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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
تێبینی :ئەم نوسینە پوختەی قسەوباسێکە کە لە سیمیناارێاکادا
لە ئۆفیسی ڕادیۆی پاێاناەناش پاێاناکەشا

کارد .بەمەبەساتای

باڵوکردنەوەی لە گۆڤاری (دیدگای سۆشیالیستی) دا

ئامادەکراوە.

هاوڕێیان،من لەم باسەی ئەماۆداهەوڵئەدەم،ئەوەنێیبکرێ،لەسەرئەوسێچەمیکە،
واتەخەباتیچینایەتی،بیووتینەوە میۆمەتیەتییەمیان و ئە یوابیی سیییاسیی روونیکیردنەوەی
پێویستبێەم.
ئەمباسەیلێرەداپێشکەشیتیانیی دەمەم پشیتیی بەسیتیوە بەو بیاسیەی هیاورێ مەنسیوری
کمەتمەلەژێرناونیشانی(مۆمۆنیومیمرێیکیاری و هەڵسیوڕانیی  یوک لە میوردسیتیان-
بەشییەمەم؛خەباتیچینایەتیی و ئە یوابیی سیییاسیی)لە سیییمییینیاری دووەمیی  نیجیییرە
باسەمانیمۆمۆنیومیمرێکاریلەسیاڵیی ٩١٩١دا پیێیشیکەشیی میردووە.بیاسیەمە بە میانیی
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
فارسینوسراوەوهەروەهالەالیەنهاوڕێجەبارمستەفا(جاللمحمیێ)ەوە وەرگیێیادراوە
بۆ مانیعەرەبی.ئەوهاوڕێیانەیمەعەرەبیوفارسیی دە انین دەتیوانین بیگەڕێینەوە بیۆ
باسەمەیهاوڕێمەنسورخۆیلەمیاڵیڕەڕی مەنسیور  یکیمەت (http://hekmat.public-
.)archive.net

خەباتیچینایەتی:
منلەچەمکییەمەمەوەدەستپێێەمەم .خەباتیچینایەتیچییە؟بەباوایمین بیاسیی خە
باتی چینایەتی باسێکە مەپەیوەستدەبێتەوەبەمەسەلەیپااتیکی مرۆڤەوەلە میۆمەڵیگیادا،
واتەمارومردەوەیواقعیومۆمەتیەتیمرۆڤەمانلەمۆمەڵگادا .ئەم باسەش لە مەییێانیی
فەلسەفەدا بەماتریاڵییومیی پیااتیییك نیاسیراوە .میارمیه هەمیان میییسیۆدی میاتیرییالیییسیتیی
دیالەمتیکی(واتەئەوتێاوانینەفەلسەفیەیمەپێیوایەسروشتودیاردەسروشیتییەمیان ،لە
ڕەوەنێێکیگەشەمردنوپەرەسەنێنیمادییبەردەوامێانوئاڵوگۆڕییانبەسەردا دێیت لە
ئامامیدەورونەخشیمرۆڤەوە) لەپەیوەنێبەسروشتولێکێانەوەی دییاردە و ڕووداوە
سروشتیەمانەوەگواستەوەبۆمۆمەڵگاولێکێانەوەیمۆمەڵگاودیاردەوروداوەمیانیی نیاو
مۆمەڵگا .واتەمارمهمامەڵەیماتریالیستیودیالەمتییکیی بیۆ میامەڵە لەگەڵ سیروشیت و
دنیایدەرەوەیمرۆڤبیۆ میۆمەڵیگیا و میامەڵە لەگەڵ میۆمەڵیگیادا بەمیاردەهیێینیێ .ئەمەش
ماتریالیومیمێژوویییانماتریالیومیپراتیکە.بەمجۆرەمیسۆدیماتریالیستی-دیالەمتیکی
لەپەیوەنێبەمۆمەڵگاوەبەماتریالیومیمێژوویییانماتریاڵیومیپراتیكناودەبرێ.
 ماتریالیومیمێژووییمارمهباسلەدەوریمرۆڤ،لەپراتیکیمرۆڤدەماتلەگۆڕینی
مێژوودا،لەئیاڵیوگیۆڕپیێیکیردنیی میۆمەڵیگیادا.لەم روانیگەیەوە میۆمەڵیگیا وەمیو دییاردەیەمیی
مێژووییدەبینێمەئاڵوگیۆڕی بەسیەردا دێیت.ئەو لیێیکیێانەوە بیۆرژوایییەی بیۆ میێیژووی
مۆمەڵگادەمرێ،یانلێکێانەوەیباوبۆمێژوو،ئەوەیەمەبریتیەلەمێیژووی سیەرمیردە و
پاڵەوانەمانومیروپیادشیامیان و پیێیرەمینەرەمیان و سیوارچیامیان ،ییان ئەوپەڕی بیاسیی
مێژوویبوووتنەوەسیاسیو میۆمەتیەتییەمیانیی چییینە بیاتدەسیتەمیان! لەمیاتیێیکیێا بەپیێیی
لێکێانەوەیماتریالیومیمێژوویییانماتریالیومیپراتیك،مێژوویمۆمەڵگامان بیرییتییە لە
مێژوویملمالنێومێشمەمێشینێوانچینەدژبەیەمەمانیمۆمەڵگا،ملمالنێینێوانچییینیی
باتدەستوژێردەست،چینیچەوسێنەروچەوساوە.بیووێینەری میۆمەڵیگیا و ڕەنیگیاێیژی
مێژوویمۆمەڵگائەوملمالنێو خەبیاتە چییینیایەتییەیە مە لەمیۆمەڵیگیادا لە ئیارادایە.وەمیو
مانیفێستی وبیمۆمۆنیستدەڵێ":مێژوویمۆمەڵگایمرۆڤایەتی(بیێیجیگە لە سیەردەمیی
مۆمۆنەیسەرەتایی)بریتیبووەلەمێژوویملمالنێومێشمەمێشینێوانچینەمان"...
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ئەملێکێانەوەیەبۆمۆمەڵگاوبۆمیێیژوو تیایینەتیمەنیێی فەلسیەفەی میارمسیییومە .ئەنیگیلیه
قسەیەمیهەیەدەڵێ....":هەروەموچۆنداروینیاسایپەرەسەنێنیسروشتیئۆرگانییکیی
دۆ یەوە ،مییارمسیییییش یییاسییای پەرەسییەنییێنییی مییێییژووی مییرۆڤییایەتییی دۆ یەوەhttps://."...

www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm

مییارمییه پییێیییییوابییوو مە مییۆمەڵییگییاش وەمییو هەر دیییاردەیەمییی  ییینییێوو ،یییاسییای جییوڵە و
پەرەسەنێنیخۆیهەیە .چۆنهەمووشتێکی ینێوومەلەجوڵەدایە ،ییاسیایەمیی هەیە مە
دەیجوڵێنێوئاڕاستەیدەماتبەوپێیەشمۆمەڵگایاسایخۆیهەیەمەئاڕاستەی دەمیات
ودەیجوڵێنێ .ئەویاسایەشخەسڵەتێکیماتریالیستی(ماددی) هەیە ،نەك بەپیێیی ویسیت و
ئارە ویمەسانێكبێت،ئەویاسایەشیاسایخەباتیچینایەتیە،ملمالنێو میێیشیمەمیێیشیی
چینایەتییە .مەواتەبووێنەریمۆمەڵگاخەباتیچینایەتییە .لە میۆمەڵیگیای سیەرمیایەداریشیێا،
وەموپێشکەوتووترینمۆمەڵگای چییینیایەتیی ،بەهەمیان شیێیوە ییاسیای میاددی بیووێینەری
مۆمەڵگابریتیەلەملمالنێیچینایەتی،لەملمالنێینێوان چییینیی چەوسیاوە و چەوسیێینەرە،
ملمالنێێنێوانبۆرژوا یومرێکار.
بائێستاقسەیەكلەسەرمۆمەڵگابکەین،مۆمەڵگاچیە؟ئێمەمەباسیخەبیاتیی چییینیایەتیی
دەمەین،باسیخەباتیچینایەتیلەناومۆمەڵگادادەمەین .خەباتیچینایەتیلەناومۆمەڵگیادا
دەگو ەرێتوبەڕێیوەدەچیێیت.لەهەر دەورانیێیکیی میێیژووییێا میۆمەڵیگیا شیکیڵیو شیێیوا ێیك
بەخۆوەدەگرێ،واتەشیێیوا ی پەییوەنیێی نیێیوان میرۆڤەمیان بەجیۆرێیكە مە ڕەنیگیێانەوەی
پەیوەنێیئابورینێیوانیییانە لەو سیەردەمە دییارییکیراوەدا ،ڕەنیگیێانەوەی پیێیگەی ئیابیوری
مرۆڤەمانە لەو هەلیومەرجە میێیژوویییە دییارییکیراوەدا...بەوجیۆرە میۆمەڵیگیاش پیێیکیێێیت و
شێوا ێکیتاینەتبەخۆیوەردەگرێ،واتەجۆرێكلە پیێیکیەیاتەی ئیابیوری و میۆمەتیەتیی
دیاریکیراو مە لەسیەر بینەمیای پیێیگەی ئیابیوری میرۆڤەمیان لە بەرهەمیەیێینیانیی گشیتیی و
مۆمەتیەتیێادامە راوە  .بۆنمونە،لەمۆمەڵگایدەرەبەگایەتیێا،پێگەیئابوریمیرۆڤەمیان ،
جوتیارودەرەبەگدروستدەمات .لەسەربنەمایئەمەشەوەجۆرێك پەییوەنیێی ئیابیوری
دروستدەبێتمەپەیوەنێیئابوریدەرەبەگایەتیە.پەیوەنیێی ئیابیوری دەرەبەگیی لەسیەر
مشتوماڵو بەشیێیوەی( خیۆبیژێیوی) بەڕێیوەدەچیوو ،مە جیوتیییار نیاچیار بیوو بەشیێی لە
بەروبییومەمەی بییێات بە دەرەبەگ.بەوشییێییوەیە جییۆرە پەیییوەنییێیەك لەنییێییوان جییوتیییییار و
دەرەبەگێادروستدەبێمەپەیوەنێیەمی نیامیۆك و دژییهك بیوو.لەسیەر ئەو بینەمیایەش
مێشمەمیێیشیی نیێیوانیییان دروسیت بیوو و بەردەوام بیوو .هەوڵەمیانیی چییینیی جیوتیییار و
چاوەڕوانیەمانیبۆژیانوبۆئاڵوگۆڕبەرجەستەدەبوو .مەواتەخەباتیچینایەتیی بیرییتییە
لەهەوڵیمرۆڤەمان،لەهەوڵیدەستەجەمعیوپێکەوەییمرۆڤەچەوساوەمانبۆگیۆڕیینیی
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
هەلومەرجیژیانیان،هەلومەرجیگو ەرانیانوپێگەیئابوریانلەمۆمەڵگادا .ئەمەشبەبێ
ئاڵوگۆڕلەپەیوەنێیەمانیبەرهەمیەیێینیان ،بە بیێ گیۆڕیینیی ئەو پەییوەنیێیەی مە بەدەوری
بەرهەمەێنانیمۆمەتیەتیێادروستبووەلەتوانادانییەونامرێ.
لەمۆمەڵگایسەرمایەداریێا،پەیوەنێیئابورینێوانمرۆڤەمانجۆرێکی دییکەیە ،جیییاوا ە
لەوپەیوەنێیەئابوریەینێوانمرۆڤەمانلەمیۆمەڵیگیای دەرەبەگیایەتیییێا .پەییوەنیێی ئەمیان
پەیوەنێی ەوینییە،وەموجوتیارودەرەبەگ،بەڵکومرێکیار و بیۆرژوا ی لە پیرۆسیەی
مارداپێکەوەپەیوەستدەبنوپەیوەنێیمۆمەتیەتینێوانیاندادەمە رێنین.میرێیکیار هییی 
هۆماروسەرچاوەیەمیبەرهەمەێینیانیی نییییە ،تەنیەیا خیاوەنیی هیێیوی میاری خیۆیەتیی مە
دەیفرۆشێتبەسەرمایەداروخاوەنکار،تەنەالەمرێگایەوەدەتوانێپێێاویستیەمانیژیانیی
دابینبکات  .واتەپێگەیئابوریئینسانیمرێکارجیاوا ەلەپێگەیئابوریجوتیییارێیك...لە
مۆمەڵگایسەرمایەداریێامرێکارئا ادەبۆمێماردەماتوبۆمێمارناماتولەموێمار
دەمات  .هی وابەستەییەمینییەبەهی خاوەنکارێکەوە،تەنیەیا میارمیردنەمەی نەبیێیت ،بەتم
جییوتیییییار بەسییتییراوەتەوە بە  ەویەمەی و بە دەرەبەگەمەیەوە ،بییۆی نییییییە ب ی ییێییتە الی
دەرەبەگێکیدیکە،چونکەبە ەویەمەیوبە گیونیێەمەیەوە بەسیتیراوەتەوە .بەتم میرێیکیار
هی شتێکینییەمەپێوەیبەسترابێیتەوە .تەنیەیا هیێیوێ میاری هەیە مە دەتیوانیێ بە هەر
خاوەنکارێكبیفرۆشێ  .بەتمئا ادیەمەیتەنەالەوئاستەدایە مە هیێیوی میارەمەی بە میێ
دەفرۆشێ،دەناناتوانێهێویمارینەفرۆشێ .ئەگەرهێویمارینەفرۆشێناتوانیێ بیژی.
بەوجۆرەچوارچێوەیئا ادیمرێکارلەمۆمەڵگایسەرمایەدارییێا دییارییکیراو.میارمیه بە
مرێکاردەڵێ"مۆیلەیمۆدێرن!"بەتممرێکاروەموجوتیاریانوەمومۆیلە نییییە.شیێیوا ی
چەوسانێنەوەیمرێکارجیاوا ە.
 ئەمپەیوەنێیەئابوریومۆمەتیەتیەینێوانمرۆڤەماندەچێتەئاستێکیی دییکەوە ،دەبیێیتە
ملمالنێینێوانیان،دەبێتەملمالنێیچینایەتینێوانیان.هەوڵوتەقەالیمرۆڤیچەوساوەبیۆ
گۆڕینیژیانی،بۆباشکردنیهەلومەرجیگو ەرانی،بۆگۆڕینیپیێیگەی ئیابیوری خیۆی لە
مۆمەڵگادا،تەنانەتبۆگۆڕانکاریلەهێویبەرهەمەێنیانیێا ،ئەمە دەبیێیتە میلیمیالنیێیی نیێیوان
چینەمان،واتەلەملمالنێینێوانتاكدەردەچێ.
منلەوبارەیەوەروونکردنەوەی یاتردەدەم،بەتمدەمەوێقسەیەكلەسەرتێگەیشتنیێیکیی
هەڵەبکەممەبەناویمارمسیومەوەڕەواجیپێێراوە،ئەویش ئەوەیە مە میۆمەڵیگیا لەسیەر
بنەمایپەیوەنێیدیالەمتیکینێوانهێوەمانیبەرهەمەێنانوپەیوەنێیەمانیی بەرهەمیەیێینیان
دەچێتەپێشەوە  .لەقۆناغێكێاپەیوەنێینێوانهێوەمیانیی بەرهەمیەیێینیان و پەییوەنیێیەمیانیی
بەرهەمەێناندەمەونەبەرامنەربەیەكوپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێناندەبنەڕێیگیر لەبەردەم
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گەشەیهێوەمانیبەرهەمەێنانوبەوجۆرەڕەوتیگەشەیهێوەمانیبەرهەمیەیێینیان خیۆی
بەشێوەیەمیناچاریوئۆتۆماتیکیی پەییوەنیێیەمیانیی بەرهەمیەیێینیان هەڵیێەوەشیێینیێیتەوە و
پەیوەنێیەمینوێمەلەگەڵگەشەیبەرهەمەێنانێابگونجێ،دادەمە رێنیێ! ئەم تیێیگەیشیتینە
تێگەیشتنوهەڵەێنجانێکیدیترمیینیییسیتیی(  ەتیمیی)یە لە میامەڵەمیردن لەگەڵ میۆمەڵیگیا و
مێژووداوهی نویکایەتیەمانیلەگەڵمارمسیوموماتریاڵیومیپراتیکێانییە.
مارمهباسلەوەدەماتمەلەڕەوتیگەشەیمۆمەتیەتیێاهێوەمانیبەرهەمەێنیان گەشیە
دەمەن،ئەوپەیوەنێییانەی بەرهەمیەیێینیان مە دەوری ئەم هیێیوانەی بەرهەمیەیێینیانیی داوە،
دەمەوێتەنامۆمیەوەلەگەڵیێا،ئیترلەجیاتیئەوەیڕێگایبۆخۆشبکات،دەبیێیتە ڕێیگیر لە
گەشەوپێشکەوتنیێا،وەدەبێهێوەمانیبەرهەمەیێینیان ئەو قیاوغەی بیۆی دروسیتیکیراوە،
بشکێنێ.بۆنمونەوەموچۆنجوجکێكبۆئەوەیلەدایكبێتدەبێتوێکڵەمەی دەوروبەری
بشکێنێ،بەهەمانشێوەدەبێهێوەمانیبەرهەمەێنانیشپەیوەنێیەمیانیی بەرهەمیەیێینیان تیێیك
بشکێنێوڕێگایگەشەوبەردەوامنوونیخۆیبکاتەوە.تیێیگەیشیتینیی دییتیرمییینیییسیتیی مە
پێیوایەهێوەمانیبەرهەمەێنانبەشێوەیەمیی ئیۆتیۆمیاتیییکیی پەییوەنیێیەمیانیی بەرهەمیەیێینیان
هەڵێەوەشێنێتەوەوتێکیێەشکێنێ،دەورونەخشیپراتیکیمرۆڤ نیکیوڵیی لیێیێەمیات ییاخیود
بێنایەخیدەمات  .هەرئەمبیۆچیوونە دییتیرمییینیییسیتییە مە دەچیێیتە مەییێانیی سیییاسیەتەوە،
سۆشیالیوموەموئامامێکی ەتمیگەشیەی هیێیوەمیانیی بەرهەمیەیێینیان تەمیاشیا دەمیات و
دەینینێ .ڕوخانێنیسەرمایەداریوەمیو شیتیێیکیی  ەتیمیی تەمیاشیا دەمیات ،چیونیکە ئیییتیر
پەیوەنێیئابوریسەرمایەداریڕێگریلەگەشەیهێوەمانیبەرهەمیەیێینیان دەمیات.وەمیو
بیهتم میارمیه تەئیکیییێ دەمیاتە سیەر
ووتملەمتێگەیشتنەدادەوریپراتیکیمیرۆڤ وونە .
پراتێکیمرۆڤ  .ئەوەیباسمانکرد،واتەماترییالیییومیی پیراتیییك بیرییتییە لەوەی مە دەوری
پراتیکیمرۆڤلەئاڵوگۆڕیمۆمەڵگاداچییەوچۆنە!؟بەپێیتێگەیشتنیماتریالیییسیتیی بیۆ
مێژوو،ئەوەیمۆمەڵگایگۆڕیوەلەقۆناغێکەوەبۆقۆنیاغیییکیی دییکە ییان لە شیێیوا ێیکیی
دیاریکراوەوەبۆیەمێکیدیکە،مێشمەمێشینێوانچینەمانبووە.
بێگومانئەوەڕاستەمەهۆیەمانیبەرهەمەێنان،ئامێرەمانیبەرهەمەێینیان  و تەمینیۆلیۆژییا
گەشەدەمەنودەگۆڕێن،بێگومانئەوقاڵنەیپێشتریخۆیئەدڕێنێ،بەتمئەوەیمەئەم
گۆڕانکاریەدابینومەیسەردەماتپراتیکیمرۆڤە .ئەگەردەوریمرۆڤلەمنێوەدابەریینە
دەرەوە،هی گۆڕانکاریەكلەتوانادانییەوبگرەخودیمۆمەڵگاشناتوانیێ وجیودی هەبیێ!
مارمهمەرجیئەمگۆڕانکاریانەدەبەستێتەوەبەملمالنێیچینایەتیەوە.
لەسەردەمیپێشسەرمایەداریێا،لەمۆمەڵگایدەرەبەگایەتیێا،ملمالنێینیێیوان دەرەبەگ و
جوتیارهەبووە،لەسەرپێگەیئابوریجوتیار،لەسەرشێوا یژیانی،لەسەرئەوجۆرە لە
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
بەڕێوەبردنیمۆمەڵگامێشەوملمالنێهەبوە،بەتملەڕەوتیئەممێشمەمێشیەدا چییینیێیکیی
دیکەدەبێتەنوێنەریئەمئاڵوگۆڕەلەمۆمەڵگادا،واتەنوێنەریتێکشکانێنیپەییوەنیێیەمیانیی
ئابوریدەرەبەگایەتیودامە رانێنیشێوا ێکیتا ەیپەیوەنێیبەرهەمیەیێینیان .بیێیگیومیان
مەسەلەمەبەوجیۆرە نییییە مە گیۆڕانیکیاریە میۆمەتیەتییەمیان بەپیێیی ویسیت و ئیارە ووی
مرۆڤەمانڕوودەدەن،واتەمرۆڤەمیان دەییانەوێ میۆمەڵیگیا بەوجیۆرەی خیۆییان دەییانەوێ
بگۆڕن .مەسەلەمەبەوجۆرەنییە.میۆمەڵیگیا لە ڕەوەنیێێیکیی میاددی میێیژووییێا ئیاڵیوگیۆڕی
بەسەردادێت،بەتمبەدەورونەخشیپراتیکیمرۆڤەمان .واتەپراتیکیمرۆڤەمان خەرییکە
وەتمبەپێێاویستییەمیماددی-ئابیوری-میۆمەتیەتیی دەداتەوە .ئەگەر دەوری پیراتیییکیی
چینیمرێکارلەمۆمەڵگای سیەرمیایەدارییێا دەربیکیێیشیی و بیییسیاییتەوە ،ئەوا میۆمەڵیگیای
سەرمایەداریهەتاهەتایەدەمێنێتەوە،لەماتێکێاپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیسەرمیایەداری
ڕێگریشەلەبەردەمگەشەیهێوەمانیبەرهەمەێنانیێا .بیووە بە میارەسیات بیۆ میرۆڤیایەتیی،
مەچیهەردەتوانێبمێنێتەوە،چونکەشتێكوونەلەمنێوەدامەپراتیکیئینسانە ،پیراتیییکیی
شۆرشگێاانەیچینیمرێکارە  .پراتیکیی ئەو هیێیوەی مە دەبیێ میۆمەڵیگیای سیەرمیایەداری
بگۆڕێوبەپێی ەرورەتیئاڵوگۆڕەمۆمەتیەتیەمانماریخۆیبکات.
ئێمەپێشترباسمانلەوەمردمەمۆمەڵگایاسایجوڵەوگەشەیخۆیهەیە!مۆمەڵگاوەمیو
هەردیاردەیەمی ینێوو،وەموهەردیاردەیەمیماددییاسایبیوووتین و جیوتنیی خیۆی
هەیە،وەموچۆنژیانیمرۆڤبەپێییاسایەمیماددیدەڕواتەپێشەوە،بەپێیمیکانیومێیك
دەچێتەپێشەوە،هەرماتێكئەومیکانیومەتێك وو،مرۆڤدەمرێ! ئەومیکانیومەبریتییییە لە
سیستەمیهەناسەدان،گواستنەوەیخوێن،سیسیتەمیی هەرسیکیردن و میێیشی ...مە ژییان
بریتیەلەمچاالمیانەوئەگەروەستانئەواژییان دەوەسیتیێ.ئەگەر مەسیێیك بیۆ میاوەیەك
هەناسەیلێننای،دەمرێ.بۆماوەیەمی ۆرخوێنیلەبەرباواتدەمیرێ ،بیۆمیاوەیەمیی مەم
مێشکیبوەستێ،دەمرێو ...بەمجۆرە .ئەمەئەویاسایەیەمەبۆئەوەیمیرۆڤ بیژی دەبیێ
ئەوبەشانەیمرۆڤئیشبکەن .تەنانەتئەگەر انستبیەوێتەمەنیمرۆڤدرێژبکیاتەوە،
دەبێلەگەڵئەمقانونمەنێیەداخۆیبگونجێنێ .ئەگەرنەتوانیوەتمبەومیکانیومەبێەییتەوە
ناتوانیی تەنیانەت مەسیێیك لە میردن ڕ گیار بیکەی.مەواتە دەبیێ بیۆ تیێیگەیشیتین لە هەر
دیاردەیەكوبۆگۆڕینیهەردیاردەیەكیاسایبووتنوجوڵەیئەودیاردەیەتێنیگەییت و
بیناسیت .بۆمۆمەڵگاشهەروایە،مۆمەڵگادیاردەیەمیمردوونیییە.بەپیێیی میێیشیمەمیێیشیی
نێوانچینەمانمۆمەڵگادەبیووێ و دەجیوڵیێیت ،وە چییینەمیانیییش وەتم بەو قیانیونیمەنیێیە
دەدەنەوە  .بۆنمونەمۆمەڵگایسەرمایەداریلەسەربنەماینامۆمیومێشیمەمیێیشیی نیێیوان
بۆرژوا یومرێکاردامە راوەویاسایجوتنوبووتنیئەم میۆمەڵیگیایە میێیشیمەمیێیش و
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ملمالنێینێوانئەمدووچینەیەلەسەرئەوەیمیۆمەڵیگیا چیۆن بیێیت .میۆمەڵیگیا بەرەو میام
ئاراستەباوات! ؟بۆرژوا یهەمووهەوڵێکیبۆئەوەیەمەمۆمەڵگایمەوجودبەێڵیێیتەوە و
وەتمبەنامۆمیوگرفتەمانیبێاتەوە.چینیمرێکاریشدەیەوێ میۆمەڵیگیا بیۆ جیێیگیایەمیی
دیکەبەرێت  .بەتمهاوماتخەریکەوەتمبەڕەوەنێێکیمێژوویی ئیابیورییش دەداتەوە ،مە
هەڵتەمانێنیبەربەستەمانیبەردەمگەشەیهێوەمانیبەرهەمەێنانەلەڕێگایهەڵیتەمیانیێنیی
پەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیسەرمایەداریەوە.
بێگومانملمالنێیچینایەتیبەشێوەیدەستەجەمعی دەچیێیتەپیێیشیەوە ،میرۆڤەمیان نیاتیوانین
بەشێوەیتاكنەخشیانلەمۆمەڵگاداهەبێ  .ەرورەتیئاڵوگۆڕیژیانیان،پیراتیییكیی ئەوان
دەخاتەپاڵیەك .خەباتیهاوبەشلەسەربنەمایئەوەیمەپێگەیئابیوری و میۆمەتیەتیی
مرۆڤەمانوەمویەكوایە،یانهەمانپێگەیئابورییانهەیە،شکڵدەگرێ.بۆچی میرێیکیار
وەموچینمەوجودە! ؟پێگەیئابوریهەمووئەومرۆڤەتامانەیمەتەنەالەسەرفرۆشتنیی
هێویماریاندەژینوخاوەنیهی هۆمارێکیبەرهەمەێینیان نییین ،وەمیو یەك وایە ،ئەمە
ئەوانیمردوەبەچینێك .ئەمچینەبەرژەوەنێیلەوەدایەمەئەممۆمەڵگیایە بیگیۆڕدرێ ،بیۆ
ئەوەیبتوانێئەمنایەمسانیەئابوریە،ئەمجیاوا یەئابیوریە ،ئەم پیێیگە ئیابیوریە خیوارەی
خۆیبگۆڕێوڕاستیبکاتەوە،بەجۆرێكمە یەمسیانیی دەسیتەبەر بیکیات.وەمیو ووتیمیان
خەباتیچینایەتیوەتمبەممەسەلەیەدەداتەوەمەبریتیەلەپراتیکیبەمۆمەڵی میرۆڤەمیان،
پراتیکیمۆمەتیەتی چییینەمیان .بیۆرژوا ی ئەیەوێ بەجیۆرێیك میۆمەڵیگیا بەڕێیوە بەرێ و
مرێکاریشدەیەوێبەجۆرێکیدیکە.

بزوتنەوەکۆمەاڵیەتیەکان:
 ئێستادێێنەسەرئاستێکیدیکەلەباسەمەمانێا،ئەویش ئەوەیە مە میلیمیالنیێیی چییینیایەتیی
لەنێوانچینەمانێاوەموبوووتنەوەیسیاسی،وەمونەریتی سیییاسیی ،وەمیو بیوووتینەوەی
مۆمەتیەتیتەعنیرلەخۆیاندەمەن.چینەمانلەرێگایبووتنەوەمانەوەملمالنێیچییینیایەتیی
دەبەنەپێشەوە  .بەوجۆرەنییییە مە چییینەمیان بەشیێیوەیەمیی گشیتیی میلیمیالنیێیی چییینیایەتیی
دەبەنەپیێیشیەوە ،بییۆنیمیونە چیییینیی بییۆرژوا ی لەو بەرەوە و چیییینیی مییرێیکیار لەم بەرەوە
بەرەوڕووییەمیتیر ڕاوەسیتیابین ،نەخیێیر بەڵیکە لە ڕێیگیای بیوووتینەوە میۆمەتیەتییەمیانیی
خۆیانەوە،لەڕێگایبوووتنەوەمۆمەتیەتیەمانیهەرچینەوەڕوبەڕووییەمتر دەبینەوە.لە
ڕێگایدیاردەیەمیدیکەوە،لەڕێگای نیوێینەرێیکەوە ئەم میێیشیمەمیێیشیە ئەنیجیام دەدەن و
بەرەوپێشیدەبەنمەبوووتنەوەمۆمەتیەتیوسیاسییەمیانیی چییینەمیانین .ئەو بیوووتینەوە
سیاسیوئەونەریتەسیاسیەخەباتگێاانەیە مە دەتیوانیێ ڕەنیگیێانەوە و بەرجەسیتەمیاری
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
خەباتوڕوبەڕوبونەوەیچینێکیدیاریکراوبێتبەرامنەرچینێکیی دییکە.واتە بیوووتینەوە
سیاسیومۆمەتیەتیەمان،سونەتەسیاسیەمان،ئاستێکیدیکەیە لە میاددیەت بەخشییین و
بەرجەستەماریخەباتیچینایەتیومیێیشیمەمیێیشیی نیێیوان چییینەمیان .مەواتە  ئیاسیتیێیکیی
مۆنکرێتتریخەباتیچینایەتی،بریتیەلەبوووتنەوەمۆمەتیەتی و سیییاسییەمیان و نەرییتە
سیاسیەمان  .بەوجۆرەنەریتیجۆراوجۆریسیاسیوفکریلەناومۆمەڵگیا و بیگیرە لەنیاو
هەرچینێكێانمایشدەمەن.
بەپێیئەملێکێانەوەیەدەتوانینلەدیاردەیەمی ئیاڵیۆ تیێینیگەیین ،ئەوییش بیوونیی چەنیێیین
بوووتنەوەیسیاسیومۆمەتیەتیونەریتیسیاسیجیاوا لەناوچیینیێیکیی دییارییکیراودا.
بۆنمونەبۆرژوا ییەكچینە،بەتمچەنێیننەریتیسیاسیوچەنێینبووتنەوەیسیاسیی
ومۆمەتیەتیداوەتەدەرەوە  .ناسیۆنالیومبوووتنەوەیەمیدیاریکراوەولەگەڵلیینیرڵیییومیێا
جیاوا ەو ۆریشجیاوا ە .وەمومەنسوری کمەتدەڵێهەنێێكجارئەمبوووتینەوانەی
بۆرژوا یبەیەمێادەدەنوبەرامنەربەیەكیشدەوەستنەوە .ئیسالمیسیاسیلە بەشیێیك
لەمۆمەڵگامانیڕۆژهەتتێابووتنەوەیەمیسیاسیمۆمەتیەتیەمەدژیلینیراڵیییوم و بیگیرە
دژبەناسیۆنالیومیشە  .هەریەمیاننەریتێكیسیاسی و جیۆرێیكیی  هەڵسیوڕان و چیاالمیی
سیییییاسییی دەمەن و بییۆچییوونییێییکییی جیییییاوا یییان هەیە بەرامیینەر بە مییۆمەڵییگییا و چییۆنیییەتییی
بەڕێوەبردنیمۆمەڵگایبۆرژوا ی.ئەمانەهەموویانبوووتنەوەمۆمەتیەتیوسیاسیەمانی
چینیبۆرژوا یین .بەوجیۆرە بەهیۆی ئەوەی مە بیوووتینەوە میۆمەتیەتیی و سیییاسییەمیان
نوێنەرایەتیچینەمەیان دەمەن ،دابەشینیوونیێیکیی دییکە ڕوودەدات.لەهەر قیۆنیاغیێیکیێا میام
بیوووتینەوەی سیییاسییی و میۆمەتیەتیی نیوێیینەرایەتیی سییییاسیی چیییینەمەی دەمیات ییاخییود
نوێنەرایەتینامات.منلەوبارەوەدواترقسەی یاتردەمەم.
بۆچینیمرێکاریشبەهەمانشێوەیە .مرێکار یەك چییینە بەتم بیوووتینەوەی سیییاسیی و
مۆمەتیەتیجۆراوجۆریتێێایە .سەنێیکالیومجۆرێكبوووتنەوەیمۆمەتیەتیو سیییاسیی
چینیمرێکارە،مەخەباتیچینیمرێکاربەتەنەالەچیوارچیێیوەی سیەنیێییکیا و نەقیابەمیانیێا
دەبینێولەچوارچێوەیمۆمەڵگای سیەرمیایەدارییێا بەشیوێین جیێینەجیێینیوونیی خیواسیت و
داواماریەمانیچینیمرێکارەوەیە،واتەماریسیاسیئەوبریتییەلەڕیفۆرمیئابوریو بە
ڕادەیەمیشسیاسیلەچوارچێوەیهەمانسیستەمیسیاسیومۆمەتیەتی بیۆرژوا ییێا بە
قییا انییجییی مییرێییکییار.ئەم بییوووتیینەوەیە لە ئەوروپییادا بەهییێییوە ،بییوووتیینەوەیەمییی سیییییاسییی
مۆمەتیەتییەمەئامانجێکیسیاسیهەیە،جیەیانینییینییەمیی سیییاسیی و فیکیری خیۆی هەیە،
نەریتێ لەخەباتیهەیەوپەیاەویلێێەمات،شێوا ێکیلەڕێکخستنیی میرێیکیاری هەیە و
تەنانەتجۆرێكئە وابیسیاسیی دەداتە دەرەوە.بەرجەسیتەمیار و تەعینیییری سیییاسیی-
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وبیئەمبوووتنەوەیە وبەسۆشیالدیمومراتەمان.
 بوووتنەوەسیاسیەمانوبوووتنەوەمۆمەتیەتیەمانوەموووتم،بەپێیوەتمێانەوەییان بە
پرسەمانوگرێوگۆڵەمانیمۆمەڵگاوبەپێێاویستیەمانیخەباتیچینایەتیئەتیوانین لەالیەن
چینەمەیانەوەمەقنولیەتپەییێا بیکەن و پەسیەنیێ بیکیرێین .بیۆ نیمیونە بیۆرژوا ی چەنیێیین
بوووتنەوەیسیاسیومۆمەتیەتیهەیە،بەتملەدەورەیەمێالینراڵیومدەبیێ بە نیوێینەری
چینیبۆرژوا ی،واتەبەشێ ،ڕەوتێك،دیێگایەکونەریتێکیسیاسیئەمچییینە دەبیێ بە
ڕابەروبەنوێنەریچییینەمە .هەمیوو بیوووتینەوەمیان نیابینە نیوێینەری چییینەمە و لەالیەن
چینەمەوەهەڵنابژێردرێنوقنوڵنامرێن .ئەوەمانایئەوە نییییە مە ئیییتیر ئەو بیوووتینەوە
سیاسیومۆمەتیەتیوئەونەریتەسیاسیەماهیەتیچینیایەتیی و بیۆرژوا ییانەی خیۆییان
لەدەستێاوە  .بەتممەسیەلەمە ئەوەیە مە لەو دەورە دییارییکیراوەدا لە ژییانیی سیییاسیی و
ئابوریمۆمەڵگالەالیەنچینەمەوەقنوڵنەمراونوەموئەوەی مە نیوێینەرایەتیی بیکەن لەو
قۆناغەدا،ڕەنگەلەقۆناغێکیدیکەدائەمڕەوتەیمەئێستانوێنەرایەتیی بیۆرژوا ی دەمیات،
متمانەیچینەمەیلەدەستبێاتوڕەوتوبوووتنەوەیەمیسیاسیی و میۆمەتیەتیی دییکە
مەدوێنێلەمەناردابووبێتەپێشەوەونوێنەرایەتیچینیبۆرژوا یبکاتوبیۆرژوا ییش
وەمونوێنەریخۆیقنوڵیبکات.نمونەیەمی ۆرڕوونووتتیتورمیایە.
بۆماوەینوی بە٩٧-٠٧ساڵناسیۆنالیومیتورمی،ناسیۆنالیومیئەتاتورمینوێنەرایەتیی
بیۆرژوا ی تییورمیییای دەمیرد.دەوڵەت و دەسیەتتییی سییییاسیی بیۆرژوا ی بەدەسییتیی ئەم
بووتنەوەیەوەبوو.بەتملە()٠٧٧٧ەمانەوەئەمهاومیێیشیەیە دەگیۆڕێ و نیاسیییۆنیالیییومیی
تیورمییی پییاشیەمشییە دەمیات و مییتییمیانەی چیییینیی بییۆرژوا ی ئەو ووتتە لەدەسییت دەدات.
بوووتنەوەیەمیدیکە،بوووتنەوەیئیسالمی-ناسیۆنالیسیتیی دەبیێیتە نیوێینەری بیۆرژوا ی
تورمیاوچینیبۆرژوا یشدەسەتتو کومەتڕادەستیئەودەمات.واتەپاش یاتیر لە
(  )٠٧ساڵلەدەسەتتیڕەهیای فیکیری و سیییاسیی و نەرییتیی سیییاسیی نیاسیییۆنیالیییومیی
ئەتاتوركی،مەتاڕادەیەمی ۆرچوارچێوەیفکری میۆمەڵیگیاشیی لەقیاڵیو دابیوو  ،ۆربەی
هاوتتییەتورمومانەمانشانا یانبەوەوەدەمردمەمەمالیستوناسییۆنیالیییسیتیی تیورمین،
پییاشییەمشییە دەمییات بییۆ بییوووتیینەوەیەمییی دیییکە.ئەمەیە ئەو مەسییەلەیەی مە دەڵییێییییین
بوووتنەوەیەكیسیییاسیی میۆمەتیەتیی و نەرییتیێیکیی سیییاسیی دییارییکیراو لە قیۆنیاغیێیکیی
دیاریکراوداوەتمبەپێێاویستیەمانیچینەمەیومۆمەڵیگیای بیۆرژوا ی دەداتەوە ییان نیا.
مەواتەماتێكئەوڕەوتەناسیۆنیالیییسیتییییە پیاشیەمشیە دەمیات لەبەرامینەر وەتمیێانەوە بە
پێێاویستییەئابوریوسیاسیوفکریەمانیچینیبۆرژوا یتورمیادا،ئەوا وبەمەشی مە
دەیانساڵلەسەرمورسیدەسەتتبوو،دەچێتەدواوەو وبیئیسالمی-ناسیۆنالیسیتیی
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
(دادوگەشەپێێان-ئەمەپە) دێتە پیێیشیەوە و سیەردەمەوێ بیۆسیەر سیەمیۆی دەسیەتت و
ومماانیبۆرژوا ی  .وبەمەیناسیۆنالیومیئەتاتورک(پارتیگەلی میۆمیاری-جەهەپە)
لەهەڵنژاردنەمانێادەدۆڕێتوخەڵ دەنگیپێنادات.ئەمەپەهەڵنژاردندوایهەڵنیژاردن لە
ماوەینوی بە٠٧ساڵێادەسەتتیڕەهایتورمیایدەمەوێتەدەست.بۆرژوا یڕەوتیێیك
وبوووتنەوەیەكو وبێکیشهەڵێەبژێرێمەنوێنەرایەتیبەرژەوەنێیەمانیئەوبێیت و لە
قۆناغێکیمێژوویی -مۆمەتیەتیدیاریکراودا،لەهەلومەرجێکیدیاریکراویئابیورییێا وەتم
بەپێێاویستیەسیاسیوئابوریەمانیچینەمەیبێاتەوە(.مندواترباسیئە وابیسیییاسیی
دەمەم).
 بۆمرێکاریشبەهەمانشێوە،بۆنمونەمۆمۆنیوملەڕوسیادالەساڵەمانی٩١٩١تا ٩١٩٠
لەماوەیچوار-پێنجساڵیدواییبەرلەشۆرشیشوباتی٩١٩٠دا  ،میۆمیۆنیییوم ووردە
ووردەبووبەوەیمەچینیمرێکارهەڵینژێرێتوقنوڵی بیکیات وەمیو نیوێینەری خیۆی.لە
شۆڕشیئۆمتۆبەرداچینیمرێکاریڕوسیامۆمۆنییومیی وەمیو بیوووتینەوەیەمیی سیییاسیی
مۆمەتیەتیهەڵنژارد.مۆمۆنیومیلەناوهەمووڕەوتوبوووتنەوەمیانیی دییکەدا هەڵینیژارد.
وەموپێشترووتمسەنێیکالیوملەئەوروپاولەڕوسیابەهێوبوو،سۆشییال-دییمیومیراسیی
وەمو وبیسیاسیی بەهیێیو بیوو ..بەتم میرێیکیاری ڕوسیییا سیۆشیییال دییمیومیراتەمیانیی
هەڵنەبژارد،مەنشەفیەمانیهەڵنەبژاردمەمیراتگریمێژوویسۆشیالدیمومیراسیی ڕوسیی
بوون،بەڵکوڕەوتێکیدیکەوبووتنەوەیەمیدیکە و  یوبیێیکیی دییکەی هەڵینیژاردمە خیۆی
لەوانجیامردبوەوە،بەڵشەفیەمانیهەڵنژارد .لەشۆڕشیئۆمتۆبەرداچینیمرێکاریڕوسیا
بەلشەفیومیهەڵنژاردووەمونوێنەریسییاسیی-فیکیری خیۆی قینیوڵیی میرد.ئەوی وەمیو
نوێنەریچینەمەقنوڵمرد و گەییانیێیە دەسیەتت .ئەوی وەمیو نیوێینەری وەتمیێانەوە بە
گرێوگۆڵەیەمیمێژوویی،گرێوگۆڵەیەمیچینایەتیوئابوری،مەلەوماتەداپرسیدەسەتتی
سیاسیبوو،وەئەوپرسەخاڵیجەوههریوناوەنێییخەباتیچینایەتیوملمالنێینێیوان

میرێییکیار و بیۆرژوا ی ڕوسییی بییوو ،هەروەك پییێیشییمەرجییی هەنییگییاونیان بییوو بییۆ ئەوەی
گۆڕانکاریبەسەرپێگەیئابوریمرێکارلەمۆمەڵگایڕوسیادابەێنێوبینیاتە جیێیگیایەمیی
دیکە،بەڵشەفیەمانیقنوڵوپەسەنێمرد.
ئەوەیمەلەچقۆناغێکیدیاریکراویمێژوویی میۆمەتیەتیییێا ،بیوووتینەوەیەمیی سیییاسیی،
نەریتێکیسیاسیخەباتکیارانە دەبیێ بە ڕەنیگیێەرەوەی بەرژەوەنیێی سیەرجەم چییینیێیکیی
دیاریکراوبۆگۆڕانکاری،بەباوایمنبەستراوەتەوەبەوەیمە ئەو بیوووتینەوەیە چەنیێە
دەتوانێوەتمبەوپرسەبێاتەوە.منباسملەدوونمونەمرد.نمونەیتیورمیییا و نیمیونەی
ڕوسیادەورانیشۆڕشیئۆمتۆبەر.
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ئەگەرئاماژەبەنمونەیەمیدیکەبکەم .لەسەردەمیڕ گارینیشتمانیدا مە لە ووتتیانیی
رۆژهەتتێاسەریانەەڵێالەسەرەتامانیسیەدەی ڕابیردوودا ،بیۆنیمیونە لە دنیییای عەرەبیێا،
دەورەیەكناسیۆنالیییومیی عەرەبیی نیوێینەرایەتیی بەرژەوەنیێیە سیییاسیی و ئیابیوریەمیانیی
بۆرژوا یعەرەبیمردووە،نوێنەرایەتیفکیری ئەوی میردوە ،ئەوە بیوو نیاسیییۆنیالیییومیی
عەرەبیچەنێیندەوڵەتیدروستکرد .بۆچیناسییۆنیالیییومیی عەرەبیی تیوانیی نیوێینەرایەتیی
بۆرژوا یعەرەکبکات؟چونکەلەوسەردەمەدابۆرژوا یعەرەبیپێویستیبەوەبوو مە
لەڕوویگەشەیئابوریەوە،لە ڕووی گەشیەی سیەرمیایەداریەوە ،لە ڕووی الوا میردنیی
مۆتوپێوەنێەمانیئیمیڕیرییالیییوم لەسیەر گەشیەی ئیابیوری و ڕەوتیی مەڵەمەی سیەرمیایەی
"نیشتمانی"  بوووتنەوەیەكیسیاسیمۆمەتیەتینوێنەرایەتیبکیات و ئەو ئیامیانیجیانەی بیۆ
دەستەبەربکاتوبیییەیێینیێیتەدی.بیۆرژوا ی عەرەبیی پیێیویسیتیی بە دەوڵەتیی خیۆی بیوو،
ناسیۆنالیومیعەرەبیتوانیوەتمبەومەسیەلەیە بیێاتەوە و نیوێینەرایەتیی ئەو ئیامیانیج و
ستراتیژەیبۆرژوا یعەرەبیدەمرد .نوێنەرایەتیگەشەی ئیابیوری و دەوڵەتیی سیییاسیی
بۆرژوا ی"خۆماڵی" دەمردلەووتتانیی جیییەیانیی عەرەبیییێا ،بیۆرژوا ی عەرەبیییش ئەوی
هەڵنژارد .بەتمدەبینیندەورانێكمەئەمبوووتنەوەیەناتوانێوەتمێەرەوەبێت بەو پیرس
و مەسییەالنەی بییۆرژوا ی عەرەبییی ،ڕەوت و بییوووتیینەوەیەمییی دیییکەی بییۆرژوا ی سییەر
بەر دەماتەوەولەالیەنبۆرژوا یعەرەبیەوەمەقنیولییەت پەییێا دەمیات ،وەمیو ئەوەی لە
سەردەمیشۆرشەمانیدنیایعەرەبیییێا( ئەوەی بە بەهیاری عەرەبیی دەنیاسیرێ)رووییێا.
ئەوەبووڕەوتەئیسالمیەمیان وەمیو نیوێینەری بیۆرژوا ی لەو  هەولیومەرجە سیییاسیی و
ئابوریومۆمەتیەتیەدیاریکراوەداوەمونوێنەریبۆرژوا یدەرمەوتنو قینیوڵیییش میران.
بییۆرژوا ی دەسییتیینەرداری نییاسیییییۆنییالیییییومییی عەرەبییی بییوو.ئیییییسییالمییی سیییییاسییی لەالیەن
بۆرژوا یەوەهەڵنژێردرا،ئەگەرچیئەمماوەیە ۆردرێژەی نەمیێیشیا ،ئەوە مەسیەلەیەمیی
دیکەیە.

