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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوە

 کۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی

 

ئەم نوسینە پوختەی قسەوباسێکە کە لە سیمیناارێاکادا :  تێبینی
بەمەبەساتای .  لە ئۆفیسی ڕادیۆی پاێاناەناش پاێاناکەشا  کارد

 . دا ئامادەکراوە( دیدگای سۆشیالیستی)باڵوکردنەوەی لە گۆڤاری 

 

ئەماۆداهەوڵئەدەم،ئەوەنێیبکرێ،لەسەرئەوسێچەمیکە، باسەی  لەم  هاوڕێیان،من
روونیکیردنەوەی ئە یوابییسیییاسیی و میۆمەتیەتییەمیان واتەخەباتیچینایەتی،بیووتینەوە

 .پێویستبێەم
بیاسیەیهیاورێمەنسیوری بەو بەسیتیوە پشیتیی دەمەم ئەمباسەیلێرەداپێشکەشیتیانیی

میوردسیتیان) کمەتمەلەژێرناونیشانی لە  یوک هەڵسیوڕانیی -مۆمۆنیومیمرێیکیاریو
ئە یوابییسیییاسیی و  نیجیییرە(بەشییەمەم؛خەباتیچینایەتیی سیییمییینیاریدووەمیی لە

 میردووە٩١٩١باسەمانیمۆمۆنیومیمرێکاریلەسیاڵیی پیێیشیکەشیی بە میانیی.دا بیاسیەمە
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وەرگیێیادراوە(جاللمحمیێ)فارسینوسراوەوهەروەهالەالیەنهاوڕێجەبارمستەفا ەوە
بیۆ.بۆ مانیعەرەبی بیگەڕێینەوە دەتیوانین دە انین ئەوهاوڕێیانەیمەعەرەبیوفارسیی

  یکیمەت مەنسیور -http://hekmat.public)باسەمەیهاوڕێمەنسورخۆیلەمیاڵیڕەڕی
archive.net.) 

 

 :خەباتیچینایەتی

خە  بیاسیی خەباتیچینایەتیچییە؟بەباوایمین.منلەچەمکییەمەمەوەدەستپێێەمەم
میۆمەڵیگیادا، مەپەیوەستدەبێتەوەبەمەسەلەیپااتیکی باسێکە چینایەتی باتی مرۆڤەوەلە

مەییێانیی  ئەم.واتەمارومردەوەیواقعیومۆمەتیەتیمرۆڤەمانلەمۆمەڵگادا باسەشلە
نیاسیراوە فەلسەفەدا پیااتیییك میاتیرییالیییسیتیی .بەماتریاڵییومیی میییسیۆدی میارمیههەمیان
لە)دیالەمتیکی واتەئەوتێاوانینەفەلسەفیەیمەپێیوایەسروشتودیاردەسروشیتییەمیان،

لە دێیت ڕەوەنێێکیگەشەمردنوپەرەسەنێنیمادییبەردەوامێانوئاڵوگۆڕییانبەسەردا
ڕووداوە(ئامامیدەورونەخشیمرۆڤەوە و لەپەیوەنێبەسروشتولێکێانەوەیدییاردە

نیاو سروشتیەمانەوەگواستەوەبۆمۆمەڵگاولێکێانەوەیمۆمەڵگاودیاردەوروداوەمیانیی
سیروشیتو.مۆمەڵگا لەگەڵ میامەڵە بیۆ واتەمارمهمامەڵەیماتریالیستیودیالەمتییکیی

بەمیاردەهیێینیێ میۆمەڵیگیادا لەگەڵ میامەڵە و میۆمەڵیگیا ئەمەش.دنیایدەرەوەیمرۆڤبیۆ
دیالەمتیکی-بەمجۆرەمیسۆدیماتریالیستی.ماتریالیومیمێژوویییانماتریالیومیپراتیکە

 .لەپەیوەنێبەمۆمەڵگاوەبەماتریالیومیمێژوویییانماتریاڵیومیپراتیكناودەبرێ
ماتریالیومیمێژووییمارمهباسلەدەوریمرۆڤ،لەپراتیکیمرۆڤدەماتلەگۆڕینی

میۆمەڵیگیادا دییاردەیەمیی.مێژوودا،لەئیاڵیوگیۆڕپیێیکیردنیی وەمیو میۆمەڵیگیا روانیگەیەوە لەم
دێیت بەسیەردا میێیژووی.مێژووییدەبینێمەئاڵوگیۆڕی بیۆ بیۆرژوایییەی لیێیکیێانەوە ئەو

و مۆمەڵگادەمرێ،یانلێکێانەوەیباوبۆمێژوو،ئەوەیەمەبریتیەلەمێیژوویسیەرمیردە
بیاسیی ئەوپەڕی ییان سیوارچیامیان، و پیێیرەمینەرەمیان و پاڵەوانەمانومیروپیادشیامیان

بیاتدەسیتەمیان چییینە میۆمەتیەتییەمیانیی بەپیێیی!مێژوویبوووتنەوەسیاسیو لەمیاتیێیکیێا
لە بیرییتییە لێکێانەوەیماتریالیومیمێژوویییانماتریالیومیپراتیك،مێژوویمۆمەڵگامان
مێژوویملمالنێومێشمەمێشینێوانچینەدژبەیەمەمانیمۆمەڵگا،ملمالنێینێوانچییینیی

ڕەنیگیاێیژی.باتدەستوژێردەست،چینیچەوسێنەروچەوساوە و میۆمەڵیگیا بیووێینەری
ئیارادایە لە لەمیۆمەڵیگیادا مە چییینیایەتییەیە خەبیاتە وەمیو.مێژوویمۆمەڵگائەوملمالنێو

سیەردەمیی)مێژوویمۆمەڵگایمرۆڤایەتی:"مانیفێستی وبیمۆمۆنیستدەڵێ لە بیێیجیگە
 ..."بریتیبووەلەمێژوویملمالنێومێشمەمێشینێوانچینەمان(مۆمۆنەیسەرەتایی

 
 خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
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میارمسیییومە فەلسیەفەی تیایینەتیمەنیێی ئەنیگیلیه.ئەملێکێانەوەیەبۆمۆمەڵگاوبۆمیێیژوو
هەروەموچۆنداروینیاسایپەرەسەنێنیسروشتیئۆرگانییکیی:"....قسەیەمیهەیەدەڵێ

دۆ یەوە مییرۆڤییایەتییی مییێییژووی پەرەسییەنییێنییی مییارمسیییییشیییاسییای //:https...".دۆ یەوە،
www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm 

و جییوڵە یییاسییای  ییینییێوو، دیییاردەیەمییی هەر مییۆمەڵییگییاشوەمییو مە مییارمییهپییێیییییوابییوو
مە.پەرەسەنێنیخۆیهەیە هەیە ییاسیایەمیی چۆنهەمووشتێکی ینێوومەلەجوڵەدایە،

دەیجوڵێنێوئاڕاستەیدەماتبەوپێیەشمۆمەڵگایاسایخۆیهەیەمەئاڕاستەیدەمیات
ویسیتو(ماددی)ئەویاسایەشخەسڵەتێکیماتریالیستی.ودەیجوڵێنێ نەكبەپیێیی هەیە،

میێیشیمەمیێیشیی ئارە ویمەسانێكبێت،ئەویاسایەشیاسایخەباتیچینایەتیە،ملمالنێو
میۆمەڵیگیایسیەرمیایەداریشیێا،.مەواتەبووێنەریمۆمەڵگاخەباتیچینایەتییە.چینایەتییە لە

بیووێینەری میاددی ییاسیای شیێیوە بەهەمیان وەموپێشکەوتووترینمۆمەڵگایچییینیایەتیی،
چەوسیێینەرە، و چەوسیاوە چییینیی مۆمەڵگابریتیەلەملمالنێیچینایەتی،لەملمالنێینێوان

 .ملمالنێێنێوانبۆرژوا یومرێکار
چییینیایەتیی بائێستاقسەیەكلەسەرمۆمەڵگابکەین،مۆمەڵگاچیە؟ئێمەمەباسیخەبیاتیی

خەباتیچینایەتیلەناومۆمەڵگیادا.دەمەین،باسیخەباتیچینایەتیلەناومۆمەڵگادادەمەین
شیێیوا ێیك.دەگو ەرێتوبەڕێیوەدەچیێیت شیکیڵیو میۆمەڵیگیا میێیژووییێا دەورانیێیکیی لەهەر

ڕەنیگیێانەوەی مە بەجیۆرێیكە میرۆڤەمیان نیێیوان پەییوەنیێی بەخۆوەدەگرێ،واتەشیێیوا ی
ئیابیوری پیێیگەی ڕەنیگیێانەوەی دییارییکیراوەدا، سیەردەمە لەو پەیوەنێیئابورینێیوانیییانە

دییارییکیراوەدا میێیژوویییە هەلیومەرجە لەو میۆمەڵیگیاشپیێیکیێێیتو...مرۆڤەمانە بەوجیۆرە
میۆمەتیەتیی و ئیابیوری پیێیکیەیاتەی شێوا ێکیتاینەتبەخۆیوەردەگرێ،واتەجۆرێكلە
و گشیتیی بەرهەمیەیێینیانیی لە میرۆڤەمیان ئیابیوری پیێیگەی بینەمیای لەسیەر مە دیاریکیراو

،.مۆمەتیەتیێادامە راوە بۆنمونە،لەمۆمەڵگایدەرەبەگایەتیێا،پێگەیئابوریمیرۆڤەمیان
ئیابیوری.جوتیارودەرەبەگدروستدەمات لەسەربنەمایئەمەشەوەجۆرێكپەییوەنیێی

لەسیەر.دروستدەبێتمەپەیوەنێیئابوریدەرەبەگایەتیە ئیابیوریدەرەبەگیی پەیوەنیێی
بەشیێیوەی بەشیێی لە(خیۆبیژێیوی)مشتوماڵو بیوو نیاچیار جیوتیییار مە بەڕێیوەدەچیوو،

دەرەبەگ بە بییێات و.بەروبییومەمەی جییوتیییییار لەنییێییوان پەیییوەنییێیەك جییۆرە بەوشییێییوەیە
دژییه نیامیۆكو بیوودەرەبەگێادروستدەبێمەپەیوەنێیەمی بینەمیایەش.ك ئەو لەسیەر
بیوو بەردەوام و بیوو دروسیت نیێیوانیییان و.مێشمەمیێیشیی جیوتیییار چییینیی هەوڵەمیانیی
بیرییتییە.چاوەڕوانیەمانیبۆژیانوبۆئاڵوگۆڕبەرجەستەدەبوو مەواتەخەباتیچینایەتیی

لەهەوڵیمرۆڤەمان،لەهەوڵیدەستەجەمعیوپێکەوەییمرۆڤەچەوساوەمانبۆگیۆڕیینیی

 ریمموحسینکه
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ئەمەشبەبێ.هەلومەرجیژیانیان،هەلومەرجیگو ەرانیانوپێگەیئابوریانلەمۆمەڵگادا
بەدەوری مە پەییوەنیێیەی ئەو گیۆڕیینیی بیێ بە ئاڵوگۆڕلەپەیوەنێیەمانیبەرهەمیەیێینیان،

 .بەرهەمەێنانیمۆمەتیەتیێادروستبووەلەتوانادانییەونامرێ
جیییاوا ە دییکەیە، لەمۆمەڵگایسەرمایەداریێا،پەیوەنێیئابورینێوانمرۆڤەمانجۆرێکی

دەرەبەگیایەتیییێا ئەمیان.لەوپەیوەنێیەئابوریەینێوانمرۆڤەمانلەمیۆمەڵیگیای پەییوەنیێی
پیرۆسیەی لە بیۆرژوا ی و پەیوەنێی ەوینییە،وەموجوتیارودەرەبەگ،بەڵکومرێکیار

هییی .مارداپێکەوەپەیوەستدەبنوپەیوەنێیمۆمەتیەتینێوانیاندادەمە رێنین میرێیکیار
مە هیێیویمیاریخیۆیەتیی خیاوەنیی تەنیەیا نییییە، هۆماروسەرچاوەیەمیبەرهەمەێینیانیی
دەیفرۆشێتبەسەرمایەداروخاوەنکار،تەنەالەمرێگایەوەدەتوانێپێێاویستیەمانیژیانیی

لە...واتەپێگەیئابوریئینسانیمرێکارجیاوا ەلەپێگەیئابوریجوتیییارێیك.دابینبکات
مۆمەڵگایسەرمایەداریێامرێکارئا ادەبۆمێماردەماتوبۆمێمارناماتولەموێمار

بەتم.دەمات نەبیێیت، میارمیردنەمەی هی وابەستەییەمینییەبەهی خاوەنکارێکەوە،تەنیەیا
الی بیی ییێییتە نییییییە بییۆی دەرەبەگەمەیەوە، بە و  ەویەمەی بە بەسییتییراوەتەوە جییوتیییییار

بەسیتیراوەتەوە گیونیێەمەیەوە میرێیکیار.دەرەبەگێکیدیکە،چونکەبە ەویەمەیوبە بەتم
هەر.هی شتێکینییەمەپێوەیبەسترابێیتەوە بە دەتیوانیێ مە هەیە میاری هیێیوێ تەنیەیا

میێ.خاوەنکارێكبیفرۆشێ بە میارەمەی هیێیوی مە بەتمئا ادیەمەیتەنەالەوئاستەدایە
بیژی.دەفرۆشێ،دەناناتوانێهێویمارینەفرۆشێ .ئەگەرهێویمارینەفرۆشێناتوانیێ

دییارییکیراو میارمیهبە.بەوجۆرەچوارچێوەیئا ادیمرێکارلەمۆمەڵگایسەرمایەدارییێا
نییییە!"مۆیلەیمۆدێرن"مرێکاردەڵێ شیێیوا ی.بەتممرێکاروەموجوتیاریانوەمومۆیلە

 .چەوسانێنەوەیمرێکارجیاوا ە
دەبیێیتە دییکەوە، ئەمپەیوەنێیەئابوریومۆمەتیەتیەینێوانمرۆڤەماندەچێتەئاستێکیی

هەوڵوتەقەالیمرۆڤیچەوساوەبیۆ.ملمالنێینێوانیان،دەبێتەملمالنێیچینایەتینێوانیان
لە ئیابیوریخیۆی گۆڕینیژیانی،بۆباشکردنیهەلومەرجیگو ەرانی،بۆگۆڕینیپیێیگەی
نیێیوان میلیمیالنیێیی دەبیێیتە ئەمە مۆمەڵگادا،تەنانەتبۆگۆڕانکاریلەهێویبەرهەمەێنیانیێا،

 .چینەمان،واتەلەملمالنێینێوانتاكدەردەچێ
منلەوبارەیەوەروونکردنەوەی یاتردەدەم،بەتمدەمەوێقسەیەكلەسەرتێگەیشتنیێیکیی
لەسیەر میۆمەڵیگیا مە هەڵەبکەممەبەناویمارمسیومەوەڕەواجیپێێراوە،ئەویشئەوەیە
بەرهەمیەیێینیان بنەمایپەیوەنێیدیالەمتیکینێوانهێوەمانیبەرهەمەێنانوپەیوەنێیەمانیی

پەییوەنیێیەمیانیی.دەچێتەپێشەوە و بەرهەمیەیێینیان لەقۆناغێكێاپەیوەنێینێوانهێوەمیانیی
لەبەردەم بەرهەمەێناندەمەونەبەرامنەربەیەكوپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێناندەبنەڕێیگیر
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خیۆی گەشەیهێوەمانیبەرهەمەێنانوبەوجۆرەڕەوتیگەشەیهێوەمانیبەرهەمیەیێینیان
و هەڵیێەوەشیێینیێیتەوە بەرهەمیەیێینیان پەییوەنیێیەمیانیی بەشێوەیەمیناچاریوئۆتۆماتیکیی

تیێیگەیشیتینە!پەیوەنێیەمینوێمەلەگەڵگەشەیبەرهەمەێنانێابگونجێ،دادەمە رێنیێ ئەم
و( ەتیمیی)تێگەیشتنوهەڵەێنجانێکیدیترمیینیییسیتیی میۆمەڵیگیا لەگەڵ میامەڵەمیردن لە یە

 .مێژووداوهی نویکایەتیەمانیلەگەڵمارمسیوموماتریاڵیومیپراتیکێانییە
گەشیە مارمهباسلەوەدەماتمەلەڕەوتیگەشەیمۆمەتیەتیێاهێوەمانیبەرهەمەێنیان
داوە، بەرهەمیەیێینیانیی هیێیوانەی ئەم دەوری مە بەرهەمیەیێینیان دەمەن،ئەوپەیوەنێییانەی
لە ڕێیگیر دەمەوێتەنامۆمیەوەلەگەڵیێا،ئیترلەجیاتیئەوەیڕێگایبۆخۆشبکات،دەبیێیتە
دروسیتیکیراوە، بیۆی قیاوغەی ئەو گەشەوپێشکەوتنیێا،وەدەبێهێوەمانیبەرهەمەیێینیان

بۆنمونەوەموچۆنجوجکێكبۆئەوەیلەدایكبێتدەبێتوێکڵەمەیدەوروبەری.بشکێنێ
تیێیك بەرهەمیەیێینیان بشکێنێ،بەهەمانشێوەدەبێهێوەمانیبەرهەمەێنانیشپەیوەنێیەمیانیی

مە.بشکێنێوڕێگایگەشەوبەردەوامنوونیخۆیبکاتەوە دییتیرمییینیییسیتیی تیێیگەیشیتینیی
بەرهەمیەیێینیان پەییوەنیێیەمیانیی ئیۆتیۆمیاتیییکیی پێیوایەهێوەمانیبەرهەمەێنانبەشێوەیەمیی
ییاخیود لیێیێەمیات هەڵێەوەشێنێتەوەوتێکیێەشکێنێ،دەورونەخشیپراتیکیمرۆڤنیکیوڵیی

مەییێانییسیییاسیەتەوە،.بێنایەخیدەمات دەچیێیتە مە دییتیرمییینیییسیتییە هەرئەمبیۆچیوونە
دەمیاتو تەمیاشیا بەرهەمیەیێینیان هیێیوەمیانیی سۆشیالیوموەموئامامێکی ەتمیگەشیەی

ئیییتیر.دەینینێ چیونیکە دەمیات، تەمیاشیا  ەتیمیی شیتیێیکیی ڕوخانێنیسەرمایەداریوەمیو
دەمیات وەمیو.پەیوەنێیئابوریسەرمایەداریڕێگریلەگەشەیهێوەمانیبەرهەمیەیێینیان

سیەربیه.ووتملەمتێگەیشتنەدادەوریپراتیکیمیرۆڤوونە دەمیاتە میارمیهتەئیکیییێ تم
دەوری.پراتێکیمرۆڤ لەوەیمە پیراتیییكبیرییتییە ئەوەیباسمانکرد،واتەماترییالیییومیی

بیۆ!پراتیکیمرۆڤلەئاڵوگۆڕیمۆمەڵگاداچییەوچۆنە ؟بەپێیتێگەیشتنیماتریالیییسیتیی
شیێیوا ێیکیی لە ییان دییکە مێژوو،ئەوەیمۆمەڵگایگۆڕیوەلەقۆناغێکەوەبۆقۆنیاغیییکیی

 .دیاریکراوەوەبۆیەمێکیدیکە،مێشمەمێشینێوانچینەمانبووە
تەمینیۆلیۆژییا و  بێگومانئەوەڕاستەمەهۆیەمانیبەرهەمەێنان،ئامێرەمانیبەرهەمەێینیان
گەشەدەمەنودەگۆڕێن،بێگومانئەوقاڵنەیپێشتریخۆیئەدڕێنێ،بەتمئەوەیمەئەم

ئەگەردەوریمرۆڤلەمنێوەدابەریینە.گۆڕانکاریەدابینومەیسەردەماتپراتیکیمرۆڤە
!دەرەوە،هی گۆڕانکاریەكلەتوانادانییەوبگرەخودیمۆمەڵگاشناتوانیێوجیودیهەبیێ

 .مارمهمەرجیئەمگۆڕانکاریانەدەبەستێتەوەبەملمالنێیچینایەتیەوە
دەرەبەگو لەسەردەمیپێشسەرمایەداریێا،لەمۆمەڵگایدەرەبەگایەتیێا،ملمالنێینیێیوان
لە جوتیارهەبووە،لەسەرپێگەیئابوریجوتیار،لەسەرشێوا یژیانی،لەسەرئەوجۆرە
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چییینیێیکیی بەڕێوەبردنیمۆمەڵگامێشەوملمالنێهەبوە،بەتملەڕەوتیئەممێشمەمێشیەدا
دیکەدەبێتەنوێنەریئەمئاڵوگۆڕەلەمۆمەڵگادا،واتەنوێنەریتێکشکانێنیپەییوەنیێیەمیانیی

بیێیگیومیان.ئابوریدەرەبەگایەتیودامە رانێنیشێوا ێکیتا ەیپەیوەنێیبەرهەمیەیێینیان
ئیارە ووی ویسیتو بەپیێیی میۆمەتیەتییەمیان گیۆڕانیکیاریە مە نییییە مەسەلەمەبەوجیۆرە
دەییانەوێ بەوجیۆرەیخیۆییان میۆمەڵیگیا دەییانەوێ مرۆڤەمانڕوودەدەن،واتەمرۆڤەمیان

ئیاڵیوگیۆڕی.مەسەلەمەبەوجۆرەنییە.بگۆڕن میێیژووییێا میاددی ڕەوەنیێێیکیی لە میۆمەڵیگیا
خەرییکە.بەسەردادێت،بەتمبەدەورونەخشیپراتیکیمرۆڤەمان واتەپراتیکیمرۆڤەمان

دەداتەوە-ئابیوری-وەتمبەپێێاویستییەمیماددی پیراتیییکیی.میۆمەتیەتیی دەوری ئەگەر
میۆمەڵیگیای ئەوا بیییسیاییتەوە، و دەربیکیێیشیی سیەرمیایەدارییێا چینیمرێکارلەمۆمەڵگای
سەرمایەداریهەتاهەتایەدەمێنێتەوە،لەماتێکێاپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیسەرمیایەداری

میرۆڤیایەتیی،.ڕێگریشەلەبەردەمگەشەیهێوەمانیبەرهەمەێنانیێا بیۆ میارەسیات بە بیووە
پیراتیییکیی مەچیهەردەتوانێبمێنێتەوە،چونکەشتێكوونەلەمنێوەدامەپراتیکیئینسانە،

میۆمەڵیگیایسیەرمیایەداری.شۆرشگێاانەیچینیمرێکارە دەبیێ مە هیێیوەی ئەو پراتیکیی
 .بگۆڕێوبەپێی ەرورەتیئاڵوگۆڕەمۆمەتیەتیەمانماریخۆیبکات

مۆمەڵگاوەمیو!ئێمەپێشترباسمانلەوەمردمەمۆمەڵگایاسایجوڵەوگەشەیخۆیهەیە
خیۆی جیوتنیی و هەردیاردەیەمی ینێوو،وەموهەردیاردەیەمیماددییاسایبیوووتین
هەیە،وەموچۆنژیانیمرۆڤبەپێییاسایەمیماددیدەڕواتەپێشەوە،بەپێیمیکانیومێیك

لە!دەچێتەپێشەوە،هەرماتێكئەومیکانیومەتێك وو،مرۆڤدەمرێ ئەومیکانیومەبریتییییە
میێیشی  و هەرسیکیردن ژییان...سیستەمیهەناسەدان،گواستنەوەیخوێن،سیسیتەمیی مە

دەوەسیتیێ میاوەیەك.بریتیەلەمچاالمیانەوئەگەروەستانئەواژییان مەسیێیكبیۆ ئەگەر
مەم.هەناسەیلێننای،دەمرێ بیۆمیاوەیەمیی بۆماوەیەمی ۆرخوێنیلەبەرباواتدەمیرێ،

ئەمەئەویاسایەیەمەبۆئەوەیمیرۆڤبیژیدەبیێ.بەمجۆرە...مێشکیبوەستێ،دەمرێو
تەنانەتئەگەر انستبیەوێتەمەنیمرۆڤدرێژبکیاتەوە،.ئەوبەشانەیمرۆڤئیشبکەن

ئەگەرنەتوانیوەتمبەومیکانیومەبێەییتەوە.دەبێلەگەڵئەمقانونمەنێیەداخۆیبگونجێنێ
بیکەی ڕ گیار میردن لە تەنیانەتمەسیێیك هەر.ناتوانیی لە تیێیگەیشیتین بیۆ دەبیێ مەواتە

دیاردەیەكوبۆگۆڕینیهەردیاردەیەكیاسایبووتنوجوڵەیئەودیاردەیەتێنیگەییتو
میێیشیمەمیێیشیی.بۆمۆمەڵگاشهەروایە،مۆمەڵگادیاردەیەمیمردوونیییە.بیناسیت بەپیێیی

قیانیونیمەنیێیە بەو چییینەمیانیییشوەتم وە دەجیوڵیێیت، و نێوانچینەمانمۆمەڵگادەبیووێ
نیێیوان.دەدەنەوە بۆنمونەمۆمەڵگایسەرمایەداریلەسەربنەماینامۆمیومێشیمەمیێیشیی

میێیشیمەمیێیشو میۆمەڵیگیایە بۆرژوا یومرێکاردامە راوەویاسایجوتنوبووتنیئەم
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بیێیت چیۆن میام.ملمالنێینێوانئەمدووچینەیەلەسەرئەوەیمیۆمەڵیگیا بەرەو میۆمەڵیگیا
و!ئاراستەباوات ؟بۆرژوا یهەمووهەوڵێکیبۆئەوەیەمەمۆمەڵگایمەوجودبەێڵیێیتەوە

جیێیگیایەمیی.وەتمبەنامۆمیوگرفتەمانیبێاتەوە بیۆ میۆمەڵیگیا چینیمرێکاریشدەیەوێ
مە.دیکەبەرێت ئیابیورییشدەداتەوە، بەتمهاوماتخەریکەوەتمبەڕەوەنێێکیمێژوویی

هەڵتەمانێنیبەربەستەمانیبەردەمگەشەیهێوەمانیبەرهەمەێنانەلەڕێگایهەڵیتەمیانیێنیی
 .پەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیسەرمایەداریەوە

نیاتیوانین میرۆڤەمیان دەچیێیتەپیێیشیەوە، بێگومانملمالنێیچینایەتیبەشێوەیدەستەجەمعی
ئەوان.بەشێوەیتاكنەخشیانلەمۆمەڵگاداهەبێ  ەرورەتیئاڵوگۆڕیژیانیان،پیراتیییكیی

میۆمەتیەتیی.دەخاتەپاڵیەك خەباتیهاوبەشلەسەربنەمایئەوەیمەپێگەیئابیوریو
میرێیکیار.مرۆڤەمانوەمویەكوایە،یانهەمانپێگەیئابورییانهەیە،شکڵدەگرێ بۆچی

؟پێگەیئابوریهەمووئەومرۆڤەتامانەیمەتەنەالەسەرفرۆشتنیی!وەموچینمەوجودە
ئەمە یەكوایە، وەمیو نییین، هێویماریاندەژینوخاوەنیهی هۆمارێکیبەرهەمەێینیان

بیۆ.ئەوانیمردوەبەچینێك بیگیۆڕدرێ، ئەمچینەبەرژەوەنێیلەوەدایەمەئەممۆمەڵگیایە
خیوارەی ئیابیوریە پیێیگە ئەم ئەوەیبتوانێئەمنایەمسانیەئابوریە،ئەمجیاوا یەئابیوریە،

بیکیات دەسیتەبەر یەمسیانیی ووتیمیان.خۆیبگۆڕێوڕاستیبکاتەوە،بەجۆرێكمە وەمیو
میرۆڤەمیان، خەباتیچینایەتیوەتمبەممەسەلەیەدەداتەوەمەبریتیەلەپراتیکیبەمۆمەڵی

چییینەمیان بەرێو.پراتیکیمۆمەتیەتی بەڕێیوە بەجیۆرێیكمیۆمەڵیگیا ئەیەوێ بیۆرژوا ی
 .مرێکاریشدەیەوێبەجۆرێکیدیکە

 

 :بزوتنەوەکۆمەاڵیەتیەکان

چییینیایەتیی میلیمیالنیێیی مە ئێستادێێنەسەرئاستێکیدیکەلەباسەمەمانێا،ئەویشئەوەیە
بیوووتینەوەی وەمیو سیییاسیی، لەنێوانچینەمانێاوەموبوووتنەوەیسیاسی،وەمونەریتی

چینەمانلەرێگایبووتنەوەمانەوەملمالنێیچییینیایەتیی.مۆمەتیەتیتەعنیرلەخۆیاندەمەن
چییینیایەتیی.دەبەنەپێشەوە میلیمیالنیێیی گشیتیی بەشیێیوەیەمیی چییینەمیان مە بەوجۆرەنییییە

بەرەوە لەم مییرێیکیار چیییینیی و بەرەوە لەو بییۆرژوا ی چیییینیی بییۆنیمیونە دەبەنەپیێیشیەوە،
میۆمەتیەتییەمیانیی بیوووتینەوە ڕێیگیای لە بەڵیکە نەخیێیر ڕاوەسیتیابین، بەرەوڕووییەمیتیر

دەبینەوە لە.خۆیانەوە،لەڕێگایبوووتنەوەمۆمەتیەتیەمانیهەرچینەوەڕوبەڕووییەمتر
و دەدەن ئەنیجیام میێیشیمەمیێیشیە ئەم نیوێینەرێیکەوە ڕێگایدیاردەیەمیدیکەوە،لەڕێگای

چییینەمیانین بیوووتینەوە.بەرەوپێشیدەبەنمەبوووتنەوەمۆمەتیەتیوسیاسییەمیانیی ئەو
بەرجەسیتەمیاری و ڕەنیگیێانەوە دەتیوانیێ مە سیاسیوئەونەریتەسیاسیەخەباتگێاانەیە
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دییکە بیوووتینەوە.خەباتوڕوبەڕوبونەوەیچینێکیدیاریکراوبێتبەرامنەرچینێکیی واتە
و بەخشییین میاددیەت لە سیاسیومۆمەتیەتیەمان،سونەتەسیاسیەمان،ئاستێکیدیکەیە

چییینەمیان نیێیوان ئیاسیتیێیکیی.بەرجەستەماریخەباتیچینایەتیومیێیشیمەمیێیشیی  مەواتە
نەرییتە و سیییاسییەمیان و مۆنکرێتتریخەباتیچینایەتی،بریتیەلەبوووتنەوەمۆمەتیەتی

لەنیاو.سیاسیەمان بیگیرە و بەوجۆرەنەریتیجۆراوجۆریسیاسیوفکریلەناومۆمەڵگیا
 .هەرچینێكێانمایشدەمەن

چەنیێیین ئەوییشبیوونیی تیێینیگەیین، ئیاڵیۆ  بەپێیئەملێکێانەوەیەدەتوانینلەدیاردەیەمی
دییارییکیراودا .بوووتنەوەیسیاسیومۆمەتیەتیونەریتیسیاسیجیاوا لەناوچیینیێیکیی

بۆنمونەبۆرژوا ییەكچینە،بەتمچەنێیننەریتیسیاسیوچەنێینبووتنەوەیسیاسیی
ناسیۆنالیومبوووتنەوەیەمیدیاریکراوەولەگەڵلیینیرڵیییومیێا.ومۆمەتیەتیداوەتەدەرەوە
وەمومەنسوری کمەتدەڵێهەنێێكجارئەمبوووتینەوانەی.جیاوا ەو ۆریشجیاوا ە

بەشیێیك.بۆرژوا یبەیەمێادەدەنوبەرامنەربەیەكیشدەوەستنەوە ئیسالمیسیاسیلە
بیگیرە و لەمۆمەڵگامانیڕۆژهەتتێابووتنەوەیەمیسیاسیمۆمەتیەتیەمەدژیلینیراڵیییوم

چیاالمیی.دژبەناسیۆنالیومیشە و هەڵسیوڕان  جیۆرێیكیی و هەریەمیاننەریتێكیسیاسی
چییۆنیییەتییی و مییۆمەڵییگییا بە بەرامیینەر هەیە جیییییاوا یییان بییۆچییوونییێییکییی و دەمەن سیییییاسییی

ئەمانەهەموویانبوووتنەوەمۆمەتیەتیوسیاسیەمانی.بەڕێوەبردنیمۆمەڵگایبۆرژوا ی
سیییاسییەمیان.چینیبۆرژوا یین و میۆمەتیەتیی بیوووتینەوە بەهیۆیئەوەیمە بەوجیۆرە

ڕوودەدات دییکە دابەشینیوونیێیکیی دەمەن، میام.نوێنەرایەتیچینەمەیان قیۆنیاغیێیکیێا لەهەر
ییاخییود چیییینەمەیدەمیات سییییاسیی نیوێیینەرایەتیی میۆمەتیەتیی و بیوووتینەوەیسیییاسییی

 .منلەوبارەوەدواترقسەی یاتردەمەم.نوێنەرایەتینامات
و.بۆچینیمرێکاریشبەهەمانشێوەیە بیوووتینەوەیسیییاسیی بەتم یەكچییینە مرێکار

سیییاسیی.مۆمەتیەتیجۆراوجۆریتێێایە سەنێیکالیومجۆرێكبوووتنەوەیمۆمەتیەتیو
نەقیابەمیانیێا و چینیمرێکارە،مەخەباتیچینیمرێکاربەتەنەالەچیوارچیێیوەیسیەنیێییکیا
خیواسیتو جیێینەجیێینیوونیی بەشیوێین دەبینێولەچوارچێوەیمۆمەڵگایسیەرمیایەدارییێا
بە داواماریەمانیچینیمرێکارەوەیە،واتەماریسیاسیئەوبریتییەلەڕیفۆرمیئابوریو
بە بیۆرژوا ییێا ڕادەیەمیشسیاسیلەچوارچێوەیهەمانسیستەمیسیاسیومۆمەتیەتی

مییرێییکییار سیییییاسییی.قییا انییجییی بییوووتیینەوەیەمییی بەهییێییوە، ئەوروپییادا لە بییوووتیینەوەیە ئەم
فیکیریخیۆیهەیە، و مۆمەتیەتییەمەئامانجێکیسیاسیهەیە،جیەیانینییینییەمییسیییاسیی
و میرێیکیاریهەیە نەریتێ لەخەباتیهەیەوپەیاەویلێێەمات،شێوا ێکیلەڕێکخستنیی

دەرەوە دەداتە تەعینیییریسیییاسیی.تەنانەتجۆرێكئە وابیسیاسیی و -بەرجەسیتەمیار
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 . وبیئەمبوووتنەوەیە وبەسۆشیالدیمومراتەمان
بە بوووتنەوەسیاسیەمانوبوووتنەوەمۆمەتیەتیەمانوەموووتم،بەپێیوەتمێانەوەییان

لەالیەن پرسەمانوگرێوگۆڵەمانیمۆمەڵگاوبەپێێاویستیەمانیخەباتیچینایەتیئەتیوانین
بیکیرێین پەسیەنیێ و بیکەن بیۆرژوا یچەنیێیین.چینەمەیانەوەمەقنولیەتپەییێا نیمیونە بیۆ

نیوێینەری بە بوووتنەوەیسیاسیومۆمەتیەتیهەیە،بەتملەدەورەیەمێالینراڵیومدەبیێ
بە دەبیێ چینیبۆرژوا ی،واتەبەشێ ،ڕەوتێك،دیێگایەکونەریتێکیسیاسیئەمچییینە

لەالیەن.ڕابەروبەنوێنەریچییینەمە و چییینەمە نیوێینەری نیابینە بیوووتینەوەمیان هەمیوو
بیوووتینەوە.چینەمەوەهەڵنابژێردرێنوقنوڵنامرێن ئەو ئیییتیر مە نییییە ئەوەمانایئەوە

خیۆییان بیۆرژوا ییانەی و سیاسیومۆمەتیەتیوئەونەریتەسیاسیەماهیەتیچینیایەتیی
و.لەدەستێاوە ژییانییسیییاسیی لە دییارییکیراوەدا دەورە لەو مە ئەوەیە بەتممەسیەلەمە

لەو بیکەن نیوێینەرایەتیی مە ئابوریمۆمەڵگالەالیەنچینەمەوەقنوڵنەمراونوەموئەوەی
بیۆرژوا یدەمیات، قۆناغەدا،ڕەنگەلەقۆناغێکیدیکەدائەمڕەوتەیمەئێستانوێنەرایەتیی
دییکە میۆمەتیەتیی و متمانەیچینەمەیلەدەستبێاتوڕەوتوبوووتنەوەیەمیسیاسیی
مەدوێنێلەمەناردابووبێتەپێشەوەونوێنەرایەتیچینیبۆرژوا یبکاتوبیۆرژوا ییش

 .نمونەیەمی ۆرڕوونووتتیتورمیایە.وەمونوێنەریخۆیقنوڵیبکات
ساڵناسیۆنالیومیتورمی،ناسیۆنالیومیئەتاتورمینوێنەرایەتیی٩٧-٠٧بۆماوەینوی بە

دەمیرد تییورمیییای ئەم.بیۆرژوا ی بیۆرژوا یبەدەسییتیی دەسیەتتیییسییییاسیی دەوڵەتو
نیاسیییۆنیالیییومیی(٠٧٧٧)بەتملە.بووتنەوەیەوەبوو دەگیۆڕێو ەمانەوەئەمهاومیێیشیەیە

دەدات لەدەسییت ووتتە ئەو بییۆرژوا ی چیییینیی مییتییمیانەی و دەمیات پییاشیەمشییە .تیورمییی
بیۆرژوا ی-بوووتنەوەیەمیدیکە،بوووتنەوەیئیسالمی نیوێینەری دەبیێیتە ناسیۆنالیسیتیی

لە.تورمیاوچینیبۆرژوا یشدەسەتتو کومەتڕادەستیئەودەمات واتەپاش یاتیر
نیاسیییۆنیالیییومیی(٠٧) نەرییتییسیییاسیی و سیییاسیی فیکیریو ساڵلەدەسەتتیڕەهیای

 ۆربەی لەقیاڵیودابیوو، میۆمەڵیگیاشیی ئەتاتوركی،مەتاڕادەیەمی ۆرچوارچێوەیفکری
تیورمین، هاوتتییەتورمومانەمانشانا یانبەوەوەدەمردمەمەمالیستوناسییۆنیالیییسیتیی

دیییکە بییوووتیینەوەیەمییی بییۆ دەمییات دەڵییێییییین.پییاشییەمشییە مە مەسییەلەیەی ئەو ئەمەیە
قیۆنیاغیێیکیی لە دییارییکیراو سیییاسیی نەرییتیێیکیی و میۆمەتیەتیی بوووتنەوەیەكیسیییاسیی
نیا ییان دەداتەوە بیۆرژوا ی .دیاریکراوداوەتمبەپێێاویستیەمانیچینەمەیومۆمەڵیگیای

بە وەتمیێانەوە لەبەرامینەر دەمیات پیاشیەمشیە مەواتەماتێكئەوڕەوتەناسیۆنیالیییسیتییییە
مە پێێاویستییەئابوریوسیاسیوفکریەمانیچینیبۆرژوا یتورمیادا،ئەوا وبەمەشی

ناسیۆنالیسیتیی-دەیانساڵلەسەرمورسیدەسەتتبوو،دەچێتەدواوەو وبیئیسالمی
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دەسیەتتو(ئەمەپە-دادوگەشەپێێان) سیەمیۆی بیۆسیەر سیەردەمەوێ و پیێیشیەوە دێتە
میۆمیاری) وبەمەیناسیۆنالیومیئەتاتورک. ومماانیبۆرژوا ی (جەهەپە-پارتیگەلی

لە.لەهەڵنژاردنەمانێادەدۆڕێتوخەڵ دەنگیپێنادات ئەمەپەهەڵنژاردندوایهەڵنیژاردن
بۆرژوا یڕەوتیێیك.ساڵێادەسەتتیڕەهایتورمیایدەمەوێتەدەست٠٧ماوەینوی بە

لە و وبوووتنەوەیەكو وبێکیشهەڵێەبژێرێمەنوێنەرایەتیبەرژەوەنێیەمانیئەوبێیت
وەتم-قۆناغێکیمێژوویی مۆمەتیەتیدیاریکراودا،لەهەلومەرجێکیدیاریکراویئابیورییێا

مندواترباسیئە وابیسیییاسیی.)بەپێێاویستیەسیاسیوئابوریەمانیچینەمەیبێاتەوە
 (.دەمەم

٩١٩١بۆمرێکاریشبەهەمانشێوە،بۆنمونەمۆمۆنیوملەڕوسیادالەساڵەمانی ٩١٩٠تا
ووردە٩١٩٠پێنجساڵیدواییبەرلەشۆرشیشوباتی-لەماوەیچوار میۆمیۆنیییوم ، دا

نیوێینەریخیۆی بیکیاتوەمیو لە.ووردەبووبەوەیمەچینیمرێکارهەڵینژێرێتوقنوڵی
بیوووتینەوەیەمییسیییاسیی وەمیو شۆڕشیئۆمتۆبەرداچینیمرێکاریڕوسیامۆمۆنییومیی

هەڵینیژارد.مۆمەتیەتیهەڵنژارد دییکەدا .مۆمۆنیومیلەناوهەمووڕەوتوبوووتنەوەمیانیی
دییمیومیراسیی-وەموپێشترووتمسەنێیکالیوملەئەوروپاولەڕوسیابەهێوبوو،سۆشییال

بیوو بەهیێیو دییمیومیراتەمیانیی..وەمو وبیسیاسیی سیۆشیییال ڕوسیییا میرێیکیاری بەتم
ڕوسیی هەڵنەبژارد،مەنشەفیەمانیهەڵنەبژاردمەمیراتگریمێژوویسۆشیالدیمومیراسیی
خیۆی دییکەیهەڵینیژاردمە  یوبیێیکیی و بوون،بەڵکوڕەوتێکیدیکەوبووتنەوەیەمیدیکە

لەشۆڕشیئۆمتۆبەرداچینیمرێکاریڕوسیا.لەوانجیامردبوەوە،بەڵشەفیەمانیهەڵنژارد
میرد-بەلشەفیومیهەڵنژاردووەمونوێنەریسییاسیی قینیوڵیی ئەویوەمیو.فیکیریخیۆی

دەسیەتت گەییانیێیە و بە.نوێنەریچینەمەقنوڵمرد نیوێینەریوەتمیێانەوە وەمیو ئەوی
گرێوگۆڵەیەمیمێژوویی،گرێوگۆڵەیەمیچینایەتیوئابوری،مەلەوماتەداپرسیدەسەتتی

ریوناوەنێییخەباتیچینایەتیوملمالنێینێیوانسیاسیبوو،وەئەوپرسەخاڵیجەوهه
ئەوەی بییۆ بییوو هەنییگییاونیان هەروەكپییێیشییمەرجییی بییوو، بیۆرژوا یڕوسییی و میرێییکیار
جیێیگیایەمیی گۆڕانکاریبەسەرپێگەیئابوریمرێکارلەمۆمەڵگایڕوسیادابەێنێوبینیاتە

 .دیکە،بەڵشەفیەمانیقنوڵوپەسەنێمرد
سیییاسیی، بیوووتینەوەیەمیی میۆمەتیەتیییێا، ئەوەیمەلەچقۆناغێکیدیاریکراویمێژوویی
چییینیێیکیی بەرژەوەنیێیسیەرجەم ڕەنیگیێەرەوەی بە دەبیێ نەریتێکیسیاسیخەباتکیارانە
چەنیێە بیوووتینەوەیە ئەو دیاریکراوبۆگۆڕانکاری،بەباوایمنبەستراوەتەوەبەوەیمە

نیمیونەی.منباسملەدوونمونەمرد.دەتوانێوەتمبەوپرسەبێاتەوە و نمونەیتیورمیییا
 .ڕوسیادەورانیشۆڕشیئۆمتۆبەر
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ووتتیانیی.ئەگەرئاماژەبەنمونەیەمیدیکەبکەم لە مە لەسەردەمیڕ گارینیشتمانیدا
دنیییایعەرەبیێا، لە بیۆنیمیونە ڕابیردوودا، رۆژهەتتێاسەریانەەڵێالەسەرەتامانیسیەدەی
ئیابیوریەمیانیی و سیییاسیی بەرژەوەنیێیە نیوێینەرایەتیی عەرەبیی دەورەیەكناسیۆنالیییومیی
نیاسیییۆنیالیییومیی بیوو ئەوە بۆرژوا یعەرەبیمردووە،نوێنەرایەتیفکیریئەویمیردوە،

نیوێینەرایەتیی.عەرەبیچەنێیندەوڵەتیدروستکرد تیوانیی عەرەبیی بۆچیناسییۆنیالیییومیی
مە بۆرژوا یعەرەکبکات؟چونکەلەوسەردەمەدابۆرژوا یعەرەبیپێویستیبەوەبوو
ڕوویالوا میردنیی لە گەشیەیسیەرمیایەداریەوە، ڕووی لەڕوویگەشەیئابوریەوە،لە
مەڵەمەیسیەرمیایەی ڕەوتیی ئیابیوریو گەشیەی لەسیەر مۆتوپێوەنێەمانیئیمیڕیرییالیییوم

بیۆ"نیشتمانی" ئیامیانیجیانەی ئەو بوووتنەوەیەكیسیاسیمۆمەتیەتینوێنەرایەتیبکیاتو
بیوو،.دەستەبەربکاتوبیییەیێینیێیتەدی خیۆی دەوڵەتیی بە پیێیویسیتیی بیۆرژوا یعەرەبیی

و ئیامیانیج ئەو نیوێینەرایەتیی و بیێاتەوە ناسیۆنالیومیعەرەبیتوانیوەتمبەومەسیەلەیە
دەوڵەتییسیییاسیی.ستراتیژەیبۆرژوا یعەرەبیدەمرد ئیابیوریو نوێنەرایەتیگەشەی

بیۆرژوا یعەرەبیییشئەوی"خۆماڵی"بۆرژوا ی عەرەبیییێا، جیییەیانیی دەمردلەووتتانیی
پیرس.هەڵنژارد بەتمدەبینیندەورانێكمەئەمبوووتنەوەیەناتوانێوەتمێەرەوەبێتبەو

سییەر بییۆرژوا ی دیییکەی بییوووتیینەوەیەمییی و ڕەوت عەرەبییی، بییۆرژوا ی مەسییەالنەی و
لە ئەوەی وەمیو دەمیات، پەییێا بەر دەماتەوەولەالیەنبۆرژوا یعەرەبیەوەمەقنیولییەت

دەنیاسیرێ)سەردەمیشۆرشەمانیدنیایعەرەبیییێا بەهیاریعەرەبیی بە .رووییێا(ئەوەی
و سیییاسیی هەولیومەرجە  لەو بیۆرژوا ی نیوێینەری وەمیو ئەوەبووڕەوتەئیسالمیەمیان
قینیوڵیییشمیران .ئابوریومۆمەتیەتیەدیاریکراوەداوەمونوێنەریبۆرژوا یدەرمەوتنو

بییوو عەرەبییی نییاسیییییۆنییالیییییومییی دەسییتیینەرداری لەالیەن.بییۆرژوا ی سیییییاسییی ئیییییسییالمییی
مەسیەلەیەمیی ئەوە نەمیێیشیا، بۆرژوا یەوەهەڵنژێردرا،ئەگەرچیئەمماوەیە ۆردرێژەی

 .دیکەیە
 

 :ئەحزابیسیاسی

مە ئەوەیە ئە یوابییسیییاسییە، مەسیەلەیە، ئەم و ئاستێکیدیکەیمۆنکرێتتریئەمباسیە
دروسیت خیۆییان ئە یوابیی سیییاسییەمیان نەرییتە و بوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمان

دەمەن و.دەمەنوپێشکەشیمۆمەڵگای سیییاسیی بیوووتینەوە ڕێیگیای لە چییینەمیان واتە
ئە یوابیی میلیمیالنیێییەشلە ئەم و پیێیشیەوە دەبەنە مۆمەتیەتیەمانەوەملمالنێێچینیایەتیی
لە سیاسیێابەرجەستەدەماتەوەوماددیەتیپێدەبەخشێت،واتەئە وابیسیاسیبیرییتییە
.ماددیەتبەخشینوبەرجەستەبوونیماددیخەباتیچینایەتیومێشمەمێشیچییینیایەتیی
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چییینیایەتیی، بوووتنەوەسیاسیەمانوەموئاستێكلەبەرجەستەمردنیخەباتوملمیالنیێیی
ئە یوابییسیییاسییە مە دەخیاتەڕوو خەبیاتە ئەم بەرجەسیتەبیوونیی واتە.ئاستێکیدیکەلە

سیەر سیییاسیی ئە یوابیی چییینیایەتیی بوووتنەوەسیاسیەمانبۆبردنەپێشەوەیملمالنیێیی
ئیابیوری رێیگیاچیارەی و تەر  و بەخۆیانوخاوەننەریتوئەفکاروبۆچوونیسیاسیی

دەمەن دروسیت بیوووتینەوەمەیدەمیاتدەتیوانیێ.خۆیان نیوێینەرایەتیی  یوبەیمە ئەو
و چییینەمە لەالیەنبوووتنەوەمەیەوەقنوڵبکرێتوئەركوپەیامەمانیبوووتنەوەمەیبۆ

 .بۆمۆمەڵگایپێبسڕێردرێ
دەهیێینیێ، بەرهەم جیییاوا  سیییاسیی نەرییتیی هەروەموچۆنهەرچینێكچەنێبوووتنەوەو
بیکیات .بەهەمانشێوەهەربوووتنەوەیەمیشدەمرێچەنێین وبیسیاسیخۆیدروست

ئەو بەتمئەو وبەدەتوانێبنێتەنوێنەریئەوبوووتنەوەیەمەوەتمبەپێیێاویسیتییەمیانیی
بیکیات نیوێینەرایەتیی  یوبەیدەتیوانیێ.چینەبێاتەوەمەئەوبوووتنەوەیەباییارە ئەو واتە

بەرنامەیسیاسیوعەمەلیوتەر ورێگاچارەئابوریەمانیوبۆچونوبنەمافکریەمانیی
تەعنیربێتلەبەرژەوەنێیەمانیئەوچینەدیاریکراوە،لەوبارەدابوووتنەوەمەشئەو یوبە

چییینیایەتیی.وەمونوێنەریخۆیقنوڵدەمات خەبیاتیی مەواتەمیکانیومەمەبەوجۆرەیەمە
بیوووتینەوەمیانیییش لیێیێەمیرێو لەالیەنبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانەوەتەعنییری
لەالیەن چییینیایەتیی لەالیەنئە وابەوەتەعنیریانلێێەمرێوبەوجۆرەلەمۆتاییێاملمالنێیی

