەو یاسا كوێرانەیەی سەرووی ئێمە سەپاندوویەتی و دەبێت ملی پێبدەین و ئیدی بۆچی لە دژی خەبات
بكەین و لەنێوبردنی دەوڵەتی بۆرجوازی لەپێناو چی و چ سوودێكی هەیە؟ ئایا ناكرێت هەر بە پێی ئەو یاسا
كوێرانە سەروو مرۆییە ،دەوڵەتی بۆرجوازی خۆی بگۆڕێت بە دەوڵەتێك كە تۆ پاشگری سۆشیالیستبوونی بۆ
زیاددەكەیت؟ خۆت دەزانیت من هەم خوازیاری ڕوخانی دەوڵەتی بۆرجوازیم و بەبێ ئەوە گەییشتن بە كۆمەڵگەی
سۆشیالیستی بە خەیاڵ دەزانم ،هەم دژی دەوڵەتیكردنی سۆشیالیزمم ،لەبەرئەوەی كە دەكاتەوە سیستەم و پێكهاتەی
چینایەتی و سەركوتگەر؛ ئایا ئەو بۆچوونەی تۆ كە گەشەی مێژووی مرۆڤایەتی لە دەرەوەی ویستی كەسەكانەوە

دادەنێیت و هەرواش بەناچاری دەوڵەت بەسەر سۆشیالیزمدا دەسەپێنێت و پێماندەلێت ،هەرچی بكەین و بكۆشین،
سە رەنجام دەبێت دەوڵەتمان هەبێت ،ئایا گۆڕانی بەرەبەرەی دەوڵەتی بۆرجوازی لە ڕوانگەی سۆشیالدێمۆكراتەكانەوە
بەرەو دەوڵەتی سۆشیالیستی ،كەتوارییتر و ئاوەزپەسندتر نییە ،لەچاو ئەوەی كە دەوڵەتی سۆشیالیستی خۆبەخۆ
بپووكێتەوە؟
منیش هاوبۆچوونتم ،ئەگەر كۆمونەی پاریسی  ٠٩٠٠و ئۆكتۆبەری  ٠٠٠٠بە هەمان ساتی مێژوویی و بە هەمان
ئامادەیی تاكەكان و لە كەشی تێكشكانی جەنگدا دووبارەببنەوە ،بەدڵنیاییەوە ئەم جارە بەتەنیا وەك تراجیدیا
دووبارە نابنەوە ،بەڵكو گاڵتەجارانەتریش دەبن .بۆیە ئەگەر ئەو بۆچوونەی تۆ "دووبارەبوونەوەی کۆمۆنەی پاریسێکی
دیکە لە هەرشوێنێکی دنیادا ،بە ناچاری هەمان تایبەتمەندی [دەوڵەت بوون و دیکتاتۆری پرۆلیتاریا بوون] لەخۆی
دەگرێت .تۆ هەر ناوێکی دیکەی لێبنێیت ،لە ڕووی کارکردەوە هەمان شتە .ڕێگای دووەم بۆ گواستنەوە لە قۆناغی
سەرمایەدارییەوە بۆ قۆناغی کۆمۆنیزم ،جگە لە [دەوڵەتی پرۆلیتاریا ؛ یان دیکتاتۆری پرۆلیتاریا]بوونی نییە" دروست
و ناچاریی بێت ،ئەوا بۆ مرۆڤایەتی ،تێزەكەی سۆشیالدێمۆكراتی ئاوەزگیرانتر و كەم كارەساتبارتر دەبێت .لەبارەی
ڕێگەی دووەم یا ئەڵتەرناتیڤی ئەناركییەكان لە ڕوانگەی منەوە [چونكە نازانم چەند ئەناركیست ئەم ڕوانگەیەی من
پەسەنددەكەن] لە سەرەوە لەسەری دوام و لەو بروایەشدا نیم تەنیا دوو ڕێگە هەبن ،چونكە دەكرێت هەم
ڕێگەچارەكەی تۆ و هەم ئەوەی منیش هەڵەبێت و ڕێگەچارەی سێیەم و چوارەم و پێنجەم و شەشەمیش هەبن .تاكو
ئێستا مێژووی ڕووداوەكان و ئەزموونەكان هەڵەبوونی ڕیگەچارەی هاوڕێیانی ماركسیستی سەلماندووە ،ڕێگەچارەی
ئەناركییەكانیش لە هەنگاوناندایە بۆ خۆئامادەكردن و تاقیكردنەوە [هەرچەندە خاوەنی چەند ئەزموومنی درەخشانە و
وەك وتم ئەزموونی ئەناركییەكان لەنێوخۆرا كڕمۆڵنەبوون و نەپوكانەوە ،بەڵكو بەهێزی سەربازیی تێكشكێندران ،بۆیە
تەنیا جوانییەكانمان دیتوون و نازانین چەندە سەركەوتوو دەبن ،ئەگەر هەلی پیادەكردنیان هەبێت و لە ڕووی
سەربازییەوە بتوانن بەرەنگاری هێرشی دەرەكی دەوڵەتانی بۆرجوازی بكەن] ،بەاڵم وەك وتم سەركەوتنی ئەڵتەرناتیڤی
ئەناركییەكان ،بە ئامادەیی هۆشی و كردەیی تاكە ئازادیخوازەكانەوە پەیوەستە و بە بێ ئەوە ،دەبێتە پالنێكی
خۆشخەیااڵنە و بەس.
بەاڵم هاوڕێ گیان ،لەبیرت نەچێت ،كۆمونەی پاریس ئەوەندەی لەژێر كارایی هزری ئەناركییەكاندا بوو ،ئەوەندە
لەژێر كارایی هزری ماركسیستەكاندا نەبوو ،ڕێكخستنی سۆڤیەتی یا كۆمونەیی پێش كۆمونە پێشنیاری ئەناركییەكان
بوو لە نێونەتوەیی یەكەمدا ،پیادەكردنیشی لە ڕاپەڕینی كۆمونەدا لەژێر ئەو كاراییەدا بوو ،هەروەها بۆلشەڤیكەكان
وەك بەڵگەنامەكانی خۆیان نیشانیدەدەن ،بە ناچاری دروشمی هەموو دەسەاڵت بۆ سۆڤیەتەكانیان بەرزكردەوە .لەتەك
ئەوەشدا پێموانییە ،كە دەبێت كۆمونە وەك خەالفەتی یەكەمی ئیسالمی لە مەكە و مەدینەدا بگەرێینەوە سەری،
هەرچەندە كۆمونەی پاریس یەكەمین بەرگرتنی هەوڵی ئەناركییەكان دەژمێردرێت ،بەاڵم لەچاو هوشیاریی ئەمڕۆی
تاكە سۆشیالیستە ئازادیخوازەكان ،زۆر سەرنجراكێش نییە و ئەگەر بەو هەڕەمەكییەی ئەوسا بەتەمابین ،كۆمەڵگەی
سۆشیالیستی بنیاتبنێین ،ئەوا خاكبەسەر سۆشیالیزم .دەكرێت لە الیەنە پۆزەتیڤەكانیدا وەك ئەزموونگیری بگەڕێینەوە
سەر كۆمونەی پاریس وەك یەكەمین ڕاپەڕینی پرۆلیتێری ،بەاڵم بۆ ئەمڕۆی سەردەمی جەنجاڵی تەكنۆلۆجیا و
ئەنكەبوتی دەوڵەت و جیهانیبوونی بازار و گوندبوونی جیهان لە تۆڕێكی ئینتەرنێتییدا ،لەو بڕوایەدانیم ،كە زۆر
كۆمەكگەربێت.
هاوڕێ گیان ،بە داخەوە پاش ئەوەی كە وەك هاوڕێ تاهیری  ٣١٠٢ناوبە ناو لێكدانەوەی دروست بۆ دەوڵەت و
دڕندەیی و جیهانگری سیستەمی سەرمایەداری دەكەیت ،بەاڵم زوو زوو دەگەرێتەوە سەر ئەوەی كە ماركس و ئەنگلس ٠٤٣
ساڵ لەمەربەر چیانگوتووە .ئەمە مشتومڕەكە بەمالو و بەوالدا دەبات و منیش ناچار بە درێژدادڕیی بێزاركەر دەكات،
بروابكە هەر ئێستا كە ئەم ڕستانە دەنووسم ،خۆم لە ناچاریی دووبارەكردنەوەی هەندێك شت بێزاربووم ،ئینجا

قوڕبەسەر خوێنەری ئازیز ،كە ئەم ڕستانەی من دەخوێنێتەوە .بەاڵم وەك وتم ،ناتوانم خۆم لە وەاڵمدانەوەیان
البدەم ،چونكە قسەكردن و وەاڵمدانەیان هەم بە هەندوەرگرتنی بۆچوونەكانی تۆیە و هەم بەدڵنییاوە بێسوود نابێت و
بەالیەنی كەمەوە ،وەاڵم و ئەرگومێنتێكی باشتر لە الی تۆدا بەرامبەر من دەئافرینێت .بەاڵم داواكارییەكی هاوڕێیانەم
لە تۆ و هاوڕێیانی دیكەی ماركسیست هەیە ،كە بۆ ئەوەی مشتومڕەكە بابەتی الوەكی لێنەبێتەوە و بابەتە
الوەكییەكان نەبنە بابەتی سەرەكی و بابەتە سەرەكییەکە کە دەوڵەتە لەبیرنەچێتەوە ،هەوڵبدەن بۆچوونی خۆتان
بكەنە وەاڵم نەك هێنانەوەی بۆچوونی ماركس و ئەنگڵس و دیگەران ...وەك وتم تەنیا بە خاتری درێژنەبوونەوە و
بەمال و بەوالدا نەچوونی بابەتەكە و بەس ،ئەگینا زۆرم پێخۆش دەبێت ،ئەگەر هاوڕێیانی ماركسیست نووسینەكانی
ماركس و ئەنگلس وەربگێڕن ،بۆئەوەی ئێمەش هەلی خوێندنەوەیانمان بۆ بڕەخسێت.

 -بەشی یازدەم -

هەژێن:
هاوڕێ تاهیر ،لەبارەی ئابووری سۆشیالیستییەوە لە ڕوانگەی (ماركس و ئەنگلس)ەوە ،بەو پێیەی تۆ ئاماژەت پێداوە
و خۆشیان نكۆڵی لێناكەن و بۆلشەڤیكەكانیش هەر هەمان پالنیان پیادەكرد ،واتە نێوەندیانەی ڕێكخستنی ئابووری
وەك ژێرخان و نێوەندیانەی ڕێكخستنی ڕامیاریی وەك سەرخان ،هەر پێداویستی وەاڵمدانەوە بەو نێوەندگەراییەیە ،كە
دەوڵەت دەكاتە ناچاریی و ماركس و ئەنگڵس هەرچی دەكەن ،وەك تەوقێك لە ملیان نابێتەوە و هەر ئەمەشە ئاوایان
لێدەكات ،كە بەناچاریی دەبێت سۆشیالیزمەكەیان شێوە بەرهەمهێانی پێش خۆی (بۆرجوازیی) لە بۆرجواكان
بەقەرزوەربگرێت .بێجگە لەوەی كە من باوەڕم بەوە نییە و سەرلەبەری بەنادروست و ناپێویست دەزانم ،بەاڵم
پرسیارێك كاتێك كە ئابووری كۆمونیستی مۆركی سەرمایەداری پێوەبێت ،ئیدی چۆن كۆمونیستییە؟ كەواتە بە ناچاریی
لەبەر مۆركە سەرمایەدارییەكەی ،پەیوەندییە سەرمایەدارییەكانی بەرهەمهێنانیش لەخۆدەگرێت ،چونكە مۆرك بە بێ
بوونی كرۆك ناتوانێت بوونی هەبێت یا بمینێت! كاتێك كە ئەو ئابوورییە بە ناو كۆمونیستییە مۆركی سەرمایەداری و
پەیوەندی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری هەبێت ،كەواتە بۆ پاڕاستن و گەشەپێدانی پێویستی بە ڕێكخستن و سەرخانی
سەرمایەدارییش دەبێت ،وەك هەموومان دەزانین پەیوەندی و گونجانی ژیرخان و سەرخانی كۆمەڵگە (بەرهەمهێنان و
بەرێوەبردن) ڕانكوچۆخەی كوردی نییە ،كە سەرەوەی ڕەنگێك بێت و بنەوەی ڕەنگێكی دیكە بێت .كەواتە دەوڵەتەكەش
بە ناچاری و هەر بە پێی ئەو یاسا كوێرانەیەی كە مێژوو ئاراستە دەكات ،دەبێت بۆرجوازیی بێت .دەكرێت جۆرێكی
دیارێكراو یا ڕواڵەتجیاوازی بۆرجوازی بێت وەك لە ڕووسیەی بۆلشەڤیكیدا بینیمان ،بەاڵم كڕۆكی چینایەتی ڕێكخستنی
ئابووری و پەیوەندییەكانی بەرهەمهێان و دەوڵەت ،هەر هەمان کرۆكی پێش خۆی بوو .ئەمەش بۆ نەزانی
بۆلشەڤیكەكان ناگەرێتەوە ،بەڵكو بۆ هەڵەبوونی تێزەكەی ماركس و ئەنگلس دەگەڕێتەوە .كاتێك كە لە ڕاپەڕینی
 ٠٠٠٠دا كرێكاران كارخانەكان و جوتیاران زەمینەكان لە داگیركەرە بۆرجوا و خانزادەكان دەستێننەوە و لە شێوەی
خۆبەڕێوەبەرایەتی كارخانەكان لەڕێگەی كۆمیتەكانی كارخانە و خۆبەرێوبەرایەتی هەرەوەزیی زەمینەكان كە
سوونەتیكی هەرە كۆنی ڕووسیا بوو ،لێنین ددان بەوەدا دەنێت ،كە لەبەرئەوەی ئابووری سۆشیالیستی بە پێی تێزەكانی
ماركس و ئەنگلس و پالنەكانی خۆی ،هێشتا مۆركی سەرمایەداری هەیە و ناكرێت لە شەوڕۆژێكدا هەموو شت
كۆمەاڵیەتی (سۆشیالیزە) بكرێت ،بۆیە ناچارە بەڕێوەبەرانی جاران بگیڕێتەوە و لەجێی خۆبەرێوەبەرایەتی كرێكاران
گەشە بە ئابووری و پالنە ئابوورییەكانی ئەوان بدەن .ئایا ئەمەی ئەو كردی هیچ جیاوازی لە تەك تێزەكەی ماركس و
ئەنگڵس هەبوو؟ ئەگەر وەاڵم ئەرێێیە و بە بۆچوونی هەر هاورێیەك جیاوازی هەبووە و هەیەتی ،دەی با وەك