ئەحزابیسیاسی:
ئاستێکیدیکەیمۆنکرێتتریئەمباسیە و ئەم مەسیەلەیە ،ئە یوابیی سیییاسییە ،ئەوەیە مە
بوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمان و نەرییتە سیییاسییەمیان ئە یوابیی خیۆییان دروسیت
دەمەنوپێشکەشیمۆمەڵگای دەمەن .واتە چییینەمیان لە ڕێیگیای بیوووتینەوە سیییاسیی و
مۆمەتیەتیەمانەوەملمالنێێچینیایەتیی دەبەنە پیێیشیەوە و ئەم میلیمیالنیێییەش لە ئە یوابیی
سیاسیێابەرجەستەدەماتەوەوماددیەتیپێدەبەخشێت،واتەئە وابیسیاسیبیرییتییە لە
ماددیەتبەخشینوبەرجەستەبوونیماددیخەباتیچینایەتیومێشمەمێشیچییینیایەتیی.
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
بوووتنەوەسیاسیەمانوەموئاستێكلەبەرجەستەمردنیخەباتوملمیالنیێیی چییینیایەتیی،
ئاستێکیدیکەلە بەرجەسیتەبیوونیی ئەم خەبیاتە دەخیاتەڕوو مە ئە یوابیی سیییاسییە.واتە
بوووتنەوەسیاسیەمانبۆبردنەپێشەوەیملمالنیێیی چییینیایەتیی ئە یوابیی سیییاسیی سیەر
بەخۆیانوخاوەننەریتوئەفکاروبۆچوونیسیاسیی و تەر و رێیگیاچیارەی ئیابیوری
خۆیان دروسیت دەمەن.ئەو  یوبەی مە نیوێینەرایەتیی بیوووتینەوەمەی دەمیات دەتیوانیێ
لەالیەنبوووتنەوەمەیەوەقنوڵبکرێتوئەركوپەیامەمانیبوووتنەوەمەیبۆ چییینەمە و
بۆمۆمەڵگایپێبسڕێردرێ.
هەروەموچۆنهەرچینێكچەنێبوووتنەوەو نەرییتیی سیییاسیی جیییاوا بەرهەم دەهیێینیێ،
بەهەمانشێوەهەربوووتنەوەیەمیشدەمرێچەنێین وبیسیاسیخۆیدروست بیکیات.
بەتمئەو وبەدەتوانێبنێتەنوێنەریئەوبوووتنەوەیەمەوەتمبەپێیێاویسیتییەمیانیی ئەو
چینەبێاتەوەمەئەوبوووتنەوەیەباییارە نیوێینەرایەتیی بیکیات .واتە ئەو  یوبەی دەتیوانیێ
بەرنامەیسیاسیوعەمەلیوتەر ورێگاچارەئابوریەمانیوبۆچونوبنەمافکریەمانیی
تەعنیربێتلەبەرژەوەنێیەمانیئەوچینەدیاریکراوە،لەوبارەدابوووتنەوەمەشئەو یوبە
وەمونوێنەریخۆیقنوڵدەمات .مەواتەمیکانیومەمەبەوجۆرەیەمە خەبیاتیی چییینیایەتیی
لەالیەنبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانەوەتەعنییری لیێیێەمیرێ و بیوووتینەوەمیانیییش
لەالیەنئە وابەوەتەعنیریانلێێەمرێوبەوجۆرەلەمۆتاییێاملمالنێیی چییینیایەتیی لەالیەن
ئە وابیسیاسییەوەتەعنیریلێێەمرێونوێنەرایەتیدەمرێ.
 لەموردستانیعێراقێائێمەچەنێین وبیناسیۆنالیستمانهەیە،یەمێتیوپارتیوگۆڕان
وئەوانیدیکە،بەتم میام لەوانە وەتم بە پیێیێاویسیتییە بینەڕەتییەمیانیی بیۆرژوا ی میورد
ئەدەنەوە؟بەباوایمنیەمێتیوپارتیئەودوو یوبەنمەلەم هەلیومەرجە سیییاسیی و
مۆمەتیەتیوئابوریەیموردستانێا وەتمیێرەوەی پیرس و پیێیێاویسیتییییە بینەڕەتییەمیانیی
بۆرژوا یموردن،بۆیەبۆرژوایش دەسیەتتیی داوەتە دەسیتیی ئەو دوو  یوبە .دەنیگیییان
دەداتێوئەوانوەمونوێنەرانیسیاسیخۆیپەسەنێدەمیات .بەتم بەرلەوەی مەسیەلەمە
ئەو دوو  ییوبە بیین ،خییودی بییوووتیینەوەمەیییانە ،واتە نییاسیییییۆنییالیییییومییی مییورد ،مە لەالیەن
بۆرژوا یموردەوەقنوڵ میراوە .بیۆرژوا ی ،ئیییسیالمیی سیییاسیی قینیوڵ نەمیردوە وەمیو
نوێنەریسیاسیخۆیلەمقۆناغەمێژووییەیمۆمەڵگایموردستانێا،بەڵکوناسیۆنالیییومیی
قنوڵمردوە .مەواتەشانسی وبەمانیی ئیییسیالمیی سیییاسیییش بیۆ ئەوەی بینینە نیوێینەری
بۆرژوا یموردودەسەتتیسیاسیڕادەستیئەوانبکاتلەئیستادا سیفیرە.واتە لە نیاو
بوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانیبۆرواژیمورددا،ناسیۆنالیومقینیوڵیکیراوە و لە نیاو
ئە وابیئەمبوووتنەوەیەشێادوو وبیسەرەمیقنوڵمراوەمەنوێینەرایەتیی بیۆرژوا ی
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٢٥

موحسینکهریم

بکەنودەسەتتوئیێارەیمۆمەڵگابەڕێوەبەرن .مەرجنییەوهی ماتێکیییش وا نییییە مە
لەبەرئەوەیناسیۆنالیوملەالیەن بیۆرژوا یەوە قینیوڵ میراوە وەمیو نیوێینەری سیییاسیی و
دەسەتتیئەو،ئیترهەر وبێکیسیاسیناسیۆنالیستبتوانێنوێنەریبۆرژوا ی بیێیت و
دەسەتتیڕادەستبکرێ  .بەڵکوتەنەائەو وبەیانئەو وبانە دەتیوانین وەمیو نیوێینەری
سیییییاسییی بییۆرژوا ی قیینییوڵ بییکییرێیین مە دەتییوانیین بەرنییامەی سیییییاسییی خییۆیییان ،ئییامییانییجە
سیاسیەمانی،ئاتونەریتیسیاسیخۆیاندەمەنەبەرنامەوئامانجوئاتیبیووتینەوەمەی
وبەوپێیەشبەرنامەوئامانجوئاتیچینەمەی.
 مەواتەبەمورتی،خەباتومێشمەمێشیچینایەتیمیرۆمیی ئیاڵیوگیۆڕی میۆمەڵیگیایە ،بەتم
ئەویشلەئاستێکیمیۆنیکیرێیتیتیردا لە بیوووتینەوە سیییاسیی و میۆمەتیەتییەمیان و نەرییتە
سیاسیەمانێابەرجەستەدەبێتەوەولەئاستیێیکیی میۆنیکیرێیتیتیردا ئەم بیوووتینەوە و نەرییتە
سیاسیانەشدەبنەئە وابیسیاسی.ڕەنگەچەنێینبوووتنەوەیسیییاسیی و میۆمەتیەتیییی
هەمییان چییییینییمییان هەبییێ و چەنییێییین  ییوبییی سیییییاسییی هەمییان بییوووتیینەوەی سیییییاسییی و
مۆمەتیەتیمانهەبێ .لێرەوەدەتوانینبەسادەییلەوەتێنگەینبۆچییەمێتیی و پیارتیی مە
دوو وبیناسیۆنالیستنهەن،ئەگەرهەردومیانبۆرژوا ینوسەربەهەمانبوووتینەوەی
ناسیۆنالیستیین بیۆچیی یەك  یوک نییین!؟ بەتم مەسیەلەمە بەو جیۆرە نییییە ،بەپیێیی ئەم
لێکێانەوەیئێمەبۆمۆمەڵگاوبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانو ئە یوابیی سیییاسیی،
دەمرێدەیان وبیسیاسیبۆرژوا یهەبنمەسەربەڕەوتیێیکیی فیکیری و سیییاسیی و
مۆمەتیەتیدیاریکراوبن .ئەمەتاڕادەیەكبۆچینیمرێکاریشهەروایە.بوووتنەوەسییاسیی
ومۆمەتیەتیەمانیوەموسەنێیکالیوم،سۆشیالدیمومراسیومۆمۆنییوم و ئەنیارمیییوم و
بالنکیومهەیە،مەئەمدوانەیدواییئێستائەونەخشودەورەیانلەناوچییینیی میرێیکیاردا
نەماوە  .هەڵنەتڕەوتوبوووتنەوەیسیاسیدیکەهەیەمەلەژێرناویچەپومیرێیکیاردا
ماردەمەن بەتم ئەمیانە نیاتیوانییین لەسیەر چییینیی میرێیکیار و بیوووتینەوە میۆمەتیەتیی و
سیاسیەمانیهەژماریانبکەین،بەڵکوڕەوتوبوووتنەوەیبۆرژوا یین مە نیاوی چەپ و
مرێکاریانلەخۆناوە .واتەبەشێكنینلەمیکانییومیی نیاوخیۆییی و نەرییتیی خەبیاتیکیارانەی
مرێکار  .بەتمسەرجەمبوووتنەوە و ڕەوتەمیانیی دییکەی نیاو چییینیی میرێیکیار بیێیجیگە لە
مۆمۆنیومی میارمیه ،ئیامیانیجیییان گیۆڕیینیی پیێیگەی ئیابیوری نییییە ،بەڵیکیو چیامسیا یە لە
چوارچێوەیپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیئێستادا.بەوجۆرەئەو وبەسییاسییەی مە سیەر
بەوڕەوتوبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیە( واتەمیۆمیۆنیییومیی میارمیه و میرێیکیاری)
دەتوانێوەتمبەگرێوگۆڵەمانیمۆمەڵگاوخەباتیی چییینیی میرێیکیار بیێاتەوە بیۆ گیۆڕیینیی
هەلومەرجیئابوریمۆمەڵگاوپەیوەنێیەمانیبەرهەمەێنانیئێستابۆقۆناغێکیدیکە.
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
منپێشترباسیئەوەممردمەلەدەورانیشۆرشیئۆكتۆبەرداچییینیی كیرێیكیاری ڕوسیییا
بەڵشەفیەمانیهەڵنژاردوقنوڵیمردوەمونوێنەریسییاسیی خیۆی.بەڵشیەفییەمیانیی وەمیو
وبیسیاسیهەڵنژارد،نەكتەنەا بیوووتینەوە میۆمەتیەتیی و سیییاسییەمەی ،نەك تەنیەیا
مۆمیۆنیییوم ،بەڵیکیو بەلشیەفییەمیانیی وەمیو  یوبیی سیییاسیی هەڵینیژارد.واتە لەنیاو خیودی
بوووتنەوەیناسراووناوبراوبەمۆمۆنیوم،مەسۆشیالشۆڕشگێرەمانومەنشەفیەمیانیی
تێێابوو،وەئەمانەخۆیانبەمۆمۆنیستناو ەددەمردولەناومرێکاریشێاپێگەیانهەبیوو،
بەتملەناوهەمووئەمانەدا،یەك وبیسیاسی،واتەبەلشەفیەمانیهەڵینیژارد .یەك  یوبیی
سیییییاسییی هەڵیینییژارد لەبەرئەوەی وەتمییی بە پییێییێاویسییتیییەمییانییی خەبییاتییی چییییینییایەتییی و
پێێاویستیەمانیئاڵوگۆڕیمۆمەتیەتیوسیاسیدایەوە ،وەتمیی بەو مەسیەلە میییحیوەریە
دایەوەمەهەلومەرجیئابوریوسیاسیئەوماتەبگۆڕێبۆهەلومەرجێکیی دییکە ،ئەوییش
سەنێنەوەیدهسەتتیسیاسیبوولەبۆرژوا یودامە رانێنیدەسەتتیسیاسیی چییینیی

مرێکار.
بێگومانهاورێیانئەمباسە،واتەباسیخەباتیچینایەتیوبوووتینەوەكیۆمەتیەتییەكیان و
ئە وابەسیاسیەكان،لەوڕوانگەیەوەجێگایبایەخەمەخەباتیچینایەتیی تەنیەیا خەبیاتیێیك
نییەبۆگۆڕانکاریئابورییانچامسا یئابوریومۆمەتیەتی،بەڵکوخەباتەبۆ گیۆڕیینیی
پێگەیئابوریومۆمەتیەتیچینیمریکار،واتەمۆتایی هیێینیان بەو پیێیگەیەی میرێیکیار لە
ئابوریسەرمایەداریێاهەیەتی  .مۆتاییهێنانبەوجودیچینیمرێکیار وەمیو چییینیێیك مە
ماردەماتبۆئەوەیبژی،بەتمهەربەهۆیمارەمەیئەوەوەسەرمایەوسامانیچینیێیکیی
مۆمەڵگامەخاوەنیهۆیەمانیبەرهەمەێنانە،واتەچینیبۆرژوا ی،گەورەدەبێیت.گیۆڕیینیی
پێگەیئابوریچینیمرێکارلەمەیێانیسەرخانیمۆمەڵگادا،لەسەرخانیسیاسیوفکری
ومەلتوریوفەرهەنگوهەمووبوارەمانیژیانیمۆمەتیەتیێاڕەنگدەداتەوە.بۆچوونێیك
هەیەمەئابوریوەموژێرخانیمۆمەڵگاوسیاسەتوەموسەرخانتەماشیا دەمیات ،بەتم
ڕاستیەمەیسەرخانیمۆمەڵگیا هەمیوو ئەو شیتیانەیە مە ئیامیاژەم پیێیکیرد.واتە سیەرجەم
دە گایفکریمۆمەڵگایە .ڕاستەسیاسەتتوخمیسەرەمییەتی،چونکەسیاسەتپەیوەست
دەبێتەوەبەپرسیدەسەتتیسیاسیەوە،پەیوەستدەبێتەوەبەپرسیدەوڵەتەوە،بەپرسیی
بەڕێوەبردنیمۆمەڵگاوە،وەهەمووئەمانەلەسەربنەمای ئەو ژێیرخیانە ئیابیوریە دروسیت
بییووە .ئەگەر بییمییانەوێ ژێییرخییانییی ئییابییوری بییگییۆڕییین دەبییێ گییۆڕانییکییاری لە هەمییوو ئەو
مەسەالنەشێابکەینمەسەرخانیمۆمەڵگاپێکێەهێنێ،بەتمدەسەتتیسیاسی گیرنیگیتیریین
فامتەروخاڵیسەرەتایەبۆئەوگۆڕانکاریەلەسەرخانێا.مەواتەمرێکار بیۆئەوەی پیێیگەی
ئابوریخۆیلەبەرهەمەێنانێابگۆڕێ،دەبێلەڕێگایئەومێشمەمێشەسیاسیوفکیری و
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ئایێیۆلۆجیەوە،ئەنجامیبێات.لێرەدادەوروماریگەریوڕۆڵیی بیوووتینەوە  سیییاسیی و
مۆمەتیەتیەماندەردەمەوێوبەرجەستەدەبێت .تەنانەتخەباتیسیاسیتەنەا پەییوەسیت
نییەبەمێشمەمێشیسیاسیەوە،دەبێلەمەیێانیفکر،ئایێییۆلیۆجیییا ،سیییاسیەت ،هیونەر و
سەرجەممەیێانەمۆمەتیەتیەمانێائەوجەنگومێشمەمێشەچینایەتییەبەڕێوەبەریت.چینیی
باتدەست،چینیبۆرژوا یلەهەموومەیێانەمانەوە شیەڕی خیۆی لەدژی چییینیی میرێیکیار
بەڕێخستوە.دەبێمرێکاریشهەمانماربکات.
لەمۆمەڵگایبۆرژوا یێا،تەنەادە گایدەوڵەتبەدەستیبۆرژوا یەوەنییە،تەنەاپۆلیییه
وئاسایشوسوپایبەدەستەوەنییە ،بەڵیکیو میییێییای بەدەسیتەوەیە و لە میییێییامیانییەوە
جەنگێکیلەدژیمرێکارڕاگەیانێوە.هەمووڕۆژێكبۆمنارانیمێشكوفیکیری میرێیکیار و
ە مەتکێشدەمات .ئەوەیبەچەمیئاسایشوپۆلیهودە گامانیسەپانیێنیی دەسیەتت
وسەرموتیدەیکات،لەالیەمیدیکەشەوەبەدامە راوەودە گافکریەمانی،بەمیێیامیانیی،
بەڕەواجێانبەنەریتومەلتوروبەهاناسیۆنالیستیەمان ئەنیجیام دەدات .سیەرنیج بیێەن،
ئیاتی مییوردسییتییان ،ڕەنییگە شییتییێییکیی ئییاسییایییی بیێییتەبەرچییاو ،بەتم ئییاتی مییوردسییتییان بییۆ
ناسیۆنالیومیموردبۆئەوەیەمەفکروڕەمووبەهاوئاییێییامیانیی خیۆی لە میۆمەڵیگیادا
بەرجەستەبکاتوڕەواجیپێبێات.دەنائەوئاتیەالیبۆرژوا یتەنەاپارچەقوماشیێیکە
وهی یدیکە،بەتملەدووتوێیپیرۆ مردنیئەوپارچەقوماشەداپیرۆ مردنیبەهاوفکر
وسیاسەتودەسەتتیناسیۆنالیوموموردایەتیبەرجەستەدەبێت.ئەو ئیاتیە هیۆمیارێیکە
بۆئەوەیمرێکارو ە مەتکێشیموردستانلەژێرئاتیسیاسیولەناوئەڵقەیفیکیر و
نەریتوفەرهەنگیموردایەتیێا ینێانیبکرێ .چەمکی نیییشیمیان و سیرودی نیییشیتیمیانیی،
ئەوەیمەلەخوێنێنگامانێا دەخیوێینیرێ و قیوتیابیی لە پیۆلیی یەمەمیی سیەرەتیایییەوە بەو
چەمکانەڕادەهێننوفێریاندەمەنودەیئاخینینە میێیشیکیییانەوە و هەروەهیا پیییرۆ میردنیی
نیشتمان،هەموویبۆئەوەیەمەدەسەتتیفکریوئایێیۆلیۆژی بیۆرژوا ی میورد بەسیەر
ەینوبییرمیردنەوەی گشیتیییی خەڵیکیێا بسیەپیێینیێ.ئەوەی مە نیاسیییۆنیالیییومیی عەرەبیی،
ناسیۆنالیومیتورمیوهەمووبوووتنەوەو وبەناسیۆنالیستیەمانفێریمینیاتنیی دەمەن
ولەخوێنێنگامانێامێشکیمناتنیپێدەشۆرنەوە،هەربۆ اڵکردنیفکروبەها و نەرییت
وئایێیۆلۆژیایچینیبۆرژوا یەبەسەرمرێکارو ە مەتکێشیئەومۆمەڵگایانەدا .وە ئەو
هێرشەبەردەوامەبۆسەرفکرو ەینیمرۆڤەمانوجەماوەریمرێکارو ە مەتیکیێیش بە
وهو وبیسیاسیشیۆڕشیگیێیای
ڵنژاردنیبوووتنه 

له 
هه
وانه 
یئه 
وه 
مەبەستیدوورخستنه 

خۆیان،بۆهێشتنەوەیئەونایەمسانیەئابوریەی لە میۆمەڵیگیادا هەیە ،بیۆ چەواشیەمیردنیی
ئەوانەتاپەیبە ڕاسیتییییەمیانیی ژییانیی پیا لە مەیینەت و میوێیرەوەری خیۆییان نەبەن و
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
سەرمایەداریوبۆرژوا یپارێوراوبێتلەڕەخنەولەخەباتولەشۆڕشیئەوان!
مەواتەنایەمسانیئابوریلەمۆمەڵگاداتەنیەیا بە ئیاسیاییش و  ێیرەڤیانیی و بە پیاسیێار و
ژەنێرمەوبەڵتەجیوشەبیییحە و ئەوانە نیاپیارێیورێ و نیاهیێیڵیرێیتەوە ،بەڵیکیو لە ڕێیگیای
مارمردنلەسەرفکرو ەینیچینەچەوساوەماندابیندەبێت .بەشێكلەوهێیرشیە فیکیریە
دینودە گایئاینیئەنجامیدەدەن ،مەال و  یاخیام ئەنیجیامیی دەدەن ،دە گیا فیکیری و
ئاینیەمان،لەممۆمەڵگایانەیئێمەداموگەوتەماندەورێکیوێرانکەردەبینن،هونەروئەدەک
و....دەوریمارادەگێانلەوچەواشەماریوگێژمردنەدا.بۆنموونەفییلیمەمیانیی هیۆلیییود
دەوریانهەیەلەدژایەتیکردنیخەباتیچینیمرێکاربۆیەمسانیوئا ادی.بەدەیانفیلمو
ماریکاتێرلەسەرمۆمۆنیوم دەرهیێینیراون و بیاس لە خیراپییەمیانیی میۆمیۆنیییوم دەمەن.لە
دەورانیدوایڕووخانیبلۆمیسۆڤیەت،دەیانبەڵگەبیوودەمەنەوە سیەبیارەت بەوەی مە
مۆمۆنیومودەسەتتیمۆمۆنیستیدڕنێەیە،مەترسییەبۆسەرمرۆڤایەتی ،لە فیونە ووتت
سەدانهە اروبگرەملیۆنەهامرۆڤیانموشتوە .تەنانەتچەنێینفیلیییمیی میارییکیاتیێیرییان
بەرهەمهێناوەتامناتنیشبەدژایەتیوڕقنونەوەلەمۆمۆنیومگۆشبکەن.بیاسیی میورییا
وموبادەمەن،باسیستالیندەمەن،باسیمەمنیودییا و خەمیییری سیوور دەمەن.ئەمیانە
بەناویمۆمۆنیومەوەتۆماردەمەنتا ەقیقەتی میۆمیۆنیییوم ئیاوەژوو بیکەنەوە .تیا میرۆڤە
ە مەتکێشوچەوساوەمانبترسێننلەمۆمۆنیوم .هەمووئامانجیانئیاوەژوو میردنەوەی
بیرو ەینیمرۆڤەتافکرودەسەتتینایەمسانوچەوسێنەرانەیخۆیانقنوڵبکات ییان
بەناچاریملیپێنێات.
 مەواتەشەڕیمرێکاریشدژیبیۆرژوا ی دەبیێ لە هەمیوو مەییێانەمیانیێا بەڕێ بیکەوێ.
خەباتوشەڕیمرێکاردژی بیۆرژوا ی لە مەییێانیی سیەرخیانیی سیییاسیییێا بیرییتییییە لە
سیاسەت،دەوڵەت،یاسا،ئایێیۆلۆجیا،ئەدەکوهیونەر و هەمیوو مەییێانەمیان دەگیرێیتەوە.
لێرەدادەوریئە وابیسیاسیدێتەپێشەوە .ئە وابیسیاسیدەبێوەتم بە هەمیوو ئەو
گۆشەوالیەنانەبێاتەوە .سەرنجبێەنهی  وبێکیسیاسیناتوانێتەنەالەیەكگۆشە و
مەیێانەوەئەوشەڕەبکات.بۆرژوا یلەچەنێینگۆشەومەنارەوەبیۆمینیارانیی فیکیری و
سیاسیچینەمەیتۆدەمات،تۆشدەبێبتوانیلەهەمووبەرەمیانەوە ئەو شیەڕەی لەگەڵیێا
بکەی.
بەتم مەسییەلەی بیینەڕەتییی لە مییێییشییمەمییێییشییی چییییینییایەتیییییێا مەسییەلەی دەسییەتتە ،پییرسییی
گرتنەدەستیدەسەتتیسیاسییە .بەبێگرتنیدەسەتتلەبۆرژوا یئیمیکیانیی ئیاڵیوگیۆڕی
ئابوریلەمۆمەڵگانییە .سەرنیج بیێەن بیۆ بیۆرژوا ی وابیوو .چییینیی بیۆرژوا لە هەنیاوی
دەرەبەگیایەتیییەوە سییەری هەڵییێا و گەشیەی میرد ،لەبیاری ئیابییوریەوە پییایەمیانییی ئییابییوری
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بۆرژوا یدامە رانێ،ووردەووردە دەسیەتتیی دەرەبەگیایەتیی میرمیێ میرد ،دواتیر وەمیو
ئەوەیلەشۆرشیفەرەنسیێا()٩٠٩١هەمووڕەموەمانیدەسەتتیدەرەبەگیی لەنیاوبیرد بە
دەسەتتیمەنیسیەشیەوە .دەسیەتتیی سیییاسیی و ییاسیا و چەمیکەمیانیی هەمیووی گیۆڕی.
مۆمەڵێكچەمکیدیکەیهێنایەناو میۆمەڵیگیاوە وەمیو (یەمسیانیی و ئیا ادی و بیرایەتیی).
دروشییمەمییانییی شییۆرشییی بییۆرژوا ی فەرەنسییی ئەمییانە بییوون ،بەتم ئەوەی مە دوایییی
بۆرژوا یدەستنەرداریئەوجۆرەلەئاڵوگۆڕیڕادیکاڵوڕیشەییوشۆرشیگیێیاانە دەبیێ
ودەرەبەگەمان قینیوڵ دەمەن مە دەسیەتت ڕادەسیتیی بیۆرژوا ی بیکەن ،وەمیو میارمیه
دەڵێ" بسماركیپاشایئەڵمانیالەگەڵبۆرژوا یئەڵمانیێاهاوسەرگیریدەمەن"وئە مونیی
بۆرژوا یفەرەنسادوبارەنابێتەوە،هۆمارەمەیئەوەبووبۆرژوا ی دەسیتیی نەدەبیرد بیۆ
بنەمایچەوسانەوە  .بەتمشۆڕشیمرێکارییانخەباتیسیاسیچینیمرێکارلەبنەڕەتیێا
بۆلەناوبردنیدەسەتتیسیاسیبۆرژوا ییە،چونکەدەیەوێسەرجەمپێکیەیاتەی ئیابیوری
مۆمەڵگابگۆڕێت،ئەونایەمسانیەئابیوریەی مە هەیە ،ئەو پیێیگە ئیابیوریە نیایەمسیانەی مە
مرێکارهەیەتیبگۆڕێت .واتەهی جیۆرە چەوسیانەوەیەك و هییی جیۆرە نیایەمسیانییەكیی
ئابورینامێنێ  .لەبەرئەمەیەمەمرێکاربەبێگرتنەدەستیدەسەتت،لەهی شوێنیێیکیی ئەم
جیەانەدا،بەبێشۆڕشناتیوانیێ ئەو ئیاڵیوگیۆڕە ئیابیوریەی مە دەیەوێ ،ئەنیجیامیی بیێات.
هەنگاوییەمەمبۆگۆڕانکاریئابوریلەمۆمەڵگادا،بۆهەڵوەشانێنەوەیپێگەینایەمسانی
مرێکار،دەستنردنەبۆدەسەتتلەالیەنچینیمرێکارەوە .لێرەشێاڕۆڵی وبیسییاسیی و
بوووتنەوەیمۆمۆنیستیوبوووتنەوەیسیاسیچینیمرێکاربەرجەستەدەبێت.
وپرسیاره یمەدەڵێئایاچیندەسەتت دەگیرێ ییا  یوبیی سیییاسیی؟


ئێستادێمەسەرئه
هەڵنەتەباسەمەیئێمەلەسەرچینیمرێکارە،چونکەمەسەلەیدەسەتتی سیییاسیی چییینیی
مرێکارجێگایمەبەستوبایەخیئێمەیە.منپێمیوایە لە هییی شیوێینیێیکیی دنیییادا ،چییینیی
مرێکار،وەموچین،ناتوانێدەسەتتیسیاسیبگرێلەڕێگایئە وابی سیییاسییەوە نەبیێ.
تەنانەتلەشۆرشیئۆمتۆبەریشێائەوەچینیمرێکار نەبیوو ،وەمیو چییین ،مە دەسیەتتیی
سیاسیگرتو کومەتیمرێکاریدامە رانێ،بەڵکولەڕێگاینوێنەرەسیییاسییەمەیەوە ،لە
ڕێگایبوووتنەوەیمۆمۆنیییسیتیی و  یوبیی ئەو بیوووتینەوەیەوە ،واتە لە ڕێیگیای  یوبیی
بەلشەفیەوەدەسەتتیسیاسیلەبۆرژوا یداماڵیی و  یکیومەتیی خیۆی دامە رانیێ .چییین
بەشێوەیەمیگشتی،لەڕێگایبوووتنەوەسیاسیومۆمەتیەتیەمانیەوەئامانجەمانی گەتڵە
وبەرجەستەدەماتولەرێگایئە وابیسیاسیەوەئەمئامانجانەدەگۆڕێنبیۆ ئیامیانیج و
پالتفۆرمیسیاسی،بۆهەڵسوڕانیسیاسی،بۆنەخشەوبەرنامەیماروتامتیکیسیاسی
وبگرەڕێکخستنیسییاسیی و جەمیاوەری و..تیاد.واتە تیوخیمە هیوشیییار و پیێیشیاەو و
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خەباتیچینایەتی،بزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانوئەحزابیسیاسی
چاالمەمانیچینەمەلەناو وبیسیاسیێارێکێەخرێن.بۆچینیمیرێیکیارییش بەهەمیانشیێیوە،
بەشیپێشاەووهوشیاروچاالمیچینەمەلەناو وبیسیاسیومۆمۆنیستیێاخۆیڕێ 
دەخاتولەوڕێگایەوەدەتوانێئەوشەڕەهەمەالیەنەلەگەڵبۆرژوا یێابکاتودەسەتتیی
سیاسیلەبۆرژوا یبسەنێتەوە .بۆیەجێگاورێگای وبیسیاسیبۆچیینیی میرێیکیار  ۆر
هەستیاروچارەنوسسا ەوبەبێ وبیسیاسیمۆمۆنیستی،چینیمرێیکیار هییی میاتیێیك
ناتوانێدەسەتتیسیاسیبگرێتەدەست.
ئەگەرسەرنجبێەن،ئانارشیستەماندەوری وبیسیاسیچینیمرێکارنکوڵیلێیێەمەن و
گوایەچینیمرێکارخۆیبۆرژوا یلەدەسەتتدەخاتوئیترمرێکارپێویستیی بە  یوک
وبگرەبەگرتنیدەسەتتیسیاسیی نییییە ،چیونیکە بە بیاوای ئەوان هەمیوو دەسیەتتیێیك
سەرموتگەرە  .بێگومانئەمجۆرەبۆچوونە،تێگەیشیتینیێیکیی سیاوییلیکیانە و ڕوومەشییییە لە
سیستەمیسەرمایەداریولەخەباتیچینایەتی .بەتممارمهوئەنگله لە (میانیییفیێیسیتیی
وبیمۆمۆنیست)دالەساڵی٩٩١٩دابەڕوونیباسیپێگەوجێیگەی  یوبیی میۆمیۆنیییسیت
دەمەنلەخەباتیچییینیی میرێیکیاردا بیۆ ڕ گیاری و ڕوخیانیێنیی دەسیەتت و سیییسیتەمیی
سەرمایەداری  .ئەوانتەنانەت نیاوی بەرنیامەمەی خیۆییان نیاو نیاوە میانیییفیێیسیتیی  یوبیی
مۆمۆنیست  .هەرلەوێێاباسلەوەدەماتمەجیاوا ینێوانخیۆییان و  یوبەمیانیی دییکەی
چینیمرێکارچییە .واتەمارمهلەمانیفێستی وبیمیۆمیۆنیییسیتیێا فیۆمەس دەمیاتە سیەر
وک  .ئەوەڕاستەلەسەردەمیمارمهوئەنگلسێا ،وبێکی سیییاسیی میۆمیۆنیییسیتیی بەو
شێوەوبەوجۆرەیمەلەسەردەمیلینینولەسەردەستیئەودادروستمیرا ،نەبیوو ،مە
خاوەنیبەرنامەوپالتفۆرموڕێکخستنیتۆممەوتامتیکیی سیییاسیی ڕوونیی خیۆی بیێیت،
خاوەنینەخشەیشۆڕشبێت،بەتمئەوانلەمانیفێستێاباسلە وکدەمەنوبەرنیامەی
ئەو وبەشیانڕاگەیانێووە  .لەدیێگاوجیەاننییینیی میارمیه دا ،جیێیگیاو پیێیگەی  یوک لە
خەباتیچینایەتیێابەوجۆرەیەمە وکدەتوانێبەشێوەیەمیماددیپراتیکیی میۆمەتیەتیی
مرۆڤەمانبەرجەستەبکاتلەچاالمیومردەوەیەمیسیاسیێا،لەجموجوڵێکیسییاسیی بە
مۆمەڵێابۆگرتنەدەستیدەسەتتیسیاسی.
لەمۆتاییێائەمەوێباسلەپێگەی یوبیمۆمۆنیستیبکەملەخەباتیچینایەتیمیرێیکیاردا.
ئایا یوبیمۆمۆنیستیدەتوانێلەمقۆناغەدیاریکراوەداوەتمبەپێێاویستیەمانی خەبیاتیی
چینایەتیمرێکاربیێاتەوە ییان نیا؟ ئەگەر وەتمیی پیێینیێاتەوە ،نەك هەر  یوبیی سیییاسیی
مۆمۆنیستیبەڵکوتەنانەتڕابەرانێکیمۆمۆنیستیش،بتوانێوەتم بەو مەسیەلەیە بیێاتەوە،
ئەوائەتوانێپێشاەویبکاتولەالیەنچینەمەیەوەهەڵنژێردرێوقنوڵبیکیرێ .ئەگەر ئەو
وەتمەنەداتەوەبێگومانچینیمرێکارقنوڵیناماتوەمونوێنەریسیییاسیی خیۆی .چییینیی
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مرێکارهێوو یوبێکیسیاسیدەوێمەبتوانێوەتمبێاتەوەبەوئامانجەمیێیژوویەی مە
وەموپێشترباسمانمرد،ئاڵوگۆڕەلەهەلومەرجیئابوریومۆمەتیەتی و میۆتیاییییەیێینیان
بەمنایەمسانییەئابوریوبەمدابەشنوونەچینایەتییەمەلەمۆمەڵگایبۆرژوا یێالەئارادایە.
دابەشنوونێكمەمرێکارتێیێاچەوساوەیە،بۆرژوا یچەوسێنەرە،مرێیکیار خیاوەنیی هییی 
هۆمارێکیبەرهەمەێناننییە،بۆرژوا یدەستیبەسەرهەمووهۆیەمانیی بەرهەمیەیێینیان و
دابەشکردنێاگرتوە،مرێکارناچارەماربکاتبۆئەوەیبژیوتەنەامۆیلەیەمیمیۆدێیرنە و
ئەگەرمارنەماتناژی .بۆئەوەیئەمواقعیەتەبگۆڕێناچارەشۆرشبکاتودەبێبیییکیات.
بەرپامردنیشۆڕشیییش پیێیویسیتیی بە  یوبیی سیییاسییە و  یییوبیی میۆمیۆنیییسیتیی تەنیەیا
ڕێکخراوەیەمیسیاسیونەریتێکیسیاسیخەباتکارانەوشۆڕشگێریناوچینیمیرێیکیارە
مەئامانجیشۆڕشیمیرێیکیاری و دامە رانیێنیی  یکیومەتیی میرێیکیاری و دییکیتیاتیۆریەتیی
پرۆلیتاریایە  .نەسەنێیکالیومونەسۆشیالدیمومراسیی و نە ئیانیارشیییوم و ...هییی یییان
ناتواننوەتمێەرەوەبنبەوپێێاویستیەمیێیژوویییە-چییینیایەتییەی میرێیکیار مە ڕوخیانیێنیی
دەسییەتتییی سیییییاسییی بییۆرژوا ی و دە گییای دەوڵەتییی بییۆرژوا ییییە تییا لەڕێییگییای دەسییت
بەسەراگرتنیدەسەتتەوەلەالیەنخۆیەوە ەمینەمانیگۆڕانکاریئابوری سیۆشیییالیییسیتیی
فەراهەمبکاتولەرێگایتێکشکانێنیبەرەنگاریبۆرژوا یەوەبۆگیێیاانەوەی دەسیەتت و
پارێوگاریکردنلەنایەمسانیئابوریوچەوسانێنەوەیچینیمرێکار،بیتیوانیێ  ەمییینە بیۆ
شکڵگرتنیبنەمامانیئابوریسۆشیالیستیخۆشبکات.
٢١/٥/٢١٢٦
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عوسامنی حاجی مارف

دەربارەیشۆڕشیکرێکاری





ڕۆژانی شهممان لهالیهن ڕادیۆی پێنهنگهوه سیمیناری جیاجیا
لهسهر باس و مهسهله فیكری و تیۆریهكانی كۆمۆنیزم ساز ئهكرێ.
ئهمهی بهردهستان بهشێكه له نووسینهوهی یهكێك لهو باسانهی
كه لهژێر ناوی ’’دهربارهی شۆڕشی كرێكاری‘‘ دا لهالیهن عوسمانی
حاجی مارفهوه پێنكهشكرابوو .بە کەمێ دەستکاریەوە ئامادەی
کردووە بۆ باڵوکراوەی دیدگا ،ئهمەش هەوڵێکە بۆ ئەوەی "دەربارەی
شۆرشی کرێکاری وەک پێداویستیەکی مێژوویی" بە زمانێکی سادە
باس بکرێت.