 .ئە وابیسیاسییەوەتەعنیریلێێەمرێونوێنەرایەتیدەمرێ
لەموردستانیعێراقێائێمەچەنێین وبیناسیۆنالیستمانهەیە،یەمێتیوپارتیوگۆڕان

بیۆرژوا یمیورد بینەڕەتییەمیانیی پیێیێاویسیتییە بە وەتم لەوانە میام وئەوانیدیکە،بەتم
و سیییاسیی هەلیومەرجە ئەدەنەوە؟بەباوایمنیەمێتیوپارتیئەودوو یوبەنمەلەم
بینەڕەتییەمیانیی پیێیێاویسیتییییە پیرسو وەتمیێرەوەی مۆمەتیەتیوئابوریەیموردستانێا

 یوبە دوو ئەو دەسیتیی داوەتە دەنیگیییان.بۆرژوا یموردن،بۆیەبۆرژوایشدەسیەتتیی
بەرلەوەیمەسیەلەمە.دەداتێوئەوانوەمونوێنەرانیسیاسیخۆیپەسەنێدەمیات بەتم

لەالیەن مە مییورد، نییاسیییییۆنییالیییییومییی واتە بییوووتیینەوەمەیییانە، خییودی بیین،  ییوبە دوو ئەو
میراوە وەمیو.بۆرژوا یموردەوەقنوڵ نەمیردوە قینیوڵ سیییاسیی ئیییسیالمیی بیۆرژوا ی،

نوێنەریسیاسیخۆیلەمقۆناغەمێژووییەیمۆمەڵگایموردستانێا،بەڵکوناسیۆنالیییومیی
نیوێینەری.قنوڵمردوە بینینە ئەوەی ئیییسیالمییسیییاسیییشبیۆ مەواتەشانسی وبەمانیی

سیفیرە نیاو.بۆرژوا یموردودەسەتتیسیاسیڕادەستیئەوانبکاتلەئیستادا لە واتە
نیاو لە و بوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانیبۆرواژیمورددا،ناسیۆنالیومقینیوڵیکیراوە
بیۆرژوا ی ئە وابیئەمبوووتنەوەیەشێادوو وبیسەرەمیقنوڵمراوەمەنوێینەرایەتیی
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مە.بکەنودەسەتتوئیێارەیمۆمەڵگابەڕێوەبەرن نییییە مەرجنییەوهی ماتێکیییشوا
و نیوێینەریسیییاسیی وەمیو میراوە قینیوڵ بیۆرژوا یەوە لەبەرئەوەیناسیۆنالیوملەالیەن
بیێیتو دەسەتتیئەو،ئیترهەر وبێکیسیاسیناسیۆنالیستبتوانێنوێنەریبۆرژوا ی

نیوێینەری.دەسەتتیڕادەستبکرێ وەمیو دەتیوانین بەڵکوتەنەائەو وبەیانئەو وبانە
ئییامییانییجە خییۆیییان، بەرنییامەیسیییییاسییی دەتییوانیین مە بییکییرێیین قیینییوڵ بییۆرژوا ی سیییییاسییی
سیاسیەمانی،ئاتونەریتیسیاسیخۆیاندەمەنەبەرنامەوئامانجوئاتیبیووتینەوەمەی

 .وبەوپێیەشبەرنامەوئامانجوئاتیچینەمەی
بەتم میۆمەڵیگیایە، ئیاڵیوگیۆڕی مەواتەبەمورتی،خەباتومێشمەمێشیچینایەتیمیرۆمیی

نەرییتە و میۆمەتیەتییەمیان و سیییاسیی بیوووتینەوە لە ئەویشلەئاستێکیمیۆنیکیرێیتیتیردا
نەرییتە و بیوووتینەوە ئەم میۆنیکیرێیتیتیردا سیاسیەمانێابەرجەستەدەبێتەوەولەئاستیێیکیی

میۆمەتیەتیییی.سیاسیانەشدەبنەئە وابیسیاسی و ڕەنگەچەنێینبوووتنەوەیسیییاسیی
و سیییییاسییی بییوووتیینەوەی هەمییان سیییییاسییی  ییوبییی چەنییێییین و هەبییێ چییییینییمییان هەمییان

مە.مۆمەتیەتیمانهەبێ پیارتیی و لێرەوەدەتوانینبەسادەییلەوەتێنگەینبۆچییەمێتیی
دوو وبیناسیۆنالیستنهەن،ئەگەرهەردومیانبۆرژوا ینوسەربەهەمانبوووتینەوەی

نییین یەك یوک بیۆچیی ئەم!ناسیۆنالیستیین بەپیێیی نییییە، جیۆرە بەو مەسیەلەمە بەتم ؟
ئە یوابییسیییاسیی، لێکێانەوەیئێمەبۆمۆمەڵگاوبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانو
و سیییاسیی فیکیریو دەمرێدەیان وبیسیاسیبۆرژوا یهەبنمەسەربەڕەوتیێیکیی

بوووتنەوەسییاسیی.ئەمەتاڕادەیەكبۆچینیمرێکاریشهەروایە.مۆمەتیەتیدیاریکراوبن
و ئەنیارمیییوم و ومۆمەتیەتیەمانیوەموسەنێیکالیوم،سۆشیالدیمومراسیومۆمۆنییوم
میرێیکیاردا بالنکیومهەیە،مەئەمدوانەیدواییئێستائەونەخشودەورەیانلەناوچییینیی

هەڵنەتڕەوتوبوووتنەوەیسیاسیدیکەهەیەمەلەژێرناویچەپومیرێیکیاردا.نەماوە
و میۆمەتیەتیی بیوووتینەوە و میرێیکیار چییینیی لەسیەر نیاتیوانییین ئەمیانە بەتم ماردەمەن
و نیاویچەپ مە سیاسیەمانیهەژماریانبکەین،بەڵکوڕەوتوبوووتنەوەیبۆرژوا یین

خەبیاتیکیارانەی.مرێکاریانلەخۆناوە نەرییتیی و نیاوخیۆییی واتەبەشێكنینلەمیکانییومیی
لە.مرێکار بیێیجیگە میرێیکیار چییینیی نیاو دییکەی ڕەوتەمیانیی و بەتمسەرجەمبوووتنەوە

لە چیامسیا یە بەڵیکیو نییییە، ئیابیوری پیێیگەی گیۆڕیینیی ئیامیانیجیییان میارمیه، مۆمۆنیومی
سیەر.چوارچێوەیپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیئێستادا بەوجۆرەئەو وبەسییاسییەیمە
میرێیکیاری)بەوڕەوتوبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیە میارمیهو (واتەمیۆمیۆنیییومیی

گیۆڕیینیی بیۆ بیێاتەوە میرێیکیار چییینیی دەتوانێوەتمبەگرێوگۆڵەمانیمۆمەڵگاوخەباتیی
 .هەلومەرجیئابوریمۆمەڵگاوپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیئێستابۆقۆناغێکیدیکە
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كیرێیكیاریڕوسیییا منپێشترباسیئەوەممردمەلەدەورانیشۆرشیئۆكتۆبەرداچییینیی
خیۆی وەمیو.بەڵشەفیەمانیهەڵنژاردوقنوڵیمردوەمونوێنەریسییاسیی بەڵشیەفییەمیانیی

نەكتەنیەیا سیییاسییەمەی، و میۆمەتیەتیی بیوووتینەوە  وبیسیاسیهەڵنژارد،نەكتەنەا
هەڵینیژارد  یوبییسیییاسیی وەمیو بەلشیەفییەمیانیی بەڵیکیو خیودی.مۆمیۆنیییوم، لەنیاو واتە

بوووتنەوەیناسراووناوبراوبەمۆمۆنیوم،مەسۆشیالشۆڕشگێرەمانومەنشەفیەمیانیی
تێێابوو،وەئەمانەخۆیانبەمۆمۆنیستناو ەددەمردولەناومرێکاریشێاپێگەیانهەبیوو،

یەك یوبیی.بەتملەناوهەمووئەمانەدا،یەك وبیسیاسی،واتەبەلشەفیەمانیهەڵینیژارد
و چییییینییایەتییی خەبییاتییی پییێییێاویسییتیییەمییانییی بە وەتمییی لەبەرئەوەی هەڵیینییژارد سیییییاسییی
میییحیوەریە مەسیەلە بەو وەتمیی پێێاویستیەمانیئاڵوگۆڕیمۆمەتیەتیوسیاسیدایەوە،
ئەوییش دییکە، دایەوەمەهەلومەرجیئابوریوسیاسیئەوماتەبگۆڕێبۆهەلومەرجێکیی

چییینییسەنێنەوەیده سەتتیسیاسیبوولەبۆرژوا یودامە رانێنیدەسەتتیسیاسیی
 .مرێکار

و  بێگومانهاورێیانئەمباسە،واتەباسیخەباتیچینایەتیوبوووتینەوەكیۆمەتیەتییەكیان
خەبیاتیێیك تەنیەیا ئە وابەسیاسیەكان،لەوڕوانگەیەوەجێگایبایەخەمەخەباتیچینایەتیی
گیۆڕیینیی نییەبۆگۆڕانکاریئابورییانچامسا یئابوریومۆمەتیەتی،بەڵکوخەباتەبۆ
لە پیێیگەیەیمیرێیکیار بەو هیێینیان پێگەیئابوریومۆمەتیەتیچینیمریکار،واتەمۆتایی

چییینیێیكمە.ئابوریسەرمایەداریێاهەیەتی وەمیو مۆتاییهێنانبەوجودیچینیمرێکیار
ماردەماتبۆئەوەیبژی،بەتمهەربەهۆیمارەمەیئەوەوەسەرمایەوسامانیچینیێیکیی

گیۆڕیینیی.مۆمەڵگامەخاوەنیهۆیەمانیبەرهەمەێنانە،واتەچینیبۆرژوا ی،گەورەدەبێیت
پێگەیئابوریچینیمرێکارلەمەیێانیسەرخانیمۆمەڵگادا،لەسەرخانیسیاسیوفکری

بۆچوونێیك.ومەلتوریوفەرهەنگوهەمووبوارەمانیژیانیمۆمەتیەتیێاڕەنگدەداتەوە
بەتم دەمیات، هەیەمەئابوریوەموژێرخانیمۆمەڵگاوسیاسەتوەموسەرخانتەماشیا

پیێیکیرد ئیامیاژەم مە شیتیانەیە ئەو هەمیوو سیەرجەم.ڕاستیەمەیسەرخانیمۆمەڵگیا واتە
ڕاستەسیاسەتتوخمیسەرەمییەتی،چونکەسیاسەتپەیوەست.دە گایفکریمۆمەڵگایە

دەبێتەوەبەپرسیدەسەتتیسیاسیەوە،پەیوەستدەبێتەوەبەپرسیدەوڵەتەوە،بەپرسیی
دروسیت ئیابیوریە ژێیرخیانە ئەو بەڕێوەبردنیمۆمەڵگاوە،وەهەمووئەمانەلەسەربنەمای

ئەو.بییووە هەمییوو لە گییۆڕانییکییاری دەبییێ بییگییۆڕییین ئییابییوری ژێییرخییانییی بییمییانەوێ ئەگەر
گیرنیگیتیریین مەسەالنەشێابکەینمەسەرخانیمۆمەڵگاپێکێەهێنێ،بەتمدەسەتتیسیاسی

پیێیگەی.فامتەروخاڵیسەرەتایەبۆئەوگۆڕانکاریەلەسەرخانێا بیۆئەوەی مەواتەمرێکار
ئابوریخۆیلەبەرهەمەێنانێابگۆڕێ،دەبێلەڕێگایئەومێشمەمێشەسیاسیوفکیریو
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و.ئایێیۆلۆجیەوە،ئەنجامیبێات سیییاسیی  بیوووتینەوە لێرەدادەوروماریگەریوڕۆڵیی
پەییوەسیت.مۆمەتیەتیەماندەردەمەوێوبەرجەستەدەبێت تەنانەتخەباتیسیاسیتەنەا

و هیونەر سیییاسیەت، نییەبەمێشمەمێشیسیاسیەوە،دەبێلەمەیێانیفکر،ئایێییۆلیۆجیییا،
چینیی.سەرجەممەیێانەمۆمەتیەتیەمانێائەوجەنگومێشمەمێشەچینایەتییەبەڕێوەبەریت

میرێیکیار چییینیی لەدژی خیۆی شیەڕی باتدەست،چینیبۆرژوا یلەهەموومەیێانەمانەوە
 .دەبێمرێکاریشهەمانماربکات.بەڕێخستوە

لەمۆمەڵگایبۆرژوا یێا،تەنەادە گایدەوڵەتبەدەستیبۆرژوا یەوەنییە،تەنەاپۆلیییه
میییێییامیانییەوە لە و بەدەسیتەوەیە میییێییای بەڵیکیو وئاسایشوسوپایبەدەستەوەنییە،

و.جەنگێکیلەدژیمرێکارڕاگەیانێوە هەمووڕۆژێكبۆمنارانیمێشكوفیکیریمیرێیکیار
دەسیەتت. ە مەتکێشدەمات ئەوەیبەچەمیئاسایشوپۆلیهودە گامانیسەپانیێنیی

وسەرموتیدەیکات،لەالیەمیدیکەشەوەبەدامە راوەودە گافکریەمانی،بەمیێیامیانیی،
دەدات ئەنیجیام بیێەن،.بەڕەواجێانبەنەریتومەلتوروبەهاناسیۆنالیستیەمان سیەرنیج

بییۆ مییوردسییتییان ئییاتی بەتم بیێییتەبەرچییاو، ئییاسییایییی شییتییێییکیی ڕەنییگە مییوردسییتییان، ئیاتی
میۆمەڵیگیادا لە خیۆی ناسیۆنالیومیموردبۆئەوەیەمەفکروڕەمووبەهاوئاییێییامیانیی

دەنائەوئاتیەالیبۆرژوا یتەنەاپارچەقوماشیێیکە.بەرجەستەبکاتوڕەواجیپێبێات
وهی یدیکە،بەتملەدووتوێیپیرۆ مردنیئەوپارچەقوماشەداپیرۆ مردنیبەهاوفکر

هیۆمیارێیکە.وسیاسەتودەسەتتیناسیۆنالیوموموردایەتیبەرجەستەدەبێت ئیاتیە ئەو
و بۆئەوەیمرێکارو ە مەتکێشیموردستانلەژێرئاتیسیاسیولەناوئەڵقەیفیکیر

نیییشیتیمیانیی،.نەریتوفەرهەنگیموردایەتیێا ینێانیبکرێ سیرودی و نیییشیمیان چەمکی
بەو سیەرەتیایییەوە یەمەمیی پیۆلیی لە قیوتیابیی و دەخیوێینیرێ ئەوەیمەلەخوێنێنگامانێا
پیییرۆ میردنیی هەروەهیا و میێیشیکیییانەوە چەمکانەڕادەهێننوفێریاندەمەنودەیئاخینینە
بەسیەر بیۆرژوا یمیورد نیشتمان،هەموویبۆئەوەیەمەدەسەتتیفکریوئایێیۆلیۆژی

بسیەپیێینیێ خەڵیکیێا گشیتیییی عەرەبیی،. ەینوبییرمیردنەوەی نیاسیییۆنیالیییومیی ئەوەیمە
دەمەن ناسیۆنالیومیتورمیوهەمووبوووتنەوەو وبەناسیۆنالیستیەمانفێریمینیاتنیی
نەرییت و ولەخوێنێنگامانێامێشکیمناتنیپێدەشۆرنەوە،هەربۆ اڵکردنیفکروبەها

ئەو.وئایێیۆلۆژیایچینیبۆرژوا یەبەسەرمرێکارو ە مەتکێشیئەومۆمەڵگایانەدا وە
هێرشەبەردەوامەبۆسەرفکرو ەینیمرۆڤەمانوجەماوەریمرێکارو ە مەتیکیێیشبە

و وبیسیاسیشیۆڕشیگیێیایوهڵنژاردنیبوووتنهههلهوانهیئهوهمەبەستیدوورخستنه
چەواشیەمیردنیی بیۆ هەیە، میۆمەڵیگیادا لە خۆیان،بۆهێشتنەوەیئەونایەمسانیەئابوریەی
و نەبەن خیۆییان میوێیرەوەری مەیینەتو لە پیا ژییانیی ڕاسیتییییەمیانیی ئەوانەتاپەیبە
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 !سەرمایەداریوبۆرژوا یپارێوراوبێتلەڕەخنەولەخەباتولەشۆڕشیئەوان
و پیاسیێار بە و  ێیرەڤیانیی ئیاسیاییشو بە مەواتەنایەمسانیئابوریلەمۆمەڵگاداتەنیەیا
ڕێیگیای لە بەڵیکیو نیاهیێیڵیرێیتەوە، نیاپیارێیورێو ئەوانە و ژەنێرمەوبەڵتەجیوشەبیییحە

فیکیریە.مارمردنلەسەرفکرو ەینیچینەچەوساوەماندابیندەبێت بەشێكلەوهێیرشیە
فیکیریو دە گیا دەدەن، ئەنیجیامیی  یاخیام و مەال دینودە گایئاینیئەنجامیدەدەن،
ئاینیەمان،لەممۆمەڵگایانەیئێمەداموگەوتەماندەورێکیوێرانکەردەبینن،هونەروئەدەک

هیۆلیییود.دەوریمارادەگێانلەوچەواشەماریوگێژمردنەدا....و بۆنموونەفییلیمەمیانیی
بەدەیانفیلمو.دەوریانهەیەلەدژایەتیکردنیخەباتیچینیمرێکاربۆیەمسانیوئا ادی

دەمەن میۆمیۆنیییوم خیراپییەمیانیی بیاسلە و دەرهیێینیراون لە.ماریکاتێرلەسەرمۆمۆنیوم
مە بەوەی سیەبیارەت دەورانیدوایڕووخانیبلۆمیسۆڤیەت،دەیانبەڵگەبیوودەمەنەوە
ووتت فیونە لە مۆمۆنیومودەسەتتیمۆمۆنیستیدڕنێەیە،مەترسییەبۆسەرمرۆڤایەتی،

میارییکیاتیێیرییان.سەدانهە اروبگرەملیۆنەهامرۆڤیانموشتوە تەنانەتچەنێینفیلیییمیی
میورییا.بەرهەمهێناوەتامناتنیشبەدژایەتیوڕقنونەوەلەمۆمۆنیومگۆشبکەن بیاسیی

دەمەن خەمیییریسیوور و ئەمیانە.وموبادەمەن،باسیستالیندەمەن،باسیمەمنیودییا
بیکەنەوە ئیاوەژوو میۆمیۆنیییوم میرۆڤە.بەناویمۆمۆنیومەوەتۆماردەمەنتا ەقیقەتی تیا

میردنەوەی. ە مەتکێشوچەوساوەمانبترسێننلەمۆمۆنیوم هەمووئامانجیانئیاوەژوو
ییان بیرو ەینیمرۆڤەتافکرودەسەتتینایەمسانوچەوسێنەرانەیخۆیانقنوڵبکات

 .بەناچاریملیپێنێات
بیکەوێ بەڕێ مەییێانەمیانیێا هەمیوو لە دەبیێ .مەواتەشەڕیمرێکاریشدژیبیۆرژوا ی

لە بیرییتییییە سیییاسیییێا سیەرخیانیی مەییێانیی لە بیۆرژوا ی خەباتوشەڕیمرێکاردژی
دەگیرێیتەوە مەییێانەمیان هەمیوو و .سیاسەت،دەوڵەت،یاسا،ئایێیۆلۆجیا،ئەدەکوهیونەر

ئەو.لێرەدادەوریئە وابیسیاسیدێتەپێشەوە هەمیوو بە ئە وابیسیاسیدەبێوەتم
و.گۆشەوالیەنانەبێاتەوە سەرنجبێەنهی  وبێکیسیاسیناتوانێتەنەالەیەكگۆشە

فیکیریو.مەیێانەوەئەوشەڕەبکات بۆرژوا یلەچەنێینگۆشەومەنارەوەبیۆمینیارانیی
لەگەڵیێا شیەڕەی ئەو سیاسیچینەمەیتۆدەمات،تۆشدەبێبتوانیلەهەمووبەرەمیانەوە

 .بکەی
پییرسییی دەسییەتتە، مەسییەلەی چییییینییایەتیییییێا مییێییشییمەمییێییشییی لە بیینەڕەتییی مەسییەلەی بەتم

ئیاڵیوگیۆڕی.گرتنەدەستیدەسەتتیسیاسییە بەبێگرتنیدەسەتتلەبۆرژوا یئیمیکیانیی
وابیوو.ئابوریلەمۆمەڵگانییە بیۆرژوا ی بیۆ بیێەن هەنیاوی.سەرنیج لە بیۆرژوا چییینیی

ئییابییوری پییایەمیانییی ئیابییوریەوە لەبیاری میرد، گەشیەی و سییەریهەڵییێا دەرەبەگیایەتیییەوە
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وەمیو دواتیر میرد، میرمیێ دەرەبەگیایەتیی دەسیەتتیی بۆرژوا یدامە رانێ،ووردەووردە
بە(٩٠٩١)ئەوەیلەشۆرشیفەرەنسیێا لەنیاوبیرد هەمووڕەموەمانیدەسەتتیدەرەبەگیی

گیۆڕی.دەسەتتیمەنیسیەشیەوە هەمیووی چەمیکەمیانیی و ییاسیا و سیییاسیی .دەسیەتتیی
 وەمیو میۆمەڵیگیاوە بیرایەتیی)مۆمەڵێكچەمکیدیکەیهێنایەناو و ئیا ادی و (.یەمسیانیی

دوایییی مە ئەوەی بەتم بییوون، ئەمییانە فەرەنسییی بییۆرژوا ی شییۆرشییی دروشییمەمییانییی
دەبیێ بۆرژوا یدەستنەرداریئەوجۆرەلەئاڵوگۆڕیڕادیکاڵوڕیشەییوشۆرشیگیێیاانە
میارمیه وەمیو بیکەن، بیۆرژوا ی ڕادەسیتیی دەسیەتت مە دەمەن قینیوڵ ودەرەبەگەمان

وئە مونیی"بسماركیپاشایئەڵمانیالەگەڵبۆرژوا یئەڵمانیێاهاوسەرگیریدەمەن"دەڵێ
بیۆ نەدەبیرد بۆرژوا یفەرەنسادوبارەنابێتەوە،هۆمارەمەیئەوەبووبۆرژوا یدەسیتیی

بەتمشۆڕشیمرێکارییانخەباتیسیاسیچینیمرێکارلەبنەڕەتیێا.بنەمایچەوسانەوە
ئیابیوری بۆلەناوبردنیدەسەتتیسیاسیبۆرژوا ییە،چونکەدەیەوێسەرجەمپێکیەیاتەی
نیایەمسیانەیمە ئیابیوریە پیێیگە ئەو هەیە، مۆمەڵگابگۆڕێت،ئەونایەمسانیەئابیوریەیمە

نیایەمسیانییەكیی.مرێکارهەیەتیبگۆڕێت جیۆرە هییی  چەوسیانەوەیەكو جیۆرە واتەهی 
ئەم.ئابورینامێنێ لەبەرئەمەیەمەمرێکاربەبێگرتنەدەستیدەسەتت،لەهی شوێنیێیکیی

بیێات ئەنیجیامیی دەیەوێ، ئیابیوریەیمە ئیاڵیوگیۆڕە ئەو .جیەانەدا،بەبێشۆڕشناتیوانیێ
هەنگاوییەمەمبۆگۆڕانکاریئابوریلەمۆمەڵگادا،بۆهەڵوەشانێنەوەیپێگەینایەمسانی

و.مرێکار،دەستنردنەبۆدەسەتتلەالیەنچینیمرێکارەوە لێرەشێاڕۆڵی وبیسییاسیی
 .بوووتنەوەیمۆمۆنیستیوبوووتنەوەیسیاسیچینیمرێکاربەرجەستەدەبێت

سیییاسیی؟وپرسیارهئێستادێمەسەرئه  یوبیی ییا دەگیرێ یمەدەڵێئایاچیندەسەتت
چییینیی سیییاسیی هەڵنەتەباسەمەیئێمەلەسەرچینیمرێکارە،چونکەمەسەلەیدەسەتتی

چییینیی.مرێکارجێگایمەبەستوبایەخیئێمەیە دنیییادا، شیوێینیێیکیی هییی  لە منپێمیوایە
نەبیێ سیییاسییەوە .مرێکار،وەموچین،ناتوانێدەسەتتیسیاسیبگرێلەڕێگایئە وابی

دەسیەتتیی مە چییین، وەمیو نەبیوو، تەنانەتلەشۆرشیئۆمتۆبەریشێائەوەچینیمرێکار
لە سیاسیگرتو کومەتیمرێکاریدامە رانێ،بەڵکولەڕێگاینوێنەرەسیییاسییەمەیەوە،
ڕێیگیای یوبیی لە واتە بیوووتینەوەیەوە، ئەو  یوبیی و ڕێگایبوووتنەوەیمۆمۆنیییسیتیی

دامە رانیێ خیۆی  یکیومەتیی و چییین.بەلشەفیەوەدەسەتتیسیاسیلەبۆرژوا یداماڵیی
گەتڵە بەشێوەیەمیگشتی،لەڕێگایبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانیەوەئامانجەمانی
و ئیامیانیج وبەرجەستەدەماتولەرێگایئە وابیسیاسیەوەئەمئامانجانەدەگۆڕێنبیۆ
پالتفۆرمیسیاسی،بۆهەڵسوڕانیسیاسی،بۆنەخشەوبەرنامەیماروتامتیکیسیاسی

جەمیاوەریو و و.تیاد..وبگرەڕێکخستنیسییاسیی پیێیشیاەو و هیوشیییار تیوخیمە واتە
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بۆچینیمیرێیکیارییشبەهەمیانشیێیوە،.چاالمەمانیچینەمەلەناو وبیسیاسیێارێکێەخرێن
بەشیپێشاەووهوشیاروچاالمیچینەمەلەناو وبیسیاسیومۆمۆنیستیێاخۆیڕێ 
دەخاتولەوڕێگایەوەدەتوانێئەوشەڕەهەمەالیەنەلەگەڵبۆرژوا یێابکاتودەسەتتیی

 ۆر.سیاسیلەبۆرژوا یبسەنێتەوە میرێیکیار بۆیەجێگاورێگای وبیسیاسیبۆچیینیی
میاتیێیك هییی  هەستیاروچارەنوسسا ەوبەبێ وبیسیاسیمۆمۆنیستی،چینیمرێیکیار

 .ناتوانێدەسەتتیسیاسیبگرێتەدەست
و ئەگەرسەرنجبێەن،ئانارشیستەماندەوری وبیسیاسیچینیمرێکارنکوڵیلێیێەمەن
 یوک بە گوایەچینیمرێکارخۆیبۆرژوا یلەدەسەتتدەخاتوئیترمرێکارپێویستیی
دەسیەتتیێیك هەمیوو ئەوان بیاوای بە چیونیکە نییییە، وبگرەبەگرتنیدەسەتتیسیاسیی

لە.سەرموتگەرە ڕوومەشییییە و بێگومانئەمجۆرەبۆچوونە،تێگەیشیتینیێیکییسیاوییلیکیانە
.سیستەمیسەرمایەداریولەخەباتیچینایەتی میانیییفیێیسیتیی)بەتممارمهوئەنگلهلە

میۆمیۆنیییسیت٩٩١٩دالەساڵی( وبیمۆمۆنیست دابەڕوونیباسیپێگەوجێیگەی یوبیی
سیییسیتەمیی دەسیەتتو ڕوخیانیێنیی ڕ گیاریو بیۆ میرێیکیاردا دەمەنلەخەباتیچییینیی

 یوبیی.سەرمایەداری میانیییفیێیسیتیی نیاوە نیاو خیۆییان بەرنیامەمەی نیاوی ئەوانتەنانەت
دییکەی.مۆمۆنیست  یوبەمیانیی و هەرلەوێێاباسلەوەدەماتمەجیاوا ینێوانخیۆییان

سیەر.چینیمرێکارچییە فیۆمەسدەمیاتە واتەمارمهلەمانیفێستی وبیمیۆمیۆنیییسیتیێا
بەو. وک میۆمیۆنیییسیتیی سیییاسیی ئەوەڕاستەلەسەردەمیمارمهوئەنگلسێا، وبێکی

مە نەبیوو، شێوەوبەوجۆرەیمەلەسەردەمیلینینولەسەردەستیئەودادروستمیرا،
بیێیت، خیۆی ڕوونیی خاوەنیبەرنامەوپالتفۆرموڕێکخستنیتۆممەوتامتیکییسیییاسیی
خاوەنینەخشەیشۆڕشبێت،بەتمئەوانلەمانیفێستێاباسلە وکدەمەنوبەرنیامەی

لە.ئەو وبەشیانڕاگەیانێووە پیێیگەی یوک جیێیگیاو میارمیهدا، لەدیێگاوجیەاننییینیی
میۆمەتیەتیی خەباتیچینایەتیێابەوجۆرەیەمە وکدەتوانێبەشێوەیەمیماددیپراتیکیی
بە مرۆڤەمانبەرجەستەبکاتلەچاالمیومردەوەیەمیسیاسیێا،لەجموجوڵێکیسییاسیی

 .مۆمەڵێابۆگرتنەدەستیدەسەتتیسیاسی
.لەمۆتاییێائەمەوێباسلەپێگەی یوبیمۆمۆنیستیبکەملەخەباتیچینایەتیمیرێیکیاردا

خەبیاتیی ئایا یوبیمۆمۆنیستیدەتوانێلەمقۆناغەدیاریکراوەداوەتمبەپێێاویستیەمانی
 یوبییسیییاسیی نەكهەر پیێینیێاتەوە، وەتمیی ئەگەر نیا؟ ییان چینایەتیمرێکاربیێاتەوە
بیێاتەوە، مەسیەلەیە بەو مۆمۆنیستیبەڵکوتەنانەتڕابەرانێکیمۆمۆنیستیش،بتوانێوەتم

ئەو.ئەوائەتوانێپێشاەویبکاتولەالیەنچینەمەیەوەهەڵنژێردرێوقنوڵبیکیرێ ئەگەر
خیۆی چییینیی.وەتمەنەداتەوەبێگومانچینیمرێکارقنوڵیناماتوەمونوێنەریسیییاسیی

 خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
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٢١ 

مە مرێکارهێوو یوبێکیسیاسیدەوێمەبتوانێوەتمبێاتەوەبەوئامانجەمیێیژوویەی
میۆتیاییییەیێینیان و وەموپێشترباسمانمرد،ئاڵوگۆڕەلەهەلومەرجیئابوریومۆمەتیەتی
.بەمنایەمسانییەئابوریوبەمدابەشنوونەچینایەتییەمەلەمۆمەڵگایبۆرژوا یێالەئارادایە

هییی  خیاوەنیی دابەشنوونێكمەمرێکارتێیێاچەوساوەیە،بۆرژوا یچەوسێنەرە،مرێیکیار
و بەرهەمیەیێینیان هۆمارێکیبەرهەمەێناننییە،بۆرژوا یدەستیبەسەرهەمووهۆیەمانیی
و دابەشکردنێاگرتوە،مرێکارناچارەماربکاتبۆئەوەیبژیوتەنەامۆیلەیەمیمیۆدێیرنە

.بۆئەوەیئەمواقعیەتەبگۆڕێناچارەشۆرشبکاتودەبێبیییکیات.ئەگەرمارنەماتناژی
تەنیەیا میۆمیۆنیییسیتیی  یییوبیی و سیییاسییە  یوبیی بە بەرپامردنیشۆڕشیییشپیێیویسیتیی
ڕێکخراوەیەمیسیاسیونەریتێکیسیاسیخەباتکارانەوشۆڕشگێریناوچینیمیرێیکیارە
دییکیتیاتیۆریەتیی میرێیکیاریو  یکیومەتیی دامە رانیێنیی مەئامانجیشۆڕشیمیرێیکیاریو

.پرۆلیتاریایە و ئیانیارشیییوم نە و هییی یییان...نەسەنێیکالیومونەسۆشیالدیمومراسیی
ڕوخیانیێنیی-ناتواننوەتمێەرەوەبنبەوپێێاویستیەمیێیژوویییە مە چییینیایەتییەیمیرێیکیار

دەسییت لەڕێییگییای تییا بییۆرژوا ییییە دەوڵەتییی دە گییای و بییۆرژوا ی سیییییاسییی دەسییەتتییی
بەسەراگرتنیدەسەتتەوەلەالیەنخۆیەوە ەمینەمانیگۆڕانکاریئابوریسیۆشیییالیییسیتیی
فەراهەمبکاتولەرێگایتێکشکانێنیبەرەنگاریبۆرژوا یەوەبۆگیێیاانەوەیدەسیەتتو
بیۆ  ەمییینە پارێوگاریکردنلەنایەمسانیئابوریوچەوسانێنەوەیچینیمرێکار،بیتیوانیێ

 .شکڵگرتنیبنەمامانیئابوریسۆشیالیستیخۆشبکات
٢١/٥/٢١٢٦ 
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 دەربارەیشۆڕشیکرێکاری
 

سیمیناری جیاجیا   وه نگه ن ڕادیۆی پێنه الیه ممان له ڕۆژانی شه
. كرێ كانی كۆمۆنیزم ساز ئه فیكری و تیۆریه  له سه ر باس و مه سه له
ی  و باسانه كێك له ی یه وه نووسینه  له  شێكه به  ستان  رده ی به مه ئه
ن عوسمانی  الیه دا له‘‘  ی شۆڕشی كرێكاری رباره ده’’ژێر ناوی  له  كه

بە کەمێ دەستکاریەوە ئامادەی .   شكرابوو پێنكه  وه حاجی مارفه
دەربارەی "هەوڵێکە بۆ ئەوەی   مەش کردووە بۆ باڵوکراوەی دیدگا، ئه

بە زمانێکی سادە "  شۆرشی کرێکاری وەک پێداویستیەکی مێژوویی
 . باس بکرێت

شۆرشی دەربارەی باسکردن بۆ بێت باسەمەمان سەرەتای مەپێویستە ەسەلەیەک
مرێکاری،ئەوەیەمەئایاشۆرشچماناوواقعیەتێکیهەیەلەئاڵوگۆڕیمۆمەڵگەولەسەر
ژیانیئینسانەمانبەمانایبەدەستەێنانیژیانێکیباشتر،واتەپرسیارئەوەیەمەگۆڕینی
مۆمەڵگالەڕێگەیشۆڕشیمرێکارییەوەبەمردەوەچمانایەمیهەیە؟هەرئەوپرسیارەی
مەئایاپێێاویستییەمیمێژووییە؟یاخودتەنەامافوبیرمردنەوەوخواستیمەسانێکەمە

واتەبەمانایەمیترئایاخواستو.بیانەوێتمۆمەڵگەلەمڕێگەیەوەڕ گاربکەنوبگۆڕن

٢٢ 

 

 عوسامنی حاجی مارف 
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٢٢ 

 ویستێکە،یاواقعیەتێکەلەڕەوتییاسایجوڵەیمۆمەڵگەدایە؟
و مارمسیەمان بۆ مرێکاریی شۆڕشی مانای مە وەردەگرم بنەما بە ئەوە باسەدا لەم

دەبن  اڵی لێی چۆن و هەیە مانایەمی چ بە.مۆمۆنیستەمان ئەدەم هەوڵ بتوانم گەر
وە،تاتێنگەینمەشۆڕشیمرێکارییچماناوواقعیەتێکی مانێکیسادەئەمەڕۆشنبکەمه

و.هەیە الیەنگر من نمونە بۆ دەگەیەنێت؟ چی مردەوە بە و پێشەوە دەچێتە چۆن
دەخوا ن نمونە بۆ هەن الیەن و مەسان بەتم مرێکاریم، شۆڕشی هەڵسوڕاوی
دەیانەوێت مەسانێکیتر ئامانجیمەسانێ دەوڵەتیموردیە، بێت، نیشتمانەمەیانڕ گار

لێرەدا.ئیسالمدەسەتتبگرێتوشەریعەیئیسالمیبکەنەیاسایبەرێوەبردنیمۆمەڵگە
فکری دەخوا ن و دەمەن ئارە و مۆمۆنیستەمانیش ئایا پێشەوە دێتە پرسیارە ئەو

بسەپێنن مۆمەڵگەدا خواستو..كۆمۆنیستیخۆیانبەسەر هەر لە جیا جارێبە بەتم ؟
جیاوا یلەگەڵ و مرێکارییچییە شۆڕشی ئەوەیمە سەر بێینە ئارە ووەمان، و  ە 

 !مەقولەیشۆڕشەمانیترداچییە
*** 
 

شۆڕشیمرێکاریداناتاشرێتودروستنامرێتودروستنەمراوە،واتەلەبنەرەتێابیر
وخواستوئارە ویهی مەسێ نییە،دەمرێبنێتبەبیروخواستوئارە وو،واتە
ئەم لەسەر و ئارە ووە خواستو بیرو بنەرەتەوە لە هەر بکرێتمە پێناسە وەها گەر
خواستوئار ووەبەرنامەیبۆدارێژاوە،پێمانباشەبەرگریلێبکەینوباۆینماری
یان بکەوین سەر هەیە ئیمکانی مە بکەین، جێنەجێی و بخەین بەڕێی و بکەین لەسەر
ئارە وەمانمانێا و خواست و بیر لە مە بخۆین وەها گەورەی شکستێکی هەیە ئیمکانی

نەهێڵن ئاسەواری و لەسەر..بیسانەوە مۆمۆنیوم دوژمنانی ئێستا وێنایەی ئەو وەک
روسیاوچینوووتتانیبەناوسۆشیالستیئەیێەنمەبەشکستیئایێۆلۆژیایمۆمۆنیوم
كۆمۆنیستی ئایێۆلۆژیایەمی وەک گەر واتە دەمرێت، لەسەر  سابیان و دەبەن ناوی
تاقی و مراوە لەسەر ئە مونی ووتتانە لەو مە بکرێت، مامەڵە دنیایواقعێا لە داماڵراو

تەدابۆچونیدوژمنانیمۆمۆنیستمراوەتەوەودواترشکستیخواردووەدەمرێلەم اڵه
بەهەنێوەربگیرێت،بەتمئەوەیبۆئێمەرۆشنەواقعیتێکرمانیئەوووتتانەپەیوەنێی
بەتاقیکردنەوەیئایێۆلۆژیمۆمۆنیومەوەنینەبەڵکوهەرەسهێنانیمۆدێلیسەرمایەداری

پێێاویستییەمی.دەوڵەتیە مرێکاری شۆڕشی مە بکەین ڕاستیە ئەو لەسەر تەئکیێ گەر
مێژوویەوەلەواقعیەتیپێکەاتەیخودیمۆمەڵگەوەسەریدەرهێناوەوبووەبەئەمری
واقع،واتەئەمەشۆڕشێکەلەدنیایواقعێابۆخۆیبوونیهەیەودەبێتئەنجامبێرێتو

 عوسمانیحاجیمارف
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ناتوانرێتلەبیروخواستی ئەوماتلەهەرپێشرەویوپاشەمشەیەمێا بەئەنجامبگات،
بسادرێتەوە و دەرمێشرێت و.ئینسانەمێا نەدرێت ئەنجام شۆڕشە ئەم تا مانایەی بەو

مۆمەڵگای لەم ڕۆژانە تراژیێیایانەی و مارەسات ئەم ئەوە نەگات، بەسەرمەوتن
بۆیەپێویستەبڵێینئەگەرشۆڕشیمرێکاری.سەرمایەدارییێاڕوودەدەن،مۆتاییاننایەت

و چەوسانێنەوەیە و جەنگە هەر و دەمینێتەوە مابوسیسەرمایەداریهەر ئەوە نەبێت،
مە ئەوەیە دەردیسەرتر و لەوەشنەرێنیتر ماریبەمرێیە،  ۆرملێی ناچاریو ژیانی
خودیمۆمۆنیستەمانبۆخۆیانوەکئایێۆلۆژیایەمیدارێژراولەلۆژێکیبیریمارمسێا

 .مامەڵەیشۆڕشیمرێکاریوسۆشیالیستیبکەن
مۆیلەی و بکەن مار دەبێت بکەن، پەیێا ڕۆژانەیان نانی ئەوەی بۆ مرۆڤەمان دەبینین
بن،  سەرمایە
ئەوسەرمایەداریەیمەئێستاتەواویدنیایداگرتوە،باتدەستەوهەژمونیخۆیلەباری
ماتێا هەمان لە سەپانێووە، فەرهەنگیەوە و مۆمەتیەتی و سیاسی و ئابوری پەیوەنێی
نمونەی و شیوا  جۆرەها چینە ئەو مۆمەتیەتیەمانی بوووتنەوە و بۆرجوا ی چینی

مەبەهەرنرخێكدەسەتتیسیاسیبۆمانه وەیئەوسیستمیسەرمایەداریەپێکەێناوە،
ئەوپەری خۆیان ئارە ووی و توانا بە دەپارێون، سەرمایەداری پەیوەنێیەمانی بێ
هەر بۆ دەگوا نەوە سەرمایە بەڕێێەخەن، جەنگ مریکاران، ژیانی دەمەنە مۆیلەیەتی
جێگایەکماریهەر انومۆیەلەیی یاتریبۆدابینبکات،تا ۆرترینسەرمایەلەسەر

 .هتێ.. سابیماریبەمرێمەڵەمەبکەن،
 *** 

 
ئێستاپێویستەبێینەسەرئەوواقعیەتەیمەئەمپێکەاتەیمۆمەڵگەیسەرمایەداریەچییەو

جیارێ؟دیاره.چۆنتێیێەگەین مە بیکەیینەوە ڕۆشین ئەوە بیاشیتیرە شیتیێی  پێشهەمیوو
 تێگەیشتنمانبەگشتیلەسەرخودیمۆمەڵگەچیە؟

 ۆرێ لەبیرمەنێەبۆرجوا یەماندەڵێن،مەمۆمەڵگا،مۆویەمگرتنەوەیتامەمانە،واتە
ماری دواتر مۆمەڵگەیاندروستمردووە، و یەمیانگرتوە ئینسانەمانوەکتاکهاتوون
هاوبەشیانمردوەوژیانیپێکەوەییانهەڵنژاردووە،مەبۆچونەئاینیەمان یاترتەئکیێلەم
بۆچونەیتێگەیشتنلەپێکەاتەیمۆمەڵگەدەمەن،واتەمۆمەڵگەوەکئالەتێکیمیکانیکیلە
مۆیبەشەمانیپێ هاتووەوجوڵەیپێێەمرێت،بەمشێوەیەئینسانەمانمۆمراونەتەوەبە
بۆ دەوڵەتیان ووتتو ئامامێا لە و لێدروستمراوە مۆمەڵگەیان خێوانو بە تاکو
بەرێوەبردنیخۆیانپێکەێناوە،گوایەهەرئەمەشەمەمۆمەڵگەیبە مانونەتەوەمانەوە

٢٥ 

 یشۆڕشیکرێکاریربارهده
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پێش دەمەنە بیروڕایەک هەر و ئاین و نەتەوە واتە مۆمراونەتەوە، و مردووە دروست
 .مەرجیپێکەێنانیمۆمەڵگە

ئەگەرلەدیێگایمارمسەوەلەمۆمەڵگەوردبینەوە،دەبینینئەوبیرۆمەیەیمۆمردنەوەی
تامەمانبۆپێکەنانیمۆمەڵگە،بیرۆمەیەمیتەواوسادەوڕومەشیوناواقعیەلەپێکەاتنی
ئار ویخۆمان بە ئەتوانین مە مۆمەڵگە، لەسەر پێێەبەخشێت مانایەمت مە مۆمەڵگەدا،
بەوشێوەیەیمە هەڵیوەشێنینودواییپێکیانەوەگرێبێەینەوەودروسستیبکەینەوە
خۆماندەیخوا ین،ئەمجۆرەبۆچوونەڕومەشیەدەبێتەئاستێ لەبۆچونیگشتیوسایە

دووره تێگەیشتنێکی خەڵکێا، بەسەر مۆمەڵگاوە،دەمات بنەمامانی پێکەاتەی و واقعی لە
ماریگەریلەسەرئاستیهوشیاریتامەمانیمۆمەڵگەدەبێتوئەوواقعیەتەیتێیێادەژین
جۆرە تامەمانیمۆمەڵگادا بەراننەر مەسلە تەنانەت ۆر مەن، دەماتقەبوڵی ناچاریان
. هنگەراییەکدەخەنەڕوو،بۆنمونەئەوەڕادەگەیەننمەمۆمەڵگاهی نییەوتاکگرنگە

ئەوپەڕی تا ئەتوانێ تاک یان بگۆڕێت، مۆمەڵگا دەتوانێت مە بنەما، دەمەنە تاک یاخود
پاڵەوانە ئەو مۆمەڵگەدا، ڕ گاری لە بگێاێت سەرەمی دەوری فریادرەسێ  و پاڵەوانێتی
فریادڕەسەبۆماوەیەمی ۆر هنوهۆشیخەڵکانێ سەرقاڵدەماتومێشیاندەمات

.دیئاواتوخواستەمانیانبۆالیخۆیبۆماوەیەکدەبێتەئومێێبەخشیڕ گاریوهاتنه
پاشکۆی دەماتە مراوە بۆ مۆمەڵگەیان پێکەاتنی پێناسەی تامانەی ئەو لێرەوە هەر

 ەلیلیدەوروفرمانەمانیئەوپاڵەوانەدەبن  بەو.بۆچونەمانیخۆیولەهەمانماتێا
مانەیەیلەالیەکمۆویەمگرتنیتامەماندەبێتەپێکەێنانیمۆمەڵگەیەکلەالیەمیترەوە

 .تامێ دەبێتەشوانوپاڵەوانوبریاردەریهەمووژیانیتامەمۆمراوەمان
لە و مۆمەڵگا لە بوونی بێ بە تاک پێ ەوانەیە، تەواو مارمسیێا لێکێانەوەی لە بەتم

بۆ(مجرد)پەیوەنێییەمیدیاریکراویئابووریێاماناینییەوەتاکبەتەنەاوبەداماڵراوی
مۆمەتیەتییێا پەیوەنێی نێو و پێکەاتەیمۆمەڵگایە تاک ادەی بێت، ناتوانێتهی  خۆی

مۆمەڵگەتاکدروست.مانایهەیەودروستدەبێتودەبێتەخاوەنیبیروڕاوبۆچونێ 
دروستبکات نەکتاکمۆمەڵگە مەوقعیەتیدیاریدەمات، و دەور دەماتو تاکلە.