ماركسیستێكی سەدەی بیست و یەك خۆی بخاتە شوێنی لێنین و پێمانبڵێت ،ئەو [بێجگە لە ئەڵتەرناتیڤی
كۆمونیستەكانی كڕۆنشتات و ئەناركییەكانی ئۆكرانیا و پترۆگراد] چیدەكات ،بۆ ئەوەی ڕاپەڕینی ئۆكتۆبەر و
سۆشیالیزم لەو ناوچەیە ئاوای بەسەردا نەیێت یا هەر ڕاپەڕیننیكی ئەگەریی دیكە ،كە لە ئێستادا ڕووبدات ،چۆن لەو
چارەنووسە شكستاوییە ڕزاگار دەكات ،بەواتایەكی دیكە تێزەكەی ماركس و ئەنگڵس لەمەڕ ئابووری سۆشیالیستی
نێوەندگەرای سایەی دەوڵەت ،چۆن كردەییدەكاتەوە ،بە بێ ئەوەی ناچار بە كوشتوبری ناڕازییە كۆمونیست و
ئەناركییستەكان ببێتەوە ؟
با ئاوا وێنای ئەمڕۆ بكەین ،كە هیچ ئەناركییەك و ئەڵتەرناتیڤێكی ئەناركی و نائەناركی بوونی نییە و تەنیا
دەنگێك لە كۆمەڵگەدا بۆ سۆشیالیزم ،هەر دەنگی ماركسیستەكانە ،دەكرێت بزانین چۆن سۆشیالیزم لە سایەی دەوڵەت
و نێوەندگەرایی ئابووریی ،بە بێ دووبارەكردنەوەی هەڵەی بۆلشەڤیكەكان ڕۆدەنێن و ئەوە چییە كە ئەوان دەیكەن ،كە
بۆلشەڤیكەكان نەیانكرد یا ئاوەزییان بەسەریدا نەشكا ،ئایا ڕێگە و شێوازی ئابووری و ڕامیاریی جیاواز لەوەی
بۆلشەڤیكەكانیان پێیە و شكدەبەن ،كامەیە و چۆن ؟
هاوڕێ گیان ،شۆڕش لەسەر ڕەچەتەی نێو پەرتووكەكان ڕوونادات ،بوونێكی زیندووی نێو كەتوارە و كۆمەڵێك هۆكار،
كاراییان لەسەر هەنگاوە كردەییەكانی هەیە؛ لەوانە هوشیاری شۆڕشگێڕانە كە بەرهەمی خەباتی ڕۆژانەیە ،ئامادەیی
بۆ ژیان بە بێ سەروەریی ،كە بەرهەمی هوشیاری شۆڕشگێڕانەیە ،ڕێكخستنی شۆڕشگێڕانە ،كە ئامراز و پێویستی و
وەاڵمدانەوەیە بە سەركەوتنی خەباتی سەربەخۆی ڕۆژانە ،شكانەوەی هاوسەنگی هێز بە الی بەرەی دژە سەروەرییدا و
نەمانی پێویستی مانەوەی دەزگە و سیستەمی سەروەری بۆرجوازیی و كەتوارییبوونەوەی ژیانی هەرەوەزیی لەسەر بنەمای
خاوەندارێتی گشتی و بەرهەمهێنان و دابەشكردنی كۆمەاڵیەتی (سۆشیالیئستی) ،دیسانەوە ڕەوتی پێگەیینی ئەمانەش
لەژێر كارایی هۆكارە دەرەكییەكانی وەك دەسەاڵتی كولتووری و بەكولتووربوونی ژیانی بۆرجوازی ،مێنتاڵیتیبوونی
سەروەریی چینایەتی و ڕاهاتن لەسەر نادەربەستبو ون و زۆر شتی دیكەی كۆمەڵگەی چینایەتی ،كە وەالنانیان تەنیا
لە گرەوی ویستی هوشیارانەی سوشیالیستیی تاكەكان وەستاوە .شۆڕش بوونێكی لەو جۆرەیە و لە پرۆسێسێكی مێژووییدا
دەبێتە كەتوار و بەسەر كەتواری (ناكۆك بەژیان و ناكۆك بە پێداویستی و ناكۆك بە ئازادی تاك)دا زاڵدەبێت ،نەك
شەڕە تفەنگی میلیشیا و كودەتای سەربازیی و پارەلەمانیی و هەلقۆستنەی پارتەكان بۆ بەدەسەاڵتگەیشتن .شۆڕشێك
كە ئەو ئامادەییانە و ئەو هەنگاوانەی نابێت و تاكی ئاوای پەروەردەكردبێت ،بەدڵنییاییەوە زەمینەكانی
هەڵوەشاندنەوەی پەیوندی سەرمایەدارانەی بەرهەمهێان و ڕێكسختنی بۆرجوازییانەی ئابووری و قوچكەیییانەی
بەڕێوەبەرایەتی ،ئافراندووە و هیچ پێویستی بە قەرزكردنی ڕێكخستنی ئابووری و بەڕێوەبەرایەتی كۆمەڵگە و كولتوور
و پەیوەندییە كۆمەاڵویەتییەكان و شێوازی بەرهەمهێنان لە دوژمنەكانی ،نابێت.
وەك پێشتر وتم ،لەبەرئەوەی لە شوێنی دیكەدا لەسەر دیكتاتۆری بە ناو پرۆلیتێری وەستاوم ،لێرەدا ناگەرێمەوە سەر
ئەو بابەتە ،بەاڵم دیكتاتۆری بە ناو پرۆلیتاریا بە پێی تێزی پێشڕەوبوونی كۆمونیستەكان و باشتر دەركردنی
بەرژەوەندییەكانی پرۆلیتاریا لە الیەن مامۆستاكانییەوە :كۆمونیستەكان لە مانیفێستی پارتی كۆمونیستدا ،كە
ئایدیالیسترین تێزی سەردمی خۆیەتی و هوشیاری بۆ دەرەوەی چین و بۆ دەرەوەی كار دەگێڕێتەوە ،ئەوا بۆلشەڤیكەكان
بەشی پێشرەوبوون و ئاوەزی پرۆلیتاریا بوون ،كەواتە بە پێی ئەو تێزە دیكتاتۆری بە ناو پرۆلیتاریاش دیكتاتۆری
ئەو پێشڕەوانە دەبێت و بۆلشەڤیكەكان هەر ئەوەیان كرد و دەسەاڵت و بەڕێوەبردنیان لە سۆڤیەتەكان سەندەوە،
چونكە بە پێی تێزەكەی نێو مانیفێستی پارتی كۆمونیست ئەوان (پڕۆلیتێرەكان) بە قەد مامۆستاكانیان نەیاندتوانی
دەركی ئەركە مێژووییەكانی خۆیان بكەن ،هەر بۆیەش سەركوتی پڕۆلیترە كۆمونیستەكان لە كڕۆنشتات ،ئاسایی بوو،
چونكە ئەوەی ئەوان داوایاندەكرد ،دژی ئاوەز و تێزی پێشڕەوان بوو .ئیدی كاتێك ئەمە دەبینین ،ئەوەمان باشتر بۆ
ڕووندەبێتەوە بۆ ئەناركیستەكان دژی پێشڕەوایەتی كۆمونیستەكانن و بۆچی پارت ڕەتدەكەنەوە .چونكە وەك لە

نێونەتەوەیی یەكەمدا پێداگرییان لەسەر دەكرد ،هوشیاریی چینایەتی لە دەروونی خەباتی ڕۆژانەی چینەكەوە
سەرهەڵددات نەك لە الیەن ڕۆشنبیرانی وردەبۆرجوازییەوە بە دیاری بۆیان ببرێت ،ئیدی پێشڕەوایەتی و دیكتاتۆرییش
لێرەوە دەچنە ژێر پرسیار .بۆیە جارێكی دیكە ناچارم بپرسمەوە؛ بە چ پێوەرێك دەوڵەتی بۆلشەڤیكی ،ئەو دەوڵەتە
نەبوو ،كە ماركس و ئەنگلس مەبەستیان بووە ،ئەو چینە كرێكارە چۆن ئەو چینە كرێكارە نەبووە ،كە ماركس و
ئەنگلس مەبەستیان بووە ،ئایا چینی كۆمەاڵیەتی لەسەر ڕەچەتەی ئایدیۆلۆجیی دروستدەبێت؟
بەاڵم ئەگەر تۆ شۆڕشی كۆمونیستی بە شتێكی دیكە بزانیت ،لەوەی بۆلشەڤیكەكان كردیان ،ئەوەیان شتیكی دیكەیە و
من لەو بارەوە هەم حەزدەكەم بزانم ئەو شۆڕش چۆنە و چۆن ڕوودەدات ،بۆ ئەوەی ڕووسیا ئەوە نەبوو؟ بۆیە ناتوانم
لەو بارەوە زۆر قسە بكەم ،ئیدی ناچاردەبم لەوەشدا بوەستم ،كە جارێكی دیكە قسە لەسەر ئەو دەوڵەتە بكەمەوە،
چونكە تۆ هەم ئەوەی ڕوویدا بە شۆڕشی كۆمونیستی نازانیت و بە لۆجیكی تیڕوانینەكەشت بەرەهەمەكەشی دەوڵەتی
ڕاگوزەری كۆمونیستی نابێت .كەواتە تۆ ڕەخنەی پەیگیرانەت لە بۆلشەڤیزم و ئۆكتۆبەر هەیە و لەم بارەوە ئەگەر لە
وەاڵمەكانی داهاتوودا كەمێك قسەی لەسەر بكەیت ،سوپاسگوزار دەبم ،چونكە تاكە ڕەخنەیەكی ماركسیستی كە
بۆلشەڤیزم ڕەتبكاتەوە و ڕەخنە لەوە بگرێت ،كە لێنین كردی و تا ئێستا من خوێندبێتمەوە ،ڕەخنەی هاوڕێیانی
كۆمونیزمی شوراییە ،بە دیارێكراوی ئەنتۆن پانەكۆك و كایو براندل .بەاڵم دەتوانم بڵێم هاوڕێ ئەگەر واز لەوەش
بهێن م ،كە دروست نییە لە پەرتووكان و كەلێنی ئادیۆلۆجییەكاندا بۆ دروستی و نادروستی و شۆڕشبوون و
كۆمونیستبوون و بوونەكانی دیكە بگەڕێین ،ئەوا دەبێت ئەوە بڵێم ،كە یەكەم ناتوانین كەتوارێكی زیندوو لە قاڵبی
تیئۆری بدەین و دووەم ،ناتوانین ئەوەی لە ڕستەیەكدا هاتووە دەقاودەق لە كەتواری ژیان و كۆمەڵگەدا كۆپی /
پەیست بكەین و تەنانەت ناتوانین مەبەستی نووسەرێك لە دیالۆكێكدا ،دەقاودەق لەسەر شانۆیەك یا لە فیلمێكدا
وێنا بكەین .بەاڵم دیسانەوە ناچارم بە پرسیارێكی وەرسکەر ڕوو لەو هاوڕێیانەی كە ئەو بۆچوونەی تۆیان هەیە،
بنێمەوە و بپرسم ،ئەی ئەو دەوڵەتە چۆنە و چۆن دەبێت ،جیاوازی لەتەك دەستكردەكەی لێنیبن چییە؟
وەك پێشتر وتم ،من بەپێچەوانەوە ،ڕادەیەك لە تەكنۆلۆجیا و گەشەی بەرهەمهێنان و ژێرخانی ئابووریی و زۆری و
كەمی و ساوایی و پیری چینی كرێكار بە مەرجی شۆڕش و سەركەوتن و سەرنەكەوتنی نازانم .هەروەها بە پێچەوانەی
هەموو ئۆروپاوە ،ڕووسیا تەنیا واڵتێك بوو ،كە بە سوونەتی كۆمەاڵیەتی ،هەرەوەزییە كشتكارییەكان بەشێك بوون لە
كولتووری و هەروەها ناڕەزایەتی و خەباتی ژنان ئەوەندە لە ئاستێكی بەرزدایە ،كە مانگرتنی ژنان دەبێتە هەوێنی
ڕاپەڕینی  ٠٠٠٠و یاخیبوونی سەربازان و دەریاوانان بە ڕادەیەكە ،كە لە هیچ واڵتێكی ئەوروپی ئەو سەردەمەدا ئەو
هەڵچوونە شۆڕشگیرانەیە نابین ،بە ئێستاشەوە لە هیچ واڵتێكی ئەوروپی تۆپ پێشكەوتوودا ،وێڕای پیربوونی چینی
كرێكار و تەنانەت ئەو ورە و یاخیبوونە شۆڕشگێرانەیە نابینین و بە ئێستاشەوە توێژی كرێكار نەك چینی پڕۆلیتاریا،
لە هیچ واڵتێكی تۆپ پێشكەوتوودا ئەو مەرجانەی تێدا نییە ،كە لە كڵێشەكەی (ماركس و ئەنگلس)دا جێگەی ببێتەوە.
بە داخەوە ئەو ئامارگیرییە و پەنابردنی هاوڕێیانی ماركسیست بۆیان ،لە گشت سەردەمەكاندا تەنیا توانیویەتی
پاساوی شكست و تاوانەكانی دەسەاڵتی بۆلشەڤیكەكان بێت.
بە بۆچوونی من وێرای هەموو دواكەوتووییەكی پیشەسازی و وێرانی پاش جەنگ و فشار و هەڕەشەی دەوڵەتانی
ئەوروپی و ئەمەرێكا ،هێشتا دەكرا بەڕێوەبەرایەتی سۆڤیەتی لە جێی دیكتاتۆری پارت بێت و ئەوەی لە بەروبووم و
بەرهەم و سامان و هەژاری هەیە ،دادپەروەرانە دابەشبكرێت و جیاوازی سۆشیالیزم و سەرمایەداری بە كردەوە بۆ
پرۆلیتێرەكان بخرێتەرەڕوو .بمبوورن ،كە ناچارم بگەڕێمەوە سەر ناوچەی كەتەلۆنیای ئیسپانیا ،كە ئەناركستانە
بەڕێوەدەبرا ،ئەوەی بەرهەمی هەرەوەزییانەی هەمووان لەسەر بنەمای یەكسانی و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی دابەشدەكرا
و بڕیاردان هەمووانی بوو و بەرەنگاری دوژمن هەمووانی بوو ،بێجگە لەوەی كە توانیان لە بوون و نەبوون ،لە ئازادی
بڕیاردان و بەڕێوەبردن ،لە دڵخوازانە بەشداری جەنگ و كۆمەكردن ،بەهرەمەندبن ،هەروا وەك پێشتر وتم ،كاتێك كە

سەرمایەد ارەكان بە پێشلەشكری فاشیستەكان پاش تێكشكانی سەربازیی هەرەوەزییەكان و بەشەكانی دیكەی ئیسپانیا،
گەڕانەوە ،نەك كارخانەكان و كێڵگەكان ئاوەدانبوون ،بەڵكو بەروبوومیش لەچاو پێش هەرەوەزییەكان زیاتر بوو.
ئێستاش ئەوانەی كە لەو سەردەمەدا ژیاون ،بە تامەزرۆییەوە ئەو ڕۆژانە دەگیرنەوە .ئایا نەدەكرا لە (ڕووسیە)ش ئەوە
بكرێت؟ باشە ،با ئاوای دابنێین كە پێش و پاش  ٠٠٠٠تا [ ٠٠٣٩هەرچەندە من ئەو ساڵە  ٠٠٣٩بە دروست نازانم،
تەنیا هەوڵێكە بۆ دەركیشانی القی لێنین لە لیتەكەدا] لە ڕووسیە پیشەسازی هاوچەرخ وەك بنەمای ئابووریی
پێشكەوتوو ،زۆر دواكەتوو بووبێت ،ئەدی لە سااڵنی سییەكان بەمالوە ،مەگەر ڕووسییە نەبووە واڵت و هێزێكی
ئابووریی و سەربازیی جیهانخۆر و مەگەر نەك هەر چینی كرێكار بە ئاستی ڕەچەتەكەی ماركس و ئەنگلس گەییشت،
بەڵكو هەموو كۆمەڵگە لەژێردەستی سەروەری پارتی بۆلشەڤیكدا نەبوو بە كرێكار و لە هیچ جێییەكی دونیا هێندەی
ڕووسیە كرێكاری پێشەسازیی بوونی هەبوو؟ مەگەر لە چاینی پاش سەركەوتنی ماوییەكان ئەوەندە كرێكاری
پێشەسازیی هەبووبێت ،ئەدی بۆچی کلێشە كۆمونیستییەكان ،كەتواریی نەبوونەوە؟
هاوڕێ گیان ناو و ناتۆرە دۆزینەوە بۆ خەڵكی ڕاپەڕیوی ڕووسیە لە ٠٠٠٠دا هیچ لەوە ناگۆڕێت ،كە جەماوەری ڕاپەڕیو
بەڕێوەبەرایەتی سۆڤیەتی (شورایی)یان دەویست ،ئازادی و یەكسانی ئابووریی و دادپەروەرییی كۆمەاڵیەتییان دەویست.
پاشان ئەگەر ڕاپەڕینی گشتی یا گەلیی خراپ و بێكەڵك بێت ،ئەدی ڕاپەڕین و دەسەاڵتی چەند ملیۆن كرێكارێك
نابێتە سەروەریی كەمینە بەسەر زۆرینەدا؟
بە بۆچوونی من درەخشانترین خاڵی ئەو ڕاپەڕینە ،گەلییبوونی بوو و تەنیا توێژێكی وردەبۆرجوازی ،كە بە ناوی
كۆمونیزم و سۆشیالیزم و سۆڤیەتەكانەوە قسەی دەكرد و كۆمونیزمی كردبووە دێوجامەی شاردنەوەی خەونە
ناسیونالیستییەكانی بۆ گەیاندنی ڕووسیە بە ئاستی واڵتانی ئۆروپا و ئەمەریكا ،ئەوە پارتی بۆلشەڤیك [سەرانی
پارت نەك ئەندامانی دڵسۆز و كۆمونیستخواز] بوو ،هەر بۆیە بە بۆچوونی من نەك پیادەكردنی ئەڵتەرناتیڤە
كۆمونیستییەكانی كرۆنشتات و ئەناركییەكانی ئۆكرانیا ،بەڵكو ئەگەر تەنیا ئەڵتەرناتیڤی نادرۆنیكییەكانیان
پیادەبكردایە ،زۆر لە دەسەاڵتی پارت و دیكتاتۆریی پارت بە ناوی پرۆلیتاریاوە باشتربوو ،چونكە بە الیەنی كەم،
هەنووكە نەك تەنیا چارەنووسی ڕووسیە ،بەڵكو چارەنووسی تەواوی جیهان شتێكی دیكە دەبوو .هەرچۆنێك بووایە،
هەنووكە واژەی كۆمونیزم ئەوەندە ڕسوا نەبووبوو و خەونە بەرزەكان نەدەبوونە كەرەستەی گاڵتەی ڕۆشنبیرانی
وردەبۆرجوا و قسەكەرانی نیئۆلیبرالیزم .هەرچەندە لەو ئەزموونەدا ئەناركیستەكان قوربانی بوون ،بەاڵم دوژمنانی
چینایەتی ئەو ڕاستییە دەشارنەوە و شكست و تاوانەكانی بۆلشەڤیزم بە ڕووی ئێمەشدا دەدەنەوە !
هاوڕێ ،دیسانەوە جارێكی دەگەرێیتەوە سەر بڕیاردانی یاسای كوێرانەی گەشەی ئابووریی كۆمەڵگە و دەیكەیتە
بەردەبازی ڕزگاركردنی پارت و سەرانی بۆلشەڤیك لە خنكان لەبەردەم ڕەخنەكانی خۆتدا و دەیانكەیتەوە بە ڕۆبۆت و
ئاراستەكردنی ڕەوتی رووداوەكان بە هێزێكی درەوەی ئەوان دەسپێریتەوە" .حیزبی ئەو چینە بێت و بە ناچاری دەبووایە
خۆی تەسلیم بە ڕەوەندێکی مێژوویی بکات کە لە دەرەوەی ،مەیل و خواست و ئیرادەی ئەو ،یاساکانی گەشەکردنی
هێزەکانی بەرهەمهێنان و پەیوەندییە ئابوریی و ژێرخانییەکانی کۆمەڵگەی ڕووسیا بەسەریدا دەیسەپاند ".بەاڵم
هاوڕێ ،كەتواری ئەو كات شتێكی دیكەمان نیشاندەدات.
كاتێك كە تۆ باس لە شۆڕشبوونی ڕاپەڕینی  ٠٠٠٠دەكەیت و ددان بەوەدا دەنێیت ،كە كرێكاران و سەربازان و
خوێندكاران ئەو شۆڕشەیان كردووە ،باشە سەربازان كێن و پێش سەربازی كێبوون ،مەگەر ڕۆلەی كرێكار و زەحمەتكێش
نەبوون ،ئەی خوێنداكاران كێن ،مەگەر بە پێی زۆریەنبوونی كرێكار و زەحمەتكێش ،زۆرینەی خوێندكاران سەر بە
بنەماڵەكانی ئەو چینە نەبوون؟ باشە ئەگەر شۆڕش ئەوان كردبێتیان ،ئیدی چ پێویست دەكات ،لە كەسی دیكە
وەریبگرنەوە؟ ئایا من بەرەنجامی كارێك كە بە خۆت ئەنجامتداوە ،چۆن لە كەسێكی دیكە وەریدەگریتەوە و پێشكەشت