ەسەلەیەک مەپێویستە سەرەتای باسەمەمان بێت بۆ باسکردن دەربارەی شۆرشی
مرێکاری،ئەوەیەمەئایاشۆرشچماناوواقعیەتێکیهەیەلەئاڵوگۆڕیمۆمەڵگەولەسەر
ژیانیئینسانەمانبەمانایبەدەستەێنانیژیانێکیباشتر،واتەپرسیارئەوەیەمەگۆڕینی
مۆمەڵگالەڕێگەیشۆڕشیمرێکارییەوەبەمردەوەچمانایەمیهەیە؟هەرئەوپرسیارەی
مەئایاپێێاویستییەمیمێژووییە؟یاخودتەنەامافوبیرمردنەوەوخواستیمەسانێکەمە
بیانەوێتمۆمەڵگەلەمڕێگەیەوەڕ گاربکەنوبگۆڕن.واتەبەمانایەمیترئایاخواستو
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عوسمانیحاجیمارف
ویستێکە،یاواقعیەتێکەلەڕەوتییاسایجوڵەیمۆمەڵگەدایە؟
لەم باسەدا ئەوە بە بنەما وەردەگرم مە مانای شۆڕشی مرێکاریی بۆ مارمسیەمان و
مۆمۆنیستەمان چ مانایەمی هەیە و چۆن لێی  اڵی دەبن.گەر بتوانم هەوڵ ئەدەم بە
مانێکیسادەئەمەڕۆشنبکەمهوە،تاتێنگەینمەشۆڕشیمرێکارییچماناوواقعیەتێکی

هەیە.چۆن دەچێتە پێشەوە و بە مردەوە چی دەگەیەنێت؟ بۆ نمونە من الیەنگر و
هەڵسوڕاوی شۆڕشی مرێکاریم ،بەتم مەسان و الیەن هەن بۆ نمونە دەخوا ن
نیشتمانەمەیان ڕ گار بێت ،ئامانجی مەسانێ دەوڵەتی موردیە ،مەسانێکی تر دەیانەوێت
ئیسالمدەسەتتبگرێتوشەریعەیئیسالمیبکەنەیاسایبەرێوەبردنیمۆمەڵگە .لێرەدا
ئەو پرسیارە دێتە پێشەوە ئایا مۆمۆنیستەمانیش ئارە و دەمەن و دەخوا ن فکری
كۆمۆنیستی خۆیان بەسەر مۆمەڵگەدا بسەپێنن..؟ بەتم جارێ بە جیا لە هەر خواست و
ە و ئارە ووەمان ،بێینە سەر ئەوەی مە شۆڕشی مرێکاریی چییە و جیاوا ی لەگەڵ
مەقولەیشۆڕشەمانیترداچییە!
***
شۆڕشیمرێکاریداناتاشرێتودروستنامرێتودروستنەمراوە،واتەلەبنەرەتێابیر
وخواستوئارە ویهی مەسێ نییە،دەمرێبنێتبەبیروخواستوئارە وو،واتە
گەر وەها پێناسە بکرێت مە هەر لە بنەرەتەوە بیرو خواست و ئارە ووە و لەسەر ئەم
خواستوئار ووەبەرنامەیبۆدارێژاوە،پێمانباشەبەرگریلێبکەینوباۆینماری
لەسەر بکەین و بەڕێی بخەین و جێنەجێی بکەین ،مە ئیمکانی هەیە سەر بکەوین یان
ئیمکانی هەیە شکستێکی گەورەی وەها بخۆین مە لە بیر و خواست و ئارە وەمانمانێا
بیسانەوە و ئاسەواری نەهێڵن..وەک ئەو وێنایەی ئێستا دوژمنانی مۆمۆنیوم لەسەر
روسیاوچینوووتتانیبەناوسۆشیالستیئەیێەنمەبەشکستیئایێۆلۆژیایمۆمۆنیوم
ناوی دەبەن و  سابیان لەسەر دەمرێت ،واتە گەر وەک ئایێۆلۆژیایەمی كۆمۆنیستی
داماڵراو لە دنیای واقعێا مامەڵە بکرێت ،مە لەو ووتتانە ئە مونی لەسەر مراوە و تاقی
مراوەتەوەودواترشکستیخواردووەدەمرێلەم اڵهتەدابۆچونیدوژمنانیمۆمۆنیست
بەهەنێوەربگیرێت،بەتمئەوەیبۆئێمەرۆشنەواقعیتێکرمانیئەوووتتانەپەیوەنێی
بەتاقیکردنەوەیئایێۆلۆژیمۆمۆنیومەوەنینەبەڵکوهەرەسهێنانیمۆدێلیسەرمایەداری
دەوڵەتیە .گەر تەئکیێ لەسەر ئەو ڕاستیە بکەین مە شۆڕشی مرێکاری پێێاویستییەمی
مێژوویەوەلەواقعیەتیپێکەاتەیخودیمۆمەڵگەوەسەریدەرهێناوەوبووەبەئەمری
واقع،واتەئەمەشۆڕشێکەلەدنیایواقعێابۆخۆیبوونیهەیەودەبێتئەنجامبێرێتو

٢٢

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

ربارهیشۆڕشیکرێکاری


ده
بەئەنجامبگات،ئەوماتلەهەرپێشرەویوپاشەمشەیەمێاناتوانرێتلەبیروخواستی
ئینسانەمێا دەرمێشرێت و بسادرێتەوە.بەو مانایەی تا ئەم شۆڕشە ئەنجام نەدرێت و
بەسەرمەوتن نەگات ،ئەوە ئەم مارەسات و تراژیێیایانەی ڕۆژانە لەم مۆمەڵگای
سەرمایەدارییێاڕوودەدەن،مۆتاییاننایەت .بۆیەپێویستەبڵێینئەگەرشۆڕشیمرێکاری
نەبێت ،ئەوە مابوسی سەرمایەداری هەر دەمینێتەوە و هەر جەنگە و چەوسانێنەوەیە و
ژیانی ناچاری و  ۆرملێی ماری بەمرێیە ،لەوەش نەرێنیتر و دەردی سەرتر ئەوەیە مە
خودیمۆمۆنیستەمانبۆخۆیانوەکئایێۆلۆژیایەمیدارێژراولەلۆژێکیبیریمارمسێا
مامەڵەیشۆڕشیمرێکاریوسۆشیالیستیبکەن.
دەبینین مرۆڤەمان بۆ ئەوەی نانی ڕۆژانەیان پەیێا بکەن ،دەبێت مار بکەن و مۆیلەی
بن،
سەرمایە
ئەوسەرمایەداریەیمەئێستاتەواویدنیایداگرتوە،باتدەستەوهەژمونیخۆیلەباری
پەیوەنێی ئابوری و سیاسی و مۆمەتیەتی و فەرهەنگیەوە سەپانێووە ،لە هەمان ماتێا
چینی بۆرجوا ی و بوووتنەوە مۆمەتیەتیەمانی ئەو چینە جۆرەها شیوا و نمونەی
دەسەتتیسیاسیبۆمانهوەیئەوسیستمیسەرمایەداریەپێکەێناوە،مەبەهەرنرخێك

بێ پەیوەنێیەمانی سەرمایەداری دەپارێون ،بە توانا و ئارە ووی خۆیان ئەوپەری
مۆیلەیەتی دەمەنە ژیانی مریکاران ،جەنگ بەڕێێەخەن ،سەرمایە دەگوا نەوە بۆ هەر
جێگایەکماریهەر انومۆیەلەیی یاتریبۆدابینبکات،تا ۆرترینسەرمایەلەسەر
سابیماریبەمرێمەڵەمەبکەن..،هتێ.
***
ئێستاپێویستەبێینەسەرئەوواقعیەتەیمەئەمپێکەاتەیمۆمەڵگەیسەرمایەداریەچییەو
؟دیاره پێشهەمیوو شیتیێی بیاشیتیرە ئەوە ڕۆشین بیکەیینەوە مە جیارێ

چۆنتێیێەگەین.
تێگەیشتنمانبەگشتیلەسەرخودیمۆمەڵگەچیە؟
 ۆرێ لەبیرمەنێەبۆرجوا یەماندەڵێن،مەمۆمەڵگا،مۆویەمگرتنەوەیتامەمانە،واتە
ئینسانەمان وەک تاک هاتوون یەمیانگرتوە و مۆمەڵگەیان دروست مردووە ،دواتر ماری
هاوبەشیانمردوەوژیانیپێکەوەییانهەڵنژاردووە،مەبۆچونەئاینیەمان یاترتەئکیێلەم
بۆچونەیتێگەیشتنلەپێکەاتەیمۆمەڵگەدەمەن،واتەمۆمەڵگەوەکئالەتێکیمیکانیکیلە
مۆیبەشەمانیپێ هاتووەوجوڵەیپێێەمرێت،بەمشێوەیەئینسانەمانمۆمراونەتەوەبە
تاک و بە خێوان و مۆمەڵگەیان لێ دروست مراوە و لە ئامامێا ووتت و دەوڵەتیان بۆ
بەرێوەبردنیخۆیانپێکەێناوە،گوایەهەرئەمەشەمەمۆمەڵگەیبە مانونەتەوەمانەوە
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دروست مردووە و مۆمراونەتەوە ،واتە نەتەوە و ئاین و هەر بیروڕایەک دەمەنە پێش
مەرجیپێکەێنانیمۆمەڵگە.
ئەگەرلەدیێگایمارمسەوەلەمۆمەڵگەوردبینەوە،دەبینینئەوبیرۆمەیەیمۆمردنەوەی
تامەمانبۆپێکەنانیمۆمەڵگە،بیرۆمەیەمیتەواوسادەوڕومەشیوناواقعیەلەپێکەاتنی
مۆمەڵگەدا ،مە مانایەمت پێێەبەخشێت  لەسەر مۆمەڵگە ،مە ئەتوانین بە ئار وی خۆمان
هەڵیوەشێنین و دوایی پێکیانەوە گرێ بێەینەوە و دروسستی بکەینەوە بەو شێوەیەی مە
خۆماندەیخوا ین،ئەمجۆرەبۆچوونەڕومەشیەدەبێتەئاستێ لەبۆچونیگشتیوسایە
دەمات بەسەر خەڵکێا ،تێگەیشتنێکی دووره لە واقعی و پێکەاتەی بنەمامانی مۆمەڵگاوە،
ماریگەریلەسەرئاستیهوشیاریتامەمانیمۆمەڵگەدەبێتوئەوواقعیەتەیتێیێادەژین
ناچاریان دەمات قەبوڵی مەن ،تەنانەت  ۆر مەس لە بەراننەر تامەمانی مۆمەڵگادا جۆرە
هنگەراییەکدەخەنەڕوو،بۆنمونەئەوەڕادەگەیەننمەمۆمەڵگاهی نییەوتاکگرنگە.
یاخود تاک دەمەنە بنەما ،مە دەتوانێت مۆمەڵگا بگۆڕێت ،یان تاک ئەتوانێ تا ئەوپەڕی
پاڵەوانێتی و فریادرەسێ دەوری سەرەمی بگێاێت لە ڕ گاری مۆمەڵگەدا ،ئەو پاڵەوانە
فریادڕەسەبۆماوەیەمی ۆر هنوهۆشیخەڵکانێ سەرقاڵدەماتومێشیاندەمات
بۆالیخۆیبۆماوەیەکدەبێتەئومێێبەخشیڕ گاریوهاتنهدیئاواتوخواستەمانیان.
هەر لێرەوە ئەو تامانەی پێناسەی پێکەاتنی مۆمەڵگەیان بۆ مراوە دەماتە پاشکۆی
بۆچونەمانیخۆی و لە هەمان ماتێا   ەلیلی دەور و فرمانەمانی ئەو پاڵەوانە دەبن.بەو
مانەیەیلەالیەکمۆویەمگرتنیتامەماندەبێتەپێکەێنانیمۆمەڵگەیەکلەالیەمیترەوە
تامێ دەبێتەشوانوپاڵەوانوبریاردەریهەمووژیانیتامەمۆمراوەمان.
بەتم لە لێکێانەوەی مارمسیێا تەواو پێ ەوانەیە ،تاک بە بێ بوونی لە مۆمەڵگا و لە
پەیوەنێییەمیدیاریکراویئابووریێاماناینییەوەتاکبەتەنەاوبەداماڵراوی(مجرد)بۆ
خۆی ناتوانێت هی بێت ،تاک  ادەی پێکەاتەی مۆمەڵگایە و نێو پەیوەنێی مۆمەتیەتییێا
مانایهەیەودروستدەبێتودەبێتەخاوەنیبیروڕاوبۆچونێ  .مۆمەڵگەتاکدروست
دەمات و دەور و مەوقعیەتی دیاری دەمات ،نەک تاک مۆمەڵگە دروست بکات .تاک لە
هەمان واقعی ئەو مۆمەڵگەیەی مە مەوقعی بۆ دیاریکردووە ئەتوانێ دەوری لەسەر
ئاڵوگۆرەمان هەبێت .ئەمەش بەو مانەیە ئەتوانین تێی بگەین مە مۆمەڵگە پێکەاتەیەمی
وه گەشە دەمات و بەشەمانی
كه 
یه 
ینێووە "ئۆرگانیە" ،چۆن بوونەوەرێکی  ینێو لە خانه 
دروستدەبێتودەژیودەجوڵێت،چۆنناتوانرێتهی بوونەوەرێکی ینێووبەپێکەوە
بەستنیبەشەمانیدروستبکرێت،بەهەمانشێوەشمۆمەڵگەوەکبونەوەرێکی ینێوو
بەپێکەوەبەستنومۆمردنەوەییەمگەرتنیتامەماندورستنامرێتوپێکنایەت،مۆمەڵگە
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لە پرۆسەی گەشەی هێوەمانی بەرهەمەێنان و گەشەی ئەم هێوی بەرهەمەێنانە لەسەر
پەیوەنێی بەرهەمەێنان مانای هەیە و دەجوڵێت و گەشە دەمات ،هەر بەم مانایە پێش
ئەوەی تاک بتوانێت ماریگەری هەبێت ،مە ئەتوانێت ماریگەری هەبێت ،تاک بۆ خۆی لە
ئەسڵێا لە ژێر مارمرد و ماریگەری بنەمامانی پێکەێنانی مۆمەڵگەدایە ،ئەو پەیوەنێییە
مۆمەتیەتییەش پەیوەنێییەمی ئابوورییە ،پەیوەنێی بەرهەمەێنانە ،مار دابەش بوون و
مێشمەمێشیچینەمانە .هەڵنەتئەگەربیەێنینەسەرمێژوویپێکەاتنیمۆمەڵگە،باسێکیترە
ودەتوانیندواترقسەیانلەسەربکەین.
***
گەر بمانەوێت بێینەوە سەر باسی ئەسلیمان و جەختمان لەسەر شۆڕشی مرێکاری بێت،
پێویستە لە دیارمردنی دابەشنوونی چینەمانی مۆمەڵگەدا ،چینی مرێکار بناسین ،با
بگەڕێنەوە سەر گەشەی مۆمەڵگە لە شێوەی پێکەاتەیەمی  ینێوودا ،یا پەیوەنێی
بەرهەمەێنان و هێوی بەرهەمەێنان و گەشەی هێوەمانی بەرهەمەێنان ،مەهەمیشە
پەیوەنێییەمانی بەرهەمەێنان لە ئامامی گەشەی هێوی بەرهەمەێنانەوە دەگۆڕێت.واتە
مرۆڤەمان پەیوەنێیان هەیە بەوەی مە بەرهەمێەهێنن ،بۆ نمونە خۆراک ،جلو بەرگ یان
هەر پێێواسیتییەمانی تری ئینسانەمان.بەتم ماتێ تەماشا بکەین ،ئەو مەرەستانەی
پێویستیخەڵکەوبوونەتەماتولەبا اڕدابەپارەدەفرۆشرێن،بەبێپارەدەستنامەون.
ماتمانیش نرخەمانین دەگۆڕدرێت ،بۆ نمونە  یان خۆراک یان قەڵەمێ یا جلوبەرگ
نرخەمانیان جیاوا ە.ماتێ تۆ دەچیت ماتیەک بیکایت ،ئەمیان بۆ نمونە بە ٩٧هە ارە
ئەویان٥هە اروئەویتریانبە٥٧هە ار .لێرەداپرسیارئەوەیەئاخۆئەمدیاردەیەچییە
وبۆچیوایە..؟
لێره دا پێویست دەمات مەمێك بگەڕێینەوە بۆ مەپیتاڵی مارمه هەر لەسەرەتاوە بە

لێکێانەوەی لە چۆنێتی دروستکردنی مات و بەهامەی دەست پێ دەمات  ،بەهای هەر
ماتیەک " بەماوەی ماری مۆمەتیەتی پێویست لە هەر ماتیەمێا دیاریێەمات"چۆنیەتی
دروستکردنی و دەوری ماری ئینسانەمان لە پەیوەنێیەمی مۆمەتیەتیێا لە دروست مردن
ئەو ماتیانەدا ،مە چۆن مات میکانیومی مۆمردنەوەی ئینسانەمانە بەدەوری خۆیێا و
مۆمەڵگەپێکێەهێنێو ەرەمەیپێدەماتلەناوپەیوەنێیبەرهەمەێنانێاشیدەماتەوە،
لێرەوەیەمەئەمماتیەوەکشانەیەکوێنادەمرێتوپەلوپۆیگەشەیمۆمەڵگەبەدەوری
خۆیێادەنوێنێتمەلەهەرسەردەموقۆناغێکێالەچوارچێوەیپەیوەنێیەمیبەرهەمەێنانێا
ماناپەیێادەمات.
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واتەبالێرەوەب ینەناومۆمەڵگاوەمەبەرهەمەێنانبنەمایجوڵەیەتی،هێویبەرهەمەێنان
هەیە ،ماردابەش بوون جێگاوڕێگای خۆی هەیە ،مات هەیە ،با اڕ هەیە و خەڵکی ماین و
فرۆشتنبەو ماتیانە دەمەن ،پارە بەمار دەهێنرێت ،لە سەرتاسەریجیەانێا ،لە مەنەدا و
ئەمەریکاوە بۆ ئەوسەری ئاسیا ،هەمان واقعیەتی با اڕ و مرین و فرۆشتن و مامەڵەی
ماتمانوێنادەمەینوجیاوا یاننییەچلەناوەرۆکچلەشیوا داوبەوەیمەلەهەموو
جێگایەمیئەمسەر ەمینەدابا اڕسەنتەرەوخەڵکانفرۆشیارومایاروبەمارهێنەرن.
با ار فرۆشیار و مایارەمان مۆدەماتەوە  ،هۆمانی بەرهەمەێنان ماری بەرهەمەێن
مۆدەماتەوەوتەواوی مۆمەڵگەبە هەرمار وماردابەش بوونێ و با ارەوەدەخاتە ناو
چوارچێوەیهەمانپەیوەنێیماریبەرهەمەێنانەوە،ماتێئەوەدەستنیشاندەمەینمەلە
سەرەتای مێژووی بەشەریەتێا ئەوە خاوەنێاریەتی تاینەتیە مە مرۆڤەمان لەیەک جیا
دەماتەوە و چینەمان و مێشمەمێشی چینەمان پێکێەهێنێت ،لە گەشەی ئەم پرۆسە و
مێشمەمێشەی چینەمانێا خاوەنێاریەتی هۆمانی بەرهەمەێنان لە گۆمەڵگەی سەرمایەداریێا
با اڕێکی بەرین و بێ سنوری تر دەماتە سەنتەری ماین و فرۆشتن بۆ ماتیەک مە
لەتەوایدنیادایەکمانایهەیە،ئەویشهێویماریئینسانە،هێویمارێ مەگەوەرترین
وفراوانترینچینێ پێکێەهێنێتمەلەمێژویپێکەاتنیچینەمانومێشمەمێشیچینەمانێا
وێنەی نییە ،ئەویش چینی مرێکارە مە جگە لە با و و توانای مارمردنی خاوەنی هی 
شتێکیترنییە.
بەبێ مار و هێوی مار بەرهەم ناهێنرێت ،ئەم بەرهەمە مە دەچێتە با ارەوە بۆ فرۆشتن
دەبێت بە مات .واتە ئەگەر مار نەبێت ،بەرهەم نابێت ،گەر نەچێتە با ارەوە نابێت بەمات
ئەگەر بەرهەم بۆ با ار نەبێت پارەش قیمەتی نییە.بەرهەمەێنان بۆ با ار پێویستی بە
وەسیلەیەمە بۆ مامەڵە ،ئەویش پارەیە ،پارەش دەبێتە ئەو هێما پیرۆ ەی ملەوری دەمات
بەسەرژیانیمرۆڤەمانێا.
مارمهلەڕێگەیماتودەوریماتوبەهایماتمەهێویماردروستیدەماتلەهەمان
ماتێا ئەوەمان پێ دەناسێنێ مە  ماوەی ماری مۆمەتیەتی پێویست بەهای هەر ماتیەک
دیاری دەمات ،بەم شێوەیە  یاتر دەڕواتە  ناو باسەمانی لەسەر پێکەاتەی مۆمەڵگەوە،
لێرەوەدەچێتەسەرئەوئەسڵەیمەمۆمەڵگەیهکدروستدەبێتمەخاوەنێاریەتیتاینەتی

سەرەتای مێژویەمە لە پێکەاتنی مۆمەڵگای چینەمان و چەوسانەوەی ئینسان لەسەر
ئینسان ،تا دەگاتە بەو مۆمەڵگەیەی مە خۆی تیایێا دەژی مە مۆمەڵگەی سەرمایەداریە و
لەسەر هەمان بنەمای خاوەنێاریەتی تاینەتی دامە راوە.بەتم بە شێوەیەمی بەرینتر و
فراونتر مە لەسەر جۆریکی تر لە گەشەی هێوی بەرهەمەێنان و پەیوەنێی بەرهەمەێنان
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شکڵیگرتووە،مەپەیوەنێیماریبەمرێوسەرمایەیە.
***
لە مۆمەڵگەی سەرمایەداریێا قا انج لەسەر بنەمای  ێێەباییە ،ماتێ بەرهەم دەهێنرێت،
تێکاای قا انج لە یاری مردن بە فرۆشتنی ماتمەوە نییە لە با اڕدا ،سەرچاوەی ئەو
قا انجە بەو مانایە بەرجەسەتە دەبێتەوە مە هێوی ماریش دەبێتە ماتو سەرمایەداران
ماوەی توانای مارمردن لە ئینسانەمان دەمان بۆ بەرهەمەێنان ،ماوەی ئەو مارە
مۆمەتیەتیەیمەپێویستەبۆبەرهەمهێنانیهەرماتیەکبەهایماتمەدیاریدەمات.واتە
لێرەداسەرمایەدارلەفرۆشتنیئەوماتیەدالەبریئەوماتەمۆمەتیەتیەپێویستەمەبۆ
بەرهەمەێنانی هەر ماتیەک بەمارهێنراوە پارەیەک وەردەگرێ ،بەتم تەنەا باێکی دەدا بە
مرێکارەمە و باقیەمەی وەک مافی خۆی و قا انج دەخاتە گیرفانیەوە.ئەم  یادەیە مە
سەرمایەداردەیخاتەگیرفانیەوەڕێ لەبریئەوچەنێسەعاتەیەمەمرێکارەمانماریان
بۆمردووەوبەتمپێینەداون،بەڵکوتەنەائەوەنێەیاندەداتێمەبتواننبژێویخۆیو
خێوانەمەیان  دابین بکەن و ئامادەبن بۆ ماری دووبارەی سنەی.ئەو باە پارەیەی مە
سەرمایەدار وەک قا انج دەیخاتە گیرفانی   ێێەباییە.بەم جۆرە ماری بەمرێ دەبێتە
سەرچاوەی قا انج بۆ سەرمایە ،سەرمایەداران بەردەوام بۆ هینانی  یاتری قا انج لە
هەوڵیمەمکردنەوەیمرێیمارەوەن.بۆیەقا انجیسەرمایەدارلە یادمردنیسەعاتمار
و مەمی مرێ و  هەژارترمردنی  یاتری مرێکارانێایە و لە بەرامنەریشیێا ،مەمکردنەوەی
سەعات مار و  یادمردنی مرێ و دابینکردنی پێێاویستیەمان لە سەالمەتی مار و
خومەتگو اریەمان  و خۆشگو ەرانی مرێکاران دەبێتە قا انجی مەمتر بۆ سەرمایەداران.
واتە بە ئاشکرا وەک دوو جەمسەری نامۆک و دژ بەیەک و دوژمنی یەک لە مۆمەڵگەدا
دەردەمەون .ئەوماتیانەی  لە شوێنی بەرهەمەێنانەوە دەنێردرێ بۆ با اڕ بۆ بەردەستی
یه  مە خاوەنکار رێژەیەک لە بەهای
بەمارهێنەر ،سەرچاوەی قا انجەمەی ئەو  ێێە باییه 
سەعاتماریمرێکارلەپرۆسەیبەرهەمهێنانێاگلئەداتەوە .واتەتێکرایقا انجلەو
شوێنەوە نییە ،مە یاری بە ماتمان دەمرێت لە با اردا ،بەڵکو لەوەدایە مە مرێی تەواو،
ەقیتەواونادرێتبەمرێکاران.
دەمەوێت ئەوە ڕوون بکەمەوە ،مە ئەم مۆمەڵگایانە لەسەر نامۆمییەمی چینایەتی
پێکەاتوون،مەمۆمەڵگەیسەرمایەداری،سەرمایەدارانومرێکارانن،چۆنباسیئەوەمان
مردمەمۆمەڵگەتاکدیاریدەماتنەکمۆمەڵگەپێکەاتەیتامەمانە،هەربۆیەلەهەمان
ماتێا دروست نییە سەرمایەدار وەک تاک و مرێکار وەک تاک سەیربکەین ،هەروەها نە
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چینی سەرمایەدار مۆی سەرمایەدارەمانە و نە چینی مرێکار مۆی مرێکارامانە.ئەوەی
سەرمایەداروەکچەنێمەسێ تەماشادەماتخاوەنسەرمایەیەوبەهۆیبەگەڕخستنی
سەرمایەمەی قا انج بەدەست دێنێت ،جێگاوڕێگا و مەوقعیەتی چینێکی تریش نابینێت مە
هێویمارەمەیدەفرۆشێتوبەرهەمدەهێنێتوبەهایەکدەخاتەسەرماتمان،مەخۆی
واتەمرێکارانڕێژەیەمی ۆرمەمیلەوبەهایەبۆدەگرێتەوەوباقیەمەیئەو ێێەبایەیەمە
دەبێتە قا انج و مەڵەمەی سەرمایە و داهات ،ئەم پرۆسەیە مۆمەڵگەمان وەها بۆ وێنا
دەماتمەوەکپێکەاتەوگەشەیبوونەوەرێکی ینێوە.
****
 بۆرجوا ی چینێکە لە دای بووە شۆڕشی مردووە و ئاڵوگۆڕی پێکەێناوە.مۆمەڵگای
گرتۆتەدەستوئیێارەیدەمات .بەرهەموپیشەسا یگەشەپێێاوە .لەبا رگانەوەبوون
بە خاوەنی هۆمانی بەرهەمەێنان.بە ملیۆنان مرێکاریش لە جیەانێا هێوی ماریان پێ
دەفرۆشن.
هەروەها مرێکاریش نابێت دووبارە وەک تاک و مۆی تامەمان تەماشا بکرێت ،چینێکە لە
دای بووەوپێویستەلەشوێنیواقعیخۆیێاپێناسەیبکەینوەکچینێ مەهێویمار
دەفرۆشی و لە پرۆسەی بەرهەم هێنانێا مات و قا انج دروست دەمات.بەم مانایە
پێکەێنەریبنەرەتیمۆمەڵگەوجوڵەیمۆمەڵگەیە،مەلەهەمانماتێامارەمتەریگۆڕینی
مۆمەڵگەیەبەومەوقعیەتەیمەهەیەتیلەهەڵوەشانەوەیپەیوەنێیبەرهەمەێنانوبەلە

ناوبردنی خاوەنێاریەتی تاینەتی بۆ هۆمانی بەرهەمەێنان بۆ خاوەنێاریەتی گشتی و بۆ
پەیوەنێیەمیجیاوا ترلەپەیوەنێیەمانیمۆمەڵگەیسەرمایەداری.
 مرێکارچینە ،بۆیەماتێ باسینامۆمی دەمەین لەنێوان سەرمایەدارو مرێکاردا باسی
دوو تاک نامەین مە یەمێکیان هەژار و ئەوی تریان دەوڵەمەنێ ،بەڵکو باس لە دوو چین
دەمەینمەپێکەێنەریمۆمەڵگەیسەرمایەدارین،گرێێانیئەمدووچینەدژبەیەمەمانای
داوە بە پێکەاتنی مۆمەڵگەی سەرمایەداری  ،مە لە پرۆسەی بەرهەمەێنان و پەیوەنێی
بەرهەم هێنانێا دابەش بوون ،بە هێوی مار و بە خاوهنێاریەتی بۆ هۆمانی بەرهەمەێنان،
باسی شەڕ و مێشمەمێشی دوو تاک نامەین لە بەرامنەر یەمێا ،باس لە شەڕ و
مێشمەمێشیدووچین دەمەینمە پێکەێنەریئەسڵیمۆمەڵگە وپەیوەنێی بەرهەمەێنانن.
یەمالییبوونەوەیئەوشەڕەماناینەمانیئەودووچینەوهەڵوەشانەوەیسەرمایەداریە
و مۆتایی چینەمانە لە مێژووی بەشەریەتێا ،مۆمەڵگەیەمی تا ە لە دای دەبێت مە
سۆشیالستیە.
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واتە لە دوالێکێانەوەدا مۆمەڵگا لەسەر بنەمای دوو چین پێکەاتووە ،سەرمایەداران و
مرێکاران ،نەک مۆمردنەوە و ئەژمارمردنی تامەمان ،تامەمان  ادەی ئەو واقعیەتەن.واتە
چینی سەرمایەدار سەرمایەدار دروست دەمات و چینی مرێکار مرێکار دروست دەمات.
ئەگەر مرێکار جیامەیتەوە لە چینەمەی بوونی نامێنێ ،مەسێکی بێ دەسەتت و هی 
نەمردەیه  ،مرێکار لە ناو چینەمەیێا خوێن و ئۆمسجینی بۆ دەگوێورێتەوە.

وه ئەوە
بەمانایەمیترئەمدووچینەبۆرجوا یومرێکارنمەمۆمەڵگایەمیانپێکەێناوە  .
مۆمەڵگایسەرمایەداریە،مەبا اڕوقا انجیتێێایەوخاوەنێاریەتیتاینەتیدەپارێوێتو
هێوی ماری مردووە بە مات ،سەرمایەداری مۆمەڵگەیەمە بە یەمگرتنی نامۆمی دوو چین
لەدای بووەمەناتوانێتاسەربەونامۆمیەبەردەوامیبەژیانیبێات .واتەئەمدووچینە
لەسەر بنەمای نامۆمی دروست بوون.پێکەاتەی ئەم دووانە مە مۆمەڵگایان دروست
مردووە ناگونجێن پێکەوە و بەردەوام لە مێشمەمێشێان.ئەمە واقعیەتی مۆمەڵگەی
سەرمایەداریە مە  هەمیشە لە پێکێادانێایە ،نمونەی مێژووی ناڕە ایەتی مرێکاران و
شۆڕشەمانیان لە جۆرەها شێوا دا و بەردەوامی و نەوەستانی ناڕە ایەتیەمان هەمیشە
مرێکارانیوەکچینێ لەمەیێانیشەڕداناسانێووە.ناڕە ایەتیمرێکارانبۆباشبژێوێ
ناچاری ژیانە ،مە دەبێت داوای مرێی  یاتر و خومەتگو اری و مەمکردنەوەی سەعات
مارەمانی بکات .بەو ئاستە مە ناڕە ایەتی مرێکاران چۆتە سەر ،دەستکەوت بە دەست
هاتووە.بۆ نمونە لە مێژوودا یاسای مار گۆڕاوە بەوەی مە بنێتە ٩٧سەعات مارمردن،
دواتر  ٩و ئیستا باس لە  ٥٥سەعات مار (لە هەفتەیەمێا) دەمرێت .
ئەمانەهەموویدەرئەنجامیئەوواقعیەتەیە،مەمرێکارانخاوەنیهی شتێ نینبێجگە
لەهێویماریخۆیان،ئەمهێویمارەیانوەکهەرماتیەمیترلەبا اردابەهایهەیەو
دەفرۆشرێت،شۆرشیمرێکاریهەڵوەشانەوەیبەماتبونیهێویمارە.
مارمهنمونەیەمیجواندەهێنێتەناوباسەمانیەوەمەدەڵێت"دەوترێت،گەرخاوەنێاریتی

هۆمانیبەرهەمەینانوەالبنرییت،جیەانماولدەبێت .بەتمهەرئێستابەملیۆنەهامرۆڤ
خاوەنیهۆمانیبەرهەمهێناننیینوجیەانیشماولنەبووە".
سەرچاوەینایەمسانینێوانمرۆڤەمانخاوەنێاریەتیهۆمانیبەرهەمەێنانە،خاوەنێاریەتی
تاینەتیبۆخۆیهۆماریماولکاریوبەتمانەبەسەربەشەریتەوەبۆیەهەرخاوەنێارێتی
هۆمانی بەرهەمەێنان نابێت بمێنێت و دەبێت لە ناو ب ێت و هێوی مار وەک مات نەبیت.
ئەوانەی خاوەنی هۆمانی بەرهەمەێنانن ،مەمینەی مۆمەڵگان.ئەم مەمینەیە وەها قسە
دەمەن ،مە ئەگەر ئەم خاوەنێارێتییە نەمێنێت ،ئەوا مۆمەڵگا نە بەرهەمی تێێا دەبێت و نە
داهێنان ،مۆمەڵگا وێران دەبێت و دەبێتە تەمەڵخانە .ئەمە فشارێکە بۆ پاراستنی
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خاوەنێاریەتیمەخۆیانبانگەشەیبۆدەمەن،بەڵکوئەوەیئێستادەگو ەرێوبەرچاوە
خاوەنێاریەتی هۆمانی بەرهەمەێنان سەرچاوەی تەواوی ئەو بەت و موسینەتانەیە مە لە
دنیادابەرەوڕوویدەبینەوە .مۆمەڵگەیسەرمایەداریهەربەرهەموماتیەکبەرلەوەی
بگاتبەدەستیبەماربەروبۆپێویستیخۆیبەماریبەێنێتدەبێتلەبا اردابەدوایێا
بگەرێنوبەپارەبەدەستیبەێنێت،ئامانجیبەرهەمەێنانلەسەرمایەداریێابۆبا ارەنەک
بۆ پێێاویستی ،با ار  اممە نەک پێویستی بەماربەر.شۆڕش بۆ ئەوەیە ئەو هاومێشەیە
بگۆڕدرێت ،مە بەرهەم بۆ پێێاویستیەمانی ئینسانەمانە نەک بۆ با اڕ و دەبێت بەدەست
هەموومەسبەیەمسانوبەگوێرەیپێویستبگات.
***
شەڕینێوانئەمدووچینە،ئەوچینەیخاوەنیهۆمانیبەرهەمەێناننوئەوچینەیتەنەا
خاوەنیهێویمارن،بەوئامامە دەگاتمەمۆتاییبەپەیوەنێی ئەودووچینەو خودی
ئەو دوو چینە دەهێنرێت ،واتە هەڵوەشانەوەی پەیوەنێیەک مە مەمایەتیەک بەهۆی
خاوەنێریەتی هۆمانی بەرهەمەێنانەوە باتدەسەتە بەسەر ئەوچینەی تەنەا خاوەنی هێوی
مارەو ۆرینەیمۆمەڵگەیە .خاوەنێاریەتیهۆمانیبەرهەمەێناننەمێنێتوماریبەمرێش
تەواوبێت،ئەوپرۆسەیەئاڵوگۆڕێ بەدەستدەهێنێت،شێوا ێکیپەیوەنێیبەرهەمەێنان
هەڵێەوەشێنێت و پەیوەنێیەمی تر دەخاتە جێگای مە مۆتایی بە نایەمسانی ئینسانەمان
دەهێنێت ،ئەوەش تەنەا بە شۆڕشیك دەمرێت مە شۆڕشی مرێکاریە.مۆتایی هێنان بە
هێویماروەکماتگەورەترینومە نترینشۆڕشێکەژیانیتەواویبەشەریەتدەخاتە
سەرسکەیکیتروتەواویڕەوڕەوەیمێژوودەگۆڕێت،هەربۆیەلەتەواویدنیاداتەنەا
شۆڕشێ مەڕاستیوواقعیەتیخۆیدەسەلمێنێتشۆڕشیمرێکاریە.
هەر بۆیە ماتێ گوێ بیستی مەقولەی شۆڕش دەبین ،پێوستە بە هەستیاری و لە سەر
ئەر یواقعێامامەڵەیبکەین،مەسانێ یان وکوالیەنێ بەڕێگایچەکهەڵگرتنلە
شاخ بێت یا لە هەر جێگایەک دەمەونە شەڕ لە بەرامنەر دەسەتتێا و ئەم مردارە
سەربا یەیخۆیانناودەنێنشۆڕشوبەخۆشیاندەڵێنشۆڕشگێر،یاهەرگردبوونەوە
وخۆپیشانێانێ لەسەرشەقامەمانلەچوارچێوەیدۆخێکیسیاسیمەتەنەاتەعنیرەلە
بەشێکیشەڕینێواندەستەوتاقمێ لەبەرامنەردەسەتتێاناودەنێنڕاپەرینوشۆڕش،
مە هی یەک لەو مردارانە هی جۆرە  ئاڵوگۆڕیەک لە پەیوەنێی بەرهەمەێنان نە لە
دەستوریماردایەنەلەوپرۆسەیەدا سابیبۆدەمرێت،بەڵکوجگەلەگۆڕینیدەسەتت
بەقا انجیتوێژێکیبۆرجوا یوالیەنێکیسیاسیشتێکیترناداتبەدەستەوە .چەنێین
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جۆر هێوی چەمەدار دروست بکرێت ،چەنێین دەسەتتی سیاسی بگۆڕێت.هەر وەک بۆ
نمونەئەومێژووەیخۆمانتێیێاژیاوین .هەرمەسەولەتەمەنیخۆیەوەتەماشابکات،
مەچەنێین دەسەتتگۆڕا بە چەنێینشێوا و شێوە،بە خرۆشانی خەڵ ،بە مودەتا ،بە
جەنگ هتێ .ئەو الیەنە سیاسیانە ،هەرئینتیمایەمیان بە بوووتنەوە مۆمەتیەتیەمانی چینی
بۆرجوا یەوەهەبێتنەکئاڵوگۆڕیانلەپەیوەنێیبەرهەمەێنانێانەمردوە،بەڵکوجێیترو
جێگیرتریانمردووەومۆمەڵگایسەرمایەداریانلەمەترسیشۆڕشیمرێکاریپاراستوە.
بەمانایەکخاوەنێاریەتیهۆیەمانیبەرهەمەێنانلەمۆمەڵگەیسەرمایەداریێاماوەی٠٥٧
ساڵە یاترەمۆمەڵگایداگرتووەوپەرەیسەنێووە.بۆئەمەشچەنێینیاساودەوڵەتو
دەستوروسایسەتیانبۆپێکەێناوەوبەمارهێناوە.
واتەمۆمەڵگایەکمەئێستالەتەواویدنیادالەسەربنەماینامۆمییەکدامە راوەدرەنگ
نەابه شۆڕشیكۆمۆنیستیچینیكرێكار


نەاوته

شته
یا وودەبێتهەڵوەشێتەوە،ئه 
مه
به تم شۆڕشی مرێکاریی داهێنان و فکری مارمه نییە ،فکری  وبە
دهكرێت  .

مۆمۆنیستەمان نییە ،ئایێۆلۆژی نییە تا بگوێورێتەوە بۆ ئینسانەمان و ماری پێ بکەن و
هانیخەڵ بێەنباۆنشۆڕشبکەن.وەکبۆنمونەمەسێ چەکهەڵێەگرێتبۆبەرگری
لە نەتەوەمەی یان نیشتیمانەمەی یا دین و تائیفەمەی ،یاخود مەسانێ بۆ گرتنە دەستی
دەسەتتی ئیسالمی دەچن مارێ دەمەن.ئەم بوووتنەوانە لە واقعیەتی ئێستای دنیای
سەقامگیری سەرمایەداریێا مە تەواوی دنیای داگرتووە ،جۆرەها فکر و تیۆری دادەتاشن
مە بەر بە واقعی بوونی شۆڕشی مرێکار بگرن ،لە ناوەرۆمێا هەمویان لە پرۆسەی
پاراستنی پەیوەنێیەمانی سەرمایەداری و با اڕ و قا انج و مەڵەمەی سەرمایەدان .هەر
یەمەیان بە جۆڕێ و بە ئایێیا و بۆچونێ و ئاڕاستەیەک لە ژێر ماریگەری نیشتمان
پەروەریونەتەوەپەرستیوپاراستنیخاکوسنورو،بەناویچامسا یودیمومراتی
و لینرالی و نیولینرالی ،بەناوی  دین و تایفە و یان هاوپەیمانی لە نێوان نەتەوەمان و
ئاینەمانمەلەدوالێکێانەوەدادەوڵەتێ دروستدەمەنبۆڕاگرتنیئەمپەیوەنێییەیمە
ماریبەمرێوخاوەنێاریەتیتاینەتیلەخۆگرتووە.
***
لەهەرشوێنیكیدنیادابێتهێوێکیبەلێشاوڕۆژانەدەبێتبرۆنبۆماروبەرهەمبەێنن
و مات بخنە با ارەوە  ،لەهەمان ماتێا ڕۆژانە ناڕە ایەتی مرێکارانی مارخانەمانی یان
مەرتەمانی تر دەبیستین مە بەهەر شێوا ێکی ناڕە ایەتی بێت لەبەرامنەر خاوەن
مارەمانیانێا خواستیان هەیە و لەبەرامنەر هەلومەرجی ماردا ناڕە ایەتیان هەیە.ئەم
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ناڕە ایەتیانە پەرچەمردارە لەبەرامنەر واقعیەتی مۆمەڵگەیەمە لەسەر بنەمای نامۆمی
دامە راوە ،واقعیەتێکە بەرجەستەیە و بە چاوی خۆمان دەینینین ،بەتم دەبێت
ناوەڕۆمەمەی تێنگەین .ناوەڕۆمی ئەم ناڕە ایەتیانە ئەوەیە ،مە ئەم پەیوەنێی
بەرهەمەێنانەیلەسەربنەمایماریبەمرێبەڕێوەدەچێت،ناڕە ایەتیلێێەمەوێتەوەو
بهتم
جێگای قەبوڵی ئەو مەسانەی ڕەنج دەمێشن نییە و دەبێت ڕۆژێ هەرەس بەێنێت .
نجامدهبێ

یچینیكرێكاربۆباشتربوونیژیانیسه 
رئه

واقعیوڕۆژانه 
یه

تیه 
ایه 
مناڕه 


ئه
ڵگادهگۆڕێت.


