١٩٠٣
بەشی دووەم

موحسین کەریم
لە فارسیەوە کردوویەتی بە کوردی

لە باڵوکراوەکانی (ڕەوتی کۆمۆنیست) تشرینی دووەم ١٩٩٠
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سەرنج:
ئــەم نامیلکەیــەی بەردەســتتان کــە لەدانیشــتنی (هەشــتەم) ی کۆنگــرەوە دەســت پــێ
دەکات تــا دانیشــتنی (نۆزدەیــەم) بەشــێکە لــە بەرگــی دووەمــی هەمــان نامیلکــە
کــە لەدانیشــتنی( هەشــتەم) ەوە دەســت پێــدەکات تــا دانیشــتنی (بیســت ویەکــەم)
ی کۆنگــرە .ئەگەرچــی هاورێــی وەرگێــڕ هەڵســاوە بــە وەرگێڕانــی تــەواوی بەرگــی
دووەم ،بــەاڵم بــە پێــی پێویســت لــە ئێســتادا تەنهــا ئــەم بەشــەمان بــە پێویســت
زانــی بــۆ باڵوکردنــەوە.
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە
تشرینی دووەم ١٩٩٠
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ووتەیەکی پێویست:
ئــەم کتێبــەی بەردەســتتان ســاڵی  ١٩٨٩لــە فارســیەوە وەرم گێڕایــە ســەر زمانــی
کــوردی ،لەســەر داوای ڕابەڕایەتــی رێکخــراوی (ڕەوتــی کۆمۆنیســت) .وەکــو لــە
ســەرنجی دەزگای چــاپ و باڵوکردنــەوەی ڕەوتــی کۆمۆنیســتدا هاتــووە ،مــن ســەرجەم
بەشــی دووەمــی دانیشــتنەکانی کۆنگــرەی دووەمــی سۆشــیال-دیموکراتەکانی ڕوســیام
وەرگێڕابــوە ســەر زمانــی کــوردی ،بــەاڵم ئــەوان تەنهــا ئــەو بەشــەیان بــە پێویســت
زانــی بــۆ ئــەو رۆژگارە کــە لێــرەدا باڵوکراوەتــەوە .دوای ســااڵنێکی زۆرو کاتێــك بــە
رێکــەوت کتێبەکــەم کەوتــەوە بەردەســت ،ئــەوە هــات بــە خەیاڵمــدا کــە دووبــارە
چاپــی بکەمــەوەو ئــەو هەڵــەو کەموکوریەشــی کــە لەوکاتــەدا و بەپێــی ئاســتی
شــارەزانیم لــە زمانــی فارســی و شــێوازی نوســیندا ڕوویــان دا بــوو ،ڕاســت بکەمــەوە.
بەهــۆی ئــەوەی ئــەو بەشــەی وەرگێڕدراوەکــە کــە چــاپ نەکرابــوو ،فەوتابــوو وە
بەهــۆی ســەرقاڵی ژیــان و کاروبــاری سیاســیەوە فرســەتی دوبــارە وەرگێڕانیــم
نەبــوو ،بۆیــە تەنهــا بــەم بەشــە چاپکــراوە قایــل بــووم و دوبــارە دەســتم کــردەوە
بــە ئامادەکردنــی بــۆ چــاپ.
ئــەوەی دەبــێ بیڵێــم ئەوەیــە کــە کۆمەڵێــك هــاورێ و دۆســت لەگــەڵ منــدا ئەرکیــان
کێشــاوە تــا ئــەم کتێبــە بکەوێتــە بەردەســتی ئێــوە .بێجگــە لــەو هاوڕێیانــەی دەزگای
چــاپ و باڵوکردنــەوەی ڕەوتــی کۆمۆنیســت کــە لــەو هەلومەرجــە پــڕ لــە مەترســیەدا
هەســتاون بــە تایپکــردن و چاپکردنــی کتێبەکــە ،هــاوکات لــە نوســینەوەی دەقــە
وەرگێڕدراوەکانــدا و ئامادەکردنــی بــۆ تایپکــردن ،هــاورێ (عــادل عوســمان) ئــەو
ئەرکــەی لەئەســتۆ گــرت .مانــای هەنــدێ ووشــەی فارســی یــان دەســتەواژە کــە
بــۆم ڕوون نەبــوە هــاورێ (نــادر عبدالحمیــد) هــاوکاری کــردووم .لەکاتــی دوبــارە
نوســینەوەی بــە کۆمپیوتــەر ،هاورێیــان ( نەغــەدە عوســمان) و (تاڵیبــی خەیــات)
ئــەو ئەرکەیــان خســتە سەرشــانی خۆیــان.
بۆئــەوەی لــەڕووی زمــان و وەرگێڕانــەوە زیاتــر پوختــی بکەمــەوە ،خــۆم دوبــارە
بــە وەرگێڕانەکــەدا چوومەتــەوەو لــەڕووی وەرگێــڕان و شــێوازی نوســینەوە هەوڵــم
4

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

داوە ،بەپێــی شــارەزایی خــۆم ،ڕەچــاوی ڕێنوســی تــازەی زمانــی کــوردی بکــەم .لــەم
کارەشــمدا هــاورێ (فەرزانــە علــی) لــەڕووی هەنــدێ ووشــە و دەســتەواژەی فارســی
هــاوکاری کــردووم  .هــاورێ مەحمــودی حــەالق هەڵەچنــی هەمــوو کتێبەکــەی لــە
ئەســتۆ گرتــوە .هــاورێ ســەاڵح فەتحــواڵش دیزاینــی کتێبەکــەی کــردوە.
بەمجــۆرە ئامادەکردنــی ئــەم کتێبــە و پێشکەشــکردنی بەئێــوەی خۆشەویســت بەرهەمــی
ڕەنــج و هەوڵێکــی گشــتیەو مــن لێــرەوە سوپاســی یــەك بەیەکیــان دەکــەم کــە
کارەکەیــان لەگەڵــدا تەواوکــردم.
موحسین کەریم
ناوەڕاستی حوزەیران(جون)ی ٢٠٢١
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پێشەکی
کۆنگــرەی  ١٩٠٣جێگایەکــی گرنگــی هەیــە لــە مێــژووی بەرینبوونــەوە و کامــڵ بوونــی
مارکســیزمی شۆڕشــگێر نــەك هــەر لــە ڕوســیادا ،بەڵكــو لــە ئاســتی نێونەتەوەییشــدا.
ئــەو ڕوداوانــەی کــە ڕوویانــداو ئــەو قسەوباســانەی کــە لــە کۆنگــرەدا کــران،
ســەرەڕای بایەخێــك کــە لــە ڕێچکــەی شــکڵگیری و گەشــەی بەلشــەفیزم لــە ڕوســیادا
هەیبــوو ،بــەاڵم ئێســتاش دەتوانێــت ســەرچاوەی چەندیــن ئەزمونــی بەنــرخ
بێــت بــۆ کۆمۆنیســتەکان .لینیــن لــە کتێبــە بەناوبانگەکەیــدا «هەنگاوێــك بــۆ
پێشــەوە ،دووهەنــگاو بــۆ دواوە» ،بایەخــی ئــەم کۆنگرەیــە و ئــەو بابەتانــەی
کــە تیایــدا خراونەتــەڕوو ،شــیدەکاتەوە .لــە پێشــەکی ئــەم کتێبــەدا پێداگــری
لەســەر دوو ئاکامــی بنەڕەتــی کۆنگــرە دەکات .یەکــەم :دابەشــبوونی حیــزب بــۆ
زۆرینــە «بەلشــەفیەکان» و کەمینــە «مەنشــەفیەکان» .واتــە دابــەش بوونێکــی
نــوێ کــە ســەرتاپای ڕیزبەســتنەکانی پێشــووی نــاو سۆشــیال دیموکراســی ڕوســیای
خســتە ژێرســێبەری خۆیــەوە .دووەم :ئــەو گفتوگۆیــەی کــە ســەبارەت بــە بنەماکانــی
ڕێکخســتنی حیــزب و بەتایبەتــی لەســەر بەنــدی یەکەمــی پەیــڕەوی ناوخــۆ دەربــارەی
پێناســەی ئەندامــی حیــزب ڕووی دا .ئــەم قسەوباســە گرنگانــە لــە پەیوەنــد بــە
ڕوون کردنــەوەی دانیشــتنەکانی کۆنگــرەی دووەم ،بــە ووردتریــن شــێوە و لەســەر
زمانــی خــودی قســەکەران و بەشــداربووانی کۆنگــرەوە خراونــە تــەڕوو.
لینین دەربارەی بایەخی ئەم بابەتەی ئێستا دەنووسێت:
قسەوباســەکانی کۆنگــرەی حیــزب ڕەنگدانــەوەی بارودۆخــی ڕاســتەقینەی حیزبــی
ئێمــە ،ڕەنگدانــەوەی بۆچوونــەکان ،مەیلــەکان و هەمــوو ئــەو نەخشــانەیە کــە
لەالیــەن خــودی بەشــداربووانی بزوتنەوەکــەوە خراونەتــەڕوو کــە ڕەنگدانــەوەی
ووردە جیاوازییــە سیاســیەکانی نــاو حیــزب دەخاتــەڕوو ،کــە نیشــاندەری هێــزی
ڕێژەیــی ئــەوان و پەیوەندیــە ناکۆکەکانــی نێــوان ئــەوان و خەباتیانــە ،هەروەهــا
ڕەنگدانەوەیەکــی کــەم وێنەیــە و لەبــارەی دەقیــق بــوون ،کامــڵ بــوون ،گشــتگیربوون،
دەوڵەمەنــد بــوون و جێــی متمانەبوونــەوە ،بــێ هاوتایــە .ئــەو قسەوباســانەی
کۆنگــرەی حیــزب و تەنهــا ئــەو قسەوباســانەیە پیشــانمان ئــەدات کــە تــا چ
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ڕادەیــەك لــە ڕاســتیدا توانیومانــە پاشــماوەی پەیوەندیــە کــۆن و دەســتەگەرییەکان
پــاك بکەینــەوە و پەیوەندیەکــی یــەک پارچــەی مەزنــی حیزبــی لــە جێگەیــدا
دابنێیــن .هەرکەســێكی حیزبــی ،ئەگــەر بیەوێــت هوشــیارانە لەکاروبارەکانــی
حیزبەکەیــدا بەشــداری بــکات ،پێویســتە لەســەری کــە ڕەوتــی کۆنگــرەی حیزبمــان
بــە وردی هەڵبســەنگێنێت.
یەکــەم کۆنگــرەی حیزبــی کرێکاریــی سۆشــیال دیموکراســی ڕوســیا لــە ســاڵی ١٨٩٨
تەنهــا بــە بەشــداری  ٩کــەس لەشــاری «مینســك» گیرابــوو .ئــەم کۆنگرەیــە لەبــاری
عەمەلیــەوە لــە دابیــن کردنــی یــەک پارچەیــی و شــكڵ پێدانــی ڕابــەری و ڕێبازێکــی
یەکگرتــووی حیزبــی نــاکام مایــەوە .لەســاڵەکانی پــاش کۆنگــرەی یەکەمــدا چەندیــن
گروپــی جۆراوجــۆری سۆشیالیســتی کــە لــە کرێــکاران و ڕۆشــنبیران پێــك هاتبــوون
لــە ناوچــە جیاوازەکانــی ڕوســیای تــزاری و هەروەهــا لــەدەرەوەی وواڵتیــش لەنێــوان
پەنابەرەکانــدا پێــك هــات .چاالکــی سیاســی ئەم گروپانە لەژێرســایەی هەلومەرجی
داپڵۆســین و ســەرکوتگەری تــزاردا ،بــە کەمتریــن هــاوکاری و بەشــێوەی ســەرەکی
لەســەر بنەمــای ڕێبــازو ڕابــەری محەلــی دا ئەنجــام دەدرا .لەڕاســتیدا هــەر گروپــە
کــەم وزۆر بەشــێوەی ســەربەخۆ لەوانــی تــر کاری دەکــرد .ئــەم تایبەتمەندییــە پــرش
وبــاو و دەســتەگەرییە نــەک تەنهــا لــە بەرانبــەر ســەرکوتی پۆلیســی سیاســی تــزاردا
گروپەکانــی بەتونــدی تووشــی زەربەخــواردن کردبــوو ،بەڵكــو ڕێــك لەناســکترین
هــەل ومەرجــدا ،پڕۆلیتاریــای ڕوســیای لــە ڕابەرییەکــی یەکگرتــوو و پەیگیــر لــە
خەباتــی چینایەتــی و پێشــڕەوایەتی کردنــی بزووتنــەوەی هەمەالیەنــەی دژی
تزاریزمــدا بــێ بــەش دەکــرد.
لــەم ســەردەمەدا مارکسیســتەکان لــە خەباتــدا دژ بــە ئیکۆنۆمیــزم کــەم تــا زۆر
ســەرکەوتبوون( .هەرچەنــدە هــەروەك لــەم کتێبەشــدا دەردەکەوێــت ،ئیکۆنۆمیــزم لــە
کۆنگــرەی ١٩٠٣دا هێشــتا نوێنــەران و پشــتیوانانی خــۆی هەیــە) ،بــەاڵم مەســەلەی
بنەڕەتــی لەســەر چەندێتــی و چۆنێتــی حیزبێــك بــوو کــە دەبوایــە پێــك بێــت لەگــەڵ
ئــەو ئەرکانــەی کــە دەبــوو حیــزب لــە بــەردەم خۆیــدا دایبنێــت .لینیــن لــە نوســراوی
خــۆی «دەبــێ چ بکرێــت»دا ،بــە ڕۆشــنی لــەم مەســەلەیە دوابــوو .ئــەو خوازیــاری
حیزبێکــی بەتوانــا ،خــاوەن دیســپلین و یەكجێــی پێکهاتــوو لــە «شۆڕشــگێڕانی
پیشــەیی» بــوو .ئــەم فکرەیــە ڕێــك بەرامبــەر بــە بیرکردنــەوەی تــاك گەرایــی
ئانارشیســتەکان و ئەوکەســانەش بــوو کــە حیزبــی کرێکاریــی سۆشــیال دیموکراتیــان
وەكــو حیزبێــك دەهاتــە بەرچــاو لەشــێوەی حیزبــە چەپەکانــی ئەوروپــای ڕۆژئــاوا،
بــە کارکــرد و ڕەوشــتی پارلەمانتاریســتیەوە.
یەكالییکردنــەوەی ئــەم مەســەلەیە بەکــردەوە دەکەوتــە ســتۆی کۆنگــرەی دووەم.
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لەنێــوان دەســتەو گروپــە مارکسیســتەکاندا پێویســتیی بەســتنی کۆنگــرە بەڕادەیەکــی
زۆرقبــوڵ کرابــوو .لــە تشــرینی یەکەمــی ١٩٠٢دا کۆنفرانســێك لــە « پســکۆف»
گیــراو کۆمیتەیەکــی ڕێکخــەری کۆنگــرە کــە زیاتــر لەالیەنگرانــی « ئایســکرا» پێــک
هاتبــوو ،هەڵبژێــردرا .کۆمیتــەی ڕێکخــەر نوســینی بەرنامــەی حیــزب و ئامادەکردنــی
ئامادەســازیەکانی پێــك هاتنــی کۆنگــرەی خســتە بەرنامــەی کاریــەوە .یەکــەم
ڕەشنوســی بەرنامــەی حیــزب لەالیــەن بلیخانۆفــەوە ئامادەکــرا کــە کەوتــە بــەر
ڕەخنــەی لینیــن و مارتــۆف .بلیخانــۆف لەژێرفشــاری ئــەم ڕەخنانــەدا ڕەشنوســەکەی
خــۆی دەســتکاری کــرد و دەقــە دەســتکاری کراوەکــە بــوو بــە بنەمــای قسەوباســەکانی
کۆنگــرە لــە بڕگــەی بەرنامــەدا .کۆنگــرە توانــی بەرنامــەی حیــزب پەســەند بــکات،
بــەاڵم نوســین و پەســەند کردنــی بەرنامــە لەڕاســتیدا مانــای کۆتایــی هاتنــی
جیاوازیــە بەرنامەییــەکان نەبــوو .دواتــر دەرکــەوت کــە مەســەلەی بنەڕەتــی
و تایبەتمەندیــەکان و ئەرکەکانــی شۆڕشــی ڕوســیاو ئیســتراتیژی و تاکتیکــی
کۆمۆنیســتەکان لــە خەباتــدا بــۆ بەئەنجــام گەیاندنــی سۆشــیالیزم ،مەســەلەیەك
کــە بــوو بــە یەکێــك لەخاڵــە ســەرەکیەکانی جیــاوازی سیاســی بەلشــەفیەکان و
مەنشــەفیەکان ،هێشــتا بەشــێوەیەکی لێبڕاوانــە لــە کۆنگــرەی ١٩٠٣دا جێــگای خــۆی
نەگرتــوە و وەاڵمــی تــەواوی پــێ نەدراوەتــەوە.
کۆنگــرە لــەڕۆژی  ٣٠تەمــوزی  ١٩٠٣لــە برۆکســل دەســتی پێکــرد ،بــەاڵم پــاش
هەفتەیــەك بەهــۆی تەنــگ پــێ هەڵچنینەکانــی پۆلیســی بەلجیــکاوە ،نوێنــەرەکان
چوونــە لەنــدەن و کۆنگــرە لــەوێ تــا ٢٣ی ئاب درێژەی کێشــا .دانیشــتنەکانی کۆنگرە
بــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی ڕێکخــەر دەربــارەی ڕێکخــراوە بەشــداربووەکان و هۆکانــی
بانــگ نەکردنــی بەشــێکی تــری ڕێکخــراوەکان دەســتی پێکــرد .پاشــان مەســەلەی
پەیــڕەوی ناوخــۆ و بەرنامــەی کاری کۆنگــرە خرایــە بەرباســەوە .وا بڕیاردرابــوو
کــە مەســەلەی پێگــەی بۆنــد (یەکێتــی گشــتی کرێکارانــی یەهــودی لــە لیتوانیــا،
پۆڵەنــدا و ڕوســیا) کــە لــە کۆنگــرەی یەکــەم لــە ســاڵی ١٨٩٧یشــدا بەشــدارییان
کردبــوو ،بخرێتــە ســەرەتای بەرنامــەی کارەکانــی کۆنگــرەوە .لینیــن لــەو ڕوانگەیــەوە
کــە پێــی وابــوو پێــش ئــەوەی بچنەســەر وەاڵم دانــەوە بــە پێداگرتنــە تازەکانــی
بۆنــد بــۆ دامەزراندنــی پەیوەندیەکــی فیدراڵــی لەنێــوان بۆنــد و بەشــەکانی تــری
حیزبــدا ،هیــچ مەســەلەیەکی دیکــە بەدروســتی ناتوانرێــت هەڵبســەنگێنرێت،
بۆیــە لــەم هەنــگاوە پشــتیوانی دەکــرد .بۆنــد لەوکاتــەدا خاوەنــی ئۆتۆنۆمــی بــوو
لەنــاو حیزبــدا ،بــەاڵم نوێنەرەکانــی لەســەر ئــەوە ســووربوون کــە بۆنــد دەبێــت
وەكــو نوێنــەری هەمــوو پڕۆلیتاریــای یەهــود بەفەرمــی بناســرێت و پەیوەندیەکــەی
لەگــەڵ حیزبــدا لەســەر بنەمــای فیدراڵــی دابمەزرێــت .پــاش قسەوباســێکی دوور و
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درێــژ ،بڕگــەی پێگــەی بۆنــد تەنهــا بــە پێشــکەش کردنــی بڕیارنامەیەکــی گشــتی
کۆتایــی هــات ،بــەاڵم چارەســەری بەکــردەوەی مەســەلەی بۆنــد درایــە دەســت ئــەو
باســانەی پەیوەندیــان بــە ڕێکخســتنەوە هەبــوو .زۆر لــە قســەکەران ئــەم خواســتە
ناسیونالیســتیەی بۆندیــان مەحکــوم کــرد .بــاس و خواســتێکی توندوتیــژ لەســەر
ئــەم مەســەلەیە هاتــە کایــەوە و لەکۆتایــدا تەنهــا پێنــج نوێنەرەکــەی بۆنــد بــوون
لــە کۆنگــرەدا کــە دەنگــی «بەڵــێ» یــان دا بــۆ ئــەم پێشــنیارە .بۆنــد لــە ئاکامــدا
بەفەرمــی وازی لەکۆنگــرە و هەمــوو حیــزب هێنــا .دەرچوونــی بۆنــد ،کــە بــە درێژایــی
کۆنگــرە لەســەر مەســەلەکانی دیکــە زیاتــر لەپــاڵ مارتــۆف و الیەنگرەکانیــدا
دەنگیــان ئــەدا ،لینیــن و هاوبیرەکانــی کــردە زۆربــە لــە کۆنگــرەدا.
بەهەرحــاڵ ،لەمــاوەی نێــوان یەکەمیــن و دواهەمیــن دانیشــتنەکانی تایبــەت بــە
بۆنــد ،چەنــد مەســەلەیەکی گرنگــی تــر چــووە نــاو بەرنامــەی کاری کۆنگــرەوە و
چەنــد خاڵێــك بــە قازانجــی باڵــی ئۆپۆرتۆنیســت لــە کۆنگــرەدا پەســەند کــرا،
لەوانــە بەتایبــەت دەکرێــت هێمــا بــە بەنــدی یەکەمــی پەیــڕەوی ناوخــۆی حیــزب
بکرێــت .دوو فۆڕمۆڵبەنــدی پێشــنیارکراو لەبــەردەم کۆنگــرەدا هەبــوو .فۆڕمۆڵبەنــدی
لینیــن بــەم جــۆرە بــوو« :ئەندامــی حیــزب کەســێکە کــە بەرنامــەی حیزبــی قبوڵــە و
چ لــە بــاری داراییــەوە و چ لەڕێگــەی بەشــداری کردنــی ڕاســتەوخۆی لــە یەکێــك لــە
ڕێکخراوەکانــی حیزبــدا ،یارمەتــی حیــزب ئــەدات» .ئەڵتەرناتیفــی مارتۆفیــش بــەم
جــۆرە بــوو« :ئەندامــی حیــزب کەســێکە کــە بەرنامــەی حیزبــی قبــوڵ بێــت ،یارمەتــی
دارایــی حیــزب ئــەدات و لەژێرچاودێــری یەکێــك لــە ڕێکخراوەکانــی حیزبــدا هاوکاری
حــزب دەکات» .لــە ســەرەتادا جیــاوازی نێــوان ئــەم دوو فۆڕمۆڵبەندیــە زیاتــر ســەر
زارەکــی دێتــە بەرچــاو ،بــەاڵم لــە ڕێچکــەی پشــتگیری هــەردوالدا لــەم دوو پێشــنیارە
بەڕۆشــنی ئــەوە دەرکــەوت کــە بــاس لەســەر دوو جــۆر خاڵــی دەســت پێکردنــی تــەواو
جیــاوازە لــە دیــاری کردنــی ســیفەت و تایبەتمەندیــە بناغەییەکانــی حیزبێکــدا
کــە خەریــک بــوو پێــك دەهــات .ئــەم باســە بــووە تــەوەری قسەوباســەکانی کۆنگــرە
و هــەروەك دەزانیــن فۆڕمۆڵبەنــدی لینیــن دەربــارەی بەنــدی یەکەمــی پەیــڕەوی
ناوخــۆی حیــزب لــە کۆنگــرەدا پەســەند کــرا .باســێکی تونــد و گــەرم وگوڕیــش
لەمــەڕ هەڵبژاردنــی ئەندامانــی ئۆرگانــە ناوەنــدی و ســەرەکیەکان حیــزب هاتــە
ئــاراوە .لینیــن خوازیــاری ڕابەرییەکــی یەکجــێ و چــاالك بــوو ،بــەاڵم نەیارەکانــی
بەتایبــەت مارتــۆف باســەکەیان تــا ئاســتی بابەتــی شەخســی هێنایەخــوارەوە.
لەوانــە مارتــۆف ڕایگەیانــد کــە لەبەرئــەوەی کۆنگــرە هــەر( )٦ئەندامــە پێشــووەکەی
دەســتەی نوســەرانی پێشــووی « ئایســکرا» ی لەجێــگای خۆیــدا نەهێشــتۆتەوە،
بەشــداری نــاکات لــە دەســتەی نوســەراندا .هــەر بەوەنــدەی کــە کەوتــە پێگــەی
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کەمایەتیــەوە ،لینیــن و الیەنگرانــی بــەوە تاوانبارکــرد کــە لــە حیزبــدا «حکومەتــی
ســەربازی»یان ڕاگەیانــدوە .قســەکانی لینیــن لــە وەاڵمــی مارتــۆف دا چەندیــن
جــار لەالیــەن ئامــادە بووانــی الیەنگرانــی کەمایەتیــەوە بــڕدرا .لینیــن لــە وەاڵمــدا
ڕایگەیانــد کــە ئەگــەر مەبەســت لــەم تۆمەتــە خەباتــی ئــەوە دژی توخمــە ڕاڕا و
نــا پەیگیــرەکان و دژی ئــەو ناڕۆشــنیانەی کــە لــە هێڵــە سیاســیەکانی ناوحیــزب دا
هەیــە ،ئــەوا ئــەو ئــەم تۆمەتانــە قبــوڵ دەکات ،چونکــە ڕێــك هــەر ئــەم کــەم وکــوڕی
و دوو دڵیانــە بــوو کــە ڕێگربــوون لەبــەردەم چاالکیەکانــی حیزبــدا .ســەرکەوتنی
لینیــن لــە مەســەلەی دەســتەی نوســەرانی «ئایســکرا» دا بەکــردەوە بــووە هــۆی
جیابوونەوەیــەك کــە بــەدوای خۆیــدا حیزبــی دابــەش کــرد بــە دوو بەشــەوە؛
بەلشــەفیك و مەنشــەفیك .بــەاڵم ئــەم ســەرکەوتنە لــە هەمــان کاتــدا کۆتایــی
هێنانێكیــش بــوو بــە دەســەاڵتدارێتی پەیوەندیــە فــەردی و دەســتەگەرییەکان لــە
ڕابەریــی حیزبــدا کــە مارتــۆف و هاوکارەکانــی بەکــردەوە خوازیــاری مانــەوەی بــوون.
کۆنگــرەی دووەم لەســەر مەســەلەی یەکپارچەیــی حیــزب و بــەدی هێنانــی زەمینــەی
پێویســت بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە پەیوەنــدی و ژیانــی دەســتەگەری و نــا حیزبیــدا
ســەرکەوت ،بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا ســەرەتای جیابوونەوەیــەك بــوو لەناوخــۆی
حیزبــدا کــە مــۆری خــۆی نــا بــە مێــژووی کامــڵ بوونــی سۆشــیال دیموکراســی ڕوســیاوە.
کۆنگــرە و پەســەندکراوەکانی کۆتایــی نەهێنــا بــە قەیرانــی حیــزب و ئــەو خەباتــە
توندوتیــژە ناوخۆییــەی حیزبــی یــەكال نەکــردەوە کــە هەبــوو ،بەپێچەوانــەوە ئــەم
خەباتــە بەتەوژمێکــی زیاتــرەوە بــەردەوام بــوو .ئۆپۆرتۆنیســتەکان لەبەرانبــەر
بڕیارەکانــی کۆنگــرەدا وەســتانەوە .پــاش ماوەیەك بەڕاکێشــانی پشــتیوانی بلیخانۆف
بــۆ الی خۆیــان کۆنترۆڵــی «ئایســکرا»یان گرتــە دەســت .لینیــن و هاوبیرەکانــی
خەریکــی ڕێکخســتنی کۆمیتــە حیزبیەکانــی خۆیــان بــوون و بانگــەوازی بەســتنی
کۆنگــرەی ســێهەمیان کــرد (بەیاننامــەی  ١٩کەســی ،ئۆکتۆبــەری  .)١٩٠٤پــاش
کۆنگــرە لینیــن داوای لــە هەمــوو مەیلەکانــی ناوخــۆی حیــزب کــرد کــە لــە چوارچێــوەی
دەربڕینــی ئازادانــەی بۆچوونەکانــی خۆیانــدا پەیــڕەوی بڕیارنامەکانــی زۆربــەی
کۆنگــرە بکــەن .پێشــنیاری کــرد کــە لەپەیــڕەوی ناوخــۆی حیزبــدا گەرەنتــی بــۆ
دابینکردنــی ئــازادی دەربڕینــی بۆچــوون و باڵوکردنــەوەی بۆچوونەکانــی کەمایەتــی
بگونجێندرێــت ،بــەاڵم کەمایەتــی نەیتوانــی ئــەم تێڕوانینــە ســەبارەت بــە یەکێتــی
حیــزب ،کــە لەســەر بنەمــای ســەنتراڵیزمی دیموکراتێــك ڕاوەســتاوە ،تێبگــەن و
قبــوڵ بکــەن و بــە تایبەتــی لەگــەڵ پەیــڕەوی کردنــی کەمایەتــی لــە زۆربــە خۆیــان
نەســازاند و لــە چوارچێــوەی زهنیــەت و پەیوەندیــە دەســتەگەریەکانی پێشــوودا
درێژەیــان بــە چاالکیەکانیــان دا .ســەرەڕای ئەمــەو لەمــەش گرنگتــر ،بەهــۆی
10

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

ووردکردنــەوەی سیاســەتە عەمەلیــە مەنشــەفیەکان لەشۆڕشــی ڕوســیادا و هەڵوێســتی
ئۆپۆرتۆنیســتی ئــەم ڕەوتــەو پاکانەکــردن بۆســپاردنی ڕابەرایەتــی شۆڕشــی ١٩٠٥
بــە بــۆرژوا لیبــراڵ ،ئــەم کەلێنــە قوڵتــر و فراوانتــر بــووەوە .لینیــن لــە نوســراوی
خۆیــدا «هەنگاوێــك بــۆ پێشــەوە و دوو هەنــگاو بــۆ دواوە» دا ئاکامەکانــی کاری
کۆنگــرە ئــاوا کۆدەکاتــەوە:
« کۆنگــرەی حیزبمــان بــێ وێنەیــە و لەســەرتاپای مێــژوی شۆڕشــی ڕوســیادا
دیاردەیەکــی ناوازەیــە ،بــۆ یەکــەم جــار بــوو کــە حیزبێکــی نهێنــی شۆڕشــگێڕ بتوانێــت
لــە تاریکایــی کاری نهێنیــەوە بێتــەدەرەوەو تــەواوی ڕێچکــەی بزووتنــەوە و کۆتایــی
خەباتــی ناوخۆیــی حیزبمــان و هەمــوو ڕواڵەتــی حیزبمــان و هەریەکــە لە بەشــە کەم
تــا زۆر بەرچاوەکانــی لــە بــواری بەرنامــە و تاکتیــك و ڕێکخــراو پیشــانی هەمــووان
بــدات .بــۆ یەکــەم جــار بــوو کــە توانیمــان لــە کــۆت وبەنــدی نەریتــە بــێ ســەرەوبەرە
دەســتەگەریەکان و عامیگــەری شۆڕشــگێڕانە ڕزگار ببیــن و دەیــان گروپــی تــەواو
جیــاواز لەیــەك جێــگادا کۆبکەینــەوە کــە زۆرتــر بەتونــدی ڕکەبەرایەتیــان لەگــەڵ
یەکــدا دەکــرد و تەنهــا هێــزی بــاوەڕ بــوو کــە ئەوانــی بــە یەکــەوە ئەبەســتەوە و
ئامادەبوون(لەبــاری پرەنســیپیەوە ئامادەبــوون) هەمــوو وە هەرجــۆرە شەخســیەتێکی
گروپــی و ســەربەخۆیی گروپــی بکەنــە قوربانــی یەکێتیەکــی بەهێــز کــە بــۆ یەکــەم
جــار لەالیــەن ئێمــەوە بــەدی هاتبــوو؛ واتــە حیــزب .بــەاڵم لەسیاســەتدا قوربانــی
بەخۆڕایــی نادرێــت ،بەڵكــو لەجەرگــەی شــەڕدا بەدەســت دێــت ،شــەڕێك کــە بــۆ
وێرانکردنــی ڕێکخــراوەکان بەرپاکــرا کــە بەناچــاری لەڕادەبــەدەر بــێ ڕەحمانــە بــوو.
کزەبــای شــێداری خەباتــی ئاشــکرای ئــازاد ،بــوو بــە گەردەلــول .ئــەم گەردەلولــە
هەمــوو وە هەرچەشــنە پاشــماوەیەکی بەرژەوەندیــەکان و ئیحساســات و نەریتــە
دەســتەگەریەکانی بــە بــێ جیــاوازی لەگــەڵ خۆیــدا بــردووە .چەنــدە بــاش بــوو
کــە بــردی ! وە بــۆ یەکــەم جــار ئۆرگانــە لێپرســراوە ڕاســتەقینە حیزبیەکانــی
هێنایەکایــەوە».
بێگومــان بایەخــی ســەرەکی وەرگێڕانــی ئــەم کتێبــە لەوەدایــە کــە کۆمۆنیســتەکانی
ئێــران بەشــێوەی ووردەکاریەکــی زیاتــر لەگــەڵ مەســەلەکانی ســاتێکی گرنــگ لــە
شــکڵ گیــری مارکســیزمی شۆڕشــگێڕ و زەمینەکانــی گەشــەی بەلشــەفیزم دا ئاشــنا
دەکات .ئێمــە پێشــنیار دەکەیــن کــە ئــەم کتێبــە وەكــو کۆمەڵێــك بەڵگــەی مێژوویــی
هــاوکات لەگــەڵ کتێبــی «هەنگاوێــك بــۆ پێشــەوە و دوو هەنــگاو بــۆ دواوە»ی
لینیــن بخوێندرێتــەوە ،بــەاڵم ســەرباری الیەنــە مێژووییەکــەی ئــەم کتێبــە ،ئێســتاش
دەتوانێــت لــە قــوڵ کردنــەوە و فــراوان کردنــی ئاســۆی سیاســی و تێڕوانینــی
زانســتیانەی کۆمۆنیســتەکانی ئێــران لــە خەباتــی چینایەتیــدا لــە هەلومەرجــی
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ئێســتادا و بەتایبــەت لــە زەمینــەی بەرنامــە ،تاکێــك و بنەمــای ڕێکخراوەیــی حیــزب
و تێگەیشــتنی پڕۆســەی عەمەلــی پێكهاتنــی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران ،ڕۆڵێکــی
کاریگەریــان هەبێــت .لــە پەڕاوێــزدا جێــگای خۆیەتــی ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە
بوونــی چەنــد کۆپیــەك لــەم وەرگێــڕدراوە لەکاتــی بەســتنی کۆنگــرەی دامەزرێنــەری
حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران دا لەبەردەســت هاوڕێیانــی بەشــدار بــوو لــە کۆنگــرەدا
کاریگەریەکــی جــدی دانــا بــە ئاقــاری قــوڵ بونــەوەی قسەوباســەکانی کۆنگــرە.
لەکۆتایــدا پێویســتە ئاماژەیەکیــش بــۆ پێشــینەی ئــەم وەرگێــڕدراوە بکەیــن .ئــەم
کتێبــە لەســەرەتادا لەالیــەن «اتحــادی مبارزانــی کۆمۆنیســت» بــۆ وەرگێــڕان درا بــە
یەکێــك لــە دۆســتانی وەرگێڕمان(کــە لێــرەدا بــە هەمــان شــێوە یادێکــی دەکەینــەوە
و سوپاســی ئــەو ڕەنجــەی دەکەیــن) .هەمــوو کتێبەکــە لەکاتێکــدا ئامادەبــوو کــە
هێرشــی فراوانــی پۆلیســی جمهــوری ئیســامی بۆســەر ڕێکخــراوە کۆمۆنیســتەکان و
دوا پاشــماوەی هەلومەرجــی» دیموکراتیــك» لــە کۆمەڵــگادا دەســتی پــێ کردبــوو.
دەســت نوســەکان بەداخــەوە پێــش ئــەوەی دەســتکاری پێویســتی بکرێــت ( کــە چەنــد
بابەتێکــی دەگرتــەوە) لــە یەکێــك لــەم پەالمارانــەی پۆلیســدا لەنێوچــوو ،تەنهــا
یــەك کۆپــی لــە وەرگێــڕدراوی نیــوەی یەکەمــی کتێبەکــە کــە پێشــتر خرابــووە
بەردەســت کۆمەڵــە ،مایــەوە .دەســت کاری و پــاک نــوس کردنــی ئــەم دەقــە و
هەروەهــا ســەرلەنوێ وەرگێڕانــەوەی نیوەکــەی تــری کتێبەکــە و ئامادەکردنــی دەقــی
کۆتایــی بــۆ چــاپ بــە هەوڵــی هاوڕێیــان « ئــازەر ماجــدی» و «زەهــرەی کەییــان»
ئەنجــام دراوە ،ئێمــە پێشــوازی لــە هــەر ســەرنجێکی چاکســازی و ڕەخنەگرانــە و
تەکمیلــی دەکەیــن کــە بــۆ باشــترکردنی چۆنێتــی دوا بەرگەکــەی تــری کتێبەکــە و یــان
هەرئــەم بەرگــە (لەکاتــی چــاپ کردنەوەیــدا) یارمەتیمــان بــدات.
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پێشەکی وەرگێڕی فارسی
لێــرەدا بەشــی دووەمــی کتێبــی  ، ١٩٠٣کــە قسەوباســەکانی کۆنگــرەی دووەمــی
حیزبــی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیای تێدایــە بــە چــاپ گەیشــتووە ،هــەروەك لــە
پێشــەکی بەرگــی یەکەمــدا ووتمــان ئــەم کۆنگرەیــە بریتــی بــوە لــە ٣٧دانیشــتن،
بەرنامــەی کاری دانیشــتنەکانی کۆنگــرە لــە الپــەڕە ٢٤دا چــاپ کــراوە.
بەرگــی یەکــەم بریتیــە لــە پێشــەکییەک ،پێشــەکی وەرگێــڕ ،ڕوون کردنەوەیــەك
لەالیــەن کۆمیســیۆنی هەڵبژێــراوی کۆنگــرەوە بــۆ ڕێکخســتنی قسەوباســەکان،
یاداشــتێك لەالیــەن وەرگێــڕی ئینگلیزیــەوە ،بەرنامــەی دانیشــتنەکان ،پەیــڕەوی
ناوخــۆ ،لیســتی ناســاندنی دەســتەی ســەرۆکایەتی و کۆمیســیۆنەکان ،بڕیارنامــە
ســەرەکیەکان و پەیــڕەوی ناوخــۆی پەســەندکراوی کۆنگــرە ،قسەوباســەکانی
دانیشــتنی یەکــەم تــا ناوەڕاســتی دانیشــتنی هەشــتەم ،ئــەو یاداشــت و پاشــکۆیانەی
پەیوەندییــان بــەم بەشــەوە هەیــە و لیســتێك لەنــاوی ئەندامانــی کۆنگــرە ،ســەرەڕای
یاداشــتێکی ڕوون کردنەوەیــی دەربــارەی هەندێــك لەنوێنــەرەکان.
لەبەرگــی دووەمــدا هەندێــك بەشــی بەرگــی یەکەممــان دووبــارە چــاپ کردۆتــەوە
بــۆ ئاســان کردنــی کاری خوێنــەر ،لەوانــە پێشــەکی ڕوون کردنەوەیــەك لەالیــەن
کۆمیســیۆنەوە ،یاداشــتی وەرگێــڕی ئینگلیــزی ،بەرنامــەی دانیشــتنەکان ،لیســتی
ناســاندنی دەســتەی ســەرۆکایەتی و کۆمیســیۆنەکان و لیســتی نــاوی ئەندامانــی
کۆنگــرەو یاداشــتێکی ڕوون کردنەوەیــی دەربــارەی هەندێــك لەنوێنــەران .ســەرەڕای
ئەمانــە بەرگــی دووەم قسەوباســەکانی لــە ناوەڕاســتی دانیشــتنی هەشــتەم تــا دوایــن
دانیشــتن ،واتــە دانیشــتنی بیســت ویەکەمــی تێدایــە .ئــەم بەرگــە زۆرتــر تایبەتە بە
بــاس کــردن لەبــارەی بەرنامــەی حیزبــەوە ،لەناوەڕاســتی دانیشــتنی هەشــتەمەوە تــا
دانیشــتنی دەیــەم باســی گشــتی لەســەر بەشــی پرەنســیپی(اصول)بەرنامەیە ،پاشــان
بەرنامــە ئەدرێتــە دەســت کۆمیســیۆن و کۆنگــرە درێــژە بەکارەکانــی تــری خۆی ئەدات.
دانیشــتنی دەیــەم ســەبارەت بەدیــاری کردنــی ئۆرگانــی ناوەنــدی حیــزب دەدوێــت.
دانیشــتنی یازدەهــەم تایبــەت دەبێــت بــە مەســەلەی ڕاپۆرتەکانــی کۆمیتەکانــی
ڕێکخســتن .لــە دانیشــتنەکانی دوازدەهــەم و سێزدەهەمیشــدا ڕاپۆرتەکانــی کۆمیتــە
لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم
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جۆراوجــۆرەکان دەخرێنــەڕوو ،کــەوا دیــارە قسەوباســەکانی ئــەم دانیشــتنە چــاپ
نەکــراوە .دانیشــتنی چواردەهــەم تــا نیــوەی پازدەهــەم تایبەتــە بــە باســی گشــتی
لەســەر پەیــڕەوی ناوخــۆ و پاشــان ســەرلەنوێ بــاس لــە بــارەی بەرنامــەوە دەســت
پــێ دەکاتــەوە تــا کۆتایــی ئــەم دانیشــتنە بــەردەوام دەبێــت .هــۆی ئــەوەی کــە ئــەم
دانیشــتنە لــە ناوەڕاســتی دانیشــتنی هەشــتەمەوە دەســتی پــێ کــردوە ،هــەر ئەوەیــە
کــە بــاس کــردن دەربــارەی مەســەلەی بۆنــد لــە ناوەڕاســتی دانیشــتنەکەدا تــەواو
بــووە .پاشــان باســی بەرنامــە کــە باســێکی دوورودرێــژە دەســتی پــێ کــردوە .ســەرەڕای
ئەوانــەی کــە لــە پێشــەوە باســکران ئــەم بەرگــە چەنــد پاشــکۆ و یاداشــتێکی ڕوون
کردنــەوەی تێدایــە.
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یاداشتێك لە سەر دەقی ئەم کتێبە
ئــەم کۆنووســانەی لەبەردەســتایە هەمــوو ئــەو کــەم وکوڕیانــەی تێدایــە کــە لینیــن
لــە (یــەك هەنــگاو بــۆ پێشــەوە و دوو هەنــگاو بــۆ دواوە) دا ئاماژەیــان پــێ
دەکات ،ســەرباری ئــەوەش کــەم وکورتــی تریشــی تێدایــە .لــە دەقــە ڕوســیەکەدا
چەندیــن هەڵــەی چــاپ و هەروەهــا بــە هــۆی بــاش نەبیســتنی قســەی نوێنــەرەکان،
چەندیــن هەڵــەی هێجــگار ڕۆشــنی تێدایــە ،زۆرجــار وا ڕوودەدات کــە بەشــێك لــە
قســەکانی نوێنەرێــك کــە لەڕەوتــی گفتوگۆکانــدا ئامــاژەی پــێ کــراوە ناتوانرێــت
لەنــاو قســەکانی هەمــان نوێنــەردا بەرچاوبکەوێــت.
لەپێنــاوی لەبەرچاوگرتنــی مەســائیلی نهێنــی کاری ،قســەکانی نوێنــەرە ژنــەکان
و ئاماژەیــەك کــە بــۆ ئــەوان دەکرێــت بەجۆرێکــە کــە ڕەگــەزی ئــەوان نازانرێــت –
بۆنمونــە لــە جێــگای ڕانــاوە مێینــەکان لــە ڕانــاوە نێرینــەکان کەڵــك وەرگیــراوە و
بەوجــۆرە (  )1و ئەمــە لــە وەرگێڕدراوەکــەدا بــە هەمــان شــێوە پارێــزراوە.
هەندێــك خۆتێهەڵقورتاندنــی ئامادەبــوان لەکاتــی پێشــکەش کردنــی وتارەکانــدا،
چەنــد باســێکی البــەالو شــتی لەوجــۆرە کــە بایەخیــان هەبــووە ،لــە کۆنووســەکاندا
نەنوســراونەتەوە و دیــارە قسەوباســێکیش کــە لەکاتــی پشــووداندا ،یــان بەشــێوەی
گشــتی لــە دەرەوەی دانیشــتنەکان ( وەکــو دانیشــتنەکانی شــانە حیزبیــەکان و شــتی
تــر) کــراوە نەنوســراونەتەوە .ئــەوەی کــە بەگوێــرەی بیرەوەریەکانــی بەشــداربووان
لەکۆنگــرەی دەگێڕنــەوە ،وێنایەکــی هەمەالیەنــە و ووردتــر لــە قسەوباســەکان
دەخاتەڕوو ( بێجگە لەوەی کە خودی لینین و کرۆپســکایا و ترۆتســکی نوســیویانە)
بــەم جــۆرە :بلیخانــۆف .لــە ئیــس ئێــچ بارۆنــەوە ،الپەڕەکانــی  ٢٣١بــەدواوە؛ ئــەو
ســێ کەســەی کــە شۆڕشــیان بەرپاکــرد ،بەرهەمــی ب.د.ۆڵــف ،الپەڕەکانــی١٦٥
بــەدواوە؛ ســەرهەڵدانی سۆشــیال دیموکراســی ،لــە جــی .ئیــل .ئێــچ ،کیپــەوە،
الپەڕەکانــی  ١٠٧بــەدواوە؛ چاوپێکەوتــن لەگــەڵ لینیــن دا ،نوســینی ن.ڤاڵنتینــۆف
کــە چەنــد ســەرنجێکی هەندێــك لــە کەســایەتیەکانی کۆنگــرەی تێدایــە ،لەوانــە
ئەکیمــۆف ،مارتــۆف ،کراســیکۆف و ئەوانــی دیکــەی تێدایــە و باســی لینیــن دەکات
لەکاتــی نوســینی «هەنگاوێــك بۆپێشــەوە و دوو هەنــگاو بــۆ دواوە» دا.
وەرگێڕی ئینگلیزی
()١ئەم مەسەلەیە لە وەرگێڕانی فارسیدا هیچ جیاوازیەك دروست ناکات(و .فارسی)...
ڵ
بەهەمانشێوە لە کوردیشدا ڕاناوی نێرو مێ نیە و ئا�وگۆڕ دروست ناکات(و.کوردی)
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ڕونکردنەوەیەك لەالیەن کۆمیسیۆنەوە
لەگــەڵ باڵوکردنــەوەی قسەوباســەکانی کۆنگــرەی دووەمــی حیزبــی کرێکاریــی سۆشــیال
دیموکراتی ڕوســیا (ح .ك .س .د .ڕ)دا کۆمیســیۆنی هەڵبژێردراوی کۆنگرە نوســینی
پێشــەکیەكی بــە پێویســت زانــی کــە ئــەم یاداشــتە ڕوون کردنەوانــە لەخــۆ بگرێــت.
خاڵــی یەکــەم دەربــارەی ئــەو بابــەت و بەڵگەنامانــە بــوون کــە دەبوایــە کارمــان
پــێ بکردنایــە .هیــچ ڕاپۆرتێکــی دەســت نوســیش لەالیــەن کۆنگــرەوە ئامــادە نەکــرا،
بــەاڵم وتــارەکان و هەمــوو ڕەوتــی قسەوباســەکان لەالیــەن کەســانێکی تایبەتــەوە،
کــە وتاربێــژەکان یارمەتیــان دەدان بــەوەی کورتەیــەك لــە گرنگتریــن قســەکانیان
دەخســتە بەردەســتیان دەنوســرانەوەو تۆماردەکــران .کۆنووســە نوســراوەکان دواتــر بــۆ
کۆنگــرە دەخوێندرانــەوە و پەســەند دەکــران ،کۆنووســی دوو دانیشــتنی دوایــی( ، ٢٦
 )٢٧بەهــۆی نەبوونــی کاتــەوە بــە پەســەند نەکــراوی مانــەوە.
بــەم پێیــە کۆمیســیۆن چەنــد بەڵگەنامەیەکــی لەبەردەســتدا بــوو کــە پێشــتر
لەالیــەن کۆنگــرەوە پەســەند کرابــوون .کارێــك کــە دەمایــەوە ئــەوە بــوو کــە بخرێتــە
ســەر شــێوەیەکی گونجــاو بــۆ باڵوکردنــەوە و ئامادەکردنــی لــەڕووی داڕشــتنەوە.
یەکــەم ئیشــی ڕێکخســتنی بەڵگەنامــەکان لەالیــەن هــاوڕێ «کۆڵســتۆف»ەوە ئەنجــام
دراو پاشــان ئــەو دەقــەی کــە دەبــوو بــۆ چاپخانــە بنێردرێــت لەالیــەن هەمــوو
کۆمیســیۆنەوە هەڵســەنگێراو پەســەندکرا.
کۆمیســیۆن لــەو مافــەی کــە پێــی درابــوو بــۆ خــۆالدان لــە باڵوکردنــەوەی بەشــێك لــە
کۆنووســی کۆبوونــەوەکان کەڵکــی وەرنەگرتــوە یــان بەجۆرێکــی ووردتــر ،ئــەم مافــەی
بــە ڕادەیەکــی زۆرکــەم و تەنهــا تــا ئــەو شــوێنە ســوود لــێ وەرگرتــوە کــە بــە بەڵگــەی
«نهێنــی کاری» بــە تــەواوی پێویســت بــووە.
لــە هەمــان کاتــدا کۆمیســیۆن ئــەو تێبینانــەی خرانــەڕوو کردۆتــە بەڵگــە و
ڕێنوێنــی خــۆی بۆئــەوەی لەجیاتــی هەندێــك «نــاوی ڕێکخراوەیــی» کــە هەندێــك لــە
نوێنــەرەکان بــەو ناوانــەوە لــە کۆنگــرەدا دەرکەوتبــوون ،نــاوی دیکــە بەکاربهێنێــت.
لەهەمــوو بوارەکانــی دیکــەدا کۆمیســیۆن بــەو دەقــەی کــە کۆنگــرە پەســەندی کردبــوو
وەفادارماوەتــەوە و تەنهــا بەســڕینەوە و دەســتکاریکردنی ڕێنوســەکەیەوە ئیکتفــای
کــردوە.
لــەم کتێبــەدا کۆمیســیۆن ئــەو ڕاپۆرتانــەی باڵونەکردۆتــەوە کــە لەالیــەن
نوێنەرەکانــەوە دراوە بــە کۆنگــرە .ئــەم ڕاپۆرتانــە پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆیان بــە
چاالکــی کۆنگــرەوە نەبــووە و هیــچ قسەوباســێك دەربارەیــان ئەنجــام نــەدراوە.
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لەبەرئــەوە ئەتوانرێــت ئــەو ڕاپۆرتانــە بەشــێوەیەکی ســەربەخۆ کــە گونجاوتریشــە
باڵوبکرێتــەوە .لەکۆنگــرەدا تەنهــا لەســەر یەكێــك لــە ڕاپۆرتــەکان واتــە ڕاپۆرتــی
ســەبارەت بــە «بۆنــد» چەنــد گفتوگۆیــەك کــران .بەداخــەوە هەرچۆنێــک بێــت
کۆمیســیۆن ناچاربــوو کــە لــە داڕشــتنەوەی ئــەم کۆنووســانەدا خۆپارێــزی بــکات.
لەبەرئــەوە کۆنووســەکان ئــەو قســانەی تێــدا نییــە کــە نوێنــەری «بۆنــد» کردنــی
لــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارانەدا کــە لێیــان کرابــوو.
ســەرەنجام ،کۆمیســیۆن ،لەشــێوەی چەنــد پاشــکۆیەکدا ،چەنــد بڕگەیەکــی کــەم
(یــازدە بڕگــە)ی لــەو بەڵگەنامانــە خســتە ســەر کۆنووســەکان ،کــە تاڕادەیــەك بــە
تەواوکــەر و ڕۆشــنکەرەوەی کاری کۆنگــرە و پەســەندکراوەکان دادەنرێــن .
گۆرین
کۆڵستۆف
ستارۆفەر

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

17

بەرنامەی حیزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا
پەسەند کراوی کۆنگرەی دوەمی حیزب
پەرەســەندنی ئاڵوگۆڕ پەیوەندیەکی نزیکی وای لەنێوان نەتەوە پێشــکەوتوەکاندا
پێــك هێنــاوە کــە بزوتنــەوەی مەزنــی پڕۆلیتاریــا لەپێنــاو ڕزگاربوونــدا بەناچــاری
دەبێــت بزوتنەوەیەکــی نێونەتەوەیــی بێــت – و لەمێژیشــە وای لێهاتــووە.
سۆشــیال دیموکراســی ڕوســیا خــۆی بــە لەشــکرێك لــە ســوپای جیهانیــی پڕۆلیتاریــا
دادەنێــت و بۆهەمــان ئامانجــی کۆتایــی خەبــات دەکات کــە سۆشــیال دیموکراتەکانــی
هەمــوو واڵتەکانــی دیکــە خەباتــی بــۆ ئەکــەن.
ئــەم ئامانجــە کۆتاییــە بەهــۆی تایبەتمەنــدی کۆمەڵــگای مۆدێرنــی بــۆرژوازی و
پڕۆســەی پەرەســەندنیەوە دیــاری کــراوە.
ســیمای جیاکــەرەوەی ســەرەکی ئــەم کۆمەڵگایــە بەرهــەم هێنانــی کااڵیــە لەســەر
بنەمــای پەیوەندیەکانــی بەرهــەم هێنانــی ســەرمایەداری ،کــە لەژێــر ســایەی
ئــەودا گرنگتریــن و ســەرەکی تریــن بەشــی هۆیەکانــی بەرهــەم هێنــان و ئاڵوگــۆڕی
کااڵکان لەالیــەن چینێکــی بــە ژمــارە کەمــەوە دەســتی بەســەردا گیــراوە ،لەکاتێکــدا
زۆربــەی زۆری دانیشــتوان لــەو پڕۆلیتاریــا و نیــوە -پڕۆلیتاریانــە پێکدێــن کــە
بەهــۆی جێگەوڕێگــەی ئابــوری خۆیانــەوە هەمیشــە یــان ناوبەنــاو ناچــارن هێــزی
کاری خۆیــان بفرۆشــن ،واتــە ناچــارن ببنــە کــرێ گرتــەی ســەرمایەداران .بــەکاری
خۆشــیان داهاتــی چینــە بااڵکانــی کۆمەڵگــە مســۆگەر بکــەن.
لەڕێگــەی پەرەپێدانــی بەردەوامــی زیاتــر و زیاتــری تەکنۆلۆژیاوە ،پەیوەندیەکانی
بەرهــەم هێنانــی ســەرمایەداری خــۆی بەرینتــر و فراوانتــر دەکاتــەوە ،کــە ئــەم
مەســەلەیە لەگــەڵ زیادبوونــی بایەخی ئابوری پــڕۆژە گەورەکاندا بەرەو لەناوبردنی
ووردە بەرهــەم هێنانــی ســەربەخۆ دەچێــت؛ بەشــێکیان دەکاتــە پڕۆلیتاریــا و ڕۆڵــی
ئەوانــی تــر لەمەیدانــی ئابــوری و کۆمەاڵیەتیــدا بەرتەســك دەکاتــەوە ،هەندێــک
کاتیــش بەشــێوەیەکی کــەم تــا زۆر ئاشــکراو مەینەتبــار بەتــەواوی دەیان بەســتێتەوە
بــە ســەرمایەوە.
هەروەهــا پێشــکەوتنی تەکنیکــی ئــەو توانایــە ئــەدات بــە خــاوەن کارەکان کــە
بەشــێوەیەکی بەربــاو لــە پڕۆســەی بەرهــەم هێنــان و ســوڕانەوەی کااڵکانــدا کەڵــك
لــەکاری ژنــان و منــااڵن وەربگــرن .لــەو شــوێنەوەو  ،کاتێــک کــە پێشــکەوتنی
تەکنیکــی دەبێتــە هــۆی کــەم بوونــەوەی ڕێژەیــی داواکاری خــاوەن کاران لەســەرهێزی
کاری مرۆیــی ،ئــەوا ئــەو کاتــەش داواکاری لەســەر هێــزی کار بەناچــاری لەچــاو
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خســتنەڕوویدا کەمتــر دەبێتــەوە و لــە ئەنجامــدا وابەســتەیی کاری کرێگرتــە بــە
ســەرمایەوە زیاتــر دەبێــت و ئاســتی چەوســاندنەوەی کار زیاتــر دەچێتــە ســەرەوە.
ئــەم بارودۆخــە لــە واڵتانــی بۆرژواییــدا و هەڵکشــانی بەردەوامــی کێبڕکــێ لــە
نێوانیانــدا لــە بــازاڕی جیهانیــدا ،مەســەلەی ســاغبوونەوەی ئــەو کااڵیانــەی کــە
بەڕادەیەکی زۆر زیاتر بەرهەم دەهێنرێن ،لەجاران زیاتر توشــی ســەختی و دژواری
دەکات .زێدەبەرهــەم کــە خــۆی لــەو قەیرانــە پیشەســازیە کــەم وزۆر توندانــەدا
نیشــان دەدات کــە بــەدوای دەورەیەکــی درێژمــاوەی ڕکــودی پیشەســازیدا ڕوودەدات،
ئاکامێکــی لەچارنەهاتــوی پەرەســەندنی هێــزە بەرهــەم هێنەکانــی کۆمەڵــگای
بۆرژوازییــە .قەیرانــەکان و ســاتەوەختەکانی ڕکــودی پیشەســازی بەنۆبــەی خۆیــان
دەبنــە هــۆی توندکردنــەوەی مــاڵ وێرانــی ووردە بەرهــەم هێنــەکان .وابەســتەیی
کاری کــرێ گرتــە بەســەرمایەوە زیاتــر دەکــەن و زۆر بەخێرایــی دەبنــە هــۆی خــراپ
بوونــی ڕێــژەی (هەنــدێ جاریــش ڕەهــا) ی بارودۆخــی چینــی کرێکاریــش .لــەم ڕوەوە
پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیــا کــە نیشــاندەری زیاتربوونــی بەرهــەم هێنــی کارو ســامانی
کۆمەاڵیەتــی زیاتــرە ،لەکۆمەڵــگای بۆرژوازیــدا دەبێتەهــۆی نایەکســانی کۆمەاڵیەتــی
زیاتــر و قــوڵ بوونــەوەی جیاوازیــی نێــوان دەوڵەمەنــد و هــەژار و زیادبوونــی بــێ
متمانەیــی بــە دوا ڕۆژ و بێــکاری و مەینەتــی جۆراوجــۆری جەمــاوەری خەڵکــی
زەحمەتکێــش.
ســەرەڕای ئەمــەش بــەو ڕادەیــەی کــە هەمــوو ئــەم ناکۆکیانــە کــە تایبەتــە بەخــودی
کۆمەڵــگای بۆرژوازیــەوە ،گەشــە دەکــەن و پــەرە دەســتێنن  ،ناڕەزایەتــی جەمــاوەری
چەوســاوە و ڕەنجــدەر لــەم سیســتەمە زیاتــر دەبێــت ،توانــای چەندێتــی و هاوپشــتی
پڕۆلیتاریــا زیاتردەبێــت و خەباتیــان دژی چەوســێنەران تیژتــر دەبێــت .لەهەمــان
کاتــدا پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیــا بــە یەكجێکردنــی هۆیەکانــی بەرهەمهێنــان و
ئاڵوگــۆڕ و بــە کۆمەاڵیەتیکردنــی کار لــە پــڕۆژە ســەرمایەداریەکاندا ،هەرچی زیاتر
توانــای مــادی جێگرتنــەوەی پەیوەندیەکانــی بەرهەمهێنانــی ســەرمایەداری لەالیــەن
پەیوەندیــە سۆشیالیســتیەکانەوە فەراهــەم دەکات؛ واتــە توانــای بەرپاکردنــی
شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی ،کــە دوائامانجــی هەمــوو چاالکیەکانــی سۆشــیال دیموکراســی
نێونەتەوەییــە ،وەكــو بەشــی هوشــیاری بزوتنــەوەی چینەکــە ،دەڕەخســێێت.
شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی پڕۆلیتاریــا بــە دانانــی خاوەندارێتــی کۆمەاڵیەتــی لەجێگــەی
خاوەندارێتــی تایبەتــی هۆیەکانــی بەرهــەم هێنــان و ئاڵوگــۆڕ و بــە بەرهــەم
هێنانــی کۆمەاڵیەتــی ڕێکخــراو و نەخشــەمەند بــە مەبەســتی دابیــن کردنــی خــۆش
گوزەرانــی و گەشــەی هەمەالیەنــەی ئەندامانــی کۆمــەڵ ،کۆتایــی دەهێنیــت بــە
دابــەش بوونــی کۆمەڵــگا بــۆ چینــەکان و بــەم پێیــەش مرۆڤایەتــی چەوســاوە ئــازاد
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دەکات ،چونکــە شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی پڕۆلیتاریــا کۆتایــی دەهێێنێــت بــە هەمــوو
شــێوەکانی چەوســانەوەی بەشــێکی کۆمەڵــگا لەالیــەن بەشــەکەی تریــەوە.
مەرجێکــی پێویســتی ئــەم شۆڕشــە کۆمەاڵیەتیــە دیکتاتــۆری پڕۆلیتاریایــە؛ واتــە
بەدەســتەوەگرتنی ئــەو دەســەاڵتە سیاســیەیە لەالیــەن پڕۆلیتاریــاوە کــە توانــای
ئــەوەی دەداتــێ هەرجــۆرە بەرەنگاریەکــی چەوســێنەران تێــك بشــکێنێت.
سۆشــیال دیموکراســی نێونەتەوەیــی بەمەبەســتی توانابەخشــین بــە پڕۆلیتاریــا
بــۆ بەئەنجــام گەیاندنــی پەیامــە مەزنــە مێژووییەکــەی پڕۆلیتاریــا ،لــە بەرانبــەر
هەمــوو حیزبــە بۆرژوازییەکانــدا ،لــە حیزبێکــی سیاســی ســەربەخۆدا خــۆ ڕێــك
دەخــات .هەمــوو الیەنەکانــی خەباتــی چینایەتــی ڕابەرایەتــی دەکات ،ناکۆکــی
لەئاشــتی نەهاتــوی نێــوان بەرژەوەنــدی چەوســێنەران و چەوســاوەکانی بــۆ ئاشــکرا
دەکات ،بایەخــی مێژوویــی و پێــش مەرجــە پێویســتەکانی شۆڕشــێکی کۆمەاڵیەتــی،
کــە بەڕێوەیــە ،بــۆ پڕۆلیتاریــا ڕوون دەکاتــەوە .لەهەمــان کاتــدا ،نەبوونــی هیــچ
پێگەیەکــی دیکــە بــۆ کۆمەاڵنــی دیکــەی زەحمەتکێــش و چەوســاوە لــە کۆمەڵــگای
ســەرمایەداریدا و پێویســت بوونــی شۆڕشــێکی کۆمەاڵیەتــی بــۆ ڕزگاربــون لــە کــۆت
وبەنــدی ســەرمایەداری ڕوون دەکاتــەوە .حیزبــی سۆشــیال دیموکــرات ،حیزبــی چینــی
کرێــکار ،ســەرجەم توێژەکانــی جەمــاوەری ڕەنجــدەر و چەوســاوە ،تــا ئەوجێگایــەی
کــە هەڵوێســتی پڕۆلیتاریــا وەردەگــرن ،بۆنــاو ڕیزەکانــی خــۆی بانگــەوازدەکات.
سۆشــیال دیموکراتەکانــی واڵتــە جۆراوجــۆرەکان ،بــۆ گەیشــتن بــە دوائامانجــی
هاوبەشــیان کــە بەهــۆی زاڵ بوونــی شــێوەی بەرهــەم هێنانــی ســەرمایەداریەوە لــە
سەرتاســەری جیهانــی پێشــکەوتودا دیــاری کــراوە ،ناچــارن ئەرکــی دەســتبەجێی
جۆراوجــۆر بخەنــە ئەســتۆی خۆیــان ،چونکــە ســەرمایەداری لــە هەمــوو واڵتەکانــدا
وەكــو یــەك پــەرەی نەســەندوە و ســەرمایەداری لــە واڵتانــی جیــاوازدا لــە ژینگــەی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی جیاجیــادا پــەرە دەســتێنێت.
لــە ڕوســیادا ،ئەوشــوێنەی کــە هەرئێســتا ســەرمایەداری تیایــدا بووەتــە شــێوازی
زاڵ ،هێشــتا چەندیــن پاشــماوەی سیســتەمی کۆنــی پێــش ســەرمایەداری ماوەتــەوە
کــە لەســەر کۆیلەیــی جەمــاوەری زەحمەتکێــش بــۆ خــاوەن زەویــەکان و حکومــەت و
پادشــا ڕاوەســتاوە .ئــەم پاشــماوانە ســەرەڕای ئــەوەی تــا ڕادەیەکــی زۆر ڕێگــرن بــۆ
پێشــکەوتنی ئابــوری ،دیســانەوە دەبنــە ڕێگــری پەرەســەندنی تەواوەتــی خەباتــی
چینایەتــی پڕۆلیتاریــاش .ئــەم پاشــماوانە ڕۆڵیــان هەیــە لەپاراســتن و ڕێــک
خســتنی دڕندانەتریــن شــێوەی چەوســانەوەی ملیۆنەهــا جوتیــار لەالیــەن دەوڵــەت
و چینــە خــاوەن موڵکەکانــەوە ،خەڵکــی لــە بــاری نەزانــی و بــێ مافیــدا ڕادەگــرن.
گرنگتریــن ئــەم پاشــماوانەی ڕابــردوو و توندوتــوڵ تریــن قــەاڵی ئــەم بەربەریەتــە
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(ئیســتبدادی تــزاری) یــە کەڕێــك بەپــێ ی ماهییەتــی خــۆی ،دوژمنــی هــەر
پێشــکەوتنێکی کۆمەاڵیەتیەو بەناچاریش سەرســەخترین دوژمنی هەموو هەوڵەکانی
چینــی کرێــکارە لەپێنــاو ئازادیــدا.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم مەســەلەیە ،حیزبــی کرێــکاری سۆشــیال دیموکراتی ڕوســیا،
ڕوخاندنــی ئیســتبدادی تــزاری و جێگرتنــەوەی بــە کۆمارێکــی دیموکراتیــك کــە
دەســتورەکەی ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە دابیــن دەکات ،بــە دەســتبەجێ تریــن ئەرکــی
خــۆی دەزانێــت:
 -١دەســەاڵتدارێتی خەڵــك ،واتــە یــەك جــێ بوونــەوەی تەواوەتــی دەســەاڵتی بــااڵی
دەوڵەتــی لەدەســتی ئەنجومەنێکــی یاســادانەری پێــك هاتــوو لــە نوێنەرانــی خەڵــك
کــە شــورایەکی یــەک گرتــوو پێــك دەهێنــن.
-٢مافــی دەنگدانــی گشــتی  ،یەکســان و ڕاســتەوخۆ ،بــۆ هەمــوو هەمــوو هاواڵتیــان بــە
ژن و پیــاوەوە کــە تەمەنیــان بــە ٢٠ســاڵ گەیشــتبێت ،لــە هەڵبژاردنەکانــی ئەنجومەنــی
یاســادانان و دەزگا جۆراوجــۆرە خۆبەڕێوەبــەرە لۆکاڵیەکانــدا؛ دەنگدانــی نهێنــی ،مافــی
هەرکاندیدێــک بــۆ خۆپااڵوتــن بۆهــەر دەزگا و ئۆرگانێكــی نوێنەرایەتــی؛ مــاوەی
پارلەمانــی دوو ســاڵی؛ پێدانــی کــرێ بــە نوێنەرانــی خەڵــك !
-٣خۆبەڕێوەبردنــی لۆکاڵــی لــە مەودایەکــی فراوانــدا ،خۆبەڕێوەبردنــی ناوچەیــی
لــەو هەرێمانــەدا کــە پێکهانــەی دانیشــتوان و هەلومەرجــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیــان
جۆرێــك تایبەتمەنــدی خۆیــان هەیــە.
 -٤پارێزراوبوونی تاك و شوێنی ژیانی.
-٥ئــازادی بــێ کــۆت وبەنــدی بیــروڕا ،دەربڕیــن ،چاپەمەنــی ،کۆبونــەوە ،مانگرتــن
و ڕێکخراوبــون.
-٦ئازادیی نیشتەجێ بوون و کارکردن.
 -٧بنەبڕکردنــی جیاکاریــە کۆمەاڵیەتیــەکان ،مافــی یەکســان بــۆ هەمووهاواڵتیــان
ســەربەخۆ لــە ڕەگــەز ،ئایــن  ،نــەژاد و نەتەوەیــان.
-٨مافــی دانیشــتوان (خەڵــك) بــۆ فێربــوون بەزمانــی دایکــی خۆیــان لــە
قوتابخانەکانــدا کــە هــەر بــۆ ئــەم مەبەســتە بەخەرجــی دەوڵــەت و ئۆرگانــە
خۆبەڕێوەبەریــە لۆکاڵیــەکان دادەمەزرێــن؛ مافــی هــەر هاواڵتیــەك بــۆ ســوود
وەرگرتــن لــە زمانــی دایکــی خــۆی لــە کۆبونەوەکانــدا؛ بەکارهێنانــی زمانــی دایکــی
هاوشــانی زمانــی فەرمــی لەهەمــوو دامــودەزگا لۆکاڵیــە گشــتی و دەوڵەتیەکانــدا.
-٩مافی هەموو نەتەوەکانی پێکهێنەری واڵت بۆ دیاری کردنی چارەنوسیان.
 -١٠مافــی هەمــوو کەســێك بــۆ ســکااڵ تۆمارکــردن لەســەر هــەر خــاوەن پلەوپۆســتێك
لــە دادگا ئاســاییەکان لــە بــەردەم دەســتەی دادوەریــدا.
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-١١هەڵبژاردنی دادوەرەکان لەالیەن خەڵکەوە.
-١٢چەکدارکردنی گشتی خەڵك لە جێگەی سوپای پیشەیی.
-١٣جیایی کڵێسا لەدەوڵەت و قوتابخانەکان لە کڵێسا
-١٤فێرکردنــی گشــتی و ڕاهێنانــی بــەزۆرو خۆڕایــی بــۆ هەمــوو ئــەو منااڵنــەی لــە ١٦
ســاڵ کەمتــرن بــە کــوڕ و کچــەوە ،منااڵنــی هــەژار بــە خەرجــی دەوڵــەت ،خــواردن،
جلوبــەرگ و پێداویســتیەکانی خوێنــدن وەربگــرن.
حیزبــی کرێــکاری سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیا وەكــو مەرجێکــی بنچینەیــی بــۆ
دیموکراتیزەکردنــی ئابــوری نەتەوەیــی واڵتەکەمــان خوازیــاری قەدەغەکردنــی هەموو
جــۆرە باجێکــی ناڕاســتەوخۆ و دانانــی باجــی ڕوولەســەرە لەســەر داهــات و میــرات.
بەمەبەســتی پاراســتنی چینــی کرێــکار لــە وێــران بوونــی ڕۆحــی و جەســتەیی و بــۆ
بــرەودان بــە توانــای خەبــات کارانــەی بــۆ ڕزگاربــون ،حیــزب خوازیــاری ئەنجامدانــی
ئــەم خااڵنــەی خوارەوەیــە؛
 -١دیــاری کردنــی کاری ڕۆژانــە بــە  ٨کاتژمێــر بــۆ هەمــوو ئــەو کرێکارانــی بــە کــرێ
کاردەکەن.
 -٢پشــووی هەفتانــەی فەرمــی النــی کــەم ( )٤٢کاتژمێــری لــەدوای یــەك بــۆ هەمــوو
ئــەو کرێکارانــەی بەکــرێ کاردەکــەن بــە ژن و پیــاوەوە لــە هەمــو لقەکانــی ئابــوری
واڵتدا.
-٣قەدەغەی تەواوی زێدە کاری.
-٤قەدەغەکردنــی شــەوکاری( لــە کاتژمێــر  ٩ی شــەو تــا  ٦ی بایانــی ) لــە هەمــوو
لقەکانــی ئابــوری واڵتــدا جگــە لــەو شــوێنانەی کــە بەهــۆکاری تەکنیکــی کــە لەالیەن
ڕێکخــراوە کرێکاریەکانــەوە پەســەندکراوە ،شــەوکاری تێیانــدا بەتــەواوی ناچاریــە.
 -٥قەدەغــەی بەکارگرتنــی منــااڵن لــە تەمەنــی خوێندنــدا (لەژێــر ١٦ســاڵیەوە) و
دیــاری کردنــی ڕۆژکاری الوەکان (لــە  ١٦تــا  ١٨ســاڵە ) بــە  ٦کاتژمێــر.
 -٦قەدەغــەی کاری ژنــان لــە هەمــوو ئــەو بــوارە پیشەســازیانەدا کــە بــۆ ســەالمەتی
ژنــان زیــان بەخشــن .مۆڵەتــی مــاوەی منداڵبــوون ( )٤هەفتــە پێــش و( )٦هەفتــە
پــاش منــداڵ بــوون بەپێدانــی کرێــی تــەواوەوە بــۆ هەمــوو ئــەو ماوەیــە.
 -٧دامەزراندنــی دایەنــگاو باخچــەی ســاوایان بــۆ ســاوایان و منــااڵن لــە هەمــوو
کارخانــە و پڕۆژەکانــدا کــە ژنــان تیایــدا کاردەکــەن ،النــی زۆر هــەر ســێ کاتژمێــر
جارێــك ،النــی کــەم نیوکاتژمێــر پشــوو بدرێــت بــەو دایکانــەی شــیر دەدەن.
 -٨بیمــەی دەوڵەتــی بــۆ ئــەو کرێکارانــەی پیربــوون و بەشــێوەیەکی تــەواو یــان
بەشــی پەکیــان کەوتــوە  ،لــە ســندوقێکی تایبەتــەوە کــە بودجەکــەی لــەو باجــە
تایبەتیانــەوە دابیــن دەبێــت کــە لــە ســەرمایەداران وەردەگیرێــت.
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-٩پێدانــی کــرێ بەشــێوەی کااڵ قەدەغــە بکرێــت؛ ڕۆژانــی دیــاری کــراو بــۆ پێدانــی
کــرێ لــە هەفتــەدا بەبــێ هیــچ بڕوبیانوویــەك و بەشــێوەی کاش لەهەمــوو گــرێ
بەســتێکی کاردا دەســت نیشــان بکرێــت و لەمــاوەی کاتــی کارکردنــدا بدرێــت.
-١٠قەدەغەبوونــی گلدانــەوە لــە کــرێ لەالیــەن خــاوەن کارەوە بەهــەر بیانوویــەك و
بــە هــەر مەبەســتێكەوە (تــاوان  ،زیــان و شــتی تــر ) بێــت.
-١١دانانــی پشــکنەرەکانی کارخانــە بەڕێــژەی پێویســت لــە هەمــوو لقەکانــی ئابــوری
واڵتــدا؛ پشــکنینی کارخانەیــی هەمــوو ئــەو پڕۆژانــە بگرێتــەوە کــە کاری بەکــرێ
بەکاردەهێنــن بــە پــڕۆژە دەوڵەتیەکانیشــەوە( ،کاری مااڵنیش پشــکنین بیگرێتەوە)،
پشــکنەری ژن لــەو پیشەســازیانەدا دابنرێــن کــە ژنــان تیایانــدا کاردەکــەن ،ئــەو
نوێنەرانــەی کــە لەالیــەن کرێکارانــەوە هەڵدەبژێرێــن و لەالیــەن دەوڵەتــەوە
کــرێ وەردەگــرن ،چاودێــری چۆنیەتــی بەڕێوەچوونــی یاســاکانی کارخانــە ،دیــاری
کردنــی کــرێ ،پەســەندکردن یــان نەکردنــی کەرەســتە ســەرەتاییەکان و بەروبوومــە
تەواوبــووەکان بکــەن.
-١٢ئۆرگانــە خۆبەڕێوەبەریــە لۆکاڵیــەکان بــە هاوکاریــی نوێنەرانــی هەڵبژێــردراوی
کرێــکاران هەڵســن بــە پشــکنینی هەلومەرجــی تەندروســتیی یانــەی ڕێکخــراوە
کرێکاریــەکان و ئــەو بڕیارانــەی کــە لــەم یانانــەدا دەدرێــن لەگــەڵ هەلومەرجــی
بەکرێــدان ،بۆئــەوەی کرێــکاران وەكــو هاواڵتــی تایبەتــی پارێزراوبــن لــە خــۆ
تێهەڵقورتاندنەکانــی خــاوەن کارەکان لەژیــان و چاالکیەکانیانــدا.
-١٣دامەزراندنــی کۆنترۆڵــی تەندروســتی بــە باشــی ڕێکخــراو بەســەرهەموو ئــەو
پڕۆژانــەدا کــە ســود لــە کاری بەکــرێ وەردەگــرن ،هەمــوو سیســتەمی تەندروســتی و
دەرمانــی بەتــەواوی لــە خــاوەن کارەکان ســەربەخۆبێت ،کۆمەکــی پزیشــکی خۆڕایــی
بــۆ کرێــکاران بــە خەرجــی ســەرمایەداران لەگــەڵ پێدانــی کــرێ لــە کاتی نەخۆشــیدا.
-١٤ئەوخــاوەن کارانــەی کــە ســەرپێچی لــە یاســاکانی پاراســتنی کاردەکــەن
ڕووبــەڕووی ســزا ببنــەوە.
-١٥پێکهێنانــی دادگای کار لــە هەمــوو لقەکانــی ئابــوری واڵتــدا کــە بــە یەکســانی
لەنوێنەرانــی ڕێکخــراوە کرێکاریــەکان و خــاوەن کارەکان پێــك هاتبــن.
-١٦بەڕێوەبەرایەتیەکانــی پەیداکردنــی کار(نوســینگەکانی کار) لەالیــەن ئۆرگانــە
خۆبەڕێوەبەریــە لۆکاڵیەکانــەوە لــە هەمــوو لقەکانــی بەرهــەم هێنانــدا دابمەزرێــن
بــۆ خستنەســەرکاری کرێکارانــی لۆکاڵــی و نــا لۆکاڵــی ،نوێنەرانــی کرێــکاران لــە
بەڕێوەبردنیانــدا بەشــداربن.
بەمەبەســتی کۆتایــی هێنــان بــە پاشــماوەکانی کۆیالیەتــی کــە وەكــو تەوقێکــی
گــران ڕاســتەوخۆ لــە گەردنــی جوتیــاران دەئاڵێــت و بۆئــەوەی خەباتــی چینایەتــی
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لــە دێهاتەکانــدا بەشــێوەیەکی ئازادانــە پــەرە بســتێنێت ،حیــزب یەکــەم جــار و
پێــش لەهەرشــتێك خوازیــاری ئەمانــەی خوارەوەیــە:
 /١هەڵوەشــاندنەوەی ئــەو قــەرز و پارانــەی کــە لەبــری ئازادبــوون و بەخشــران
لــە بێــگاری بــۆ خــاوەن موڵکــەکان لەسەرشــانی کۆیلــەکان کۆبۆتــەوە و هەروەهــا
هەڵوەشــاندنەوەی هــەر پەیماننامەیــەك کــە لەئیســتادا وەکــو باجــدەر بەســەر
جوتیارانــدا ســەپێنراوە.
 /٢هەڵوەشــاندنەوەی هەمــو وئــەو یاســایانەی کــە ئــازادی جوتیــاران بــۆ رزگاربــوون
لــە زەوی تەنگەبــەر دەکاتــەوە.
 /٣قەرەبووکردنــەوەی ئــەو پارەیــەی کــە لەبەرامبــەر کڕینــەوەی ئــازادی و
لێبوردنیــان لــە بێــگاری لــە جوتیــاران وەرگیــراوە و بــۆ گەیشــتن بــەم ئامانجــەش؛
دەســت بەســەراگرتنی دارایــی پەرســتگاکان و کڵێســاکان و زەوی دەرەبەگــەکان(
تیــول (2و زەویــە ئەمیریــەکان( ســلطنتی) و ئــەو زەویانــەی کــە خاوەندارێتیــان
دەگەڕێنــەوە بــۆ ئەندامانــی خێزانــی پاشــایەتی ،و دانانــی باجــی تایبــەت لەســەر
موڵکــی ئــەو خــاوەن زەویــە نەجیــب زادانــەی کــە ســوودیان لــە قەرزەکانــی کڕینــەوەی
ئــازادی ڕەعیەتەکانیــان وەرگرتوە.ئــەو پارەیــەی لــەم رێگایــەوە بەدەســت دێــت
 ،دەبێــت بخرێتــە ســندوقێکی گشــتیەوە بۆئــەوەی بــۆ پێویســتیە فەرهەنگــی و
خۆشــگوزەرانیەکانی دێهــات نشــینەکان خــەرج بکرێــن.
 /٤دامەزراندنی کۆمیتەکانی جوتیاران:
ئەلــف) بــۆ گێڕانــەوەی خاوەندارێتــی دێهــات نشــینەکان بەســەر زەویەکانیانــدا
کــە دوای هەڵوەوشــاندنەوەی کۆیالیەتــی دەســتی بەســەردا گیــراوەو نــەدراوە بــە
جوتیــاران و لەئێستاشــدا وەکــو هۆکارێــك بــۆ هێشــتنەوەی ژێردەســتەیی جوتیــاران
لەالیــەن خــاوەن زەویــە گەورەکانــەوە بەکاردەبرێــت( لەڕێگای دەســت بەســەرداگرتن،
یــان لــە هەنــدێ حاڵەتــدا کــە خاوەندارێتــی زەوی ئاڵوگــۆڕی بەســەردا هاتبێــت،
لەرێــگای کڕینــەوەی ئــەو زەویانــە لەالیــەن دەوڵەتــەوەو بــە خەرجــی موڵکــی
فراوانــی نەجیــب زادەکان).
بــاء) لەپێنــاو ســەپاندنی خاوەندارێتــی جوتیارانــی قەوقــاز بەســەر ئــەو زەویانــەدا
کــە وەکــو جوتیاران(رعایــا)ی کاتــی یــان بەنــاوی خێــزان و شــتی لــەم جــۆرە
تیایانــدا کاردەکــەن.
جیــم) لەپێنــاو نەهێشــتنی پاشــماوەکانی پەیوەندیــە کۆیالیەتیــەکان کــە هێشــتاش
لــە هەندێــک ناوچــەی «ئــۆراڵ» ،لــە «ئاڵتــای» ،لــە ناوچــە ڕۆژاواییــەکان و لــە
بەشــەکانی دیکــەی وواڵتــدا ماونەتــەوە.
ڵ
)(2تیول = دەو�ەمەند
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 /٥ئــەو مافــە بدرێــت بــە دادگاکان کــە بتوانــن موڵکانــەی لەڕادەبــەدەری زەویــەکان
کــەم بکەنــەوە و هەمــوو ئــەو مامەاڵنــەی کــە بەجۆرێــك نیشــانەیەکی لــە کۆیالیەتــی
پێوەبێــت ،لەبەرچــاو نەگــرن.
حزبــی کرێکاریــی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیا ،لــە رێــڕەوی هەوڵەکانیــدا بــۆ گەشــتن
بــەم ئامانجــە دەســت بەجێیانــە پشــتیوانی لــە هــەر بزوتنەوەیەکــی ئۆپۆزیســیۆنی
شۆڕشــگێڕ دەکات کــە دژی سیســتەمی سیاســی و ئابــوری ئێســتا لــە ڕوســیادا
دەوەســتێتەوە .بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا هەمــوو ئــەو هەنــگاوە چاکســازیانەی کــە
دەبێتــە مایــەی فــراوان بوونــەوەو جێگیرکردنــی چاودێــری پۆلیــس و بیروکراتــی
بەســەرکۆمەاڵنی زەحمەتکێشــدا ،لێبڕاوانــە ســەرکۆنە دەکات و ئەیخاتــە کەنــارەوە.
حیزبــی کرێکاریــی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیا ،خــۆی بــڕوای پتــەوی بەوەیــە کــە
جێبەجــێ بوونــی پڕاوپــڕو پەیگیــر و بەبــێ گەڕاندنــەوەی هەمــوو ئــەم چاکســازیە
سیاســی وکۆمەاڵیەتیانــە تەنهــا لەڕێگــەی ڕوخاندنــی ئیســتیبداد و پێــک هێنانــی
شــورایەکی دامەزرێنەرانــەوە دەبێــت کــە ئازادانــە لەالیــەن هەمــوو خەڵکــەوە
هەڵبژێردرێــت.
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بەرنامەی دانیشتنەکانی کۆنگرە
-١دەســت پێکردنــی کۆنگــرە ،هەڵبژاردنــی دەســتەی ســەرۆکایەتی ،پەســەند کردنــی
پەیــڕەوی ناوخــۆ و بەرنامــەی کۆبوونــەوەکان ،گــوێ گرتــن لــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی
ڕێکخــەر و هەڵبژاردنــی کۆمیســیۆنی متمانــەکان.
-٢جێگەی بۆند لە ح .ك  .س  .د .ڕ  .دا
-٣بەرنامەی حیزب
-٤ئۆرگانی ناوەندیی حیزب
-٥ڕاپۆرتەکانی نوێنەران
3
-٦پێکهاتەی ڕێکخراوەیی حیزب( )
5
-٧ڕێکخراوە ناو چەیی( ) 4و نیشتمانیەکان( )
-٨گروپە تایبەتەکان لە ناوخۆی حیزب دا
-٩مەسەلەی نەتەوایەتی
-١٠خەباتی ئابوری و بزووتنەوەی یەکێتیە کرێکاریەکان
-١١مەراسیمی ڕۆژی یەکی ئایار
-١٢کۆنگرەی ئینتەرناسیۆنالی سۆشیالیستەکان لە ئەمستردام لە ١٩٠٤
-١٣خۆپیشاندان و ڕاپەڕینەکان
-١٤تیرۆر
 -١٥مەسائیلی ناوخۆیی کاری حیزبی
ئەلیف –ڕێکخستنی کاری پڕوپاگەندە
ب –ڕێکخستنی کاری هاندان
ج – ڕێکخستنی کاری باڵوکراوە حیزبیەکان
د –ڕێکخستنی چاالکی لەناو جوتیاراندا
ه -ڕێکخستنی چاالکی لەناو هێزە چەکدارەکاندا
و-ڕێکخستنی چاالکی لەناو قوتابیانی زانکۆکاندا
6
ز-ڕێکخستنی چاالکی لە ناو کەمایەتیە دینیەکاندا( )
-١٦شێوە مامەڵەی ح  .ك  .س  .د  .ڕ  .لەگەڵ سۆشیالیستە شۆڕشگێڕەکاندا
(Party organization )3
(Territorial )4
(National )5
(Sectaries )6
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-١٧شێوە مامەڵەی ح  .ك  .س  .د  .ڕ  .لەگەڵ ڕەوتە لیبراڵەکانی ڕوسیادا
-١٨هەڵبژاردنی کۆمیتەی ناوەندی و دەستەی نوسەرانی ئۆرگانی ناوەندی .
-١٩هەڵبژاردنی شورای حیزب .
-٢٠رێکخستنی کاری چاپ و باڵوکردنەوەی بڕیارنامەکان و قسەوباسەکانی کۆنگرەو
هەروەهــا شــێوەی دەســتپێکردنی کاری لێپرســراوان و دامــودەزگا هەڵبژێردراوەکانــی
کۆنگــرە .
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دەستەی سەرۆکایەتی کۆنگرە و کۆمیسیۆنەکان
سەرۆك  :ج  .ف  .بلیخانۆف
ڕەسەنەکان  :لینین و پافلۆڤیچ
سکرتێری( )7دەستەی سەرۆکایەتی  :فۆمین
کۆمیسیۆنی ئیعتیبارنامەکان  :دویچ  ،گۆڵتسۆف ،لینین ،سابلینا ،یۆدین
کۆمیســیۆنی بەرنامــە  :ئاکســلۆرد ،یگــۆرۆف ،لینیــن ،مارتینــۆف ،بلیخانــۆف،
یۆدیــن ،ســتارۆفەر
کۆمیسیۆنی رێکخستن  :لینین ،مارتۆف ،کلیپۆف ،یگۆرۆف ،پۆپۆف
کۆمیســیۆنی هەڵســەنگاندنی دەقــی دەربڕینەکانــی نوێنــەران :فۆمیــن ،زاســۆلیج،
پۆپــۆف
کۆمیســیۆنی هەڵســەنگاندنی یەکگرتنــی پێشــنیارکراو لەگــەڵ حیزبــی سۆشــیال
دیموکراتــی پۆڵنــداو لیتوانیــادا  :فۆمیــن ،مارتــۆف ،یگــۆرۆف ،بلیخانــۆف ،ڕۆســۆف