دەكرێتەوە؟ ئەمە ڕاستییەكی شاراوەی تێدایە؛ یا شۆڕش كەمینەی بۆلشەڤیك كردوویەتی و بە پێی تێزەكانی
مانیفێستی پارتی كۆمونیست و بۆچوونەكەی تۆ ،دەبوو بیداتە دەست كرێكاران! یا خودی كرێكاران و بەشە
ژێردەستەكانی كۆمەڵگە كردوویانە و بۆلشەڤیكەكان لێیاندزیون و دەبوو بیگێرنەوە بۆ خاوەنەكەی؟ بە بۆچوونی من،
ئەوەی دووەم بوو ،وەك دەبینین تا ساڵی  ٠٠٠٩بە جۆرێك سۆڤیەتەكان ڕۆڵیان هەیە و دەتوانن بە جۆرێكی الوەكی
بڕیار بدەن ،بەاڵم لە پاش ٠٠٣٠ - ٠٠٠٩ەوە ئیدی سۆڤیەتەكان تەنیا ناوی سەركاخەز بوون و ئەگەر وەك
ڕێكخراویش هەبووبن ،ئەوا تەنیا مەقاشی پارت بوون و بۆ سەركوتی ناڕەزایەتی خەڵك بەكاریهێناون!
ئاخر هاورێ ،كاتێك پارت وەك پێشڕەو بااڵترین ئۆرگانی ڕێكخستنی چینایەتی بێت ،كاتێك كۆمونیستەكان ڕۆڵی
پێشڕەوایەتیییان هەبێت ،ئیدی چۆن بزووتنەوە لە قاڵب نادرێت ،یا ئیدی ڕۆڵی پارت چییە؟ بەڵێ یەكێتی
كۆمونیستەكان وەك پارت ،سەرچاوەی لێڵبوونی ئاوەكەیە و هەر ئەوەش بووە هۆی ئەوەی ،كە ماركس و ئەنگلس
سكتاریستانە لە نێونەتەوەیی یەكەمدا بە پیالنگێڕیی ،باكونین و هاوڕێكانی بە تۆمەتباركردن و سووكایەتی بكەنە
دەرەوە .ه ەڵدانەوەی ئەم پەڕە ڕەشانە لە مێژووی نێونەتەوەیی یەكەمدا زۆر ئازارم دەدات ،بەاڵم هەندێك جار ناچار
دەبم و ناكرێت بازی بەسەردا بدرێت .هەروا بە داخەوە دەبێت ئەوە بڵێم ،یەكێتی كۆمونیستەكان و مانیفێستەكەی
سەرچاوەی سروشتوەرگرتنی لێنین و ئەوانی دواترن ،هەروەها پیالنگێڕییەك كە بۆلشەڤیكەكان لە خۆزاڵكردن بەسەر
سۆڤیەتەكاندا و دواتر پووچەڵكردنەوەیان و پیالنگیرێیەك كە چەپەكانی هەرێمی كوردستان لەنێو یەكێتی بێكاران و
ڕێكخراوەكاندا بۆ دەرپەڕاندنی سۆشیالیستە ناحیكمەتیستەكان ،سروش لە یەكەمین پیالنگێریی نێو نێونەتەوەیی
یەكەم وەردەگرن و وەریانگرتووە ،كە بۆ یەكدەستیكردنەوەی نێونەتەوەیی یەكەم و دەرپەڕاندنی سۆشیالیستە دژە
دەوڵەتییەكان ،گیرایەبەر .من ئاوای دەبینم ،بە داخەوە ،بە پێی بەڵگە مێژووییەكان لە الی من ،شتێكی دیكە،
جیاواز لەوەی لە الی تۆ گەالڵە دەبێت ،دەسەلمێنن .ئەمەش ئاساییە و دەكرێت هەڵەش بم .بەڵێ من ئەوەی لێنین،
بە گەشەی ئەوەی پێشووتری خۆی دەبینم ،بەاڵم دەقاودەق هەوڵەكانی حیكمەتیزم لە ئێران و كوردستاندا ،بە
دووبارەكردنەوەی هەوڵەكانی لێنین و بۆلشەڤیكەكان دەزانم.
هاوڕێ گیان ،سروشتی پێكهاتە و ڕێكخستنی قوچكەیی و دەسەاڵتخواز ئاوایە ،كە وەك ئەم ڕۆژانە دەبینین
حیكمەتیستەكان لەسەر ڕابەرڕابەرانێ و ئەوەی كێ باشتر دەروێشی حیكمەت بووە ،كەوتوونەتە گیانی یەكتر ،لە
ڕێكخستنی ڕامیارییدا ناو و دەسەاڵتی ڕابەر  /لیدەر لە پێش پارتەوەیە ،هی پارت لە پێش چینێكەوەیە كە
پاگەندەی دەكات ،پاشان واڵتەكی لە پێش واڵتەكانی دیكەوەیە و بەم شێوەیە ...تد كایەكە بەردەوام دەبێت.
هاوڕێم ،حەزدەكەم بگەڕێتەوە سەر پێداگرتنە مەزهەبییەكانی لێنین لەسەر ماركسیستبوون ،پاشان سوێندخواردنەكانی
ستالین لەسەر تەرمەكەی لێنین و پێشبركێی ستالین و ترۆتسكی و ئەوانی دیكە لەسەر ئەوەی كە كێ زیاتر و باشتر
لێنینیست بووە و ژەیە .لە ئەمڕۆدا دەقاودەق ئەمە دەبینین ،مەنسووری حیكمەت لە دەورانی فراكسیۆنەكەی نێو
(حكا) دا ئۆرتۆدۆكسبوونی كردە سوونەت ،پاش جیابووەنەوەی لە ستوونی یەكەمی ،یەكەم ژمارەی باڵوكراوەی
(انترناسیونال)دا بە "من لێنینیستم" پەیامی خۆی بە الیەنگرانی دەدات ،كە ئەو مرد ،بە شێوەی ستالین ،پاشڕەوانی
كەوتنە سوێندخواردن بۆ مەیتەكەی و ئینجا پێشبڕكێی ئەوەی كە كێ حیكمەتیستترە دەستیپێكرد و درێژەی خۆتان باش
دەیزانن .ئەم وەرەمە كە ئەمڕۆ سەراپای كۆمونیستەكانی گرتووەتەوە و لەوێشەوە بزووتنەوەی كرێكاری و سۆشیالیستی
ئالوودەكردووە ،سەرچاوەكەی بۆ نێونەتەوەیی یەكەم دەگەرێتەوە و سۆشیالدێمۆكراتەكان گواستییانەوە نێو نێونەتەوەیی
دووەم و لێنین گواستییەوە نێو سەدەی بیست و هەوڵەكانی دواتر .بە بۆجوونی من ،ئەو وەرەمە ،كە تۆش بە جۆرێك
ڕۆشنایت خستووەتەسەر ،تەنیا بە پاكژكردنەوەی كۆمونیزم و ماركسیزم لە مەزهەبگەرایی و ئایدیالیزم بنەبڕ دەكرێت،
هەرچەندە لە ئوروپا كۆمونیستە شوراییەكان بە جۆرێك بەو كارە هەستاون ،بەاڵم بە داخەوە لە خۆرهەالتی ناوین و
كوردستاندا هەوڵی ئاوا جێگەی خاڵییە.

دەستخۆش هاوڕێ ،لەپێش دوا پەرەگرافدا ،زۆر بە جوانی وێنای یا وێنەیەكی پڕاوپڕت لەسەر چۆنیەتی سەركەوتنی
بۆلشەڤیكەكان و دەوڵەتەكەیان ،خستووەتەڕوو ،كە بە داخەوە ،كەم كۆمونیست لە خۆرهەاڵتی ناوین و هەرێمی
كوردستاندا بوێری ئەوەیان تێدایە .بەاڵم داخەكەم ،لەبەرئەوەی تۆش پاش ئەوە ،جارێكی دیكە دەبیتەوە بە تاهیری
نێو پەرتووكەكان ،ناتوانیت واوەتر برۆیت و ئەو دەرگە كڵۆڵمكراوە بشكێنیت ،كە لەسەر بابەتی دەوڵەتینەبوونی
سۆشیالیزم و كۆمونیزم ،داخراوە .بە بۆجوونی من ،گرفتەكە لە ناتوانایی یا نەزانینی لێنین و پاشڕەوانی ئەودا
نەبوو ،كە ئەو دەوڵەتە نەبووە ،كۆمونیستی ،بەڵكو لەوەایە ،كە كۆمونیزم وەك ئایدیای كۆمەڵگەی ئازاد ،دژ و
ناتەبایە بە دەوڵەت ،ئەوەش لەبەرئەوەی كە دەوڵەت دژی ئازادییە و كۆمونیزمیش بە بێ ئازادی ،تەنیا
دێوجامەیەك دەبێت ،لەو دێوجامانەی كە لێنین و مائوتسیتۆنگ و كاسترۆ و ئەوانی دیكە پۆشییان.
بەاڵم هاوڕێ گیان ،ئەوەندەی من بزانم و تێگەییشتبم ،خودی ماركس ڕەخنە لەوە دەگرێت ،كە بتوانرێت هەر كەس
بەقەد بڕی كارەكەی وەربگرێت ،چونكە بێجگە لە پێداویستییە ڕۆژانەییە ڕاستەوخۆكانی تاك ،بەشێك لە بڕی كاری
تاك بۆ پێداویستییە گشتییەكانی كۆمەڵگە دەبێت بخڕینەالوە .هەڵبەتە من نامەوێت ،پاساو بۆ چەتەگەریی جەنەراڵ
و سەرانی پارتی بۆلشەڤیك بەسەر ڕەنج و بەرهەمی ژێردەستانی كۆمەڵگەوە ،بهێنمەوە ،نەخێر ،مەبەستم ئەوەیە ،كە
نە لە كۆمەڵگەی كۆمونیستی و نە لە كۆمەڵگەی ئەناركیدا ناتوانرێت تاك ٪٠١١ی بڕی كارەكەی ڕاستەخۆ وەربگرێت،
بەاڵم دەبێت ئەوەی هەیە و نییە ،بە یەكسانی و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتییانە دابەشبكرێت و هەمووان لێی
بەهرەمەندبن ،چ كەسانێك كە توانای كاركردنیان هەیە ،چ ئەوانەی كە توانایان نییە.
بەاڵم هاوڕێ گیان ،وەك لە سەرەتادا وتم ،هەرچەندە دژایەتی بەستنەوەی ئەو دوو واژەیە بەیەكەوە دەكەم ،ئەگەر
ئەوەی لە ڕووسیە بەرپاكرا ،ئەوە نەبووە ،ئەدی دیكتاتۆری بە ناو پڕۆلیتاریا چییە و چۆن دەبێت و چۆن
پیادەدەكرێت؛ ئەگەر سبەینێ لە عیراقدا هەلێك لە چەشنی ئەوەی ئۆكتۆبەر هەڵكەوێت و پارتێكی كۆمونیست لەو
چەشنەی كە ماركس و ئەنگلس دەیانخواست ،هەبێت و هەموو ئەو زەمینە و مەرجانەی كە تۆ بۆ سەركەوتنی شۆڕش و
كۆمونیزم بە پێویستی دەزانیت ،لەئارادابن ،بەاڵم پاش سەركەوتنی ،خەڵكی بادینان ،داوای جیابوونەوە و
پەیوەستبوون بە هەرێمی كوردستانی توركییە یا سوریە بكەن ،شیعەكان داوای ئۆتۆنۆمییەك بكەن ،كە لە لە سایەیدا
بە ز ۆرینەی دەنگ خوازیاری میرایەتی ئایینی بن ،دانیشتوانی ناوچەی هەولێر ،بە زۆرینەی دەنگ خوازیاری كۆمونە
كشتكارییەكان بێت ،دانیشتوانی ناوچەی هۆرامان بە زۆرینەی دەنگ ،خوازیاری خوێندن و بەكاربردنی زمانی دایكی
خۆیان بن ،ئایا وەاڵمی پارتی پێشرەو و دیكتاتۆری پڕۆلیتاریا لەسەر ڕەچەتەی ماركس و ئەنگلس ،بە بۆچوونی
هاوڕێییانی ماركسیست  -كۆمونیستی ئەم سەردەمە ،دەبێت چۆن بێت یا چۆن دەبێت؟
تێبینی ،مەبەستم لەم پرسیارە یا پرسیارەكانی پێشووتر ،تەنگەتاوكردنی هیچ هاوڕێیەك نییە ،بەڵكو تەنیا بۆ
تێگەییشتنی خۆمە ،كە بە داخەوە هەرچەندی دەكەم و تێدەكۆشم ،من جیاوازی لە ڕەچەتەكانی ماركس و لێنین و
پاش ئەوانیش نابینم .هەر بۆیە وەاڵم بەو پرسیارانە كۆمەكێكی زۆر بە ڕەخنەگرانی كۆمونیزمی ماركسیستی بە هەموو
لك و پۆپەكانیەوە دەكات و ئاسانكاریی تێگەییشتنی ئەوەیان بۆ دەكات ،كە دەركی جیاوازییەكە لەسەر زەمینەی
كەتوار بكەن .هەروەها نامەوێت سووچی درێژبوونەوە و هاتنەناوەوەی باسی الوەكی دیكە ،بخەمە سەر هیچ
هاوڕێییەك ،بەڵكو بۆ ئەوەی دەگێڕێمەوە ،كە مشتومڕەكەی ئێمە لە سەرەوە دەستیپێكرد و ئەگەر لە خوارەوەڕا
دەستیپێبكردایە ،واتە لە بابەتەكانی قۆناغبەندی مێژوو و هۆی دروستبوونی چینەكان و پاشان ناچاریی بەرەنگاریی و
ئینجا پێداویستی ڕێكخستن و كامە ڕێكخستن و ئەگەری ڕاپەرینەكان و هۆی تێكشكانیان و شۆڕش و ئینجا سۆشیالیزم و
دەوڵەت ،كاتێك كە مشتومەكەی ئێمە بازدانێك دەبێت بەسەر ئەو بابەتانەدا ،ئیدی بمانەوێت و نەمانەوێت،
بابەتەكانی دیكە دێنەپێشەوە و ناكرێت هیچ یەك لە ئێمە خۆی لە لێدوان لەبارەیانەوە البدات و ئەگەر كارێكی ئاوا
بكەین ،تەنیا ناڕۆشنی لە الی خوێنەر دروستدەكات.