لەسەر دەوری ئەتوانێ دیاریکردووە بۆ مەوقعی مە مۆمەڵگەیەی ئەو واقعی هەمان
هەبێت ئاڵوگۆرەمان تێ. ئەتوانین مانەیە پێکەاتەیەمیئەمەشبەو مۆمەڵگە مە یبگەین

 خانه"ئۆرگانیە" ینێووە لە چۆنبوونەوەرێکی ینێو بەشەمانیوهكهیه، دەماتو گەشە
دروستدەبێتودەژیودەجوڵێت،چۆنناتوانرێتهی بوونەوەرێکی ینێووبەپێکەوە
بەستنیبەشەمانیدروستبکرێت،بەهەمانشێوەشمۆمەڵگەوەکبونەوەرێکی ینێوو
بەپێکەوەبەستنومۆمردنەوەییەمگەرتنیتامەماندورستنامرێتوپێکنایەت،مۆمەڵگە
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لەسەر بەرهەمەێنانە هێوی ئەم گەشەی و بەرهەمەێنان هێوەمانی گەشەی پرۆسەی لە
پێش مانایە بەم هەر دەمات، گەشە و دەجوڵێت و هەیە مانای بەرهەمەێنان پەیوەنێی
لە خۆی تاکبۆ هەبێت، ماریگەری ئەتوانێت مە هەبێت، ماریگەری بتوانێت ئەوەیتاک
پەیوەنێییە ئەو مۆمەڵگەدایە، پێکەێنانی بنەمامانی ماریگەری و مارمرد ژێر لە ئەسڵێا
و بوون دابەش مار بەرهەمەێنانە، پەیوەنێی ئابوورییە، پەیوەنێییەمی مۆمەتیەتییەش

هەڵنەتئەگەربیەێنینەسەرمێژوویپێکەاتنیمۆمەڵگە،باسێکیترە.مێشمەمێشیچینەمانە
 .ودەتوانیندواترقسەیانلەسەربکەین

*** 
 

سەرباسیئەسلیمانوجەختمانلەسەرشۆڕشیمرێکاریبێت، گەربمانەوێتبێینەوە
با بناسین، مرێکار چینی مۆمەڵگەدا، چینەمانی دابەشنوونی دیارمردنی لە پێویستە
پەیوەنێی یا  ینێوودا، پێکەاتەیەمی شێوەی لە مۆمەڵگە گەشەی سەر بگەڕێنەوە
مەهەمیشە بەرهەمەێنان، هێوەمانی گەشەی و بەرهەمەێنان هێوی و بەرهەمەێنان

 گەشەی ئامامی لە بەرهەمەێنان دەگۆڕێتپەیوەنێییەمانی بەرهەمەێنانەوە واتە.هێوی
بەرگیان جلو خۆراک، نمونە بۆ بەرهەمێەهێنن، بەوەیمە هەیە پەیوەنێیان مرۆڤەمان

ئینسانەمان تری پێێواسیتییەمانی مەرەستانەی.هەر ئەو بکەین، تەماشا ماتێ بەتم
.پێویستیخەڵکەوبوونەتەماتولەبا اڕدابەپارەدەفرۆشرێن،بەبێپارەدەستنامەون

جلوبەرگ یا قەڵەمێ  یان خۆراک یان  نمونە بۆ دەگۆڕدرێت، نرخەمانین ماتمانیش
جیاوا ە .نرخەمانیان بە نمونە بۆ ئەمیان بیکایت، ماتیەک دەچیت تۆ هە ارە٩٧ماتێ 

لێرەداپرسیارئەوەیەئاخۆئەمدیاردەیەچییە.هە ار٥٧هە اروئەویتریانبە٥ئەویان
 ؟..وبۆچیوایە

بەلێره لەسەرەتاوە هەر مارمه مەپیتاڵی بۆ بگەڕێینەوە مەمێك دەمات پێویست دا
هەر بەهای  دەمات، پێ دەست بەهامەی و مات دروستکردنی چۆنێتی لە لێکێانەوەی

 دیاریێەمات"ماتیەک ماتیەمێا هەر لە پێویست مۆمەتیەتی ماری چۆنیەتی"بەماوەی
لەدروستمردن دروستکردنیودەوریماریئینسانەمانلەپەیوەنێیەمیمۆمەتیەتیێا
و خۆیێا بەدەوری ئینسانەمانە مۆمردنەوەی میکانیومی مات چۆن مە ماتیانەدا، ئەو
مۆمەڵگەپێکێەهێنێو ەرەمەیپێدەماتلەناوپەیوەنێیبەرهەمەێنانێاشیدەماتەوە،
لێرەوەیەمەئەمماتیەوەکشانەیەکوێنادەمرێتوپەلوپۆیگەشەیمۆمەڵگەبەدەوری
خۆیێادەنوێنێتمەلەهەرسەردەموقۆناغێکێالەچوارچێوەیپەیوەنێیەمیبەرهەمەێنانێا

 .ماناپەیێادەمات
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واتەبالێرەوەب ینەناومۆمەڵگاوەمەبەرهەمەێنانبنەمایجوڵەیەتی،هێویبەرهەمەێنان
با اڕهەیەوخەڵکیماینو ماتهەیە، ماردابەشبوونجێگاوڕێگایخۆیهەیە، هەیە،
و لەمەنەدا لەسەرتاسەریجیەانێا، پارەبەماردەهێنرێت، فرۆشتنبەوماتیانەدەمەن،
مامەڵەی و فرۆشتن و مرین و با اڕ واقعیەتی هەمان ئاسیا، ئەوسەری بۆ ئەمەریکاوە
ماتمانوێنادەمەینوجیاوا یاننییەچلەناوەرۆکچلەشیوا داوبەوەیمەلەهەموو
با اڕسەنتەرەوخەڵکانفرۆشیارومایاروبەمارهێنەرن .جێگایەمیئەمسەر ەمینەدا

بەرهەمەێن ماری بەرهەمەێنان هۆمانی  مۆدەماتەوە، مایارەمان و فرۆشیار با ار
مۆدەماتەوەوتەواویمۆمەڵگەبەهەرماروماردابەشبوونێ وبا ارەوەدەخاتەناو
چوارچێوەیهەمانپەیوەنێیماریبەرهەمەێنانەوە،ماتێئەوەدەستنیشاندەمەینمەلە
جیا لەیەک مرۆڤەمان مە تاینەتیە خاوەنێاریەتی ئەوە بەشەریەتێا مێژووی سەرەتای
و پرۆسە ئەم گەشەی لە پێکێەهێنێت، چینەمان مێشمەمێشی و چینەمان و دەماتەوە
گۆمەڵگەیسەرمایەداریێا بەرهەمەێنانلە خاوەنێاریەتیهۆمانی مێشمەمێشەیچینەمانێا
مە ماتیەک بۆ فرۆشتن و ماین سەنتەری دەماتە تر سنوری بێ و بەرین با اڕێکی
لەتەوایدنیادایەکمانایهەیە،ئەویشهێویماریئینسانە،هێویمارێ مەگەوەرترین
وفراوانترینچینێ پێکێەهێنێتمەلەمێژویپێکەاتنیچینەمانومێشمەمێشیچینەمانێا
هی  خاوەنی مارمردنی توانای و با و لە جگە مە مرێکارە چینی ئەویش نییە، وێنەی

 .شتێکیترنییە
با ارەوەبۆفرۆشتن  ئەمبەرهەمەمەدەچێتە بەبێماروهێویماربەرهەمناهێنرێت،

مات نابێتبەمات.دەبێتبە گەرنەچێتەبا ارەوە نابێت، بەرهەم واتەئەگەرمارنەبێت،
نییە قیمەتی پارەش نەبێت با ار بۆ بەرهەم بە.ئەگەر پێویستی با ار بۆ بەرهەمەێنان

پیرۆ ەیملەوریدەمات ئەوهێما پارەشدەبێتە ئەویشپارەیە، بۆمامەڵە، وەسیلەیەمە
 .بەسەرژیانیمرۆڤەمانێا

مارمهلەڕێگەیماتودەوریماتوبەهایماتمەهێویماردروستیدەماتلەهەمان
ماتیەک ماوەیماریمۆمەتیەتیپێویستبەهایهەر  ئەوەمانپێدەناسێنێمە ماتێا
مۆمەڵگەوە، پێکەاتەی لەسەر باسەمانی ناو  دەڕواتە  یاتر شێوەیە بەم دەمات، دیاری

کدروستدەبێتمەخاوەنێاریەتیتاینەتیلێرەوەدەچێتەسەرئەوئەسڵەیمەمۆمەڵگەیه
لەسەر ئینسان چەوسانەوەی و چینەمان مۆمەڵگای پێکەاتنی لە مێژویەمە سەرەتای
دەژیمەمۆمەڵگەیسەرمایەداریەو دەگاتەبەومۆمەڵگەیەیمەخۆیتیایێا تا ئینسان،

دامە راوە تاینەتی خاوەنێاریەتی بنەمای هەمان و.لەسەر بەرینتر شێوەیەمی بە بەتم
پەیوەنێیبەرهەمەێنان گەشەیهێویبەرهەمەێنانو لە تر جۆریکی لەسەر مە فراونتر

٢٥ 

 عوسمانیحاجیمارف

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   



 .شکڵیگرتووە،مەپەیوەنێیماریبەمرێوسەرمایەیە
*** 

 
دەهێنرێت، بەرهەم ماتێ   ێێەباییە، بنەمای لەسەر قا انج سەرمایەداریێا مۆمەڵگەی لە
ئەو سەرچاوەی با اڕدا، لە نییە ماتمەوە فرۆشتنی بە مردن یاری لە قا انج تێکاای
سەرمایەداران ماتو دەبێتە ماریش هێوی مە دەبێتەوە بەرجەسەتە مانایە بەو قا انجە
مارە ئەو ماوەی بەرهەمەێنان، بۆ دەمان ئینسانەمان لە مارمردن توانای ماوەی

واتە.مۆمەتیەتیەیمەپێویستەبۆبەرهەمهێنانیهەرماتیەکبەهایماتمەدیاریدەمات
لەبریئەوماتەمۆمەتیەتیەپێویستەمەبۆ لێرەداسەرمایەدارلەفرۆشتنیئەوماتیەدا
بە باێکیدەدا تەنەا بەتم پارەیەکوەردەگرێ، بەرهەمەێنانیهەرماتیەکبەمارهێنراوە

گیرفانیەوە دەخاتە قا انج و خۆی مافی وەک باقیەمەی و مە.مرێکارەمە  یادەیە ئەم
سەرمایەداردەیخاتەگیرفانیەوەڕێ لەبریئەوچەنێسەعاتەیەمەمرێکارەمانماریان
بۆمردووەوبەتمپێینەداون،بەڵکوتەنەائەوەنێەیاندەداتێمەبتواننبژێویخۆیو

دووبارەیسنەی ماری بۆ ئامادەبن و بکەن دابین  مە.خێوانەمەیان پارەیەی باە ئەو
 ێێەباییە  گیرفانی دەیخاتە قا انج وەک دەبێتە.سەرمایەدار بەمرێ ماری جۆرە بەم

لە قا انج  یاتری هینانی بۆ بەردەوام سەرمایەداران سەرمایە، بۆ قا انج سەرچاوەی
بۆیەقا انجیسەرمایەدارلە یادمردنیسەعاتمار.هەوڵیمەمکردنەوەیمرێیمارەوەن

مەمکردنەوەی بەرامنەریشیێا، ولە هەژارترمردنی یاتریمرێکارانێایە ومەمیمرێو
مرێ  یادمردنی و مار وسەعات مار سەالمەتی لە پێێاویستیەمان دابینکردنی و

سەرمایەداران بۆ مەمتر قا انجی دەبێتە مرێکاران خۆشگو ەرانی و  .خومەتگو اریەمان
مۆمەڵگەدا بەیەکودوژمنییەکلە وەکدووجەمسەرینامۆکودژ ئاشکرا بە واتە

بەردەستی.دەردەمەون بۆ با اڕ بۆ دەنێردرێ بەرهەمەێنانەوە شوێنی لە  ئەوماتیانەی
باییه سەرچاوەیقا انجەمەیئەو ێێە یهبەمارهێنەر، بەهای رێژەیەکلە خاوەنکار مە

گلئەداتەوە واتەتێکرایقا انجلەو.سەعاتماریمرێکارلەپرۆسەیبەرهەمهێنانێا
تەواو، مرێی مە لەوەدایە بەڵکو با اردا، لە دەمرێت ماتمان بە یاری مە نییە، شوێنەوە

  . ەقیتەواونادرێتبەمرێکاران

چینایەتی  نامۆمییەمی لەسەر مۆمەڵگایانە ئەم مە بکەمەوە، ڕوون ئەوە دەمەوێت
پێکەاتوون،مەمۆمەڵگەیسەرمایەداری،سەرمایەدارانومرێکارانن،چۆنباسیئەوەمان
مردمەمۆمەڵگەتاکدیاریدەماتنەکمۆمەڵگەپێکەاتەیتامەمانە،هەربۆیەلەهەمان
نە هەروەها وەکتاکسەیربکەین، مرێکار وەکتاکو سەرمایەدار نییە دروست ماتێا
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مرێکارامانە مۆی مرێکار چینی نە و سەرمایەدارەمانە مۆی سەرمایەدار ئەوەی.چینی
سەرمایەداروەکچەنێمەسێ تەماشادەماتخاوەنسەرمایەیەوبەهۆیبەگەڕخستنی
تریشنابینێتمە مەوقعیەتیچینێکی و جێگاوڕێگا بەدەستدێنێت، سەرمایەمەیقا انج
هێویمارەمەیدەفرۆشێتوبەرهەمدەهێنێتوبەهایەکدەخاتەسەرماتمان،مەخۆی
واتەمرێکارانڕێژەیەمی ۆرمەمیلەوبەهایەبۆدەگرێتەوەوباقیەمەیئەو ێێەبایەیەمە
وێنا بۆ وەها مۆمەڵگەمان پرۆسەیە ئەم داهات، و سەرمایە مەڵەمەی و قا انج دەبێتە

 .دەماتمەوەکپێکەاتەوگەشەیبوونەوەرێکی ینێوە
**** 
 

پێکەێناوە ئاڵوگۆڕی و مردووە شۆڕشی بووە دای  لە چینێکە مۆمەڵگای.بۆرجوا ی
لەبا رگانەوەبوون.بەرهەموپیشەسا یگەشەپێێاوە.گرتۆتەدەستوئیێارەیدەمات

بەرهەمەێنان هۆمانی خاوەنی پێ.بە ماریان هێوی جیەانێا لە مرێکاریش ملیۆنان بە
 .دەفرۆشن

لە چینێکە بکرێت، مرێکاریشنابێتدووبارەوەکتاکومۆیتامەمانتەماشا هەروەها
دای بووەوپێویستەلەشوێنیواقعیخۆیێاپێناسەیبکەینوەکچینێ مەهێویمار

دەمات دروست قا انج و مات هێنانێا بەرهەم پرۆسەی لە و مانایە.دەفرۆشی بەم
مارەمتەریگۆڕینی مەلەهەمانماتێا پێکەێنەریبنەرەتیمۆمەڵگەوجوڵەیمۆمەڵگەیە،

هەڵوەشانەوەیپەیوەنێیبەرهەمەێنانوبەلەمۆمەڵگەیەبەومەوقعیەتەیمەهەیەتیلە
بۆ و گشتی خاوەنێاریەتی بۆ بەرهەمەێنان هۆمانی بۆ تاینەتی خاوەنێاریەتی ناوبردنی

 .پەیوەنێیەمیجیاوا ترلەپەیوەنێیەمانیمۆمەڵگەیسەرمایەداری
باسی بۆیەماتێ باسینامۆمیدەمەینلەنێوانسەرمایەدارومرێکاردا مرێکارچینە،

دووچین بەڵکوباسلە یەمێکیانهەژاروئەویتریاندەوڵەمەنێ، تاکنامەینمە دوو
دەمەینمەپێکەێنەریمۆمەڵگەیسەرمایەدارین،گرێێانیئەمدووچینەدژبەیەمەمانای
پەیوەنێی و بەرهەمەێنان پرۆسەی لە مە  سەرمایەداری، مۆمەڵگەی پێکەاتنی بە داوە

بەخاوه بەهێویمارو دابەشبوون، نێاریەتیبۆهۆمانیبەرهەمەێنان،بەرهەمهێنانێا
و شەڕ لە باس یەمێا، بەرامنەر لە نامەین تاک دوو مێشمەمێشی و شەڕ باسی
.مێشمەمێشیدووچیندەمەینمەپێکەێنەریئەسڵیمۆمەڵگەوپەیوەنێیبەرهەمەێنانن

یەمالییبوونەوەیئەوشەڕەماناینەمانیئەودووچینەوهەڵوەشانەوەیسەرمایەداریە
مە دەبێت دای  لە تا ە مۆمەڵگەیەمی بەشەریەتێا، مێژووی لە چینەمانە مۆتایی و

 .سۆشیالستیە
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و سەرمایەداران پێکەاتووە، چین دوو بنەمای لەسەر مۆمەڵگا دوالێکێانەوەدا لە واتە
تامەمان ادەیئەوواقعیەتەن ئەژمارمردنیتامەمان، و نەکمۆمردنەوە واتە.مرێکاران،

دەمات دروست مرێکار مرێکار چینی دەماتو دروست سەرمایەدار .چینیسەرمایەدار
هی  و دەسەتت بێ مەسێکی نامێنێ، بوونی چینەمەی لە جیامەیتەوە مرێکار ئەگەر

دەگوێورێتەوەنەمردەیه بۆ ئۆمسجینی و خوێن چینەمەیێا ناو لە مرێکار ،. 
ئەوەوه.بەمانایەمیترئەمدووچینەبۆرجوا یومرێکارنمەمۆمەڵگایەمیانپێکەێناوە

مۆمەڵگایسەرمایەداریە،مەبا اڕوقا انجیتێێایەوخاوەنێاریەتیتاینەتیدەپارێوێتو
یەمگرتنینامۆمیدووچین بە سەرمایەداریمۆمەڵگەیەمە مات، بە هێویماریمردووە

واتەئەمدووچینە.لەدای بووەمەناتوانێتاسەربەونامۆمیەبەردەوامیبەژیانیبێات
بوون دروست نامۆمی بنەمای دروست.لەسەر مۆمەڵگایان مە دووانە ئەم پێکەاتەی

مێشمەمێشێان لە بەردەوام و پێکەوە ناگونجێن مۆمەڵگەی.مردووە واقعیەتی ئەمە
و مرێکاران ناڕە ایەتی مێژووی نمونەی پێکێادانێایە، لە هەمیشە  مە سەرمایەداریە
هەمیشە ناڕە ایەتیەمان نەوەستانی و بەردەوامی و شێوا دا جۆرەها لە شۆڕشەمانیان

ناڕە ایەتیمرێکارانبۆباشبژێوێ.مرێکارانیوەکچینێ لەمەیێانیشەڕداناسانێووە
سەعات مەمکردنەوەی و خومەتگو اری و  یاتر مرێی داوای دەبێت مە ژیانە، ناچاری

بکات دەست.مارەمانی بە دەستکەوت سەر، چۆتە مرێکاران ناڕە ایەتی مە ئاستە بەو
.هاتووە بنێتە مە بەوەی گۆڕاوە مار یاسای مێژوودا لە نمونە مارمردن،٩٧بۆ سەعات

 ٩دواتر لە باس ئیستا ٥٥و مار هەفتەیەمێا)سەعات لە   .دەمرێت(
ئەمانەهەموویدەرئەنجامیئەوواقعیەتەیە،مەمرێکارانخاوەنیهی شتێ نینبێجگە
لەهێویماریخۆیان،ئەمهێویمارەیانوەکهەرماتیەمیترلەبا اردابەهایهەیەو

 .دەفرۆشرێت،شۆرشیمرێکاریهەڵوەشانەوەیبەماتبونیهێویمارە
دەوترێت،گەرخاوەنێاریتی"هێنێتەناوباسەمانیەوەمەدەڵێتمارمهنمونەیەمیجواندە

بەتمهەرئێستابەملیۆنەهامرۆڤ.هۆمانیبەرهەمەینانوەالبنرییت،جیەانماولدەبێت
 ."خاوەنیهۆمانیبەرهەمهێناننیینوجیەانیشماولنەبووە

سەرچاوەینایەمسانینێوانمرۆڤەمانخاوەنێاریەتیهۆمانیبەرهەمەێنانە،خاوەنێاریەتی
تاینەتیبۆخۆیهۆماریماولکاریوبەتمانەبەسەربەشەریتەوەبۆیەهەرخاوەنێارێتی
ناوب ێتوهێویماروەکماتنەبیت  .هۆمانیبەرهەمەێناننابێتبمێنێتودەبێتلە

مۆمەڵگان مەمینەی بەرهەمەێنانن، هۆمانی خاوەنی قسە.ئەوانەی وەها مەمینەیە ئەم
دەبێتونە نەبەرهەمیتێێا مۆمەڵگا ئەوا ئەگەرئەمخاوەنێارێتییەنەمێنێت، مە دەمەن،

تەمەڵخانە دەبێتە و دەبێت وێران مۆمەڵگا داهێنان، پاراستنی. بۆ فشارێکە ئەمە

٢٦ 
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خاوەنێاریەتیمەخۆیانبانگەشەیبۆدەمەن،بەڵکوئەوەیئێستادەگو ەرێوبەرچاوە
لە مە موسینەتانەیە و بەت ئەو تەواوی بەرهەمەێنانسەرچاوەی هۆمانی خاوەنێاریەتی

مۆمەڵگەیسەرمایەداریهەربەرهەموماتیەکبەرلەوەی.دنیادابەرەوڕوویدەبینەوە
بەدوایێا بگاتبەدەستیبەماربەروبۆپێویستیخۆیبەماریبەێنێتدەبێتلەبا اردا
بگەرێنوبەپارەبەدەستیبەێنێت،ئامانجیبەرهەمەێنانلەسەرمایەداریێابۆبا ارەنەک

بەماربەر نەکپێویستی  اممە با ار پێێاویستی، هاومێشەیە.بۆ ئەو ئەوەیە شۆڕشبۆ
بەدەست دەبێت و با اڕ بۆ نەک ئینسانەمانە پێێاویستیەمانی بۆ بەرهەم مە بگۆڕدرێت،

 .هەموومەسبەیەمسانوبەگوێرەیپێویستبگات
*** 
 

شەڕینێوانئەمدووچینە،ئەوچینەیخاوەنیهۆمانیبەرهەمەێناننوئەوچینەیتەنەا
بەوئامامەدەگاتمەمۆتاییبەپەیوەنێیئەودووچینەوخودی خاوەنیهێویمارن،
بەهۆی مەمایەتیەک مە پەیوەنێیەک هەڵوەشانەوەی واتە دەهێنرێت، چینە دوو ئەو
خاوەنیهێوی خاوەنێریەتیهۆمانیبەرهەمەێنانەوەباتدەسەتەبەسەرئەوچینەیتەنەا

خاوەنێاریەتیهۆمانیبەرهەمەێناننەمێنێتوماریبەمرێش.مارەو ۆرینەیمۆمەڵگەیە
تەواوبێت،ئەوپرۆسەیەئاڵوگۆڕێ بەدەستدەهێنێت،شێوا ێکیپەیوەنێیبەرهەمەێنان
ئینسانەمان نایەمسانی بە مۆتایی مە جێگای دەخاتە تر پەیوەنێیەمی و هەڵێەوەشێنێت

مرێکاریە شۆڕشی مە دەمرێت شۆڕشیك بە تەنەا ئەوەش بە.دەهێنێت، هێنان مۆتایی
هێویماروەکماتگەورەترینومە نترینشۆڕشێکەژیانیتەواویبەشەریەتدەخاتە
سەرسکەیکیتروتەواویڕەوڕەوەیمێژوودەگۆڕێت،هەربۆیەلەتەواویدنیاداتەنەا

 .شۆڕشێ مەڕاستیوواقعیەتیخۆیدەسەلمێنێتشۆڕشیمرێکاریە
سەر لە هەستیاریو بە پێوستە ماتێ گوێبیستیمەقولەیشۆڕشدەبین، بۆیە هەر
ئەر یواقعێامامەڵەیبکەین،مەسانێ یان وکوالیەنێ بەڕێگایچەکهەڵگرتنلە
مردارە ئەم و دەسەتتێا بەرامنەر لە شەڕ دەمەونە جێگایەک هەر لە یا بێت شاخ
سەربا یەیخۆیانناودەنێنشۆڕشوبەخۆشیاندەڵێنشۆڕشگێر،یاهەرگردبوونەوە
وخۆپیشانێانێ لەسەرشەقامەمانلەچوارچێوەیدۆخێکیسیاسیمەتەنەاتەعنیرەلە
بەشێکیشەڕینێواندەستەوتاقمێ لەبەرامنەردەسەتتێاناودەنێنڕاپەرینوشۆڕش،
لە نە بەرهەمەێنان پەیوەنێی لە ئاڵوگۆڕیەک  جۆرە هی  مردارانە لەو یەک هی  مە
دەستوریماردایەنەلەوپرۆسەیەدا سابیبۆدەمرێت،بەڵکوجگەلەگۆڕینیدەسەتت

چەنێین.بەقا انجیتوێژێکیبۆرجوا یوالیەنێکیسیاسیشتێکیترناداتبەدەستەوە
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دەسەتتیسیاسیبگۆڕێت چەنێین دروستبکرێت، هێویچەمەدار وەکبۆ.جۆر هەر
ژیاوین بکات،.نمونەئەومێژووەیخۆمانتێیێا هەرمەسەولەتەمەنیخۆیەوەتەماشا

بە بەمودەتا، بەخرۆشانیخەڵ ، بەچەنێینشێوا وشێوە، مەچەنێیندەسەتتگۆڕا
هتێ چینی.جەنگ مۆمەتیەتیەمانی بوووتنەوە بە هەرئینتیمایەمیان سیاسیانە، الیەنە ئەو

بۆرجوا یەوەهەبێتنەکئاڵوگۆڕیانلەپەیوەنێیبەرهەمەێنانێانەمردوە،بەڵکوجێیترو
 .جێگیرتریانمردووەومۆمەڵگایسەرمایەداریانلەمەترسیشۆڕشیمرێکاریپاراستوە
٠٥٧بەمانایەکخاوەنێاریەتیهۆیەمانیبەرهەمەێنانلەمۆمەڵگەیسەرمایەداریێاماوەی

بۆئەمەشچەنێینیاساودەوڵەتو.ساڵە یاترەمۆمەڵگایداگرتووەوپەرەیسەنێووە
 .دەستوروسایسەتیانبۆپێکەێناوەوبەمارهێناوە

واتەمۆمەڵگایەکمەئێستالەتەواویدنیادالەسەربنەماینامۆمییەکدامە راوەدرەنگ
ئه شۆڕشیكۆمۆنیستیچینیكرێكارنەابهنەاوتهشتهمهیا وودەبێتهەڵوەشێتەوە،

كرێتده  وبەبه. فکری نییە، مارمه فکری و داهێنان مرێکاریی شۆڕشی تم
ماریپێبکەنو ئینسانەمانو بۆ بگوێورێتەوە تا ئایێۆلۆژینییە نییە، مۆمۆنیستەمان

وەکبۆنمونەمەسێ چەکهەڵێەگرێتبۆبەرگری.هانیخەڵ بێەنباۆنشۆڕشبکەن
دەستی یاخودمەسانێ بۆگرتنە دینوتائیفەمەی، نەتەوەمەییاننیشتیمانەمەییا لە

دەمەن مارێ  دەچن ئیسالمی دنیای.دەسەتتی ئێستای واقعیەتی لە بوووتنەوانە ئەم
فکروتیۆریدادەتاشن جۆرەها تەواویدنیایداگرتووە، مە سەقامگیریسەرمایەداریێا
پرۆسەی لە هەمویان ناوەرۆمێا لە بگرن، مرێکار شۆڕشی بوونی واقعی بە بەر مە

مەڵەمەیسەرمایەدان و قا انج و با اڕ پەیوەنێیەمانیسەرمایەداریو پاراستنی هەر.
نیشتمان ماریگەری ژێر لە ئاڕاستەیەک و بۆچونێ  و ئایێیا بە و جۆڕێ  بە یەمەیان
پەروەریونەتەوەپەرستیوپاراستنیخاکوسنورو،بەناویچامسا یودیمومراتی
و نەتەوەمان نێوان لە هاوپەیمانی یان و تایفە و دین  بەناوی نیولینرالی، و لینرالی و
ئاینەمانمەلەدوالێکێانەوەدادەوڵەتێ دروستدەمەنبۆڕاگرتنیئەمپەیوەنێییەیمە

 .ماریبەمرێوخاوەنێاریەتیتاینەتیلەخۆگرتووە
*** 
 

لەهەرشوێنیكیدنیادابێتهێوێکیبەلێشاوڕۆژانەدەبێتبرۆنبۆماروبەرهەمبەێنن
یان مارخانەمانی مرێکارانی ناڕە ایەتی ڕۆژانە ماتێا لەهەمان  با ارەوە، بخنە مات و
خاوەن لەبەرامنەر بێت ناڕە ایەتی شێوا ێکی بەهەر مە دەبیستین تر مەرتەمانی

هەیە ناڕە ایەتیان ماردا هەلومەرجی لەبەرامنەر و هەیە خواستیان ئەم.مارەمانیانێا
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نامۆمی بنەمای لەسەر مۆمەڵگەیەمە واقعیەتی لەبەرامنەر پەرچەمردارە ناڕە ایەتیانە
دەبێت بەتم دەینینین، خۆمان چاوی بە و بەرجەستەیە واقعیەتێکە دامە راوە،

تێنگەین ناوەڕۆمەمەی پەیوەنێی. ئەم مە ئەوەیە، ناڕە ایەتیانە ئەم ناوەڕۆمی
ناڕە ایەتیلێێەمەوێتەوەو بەرهەمەێنانەیلەسەربنەمایماریبەمرێبەڕێوەدەچێت،

تمبه.جێگایقەبوڵیئەومەسانەیڕەنجدەمێشننییەودەبێتڕۆژێ هەرەسبەێنێت
بێنجامدهرئهیچینیكرێكاربۆباشتربوونیژیانیسهیهواقعیوڕۆژانهتیه ایهمناڕهئه

 .گۆڕێتڵگادهواویكۆمهتهیڵیشۆڕشكردن،شۆڕشێككهرڕهسهب ێته
هەره مرێکار، شۆڕشی پەیوەنێییەواقعیەتی ئەم هەڵوەشنادنەوەی و پێەێنان س

ماتێا هەمان لە و دەبات ناو لە تاینەتی خاوەنێارێتی دنیادا، تەواوی لە بەرهەمەێنانەیە
.ئەمەواقعەتیناوەڕۆمیشۆڕشیمرێکاریە.مامەڵەمردنیهێویماروەکماتیەکناهیڵێت

ئەوەیلەموێوەدەستپێدەماتوچۆنپرامتیوەدەمرێتوهێولەموێوەمۆدەماتەوە
 .یانلەچشوێنووتتێکێادەبێتباسێکیترە

پێکەێنانیهەر وبێکیمۆمۆنیستیدەبێتلەسەرئەوبنەمایەبێتمەواقعیەتیشۆڕشی
مرێکاریدەناسێتەوەووەکبەشێ ویەمەیەکلەناوچینیمرێکارداوئەرمەمانیئەو

دەگەیەنێت بەجێ شۆڕشە یان. نین، مرێکاری شۆڕشی عاشقی مۆمۆنیستەمان
پێ مرێکاریان شۆڕشی شۆڕشەمانێا نێوان لە تا بۆیان نییە ئایێۆلۆژی هەڵنژاردەیەمی

خۆدۆ ینەوەلەناوشۆڕشیمرێکاریێاهەڵنژارەدەیەمیواقعیوبەرجەستەیەمە.باشترە
نییە  وبی.ئەوشۆڕشەپێێاوسیتیەمیمۆمەتیەتیومێژووییە،دروستکراووئایێۆلۆژیا

مۆمۆنیستدەبێتئامرا یدەستیچینیمرێکاربێتبۆشۆڕشیمرێکاریوشۆڕشی
سۆسیالسیتی،وەکچۆنمۆمەڵگەلەفیۆدالییەوەبووبەسەرمایەداری،ئەوئاڵوگۆڕانەش
هێوی گەشەی بە مە بەرهەمەێنانە، پەیوەنێی گۆڕینی مانای هەمان بە خۆێێا لەماتی

ئێستاششۆڕشیمرێکاری.بەرهەمەێنانوشۆڕشیبۆرجوا یبەسەرمەوتنگەیشتووە
مە دەمات پەیێا مانا شوێنەوە لەو گەیشتنی بەسەرمەوتن و جیەانی شۆڕشێکی وەک
تەواوی بۆ باشتر دنیایەمی و بترا ێنی لێ  سەرمایەداری پەیوەنێیەمانی تەواوی

 .بەشەریەتبەدەستبەێنێت
*** 
 

مەسەلەیەکپێویستەئاماژەیپێبکەینئەوەدەبیستینمەدەڵێنهەلومەرجیسیاسیو
نایەتەوەو لەگەڵفکریمارمسییاكۆمۆنیستی پەیوەنێیمۆمەتیەتیلەموردستانێا

هەڵنەتەپێموایەمەئەمجۆرەبۆچونەتەنەاهەرلەموردستانێانەبێت،بەڵکولە.ناگونجێ

٥٢ 

 عوسمانیحاجیمارف
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چەنێینشوێنیدنیابۆئەوەیبەربەشۆڕشیمرێکاریبگرنڕەواجبەمجۆرەبۆچونە
قەبوڵمردنیئەمبۆچونەلەوشوێنەوە.ئەدەن،یاندەڵێنشۆڕشیسۆشیالستیخەیاڵیە

دابااو مارمسیوموبوووتنەوەیكۆمۆنیستیوەکئایێۆلۆژیایەمی دەماتمە پەیێا مانا
لەواقعیەتی ەرەمەیمۆمەڵگەوەوەربگیرێت،ماتێ مارمسیومتەنەاوەکلۆژیکیفکرو
ئایێۆلۆژیمامەڵەبکرێتنەکوەک انستێ مەیاسای ەرەمەیمۆمەڵگەیدۆ یوەتەوە،

ئەوەیگرنگەلەم.وەکپێشترئاماژەمانپێێادەمرێتبەخەیاڵیوناواقعیپێناسەبکرێت
بەڵکو نییە، مارمهداهێنەریشۆرشیمرێکاریوسۆشیالیوم تەئکیێیلێنکەین، باسەدا
پەیوەنێی و بەرهەمەێنان هێوی پەیونێی گەشەی مە  ەرەمەیەک یاسای وەک

 .بەرهەمەێنانمەئاڵوگۆریمۆمەڵگەدەماتەدیفامتۆدۆ یوەتەوەوشیکردۆتەوە
مارمهلەخواستوئارە ویخۆیەوەداوایلەمرێکاراننەمردووەشۆڕشبکەن،بەڵکو

واقعیەته دنیایئەو لە بنەمایماریبەمرێدامە رابێت، ئەسلمێنێتمۆمەڵگەیەکلەسەر
بەمرێ ماری ئەوە مۆمەڵگەیسەرمایەداریێا، نامۆمیەمانی پێکەاتەی خودی لە و واقعێا
ناتوانیبەردەوامبێتولەدوا نجیرەخەباتیمرێکارانێالەبەیندەچێتلەڕێگەیشۆڕشی

واتەمارمهشۆڕشیمرێکاریوەکواقعیەتێ وپێێاویستیەمی.مرێکاریەوەمۆتاییدێت
 دەسەلمێنێت، شێوە"مێژوویی هەمان بە سەرمایەداریە پێش مۆمەڵی هەرچی مێژووی

 ۆرلێکراوو  ۆردارو چەوسێنەر، و چەوساوە چینایەتیەمان، مێشە مێژووی لە بریتیە
ئاڵوگۆری مێشراوەتە مە شەڕێ  بوون، شەڕدا و نامۆمی لە بەیەمتر دژ هەمیشە
.شۆڕشگێرانەیسەرتاپایمۆمەڵگە،یانمێشراوەتەلەبەینچونیهەردووچینیدژبەیەک

لهروههه لهك پێێاگری كۆمۆنیستێا ئهسهمانیفێستی "كاتر ئێستای: مۆمەڵگەی
دەرهێناوە، سەری دەرەبەگایەتیەوە مۆمەڵگەی لەناوچونی لەجەرگەی مە سەرمایەداری
 ۆر چینایەتی قڵشتی و نایەمسانی بەڵکو نەبردووە لەناو نەک چینایەتی نامۆمی شەڕو
ئاڕاستەی یەک بە  ەوی گۆی سەرتاپای مە مردۆتەوە فراونتر و ڕۆشنتر و سادە
بەرەیگەورەیدژ دوو بە مۆمەڵگە داگرتووە، سەرمایە و پەیوەنێیبەرهەمەێنانیمار
بەیەکدابەشبووەوڕاستەوخۆبەرامنەربەیەکوەستاونمەبۆرجوا یوپرۆلیتاریایە،
وەستانەوەیئەمدووچینەلەبەرامنەریەمێاگەورەترینشەڕیمۆتاییهێنانیمۆمەڵگەی
شەڕە ئەم هێناوە، فەراهەم جەرگەیخودیپەیوەنێیەمانیخۆیێا ناو لە سەرمایەداری
شۆڕشێکەجیاوا لەتەواویشۆڕشەمانیتریشەڕیچینەچەوساوەمانەلەمێژوودا،لە
واقعیەتیپێکەاتەیپەیوەنێیبەرهەمەێنانیسەرمایەداریێاوهەڵوەشانەوەیئەوپەیوەنێیە
هۆمانی بۆ تاینەتی خاوەنێاریەتی فرسەتی مرێکار چینی دەسەتتی بە شۆڕشێکە

 .’’بەرهەمەێنانلەبەیندەبات،چەوساوەوچەوسێنەرناهێڵێت

٥٥ 

 یشۆڕشیکرێکاریربارهده
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٥٤ 

مرێکاران بە ئەوە شۆڕشەیداڕشتنێتو ئەو مارمهتیۆریوەی گریمان نمونە بۆ گەر
."مرێکارانو ە کمەتکیشانباۆنشۆڕشبکەن،ئەوشۆڕشەبۆئێوەباشە"ڕابگەیەنێت

قابیلی ئایێیایەک و بۆچون وەک ئەومات داڕێژێت، بۆ بەرنامەی بنەمایە ئەم لەسەر
بەتممارمهواقعیەتەمەینیشان.بیرمردنەوەوبریارێکیجێیوقەبوڵکردنیانەمردنە

بەدەستەوە جوڵەیمۆمەڵئەوئەنجامگیریەیداوە یاسامانی ولە مارمههەبێت.داوە
مارمهمانیفێستومەپیتاڵیبنووسیایەیاننەینووسیایە،.یاننا،ئەمنامۆمییەهەرهەیە

بنەمایدەوروهەڵسوڕانیماریسیاسیمۆمۆنیستەمانلەسەرئەم.ئەمواقعیەتەهەیە
بکەین لەسەر ماری دەمانەوێت مە دەیەوێت.واقعیەتەیە، مرێکاری مۆمۆنیستی  وبی

بە دنیایە شوێنێکی هەموو واقعیەتی شۆڕشە ئەم بکات، شۆڕشە ئەم ڕابەرایەتی
موردستانیشەوە،مەموردستانوەکبەشێ لەبا اڕیجیەان،هێویماروخاوەنێاریەتی
لەسەر باسەمە بۆیە موردستانە، مۆمەڵگەی پێکەاتەی واقعیەتی بەمرێ ماری و تاینەتی
گواستنەوەیئایێۆلۆژیایەکنییەلەشوێنێکیترەوەبۆموردستانیابۆهەرشوێنێکیتر،
 .باسلەسەردنیایسەرمایەداریهەڵوەشانێنەوەیسەرمایەداریەوەکسیستمێکیجیەانی

 شۆڕشیمرێکارییپێێاویستییەمی"جارێکیترجەختلەوەتمیئەوپرسیارەیمە ئایا
مێژووییە؟ " دەگات'ئایا سەرمەوتن بە مۆمەڵگای" پێکەاتەی مانایەی بەو بەڵێ،

مۆمەڵگە یاسای ەرەمەتی ئامامی بەیەکپێ هاتووە، دژ چینی دوو لە سەرمایەداری
شۆڕشیمرێکاری.هەڵوەەشانێنەوەیئەممۆمەڵگەیەیلەناوپێکەاتەیخۆیێاسەلمانێووە

مۆمەڵگەی هەڵوەشانێنەوەی بۆ چینەیە ئەو سەرمەوتنی و مرێکار چینی پراتیکی بە
و چینیمرێکار یەمگرتوویی شۆرشە، ئەو سەرمەوتنی بۆ ئامادەییەمان سەرمایەداریە،

مانوبەهێوبوونیئاستیماریڕێکخراوەییوبەر بونەوەیئاستیگەشەیناڕە ایەتیه
ئاسۆیسۆشیالستیوبەڕابەرایەتی وبێکیمارمسیستیشۆڕشگێروگرتنیدەسەتتی

 .سیاسیە،مەئەمانەشدەمرێباسێکیتاینەتیتربن
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 دیکتاتۆریودیموکراسیو

 تیکرێکاریحکومه

 
وباسی نێو کۆڕێکدا  نجامی قسه رئه به  له  یه م نووسراوه ئه:  تێبینی 
جۆرێک  ر شێوازی نوسین، به سه  ته و خراوه  کراوه ئاماده
 .گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستیدا له  وه گونجاوبێت بۆ باڵوکردنه که

 
ومانیفێستیکپێیگرتووهیهوهکجوتنهیمۆمۆنیوموهوهوماتهلهبڵێممهوهتائهرهسه

ڕاگه لهیانێووهخۆی فراوانیش مشتوماێکی چهسه، دیکتاتۆریهر پاۆلیتاریامکی تی
پهو کومه مرێکاری بهوههیێابووهتی ئهههنگاو مشتوماهنگاو تمبه.وهپێشهچۆتهم

مهوهئه منهبهی ئهلێرهستی وهلهمهیهوهدا پرسیارێکهچهبهوهتمێانهڕێگای ئهنێ ووه،
تیپرۆلیتاریاگشتیودیکتاتۆریهتبهمکیدیکتاتۆریهرچهسهلهیمهمومژهناڕۆشنیوته

مراوهتاینهبه دروست ولێرهههتی، لهوهروونکردنهوهشهڵگرم  یاتر ناوهسهی ڕۆمیر
مهم،مهبێگومانئهبێهتتهسهمدهمانیئهسیاسیوئابوریهرمهتیمریکاریوئه کومه
 بهتیهڕهبنهمکهچهلهمێکهیهخۆی دونیایهرنامهمانی بهی باشتر،  وبیرنامهمی ی

 

  و سایه رسه خه
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 ؟موێێایهلهمهمومژهتابابوانینتهرهسهوایهمه.مۆمۆنیستیمریکاریی
ماتێ باسیفۆرمی کومهدونیایئهله ئێمهتدێتهوڵهتودهماۆدا وخۆڕاستهئاراوه،
جهشکاریهدابهڵگهله دوو لهمسهمی ری، دیمومراسیدیکاتۆریه"نیوان و "ت

ئهوهبینهڕوودهڕووبه ئۆتۆماتیکیش  وممهو پێێهخهیهو مهمان تدیکتاتۆریهگرێ
ووێنایهئهوهشهلێره.تییهمهئیجابیهدیله ومماانیودیمومراسیشبهلهشێوا ێکیسلنیه

داده سهخۆی مه وهپێنێ سیستهدیمومراسی بهک و ئا اد لهدهمێکی رجۆرهههر
 هرموتگهسه وهبرو هریو عهمێکیخۆشگو هکسیستهنگێ و گونجاورانو قونیو
بهگهله سروشتی دهریهشهڵ لهخرێتهتێا و دهدیکتاتۆریهوهوالشهپێش او مرێتهتیش

شه مه ههرچاوهسهیتانێ  جۆرهی  سهستهموو و هرموتگهمو مبه.نگێکهبرو هری
ناوهشدهجۆره مارمردهڕۆكیچینایهبینین و ههسیاسیهتی الیئهمانی  وممهردوو ،م
تومردنێکێاناڕۆشنیوتێکهمکیدیمومراسی،لهمچهتوههمکیدیکتاتۆریهمچهههواته
تیباسیمۆمۆنیومودیکتاتۆریهنێبهیوهپهلهتومردنهمتێکهتمماتێ ئهبه.هێڵرێتجێێه

وفراوانئایێیۆلۆژیهمڕینهومهلهشێ ڵبهگهلهوائێمه،ئهئاراوههێنرێتهده،پاۆلیتاریاوه
وهماتهوڕوودهرهبهوامهردهبه ،وهمانیبۆرژوا یهفکریوسیاسیهوهنجووتنهالیهلهمه
رامنهبه به مۆمۆنیومههر له هاتنهرهسهر مییهوهکجووتنهوهوهیێانیهمهتایپێگرتنو

بهتیهمۆمه دارمردنیمۆمۆنیومئامانجلێیلکهمڕینێ مهمه.گیراوهوهستهدهتیوجیەانی،
ئهله.می هنیوفکریلێڵوناڕۆشنیێا ایهفهتیلهمانیهڕهوخنکانێنیباوه مدووماتێکێا

دروستکردنهمسهجه ر نێوان دیکتاتۆریهدیمومراسیه"ی و تت نییه" ئهواقعی مو
ههڵنژاردنههه باسهگهئهوه.یهرانهتێنهڵهڵخهش ڕوانگهلهشمهر چیناماهیهی تییهتی
سیستهوڵهده و لهتیه کومهمهت سهردهسهمان ئێستادا بێهمی ئهرنج تهین، نەاوا

تیچینیبۆرژوا یدیکتاتۆریه"نێوانلهمهیهتیههکواقعیهریهمسهشکاریودووجهدابه
دیکتاتۆریه مرێکارو چینی ناوهسهبالهوایهمه.دایه"تی خۆدی چینایهر دهڕۆكی توڵهتی

 :ستینخۆیراوه
 

 ؟کوێدایهولهتچییهوڵهڕۆكیدهناوه

ئهوانهپێ هبه بۆچوونهی وهمهوهباوانهبۆرژوا یهو دیاردهدەوڵەت مییهک
سهروچینایهسه و رومۆمهتی پێناسه وهدهڵگا و دهما ک بۆ نیەادێ  و پێکەێنانی" گا

ڕۆكیتناوهوڵه،دهیناسێنێده"تیگشتیرایهونوێنه"ڵگامانیمۆمهشهنگینێوانبههاوسه
ههچینایه وهیهتی و لەبارىپارێوه"ک مە دیاریکراو چینێکی بەرژەوەنێی و قا انج رى

ڵێانیدەوڵەتلەبنەڕەتەوەلەگەڵرههتمێژوویسهنانهته.وجودهاتووهبه"ئابوریەوە اڵە

٥٥ 

 وسایهسرهخه
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٥٧ 

چینه خەباتى و مۆمەڵ چینایەتی دابەشنوونى و چەوسانەوە هاوماتسەرهەڵێانى مانێا
دهواتایهبه.بووە تر مهوڵهمی خاڵی ههسهله یرمهت، سیاسی مۆمهرخانی مێاڵگایهر

مهداگیرده ڕهههمات، پهوهنگادانهم ههمانهئابوریهنێیهیوهی نیوامێکیو پاراستنی بۆ م
 .ماتیێادهبرێ،پێویستیپهدهڕێوهبهڵگاوهنچینێکیدیاریکراویمۆمهالیهلهئابوریمه

ترهسهله دیاریکراوهوڵهدهوهرێکی چینێکی ڕیکخراوبوونی ت، شێوهله یباتترین
واتهسهده لهسهبهژمونیچینێکهوههئۆتۆریتهتتێارێتیێا، .باتترینئاستێارچینێکیتردا
تهمدیکتاتۆریهرچیئهگهئه.رچینێکیترداسهتیچینێ بهدیکتاتۆریهلهرنییهدهشبهمهئه

ئه دهو لهتهوڵهم فهفۆڕمیجوراوجۆری کومهخۆی بنوێنێرمانااوهتو شمهله.ییێا
کوهمهوهماتهدهستهرجهخۆیێابهتیچینێکیدیاریکراولهیهتماتێ دیکتاتۆروڵه یاترده
ررامنهبهوهنچینێکهالیهنگلهبرو همانی هرجوئاماا هلومهریههڕخهگهرووهڕێکخه

ووهتیبکاتهتیهتابتوانێخۆیمۆمهوهمارهخاتهمیفراوانێا،دهودایهمهچینێکیترلهبه
 .سڕێنێڵگاداب هموومۆمهرههسهستیخۆیبهباتده

ئهبه ڕوونكردنهدوای لهمورتهوهم ناوهسهدا دهر وڵهڕۆكی له ئاوڕێ  با دیمومراسیت
 .وهنهیهتتێارێتیبێهسهکفۆرمێکیدهخۆیوه

 

 :تیچینیبۆرژوازیتیبۆدیکتاتۆریهدیموکراسی،فۆرمێکیحکومه

مێژوویهله دیکتاتۆریهرههسهوهباری ههڵێانی لهت دیمومراسیهرامنهبهرگیو نییهر ،تێا
دهچونکه فۆرمی خۆی دیکتاتۆریهرمهدیمومراسی بۆرژوا یهوتنی چینی ررامنهبهلهتی

له.چینیمرێکاردا تهڕهبنهدیمومراسی وه له لهو دهرامنهبهمێژوودا قوتتیموتڵهسهر
وه لهدیسڕۆتیومێا،  کومهرامنهبهیا دهر ئۆتۆمراسیدینیو و وشمشێر تتیسهتیشا

سه مه بووهترهومهڵێاوهریههملیسادا، تیچینیوڵهلێکیڕێکخراوبوونیدهشێوا گه،
فیوداڵهبهرهده وێوهپێێاویستیفۆرمیدیمومراسیبۆچینیبۆرژوا یله.مانبووهگو
مهستڕێێهده موتڵهسهدهمات تتی پهق و دیسڕۆتیوم قانونیهنێیهیوهو و مانسیاسی
پهسهلهستێکنربهبه ڕێگای فراواننونهسهرهر و وهنێن بهلومهههی مەێنانیرههرجی
مانوئا ادینێیهیوههامردنیپهڕهشچینیبۆرژوا یپێویستیبهمهبۆئه.داریرمایهسه

ئهڵگایهیمۆمهوهتاکومرانه خوا ێتدهوڵهدهپێویستجۆرێکیترلهشبهتهمواقعیه،
 بێتلهسهمه ئابوریسهگهرخانێکیگونجاو بۆرژوا یوڵهده.داریێارمایهڵ تیمودێرنی
تهوڵهمدهتمخودیئهبه.ڵێاوهریههسهوهمورجهلهمههلهوهتهڕهبنهدیمومراسیلهواته

نییهمۆدێرنه تر شتێکی ، ڕاگرتنیدیکتاتۆریهلهجگه و  اڵکردن بۆ بۆرژوا ی چینی تی

 تیکرێکاریدیکتاتۆریودیموکراسیوحکومه
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سهنێیهیوهپه ئهرمایهمانی لهداری، بهویش و ڕێکخستن مۆمهڕێگای ڵهماربردنی
مهئامرا ێکه خهلهوه فراوانێا  هسڵهئاستێکی ههبرو هتی بهیهنگیان بهرامنه، چینیر
مرێکار جۆرهبه. دیکتاتۆریهم لهش  کومهت ئهفۆرمێکی ئهگهتیێا واتای ڕیوپهر

نگوبرو ه هنگبێتوپشتبهبرو هی هوهرهدهخشرابێتناتوانێتلهدیمکراسیپێبه
پۆلیهوسوپاودادگاو ینێانپشتبهواته.ستێتبهتنهوڵهمانیدههریهقهڕێکخراوه

ده و دام نیەادیئهو و نهمنیه گایجاسوسی بهتی پشتبه وئایێیۆلۆژیایستێت، دین
چاودێریتهبه گای هسمیودامودهڕه میێیاییو ئههه.ستێتبهمنۆلۆژینهال ی مموو

سمراوندهکموقهیهڕادهمانێا،بهدیمومراسیهمهتوسیستهی کومهسایهشلهپێکەاتوانه
 ههگهئهمه فهر ئهر البێات لێی ردێ  به وا ئه"پاساوی نهمنیهتێکێانی وهه"ییوهتهتی
،واتهوهبێتهدهنگانهبرو هرموتی هڕوویسهڕووبهودووبارهیاساوهررامنهبهوێتهمهده
ناچاربهوهوه ینێانهخرێتهده تتهسهشدهمجۆرهبه.مرێدهوهڵەاتنوخۆشاردنهههیا

وهدیمومراسیه سیستهمان ک له ئاڵۆ  تۆڕێکی  ومماانی مێکی ههئۆتۆریته ژمونیو
تیوتاینهمرێکارانبهربهرامنهتوانامانیچینیبۆرژوا یبهمهخۆیێاڕێکخراومردسوهله

 .ڕگهخاتهفاسیلیخۆیێادهتهگشتیلهڵگادا،بههاوتتیانیمۆمه
 

 :ژمونیوههدیموکراسی،ئۆتۆریته

دیمومراسیبهتیچینیبۆرژوا یێا،مهیدیکتاتۆریهژێرسایهداریلهرمایهڵگایسهمۆمه
دهناو ه د له خۆی مۆمهمرێ ئاستی لهوهتیهتیهنومترین ئاست، باالترین ڕیگایتا

 نجیرهگهوه لهیهرخستنی ههئۆتۆریتهک مهدهڕێوهبهوهژمونیهو نێێ ههچێت،
ئهڵقهئهله  نجیرهمانی پێێهههم دهستیان و بهوتهرمهمرێ ههی ههیهرچاویان نێێکیو

وهتریشیانشاراوه ریانشتێکیسروشتیوهڵیڕاهاتوونوبهگهڵکیلهیخهوهکئهن،
مانتاران،رله یران،پهرۆکوهرۆکمۆماروسهمانیپاشاوسهتتهسهدهبۆنمونه.گرتووه

ورانیئیێارهبهڕێوهمان،تابهمنیوپۆلیسیه گائهرۆمیسوپاودهرپرسانیدادگا،سهبه
سیاسیهپاۆژه و دینلۆماتکارهئابوری تا ههمانهئه.مانمان، ئۆتۆریته لهمویان تۆڕێ  و

دهژمونگههه ئاشکرادهسهری بۆرژوا ی مهتتێارێتی مه هاوتتیانهلهن، بایاری وهپشت
مئۆتۆریتانهئه.نمهمیئابوری اڵدهنێیهیوهنوئیجرایقانونوپهبهدهڕێوهمبهسیسته