واویكۆمه
یڵیشۆڕشكردن،شۆڕشێككه 
ته

سه 
رڕه
ب ێته 
واقعیەتی شۆڕشی مرێکار ،هەرهس پێەێنان و هەڵوەشنادنەوەی ئەم پەیوەنێییە
بەرهەمەێنانەیە لە تەواوی دنیادا ،خاوەنێارێتی تاینەتی لە ناو دەبات و لە هەمان ماتێا
مامەڵەمردنیهێویماروەکماتیەکناهیڵێت.ئەمەواقعەتیناوەڕۆمیشۆڕشیمرێکاریە.
ئەوەیلەموێوەدەستپێدەماتوچۆنپرامتیوەدەمرێتوهێولەموێوەمۆدەماتەوە
یانلەچشوێنووتتێکێادەبێتباسێکیترە.
پێکەێنانیهەر وبێکیمۆمۆنیستیدەبێتلەسەرئەوبنەمایەبێتمەواقعیەتیشۆڕشی
مرێکاریدەناسێتەوەووەکبەشێ ویەمەیەکلەناوچینیمرێکارداوئەرمەمانیئەو
شۆڕشە بەجێ دەگەیەنێت .مۆمۆنیستەمان عاشقی شۆڕشی مرێکاری نین ،یان
هەڵنژاردەیەمی ئایێۆلۆژی نییە بۆیان تا لە نێوان شۆڕشەمانێا شۆڕشی مرێکاریان پێ
باشترە.خۆدۆ ینەوەلەناوشۆڕشیمرێکاریێاهەڵنژارەدەیەمیواقعیوبەرجەستەیەمە
ئەوشۆڕشەپێێاوسیتیەمیمۆمەتیەتیومێژووییە،دروستکراووئایێۆلۆژیانییە  .وبی
مۆمۆنیستدەبێتئامرا یدەستیچینی مرێکاربێتبۆشۆڕشیمرێکاریو شۆڕشی
سۆسیالسیتی،وەکچۆنمۆمەڵگەلەفیۆدالییەوەبووبەسەرمایەداری،ئەوئاڵوگۆڕانەش
لەماتی خۆێێا بە هەمان مانای گۆڕینی پەیوەنێی بەرهەمەێنانە ،مە بە گەشەی هێوی
بەرهەمەێنانو شۆڕشی بۆرجوا ی بەسەرمەوتنگەیشتووە.ئێستاش شۆڕشی مرێکاری
وەک شۆڕشێکی جیەانی و بەسەرمەوتن گەیشتنی لەو شوێنەوە مانا پەیێا دەمات مە
تەواوی پەیوەنێیەمانی سەرمایەداری لێ بترا ێنی و دنیایەمی باشتر بۆ تەواوی
بەشەریەتبەدەستبەێنێت.
***
مەسەلەیەکپێویستەئاماژەیپێبکەینئەوەدەبیستینمەدەڵێنهەلومەرجیسیاسیو
پەیوەنێیمۆمەتیەتیلەموردستانێالەگەڵفکریمارمسییاكۆمۆنیستینایەتەوەو
ناگونجێ .هەڵنەتەپێموایەمەئەمجۆرەبۆچونەتەنەاهەرلەموردستانێانەبێت،بەڵکولە
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ربارهیشۆڕشیکرێکاری


ده
چەنێینشوێنیدنیابۆئەوەیبەربەشۆڕشیمرێکاریبگرنڕەواجبەمجۆرەبۆچونە
ئەدەن،یاندەڵێنشۆڕشیسۆشیالستیخەیاڵیە .قەبوڵمردنیئەمبۆچونەلەوشوێنەوە
مانا پەیێا دەمات مە مارمسیوم و بوووتنەوەی كۆمۆنیستی وەک ئایێۆلۆژیایەمی  دابااو
لەواقعیەتی ەرەمەیمۆمەڵگەوەوەربگیرێت،ماتێ مارمسیومتەنەاوەکلۆژیکیفکرو
ئایێۆلۆژیمامەڵەبکرێتنەکوەک انستێ مەیاسای ەرەمەیمۆمەڵگەیدۆ یوەتەوە،
وەکپێشترئاماژەمانپێێادەمرێتبەخەیاڵیوناواقعیپێناسەبکرێت .ئەوەیگرنگەلەم
باسەدا تەئکیێی لێنکەین ،مارمه داهێنەری شۆرشی مرێکاری و سۆشیالیوم نییە ،بەڵکو
وەک یاسای  ەرەمەیەک مە گەشەی پەیونێی هێوی بەرهەمەێنان و پەیوەنێی
بەرهەمەێنانمەئاڵوگۆریمۆمەڵگەدەماتەدیفامتۆدۆ یوەتەوەوشیکردۆتەوە.
مارمهلەخواستوئارە ویخۆیەوەداوایلەمرێکاراننەمردووەشۆڕشبکەن،بەڵکو
ئەو واقعیەته  ئەسلمێنێت مۆمەڵگەیەک لەسەر بنەمای ماری بەمرێ دامە رابێت ،لە دنیای
واقعێا و لە خودی پێکەاتەی نامۆمیەمانی مۆمەڵگەی سەرمایەداریێا ،ئەوە ماری بەمرێ
ناتوانیبەردەوامبێتولەدوا نجیرەخەباتیمرێکارانێالەبەیندەچێتلەڕێگەیشۆڕشی
مرێکاریەوەمۆتاییدێت.واتەمارمهشۆڕشیمرێکاریوەکواقعیەتێ وپێێاویستیەمی
مێژوویی دەسەلمێنێت" ،مێژووی هەرچی مۆمەڵی پێش سەرمایەداریە بە هەمان شێوە
بریتیە لە مێژووی مێشە چینایەتیەمان ،چەوساوە و چەوسێنەر  ،ۆردارو  ۆرلێکراوو
هەمیشە دژ بەیەمتر لە نامۆمی و شەڕدا بوون ،شەڕێ مە مێشراوەتە ئاڵوگۆری
شۆڕشگێرانەیسەرتاپایمۆمەڵگە،یانمێشراوەتەلەبەینچونیهەردووچینیدژبەیەک.
سهر ئهكات" :مۆمەڵگەی ئێستای
روهك له مانیفێستی كۆمۆنیستێا پێێاگری له 
هه 

سەرمایەداری مە لەجەرگەی لەناوچونی مۆمەڵگەی دەرەبەگایەتیەوە سەری دەرهێناوە،
شەڕو نامۆمی چینایەتی نەک لەناو نەبردووە بەڵکو نایەمسانی و قڵشتی چینایەتی  ۆر
سادە و ڕۆشنتر و فراونتر مردۆتەوە مە سەرتاپای گۆی  ەوی بە یەک ئاڕاستەی
پەیوەنێی بەرهەمەێنانی مار و سەرمایە داگرتووە ،مۆمەڵگە بە دوو بەرەی گەورەی دژ
بەیەکدابەشبووەوڕاستەوخۆبەرامنەربەیەکوەستاونمەبۆرجوا یوپرۆلیتاریایە،
وەستانەوەیئەمدووچینەلەبەرامنەریەمێاگەورەترینشەڕیمۆتاییهێنانیمۆمەڵگەی
سەرمایەداری  لە ناو جەرگەی خودی پەیوەنێیەمانی خۆیێا فەراهەم هێناوە ،ئەم شەڕە
شۆڕشێکەجیاوا لەتەواویشۆڕشەمانیتریشەڕیچینەچەوساوەمانەلەمێژوودا،لە
واقعیەتیپێکەاتەیپەیوەنێیبەرهەمەێنانیسەرمایەداریێاوهەڵوەشانەوەیئەوپەیوەنێیە
شۆڕشێکە بە دەسەتتی چینی مرێکار فرسەتی خاوەنێاریەتی تاینەتی بۆ هۆمانی
بەرهەمەێنانلەبەیندەبات،چەوساوەوچەوسێنەرناهێڵێت’’.
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گەر بۆ نمونە گریمان مارمه تیۆریوەی ئەو شۆڕشەی داڕشتنێت و ئەوە بە مرێکاران
ڕابگەیەنێت" مرێکارانو ە کمەتکیشانباۆنشۆڕشبکەن،ئەوشۆڕشەبۆئێوەباشە".
لەسەر ئەم بنەمایە بەرنامەی بۆ داڕێژێت ،ئەومات وەک بۆچون و ئایێیایەک قابیلی
بیرمردنەوەوبریارێکیجێیوقەبوڵکردنیانەمردنە .بەتممارمهواقعیەتەمەینیشان
داوە و لە یاسامانی  جوڵەی مۆمەڵ ئەو ئەنجامگیریەی داوە بەدەستەوە.مارمه هەبێت
یاننا،ئەمنامۆمییەهەرهەیە  .مارمهمانیفێستومەپیتاڵیبنووسیایەیاننەینووسیایە،
ئەم واقعیەتە هەیە .بنەمای دەور و هەڵسوڕانی ماری سیاسی مۆمۆنیستەمان لەسەر ئەم
واقعیەتەیە ،مە دەمانەوێت ماری لەسەر بکەین .وبی مۆمۆنیستی مرێکاری دەیەوێت
ڕابەرایەتی ئەم شۆڕشە بکات ،ئەم شۆڕشە واقعیەتی هەموو شوێنێکی دنیایە بە
موردستانیشەوە،مەموردستانوەکبەشێ لەبا اڕیجیەان،هێویماروخاوەنێاریەتی
تاینەتی و ماری بەمرێ واقعیەتی پێکەاتەی مۆمەڵگەی موردستانە ،بۆیە باسەمە لەسەر
گواستنەوەیئایێۆلۆژیایەکنییەلەشوێنێکیترەوەبۆموردستانیابۆهەرشوێنێکیتر،
باسلەسەردنیایسەرمایەداریهەڵوەشانێنەوەیسەرمایەداریەوەکسیستمێکیجیەانی.
جارێکی تر جەخت لە وەتمی ئەو پرسیارەی مە "ئایا شۆڕشی مرێکاریی پێێاویستییەمی
مێژووییە؟" ئایا 'بە سەرمەوتن دەگات" بەڵێ ،بەو مانایەی پێکەاتەی مۆمەڵگای
سەرمایەداری لە دوو چینی دژ بەیەک پێ هاتووە ،ئامامی یاسای  ەرەمەتی مۆمەڵگە
هەڵوەەشانێنەوەیئەممۆمەڵگەیەیلەناوپێکەاتەیخۆیێاسەلمانێووە .شۆڕشیمرێکاری
بە پراتیکی چینی مرێکار و سەرمەوتنی ئەو چینەیە بۆ هەڵوەشانێنەوەی مۆمەڵگەی
سەرمایەداریە ،ئامادەییەمان بۆ سەرمەوتنی ئەو شۆرشە ،یەمگرتوویی  چینی مرێکار و
گەشەیناڕە ایەتیه مانوبەهێوبوونیئاستیماریڕێکخراوەییوبەر بونەوەیئاستی
ئاسۆیسۆشیالستیوبەڕابەرایەتی وبێکیمارمسیستیشۆڕشگێروگرتنیدەسەتتی
سیاسیە،مەئەمانەشدەمرێباسێکیتاینەتیتربن.
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خهرسهو سایه

دیکتاتۆریودیموکراسیو
حکومهتیکرێکاری

تێبینی  :ئهم نووسراوهیه له بهرئهنجامی قسهوباسی نێو کۆڕێکدا
ئامادهکراوه و خراوهته سهر شێوازی نوسین ،بهجۆرێک
کهگونجاوبێت بۆ باڵوکردنهوه لهگۆڤاری دیدگای سۆشیالیستیدا.
کپێیگرتووهومانیفێستی

وه 
یه
کجوتنه 


یمۆمۆنیوموه
وماته 
وه

بڵێممه 
له

وه 
تائه 
ره 
سه 

سهر چهمکی دیکتاتۆریهتی پاۆلیتاریا
یانێووه ،مشتوماێکی فراوانیش له 

خۆی ڕاگه
بهتم
وه .
پێشه 
چۆته  
ههنگاو ئهم مشتوماه  
وههنگاو به 
یێابووه  

و کومهتی مرێکاری په
چهنێ پرسیارێکهوه ،ئهو
به 
وه  
تمێانه 

لهڕێگای وه
مه  
یه  
وه 
لێرهدا ئه 
بهستی منه  
وهی مه 
ئه 

گشتیودیکتاتۆریهتیپرۆلیتاریا

مکیدیکتاتۆریه 
تبه


رچه
له 
سه
یمه 


مومژه

ناڕۆشنیوته
سهر ناوهڕۆمی
وهی  یاتر له 
روونکردنه 

وه 
شه 
ههڵگرم ولێره 
تاینهتی ،دروست مراوه  
به 

مه
م،مهبێگومانئه 

تته  
بێه
سه 
مده 
مانیئه 


سیاسیوئابوریه
رمه 
تیمریکاریوئه 


کومه
رنامهی  وبی
رنامهی دونیایهمی باشتر ،به 
تیهمانی به 
ڕه 
بنه 
مکه  
چه 
له 
مێکه  
یه 
خۆی  
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وسایه

سره

خه
موێێایه؟

مه 
له
مومژه 


تابابوانینته
سه 
ره
وایه 
مه 
مۆمۆنیستیمریکاریی .
ڕاستهوخۆ

ئاراوه،ئێمه 

تدێته 

دونیایئهماۆداماتێ باسیفۆرمی  کومهتو ده 
وڵه


له
دیکاتۆریهت و دیمومراسی"

مسهری ،لهنیوان "
شکاریهمی دوو جه 

ڵ  
دابه
گه 
له 

دیکتاتۆریهت

خهمان پێێهگرێ مه 
یه 
وه و ئۆتۆماتیکیش ئهو  وممه  
بینه 
ڕووده 


ڕووبه
ووێنایه

وه  
ئه
شه 
لێره 
یهتی  .
مه 
ئیجابیه 

دیله 
ومماانیودیمومراسیشبه 

شێوا ێکیسلنیه  
له
رجۆره

دهر له 
هه
سهپێنێ مه دیمومراسی وهک سیستهمێکی ئا اد و به 
خۆی داده 
رموتگهری و  هبرو هنگێ و وهک سیستهمێکی خۆشگو هران و عهقونی و گونجاو


سه
مرێته

دیکتاتۆریهتیش ده

وه 
والشه 

خرێته پێش او و له

ریهتێا ده
شه 
گهڵ سروشتی به 
له 

بهم
نگێکه .
رموتگهری و هبرو ه 

ستهمو سه
رچاوهی ههموو  جۆره  

شهیتانێ مه  
سه

سیاسیهمانی ههردوو الی ئهم  وممه،

جۆرهش دهبینین ناوهڕۆكی چینایهتی و مارمرده 

ناڕۆشنیوتێکهتومردنێکێا


مکیدیمومراسی،له

مچه

توهه

مکیدیکتاتۆریه

مچه
واته  
هه

باسیمۆمۆنیومودیکتاتۆریهتی

نێبه 
یوه 
په 
له 
تومردنه  


متێکه
بهتمماتێ ئه
جێێههێڵرێت  .

فراوان و

ئایێیۆلۆژیه 

مڕینه 
ومه 
له 
ڵبهشێ   
گه 
له 
وائێمه  

ئاراوه 
،ئه

هێنرێته 

 ،
ده
پاۆلیتاریاوه 

وه،
وه فکری و سیاسیهمانی بۆرژوا یه 
الیهن جووتنه 
له 
وه مه  
ماته 
وڕووده 

به 
ره
وامه  
رده 
به 

یهمی
وه 
وهک جووتنه 
وه  
یێانیه 

رهتای پێگرتن و هاتنه 
مه
سه 
رامنهر به مۆمۆنیوم ههر له  
به 

ئامانجلێیلکهدارمردنیمۆمۆنیوم

مهمڕینێ مه
گیراوه  .

سته 
وه
ده 
تیوجیەانی،به 

مۆمه 
تیه

لهماتێکێا ئهم دوو
ایهمی  هنی وفکری لێڵ وناڕۆشنیێا .
فه 
مانیهتی له  
ڕه 
و خنکانێنی باوه 
دیمومراسیهت و دیکتاتۆریهت" واقعی نییه و ئهم

مسهر دروستکردنهی نێوان "
جه 

یهتی
ماهیهتی چینا 

ڕوانگهی 

له 
ش
مه 
گهر باسه 
ئه 
وه  
یه .
رانه 
تێنه 
ڵه 
ڵخه 
ڵنژاردنهش هه 


هه
ردهمی ئێستادا سهرنج بێهین ،ئهوا تهنەا
سه 
تیهمان له 
کومه 

مه 
وڵهت و سیسته 
ده 

دیکتاتۆریهتیچینیبۆرژوا ی

لهنێوان"
مه 
یه 
تیهه 


کواقعیه
مسه 
ریه
شکاریودووجه 


دابه
وڵهت
سهر خۆدی ناوهڕۆكی چینایهتی ده 
باله 
وایه  
مه 
دایه .
و دیکتاتۆریهتی چینی مرێکار" 
خۆیراوهستین:


کوێدایه؟

وله
تچییه 

ڕۆكیده 
وڵه


ناوه
یهمی
مه دەوڵەت وهک دیارده 
وه  
باوانه 

وانهی ئهو بۆچوونه بۆرژوا یه 
بهپێ ه 

دهما و وهک ده گا و نیەادێ بۆ "پێکەێنانی
رومۆمهڵگا پێناسه  

روچینایهتی و سه


سه
تناوهڕۆكی

،ده 
وڵه
یناسێنێ 

رایهتیگشتی"  
ده
ونوێنه 

مانیمۆمهڵگا" 

نگینێوانبه 
شه


هاوسه
پارێوهرى قا انج و بەرژەوەنێی چینێکی دیاریکراو مە لەبارى

یه و وهک "
چینایهتی هه 

رههڵێانیدەوڵەتلەبنەڕەتەوەلەگەڵ
تمێژوویسه 

ته 
نانه
وجودهاتووه .

به
ئابوریەوە اڵە" 
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سەرهەڵێانى چەوسانەوە و دابەشنوونى چینایەتی مۆمەڵ و خەباتى چینهمانێا هاومات
ڵگایهمێا
سهرخانی سیاسی ههر مۆمه 
له 
ی
رمه 
وڵهت ،خاڵی مه 
واتایهمی تر ده 

بووە  .
به
مانه و ههم بۆ پاراستنی نیوامێکی
ئابوریه 

نێیه 
یوه 
وهی په 
نگادانه 

ههم ڕه
داگیردهمات ،مه  

یێادهمات.
برێ،پێویستیپه 

ڕێوه 
ده
به 
ڵگاوه 
نچینێکیدیاریکراویمۆمه 

له 
الیه
ئابوریمه 

وڵهت ،ڕیکخراوبوونی چینێکی دیاریکراوه له باتترین شێوهی
ده 
وه  
سهرێکی تره 
له 

رچینێکیتردالهباتترینئاستێا.

به 
سه
ژمونیچینێکه  

ئۆتۆریته 
وهه

تتێارێتیێا،واته 

ده 
سه

ته
مدیکتاتۆریه 


رچیئه
ئه 
گه
سهرچینێکیتردا .
دیکتاتۆریهتیچینێ به 

له
رنییه 

شبه 
ده

ئه 
مه

مهش
له 
رمانااوهییێا بنوێنێ .

ته خۆی له فۆڕمی جوراوجۆری  کومهت و فه
وڵه 
و ئهم ده 
وهک
مه 
وه 
ماته 
ده 
سته 
رجه 
خۆیێابه 


تیچینێکیدیاریکراوله
وڵهتماتێ دیکتاتۆر 
یه
یاترده 

رامنهر
به 
وه  
الیهن چینێکه 
لومهرج و ئاماا همانی  هبرو هنگ له 
ڕخهری هه 
گه 
ڕێکخهر و وه 

وه و
تیبکاته 

تابتوانێخۆیمۆمه 
تیه

وه 
ماره 
خاته  
میفراوانێا،ده 

مه 
ودایه
چینێکیترله 

به 

موومۆمهڵگاداب هسڕێنێ.

سه 
رهه
ستیخۆیبه 


باتده
وڵهت با ئاوڕێ له دیمومراسی
سهر ناوهڕۆكی ده 
مورتهدا له 

وه 
بهدوای ئهم ڕوونكردنه 

وه.
نه 
یه 
تتێارێتیبێه 

کفۆرمێکیده 
سه


خۆیوه

تیبۆدیکتاتۆریهتیچینیبۆرژوازی:


دیموکراسی،فۆرمێکیحکومه
رامنهر دیمومراسیهتێا نییه،
به 
رههڵێانی دیکتاتۆریهت ههرگیو له 
سه 
وه  
لهباری مێژوویه 

رامنهر
به 
له 
رمهوتنی دیکتاتۆریهتی چینی بۆرژوا یه  
چونکه دیمومراسی خۆی فۆرمی ده 

سهتتی موتڵهق و
رامنهر ده 
به 
تهوه و له مێژوودا له 
ڕه 
بنه 
چینی مرێکاردا.دیمومراسی له  
سهتتی
رامنهر  کومهتی شا و شمشێر و ئۆتۆمراسی دینی و ده 
به 
دیسڕۆتیومێا ،وهیا له 
وڵهتی چینی
بووه ،مه شێوا گهلێکی ڕێکخراوبوونی ده 

ڵێاوه و مه 
تره
ملیسادا ،سهری هه 
وێوه
بهگ و فیوداڵهمان بووه.پێێاویستی فۆرمی دیمومراسی بۆ چینی بۆرژوا ی له 
ره 
ده 

نێیه سیاسی و قانونیهمان
یوه 
سهتتی موتڵهق و دیسڕۆتیوم و په 
ده 
ستڕێێهمات مه  


ده
رههمەێنانی
لومهرجی به 
هه 
وهی  
سهنێن و فراواننونه 
ره 
سهر ڕێگای په 
له 
ستێکن  

به 
ربه

نێیهمانوئا ادی
یوه 
هامردنیپه 

مهشچینیبۆرژوا یپێویستیبه 
ڕه
بۆئه 
رمایهداری .


سه
تدهخوا ێ

ده 
وڵه
پێویستجۆرێکیترله  


شبه
مواقعیه 
ته

ڵگایه 
،ئه
یمۆمه 

تاکومرانه 
وه

وڵهتی مودێرنی بۆرژوا ی
ده 
رمایهداریێا .

گهڵ ئابوری سه
سهرخانێکی گونجاو بێت له 
مه  
ته
وڵه 
مده 
تمخودیئه 

ڵێاوه .
به
ریهه 

وه 
سه
مورجه 

مهه 
له
له 
وه 
ته 
ڕه 
بنه 
دیمومراسیله 

واته

دیکتاتۆریهتی چینی بۆرژوا ی بۆ  اڵکردن و ڕاگرتنی

له 
مۆدێرنه ،شتێکی تر نییه جگه  
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وسایه

سره

خه
ڵه
رمایهداری ،ئهویش لهڕێگای ڕێکخستن و بهماربردنی مۆمه 

نێیهمانی سه
یوه 
په 

رامنهر به چینی
یه ،به 
سڵهتی  هبرو هنگیان هه 
له ئاستێکی فراوانێا خه 
ئامرا ێکهوه مه  
وپهڕی
گهر واتای ئه 
بهم جۆرهش دیکتاتۆریهت له فۆرمێکی  کومهتیێا ئه 
مرێکار  .
نگبێتوپشتبه هبرو هنگو

وهی هبرو ه
ره 
ده 
خشرابێتناتوانێتله 


دیمکراسیپێبه

پشتبه پۆلیهوسوپاودادگاو ینێان

واته 
بهستێت  .
تنه 
وڵه 
مانیده 

قه 
هریه
ڕێکخراوه  

بهستێت ،پشت به دین وئایێیۆلۆژیای
منیهتی نه 
و دام و ده گای جاسوسی و نیەادی ئه 
ههموو ئهم
بهستێت .
بهال ی میێیایی و چاودێری تهمنۆلۆژی نه 
ڕهسمی وداموده گای  ه 

دهسمراون
کموقه 

ڕاده 
یه
مانێا،به 


دیمومراسیه
مه
توسیسته 

سایهی کومه
شله 


پێکەاتوانه
وه
وهیی"ه 
ته 
منیهتی نه 
گهر ههر فهردێ لێی البێات ئهوا به پاساوی "تێکێانی ئه 
ئه 
مه  
،واته

بێته 
وه
ده 
نگانه  
ڕوویسهرموتی هبرو ه 


ڕووبه
ودووباره 

یاساوه 

رامنهر 
به 
وێته  
مه 
ده 

تته
سه 
بهم جۆرهش ده 
مرێ .
ده 
وه  
ههڵەاتن و خۆشاردنه 
وهیا ناچار به 
وه  
ینێانه 

خرێته 


ده
دیمومراسیهمان وهک سیستهمێکی  ومماانی تۆڕێکی ئاڵۆ له ئۆتۆریته و ههژمونی

تاینهتیو
مرێکارانبه 

ربه 
رامنه 
مهتوانامانیچینیبۆرژوا یبه 
خۆیێاڕێکخراومردسوه  


له
گهڕ.
خاته 
فاسیلیخۆیێاده 

گشتیله 
ته


ڵگادا،به

هاوتتیانیمۆمه

وههژمونی:


دیموکراسی،ئۆتۆریته
به دیمومراسی
یدیکتاتۆریهتیچینیبۆرژوا یێا،مه  


ژێرسایه

داریله

رمایه

ڵگایسه
 
مۆمه
وه تا باالترین ئاست ،لهڕیگای
تیه 
تیه 
ناو هد دهمرێ خۆی له نومترین ئاستی مۆمه 
ههنێێ 
دهچێت ،مه  
ڕێوه 
به 
وه  
ژمونیه 

ئۆتۆریته و هه

یهک له 
گهرخستنی  نجیره 
وه 

یه و ههنێێکی
وتهی بهرچاویان هه 
رمه 
ههستیان پێێهمرێ و ده 
ڵقهمانی ئهم  نجیره  
ئه 
له 

گهڵی ڕاهاتوون وبه شتێکی سروشتی وهریان
یخهڵکی له 

تریشیانشاراوهن ،وهک ئه 
وه

رلهمانتاران،
یران،په 


رۆکوه

رۆکمۆماروسه

مانیپاشاوسه
سه 
تته
ده 
بۆنمونه 

گرتووه.

رانیئیێاره و

ڕێوه 
به
مان،تابه 


منیوپۆلیسیه

گائه

رۆمیسوپاوده

رپرسانیدادگا،سه

به
ههمویان ئۆتۆریته و تۆڕێ له
مانه 
ئه 
پاۆژه ئابوری و سیاسیهمان ،تا دینلۆماتکارهمان .

وه
لهپشت بایاری هاوتتیانه 
مهن ،مه  
سهتتێارێتی بۆرژوا ی ئاشکراده 
ژمونگهری ده 


هه
مئۆتۆریتانه

مهن  .
ئه
نێیهمیئابوری اڵده 
یوه 
نوئیجرایقانونوپه 

ده 
به
ڕێوه 
مبه 
سیسته 

دیمومراسیهمانێا ،بهڕای خهڵ ههڵنژێردرابن،

ته 
سایهی  کومه 
له ۆر ماتێا و له 
نگه  
ڕه 

رایهتی
تێانوێنه 


ئابوریوسیاسه

ڵگاله

میمۆمه

میمه
مایه 
تیه
نێیمه 

رژه 
وه
به 
تمچونکه  


به
دهنگیان پێێاوه
مه  
وه  
ڵکانه 
وهنێی ئهو خه 
رژه 
وانهی بایار و به 
به پێ ه 
میشه  
مهن هه 
ده 

وه
یرانیئابوریێابۆلێگرتنه 


مانیقه
سه 
رده
تله 
وڵه 
یده 
مئۆتۆریتانه 


مانیئه

بایاره
مهن.
مارده 


٥٩
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سهر
سهر شهڕی نێوان وتتان ،بایاردان له 
له موچه و خومهتگو اریهمان ،بایاردان له 

ئهم ئۆتۆریته
دهن  مه  
مانه نیشان ده 
ههموو ئه 
سهربا یو با رگانیهمان ...
نێیه  
یوه 
په 

ڕێوهبردنی قانون و
رعیهت پێێانی سیستهمێ و به 
ئاشکرایانه ،دهنگێانی خهڵ بۆ شه 

مارمردهمانی ئهم ئۆتۆریته

گهر له 
بهتم ئه 
 .
لهدژی  ۆرینهی هاوتتیانه 
مه  
مێکه  


نه
ینمه

ستپێێه 
مه


ژمونیهه
ئۆتۆریتهو  
هه


واجۆرێکیترله

خواروترباۆینئه
رچاوانه 


به
وهک دیارده و پێکەاتویهمی
ردهخا و بگره  
وه خۆی ده 
یهمی شارا 
قرینهن وهک دیاره 
ته 

نوێنێبۆنمونه:


سروشتیخۆیده
سهر ههموانێا ،مه
به 
وه  
لهخێوانێا ئۆتۆریتهی باوک خۆبهخۆ ههموو ئاستێکی ههژمونی ئه 

کئۆتۆریتهی

،له 
الیه
وره 
ویشخوارترموڕیگه 

یه 
،له
نگهه 

مافیدهستنردنیبۆ هبرو ه

گه ی
ئۆتۆریتهی ڕه 

وه 
الیهمی تریشه 
سهر ب ومهمانێا و له 
ساڵه بۆ ههژموونی به 
وره  
گه 

قوتابخانه و  انکۆدا،

ههمان دۆخ له 
گه ی  مێێا .
سهر ڕه 
نێره له ڕاستای ههژمونی به 

سهتت
ئۆتۆریته و ههژمونی ده 

یهک له 
نجیره 

بهر ،مامۆستا ،مارمهنێ وفهڕاش..
ڕێوه 
به 

رامنهرقوتابیوخوێنێماردا
به 
یخوینێنله 


تاپاۆسه
وه
ماته 
شۆڕده 

وه
بۆخواره 

وه
ره 
سه 
له 

وبه
وه پێ راوه  
ته 
بتویاساوسونه 


بتوره
مۆمهڵێ  ه
به  
کمه  

پاۆسه 
یه

امنبکرێ .
تیهمانێا ،خاوهنکار
رایه 
به 
ڕێوه 
مارگه و به 

له 
عایهتی لێنکهن .
ئیجناری ههموان دهبێ ڕه 
وه دواتریش بهرپرسیارانی بهش و ئهنێا یار و سهرمار و
بهری مارگه 
ڕێوه 
سهرو به 
له 

گهڵ ماردابهشکردنی ناومارگهدا
له 
مه  
مانه  
ههموو ئه 
رهس و دهرگاوان و ..
چاودێر ،تا  ه 
رهنجام ههژمونی
سه 
مه  
ئاراوه  

رامنهر مارگهردا دێنێته
به 
یهک له 
ئۆتۆریته 

نجیره 

هاوتایه ،

نانهت
مان،دادگاوته 

رایته 
یه
به 
رێوه 
بۆبه 

ته 
مواقعیه 

ڕادهگرێ  .
ئه
وه  
رماره 

به 
سه
رمایه  


سه
ڵقانهیئۆتۆریته
مئه 
ئه 
ته  
وڵه 
ده 
تاباتترینئاستمه  

وه 
شه 
مشێولێره 

مانهه 
ڵێه

تا ینێانه
مجۆرهش

هه 
ربه
گرێدهخۆن  .

وه 
یهمیئاڵۆ داپێکه 
پرۆسه 

هێنرێوله 


مارده

ژمونیبه
 
وهه
یه ،وه
ههر ئهویش ههژمونی هه 
یه  
کومهتی دیمومراسیێا ئۆتۆریتهی هه 

وهی له 
ئه 

گرێێراوانهش وهک

وه 
پێکه 
ژمونیه  

وه .بێگومان ئهم ئۆتۆریته و هه
شه 
وانه 
بهپێ ه 

تهدا
وله 
پێکەاتیده 

مشێنوله 

تهه 
ڵێه

ئاستیده 
وڵه

ره 
و
تی،ماتیکیشبه 


میچینایه
دیارده 
یه

له فۆڕمی دیمکراسیشێا خۆی
ته  
وڵه 
خۆیان ڕیکخراو مردبێت ،سائیتر ئهو ده 
رامنهر
به 
مۆمهڵگادا  
وه ،ئهوا ئیتر ناتوانێ دیکتاتۆریهتی چینێ له  
مردبێته 

رجه 
سته
به 

لگۆیهمی
چونکه دیمومراسی وهک ئه 

رایهتی نهمات.
نهبات و نوێنه 
ڕێوه  
بهچینێکی تر به 

وه،
تتهمان و ئیمتیا اتهمانی هێشتۆته 
سه 
به و ده 
رته 
نهک ههر  نجیرهی مه 
ومماانی مه  
سهر ژیانی
ژمونگهرایی خۆیان به 

یهک هه
وهک ئۆتۆرێته 
ههموو ئهم پێکەاتووانه  
بگره  

وه دیمومراسی به
بهم  اڵه 
روخهڵکی پاراستووه .

یهمی سه
وته 
رمه 
مۆمهڵگادا وهک ده 
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وسایه

سره

خه
دیکتاتۆریهت

ردهمان (
بێڕه 
ریه  
رموتگه 

ته  
سه
گهڵ ناوهڕۆكی  وممه 
پێویست ناتوانێ له 
وتهی جیاوا ی دیکتاتۆریهتی
رمه 
وههردوالیان دوو ده 
وه  
جیابکاته 

مهی)
باوه 
فەومه  

به 
مه

دیکتاتۆریهتی پاۆلیتاریا و

وه 
وانه 
بهپێ ه 
رامنهر چینی مرێکاردا .
به 
چینی بۆرژوا ین له 
یئۆتۆریتهو


ئاشکراوشاراوانه
متۆڕوپێکەاتوه

هه 
موئه
وه 
ته 
ڕه 
بنه 
ری،له 


تیمارگه

کومه
لگۆیهمی تر
وه و لهجێگایێا ئه 
شێنێته 

ڵێه 
وه
سهتتێارێتی بۆرژوا ی هه 
ههژمونی ده 

مۆمهڵگای مارمردوانێا
خالهتی هاوتتیان له  
ده 
راستهوخۆ پشت به  

مه رێنێ مه 
داده 

سهتتێارێتی بۆرژوا ی ئۆتۆریتهی جهمعی
بهستێ.یانی لهبری ئۆتۆریتهی فهردی ده 
ده 

سهتتی فهردی بۆرژوا یێا
سهر ده 
ماوهر وههژمونی به 
وشورایی ڕاستهوخۆی جه 
ردهمانی
سه 
تاینهتی ،له 
شۆڕشهمان بهگشتی وشۆڕشی سۆشیالیستی به 

سهپێنێت.
داده 

مهم ههموو ئۆتۆریته باتمانی وهک سهرۆک مۆمار وسهرۆمی
پلهی یه 
ههڵێانیانێا به 
سهر 

رلهمان ،سهرۆمی وه یران و پلهدارامانی  کومهت ،تا سهرۆمی سوپاو ده گای ئهمنی
په 

پۆلیسیهمان ،تا بهرپرسانی با رگانی و

وچاودێری ،تا بهرپرسانی  ینێان وڕیکخراوه 
وڵهتی
التیده 

مانیده 
سه


یجومگه

درشتووردانه
وپله 
موئه 


داهه

کوته
دینلۆماسی،له 
یه

ن،
به 
ده 
ڕیوه 
به 
مچینه  


تیئه

راییدیکتاتۆریه

ژمونگه
وئۆتۆریته 
وهه

ستێایه 

بۆرژوا یانله 
ده
رهمی
بێته خواستی سه 
وهیان ده 
شانێنه 

نه ئامانجی خۆیان و داوای وهالنان وهه 
ڵوه
مه 
ده 

له شۆڕشیچینیمرێکار
نجامێکه  

به 
رئه
یمه  

کئه 
وه
وه 
تیپرۆلیتاریا 


دیکتاتۆریه
شۆڕش  .
وهی ههموو ئهم  ئۆتۆریته و
گهر ئه 
سهتتی چینێ خۆی ڕابگرێ مه 
ناتوانێ وهک ده 
وه خۆی  اڵکردووه
مانه 
سهر ئینسانه 
به 
رمایهداری مه  

راییهی سه
ژمونگه 

مه  
هه
سیسته 

خالهتی ڕاستهوخۆی خهڵ 
ده 
جێگهیێا سیستهمێ دامه رێنێ مه  
وه و له  
شێنێته 

هه 
ڵوه

روهها دهست دهبات بۆ
هه 
ڕێوهبردنی مۆمهڵگا .
میه بۆ بایاردان و به 
ره 
فامتۆری سه 
رمایهداری.


ڵگایسه

مانیمۆمه

مائابوریه
یڕیشه 
وبنه

شانه 
وه
ڵوه 
هه 


توفۆرمیحکومهتی:


دیکتاتۆریه
گهر بۆرژوا ی بێت وهیان پرۆلیتاری بێت ،دهتوانێ له
دیکتاتۆریهت ئه 

وه 
سهرێکی تره 
له  

وهی ناوهڕۆكی چینایهتیان
فۆرمی جۆراوجۆری  کومهتیێا خۆیان بنوێنن بهبێ ئه 
رلهمانیێا
دیکتاتۆریهتی بۆرژوا ی ئهتوانێ له فۆرمی دیمومراسی په 

بۆنمونه 

ستنێهن.

له 
ده

خۆی بهیان بکا و دهشتوانی له شکڵی  کومهتی تۆتالیتار و یهمحوبیێا ،وهیان له فۆرمی
ناوهڕۆكیچینی
یله  
وه 
بێئه 

وه 
به
رخات،دیسانه 


وبیێاخۆیده

پلورالیومیسیاسیوفره
رمایهداری و

پارێوهری ئابوری سه

وهی مه 
دهربێت له 
بۆرژوا یێا خۆی داباێنێ و به 
تدیکتاتۆریهتیبۆرژوا یدهتوانێ

ته 
نانه
تیتاینهتیبێت .


مرێومولکیه

میماریبه

سیسته
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وه خۆی بناسێنێ و
به فۆرمی  کومهتی ئا ادی تامو مافی مرۆڤ و سکوالریومیشه 

رجۆره ئا ادیهمی تاک بێت و بهجۆرێکیش خۆی

رده و دژی هه
دهشکرێ سهرموتی بێڕه 

مانێاتێکهتوبکات.


ڵئاینه
له 
گه

له موردستان خهڵکی  کومهتی یهمحوبی و
سهرنجێ لهموردستان بێهین :
با بۆ نمونه  
بهبێ
بووه  
روهها  کومهت هه 
وه ،هه 
دوو وبی و  کومهتی بنکهفراوانیان تاقیکردۆته 
سهتت و  کومهت ،له
ده 
وه ،بهتم ههموو ئهم فۆرمانه له  
مانیشه 

په 
رله
رلهمان و به  
په 

لومهرجێکی
ناوهڕۆكێا دیکتاتۆریهتی چینی بۆرژوا ی مورد بوون بۆ پاراستنی هه 

لهموردستانێا اڵکراوه،مه
دیاریکراویسیاسی،قانونی،ئایێیۆلۆژیودینیوئابوریمه 

رابهری ئابوری و سیستهمی سهرمایێاری شکڵیان پێێراوه و
سهر نابه 
له 
وه  
ته 
ڕه 
بنه 
له  
ڵگاوه
مهتکێشی مۆمه 
سهرموتی خهڵکی مرێکار و  ه 
رهتی ههمووشیان له  
ره 
ه 
رجه ناڕا ی بێت و
لومه 
گهر ههر مهسێ لهم هه 
یهک ئه 
ڕاده 
به 
رچاوهیان گرتووه .


سه
باوه،بێش 
دروستبکاتمه 

ئابوریوقانونیه

وسیستمه


تتوئه
رده 
سه
ترسیبۆسه 


مه
وه ،یانی ڕووبهڕوی  ینێان ،یاسا ،لێڕرسینهوه و
رموته 

ردهم پهالمار و سه
به 
وێته  
مه 
ده 

نانهت
وه ،ته 
بیته 
ئاسایش و هێوی میلیشیای  وبهمان و ده گای پاراستن و دژهتیرۆر ده 
وه.
بێته 
نگیده 

نشتیفه 
رهه

ومیوسهر ه

ته 
یقه
عره 
الونه 


ڕوویفتوایمه

ڕووبه
مرێدیکتاتۆریهتیپرۆلیتاریاله

،واته 
ده

تیپرۆلیتاریاشهه 
روایه


بۆدیکتاتۆریه
ئهم وممه

قۆناغێکێا له فۆرمی  کومهتی یهمحوبی ،وهیا چهنێ  وبیێا خۆی بنوێنێ و له قۆناغیکی
مانومۆمیتهمانی


فۆرمیمۆمۆنه
یاله 
مان،وه 

نجومه 
نه


تیشوراوئه
ترداله فۆرمی کومه

واتایهمی

به 
خۆیدهرخات  .

منیەادانه 


توله

فۆرمێکیتێکه
یاله 
ری،وه 

ڕێوه 
به
مونترۆڵوبه 

مجۆرهش ڕابردووئێستا و

پێشه  
وبه
کپرۆسهی واقعیله 

تردیکتاتۆریهتیپرۆلیتاریا یه

ریهمانی
ژێرماریگه 

تاوه  
له
ره 
سه 
داله 
یه 
مپرۆسه 


رچیله
،ئه 
گه
یه 
خۆیهه 

تبه 
یتاینه 


ئاینێه
تیهتی چینێکی
بێته سا مانی مۆمه 
وبی  پێشاهوی چینی مرێکاردایه ،بهتم دواتر ده 
وهی خۆی
رورهتی مانه 
ڕێکخراو له شورامان و  کومهتی شوراییێا ،له مۆتاییشێا  ه 
وانهی
تیپرۆلیتاریابهپێ ه 


شدیکتاتۆریه

مجۆره
وه  .
به
پومێته 


تده
کده 
وڵه


داووه
ده 
ستێه
له 

تاسهر بمێنێ ،بهڵکو
بهدی و ئه هلی نییه مه  
یهمی ئه 
وته 
رمه 
ده 
وه  
دیکتاتۆریهتیبۆرژوا یه 

وهی
رورهتی مانه 
تیهمانی مۆمۆنیومێا  ه 
تیه 
گهڵ ئالوگۆڕه ئابوری و سیاسی و مۆمه 
له 

ستدهداونامێنێ.

خۆیله 
ده


میقهزایی:


خۆییدادگاوسیسته
توسه 
ربه


دیکتاتۆریه
یهمی
تیوپارتینمونه 

کیه 
میه
مانیوه 


ییومیلیشیایه

ناوچه
ته 
کومه 

ڕێینمه 

وه  
بگه
باله 
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وسایه

سره

خه
رانێووه

دیکتاتۆریهتیبۆرژوا یموردادامه

تیله 

وایانله دیمومراسیبۆفۆرمی کومه

ماتێکێادیکتاتۆریهتیبۆرژوا یله فۆرمی


ن،له

خۆبکه
هێشتادادگاسه 
ربه

یانتوانیوه 

مه  
نه

تمئهم


ربیێا،به

دیمومراسیغه
له 
خۆبکاتبۆنمونه  

تیدادگاسه 
ربه


دیمومراسیێا،توانیویه
تتهمانی
سه 
وهی ده 
جیامردنه 

به 
ستووه  

وه پشتی به
ته 
ره 
بنه 
ربهخۆ مردنهی دادگا له 
سه 

مهش سیستهمی مهراتو و ئیمتیا اتهمانی
تتهمانی جێنهجێکردن  وئه 
سه 
ده 
یاسادانان له  
ڵیوبیرۆمراتیومخوڵقانێووه.

مهبوارێکیباشیبۆد یوتاتنیوگه 
نێه
مەێناوه 

به 
رهه

رلهمان یاسا دهرمات و
په 
مه  
یه  
دیکتاتۆری بۆرژوا ی له فۆرمی دیمومراسیێا بهو جۆره 
وهی
له 
،جگه 

شریعوتهنفیو"

رچاوهمانی" 
ته


یسه
وه 
یه
مجیامردنه 


ما،ئه

جێیده

تجێنه

کومه
تیڕاستهوخۆی

ده 
خاڵه
ستێتله  

خوڵقینێ،ڕێگاشده 
به

به وئیمتیا تێکیناپێویستده
رته 
مه 

مانیبایارویاساله


رچاوه

یسه
وه 
یه
مجیامردنه 

وه  
ئه
ڕوویسیاسیه 


تیشله
به 
تاینه
خهڵ  .

ماته
رلهمان و  کومهتێا ،هاوتتیان و خهڵ ده 
ئۆرگانهمانی جێنهجێ مار ،لهنێوان په 

سهتتێار ،بایاری
سیاسیهمانی بهرپرسیاران و ئه وابی ده 

پاشکۆی سیاسهت و بایاره 
ئهمنی و ئابوری
نێیه  
یوه 
رهمی و په 
تهمان ،دینلۆماسی نەێنی ،سیاسهتی ده 
اره 
وه 

وه.. ،
ته 
لهڕێگای  کومه 
وه  
مانه 
تیه 
وڵه 
نێوده 
بایاره  

وهی وتت به 
ستنه 
وسیاسیهمان ،به 

نجامدهدرێن

تیخهڵ ئه

نوێنه 
رایه
وبه 
وه  
ڵکه 
روخه 

یبایاردانله 
سه


پاۆسه
مانه 
مووئه 


هه
مه
یه  
تێکیئاواشێاڕۆڵیهاوتتیهێنێه 

مرێ،له 
اڵه


ڵگایانپێدیاریده

نوسیمۆمه

وچاره
وه و ئیتر
تته 
سه 
ده 
نێته  
یه 
یهک بگه 
واده 
ماعهتێ  ،خانه 
ههر چوار ساڵ جارێ  وبێ  ،جه 

وهدانیشێتوهی ڕۆڵێکیترینهبێت.
نوسیخۆیه 


دیارچاره
وه 
به
ماڵه 
له 

مه
وه  
وهۆیه 

دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا ،له فۆرمی  کومهتی شوراییێا ،به

وه 
وانه 
بهپێ ه 

وهی مه
له 
وه ،جگه  
سهتتی یاسادانهری و جێنهجێکار لێ گرێێهدات و جیایناماته 
ده 

خاڵهتی
ده 
ڕاستهوخۆش پشت به  

وه ،
شێنێته 

ڵێه 
وه
بهمان و ئیمتیا اتهمانیان هه 
رته 
مه 

نوههم خۆشیان

رده 
مه
مخۆیانیاساده 

ستێ،خهڵکێ مه 
هه

وخۆیهاوتتیانده 
به


راسته
نانهت موچهی نوێنهرانی
ته 
بهیان پێنێرێ .
رته 
وهی ئیمتیا ومه 
مهن بهبێ ئه 
جی بهجێی ده 
موچهی مرێکارێکی

له 
ههڵنژێردارو بۆ پۆسته باتمانی  کومهت و شورامان  ،یاتر نییه  

دیاریدهمرێ.