( )7سکرتێر= منشی؛ ئەو کەسەیە کە سەرنج و قسەکانی کۆبونەوە و دانیشتنەکان
دەنوسێتەوەو تۆماریان ئەکات ( .و  .ك )
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درێژەی دانیشتنی هەشتەم
( ئامادەبوان  ٤٢ :نوێنەر بە  ٥١دەنگی ڕەسەن و  ٨کەس بە دەنگی ڕاوێژکاریەوە )
ئینجــا کۆنگــرە چــووە سەرباســی ســێیەم بابەتــی بەرنامــەی دانیشــتنەکان  ،واتــە
بەرنامــەی حیزبــی کرێــکاری سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیا ( ح  .ك  .س  .د  .ر ).
مارتینــۆف  :پێشــنیار دەکــەم کــە ئــەو ڕەشنوســەی بەرنامــە کــە لەالیــەن «
ئایســکرا» و «زاریــا» وە نوســراوە لەنــاو ڕەشنوســە جیاجیاکانــدا بــە بنەمــا
وەربگریــن بــۆ قســەوباس کــردن .لەبــارەی شــێوەی گفتوگۆکانــەوە ،دەبێــت ســەرەتا
بەشــی گشــتی بەرنامــە کــە دەربــارەی بنەماکانــە بەشــێوەیەکی گشــتی هەڵبســەنگێنین
و پاشــان بچینــە ســەر ئــەو بەشــانەی کــە دەمێننــەوە .کاتێــك بــاس لەسەربەشــی
«بنەمــاکان» دەکەیــن پێویســتە دوابــەدوای باســە گشــتیەکە بەنــد بــە بەنــدی ئــەم
بەشــەیش بخرێتــە بــەر بــاس و لــە کۆتاییــدا کاری دەســتکاری کردنــی هەریەکــە لــە
بەنــدە جیاجیاکانــی ئــەم بەشــەش بخەینــەوە ســەریەك.
مارتۆف :پێش ئەوەی کە کۆمیســیۆنی بەرنامە هەڵبژێرین ،دەبێت شــیکردنەوەیەکی
گشــتی لەســەر بەرنامــە بکەیــن و پــاش ئــەوەی کــە ڕەشنووســەکە لەکۆمیســیۆندا
خرایــە بەربــاس ،دەســتکاریەکان بخەینــەڕوو.
کۆنگــرە بڕیاریــدا کــە بەرنامــەی ئایســکرا – زاریــا وەكــو بنەمــا بــۆ قســەوباس
کــردن هەڵبژێرێــت و بــەدوی ئــەودا لەبەشــی گشــتیەوە قســەوباس دەســت پــێ بــکات.
مارتینــۆف :ئەوبەشــەی ڕەشنووســی بەرنامــەی ئایســکرا کــە دەربــارەی بنەمــاکان
دەدوێــت ،تایبەتمەندیەکــی هەیــە کــە لەتــەواوی بەرنامەکانــی سۆشــیال
دیموکراتیکــی ئەوروپــای جیادەکاتــەوە .لەهەمــوو ئــەو بەرنامانــەدا بــە ڕێــك
هاتنەوەیەکــی تــەواو لەگــەڵ مارکســیزمدا ،بەهــەر شــێوەیەك بێــت ئــەوە وتــراوە کــە
گەشــەی کۆمەڵــگای ســەرمایەداری نــەك تەنهــا هەلومەرجــی مــادی بەڵكــو تەنانــەت
بەناچــاری هەلومەرجــی مەعنــەوی جێبەجــێ بوونــی سۆشــیالیزم دەهێنێتەکایــەوە؛
واتــە یارمەتــی گەشــەی هوشــیاری چینایەتــی پڕۆلیتاریــا دەدات و دەبێتــە هــۆی
توندوتیژبونــەوەی خەباتــی پڕۆلیتاریــا دژی هەمووسیســتەمی ســەرمایەداری .ئــەم
تێڕوانینــە لــە هیــچ جێگایەکــی ڕەشنووســی بەرنامــەی ئایســکرادا بەرچاوناکــەون.
لەبەشــی «بنەمــاکان» ی بەرنامــەی «گێسدیســت»( )8داکــە دەربڕینێکــی زۆرکــورت
(Guesdiste )8
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و پوختــی هەیــە ،تەنهــا بەجۆرێکــی گشــتی وتــراوە  :بــە ڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــە
شــێوەی کۆلەکتیــف (ئیشــتراکی.و.ف) کــە توخمــە مــادی و فکریەکانــی بەهــۆی خــودی
گەشــەی چینــی ســەرمایەدارەوە دێتــە ئــاراوە لــەم جــۆرە )9(....
لەبەرنامــەی «هیــن فێڵــد»ی نەمســاویدا ( )١ئەمــە دەخوێنینــەوە« :کاتێــك کــە
لەهەمــان ســەردەمدا پێــش مەرجــە مەعنــەوی و مادیەکانــی شــێوازی سۆشیالیســتی
خاوەندارێتــی دێتــە ئــاراوە ،تەنهــا پڕۆلیتاریــای هوشــیار بــە قازانجــە
چینایەتیەکانــی کــە وەكــو حیزبێکــی سیاســی ڕێکخراوبێــت ،دەتوانێــت هەڵگــری
ئــەو گەشــەیە بێــت کــە لەبــاری مێژووییــەوە پێویســتە».
لەبەرنامــەی «ئێرفــۆرت» دا ئەمــە دەخوێنینــەوە« :ئەمــە (واتــە :شۆڕشــی
کۆمەاڵیەتــی) تەنهــا دەتوانێــت کاری چینــی کرێــکار بێــت ..خەباتــی چینــی کرێــکار
دژی چەوســانەوەی ســەرمایەداری بەشــێوەیەکی ناچــاری خەباتیێکــی سیاســیە .چینــی
کرێــکار بەبــێ مافــی سیاســی ناتوانێــت خەباتــی ئابــوری خــۆی بەرەوپێــش بەرێــت
و ڕێکخــراوی ئابــوری خــۆی پەرەپــێ بــدات .ناتوانێــت هۆیەکانــی بەرهــەم هێنــان
بخاتــە ژێرخاوەندارێتــی کۆمەاڵیەتیــەوە ،تەنهــا ئەوکاتــە نەبێــت کــە پێشــتر
دەســەاڵتی سیاســی بەدەســتەوە گرتبێــت».
لــەم پەرەگرافــەدا ناوەرۆکــی چەمکــی «خەباتــی چینــی کرێــکار دژی چەوســانەوەی
ســەرمایەداری» پێناســەکراوە .ئەمــە خەباتــی ســەدنیکایی(ترەیدیۆنیەن)یش
دەگرێتــەوە ،کــە خــۆی خوازیــاری خەباتیشــە بــۆ چەنــد مافێکــی دیــاری کــراوی
سیاســی و هەروەهــا خەبــات لەپێنــاو ڕزگاربوونــی ئابووریشــدا دەگرێتــەوە ،کــە
پێویســتی بــە بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵتی سیاســیە .بــەم جــۆرە ئــەم چەمکــە نیشــان
دەری خەباتیشــە بــۆ سۆشــیالیزم.
لــە پەرەگرافــی دواتــردا ووتــراوە کــە ئەرکــی حیزبــی سۆشــیال دیموکــرات ڕێــك
برەوپێدانــی ئــەم مەیلــە لەچارنەهاتــووەی پڕۆلیتاریایــە بــە ئاقــاری خەبــات بــۆ
سۆشــیالیزم .ڕێکخســتنی ئــەم خەباتــەی چینــی کرێــکار ،یەکگرتووکردنــی ،هوشــیاری
پــێ بەخشــینی و ڕوون کردنــەوەی دوائامانجــی کــە پێویســتە – ئەمــە ئــەو ئەرکەیــە
کــە دەکەوێتــە سەرشــانی حیزبــی سۆشــیال دیموکــرات .کەواتــە بنچینــەی چاالکــی
حیــزب لێرەدایــە ،واتــە لــەو خەباتــە سیاســیەی پڕۆلیتاریــادا کــە لەڕوانگــەی
بابەتیــەوە چارهەڵنەگــرە.
ســەرەنجام لە تازەترین بەرنامەی حیزبی سۆشــیال دیموکراتی نەمســادا (بەرنامەی
«ڤیەننــا») ئەمــە دەخوێنینــەوە  :لەهەمــان کاتــدا پڕۆلیتاریــا ئــەوە دەکات کــە
ڵ
ڵ
( ) 9ئەم بەشە لەالیەن قسەکەرەوە بە زمانی ئەس�ی هاتۆتەوە ،بە�م ئێمە لێرەدا
وەرگێڕدراوی فارسییەکەی ئەهێنێتەوە  ( .و )
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پێویســتە یارمەتــی ئــەم پەرەســەندنە بــدات و خێــرای بــکات ،لــەوە دەگات کــە
گواســتنەوەی هۆیەکانــی بەرهــەم هێنــان بــۆ ژێــر خاوەندارێتــی کۆمەاڵیەتــی هەمــوو
خەڵــك دەبــێ ئامانجــی خەباتــی بێــت بــۆ ڕزگاری چینــی کرێــکار و بەدەســتەوەگرتنی
دەســەاڵتی سیاســیش ئامرازەکــەی.
بــەم پێیــە دەبینیــن کــە لەهەمــوو بەرنامەکانــی سۆشــیال دیموکراســیدا پێــش مەرجــە
مەعنەویەکانــی سۆشــیالیزم و مەیلــی چارهەڵنەگــری چینــی کرێــکار بــۆ خەبــات
لەپێنــاو سۆشــیالیزمدا بــاس کــراوە.
لە ڕەشنووسی بەرنامەی ئایسکرادا تێڕوانینێکی ئاوا لەئارادا نییە.
لەوجێگایــەدا کــە بەپێــی چەمکــی بەرنامــە دەبوایــە قســە لەســەر پێــش مەرجــە
مەعنەویەکانــی سۆشــیالیزم و لەســەر ڕۆڵــی چاالکــی پڕۆلیتاریــا بکرایــە  ،هەمــوو
ئــەو شــتەی کــە وتــراوە ئەمەیــە« :توانــای چەندێتــی و هاوپشــتیی پڕۆلیتــارەکان
زیــاد دەکات و خەباتــی ئــەوان دژی چەوســێنەران تیژتــر دەبێتــەوە».
بــەاڵم ئــەوە ڕۆشــنە کــە «خەباتــی پڕۆلیتــارەکان دژی چەوســێنەران» چەمکــی
«خەباتــی چینــی کرێــکار دژی چەوســانەوەی ســەرمایەداری» ناگرێتــەوە .لەکاتێکــدا
کــە دەربڕینــی دووەم ،کــە لــە بەرنامــەی «ئیرفــۆرد» دا بەکارهاتــوە ،کــۆ( کلیــت )
ی ناوەرۆکــی خەباتــی چینایەتــی پڕۆلیتاریــا دەگرێتــەوە ،دەربڕینــی یەکــەم تەنهــا
مانــای شــێوەی ســەرەتایی ئــەم خەباتــە– واتــە خەباتــی ترەیدیۆنیۆنــی دەگەیەنێت.
ڕەشنووســی بەرنامــە تەنهــا ئــەوە دەڵێــت کــە پڕۆلیتاریــا ،خــودی خــۆی بەناچــاری
لــە خەباتــی ترەیدیۆنیونیــدا دژ بــە ســەرمایەداران دەســتەویەخە دەبێتــەوە .کاتێــك
کــە دەبینیــن لەهیــچ جێگایەکــی ڕەشنووســی بەرنامــەدا قســەیەك لەســەر ئــەم
خاڵــە نەهاتۆتــە گــۆڕێ کــە گەشــەی هوشــیاری چینایەتــی پڕۆلیتاریــا ئاکامێکــی
چارهەڵنەگــری گەشــەی کۆمەڵــگای ســەرمایەدارییە ،ئەوکاتــە ئــەم لێکدانەوەیــە بــۆ
ئــەو بەنــدەی مەبەســتمانە پاســاوی زیاتــری دەبێــت.
ئێســتا چۆنــە کــە لــە ڕەشنووســی بەرنامــەی ئایســکرادا ســەبارەت بــەو حوکمــە
پرەنســیپیەی کــە بەجۆرێــك لــە هەمــوو بەرنامەکانــی سۆشــیال دیموکراســی دا
هاتــووە هیــچ ئامەژەیەکمــان بەرچــاو ناکەوێــت؟
بێگومــان ئێمــە لێــرەدا کاریگــەری ئــەم خەباتــەی دوایــی دژی بەنــاو ئیکۆنۆمیــزم
و بەتایبــەت کاریگــەری ئــەو لێکۆڵینــەوە تیۆریــە بنەڕەتیانــە دەبینیــن کــە بــە
درێژایــی ئــەم خەباتــە لەالیــەن هــاوڕێ لینینــەوە ،نوســەری نامیلکــەی «دەبــێ چ
بکرێــت» خراوەتــە ڕوو.
مۆڵەت بدەن با بزانین کە ئەم تێزە چ بەهایەکی زانستی هەیە.
هــاوڕێ لینیــن دەنوســێت« :گەشــەی خۆبەخۆیــی بزووتنــەوەی چینــی کرێــکار بــەرەو
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قبــوڵ کردنــی ئایدۆلــۆژی بــۆرژوازی دەچێــت ،چونکــە بزووتنــەوەی خۆبەخۆیــی چینــی
کرێــکار ترەیدیۆنیەنیزمــە ،تەنهــا ســەندیکالیزمە( )10ترەیدیۆنیەنیزمیــش بەمانــای
یەخســیربونی فکــری کرێکارانــە بەدەســتی بــۆرژوازی .مێــژووی هەمــوو واڵتــان
شــایەتی ئــەوە ئــەدەن کــە چینــی کرێــکار تەنهــا بەهێــزی خــۆی ناتوانێــت بەشــتێکی
زیاتــر بــگات جگەلــە هوشــیاری تریدیۆنیســتی  ،واتــە باوەڕبــوون بــە پێویســت
بوونــی کۆبوونــەوە لــە یەکیەتیەکانــدا و خەبــات دژی خــاوەن کاران و ناچارکردنــی
دەوڵەتــەکان بــە دانانــی ئــەم یــان ئــەو یاســای دڵخــوازی کرێــکاران «و بەوجــۆرە...
ئەمــە ڕۆڵێکــی بچــووك یــان باشــتر بڵێــم ،ڕۆڵێکــی نەرێنــی یــە کــە هــاوڕێ لینیــن
لــە لێکدانــەوەی ئایدیۆلۆژیــای سۆشیالیســتی خۆیــدا دەیداتــە پــاڵ پرۆلیتاریــا.
بــە بۆچوونــی ئــەو «هیــچ قســەیەك دەربــارەی ئــەوەی کــە جەمــاوەری کرێــکاران،
لــە ڕەوتــی بزوتنەوەکەیانــدا ،ئایدیۆلۆژیــای ســەربەخۆی خۆیــان دادە مەزرێنــن،
ناتوانێــت لەئــارادا بێت....هوشــیاریی سۆشــیال دیموکراتیــك تەنهــا لــەدەرەوە
ئەبرێتــە ناویانــەوە ....تیــۆری سۆشــیالیزم بەرهەمــی تیۆرییە فەلســەفی  ،مێژوویی
و ئابووریەکانــە کــە نوێنەرانــی خوێنــدەواری چینــە داراکان؛ واتــە ڕۆشــنبیران
نوســیویانەتەوە .مارکــس و ئەنگڵــس ،دامەزرێنەرانــی سۆشــیالیزمی زانســتی نــوێ،
بەحوکمــی پێگــەی کۆمەاڵیەتییــان ســەر بــە ڕۆشــنبیرانی بــۆرژوازی بــوون»....
ئەگــەر ئەمــە ڕاســت بێــت ،ئەگــەر پڕۆلیتاریــا بەشــێوەیەکی خۆبەخــۆ( )11بــەرەو
ئایدۆلۆژیــای بــۆرژوازی بــڕوات ،ئەگــەر سۆشــیالیزم لــە دەرەوەی پڕۆلیتاریــادا
فــراوان دەبێتــەوە ،بــەم پێیــە باڵوکردنــەوەی سۆشــیالیزم لەنــاو کرێکارانــدا دەبێــت
شــێوازی خەباتێــك بەخــۆوە بگرێــت لەنێــوان ئایدۆلۆژیــای پڕۆلیتاریــاو مەیلــە
خۆڕســکەکانیدا .ئەمــەش ئــەو ئەنجامەیــە کــە هــاوڕێ لینیــن هەڵیدەهێنجێنێــت »:
ئەرکــی ئێمــە ،ئەرکــی هــەر سۆشــیال دیموکراتێك ئەوەیــە کە دژی خۆبەخۆیی خەبات
بکەیــن و بزووتنــەوەی چینــی کرێــکار لــەم مەیلــە خۆبەخۆییــەی ترەیدیۆنیەنیــزم بــۆ
ڕۆیشــتن بــەرەو ژێرباڵــی بــۆرژوازی ڕزگار بکەیــن»......
هــاوڕێ لینیــن لــە نێــوان ئایدۆلۆژیــای پڕۆلیتاریــا و پەیامــی پڕۆلیتاریــادا
ناکۆکــی دەبینێــت .مــن لەنێــوان تێزەکــەی لینیــن و ئــەوەی کــە لەالیــەن مارکــس
و ئەنگڵســەوە لەبۆنــەی جۆراوجــۆردا ئاشــکراکراوە دژایەتــی دەبینــم .گــوێ بگــرن
مارکــس لــە «هــەژاری فەلســەفەدا» چــی دەڵێــت ...».:بەهــەر ڕادەیــەک کــە مێــژوو
ڵ
ڵ
ڵ
نەق� کراوە nur-geverksctaftlerei
( )10ئەم تەعبیرە لە دەقە ئەس�یەکەدا بە ئە�مانی
(  spontaneously )11ئەم وشەیەمان لەبەرئاسانی دەقە فارسیەکە بەخود بە خودی یان
خودانگێختە وەرگێڕاوە (و.ف) لەکوردیدا وشەی خۆبەخۆیی و خۆڕسکمان لەجێگەی دو
وشەکە داناوە (و  .ك )
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دەچێتــە پێشــەوە ،شانبەشــانی ئەویــش خەباتــی پڕۆلیتاریــاش الیەنەکانــی ڕۆشــنتر
دەبێتــەوە ،ئــەوان (سۆشیالیســتەکان) ئیتــر پێویســتیان بــەوە نییــە کــە لەمێشــکی
خۆیانــدا بەشــوێن زانســتدا بگەڕێــن ،تەنهــا کارێــك کــە دەبێــت بیکــەن ئەمەیــە کــە
ســەرنج بدەنــە ئــەوەی بــە بەرچاویانــەوە دەگوزەرێــت و ببنــە قســەکەرانی ئــەو»
ئەنگڵــس لــە «سۆشــیالیزمی زانســتی یــان خەیاڵــی» دا بەڕاشــکاویەکی زیاتــرەوە
دەدوێت« :سۆشــیالیزمی زانســتی شــتێك نیە جگە لە ڕەنگدانەوەی ئەم کێشمەکێشــە
واقعییــە ( لــە نێــوان هێــزە بەرهــەم هێنــەکان و شــێوەی بەرهــەم هێنــان ) دا
لــە جیهانــی فکــردا ،ســەرەتا ڕەنگدانــەوەی نمونەیــی لــە زهنــی چینێکدایــە کــە
ڕاســتەوخۆ لەژێــر ســایەیدا ڕەنــج دەکێشــێت ،واتــە چینــی کرێکار...سۆشــیالیزمی
زانســتی ڕاگەیانــدن و بەرجەســتەکردنی تیۆریانــەی بزووتنــەوەی پڕۆلیتاریایــە».
لــە «هــەژدەی برۆمێــر»دا ،مارکــس بۆچوونێکــی گشــتی لەبــارەی پەیوەنــدی
نێــوان بیرمەندەکانــی هەرچینێــك و خــودی چینەکــە دەخاتــەڕوو« :ئــەوەی کــە
(دیموکراتــەکان) دەکاتــە نوێنەرانــی ووردە بــۆرژوازی ،ئــەو ڕاســتیەیە کــە ئــەوان لــە
عەقڵیەتــی خۆیانــدا لــەو ســنورە تێناپــەڕن کــە ووردەبــۆرژوازی لــە ژیانــی خۆیــدا
تێیــدا دەمێنێتــەوە ،هەروەهــا ئەمــەش کــە ئــەوان لەئاکامــدا لــەڕووی تیۆریــەوە هــەر
بــەو مەســەلە و ڕێگاچارانــە دەگــەن کــە بەرژەوەنــدی مــادی و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی
بــە کــردەوە ووردە بــۆرژوازی بــەوێ دەگەیەنێــت .ئەمــە بەشــێوەی گشــتی پەیوەنــدی
نێــوان نوێنەرانــی سیاســی و ئەدەبــی چینێكــە لەگــەڵ ئــەو چینــەدا کــە نوێنەرایەتــی
دەکــەن».
ئەمــە ئــەو شــتەیە کــە مارکــس و ئەنگڵــس دەیڵێــن .کەچــی هــاوڕێ لینیــن ئێمــە
دڵنیــا دەکاتــەوە کــە «مێــژووی هەمــوو واڵتــەکان نیشــانی داوە» و شــتی لــەم
بابەتــە...
بــەم جــۆرە ئێمــە دەبێــت وای دابنێیــن کــە یەکێــك لــەم دوو بۆچونــە ڕاســتن .یــان
ئەزمونــی هەمــوو واڵتــان دژ بەوەیــە کــە مــن لــە مارکســەوە هێنامــەوە ،گەواهــی
دەدات ،یــان هــاوڕێ لینیــن نــەی توانیــوە لــە هەڵوێســتی مارکســەوە ئــەم ئەزمونــە
ڕوون بکاتــەوە .مــن مەیلــم بــەالی بۆچونــی دووەمدایــە .ئەوەی مێــژووی هەموو واڵتان
بــە منــی دەڵێــت ئەمەیــە کــە سۆشــیالیزمی نــوێ وەكــو بەرهەمێــك لــە بزووتنــەوەی
پڕۆلیتاریــاوە ســەری هەڵــداوە و «گەشــەی خۆبەخــۆی چینــی کرێکار»یــش نــەك
بــەرەو «قبــوڵ کــردن»ی ئایدۆلۆژیــای بــۆرژوازی ،بەڵكــو بــەرەو سۆشــیالیزمی
زانســتی نــوێ «دەچێــت» .بۆئــەوەی پشــتیوانیەکی مێژوویــی بــۆ ئــەم بۆچوونــە
پەیــدا بکەیــن ،پێــش هەرشــتێك پێویســتە کــە خــۆش باوەڕانــە لێکــی نەدەینــەوە،
واتێنەگەیــن کــە پڕۆلیتاریــا ئایدۆلۆژیــای خۆی ســەربەخۆ لەو نەریتەی کە بەمیرات
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بــۆی دەمێنێتــەوە یاخــود ســەربەخۆ لــەو بارودۆخــە کۆمەاڵیەتیــە هاوچەرخــەی کــە
گەمــارۆی داوە ،بەشــێوەیەکی دابــڕاوو بەپێــی ئەزمونــی ناوخۆیــی خــۆی پــەرە پــێ
دەدات ،و وانەزانیــن کــە پڕۆلیتاریــا وەكــو جاڵجاڵۆکەیــەك کــە خــۆی هێالنەکــەی
دەتەنێــت ،ئایدۆلۆژیایەکــەی پــەرە پــێ دەدات.
مارکــس لەگــەڵ ئــەوەدا کــە ڕوانگــەی بــرۆدۆن دەربــارەی ئەمــەی کــە ڕێچکــەی هەمــوو
ســەدەکانی ڕابــردوو بەگوێــرەی ئــارەزووی خواوەنــد ،ڕێچکەیــەك بــووە بەرەو گەیشــتن
بــە فکــرەی یەکســانی ،ڕەت دەکاتــەوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا باناگەشــەی وای نەکــردوە
کــە ئــەم فکرەیــە ڕێــك بەشــێوەی «مینەرفــا» لە مێشــکی «جوبیتــەر»دا( )12لەماوەی
کاژێرێکــدا پەیدابــووە :بەبــڕوای مارکــس ڕۆڵــی دروســت کەرانــەی نــەوەی ئێســتا
لــە گۆڕینــی شــێوەی ئــەو ئاکامانــەدا بەرجەســتە دەبێــت کــە لەالیــەن نەوەکانــی
پێشــترەوە بەدەســت هاتــوون .ئــەو دەڵێــت :ئابــوری زانــەکان زۆربــاش دەزانــن کــە
هــەر ئەوشــتەی بــۆ کەســێك بەرهەمێکــی تــەواو بــووە ،بــۆ یەکێکــی دیکــە شــتێکی
زیاتــر نییــە لــە کەرەســتەیەکی ســەرەتایی بــۆ بەرهــەم هێنانــی تــازە .ئەنگڵــس لــە
کتێبەکەیــدا ( لۆدفیــچ فیۆربــاخ  )..هەمــان بــڕوا دەخاتــەڕوو:
« لەهەمــوو بوارەکانــی ئایدۆلۆژیــادا نەریــت هێزێکــی بەدەســەاڵتە .بــەاڵم
ئاڵوگۆڕێــك کــە لــەم نەریتــە ســەرەتاییانەدا ڕوودەدات بەرهەمــی پەیوەندیــە
چینایەتیەکانــە .واتــە بەرهەمــی پەیوەندیــە ئابوریەکانــی نێــوان ئــەو کەســانەی
کــە ئــەم ئاڵوگٶڕانــە دەکەنــە شــتێکی عەمەلــی .لێــرەدا ئەمەنــدە بەســە».
کەواتــە ئێمــە مارکسیســتەکان پێداگــری لــەوە دەکەیــن کــە پڕۆلیتاریــا بەشــێوەیەکی
خۆبەخــۆ ئایدۆلۆژیــای سۆشیالیســتی خــۆی فــراوان و پەرەپێــداوە ،بەاڵم مەبەســتمان
لــەم قســەیە ئەمەیــە کــە پڕۆلیتاریــا ئــەو ئایدۆلۆژییــەی کــە لــە دەوروبــەری
خۆیــەوە وەری گرتــوە بەشــێوەی ســەربەخۆ بەگوێــرەی بەرژەوەندیــە چینایەتیەکانــی
خــۆی ئاڵوگــۆڕی بەســەرداهێناوە.
پرۆلیتاریــا لەگــەڵ جیابوونەوەیــدا بەشــێوەی چینێکــی تایبــەت و جیــاواز
لــە جەمــاوەری «دیموکراتــی» لــە هەمــان کاتــدا شــێوەی خەباتــی پێشــوی
«دیموکراســی»ی دژ بەنیزامــی دەرەبەگایەتــی گۆڕیــووە و بەشــێوەی خەباتێکــی
تــازە؛ واتــە خەباتــی چینــی کرێــکار دژی سیســتەمی بــۆرژوازی دەری هێنــاوە.
کاتێــك مێــژووی ســەرهەڵدانی سۆشــیالیزمی تــازە هــەڵ بدەینــەوە ،بەئاســانی
ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت کــە چــۆن پڕۆلیتاریــا خەباتــی ئابــوری و سیاســی،
ئامانجــە کۆمەاڵیەتیــەکان و جیهــان بینیــە فەلســەفیەکانی دیموکراســیی ســەدەی
( )12لە ئەفسانەی ڕۆمانەکاندا جوپیتەر خوایەکی بەهێز بووە .ژنێکی هەبووە بەناوی
«مێتیس» .جوپیتەر وا لەژنەکەی دەکات ببێ بە پەپولە وقووتی دەدات.مێتیس دەگاتە
مێشکی و کتوپڕ لە مێشکی جوپیتەرەوە مینێرفا لەدایك دەبێ(.و .کوردی)
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نــۆزدەی گۆڕیــوە بــە پێکهاتــە بەرانبەرەکانــی لــە بزووتنــەوەی سۆشیالیســتی نوێــدا.
لەڕەوتــی شۆڕشــی گــەورەدا( )13خەباتــی ئابــوری «دیموکراتــی» خەباتــی
بەکاربــەران (مســتهلكین)ی هــەژار بــوو دژی ئیمتیــاز( ،) 14پاوانخــوازی ( ئیحتیکار)،
ســووخۆری و بەربەســتە گومرکیــەکان .بــە جیابونــەوەی پڕۆلیتاریــا لــە جەمــاوەری «
دیموکراتیــك» ئــەم شــێوەیە لەخەباتــی ئابــوری بــوو بــە خەباتی کار دژی ســەرمایە.
لــە بەریتانیــا ،چارەکــی یەکەمــی ســەدەی نــۆزدە پڕبــوو لــە خەباتــی پڕۆلیتاریــا
لەپێنــاو ئــازادی مانگرتنــدا کــە ســەرەنجام لــە ســاڵی ١٨٢٥دا بەدەســتیان هێنــا.
پاشــان ســەردەمی پێکهێنانی»یەکێتیــە کرێکاریــە گــەورە نیشــتمانیەکان» دەســتی
پێکــرد ( .)١٨٥٠ –١٨٢٥لــە  ١٨٣١دا ڕاپەڕینــی کرێکارانــی چنینــی لیــۆن لــە
فەڕەنســا و لــە  ١٨٤٤دا ڕاپەڕینــی کرێکارانــی چنیــن لــە ســیلیزیای ئەڵمانیــا
بڵێســەی ســەند.
شــان بەشــانی ئــەم ڕوداوانــە ،پڕۆلیتاریــای ئەوروپــا کــە لەپێشــدا وەكــو ڕەشــە
لەشــکری بــۆرژوازی لــە خەباتــدا دژی ئۆرۆســتۆکراتی کاری دەکــرد ،بــە تاقیکردنــەوە
پــەی بــرد بــە پێویســت بوونــی خەباتــی ســەربەخۆی سیاســی دژی هەمــوو چینــە
دەســەاڵتدارەکان.
لــە بەریتانیــا ریفۆرمــی پەرلەمانــی  ١٨٣١کــە بۆرژوازیــی بەســەر خــاوەن زەویەکانــدا
سەرخســت ،بەیارمەتــی پڕۆلیتاریــا بەســەرکەوتن گەیشــت کــە هەڕەشــەی نەدانــەوەی
باجەکانــی کردبــوو .پڕۆلیتاریــا کــە بــەم ڕیفۆرمــە کاڵوی لەســەرنرابوو وە لە یاســای
هــەژاران( )15تــوڕە بــوو ،پەیوەنــدی خــۆی لەگــەڵ بــۆرژوازی ناوەنــددا تێکــداو لەگەڵ
ڕادیکاڵەکانــدا پێکــەوە خەباتــی سیاســی لەپێنــاو «چارتــەر»دا( )16دەســت پێکــرد.
()13مەبەست شۆڕشی گەورەی فەڕەنسایە – و.ف
ڵ
()14مەبەست ئیمتیازاتی کۆمە�یەتیە کە تەنها خانەدان و دەرەبەگەکان لێی بەهرەمەند
بوون لەسەردەمی دەرەبەگایەتیدا(.و  ،ك )
ڵ
( poor law)15یاســایەك بــوو کــە لــە ســەدەی  ١٦دا پەســەند کرابــوو بۆئــەوەی بارودۆخــی خە�کــی
دەســکورت لــە بەریتانیــادا کەمێــك بــاش بــکات .لــەدوادوای ســەدەی  ١٨دا مادەیەکــی بــۆ زیادکــرا کــە
ڵ
بەگوێــرەی ئــەو مادەیــە دەو�ــەت یارمەتــی ئــەو کرێکارانــەی دەدا کــە کرێیــان لەخــوار ئــەو ئاســتەوە
ڵ
ڵ
بــوو کــە بەشــی گوزەرانیــان بــکات .بــە�م لــە ســا�ی  ١٨٣٤دا ئــەم یاســایە هەلومەرجێکــی ســەختتری
دانــا بــۆ یارمەتیدانــی کەســانی دەســکورت .بەپێــێ ئــەو مەرجــە تازەیــە یارمەتــی کەســانێك کــە لــەڕووی
جەســتەییەوە ســەالمەت بــن بــە کارێکــی نائەخالقــی دادەنــا و لەئاکامــدا یارمەتــی دارایــی بــۆ بەشــێك
ڵ
لــە خە�ــك بــڕدرا کــە بووەهــۆی خراپتربوونــی بارودۆخــی چینــی کرێــکار ،بەتایبــەت لەبەرئــەوەی کــە لــەو
ڵ
ڵ
ســەردەمەدا بەهــۆی قەیرانــی ئابوریــەوە کــە بەســەر وو�تــدا با�ــی کێشــابوو ،بێکاریەکــی یەجــگار فــراوان
ڵ
لــە بەریتانیــادا ب�وبووبــووەوە (-..و.ف)
ڵ
( )16چارتــەر Charterپالتفۆرمــی خەباتکارانــەی بزوتنــەوەی ریفۆرمیســتی کرێــکاری بــوو کــە لەســا�نی
ڵ
 ١٨٣٨-١٨٣٧دا لــە بەریتانیــا ســەری هە�ــداو ئامانجــی بریتــی بــوو لــە ئەنجامدانــی چەنــد ریفۆرمێــك
ڵ
لــە سیســتەمی سیاســی وو�تــدا .چارتــەر ( )٦داواکاری لەخۆیــدا گونجاندبــوو کــە بەمجــۆرە بــوو :مافــی
ڵ
ڵ
دەنگدانــی گشــتی بــۆ هەمــوو خە�ــك ،مەلبەندەکانــی هە�بــژاردن بەشــێوەی یەکســان ،دەنگدانــی نهێنــی،
ڵ
ڵ
ڵ
هە�بــژاردن و پێکهێنانــی ســا�نەی پەرلەمــان ،هە�وەشــاندنەوەی مەرجــی خاوەندارێتــی بــۆ بــوون بــە
لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم
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ئەمــە یەکەمیــن هەنــگاو بــوو لەبــواری پەرەســەندنی هوشــیاری سیاســی پرۆلیتاریــادا
کــە خێــرا هەنــگاوی دووەمــی بــەدوادا هــات .ئەزمونەکانــی دواتــر ئەوەیــان پیشــانی
پرۆلیتاریــا دا کــە ووردە بــۆرژوازی لەپێنــاو خەباتــی شۆڕشــگێڕانەی چارەنــوس
ســازدا تــا چ ڕادەیــەك بــێ توانایــە و بەرژەوەندیــە ئابوریەکانــی تــا چ ڕادەیــەك
جیاوازبوو(پرۆلیتاریــا خوازیــاری ڕۆژکاری  ١٠کاژێــری بــوو ،ووردە بــۆرژوازی داوای
هەڵوەشــاندنەوەی یاســای دانەوێڵــەی دەکــرد)( .)17بــەم جــۆرە لــە ســاڵی  ١٨٣٤دا
کەلێنێــك لەنــاو بزوتنــەوەی چارتیســتەکان( الیەنگرانــی بزووتنــەوەی چارتــەر -و
.ف) دا لەنێــوان پرۆلیتاریــاو ووردە بۆرژوازیــدا پێــک هــات .پرۆلیتاریــا دووەم
هەنــگاوی بەرەوپێــش هەڵهێنایــەوەو وەکــو حزبێکــی ســەربەخۆ بــە دروشــمی»
دەســەاڵتی سیاســی وەســیلەمانە و بەختەوەریــی کۆمەاڵیەتــی ئامانجمانــە» هاتــە
مەیدانــەوە.
هەمــان شــت لــە فەڕەنســاش ڕوویــدا .لــە شۆڕشــی تەمــوزدا ،پڕۆلیتاریــا هێشــتا
ســەرگەرمی یارمەتیدانــی بــۆرژوازی بــوو تــا بەســەر خاوەن موڵکەکاندا ســەربکەوێت.
خیانەتــی بــۆرژوازی گــەورە دەرســێکی تەمــێ کەرانــەی دا بــە پڕۆلیتاریــا و وایلێکــرد
کــە لەگــەڵ ووردە بــۆرژوازی ڕادیکاڵــدا یــەك بگــرن ،لەڕاپەڕینــی  ١٨٣٢ی پاریســدا،
لــە ڕاپەڕینەکانــی  ١٨٣٤ی لیــۆن و پاریــس و هەروەهــا لــە ڕاپەڕینــی ١٨٣٦دا ،
پڕۆلیتاریــا بەشــێوەی هێزێکــی شۆڕشــگێڕ بەرەوپێشــەوە چــوو .لەودەمــەدا ئەنجومەنە
نیوەڕادیــکاڵ و نیوەسۆشیالیســتەکان ڕابــەرە سیاســیەکانی بــوون (کۆمەڵــەی
مافەکانــی مــرۆڤ ،کۆمەڵــەی وەرزەکان)( .)٢بــەاڵم ئــەم یەکگرتنــەش درێــژەی
نەکێشــا ،کەندوکۆســپەکانی شۆڕشــی شــوبات و بەتایبەتــی ڕاپەڕینــی تەمــووز چــاوی
پڕۆلیتاریــای ســەبارەت بەڕاســتیەکانی ووردە بــۆرژوازی کــردەوە .لــە١٠ی کانوونــی
یەکەمــدا «مۆنتانــی» دووایــن تەقــەالی خــۆی دا بــۆ ســەربەخۆ کارکــردن لەتەنیشــت
پرۆلیتاریــاوە .لــەوڕۆژەدا کــە بەقازانجــی «ڕاســپای» و دژ بــە «لیــدرۆ–دۆالن»
دەنگدرابــوو ،هــەروەك مارکــس دەڵێــت« :یەکــەم کارێــك بــوو کــە بەهۆیــەوە
پڕۆلیتاریــا ،وەكــو حیزبێکــی سیاســی ســەربەخۆ لــە حیزبــی دیموکــرات بــڕا».
ئەمــە ڕەوەنــدی ســەرەتایی گەشــەی هوشــیاری سیاســی پرۆلیتاریــا بــوو .هــەر
لەوکاتــەدا کــە پڕۆلیتاریــای ئەوروپــی خــۆی لــە «دیموکراســی» جیــا ئەکــردەوە تــا
بەوێنــەی چینێکــی جیــاواز ســەربەرزبکاتەوە ،و هــەر لەوکاتــەدا کــە شــێوازە ئابــوری
و سیاســیەکانی خەباتــی چینایەتــی خــۆی بەدەســت هێنــا ،بەشــە پێشــرەوترەکانی
ئەنــدام پەرلەمــان .ئــەم بزوتنــەوە ریفۆرمیســتیە بــە چارتەریــزم ناســرا کــە یەکەمیــن بزووتنــەوەی
سەرتاســەریی چینــی کرێــکاری بەریتانیــا بــوو-.و.ف
ڵ
( Corn Law)17یەکێك بوو لەو یاسایانەی کە پێش سا�ی  ١٨٦٦لە بەریتانیا کاری پێدەکرا و
گومرکێکی قورسی لەسەر هاوردەکردنی گەنم بۆ بەکاربردنی ناوخۆ دانابوو.
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دەســت بەکاربــوون تــا ئــەو ئایدیایانــەی سۆشــیالیزمی بۆرژوایــی کــە فێــڕی بووبــوون،
بکەنــە ئایدیــای تــازەی کۆمۆنیزمــی شۆڕشــگێڕی پرۆلیتــاری .هەڵبەتــە سۆشــیالیزم
وەکــو مەســەلەیەك ،پێــش لــە دەرکەوتنــی هێــزی شۆڕشــگێڕانەی پرۆلیتاریــا ،کــە
توانــای وەاڵم دانــەوەی ئــەوی هەبــوو ،ســەری هەڵدابــوو .باڵوبوونــەوەی خێــرای
سۆشــیالیزم وەکــو ئایدیایــەك ئاکامــی لەچارنەهاتــووی ناکۆکــی نێــوان دیموکراســی
بەڵێنــدراوی شۆڕشــی گــەورە و دیموکراســی لەدایــك بــووی ئــەو شۆرشــە بــوو .بــەاڵم
لەبەرئــەوەی کــە پرۆلیتاریــا ،هەڵگــری ڕاســتەقینەی سۆشــیالیزم ،هاتــە مەیدانــی
مێــژووەوە ،ئیتــر سۆشــیالیزم یــان خەیاڵــی بــوو یــان ووردە بــۆرژوازی و ناچاریــش
بــوو کــە وابێــت .بــەاڵم ئێســتا ،بــە گەیشــتنی دەیــەی  ،١٨٣٠پرۆلیتاریــا لەهــەر
الیەکــەوە ســەری بەرزکردبــووەوە ،ئێمــە دەتوانیــن بەڕۆشــنی ئــەوە ببینیــن کــە چــۆن
لەژێــر فشــاری ئــەودا و بەبەشــداری ئــەو ،ئایدیاکانــی سۆشــیالیزم بەخێرایــی لــە
ناوەرۆکــەوە بــەرەو لەناوچــوون ڕۆیشــتن .تاقیگــەی ئــەم لەناوچوونــە زنجیرەیەك لە
ئەنجومەنــە نهێنیــە فەرەنســیەکان بــوون کــە هەندێــك لــە ئەنجومەنــە ئەڵمانیەکانی
هاوشــێوەیان پێیانــەوە وابەســتەوە بــوون:
ئەنجومەنــی پشــتیوانی لــە چــاپ کــراوە نیشــتمان پــەروەرەکان و ڕێکخــراوی ئەڵمانــی
بــۆ پشــتیوانی کــردن لــە ئــازادی چاپەمەنــی( )18جێــگای خۆیــان دا بــە کۆمەڵــەی
مافەکانــی مــرۆڤ و رێکخــراوی دوورخــراوەکان( .)19ئەمانیــش لەالیــەن کۆمەڵــەی
بێالنــەکان و رێکخــراوی عەدالەتــەوە( )20جێگەیــان گیرایــەوە .ئەم ڕەوتە لە یەکێتی
کۆمۆنیســتەکاندا کــە مانیفێســتی کۆمۆنیســتی مارکــس و ئەنگڵســیان باڵوکــردەوە
بەوپــەڕی خــۆی گەیشــت .ئــەم کۆڕوکۆمەاڵنــە کــە لەســەرەتادا تەنهــا ڕادیــکاڵ
بــوون ،ووردە ووردە پڕبــوون لــەو ئەندامانــەی کــە لەڕیــزی ئــەو پیشــەوەرانەوە
هاتبــوون کــە بووبوونــە پرۆلیتاریــا .لەئاکامــدا ســیفەتی ئەوانــە گــۆڕا .لــە
حاڵەتــی کۆڕوکۆمەڵــی پیــان گێڕیــەوە بوونــە کۆڕوکۆمەڵەکانــی پڕوپاگەنــدەی
ئاشــکرا ،ئایدیاکانــی ڕادیکاڵیزمــی بۆرژوایــی و سۆشــیالیزمی ووردە بۆرژوایــی کــە
پێشــتر تێیانــدا زاڵبــوو ،جێــگای خۆیــان دا بــە ئایدیــای شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی
پڕۆلیتاریــا؛ لەنــاو رێکخــراوی دوورخراوەکانــدا هێشــتا ئــەم دوو جیهــان بینیــە
لــە خــودی «وانــدی» و « شۆســتەر»دا لەکێشمەکێشــدا بــوون لەگــەڵ یەکتــر.
ســەرەنجام لەرێکخــراوی عەدالــەت دا ئایدیــای شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی لــە ووشــەکانی
«ویتلینــگ»دا دەربڕینێکــی دیــاری کــراوی وەرگــرت .لەژێــڕ کاریگــەری ویتلینگــدا بوو
کــە مارکــس ووتــی« :پڕۆلیتاریــای ئەڵمانــی بیرمەنــدی پرۆلیتاریــای ئەوروپایــە،
(Deutscher Bund zur Vertheidigung der Pressfreiheit )18
(Bund der Geachteten )19
(Bund der Gerechten )20
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هەروەکــو چــۆن پرۆلیتاریــای بەریتانیــا ئابوورینــاس و پرۆلیتاریــای فەرەنســاش
سیاســەتمەداریەتی»)٣(.
بــەم جــۆرە مێــژووی نیــوەی یەکەمــی ســەدەی نۆزدەیــەم بەشــێوەیەکی بەرچــاو ئــەوە
نیشــان دەدات کــە چــۆن پرۆلیتاریــا پــاش ئــەوەی کــە بــە تاقیکردنــەوە هوشــیاریی
ســەبارەت بــە بەرژەوەندیــە چینایەتیەکانــی خــۆی بەدەســت هێنــا ،هەمــوو شــێوە
کۆنەکانــی بزووتنــەوەی دیموکراتیکــی گــۆڕی بــۆ شــێوە نوێیەکانــی بزووتنــەوەی
چینایەتــی کریــکاران .لەوســەردەمەدا کــە مانیفێســتی کۆمۆنیســت ســەری هەڵــدا،
توخمەکانــی بزووتنــەوەی نوێــێ سۆشیالیســتی -خەباتــی کار دژی ســەرمایە ،خەباتی
سیاســی پرۆلیتاریــا لەژێــر ئــااڵی خۆیــدا و فکــرەی شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی -پەیدابــوو.
بــەاڵم ئــەم توخمانــە کــە بەرهەمــی بەشــە جیاوازەکانــی پرۆلیتاریــا بــوون ،هێشــتا
بەیەکــەوە گــرێ نەدرابــوون .خەباتــی ئابــووری پرۆلیتاریــا لــە خەباتــی سیاســی
دابــڕاو و جیابــوو ،بۆنمونــە؛ یەکێتیــە کرێکاریــەکان لــە بەریتانیــا بەشــێوەیەکی
الیەنگرانــە هەڵســوکەوتی لەگــەڵ بزووتنــەوەی چارتیســتەکانیان نەدەکــرد.
بزووتنــەوە سیاســیەکانی پرۆلیتاریــا بەنۆبــەی خۆیــان هێشــتا پەیوەندیەکــی
ڕۆشــنیان لەگــەڵ فکــرەی شۆڕشــی کۆمەاڵیەتیــدا پەیــدا نەکردبــوو .ئامانجــە
کۆمەاڵیەتیەکانــی چارتیســتەکان و بەنــاو «سۆشــیال دیموکراتــەکان» ی فەرەنســا
لەڕادەبــەدەر ناڕۆشــن و بــێ ســەرەوبەرە بــوو .یەکــەم ڕوئیــای خۆماڵــی کردنــی
بەشــێك لــە زەویــەکان ،فــراوان کردنــی کشــتوکاڵی ووردەمالیکــی وهــاوکاری دەوڵــەت
بــۆ ئەنجومەنەکانــی بەرهــەم هێنەرانیــان لــە مێشــکیاندا گەاڵڵەکــرد .ئەوانــی دیکــە
چەندیــن تەســەوری ناڕۆشــنیان ســەبارەت بــە «مافــی کارکــردن» و «ڕێکخســتنی
کار»یــان لــە زهنیانــدا دروســت کــرد .ئەوانــە لــەو خەیاڵــە دابــوون کــە لەتەنیشــت
سیســتەمی بۆرژوازیــەوە و نــەك لەســەر کەالوەکانــی ،سۆشــیالیزم دابمەزرێنــن .بــەم
جــۆرەش ،ئــەو دەســتەیە لــە پرۆلیتاریــا کــە پێداگرییــان لەســەر پێویســت بوونــی
شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی ئەکــرد ( پەیڕەوانــی ویتلنــگ) نەیــان توانــی ئــەم پێداگرتنــە
گــرێ بدەنــەوە بــە هوشــیاری ســەبارەت بــە پێویســتبوونی خەباتــی سیاســیەوە.
بــەم شــێوەیە ،ئەگەرچــی توخمــە بنەڕەتیەکانــی بزووتنــەوەی نوێــی سۆشیالیســتی
ئامادەبــوو ،بــەاڵم لەگــەڵ یەکتــردا هاوئاهەنــگ نەبــوون و تاکاتێــك ئــەم ئەرکــە
بەئەنجــام نەگەیشــت ،پرۆلیتاریــا نــەی توانــی بەشــێوەی واقیعــی خــۆی لەژێــر
کاریگــەری نفــوزی بۆرژوازیــدا ڕەهــا بــکات و بەهەنــگاوی چەســپاو بــەرەو ڕزگاری
یەکجــاری هەنگاوبنێــت.
بۆئــەوەی تــەالری سۆشــیالیزم تەواوبێــت ،دەبوایــە ئــەم توخمانــە بەشــێوەی گشــتێکی
هاوئاهەنــگ پێکــەوە گــرێ بدرێــن و هەمــوو بزووتنەوەکــە بکاتــە خــاوەن بنەمایەکــی
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تیــۆری پۆشــتە .دامەزرێنەرانــی سۆشــیالیزمی زانســتی ،مارکــس و ئەنگڵــس ،ئــەم
کارە مەزنەیــان بەئەنجــام گەیانــد.
هەروەکو چۆن توخمە ئابوری ،سیاســی و کۆمەاڵیەتیەکانی بزووتنەوەی پرۆلیتاریا
بەرهەمــی ئــەم هەمــوو ئاڵوگــۆڕەی شــێوازە بەرامبەرەکانــی لــە بزووتنــەوەی ڕادیکاڵ-
دیموکراتیکــدا بــووە ،ئــاواش بااڵتریــن ســەرخانی بزووتنــەوەی پرۆلیتــاری ،واتــە
تیــۆری سۆشــیالیزمی زانســتییش ئاکامــی پێداچوونەوەیــەك بــوو بــە تیۆریەکانــی
فەیلەســوف و زانــا بۆرژواکانــدا .بــەاڵم کاتێــك کــە پــەرەدان و لــێ ووردبوونــەوەی
شــێوەکانی دەســتەی یەکــەم زۆرتــر بەرهەمــی تاقیکردنــەوەو بیرکردنــەوەی بەشــە
جۆراوجۆرەکانــی پرۆلیتاریــا بــوو ،بەدیهێنانــی تیــۆری سۆشــیالیزمی زانســتی
لەســەرجۆرە ڕاهێنانێکــی زانســتیی بەریــن ڕاوەســتابوو کــە تەنهــا ڕۆشــنبیرانی
پیشــەیی ،واتــە ئــەو کەســانەی کــە لەنــاو چینەداراکانــەوە هاتبــوون ،دەیــان توانــی
لێــی بەهرەمەنــد بــن .دامەزرێنەرانــی سۆشــیالیزمی زانســتی ،مارکــس و ئەنگڵــس،
لەوکەســانە بــوون .بــەم شــێوەیە ئێمــە تەنانــەت ئــەم کارە دروســت کەرانەیــەی کــە
ئــەوان ئەنجامیــان داوە ناگەڕێنینــەوە بــۆ ڕۆشــنبیرانی بــۆرژوا .مارکــس و ئەنگڵــس
بــۆ بەرپاکردنــی شــۆڕش لەبیرکردنــەوەی کۆمەاڵیەتیــدا ســەرەتا ناچاربــوون کــە
ڕوانگــەی ڕادیکاڵیزمــی بــۆرژوازی بەجــێ بهێڵــن و ڕوانگــەی پرۆلیتاریــا ،ئەویــش
نــەك پرۆلیتاریایەکــی داماڵــراو (انتزاعــی) ،بەڵکــو پرۆلیتاریــای ڕاســتەقینەی
ســەردەمی خۆیــان هەڵبژێــرن .بــە واتایەکــی تــر ،ئــەوان ناچاربوون ســەرەتا لەڕووی
ئایدیۆلــۆژی و ئەخالقیــەوە( )21بچنەپــاڵ بزووتنــەوەی پرۆلیتاریــاوە کــە پێشــتر
بەهــۆی مێــژووەوە دروســت بــوو بــوو .کاری شۆڕشــگێڕانەی مەزنــی ئــەوان بەرهەمــی
بیرکردنــەوەی توێژینەوەیەکــی ( تحقیقــی) ڕووت نەبــووەو نەشــی دەتوانــی وابێــت.
ئەنگڵــس لــە «لودفیــچ فیۆربــاخ»..دا دەڵێــت « :کاتێــك ...مەســەلەکە بریتیــە لــە
توێژینــەوە لەســەر ئــەو هێــزە بزوێنەرانــەی کــە هوشــیارانە یــان ناهوشــیارانە...
لەپشــتی پاڵنەرەکانــی تاکــەوە لــەکارە مێژووییەکانــدا خۆیــان حەشــارداوە،
ئەوکاتــە پاڵنەرەکانــی تــاك ،هەرچەنــدەش بەرجەســتەبێت ،مەســەلەیەکی ئەوتــۆ
نیــە ،بەڵکــو مەســەلەکە ئــەو پاڵنەرانەیــە کــە جەمــاوەری فــراوان ،هەمــوو خەڵــك
و هەروەهــا هەمــوو چینەکانــی خەڵــك لەهــەر کۆمەڵگایەکــدا دەخاتــە جووڵــە».....
ژیــان نامەکانــی مارکــس و ئەنگڵــس بەتــەواوی ئــەم خااڵنــە ئاشــکرادەکات .ئــەم
ژیــان نامانــە ئــەوە نیشــان دەدەن کــە چــۆن بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی پرۆلیتاریــا
مارکــس و ئەنگڵســیان لەڕیزەکانــی بۆرژوا-دیموکراتــەکان دەرهێنــاو بیرکردنــەوەی
تیــۆری ئەوانــی خستەســەر بارێکــی تــازەوە .لــە ســاڵی  ١٨٤٣دا هێشــتا بەڕادەیەکــی
(moral )21
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لەبەرچــاو ،بــۆرژوا ڕادیکاڵێــک بــوون بەجیهــان بینــی ئایدیالیســتیەوە کــە
کۆمۆنیزمیــان بــە تەجریدێکــی دۆگــم دەزانــی .مارکــس لەوڕۆژانــەدا بەمشــێوەیە بــۆ
رۆج( )22دەنوســێت « :مــن مەیلــم بــەالی بەرزکردنــەوەی هیــچ جــۆرە ئااڵیەکــی
دوگمــدا نیــە ....کۆمۆنیــزم ،بەتایبەتــی ،تەجریدێکــی دۆگمــە ....ئێمــە ئەمانەوێــت
هاوســەردەمەکانمان ،بەتایبەتــی هاوســەردەمە ئەڵمانیەکانمــان بخەینەژێــر
کاریگەریــەوە ...لەپلــەی یەکەمــدا دیــن و دوای ئەویــش سیاســەت ،ئــەو بابەتانــەن
کــە ئــارەزووە بنەڕەتیەکانــی ئەڵمانیــای ئەمــڕۆ پێــک دەهێنــن .ئێمــە دەبێــت
ئــەم بابەتانــە بەهەرجۆرێــك کــە لەئــارادان ،وەکــو خاڵــی دەســتپێکردنی خۆمــان
هەڵبژێریــن و ئەوانــە لەبەرامبــەر فاڵنــە سیســتەمی حــازرو ئامــادەی لەچەشــنی
گەشــتێك بــۆ ئیــکاری( )23دانەنێیــن ».ئەمــە شــێوەی بەڵگەهێنانــەوەی مارکــس
و ئەنگڵــس بــوو لــەو ســەردەمەدا .ئــەوان لەپێــش هــەر شــتێکەوە بەشــوێن هێزێکــی
شۆڕشــگێڕەوە بــوون کــە بتوانێــت سیســتەمی سیاســی کۆنــی ئەڵمانیــا هەڵگێڕێتــەوە.
بــەاڵم لــەو سەردەمەشــدا تەنهــا چینــی شۆڕشــگێڕی پڕۆلیتاریــا بــوو ،هــەر بەوەنــدەی
ســنوری واڵتەکــەی خۆشــیان بەجێهێشــت ،ئــەم ڕاســتیەیان دۆزیــەوە .ئاســایی بــوو
کــە مارکــس لــەم جموجۆڵــە شۆڕشــگێڕانەی خۆیــدا لەگــەڵ بزووتنــەوەی پڕۆلیتاریــای
فەڕەنســادا و ئەنگڵــس لەگــەڵ چارتیزمــدا ،بزووتنــەوەی بەریتانیــادا ،پەیوەنــدی
بگــرن .ئەنگڵــس تەنانــەت وەكــو یەکێــك لــە نوســەرانی «ئەســتێرەی باکــوڕ» بــە
شەخســی لــە بزووتنــەوەی چارتیســتدا بەشــداری کــرد .ئاکامــی ئــەم پەیوەنــدی
گرتنانــە ئــەوە بــوو کــە ئاڵوگۆڕێکــی خێــراو قــوڵ لــە بۆچوونەکانــی ئەوانــدا
ڕوویــدا .لەهەمــان ســاڵی  ١٨٤٥دا «خێزانــی پیــرۆز» یــان باڵوکــردەوە ،ئەوکتێبــەی
کــە بــۆ یەکــەم جــار تیایــدا بنەماکانــی ماتریالیزمــی ئابوورییــان داڕشــت ،و هەرلــەو
کتێبەشــدا دەتوانرێــت لەهەمــان کاتــدا ڕوانگــەی پڕۆلیتاریــاش بەڕوونــی ببینرێــت.
بــەم جــۆرە مێــژوو ئــەم مافەمــان ئەداتــێ کــە بڵێیــن :یەکــەم  :هەمــوو سۆشــیالیزمی
تــازە بەرهەمــی چینــی کرێــکارە ،هەرچەنــدە کــە کەرەســتە و پێداویســتیەکانی
لەپێشــدا لەالیــەن دیموکراتــە بۆرژواکانــەوە ئامــادە بــووە .وە دووەم  :لە پەرەپێدان
و ووردکردنــەوەی سۆشــیالیزمی تــازەدا ،چەنــد بەشــێك لــە چینــی کرێــکار کە لەڕووی
ئاســتی هوشــیاریەوە جیاوازبــوون ،ووردە ووردە بەکــردەوە بــەو ئــەرك و ڕێگاچــارە
جیاجیایانــە گەیشــتن کــە بیرمەندەکانیــان لەالیەنــی تیۆریــەوە دۆزیبوویانــەوە و
بەیەکەوەیــان بەســتبوون و دایــان ڕشــتبوون .ئــەم تیۆریانــە گرنگیەکــی زۆریــان
( -Ruge Arnold )22هاوڕێی مارکس بوو

ڵ
ڵ
( Voyage en Icarie )23ناوی رۆمانێکە کە لەسا�ی  ١٨٤٢دا لەالیەن (ئایتن کاب)ەوە کە رادیکا�ێکی
فەرەنسی بوو سەبارەت بە یۆتۆپیای کۆمۆنیزم نوسراوە( .و.ف)
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هەیــە .ئەمانــە لەگــەڵ ئــەو تێــزەی هــاوڕێ لینیــن دا کــە لــە نامیلکــەی « دەبــێ
چ بکرێــت»ی خۆیــدا خســتبوویەڕوو ،ناکۆکــی پەیدادەکــەن ،بــەاڵم ئەوانــە لــە
بنچینەکانــی مارکســیزمەوە ســەرهەڵ دەدەن ،بەشــێوەیەکیش لــە هەمــوو بەرنامــە
سۆشــیال دیموکراتیکەکانــدا فۆڕمۆڵەکــراون ،پێویســتە کــە لەبەرنامــەی ئێمەشــدا
ئــەم خااڵنــە ڕۆشــنتر بخرێنــەڕوو .لــەم ڕوانگــەوە ،پێشــنیاردەکەم لەجێــگای ئــەو
ڕســتەیەی کــە لــە ڕەشنووســی بەرنامــەوە هێنامــەوە ،ئــەم ڕســتەیەی ژێــرەوە دابنرێت:
«توانــای چەندایەتــی و هاوپشــتی و هوشــیاری پڕۆلیتاریــا پەرەدەســتێنێت و
خاباتــی جەمــاوەری کرێــکار دژی چەوســاندنەوە توندتردەبێتــەوە»
مــن ئێســتا دەربــارەی ســەرنجەکانی دیکــەم بــۆ دەســتکاری کردنــی بەشــی بنەماکانــی
بەرنامــە کــە بــەم باباتــەوە پەیوەســتە ،بــەاڵم کــەم بایــەخ تــرە ،نادوێــم .لێــرەدا
تەنهــا پێداگــری لەســەر ئــەوە دەکــەم کــە هەمــوو هاوڕێیانــی ڕێکخراوەییــم لــەو
بۆچوونــە بنەڕەتیــەدا کــە تائێســتا ڕوونــم کردۆتــەوە ،لەگەڵمــدا بەشــدارن .لەگــەڵ
ئەوەشــدا هەموومــان ســەبارەت بــەو ئەنجــام گیریانــەی کــە دەبێــت لــەم بۆچوونانــەوە
بەدەســت بهێنرێــن ،ڕێــك ناکەویــن ،لەبــەر ئــەوە لەئێســتا بــەدواوە  ،ئیتــر مــن
تەنهــا بەنــاوی خۆمــەوە دەدوێــم.
پێشــتر ووتومــە کــە ئــەو کەلێنــەی بەرنامــەی «ئایســکرا» کــە ئامــاژەم پــێ کــرد
ڕەنگدانەوەیەکــی خەباتــی ئــەم دواییانەیــە دژی «خۆبەخۆیــی» و «ئیکۆنۆمیــزم»
و «ئاماتۆریــزم»( .)24ئێســتا ئەمەوێــت بپرســم کــە ئایــا ئــەم ســەرنجە عەمەلیــە
ئەتوانرێــت بکرێتــە پاکانــەی جۆرێــك لــە نەبوونــی تیــۆری لەبەرنامەکەمانــدا؟
بێگومــان نەخێــر .فۆرمۆڵبەنــدی مارکسیســتی ڕاســتی مەســەلەکە ،کــە مــن
دەیخەمــەڕوو ،بەهیــچ جۆرێــك دەرگا لــەڕووی پیرۆزکردنــی خۆبەخۆیــی ،ئیکۆنۆمیــزم
یــان ئاماتۆریــزم ناکاتــەوە.
دەرگا بــەڕووی پیرۆزکردنــی خۆبەخۆیــی ناکاتــەوە .کاتێــك ئێمــە دەڵێیــن کــە
سۆشــیالیزمی نــوێ  ،ڕێــك کامڵتریــن و هوشــیارترین دەربرینــی خۆبەخۆیــی خەباتــی
چینایەتــی پڕۆلیتاریایــە ،نــەك تەنهــا ڕۆڵــی چاالکانــەی هوشــیاری و تیــۆری
لــە بزووتنــەوەی خۆمانــدا بەکــەم نازانیــن ،بەڵكــو بەپێچەوانــەوە ،بەهــای ئــەوان
تــا بااڵتریــن ئاســتی بەرزدەکەینــەوە .بەڵگەکەشــی ئەمەیــە کــە ئێمــە پێمانوایــە
گەشــە و تەکاموڵــی پڕۆلیتاریــا بەگوێــرەی یاســا خۆبەخۆیەکانــی سروشــت،
بەبــاری جێبەجێبوونــی بنەمــا تیۆریەکانــی ئێمــەدا بــەرەو پێــش دەچێــت .هــەر جــۆرە
( )24ئیکۆنۆمیــزم= ڕەوتێكــە لەنــاو بزووتنــەوەی کرێکاریــدا کــە تەنهــا بــاوەڕی بــە خەباتــی
ئابوریــە و سیاســەت بــە کاری بــۆرژوازی دادەنێــت .ئاماتۆریــزم= سیاســەت وەکــو ئــارەزوو
هیوایــەت تەماشــا دەکات
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ســازانێکی تیۆریــش کــە لــە ســەرنجە ســەرپێیە عەمەلیەکانــەوە ســەرچاوەی گرتبێت،
ڕەتــی ئەکەینــەوە .جێــگای سەرســوڕمانە کــە مــن ناچاربــم هــەر ئەوشــتە بــۆ دەســتەی
نوســەرانی ئایســکرا بســەلمێنم کــە بڵتــۆف بــۆ ئێمــەی ســەلماندوە( .)٤ســەیرە !
مــن دەبێــت ئــەوە نیشــان بــدەم کــە ئاســتێکی بــەرزی ئــازادی چاالکــی و کارامەیــی
پێویســت لــەو جێگایــەوە پەیــدا ئەبێــت کــە النــی زۆری پێویســتبوون لەئارادایــە.
سۆشــیال دیموکراســی بــۆ پاراســتنی بزووتنەوەکــە لــە بــەاڵی پیرۆزکردنــی بارودۆخــە
کتوپڕەکانــی چەنــد توێژێکــی دیــاری کــراوی پڕۆلیتاریــا یــان ڕۆشــنبیران ،تەنهــا
یــەك ڕێگــەی لەبەردەمدایــە ،ئەویــش هاوئاهەنــگ کردنــی چاالکیەکانیەتــی لەگــەڵ
مەیلــە گشــتیەکانی خەباتــی هەمــوو چینــی کرێــکاردا.
بــەم پێیــە ئەوجــۆرە فۆرمۆڵبەندیــەی مەســەلەکە کەمــن پێشــنیارم کــرد و
لەبزووتنەوەی نێونەتەوەیی سۆشــیال دیموکراســیدا شــتێکی ئاساییە ،دەرگا لە ڕووی
«ئیکۆنۆمیزم»یــش ناکاتــەوە .مــن دەزانــم و پێشــتریش ووتومــە کــە هەرشــێوەیەکی
تایبەتــی خەباتــی چینایەتــی پڕۆلیتاریــا ،ئەگــەر بەتەنهایــی و ســەربەخۆ،
بەجیــا لەشــێوەکانی دیکــەی خەباتــی چینایەتــی پڕۆلیتاریــا لەبەرچاوبگیردرێــت،
توانــای ئازادکردنــی پڕۆلیتاریایــان نیــە لەژێرنفــوزی بۆرژوازیــدا ،بــەم بەڵگەیەیــە
کــە حیزبــە بۆرژواییــەکان و بیرمەندەکانــی بــۆرژوازی بەوجــۆرە تــەوژم وتینــەوە
هــەوڵ ئــەدەن تــا ئــەو پەیوەندییــە پێویســتە کــە لەنێــوان شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی و
خەباتــی سیاســی و ئابــووری پڕۆلیتاریــادا هەیــە ،پەردەپــۆش بکــەن .بــەاڵم دیــارە
مــن پێداگــری لەســەر ئــەوە ناکــەم کــە سۆشــیالیزمی نــوێ پیشــاندەری هیــچ کام
لــە شــێوە جیاوازەکانــی خەباتــی چینایەتــی پڕۆلیتاریایــە ،بەشــێوەی ســەربەخۆ
لەبابەتــی خەباتــی ترەیدیونیەنــی ،بەپێچەوانــەوە ،مــن دەڵێــم کــە سۆشــیالیزمی
زانســتی پێکهاتەیــەک و دەربڕینێکــی تیۆریــی هەمــوو شــێوە بنەڕەتیەکانــی خەباتــی
چینایەتــی پڕۆلیتاریایــە .بێگومــان ئــەم فۆرمۆڵبەندیــە لەبــاری مێژووییــەوە ئێمــە
دەخاتەبــەردەم خەباتێکــی لێبڕاوانــە دژی هــەر هەوڵێــك بــۆ تەنگەربەرکردنــەوەی
نــاوەرۆك و تەســكکردنەوەی دامێنــی گشــت بزووتنــەوەی پڕۆلیتاریــا کــە لەبــاری
مێژوویــەوە حەتمیــە .
ســەرەنجام فۆرمۆڵبەندیــە پێشــنیارکراوەکەی مــن ،ناتوانرێــت وەكــو ڕووپۆشــێک
کەڵکــی لێوەربگیــردرێ بــۆ فیدرالیــزم و ئاماتۆریزمــی لۆکاڵــی ،ئەگەر سۆشــیالیزمی
نــوێ شــێوە جیاجیاکانــی بزووتنــەوەی پرۆلیتاریــا پێکــەوە دەبەســتێت و تەنهــا
مەیلــە گشــتیە مێژووییەکــەی عەکســدەکاتەوە ،لەوبــارەدا کەلــەم روانگەیــەوە دەبێــت
ڕێکخســتنی حیزبــی سۆشــیال دیموکــرات یەكجێیــی پێویســتی هەبێــت تابتوانێــت ئــەوە
دابیــن بــکات کــە تێیــدا بەرژەوەندیــە هاوبەشــەکانی گشــت بزووتنــەوەی سۆشــیال
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دیموکراتیــك لەچــاو بەرژەوەندیــە لۆکاڵیــەکان ئەولەویــەت پەیــدا بــکات .بــەم
جــۆرە هیــچ جــۆرە ســەرنجێکی عەمەلــی بنەمــای دوورەپەرێــزی نوســەرانی بەرنامــە
نەبــووە بــۆ گونجاندنــی ئــەو فۆرمۆڵبەندیــەی هەمــووان قبوڵیانــە لــەو مەســەلەیەدا
کەباســی لێکــرا .بەڕواڵــەت ئەوانــە بیروباوەڕێکــی جیاوازیــان هەبــووە :بەڕواڵــەت
ئەوانــە وابیریــان کردۆتــەوە کــە ئــەو فۆرمۆڵبەندییــەی هەمــوان قبوڵیانــە،
گەرەنتــی پێویســت نــادات بــە دەســەتەوە لەبەرانبــەر خۆبەخۆیــی بــوون ،ئیکۆنۆمیــزم
و ئاماتۆریزمــدا ،لەئاکامــدا ئــەوان فۆرمۆلبەندیــە ناڕۆشــنەکەی خۆیــان پێشکەشــی
ئێمــە کــرد کــە بەئاســانی دەکرێــت بــە ناوەرۆکــی ئــەو بۆچوونــە دابنرێــت کــە
جێگــەی پشــتیوانی نامیلکــەی «دەبــێ چ بکرێت»یــە ،واتــە بەناوەرۆکــی قبــوڵ
کردنــی بوونــی جۆرێــك ناکۆکی(ئانتاگۆنیــزم)ی نێــوان سۆشــیال دیموکراســی و
گەشــەی خۆبەخۆیــی بزووتنــەوەی چینــی کرێــکار ..لــەم تیۆریــەی «لینیــن» ەوە،
لــە پراتیکــدا ،چ ئەنجامێــك بەدەســت هاتــووە!؟ بێگومــان ئــەم تیۆریــە شمشــێرێکی
هێجــگار تیــژ ئــەدات بەدەســتەوە بۆئــەوەی دژی هەڵــەو کەموکوڕیــە تاکتیکیــەکان و
ئــەو ڕاڕاییانــەی دەســتیان بۆڕاکێشــرا بــەکار ببرێــن .بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا دەرگا
لــەڕوی هەڵــەو کەموکوڕیــە تاکتیکیــە ترســناکەکانی تــر دەکاتــەوە ،ئــەم تیۆریــە
کەلێنێکــی قــووڵ لەنێــوان توخمــە ڕابەرەکانــی بزووتنــەوەی چینــی کرێــکار ،و
لەنێــوان هەڵســوڕانی حیزبێکــی پاوانخــواز و خەباتــی بەربــاوی چینــی کرێــکاردا
پێــک دەهێنیــت.
ئێمــە ئیشــمان بەوەنیــە کــە ســەبارەت بــەم کەموکوڕیانــە بەشــێوەیەکی گریمانەیــی
بدوێیــن ،چونکــە ئــەم کەموکوڕیانــە تائێســتا بەئەنــدازەی پێویســت ئاشــکرابوون،
بەتایبەتــی لەڕەوتــی یــەک ســاڵ یــان یــەک ســاڵ و نیــوی ڕاپەڕینــی شۆڕشــگێڕانە
لەڕوســیادا کــە بەڕووداوەکانــی مــارس دەســتی پێکــرد .لەکاتێکــدا پێشــتر ســەرنجێکی
زۆر کــەم ئەدرایــە گەشــەی تیۆریــی توخمــە ڕابەرەکانــی بزووتنەوەکــە ،لەمــەودواش
بەڕادەیەکــی بەرچــاو ســەبارەت بــە وەســیلەی پێویســتی گەشــەی هوشــیاری ئەڵقــە
بەربــاوە کرێکاریــەکان بــێ ئــاگا بوویــن ،ئەدەبیاتــی ســادەزمان و ســەربەخۆیی
سیاســی چەنــد توێژێکــی تاڕادەیــەك فــراوان لــە کرێــکاران بەشــێوەی دیاردەیــەك کــە
دەتوانێــت کاریگەریەکــی بێمانــا (مبتــذل) بکاتــە ســەر بزووتنەوەکەمــان ،بابەتــی
بیرلێکردنــەوە بــوون.
لەکاتێکــدا پێشــتر بزووتنەوەکــە بەدەســت تەســکبینی ئابــوری» یــەوە دەینااڵنــد،
ئێســتا بەدەســت پــەرش وبــاوی سیاســیەوە دەناڵێنێــت .دیــارە بەهێزکردنــی
پڕوپاگەنــدەی سیاســی و برەوپێدانــی ناوەرۆکەکــەی هەنگاوێکــی گــەورە بــوو
بۆپێشــەوە ،بــەاڵم بەداخــەوە ئێمــە یەکــەم؛ لــە پڕوپاگەنــدەی سیاســی خۆمانــدا
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بەڕادەیەکــی زۆر لەســەر ئــەو شــتە پێداگرییمــان کــردووە کــە پڕۆلیتاریــا لەگــەڵ
هەمــوو توخمەکانــی تــری ئۆپۆزیســیۆنی نــاو کۆمــەڵ گــرێ ئەداتــەوە و بەڕادەیەکــی
زۆرکەمیــش لەســەر ئــەو شــتە پێداگرییمــان کــردووە کــە دەبێتەهــۆی جیاکردنــەوەی
وەكــو شۆڕشــگێڕترین چیــن ،دووەم؛ بەداخــەوە پڕوپاگەنــدەی سیاســی ئێمــە خەریکــە
لەپڕوپاگەنــدەی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی جیــادە بێتــەوە .کاتێــك بەیاننامــە و
ڕاگەیاندراوەکانــی ئــەم ماوەیــەی کۆمیتــەی «کیــف» و « یەکێتــی شۆرشــگێڕی
باشــوور»کە باڵویــان کردۆتــەوە ،دەخوێنینــەوە ،زۆر بەناڕەحــەت دەتوانرێــت ئــەوە
دیــاری بکرێــت کــە چ شــتێك تیایانــدا بەشــێوەیەکی تایبەتی سۆشــیال دیموکراتیکە،
چونکــە ڕادیکاڵــە سیاســیەکانیش دەیــان توانــی هەمــان ئــەو شــتانە باڵوبکەنــەوە.
لــەم باڵوکراوانــەدا بەئاشــکرا شــتێکی گرنــگ هەیــە کــە بەڕۆشــنی ڕانەگەیەنــراوە،
بەهــۆی ئــەم کــەم وکوڕیــە گەورەیــەوە بــوو کــە بەدرێژایــی هەمــان ســەردەم چەندیــن
ڕاپــۆرت لــە شــوێنە جیاجیاکانــی ڕوســیاوە گەیشــتە دەســتمان ســەبارەت بــەوەی کــە
لــە ئەڵقــە دیراســیەکاندا ووردە ووردە کرێــکاران پەیوەنــدی خۆیــان بــە پرســە
تــەواو سۆشیالیســتیەکانەوە ،بۆنمونــە لەبەباتــی مەســەلەی زێدەبایــی ،ڕۆژکار
وشــتی دیکــە لەدەســت دەدەن .دەربــارەی ئــەم بابەتــە لــە «دەنگــی کرێــکار»( )٥دا
چەندیــن بابــەت نووســراو ئێمــەش لــەم بــوارەدا چەندیــن نامیلکەمــان لــە ســاراتۆف
و جێــگای دیکــەوە پێگەیشــت.
لەکاتێکــدا پێشــتر بزووتنــەوەی ئێمــە بەدەســت پــەرش وبــاوی و ئاماتۆریزمــەوە
دەینااڵنــد ،بەپێچەوانــەوە ئــەو ســەردەمە جــۆرە پالنێکــی ڕێکخســتن لەجــۆری
پیــان گێڕانــەی (جاکۆبنــی)ی داهێنــراو بــووە جێگــەی پشــتیوانی لــێ کــردن کــە
لەبناغــەدا شایســتەی حزبێکــی ڕادیکاڵــە کــە لەســەر بناغــەی چەندیــن توخمــی
شۆڕشــگێڕی جۆراوجــۆر دامــەزراوە ،نــەك شایســتەی حزبــی چینایەتــی پرۆلیتاریــا.
بێگومــان لــەو ســەردەمەدا بزووتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتیــك بەگشــتی لەچــاو
ڕابــردوودا هەنگاوێکــی زۆر گــەورەی بۆپێشــەوە نــاوە ،بــەاڵم هــەر لــەو سەردەمەشــدا
 ،بزووتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتیــك بەگەشــەی خۆبەخۆیــی هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی
ڕووســیا بەرچــاوی لێــڵ بــوو .بــەم جــۆرەش نامیلکەکــەی لینیــن هەتــا ئەوشــوێنەی
کــە مەبەســتی نــەك ڕەخنەگرتــن ،بەڵکــو داڕشــتنی تیــۆری یــەك و دیــاری کردنــی
ئاســۆ ڕۆشــنەکان بــووە ،کــەم تــازۆر کــەم وکوڕیەکانــی ســاتە تایبەتەکانــی عەکــس
کردۆتــەوە.
خــۆش بەختانــە زۆری پــێ نەچــوو کــە ژیــان خــۆی چەنــد ڕاســت کردنەوەیەکــی لــە
ڕەخنــەی ئێمــەدا ئەنجامــدا .حزبــی (ئوســفۆبۆجدینە)) (25زۆرخێــرا پێــک هــات و
(Osvobozhdenie)25
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سۆشیالیســتە شۆرشــگێڕەکان ئێمەیــان ناچارکــرد کــە نــەك هــەر لــەڕووی تیۆریــەوە،
بەڵکــو لــە پراتیکیشــدا پەیوەندییــان لەگــەڵ بچڕیــن .لەالیەکــی دیکــەوە ،شــەپۆلی
پەرەگرتــوو و بەلوتکــە گەیشــتووی بزووتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی جەمــاوەری چینــی
کرێــکار جارێکــی تــر ئێمــەی ناچارکــرد کــە بــۆ پتەوکردنــی پەیوەندیەکانمــان
بــەم جەمــاوەرەوە هــەوڵ بدەیــن ،وە مــن دەبێــت پــێ لەوەبنێــم کــە ئایســکرا بــە
حەماســەتێکی زۆرەوە وەاڵمــی بــەم داخوازیانــەی ژیــان داوەتــەوە و بەدرێژایــی ســاڵی
ڕابــردوو یەخــەی خــۆی لــە شــەڕی کەموکوڕیەکــی زۆر ئازادکــردوە کــە لــە ســەردەمی
خەبــات دژی ئیکۆنۆمیزمــدا بەدەســتیانەوە دەی نااڵنــد .هیــوادارم ئــەم پڕۆســەیە
بەپەیگیریــەوە تاکۆتایــی درێــژەی هەبێــت و بەشــێوەیەکی پرەنســیپی جێگیرببێــت.
ســەرەنجام بزووتنەوەکەمــان ســەردەمی مناڵــی خــۆی بەجــێ هێشــتووە .ئــەم
بزووتنەوەیــە خەریکــە خــۆی لــە تــاک الیــەن بــوون و زیــادەڕەوی ڕزگاردەکات.
بــەم بەڵگەیــە پێــم وایــە کــە بەشــی بنەماکانــی بەرنامــەی ئێمــەش نــەك تەنیــا
دەبێــت ،بەڵكــو دەشــتوانێت لەپاشــماوەی زیادەڕەویەکانــی ڕابــردوو ڕزگارببێــت.
ئــەم بەرنامەیــە دەبێتــە بنەمایەکــی پتــەو بــەدی بهێنێــت بــۆ هەمــوو تاکتیکەکانــی
داهاتوومــان ،بەپێــی ئەمــەش دەبێــت ڕێــك وەکــو بەرنامەکانــی حیزبــە سۆشــیال
دیموکراتــە پێشــکەوتووە ئەوروپیــەکان بەشــێوەیەکی بابەتــی دابڕێژرێــت.
مارتــۆف :الم ســەیرە کــە هەمــوو ئــەو تێبینیانــەی هــاوڕێ مارتینــۆف خســتیەڕوو لــە
پێشــنیارێك زیاترنەبــوو بــۆ گونجاندنــی ووشــەی «هوشــیاری» و گۆڕینــی ووشــەی
«چەوســێنەران» بــە ووشــەی «چەوســانەوە» .مــن ناتوانــم لەنێــوان پەرەگرافێکــی
کتێبەکــەی لینیــن و نەبوونــی ووشــەی «هوشــیاری» لەنــاو بەرنامــەدا نزیکایەتیــەك
ببینــم ،مــن لەگونجاندنــی ئــەم ووشــەیە نــاڕازی نیــم ،بەڵگەهێنانــەوەی هــاوڕێ
مارتینــۆف دژی ئــەو دەســتەواژەیەی کــە لینیــن بــەکاری هێنــاوە لــە تێکەڵوپێکــەڵ
کردنــی دوو مەســەلەوە ســەرچاوەی گرتــووە ،کــە لــەدوو ئاســتی جیــاوازدان.
ئەوچەنــد قســانەی کــە هــاوڕێ مارتینــۆف بــۆی هێناینــەوە ،ئــەوە پیشــان ئــەدات
کــە مەســەلەکە هەربــەم جۆرەیــە .بۆنمونــە مارکــس ،لــە «هــەژدەی برۆمێــر»دا
چــی دەڵێــت ؟ ئــەو پەیوەنــدی نێــوان ئایدۆلۆژیــای چینێکــی دیــاری کــراو و خــودی
چینەکــە پێناســە دەکات .بــەاڵم مارکــس شــتێك ســەبارەت بــەو پڕۆســەیە ناڵێــت
کــە لــە کۆتاییەکەیــدا دەگاتــە بەریــن کردنــەوە و ووردکردنــەوەی ئــەو جیهــان
بینیــەی هەلومەرجــی بوونــی مێژوویــی چینــی کرێــکار نیشــان دەدات ،لەالیــەن چینــی
کرێکارخۆیــەوە.