لهلهنگهڕه و ماتێا  کومهسایه ۆر بهدیمومراسیهتهی خهمانێا، ههڕای ڵنژێردرابن،ڵ 
تیرایهتێانوێنهئابوریوسیاسهڵگالهمیمۆمهمیمهتیهمایهنێیمهوهرژهبهتمچونکهبه
ههمهده بهوانهپێ هبهمیشهن و بایار ئهوهرژهی خهنێی پێێاوهدهمهوهڵکانهو نگیان

وهیرانیئابوریێابۆلێگرتنهمانیقهردهسهتلهوڵهیدهمئۆتۆریتانهمانیئهبایاره.نمهمارده

 ٥٩ 

 وسایهسرهخه
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له خومهموچه لهتگو اریهو بایاردان شهسهمان، لهر بایاردان وتتان، نێوان رسهڕی
با رگانیهسهنێیهیوهپه ئههه...مانربا یو دهمانهموو دهنیشان مه  ئۆتۆریتهئهن م

دهئاشکرایانه خه، شهنگێانی بۆ سیستهرعیهڵ  پێێانی بهت و وڕێوهمێ  قانون بردنی
 ۆرینهلهمه مێکهنه هاوتتیانهدژی ئهبه.ی گهتم له ئهمارمردهر ئۆتۆریتهمانی م
ینمهمهستپێێهژمونیههههوئۆتۆریتهواجۆرێکیترلهخواروترباۆینئهرچاوانهبه
وهقرینهته دیارهن شارایهک دهوهمی بگرهردهخۆی و دیاردهوهخا پێکەاتویهک میو

 :نوێنێبۆنمونهسروشتیخۆیده
ئۆتۆریتهله مهرههسهبهوهژمونیئهمووئاستێکیههخۆههیباوکخۆبهخێوانێا موانێا،

لهیهنگههبرو هستنردنیبۆ همافیده لهورهویشخوارترموڕیگه، یکئۆتۆریتهالیه،
ههساڵهورهگه بهبۆ ب ومهسهژموونی لهر و  یگهیڕهئۆتۆریتهوهمیتریشهالیهمانێا

نێره ههله بهڕاستای ڕهسهژمونی مێێاگهر  لههه. ی دۆخ  انکۆدا،قوتابخانهمان و
مارمهبهڕێوهبه مامۆستا، وفهر، لهیه نجیره..ڕاشنێ ههئۆتۆریتهک دهو تتسهژمونی
رقوتابیوخوێنێماردارامنهبهیخوینێنلهتاپاۆسهوهماتهشۆڕدهوهبۆخوارهوهرهسهله

بهوپێ راوهوهتهبتویاساوسونهبتورهڵێ  همۆمهبهکمهیهپاۆسه. امنبکرێ
هه دهئیجناری ڕهموان لێنکهعایهبێ بهمارگهله.نتی خاوهتیهرایهبهڕێوهو نکارمانێا،

بهسهله مارگهبهڕێوهرو بهوهری بهدواتریش ئهرپرسیارانی و سهش و ونێا یار رمار
 ه تا ئههه..رگاوانوسودهرهچاودێر، داشکردنیناومارگهڵماردابهگهلهمهمانهموو

لهیهئۆتۆریته نجیرههاوتایه، مارگهرامنهبهک دێنێتهر ههرهسهمهئاراوهردا ژمونینجام
تنانهمان،دادگاوتهیهرایتهبهرێوهبۆبهتهمواقعیهئه.گرێڕادهوهرمارهسهبهرمایهسه

یئۆتۆریتهڵقانهمئهئهتهوڵهدهتاباتترینئاستمهوهشهمشێولێرهڵێهمانههتا ینێانه
شمجۆرهربههه.خۆنگرێدهوهمیئاڵۆ داپێکهیهپرۆسههێنرێولهماردهژمونیبهوهه

لهوهئه ئۆتۆریته کومهی دیمومراسیێا ههتی ئهههیهی ههر ههویش وهیهژمونی ،
وهشهوانهپێ هبه ئه. ئۆتۆریتهبێگومان ههم وهگرێێراوانهوهپێکهژمونیهو کش

داتهولهپێکەاتیدهمشێنولهڵێهتههوڵهئاستیدهورهتی،ماتیکیشبهمیچینایهیهدیارده
ئه سائیتر مردبێت، ڕیکخراو دهخۆیان خۆیلهتهوڵهو دیمکراسیشێا فۆڕمی

ئهوهمردبێتهستهرجهبه دیکتاتۆریه، ناتوانێ ئیتر لهوا چینێ  مۆمهتی ررامنهبهڵگادا
بهبه تر نوێنهنهڕێوهچینێکی و نهرایهبات وهچونکه.ماتتی ئهدیمومراسی میلگۆیهک

  نجیرهکههنه ومماانیمه دهبهرتهیمهر ئیمتیا اتهتتهسهو و ،وهمانیهێشتۆتهمان
ئهههبگره پێکەاتووانهموو ئۆتۆرێتهوهم ههیهک بهژمونگهک خۆیان ژیانیسهرایی ر
وهمۆمه دهڵگادا سهیهوتهرمهک پاراستووهروخهمی  اڵهبه.ڵکی بهوهم دیمومراسی

٥٦ 
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له ناتوانێ ناوهگهپێویست  وممهڵ ردهبێڕهریهرموتگهسهتهڕۆكی تدیکتاتۆریه)مان
دهوههوهجیابکاته(یمهباوهفەومهمهبه دوو دیکتاتۆریهوتهرمهردوالیان جیاوا ی تیی

له بۆرژوا ین مرێکاردارامنهبهچینی چینی ودیکتاتۆریهوهوانهپێ هبه.ر پاۆلیتاریا تی
ویئۆتۆریتهئاشکراوشاراوانهمتۆڕوپێکەاتوهموئهههوهتهڕهبنهری،لهتیمارگه کومه

دههه ههسهژمونی بۆرژوا ی لهوهشێنێتهوهڵێهتتێارێتی ئهو ترلگۆیهجێگایێا می
مهمهداده بهراسته رێنێ پشت لهخالهدهوخۆ هاوتتیان مارمردوانێامۆمهتی ڵگای
له.ستێبهده ئۆتۆریتهیانی فهبری دهی ئۆتۆریتهسهردی بۆرژوا ی جهتتێارێتی معیی

ڕاسته جهوشورایی وههماوهوخۆی بهر دهسهژمونی فهسهر بۆرژوا یێاتتی ردی
بهشۆڕشه.پێنێتسهداده بهمان سۆشیالیستی وشۆڕشی لهتاینهگشتی مانیردهسهتی،
بهههرسه یهپلهڵێانیانێا ههمهی ئۆتۆریتهم وهموو وسهکسهباتمانی مۆمار رۆمیرۆک
سهرلهپه پلهرۆمیوهمان، سهدارامانی کومه یرانو تا منی گایئهرۆمیسوپاودهت،

به تا وڕیکخراوهوچاودێری،  ینێان بهپۆلیسیهرپرسانی تا ومان، با رگانی رپرسانی
تیوڵهالتیدهسهمانیدهیجومگهدرشتووردانهوپلهموئهداههکوتهیهدینلۆماسی،له
بهدهڕیوهبهمچینهتیئهراییدیکتاتۆریهژمونگهوههوئۆتۆریتهستێایهدهبۆرژوا یانله ن،

وهنهمهده داوای و خۆیان وههئامانجی دهوهشانێنهڵوهالنان سهبێتهیان میرهخواستی
شۆڕشیچینیمرێکارلهنجامێکهرئهبهیمهوهکئهوهتیپرۆلیتاریادیکتاتۆریه.شۆڕش

وه دهناتوانێ مهسهک ڕابگرێ خۆی چینێ  ئهگهتتی ههوهر ئهی ئۆتۆریتهموو  وم
سهراییهژمونگهههمهسیسته رمایهی مه ئینسانهسهبهداری  اڵکردووهوهمانهر خۆی

لهوهشێنێتهڵوههه سیستهجێگهو دامهیێا مهمێ  ڕاستهخالهده رێنێ خهتی ڵ وخۆی
سه بهمیهرهفامتۆری و بایاردان مۆمهڕێوهبۆ دهروههه.ڵگابردنی دهها بۆست بات

 .داریرمایهڵگایسهمانیمۆمهمائابوریهوبنهیڕیشهوهشانهڵوههه
 

 :تیتوفۆرمیحکومهدیکتاتۆریه

دهربۆرژوا یبێتوهگهتئهدیکتاتۆریهوهرێکیترهسهله توانێلهیانپرۆلیتاریبێت،
 کومه جۆراوجۆری بهفۆرمی بنوێنن خۆیان ئهتیێا ناوهوهبێ چینایهی تیانڕۆكی

تیبۆرژوا یئهدیکتاتۆریهبۆنمونه.نستنێهدهله مانیێارلهفۆرمیدیمومراسیپهتوانێله
ودهخۆیبه وهتیتۆتالیتارویهشکڵی کومهشتوانیلهیانبکا فۆرمییانلهمحوبیێا،

ڕۆكیچینیناوهیلهوهبێئهبهوهرخات،دیسانه وبیێاخۆیدهپلورالیومیسیاسیوفره
به و داباێنێ خۆی لهدهبۆرژوا یێا وهربێت مه سهپارێوهی ئابوری ورمایهری داری

توانێتیبۆرژوا یدهتدیکتاتۆریهنانهته.تیبێتتیتاینهمرێومولکیهمیماریبهسیسته

 ٤١ 
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 کومهبه سکوالریومیشهفۆرمی و مرۆڤ مافی تامو ئا ادی ووهتی بناسێنێ خۆی
دژیههردهرموتیبێڕهشکرێسهده بهئا ادیهرجۆرهو جۆرێکیشخۆیمیتاکبێتو
 .توبکاتمانێاتێکهڵئاینهگهله

نمونه بۆ بێهرنجێ لهسهبا خهله:ینموردستان  کومهموردستان یهڵکی وتی محوبی
 کومه و بنکهدوو وبی تاقیکردۆتهتی ههوهفراوانیان  کومهروه، ههها بێبهبووهت

بهرلهپه و بهوهمانیشهرلهپهمان هه، ئهتم فۆرمانهموو م  کومهسهدهله و لهتت ت،
دیکتاتۆریهناوه ههڕۆكێا پاراستنی بۆ بوون مورد بۆرژوا ی چینی رجێکیلومهتی

،مهموردستانێا اڵکراوهلهدیاریکراویسیاسی،قانونی،ئایێیۆلۆژیودینیوئابوریمه
 نابهسهلهوهتهڕهبنهله سیستهرابهر و ئابوری سهری پێێراوهمی شکڵیان ورمایێاری

ههرهره ه لهتی خهسهمووشیان  هرموتی و مرێکار مۆمه مهڵکی ڵگاوهتکێشی
گرتووهرچاوهسه ئهیهڕادهبه.یان ههگهک مهر لهر ههسێ  ورجهلومهم بێت ناڕا ی
،بێش باوهدروستبکاتمهئابوریوقانونیهوسیستمهتتوئهسهردهترسیبۆسهمه
پهردهبهوێتهمهده سهم و ڕووبهوهرموتهالمار یانی لێڕرسینه، یاسا،  ینێان، ڕوی ووه

ده گایپاراستنودژهمانودهئاسایشوهێویمیلیشیای وبه تهوهبیتهتیرۆر تنانه،
 .وهبێتهنگیدهرههنشتیفهر هومیوسهیقهتهعرهالونهڕوویفتوایمهڕووبه

تیپرۆلیتاریالهمرێدیکتاتۆریهده،واتهروایهتیپرۆلیتاریاشههبۆدیکتاتۆریهم وممهئه
له وهتییهفۆرمی کومهقۆناغێکێا چهمحوبی، لهیا خۆیبنوێنێو  وبیێا قۆناغیکینێ

مانیمانومۆمیتهفۆرمیمۆمۆنهیالهمان،وهنهنجومهتیشوراوئهفۆرمی کومهترداله
میواتایهبه.رخاتخۆیدهمنیەادانهتولهفۆرمێکیتێکهیالهری،وهبهڕێوهمونترۆڵوبه
یهتردیکتاتۆریه ومجۆرهوبهپێشهیواقعیلهکپرۆسهتیپرۆلیتاریا شڕابردووئێستا

مانیریهژێرماریگهلهتاوهرهسهدالهیهمپرۆسهرچیلهگه،ئهیهخۆیههتبهیتاینهئاینێه
پێشاه  مرێکاردایه وبی چینی بهوی ده، دواتر مۆمهبێتهتم چینێکیتیهسا مانی تی

 کومه و شورامان له لهڕێکخراو شوراییێا،  هتی مانهرورهمۆتاییشێا خۆیوهتی ی
یوانهپێ هتیپرۆلیتاریابهشدیکتاتۆریهمجۆرهبه.وهپومێتهتدهوڵهکدهداووهستێهدهله

بهتاسهمهلینییه هدیوئهبهمیئهیهوتهرمهدهوهتیبۆرژوا یهدیکتاتۆریه ڵکوربمێنێ،
ئالوگۆڕهگهله مۆمهڵ و سیاسی و  هتیهتیهئابوری مۆمۆنیومێا مانهرورهمانی یوهتی

 .داونامێنێستدهدهخۆیله
 

 :زاییمیقهخۆییدادگاوسیستهربهتوسهدیکتاتۆریه

مییهتیوپارتینمونهمیهکیهمانیوهییومیلیشیایهناوچهته کومهڕێینمهبگهوهباله
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 رانێووهتیبۆرژوا یموردادامهدیکتاتۆریهتیلهدیمومراسیبۆفۆرمی کومهوایانله
فۆرمیتیبۆرژوا یلهماتێکێادیکتاتۆریهن،لهخۆبکهربههێشتادادگاسهیانتوانیوهنهمه

متمئهربیێا،بهدیمومراسیغهلهخۆبکاتبۆنمونهربهتیدادگاسهدیمومراسیێا،توانیویه
مردنهربهسه لهخۆ دادگا بهوهتهرهبنهی دهوهجیامردنهبهستووهپشتی مانیتتهسهی

له جێنهتتهسهدهیاسادانان وئهمانی  مهشسیستهمهجێکردن ئیمتیا اتهمی و مانیراتو
 .ڵیوبیرۆمراتیومخوڵقانێووهنێهبوارێکیباشیبۆد یوتاتنیوگهمهمەێناوهرههبه

بهدیکتاتۆریبۆرژوا یله دهرلهپهمهیهوجۆرهفۆرمیدیمومراسیێا رماتومانیاسا
یوهله،جگه"نفیوشریعوتهته"مانیرچاوهیسهیهوهمجیامردنهما،ئهجێیدهتجێنه کومه

وخۆیتیڕاستهخاڵهدهستێتلهبهخوڵقینێ،ڕێگاشدهوئیمتیا تێکیناپێویستدهبهرتهمه
مانیبایارویاسالهرچاوهیسهیهوهمجیامردنهئهوهڕوویسیاسیهتیشلهتاینهبه.ڵ خه

جێنهئۆرگانه لهمانی مار، پهجێ  کومهرلهنێوان و خهمان و هاوتتیان دهتێا، ماتهڵ 
سیاسه بایارهپاشکۆی و بهسیاسیهت ئهمانی و دهرپرسیاران بایاریسه وابی تتێار،

سیاسهته ارهوه نەێنی، دینلۆماسی دهمان، پهرهتی و ئابوریئهنێیهیوهمی و منی
بهوسیاسیه بهوهستنهمان، وتت  کومهلهوهمانهتیهوڵهنێودهبایارهی وهتهڕێگای ،..

درێننجامدهڵ ئهتیخهرایهنوێنهوبهوهڵکهروخهسهیبایاردانلهپاۆسهمانهمووئههه
مهیهتێکیئاواشێاڕۆڵیهاوتتیهێنێه اڵهمرێ،لهڵگایانپێدیاریدهنوسیمۆمهوچاره

جههه جارێ  وبێ ، ساڵ چوار خانهماعهر ئیتروهتتهسهدهنێتهیهکبگهیهوادهتێ ، و
 .بێتدانیشێتوهی ڕۆڵێکیترینهوهنوسیخۆیهدیارچارهبهوهماڵهله
لهدیکتاتۆریهوهوانهپێ هبه پرۆلیتاریا،  کومهتی بهفۆرمی شوراییێا، مهوهوهۆیهتی
یاسادانهسهده جێنهتتی و گرێێهری لێ  جیایناماتهجێکار و جگهوهدات مهوهله، ی
ئیمتیا اتهبهرتهمه و ههمان وهشێنێتهوهڵێهمانیان ڕاسته، به پشت تیخاڵهدهوخۆش

خهبهوخۆیهاوتتیاندهراسته دهههڵکێ مهستێ، مخۆشیاننوههمهردهمخۆیانیاسا
رانیینوێنهتموچهنانهته.یانپێنێرێبهرتهیئیمتیا ومهوهبێئهنبهمهجێیدهجیبه

پۆستههه بۆ نییهباتمانی کومهڵنژێردارو  یاتر شورامان، یمرێکارێکیموچهلهتو
 .مرێدیاریدهیهنێا همئهپسۆڕوبه

بیرۆمراتیومی کومهبه دیمومراسیهتهتم تتیناوهڕۆژههمانله مه لێکیگهنهنموراستێا،
لهدیکتاتۆریه بۆرژوا ین، ماتانهتی دهو مهمهردهدا مهوێت پلهبهرتهچۆن مانیدارهو

ئیمتیا اتهوڵهده و لهت پهئهوانهمانیان، وهرلهنێام به یرهمان، ورهبهڕێوهمان، مان
راوێژمارهودینلۆماتکاره سهمان، و یاسایی و سیاسی و دینیهئابوری و وربا ی مان

مهگه و ههبهرتهلێ نیەاد موچهیتر، موخهتوسانی وئیمتیا اتهسهو مانمالیهساتو
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ده و تهقهیکاتهجێێێڵی مالی، و ئیێاری ئهنانهیرانێکی مهت مهوهوهۆیهبهبانهرتهم
تی وممهخۆیییاساشلهربهوسهرویاساوهسهتهوتونه ۆرماتمهیهیانههسانه ه

 .وهننهسهدیمومراسیده
 

 :مایئابوریتوبنهدیکتاتۆریه

مانههمورتیبڵێم،بهر ۆربهگهئه.تییهمهمائابوریهتبنهمیتریباسیدیکتاتۆریهڕوویه
تیپرۆلیتارییادیکتاتۆریهتیچینیبۆرژوا یبێتوهردیکتاتۆریهگهتئهدیکتاتۆریهشێوه

له بنهسهبێت، وهر بردنهما وهوهپێشهیا پهی و ڕاوهنێیهیوه یفه ئابوری .ستاوهمی
ههدیکتاتۆریه له بۆرژوا ی تی  کومهر فۆرمێکی بێت، وهواته)تیێا بێت یادیمومراسی

بێڕه بنهسهله(ردهئیستنێادی ر تاینهمای هۆیهموڵکێارێتی بۆ بۆرژوا ی چینی وتی مان
مرێمیماریبهداریسیستهرمایهقامگیرمردنیئابوریسهمەێنانوسهرههمانیبهئاماا ه

 .باتدهڕێوهبهمهمسیستهمانیئهنێیهیوهمانوپه ایفهووهستاوهڕاوه
بهبه تردیکتاتۆریهوهوانهپێ هتم جۆرێکی پرۆلیتاریا وخۆڕاستهمهتهدیکتاتۆریهلهتی
تاینهله موڵکێارێتی وسیستهدژی بۆرژوا ی چینی بهتی ماری بۆمی و مرێ
 هئابوریوژێرخانیمۆمهلهتهمواقعیهیئهوهشانێنهڵوههه .یێابووهتیبۆپهرورهڵگادا،
دیکتاتۆریهبه تردا پشتنهدیوێکی پاۆلیتاریا ئابوریهبنهبهستوهتی ههمای ووهرهمی  ی

 ...ڵگاموڵکێارێتیگشتیمارمردوانیمۆمه
 

 :کسانیمکیئازادیویهتیبۆرژوازی،دیموکراسیوچهدیکتاتۆریه

دیکتاتۆریه ڕوانگهمهدیمومراسیهتهفۆرمی کومهتیبۆرژوا یله میبۆرژوا یبۆیهیێا
ئهخاتهئا ادیده وهویشبهڕوو، ئا ادیرمایهرخستنیسهگهمانایئا ادیمارمردن، مان،

شێاجۆرێ مانهنارئهمهبریفرۆشیهێویمار،لهرئاستیخۆفرۆشتنلهمارمردنتاسه
دهیهردهفهئا دایهله لهردهبهستهمان رادهوانهمات، سیاسی دهئا ادی ورباین، نگێان

داسنوردارهوهڵئهگهلهمئا ادیانهتمئهبه..ریومیێیاگهخۆمانێیێمردن،ئا ادیڕۆژنامه
به دهو ئیشتەای دهسهپێی و فهستهتت لهوهوتتێکهلهرمانااوهی و تر وتتێکی بۆ

دهوهمهیهورهده دهیهورهبۆ تر بهمی ههگۆڕدرێ، بهتم ناگات مهوهرگیو چینیی
ژێردهوساوهچه مۆمهستهو بهی بگات لهڵگا ڕ گاربوون ووروستهجهئا ادی م
ژێردهرابهنابه و چینایهستهری لهواتایهبه.تییی ئا ادی تر دیمومراسیهروانگهمی وهی

ئاسته چینایهنێیهیوهپهمهیهتائاو و مهتیهئابوری مۆیلهسهلهمان بهیهر وتی مرێ
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گۆرانکاریبێتباسلهسبۆینهومهوهپارێوراوبمێنیته راوهتیدامهجیاماریچینایه
 .بکات

،یانیتیسهمکیمافێاقهچهیدیمومراسیبۆرژوا یێا،لهژێرسایهئا ادیلهوهمیترهالیهله
تتێار،سهداوچینیدهیپێێهیقانونڕێگهوهکئهمانیئا ادیبۆتاکوهدوسنوره ه
کمافێ مانوهرچیئا ادیهگهتمئهبه.تیجێگیریمردووهتیهکیاساونۆرمیمۆمهوه
 ههله بۆ مۆمهیاسادا تامی لێکراوهموو باسی بهبهڵگا تم ڕێگایمهوههۆیهو جێگاو
وهمانلهتامه ههمسانهونایهکنییهکیهئابوریێا بهروه، ئیمتیا اتههۆیئهها مالیوو

تامهوهسیاسیانه سهمه بهمانی دهر بهسهچینی لێی بهمههرهتتێار وهمردهنێن
نیهههمتامانهالیئهمردنیئا ایومافلهسهموماره مردنیسهڵمومارهگهلهرگیوهاوتا

ئا ادیه لهمافو ئاساییمان هاوالتی الی ههردهسهله. بهڵنژاردنهمی ئهمانێا وهرۆشنی
هۆیبهمچینهدارانیئهتمهمانوسیاسهتتێارو وبهسهچۆنچینیدهوێتمهمهردهده
مترینمهلهتهمفرسهگرنوئهردهئا ادیوهسودلهوهستێابوونیداهاتوسامانهدهله

مریکائهلهبۆنمونه.منییهراههتکێشفه مهڵكیمرێکارو هوخهئاستێابۆهاوتتیساده
به و مه ناودهمهالنهبهریتانیا دیمکرسی مهی پارهبرێن، سهسێ  و نهرمایهدار بێتدار

 .یئا ادیخۆیبکاتسهشێاربێتومومارهبهڵنژاردنێا،چاالمانهیههشهبانگهناتوانێتله
مکیدادیفۆرمیدیمومراسیێا،چهیدیکتاتۆریبۆرژوا یێالهژێرسایهمسانیشلهواتاییه

دێنێتهتیهمۆمه واتهوهمایهتی مۆمه، ڕوانگهتیهدادی بۆرژوا یهتی نهی هێشتنیبۆ
چینایه وگهجیاوا ی بهتی ئینسانهیهیشتن نێوان ناوهمانمسانی ئه، دادهرۆمی بهم ش

لهداروباتیمۆمهرمایهنگمردنینێوانداهاتیچینیسهمانایهاوسه ڵهاوتتیگهڵگا
دهبهوهخواره  ساک مه دادێ  چارهههنههێنێرێت، بێکاری و وهردهسهژاری نهمات،

ههتیهچینایهجیاوا یه ڕێژهوهشێنێتهوهڵێهمان هاومات ده، ئینسانهستااگهی بهیشتنی مان
نیعمه و بهسامان مۆمهرههتی بهمەاتووی رادهالسهڵگا چونکهنگ ماریگرێ، نیوامی

با رگانانوخاوهرمهتیچینیسهمرێوموڵکێرایتیتاینهبه با اڕیادارو و نمۆمڕانیا
دهوه خۆی مۆمه.وهمێنیتهک بهتیهدادی پهههتی تامییرهرئاستێ  هێشتا لێنکرێ وی
مهرمایهسه و دهدار باالی دهسهسانی  ۆرتر تت، به بهستی مەاتوویرههئیمکاناتی

دهمۆمه چونکهڵگا یشتیستااگهمسانیدهشیهمجۆرهتنبهنیمڵکێارێتیتاینهخاوهگات،
 .کنییهکیهتیوهتیهئیمکاناتیمۆمهمانبهتامه
تیهریدادیمۆمهوههجهوه،یبۆرژوا یهڕاوانگهله بریتیه بهلهتی نگیهاوسه"دیەێنانی

ناسانێنیه"تیچینایه و به بهیهتی ئهمسانی، خودی هاوسهتم مردنهم لهتیهچینایهنگ ،
سهدابه داهاتهروهشکردنی و لهستڕێێهدهوهت نابهمات، ریهرابهماتێکێا لهههمان ر
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مانورهۆیهسهبهتیێایهمەێنانو اڵنونیموڵکێارێتیتاینهرههیبهپرۆسهلهتاوهرهسه
بهئامرا ه مەێنانێارههمانی پرۆسهدابه. تابعی خۆی سامان و داهات مردنی یش

مۆمهههلهمەێنانهرههبه مهڵگایهر ئینسانهوایهمێا، نایهمادام لهمان یپرۆسهمسان
قهرههبه لهراردهمەێنانێا و موڵکایهگرن جیاوا ی جێگای لهتهوهتیهدوو ڵگهعامول

ربگرێعنوانیفرۆشیهێویمار،مرێوهمیانبهن،الیهمهمانیماردادهمانوهۆیهئامرا ه
المه بهو تریش خاوهی عنوانی مارگه هۆیهن بهو دهرههمانی مافی ستمەێنان

یوهشمردنهیدابهپرۆسهلهوهدڵنیایهبێت،بهمێاههرههمووداهاتوبهرداگرتنیههسهبه
داهاتهرههبه و ههم هاوسهکتیهنویکایهرجۆرهمانێا، لهنگیهو دادیک ناوی ژێر

کداهاتیمرێکارومسانینێوانمرێوهواناتوانێنایهستیبۆبنرێت،ئهتیێادهتیهمۆمه
لهوهرمایهسه بۆرژوا ی جۆرهبه.رێتیننهبهکداهاتی لهشدیکتاتۆریهم بۆرژوا ی تی

ردێنێوبۆڕاگرتنوپاراستنیردهسهوهمەێنانهرههمانیبهنێیهیوهپێێاویستیئابوریوپه
 .وهمێنێتهشدهنێیهیوهمپهئه
 

 :وامردهکسانی،واتایشۆڕشیبهتیپرۆلیتاریا،ئازادیویهدیکتاتۆریه

بهدیکتاتۆریه پرۆلیتاریا شیوهههتی ههئۆتۆریتهمان ڕێکخراوهو چینێکی باتی ژموونی
بهوڵهئاستیدهله لهتهمدیکتاتۆریهتمپێێاویستیئهتێا، مانی اڵهنێیهیوهئابوریباووپه،
هێنانهرههبه بهرچاوهسهوهمه ناگرێ، له ههرره هڵکو و شۆڕش یوهشانێنهڵوهتی

سهسیسته بهرمایهمی ژێرخانیهسهداری و پهوهرخان باسییێادهبۆ ماتێکێش و بێ
مکیشۆڕشیچهبهتهمدیکتاتۆریه،ئهئاراوهتیدێتهتیهمەێنانیمۆمهرههنێینوێیبهیوهپه
،دیێیچینیپرۆلیاتاریاوهمسانیلهواتایئا ادیویهوهشهخواولێرهگرێێهوهوامهردهبه

واوه له یاساییهتر دهمهواتا بهوهپێشهباتهی، دهههوهمردهو مه.نرێنگاویبۆ مادام
وهدیکتاتۆریه چ پرۆلیتاریا دهتی وهوڵهک چ و پهت  کومرانی فۆرمێکی ستهیوهک

شۆڕشهردهسهبه لهوهمانی شۆڕشیش بهیهمردهو ناوهردهمی ملی ئاڵوگۆڕیوامێا بۆ
مۆمهڕیشه بهیی لهڵگا ههگهپێویست مانای عهڵ بهمهنگاونانی بۆ ئا ادیلی دیەێنانی

تیتیهڕۆمیمۆمهشناوهمهرئه،ههبێمانگیردهمانیهمسانیواقعیئینسانهمجاریویهیه
ئابوریه و سیاسی دهمهو دیاری سهبه.ماتی چهرهتم بابوانین دیکتاتۆریهتا تیمکی

 :پاۆلیتاریاالیمارمهچۆنهاتووه
یهمارمهیهئاشکرایه و پرۆلیتاریاینهیدیکتاتۆریهبیرۆمهبهرهمسهمجێ یشتوهگهتی

لهبه ناوهیهپرۆسهڵکو نمونهوهیساغکردۆتهمکهمچهمانیئهنهرۆکوالیهمێا بۆ ئێمه،
نابینینبهلهمکهمچهئه کلهشێاریهمتێنیبهمێابۆمیهتمدواترلهپێشهمتێنیمانیفێستێا
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شۆڕشی"ستڕیکردنیویشدهئهماتمهمانێ دهردهسهیئابوریسیاسیێا،باسلهخنهره
مهردهسه".تیهتیهمۆمه بههێوهمانێ  مۆمهرههمانی هێنێهتیهمەێنانی ستێنێ،دهرهپهتی

لێرهرههمانیبهنێیهیوهڵپهگهلهوهنامۆمیهوێتهمهده و تیتیهیرانیمۆمهقهوهشهمەێنانێا
پرۆلیتاریاوهروانگهله..داتڵێهرههسه دهئهی مهتتهسهو ئالوگۆڕیدهلهی ورانی

پرۆلیتاریاتیپرۆلیتاریا،مهدیکتاتۆریهلهجگهشتێکیترنییهوهمایهدادێتهشۆڕشگێاانه
مۆمهوه چینێکی لهتیهک دهتی ڕێکخراودهوڵهئاستی خۆی لهتێا چینیرامنهبهمات ر

 .دامامڵتربوو"یگۆتارنامهبهلهخنهڕه"وتاریدواترلهیمارمهرهمباوهبۆرژوا یێائه
یمهگشتیهرمهوئهردایهتیڕاگو ه اڵهتتیچێنێ لهسهکدهتیپرۆلیتاریاوهدیکتاتۆریه

ئهبۆمۆمهوهداریهرمایهسهلهڵگایهیمۆمهوهگوێوانه ڕۆکوشناوهمهڵگایمۆمۆنیستی،
دیکتاتۆریهیوهپه پاۆلیتاریایهنێی چهگهلهتی بهڵ شۆڕشی تیدیکتاتۆریه.وامێاردهمکی

وه ڕاگو ه اڵهتتیچێنێ لهسهکدهپرۆلیتاریا گوێوانهمهگشتیهرمهوئهردایهتی یوهی
مۆمهوهداریهرمایهسهلهلگایهمۆمه ئهبۆ مۆمۆنیستی، ناوهمهڵگای وپهش نێییوهڕۆک

پاۆلیتاریایهدیکتاتۆریه چهگهلهتی بهڵ شۆڕشی لهتاینهبه.وامێاردهمکی مارمه وتی
ماتوده"مانتیهتیهمۆمهمیشۆڕشهردهسه"مپێکردباسلهئاماژهدامهوهرهیسهیهقسه

یه شۆڕشناڵێت ک گویوانهردهسهوایهمه. مۆمۆنیوم،وهداریهرمایهسهلهوهمی بۆ
لهیه نجیره شۆڕش ئهئارادایهک بهمه،  هش تێوهمینهمانای مادی شۆڕشیی ری

مۆمۆنیستهوامهردهبه بهو ئیرادهیهشێوهمان چهریباسلهگهمی بهمکهم ئهنامان، وهلکو
بابهواقعیه مۆمهتی خودی سهتی مهردهلگای شۆڕشه ئاڵوگۆڕی نجیرهمانی شۆڕشێکو

مردۆتهشۆڕشگێرانه ئاڵوگۆڕبهی وعونسوری مرێکار چینی تا یێارگهجهخشلهپێویست
لهمۆمه مۆمهوهبگوێوێتهوهداریهرمایهسهلگا لێرهبۆ مۆمۆنیستی، ڵگامۆمهمهیهوهلگای

سایهله دیکتاتۆریهژێر بهی پاۆڵیاتریادا، بهپیویستتی لهردهبهو ئاڵوگۆڕی اڵهوام تی
مۆمۆنیوممردنیلگایمۆمۆنیوموبهیمۆمهوهمایههێنانه،چونکهگرێتداڕادهشۆڕشگێرانه

مهواقعیه لهتی داباان بهسیستهوجود، شۆڕشکردن و مۆن لهسهمی روهههریێا مانیموو
مارگێای، دهرههفهئابوری، وسیاسی ڕهئهمهئه.خوا ێنگی مکیچهمهیهواقعیهنێهوهو

 .وهداتهگرێدهوهتیپاۆلیتاریاپێکهمکیدیکتاتۆریهڵچهگهواملهردهشۆڕشیبه
ئهدیکتاتۆریه پاۆلیتاریا  هگهتی لهمهتهرورهرچی ئهتاوهرهسهی مرێکارانمهیهوهبۆ
ڕێکخراووه چینیكی دهلهک لهوڵهئاستی سهرامنهبهتێا، بۆ و بۆرژوا ی چینی رموتیر

ئهمهمقاوه چینهتی بهم ئهڕابگرێ، خودی ئهتم مهوهتهڕهبنهلهرمهم ستیبهبۆ
رلهمارگهچونکه.وهستورهدهمرێدێتهتیبهیهومۆیله"پرۆلیتاریبوون"یوهشانهڵوههه

لهمهشۆڕشه بۆرژوا ی خۆیێا بهی نابات مارگهناو ههڵکو بوون بۆ.وهشێنێتهوهڵێهری

٤٥ 

 وسایهسرهخه

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   



ههوهئه بۆرژوابون مارگهدهوهشێنیتهلوهی بهبێ ماری ونیوامی وملکێارێتیربوون مرێو
ئهوهشێنیتهلوهتیههتاینه موانتێیێاوههوهمایهڵگایمارمردوانبێتهواتایمۆمهشبهمه،

 هواتایهبه.نماربکه لهتیدیکتاتۆریهرورهمیتر تێکشکانێنیتاوهرهسهتیپرۆلیاتارایا بۆ
مووداریوههرمایهنیوامیسه عیپێشووواتهیوهوهتیبۆرژوا یبۆگێاانهمهمقاوه

یمهمانایواقعیومرێکاریهمسانیبهدیەێنانیئا ادیویهبهنلهمهیڕێگریدهوانهئه
ماتومسانی امندهئا ادیویه ایفیئابوریمهرهینانیوهدهوهمردهدواتریشبۆبه

ئهوهمایهدێنێته خودی پاۆسه، مهیهم بهوتنهواتای شۆڕشی بهلێره.وامهردهڕێی دا
ده لهپێویستی ئهسه انم خاڵهر مهراوهو بهیوهپهستم چهنێی شۆڕشی"مکی

ئهیهوهه"موهردهبه داسنورداروهنەالهتهبهمکهمچهیشتنلهتائێستاتێگهمهیهوهویشئه،
پێێراوهوهتهمراوه واتای رابهمهو پاۆلیتاریا لهچۆن ماننامرێکاریهشۆڕشهری

به(ماندیمومراسیه) لێرهدهدا و ردهبهوهشهستنەێنێ به بهوامی بێات ورهشۆڕش
رمردنیمانایتێڕهوبهمخاڵهلهوامفراوانترهردهمکیشۆڕشیبهماتیکێاچهسوشیالیوم،له

گو ارهده لهوهداریهرمایهسهلهورانێکی مۆمۆنیوم، بهبۆ ئاڵوگۆڕێکی وامیردهڕێگای
 .وهشۆڕشگێاانه

وودانبهڕێگایبرهرێناتوانیلهناوبهریلهرموتگهمیسهیسیستهوهچینیمرێکاربۆئه
داویهمهوهئا ادیانه بۆرژوا ی مۆمهدیمومراسی بهتی ههبهوهوپێشهرهڵگا هاروهرێ،

سیسته دهناتوانێ تا هسهمی لهیێابووهپهوهشۆڕشهلهمهتتێارێتی ، ئیسال یڕێگای
پهسیسته بۆرژوا یهرلهمی و مۆمهرهبهوهمانی بهو مۆمۆنیستی بهڵگای دهرێت، بێڵکو

تێیێاچینیمێکیترمهشوێنیێاسیستهولهوهشێنیتهڵوهمیبۆرژوا یههرتاپایسیستهسه
شپێویستیمهخۆیسا بێاوبۆئهتهوڵهدهتتێارێتێامهسهباتترینئاستیدهمرێکارله

ئا ادیهرقهبهبه فروانهرارمردنی نهههمهمی ههبووهرگیو ناتوانێروه، مرێکار چینی ها
دهله چامسا یکردنی و ئیسو  سیستهسهڕێگای و بۆرژوا یهتتێارێتی بهوهمی بگات
یه و تهئا ادی ئهنانهمسانی، لهگهت بۆرژوا یێاگهر دیمومراسی جۆری فراوانترین ڵ

رهبه ناتوانێله کستکاریکردنیئا ادیهنگاویدهههنگاوبهییوههڕێگایشێنهوڕووبێت،
داویهمه بهبۆرژوا ی بهتی یانی بگات، لگایهمۆمهمۆمۆنیوم مه بگات، نهنهک دین
نهولهده نهچینهت، و ههمان بونی چونکهئایێیۆلۆژیا ورقهبهبێت، مامڵ ئا ادی راری

به.تمومکیننییهمرێوموڵکێارێتیتاینهمیماریبهیسیستهوهشانهڵوهبێههواقعیبه
ئهوهوانهپێجه بۆ بهوهمرێکار دهی بگات دهمۆمۆنیوم ودیکتاتۆریتسهبێ  بگرێ ت

دامهچینایه خۆی ئهتی بۆ دهمه رێنێ، ههش دامودهبێ دهموو سیستهوڵه گای میتو
کچینیبۆرژوا یپێویستیبهچینیمرێکاریشوه.وهشێنێتهڵوه وممرانیبۆرژوا یهه
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٤٩ 

مه،ئهیهژمونیباتههوههئۆتۆریته،پێویستیبهیهتیههوڵهنگوخۆسا مانیدهبرو ه ه
ههنه لهک پهرامنهبهر گیرانهالمارهر بۆ بۆرژوا یێا چینی نهوهمانی ونیوامیی  م
ههبهداری،رمایهسه بۆ تهوهشانهڵوهڵکو پێكەاتوهی دهواوی دهسهمانی و تیوڵهتت

تیبۆرژوا یێاڵدیکتاتۆریهگهتیپرۆلیتاریالهشجیاوا یدیکتاتۆریهمجۆرهبه.بۆرژوا ی
لهدیکتاتۆریهمهدایهوهله پرۆلیتاریا مهروره هتی ئابوری سیستهتی و میوجود
نهرچاوهسهوهمەێنانهرههبه لهگرتووهی  ه، دیکتاتۆریهرورهماتێکێا لهتی بۆرژوا ی تی

سیسته و بهئابوری سهرههمی گرتووهرچاوهسهوهداریهرمایهمەێانانی سهی رخانیو
په ئهئابوریهنێیهیوهسیاسی نیوامهمانی دیکتاتۆریهروره هوهوانهپێ هبه.یهم تیتی

به سیاسیهتهپرۆلیتاریا لهواوی و مرێکار چینی ئابوریشهبۆ جێخستنیوهروی بۆ
به تری مۆمهرههشیوا ێکی تیهتیهمەێنانی مه رجیلومهههڵگهلهوجیاوا هوانهپێ ه،

 .ویشسۆسیالیومهئهداریێا،مهرمایهئابوریسه
وهدیکتاتۆریه تیوفۆرمی کومهمانیشۆڕشهردهتتیسهسهیدهوهکئهتیپرۆلیتاریا

لهشۆڕشگیرانه مرێکار چینی بهی ماتهدهستهرجهخۆیێا مارگه کومه)وه وه(ریتی ک،
خهوهئه ههسڵهشی ماتی بهیهتی بهو دهوهوامهردهشۆڕشی بهگرێ  وممیخوات،

چینایههاومێشه هێوهی و تی له جیاجیا شیوا ی  کومهمان بهپێکەاتی رهتیێا وتیپێی
بهوهپێشهچونه دێنێتهردهو شۆڕش، ههوهرهدهوامی لهروه، لێنین ک توڵهده"متێنی

بۆمۆمۆنیومبێگومانوهداریهرمایهسهیگو ارلهورهده"مهیپێکردووهدائاماژه"وشۆڕش
بهگه جۆراوجۆر سیاسی شکڵی بهدهوهخۆیهلیك ههگرێ، یهتم ناوهموویان ڕۆمیانک
 ".تیپاۆلیتاریایهویشدیکتاتۆریهئهبێ،مهده

دهلێره مهسهوهڕێمهگهدا بهر شۆڕشی  اڵهردهفەومی و بهوام موردستان نمونهتی
ئامادهیچینیمرێکارلهوه وممیئهبه:وههێنمهده ستدهیبهوهییئهموردستانهێشتا
هاروهتیخۆی،ههتیچیانیه رانێنیدیکتاتۆریهرێتبۆدامهستنهوخۆدهراستهمههیناوهنه
وئارادانییهلهمڕارچهتێکییهوڵهمدهههتی،مهتیهمانودۆخیمۆمهتیچینهپێیواقعیهبه
هه تێکههێوگهم تریش بهلێکی جهخهڵ شۆڕشگێرانهماوهباتی بهدهری و نێیرژوهما

باتی،شۆڕشوخهوهبیننهستنردنبۆشۆڕشێادهباتیچینیمرێکارودهپاڵخهخۆیانله
مهبهگرێتهتدهوتێکیتاینهڕهشۆڕشگێرانه دامهتاوهرهسهلهنگهڕهر تێکیوڵه رانێنیده،
یالنیرنامهبهلهستەێنانیئسیال اتێکیسیاسیوئابوریمهدهیماتیبۆبهشۆڕشگێرانه

دونیایهمه هاتووهمی باشتردا بکاتهمی ئهروره ه، بۆ و  کومهمهت ماتیش تی
تممرێکاراننابێمانپێ بێت،بخوا ێ،بهشۆڕشگێاهتیهچینایههێوهلهمهشۆڕشگێرانه

وا نمانومرێکارانبۆگۆڕێنیتهباتیمۆمۆنیستهبێخهڵکودهستن،بهداراوهمئاستهله
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٤٦ 

چینایه مارگهقوای نێوان وهتی بۆرژوا ی، و ئامادهروهههر بۆها مرێکار چینی مردنی
ده تاقانهسهگرتنی بهتتی و باوانی خۆی ههلهوهمردهی دایهشۆشگێرانهرجهلومهو

بهوهمانیچینیبۆرژوا یهشهمووبهرههرامنهبهوێتهڵگرێوبکهنگاویبۆهههه تیتاینه،
وێتیهستێودهوهمانێاڕادهئاستیئیسال اتهدالهورانیشۆڕشگێرانهدهلهیمهشهوبهئه
بۆیهورانیشۆڕشگێرانهده تویه رانێنی اممهردامهسهبێمرێکارلهدهمۆتاییپینێت،

مئه.ستێوپێێاگریبکاتتیمرێکاریێاراوهشکڵی کومهتیخۆیلهتیچینایهدیکاتۆریه
ته کومه یهله  وممهمهقۆناغی ئهمیێا  وبهتی یهو مه سا داوه لهشۆڕشی رێگایو

راپهچهلهوهڕینیکهڕاپه وهشنی مۆسکۆ لهوهکئهڕینی ئۆمتۆبهی وشۆڕشی لێنین ردا
بۆیهماندهفیکهلشهبه دهک وبیوهتتییهسهدهتتهسهمدهئهستیانبۆبرد، تتیسهیا
مۆمۆنیستانهو وبهئه بهسا دانیراپهلهمهیهمرێکاریو ئهئه.شێاربوونرینێا مرمی

کنهتهتیپرۆلیتاریاسیاسهوتنیدیکتاتۆریهرمهبۆدهفۆرمێکهیێامهمقۆناغهلهته کومه
تیبۆرژوا یوجێگیرمردنیمهرموتیمقاوهتیسهگرتنیسیاسهوهستهدهئابوری،یانیبه

 کومهسهده و ههتت و نوێ ههوهشانێنهڵوهتی دامودهی دهموو تتێارێتیسه گامانی
مخهیانیجێگیرمردنوله.جێماوهبهوهچینیبۆرژوا یشکستڕێێراوهلهتیمهپێشخۆیه

 گاییدامودهوهشانێنهڵوهمیترههواتایهبه.تیمرێکاریهنوسی کومهخسانێنیچارهڕه
وهوڵهده  کومهتی پهک و دهرلهت پۆلیه، سوپا،  ینێان، یاسا،مان،  و ستور

رهوهئیلرامردنه دینی تهی نێودهسمی، مۆمهوڵهوافقاتی و قهڵهتی دامودهی  گایراراتو
وتێکیبۆرژوا یوئهمهمقاوهرجۆرههاتێکشکانێنیههروههه..ڵکیروخهمنینەێنیوسهئه

مههێوانه گێاانهی نهوهبۆ مهی سیاسی نیوامی دهرامنهبهتهوتونه مو تا هسهر یتتی
مریکاره مارنامهوههجهمهئه..وهچینی  کومهری مرێکاریهی مۆمۆنیستمهتی  وبی

 .ستیبۆبردووهدهوهتکێشه مهری هماوهڕینیمرێکارانوجهڕێگایشۆڕشوڕاپهله
شهڕهوههیئهوهپێیدورخستنهتیپرۆلیتاریا،پێنهیدیکتاتۆریهتیه کومهمفۆرمهتمئهبه

ریوهاوماتسهمرێتهدهوهمانیهداڕوخاوهنبۆرژوا یوهێوهالیهلهیمهترسیانهومه
شورامانوتتی وبیبسڕێرێتبهسهبێدهیێا،دهمهنگاویجێگیربوونهههنگاوبهڵههگهله

وهریهماوهجهئۆرگانه لهمان ئۆمتۆبهنمونهک شۆڕشی دهی وهرمهردا بهوت یان
وهمۆمۆنه لهمان سهمۆمۆنهک پاریسێا راستهیه اممهوهشهلێره.ڵێاریەهی وخۆیتی

 هماوهجه و مرێکاران مه مهری ڕێکخراوهلهتکێشان و خۆیێاشورامان مانی
پیشهله.مرێراردهرقهبه سوپای جهباتی میلیسی مهماوهیی ههری ئهتێیێا یوانهموو

توری کومهکهیویپارێوگاریکهمرێنووهمێارده،چهیهڵگرتینانههکههییچهئاماده
دهروههه.گرێشوێندهتتیتا هسهده ئۆراگانهداتبهنفیێ یده ایوتهتتیقهسهها
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مهریهماوهجه بهلهمان ڕێکخراون، مهیهرادهشورامانێا ونوینهک رانیشورامان
راستههه خهڵنژێردراوی دهوخۆی یاسا خۆیان ههمهردهڵ  و جێنهن خۆشیان جێیر
وهمهده ئهن، سیستهئیتر مهڕێوهبهمهو دهرلهپهنابرێ یاسا دوایردهمان و مات

مانرلهمانیپهرارهرقهگهئهمهوهو اڵهشبهمهجێنکات،ئهتجێبهمیتر کومهیهماوه
ئهستانی کومهدهجێگایدڵخوا یماربه مهگهتبێت، نا مامسهخرێتهسنا انێدهر ر

 .وهدرێتهیئاوڕیلێێهتومهی کومهیهفهڕه
مانیبهرتهکبۆئیمتیا اتومهتتیشورامانێا،ئیترجێگایهسهڵخۆگرتنیدهگههالهروههه

 یرومانووهرلهنێامپهئهنامێنێمهوه،یانیئهوهشێنهوهڵێهتتنامێنێوههسهنێوده
راوێژماره و قا ی و  کومهدینلۆماتکار پهمانی و وهرلهت مهمان خاوهبهرتهک نی

رانوتمنوینهبه.نێبنمههرهیباتبهئیمکاناتوداهاتوموچه،لهسانهئیمتیا اتو ه
نێومرێکاراننییهمارمهکهی ئیمتیا اتێکی یاتریانلهستانیباتیشوارامان،نهدهماربه
 .رناماتیمرێکارێکیپسڕۆرتێڕهموچهیانلهمهموچهبگره
لهلێره با راوهسهدا خاڵێ  ئهر ئهستم ههبۆرژوا یهته کومهمهیهوهویش میشهمان
وێتبهیهده،مهتیمرێکاریهتیپاۆلیتاریاو کومهدیکتاتۆریهوهوئهتتێکی وبیهسهده

.تیچینیمرێکاربگات کومهبهوهمردهخۆیداباێنیوبه وبیهتهسڵهمخهخێراییله
چاولهوهمبارهله مریکاریاتانیاوئهتیدیمومراسیبهمانیو کومهرلهمیپهسیستهبا

تمن،بهمهددهڵ خۆیانناو هرانیخهڵ ونوێنهتیخه کومهتێابهڕواڵهلهن،مهیهبکه
وتتانهله براوهم  وبی ههدا  کومهڵنژاردنهی دهمان دروست خۆیان بهمهتی وامردهن،

له کومه مۆنسهت لهنێوان دروستکراوهینهرڤاتیڤو مهرپارتیێا ماتیشبهو هۆیمترین
تیئیئتالفی کومه/مانرلهمانیپهیمورسیهنیوهمترلهمه/وهمهستەێنانیموررسیمهدهبه
ئهگهله پێکەێنراوهل تردا له وابی بهئه، شێوهههمریکاش له کومهمان نێوانت

جمەوریخوا هدیمومراته و هاتووهمان چووهمانێا ئهههله...و خهمانهموو ودا ڵ 
جهڕێکخراوه و مرێکاری لهماوهی ڕۆڵێکیان مۆمهڕێوهبهری پێنهبردنی ودراوهڵگادا