هاوڕێیان ،لە كۆتاییدا تەنیا ئەوە ماوە بڵێم ،كە مشترومڕ لەمەڕ پرسەكانی سۆشیالیزم ،بۆ من هەوڵێكە بۆ پەیبردن
بە الوازییەكانی تێڕوانینی خۆم لە خوێندەوەی بۆچوون و دیتنی هاوڕێیانی سۆشیالیستخوازدا ،بۆیە هەم كاتێكی زۆری
بۆ تەرخان دەكەن و هەم بە سوودی دەبینم ،بەدڵنیاییەوە لەسەر ئەم بنەمایە ،لە مشتومڕی تەندروست و
هاوڕێیانەدا ،براوە و دۆڕا و بوونی نییە ،چونكە ئەوە تەنیا لە فەرهەنگی كەسانی ڕامیار و پارتیبازدایە ،كە مشتومڕ
دەبێتە شەڕەدەنووكی كەڵەبابان و دەبێت یەكێكیان ئەوی دیكەیان بكوژێت یا لە خوێندا بگەوزێنێت .بە داخەوە زۆرجار
لەو فەرهەنگە دواكەوتووەدا كەسایەتی خاوەنی بۆچوونی ڕەخنەلێگیراو و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی دەكەونە
بەرهێرشی كینەدۆزانە و تەنانەت لە فەرەهەنگی گروپە چەپە میلیشیاكاندا زۆرجار كاركێشاویەتە گولـلەبارانكردنی
یەكدی ،خۆشبەختانە ئەمڕۆ ئەمە نەماوە ،بەاڵم هێشتاكە لە شێوازی ڕەخنەی نووسراودا ،تیرۆری كەسایەتی و
دەوروبەری ڕەخنەلێگیراو ،پارێزراو نییە.
بۆیە من زۆر دڵخۆشم و بە ئارەزوومەندییەوە بەشداری ئەم مشتومڕانە دەكەم ،چونكە ئەم هاوڕێیانە یا لەبنەڕەتەوە
هەڵگری وەها فەرهەنگێكی دواكەوتوو نەبوون یا سەردەمانێكی زۆر دوورە پشتیان لەو فەرهەنگە كردووە .سوپاس بۆ
بەشداری و ئامادەییتان ،بە هیوای یەكگرتنەوە لە مشتومڕێكی دیكەدا ،ئەگەر بشكرێت بە شێوەی زنجیرەیی و لەسەر
پێشنیاری هەمووان ،ناوبە ناو لێرەولەوێ بەردەوام بین .هەڵبەتە بۆ خوێنەری هێژا نەوتراو نەمێنێتەوە ،من بۆخۆم
ئامانجم لەم مشتومرانە ،لەنێوبردنی جیاوازی بۆچوون و بیركردنەوە نییە ،بەڵكو ئامانجم دەوڵەمەندكردنی
جیاو ازییەكانە و هیچ شتێك بەبێ جیاوازی بۆچوون و بیركردنەوە ،ناتوانێت بەرەوپیشەوە بڕوات ،جیاوازییەكان
لەبیركردنەوەدا ،زیندوویەتی بە هزر و فیلۆسۆفی و ژیان بەگشتی ،دەبەخشن.

 -بەشی دوازدەم -

زاهیر باهیر:
هاوڕێ تاهیر دووبارە ساڵو :لەسەر دوا سەرنجت کە بەشێکی زۆری لەسەر پارتی بەلشەفیک و مەنشەفیک و شووراکانی
ئەو سەردەمەی ڕووسیا و هەروەها ئەوەی کە باست کردوە سەبارەت بە مێژوی قۆناغە جیاجیاکان و ملمالنێی نێوانی
پەیوەندی بەرهەمهێنانان و شێوەی بەرهەمهێنان و بابەتەکانی تر ،من کێشەیەکم لە سەریان نییە ڕامان تا ڕادەیەک
وەکو یەکە.
تەنها من لە سەر دوو مەسەلە سەرنجی خۆم دەدەدەم و دوواتریش ئەنجامگیرییەک بۆ پوختەی ڕاوبۆچوونی خۆم لەسەر
ئەوەی کە باسمان کردووە ،دەکەم .یەکەمیان ... :کە تۆ دەڵێیت "ئەزموونی کۆمۆنەی پاریس ئەم ڕاستییەی سەلماند.
کۆمۆنەی پاریس ،هیچ شتێک نەبوو جگە لە دەوڵەتی پرۆلیتاریا .دەوڵەتێک کە پایەی سەرەکی خۆی لەسەر
دیکتاتۆری بۆ سەرمایەداران و دیموکراسی بۆ زۆرینەی کۆمەڵگە داڕشت بوو .دووبارەبوونەوەی کۆمۆنەی پاریسێکی دیکە
لە هەرشوێنێکی دنیادا ،بە ناچاری هەمان تایبەتمەندی [دەوڵەت بوون و دیکتاتۆری پرۆلیتاریا بوون] لە خۆی
دەگرێت .ڕێگای دووەم بۆ گواستنەوە لە قۆناغی سەرمایەدارییەوە بۆ قۆناغی کۆمۆنیزم ،جگە لە [دەوڵەتی پرۆلیتاریا؛
یان دیکتاتۆری پرۆلیتاریا] بوونی نییە [ئەگەر هاوڕێیان ئانارکیست ڕێگەی دووەمیان الیە ،با پێشنیاری بکەن،
ڕێگایەک کە جیاوازتر لە ئەزموونی کۆمۆنەی پاریس بێت ]".

سەرەتا من ئەوە دەڵیم کە من ناتوانم پێشبینییەکم بۆ چونێتی پێکهاتە و پێکهاتنی کۆمەڵگەی ئایندە (ئەنارکستی -
سۆشیالیستی) هەبێت ،لە هەمان کاتیشدا من ناتوانم پێشبینی ئەوەش بکەم کە ئەوەی بە دەوڵەتی پرۆلیتاریا یا
دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ناو دەبرێت ،کڵێشەو شێوەیەکی شیاوو بێت و دەستبدات بۆ کۆمەڵگەی داهاتوو .وەکو خۆتیش
دەزانیت ئەوە سەدەو نیوێک لەمەوبەر بووە و کەسێکیش نییە کە پێشبینی کاتی هاتنی کۆمەڵگەی داهاتوو بکات،
ئەمە جگە لەوەی کە سەرجەمی شتەکان گٶڕاون و بەردەوامیش لە گۆڕاندان .هەر لەبەر ئەمەش بە ڕای من پێداگرتن
لەسەر ئەوەی کە قۆناغی گواستنەوە بۆ کۆمەڵگەی سۆشیالیستی یا کۆمۆنیستی دەبێت دەوڵەتی پڕۆلیتاری ،
دیکتاتۆریەتی پڕۆلیتاری  ،یاخود کڵێشيیەکی تر ،بەخۆیەوە بگرێت ،ڕەنگە لە جێگەی خۆیدا نەبێت .خودی مارکسیش
خۆی زۆر ڕەخنەی هەبوو لە کۆمۆنە ،لەوانەش تێنەشکانی تەواوی دەسگە بیرۆکراتییەکان سەرتاپای دەسگەکانی تر
بوو لە پاڵ پێداگرتن بوو لەسەر ئەوەی کە کۆمۆنە و کۆمۆنەی ئایندە دەبوایە و دەبێت پارێزگاری لە خۆی بکات ،کە
ئەم پارێزگاریکردنەش کە لە چەکداربوونی خەڵکەکەکەدا خۆی دەبینییەوە .هەتا گەر ئەمەش ڕوویبدایە پاشەڕۆژێکی
ڕووناک لەبەردەم کۆمۆنەدا نەدەمایەوە ،مەگەر شٶڕشی جیهانی ڕوویبدایە و ڕزگاری بکردایە ،کە ئەمەش ئەوکاتەش و
ئێستاش کارێکی مەحاڵ بوو ،مەحاڵیشە ،بۆیە تێشکانی کۆمۆنە چاوەڕوانکراو و حەتمی بوو .وەکو پێشتریش وتم
ژیان بواری مارکسی نەدا تاکو فکری خۆی بە ڕوونی لەسەر مەسەلەی دەوڵەت ساغبکاتەوە و هەر لەبەر ئەمەش بوو
جارێک کۆمۆنەی بە دەوڵەتی پڕۆلیتاریا و جارێکی تر بە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا دهچواند ،کە ئەم دووانەش بە
ڕای من لەیەکتری جیاوازن ،هەر ئەمەش وای دەکرد کە جەدەلێکی گەرم لە نێوانی مارکس و هاوڕێکانی لە الیەک و
باکۆنین و هاوڕێکانی لە الیەکی ترەوە  ،دروست ببێت.
لێرەدا الی من لێدوانەکە ئەوەندەی لەسەر ئەو ڕێگایەی کە دەمانگەیەنێتە کۆمەڵگەی ئایندە (دوا قۆناغ) ،کە
هەردووکمان لە شێوە و ناوەرۆکیدا ،هاوڕاین ،گرنگتره تاکو خودی ئایندەکە .ئەم ڕێگایەش پێشتر من ئاماژەم پێی
داوە لە ڕێگەی ناسوڵتەییەوە دەگەیتە ئایندەی ناسوڵتە ،بە واتایەکی تر لە ڕێگایەکەوە کە بەدوور بێت لە
ناوەندگەریی و هەبوونی سەرکردەو بنکردە ،لە ڕێگایەکەوە کە تەواوی تاکەکانی نێو کۆمەڵگه ئازادانە ،بێ بەرگرتن
بە پێشنیار و داهێنان و توانا و سکێڵیان و نەبەستنەوەیان بە مەرکەزیەت و دەسەاڵتی پارتێک ڕێکخراوێکی
سیاسیانەوە ،الی من ئهوه ڕێگای گوێزهرهوهیه بۆ ئهو کۆمهڵگهیهی که له زهنمدا ههیه ،هەروا ئهو کۆمهڵگهیهش و
ڕیگاکهش که دهمانگهیهنێت پێی ،له ڕێگای نوێنهرایهتیکردنهوه نابێت .ئێمە باوهڕمان بە نوێنەرایەتی کردن نییە کە
شێوەیەکە لە دیمۆکراسی باو و بورجوازیانە ،کە هەبوونی نوێنەرایەتی سابت (چهسپیو) و بەردەوامدان پێی ،بناغەی
دروستکردنی توێژاڵێکی تایبهتییه لەسەروو باقییەکەی تریەوە دەبێت ،ئەمەش کاتێک دەبێت بۆ دروستبوونی گەندەڵی.
ئیمە باوەڕمان بە دیمۆکراسی ڕاستەوخۆ هەیە کە تاکەکانی کۆمەڵگە لە شوراکاند ،لێژنە لۆکاڵییهکاندا (ناوی
هەرچی بێت لە جەوهەرەکەی ناگۆڕیت) ئازادن لەوەی کە دەنگ بۆ کێ دەدەن و بۆ چی دەدەن کە بەردەوامیش کەسەکان
و شتەکان دەگۆڕین و لە گۆڕاندا دەبن .گەیشتن بەو کۆمەڵگەیەی کە باوەڕمان پێی هەیە "کاری خۆجێی و
بیرکردنەوەی جیهانییی یا جیهانیانەنه" بناغهداڕێژاوهکهیهتی و دهبێت کاری بۆ بکرێت و لهسهری کار بکرێت ،بۆیە
گرنگە کە ئەمڕۆ خەڵکی لە گروپە خۆجێیەکاندا  -تۆ دەتوانیت ناوی بنێیت شووراکان ،کۆمۆنهکان ،یا هەر شتێکی
تر -لە نێو هەموو دەسگەکانی کۆمەڵگە :دەسگە کۆمەاڵیەتییەکان ،سۆشیالهکان ،ئەکادیمیەکان ،خوێندن و پەروەردە
و بەشەکانی تەندروستی خەستەخانەکان ،کەرتەکانی گواستنەوە و ڕێگاوبان ،بەشی پیشەسازی و کشتوکاڵی و زەویوزار
و بیناسازی و سەرجەمی بەشەکانی تر ههم دهوڵهتی و ههم کهرتی تایبهتی ،تاکو بتوانن کاروبارەکانی خۆیان و
کۆمۆنێتییەکەیان لەو بوارانەی کە کاری تیادا دەکەن ،ببەن بەڕێوە بە هەرەوەزی بڕیارەکانیان بدەن و بە هەرەوەزیش
کاری لەسەر بکەن .ئهمهش یانی گێڕانهوهای پالنهکان و بڕیارهکان له دهسگهیهکی بیرۆکراتی دهوڵهتییهوه یا
کۆمپانیان و خاوهن کارگه و دهسهاڵتدارهکانهوه ،بۆ خودی خهڵکهکه خۆیی و کۆمۆنێتییهکهیان ئەمە جگە لەوەشی کە
هەموو ئەم کۆمەاڵنە لەگەڵ کۆمەڵەکانی تردا لە شاردا لە الدێدا لەسەر ئاستی "واڵتدا" جۆرێک لە تەنسیق و

پێکەوەکارکردن ،دهبێت هەبێت (بۆ زانیاریت لەو گروپانەی کە من کاریان لەگەڵدا دەکەم کە زیاتر لە  ٠١گروپن هەر
لەم شارەوانییەی ئێمەدا ،ناڵێم لەسەر ئاستی لەندەن بەاڵم بەشیکی باشی لەندەن ،گەرچی لە بوارێکی کەم و
بازنەیەکی زۆر بچوکدایە ،ئێمە ئەم کارە دەکەین و تەنسیقیش دەکەین لە کردنی چاالکی ڕاستەوخۆدا لە یەک ڕۆژ و
یەک سەعات و بۆ یەک مەبەست ،ئەمەش لە برەودایە و خەریکە زۆر شوێن دەگرێتەوە ،ئهمه جگه لهوهی که Uk
 Uncut, Anti Poverty Campaign, Disable people against cuts in benefitsله سهر ئاستی بەریتانیادا
له زیاتر لە  ٢١تا  ٤١شار له یهک کاتدا چاالکی ڕاستهوخۆ بێ ههبوونی سهرکرده و بنکرده ،ڕوودهدات( ،من دڵنیام
که زانیاری تهواوت لهم بارهیهوه ههیه) .ئەوەی کە من دەیڵێم پرۆسەیەکی خاو و دوور و درێژە بەاڵم ئەنجامی هەیە
و الی من ڕێگایەکە بۆ گەیشتن بە ئایندە و خۆپاراستن لە بیرۆکراتییەت و دووبارە نهبوونهوه یا نەکردنەوەی
تێشکانەکانی ڕابووردوو و هەنوکە .بە کورتییەکەی ئەمەی کە دەکرێت لە بنی کۆمەڵگەوە دەکرێت و گۆڕانکارییەکان
لەوێوە دەست پێدەکه ن و خۆی دەگرێت و هەڵدەکشێت بۆ دەسگەکانی سەرووتر ،واتە بنکەن کردنی دەوڵەت و دەسەاڵت.
سەرئەنجام دوو دەسگە دوو دەسەاڵت لە شانی یەکترییەوە دەبینیت ڕاوهستاون یەکەمیان دەسەاڵتی دەوڵەتی
بیرۆکراتییە و کە ڕۆژ بە ڕۆژ کنەی لێدەکرێت الواز دەکرێت لە بەرامبەر دەسەاڵتی یا دەسگەی دووەمدا کە دەسەاڵتی
دەسگەکانی خەڵکییە کە هەرە هەرە زۆرەکەن ،ئیدی شوورا بێت ،گروپ بێت ،هەر ناوێکی ههبێت وەکو وتم گرنگ نییە.
ئەو دوو دەسگەیە ڕەنگە بۆ ماوەیەکی درێژ له شانی یەکەوە بڕۆن بەاڵم ئەوەی گرنگە دەسەاڵتی دەوڵەت وردە وردە
شەرعیەتی خۆیی و دەسگەکانی خۆیی و دەسەاڵت و هەیبەتی خۆی لەدەست دەدات و بەرەو پوکانەوە و نەمان بۆ
هەمیشە دەڕوات .ئهمه زۆر به کورتی الی من ئهو ڕیگهیهیه که دهستهبهری هاتنهدی ئهو کۆمهڵگهیهی ههردووکمان
دهکات .گهر پێویست بکات له کاتێکی تردا دهتوانم تیشکی زیاتری بخهمه سهر .بهاڵم هاوڕێم من ڕێگاکهی یاخوود
ئامرازهکهی تۆم بهرچاو نهکهوت ،که من دیسانهوه جهخت لهسهر ئهوه دهکهمهوه که ئهمه الی من بهردی بناغهییه .جا
نازانم تۆ ڕێکخراوێک ،پارتێک دهکهیته بهردهبازی پهڕینهوهمان بۆ گهیشتن به کۆمهڵگهی ئاینده ،یاخود تهرحێکی
ترت له ال ههیه.
دووەم :من دوو بڕگه له سهرنجهکانت دهگوێزمهوه ئێره و له دێڕێکدا ئهوهی که تۆ وتووته لهو دوو بڕگهیهدا ،من
کورتی دهکهمهوه و سهرنجی خۆمیان لهسهر دهگرم:
" ...ئەو چینە کۆمەاڵیەتییەی کە پایەی بابەتی تیۆری " دیکتاتۆری پرۆلیتاریا " و "شۆڕشی کۆمۆنیستی" مارکس و
ئەنگڵسی لەسەر بنیاتنراوە ،لە ڕووسیای سەردەمی قەیسەر تا ڕووخانی ئەو ڕژێمە لە ٠٠٠٠دا ،ئەو چینە تا ئەو
ئاستە گەشەی کۆمەاڵیەتی نەکردووە کە بتوانێت وەک چینێک پەیامی مێژوویی خۆی بەسەرئەنجام بگەیەنێت و شۆڕشی
کۆمۆنیستی بەرپابکات .ئامارەکانی ئەو سەردەمە لە الیەک و دەقی نووسراوەکانی لینین ،ترۆتسکی ،بوخارین،
پراوپراژنیسکی و باسەکان دەربارەی سیاسەتی ئابوریی نوێ "نیپ" و پرۆژەی پیشەسازیکردنی سۆڤیەتی سااڵنی  ٠٠٣٩و
بۆ سەرەوە ،هەموویان پێمان دەڵێن کە چینی کرێکار ،لە ڕووی کۆمەاڵیەتی و چەندایەتییەوە لەو ئاستەدا نەبووە کە
بتوانێت "شۆڕشی کۆمۆنیستی" بەرپا بکات.
" ...شۆڕشی ئۆکتۆبەری  ٠٠٠٠نەیدەتوانی دەسەاڵتی سیاسیی بخاتە دەستی چینێک کە هەم لە ڕووی پێکهاتەی
کۆمەاڵیەتی و چینایەتییەوە کەمایەتییەکی کۆمەڵگەی ڕووسیای ئەو سەردەمەی پێکهێناوەو گەشەی مێژوویی نەکردووە و
هەم هوشیاری دەربارەی شۆڕشی کۆمۆنیستی نەبووە.
حیزبی بەڵشەفیک ،ئەگەرچی توانی لە پێوەرێکی بەرینی کۆمەاڵیەتیدا ،چینی کرێکاری ساوای ڕووسیا لە دەوری
سیاسەت و ئامانجەکانی کۆ بکاتەوە ،بەاڵم سەرەڕای هەموو نییەت پاکی ،سەمپاثی و دڵسۆزییەکی ڕابەرانی بۆ ڕزگاری
چینی کرێکار و دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیستی ،نەیدەتوانی حیزبی ئەو چینە بێت و بە ناچاری دەبووایە خۆی
تەسلیم بە ڕەوەندێکی مێژوویی بکات کە لە دەرەوەی ،مەیل و خواست و ئیرادەی ئەو ،یاساکانی گەشەکردنی هێزەکانی
بەرهەمهێنان و پەیوەندییە ئابوریی و ژێرخانییەکانی کۆمەڵگەی ڕووسیا بەسەریدا دەیسەپاند".