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

45

گوڕیــن  :ئێمــە دوو تێڕوانینــی جــدی بــۆ پرۆســەی مێژوویــی دەناســین :ماتریالیــزم
و ئایدیالیــزم .تێکەڵێــك لــەم دوو تێڕوانینــە بەشــێوەیەکی ئیلتیقاتــی ئەبێتــە
تێکەولێکەیەک کە 26ئیتر دەبێت وەکو شــتێکی بێمانا ســەیربکرێت .هەروەها دەبێت
ئێمــە ماتریالیــزم و ئایدیالیــزم لەوکاتــەدا کــە لــە چەمکە کاڵ و ڕاســتەوخۆکانیاندا
دەردەبڕدرێــن  ،بــە بــێ مانــا دابنێیــن .بــەالی ئێمــەوە ئایدیالیزمــی بــێ مانــا
بەهــۆی «عەقیــدەی» 27شۆڕشــگێڕە سۆشیالیســتەکان و ماتریالیزمــی بــێ مانــاش
لەالیــەن ئیکۆنۆمیزمــەوە نوێنەرایەتیــان دەکرێــت .بــەالی تێڕوانینــی دووهەمــەوە
هیــچ فکرەیــەك ،هیــچ تــاك گەرایییــەك ،هیــچ هوشــیارییەك بایەخــی نییــە .گروپــی
«ڕابوچیە دیلۆ» 28جۆری چوارەم – واتە ئیلتیقاتی بەاڵم زۆر نزیك بەئیکۆنۆمیزم
– پێــك دەهێنێــت .هــاوڕێ مارتینــۆف کــە لــە قسەوباســەکانیدا ســەبارەت بــە
ئیکۆنۆمیــزم خــاوەن ئەزمونــە ،خــۆی وەكــو دوژمنــی ئــەم تێڕوانینــەی جــۆری چــوارەم
دەناســێنێت ،بــەاڵم تەنهــا دەیەوێــت دەربڕینێکــی جوانتــر بــەم تێڕوانینــە بــدات.
نامەوێــت لــەوە تێبگــەم کــە بۆچــی دەبوایــە مارتینــۆف بەچەندیــن زمانــی جیاجیــا
ئــەم هەمــوو نمونەهێنانــەوە بێکۆتاییانــە لــە مارکــس و ئەنگڵــس و کاوتســکی و
کەســانی تــرەوە بهێنێتــەوە (کــە ڕاســتیەکەی دەترســام زمانــی ئیســپانیش لــەو نێــوەدا
ســەردەربهێنێت ) گوایــە کــە هەروەكــو دەیبینیــن فاکتــەری فکــرە کەوتبــووە ژێــرەوە.
تەنهــا دەســتەواژە ئابووریــەکان بەکارهاتبــوون« :چەوســێنەران»« ،چەوســانەوە»
و هیــچ دەســتەواژەیەك ســەبارەت بەمەســەلەیەکی دیکــە (لــە قســەکانیدا -و.ف)
بەرچاونەدەکــەوت .هــاوڕێ مارتینــۆف بــۆ پڕکردنــەوەی بۆشــاییەکە ووشــەی
«هوشــیاری» پێشــنیاردەکات .پاشــان هێــرش دەکاتــە ســەرهاوڕێ لینیــن بەوهۆیــەوە
کەخــۆی بــاوەڕی بــە ســەرچاوەیەکی خۆبەخۆیــی هەیــە بــۆ ئایدیۆلۆژیــای ســەربەخۆی
پڕۆلیتاریــا .ئــەو بۆچوونــەی هــاوڕێ لینیــن کــە دەڵێــت توخمــی هوشــیار تەنهــا
لەنــاو بیرمەندەکانــەوە دەچێتــە ناو(بزوتنــەوەی پڕۆلیتاریــا-و .ف) و بەهەڵــەی
دادەنێــت ،ئــەوە پیشــان دەدات کــە بەپێچەوانــەوە ،تیۆریەکانــی بیرمەنــدەکان
لەژێرکاریگــەری پرۆلیتاریــادا پێــك هاتــوون .لــەم ڕێگەیــەوە و لەبنەڕەتــەوە تــێ
دەکۆشــێت تــا ئــەوە پیشــان بــدات کــە ئــەم تیۆریانــە ســەرچاوەی خۆبەخۆییــان
هەیــە .لەڕاســتیدا مەســەلەکە ڕێــك ئەمەیــە کــە بڵێــت ئــەم تیۆریانــە لــە ئاســمانەوە
نەهاتوونــە تەخــوارەوە ،بەڵكــو ئەنجــام گیریەکــی دیــاری کــراو لــە پڕۆســەیەکی
()26التقاطی – لێرەولەوێ چنینەوە و کۆکردنەوەی شتێك و سەریەك خستنی بۆ
دروستکردنی گشتێك( و  .ك )
( )27دکترین ( :)Docrtineبڕوا ،عەقیدە( .و .ک).
)rabccheye dyelo(28
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مــادی بەدەســتەوە دەدات .مــن لێــرەدا نامەوێــت ئەوەبڵێــم کــە تــا چ ڕادەیــەك
بۆچوونەکــەی هــاوڕێ لینیــن بەڕاســت دەزانــم ،ئــەم مەســەلەیە لەڕادەبــەدەر ئاڵــۆزە
و زۆر کەمیــش لێکدانــەوە و شــیکردنەوەی بۆکــراوە .بــەاڵم پێموایــە کــە بەشــێوەیەکی
گشــتی ڕێچکــەی ڕاســتەقینەی پڕۆســەکەی لێكداوەتــەوە .هــاوڕێ مارتینــۆف خۆیشــی
ســەبارەت بــە ســەربەخۆیی پڕۆلیتاریــا لەبیــروڕای خۆیــدا ســەقام گیــری نیشــان
نــەدا و ووتــی کــە پڕۆلیتاریــا ئەگــەر بەتەنهــا بەجــێ بهێڵرێــت دەکەوێتــە ژێــر
نفــوزی بۆرژوازیــەوە .بــەم پێیــە بەبــێ ئــەوەی مەبەســتی بووبێــت ،ئــەم خاڵــەی
بەفەرمــی ناســی کــە پرۆلیتاریــا بەبــێ نفــوزی بیرمەنــدەکان ناتوانێــت لەئاســتی
ئۆپۆزیســیۆنێکی غەریــزی زیاتــر تێپەڕێــت.
الیبــەر :هاوڕێیــان ،بەبــڕوای مــن ئامانجــی ئــەم بەنــدەی بەرنامــەی دانیشــتنەکان
تەنهــا بــەدی هێنانــی هەنــدێ گــۆڕان کاری نییــە لــە ڕەشنووســی بەرنامــەدا ،بەڵكــو
داواکردنــی هەندێــک ڕوون کردنەوەشــە .هەمــوو ئێمــە پێمــان ناکرێــت بەرنامەیــەك
بنوســین ،بــەاڵم دیــارە هەموومــان پێویســتمان بــەوە هەیــە کــە تێڕوانینێکــی ڕۆشــن و
هاوشێوەمان هەبێت سەبارەت بەمانای هەریەكە لە مادەکانی بەرنامە .بۆداواکردنی
ڕوون کردنەوەیەكــی لەوجۆریــە کەمــن هەســتاوم تا لەگەڵتــان بدوێم .لە پەرەگرافی
ســێیەمی الپــەڕەی ســێیەمدا ووتــراوە کــە «سۆشــیال دیموکراتەکانــی وواڵتــە
جۆراوجــۆرەکان ناچــارن چەندیــن ئەرکــی جیاجیــای لێــك دانەبــڕاو لەئەســتۆبگرن،
هــەم بــەو هــۆکارەی کــە ئــەم شــێوەیە (بەرهــەم هێنانــی ســەرمایەداری) لەهەمــوو
جێگایەکــدا وەكویــەك گەشــەی نەکــردوە ،و هــەم لەبەرئــەوەی پەرەســەندنەکەی
لــە وواڵتانــی جۆراوجــۆردا لەژێــر کۆمەڵێــك هەلومەرجــی کۆمەاڵیەتــی– سیاســی
جیاجیــادا بەئــاکام دەگات» .پرســیارێك کــە دێتــە پێشــەوە ئەمەیــە کەئایــا
بارودۆخــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لەســەرجەم بەشــەکانی وواڵتێکــدا ،بۆنمونــە
لــە ڕوســیا کــە تیایــدا بەشــێك ،بۆنمونــە پۆڵەنــدا ،لەڕابــردوودا بەشــێوەیەکی
جیــاواز گەشــەی کــردوە ،یەکســانە؟ و لەئاکامــدا ئایــا ئــەم خاڵــە دەتوانێــت
بەشــێوەیەکی یەکســان بەســەر هەمــوو وواڵتــدا بچەســپێت؟ کەمێــك لەخوارەوەتــر
لەهەمــان پەرەگرافــدا ،لەوجێگایــەی کــە بــاس لــە پاشــماوەی سیســتەمەکانی پێــش
ســەرمایەداری دەکات ،ئامــاژە بەپاشــماوەکانی وەکــو میراتەکانــی کۆیالیەتی دەکات،
بــەاڵم بۆنمونــە ،پڕۆلیتاریــای یەهــود ناچــارە لەگــەڵ پاشــماوەیەکدا لەجــۆری
سیســتەمی واســطەکان( )٦و شــتی دیکــەدا دەســتەویەخە ببێتــەوە .ئــەم پاشــماوانە
کاریگــەری قــووڵ لەســەر ســەرتاپای خەباتــی پڕۆلیتاریــای یەهــود بەجــێ دەهێڵێــت.
لێــرەدا ســەرلەنوێ ئــەم پرســیارە دێتــە پێشــەوە کــە ئایــا پێناســەکردنێکی گشــتیی
ڕووســیا کــە لەپەرەگرافــی ناوبــراودا خراوەتــە ڕوو دەتوانێــت لەگــەڵ تــەواوی
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بەشــەکانی وواڵتــدا بگونجێــت؟ ئەمــە پرســیارێکە کــە پێــم خۆشــە ڕوون بکرێتــەوە.
لیــادۆف :مــن وەاڵمــی پرســیارەکەی هــاوڕێ الیبــەر دەدەمــەوە .ئــەو دەربــارەی ئــەو
بەنــدەی بەرنامــە داوای ڕوون کردنــەوە دەکات کەبــاس لەپێویســتبوونی ڕێکخراوێکــی
تایبــەت بــە سۆشــیال دیموکراتەکانــی هــەر وواڵتێــک دەکات ،ئــەو پێــی وایــە کــە
بەگوێــرەی ئــەم بەنــدە پڕۆلیتاریــای یەهــود مافــی ئــەوەی هەیــە کــە لەڕێکخراوێکــی
ســەربەخۆدا بەهرەمەنــد بێــت ،چونکــە پەیوەنــدی نێــوان چینــەکان لەنــاو
یەهودیەکانــدا بەتــەواوی جیــاوازە لــەوەی کــە لــە شــوێنەکانی دیکــەی ڕووســیادا
هەیــە .مــن پێموایــە کــە ئێمــە ناتوانیــن لەگــەڵ هــاوڕێ الیبــەردا هاوڕابیــن.
سیســتەمی سیاســی ڕووســیا بەمــادی بوونــی کــۆی گشــت هەلومەرجــە ئابووریەکانــی
بەشــە جیاجیاکانــی ڕوســیایە .پەیوەنــدی نێــوان چینــەکان لەنــاو یەهودیەکانــدا
یەکێکــە لەوبەشــانەی کەتێکــڕای ڕواڵەتــی چینایەتــی ڕووســیا پێــك دەهێنێــت،
پێموایــە کــە پڕۆلیتاریــا لــە هەرجێگایەکــی ڕووســیادا بەیــەك شــێوە بەدەســت
پاشــماوەکانی پەیوەندیەکانــی پێــش ســەرمایەداریەوە دەناڵێنێــت ،پاشــماوەکانی
ئــەو پەیوەندیانــەی کــە لەالیــەن یــەك دەوڵەتــەوە پشــتیوانی لــێ دەکرێــت .هەمــوو
پرۆلیتاریــا یــەك دوژمنــی هاوبەشــیان هەیــە ،لەئاکامــدا خەبــات دژی ئــەم دوژمنــە
دەبێــت بەشــێوەی خەباتێکــی هاوبــەش بچێتــە پێشــەوە .بــەاڵم لەبــارەی ئــەم
بەناوخەباتــە تایبەتیــەی پڕۆلیتاریــای یەهــودەوە دژی ئــەم بەناوشــێوە تایبەتیــەی
چەوســاندنەوەیە دەبێــت بڵێیــن  ،کــە بەمانــای تایبەتــی ووشــەکە هەمــان شــێوەی
چەوســانەوە لــە هەرجێگایەکــی تریــش کــە شــێوەکانی پیشەســازی مــااڵن و شــێوەی
بەرهــەم هێنانــی دەســتیمان هەبێــت ،وجــودی هەیــە .هــەر ئەوشــێوە تایبەتــەی
چەوســاندنەوە کــە بەگوێــرەی قســەی هــاوڕێ الیبــەر یەکێــك لــەو تایبەتمەندیانەیە
کــە تەنهــا بەپرۆلیتاریــای یەهــودەوە پەیوەســتە ،ڕێــك چەندیــن هاوشــێوەی ئــەو،
لەدەوروبــەری مۆســکۆ ،فالدیمیــر و بافلۆفیــش هەیــە.
دوای ئــەوە کۆنگــرە هەســتا بەهەڵبژاردنــی کۆمیســیۆنێك بــۆ بــاس کــردن لەســەر
بەرنامــە .ئــەم هاوڕێیانــەی ناویــان هاتــووە بــۆ ئەندامێتــی ئــەم کۆمیســیۆنە
هەڵبژێــردران :بلیخانــۆف ،لینیــن ،ئاکســلرۆد ،ســتارۆفەر ،یۆدیــن ،مارتینــۆف،
یگــۆرۆف.
کۆتایی دانیشتن
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دانیشتنی نۆیەم
( ئامادەبوان ٤٢ ،نوێنەر بە  ٥١دەنگی ڕەسەن و  ٨کەس بە دەنگی ڕاوێژکاریەوە )
پــاش خوێندنــەوە و پەســەند کردنــی قسەوباســەکانی دانیشــتنی چــوارەم ،کۆنگــرە
درێــژەی بــە باســەکەی خــۆی دا لەســەر بەرنامــە.
گۆریــن  :مەبەســتی مــن ڕەخنەگرتــن لــە ڕەشنوســی بەرنامــەی پێشــنیارکراو نیــە.
ئــەم بەرنامەیــە فۆرمۆڵەبەندیەکــی چاکــی پرەنســیپەکانی سۆشــیال دیموکراتــی
ئــەدات بەدەســتەوە .بــەاڵم مــن هەندێــک کــەم دیقەتیشــی تێــدا ئەبینــم ،ئــەوەی کــە
پێویســتە ئەمەیــە کــە بەرنامەکەمــان نــەك تەنهــا لــەڕوی توندوتۆڵــی پرەنســیپەوە،
بەڵكــو دەبێــت لــەڕووی داڕشــتنی شــیاوی خۆشــیەوە جیاوازبێــت ،تــا بەهانــە نــەدات
بەدەســتەوە بــۆ ڕەخنــەی بێنــاوەرۆك .پێشــنیار ئەکــەم لــە ســێیەم پەرەگرافــدا
لــە جیاتــی دەســتەواژەی «لەســەر بنچینــەی پەیوەندیەکانــی بەرهــەم هێنانــی
ســەرمایەداری» دەســتەواژەی « «لەســەر بنچینــەی زاڵ بوونــی پەیوەندیەکانــی
بەرهــەم هێنانــی ســەرمایەداری» دابنێیــن .ئــەم شــێوە فۆرمۆلبەندیــە بــۆ
پێناســەکردنی کۆمەڵــگای بــۆرژوازی ئەمــڕۆ ،کــە بەرهــەم هێنانــی بچــوك تیایــدا
پارێــزراوە ،گونجاوتــر ئەبێــت .لەپەرەگرافــی چوارەمــدا ،لــەدوای وشــەکانی»
دامــەزراوە گــەورەکان»ەوە ،بەباشــی ئەزانــم ئــەم دەســتەواژەیە زیــاد بکرێــت « وە
فــراوان بوونــی هاوکاتــی بــڕو ڕادەی ســەرمایەی کۆمەاڵیەتــی ،کەبــەردەوام مەیدانــی
« وەگەڕخســتنی ســەرمایە( )29لــەم ســەرمایەیە تەســك ئەکاتــەوە»« ،قورســایی
ئابوریــی دامــەزراوە گــەورەکان» ،بەتەنهایــی ،بەڵگــەی پێویســت بــۆ کــەم کردنەوەی
بەرهــەم هێنەرانــی بچــوك ئــەدات بەدەســتەوە ،بــەاڵم بــەس نییــە .ئــەم کارە تــا
ئــەو ڕادەیــە ڕووئــەدات کــە فــراوان بونەکــەی هاوکاتــی ســەرمایەیە ،بەتونــدی ئــەو
مەیدانانــە تەنگەبــەر بکاتــەوە کــە پێشــتر ئــەم ســەرمایەیە تیایــدا وەگەڕکەوتبــوو،
وە ناچــاری بــکات تــا ئــەو مەیدانانــەی کــە لەالیــەن بەرهــەم هێنەرانــی بچووکــەوە
( ) 29سەرمایەگوزاری = توضیف رأس المال ( و  .ك )
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پڕکراونەتــەوە ،بخاتــە ژێردەســتی خۆیــەوە.
لەکۆتایــی پەرەگرافــی چوارەمــدا وا بەبــاش ئەزانــم کــە ئــەم دەســتەواژەیە زیــاد
بکرێــت « :ســەرەڕای ڕاســتەوخۆ شــکانەوە بەوالیــەدا کــە بەرهەمــی هــەرزان بوونــی
بەردەوامــی هۆکارەکانــی بەرهــەم هێنانــەوەی کااڵی هێــزی کارە»« .ســەرەنجام،
فــراوان بوونــی ئاســتی چەوســاندنەوە ســەرەتاو پێــش لــە هەرشــتێك ،بــە هــەرزان
بوونــی هۆیەکانــی گوزەرانــی کرێکارانــەوە پەیوەنــدی هەیــە».
ئەوکاریگەریانــەی کــە ئاکامــی هاتنەخــوارەوەی داوایــە( طلــب) لەســەر هێــزی
کار ،لەچــاو خســتنە ڕوویدا(عــرض) ،کــە بــەو ئاراســتەیەدا ئەشــکێتەوە ،تەنهــا
فاکتــەری تەواوکــەری ئەوحوکمــەی ســەرەوەیە .مــن تــا ئەوجێگایــە لەگــەڵ یاســای
دابەزینــی ڕێژەیــی داوا لەســەر هێــزی کار کــە لــەم پەرەگرافــەدا خراوەتــەڕوو،
هــاوڕام کــە ئــەم خاڵــە بــە بــەراورد لەگــەڵ «ســوپای کرێکارانــی لەســەرکار» دا
پەنجــەش بــۆ ســوپای زەخیــرەی کار ڕابکێشــێت .وە تــا ئــەو جێگایــەش هــاوڕام
کــە ئــەو گەشــەیەی باســکرا ،بەرهەمــی ئــەم واقعیەتەیــە کــە هێــزی کار بەگشــتی
لەســەردەمی بەرهــەم هێنانــدا بــە ڕەهایــی دەخرێتەگــەڕ ،واتــە لەوکاتــەدا کــە هێــزە
بەرهــەم هێنەرەکانــی کۆمەڵــگا بەتەواوەتــی وەگەڕخــراون و پاشــان بەشــێك لــەم
هێــزە ،لەوکاتــەدا بەرهــەم هێنــان بــە هــۆی خواســتی کۆمەاڵیەتیــەوە بــۆ ئاســتێکی
دیــاری کــراو دێتەخــوارەوە ،دەچێتــە بــاری زەخیرەییــەوە .دەســتکارییە ئیمالییەکانــم
دەدەمــە دەســت کۆمیســیۆنی تایبــەت بــەو کارە.
مارتینــۆف :هاوڕێیــان مارتــۆف و گۆریــن وەاڵمــی منیــان دایــەوە .هــاوڕێ مارتــۆف
ئــەو بۆچوونــەی قبوڵــە کــە مــن ڕەخنــەم لــێ گــرت و هــاوڕێ گۆڕینیش پێشــنیارەکانی
منــی خســتە ژێرڕەخنــەوە .مۆڵــەت بــدەن لــە ڕەخنەکانــی هــاوڕێ مارتۆفــەوە دەســت
بەقســەکانم بکــەم .ئــەو پێــش لەهــەر شــتێك ئــەوەی ڕاگەیانــد کە من بەکــردەوە ئەو
بەشــەی لــە بەرنامــەدا هێناومــە بــە مانــای ئــەو تێــزە دام نــاوە کــە هــاوڕێ لینین لە
نامیلکــەی «دەبــێ چ بکرێــت» دا پێشــنیاری کــردووە .وتــی کــە ئــەو دەســتەواژەیەی
مــن پشــتم پــێ بەســتبوو ،دەبێــت وەكــو چەمکــی فراوانــی خەباتــی چینایەتــی
پڕۆلیتاریــا دەرك بکرێــت ،نــەك بەمانــای خەباتــی ترەیدینیۆنی(نەقابەگــەری)
بــە تەنهایــی ،بەتایبەتــی چونکــە لەبەرنامــەدا تەنانــەت ناڕەزایەتــی لــە
سیســتەمی ئێســتا خراوەتــە پــاڵ تــەواوی خەڵکــی زەحمەتکێــش .مــن لــە پلــەی
یەکەمــدا وەاڵمــی ئــەو مەســەلەیە ئەدەمــەوە .ناڕەزایەتــی ووردە بــۆرژوازی لــە
سیســتەمی ئێســتا ناتوانێــت هیــچ ڕویەکــی هاوبەشــی لەگــەڵ هوشــیاری چینایەتــی
پڕۆلیتاریــادا هەبێــت .لــە پلــەی دووەمــدا لێکدانەوەکــەی مــن نــەك تەنهــا بەهــۆی
ئــەو قســانەوە کــە پشــتم پــێ بەســتبوون ،بەڵكــو بەهــۆی هەندێــك خاڵــی تریشــەوە
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کــە لەبەرنامــەدا هاتــوەو ئێســتا ناچمــە ســەریان ،جێگــەی قبــوڵ دەبێــت .پاشــان
هــاوڕێ مارتــۆف هەوڵیــدا لــە تێزەکــەی هــاوڕێ لینیــن بەرگــری بــکات .هەوڵیــدا
ئــەو دەســتەواژانەی مــن لــە هەژدەهەمــی برۆمێــرەوە هێنابوومــەوە بــە هاتنــەوە
لەگــەڵ گیانــی (بۆچونــەکان .و) ی لینیــن دا کەڵکــی لــێ وەربگرێــت .ئــەو لەســەر
بنەمــای قســەی مارکســەوە ئــەوەی خســتەڕوو کــە بیرمەندەکانــی چینێکــی دیــاری
کــراو ،بەحوکمــی جێگەوڕێگــەی کۆمەاڵیەتییــان ،دەتوانــن ســەربەچینێکی تــر
بــن .مــن هەڵبەتــە لــەم بارەیــەوە قســەیەکم نیــە ،بــەاڵم بۆچــی هــاوڕێ مارتــۆف
ئــەوەی بــۆ ڕوون نەکردینــەوە کــە ئەگــەر کاتێــك هەڵوێســتەکەی هــاوڕێ لینیــن
وەربگریــن ،چــۆن دەتوانیــن بەشــی دووەمــی ڕســتەکەی مارکــس قبــوڵ بکەیــن کــە
ئەڵێ»:چینێکــی کۆمەاڵیەتــی بــە کــردەوە بــەرەو هەمــان ئــەو ئەنجامانــە ئەچێــت
کــە بیرمەندەکانــی لــەڕووی تیۆریــەوە پێیــان دەگــەن ».؟ پاشــان هــاوڕێ مارتــۆف
پێــی ووتیــن کــە ئاســتی ڕەچاوکردنــی مەســەلەکە لــە نامیلکەکــەی هــاوڕێ لینیــن
دا جیــاوازە لــە بەرنامــە  .لــە بەرنامــەدا ،مەبەســت مەیلــی چینــی کریــکارە  ،لــە
«دەبــێ چ بکرێــت» دا پڕۆســەیەکی ناوخۆییــە کــە لەرێــگای ئــەوەوە ئــەم مەیلــە
وورد بینــی لــێ دەکرێــت .قبوڵکردنــی ئــەوەی کــە چینــی کرێــکار مەیلێکــی بــێ
ئەمــاوالی هەیــە بــەرەو سۆشــیالیزم ،بەمانــای نکولــی کردنــی ئــەوە نیــە کــە ئــەم
مەیلــە لەڕێگــەی کاریگــەری ڕۆشــنبیرانەوە لەســەر کۆمەاڵنــی چینــی کرێــکار بەئــاکام
ئــەگات .مــن لەگــەڵ ئەمــەدا هــاوڕام .بــەاڵم ئــەوە ڕادەگەیەنــم کــە هــاوڕێ لینیــن
بــە هەڵــە پێناســەی ئــەو پڕۆســەیەی کــردوە کــە بــە گوێــرەی ئــەو مەیلــی چینــی
کرێــکار بــەرەو سۆشــیالیزم شــکڵ دەگرێــت .هــاوڕێ مارتــۆف بۆئــەوەی پشــتیوانی لــە
تیۆریەکــەی هــاوڕێ لینیــن بــکات ،لەپێشــدا ڕەتوشــی کــردوە .ئــەو دەڵێــت لەنــاو
جەمــاوەری پڕۆلیتاریــادا چەندیــن مەیلــی ناتەبــا بەیەكتــر هەیــە ،واتــە مەیلــی
بــەرەو سۆشــیالیزم و بــەرەو بــۆرژوازی ،ڕۆشــنبیرانیش بەشــێوەی خۆکردانــە لــەم
مەیالنــەدا هەڵبژاردنــی خۆیــان دەکــەن .مــن دەڵێــم کــە تەنانــەت لــەم شــێوە ڕاســت
کردنەوەیەشــدا تیۆریەکــەی هــاوڕێ لینیــن هەڵەیــە .بەشــێوەی گشــتی بزوتنــەوەی
چینــی کرێــکار هیــچ مەیلێکــی نیــە بــەالی ئایدۆلــۆژی بۆرژوازیــدا .ئــەم بزوتنەوەیــە
تــا ئــەو جێگایــە کاریگەریەکانــی بــۆرژوازی بەســەر خۆیــەوە ڕادەگرێــت کەهێشــتا
خــۆی ڕزگار نەکــردووە لــە نفــوزی ئــەو فــەزا بۆرژوازییــە کــە تیایــدا نــەش ونمــای
کــردوە و لەناویــدا گەشــە ئــەکات .هــاوڕێ لینیــن پێداگــری لــەوە ئــەکات کــە
بزوتنــەوەی خۆبەخۆیــی چینــی کرێــکار ،ئــەو بزوتنەوەیــە نیــە کــە لــە ئایدیۆلــۆژی
بــۆرژوازی دادە بڕێــت ،بەڵكــو دەچێتــە ژێربــاری ئایدیۆلــۆژی بۆرژوازیــەوە.
بلیخانــۆف :مــن ئەمەوێــت ســەرنجی هەمــوان و بەتایبەتــی هــاوڕێ مارتینــۆف بــۆ
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ئەوخاڵــە ڕابکێشــم کــە ئــەو لــە مەیدانێکــدا بەڵگــە دەهێنێتــەوە کــە بەڵگەهێنانــەوە
تیایــدا بــێ ئاکامــە ،مەیدانێــك کــە تیایــدا وتووێــژ لەژێربــاری پاکانەکردنــی ئــەو
هەوڵــە بــێ ئەنجامانــەی کــە دراون ،بەشــوێنێك نــاگات )١(.ئــەو خاڵــەی دژی
بەرنامــە خســتیەڕوو ،ڕووی لــە دەســتەواژەیەکی نــاو یەکێــك لــە بەرهەمەکانــی
یەکێــك لــە نوســەرانی ڕەشنوســی بەرنامەیــە .تەنانــەت ئەگــەر وای دابنێیــن کــە
دەســتەواژەی ناوبــراو هەڵــە بــووە ،ئــەم مەســەلەیە تەنهــا ئــەوە نیشــان ئــەدات کــە
بۆچوونەکانــی تــری ئێمــە زۆر دروســتن .ڕەفتــاری هــاوڕێ مارتینــۆف ئەو سانســۆرچیە
ئەخاتــە یادمــان کــە دەیــووت «دۆعــای خواوەنــد بدەنــە دەســتم ،مــن ڕســتەیەکی لــێ
دەرئەهێنم و ئەوکاتە پیشــانتان ئەدەم کە دەبێت نوســەرەکەی لەســێدارە بدرێت»،
بــەاڵم هەمــوو ئــەو سەرزەنشــتانەی کــە ئاراســتەی ئــەم ڕســتە بێچارەیــە کــران،
نــەک تەنهــا لەالیــەن هــاوڕێ مارتینۆفــەوە ،بەڵكــو لەالیــەن ژمارەیەکــی زۆرکەســی
تریشــەوە ،لەســەر خــراپ تێگەیشــتن ڕاوەســتاون .هــاوڕێ مارتینــۆف قســەیەکی
ئەنگڵــس دەهێنێتــەوە «سۆشــیالیزمی زانســتی بەیانــی تیئۆرێکــی بزوتنــەوەی
پڕۆلیتاریایــە» .هــاوڕێ لینیــن لەگــەڵ ئەنگلــس دا هاوڕایــە .ئەگــەر هــاوڕا
نەبوایــە دەبوایــە بەڕاســتی زیندانــی بکرایــە .بــەاڵم وتەکانــی ئەنگڵــس ،ســەرنجام
 ،تەنهــا تێڕوانینێکــی گشــتیە .مەســەلەکە ئەمەیــە :ســەرەتا چ کەســێك ئــەم «
بەیانــە تیئۆریکــە» فۆرمۆڵــە ئــەکات؟ لینیــن نامەیەکــی ســەبارەت بــە فەلســەفە
نەنوســیووە ،بەڵكــو دژ بــە ئیکۆنۆمیســتەکان وتارێکــی ڕەخنەگرانــەی نوســیوە  .ئــەو
ئیکۆنۆمیســتانەی کەدەیانــوت « ئێمــە ئەبێــت ئــارام بگریــن تــا چینــی کرێــکار بەبــێ
یارمەتــی (باســێلی شۆڕشــگێڕ)( )30دواکەوتووییەکانیــان قەرەبووبکەنــەوە« .باســیلی
شۆڕشــگێڕ» مافــی ئــەوەی نەبــوو هیــچ بــە کرێــکاران بڵێــت ،ڕێــك هــەر لەبەرئــەوەی
یــەك «باســیلی شۆڕشــگێڕ» بــوو؛ واتــە بــەم هــۆکارەی کــە خاوەنــی هوشــیاری
تیئۆریــك بــوو .بــەاڵم ئەگــەر ئێــوە «باســیل» وەالبنێیــن ،ئەوکاتــە ڕووبــەڕووی
جەماوەرێکــی هاوشــێوەی ناهوشــیار دەبنــەوە کــە دەبێــت هوشــیاری لــەدەرەوە ببرێتــە
ناویــەوە .ئەگــەر ئێــوە بــە ویژدانــەوە مامەڵــەی لینینتــان بکردایــە ،دەبــوو هەمــوو
کتێبەکەیتــان بــەووردی تاکۆتایــی بخوێندایەتــەوە ،ئەوکاتــە دەتــان بینــی کــە
ئەمــە ڕێــك هەرئەوشــتەیە کــە لینیــن وتویەتــی .بــەم پێیــە کاتێــك ئــەو ســەبارەت
بــە خەباتــی ترەیدیۆنیۆنــی ئەدوێــت ،ڕێــك هەرئــەو بۆچوونــە برەوپــێ ئــەدات
( )30باسیل = میکرۆب ،لێرەدا مەبەستی ئەوەیە کە تەنێکی نامۆ بە شتێك بچێتە ناویەوە و
کاریگەری لەسەر دابنێ .مانای مەجازی ئەم میکرۆبە بە میکرۆبێکی شۆڕشگێر دەوری ڕۆشنبیری
مارکسیستە کە لەدەرەوەی چینی کرێکارەوە دەچێتەناو خەباتی ئەو چینەوەو دەوری هەیە لە
گەیاندنی هوشیاری سۆشیالیستی بۆناو چینەکە .ئەم باسە لە نوسراوی (دەبێ چی بکرێ)ی لینیندا
بەدورودرێژی باسی لێوەکراوە(.و.کوردی)
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کــە هوشــیاری بەربــاوی سۆشیالیســتی تەنهــا دەکرێــت لــەدەرەوەی ســنوری خەباتــی
ڕاســتەوخۆوە بــۆ بــاش بوونــی هەلومەرجــی زاڵ بەسەرفرۆشــتنی هێــزی کاردا،
ببرێتــە نــاوەوە.
ئەکیمــۆف  :مــن هەندێــك ڕاســت کردنــەوەم هەیــە لەســەر ڕەشنوســی بەرنامــە کــە
ئەیــدەم بــە کۆمیســیۆن ،بــەاڵم کارێــك کــە ئێســتا ئەمەوێــت بیکــەم ڕوون کردنــەوەی
ئــەو تێبینیــە گشــتیانەیە کــە بــۆ خســتنەڕووی هەریەكــە لــەو ڕاســت کردنەوانــە ڕێ
نیشــان دەری مــن بــوون .مــن بەتــەواوی لەگــەڵ هــاوڕێ مارتینــۆف هــاوڕام کــە ئــەو
بەنــدەی ڕەشــنوس کــە ئامــاژەی پێکــرد ،بەتــەواوی بۆچوونــە جیاوازەکانــی هــاوڕێ
لینیــن نمایــش دەکات ســەبارەت بــە ئایدۆلــۆژی دژی سۆشیالیســتی پڕۆلیتاریــا
بەمانــای تایبەتــی وشــەکە و ســەبارەت بــەو ئەنجــام گیریانــەش کەدەبێــت لێــی
بکرێــت .مــن ئــەو بۆچوونــەی هــاوڕێ بلیخانــۆف بەهەڵــە دەزانــم کــە دەڵێــت پشــت
بەســتن بــەو کتێبــە بچووکــەی لینیــن بنەمــا نەبــووە .ئــەو دەڵێــت ناکرێــت لەســەر
بنەمــای دەســتەواژەیەك لــە کتێبێکــی یەکێــك لەنوســەرانی ڕەشنووســدا ،بەرنامەیــەك
بدرێتــە بــەر ڕەخنــە .ئەودەســتەواژەیەی هــاوڕێ لینیــن کــە هــاوڕێ مارتینــۆف
ڕەخنــەی لــێ گــرت ،بەهیــچ جۆرێــك دەســتەواژەیەکی دابڕاونیــە .ئــەم دەســتەواژەیە
فکــرەی بنچینەیــی « دەبــێ چ بکرێــت» ڕوون دەکاتــەوە .بــەڕای مــن ئــەم بۆچوونــەش
لەڕەشنوســی بەرنامــەدا خۆدەردەخــات .ئــەم فکرەیــە لەگــەڵ ئــەوەدا نایاتــەوە کــە
بلیخانــۆف لــە ڕوون کردنەوەکانــی خۆیــدا نوســیویەتی .مــن گومانــم لــەوە نیــە کــە
بلیخانــۆف لەگــەڵ لینینــدا هــاوڕا نییــە  ».پێکەنینــی ئامادەبــوان « پێم وایە خودی
هــاوڕێ لینینیــش دان بــەوەدا دەنێــت کــە ئەمــە بۆچوونــی ئــەوە نــەك دەســتەواژەیەکی
دابــڕاو ،نــەك دەســتەواژەیەك کــە بەڕێکــەوت لەوێــدا هاتــووە .بالێــرەدا وەكــو
نمونــە بەشــێکی تــری نامیلکــەی «دەبــێ چ بکرێــت» لەبەرچاوبگریــن .ســەرنجی
ئــەم مەســەلەیە بــدەن کــە دەڵێــت  :سۆشــیالیزمی زانســتی «بەگشــتی ســەربەخۆ لــە
بزووتنــەوەی چینــی کرێــکار ســەری هەڵــدا» نەخێــر ،بێگومــان ئــەوە مانگرتــووەکان
نەبــون کــە تیئــۆری سۆشــیالیزمی زانســتیان پەرەپێــدا « .پێکەنینــی ئامادەبــووان
« .مــن لەگــەڵ هــاوڕێ مارتینــۆف لــەو خاڵــەدا هاوڕانیــم کــە دەڵێــت تەنهــا یــەك
دوو ڕاســت کردنــەوەی پێویســتە لــەو پەرەگرافــەی ڕەشنوســی بەرنامــەدا کــە ئامــاژەی
پێکــرد .وا دێتەبەرچــاوم کــە فکرەیەکــی هەڵــە بەشــێوەیەکی تۆکمــەو ئاشــکرا
لەســەرتاپای بەشــی» بنەمــاکان»ی ڕەشنوســدا لــە ســەرەتاوە تــا کۆتاییەکــەی
هەیــە .ئــەو هەلومەرجــە مێژووییــەی کــە ئــەم بەرنامەیــە تیایــدا ســەری هەڵــداوە
کاریگەریەکــی قوڵــی لەســەر ئــەم بەڵگەنامەیــە بەجــێ هێشــتووە ،ئەمــە ســەردەمی
یاخــی بوونــە بەهێزەکانــی ڕادیکاڵیزمــی سیاســیە لــە تــەواوی بەشــەکانی کۆمەڵــگای
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ڕوســیادا .ئــەم خاڵــە لــەو واقعیەتــەدا خــۆی نمایــش دەکات کــە شــێوازە تایبەتیــە
پڕۆلیتاریەکانــی خەبــات بــەرەودواوە بــراوە .حیزبــی ئێمــە بەهایەکــی زۆری داوە
بەڕۆڵــی توێژەکانــی تــری خەڵکــی چەوســاوە ،و شــێوازەکانی خەباتــی ڕێکخــراوی
چینەکــە؛ واتــە حیــزب ،نــەك خــودی چینەکــە ،بــەرەو پێــش بــراوە کــە ســەرەنجام
تایبەتمەندیــە چینایەتیەکانــی حیــزب و خاســیەتی جەمــاوەری چاالکیەکانــی تیــادا
کــەم ڕەنــگ و پەردەپــۆش کــراوە .ناتوانــم ئــەو ڕاســت کردنەوانــەی کــە جێــگای
ســەرنجم بــوون لەباســێکی گشــتیدا بخەمــەڕوو ،بــەاڵم بــە پێشــکەش کردنــی هەندێــک
ڕوون کردنــەوە دەربــارەی ئــەوەی کــە باســم کــرد ،ئامــاژە بــە هەندێکیــان دەکــەم.
ڕەشــنوس لەوبارەیــەوە ئەدوێــت کــە ئایــا بارودۆخــی چینــی کرێــکار بەپەرەســەندنی
ســەرمایەداری بەشــێوەیەکی ڕەهــا خراپتــر ئەبێــت یــان نەخێــر .ئــەم مەســەلەیە
پەیوەنــدی بــە مەســەلەی شــێوەکاری حیزبــەوە هەیــە .لــە بەرهەمەکانــی ئەوروپیــە
ڕۆژئاواییەکانــدا وتــراوە کــە « تیئــۆری زیــاد بوونــی هــەژاری») (31لەگــەڵ شــێوەی
پڕوپاگەندەکانــی تائێســتادا لێكــدوورن .بەرنامەکــەی ئێمــە دەبێــت وەاڵمێکــی
تــەواو دیــاری کــراو بــەم مەســەلەیە بداتــەوە و لــەم ڕێگەیەشــەوە حیــزب بــە
کۆمەڵــە پرەنســیپێکی ڕێنمایــی دەرەوە لــە ڕابەرایەتــی خەباتــی سیاســی و ئابــوری
پڕۆلیتاریــادا پۆشــتە بــکات .لــە ڕەشنوســدا بەشــێوەیەکی ناڕۆشــن و لــە بنەڕەتــدا
بــەو تێگەیشــتنە لەگــەڵ ئــەم مەســەلەیەدا مامەڵەکــراوە کــە خەبــات لەپێنــاو
باشــترکردنی بارودۆخــی پڕۆلیتاریــا الی حیــزب مەســەلەیەکی الوەکیــە و تەنهــا تــا
ئــەو جێگایــە دەکرێــت ئــاوڕی لــێ بدرێتــەوە کــە هەلومەرجێــك بــۆ کارکردنــی حیــزب
ئەڕەخســێنێت .بــەم جــۆرە لــەم بەنــدەی بەرنامــەدا مەیلێــك بــەالی جیاکردنــەوەی
حیزبــی ئێمــە و بەرژەوەندیەکانــی لــە پڕۆلیتاریــاو بەرژەوەندیەکانــی ،خــۆی نیشــان
ئــەدات .ئــەم مەیلــە دیســانەوە بەڕۆشــنیەکی زیاتــرەوە لــەو مادەیــەی پەیوەنــدی
بــە ئەرکەکانــی حیزبــەوە هەیــە دەردەکەوێتــەوە .لێــرەدا چەمکەکانــی « حیــزب»
و «پڕۆلیتاریــا» بەتــەواوی لەیەکتــر جیاکراونەتــەوە و لەبەرانبــەر یەکتــردا
دانــراون ،بەجۆرێــك کــە یەکەمیــان بەشــێوەی بوونەوەرێکــی چــاالك بەکۆمــەڵ نیشــان
دراوە و دووەمیشــیان وەكــو ژینگەیەکــی پاســیف( )32کــە حیــزب تیایــدا نفــوزی
خــۆی بەهێــزدەکات .لەبەرئــەوە لــە بۆچوونەکانــی نــاو ئــەم ڕەشنوســەدا وشــەی «
حیــزب» هەمیشــە وەكــو بکــەر و « پڕۆلیتاریــا» ش وەكــو کارلەســەرکراو( فعــول)
بەکارهێنــراوە( .پێکەنینــی ئامادەبــووان).
هەروەهــا ئــەو مادەیــەی پەیوەنــدی بــە بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵتی سیاســیەوە
(The Theory of impoverishment )31
( )32پاسیڤ بوون ،مانای بێکاریگەری و کارنەکردن و چاالك نەبوون(....و.کوردی)
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هەیــە ،بەبــەراورد لەگــەڵ بەرنامەکانــی حیزبــە سۆشــیال دیموکراتەکانــی تــردا ،بــە
هەمــان شــێوە فۆرمۆڵەبەنــدی کــراوە ،بەجۆرێــك کــە دەکرێــت ئــاوا پێناســەبکرێت،
هــەروەك بەوجــۆرەی کــە لەواقیعــدا بلیخانــۆف ڕاڤــەی بۆکــردوە ،ئەویــش ئەوەیــە کــە
ڕۆڵــی ڕێکخــراوی ڕابــەری ئەوەیــە کــە ئــەو چینــەی ڕابەرایەتــی ئــەکات ،لەمەیــدان
بکاتــە دەرەوە و ڕێکخــراوی ڕابــەرو چینەکــە لــە یەکتــر جیابکاتــەوە ،لەئاکامــدا
فۆرمۆڵبەنــدی ئەرکــە سیاســیەکانمان ڕێــك وەكــو ئەرکــە سیاســیەکانی «نارودنایــا
ڤۆلیــا»( )33وایــە .ئــەم بەنــدەی پەیوەنــدی بــە توێــژە ناپڕۆلیتاریاریەکانــی
کۆمەڵــگاوە هەیــە ،ئەگــەر جێبەجــێ بکرێــت ،حیزبــی ئێمــە دەکاتــە حیزبــی هەمــوو
توێــژە ســتەم لێکــراو و چەوســاوەکان ،نــەك حیزبــی پڕۆلیتاریــا؛ واتــە حیزبێــك
نــە شۆڕشــگێڕە و نــە سۆشیالیســت .لەئاکامــدا تــەواوی دەســتکاریەکانی مــن ،ڕووی
لــە هەڵتەکاندنــی ئــەو ئاراســتەیەدایە کــە بەســەر بەرنامــەدا زاڵــە .زۆربــەی
دەســتکاریەکانم ئەگــەر بەجیاجیــا ســەیربکرێن ،وەکــو ڕاســتکردنەوەیەکی جوزئــی
و الوەکــی دێنــە بەرچــاو ،بــەاڵم ئەگــەر بەتێکــڕاو پێکــەوە لەبەرچاویــان بگریــن،
لەحاڵەتــی پەســەند کردنیــان ئاڵوگــۆڕی بنچینەیــی بــەدی دەهێنــن.
مارتــۆف :ڕاســتیەکەی مــن ناتوانــم ئــەوە تێبگــەم کــە لەکوێــی بەرنامەکــەی
ئێمــەدا ئەکیمــۆف مەیلێکــی لەوجــۆرەی کــە بزوتنــەوەی کرێــکاری بەکــەم بگرێــت،
بەرچاوکەوتــووە .ئایــا بەپێچەوانــەوە ،ئــەم ڕەشنوســە بەوهۆیــەوە لۆمــە نەکــراوە
کــە لــە بەشــە تیۆریەکەیــدا دەربــارەی وردەکاری ئەرکەکانــی قۆناغێکــی سیاســی
تایبەتــی ڕوســیا کــەم دواوە و بەشــێوەیەکی ســەرەکی خــۆی بــە ئەرکــە گشــتیەکانی
بزوتنــەوەی جیهانــی پڕۆلیتاریــاوە ســەرقاڵ کــردوە؟ شــتێکی ســەیرە کــە لــەو
داواکاریانــەی پەیوەندییــان بــە بەشــەکانی دیکــەی خەڵکــی زەحمەتکێشــەوە هەیــە،
مەیلێــك بــەالی نزیکتربوونــەوە بەرەوسۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان دەربکێشــیت!
بەپێچەوانــەوە ،سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان وتویانــە کــە ئــەم بەنــدەی بەرنامــە
بەوجــۆرە قبــوڵ دەکــەن کــە لەجێــگای «ڕوانگــەی پڕۆلیتاریــا» بنوســرێت «ڕوانگــەی
سۆشــیالیزم» .چینــی کرێــکار تەنهــا بــۆ ئــەو مەبەســتە کەڵکــی لــێ وەرگیــراوە
کــە وشــەی «پڕۆلیتاریــا» لەیــەك ڕســتەدا دووبــارە نەبێتــەوە .مــن تێناگــەم لــە
مەبەســتی ئەکیمــۆف کــە دەڵێــت بەرنامــە مەیلێکــی بەســوك ســەیرکردنی خەباتــی
ئابــوری کرێــکاران عەکــس دەکاتــەوە ،ئایا ئەیەوێت لەجیاتی قســە لەســەر ئامانجی
( )33نارۆدنایــا ڤۆلیــا =بــە ڕوســی بــە مانــای ئیــرادەی گــەل دێــت .رێکخراوێکــی سیاســی
شۆرشــگێری روســی بــوو .،زیاتــر لــە ڕۆشــنبیرە سۆشیالیســتە شۆڕشــگێرەکان پێکهاتبــوو
ڵ
کــە پشــتی بــەکاری تیــرۆر بەســتبوو دژی بەرپرســە پلەبا�کانــی ئیمراتۆریەتــی تــزار .دوای
کوشــتنی ئەلکســاندەری دووەم ،ناوبانگێکــی گــەورەی دەرکــرد لــە ئاســتی ڕوســیادا .لــەڕووی
نهێنــی کاریــەوە رێکخراوێکــی تۆکمــە بــوو.
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ئابــوری هاوبەشــی گشــت بزوتنــەوەی کرێــکاری ،واتــە شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی ،لەســەر
ئەرکــە تایبەتیەکانــی گروپــە جیاجیاکانــی پڕۆلیتاریــا بدوێیــن؟ ئــەو بەشــەی
کــە لــە چەمکــی بەنــاو تیئــۆری زیادبوونــی هــەژاری ئەدوێــت ،ئــەو تەنگەبەریانــە
نیشــان دەدات کــە لەســەر ڕێــگای بــاش بوونــی پێگــەی چینــی کرێــکاردان لەسیســتەمی
ســەرمایەداریدا .ئــەم بەشــە ئــەوە نیشــان ئــەدات کــە ئەرکەکانــی خەبــات بــۆ بــاش
بوونــی مــاددی دەســتبەجێ بریتیــە لــە نــاکام کردنــەوەی ئــەو مەیالنــەی کــە ڕووی
لــە وێــران کردنــی پەرەســەندنی ســەرمایەداریەو ئــەو بەشــەی بەرنامــەش کــە
ڕیفۆرمەکانــی پەیوەنــد بــە کارخانــە دەگرێتــەوە ،باشــترین وەاڵمــە بــەو لۆمەکردنەی
کــە گوایــە ئێمــە خەباتمــان بــۆ بــاش بوونــی دەســتبەجێ لەبەرچاونەگرتــوە.
ئەکیمــۆف ئــەو بەڵگەیــەی لــە کــوێ پەیداکــردوە کــە ئێمــە ئومێدێکــی زیــاد
لەپێویســتمان بــە بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتیەکانــی دیکــەوە بەســتووە؟ تەنهــا لەکۆتایــی
ڕەشنوســەکەدا ئامــاژە بــۆ بزوتنــەوە کۆمەاڵیەتیەکانــی تــر کــراوە ،لەوشــوێنەی کــە
وتراوە ئێمە پشــتیوانی لەهەر بزوتنەوەیەکی ئۆپۆزیســیۆن و شۆڕشــگێڕانە دەکەین
کــە دژی تزاریزمــە .ڕەنگــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف لەگــەڵ ئــەم بۆچوونــەدا هاوڕانەبێــت.
ئەگــەر پێــی وایــە کــە ئایســکرا ئێســتا دەســت بــەرداری ئەرکــی پڕوپاگەنــدەی
لەنــاو توێژەکانــی تــری کۆمەڵــگادا بــووە  ،هەڵــە ئــەکات .بەپێچەوانــەوە ئێمــە
ئومێدەواریــن کــە بتوانیــن بەســازدانەوەی حیــزب نفــوزە جەماوەریەکــەی فراوانتــر
بکەیــن .مــن تەنانــەت هیــوادارم کاتــی ئــەوە بێــت کەخــودی هــاوڕێ ئەکیمــۆف
لەالیــەن حیزبــی ئێمــەوە بکرێتــە بەرپرســیاری بەرەوپێــش بردنــی پڕوپاگەنــدە
لەنــاو ئــەو» جەنەڕالــە» ناســراوە «ئەشــرافانە» دا ،هــەر ئــەو کەســانەی کــە
ئایســکرا بەهــۆی ئەوانــەوە ڕووبــەڕووی لۆمــەی تایبــەت بوەتــەوە.
کارســکی :مــن بەتــەواوی ناتوانــم ئــەو مەســەلەیە تێبگــەم کــە بــەچ شــێوەیەك
پڕۆلیتاریــا بەتەنهــا ،چینــی کرێــکار لەخەباتــی ڕۆژانەیــدا ،لەخەبــات بــۆ
بەرژەوەندیــە دەســتبەجێکانی خــۆی دەیتوانــی لەبەدیهێنانــی دەزگایەکــی فەلســەفی
توندوتۆڵــی سۆشــیالیزمی زانســتیدا ســەربکەوێت ،کــە کــۆی فەلســەفەی کامــڵ بوونــی
کۆمەاڵیەتــی دەگرێتــەوە .مــن بەتــەواوی لــەوە تێناگــەم کەچــۆن ئەرکێکــی لەوجــۆرە
دەکرێــت لەالیــەن بەشــێكی کۆمەڵــگاوە ئەنجــام بدرێــت کــە مــەودای تێڕوانینــی دیاری
کــراوە و لەچوارچێــوەی تەنگەبەریەکــی دیــاری کــراودا یەخســیرەو هەمــوو جۆرەکانــی
دیــاردە کۆمەاڵیەتیەکانیــش ناگرێتــەوە .ئەمــە جێگەوڕێگــەی جەمــاوەری چینــی
کرێــکارە کــە ناتوانێــت تەنهــا بــە هێــزی خۆی سۆشــیالیزمی زانســتی بهێنێتــە ئاراوە.
ئــەم تیئۆریــە دەیتوانــی لەقۆناغێکــی دیــاری کــراوی پەرەســەندنی ســەرمایەداریدا
لەالیــەن بلیمەتێکــەوە بێتەکایــەوە کــە ئــەو یاســایانەی بەســەر ئــەم پەرەســە
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ندنــەدا زاڵــە ،تاوتــوێ کردبێــت و بۆخــۆی ڕوون کردبێتــەوە .شۆڕشــێکی لەوجــۆرە لــە
فەلســەفەی کۆمەاڵیەتیــدا تەنهــا لەالیــەن کەســێکەوە دەیتوانــی ئەنجــام بدرێــت کــە
هەڵوێســتی پڕۆلیتاریــای وەرگرتبێــت ،کەســێك کــە لەهەمــان کاتــدا توانیویەتــی
بیناکــەی خــۆی لەســەر بنچینــەی خوێندنــەوەو لێکدانــەوەی مێژوویــی هەلومەرجــی
ســەرمایەداری مۆدێــرن دروســت بــکات .بــەم پێیــە ،بێگومــان ،تیــۆری سۆشیالیســتی
لــەدەرەوە بــۆ چینــی کرێــکار هێنــراوە .ســەیرە کــە دەبینیــن بەرانبــەر بــەم باســە
ناڕەزایەتــی پیشــان ئەدرێــت .بــەاڵم وادەردەکەوێــت کــە ئــەو کەســانەی لەپەیوەنــد
بــە «خۆبەخۆیــی بــوون» و « قۆناغــەکان»ەوە لەگــەڵ ئێمــەدا هــاوڕا نیــن ،لەژێــر
کاریگــەری فکرەیەکــی دیــاری کــراودان .سروشــتیە هەرکەســێك کــە پشــتیوانی لــە
«خۆبەخۆیــی بــوون» ئــەکات ،ئــەوا پشــتیوانی لــە بۆچوونــی پەرەپێــدان و لــێ ورد
بوونــەوەی خۆبەخۆییانــەی تیئــۆری سۆشــیالیزمیش بــکات و بەپێچەوانــەوە.
ئێمــە هەمیشــە لەپەیوەنــد بەهەمــان مەســەلەوە لەگــەڵ مەســەلەیەکی تــردا
ڕووبــەڕوو دەبینــەوە ،واتــە خســتنە بەرامبــەر یەکــی «حیــزب و چینــی کرێــکار».
هــاوڕێ ئەکیمــۆف بــڕوای وایــە کــە نابێــت حیــزب لەئاســتێکی بەرزتــردا بێــت لــە چاو
چینــی کرێــکاردا .بــەڕای مــن ئــەم جــۆرە خســتنەڕووەی مەســەلەکە هــەم نادروســتە
و هــەم بــێ جێگەیــە .لــەدەرەوەی چینــی کرێــکاردا هێزێکــی خەباتــکار وهوشــیار؛
واتــە حیــزب ســەربەرزدەکاتەوە کــە هەڵگــرو ئاژیتاتــۆری ئایدیــا سۆشیالیســتیەکانە
و بــەم ئیعتیبــارەش حیــزب چارەیەکــی تــری نیــە جگــە لــەوەی کــە لەئاســتێکی
بەرزتــردا لەنــاو چینــی کرێــکارادا بێــت ،چونکــە بەشــی هوشــیاری چینەکــە ڕابــەری
ئەوبەشــەی دیکەیەتــی کــە یــان ناهوشــیارە یاخــود خاوەنــی هوشــیاریی پێویســت
نیــە.
بــەڕای مــن ڕەخنــەی هــاوڕێ ئەکیمــۆف لەبەنــدی ســێیەم دەربــارەی تیــۆری زیادبوونــی
هــەژاری لەڕادەبــەدەر شــایانی بایــەخ پێدانــە ،ئــەم تیۆریــە دەبێــت لــە جیهــان
بینــی سۆشیالیســتیانەی ئێمــەدا پێگەیەکــی ناوەنــدی داگیربــکات.
مارتینــۆف :هــاوڕێ کارســکی ووتــی کــە بۆچوونــی مــن دەربــارەی پەیوەنــدی چینــی
کرێــکار بــە ئایدیۆلــۆژی سۆشیالیســتیەوە ئــەوە بــوو کــە چینــی کرێــکار خــۆی بــە
تیئــۆری سۆشــیالیزمی زانســتی دەگات .مــن هیــچ کاتێــك شــتی وام نەوتــوە .مــن
تەنهــا ووتــم کــە توێــژە جیاجیاکانــی پڕۆلیتاریــا بەشــێوەی ســەربەخۆ شــێوە ئابــوری
و سیاســیەکانی خەباتــی چینایەتیــان بەدەســت هێنــاوە و ئایدیاکانــی سۆشــیالیزمی
بــۆرژوازی گۆڕیــوە بــە ئایدیــا کۆمۆنیســتیەکان .ڕۆڵــی بیرمەند(ئایدۆلــۆگ)
ەکان ئەمــە بــوو کــە ئــەم توخمانــەی خەباتــی چینایەتــی پێکــەوە ببەســتن و
ئــەم خەباتــە بــە چەندیــن بنەمــای تیئۆریــک تەیاربکــەن .دیــارە ئــەم کارە نــەك
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لەالیــەن کرێکارانــەوە ،بەڵكــو بەدەســتی مارکــس و ئەنگڵــس ئەنجــام دراوە و بریتیــە
لەگۆڕینــی تیئۆریــە فەلســەفی و کۆمەاڵیەتیــە کۆنــەکان بــە تیئــۆری سۆشــیالیزمی
زانســتی .بــەاڵم مارکــس و ئەنگڵــس تەنهــا کاتێــك توانییــان ئــەم کارە تیئۆریکــە
ئەنجــام بــدەن کــە لــە ڕادیکاڵیــزم دابــڕان و هەڵوێســتی پڕۆلیتاریــان وەرگــرت –
بەمانایەکــی دیکــە ،بەبزوتنــەوەی ئــەو چینــەوە پەیوەســت بــوون .تائێــرە ئێمــە
لەگــەڵ بۆچوونەکانــی هــاوڕێ ئەکیمــۆف دا هاوڕایــن ،بــەاڵم ئێمــە ئەنجــام گیریەکــی
جیــاوازی لێــوە بەدەســت دەهێنیــن  .مــن نــە تیئــۆری زیادبوونــی هــەژاری و نــە
دیکتاتــۆری پڕۆلیتاریــا ڕەت ناکەمــەوە .پێــم وایــە کــە دەبێــت پێداگــری لەســەر ئــەم
خاڵــە بکرێــت .هــاوڕێ ئەکیمــۆف دواتــر لەپــاڵ ئاماژەکــردن بۆمــن ،وتــی کــە ئــەو
قۆناغــەی بــەدوای ســەردەمی ئیکۆنۆمیزمــدا هــات بــە کەماســیەکی ( کمبــود -نقــص)
گرنــگ؛ واتــە ڕادیکاڵیزمــی سیاســی دەناســرێتەوە .شــێوە تێڕوانینــی ئێمــە بۆئــەو
ســەردەمە هەرگیــز وەكویــەك نیــە .بەبــڕوای مــن بزوتنەوەکــە لەوکاتــەدا هەنگاوێکــی
بۆپێشــەوە نابــوو ،ئــەم پێشــڕەویەش ڕێــك بــەم بۆنەیــەوە بــوو کــە بزوتنەوەکــە
شــێوەی سیاســی بــە خۆیــەوە گرتبــوو .بــەاڵم لــە هەمــان کاتدا کەلێنێکــی گەورەش لە
بزوتنەوەکــەدا دەرکــەوت ئەویــش ئەوەبــوو کــە پڕوپاگەنــدەی سیاســی بەشــێوەیەکی
عەمەلــی پەیوەندیەکــی الوازی بــە سۆشــیالیزمەوە هەبــوو ،لەڕادەبــەدەر پێداگــری
لەســەر ئــەو شــتە ئەکــرد کــە بەرژەوەندیــە سیاســیەکانمانی لەگــەڵ بەرژەوەندیــە
سیاســیەکانی ئۆپۆزیســیۆنی بۆرژوایــدا یەكانگیــر دەکــردەوەو کەمتریــش لەســەر ئــەوە
پێداگــری ئەکــرد کــە ئێمــەی لــەوان جیــادە کــردەوە.
النــج پێشــنیاری کــرد کەهەمــوو بەرنامەکــە بخرێتــە دەنگدانــەوەو داڕشــتنەوەی
کۆتایــش بخرێتــە ئەســتۆی کۆمیســیۆنەوە.
ترۆتسکی پێشنیاری کرد کە لیستی قسەکەران ببەسترێت.
ئەکیمــۆف بەتونــدی دژ بــەو بۆچونــە وەســتایەوە کــە هەمــوو بەرنامەکــە بخرێتــە
دەنگدانــەوە .ووتــی ئەگــەر ئــەم کارە ئەنجــام بدرێــت ،بەرنامــە هەمــوو بایەخــە
جدیەکــەی خــۆی لەدەســت ئــەدات .ڕەنگــە هــەر نوێنەرێــك لەگــەڵ بڕگەیەکــی
ڕەشنوســی بەرنامــەدا هاوڕانەبێــت .کاتێــك هەمــوو بەرنامەکــە بخرێتــە دەنگدانــەوە،
ئــەوان ئــەو بڕگەیــە وەكــو بڕگەیــەك چــاو لــێ دەکــەن کــە بەهیــچ بەشــتێکەوە نایــان
بەســتێتەوە.
مارتــۆف پێشــنیاری کــرد کــە ئەوکاتــە دەنــگ لەســەر کــۆی بەرنامــە بدرێــت کــە
دەســتکاریەکانی تێــدا ئەنجــام درابێــت و لەســەر بەنــد بەبەنــدی دەنگــدان کرابێــت.
ئەکیمــۆف دژ بــە داخســتنی لیســتی قســەکەران ناڕەزایەتــی پیشــان دا لەبــارەی
مەســەلەیەکی پڕبایەخــی وەكــو بەرنامــەوە.
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مارتــۆف بــڕوای وابــوو کــە داخســتنی لیســتی قســەکەران زیانێکــی نییــە ،چونکــە
کاتێــك بەرنامــە لــە کۆمیســیۆنەوە گەڕایــەوە ،دەربــارەی بەنــد بەبەنــدی قســەوباس
دەکرێــت.
مارتینــۆف داوای کــرد کــە بەناونیشــانی پێشــکەش کاری ڕاپۆرتەکــە ،ڕێگــەی پــێ
بدرێــت کۆتــا وتــاری خــۆی دەســت پــێ بــکات.
مارتــۆف :ڕاپۆرتەکــەی هــاوڕێ مارتینــۆف تەنهــا پەیوەنــدی بەیــەك ڕاســت
کردنــەوەوە هەیــە ،ئێســتاش کــە ئێمــە باســێکی گشــتیمان هەیــە ،ووتــاری کۆتایــی
بــێ مانــا دێتەبەرچــاو .زۆر باشــترە ڕێگــە بدەیــن دوای تەواوبوونــی قســەوباس
لەســەر بەرنامــە وتــاری کۆتایــی خــۆی پێشــکەش بــکات .مارتینــۆف :وتــاری کۆتایــی
نەبەســتراوەتەوە بــە ناوەرۆکــی ڕاپۆرتەکــەوە .پەیــڕەوی ناوخــۆی کۆنگــرەش هیــچ
تەنگەبەریەکــی بــۆ دانەنــاوە.
بڕۆکــەر هــاوڕا نەبــوو لەگــەڵ داخســتنی لیســتی قســەکەراندا .وتــی نــاوی لینیــن
و بلیخانــۆف لــە لیســتەکەدایە و نوێنــەرەکان ڕەنگــە بیانەوێــت ئــەوان وەاڵمیــان
بدەنــەوە.
ترۆتســکی :مەبەســتی من ئەمە نەبوو کە قسەوباســەکان بەشــێوەی گشــتی کۆتاییان
پــێ بهێنرێــت .دوای ئــەوەی بەرنامــە لــە کۆمیســیۆنەوە گەڕایــەوە ،قســەوباس دەســت
پــێ دەکرێتــەوە ،بــەاڵم ئەوکاتــە لــەڕووی داڕشــتنەوەیەوە تایبەتمەندییەکــی
باشــتری دەبێــت.
پێشنیاری ترۆتسکی پەسەندکراو پێشنیاری هاوڕێ النج درایەدواوە.
بلیخانــۆف :بۆچوونەکانــی هــاوڕێ ئەکیمــۆف لەبــارەی زیادبونــی هەژاریــەوە
بەشــێوەیەکی لۆژیکــی و بەناچــار دەبێــت سەربکێشــێتە ئۆپۆرتۆنیــزم ،ئەگــەر دروســت
ســەرنجم دابێتــە بۆچونەکــەی هــاوڕێ ئەکیمــۆف {ئەکیمــۆف :مەســەلەکە ڕێــك هــەر
ئەمەیــە کــە دروســت
ســەرنجی بۆچوونەکــەی منــت نــەداوە} .بەبــڕوای ئــەو لەکۆمەڵــگای بۆرژوازیــدا
جێگەوڕێگــەی چینــی کرێــکار نــەك تەنهــا بەشــێوەی ڕەهــا ،بەڵکــو بەشــێوەی
ڕێژەییــش خراپترنابێــت .هــاوڕێ ئەکیمــۆف بــڕوای وایــە کــە تەنانــەت لەکۆمەڵــگای
ئەمڕۆشــدا ڕەنگــە بارودۆخــی مــاددی گشــت پڕۆلیتاریــا بــاش بێــت و ئــەم بــاش بوونــە
پلــە بەپلەیــەی هەلومەرجــی مــاددی ژیانــی کرێکاریــش ئەتوانێــت بەسۆشــیالیزم
کۆتایــی بێــت.
لــەم شــێوە دەربڕینــەی هــاوڕێ ئەکیمۆفــەوە ،بەشــێوەی لۆژیکــی ،نکولــی کــردن لــە
«وابەســتەیی ڕوولەســەری کاری کرێگرتــە بەســەرمایەوە»و «ئاســتی ڕوولەســەری
چەوســانەوە» بەدەســت دێــت .لــەم دەربڕینانــەوە ،بەشــێوەی لۆژیکــی ،نکولــی
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کردنــی لــە زیادبوونــی نایەکســانیی کۆمەاڵیەتــی ،نکولــی کــردن لــە نائارامــی و
بێــکاری و شــتی دیکــە بەدەســت دێــت .لەڕاســتیدا ئەگــەر ســەرمایەداری مۆدێــرن
و بوونــی دەزگای خاوەندارێتــی تایبەتــی نابێتــە هــۆی خراپتربوونــی ڕێژەیــی و
تەنانــەت ڕەهــای بارودۆخــی کۆمەاڵنــی کرێــکار ،ئەگــەر لەالیەکــەوە بــە یەكجێبونــی
ســەرمایە لەدەســتی هەندێــك کەســی دیــاری کــراودا و لەالیەکــی تــرەوە بــە
بــەرەو پڕۆلیتاریــا داخزانــی جەمــاوەر بەشــێوەیەکی بــەردەوام و ڕوولەســەر تــەوا
نەبێــت ،ئــەوا لــەم بــارەدا دەبوایــە پرســیار بکرێــت کــە بۆچــی گیانــی ناڕەزایەتــی
و حاڵەتــی شۆڕشــگێڕانە دەبێــت لەنــاو چینــی کرێــکاردا گەشــە بــکات؟ بۆچــی
دەبێــت (دژایەتــی و ناکۆکــی) ئانتاگۆنیــزم لەنێــوان چینەکانــدا پەرەبســتێنێت؟
بۆچــی دەبێــت دژایەتــی نێــوان چینــەکان توندوتیژببێتــەوە؟ نکولــی کردنــی تیئــۆری
زیادبوونــی هــەژاری هاوتــای قبــوڵ کردنــی ناڕاســتەوخۆی تیئــۆری ئۆپۆرتۆنیزمــە.
ئابوریزانــە بــۆرژواکان کــە بەگیانــی باســتیانەوە( )34ڕەشــنوس بەدەســتەوە دەگــرن؛
واتــە کەســانی وەكــو جیفــن( )35یاخــود لیــۆری -بیولیــۆ( )36و قوتابیەکانیــان
لەخەباتــدا دژی سۆشــیالیزمی شۆڕشــگێڕ ،ســەرەتا پێــش لەهــەر شــتێك بەشــێوەی
هــاوڕێ ئەکیمــۆف بەڵگــە دەهێننــەوە؛ واتــە ئــەوان تیئــۆری زیادبوونــی هــەژاری
نکولــی لــێ دەکــەن و دڵنیامــان دەکــەن کــە بارودۆخــی جەمــاوەری کرێــکار بــەردەوام
بەرەوباشــتر دەڕوات و بــەم جــۆرە .نوســەرە بــۆرژواکان بەدروســتی لــە بایەخــی ئــەم
تیئۆریــە تێگەیشــتوون .لەالیەکــی تــرەوە نکۆلــی کــردن لــەم تیئۆریــەی برنشــتین
والیەنگرانــی ،بــەرەو بەرنشــتینیزم و جۆرســیزم()37؛ واتــە ئۆپۆرتۆنیــزم پــاڵ
پێوەنــاوە .لەڕاســتیدا ئەگــەر بارودۆخــی چینــی کرێــکار ووردە ووردە باشــتر بێــت،
ئەگــەر تەنانــەت ئێســتا جەماوەرێکــی هەرچــی فراوانتــر دەتوانــن دەســتیان بــەم
جــۆرە بــاش بوونــە بــگات ،بێگومــان سۆشــیال ڕیفۆرمیســتەکان بەباشــی شانســی
ئەوەیــان هەیــە و حەقیشــیانە کــە بەنــاوی قســەکەران و پشــتیوانانی ڕاســتەقینەی
بەرژەوەندیەکانــی پڕۆلیتاریــاوە بێنــە مەیدانــەوە و دەبێــت سۆشــیال دیموکراســی
شۆڕشــگێڕیش لەژێــر ئــااڵی ئۆپۆرتۆنیزمــدا بگیرســێتەوە ،بــەاڵم نەخێــر ،هــاوڕێ
ئەکیمــۆف ئێمــە ناچینــە ژێرئــااڵی ئۆپۆرتۆنیزمــەوە .خراپتربونــی بــەردەوام و
رێژەیــی و ڕەهــای بارودۆخــی کۆمەاڵنــی هەرچــی فراوانتــری پرۆلیتاریــا ،ئێمــە بــۆ
کۆبوونــەوە لەژێــر ئــااڵی سۆشــیال دیموکراســی شۆڕشــگێڕدا بانگــەوازدەکات .ئێمــە
لەژێــر ئــەو ئااڵیــەدا وەســتاوین و دەشوەســتین.
(bastiat)34
(giffen)35
(leory-beaulien )36
(Jauresism )37
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گۆڕیــن :ئیکۆنۆمیــزم بەمانــا تایبەتەکــەی بەســەرچووە ،بــەاڵم مەیلێــك ماوەتــەوە
کەدەکرێــت وەكــو جۆرێــك لــە پەیوەنــدی فیدراڵــی بــە ئیکۆنۆمیزمــەوە نــاوی بنرێــت
 .ئــەم مەیلــە ناتوانێــت ڕوانگــەی ئێمــە تێبــگات .الیەنگرەکانــی ئــەو ڕوانگەیــەی
لێــرەدا خرایــەڕوو ســەبارەت بــەوەی کەسۆشــیال دیموکراســی ڕوســیا ســەربەخۆ لــە
چینی کرێکار ســەری هەڵداوە ،وەكو بانگەشــەیەك تێیگەیشــتون کە بە شــێوەیەکی
ڕەهــاو میتافیزیکــی لەالیــەن ئێمــەوە خراونەتــەڕوو .لەســەر ئــەم شــێوە تێڕوانینەشــە
کــە لۆمەمــان دەکــەن .ئــەوەی ئێمــە وتومانــە پەیوەنــدی بــە واقعیەتــەوە هەیــە
و هیــچ فەلســەفەیەکی کۆمەاڵیەتــی یاخــود تێڕوانینێــك بــۆ مێــژوو ناخاتــەڕوو.
ئێمــە تەنهــا ئەوەمــان وتــووە کــە سۆشــیال دیموکراســی ڕوســیا ،پێــش هەرشــتێك،
ڕێــك بیروباوەڕێکــی هاوردەکــراوە( )38کــە لــەڕووی کاتــەوە پێــش ســەرهەڵدانی
بزوتنــەوەی کرێــکاری کەوتــوە لــە ڕوســیادا .بــەاڵم سۆشــیال دیموکراســی ڕوســیا
لــە ئاســمانەوە نەهاتۆتەخــوارەوە .سۆشــیال دیموکراســی کــە ســەرەتا شانبەشــانی
بیروبــاوەڕە شۆڕشــگێڕەکانی تــری ڕوســیا وەكــو بیروباوەڕیکــی پۆپۆلیســتی ســەری
هەڵدابــوو ،لەژێــر فشــاری بزوتنــەوەی کرێــکاری ئەوروپــای ڕۆژئــاوا و سۆشــیالیزمی
زانســتی ئەوروپــای ڕۆژئــاوادا ،شــێوەی سۆشــیال دیموکراتیکــی بەخۆیــەوە گــرت و
تەنهــا دوای ئەوەبــوو کەسۆشــیال دیموکراســی ڕوســیا بەکــردەوە بــە بزوتنــەوەی
کرێــکاری ڕوســیاوە پەیوەنــد بــوو.
ئەمــە گرنگــە کــە خۆمــان لەوشــێوە کــرچ و کاڵەی(مبتــذل) ماتریالیزمێــك
ڕزگاربکەیــن کــە وابەســتەیی ئایدیۆلــۆژی شۆڕشــگێڕان بەهەلومەرجــی دەرەوە ،بــە
مانــای وابەســتەیی ئــەوان بــە ئایدیۆلــۆژی خۆبەخۆیــی پڕۆلیتاریــاوە تــێ دەگات.
ئەگەرمەبەســتمان لەشۆڕشــگێڕان شۆڕشــگێڕە بــێ تامــەکان نەبێــت ،ئــەوا ئایدیۆلــۆژی
ئــەوان بــە پێــی پێودانگــی دیکــە پــەرەی پــێ دەدرێــت و ووردبینــی دەکرێــت .ڕوونــی
ئەکەمــەوە .مرۆڤــی ئاســایی دەکرێــت وەكــو کەســێکی نزیــك بیــن ســەیربکرێت کــە
تەنهــا تــا ئەڵقەیەکــی دیــاری کــراوی دەوروبــەری دەبینێــت ،ئــەودوای بۆشــاییەکە
بەپێــی بەراوردکــردن لەگــەڵ خاڵێکــی بچووكــدا کــە بەخۆیــەوە پەیوەنــدی هەیــە،
هــەڵ ئەســەنگێنێت .مرۆڤێکیــش کــە تێگەیشــتنێکی بــەرزی هەبێــت  ،وەكــو کەســێکی
دووربیــن وایــە کــە هەمــوو شــتێك لــە بۆشــایی دەوروبەریــدا  ،کــەم تــا زۆر،
وەكــو یــەك دەبینێــت .لەبەرئەمەیــە کەســانی هەڵکەوتــوو دەتوانــن لــە ئایدیۆلــۆژی
چینــی خۆیــان داببڕێــن و هەڵوێســتی مرۆیــی  -جیهانــی وەربگرێــت ،هەڵوێســتێك
کــە تەنهــا لەژێــر کاریگــەری واقیعیەتــی بابەتــی و دەســتکەوتەکانی زانســتدایە.
بیرمەنــدە ڕاســتەقینەکانی پڕۆلیتاریــا پێگەیەکــی میانەیــی لەنێــوان ئــەم جــۆرە
( )38دۆکترین=  ( Doctrineو .کوردی)
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کەســە نائاســاییانەو جەمــاوەری مرۆڤایەتــی داگیردەکــەن .ئەوانــە بەڕادەیەکــی
بەرچــاو واقیــع بینــن ،بــەاڵم لەکۆتایــدا ،تــا ئەوجێگایــەی کــە لــەڕووی ئابوریــەوە
تاڕادەیەکــی دیــاری کــراو لــە پڕۆلیتاریــا نزیــك بوبنــەوە ،ئەوشــتەی کــە بــەدی
دەهێنــن ئایدیۆلــۆژی پڕۆلیتارییــە .جەمــاوەری پڕۆلیتاریــا توانــای ئەنجامدانــی
ئــەم کارەی نییــە .چ بارودۆخێــك دەهاتــە کایــەوە ئەگــەر پڕۆلیتاریــا وەكــو
خــۆی بمایەتــەوە؟ بارودۆخەکــە وەكــو هەلومەرجــی ســەروبەندی شۆڕشــی بۆرژوایــی
دەبــوو .شۆڕشــگێڕە بــۆرژواکان خاوەنــی هیــچ تیۆریەکــی زانســتی نەبــوون،
لەگــەڵ ئەوەشــدا سیســتەمی بۆرژوایــی ســەری هەڵــدا .دیــارە پڕۆلیتاریــا بەبــێ
بیرمەندیــش ووردە ووردە بــەرەو الی شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی دەڕوات ،بــەاڵم تەنهــا
بەشــێوەیەکی غەریــزی .دامــەزراوە گــەورەکان گەشــەدەکەن ،بۆرژوازیــی هــەر بــەش
و بوارێــك ،لــە هەوڵیانــدا بۆســەرکەوتن بەســەر قەیرانەکانــدا ،لــە ســەندیکایەکی
یەکگرتــودا خۆیــان لێــك هەڵدەپێکــن و نرخــی پاوانخــوازی دیــاری کــراو لەســەر
بەروبوومــە بەرهــەم هاتوەکانــی خۆیــان دادەنێــن .ئــەم ســەندیکایانە لەســەر
لەناوبردنــی ئاڵوگــۆڕ ڕێــك دەکــەون .پەیوەندیەکانــی ئاڵوگــۆڕ و کااڵیــی لەنێــوان
ســەرمایەداراندا لەناوئەچێــت .لەالیەکــی تــرەوە ســەندیکای ســەرمایەداران لەگــەڵ
ســەندیکای هەمــوو کرێکارانــدا ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە .ڕێــژەی نێــوان کــرێ و زێدەبایــی
یەکجــار و بۆهەمیشــە بڕیــاری لەســەر دەدرێــت ،ئیتــر هێــزی کار وەكــو کااڵ
نامێنێتــەوە .وا دێتــە بەرچــاو کــە ســەندیکای کرێــکاران دەکرێــت جێگــەی ســەندیکای
ســەرمایەداران بگرێتــەوە .پڕۆلیتاریــا بەشــێوەیەکی غەریــزی سۆشــیالیزم بەکــردەوە
دەرئەهێنێــت ،هیــچ تیئۆریەکــی سۆشیالیســتی لــە دەســتدا نییــە .پڕۆســەیەکی ئــاوا
هێــواش و پڕمەینــەت تــرە لــەوەی کــە بیرمەنــدە شۆڕشــگێڕەکان کۆمەکــی پــێ بکــەن.
ئەوکەســانەی کــە ئامانجێکــی دیــاری کــراوو تایبــەت دیــاری دەکــەن و پێشــبینی ئــەوە
دەکــەن کەبــۆی دەچــن.
الیبــر :منیــش لەگــەڵ ئــەو بۆچوونــەی هــاوڕێ لینینــدا هاوڕانیــم کەلێــرەدا
باســکرا .پێموایــە کــە هــاوڕێ لینیــن لەنێــوان ئــەو فاکتــەرە مادیانــەدا کــە بەهــۆی
کاریگــەری ئەوانــەوە ئایدیۆلــۆژی ڕۆشــنبیرانی سۆشــیال دیموکــرات؛ واتــە کەســانێك
بەجێگاوشــوێنێکی بۆرژواییــەوە ،شــکڵ دەگرێــت ،ڕۆڵــی کاریگــەری ســایکۆلۆژی
پڕۆلیتاریــا بەکــەم دەگرێــت .بــەاڵم لەبەرئــەوەی لــەو ڕەشنوســەی دراوە بــە ئێمــە،
جــێ پەنجــەی لینیــن نابینــم ،بۆیــە ئــەم بابەتــە درێــژە پــێ نــادەم.
دەچمەســەر ســەرنجەکانم لەپەیوەنــد بــەو دوو بەشــەی بەرنامــەوە ،کــە بــەڕای
مــن ،بــە شــێوەیەکی ڕوون ،تێیــدا ســنوربەندی لەنێــوان ڕوانگــەی پڕۆلیتاریــا و
ڕوانگــەی «سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان»دا نەکــراوە .لەبەشــێكدا ووتــراوە کــە
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سۆشــیال دیموکراتــەکان دەبێــت «ناکۆکــی نێــوان بەرژەوەندیەکانــی چەوســێنەر`ان
و چەوســاوەکان» بــە پڕۆلیتاریــا نیشــان بــدەن .لەکۆمەڵــگای ســەرمایەداریدا
تەنهــا پڕۆلیتاریــا نییــە کــە دەچەوســێتەوە :ئــەوەی کــە پڕۆلیتاریــا لــە توێــژە
چەوســاوەکانی تــر جیادەکاتــەوە ،تایبەتمەندیــی ئــەو چەوســانەوەیەیە کــە
پڕۆلیتاریــا ڕووبــەرووی دەبێتــەوە .ســەرەڕای ئــەوە لەکۆتایــی هەمــان پەرەگرافــدا
وتــراوە« :حیزبــی چینــی کرێــکار ،حیزبــی سۆشــیال دیموکــرات ،ســەرجەم خەڵکــی
زەحمەتکێــش و چەوســاوە ،بــەو ئەندازەیــەی کــە هەڵوێســتی پڕۆلیتاریــا وەربگــرن،
بۆنــاو ڕیزەکانــی خــۆی بانگــەواز ئــەکات» .بــەڕای مــن ئــەم تێــزە دەتوانێــت
مایــەی خــراپ تێگەیشــتن بێــت .ئایــا بەڕاســتی توێــژە ناپڕۆلیتاریەکانــی کۆمەڵــگا
بەگشــتی ئەتوانــن هەڵوێســتی پڕۆلیتاریــا وەربگــرن؟ مــن پێموایــە هەرگیــز ناتونــن.
هەڵبەتــە بزوتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتیــك ،لەخەباتیــدا بۆبەرنامــەی النــی کەمــی
خــۆی ،دەتوانێــت توێژەکانــی تــری کۆمەڵــگا بــۆالی خــۆی ڕابکێشــێت .ئــەو توێژانــەی
کــە لــە پڕۆلیتاریــادا لێبڕاوتریــن خەباتــکاری دیموکراســی دەبینــن؛ بــەاڵم تەنهــا
پڕۆلیتاریــا ئەتوانێــت بــۆ بەرنامــەی النــی زۆر ،بــۆ سۆشــیالیزم خەبــات بــکات و
تەنهــا ئەویــش خەبــات ئــەکات .تەنهــا کەســانی تــاك لەتوێژەکانــی تــرەوە ئەتوانــن
لێبڕاوانــە هەڵوێســتی پڕۆلیتاریــا وەربگــرن.
لینیــن :دەبێــت پێــش هــەر شــتێك ئامــاژە بــەو شــێوە لەڕادەبــەدەر تایبەتــەی هــاوڕێ
الیبــر بکــەم کــە مارشــاڵێکی ئۆرۆســتۆکرات لەگــەڵ بەشــێك لــە خەڵکــی زەحمەتکێــش
و چەوســاوەدا تێکــەڵ ئــەکات .ئــەم تێکــەڵ کردنــە لەتــەواوی قسەوباســەکاندا
دیــارە .لــە هەمــوو شــوێنێك چەنــد بڕگەیەکــی دابــڕاوی قسەوباســەکانی ئێمــە
لەگــەڵ داڕشــتنی پرەنســیپە بنەرەتیەکانــدا تێکــەڵ کــراون .ناتوانرێــت نکولــی لــەوە
بکرێــت کــە تەنانــەت بەشێك(هەربەشــێك ) لەخەڵکــی زەحمەتکێــش و چەوســاوە
ڕەنگــە الیەنگــری لــە پڕۆلیتاریــا بکــەن  ،ئــەوەی کــە هــاوڕێ الیبــر ئەیــکات.
دێتــەوە یادتــان کــە لەســاڵی ١٨٥٤دا ،مارکــس لەپــاڵ ئاماژەکــردن بــۆ ڕاپەڕینــی
جوتیارانــی فەرەنســا(لە هەژدەهەمــی برۆمێــردا) دا نووســی کەجوتیــاران جارێــك
وەکــو نوێنــەری ڕابــردوو جارێکیــش وەکــو نوێنــەری داهاتــوو ئەجوڵێنــەوە؛ دەکرێــت
نــەك تەنهــا پێشــداوەری( )39جوتیــار بەڵكــو داوەریەکەشــی لەبەرچاوبگیرێــت(.)٣
هەروەهــا ئەوەتــان دێتــەوە یــاد کــە مارکــس وتــی؛ کۆمۆنــارەکان لەڕاگەیاندنــی
ئــەوەی کــە مەســەلەی کۆمۆنــە مەســەلەی جوتیارانیشــە ،بەتــەواوی لەســەرهەق
بــوون ( .)٤دووبــارەی ئەکەمــەوە ،ناتوانرێــت گومــان لــەوە هەبێــت کــە لەژێــر
( )39پێشداوەری= لەپێشەوە حوکمدان لەسەر شتێك( حکم مسبق) (و.کوردی)
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هەلومەرجێکــی دیــاری کــراودا ئــەم یــان ئــەو بەشــی خەڵکــی زەحمەتکێــش بەتــەواوی
دەتوانــن الیەنــی پڕۆلیتاریــا بگــرن .ئــەوەی گرنگــە دیــاری کردنــی ڕاســت ودروســتی
ئــەو هەلومەرجەیــە .ئــەو هەلومەرجــەش کــە ئێمــە مەبەســتمانە لــەم دەســتەواژەیەدا
بەڕاشــکاویەکی تــەواوەوە ئاشــکراکراوە« :وەرگرتنــی ڕوانگــەی پڕۆلیتاریــا» .ئــەم
دەســتەواژەیەیە کە بەئاشــکراترین شــێوە ،ئێمە سۆســیال دیموکراتەکان ،لە تەواوی
مەیلــە بەنــاو سۆشیالیســتەکان بەگشــتی و لــە بەنــاو سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان
بەتایبەتــی ،جیادەکاتــەوە .دەگەڕێمــەوە ســەر ئــەو بەشــەی باســکرا لــە نامیلکەکــەی
خــۆم» دەبــێ چ بکرێــت» ،کــە لێــرەدا بــووە هــۆی ئــەم هەمــوو تەفســیرانە .وادێتــە
پێــش چــاو کــە پــاش ئــەو هەمــوو قسەوباســانە مەســەلەکە بەجۆرێکــی ئەوتــۆ
ڕۆشــن بووەتــەوە کــە ئیتــر شــتێکی زیاتــر نەماوەتــەوە بۆمــن قســەی لەســەر بکــەم.
بەتــەواوی ڕۆشــنە کــە لێــرەدا حاڵەتێکــی خەبــات کــردن لــەدژی ئیکۆنۆمیــزم لەگــەڵ
تەرحێکــی پرەنســیپی مەســەلەیەکی تیئۆریکــی ســەرەکیدا ،واتــە پێــک هێنانــی
ئایدیۆلۆژیــەك تێکــەڵ کــراوە .ســەرەڕای ئــەوەش ئــەم حاڵەتــە بەشــێوەیەکی تــەواو
هەڵــە پیشــاندراوە.
بــۆ پشــتیوانی لــەم قســەیەی دوایــی ،دەتوانــم ســەرەتا پەنجــە بــۆ هاوڕێیــان
ئەکیمــۆف و مارتینــۆف ڕابکێشــم ،کــە لێــرەدا قســەیان کــرد .ئــەوان ئەوەیــان ڕوون
کــردەوە کــە ئــەوە بەڕاســتی حاڵەتێــك بــوو لەخەبــات دژی ئیکۆنۆمیــزم .ئــەوان
چەنــد بۆچوونێکیــان خســتەڕوو کــە پێــش ئــەو و زۆر بەدروســتیش ،بەوێنــەی
بۆچوونــی (هەلپەرســتانە) ئۆپۆرتۆنیســتی پێناســە کرابــوو .ئــەوان تــا ئــەو ڕادەیــە
ڕۆشــتن کــە «نکوڵی»یــان لــە تیئــۆری زیادبوونــی هــەژاری کــرد« ،دیکتاتــۆری
پڕۆلیتاریا»یــان خســتەژێر پرســیارەوە و تەنانــەت لــە تیئــۆری ئیرفۆلۆنکــس ()٥
بەوجــۆرەی کــە ئەکیمــۆف نــاوی دەنێــت ،الیەنگریــان کــرد .ڕاســتیەکەی بڵێــم ،مــن
نازانــم کــە ئەمــە چ مانایــەك ئەگەیەنێــت .لەوانەیــە مەبەســتی هــاوڕێ ئەکیمــۆف
تیئــۆری ئایــۆس ئاهلونکــس( )٦بووبێت»-تیئــۆری پووکانــەوە»ی ســەرمایەداری،
واتــە یەکێــك لــە باوتریــن تەفســیرەکانی تیئــۆری بێرنشــتینی .هــاوڕێ ئەکیمــۆف
بــۆ پشــتیوانی لەبنەمــای کۆنیــی ئیکۆنۆمیــزم ،ئــەم بەڵگــە هێنانــەوە لەڕادەبــەدەر
سەیروســەمەرەیەی خســتەڕوو کــە گوایــە ووشــەی «پڕۆلیتاریــا» تەنانــەت جارێکیش
لــە بەرنامەکەمانــدا ،لەحاڵەتــی بکــەردا بەرچاوناکەوێــت.
هــاوڕێ ئەکیمــۆف دەڵێــت النــی زۆر ڕێگایــان داوە کەپڕۆلیتاریــا لــە حاڵەتــی
خاوەندارێتــی( تملــك) دا دەربکەوێــت .بــەم پێیــە وا دەردەکەوێــت کــە حاڵەتــی
بکــەری حاڵەتێکــی پــڕ لــە شــانازییە ،لەکاتێکــدا خاوەندارێتــی لەســەکۆی
شــانازیەکاندا پلــەی دووەم داگیرئــەکات! تەنهــا کارێــك کــە دەمێنێتــەوە ئەمەیــە
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کــە ئــەم جــۆرە فکرەیــە – ڕەنگــە لەڕێگــەی کۆمیســیۆنێکی تایبەتــەوە -بدرێتــە
دەســت هــاوڕێ ڕیازانــۆف ،بەڵكــو ئــەو بتوانێــت یەکەمیــن بەرهەمــی بەپێــزی خــۆی
دەربــارەی پیتەکانــی ئەلــف و بــێ ،بــە بەرهەمــی دووەمــی؛ واتــە نامەیــەك
دەربــارەی حاڵەتــەکان تەواوبــکات.
ســەبارەت بــەو پشتبەســتنە ڕاســتەوخۆیانەی بــە نامیلکــەی « دەبــێ چ بکرێــت» ی
مــن کــراوە ،بــۆم ســەخت نیــە ئــەوە بخەمــەڕوو کــە لــە دەرەوەی دەقەکــەدا تەحریــف
کــراون .وتــرا لینیــن ئامــاژە نــاکات بــۆ مەیلــە دژبەیەکــەکان ،بەڵكــو بــە تونــدی
لەســەر ئــەوە پێداگــری دەکات کــە بزوتنــەوەی چینــی کرێــکار هەمیشــە « ئــەو
مەیلــەی هەیــە» کــە مــل بــە ئایدۆلــۆژی بۆرژوایــی بــدات .بەڕاســت؟! ئایــا مــن
نــەم ووتــوە کــە بزوتنــەوەی چینــی کرێــکار بــە کۆمەکــی خێرخوایانــەی شــۆڵتز–
دیلیجــەکان( )40و هاوشــێوەکانیان بــەرەو الی دیــدگای بۆرژوایــی کێــش دەکرێــت
؟ لێــرەدا مەبەســت لــە «هاوشــێوەکانیان» چییــە؟ مەبەســت لــە هیــچ کەســێکی
تــر نیــە بێجگــە لــە ئیکۆنۆمیســتەکان ،یــان بێجگــە لــەو کەســانەی کەخوویــان
گرتــوە بڵێــن ،بــۆ نمونــە ،دیموکراســی بۆرژوایــی لــە ڕوســیادا تارماییەکــە .ئەمــڕۆ
ئاســانە بــەم جــۆرە لەســەرەوە دەربــارەی ڕادیکاڵیزمــی بۆرژوایــی و لیبراڵیــزم قســە
بکرێــت ،کاتێــك کــە هاوشــێوەکانیان بــۆ هەمــووان ئاشــکرایە ،بــەاڵم ئایــا پێشــتریش
بــارودۆخ هــەر بــەم جــۆرە بــوو ؟
دەوترێــت لینیــن بەهیــچ جۆرێــك حســاب بــۆ ئــەم ڕاســتیە نــاکات کــە کرێکارانیــش
لــە مەســەلەی شــکڵ گیــری ئایدۆلۆژیــدا بەشــدارن  ،بەڕاســت ؟! ئایــا مــن چەندیــن
جــار نــەم ووتــوە کــە کەمــی کرێکارانــی بــە تــەواوی هوشــیار ،کرێکارانــی شۆڕشــگێر
و کرێکارانێــك کــە ڕابــەرن ،ڕێــك گەورەتریــن کــەم وکــوڕی بزوتنەوەکەمانــە؟ ئایــا
لەوێــدا نــەم وتــووە کــە دەبێــت پەروەردەکردنــی ئەوجــۆرە کرێــکارە شۆڕشــگێڕانە
ئەرکــی دەســت بەجێمــان بێــت ،ئایــا لەوێــدا ئامــاژە بــە بایەخــی گەشــەی بزوتنــەوەی
تریدیۆنیونــی و بــەدی هێنانــی باڵوکــراوەی تایبەتــی یەکێتیــە کرێکاریــەکان (
تریدیۆنیونــەکان .و ) نەکــراوە؟ ئایــا لەوێــدا خەباتێکــی توندوتــۆڵ بەرپــا نەکراوە
دژی هەرتەقەالیــەك کــە ئامانجەکــەی هێنانەخــوارەوەی ئاســتە بــۆ ئاســتی جەمــاوەر
یــان بــۆ ئاســتی کرێکارانێــك کــە هوشــیاریەکی ناوەنجیــان هەیــە؟
بــا ئەنجامگیــری بکــەم .ئێمــە هەمــوو ئێســتا دەزانیــن کــە ئیکۆنۆمیســتەکان
شیشــەکەیان بەالیەکــدا خوارکردبــوو ،بــۆ ڕاســت کردنــەوەی ئــەم شیشــە پێویســت بــوو
کــە بەالیەکــی تــردا خواربکرێــت .ئەمــە ئــەو کارەیــە کــە مــن ئەنجامــم داوە .بــڕوام
وایــە کــە بزوتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیا بــەردەوام بەوپــەڕی توانایــەوە
(schulze - delitsche )40