یه
مئهنێا ه 
پسۆڕوبه 

گهلێکی
نه 
نمو 
ڕۆژههتتی ناوهراستێا ،مه  

دیمومراسیهمان له 

ته 
بهتم بیرۆمراتیومی  کومه 

دارهمانی
به و پله 
رته 
مهوێت مه چۆن مه 
رده 
دیکتاتۆریهتی بۆرژوا ین ،لهو ماتانهدا ده 

رهمان و
به 
ڕێوه 
یرهمان ،به 
رلهمان ،وه 
ئهنێام په 
وانه  
وڵهت و ئیمتیا اتهمانیان ،له 
ده 

ودینلۆماتکارهمان ،راوێژماره ئابوری و سیاسی و یاسایی و سهربا ی و دینیهمان و

مالیهمان
سهسات و وئیمتیا اته  
بهی تر ،ههتوسانی موچه و موخه 
رته 
گهلێ نیەاد و مه 
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مه
وه  
وهۆیه 

بانه  
به
رته 
نانهت ئهم مه 
قهیرانێکی ئیێاری و مالی ،ته 
یکاته  
جێێێڵی و ده 
وممهتی

خۆیییاساشله 

وسه 
ربه

رویاساوه 

ته  
سه
وتونه 


ۆرماتمه
یه 
یانهه 

ه 
سانه
وه.
ننه 
سه 
دیمومراسیده 


توبنهمایئابوری:


دیکتاتۆریه
ههمان
مورتیبڵێم،به 

گهر ۆربه
ئه 
یهتی .
مه 
مائابوریه 


تبنه

میتریباسیدیکتاتۆریه

ڕوویه

یادیکتاتۆریهتیپرۆلیتاری

ردیکتاتۆریهتیچینیبۆرژوا یبێتوه

تئه 
گه
دیکتاتۆریه 

شێوه

ستاوه.

نێیهمی ئابوری ڕاوه
یوه 
وهی وه یفه و په 
پێشه 
سهر بنهما وهیا بردنه 
بێت ،له 
واته دیمومراسی بێت وهیا
دیکتاتۆریهتی بۆرژوا ی له ههر فۆرمێکی  کومهتیێا بێت ( ،

سهر بنهمای موڵکێارێتی تاینهتی چینی بۆرژوا ی بۆ هۆیهمان و
له 
رده) 
ئیستنێادی بێڕه 
میماریبهمرێ


داریسیسته

رمایه

قامگیرمردنیئابوریسه

مەێنانوسه
مانیبه 
رهه

ئاماا ه
دهبات.
ڕێوه 
به 
مه 
مسیسته 


مانیئه
یوه 
نێیه
مانوپه 

ووه 
ایفه
ستاوه 


ڕاوه
ڕاستهوخۆ

مه 
ته  
دیکتاتۆریه 

له 
دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا جۆرێکی تر  

وه 
وانه 
بهتم بهپێ ه 

لهدژی موڵکێارێتی تاینهتی چینی بۆرژوا ی وسیستهمی ماری بهمرێ و بۆ

یێابووه.


تیبۆپه
ئابوریوژێرخانیمۆمهڵگادا ،ه 
روره

له 
ته  
مواقعیه 

وه 
یئه
شانێنه 

هه 
ڵوه

وه ی و
ره 
بنهمای ئابوریهمی هه 
به  
ستوه  

بهدیوێکی تردا دیکتاتۆریهتی پاۆلیتاریا پشتنه

موڵکێارێتیگشتیمارمردوانیمۆمهڵگا...


مکیئازادیویهکسانی:


تیبۆرژوازی،دیموکراسیوچه

دیکتاتۆریه
یهمی بۆرژوا ی بۆ
مهیێا ڕوانگه 
دیمومراسیه 

ته 
دیکتاتۆریهتی بۆرژوا ی له فۆرمی  کومه 

رمایهمان ،ئا ادی

گهرخستنی سه
خاتهڕوو ،ئهویش بهمانای ئا ادیمارمردن ،وه 
ئا ادیده 
مانهشێاجۆرێ 
نارئه 

بریفرۆشیهێویمار،له 
مه


رئاستیخۆفرۆشتنله

مارمردنتاسه
وانه ئا ادی سیاسی رادهرباین ،دهنگێان و
ردهمات ،له 
به 
سته 
یهمان ده 
رده 
فه 
لهئا دایه  

داسنورداره

ڵئه 
وه
گه 
له 
تمئهمئا ادیانه  

گهریومیێیا  ..
به
خۆمانێیێمردن،ئا ادیڕۆژنامه 
وه بۆ وتتێکی تر و له
وتتێکه 

له 
رمانااوه  

ستهی فه
سهتت و ده 
و بهپێی ئیشتەای ده 
وهی مه چینی
یهمی تر دهگۆڕدرێ ،بهتم ههرگیو ناگات به 
وره 
وه بۆ ده 
مه 
یه 
وره 
ده 

وروستهم و

ستهی مۆمهڵگا بگات به ئا ادی ڕ گاربوون له  
جه
وساوه و ژێرده 


چه
وه
روانگهی دیمومراسیه 

واتایهمی تر ئا ادی له 

ستهیی چینایهتی .
به
رابهری و ژێرده 
نابه 

یهتی بهمرێ و
سهر مۆیله 
له 
تیهمان مه  
نێیه ئابوری و چینایه 
یوه 
په 
مه  
یه  
تائاو ئاسته 
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وسایه

سره

خه
وه و مهس بۆی نهبێت باس له گۆرانکاری
راوه پارێوراو بمێنیته 

جیاماریچینایهتی دامه

بکات.
تیسه،یانی
مکیمافێاقه 

ژێرسایهیدیمومراسیبۆرژوا یێا،له  
چه

وه ئا ادیله
میتره 

له 
الیه

سهتتێار،
داوچینیده 


یپێێه

یقانونڕێگه
کئه 
وه
دوسنورهمانیئا ادیبۆتاکوه 

ه
مانوهکمافێ 

گهرچیئا ادیه
تمئه 

تیجێگیریمردووه  .
به

کیاساونۆرمیمۆمه 
تیه


وه
مه جێگاو ڕێگای
وه  
هۆیه 
بهتم بهو  
له یاسادا بۆ ههموو تامی مۆمهڵگا باسی لێکراوه  
روهها بههۆی ئهو ئیمتیا اته مالی و
مسانه ،هه 

تامهمان له ئابوریێا وهک یهک نییه و نایه

وه
مرده 
مهنێن به 
هره 
سهتتێار لێی به 
وه مه تامهمانی سهر به چینی ده 
سیاسیانه 

سهمردنی
ڵموماره 

له 
گه
رگیوهاوتانیه  

متامانه  
هه


الیئه
سهمردنیئا ایومافله
موماره 

وه
ڵنژاردنهمانێا بهرۆشنی ئه 

ردهمی هه
سه 
له 
مافو ئا ادیهمان لهالی هاوالتی ئاسایی  .
بههۆی
مچینه  

تمهدارانی ئه
مانوسیاسه 

سهتتێارو  وبه
چۆنچینیده 

وێتمه 

رده 
مه
ده 

مهمترین
له  
ته  
مفرسه 


گرنوئه
سودله ئا ادیوه 
رده

وه 
ستێابوونیداهاتوسامانه 

له 
ده

ئهمریکا
له 
بۆنمونه 

منییه.

تکێشفه 
راهه

وخهڵكیمرێکارو ه 
مه
ئاستێابۆهاوتتیساده 

رمایهدار نهبێت

مهی دیمکرسی ناودهبرێن ،مهسێ پارهدار و سه
النه 
به  
و بهریتانیا مه  
سهیئا ادیخۆیبکات.
شێاربێتوموماره 

ڵنژاردنێا،چاالمانه 
به


یهه
بانگه 
شه
ناتوانێتله 

فۆرمیدیمومراسیێا،چهمکیدادی

ژێرسایهیدیکتاتۆریبۆرژوا یێاله


مسانیشله

واتاییه
تیهتی ڕوانگهی بۆرژوا یه بۆ نههێشتنی
وه ،واته دادی مۆمه 
مایه 
تیهتی دێنێته 
مۆمه 

مان ،ناوهرۆمی ئهم دادهش به
یهمسانی نێوان ئینسانه 
جیاوا ی چینایهتی وگهیشتن به  
گهڵ هاوتتی
رمایهدار و باتی مۆمهڵگا له 

مانای هاوسهنگ مردنی نێوان داهاتی چینی سه
نه
ردهمات ،وه  
سه 
ههژاری و بێکاری چاره 
نه  
به ساک دههێنێرێت ،دادێ مه  
وه  
خواره 

ستااگهیشتنی ئینسانهمان به

وه ،هاومات ڕێژهی ده
شێنێته 

ڵێه 
وه
تیهمان هه 
چینایه 

جیاوا یه 
السهنگ رادهگرێ ،چونکه نیوامی ماری
رههمەاتووی مۆمهڵگا به  
سامان و نیعمهتی به 
رمهیادار و با رگانان و خاوهن مۆمڕانیا و با اڕ
بهمرێ و موڵکێرایتی تاینهتی چینی سه 

یرهوی لێنکرێ هێشتا تامی
ههرئاستێ په 
تیهتی به  
وه.دادی مۆمه 
مێنیته 

وهک خۆی ده

رههمەاتووی
سهتت  ،ۆرتر دهستی به ئیمکاناتی به 
رمایهدار و مهسانی باالی ده 


سه
ستااگهیشتی

خاوهنی مڵکێارێتی تاینهتن بهم جۆرهش یهمسانی ده
مۆمهڵگا دهگات ،چونکه  

کنییه.

تیوه 
کیه

ئیمکاناتیمۆمه 
تیه

مانبه


تامه
هاوسهنگی

بهدیەێنانی "
له  
تیهتی بریتیه  
وههری دادی مۆمه 
جه 
وه  ،
ڕاوانگهی بۆرژوا یه 

له 

تیه ،له
چینایه 

یهمسانی ،بهتم خودی ئهم هاوسهنگ مردنه 
چینایهتی"و ناسانێنیهتی به  

ههر له
ریهمان  
رابه 
ستڕێێهمات ،له ماتێکێا نابه 

وه  
ده
روهت و داهاته 
دابهشکردنی سه 
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سهر هۆیهمان و
به 
تیێایه  

رههمەێنان و  اڵنونی موڵکێارێتی تاینه
پرۆسهی به 

له 
تاوه  
ره 
سه 

دابهش مردنی داهات و سامان خۆی تابعی پرۆسهی
رههمەێنانێا  .
ئامرا همانی به 
پرۆسهی

وایه مادام ئینسانهمان نایهمسان له
ڵگایهمێا ،مه 
ههر مۆمه 
له 
مەێنانه  

به 
رهه

گهڵ
تهعامول له 
وه  
تیه 
راردهگرن و له دوو جێگای جیاوا ی موڵکایه 

رههمەێنانێا قه
به 

عنوانیفرۆشیهێویمار،مرێوهربگرێ


میانبه

ن،الیه
مانیمارداده 
مه


مانوهۆیه
ئامرا ه
رههمەێنان مافی دهست
و المهی تریش بهعنوانی خاوهن مارگه و هۆیهمانی به 
وهی
شمردنه 


یدابه

پرۆسه
له
وه 
دڵنیایه 


بێت،به

مێاهه
مووداهاتوبه 
رهه


رداگرتنیهه
به 
سه

نگیهک لهژێر ناوی دادی
ک و هاوسه 
تیه 
نویکایه 

رجۆره 

رههم و داهاتهمانێا ،هه
به 

مسانینێوانمرێوهکداهاتیمرێکارو


واناتوانێنایه

ستیبۆبنرێت،ئه

تیێاده
مۆمه 
تیه

بهم جۆرهش دیکتاتۆریهتی بۆرژوا ی له
یننهرێت .
به 
وهک داهاتی بۆرژوا ی له 
رمایه  


سه
ردهردێنێوبۆڕاگرتنوپاراستنی
سه 
وه 
مەێنانه 

مانیبه 
رهه

یوه 
نێیه
پێێاویستیئابوریوپه 


وه.
مێنێته 


شده
یوه 
نێیه
مپه 
ئه 


ردهوام:
کسانی،واتایشۆڕشیبه 


تیپرۆلیتاریا،ئازادیویه

دیکتاتۆریه
ئۆتۆریته و ههژموونی باتی چینێکی ڕێکخراوه

ههمان شیوه 
دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا به 

اڵهمانی
نێیه  
یوه 
ئابوریباووپه 

ته 
،له
مدیکتاتۆریه 


تمپێێاویستیئه

تێا،به
ئاستیده 
وڵه


له
وهی
شانێنه 

ررهتی شۆڕش و هه 
ڵوه
رچاوهناگرێ ،بهڵکو له  ه 

وه  
سه
رههمه هێنانه 
به 

یێادهبێ و ماتێکێش باسی
وه بۆ په 
سهرخان و ژێرخانیه 
رمایهداری به 

سیستهمی سه

چهمکیشۆڕشی
به 
ته 
مدیکتاتۆریه 

ئاراوه 
،ئه


تیدێته
مەێنانیمۆمه 
تیه

نێینوێیبه 
رهه

په 
یوه

دیێیچینیپرۆلیاتاریاوه،

مسانیله

وهواتایئا ادیویه
شه 
خواولێره 


گرێێه
وه
وامه 
رده 
به 

ههنگاوی بۆ دهنرێ.مادام مه
وه  
مرده 
وه و به  
پێشه 
باته  
مهی ،ده 
واوهتر له واتا یاساییه 

سته
یوه 
وڵهت و چ وهک فۆرمێکی  کومرانی په 
دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا چ وهک ده 

ردهوامێا ملی ناوه بۆ ئاڵوگۆڕی
یهمی به 
مرده 
وه و شۆڕشیش له 
ردهمانی شۆڕشه 
سه 
به 

مهلی بۆ بهدیەێنانی ئا ادی
گهڵ مانای ههنگاونانی عه 
ڕیشهیی مۆمهڵگا بهپێویست له 

تیهتی
ڕۆمیمۆمه 


شناوه
رئه 
مه
،هه 
بێ 
مانگیرده 


مانیه

مسانیواقعیئینسانه

مجاریویه

یه
رهتا بابوانین چهمکی دیکتاتۆریهتی
بهتم سه 
مهی دیاری دهمات .
و سیاسی و ئابوریه 
پاۆلیتاریاالیمارمهچۆنهاتووه:

یشتوه

بیرۆمهی دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریای نه 
گه

به 
ره  
مسه 
ئاشکرایه مارمه یهمجێ و یه 

ئێمه
وه ،بۆ نمونه  
مکهی ساغکردۆته 
نهمانی ئهم چه 
یهمێا ناوهرۆک و الیه 
پرۆسه 

بهڵکو له 

کله
شێاریه 


متێنیبه

مێابۆ
تمدواترلهپێشه 
میه


متێنیمانیفێستێانابینینبه
مکه  
له
مچه 
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وسایه

سره

خه
ویشدهستڕیکردنی"شۆڕشی

ماتمه  
ئه

ردهمانێ ده
سه 
یئابوریسیاسیێا،باسله 

ره 
خنه

دهستێنێ،
ره 
په 
تیهتی هێنێه  
رههمەێنانی مۆمه 
هێوهمانی به 
ردهمانێ مه  
سه 
تیه" .
تیه 
مۆمه 

تیهتی
قهیرانی مۆمه 
وه  
شه 
رههمەێنانێا و لێره 
نێیهمانی به 
یوه 
گهڵ په 
له 
وه  
نامۆمیه 

وێته 
مه 
ده 

دهورانی ئالوگۆڕی
له  
تتهی مه  
سه 
ئهو ده 
روانگهی پرۆلیتاریاوه  

له 
ڵێهدات ..
رهه 
سه 

تیپرۆلیتاریا،مه پرۆلیتاریا


دیکتاتۆریه
له 
جگه  
شتێکیترنییه  

وه 
مایه 
دادێته  


شۆڕشگێاانه
رامنهر چینی
به 
وڵهتێا خۆی ڕێکخراودهمات له 
تیهتی له ئاستی ده 
وهک چینێکی مۆمه 

رنامهیگۆتا"دامامڵتربوو.
به 
له 
خنه 
ڕه 
دواترلهوتاری" 

یمارمه

مباوه 
ره

بۆرژوا یێائه
مهی
گشتیه 

رمه 
وئه 
ردایه  
اڵهتیڕاگو ه 
سهتتیچێنێ له 
کده 


تیپرۆلیتاریاوه

دیکتاتۆریه
شناوهڕۆکو

ڵگایمۆمۆنیستی،ئه 
مه


بۆمۆمه
وه 
داریه 
رمایه 

له  
سه
ڵگایه  
یمۆمه 

گوێوانه 
وه

دیکتاتۆریهتی

ردهوامێا.
گهڵ چهمکی شۆڕشی به 
له 
یوهنێی دیکتاتۆریهتی پاۆلیتاریایه  
په 

وهی
مهی گوێوانه 
گشتیه 

رمه 
وئه 
ردایه  
اڵهتی ڕاگو ه 
سهتتی چێنێ له 
پرۆلیتاریا وهک ده 
یوهنێی
مهش ناوهڕۆک وپه 
وه بۆ مۆمهڵگای مۆمۆنیستی ،ئه 
داریه 
رمایه 

له 
سه
لگایه  
مۆمه 

تاینهتی مارمه لهو
به 
ردهوامێا .
گهڵ چهمکی شۆڕشی به 
له 
دیکتاتۆریهتی پاۆلیتاریایه  

دهماتو
تیهمان"  
تیه 
مۆمه 
میشۆڕشه  

سه 
رده
مپێکردباسله" 


ئاماژه
وه 
دامه
ره 
یسه 

قسه 
یه

وه بۆ مۆمۆنیوم،
داریه 
رمایه 

له 
سه
وه  
ردهمی گویوانه 
سه 
وایه  
مه 
ناڵێت یهک شۆڕش  .
مینهی مادی تێوهری شۆڕشی
مهش بهمانای  ه 
ئارادایه ،ئه 

یهک شۆڕش له
نجیره 

وه
مکه نامان ،بهلکو ئه 
گهری باس لهم چه 
یهمی ئیراده 
شێوه 

وامهو مۆمۆنیستهمان به
رده 
به 

نجیره شۆڕشێکو ئاڵوگۆڕی

ردهمانی شۆڕشه مه
واقعیهتی بابهتی خودی مۆمهلگای سه 

رگهیێا
جه 
شۆڕشگێرانهی مردۆته پێویست تا چینی مرێکار وعونسوری ئاڵوگۆڕبهخش له 

مۆمهڵگا
مه  
یه  
وه 
وه بۆ مۆمهلگای مۆمۆنیستی ،لێره 
بگوێوێته 

وه 
داریه 
رمایه 

مۆمهلگا له 
سه

اڵهتی ئاڵوگۆڕی
ردهوام له 
به 
پیویست و به 

لهژێر سایهی دیکتاتۆریهتی پاۆڵیاتریادا ،به

لگایمۆمۆنیوموبهمۆمۆنیوممردنی


یمۆمه
مایه 
وه
هێنانه 

،چونکه 


گرێت

داڕاده

شۆڕشگێرانه
ههموو روهمانی
سهریێا له 
سیستهمی مۆن و شۆڕشکردن به 

واقعیهتی مهوجود ،داباان له

چهمکی
مه 
یه  
واقعیه 

نێه 
وه 
ئهو ڕه 
مه  
ئه 
رههنگی وسیاسی دهخوا ێ .
فه 
ئابوری ،مارگێای  ،
وه.
داته 
گرێده 

وه
تیپاۆلیتاریاپێکه 


مکیدیکتاتۆریه

ڵچه
وامله 
گه

شۆڕشیبه 
رده

مه مرێکاران
یه  
وه 
تاوه بۆ ئه 
ره 
سه 
مهی له 
ته 
روره 
گهرچی  ه 
دیکتاتۆریهتی پاۆلیتاریا ئه 


رامنهر چینی بۆرژوا ی و بۆ سهرموتی
به 
وڵهتێا ،له 
لهئاستی ده 
وهک چینیكی ڕێکخراو  
 
بهستی
وه بۆ مه 
ته 
ڕه 
بنه 
له 
رمه  
مهتی ئهم چینه ڕابگرێ ،بهتم خودی ئهم ئه 
مقاوه 

رله
مارگه 

چونکه 

وه .
ستوره 

مرێدێته 
ده


تیبه
ومۆیله 
یه

وهی"پرۆلیتاریبوون" 
شانه 
ڵوه 
هه 

وه.بۆ
شێنێته 

ڵێه 
وه
مهی خۆیێا بۆرژوا ی لهناو نابات بهڵکو مارگهری بوون هه 
شۆڕشه 
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دهبێ مارگهربوون ونیوامی ماری بهمرێو وملکێارێتی
وه  
شێنیته 

وهی بۆرژوابون هه 
لوه
ئه 

وههموانتێیێا
وه  
مایه 
ڵگایمارمردوانبێته 


واتایمۆمه

شبه
،ئه 
مه
وه 
شێنیته 

تیهه 
لوه


تاینه
تاوه بۆ تێکشکانێنی
ره 
سه 
رورهتی دیکتاتۆریهتی پرۆلیاتارایا له 
واتایهمی تر  ه 

ماربکهن .
به

رمایهداری و ههموو

وهی وه عی پێشوو واته نیوامی سه
مهتی بۆرژوا ی بۆ گێاانه 
مقاوه 

مهی
مانایواقعیومرێکاریه 

مسانیبه 

بهدیەێنانیئا ادیویه
نله 

یڕێگریده 
مه

ئه 
وانه

رهینانیوه ایفیئابوری مهئا ادیویهمسانی امندهمات و

وه 
ده
مرده 
دواتریشبۆبه 

لێرهدا به
وامه .
رده 
وتنهڕێی شۆڕشی به 
یه واتای مه 
وه ،خودی ئهم پاۆسه 
مایه 
دێنێته 

چهمکی "شۆڕشی
یوهنێی به  
په 
راوهستم مه  
سهر ئهو خاڵه  
پێویستی ده انم له 
وهداسنوردار
نەاله 

به 
ته
مکه  
مچه 


یشتنله

تائێستاتێگه
مه 
یه  
وه 
ویشئه 

یه 
،ئه
وه 
وهم"ه 
رده 
به 

نامرێکاریهمان

شۆڕشه 

مه چۆن پاۆلیتاریا رابهری له 
وه و واتای پێێراوه  
ته 
مراوه 

رهو
ردهوامی به شۆڕش بێات به 
به 
وه  
شه 
دهستنەێنێ و لێره 
دیمومراسیهمان)دا به 

(
مانایتێڕهرمردنی

مخاڵه 
وبه

وامفراوانتره 
له

مکیشۆڕشیبه 
رده


ماتیکێاچه

سوشیالیوم،له
ردهوامی
وه بۆ مۆمۆنیوم ،لهڕێگای ئاڵوگۆڕێکی به 
داریه 
رمایه 

له  
سه
دهورانێکی گو اره  

وه.
شۆڕشگێاانه 

ودانبهو


ڕێگایبره

رێناتوانیله
ریله 
ناوبه


رموتگه

میسه

یسیسته
چینیمرێکاربۆئه 
وه

روهها
بهرێ ،هه 
وه 
وپێشه 

مه دیمومراسی بۆرژوا ی داویهتی مۆمهڵگا به 
ره
وه  
ئا ادیانه 
یێابووه ،لهڕێگای ئیسال ی

وه  
په
شۆڕشه 

له 
مه  
سهتتێارێتی تا ه  
ناتوانێ سیستهمی ده 
رهو مۆمهڵگای مۆمۆنیستی بهرێت ،بهڵکو دهبێ
به 
وه  
رلهمانی و بۆرژوا یه 
سیستهمی په 

مێکیترمهتێیێاچینی


شوێنیێاسیسته
وه 
وله
شێنیته 

رتاپایسیستهمیبۆرژوا یهه 
ڵوه


سه
مهشپێویستی
ته خۆیسا بێاوبۆئه 
وڵه 
ده 
تتێارێتێامه  

باتترینئاستیده 
سه


مرێکارله
روهها چینی مرێکار ناتوانێ
بووه ،هه 
ههرگیو نه 
مه  
رقهرارمردنی ئا ادیهمی فروانه  
به 
به  

وه بگات به
سهتتێارێتی و سیستهمی بۆرژوا یه 
لهڕێگای ئیسو و چامسا یکردنی ده 

گهڵ فراوانترین جۆری دیمومراسی بۆرژوا یێا
گهر له 
نانهت ئه 
ئا ادی و یهمسانی ،ته 
ههنگاوی دهستکاریکردنی ئا ادیهک
رهوڕووبێت ،ناتوانێ له ڕێگای شێنهیی و ههنگاو به 
به 

نه دین نه
لگایهک بگات ،مه  
مۆمه 
مه بۆرژوا ی داویهتی به مۆمۆنیوم بگات ،یانی به  

رقهراری ئا ادی مامڵ و
به 
چینهمان و نه ئایێیۆلۆژیا بونی ههبێت ،چونکه  
ولهت ،نه  
ده 

به
تمومکیننییه  .


مرێوموڵکێارێتیتاینه

میماریبه

یسیسته
شانه 
وه
ڵوه 
بێهه 


واقعیبه
تت بگرێ  ودیکتاتۆری
سه 
وهی به مۆمۆنیوم بگات دهبێ ده 
وه مرێکار بۆ ئه 
وانه 
پێجه 

وڵه تو سیستهمی
مهش دهبێ ههموو داموده گای ده 
چینایهتی خۆی دامه رێنێ ،بۆ ئه 

چینیمرێکاریشوهکچینیبۆرژوا یپێویستیبه

وه .
شێنێته 

وممرانیبۆرژوا یهه 
ڵوه
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وسایه

سره

خه
مه
،ئه 
یه 
ژمونیباتهه 

ئۆتۆریته 
وهه

،پێویستیبه

تیهه 
یه

هبرو هنگوخۆسا مانیده 
وڵه
وهی نه م ونیوامی
المارهمانی چینی بۆرژوا یێا بۆ گیرانه 

رامنهر په
به 
نهک ههر له 

وڵهتی
سهتت و ده 
وهی تهواوی پێكەاتوهمانی ده 
شانه 
ڵوه 
بهڵکو بۆ هه 
داری  ،


رمایه

سه
ڵدیکتاتۆریهتیبۆرژوا یێا

تیپرۆلیتاریاله 
گه

مجۆرهشجیاوا یدیکتاتۆریه

بۆرژوا ی .
به
رورهتی ئابوری مهوجود و سیستهمی
دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا له ه 

مه 
دایه  
وه 
له 

رورهتی دیکتاتۆریهتی بۆرژوا ی له
گرتووه ،لهماتێکێا  ه 

رچاوهی نه

وه  
سه
مەێنانه 

به 
رهه

رچاوهی گرتووه و سهرخانی

وه  
سه
داریه 
رمایه 

رههمەێانانی سه
ئابوری و سیستهمی به 
رورهتی دیکتاتۆریهتی
وه  ه 
وانه 
بهپێ ه 
یه .
ئابوریهمانی ئهم نیوامه 

نێیه 
یوه 
سیاسی په 
وه بۆ جێخستنی
تهواوی سیاسیه بۆ چینی مرێکار و لهروی ئابوریشه 
پرۆلیتاریا به 
لومهرجی
هه 
ڵ 
گه 
له 
وانه وجیاوا ه  
تیه ،مه پێ ه 
تیه 
رههمەێنانی مۆمه 
شیوا ێکی تری به 
ویشسۆسیالیومه.

داریێا،مه 
ئه


رمایه

ئابوریسه
ردهمانی شۆڕشه و فۆرمی  کومهتی
سهتتی سه 
وهی ده 
دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا وهک ئه 

کومهتی مارگهری) ،وهک

ماتهوه (
ده 
سته 
رجه 
شۆڕشگیرانهی چینی مرێکار لهخۆیێا به 

وه گرێ دهخوات ،به  وممی
وامه 
رده 
یه و به شۆڕشی به 
سڵهتی ماتی هه 
وهشی خه 
ئه 

هاومێشهی چینایهتی و هێوهمان شیوا ی جیاجیا له پێکەاتی  کومهتیێا بهپێی رهوتی

وڵهت
ده 
روهک لێنین له متێنی " 
وه ،هه 
ره 
ده 
ردهوامی شۆڕش ،دێنێته 
وه و به 
پێشه 
چونه 

وهبۆمۆمۆنیومبێگومان
داریه 
رمایه 

ورهیگو ارله 
سه
ده 
مه" 
یپێکردووه 


دائاماژه
وشۆڕش"
دهگرێ ،بهتم ههموویان یهک ناوهڕۆمیان
وه  
خۆیه 
گهلیك شکڵی سیاسی جۆراوجۆر به 

تیپاۆلیتاریایه".


ویشدیکتاتۆریه
بێ،مه 
ئه


ده
نمونه

ردهوام و  اڵهتی موردستان به 
سهر مهفەومی شۆڕشی به 
وه  
ڕێمه 
گه 
لێرهدا ده 

دهست
یبه 
وه 
ییئه 


موردستانهێشتائاماده
یچینیمرێکارله 

وممیئه 
وه

وه  :
به
هێنمه 


ده
روهها
تیخۆی،هه 


تیچیانیه

رانێنیدیکتاتۆریه

رێتبۆدامه
وخۆده 
ستنه


راسته
مه
هیناوه 


نه
ئارادانییه و

مڕارچه 
له


تێکییه
مده 
وڵه
هه 
تی،مه 

مانودۆخیمۆمه 
تیه


تیچینه

پێیواقعیه

به
رژوهنێی
دهما و به 
ماوهری شۆڕشگێرانه  
خهباتی جه 
هێوگهلێکی تریش تێکهڵ به  

ههم 

،شۆڕشوخهباتی

بیننه 
وه
ستنردنبۆشۆڕشێاده 


باتیچینیمرێکاروده

پاڵخه

خۆیانله
وڵهتێکی
تاوه ،دامه رانێنی ده 
ره 
سه 
له 
نگه  
ڕه 
بهر مه  
گرێته 

ڕهوتێکی تاینهت ده
شۆڕشگێرانه  

رنامهیالنی
به 
له 
دهستەێنانیئسیال اتێکیسیاسیوئابوریمه 
یماتیبۆبه 


شۆڕشگێرانه
مهش  کومهتی ماتی
رورهت و بۆ ئه 
مهمی دونیایهمی باشتردا هاتووه ،بکاته  ه 

شۆڕشگێاهمانپێ بێت،بخوا ێ،بهتممرێکاراننابێ

تیه
چینایه 

هێوه 
له 
مه 
شۆڕشگێرانه 

مانومرێکارانبۆگۆڕێنیتهوا ن


باتیمۆمۆنیسته

بێخه

ڵکوده

ستن،به

داراوه

مئاسته

له

٤٩
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دیکتاتۆریودیموکراسیوحکومهتیکرێکاری


روهها ئامادهمردنی چینی مرێکار بۆ
هه 
قوای چینایهتی نێوان مارگهر و بۆرژوا ی ،وه 
یهدا
شۆشگێرانه 

رجه 
لومه 
لهو هه 
وه  
مرده 
سهتتی تاقانهی خۆی باوانی و به 
گرتنی ده 
تاینهتی
،به 
وه 
شهمانیچینیبۆرژوا یه 
مووبه 

رامنه 
رهه
به 
وێته  
ڵگرێوبکه 


نگاویبۆهه

هه
یهوێت
ستێوده 

مانێاڕاده 
وه

دالهئاستیئیسال اته
ورانیشۆڕشگێرانه 

له  
ده
یمه 

وبه 
شه
ئه 

یهتو
ردامه رانێنی اممه 

بێمرێکارله 
سه

مۆتاییپینێت،بۆیه  
ده

ورانیشۆڕشگێرانه 


ده
ئهم
تیمرێکاریێاراوهستێوپێێاگریبکات  .

تیخۆیله شکڵی کومه


تیچینایه

دیکاتۆریه
یه مه شۆڕشی سا داوه و لهرێگای
مهمیێا  وممهتی ئهو  وبه 
ته له قۆناغی یه 
کومه 

وهی له شۆڕشی ئۆمتۆبهردا لێنین و
چهشنی راپهڕینی مۆسکۆ وهک ئه 
له  
وه  
ڕینیکه 


ڕاپه
سهتتی
تتییهک وبیوهیا ده 

ده 
سه
تته  
سه 
مده 
ئه 
ستیانبۆبرد،بۆیه  


مانده
لشه 
فیکه
به 

ئهرمی ئهم
له سا دانی راپهرینێا بهشێاربوون .
مه  
یه  
ئهو  وبه مرێکاری و مۆمۆنیستانه 

نهک
ته  
تیپرۆلیتاریاسیاسه 


وتنیدیکتاتۆریه
بۆده 
رمه

فۆرمێکه 

یێامه 


مقۆناغه
ته  
له
کومه 

مهتیبۆرژوا یوجێگیرمردنی
رموتیمقاوه 


تیسه

گرتنیسیاسه
سته 
وه
ده 
ئابوری،یانیبه 

سهتتێارێتی
وهی ههموو داموده گامانی ده 
شانێنه 

سهتت و  کومهتی نوێ و هه 
ڵوه
ده 

خهم
یانیجێگیرمردنوله 

بهجێماوه.
وه 
لهچینیبۆرژوا یشکستڕێێراوه 
تیمه 


پێشخۆیه
وهی داموده گای
شانێنه 

واتایهمی تر هه 
ڵوه

خسانێنیچارهنوسی  کومهتی مرێکاریه .
به


ڕه
رلهمان  ،ینێان ،سوپا ،پۆلیه ،دهستور و  یاسا،
وڵهتی وهک  کومهت و په 
ده 

ڵهی قهرارات و داموده گای
وڵهتی و مۆمه 
وهی دینی رهسمی ،تهوافقاتی نێوده 
ئیلرامردنه 

مهتێکیبۆرژوا یوئهو
مقاوه 

رجۆره


هاتێکشکانێنیهه
هه 
روه
روخهڵکی ..


منینەێنیوسه

ئه
سهتتی تا هی
رامنهر ده 
به 
ته  
وتونه 

وهی نه مو نیوامی سیاسی مه
هێوانهی مه بۆ گێاانه 

مه  وبی مۆمۆنیست
وههری مارنامهی  کومهتی مرێکاریه  
جه 
مه  
ئه 
وه ..
چینی مریکاره 
ستیبۆبردووه.

وه 
ده
تکێشه 

ماوهری ه 
مه
ڕینیمرێکارانوجه 


ڕێگایشۆڕشوڕاپه

له
شه
ڕه 
وهه 
یئه 
وه 
پێیدورخستنه 


تیپرۆلیتاریا،پێنه

یدیکتاتۆریه
کومه 
تیه

مفۆرمه


تمئه

به
سهری وهاومات
مرێته  

وه  
ده
مانیه 
داڕوخاوه 

الیهن بۆرژوا ی و هێوه 
له 
ترسیانهی مه  

و مه
سهتتی وبیبسڕێرێتبهشورامانو
بێده 


یێا،ده
نگاویجێگیربوونه 
مه

نگاوبه 
هه

گه 
ڵهه
له 

رمهوت وهیان به
نمونهی شۆڕشی ئۆمتۆبهردا ده 

ریهمان وهک له 
ماوه 
جه 
ئۆرگانه  

یهتی راستهوخۆی
اممه 

وه 
شه 
لێره 
ریەهڵێا .
مۆمۆنهی پاریسێا سه 

مۆمۆنهمان وهک له 

له شورامان و ڕێکخراوهمانی خۆیێا
مهتکێشان مه  
ماوهری مرێکاران و  ه 
جه 

وانهی
ماوهری مه تێیێا ههموو ئه 
لهباتی سوپای پیشهیی میلیسی جه 
راردهمرێ .

به 
رقه

کهیویپارێوگاریکهری کومهتو


مرێنووه

مێارده
یه 
،چه
ڵگرتینانهه 


کهه

ییچه

ئاماده
ئۆراگانه

سهتتی قه ای و تهنفیێ ی دهدات به 
روهها ده 
هه 
سهتتی تا ه شوێن دهگرێ .
ده 
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وسایه

سره

خه
یهک مه شورامان ونوینهرانی
راده 
له شورامانێا ڕێکخراون ،به 
ریهمان مه  
ماوه 
جه 

مهن و ههر خۆشیان جێنهجێی
رده 
ههڵنژێردراوی راستهوخۆی خهڵ خۆیان یاسا ده 

ردهمات و دوای
رلهمان یاسا ده 
په 
ڕێوه نابرێ مه  
به 
مه  
مهن ،وه ئیتر ئهو سیسته 
ده 

رلهمان
مانیپه 

رقه 
راره
گه 
ئه 
مه  
وه  
شبهو اڵه 

جێنکات،ئه 
مه


تجێبه
یهمیتر کومه
ماوه 

سهر مام
خرێته  

گهر نا مهس نا انێ ده
دهستانی  کومهت بێت ،ئه 
جێگای دڵخوا ی ماربه 
وه.
درێته 


یئاوڕیلێێه

تومه
یهی کومه
فه 
ڕه 

بهمانی
رته 
تتیشورامانێا،ئیترجێگایهکبۆئیمتیا اتومه 

ڵخۆگرتنیده 
سه

هاله 
گه
روه 
هه 

مانووه یرو

نێامپه 
رله

نامێنێمه  
ئه

وه 
،یانیئه 

شێنه 
وه
وه 
ڵێه 
تتنامێنێوهه 

نێوده 
سه

بهی خاوهن
رته 
رلهمان وهک مه 
دینلۆماتکار و قا ی و راوێژمارهمانی  کومهت و په 
تمنوینهرانو

مهنێبن  .
به
هره 
یباتبه 


ئیمکاناتوداهاتوموچه
،له 
سانه 
ئیمتیا اتو ه 
نێومرێکاراننییه


مارمه
ستانیباتیشوارامان،نهکهی ئیمتیا اتێکی یاتریانله

ماربه 
ده

یمرێکارێکیپسڕۆرتێڕهرنامات.


موچه
یانله

موچه 
مه

بگره

میشه
ته بۆرژوا یهمان هه 
کومه 

مه 
یه  
وه 
سهر خاڵێ راوهستم ئهویش ئه 
لێرهدا با له 

وێتبه

ده 
یه
،مه 
تیمرێکاریه 

دیکتاتۆریهتیپاۆلیتاریاو کومه

وه
وئه 
سهتتێکی وبیه 
ده 

کومهتیچینیمرێکاربگات.

به 
وه  
مرده 
خۆیداباێنیوبه  

وبیه 

ته 
سڵه 
مخه 


خێراییله
رلهمانیو  کومهتیدیمومراسی بهریاتانیاو ئهمریکا
میپه 


سیسته
وه با چاوله 
مباره 


له
ن،بهتم

دده 
مه
رانیخهڵ خۆیانناو ه 

تیخهڵ ونوێنه


کومه
تێابه 

له  
ڕواڵه
ن،مه  

بکه 
یه

ردهوام
مهن ،به 
ڵنژاردنهمان  کومهتی خۆیان دروست ده 

لهم وتتانهدا  وبی براوهی هه

ینهرپارتیێا دروستکراوه و مهمترین ماتیش بههۆی
کومهت لهنێوان مۆنسهرڤاتیڤ و له 

کومهتیئیئتالفی

رلهمان /
مانیپه 


یمورسیه
مترله 
نیوه

وه /
مه
مه 
ستەێنانیموررسیمه 

به 
ده

کومهت لهنێوان

ههمان شێوه 
ئهمریکاش به 
گهل ئه وابی تردا پێکەێنراوه ،له  
له 

مانهدا خهڵ و
ههموو ئه 
له  
دیمومراتهمان و جمەوریخوا همانێا هاتووه و چووه ...

دراوه و

ڕێوهبردنی مۆمهڵگادا پێنه
به 
ماوهری ڕۆڵێکیان له  
ڕێکخراوهی مرێکاری و جه 

دهور و ماریگهریان لهژێر سێنهری سیاسهت و مارمردهمانی  وبی  اممێا
میشه  
هه 

پرۆسهیجێگیربوونی خۆیێا و

کومهتی مرێکاری له 

مه 
ماتێکێایه  

له 
مه  
ئه 
چووه  .

به 
ڕێوه

تهری
مهتی بۆرژوا ی تێ دهشکێنێرێ و خه 
قاوه 
ههنگا و مه 
ههنگاو به 
وهی مه  
دوای ئه 
وڵهتی
وهمانی بۆرژوا ی و پیالنی نێوده 
شکستخوارده 

الیهن هێوه 
وانهی له 
پهالماری پێ ه 

مشهی پێێهمرێ ،ئهوا دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا و
پاشه 
رهو دواوه  
به 
ته  
سهر ئهم  کومه 
له 

ههنگاو
نگاوبه 

وه  
هه
مه 
الیه 
له 
وه ،قۆناغێ مه  
نێته قۆناغیکی تا ه 
مهی پێێه 
تیه 
فۆرمی  کومه 
ماوهریه
جه 
ڕۆڵی شورامان و مۆمیتهمانی مۆنترۆڵ و چاودێری مرێکاری و ئۆرگانه  
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ههنگاو وهک
دهست و چینی مرێکار ههنگاو به 
مرێکاریهمان ،ماروباری وتت دهگرنه  


راسهری شوارامان و
وه ،مۆنگرهی سه 
نه 
مه 
ده 
سته  
رجه 
سهتتێا به 
ده 
چینێکی ڕێکخراو له 
وه
ڕینه 
هۆیڕاپه 

مه  
به
وه  
گرنه 
ریهمان،شوێنی کومهتیماتی وبێ ده 
ماوه 
جه 
ڕێکخراوه  

مهمانی
تیپرۆلیتاریائهر 


دیکتاتۆریه
وه 
میتریشه 

،له 
الیه
ستاوه 


تتێاراوه
ریده 
سه

سه 
نته
له  

رنامهی
وهگرتنی به 
سته 
ده 
ئابوریهمان و به 

رمه 
لهم قۆناغهدا ئه 
سهردادێت .
ئاڵوگۆڕی به 
رنامهی ئابوری
به 
مهمی  کومهتی مرێکاری .
ویهتی یه 
وله 
ئه 
بێته  
ئابوری سۆشیالسیتی ده 
مرێوموڵکێارێتیتاینهتی


یئابوریماریبه
شانه 
وه
ڵوه 
بۆهه 

یه 
ئاراسته 

سۆشیالسیتیمه 

ههر وتتهدا بهپێی ئیمکاناتی ئابوری و
رمانهش له  
بۆرژوا ی ،بێگومان ئهم ئه 
سهل
پێێاویستیهمانی ژیان و گو هرانێکی ته 

به 
وه  
تمێانه 

ستهمانی سهر ڕێگای وه
ربه 
به 

ڕدهمات.
تیخۆیتێڕه 


میتاینه
پرۆسه 
یه

به
وه 
دڵنیایه 

گۆڕدرێوبه


ده

ئابوریهکان:

رکه
تیپڕۆلیتاریاوئه 


دیکتاتۆریه
به دوای تجێگیربوونی  کومهتی
ئابوریهمانی دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریاوه  

رمه 
بارهی ئه 
له 

رنامهی گۆتا له دوو قۆناغێا
به 
خنهگرتنیێا له  
ره 
له  
رمانه  
مارگهری ،مارمه ئهم ئه 

مهمێا مه پێێ دهڵیت ئابوری سۆشیالیوم هێشتا توانای
وه ،لهقۆناغی یه 
ماته 
جیاده 

ههموو مات و خومهتگو اریه
یتوانیوه  

بهماری مۆمهڵگا ،نه
رههمێاری هێوی ئاماده 
به 

ڵگایهمی باتی خۆشگو هران بخوڵقێنێ و هێشتا مهم تا  ۆر لهژێر
پێویستهمانی مۆمه 

نودرهی-

گهڵ "
مۆمهڵگا له 
وه  
شه 
ولێره 
داریێایه  


رمایه
رههمەێنانی سه
ماریگهری شێوا ی به 

ڕووه ،به پێویست لهم قۆناغهدا ئابوری سۆشیالسیتی
ڕووبه 

گمهنی مات پێویستهكان"
ده 

ڵگایهمی
گهڵ ژیان و ئابوری مۆمه 
تره ه و هێشتا جیاوا ی و میانهی  ۆری له 
مه 

سهر مۆمهڵگای
له 
وه  
ته 
ڕه 
بنه 
یه .ئابوری مۆمهلگای سۆشیالسیتی ،له 
مۆمۆنیستیێا هه 
خومهتگو اری و

مهی له 
رمهس بهپێی ماره 
هه 
ڵگایهک مه  
ستێ ،مۆمه 
وه 
مارمردوان ڕاده 
مه بۆ
یه 
ڵگایهک مه ماری فهرد ئهنێا ه 
مهنێ دهبێ ،مۆمه 
هره 
پێێاویستیهمانی ژیان به 

ئابوریسۆشیالیستیپشتیبهموڵکێارێتیگشتی

مانیمۆمهڵگا.