هاوڕێم ،من کورتهی ئهو دوو بڕگهیه له دوو مهسهلهدا دهبینم که یهکهمیان نوێنهرایهتییه که پارتی بهلشهفیک
نهیانتوانی نوێنهرایهتی پڕۆلیتاری بکهن .دووەمیشیان ئهوهی که بینای تهحتی و بینای فهوقی ئهو کاتهی کۆمهڵگهی
ڕووسی بۆ دروستکردنی کۆمهڵگهی سوشیالیستی  /کۆمۆنیستی لهبار نهبوو( .به هیوام مهبهستهکهتم پێکا بێت ،گهر
وانییه تکایه بمبهخشه و واتێمهگه که ویستوومه مهبهستهکهت به چهواشهیی بگهیهنم به خوێنهر).
سهبارهت به یهکهمیان ،وهکو له سهرهوهش ئاماژهم پێکرد من باوهڕم به نوێنهرایهتی کردن نییه ،پێموایه به ڕهغمی
پڕژوباڵوی ڕهوهندهکانی ئهنارکستهکان ،بهاڵم هێشتا لهسهر ههندێک پرسی بناغهیی هاوڕا و کۆکن که لهوانه دهوڵهت
و نامهرکهزیهت و ههروهها نوێنهرایهتی کردنه .ڕاڤهکردنهکهی سهرهوهت دهقاودهق قسهکهی من دهسهلمێنێت ،که
نوسیومه نوێنهرایهتی دهبێته هۆی دروستکردنی توێژاڵێکی جیا و کانێک بۆ گهندهڵی و بیرۆکراتییهت .بنچینهی
دروستبوونی پارتی بهلشهفی ههندێک کێشه و گیروگرفتی ئهساسی بهخۆوه گرتوه که ناوهندێتی مهرکهزی
(بیرۆکراتییهت) ،گواستنهوهی هۆشمهندی بۆ ناو کرێکاران ،ههروهها نوێنهرایهتی کردنیان ،بهشێکن لهو کێشانه.
دیاره ئهم سێ مهسهلهیه زۆر پهیوهستن بهیهکهوه و یهک تهواوکهری ئهوی تریانن و به بێ یهکدی ناژین  ،ههر بهو
شێوهیهش کزبوون و خاوبوونهوهی یهکێکیان ،هێواشبوونهوه و سستبوونی ئهوانی تریانه .من دلنیام که تۆش ئهمه
دهسهلمێنێت چونهکه من باوهڕم وایه منیش و تۆش و مارکسیش و سهرجهمی ئهنارکستهکانیش (ببووره مهبهستم ئهوه
نییه که ئێمه خۆمان بهرینه ئاستی مارکسهوه گهرچی تهقدیسیشی ناکهین) باوهڕمان وایه که کرێکاران دهبێت خۆیان
خۆیان ڕزگار بکهن ،جا له حاڵهتێکدا که له دهرهوهی خۆیان یاخود ههتا له ناو خۆشیاندا نوێنهرایهتییان کراو شتیان
بهسهردا فهرزکراو له دیمۆکراسی ڕاستهوخۆ مهحرومکران ،ئهوه سهرئهنجامهکهی به بارێکی تردا دهشکێتهوه که به
قازانجی کرێکاران ناگهڕێتهوه .نوێنهرایهتی کردن شتێکه و بهشداریکردنی ڕاستهوخۆ شتێکی تره ،ئیدی ئهمه له
بڕیارهکاندا بێت یاخود له دهسهاڵتدا (مهبهستم دهسهاڵتی دهوڵهت یا دهسهاڵت له دهوڵهتدا ،نییه) ،بۆ ئهوهشی که
سیاسهتی نوێنهرایهتی کردن پشتگوێ بخرێت و کاری پێنهکرێت دهبێت پارت و ڕێکخراوه سیاسییهکان ،ههر ههموویان
پشتگوێ بخرێن و کاریا پێنهکرێت .شتێکی تر لێرهدا ئهوهیه که من و تۆ چۆن چاوهڕوان بکهین گهیاندن به ئامانجێک
که کۆمهڵگهی ئایندهیه که دهسهاڵتی تیادا ون دهبێت ،له حیزبێکهوه که دهسهاڵتی ههیه و باوهڕی به دهسهاڵت ههیهو
مهرکهزییهت تیایدا بهرقهرارو یهکێکه له خاڵه بناغهییهکانی که له بازنهیهکی زۆر کهم و تهسکدا بهکاری دههێنێت،
چۆن که ئامانجهکهی بهدهستهێنا خۆی لهو دهسهاڵته دادهماڵێت و بانگهشهی ههڵوهشاندنهوهی خۆی دهکات؟!!! وهکو
ێشتر وتم له ڕێگهی سوڵتهوه سوڵته دروستدهکهیت نهک ههڵی بوهشێنیتهوه ،لۆجك پێمان دهڵێت سوڵته بهره و
سوڵتهی زیاترت دهبات.
سهبارهت به خاڵی دووەمیان :که بارودۆخ و بونییهی کۆمهاڵیهتی و ئابوری ڕووسیا لهبار نهبووه بۆ دروستکردنی
سوشیالیزم .ئهمه باسێکی زۆر سهرنجڕاکێش و دوور و درێژه ،له ئایندهیهکی نزیکدا دوای ئهم پرۆژهیه دهتوانین
بێینهوه سهری .بهاڵم من ههر زۆر به کورتی لێرهدا دهڵێم ،ئهم مهقولهیه ڕیشهکهی زۆر کۆنه و چهقبهستنی ئهم
تیورهش بناغهکهی دابهشکردنی قۆناغی مێژوویی بهشهرییهته بۆ پێنج قۆناغهکه که ئا لێرهشدا به پێی ئهم تیوره
سوشیالیزم ناتوانرێت دروست بێت ههتا کۆمهڵگه بهم قۆناغانهدا تێنهپهڕن و نهگهنه قۆناغی کاپیتاڵیزم .ئهو
خاوهنڕایانه وای دهبینن که کۆمهڵگهی سوشیالیزم  /کۆمینیزم به تێپهڕبوونی به قۆناغی کاپیتاڵیزمدا
پێداویستییهکانی درستبوونی خۆی دهستهبهر دهکات .که خودی ئهم ڕایه به سوودی بورجوازی و سیستهمهکهیان
گهڕاوهتهوه ،به درێژهدان به تهمهنیان و نههێاڵنهوهی دهورێک بۆ خهڵکانی بهشخوراو و زهحمهتکێشه ،جا ئیدی له
ههر یهکێک لهو قۆناغانهدا بووبێتن ،ئهمه جگه لهوهی شههاده و ئیمتیازی شؤڕشگێڕێتی دانه به بورجوازی و
پتهوکردنیانه به لێخوڕینی باقیهکهی تری کۆمهڵگایه بهو ئاقارهی که خۆیان دهیانهوێت .وهکو وتم من لێرهدا
نامهوێت لهسهر ئهم باسه بدوێم دهیهێڵمهوه بۆ ههلێکی تر ،بهاڵم ئهوه سهرنجی منه لهسهر ئهو پرسه.

ئهنجامگیری.
ههوڵدهدهم ههر زۆر به کورتی ئهنجامگیریییهک لهسهر پوختهی ڕاوبۆچوونهکانم بکهم.
زهمان و زهمینهکان له گۆڕانکارییهکی زۆر بهپهله و گهورهدا بوون به تایبهت له دوای شهستهکانی چهرخی ڕابوردوه،
ههر لهبهر ئهمهش گهلێک له سهرجهمی مهسهلهکانی گۆڕیوه و داخوازییهکانی کرێکاران و زهحمهتکێشان ههر لهو
ڕهوتهدا له گۆڕانێکی سهرومڕدا بوون .کرێکاران ،پڕۆلیتاریا یا گهر ههر ههمووی ناوی له سهدا ٠٠کهی لێبنێن وهکو
چینێکی موتهجانس نهماونهتهوه ،گهرچی ههر ههمووی گیرۆدهی دهستی نهگریسی ڕژێمی سهرمایهداریه و ههر
ههمووشیان بهرژهوهندیان له نهمان و لهناوچوونی ئهو سیستهمهدایه ،بهاڵم له ههمان کاتیشدا چاوهڕوانکردنی
مانگرتنێکی سهرومڕی دررێژخایهنی ههر ههموو خهڵکەکه نهک لهسهر ئاستی ئهوروپا ،ناوچه و چهند واڵتێک ،بهڵکو
لهسهر ئاستی واڵتێکی ئهوروپیش ،کارێکی تا ڕادهیهک ئهستهمه .دیاره ئهمهش هۆ و هۆکاری خۆی ههیه که
باسکردنیان لێرهدا جێگای نابێتهوه .لهو کاتهوهشی وهکو دهڵێن بیر و هزری سوشیالیزم  /کۆمۆنیزم بووهته پرسێکی
زانستیانه و بهدیلێکی تهواوی ژیانی ڕۆژانهی خهڵکییه له کۆمهڵگهی ئایندهدا ،ههوڵ و کۆششێکی یهکجار زۆری بۆ
دراوه و ههر لهو ڕۆژهشهوه گهرچی ئامارێکی فهرمیمان لهبهردهستدا نییه بهاڵم دهتوانرێت مهزهنهی ئهم ژمارهی
قوربانییهکانی ،به سهدهها ملیۆن بکهین ههر له زهرهری ڕۆحی و جهسهدی و تیاچوون و زهدهبوون و ههڵکهنران له
شوێنی خۆ و ڕهوکردنی زهرووری و ئیبادهکردنی زیندهوهر و گیانلهبهر و سروشت و ...لهگهڵ بهراورد به ههموو ئهمانهش
کێشهکهمان ،ئایندهی گهیشتنمان بهو کۆمهڵگهیه ،لهبری نزیکبوونهوهی ،دوور کهوتۆتهوه ،دیاره ئهمهش هۆی خۆی
ههیه.
له ههمان کاتیشدا له ماوهی ئهم سهدهو نیوهی ڕابوردووهوه ڕووداوهکان ،ئهزموونهکان ،بهسهرهاتهکان ههر ههموویان
ئهوهیان بۆ سهلماندین که ههر ههموو ئهو ڕێگایهنهی که گیراونهتهبهر بۆ باشکردنی ژیانی خهڵکی ،یا هێنانی
کۆمهڵگهی ئایندهمان ،یا ههر هیچی نهگۆڕیوه یا شتێکی زۆر کهم .ههر بۆیه ڕێگاکانی کودهتای سهربازی ،میلیتهری،
مهدهنی ،پهڕلهمانتاری ،جهنگی پارتیزانی ،کار و چاالکییهکانی پارت و حیزبهکان به ههموو چهشنهکانیانهوه  -که
من ههر ههموویان به کودهتا دهزانم  -زیاتر بۆ لهباربردنی ڕاسهوخۆ یا ناڕاستهوخۆی ڕاپهڕینهکان ،ههوڵه
شۆڕشگێڕییهکان بووه ،نه شتێکی تر.
بهڕای من له چهرخی ڕابوردوودا دوو ڕهدهی گهوره (دژه شۆڕش ،بهرپهرچدانهوه) ڕوویدا که یهکهمیان ڕهدهی
بهلشهفیکهکان بوو که تا ئیشتاش ئاسار و شوێنهواری هزری و عهمهلیشیان لهسهر جیهان ههر ماوه .دووەمیان ڕوودانی
"شۆڕشی" ئێران بوو که نهک ههر سهرتاپای واڵتێک یا ناوچهیهک بهلكو ههموو دنیای گۆڕی ،که بووه بنکهیهک له
سهرکهوتنی موجاهیدین له ئهفغانستان ،ناردنه دهرهوهی "شۆڕش" ،دروستبوونی حیزبه ئیسالمییهکان له ناوچهکهدا و
ههڵسانی ئهمیر و مهلیکی واڵتانی میرنشینهکان ،له مقابیلی ئێراندا ،به زیندووکردهنهوهی سهلهفی و وههابی و
ئیسالمی تووندڕهو و بههێزکردنیان .ئهمهش نهک ههر ئێستا و زیاتر له چارهکه سهدهیهکه پێوهی دهناڵێنین ،بهڵکو
لهوه دهکات که تازه لهسهرهتادا بێت.
ئهو سهرهتایهی سهرهوه من دهگهیهنێته ئهو سهرئهنجامهی که دوو پرس ،دوو کێشه له خاللی ئهم ماوه دووروو درێژهدا
فهشهلیان هێنا بهاڵم کارهساته جهگبڕاوهکه لێرهدا ئهوهیه ،لهگهڵ ئهوهشدا که ئهم حهقیقهته دهزانیین کهچی ههر
له سهری دهڕۆین و دووباره و سهدبارهی دهکهینهوه (ببوورن هاوڕێیان ڕووی دهمم له ئێوه نییه) .یهکهمیان کارکردنی
حیزبیانه یا ئامرازی حیزب ههر جۆرێک بێت فهشهلی هێنا و دڵنیایی ئهوهی کردم که کۆمهڵگهی ئاینده لهو ڕێگایهوه