(و.ك)
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هەرشیشــێك کــە لەالیــەن هــەر جــۆرە ئۆپۆرتۆنیزمێکــەوە خوارکرابێــت ،ڕاســت
ئەکاتــەوە  .بــەم جــۆرەش شیسشــەکەی ئێمــە هەمیشــە ڕاســتترین و شــیاوترین شــیش
دەبێــت بــۆ کارکــردن.
تڕۆتســکی :مەبدەئــی تریــن فکــرە دەربــارەی ڕەشنوســی بەرنامــەی ئایســکرا و زاریــا
لێــرەدا لەالیــەن هاوڕێیــان مارتینــۆف و ئەکیمۆفــەوە خراوەتــەڕوو ،بــەاڵم تــا ئــەو
جێگایــەی کــە بــە هــاوڕێ مارتینۆفــەوە پەیوەســتە ،پێشــتر باســکرا کــە زەمینــەی
گشــتی لێدوانەکــەی بەشــێوەیەکی گشــتی لەگــەڵ ئەنجــام گیریەکانیــدا نایەتــەوە.
بەقســەی شــچیدرین ( )41ئــەو بەڵێنــی خوێنڕێژیەکــی لەڕادەبــەدەری پــێ دایــن
کەچــی چۆلەکەیەکــی خــوارد( .)٨چوارچێــوەی لێدوانەکــەی هــاوڕێ ئەکیمۆفیــش
یەجگارفــراوان بــوو .بــەاڵم بەداخــەوە هیــچ پەیوەندیەکــی بــە ڕەشنوســی بەرنامــەوە
نەبــوو .هــاوڕێ ئەکیمــۆف تەنهــا لەیــەك جێــگادا بەتەرزێکــی تــەواو ڕۆشــن و
پرەنســیپی لەگــەڵ ڕەشنوســی پێشــنیارکراودا موخالەفەتــی نوانــد و ئەویــش
ســەبارەت بــە دیکتاتــۆری پڕۆلیتاریــا بــوو .بەپێــی بۆچوونــی ئــەو هەڵــەی بەرنامــە
لەمەدایــە کــە بەشــێوەیەکی نادروســت چەقــی قورســایی لەخەباتــی ڕۆژانــەوە بــۆ
دیکتاتــۆری شۆڕشــگێڕانە و لــە چینــەوە بــۆ حیــزب دەگوێزێتــەوە .ئەمــە مانــای چیــە
؟ ڕەشنوســی پێشــنیارکراو بەرنامەیەکــی النــی کەمــی لــە خۆگرتــوە کــە لــەڕووی
ئــەو ڕیفۆرمانــەوە کــە تێیــدا هاتــووە لەبەرنامــەی النــی کەمــی حیزبــە سۆشــیال
دیموکراتەکانــی تــر کەمترنیــە .بــەاڵم سۆشــیال دیموکراتــە شۆڕشــگێڕەکان لــە
خەباتــدا بــۆ ڕیفــۆرم ،ریفۆرمــی بنەڕەتــی خۆیــان بەئەنجــام دەگەیەنــن – ڕیفۆرم لە
ئەفــکاری پڕۆلیتاریــادا  ،واتــە ئامادەکردنیــان بــۆ دیکتاتــۆری شۆڕشــگێڕانە .ئێمــە
ناتوانیــن بەشــێوەیەکی ڕەهــا پێداگــری لەســەر توخمەکانــی دیکتاتــۆری پڕۆلیتــاری
بکەیــن چونکــە خــودی ریفــۆرم بەرهەمــی ئــازادی سیاســی پڕۆلیتاریــا نییە،بەڵكــو
کۆمەڵــە سازشــێکن کــە چینــە دەســەاڵتدارەکان لەبەرانبــەر پڕۆلیتاریــادا ،ئەویــش
تەنهــا لەژێرســایەی هەڕەشــەی شۆڕشــی کۆمەاڵیەتیــدا ئەنجامــی ئــەدەن .هــاوڕێ
ئەکیمــۆف هەوڵیــدا ڕەشنوســی پێشــنیارکراو لەگــەڵ هەڵوێســتی بەرنامــەی
سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکاندا هاوخــەت پیشــان بــدات .ئــەم تۆمەتــە دەتوانێــت ســەد
جــار ڕوبــەڕووی خــۆی بێتــەوە .ئــەوە سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکانن کــە «چەقــی
قورســایی» لــە شۆڕشــی کۆمەاڵیەتیــەوە ،کــە بــە «بازدانێکــی خەیــاڵ پاڵوانــە»
پێناســەی دەکــەن« ،دەگوێزنــەوە» بــۆ خەباتــی ڕۆژانــە ،کە بەشــێوەی «هەڵچونێکی
بەرنامەڕێژکــراو» بــەرەو سۆشــیالیزم لەقەڵەمــی دەدەن .مــن دەتوانــم بــۆ ئاگاداریــی
هــاوڕێ ئەکیمــۆف چەنــد دانــە نمونەیەکــی گونجــاو بخەمــەڕوو .ئەو وەكــو هەنگاوێکی
(41) Shchedrin
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جاکۆبنــی لــە دیکتاتــۆری پڕۆلیتاریــا ئەترســێت .ئــەوە لەبیرئەباتــەوە کــە ئــەم
دیکتاتۆریەتــە تەنهــا کاتێــك دەتوانێــت بێتــەدەی کــە حیزبــی سۆشــیال دیموکــرات و
چینــی کرێــکار -کــە لەبەرانبــەر یەکتــر دانانیــان تــا ئــەم ڕادەیــە هەراســانی ئــەکات
– زیاتــر لــە ئێســتا نزیــك بوبنــەوە لــە بوونــی پێناســەیەکی هاوبــەش .دیکتاتــۆری
پڕۆلیتاریــا «بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت « نیــە بەشــێوەی پیــان گێڕانــە ،بەڵكــو
حکومەتــی سیاســی چینــی کرێکارێکــی ڕێکخــراوە کــە زۆربــەی میللــەت دەگرێتــەوە .بــە
ئینکارکردنــی ئــەم دیکتاتۆریــە ،هــاوڕێ ئەکیمــۆف دەکەوێتــە نــاو گێــژاوی سۆشــیال-
ڕیفۆرمیزمــی عادەتیــەوە.
بلیخانــۆف :هــاوڕێ الیبــر پرســی کــە ئایــا دەکرێــت هیچ لــە توێــژە کۆمەاڵیەتیەکان،
بەتێکــڕا ،الیەنگــری لــە پڕۆلیتاریــا بکــەن؟ ئــەم پرســیارە وەكــو ڕەخنەیــەك لــەوەی
کــە لەبەرنامــەی ئێمــەدا هاتــووە ،خرایــەڕوو ،بــەاڵم بەرنامــە بــەم پرســیارەوە
خەریــك نابێــت .بەرنامــە بەمــەرج قســەئەکات :ئێمــە حیزبــی پڕۆلیتاریــا هەمــوو
توێژەکانــی خەڵکــی زەحمەتکێــش تــا ئەوجێگایــە کــە هەڵوێســتەکانی ئێمــە قبــوڵ
بکــەن بــەرەو ڕیزەکانــی خۆمــان بانگەوازدەکەیــن ،بــەاڵم «مانیفێســتی کۆمۆنیســتی»
ش هەرئەمــە دەڵێــت  :گشــت توێژەکانــی تــر تەنهــا تــا ئــەو جێگایــەی کــە
هەڵوێســتی پڕۆلیتاریــا قبــوڵ بکــەن ،شۆڕشــگێڕ دەبــن ( .)٩هــاوڕێ الیبــر دەیویســت
لەخــودی مارکــس ئەرسەدۆکســتر بێــت .ئەمــە بەنیســبەت ئەفــرادەوە ڕوودەدات ،بەاڵم
حیــزب بەتێکــڕا کەمتریــن پێویســتی پێیــان نییــە .دیقەتــی ئێمــە لــە خســتنەڕووی
بۆچوونەکانمانــدا بــەو ئەندازەیــەی کــە لــە بۆچونەکانــی بــۆ نمونــە سۆشیالیســتە
شۆڕشــگێڕەکان جیــای بکاتــەوە ،کافــی بــووە .سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان ئەیانەوێــت
جوتیــاران بەرنــە نــاو ڕیزەکانــی خۆیانــەوە بەبــێ ئــەوەی بــەرەو قبــوڵ کردنــی
هەڵوێســتی پڕۆلیتاریایــان بــەرن .بــەاڵم ئێمــە دەڵێیــن جوتیــاران ناتوانــن
هاوخەباتــی ئێمەبــن ،مەگەرئــەوەی کــە دەســتبەرداری هەڵوێســتی جوتیارانــەی
خۆیــان بــن .ئەمــە ســنوری ئەســڵی جیابونــەوەی ئێمە و سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکانە.
تائــەو جێگایــەی کــە بــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف دەگەڕێتــەوە ئــەو بۆچوونــەی ســەرنجی
ئێمەڕائەکێشــێت کــە دەڵێــت هەمــوو ڕەشنوســەکەی ئێمــە لەگــەڵ ناوەرۆکــی
دەســتەواژەکەی لینیــن دا لێــك هەڵپێکــراوە ،ئــەو دەســتەواژەیەی کــە چەندیــن جــار
ئامــاژەی پــێ کــراوە .بــەاڵم تەنهــا کەســێك دەتوانێــت ئــەم قســەیە بــکات کــە نــە
دەســتەواژەکەی لینیــن تێگەیشــتوەو نەڕەشنوســەکەی ئێمــە .لەڕاســتیدا کام فکرەیــە
ئەســڵی بەرنامەکــەی ئێمــە پێــك دەهێنێــت؟ بنەمــای بەرنامەکــەی ئێمــە بۆچونــی
بنەڕەتــی تیــۆری مێژوویــی مارکســە  ،ئــەو بۆچونــەی کــە دەڵێــت گەشــەی هێــزە
بەرهــەم هێنــەکان گەشــەی پەیوەندیەکانــی بەرهــەم هێنــان دیــاری ئــەکات .ئــەم
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پەیوەندیانــەی بەرهــەم هێنانیــش بەنۆبــەی خۆیــان ،هەمــوو گەشــەی کۆمەڵــگا
دیــاری ئــەکات .دەســتەواژەکەی لینیــن چ پەیوەندیەکــی بــەم مەســەلەیەوە هەیــە ؟
لێدوانەکــەی هــاوڕێ ئەکیمــۆف بەشــێوەی گشــتی ئێمــەی تووشــی سەرســوڕمان کــرد
 .ناپلیــۆن زۆری حەزدەکــرد مارشــاڵەکانی خــۆی وای لــێ بــکات لەهاوســەرەکانیان
جیاببنــەوە :هەندێکیــان ملکەچــی ئــەم خواســتەی بــوون  ،هەرچەنــدە کــە شــەیدای
هاوسەرەکانیشــیان بــوون .هــاوڕێ ئەکیمــۆف لــەم ڕوەوە وەكــو ناپلیــۆن وایــە و
ئەیەوێــت بەهــەر نرخێــك بــووە پێداویســتیەکانی جیابونــەوەی مــن و لینیــن فەراهەم
بــکات ،بــەاڵم مــن کەســایەتیەکی زیاتــر لەمارشــاڵەکانی ناپلیــۆن لەخــۆم نیشــان
دەدەم  ،مــن لــە لینیــن جیانابمــەوە و هیــوادارم ئەویــش بــە هیــوای جیابوونــەوە
نەبێــت لەمــن( .هــاوڕێ لینیــن بەپێکەنینــەوە ســەری ئەلەقانــد) ئێســتا ســەرەنجام
بــا بگەڕێینــەوە بــۆ ســەرهاوڕێ مارتینــۆف .ئــەو دەڵێــت :سۆشــیالیزم لەالیــەن گشــت
پڕۆلیتاریــاوە ،بەشــە هوشیارەکەشــی ،واتــە بەپێــی ڕونکردنەوەکــەی ،هەمــوو ئــەو
کەســانەی الیەنگــری لــە پڕۆلیتاریــا دەکــەن پــەرەی پێــدراوە و ووردبونــەوەی
تیاکــراوە .ئەگەرهــاوڕێ مارتینــۆف ئەیــەوێ ئەمــە بڵێــت ،ئــەوا مــن هیــچ بەڵگەیــەك
نابینــم بــۆ جیابونــەوە لێــی ،هــەر بەوڕادەیــەی هیــچ بەڵگەیــەك بــۆ جیابوونــەوە
لــە لینیــن نابینــم .لــەم فۆڕمۆڵەیــەدا پڕۆلیتاریــا باســیلی ناســراویش دەگرێتــەوە –
ئەوکاتــەش هیــچ شــتێك بــۆ ووتــن نامێنێتــەوە .تەنهــا ئــەم مەســەلەیە دەمێنێتــەوە
کــە لــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف داوابکەیــن ســەرەنجام ئەوەمــان بــۆ ڕوون بکاتــەوە کــە چ
حاڵەتێــك( شــێوازێك .و ) بەکاربەریــن کاتێــك قســە لەســەر پڕۆلیتاریــا دەکەیــن
بەشــێوەی گشــتی و چ حاڵەتێكیــش بــۆ باســیل بــە شــێوەی تایبەتــی بەکاربهێنیــن.
( کۆتایی دانیشتن )
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دانیشتنی دەیەم
[ئامادەبــوان  ٤٣:نوێنــەر ( )42بــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و  ٨کەســیش بــە دەنگــی
ڕاوێژکاریــەوە]
لینیــن و تڕۆتســکی پێشــنیاریان کــرد هەمــوو بەرنامــە بدرێــت بــە کۆمیســیۆن نــەك
تەنهــا بەشــە گشــتیەکەی .هــاوڕێ برۆکــەر پێشــنیاری کــرد کۆنگــرە پێــش لــەوە
باســێکی گشــتی دەربــارەی ئــەو بەشــانەی بەرنامــە بــکات کــە ماونەتــەوە .پێشــنیاری
گێڕانــەوەی بەرنامــە بــۆ کۆمیســیۆن بــە  ٢٤دەنــگ پەســەند کــرا.
دویچ هاتنی هاوڕێیانی پۆڵەندی ڕاگەیاند.
ســەرۆك [ بلیخانــۆف ] هاوڕێیــان ،دوو نوێنــەری حیزبــی سۆشــیال دیموکراتــی
پۆڵەنــدا و لیتوانیــا هاتــوون بــۆ کۆنگرەکەمــان ،مــن بەگەرمــی بەخێرهاتنیــان
دەکــەم ،یەکێــك لــەو هاوڕێیانــە ،هــاوڕێ وارساوســکی 43بانــگ دەکــەم بــۆ قســەکردن.
وارساوســکی :هاوڕێیــان ،ئێــوە ئێمەتــان بــۆ کۆنگــرەی خۆتــان بانــگ کــردوە و ئێمەش
هەڵگــری ســاوی برایانەیــن لــە هاوڕێیانــی پۆڵنــداوە ،بەهیــوای ئەنجــام دانــی کاری
ســەرکەوتوانە و بەرهەمــدار لەپێنــاو مەســەلەی هاوبەشــماندا .لەوجێگەیــەدا کــە
کۆنگــرەی حیزبــی ئێمــە کــە لــەم دواییانــەدا کۆتایــی هــات ،هیــچ جــۆرە ئاگاداریەکــی
فەرمــی نەبــوو لــە کۆنگرەکەتــان و داوایەکیشــی لــێ نەکرابــوو بۆئــەوەی نوێنــەر
بــۆ ئــەم کۆنگرەیــە بنێرێــت ،بۆیــە ئێمــە نەمــان دەتوانــی بڕیارێکــی یەکالکــەرەوە
ســەبارەت بــە ئەرکەکانــی ئــەم کۆنگرەیــە بدەیــن ،بەڵكــو تەنهــا ئەمــان توانــی
ڕوانگــەی سۆشــیال دیموکراتەکانــی پۆڵنــداوە بەرانبــەر بــە حیزبــی یەکگرتــوی
داهاتــوی سۆشــیال دیموکراتــی سەراســەری ڕوســیا بەشــێوەیەکی گشــتی فۆرمۆڵــە
بکەیــن ()١
بــەم گیانــەوە بــوو کــە کۆنگــرەی ئێمــە مــن و هاوڕێیەکــی تــری بــە ناونیشــانی
نوێنەرانی ڕێکخراوەکەمان دیاری کرد تا قسەوباســەکەنمان لە کۆنگرەی سەراســەری
ڕوســیادا وە یــان لــە بارودۆخێکــی دیکــەدا بخەینــەڕوو .بــەم پێیــە بانگەوازەکــەی
ڵ
لەگە� دەستپێکردنی ئەم دانیشتنەدا نوێنەرێکی سێیەمیش لەالیەن
) (42هاوکات
بۆندەوە لە کۆنگرەدا ئامادە بوو ،بەم پێیە لەمە بەدواوە بۆند سێ نوێنەری بە سێ
ئیعتیبارنامەوە هەبوو وە ئەمانە سەرەڕای ئەو دوو نوێنەرە بوون کە لەالیەن کۆمیتەی
دەرەوەی بۆندەوە نێردرابوون .
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warszawaski

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

69

ئێــوە زۆر لەکاتــی خۆیــدا گەیشــتە دەســتمان .مــن ئێســتا ئــەو دەقــە بڕیــاردراوەی کــە
کۆنگرەکەمــان پەســەندی کــردوە بەوجــۆرەی کــە دێتــەوە یــادم بۆتــان دەخوێنمــەوە.
پێویســتە ئــەوە ڕوون بکرێتــەوە کــە ئــەم بڕیــارە لــە کاتژمێرێکــدا دروســت نەبــووە.
بەپێچەوانــەوە ئاکامــی جێگەوڕێگەیەکــی پرەنســیپیە کــە سۆشــیال دیموکراتــە
پۆڵەندیــەکان لەهەمــان ســەرەتای بزوتنــەوەی خۆیانــەوە تائێســتا پاراســتویانە.
ئێمــە هــەر لــە یەکەمیــن کۆنگــرەی حیزبمانــەوە کــە لەمارتــی  ١٨٩٤دا لــە وارشــۆ
گیــرا بڕیارنامەیەکمــان پەســەندکرد لەپەیوەنــد بــە مەســەلەی پەیوەندیەکانــی
ئێمــە بــە بزوتنــەوەی کرێکارانــی ڕوســیاوە کــە تیایــدا زەرورەتــی خەباتــی هاوبــەش
و یەکگرتــوی پڕۆلیتاریــای پۆڵەنــدا و ڕوســیا جێگــەی قبــوڵ و تەئکیــد کــردن بــوو.
لەودەمــەڕا کــە ئێمــە ئــەم بڕیارەمــان دا هێشــتا بزوتنەوەیەکــی کرێــکاری جەمــاوەری
لــە ڕوســیادا وجــودی نەبــوو وە سۆشــیال دیموکراســی ڕوســیاش تەنهــا بەشــێوەی
کۆرپەیــی هەبــوو .موخالیفــە سیاســیەکانی ئێمــە واتــە ناسیونالیســتە پۆڵەندیــەکان
لــەو ڕۆژانــەدا بەیۆتۆپیســت و خەیــاڵ پــاو ناویــان ئەبردیــن و ئەیــان ووت کــە
بزوتنــەوەی شۆڕشــگێڕانەی پڕۆلیتــاری لــە ڕوســیادا ڕوئیایەکــی نــا مومکینــە .ئێمــە
تاچەندیــن ســاڵ ناچاربوویــن لەپێنــاو فکــرەی یەکێتــی تــەواوی چینــی کرێــکاری
ڕوســیادا بــە دوور لــە جیاوازیــە نەتەوایەتیــەکان خەبــات بکەیــن [چونکــە .و].
پێــش لەهەرشــتێك لەســەر ئاکامەکانــی پڕۆســەیەکی کۆمەاڵیەتــی پەرەســەندن لــە
ڕوســیادا پێداگریمــان کردبــوو ،کــە بــە ناونیشــانی مارکسیســتە ئەرسەدۆکســەکان
لێبڕاوانــە حســابمان لەســەری دەکــرد.
پێموایــە دەبێــت لێــرەدا ئــەوە وەبیربهێنمــەوە کــە شــێوە مامەڵــەی ئێمــە لەگــەڵ
بزوتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیادا نــەك تەنهــا لــە دیدگایەکــی میکانیکیــەوە
ســەرچاوە ئەگرێــت ،کــە بەپێــی ئــەو خەبــات دژی دوژمنــی هاوبــەش واتــە دەزگای
حکومەتــی موتڵــەق ،پێویســتی بــە یەکێتــی هەمــوو هێــزە شۆڕشــگێڕەکانی ڕوســیایە،
بەڵکــو لــە بۆچوونمانــەوە دەربــارەی گشــت پرۆســەی گەشــەو پەرەســەندنی
کۆمەاڵیەتیــەوە ســەرچاوە ئەگرێــت .ئــەو پڕۆســەیەی کــە خەریکــە پۆڵەنــدای
ســەرمایەداری و ڕوســیای ســەرمایەداری زیاتــر لەجــاران بەشــێوەی ئۆرگانیزمیکــی
یەکگرتــووی ئابــوری پێکــەوە لێــك گــرێ دەدات و لــەم ڕێگەیــەوە بنەمــای مێژوویــی
پێویســت بــۆ لێــك هەڵپێکانــی پڕۆلیتاریــای پۆڵەنــدی و ڕوســی لەخەباتــی
هاوبەشــی چینایەتیــدا لەژێــر ئــااڵی یەکگرتــووی بزوتنــەوەی یەكپارچــەی سۆشــیال
دیموکراتیكــدا دەهێنێتــە دی.
بــەم جــۆرە شــێوەمامەڵەی ئێمــە لەگــەڵ بزوتنــەوەی کرێــکاری ڕوســیادا پێچەوانــەی
شــێوە مامەڵەمانــە لەگــەڵ ناســیونالیزمی پۆڵەندیــدا ،کــە بەپێچەوانــەوە لێبڕاوانــە
70

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

تێدەکۆشــێت پڕۆلیتاریــای پۆڵەنــدی لــە پڕۆلیتاریــای ڕوســی داببڕێــت و لەســەر
بنچینەیــەك لــە ئامانجــە یۆتۆپیــە نەتەوەییــەکان ڕێکــی بخــات .بــەم مانایــە ئێمــە
بایەخێکــی گــەورە ئەدەیــن بــە یەکێتــی لەگــەڵ حیزبــی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیا
و جێبەجــێ بوونــی ڕوانگــە بنەڕەتیەکانــی خۆمــان کــە دە ســاڵە بــەر گرییــان لــێ
دەکەیــن ،لــەم یەکێتیــەدا دەبینیــن و بــەم پێیــە ئەوشــتەی کــە بۆئێمــە لەپلــەی
یەکەمــدا بایەخــی هەیــە تەنهــا وتەنهــا یەکێتیــە .ئەوشــێوازانەی کــە ئــەم یەکێتیــە
بەخــۆوەی دەگرێــت هەرچەنــدەش لــە ڕووی عەمەلیــەوە گرنــگ بێــت ،لەئاکامــدا بــۆ
ئێمــە مەســەلەیەکی پلەدووەمــە.
بەم گیانەوە بوو کە کۆنگرەی ئەم بڕیارنامەیەی خوارەوەی پەسەند کرد:
بەهاتنــەوە لەگــەڵ بڕیارەکانــی یەکــەم و ســێیەم کۆنگــرەی سۆشــیال دیموکراســی
پادشــایی پۆڵەنــدا و لیتوانیــا کــە بــەدوای یەکــدا لــە  ١٨٩٤و  ١٩٠١دا بەســتران
و پێویســت بوونــی خەباتــی هاوبــەش  ،یەكگرتــو و شــان بــە شــان لەگــەڵ
پڕۆلیتاریــای سەرانســەری ڕوســیادا دژی حکومەتــی تــزاری خســتەڕوو ،کۆنگــرەی
چوارەمــی سۆشــیال دیموکراســی پۆڵەنــداو لیتوانیــا لێبڕاوانــە بــڕوای وایــە کــە کــە
رێکخراوێکــی یەکگرتــوو و هاوبەشــی سۆشــیال دیموکراســی بــۆ سەرانســەری واڵتــی
ڕوســیا پێویســتە .ئــەم ئەرکــە ســەرەکیەی هەلومەرجــی ئێســتا بایەخێکــی بنەڕەتــی
هەیــە ،بەجۆرێــك کەشــێوەی ڕێکخــراو مەســەلەی دووەمــە .کــە یەکالیــی کردنــەوەی
پەیوەســتە بەجێگەوڕێگــەو پێداویســتیەکانی بزوتنەوەکــەوە نــە تەنهــا لەپۆڵەنــدا
و لیتوانیــا بەڵكــو لــە سەرانســەری ڕوســیادا و لەئاکامیشــدا تەنهــا دەتوانیــت
لەڕێگــەی ڕێکەوتــن لەگــەڵ سۆشــیال دیموکراتەکانــی سەرانســەری واڵتــدا بەئەنجــام
بــگات .ســەرەنجام چوارەمیــن کۆنگــرە مەســەلەی شــێوەکانی ڕێکخراوەیــی بــە کراوەیــی
دەهێڵێتــەوە ،لەڕوانگــەی بەرژەوەندیەکانــی بزوتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتــی
پۆڵەنــداوە پێویســتە ئــەم خااڵنــەی خــوارەوە قبــوڵ بکرێــت:
-١ســەربەخۆیی تــەواوی سۆشــیال دیموکراتەکانــی پۆڵەنــدا لەهەمــوو کاروبــارە
ناوخۆییەکانــی پەیوەنــد بــە پڕوپاگەنــدە و ڕێکخســتن لــە شانشــینی پۆڵەنــداو
لیتوانیــادا ،لەگــەڵ بەهرەمەندبــوون لــە مافــی هەبوونــی کۆنگــرەکان ،کۆمیتــەکان
و باڵوکراوەکانــی خــۆی.
-٢پەســەندکردنی ئــەم ناونیشــانە ڕەســمیەی خــوارەوە لەالیــەن حیزبــی سۆشــیال
دیموکراتــی هاوبەشــەوە « :حیزبــی کرێکاریــی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیا» و
بزوتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتــی پۆڵەنــداش نــاوە ڕاســتەقینەکەی خــۆی وەکــو نــاوی
فەرعــی بپارێــزێ« :سۆشــیال دیموکراســی شانشــینی پۆڵنــدا و لیتوانیــا».
-٣ڕێکخــراوە سۆشیالیســتە پۆڵەندیەکانــی تــر تەنهــا ماوەیــان بدرێــت کــە لەڕێگــەی
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پەیوەســتبوون بــە سۆشــیال دیموکراســی شانشــینی پۆڵەنــدا و لیتوانیــاوە بچنــە نــاو
حیزبــی سەرانســەری ڕوســیاوە .
 -٤یــەك ئەندامــی ڕێکخــراوی پۆڵەنــدی ببێتــە ئەنــدام لــە دەســتەی نوســەرانی
ئۆرگانــی ناوەندیــدا کــە شــان بــە شــانی ئەندامەکانــی تــری دەســتەی نوســەران لــە
کاروبــاری پەیوەنــد بەحیزبــی پۆڵەنــدی و کاروبــاری گشــتیەوە دەوری ڕێ نیشــاندەر
بگێڕێــت .
-٥مــادەی  ٧ی بەرنامــەی ڕوســی بــە فۆرمۆڵبەندیەکــی وورد جێگــەی بگیردرێتــەوە کــە
نەتوانێــت بــە گیانــی ناسیۆنالیســتی لێــك بدرێتــەوە .
 -٦پێشنیارکردنی خواستی ئۆتۆنۆمی بۆ پارێزگا پۆڵەندی و لیتوانیەکان.
-٧پەســەندکردنی بڕیارنامەیــەك کــە ڕوانگــەی سۆشــیال دیموکراســی ڕوســی بەگیانــی
سۆشــیال دیموکراســی پۆڵەنــدی و لیتوانیــەوە ســەبارەت بــە سۆشــیال -نیشــتمان
پەرســتی( )44پۆڵەنــدی بخاتــەڕوو.
ئەوبڕیارنامەیــەی خوێندمــەوە خاڵــە بنەڕەتیەکانــی بۆچوونەکانــی کۆنگــرەی ئێمــە
دەدات بەدەســتەوە .هاوڕێیــان ئێمــە ئومێدەواریــن کــە ئێــوە دان بنێــن بــە ڕاســت
ودروســتی و ســودی ئــەم خااڵنــەدا .هەرچۆنێــك بێــت کۆنگــرەی ئێمــە پێداگــری
لەســەر هەندێــک لــەم خااڵنــەی کــردووە وەكــو مەرجــە ســەرەکیەکانی پەیوەســت
بوونمــان بــە حیزبــی سۆشــیال دیموکراتــی هاوبەشــەوە.
خاڵەکانیش بریتین لە خاڵی ١و بەشی تەئکیدکراوی خاڵی  ٢و خاڵی .٣
هاوڕێیــان! ئێمەتــان بانــگ کــردوە بۆئــەوەی [ لــەم کۆنگرەیــەدا  .و ] بەشــداری
بکەیــن و تــا ئەوکاتــەی بڕیارەکانــی پەســەندکراوی کۆنگــرەی خۆمــان ســەبارەت
بــە حیزبــی ئێــوە ڕانەگەیەنــراوە ،کــە پێشــتر لەکۆنگــرەی یەکەمتانــدا لەســەری
ڕێــك کەوتبوویــن ،لەمافــی دەنگــی ڕاوێــژکاری بەهرەمەنــد بیــن .ئــەم بڕیارەتــان
بەتــەواوی شــیاوی تێگەیشــتنە ،بــەاڵم ئێمــە بەنۆبــەی خۆمــان ئــەوە بەڕاســت دەزانین
کــە پێتــان بڵێیــن ئێمــە ناتوانیــن بچینــە ژێربــاری بڕیارەکانــی ئــەم کۆنگرەیــەوە
تەنهــا ئەوکاتــە نەبێــت کــە ئــاگاداری وەاڵمــی ئێــوە بیــن ســەبارەت بــەو ســێ خاڵــە
بنچینەییــەی کــە مــن بەناونیشــانی مەرجەکانــی یــەك گرتنمــان ئامــاژەم پــێ کــردن.
لەکۆتایــدا ئەبێــت ئــەوەش زیــاد بکــەم کــە ئێمــە بــە ڕەچاوکردنــی جێگەوڕێگــەی
ئێســتای بزوتنەوەکەمــان لــە پۆڵەنــدا ،لەڕوانگــەی مەعنەویــەوە ،بایەخێکــی
تایبەتــی دادەنێیــن بــۆ یەکگرتــن لەگــەڵ حیزبــی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیادا.
تەنانــەت ئەگــە بمانەوێــت یــان نەمانەوێــت ئەگــەر کاری هاوبەشــی عەمەلیمــان
لەداهاتوویەکــی نزیکــدا تەنگەبــەر بێتــەوە بەهەندێــک بابەتــی پــەرش و
)social-patriotism (44
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بــاوەوە ،هێشــتا بــەم حاڵەتەشــەوە ڕێــك واقعیەتــی یەکێتــی سیاســی نێــوان
پڕۆلیتاریــای پۆڵەنــدی و ڕوســی ،مەســەلەیەکی مێژوویــی و لەهەمــان کاتیشــدا
وەاڵمێکــی شایســتەیە بــەو ســتەمەی کــە یــەك ســەدەی تــەواوە لەالیــەن ڕوســیای
ڕەســمی و موتڵەقــەوە بەســەر خەڵکــی پۆڵەنــدا ڕەوایــی پــێ دراوە .تائێســتا تەنهــا
ئــااڵی ســێ ڕەنگــی ئیســتیبدادی ڕوســیا بــە وێنــەی (نیشــانە)ی کۆیالیەتــی لــە
ئاســمانی پۆڵۆنیــادا شــەکاوەتەوە ،لەکاتــی یــەک گرتنمانــەوە ئیترئــااڵی ســوری
سۆشــیال دیموکراســی سەرانســەری ڕوســیایە کــە بەوێنــەی مــژدەی ڕزگاری داهاتــوو
لــە ئاســمانی پۆڵەنــدادا دەشــەکێتەوە .بەئومێــدی ئــەوەی کــە ئــەم کۆنگرەیــە ئــەم
ڕووداوە کــە لەمێــژە چاوەڕێــی ئەکەیــن ،بــە دیــاری بهێنێــت  .جارێکــی تــر ئــارەزوی
ســەرکەوتنتان ئەکەیــن و هیواداریــن ئــەم کۆنگرەیــە بتوانێــت پەیــام هێنــەری مــردن
و لەناوچوونــی دوژمنــی ســەرکوتگەری هاوبەشــی ڕاســتەوخۆمان بێــت.
ســەرۆك [ بلیخانــۆف ] :ئــەو ڕەشنوســی ڕێکەوتننامەیــەی کــە هاوڕێیانمان لەسۆشــیال
دیموکراســی پۆڵەنــدا و لیتوانیــاوە پێشکەشــیان کــردوە دەبێــت وەكــو یەکــەم
هەنــگاو بــەرەو نزیــك بوونــەوە ســەیربکرێت .کاتێــك دەگەینــە ســەر بــاس کــردن
لەســەر ڕەشنوســی پەیــڕەوی ناوخــۆی حیــزب ،بنەماکانــی هەڵدەســەنگێنین .ئێمــە
لەوێــدا وەاڵمــی تێروتەســەل بــە پێشــنیارەکانی هاوڕێیانــی پۆڵەنــدی ئەدەینــەوە.
هەرئێســتا داوایــان لــێ دەکەیــن کــە بــە دەنگــی ڕاوێــژکاری لــە کۆنگــرەدا بمێننــەوە.
پێشــنیاردەکەم کۆنگــرە کۆمیســیۆنێك هەڵبژێرێــت تــا ڕێکەوتننامــەی پێشــنیارکراوی
هاوڕێیانــی پۆڵەنــدی تاووتــوێ بــکات.
هۆڤمــان ووتــی  :ســەرۆك بەهیــچ شــێوەیەك مافــی ئــەوەی نیــە لەخۆیــەوە بڕیــار
لەســەر هەڵبژاردنــی کۆمیســیۆن بــدات.
سەرۆك وتی  :ئەمە تەنها پێشنیارێك بوو نەك بڕیار.
الیبــر وتــی  :ناکرێــت ئــەم مەســەلەیە بەبــێ ئــەوەی باســێکی لەســەر بکرێــت
ڕەوانــەی کۆمیســیۆنێك بکرێــت ،چونکــە بابەتێکــە بایەخێکــی بنەڕەتــی هەیــە.
یەگۆرۆف پرسی کۆمیسیۆن بە هیوایە چی بکات ؟
سەرۆك  :کۆمیسیۆن بڕیارە مەسەلەی ڕێکەوتننامەکە تاووتوێ بکات.
لینیــن ئــەم تۆمەتــەی کــە گوایــە ســەرۆك بەپێچەوانەی بنەماکانــەوە کاری کردوە بە
شــتێکی بــێ مانــا ناوبــرد و ووتــی تــا ئــەو جێگایــەی ئــەو گوێــی لــێ بــووە هیچکــەس
پێشــنیاری ئــەوەی نەکــردوە کــە بڕیــاری کۆمیســیۆنێك جێگــەی بڕیــاری کۆنگــرە
بگرێتــەوە .کەســێك هەوڵــی نــەداوە شــتێك پەردەپــۆش بــکات .کۆمیســیۆنێك پێــك
دێــت بۆئــەوەی گــوێ لــە قســەکانی هاوڕێیانــی پۆلۆنی بگرێت .ئــەو ڕێکەوتننامەیەی
ئــەم هاوڕێیانــە پێشــنیاریان کــردوە بخاتــە بەرباســەوە و ئەوکاتــە بۆچوونــی خــۆی
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ســەبارەت بــەم مەســەلەیە بخاتــە بــەردەم کۆنگــرە بۆئــەوەی پەســەندی بــکات .
گۆڵدبــات  :کۆنگــرە دەبێــت ئــەم مەســەلەیە بــە شــێوەیەکی گشــتی بخاتە بەرباســەوە
تــا ئــەم باســە گشــتیە کەرەســتەی پێویســت بخاتــە بــەردەم کۆمیســیۆن .پێشــنیار
ئەکــەم باســێکی کــراوە و گشــتیش لــەم بــارەوە بکرێــت .لــەم حاڵەتــەدا هەمــوو
شــتێك بەشــێوەی ئاشــکرا ئەنجــام ئەدرێــت.
ســەرۆك :نازانــم مەبەســتی هــاوڕێ گۆڵدبــات چییــە کاتێــك ئەڵێــت «تــەواو
ئاشــکرا»؟ لــە هەمــوو کۆنگــرە نێونەتەوەییەکانــدا کارکــردن لــە کۆمیســیۆندا پێــش
قســەوباس کــردن ئەنجــام ئەدرێــت.
هــەردوو پێشــنیارەکە خرانــە دەنگدانــەوە و پێشــنیاری دەســتەی ســەرۆکایەتی بــە
زۆربــەی  ٣٢دەنــگ بەرانبــەر بــە  ٦دەنگــی نــاڕازی پەســەند کــرا .پێشــنیاری هــاوڕێ
الیبــر درایــە دواوە.
پێشــنیاری هەڵبژاردنــی کۆمیســیۆنێکی  ٥کەســیش بــە  ٣٧دەنــگ بەرانبــەر  ٦دەنــگ
پەســەند کــرا.
سەرۆك  :من ئێستا دەرگای باس کردن لەسەر بەندی  ٤ی بەرنامەی کۆبونەوەکان،
واتە لەســەر ئۆرگانی حیزب دەکەمەوە.
گۆڕیــن :پێشــنیار دەکــەم « ئایســکرا « وەکــو ئۆرگانــی ناوەنــدی حیــزب بناســرێت،
چونکــە – ئایســکرا – تائێســتا بەکــردەوە ڕۆڵــی ئۆرگانــی ڕێ نیشــاندەری سۆشــیال
دیموکراســی شۆڕشــگێڕی گێــڕاوە و دەیگێڕێــت.
ئەکیمــۆف :داوای کــرد مەبەســت لــەم بەنــدە ڕوون بکرێتــەوە؟ ئایــا مەبەســت
لەپێشــدا دیــاری کردنــی بوونــی ئۆرگانێکــی یەکگرتــووە یــان بڕیــار وایــە ســەبارەت
بــە مەســەلەی ئۆرگانــە محەلیەکانیــش بڕیاربدرێــت ؟
لینیــن :ئــەوەی ڕوون کــردەوە کــە ئــەم بەنــدە پەیوەنــدی هەیــە بــە تەئیــد کردنــی
ئۆرگانێکــی کــۆن یاخــود دامەزراندنــی ئۆرگانێکــی تــازەوە.
ئەکیمــۆف  [:بیرخســتنەوەیەکی پەیــڕەوی ناوخۆیــی ] لــەڕوون کردنەوەکــەی لینینەوە
بــەوە دەگەیــن کــە ناتوانیــن ئەمــڕۆ لەبــارەی ئــەم مەســەلەیەوە بدوێیــن .تــا
ئەوکاتــەی باســمان لەســەر بەرنامــە تــەواو نەکردبێــت ،ناتوانیــن لەســەر بابەتــی
ئۆرگانــی حیــزب قســەوباس بکەیــن.
یگــۆرۆف :مــن بــە وەاڵمێــك بۆهــاوڕێ ئەکیمــۆف دەســت پــێ دەکــەم .بەڵگەنەویســتە
کــە بابەتــی ئۆرگانــی [ ناوەندیــی حیــزب .و] ئەبێــت لەگــەڵ بەرنامــەدا قســەی
لەســەر بکەیــن .ئەمــە پرســێك نیــە کــە هەرئێســتا ڕوبەڕومــان بووبێتــەوە.
بەنــدی ســێهەمی 45بەرنامــەی کۆبونــەوەکان هێجــگار گرنگــە .دەبێــت لەبارەیــەوە
) (45لەڕاستیدا مەبەست بەندی چوارەمی دەستوری دانیشتنەکانە  .بدرێتە بۆ دەستوری
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بڕیاردرابێــت کــە چــۆن ئەتوانیــن لەچاالکیەکانــی حیزبمانــدا یەکێتــی و وەفــاداری
بــە پرەنســیپەکان دەســتەبەربکەین .چــۆن ئەتوانیــن لــەوە دڵنیابیــن کــە ئــەو
ڕوانگەیــەی لێــرەدا دەنــگ دەهێنێــت ،لەڕاســتیدا و بەبــێ ســڕکردن و ڕاڕایــی
ئەخرێتــە بــواری جێبەجــێ کردنــەوە .بــەڕای مــن ئەمــە ئــەو شــتەیە کــە کۆمیتــەی
ڕێکخــەر لەبەرچــاوی گرتــووە ،کاتێــك مەســەلەی ئۆرگانــی حیزبــی لــە بەنــدی
ســێهەمی دەســتوری دانیشــتنەکاندا دانــاوە .46ئێمــە ئێســتا ئەبێــت تێڕوانینمــان
بەرانبــەر بــە «ڕاپۆچیــە دیلــۆ» و ســەبارەت بــە «ئایســکرا « بخەینــەڕوو ،نــەك
زۆر لەســەر ئــەوە بڕۆیــن کــە ڕوانگــەی پرەنســیپی ئــەم یــان ئــەو ئــۆرگان چیــە؟
بەڵكــو زیاتــر بۆئــەوە بێــت کــە جێگەوڕێگەکــەی دەســت نیشــان بکەیــن« .ئایســکرا»
لەتــەواوی مــاوەی دەرچوونیــدا بەبــێ دوودڵــی و لێبڕاوانــە ڕوانگــەی پرەنســیپی
خــۆی خســتۆتەڕوو .بەبــێ ئــەوەی ترســێکی لــە دنەدانــی ناڕەزایەتــی لــە نێــوان
بەشــێکی فــراوان لــە خوێنەرانــی خۆیــداو بەبــێ ئــەوەی ترســێکی لــە توڕەکردنــی
دۆســتانی هەبێــت .دیــارە ناکرێــت ســەبارەت بــە ئۆرگانێکــی تــر ئەمــە بوترێــت .ئــەم
ڕاوەســتاویەی «ئایســکرا» دەســکەوتێکە بــۆ ئێمــە .بــۆ ئێمــە نوســینی بەرنامەیــەك
بــەس نیــە ،بەڵكــو دەبێــت جێبەجێــی بکەیــن .دەبێــت ئــەو هەلومەرجــە بهێنینــە
بەرچاومــان کــە تیایــدا ناچاریــن کاربکەیــن .ئەگــەر هــاوکاری و یەکێتیمــان نەبێــت
و ئەگــەر توانــای دامەزراندنــی پەیوەنــدی ئازادانەمــان لەگــەڵ یەکتــردا نەبێــت،
هەرکەســە بــە تەنهایــی دەمێنێتــەوە .دەبــێ نــاوك[ هســتە ] ێکــی ئایدۆلۆژیمــان
هەبێــت کــە بتوانێــت لێبڕاوانــە چاالکیــە پــەرش وباڵوەکانمــان ڕابــەری بــکات .ئــەم
چاالکیانــە یــەك بخــات و لەســەر بنەمــای وەفاداربوونــی تــەواوی بــۆ پرەنســیپەکان
هوشــیارانە چاودێــری بــکات.
ئەکیمــۆف پێشــنیاری ئــەوەی کــرد کــە لەســەر هەمــان مەســەلە هیــچ باســێك نەکرێت،
ئــەو لەگــەڵ هــاوڕێ یگۆرۆفــدا هاوڕابــوو ،بــەاڵم بــڕوای وابــوو کــە نابێــت ئۆرگانێــك
هەربەوەنــدەی کــە ڕاوەســتاو بــووە ئیتــر مایــەی تەئیــد کــردن بێــت.
کۆســتیش :هــاوڕێ ئەکیمــۆف هەڵــە ئــەکات .ئــەو هەســتەی زۆربــە هەیانــە دەبینێــت.
چ پێویســتە کــە لەبــەر چەنــد ســەرنجێکی فۆرماڵــی دەســتبەرداری بابەتەکــە ببیــن
؟ هەمــووان کــەم وزۆر لەســەر هەمووشــتێك ڕێککەوتــوون  .ئــەم مەســەلەیە ڕۆشــنە.
مــن الیەنگــری ئەمــەم کــە ئــەم مەســەلەیە هــەر ئێســتا بخرێتــە بەرباســەوە .
برۆکــەر :مــن تێناگــەم بۆچــی هــاوڕێ لینیــن لــە قســەکەی ئەکیمــۆف تێنەگەیشــتووە؟
دانیشتنەکان لەسەرەتای کتێبەکادا – و –
) (46بگەڕێنەوە بۆ پەراوێزەکەی سەرەوە – و –
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ئاشــکرایە کــە ئێمــە ناتوانیــن تــا کاتێــك کــە بەرنامەمــان پەســەند نەکــردوە،
ئــۆرگان پەســەند بکەیــن .پێشــنیار دەکــەم کــە دوای پەســەند کردنــی بەرنامــە
قســە لەســەر ئــۆرگان بکەیــن.
ئەکیمــۆف بڕیارنامەیەکــی بــەم ناوەرۆکــەوە پێشــنیار کــرد :مــن پێــم وایــە ئەگــەر
بڕیــار وایــە کــە کۆنگــرە بەپێــی ڕونکردنەوەکــەی هــاوڕێ لینیــن ،پێــش باســکردن
لەســەر بەرنامــە مەســەلەی ئــۆرگان بخاتــە بەرباســەوە ،بەپێچەوانــەی بڕیارێــك
ئەجوڵێتــەوە کــە خــۆی داویەتــی .پێشــنیار ئەکــەم کــە دانیشــتنەکانی کۆنگــرە بــە
شــێوەی کاتــی دوابخرێــت و فرســەت بدرێــت بەکۆمیســیۆن تــا کارەکــەی ئەنجــام
بــدات.
کۆنگرە بڕیارنامەکەی ئەکیمۆفی ڕەتکردەوە.
کۆســتیش:من لەگەڵ هاوڕێ یگۆرۆفدا هاوڕام .بەفەرمی ناســینی « ئایســکرا» وەكو
ئۆرگانــی ڕێ نیشــاندەر بەمانــای شــایەدی دانــە لەســەر ئــەم خاڵەی کە «ئایســکرا»
دروســت هــەر ئــەو شــتەیە کــە ئێمــە وەكــو ئۆرگانێکــی حیزبــی پێویســتمانە .ڕاســتە
کــە «ئایســکرا» تــا ئێســتا نەیتوانیــوە وەاڵمــی هەمــوو ویســتەکانی خوێنەرانــی
بداتــەوە ،بــەاڵم ئــەو شــتەی کــە ڕێگــەی لــە ئەنجامدانــی ئــەم کارە گرتبــوو ئێســتا
نەمــاوە .مــن پشــتیوانی لــە پێشــنیارەکەی هــاوڕێ یگــۆرۆف ئەکــەم و داواکارم
کە»ئایســکرا» وەكــو ئۆرگانــی ناوەنــدی بەفەرمــی بناســرێت.
کۆڵتســۆف :هاوڕێ یەگۆرۆف ئەڵێت کە «ئایســکرا» لە بۆچونەکانیدا پەیگیربووە.
بەاڵم ئەم قســەیە بەپێی پێویســت گونجاو نیە .پێویســتە بوترێت کە «ئایســکرا»
لــە بەجــێ گەیاندنــی هەندێــك لــە پرەنســیپەکان ،واتــە پرەنســیپەکانی سۆشــیال
دیموکراســی شۆڕشــگێڕدا پەیگیــرو لێبــڕاو بــووە .بــەم هۆیــەوە پێشــنیار ئەکــەم
«ئایســکرا» وەكــو ئۆرگانــی ناوەنــدی بەفەرمــی بناســرێت.
مۆرافیــف :لەدرێــژەی قســەکانی هــاوڕێ کۆســتیش دا دەمەوێــت پێداگــری لەســەر
ئــەوە بکــەم کــە نــەك تەنهــا لەالیــەن نوێنەرانــی نــاو کۆنگــرەوە ،بەڵكــو لەالیــەن
زۆربــەی کۆمیتەکانــی ڕوســیاوە و بــەم پێیــەش لەالیــەن هەمــوو ئەوهاوڕێیانــەوە کــە
ئەندامــی ئــەو کۆمیتانــەن « ئایســکرا» وەکــو ئۆرگانــی ڕێ نیشــاندەر قبــوڵ کــراوە.
ناکرێــت ئــەم قبــوڵ کردنــەی کۆمیتــەکان بــۆ» ئایســکرا» بــەوە لێــک بدرێتــەوە
کــە لەســەر بنەمــای ئاشــنا نەبــوون بــە بەرنامــەی حــزب یاخــود بــێ ئاگایــی تــەواو
بــووە و واش نەبــووە ،چونکــە ئــەم قبــوڵ کردنــە پەیوەنــدی بــە پەیکــەری سۆشــیال
دیموکراســی ڕوســیەوە هەیــە لــە مەســەلەکانی پەیوەنــد بــە پرەنســیپەکانی تاکتیــك
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و ڕێکخســتنی گشــتیەوە کــە لەالیــەن «ئایســکرا» وە ڕەچاوکــراوە ،وە لــەڕووی
لۆژیکیشــەوە دەبێــت کۆمەڵــەی ئــەم بیروبۆچوونانــە بەنۆبــەی خۆیــان کاربکەنەســەر
بەرنامــەی گشــتی حیــزب ،کــە لەالیــەن «ئایســکرا»وە نوســراوەتەوە.
الیبــر :پێموایــە ناکرێــت مەســەلەی ئۆرگانــی ناوەنــدی بــۆ ئاســتی کۆمەڵــە
پرەنســیپێك بهێنرێتەخــوارەوە کــە دەبێــت ئــەم ئۆرگانــە پێــوەی پابەندبێــت.
مەســەلەی فۆڕمــی ئۆرگانــی ناوەندیــش پێویســتی بــە قســە لەســەرکردنە« .ڕابۆچیــا
گازیتــا» هەڵنەوەشــاوەتەوە .ناتوانیــن پێشــنیاری ئۆرگانێکــی تــازە بکەیــن .پێــم
وایــە ســەرەڕای ئــەم کەموکوڕیانــەی لــە «ئایســکرا» دا دەیبینیــن ،ئەبێــت وەكــو
ئۆرگانــی ناوەنــدی بەفەرمــی بناســرێت .ئەمــەی کــە ئایــا تەنهــا یــەك ئۆرگانــی
ناوەندییمــان هەبێــت ،ئــەوە مەســەلەیەکی دیکەیــە .ئایــا «ئایســکرا» هەمــوو
چاوەڕوانــی و ویســتەکانی خوێنەرانــی خــۆی جێبەجــێ کــردووە؟ ئەڵێــم نەخێــر.
ئۆرگانێکــی ناوەنــدی بــۆ  .ح  .ك .س .د .و  .بــەس نییــە .حیــزب پێویســتی بــە
ڕابــەری ئۆرگانێکــی ناوەنــدی یەکگرتــوو هەیــە .بــەاڵم ئایــا بەڕاســتی وا دێتەبەرچاو
کــە باڵوکراوەیەکــی کرێــکاری پێویســت نــاکات ؟ پێــم ســەیرە هاوڕێیانێــك کــە پێــش
لەمــن قســەیان کــردووە  ،پەنجەیــان بۆئــەم پێویســتیە ڕانەکێشــاوە .باڵوکراوەیــەك
نــەك تەنهــا ئەبێــت ڕابــەری بــکات بەڵكــو ئەبێــت بــە هەندێــك مەســائیلی
کرێکارانیشــەوە خەریــك بێــت .گومانــم لــەوە نیــە کــە کۆمەاڵنــی چینــی کرێــکار
پێویســتیان بــە ئۆرگانێکــی ڕابــەری هەیــە .ئێمــە ئەبێــت ئۆرگانێــك دروســت بکەیــن
کــە جەماوەرێکــی فــراوان تێیبگــەن .ئۆرگانــە محەلیــەکان ناتوانــن جێگــەی ئۆرگانــی
ناوەنــدی بــۆ کرێــکاران بگرنــەوە .پێشــنیاردەکەم لــەم مەســەلەیە بکۆڵینــەوە کــە
ئایــا هاوڕێیــان هــاوڕان لەســەرئەوەی ئێمــە ئۆرگانێکــی دووەم؛ واتــە باڵوکراوەیەکــی
کرێکاریمــان پێویســتە کــە تێڕوانینەکانــی بەشــێوەیەکی ســادە بباتــە نــاو جەمــاوەری
کرێکارانــەوە ؟
ئەکیمــۆف :ئەزانــم «ئایســکرا» بەشــێوەی ئۆرگانــی حیــزب بەفەرمــی ئەناســرێت،
بــەاڵم مــن ئــەوە ڕادەگەیەنــم کــە لــەم کارە ڕازی نیــم .ئەمەوێــت لــە قسەوباســەکانی
کۆنگــرەدا ئــەوە ڕۆشــن بێتــەوە کــە مەســەلەی ئــۆرگان لەپێشــدا بڕاوەتــەوە .بــە
مــن دەوترێــت کــە بــە فەرمــی ناســینی «ئایســکرا» وەكــو ئۆرگانــی ڕێ پیشــاندەر،
لەالیــەن کۆمیتەکانــەوە ،لەپێشــەوە مەســەلەی ناســاندنی ئایســکرای وەكــو
ئۆرگانــی حیــزب یەکالیــی کردۆتــەوە .ئایــا ئەمــە بــەو مانایەیــە کــە ئۆرگانــی
ناوەنــدی نــاوی ئایســکرا لەخــۆ دەنێــت؟ یــان ئــەوەی کــە دەســتەی نوســەرانی وەکــو
خــۆی دەمێنێتــەوە؟ یــان ئــەوەی کــە پرەنســیپەکانی پەســەند دەکرێــن؟ بــەڕای مــن
ئێمــە ئەبێــت پێــش لەهەرشــتێك لــە گروپــی ئایســکرا بپرســین کــە ئامادەیــە نــاوی
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خــۆی ڕادەســتی کۆنگــرە بــکات؟ ئایــا بــەوە ڕازی ئەبێــت کــە گوێڕایەڵــی بڕیارەکانــی
کۆنگــرە بێــت؟ پێــم وایــە ئــەم مەســەلەیە بەتــەواوی پەیوەندی هەیــە بەڕەچاوکردنی
بیــروڕا پتەوەکانــی « ئایســکرا»وە .لەدواییــدا بەمــن دەڵێــن هەڵبژاردنــی دەســتەی
نوســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی ئەخەینــە بەرباســەوە ،بــەاڵم پێــم وایــە کــە هــەر
ئێســتا ئەبێــت بچینــە ســەر ئــەم مەســەلەیە.
یگــۆرۆف :ئــەوەی کۆڵتســۆف ئامــاژەی پــێ کــرد ڕوون و ئاشــکرایە .مــرۆڤ ناتوانێــت
پرەنســیپی بێــت مەگــەر کاتێــك کــە خاوەنــی مەبدەئێــک بێــت .ســەرەڕای ئەمــە،
ئەگــەر مــن الیەنــە ئەرێنیەکانــی «ئایســکرا»م خســتەڕوو لەســەر بنەمــای ئــەو
بۆچونانــەوە نەبــوو کــە ئاژیتاســیۆنی ئــەکات لەســەر بنەمــای ئــەو بۆچوونانــەوە
نەبــوو کــە مــن الیەنــە ئەرێنیەکانــی « ئایســکرا» م خســتە ڕوو کــە ئاژیتاسســیۆنی
ئــەکات  ،بەڵكــو لــەڕووی توانــای ئاژیتاســیۆن کردنــی ئــەو بۆچونانــەوە بــوو.
هۆکارەکــەی ئەمەیــە کــە لــە ئێســتادا ،واتــە ئەوکاتــەی خەریکیــن ســەبارەت بــە
بەنــدی  ٣ی بەرنامــەی کۆبونــەوەکان قســە دەکەیــن ،دەبێــت ســەرنج بدەینــە ئــەم
مەســەلەیە .ئێمــە ئەبێــت ئــەوە پیشــان بدەیــن کــە ئۆرگانێکــی حیزبــی ئەبێــت بــەچ
شــێوەیەك بەڕێــوە ببرێــت؟ ئێســتا ئەچمــە ســەر ڕەخنەکانــی هــاوڕێ ئەکیمــۆف.
پێــم وایــە نابێــت لەگــەڵ یەکتــر چاوشــارکێ بکەیــن .ئێمــە ئەمانەوێــت ئەمــڕۆ
لەبڕیارنامەکــەی خۆمانــدا دەربــارەی ئــەو کارە گرنگــەی «ئایســکرا» ئەنجامــی داوە
بخەینــەڕوو.
هاوڕێیــان! بارودۆخــی دووســاڵی ڕابــردووی حزبمــان بهێننــە پێشــچاوتان؛
تێکەولێکەیەکــی ســەرتاپاگیر ،بــێ ســەروبەرەیی و چــەق بەســتوویی تایبەتمەندیــە
بەرچاوەکانــی ئــەو ســەردەمە بــوو .ئەگــەر ئێمــە بەهەمــوو ئەمانەشــەوە بەشــێوەی
حیزبێکــی یەکگرتــوو ماوینەتــەوە ،ئەگــەر ئەمــڕۆ بەشــێوەی ئەندامانــی یــەک
دەســتە بــە ئەفــکاری وەك یەکــەوە لێــرەدا کۆبوینەتــەوە ،هەمــوو ئەمانــە لەســایەی
کۆمەڵــە کەســانێکەوە بــووە ،کــە بەکارامەیــی خۆیــان ئۆرگانێکیــان دروســت کــردوە
کــە لەگەرمــەی هەمــوو پشــیۆیە زاڵەکانــدا ئــااڵی سۆشــیال دیموکراســی شۆڕشــگێڕی
شــەکاوە ڕاگــرت و بەرامبــەر بــە هیچــکام لــە ڕەوتــە باوەکانی ڕۆژ ســەری دانەنەواند.
ئۆرگانێــك کــە توانیویەتــی لــەو ســەردەمەودا هەڵوێســتی خــۆی بپارێزێــت ،بێگومــان
دەتوانێــت لــە هەلومەرجێکــی لەبارتریشــدا پارێــزگاری لــەو هەڵوســیتانە بــکات.
لەســەر ئــەم بنەمایــەوە پێشــنیارئەکەم کــە ئایســکرا وەكــو ئۆرگانــی ناوەندیــی
حیــزب بەفەرمــی بناســێرێت .مــن داوا لــە هاوڕێیــان دەکــەم کــە ئایســکرا وەكــو
ئۆرگانــی حیــزب بەفەرمــی بناســن و بــاوەڕم وایــە کــە ئــەم بڕیــارە لــە بەرانبــەر
هەرجــۆرە غافــڵ گیریەکــی داهاتــودا ئەمــان پارێزێــت [ .چەپڵــە لێدانــی ئامــادە
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بــووان ].
لیــادۆف :مــن بەتــەواوی لەگــەڵ بۆچونەکــەی هــاوڕێ یگۆرۆفــدا هــاوڕام .ئێمــە
پێویســتمان بــە ئۆرگانێکــی ڕابــەری هەیــەو تەنهــا ئایســکراش ئۆرگانێکــی لــەم
چەشــنەیە .پێموایــە کــە بابەتــی ئۆرگانــی جەمــاوەری # 47دەبێــت لــە ژێربەنــدی
باڵوکــراوە حیزبیەکانــدا باســی لــێ بکرێــت.
پۆپــۆف :ئەمەوێــت چەنــد وشــەیەك بخەمــە ســەر قســەکانی هاوڕێــی هاونوێنــەرم،
یگــۆرۆف .ئــەو بایەخــی ئایســکرای لێکدایــەوە و ئامــاژەی بــە ڕۆڵــی ئــەو کــرد
لەداهاتــودا .مــن ئەمەوێــت مێژووەکــەی وەبیربهێنمــەوە .بەیاننامــەی باڵوبونــەوەی
ئایســکرا دەخەمەوەبیــر کــە تیایــدا نوســەرانی لەگــەڵ ئاماژەکــردن بــە چــەق بەســتنە
فکریــەکان ،کــە لــەو کاتــەدا لــە ئارادابــوو ،ڕایانگەیانــد کــە یەکــەم هەنــگاو
بەئاڕاســتەی پێــک هێنانــی حیزبێکــدا ،پێــك هێنانــی ئۆرگانێکــی ناوەندیدایــە.
وتــاری «لەکوێــوە دەســت پــێ بکەیــن» دێنمــەوە یــاد کــە لەژمــارە  ٣یــان  ٤ی
ئایســکرا دا چاپکــرا .بــەڕای زۆرێــك لــە هاوڕێیانــی هەڵســوڕاو لــە ڕوســیادا ئــەم
وتــارە جێــگای نەبــوو ،هەندێکــی دیکــە پێیــان وابــوو کــە ئەمــە پێشــنیارێکی خەیــاڵ
پاڵوانەیــە و زۆرینــە ئــەم وتارەیــان بــە پلەوپایەخــوازی ناوبــرد .پاشــان ئەچمــە
ســەر یادهێنانــەوەی مامەڵــەی تاڵــی زۆربــەی کۆمیتــەکان ســەبارەت بــە ئایســکرا:
زنجیرەیــەك جیابوونــەوە دێتــەوە یــادم  .ویــژدان حوکــم ئــەکات ئەگــەر بڵێــم لــە
تــەواوی ئــەم جیابوونەوانــەدا ،ســەرەڕای ئــەوەی کەهــەرکام لەوانــە کارەســاتێکی
گرانــی بەســەر ڕێکخــراودا هێنــا ،بــەاڵم الیەنێکــی باشیشــی هەبــوو .ئەوانــە گیانێکــی
تازەیــان ئەکــردەوە بەبــەری کاروهەڵســوڕانی کۆمیتەکانــدا .ســەرەنجام ئــەوە
ئەخەمــەوە بیرکــە چــۆن لــە ســاڵی پــاردا لەیەکــی ئایــار بــەدواوە ،کۆمیتــەکان
یــەك لــەدوای یــەك دەســتیان کــرد بــە ڕاگەیاندنــی وابەســتەیی ئایدۆلــۆژی خۆیــان
بــە ئایســکراوە .لەکۆتاییــدا کاری کۆمیتــەی ڕێکخــەر لەژێــر ڕابەرایەتــی ئایســکرادا
دەهێنمــەوە یــاد.
وێرانــکاری ســەردەمی ئاماتۆریــزم درێــژەی کێشــا و ئێســتا ئێمــە لــەم کۆنگرەیــەدا
حیزبێکــی یەکگرتومــان بەرچــاو ئەکەوێــت کــە بەڕادەیەکــی بەرچــاو لــە ئاکامــی
چاالکیــی ئایســکراوە هاتۆتــەدی .ئایســکرا حیزبــی دروســت کــرد و مــن پێموایــە کــە
حیــزب ئەبێــت ئایســکرا وەكــو ئۆرگانــی ناوەندیــی خــۆی بەفەرمــی بناســێت .
مۆرافیــف  :کاتێــک مــن ئامــاژەم بــەوە کــرد کــە ئایســکرا وەكــو ئۆرگانــی ڕابــەری
ڵ
لەگە� دەقەکەدا بەمانای جەماوەری ،
 popularئەم وشەیە بە بەراورد
)(47
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و ڕێ پیشــاندەر لەالیــەن زۆرێــك لەکۆمیتەکانــی ڕوســیاوە بەفەرمــی ناســراوە،
هەرگیــز مەبەســتم ئــەوە نەبــوو کــە ئــەم پێگەیــە بەوجــۆرەی کــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف
تەســەوری دەکات ،گــرێ بدەمــەوە بــە شــێوازی « زۆرەملێــی» یــان «ئیجبــاری
زۆرەملــێ نەبــوون»ی متمانــە بەخشــین بــە نوێنــەرەکان .مــن تەنهــا ئــەم خاڵــەم
وەكــو بەڵگەهێنانەوەیــەك بیرخســتەوە بــە قازانجــی ناســاندنی ئایســکرا وەكــو
ئۆرگانــی ڕابــەری و ڕێ پیشــاندەری حیــزب لەالیــەن کۆنگــرەوە .دیــارە بەشــێوەیەکی
ڕەهــا نوێنەرانــی کۆمیتــەکان ئــازادن لەخســتنەڕوی بۆچوونەکانیانــدا ،بــەاڵم
هەرچۆنێــك بێــت دەبێــت بــە هــاورێ ئەکیمــۆف بڵێــم کــە ئەگــەر بۆنمونــە وا بڕیاربێت
نوێنەرانــی کۆنگــرە« ،ڕابۆچیــە دیلــو» وەکــو ئۆرگانــی ڕابــەری و ڕێ پیشــاندەری
خۆیــان بەڕەســمی بناســن ،ئەوکاتــە بەبــێ دوودڵــی ،هەرتەنهــا بــە گەڕانــەوە بــۆ
کۆمیتــەکان ،هەســت بــە پەشــیمانی ئەکــەن لــەم بڕیــارە بەپەلەیــەی خۆیــان.....
هــاوڕێ ئەکیمــۆف ســەبارەت بــە مەســەلەی دەســتەی نوســەرانی داهاتــوی ئۆرگانــی
ناوەنــدی ئێجــگار نیگەرانــەو دەبێــت دان بــەوەدا بنێــم کــە مامەڵــەی دڵســۆزانەی
ئــەو لەگــەڵ رێکخــراوی ئایســکرادا ،کــە لەگــەڵ بەختێکــی خراپــی وەکــو لەدەســتدانی
موڵکێکــی گــران بەهــای وەكــو ڕۆژنامــەی ئایســکرا ڕووبــەڕووە ،سەرســوڕمانێکی خــۆش
لەناخمــدا دروســت ئــەکات .بــەاڵم بــەم حاڵەشــەوە دەمەوێــت هــاوڕێ ئەکیمــۆف دڵنیــا
بکــەم کــە لەقواڵیــی دڵمــەوە گومانێکــم نییــە لــەوەی گروپــی ئایســکرا بەتــەواوی
ئامادەیــە ،لەحاڵەتــی پێویســتدا مافــی خاوەندارێتــی تایبەتــی خــۆی بکاتــە
قوربانــی مەســەلەی هاوبــەش.
گۆریــن :هــاوڕێ الیبرشــتێکی وای گــووت کــە بــە فەرمــی ناســینی تایبەتمەنــدی
پرەنســیپی ئۆرگانێــك بــەس نییــە ،بەڵكــو ئەبێــت ســەرنجیش بدرێتــە ئــەو شــێوانەی
کەئــەم مەبادیئــە لــە چوارچێوەیانــدا پیــادە ئەکرێــت .ڕۆشــنە کــە هــاورێ الیبــر
ســەرنجی لەســەر مەســەلەی دەســت پێوەگرتنــە لەســەردەمی کاری شۆڕشــگێڕانەدا.
تێگەیشــتنی ئایســکرا بــۆ کرێــکاران گرانــە .بــەاڵم بۆئــەوەی ئایســکرا بتوانێــت بــە
پرەنســیپی خۆیــەوە لــە ئاســتێکدا بگیرســێتەوە ،بۆئــەوەی بتوانێــت پرەنســیپەکانی
سۆشــیالیزمی زانســتی بــرەو پــێ بــدات ،ناتوانێــت تایبەتمەندییەکــی ســادەی
هەبێــت .بــۆ ســەرکەوتن بەســەر ئــەو تەنگوچەڵەمانــەی کــە لەشــێوەی داڕشــتنەوە
بــەدی دێــن ،ڕابــەران ئەتوانــن وتارێــك لــە ئایســکرا هەڵبژێــرن و بۆکرێکارانــی
بخوێنینــەوە .ســەبارەت بەشــێوەکانی پلمیــک کــردن( مناقەشــەکردن) ،کــە بەهۆیــەوە
ئایســکرا لۆمــە دەکرێــت ،ئێــرە جێگــەی بــاس لــێ کردنــی نیــە ،چونکــە ئێمــە لێــرەدا
کۆنەبوینەتــەوە تــا دەربــارەی ئــاداب و ئوســوڵ داوەری بکەیــن .وەبیــری دەهێنمــەوە
کــە ئایســکرا ئەرکێکــی گرانــی لەبەردەمدایــە لــە باڵوکردنــەوەی نامیلکــە بــە زمانێکی
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ســادە .
بافلۆڤیــچ :مــن لــە پرســیارەکانی ئەکیمــۆف تــێ نەگەیشــتم .کاتێــك ئێمــە لەنــاو
ئۆرگانــە مەوجودەکانــدا ئۆرگانــی حیزبمــان هەڵبــژارد ،ئــەو ماتریاڵیــە دیــاری
کراوەمــان لەبەردەســتدا دەبێــت کــە دەبێــت بەپێــی ئــەو هەســتین بــە ئەنجامدانــی
ئــەو کارەی کــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف بــەو ڕادەیــە بــۆی نیگەرانــە.
بــەاڵم ســەبارەت بــە پەشــێوی هــاوڕێ ئەکیمــۆف لــەوەی کــە ئایــا ڕێکخــراوی ئایســکرا
پەیــڕەوی لــە بڕیارەکانــی کۆنگــرە دەکات یــان نەخێر ،پێویســتە ئــەوەی بیربخەمەوە
کــە بــە گاڵتــە نیــە پیتەکانــی  .ح  .ك  .س  .د  .ر  .ســەرلەوحەی ئایســکرا
دەنەخشــێنن .هەرشــتێك ئــەم ناونیشــانانەی هەبێــت وابەســتەیە بــە حیزبــەوە و
ئەبێــت پەیــڕەوی لــە بڕیارەکانــی حیــزب بــکات .لێــرە دا ئێمــە ڕێــك خەریکیــن
لەســەر ئــەو مەســەلەیە بڕیــار ئەدەیــن کــە ئەمانەوێــت کام بــەش لــەم کەرەســتە
ئایدۆلۆژیانــە وەكــو قســەکەری ئایدیۆلــۆژی بۆچوونەکانــی حیــزب تەماشــا بکەیــن.
دروســت هــەر بەوجــۆرەی کــە حیــزب ئەتوانێــت کارێــك بــکات کــە بەشــێکی تــری
کەرەســتەکانی خــۆی لەدەســت بــدات .ئــەوەی کــە بــەچ شــێوەیەك ئــەم بابەتــە
ئەتوانێــت مایــەی ســەرەگێژی بێــت ،شــتێکە هــاوڕێ ئەکیمــۆف ئەبێــت ڕوونــی
بکاتــەوە .
ترۆتســکی :هــاوڕێ ئەکیمــۆف ئەپرســێت ئەگــەر ئێمــە دەســتەی نوســەرانی ئایســکرا
تەئیــد ناکەیــن ،باشــە ئــەی چ شــتێکی ئایســکرا تەئیــد ئەکەیــن؟ ناوەکــەی؟
هاوڕێیان! هەرچەندە من وەكو نوێنەری یەکێتی ســیبریا لێرە ئامادەبووم ،لەهەمان
کاتــدا شــەرەفی پەیوەندیشــم بەڕێکخــراوی ئایســکراوە هەیــە .ئەندامانــی ئــەم
ڕێکخــراوە و بەشــێوەیەکی گشــتی پارێزەرانــی ئایدۆلۆژیکــی ئــەو بــە ئایســکراییەکان
ناونــراون .ئەمــە تەنهــا ناوێــك نیــە ،ئاڕاســتەیەکە .ئاڕاســتەیەك کــە ژمارەیــەك
لــە کەســانی بــەدەوری خۆیــدا کۆکردۆتــەوە ،ئاڕاســتەیەك کــە هەموانــی ناچارکــردوە
تــا هەڵوێســتێکی دیــاری کــراو لەبەرانبەریــدا وەربگــرن .ئەمــەش زیاتــر لــەو ڕوەوە
بایەخــی هەیــە کــە ئایســکرا لەکاتێکــدا ســەری هەڵــدا کــە لەڕیزەکانــی ئێمــەدا بــێ
ســەرەوبەرەیی ئایدۆلۆژیــك بەرباڵوبــوو.
بیخەینــەوە یــاد کــە مارکســیزم چەنــدە بەخێرایــی لەســەرەتای ســاڵەکانی ١٨٩٠
دا هۆشــی ڕۆشــنبیرانی 48داگیرکــرد  .لــەالی زۆربــەی ئــەم ڕۆشــنبیرانە 49مارکســیزم
ئامرازێــک بــوو بــۆ ڕزگارکردنــی بزوتنــەوەی دیموکراتیکمــان لــە ئایدۆلــۆژی بۆگــەن
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بوونــی نارۆدنیــزم .ئەمــە لەگــەڵ خۆیــدا بــە ویژدانێکــی ئاســودەوە مافــی «چــوون بــۆ
قوتابخانــەی ژێرســایەی ســەرمایەداری» بەدیــاری هێنــا .بــەاڵم مارکســیزم بەزوویــی
ناوەرۆکــی بەڕاســتی شۆڕشــگێڕانەی خــۆی بــردە نــاو بزوتنــەوەی کرێکاریــەوە.
هەرچــی ئــەم بزوتنەوەیــە زیاتــر پــەرەی ســەند ،دیــاری کردنــی شــێوە مامەڵــە
لەگەڵیــدا بــۆ دەســتەو تاقمــە دیموکراتیکــەکان بایەخێکــی زیاتــری پەیــدا کــرد.
بــەاڵم بزوتنــەوەی دیموکراتیــك ،خــۆی ،توانــی گەشــەبکات و بەهێزتــر بێــت و
ئــارەزوی خوێندنــی ئــاوازە سیاســیە ســەربەخۆکانی خــۆی پەیداکــرد .لەڕوانگــەی
ئــەوەوە ئایدۆلــۆژی پڕۆلیتاریــا گونجــاو نەبــوو .خەباتێکــی ڕەخنەگرانــە دژی
مارکســیزم دەســتی پــێ کــرد .ئامانجــی ڕەســمی ئــەم خەباتــە ئازادکردنــی مارکســیزم
بــوو لــە پاشــماوە غەیــرە ڕەخنەگریــە «دوگماتیــك»ەکان« .ڕەخنــە» لــە خزمەتــی
«الوازکردنــی بــەرە بــەرە»ی هەمــوو پایەکانــی مارکســیزم بەکارهێنــرا  .ئیتــر هیــچ
شــوێنەوارێك لــە شــەیدابونی کــۆن بــۆ مارکســیزم نەمایــەوە .کاریگــەری خراپکارانەی
ئــەم «ڕەخنــە» یــە لەنــاو ڕیزەکانــی ئێمەشــدا هەســتی پــێ کــرا .لەنــاو ڕیزەکانــی
سۆشــیال دیموکراتەکانــدا ســەردەمێك لەبێبڕوایــی و چــەق بەســتوویی و بــێ
ســەرەوبەرەیی دەســتی پــێ کــرد .ئێمــە یــەك لــەدوای یــەك هەڵوێســتەکانی خۆمــان
دایــە دەســت بــۆرژوا دیموکراتــەکان.
لەم ســاتە قەیران گرتوەدا بوو کە ئەم گروپە لەدەوری ئایســکرا و زاریادا ســەری
هەڵــدا .بەرپرســیارێتی کۆکردنــەوەی حیزبــی لەژێــر ئــااڵی سۆشــیالیزمی شۆڕشــگێڕدا
خســتە ئەســتۆی خــۆی .لەســەرەتای کاردا خــودی ئــەم گروپــە «کەمایەتــی» بــوو.
ئێســتا بــارودۆخ لەبنەڕەتــەوە گــۆڕاوە .ئەگــەر ئایســکرا لــەو ســەردەمەی پێشــوی
حیزبــدا ئۆرگانــی ڕێ پیشــاندەرمان بــوو ئیتــر لەگــەڵ بەفەرمــی ناسینیشــیدا وەكــو
ئۆرگانــی ناوەنــدی ،لــە ئێســتادا ،ئێمــە ڕێــك ڕەســمیەت بــە ســەرکەوتنی ئەدەیــن،
بەســەرکەوتنی ئاراســتەکەمان .هــاوڕێ ئەکیمــۆف ئێمــە تەئیــدی ناوەکــە ناکەیــن،
بەڵكــو تەئیــدی ئــااڵ دەکەیــن ،ئااڵیــەك کــە حیزبــی ئێمــە بەکــردەوە بــەدەوری
ئــەودا کۆبۆتــەوە[ چەپڵــە لێدانــی ئامادەبــووان]
مارتینۆف :هەروەكو لێرەدا باســکرا ،مەســەلەی ئۆرگان مەســەلەی ئااڵ و ئاراســتەی
ئێمەیــە .مــن وەكــو زۆرێــك لــە هاوڕێیــان پێــم وایــە کــە کاتێــك وەكــو ڕۆژنامــەی
ئاڕاســتەیەکی دیــاری کــراو ،وەكــو ئۆرگانــی ناوەندیمــان لەبــارەی پەســەندکردنی
ئایســکراوە ئەدوێیــن ،نابێــت هــەر لــەم کاتەشــدا ســەبارەت بەشــێوەی هەڵبــژاردن
یــان تەئیــد کردنــی دەســتەی نوســەرانیش قســە بکەیــن :ئێمــە دواتــر لەکاتــی
خۆیــدا بەپێــی بەرنامــەی کۆبوونــەوەکان لــەم بارەیــەوە ئەدوێیــن .بــەم پێیــە مــن
تەنهــا دەربــارەی ئاڕاســتەی ئایســکرایی ئەدوێــم .لێــرەدا ســەبارەت بــە خزمــەت
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گوزاریەکانــی ئایســکرا بــە بزوتنەوەکەمــان زۆر قســەکرا .ووتــرا کــە ئایســکرا
گوێــزەرەوەی فکــرەی سۆشــیال دیموکراســی شۆڕشــگێڕ بــو لــە نێــوان ئێمــەدا ،ئامــاژە
بــە پەیگیریەکــەی کــرا .ئامــاژە بــە ئینســجامی پرەنســیپی ئــەو ،بــەو شــەهامەت
و شوروشــەوقەی کــرا کــە بۆچونەکانــی خــۆی پــێ ڕەواج داوە .مــن بەتــەواوی دان
بەهەمــوو ئــەم خزمەگوزاریانــەی ئایســکرادا دەنێــم .بــەاڵم کاتێــك ئێمــە چاکەکانــی
ئۆرگانێــك ئەژمێریــن ،ئەبێــت کەموکوڕیەکانیشــی وەبیربهێنینــەوە .وا دێتــە پێــش
چــاوم کــە کلیلــی ڕونکردنــەوەی کەموکوڕیــە بنەڕەتیەکانــی ئایســکرا دوێنــێ لەالیــەن
یەکێــك لــە نوســەرانیەوە ،هــاوڕێ لینیــن ،درایــە دەســتان.
هــاوڕێ لینیــن لەنــاو ووتەکانیــدا ســەبارەت بــە ســەردەمی خەباتــی ئایســکرا دژ بــە
ئیکۆنۆمیــزم ئیعترافێکــی کــرد  « :شیشــەکە بەالیەکــدا خوارکرابــوو  .دوایــی ئێمــە
بەالیەکــی دیکــەدا خوارمــان کــردەوە .مەبەســتی هــاوڕێ لینیــن لــەم ووشــانە ئــەو
شوروشــەوقە لەڕادەبــەدەرە بــێ بەزەییــە نەبــوو کــە دژ بەئیکۆنۆمیــزم پیشــاندرا.
هیــچ کــەس و لەوانــەش مــن ،لەبــەر ئەمــە لۆمــەی ئایســکرا نــاکات .ڕادەی ئــەو
شورشــەوقەی کــە لــەم خەباتــەدا پیشــان دراوە تەنهــا ڕادەی بــڕوای تێکۆشــەرانی
نیشــان دەدات .بــە پەیڕەوکردنــی چەمکــی گشــتی باســەکە ،هــاوڕێ لینیــن شــتێکی
تــری لەبەرچــاو بــوو ،واتــە ئەمــەی کــە لەخەباتــدا دژی تیۆریەکــی هەڵــە و
پرەنســیپێکی تاکتیکــی هەڵــە ،ڕێــك لــەم بابەتانــەدا ئایســکرا «شــیش»ەکەی
«خوار»کــرد ،لــەو بابەتانــەدا کــە پەیوەنــدن بەتیــۆری و مەبادیئــی تاکتیکیــەوە.
بەڕای من ئەم جۆرە ڕەفتارە لەسیاســەتدا ڕەفتارێکی زیان بەخشــە.هەروەك پێشــتر
ووتــم .تایبەتمەنــدی بزووتنەوەکەمــان لــەم ســەردەمەدا کــە یەکســەر بەدەورانــی
ئیکۆنۆمیزمــدا هــات ،بەڕۆشــنی ترســناکیی ئــەم سیســتەمی شــیش خوارکردنــەی
نیشــاندا .لێــرەدا مــن ســەبارەت بــەم مەســەلەیە ناچمــە نــاو ووردەکاریــەوە .تەنهــا
ئەمــە زیــاد ئەکــەم؛ کاتێــك دەنگــدان لەســەر بەفەرمــی ناســینی ئایســکرا وەكــو
ئۆرگانــی ناوەنــدی ئەنجــام دەدرێــت ،مــن دەنــگ بەئایســکرا ئــەدەم ،و لــە کۆنگــرەش
داواکارم کــە ئــەم دەنگدانــەم ،بــەو ڕادەیــە لــە خۆپارێــزی کەپیشــانم دا ،وەکــو
تەئیدکردنــی ئاڕاســتەی ئایســکرا چاولــێ بــکات.
برۆکــەر :مــن لەگــەڵ هــاوڕێ یگۆرۆفــدا هــاوڕام لەســەرئەوەی کــە ئەندامانی دەســتەی
نوســەرانی ئۆرگانــی حیــزب نابێــت پەیوەندیــان بەهیــچ کۆمیتەیەکــەوە هەبێــت،
چونکــە ئەگــەر وانەبێــت ،بەهــۆی نقــوم بوونــەوە لــە پێداویســتیە محەلیەکانــدا،
ســەرەڕای مەیلــی خۆیــان ،ناچــار ئــەم پێداویســتیانە عەکــس دەکەنــەوە .بــەاڵم
بەپێچەوانــەی هــاوڕێ یگۆرۆفــەوە مــن پێموایــە هەرگیــز نابێــت ئایســکرا وەكــو
ئۆرگانــی ناوەندیمــان بەفەرمــی بناســرێت .هــاوڕێ یگــۆرۆف هەرئێســتا وتــی
لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