نیعمه 
ته
نێبوونله 

هره 
مه
به 

لگایهدا
وه ،لهم مۆمه 
ته 
شاوه 
ڵوه 
ستووه و ماری بهمرێ و موڵکێارێتی تاینهتی تیا هه 


به
رمراوه و

تیهتی فهرد ،لهبا نهی با اڕ ده
میهمانی ژیانی مۆمه 
ره 
سه 
پێێاویستیه  

مهی لهم
ردهست ههمووان ،تامیش بهپێی ماره 
به 
خرێته  

خومهتگو اریهمان بهخۆرایی ده

وه
وهی لهڕیێای ماین و فرۆشتنه 
مهنێ دهبێ ،بهبێ ئه 
هره 
راستهوخۆ به 

پیێاویستیانه 

وه یمارو
ره 
هه 
ستێبه  

شئابوریسۆشیالسیتیپشتده 
به


مجۆره

ستیانبەێنێ،به
به 
ده

وارهی هێوی مار
مهمان و ئاراستهمردنی هوشیارانهی قه 
رهه 
سیستهمێکی دابهشکردنی به 
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ئاسۆ


وسایه

سره

خه
وه
شه 
یهک و لێره 
خشه 
پێویستهمان بهپێی بهرنامه و نه 

ڕووه و مات و خومهتگو اریه 

یهمان و
وه 
ره 
رهی پێێهدرێ ،هه 
دهمرێ و په 
تیهتی ئاڕاسته  
رههمەێنانی مۆمه 
پرۆسهی به 

له
نمه 
یه 
رنامه 
مبه 
بردنیئه 

میچاودێریوبه 
ڕێوه


ریوشورامانسیسته

مۆنترۆڵیمارگه
رنامهی
سهتتێارێتی به 
وێنهی باتترین ئۆرگانی ده 
به 
وه  ،
راسهری شورامانه 
مۆنگرهی سه 

دهمرێ.
مرێوهێویمارمردوانیبۆئاراسته 

سه 
نێه
درێوپه 


بایاریانلێێه
ئابوریساتنه

چهنێ هه ار تهن له
نه  
ڵگایهمی دیاریکراودا ،سات 
مۆمه 
لهساڵێکێا له  
وهی مه  
ئه 
بۆ نمونه  
وانهئاو
،له 
خومهتگو اریپێویسته 

کله
یه 
واره 
چقه 
وه 
گهنم،برنج،گۆشت ..
وانه 
خۆراک،له 

بهم
وه  
نتهرنێت ،هاتوچۆ و تهنێروستی ...
لهفۆن و ئه 
و مارهبا ،دایهنگا و چلشۆرگه ،ته 
رهنجام
دهمرێ و سه 
وارهی دیاریکراوی هێوی ماریان بۆ ئاڕاسته  
پێیهش قه 

رههمەێنان ئامانجی
بهم جۆره شێوا ی به 
راههم دهمرێ ..
یهمانی مۆمهڵگا فه 
پێێاویسته 

پرهنسیڕی اڵ
بێته  
مانده 


مانیژیانیئینسانه

ڵکودابینکردنپێێاویستیه
قا انجنایجوڵێنێ،به
نگیبرایهتیو

شێا،فه 
رهه

نجامیئه 
مه

له  
ئه
دیاره  
ڵگادا،مه  


مێنانیمادیمۆمه
ربه 
رهه
سه 
به 

سه
فه 
شوێنیمونا 

رپرسیارانه  ..


ییبه
تیماریپێکه 
وه

روههاڕو یه
و،هه 


ئینسانیوپێشاه
منۆلۆژیایمۆمڕیتهر


ماۆداته

دونیایئه
بێگومانله

وه..
گرێته 


رستیده

رستیوتامڕه

وخۆپه
رهێنانوجێنهجیکردنی

وه  
ده
مرده 
گێایبۆبه 


روئاسانده

داڕۆڵێکیماریگه
مپرۆسه 
یه


له
ڵگالهقۆناغیسۆشیالیومێا.


مانیمۆمه
ئابور 
یه
رمه 
ئه 

ئابوریهمانی مۆمهڵگا لهژێر سایهی دیکتاتۆریهتی پاۆلیتاریا و

رمه 
سۆشیالیوم و ئه 
یهک ئهرمی
گهرچی دهمرێ له وتتێکێا ههنگاوی بۆ بنرێ و بگره  
کومهتی مرێکاریێا ئه 

سهتتی چینی مرێکار ،بهتم گهیشتن به قۆناغی مۆمۆنیستی
وهی ده 
روریه بۆ مانه 

ه
مۆمهڵگای مۆمۆنیستی
رئهنجامی شۆڕشی جیەانی چینی مرێکاره .
مارێکی جیەانیه و به 
ردهستنووی ههموو
به 
له" ،مۆمهڵگای له 
سه 
مۆمهڵگای ههبوو تێروته 
مۆمهڵگای وفره /
" 
مانه ،یانی ههرچی پێێاویستی ژیانی فهرد و
پێێاویستیهمانی ژیانی هاوچهرخی ئینسانه 

شهكردنی فهرد پێوانهی پێشاهوی و
وه و گه 
بوژانه 

مه 
مه  
ڵگایه 
مانیهتی ،مۆمه 
ووه 
ئاره 

نگیدانامه ری،

ژاریوده 
سته

سه 
رهه
ڵگایمۆمۆنیستیله 

تیه  .
مۆمه
تیه 
نێنیمۆمه 

ره 
سه
په 

ڵگاینودره/

یه له" 
مۆمه
نه 
الیه 
مه 
میفراوانوهه 

وه 
یه
ڕینه 
ڵگایمۆمۆنیستیپه 


تمۆمه
ته 
نانه

مۆمهڵگای مۆمۆنیستی ماتێ 
له ئاستێكی جیەانیێا .
ڵگایهمی وفره" 
مۆمه 
وه"بۆ " 
نه 
گمه 
ده 

بهماری مۆمهڵگا ،یانی مۆمهڵگای مارمردوان بهو
مه هێوی ئاماده 
وه  
مایه 
دهتوانرێ بێته 

ره مانتوانای داهێنانوخوڵقانێنیپێێاویستیه مادی
مەێنه 
رهه 
به 
گهیشتنێ مه هێوه  
ئاسته  

ردهوامیش
وه و به 
ره 
ده 
نگیهمانی مۆمهڵگای له باتترین ئاستێا هێنابێته 
رهه 
عنهویو فه 
ومه 

وهیپااوپایپێێاویستیوویست و
ره 
تمێه 
وه 
کمه  

راده 
یه
بسێنێ،به  

په 
ره
وه  
وپێشه 

به 
ره
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ههر مهس بهپێی پێویستیهمانی له ژیانی
ڵگایهک مه  
وهمانی ئینسان بێت ،مۆمه 
ئاره 

رهو
مۆمهڵگا نهک ههر به 
وه  
شه 
لێره 
شێاره ،وه  

تیهتیێا به
وه ی مۆمه 
ره 
وهیی و هه 
پێکه 

وڵهت و دابهشنوونی چینهمان و ئایێیۆلۆژیا و دین و خورافه و...هتێ
وهی ده 
پومانه 

بهڵکو بیروباوهری ئینسانی و سونهتی ئینسانێۆستی سهراپا شوێنی ههر
ههنگاوی ناوه  

وه و ئا ادی و یهمسانی مانای
رههنگ و سونهتێکی مۆمهڵگای پێشوی گرتۆته 
فه 
جۆره  

میبه مانای


چونیه
ردهردێنێ .
ییسه 

میوپێکه 
وه


میچونیه
گرێومۆمه 
ڵگایه

واقعیوه 
رده

ههرنا ونیعمهتێ 
خسیانبه 

بهپێینیا یشه
ڵگایه  
مانیمۆمه 


مووتامه

یشتنیهه

ستااگه

ده
یه
تیجیەانیهه 

خه 
سڵه
کمه  

تی،مۆمه 
ڵگایه


ڵگاخولقانێویه

مانیمۆمه
مەێنه 
ره
رهه 
به 
هێوه  
مه 

دهبرێ.
ڕێوه 
مانیبه 

تیئه 
نێامه

وده 
خاڵه
میهۆشیارانه 

شێوه 
یه


وبه
وهی
قۆناغیپومانه 

ته 
ناوه 
ڵگاپێینه 


یمۆمه

وماته

تیپرۆلیتاریاتائه

دیکتاتۆریه
مجۆره 


به
کچینێکیباتیڕێکخراوبۆ
مهمرێکاروه 

کپێێاویستیه

وه 
یه
ته 
وڵه 
مانوده 


مجاریچینه

یه
دهگرێ تا
وه  
ستیه 
ده 
وه بۆ مۆمۆنیوم به 
داریه 
رمایه 

تێڕهرمردنی مۆمهڵگا له قۆناغی سه

دهربەێنێ.شۆڕشی سۆشیالسیتی وهیا شۆڕشی
وه  
مرده 
رنامهی ئا اد یو یهمسانی به 
به 

وه و خودی
شێنێته 

رمایهداری هه 
ڵوه

مه ئابوری سه
یه  
وه 
تیهتی چینی مرێکار بۆ ئه 
مۆمه 

مه هی کام له
یه  
ئهو ماره 
مه  
ئه 
وه .
شێنێته 

یهتی ماری بهمرێ هه 
ڵوه
مارگهر بوون و مۆیله 

وهیا بهپێی
یانتوانیوه  

دهن نه
وهیا رووده 
له مێژوودا رویانێاوه  
شۆڕشهمانی تر مه  

ستیبۆبهرن.


مانیانناتواننده
رۆمیچیانیه 
تیه


ناوه

تیکرێکاریوئازادیئهحزاب:


حکومه
یره
وڵهتی سۆشیالسیتیێا ،چاالمی ئه وابی غه 
سایهی  کومهتی مرێکاری و ده 
ئایا له 
پێێراوه؟ ئایا دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا و  کومهتی

یره مۆمۆنیستی ڕێگه
مرێکاری و غه 
ئه وابی تر دهدات و دهتوانن بهشێاربن له
بهشێاری و ئا ادی  
شورامان ڕێ به  
شورامانێا؟
یهنێ مه شوارامان
راگه 
وه  
نشورێکه 

دهستور و مه
یوهستی خۆی به  
ئه وابێ په 
ههر  

سهنێیان مردووه ،دهتوانن ڕۆڵی خۆیان ئا ادانه بگێان سائیتر ههڵگری ههر جۆره
په 

وهی ئا ادی
نێنه 
وهی ئه واک و لێسه 
تکردنه 

ئایێیۆلۆژیا و باوهڕێكی سیاسی بن .
ڕه
تهدا
مهی به بایاری شورامان دهبێ ،ئهویش لهو  اڵه 
مردنه 

ده 
غه
ههڵسورانی سیاسی و قه 

ودهستورو
وه  
تیمرێکاریه 

دژایهتیمردنی کومه
وتنێته  

وه  
مه
مرده 
وبیناوبراوبه  

مه 

دژایهتی بکا و خهڵ بۆ ڕوخانێنی هاننێات،
مۆمهڵگای نوێوه  
یوهست به  
یاسامانی په 
یهنێ و ئا ادییان
گه 
غهی ئه واک راده 
ده 
قه 
مه  
وه  وبی مۆمۆنیست نییه  
واتایهمی تر ئه 


به
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وسایه

سره

خه
وهیگشتیو
مۆبوونه 

شورامانێاوله

له
ڵکه 
رانیخه 


ینوێنه
ڵکومۆبوونه 
وه

وه 
به
سێنیته 


لێێه
یه بۆ
مهن ،بهم پێیه ستانێارد و مهرجێ هه 
رده 
ده 
رهسمی خۆیێا بایاری لهم جۆره  

نامهیئا ادیوئاسایشی
ڵگه 
کبه 


شورامانوه
مه 
یاسایئه واک)  

ههڵسورانی وبهمان(

یوهنێی نێوان  وبهمان لهژێر
بنهمای ڕێکخستنی په 
نه  
یکه 
گهن و ده 
تیهتی پێی ده 
مۆمه 

سایهی دیکتاتۆریهتی
روهک چۆن له 
سایهی  کومهتی شورایی و مارگهریێا.دروست هه 

مهیێا ،مافی شۆڕشکردن و یاخی
ره باتی دیمومراسیه 
نانهت له فۆرمی هه 
بۆرژوا یێا ،ته 
وه  ،ینێانی
درێته 

وهتم ده
قههراویترین شێوه  
سهتت ڕێگهپێێراو نییه و به  
ده 
بوون له  
نگیخوێناوییوپهالماری


یانێنیجه

تراگه
ریوته 
نانه


رموتگه

مردن،گرتنوڕاونان،سه
ستیبۆدهبرێ


وئاستده

میانبه

یدیمومراسیێا،به
له  
سایه
مانه  
مووئه 

راگهیانێن  ..
هه

سهتتێا نهک ههر شۆڕش بگره خۆپیشانێان ومانگرتنی سادهی
رامنهر ده 
به 
ماتێ له  
روایهڕێگا
بۆچینیمرێکاریشهه 

تتیمهوجود..

رده 
سه
سه 
ترسیله 

ریبووبێته 
مه

جه 
ماوه

وایه
مه 
ههوڵێا بێت .
سهتتی تا هی مارگهران له  
نادات  وک و الیهنێ بۆ ڕوخانێنی ده 
سهتتی خۆ بۆ چینی بۆرژوا ی رهوا بێت ،ئهوا بۆ
ده 
گهر مافی پارێوگاری مردن له  
ئه 

وایه.
رڕه 
رابه 
دبه 
یانسه 

ته 
مه
وساوهو کومه 


ریچه
مرێکارانوجه 
ماوه



مباسه

بۆئه
دواوته

گهر مرێکاری بێت یان
دیکتاتۆریهتی چینهمان ئه 

مهوێت بڵێم:
لهدوا وتهی ئهم باسهدا ده 

وهک
رورهتێکیئابوری .
سهر ه 
وه 
باته 
ماده 
ئامامێابنه 

رخانێکیسیاسیه 
وله

بۆرژوا یسه
مانیێابێت،یانله

فۆرمیدیمومراسیوپه 
رله

رله
گه 
پێشتروتمدیکتاتۆریهتیبۆرژوا یئه 

تته میلیشیایی و
سه 
ردهدابێت ،وه یاخود له فۆرمی ده 
فۆرمی ئیستنێاد و سهرموتی بێڕه 
کناوهڕۆكیان

وه  
یه
تیوئابوریه 


یچینایه

روانگه
مانێابێت،له 


وبیه
مانوفره 

یهک وبیه

ئهویش ئاماا ی دهستی چینی بۆرژوا یه و سهرخانێکی سیاسین بۆ پاراستن و
یه  
هه 

مانشێوه

به 
هه
رمایه  ..

میماریبهمرێوڕاگرتنیبا اریماروسه


بردنیسیسته
به 
ڕێوه

گهر له فۆرمی مۆمۆنارهمانێا وهیا له فۆرمی شورامانێا بێت،
دیکتاتۆریهتی پرۆلیتاریا ئه 

ڕێکخراوه مرێکاری و

وهی ڕاوهستابێت وهیا له 
ره 
سه 
گهر یهک  وبی پێشرهو له 
ئه 

لهدژی
رهنجام شکڵی ڕێکخراوی چینی مرێکاره  
ریهمانێا خۆی سا دابێت ،سه 
ماوه 
جه 

نێیهمیئابورینوێ،
یوه 
وه و اڵکردنیپه 
مایه 
بۆهێنانه 

رخانێکیسیاسیه 

بۆرژوا یوسه
وهی ئابوری
شانه 
ڵوه 
مهش لهڕێگای هه 
یانی دامه رانێنی ئابوری سۆشیالسیتی ،ئه 
خاڵهتی راستهوخۆی ئینسان
لهژێر  وممی ده 
وه.ئابوری سۆشیالیستی مه  
یێاریه 

سه 
رمه

مه رێنێ.
ماندایێه 


یئینسانه

یهوشیارانه

وئیراده
خۆیێایه
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دیکتاتۆریودیموکراسیوحکومهتیکرێکاری


تێایه،
رامنهر دیکتاتۆریه 
به 
گوایه دیمومراسی له 
شنونهی مه  

ئهو دابه
مجۆره  


به
دیکتاتۆریهت وهک

وهی مه 
وهی واقعیاتی مۆمهڵگا و ڕێگا لێونکردنه ،به 
رانه 
ڵگه 
هه 

رچاوهی شهڕ و ماڵوێرانی بناسرێ و دیمومراسیش وهک مۆمهڵگای سوڵح و سهفاو


سه
یهمی بۆرژوا ی و
وه 
لێکێانه 

مه 
ئه 
خۆشنهختی و مامهرانی ئینسانهمان وێنابکرێ  .

یانهوێت مۆمۆنیوم بشکێنن
ده 
مه  
دارانێکه  

موفهسیران و ڕۆشننیران و سیاسه 
تمه

وساوهدا و پێیان بڵێن دونیا ههر

بهدی بکهن له  هنی خهڵکی چه
ئه 
رمایهداریش به  


وسه
دیکتاتۆریهت ،دیکتاتۆریهتی

مه 
وه  
وهی ڕۆشنمان مرده 
روهک ئه 
لهماتێکێا هه 
یه .
وه 
ئه 

یێادهبێ
سڵهتیجیاوا یانبۆپه 
داردا،خه 


رمایه

ڵبوونیچینیمریکاروسه
وله 
گه
مانه 
چینه 

گهر
ئه 
ههر بۆیه  
سهر یهمتردا  اڵ دهبن .
مێشمهمێشی چیانیهتی به 

و وهک بهشێ له 
دایه ،واته دیکتاتۆری
دابهشنونێ لهئارادابێت لهنێوان دیکتاتۆریهتی ئهم دوو چینه 

مانیشله

کومه 
تیه


فۆرمه
وه ..
میتره 

تیپرۆلیتاریاله 
الیه


کودیکتاتۆریه
بۆرژوا یله 
الیه
دیکتاتۆریهت.

له
مدووجۆره 


ڕۆكیئه
رنینله 
ناوه

روتتێکێابه 
ده


هه
ردهوام لهژێر سایهی
به 
وه تا ئێستا  
ڵێانیه 
رهه 
رمایهداری ههر له ماتی سه 

مێژووی سه
ریهت داوه.
شه 
ردهمانێکی خوێناوی نیشانی به 
دیکتاتۆریهتی چینی بۆرژوا یێا سه 

وهی مه
جیاله 
به 
یێایه ..
وه 
ره 
ده 
قونیهت له  

وه فامتۆری عهقڵ و عه
مرده 
به  
مێژوویهک مه  

نگنڕووه


وامالسه
قالنینوبه 
رده


لێکیموێروناعه

دارییاساگه

رمایه

یاسامانیئابوریسه
ڕه جیەانی و ناوخۆیهمانی
ئابوریهمان ،هاومات جهنگ و ماولکاری و شه 

یرانه 
قه 
و  
تیهمان ،ینێان
تیه 
مۆمه 
تانیوپشێویه 

ژاریوبێێه 
ره


پانێنیهه
وڵهتانیبۆرژوا ی،داسه
ده 

وهیی
ته 
گه ی و نه 
دهرمردن و دهیان دیاردهی وهک جیاماری ئاینی ،ڕه 
ربه 
و گرتن و ده 
دهن بهتم ههر
گهلێکی ناعهقالنی نیشانێه 
وهدا مرده  
گهڵ ئه 
له 
وههتواردنی ئینسانهمان ..

گوایه
ڕێوهبراون مه  
دیمومراسیهمان و نه م ونیوامێکێا به 

تته 
سه 
ده 
سایهی  
له 
موویان  


هه
له ژێر
تیانهی مه  
ینه 
دیکتاتۆریهت .ئایا ئهو ههموو مارهسات و دهرد و مه 

له 
ریه  
بێنه 

نجامه

بهو ئه
وه مافی نییه  
بێته 
دیمومراسیهمانێا ڕووبهڕووی ئینسان ده 

تته 
سه 
سایهی ده 

سهتتێارێتی
تیده 

،بهڵکوفۆرمی کومه
تێانییه 


ردیکتاتۆریه
به 
رامنه
دیمومراسیله 

ینمه


بگه
رمایهدار؟


ڵێینسه

پێیده
چینێکه 
مه
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مهنسور حکمهت

کەلێنینێوانقسەوکردار
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :حەمە غەفور
 ٠١جێنوەری  - ٩١٠٢ئەمستردام
ئەماۆدەمەوێلەبارەیئەنجامەمانیپلینۆمیدووهەمیمۆمیتەناوەنێیی وبەوەلەگەڵ
ئێوەقسەبکەم .ئەمەڕاپۆرتێکیفەرمینییە .بەڵکومنلەسەرمەسەلەیەکجەختدەمەم
مەتەوەریسەرەمیقسەوباسەمانیپلینۆمومۆیگیانیگشتیئەوپلینۆمەیپێکێەهێنا.
ئەمە مەسەلەیەمی هێجگار گرنگە و چاوەڕووانیم ئەمەیە هەموو هاوڕێیان بە ووردی
گرنگیپێبێەن،هەوڵبێەنئەومەسەلەبەقووڵیدەرکبکەنودەرەجەیئامادەییو
ئینێرجیخۆیانبۆبەرەوپێشبردنوعەمەلیمردنەوەیئەوڕێگاچارەیەیمەپلینۆمبۆ
چارەسەری ئەم مەسەلەیە خستوویەتییە دەستووری ئێمەوە هەڵنسەنگێنن و لە بارەیەوە
داوەریبکەن  .دوایئەمقسانەهەرهاوڕێیەکدەبێبتوانێتبۆخۆیڕوونیبکاتەوەمە
تا چی ئاستێ ئامادەیە مە خەبات مارێکی لێنااو بێت بۆ سەرمەوتن بەسەر ئەم
مەسەلەیەدا.
بەتمئەممەسەلەیەچییە؟بۆشەر مردنییباشتریئەمەمەسەلەیەڕێگابێەنبگەڕێینەوە
بۆ قۆناغێکی مێژوویی دیکە ،بۆ  وبی بەلشەفیی دوای بە دەستەوە گرتنی دەسەتت و
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لێنینێوانقسهوکردار


که
ووتەیەمی لینین بەێنمەوە .بارودۆخێ مە ئەو تەسویری دەمات لە هەنێێ ڕووەوە لە
بارودۆخیئەماۆیئێمەدەچێت.
لینینلەڕاپۆرتیمۆمیتەناوەنێی وبیمۆمۆنیست(بەلشەفی )دابۆمۆنگرەییانوەهەملە
ساڵی(٩١٠٠یانیدوایینمۆنگرەیەکمەلینینبەشێاریتیامرد)ئاوادەڵێت:
"یەکساڵتێڕەڕیوە .دەوڵەتلەدەستیئێمەدابووە .بەتمئایالەژێرسیاسەتیئیقتسادی
نوێ(نێپ)دائەمدەوڵەتەبەپێیشێوەماریئێمەئیشیمردووە؟نەخێر.ئێمەنامانەوێدان
بەمەدابنێینبەتمئەمەڕاستییەمەیە.مەوابێبەچیشێوا ێ ئیشیمردووە؟ئەمدە گایە
بۆ ئەو شوێنە ناڕوات مە ئێمە دەمانەوێ ،بەڵکو بۆ شوێنێ دەڕوات مە مشتێ 
سەرمایەداری تاینەتی و ئیحتیکارچی ناشەرعی و نائاشکرا مە مەعلوم نییە لە موێوە
هاتووندەینەن .دە گایدەوڵەتبەتەواویوەبەهی جۆرێ بەوئاراستەیەداناڕواتمە
ئەومەسەیوالەپشتیسومانەوەدانیشتووەتەسەوریدەمات.ئێوەمۆمۆنیستەمان،ئێوە
مرێکاران ،ئێوە بەشی هۆشیاری پرۆلیتاریا مە دەستتان داوەتە بەڕێوەبردنی ماروباری
دەوڵەت،مارێکیوابکەنمەدەوڵەتێ مەلەدەستتانێاهەیەبەپێیشێوەماریئێوەئیش
بکات".
لینین لێرەدا دەربارەی ئەمە قسە دەمات مە  وبی بەلشەفی ،پێنج ساڵ لە دوای بە
دەستەوە گرتنی دەسەتت و یەک ساڵ لە دوای تەر مردنی سایسەتی ئیقتسادی نوێ،
بەسەر دە گای دەوڵەتیێا ،یانی بەسەر ئامرا ی جێنەجێ مردنی پالنە مۆمەتیەتییەمانیێا،
مۆنترۆڵی نییە.دەوڵەت ئەو ئامرا ەیە مە بە ڕێی خۆیێا دەڕوات ،وە بە ئاراستەی
پێ ەوانەی ئەوەی بەلشەفییەمان دەیانەوێ و مە لە پشتی سومانەمەیەوە دانیشتوون،
دەڕواتەپێشەوە .بەدرێژاییتەواویئەمڕاپۆرتەلینینهەوڵئەداتپیشانیبێاتمەدەبێ
چی بکرێت تا ئەم دە گایە بەو ئاراسەتەیەدا  ەرەمە بکات مە بەلشەفییەمان یانی
مۆمۆنیستەمانومرێکارانیهۆشیاردەیانەوێت.
ئێمە ئەماۆ هەموومان دە انین مە ئەم ئۆتۆمنیلە دواجار بەو الیەدا نەڕۆیشت مە
بەلشەفییەمان دەیانویست وە چی بەسەر بوووتنەوەی مۆمۆنیستی و مرێکاری جیەانێا
هات.
من پێموایە مە ئێمە ئەماۆ (نەک لە ڕووی چەنێایەتییەوە ،بەڵکو النی مەم لە ڕووی
چۆنایەتییەوە) لەهەلومەرجێکیهاوشێوەداگیرساوینەتەوە .یانیدەبێتدیارییبکەینئەو
دە گایەیمەبۆجێنەجێمردنیپالنەمانیئێمەلەبەردەستمانێایەبەوئاراستەیەدادەڕوات
مە جێگای مەبەستی ئێمەیە یان نا ،وە ئەگەر بەو الیەدا ناڕوات دەبێ چی بکەین مە وا
باوات .ئەمدە گایە،ڕێکخستنەمانیئێمەیە .ئەگەرلەمهەوڵەداسەرمەوتوونەبین،ئەوسا
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نسورحکمهت


مه
هەمانئامامی وبیبەلشەفیبەشێوەیەکئامامیئێمەشدەبێت .لینیندەڵێمەلەبەینی
قسەوبەرنامەوپالنیبەلشەفییەمانلەگەڵمارومردەوەیئەوانێامەلێندرووستبووە.
ئێمەشئەماۆلەناوهەلومەرجێکێاگیرساوینەوەمەلەبەینیقسەوپالنوبەرنامەمان
لەگەڵمارومردەوەمانێادووریومەلێنێکیجێدیهەیە .لینیندەڵێمەمننا انم مام
نەوعە لە سەرمایەداری تاینەتی ئیحتیکارچی ماشێنی دەوڵەتی بۆ ئەو الیە دەبات مە
دەڕوات  .ئێمەشئەماۆدەبێتدیارییبکەینمەمامهێوانەوماممەیلیواقعیدامە راوە
وڕێکخستنی وبییئێمەبەئاراستەیەمێادەبەنمەپێ ەوانەیخواستیئێمەیە.
ئەمە مەسەلەی جێدی ئەماۆی ئێمەیە.پلینۆمی مۆمیتە ناوەنێی  وک ئەم مەسەلەیەی
وه ری باس و نیقاشەمانی خۆی داناوە و ئامادەیی وەرگرتووە مە ئەم مەودا و
وەمو ته 
مەلێنە لەناو بنات .ئەم مەسەلەیە پێویستی بە ئیەتیمامی جێدی هەموو هاوڕێیان هەیە،
چونکەلەناوبردنیمەلێنینێوانقسەومرادریئێمە،خۆیهێشتایەکئامانجوپالنەمە
نابێلەسەرماغە بمێنێتەوە.
مەلێنینێوانقسەومرادریئێمەمامەیە؟
لەوانەیە لە سەرەتای مارەوە بە باوای هەنێێ هاوڕێ ئەم مەودا و مەلێنە  ۆر گرنگ
دەرنەمەوێت .ئاخرمەگەرمەسەلەمەجیاوا ەلەمەیمەئێمەئینسانگەلێکیشۆڕشگێرو
خەباتکارین مە بە باوەڕەوە هاتووینەتە سەر ئەم ڕێنا ە؟ بۆچی نا.بەتم ماتێکیش لینین
هەملەبارەیئەممەلێنەوەلە وبیبەلشەفیێاقسەدەمات،نکووڵیلەشۆڕشگێابوونو
ڕاستگۆ بوونی بەلشەفییەمان نامات .ئەو دەڵێ ماتێ سەیر دەمەین ،بەلشەفییە
مۆمۆنیستەمان ،ئامانجێار و شۆڕشگێاەمان دەبینین.لینین هەموو ئەوان بە مۆڵنەدەر و
ڕاستگۆناودەباتبەتملەهەمانماتێادەڵێ،مەئەولەسەرئەوباوەڕەیەمەدەبێت(بێجگە
لە مۆمیتەی جێنەجێکاری شوورا سەرتاسەرییەمانی مرێکاران مە پارێوبەنێیی سیاسییان
هەیە)  باقیئەنێامانی وبیومارمەنێانیدەوڵەتشەشسەعاتبکرێنە ینێانەوە .تاوانی
ئەوانئەمەیەمەنەیانتووانیوەئامانجەمان،ئایێیامان،بەرنامەمانوپالنەمانیانبەعەمەلی
جێنەجێبکەنوبیانگۆڕنبەبەشێ لەواقع.
بەتممەلێنینێوانقسەومرادریئێمەلەچیشتێکێاخۆیپیشانئەدات .دووساڵە(لە
مۆنگرەیسێەەمیمۆمەڵەوە) مەئێمەبەفەرمیئاتیمارمسیومیشۆڕشگێامانبەسەر
دەرگای ڕێکخستنەمانەوە هەڵواسیوە و ئێستا چوار مانگە مە  وبی مۆمۆنیستمان
درووست مردووە ،مە لە پەیاوەی ناوخۆیێا وەمو  وبی سیاسی چینی مرێکاری
سەرانسەری ئێران خۆی ناودەبات (ئێستا مارمان بەسەر خەبات و مەوجودییەتی
مارمسیومی شۆڕشگێاەوە نییە لە پێش لە ڕاپەڕینی بەهمەن تا مۆنگرەی سێ).ئەمە
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لێنینێوانقسهوکردار


که
دەسکەوتێکیگەورەیە  .بەتمچینیمرێکاربەمبۆنەوەمەدالیابەئێمەنادات .چونکەئێمە
لەگەڵ ئەمسالی پەیکار و ڕە مەنێگان و موجاهێینی خەڵ بەراورد نامات ،لە بن ینەدا
ئەمانە لە مێژووی خەباتی چینی ئێمەدا جێگایەمیان نییە.ئێمە بە ئامانجەمانمان و
بەرنامەمان ،بە گوتارەمانمان داوەریمان لەسەر دەمەن.ئێمە بەو دنیایە تەقیم دەمەن مە
دەمانەوێلەسەر ەویداینمە رێنین .سرووشتییەمەچاوەڕوانیئەوەیانهەبێتمەئێمە
شانبەشانیپێویستییەمانیجێنەجێمردنوبەمردەوەدەرهێنانیبەرنامەمانخاوەن
تواناوبەهێووئوسوڵیمە کەمبین .وەهەرمەمومووڕیوالدانێ لەمدەرەجەیەلە
ئوسوڵیبوونبەهێوبوونوەموتەقسیرلەسەرمان ساکدەمەن .خودیخۆشمانهەم
دەبێتبەمشێوەیەلەسەرخۆمانداوەریبکەین.
بەمپێیەیەمەمینشوێنێ مەمەلێنیقسەومرداریئێمەخۆیتیانیشانئەدات،لەسەر
ماغە مانەوەیبەرنامەیسیاسیوچینایەتییئێمەیە .ئێمەدەڵێینمە وبیمرێکارانو
ە مەتکێشانین،بەتملەواقعێامەسەلەیپەیوەنێیئێمەلەگەڵمرێکارانو ە مەتکێشان
بە ە مەتگەشەدەمات.هەڵنەتئێمەگەشەدەمەین،بەتممەسەلەدەربارەیخێراییئەم
گەشەمردنەیە .ئەگەرئێمەبەخێرایییەکمیلۆمەترلەسەعاتێکێاباۆین،بێگوماندەڕۆینە
پێشەوە ،بەتم هەرگیو بە شەمەنەفەرێ ناگەینەوە مە بە خێرایی  ٩٧٧میلۆمەتر لە
سەعاتێکێادەڕوات،وەئەگەرمەبەستیئێمەناوئەوشەمەنەفەرەبێت،ئەوابەمەبەستمان
ناگەین.بەم پێیە ئامارەمانی  ٪٩٧و  ٪٥٧و  ٪٥٧بۆ پێشاەوی ئێمە بەس نییە ،ئێمە بە
ئامانجەمانمانهەڵمانێەسەنگێننمەگۆڕینیجیەانە.ئێمەلەبەرنامەیخۆمانێاوتوومانەمە
دەمانەوێ جیەان بگۆڕین.دەڵێین دەمانەوێ نە مێکی نوێ دەبمە رێنین تا ئەو هێوە
بەرهەمەێنانەی مە لە مۆمەڵی سەرمایەداریێا مۆت و بەنێ مراون ،بخەینە جووڵەوە .ۆر
باشە بەتم دە انن ئەم هێوانەی بەرهەمەێنان یانی چی؟ یانی سەرتاپای پیشەسا ی و
سەناعەودامە راوەعیمالقەمانیبەرهەمەێنانیجیەانیئەماۆ،یانیتەواویتۆڕیمە نی
ەمل و نەقڵی جیەانی ،یانی سەدان ملیۆن ئینسان ،یانی سەرجەم لقەمانی  انستەمان و
تەمنەلۆجیایەکمەجیەانیئەماۆیبەپێوەڕاگرتووە.ئێمەدەڵێیندەمانەوێهەمووئەمانە
ڕ گاربکەینولەنە مێکینوێێاڕێکیانبخەینەوە  .ۆرباشە،بەتمئەگەرمەسێ بگات
پێمان و گوێنیستی ئەمە بێت پێمان ناڵێت" :باشە  ە مەت نەبێت سەرەتا بوومراوەمانی
خۆتانباشدابمە رێنن وباشڕێکیان بخەن،پەیوەنێگرتنەمانتان باشتەرتیوبکەن با
بوانینچۆنە،دوایئەمەجیەانیئەماۆبەدەوروتەسلیموەربگرنمەهەرڕۆژەملیۆنان
تەن بەرهەم و مات تاوتوێ دەمات".مەسێ مە دەیەوێت جیەان بگۆڕێت دەبێ هەر لە
ئەماۆوە ئاماژەی ئەم هێو و تواناییە بە ناو چەوانییەوە دیار بێت.بێ ووی فیل هەر لە
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٣٦

نسورحکمهت


مه
منێاڵییەوەلە فیل دەچێت.بەرەبەرە ناگۆڕێت بە فیل .ئەو سیاسەتە شۆڕشگێاانەیەی مە
پیشانیئەداتئێمەدەتوانینجیەانبگۆڕیندەبێئەماۆخۆیلەئێمەدانیشانبێات.بەتم
بە داخەوە ئەم دەرمەوتانە لەناو ئێمەدا مەمن.مەسێ مە بەو ئامانجە بەر انە پابەنێ
بووبێتیەکڕۆژویەکسەعاتیشیلەگەڵئێمەفەرقدەمات.
ئەمە واقعییەتێکە مە ئەفکار و ئامانجە ڕاگەیەنراوەمانی ئێمە خۆی ئاماژەیەمی گرنگە لە
ئایینێەی سەرمەوتووی ئێمە.ئەمە بە تەواوی درووستە و نابێ لە یادمان ب ێت.بەتم
بەسنییە  .ئەگەرئەمئەفکاروپرەنسیڕانەلەسەرماغە بمێنێتەوە،نەبێتەمردار،ئەوماتە
ئێمە هی ئەرگۆمێنتێکمان نابێت بۆ ئەمەی بە جەماوەری خەڵ پیشان بێەین ،مە ئەو
ڕێگایەیمە ئەوانی پیادا دەبەین ڕێگایەمی واقع بینانەیە ،عەمەلییە ،خەیاڵ پوو وخەونی
شۆڕشگێاانە نییە.سەرنج بێەن ،ئەماۆ هی بەش و سەمتەرێ نییە مە ئێمە خۆمان لە
بۆرجوا ی باشتر سا و ئامادە بین و لە ئیمکاناتی خۆمان باشتر مەڵ وەربگرین بە
شێوەیەکمەبۆوێنەبتوانینبڵێین:
" ڕاستە مە بۆرجوا ی بێتەل و ڕادیۆ و دە گای چاپی درووست مردووە ،بەتم ئێمە
سوودێ لەمانە وەردەگرین مە بە عەقڵی بۆرجوا یێا ناچێت.ڕاستە مە بۆرجوا ی
ئینسانەمان مۆدەماتەوە و لە پێناو ئەنجامێانی مار و باری مۆمەڵگەمەیێا ڕێکیان دەخات،
بەتم ئێمە لە خاوەنی مەم  انیاریترین ،لە بێنەشترین و ڕاهێنان نەدیوترین ئینسانەمان،
مەسانێکیبەئە مووندرووستدەمەینوبەشێوا ێ ڕێکیاندەخەینمەماریگەرییان
لەشارە ایان ،لە مودیران و پرۆفیسۆرانی بۆرجوا ی باتترە".نەخێر ،ئێمە ئەماۆ هێشتا
ناتوانین ئیێیعایەمی بەم جۆرە بکەین.واقعی بابەتی پێ ەوانەی ئەمە پیشان ئەدات.
بیرتیژترین،بیرمەنێترینوفیێامارترینئینسانەماندێنەڕیویئێمەوە .ئەمانەبەتواناترین
و شەریفترین ئینسانەمانی مۆمەڵگەن ،چونکە هۆشیارانە ڕێگای خەباتیان لە دژی
چەوسانەوەوستەمهەڵنژاردووە .لەڕیویئێمەداپسڕۆڕودمتۆروئەنێا یاریشارە ا
مەمنین،بەتملە ۆر اڵەتێابەئەنێا ەییەکبەڕێوبەریەتیبۆرجوا یسوودلەهێوی
ئەفرادێ لەمئاستەداوەرناگرین .ناتوانینبەوجۆرەیمەپێویستەڕێکخراویانبکەینتا
هێووتوانایخۆیانبەڕاستیبۆخومەتمردنیشۆڕشئا ادوتەرخانبکەن.
ۆرێ لەقسەمانیئێمەلەسەرماغە دەمێننەوە .لەهەواداشەپۆلئەدەنوناگەنەسەر
ەمین  .دەڵێیندڵسۆ یجەماوەریخەڵکین،بەتمجێیسەرسوڕمانەمەدەبێبۆئەوەی
ڕووبکەینەجەماوەریخەڵ وتەنانەتبۆبەرگرتنبەتونێوتیژیبەرامنەرئەواندەبێت
بایارنامەدەربکەین! دەڵێینهۆشیارمردنەوەماریئێمەیە .بەتمهی دە گایەمیهۆشیار
مردنەوەمان دانەمە رانێووە تا هەمیشە ،بە شێوەی ڕۆژانە و بەبێ ڕاوەستان مرێکاران
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لێنینێوانقسهوکردار


که
هۆشیار بکاتەوە.دەڵێین مۆمۆنیستەمان ڕێکخەرن ،لە ڕووی ئوسوڵەوە مۆمۆنیست خۆی
لە هونەری ڕێکخستنێا مانا دەماتەوە ،بەتم مام مادرەمان پەروەردە مردووە تا بە
ئەنێا ەی سەرۆک شارەوانی شارێکی ب ووک ڕێکخەر بێت ،یانی بە قەد مەسێ مە
شارێکی ٠٧٧هە ارمەسییلەخومەتیمۆمەڵیبۆرجوا یلەخومەتیبەرژەوەنێیچینی
خۆیێائیێارەدەمات.
قسەی ئێمە لەگەڵ مارمردی ئێمەدا مەلێنیان لە نێوانێایە.ڕێ هەمان  اڵەتە مە لینین
وێنەیدەمات  .دەبێمارێ بکەینمەئۆتۆمنیلبۆئەوشوێنەباواتمەئێمەدەمانەوێت،
بۆ ئەو شوێنەی مە پرەنسیپ ،ئامانجەمان و پالنەمانی ئێمە  وممی تیا دەمەن.با
ڕاشکاوانەبڵێم،ئەگەرئۆتۆمنیلبۆئەمشوێنەنەڕواتسەرمەوتنبەدەستنایەت،ئێمە
پێشاەوی دەمەین بەبێ ئەوەی سەرمەوتن تۆمار بکەین و هەر بۆیە ئەرمەمانی چینی
مرێکار دەست لێ نەدراو دەمێننەوە.سەرمەوتنی چینی مرێکار ناتوانێت ڕێژەیی بێت.
سەرمەوتنی مۆمۆنیستەمان دەبێت سەرمەوتنی موتڵەق بێت.چونکە بۆ بەدەست هێنانی
تەواو مەماڵی دەسەتت لەالیەن چینی مرێکارەوە خەبات دەمەن.سەد جاریش ئێمە
مۆمۆنیستەمان مۆمەک بکەین ،ئاڵوگۆڕی نسنی لە مۆمەڵێا ڕووبێات  ،کومەتە
بۆرجواییەمانجێگۆڕمێبکەن،مسەدەقێ بێتوباوات،هێشتاسوودێ بەچینیمرێکار
نەگەیشتووە.چینیمرێکارنەکبەئاڵوگۆڕینسنیهەلومەرج(مەهەمیشەناجێگیرە)بەڵکو
بە سەرمەوتنی موتڵەقی چینەمە خۆی بە ئامانج دەگات.مەوایە ئێمە مە لە پێناو تەواوی
ئەمسەرمەوتنەداخەباتدەمەیندەبێدە گایەکدابمە رێنینمەهەمووئەرمەمانیئێمە
بناتە پێشەوە.یەک تۆ نوی بوونەوە لە ئامانج بە مەڵکی ئێمە نایەت.لە ئێمە
"ئینسانگەلێکی تێکۆشەر مە دواجار ماریان بە ئەنجام نەگەیشت"درووست دەمات.
ئە موونی باتدەست بوونی تە ریفییەت دوای دەسەتتی بەلشەفییەمان دەیسەلمێنێت مە
دەبێت "مارەمە تەواو بکەین"و هەر بۆیە دەبێت دە گایەک دابمە رێنین بۆ تەواو مردنی
مارمان.
مەلێنینێوانقسەومرداریئێمە ۆرێ لەهاوڕێیاندەیوانن،لەماریخۆیانوئەوانی
دیکەدادەینیننوهەمووڕۆژەناڕە اییپیشانئەدەنوهۆشێاریئەدەن.ئەمەشتێ نییە
مەمنبمەوێلێرەدابیسەلمێنمیانلەبەرامنەربەدەسکەوتەمانمانێادایننێم.بەتمجەختی
منلەسەرئەمەیەمەبەتەنیائەمدەسکەوتانەهەرگیوبەسنییە،ئێمەبۆسەرمەوتن،بۆ
ئەوەی مە شکستەمانی پێشووی بوووتنەوەی چینی مرێکار دووبارە نەبێتەوە ،دەبێت
بیرێکیجێدیلە اڵیئەممەسەلەیەبکەینەوە.
مەلێنیقسەومرداریئێمەمرداریچینەمانیدیکەیە
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٥٢