ماریگهدهمیشههه و لهور سێنهریان سیاسهژێر مارمردهری و  اممێات  وبی مانی
وپرۆسهتیمرێکاریله کومهمهماتێکێایهلهمهئه.چووهڕێوهبه یجێگیربوونیخۆیێا
بهههیمهوهدوایئه مهههنگاو و تێ دهمهقاوهنگا بۆرژوا ی خهتی ریتهشکێنێرێو

پێ هپه لهوانهالماری هێوهالیهی نێودهوهشکستخواردهن پیالنی و بۆرژوا ی تیوڵهمانی
ئهسهله دواوهرهبهتهم کومهر ئهیپێێهمشهپاشهو دیکتاتۆریهمرێ، ووا تیپرۆلیتاریا

تا هنێتهیپێێهمهتیهفۆرمی کومه قۆناغێ مهوهقۆناغیکی نگاوههنگاوبهههوهمهالیهله،
مۆمیته و شورامان ئۆرگانهڕۆڵی و مرێکاری چاودێری و مۆنترۆڵ ریهماوهجهمانی

 وسایهسرهخه
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 مال ئاسۆ که  

دهمرێکاریه وتت ماروباری مان، ههدهگرنه مرێکار چینی و بهست وهههنگاو کنگاو
له ڕێکخراو بهسهدهچینێکی مۆنگرهوهنهمهدهستهرجهتتێا سه، وراسهی شوارامان ری

وهڕینههۆیڕاپهبهمهوهگرنهتیماتی وبێ دهمان،شوێنی کومهریهماوهجهڕێکخراوه
راوهسهریدهنتهسهله لهستاوهتتێا ئهدیکتاتۆریهوهمیتریشهالیه، مانیمهرتیپرۆلیتاریا

به قۆناغهله.ردادێتسهئاڵوگۆڕی ئهم بهئابوریهرمهدا و بهوهستهدهمان یرنامهگرتنی
ده یهویهولهئهبێتهئابوریسۆشیالسیتی  کومهمهتی مرێکاریمی ئابوریرنامهبه.تی ی

تیمرێوموڵکێارێتیتاینهیئابوریماریبهوهشانهڵوهبۆههیهئاراستهسۆشیالسیتیمه
ئه بێگومان ئهبۆرژوا ی، لهرمانهم وتتهههش بهر ودا ئابوری ئیمکاناتی پێی

سهستهربهبه وهمانی ڕێگای گو هپێێاویستیهبهوهتمێانهر و ژیان تهمانی لسهرانێکی
 .ماتڕدهتیخۆیتێڕهمیتاینهیهپرۆسهبهوهدڵنیایهگۆڕدرێوبهده
 

 :کانئابوریهرکهتیپڕۆلیتاریاوئهدیکتاتۆریه

ئهبارهله دیکتاتۆریهئابوریهرمهی پرۆلیتاریاوهمانی  کومهبهتی تجێگیربوونی تیدوای
ئهمارگه مارمه ئهری، لهخنهرهلهرمانهم لهرنامهبهگرتنیێا گۆتا قۆناغێای دوو
لهوهماتهجیاده یه، مهمهقۆناغی دهمێا توانایپێێ هێشتا سۆشیالیوم ئابوری ڵیت

ئامادهرههبه هێوی مۆمهبهمێاری نهماری خومهههیتوانیوهڵگا، و مات تگو اریهموو
مۆمهپێویسته خۆشگو هڵگایهمانی باتی مهمی هێشتا و بخوڵقێنێ لهران  ۆر تا ژێرم
بهماریگه سهرههریشێوا ی لهمۆمهوهشهولێرهداریێایهرمایهمەێنانی گهڵگا -ینودره"ڵ

پێویستهگمهده مات بهڕووهڕووبه"كاننی له، قۆناغهپێویست سۆشیالسیتیم ئابوری دا
میانه هترهمه و جیاوا ی هێشتا لهو  ۆری مۆمهگهی ئابوری و ژیان میڵگایهڵ

هه یهمۆمۆنیستیێا مۆمه. لهئابوری سۆشیالسیتی، مۆمهسهلهوهتهڕهبنهلگای ڵگایر
ڕاده مۆمهستێوهمارمردوان مهڵگایه، بهرمهههک مارهس لهمهپێی وخومهی تگو اری

بهپێێاویستیه ژیان دهمههرهمانی مۆمهنێ مهڵگایهبێ، فهک ئهماری بۆمهیهنێا هرد
موڵکێارێتیگشتیئابوریسۆشیالیستیپشتیبه.ڵگامانیمۆمهتهنیعمهنێبوونلهمههرهبه
بهستووهبه ماری تاینهو موڵکێارێتی و ههمرێ تیا لهوهتهشاوهڵوهتی مۆمه، دالگایهم

مۆمهمیهرهسهپێێاویستیه ژیانی فهتیهمانی لهتی دهبا نهرد، با اڕ ورمراوهی
بهتگو اریهخومه دهمان ههردهبهخرێتهخۆرایی بهست تامیش مارهمووان، لهمهپێی می

بهراستهپیێاویستیانه دهمههرهوخۆ بهنێ ئهبێ، لهوهبێ فرۆشتنهی و ماین وهڕیێای
 یمارووهرهههستێبهبهشئابوریسۆشیالسیتیپشتدهمجۆرهستیانبەێنێ،بهدهبه

ئاراستهمهرههشکردنیبهمێکیدابهسیسته و یهێویماروارهیقهمردنیهوشیارانهمان
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خومهوڕووه و بهپێویستهتگو اریهمات بهمان پێی نهرنامه لێرهیهخشهو و وهشهک
ههیپێێهرهمرێوپهدهتیئاڕاستهتیهمەێنانیمۆمهرههیبهپرۆسه مانو یهوهرهدرێ،

لهنمهیهرنامهمبهبردنیئهڕێوهمیچاودێریوبهریوشورامانسیستهمۆنترۆڵیمارگه
سهمۆنگره شورامانهراسهی دهوێنهبهوه،ری ئۆرگانی باتترین بهسهی یرنامهتتێارێتی

.مرێدهمرێوهێویمارمردوانیبۆئاراستهنێهسهدرێوپهبایاریانلێێهئابوریساتنه
نمونه مهوهئهبۆ لهلهی ساتڵگایهمۆمهساڵێکێا دیاریکراودا، ههچهنهمی تهنێ له ار ن

ئاووانه،لهتگو اریپێویستهخومهکلهیهوارهچقهوه..نم،برنج،گۆشتگهوانهخۆراک،له
ماره دایهو چلشۆرگهبا، و تهنگا ئهله، و تهنتهفۆن و هاتوچۆ مبهوه...نێروستیرنێت،

قهپێیه ئاڕاستهوارهش بۆ ماریان هێوی دیاریکراوی سهدهی و نجامرهمرێ
مۆمهیهپێێاویسته فهمانی دهراههڵگا جۆرهبه..مرێم بهم ئامانجیرههشێوا ی مەێنان

نسیڕی اڵپرهبێتهماندهمانیژیانیئینسانهڵکودابینکردنپێێاویستیهقا انجنایجوڵێنێ،به
تیونگیبرایهرههشێا،فهمهنجامیئهئهلهدیارهڵگادا،مهمێنانیمادیمۆمهرههربهسهبه

سهفهشوێنیمونا..رپرسیارانهییبهوهتیماریپێکههاڕو یهروهو،ههئینسانیوپێشاه
رمنۆلۆژیایمۆمڕیتهماۆداتهدونیایئهبێگومانله..وهگرێتهرستیدهرستیوتامڕهوخۆپه

جیکردنیرهێنانوجێنهدهوهمردهگێایبۆبهروئاساندهداڕۆڵێکیماریگهیهمپرۆسهله
 .قۆناغیسۆشیالیومێاڵگالهمانیمۆمهیهئابوررمهئه

ئه و مۆمهئابوریهرمهسۆشیالیوم لهمانی سایهڵگا دیکتاتۆریهژێر وی پاۆلیتاریا تی
ئه کومه ههمرێلهرچیدهگهتیمرێکاریێا رمیکئهیهنگاویبۆبنرێوبگرهوتتێکێا

مانهروریه ه دهوهبۆ بهسهی مرێکار، چینی گهتتی بهتم مۆمۆنیستییشتن قۆناغی
جیەانیه بهمارێکی مرێکارهرئهو چینی جیەانی شۆڕشی مۆمۆنیستیمۆمه.نجامی ڵگای

وفرهمۆمه" ههمۆمه/ڵگای تێروتهڵگای مۆمه"لهسهبوو له، ههردهبهڵگای مووستنووی
هاوچهپێێاویستیه ژیانی ئینسانهمانی ههمانهرخی یانی فه، ژیانی پێێاویستی ورچی رد

مۆمهمانیه ووهئاره گهوهبوژانهمهمهڵگایهتی، فهشهو پێوانهكردنی پێشاهرد وی وی
 ری،نگیدانامهستهژاریودهرههسهڵگایمۆمۆنیستیلهمۆمه.تیهتیهنێنیمۆمهسهرهپه
/ڵگاینودرهمۆمه"لهیهنهالیهمهمیفراوانوههیهوهڕینهڵگایمۆمۆنیستیپهتمۆمهنانهته
"وهنهگمهده وفرهڵگایهمۆمه"بۆ جیەانیێاله"می ماتێ مۆمه.ئاستێكی مۆمۆنیستی ڵگای
بێتهده ئامادهمهوهمایهتوانرێ مۆمهبههێوی مۆمهماری یانی بهڵگا، مارمردوان وڵگای

مادیمانتوانایداهێنانوخوڵقانێنیپێێاویستیهرهمەێنهرههبههێوهیشتنێمهگهئاسته
هێنابێتهڵگایلهمانیمۆمهنگیهرههویوفهعنهومه وامیشردهوبهوهرهدهباتترینئاستێا
بهرهپهوهوپێشهرهبه یپااوپایپێێاویستیوویستووهرهتمێهوهکمهیهرادهبسێنێ،

 وسایهسرهخه
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مۆمه وهئاره بێت، ئینسان مهڵگایهمانی مهههک بهر پێویستیهس لهپێی ژیانیمانی
ههوهپێکه و مۆمهوهرهیی بهتیه ی وهشێارهتیێا نهمۆمهوهشهلێره، ههڵگا بهک ورهر

دهوهپومانه دابهوڵهی و چینهت خورافهشنوونی و دین و ئایێیۆلۆژیا و هتێ...ومان
بیروباوهبهنگاویناوههه سونهڵکو ئینسانیو ئینسانێۆستیسهری ههتی شوێنی رراپا

سونهرههفهجۆره و مۆمهنگ گرتۆتهتێکی پێشوی یهوهڵگای و ئا ادی مانایو مسانی
مانایمیبهچونیه.ردێنێردهییسهوهمیوپێکهمیچونیهڵگایهگرێومۆمهردهواقعیوه

تێ رنا ونیعمهههخسیانبهپێینیا یشهبهڵگایهمانیمۆمهمووتامهیشتنیههستااگهده
یهتیجیەانیههسڵهخهکمهڵگایهتی،مۆمهڵگاخولقانێویهمانیمۆمهرهمەێنهرههبههێوهمه
 .برێدهڕێوهمانیبهنێامهتیئهخاڵهودهمیهۆشیارانهیهشێوهوبه
ئهدیکتاتۆریهمجۆرهبه تا پێینهیمۆمهوماتهتیپرۆلیتاریا یوهقۆناغیپومانهتهناوهڵگا
چینێکیباتیڕێکخراوبۆکمهمرێکاروهکپێێاویستیهیهوهتهوڵهمانودهمجاریچینهیه

مۆمهتێڕه لهرمردنی سهڵگا بهوهداریهرمایهقۆناغی مۆمۆنیوم تادهوهستیهدهبۆ گرێ
یهرنامهبه یو ئا اد بهی وه.ربەێنێدهوهمردهمسانی سۆشیالسیتی شۆڕشیشۆڕشی یا

ئهتیهمۆمه بۆ مرێکار چینی سهمهیهوهتی ههرمایهئابوری خودیوهشێنێتهڵوهداری و
هی کاملهمهیهومارهئهمهئه.وهشێنێتهڵوهمرێههتیماریبهیهربوونومۆیلهمارگه

مهشۆڕشه تر رویانێاوهلهمانی روودهوهمێژوودا نهدهیا بهوهیانتوانیوهن پێییا
 .رنستیبۆبهمانیانناتوانندهتیهرۆمیچیانیهناوه

 

 :حزابتیکرێکاریوئازادیئهحکومه

له  کومهسایهئایا دهی و مرێکاری وڵهتی سۆشیالسیتیێا، ئهتی غهچاالمی یره وابی
غه و ڕێگهیرهمرێکاری دیکتاتۆریهپێێراوهمۆمۆنیستی ئایا  کومه؟ و پرۆلیتاریا تیتی

به ڕێ بهشورامان ئا ادی و دهئهشێاری تر ده وابی و بهدات لهتوانن شێاربن
 شورامانێا؟

هه پهئهر بهیوه وابێ  خۆی مهدهستی و مهیهراگهوهنشورێکهستور شواراماننێ
مردووهسهپه دهنێیان ئا ادانه، خۆیان ڕۆڵی ههتوانن سائیتر ههبگێان جۆرهڵگری ر

باوه و بنئایێیۆلۆژیا سیاسی ئهوهتکردنهڕه.ڕێكی لێسهی و ئا ادیوهنێنه واک ی
ئهبایاریشوراماندهیبهمهمردنهغهدهڵسورانیسیاسیوقههه داتهو اڵهویشلهبێ،
ستوروودهوهتیمرێکاریهتیمردنی کومهدژایهوتنێتهمهوهمرده وبیناوبراوبهمه

په بهیوهیاسامانی نوێوهمۆمهست خهدژایهڵگای و بکا هاننێات،تی ڕوخانێنی بۆ ڵ 
نێوئا ادییانیهگه واکرادهیئهغهدهقهمه وبیمۆمۆنیستنییهوهمیترئهواتایهبه

 تیکرێکاریدیکتاتۆریودیموکراسیوحکومه
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یگشتیووهمۆبوونهشورامانێاولهلهڵکهرانیخهینوێنهوهڵکومۆبوونهبهوهسێنیتهلێێه
لهره بایاری خۆیێا جۆرهسمی بهمهردهدهم پێیهن، مهم و ههستانێارد بۆیهرجێ 
یئا ادیوئاسایشینامهڵگهکبهشورامانوهمه( واکیاسایئه)مانڵسورانی وبههه

دهتیهمۆمه پێی دهگهتی و پهبنهنهیکهن ڕێکخستنی  وبهیوهمای نێوان لهنێی ژێرمان
مارگهی کومهسایه و شورایی هه.ریێاتی لهروهدروست دیکتاتۆریهسایهکچۆن تیی

ته یاخیمهباتیدیمومراسیهرهفۆرمیههتلهنانهبۆرژوا یێا، مافیشۆڕشکردنو یێا،
له ڕێگهسهدهبوون نییهتت بهپێێراو شێوهقهو دهوههراویترین  ینێانیوهدرێتهتم ،

المارینگیخوێناوییوپهیانێنیجهتراگهنانهریوتهرموتگهمردن،گرتنوڕاونان،سه
بهسایهلهمانهمووئههه..یانێنراگه برێستیبۆدهوئاستدهمیانبهیدیمومراسیێا،

له دهرامنهبهماتێ  نهسهر ههتتێا بگرهک شۆڕش سادهر ومانگرتنی یخۆپیشانێان
ڕێگاروایهبۆچینیمرێکاریشهه..وجودتتیمهسهردهسهترسیلهمهریبووبێتهماوهجه

الیه دهنادات وکو ڕوخانێنی تا هسهنێ بۆ مارگهتتی لهی بێتههران وایهمه.وڵێا
لهگهئه مردن پارێوگاری مافی رهسهدهر بۆرژوا ی چینی بۆ خۆ ئهتتی بێت، بۆوا وا

 .وایهرڕهرابهدبهیانسهمهتهو کومهوساوهریچهماوهمرێکارانوجه
 

 مباسهبۆئهدواوته

وتهله ئهدوا باسهی دهم بڵێممهدا چینهدیکتاتۆریه:وێت ئهتی یانگهمان بێت مرێکاری ر
کوه.تێکیئابوریرورهر هسهوهباتهمادهئامامێابنهولهرخانێکیسیاسیهبۆرژوا یسه

مانیێابێت،یانلهرلهفۆرمیدیمومراسیوپهرلهگهتیبۆرژوا یئهپێشتروتمدیکتاتۆریه
سه و ئیستنێاد بێڕهفۆرمی وهردهرموتی لهدابێت، دهیاخود وتتهسهفۆرمی میلیشیایی

ڕۆكیانکناوهیهوهتیوئابوریهیچینایهروانگهمانێابێت،له وبیهمانوفرهک وبیهیه
دهئهیههه ئاماا ی بۆرژوا یهویش چینی سهستی وو پاراستن بۆ سیاسین رخانێکی
مانشێوهههبه..رمایهمرێوڕاگرتنیبا اریماروسهمیماریبهبردنیسیستهڕێوهبه

ئهدیکتاتۆریه پرۆلیتاریا لهگهتی مۆمۆنارهر وهفۆرمی لهمانێا بێت،یا شورامانێا فۆرمی
یهگهئه پێشرهر  وبی لهک ڕاوهوهرهسهو وهی لهستابێت وڕێکخراوهیا مرێکاری
سهریهماوهجه دابێت، سا  خۆی مرێکارهرهمانێا چینی ڕێکخراوی شکڵی دژیلهنجام

میئابورینوێ،نێیهیوهو اڵکردنیپهوهمایهبۆهێنانهرخانێکیسیاسیهبۆرژوا یوسه
دامه ئهیانی سۆشیالسیتی، ئابوری لهمه رانێنی ههش ئابوریوهشانهڵوهڕێگای ی

مه.وهیێاریهرمهسه سۆشیالیستی دهلهئابوری  وممی راستهخاڵهژێر ئینسانتی وخۆی
 . رێنێمهماندایێهیئینسانهیهوشیارانهوئیرادهخۆیێایه

 وسایهسرهخه
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دابهئهمجۆرهبه مهشنونهو لهگوایهی دیکتاتۆریهرامنهبهدیمومراسی ،تێایهر
مۆمهوهرانهڵگههه واقعیاتی لێونکردنهی ڕێگا و بهڵگا مهوه، وهدیکتاتۆریهی کت
دیمومراسیشوهیشهرچاوهسه ماڵوێرانیبناسرێو و فاوڵگایسوڵحوسهکمۆمهڕ

مامهخۆشنه و ئینسانهختی وێنابکرێرانی مان ویهوهلێکێانهمهئه. بۆرژوا ی می
سیاسهموفه و ڕۆشننیران و بشکێننیانهدهمهدارانێکهتمهسیران مۆمۆنیوم وێت
لهدیبکهبهئهداریشبهرمایهوسه خهن ههوساوهڵکیچه هنی دونیا بڵێن پێیان و ردا
ههله.یهوهئه ئهروهماتێکێا مردهوهک ڕۆشنمان دیکتاتۆریهدیکتاتۆریهمهوهی تیت،

بێیێادهتیجیاوا یانبۆپهسڵهداردا،خهرمایهڵبوونیچینیمریکاروسهگهولهمانهچینه
وه بهو لهک چیانیهمێشمهشێ  بهمێشی یهسهتی دهر  اڵ بۆیههه.بنمتردا رگهئهر
لهدابه لهشنونێ  دیکتاتۆریهئارادابێت ئهنێوان چینهتی دوو واتهدایهم دیکتاتۆری،

مانیشلهتیه کومهفۆرمه..وهمیترهالیهتیپرۆلیتاریالهکودیکتاتۆریهالیهبۆرژوا یله
 .تدیکتاتۆریهلهمدووجۆرهڕۆكیئهناوهرنینلهدهروتتێکێابههه

سه ههرمایهمێژووی لهداری سهر وهڵێانیهرههماتی ئێستا لهردهبهتا سایهوام یژێر
سهدیکتاتۆریه بۆرژوا یێا چینی بهردهتی نیشانی خوێناوی داوهریهشهمانێکی .ت
مهمێژوویه عهوهمردهبهک عهفامتۆری و لهقونیهقڵ مهوهجیالهبه..یێایهوهرهدهت ی

نگنڕووهوامالسهردهقالنینوبهلێکیموێروناعهدارییاساگهرمایهیاسامانیئابوریسه
جهئابوریهیرانهقهو هاومات شهمان، و ماولکاری و ناوخۆیهڕهنگ و مانیجیەانی
مان، ینێانتیهتیهمۆمهتانیوپشێویهرهژاریوبێێهپانێنیههتانیبۆرژوا ی،داسهوڵهده

ده گرتنو دهدهربهو دیاردهرمردنو ڕهیوهیان نهگهکجیاماریئاینی، ییوهته یو
ئینسانهوهه ئهگهله..مانتواردنی مردهوهڵ ناعهگهدا نیشانێهلێکی بهدهقالنی ههن رتم
سایهلهموویانهه نهدیمومراسیهتتهسهدهی و بهمان ونیوامێکێا مهڕێوه م گوایهبراون
تدیکتاتۆریهلهریهبێنه ئه. ههئایا مارهو دهموو و مهسات و مهتیانهینهرد ژێرلهی
ڕووبهدیمومراسیهتتهسهیدهسایه دهمانێا نییهوهبێتهڕوویئینسان ئهبهمافی نجامهو
تتێارێتیسهتیدهڵکوفۆرمی کومه،بهتێانییهردیکتاتۆریهرامنهبهدیمومراسیلهینمهبگه

 دار؟رمایهڵێینسهپێیدهمهچینێکه
 
 
 
 

 تیکرێکاریدیکتاتۆریودیموکراسیوحکومه

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   



٣٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کەلێنینێوانقسەوکردار
 

 حەمە غەفور: وەرگێڕانی لە فارسییەوە
 ئەمستردام - ٩١٠٢جێنوەری  ٠١
 

ئەماۆدەمەوێلەبارەیئەنجامەمانیپلینۆمیدووهەمیمۆمیتەناوەنێیی وبەوەلەگەڵ
بەڵکومنلەسەرمەسەلەیەکجەختدەمەم.ئەمەڕاپۆرتێکیفەرمینییە.ئێوەقسەبکەم

.مەتەوەریسەرەمیقسەوباسەمانیپلینۆمومۆیگیانیگشتیئەوپلینۆمەیپێکێەهێنا
ووردی بە هاوڕێیان هەموو ئەمەیە چاوەڕووانیم و گرنگە هێجگار مەسەلەیەمی ئەمە
گرنگیپێبێەن،هەوڵبێەنئەومەسەلەبەقووڵیدەرکبکەنودەرەجەیئامادەییو
ئینێرجیخۆیانبۆبەرەوپێشبردنوعەمەلیمردنەوەیئەوڕێگاچارەیەیمەپلینۆمبۆ
بارەیەوە لە و هەڵنسەنگێنن دەستووریئێمەوە خستوویەتییە مەسەلەیە چارەسەریئەم

دوایئەمقسانەهەرهاوڕێیەکدەبێبتوانێتبۆخۆیڕوونیبکاتەوەمە.داوەریبکەن
ئەم بەسەر سەرمەوتن بۆ بێت لێنااو مارێکی خەبات مە ئامادەیە ئاستێ  چی تا

 .مەسەلەیەدا
بەتمئەممەسەلەیەچییە؟بۆشەر مردنییباشتریئەمەمەسەلەیەڕێگابێەنبگەڕێینەوە
و دەسەتت گرتنی دەستەوە بە دوای بەلشەفیی  وبی بۆ دیکە، مێژوویی قۆناغێکی بۆ
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بەێنمەوە لینین لە.ووتەیەمی هەنێێ ڕووەوە لە دەمات تەسویری ئەو مە بارودۆخێ 
 .بارودۆخیئەماۆیئێمەدەچێت

دابۆمۆنگرەییانوەهەملە(بەلشەفی )لینینلەڕاپۆرتیمۆمیتەناوەنێی وبیمۆمۆنیست
 :ئاوادەڵێت(یانیدوایینمۆنگرەیەکمەلینینبەشێاریتیامرد)٩١٠٠ساڵی

بەتمئایالەژێرسیاسەتیئیقتسادی.دەوڵەتلەدەستیئێمەدابووە.یەکساڵتێڕەڕیوە"
ئێمەنامانەوێدان.دائەمدەوڵەتەبەپێیشێوەماریئێمەئیشیمردووە؟نەخێر(نێپ)نوێ

مەوابێبەچیشێوا ێ ئیشیمردووە؟ئەمدە گایە.بەمەدابنێینبەتمئەمەڕاستییەمەیە
مشتێ  مە دەڕوات شوێنێ  بۆ بەڵکو دەمانەوێ، ئێمە مە ناڕوات شوێنە ئەو بۆ
موێوە لە نییە مەعلوم مە نائاشکرا و ناشەرعی ئیحتیکارچی و تاینەتی سەرمایەداری

دە گایدەوڵەتبەتەواویوەبەهی جۆرێ بەوئاراستەیەداناڕواتمە.هاتووندەینەن
ئێوەمۆمۆنیستەمان،ئێوە.ئەومەسەیوالەپشتیسومانەوەدانیشتووەتەسەوریدەمات

ماروباری بەڕێوەبردنی داوەتە دەستتان مە پرۆلیتاریا هۆشیاری بەشی ئێوە مرێکاران،
دەوڵەت،مارێکیوابکەنمەدەوڵەتێ مەلەدەستتانێاهەیەبەپێیشێوەماریئێوەئیش

 ".بکات
بە دوای لە ساڵ پێنج بەلشەفی،  وبی مە دەمات قسە ئەمە دەربارەی لێرەدا لینین
ئیقتسادینوێ، مردنیسایسەتی دوایتەر  لە یەکساڵ گرتنیدەسەتتو دەستەوە
مۆمەتیەتییەمانیێا، ئامرا یجێنەجێمردنیپالنە یانیبەسەر دە گایدەوڵەتیێا، بەسەر

نییە ئاراستەی.مۆنترۆڵی بە وە دەڕوات، خۆیێا ڕێی بە مە ئامرا ەیە ئەو دەوڵەت
دانیشتوون، سومانەمەیەوە پشتی لە مە و دەیانەوێ بەلشەفییەمان ئەوەی پێ ەوانەی

بەدرێژاییتەواویئەمڕاپۆرتەلینینهەوڵئەداتپیشانیبێاتمەدەبێ.دەڕواتەپێشەوە
یانی بەلشەفییەمان مە بکات  ەرەمە ئاراسەتەیەدا بەو دە گایە ئەم تا بکرێت چی

 .مۆمۆنیستەمانومرێکارانیهۆشیاردەیانەوێت
مە نەڕۆیشت الیەدا بەو دواجار ئۆتۆمنیلە ئەم مە دە انین هەموومان ئەماۆ ئێمە
جیەانێا مرێکاری و مۆمۆنیستی بوووتنەوەی بەسەر چی وە دەیانویست بەلشەفییەمان

 .هات
 ئەماۆ ئێمە مە پێموایە ڕووی)من لە مەم النی بەڵکو چەنێایەتییەوە، ڕووی لە نەک

یانیدەبێتدیارییبکەینئەو.لەهەلومەرجێکیهاوشێوەداگیرساوینەتەوە(چۆنایەتییەوە
دە گایەیمەبۆجێنەجێمردنیپالنەمانیئێمەلەبەردەستمانێایەبەوئاراستەیەدادەڕوات
وا ناڕواتدەبێچیبکەینمە الیەدا بەو ئەگەر وە نا، یان جێگایمەبەستیئێمەیە مە

ئەوسا.ئەمدە گایە،ڕێکخستنەمانیئێمەیە.باوات ئەگەرلەمهەوڵەداسەرمەوتوونەبین،
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لینیندەڵێمەلەبەینی.هەمانئامامی وبیبەلشەفیبەشێوەیەکئامامیئێمەشدەبێت
 .قسەوبەرنامەوپالنیبەلشەفییەمانلەگەڵمارومردەوەیئەوانێامەلێندرووستبووە

گیرساوینەوەمەلەبەینیقسەوپالنوبەرنامەمان ئێمەشئەماۆلەناوهەلومەرجێکێا
دووریومەلێنێکیجێدیهەیە لینیندەڵێمەمننا انممام.لەگەڵمارومردەوەمانێا

مە دەبات الیە ئەو بۆ دەوڵەتی ماشێنی ئیحتیکارچی تاینەتی سەرمایەداری لە نەوعە
ئێمەشئەماۆدەبێتدیارییبکەینمەمامهێوانەوماممەیلیواقعیدامە راوە.دەڕوات

 .وڕێکخستنی وبییئێمەبەئاراستەیەمێادەبەنمەپێ ەوانەیخواستیئێمەیە
ئێمەیە ئەماۆی جێدی مەسەلەی مەسەلەیەی.ئەمە ئەم  وک ناوەنێی مۆمیتە پلینۆمی

ته ووهوەمو مەودا ئەم مە ئامادەییوەرگرتووە و نیقاشەمانیخۆیداناوە ریباسو
بنات لەناو هەیە،.مەلێنە هاوڕێیان هەموو جێدی ئیەتیمامی بە پێویستی مەسەلەیە ئەم

چونکەلەناوبردنیمەلێنینێوانقسەومرادریئێمە،خۆیهێشتایەکئامانجوپالنەمە
 .نابێلەسەرماغە بمێنێتەوە

 مەلێنینێوانقسەومرادریئێمەمامەیە؟
گرنگ  ۆر مەلێنە و مەودا باوایهەنێێ هاوڕێئەم بە سەرەتایمارەوە لە لەوانەیە

ئاخرمەگەرمەسەلەمەجیاوا ەلەمەیمەئێمەئینسانگەلێکیشۆڕشگێرو.دەرنەمەوێت
هاتووینەتەسەرئەمڕێنا ە؟بۆچینا بەباوەڕەوە بەتمماتێکیشلینین.خەباتکارینمە

هەملەبارەیئەممەلێنەوەلە وبیبەلشەفیێاقسەدەمات،نکووڵیلەشۆڕشگێابوونو
نامات بەلشەفییەمان بوونی ڕاستگۆ بەلشەفییە. دەمەین، سەیر ماتێ  دەڵێ ئەو

دەبینین شۆڕشگێاەمان و ئامانجێار و.مۆمۆنیستەمان، مۆڵنەدەر بە ئەوان هەموو لینین
بێجگە)ڕاستگۆناودەباتبەتملەهەمانماتێادەڵێ،مەئەولەسەرئەوباوەڕەیەمەدەبێت

پارێوبەنێییسیاسییان مە سەرتاسەرییەمانیمرێکاران مۆمیتەیجێنەجێکاریشوورا لە
تاوانی.باقیئەنێامانی وبیومارمەنێانیدەوڵەتشەشسەعاتبکرێنە ینێانەوە(هەیە

ئەوانئەمەیەمەنەیانتووانیوەئامانجەمان،ئایێیامان،بەرنامەمانوپالنەمانیانبەعەمەلی
 .جێنەجێبکەنوبیانگۆڕنبەبەشێ لەواقع

لە)دووساڵە.بەتممەلێنینێوانقسەومرادریئێمەلەچیشتێکێاخۆیپیشانئەدات
مەئێمەبەفەرمیئاتیمارمسیومیشۆڕشگێامانبەسەر(مۆنگرەیسێەەمیمۆمەڵەوە

مۆمۆنیستمان  وبی مە مانگە چوار ئێستا و هەڵواسیوە ڕێکخستنەمانەوە دەرگای
مرێکاری چینی سیاسی  وبی وەمو ناوخۆیێا پەیاوەی لە مە مردووە، درووست

 ناودەبات خۆی ئێران مەوجودییەتی)سەرانسەری و خەبات بەسەر مارمان ئێستا
سێ مۆنگرەی تا بەهمەن ڕاپەڕینی لە پێش لە نییە شۆڕشگێاەوە ئەمە(.مارمسیومی
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بەئێمەنادات.دەسکەوتێکیگەورەیە چونکەئێمە.بەتمچینیمرێکاربەمبۆنەوەمەدالیا
بن ینەدا لە نامات، بەراورد خەڵ  موجاهێینی و ڕە مەنێگان و پەیکار ئەمسالی لەگەڵ

نییە جێگایەمیان ئێمەدا چینی خەباتی مێژووی لە و.ئەمانە ئامانجەمانمان بە ئێمە
دەمەن گوتارەمانمانداوەریمانلەسەر بە دەمەنمە.بەرنامەمان، تەقیم دنیایە بەو ئێمە

سرووشتییەمەچاوەڕوانیئەوەیانهەبێتمەئێمە.دەمانەوێلەسەر ەویداینمە رێنین
شانبەشانیپێویستییەمانیجێنەجێمردنوبەمردەوەدەرهێنانیبەرنامەمانخاوەن

وەهەرمەمومووڕیوالدانێ لەمدەرەجەیەلە.تواناوبەهێووئوسوڵیمە کەمبین
خودیخۆشمانهەم.ئوسوڵیبوونبەهێوبوونوەموتەقسیرلەسەرمان ساکدەمەن

 .دەبێتبەمشێوەیەلەسەرخۆمانداوەریبکەین
بەمپێیەیەمەمینشوێنێ مەمەلێنیقسەومرداریئێمەخۆیتیانیشانئەدات،لەسەر

ئێمەدەڵێینمە وبیمرێکارانو.ماغە مانەوەیبەرنامەیسیاسیوچینایەتییئێمەیە
 ە مەتکێشانین،بەتملەواقعێامەسەلەیپەیوەنێیئێمەلەگەڵمرێکارانو ە مەتکێشان

هەڵنەتئێمەگەشەدەمەین،بەتممەسەلەدەربارەیخێراییئەم.بە ە مەتگەشەدەمات
ئەگەرئێمەبەخێرایییەکمیلۆمەترلەسەعاتێکێاباۆین،بێگوماندەڕۆینە.گەشەمردنەیە

 خێرایی بە مە ناگەینەوە شەمەنەفەرێ  بە هەرگیو بەتم لە٩٧٧پێشەوە، میلۆمەتر
سەعاتێکێادەڕوات،وەئەگەرمەبەستیئێمەناوئەوشەمەنەفەرەبێت،ئەوابەمەبەستمان

.ناگەین ئامارەمانی پێیە ٩٧بەم و ٪٥٧ و بە٥٧٪ ئێمە بەسنییە، ئێمە پێشاەوی بۆ ٪
ئێمەلەبەرنامەیخۆمانێاوتوومانەمە.ئامانجەمانمانهەڵمانێەسەنگێننمەگۆڕینیجیەانە

بگۆڕین جیەان هێوە.دەمانەوێ ئەو تا دەبمە رێنین نوێ نە مێکی دەمانەوێ دەڵێین
بخەینەجووڵەوە مراون، بەنێ مۆتو مۆمەڵیسەرمایەداریێا لە  ۆر.بەرهەمەێنانەیمە

و پیشەسا ی سەرتاپای یانی چی؟ یانی بەرهەمەێنان هێوانەی ئەم دە انن بەتم باشە
سەناعەودامە راوەعیمالقەمانیبەرهەمەێنانیجیەانیئەماۆ،یانیتەواویتۆڕیمە نی
لقەمانی انستەمانو یانیسەرجەم یانیسەدانملیۆنئینسان،  ەملونەقڵیجیەانی،

ئێمەدەڵێیندەمانەوێهەمووئەمانە.تەمنەلۆجیایەکمەجیەانیئەماۆیبەپێوەڕاگرتووە
 ۆرباشە،بەتمئەگەرمەسێ بگات.ڕ گاربکەینولەنە مێکینوێێاڕێکیانبخەینەوە

ناڵێت بێتپێمان ئەمە گوێنیستی "پێمانو بوومراوەمانی:  ە مەتنەبێتسەرەتا باشە
پەیوەنێگرتنەمانتانباشتەرتیوبکەنبا خۆتانباشدابمە رێننوباشڕێکیانبخەن،
بوانینچۆنە،دوایئەمەجیەانیئەماۆبەدەوروتەسلیموەربگرنمەهەرڕۆژەملیۆنان

دەمات تاوتوێ مات و بەرهەم لە."تەن هەر دەبێ بگۆڕێت دەیەوێتجیەان مەسێ مە
بێت دیار ناوچەوانییەوە بە تواناییە و ئاماژەیئەمهێو لە.ئەماۆوە بێ وویفیلهەر
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ناگۆڕێتبەفیل.منێاڵییەوەلەفیلدەچێت ئەوسیاسەتەشۆڕشگێاانەیەیمە.بەرەبەرە
بەتم.پیشانیئەداتئێمەدەتوانینجیەانبگۆڕیندەبێئەماۆخۆیلەئێمەدانیشانبێات

مەمن ئێمەدا لەناو دەرمەوتانە ئەم داخەوە پابەنێ.بە بەر انە ئامانجە بەو مە مەسێ 
 .بووبێتیەکڕۆژویەکسەعاتیشیلەگەڵئێمەفەرقدەمات

لە گرنگە ئاماژەیەمی خۆی ئێمە ڕاگەیەنراوەمانی ئامانجە و ئەفکار مە واقعییەتێکە ئەمە
ئێمە ب ێت.ئایینێەیسەرمەوتووی یادمان لە نابێ و درووستە تەواوی بە بەتم.ئەمە

ئەوماتە.بەسنییە نەبێتەمردار، ئەگەرئەمئەفکاروپرەنسیڕانەلەسەرماغە بمێنێتەوە،
ئەو مە بێەین، پیشان خەڵ  جەماوەری بە ئەمەی بۆ نابێت ئەرگۆمێنتێکمان هی  ئێمە
خەیاڵپوووخەونی عەمەلییە، دەبەینڕێگایەمیواقعبینانەیە، ڕێگایەیمەئەوانیپیادا

نییە لە.شۆڕشگێاانە ئێمەخۆمان مە ئەماۆهی بەشوسەمتەرێ نییە سەرنجبێەن،
بە وەربگرین مەڵ  باشتر خۆمان ئیمکاناتی لە و بین ئامادە و سا  باشتر بۆرجوا ی

 :شێوەیەکمەبۆوێنەبتوانینبڵێین
ئێمە" بەتم مردووە، درووست چاپی دە گای و ڕادیۆ و بێتەل بۆرجوا ی مە ڕاستە

ناچێت بۆرجوا یێا عەقڵی بە مە وەردەگرین لەمانە بۆرجوا ی.سوودێ  مە ڕاستە
ڕێکیاندەخات، پێناوئەنجامێانیماروباریمۆمەڵگەمەیێا ئینسانەمانمۆدەماتەوەولە
ئینسانەمان، نەدیوترین ڕاهێنان و بێنەشترین لە  انیاریترین، مەم خاوەنی لە ئێمە بەتم
مەسانێکیبەئە مووندرووستدەمەینوبەشێوا ێ ڕێکیاندەخەینمەماریگەرییان

لەمودیرانوپرۆفیسۆرانیبۆرجوا یباتترە ئێمەئەماۆهێشتا".لەشارە ایان، نەخێر،
بکەین جۆرە بەم ئیێیعایەمی ئەدات.ناتوانین پیشان ئەمە پێ ەوانەی بابەتی .واقعی

بیرمەنێترینوفیێامارترینئینسانەماندێنەڕیویئێمەوە ئەمانەبەتواناترین.بیرتیژترین،
دژی لە خەباتیان ڕێگای هۆشیارانە چونکە مۆمەڵگەن، ئینسانەمانی شەریفترین و

پسڕۆڕودمتۆروئەنێا یاریشارە ا.چەوسانەوەوستەمهەڵنژاردووە لەڕیویئێمەدا
مەمنین،بەتملە ۆر اڵەتێابەئەنێا ەییەکبەڕێوبەریەتیبۆرجوا یسوودلەهێوی

ناتوانینبەوجۆرەیمەپێویستەڕێکخراویانبکەینتا.ئەفرادێ لەمئاستەداوەرناگرین
 .هێووتوانایخۆیانبەڕاستیبۆخومەتمردنیشۆڕشئا ادوتەرخانبکەن

لەهەواداشەپۆلئەدەنوناگەنەسەر. ۆرێ لەقسەمانیئێمەلەسەرماغە دەمێننەوە
بەتمجێیسەرسوڕمانەمەدەبێبۆئەوەی. ەمین دەڵێیندڵسۆ یجەماوەریخەڵکین،

ڕووبکەینەجەماوەریخەڵ وتەنانەتبۆبەرگرتنبەتونێوتیژیبەرامنەرئەواندەبێت
بەتمهی دە گایەمیهۆشیار.دەڵێینهۆشیارمردنەوەماریئێمەیە!بایارنامەدەربکەین

مرێکاران ڕاوەستان بەبێ و شێوەیڕۆژانە بە هەمیشە، تا دانەمە رانێووە مردنەوەمان
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لەڕوویئوسوڵەوەمۆمۆنیستخۆی.هۆشیاربکاتەوە دەڵێینمۆمۆنیستەمانڕێکخەرن،
بە تا مردووە پەروەردە مادرەمان مام بەتم دەماتەوە، مانا ڕێکخستنێا هونەری لە
مە مەسێ  قەد بە یانی بێت، ڕێکخەر ب ووک شارێکی شارەوانی سەرۆک ئەنێا ەی

هە ارمەسییلەخومەتیمۆمەڵیبۆرجوا یلەخومەتیبەرژەوەنێیچینی٠٧٧شارێکی
 .خۆیێائیێارەدەمات

نێوانێایە لە مەلێنیان ئێمەدا مارمردی لەگەڵ ئێمە لینین.قسەی مە  اڵەتە هەمان ڕێ 
دەبێمارێ بکەینمەئۆتۆمنیلبۆئەوشوێنەباواتمەئێمەدەمانەوێت،.وێنەیدەمات

دەمەن تیا  وممی ئێمە پالنەمانی و ئامانجەمان پرەنسیپ، مە شوێنەی ئەو با.بۆ
ئێمە ئەگەرئۆتۆمنیلبۆئەمشوێنەنەڕواتسەرمەوتنبەدەستنایەت، ڕاشکاوانەبڵێم،
چینی ئەرمەمانی بۆیە هەر و بکەین تۆمار سەرمەوتن ئەوەی بەبێ دەمەین پێشاەوی

دەمێننەوە نەدراو لێ دەست بێت.مرێکار ڕێژەیی ناتوانێت مرێکار چینی .سەرمەوتنی
بێت موتڵەق دەبێتسەرمەوتنی مۆمۆنیستەمان هێنانی.سەرمەوتنی بەدەست بۆ چونکە

دەمەن خەبات مرێکارەوە چینی لەالیەن دەسەتت مەماڵی ئێمە.تەواو جاریش سەد
 کومەتە ڕووبێات، مۆمەڵێا لە نسنی ئاڵوگۆڕی بکەین، مۆمەک مۆمۆنیستەمان
بۆرجواییەمانجێگۆڕمێبکەن،مسەدەقێ بێتوباوات،هێشتاسوودێ بەچینیمرێکار

بەڵکو(مەهەمیشەناجێگیرە)چینیمرێکارنەکبەئاڵوگۆڕینسنیهەلومەرج.نەگەیشتووە
ئامانجدەگات پێناوتەواوی.بەسەرمەوتنیموتڵەقیچینەمەخۆیبە لە مە مەوایەئێمە

ئەمسەرمەوتنەداخەباتدەمەیندەبێدە گایەکدابمە رێنینمەهەمووئەرمەمانیئێمە
پێشەوە نایەت.بناتە ئێمە مەڵکی بە ئامانج لە بوونەوە نوی  تۆ  ئێمە.یەک لە

نەگەیشت" ئەنجام بە ماریان دواجار مە تێکۆشەر دەمات"ئینسانگەلێکی .درووست
مە دەیسەلمێنێت بەلشەفییەمان دەسەتتی دوای تە ریفییەت بوونی باتدەست ئە موونی

بکەین"دەبێت تەواو وهەربۆیەدەبێتدە گایەکدابمە رێنینبۆتەواومردنی"مارەمە
 .مارمان

مەلێنینێوانقسەومرداریئێمە ۆرێ لەهاوڕێیاندەیوانن،لەماریخۆیانوئەوانی
ئەمەشتێ نییە.دیکەدادەینیننوهەمووڕۆژەناڕە اییپیشانئەدەنوهۆشێاریئەدەن

بەتمجەختی.مەمنبمەوێلێرەدابیسەلمێنمیانلەبەرامنەربەدەسکەوتەمانمانێادایننێم
منلەسەرئەمەیەمەبەتەنیائەمدەسکەوتانەهەرگیوبەسنییە،ئێمەبۆسەرمەوتن،بۆ
دەبێت نەبێتەوە، دووبارە مرێکار چینی بوووتنەوەی پێشووی شکستەمانی مە ئەوەی

 .بیرێکیجێدیلە اڵیئەممەسەلەیەبکەینەوە
 مەلێنیقسەومرداریئێمەمرداریچینەمانیدیکەیە

 وکردارلێنینێوانقسهکه
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ئەماۆمەلێنینێوانقسەومرداریئێمەبەچیشتێ پادەمرێتەوە؟یانبەتەعنیرێکیتر
مە لەمەیە من ناڕە ایی ئایا شتێ ڕوونادات؟ هی  ئایا مردار نابێتە ئێمە ماتێ قسەی

نییە جۆرە بەم مردار؟ نابێتە ئێمە.قسەمانمان مرداری و قسە نێوان مەلێنی واقعێا لە
ئەمدە گایەباشمارنامات،هەڵمەت"لینینناڵێتمە.مرداریچینەمانیترپایدەماتەوە

ئەودەڵێتئەمدە گایە."وماراییبەر نییە،بە ە مەتدەبووێولەمارمردنوەستاوە
هاوڕێیان،.دەماتلەبەرژەوەنێیچینەمانیتر،لەبەرژەوەنێیمشتێ سەرمایەدار،جوڵه

دەژین جیەانێکیچینایەتیێا لە ماتێ .هەمووشتێ مۆرمیچینایەتییوەردەگرێت.ئێمە
دەبێتەوە عەمەلی خەریکە دیکەیە قسەی یانی مردار، نابێتە ئێمە چینێکی.قسەی قسەی

 :باچەنێنموونەیەکبەێنمەوە.دیکە
بۆرجوا یملیۆنانتمەنخەرجدەمات،سەدانوهە ارانبەمرێگیراوپەروەردەدەماتتا

مەترسییەوە بخاتە  وک ماریی بەردەوام و ئێمە ڕێکخستنەمانی مەس.ئەمنیەتی دەیان
مردنی پاچەک بۆ بودجە ئێمە، ڕێکخراوی ئەنێامانی مردنی چاودێری بۆ دەنێرێت
هەوڵئەداتلە گور مانلێبوەشێنێت، سەربا یتەرخاندەماتوموژراوئەداتهەتا

ئامانجوسیاسەتیبۆرجوا ییە.دەروونیڕێکخراویئێمەوە انیاریدەستبخات .ئەمە
بەتمدە گایڕێکخراوەییئێمەخۆبەخۆلەڕاستیێابەهەمان.ئەمەمەبەستیبۆرجوا ییە

دەڕوات بۆرجوا یێا مەبەستی و و.ڕێگا ئاساییش و ئەمن لێنااوانە دەبێ دەڵێین ئێمە
باشیلە.نەێنییەمانی وکوڕێکخستنبڕارێوین بەتمئەویەمینەڕێکخراوەییەیمەبە

ڕەموەمانمەڵ وەرناگرێت،ئەوهاوڕێیەیمەلەناوشارشوێنپێهەڵگرتنەمانپووچەڵ
ناماتەوە،ئەومۆمیتەیەیمەلەماتیخۆیێاڕێنوێنیوڕاهێنانیئەمنینادات،ئەوئەنێامەی
 انیاری و دەمات مەمتەرخەمی ناوخۆییەمانێا بوومراوە و نەێنییەمان پاراستنی لە مە
مە فەلیێا سوعنەتێکی لە سادەیی بە مەخفی هاوڕێیانێکی واقعی ناوی و ڕێکخستن

الیمەم.ئەدرمێنێت،بەمردەوەوبەبێمەبەستئاسانکاریبۆماریبۆرجوا یدەمات
یەمینەیڕێکخراوەییوهاوڕێی.مەهێڵنبۆرجوا یلەختوخۆڕاییبەئامانجیخۆیبگات

مەمتەرخەمیئێمەمارێ دەماتتادە گامەمانبەعەمەلیلەخومەتیئامانجوسیاسەت
لەجیاتیپاراستنینەێنییەمانی وکوڕێکخستن.ومەبەستیبۆرجوا یێا ەرەمەبکات

 .مەسیاسەتیپرۆلیتاریایە،د ەمردنینەێنییەمانمەسیاسەتیبۆرجوا ییەجێیدەگرێتەوە
بوومراوەمانی تێێەمۆشێتتا هە ارتێ وویگراننەها بە ئێوارە بەیانیتا بۆرجوا یلە

ئیمکاناتیچاپخانەیئاشکرالەئێمە ەوتدەمات،بۆ.ئێمەنەگاتبەدەستی ە مەتکێشان
ئەو.ئەوەیبوومراوەمانیئێمەبەمواڵیتیخراپوبەدرەنگبگاتبەدەستیمرێکاران

.دەیەوێتمواڵیتی،چوارچێوەوخێراییپەخشیبوومراوەمانیئێمەبەتونێیمەمبکاتەوە
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مەوایەئەویەمینەڕێکخراوەییەوهاوڕێیەکمەبوومراوەمان.ئەمەسیاسەتیبۆرجوا ییە
شەر  لە پەخشمردنیان، لە چاپکردنیان، لە فاێئەدات، بارەگادا و بنکە سووچێکی لە
شتی و ئەوان پەخشمردنی دامێنی مردنی فراوان لە مرێکاران، بۆ ووتارەمانی مردنی

 لەڕوویناهۆشیارییەوە ختوخۆڕاییو لە مەمکاریدەمات، وەموخومەتکارێکی)دیکەدا
ماریبۆرجوا یدەمات(بۆرجوا یوایە بوونەمردنەوەیبوومراوەمان،.ئاسانکاریبۆ

و ڕێکخراوەییەمان  انیارییە و نەێنییەمان ئەمنییەت، پاراستنی لە مەمکاری تێ..
بەتمالیەنەسیاسییەمان.نموونەگەلێکیهونەرینمەبەباشیمەبەستەمەیمندەخاتەڕوو

 :بایەخیهێجگاربەرجەستەتریانهەیە
ماریڕێکخراوەیی بسرەوێنێتلە گور  دەماتهەتا ئیعێام و دەستگیر بۆرجوا یئێمە

ئێمەلەفەعالییەتیڕێکخراوولەخەباتیشاننەشانیهاوسەنگەرانیخۆمانبێنەش.ئێمە
مەوایەیەمینەیڕێکخستنیئێمەمەتواناییئەفرادبەوردیهەڵناسەنگێنێوئەوان.بکات