دروست نابێت ،بگره کۆسپێکی گهورهشه لهبهردهمیا .دووەمیشیان "دهوڵهت" ههر چهشنێک ببێت ،ههر ناوهرۆکێکی
ههبێت ،دهتوانرێت بیبێت ،بهاڵم ناتوانێت له ڕێگایهوه بگهینه کۆمهڵگهی سۆشیالیزم  /کۆمۆنیزم .ئهزموونهکان
ئهمهشی سهلماند ،گهرچی هاوڕێ مارکسیهکانمان ،خاڵی تێشکانی ئهمه بۆ جۆر و ناوهرۆکی پارته سیاسییهکان
دهگێڕنهوه ،نهک خودی دهوڵهت و سروشته فاشی و توندوتیژییهکهی.
ههموو ئهمانه ئهو پهیامه به من دهدهن که ڕێگهی سێیهم ههیه بۆ گهیشتن بهو کۆمهڵگهیه ،که ڕێگهی ناسوڵتهوییه
(نهگرتنهبهری دهسهاڵته) که گرتنهبهری ئهم ڕێگایه ههر له سهرهتاوه زهرووره بۆ گهیشتن به ئامانج .لۆژک و
بهسهرهاتهکان ،ئهوهیان نیشانداوه توندوتیژی توندوتیژی زیاتر به دووی خۆیدا دههێنێت ،دهوڵهتێک له دهسهاڵتی
مهرکهزی و زهبت و ڕهبتی حیزبیانهوه دروست ببێت ،گهر بهرهو دهسهاڵتێکی توندوتۆڵ تر و زهبت و ڕهبتێکی زیاتر
نهڕوات ،ههرگیز بهرهو نههێاڵنی دهسهاڵتی نابات جا لهم حاڵهتهشدا ،ههموو ههوڵ و ئامانجهکان لهبار دهبات.
باشترین ڕێگای نادهسهاڵتی ،ناناوهندگهرایی :گروپه لۆکاڵییهکانه ،شووراکانه ،کۆمۆنۆکانه ،لهناو ههناوی ئۆرگانه
جیا جیاکانی کۆمهڵگهدا .دیمۆکراسی ڕاستهوخۆ و ئهنجامدانی چاالکی ڕاستهوخۆ ( )Direct Actionبناغه و ڕۆح و
هزری ئهو لیژانانهیه ،که ڕۆژگار و ڕووداوهکان کارایی چاالکی ڕاستەوخۆیان نیشان داوه تا ڕادهی ئهوهی له
ئهنجامدانی کارێکی ڕاسەوخۆدا که له ماوهیهکی کورتدا ئامانجێکی بهجێهێناوه ،النیکهم له سیستهمی پهرلهمانتاریدا،
وهختی نێوانی پهڕلهمانێک و پهڕلهمانێکی تر دهخایهنێت بۆ گهیشتن به ههمان ئامانج.
یهکخستنی یا یهککهوتنی خهڵکانی ناو گروپهکان ،لیژانهکان ،شووراکان مهسهلهیهکی تیوری هزری نییە و لهسهر
ناوهڕۆکی کتێبهکان و پرسه تیورییهکان و شتهکانی که له ئاسماندا باسی لێدهکرێت ،ئهوان لهسهر ئهوانه یهکناگرن،
بهڵکو له سهر بناغهی پێداویستییهکانی ڕۆژانهیان ،داخوازییهکانیان ههرچی که خۆیان بزانن بۆیان باشه و دهبێت
بکرێت یهکدهگرن .ئهمهش کارێکی زۆر عهمهلیانهیه و ههره زۆرهکهمان له دهوری خۆی کۆدهکاتهوه،
بهرژهوندییهکانیشی که دواتر دهچنرێتهوه بۆ ههمووانه وهکو چۆن بریارهکان له ڕێگای ههمووانهوه دراوه و دهدرێت که
دیاره لێرهشدا ئیمتیازاتی تاک و ئهشخاس ون دهبێت ،ههر بهم شێوهیهش بیرۆکراتییهتیش لهنێودهچێت.
دیاره ئهمه سهرهتای ئهنجامدانی چاالکییهکان و خۆڕێکخستنیانه له گروپێکی ،لێژنەگەلێکی ،ناقوچکهیی ،ناهیراشی
بێ سهرکردهییدا .ههنگاوی ئاینده داگیرکردن و دهستبهسهراگرتنی ئهوهی که لهو کاتهدا دهتوانرێت بکرێت و زهرورهی
ئهو کاتهیه ،تاکو بخرێته ژێر دهسهاڵتی کۆمۆنێتییهکهوه ،ئیدی ئهو شوێنانهی که دهستیان بهسهردا دهگیرێن دهوڵهتی
بن یاخود ئههلی .ههموو ئهمانهش به دیمۆکراسی ڕاستهوخۆ بڕیاری لهسهر دهدرێت ،کردنی کارهکانیش خۆبهخشانه و
دوور له دهرکردنی ئهوامیر و کردنی ئامۆژگاری و ئیرشاداته .له ههمان کاتیشدا تهنسیقکردنی کاری ناوکۆییه لهگهڵ
گروپ ،لێژنەگەلێکی تردا له گهڕهکهکانی تر ،ههموو شارهکه به دهرهوهشیان ،ناوچهکه تا دهگاته ئاستی ئهوهی که
پێی دهڵێن واڵت.
بهم شێوهیه کارهکان له برهو و پێشهوهچووندا دهبێت و سهرئهنجامێکی باشی دهبێت و ئهمهش له خۆیدا دهبێته
دهسهاڵتێک و ورده ورده ،ڕۆژ به ڕۆژ جێ پێێ دهسگه بیرۆکراتییهکان شلۆق دهکات و خۆیان جێگایان دهگرنهوه ،واته
کۆمۆنێتییهکه ،خهڵکانی ناو کۆمۆنێتییهکه ههموو شتهکان ،بڕیارهکان هی خۆیان دهبێت .ههر شاد و سهرکهوتوو بیت.

 -بەشی سێزدە -

سهالم عارف:
هاوڕێیان ئهم کاتهتان شاد ،وا من جارێکی دی دێمهوه نێو باسکاریهکهمان دهربارهی (مهسهلهی دهوڵهت) ،هیوادارم
بەشدارییەکەم سوودمەند بێت.
بهر له چوونه نێو باسی پرسەکه (دهوڵهت) ،پێمخۆشه بڵێم (من دەزانم ،که ڕاستی و دادپهروهری ڕێژهیین ،لەتەک ئه
وەشدا من لەتەک ڕاستیدام و بهالمهوه گرنگ نییه کێ دەیڵێت ،ههروهها لەتەک دادپهرویشدام و بهالمهوه گرنگ نییه
،کێ لێی سودمهند دەبێت) ملمالنێی نێوان ئازادی و دەسەاڵت (ئۆتۆریتە) ڕوناکتریین دهربڕینه له کێشمهکێش و
ملمالنێنی نێوان دهسهاڵتخوازیی و دژهدهسهاڵت ،دهسهاڵتخواز؛ ئۆتۆرێتیخواز و نێوهندیخوازه ،دژهدهسهاڵتیش هاوبه
شیخوازی ئازادیخوازه.
(باکۆنین) دهربارهی ئازادی وتوویهتی "ئێمه ئازادی بهوهدا دەناسینهوه ،که تاکه دروستکاری ڕەوای بناغهی ههموو
ڕێکخستنهکانه ،ئیتر ئهو ڕێکخستنه ئابووری بێت ،یان ڕامیاریی هیچ جیاوازی نییه ،ئێمه ناڕازیین له ههموو ئهو
شتانه ،که له دوورهوه ،یان له نزیکهوه پهیوهندیان به (سۆسیالیزم ،یان کۆمونیزم)ی دهوڵهتییهوه ههیه"*.
"تاکهکان ،یان ههروهزییهکان ئامانجیان ههرچیهک بێت ،دەبێت بە ئازادی ڕهها سوودمهند و خۆشحاڵبن ".
لەتەک ئهوهشدا ،که (ئهنارکیزم) بزوتنهوهیهکی یهکڕا و یهککردار نهبووه و نییه ،بهاڵم ههمیشه ،بیروبۆچوونیان ده
ربارهی ئازادی وهک ئهو بیروبۆچوونهی (باکۆنین) بووه ،ئەوه نهبێت دهسهاڵتخوازهکان دهربارهی ئازادی هیچیان نه
گوتبێت ،بهڵێ گوتوویانه ،بهاڵم ئهوان ئازادی ڕههایان له دهسهاڵتی ڕههای دهوڵهتدا بینیووه.
مرۆڤ بهپێچهوانهی دهوڵهتهوه بوونهرێکی کۆمهاڵیەتییه ،ههرچهنده ،دهوڵهت لهنێو ههموو جومگهکانی کۆمهڵگهدایه،
بهاڵم بهپێوانهی بهها مرۆییهکان ،دهوڵهت وەک مرۆڤ کۆمهاڵیهیی نییه ،زیندوویی و کۆمهاڵیەتیی مرۆڤ و الشه
ساردی و نا کۆمهاڵیهتیی دهوڵهت دژ بهیهکن و دانوویان پێکهوه ناکوڵێت.
دهوڵهت ،جگه له دڕندهیی و بێبهزهیی ،توانیویهتی ،مرۆڤ فێری ئهوه بکات ،که (ههبوون  avoirبخاته جێگهی
بوون  )êtreبهواتهیهکی دی وای له مرۆڤ کردووه ،خۆشویستنی خاوهندارێتی بخاته جێگهی ههموو بهها مرۆییهکان.
خۆشویستنی خاوهندارێتی ،واتای خۆشویستنی دهسهاڵتی دهوڵهتیش دهبهخشێت ،جا ئەگهر ئهو ڕستهیه ئاواهیش
بنووسین ،که مرۆڤ (ههبوونی دهسهاڵتی دهوڵهت بخاته جێگهی بوون) بهواتهیهکی دی وای له مرۆڤ کردووه،
خۆشویستنی دهسهاڵتی دهوڵهت بخاته جێگهی ههموو بهها مرۆییهکان.
ئهوهش لهخۆیهوه نههاتوو ،بهڵکو هێنراوه ،دهیان سهدهیه دهسهاڵت مرۆڤ به ئاوەزی مهزنیی و پیرۆزیی (دهسهاڵت)
پهروهرده و خۆشهدهکات ،وههای له مرۆڤ گهیاندووه ،که دهسهاڵتی دهوڵهت ڕێخهرێکی نایاب و بێوێنهی کۆمهڵگهی
مرۆڤایهتییه ،بهبێ ئهو ڕێکخستنه ژیانی مرۆڤەکان دهبێته ژیانێکی پڕ له گهڕهالوژێ و ههراوهوریا و گێرهشێوێنی ،ئه
وانهش که دژ بهو جۆره ڕێکخستنه دهوڵهتییهن ،ئاژاوەچی (فهوزهوی)ن و بڕوایان بههیچ دهسهاڵتێک و ڕێکخستنێک
نییە و ڕازی نیین ،ئهو دهوڵهتخوازانه درۆزن و ساختهچیین ،ئهوان ئهوه دهشارنهوه ،که تیۆریسیۆنانی ئازادیخوازیی
(ئهنارکیزم) بهتایبهتی (پرۆدۆن) و (باکۆنین) چهندین جار باسی دهسهاڵت و ڕێکخستنیان کردووه ،بهاڵم کام دهسه
اڵت؟ کام ڕێکخستن؟ (پرۆدۆن) باسی دهسهاڵتی ئابووریی کردووه و زۆر جار وتوویهتی "ئێمه دهسهاڵتی ئابووریی دهخه

ینه جێگهی دهسهاڵتی ڕامیاریی" دەبێت ڕێکخستن؛ خۆڕێکخستن و خۆبهڕێوهبردنی له خوارهوه بۆ سهرهوه بێت ،بهو مه
رجه له ئازادییهوه سهرچاوهیگرتبێت( .باکۆنین)یش بهههمان شێوه باسی ڕێکخستنی کردووه و دژی ڕێکخستنی له سهره
وه بۆ خوارهوه بووه ،ههروهها باسی (الیەنی کهمی دهسهاڵتی شۆڕشگێڕ)ی کردووه ،الی ئهو الیەنی کهمی دهسهاڵتی
شۆڕشگێڕ ،بوونی هاوبهشییهکان و لیژنه ههمئاههنگیهکان بوون ،نهک حکومهت!
ساڵی ٠٩٤٩سۆسیال دیموکراتیی ئهڵمانی ،له سهردهستی (کارل مارکس) و (فریدرک ئەنگلس) داهێنانێکی نوێیان
ئاخنییه نێو هزری سۆسیالیستییهوه ،ئهویش (به دهوڵهتیکردنی ئامرازهکانی بهرههمهێنان) بوو ،گهر له نزیکهوه
بڕوانینه ئهو بیرۆکه و بچینه بنجوبناوانییهوه ،بۆمان دهردهکهوێت ،لهوه زیاتر نییه ،که دهوڵهتی سهرمایهداران
(کۆمەلێک) بکرێته دهوڵهتی سهرمایهدارێک (پارت و دەوڵەت).
ههر زوو گهرماوگهرم ئازادیخوازهکان هاتنهدهست و دژی ئهو داهێنانه سهرسوڕهێنهره وهستانەوه و (پرۆدۆن) و
(باکۆنین) دژ بهوه (بههاوبهشیکردنی ئامرازهکانی بهرههمهێنان)یان پێشنیارکرد ،ماوهی چهندیین ساڵ دژایهتی نێوان
ئهو دوو بیروبۆچوونه بووه بابهتی سهرهکی دهمهقاڵییەکانی کۆنگرهکانی ئینتهرناسیۆنالی یەکەم ،بهتایبهتی کۆنگره
ی(الهای) و (بیرن) و (برۆکسل).
بهو جۆره بزوتنهوهی سۆسیالیستی بهسەر دوو فێرگەدا دابهشبوو  ،یان باشتر بڵێم دوو تهوژم و ڕەوتی سهرهکی ،ته
وژمی ڕێکخستن و بهڕێوهبردنی دهوڵهتی لهالیهک ،لهالیەکهی دیکهوه ،تهوژمی خۆڕێکخستن و خۆبهڕێوهبردنی
نادەوڵەتی له خوارهوه بۆ سهرهوهی ئازادیخوازانهی هاوبهشییه کرێکارییهکان ،ئهمیان سوککردنی ههیبهتی دهوڵهت ،ئه
وی دیان به پێچهوانهوه ،له دهوڵهتی سهرمایهداردا (نان و کار و ئازاد)یش دهکهونه دهست دهوڵهت ،دەبێت ڕهشوڕووته
که زهلیل و داماو چاوی له دهستی بهزهیی دهوڵهت بێت ،بهڵکو پارتی خاوهن ئیمتیاز ،بەزەیی بتڵیسێتهوه و بەزەیی
به حاڵیاندا بێتەوە.
ئهو دهوڵهتخوازانه قیرسچمه بوون ،ههر لهسهر بیرۆکهکهیان سوور بوون  ،ههر جاره و فێڵ و ڕاوهڕێویهکیان دهکرده
بههانه بۆ بوونی دهوڵهتهکهیان ،بهپێچهوانهوه (پرۆدۆن) بهردهوام چاوی به بیرۆکه هاوبهشیهکهدا دهخشاندهوه ،تا
له جهرهیانی ئهو چاوپیاداخشانهوهیهدا ،گهیشته ئهو ئهنجامه ،که نابێت ئامرازهکانی بهرههمهێنان بکرێنه موڵکی
هاوبهشیهکان ،چونکه مهترسی دروستبوونی جیاوازی و ئیمتیاز دەخوڵقێنێت ،بهڵکو دەبێت ئامرازهکان ،بهپێی پێویست
بۆ کاتێکی دیاریکراو بهدهست هاوبهشییه بهرههمهێنهرهکانهوهبن ،لیژنه ههمئاههنگیهکان بتوانن لێیان وهربگرنهوه ،ئه
و لیژنه ههمئاههنگیانه له ههرچی ئاستێکدا بن ،کاری دابینکردن و دابهشکردن و دهفتهرداریان له ئهستۆیه ،ئهو
لیژنانه ڕۆڵی حکومهت دەبینن ،بهاڵم حکومهت به واتا باوه سهرمایهداریکهی نا ،ئهو لیژانه ههموویان زادهی هه
ڵبژاردنی له خوارهوه بۆ سهرهوهن ،واته ههڵبژاردنی ڕاستهوخۆ ،یان باشتر بڵێم دیموکراتی ڕاستهوخۆ.
من جهخت لهسهر ئهوه دهکهمهوه ،که ههر کهسه ئازاده و ئارهزووی خۆیهتی ،کە بۆ باسکارییهکهی چ فۆرمێکی دهوڵهت
ههڵدەبژێرێت ،بهڕای من هیچ له نێوهڕۆکی باسهکه ناگۆڕێت،چونکه دهوڵهت ،ههر دهوڵهته (ماالتستا) واتهنی "ئهم
دهوڵهت لهوی دی دهچێت ،ئهوی دیش له دانهیهکی دیکە دهچێت".
من بهشبهحاڵی خۆم فۆرمی (دهوڵهتی سهرمایهدار) ههڵدەبژێم ،چونکه کهمێکی لێدهزانم ،جگه لهوه دهربارهی باسهکه
مان ،تاقیکردنهوهکانی روسیا ،بهر له شۆڕش ،کاتی شۆڕش و دوای شۆڕشیش ،گهلێک بهڵگهی حاشاههڵنهگریان بهده
ستهوهداوه.