نسورحکمهت


مه
ئەماۆمەلێنینێوانقسەومرداریئێمەبەچیشتێ پادەمرێتەوە؟یانبەتەعنیرێکیتر
ماتێ قسەی ئێمە نابێتە مردار ئایا هی شتێ ڕوونادات؟ ئایا ناڕە ایی من لەمەیە مە
قسەمانمان نابێتە مردار؟ بەم جۆرە نییە.لە واقعێا مەلێنی نێوان قسە و مرداری ئێمە
مرداریچینەمانیترپایدەماتەوە .لینینناڵێتمە"ئەمدە گایەباشمارنامات،هەڵمەت
وماراییبەر نییە،بە ە مەتدەبووێولەمارمردنوەستاوە".ئەودەڵێتئەمدە گایە
لەبەرژەوەنێیچینەمانیتر،لەبەرژەوەنێیمشتێ سەرمایەدار،جوڵه دەمات .هاوڕێیان،
ئێمە لە جیەانێکی چینایەتیێا دەژین.هەموو شتێ مۆرمی چینایەتیی وەردەگرێت.ماتێ 
قسەی ئێمە نابێتە مردار ،یانی قسەی دیکەیە خەریکە عەمەلی دەبێتەوە.قسەی چینێکی
دیکە.باچەنێنموونەیەکبەێنمەوە:
بۆرجوا یملیۆنانتمەنخەرجدەمات،سەدانوهە ارانبەمرێگیراوپەروەردەدەماتتا
ئەمنیەتی ڕێکخستنەمانی ئێمە و بەردەوام ماریی  وک بخاتە مەترسییەوە.دەیان مەس
دەنێرێت بۆ چاودێری مردنی ئەنێامانی ڕێکخراوی ئێمە ،بودجە بۆ پاچەک مردنی
سەربا ی تەرخان دەمات و موژراو ئەدات هەتا گور مان لێ بوەشێنێت ،هەوڵ ئەدات لە
دەروونی ڕێکخراوی ئێمەوە  انیاری دەست بخات.ئەمە ئامانج و سیاسەتی بۆرجوا ییە.
ئەمەمەبەستیبۆرجوا ییە .بەتمدە گایڕێکخراوەییئێمەخۆبەخۆلەڕاستیێابەهەمان
ڕێگا و مەبەستی بۆرجوا یێا دەڕوات.ئێمە دەڵێین دەبێ لێنااوانە ئەمن و ئاساییش و
نەێنییەمانی وک و ڕێکخستن بڕارێوین.بەتم ئەو یەمینە ڕێکخراوەییەی مە بە باشی لە
ڕەموەمانمەڵ وەرناگرێت،ئەوهاوڕێیەیمەلەناوشارشوێنپێهەڵگرتنەمانپووچەڵ
ناماتەوە،ئەومۆمیتەیەیمەلەماتیخۆیێاڕێنوێنیوڕاهێنانیئەمنینادات،ئەوئەنێامەی
مە لە پاراستنی نەێنییەمان و بوومراوە ناوخۆییەمانێا مەمتەرخەمی دەمات و  انیاری
ڕێکخستن و ناوی واقعی هاوڕێیانێکی مەخفی بە سادەیی لە سوعنەتێکی مە فەلیێا
ئەدرمێنێت،بەمردەوەوبەبێمەبەستئاسانکاریبۆماریبۆرجوا یدەمات .الیمەم
مەهێڵنبۆرجوا یلەختوخۆڕاییبەئامانجیخۆیبگات.یەمینەیڕێکخراوەییوهاوڕێی
مەمتەرخەمیئێمەمارێ دەماتتادە گامەمانبەعەمەلیلەخومەتیئامانجوسیاسەت
ومەبەستیبۆرجوا یێا ەرەمەبکات .لەجیاتیپاراستنینەێنییەمانی وکوڕێکخستن
مەسیاسەتیپرۆلیتاریایە،د ەمردنینەێنییەمانمەسیاسەتیبۆرجوا ییەجێیدەگرێتەوە.
بۆرجوا ی لە بەیانی تا ئێوارە بە هە ار تێ ووی گراننەها تێێەمۆشێت تا بوومراوەمانی
ئێمەنەگاتبەدەستی ە مەتکێشان.ئیمکاناتیچاپخانەیئاشکرالەئێمە ەوتدەمات،بۆ
ئەوەیبوومراوەمانیئێمەبەمواڵیتیخراپوبەدرەنگبگاتبەدەستیمرێکاران .ئەو
دەیەوێتمواڵیتی،چوارچێوەوخێراییپەخشیبوومراوەمانیئێمەبەتونێیمەمبکاتەوە.
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لێنینێوانقسهوکردار


که
ئەمەسیاسەتیبۆرجوا ییە .مەوایەئەویەمینەڕێکخراوەییەوهاوڕێیەکمەبوومراوەمان
لە سووچێکی بنکە و بارەگادا فاێ ئەدات ،لە چاپکردنیان ،لە پەخش مردنیان ،لە شەر 
مردنی ووتارەمانی بۆ مرێکاران ،لە فراوان مردنی دامێنی پەخش مردنی ئەوان و شتی
دیکەدا مەمکاری دەمات ،لە ختوخۆڕایی و لە ڕووی ناهۆشیارییەوە (وەمو خومەتکارێکی
بۆرجوا ی وایە)ئاسانکاری بۆ ماری بۆرجوا ی دەمات.بوونەمردنەوەی بوومراوەمان،
مەمکاری لە پاراستنی ئەمنییەت ،نەێنییەمان و  انیارییە ڕێکخراوەییەمان و ..تێ
نموونەگەلێکیهونەرینمەبەباشیمەبەستەمەیمندەخاتەڕوو.بەتمالیەنەسیاسییەمان
بایەخیهێجگاربەرجەستەتریانهەیە:
بۆرجوا ی ئێمە دەستگیر و ئیعێام دەمات هەتا گور بسرەوێنێت لە ماری ڕێکخراوەیی
ئێمە  .ئێمەلە فەعالییەتیڕێکخراوو لەخەباتیشاننەشانی هاوسەنگەرانیخۆمان بێنەش
بکات  .مەوایەیەمینەیڕێکخستنیئێمەمەتواناییئەفرادبەوردیهەڵناسەنگێنێوئەوان
لە ڕێکخراوبوون بێنەش دەمات ،یەمینەیەک مە گوێ بە ئەفراد نادات و دەسی دەسی
دەمات ،یەمینەیەک مە خاڵە الوا ەمانی هاوڕێیانی ڕێکخستن وەتم ناداتەوە تا لە
ڕێکخراوبوونێکی ماریگەرتر بەهرەمەنێ بن ڕێ هەمان ماری بۆرجوا ی تەواو دەمات.
ئامانج و مەرام جیایە ،بەتم ئەنجامی عەمەلی بەرەوپێش چوونی سیاسەتی بۆرجوا ییە.
بۆرجوا پۆلیه و مە هەک و دەیان داودە گای دیکەی هەیە بۆ تەفرەقە نانەوە لە ناو
مرێکارانێا .پارەتەرخاندەماتبۆئەمشتانە،لەسوودیسەرمایەمەیمایەدادەنێت.بەتم
ئێمە نەک هەر ڕێکخستنی جەماوەری چینەمەی خۆمان ،بگرە ڕێکخستنی هەڵسووڕاوانی
هەمیشەییخۆشمانبە"ویژدانیمورتا ەوە"پشتگوێدەخەین،دەیسڕێرینبەممانگەوبە
مانگیدواتر!
بۆرجوا ی پرەنسیپ و ئاییننامەی ماری مۆمۆنیستی بە الڕێێا دەبات ،وە بە شێوا ی
جیاجیاڕێگر دەبێتتا شێوەتەبلیری مۆمۆنیستی،تەرویج وڕێکخراومردنی مۆمۆنیستی،
پەیاەومردنی دەسەتتێاریەتی مۆمۆنیستی ،پەیوەنێییەمانی دەروون ڕێکخراوەیی
مۆمۆنیستی ،ڕابەرایەتیی مۆمۆنیستی ،دابمە رێ و هێوی چینی مرێکار ڕ گار بکات و
بیخاتەهەڵسووڕان .هەر مەسێ مە لە پەیاەومردنی ئەم شێوەمارانە ،لە پابەنێ بوون بە
پرەنسیڕگەلێکەوە مە خۆی ئەوانەی بە پرەنسڕی ڕاست و درووست ڕاگەیانێووە ،لە
بەرپرسیاریەتیڕادەمات،لەمرداردامارئاسانیبۆماریبۆرجوا یدەمات.
ئەو نموونانەی هێنامنەوە هەرگیو شموولی نین.بەتم باسن بۆ ئەمەی مە تێنگەین ئەم
مەسەلەیەگاڵتەنییە  .دووریومەلێنینێوانقسەومرداریئێمەدەبێلەناوب ێت،دەبێ
قسەیچینایەتیئێمەلەهەر ەمینەیەمێاجێنەجێبکرێت.دەبێلەدژیهەرئاستەنگێ مە
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نسورحکمهت


مه
هۆماردەبێتلەجیاتیمرداریئێمە،مرداریچینەمانیدیکەجێنشینبنێت،خەباتبکەین.
ئەم خەباتە بە ئەنێا ەی خەبات بەرامنەر بە دوژمنی ئاشکرا و ڕووبەڕوو گرنگ و
ەیاتییە .ئەم خەباتە تەنانەت لێنااوی و فیێاماریی  یاترمان لێ دەخوا ێت.چونکە لەم
مەیێانەدا ئێمە بۆ ڕ گاربوون لە مۆت و بەنێێکی نەبینراو خەبات دەمەین مە ئێمەی
مردووەتەدیلیخۆیودوامەوتووییوڕاو کردنیبەسەرمانێاسەپانێووە.
مامفامتەرانەپراتیکیدوامەوتووانەونامۆمۆنیستیبەسەرئێمەدادەسەپێنێت؟
فامتەرییەمەمهێویعادەتە .ئێمەلەچنگیهێویعادەتڕ گارماننەبووە .ئێمەقسەلە
جیەانی نوێ دەمەین ،بەتم لە ماری ڕێکخراوەییێا ،ئەو شێوەمارانەی مە بە باوای ئێمە
لەگەڵ "عەقڵێا دێنەوە" ،شێوەمارێ مە لە ماری ڕۆژانەدا "بەمەڵ دێت"شێوەمارێکە بە
وێنەیعادەتوبەبێڕەخنەلەمۆمەڵگەیبۆرجواییەوەبەمیراتبردوومانە.ئێمەلەماری
ڕێکخستنێا ،لە شێوەمارە عەمەلییەمانی هەڵسووڕانێا لە بایار وەرگرتن تا ئامادەسا ی
هێوەمانی ڕێکخراوەییمان ،لە ئەخالقیاتی فەردی ڕێکخراوەیی تا بگات بە نهریت و شێوا 
پەیاەویلەئەخالقیاتیمەوجودیمۆمەڵدەمەین .ئێمەلەمردەوەداپشتبەنەریتگەلێ 
دەبەستینمەهی نیشانەیەمیلەمۆمەڵینوێیسنەینێومارامتەریهۆشیاریپرۆلیتاری
تیا نییە .نەریتگەلێ مە پەیوەستن بەو چینە مۆمەتیەتیانەوە مە مردوون و لە مێژە
ناڕەوان .ئێمەبەپشتبەستنبەمنەریتانەمارەمانمان"دەبەینبەڕێوە" .ئەمهێویعادەتە
دوامەوتووانەیە ،مە هەر ڕۆژە چەنێین جار لە چاالمیی هەموومانێا خۆی دەردەخات،
فامتەرێکە مە دەبێتە ئاستەنگی عەمەلی بوونەوەی بەرنامە و سیاسەتەمانی ئێمە.ئێمە لە
ەمینەی ماری ڕێکخراوەییێا لە  ۆر ڕووەوە لە ڕێکخراوە وردەبۆرجوا ییە
دوامەوتووەمان،چەشنیمجاهیێینو ..تێ،دەچین .ئێمەمەمتردەگەڕێینبەدوایڕێگەو
شێوەگەلی نوێێا ،مەمتر دەگەڕێین بە دوای سوود وەرگرتنی چاالک و داهێنەرانە لە
ئیمکانات ،لە دەرک مردنی شێوا ەمانی ڕێکخستنی شۆڕشگێاانە لە مەیێانە جیاوا ەمانی
ماریهونەریتاماریپەیوەنێگرتنوسیاسیو ..تێ .هەمانئەوپرسومەسەالنەیمە
بۆ بۆرجوا ییەک نامومکنخۆی دەردەخات ،بۆ ئێمەش هەم نامومکن دەردەمەون.مەمتر
بوێریئەنجامێانیهەنگاویئەساسیی،ماریڕیشەییو"مە ن" لەخۆماننیشانئەدەین.
ئێمە پەیاەوی لە سوننەتە باوەمان دەمەین.لە ماتێکێا مە بەرنامەی شۆڕشگێاانەی ئێمە
دەبێتبەشێوا ەشۆڕشگێاانەوپێشاەوەمانعەمەلیبنێتەوە.ئەوشێوا گەلەیمەلەگەڵ
لۆجی و دیێگای شۆڕشگێاانە و پێشەنگی ئێمەدا بگونجێت عەمەلیترین شێوا ە بۆ
جێنەجێمردنیئامانجەمانمان.
فامتەریدووهەم،فامتەرێکیسیاسییەمەدەبێتبەباشیبیناسین .ئەمفامتەرەهەبوونی
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لێنینێوانقسهوکردار


که
شۆڕشگێاییەتی ناپرۆلیتارییە لە مۆمەڵگەدا وە نفو ی هەمیشەیی ئەوە لە ناو ڕیوەمانی
ئێمەدا.
بوووتنەوەیمۆمۆنیستیلەهی شوێنێکیجیەانێالەگەڵبوووتنەوەیەمیمرێکارییپوخت
و پاک و خالیه و سەرتاپا پرۆلیتاریێا بەرەوڕوو نییە.بوووتنەوەی چینایەتی بە
بەردەوامی لە جەرگەی مۆمەڵگەیەمێا دێتە بوون وە هەر بوووتنەوەیەمی پرۆلیتاری لە
مۆمەڵێا لەگەڵ خۆیێا چینگەلی دیکە دەهێنێتە مەیێان.چینەمانی دیکە لەگەڵ خۆیانێا
"شۆڕشگێایەتی"خۆی،ڕەوشتی(عادەت)خۆی،مەیلوئارە وویخۆیاندەهێننوتەبلیغ
و تەقێیسیان دەمەن .ئەم شۆڕشگێریەتیە ناپرۆلیتارییە لە هاوشانی شۆڕشگێایەتی
پرۆلیتاریێا جێخۆشێەمات و بەردەوام مەقوالت ،مەفاهیم و بەهامانی خۆی دەڕژێنێتە
دەروونیچینیمرێکارەوە  .بەهاپرۆلیتارییەمانلەگەڵبەهاوردەبۆرجوا ییەمانێاهەنێێ 
جار تێکەڵ و ئالوودە دەبن.سنووری فیێاماری لە ڕێگای شۆڕشی پرۆلیتاریێا بە هۆی
شەهیێ تەڵەبیی وردەبۆرجوا ییەوە مەماەنگ دەبێتەوە.دیمومراتیومی لێنااوانەی چینی
مرێکار لەگەڵ قسەڵۆمی دیمومراتیانەی چینەمانی دامۆمیکاری مڵکێاریەتی تاینەتی و
چەوسانەوەی بۆرجوایی لە تەنیشت یەمترەوە جێێەگرن و هەنێێ جاریش بە هەڵە بە
یەمتردادەنرێن.واقعییەتبەبەردەوامیسێنەریئەفکارونەریتەسەرچاوەگرتووەمانلە
"شۆڕشگێایەتی" توێژە ناپرۆلیتارەمانەوە ،مە بەرژەوەنێییان لە پاراستنی مڵکێاریەتی
تاینەتیێا هەیە ،بەسەر ڕیوەمانی ئێمەوە بەرینتر دەماتەوە .هێرشی هەمەالیەنە و
ڕیشەهەڵکێشبەدژیئەمنەریتومەفاهیموبەهاناپرۆلیتاریانەبێگومانمارێکیسادە
نییە ،چونکە ئەمانە هەر چۆن بێت لە الیەن جەماوەری فراوانی خەڵکەوە دەبنە جێی
ڕێولێگرتن.لە هەلومەرجێکی بەم جۆرەدا  وبی پرۆلیتاری ئەمەیە مە سنووری خۆی
لەگەڵ ئەم شۆڕشگێایەتیە ناپرۆلیتارییە ،لەگەڵ ئەم ئەفکارە ،ئەم بەها و مەقوالتە بە
ڕوومەش شۆڕشگێاانەیەدا بە ڕوونی دەسنیشان بکات  .وبی مۆمۆنیست لە
بوووتنەوەیەمی دیمومراتیانەدا بە بەردەوامی لە ژێر خەتەری ئالوودە بوون بەم
ئەفکارەدایە .ئەگەر شۆڕش تەنیا سنووردار بووایە بە ڕیوی مرێکارانی سۆشیالیستەوە،
ئەگەر هەموو خەڵکی  ە مەتکێش لە موچە و شەقام هاواریان بکردایە "مردن بۆ
مڵکێاریەتی تاینەتی" ئەوماتە پاراستنی سەربەخۆیی پرۆلیتاریا هونەرێکی تیا نەبوو.بەتم
ڕەوشێکیبەمچەشنەلەمۆمەڵگەیەمیواقعیێاخەیاڵە .شۆڕشجەماوەریفراوانیخەڵ 
دەهێنێتەمەیێانولەگەڵیشیانێادەرگابۆبووبوونەوەیئایێیاومەیلەوردەبۆرجوا ییەمان
وات دەمات .تەواوی بایەخی ئە موون و وانەمانی لینین ،تەواوی جەوهەری شۆڕشی -
چینایەتی وبیلینینی،ئەمەیەمەئێمەپابەنێدەماتبەپاراستنیسەربەخۆییسیاسیو
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نسورحکمهت


مه
چینایەتی پرۆلیتاریاوە .وک دەبێت لە ناوجەرگەی ئەم دەریای خۆشناوەڕی و تەمایالتە
ناپرۆلیتارییەوەئامانجەسەربەخۆمانیخۆیبەشێوا یسەربەخۆیخۆیبناتەپێشەوەو
لە هەمان ماتێا بوووتنەوە دیمومرات و هەمەگیرەمانیش بە سەرمەوتن بگەیەنێت .وک
دەبێئەمبوووتنەوانەبەرێتەپێشەوەبەبێئەوەیمەئامانجەمانیئەمبوووتنەوەیەلەگەڵ
ئامانجەمانی جێ مەبەستی خۆی لێ تێ ب ێت ،بەبێ ئەوەی خۆی بە چوارچێوەی
سنوورداری ئەم بوووتنەوانەوە بنەستێتەوە.ئە موونی بوووتنەوەی چەپی ئێران لە
ساڵەمانییەمەمیشۆڕشی ٠١داشایەدیئەمپشتمردنەیەلەموانەبنەڕەتیانەیمارمه
ولینین .هەمووانلەپێناوڕووخانیشادادەستیاندایەخەبات"،مۆمۆنیستەمان"یشبەبێ
ئەوەی مە وشەیەک دەربارەی هەڵوەشانەوەی خاوەنێاریەتی تاینەتی بە  مانیانێا بەێنن
تەنیا هەمان درووشمە هەمەگیر و عموم خەڵکییەمانیان دووپات دەمردەوە.ڕێکخراوە
پۆپۆلیستییەمان خاوەنی دەرمی ڕۆشن نەبوون بۆ ئامانجە مۆتاییەمانی بوووتنەوەی
چینایەتی مرێکاران.لە بەرامنەردا ئەوان النی  ۆر هەوڵیان ئەدا لە هەر قۆناغێکێا
بوووتنەوەیعمومخەڵکیمارومردەوەیلێنااوترینعونسوریهەمانقۆناغبێت،وەبە
بەردەوامی بە هەڵە ئامانجە چینایەتییەمانی پرۆلیاتاریا بەم ئامانجە ماتیانە تێگەیشتن و
گۆڕیانەوەبەمانە.
بەتمئەممەو وعەچپەیوەنێییەمیبەباسیئەماۆیئێمەوەهەیە؟ڕاستییەمەئەمەیەمە
ئێمەش تا ڕادەیەمی  ۆر ئامانجە سۆشیالیستییەمان ،ئەو ئامانجانەی دەسکردی ئینسان
خۆیەتی،ئامانجیقەشەنگوشۆڕشگێرانەیخۆمانئەرشیفدەمەینولەمردەوەدا،لەو
جێیەی مە دەست دەبەین بۆ ڕێکخستنی هەموو ڕۆژەی ماری شۆڕشگێاانە ،سنووردار
دەبینەوە بە بوووتنەوەی بالفعلەوە و پەیاەوی لێ دەمەین.ئێمە دەڵێین مۆمۆنیستین،
دەمانەوێ مۆمۆنیستانە خەبات بکەین و مۆمۆنیستانە بمرین ،بەتم ماتێ باش سەرنج
ئەدەیندەبینینپێنجساڵەمە٪١٧ئینێرجیئێمەبۆمەسەلەیبوووتنەوەیعمومخەڵکیو
دیمومراتی و مێشە و گرفتەمانی ئەو بەهەدەر دەچێت.لە مۆنگرەمان و مۆبوونەوە
فەرمییەمانی وبێابەسروودیئەنتەرناسیۆناڵوسوێنێخواردنبەمۆمۆنیوممارەمانی
خۆمانمۆتاییدەهێنین،بەتمهەرمەپێمانخستەمەیێانیعەمەلییەوە،هاوسەنگیهێولە
ناوبوووتنەوەیدیمومراتی ،ئەمیانئەومەسەلەیمە ێودوباگەیی،چۆنییەتیهەڵه
و مەوتی ئەم یان ئەو ڕێکخراو لەگەڵ ئێمە ،فونە پرسی مارگێای و..تێ تەواوی
سەرقاڵیمان بە مارەمانەوە داگیر دەمات.بە مردەوە ئەمە ئێمە نین مە بوووتنەوەمەمان
دەبەینە پێشەوە ،ئەم بوووتنەوەی دیکەیە ئێمە لەگەڵ خۆی دەبات.مۆمۆنیستێ بۆ
بوووتنەوەمەیپالندادەڕێژێتوبەرەوالیئامانجەمانیخۆیدەیاننات .ئێمەدەمانەوێ
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لێنینێوانقسهوکردار


که
چینیمرێکارڕاپەڕێت،هەرلەسەردەمیتەمەنیمنوئێوەداڕاپەڕێت،لەسەرئەمبنەمایە
ماریهەمیشەییئێمە،ماریبەبەرنامەیئێمەبەپێیقاعیێەدەبێتبەمئاراستەیەدابێت،
بەتم ئەو شتەی مە تەواوی ئینێرجی هاوڕێیانی ئێمە قووت ئەدات ،بێنە و بەردەی
ماروباری هەنوومەیی بوووتنەوەیەمی دیاریکراوە.بە جیا لەمەی مە ئەم بوووتنەوە
بوووتنەوەی قەومی دیمومراتیکی خەڵکی مورد بێت یان بوووتنەوەی دیمومراتی لە
سەرانسەری ئێرانێا بێت بە دژی دیکتاتۆری و ئیمڕریالیوم .ئێمە دەبێت ئامانجە
شۆڕشگێاانەمانیخۆمانلەمردەوەدانەهێنینەخوارەوە،وەئینێرجیخۆمانبەشێوەیەک
ڕێکنخەینوبەماریبەێنینمەلەهەمانماتێامەڕابەرایەتیبوووتنەوەیدیمومراتی و
شۆڕشگێاانە دەمەین ،ئامانجە شۆڕشگێاانە چینایەتییەمانی خۆشمان هەروا بەجێ
بگەیەنین .ئەگەر ئێوە مات ،ئینێرجی و ئیمکاناتێکی ڕێکخراوەیی مە تا ئێستا سەرفمان
مردووەلەبەرچاوبگرن،بەئاسانیتێێەگەنمەبێنەوبەردەیماروباریهەنوومەیی،وە
بەرهەڵستکاری لەگەڵ مێشە و ڕێگرییەمانی ڕۆژانەی بوووتنەوەی بالفعلی عموم خەڵکی
 ٪١٧ئەوی بۆ خۆی تەرخان مردووە.لە ماتێکێا مە مارمسیستەمان ڕێ بۆ بردنە
پێشەوەیهەمانئەمبوووتنەوانەهەروەهاپشتبەماریسەربەخۆیخۆیاندەبەستنلە
دەروونی چینەمەی خۆیانێا.چونکە ئەم مارە گەرەنتی هەر پێشاەوییەمە لە دژی
بۆرجوا ی .بەم پێیە لەبەر ئەم هۆمارەیە قسەی سۆشیالیستانەی ئێمە تا ئاستێکی  ۆر
لەسەر وەرەقە دەمێنێتەوە مە پراتیکی ئێمە بەرتەس یاخود بە گشتی سنووردارە بە
مەیێانە جیاوا ەمانی بوووتنەوەی قۆناغی هەنوومەیی و ئێستاییەوە.ئاشکرایە ماتێ لە
مرداردائێمەدابە ینەئاستی"دیمومراتەلێنااوەمان"،ئامانجیمۆمۆنیستیوبەلشەفیانەی
ئێمەشدیسانلەسەروەرەقەدەمێنێتەوە.
 فامتەریسێەەم ،گیانی شۆڕشگێاانەیە بەبێ هەڵڕە و هەڵەشەیی ،گیانێ مە لە پایەگەلی
ماددیموشەخەسبەهرەمەنێە.
*****
*بە پێی یاداشتێ مە (اذر ماجێی)لە الیەن (بنیاد منصور  کمت)یەوە بۆ سەر چاپ و
دووبارەمۆپیمردنیدەقیدەسنووسێ مەسکانیشمراوە،نووسراوە:
"دەقیدەسنووستایتڵینییە.ئەمدەقەلەبەردەسنووسیمەنسور کمەتێاچاپمراوە،مە
لە ئەرشیفی تاینەتی ئەودا هەیە.مەنسور  کمەت لە مۆتاییەمانی پاییو یان سەرەتامانی
ستانی ساڵی  ٩١٩١لە بارەگای  وبی مۆمۆنیستی ئێران لە "شینکاوا"ی موردستان بۆ
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ئەنێامان و هەڵسووڕاوانی  وک ووتارێکی دا بە ناوی "مەلێنی بەینی قسە و مردار"مە
باس و نیقاشێکی  ۆری گرتەبەر و  ۆریش بووەتە جێی بایەخڕێێان.لە مۆنفاانسی
مۆمۆنیومی مرێکاری لە ئەنجومەنی مارمه لە ساڵی ٠٧٧٧دا مەنسور  کمەت جارێکی
تریشئاماژەدەماتەوەبەممەسەلەیە .دەقیئەموتاردانەهی کاتبوونەمرایەوە،ماسێتی
دەنگییئەویشدیسانلەئەرشیفیمەنسور کمەتێانییە".
تایتڵێ مە مەنسور  کمەت لە ئاماژە مردن بەم وتاردانە هەڵینژاردووە بۆی ،لە ئەسڵی
دەسنووسەمە و دوای ناسانێنی باسەمە و پاش چەنێ پەرەگرافێ  ،هاتووە.ئێمە هاوڕێ
لەگەڵبوومردنەوەیدەقیئەموتاردانەیێاچەنێالپەڕەیەکلەئەسڵیدەسنووسەمەشمان
مردووەتەپاشکۆ.
شوباتی،٠٧٧١ناوەنێیدیفاعلەمۆمۆنیوم
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موحسین کهریم

کوردایەتیوڕۆشنگەری!
تێبینی :ئەم باسەی لێرەدا دەیخوێننەوە ،پوختەی قساەوبااساێاکای
منە لە سیمینارێکی رادیۆی پێنەنش و بەمەبەستی باڵوکردنەوەی
لە گۆڤاری (دیدگای سۆشیالیستی)دا دەسکاری و ئامادە کراوە.
تەوەرەسەرەمیەمانیباسەمەبریتینلە:
/٩رۆشنگەریچییە!؟رێنیسانهچییە!؟
 /٠رێنیسانهورۆشنگەریلەموێسەریانهەڵێاوەوچۆندواترئەوروپایانگرتۆتەوە؟
 /٥ئەوگۆڕانکاریەفکریومۆمەتیەتیوسیاسیوئابوریانەچینمەهاوتایسەرهەڵێان
وپەرەسەنێنیئەمدوودیاردەیەبوون؟
  /١ئایا ناسیۆنالیومی مورد دەتوانێ بوووتنەوەیەمی رۆشنگەری بەڕێنخات ،یاخود
رۆشنگەریموردایەتیماریکاتۆریرۆشنگەریئەوروپایە؟
وێوه
یله 
كه 
فكره 
ری  ،
تیوڕۆشنگه 


یكوردایه

مباسه

هەڵنەتەدەبێئاماژەبەوەبکەممەئه
ماوەیەمە باسی ڕۆشنگهری دەمرێ ،بەتاینهت لەالیهن بهشێك له

هات كه 
یانهوێ سەبارەت بە ڕۆشنگهری
یانه و ئه 
ئهوان هه 
ی 
سویره 

ئهو ته
كانهوه .
ناسیۆنالیسته 
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موحسینکهریم

البهختیار و ئهوان ،من دواتر قسهی
تاینهت ڕهوتی داباان و مه 
بیێهن بەدەستەوە ،به  

كه م ،بەتم لێرەدا ئاماژەیەمی مورت بە ناسنامەی ئەو ڕەوتە و
یاتری لەسەر ئه 
بانگەشەمانیئەمەم.
له
وەی  
ئه 
ریدهستیڕێكردووه  .


وتێكیڕۆشنگه

كوردستان،ڕه
ش،له 

وادەردەمەوێكه  
لێره

هنی هەنێێ مەسێایە ئەوەیە مە ئەم ڕۆشنگەریەی موردستان و رەوتی داباان وەمو
سهر ڕێ كهی ئەو دەڕوات.بەتم
میراتگری بوووتنەوەی ڕۆشنگهری ئەوروپا ،یان له  

رامنهر بهشێك له ئیسالمی
به 
لەڕاستیێا ئاڕاستەی سەرەمی ئەم رەوتەی داباان تەنەا له  
سیاسیێایەمەبهڕەوتیسەلەفیناسراوە،نەكسەرجەمئیسالمیسیاسی،چجایئەوەی

بەرامنەر بە دەورونەخشی دین بەگشتی و ئیسالم بوەستێتەوە بە شێوەیەمی تاینەتی،
كهی خۆیان وهك ڕهوتێكی ڕۆشنگهر و مۆدێرن و
وته 
یانهوێ ڕه 
ئه 
ئەگەرچی ئەوان  
الیهن خهڵكانێكی ئا ادیخوا و
له  
پێشكهوتنخوا نیشان بێەن مە قابیلی ئهوە بێت  

پێشكهوتنخوا یكۆمهڵگایكوردستانپشتیوانیلێنكرێ.

بۆئەوەی تەسویرێکی دروست لەسەر پەیوەنێی نێوان موردایەتی و رۆشنگەری و
ئامانجێك مە ئەم ڕەوتە بەناو ڕۆشنگەرەی موردستان بەشوێنیەوەیەتی ،بخەینەڕوو،
بەتاینەتی خاسیەتی ماریکاتۆربوونی "رۆشنگەری"ی موردایەتی ،پێویست ئهكات كهمێك
لهی ڕۆشنگهری خۆی قسه
سه 
سهر مه 
بكهین ،واتە له  
قسه  
یه  
له 
سه 
لەسهر خودی ئهم مه 

بكهین ،لەكوێوه هاتووه و چۆن بووە و لە چ هەلومەرجێکی مۆمەتیەتی-ئابوری و

سیاسیێاسەریهەڵێاوە.
(بوووتنەوەیرۆشنگەری)( )1یەمەمجارلەئەوروپاسەریهەڵێا،لەهەلومەرجێکیتاینەتی
ئابوری و مۆمەتیەتی ووتتانی ئەوروپادا ،بەتم خودی بوووتنەوەی رۆشنگەریش بەبێ
قسەمردن لەسەر بوووتنەوەیەمی دیکەی پێش خۆی مە بووتنەوەی(رێنیسانه-واتە
ژیانەوە)( )2یەلەئەوروپادانامرێبەشێوەیەمیدروسترۆشناییبخرێتەسەر .لەالیەمەوە
واوكهری یهكترین و هەنێێ مەسەلەشیان

لەڕووی مێژووییەوە پێکەوە پەیوەستن و  
ته
هاوبەشە،لەالیەمیدیکەوەهەردووبوووتنەوەمەهاوماتنلەگەڵسەرهەڵێانونەشونماو
دواترجێگیربوونیسەرمایەداریێا،وەموسیستەمێكوتەشکیلە(فۆرماسیۆن)ێکیسیاسیو
مۆمەتیەتیوئابوری.
وه
یه 
لەسهر ئەوەی كه رۆشنگەری لە ئەوروپادا لەكه 
یه  
هەڵنەتە بۆچوونی جیاجیا هه 
تمبەگشتیمێژوونوسهكان ۆرترئاماژه

وامبووه  .
به

نێبه 
رده
وتاچه 

ستیپێكردووه 


ده
دهی
ستپێێەماتولەسه 


ژدەداده

یهه
سه 
ده
واتەله  

كهن .
دە 
ژده ونۆ ده  
یهه 

سه 
ده
به  

یه مە دەیگەڕێنێتەوە بۆ بەر لەو
نۆ دەدا بەئاكامی خۆی ئهگات.بەتم بۆچوونیش هه 
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کوردایه
نسیهكانەوە دەخرێتەڕوو،
ره 
فه 
مێژووە .بۆچوونێکی دیکە ،مە لەالیەن مێژوونووسه  
دهورانێكی دیاریكراو ،لەنێوان ساڵەمانی( ٩٠٩٥تا )٩٠٩١واتە لە
مه ێودی ئهكاتەوە به  

رهنسا( )3ونویکەی()٠٧
ستڕێكردنیشۆڕشیفه 


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

بزوتنەوەیرێنیسانس:
ڵئهدا و دواتر ناوچەمانی دیکەی
رهه 
كهمجار له ئیتالیا سه 
بوووتنەوەی ڕێنیسانه بۆ یه 
ئەوروپا دەگرێتەوە.مێژوونوسان بۆچوونی جیاوا یان هەیە سەبارەت بە مێژووی
وه بۆ
گێانه 

ههنێێکیان سەرەتای سەرهەڵێانی ده
سەرهەڵێان و درێژەمێشانی رێنیسانه .
دهی دوانوه و سیانوهی میالدی ،بەتم بەشێوەیەمی گشتی  ۆربەی مێژوونوسەمان
سه 

چواردهوە،دوایمۆتاییهاتنیسەدەمانیناوەڕاست،لە

لەسەرئەوەمۆمنمەلەسەدەی 

ئیتاڵیا دەستی پێکردوە و لە سەدەی پانوەدا گەیشتۆتە لوتکە ،لە سەدەی شانوە و
ەڤێەشێاناوچەمانیدیکەیئەوروپایگرتۆتەوە!
دهست پێئهكات مە دەگەڕێتەوە بۆ مۆن ،بۆ سەردەمی پێش
وێوه  
ئهم بوووتنەوەیە له 

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

دەسەتتوفەرمانرەواییدەرەبەگێكیانمۆمەڵێكدەرەبەگێایە .
ئه
وشهڕیبەردەوامونەبااوەیان

كراودابەشنووەكه  
كێشه


پارچه

یلێکێابااووپارچه

ناوچه
لەنێوانێایە.
{ پێش سەردەمی رێنیسانه ،پێکەاتە ئابوریەمانی ئەوروپا بەشێوەیەمی سەرەمی بریتی
بوون لە چەنێ گیرفانێکی ب وومی جۆراوجۆر مە بە ئامێری چەنێ خاوەن  ەوی و
دەرەبەگێ ماریانلەسەردەمراوئەوانیشلەبەرامنەرپادشادابەرپرسیاربوونمەلەالیەن
خواوە دەسەتتی پێنەخشرابوو.ئەم گریمانە الهوتیە بەشێوەیەمی ئاشکرا توانی رێگای
خۆی بەناو ئەو رێاەوە قوچەمیەدا بکاتەوە بەجۆرێك مە پێکەاتەی مۆمەتیەتی وەمو
گڵۆڵەدە وویەك پێکەوە گرێنێات ،وەمو تۆڕێکی جاڵجاڵۆمەیی لە دەسەتت و هێو مە
مەنیسەلەناوەڕاستیێاوەستاوە)4(}.
بەتمرێنیسانهیانژیانەوە،ئەمدەورەیەتێێەپەڕێنێ.دەورانیدابەشنوونەناوچەییەمان،
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رههنگ و
دەورانی دەسەتتی مەنیسە والهوت تێێەپەڕێنێ و دەگەڕێتەوە بۆ مەلتور و فه 
رۆشننیریوفەلسەفەییۆنانیمۆن.بەهۆیرووتێکردنیژمارەیەكیبەرچاولەبیرمەنێو
انامانی رۆژهەتت لە یۆنانەوە بەرەو رۆژاوای ئەوروپا و بە تاینەتی بەرەو ئیتاڵیا.
نوسەرانی سەردەمی رێنیسانه مەوتنە ژێر ماریگەری فەیلەسوفە مۆنەمانی یۆنان و
رۆمانیەمانەوە ،بەوهۆیەوە مە ئەوان لە دەرەوەی رێگا و دەروا ە ئاینیەمانەوە بۆ
تێگەیشتنلەهەڵسومەوتیمرۆڤ،لەسروشت،لەدنیایدەرەوەیسروشت(میتافیویك)و
فەلەكیاندەڕوانی.
{فەلسەفەی مۆنی یۆنانی  ..دەیویست بەشێوەیەمی نادینی بوونی گەردون لێکنێاتەوە.
مۆمەڵێك بابەتی جۆرواجۆری تاووتوێ مرد ،لەوانە  انستی فەلەك ،ماتماتیك ،فەسلەفەی
سیاسی،ئەخالق،میتافیویك ،انستیبوون،لۆژیك ،انستی ینێەوەر انیوڕەواننێژیو
جوانناسی)5(}...نوسەرانی سەردەمی رێنیسانه گەڕانەوە بۆ ئەم میسۆدە  فەلسەفیە
لەمامەڵە لەگەڵ گەردوون و مۆمەڵگا و مرۆڤێا.قورسایی ماری فکری و رۆشنگەری و
هوشیاریوهونەریخۆیانخستەسەرمرۆڤخۆیومرۆڤبووبەسەنتەریهەموو
شتێك.سەرەنجامچەمکێكسەرهەڵێەدابەناوی(مرۆڤایەتی-هیومانیوم).
هەروەها {جەوهەری رێنیسانه سەرەنجام مۆمەڵێك شێوا ی لەخۆی نیشان دا ،مە
بوووتنەوەیەمیفکریبەناوی"مرۆڤایەتی"یەوەگو ارشتیلێێەمرد.بوووتنەوەی(مرۆڤایەتی
هیومانیوم)لەالیەن مۆمەڵێك مەسایەتی سیکوالر مە بەخاوەن پەیامەمان دەناسران،مەوتەڕێ ،نەك لەالیەن  انامانی ئاینەوە مە لەسەردەمی سەدەمانی ناوەڕاستێا مۆنترۆڵی
ژیانی فکریان مردبوو.....هەروەها مەوتنی قوستەنتینیە( )6لە ساڵی ٩١٥٥ی میالدیێا
گوژمێکیگەورەیبەبوووتنەوەیهیومانیومدا،بەهۆیئەوەیمەژمارەیەمی ۆرلە انا
رۆژهەتتیەمانپەنایانهێنابۆئیتاڵیاولەگەڵخۆیانێاچەنێینمتێوودەستنوسیگرنگو
هەروەهاشێوا یلێکۆڵینەوەییۆنانیانهێنا)7(}..
یهكی  هنی نهبوو ،یان تەنانەت
دیارده 

ئهم بوووتنەوەیە ،واتە بوووتنەوەی رێنیسانه ،

كۆمهڵێك نوسەر و بیرمەنێ و فەیلەسوف
بوووتنەوەیەمی فكریی رووت نهبوو ،مە  
سایهتی
دهورانی ڕێنیسانسێا لە ئیتاڵیا كۆمهڵێك كه 
له  
دروستیان كردبێت.ئەوە ڕاسته  
هەبوونوه كولیۆناردۆداڤینشی،مایکلئەنجیلۆونیکۆالیمامیاڤیلیولەبەریتانیاولیام

شەمسڕیرو  لەپۆڵەنێامۆپەرنیکۆسو ...تاد .مەئەمانەلەبواریهونەروبیناسا یتا
انست و پویشکی و توێکاری شارە اییان هەبوە و داهێنانیان مردوە ،بەتم ئەم
مەسایەتیانەتەعنیریانلەگۆشەیەمیئەوئاڵوگۆڕەقووڵەمۆمەتیەتیوسیاسیوئابوری
سایهتی
كه 
و فکریە مردوە مە مۆمەڵگامانی ئەوروپا و بەتاینەتی ئیتاڵیا پێیێا تێڕەڕیوە .
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کوردایه
ڕۆشنگهر و خاوهن فكر و هوشیاری بوون مە لەجیاتی لێکێانەوەی دنیا و دەروبەر و

مرۆڤ و ژیان و مۆمەڵگا بەپێی دەقە ئاینیەمان ،پەنایان بۆ مەنتق و عەقڵ بردوە و
لێکۆڵینەوەوتوێژینەوەیانمردووە.
فامتەرێکی بابەتی و مۆمەتیەتی مە ماریگەری لەسەر سەرهەڵێانی رێنیسانه هەبووە لە
ئیتاڵیا ،گەشەمردنی بار گانی بووە.ئیتاڵیا مەڵنەنێی ئاڵوگۆڕ و پەیوەنێی با رگانی بووە
لەگەڵ رۆژهەتت بەتاینەتی ناوچەی شام دا.لە ئامامی گەشەی با رگانیەوە شارەمان
پەیێابوون و گەشەیان مردوە ،مە خودی ئەم شارانە بوونەتە ناوەنێی هونەر و
پەیکەرتاشیوتەالرسا یو انستو..تاد.لەوشارانەمەلەمێژووداناسراون،فلۆرەنسا
مە بە النکەی رێنیسانه دادەنرێ ،هاومات مەڵنەنێی پیشەسا ی چنین بووە ،پاشان
شارەمانیجەنەواوبونێوقیەو ..مەلەوماتەدابە(مۆمارەمانیبا رگانەمان) ناودەبرانو
لەسەدهیپانوەهەمێا