83

ئایســکرا هیــچ باکــی نــە بــە دوژمنــان و نــە بــە دۆســتان نەبــووە .ئــەم ڕاســتیەی کــە
ئایســکرا باکــی نەبــووە لــە دوژمنــان تایبەتمەنــدی ئایســکرا نیــە .کــێ هەیــە لەگــەڵ
باڵوکراوەیەکــی نایاســایدا ســەروکاری هەبووبێــت و بەرامبــەر بۆچونەکانــی دەوڵــەت
وە یــان ڕەوتــە لیبراڵــەکان نیگــەران بێــت؟ ئێســتا ترســێکی لــە دوژمنــی خــۆی نیــە
و هیــچ گوێــی پێنــادات .بــەاڵم ئــەم واقعیەتــەی کــە ئایســکرا گوێــی بــە دۆســتانی
خۆیشــی نــەداوە ،شــایەنی لۆمەکردنــە .ئایســکرا نوێنــەری یەکێــك لــە مەیلە سۆشــیال
دیموکراتــەکان بــوو و هەوڵیــداوە هەمــوو ئــەو ڕێکخــراوە سۆشــیال دیموکراتانــە
شکســت پــێ بــدات کــە ئامانجەکانیــان نەدەهاتــەوە لەگــەڵ ئامانجەکانــی خۆیــدا.
ئایســکرا لەهەڵبژاردنــی شــێوازەکانی خەبــات بۆگەیشــتن بــەم ئامانجــە ســڵی
لــە هیــچ نەکردۆتــەوە :لەهەوڵەکانیــدا بــۆ بــێ متمانەکردنــی ئــەم ڕێکخراوانــە،
ئایســکرا بەتۆمەتــی تــەواو نــاڕەوا و ناواقعــی تاوانــی خســتۆتە پاڵیــان .بــەم جــۆرە
تاوانێکــی گــەورەی کــردووە دژ بــەو مەیلــە سۆشــیال دیموکراتیانــەی کەموخالیفــی
بــوون [.هــاواری ناڕەزایەتــی ئامادەبــوان ] کــە لەڕوانگــەی ئێوەشــەوە :واتــە
لەڕوانگــەی زۆربەشــەوە بــە تــاوان هەژمــار دەکرێــت .دوو ڕۆژ لەمەوبــەر هــاوڕێ
ئارلــۆف کۆمیتــەی وارنجــی بــەوە تاوانبارکــرد کــە کەســانی دیکــەی ناچارکــردوە
مــل بــە بۆچوونەکانــی بــدەن و زۆربــەش لــەم تاوانبارکردنــەدا لەگەڵیدابــوون.
تەنانــەت لەڕوانگــەی خــودی ئێــوەوە ئەبــێ تاوانەکانــی ئایســکرا چەنــد گەورەتربێــت
کــە بەبیانــوی خەبــات دژی ئەومەیالنــەی لەگەڵیــدا ڕێــك نەبــوون ،هیــچ ســڵێکی
نەکردۆتــەوە لــە قسەوقســەڵۆك تــێ گرتنیــان و لــە پلمێــك و شــێوەکانی خەباتــدا
هەرچــی ســنوری عــورف و ئەخــاق هەیــە ژێرپێــی خســتووە .دەبینــم کــە لــەو
تۆمەتانــەی خرانــە پــاڵ کۆمیتــەی ورونــج ،هیــچ ئاماژەیــەك بــەو شــێوەمامەڵەیەی
لــە ئایســکراوە وەرگیرابــوون ،نەکــرا کــە گوایــە کۆمیتــەی ناوبــراو لەیەکــەم
ڕاگەیاندنیــدا دژی کۆمیتــەی ڕێکخــەر پەنــای بۆبــردوون .ئــەم شــێوازانە تەنانــەت
لەالیــەن پارێزەرانیشــیەوە جێگــەی تەئیــد نەبــوون و بەوجــۆرەی کەخۆیــان دەیــان
ووت ،لەبەرئــەوە کۆمیتــەی ورنجمــان سەرزەنشــت کــرد کــە «وەكــو ئایســکرا هەڵــس
وکــەوت دەکات».
بــە قبــوڵ کردنــی ئــەم ئۆرگانــە وەكــو ئۆرگانــی حیــزب ،ئێمــە ئــەوە ڕادەگەیەنیــن
کــە یەکــەم  :هەمــوو حیــزب لەگــەڵ ئایســکرادا لەهەمــوو مەســەلەکاندا هاوڕایــە،
دووەم :حیــزب بەرپرســیارێتی هەمــوو ڕابــردووی ئایســکرا لەئەســتۆ دەگرێــت .ئایــا
ئەتوانیــن بڵێیــن کــە هەموومــان لەگــەڵ ئاڕاســتەی ئایســکرادا هاوڕایــن؟ یــان ئایــا
بەمتمانــەوە ئەتوانیــن بڵێــن کــە زۆربــەی ئــەو سۆشــیال دیموکراتانــەی لەڕوســیادا
کاریــان کــردوە  -ئەڵێــن کەســانێك کــە کاریــان کــردوە -لەگــەڵ ئایســکردا هــاوڕان؟
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نەخێــر ،هەرگیــز .ئــەو ڕاســتیەی کــە زۆربــەی کۆمیتــەکان پشــتیوانی لــە ئایســکرا
دەکــەن ،بەڵگەیــەك دژ بــەوەی مــن دەیڵێــم نــادات بەدەســتەوە :لــە زۆربــەی
شــارەکاندا مەیلێکــی ترهەیــە جیــاواز لەکۆمیتــەکان و ئێمــە هێشــتا نازانیــن کــە
کام لەوانــە بزوتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتــی ڕاســتەقینەن و کامیــان زۆربــە پێــك
دەهێنــن؟ لێــرەدا تەنهــا یــەك ئاڕاســتە(مەیل) نوێنەرایەتــی ئەکرێــت ،ئەویــش
ئاڕاســتەی ئایســکرایە .ڕەســمیەتدان بــە ئایســکراش وەكــو ئۆرگانــی حیــزب،
بــەزۆر مەیلەکانــی تــر بــۆ پەیــڕەوی کــردن لــە بۆچوونەکانــی یــەك ئاڕاســتە و
مەیــل پــاڵ پێوەدەنێــت .دووەم؛ ئایــا ئێمــە ئەتوانیــن بەرپرســێارێتی ڕابــردووی
ئایســکرا وەكــو ڕۆژنامەیــەك بگرینــە ئەســتۆ؟ بەرپرســێارێتی هەمــوو هەڵــەکان و
لێنەزانیەکانــی ئــەو کۆمەڵــە کەســەی کــە بەڕێوەیــان ئەبــرد؟ مەبەســتم تەنهــا لــێ
نەزانــی لەپەیوەنــد بــە سۆشــیال دیموکراتەکانــی مەیلەکــەی دیکــەوە نیــە ،بەڵكــو
لــە پەیوەنــد بــە سۆشیالیســتە شۆڕشگێڕەکانیشــەوەیە [ هاندانــی گاڵتەجاڕانــەی
ئامادەبــوان ] .بەڵــێ ئــەو شــێوازانەی کــە ئایســکرا دەســتەودامێنیان بــوو مــرۆڤ
شــەرمەزارئەکات .هــاوڕێ پۆپــۆف هەرئێســتا ووتــی کــە زۆربــەی ئــەو هاوڕێیانــەی
چەنــد وتاریەکــی ئایســکرایان خوێندۆتــەوە ،لەســەر کــەم تەرخەمــی ئایســکرا
هــاوڕان[ .هــاواری ئامادەبــووان« :ئــەوان پەشــیمان بوونــەوە»! ] نازانــم ئایــا ئــەم
هاوڕێیانــە پەشــیمان بونەتــەوە؟ یــان بەشــێوەیەکی ســادە لــە کــەم تەرخەمــی تــێ
نەگەیشــتوون .بــەاڵم مــن لــەم دواییــەدا بیســتومە کــە هاوڕێیانێــك توڕەیــی خۆیــان
لــە ڕەفتارەکانــی ئایســکرا پیشــانداوە و وتوویانــە کــە لەوکاتــەدا ئایســکرا لێزمــەی
هێرشــەکانی بەســەر سۆشیالیســتە – شۆڕشــگێڕەکاندا بارانــد ،ئــەو هاوڕێیانــە
کاتێــك چاویــان بــە سۆشیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان کەوتــووە ،شــەرمەزاربوون[
چەپڵــە لێدانــی ئامادەبــوان ] .ئەگــەر ئێــوە ،ئێوەیــەك کــە لەتــەواوی خاڵەکانــدا
لەگــەڵ ئایســکرادا هــاوڕان ،ئێوەیــەك کــە تەنانــەت ڕەفتارەکانــی ئایســکرا بــە
ڕاســت دادەنێــن ،ئەتوانــن بەرپرســیارێتی ڕابــردوی لەئەســتۆبگرن ،بــەاڵم مافــی
ئەوەتــان نیــە بــاری ئــەم بەرپرســیارێتیە بخەنــە سەرشــانی کەســانێك کــە هەمیشــە
موخالیفــی بــوون .لەســەر ئــەم بنەمایــەوە پێشــنیاردەکەم کــە پێشــنیارەکەی هــاوڕێ
گۆریــن ســەبارەت بــە فەرمــی ناســینی ئایســکرا وەكــو ئۆرگانــی حیــزب قبــوڵ نەکرێــت
و ئێمــە ،یــان ئۆرگانێکــی تــازە پێــک بهێنیــن وەیــان ئۆرگانــی پێشــووی حیــزب
«ڕابۆچیــا گازیتــا» ســەرلەنوێ بژیەنینــەوە.
لەکۆتایــدا بــە ئەرکــی خۆمــی ئەزانــم ئــەو هوشــداریە بــە هاوڕێیــان بــدەم کــە
بەفەرمــی ناســینی ئایســکرا وەكــو ئۆرگانــی حیــزب ،بــە یەکێــك لــە گەورەتریــن
کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای یەکێتــی هەمــوو مەیلــە سۆشــیال دیموکراتیــەکان لــە یــەك
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حیزبــدا دەژمێردرێــت[ هــاواری پــڕ لــە سەررســوڕمان  .ئەهــا  .ئــاوا ! ]
الیبــر :مــن بۆچونەکانــی خــۆم دەربــارەی خزمــەت گوزاریــە کۆنەکانــی ئایســکرا و
دەربــارەی گروپــی بەڕێوەبــەری دەربڕیــووە ،بــەاڵم هەســت ئەکــەم کــە تەنانــەت
بــەڕووی ئــەم خۆرەشــەوە چەنــد پەڵەیــەك هەبــووە .ئایســکرا نەیتوانــی دۆســتانی
خــۆی لــە دوژمنانــی جیابکاتــەوە  .پلمیکەکانــی( جــدال) ئایســکرا لەگــەڵ دۆســتانی
خۆیــدا ،واتــە بۆنــد ،زیــان بەخــش بــوو .ئایســکرا بــەم پلمیکــە پەیوەنــدی خــۆی
لەگــەڵ بۆنــد دا بــەرەو ناخۆشــی بــرد .ڕەفتــاری ئایســکرا لەگــەڵ بۆنــد هەمیشــە
تێگەیشــتوانە نەبــووە .ئیســتا بــەو ئومیــدەی کــە ئایســکرا وەکــو ئۆرگانــی ناوەنــدی
قبــول بکەیــن ،ڕاموایــە کاتێــك ئــەو پایــەی وەرگــرت ،ئــەوەی لەیــاد بێــت کــە
دۆســتانی لــە دوژمنانــی جیابکاتــەوە.
ئەکیمــۆف :وەاڵمەکــەی هــاوڕێ یگــورۆف ئێمــەی ڕازی نەکــرد .ئــەو پێداگــری لەســەر
ڕۆڵــە گرنگــە کــرد کــە ئایســکرا وەكــو ئۆرگانێکــی پرەنســیپی گێڕاویەتــی ،بــەاڵم
ئەمــە مــرۆڤ ڕازی نــاکات .ئــەم جــۆرە ئۆرگانــە دەبوایــە دابمەزرایــەو داشــمەزرا.
پرســیارەکە ئەوەیــە :ئایســکرا لەبەرەوپێشــبردنی ئــەم مەبدەئانــەدا چەنــدە
تێگەیشــتوو و کارامــە بــووە؟ ئەگــەر ئــەم ئۆرگانــە تێگەیشــتنێکی زیاتــری هەبوایــە،
ئەومەبادیئانــەی خێراتــر و پایەدارتــر بەرەوپێــش دەبــرد .لێــرە ئامــاژە بەوەکــرا کە
زۆربــە الیەنگــری لــە ئایســکرا دەکەیــن ،بــەاڵم نابێــت ئــەوە فەرامــۆش بکــرێ کــە
کەمایەتیەکــی فراوانیــش هەیــە الیەنگــری لــە ئایســکرا نــاکات.
ئارلــۆف :مــن کۆمیتــەی ورونجــم بەهــۆی خەباتــی دژ بــە ئاڕاســتەی ئایســکرا لۆمــە
نەکــرد ،بەڵكــو شــێوازی خەبــات کردنەکەیــم سەرزەنشــت کــردوە .بــەڕای مــن شــێوازە
درۆزنانەکــەی لــە ڕێگەی»نامــەی دۆســتانە»وە و داخوازیە بەدەرلە تێگەیشــتنەکانی
شایســتەی لۆمەکــردن بــوون ،و ڕاوەســتاوی و ســیمای ئەخالقــی کۆمیتــەی ورونجیــان
دەخستەڕوو.
پۆپــۆف :ئەمەوێــت وەاڵمێکــی کــورت بــەو هاوڕێیــە بدەمــەوە کــە باســی پەڵەکانــی
ســەر ڕووی خــۆری کــرد .ئایســکرا بــە کــەم تەرخــەم تــاوان بارکــراوە و هــاوڕێ
برۆکــەر لــەم بارەیــەوە پشــتی بــەو بەڵگانــە بەســت کــە لەالیــەن منــەوە پێشــکەش
کــران .بــەاڵم ئــەو ئــەم بەڵگانــەی بەشــێوەی دروســت نەهێنایــەوە .مــن ووتــم
ئایســکرا تەنهــا ئــەو کەســانەی توڕەکــرد کــە سەرســەختانە لەســەرهەڵەکانیان
پێداگرییــان کــرد .ئێــوە قســە لەبــارەی کــەم تەرخەمیــەوە دەکــەن .هــاوڕێ الیبــر
ووتــی ئایســکرا خودیەکانــی لــە بێگانــەکان جیانەکردۆتــەوە .نەخێــر ،ئایســکرا
تەنهــا پرەنســیپەکانی لەیەکترجیاکردۆتــەوە .ئەمــە کەمتەرخەمیــە ....بــەاڵم
پێموایــە کــە نابێــت ئێمــە لێــرەدا دەربــارەی هوشــیاری قســەبکەین ،بەڵكــو دەبێــت
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دەربــارەی هوشــیاری سیاســی بدوێیــن  .مــن ئامــاژە بــۆ چەنــد وتارێکــی تایبــەت لــە
ئایســکرادا یــان لــە «پــۆس لدنیــە ئیزڤســتیا» 50ی بۆنــددا ناکــەم .مــن تەنهــا ئــەوە
وە بیردەهێنمــەوە کــە ئایســکرا بێگومــان خاوەنــی هوشــیاری سیاســی بــوو .خــودی هــەر
ئــەم هوشــیاریە بــوو کــە فرســەتی پێــدا بچێتــە نــاو توندتریــن پلمیکــەوەو لەســایەی
تاکتیکەکانــی ئایســکراوەیە کــە ئێســتا ئێمــە ئــەم یەکێتیــە لەنــاو حیزبــدا ئەبینیــن.
ئەمــەش ئــەو شــتەیە کــە ئەبێــت ســەبارەت بــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف و برۆکــەر بیڵێــم.
ئــەوان لێبڕاوانــە هەوڵیانــداوە تــا وابکــەن ڕەخنەکانیــان لــە ئایســکرا بچێتەنــاو
قسەوباســەکانەوە .بــا رێــگا بــە خوێنــەران بدەیــن تــا ئــەوە ببینــن کــە ئــەوان
لەپێنــاو هەڵوێســتی خۆیانــدا تــا دوا دڵۆپــی خوێنیــان جەنگیــوون .ئەمــە یەکێــك لە
نمایشــەکانی «موفەتیشــی گشــتی» ئەخاتــەوە یــادی ئێمــە .پاپۆچینســکی دەیەوێــت
ڕۆژنامــەکان شــت لەبارەیــەوە بنوســن :ئــەو دەڵێــت ،بهێڵــن بــا هەمــووان بزانــن کــە
پیوتــەر ئیڤانۆڤیــچ پابۆچینیســکی هەیــە ( [.)٢چەپڵەلێدانــی ئامادەبــوان ]
لیستی قسەکەران کۆتایی هات.
ڕۆســۆف :لەکاتێکــدا یەکــەم کۆنگــرە ڕابۆچیــا گازیتــای پەســەندکرد ،کۆنگــرەی دووەم
هەڵیدەوەشێنێتەوە.
ســەرۆك :دیــارە کۆنگــرە بــە دیاریکردنــی ئۆرگانێکــی ناوەنــدی خۆبەخــۆ ئــەو ئۆرگانــە
هەڵدەوەشــێنێتەوە کە پێشــترهەبووە.
الیبــر :ڕوونکردنەوەکــەی ســەرۆك دروســتە ،بــەاڵم ئێمــە ئەتوانیــن ئایســکرا و
ڕابۆچیــا گازیتــا هەردووکیــان وەكــو ئۆرگانــی ناوەنــدی بەڕەســمی بناســین.
کۆڵتســۆف :تەنهــا یــەك ئۆرگانــی ناوەنــدی دەتوانێــت هەبێــت .دەکرێــت چەنــد
ئۆرگانێکــی دیکــە کــە لەنــاو هەمــوو حیزبــدا هاوبــەش بــن ،هەبێــت ،بــەاڵم ئۆرگانــی
ناوەنــدی تەنهــا یەکێکــە.
لینیــن :پێشــنیار ئەکــەم ئێمــە بڕیــاری مــردن بــۆ ڕابۆچیاگازتیــا دەرنەکەیــن تــا
خەیاڵــی هــاوڕێ الیبــر ڕەحــەت بێــت.
الیبــر :ئەمەڕاســت نیــە کــە تەنهــا یــەك ئۆرگانــی ناوەنــدی دەتوانێــت وجــودی
هەبێــت.
بلیخانۆف :چەمکی دوو ناوەند لەگەڵ یاساکانی ئەندازەدا ناکۆکی هەیە)٣(.
مارتینــۆف :پێموایــە هــاوڕێ الیبــر پێشــنیاری ئۆرگانێکــی دووەم دەکات .تەنهــا
یــەك ئۆرگانــی ناوەنــدی دەکرێــت هەبێــت ،بــەاڵم ناڕاســتەوخۆ دەکرێــت چەنــد
ئۆرگانێکــی تــر هەبێــت کــە لــە سەراســەری حیزبــدا هاوبەشــن .داوا دەکــەم کــە ئــەم
خاڵــە لــە بڕیارنامــەدا جێگیربکرێــت.
)(50

posleniye lzvestiya
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مۆراڤیــڤ :پێموایــە ئەمــە بابەتێکــی ئەوتــۆ نیــە کــە ئەمــڕۆ قســەی لــێ بکەیــن.
کاتێــك باســی مەســەلەی باڵوکــراوە گشــتیەکان دەکەیــن ،دەربــارەی ئــەم بابەتــە
ئەدوێیــن .
سەرۆك :کۆنگرە ئاگاداری کردین کە ڕابۆچیا گازیتا ئیتر تەواوبووە.
مارتــۆف :بــە ڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــە ڕابۆچیــا گازیتــا کۆتایــی هاتــووە،
پێشــنیارئەکەم کۆنگــرە ئــەم واقعیەتــە بەفەرمــی بناســێت[ پاشــان بڕیارنامەکــەی
خــۆی پێشــنیارکرد ].51
هاوڕێیان ئەکیمۆف و برۆکەریش بڕیارنامەکانی خۆیان پێشنیارکرد.52
بڕیارنامەکانــی هاوڕێیــان ئەکیمــۆف و برۆکــەر خرایــە دەنگدانــەوەو تەنهــا دوو
دەنگــی بەدەســتهێنا .بڕیارنامــەی مارتــۆف – شــتاین خرایــە دەنگــەوە و پەســەندکرا.
بڕیارنامەیــەك بــە واژۆی گروپــی ڕابۆچــی {هاوڕێیــان پۆپــۆف ،یگــۆرۆف ،ئیڤانۆڤ،
دیــدۆف}و هاوڕێیــان [ تزاریــف ،لفــۆف ،کارســکی ،ڕۆســۆف ،بیکــۆف و ســتیپانۆڤ]
53
پێشکەشکرا.
مارتینــۆف :پێشــنیاردەکەم بڕیارنامەکــە بکرێــت بــە دوو بەشــەوە ،هەربەشــە
بەشــێوەی جیــاواز دەنگــی لەســەر بدرێــت .پاســاوەکەم ئەوەیــە کــە مــن خــۆم دەتوانــم
دەنــگ بــۆ بەشــی دووەم بــدەم ،لەکاتێکــدا دەمەوێــت لــە دەنگــدان بــۆ بەشــی یەکــەم
خــۆم بپارێــزم.
دەســتەی ســەرۆکایەتی پێشــنیارەکەی هــاوڕێ مارتینۆفــی قبــوڵ کــرد .ســەرەتا
بەشــی دووەمــی بڕیارنامەکــەی گروپــی یوجەنــی ڕابۆچــی خســتە دەنگدانــەوە .ئــەم
بەشــە  ٤٤دەنگــی دەهێنــا بەرامبــەر بــە  ٢دەنگــی نــاڕازی .دەســتەی نوســەرانی
ئایســکرا لەدەنگــدان خۆیــان پاراســت .کاتێــك بەشــی یەکەمــی بڕیارنامەکــە خرایــە
بڕیارنامەی مارتۆف و شتاین :کۆنگرە بڕیاری کۆنگرەی یەکەم سەبارەت بە
)(51
ڵ
ناساندنی ڕابۆچیاگازیتا وەكو ئۆرگانی ناوەندی حیزب هە�دەوەشێنێتەوە.
ڵ
بڕیارنامەی ئەکیمۆف و برۆکەر :لەپێناو هە�گرتنی هەموو کۆسپەکانی سەر
)(52
ڵ
ڕێگای یەکێتی تەواوی سۆشیال دیموکراتە هە�سوراوەکانی ڕوسیا ،کۆنگرە پێشنیاری
بەڕەسمی ناسینی ئایسکرا وەكو ئۆرگانی حیزب ڕەت ئەکاتەوە .چونکە ئایسکرا تەنها
نوێنەرایەتی یەك مەیل ئەکات .کۆنگرە ڕابۆچیا گازیتا کە لە یەکەم کۆنگرەی .ح  .ك  .ن
 .د  .ر  .دا وەكو ئۆرگانی حیزب بەڕەسمی ناسرا بوو سەرلەنوێ دەژیەنێتەوە.
بڕیارنامەی ئەندامانی گروپی یوجەنی ڕابۆچی و ئەوانی تر :بەڕەچاوکردنی
)(53
آ – خزمەتگوزاریەکانی ئایسکرا لەپێناو یەكپێگرتنی ئایدۆلۆژیکی حیزب و لەپێناو
پەرەپێدان و بەرگریکردن لە مەبادیئی سۆشیال دیموکراسی شۆڕشگێڕ و لەخەباتیاندا
لەسەر بنەمای ئەم مەبادیئە دژبە هەمووجۆرە مەیلە ئۆپۆرتۆنیستەکان لەحیزبدا و
ڵ
هەروەها دژ بەو مەیالنەی کە هەو�دەدەن بزوتنەوەی چینی کرێکار لە تاکەڕێگەی بەحەق
شۆڕشگێڕانە البدەن :ب) دەوری ئایسکرا لەڕابەریکردنی عەمەلی حیزبدا و ج) دەورێکی
ڕابەریکارانە کە ئایسکرا لەمەسەلەی یەکگرتندا گێراویەتی ،کۆنگرەی دوەمی  .ح  .ك  .س
 .د  .ر  .ئایسکرا وەكو ئۆرگانی ناوەندی پەسەند دەکات.
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بەردەنگدانــەوە  ٣٥دەنگــی بەدەســت هێنــا بەرامبەربــە  ٢دەنگــی نــاڕازی و ١١دەنگــی
سپی[.دەســتەی نوســەرانی ئایســکراش لەوانــە بــوون کــە دەنگیــان نەدا].هەمــان
بڕیارنامــە دوایــی بەشــێوەی تــەواو خرایــە دەنگدانــەوە و  ٣٨دەنگــی بەدەســت هێنــا
بەرامبــەر بــە  ٢دەنگــی نــاڕازی و  ٩دەنگــی ســپی [ دەســتەی نوســەرانی ئایســکراش
لەوانــە بــوون کــە دەنگیــان نــەدا ] [ چەپڵــە لێدانــی ئامادەبــوان ].
هــاوڕێ الیبــر ئــەم بەیاننامەیــەی خــوارەوەی پێشــکەش کــرد کــە هاوڕێیــان الیبــر،
ئەبرامســۆن ،هۆفمــان ،یۆدیــن و گۆڵدبــات ئیمزایــان کردبوو»:بەهۆی ئەو پاســاوەی
بــۆ پێشــنیارکردنی بڕیارنامەکــە هێنرایــەوە ،لــە دەنگــدان خۆمــان پاراســت ،چونکــە
لەگــەڵ پاســاوی ئــەو هاوڕێیانــەدا نیــن کــە پێشــنیاریان کــردوە».
بــە پەســەندکردنی بڕیارنامــەی ئەندامانــی گروپــی یوجەنی ڕابۆچــی ،بڕیارنامەکەی
54
هــاوڕێ گۆریــن زەرورەتــی خۆی لەدەســتدا.
ســەرۆك :پێشــنیاردەکەم بچینەســەرکاری دواتــر ،واتە ڕاپۆرتــی نوێنەرەکان[بەندی٥
ی بەرنامــەی کۆبونەوەکان].
باســێك لــەم بارەیــەوە پێشکەشــکرا کــە ئایــا ڕاپۆرتــەکان ئەبێــت بەشــێوەی
تــەواو بخوێندرێتــەوە یاخــود بەشــێوەی کورتکــراوە؟ دوو بڕیارنامــە لەمبارەیــەوە
پێشــنیارکران .یەکێکیــان لەالیــەن هــاوڕێ کۆستیشــەوە 55کــە  ٢٧دەنگــی بەدەســت
هێنــا بەرانبــەر  ١٤دەنگــی نــاڕازی و پەســەندکرا .ئــەوەی دیکــە لەالیــەن هــاوڕێ
ماخۆفــەوە 56کــە بــە  ٢٦دەنگــی نــاڕازی بەرانبەربــە  ٢٤دەنــگ ڕەتکرایــەوە.
کۆتایی دانیشتن

بڕیارنامەکەی گۆرین :بەم پاساوانەی خوارەوە کۆنگرە ئایسکرا وەكو ئۆرگانی
)(54
ناوەندی بەڕەسمی ئەناسێت :یەکەم :هەموو ئەو چاوەڕوانیانەی ئەتوانرێ لە ئۆرگانێك بکرێ
ڵ
لەڕووی ب�وکردنەوەی تیئوری و عەمەلی مەبادیئی سۆشیال دیموکراسیەوە لە ئایسکراش
دەکرێ ،دوەم :بەکردەوە تائێستا ئایسکرا ئەرکی ئۆرگانی ناوەندی ئەنجامداوە .
ڵ
کۆنگرە کۆمیسیۆنێك هە�دەبژێرێ بۆ تاوتوێکردنی ڕاپۆرتەکان و بڕیاردان
)(55
لەسەر ئەوەی کام ڕاپۆرت دەبێت لەکۆنگرەدا بخوێنرێتەوە .سەبارەت بە ڕەوتی ڕووداوەکان
لە ڕێکخراوەکانی تردا ئەبێت بە پێشکەشکردنی ڕاپۆرتی کورتی زارەکی کیفایەت بکرێ[ .
بڕیارنامەی هاوڕێ کۆستیش ]
بڕیارنامەی هاوڕێ ماخۆف :کۆنگرە داوا لە نوێنەران دەکات سەبارەت بەڕەوتی
)(56
ڕووداوەکان لە ڕێکخراوەکانی خۆیاندا ڕاپۆرتی کورتی زارەکی پێشکەشی کۆنگرە بکەن.
دەبێت کۆپی ڕەسەنی ڕاپۆرتەکان بدرێتە دەستەی سەرۆکایەتی کۆنگرە ..
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دانیشتنی یازدەهەم
[ ئامادەبــووان ٤٣ :نوێنــەر بــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و 57 ١٠کــەس بــە دەنگــی
ڕاوێژکاریــەوە]
دانیشتنەکە بە خوێندنەوەی کۆنووسی دانیشتنی پێنجەم دەستی پێکرد.
مارتــۆف (:بیرخســتنەوەیەکی ئەساســنامەیی :)58لەبەرئــەوەی کۆنوســەکان(صورت
جلســات) هەتــا ئــەم ڕادەیــە کاتمــان لــێ دەگرێــت ،پێشــنیار دەکــەم کــە تەرتیباتــی
خوێندنەوەیــان بگۆڕیــن .لــە کۆنگرەکانــی حزبــی ئەڵمانیــادا ،کۆنووســەکان لــە
دانیشــتنەکاندا ناخوێندرێنــەوە  ،بەڵکــو هــەر قســەکەرێك مافــی ئــەوەی هەیــە
بــەووردی بیــان خوێنێتــەوە و بــە مۆڵــەت وەرگرتــن لــە نووســەر دەســتکارییان بــکات.
پێشــنیار دەکــەم ئێمــەش هەمــان شــێواز بگرینــە پێــش.
باســێك لەســەر ئــەم مەســەلەیە کــرا ،تیایــدا لەپــاڵ چەنــد شــتێکی دیکــەدا،
تەئیکــد لــەوە کرایــەوە کــە سۆشــیال دیموکراتەکانــی ئەڵمانیــا باڵوکــراوەی
ڕۆژانەیــان هەیــە کــە ڕاپۆرتەکانــی کۆنگــرەی تێــدا چــاپ دەکرێــت ،بەجۆرێــك کــە
دەتوانرێــت بــەردەوام هەرجــۆرە دەســتکاریەکی پێویســت لــە ڕاپۆرتەکانــدا ئەنجــام
بدرێــت .کۆنگــرە ســەرەنجام بڕیــاری دا تەرتیبــی کۆنــی خوێندنــەوەو پەســەند
کردنــی کۆنووســەکان هەروەکــو جــاران بــەردەوام بێــت.
ســەرۆك؛ کــێ دەیەوێــت دەســتکاری لــە کۆنووســی دانیشــتنی پێنجەمــدا بەوجــۆرەی
خوێندرایــەوە ئەنجــام بــدات؟
الیبــر ئــەوەی بیرخســتەوە کــە ئــەو بەڵگانــەی هــاورێ لفــۆف دەربــارەی جیایــی
خــوازی بۆنــد لــە کۆنووســەکەدا وەکــو بەڵگــە ئامــاژەی پــێ کردبــوو ،البــراوە:
مەبەســت پشــت بەســتنی هاوڕێیــە بــەو مەســەلەیە کــە بۆنــد بــۆ یەکــی ئایــار
خۆپیشــاندانێکی بەجیــا لــە پــی .پــی .ئێــس 59لــە وارشــۆ ڕێــک خســت.
ئەبرامســۆن ســەرنجی کۆنگــرەی بــۆ ئــەو خاڵــە ڕاکێشــا کــە لــە کۆنووســەکەدا بەشــێك
لــە ڕوون کردنەوەکانــی هــاورێ لفــۆف نەنوســراونەتەوە ،ئــەو بەشــەی کەدەڵێــت« :
دوو نوێنەری حزبی سۆشیال دیموکراتی پۆلەندا و لیتوانیا زیاد بوون.
)(57
آئین نامە :ئەساسنامە یاخود رێساکانی تایبەت بە شێوازی کۆبونەوە یاخود
)(58
پەیڕەوی ناوخۆی ئۆرگانێك..
پۆلیسکا پارتیا سۆشیالیستزانا .حزبی ناسیۆنالیستی سۆشیالیستی پۆلەندا
)(59
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پەیوەندیەکانــی ئێمــە و بۆنــد تەنهــا ئەوکاتــە بــاش بــوو کــە بۆنــد لــە ماڵــی خــۆی
دەژیــا ،و ئــەم پەیوەندیانــە لەوکاتــەوە بــووە شــەکراو 60کــە بۆنــد بــەردی بناغــەی
فراوان کردنی مەیدانی چاالکیەکانی خۆی داڕشت».
ترۆتســکی ئــەوەی ڕوون کــردەوە کــە مەبەســتی هــاورێ لفــۆف ئــەوە بــوو کــە« :
جیایــی خــوازی بۆنــد تــا ئەوکاتــەی بۆنــد بــە مەیدانــی چاالکــی خۆیــەوە ئیکتفــا
بــکات ،زیانێکــی بــۆ حــزب نیــە ،بــەاڵم ئــەم جیایــی خوازیــە کاتێــك زیــان بەخــش
بــوو کــە بۆنــد دەســتی کــرد بــە فــراوان کردنــی مەیدانــی نفــوزی خــۆی».
کۆڵســتۆف :ئێمــە ناتوانیــن شــتێك بــۆ ئــەو قسەوباســەی کــە تەواوبــووە زیــاد
بکەیــن .تەنهــا شــتێك کــە دەتوانیــن بیکەیــن ئەوەیــە کــە لــە قسەوباســێکی دیکــەدا
هەندێــك خاڵــی تایبــەت بگونجێنــن کــە لەالیــەن قســەکەرەوە خراوەتــەڕوو.
ئەبرامســۆن پێداگــری لــەوە کــرد کــە هیــچ کەســێك ناتوانێــت لەپێشــدا ئــەوە بزانێــت
کــە چ شــتێك لــە قسەوباســەکاندا دەگونجێنرێــن و چ شــتێك ناگونجێنرێــت.
ســەرۆك :لەبەرئــەوەی هــاورێ لفــۆف لێــرە نیــە ،پێشــنیار دەکــەم ئــەو خااڵنــەی
لەالیــەن الیبــر و ئەبرامســۆنەوە پێشــنیار کــران لەگــەڵ ڕوون کردنەوەکــەی
ترۆتســکیدا لەنــاو کۆنووســەکەی ئەمــڕۆدا بگونجێنرێــت .نابێــت لــە کۆنووســەکاندا،
بەوجــۆرەی کــە خوێندرایــەوە ئاڵوگۆڕێــك بکرێــت ،بەڵکــو دەبێــت بــە پەســەندکراو
دابنرێــن.
ئەم پێشنیارە لەالیەن کۆنگرەوە پەسەندکرا.
نوســەری دەســتەی ســەرۆکایەتی لیســتی ناوی ئەو کەســانەی خستەڕوو کە بۆکارکردن
لەســەر راپۆرتــی کۆمیتــەکان و ...تــاد .هەڵبژێردرابــوون .هەڵبژێــردراوەکان بریتــی
بــوو لــە :زاســۆلیج ،پۆپــۆف و فۆمیــن.
ســەرۆك لــە کۆنگــرەی پرســی کــە ئایــا ڕازیــن بــەوەی کــە بەنــدی چوارەمــی بەرنامــەی
کۆبوونــەوەکان دوابخرێــت بــۆ دوای گەڕانــەوەی ڕاپۆرتــەکان لــە کۆمیســیۆنەوە و
بچنــە ســەر بابەتێکــی دیکــە یــان پشــوو بدەیــن.
لیــادۆف پێشــنیاری کــرد کــە ڕاپۆرتــی کۆمیتــەی مۆســکۆ بخوێندرێتــەوە ،چونکــە
ئامادەیــەو بــەالی هەمــوو ئامادەبوانــەوە ســەرنج ڕاکێــش دەبێــت و دەتوانرێــت بەبــێ
کــورت کردنــەوە و هەمــووی بخوێندرێتــەوە.
بلیخانــۆف ووتــی ئــەوە ئەرکــی کۆمیســیۆنە ئــەوە دیــاری بــکات کــە کام ڕاپــۆرت
دەبێــت بەتــەواوی بخوێندرێتــەوە و کامەیــان کــورت بکرێتــەوە.
لینیــن پێشــنیاری کــرد کــە پشــوویەك بدرێــت تــا کۆمیســیۆن دوای ئــەوە بتوانێــت
)(60
و.ك.

مەبەستی لە کینایەیە (زیادەڕۆیی) لە جیاوازی پەیوەندی نێوان دوو دۆست-
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ئاکامــی کارەکــەی پێشــکەش بــکات.
پشــوو ڕاگەیەنــرا ،پــاش پشــوودانەکە قســەکەری کۆمیســیۆن کــە هەڵبژێردرابــوو
ڕووی کــردە کۆنگــرە.
پۆپــۆف :لەســەر داوای هاورێیانــی بۆنــد و بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە
ڕاپۆرتەکانیــان ئامادەیــە و بەشــێوەیەکی بنەڕەتــی جێــگای ســەرنجی هەمــوو
ئامادەبــووان دەبێــت ،کۆمیســیۆن بــاوەڕی وایــە کــە ڕاپۆرتەکــەی ئــەوان بەتــەواوی
بخوێندرێتــەوەو پێشــنیار دەکات خوێندنــەوەی ڕاپۆرتــەکان بــەو دەســت پــێ بکرێــت.
61
قسەکەری بۆند راپۆرتەکەی خۆی خوێندەوە.
پــاش ئــەوەی ڕاپۆرتەکــەی بۆنــد خوێنرایــەوە ،هــاوڕێ مارتــۆف ڕایگەیاند کە زۆرێك
لــە نوێنــەرەکان چەندیــن پرســیاریان هەیــە لەبــارەی ئــەو ڕاپۆرتــەی خوێندرایــەوە.
شــتێکی بــاش دەبێــت ئەگــەر وەاڵمێکــی خێــرا بــەم پرســیارانە بدرێتــەوە .بۆیــە
پێشــنیاری کــرد کــە هەرکەســێك ئەیەوێــت پرســیارەکانی بخاتــە بــەردەم قســەکەری
بۆنــد و ئەویــش وەاڵمیــان بداتــەوە.
پێشنیارەکەی مارتۆف پەسەندکرا.
پرســیارێکی زۆر لەالیــەن نوێنەرەکانــەوە لــە هــاورێ الیبــر کــرا :بۆچــی لــە
پەیــڕەوی ناوخــۆی بۆنــد دا بەندێــك دانــراوە کــە لــە مەســەلەی هەڵبژاردنــی
هــەر نوێنەرێکــدا لەالیــەن هــەر کۆمیتەیەکــەوە ،مافــی ڤیتــۆ دراوە بــە کۆمیتــەی
ناوەنــدی؟ ئایــا ڕیکخــراوی سۆشیالیســت -شۆڕشــگێر یەکێــك بــووە لــەو ڕێکخراوانــەی
کــە بۆنــد لەگەڵیانــدا پەیوەنــدی هەبــووە؟ ســەرچاوەی دارایــی بۆنــد چیــە؟ لــە چ
شــارێك کۆمیتــە ڕێ پێدراوەکانــی بۆنــد هــەن؟ نوێنەرەکانــی بۆنــد لــە پێنجەمیــن
کۆنگرەیــدا کام گروپــە لــە دەنگدەرانیــان پێــک دەهێنــا؟ ئایــا لــە بۆنــد دا ئاڕاســتەی
تیــۆری جیاجیــا هەیــە؟ ئایــا ئــەو رێکخراوانــەی کــە بەڕێکخــراوە کارگەییــەکان
ناودەبــران ئێســتا هــەن؟ ئایــا بۆنــد لەگــەڵ حزبــی ئەســفۆبۆجدنیە دا ســەروکارێکی
هەیــە؟ پێکهاتــی کۆمیتــە محەلیــەکان لەســەر کام پرەنســیپە ڕێکخراوەییانــە
ڕاوەســتاوە؛ ئایــا هەڵبژێــردران ،ژمــارەی ئــەو دەنگانــەی کــە بــۆ هەریەکــە لــە
بڕیارنامەکانــی پێشــنیارکراوی کۆنگــرەی پێنجەمــی بۆنــد دران چەنــد بــوون؟ ئایــا
ئەندامانــی یەکێتیــە کرێکاریەکانیــش ســەر بــەو  ٣٠٠٠کرێــکارە رێکخــراوەن لەنــاو
بۆنــد دا ،ئەگــەر وایــە ژمارەیــان چەنــدە؟ بۆچــی ژمــارەی ئۆرگانــە محەلیــەکان کــەم
بوونەتــەوە ،و تایبەتمەنــدی ئــەو ئۆرگانــەی کــە کۆنگــرەی پێنجــەم دایمەزرانــد
بڕیــارە چــۆن بێــت؟
ڵ
ڕاپۆرتەکان بەشێوەی جیاجیا ب�ودەکرێنەوە (.ئەم یاداشتە لە دەقە
)(61
ڵ
ئەس�یەکەدایە– .و)-
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گۆریــن :ئەمەوێــت پرســیارێك لــە هاورێیانــی بۆنــد بکــەم .کاتێــك مــن لــە
بایلۆســتۆك بــووم ،جارێکیــان کرێــکارە غەیــرە یەهودی(پۆڵەنــدی و ئەڵمانــی)
یەکانــی یەکێــك لــە کارخانەکانــی چنیــن لەوشــارە مانیــان گــرت .ســەرۆکی
کارخانــە داوای لــە یەهودیــەکان کــرد ،کــە بــە مەکــۆی دەســتی کاریــان دەکــرد،
جێــگای کرێــکارە مانگرتــوەکان بگرنــەوە .کرێکارانــی یەهــودی کــە بەهــۆی بــەردەوام
شــکاندنی مانگرتنــەکان خۆیــان لەالیــەن کرێکارانــی غەیــرە یەهودیــەوە ئازاریــان
دەچەشــت ،مەیلیــان هەبــوو ئــەم پێشــنیارە قبــوڵ بکــەن و تەنهــا بــەو دەلیلــە
نەیــان کــرد کــە هەســتیان دەکــرد چوونــە نــاو مانگرتــن شــکاندنەوە بــۆ کرێکارانــی
یەهــودی ،کــە هەمــووان دژیــان بــوون ،ئاکامێکــی باشــی نابێــت .ئەبێــت ئــەوە
ڕەچاوبکرێــت کــە نیــوەی کرێکارانــی بایلۆســتۆك یەهودیــن ،بــەاڵم هەموویــان بــە
مەکــۆی دەســتی کاردەکــەن ،خــاوەن کارخانــەکان ئــەوان بەکــرێ ناگــرن .لەبەرئــەوەی
کــە کرێکارانــی غەیــرە یەهــودی ڕێــگا بــەم کارە نــادەن ،پەیوەنــدی نێــوان کرێــکاری
یەهــودی و غەیــرە یەهــودی زۆر خراپــە .پێــم خۆشــە بزانــم بۆنــد لــە پەیوەنــد
بــەم هەلومەرجانــەوە لــە بایلوســتۆك ،کــە بــە یەکێــك لــە ناوەنــدە گرنگەکانــی
62
بزوتنــەوەی کرێــکاری دادەنرێــت ،چ کارێکــی ئەنجــام داوە؟
النــج :حزبــی ئەســفۆبۆجدنیە پێشــنیارێکی وای پێشکەشــی بۆنــد کــردو هەلومەرجێکی
ســوود مەندیشــتی خســتە بەردەمــی ،بــەاڵم بۆنــد نەچــووە ژێربــار .بۆنــد هەمــان
ڕەفتاریشــی لەگــەڵ سۆشیالســیە شۆڕشــگێرەکاندا نوانــد.
مۆرافیــف لــە وەاڵمەکــەی الیبــر ڕازی نەبــوو .دەیویســت ژمــارەی نوێنەرەکانــی کۆمیتــە
محەلیــەکان و ژمــارەی نوێنەرانــی کۆمیتــە ناوەنــدی بزانێــت ،لــە کەیــەوە مافــی ڤیتــۆ
جێبەجــێ کراوە؟
الیبــر :هیــچ کەســێك ژمــارەی ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی نازانێــت ،چونکــە مافــی
دانانی(برگمــاری) هەیە.
ســەرۆك ئــەوەی تەئیکــد کــرد کــە تەنیــا  ٢٠خولــەك لەکاتەکــە مــاوە و ژمارەیــەك
پرســیاری عەمەلــی دەبێــت یەکالیــی بکرێتــەوە.
مارتۆف پێشنیاری کرد قسەوباس لەسەر ڕاپۆرتەکەی بۆند کۆتایی پێ بێت.
بلیخانــۆف داوای لــە هاوڕێیانــی بۆنــد کــرد کــە بۆچوونــی خۆیــان بەگوێــرەی ئەزمونــی
عەمەلــی خۆیــان لەوبارەیــەوە بخەنــەڕوو کــە ئایــا پرەنســیپەکانی ئــەو شــتەی کــە
ئیســتا بەناونیشــانی «دیموکراتیــزم» دەبێتــە بابەتــی پشــت پــێ بەســتن ،لــە
پەیوەنــد بــە کۆمیتــە محەلیەکانیشــەوە ڕاســتە؟
الیبــر :ئێمــە لــەڕووی ئەزمونــی عەمەلیــەوە بــەوە گەیشــتووین کــە پیادەکردنــی ئــەو
)(62

ڵ
وە�مەکانی الیبر بەم پرسیارانە لە کۆنوسەکاندا جێگای نەکراوەتەوە.
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پرەنســیپە دیموکراســیانەی لەالیــەن هەنــدێ لــە هاورێکانمانــەوە پڕوپاگەنــدەی بــۆ
دەکرێــت ،لەتوانــادا نیــە.
پــاش ئــەوەی پرســیارەکانی تایبــەت بــە ڕاپۆرتــی بۆنــد کۆتایــی هــات ،داوا لــە
قســەکەری کۆمیســیۆنی دەنگــی ڕەســەنکان کــرا قســە بــکات.
گۆڵدســۆف :هەروەکــو ئەندامانــی کۆنگــرە دەزانــن ،داوا لــە کۆمیســیۆن کــرا نوێنــەری
دووەمــی یەکێتــی کرێکارانــی کانــەکان و کانــزاکان 63لــە دانیشــتنەکاندا قبــوڵ بکات.
کۆنگــرە ســەرەنجام پرســەکەی بەجۆرێــك یەکالیــی کــردەوە کــە لێکدانەوەکــەی بــەم
جۆرەیــە :یەکێتــی کرێکارانــی کانــەکان و کانــزاکان مافیــان هەبــوو دوو نوێنــەر
بــۆ کۆنگــرە بنێــرن .ئــەم دوو نوێنــەرە لەجێــگای خۆیانــدا هەڵبژێــردران و دوو
نوێنــەری یەدەکیــش هەڵبژێــردران .بــەاڵم یەکێــك لــە نوێنــەرەکان بــە کۆمەڵێــك
هــۆکاری تــەواو شەخســی نەهــات بــۆ کۆنگــرە .ئەوکاتــە ئــەو نوێنــەرەی کــە هاتبــوو
بــۆ کۆنگــرە پیشــنیاری کــرد کــە یەکێتــی کەســێکی دیکــە کــە جێــگای تەئیــدی
یەکێتــی بــوو ،وەکــو دووەمیــن نوێنــەری خــۆی بــۆ کۆنگــرە بناســێنێت .پێویســتە
ئــەوە وەبیــر بهێنرێتــەوە کــە ئــەم کەســە یەکێــك نەبــوو لــەو کەســانەی کــە لەکاتــی
خۆیــدا وەکــو نوێنــەری یــەدەك لەالیــەن یەکێتیــەوە دیــاری کرابــوو .ســەرەرای ئەمــە،
ئاشــکرایە کــە ئــەم هەڵبژاردنــە لــە هەلومەرجێکــدا ئەنجــام دراوە کــە تاڕادەیــەك
لەگــەڵ هەلومەرجــی زاڵ بەســەر هەڵبژاردنــی تــەواوی نوێنەرەکانــی دیکــەدا ،کــە
لــەم کۆنگرەیــەدا ئامــادەن ،جیــاوازی هەیــە .ناڕاســتەوخۆ دەبێــت ئــەوەش بڵێــم کــە
کۆمیســیۆن نــەی توانیــووە هیــچ جــۆرە زانیاریــەك بەدەســت بهێنێــت دەربــارەی کاری
محەلــی نوێنــەری پێشــنیارکراو .لــە ئاکامــدا ،کۆمیســیۆن پێشــنیار دەکات کۆنگــرە
64
ئــەم بڕیارنامەیــەی خــوارەوە پەســەند بــکات:
لفــۆف ناڕەحــەت بــوو لــەوەی کــە کرێکارانــی کانــەکان و کانــزاکان زەحمەتــی خۆیــان
نــەداوە بــۆ پێشــکەش کردنــی زانیــاری لەســەر نوێنــەرە تازەکەیــان  .پیشــنیاری کــرد
یەکێتــی بەرامبــەر بــە بڕیارەکانــی کۆنگــرە تەســلیم بێــت)١( .
بڕیارنامەکە بە دەنگی زۆرینە پەسەندکرا.
کۆتایی دانیشتن
کرێکارانی کانەکان و کانزاکان= عمال الماناجم و المعادن ( .و .ک)
)(63
ڵ
هەرچەند کە بە�گەنامەی نەگونجاو سەبارەت بە نوێنەرە پێشنیارکراوەکەی
)(64
ڵ
یەکێتی کرێکارانی کانەکان و کانزاکان نەدراوە بە کۆمیسیۆن ،بە�م لەبەرئەوەی  :ئەلف)
ماوەی بڕیاردراو لەالیەن کۆمیتەی رێکخەرەوە بۆ دیاریکردنی نوێنەرەکان زۆر دەمێکەیە
بەسەرچووەو ب) کۆمیسیۆن تەنها توانیویەتی زانیاریەکی زۆر کەم سەبارەت بە کاری
ڵ
محەلی ئەم نوێنەرە پەیدا بکات ،بۆیە کۆنگرەی دووەمی ح.ك.س.د.ڕ قبو�کردنی نوێنەرە
پێشنیارکراوەکە لە کۆبونەوەکانی خۆیدا بە نامومکین دەزانێت.
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دانیشتنی دوازدەهەم
[ ئامادەبــووان ٤٣ :نوێنــەر بــە  ٦١دەنگــی ڕەســەن و  ١١کــەس بــە دەنگــی
65
ڕاوێژکاریــەوە]
هەمــوو دانیشــتنەکە تایبــەت بــوو بــە خوێندنــەوەی ڕاپۆرتــی نوێنەرەکانــی
کۆمیتەکانــی باکــۆ و ســاراتۆف ،یەکێتــی کرێکارانــی کانــەکان و میتــاڵ ،ڕێكخــراوی
روســیای ئایســکرا و گروپــی یوجەنــی ڕابۆچــی.
دانیشتنی سیانزدەهەم
[ ئامادەبــووان ٤٣ :نوێنــەر بــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و  ١١کــەس بــە دەنگــی
ڕاوێژکاریــەوە]
ڕاپۆرتــی نوێنەرانــی کۆمیتەکانــی دن ،یەکاترینــۆ ســاڤ ،تــۆاڵ ،تیڤــەر( ،
یەکێتــی باکــوڕ) و مۆســکۆ خوێندرانــەوە .کۆنووســی دانیشــتنی شەشــەم خوێندرایــەوەو
پەســەندکرا.

دانیشتنی چواردەیەم
( ئامادەبــووان ٤٣ :نوێنــەر بــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و  ١٠کــەس بــە دەنگــی
ڕاوێژکاریــەوە)
هــاورێ لینیــن پێشــنیاری کــرد لەالیــەن کۆمیســیۆنی ڕەســمیەتدان بــە دەنگەکانــەوە،
دوو کەســی دیکــە لــە هاوڕێیــان بانــگ بکرێــن تــا بەدەنگــی ڕاوێژکاریــەوە بەشــداری
کۆنگــرە بکــەن.
کۆنگرە بەتێکڕا ئەم پيشنیارەی پەسەندکرد.
66

هاوڕێ کۆسترۆف کە بانگێشت کرابوو ،تازە گەیشتبووە کۆنگرە.
)(65
ڵ
هاورێیانیحزبی سۆسیال دیموکراتی پۆ�ەندا لە دانیشتنەکەدا ئامادەنەبوون.
)(66
هاورێ گلیبۆف ،کە پێش دەستپێکردنی کۆنگرە لەالیەن کۆمیتەی رێکخەرەوە بانگ
کرابوو ،لە دانیشتنەکەدا ئامادەنەبوو.
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بەیاننامەی هاوڕێیانی پۆڵەندا خوێنرایەوە.
بڕیــاردرا کــە ئــەم بەیاننامەیــە لەگــەڵ ڕاپۆرتــی کۆمیســیۆنی گفتوگــۆ لەگــەل
هاورێیانــی پۆڵەنــدی ،واتــە لەژێــر بەنــدی ٨ی بەرنامــەی کۆبونەوەکانــدا
بخرێتەبــەر باســەوە.
پێشــنیاری پۆپــۆف تایبــەت بــەوەی کــە ڕاســتەوخۆ ســەبارەت بــە پەیــڕەوی ناوخــۆی
ڕێکخســتن قســە بکرێــت ،پەســەندکرا.
لینیــن [قســەکەر] ســەبارەت بــەو ڕەشنووســەی پەیــڕەوی ناوخــۆ کــە خــۆی پێشــنیاری
کردبوو ،هەندێک ڕوون کردنەوەی پێشــکەش کرد .ووتی فکرەی بنچینەیی پەیڕەوی
ناوخــۆ دابــەش کردنــی ئەرکــەکان بــووە 68.بــەم پێیــە بۆنمونــە دابــەش کــردن بــۆ دوو
دەزگای ناوەنــدی ئاکامــی جیایــی جوگرافیایــی ئەوانــە (یەکێــك لــە ڕوســیا و ئــەوی
دیکــە لــە دەرەوە) نەبــووە ،بەڵکــو ئاکامــی لۆژیکــی دابــەش کردنــی ئەرکــەکان بــووە،
ئەرکــی کۆمیتــە ناوەنــدی دابیــن کردنــی ڕابــەری عەمەلــی و ئەرکــی ئۆرگانی ناوەندی
ڕابــەری کردنــی ئایدیۆلۆژیــە .بــۆ پێکــەوە گرێدانــی چاالکیەکانــی ئــەم دوو ناوەندە،
بــە مەبەســتی پێشــگرتن لــە ڕێــك نەکەوتــن و تاڕادەیەکیــش بــۆ یەکالیــی کردنــەوەی
گفتوگــۆکان شــورایەك پێویســتە کــە هەرگیــز نابێــت بــە تەنهــا دەســتەیەكی حوکمــدان
هەبێــت .ئــەو مادانــەی پەیــڕەوی ناوخــۆ کــە تایبەتــە بــە پەیوەندیەکانــی نێــوان
کۆمیتــەی ناوەنــدی و کۆمیتــە محەلیــەکان و چوارچێــوەی ســەاڵحیەتەکانی 69کۆمیتــەی
ناوەنــدی دیــاری دەکات ،نەدەتوانێــت و نەدەبێــت هەمــوو ئــەو خااڵنــە ڕیزبــکات
کــە ئــەم چوارچێوەیــە ئەیانگرێتەخــۆی .کارێکــی ئــاوا لەتوانــادا نیــەو هەڵەیشــە ،
چونکــە ناتوانرێــت هەمــوو الیەنــە مومکینــەکان پێشــبینی بکرێــت و ڕەنگــە هەندێــك
خاڵــی نەژمێردراویــش وابێتــە بەرچــاو کــە لــەدەرەوەی چوارچێــوەی ســەاڵحیاتەکانی
کۆمیتــەی ناوەندیــدان .کۆمیتــەی ناوەنــدی دەبێــت مۆڵەتــی ئــەوەی هەبێــت کــە خــۆی
چوارچێــوەی ســەاڵحیاتەکانی خــۆی دیــاری بــکات ،چونکــە هــەر مەســەلەیەکی محەلی
ڕەنگــە کار بکاتەســەر بەرژەوەندیەکانــی هەمــوو حیــزب و کۆمیتــەی ناوەنــدی دەبێــت
لــە هەلــو مەرجێکــدا بێــت کــە بتوانێــت لــە کاروبــارە محەلیەکانــدا دەخالــەت بــکات
و تەنانــەت جارجــاەش دژ بــە بەرژەوەندیــە محەلیــەکان بجوڵێتــەوە ،لەکاتێکــدا کــە
ئــەم جــۆرە هەنگاوهەڵهێنانەوەیــە بەقازانجــی گشــت حیــزب بێــت.
پۆپــۆف :هــاوڕێ لینیــن لەکاتــی پێشــکەش کردنــی ڕاپۆرتەکــەی خۆیــدا دووجــار
ئامــاژەی بــۆ ئــەو ڕەشنووســەی پەیــڕەوی ناوخــۆ کــرد کەمــن پێشــنیارم کردبــوو .مــن
ئــەو ڕەشنووســە ناخەمــە بــەردەم کۆنگــرە ،چونکــە بەشــێوەیەکی هێجــگار بەپەلــە
67