پێشتر باسمکرد ،که دهسهاڵت ،به چ گیانێک مرۆڤ پهروهرده و خۆشه دهکات ،لهبهرئهوه سهیر نییه ،گهر تاڕادهیهک
دهوڵهتخوازی لهچاو ئازادیخوازیدا پهسهندتر بێت.
بیرۆکهی (دهوڵهتی سهرمایهدار) نهک ههر نهپوکایهوه ،بهڵکو سۆسیال دیموکرات له ئهڵمانیا و ڕوسیا گهیاندیانه
لووتکه ،له ئهڵمانیا باڵی (کاوتسکی)** و له (روسیا)ش باڵی (بۆلشهڤیک  -لینین)***.
سهرهتای سهدهی بیست ،له روسیا به جۆرێک بزوتنهوهی خۆبهخۆیی کرێکاران له ههڵکشاندابوو ،که (لینین) ناچاربوو
دهربارهی ڕاپهڕینی (مۆسکۆ  )٠٠١١بڵێت "کرێکاران سهد جار له ئێمه چهپڕهوتر بوون" ،له ساڵی  ٠٠١١به دواوه،
کرێکاران کارگهکانیان داگیردەکرد ،جوتیارانیش زهوییهکانی خۆیان بهخۆیان بهڕێوهدهیانبردن **** لهوالشهوه
پارته ڕامیارییهکان کهروێشکه خهویان دهکرد ،ئهو دهمه بهتایبهتی  ٠٠٠٠بۆلشهڤیکهکان بههێزتریین ڕێکخراوبوون و
خاوهنی ڕێکخستنێکی خاوهن دسپلینێکی پۆاڵیین بوون و له ههموو ئهوانی دیکە ئامادەتربوون و ئاگایان له دۆخه
ڕامیاریهکه بوو ،بهتایبهتی (لینین) و (ترۆتسکی)( .بۆلشەڤیکەکانهکان) دەیانزانی ،کهوا خهریکه هێدی هێدی کار
له کار دهترازێت و تا دێت تینی ههڵکشانه شۆڕشگێڕهکه بههێزتر دهبێت و کۆڕه کرێکارییهکان ههمووالیهکیان گرتۆته
وه و بونهته مهترسییهکی گهوره لهسهر دهسهاڵتی ڕامیاریی و چارهنووسی پارتهکان ،چونکە ههلومهرجهکانی خهباتی
کۆمهاڵیهتی ،بارێکی ڕامیاریی سهیری هێنابووه ئاراوه.
لهالیهکهوه دهسهاڵت تۆقیبوو ،لهالکهی ترهوه پارته ڕامیارییهکان ،بهتایبهتی له ههموویان بههێزتر
(بۆلشەڤیکەکان) واقوڕماو و داماو به دوای چارهییکی ڕامیارییدا دهگهڕان ،لەتەک ههموو جیاوازییهکاندا ،ناڕاستهوخۆ
حهز و ویستێکی ڕامیاریی هاوبهش الیهنه ڕامیاریهکانی بهیهکهوه گرێدابوو ،بهاڵم هیچ الیهکیان له ترسا ئهو نهێنییه
ڕامیاریهی نهدەخسته ڕوو ،جهماوهر خۆی ههستی بهوه کردبوو ،که تهنها باڵه و دەبێت له خۆڕێکخستن و خۆبهڕێوه
بردندا بهردهوامبێت،جگه له بۆلشەڤیکەکانهکان پارتهکانی دی هیچ سهنگێکی ڕامیاری و جهماوهری ئهوتۆیان نهبوو
پارسهنگی هێزهکان بهالیهکدا بخهن ،ئهوهی مابوو دهسهاڵتی ڕامیاریی و بۆلشەڤیکەکانهکان بوو.
تا دههات ئامێری داپڵۆسین بههێزتر و به زهبرتر دەبوو ،خهفهکردنی بزوتنهوهی کرێکاران ،بهشێک بوو له پالنی
بۆلشەڤیکەکانهکان ،ئهوان ئهوهیان دەزانی ،که بهکۆڵی کرێکارانهوه نهبن ناگهنه دهسهاڵتی ڕامیاریی ،لهبهرئهوه دە
بووایه بهبێ خشپه باره ڕامیارییهکه بقۆزنهوه ،دانا و زاناتریین کهسی ڕامیاریی ئهو کاته (لینین) بوو ،ئهو دەیزانی
له کوێوه و چۆنچۆنی بچێته ژووره و چۆنچۆنیش بێته دهرهوه ،ئهو دەیزانی بهبێ ژێردهستهکردنی سۆڤیهتهکان هیچ به
هیچ ناکرێت ،لهبهرئهوه لهوێوه دهستیانپێکرد ،الی کهسمان شاراوه نییه ،که (لینین) بۆ تێپهڕکردنی هزری (ده
ستبژێری هۆشمهندی شۆڕشگێڕ) له پهڕتووکه بهدناوهکهیدا (ماالعمل) چ گاڵهیهکی به خهباتی خۆبهخۆیی سهندیکایی
کرد ،بهاڵم بۆ دهستبهسهرکردنی سۆڤیهتهکان پهشیمانبوهوه له دژیایهتیکردنی خهباتی سهندیکایی ،داوا له
بۆلشەڤیکەکانهکان دهکات بچن له سهندیکاندا کاربکهن ،بۆ ئهو مهبهستهش بابهتی (ئایا دەشێت بۆلشەڤیکەکانهکان
له سهندیکاکاندا بهشداربن) دەنوسێت ،تهنانهت فهتوای ئهوهش دەدات ،که دەتوانن له کۆنهپهرستریین سهندیکادا
کاربکهن .هێندهی نهبرد ،که بۆلشەڤیکەکانهکان له زۆرێک له سۆڤیهتی کارگهکاندا جێگهی خۆیان خۆشکرد ،ههنگاوی
یهکهمی پالنی پووچهڵکردنی سۆڤیهتهکان ئەوهبوو ،خۆشی واته (لینین) بۆ تهواوکردنی پالنهکه ،واته بهشی دووهمی
پالنهکه له کاتی گهڕاندنهوهیدا بۆ روسیا له شهمندهفهرهکهدا،ئهو دروشمانهی داڕشت "کارگهکان بۆ کرێکاران ،زهوییه
کان بۆ جوتیاران  ،ڕاوهستانی جهنگو ئاشکراکردنی نهێنییهکانی" .
ئهو کاته زۆر کهس بهتایبهتی (ئازادیخوازهکان) باشدەیانزانی ،که ئهو دروشمانه دروشمی بیروباوهڕی نیین ،دروشمی
تاکتیکیین بۆ نزیکبوونهوه له دهستخستنی دهسهاڵت ،با کهمێک له نزیکهوه بڕوانیینه ئهو دروشمانه (کارگهکان بۆ

کرێکاران و زهوی بۆ جوتیاران) ئهو دروشمه تهواو جێگهی گومانه بۆ لهو کاتهدا بهرزکرایهوه ،مهگهر ژمارهیهکی زۆر
لە کارگە و کارخانەکان به دهست خۆڕێکخستن و خۆبهڕێوهبردنی کرێکارییهوه نهبوون؟ له بواری کشتوکاڵیشدا،ههر بهو
چهشنه نهبوو؟*****
ئهوان گهر مهبهستیان به حیزبیکردن ،یان به ڕامیاریکردنی کۆڕه کرێکارییهکان نهبوو ئهی چیبوو؟ بهڵێ ههر ئهوه
بوو،چونکه هیچ حیزبێکی ڕامیاری یا دهسهاڵتێکی ڕامیاریی ،بوونی دهسهاڵتێکی ئابووریی کرێکاریی لهپاڵ دهسهاڵتهکه
ی خۆیدا پهسهندناکات.
بهداخهوه ئهو دهمه ،لهبهر کهمی تاقیکردنهوهی ههڵخهڵهتاندنی سۆسیالیستی دهوڵهتییدا و****** لهبهر دهستبه
رنهدان له شۆڕش و وهفایی بۆ دهستکهوتهکانی ،ئهو دروشم و ههڵوێستهی بۆلشەڤیکەکانهکانیان به پاڵپشتێکی مهزنی
پرسەکهی خۆیان زانی ،لهبهرئهوه ڕێگهیان له بۆلشەڤیکەکانهکان نهدهگرت لەوەی خۆیان نزیکبخهنهوه ،ئهوهش
هەلێکی گهوره بوو بۆ بۆلشەڤیکەکانهکان ،تا خۆیان بکهنه نێواخنی سهندیکاکان و سۆڤیهتهکان.
کرێکاران به گهرمییهوه پێشوازی دروشمی ڕاگرتنی جهنگیان کرد ،چونکه جهماوهر تهواو ههراسان و ماندوو و برسی ده
ستی ئهو جهنگه بوو ،وههاش دهیانڕوانیه ئهو جهنگه ،که مهترسییهکی هێکجار گهورهیە بۆ شۆڕش ،ئهو دروشمهشیان
به پشتگیری زانی و قبوڵیانکرد.
لهڕاستیدا من ئهو ڕێگهیه بهخۆم نادهموو بڵێم (لینین) و بۆلشەڤیکەکانهکان لهڕووی تیۆرییهوه دژی خودی کۆڕی
کرێکاری بوون ،بهاڵم وهکو پێشتر وتم ،ئهوان خوازیاری کۆڕی ڕامیاریی کرێکاریی بوون و حهزیان له چارهی کۆڕی
ئابووریی کرێکاریی نهبوو ،ئا ئهوهیه ڕهچهڵهکی پرسەکه ،ئهوان ئهوهیان دەزانی ،که کۆڕی ئابووریی کرێکاریی له به
رژهوهندی گۆڕان و شۆڕشی ڕامیاریی نییه ،بهڵکو له بهرژهوهندی شۆڕشی ڕیشهییه (شۆڕشی کۆمهاڵیهتی).
بۆلشەڤیکەکانهکان عهوداڵی شۆڕشی ڕامیاری بوون ،نهک کۆمهاڵیهتی ،ئهوان ههرچی بۆنی گۆڕانی کۆمهاڵیەتیی
لێبهاتایه لێیدهترسان.
جارێکی دی دهیڵێمهوه ،که کرێکاران ئاشنای ههڵخهڵهتاندن و پاشقولی (سۆسیالیستی ،کۆمونیستی) نهبوون و ساده و
ساویلکه و به وهفابوون بۆ ههڵکشانی شۆڕشگێڕی و دهستکهوتهکانی ،ئەمانە بوونه هۆکاری سهرهتایی و سهرهکییهکان
بۆ سهرکهوتنی ههنگاوی یهکهمی پالنهکهی بۆلشەڤیکەکانهکان ،ئهوهبوو بۆلشەڤیکەکانهکان خۆیان خزانده نێو سه
ندیکاکان و سۆڤیهتهکانهوه توانیان ئاڕاستهکه کۆمەاڵیەتییەیان بگۆڕن به ئاڕاستهیهکی ڕامیاریی ،واته دایانماڵیین
له ماهییهته چینایەتییهکهیان بۆلشەڤیکەکانهکان هەرچیان بۆ دەکرا کردیان ،بهشه مهترسیدارترهکهیان ههڵگرت بۆ
دوای دهستخستنی دهسهاڵتی ڕامیاریی .بۆلشەڤیکەکانهکان ههرچی کون و کهلهبهری شۆڕشه ڕامیارییهکهی خۆیان ههبوو،
به خهتای کرێکارانیان دهزانی ،لهبهرئهوه دوای وهرگرتنی دهسهاڵت بهگیانی تۆڵهکردنهوه مامهلهیان لەتەک کرێکاران
و جوتیاران دهکرد.
ڕاستهو نکۆڵی لهوه ناکرێت ،که سوپای سپی هێزێکی کۆنەپهرستی دڕنده و وێرانکار بوو ،بهکرێگیراوی بۆرسهی
(پاریس) و سهرمایهدارانی ناوه و دهرهوه بوو ،دهسهاڵت لەتەکیدا له جهنگێکی خوێناوی سهختدا بوو ،بهاڵم لەتەک
ئهوهشدا ،ئهو دهسهاڵته ههرچاوێکی لهسهر هێزی سۆڤیهتهکان بوو و لێیان تۆقیبوو ،چونکه دەیزانی ،که ناتوانێت له
پاڵ ئهواندا مێخهکانی خۆی قوڵ دابکوتێت ،دەبووایه سهریان بهگۆمدا بکات ،دهسهاڵت زیاتر لهوانه دهترسا:
 -سۆڤیهتهکانی (مۆسکۆ  -کرۆنشتات  -پترۆگراد).

 بزوتنهوهی هەرەوەزیی جوتیارانی ئۆکرانیا ،ناسراو به بزوتنهوهی (ماخنۆڤیستی). ئازادیخوازهکان (ئهنارکیستهکان). بهرههڵستکارییهکهی نێو پارت،به پێشڕهوی (ئهلکسندرا کۆلنتای).لەبەرئەوە به یاسا بنەڕەتییەکان سۆڤیهتهکانی ههڵدەوهشاندهوه و له جێگهکانیان لیژنەی حیزبی و سهندیکای
سووریان دادەنا ،ههر بهرههڵستییهک ببووایه له خوێنی خۆیدا دهیانگهوزاند ،بۆ نمونه قهسابخانهی (کرۆنشتاد و
پترۆگراد).
ههرچهنده سوپاکهی (ماخنۆ) له پێش سوپای سوورهوه دژی دژه-شۆڕش و هێزەکانی ئاڵمان و نەمسا ئازایانه دهجهنگا
و قوربانیدەدا ،بهاڵم دهسهاڵت ،ههر لێیی ڕازینهبوو ،چونکه بهگەلکاریی بهرههمهکانیان بهرههمدەهێنا و داوای به
کۆمونیستکردنی زهوییەکان و بهرههمێنان و دابهشکردنیان دهکرد.
ئازادیخوازهکان به ژماره له روسیا هێزێکی مهزن نهبوون ،بهاڵم کاریگهری گهورهیان لهسهر ڕوداوهکان دانابوو ،تاکه
هێزبوون ،که لەتەک بزوتنهوهی خۆبهخۆیی کرێکاران له سۆڤیهتهکاندا تێکهڵبوون و ڕۆڵی بهرچاویان ههبوو و له
الیهنگرانی شۆڕش بوون ،له پترۆگراد و کرۆنشتاد لەتەک کرێکاراندا شهونخونیان دهکێشا ،تا هێزی دژه-شۆڕش بۆ
لێدانی سۆڤیهتهکان و پهکخستنی بهرههمهێنان دهرفهتی دهستنهکهوێت .ئهوان لەتەک ئهو ههڵوێستهشیاندا،له هه
مووالیهک ئاگاداریان دهدا و خهڵکیان له مهترسی دهسهاڵتی پارتی ئاگاداردەکرد ،که شۆڕش بهرهو مهرگهساتێکی گه
وره دهبات و ڕۆشنیاندەکردهوه ،که بههێزبوونی ئهقڵییهتی به حیزبیکردنی دهسهاڵت دهبێته هۆی سهرهکی داکشانی
شۆڕش و زیادبوونی ئیمتیازاتی کۆمهاڵیهتی.
بۆلشەڤیکەکانهکان لهنزیکهوه ،بهتایبهتی (ترۆتسکی) ئاگاداری بیربۆچوون و ههڵوێستی ئهو ئازادیخوازانه بوو ،وهک
دوژمن تێیدەڕوانیین و له هیچ جێگهیهک بواری مانهوهیانی نههێشتبووەوه ،له کرۆنشتاد ژمارهیهکی زۆری کوشتن و
بریندارکردن بهندیخانهکانیشی لهو ئازادیخوازانه پڕکردبوو ،جگه لهوه به ئاگر و ئاسن پهالماری بارهگهکانیانی دەدا
و به کۆمهڵ دهیکوشتن ،خوێناویترینیان پهالماری بارهگای مۆسکۆ بوو ،تا ڕۆژی ئهمڕۆ کهس بهڵگهیهکی به دهستهوه
نییه و بڵێت سهرانی بۆلشەڤیکەکانهکان بهتایبهتی (لینین) ئاگاداری ئهو قهسابخانانه نییه.
لهنێو حیزبی بۆلشەڤیکەکانهکاندا دهنگ و ههڵوێستێکی کرێکاریی ناڕهزا دروستبوبوو (ئهلکسهندرا کۆلنتای) یهکێک
بوو لهوانه داوای سهرهکیان دانانی سنوور بوو بۆ دهسهاڵتی حیزبی و گهڕاندنهوهی دهسهاڵت بوو بۆ سۆڤیهتهکان،
بۆلشەڤیکەکان ئهوانیشیان پاککردهوه ،زۆریان لێکوشتن ،زۆریشیان دهربهدهری سیبریا و شوێنه دووردهستهکانی دیکە
کرد و بهشێکی دیان ڕهوانهی خڵهفاوخانهکانی حیزب کرد ،دواتر کهسنهیزانی لە چ گۆڕێک نران.
با ئێسته بزانیین چۆن ڕاگرتنی جهنگ ،کرایه بهشێک لهو قهسابخانهیه .نهدەبووایه شۆڕشی کۆڕه کرێکارییهکانی ئه
ڵمانیا سهریبگرتایه ،چونکه دەبووه وزهبهخشی کۆڕه کرێکارییهکانی روسیا ،بهتایبهتی ئهو دهمه سپارتاکیستهکانی ئه
ڵمانیا وهک بۆلشەڤیکەکان بیریاننهدەکردهوه ،بڕوایان به هزری (حیزبی پێشڕهو) نهبوو ،زیاتر خۆبهخۆیخوازی
کرێکاری و دهسهاڵتی کۆڕه کرێکارییهکان بوون بهتایبهتی (رۆزا لوکسمبورگ) و (کارل لێبکنێشت) (بڕوانه ههموو
جنێوهکانی لینین) که بهو دوو شۆڕشگێڕهی دهدان.
بۆلشەڤیکەکانهکان له ڕامیارییدا به سهلیقهبوون ،دەیانزانی گهر جهنگ ڕابگیرێت ،وزهبهخشی کرێکاری ئهودیوو بۆ ئه
مدیوو ،ئهمدیوو بۆ ئهودیوو بنهبڕدەکرێت و قور بهسهر کۆڕهکاندا دەکرێت ،چۆن؟ لهبهر جهنگ له ههردووال سوپا ده