دەسی دەسی و نادات ئەفراد بە گوێ مە یەمینەیەک دەمات، بێنەش ڕێکخراوبوون لە
لە تا ناداتەوە وەتم ڕێکخستن هاوڕێیانی الوا ەمانی خاڵە مە یەمینەیەک دەمات،
دەمات تەواو بۆرجوا ی ماری هەمان ڕێ  بن بەهرەمەنێ ماریگەرتر .ڕێکخراوبوونێکی
بۆرجوا ییە ئەنجامیعەمەلیبەرەوپێشچوونیسیاسەتی بەتم جیایە، مەرام .ئامانجو

ناو لە نانەوە تەفرەقە بۆ هەیە دیکەی داودە گای دەیان و مە هەک پۆلیهو بۆرجوا
بەتم.پارەتەرخاندەماتبۆئەمشتانە،لەسوودیسەرمایەمەیمایەدادەنێت.مرێکارانێا

هەڵسووڕاوانی ڕێکخستنی بگرە ڕێکخستنیجەماوەریچینەمەیخۆمان، نەکهەر ئێمە
پشتگوێدەخەین،دەیسڕێرینبەممانگەوبە"ویژدانیمورتا ەوە"هەمیشەییخۆشمانبە

 !مانگیدواتر
شێوا ی بە وە دەبات، الڕێێا بە مۆمۆنیستی ماری ئاییننامەی و پرەنسیپ بۆرجوا ی
تەرویجوڕێکخراومردنیمۆمۆنیستی، ڕێگردەبێتتاشێوەتەبلیریمۆمۆنیستی، جیاجیا
ڕێکخراوەیی دەروون پەیوەنێییەمانی مۆمۆنیستی، دەسەتتێاریەتی پەیاەومردنی
و بکات ڕ گار مرێکار چینی هێوی و دابمە رێ مۆمۆنیستی، ڕابەرایەتیی مۆمۆنیستی،

لەپابەنێبوونبە.بیخاتەهەڵسووڕان هەرمەسێ مەلەپەیاەومردنیئەمشێوەمارانە،
لە ڕاگەیانێووە، درووست و ڕاست پرەنسڕی بە ئەوانەی خۆی مە پرەنسیڕگەلێکەوە

 .بەرپرسیاریەتیڕادەمات،لەمرداردامارئاسانیبۆماریبۆرجوا یدەمات
نین شموولی هەرگیو هێنامنەوە نموونانەی ئەم.ئەو تێنگەین مە ئەمەی بۆ باسن بەتم

دووریومەلێنینێوانقسەومرداریئێمەدەبێلەناوب ێت،دەبێ.مەسەلەیەگاڵتەنییە
دەبێلەدژیهەرئاستەنگێ مە.قسەیچینایەتیئێمەلەهەر ەمینەیەمێاجێنەجێبکرێت
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.هۆماردەبێتلەجیاتیمرداریئێمە،مرداریچینەمانیدیکەجێنشینبنێت،خەباتبکەین
و گرنگ ڕووبەڕوو و ئاشکرا دوژمنی بە بەرامنەر خەبات ئەنێا ەی بە خەباتە ئەم

دەخوا ێت. ەیاتییە لێ  یاترمان فیێاماریی و لێنااوی تەنانەت خەباتە لەم.ئەم چونکە
ئێمەی مە دەمەین خەبات نەبینراو بەنێێکی و مۆت لە ڕ گاربوون بۆ ئێمە مەیێانەدا

 .مردووەتەدیلیخۆیودوامەوتووییوڕاو کردنیبەسەرمانێاسەپانێووە
 مامفامتەرانەپراتیکیدوامەوتووانەونامۆمۆنیستیبەسەرئێمەدادەسەپێنێت؟

ئێمەقسەلە.ئێمەلەچنگیهێویعادەتڕ گارماننەبووە.فامتەرییەمەمهێویعادەتە
باوایئێمە بە ئەوشێوەمارانەیمە ماریڕێکخراوەییێا، لە بەتم جیەانینوێدەمەین،

 دێنەوە"لەگەڵ "عەقڵێا ڕۆژانەدا ماری لە شێوەمارێ مە بە"بەمەڵ دێت"، شێوەمارێکە
ئێمەلەماری.وێنەیعادەتوبەبێڕەخنەلەمۆمەڵگەیبۆرجواییەوەبەمیراتبردوومانە

ئامادەسا ی تا وەرگرتن بایار لە هەڵسووڕانێا عەمەلییەمانی شێوەمارە لە ڕێکخستنێا،
بگاتبەنه لەئەخالقیاتیفەردیڕێکخراوەییتا ریتوشێوا هێوەمانیڕێکخراوەییمان،

پشتبەنەریتگەلێ .پەیاەویلەئەخالقیاتیمەوجودیمۆمەڵدەمەین ئێمەلەمردەوەدا
دەبەستینمەهی نیشانەیەمیلەمۆمەڵینوێیسنەینێومارامتەریهۆشیاریپرۆلیتاری

نییە مێژە.تیا لە و مردوون مە مۆمەتیەتیانەوە چینە بەو پەیوەستن مە نەریتگەلێ 
ئەمهێویعادەتە".دەبەینبەڕێوە"ئێمەبەپشتبەستنبەمنەریتانەمارەمانمان.ناڕەوان

دەردەخات، خۆی هەموومانێا چاالمیی لە جار چەنێین ڕۆژە هەر مە دوامەوتووانەیە،
وسیاسەتەمانیئێمە ئاستەنگیعەمەلیبوونەوەیبەرنامە دەبێتە مە لە.فامتەرێکە ئێمە

وردەبۆرجوا ییە ڕێکخراوە لە ڕووەوە  ۆر لە ڕێکخراوەییێا ماری  ەمینەی
ئێمەمەمتردەگەڕێینبەدوایڕێگەو.تێ،دەچین..دوامەوتووەمان،چەشنیمجاهیێینو

لە داهێنەرانە و چاالک وەرگرتنی سوود دوای بە دەگەڕێین مەمتر نوێێا، شێوەگەلی
جیاوا ەمانی مەیێانە لە ڕێکخستنیشۆڕشگێاانە دەرکمردنیشێوا ەمانی لە ئیمکانات،

هەمانئەوپرسومەسەالنەیمە.تێ..ماریهونەریتاماریپەیوەنێگرتنوسیاسیو
بۆئێمەشهەمنامومکندەردەمەون مەمتر.بۆبۆرجوا ییەکنامومکنخۆیدەردەخات،

.لەخۆماننیشانئەدەین"مە ن"بوێریئەنجامێانیهەنگاویئەساسیی،ماریڕیشەییو
باوەماندەمەین پەیاەویلەسوننەتە بەرنامەیشۆڕشگێاانەیئێمە.ئێمە مە ماتێکێا لە

ئەوشێوا گەلەیمەلەگەڵ.دەبێتبەشێوا ەشۆڕشگێاانەوپێشاەوەمانعەمەلیبنێتەوە
بۆ شێوا ە عەمەلیترین بگونجێت ئێمەدا پێشەنگی و شۆڕشگێاانە دیێگای و لۆجی 

 .جێنەجێمردنیئامانجەمانمان
ئەمفامتەرەهەبوونی.فامتەریدووهەم،فامتەرێکیسیاسییەمەدەبێتبەباشیبیناسین
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ڕیوەمانی ناو لە ئەوە هەمیشەیی نفو ی وە مۆمەڵگەدا لە ناپرۆلیتارییە شۆڕشگێاییەتی
 .ئێمەدا

بوووتنەوەیمۆمۆنیستیلەهی شوێنێکیجیەانێالەگەڵبوووتنەوەیەمیمرێکارییپوخت
نییە بەرەوڕوو پرۆلیتاریێا سەرتاپا و خالیه و پاک بە.و چینایەتی بوووتنەوەی

لە پرۆلیتاری بوووتنەوەیەمی هەر وە بوون دێتە مۆمەڵگەیەمێا جەرگەی لە بەردەوامی
مەیێان دەهێنێتە دیکە چینگەلی خۆیێا لەگەڵ خۆیانێا.مۆمەڵێا لەگەڵ دیکە چینەمانی

خۆی،مەیلوئارە وویخۆیاندەهێننوتەبلیغ(عادەت)خۆی،ڕەوشتی"شۆڕشگێایەتی"
دەمەن تەقێیسیان شۆڕشگێایەتی.و هاوشانی لە ناپرۆلیتارییە شۆڕشگێریەتیە ئەم

دەڕژێنێتە خۆی بەهامانی و مەفاهیم مەقوالت، بەردەوام و جێخۆشێەمات پرۆلیتاریێا
هەنێێ .دەروونیچینیمرێکارەوە بەهاپرۆلیتارییەمانلەگەڵبەهاوردەبۆرجوا ییەمانێا

دەبن ئالوودە و تێکەڵ هۆی.جار بە پرۆلیتاریێا ڕێگایشۆڕشی فیێاماریلە سنووری
دەبێتەوە مەماەنگ وردەبۆرجوا ییەوە تەڵەبیی چینی.شەهیێ لێنااوانەی دیمومراتیومی

و تاینەتی مڵکێاریەتی دامۆمیکاری چینەمانی دیمومراتیانەی قسەڵۆمی لەگەڵ مرێکار
بە هەڵە هەنێێ جاریشبە و جێێەگرن یەمترەوە تەنیشت لە بۆرجوایی چەوسانەوەی

واقعییەتبەبەردەوامیسێنەریئەفکارونەریتەسەرچاوەگرتووەمانلە.یەمتردادەنرێن
مڵکێاریەتی"شۆڕشگێایەتی" پاراستنی لە بەرژەوەنێییان مە ناپرۆلیتارەمانەوە، توێژە

دەماتەوە بەرینتر ئێمەوە ڕیوەمانی بەسەر هەیە، تاینەتیێا و. هەمەالیەنە هێرشی
ناپرۆلیتاریانەبێگومانمارێکیسادە ڕیشەهەڵکێشبەدژیئەمنەریتومەفاهیموبەها
جێی دەبنە خەڵکەوە فراوانی جەماوەری الیەن لە بێت چۆن هەر ئەمانە چونکە نییە،

خۆی.ڕێولێگرتن سنووری مە ئەمەیە پرۆلیتاری  وبی جۆرەدا بەم هەلومەرجێکی لە
بە مەقوالتە و بەها ئەم ئەفکارە، ئەم لەگەڵ ناپرۆلیتارییە، شۆڕشگێایەتیە ئەم لەگەڵ

بکات دەسنیشان ڕوونی بە شۆڕشگێاانەیەدا ڕوومەش لە. مۆمۆنیست  وبی
بەم بوون ئالوودە خەتەری ژێر لە بەردەوامی بە دیمومراتیانەدا بوووتنەوەیەمی

سۆشیالیستەوە،.ئەفکارەدایە مرێکارانی ڕیوی بە بووایە سنووردار شۆڕشتەنیا ئەگەر
 بکردایە هاواریان شەقام و موچە لە  ە مەتکێش خەڵکی هەموو بۆ"ئەگەر مردن

نەبوو"مڵکێاریەتیتاینەتی هونەرێکیتیا پاراستنیسەربەخۆییپرۆلیتاریا بەتم.ئەوماتە
شۆڕشجەماوەریفراوانیخەڵ .ڕەوشێکیبەمچەشنەلەمۆمەڵگەیەمیواقعیێاخەیاڵە

دەهێنێتەمەیێانولەگەڵیشیانێادەرگابۆبووبوونەوەیئایێیاومەیلەوردەبۆرجوا ییەمان
دەمات .وات تەواویجەوهەریشۆڕشی لینین، وانەمانی و ئە موون بایەخی -تەواوی

چینایەتی وبیلینینی،ئەمەیەمەئێمەپابەنێدەماتبەپاراستنیسەربەخۆییسیاسیو
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ناوجەرگەیئەمدەریایخۆشناوەڕیوتەمایالتە.چینایەتیپرۆلیتاریاوە  وکدەبێتلە
ناپرۆلیتارییەوەئامانجەسەربەخۆمانیخۆیبەشێوا یسەربەخۆیخۆیبناتەپێشەوەو

بگەیەنێت سەرمەوتن هەمەگیرەمانیشبە دیمومرات و بوووتنەوە ماتێا هەمان  وک.لە
دەبێئەمبوووتنەوانەبەرێتەپێشەوەبەبێئەوەیمەئامانجەمانیئەمبوووتنەوەیەلەگەڵ
چوارچێوەی بە خۆی ئەوەی بەبێ ب ێت، تێ  لێ خۆی مەبەستی جێ ئامانجەمانی

بنەستێتەوە بوووتنەوانەوە ئەم لە.سنوورداری ئێران چەپی بوووتنەوەی ئە موونی
داشایەدیئەمپشتمردنەیەلەموانەبنەڕەتیانەیمارمه٠١ساڵەمانییەمەمیشۆڕشی

یشبەبێ"مۆمۆنیستەمان"هەمووانلەپێناوڕووخانیشادادەستیاندایەخەبات،.ولینین
بەێنن  مانیانێا بە تاینەتی خاوەنێاریەتی هەڵوەشانەوەی دەربارەی وشەیەک مە ئەوەی

دەمردەوە دووپات خەڵکییەمانیان عموم و هەمەگیر درووشمە هەمان ڕێکخراوە.تەنیا
بوووتنەوەی مۆتاییەمانی ئامانجە بۆ نەبوون ڕۆشن دەرمی خاوەنی پۆپۆلیستییەمان

مرێکاران قۆناغێکێا.چینایەتی هەر لە ئەدا هەوڵیان  ۆر النی ئەوان بەرامنەردا لە
بوووتنەوەیعمومخەڵکیمارومردەوەیلێنااوترینعونسوریهەمانقۆناغبێت،وەبە
و تێگەیشتن ماتیانە ئامانجە بەم پرۆلیاتاریا چینایەتییەمانی ئامانجە هەڵە بە بەردەوامی

 .گۆڕیانەوەبەمانە
بەتمئەممەو وعەچپەیوەنێییەمیبەباسیئەماۆیئێمەوەهەیە؟ڕاستییەمەئەمەیەمە
ئینسان دەسکردی ئامانجانەی ئەو سۆشیالیستییەمان، ئامانجە  ۆر ڕادەیەمی ئێمەشتا
خۆیەتی،ئامانجیقەشەنگوشۆڕشگێرانەیخۆمانئەرشیفدەمەینولەمردەوەدا،لەو
سنووردار ماریشۆڕشگێاانە، ڕۆژەی هەموو ڕێکخستنی بۆ دەبەین دەست مە جێیەی

دەمەین لێ پەیاەوی و بالفعلەوە بوووتنەوەی بە مۆمۆنیستین،.دەبینەوە دەڵێین ئێمە
باشسەرنج ماتێ  بەتم بمرین، مۆمۆنیستانە و بکەین خەبات مۆمۆنیستانە دەمانەوێ

٪ئینێرجیئێمەبۆمەسەلەیبوووتنەوەیعمومخەڵکیو١٧ئەدەیندەبینینپێنجساڵەمە
دەچێت بەهەدەر ئەو گرفتەمانی و مێشە و مۆبوونەوە.دیمومراتی  و مۆنگرەمان لە

فەرمییەمانی وبێابەسروودیئەنتەرناسیۆناڵوسوێنێخواردنبەمۆمۆنیوممارەمانی
خۆمانمۆتاییدەهێنین،بەتمهەرمەپێمانخستەمەیێانیعەمەلییەوە،هاوسەنگیهێولە
ناوبوووتنەوەیدیمومراتی ،ئەمیانئەومەسەلەیمە ێودوباگەیی،چۆنییەتیهەڵه

و مارگێای پرسی فونە ئێمە، لەگەڵ ڕێکخراو ئەو یان ئەم مەوتی تەواوی..و تێ
دەمات داگیر مارەمانەوە بە بوووتنەوەمەمان.سەرقاڵیمان مە نین ئێمە ئەمە مردەوە بە

دەبات خۆی لەگەڵ ئێمە دیکەیە بوووتنەوەی ئەم پێشەوە، بۆ.دەبەینە مۆمۆنیستێ 
ئێمەدەمانەوێ.بوووتنەوەمەیپالندادەڕێژێتوبەرەوالیئامانجەمانیخۆیدەیاننات
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چینیمرێکارڕاپەڕێت،هەرلەسەردەمیتەمەنیمنوئێوەداڕاپەڕێت،لەسەرئەمبنەمایە
ماریهەمیشەییئێمە،ماریبەبەرنامەیئێمەبەپێیقاعیێەدەبێتبەمئاراستەیەدابێت،
بەردەی و بێنە ئەدات، قووت ئێمە هاوڕێیانی ئینێرجی تەواوی مە شتەی ئەو بەتم

دیاریکراوە بوووتنەوەیەمی هەنوومەیی بوووتنەوە.ماروباری ئەم مە لەمەی جیا بە
لە دیمومراتی  بوووتنەوەی یان بێت مورد خەڵکی دیمومراتیکی قەومی بوووتنەوەی

ئیمڕریالیوم و دیکتاتۆری دژی بە بێت ئێرانێا سەرانسەری ئامانجە. دەبێت ئێمە
شۆڕشگێاانەمانیخۆمانلەمردەوەدانەهێنینەخوارەوە،وەئینێرجیخۆمانبەشێوەیەک
ڕێکنخەینوبەماریبەێنینمەلەهەمانماتێامەڕابەرایەتیبوووتنەوەیدیمومراتی و
بەجێ هەروا خۆشمان چینایەتییەمانی شۆڕشگێاانە ئامانجە دەمەین، شۆڕشگێاانە

سەرفمان.بگەیەنین ئێستا تا مە ڕێکخراوەیی ئیمکاناتێکی و ئینێرجی مات، ئێوە ئەگەر
مردووەلەبەرچاوبگرن،بەئاسانیتێێەگەنمەبێنەوبەردەیماروباریهەنوومەیی،وە
خەڵکی عموم بالفعلی بوووتنەوەی ڕۆژانەی ڕێگرییەمانی و مێشە لەگەڵ بەرهەڵستکاری

مردووە١٧ تەرخان خۆی بۆ ئەوی بردنە.٪ بۆ ڕێ  مارمسیستەمان مە ماتێکێا لە
پێشەوەیهەمانئەمبوووتنەوانەهەروەهاپشتبەماریسەربەخۆیخۆیاندەبەستنلە

خۆیانێا چینەمەی دژی.دەروونی لە پێشاەوییەمە هەر گەرەنتی مارە ئەم چونکە
 ۆر.بۆرجوا ی ئاستێکی تا ئێمە قسەیسۆشیالیستانەی هۆمارەیە ئەم لەبەر پێیە بەم

بە سنووردارە گشتی بە یاخود بەرتەس  ئێمە پراتیکی مە دەمێنێتەوە وەرەقە لەسەر
ئێستاییەوە و هەنوومەیی قۆناغی بوووتنەوەی جیاوا ەمانی لە.مەیێانە ماتێ  ئاشکرایە

ئێمەدابە ینەئاستی ئامانجیمۆمۆنیستیوبەلشەفیانەی"دیمومراتەلێنااوەمان"مرداردا ،
 .ئێمەشدیسانلەسەروەرەقەدەمێنێتەوە

گیانێ مەلەپایەگەلی گیانیشۆڕشگێاانەیەبەبێهەڵڕەوهەڵەشەیی، فامتەریسێەەم،
 .ماددیموشەخەسبەهرەمەنێە

***** 
 

پێییاداشتێ مە* ماجێی)بە بۆسەرچاپو(بنیادمنصور کمت)لەالیەن(اذر یەوە
 :دووبارەمۆپیمردنیدەقیدەسنووسێ مەسکانیشمراوە،نووسراوە

 
ئەمدەقەلەبەردەسنووسیمەنسور کمەتێاچاپمراوە،مە.دەقیدەسنووستایتڵینییە"

هەیە ئەودا تاینەتی ئەرشیفی یانسەرەتامانی.لە پاییو مۆتاییەمانی  کمەتلە مەنسور
 ساڵی ٩١٩١ ستانی لە ئێران مۆمۆنیستی بارەگای وبی بۆ"شینکاوا"لە موردستان ی
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ناوی بە دا هەڵسووڕاوانی وکووتارێکی مردار"ئەنێامانو و بەینیقسە مە"مەلێنی
بایەخڕێێان جێی بووەتە  ۆریش و گرتەبەر  ۆری نیقاشێکی و مۆنفاانسی.باس لە

 ساڵی مارمهلە ئەنجومەنی لە مرێکاری جارێکی٠٧٧٧مۆمۆنیومی  کمەت مەنسور دا
دەقیئەموتاردانەهی کاتبوونەمرایەوە،ماسێتی.تریشئاماژەدەماتەوەبەممەسەلەیە

 ."دەنگییئەویشدیسانلەئەرشیفیمەنسور کمەتێانییە
 

ئەسڵی لە بۆی، هەڵینژاردووە وتاردانە مردنبەم ئاماژە مەنسور کمەتلە تایتڵێ مە
هاتووە پەرەگرافێ ، پاشچەنێ و ودوایناسانێنیباسەمە هاوڕێ.دەسنووسەمە ئێمە

لەگەڵبوومردنەوەیدەقیئەموتاردانەیێاچەنێالپەڕەیەکلەئەسڵیدەسنووسەمەشمان
 .مردووەتەپاشکۆ

 
 ،ناوەنێیدیفاعلەمۆمۆنیوم٠٧٧١شوباتی
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  !کوردایەتیوڕۆشنگەری

 
ئەم باسەی لێرەدا دەیخوێننەوە، پوختەی قساەوبااساێاکای :  تێبینی

منە لە سیمینارێکی رادیۆی پێنەنش و بەمەبەستی باڵوکردنەوەی 
 .دەسکاری و ئامادە کراوەدا  (دیدگای سۆشیالیستی)لە گۆڤاری 

 
 :تەوەرەسەرەمیەمانیباسەمەبریتینلە

 ؟!؟رێنیسانهچییە!رۆشنگەریچییە/٩
 رێنیسانهورۆشنگەریلەموێسەریانهەڵێاوەوچۆندواترئەوروپایانگرتۆتەوە؟/٠
ئەوگۆڕانکاریەفکریومۆمەتیەتیوسیاسیوئابوریانەچینمەهاوتایسەرهەڵێان/٥

 وپەرەسەنێنیئەمدوودیاردەیەبوون؟
یاخود/١ بەڕێنخات، رۆشنگەری بوووتنەوەیەمی دەتوانێ مورد ناسیۆنالیومی ئایا

 رۆشنگەریموردایەتیماریکاتۆریرۆشنگەریئەوروپایە؟
وێوهیلهكهفكرهری،تیوڕۆشنگهیكوردایهمباسههەڵنەتەدەبێئاماژەبەوەبکەممەئه

كه ڕۆشنگهماوەیەمەهات بەتاینهباسی دەمرێ، لەالیهری بهت لهن شێك
تهئه.وهكانهناسیۆنالیسته ههئهیسویرهو ئهیانهوان ڕۆشنگهیانهو بە سەبارەت ریوێ

 

 ریم  موحسین که
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٧١ 

بهبیێه بەدەستەوە، ڕهتاینهن مهت و داباان ئهالبهوتی و قسهختیار دواتر من یوان،
ئه لەسەر وكه یاتری ڕەوتە ئەو ناسنامەی بە مورت ئاماژەیەمی لێرەدا بەتم م،
 .بانگەشەمانیئەمەم
لهوەیئه.ستیڕێكردووهریدهوتێكیڕۆشنگهكوردستان،ڕهش،لهلێرهوادەردەمەوێكه

وەمو داباان رەوتی و موردستان ڕۆشنگەریەی ئەم مە ئەوەیە مەسێایە هەنێێ  هنی
ڕۆشنگهمیراتگری لهبوووتنەوەی یان ئەوروپا، ڕێ كهسهری دەڕواتر ئەو بەتم.ی

له تەنەا رەوتەیداباان ئاڕاستەیسەرەمیئەم بهرامنهبهلەڕاستیێا ئیسالمیشێكلهر
ڕەوتیسەلەفیناسراوە،نەكسەرجەمئیسالمیسیاسی،چجایئەوەیسیاسیێایەمەبه

تاینەتی، شێوەیەمی بە بوەستێتەوە ئیسالم و بەگشتی دین دەورونەخشی بە بەرامنەر
ئەوان ڕهیانهئهئەگەرچی وهكهوتهوێ خۆیان ڕهی ڕۆشنگهك ووتێكی مۆدێرن و ر

ئهپێشكه قابیلی مە بێەن نیشان بێتوتنخوا  خهالیهلهوە ون ئا ادیخوا  ڵكانێكی
 .ڵگایكوردستانپشتیوانیلێنكرێوتنخوا یكۆمهپێشكه

و رۆشنگەری و موردایەتی نێوان پەیوەنێی لەسەر دروست تەسویرێکی بۆئەوەی
بخەینەڕوو، بەشوێنیەوەیەتی، موردستان ڕۆشنگەرەی بەناو ڕەوتە ئەم مە ئامانجێك

 ماریکاتۆربوونی خاسیەتی ئه"رۆشنگەری"بەتاینەتی پێویست موردایەتی، كهی مێككات
لهبكهقسهیهلهسهممهرخودیئهلەسه واتە ریخۆیقسهیڕۆشنگهلهسهرمهسهین،
لەكوێوهبكه وین، مۆمەتیەتیهاتووه هەلومەرجێکی چ لە و بووە و-چۆن ئابوری

 .سیاسیێاسەریهەڵێاوە
یەمەمجارلەئەوروپاسەریهەڵێا،لەهەلومەرجێکیتاینەتی(1)(بوووتنەوەیرۆشنگەری)

خودیبوووتنەوەیرۆشنگەریشبەبێ بەتم ئەوروپادا، ووتتانی مۆمەتیەتی ئابوریو
بووتنەوەی مە خۆی پێش دیکەی بوووتنەوەیەمی لەسەر واتە-رێنیسانه)قسەمردن

لەالیەمەوە.یەلەئەوروپادانامرێبەشێوەیەمیدروسترۆشناییبخرێتەسەر(2)(ژیانەوە
و پەیوەستن پێکەوە مێژووییەوە یهواوكهتهلەڕووی مەسەلەشیانری هەنێێ و كترین

هاوبەشە،لەالیەمیدیکەوەهەردووبوووتنەوەمەهاوماتنلەگەڵسەرهەڵێانونەشونماو
ێکیسیاسیو(فۆرماسیۆن)دواترجێگیربوونیسەرمایەداریێا،وەموسیستەمێكوتەشکیلە

 .مۆمەتیەتیوئابوری
هه جیاجیا بۆچوونی كهلەسهیههەڵنەتە ئەوەی لەكهر ئەوروپادا لە وهیهرۆشنگەری

كان ۆرترئاماژهتمبەگشتیمێژوونوسهبه.وامبووهردهنێبهوتاچهستیپێكردووهده
دهیههدهسهواتەله.نكهدەونۆ دهژدهیههدهسهبه یدهستپێێەماتولەسهژدەدا

ئه خۆی بەئاكامی هه.گاتنۆ دەدا بۆچوونیش لەویهبەتم بەر بۆ دەیگەڕێنێتەوە مە

 ریمموحسینکه

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   



٧٢ 

مێژووە مێژوونووسه. لەالیەن مە دیکە، دەخرێتەڕوو،نسیهرهفهبۆچوونێکی كانەوە
به ێودیئهمه لەنێوانساڵەمانیدهكاتەوە ٩٠٩٥)ورانێكیدیاریكراو، لە(٩٠٩١تا واتە

(٠٧)ونویکەی(3)نسارهستڕێكردنیشۆڕشیفهسەردەمیپاشایەتیلویسیپانودەوەتاده
 .ساڵێكدەخایەنێ

دەبێ ئەوروپا، رۆشنگەری بوووتنەوەی لە تێگەیشتن بۆ ووتم وەمو بەهەر اڵ،
 (.بوووتنەوەیرێنیسانه)بگەڕێینەوەبۆ

 
 :بزوتنەوەیرێنیسانس

یه بۆ ڕێنیسانه لهكهبوووتنەوەی سهمجار دیکەیڵئهرههئیتالیا ناوچەمانی دواتر و دا
دەگرێتەوە مێژووی.ئەوروپا بە سەبارەت هەیە جیاوا یان بۆچوونی مێژوونوسان

رێنیسانه درێژەمێشانی و دههه.سەرهەڵێان سەرهەڵێانی سەرەتای بۆوهگێانهنێێکیان
دوانوهدهسه سیانوهی مێژوونوسەمانو  ۆربەی گشتی بەشێوەیەمی بەتم میالدی، ی

،دوایمۆتاییهاتنیسەدەمانیناوەڕاست،لەوەچواردهلەسەرئەوەمۆمنمەلەسەدەی
و شانوە سەدەی لە لوتکە، گەیشتۆتە پانوەدا سەدەی لە و پێکردوە دەستی ئیتاڵیا

 ! ەڤێەشێاناوچەمانیدیکەیئەوروپایگرتۆتەوە
لهئه بوووتنەوەیە پێئهدهوێوهم پێشست سەردەمی بۆ مۆن، بۆ دەگەڕێتەوە مە كات

رۆمانیەمان و یۆنانیەمان بۆسەردەمی ناوەڕاست، سەدەمانی.چاخەمانی یان سەردەمی
دەسەتتی مەنیسە مە دەورانێك بە دادەنرێ، ئەوروپا تاریکی دەورانی بە ناوەڕاست،

ناوچەمانبەسەرمۆمەڵێكدەرەبەگێادابەشبوونوهەرناوچەیەكلەژێر.رەهایهەیە
ڵێكوروپالەنێوانكۆمهئه.دەسەتتوفەرمانرەواییدەرەبەگێكیانمۆمەڵێكدەرەبەگێایە

ڕیبەردەوامونەبااوەیانوشهكێشهكراودابەشنووەكهپارچهیلێکێابااووپارچهناوچه
 .لەنێوانێایە

بریتی} سەرەمی بەشێوەیەمی ئەوروپا ئابوریەمانی پێکەاتە رێنیسانه، پێشسەردەمی
و  ەوی خاوەن چەنێ ئامێری بە مە جۆراوجۆر ب وومی گیرفانێکی چەنێ لە بوون
دەرەبەگێ ماریانلەسەردەمراوئەوانیشلەبەرامنەرپادشادابەرپرسیاربوونمەلەالیەن

پێنەخشرابوو دەسەتتی رێگای.خواوە توانی ئاشکرا بەشێوەیەمی الهوتیە گریمانە ئەم
وەمو مۆمەتیەتی پێکەاتەی مە بەجۆرێك بکاتەوە قوچەمیەدا رێاەوە ئەو بەناو خۆی
مە هێو و دەسەتت لە جاڵجاڵۆمەیی تۆڕێکی وەمو گرێنێات، پێکەوە گڵۆڵەدە وویەك

 (4){.مەنیسەلەناوەڕاستیێاوەستاوە
دەورانیدابەشنوونەناوچەییەمان،.بەتمرێنیسانهیانژیانەوە،ئەمدەورەیەتێێەپەڕێنێ
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نگورههدەورانیدەسەتتیمەنیسەوالهوتتێێەپەڕێنێودەگەڕێتەوەبۆمەلتوروفه
بەهۆیرووتێکردنیژمارەیەكیبەرچاولەبیرمەنێو.رۆشننیریوفەلسەفەییۆنانیمۆن

ئیتاڵیا بەرەو تاینەتی بە و ئەوروپا رۆژاوای بەرەو یۆنانەوە لە رۆژهەتت . انامانی
و یۆنان مۆنەمانی فەیلەسوفە ماریگەری ژێر مەوتنە رێنیسانه سەردەمی نوسەرانی
بۆ ئاینیەمانەوە دەروا ە و رێگا دەرەوەی لە ئەوان مە بەوهۆیەوە رۆمانیەمانەوە،

و(میتافیویك)تێگەیشتنلەهەڵسومەوتیمرۆڤ،لەسروشت،لەدنیایدەرەوەیسروشت
 .فەلەكیاندەڕوانی

{ یۆنانی مۆنی لێکنێاتەوە..فەلسەفەی گەردون بوونی نادینی بەشێوەیەمی .دەیویست
فەسلەفەی ماتماتیك،  انستیفەلەك، لەوانە مۆمەڵێكبابەتیجۆرواجۆریتاووتوێمرد،
سیاسی،ئەخالق،میتافیویك، انستیبوون،لۆژیك، انستی ینێەوەر انیوڕەواننێژیو

فەلسەفیە(5){...جوانناسی  میسۆدە ئەم بۆ گەڕانەوە رێنیسانه سەردەمی نوسەرانی
مرۆڤێا و مۆمەڵگا و گەردوون لەگەڵ و.لەمامەڵە رۆشنگەری فکریو ماری قورسایی

هوشیاریوهونەریخۆیانخستەسەرمرۆڤخۆیومرۆڤبووبەسەنتەریهەموو
 (.هیومانیوم-مرۆڤایەتی)سەرەنجامچەمکێكسەرهەڵێەدابەناوی.شتێك

 مە}هەروەها دا، نیشان لەخۆی شێوا ی مۆمەڵێك سەرەنجام رێنیسانه جەوهەری
مرۆڤایەتی)بوووتنەوەی.یەوەگو ارشتیلێێەمرد"مرۆڤایەتی"بوووتنەوەیەمیفکریبەناوی

دەناسران،(هیومانیوم- پەیامەمان بەخاوەن مە سیکوالر مەسایەتی مۆمەڵێك لەالیەن
مۆنترۆڵی لەسەردەمیسەدەمانیناوەڕاستێا مە نەكلەالیەن انامانیئاینەوە مەوتەڕێ،

مردبوو فکریان قوستەنتینیە.....ژیانی مەوتنی 6)هەروەها ) ساڵی میالدیێا٩١٥٥لە ی
گوژمێکیگەورەیبەبوووتنەوەیهیومانیومدا،بەهۆیئەوەیمەژمارەیەمی ۆرلە انا
رۆژهەتتیەمانپەنایانهێنابۆئیتاڵیاولەگەڵخۆیانێاچەنێینمتێوودەستنوسیگرنگو

 (7){..هەروەهاشێوا یلێکۆڵینەوەییۆنانیانهێنا
رێنیسانه،ئه بوووتنەوەی واتە بوووتنەوەیە، نهیهدیاردهم  هنی تەنانەتكی یان بوو،

نه رووت فكریی مەبوووتنەوەیەمی فەیلەسوفكۆمهبوو، و بیرمەنێ و نوسەر ڵێك
كردبێت ڕاسته.دروستیان لەدهلهئەوە ڕێنیسانسێا كۆمهورانی كهئیتاڵیا تیسایهڵێك

كولیۆناردۆداڤینشی،مایکلئەنجیلۆونیکۆالیمامیاڤیلیولەبەریتانیاولیامهەبوونوه
مۆپەرنیکۆسوشەمسڕیرو مەئەمانەلەبواریهونەروبیناسا یتا.تاد...لەپۆڵەنێا

ئەم بەتم مردوە، داهێنانیان و هەبوە شارە اییان توێکاری و پویشکی و  انست
مەسایەتیانەتەعنیریانلەگۆشەیەمیئەوئاڵوگۆڕەقووڵەمۆمەتیەتیوسیاسیوئابوری

تێڕەڕیوە پێیێا ئیتاڵیا بەتاینەتی و ئەوروپا مۆمەڵگامانی مە مردوە فکریە تیسایهكه.و
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خاوهڕۆشنگه و ور دەروبەر و دنیا لێکێانەوەی لەجیاتی مە بوون هوشیاری و فكر ن
و بردوە عەقڵ و مەنتق بۆ پەنایان ئاینیەمان، دەقە بەپێی مۆمەڵگا و ژیان و مرۆڤ

 .لێکۆڵینەوەوتوێژینەوەیانمردووە
لە ماریگەریلەسەرسەرهەڵێانیرێنیسانههەبووە فامتەرێکیبابەتیومۆمەتیەتیمە

گەشەمردنیبار گانیبووە پەیوەنێیبا رگانیبووە.ئیتاڵیا، مەڵنەنێیئاڵوگۆڕو ئیتاڵیا
 رۆژهەتت دالەگەڵ شام ناوچەی شارەمان.بەتاینەتی با رگانیەوە گەشەی ئامامی لە

و هونەر ناوەنێی بوونەتە شارانە ئەم خودی مە مردوە، گەشەیان و پەیێابوون
لەوشارانەمەلەمێژووداناسراون،فلۆرەنسا.تاد..پەیکەرتاشیوتەالرسا یو انستو

پاشان بووە، چنین پیشەسا ی مەڵنەنێی هاومات دادەنرێ، رێنیسانه النکەی بە مە
وبونێوقیەو بە..شارەمانیجەنەوا ناودەبرانو(مۆمارەمانیبا رگانەمان)مەلەوماتەدا

یپانوەهەمێالەسەده}(8).تارادەیەكجۆرێكلەدیمومراسیوئا ادییفەردییتێێابووە
بەوجۆرەلەگەڵگەشەیبا رگانی(9){.ئیتاڵیالەناوئەوروپاداشارستانیترینمەڵنەنێبووە

وگەشەیئابوریێامرانەوەیەمیفکریورۆشننیریبەشێوەیەمیفراواندەستپێێەمات
 .وبەریندەبێتەوە

دۆ ینەوەیئامێریچاپە مۆریخۆیدەداتسەردەمیرێنیسانه، روداوێکیگرنگمە
ئامێریچاپوبوومردنەوەیماغە ی،دۆ ینەوەی.(11)ەوە(جۆهانهگۆتەننێرگ)لەالیەن

تەشەنەمردنیبۆچوونیفکرودەسکەوتە انستیوفکریو بە مۆمەمێکیفراوانیمرد
هونەریوسیاسیەمانیبیرمەنێانونوسەرانومەسایەتیەمانیسەردەمیرێنیسانهلە

ئەوروپادا مە.سەراسەری مرد،  یادی جەماوەردا لەناو خوێنێەواری رێژەی هەروەمو
بووبوونەوەی و خەڵك هوشیاری ئاستی بەر بونەوەی لەسەر هەبوو دەوری ئەمەش
بیروباوەڕەشۆڕشگێروپێشکەوتنخوا ەمانوالوا بوونیدەسەتتیفکریمەنیسەودین
و نەتەوەیی ئەفکارە و بۆچوون سەرهەڵێانی و گەشە هەروەها و ئاینی پیاوانی و

یەجگار.سەرووناوچەییەمان ئەوروپادا ژمارەیمتێولە  گرنگەدا، دۆ ینەوە لەپێشئەم
بوو، }مەم (٥٧)لەماوەی نویکەی لە و٠٧٧ساڵێا، دەمرا چاپ متێو ئەوروپیێا شاری
نویکەی٩٥٧٧لەساڵی ژمارەیمتێنەچاپکراوەمانگەیشتە ملیۆنمتێوو(٠٧)میالدیدا

 (11){!ملیۆنمتێو(٠٧٧-٩٥٧)لەسەدەیشانوەهەمێاگەیشتنەنویکەی
،گەشەیبا رگانیودروستنوونوگەورەبوونیشارەمان،الوا بوونووهكیترهالیهله

لێكەەڵوەشانەوەیدەسەتتیدەرەبەگوخاوەن ەویەمان،دروستنوونیتەیفێکیفراوان
لەبا رگانومەڵەمەیسامانوئاڵووێریمەرەستەمانوسەرهەڵێانیماریپیشەوەری

و رستن ناوەنێی بە فلۆرەنسا شاری بۆنمونە ب ووک، پیشەسا ی ناوبانگیو چنین
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لە بوو بەشێك مە فکری و هونەر و  انست گەشەی لەگەڵ ئەمانە دەرمردبوو،
پێێاویستیەمانیگەشەیبا رگانیوپیشەسا یوژیانیشارستانی،چەمكومەفاهیمی

پێشەوە پرسیملکەچیرەهایمرۆڤبۆ.تا ەیسەبارەتبەمرۆڤومافەمانیهێنایە
چوو لەقنوون بەرەو خودا و پادشا و دەربەگ دەسەتتی.دەسەتتی الوا بوونی لەپاڵ

لەگەڵبەمارهێنانیعەقڵومیسۆدی لەگەڵگەشەی انستومەعریفەدا، دەرەبەگەمانێا،
مەسەلەیالوا وبوونی روداوەسروشتیەمانێا، دیاردەو تێفکرینلە و توێژنەوە گەڕانو

پرسیارەوە ژێر دەسەتتیفکرییرەهایمەنیسەشدەمەوێتە نەخشو بەپێی.دەرو پێ
چەمکە و دین دەبوایە فکریانە، و سیاسی و مۆمەتیەتی و ئابوری ئاڵوگۆڕە ئەو

بەاتایە بەسەردا ئاڵوگۆڕییان دینیەمانیش لۆسه. ٩٥١١_٩١٩٥)رمارتن و( قەشە مە
مارەمانی و تەعالیم دژی ۆربەی بوو، ئەڵمانیا ئاینیەمانیخەڵکی  انستە مامۆستایەمی
ئاینی لە ریفۆرم ئەنجامێانی بە هەستا و وەستایەوە رۆمانی ماسۆلیکی مەنیسەی

 (12.)مەسیحیەتێامەبەرەوتیلۆسەری،یانریفۆرمیپرۆتستانتیناسراوە
و سەرمایەداری ئابوری چەمەرەمردنی و سەرهەڵێان و با رگانی گەشەی هاوماتی

،بەرەبەرەپرسیمۆتاییەاتنیدەسەتتەناوچەییو(بۆرژوا ی)دروستنوونیچینیناوەنجی
فیۆداڵیەتەریكودابااوەمانودروستنوونیدەوڵەتیمەدەنیویەمانگیرمردنیناوچەمان

یەمنوونیئیتاڵیاودواتریشووتتانیدیکەی.دەبێتەپێێاویستیەمیسیاسیومۆمەتیەتی
ئەوروپادەچێتەبەرنامەیماریمۆمەڵگاوهێویمۆمەتیەتیسیاسیتا ەیمۆمەڵگاوە؛

هەڵنەتەوەموباسمانمردسەرەتابوووتنەوەیرێنیسانهلەئیتاڵیاوە.واتەبۆرژوا یەوە
دەستپێێەماتودواتربەرەوئەوروپادەچێت،مەئەوەشلەپرۆسەیەمیدوورودرێژی

 بە بۆ(٥٧٧)نویك دەمات خۆش  ەمینەش و دەگات خۆی بەسەرەنجامی ساڵێا
ڕۆشنگەری سەردەمی بە مە ئەوروپادا مێژووی لە نوێ دەورەیەمی دەستڕێکردنی

 .ناسراوە،مەمندواتردێمەسەرباسکردنی
دهههبه ئابوریوسیاسیەر اڵ، فکری، ورانیڕێنساسجۆرێكبوژانەوەیمۆمەتیەتی،

و نوسەر و ئەدیو و پەیکەرتاش و هونەرمەنێ  ۆرتر سەرەمیەمانی مارامتەرە مە
مەماریسەرەمیانپامردنەوەیبەربەستەفکریوعەقڵیەمانی...تەالرسا وبا رگانو

بەردەمگەشەیمۆمەتیەتیوئابوریەمەلەدەورانیچاخەمانیناوەڕستێامۆتوپێوەنێی
مرابوو گەردن لە دینیەمانی نەریتە و تەعالیم دنیابینیو والهوتوچەم و .مەنیسە

دەورانیدڕینیبەرگیئەفکاریئیالهیومیتافیویکیودەسەتتیپادشاومەنیسەوخودا
دەورانیدروستنوونوگەورەبوونی.ودەرەبگبووبەسەرژیانیفکریومۆمەتیەتیێا

بوو، نادینی و مادی دنیابینی و چەم  سەرهەڵێانی و شارنشینی ژیانی و شارەمان

 ریمموحسینکه
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مەعنەویەمانیەوە و مادی پێێاویستیە بە و خۆی مرۆڤ بە بوون سەرقاڵ .دەورانی
لۆژی بوو و عەقڵ بەمارهێنانی و گەشە و!دەورانی توێژینەوە دەستڕێکردنی دەورانی

دەورانی.لێکۆڵینەوەی انستیولۆژیکیبووبۆسروشتودەروبەرومۆمەڵگاومرۆڤ
دەورانی.دامە رانێنیپایەمانیسیستەمومۆمەڵگایسەرمایەداریوبۆرژوا یبوو لە

مۆنی مۆمەڵگای هەناوی لە بۆرژوا ی مۆمەڵگای و سیستەم پایەمانی رێنیسانسێا
 .دەرەبەگایەتیێادامە را

.هەموودە انینمەیەمەمینشکڵوسەرەتاییترینشکڵیسەرمایەسەرمایەیبا رگانیە
بوارەمانی دەچێتە دواتر و روودەدات با رگانیەوە لەڕێگای سەرمایە مەڵەمەی یەمەم

بەوجۆرەپرۆسەیسەرهەڵێانوپێگەیشتن.تاد..دیکەوە،وەمومشتوماڵوپیشەسا یو
و سەرهەڵێان پێویستیەمی و هاومات رێنیسانه سەردەمی گەیشتنی بەسەرەنجام و
سەدەی سێ نویکەی ئەوروپادا لە مە سەرمایەداریە ئابوری پایەمانی دامە رانێنی

مرانەوە.خایانێووە و دەبێ دروست ئەوروپا ناوچەمانی نیوان پەیوەنێی ماوەیەدا لەو
پەیوەنێیبا رگانینیوانیانپەرەدەستێنێوبنەمائابوریەمانیسەرمایەداریلەسەرجەم

 ەمینەمۆمەتیەتیوئابوریوفکریوسیاسیەمانبۆ.ناوچەمانیئەوروپادادادەمە رێ
بە فەلسەفیەوە و فکری لەرووی مە پێێەمات، دەست باتتر قۆناغێکی بۆ گواستنەوە

 .دەورانیرۆشنگەریدەناسرێ
 

 :سەردەمیرۆشنگەری

رۆشنگەری بوووتنەوەی سەرهەڵێانی بۆ رێگای رێنیسانه پێکرد، ئاماژەمان هەروەمو
و.خۆشکرد فەرهەنگی و مەلتوری و فکری و ئابوری و مۆمەتیەتی ئاڵوگۆڕە ئەو

و شکڵگرتن  ەمینەی روویێا، ئەوروپادا لە رێنیسانسێا دەورانی لە مە سیاسیانەی
رەخسانێ ئەوروپادا مۆمەڵگامانی سەراپای لە رۆشنگەری بوووتنەوەی .بووبوونەوەی

ساڵیخایانێتالەسەراسەریئەوروپادا٥٥٧-٥٧٧ئەگەربوووتنەوەیرێنیسانهنویکەی
مە خودیرێنیسانهئەوهەلومەرجەیخوڵقانێ ئەوا ئامانجەمانیبگات، وبە بووبێتەوە
هەموو مەمتردا لەماوەیەمی ۆر دەستپێێەمات، فەرەنساوە لە سەرەتا مە رۆشنگەری،

 !بگەیەنێتمۆمەڵگائەوروپیەماندابگرێتوپەیامەمەیبەجێ
ئەوروپادا} لە فەرەنسا)مێژوونوسانسەردەمیرۆشنگەری لە بۆ(بەتاینەتی دەگێانەوە

نێوانشۆڕشەمانی یانبەشێوەیەمیگشتیترلە مۆتاییسەدەیهەڤێەوسەدەیهەژدە
شۆڕشیساڵی٩٩١١ و دەتوانرێریشەمانیرۆشنگەریلە..یفەرەنسا٩٠٩١بەریتانیا

 (13){..هیومانیومیسەردەمیرێنیسانهدابنینرێت

 !ریتیوڕۆشنگهکوردایه
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،(Art)بەتمبەپێ ەوانەیدەورانیرێنیسانسەوەمە یاتربایەخدرابووبەبواریهونەر
لەسەردەمیرۆشنگەریێاقورساییمارینوسەرانوبیرمەنێانوفەیلەسوفەمانیدەچێتە

 انست مەیێانی سەردەمی.سەر ناسراوەمانی روخسارە لە یەمێك دافنشی لیۆناردۆ
یە یاتربەتواناوبەهرەیهونەریو(مۆنالیوا)رێنیسانه،مەخاوەنیتابلۆیبەناوبانگی

ئەم.بەتمدمتۆرێکیسەرمەوتووبوەلەبواریتوێکارینەخۆشێا.پەیکەرتاشیناسراوە
گۆڕانکاریەشلەبیرمردنەوەیسەردەمیرۆشنگەریێاوفۆمەسکردنەسەر انست،هاوتا
.وجوتبووەلەگەڵپێێاویستیەئابوریوسیاسیومۆمەتیەتیوفکریەمانیبۆرژوا یێا

و سیستەمیسیاسیگونجاو بەرهەمەێنانو گەشەیهۆیەمانی و تەمنۆلۆژیا  انستو
و بیرمەنێان و نوسەران بیرمردنەوەی سەنتەری ئابوریەدا، گەشە ئەم لەگەڵ تەبا

جێگاورێگای انستلەپێشخستنیتەمنۆلۆژیاوئاسانکاریبۆ.فەیلەسوفەمانیداگیرمرد
دەبێت جێگیر و دەردەمەوێ ئاشکرا بە بەرهەمەێنان بەشانەی.پرۆسەی ئەو بۆنمونە

 انستگەشەدەمەنمەراستەوخۆپەیوەنێیانبەپیشەسا یەوەهەیە،لەوانە انستیفیویا
 انستی هەروەمو ئامێرەمانەوە، مارمردنی و جوڵە و ئامێر میکانیكو بە پەیوەستە مە
مەراستەوخۆپەیوەستەبەمەسەلەیتێکەڵکردنو میمیاشاننەشانیفیویاگەشەدەمات،
.ئامادەمردنیمەرەستەومەوادەمانوچۆنیەتیبەمارهێنانیانلەپرۆسەیبەرهەمەێنانێا

دۆ رایەوەمەشۆڕشێکیگەورەی (steam engine)هەرلەمسەردەمەدامەمینەیهەڵمی
 (14).لەبواریپیشەسا یوگواستنەوەوبا رگانیێابەرپامرد

ریێاتارادەیەمی ۆربنەمامانیئیابیوریسیەرمیایەداریخیۆیورانیڕۆشنگهبەوپێیە،لەده
میۆمەتیەتیییێا لەژییانیی دەوری و مەنیییسیەوە داموتاوە،لەڕوویمەمکردنەوەیدەسەتتیی
رەواجیی خەڵیکیێا تیاكلەنیاو میافیی و میرۆڤیایەتیی پێشاەویەمیدیاریکراومراوە،چەمکی
و نەتەوەیییی یەمیینییوونییی پییێییویسییتییی و نەتەوەیییی هەسییتییی و رۆشیینیینیییییری پەیییێامییردوە،
و دروستکردنیدەوڵەتیمەدەنینەتەوەییگەشەیمردوەوودەسەتتیمەنیسەوپیادشیا
لەڕوویسیییاسیییشیەوە دەرەبەگبەرەوالوا یولەقنوونچووە،بۆرژوا یئیتردەیەوێ
ییاسیایییەمیان و سیییسیاسیی رێیگیریە بیتیوانیێ دەسەتتلەپادشاودەرەبەگوەربگرێتیا