)(67
)(68
)(69
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بگەڕێنەوە بۆ پاشکۆی ١٠
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نوســراوەتەوەو هەروەهــا نوســینی ڕەشنووســێکی هەمەالیــەن بــۆ یــەك پەیــڕەوی
ناوخــۆی تایبەتــی بەپێویســت نازانــم .ئــەو ئاڵوگــۆڕەی ئەمەوێــت پێشــنیاری بکــەم
تاڕادەیــەك بەشــێوەیەکی گشــتی پەیوەنــدی بەبەنــدی ئەســڵی پەیــڕەوی ناوخــۆوە
هەیــە ،واتــە بــە مەســەلەی ڕێکخســتنی دەزگا ناوەندیەکانــی حیزبــەوە .لەچەنــد
گفتوگۆیەکــی تایبەتیــدا لەگــەڵ هەندێــك ئەندامانــی کۆنگــرەدا ،مــن پشــتیوانیم لــە
لێــك گرێدانــی تــەواوی دەســتەی نوســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی و کۆمیتــەی ناوەنــدی
لەیــەك ناوەنــدی یەکگرتــوودا کــرد ،بەڵگەکەشــم بۆئــەم لێــک گرێدانــە ئەوەبــوو کە
 )١دابــەش کردنــی ڕابەریــی حیــزب بــۆ عەمەلــی و مەعنــەوی دروســت کــراوە .ڕابــەری
لەبنەڕەتــدا یەکێکــەو یەکێتــی لــە ڕابەریــدا تەنهــا کاتێــك دێتــەدی کــە لەیــەك
ناوەنــدی یەکگرتــوەوە پیــادە بکرێــت و  )٢بەشــداری کردنــی دەســتەی نوســەران
لــە کاری کۆمیتــەی ناوەندیــدا ئــەوە دابیــن دەکات کــە ئــەم دەزگایــە بتوانێــت ئــەو
ئەرکانــە ئەنجــام بــدات کــە لەسەرشــانیەتی .هەروەكــو دەبینیــن ،مــن خوازیــاری
لێــك گرێدانــی ئۆرگانــی ناوەنــدی و کۆمیتــەی ناوەندیــم  ،نــەك لەبەرئــەوەی .ك.ن.
لــەکاری دەســتەی نوســەراندا بەشــداری بــکات ،بەڵكــو بەپێچەوانــەوە .
لــەم ڕوەوە ســەرنجی ئێــوە بــۆ ئــەوە ڕادەکێشــم کــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف لــەم کۆنگرەیــەدا
چەندیــن جارخــۆی بەالیەنگــری «موئەکــەد تریــن یەكجــێ بــوون» ڕاگەیانــدوە.
یەکجــێ بوونێــك کــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف پشــتیوانی لــێ دەکات ،لەجۆرێکــی تــەواو
تایبەتــە .ئــەو بــە چەنــد ئامــاژە کردنێــك ئــەوەی دیــاری کــردوە کــە دەبێــت یەكجــێ
بوونــی هاوشــانی پرەنســیپی هەڵبژاردنــی دیموکراتیکــی کۆمیتــە محــە لیــەکان
بێــت .لــەوێ ،لەڕوســیا هــاوڕێ ئەکیمــۆف پشــتیوانی لــە هەڵبــژاردن دەکات ،تــا
لــەم ڕێگەیــەوە نفــوزی کۆمیتــەی ناوەنــدی الوازبــکات ،لێــرەش لــە کۆبونــەوەی
ســەرکردەکانی 70حیزبــدا لــە «موئەکەدتریــن یەكجــێ بــوون» پشــتگیری دەکات
تــا نفــوزی ئۆرگانــی ناوەنــدی الوازبــکات و تــەواوی چەمکــی ئــەو سیســتەمەی کــە
پشــتیوانی لــێ دەکات هــەر لــەم خاڵەدایــە .مــن نــەك تەنهــا لــەم جــۆرە یەكجــێ
بوونــە پشــتیوانی ناکــەم ،بەڵكــو ئامــادەم بەهەمــوو ڕێگەیــەك لــە دژی بجەنگــم،
چونکــە ئــەم جــۆرە یەكجــێ بوونــە ،ئــااڵی ئۆپۆرتۆنیزمــە .بــەاڵم هــەروەك پێشــتر
ووتــم  ،ســوورم لەســەرئەوەی کــە ئەگــەر لــە ڕابــەری حیزبــدا یەکێتیمــان دەوێــت،
دەبێــت ناوەندێکــی ڕێنوێنــی یەکگرتــوو پێــك بهێنیــن .ئەگەر ئێمە دەتوانین دەســتەی
نوســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی و کۆمیتــەی ناوەنــدی لەدەزگایەکــی یەکگرتــوودا لێــك
هەڵپێکیــن -جــا بــەو هــۆکارەی کــە ئــەم جــۆرە کارە بەکــردەوە قابیلــی دەســت خســتن
نیــە ،لەبەرئــەوەی دەســتەی نوســەران دەبێــت لــەدەرەوە بێــت ،لەکاتێکــدا .ك.ن.
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دەبێــت لەڕوســیادا بێــت ،یــان بــەو هــۆکارەی کــە ئێمــە لــە هێرشــێکی وەحشــیانەدا
بۆســەر دەســتەی نوســەران ئەترســین ،دوبــارەی دەکەمــەوە ئەگەرنەتوانیــن ئۆرگانــی
ناوەنــدی وکۆمیتــەی ناوەنــدی بەشــێوەی تــەواو لــە یــەك دەزگای یەکگرتــوودا لێــك
گــرێ بدەیــن ،لەوبــارەدا دەبێــت بەهــەر ڕادەیــەك و بەهەرشــیوەیەك بــووە ئــەوە
دابیــن بکەیــن کــە ڕابــەری حیزبەکەمــان لــە یــەك ناوەنــدی یەکگرتــوەوە ئەنجــام
بدرێــت .ڕەشنووســی پێشــنیارکراو ئەیەوێــت بــە پێکهێنانــی ناوەندێکــی ســێیەم ئــەم
یەکێتیــە ببیتــە واقــع ،بــەاڵم ڕۆڵــی ئــەم ناوەنــدە لــە ڕەشنووســدا بەشــێوازێکی
لــە ڕادەبــەدەر نــاڕۆش و درشــت پێناســەکراوە ،یەکــەم شــورای حیــزب وەكــو دەزگای
«بــااڵ» 71وەســف کــراوە .بــااڵ هەمــان مانــای « فەرمــان ڕەوا» 72دەگەیەنێــت.
بەمانایەکــی دیکــە واتــە وەاڵمــی کــەس ناداتــەوە .تەنهــا کۆنگــرە دەتوانێــت بەوجۆرە
بێــت .ناتوانرێــت دوو دەزگای بــااڵ ،یانــی دوو ئۆرگانــی فەرمانــڕەوا وجودیــان
هەبێــت وبــەم پێیــە دەبێــت شــورا لەبەرانبەرکۆنگــرەدا بەرپــرس بێــت ،ئەوکاتــە
نەبێــت کــە ئێمــە چاالکیەکانــی شــورا بەئەرکــی دادوەری تەنگەبــەر بکەینــەوە.
هەروەهــا وادێتــە پێشــچاوم -بەوشــێوەیەش بەرچاوئەکەوێــت کــە ڕەشنووســیش
تەئکیــدی ئــەم خاڵــە بــکات -کــە شــورا ســەرەڕای ئــەوەی کــە وەكــو ناوەندێکــی ســوڵح
کــردن [مرجــع مصالحــە]کاردەکات .دەبێــت مافــی فەرمانــی هەبێــت بــە کۆمیتــەی
ناوەنــدی وهەروەهــا ڕەنگــە بــە نوســەرانی ئۆرگانــی ناوەندیــش .تەنهــا بــەوەی کــە
ئێمــە مافــی فەرماندانــی رێنوێنیکــەر بــە ك .ن .بدەینــە دەســت شــورا ،دەبێــت مافــی
چاودێریشــی پــێ بدەیــن بەســەر بەڕێوەبردنــی فەرمانەکانیشــیدا .ئێمــە دەبێــت ك
 .ن .لەبەرانبــەر شــورادا بەرپرســیار بکەیــن و شــان بەشــانی ئەمــەش دەبێــت مافــی
هەڵوەشــاندنەوەی بڕیارەکانــی ك .ن .یــش بــە مافــی شــورا بزانیــن .بــەم جــۆرە ئێمــە
ئەرکەکانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی دەدەینــە دەســت شــورا و ڕۆڵــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
تــا ڕادەی کۆمیتەیەکــی جێبەجــێ کــردن دەهێنینــە خــوارەوە .مــن لەمــە نــاڕازی نیــم،
تەنهــا ئەمەوێــت بەڕۆشــنی ئەمــە لەپەیــڕەوی ناوخــۆی حیزبــدا بەیــان بکرێــت.
بــەم جــۆرە ڕابــەری لــە حیزبــدا لــە ناوەندێکــی یەکگرتــوەوە پیــادە ببێــت .ئەگــەر
پێتانوایــە بــەم کارەی ئێمــە پارێزراوبوونــی دەســتەی نوســەران توشــی مەترســی
دەکەیــن ،ئــەوا مۆڵــەت بــدەن ســێ کــەس لەدەســتەی نوســەران و دوانیــش لــە
ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــۆ ئــەم ناوەنــدە یەکگرتــوە هەڵبژێریــن .ئەمــە
مەســەلەیەکی پلــە دووەمــە .ئــەوەی گرنگــە ئەوەیــە کــە ڕابــەری ،ڕابــەری بــااڵی
حیــزب ،لــە یــەك ســەرچاوەی یەکگرتــوەوە هەڵقوڵێــت .ئــەو ئەرکانــەی لەبەرانبــەر
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کۆمیتــەی ناوەندیــدان ،گەورەن.هێشــتا تێکەولێکــەی تــەواو بەســەر رێکخســتنەکاندا
زاڵــە و پێویســتە کۆمیتــەی ناوەنــدی کاری خــۆی بەڕێکخســتنی خــۆی دەســت پــێ
بــکات ،و ئــەو دەزگایــە بــەدی بهێنێــت کــە لەڕێگــەی ئــەوەوە ئەرکەکانــی پیــادە
دەکات .هــاوڕێ ترۆتســکی لەچەنــد گفتوگۆیەکــی تایبەتیــدا وتویەتــی کەخــودی
ژیــان مایــەی ســەرهەڵدانی دوو ناوەنــد بــووە ،دەســتەی نوســەران لــەدەرەوە و
لــە نــاوەوەی ڕوســیاش ئەگەرکۆمیتەیەکــی ناوەنــدی پێــك نەهاتــووە النــی کــەم
کۆمیتەیەکــی ڕێکخســتنی بــەدی هێنــاوە .مــن هەمیشــە پەنجــا لەســەد لەگــەڵ هــاوڕێ
ترۆتســکیدا هــاوڕام ،ژیــان تەنهــا یــەك ناوەنــدی بــەدی هێناوە -دەســتەی نوســەران-
لەبەرئــەوەی کۆمیتــەی ڕێکخســتن رابەریــی هیــچ کەســی نەکــردوە :ڕۆڵــی ئــەو بریتــی
بــووە لــە ڕۆڵــی کۆمیســیۆنێك بــۆ پێکهێنانــی کۆنگــرە و ڕێکخســتنی الیەنــی تــەواو
تەکنیکــی کارەکان .ئێســتا ئێمــە کۆمیتەیەکــی ناوەنــدی دروســت دەکەیــن .ئــەم
کۆمیتەیــە ڕوبــەڕوی ئەرکێکــی گــەورە دەبێتــەوە .خــۆش باوەڕییــە ئەگــەر وابزانرێــت
کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی ئــەم ئەرکــە بەبــێ کەوتنــە نــاو هەڵــەوە جێبەجــێ دەکات.
هەڵــەکان لەچارنەهاتــوون و تەنانــەت ئێمــە دەتوانیــن ئــەوە پێشــبینی بکەیــن کــە
ئــەم هەاڵنــە کامانــەن .بــەڕای مــن ئێمــە دەتوانیــن بــە پلــەی یەکــەم لــەوە بترســین
کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی تێڕوانینــی ‹› وجهــة النظــر›› گشــتی کاری حــزب لەدەســت
بــدات ،لــەو کارانــەدا کــە دێنەڕێــگای نقــوم ببێــت و نەخشــەی گشــتی فەرامــۆش
بــکات .کاتێــك دەزگایــەك بــۆ ڕێکخســتنی گشــتی لەئــارادا نەبێــت ،کاتێــك بڕیــار
وابێــت هەمــوو ووردەکاریەکــی بچــووك رێکخــراو بێــت ،ئەمــە کارێکــی سروشــیە.
بەشــداری دەســتەی نوســەران لــە ڕابــەری گشــتی حزبــدا  ،بێگومــان دەتوانێــت جڵــەوی
ئــەم جــۆرە ڕوداوانــە بگرێــت .شــێوازێکی دیکــە کــە ســوودێکی گــەورەی بــۆ کۆمیتــە
ناوەنــدی دەبێــت ،ئەمەیــە کــە کۆنگــرە چەنــد بەرنامــەی کارێــك لەبــارەی ئەرکەکانی
کۆمیتــەی ناوەندیــەوە بــدات بەدەســتەوە .لــەم ڕوانگەیــەوە پێشــنیار دەکــەم کــە
ئــەو مادەیــەی تایبەتــە بــە لێپرســراوێتیەکانی کۆمیتــەی ناوەندیــەوە ،ئاماژەیەکــی
ووردتــر بــکات بــە چوارچێــوەی چاالکیەکانــی .مــن هەوڵــم داوە پەیوەندیەکانــی
نێــوان بااڵتریــن دەزگاکانــی حــزب و ئەرکەکانیــان لــە  ٨مــادەدا فۆرمۆلــە بکــەم.
ئێســتا ئەوانــە بــە هەندێــک دەســتکاریەوە دەدەمــە دەســت کۆمیســیۆن.
یگــورۆف :هــاوڕێ لینیــن بەچــاك کردنــی ڕەشنووســەکەی ،هەنگاوێکــی بــەرەو الی
ڕەشنووســەکەی هــاوڕێ پۆپــۆف نــاوە ،بــەاڵم ئەمــە هەنگاوێکــی زۆربچووكــە .ئەگــەر
هــاوڕێ لینیــن دەیوویســت بەشــێوەیەکی تــەواو هاوئاهەنــگ [منســجم] بێــت ،دەبوایــە
دان بەوەدابنێــت کــە لــە ڕەشنوســەکەیدا چ کۆمیتــەی ناوەنــدی و چ ئۆرگانــی ناوەندی
تەنهــا ئۆرگانەکانــی بەڕێوەبردنــن ،لەکاتێکــدا ئۆرگانــی ڕابــەری کــەری گشــتی کــە
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فەرمــان دەدات و ڕێنمایــی دەکات ،شــورایە .بەڕەچاوکردنــی ئــەو ڕۆڵــە هەمــەکارە
و گرنگــەی کــە بەشــورا دراوە ،پێویســتە ئۆرگانــی ناوەنــدی و کۆمیتــەی ناوەنــدی
لەســەر بنچینــەی تــەواو یەکســان لــە شــورادا نوێنەرایەتــی بکرێــن .بــەم پێیــە
دەبێــت پێنجەمیــن ئەندامــی شــورا لــە جێگایەکــی تــر ،بێجگــە لــە دەســتەی نوســەران
و کۆمیتــەی ناوەنــدی هەڵبژێردرێــت .هەڵــەی بنچینەیــی ڕەشنووســەکەی هــاوڕێ
لینیــن لەوەدایــە کــە ئــەو ڕێکخراوانــەی لەهیــچ جێگایەكــدا نــاو و نیشــانێكیان نیــە،
بەفەرمــی دەناســێت .وای دابنێیــن کــە بۆنمونــە کۆنگــرە ئــەوە دیــاری بــکات کــە پێــک
هێنانــی ئۆرگانێکــی جەمــاوەری پێویســتە ،بــەاڵم دواتــر لەوانەیــە مافــی بەشــداری
کــردن لەکۆنگــرەدا نەدرێــت بــە نوســەرانی ئــەم ئۆرگانــە؟ پێــم وایــە پەیــڕەوی
ناوخــۆ دەبێــت بــۆ هەلومەرجێکــی گشــتی تــر بنوســرێت .بــەڕای مــن ،هــاوڕێ لینیــن
هەڵــە ئــەکات کــە ئەڵێــت نابێــت ســنوری ســەاڵحیەتەکانی ك.ن .بــەووردی دیــاری
بکرێــت .ئــەم بۆچوونــە لــە گومــان کــردن لــە دوو مەســەلەوە؛ یەکجــێ بــوون و
دەخالــەت کــردن ،ســەرچاوەدەگرێت .دیــاری نەکردنــی ســنوری ســەاڵحیەتەکانی ك.ن.
لەپڕاکتیکــدا ســەر دەکێشــێتە چەندیــن ملمالنێــی لەژمــارە نەهاتــووەوە .
الیبر:هــاوڕێ لینیــن لــە پەیــڕەوی ناوخۆکەیــدا پێــی ووتیــن کــە شیشــەکە
بەالیەکــی دیکــەدا خوارکــردوە ،ئەمــە ڕاســتە ،بــەاڵم دەکرێــت بووترێــت کــە هەرگیــز
شیشــەکە بەوجــۆرە خوارنەکــراوە .ئەگــەر بمانەوێــت ڕاگەیاندنەکــەی هــاوڕێ
ترۆتســکی بەکاربەریــن ،دەتوانرێــت بووترێــت کــە ڕەشنووســی پەیــڕەوی ناوخــۆی
پێشــنیاری هــاوڕێ لینیــن بریتیــە لــە «بــێ متمانەیــی ڕێکخــراو».وە لەڕاســتیدا
ئۆرگانــە ناوەندیــەکان بەشــێوەیەکی وەهــا دانــراوون کــە هــەر دەڵێیــت پێشــتر
لــەوان بــەدەر بــووە ،هیــچ شــتێکی ترنەبــووە ،و دەڵێیــت هیــچ ناوەندێــك لەڕوســیادا
لەئەنجامــی کاری هاوڕێیانــەوە نەهاتۆتــەدی ،بەڵكــو بەهــۆی پەیــڕەوی ناوخۆوەیــە
کــە ئــەم ناوەندانــە خەریکــن پێــک دێــن .دووەمیــن تایبەتمەنــدی بەرجەســتەی
ڕەش نووســی پەیــڕەوی ناوخــۆی پێشــنیارکراو بــۆ حیزبێکــی یەكجــێ ،ئاڕاســتەی
بــەرەو یەكجــێ نەبونیەتــی .ناتوانرێــت لــەوە دوودڵــی هەبێــت کــە لــەم ڕەش
نووســەدا بەپێچەوانــەی تەســەوری چەنــد کەســانێکەوە ،دووناوەنــد وجــودی هەیــە
نــەك ناوەندێــك ،ئەمــەش گەورەتریــن عەیبــی ڕەشنووســەکەیە .شــورا ئەبــێ نــاوی
بنرێــت کۆمیتــەی ناوەنــدی ،لەکاتێکــدا ئــەوەی هــاوڕێ لینیــن بەکۆمیتــەی ناوەنــدی
و ئۆرگانــی ناوەنــدی نــاوی بــردوون بــۆ نمونــە گروپــە ڕاپەڕێنەرەکانــی حیــزب.
کۆمیتــەی ناوەنــدی دەبێــت هەمــووکارە گشــتیەکانی حیــزب ڕێنمایــی بــکات ،ڕێــك
هەربەوجــۆرەی کەکۆمیتــەی ناوەنــدی بۆنــد دەیــکات .شــتێکی ســەیرە کــە هــاوڕێ
لینیــن ئەتوانێــت جــۆرە دابــەش کردنێــك لەنێــوان ئەرکەکانــی ڕابــەری ،ئایدۆلــۆژی
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وعەمەلیــدا ،بخاتــەڕوو ،لەکاتێکــدا بــاش دەزانێــت کــە بەهــۆی جیاکردنــەوەی
هەڵســوڕاوانی عەمەلــی و تیوریســیەنەکانەوە ،چ زیانێــك دەکەوێتــەوە .وە نمونــەی
ئایســکرا کــە هــاوڕێ لینیــن بــۆ ســەلماندنی پێداویســتی جیایــی ئەرکــە دووالیەنــە
عەمەلــی و تیۆریکــەکان کەڵکــی لێوەردەگریــت ،بەپێچەوانــەوە ئــەوە پیشــان ئــەدات
کــە ناکرێــت ئــەم جیاکردنەوەیــە تەســەوربکرێت ،چونکــە ئایســکرا تەنهــا یــەك
ناوەنــدی ئایدۆلــۆژی نەبــووە ،بەڵكــو ناوەندێکــی عەمەلیــش بــووە .بەســتنەوەی
ئەرکــی ڕابــەری عەمەلــی بــە کۆمیتــەی ناوەندیــەوە وەكــو مــەودای هەڵســوڕاوانی
ئــەو ،لەهەمــان کاتــدا بــێ بــەش کردنــی لەئەرکــی دیکــە ،ڕۆڵــی کۆمیتــەی ناوەنــدی
تــا ئاســتی ڕۆڵــی فرۆشــیارێك دەهێنێتــە خــوارەوە.
ئەکیمــۆف پرســیاری کــرد کــە کۆمیتــە محەلیــەکان بــە چ شــێوەیەك پێــک دێــن؟ ئایــا
بۆنمونــە لەالیــەن ك  .ن  .یــەوە دائەنرێــن؟
لینیــن ئــەوەی ڕوون کــردەوە کــە گونجاندنــی بەندێکــی تایبــەت بــەم مەســەلەیە
بەتــەواوی زیادەیــە ،چونکــە ئێمــە هەرئێســتا ژمارەیــەك کۆمیتەمــان هەیــە و بــەم
پێیــەش مەســەلەی دروســت کردنیــان هیــچ مانایەکــی نییــە.
مارتــۆف ئــەوەی زیادکــرد کــە پرســیارەکەی هــاوڕێ ئەکیمــۆف پەیوەنــدی بــە
بەندێکــی دیکــەی بەرنامــەی دانیشــتنەکانەوە هەیــە ،واتــە ئــەو بەشــەی چاودێــرە
بەســەر تەئیــد کردنــی لیســتی ڕێکخراوەکانــی حیزبــدا .ســەبارەت بــە پێــک هێنانــی
گۆڕانکاریەکانــی داهاتــوو لــە پێکهاتــەی ڕێکخراوەکانــی حیزبــدا ،ئەمــە ئــەو شــتەیە
کــە دەبێــت بخرێتــە ئەســتۆی ك.ن .هەرچەنــدە لەگــەڵ بۆچوونەکانــی هــاوڕێ الیبردا
دەربــارەی مەســەلە گشــتیە ڕێکخراوەییــەکان هــاوڕام ،بــەاڵم ناتوانــم لەگــەڵ ئــەو
ئەنجامانــەدا هاوڕابــم کــە لــەم تیۆریانــەوە بەدەســتی دەهێنێــت .بەپێچەوانــەوە مــن
خــۆم لەگــەڵ ئەنجــام گیریەکانــی هــاوڕێ لینیــن بــە بەشــدار دەزانــم ،تەنهــا لــە
دوو خاڵــدا لەگــەڵ لینیــن دا هاوڕانیــم ،ئەوانیــش ،یەکــەم شــێوەی پێــک هێنانــی
شــورایە ،زۆر باشــترە کــە لــە هــەرکام لــەم دوو ناوەنــدە دوو کــەس هەڵبژێردرێــن و
پاشــان ئــەم چوارکەســە پێکــەوە لەنــاو ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی یــان ئۆرگانــی
ناوەندیــدا ئەندامــی پێنجــەم هەڵبژێــرن .گــەڕان بــەدوای ئــەم ئەندامــەی پێنجەمــدا
لەجێگایــەك کــە لــە دەرەوەی ئــەم دوو ناوەنــدە بێت،ئەوجــۆرەی کــە هــاوڕێ یگــورۆف
پێشــنیاری دەکات ،بــە تــەواوی لەتوانــادا نیــە .یەکــەم ،ئایــا ئێمــە لــەدەرەوەی ئــەو
ناوەندانــەوە کــە باشــترین هێزەکانــی تێــدا یەكجــێ بۆتــەوە ،کەســێکی ئاوامــان چنگ
دەکەوێــت؟ دووەم ،ئەگــەر کەســێکی لــەو جۆرەشــمان چنــگ بکەوێــت ،ئایــا بــەڕادەی
پێویســت ســەربەخۆیی دەبێــت؟ مەســەلەی دووەم کــە مــن لەگــەڵ هــاوڕێ لینیــن
دا لەســەری هاوڕانیــم ،مەســەلەی هەژمارکردنــە بەگوێــرەی تێکــڕای دەنگــەکان.
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بەبــڕوای مــن ئێمــە ئەتوانیــن بڕیــاری ئــەوە بدەیــن کــە ٤لەســەر٥ی دەنگــەکان
یاخــود تەنانــەت لــەوەش باشــتر ٢لەســەر ٣ی دەنگــەکان بەســە؟
ئەکیمــۆف :مــن ئــەم ڕەشنووســە لــەو دوو الیەنــەوە بــە کەموکــورت دەزانــم .یەکــەم
ئــەوەی کــە لــەم ڕەشنووســەدا لەســەر ڕێکخســتنی کۆمیتــە محەلیــەکان و چوارچێــوەی
ســەاڵحیەتەکانیان هیــچ بەندێــك فۆڕمۆڵــە نەکــراوە .لەپەیوەنــد بــەم مەســەلەیەوە
تەنانــەت هوشــیارانە و بەئەنقەســت بــێ دەنگــەی لــێ کــراوە .بەپێــی ئــەم
ڕەشنوســە ،کۆمیتــە محەلیــەکان لــە دارودەســتەی کۆمیتــەی ناوەنــدی زیاتــر شــتێکی
دیکــە نیــن ،وە ئــەم کۆمیتەیــە هەمیشــە ئەتوانێــت الیــان بەرێــت .مافــی گۆڕینــی
پێکهاتــەی کۆمیتــە محەلیــەکان بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی دراوە ،وە هــەر ئــەم مافــە
بەســە بــۆی کــە پێویســتی بەهیــچ مافێکــی ترنەبێــت .ئــەم پێشــنیارە بێگومــان
بەرەوئــەوە دەچێــت کەهەندێــك لەڕێکخــراوەکان لــە حیــزب بچنــەدەرەوە .بۆنمونــە
ئــەوە بهێننــە پێشــچاوتان کــە کۆمیتــەی هەڵبژێــردراوی پترســبورگ بــە کۆمیتەیەکــی
تــازە جێگــەی گیرایــەوە کــە لەگــەڵ خواســتەکانی زۆربــەدا نەیەتــەوە ،ئاکامەکــەی
جیابونەوەیــە .تاکــە پێشــنیارێك کەمایــەی قبــوڵ کردنــە و مــن پێشــنیاری دەکــەم،
ئەمەیــە کــە مافــی گۆڕینــی پێکهاتــە بدرێــت بەخــودی کۆمیتــەکان .مــن ســەرەڕای
پێشــکەش کردنــی ئــەم پێشــنیارە لەســەرەتاوە بــاوەڕم وایــە کــە پەســەند ناکرێــت
و ڕەنگــە لــەدوو یــا ســێ دەنــگ زیاتریــش بەدەســت نەهێنێــت .بــەڕای هــاوڕێ
پۆپــۆف خســتنەڕوی پێشــنیارێك کــە دیاربێــت پەســەند ناکرێــت ،دوبچینســکی
ئاســا ڕەفتارکردنــە کەحــەزی دەکــرد هەمــوو ڕوســیا نــاوی ببیســتێت .هــاوڕێ پۆپــۆف
ناتوانێــت ئــەم جــۆرە ڕەفتــارە ڕوون بکاتــەوە تەنهــا بەچەنــد هۆیەکــی بێزلێکــراوەوە
نەبێــت ،پێــم ســەیرە کــە هــاوڕێ پۆپــۆف ناتوانێــت لــەوە تێبــگات کەچەندیــن هــۆی
تریــش ئەتواننــن هەبــن .خاڵــی دووەم کــە مــن بــە کــەم وکــوڕی ڕەشنووســەکەی
دەزانــم ،مەســەلەی شــورایە .بەگوێــرەی ڕەشنووســەکە مافــی دەســەاڵتی ئۆرگانــی
ناوەنــدی بەســەر شــورادا دابیــن کــراوە ،هەرچەنــد هــەر بــەو هــۆکارەی کەپێکهاتــەی
دەســتەی نوســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی هەمیشــەییە و کەچــی پێکهاتــەی کۆمیتــەی
ناوەنــدی قابیلــی گۆڕانــە ،لەســایەی بەرەکەتــی ئــەم هەلومەرجــەوە لەوانەیــە ئــەوە
بێتــە پێشــەوە کــە بۆچوونەکانــی ئۆرگانــی ناوەنــدی لەگــەڵ بۆچونەکانــی هاوڕێیــان
لەڕوســیادا نەیەتــەوە ،لــەم بــارەدا ڕەنگــە دۆخەکــە بــەرەو جیابونــەوە بچێــت.
پۆپــۆف :هــاوڕێ ئەکیمــۆف ووتــی کــە مــن هــۆی بێزلێکــراوەم داوەتــە پاڵــی ،ئەمــە
ڕاســت نیــە .مــن تەنهــا ئیشــارەم بەوەکــرد کــە وەكــو دوبچینســکی دەجوڵێیتــەوە.
پــاش پێشــکەش کردنــی ئــەم ڕوون کردنەوەیــە دەچمــەوە سەرئەســڵی مەســەلەکە .لــە
قسەوباســەکانەوە ئــەوە دەرکــەوت کــە تــا ئەوجێگایــەی بەمەســەلەی ڕێکخســتنەوە
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پەیوەســت دەبێتــەوە ،دووجــۆرە مەیــل وجــودی هەیــە .هەمــووان لەســەرئەوە ڕێــك
کەوتــون کــە لێــك هەڵپێکانــی ئۆرگانــی ناوەنــدی و ك  .ن  .لــە یــەك ناوەنــدی
یەکگرتــوودا لــە توانــادا نیــەو بــەم جــۆرەش ئێمــە پێویســتمان بــە دەزگای
شــورا هەیــە ،بــەاڵم ئێمــە ســەبارەت ڕۆڵــی شــورا بۆچوونــی جیاوازمــان هەیــە.
بەگوێــرەی ڕەشنووســە پێشــکەش کراوەکانــی هاوڕێیــان یگــۆرۆف ومارتــۆف ،شــورا
ڕێــك دەســتەیەکی بڕیــاردەرە  .بــەاڵم بەگوێــرەی ڕەشنووســەکەی لینیــن ئۆرگانێکــی
ڕێ پیشــاندەرە .پێشــنیاردەکەم شــورا وەكــو ناوەندێکــی ڕێ پیشــاندەری حیــزب
لەبەرچــاو بگریــن .لــەم بــارەدا ئیتــر ئــەوەی کــە نوێنەرانێکــی زیاتــری ئۆرگانــی
ناوەنــدی یــان کۆمیتــەی ناوەنــدی لەشــورادا هەبــن ،بایەخێکــی نامێنێــت.
ترۆتســکی :هــاوڕێ ئەکیمــۆف لەبــارەی پەیوەندیەکانــی نێــوان کۆمیتــە محەلیــەکان
و ك .ن .و چوارچێــوەی ســەاڵحیەتەکانی کۆمیتــەی ناوەنــدی پرســیاری کــرد ،دەڵێــت
پەیــڕەوی ناوخــۆ بەڕۆشــنیەکی پێویســت مــەودای ســەاڵحیەتەکانی  73کۆمیتــەی
ناوەنــد دەســت نیشــان نــاکات .مــن ناتوانــم لەگەڵیــدا هاوڕابــم .بەپێچەوانــەوە
ئەمــە پێناســەیەکی ووردە و ئــەو مانایــە دەگەیەنێــت کــە لــەو جێگایــەدا کــە
حیــزب گشــتێکی یەکگرتــوە ،دەبێــت مافــی بەکارهێنانــی کۆنترۆڵــی بەســەرکۆمیتە
محەلیەکانــدا بــۆ دابیــن بکرێــت .هــاوڕێ الیبــر بەخواســتن لــە بەیانەکــەی منــەوە
وای پیشــاندا کــە پەیــڕەوی ناوخــۆ «بــێ متمانەیەکــی ڕێکخــراوە» .بــەاڵم مــن
لــە پەیوەنــدی بــە پەیــڕەوی ناوخــۆی پێشــنیارکراوی قســەکەرانی بۆنــدەوە ئــەم
لەیــەك چوونــەم بەکاربــرد کــە نیشــاندەری بــێ متمانەیــی رێکخــراو بــوو بەرامبــەر
بــە گشــت حیــزب لەالیــەن بەشــێکی حیزبــەوە .بــە پێچەوانــەوە پەیــڕەوی ناوخــۆی
ئێمــە ،دەرخــەری بــێ متمانەیــی رێکخــراوی حزبــە بــە تــەواوی بەشــەکانیەوە،
واتــە بەکارهێنانــی کۆنتــرۆڵ بەســەر هەمــوو ڕێکخــراوە محەلیــەکان ،ناوچەییــەکان
[بەخــش ] ،74نیشــتمانیەکان و تــاد.
گلیبــۆف :پێویســت نــاکات لەپەیــڕەوی ناوخــۆدا کــە دەبێــت بــە ناوەرۆکــی گشــتی
پڕبکرێتــەوە ،باســی پێڕســتی ئەرکەکانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بکرێــت .پێویســتە
لەکاتــی هەڵوەشــانەوەیاندا مافــی پێداچوونــەوە  75بەرامبــەر بــە شــورا بدرێــت بــە
jurisdiction
)(73
district
)(74
استناف خواهی – داوای ئیستیاف کردن – مەبەست مافی پێداچونەوەیە بە
)(75
ڵ
مەسەلەیەكدا کە حوکمی بەسەرا درابێت ،بە�م الیەنێکی حوکمەکە لێی ناڕازی بێت .و  .ك
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ڕێکخراوە محەلیەکان .هاوڕێ الیبر لەوە دەترسا کە بە پەیدابوونی شورا نفوز
ك  .ن  .کــەم بێتــەوە .ئــەوە لەبیردەباتــەوە کــە لــە شــورادا تەنهــا بێگانــەکان
ئامادەنیــن ،بەڵكــو چەنــد ئەندامێکیــش لــە ك  .ن  .لــەوێ دەبــن و هەروەهــا
ئــەوەش لەبیردەباتــەوە کــە ناڕاســتەوخۆ بەشــێوەیەکی گشــتی ئــەو نفــوزەی کــە
لەالیــەن ك  .ن  .یــەوە بەکاردەبرێــت ناتوانرێــت لەڕێگــەی پەیــڕەوی ناوخــۆوە
جێگیربکرێــت .ئــەم نفوزبەکاربردنــە بەتــەواوی پەیوەنــدی بــە چاالکیەکانــی خــودی
ك  .ن .یــەوە هەیــە و پەیــڕەوی ناوخــۆ تەنهــا پارێــزگاری لــێ دەکات.
ئەکیمــۆف :مــن دیســانەوە ســەرنجی ئێــوە بــۆ مەســەلەی کۆمیتــە محەلیــەکان
ڕادەکێشــمەوە .دەبێــت ڕێگــەی ئەوەمــان پــێ بدرێــت کــە ئازادیەکــی زیاتــری
کارکردنیــان هەبێــت ،و نابێــت رێــگا بدرێــت هیــچ بڕیارێكــی ك .ن ،.ئۆرگانــی
ناوەنــدی یــان شــورا ،جگــە لەڕێگــەی کۆمیتــە محەلیەکانــەوە ،جێبەجــێ بکرێــت.
کۆمیتــە محەلیــەکان دەبێــت لەشــوێنی خۆیانــدا لەالیــەن هەڵســوڕاوانەوە
هەڵبژێردرێــن .ڕێــك هــەر بەوجــۆرەی کــە ك  .ن  .لەالیــەن نوێنەرانــی گشــت
ڕێکخــراوە هەڵســوڕاوەکانی ڕوســیاوە هەڵدەبژێردرێــت .تەنانــەت ئەگــەر نەتوانرێــت
ئــەو مافــە بدرێــت ،دەبێــت ڕێگــە بــەوە بدرێــت کــە ژمــارەی ئەوئەندامانــەی ك
 .ن .مافــی هەیــە بــۆ کۆمیتــە محەلیەکانــی دابنێــت ،دیــاری کراوبــن و هەمــوو
ئەندامانــی تریــش لەڕێگــەی دانانــەوە لەالیــەن خــودی کۆمیتەکانــەوە دابنرێــن .جگــە
لــەم شــێوەیە کۆمیتــەی ناوەنــدی دەتوانێــت کۆمیتەیەکــی محەلــی بۆنمونــە کۆمیتــەی
ورونــج بەتــەواوی هەڵبوەشــێنێتەوە ،بــەاڵم تەنانــەت لــەم بارەشــدا کۆمیتــەی
ناوەنــدی لەڕێگــەی ئــەم جــۆرە هەنگاوانــەوە بەئامانجــی خــۆی نــاگات ،چونکــە
هەرچەنــد ئــەم کۆمیتانــە هەڵوەشــاونەتەوە و تەنهــا کەمایەتیــەکان لەنــاو هەمــوو
حیزبــدا پێــك هێنابێــت ،بــەاڵم لەوجێگایانــەدا کەهەڵســوڕاوبوون ،هەروەكــو جــاران
تێڕوانینەکانــی زۆربــەی ئــەو هاوڕێیانــە عەکــس دەکەنــەوە کــە هەڵیــان بــژاردوون.
پێشنیارکرا لیستی قسەکەران دابخرێت.
گۆڵدبــات و الیبــر وتیــان مەســەلەی بۆنــد هەروەكــو کۆنگــرە بڕیاریــداوە خراوەتــە
نــاو چوارچێــوەی قسەوباســەکانەوە و تــا کاتێــك کــە لەبابــەت ئــەم مەســەلەیەوە
بــاس نەکــراوە ،نابێــت لیســتی قســەکەران دابخرێــت .ئــەم کارە مانــای پێشــێل
کردنــی بڕیارێكــە کــە لەالیــەن خــودی کۆنگــرەوە دراوە.
مارتــۆف :مەســەلەی بۆنــد دەبێــت بەجیــاواز بــاس بکرێــت .پەیــڕەوی ناوخــۆ
تایبەتمەندیــە گشــتیەکان دەســت نیشــان دەکات و کاری بەســەر ووردەکاری
پەیوەندیەکانــەوە نییــە .هاوڕێیانــی بۆنــد لــەوەدا هەڵــەن کــە مێشــکی خۆیــان
تــا ئــەم ڕادەیــە بــەم مەســەلەیەوە خەریــك دەکــەن ،بەجۆرێكــە هــەر دەڵێیــت کــە
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کۆنگــرە دەیەوێــت تەڵەیــان بــۆ بنێتــەوە.
پێشنیاری پێچانەوەی لیستی قسەکەران پەسەندکرا.
یگــۆرۆف :مــن ئاگادارتــان دەکــەم کــە پێچانــەوەی لیســتی قســەکەران پێشــێلکردنی
فەرمــی ئــەو بڕیارەیــە کــە خــودی کۆنگــرە لەبــارەی بەنــدی دووەمــی بەرنامــەی
کۆبوونەوەکانــەوە داویەتــی.
نوێنەرانــی بۆنــد ئــەم بەیاننامەیــەی خوارەوەیــان خوێنــدەوە« :ئێمــە داوادەکەیــن
لــە کۆنووســەکاندا ئــەوە بنووســرێت کــە بڕیــاری کۆنگــرە ســەبارەت بــە گوێزانــەوەی
مەســەلەی بۆنــد بۆبەنــدی شەشــەمی قسەوباســەکان ،بــە ناکامــی مایــەوە ،چونکــە
پێــش ئــەوەی مەســەلەی ناوبــراو بخرێتــە بەرباســەوە ،گفتوگــۆ گشــتیەکان کۆتاییــان
پــێ هــات ».واژۆ :الیبــر ،گۆڵدبــات ،هافمــان و ئەبراســۆن.
کۆتایی دانیشتن
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دانیشتنی پازدەیەم
[ ئامادەبــوان ٤٣ :نوێنەربــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و  )١( ١٢کــەس بەدەنگــی
ڕاوێژکاریــەوە ]
کارســکی :بــەڕای مــن ئــەو خــراپ تێگەیشــتنەی ســەبارەت بــە شــورا پەیدابــووە،
لەڕێــگای ئــەم خاڵــەوە وەالدەنرێــت کــە بڕیــارە هەریەکــە لــەدەزگا ناوەندیــەکان
دووکــەس هەڵبژێــرن و ئــەم چوارکەســەش پێکــەوە کەســی پێنجــەم هەڵبژێریــن.
کاتێــك بەوشــێوەیەی لــێ هــات ،ئیتــر ئەوشــتەی کــە هــاوڕێ ئەکیمــۆف ئەوەنــدە
لەڕوودانــی دەترســێت ڕوونــادات ،ئــەوەی کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی تــا ئاســتی ڕۆڵــی
فرۆشــیارێك بێتەخــوارەوە .پێشــنیارەکەی دەربــارەی کۆمیتــە محەلیــەکان ،لەنێــوان
ك  .ن  .و کۆمیتە محەلیەکاندا جۆرە دیوارێکی چینی دروســت ئەکات و لەبەرئەوە
هەرگیــز قابیلــی قبــوڵ کــردن نییــە .ســەبارەت بــە یەکێتیــە محەلیــەکان پێــم وایــە
ناتوانرێــت لەگــەڵ کۆمیتەکانــدا لەیــەك ئاســتدا دابنرێــن .ژمــارەی دەنگەکانیــان
دەبێــت لــە دوو دەنــگ زیاتربێــت.
النــج :بــاس کردنــی مەســەلەی پێــك هێنانــی ئۆرگانێکــی جەمــاوەری لەپەیــڕەوی
ناوخــۆدا شــیاوە و لەجێــگای خۆیدایــە .ئــەم مەســەلەیە جیــاوازە لــە بابەتــی
باڵوکــراوە حیزبیــەکان و دەبێــت لەپەیوەنــد بەمەســەلەی ئۆرگانــی ناوەندیــەوە
لەبەرچاوبگیرێــت.
گۆڵدبــات :کــورت کردنــەوەی ئــەو موناقەشــانەی لــە پەیــڕەوی ناوخــۆ
پێشــنیارکراوەکەوە ســەرچاوەی گــرت ،لــە جیاوازیەکانــی نێــوان پشــتیوانان و
موخالیفانــی یەكجــێ بوونــدا بەتــەواوی هەڵەیــە .ئێمــە لــە بۆنــد دا یەكجــێ بوونمان
بەوپــەڕی پەیگیریــەوە جێبەجــێ کــردووە ،هەموومــان بەبــاوەڕەوە پشــتیوانی لــێ
دەکەیــن و بــەم جــۆرە مــن بەبــێ دوودڵــی پشــنیارەکەی هــاوڕێ لینیــن بــە ترســناك
ناودەبــەم .پرەنســیپی یەكجــێ بــوون ،کۆنتــرۆڵ کردنــی ئۆرگانەکانــی خــوارەوە
لەالیــەن ئۆرگانەکانــی ســەرەوە ،شانبەشــانی چاودێــری کردنــی کاری ئــەم ئۆرگانانــە
و ڕێنمایــی کردنیــان بــە پێــش فــەرز دادەنێــت ،بــەاڵم بەهیــچ جۆرێــك ئەم پرەنســیپە
ناتوانێــت و نابێــت بــەرەو داڕمانــی ئۆرگانەکانــی خــوارەوە بچێــت .کۆنترۆڵکــردن و
دەزگاکانــی ژێرکۆنتــرۆڵ دەکرێــت پێکــەوە هەبــن ،بــەو مەرجــەی بڕیــاری ســنورێك
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بــۆ بەکارهێنانــی کۆنتــرۆڵ درابێــت ،هەروەهــا پێناســەیەکی تایبــەت لەســنوری
ســەاڵحیەتەکانی ڕێكخراوەکانــی ژێرکۆنترۆڵیــش بەدەســتەوە گیرابێــت .بەکارهێنانــی
کۆنتــرۆڵ لەالیــەن ئۆرگانــە ناوەندیەکانــەوە دەبێــت تەنهــا بریتــی بێــت لــە چاودێری
کــردن بەســەرئەوەدا کــە ڕێکخــراوە حیزبیــەکان بڕیارەکانــی کۆنگــرە نەخەنــە
ژێرپێــوە و بەپێچەوانــەی بەرنامــە و پرەنســیپی بنچینەیــی حیزبــەوە نەجوڵێتــەوە.
لەســەر بنچینــەی کۆمەڵێــك هەلومەرجــی کاتــی یــان محەلــی دەتوانرێــت دەســەاڵتی
ناوەنــد تــا ســنورێك فراوانتــر بکرێــت ،بــەاڵم ئەمــە شــتێکە النــی کــەم دەبێــت
وەکــو پرەنســیپێکی بنچینەیــی ســەیری بکرێــت .بەهەرحــاڵ ئــەو مەبدەئــەی کــە
ڕەشنووســەکەی لینیــن لەســەری دامــەزراوە ،بەتــەواوی جیــاوازە .ئــەم ڕەشنووســە
مەیلێکــی لەڕادەبــەدەری تیایــە بــۆ دانــی دەســەاڵتی بــێ ســنورو مافــی بــێ ســنور
بــە ناوەنــد تــا دەســت لــە هــەر کارێكــی هــەر ڕێکخراوێکــی تایبــەت وەربــدات .ئــەم
ڕەشنووســە دیارە ڕازی نابێت بەهیچ ســنورو چوارچێوەیەك بۆ ئەم دەســتێوەردانانەو
تــا ئــەو جێگایــەی بــەو ڕێکخــراوە جۆربەجۆرانــەی ســەر بــەون پەیوەســت دەبــێ،
هەمــوو جــۆرە ســەاڵحیەتێکی لەناوبــردوە و خــودی توانــای بوونــی ئــەوان دەخاتــە
مەترســیەوە .هیــچ ڕێکخراوێــك ناتوانێــت بوونــی خــۆی بپارێزێــت ،تەنهــا ئەوکاتــە
نەبێــت کــە مۆڵەتــی بەهرەمەندبوونــی لــە یــەك مــاف هەبێــت ئەویــش مافــی تەســلیم
بوونــە بەبــێ لێوجواڵنــەوە لەبەرانبــەر فەرمانەکانــی ســەرەوەدا .ناوەندێــك کــە
لــەڕەش نووســدا پێشــنیارکراوە خــۆی لــە بۆشــاییدا دەبینێتــەوە ،لــە دەوروپشــتی
خۆیــدا هیــچ جــۆرە ڕێکخراوێکــی نابێــت ،تەنهــا جەماوەرێکــی بــێ شــکڵی لــەدەور
دەبێــت کــە تیایــدا کارگێــڕە جێبەجــێ کارەکان جموجــوڵ دەکــەن .هیــچ ڕێکخراوێــك
ناتوانێــت لەســەر بنچینــەی پرەنســیپێکی ئــاوا مانــەوەی خــۆی وەكــو ڕێکخراوێــك
بپارێــزێ .مــن پێــم ســەیرە کــە چــۆن تەنانــەت کەســێك لەنوێنەرانــی هیــچ کام لــە
کۆمیتــەکان دژی ئــەم جــۆرە پێشــنیارە ترســناکە ناڕەزایەتیــان پیشــان نــەداوە! ئەمــە
پەیوەنــدی بەخۆیانــەوە هەیــە  .ئەرکــی مــن نیــە ڕۆڵــی پارێــزەری ئــەو کۆمیتانــە
لەئەســتۆبگرم کــە پارێــزگاری کــردن لــە هــۆکاری بوونــی خۆیــان نــە بــە پێویســت
و نــە بــە مومکیــن زانیــوە .مــن ئێســتا بەشــێوەی تایبەتــی دەچمەســەر مەســەلەی
ئــەو جێگەورێگایــەی پەیــڕەوی ناوخــۆی پێشــنیارکراو کــە بۆچــی بۆنــدی قبوڵــە
لەحیزبــدا .هــاوڕێ مارتــۆف هەوڵیــدا ئــەوە پیشــان بــدات کــە پەســەندکردنی ئــەم
پەیــڕەوی ناوخۆیــە یەكالیــی کردنــەوەی مەســەلەی مافەکانــی بۆنــد لەپێشــەوە
دیــاری نــاکات .هــاوڕێ لینیــن بەڕۆشــنیەکی تــەواوەوە ئــەم بۆچونــەی وەالنــا.
ئــەو ڕوونــی کــردەوە بۆمــان کــە لەپێشــدا پەســەندکردنی ڕەشنووســی پەیــڕەوی
ناوخۆکــەی بۆئــەوە دەوێــت تــا لەدوایــدا ئــەو مادانــەی لەســەربنچینەی هەمــان
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پەیــڕەی ناوخــۆ جێگەوڕێگــەی بۆنــد دیــاری دەکــەن  ،وەکــو ئاکامێکــی ڕاســتەوخۆی
ئــەو مەبادئیــەوە دەربکەوێــت کــە لــە پەیــڕەوی ناوخــۆدا هاتــووە .بەڕەچاوکردنــی
ئــەم ڕوون کردنەوەیــە کــە لەالیــەن هــاوڕێ لینینــەوە پێشکەشــکرا ،پێموایە پێویســت
بــکات ئــەوە بڵێــم کــە پەســەندکردنی ئــەم پەیــڕەوی ناوخۆیــە هــەر لەســەرەتاوە
هــەر ئیمکانێــك بــۆ پەســەندکردنی ئــەو خااڵنــەی ئێمــە خســتومانەتە ڕوو ڕەت
دەکاتــەوە ،ســەرەڕای ئــەوە ئــەم شــێوە لەپێشــدا دیــاری کردنــەی یەكالبونــەوەی
مەســەلەکە بەبــێ هیــچ باســێك دەربــارەی ئــەو خااڵنــەی بــاس کــران ،ڕوو دەدات.
هیــچ گومانێکــی تێدانیــە کــە پەیــڕەوی ناوخۆکــەی هــاوڕێ لینیــن پەســەندکردنی
ئــەم خااڵنــە نەفــی دەکاتــەوە ،لەبەرئــەوە پەیــڕەوی ناوخۆکــەی ئــەو خــودی
مەوجودیەتــی بۆنــد بەتــەواوی و بەبــێ بەرگــری نەفــی دەکاتــەوە .مەوجودیەتێــك
کــە هــەر ئــەوە ،ئەگــەر کۆمیتــەی ناوەنــدی بەچاکــی بزانێــت ،هەڵدەوەشــێتەوە و
هیــچ پارێزگارییەكیــش لەئــازادی بۆنــد بــۆ چارەســەرکردنی کاروبــاری رێکخســتنی
خۆیشــی نــاکات ،کاروبارێــك کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی ،هەروەكــو هــاوڕێ لینیــن
ڕوونــی کــردەوە ،دەتوانێــت بەبــێ هیــچ تەنگەبەریــەك دەســتێوەردانی تیــادا بــکات
و ..تــاد .مــن حەزدەکــەم بۆچوونــی نووســەری ڕەشنووســەکە لــەم بارەیــەوە بزانــم و
ئــەم پرســیارانە دەخەمــە بــەردەم هــاوڕێ لینیــن .ئایــا ئینــکاری ئــەوە دەکات کــە
پەیــڕەوی ناوخۆکــەی فرســەتی پەســەندکردنی ئــەو خااڵنــە نــادات کــە لەالیــەن
نوێنەرانــی بۆنــدەوە پێشکەشــکران؟ ئایــا ئینــکاری ئــەوە دەکات کــە پەیــڕەوی
ناوخۆکــەی بەڕۆشــنی ئــەم مانایــە ئەگەیەنێــت کــە کۆمیتــەی ناوەنــدی حیــزب مافــی
ئــەوەی هەیــە پێکهاتــەی کۆمیتــەی ناوەنــدی بۆنــد بگۆڕێــت ،هەڵیبوەشــێنێتەوە،
بڕیارەکانــی کۆنگرەکانــی بۆنــد پووچــەڵ بکاتــەوەو هتــد...؟ مــن چاوەڕێــی
وەاڵمــی بــێ پێــچ وپەنــام بــەم پرســیارانە .لەکۆتایــدا ســەرنجی ئــەو کەســانە بــۆ
چارەنوسســازی ئــەم ســاتەوەختە ڕادەکێشــم ،کــە دەیانەوێــت بەبــێ بــاس کــردن
لەســەر پێشــنیارەکانی ئێمــە ،پەســەندکردنیان بکەنــە شــتێکی نامومکیــن .ئەگــەر
پێشــنیارەکانی ئێمــە کــە ناســێنەری النــی کەمــی هەلومەرجــی بوونــی بۆنــدە ،رەت
بکرێتــەوە ،ئــەم کارە ســەرەنجام یەکالبوونــەوەی مەســەلەی چوونــەدەرەوەی بۆنــد
لەحیزبــدا دەڕەخســێنێت .مــن ئەمــە وەكــو بۆچوونــی تایبەتــی خــۆم بــاس دەکــەم.
هەمــوو دەســتەی نوێنەرایەتــی بۆندیــش هــەر ئەمــە دەڵێــن.
الیبــر :دەبیســتم زۆرلەهاوڕێیــان بــە توڕەیــی و سەرســوڕمانەوە بەرامبــەر قســەکانی
هاونوێنــەرم ،گۆڵدبــات هــاوار دەکــەن ،بــەاڵم ئــەم کاردانەوانــە بەتــەواوی بــێ
مانــان .کاتێــک پێشــتر مــن ڕەش نووســەکەی خۆمانــم دەخســتە بەرچــاو ،ئاماژەیەکــم
کــردو ووتــم ڕەشنووســەکەی ئێمــە مەســەلەیەکی پرەنســیپی دەگرێتەخــۆی کــە
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بەبــێ پەســەندکردنیان ،بۆنــد ناتوانێــت لەحیزبــدا بمێنێتــەوە .پــاش ئــەم ڕوون
کردنــەوە کورتــە ،دەگەڕێمــەوە سەرئەســڵی مەســەلەکە .ئێمــە چەندیــن جــار ئەوەمــان
ووتــووە کــە ئــەو شــێوە مامەڵەیــەی پەیــڕەوی ناوخــۆی ڕێکخراوەیــی ،کــە لەالیــەن
هــاورێ لینینــەوە پێشــنیارکراوە ،لەگــەڵ مەســەلەی بۆنــد پێــش لەهەرشــتێك
یــەكال بوونــەوەی مەســەلەی بۆنــد دیــاری دەکات و ئینکارکردنــی ئەمــە ســودێکی
بۆهــاوڕێ مارتــۆف نیــە .کاتێــك پێشــنیارم بــە هــاوڕێ لینیــن کــرد کــە ووشــەکانی
«ڕێکخــراوە نەتەوەییــەکان» لــەو بەنــدەی پەیــڕەوی ناوخــۆدا ،الببرێــت ،قبوڵــی
نەکــرد ،چونکــە بــاوەڕی وابــوو هــەر ئــەوەی کــە لــەو بەنــدەدا هاتــوە دەبێــت ئــەو
جــۆرە ڕێکخراوانــەش بگرێتــەوە .بــەم پێیــە بەبــێ ئــەوەی هێشــتا باســێك دەربــارەی
مەســەلەی «ڕێکخــراوە نەتەوەییــەکان» کرابێــت ،لەنــاو ڕەشنووســەکەی هــاوڕێ
لینینــدا وەاڵمــی لەپێشــدا دیــاری کــراو بــەم مەســەلەیە دەخرێتــە بەردەممــان .دیــارە
ئــەم کارە بەتــەواوی بەئەنقەســت ئەنجــام دراوە.
پێمــان دەڵێــن کــە وەكــو ئیستســنایەك « اســتثناء « مامەڵــە لەگــەڵ بۆنــد دا
دەکرێــت ،بــەاڵم ئەمەمــان ناوێــت .ئێمــە نامانەوێــت مەبدەئێــك پەســەندبکرێت
کــە بەگوێــرەی ئــەو کۆمیتــەی ناوەنــدی حیــزب بتوانێــت لەهەرســاتێکدا کۆمیتــەی
ناوەنــدی بۆنــد هەڵبوەشــێنێتەوە ،یــان تەنانــەت بەشــێوەی گشــتی نــەی هێڵێــت.
هەڵبەتــە ڕەنگــە وابیــر نەکەنــەوە کــە ئــەم کارە یەکســەرئەنجام بــدەن ،بــەم
جــۆرە لێــرەدا شــێوەکارێك دیــاری دەکرێــت ،شــێوەیەك بڕیــاری لــێ دەدرێــت کــە
دەتوانێــت ســەرەنجام بــەرەو هەڵوەشــاندنەوەی بۆنــد بــڕوات .بۆندێــك کــە هــاوڕێ
مارتــۆف نــاوی دەنێــت «تێکــدەری مێژوویــی» .لێــرەدا ســەبارەت بــە دوامەرجەکانــی
ئێمــە توڕەیــی پیشــان ئەدرێــت ،بــەاڵم ڕێگابــدەن بــا مەســەلەی ئــەوەی کــە لێــرەدا
دواهوشــداری( ئۆڵتیماتیــۆم) دراوە یــان نــا ،بخەینــەالوە .ئایــا ڕێکخراوێــك،
بەبــێ ئــەوەی هەرگیــز مەســەلەی دواهوشــداری لەئــارادا بێــت ،کاتێــك مەبادیئێــك
لــە کۆنگــرەدا بەپێچەوانــەی بۆچوونەکانیــەوە پەســەندبکرێت ،جیانابێتــەوە،
مەبادیئێــك کــە تەنانــەت لەگــەڵ بنەمــای مەوجودیەتیــدا ناتەبایــی هەبێــت؟ ئایــا
بۆنمونــە نوســەرانی ئایســکرا ،لەکاتێکــدا مەبادیئــی ڕێکخراوەییــان ڕەت بکرێتــەوە
و ئــەوەی پێــی دەڵێــن دیمواکراتیزەکــردن ،پەســەند بکــرێ ،جیانابنــەوە؟ بەڵگــەی
ناوێــت کــە ئــەوان کاری وا لێــرەدا ئەنجــام نــادەن ،چونکــە زۆربەیەکــی زۆر فــراوان
لەگەڵیاندایــە ،بــەاڵم ئێمــە جێگەوڕێگەیەکــی وامــان نیــە .هــاوڕێ لینیــن چــی بــە
ئێمــە پێشــنیارئەکات؟ ئــەوفەرمانــی هەڵواســینی بــۆ دەرکردویــن ،بــەاڵم جێبەجــێ
کردنەکــەی تــا چەنــد رۆژێکــی دیکــە دواخســتوەو بڕیــاردان لەســەر کاتــی جێبەجــێ
کردنــی فەرمانــی هەڵواســینەکەی ســپاردوە بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی .بــەاڵم هاوڕێیــان،
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ئایــا ئەوەنــدە خــۆش بــاوەڕن کــە تەنانــەت بۆســاتێکیش پێتــان وابێــت ،ئەگــەر
ئــەم جــۆرە پەیــڕەوی ناوخۆیــە پەســەندبکرێت ،ئێمــە لەحیزبــدا دەمێنینــەوە؟ کــە
ئێمــە بــە خواســتی خۆمــان فەرمانــی مەرگــی خۆمــان ئیمــزا ئەکەیــن؟ نەخێــر ،شــتی
وا ڕوونــادات .ئێمــە هێشــتا ئامــادەی مــردن نیــن ،بەپێچەوانــەوە ئێمــە هەســت
بەهێزێکــی نــوێ ئەکەیــن .ئێمــە بڕوامــان وایــە کــە ئەگەرهاوڕێیانمــان لەڕوانگــەی
بەرژەوەنــدی واقعــی بزوتنــەوەی سۆشــیال دیموکراتــی ڕوســیاوە ،نــەك لەڕوانگــەی
جــۆرە ڕێکخراوێكــی نــاو مێشــکی جەنەڕاڵــە بــێ ســوپاکانەوە ،توانــای بینینــی
مەســەلەکانیان هەبێــت ،ئــەوا شــێوازەکەی ئێمــە بەڕاســت دادەنێــن و تەئیــدی
بۆچوونەکــەی ئێمــە دەکــەن ســەبارەت بــەو پەیــڕەوی ناوخۆیــەی پێشــنیارکراوە.
لینیــن :مــن دوای ئــەوەی کۆمیســیۆن کۆتایــی بــەکاری خــۆی هێنــا ،دەربــارەی
پەیــڕەوی ناوخــۆ کۆتــا قســەی خــۆم دەکــەم.
ئەوانــەی هەڵبژێــردران بــۆ ئەندامێتــی کۆمیســیۆن بریتیبــوون لــە :لینیــن  ،مارتۆف،
یگــورۆف ،پۆپــۆف و گلیپۆف.
کۆنگــرە چــووە بــەر باســی بەرنامــە .کۆبوونەوەکــە بــە گفتوگۆکــردن لەســەر بەنــد
بەنــدی بەرنامــەدا دەســتی پێکــرد.
کۆمیســیۆن پەڕەگرافــی یەکەمــی بەهەمــان شــێوەی دەســت لێنــەدراو هێشــتەوە
(بگەڕێنــەوە بــۆ ڕەشنوســی ئایســکرا_زاریا)
مارتینــۆف :پێشــنیاری کــرد پەڕەگرافــی یەکــەم بــەم جــۆرە دەســکاری بکرێــت:
«پەیوەندیــە نزیکەکانــی نێــوان واڵتانــی ســەرمایەداریی جیهانــی پێشــکەوتو
و بەرژەوەندیــە هاوبەشــەکانی پڕۆلیتاریــا دەبوایــە تایبەتمەندییەکــی
ئینتەرناسیۆنالیســتی بــە بزوتنەوەکــە بدایــەو هەرواشــی کردو...تادوایــی».
ئەکیمۆف :کاتێك دەســتم بە خوێندنەوەی ڕەشنووســی ئەو بەرنامەیە کرد کە ئێســتا
خەریکیــن لەبارەیــەوە ئەدوێیــن ،هەریەکــە لەتێــزە جیاجیاکانیــم لەســەرکاغەزی
جیاجیــا نوســی .پاشــان ئــەوەم بەبیرداهــات کــە تێــزە پێکەوەگرێــدراوەکان
لەبەرنامــەی گۆتــاو ئیرفــۆرت ،هینفیڵــد و ڤیەنــا ،گودیســت ،بەلجیــکا ،ئیتالیــاو
ســوید و پەیــڕەوی ناوخــۆی ئینەرناســیونالدا دەســت بخــەم .بــۆم دەرکــەوت کــە
بــە نزیکەیــی ســەرجەم بەندەکانــی ئــەم ڕەشنوســە ،هەندێــک جــار بەشــێوەیەکی
بەرچــاو و هەندێــک جــاری دیکــە تەنهــا لەشــێوەی داڕشــتنەکەیدا لەگــەڵ ســەرجەم
بەرنامەکانــی تــردا جیــاوازە .بــە بەراوردکردنــی هەمــوو ئــەم جیاوازیانــەدا بــۆم
دەرکــەوت کــە ئەوانــە یــەك ڕووی یەکســان پیشــان ئــەدەن و لــە مەیلێکــی یەکســانەوە
ســەرچاوەیان گرتــوە کــە بریتیــە لــە :ئینکارکردنــی ئــەو خاڵــەی کــە پڕۆلیتاریــا
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هێزێکــی خوڵقێنــەر نیشــان دەدات لــە گەشــەپێدانی سۆشــیال دیموکراســیدا و
هەروەهــا ڕۆڵــی چاالکانــەی پڕۆلیتاریــا بچــووک دەکاتــەوە .هەرچەنــد کاتەکانــی
ئــەم جیاوازیانــە  -بۆنمونــە وەكــو ئــەم حاڵەتــەی ئێســتا ئێمــە هەڵــی ئەســەنگێنین-
بایەخێکــی تایبەتــی نیــە ،بــەاڵم هەرچۆنبێــت پێویســتە ڕاســت بکرێتــەوە ،چونکــە
ئەوانــە مەیلێــك نیشــان ئــەدەن و ئــەم مەیلــەش ڕاســت نییــە.
لەبەنــدی یەکەمــی ڕەشنوســی بەرنامــەدا هــۆکاری تایبەتمەنــدی نێونەتەوەیــی
بزوتنــەوەی ئێمــە وەســف کــراوە .ئــەم تایبەتمەندییــە نێونەتەوەییــە ئاکامــی
دووهۆیــە .لەپلــەی یەکەمــدا بەرژەوەنــدی و هەلومەرجــی ژیانــی هاوشــێوەی
پڕۆلیتارەکانــی وواڵتــە جیاجیاکانــە ،بەچاوپۆشــین لەوشــێوە سیاســیە جیاوازانــەی
کــە لەژێــر ســایەیدا دەبێــت خەبــات بکەیــن .لەپلــەی دووەمــدا پێکــەوە بەســترانەوەی
ژیانــی ئابــووری هەمــوو وواڵتــە ســەرمایەداریەکان.
مارکــس پەیوەندیەکانــی نێــوان شــوێنە جیاجیاکانــی وەکــو دوا فاکتــەری یەکێتــی
بەخشــین بەخەبــات ،کــە هەتــا بەبــێ ئــەو پەیوەندیانــەش ،هاوشــێوە بــوو،
ســەیردەکرد .لــە مانیفێســتدا لەنێــوان چەندیــن شــتی تــردا ،لەبــارەی «هۆیەکانــی
پەیوەندگرتنێکــی پێشــکەوتووە»وە دەنوســێت کــە بەهــۆی پیشەســازی مۆدێرنــەوە
دێتــەدی و کرێکارانــی شــوێنە جیاجیــاکان پێکــەوە گــرێ دەدەن .ڕێــك ئــەم
پەیوەندیــە پێویســت بــوو تاخەباتــە زۆروزەبەنــدە محەلیــەکان کــە هەموویــان
یــەك تایبەتمەندییــان هەیــە ،لەخەباتێکــی نیشــتمانی نێــوان چینەکانــدا یەكجــێ
بــکات .مارکــس دواتــر ئــەم بۆچوونــە گشــتگیر وهەمەالیــەن دەکات و لــە بزوتنــەوەی
نیشــتمانیەوە بــە بزوتنــەوەی نێونەتەوەیــی دەگات :لەســایەی پەرەســەندنی
بۆرژوازیــەوە ،ئــازادی بازرگانــی ،بــازاڕی جیهانــی ،یەکســانی شــێوەی بەرهــەم
هێنــان و هەلومەرجــی ژیــان کــە لــەوەوە ســەرچاوەی گرتــوە ،جیاوازیــەکان و
ناکۆکیــە نیشــتمانیەکانی نێــوان نەتــەوەکان هــەر ڕۆژە زیاتروزیاتــر بــەرەو نەمــان
دەچــن .مارکــس لەپەیــڕەوی ناوخــۆی ئەنتەرناســیونالدا بەهاتنــەوە لەگــەڵ ئــەم
حوکمــەدا پێداگــری لەســەر یەکێتــی بەرژەوەنــدی ئــەو نەتەوانــە دەکات کــە لــە
ناویانــدا بزوتنــەوەی کرێــکاری ســەری هەڵــداوە« .ڕزگاریــی کار نــە مەســەلەیەکی
محەلــی و نــە نیشــتمانیە ،بەڵکــو مەســەلەیەکی کۆمەاڵیەتیــەو هەمــوو ئــەو واڵتانــە
دەگرێتــەوە کــە کۆمەڵــگای مۆدێرنیــان تیادایــە».
ڕێــك بەهەمــان شــێوە بەرنامــەی ئیرفــۆرت دەڵێــت« :بەرژەوەندیەکانــی چینــی
کرێــکار لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــەی کــە بەرهــەم هێنانــی ســەرمایەداریان تێدایــە،
یەکســانە ».بەرنامــەی ڤییەنــا دەڵێــت« :جەنــگان لــەدژی ســتەم دەبێــت وەكــو
خــودی ســتەم نێونەتەوەیــی بێــت»؛ واتــە لــەو واڵتانــەی کــە شــێوەیەکی چــوون
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یــەك لەســتەم؛ واتــە ســەرمایەداری زاڵــە ،بزوتنــەوەش هــەر لەســەرەتاوە بەشــێوەی
بزوتنەوەیەکــی یەکســان و نێونەتەوەیــی ســەرهەڵدەدات .ئــەم بەشــەی بەرنامــە بــەر
لەمــە لەدەقەکــەی هینفێڵــد دا هەبــووە.
لەبەرنامــەی ئایســکرادا تەنهــا نــاوی فاکتەرێــك هێنــراوە و ئەویش ئــەو پەیوەندەیە
کــە بەهــۆی ئاڵوگــۆڕەوە لەنێــوان گەلەکانــدا دامــەزراوە .فاکتەرێکــی تــر؛ واتــە
ئــەوەی کــە لــە بەرنامەکانــی تــردا بەتەنهایــی نــاوی بــراوە ،لــە ڕەشنوســدا نیــە.
ئــەم ڕون کردنــەوە یەكالیەنــەی تایبەتمەنــدی ئینتەرناسیونالیســتی بزوتنــەوەی
ئێمــە پێناســی هەمــوو ڕەشنوســەکەیە .ئــەوەی کــە لــەم ڕەشنوســەدا بەتــەواوی پشــت
گــوێ خــراوە ،ئــەو فاکتەرانەیــە کــە ســایکۆلۆجیای جیــاواز و بەتونــدی و کۆنکریتــی
پڕۆلیتاریــا دەیــان هێنێتــە ئــاراوە و هوشــیاری چینایەتــی ئــەو دەبزوێنێــت .بــەم
پێیــە دەبێــت یەکــەم بەنــدی ڕەشنوســەکە ڕاســت بکرێتــەوە.
ڕوســوف :پێشــنیاردەکەم گشــت دەســتکاریەکانی هــاوڕێ ئەکیمــۆف پێکــەوە
لەبەرچاوبگریــن ،چونکــە ئــەم دەســتکاریانە بەشــێوەیەکی بنەڕەتــی پەیوەندیــان
بەیەکــەوە هەیــەو لەگــەڵ بەرنامــەی ئایســکرادا لــە پرەنســیپدا جیــاوازن.
ئەکیمــۆف [ ڕون کردنەوەیەکــی پەیــڕەوی ناوخۆیــی] :لــەڕووی عەمەلیــەوە بــۆم
نەدەکــرا لــە کۆمیســۆندا بەرگــری لــە دەســتکاریەکانم بکــەم ،چونکــە کاتەکــەم لــە
پێنــج خولــەك زیاترنەبــوو .ئێســتاش مەبەســتم پێشــکەش کردنــی هەموویــان نییــە.
دیــارە دەتوانــم لێــرەدا هەموویــان بخەمــەڕوو ئــەم کارە دوو تــا دوو کاتژمێــر و نیــو
دەخایەنێــت.
مارتــۆف :مــن وەكــو نوێنەرێــك کــە دەیەوێــت کۆنگرەکەمــان ســەرکەوتوبێت ،دەدوێــم.
بۆچــی هــاوڕێ ئەکیمــۆف نــەی توانیــوە پێشــنیارە بەرامبەرەکــەی خــۆی بەدرێژایــی
ســاڵێك لــە باڵوکــراوە ڕووســیەکاندا بخاتــەڕوو؟ مــن نازانــم چۆن چارەســەری بکەین،
بــەاڵم پێداگــری لــەوە دەکــەم کــە زۆر نابەجێیــە کۆنگــرە بکەینــە دانیشــتنێکی
ئەکادیمــی.
ســەرۆك:هاوڕێ ئەکیمــۆف بەدروســتی باســی لەوەکــرد کــە ئەمانە مەســائیلێکی گرنگن
و بــەم هــۆکارەش ئێمــە دەبێــت هەنــگاوی عەمەلــی بنێــن تــاکات بەفیڕۆنەدەیــن.
ئــەم هەنــگاوە عەمەلیــەش پەیــڕەوی ناوخــۆی کۆنگرەیــە کــە دەبێــت مووبەمــوو
ڕەچاوبکرێــت .لەپەیــڕەوی ناوخــۆدا ئــەوە بڕیــاردراوە کــە هەرکــەس مافــی هەیــە
١٠خولــەك قســەبکات .مــن ئەمــە بــەوە تــێ دەگــەم کە یــەك نوێنــەر دەتوانێ١٠خولەك
دەربــارەی هەمــوو بەرنامەکــە بدوێــت.
ئەکیمــۆف داوای کــرد پەیــڕەوی ناوخــۆی ناوبــراو بخوێنرێتــەوە ،وە لەبەرئــەوەی
وەاڵمێکــی چنــگ نەکــەوت ،ئــەم ڕاگەیاندنــەی خــوارەوەی خوێنــدەوە« :داوادەکــەم
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لــە کۆنووســەکەدا بنوســرێت کەســەرۆك کاتێــك تەعبیرەکــەی خــۆی بــۆ مادەیەکــی
پەیــڕەوی ناوخــۆ خســتە دەنگدانــەوە ،داخوازیەکــەی منــی ســەبارەت بــە خوێندنــەوەی
ئــەو مادەیــە قبــوڵ نەکــرد .ســەرۆك داوای لــێ کــردم لەگــەڵ نوســەردا قســە بکــەم».
مارتــۆف :پێشــنیاردەکەم نوێنــەرەکان ماوەیــان هەبێــت کــە یــەك جــار بۆمــاوەی ٥
خولــەك دەربــارەی هــەر بەندێــك بدوێــن.
پێشنیارەکەی مارتۆف پەسەندکرا.
یەکــەم پەڕەگرافــی بەرنامــە خرایــە دەنگــەوە و بــە  ٤٣دەنــگ پەســەند کــرا.
[بگەڕێینــەوە بــۆ ڕەشنوســی بەرنامــەی ئایســکرا_زاریا ]
ئەکیمــۆف :مــن لەژێــر ئــەم جــۆرە تەنگەبەریانــەدا بەتــەواوی قســەکردن لەســەر
بەندبەنــدی بەرنامــە بــە نامومکیــن دەزانــم .لەتوانــای مرۆڤــدا نیــە لەمــاوەی پێنــج
خولەكــدا بۆچوونەکانــی کۆبکاتــەوە ،و لەکاتێکــدا کــە مــاوە نەدرێــت بۆجاری دووەم،
بــە مەبەســتی وەاڵمدانــەوە بــە ڕەخنــەکان قســەبکات ،فۆڕمۆڵەکردنیشــی کەڵکێکــی
نیــە .ئــەوەی کــە بلیخانــۆف دەربــارەی زۆری ژمــارەی دەســتکاریە پێشــنیارکراوەکانی
مــن وتویەتــی ،ڕاســت نیــە .هەڵبەتــە مــن  ٢١دەســتکاریم داوە بــە کۆمیســیۆن،
لەبەرانبــەر کۆنگــرەدا تەنهــا ئەمەوێــت لەپێنــج یــان شــەش دانەیــان بەرگــری بکــەم
کــە بەتایبەتــی لــەڕووی مەبادیئــەوە بایەخــی زۆریــان هەیــە.
بەگوێــرەی پەیــڕەوی ناوخــۆ مــن مافــم هەیــە ســێ جــار هەرجــارە دە خولــەك
لەسەرهەردەســتکاریەك ،واتــە پێکــەوە نیوکاتژمێــر قســە بکــەم .ئەگەرمــن
بەتــەواوی لــە مافــی خــۆم لەپەیوەنــد بــە هــەر دەســتکاریەکەوە ســوود وەربگــرم،
ئــەوا شــەش دەســتکاری پێکــەوە دەکاتــە ســێ کاتژمێــر .بێجگــە لــە دەســتکاریەکانی
مــن ،ژمارەیەکــی زۆر دەســتکاری دیکــە پێشــنیارکراون و زۆرتریــان ،بەشــایەدی
ئەوانــەی پێشکەشــیان کــردوون ،پەیوەنــدی بەمەســائیلی پرەنســیپیەوە نیــە .لەســەر
ئــەم بنەمایــەوە کۆنگــرە ئەتوانێــت گــوێ بــۆ ڕوون کردنەوەکانــی مــن ســەبارەت
بــە دەســتکاریەکانم بگرێــت .قســەکەی مارتۆفیــش ســەبارەت بــەوەی کــە مــن
دەبــوو پێــش لەمــە لــە باڵوکراوەکانــدا بۆچوونەکانــم ڕابگەیاندایــە ،بــێ مانایــە.
دیســپلنی ڕێکخراوەیــی منــی دەبەســتەوە :ئیســتا دەتوانــم و دەمەوێــت بەرگــری لــە
تێڕوانینەکانــم بکــەم.
ئەکیمــۆف دواتــر ئــەم ڕاگەیاندنــەی خــوارەوەی خوێنــدەوە« :بەگوێــرەی پەیــڕەوی
ناوخــۆی کۆنگــرە ،هەریەکــە لــە ئەندامــان مافــی ئــەوەی هەیــە لەســەر هــەر
مەســەلەیەك کــە دەخرێتــە بەردەنــگ دانــەوە ،ســێ جــار و هەرجــارە مــاوەی دە
خولــەك بدوێــت.
کاتێــك لەڕەوتــی قسەوباســە گشــتیەکانی بەرنامــەدا پێشــنیارێك درا بــۆ داخســتنی
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لیســتی قســەکەران ،ســەرۆك لەســەر داوای هــاوڕێ ماخــۆف ( )٢ڕایگەیانــد کــە پــاش
ئــەوەی ڕەشنوســەکە لــە کۆمیســیۆندا خرایــە بەربــاس و لەکاتــی بــاس کردنیشــی
دەربــارەی بەندبەنــدی ،جارێکــی دیکــە ڕێــگا بەقســەکەران ئەدرێتــەوە تــا بەشــێوەی
گشــتی بۆچوونەکانــی خۆیــان لەســەر بەرنامــە بخەنــەڕوو.
زۆربــەی کۆنگــرە ئێســتا خەریکــە کەمایەتــی لەتوانــای بەرگــری کــردن لــە
دەســتکاریەکانی بــێ بــەش دەکات و بەپێچەوانــەی پەیــڕەوی ناوخــۆ و ســەرەڕای
ڕاگەیاندنەکانــی پێشــتری ســەرۆکیش ،ئــەم کارە لەڕێگــەی کــەم کردنــەوەی ئــەو
ماوەیــە بــۆ  ٥خولــەك کــە بەقســەکەران ڕێگــەدراوە بەرگــری لــە دەســتکاریەکانیان
بکــەن ،ئەنجــام دراوە ٥ .خولــەك کات ،واتــە ئــەو ماوەیــەی کــە لــەڕووی عەمەلیــەوە
لەتوانــادا نییــە هیــچ جــۆرە بەڵگــە هێنانەوەیەکــی بنەڕەتــی پێشــکەش بکرێــت
بــۆ بەرگــری کــردن لــە دەســتکاریە پێشــنیارکراوەکان .بەڕەچاوکردنــی ئــەوەی
کــە زۆربــەی کۆنگــرە بەگــوێ نەگرتــن لــە بەڵگەهێنانەوەکانــی موخالیفــی
ڕەشــنوس ،تەنگەبەریەکــی بەســەر کەمایەتیــدا ســەپاندوە ،مــن لەپێشــنیارکردنی
دەســتکاریەکانم ســەبارەت بــە ڕەشنوســەکە خۆدەپارێــزم ،چونکــە مافــی بەرگــری
کردنــم لــەم دەســتکاریانە زەوت کــراوە».
پەڕەگرافــی دوەمــی بەرنامــە بــە  ٤٤دەنــگ پەســەندکرا ،بــەاڵم لەجێــگای ووشــەکانی
« حیزبــی ئــەوان» ووشــەی «خــۆی» دانــرا
ســەبارەت بەپەڕەگرافــی ســێیەم ،کۆمیســیۆن پێشــنیاری کــرد ڕســتەی یەکەمــی وەكــو
پەڕەگرافێکــی جیــاواز جیابکرێتــەوە و لــەدوای وشــەی « تایبەتمەنــدی» وشــەی
«مۆدێــرن» زیادبکرێــت .بــەم جــۆرە پەڕەگرافــی ســێیەم بــە  ٤٣دەنــگ پەســەندکرا.
بەشــی پاشــماوەی پەڕەگرافــی ســێیەم [کــە ئێســتا بوەتــە _٣الــف ] بــە تێکــڕا
پەســەندکرا.
مارتینــۆف دەســتکاریەکی بــۆ پەڕەگرافــی چــوارەم پێشــنیارکرد ،دەربــارەی ئــەوەی کــە
ڕســتەی کۆتایــی بەهــۆی ئــەم دەســتەواژەیەوە جێگــەی بگیرێتەوە»:لــە وابەســتەیی
ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ بــە ســەرمایەوە».
پێشنیارەکەی ڕەتکرایەوە و پەڕەگرافی چوارەم بە  ٣٩دەنگ پەسەندکرا.
پەڕەگرافی پێنجەم بەتێکڕا پەسەندکرا.
لەپەڕەگرافــی شەشــەمدا ،کۆمیســیۆن پێشــنیاری کــرد ووشــەکانی « بــا تەنانــەت «
بــە ووشــەکانی «وە هەندێــک جاریــش» جێگــەی بگیرێتــەوە)٣(.
پەڕەگرافــی شەشــەم دوای دەســتکاریەکەی کۆمیســیۆن بــە ٢٧دەنگــی ڕازی لەبەرانبــەر
١١دەنگــی موخالیــف دا پەســەندکرا.
پەڕەگرافی حەوتەم بە  ٤١دەنگ پەسەندکرا.
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کۆمیســیۆن [ بــە ٢دەنــگ لەبەرانبــەر ١دەنــگ دا] پەڕەگرافــی هەشــتەمی بــەم جــۆرە
دەســتکاری کــرد کــە لــەدوای ووشــەکانی «توانــای چەنــدی و هاوپشــتی» ووشــەی
«هوشــیاری» دانــا.
لینیــن :ئــەم دەســتکاریانە گۆڕینێکــە بــەرەو خراپتــر .ئــەو تەســەورە دروســت
دەکات کــە هوشــیاری بەشــێوەی خۆبەخۆیــی گەشــەدەکات .لەسۆشــیال دیموکراســی
نێونەتەوەییــدا هیــچ چاالکیەکــی هوشــیارانە لەالیــەن کرێکارانــەوە وجــودی نیــە کــە
ســەربەخۆبێت لەنفــوزی سۆشــیال دیموکراتــەکان.
گۆریــن :مــن ئــەم دەســتکاریە بەگونجــاو نازانــم ،چونکــە ئــەو شــتەی ئێمــە لێــرەدا
قســەی لەســەر دەکەین ،پڕۆســەیەکی گەشــەی خۆبەخۆیە کە دەبێت لە پڕۆســەیەکی
تایبەتــی؛ واتــە خێراکردنــی پڕۆســەیەکی سروشــتی ،جیابکرێتــەوە.
مارتۆف:هــاوڕێ گۆریــن بەتــەواوی لەســەر حەقــە .لــەڕووی تیۆریــەوە ،ئێمــە
ناتوانیــن گەشــەی خۆبەخۆیــی لــە نفــوزی هوشــیارانە [ چاالکییەکــی پەســەندکراو)
جیابکەینــەوە ،بــەاڵم لــە نەخشــەی چاالکی حیزبیدا ناچارین جیــاوازی لەنێوانیاندا
قبــوڵ بکەیــن .ئەگــەر تایبەتمەنــدی سۆشیالیســتی نەدرێــت بــە هوشــیاری ئەوکاتــە
ئــەو شــتەی لەدایــك دەبێــت ،داڕشــتەیەکە کــە لەڕوانگــەی میســۆدۆلۆژیەوە هەڵەیــە
و لــەڕووی بیناســازیەوە [معماری]خۆنەگــرە .ئەگــەر وەكــو شــتێکی خۆبەخۆیــی لەگــەڵ
هوشــیاریدا مامەڵەبکرێــت ئــەوا ئــەم کارە لــە ڕوانگــەی تیئۆریــەوە ڕاســت نیــە،
چونکــە ئــەوە هوشــیاری نییــە.
الیبــر« :ناڕەزایــی» ئەگــەر وەكــو شــتێکی ناهوشــیارانە لێك بدرێتەوە گەشــەناکات،
بەڵكــو ڕووەو ئاوابــوون دەچێــت ،بــەاڵم وەكو پڕۆســەیەکی هوشــیارانە گەشــە دەکات.
مارتینــۆف :ئــەم تیۆریــە بەشــێوەیەکی وا ناڕۆشــن داڕێــژراوە کــە تەنانــەت ئــەو
کەســانەی نوســیویانە بەچەندیــن شــێوەی جیاجیــا لێکدانــەوەی بــۆ دەکــەن،
لەکاتێکــدا هــەر بەشــێکی بەرنامــە دەبێــت تەنهــا یــەك لێکدانــەوەی کۆنکرێتــی و
پوخــت بــدات بەدەســتەوە .لێــرەدا ئێمــە پێویســتیمان بەوەیــە هەمــوو پڕۆســەکە
بەگشــتی و لەوانــە چاالکــی سۆشــیال دیموکراســیش ببینیــن ،بــەم کارەش بەهیــچ
جۆرێــك ڕۆڵــی چاالکانــەی سۆشــیال دیموکراســیمان بچــووك نەکردۆتــەوە.
دەنگــدان دەســتی پــێ کــرد .دەســتکاریەکە ڕەتکرایــەوە و داڕشــتنە ئەســڵەکە بەدەنگــی
زۆربە پەســەندکرا.
پەرەگرافی نۆیەم ،دەیەم ،یازدەیەم و دوزدەیەم بەبێ دەستکاری پەسەندکران.
لە پەڕەگرافی سیازدەیەمدا بەپێشنیاری مارتۆف دەستەواژەی« :لەهەر هەنگاوێكدا
هێشــتا لەگــەڵ پاشــماوەکاندا مامەڵــە دەکرێــت» گــۆڕدرا بــە دەســتەواژەی «هێشــتا
چەندیــن پاشــماوە» و وشــەی «کۆمەاڵیەتــی» لــەدوای «نیــزام» ەوە البــرا()٤
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پەڕەگرافی  ١٤بەشــێوە ئەســڵیەکەی پەســەندکرا .لە پەڕەگرافی  ١٥دا بە پێشــنیاری
الیبــر و بلیخانــۆف وشــەی «دیموکراتیــك» لــەدوای وشــەی «کۆماری»یــەوە دانــرا
و دەســتەواژەی کۆتایــی بــەم جــۆرەی لــێ هــات« :دەســتور(قانونی ئەساســی) ئــەو
.....دابیــن بــکات ».....
کۆتایی دانیشتن
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دانیشتنی شازدەیەم
[ ئامادەبــوان  ٤٣:نوێنــەر بــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و ١٢کــەس بەدەنگــی ڕاوێژکاریــەوە
]
گفتوگۆ لەسەر بەشی گشتی سیاسی بەرنامەی حیزب
مــادەی ١ی ڕەشنوســی کۆمیســیۆن دەڵێــت« :دەســەاڵتدارێتی خەڵــك ،واتــە یەكجــێ
بونــەوەی تــەواوی دەســەاڵتی بــااڵی دەوڵــەت لەدەســتی ئەنجومەنێكــی یاســادانەردا،
کــە شــورایەکی یــەك گرتــوو پێــك دەهێننــن و لەنوێنەرانــی خەڵــك پێــك هاتــووە».
ترۆتســکی دەســتکاریەکی ئیمالیــی پێشــنیارکرد بەجۆرێــك کــە بەشــی کۆتایــی ئــەم
مادەیــە بــەم شــێوەیە بخوێنرێتــەوە« :لەدەســتی ئەنجومەنێکــی یاســادانەری پێــك
هاتــوو لــە نوێنەرانــی خەڵــك کــە شــورایەکی یــەک گرتــوو پێــك دەهێنــن».
لیــادۆف پێشــنیاری کــرد داڕشــتنەکەی کۆمیســیۆن بپارێزرێــت ،بــەاڵم ووشــەکانی
«یــەک گرتــوو و جیانەبــوەوە» لــەدوای ئەنجومەنێکــی یاســادانەر دابنرێــت.
ســتراخۆف پێشــنیاری کــرد ووشــەکانی «دەســەاڵتدارێتی خەڵــك» بــە ووشــەکانی
«بااڵدەســتی خەڵــك» جێگــەی بگیرێتــەوە ،چونکــە دەســتەواژەی دووەم ئــەو
بۆچوونــە باشــتر بەرجەســتە دەکات کــە دەبێــت لێــرەدا نیشــان بدرێــت .بێگومــان
لێــرەدا ،مەبەســت دەســەاڵتدارێتی پەڕلەمانــە ،یــا ڕاســتر بڵێیــن بااڵدەســتی خەڵكــە
کــە لەڕێگــەی دەســەاڵتدارێتی پەڕلەمانــەوە پیــادە دەکرێــت .لەئاکامــدا دەســتەواژەی
«دەســەاڵتدارێتی خەڵــك» نابەجێیــە و لەڕوانگــەی یاســاییەوە لەچوارچێــوەی ئــەم
دەقــەدا هەڵەیــە.
گۆســۆف پشــتیوانی لــە دەســتکاریەکەی هــاوڕێ ســتراخۆف کــرد ،بــەاڵم بەچەنــد
هۆکارێکــی دیکــە .لــە تــەواوی ڕاگەیانراوەکانمانــدا هاواردەکەیــن« :مــردن بــۆ
حکومەتــی موتڵــەق» (وەرگێــڕدراوی ووشــەی «حکومەتــی موتڵــەق» لــە ڕوســیدا
عادەتــەن هــەر وەكــو لێرەشــدا ،هەمــان ئــەو وشــەیەیە کــە لــە ڕەشنوســی بەرنامــەدا
بــۆ مانــای دەســەاڵتدارێتی ســوودی لێوەرگیــراوە -وەرگێــڕی ئینگلیــزی) وە بــەم کارە
ئێمــە دەمانەوێــت خــودی ووشــەی «حکومەتــی موتڵــەق» الی خەڵــك ڕســوا بکەیــن.
لینیــن بــڕوای وابــوو کــە دەســتکاریەکەی ســتراخۆف نەگونجــاوە ،چونکــە داڕشــتنەکەی
کۆمیســیۆن پێداگــری لەســەر ئیــرادەی خەڵــك دەکات.
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گۆرین پێشــنیاری کرد مادەی  ١بەم جۆرەی لێ بێت« :دەســەاڵتدارێتی ...لەدەســتی
ئەنجومەنێك لەشورایەکی یەکگرتوودا ...خەڵك».
مارتــۆف بەرانبــەر بەڵگەهێنانەوەکــەی هــاوڕێ گۆســۆف ناڕەزایــی دەربــڕی و وتــی
بەپێچەوانــەوە ،لەڕوانگــەی پڕوپاگەنــدەوە ئــەوە گرنگــە کــە دەســەاڵتدارێتی
خەڵــك لەبەرانبــەر حکومەتــی موتڵــەق یاخــود (دەســەاڵتدارێتی-وەرگێڕی ئینگلیــزی)
ی تــزاردا دابنرێــت.
دەنگدان لەسەر دەستکاریەکان بەمشێوەیەی خوارەوە ئەنجام درا:
 )١دەستکاریەکەی هاوڕێ لیادۆف :بەڕای زۆربە ڕەتکرایەوە.
 )٢دەستتکاریەکەی هاوڕێ ترۆتسکی :بە٢٠دەنگ بەرانبەر  ٧دەنگ پەسەندکرا.
 )٣دەســتکاریەکەی هــاوڕێ گۆریــن :بــەڕای زۆربــە ڕەتکرایــەوە و تەنهــا یــەك دەنگــی
بەدەســت هێنا.
 )٤دەستکاریەکەی هاوڕێ ستراخۆف :بە  ٢٠دەنگ بەرانبەر  ٨دەنگ ڕەتکرایەوە.
هەمــوو پەڕەگرافەکــە بەوشــێوەیەی کۆمیســیۆن ئامــادەی کردبــوو بــە ڕەچاوکردنــی
دەســتکاریەکەی ترۆتســکیەوە پەســەند کــرا.
قســەکەری کۆمیســیۆن ،یگــورۆف مــادەی ٢ی خوێندنــەوە« :مافــی دەنگدانــی گشــتی
یەکســان و ڕاســتەوخۆ بــۆ هەمــوو دانیشــتوانی وواڵت بــە ژن و پیــاوەوە کــە بــە
تەمەنی  ٢٠ســاڵی گەیشــتوون ،لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی یاســادانان و دەزگا
جۆراوجۆرەکانــی خۆبەڕێوەبردنــی محەلیــدا؛ دەنگدانــی نهێنی  ،مافی هەردەنگدەرێك
بــۆ کاندیــد بــوون بــۆ هــەر دەزگایەكــی نوێنەرایەتــی ،ڕێژەیــی بوونــی نوێنەرانــی
هــەر ناوەندێــك ،پێدانــی کــرێ بەنوێنەرانــی خەڵــك».
مارتــۆف پێشــنیاری کــرد دەســتەواژەی ڕێژەیــی بوونــی نوێنەرەکانــی هــەر ناوەندێــك
الببرێت.
مۆرافیــوف ڕاگەیانــد کــە باشــترە لەجێگای»هەمــوو دانیشــتوانی وواڵت بــەژن و
پیــاوەوە» 76بنوســرێ « دانیشــتوانی وواڵت لــە هــەردوو رەگــەز».
کۆڵتســۆف پێشــنیاری کرد ووشــەکانی «پەڕلەمان هەردووســاڵ جارێك» لەدەقەکەدا
جێــگای بکرێتــەوە ،چونکــە بــەم جــۆرە هەل بــۆ پڕوپاگەندەی دووبارە دەڕەخســێت.
کارســکی پێشــنیاری کــرد لــە دوای دەســتەواژەی ”بــە ژن و پیــاوەوە» بنوســرێت
بەچاوپۆشــین لــە جیاوازیــە نەتەوەیــی و دینیــەکان».
یگــۆرۆف بەرگــری لــە هێشــتنەوەی دەســتەواژەی ڕێژەیــی بوونــی نوێنەرانــی هــەر
لەدەقە ئینگلیزییکەدا  citizenesses, citiznensبەکارهاتوەکە
)(76
ڵ
بەرانبەرەکەیلە فارسیدا ئەتباعی پیاو و ئەتباعی ژنە ،بە�م ئێمە بۆئاسانی دەقەکە ئەم
ڵ
دەستەواژەیەمان «ئەتباعی و�ت بەژن و پیاوەوە» وەرگیراوە کە نزیکترە لە دەسکاریەکەی
مۆرافیفەوە _و_