ستیگیرابوو و نهیدەپهرژایه سهرکاروباری نێوخۆ،ئهوهبوو به گرێبهستێک جهنگ ڕاگیرا ،له ههردووال سوپا دهستبه
تاڵبوو ،توانیان بگهڕێنهوه بۆ ناوهوه و ئهزمونی داپڵۆسین بخهنهگهڕوو و بکهونه وێزهی کۆڕهکان ،له ئهلمانیا باڵوه
به کۆڕهکان کرا ،چهندهها کادری کرێکاری شۆڕشگێڕ تیرۆرکران ،بۆ نمونه (رۆزا) و (کارل لێبکنیێشت) له روسیاش ئە
وه کرا ،که به کورتی باسمکرد .ئهو دهمه کهشێکی وهها دروستکرابوو ،کهس نهیدەوێرا له پێستی خۆیدا بجوڵێتهوه،
یەکسەر به پیاوی بێگانه و دژه-شۆڕش تاوانباردەکرا و سهرهنگوم دهکرا.
ئا لهو شهڕه خوێناویهدا (دهوڵهتی سهرمایهدار) بردیهوه و (هاوبهشی کرێکاران) دۆڕاندی ،به واتهیهکی دی شۆڕشی
ڕامیاریی گرهوی بردهوه و (دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا !! و حیزبی پرۆلتاریا!) باوکران.
دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا !! و حیزبی پرۆلیتاریا!!
ئهو دوو دهعبایه تهواوکەر و وزهبهخشی یهکترن ،بهجیا ههرکامیان وهربگریت ،له توڕههات زیاتر هیچ واتایهکی
تریان نییه ،ئهو دووانه موڵکی دهسهاڵتی ڕامیاریین ،نهک پرۆلیتاریا وهک چینێکی شۆڕشگێڕ ،دەشێت یهک پرۆلیتار،
یان دهستهیهکی ناهوشیار بیانکه موڵکی خۆیان و خۆیانی پێوهبابدهن ،بهاڵم پرۆلیتاریا وهک (چینێک) هیچ کارێکی
بهوانه نییه ،پرۆلیتاریا به غهریزهش بێت ،کارێک ناکاته ئهرکی خۆی ،گهر ئهرکی مێژویی خۆی نهبێت ،ئهوه له
کیوێ و کهی پرۆلیتاریا بهبێ هوده به دوای حیزێکدا گهڕاوه ،تا بیکاته پێشڕهوی خۆی؟ له ههموو شوێنێک ههمیشه
،ههر حیزب بهبێهوده بهدوای چینی پرۆلیتاریادا گهڕاوه ،تا بیکاته پاشکۆی خۆی .دهرههق بهو دیکتاتۆریهته نهفره
تییهش ،پرۆلیتاریا هیچکات کاری پێینهبووه ،تا پراکتیزهی بکات.
گهر بتوانرێت دیکتاتۆریهت واتایهکی پۆزهتیڤ و بهلهزهتی بدهیتێ ،ئهوا دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا خودی شۆڕشهکهیه
تی ،بهواتایهکی دی کاتێک پرۆلیتاریا به شۆڕشه کۆمهاڵیهتییهکهی فهرشی ئابووری لهژێر القهکانی بۆرژوازی دهردە
هێنێت و دهمودهست دهیخاته ژێر هاوبهشییه کرێکارییه ئازادهکان ،تهنها ئهوهیه پراکتیزهکردنی دیکتاتۆریهتهکهی،
ئەگهر نا پرۆلیتاریا ،نه دهسهاڵتی ڕامیاریی ههیه ،تا بیکاته ئامرازی پراکتیزهکردنی دیکتاتۆریهت ،نه خاوهنی
هیچیشه تا به دیکتاتۆریهت پارێزگاری بکات ،پرۆلیتاریا دوای شۆڕشی کۆمهاڵیهتی ،ههیهتی و نییهتی هاوبهشیه
ئازاد و ئارهزومهندهکانییهتی بهرگریان لێبکات ،ئهو بهرگریهش ،نە دهسهاڵتی ڕامیاریی حیزبییە و نه واتای پراکتیزه
کردنی دیکتاتۆریهتیش دهبهخشێت ،تهنها بهرگرییهکی شۆڕشگێڕانهیه له دهستکهوتهکانی شۆڕشی کۆمهاڵیهتی ،لهو به
رگریهشدا،نه کهس ،نههیچیش دهکاته ئامرازی دهستی خۆی ،تهنیا خۆیهتی خۆی به خۆبهخۆیی ،کهواته پرۆلیتاریا
وهک چینێک له مومارهسهکردنی هیچ جۆره دهسهاڵت و حیزبێکدا ماهیهتی خۆی جێبهجێ ناکا و ناسهلمێنێ ،پرۆلیتاریا
شۆڕشهکهی ،یان شۆڕشێکی کۆمهاڵیهتیه ،یان نییه ،پرۆلیتاریا چینێکی شهقاوه نییه ،خواست و هیوا و مهبهستی
ڕامیاریی نییه ،خواست و هیوا و مهبهستهکانی کۆمهاڵیهتیی و ئابووریین ،تەنیا حیزبی پرۆلیتاریا ،خۆڕێکخستن و
خۆبهڕێوهبردنێکی چینایەتییه و وا لهنێو چوارچێوهی چینهکهی خۆیدا ،دهستی دهرهکی نامۆی تیادا نییه ،ئهو حیزبهی
ئهو [ڕێکخستنی سەربەخۆیی جەماوەریی] پشتبهخۆبهستی چاونهترسه و مێژووی خهباتی پڕه له ههزان ههزار مانگرتن
و خۆپیشاندان و ڕاپهڕین و داهێنانی تیۆرییه.
حیزبی دهسهاڵتخوازهکان تهواو به پێچهوانهوهیه و ڕامیارییه ،دهسهاڵتخوازان تهواو بهوه هۆشمهندن ،که دەبێت بهر
له (شۆڕشی کۆشک) پێکهاتهیهکی ڕامیاریی قوچکەیی (ههرهمی /هیرارشی) خاوهن دیسپلین ههبێت ،واته دهوڵهتێکی
بچوکراوهی حازربهدهست ههبێت ،تا له کاتی دهستخستنی دهسهاڵتی ڕامیاریدا ،ههموو کون و کهلهبهری بهڕێوهبهرایه
تییهکانیان پێپڕبکرێتهوه و وابێت کە دهوڵهت لههیچی کهم نهبێت ،بهتایبهتی لهبواری داپڵۆسینی جهستهیی (پۆلیس
و سهرباز) و داپڵۆسینی هزری و ڕۆسنبیری (میدیا) .ئه ئاواهین ئهو دوو جۆره حیزبه ،واته (حیزبی کۆمهاڵیهتی خۆبه

خۆیی شۆڕشگێڕ) و (حیزبی هۆشمهندی پێشڕهو) لێرهدا سهیر ئهوهیه ئهو (حیزبه هۆشمهنده) ،دوو پهڕتووکی ههن
(الدولة و الثورة) و (ماالعمل) ،ئەگەر لە دەستی بسێنیت ،ئیتر هیچی پێنامێنێ ،نه بیڵێت،نه بیکات.
شۆڕشی ئهنارکی*******.
بهر له ههموو شتێک (باکۆنین) پێماندەڵێت "شۆڕشهکان یاری مندااڵن نیین" شۆڕش جهنگه ،ئەو جهنگە ئههلییە،
ڕاسته شکێنهره ،تهنها کاردانهوهیه و هیچی دی پێویست بهوه ناکات قسه و قسهڵۆکی دی دوابخرێت ،ئهو بهالیهوه سه
یره ،کە ئهو جهنگه ئەوەندە نهفرهتی بێت و هەروەها ئەو لەوە بێگومانە ،کە جەنگ ئەهلی شااڵوێکی یەکژەمیی
رۆماتیکییە و گورجوگۆڵییهکی کاریگهری مهزن دەهوروژێنێت ،بۆ ئامانجی سهرکی ،که ئهویش تێکوپێکشکاندی ههموو
جۆرهکانی سهروهریه ،که دهوڵهت خراپتریین سمبولی ههموویانه ،ههموو ڕۆژێک ،له ههموو شوێنێک دروستکاری خۆبه
خۆیی جهماوهری ،نێوهڕۆکی ستراتیجی ئهنارکیسته شۆڕگێڕهکانه ،ههر ئهوهشه ڕاستی گومانلێنهکراوی فهلسهفهی
ڕامیاریی باکۆنینی.
شۆڕشگێڕان تهنانهت بۆ ماوهیهکی کهمیش بێت ،بۆ سوودگهیاندن به ئازادی ،پارێزگاری دادپهروهری و یهکسانی دهکهن
و بهبێ هیچ چۆنوچهندییەک لهسهر ئهوه سوورن ،که الیهنگرانی یهکسانی ئابووریی و کۆمهاڵیهتین ،ئهگینا ئازادی ده
بێته وشهیهکی بێواتا و دوور لە مۆراڵ و گهشهکردن ،ههموو درۆی گهورهن (باکۆنین) بلێبڕاوانە ئازادی دهخاته ڕیزی
پێشهوهی نهخشه ،ئهو وا بیردهکاتهوه ،که "یهکسانی له دونیادا له خۆبهخۆیی کار و هاوبهشییهکان و ههرهوهزییه به
رههمهێنهره ئازادهکانهوه سهرچاوه دهگرێت ،نهک له سهروهریکاری و دهوڵهتهوه.
(باکۆنین) جهخت لهسهرئهوه دهکاتهوه ،که ئهوهیه هۆکاری سهرهکی کهرتبوونی سۆسیالیستهکان ،واته ههرهوهزیخوازه
شۆڕشگێڕهکان و کۆمونیسته سهروهریخوازهکان ،دۆستانی دهسهاڵتی ڕههای دهوڵهت ،ئەستەمه بهبێ بوونی دهوڵهتێکی
ستهمکار ،سهروهریخوازیی و چینێکی چهوسێنهری خاوهن ئیمتیاز  ،بوونی هەببێت.
ئێمه ئهمڕۆ بهباشی و بهئاسانی له سڵکردنهوهی ئهو ئهنارکیسته روسه (باکۆنین) دهگهین ،که بهرامبهر به بیرۆکهی
بهڕێوهبردنی دهسهاڵت لهالیهن (حیزبێک ،یان چینێکی شۆڕشگێڕه)وه ههیبوو ،کە له چییهوه سهرچاوهیگرتووه.
دهربارهی دهوڵهته جهماوهرییهکهی (کارل مارکس) پێماندەوترێت ،له دهوڵهتهکهی ئهودا ههموومان یهکسانیین ،به
ڵێنی ئهوهش دهدهن ،که نه یاسایی ،نه ڕامیاریی ،نه ئابووریش چینی خاوهن ئیمتیاز بوونی نییه ( ،)...بهاڵم حکومه
تێک ههیه " لێرهدا باش تێبینی ئهوهبکهن" که حکومهتێک ههیه و ههموو سامانهکانی به دهستهوهیه ،بهاڵم به هیچ
جۆرێک وهک حکومهتهکانی دی حکومڕانی ناکات!! شتێکی سهیره.
(باکۆنین) الی خۆی گومانی نههێشتۆتهوه و ئهوهی یهکالکردۆتهوه ،که پێویسته پرۆلیتاریا دوای ئهوهی کە دەست به
سهر ئامێری دهوڵهتدا دەگرێت ،بۆ لهنێوبردنی بۆرژوازی ،سوودی لێوهربگرێت .الی (باکۆنین) دهوڵهت دامودهزگایهکی
دژهشۆڕشگێڕیی داپڵۆسێنهره ،دوای ئهنجامدانی شۆڕش ،تهنها بۆ ساتێکیش دهستیپێوهناگیرێت و لهنێودەبرێت ،ئا لێره
دایه کهلهبهر و جیاوازی نێوان ئهنارکیزمی شۆڕشخواز و مارکسیزم ،زۆر ئاشکرایه ،که ناتهبایی (مارکس) و (باکۆنین)
ستراتیجی شۆڕشی سۆسیالیستی خستنه بنبهستێکی مهزنهوه ،ههڵوێسته******** دژ بهیهکهکانیان زۆر لهوه
زیاتر بوون ،که تهنها دهمهقاڵێیهک و پێشبڕکێیهکی ئایدیۆلۆجی بووبن .پاش  ٠٠٠٠ئهو گرفته تیۆرییه به جۆرێکی
دراماتیکی ،بهڕاستی پراکتیزهکرا ،به چهشنێک پرۆلیتاریای دونیای دووچاری زنجیرهیهک قهیرانکرد ،که ئهمڕۆ زیاتر
له ههموو کاتێک ،کهس پێشبینی تروسکایی دهالقهیهکی ڕۆشنی قوتاربوون ،نابینێت.

_______________________________________________

پەراوێزەکان:
* بڕوانه پهڕتووکی ( )histoire de l’anarchismeالپهڕه .٣٤٣
** بڕوانه پهرتووکی (بهرهو دهسهاڵت)ی کاوتسکی.
*** بڕوانه پهڕتووکهکانی (ما العمل) و (الدولة والثورة) و (موچوعات نیسان)و (هل یحتفظ البالشفة بالسلطة).
**** بڕوانه پهڕتووکی ()la révoulition inconnuی ڤۆلین ،ههروهها نووسینهکانی (ئیما گولدمان) و (ئهلکسندر
بێرکمان).
***** بڕوانه پهڕتووکی ( شۆڕشی نهناسراو  )inconnu la révollutionو نووسینهکانی ئیما گۆڵدمان و ئه
لکسندر بیرکمان ،سهردهمی شۆڕشی ڕوسی.
****** بڕوانه تاقیکردنهوهی شۆڕشی ئیسپانی و کۆڕهکرێکارییهکانی ئیتالیا ،که چۆن لهبهر ڕۆشنایی تاقیکردنه
وهی ڕوسیدا ،بڤهیانکرد ،بۆلشەڤیکەکانهکانی لهمهڕ خۆیان توخنی کۆڕهکانیان بکهون .س  -ع.
******* پهڕتووکی ( )histoire de l’anarchismeل -344-342نوسینی (.)jean préposiet
******** بهم بۆنهیهوه دەمهوێت مەتەڵێک ههیه ڕۆشنایی بخەمەسەر ( بهڕاستی زۆر بهالمهوه سهیره ،که
(کارل مارکس) بهو ههموو توانا زانستییهی خۆیهوه،چۆن و چی گهیاندوویهتی بهو بڕوایه ،که دەبێت دوای شۆڕش ده
وڵهت بهێڵرێتهوه ،بهمهرجێک ئهو له ههموو کهسێکی دی باشتر ئهوهی زانیوه ،که هیچ دیاردهیهکی سهرخانی بهبێ بنه
مایهکی مادی بوونی نییه،جا تۆ بڵێی ئهو لهو پرسەیهدا به پێچهوانهی فهلسهفهکهی خۆیهوه (ماتهریالیزمی دایلێکتک
و ماتهریالیزمی مێژویی) بیریکردبێتهوه؟! یان لهو پرسەیهدا سیلهی ڕهحمی خۆی له (دهوڵهته ڕهها)کهی هیگڵ نه
بچڕاندوه ،تکا دەکهم ،گهر کهسێک ههیه و دەتوانێت وەاڵمی ئهو مەتەڵە پیرۆزهم بۆ دهربخات ،پێشهکی سوپاسی ده
کهم ،گرنگیش نییه الم ئهو کهسه (مارکسی)بێت ،یان (ئهنارکی)بێت ،یان ههرچییهکی دی بێت .س  -ع.
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• خوێنەرانی هێژا ،لێرەدا كۆتایی بەم مشتومڕە دێ ،كە هاوڕێیانێك بەشدارییان تێداكردووە ،بەاڵم مشتومڕەكە كراوە
دەمێنێتەوە و هەر خوێنەرێك دەتوانێ لەسەر بۆچوونی بەشداربووان ،رەخنە و سەرنج و پێشنیاری خۆی بدات و درێژە
بە مشتومڕەكە بدا -.زاهیر باهیر .-