میۆمەڵیێیك.لەبەردەمگەشەوجوڵەیئابوریوسەرمایەداالبەرێیت سیەردەمەدا لەم بیۆیە
میۆمەڵیگیا بەڕێیوەبیردنیی چەمکیدیکەبرەوپەیێادەمەنوەمومەسەلەیمافودەوڵەتو

 .تاد....بەشێاریخەڵكودیمومراسیو
بیه } گشیتیی فە ای درێیژمیاوەوهدامە رانێنی میێیژووییی رەوەنیێی :بیووسیتیهوابیهدوو

دەوڵەتینەتەوەییی.سەرهەڵێانیدەوڵەتینەتەوەییهاوچەرخوسەرهەڵێانیسەرمایەداری
كیۆمیهكیتاینیهودایهتتیگشتیخۆیێا،مهسهسڕانێنیدهپاڵچههاوچەرخ،له بیۆ ڵیگیاتیییشیی

 ریمموحسینکه
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لەخوڵقانێكه بیوو فیهوڵیهدهسیەربەخیۆ بیۆ بەوەشبیواری ئیهت، .خسیانیێڕه ایگشیتیی
پیێیێاویسیتیییی هەروەمیو سەرمایەداریشخودموختاریوخودئاگاهیمۆمەڵگایفراوانکیرد،

 (15){.ئاڵوگۆڕی انیاریشیبرەوپێێا
و هەرلەسەردەمیرۆشنگەریێادوومەسەلەیگرنگدێنەپێشەوە،مەسەلەیمافویاسا

میۆمەڵیگیایە میۆمەڵیێیك.مەسەلەیدەوڵەتێاریوبەڕێوەبردنی و سیوا و تیاوان مەسیەلەی
وەمیو.چەمکییاساییمەمافیمرۆڤیبەبنەماوەرگرتووە،سەرهەڵێەدەن بییرمەنیێانیێیکیی

دەبینە(یە"پەیماننامەیمیۆمەتیەتیی"مانتوڤۆلتێروجانجاكرۆسۆمەخاوەنیمتێنی)
تیێیگەیشیتینیی"پەیمانینیامەیمیۆمەتیەتیی"متێنی.هێمافکریورۆشنیریەمانیئەوسەردەمە

رۆسۆیەبۆچۆنیەتیبەڕێوەبردنیمۆمەڵگالەسەربنەمایئابوریبۆرژوا یوبنەمیامیانیی
شیۆرشییدەوڵه لەسیەر هەبیوو گەورەی میارییگەری تێکیبۆرژواییدەستنیشاندەماتو

 (16).دا٩٠٩١بۆرژواییفەرەنسالەساڵی
لەداییكبیووە:)دارۆسۆدەڵێ(٩٠١٠-پەیماننامەیمۆمەتیەتی)لەمتێنی .مرۆڤبەئا ادی

رۆسۆباوایوابوومەیاسامانئەوماتەمیولیوەمین.(بەتملەهەمووشوێنێك نجیرمراوە
ماتێیك.مەپشتیبەئیرادەیگشتیخەڵ بەستنێت،ئەمەشپێ ەوانەیدەسەتتیباوبوو
میۆمەڵیگیادا بەڕێیوەبیردنیی لە نیاعەدالەتیی بە و.چووەپاریه، ۆرترهەستیاربیوو ییاسیا

بایارەمانلەالیەندەوڵەمەنێەمانەوەلەبەرژەوەنێیخۆیاندەردەمرێننەكلەبەرژوەنێی
 (17).خەڵکیئاسایی

مەیەمێکەلەبەناوبانگترینبیرمەنیێەمیانییسیەردەمیی(John Locke)هەروەهاجۆنلوك
لیووك.بەرەوپێیشینیرد(تیۆریپەیماننانەیمۆمەتیەتی)رۆشنگەری،ئەویشبەشێوەیخۆی

بیاوایوابیوو"هەموومەسێكمافیژیانوئا ادیوخاوەنێارێتیهەیە:"دەڵێت ،هەروەهیا
دەگیرێ لیووك.مەمافیسروشتیخاوەنێارێتیلەمارمردنەوەسەرچاوە بیۆچیوونەی ئەو

لەوانە بەڵیگەیسیییاسیی چەنیێیین لەسیەر سەبارەتبەمافیسروشتیمارییگەریهەبیوو
نیییشیتیمیانیی) دامە رێینەری ئەنیجیومەنیی بەڵیگەنیامەی و بەڵگەنامەیسەربەخۆییئەمریکیا

هەبیوو(18).فەرەنسیبۆمافەمانیمرۆڤوهاوتتی :ئەوسێدروشمەیلووكباوایپیێ
و(مافیژیان،ئا ادیوخاوەنێارێتی) مرۆمیفەلسەفەیلینراڵیومیمالسیكیپێ دەهیێینیا

 (19). لووكبەباومیلینراڵیومدادەنرێ
خیاوەنییشیامیاری(21)(Cesare Beccaria)لەبواریتاوانوسوادا،سیوەربێکیارییا مە

سییوا) و (تییاوان لەسییاڵییی مە ٩٠١١یە بییۆ و نییوسیییییویەتییی، وەرگییێییردراوە،٠٠دا  مییان
ئەومارەشیبنەمایەكبوولەبیواری.سەرمۆنەیئەشکەنجەویاسایلەسێێارەداندەمات

 .دا(21)(penology)پینۆلۆجی

 !ریتیوڕۆشنگهکوردایه
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هەیەمەبەباومیئابوریسیاسیبیۆرژوا یدەنیاسیرێ(ئادەمسمیه)لەبواریئابوریێا
دەنیاسیرێ سیەرمیایەداری ئیابیوریسیییاسیی سیمیییه.وبەبنیاتنەریتیییۆری (22)ئیادەم

 The Wealth سامانیگەالن"متێنی.دامە رێنەریتیۆریمالسیکیئابوریبا اریئا ادە
of Nations )لەممارەو.پێشەمیەكبووبۆبنەمامانیرێکخستنیهاوچەرخیئابوری

روونیکیردنەوەی و میار مارەمانیدیکەیێاهەستابەبەرەوپێشنردنیچەمکیدابەشنوونیی
 .ئەوەیمەچۆنبەرژەوەنێی اتیژیرانەومێنامێدەبنەهۆیگەشەیئابوری

خیوێینیێەواریو گەشیەمیردنیی ڕۆشینیگەری، یەمێکیدیکەلەتاینەتمەنێیەمانییسیەردەمیی
شیێیوا ی(23)(موسوعە-ئینسایکلۆپیێیا)بووبوونەوەیمتێووپەیێابوونی ،ماریگەرترین

جەمیاوەریینیوونەوەی  انسیتو بە جەمیاوەر دەسیتیااگەیشیتینیی بوومردنەوەوهەروەهیا
و فەرەنسیا  انستبوو،لەپاڵدامە رانێنیخوێنێنگاو انکۆمانبەتاینەتیدوایشۆڕشیی

ئەمیرییکیا رۆشینیگەری.شەڕیسیەربەخیۆییی بیییرمەنیێانیی و نیوسیەران لە  ۆر هەروەهیا
پاشخانێکیباشیانهەبوولەبواری انستوپێشکەوتنە انستیەمانێا،لەگەڵفرێێانیئیایین

 (24).ودەسەتتینەریتومەلتوربەقا انجیگەشەیبیروبۆچونورایئا اد
لەبواریمورتکردنەوەیدەستیدینبەسەرژیانیمۆمەتیەتیوشەخسی بێجگەلەوە

خەڵ وئەنجامێانیریفۆرمیدینیلەالیەنخودیقەشەوپیاوانیئاینیدینیمەسیحیەوە،
پێشەوە دەهاوێبەرەو ئاینیە.سەردەمیرۆشنگەریهەنگاوێکیگەورە مەسایەتیە لەناو

بەناوبانگەبەوەیمەئاڵوگۆریبەسەرئاینیمەسیحی(تۆماسجەیفرسن)مەسیحیەمانێا،
ناسراوە،مۆمەڵێك(ئینجیلیجەیفرسن)لەومۆپیەدامەبە.داهێنا"ئینجیل"وتەنانەتمتێنی

بەشیلێێەرهێناوەوالینردوەمەباسیموعجیوەوگەشتیفریشتەمانو ینێووبونەوەی
 (25).مەسیحدەمات

دەڵێ بوون:"جەیفرسن ئا ادی دژی هەمیشە و(26)".قەشەمان چامسا ی رەوتی ئەم
بۆئەوەبوومەلەگەڵرەوەنێیتا ەیمۆمەتیەتیوئابوری ریفۆرمەدینیەیمەسیحی،
خۆی بۆرژوا یێا یاسامانی و فەرهەنگ و ئەخالقیات و مەلتور بەهاو و سەرمایەداری
نەدەبوو خۆگرتنی توانای و مەسیحی ئاینی مانەوەی ئیمکانی ئەوە بەبێ بگونجێنێ،
و جێگیرمردن بۆ دەبوایە وە پێکردبوو، دەستی گۆڕانکاریەی ڕەوتی ئەو لەبەرامنەر

مۆنەمانیهەڵنتەمانێایەو ۆریشیهەڵتەمانێ وپێوانە ئەوە. اڵنوونیخۆیهەمووبەها
بوومورتکردنەوەیدەستیئاینیمەسیحیلەژیانیسیاسیومۆمەتیەتیومەلتوریو
بە سیاسیێابەشیوەیەمینمونەییوتارادەیئەوپەڕیلەشۆڕشیبۆرژوا یفەرەنسادا

بوارەمانی.ئەنجامگەیشت رەوتیرۆشنگەریلە باشترینشێوە بۆرژوا یفەرەنسیبە
چەمکەمانی دەسەتتو دەوڵەتو لە جیامردنەوەیدین سیاسەتو و فەلسەفە و فکر
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دەتوانینبڵێینشۆرشیفەرەنساشێوا ێکی.مافوئا ادیفەردیبەئامامیخۆیگەیانێ
 ومماانیەمانی و سیاسی و فەلسەفی بۆچوونە و فکر و ئایێیا جێنەجێکردنی رادیکاڵی

رۆشنگەریە سەردەمی بۆ. برد دەستی بنەڕەتی بەشێوەیەمی فەرەنسی شۆرشی
بەشێوەیەمی پادشا و مەنیسە دەسەتتی لەناوبردنی و مۆن دنیای هەڵتەمانێنی

 .شۆڕشگێاانە
مەسەلەیجیامردنەوەیدینبووەلە مەسەلەیەمیگرنگمەلەمسەردەمەداسەرهەڵێەدا

دەوڵەت دەوڵەت. لە مەنیسە جیامردنەوەی چەمکی بۆ بانگەشەی رادیکاڵ، رۆشنگەری
ئینگلیوی.مرد فەیلەسوفی بەشێوەیەمیسەرەمی فکرەیە لووک)ئەم لە.خاوەنێتی(جۆن

دەڵێ مۆمەتیەتیێا پەیماننامەی تیۆری بواری:" بەسەر دەسەتتی ناتوانێ  کومەت
هەبێ،چونکەئەمەشتێکیعەقونیەوتاكناتوانێدەستنەرداریبێتبۆ هوشیاریتاكێا

مافێکی". کومەتیانقنوڵیبکاتخەڵکیترمۆنترۆڵیبکات ئەمە بەنیسنەتلووكەوە،
 کومی دەسەتتێکی هەر بە بەرامنەر دەبوایە مە دەرباین ئا ادی بە دابوو سروشتی

 (27).پارێوراوبێت
} فەرەنسا ناوەنێیی:٩٠١١-٩٠٩١ئامامەمانیشۆڕشی دەوڵەتێکی نوێنەرایەتی،  کومەتی

بەهێووچاالک،هەڵوەشانێنەوەیئیمتیا اتەداراییەتاینەتەمانوقەر یخاوەنموڵکەمان
، رێولێگیراو پیشەیەمی بووە مارمردن یاسادا، بەرامنەر لە یەمسانی جوتیاران، الی
مافی خاوەنێارێتی، بنەمای لەسەر  کومیەمانێا پۆستە و هەڵنژاردن لە بەشێاریکردن
لەرێگای بۆرژوا ی ماریگەرینوونی و گەورەبوون سەنێیکا، دروستکردنی بۆ مرێکاران
نوێنەرانی بە بوونیان و سامانیان  یادبوونی و مەنیسە  ەویەمانی بەسەر دەستگرتن
سیاسیوبەرپرسانی کومەت،ئا ادیویەمسانیوبرایەتی،دەسەتتێارێتیجەماوەری،
و نفو  و دین پاشەمەشەی دیمومراسی، مۆماری پادشا، نەك خەڵکە بۆ دەسەتت
شۆڕش وابوو باوای مە شۆرڕشگێاانە گیانێکی دروستنوونی و مەنسیە دەسەتتی

 (28){!هۆمارێکەبۆبەشێاریسیاسیودەسەتتیسیاسیجەماوەر
لە فەرەنساوە بۆرژوایی شۆڕشی ئامامی لە مە شۆڕشگێاانەیەی گۆڕانکاریە ئەو بەتم
و سیاسی ژیانی لەسەر دینی دەستی هەر نەك مە روویێا، فەرەنسیێا مۆمەڵگای
بنەمامانی و لەنێوبرد پادشای و مەنیسە دەسەتتی نەك مردەوە، مورت مۆمەتیەتی
و بوووتنەوە خۆیێا لەگەڵ هاومات بەڵکو دامە رانێ، بۆرژوا یی سیاسی دەسەتتی
و مرۆڤێۆستی دیکەی بۆچوونی و چەمك ئاراوە، هێنایە دیکەی جوتنەوەیەمی

ئاراوە هێنایە سیاسیێا،.یەمسانیخوا ی دەسەتتی لە خەڵك بەشێاریکردنی مەسەلەی
مۆمەڵگادا بەڕێوەبردنی و سیاسەت لە خەڵك گشتی بەشێاری گەشەمردنی  ەمینەی
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رەخسانێو ەمینەیسەرهەڵێانیبۆچوونەسۆشیالستیەمانیلەناوچینیتا ەیمۆمەڵگادا،
پێێا رەواج دروستنوو.چینیمرێکاردا ئابوریبۆرژوا یێا دامە رانێنی لەگەڵ چینێكمە

بوو،گەشەیمردبوو،ماریگەریپێشاەویەمۆمەتیەتیوئابوریوسیاسیوفەرهەنگی
وفکریەمانیڕۆشنگەریلەسەربوو،چینێكمەبۆرژوا یبۆبەشکستکێشانیدنیایمۆنی

چینێكمە.دەرەبەگایەتیوپادشایەتیپێویستیپێیبوو،هەروەهاقارەمانێتیشینوانێبوو
خەریکیخۆرێکخستنوبەدەستەێنانیبەشیخۆیبوولەسەرمەوتنبەسەرفیۆداڵیو
شۆڕشی و رۆشنگەری ئامامی لە مە تا ەیە گۆڕانکاریە ئەو لەترسی بۆیە پادشایەتیێا،
رێنا ە بەم درێژەدان لە بۆرژوا ی هەر وو ئاراوە، هاتنوە فەرنساوە بۆرژایی
لە نەمردەوە دووبارە فەرەنسای شۆڕشی ئە مونی و هەڵگرت دەستی شۆڕشگێاانەیە

 .بەشەمانیدیکەیئەوروپادا
مۆتاییهاتنی دروستنوونیدەوڵەتیماپیتالیستیهاوچەرخو دوایئەوەیمە بەمجۆرە
و سیاسی و مۆمەتیەتی ناچاریی پێێاویستیەمی دەبنە فیۆداڵیەمان ناوچەیی دەسەتتە
ئابوریو دەسەتتی مە فیۆداڵیەمان، پادشا و ئەمیر ئیتر ئەوروپیەمان، ئابوریمۆمەڵگا
بەڕێوەبردنیئابوریمۆمەڵگالەژێردەستیانێالەالیەنبۆرژوا یەوەدەرهاتنوو،ناچاردەبن
دەسەتتیسیاسیشیانرادەستبکەنبەمەرجیمانەوەیدەسەتتیرەمویوبەسەالمەت

پادشامان.دەرچوونیسەریانلە ەبریشۆڕش بۆنمونەلە ۆربەیووتتانیئەوروپیێا
لەبەرامنەردا بۆرژوا ی، دەستی دەدەنە یاسادانا و جێنەجێکردن و سیاسی دەسەتتی
مانەوەیدەسەتتیراوێژماریلەشێوا یپادشایەتیدەستوریوەمولەبەریتانیاوسویێ

.مابوەوە٩١٩٩وچەنێینووتتیئەوروپیێاتائێستاشماونەتەوەیانلەئەڵمانیاتاساڵی
 .لەماتێکێائامانجیسەرەمیشۆڕشیبۆرژواییفەرەنسادەسەتتیمۆماریبوو

 (29)(بیسمارك)بۆنمونە، بەهێوی و دەسەتت خاوەن لەالیەن(پروسیا)مەسایەتی مە
ولیامییەمەم) بەو(پادشا ەوەوەموسەرۆكوە یراندەستنیشانمرابوو،خۆیهەستا

مارانەیمەبۆرژوا یئەڵمانیلەدەستوریماریێاداینابوو،ئەویشیەمگرتنەوەیئەڵمانیا
ودامە رانێنیبا اڕیناوخۆییوسا مردنولەبارمردنی ەمینەمانیگەشەیئابوریو
دەوڵەتێا و دەسەتت لە دەستێوەردان لە دین دەستی مورتکردنەوەی و .پیشەسا ی

 ئەڵمانیشۆرشەمانیساڵی لەالیەنخەڵکی٩٩١٩بۆرژوا یئەوروپیو مە یانبینینوو
لەگەڵ مە مرد قنوڵ ئەوەیان بۆیە بوو، بەرپا ئەوروپاوە  ە مەتکێشی و مرێکار
پاشماوەمانیپادشایەتیودەسەتتیمۆنێارێكبکەونودەستنەرداریشۆڕشبنبۆلە

خوارەوەیان هێنانە راوێژماری.دەسەتت بووە خۆی بیسمارك ئەڵمانیا لە بوو ئەوە
مارێکیسەرەمی.(31)دا(رایخ)ئیمڕراتۆریودەسەتتیتەواویهەبووبەسەر کومەتی
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بیسماركوەستانەوەبوودژیگەشەیسۆشیالیومودەرمردنییاسایدژەسۆشیالیستی
 ساڵی رێکخراوە٩٩٠٩لە و مۆبونەوە و سۆشیالیستی ئەدەبیاتی قەدەغەمردنی و دا

 (31).سۆشیالیستیەمانوگرتنودادگاییکردنیرابەرانییان
و ئابوری و فکری پێێاویستیەمی رۆشنگەری بوووتنەوەی گشتی بەشێوەیەمی مەواتە
سیاسیبووەبۆگرتنیدەسەتتیسیاسیلەالیەنچینیبۆرژوا یەوەومۆتاییەێنانبووە
بەدنیایمۆنیدەرەبەگیودەسەتتیپادشاومەنیسە،مۆتاییەێنانبوەبەپەرشوبووی
ئەوروپادا لە بۆرژوایی هاوچەرخی دەوڵەتی دروستکردنی و ناوچەیی .دەسەتتی

هەردومیان دیاردەیرێنیسانه، دیاردەیرۆشنگەریوچ چ مە بڵێم بەشێوەیەمیدیکە
پێێاویستیەمانی لە تەعنیربوون ئەوروپادا، مێژووی لە گرنگ  رووداوی دوو وەمو

پێشەوە–ئاڵوگۆڕێکیمۆمەتیەتی .سیاسیوئابوریمەمۆمەڵگایئەوروپیهێنابوونیە
و جێگیربوون لەگەڵ و سەرمایەداری گەشەی و سەرهەڵێان لەگەڵ دیاردەمە هەردوو

 .سیاسیسەرمایەداریێاهاوتاوهاوجووتبوون-دامە رانیسیستەمیئابوری
هەبوو، شۆرشگێاانەی خەسڵەتێکی بۆرژوا ی ڕۆشنگەریێا دەورانی لە مە ووتم من
بەرگریلەجیامردنەوەیدینیلەدەوڵەتدەمرد،بگرەلەسەردەمیرێنیسانسێاجۆرێك

بەتملەسەردەمی.یدینیبەرگریلێێەمرد(تۆلێرانه)لەریفۆرمکردنوپێکەوەهەڵکردن
دەمرد دینی دەسەتتی و دین دژایەتیکردنی لە جۆرێك  ۆربەی.رۆشنگەریێا لەناو

بیرمەنێەمانیئەوسەردەمەیئەوروپادا،ئەوانەینەخشیانهەبوولەنەخشانێنیمێژووی
پەیێامردبوو برەویان دینیەمان غەیرە و ماتریالیستی چەمکە ئەوروپا، و.تا ەی  انست

-فەلسەفەلەسەردەمیرۆشنگەریێاولەسەدەیهەژدەونۆ دەداخاسیەتیماتریالیستی
دیالەمتیکیهەبووەو ۆربەیفەیلەسوفەمانو انامانیبواریفیویاومیمیاوبایۆلۆجی
بەشێوەیەمیماتریالیستیودیالەمتیکیبیریانمردۆتەوە .وسەرجەم انستەمرۆییەمان،

لەو بوارانەدا لەو بنەڕەتیەمان  انستیە دەستکەوتە و داهێنانەمان  ۆری بەشێكی
مراون و.سەردەمەدا گرتنەریرێنا ی انستی و بوونیچەمکیخودا لە گومانمردن

توێژینەوەی انستیمەلەسەربنەمایگومانمردنلەهەمووشتێكورەفومردنیفکری
ئەمجۆرەتێگەیشتنودنیابینیە انستیوفکریانەدەبنەتێگەیشتنێکی.رەهابنیاتنرابوو

گشتی ئاتەئیستی. رەوتی سەردەمەدا لەم atheism)تەنانەت و( سەرهەڵێەدات
بەتمبۆرژوا یلە.پەرەدەستێنێمەنەفیفکرەیبوونیدروستکەرێكبۆگەردوندەمات

 ساڵی لە ئەوروپا شۆرشەمانی بەرەو٩٩١٩دوای و بەجێەێشت رێنا ەی ئەم ئیتر دا
 .مۆنەپارێویچوولەهەمووبوارێکێا

متێنی لە ئە مونگەرایی"لینین رەخنەی و -Materialism and Empirio-ماتریالیوم
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criticism"باسلەوەدەماتمەفەلسەفەوفکریفەلسەفیلەمۆتاییسەدەینۆ دەو
مۆنەپاریوبووە بوەو  اڵ بەسەریێا میتافیویكی بۆچوونی بیستەمێا سەدەی .سەرەتای

فەلسەفە و  انست واتە بوون،  وبی بە  انست و فەلسەفە مە ئەوەیە هۆمارەمەشی
بۆیە.مەوتونەتەخومەتیچینیبۆرژوا یەوەوبەرگریلەمانەوەیدەسەتتیئەودەمەن

مۆنەپارێوبووەوگەڕاوەتەوەبۆمیتافیویك،لەجیاتیمیسۆدیدیالەمتیکیوماتریالیستی
مەلەسەردەمیرۆشنگەریوسەدەینۆ دەدالەمەیێانی انستومەعریفەوفەلسەفەدا

 . اڵبوو
بوارەمانێا لەهەموو بۆرژوا یێا، گەیشتنی بەدەسەتت لەگەڵ مە بڵێم ئەوە ئەمەوێ
دەگەڕێتەوە دواوە بەرەو  انستیشێا لەبواری تەنانەت دەبێ، مۆنەپەرست و .مۆنەپارێو

دەچێت مۆنەپەرستی بەرەو و مۆنەپارێو بۆرژوا ی فکری مە.سەرجەم بۆرژوا یەك
لەبەرامنەردنیایمۆنودەسەتتیالهوتوجیەانیدەروەیهۆشوعەقڵومیتافیویکێا،
رۆشنگەریهێناوە،چەمکەمانیمافوئا ادییتاكودەسەتتیخەڵکیهێناوە،ماتێكمە
دەسەتتبەتەواویدەگرێتەدەستودادەمە رێئیتربەرەبەرەدەمەوێتەبەرامنەریانەوە،
لەبەرئەوەیچینێکیدیکەدروستنووە،مەچینیمرێکارەوئەیەوێبەسوودوەرگرتنلەو
قا انجی ئەویشبە مۆمەتیەتیوفکریوسیاسیانەیمۆمەڵگا، پێشاەویە گۆڕانکاریو

هەروەموچۆنبۆرژوا یبۆدەرهێنانیدەسەتت.خۆیئاڵوگۆڕلەمۆمەڵگادائەنجامبێات
و  انست و فکر بوارەمانی هەموو لە مرد ئاڵوگۆڕی مۆمەڵیك فیۆداڵیێا چنگی ژێر لە

ئەمچینەتا ەیەشخەریکەلەهەموو.تاد...فەلسەفەوسیاسەتومەلتوروفەرهەنگو
بکات ئاڵوگۆڕ مەیێانانەدا سیاسەتێا.ئەو و ئابوری مەیێانی لە فەلسەفەدا، مەیێانی لە

 .شەڕیلەگەڵدەماتوبەوجۆرە
رەخنەی مرێکار بیرمەنێانیچینی وەمو ئەنگله، مارمهو ئابوریسیاسیێا بواری لە

دەگرن بۆرژوا ی لە سیاسیێا ئابوری بواری لە مرێکار گرنگترین.چینی لە ئەوان
 لە پێێەمەن، دەست بۆرژوا یەوە ئابوریناسی و ئابوری سمیه)مەسایەتی و(ئادەم

و مار بەهای و مرێ مارو بە سەبارەت تیۆریەمانیان و پێێەمەن دەست ریکاردۆوە
بەشێاریەك)متێنی.سەرچاوەیمەڵەمەیسەرمایەدەخەبەررەخنەوپووچەڵیدەمەنەوە

سیاسی ئابوری لە رەخنەگرتن (لە سەرەمی(سەرمایە)و بەشێوەمی مارمه مارل ی
لەبواری.بنەمامانیئەورەخنەیەلەئابوریسیاسیبۆرژوا یبەرجەستەوگەتڵەدەمەن

.فەلسەفەدادوبارەمارمهوئەنگلهبنەمامانیفەلسەفەیبۆرژوا یپێشخۆیانهەڵتەمانێ
دەوری مە گرت فیۆرباخیشەوە ماتریالیومی بە مۆن ماتریالیومی لە رەخنەیان ئەوان

الیەنی}پراتیكوچاالمیمرۆڤیوەمودیاردەیەمیمادینەدەبینیوپراتیکیمرۆڤ،واتە
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هەروەمودیالەمتیکیهیگڵمەپشتیبە(32){!چاالمیماتریالیومیجێەێشتنووبۆئایێیالیوم
 .ئایێیالیومبەستنوو،خستەژێررەخنەوەولەجێگایانماتریالیومیدیالەمتیکیاندامە رانێ

تێوی فیۆرباخدەڵێ(٩٩)مارمهلە سەبارەتبە بەشێوا ی}دا فەیلەسوفەمانتائێستا،
بەجۆرێكیدیکە(33){.جۆراوجۆر،تەنەاجیەانیانلێکێاوەتەوە،بەتممەسەلەمەگۆڕینیەتی

بەوجۆرە.بڵێینمەمۆتاییفەلسەفەیمۆنیانراگەیانێوبگرەماریفەلسەفەشیانگۆڕی
بناغەمانیماتریالیومیمێژووییوماتریالیومیپراتیكیاندامە رانێ،مەمامەڵەیەمیمادیو

دەمات مۆمەڵگا وئەنگله،.دیالەمتیکی مارمه بۆرژوا یەوە، فەلسەفەی بەپێ ەوانەی
مۆمەڵگایانوەمودیاردەیەمی ینێوووەهەروەهامێژووییسەیردەمردمەبەردەواملە

بەوپێیەلەباری.ئاڵوگۆڕدایەوئەمگۆڕانکاریەشبەرهەمیپراتیکیمۆمەتیەتیمرۆڤەمانە
وەمو و مردەوە روون مۆمەڵگایان مادیانەی پێێاویستی ئەوان فەلسەفیشەوە، و لۆژی 

گومانلەوەدانییەمەمارمسیوم.چەمێکیماریگەریهوشیاریدایانەدەستیچینیمرێکار
وئایێیۆلۆژیاوجیەاننینیفەلسەفیوئابوریمارمسیومخۆیبەرهەمیئاستێكیبەر ی

مرۆڤایەتیە فکری پێشاەویەمانی و و.گەشە فەلسەفی و فکری دەسکەوتە ئەگەر
و گەشە بەرهەمی رۆشنگەری دواتر و رێنینسان سەردەمی بۆرژوا ی  انستیەمانی
پێشکەوتنیفکریمرۆڤایەتیبووەوئەڵقەمانی نجیریپێشرەویمۆمەتیەتیوفکریو
و دافشنی و داروین و مانت سمیهو ئادەم و ڤۆڵتیر ئەگەر بووە، مرۆڤ هوشیاری

 و لە..شەمسڕیر بوون مرۆڤ گشتی هوشیاری فکرو و عەقڵ گەشەی بەرهەمی تاد
پرۆسەیەمیگەشەوپێشکەوتنیفکریمرۆڤایەتیێا،بەهەمانشێوەمارمسیوموەمو انستی
سیاسیوفەلسەفیوئابوریبەرهەمیئاستێکیدیکەلەگەشەیفکریمرۆڤایەتیبووەو
یەمێكلەئامامەمانیئەوگۆڕانکاریەمۆمەتیەتیوسیاسیوئابوریوفکریەیسەردەمی

بووە ئەوروپاش رۆشنگەری بۆرژوا ی. بۆ رۆشنگەری سەردەمی بایەخی ئەگەر
و فکری و سیاسی و ئابوری چەمکە باتدەستنوونی و سیاسی دەسەتتی دامە رانێنی
بە دەورەیدەستراگەیشتنیبووە بۆمرێکاروپرۆلیتاریاش، ئەوا مەلتوریەمانیبووبێت،
و بۆرژوا ی نایەمسانی سیستەمی لە خۆی ر گاری فەلسەفەی فکرو و تیۆر

 .سەرمایەداری
سەردەمی لە خۆیێا لەگەڵ بۆرژوا ی مە بەهایانەی و چەم  ئەو سەرجەم بەوجۆرە
فیۆداڵی، مۆنی بەهامانی و چەم  سەرجەم تێکشکانێنی بەمەبەستی هێنای رۆشنگەریێا
لەالیەنچەنێبیرمەنێخاوەنفکروفەلسەفەیسۆشیالیستیوەمومارمهوئەنگلسەوەتا

بۆنمونەچەمکیماف،الیبۆرژوا یلەپاڵئا ادییفەردی.رادیکاڵترینئاستیخۆیبران
مافیخاوەنێارێتیلەخۆگرتووە مافیخاوەنێارێتی.وبەشێاریخەڵكلەدەسەتتێا، واتە
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مە بۆنمونەبەشێاریخەڵكلەدەسەتتێا، دەشنێتەبنەمابۆدەسکەوتنیمافەمانیدیکە،
.تەنانەتلەشۆڕشیبۆرژواییفەرەنسادابەسترابوەوەبەتواناییمادیوخاوەنێارێتیەوە

بەتم تێنەدەپەڕی، یاساییەوە لەڕووی ماف یەمسانی چوارچێوەی لە  ۆر النی یان
مافی هەڵوەشانێنەوەی ئاستی تا مافی پرسی و رەخنە بەر دایە ئەمەی مارمسیوم
خاوەنێارێتیتاینەتیو اڵکردنیمافیخاوەنێارێتیگشتیبەسەرهۆیەمانیبەرهەمەێنانی

 ....مۆمەتیەتیودابەشکردنلەمۆمەڵگاداداناوبەوجۆرە
لەئامامی مە مۆمەتیەتیانەوە و سیاسی و فکری ئاڵوگۆڕە ئەو بەهۆی سەرەنجام
چینێکی وەمو بۆرژوا ی تێڕەڕانێ، بۆرژوا ی چوارچێوەی سنوری و هاتن رۆشنگەریێا
چەوسێنەرمەدەسەتتوسامانوژیانیلەسەرچەوسانێنەوەو ەوتکردنیبەرهەمی
بەرەو ملی گەڕایەوەو دواوە بەرەو بەناچاری دەمات، دابین مرێکار چینی رەنجی

نا سیاسی و فکری مۆن.مۆنەپەرستی دنیای دەیویست مە شۆرشگێرەوە لەهێوێکی
تێکنشکێنێودنیایەمینوێبنیاتبنێ،دەبێتەهیوێکیمۆنەپارێوومۆنەپەرستوتەنانەت
پرتوماوانەیپێشخۆیمە مۆنو نەریتومەلتورە ئەوچەم و بۆ دەستدەباتەوە
دەریکێشان لەریشەوە فەرەنسادا شۆڕشی لە و دەجەنگا لەدژیان رۆشنگەری .دەورانی

بگرەلەباریئابوریەوەئیترئەوچوارچێوەوئەلقەیەیسەرمایەداریدروستیمردوەبۆ
پێشکەوتنی و فراواننوونەوەی و گەشە بۆ بێت یارمەتیێەری ناتوانێ .بەرهەمەێنان،

ماریبەشێوەیەمی مە گەشەیمردوە رادەیە ئەو لەبەرئەوەیهۆیەمانیبەرهەمەێنانتا
هە ار سەدان مردووە، مۆمەتیەتی بەرهەمەێنانی مردووە، مۆمەتیەتی مە ن و فراوان
بەرهەمەێنانپێکەوەبەسەدانداویجاڵجاڵۆمەییەوە مرێکارماربۆیەكمۆمڕانیادەمەن،
بەتمخاوەنێارێتیئەمبەرهەمەمۆمەتیەتیەتاینەتەوپەیوەنێی بەیەمەوەبەستراوەتەوە،
لەگەڵ بەرهەمەێنانلەالیەنچەنێمەسێکەوەسەرپەرشتیوبەڕیوەدەبرێوپێ ەوانەیە

بەرهەمەێنانێا دەستەجەمعی و مۆمەتیەتی و.خاسیەتی پەیوەنێی جۆرە ئەم ئیتر بۆیە
.خاوەنێارێتیەلەگەڵپرۆسەیبەرهەمەێنانیمۆمەتیەتیێاتووشینامۆمیوپێکێاداندەبن

مە دەبن دروست ئابوریەمان بەردەوامە قەیرانە پێکێادانەش، و نامۆمی ئەم ئامامی لە
پەیوەنێیە ئەم مانەوەی مەترسی  ەنگی ئاگادارمردنەوە،  ەنگی وەمو جارێك هەموو
هۆیەمانی بەسەر مۆمەڵگا مەمایەتی خاوەنێارێتی لە جۆرە ئەم بۆرژواییەو مۆمەتیەتیە

 .بەرهەمەێنانوگواستنەوەلێێەدات
ئێستابۆرژوا یلەهەلومەرجێکیئابوریبەوجۆرەدایەمەخۆشیبووەبەرێگرلەبەردەم

گەشەیئابوریێا،لەڕوویمافەوە،لەڕوویفەلسەفەیدەسەتتێارێتیەوەمۆنەپەرستبووە،
لەباری ئیمڕریالیوم، قۆناغی گەیشتۆتە سەرمایەداری مە ئەوەی دوای بەتاینەتی
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سەرمایەداری،) :سیاسیشەوەبەرەومۆنەپەرستیسیاسیهەنگاویناوە،وەمولینیندەڵێ
بۆ گۆڕاوە ملمالنێیهەبوو، ئەوماتەیلەگەڵدەرەبەگێا لەر گارینەخشینەتەوەمانەوە،
بەماردەهێنێ نەتەوەمان دژی سەرموت گەورەترین مە ئیمڕریالیستی .سەرمایەداریی

ئێستائەو(34).(.لەپێشووداپێشکەوتنخوا بوو،ئێستابووەتەسەرمایەداریەمیمۆنەپەرست
بۆرژوا یبانگەشەیدەمردو چەمکانەیمەماتیخۆیلەژێرناویچەمکەلینراڵیەمانێا
لە دین جیامردنەوەی یەمسانی، ، ئا ادی دیمومراسی، وەمو لێێەمرد، بەرگری

هاتوە.تاد....دەوڵەت، ئێستا.هەموویانئاڵوگۆڕیانبەسەردا نەماونو مۆنانە ئەمچەمکە
.لینراڵیومینوێمەمیراتگریلینرالیومیمۆنە،هەمووئەمچەمکانەیپێ ەوانەمردۆتەوە

لە بەرژەوەنێی مە دەسەتتێار چینێکی وەمو بۆرژوا ی بەرەودواوەچوونەی ئەم
مەبەرژەوەنێیلە هەیە، هێشتنەوەیهەلومەرجیسیاسیئابوریومۆمەتیەتیئیستادا
چینێکی بە مردویەتی بەناچاری هەیە، چەوسێنەرەدا سیستەمە ئەم درێژەمێشانی
مۆنەپەرستومۆنەپارێووناتوانێوەموسەردەمیدەرەبەگایەتیرادیکاڵوشۆڕشگێرو

ئەوماتلەباریمێژووییومۆمەتیەتیەوەئاراستەیەمیروولەپێشو.پێشکەوتنخوا بێت
پێشکەوتنخوا یهەبوو،بۆیەلەهەموومەیێانەمانیفکروفەلسەفەو انستوسیاسەت
وئابوریێارێگاچارەوبەرنامەیڕوولەپێشیدەخستەبەردەممۆمەڵگا،بەتمئێستارێگری
لەبەردەمبەرەوپێشەوەچوونیهەموومەیێانەمانیگەشەیمۆمەتیەتیو انستیوفکری

 .وسیاسیوئابوریدەمات
ناسیۆنالیومیموردوەموبووتنەوەیەمیبۆرژواییوبۆرژوا یموردوەموچینێكلەم

لەدایكبووەو هەلومەرجەفکریوسیاسیوئابوریومۆمەتیەتیەیبۆرژوا یدنیادا
بەشێوەیەمی بۆرژوا ی مە دەمات رۆشنگەری باسی هەلومەرجەشێا لەم سەریەەڵێاوە،

بەبروایمنتا ەبۆرژوا یناتوانێرۆشنگەریبکات،.گشتیبەرەومۆنەپەرستیچووە
گۆڕهەڵکەنیسیستەمەمەیەتی، مە دروستبووە چینیمرێکار ووتم پێشتر وەمو چونکە
هەرپێشکەوتنێکیفکریو انستیوفەلسەفیراستەوخۆدەمەوێتەبەرامنەریەوەودەبێ

رابگیرێنومۆتبکرێن وقاڵنێکێا ئەم.لەچوارچێوە ئا ادیبۆ بەشێوەیەمیرەها ئەگەر
فەراهەم مۆالیەتیە و فەرهەنگی و هوشیاری و سیاسی و فکری و  انستی پێشکەوتنە
سیستەمی و بۆرژوا ی بەرهەمەێنانی پەیوەنێیەمانی مرۆڤایەتی مۆمەڵگای بکرێ،
بەڕێوەبردنی و دەسەتتێارێتی شێوا ی و دابەشکردن و بەرهەمەێنان سەرمایەداریی

 .سیاسیوئیێاریبۆرژواییانەیمۆمەڵگارەتدەماتەوە
وتتانی لە تەنانەت گرتووە، دینەوە بە دەستی ددان و چنگ بە ئێستا بۆرژوا ی

جۆراوجۆر بەشێوا ی دەوڵەت و دەسەتت سەرمایەداریێا، مۆدێرنی و پێشکەوتوو
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بێجگەلەفەرەنسا،مەئەویشمیراتی.دەستیانبەدامێنیدینەوەگرتووەوپیرۆ یدەمەن
دەوڵەت لە تەواوی بە دین بۆرژوا ی مۆدێرنی وتتێکی لەهی  فەرەنسایە، شۆڕشی

بۆنمونەلەبەریتانیامەدەوڵەتێکیمەدەنیە،هێشتادیندەوریبەرچاوی.جیانەمراوەتەوە
مەلی .هەیە ئێستاش ئینگلیویە)مەلیکە)تا مەنیسەی ووتتانی(35).سەرۆمی هەموو لە

لەسەردۆالریئەمریکانوسراوە.رجدەمرێئەوروپاداهاوماریدیندەمرێ،پارەیبۆخه
دەناسێنرێ سیکوالر دەوڵەتێکی وەمو لەماتێکێا بڕارێوێ، ئەمریکا هاوماری.خوا باسی

فرە.ئەمریکانامەمبۆژیانێنەوەوگیانبەبەردامردنەوەیگروپەئیسالمیەتیرۆریستەمان
مەلتوریورێژەییفەرهەنگیمەلەالیەنرۆژاواوەپەیاەودەمرێ،هەمانموجامەلەمردنی
ئاینومەلتورونەریتوبگرەئەفکاریدوامەوتوویئاینیوقەبیلەییوناسیۆنالیستیە

 بە ئەوەی رۆژهەتتیەمانو دانیشتوانیووتتە لەبەرامنەر ئیسالم"مە ناسراوە،"جیەانی
وەموئەوەیمەئەونەریتوفەرهەنگومەلتورەئاینیەبەشێكبێتلە.مامەڵەیدەمەن

ووتتانە ئەم خەڵکی سروشتی فکرو.پێکەاتەی و فەرهەنگ و مەلتور مافو لەماتێکێا
هەموویانبەرهەمیگەشەیفکریومۆمەتیەتیمرۆڤنوجیەانێاگرو.تاد... انستو

 .گشتینوموڵکیهەموومرۆڤایەتین
مە باسیرۆشنگەریدەمات، داڕ یوەیبۆرژوا یێا هەلومەرجە لەم ناسیۆنالیومیمورد
خودیبۆرژوا یرۆژاواوئەوروپی،مەپێشەنگیرێنیسانهورۆشنگەریبوون،خۆیان

 .لەهەمووبارێکەوەبۆگەنیانمردوە
دوامەوتوویی و مۆنەپاریوی و مۆنەپەرستانە ماهیەتی مە نییە سەخت هەڵنەتە

لەباریمۆمەتیەتی،سیاسیوئابوریەوەبۆرژوا یموردو.ناسیۆنالیومیموردبناسین
.پێویستبەقسەی ۆرنامات.ناسیۆنالیومیموردوموردایەتیمۆنەپەرستومۆنخوا ن

فکروسیاسەتومارنامەیسیاسیونەریتیسیاسیوجیەاننینیمۆمەتیەتی وبەمانی
روونە بەڵگەیەمی دەمەن، مورد ناسیۆنالیومی و موردایەتی نوێنەرایەتی مە موردایەتی،
بۆئەوەیلەجێگاوپێگەیمۆمەتیەتیوفکریوسیاسیئەم وبانەتێنگەینوبەوپێیەش

 .جێگاورێگایبوووتنەوەیموردایەتیوچینیبۆرژوا یموردیشتێنگەین
بۆرژوا یمورد،پارتیویەمێتیوگۆڕانوئیسالمیەمانیپێشکەشبەمۆمەڵگامردووە،

یاخود سویێ دیمومراتی سۆشیال یان ئەمریکا دیمومراتی  وبی وەمو لینراڵی  وبێکی
نەمردوە پێشکەش بەریتانیای ماری بە.پارتی ناویان مە ئیسالمیەمان  وبە لە بێجگە

ناودەبرێن، سیکوالریوم لەسەر بەناهەق مە موردایەتیش  وبانەی ئەو خۆیانەوەیە،
و نەریت و ئیسالم ئاینی بەتاینەتی و ئاین گرتوە، دینەوە بە دەستیان هەموویان

وە ارەتیئەوقافیان.دینیرەسمیدەسەتتەمەیانئیسالمە.رێورەسمەمانیپیرۆ دەمەن

 ریمموحسینکه

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   



٩٧ 

لەهەموومونومەلەبەرێکیژیانیسیاسیو.ئاینیئیسالمسەرچاوەییاسامانیانە.هەیە
دەستێوەرداندەمات وموردایەتیهی .مۆمەتیەتیوشەخسیێا بۆرژوا یمورد  بۆیە

نییە تێێا رۆشنگەرییان رۆشنگەریێا.سیفاتێکی فکری لە مەسەلە یەك تەنەا ئەگەر
ماروباری لە دینە دەستی الوا مردنی یان دەوڵەت لە دینە جیامردنەوەی مە وەربگرین
سیاسیومۆمەتیەتیمۆمەڵگاوئیێارەیدەوڵەتێا،مەلەسەردەمیڕۆشنگەریئەوروپادا
پێودانگە، بەو  تەنەا ئەوا بانگەشەیبۆمراوە، ئاینیەوە پیاوانی و قەشە تەنانەتلەالیەن

 .ناسیۆنالیومیموردناتوانێرۆشنگەربێت
یان رابەریرەوتیرۆشنگەریموردیدادەنێ، مەخۆیبە خودیمەالبەختیار ئەوەتا
و مۆنەپەرستە بۆرژوایی سیاسی بە وبێکی سەر بناسرێ، وا یان پێنڵێن وای دەیەوێ

خۆشیبە مانیخۆیدەڵێ.هەمووئەوخاسیەتەمۆنەپارێوانەیتێێایەمەئاماژەمپێکرد
سوورن) هێڵی پێرەمنەر و قورئان و رۆشنگەری(36)!(خوا سەردەمی لە لەماتێێا ،

هی شتێكهێڵیسوورنەبوو نە.ئەوروپادا مەلتور، نەریتونە نە پادشا، نە نەخودا،
نەبوون سوور هێڵی مەسێك هی  نە و ئینجیل  نە و بەچاوی.عیسی شتێك هەموو

دەڕوانرا لێی لێووردبوونەوەی.گومانەوە و لێکۆڵینەوە ئەوەبوو قابیلی شتێك هەموو
بکرێ نەبوو.لەسەر رەها شتیك بوو.هی  رەخنە قابیلی شتیك دەورانی.هەموو لە

بەختیار مەال لێرە مەچی مرا، بێنایەخ و سست قەشە و مەنسیە دەسەتتی رۆشنگەریێا
موردستانەوە خەڵکی بەسەر ئیسالم شەرعی و یاسا و مەال و دین دەسەتتی خۆی

لێێەمات پارێوگاری و ناهێڵێتەوە.رادەگرێ وەهمێك هی  بۆ بوارێك هی  ئیتر ئەمە
ناتوانن بگرە بەرێنخەن، رۆشنگەری بوووتنەوەیەمی ناتوانن ئەمانە مە سەبارەتبەوەی
رۆشنگەربن،بەڵکورۆشنگەریەمەیانبێجگەلەماریکاتۆرێکیرۆشنگەرییئەوروپاشتێکی

 . یاترنابێ
رۆشنگەریەمەیموردایەتیومەالبەختیار،ناوێکیساختەیەبۆدیاردەیەكمەلەشوێنێکی
دیکەیجیەانێاولەدەورانێکیمێژووییێارویێاوەمەمانایەمیدیکەوخاسیەتێکیدیکەی

بەرگێکیساختەیمراوەتەبەر لێرە بەتم ماریکاتۆری.هەبووە، ئەم باشترین اڵەتیێا لە
نەك سیاسیێایە ئیسالمی باڵێکی لەبەرامنەر  موردایەتی و بەختیار مەال رۆشنگەریەی
ئیسالمی سەرجەم بەڕووی وەستانەوە نەك بگرە و ئیسالم دەستی مورتکردنەوەی

.سیاسیشێا ئیسالمی"رۆشنگەری"ناوەرۆمی لەباڵێکی رەخنەیە بەختیار مەال یەمەی
ئەویش هەیە، لەگەڵیێا مێشەیان سیاسیەوە لەڕووی خۆی و  وبەمەی مە سیاسی

 !سەلەفیومە
نامرێ مورد بۆرژوا ی بە رۆشنگەری من باوای دین.بە دەسەتتی مە رۆشنگەریەك

 !ریتیوڕۆشنگهکوردایه

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   



٩٩ 

نەهێڵێ،مەفرسەتبۆگەشەوپێشکەوتنی انستبکاتەوەبەبێرێگریەدینیومەلتوری
ونەریتیەمان،بواربۆبەمارهێنانیرادیکاڵترینشێوا ەمانیتوێژینەوەی انستیباەخسێنێ،
رۆشنگەریەكمەئا ادیبیرمردنەوەیسیاسیورادەرباینوعەقیێەلەمۆمەڵگادادابینو

نییە ئیمکانی ئەمانەدا سایەی لەژێر لێنکات،  انستی.بەرگری توێژینەوەیەمی تۆ نامرێ
بکەیلەماتێکێائەمتوێژینەوەیەبەرامنەربەئاینوبەهاورێکارەئاینیەمانبوەستێتەوەو
ئەمەئەگەرسەریشتبەسەالمەت نەمەویتەبەرفەتوایمەالیەکومارەمەتپێنەخەن،

دەورانیرۆشنگەریپێویستیبەوەبوو.دەربکەیودەستیتیرۆریومیئیسالمیتنەگاتێ
و مۆمەتیەتی ڕووی لە چ  انستیەوە لەڕووی چ بنەستێ، لەپشتەوە دین دەستی

دەبوایەهی رێگریەكبۆ انستنەمرایەمەتوێژینەوەبکات،سەرمایەداری.فەرهەنگیەوە
دەبوایەهی نەریتوتەعالیمێکیدینیبەریبەچوونەدەرەوەیژنان.پێوستیپێیبوو

وبەشێاریانینەگرتایەلەژیانیمۆمەتیەتیێاوفرسەتیئەوەیانهەبوایەب نەدەرەوەلە
بەماریهەر انی ماریئەوانهەبوو، سەرمایەداریپێویستیبە ماربکەنچونکە ماڵو

ئەوانوتاد بەتمتائێستاشژنانیموردستانلەسەرسەرەتاییترینمافدەموژرێنو.
لەگەڵژنکوژەمان نەكهی یاننەمردوە بەختیار دەسەتتیموردایەتیو وبەمەیمەال

 !بەڵکوداڵێەشیانداون
بەتاینەتیمە دابنرێن، بۆیەبەباوایمنموردایەتیورۆشنگەریناتوانرێلەپاڵیەمتردا
بە دژیشە بگرە و نامۆیە و بەرەوپاشگەراوەتەوە بۆرژوا ی دنیاشێا خودی لەئاستی

 .هەمانئەوچەمکانەیمەلەدەورانیرۆشنگەرییێاخۆیخاوەنیانبووە
 ٠٧٩١مارسی

 

 

 

 

 

 ریمموحسینکه
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 , https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenmentسەدەی ڕۆشنگەری، ویکیپیدیا( 1)

/https://www.britannica.com/eventئینسایکلۆپیدیای بیتانیکا  -،  ڕۆشنگەری، مێژووی ئەوروپا
Enlightenment-European-history 

 https://www.britannica.com/event/Renaissance  رێنیسانس، ئینسایکلۆپیدیای بریتانیکا( 2)

شۆڕشی فەرەنسا بریتیە لەو دەورانە لە جموجوڵ و پشێوی کۆمەاڵیەتی و سیاسی  دوور مەودا کە لەساڵی   ( 3)
ئەو شۆڕشە .  ساڵی خایاند ٩١ەوە لە فەرەنسا و ناوچەکانی ژێر قەڵەمرەوی فەرەنسادا روویاندا و نزیکەی  ٩٨٧١

//:https.               کۆتایی هێنا بە فەرمانڕەوایی پاشایەتی و سیستەمی کۆماری لە جێگەیدا دامەزراند
en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution  

 :کانتێبینیه

https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment
https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history
https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history
https://www.britannica.com/event/Renaissance
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
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(4 )Can Capitalism Be Caring of Ben & Jerry’s Homemade, Inc.by Kurt Reymers, 
http://sociology.morrisville.edu/infospace/ti2.html  

(5 )https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_philosophy  

قوستەنتەنیە  پایتەختی بیزەنتیەکان بوو، لەسەردەستی عوسمانیەکاندا دەستی بەسەردا گیرا، ئێستا پێی دەوترێ ( 6)
  .ئەستانبوڵ

  هەمان سەرچاوە( 7)

(8 )Social and political structures in Italy, https://en.wikipedia.org/wiki/
Renaissance#Cultural_conditions_in_Florence  

(9 )Kirshner, Julius, Family and Marriage: A socio-legal perspective, Italy in the 
Age of the Renaissance: 1300–1550, ed. John M. Najemy (Oxford University 

Press, 2004) p.  