118

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

ناوەندێــك کــرد ،چونکــە ئــەم کارە دەقیقتریــن بەرجەســتەبوونی پەیوەندیەکانــی
نێــوان هێــزە کۆمەاڵیەتیــەکان دەدات بەدەســتەوە .ســەبارەت بــە پەڕلەمانــی هــەر
دووســاڵە جارێــك بــەڕای ئــەو لەڕوانگــەی مەبادیئــەوە ناتوانرێــت شــیاوبونی
ماوەیەکــی بەوجــۆرە ووردییــەوە نیشــان بدرێــت .ڕەنگــە هەلومەرجێــك بێتەپێــش
کــە تیایــدا بــۆ حیــزب ڕاســت نەبێــت خــۆی بــە پەڕلەمانــی دووســاڵ جارێكــەوە
ببەســتێتەوە.
پۆپــۆف پشــتیوانی لــە پێشــنیارەکەی هــاوڕێ کۆڵســتۆف کــرد .ئــەوەی خســتەوەیاد
کــە لــە ئەوروپــا سۆشــیال دیموکراتــەکان تــێ دەکۆشــان مــاوەی نێــوان هەڵبژاردنــە
پەڕلەمانیــەکان کــورت بکەنــەوە تــا باشــتر بەرپرســیارێتی نوێنــەرەکان لەبەرانبــەر
خەڵکــدا دابیــن بکــەن.
ترۆتســکی :مــن پشــتیوانی لەپێشــنیارەکەی مارتــۆف دەکــەم ســەبارەت بەالبردنــی
خواســتی ڕێژەیــی بوونــی نوێنەرەکانــی هــەر ناوەندێــك ،چونکــە ئــەم خواســتە هیــچ
بنەمایەکــی پرەنســیپی نییــە ،لەوانەیــە بارودۆخێــك بێتــە پێشــەوە کــە ئێمــە
لــە ناوەنــدە چونیەکەکانــی هەڵبژاردنــدا خوازیــاری ڕێژەیــی بوونــی نوێنــەرەکان
نەبیــن ،چونکــە ئــەوە دابیــن دەکات کــە هــەر تەیفێــك لەمەیلــە سیاســیەکان بتوانــن
نوێنەریــان هەبێــت .ئەمــە ئەبێتەهــۆی بەهێزکردنــی سیاســەتێکی زاڵ بەســەر ئــەو
گــروپ و مەیلــە جــۆراو جۆرانــەدا کــە پێــش لەپێکهێنانــی ئەحزابــی سیاســی گــەورە
دەگــرن.
ســتارۆفەر بــڕوای وابــوو کــە سۆشــیال دیموکراتــەکان دەبێــت بــۆ پەڕلەمانــی
کــورت مــاوە خەبــات بکــەن ،بــەاڵم بەڕاســتی نەدەزانــی کــە ماوەیەکــی دیاریکــراو
دەستنیشــان بکرێــت.
فۆمیــن :مــن هــاوڕای هــاوڕی ترۆتســکی نیــم لــە پەیوەنــد بــە ڕێژەیــی بوونــی
نوێنەرەکانــەوە .تاقیکردنــەوەی ئــەو وواڵتانــەی ڕێژەیــی بوونــی ژمــارەی نوێنەرەکان
تێیــدا ڕەچاودەکرێــت هەرگیــز نیگەرانیەکانــی ئــەو پشتڕاســت ناکاتــەوە .وەكــو
ئــەوەی لــە بەلجیــکادا کەسیســتەمی نوێنەرایەتــی ڕێژەیــی تێــدا بەڕێوەدەچێــت
(ئەگەرچــی بەهــۆی ڕاپرســیەوە هەڵگێڕدراوەتــەوە) ئێمــە لەگــەڵ ئامــادە نەبوونــی
نزیــك بەتــەواوی گروپــەکان و فراکســیۆنە بچووکــە سیاســیەکاندا بەرەوڕوویــن،
کەچــی لــە ئەڵمانیــادا ،لــەو جێگایــەدا کــە نوێنەرایەتــی ڕێژەیــی لەئــارادا نیــە،
ئــەم جــۆرە دەســتەوتاقمانە لەژمــارە نایــەن.
گۆســۆف ووتــی لــە بەلجیــکادا بوونــی راپرســی چەمکــی نوێنەرایەتــی ڕێژەیــی
تاڕادەیەكــی زۆر پیــس کــردوە .بــەم پێیــە نمونــەی بەلجیــکا بەڵگەیەکــی دروســت
نییــەو شــتێك ناســەلمێنێت.
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پۆسادۆفســکی :ئــەو ئاماژانــەی لێــرەدا بــە ســوود یاخــود بــە دژی دەســتکاریەکان
خرانــەڕوو ،بەبــڕوای مــن نــەك نیشــانەی بــاس کــردن لەســەر ووردەکارییــەک
نیــە ،بەڵكــو نیشــاندەری چەندیــن جیــاوازی جدییــە .هیــچ گومانێــك لەوەدانیــە
کــە ئێمــە لەســەر ئــەم مەســەلە بنچینەییــەی خــوارەوە لەگــەڵ یەکتــردا هاوڕانیــن:
ئایــا ئێمــە دەبێــت سیاســەتی داهاتــوی خۆمــان وەكــو پاشــکۆی هەندێــك پرەنســیپی
دیموکراتیکــی ئەساســی دابنێیــن و بەهایەکــی ڕەهــا بــۆ ئــەم مەبدەئانــە قایــل
بیــن ،یــان دەبێــت هەمــوو مەبادیئــە دیموکراتیکــەکان بــە دیــاری کــراوی پاشــکۆی
بەرژەوەندیەکانــی حیزبــی ئێمــە بــن؟ مــن بەبــێ دوودڵــی الیەنگــری دووەمــم .
لەنــاو پرەنســیپە دیموکراســیەکاندا تەنانــەت یــەك پرەنســیپیش نیــە کــە ئێمــە
بۆمــان نەبێــت بیکەینــە پاشــکۆی بەرژەوەندیەکانــی حیزبمــان [.چەنــد هاوارێکــی
پــڕ لەسەرســوڕمانەوە تەنانــەت پارێزراوبوونــی فەردیــش نــە؟] نەخێــر .تەنانــەت
پارێزرابوونــی فەردیــش نــە .ئێمــە وەكــو حیزبێکــی شۆڕشــگێڕ کــە بــۆ بەئەنجــام
گەیاندنــی ئامانجــی کۆتایــی خۆمــان ،واتــە شۆڕشــی کۆمەاڵیەتــی تــێ دەکۆشــین،
دەبێــت پرەنســیپە دیموکراتیکــەکان بەدیــاری کــراوی لــە گۆشــەی جێبەجــێ بوونــی
خێــرای ئــەو ئامانجــەوە ،لەگۆشــەی بەرژەوەندیەکانــی حیزبمانــەوە لەبەرچاوبگریــن.
ئەگــەر خواســتێکی تایبەتــی پێچەوانــەی بەرژەوەندیەکانــی ئێمەیــە ،ئێمــە نابێــت(
لەبەرنامەکەمانــدا.و ).جێــگای بکەینــەوە.
ســەرەنجام مــن لەگــەڵ ئــەو دەســتکاریانەدا کــە پێشــنیارکراون و دەتوانــن لــە
داهاتــودا ئــازادی کارکردنــی ئێمــە تەنگەبەربکەنــەوە ،هاوڕانیــم.
بلیخانــۆف :مــن بەتــەواوی لــەوەدا کــە هــاوڕێ پۆسادۆســکی ووتــی خــۆم بــە
بەشــداردەزانم .هیــچ پرەنســپێکی تایبەتــی دیموکراتیــك نابێــت بــە ســەربەخۆ
بەشــێوەی دابڕاو(مجــرد) لەبەرچاوبگیرێــت ،بەڵكــو دەبێــت لەپەیوەنــد بــەو
پرەنســیپیەوە ســەرنجی بدرێتــێ کــە دەتوانرێــت نــاوی پرەنســیپی بنچینەیــی
دیموکراســی لــێ بنرێــت ،واتــە پرەنســیپی ناونــراو بــە salus populi
 suprema lexبــە بەوەرگێڕانــی بــۆ زمانــی شۆڕشــگێڕانە ،مانــای ئــەو
ووشــانەی ســەرەوە ئاوایە کە ســەرکەوتنی شــۆڕش بااڵترین یاســایە .وە ئەگەر ئێمە
ناچاریــن لەبەرخاتــری ســەرکەوتنی شــۆڕش کارکــردی پرەنســیپێکی دیموکراتیکــی
تایبــەت تەنگەبەربکەینــەوە ،ئەوکاتــە ئــەوە تاوانــە ئەگــەر لــە پیــادە کردنــی
ئــەم تەنگەبەریانــە خۆپارێــزی بکەیــن .بۆچوونــی خــودی مــن ئەمەیــە کــە تەنانــەت
دەبێــت لــە ڕوانگــەی ئــەوەی مــن وەكــو پرەنســیپی بنچینەیــی دیموکراســی نــاوم
بــرد ،ســەیری پرەنســیپی مافــی دەنگدانــی گشــتیش بکرێــت .لەبــارەی تیورییــەوە
دەتوانرێــت ئــەو هەلومەرجــە تەســەوربکرێت کــە ئێمــە سۆشــیال دیموکراتــەکان
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لەگــەڵ مافــی دەنگدانــی گشــتیدا موخالەفــەت بکەیــن .ســەردەمێك بــوو بــۆرژوازی
کۆمارەکانــی ئیتالیــا ئەندامانــی چینــی ئۆستۆکرات(ئەشــراف)ی لەمافــە سیاســیەکان
بــێ بەشــکرد .پڕۆلیتاریــای شۆڕشــگێڕ ڕەنگــە مافــە سیاســیەکانی چینــە بــااڵکان
تەنگەبەربکاتــەوە ،بەهەمــان شــێوە کــە چینــە بــااڵکان عادەتیانــە مافــە
سیاســیەکانی پڕۆلیتاریــا تەنگەبەربکەنــەوە .شــیاوبوونی ئــەم جــۆرە هەنگاوانــە
تەنهــا دەتوانرێــت لــە ڕوانگــەی یاســاsalus revolutiae suprema :
 )١( lexوە دیــاری بکرێــت .وە ئێمــە دەبێــت ســەبارەت بەمــاوەی پەڕلەمانیــش هــەر
ئــەم شــێوە مامەڵەیــە بگرینەپێــش .ئەگــەر لــە یاخــی بونێکــی پڕجــۆش و خــرۆش
و هەڵچوونێکــی شۆڕشــگێڕانەدا خەڵــك پەڕلەمانێکــی باشــیان هەڵبــژارد -جــۆرە
ئەنجومەنێکــی نــاوازە * 77)٢( -بــۆ ئێمــە واباشــترە هــەوڵ بدەیــن بیکەیــن بــە
پەڕلەمانێکــی درێژمــاوە ،بــەاڵ ئەگــەر هەڵبژاردنــەکان ئاکامێکــی باشــی بــۆ ئێمــە
نەبوبێــت ،دەبێــت هــەوڵ بدەیــن ئــەم پەڕلەمانــە نــەك دوای دووســاڵ ،بەڵكــو
ئەگــەر لەتوانــادا بێــت دوای دووهەفتــە هەڵــی بوەشــێنینەوە.
چەپڵــە لێــدان .لەهەندێــك جێــگاوە دەنگــی فیکــە دەهاتەگــوێ .چەنــد دەنگێــك
بەرزبــووەوە« :فیکــە مەکێشــن» .بلیخانــۆف :بۆچــی نابێــت؟ مــن بەجــدی داوا
لەهاوڕێیــان دەکــەم جڵــەوی هەســتەکانیان نەگــرن.
یگــورۆف هەڵدەســێت و دەڵێــت :بەوڕادەیــەی کــە ئــەم جــۆرە قســەکردنانە مــرۆڤ
ئەجوڵێنــن ،منیــش ناچــارم فیکەبکێشــم.
یگــورۆف :هــاوڕێ بلیخانــۆف ســەرنجی ئــەوەی نــەداوە کــە یاســاکانی شــەڕ شــتێکن و
دەســتوریش شــتێکی تــرە .ئێمــە لەکاتێکــدا بەرنامــەی خۆمــان دەنوســین دەســتورێکمان
لەبەرچاوە.
گۆڵدبــات بــڕوای وابــوو کــە لەقســەکانی هــاوڕێ بلیخانــۆف دا الســایی کردنــەوەی
تاکتیکەکانــی بــۆرژوازی بەرچاودەکەوێــت ،لەســەربنچینەی قســەکانی بلیخانــۆف،
بۆئــەوەی مەنتقــی بیــن دەبێــت لەبەرنامــەی خۆمانــدا خواســتی دەنگدانــی گشــتی
البەریــن.
دەنگدان سەبارەت بە دەستکاریەکان بەم جۆرەی خوارەوە ئەنجام درا:
 )١دەســتکاریەکەی مۆرافیــوف :لەالیــەن زۆربــەی نزیــك بەتــەواوی دەنگەکانــەوە
ڕەتکرایــەوە.
 )٢دەستکاریەکەی مارتۆف :بە  ١٦دەنگ بەرانبەر بە  ١٠دەنگ پەسەند کرا.
 )٣دەستکاریەکەی گۆڵتسۆف بە  ٢٢دەنگ بەرانبەر  ١٤دەنگ پەسەند کرا.
مــادەی  ٢بەوجــۆرەی کــە لەالیــەن مارتــۆف و گۆڵتســۆفەوە دەســکاری کرابــوو،
)(77

بلیخانۆف لە دەستەواژەی فەڕەنسی سودی وەرگرتوە .
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لەالیــەن زۆربــەی نزیــك بەتــەواوی دەنگەکانــەوە پەســەندکرا.
مــادەی  ٣بەوشــێوەیەی کــە لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە ئامادەکرابــوو بەوجــۆرە بــوو« :
خۆبەڕێوەبردنــی محەلــی و ناوچەیــی فــراوان»
لینیــن لەگــەڵ ووشــەی «ناوچەیــی» دا هــاوڕا نەبــوو ،بەوهۆیــەوە کــە زۆر ناڕۆشــنە
و لەوانەیــە بــەو مانایــە لێــك بدرێتــەوە کــە سۆشــیال دیموکراتــەکان ئەیانەوێــت
تــەواوی وواڵت بــۆ ناوچــەی بچــوك بچــوك دابــەش بکــەن .الیبــر لــە ووشــەی
«ناوچەیــی» پشــتیوانی کــرد ،چونکــە دەســتەواژەی « خۆبەڕێوەبردنــی محەلــی»
بەمانــای خۆبەڕێوەبــردن بــۆ شــارەکان و دێهاتەکانــە :ناوچەیــەك لــە یەکێتیــی
شــارەکان و دێهاتــەکان پێــك دێــت.
مارتــۆف لەگــەڵ بەڵگەهێنانەوەکــەی هــاوڕێ الیبــردا موخالەفەتــی کــرد ،چونکــە
نزیکایەتــی نەبــوو لەگــەڵ شــێوەی بەڵگەهێنانــەوەی سۆشــال دیموکراتیکــدا .ئێمــە
ناتوانیــن الیەنگــری یەکێتیــی ڕێگــە پــێ نــەدراوی کۆمۆنــەکان بیــن .بــەاڵم پــان
وپــۆڕی زۆری ڕوســیاو تاقیکردنــەوەی دەزگای بەڕێوەبردنــی یەكجێمــان کۆمەڵــە
78
زەمینەیــەك فەراهــەم دەکات کــە بوونــی خۆبەڕێوەبــردن بــۆ هەرێــم ( تمامیــت)
ە فراوانەکانــی وەكــو فنلەنــد ،پۆڵەنــدا ،لیتوانیــا و قەفقــاز بەپێویســت بزانیــن.
مارتــۆف ،لەســەر ئــەم بنەمایــە دەســتکاریەکی بــۆ بڕیارنامەکــە پێشــنیارکرد
و خوازیــاری ئــەوە بــوو کــە مــادەی  ٣بەگشــتی وەكــو خــوارەوەی لــێ بێــت« :
خۆبەڕێوەبردنــی فراوانــی محەلــی ،خۆبەڕێوەبردنــی ناوچەیــی بــۆ ئــەو مەڵبەنــدە
ســنوریانەی کــە لــەڕوی هەلومەرجــی ژیــان و پێکهاتــەی دانیشــتوانەوە لەگــەڵ
مەڵبەنــدە تــەواو ڕوســیەکاندا جیاوازیــان هەیــە».
کۆســترۆف پشــتیوانی لــە پێشــنیارەکەی هــاوڕێ مارتــۆف کــرد و بــڕوای وابــوو کــە
گونجاندنــی لــە بەرنامــەی حیزبــدا بایەخێکــی پڕوپاگەندەیــی فراوانــی هەیــە و
چەندیــن هێــزی نــوێ بــەرەو حیــزب ڕادەکێشــێت .لــە هەنــدێ جێــگادا ،لەوانــە خــودی
قەفقــاز ،فکــرەی خۆبەڕێوەبردنــی ناوچەیــی گەلێــك خۆشەویســت بــوو.
کارســکی پــێ یوابــوو کــە خۆبەڕێوەبردنــی ناوچەیــی ڕێــك بــەم دەلیلــە پێویســتە
کــە هەندێــك ناوچــە لــەڕووی هەلومەرجــی ژیانــەوە زۆرجیــاوازن و تەنهــا کاتێــك
خاوەنــی خۆبەڕێوەبــەری بــن ،ئەتوانــن پەرەبســتێنن.
ڕۆســۆف :مــن پشــتیوانی لــە پێشــنیارەکەی هــاوڕێ مارتــۆف دەکــەم ســەبارەت بــە
جێکردنەوەی خواســتی خۆبەڕێوەبردنی ناوچەیی و ئەوەش کە پێویســتە ئاماژەیەکی
تایبــەت بــۆ ناوچــە ســنوریەکانمان بکرێــت .جۆراوجۆربوونــی هەلومەرجــی ژیــان
مەبەستی لەو ناوچانەیە کە وەكو یەکەیەکی سەربەخۆ هەن و دانیشتوانیان
)(78
لە یەك نەتەوە پێکهاتوە [ .و  ،ك ]
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و پێکهاتــی دانیشــتوان لــەم ناوچــە ســنوریانەدا ئەوجــۆرە هەلومەرجــە دەهێنێتــە
ئــاراوە کــە دەزگای محەلــی گونجــاو بــۆ ئــەم هەلومەرجــە دەبێتــە شــتێکی پێویســت.
ئــەم خاڵــەی کــە مەڵبەنــدە مەرکــەزی و ســنوریەکان ناتوانــن بچنــە ژێــر یــەك
ناونیشــانەوە ،واقعەتێكــە کــە تەنانــەت لەالیــەن حکومەتــی موتڵەقــی ڕوسیاشــەوە
بەفەرمــی ناســراوە .هەرچەنــدە دەوڵــەت بــە شــکڵێکی شــێوێنراو ئــەم واقعیەتــە
بەفەرمــی دەناســێت .هاوڕێیانــی پۆڵەنــدی بــە پشــت بەســتن بــە پێداویســتی
خۆبەڕێوەبردنــی فــراوان بــە مەبەســتی دابیــن کردنــی توانــای گەشــەی ڕۆشــنبیری،
پشــتیوانیان لــە خواســتی خۆیــان بــۆ ئۆتۆنۆمــی پۆڵەنــدا کــرد .لەئەنجامــدا ئــەم
بەنــدە بەتــەواوی ئەوانیــش ڕازی دەکات .هەروەهــا ئــەم خواســتە وەاڵم درەوەی
ئــەو ناسیونالیســتانەش دەبێــت کــە پێیانوایــە مەســەلەی ناوچــە ســنوریەکان تەنهــا
لەڕێگــەی دوورەپەرێــزی سیاســی ئەوانــەوە چارەســەردەکرێت .وە ســەرئەنجام ئــەم
بڕیــارە کــە ناکۆکیەکــی لەگــەڵ پرەنســیپی بنەڕەتــی ئێمــەدا نیــە ،چەکێــك ئەداتــە
دەســتی ئێمــە بــۆ خەبــات دژی ئــەو ڕێکخــراوە ناسیۆنالیســتیانەی کــە تــازە ســەریان
هەڵــداوە ،بۆنمونــە «گرۆزیــا « .ئەوانــە بەخســتنەڕووی خواســتی ئۆتۆنۆمــی بــۆ
گۆرجســتان ،بــە مەبەســتی دابیــن کردنــی گەشــەی ڕۆشــنبیری نەتەوەیــی ئەیانەوێــت
هەمــوو چینەکانــی کۆمــەڵ لەژێــر ئــااڵی نەتەوایەتیــدا ڕێــك بخــەن .ئەگــەر جارێکــی
دیکــە ڕایبگەیەنیــن کــە پارێــزگاری لــە ڕۆشــنبیری نەتەوەیــی ناکۆکیەکــی لەگــەڵ
بەرژەوەندیەکانــی گشــتی پڕۆلیتاریــای ڕوســیادا نییــە ،ئــەم کارە بەتوندی کرێکاران
لــە بەرانبــەر نفــوزی ئــەم جــۆرە توخمانــەدا دەپارێزێــت .گونجاندنــی ئــەم بەنــدە
تەکمیلیــە لــە بەرنامــەدا ســەرەڕای ئــەوەی کــە بایەخێکــی پرەنســیپیی هەیــە لــەرووی
پێشــکەش کردنــی ڕێگاچارەیــەك بــۆ مەســەلەی مەڵبەنــدە ســنوریەکان ،لەهەمــان
کاتــدا ئــەو ئاکامــە عەمەلیانــەش دەهێنێتــەدی کــە مــن باســم کــردن .بــەم پێیــە مــن
ســەرنجی هاوڕێیــان بەتایبــەت بــۆ ئــەم پێشــنیارە ڕادەکێشــم.
ترۆتســکی  :مــن موخالیفــی دەســتکاریەکەی هــاوڕێ مارتۆفــم تــا ئــەو شــوێنەی
پەیوەنــدی بــە الیەنــی تەکنیکیــەوە هەیە ،ئەم دەســتکاریە زیادەیە :خۆبەڕێوەبردنی
محەلــی دەتوانێــت « ناوچــەکان» یــش بگرێتــەوە -ئــەم شــێوە ڕاگەیاندنــە ســنوری
ناوچــەی باســکراو لەپێشــدا دیــاری نــاکات .وە تــا ئــەو جێگایــەی دەگەڕێتــەوە ســەر
چەمکــی پرەنســیپی ئــەو ،بەنــدی ٧ی بەرنامــەی سیاســی ئــەم چەمکــە دەگرێتــەوە.
مارتینــۆف بــڕوای وابــوو کــە ناتوانرێــت لــە دەســتەواژەی «دیــاری کردنــی چــارە
نوســی خــۆ» لێکدانەوەیەکــی بەربــاو بەدەســت بهێنرێــت :ئەمــە ڕێــك بەمانــای
مافــی نەتەوەیەکــە بــۆ جیابونــەوەو پێكهێنانــی « مەوجود»ێکــی سیاســی جیــاواز،
و هەرگیــز بەمانــای «خۆبەڕێوەبــردن» نییــە.
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ســتراخۆف :پێشــنیاری کــرد ووشــەی «ناوچەیــی» وەكــو شــتێك کــە لــەم مادەیــەدا
زیادەیــە و لــە چەمکــی خۆبەڕێوەبردنــی فراوانــی محەلیــدا ناڕۆشــنی دەهێنێتــە
ئــاراوە ،الببرێــت.
قسەوباس دەربارەی مادەی  ٣کۆتایی هات و دەنگدان دەستی پێکرد:
 )١دەستکاریەکەی لینین  -ستراخۆف بۆ مادەی  ٣بەم شێوەیەیە« :خۆبەڕێوەبردنی
فراوانــی محەلــی» بــە  ٢٦دەنــگ بەرانبەر بــە ١٤دەنگ درایە دواوە.
 )٢پێشنیاری کۆمیسیۆن بە  ٢٥دەنگ بەرانبەر بە  ١٤دەنگ ڕەتکرایەوە .
 )٣پێشــنیاری هــاوڕێ مارتــۆف بــە  ٢٨دەنــگ بەرانبــەر ژمارەیەکــی کــەم دەنگــی
نــاڕازی پەســەند کــرا.
دەقــی مــادەی  ٤بــەو شــێوەیەی کۆمیســیۆن پێشکەشــی کــرد بــوو بریتــی بوولــە
«پارێزراوبوونــی تــاك و شــوێنی ژیانــی»  ،ئــەم مادەیــە بەتێکــڕا و بەبــێ باســکردن
پەســەند کــرا.
مادەی  ٥هەمان مادەی  ٤ی ڕەشنوسە کۆنەکە بوو.
الیبــر پێشــنیاری کــرد کــە بــەدوای ووشــەی «چاپەمەنــی» دا «و زمــان» زیــاد
بکرێــت [ .پێکەنینــی ئامادەبــوان ] ئەگەرچــی ئــەم پێشــنیارە مایــەی دڵ خۆشــبوونە،
بــەاڵم مــن لەڕوانگــەی مەبادیئــەوە بــە گرنگــی دەزانم ،لە کۆمیســیۆندا هــاوڕێ لینین
پێشــنیاری کــرد کــە ئیشــارە کــردن بــە «زمــان» بگواســترێتەوە بــۆ مــادەی  ،٦ئــەم
گواســتنەوەیە نەگونجــاو هاتۆتەبەرچــاو ،چونکــە مەســەلە ئــەوە نیــە کــە هاواڵتیەك
بەهــۆی کەڵــك وەرگرتــن لــە فاڵنــە زمانــەوە بچەوســێنرێتەوە ،بەڵكــو خــودی مافــی
کەڵــك وەرگرتــن لــە زمانێــك بابەتــی جیاکاریــەو ئــازادی هــەر هاواڵتیــەك بــۆ
قســەکردن بــە زمانــی دایکــی خــۆی لــە هــەر دامەزراوێکــدا ،کاتێــك کــە ئــەم زمانــە
لەگــەڵ زمانــی فەرمیــدا جیــاوازی هەبێــت ،زەوت کــراوە .بــەم جۆرەیــە کــە بۆنمونــە
پۆڵەندیــەکان لــە ئەڵمانیــادا لەیەکســانی مافــە شارســتانیەکان بەهرەمەنــدن و
کەچــی لەهەمــان کاتــدا جیــاکاری ســەبارەت بەزمانــەکان بــەڕەوا دەناســرێت.
مارتــۆف پــێ یوابــوو ئاماژەکــردن بــە دەســتەواژەی «ئــازادی زمــان» بەوهــۆکارەی
دوو مانــای هەیــە ،ناڕۆشــنە .یەکســانی مافەکانــی هەمــوو هاواڵتیــان ،ئــازادی
قســەکردنیش دەگرێتــەوە بــە هەرزمانێــك کــە پێیــان خۆشــبێت .قسەکەر(ســخنران)
وتــی لــە ئەڵمانیــا و لــە سیلیســیادا ،ئــەوەی پۆڵەندیــەکان داوای دەکەن «یەکســانی
مافــەکان»ە.
کارســکی لەگــەڵ بەڵگــە هێنانەوەکــەی مارتــۆف دا موخالیــف بــوو ،پــێ یوابــوو کــە
مافــی قســەکردن بــە زمانــی دایکــی مافێکــی پێویســت و گرنگــە و مەســەلەیەکی بــێ
بایــەخ نیــە .ئــەم مافــە بەتایبــەت لــە کاروبــاری یاســایی و دامــەزراوە محەلیەکانــدا
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گرنگە.
دەســتکاریەکەی هــاوڕێ الیبــر خرایــە دەنگدانــەوە و لەالیــەن زۆرینــەی دەنگەکانــەوە
ڕەتکرایەوە.
هەمــوو مــادەی  ٥پێکــەوە خرایــە دەنگدانــەوە ،بــە بەدەســت هێنانــی بــە زۆرینــەی
تــەواوی دەنگــەکان پەســەندکرا.
مــادەی  ٦بەوشــێوەیە کــە لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە ڕێکخرابــوو وەكــو مــادەی  ٥ی
ڕەشنوســە کۆنەکــە بــوو .ئــەم مادەیــە بەبــێ باســکردن بەتــەواوی دەنگ پەســەندکرا.
مــادەی  ٧بەوجــۆرەی کەلەالیــەن کۆمیســیۆنەوە ڕێــک خرابــوو ،بریتــی بــوو لــە»
قەدەغەبوونــی جیاکاریــە کۆمەاڵیەتیــەکان ،مافــی یەکســان بــۆ هەمــوو هاواڵتیــان
ســەربەخۆ لــە رەگــەز ،دیــن ،نــەژاد ،نەتــەوە یــان زمــان».
الیبــر پــێ یوابــوو کــە گونجاندنــی ووشــەی «زمــان» لــەم مادەیــەدا بــێ مانایــە و
داوای کــرد «زمــان» بکرێتــە مادەیەکــی ســەربەخۆ :مەســەلە ئەوەنیــە کە هاواڵتیەك
لەبــەر بەکارهێنانــی زمانێــك بچەوســێنرێتەوە ،بەڵكــو ئەمەیــە کــە خــودی مافــی
قســەکردن بەزمانــی دایکــی رووبــەڕووی جیــاکاری دەبێتــەوە.
لینســکی پێشــنیاری کــرد کــە ئــەم دەســتەواژەیەی خــوارەوە بخرێتــە ســەرمادەی :٧
«مافــی هــەر هاواڵتیــەك بــۆ قســەکردن بەزمانــی دایکــی لەهــەر جێگایەکــدا؛ لــە
دامــەزراوە دەوڵەتیــەکان و قوتابخانەکانــدا».
گۆڵدبــات پشــتیوانی لــە پێشــنیارەکەی هــاوڕێ الیبــر کــرد کــە دەیــوت مادەیەکــی
ســەربەخۆ بــۆ مەســەلەی زمــان دیــاری بکرێــت.
یگــورۆف لەگــەڵ ئەوەدابــوو کەزیادکردنــی ووشــەی «زمــان» شــتێك دەربــارەی
یەکســانی زمانــەکان بــۆ فۆڕمۆڵبەندیــە پێشــنیارکراوەکەی کۆمیســیۆن زیــاد نــاکات،
چونکــە لەپۆڵەنــدا ،لــە ڕوســیای بچــووك و جێگاکانــی تــر خەڵکیــان لــە بەکاربردنی
زمانــی دایکــی خۆیــان لــە دانیشــتنەکاندا ،لــەدادگاکان و دامەزراوەکانــی پۆســتە دا
بــێ بــەش کــردوە .ئێمــە دەبێــت خواســتێکی ڕۆشــن بەشــێوەیەکی ئیســپاتی بەقازانجــی
یەکســانیی زمانــەکان [ لەبەرنامــەدا .و  ] .جێبکەینــەوە.
پێشــنیارکرا گفتوگــۆکان کۆتاییــان پــی بهێنرێــت ،بــەاڵم ڕەتکرایــەوە .پێشــنیاری
داخســتنی لیســتی قســەکەران پەســەندکرا.
مارتــۆف ووتــی  :بــەڕای مــن ئــەوەی کــە قســەکەران پێداگــری لەســەر ئــەوە
ئەکــەن کــە نەتــەوەکان لــە یەکســانی بەهرەمەنــدن و نایەکســانی هەواڵــەی بــواری
زمــان دەکــەن ،فیتیشــیزمە 79.لەکاتێکــدا دەبێــت مەســەلەکە ڕێــك لــە ڕوانگــەی
بەرامبــەرەوە تاووتــوێ بکرێــت :نایەکســانی نەتــەوەکان وجــودی هەیــە و یەکێــك لــە
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دەرکەوتەکانــی ئەمەیــە کــە خەڵکــی هەندێــك نەتــەوەکان لــە مافــی بەکارهێنانــی
زمانــی دایکــی خۆیــان بــێ بەشــن.
لفــۆف پــێ یوابــوو کــە مەســەلەی ســەرکوت کردنــی زمانێــك کــە لەالیــەن ناوچــە
ســنوریەکانەوە خراوەتــەڕوو مەســەلەیەکی زۆر جدیــە .ئــەوە گرنگــە کــە بەندێــك
ســەبارەت بــە زمــان لەبەرنامەکەمانــدا جێــگای بکرێتــەوە و بــەم کارە هەرجــۆرە
پاســاوێکی تاوانبارکردنــی سۆشــیال دیموکراتــەکان بــەوەی کــە مەیلــی بەڕوســی
کردنیــان هەیــە ،پووچــەڵ بکرێتــەوە.
کۆســتیش پــێ یوابــوو کــە ئــەو تەنگەبەریانــەی بەســەر زمانەوەیــە ،یەکســانیی
هاواڵتیــان بــۆ ســوود وەرگرتــن لــەو مافانــەی کــە دەســتور بەفەرمــی بــۆی ناســیوون،
لەکــەدار دەکات و ئەمــەش مەســەلەیەك نیــە کــە تەنهــا بەتەنگەبەرکردنــی مافــی
ســوودوەرگرتن لەزمانــەوە پەیوەنــدی هەبــێ.
الیبــر پێشــنیاری کــرد کــە ووشــەکانی «زمــان» لــە مــادەی  ٧ی ڕەشنوســەکە
کۆمیســۆندا الببرێــت و پەرەگرافێكــی تــازە ســەبارەت بــە یەکســانیی زمانــەکان
بخرێتــە ســەرمادەی . ٧
ترۆتســکی [ لەیادهێنانەوەیەکــی پەیــڕەوی ناوخۆییــدا ] داوای کــرد ســەرەتا لەســەر
ئــەم مەســەلەیە دەنــگ بدرێــت کــە ئایــا بەندێکــی تایبــەت ســەبارەت بــە یەکســانی
زمانــەکان پێویســتە یــان نەخێــر.
ئەنجامــی دەنگــدان  ٢٣ی بەبەڵــی بەرانبــەر  ٢٣ی نەخێــر بوو .دەنگدانی ئاشــکراش
80
لەســەر لیســتی ئامادەبووان هەمان ئەنجامی بەدەســتەوە دا.
ترۆتســکی پرســی ئایــا دەکرێــت ئەنجامەکــە وەكــو شــتێکی ڕەتکــراوە « منفــي «
ســەیربکرێت ؟ لەبەرئــەوەی پێشــنیارێکی تــەواو تــازە لێــرەدا خرایــە دەنگدانــەوە و
لــە بەرژەوەنــدی و لــەدژی دەنگــی یەکســانی بەدەســت هێنــا.
الیبــر ناڕەزایــی بەرانبــەر بــەم لێکدانەوەیــە نیشــاندا و خوازیــاری ئــەوە بــوو کــە
لەگــەڵ هــەردوو الیەنــی ڕازی و ناڕازیــدا بــە یەکســانی هەڵســوکەوت بکرێــت.
ئەوکاتــە دەســتکاریەکان دوبــارە خرانــەوە دەنگدانــەوە.
) (80ئەوکەسانەی دەنگی موافق بوون ،ئەمانە بوون  :ڕوسوف [  ٢دەنگ ] باکوف [٢
دەنگ ] کارسکی [٢دەنگ] ماخۆف [٢دەنگ ] لفۆف [٢دەنگ ] مدودوف .پۆسادۆسکی .
ڵ
لینسکی .پۆپۆف .یگۆرۆف گۆڕسکی .بڕۆکەر .مارتینۆف.هۆفمان  .گۆ�د بالت .یودین .الیبر
و ئەبراسۆن .
موخالیفەکان  :گۆسۆف ،ئەسیپۆف ،کۆستیش  ،پافلۆفیچ ،پانین [ ٢دەنگ ] ،سورکین،
بایلۆف ،لیادۆف،گۆڕین ،مۆرافیوف ،النج ،دیدۆف ،ترۆتسکی ،ئاڕلۆف ،بلیخانۆف ،لینین [
٢دەنگ ] مارتۆف [٢دەنگ ] هیزتز و بڕاون .
ئەوانەی دەنگیان نەدا :تزارۆف ،ستیبانۆف  ،دویچ.
ئامادەنەبوان  :ئیڤانۆڤ و ئەکیمۆڤ
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 )١دەســتکاریەکەی هــاوڕێ الیبــر[ بگەڕێــرەوە بۆســەرەوە ] بــە  ٢٣دەنگــی دژ
بەرانبــەر  ١٧دەنگــی بەڵــێ ڕەتکرایــەوە.
 )٢دەســتکاریەکەی هــاوڕێ لینســکی« :مافــی هــەر هاواڵتیــەك بــۆ قســە کــردن
بەزمانــی دایــك لەهــەر جێگایەکــدا :لەدامــەزراوە دەوڵەتیەکانــدا ،قوتابخانــەکان
»....
لەالیەن زۆربەی نزیك بەتەواوی دەنگەکان ڕەتکرایەوە.
 ) ٣دەســتکاریەکەی هــاوڕێ یگــورۆف« :یەکســانیی زمانــەکان لەهەمــوو
قوتابخانەکان ،دامەزراوەکان و دانیشــتنەکاندا»  ٢٤دەنگی بەڵێ و  ٢٤دەنگی دژی
بەدەســت هێنــا .کاتێــك دەنگدانــی ئاشــکرا لەســەر لیســتی ئامادەبــووان ئەنجــام درا.
81
دەســتکاریەکەی کۆســترۆف بــە  ٢٤دەنــگ بەرانبــەر بــە  ٢٣دەنگــی دژ پەســەندکرا.
دانیشتنی حەڤدەیەم
(ئامادەبــووان٤٣ :نوێنــەر بــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و  ١٢کەســیش بــە دەنگــی
ڕاوێژکاریــەوە).
کۆنووســەکانی حەوتــەم و هەشــتەم دانیشــتن خوێنرانــەوەو پەســەندکران .پاشــان
کۆنگــرە دەربــارەی مــادەی ٧ی بەرنامــە درێــژەی بــە باســەکە دا.
گۆڵدبــات :دەســتکاریەکی پێشــنیارکردو داوای ئــەوەی کــرد ووشــەکانی «وە زمانــی»
لــە مــادەی ٧ی ئــەو دەقــەدا الببرێــت کــە لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە ئامادەکرابــوو.
دەســتکاریەکە بــە  ٢٤دەنــگ بەرامبــەر بــە  ١٤دەنــگ پەســەندکرا .پاشــان مــادەی
 ٧بەوجــۆرەی کــە لەالیــەن هــاوڕێ کوســترۆفەوە ئامادەکرابــوو ،بەتــەواوی خرایــە
دەنگــەوە .ئاکامــی یەکــەم دەنگــدان ٢٢ی بەدەســت هێنــا بــەاڵم ٢٠دەنــگ لــەدژی بــوو.
ئاکامــی دووەم دەنگــدان ٢٤دەنگــی بەڵــێ بەرامبــەر بــە  ٢٤دەنگــی دژ بــوو.
پاشان ئەو مەسەلەیە هاتەگۆڕێ کە دەربارەی مادەی  ٧دەبێ چی بکرێت؟
لینیــن پێشــنیاری کــرد جارێکــی تــر مــادەی  ٧بدرێتــەوە بــە کۆمیســیۆن و ئەگــەر
دووبــارە هەردووالیــەن ڕازی نەبــوون ،مەســەلەکە حەواڵــەی کۆنگــرەی دواتــر بکرێت.
الیبــر نــاڕازی بــوو لــە ســپاردنی مەســەلەکە بــە کۆمیســیۆن ،لەبەرئــەوەی هەنــدێ
ئەوانەی دەنگی موافقیان دابوو :ڕۆسۆف [٢دەنگ ] باکۆف[ ٢دەنگ ] کارسکی
)(81
[٢دەنگ ] ماخۆف [٢دەنگ ] لفۆف [٢دەنگ ] ،بایلۆف  ،پۆسادۆڤسکی ،لینسکی  ،پۆپۆف،
ڵ
یگۆرۆڤ ،بڕۆکەر ،مارتینۆڤ ،دویچ ،هۆڤمان ،گۆ�د بالت ،یۆدین ،الیبر  ،ئەبرامسۆن.
موخالیفەکان  :گۆسۆف،ئەسیپۆف ،گۆستیش ،پافلۆڤیچ  ،ستیبانۆڤ ،پانین [٢دەنگ ]
سورکین ،لیادۆڤ ،گۆڕین ،فۆمین  ،مۆرافیۆف ،النج ،دیدۆف ،ترۆتسکی ،ئاڕلۆڤ ،بلیخانۆف،
لینین [٢دەنگ ] مارتۆف [٢دەنگ ] هرتز و براون.
ئەوانەی دەنگیان نەدا تزاریف و گۆڕسکی.
ئامادەنەبووان :ئیڤانۆڤ و ئەکیمۆڤ.
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بەشــی مادەکــە پەســەند کــرا بــوو ،لەئاکامــدا هەمــوو مادەکــە پەســەندکراوە.
ســەرۆک ڕوونــی کــردەوە کــە دوای ئــەوەی هــەر بەشــە بەشــێوەی جیــاواز خرایــە
دەنگــەوە ،دەبێــت کــۆی هــەر مادەیــەک بخرێتــە دەنگــەوە.
کارســکی ڕازی نەبــوو مادەکــە ڕەوانــە بکرێتــەوە بــۆ کۆمیســیۆن ،پێشــنیاری کــرد
هەمــوو مادەکــە الببرێــت.
گۆڵدبالتیــش لەگــەڵ ناردنــەوەی مادەکــە بــۆ کۆمیســیۆن نەبــوو ،چونکــە پــێ یوابــوو
ئەمــە مانــای دروســت کردنــی زۆرینەیەکــی دەســتکردە ،کــە هێشــتا وجــودی نیــە ،بــۆ
ڕەتکردنــەوەی گشــت مــادەی  . ٧بۆیــە داوای کــرد یەکســەر دەنگدانــی دیکــە بکرێــت.
پۆپــۆڤ پێشــنیاری کــرد ئــەم مادەیــە بگەڕێتــەوە بــۆ کۆمیســیۆن تــا بتوانرێــت
داڕشــتنێکی گونجاوتــری بــۆ بدۆزرێتــەوە ،چونکــە ناکرێــت هەمــوو مادەکــە لەبــەر
چەنــد ووشــەیەک ڕەت بکرێتــەوە .
پانیــن داوای ئــەوەی کــرد کــە کۆتایــی قســەوباس ڕابگەیەنرێــت و کۆنگرە بچێتەســەر
کاری دواتر.
مارتــۆف پێــی وابــوو کــە هەمــوو دەســتکاریەکە نــەک تەنهــا لــەڕووی دارشــتنەوە،
بەڵکــو لــە ڕووی لۆژیکیشــەوە بــێ مانایــە.
بلیخانــوف پێشــنیاری ئــەوەی کــرد کــە ئــەو بەنــدەی پەیوەنــدی بــە قەدەغەکردنــی
جیاکاریــە کۆمەاڵیەتیــەکان و دامەزراندنــی یەکســانیی مافــە مەدەنیەکانــەوە هەیــە
لــە بەرنامــەدا بمێنتــەوە ،بــەاڵم مەســەلەی زمــان بــا هەڵبگیرێــت بــۆ کۆنگــرەی
داهاتــوو .بــەڕای ئــەو ،ئــەوە ڕۆشــن بــوو کــە ئــەم مەســەلەیە نەگەیشــتبووە ئــەو
ئاســتەی بتوانرێــت بڕیــاری لەســەر بدرێــت  ،وە پێویســتە کــە لــە چاپەمەنیــە
حیزبیەکانــدا قسەوباســی زیاتــری لەســەر بکرێــت.
یگــورۆف :پێشــنیارەکەی هــاوڕێ بلیخانــوف لەگــەڵ ئاڕاســتەی کۆنگــرەدا نایەتــەوە.
لەوجێگەیــەدا کــە پێشــتر کۆنگــرە دەربــارەی زمــان دەســتکاریەکی خســتووەتە
بەربــاس و پەســەندی کــردووە ،ئامادەیــی خــۆی بــۆ خەریــک بــوون بــەم مەســەلەیەوە
نیشــان داوە.
کارســکی بــڕوای وابــوو کــە تەنهــا خســتنەڕووی ئــەوەی کــە مەســەلەیەکی گرنگــی
وەکــو مەســەلەی زمــان بــۆ بڕیارلەســەردان ئامــادە نیــەو یەکالکردنــەوەی لــە توانــای
کۆنگــرەدا نیــە ،ســووکایەتی تێدایــە.
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مارتینــۆف پێشــنیاری ئــەوەی کــرد کــە دەســتکاریەکە بدرێتــەوە بــە کۆمیســیۆن بــۆ
چــاک کردنــی داڕشــتنەکەی.
پۆپۆف داوای ئەوەی کرد دەنگدانێکی تازە بکرێتەوە.
دەنگــدان ئەنجامــدرا ،پێشــنیاری هــاوڕێ لینیــن بــە ٢٦دەنــگ بەرامبــەر  ٢٤دەنــگ
و پێشــنیارەکەی هــاوڕێ بلیخانــۆف بــە ٢٨دەنــگ بەرامبــەر  ١٧دەنــگ ڕەتکرایــەوە،
پێشــنیارەکەی پۆپــۆف بــە  ٢٨دەنــگ پەســەندکرا.
مــادەی  ٧بەوجــۆرەی کــە لەالیــەن هــاوڕێ کۆســتروفەوە چاککرابــوو ،جارێکــی تــر
خرایــە دەنگــەوە و بــە  ٢٥دەنــگ بەرامبــەر بــە  ٢٤دەنــگ ڕەتکرایــەوە.
ترۆتســکی و پانیــن پێشــنیاری ئەوەیــان کــرد کــە پاشــکۆی مــادەی ٧بدرێتــەوە بــە
کۆمیســیۆن.
الیبــر پێشــنیاری کــرد ڕاســتەوخۆ کۆمیســیۆنێك بــۆ ئامادەکردنــی مــادەی
٧هە ڵبژ ێر د ر ێــت .
مارتینۆف پێشنیاری کرد کە ئەم پێشنیارە بخرێتە بەر دەنگ دانەوە.
پێشنیارێک لەسەر تەواوکردنی قسەوباسەکان پێشکەشکراو پەسەند کرا.
هاوڕێ الیبر پێشنیاری کرد کە کۆنگرە وەاڵمی سێ پرسیار بداتەوە:
ئەلــف – ئایــا پێویســت دەکات ســەرلەنوێ ئــەم مادەیــە ڕەوانــە بکرێتــەوە بــۆ
کۆمیســیۆن ؟
ب -ئەگــەر وابێــت  ،ئایــا دەبێــت بــۆ هەمــان کۆمیســیۆنە کۆنەکــە ڕەوانەبکرێتــەوە
یــان دەبێــت کۆمیســیۆنێکی تــازە هەڵبژێردرێــت بــۆ ئــەم کارە؟
ج -بەچ مەبەستێک دەبێت ئەم مادەیە بگەڕێتەوە بۆ کۆمیسیۆن؟
پێشــنیاری ئەلــف  :ســەبارەت بــەوەی کــە ئــەم مادەیــە بدرێتــەوە بــە کۆمیســیۆن،
بــە تێکــڕای دەنــگ پەســەندکرا .ســەبارەت بــە دیــاری کردنــی ئامانجــی ئــەم کارە دوو
پێشــنیار کــرا -)١ :لەالیــەن هــاوڕێ لینینــەوە :دەربــارەی ئــەوەی کــە مــادەی ناوبــراو
بەبــێ هیــچ بەرنامەکارێکــی تایبــەت بدرێتــەوە بــە کۆمیســیۆن.
 -)٢لەالیــەن هــاوڕێ مارتینوفــەوە  :کــە پێــی وابــوو هەبــوو داڕشــتن و ڕێکوپێــک
کــردن و گونجاندنــی بەشــە جیاجیاکانــی ،بدرێتــەوە بــە کۆمیســیۆن.
 ٢٥دەنــگ بــۆ پێشــنیارەکەی هــاوڕێ لینیــن درا و ٢٦دەنگیــش بــۆ پێشــنیارکەی
82
هــاوڕێ مارتینــۆف (لەڕێگــەی دەنگدانــی ئاشــکراوە لەســەر لیســتی ئامادەبووانــەوە)
) (82کاتێــک دەنگدانــی ئاشــکرا ئەنجــام درا ،ئــەم کەســانە دەنگیــان بــۆ
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لەئاکامدا دووەمیان پەسەندکرا.
بە٢٧دەنــگ بەرامبــەر بــە ٢٤دەنــگ ،لەســەر ئــەوە بڕیــاردرا کــە مــادەی ٧بگەڕێتــەوە
بــۆ کۆمیســیۆنی پێشــووی بەرنامــە.
کۆنگــرە چــووە سەرباســی مــادەی ٨ی بەشــی سیاســی گشــتی بەرنامەکــە بەوجــۆرەی
کــە لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە ڕێکوپێــك کرابــوو ،دەیگوت((:مافــی هەمــوو نەتەوەکانــی
پێکهێنــەری وواڵت بــۆ دیــاری کردنــی چارەنوســی خۆیــان)).
گۆڵدبــات :ناکرێــت بەرامبــەر بــە ((مافــی دیــاری کردنــی چارەنــوس)) ناڕەزایەتــی
نیشــان بدرێــت .ئەگــەر نەتەوەیــەك بــۆ ســەربەخۆیی خــۆی خەبــات بــکات ،ئێمــە
ناتوانیــن بەرهەڵســتی بکەیــن .ئەگــەر پۆلۆنیــا نەیەوێــت پەیوەنــدی یاســایی
بــە ڕوســیاوە بێــت ،لــەم بــارەدا بەوجــۆرەی کــە بلیخانــۆف ئامــاژەی پــێ کــرد،
نابێــت ڕێگــری لــێ بکەیــن .مــن لــەم چوارچێوەیــەدا ،لەگــەڵ ئــەم بۆچوونــەدام،
بــەاڵم ((مافــی دیــاری کردنــی چارەنــوس)) ناتوانــێ جڵــەوی ئــەو پێکــدادان و
کێشمەکێشــانە بگرێــت کــە ئەگــەری ســەرهەڵدانیان هەیــە .پێمــان ووتــراوە کــە
ئــەو بەندانــەی بەرنامەکەمــان کــە گەرەنتــی دەســتورێکی دیموکراتیــک دەکات،
هەمــوو ئــەو شــتەیە کــە ئێمــە پێویســتمانە .مــن پێــم وانیــە وابێــت .دەســتورێکی
دیموکراتیــک تەنهــا خەڵــک یەکگرتــوو دەکات تــا بتوانــن خەبــات بکــەن .وە بــەم
پێیــە ئێمــە پێویســتمان بەوەیــە کــە چەنــد خواســتێکی تایبەتمــان هەبێــت لەپێنــاو
دابیــن کردنــی مافەکانــی کەمــە نەتەوەییەکانــدا .لــەو ماوەیــەدا کــە پەیوەنــدی بــە
خۆبەڕێوەبردنــی محەلیــەوە هەیــە ،کۆنگــرە پێداویســتی ڕێــک هاتنــەوەی تــەالری
حکومەتــی لەگــەڵ بارودۆخــی تایبەتــی محەلیــدا بەفەرمــی ناســی ،بــەاڵم چەمکــی
((خۆبەڕێوەبردنــی محەلــی)) لەگــەڵ ناوەڕۆکــی مــاددە  ٨دا نایەتــەوە ،چونکــە
میللەتێــک هەمیشــە بــەو ناوچەیــەوە نابەســترێتەوە (کــە تێیــدا ئــەژی و.ک)*.83
بــەم پێیــە خۆبەڕێوەبردنــی ناوچەیــی ،دەتوانێــت تەنهــا خۆبەڕێوەبــردن بــۆ ئــەو
میللەتــە دابیــن بــکات کــە لــە ناوچەیەکــی دیــاری کــراودا دەژی .لەکاتێکــدا گەشــەی
ئــازادی کەمایەتیەکــی نەتەوەیــی دابیــن نــاکات .بــەڕای مــن پێویســتە چەنــد
هاوڕێ لینیــن دا :کوسف،ئەسیپوف،پافلوفیچ،ستیپانوف،پانین٢(،دەنگ)،ســورو(پێشــنیارەکەی
کین،لیادوف،گورین،فومین،مورافیو،لینسکی،تروتســکی ،ئارلوف،گورسکی،بلیخانوف،دویچ،لینی
.ن٢(،دەنگ)مارتوف(٢دەنــگ) ،هیرتــز و بــراون
بۆ پێشنیارەکەی هاوڕێ مارتینۆف :روسوف (٢دەنگ) بکوف(٢دەنگ) ،کاوسکی(٢دەنگ)،م
اخوف(٢دەنگ) لفوف(٢دەنگ)تزاریف،کوستیش -ئیفانوف،الچ،دیدوفوف مدیدوف ،بایلوف٠
پوسادوفسکی  ،پۆپوف،یگوروف بروکەر،ئاکیموف مارتینوف،الیبر ،گولد بالت .ئەبرامسون،
یودین وهوفمان.
) (83ناوچە– واتە ناوچەیەکی کە ئەو میللەتەی تێدا دەژی،مەبەست لەوەیە کە ئەفرادی
ڵ
میللەتێک ڕەنگە لە ناوچەیەکی فراوانتر لە ناوچەیەک کە تایبەتە بە خۆیان ب�وبوبنەوە.
(و.ک)
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دەزگایەکــی تایبــەت بــۆ دابیــن کردنــی ئــازادی گەشــەی ڕۆشــنبیری نەتــەوەکان بــەدی
بێــت ،بــەم پێیــە پێشــنیاری ئــەوە دەکــەم کــە ئەمــە بخرێتــە ســەر مــادەی (( :٨وە
ســەقام گیرکردنــی چەنــد دەزگایــەک بــۆ دابیــن کردنــی ئازادیــی هەمەالیەنەیــان
لەپێنــاو گەشــەی ڕۆشــنبیری دا)).
مارتینــۆف ووتــی  :دەبێــت دەزگا هاوبەشــەکان بەشــێوەیەک ڕێــک بخرێــن کــە بــە
بەرژەوەندیــە تایبەتەکانیــش ڕابگــەن .ناکــرێ چەنــد دەزگایەکــی تایبەتــی بــۆ
دابیــن کردنــی ئــازادی گەشــەی ڕۆشــنبیری نەتەوەیــەک دروســت بکرێــت.
یگــۆروف :لەوشــوێنەدا کــە مەســەلەی نەتــەوە لــە ئارادایــە ،ئێمــە تەنهــا دەتوانیــن
بۆچوونــی پێچەوانــە پەســەند بکەیــن – واتــە ئەمــەی کــە ئێمــە دژی هەمــوو
جــۆرە فشــارێکین کــە دەخرێتــە ســەر نەتــەوەکان ،بــەاڵم بەوێنــەی سوشــیال-
دیموکــرات ،ئــەوەی کــە میللەتێکــی تایبــەت بــەم شــێوەیە گەشــە دەکات یــان نــا،
هیــچ پەیوەندیەکــی بــە ئێمــەوە نیــە .ئــەم مەســەلەیە بەپرۆســەیەکی خۆبەخۆییــەوە
دەبەســترێتەوە.
کۆلتســۆف :کاتێــک ســەبارەت بــە ناســیونالیزمی نوێنەرانــی بۆنــدەوە قســەدەکرێت،
ناڕەحــەت دەبــن ،کەچــی ئــەم دەســتکاریەی کــە هــاوڕێ ی بۆنــدی پێشکەشــی کــردوە
بەتــەواوی ناسیۆنالیســتیە .ئــەوان ئەیانەوێــت ئێمــە بــۆ پاراســتنی ئــەو نەتەوانــەی
کــە خەریکــن لەناودەچــن ،ڕێگایەکــی بەرهەڵســتکارانە بگرینەپێــش.
الیبــر :لــەو شــوێنەی کــە دێــوی ناســیۆنالیزم دێتــە مەیدانــەوە ،ئێمــە دەبێــت
لەجیاتــی ئــەوەی لێــی بترســین ،ئــەم پرســیارانە لەخۆمــان بکەیــن؛ ئایــا ســتەمی
نەتەوایەتــی لەئارادایــە؟ ئایــا دەبێــت ئێمــە لەشــەڕی ئــەو ڕزگار ببیــن؟ یــان ئێمــە
ڕێگــە بــەوە ئەدەیــن کــە هەندێــک نەتــەوە لــە مەیــدان بچنــە دەرەوە؟ بێگومــان
ئەگــەر نەتەوەیــەک پێــی وابێــت کــە ناتوانێــت لــە چوارچێــوەی ســنورەکانی ڕوســیادا
درێــژە بــە ژیانــی بــدات ،حیــزب پێشــی پــێ ناگرێــت ،بــەاڵم چەنــد نەتەوەیــەک
لــە ڕوســیادا هەیــە کــە نایانەوێــت وواڵت بەجــێ بهێڵــن ،بــەاڵم بەدەســت زوڵمــەوە
دەناڵێنــن .پرۆلیتاریــای ڕوســیا چــۆن دەیتوانــی گەشــە بــکات ،ئەگــەر چینــە
ڕۆشــنبیرەکانی کۆمەڵــگای ڕوســیا شــتێکیان لــە ڕۆشــنبیریەکەی خۆیــان نەدابایــا
بــەو؟ بــەاڵم پڕۆلیتاریــای یەهــود لــە ڕۆشــنبیرە چەوســاوەکانی خۆیــەوە هیــچ
ســودێکی دەســت ناکەوێــت .لــە ئاکامــدا ،ئێمــە دەبێــت لەبەرخاتــری پرۆلیتاریــا
مافــی گەشــەی ڕۆشــنبیری بــۆ هــەر نەتەوەیــەک لــە چوارچێــوەی ســنوورەکانی وواڵتــدا
دابیــن بکەیــن :بەپێچەوانــەی ئەمــەوە ئــەو داوادەکات لــەم ســنورانە ڕابــکات.
پێشنیاری پێچانەوەی لیستی قسەکەران پەسەندکرا.
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مارتــۆف :هــاوڕێ الیبــر ئــەوەی دەوێــت کــە گەرەنتــی کردنــی ئــازادی گەشــەی
نەتەوەیــی لــە دەســتوری دیموکراتــی ئێمــەدا ئامــاژەی پــێ بکرێــت ،بــەاڵم ناتوانرێــت
ئــەم جــۆرە گەرەنتیکردنــە تەنهــا بەیــەک دەســتەواژە دەســتەبەر بکرێــت و هــاوڕێ
الیبــر بەشــێوەیەکی دیــاری کــراو ئــەوەی نیشــان نــەدا کــە دەبــێ چ جــۆرە دەزگایــەک
دروســت بکەیــن تــا ئــەم مافانــە دەســتەبەربکرێن؟
کوســتیش:هاوڕێ الیبــر دەڵێــت دەبێــت هەمــوو نەتەوەیــەک ئــەم جــۆرە دەزگایانــەی
هەبێــت و ئــەم دەزگایانــەش پەیوەندیەکــی نزیکیــان هەبێت بــەو تەرحە ڕێکخراوەیی
یــەوە کــە بۆنــد پێشکەشــی کــرد.
دەنگــدان بەڕێوەچــوو .دەســکاریەکەی گۆڵدبــات بــە دەنگــی زۆربــە بەرامبــەر ٣دەنــگ
ڕەتکرایــەوە .پێشــنیارەکەی الیبــر ســەبارەت بــەوەی کــە مــادەی  ٨بەشــێوەی خوارەوە
بنوســرێت بــە دەنگــی زوربــە بەرامبــەر بە٤دەنــگ ڕەتکرایــەوە  ((:بەفەرمــی ناســینی
مافــی دیــاری کردنــی چارەنــوس و مافــی ئازادیــی گەشــەی ڕۆشــنبیری بۆهەمــوو ئــەو
نەتەوانــەی کــە بەشــێک لــە وواڵت پێــک دەهێنــن)).
مــادەی  ٨بەوجــۆرەی کۆمیســیۆن ئامــادەی کردبــوو بــە دەنگــی نزیــک بــە زۆرینــە و
لەگــەڵ چەنــد دەنگێکــی پەناگیر(ممتنــع) پەســەند کــرا.
مــادەی  ٩بەوجــۆرەی کۆمیســیۆن ئامــادەی کردبــوو ،لەگــەل مــادەی ٨ی ڕەشنوســەکە
کۆنەکــەدا یــەك شــت بــوو.
فۆمیــن دەســتکاریەکی بــەم شــێوەیە پێشــنیار کــرد؛ دوای ووشــەی ((هاواڵتــی))
دەســتەواژەی ((وە هەروەهــا هەندەرانیەکانــی)) زیادبکرێــت.
لینــن بــڕوای وابــوو کــە زیادکردنــی ووشــەی ((هەندەرانــی)) پێویســت نــاکات،
چونکــە خۆبەخــۆ دیــارە کــە حیزبێکــی سۆشــیال -دیموکــرات لەســەر ئــەوە داکۆکــی
ئــەکات کــە ئــەم مادەیــە هەندەرانیەکانیــش بگریتــەوە.
الیبر:هــاوڕێ لینیــن دەڵــێ (( خۆبەخــۆ دیــار))ە کــە سۆشــیال -دیموکراتــەکان
پشــتیوانی لــە یاســایەک دەکــەن کــە بەحوکمــی ئــەو هــەر هەندەرانیــەک بتوانێــت
پلەوپۆســتە فەرمیــەکان بخاتەژێــر پشــکنینی یاســاییەوە .نەخێــر ،ئەمــە ((خۆبەخــۆ
دیــار نیــە)) ،چونکــە دەتوانرێــت وێنەکــەی لــەم نمونەیــەدا ببینرێــت کــە کاتیــک
شۆڕشــگێڕە ڕوســەکان لــە ئەڵمانیــا دەســتگیر دەکــران و دەخرانــە زیندانەوە...هتــد.
هاوڕێیانــی ئەڵمانیمــان تەنهــا دژی هەندێــک الیەنــی دیــاری کــراو ناڕەزاییــان
دەردەبــڕی و هەرگیــز پێشــنیارێکیان نەبــردە پەرلەمانــەوە تــا بەهــۆی ئــەوەوە
ڕێگــری لــە پەســەندکردنی ئــەم جــۆرە یاســایە بکــەن.
ترۆتسکی :داوا دەکەم قسەکانی هاوڕێ الیبر لە کۆنووسەکەدا جێگیربکرێت.
مارتــۆف :ئێســتا کــە وابڕیــارە قسەوباســەکانی هــاوڕێ الیبــر لــە کۆنووســەکەدا
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بنوســرێتەوە و ڕەنگــە چاپیــش بکرێــت و لــەدەرەوەش ئــاگاداری لەســەر پەیدابکــەن،
پێــم وایــە دەبێــت دژ بــەو چەمکــەی کــە لــە خۆیــدا هەڵــی گرتــوە ناڕەزایــی
دەرببــڕم کــە گوایــە هاوڕێیانــی ئەڵمانیمــان مامەڵەیەکــی ساردوســڕیان کــردوە
بەرامبەربــە چارەنوســی سۆشــیال -دیموکراتــە ڕووســەکان .مەســەلەکە لەســەر بــێ
مەیلــی هاوڕێیانــی ئەڵمانــی نییــە ،بەڵکــو لەســەر دەســتوری ئەڵمانیــا یــە .مــن
دژ بــە دەربڕینەکــەی هــاوڕێ الیبــر ناڕەزایەتــی دەرئەبــڕم کــە پێموایــە هێرشــێکی
شۆڤێنســتیە.
تزاریــف :پێشــنیاری ئــەوەی کــرد کــە مــادەی  ٩بــەم ڕوون کردنەوەیــەی خــوارەوە
دابڕێژریتەوە((گشــت ئــەو خــاوەن پلــەو پۆســتانەی کە لەالیەن کەســێکەوە ســکااڵیان
لــەدژ دەکرێــت ڕاســتەوخۆ لەبــەردەم دەســتەی دادوەری بەرپرســیارن)).
بلیخانــۆف پێشــنیاری کــرد ووشــەی (( هاوواڵتــی)) لــە دەقەکــەی کۆمیســیۆندا بــە
((قوربانــی)) 84جێگــەی بگیرێتــەوە.
ســتراخۆف دەیویســت هەمــوو مــادەی  ٩بــەم جــۆرە بنووســرێتەوە ((مافــی هــەر
کەســێک بــۆ ســکااڵکردن لەســەر هــەر خــاوەن پلەوپۆســتێك لــە دادگا ئاســاییەکاندا،
لەبــەردەم دەســتەی دادوەریــدا)).
هیرتــز داڕشــنێکی جیــاوازی پێشــکەش کــرد(( :پێدانــی مافــی ســکااڵکردن لەســەر
هــەر خــاوەن پلەوپۆســتێك لەبــەردەم دەســتەی دادوەریــدا ،بــە هەرکەســێک بەبــێ
پەنابردنــە بــەر بەرپرســێکی حکومــی )).
کاتیــک دەنگــدان کــرا پێشــنیاری فۆمیــن  ٣دەنــگ ،تزاریــف  ،١٢بلیخانــۆف ،٨
ســتراخۆف ٣٠و هیرتــز  ١٣دەنگیــان بەدەســت هێنــا .ســەرەنجام پێشــنیارەکەی
ســتراخۆف پەســەندکرا.
پاشــان کۆمیســیۆن پێشــنیاری کــرد مــادەی ١١بــەم شــێوەیە بنوســرێت(( :هەڵبژاردنــی
دادوەرەکان لەالیــەن خەڵکــەوە)).
برۆکــەر پێشــنیاری کــرد کــە آ :هەڵوەشــاندنەوەی دادگا تایبەتــەکان ،ب :پەیــڕەوی
کردنــی هەمــوو کەســێك لــە حوکمــی دادگا گشــتیەکان بــە شــێوەی ئاســایی،
ج:هەڵوەشــاندنەوەی حوکمــی هەڵواســین؛ د) بەهرەمەنــد بــوون لــە مافــی یاســایی
خۆڕایــی ،بخرێتــە ســەر ئــەم مادەیــە.
الیبــر پشــتیوانی لــەو بەنــدە کــرد کــە پەیوەنــدی بــە هەڵوەشــاندنەوەی دادگا
تایبەتەکانــەوە هەبــوو .ئامــاژەی بــە نمونــەی فەرەنســا کــرد کــە لــەوێ
سۆشیالیســتەکان دژی دادگا ســەربازیە تایبەتــەکان خەبــات دەکــەن .ترۆتســکی
ڵ
قوربانی –قربانی -ضحیة ،مەبەست لەو کەسەیە کە غەدرو زو�می لێ دەکرێت
)(84
وەیان تاوانێکی بەرامبەر دەکرێت(.و.ک)
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پــێ یوابــوو کــە ئــەم بەنــدە زیادەیــە ،چونکــە بــە خســتنەڕووی خواســتی
هەڵبژێردراوبوونــی دادوەرەکان ،بەشــێوەیەکی ســەرەتایی خواســتی قەدەغەکردنــی
هەمــوو دادگا تایبەتەکانمــان خســتۆتەڕوو.
مارتــۆف :ئێمــە خوازیــاری قەدەغەکردنــی ســوپای پیشــەیین ،کاتێــک ســوپایەک لــە
کایــەدا نەبێــت ،دادگای ســوپاش لەئــارادا نابێــت ،هەروەکــو ئــەوەی کــە کاتێــک
جیاکاریە کۆمەاڵیەتیەکان هەڵدەوەشێنەوە ،هیچ دادگایەکی ئۆرستۆکراتیش وجودی
نابێــت .پێویســت بــەوە نــاکات چەنــد داواکاریەکــی بــێ بەهــا بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی
دادگا ســەربازیەکان بخەینــەڕوو ،چونکــە ئیمــە دژ بــە میلیتاریزمیــن.
بلیخانــۆف ئــەوەی ڕوون کــردەوە کــە پێــک هێنانــی نیزامی میلیشیا،هەڵوەشــاندنەوەی
دادگا ســەربازیەکان بــەدوای خۆیــدا ناهێنێــت ،وەکــو ئــەوەی کــە لــە نمونەکــەی
سویســرادا دەتوانرێــت ببێنرێــت.
ماخــۆف :هەڵبژێردراوبوونــی دادوەرەکان بــەس نییــە .دەبێــت ئێمــە ماهیەتــی
ڕاســتەقینەی دادگاکان پێناســە بکەیــن .نمونــەی بەریتانیــا ئــەوە پیشــانی ئێمــە
ئــەدات کــە تەنانــەت دادوەرە هەڵبژاردراوەکانیــش دەتوانــن بــۆرژوازی بــن.
لیــادۆف لەســەر ئــەوە ڕازی نەبــوو کــە پــاش پەســەندکردنی ئــەو بەنــدەی پەیوەنــدی
بــە هەڵبژێردراوبوونــی دادوەرەکانــەوە هەیــە ،هیــچ خاڵێکــی تــری بــۆ زیــاد بکرێــت.
گۆریــن پێشــنیاری کــرد ووشــەکانی((و لەالیــەن خەڵکــەوە)) لــە دەقەکەی کۆمیســیۆن
الببرێت.
کۆلســتۆف پێشــنیاری کــرد ووشــەکانی (( و دەســتەی دادوەری)) بــۆ ئــەم دەقــە زیــاد
بکرێت.
کۆنگــرە دەنگدانــی ئەنجــام دا .پێشــنیارەکەی برۆکــەر لــە چــوار بەشــدا خرایــە
دەنگــەوە.آ) بــە  ٢٤دەنــگ بەرامبــەر بــە  ١٧دەنــگ ڕەت کرایــەوە؛ ب) بــە دەنگــی
زۆربــە بەرامبــەر بــە یــەك دەنــگ ڕەتکرایــەوە ؛ ج) بەدەنگــی زۆربــە بەرامبــەر بــە
١٠دەنــگ ڕەتکرایــەوە {نوێنەرێــک هــاواری کــرد :کەواتــە نیکۆالســی دووەم چــی ؟}
؛د) بەدەنگــی زۆربــە بەرامبــەر بــە یــەك دەنــگ ڕەتکرایــەوە .دەســکاریەکەی گۆریــن
بەدەنگــی زۆربــە بەرامبــەر بــە  ٥دەنــگ ڕەتکرایــەوەو دەســتکاریەکەی کۆلســتۆفیش
بەهەمانشــێوە بــە بەدەســهێنانی  ١٠دەنــگ ڕەتکرایــەوە.
مــادەی  ١١بــە تێکــرای دەنــگ بەوجــۆرەی لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە ئامادەکرابــوو،
پەســەندکرا.
الیبــر (تێبینیەکــی شەخســی) :بــە پێویســتی دەزانــم ئــەم بابەتــەی خــوارەوە
بخەمــەڕوو .ســەبارەت بــە لێکدانــەوەو پێناســەکردنی قســەکەی مــن لەالیــەن
مارتۆفــەوە بــە ((هێرشــێکی شۆفینیســتی)) ،مــن تەنهــا دەتوانــم ئــەوە بڵێــم
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کــە قســەکەی ئــەو خــۆی هێرشــێکی عەوامفریوانەیــە  ،ســەڕەرای ئــەوەی کــە بــە
ناشــیرینترین هــۆکارەوە بــەزاردا هاتــووە( .ســەرۆک قســەکەری ڕاگــرت ،بــەاڵم
مارتــۆف داوای کــرد کــە «قســەکەر بــا لــە ئــازادی ڕادەربڕیــن بەهرەمەنــد بێــت).
ئاگادارتــان دەکــەم کــە قســەکانی مــن دەســتەی ســەرۆکایەتی تووشــی هەڵچــون
کــرد ،بــەاڵم دەســتەی ســەرۆکایەتی خــۆی پاراســت لــە پیشــاندانی کاردانەوەیەکــی
گونجــاو بەرامبــەر بــەو ســوکایەتیەی هــاوڕێ مارتــۆف بەناهــەق ئاڕاســتەی منــی
کــرد .لەوکاتــەدا ئارامیەکــەی خــۆی لەدەســت نــەدا .دیــارە ئەگــەر هــاوڕێ مارتــۆف
بڵــێ کــە ئــەو ووشــانەی تەنهــا بــە هــۆی توڕەبوونــەوە بەســەر زاردا هاتــووە ،منیــش
بەنۆبــەی خــۆم ئــەوەی کــە ووتــم وەردەگرمــەوە.
بــەاڵم ئەگــەر هــاوڕێ مارتــۆف بڵــێ دەســتەواژەی ((هێرشــێکی شوفینیســتی))ی
بــە ئەنقەســت بەکاربــردووە ،ئــەوا منیــش ئــەوە دووبــارە دەکەمــەوە کــە ناتوانــم
ڕەفتارەکــەی ئــەو بــە شــتێکی دیکــە پێناســە بکــەم ،جگــە لەهێرشــێکی عەوامفریوانــە
کــە بــە ســوکترین هــۆکارەوە بــەزاردا هاتــووە.
مارتــۆف (تێبینیەکــی شەخســی) :ئــەو ڕوون کردنەوەیــەی هــاوڕێ الیبر پێشکەشــی
کــرد دەربــارەی ئاماژەکانــی لەســەر سۆشــیال -دیموکراتــە ئەڵمانــەکان ،هیچــی لــەو
لێکدانەوەیــە نەگۆڕیــووە کــە مــن دەربــارەی ئــەو ئاماژانــە دام بەدەســتەوە .ئــەو،
ئــەوەی کــە مــن ووتــم بــە هێرشــێکی عەوامفریوانــە ناوبــرد .مــن بەڕاســتی تێناگــەم
ئــەو ((عەوامانــە)) لەکوێــن کــە مــن هەوڵــی فریودانیانــم داوە .بــە لەبەرچاوگرتنــی
هەوڵــی ئــەو بــۆ وەســفێکی لەوجــۆرەی قســەکەی مــن ،مــن ناتوانــم قســەکەم
وەربگرمــەوە.
کۆتایی دانیشتن
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دانیشتنی هەژدەیەم
(ئامادەبــوان ٤٣ :نوێنــەر بــە  ٥١دەنگــی ڕەســەن و  ١٢کەســیش بــە دەنگــی
ڕاوێژکاریــەوە).
مــادەی١٢ی بەشــی سیاســی – گشــتیی بەرنامــە خوێندرایــەوە .دەقــی پێشــکەش
کــراو لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە لەگــەڵ مــادەی ٩ی ڕەشنووســی (ئامــادە کــراو لەالیــەن
ئایســکراو زاریــاوە) هەمــان شــت بــوون.
الیبــر :ئێمــە لێــرەدا دەســتەواژەی (( میلیشــیا))مان نییــە ،چەکدارکردنــی
گشــتی خەڵــک و میلیشــیا یــەک شــت نیــن .ڕەنگــە چەکدارکردنــی گشــتی خەڵــک
بارودۆخێکــی ئاســایی بێــت ،ڕەنگــە لەکاتــی شــەڕدا ڕابگەیەنرێــت ،بــەاڵم ئەمــە
ئــەو شــتە نیــە کــە لــە سویســرادا هەیــە .پێشــنیاردەکەم دەستەواژەی((میلیشــیا
)) لەجێــگای ((چەکدارکردنــی گشــتی خەڵــک)) دابنرێــت و ئــەم دەســتەواژەیەش
لــەدوای میلیشــیاوە لــە کەوانەیەکــدا دابنرێــت.
لینیــن :ووشەی((میلیشــیا)) چەمکێکــی نــوێ نــادات بەدەســتەوە و دەبێتــە مایــەی
ناڕۆشــنی و لێڵــی .دەســتەواژەی ((چەکدارکردنــی گشــتی خەڵــک)) ڕۆشــنەو بــە
تــەواوی ڕووســیە .بــەڕای مــن دەســتکاریەکەی هــاوڕێ الیبــر زیادەیــە.
دەســکاریەکەی الیبــر بــە دەنگــی زۆرینــە ڕەتکرایــەوەو مــادەی  ١٢بەشــێوەی
ئامادەکــراو لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە پەســەندکرا.
پاشــان مــادەی  ١٣کــە لەگــەڵ مــادەی ١٠ی ڕەشنووســە کۆنەکــەدا یــەک شــت بــوو،
بەبــێ بــاس کــردن لەســەری پەســەند کــرا.
قســەکەری کۆمیســیۆن مــادەی ١٤ی خوێنــدەوە کــە لەگــەڵ مــادەی ١١ی ڕەشنووســە
کۆنەکــەدا یــەک شــت بــوو ،ئەوەشــی ڕوون کــردەوە کــە ئەو دەســتکاریانەی لەپەیوەند
بــەم مادەیــەوە پێشکەشــی کۆمیســیۆن کــراون ،جیگــەی تەئیــدی زوربــەی ئەندامانــی
نەبــوون.
الیبــر :پێشــنیاردەکەم پەرەگرافــی دووەمــی ئــەم مادەیــە الببرێــت .کتێبەکانــی
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خوینــدن خۆبەخــۆ لــە چەمکــی پــەروەردەو فێرکردنــدا خۆرایــی و ئیجباریــە ،چونکــە
خوێنــدن بەبــێ ئەوانــە ناکرێــت .هەروەهــا دابــەش کردنــی منــااڵن بــە دەوڵەمەنــد و
هــەژار هەروەکــو پــووس بــە دروســتی نیشــانیداوە ســووکایەتی ئامێــزە)١(.
لیــادۆف :مــن لەگــەڵ الیبــردا هــاوڕام ،بــەاڵم چەنــد بەڵگەیەکــی دیکــەم هەیــە.
بــەڕای مــن ئــەم جــۆرە چوونەنــاو ووردەکارییانــەوە لەگــەڵ گیانــی بەرنامەکەمانــدا
نایەتــەوە.
یگــورۆف :مــن هــەر ئــەم دەســتکاریەم دا بــە کۆمیســیۆن؛ نوێنــەرەکان زۆرتــر قســەیان
لــە چەنــد شــتێک دەکــرد کــە ((خۆبەخــۆ)) ئاشــکران .ئەگــەر ئێمــە لــە حکومەتێکــی
دیموکراتیــدا پــەروەردەو فێرکردنــی گشــتی پیــادە دەکەیــن ،تــێ دەکۆشــین ئــەوەش
دابیــن بکەیــن کــە هــەر کەســە لــە خوێنــدەواری بەهرەمەنــد بێــت .شــتێکی لەوجــۆرە
ئەگــەر ئامرازەکانــی فەراهــەم نەبێــت ،لەتوانــادا نیــە .ئەمــە خۆبەخــۆ ڕوون و
ئاشــکرایە .بۆنمونــە  :ئێمــە تەنانــەت بەندێکیشــمان جێنەکردۆتــەوە دەربــارەی
ڕاوێــژکاری یاســایی خۆڕایــی.
مارتــۆف :ئەبێــت ئــەوە بڵێــم کــە دەبێــت لــە هاوڕابــوون لەگــەڵ پــوس ڕودەدر بــە
ووریــای زیاتــرەوە مامەڵــە بکرێــت  ،بەپێچەوانــەوە ڕەنگــە مــرۆڤ بــە ئاســانی
گیــرۆدەی هاوڕێیەکــی ناڕەســەن ببێــت .بــۆ کەســێکی سۆشیالیســت و شۆڕشــگێر بــە
بەفەرمــی ناســینی ئەمــەی کــە هــەژارو دەوڵەمەنــد هــەن ،ســوکایەتی تێــدا نیــە.
ئەمــە ڕاســتییەکە کــە تەنهــا دیموکراتــە دڵ ناســکەکان لەبەرچــاوی ناگــرن .منااڵنــی
کرێکارانــی هــەژار ئەزانــن کــە هــەژارن .پارتــە سۆشیالیســتەکانی رۆژئــاوا ،کــە
ئــەم خاڵەیــان لــە بەرنامەکەیانــدا جێکردۆتــەوە  ،ترســێکیان لەمــە نەبــوو کــە
بڵێــن هــەژار و دەوڵەمەنــد هەیــە ،وەکــو تەنهــا ووردەکاری بابەتەکــەش ســەیریان
نەکــردووە .مەســەلەی پــەروەردەو فێرکردنــی گشــتی* 85الی سۆشــیال-دیموکراتەکان
بایەخێکــی تایبەتــی هەیــە .پێویســتە ئــەم ووردەکارییە ،هەروەکو ئــەو ووردەکارییە
بــە یاســاکانی کارخانەییــەوە 86پەیوەنــدە ،لــە بەرنامەکانــدا بپارێزرێــن .مــن تەنهــا
ئــەوە پێشــنیاردەکەم کــە یــەک شــت واتــە دەســتەواژەی ((بــە زمانــی دایکییــان))
بخەینەســەر ئــەم مادەیــە .ئــەم کارە کاری کۆمیســیۆن ئاســان دەکات .مەســەلەی
قوتابخانــەکان جارێکــی تــر مەسەلەی((یەکســانی))ی زمانــەکان دەهێنێتــە ئــاراوە،
بــەاڵم ئەمــە گەلێــک گرنگــە .ئەگــەر منــااڵن توانــای تێگەیشــتنی ئــەو زمانەیــان
نەبێــت کــە لــە قوتابخانــەدا پێیــان دەخوێندرێــت ،زیــان بــە پرۆســەی خوینــدن
دەگات.
)Popular education (85
)Factory legislation (86
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بلیخانــوف :دوای مارتــۆف ,تەنهــا شــتتێک کــە ئەمەوێــت زیــادی بکــەم ئەمەیــە کــە
ئەگــەر بــاس کردنــی ئەمــەی کــە خەڵکــی هــەژار وجــودی هەیە ســووکایەتی تیدابێت،
ئــەوکات دەبیــت ئێمــە لــە دانانــی بــاج لەســەر دەرامــەت خۆبپارێزیــن .پــەروەردەو
فێرکردنــی گشــتی هەرگیــز ئــەوە ناگەیەنێــت کــە کتێبەکانــی خوێنــدن بەخۆرایــی
دابــەش دەکرێــن ،وەکــو ئــەوەی کــە دەتوانرێــت نمونەکــەی لــە سویســرا ببینرێــت.
ئەمــە یەکێکــە لــەو ناکۆکیانــەی کۆمەڵــگای ســەرمایەداری .مــن لــە سویســرا ژیــاوم.
لــەم وواڵتــەدا نەبوونــی کتێبــی خوێندنــی خۆڕایــی دەبێتــە مایــەی ڕق و کینــەی زۆری
هــەژاران .لەبــارەی خۆراکــەوە مــن دەتوانــم پشــت بــە شــایەدی شــولەر موفەتیشــی
سویســرایی ببەســتم .دەڵێــت ئــەو منااڵنــەی کــە دایــک و باوکیــان هــەژارن ،زۆرتــر
بــە ســکی برســیەوە دێــن بــۆ قوتابخانــە .مــن مەســەلەی خوێنــدن و فێرکــردن بــە
ســەرەکی دەزانــم؛ پــەروەردەو فێرکــردن دابیــن کردنــی مافەکانــی پرۆلیتاریایــە.
کارســکی :دوای قســەکانی بلیخانــۆف ،مــن شــتێکم نیــە زیــادی بکــەم ،تەنهــا ئــەوە
نەبێــت کــە هەرچیــەک لێــرەدا دەخرێتــەڕوو ،لەالیــەن حکومەتــە بۆرژواییەکانــەوە
پیــادە دەکرێــت .مــن لەگــەڵ زیادکردنــی دەســتەواژەی ((بــە زمانــی دایکــی))
موخالیفــم .بــەڕای مــن پێویســت نیــە ،چونکــە تەرخــان کردنــی مادەیەکــی تایبــەت
بــۆ ئــەم بابەتــە دەکاتــە شــتێکی زیــادە .ئێمــە دەبێــت بەندێکــی ســەربەخۆمان
هەبێــت لــەم بارەیــەوە .ئامــاژەی هــاوڕێ مارتــۆف بــۆ هاوڕێیانــی ناڕەســەن بــێ
جێگــە بــوو.
ســەرۆک :داوای لــە هــاوڕێ کارســکی کــرد کــە لــە بەکاربردنــی دەســتەواژەی لــەم
چەشــنە خۆبپارێزێــت.
یگورۆف:مــن بــە تونــدی دژی پێشــنیارە تەواوکارەکــەی مارتۆفــم .ئــەم کارە بەمانــای
هێنانەخــوارەوەی مەســەلەیەکی جدیــە بــۆ ئاســتی مەســەلەیەکی بــێ بایــەخ و
بەیــەك چواندنــی مــادەی  ٧لەگــەڵ ئــەم زیادەیــەدا ،کارێکــی ئاڵۆزدەبێــت .مــن
لێــرەدا ئاراســتەیەکی تــەواو ئاشــکرا بــۆ هەڵخڕاندنــی زۆرینــەی کۆنگــرە دەبینــم.
سەرۆک داوای لە هاوڕێ یگورۆف کرد ڕستەکەی دوایی خۆی وەربگرێتەوە.
یگــورۆف :مــن وەری دەگرمــەوە ،بــەاڵم ئەوخاڵــە تەئکیــد دەکــەم کــە هــەر کەســێک
گۆڕانکاریەكپێشــکەش دەکات بــا بــە ووردی بیــری لــێ بکاتــەوە.
سەرۆک:ئەمە شتێکی گشتی یە.
مارتــۆف :ئێســتا کــە ڕێگــەدرا یگــورۆف بــۆ دووەم جــار قســە بــکات ،منیــش دەبێــت
بەوێنــەی ناڕەزایەتــی بڵێــم کــە پێشــنیارە تەواوکەرەکــەی مــن ئــەو مانایــەی نەبــوو.
ترۆتسکی :بڕوای وابوو پێشنیارەکەی مارتۆف بەجێیەو پشتیوانی لێکرد.
مارتۆف:من لە پێشــکەش کردنی پێشــنیارەکەم دا شــێوازی کۆمیســیۆنم بەڕێوەبردووە.
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ماوەیەکــی زۆر بیــرم لــەوە کــردەوە کــە چ فۆرمۆلبەندیــەک بــەکار بهێنــم تــا هەمــوو
پێداویســتیەکان جێبەجــێ بــکات .مــن بــەم ئەنجامــە گەیشــتم کــە دەتوانرێــت
بــە چەنــد بەڵگەیەکــی لۆژیکــی ئــەم خاڵــە لێــرەدا بخرێتــەڕوو .ئــەم خاڵــە بــە
شــێوەیەکی پــاک وپوخــت و تــەواو کۆنکرێــت خراوەتــەڕوو .مــن هەرگیــز چاوەڕوانــی
ئــەوە نەبــووم ســەرنجەکەی مــن بــۆ ڕازی کردنــی الیەنەکــەی تــر وەکــو مانۆڕێکــی
سیاســی لێــک بدرێتــەوە .ســەرنجی هــاوڕێ یگــورۆف بــۆ ئــەم خاڵــە ڕادەکێشــم کــە بــێ
متمانەیــی لەڕادەبــەدەر و دیپلۆماســیەتی زۆر مــرۆڤ ئەخاتــە پێکەنیــن.
گۆڵدبــات :ئێمــە ناتوانیــن لەگــەڵ ئــەم دەســتکاریەدا ڕەزامەنــدی نیشــان بدەیــن.
پارچەیەکمــان لــە بەشــە گشــتیەکە دابڕیــوە و هێناومانەتــە ئێــرەوە .بــەم کارە
ئــەوەی لێــی ماوەتــەوە بەتــاڵ دەبێتــەوە .لــەوەوە کــە مارتۆف و ترۆتســکی ئاماژەیان
پــێ کــرد ،دەردەکەوێــت کــە پێویســتە زۆرینــە لــە بابەتــی مەســەلەی ((زمــان)) لــە
قوتابخانەکانــدا ڕازی بــن.
پێشــنیارێکی لــەم جــۆرە ئەتوانێــت هەمــوو مــادەی  ٧پووچــەڵ بکاتــەوە و بەشــێکی
گــەورە لــەوەی کــە بایەخــی بنەڕەتــی هەیــە ،بخاتــە کەنــارەوە.
لینیــن :مــن لەگــەڵ پێشــنیارەکەی مارتۆفــدا موخالیفــم .ئــەوە گونجاوتــرە کــە
دوای ئــەوەی کۆمیســیۆن کارەکانــی خــۆی تەواوکــرد ،دەســتکاریەکانمان بــۆ بەنــدە
جۆراوجــۆرەکان پێشــنیاربکەین.
ڕۆســۆف :ئێمــە دوێنــێ دەربــارەی یەکســانی زمانــەکان قســەمان کــرد و مەبەستیشــمان
لــە یەکســانی زمــان نەبــوو لــە قوتابخانەکانــدا  ،بەڵکــو یەکســانی زمــان بــوو
لــە هەمــوو دامــەزراوە محەلیــە گشــتیەکاندا .قســەکردن لەســەر یەکســانی زمــان
لــە قوتابخانەکانــدا بــێ مانایــە ،چونکــە دەبێــت لەهــەر قوتابخانەیەکــدا
زمانێــک زاڵ بێــت .بەپێچەوانــەوە ئیترئــەوە قوتابخانــە نییــە و شــەیتان دەزانــێ
چییــە! بەفەرمــی ناســینی پێویســتی خوێنــدن بــە زمانــی دایکــی ،ڕاگەیاندنێکــی
شــیاوتری ئــەم بەندەیــە .بــەاڵم ســەبارەت بــە یەکســانی زمانــەکان ئەمــە ئــەو
شــتەیە کــە دەبێــت لــە تــەواوی دامــەزراوە محەلیــە دەوڵەتیەکانــدا بــە فەرمــی
بناســرێت ،ئەمــەش مانــای ئەوەیــە کــە دەبێــت ئــەو مافــە درابێــت بــە خەڵــک کــە لــە
دامــەزراوە محەلیــە دەوڵەتــی و گشــتییەکاندا ،لەتەنیشــت زمانــی بەڕێوەبردنــدا،
کاروبارەکانیــان بــە زمانــی دایکیــان ئەنجــام بــدەن .لەســەر ئــەم بنەمایەوەیــە کــە
مــن پێموایــە دەســتکاریەکەی مارتــۆف توانــای بەفەرمــی ناســینی یەکســانی زمانــەکان
لەبارنابــات.
پۆپــۆف :خوێنــدن بــە زمانــی دایــک ،نــەک تەنهــا لــە قوتابخانــە ســەرەتاییەکاندا،
بەڵکــو لــە زانکۆکانیشــدا بەشــێوەی ناڕاســتەوخۆ لــە فۆرمۆلەبەندیــە گشــتیەکەدا
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ئامــاژەی پــێ کــراوە .لــەوە نیگەرانــم کــە چەنــد خاڵێکــی تــەواو بــێ بەهــا بوونەتــە
مایــەی بــەدی هاتنــی ئــەم جــۆرە بارودۆخــە لێــرەدا .جێــگای خۆیەتــی کۆتایــی بــەم
وەزعــە بهێنــرێ.
ســتارۆفەر لــە پەیوەنــد بــە دەربڕینەکانــی هــاوڕێ گۆڵدبالتــەوە ووتــی کــە بەوێنــەی
یەکێــک لــە ئەندامانــی کۆمیســیۆنی بەرنامــە ،ئەتوانێــت لەســەر ئــەوە پێداگــری
بــکات کــە پێشــنیارەکەی مارتــۆف کــە لــە کۆمیســیۆندا بــە ووردی تاووتــوێ کــرا،
بەهیــچ شــێوەیەک مەبەســتی لەباربردنــی مەســەلەی یەکســانی زمانــەکان نیــە.
ترۆتســکی پێشــنیاری کــرد ئــەم مادەیــە زیــاد بکرێــت ((لەکاتێکــدا خەڵکــی داوابکەن
بــە زمانــی دایکــی بخوێندرێت)).
کاتێــک دەنگــدرا ،پێشــنیاری الیبر(البردنــی پەرەگرافــی دووەم) ڕەتکرایــەوە.
پێشــنیاری ترۆتســکی بــە  ٣٠دەنــگ بەرانبــەر بــە  ٩دەنــگ پەســەندکرا .مــادەی
١٤بەوشــێوەیەی کــە لەالیــەن ترۆتســکیەوە چــاک کرابــوو ،بــە تێکــرای دەنــگ
پەســەندکرا.
پاشــان ئــەو پەرەگرافــەی پەیوەنــد بــە قەدەغەکردنــی باجــە ناڕاســتەوخۆکانەوە و
شــتی دیکــەوە پەســەند کــرا.
پــاش ئــەوە کۆنگــرە ئــەو بەشــەی بەرنامــەی خســتەبەر باســەوە کــە پەیوەنــدی بــە
پاراســتنی کرێکارانــەوە هەبــوو.
یەکەم بابەت کە قسەی لەسەر کرا ،پێشەکی و مادەکانی ١و ٢بوو.
لیــادۆف داوای کــرد کــە مــاوەی پشــوودانی  ٤٢کاتژمێــر بەســەریەکەوە بێــت ،چونکــە
پشــووی  ٣٦کاتژمێــر هەرئێســتا لەزۆرێــک لــە کارخانەکانــدا هەیــە.
یگــورۆف :ئەمــە لــە کۆمیســیۆندا ڕەتکرایــەوە .بەشــێوەیەکی ئیستیســنائی لــە
هەندێــک کاردا ڕۆژکاری شــەش کاتژمێــری بەڕێــوە دەچێــت ،بــەاڵم ئێـــمە داوای
ڕۆژکاری هەشــت کاتژمێــری دەکەیــن.
الیبــر ووتــی لــە بەرنامــەدا هیــچ شــتێک لەبــارەی پشــکنینی هەلومەرجــی زاڵ بەســەر
یەکــە بەرهــەم هێنــە بچووکەکانــدا نەوتراوە.
یگــورۆف :لــە کۆمیســیۆندا ووتــرا کــە بەهــۆی جیاوازیــی هەلومەرجــەوە ،دەبێــت
بەرنامــە هێڵــە گشــتیەکان بخاتــەڕوو .ســەبارەت بــە کارگــە بچووکــەکان کــە
کرێکارەکانیــان کرێــکاری کــرێ گرتــە نیــن ،بەڵکــو ئەندامانــی یــەک خیزانــن،
دەبێــت چــۆن مامەڵــە بکرێــت؟
لینیــن لەمــاوەی پشــووی  ٤٢کاتژمێــری نــاڕازی نەبــوو ،بــەاڵم الیبــری لــەوە
ئاگادارکــرد کــە بەرنامــە لەســەر پشــکنینی تــەواوی ناوەندەکانــی کار قســەی کــردوە.
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ئەگــەر قــەوارەی ئــەم ناوەندانــە ناوببرێت ،تەنها کارکردەکــەی تەنگەبەردەکاتەوە.
کاتێــک بەرنامەکــەی ئێمــە بــووە الیحەیەکــی یاســایی ،ئەوکاتــە کاتــی هێنانــە
نــاوەوەی جوزئیاتیــش دەگات.
الیبــر پێشــنیاری کــرد دەســتەواژەی((بە چاوپۆشــین لــە قــەوارەی ناوەندەکانــی
کار)) زیادبکرێــت.
ترۆتسکی پێشنیاری کرد پشووی یەکشەممە زیادبکرێ بۆ ٤٢کاتژمێر.
ماخۆف:هەرئێستا لە نیکۆالیف پشووی ٤٠کاتژمێری بەڕێوە دەچێت.
تزاریــف :لــە کارە ئەندازیاریەکانــدا لــە باشــوور ،مــاوەی پشــوودان لــە  ٣٦کاتژمێر
زیاترە.
کۆسترۆف:لە باتوم ماوەی پشوودان  ٣٧کاتژمێرە.
مۆرافیــوف پێشــنیاری کــرد ئــەم دەســتەواژەیە بخرێتەســەر مــادەی ((٢لــە هەمــوو
لقەکانــی ئابووریــدا)).
دەنگــدان بەڕێوەچــوو .پێشــەکی و مــادەی  ١پەســەندکرا .دەســکاریەکەی الیبــر بــۆ
مادەی  ٢هەروەها دەستکاریەکەی مۆرافیوف ڕەتکرانەوە و دەستکاریەکەی لیادۆف بۆ
مــاوەی پشــووی  ٤٢کاتژمێــری پەســەندکرا .مــادەی  ٢بــە دەســتکاریەکەی لیادۆفــەوە
بەشــێوەی گشــتی پەســەندکرا .هەروەهــا مادەکانــی ٣و( ٤لەگــەڵ دەســکاریەکدا
ســەبارەت بــە جێگرتنــەوەی ٥ی بەیانــی بــە ٦ی بەیانــی) پەســەندکران.
دەستکرا بە قسەکردن لەسەر مادەی .٥
گلیبــۆف پێشــنیاری ئــەوەی کــرد کــە کارپێکردنــی منــااڵن لــە ســاڵەکانی خوێندنــدا
قەدەغــە بکرێــت .ئــەم خواســتە بــەالی بەشــی ڕۆشــنبیری خەڵکــەوە بایەخــی هەیــە.
کۆلســتۆف الیەنگــری قەدەغەکردنــی کارپێکردنــی منــااڵن بــوو لەالیــەن دایــک و
باوکیانــەوە .لەکۆنگــرەی زوریــخ ( )١٨٩٧دا پیــاوە ئایینیــەکان دژی دەخالــەت کــردن
بــوون لــە کاری مااڵنــدا ،بــەاڵم سوشــیال-دیموکراتەکان لەگەڵیانــدا موخالەفەتیــان
کــرد و داوای ئەوەیــان کــرد کــە پشــکنین کاری ناومااڵنیــش بگرێتــەوە.
ماخــۆف پشــتیوانی لــە کۆلتســۆف کــرد ،بــەاڵم پێــی وابــوو هەندێــک دایــک و بــاوک
هــاوکات خــاوەن کاریشــن و دەبێــت دەزگایەکــی پشــکنین بــۆ ئــەم جــۆرە خێزانانــە
دروســت بکرێــت .ناتوانرێــت سەرپەرشــتی منــااڵن قەدەغــە بکرێــت .دەســتەواژەی
((بەکارگیــراو)) دەبــێ الببرێــت.
لیــادۆف و تزاریــف خوازیــاری ڕۆژکاری  ٦کاتژمێــری بــوون بــۆ الوان لەجیاتــی ٤
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کاتژمێــر ،چونکــە ڕۆژکاری  ٤کاتژمێــری دەســەاڵتی دایــک و بــاوک زیــاد دەکات
بەســەریانەوە.
گوڵدبــات وەاڵمــی هــاوڕێ گلیبۆفــی دایــەوەو ووتــی هەڵخەڵتاندنــی زیمســکی
ســوبور( )٢لەتوانــادا نیــە ،لیبرالــەکان پێــی دەزانــن .ئــەوان بــە شــێوەی کاتــی
ڕازی دەبــن ،بــەاڵم دوایــی ،لەکاتــی خۆیــدا ،واتــە کاتێــك بەشــێوەی دیــاری کــراو
ســاڵەکانی خوێنــدن بڕیــاری لەســەر دەدرێــت ،تەنگەبــەری دەکەنــەوە.
یگــورۆف :مــن لەگــەڵ پێشــنیارەکەی هــاوڕێ گلیبۆفــدا موخالیــف نیــم ،بــەاڵم لەگــەڵ
پاســاوەکانیدا هاوڕانیــم .دەســتەواژەی ((ســاڵەکانی خوێنــدن)) ئــەوە دەردەخــات کــە
چەنــد ژمارەیەکــی ئارەزوومەندانــە نین.
دەنگــدان بەڕێوەچــوو .دەســتکاریەکەی ماخــۆف (البردنــی ووشــەی بەکارگیــراو
پەســەندکرا .دەســتکاریەکەی کۆلســتۆف(البردنی ووشــەکانی خاوەنــکاران و
بەکارگیــراو) ڕەتکرایــەوە .دەســتکاریەکەی پۆپــۆف (ڕۆژکاری  ٦کاتژمێــری بــۆ الوان
)پەســەندکرا .دەســتکاریەکەی کۆلســتۆف (قەدەغەبوونــی کاری شــەوانە بــۆ کــوڕان
و کچانــی کەمتــر لــە  ١٨ســاڵ) ڕەتکرایــەوە .مــادەی  ٥دوای دەســتکاری کردنەکــەی
پەســەندکرا.
مــادەی ٦کــە لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە دەســتکاری کرابــوو ،دەســتەواژەی ((ئــەو ژنانــەی
کــە تــازە منداڵیــان بووە))بــە ووشــەی ((ژنــان)) و دەســتەواژەی ((دوو هەفتــە پێــش
و ٤هەفتــە پــاش مناڵبــوون)) بــە دەســتەواژەی ((٤هەفتــە پێــش و٦هەفتــە پــاش
مناڵبــوون)) جێگەیــان گیرابــوەوە ،ئــەم دەســتەواژەیەش زیادکرابوو((بەپێدانــی
کرێــی تــەواو لــە درێژایــی ئــەم ماوەیــەدا)).
مادەی ٦بە هەموو ئەم دەستکاریانەوە پەسەندکرا.
نوێنەرێــک :کۆمیســیۆن بڕیــاری ئــەوەی دا کــە دەربــارەی شــیرخۆرگە بــۆ ســاوایان و
منااڵنــی بچــووک و ســەبارەت بــە چۆنیەتــی خــۆراک پێدانیــان لــە نێــوان مادەکانــی
٧و ٨دا پەرەگرافێــك بگونجێــت .مــن لەگــەڵ ئــەم ووردەکارییــەدا نــاڕازی بــووم.
پێموایــە ئــەم خاڵــە لەســەرەتاوە بڕیــاری بەزۆردروســت کردنــی دەرمانخانەکانــی
کارخانــە ئــەدات و بەکارگرتنــی کرێکارانــی ژن پــەرە پــێ دەدات وســەرەنجام بــە
قازانجــی خــاوەن کارخانــەکان تەواودەبێــت .هەروەهــا ئەمــە مەســەلەیەکە کــە
پێویســتی بــە بــاس کــردن هەیــە و بــەم پێیــەش پێویســتە بگەڕێتــەوە بــۆ کۆمیســیۆن
و تــا کۆنگــرەی داهاتــوو ڕابگیرێــت .وەکــو پزیشــکێک بــڕوام وایــە کــە بــە بڕینــی
شــیری دایــک پەتــای منــااڵن زیــاد نــاکات .ئەمــە مەســەلەیەکە دەبێــت قســەی لەســەر
بکرێــت و بیرکردنــەوەی هەندێــک کــەس ســەبارەت بــەم مەســەلەیە کەوتۆتــە ژێــر
کاریگــەری تامەزرۆبوونیــان بۆ((سروشــتی بــوون))ەوە.
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الیبــر پێــی وابــوو لــەو شــیرخۆرگەیانەدا کــە لــە کارخانەکانــدا بــەدی هاتــوون،
تەندروســتی ڕەچاوناکرێت .بۆنمونە ،لە سویســرا ،شــیرخۆرگەکان لە هەلومەرجێکی
تەندروســتی تایبەتیــدا دروســت کــراون .پێشــنیار دەکــەم ئــەم بەنــدە الببرێــت.
نوێنەرێکــی تــر( :)٢مــن هۆکارەکانــی پێشــنیارکردنی ئــەو بەنــدەی ئێســتا کــە
جیگــەی باســی ئێمەیــە ،بــۆ کۆمیســیۆنم ڕوون کــردەوە .لێــرەدا مــن وەالم بــە
ناڕەزایەتیەکانــی هاوڕێیــان ئەدەمــەوە .ئاکامــی ناڕەزایەتیــەکان بــەم شــێوەیەیە :
یەکــەم ووتــرا کــە ئەمــە خاڵێکــی الوەکییــە .مــن بــە بــێ دوودڵــی موخالیفــم ،چونکــە
توێژێکــی فــراوان لــە پڕۆلیتاریــا ،واتــە هەمــوو منااڵنــی شــیرەخۆرەو کــەم تەمــەن
دەگرێتــەوە .بەرنامەکــەی ئێمــە کــە بــەو هەمــوو درێژیــەوە تــەواوی خواســتەکانی
ئێمــە بــە قازانجــی پاراســتنی کرێکارانــی بەتەمــەن و الو دەخاتــە ڕوو ،منااڵنــی
پرۆلیتاریــا لــەم تەمەنــەدا بــە گشــتی لەبەرچــاو ناگرێــت ،لەکاتێکــدا لــەم
ســاتەوەختانەی ژیانــدا هەمــان توێــژی فراوانــی پڕۆلیتاریــا زۆرتریــن پێویســتیان
بــە پاراســتن هەیــە .پەتــای منــااڵن کــە ڕێژەکــەی بــە شــێوەیەکی ترســناک بــەرزە،
لەمێــژە ســەرنجی زانایانــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە .ئامــاری توێژینــەوەکان کــە
بــۆ دۆزینــەوەی هۆیەکانــی ئــەم پەتایــە بەڕێوەبــراوە ،ئــەوەی نیشــانداوە کــە
ســەرچاوەکەی خــۆراک پێدانــی هەڵەیــە .ئــەو هاوڕێیــەی دژی پێشــنیارەکەی مــن
قســەی کــرد ،ناڕەزایەتیەکــەی خــۆی لەســەر دۆزینەوەکانــی زانســتی پزیشــکی بنیــات
نــا ومنیــش ناچــارم کــە بــە وێنــەی ئــەو بچمەنــاو مەیدانی پزیشــکیەوە .مــن ئەمەوێت
بڵێــم کــە ئــەم هاوڕێیــە بــە تــەواوی هەڵەیــە کاتێــک دەڵیت هێشــتا ئەوە نەســەلماوە
کــە گونجاوتریــن خۆراکــی منــاڵ شــیری دایکیەتــی .دەڵێــم ئــەوە ڕاســتیەکی تــەواو
ســەلمێندراوی پزیشــکییە ،نــەک وەک ئــەوەی ئــەم هاوڕێیــە تەســەوری دەکات،
فیتیشــیزم بەرامبــەر سروشــتی بــوون ،بەڵکــو ڕاســتیەکە کــە بەهــۆی ئامــار و بینیــن و
بەهاتنــەوەی تــەواو لەگــەڵ زانســتی پزیشــکی مانــدا ســەلمێنراوە .مامۆســتایان زۆر
لەمێــژە لــە زانســتە پزیشــکیەکاندا ئەمــە دەڵێنــەوە کــە دەبــێ هەمــوو دایکێــک شــیری
خــۆی بــدات بــە مناڵەکــەی ،چونکــە شــیری دایــک باشــترین خۆراکــە بــۆ منــاڵ .ئــەو
خۆراکــە بەدیالنــەی کــە بەوجــۆرە ســەخاوەت مەندانەیــە لەالیــەن تەکنەلۆجیــاوە
پێشــکەش کــراوە هەرگیــز ناتوانێــت جێگــەی شــیری دایــک بگرێتــەوە .ئــەم حوکمــە
تەنانــەت لــە حاڵەتــی ڕەچاوکردنــی دیقەتێکــی تەواویشــدا کــە کەڵــک وەرگرتــن
لــە خــۆراک پێدانــی دەســتکرد پێویســتە ،هــەر ڕاســتە ،کــە دیــارە دیقەتێکــی ئــاوا
تەنهــا لــە خێزانــە تــا ڕادەیــەک خۆشــگوزەرانەکاندا دەتوانرێــت ڕەچــاو بکرێــت نــەک
لــە ماڵــە پرۆلیتاریەکانــدا .ئــەم مامۆســتایانە لــە وانەکانیانــدا ئــەو ژنانەیــان
فەرامــۆش کــردووە کــە هــەژاری لــە خێــزان و مناڵەکانیــان جیایــان دەکاتــەوەو بــەرەو
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کار لــە کارخانــەدا دەیــان بــات .ئەگــەر مامۆســتایان ئەوانیــان فەرامــۆش کــردووە،
نابێــت حیزبــی کرێــکاران فەرامۆشــیان بــکات .دیســانەوە بــەم بەڵگەیــەش بایەخــی
ئــەم خاڵــە زیاتــرە کاتێــك داوا لەســەر کرێکارانــی ژن لــە بەرهــەم هێنانــدا ســاڵ
بەســاڵ زیاتــر دەبێــت :هەرســاڵە بەشــێکی زیاتــر لــە ژنــان بــەرەو کارخانــەکان
مــل دەنێــن و بــەم پێیــە بەشــێکی زیاتــر لــە منــااڵن لــە خۆراکــی سروشــتی خۆیــان
بــێ بــەش دەکرێــن .بــەم پــێ یــە ،بــە پێویســتی دەزانــم کــە جێگایــەک بــۆ ئــەم
داواکاریــەی خــوارەوە لــە بەرنامەکەمانــدا بکرێتــەوە :هیــچ دایکێــک لــە فرســەتی
پێدانــی شــیری خــۆی بــە مناڵەکــەی بــێ بــەش نەکرێــت .بــەم هۆکارانەیــە کــە
پێشــنیار دەکــەم ڕێســایەك بەســەر هەلومەرجــی کاری ژنانــی شــیردەردا زاڵ بێــت.
هــاوڕێ الیبــر ووتــی مــن بــە پێشــبینی کردنــی(( بــەدی هێنانــی شــیرخۆرگە لــە
کارخانەکانــدا)) لــە پێشــنیارەکەمدا ،شــیرخۆرگەکانم لــە جێگــەی نــا تەندروســتیدا
دانــاوە ،چونکــە بــە پێــی قســەی ئــەو ،بەتــەواوی ئاشــکرایە کــە هەلومەرجــی باشــی
تەندروســتی لــە کارخانەکانــدا نییــە .بــەاڵم کاتێــک مــن ووتم((لــە کارخانــەدا))
پێناســەیەکی تۆپۆگرافیــک (نەخشەکێشــان و ).م لەبەرچاونەبــووە .مەبەســتم ئەمــە
بــوو کــە لــە هــەر جێگایــەک کــە ژنــان خەریکــی کارکردنــن ،ئــەو پالنانــەی باســکران
بەرێوەببڕێــن .دیــارە ئــەو جێگەیــەی کــە شــیرخۆرگە تیایــدا دادەمەزرێــت ،دەبێــت
شــوێنێك بێــت کــە پێداویســتیە تەندروســتیەکانی تێدابێــت .بــەم هۆکارەیــە کــە
مــن هەروەکــو پێشــتر پێداگــری لــەوە دەکــەم کــە ئــەو بەنــدەی پێشــنیارم کــردووە،
لەبەرنامــەدا جێــگای بکرێتــەوە.
لیــادۆف تەئیــدی قســەکانی قســەکەری پێشــووی کــرد دەربــارەی پەتــای منــاڵ.
بــەاڵم لەگــەڵ ڕەچاوکردنــی ئــەو واقعیەتــەی کــە ئــەم مەســەلەیە هێشــتا بــەڕادەی
پێویســت هەالجــی نەکــراوە ،پێشــنیاری کــرد ئــەم بابەتــە بگەڕێتــەوە بــۆ کۆمیســیۆن
و تــا کۆنگــرەی داهاتــوو هەڵبگیرێــت.
برۆکەر:هەمــوو کەســێک ئەمــە دەزانێــت کــە شــیرخۆرگە پەتــای منــااڵن کــەم
دەکاتــەوە.
یگــورۆف :پێشــنیاردەکەم بابەتــی شــیرخۆرگە بدەینــە دەســت کۆنگــرەی داهاتــوو بــۆ
بڕیــاردان لەســەری.
پێشــنیاری یەکــەم ڕەتکرایــەوە .ئەوخاڵــەی تایبــەت بــوو بــە شــیرخۆرگە پەســەند
کــرا و لەژێرنــاوی مــادەی  ٧لــە بەرنامــەدا گونجێنــدرا.
ماددەکانــی٧و ٩ی ڕەشنووســی ئایســکرا– زاریــا لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە بەشــێوەی
مادەیــەک پێکــەوە گــرێ درابوون(.بگەڕێینــەوە بــۆ مــادەی ٨ی بەرنامــە).
پۆسادۆفســکی :بــەڕای مــن هەمــوو مــادەی  ،٧چ لــە ڕەشنووســی کــۆن و چ لــە
144

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

ڕەشنووســی ئێســتادا ،بەشــێوەیەکی خــراپ لێکدراوەتــەوە و هەرگیــز لەگــەڵ ئــەو
شــێوازەدا نایەتــەوە کــە حیزبــی ئێمــە ســەبارەت بــە بەرپرســیارێتی خــاوەن کار
لەبەرامبــەر کارەســاتەکانی کارکــردن و لەکارکەوتنــی جوزئــی یــان تــەواوی
کرێکارانــدا دەبێــت بیگرێتەپێــش .لــە ســەروو هەمووانــەوە ،لێــرەدا قســەیەك
دەربــارەی ئەســڵی بەرپرســیارێتی ســزای خــاوەن کار بەرامبــەر بــە لەکارکەوتنــی
کرێــکار نەکــراوە .کرێــکار نــەک تەنهــا وەک بەرهــەم هێنەرێکــی بەهــا ،بەڵکــو وەکــو
کەســێکیش کــە دەچەوســێتەوە دەبێــت ژیــان و ســەالمەتی بپارێزرێــت .بەنــدی ١٤ی
ڕەشــنووس کــە پێشــبینی بەرپرســیارێتی ســزایی خــاوەن کار دەکات لــە مەســەلەی
خۆدزینــەوە لەڕەچاوکردنــی ئــەو یاســایانەی چاودێــرن بەســەر پاراســتنی کرێکارەوە،
بــەڕای مــن بەتــەواوی لــەوە بــێ هێزتــرە کــە بتوانێــت هەمــوو ئــەو هەلومەجانــەی
دیکــە بگرێتەبــەر کــە لەالیــەن یاســاوە پێشــبینی نەکــراوە و بــەو ڕادەیــەی کــە
خــاوەن کار مشــوری ســەالمەتی نەخــواردووە ،لەکاتێکــدا کــە دەیتوانــی ئــەم کارە
بــکات ،دەبێــت بەرپرســیارێتی ســزایی بیگرێتــەوە .ڕەشــنووس و فۆرمۆلەبەنــدی
کۆمیســیۆن وەالمێکــی هەڵــەو بەهەرحــاڵ درشــت دەداتــەوە بــەم پرســیارەی کــە
((کــەی خــاوەن کار بەرپرســیارێتی مەدەنــی دەیگرێتــەوە؟)) پێموایــە ئــەوەی کــە
خــاوەن کار دەبــێ هەمیشــە لەژێــر بەرپرســیارێتی مەدەنیــدا بێــت ،نابێــت جێــگای
دوودڵــی بێــت .بــۆ کرێــکاران .جیــاوازی چیــە کــە خــاوەن کارەکەیــان خەتابــارە
یــان بــێ خەتــا؟ هــەر دامەزراوەیــەک ئەرکیەتــی لەبەرامبــەر هــەر نەخۆشــیەکدا کــە
لــە کاتــی بەرهــەم هێنانــدا ڕووی داوە غەرامــە بــدات .تەنهــا لــە بارێکــدا خــاوەن
کار لــە بەرپرســیارێتی مەدەنــی دەبەخشــرێت کــە کرێکارێــک بەدەســتی خــۆی و بــە
ئەنقەســت خــۆی تووشــی کارەســاتێک بــکات .ئــەو کاتــە ئەرکــی گشــت کۆمەڵگایــە
بەرپرســیارێتی ئــەو لــە ئەســتۆ بگرێــت.
ئەگــەر ئێمــە ئــەم دوو مەبدەئــە پرەنســیپە بــۆ خۆمــان بەوێنــەی بنەمایــەک
لەبەرچــاو بگریــن و بــە دەســت پێکــردن لەم پرەنســیپانەوە شــێوازی خۆمــان بەرامبەر
بەمەســەلەی ناوبــراو دیــاری بکەیــن ،دەبێــت هەمــوو الیەنەکانــی لەکارکەوتــن بــۆ
ســێ جــۆر دابــەش بکەیــن:
 -١لە هەلومەرجێکدا کە خاوەن کار هەموو مشــوورخواردنە مومکینەکانی ســەالمەتی
کــە دەیتوانــی ڕەچــاوی بــکات(و نــەک تەنهــا ئەوانــەی کــە لــە یاســادا بڕیــاردراون) و
نــەی کــردووە و کرێــکار تووشــی لەکارکەوتــن دەبێــت ،لــەم کاتــەدا خــاوەن کار هــەم
لــەڕووی ســزایی و هــەم لــەڕووی مەدەنیشــەوە بــە بەرپــرس دادەنرێــت.
 -٢لەهەلومەرجێکدا کە خاوەن کار هەموو مشــوورخواردنە مومکینەکانی ســەالمەتی
بەکارهێنــاوە و کرێــکار تووشــی لەکارکەوتوویــی دەبێــت (لــەم کاتــەدا-و.ک) خــاوەن
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کار لەبەرپرســیارێتی ســزایی بەخشــراوە ،بەاڵم لەڕووی مەدەنیەوە بەرپرســە.
 -٣کرێــکار بەدەســتی خــۆی و بــە ئەنقەســت خــۆی تووشــی کارەســات دەکات .لێــرەدا
خــاوەن کار لــە هەمــوو بەرپرســیارێتیەکان بــە ســزایی و مەدەنیــەوە بەخشــراوە.
بــەاڵم کرێــکار کرێــی خانەنشــینی لەدەوڵــەت وەردەگرێــت.
بەڕەچاوکردنــی هەمــوو خاڵەکانــی ســەرەوە و بــە ڕازی بــوون بــەم خاڵــە ،وەکــو
مەرجێکــی پێویســت ،کەفارەتــی کفــر 87هەمیشــە دەبێــت لەئەســتۆی خــاوەن کاردا
بێــت ،پێشــنیاردەکەم ئــەو تەرحــە لــەم مادەیــەی بەرنامــەدا بگونجێنرێــت.
یگورۆف:مــن لەگــەڵ پێشــنیارەکەی پۆسادۆفســکیدا موخالیفــم .یەکــەم جــار بــەو
هــۆکارەی کــە بەرپرســیارێتی ســزایی ،لــە دواکەوتوتریــن سیســتەمەکانی دادوەریــدا،
لەوانــە ڕوســیا ،یەکیکــە لــە پێداویســتیەکان(ملزومات) :ئەگــەر کرێکارێــک لــە
داربەســتێک بکەوێتەخــوارەوە ،ســەرکارەکەی ئــەوەی بیناکــەی دروســت کردوە(معمــار)
بەرپرســیار دەکات .دووەم ،بــەڕای مــن خەریــک بــوون بــە ووردەکاری ئــەم
مەســەلەیەوە پێویســت نییــە .واتێدەگــەم مەســەلەکە لەئیــرادەی خــاوەن کارەوە
نایــەت و هێنانەنــاوەوەی بەرپرســیارێتی فــەردی لــەم مەیدانــەدا لەتوانــادا نییــە:
هەمــوو ســەمایەداران دەبــێ ســزای تاوانیــان بــدەن .هەرجارێــك کارەســاتێک
ڕووئــەدات ،دەبێــت قوربانیەکــە ســکااڵیەك بــکات کــە زۆر پــڕ دەردیســەرە .دەبێــت
مەســەلەکە لەڕێگــەی ســندوقێکی گشــتی و دەزگایەکــی پشــکنینەوە یەکالبکرێتــەوە.
ئــەم مەســەلەیە دەبیــت کەمتــر بــە شــێوەی زهنــی لێــی بکۆڵرێتــەوە .دەبــێ قەرەبــوو
بدرێــت بــە کرێکارانــی لێقەومــاو ،جــا ســەرمایەدار خەتابــار بێــت یــان بــێ خەتــا،
دەبێــت هەمــوو چینــی ســەرمایەدار لێــی بەرپرســیاربن .دەبێــت باجــی قــورس لەســەر
ئــەو دامــەزراوە یــە دابنرێــت کــە لەژێرهەلومەرجیکــی ترســناکدا کاری تێــدا ئەکرێت.
مارتۆف:هەرچەنــدە بەرپرســیارێتی ســزایی خــاوەن کارخانــەکان دەترســێننێت و بــە
بەخشــینی ئیمتیازاتێــک ناچاریــان دەکات ،بــەاڵم تێکــەڵ کردنــی بەرپرســیارێتی
مەدەنــی و ســزایی پێویســت نیــە .کارخانــەکان چەندیــن بەڕێوەبەریــان هەیــە بــۆ
((زوڵــم کــردن -جورکشــی)) کــە ئەرکــی تایبەتــی ئــەوان چوونــە بــۆ زینــدان.
کەواتــە ،بەرپرســیارێتی ســزایی ئاکامێکــی نابێــت .بــەم پێیــە ،مــن لەگــەڵ بیمــەی
دەوڵەتیــدام.
گۆریــن هــەر بــەو دەلیالنــەی پێشــتر پێشکەشــی کردبــوون ،الیەنگــری بەرپرســیارێتی
شەخســی بــوو.
)(87قسەکەر لێرەدا سوودی لە دەستەواژەی التینی وەرگرتوە.
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لیــادۆف :مــن الیەنگــری بەرپرســیارێتی شەخســی نیــم .ســەرۆك مایەپــووچ دەبێــت
و کرێکارانیــش مافــی خانەنیشــیان لەدەســت دەدەن .بــەم پــێ یــە ،مــن لەگــەڵ
داســەپاندنی باجێکــی گشــتی بەســەر خــاوەن کارخانــەدام.
لفۆف:مــن الیەنگــری لــە بیمــەی دەوڵەتــی دەکــەم و پێشــنیاردەکەم ئەمــە زیادبکەین:
(( بەکارهێنانــی بــە زۆری هەمــوو ئــەو پێشــکەوتنە تەکنیکیانــەی کرێــکاران
لەبەرامبــەر کارەســاتدا ( بەتایبەتــی لــە کانەکانــدا) دەپارێــزن)).
ئارلــۆف :مــن الیەنگــری بەرپرســیارێتی ســزایم .ئــەم کارە دەبێتــە هاندەرێــک بــۆ
پەرەپێدانــی هــۆکارە تەکنیکیــەکان بــۆ پاراســتنی کرێــکاران .تــاوان شــتێکە کــە
هــەر خێــرا ســزاکەی ئەدرێــت -چونکــە خەرجەکــەی لــە دامەزراندنــی ئامێرێکــی
گرانبەهــا هەرزانتــرە.
یگــورۆف پێشســنیاری کــرد ئــەم دەقــەی خــوارەوە زیــاد بکرێــت(( :بەهــۆی
داســەپاندنی باجێکــی تایبەتــەوە بەســەر خاوەنــکاردا ،کــە بەشــێوەیەکی ڕوولەســەر
پــێ بەپێــی ترســناکبوونی هەلومەرجــی کارکــردن لــە دامــەزراوەی ناوبــراودا بــەرەو
ســەربچێت)).
مارتینــۆف پێشــنیاری کــرد دوای ووشەکانی((ترسناکبوون))،ووشەی((بێســەرەوبەرە
یــی)) لــە دەســتکاریەکەی هــاوڕێ یگورۆفــدا زیادبکرێــت.
پۆسادۆفســکی پێشــنیاری کــرد گشــت پەرەگرافەکــە بــەم جــۆرە دابڕێژرێتــەوە:
((دانانــی یاســا ســەبارەت بــە بەرپرســیارێتی مەدەنــی و ســزایی خــاوەن کاران
بەرامبــەر بــە لەکارکەوتنــی تــەواو یــان جوزئــی لــە ئەنجامــی کارەســات یــان
هەلومەرجــی کاری زیــان بەخشــەوە)).
تێبینــی« :خــاوەن کار تەنهــا لــە حاڵەتێکــدا لــە بەرپرســیارێتی ســزایی
دەبەخشــرێ دەربکەوێــت کــە نــەی توانیــوە لــە کارکەوتنــی کرێــکار پێشــبینی بــکات.
خــاوەن کار تەنهــا لــە حاڵەتێکــدا لــە بەرپرســیارێتی مەدەنــی دەبەخشــرێ کــە
دەربکەوێــت کرێــکار بــە ئەنقەســت کارەســاتێکی بەســەر خۆیــدا هێنــاوە و بوەتەهــۆی
لەکارکەوتنــی».
کاتێــک دەنگــدان بەڕێوەچــوو ،پێشــنیارەکەی پۆسادۆفســکی و گشــت دەســتکاریەکان
ڕەت کرانــەوە .مــادەی  ٨بەوشــێوەیەی کــە لەالیــەن کۆمیســیۆنەوە ئامادەکرابــوو،
بەتــەواوی پەســەندکرا.
مــادەی  ٩کــە لەگــەڵ مــادەی ٨ی ڕەشنووســە کۆنەکــەدا یــەک شــت بــوو ،لەگــەڵ
ئــەم دەســتکاریانەی خــوارەوەدا پەســەندکرا :پــاش ووشــەی «پێــدان»  88ووشــەکانی
) (88پرداخت -پێدان
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«بەشــێوەی نەختینــە»و پێــش ووشــەی «گــرێ بەست»**89ووشــەکانی «بەبــێ
جیــاکاری» زیادبکرێــت.
پێشــنیاری هاوڕێ لیادۆف دەربارەی ئەوەی کە مادەی  ١٥ی ڕەشنووســەکەی پێشــوو
لــەدوای مــادەی ٩وە بێــت پەســەندکرا .مــادەی (١٥ئێســتا مــادەی )١٠پەســەندکرا.
پاشــان مادەی (١١کە تاڕادەیەک لەگەڵ مادەی  ١٠دا لەیەك دەچوون) پەســەندکرا.
کۆتایی دانیشتن

) (89قرارداد -پەیمان ..گرێبەست
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چەند ڕوونکردنەوەیەك:
دانیشتنی هەشتەم
-١بەرنامــەی «هیــن فیلــد»ی سۆشــیال -دیموکراتەکانــی نەمســا لــە ١٨٨٩دا
پەســەندکرا .لــە ســاڵی ١٩٠١دا جێــگای خۆیــدا بــە بەرنامــەی «ڤییەننــا».
 -٢باربــە 90،ڕابەرایەتــی کۆمەڵــگای مافەکانــی مــرۆڤ و پالنکــی ،ڕابەرایەتــی
کۆمەڵــگای بێالنەکانــی( فصــول) 91لــە ئەســتۆی گرتبــوو .ووشــەی (تەمــوز) لــە
«شۆڕشــی تەمــوز»ەوە ،زیاتــر هەڵــەی چاپــە و»حوزەیــران» ڕاســتە ،چونکــە
وادەردەکەوێــت مەبەســت ڕاپەرینــی حوزەیرانــی ١٨٨٤ی پاریســە .ئەنجومەنــی
پشــتیوانی لــە چاپەمەنیــە نیشــتیمان پــەروەرەکان 92لــە  ١٨٣٤-١٨٣٢پەیدابــوو وە
یەکێــک لــە ڕابەرانــی گارنیە-پاچــە بــوو.
 -٣مارتینــوف لەبابــەت پچڕانــی پەیوەنــدی ئاشــکرای مارکــس لەگــەڵ ویتلینگــدا
لــە ١٨٤٦دا هیــچ ناڵێــت« (.نەزانــی تــا ئێســتا خزمەتــی بــە هیــچ کــەس نەکــردووە
«) هەرچەنــدە ئــەم ڕووداوە لــە یادگاریەکانــی پ.ئانــن کوفــدا کــە لــە ١٨٨٠دا لــە
ڕوســیا باڵوکرایــەوە ،ڕوون کراوەتــەوە .بگەڕێــرەوە بــۆ چەنــد یادگاریــەک لــە مارکــس
و ئەنگلســەوە ،چاپــی مۆســکۆ(بەبێ بــەروار) الپەڕەکانــی.٢٧٢-٢٦٩
-٤بلتــوف ( )Beltovنــاوی خوازیــاری بلیخانــوف بــوو لەوکاتــەدا کــە گەشــەی
تیــوری مۆنیســتی بــۆ مێــژوو ()١٨٩٥ی نوســی.
 -٥ئاماژەیــە بــۆ شــەپۆلی ڕاپەڕینــە جوتیاریەکانــی پۆلتاوا،خارکــوف و ورونــج و
پارێزگاکانــی تــر کــە لــە بەهــاری ١٩٠٢دا دەســتی پــێ کــرد.
-٦دەنگــی کرێــکاران باڵوکــراوەی بۆنــد بوو .ئەســفوبوجدنیە ڕۆژنامەیەکی نایاســایی
لیبــراڵ بــوو کــە لــە شــتوتگارت و پاریــس لــە  ١٩٠٥-١٩٠٢لەژێــر سەرنووســەری
یەکێــک لــە مارکسیســتە پیشــینەکان پ.ب .ســتروفەدا چــاپ دەکــرا .ئــەو گروپــەی
لــەدەوری بــوو ،بەشــێوەی حیزبــی مەشــروتە -دیموکراتیــک( «کادیــت «) هاتــەدەر.
)(90
)(91
)(92
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حیزبــی سۆشیالیســتە شۆڕشــگیرەکان لــە ســەرەتای ١٩٠٢دا پێکهــات.
« -٧نیزامــی واســتەکان « وادیــارە پەیوەندبێــت بــە ڕێــک خســتنی پیشەســازی
مااڵنــەوە ،بەوجــۆرەی کــە لەالیــەن لینینــەوە لەگەشــەی ســەرمایەداری لــە ڕوســیادا
پێناســەکراوە( .ســەیری تێکــڕای بەرهەمەکانــی بــە زمانــی ئینگلیــزی بەرگــی
،٣الپــەڕە  )٤٤٢ئــەم سیســتمە لــە ناوچــەی (یەهــودی نشــین)ی خــوارووی ڕۆژئــاوای
ڕووســیادا ڕەواجــی هەبــوو ،بــەاڵم هــەروەک چــۆن لیــادۆف تەئکیــدی ئــەکات ،لــە
دەرەوەی ئــەم ناوچەیــەش وجــودی هەبــووە.

150

لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم

دانیشتی نۆیەم
 -١ماوەیــەك دوای ئەمــە بلیخانــوف لــە ژمارەکانــی ٧٠و ٧١لــە(٢٧ی حوزەیــران و
یەکــی ئابــی )١٩٠٤ی ئایســکرادا وتارێکــی نووســی بەگشــتی تیایــدا هێڵــی ڕەخنــەی
مارتینۆفــی لــە دەبــێ چ بکــرێ شــی کردبــوەوە .بــۆ وەرگێــردراوی فەرەنســی ئــەم
وتــارە  ،بگەڕێنــەوە بــۆ چاپــی دەبــێ چ بکــرێ لەالیــەن جــەی جــەی ماری،پاریــس
 ١٩٦٦پاشــکۆی.٦
 -٢لینیــن لــە وتاری»هەڵســەنگاندنی بارودۆخــی وواڵت» لــە زاریــای کانونــی
یەکەمــی  ١٩٠١دا ســەبارەت بــە بەرزبونــەوەی ناڕەزایــی بەرامبــەر بــە سیاســەتی
دەوڵــەت لەبــارەی زیمســتفوکانەوە کــە لەالیــەن مارشــاڵە نەجیــب زادەکانــەوە
ڕاگەیەنــرا بــوو ،قســەی کــردوە و وتارەکــەی بــەم جــۆرە کۆتایــی پــێ هێنابــوو:
«بــە مۆڵــەت وەرگرتــن لــە مارشــاڵە نەجیــب زادەکان ،جەنابــان و هاوکارانــی
ئاینــدەی ئێمــە ،خواحافیــزی دەکەیــن!» (تێکــڕای بەرهەمــەکان بەزمانــی ئینگلیــزی،
بەرگــی  ٥الپــەڕە )٣٠١هەروەهــا بگەڕێنــەوە بۆ(پڕوپاگەنــدەی سیاســی و»ڕوانگــەی
چینایەتی»)ئایســکرا ،شــوباتی (١٩٠٢هەمــان کتێــب الپەڕەکانــی .)٣٤٣-٣٣٧
 -٣لینیــن ئامــاژە بــۆ ئــەم دەســتەواژەیەی هەژدەهەمــی برۆمێــر دەکات« :زنجیــرەی
پۆناپــارت نوێنــەری جوتیــاری کۆنەپەرســت ،نــەک جوتیــاری شۆڕشــگێر...نوێنەری
خورافاتــی جوتیــاری یــە ،نــەک هوشــیاریەکەی ،نوێنــەری دەمارگیــری ئــەوە ،نــەک
توانــای داوەری کردنــی ،ڕابــردووی ئــەوە نــەک داهاتــووی.»...
 -٤لینیــن ئامــاژە بــۆ ئــەو دەســتەواژەیە دەکات کــە لــە «پەیامــی شــورای
گشــتی ...دەربــارەی شــەڕی ناوخــۆی فەرەنســا»دا هاتــووە .مارکــس لەوێــدا
ئەنووســێ«(:کۆمۆنە لەوبــارەوە بەتــەواوی لەســەر هــەق بــوو کــە بــە جووتیــاران
بڵــێ «تاکــە هیوایەکــی ئێــوە ســەرکەوتنی کۆمۆنەیــە»)
»-٥تیــۆری کەڵەکەبــوون» 93واتــە ئــەو تیئۆریــەی کــە گوایــە لەگــەڵ گەشــەی
ســەرمایەداری و بزووتنــەوەی کرێکاریــدا ،خۆبەخــۆ پرۆلیتاریــا هۆشــیاری
سۆشیالیســتی» کەڵەکــە» دەکات.
)(93
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« -٦تیــۆری پووکانــەوە -تهــی شــدن»  94واتــە ئــەو تیۆریــەی کــە پێــی وایــە
ناکۆکــی چینایەتــی لەژێرســایەی نیزامــی ســەرمایەداریدا ووردە ووردە لەڕێگــەی
خەباتــی ســەندیکایی ســەرکەوتوانەو ئەنجومەنــە هەرەوەرزیــەکان و ..تــاد .کــەم
دەبێتــەوە.
 -٧لەزمانــی ڕووســیدا حاڵەتــی پاســیڤ بوونــی شــتی تایبــەت بــە نێرینــە وەکــو
حاڵەتێکــی زیــادە وایــە .ریازانــوف لەڕەخنەیــدا لــە ڕەشنووســی بەرنامــەی ئایســکرا
لــەم دەســتەواژەیە نــاڕازی بوو»:قەیرانــەکان و دەورانەکانــی رکــودی پیشەســازی».
«و» لــە ڕووســیدا « »Iیــە( .ئــەم ووتەیــەی ریازانــوف ڕەنگــە ریشــەکەی لــە
نازنــاوی  Bukvoyedەوە هاتبێــت کــە مانــای «ڕوکــەش کاری  -مــا نقطــی «
95دەگەیەنێــت و لــە حیزبــدا بەویــان دەوت.
..».-٨بــەاڵم لەجیاتــی ئــەو چۆلەکەیەکــی خــوارد» .ئاماژەیــە بــۆ داســتانی
ســاکلینوف شــچیدرین بەنــاوی وورچــەکان لــە حکومەتــدا .وورچێــک کــە لەالیــەن
شــێرەوە ،شــای گیانــەوەران ،کرابــووە فەرمانــڕەوای دارســتان ،لەبــارەی کوشــت
وبــڕی موخالیفەکانــەوە لەڕێگــەی خوێــن ڕێــژی زۆرەوە ،دادو بــێ دادی بــوو.
کاتێــک دەچێتــە ناوخەیاڵــەوە ،چۆلەکەیــەک بەسەرســەریەوە دەنیشــێتەوە .ئەمــە
ڕایدەچڵەکێنــێ و بەوخەیاڵــەوە کە»ئەمــە یەکێکــە لــە موخالیفــەکان!» پەلــەوەرە
بچووکەکــە دەگرێــت و دەیخنکێنــێ ،ڕیشــۆڵەیەک کــە ئــاگای لــە ڕووداوەکــە بــوو
بــۆ جانەوەرەکانــی دیکــەی دەگیرێتــەوەو هەموویــان گاڵتــە بــە وورچەکــە دەکــەن.
وورچەکــە نازناوی»چۆلەکەخــۆر»ی بەســەردا دەبڕیــت .متمانــەی شــێر لەدەســت
دەدات و بەبــێ ناونیشــان دەمرێــت.
 -٩لــە وەرگێــردراوی بەناوبانگــی ئینگلیــزی مانفێســتی کۆمۆنیســت دا ئــەو
دەســتەواژەیەی کــە پەیوەســتە بــە چینــی ناوەنجــی خــوارەوە ،جوتیــاران و هــی
دیکــە بــەم جۆرەیــە« :ئەگــەر بەڕێکــەوت شۆڕشــگێر بــن ،تەنهــا لــەو ڕووەوەیــە کــە
خەریکــە دەبنــە پرۆلیتاریــا :بــەم پێیــە نــەک لــە بەرژەوەندیەکانــی ئێســتا ،بەڵکــو
لــە بەرژەوەندیەکانــی داهاتوویــان بەرگــری دەکــەن ،هەڵوێســتی خۆیــان بەجــێ
دەهێڵــن و هەڵوێســتی پرۆلیتاریــا قبــووڵ دەکــەن».

Aushohlungstheorie
)(94
مالنقطی :لەفارسیدا لە بواری نوسین و ئەدەبیانتدا بە کەسێك دەوترێ کە
)(95
ڵ
زۆر بایەخ بە شک�ی ووشەکان بدات تا ناوەرۆکەکەی (..و .کوردی).
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دانیشتنی دەیەم
 -١حیزبــی سۆشــیال دیموکراتــی پۆڵەنــدا و لیتوانیــا چوارەمیــن کۆنگــرەی خــۆی
لەســەرەتای حوزەیرانــی  ١٩٠٣دا بەســتبوو .کۆنگرەی(ح.ک.س.د.ر)کــە ماوەیکــی
کــورت دوای ئــەو بەســترا ،ئــاگاداری ئــەو بڕیارنامەیــە نەبــوو کــە لــەو کۆبونەوەیــەدا
پەســەندکرابوو .ئــەم مەســەلەیە لــەو نامەیەشــدا بــاس نەکرابــوو کــە کۆنگــرە لــە
وارســکی یــان وارزاوســکیەوە پێیگەشــتبوو .لەســەر بنەمــای بانگهێشــت کــردن بــۆ
بەشــداری لــە کۆنگــرەی ح.ک.س.د .ر.دا بەدەنگــی ڕاوێژکاریــەوە ،دوو سوشــیال-
دیموکراتــی پۆڵەنــدی هاتــن بــۆ کۆنگــرە و مەرجەکانــی یەکێتــی پێشــنیار کــراوی
کۆنگــرەی پۆڵەندایــان ئاشــکراکرد .لەبابــەت پێشــینەی هەمــوو ئــەم ڕەوتانــەوە لــە
پەیوەنــد بــە پۆڵەنــداوە بگەڕێنــەوە بــۆ ڕۆزالۆکســمبورگ بەرهەمــی نەتل (،)Nettl
بەرگــی یەکــەم الپەڕەکانــی ( .٢٧٩-٢٧١ئــەم کتێبــە ســەبارەت بــە پەیوەندیەکانــی
نێــوان سوشــیال -دیموکراتەکانــی پۆڵەنــدا و سوشــیال -دیموکراتەکانــی ئەڵمانیــش
کــە لــە کۆنگــرەدا ئامــاژە بــۆ ئەوانیــش دەکرێــت ،کەڵکــی لێوەردەگیرێــت :بگەڕێنــەوە
بــۆ هەمــان کتێــب ،الپەڕەکانــی .)٢٦١-٢٥٩ ،١٨٤-١٧٢
 -٢بویجینســکی خــاوەن موڵکێکــی بــێ ناوبانگــی شــاری بــوو ،داوای لــە خلســتاکوف
کردبــوو لوتــف بــکات و لەگەڕانــەوەدا بــۆ مەیدانــی پترســبۆرگ بــە ئەندامانــی کــۆڕی
گــەورە پیــاوان ،کــە پێــی وابــوو خلســتاکوف دەیــان ناســێت ،بڵێــت کــە بویجینســکی
«هەیــە» .لــە ئاماژەکانــی دوای کۆنگــرەدا بویجینســکی (ڕەنگــە بــە دەلیلــی خــراپ
بیســتنی نووســەر) گــۆڕڕاوە بــە نــاوی هاوڕێکــەی دوبجنســکی.
...(-٣هــاوڕێ بلیخانــوف تەئکیــدی کــرد ...کــە فکــری دوو ناوەنــد پێچەوانــەی
بنەماکانــی ماتماتیکــە .یەکێــک لــە هاوڕێیــان ئــەوەی خســتەوە بیــری کــە حیزبــی
ئێمــە لەالیــەن»دوو ناوەنــد» ەوە ڕابــەری دەکرێــت .هــاوڕێ بلیخانــوف خێــرا وەاڵمــی
دایــەوە «لــەم بــارەدا ئەبێــت ناویــان بنێیــن دوو کانــوون» 96ئــەم وەاڵمــە ئەوەنــدە
خێــرا بــوو کــە تێگەیشــتنێکی فراوانتــری هەبــوو لــەوەی مەبەســتی قســەکەر بــوو.
لەڕوانگــەی زانســتی ئۆپتیکــەوە 97دوو کانــوون هەمیشــە یەکێکیــان خەیاڵیــە)...
(ترۆتسکی ،ڕاپۆرتی دەستەی نوێنەرایەتی سیبریا الپەڕە .)١٧
)(96
)(97

کانوون= قاعدە(و.ک)
زانستی ئۆپتیک = زانستی هاوێنەکان(علم المرئیات)( ..و.ک)
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دانیشتنی یازدەهەم
 -١ئــەو نوێنــەرەی یەکێتــی کرێکارانــی کانــەکان کــە کۆنگــرە قبوڵــی نەکــرد ،ی.ک
مانکوفســکایا بــوو .ئەوکەســەی لــە ئەســڵدا هەڵبژێردرابــوو وە نەیتوانیبــوو ئامــادە
بێــت م .باالبانــوف بــوو.
دانیشتنی سیازدەیەم
 -١دانیشــتنی یازدەیــەم دوا دانیشــتن بــوو کــە لــە برۆکســێل کــرا .ز.م .لیانــکا
واتــە «ئۆســیپۆف» گیــرا و دەرکرابــوو وە کۆنگــرە بڕیــاری دا بگواســترێتەوە بــۆ
لەنــدەن تــا تووشــی ئەشــکەنجەی پۆلیــس نەبــێ .لەنێــوان دانیشــتنی ســیازدەیەم
و چواردەیــەم دا کــە یەکــەم دانیشــتن بــوو لــە لەنــدەن بەســترا ،وەســتانێکی پێنــج
ڕۆژی ڕوویــدا.
دانیشتنی پازدەیەم
 -١دوو سۆشــیال-دیموکراتی دانیشــتووی لەنــدەن بەنــاوی تاختــارۆف واتــە
«ســتراخوف» و هاوســەرەکەی یاکۆبۆفــا واتــە «یوژیــن» بەدەنگــی ڕاوێژکاریــەوە
بــە کۆنگــرەوە پەیوەســت بــوون.
 -٢لــە حاڵەتێکــی ئەســەفباری ڕەچاونەکردنــی مەســائیلی «نهێنــی» لــە
قسەوباســەکەدا ،ئاکیمــۆف ،ماخۆفــی بە»میتســۆف» بانــگ کــرد ،کــە ناوێکــی
خــوازراوی تــری کاالفاتیــە .ئــەم هەڵەیــە لــەم دەقــەدا ڕاســت کراوەتــەوە.
 -٣بەگوێــرەی ڕاســت کردنــەوەکان «هەندێــک جاریــش» لــە جێگــەی» یــان
تەنانــەت» هاتــووە .بگەڕێــرەوە بــۆ پاشــکۆ.
دانیشتنی شازدەیەم
 -١لە قسەو باسەکەدا  revolutiaeهاتووە کە دەبێ  revolutionisبێت.
«( chambre Introuvable-٢شــورای نــاوازە») نازنــاوی شــورای نەتەوەیــی
هەڵبژێــردراوی فەرەنســیە لەســایەی بارودۆخــی «تیــرۆری ســپی» دا لــە ئۆکتۆبــەری
١٨١٥دا ،کــە بەبــێ ناڕەزایەتــی هەمــوو الیحەیەکــی نقــوم بــووی لــە کۆنەپەرســتیدا
پەســەند دەکــرد کــە بــۆی ڕەوانــە دەکــرا.
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دانیشتنی حەڤدەیەم
 -١لەوانەیــە خاڵێــك کــە لــە وەاڵمــی مارتۆفــدا بــە الیبرهەیــە ئەمەبێــت کــە
«عەوامفریــوی « بەزارەکــی مانای»ڕابــەری کردنــی خەڵــك (واتــە بەالڕێدابردنــی
خەڵــك).
دانیشتنی هەژدەیەم
 -١و .١.پوس ڕۆژنامەنووس و سەرنوسەرێکی ژن بوو.
 -٢زیمســکی ســۆبۆر(ئەنجومەنی زەوی) ناوی» پارلەمان» ی ســەدەی شــانزەدەیەمی
ڕوســیایە و دەســتەواژەیەکە
بــۆ شــورای دامەزرێنــەران بەکارهێنــراوە کــە سوشــیال-دیموکراتەکان پروپاگەندەیــان
بــۆ دەکــرد.
 -٣ئــەو دوو نوێنــەرەی کــە لەســەر شــیری دایــك و شــتی تــر لەگــەڵ یەکتــردا
جیاوازبــوون ،یگــورۆف و پۆسادوفســکی بــوون.
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پاشکۆی ١
بڕیارنامەی کۆنگرەی ئینتەرناسیۆنالی سۆشیالیست
سەبارەت بە مەسەلەی یەهود
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە پارتــە سۆشیالیســتی و کرێکاریەکانــی هەمــوو
وواڵتــان دەربــارەی دوژمنایەتــی نــەژادی ناکۆکــی نێــوان نەتــەوەکان هەڵوێســتێکی
نەرێنییــان هەیــە و تەنهــا ناکۆکــی چینایەتــی پرۆلیتاریــای هەمــوو نــەژادەکان
بەرامبــەر ســەرمایەدارانی هەمــوو نــەژادەکان بەفەرمــی دەناســن.
ســەڕەرای ئەمــە ،بــە ڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــە کرێکارانــی یەهــودی زمانیــش بــۆ
ئازادکردنــی خۆیــان ئامرازێكــی تــر بێجگــە لــە یــەک گرتــن لەگــەڵ حیزبــە کرێــکاری
یــان سۆشیالیســتیەکانی وواڵتەکانــی خۆیانــدا شــک نابــەن؛
وە ســەرەنجام ،لەپاڵ ســەرکۆنەکردنی پڕوپاگەندەی دژی یەهودی و یەهودپەرســتی
کــە وەکــو ئامرازێــك بــۆ بەالڕێدابردنــی بزوتنــەوەی سۆشیالســتی لەڕێــگای ڕاســتی
خــۆی و پێــک هێنانــی دووبەرەکــی لــە نێــو کرێکارانــدا لەالیــەن چینــە ســەرمایەدارو
فەرمــان ڕەواکانــەوە؛
کۆنگــرە بەپێویســتی نازانێــت لەســەر ئــەو مەســەلەیەی کــە لەالیــەن نوێنەرانــی
گروپــە سۆشیالیســتیە ئەمریکــی -یەهــودی زمانەکانــەوە خرایــەڕوو ،کات بەفیــڕۆ
بــدات و دەچێتــە ســەر مەســەلەکانی تــر.
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پاشکۆی٢
بەیاننامەی نوێنەرانی سۆشیال دیموکراتیی
پۆلۆنیا و لیتوانیا
بەوهۆیــە کــە کۆنگــرەی ئێمــە ،بانگهێشــت نامــەی بۆ کۆنگرەی سەرانســەری ڕووســیای
پــێ نەگەیەشــتبوو ،بنەمایەکــی نەبــوو بۆ قســەوباس دەربارەی ڕەشنووســی بەرنامەی
ئایســکرا-زاریا و بێگومــان لەباڵوکراوەکانمانــدا ڕەخنەکانمــان لــەو چوارچێوەیــەدا
هێشــتۆتەوە کــە شــیاوبێت بــۆ پەیوەندگرتــن لەگــەڵ حیزبێکــی تــردا ،بڕیارمانــدا
لــەم کۆنگرەیــەدا نەچینــە نــاو باســی تایبــەت بــە فۆرمۆلبەنــدی بەرنامــەوە.
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە ڕەشنووســنی بەرنامــە ،هەرچەنــد بــە بــاوەڕی
ئێمــە پێویســتی بــە دەســتکاری گرنــگ هەیــە ،بــەاڵم لەڕوانگــەی تایبەتمەنــدی یــە
ڕیشــەیی و بنەڕەتیەکانــەوە بــۆ ئێمــە مایــەی قبــوڵ کردنــە ،لەگــەڵ پاراســتنی مافــی
خۆمــان بــۆ خســتنەڕووی چەنــد پرســیارێك لــە باڵوکراوەکانمانــدا و لــە کۆنگــرەی
خۆمانــدا لەســەر پەیوەنــدی ئێمــە بــەم بەرنامەیــەوە ،قبــوڵ کردنــی بەکارێــک کــە
لەتوانادایــە دەزانیــن.
یەکێــک لەبەندەکانــی ڕەشــنووس واتــە مــادەی  ،٧بــۆ ئێمــە پۆڵەندیــەکان بایەخێکی
تایبەتــی هەیــە ،لــەو شــوێنەدا کــە خەبــات دژی ناســیۆنالیزم بــۆ ئێمــە بایەخــی
لــە ڕادەبــەدەری هەیــە ،کۆنگــرەی ئێمــە بــەو جــۆرە پێــی خــۆش بــوو کــە نامــەی
ناوبــراو لــە بەرنامــەی ڕوســیادا بــە جۆریکــی لــێ بێــت کــە شــوێنێک نەهێڵێتــەوە بــۆ
هیــچ لێکدانەوەیەکــی ناسیۆنالیســتیانە ،کــە گێڕانــەوەی واڵتــی پۆڵەنــدا بەئەرکــی
پرۆلیتاریــای پۆڵەنــدا دەزانێــت.
ژمــارە  ٤٤ی ئایســکرا بارودۆخەکــەی بەشــێوەیەکی بەرچــاو گۆڕیــووە .ســەر ووتــاری
ئــەم ژمارەیــە مــادەی ٧ی بەرنامــەی بــە بــێ هیــچ لێڵییــەك و بەڕۆشــنی دەکاتــە
پســوڵەیەك بــۆ مەیــدان ئاوەاڵکردنــەوە بــۆ بەرنامــەی ناسیۆنالیســتی پۆلەنــدا
دەربــارەی گێڕانــەوەی واڵتــی پۆلەنــدا ،و هــەوڵ دەدات ئــەم بەرنامەیــە ببەســتێتەوە
بــە خەباتــی یــەک پارچــەو سەراســەری ڕووســیا دژی حکومەتــی موتڵەقــەوە .لــەم
ووتاریــەدا هاتــووە کــە »:سوشــیال-دیموکراتی ڕووســیا بــە هیــچ شــێوەیەک نایەوێــت
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دەســتی خــۆی ببەســتێتەوە....بەڵکو هەمــوو ئــەو پێکهاتانــە لــە حســاباتی خۆیــدا
دادەنێــت کــە لەتوانــادا هــەن یاخــود تەنانــەت تەســەوریش دەکرێــن .ئــەم بەرنامەیە
(بەرنامــەی ئایســکرا) بــە هیــچ جۆرێــک بەرزکردنــەوەی دروشــمی کۆمــاری ئــازاد و
ســەربەخۆی پۆلەنــدا لەپێشــدا ڕەت ناکاتــەوە ،هەرچەنــدە کــە جێبەجــێ بوونــی
پێــش جێگیربوونــی سۆشــیالیزم مەحاڵــە».
ئــەم کارە وامــان لــێ دەکات کــە پێداگــری لەســەر ئــەم ڕاســتیەی خــوارەوە بکەیــن
 :لێکدانــەوەی ئــەم دواییــەی ئایســکرا ناکۆکیەکــی ڕاســتەوخۆی هەیــە لەگــەڵ
لێکدانــەوەی هەمــان مــادەی ڕەشنووســی بەرنامــە کــە لــە ژمارە ٣٣دا ،لــە پەراوێزێکی
بەیاننامــەی سۆشــیال -دیموکراتەکانــی ئەرمەنــدا خراوەتــەڕوو .ئایســکرا لەوێــدا
دەڵێــت« :بابەتــی کاری پڕۆلیتاریــا خســتنەڕووی ئــەو داواکاریانــە نیــە کــە
بیەوێــت و نەیەوێــت بــەرەو خواســتی جێگیرکردنــی دەوڵەتێکــی چینایەتــی ئۆتۆنــۆم
دەچێــت» .وە لــە جێگایەکــی تــردا هاتــووە« :خواســتی بــە بەفەرمــی ناســینی مافــی
هــەر نەتەوەیــەک بــۆ دیــاری کردنــی چارەنوســی خــۆی ڕێــك بــەو مانایەیــە کــە حزبــی
پرۆلیتاریــا ،دەبێــت هەمیشــەو بەبــێ مــەرج دژی هــەر هەوڵدانێــك بوەســتێتەوە کــە
دیــاری کردنــی چارەنوســی نەتەوەیــی بــە کاریگــەری ئاژاوەگێــری و یــان نــادادی
دەرەکــی ناودەبــات .ئێمــە لەگــەڵ پەیــڕەوی کردنــی ئــەم ئەرکــە پێچەوانەیــە
(خەبــات و ناڕەزایــی دژی ئاژاوەنانــەوە) ،بەنۆبــەی خۆمــان لەجێگــەی خەریــک
بــوون بەمەســەلەی دیــاری کردنــی چارەنوســی خەڵــک یــان نەتــەوەکان ،بەمەســەلەی
دیــاری کردنــی چارەنوســی پرۆلیتاریــای هــەر نەتەوەیەکــەوە خەریــک دەبیــن.
لەکاتێکــدا پێشــتر دەمــان توانــی لەگــەڵ ئــەم شــێوە پێشــنیارکردنەی مەســەلەکەدا
هاوڕابیــن و خواســتی خۆمــان تەنهــا بــەوەوە تەنگەبەربکەینــەوە کــە شــێوەی
خســتنەڕووی داواکاریەکــە بەجۆرێــك بگۆڕدرێــت جێگایــەک بــۆ لێکدانــەوەی بــە
تێگەیشــتنێکی ناسیۆنالیســتیانە نەهێڵێتــەوە .ئــەو وەرچەرخانــەی لــە وتــارە
تازەکــەی ئایســکرادا بــە باتەکــە کــراوە ،دۆخەکــە زیاتــر ئاڵــۆزدەکات و ڕەنگــە
کۆســپ بخاتــە ســەر ڕێــگای یەکێتیمــان.
بــە ســەرنجدان لەشــێوەی خســتنەڕووی مەســەلەکە لــە ئایســکرادا ،دەبێــت ئــەم
بۆچوونانــەی خــوارەوە بخەینــە بەرچــاو:
 -١ئەرکــی بەرنامەیەکــی سۆشــیال-دیموکراتیک ،پێشــبینی هەمــوو تەرکیبــە
«تەســەورکراو و نەکــراوەکان» ی دیــاردە سیاســیەکان نــی یــە .بەرنامــە تــا
ئــەو ئەندازەیــەی بــە ئەرکــە دەســتبەجێکانەوە پەیوەســتە ،لەالیەکــەوە تەنهــا
لەســەر مەیلــە ئەرێنیەکانــی پرۆســەی کۆمەاڵیەتــی بەشــێوەی گشــتی و ،دەرکەوتــە
کۆنکرێتەکانــی ئــەم پرۆســەیە لــە واڵتێکــی دیــاری کــراودا و لەالیەکــی تــرەوە
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لەســەر بەرژەوەندیــە واقعیەکانــی پرۆلیتاریــا ،خــۆی بنیــات دەنێــت.
پرەنســیپە گشــتیەکانی سۆشــیال -دیموکراســی و تاکتیکەکانــی بــە تــەواوی مافــی
ئــەوەی پــێ دەدات چاالکــی و داواکاریەکانــی خــۆی لەســەر بارودۆخــی گۆڕاو(متحــول)
لەهــەر حاڵەتێکــی تایبەتیــدا بگونجێنێــت ،و بەهیــچ جۆرێــک پێویســت بــەوە
نــەکات لەپێشــدا دەســتەودامانی دەقــە نەگــۆڕاوەکان( فرمولهــای جبــری) 98ببێــت کــە
نەدەتوانــن زەمینــەی کۆنکرێتــی ئــەم گۆڕانکاریانــەی داهاتــوو ڕەچــاو بکــەن ،وە نــە
بەرژەوەنــدی پرۆلیتاریــا لــە ســاتی ڕوودانــی ئــەم گۆڕانکاریانــەدا پێشــبینی بکــەن.
ئەگــەر ڕوونتــر بدوێــم :ئەگــەر کاتێــک گێڕانــەوەی دەوڵەتــی چینایەتــی پۆلەنــدا
لەســەربنەمای هەلومەرجێکــی پێشــبینی نەکــراو لەتوانــادا بێــت ،تەنهــا لــەم جــۆرە
حاڵەتانــەدا دەتوانیــن باســی ئــەوە بکەیــن کــە ئایــا ئــەم گێرانەوەیــە لەگــەڵ
بەرژەوەندیەکانــی پرۆلیتاریــای پۆڵەنــدا دێتــەوە یــان نەخێــر.
 -٢پرەنســیپی حەوتەمــی ڕەشنووســی بەرنامــە بەوجــۆرەی کــە ئایســکرا لێکدانــەوەی
بــۆ کــردووە ،بووەتــە پاکەتێکــی بەتــاڵ کــە هــەر جــۆرە بەرنامەیەکی ناسیۆنالیســتی
ئەتوانێــت لەوێــدا جێگــەی خــۆی بگرێــت ،بــەم پێیــە ئەمــە ڕێگاچــارەی مەســەلەی
نەتەوایەتــی لەالیــەن سۆشــیال دیموکراتــی ڕووســیاوە نییــە ،بەڵکــو خۆدزینەوەیــە
لــە ئەرکــی چارەســەرکردنی ئــەم مەســەلەیە ،بــەم جــۆرە درێــژە بەجیــاوازی بۆچوونــی
بەرنامەیــی و بەســتەڵەک بــوون لەســەر ئــەم مەســەلەیە لەنێــوان سۆشــیال-
دیموکراتەکانــدا دەدات.
 -٣هەوڵــدان بــۆ تێهەڵکێشــانی بەرنامــەی خەباتــی سۆشــیال -دیموکراتیــک
لەپێنــاو ســەرنگونی حکومەتــی موتڵەقــدا ،کــە لەنێــوان هەمــوو پرۆلیتاریــای
ڕووســیادا بەچاوپۆشــین لــە جیاوازیــە نەتەوایەتیەکانــدا ،هاوبەشــە ،لەگــەڵ
بەرنامــەی ناسیۆنالیســتی گێڕانــەوەی واڵتــی پۆلەنــدا ،چ لەڕوانگــەی تیــۆری و چ
لــەڕووی عەمەلــی یــەوە تەســەورناکرێت.
99
 ،چونکــە
لەڕوانگــەی تیۆریــەوە ،ئەمــە هەوڵێکــی ئینتقائیــە selective
دوو بەرنامــە پێکــەوە گــرێ دەدا کــە دوو جیهــان بینــی تــەواو جیــاوازەوە ،دوو
تێڕوانینــی دژ بەیەکــی لــە بــارەی گەشــەی پۆلۆنیــا و ڕووســیا لەخۆیــدا حەشــارداوە،
بــۆ بەرنامــەی سۆشــیال -دیموکراســی پۆلنــدا بەوڕادەیــە نەگونجــاوە کــە مارکســیزم و
نارۆدنیــزم لــە بەرنامــەی سۆشــیال -دیموکراســی ڕوســیادا نەگونجــاوە.
فۆرمۆلە جەبریەکان= ئەو فۆرمۆالنە( داڕشتنانە)ی کە دەبێت بێ کەموزیاد
)(98
پێڕەو بکرێن(.و.ک)
ئینتقائی= ئەو رێبازەیە کە لە سەرچاوەی جیاوازەوە بنەما فکریەکان و
)(99
بۆچوونەکانی بنیات دەنێت(...و.ك)
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لــەڕووی پراتیکــەوە ،ئــەو بۆچوونــەی کــە پێیوایــە بەرنامــەی ناســیۆنالیزم
دەتوانێــت بــە کــردەوە پۆڵەنــدا لــە ئاکامــە سروشــتی و چارهەڵنەگرەکانــی وەکــو لــە
پ.پ .ئێــس (پۆلســکا پاریتــا سوسیالیســتیزانا ،حیزبــی ناسیۆنالیســتی پۆڵەنــدا
.و ).دا نیشــان دراوە ،واتــە لــە شــۆڤینیزم و لــە بــەش بــەش کردنــی هێزەکانــی
پرۆلیتاریــای ناوجەرگــەی خەبــات دووربخاتــەوە ،ئۆپۆرتۆنیزمێکــی ناهوشــیارانەیە
کــە بــە تــەواوی دەکرێــت لەگــەڵ ئــەو ئۆپۆرتۆنیزمــە بــەراورد بکرێــت کــە خــۆی
لەنــاو ئــەو بۆچوونــەدا حەشــارداوە کەدەڵێــت سۆشیالیســتەکان بەچاونوقانــدن لــە
ئاکامــە ناپەســەندە سیاســیەکانی میلــەران ،ئەتوانــن ببنــە ئەندامــی دەوڵەتــە
بۆرژواییــەکان.
ســەرەرای ئەمــە ،دە ســاڵ ئەزمونــی بزوتنــەوەی پۆڵەنــدا لــە ئەلمانیــا،
بەڵگەهێنانــەوەی بــێ گیــان ســەبارەت بــە توانــای تێــک هەڵکێشــانی بەرنامــەی
گێڕانــەوەی وواڵتــی پۆڵەنــدا لەگــەڵ یــەک بەرنامــەو چاالکیــی سوشــیال-
دیموکراســیدا پووچــەڵ دەکاتــەوە .ڕابــەری حیزبــی سوشیال-دیموکراســی ئەڵمانــی،
لــە ڕاگەیاندنێکــی فەرمــی یەکالکــەرەوەدا لــە ٩ی کانونــی یەکەمــی ١٩٠٢دا ،کــە
لــە ئایسکراشــدا چــاپ کــراوە ،نەگونجاندنــی ئــەم دوانــەی بەیەکــەوە ئامــاژە پــێ
کــردوە.
---- -٤تاکــە ڕێــگا چارەیەکــی مومکیــن بــۆ مەســەلەی نەتەوایەتــی ،کــە ئەمــڕۆ هەمــوو
سوشــیال-دیموکراتەکان ،لەژیــر ســایەی هــەر بارودۆخێکــدا بێــت ،دەبێــت لەبەرچاوی
بگــرن ،بــە بۆچوونــی ئێمــە ،داکۆکــی کردنــە لــە ئــازادی گەشــەی ڕۆشــنبیری هــەر
نەتەوەیــەک لــە کەناڵــی دیموکراتیزەکردنــی ئــەو دەزگا دەوڵەتیانــەوە کــە بەرهەمی
مێژوون.
ئێمــە پێشــنیاردەکەین کــە مــادەی ٧ی ڕەشنووســی بەرنامــە بەڕەچاوکردنــی
تێگەیشــتنێکی لــەم جــۆرە بنوســرێتەوە:
«مــادەی  -٧ئــەو دەزگایانــەی کــە ئــازادی گەشــەی ڕۆشــنبیری بۆ هەمــوو نەتەوەکانی
دانیشــتووی وواڵت دابین دەکەن».
ئــەم داڕشــتنە ،بەگوێــرەی ناوەرۆکــە گشــتیەکەی ،جیاوازیــی هــەل ومەرجــی مێژوویــی
و شــێوازەکانی ژیانــی نەتــەوە جۆراوجۆرەکانــی ڕووســیا لەبەرچاودەگرێــت .لەگــەڵ
ئــەوەی کــە ڕێگــە لەهەرچەشــنە لێکدانەوەیەکــی ناسیۆنالیســتی دەگرێــت ،ئــەو
دەرفەتــەش بــە ئێمــە دەدات ئــەم مادەیــە لــە پەیوەنــد بــە پۆڵەنــداوە ،بــە ئیلهــام
وەرگرتــن لەبەرنامەکــەی خۆمانــەوە؛ واتــە بــە تێگەیشــتنی خواســتی ئۆتۆنۆمــی
بــۆ پۆڵەنــدا و لیتوانیــا لێــک بدەینــەوە.
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ئەمــە شــتێکی تەســەورنەکراوە کــە ڕێکخســتنەکانی ئێمــە بتوانــن فۆرمۆلبەنــدی
ئێســتای مــادەی  ٧لەگــەڵ ئــەو لێکدانەوەیــەی لــە ژمــارە  ٤٤ی ئایســکرادا خــراوە
تــەڕوو چاولێبــکات  ،چونکــە لــەم حاڵەتــەدا بەرنامــەی هاوبەشــی حیــزب هەمــوو
بڕیارەکانــی کۆنگــرە حزبیەکانــی ئێمــە (بگەڕێنــەوە بــۆ کۆنگــرەی ١٨٩٤spr Rab
ژمــارە )١٠و فکــرە بنچینەییەکانــی چاالکیــە حیزبیەکانــی ئێمــە پووچــەڵ دەکاتــەوە.
لەدۆخێکــی لــەم شــێوەیەدا ،لەپەیوەنــد بــە مەســەلەیەکەوە کــە بایەخێکــی
لەڕادەبــەدەری ئەوتــۆی بــۆ ئێمــە هەیــە ،ئــەو یەکێتیــە لەجەوهــەر و پرەنســیپدا،
کــە بــەالی ئێمــەوە بەبــێ ئــەو یەکێتــی ڕێکخراوەیــی بــێ مانایــە ،لەنێوانمانــدا
نایەتــەدی.
بــەم جــۆرە جیــاواز لــەو مەرجــە بنەڕەتیــە کــە پێشــتر خســتومانەتەڕوو بــۆ یــەک
گرتنمــان لەگــەڵ بزوتنــەوەی سوشــیال-دیموکراتی سەراســەری ڕووســیا ،پێمــان وایــە
ئــەم یەکێتیــە تەنهــا کاتێــت لــە توانــادا دەبێــت کــە کۆنگــرە بــەم ئەنجامــە بــگات کە
فۆرمۆلبەنــدی پێشــنیارکراوی ئێمــە لەبــارەی مــادەی ٧وە یاخــود فۆرمۆلبەندیەکــی
دیکــە بەهەمــان تێگەیشــتنەوە پەســەند بــکات ،یــان النــی کــەم ئــەوە قبــوڵ بــکات
کــە ئــەم مەســەلەیە بەکراوەیــی بهێڵێتــەوەو فۆرمۆلبەندیەکــەی خــۆی تــا کۆنگــرەی
داهاتــوو هەڵبگرێــت ،لەگــەڵ ڕوون کردنــەوەی پێویســت لــە باڵوکراوەکاندا ســەبارەت
بــەم مەســەلەیە.
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پاشکۆی ٣
ڕەشنووسی پەیڕەوی ناوخۆی ڕێکخراوەیی
«ح .ک .س .د .ر ».پێشنیارکراوی لینین بە کۆنگرە
-١ئەندامــی حیــزب کەســێکە کــە بەرنامــەی حیزبــی قبووڵــە ،چ لەبــاری دارایــی و
چ لــە ڕێگــەی بەشــداری کردنــی ڕاســتەوخۆوە لــە یەکێــک لــە ڕێکخراوەکانــی حیزبــدا
یارمەتــی حیــزب دەدات.
-٢کۆنگــرەی حیــزب بااڵتریــن ئۆرگانــی حیزبــە .بەســتنی کۆنگــرە حیزبیــەکان
(بەپێــی توانــا النــی کــەم هــەردوو ســاڵ جارێــک) لەالیــەن کۆمیتــەی ناوەندیــەوە
بەڕێوەدەچێــت .لەحاڵەتــی داواکردنــی کۆمیتــە حیزبیەکان ،یان یەکێتی کۆمیتەکان،
کــە پێکــەوە ســێیەکی دەنگەکانــی کۆنگــرەی پێشــوویان هەبووبێــت ،وەیــان لەســەر
داوای شــورای حیــزب ،کۆمیتــەی ناوەنــدی ئەرکیەتــی کۆنگــرە ببەســتێت .کۆنگــرە
لــە کاتێکــدا شــەرعیەتی دەبێــت کــە زیاتــر لەنیــوەی هەمــوو کۆمیتــە حیزبیــە (کــە
بەڕاســتی پێــک هاتبــن) مەوجــودەکان لەکاتــی بەســتنی کۆنگــرەدا ،نوێنەرایەتــی
بکرێــن.
-٣ئەم ڕێکخراوانەی خوارەوە مافیان هەیە لە کۆنگرەدا نوێنەرایەتی بکرێن:
ئەلــف) کۆمیتــەی ناوەنــدی؛ ب) دەســتەی نووســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی؛ ج)هەمــوو
ئــەو کۆمیتــە محەلیانــەی کــە پەیوەندیــان بەیەکێتیــە تایبەتیەکانــەوە نیــە؛ د)
هەمــوو یەکێتیەکانــی ئــەو کۆمیتانــەی کــە حیــزب بەفەرمــی دەیــان ناســێت؛ و هــاء)
یەکێتــی دەرەوەی وواڵت .هەریەکــە لــەو ڕێکخراوانــەی لەســەرەوە ئاماژەیــان بۆکــرا
لەکۆنگــرەدا خاوەنــی دوو دەنگــی ڕەســەنن .کۆمیتــە و یەکێتــی کۆمیتــە تــازەکان
تەنهــا لەکاتێکــدا مافــی ئەوەیــان هەیــە لــە کۆنگــرەدا نوێنەرایەتــی بکرێــن کــە
النــی کــەم  ٦مانــگ پێــش پێــك هاتنــی کۆنگــرە تەئیدکرابــن.
-٤کۆنگــرەی حیــزب ،کۆمیتــەی ناوەنــدی ،دەســتەی نوســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی
وشــورای حیــزب دەســت نیشــان دەکات.
 -٥کۆمیتــەی ناوەنــدی هەمــوو چاالکیــە عەمەلیەکانــی حیــزب ئاڕاســتە دەکات و
هاوئاهەنگیــان دەکات .ســندوقی ناوەنــدی حیــزب و هــەر دەزگایەکــی هونــەری کــە
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پەیوەنــدی بــە گشــت حیزبــەوە هەبێــت بەڕێــوە دەبــات .لێکۆڵینــەوە لــە ناکۆکیــە
ناوبەنــاو و ناوخۆییەکانــی ڕیکخــراوو دەزگا جۆراوجــۆرەکان دەکات.
-٦دەســتەی نووســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی ئاراســتەکردنی ئایدیۆلۆجیکــی حیــزب،
ئیدیــت کردنــی ئۆرگانــی ناوەنــدی حیــزب ،ئۆرگانــی زانســتی و نامیلکــە جاوازەکانــی
لەسەرشــانە.
 -٧شــورای حیــزب لەالیــەن کۆنگــرەوە لەنێــوان ئەندامانــی دەســتەی نووســەرانی
ئۆرگانــی ناوەنــدی و کۆمیتــەی ناوەنــدی دائەنرێــن و پێــک هاتــووە لە  ٥کەس .شــورا
گفتوگۆکان و ناکۆکیەکانی نێوان دەســتەی نووســەرانی ئۆرگانی ناوەندی و کۆمیتەی
ناوەنــدی لەســەر بابەتەکانــی ڕێکخســتن و تاکتیکــە گشــتیەکان یەکالیــی دەکاتــەوە.
لەکاتێکــدا کــە هەمــوو ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی پێشــوو لەپۆســتەکەیاندا
نەمێنــن ،شــورای حیــزب کۆمیتەیەکــی ناوەنــدی تــازە هەڵدەبژێرێتــەوە.
 -٨کۆمیتــەو یەکێتــی کۆمیتــە تــازەکان لەالیەن کۆمیتەی ناوەندیەوە تەئیددەکرێن.
هــەر کۆمیتەیــەک یــان یەکێتــی و ڕێکخــراو و گروپێــک کــە لەالیــەن حیزبــەوە
بەفەرمــی بناســرێت ،بەرپرســە لەوکارانــەی کــە تەنهــا پەیوەســتن بــە مەڵبەنــدو
گــەڕەک یــان بزوتنــەوەی میللــی خــۆی یــان ئەرکــە تایبەتــە پــێ ســپێردراوەکانیەوە،
وە لەهەمــان کاتــدا ئەرکیەتــی پەیــڕەوی لەبڕیارەکانــی کۆمیتــەی ناوەنــدی و
ئۆرگانــی ناوەنــدی بــکات و بڕێــك یارمەتــی بەســندوقی ناوەنــدی حیــزب بــدات کــە
لەالیــەن کۆمیتــەی ناوەندیــەوە دیــاری دەکرێــت.
-٩هــەر ئەندامێکــی حیــزب و هــەر کەســێک کــە لەگــەڵ حیزبــدا ســەروکاری هەیــە،
مافــی ئــەوەی هەیــە ئەگــەر بیەوێــت هــەر باڵوکراوەیــەک لەالیــەن ئــەوەوە ،بەشــێوەی
ئەســڵی بــدات بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی ،ئۆرگانــی ناوەنــدی ،یــان کۆنگــرەی حیــزب.
 -١٠ئەرکــی هــەر ڕێکخراوەیەکــی حیزبیــە ســوود لەهــەر هەلێــک وەربگرێــت بــۆ
ئاشــناکردنی چاالکیــەکان و گشــت پێکهاتــەی خــۆی بــە کۆمیتــەی ناوەنــدی و دەســتەی
نووســەرانی ئۆرگانــی ناوەنــدی.
-١١هەمــوو ڕێکخــراوەکان و ئۆرگانــە کۆکراوەکان(مجتمــع) ی حیــزب کارەکانیــان
لەڕێگــەی دەنگــی زۆرینــەی ســادەوە بەرەوپێــش دەبــەن و مافــی دانانیــان هەیــە،
بــۆ دانانــی ئەندامانــی تــازەو دەرکردنــی ئەنــدام زیــاد لــە  ٢لەســەر ٣ی دەنگــەکان
پێویســتە.
-١٢ئەرکــی یەکێتــی سوشــیال-دیموکراتە شۆڕشــگێرەکانی ڕووس لــە دەرەوەی وواڵتــدا
هەســتانە بــە پڕوپاگەنــدە و ئاژیتاســیۆن لــەدەرەوەی وواڵت و هەروەهــا یارمەتــی
گەیانــدن بــە بزوتنەوەکــە لــە ڕووســیادا .یەکێتــی لــە هەمــوو مافەکانــی کۆمیتــەکان
بەهرەمەنــدە ،ئــەوە نەبێــت کــە یارمەتــی گەیانــدن بــە بزوتنەوەکــە لــە ڕووســیادا
لێکدانەوەی دانیشتنەکانی کۆنگرەی دووەمی حزبی کرێکاریی سۆشیال دیموکراتی ڕوسیا-بەشی -دووەم
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لەڕێگــەی تاکــە کــەس و ئــەو گروپانــەوە ئەنجــام ئەدرێــت کە بەشــێوەیەکی تایبەتی
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٨کەس لە بەشدارانی کۆنگرە ژن بوون :برۆکەر ،دیدۆف ،فیشەر ،ئیڤانۆف،
ئۆسیپۆف ،سابلینا،ستاین و یۆژین.
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