89  ،https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance#cite_note-31  

//:https. دا ئامێری چاپی داهێنا٩٣٤١جۆهانس گۆنەبێرگ پیشەوەرێکی خەڵکی ئەلمانیا بوو کە لەساڵی  (  11)

en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg 

(11 )https://en.wikipedia.org/wiki/Printing_press#cite_note-
Febvre,_Lucien;_Martin,_Henri-Jean_1976_by_Anderson,_Benedict_1993,_58f.-5  

(12 )https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther  

(13  )glorious Revolution   جەیمسی ) شۆڕشی نەمری  کە کۆتایی هێنا بەدەسەالتی  پادشای بەریتانیا
  https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history( : دووەم

(14 )https://www.britannica.com/technology/steam-engine  

(15 )Melton, 4, 5. Habermas, 14–26. http://www.wikiwand.com/en/
Age_of_Enlightenment  

(16 )Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) 
بۆچوونە فەلسەفیە سیاسیەکانی و بەتیابەتی فۆرمی . نوسەر و فەیلەسوفێکی فەرەنسی سەردەمی رۆشنگەری بووە 

تیۆری پەیماننامەی کۆمەاڵیەتی کاریگەری گەورەی شۆرشی فەرەنسی و بەرەوپێشبردنی تیۆریە لیبراڵ ، پارێزگارو 
  .  سۆشیالیستیەکانی کردوە

(17 )http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/utopia/revolution1/rousseau1/
rousseau.html  

/Theories of government, http://www.wikiwand.com/en( تیۆریەکانی حوکمڕانی)  ( 18)
Age_of_Enlightenment  

(19 )https://philosophy.fandom.com/wiki/John_Locke  

دادوەر و شارەزای بواری تاوان و فەیلەسوف و سیاسەتمەدارو نوسەرێکی گەورەی سەردەمی رۆشنگەری ( 21)
  خەڵکی ئیتاڵیا بووە

  penology( ئەو زانستەیە کە پەیوەندی بە سزای تاوان و یاساکانی زیندانەوە هەیە( 21)

(22 )https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith  

 !ریتیوڕۆشنگهکوردایه
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(23 )https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%
D8%A9  

 Popularization of Science, Schools and universities, Scienceبەشەکانی  ( 42)

 https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment  

  religion ,https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment( ئاین)( 25)

ئەمریکا بوو، لە ( جاڕنامەی سەربەخۆیی)تۆماس جەیفرسن قەشەیەکی ئەمریکی بوو ، نوسەری سەرەکی  ( 26)
//:httpsبانگوشەکارانی  کۆماری و دیموکراسی و مافی فەردی بوو، دواتر سێهەم سەرۆک کۆماری ئەمریکابوو 

en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson#Religion  

//:Separation of church and state   https(جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت)  ( 27)
en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment  

(28 )History 151  The French Revolution: Causes, Outcomes, Conflicting 
Interpretations ،Mr. Schwartz, https://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/

hist151s03/french_rev_causes_consequences.htm  

(29 )https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck  

(31 )Friedrich Darmstaedter, Bismarck and the creation of the Second 
Reich (2008)     http://www.historyhome.co.uk/europe/bisdom.htm     

(31 ) https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck  

(32 )https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/index.htm 

  هەمان سەرچاوە( 33)

(34 )https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s+w/ch01.htm  

(35 )https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_England  

(36 )http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/170120199  
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تیئیسالمیالفهداڕمانیخهتبهبارهسه

 كانیسوریاوپێشهاتهداعشله
  

مە(هەسەدە)چەنێرۆژلەمەوپێش،هێوەمانیسوریایدیمومرات:دیێگایسۆشیالیستی
 لە داعشیان پێگەی دوو مە رایانگەیانێ لێێەمرێ، پشتیوانی ئەمریکاوە (باغۆ )لەالیەن

.شەڕڤانسەرمەوتنیانبەسەرداعشێامسۆگەرمرد(هە ار٩٩)مۆنترۆڵکردوەوبەخوێنی
جۆرهبه پێگهم لهالفهیخهشدواین پێەاتتیئیسالمی مۆتایی سوریا وایهمه..عێراقو
خهنه ڕاستیهالفهمانی چ لهت سهسهممان وهرههر داعش شکستی و ڕهڵێان وتێکیک

مڵکیسوریابهتوخودیخهریهشهلگایجیەانیبهڵێت؟،ئایامۆمهئیسالمیسیاسیپێێه
 نێن؟یداعشسودمهشکسته

 :مالشتیجهده
 :مستڕێنکهدهوهتانهمهمیپرسیارهشیدوهبهپێشێالهنبالهڕێنێه

ئهبه من گهباوای خهبهرچی چاوهمهتهالفهداڕمانی ناتوانین هێشتا داعش، روانیی
راستێاتتیناوهڕۆژههنگوماولکاریوئینسانموژیلهجهرلهدهدۆخێکیئاراموبه

به مییهڵمارنامهگهلهتێکیئیسالمیمهالفهشیخهیئاتیڕهوهخوارههێنانهتمبهبنین،
 بهئەوپەڕیدڕنێانه نهوڕووهرهوخوێناویێا ناوچهرمۆمهکهه، و ڵکوبهمهڵگایسوریا

مانیئیسالمیقهگریهودڵاههەرەنهتتهسهدهمێ لهیهریلهشهڵگایبهواویمۆمهته

 مال شتی جه ڵ ده گه گفتوگۆ له 

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   
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مراوه پاک مهوهتهسیاسی النی و وێنه، شاهیێی دونیا، ئیتر فلیمهم مانیتراژیێیهو
لهسه و ئینسان گاتێنهفهقهرباینی و ینێهسێا دیل بهبهردانی خهمۆمهچاڵکردنی ڵکیڵی

نابێت مه.بێێیفاع ناوهالنی ئیتر شارۆچهم و با اڕێ بۆمهنێیشار نابێتە مانیسوریا
یاندیلگیراووده یێیوبهمردنیم انوژنانییه هکوموقایهنیوهماینوفرۆشتنیمه

بهکوتهیهله..ساتیتریئینسانیماره ڵگایممۆمهتیئیسالمیالنیمهالفهمانیخهنهدا
قیوهۆیدڵاهبهمێنیمهنهرسینهسهیلهقورساییهوئهنێبووهسوودمهوهریبهشهبه

 .مردداگیردهسینهیلهناسه،ههوهمانیداعشهتاوانکاریه
ئه جێگهتا بهیهو سهڕاستیهشی پشتی ونهرههمانی خهڵێان ئیسالمیهالفهمانی وهتی

سهوهڕیتهگهده ئهره، وهتا مه فهرههداعشبهبڵێم ده ایجهمی ربا یتیسهخاڵهنگو
دهئیمڕریالسیتیههێوه و ناوچهوڵهمان مهیهمهتانی سهرهسهله، بۆ ڕهتادا وتیرموتی
شۆڕشگێرانه ایهناڕه و خهتی  هی و مرێکار مه مهڵکی یچوارچێوهلهتکێش

بهشۆڕشه عهمانی لهرههاری  کومهبیێا بهمهتهدژی ئهی هاتهسهشار دواتروهمایهد و
مردهمۆمه سوریای یهناوهڵگای بۆ مێشهوهمالمردنهنێێ  دونیایجیەانیهی مانی
فهرمایهسه مریکاوتورمیاوسعودیەوکئهتانێکیوهوڵهمیدهمۆمهبهکمه ایهداری،

لهوتاقمیتیرۆریستیقهستهنێیندهچه..قەتەر ژێرناویئۆپۆ سیۆنێا،ومیوئیسالمی،
داعشیمهوهتمئهبه.وجیەانمهڵکیسوریاوناوچهگیانیخهردرانهشکڵیانگرتوبه

ناوچه سەرسورهێنەر بەخێرایەمی لهیهتوانی فراوان ومی داگیربکات عێراق و سوریا
لێره و دابمە رێنێ ئیسالمی سەربا یەمانیوهشهخەالفەتی چاالمیە شەبەمەی تۆڕو

هاوتتیانێکیرچاولهبگەینێتەناوجەرگەیشارەمانیئەوروپاولەوەش یاتربەشێكیبه
ون،بهئەوروپیبارگاویبەفکروئایێولۆجیداعشبۆبەرەمانیشەریخۆیانمێشبکه

وههۆیه مه ئهیهشێوهبهبوو وهوپهمی دڕنێانه شیگهڕی و جێگیرمردنیلهری پێناو
مهمهتتهسهویدهوماهڵهیقهوهیوفراوانمردنهمهتتهسهده تاتنکاریوموشتاروتهی،

سونهوهمڕێاهله.مردنیژنومناڵیدیلومۆمەڵکوژیمۆیلهرباینوبهوسه مانیتهشێا
سه مو هردهئیسالمی  ینێوومردهمهمی ئه.وهدی مهوهیانی مو هی بۆمهچۆن د

خه مهتهالفهجێگیرمردنی له مهی مهدینه مهمهمهو دا، بهوته یارانینهڵیمۆمهموشتاری
.مردبا اڕدامرینوفرۆشیپێوهکماتلهکووهنیوهومهمۆیلهخۆیوژنومناڵیمرده

مارهئهمهئه مهو یهبوو لههی  بوووتنهوتهڕهک تری لهوهمانی ئێستا تا ئیسالمی ی
یمهتهالفهشداعشوخهمجۆرهبه.بردووهستیانبۆنهودهداوهخۆیاننیشاننهدونیاداله

مورههدوائامامێابهلهڵێت،مهمانپێێهوڕاستیهیێا،ئهمهمۆتاییهڵێانوچلهرههسهچله
سیسته ڕهخوڵقاوی و هێو و ماپیتالستی بۆرژوا یهوتگهمی قهگهلهمهلی یرانهڵ
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 .نێوئاگروموشتاروماولکاریێاڕابگرنتلهمووئینسانیهنههمانیانێائامادهنێوخۆیه
 

سۆشیالیستی دیێگای لهبه: هێوهتم ههپاڵ ئهدهسهمانی دهوهدا و یستهترامپ
ئهرماناهفه بهمهمریکایهوای یهرمهسهخۆی شکستڕێێهمهوتوی و وم داعش ری

یترامپوجۆره،ئایاشکستیداعشبهوهخوێننهچیدهیامهمپهله.باتتیرۆریومناوده
دهوه ناو هستکهک بۆخۆی دهوتێ  دهدی پێشرهمایهبێتهمات، ئهی ووی مریکا

تورمیاوهنێبهیوهپهکولهالیهڵڕوسیاوئێرانلهگهمانیێالهمێشهمێشمهجێگاوڕێگایله
 ؟وهمیترهالیهله
 :مالشتیجهده
دابگێایمهسیاسیانهوهاومێشهیڕۆڵێ لهوهتائهیهبلیراتیهه یاترباریتهیامهمپهئه
داسهیهڕادهبه خۆی .پانێووهک خاومردنهینهتابه بۆ ئهوهتیش فهی دوایبهمهیه ایهو

مانیئهیهێوهوهبایاریمشانه له لهمریکا مهئه.نێراوهیهڕاگهوهمڕه مانیترهسوریادا
ماتێكێایهله ئههاوشێوهمه جۆرهی سهیامهپهم له پێشتر بهرمه، لهسهوتن داعشێا، ر
بارییوهستانهههکبهیبتوانێتمۆمهوهبێئهگوێیدونیادا،بهبهنگیموسڵێادراوهجه

ئه بهالری بهرامنهمریکا وریفه هبلۆمهر بکا بهرێگایهمانی ک یوهپێشهچونهڕووی
 .وهمانیبکاتهتهوسیاسهخشهنه
سوریابۆیمهوهبهمریکایناچارمردوهربا یڕوسیاوئێران،ئهواجودیسهواقعێاتهله

ئه و بکاتسهرووسیا چۆڵ تورمیا و ئێران و خه.د نهالفهڕوخانی داعش هی تی ک
خشێ،یارانینابهنهربهرامنهبهمهسوریاوناوچهمریکالهوجودیئهبهمیتا هویهپێشاه
توانایهئهبگره بگرێوڵهویدهبێدانیئیمتیا جڵهبتوانێبهشیپێناداتمهو تیتورمیا

 .مانیخۆیێامۆنترۆڵیبکاتهریسیاسهژێرسینهمانیپێشوولهردهکسهموهوالنیمه
هاوماتوەلەنێوئەوئاڵگۆڕوقوناغەنۆیەدامەسەلەوگرفتیتا ەتردێنەئاراوەبەشێك
بەشێكی و ئەمریکا و تورمیا بوون ەلیفی شانۆیسیاسیسوریا هێوانەیلەسەر لەو
تریلەبەرەیروسیاوئەسەدوئێرانێاراوەستاونولەسەرپەتیشەڕومیشمەمێشی

مه دەمەن یاری ئیمریالیستیەمان مۆتاییهمهئههیوە نادیارهمهش سیاسیی ئاسۆی و
 .وههێڵێتهترسیێارتردهناڕۆشنومهمهناوچه

 
ی،مهتهالفهمانیخهیداعشونهمشکستهدیوێکیتردا،ئایائهبه:دیێگایسۆشیالیستی

 تیپێکێێنێ؟تاینهسوریادابهنگلهگشتیوجهبهمهدۆخیناوچهئاڵوگۆڕله
 :مالشتیجهده

١١٢٢كۆتایی مارتی /  ٢١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی   
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دۆخیالفهمانیخهنهوهدڵنیایهبه ناوچهتیداعش، و میڕویگۆرانکاریهڕووبهمهسوریا
بهوهماتهدهتا ه مهتاینه، خهتی و داعش بهمهتهالفهوجودی بووهربهی رسهلهستێ 

وڕێکهتلهوڵهیدهوهڕێگایسا ادانه رسهمانلهییوجیەانیهناوچهوتنیهێوهسوریا
بابهئه بهواتایهبه.تهم تر یوهنۆیسا دانهرلهیسهلهسهتیداعشمهالفهمانیخهنهمی
لهوڵهده دووبارهت و نهوهگێرانهسوریا ناوچهی بۆ نیوام و مییهلهسهمهدەبێتهمه م
ئهبه.میرهسه بهستهیوهپهوهپێشهچێتهبێوچندهچۆندهكهلهسهممهئهیكهوهتم

نێچهلهڵگایسوریامهمۆمه.دایهكهناوچهیقاچیانلهتانهوڵهودهنگینێوانئههێوهاوسه
ناوه جیەانیونێینهێویمانگیربوونیچهوتنویهرمهبۆبهنێێ بووهساڵیرابردوودا

مۆمهناوچه تێیێا ئینسانکوژیقهوتاقمیچهستهڵێ دهیو وبهمێاری ئیسالمی و مومی
ماڵوێرانکهشهوهشههۆیه ڕووبهرێکی خهر مرایهلکهڕوی ههوهمی سهو وموو رخان

مۆمه نویکهژێرخانی و مرا خاپور تیادا  ۆربهڵگای دانیشتوانهی ڕووبهمهی ڕوییی
توڵهکداهاتویدهمانیوهلهسهت،مهالفهمانیخهنهبه..وهریمرایهدهربهییودهئاواره

ربا یمان،هێویسهیشارهوهدانکردنهیئاوهلهسهمانومهیئاوارهوهسوریا،گێاانهله
گێاانهمهتانیناوچهوڵهده ناوەنێینێودهوڵهیدهوهوجیەان، نێو بۆ تیووڵهتیسوریا
دینلۆماسیهنێیهیوهپه و با رگانی و ئهئابوری دهمانی دهتهوڵهم یه، و ییمڕارچهستور
مێشهخا سوریا، مانهمی هیوهوهی چارەنوسیمیلیشیایهی ڕەوەمان، تونێ گروپە و مان

چاره ژنانومناالنیداعش، نوسیموردستانیسوریا وهدێنهوهجێیهبهمانهمووئههه..
نامۆمینێوانوهشهلێره.دۆخیئێستایسوریادامانلهخیلهدهنهرمێویگفتوگۆیالیهسه
هێوانهئه دانهسهلهم ئهدانهبهر مهی نوێوەالنهسهم قوناغێکی دەنێتە  اڵێاههله.پێ ر
خهنه گرێیهالفهمانی  داعش، مۆمهتی دهمی سوریا مهوهماتهڵگای النی بهو کیههانهم

،یهتائێستاههیمهوجۆرهدبهسهتیئهی کومهوهنگومانهجهدانبهنامێنیبۆدرێژه
ناوچههێوهرچەنێههه و یهییهجیەانی بۆ هێشتا بهوهمالمردنهمان مانیاننێیهوهرژهی

 .بێمانیانههربا یهسهیهیوهوهنگومانهجهدانبهدرێژهپێویستیانبه
پاشەوپاش ماولکاری هەڵگیرساوە ناوچەمە سوریا لە سالێکە ماوەیچەنێ جەنگێ مە

مۆمەڵگایبردۆتەدواوەالشەیهە ارانلەئینسانیژنومناڵپیروپەمەوتەیهاڕیوە،
ئهبه پێكێاكێشانی هێوههۆی دهو و ئەگەر.بووهوهتانهوڵهجۆراوجۆر مۆمەلگایسوریا

لەسەریاندەستیئەمهیوەئیمریالیستیەجیەانیانەوئە وابەمۆنەپەرستەدینیوقەومیانه
 .کنییهالب ێتخەڵکیئەومۆمەڵگایەهیجمیشەیەمیانلەگەڵیه

 
موومات یاترپێویستەبۆخەڵکیسوریامهئەمرۆژانەهاوپشتیوهاوچارەنوسیلەهه
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 چارهئاینێه خهو لهنوسی سوریا بارودۆخهڵکی گیژاوهنالهم لهبارو و جەنگسیاسی
ئیمریالیستیەمانناچاربکرێندەستلە..رمێشێتده پێویستەناوەنێەجیەانیەمانوهێوە

ڵنگرنمەمۆمەڵگایسوریاننقومیدەخالەتیسەربا یوهاوماریئەوهێووالیەنانەهه
بێوێنەمردووە تاوانی و فه..خۆین و ئینسانی بنەمایرههشوناسی بکرێتە ئینسانی نگی

ڵگایسوریاتیامافیهاوتتییەمسانبۆمۆمهژیانودامە رانێنیدەسەتتێ مهوهپێکه
 .دیبێنێتبه
 

ئاماژهروههه:دیێگایسۆشیالیستی پێشوتر مهک مرد بۆ شکستهئهدهسهههمان یم
 خۆیراگهرمهسهداعشبه ئهوتیكبۆ مانایواقعی سهیانێ، ههوتنهرمهم سهبۆ وده

یهوهمهێوانهستئهدهیبهوناوچانهنوسیموردستانیسوریاوئهوچارهچییهدهیهپه
 ڕوات؟وموێدهرهبه
 :مالشتیجهده

ئه سهمانای ههتنهورمهم پهدهسهبۆ یهو نمونهده، یهنیشانێانی له وڕاوهک ستاوی
دڕنێهرامنهبهلهنگاریهرهبه هێوێکی مهر ئینسانکوژیێا، ئاماژهوهو پێێاوهکخۆیان یان
فیێاییهرههبه گیان و قوربانیێان لەگەڵمی وئایێولۆژیم سیاسی هەرجیاوا یەمی لەگەڵ ،

هێوه و پەیەدە هههەردوو بەرەنگاریدهسهكانی لە گێاا بەرچاویان دەورێکی ئەوان
بەربەریه و داعش مۆنەپەرستی ڕەوتی لوتشکانێنی بۆ پیاوان و ژنان وجەماوەری ت

شەڕی و راوەستاوی لە نمونەیەک و سیاسی ئیسالمی تیرۆریومی و ئینسانکوژی
لە پەكکەوتە پیرو ژنانومناتنو پاراستنیدەیانلە داعشو بە بەرامنەر شێلگیرانە

نابێئهبه.دەستێرێژیوجینوسایێیدەسەتتیرەشیداعشنیشاندا بیرمانلهوهتم
ئه سهب ێت سیاسەتهوتنهرمهم و نەخشە چوارچێوەی غەربێالە و ئەمریکا مانی

هێوانهئه.وهمایههاتۆته چاویانمهم و جووتکردوە ئەمریکادا لەگەڵ خۆیان سیاسەتی
دایهمچوارچێوهكانولهییهجیەانیوناوچهمانینێوانهێوهسیاسیهلێنهدر ومهتهبایوه

هێوه تائێستا مە لەوەی نەداوە نیشان جیاوا یان ڕێگایەمی دەمەن، هەڵسومەت
تیداعشالفهمانیخهنهبهربۆیههه.مانیموردلەناوچەمەپەیاەویانلێکردوەناسیونالستیه

بهرهسه ئهالدامهتای پێێهشدهیهجروبهوتهوتنی مهست لهلهمات سوریادا موردستانی
وتنینێوانڕێکهبهتاوهرهسهلهکمهیهجروبهته.ڵێاریەهریداعشێاسهنگوشه ایجهفه
بهسهوڕژێمیئهمهمهپه وە ناوچهد مانتهموردنشینهچاودێریئێران، دهیهپهسلیمبه

 له دواتریش و ڕوداوهڕهمرا بهوتی گهمانێا واتایهبه.یشتووهئێستا به تر مانینهمی
ئهالفهخه و چارەنوسیموردستانیسوریا و ناوچانهتیداعشئاینێە ستدهبهیمهو
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پههێوه بهدهوهیهدهیهمانی لهشێویهبێ بهشێوهک بکهالیهمان بهمێا مهتاینهوێت، تی
کالیهنەیلەژێرسایەیئەوهێوەموردیانەدایەلهوناوچارئهمانیتورمیابۆسهشهڕههه

هه ئهشهڕهو تهسهیڕژێمی بۆ ناوچهوهسلیمکردنهد ژێردهی پهمانی میالیهلهدهیهستی
چارهوهتره له، سوریا موردستانی شهنوسی دهدووڕیانی و بەرگری بۆڕی ستنردن

له مردۆتهگهدانوسان سوریادا ڕژێمی ئهڵ نوی گهدوو سیاسهبه.ری من وباوای ت
مه ڕاوهسهلهدهیهپهستراتیژێ  وهستاوهری هه، لهک ناسیونالیستی هێویکی ر

رگریکاریڕێکیبهمانێا،توانایشهییهناوچهتیهێوهخاڵهوایئێستایسوریاودهشوههمه
ناچارهنییه ڕێكکهوێتهیبکهوهبهو و ئهگهلهوهتنهدانوسان ڕژێمی مهسهڵ دیارهددا،
 .گرێدۆخێکیناجێگیرونادیارداڕادهشێائاینێەوچارەنوسیموردستانیسوریالهمهله
 

مۆتاییتیئیسالمیبهالفهیخهمشکستهمۆتاییێائایادەمرێئهله:دیێگایسۆشیالیستی
بهداعشناوبه دهواتایهرین؟ ئایا تر سهمی بڵێێن ئهرهمرێ شکستهڕای هێشتابهم تم

ووهریهشهڵگایبهمۆمهرسهبهرێکهتهوتێكیتیرۆریستوئینسانکوژخهکڕهداعشوه
 ؟ئارادایهیلهوهڵێانهرههریسهگهشئهممانایهبه
 :مالشتیجهده
وتیداعشرووخاالفهتیخهوڵهیباغۆ دهوهگرتنهبه:یهیهمشێوهبهمهلهسهنیمهدیمه

مهیهشهڕهههمۆتاییمانایمۆتاییداعشدێونهبهشنهمهئهوه،خوارهیهێنرایهئاتمه
مۆمهسهبهمه جیەانیهر تهبووهوهڵگای بهنهنا، یهت مۆتایی چاالمیهمانای مجاری
 رایفرانستانولینیاوسهئهرئێستاداعشلهههتیمهتاینه،بهمانیداعشنییهربا یهسه

 فلیڕین و بههێوه...سینا خۆیهتهو توانای بگرهچاالمیێایهلهوهواوی شیانناوچهو
ربۆیههه.واڵیمیێیامانههبێتهمانی،دهربا یهسهالمارهعێراقیشهێشتاپهله.یهوهستهدهبه
شداعشربۆیهربا یداعشدابنرێت،ههمۆتاییسیاسیوسهتبهالفهمۆتاییخهیهڵههه
هێشتا.ودنیاماوهمهرناوچهمانیبۆسهترسیەڵکومهبهچووهناونهکلهری نهتهکخهوه

ئینسانکوژیله و تیرۆریستی ناوچهتاوانی وتتانی و سوریا و تهمهعێراق لهنانهو ت
تومنیهرژیانوئهبۆسهمهیهشهڕهوهێشتاههکخۆیماوهروپاشوهئاستوتتانیئه

 .نیدهڵکیمهئارامیخه
ترهالیهله شهوهمالبوونهیهمهڕاستهوهئهوهمی لهی ماریگهڕ گور ێکی لهباغۆ  ری

بهشانێووهداعشوه شباوهداعشیانلهو ەمینانەماونمهمووئهههمهوهوهۆیهتمبه،
ئارادایهلهوتهمڕهستیتاوانکاریئهیدهوهودرێژبوونهوهستانهری ۆرههگهئهگرت،به

هی جۆرهرامنهبهریلهشهڵگایبهونابێمۆمه بێتبێموباالتیهریێا خافڵگیر .کبنوێنێو

 مالشتیجهڵدهگهگفتوگۆله



 ٦٧ 

 کانیسوریاوپێشهاتهتیئیسالمیداعشلهالفهداڕمانیخه

سەرمایەداریێا مۆمەڵگای جیەانیەی نامۆمیە و مێشمەمێشە ئەو هەناوی لە داعشخۆی
مه هاتووە، لهبەرهەم ئیسالمی ڕاستاهفاشیومی و ترامڕیوم بۆرژوا یێاتەنیشت وی

سهسهله ڕاگرتوهر دیمومراسیێا هەلومەرجێکێایهمهئه.ری لە ومهش قا انج شەڕی
له ئیمریالیستیەمان هێوە دابهسهپەرژەوەنێیەمانی ووهشکردنهر مار با اڕی و دونیا ی

ههدرێژهرمایهسه ژیانهیهی قهوهو دەستەوتاقمی و ڕەوت دروستکردنی وو ومی
بۆته لهیهئیسالمی ئهئامرا همێك مێشمهمانی جهم و ئهنگهمێش نێوان هێوانهی وم

قەیرانه.مانیانتهوڵهده بە وەتمی سیاسیهبێ و ئهئابوری دونیای نهمانی و بونیماۆ
ئاینێهئاڵته و لهیهرناتیڤ ڕۆشن سیستهوهجێخستنهمی وئهمهی ئابوری و منی

یدونیایماپیتالستیێا،وهسا دانهدا،ناڕۆشنیچینیبۆرژوا یلهکوتهیهمان،لهسیاسیە
 .کداعشلێکیوهوتگهیڕهوهستانهوههوهبۆمانهیهپێویستدەرفەتی ۆرئامادهبه
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 کاننامهڵگهبه

 

 

 

 

کبهرکوشاریکهئارامیوئاسایشی

 !کرێزامندهکگرتوانهباتییهخه
 

 ڕوداوەمانی ٩١بەدوای ئۆمتۆبەری میلیشیا٠٧٩٠ی هێوە و سوپا لەشکرمێشی و
جۆربەجۆرەمانیشیعەو ەشێیشەعنیوفیرقەیئاڵتونیبۆسەرشاریمەرموکو

به میلیشیایی و سەربا ی دەسەتتی وسهداسەپانێنی سیاسی بارودۆخی شارەمەدا، ر
 کومه لەنێوان دیکە مێشمەمێشێکی لە ترسناک قۆناغێکی چوەتە شارەدا لەم تیئەمنی

مورد ناسیونالیستی ئە وابی و شیعە سیاسی ئیسالمی ئە وابی و لەالیەک.عێراق
پارێوگاریسەپێنراولەالیەن کومەتیعێراقەوەبەدەرمردنیچەنێبریارێکیمۆنەپەرستانە

ده وو مورد مانن دانیشتوانی  ۆربەی گەڕەمانەی لەو ماتن ڕووخانێنی بۆ ستنردن
به چەنێین البردنی و گونێێ  چەنێ جوتیارانی و اری  ەوی وبهڕێوهداگیرمردنی ر

نهمارمه مورد مان، ههکنێی به ڕژێمیر تەر یلی تەعریوو سیاسەتی تر شێوا ێکی
بگره  ینێومردۆتەوە، فاشیستی دنهههبەعسی و وتواردن نەتەوەپەرستی دانی

لەالیەمیدیکەوەئە وابیناسیونایستیمورد،بەتاینەتیەمێتی.پێێاوهرهیپهشۆڤێنیستانه
وپارتیبەشێ لەملمالنێکەیخۆیانلەسەرپۆستوپێکەێنانیمابینەیتا ەی کومەتی

ودەیانەوێتبەدانانیپارێوگارێکیمورد مانیسەربەهەرێمهێناوەتەنێوئەمشارەوه
بۆپێش یجارێکیوهیئۆمتۆبەروڕامێشانه٩١ وبەمانیانوگێرانەوەیبارودۆخەمە
ریبهدرێژەبەملمالنێوڕقهرپرسیارانهتریهێویچەمێاروئاسایشیانبۆشارەمە،نابه

بێەن مەرمومێا لە ناسیۆنالیستی.قەومی ئە وابی لەالیەن ئات بەر مردنەوەی شەڕی
نمونەیەمه پارێوگامەوە، دەسەتتێارانی لەالیەن قەدەغەمردنی و سیاسەتیموردیەوە لە

شاره لەم نەتەوەیی مینەی و ڕق هه.داتونێمردنەوەی ئهبێگومان ڕاستیانهموو شم
،مشارهتیوئاسایشیدانیشتوانیئهالمهرانوسهژیانوگو هنمهدهدهوهشاهیێیئه

چاوگرتنیبێلەبەربهساتێ مهماره.وه ێنهساتێکیدڵتهترسیومارهممهردهبهوتۆتهمه
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 .نیشانهیمردۆتهمهڵکیشارهمووخهجیاوا یی مانوئاین،هه
مهخه شاری بهڵکی مارنامهردهرموک قوربانی لهیسهوام و  کومهرموت تهشکرمێشی
لهیه یهک سیاسهمهدوا و عێراق نابهمانی  وبهرپرسانهتی یاریکردنی بۆرژواو

موردهناسیونالیسته خهچارهبهمانی ئهنوسی شارهڵکی لهوهم تا بهوهیهڕێگه،
دامشارهتتوداهاتوسامانیئهسهردهسهستبهنودهمانیخۆیانبگهنێیهوهرژهبه

بەڵێنهنابێفریویئهربۆیههه.بگرن درۆییانهو مه ناویلهبخۆن یوهئاساییکردنه"ژێر
به"رموکدۆخیمه نیشانیانێاوهجروبهتهبهنانهمالیهخودیئهن،چونکهیێهڵکیدهخهدا

ڕینەتەوەییووهۆمارینائارامیوشهرچاوهرخۆیانوهێوەمیلیشیامەیانسهههمه
وێوڵکنونایانهیخهرموڵ وماڵوژیانیڕۆژانهسهرموتودەستێرێژیکردنهسه

ئه دانیشتوانی شارهناتوانن م پێکهله و ئارام ڕابگرنوهدۆخێکی وهوانهپێ هبه.ژیانێا
رنانودهمێابەنێەبەوهمهنگاوییهههلهشارهمنیبۆئهدهیدۆخیئاساییومهوهگێرانه

ر وبێکیتیعێراقوهێویمیلیشیایههمانی کومهرهرموتگهسهستکۆتامردنیهێوهده
 .ناسیۆنالیستیوئیسالمیەوە

مهخه شاری دهڵکی بهرموک بهرامنهبێ دۆخهر مهم ههترسیێاره ئهو رێکیگهر
بهنه نهیهێووالیهژیانیخۆیانومارنامهلهوههوشیاریهخوا راو، ملهمانباواننو

به تواناوهتهئاراستەیەشێا مامهواوی  کوڵهلەبەرامنەر سیاسەتیمهی و عیراق تی
و یەمێتی نەتەوەپەرستی سیاسەتی و شیعە سیاسی ئیسالمی ئە وابی مۆنەپەرستانەی

 .وهپێننهرژیانیانێابسهسهمیتربهتوتراژیادیایهنبهدهپارتیێابوەستنەوەوڕێگانه
یوهدوورخستنهننمهیهگههەردوو وبیمۆمۆنیستیمرێکارییموردستانوعێراقڕاده

جۆرههه لهترسیهمهر ئهسهک ئاساییکردنهر و شاره دانیشتوانهوهم ژیانی بهمهی ی،
بهمیهیه و خهمههاتنهتی یهیێانی ومگرتوانهباتی مەرموک شاری جەماوەری ی

بهردهیسهمارگیریئاینیمهرستیودهپهوهتهگیانینهلهوهوتنهدوورمه بێمهدهوهبێ،
ئهخه شارهڵکی بهم و خۆیان لهنێیهوهرژهڕیوی ئهمانیان وڕیوی ناسیۆنالیست  وابی

ووهیێانهمهبێنهمخاتنهوریئهدهلهستانهمێهویهوهنهمانیانجیابکهنێیهوهژهتایفیوبه
 :بگرنوهستهدهنگاوبهههنگاوبهیانههمهنوسیخۆیانوشارهچاره

یدەستنەجێیهێوەسەربا یەمانی کومەتیعێراقوهێوەمیلیشیامانلەچوونەدەرەوه/٩
 .شارەمەدا

،تیکینییهرعیهوهی شهپاوهپارێوگارێکیداسه(رامانجنوری)تمالهوهپارێوگاریبه/٠
 .رمارالب ێتسهبێلهدهبۆیه

،وهپێنراوهنپارێوگاریداسهالیهلهیمهوبریارانهمووئهراگرتنوهەڵوەشانێنەوەیهه/٥

 کاننامهڵگهبه
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رییجیاماریوڕقەبهمایهوبۆتهدراوهمشارهڵکیئهخهرانیدژیئا ادیوگو هبه
 .نەتەوەیی

ڕێگای/١ لە خومەتگو اریەمان و شارەمە دانیشتوانی گو ەرانی و ژیان باشترمردنی
 .خەرجکردنیبەشێ لەداهاتینەوتیشارەمەوە

بەرمردنیئا ادییستهمانودهنهمووالیهڵسوڕانیسیاسیبۆهه امنکردنیئا ادییهه/٥
مامهنیشته و  بهڵهجێنوون ماڵهمردن و ههموڵ  بۆ بهوه، شار دانێشتوانی بێموو

 .ییوئاینیوهتهجیاوا ینه
داوریدهگهرینەتەوەییوئاینیوتیرهبههانیرقهفتاروگوفتارێ مهرهرجۆرههه/١

ژیانیپێکهگهلهیهوانهپێ ه قهمشارهمیدانیشتوانیئهییوهاوتتیچونیهوهڵ وغهده،
ئهوه و بناسرێ تاوان ههنجامێهک الیهرمهرانی و دهس بن ڕووبهنێ  دادگابێ ڕووی

 .وهبکرێنه
 موردستان و عێراق مرێکاریی مۆمۆنیستی سهبانگه وبی خهرجهوا ی شاریم ڵکی

یوهرموتوبۆدوورخستنهربا یوسه ایسهڵگرتنیفهپێناوههلهمەنمهرموکدهمه
مههه مهترسیهر ههلهک سهیهشهڕهئێستادا بۆ گو هر و لهژیان ئهدهرانیان، ووری

سهخواستانه یهخهوهرهی خۆیان یهمخهباتی ریوی و بەێننهن .وهیێانهمهمگرتوویان
نالیهوخۆلهڕاستهمیماتیمهیهئیێارهبهمشارهبردنیئهڕێوههەردوو وکسڕاردنیبه

منیەتتیپاراستنیئهرپرسیاریهبنرێوبهڕیوهبهوهڵ خۆیانهڵنژێردراویخهرانیههنوێنه
بهئهمانلهتگو اریهودابینکردنیخومه ئەومیگونجاودهیهڕیگاچارهستۆبگرێ،  اننتا

مێشهماته ئهی شارهی چارهچوارچێوهلهم مێشهسهی لهری مورد عێراقێای ئاست
هاوخه..وهمرێتهمالدهیه و هاودڵی ئهبێگومان دانیشتوانی شارهباتی یەمگرتووییم و

چینایه  هتێکۆشانی و مرێکاران دورمه مهتی و ووهتنهتکێشان رق و دەمارگیری لە
بەپێناسەیئینسانێۆستیەوەدەتوانێئاسایشیمۆمەتیەتیو مینەینەتەوەییوتایەفی،

بکات فەراهەمی و بڕارێوێ مەدەنیەت ئههه.بنەمامانی ڕاكێشانیمایهبێتهئهشمهر ی
ریعێراقبۆدانیشتوانیراسهتكێشیسه مهریكرێكارو هماوههاوپشتیوپاڵڕشتیجه

 .مشارهئه
 

  وبیمۆمۆنیستیمرێکارییعێراق
  وبیمۆمۆنیستیمرێکارییموردستان

٩٩/٩/٠٧٩١ 
 

 ..رکوککهتبهبارهردووحزبسهشیههیهاوبهییانامهبه
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٢١٢ 

 
 
 
 
 
 

بڕیارنامەی مەکتەبی سیاسی هەردوو حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
 :کوردستان و حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق سەبارەت بە

 ڕێگاچارەىکێشەىکەرکوک
  
 چارەسەرىیەمجارىمێشەىمەرموکبەچارەسەرىیەمجارىمێشەىموردەوە

شێوهههبه.گرێیخواردوە مهمان لهلهسهی بایاردان مورد، ڕێگاچارهسهی ئهر می
 .یبێتمهبۆڕایدانیشتووانهوهڕانهمایگهربنهسهشدەبێلهپارێوگایه

  بەدوایئەنجامێانیهەنگاویدواترلەپرۆسەیچارەسەریمێشەموردلەعێراق،
٠٧٩١ریفرانێۆمی جیابونەوە، بە دەنگێانی ۆرینەیخەڵکیموردستان لەو بریتیە

 .دامە رانێنیدەوڵەتێکیسەربەخۆ
 پێویستەبەدواىپێکەێنانیدەوڵەتیسەربەخۆیموردستانڕیفرانێۆمێکىتاینەتبۆ

مە بەوەى سەبارەت بکرێت، مەرموک پارێوگاى دانیشتوانى هەموو بە ڕاپرسى
سەربەخۆى دەوڵەتى لەگەڵ یان بنمێننەوە عێراق دەوڵەتى لەگەڵ دەیانەوێ

بناسرێت.موردستان بەڕەسمى دەبێ بێت هەرچیەک خەڵ  دەنگێانى وئەنجامى
 .پیادەبکرێت

 ودەنگێانیدانیشتوانیمەرموكلە اڵەتیپێکەێنانیدەوڵەتیسەربەخۆیموردستان
بەقا انجیپەیوەستنوونبەودەوڵەتەوە،پێویستەچارەسەریمێشەیداهاتینەوت

 سیاسی دەوڵەتیبەشێوەیەمی لەنێوان نەوت بەروبوومی دابەشکردنی لەرێگای و
 ناوەنێی بێرێت ئەنجام موردستانێا دەوڵەتی دابینکردنیو بۆ بەشێكیشی و

بۆبایاردانلەسەرچۆنیەتی.خومەتگو اریبۆدانیشتوانیپارێوگامەتەرخانبکرێ
نوێنەرانی لەنێوان چوارقۆڵی رێکەوتنێکی پێویستە داهاتانە، ئەم دابەشکردنی
 مەرموك پارێوگای نوێنەری موردستان، دەوڵەتی نوێنەری ناوەنێی، و کومەتی

 کاننامهڵگهبه
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 ٢١٥ 

مۆربکرێ یەمگرتوەمانێا نەتەوە چوار.نوێنەری لە الیەن سێ مە بایارێك هەر
وجێنەجێالیەنەمەلەسەریرێکەوتن،دەبێوەموبایارێکیشەرعیچاویلێنکرێ

 .بکرێ
ئاڵۆ یەیباردودۆخیسیاسی دانیشتوانیبەتمهەروەموچۆنئەو یاساییمەرموك، و

 ناوەنێی دەوڵەتی نە مە راگرتوە سەرباردا بێمافیەمی لەبەردەم ناوچەیەی نەئەو و
وخومەتگو اریەمانیخەڵكنین، کومەتیهەرێمهی یانبەرپرسیراستەوخۆیئەمنیەت

عێراق دیکەی ناوچەمانی لەچاو نەخوا راوی ئەمەشبارودۆخێکی بۆمە موردستان و
سیاسەت بەهەمانشێوە پێکەێناون، رۆڵ و ناسیۆنالیستی هێوە هەڵسومەوتی وو

ودەسەتتیداسەپاویانبەسەرخەڵکیئەوپارێوگایەوناوچەمەدا،بەتاینەتیئیسالمیەمان
ئۆمتۆبەرومۆنترۆڵکردنیئەوپارێوگایەلەالیەن ەشێیشەعنیوبارگرژی٩١بەدوای

ناوەنێیێا،  کومەتی لەبەرامنەر و خۆیان لەنێوان پارتی و یەمێتی نێوان بەردەوامی
پارێوگایمەرمومەوە سەری مەترسیێارینەتەوەییخوێناویبەسەر سێنەریشەرێکی

تەر ێکی.راگرتوە مە دەمات پێویست باسکرا، لەسەرەوە ڕێگاچارەیەى لەو جگە بۆیە
 ئاسایش دابینکردنی بۆ تاینەتی خومەتگو اریەمان دانیشتوانیو دوورخستنەوەى و

بەرپامردنی ماتى تا بەڕێوەبردنىبەشێوەىماتى مێشەىقەومىو و شەڕ مەرموکلە
 :ئەمەشلەمخاتنەیخوارەوەدابەرجەستەدەبن.ڕیفرانێۆم،بخرێتەڕوو

 

 :شێوازیبەرێوەبردنیکاتییپارێزگایکەرکوك

٩/ گەڕەمان لە خەڵکى هەڵنژێردراوی نوینەرانى لەالیەن دەبى مەرموک وپارێوگاى
بەڕێوەبنرێت خومەتگو اریێا و مار .ناوەنێەمانی گەڕەک هەیئەتێکىهەر ناوەنێێك و

هەڵێەبژێرێت بۆخۆى .نوێنەرایەتى پارێوگا بەڕێوەبردنى پارێوگا)هەیئەتى لە(شوراى
 .وناوەنێەمانپێکێێتنوێنەرىگەڕەک

٠ هەمەالیەنه/ بەڕێوەبردنى مارى گەڕەمێك هەر نوێنەرانى وهەیئەتى گەڕەک ى
ئەستۆ دەمەوێتە ئەمنیەتىگەڕەمیان ڕێگاىبنکه.دابینکردنى لە ئەرمە بارهئەم گاییان

بردنیگەڕەکودامە رانێنىدەستەچەمێارەمانىئەمنیەتڕارێوىگەڕەکلەخەڵکىڕێوهبه
پێشەوە دەبرێتە هەیئەتى.گەڕەک، دەتوانن بیانەوى هەرمات گەڕەمێ  هەر خەڵکى

 .نوینەرانىگەڕەکیاننوێنەرانىگەڕەکلەشوارىپارێوگادابگۆڕن
دانیشتوانەمەیەتى/٥ هەموو پارێوگاى مەرموک لەم.پارێوگاى پێشتر مە هەرمەسێ 

ناسنامەى لە بەدەر پارێوگایە، دانیشتوىئەم بیەوێبنێتە دانیشتنێتیانتا ە پارێوگایە

 رکوکیکهیکێشهچارهڕێگه:ردووحزبشیههیهاوبهبڕیارنامه
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نابێڕێگاىلێنگیرێتیان وبەهی هۆوبەهانەیەمەوە ئا ادە قەومىودینىوتائیفى،
 .مێشەىبۆسا بکرێت

 .رمردنىخەڵ لەمپارێوگایەبەهەربیانویەمەوەبێتقەدەغەیهده/١
بودجەی/٥ وەمو دەستیشورایپارێوگا نەوتىمەرموکبێرێتە دەبێبەشێكلەداهاتى

 .گەشەپێێانیپارێوگاوپێشکەشکردنیخومەتگو ارىبۆدانیشتوانەمەی
بە مانىدایکىخۆیانقسەبکەنودەرسبخوێننو/١ هەموودانیشتوانمافىخۆیانە

 .میێیاوەرگرنمەڵ له
و کومەتیهەرێملەپارێوگاهەموومیلیشیاوهێوێکیچەمێاری کومەتیناوەنێی/٠

پارێوگاىمەرموکهەڵسوڕانىسیاسى.باۆنەدەرەوە لە هەموو وبێکىسیاسىئا ادە
پەنابردنىئە واکبۆ. یوبەسیاسیەماننابێلەهی مێشەیەمێاپەنابۆچەکبەرن.بکات

هەر یوبێ بەم.ودووبەرەمىنەتەوەییقەدەغەیەومینەچەکوهەروەهاهانێانىڕق
 .وهىیاسایىدەبێتەوەمارانەهەڵسێتڕووبەڕووىلێڕرسینه

ناوچهخاڵهده/٩ ووتتانی بهتی عهتاینهمه، ووتتانی و تورمیا ئێران، دراوسێرهتی بی
 .یهغهدهمێابێ،قهرناووبیانوویهولەژێرههکیهرشێوهههبه
  

 :ئەرکەکانىشوراىپارێزگا

دیاریکردنىسیستەمێکىپشتنەستووبەئیرادەىخەڵ بۆهەڵنژاردنىسەرجەمپۆستە/٩
 .وئیێاریەمانىپارێوگاسیاسى

له/٠ دەرهێنانى و پارێوگا وێرانهبینامردنەوەى ئێستایهم و.ی خانوبەرە دروستکردنى
نییە دانیشتوانەىخانویان ئەو بۆ بۆ.ئاپارتمانىمودێرن داڕشتنىسیستەمێکىمودێرن

 .دروستکردنىخانوبەرەوبەرگرتنلەبێسەرەوبەرەیىلەمبوارەدا
و/٥ ومارەبا ئاو وەمو پارێوگا خومەتگو اریەمىمودێرنبۆ دابینکردنىهەمووجۆرە

ودروستکردنیقوتابخانە...ڕۆودروستکردنىتۆڕیئاووئاوهقیرتاومردنىڕێگاوبانەمان
و پارێوگا هەموو ئاستى لە ستانێارد یەک بە پارێوگا پاموخاوێنى و نەخۆشخانە و

 .گەڕەمەمانیێا
بۆ/١ پێکێێت، بەسەرپەرشتىشوراىپارێوگا پارێوگا ئەمنیەتىگشتى هێوێکىپاسەوانى

 ڕێگاوبانەمان و گشتیەمان شوێنە پاراستنى دامە راوەمان جێگایەمى.........وو هەموو
 .پارێوگاجگەلەگەڕەمەمان

ومۆتایەینانودابینکردنىهەمووپێێاویستیەمانبۆگەڕانەوەىئاوارەمانهاوماریکردن/٥
 .بەدیاردەىئاوارەیىلەپارێوگادا

٢١٤ 

 کاننامهڵگهبه
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هه/١ ئهقەرەبوومردنەوەى سیاسهموو بەهۆی مە هاوتتیانەی وەو پێشوو ڕژێمی تی
وتووە یانیانلێکه...یئۆمتۆبەریشەوە٩١ساتنیرابردوودابەروداوەمانیدوایلەماوەی

 .وتائێستاقەرەبوونەمراونەتەوە
بەتاینەتى/٠ پارێوگایە، ئەم مێشەمانى یەمالمردنەوەى بۆ تاینەتى دادگایەمى دانانى

 .یەمالمردنەوەىشکاتىئەوانەىموڵ وماڵیانداگیرمراوە
 

 
 ٠٧٩١مارسی

٢١٣ 
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کانی گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستی باڵوکراوه له  
 

 پڕۆگرامیسیاسیبزوتنەوەیگۆڕان

 چیمانپێدەڵێت؟

 ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لەبەرگی چاکسازیدا

 

 

 وسایهرسهخه:نوسینی

 مکهچاپییه

2018ساڵی  

 

 

 

 

م  ک له ستهێنانی کۆپیه ده بۆ به

فۆرماتی پیدیئێف  به  کتێبه

ردانی سایتی حزبی  سه

کۆمۆنیستی کرێکاری 

:ن کوردستان بکه  

www.hkkurdistan.org 



 

بۆبەدەستهێنانیژمارەکانیپێشوویگۆڤاریدیدگای

:سۆشیالیستی،دەتواننلەگەڵمانپەیوەندیبگرن  

0047 47276028 
com.gmail@didgaisocialisti 

دیدگای سۆشیالیستی، بخوێننەوە و بەدەستی دۆستان و 
 !ئاشنایانی خۆتانی بگەیەنن

mailto:didgaisocialisti@gmail.com