تارادەیەكجۆرێكلەدیمومراسیوئا ادییفەردییتێێابووە{)8(.
ئیتاڵیالەناوئەوروپاداشارستانیترینمەڵنەنێبووە )9( }.بەوجۆرەلەگەڵگەشەیبا رگانی
وگەشەیئابوریێامرانەوەیەمیفکریورۆشننیریبەشێوەیەمیفراواندەستپێێەمات
وبەریندەبێتەوە.
روداوێکی گرنگ مە مۆری خۆی دەدات سەردەمی رێنیسانه ،دۆ ینەوەی ئامێری چاپە
لەالیەن(جۆهانه گۆتەننێرگ)ەوە(.)11دۆ ینەوەی ئامێری چاپ و بوومردنەوەی ماغە ی،
مۆمەمێکی فراوانی مرد بە تەشەنەمردنی بۆچوونی فکر و دەسکەوتە  انستی و فکری و
هونەریوسیاسیەمانیبیرمەنێانونوسەرانومەسایەتیەمانیسەردەمیرێنیسانهلە
سەراسەری ئەوروپادا.هەروەمو رێژەی خوێنێەواری لەناو جەماوەردا  یادی مرد ،مە
ئەمەش دەوری هەبوو لەسەر بەر بونەوەی ئاستی هوشیاری خەڵك و بووبوونەوەی
بیروباوەڕەشۆڕشگێروپێشکەوتنخوا ەمانوالوا بوونیدەسەتتیفکریمەنیسەودین
و پیاوانی ئاینی و هەروەها گەشە و سەرهەڵێانی بۆچوون و ئەفکارە نەتەوەیی و
سەرووناوچەییەمان .لەپێش ئەم دۆ ینەوە گرنگەدا  ،ژمارەی متێو لە ئەوروپادا یەجگار
مەم بوو{،لەماوەی ()٥٧ساڵێا ،لە نویکەی  ٠٧٧شاری ئەوروپیێا متێو چاپ دەمرا و
لەساڵی ٩٥٧٧میالدی دا ژمارەی متێنە چاپکراوەمان گەیشتە نویکەی ()٠٧ملیۆن متێو و
لەسەدەیشانوەهەمێاگەیشتنەنویکەی()٠٧٧-٩٥٧ملیۆنمتێو!}()11
وه ،گەشەیبا رگانیودروستنوونوگەورەبوونیشارەمان،الوا بوونو
كیتره 

له  
الیه

لێكەەڵوەشانەوەیدەسەتتیدەرەبەگوخاوەن ەویەمان،دروستنوونیتەیفێکیفراوان
لەبا رگانومەڵەمەیسامانوئاڵووێریمەرەستەمانوسەرهەڵێانیماریپیشەوەری
و پیشەسا ی ب ووک ،بۆنمونە شاری فلۆرەنسا بە ناوەنێی رستن و چنین ناوبانگی
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دەرمردبوو ،ئەمانە لەگەڵ گەشەی  انست و هونەر و فکری مە بەشێك بوو لە
پێێاویستیەمانیگەشەیبا رگانیوپیشەسا یوژیانیشارستانی،چەمكومەفاهیمی
تا ەی سەبارەت بە مرۆڤ و مافەمانی هێنایە پێشەوە.پرسی ملکەچی رەهای مرۆڤ بۆ
دەسەتتی دەربەگ و پادشا و خودا بەرەو لەقنوون چوو.لەپاڵ الوا بوونی دەسەتتی
دەرەبەگەمانێا ،لەگەڵ گەشەی  انست و مەعریفەدا ،لەگەڵ بەمارهێنانی عەقڵ و میسۆدی
گەڕان و توێژنەوە و تێفکرین لە دیاردەو روداوە سروشتیەمانێا ،مەسەلەی الوا وبوونی
دەرو نەخش و دەسەتتی فکریی رەهای مەنیسەش دەمەوێتە ژێر پرسیارەوە.پێ بەپێی
ئەو ئاڵوگۆڕە ئابوری و مۆمەتیەتی و سیاسی و فکریانە ،دەبوایە دین و چەمکە
دینیەمانیش ئاڵوگۆڕییان بەسەردا بەاتایە .مارتن لۆسهر( )٩٥١١_٩١٩٥مە قەشە و
مامۆستایەمی  انستە ئاینیەمانی خەڵکی ئەڵمانیا بوو ،دژی  ۆربەی تەعالیم و مارەمانی
مەنیسەی ماسۆلیکی رۆمانی وەستایەوە و هەستا بە ئەنجامێانی ریفۆرم لە ئاینی
مەسیحیەتێامەبەرەوتیلۆسەری،یانریفۆرمیپرۆتستانتیناسراوە)12(.
هاوماتی گەشەی با رگانی و سەرهەڵێان و چەمەرەمردنی ئابوری سەرمایەداری و
دروستنوونیچینیناوەنجی(بۆرژوا ی)،بەرەبەرەپرسیمۆتاییەاتنیدەسەتتەناوچەییو
فیۆداڵیەتەریكودابااوەمانودروستنوونیدەوڵەتیمەدەنیویەمانگیرمردنیناوچەمان
دەبێتەپێێاویستیەمیسیاسیومۆمەتیەتی .یەمنوونیئیتاڵیاودواتریشووتتانیدیکەی
ئەوروپادەچێتە بەرنامەیماری مۆمەڵگاو هێویمۆمەتیەتی سیاسیتا ەی مۆمەڵگاوە؛
واتەبۆرژوا یەوە  .هەڵنەتەوەموباسمانمردسەرەتابوووتنەوەیرێنیسانهلەئیتاڵیاوە
دەستپێێەماتودواتربەرەوئەوروپادەچێت،مەئەوەشلەپرۆسەیەمیدوورودرێژی
نویك بە ()٥٧٧ساڵێا بەسەرەنجامی خۆی دەگات و  ەمینەش خۆش دەمات بۆ
دەستڕێکردنی دەورەیەمی نوێ لە مێژووی ئەوروپادا مە بە سەردەمی ڕۆشنگەری
ناسراوە،مەمندواتردێمەسەرباسکردنی.
ههر اڵ ،دهورانیڕێنساس جۆرێكبوژانەوەی مۆمەتیەتی،فکری ،ئابوریو سیاسیە
به 

مە مارامتەرە سەرەمیەمانی  ۆرتر هونەرمەنێ و پەیکەرتاش و ئەدیو و نوسەر و
تەالرسا وبا رگانو ...مەماری سەرەمیانپامردنەوەیبەربەستەفکریو عەقڵیەمانی
بەردەمگەشەیمۆمەتیەتیوئابوریەمەلەدەورانیچاخەمانیناوەڕستێامۆتوپێوەنێی
مەنیسە و الهوت و چەم و دنیابینی و تەعالیم و نەریتە دینیەمانی لە گەردن مرابوو.
دەورانیدڕینیبەرگیئەفکاریئیالهیومیتافیویکیودەسەتتیپادشاومەنیسەوخودا
ودەرەبگبووبەسەرژیانیفکریومۆمەتیەتیێا .دەورانیدروستنوونو گەورەبوونی
شارەمان و ژیانی شارنشینی و سەرهەڵێانی چەم و دنیابینی مادی و نادینی بوو،
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دەورانی سەرقاڵ بوون بە مرۆڤ خۆی و بە پێێاویستیە مادی و مەعنەویەمانیەوە.
دەورانی گەشە و بەمارهێنانی عەقڵ و لۆژی بوو!دەورانی دەستڕێکردنی توێژینەوە و
لێکۆڵینەوەی انستیولۆژیکیبووبۆسروشتودەروبەرومۆمەڵگاومرۆڤ.دەورانی
دامە رانێنی پایەمانی سیستەم و مۆمەڵگای سەرمایەداری و بۆرژوا ی بوو.لە دەورانی
رێنیسانسێا پایەمانی سیستەم و مۆمەڵگای بۆرژوا ی لە هەناوی مۆمەڵگای مۆنی
دەرەبەگایەتیێادامە را.
هەموودە انینمەیەمەمینشکڵوسەرەتاییترینشکڵیسەرمایەسەرمایەیبا رگانیە.
یەمەم مەڵەمەی سەرمایە لەڕێگای با رگانیەوە روودەدات و دواتر دەچێتە بوارەمانی
دیکەوە،وەمومشتوماڵوپیشەسا یو..تاد .بەوجۆرەپرۆسەیسەرهەڵێانوپێگەیشتن
و بەسەرەنجام گەیشتنی سەردەمی رێنیسانه هاومات و پێویستیەمی سەرهەڵێان و
دامە رانێنی پایەمانی ئابوری سەرمایەداریە مە لە ئەوروپادا نویکەی سێ سەدەی
خایانێووە .لەو ماوەیەدا پەیوەنێی نیوان ناوچەمانی ئەوروپا دروست دەبێ و مرانەوە
پەیوەنێیبا رگانینیوانیانپەرەدەستێنێوبنەمائابوریەمانیسەرمایەداریلەسەرجەم
ناوچەمانیئەوروپادادادەمە رێ  .ەمینەمۆمەتیەتیوئابوریوفکریوسیاسیەمانبۆ
گواستنەوە بۆ قۆناغێکی باتتر دەست پێێەمات ،مە لەرووی فکری و فەلسەفیەوە بە
دەورانیرۆشنگەریدەناسرێ.

سەردەمیرۆشنگەری:
هەروەمو ئاماژەمان پێکرد ،رێنیسانه رێگای بۆ سەرهەڵێانی بوووتنەوەی رۆشنگەری
خۆشکرد.ئەو ئاڵوگۆڕە مۆمەتیەتی و ئابوری و فکری و مەلتوری و فەرهەنگی و
سیاسیانەی مە لە دەورانی رێنیسانسێا لە ئەوروپادا روویێا  ،ەمینەی شکڵگرتن و
بووبوونەوەی بوووتنەوەی رۆشنگەری لە سەراپای مۆمەڵگامانی ئەوروپادا رەخسانێ.
ئەگەربوووتنەوەیرێنیسانهنویکەی ٥٥٧-٥٧٧ساڵیخایانێتالەسەراسەریئەوروپادا
بووبێتەوە و بە ئامانجەمانی بگات ،ئەوا خودی رێنیسانه ئەو هەلومەرجەی خوڵقانێ مە
رۆشنگەری ،مە سەرەتا لە فەرەنساوە دەست پێێەمات ،لەماوەیەمی  ۆر مەمتردا هەموو
مۆمەڵگائەوروپیەماندابگرێتوپەیامەمەیبەجێبگەیەنێت!
{مێژوونوسان سەردەمی رۆشنگەری لە ئەوروپادا(بەتاینەتی لە فەرەنسا)دەگێانەوە بۆ
مۆتایی سەدەی هەڤێە و سەدەی هەژدە یان بەشێوەیەمی گشتیتر لە نێوان شۆڕشەمانی
 ٩٩١١بەریتانیا و شۆڕشی ساڵی ٩٠٩١ی فەرەنسا..دەتوانرێ ریشەمانی رۆشنگەری لە
هیومانیومیسەردەمیرێنیسانهدابنینرێت)13(}..
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بەتمبەپێ ەوانەیدەورانیرێنیسانسەوەمە یاتربایەخدرابووبەبواریهونەر( ،)Art
لەسەردەمیرۆشنگەریێاقورساییمارینوسەرانوبیرمەنێانوفەیلەسوفەمانیدەچێتە
سەر مەیێانی  انست .لیۆناردۆ دافنشی یەمێك لە روخسارە ناسراوەمانی سەردەمی
رێنیسانه،مەخاوەنیتابلۆیبەناوبانگی(مۆنالیوا)یە یاتربەتواناوبەهرەیهونەریو
پەیکەرتاشیناسراوە  .بەتمدمتۆرێکیسەرمەوتووبوەلەبواریتوێکارینەخۆشێا .ئەم
گۆڕانکاریەشلەبیرمردنەوەیسەردەمیرۆشنگەریێاوفۆمەسکردنەسەر انست،هاوتا
وجوتبووەلەگەڵپێێاویستیەئابوریوسیاسیومۆمەتیەتیوفکریەمانیبۆرژوا یێا.
انست و تەمنۆلۆژیا و گەشەی هۆیەمانی بەرهەمەێنان و سیستەمی سیاسی گونجاو و
تەبا لەگەڵ ئەم گەشە ئابوریەدا ،سەنتەری بیرمردنەوەی نوسەران و بیرمەنێان و
فەیلەسوفەمانیداگیرمرد.جێگاورێگای انست لەپێشخستنی تەمنۆلۆژیاو ئاسانکاری بۆ
پرۆسەی بەرهەمەێنان بە ئاشکرا دەردەمەوێ و جێگیر دەبێت.بۆنمونە ئەو بەشانەی
انستگەشەدەمەنمەراستەوخۆپەیوەنێیانبەپیشەسا یەوەهەیە،لەوانە انستیفیویا
مە پەیوەستە بە میکانیك و ئامێر و جوڵە و مارمردنی ئامێرەمانەوە ،هەروەمو  انستی
میمیاشاننەشانیفیویاگەشەدەمات،مەراستەوخۆپەیوەستەبەمەسەلەیتێکەڵکردنو
ئامادەمردنی مەرەستە و مەوادەمان و چۆنیەتی بەمارهێنانیان لە پرۆسەی بەرهەمەێنانێا.
هەرلەمسەردەمەدامەمینەیهەڵمی( )steam engineدۆ رایەوەمەشۆڕشێکیگەورەی
لەبواریپیشەسا یوگواستنەوەوبا رگانیێابەرپامرد)14(.
ورانیڕۆشنگهریێاتارادەیەمی ۆربنەمامانیئیابیوری سیەرمیایەداری خیۆی


بەوپێیە،لەده
داموتاوە،لەڕوویمەمکردنەوەیدەسەتتیی مەنیییسیەوە و دەوری لەژییانیی میۆمەتیەتیییێا
پێشاەویەمیدیاریکراومراوە،چەمکی میرۆڤیایەتیی و میافیی تیاك لەنیاو خەڵیکیێا رەواجیی
پەیییێامییردوە ،رۆشیینیینیییییری و هەسییتییی نەتەوەیییی و پییێییویسییتییی یەمیینییوونییی نەتەوەیییی و
دروستکردنیدەوڵەتیمەدەنینەتەوەییگەشەیمردوەوودەسەتتیمەنیسەوپیادشیا و
دەرەبەگبەرەوالوا یولەقنوونچووە،بۆرژوا یئیتردەیەوێ لەڕووی سیییاسیییشیەوە
دەسەتتلەپادشاودەرەبەگوەربگرێتیا بیتیوانیێ رێیگیریە سیییسیاسیی و ییاسیایییەمیان
لەبەردەمگەشەوجوڵەیئابوریوسەرمایەداالبەرێیت .بیۆیە لەم سیەردەمەدا میۆمەڵیێیك
چەمکیدیکەبرەوپەیێادەمەنوەمومەسەلەیمافودەوڵەتو بەڕێیوەبیردنیی میۆمەڵیگیا
بەشێاریخەڵكودیمومراسیو....تاد.
سیتیه بیوو:
وابیه 
{ دامە رانێنی فە ای گشیتیی بیه دوو رەوەنیێی میێیژووییی درێیژمیاوەوه  
سەرهەڵێانیدەوڵەتینەتەوەییهاوچەرخوسەرهەڵێانیسەرمایەداری .دەوڵەتینەتەوەییی
كیتاینیهتیییشیی بیۆ كیۆمیهڵیگیا

تتیگشتیخۆیێا،مه 
ودایه

سڕانێنیده 
سه


پاڵچه

هاوچەرخ،له
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ڕهخسیانیێ.
وڵیهت ،بەوەش بیواری بیۆ فیه ای گشیتیی ئیه 
ده 
خوڵقانێكهسیەربەخیۆ بیوو لە  

سەرمایەداریشخودموختاریوخودئاگاهیمۆمەڵگایفراوانکیرد ،هەروەمیو پیێیێاویسیتیییی
ئاڵوگۆڕی انیاریشیبرەوپێێا)15(}.
هەرلەسەردەمیرۆشنگەریێادوومەسەلەیگرنگدێنەپێشەوە،مەسەلەیمافویاسا و
مەسەلەیدەوڵەتێاریوبەڕێوەبردنی میۆمەڵیگیایە .مەسیەلەی تیاوان و سیوا و میۆمەڵیێیك
چەمکییاساییمەمافیمرۆڤیبەبنەماوەرگرتووە،سەرهەڵێەدەن .بییرمەنیێانیێیکیی وەمیو
( مانتوڤۆلتێروجانجاكرۆسۆمەخاوەنیمتێنی"پەیماننامەیمیۆمەتیەتیی"یە)دەبینە
هێمافکریورۆشنیریەمانیئەوسەردەمە.متێنی"پەیمانینیامەی میۆمەتیەتیی"تیێیگەیشیتینیی
رۆسۆیەبۆچۆنیەتیبەڕێوەبردنیمۆمەڵگالەسەربنەمایئابوریبۆرژوا یوبنەمیامیانیی
دەوڵه تێکیبۆرژواییدەستنیشاندەماتو میارییگەری گەورەی هەبیوو لەسیەر شیۆرشیی

بۆرژواییفەرەنسالەساڵی٩٠٩١دا)16(.
لەمتێنی(پەیماننامەیمۆمەتیەتی)٩٠١٠-دارۆسۆدەڵێ(:مرۆڤبەئا ادی لەداییك بیووە.
بەتملەهەمووشوێنێك نجیرمراوە ).رۆسۆباوایوابوومەیاسامانئەوماتەمیولیوەمین
مەپشتیبەئیرادەیگشتیخەڵ بەستنێت،ئەمەشپێ ەوانەیدەسەتتیباوبوو.ماتێیك
چووەپاریه ،ۆرترهەستیاربیوو بە نیاعەدالەتیی لە بەڕێیوەبیردنیی میۆمەڵیگیادا.ییاسیا و
بایارەمانلەالیەندەوڵەمەنێەمانەوەلەبەرژەوەنێیخۆیاندەردەمرێننەكلەبەرژوەنێی
خەڵکیئاسایی)17(.
هەروەهاجۆنلوك()John Lockeمەیەمێکەلەبەناوبانگترینبیرمەنیێەمیانیی سیەردەمیی
رۆشنگەری،ئەویشبەشێوەیخۆی(تیۆریپەیماننانەیمۆمەتیەتی) بەرەوپێیشینیرد .لیووك
دەڵێت":هەموومەسێكمافیژیانوئا ادیوخاوەنێارێتیهەیە"،هەروەهیا بیاوای وابیوو
مەمافیسروشتیخاوەنێارێتیلەمارمردنەوەسەرچاوە دەگیرێ .ئەو بیۆچیوونەی لیووك
سەبارەتبەمافیسروشتیمارییگەری هەبیوو لەسیەر چەنیێیین بەڵیگەی سیییاسیی لەوانە
( بەڵگەنامەیسەربەخۆییئەمریکیا و بەڵیگەنیامەی ئەنیجیومەنیی دامە رێینەری نیییشیتیمیانیی
فەرەنسیبۆمافەمانیمرۆڤوهاوتتی)18(.ئەوسێدروشمەیلووكباوایپیێ هەبیوو:
(مافیژیان،ئا ادیوخاوەنێارێتی) مرۆمیفەلسەفەیلینراڵیومیمالسیكیپێ دەهیێینیا و
لووكبەباومیلینراڵیومدادەنرێ).(19
لەبواریتاوانوسوادا،سیوەربێکیارییا()21()Cesare Beccariaمە خیاوەنیی شیامیاری
(تییاوان و سییوا)یە مە لەسییاڵییی  ٩٠١١دا نییوسیییییویەتییی ،و بییۆ   ٠٠مییان وەرگییێییردراوە،
سەرمۆنەیئەشکەنجەویاسایلەسێێارەداندەمات .ئەومارەشیبنەمایەكبوولەبیواری
پینۆلۆجی()21()penologyدا.
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لەبواریئابوریێا( ئادەمسمیه)هەیەمەبەباومیئابوریسیاسیبیۆرژوا ی دەنیاسیرێ
وبەبنیاتنەریتیییۆری ئیابیوری سیییاسیی سیەرمیایەداری دەنیاسیرێ.ئیادەم سیمیییه()22
دامە رێنەریتیۆریمالسیکیئابوریبا اریئا ادە.متێنی"سامانیگەالن The Wealth
)of Nationsپێشەمیەكبووبۆبنەمامانیرێکخستنیهاوچەرخیئابوری.لەممارەو
مارەمانیدیکەیێاهەستابەبەرەوپێشنردنیچەمکیدابەشنوونیی میار و روونیکیردنەوەی
ئەوەیمەچۆنبەرژەوەنێی اتیژیرانەومێنامێدەبنەهۆیگەشەیئابوری.
یەمێکیدیکەلەتاینەتمەنێیەمانیی سیەردەمیی ڕۆشینیگەری ،گەشیەمیردنیی خیوێینیێەواری و
بووبوونەوەیمتێووپەیێابوونی(ئینسایکلۆپیێیا-موسوعە)(،)23ماریگەرترین شیێیوا ی
بوومردنەوەوهەروەهیا دەسیتیااگەیشیتینیی جەمیاوەر بە  انسیت و جەمیاوەریینیوونەوەی
انستبوو،لەپاڵدامە رانێنیخوێنێنگاو انکۆمانبەتاینەتیدوایشۆڕشیی فەرەنسیا و
شەڕیسیەربەخیۆییی ئەمیرییکیا .هەروەهیا  ۆر لە نیوسیەران و بیییرمەنیێانیی رۆشینیگەری
پاشخانێکیباشیانهەبوولەبواری انستوپێشکەوتنە انستیەمانێا،لەگەڵفرێێانیئیایین
ودەسەتتینەریتومەلتوربەقا انجیگەشەیبیروبۆچونورایئا اد)24(.
 بێجگەلەوە لە بواری مورتکردنەوەی دەستی دین بەسەر ژیانی مۆمەتیەتی و شەخسی
خەڵ وئەنجامێانیریفۆرمیدینیلەالیەنخودیقەشەوپیاوانیئاینیدینیمەسیحیەوە،
سەردەمی رۆشنگەری هەنگاوێکی گەورە دەهاوێ بەرەو پێشەوە.لەناو مەسایەتیە ئاینیە
مەسیحیەمانێا(،تۆماسجەیفرسن) بەناوبانگەبەوەیمەئاڵوگۆریبەسەرئاینیمەسیحی
وتەنانەتمتێنی"ئینجیل"داهێنا.لەومۆپیەدامەبە(ئینجیلیجەیفرسن)ناسراوە،مۆمەڵێك
بەشیلێێەرهێناوەوالینردوەمەباسیموعجیوەوگەشتیفریشتەمانو ینێووبونەوەی
مەسیحدەمات)25(.
جەیفرسن دەڵێ":قەشەمان هەمیشە دژی ئا ادی بوون")26(.ئەم رەوتی چامسا ی و
ریفۆرمەدینیەیمەسیحی،بۆئەوەبوومەلەگەڵرەوەنێیتا ەیمۆمەتیەتیوئابوری
سەرمایەداری و بەهاو مەلتور و ئەخالقیات و فەرهەنگ و یاسامانی بۆرژوا یێا خۆی
بگونجێنێ ،بەبێ ئەوە ئیمکانی مانەوەی ئاینی مەسیحی و توانای خۆگرتنی نەدەبوو
لەبەرامنەر ئەو ڕەوتی گۆڕانکاریەی دەستی پێکردبوو ،وە دەبوایە بۆ جێگیرمردن و
اڵنوونی خۆی هەموو بەها و پێوانە مۆنەمانی هەڵنتەمانێایە و  ۆریشی هەڵتەمانێ.ئەوە
بوومورتکردنەوەیدەستیئاینیمەسیحیلەژیانیسیاسیومۆمەتیەتیومەلتوریو
سیاسیێابەشیوەیەمینمونەییوتارادەیئەوپەڕیلەشۆڕشیبۆرژوا یفەرەنسادابە
ئەنجام گەیشت.بۆرژوا ی فەرەنسی بە باشترین شێوە رەوتی رۆشنگەری لە بوارەمانی
فکر و فەلسەفە و سیاسەت و جیامردنەوەی دین لە دەوڵەت و دەسەتت و چەمکەمانی
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مافوئا ادیفەردیبەئامامیخۆیگەیانێ .دەتوانینبڵێینشۆرشیفەرەنساشێوا ێکی
رادیکاڵی جێنەجێکردنی ئایێیا و فکر و بۆچوونە فەلسەفی و سیاسی و  ومماانیەمانی
سەردەمی رۆشنگەریە .شۆرشی فەرەنسی بەشێوەیەمی بنەڕەتی دەستی برد بۆ
هەڵتەمانێنی دنیای مۆن و لەناوبردنی دەسەتتی مەنیسە و پادشا بەشێوەیەمی
شۆڕشگێاانە.
مەسەلەیەمیگرنگمەلەمسەردەمەداسەرهەڵێەدامەسەلەیجیامردنەوەیدینبووەلە
دەوڵەت .رۆشنگەری رادیکاڵ ،بانگەشەی بۆ چەمکی جیامردنەوەی مەنیسە لە دەوڵەت
مرد.ئەم فکرەیە بەشێوەیەمی سەرەمی فەیلەسوفی ئینگلیوی (جۆن لووک)خاوەنێتی.لە
تیۆری پەیماننامەی مۆمەتیەتیێا دەڵێ  ":کومەت ناتوانێ دەسەتتی بەسەر بواری
هوشیاریتاكێاهەبێ،چونکەئەمەشتێکیعەقونیەوتاكناتوانێدەستنەرداریبێتبۆ
کومەت یان قنوڵی بکات خەڵکی تر مۆنترۆڵی بکات".بە نیسنەت لووكەوە ،ئەمە مافێکی
سروشتی دابوو بە ئا ادی دەرباین مە دەبوایە بەرامنەر بە هەر دەسەتتێکی  کومی
پارێوراوبێت)27(.
}ئامامەمانی شۆڕشی فەرەنسا  :٩٠١١-٩٠٩١کومەتی نوێنەرایەتی ،دەوڵەتێکی ناوەنێیی
بەهێووچاالک،هەڵوەشانێنەوەیئیمتیا اتەداراییەتاینەتەمانوقەر یخاوەنموڵکەمان
الی جوتیاران ،یەمسانی لە بەرامنەر یاسادا ،مارمردن بووە پیشەیەمی رێولێگیراو ،
بەشێاریکردن لە هەڵنژاردن و پۆستە  کومیەمانێا لەسەر بنەمای خاوەنێارێتی ،مافی
مرێکاران بۆ دروستکردنی سەنێیکا ،گەورەبوون و ماریگەرینوونی بۆرژوا ی لەرێگای
دەستگرتن بەسەر  ەویەمانی مەنیسە و  یادبوونی سامانیان و بوونیان بە نوێنەرانی
سیاسیوبەرپرسانی کومەت،ئا ادیویەمسانیوبرایەتی،دەسەتتێارێتیجەماوەری،
دەسەتت بۆ خەڵکە نەك پادشا ،مۆماری دیمومراسی ،پاشەمەشەی دین و نفو و
دەسەتتی مەنسیە و دروستنوونی گیانێکی شۆرڕشگێاانە مە باوای وابوو شۆڕش
هۆمارێکەبۆبەشێاریسیاسیودەسەتتیسیاسیجەماوەر!}()28
بەتم ئەو گۆڕانکاریە شۆڕشگێاانەیەی مە لە ئامامی شۆڕشی بۆرژوایی فەرەنساوە لە
مۆمەڵگای فەرەنسیێا روویێا ،مە نەك هەر دەستی دینی لەسەر ژیانی سیاسی و
مۆمەتیەتی مورت مردەوە ،نەك دەسەتتی مەنیسە و پادشای لەنێوبرد و بنەمامانی
دەسەتتی سیاسی بۆرژوا یی دامە رانێ ،بەڵکو هاومات لەگەڵ خۆیێا بوووتنەوە و
جوتنەوەیەمی دیکەی هێنایە ئاراوە ،چەمك و بۆچوونی دیکەی مرۆڤێۆستی و
یەمسانیخوا ی هێنایە ئاراوە.مەسەلەی بەشێاریکردنی خەڵك لە دەسەتتی سیاسیێا،
ەمینەی گەشەمردنی بەشێاری گشتی خەڵك لە سیاسەت و بەڕێوەبردنی مۆمەڵگادا
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رەخسانێو ەمینەیسەرهەڵێانیبۆچوونەسۆشیالستیەمانیلەناوچینیتا ەیمۆمەڵگادا،
چینی مرێکاردا رەواج پێێا.چینێك مە لەگەڵ دامە رانێنی ئابوری بۆرژوا یێا دروستنوو
بوو،گەشەیمردبوو،ماریگەریپێشاەویەمۆمەتیەتیوئابوریوسیاسیوفەرهەنگی
وفکریەمانیڕۆشنگەریلەسەربوو،چینێكمەبۆرژوا یبۆبەشکستکێشانیدنیایمۆنی
دەرەبەگایەتیوپادشایەتیپێویستیپێیبوو،هەروەهاقارەمانێتیشینوانێبوو .چینێكمە
خەریکیخۆرێکخستن وبەدەستەێنانی بەشیخۆیبوو لە سەرمەوتنبەسەرفیۆداڵی و
پادشایەتیێا ،بۆیە لەترسی ئەو گۆڕانکاریە تا ەیە مە لە ئامامی رۆشنگەری و شۆڕشی
بۆرژایی فەرنساوە هاتنوە ئاراوە ،هەر وو بۆرژوا ی لە درێژەدان بەم رێنا ە
شۆڕشگێاانەیە دەستی هەڵگرت و ئە مونی شۆڕشی فەرەنسای دووبارە نەمردەوە لە
بەشەمانیدیکەیئەوروپادا.
بەمجۆرە دوای ئەوەی مە دروستنوونی دەوڵەتی ماپیتالیستی هاوچەرخ و مۆتایی هاتنی
دەسەتتە ناوچەیی فیۆداڵیەمان دەبنە پێێاویستیەمی ناچاریی مۆمەتیەتی و سیاسی و
ئابوری مۆمەڵگا ئەوروپیەمان ،ئیتر ئەمیر و پادشا فیۆداڵیەمان ،مە دەسەتتی ئابوری و
بەڕێوەبردنیئابوریمۆمەڵگالەژێردەستیانێالەالیەنبۆرژوا یەوەدەرهاتنوو،ناچاردەبن
دەسەتتیسیاسیشیانرادەستبکەنبەمەرجیمانەوەیدەسەتتیرەمویوبەسەالمەت
دەرچوونیسەریانلە ەبریشۆڕش .بۆنمونەلە ۆربەیووتتانیئەوروپیێاپادشامان
دەسەتتی سیاسی و جێنەجێکردن و یاسادانا دەدەنە دەستی بۆرژوا ی ،لەبەرامنەردا
مانەوەیدەسەتتیراوێژماریلەشێوا یپادشایەتیدەستوریوەمولەبەریتانیاوسویێ
وچەنێینووتتیئەوروپیێاتائێستاشماونەتەوەیانلەئەڵمانیاتاساڵی ٩١٩٩مابوەوە.
لەماتێکێائامانجیسەرەمیشۆڕشیبۆرژواییفەرەنسادەسەتتیمۆماریبوو.
بۆنمونە( ،بیسمارك)()29مەسایەتی خاوەن دەسەتت و بەهێوی (پروسیا)مە لەالیەن
(پادشاولیامی یەمەم) ەوە وەمو سەرۆكوە یران دەستنیشان مرابوو،خۆی هەستا بەو
مارانەیمەبۆرژوا یئەڵمانیلەدەستوریماریێاداینابوو،ئەویشیەمگرتنەوەیئەڵمانیا
ودامە رانێنیبا اڕیناوخۆییوسا مردنولەبارمردنی ەمینەمانیگەشەیئابوریو
پیشەسا ی و مورتکردنەوەی دەستی دین لە دەستێوەردان لە دەسەتت و دەوڵەتێا.
بۆرژوا ی ئەوروپی و ئەڵمانی شۆرشەمانی ساڵی  ٩٩١٩یان بینینوو مە لەالیەن خەڵکی
مرێکار و  ە مەتکێشی ئەوروپاوە بەرپا بوو ،بۆیە ئەوەیان قنوڵ مرد مە لەگەڵ
پاشماوەمانیپادشایەتیودەسەتتیمۆنێارێكبکەونودەستنەرداریشۆڕشبنبۆلە
دەسەتت هێنانە خوارەوەیان.ئەوە بوو لە ئەڵمانیا بیسمارك خۆی بووە راوێژماری
ئیمڕراتۆریودەسەتتیتەواویهەبووبەسەر کومەتی(رایخ)دا( . )31مارێکیسەرەمی
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بیسماركوەستانەوەبوودژیگەشەیسۆشیالیومودەرمردنییاسایدژەسۆشیالیستی
لە ساڵی  ٩٩٠٩دا و قەدەغەمردنی ئەدەبیاتی سۆشیالیستی و مۆبونەوە و رێکخراوە
سۆشیالیستیەمانوگرتنودادگاییکردنیرابەرانییان)31(.
مەواتە بەشێوەیەمی گشتی بوووتنەوەی رۆشنگەری پێێاویستیەمی فکری و ئابوری و
سیاسیبووەبۆگرتنیدەسەتتیسیاسیلەالیەنچینیبۆرژوا یەوەومۆتاییەێنانبووە
بەدنیایمۆنیدەرەبەگیودەسەتتیپادشاومەنیسە،مۆتاییەێنانبوەبەپەرشوبووی
دەسەتتی ناوچەیی و دروستکردنی دەوڵەتی هاوچەرخی بۆرژوایی لە ئەوروپادا.
بەشێوەیەمی دیکە بڵێم مە چ دیاردەی رۆشنگەری و چ دیاردەی رێنیسانه ،هەردومیان
وەمو دوو رووداوی  گرنگ لە مێژووی ئەوروپادا ،تەعنیربوون لە پێێاویستیەمانی
ئاڵوگۆڕێکی مۆمەتیەتی –سیاسی و ئابوری مە مۆمەڵگای ئەوروپی هێنابوونیە پێشەوە.
هەردوو دیاردەمە لەگەڵ سەرهەڵێان و گەشەی سەرمایەداری و لەگەڵ جێگیربوون و
دامە رانیسیستەمیئابوری-سیاسیسەرمایەداریێاهاوتاوهاوجووتبوون.
من ووتم مە لە دەورانی ڕۆشنگەریێا بۆرژوا ی خەسڵەتێکی شۆرشگێاانەی هەبوو،
بەرگریلەجیامردنەوەیدینیلەدەوڵەتدەمرد،بگرەلەسەردەمیرێنیسانسێاجۆرێك
لەریفۆرمکردنوپێکەوەهەڵکردن(تۆلێرانه)یدینیبەرگریلێێەمرد .بەتملەسەردەمی
رۆشنگەریێا جۆرێك لە دژایەتیکردنی دین و دەسەتتی دینی دەمرد.لەناو  ۆربەی
بیرمەنێەمانیئەوسەردەمەیئەوروپادا،ئەوانەینەخشیانهەبوولەنەخشانێنیمێژووی
تا ەی ئەوروپا ،چەمکە ماتریالیستی و غەیرە دینیەمان برەویان پەیێامردبوو .انست و
فەلسەفەلەسەردەمیرۆشنگەریێاولەسەدەیهەژدەونۆ دەداخاسیەتیماتریالیستی-
دیالەمتیکیهەبووەو ۆربەیفەیلەسوفەمانو انامانیبواریفیویاومیمیاوبایۆلۆجی
وسەرجەم انستەمرۆییەمان،بەشێوەیەمیماتریالیستیودیالەمتیکیبیریانمردۆتەوە.
بەشێكی  ۆری داهێنانەمان و دەستکەوتە  انستیە بنەڕەتیەمان لەو بوارانەدا لەو
سەردەمەدا مراون .گومان مردن لە بوونی چەمکی خودا و گرتنەری رێنا ی  انستی و
توێژینەوەی انستیمەلەسەربنەمایگومانمردنلەهەمووشتێكورەفومردنیفکری
رەهابنیاتنرابوو  .ئەمجۆرەتێگەیشتنودنیابینیە انستیوفکریانەدەبنەتێگەیشتنێکی
گشتی .تەنانەت لەم سەردەمەدا رەوتی ئاتەئیستی( )atheismسەرهەڵێەدات و
پەرەدەستێنێمەنەفیفکرەیبوونیدروستکەرێكبۆگەردوندەمات.بەتمبۆرژوا یلە
دوای شۆرشەمانی ئەوروپا لە ساڵی  ٩٩١٩دا ئیتر ئەم رێنا ەی بەجێەێشت و بەرەو
مۆنەپارێویچوولەهەمووبوارێکێا.
لینین لە متێنی"ماتریالیوم و رەخنەی ئە مونگەراییMaterialism and Empirio--
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 "criticismباس لەوە دەمات مە فەلسەفە و فکری فەلسەفی لە مۆتایی سەدەی نۆ دە و
سەرەتای سەدەی بیستەمێا بۆچوونی میتافیویكی بەسەریێا  اڵ بوەو مۆنەپاریوبووە.
هۆمارەمەشی ئەوەیە مە فەلسەفە و  انست بە  وبی بوون ،واتە  انست و فەلسەفە
مەوتونەتەخومەتیچینیبۆرژوا یەوەوبەرگریلەمانەوەیدەسەتتیئەودەمەن .بۆیە
مۆنەپارێوبووەوگەڕاوەتەوەبۆمیتافیویك،لەجیاتیمیسۆدیدیالەمتیکیوماتریالیستی
مەلەسەردەمیرۆشنگەریوسەدەینۆ دەدالەمەیێانی انستومەعریفەوفەلسەفەدا
اڵبوو.
ئەمەوێ ئەوە بڵێم مە لەگەڵ بەدەسەتت گەیشتنی بۆرژوا یێا ،لەهەموو بوارەمانێا
مۆنەپارێو و مۆنەپەرست دەبێ ،تەنانەت لەبواری  انستیشێا بەرەو دواوە دەگەڕێتەوە.
سەرجەم فکری بۆرژوا ی مۆنەپارێو و بەرەو مۆنەپەرستی دەچێت.بۆرژوا یەك مە
لەبەرامنەردنیایمۆنودەسەتتیالهوتوجیەانیدەروەیهۆشوعەقڵومیتافیویکێا،
رۆشنگەریهێناوە،چەمکەمانیمافوئا ادییتاكودەسەتتیخەڵکیهێناوە،ماتێكمە
دەسەتتبەتەواویدەگرێتەدەستودادەمە رێئیتربەرەبەرەدەمەوێتەبەرامنەریانەوە،
لەبەرئەوەیچینێکیدیکەدروستنووە،مەچینیمرێکارەوئەیەوێبەسوودوەرگرتنلەو
گۆڕانکاری و پێشاەویە مۆمەتیەتی و فکری و سیاسیانەی مۆمەڵگا ،ئەویش بە قا انجی
خۆیئاڵوگۆڕلەمۆمەڵگادائەنجامبێات.هەروەموچۆنبۆرژوا یبۆدەرهێنانیدەسەتت
لە ژێر چنگی فیۆداڵیێا مۆمەڵیك ئاڵوگۆڕی مرد لە هەموو بوارەمانی فکر و  انست و
فەلسەفەو سیاسەت ومەلتور و فەرهەنگو...تاد.ئەمچینە تا ەیەش خەریکە لەهەموو
ئەو مەیێانانەدا ئاڵوگۆڕ بکات.لە مەیێانی فەلسەفەدا ،لە مەیێانی ئابوری و سیاسەتێا
شەڕیلەگەڵدەماتوبەوجۆرە.
 لە بواری ئابوری سیاسیێا مارمه و ئەنگله ،وەمو بیرمەنێانی چینی مرێکار رەخنەی
چینی مرێکار لە بواری ئابوری سیاسیێا لە بۆرژوا ی دەگرن.ئەوان لە گرنگترین
مەسایەتی ئابوری و ئابوریناسی بۆرژوا یەوە دەست پێێەمەن ،لە (ئادەم سمیه)و
ریکاردۆوە دەست پێێەمەن و تیۆریەمانیان سەبارەت بە مارو مرێ و بەهای مار و
سەرچاوەیمەڵەمەیسەرمایەدەخەبەررەخنەوپووچەڵیدەمەنەوە .متێنی( بەشێاریەك
لە رەخنەگرتن لە ئابوری سیاسی)و (سەرمایە)ی مارل مارمه بەشێوەمی سەرەمی
بنەمامانیئەورەخنەیەلەئابوریسیاسیبۆرژوا یبەرجەستەوگەتڵەدەمەن .لەبواری
فەلسەفەدادوبارەمارمهوئەنگلهبنەمامانیفەلسەفەیبۆرژوا یپێشخۆیانهەڵتەمانێ.
ئەوان رەخنەیان لە ماتریالیومی مۆن بە ماتریالیومی فیۆرباخیشەوە گرت مە دەوری
پراتیكوچاالمیمرۆڤیوەمودیاردەیەمیمادینەدەبینیوپراتیکیمرۆڤ،واتە{الیەنی
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کوردایه
چاالمیماتریالیومیجێەێشتنووبۆئایێیالیوم!}()32هەروەمودیالەمتیکیهیگڵمەپشتیبە
ئایێیالیومبەستنوو،خستەژێررەخنەوەولەجێگایانماتریالیومیدیالەمتیکیاندامە رانێ.
مارمه لە تێوی ()٩٩دا سەبارەت بە فیۆرباخ دەڵێ {فەیلەسوفەمان تائێستا ،بەشێوا ی
جۆراوجۆر،تەنەاجیەانیانلێکێاوەتەوە،بەتممەسەلەمەگۆڕینیەتی )33( }.بەجۆرێكیدیکە
بڵێینمەمۆتاییفەلسەفەیمۆنیانراگەیانێوبگرەماریفەلسەفەشیانگۆڕی .بەوجۆرە
بناغەمانیماتریالیومیمێژووییوماتریالیومیپراتیكیاندامە رانێ،مەمامەڵەیەمیمادیو
دیالەمتیکی مۆمەڵگا دەمات.بەپێ ەوانەی فەلسەفەی بۆرژوا یەوە ،مارمه وئەنگله،
مۆمەڵگایانوەمودیاردەیەمی ینێوووەهەروەهامێژووییسەیردەمردمەبەردەواملە
ئاڵوگۆڕدایەوئەمگۆڕانکاریەشبەرهەمیپراتیکیمۆمەتیەتیمرۆڤەمانە .بەوپێیەلەباری
لۆژی و فەلسەفیشەوە ،ئەوان پێێاویستی مادیانەی مۆمەڵگایان روون مردەوە و وەمو
چەمێکیماریگەریهوشیاریدایانەدەستیچینیمرێکار.گومانلەوەدانییەمەمارمسیوم
وئایێیۆلۆژیاوجیەاننینیفەلسەفیوئابوریمارمسیومخۆیبەرهەمیئاستێكیبەر ی
گەشە و پێشاەویەمانی فکری مرۆڤایەتیە.ئەگەر دەسکەوتە فکری و فەلسەفی و
انستیەمانی بۆرژوا ی سەردەمی رێنینسان و دواتر رۆشنگەری بەرهەمی گەشە و
پێشکەوتنیفکریمرۆڤایەتیبووەوئەڵقەمانی نجیریپێشرەویمۆمەتیەتیوفکریو
هوشیاری مرۆڤ بووە ،ئەگەر ڤۆڵتیر و ئادەم سمیه و مانت و داروین و دافشنی و
شەمسڕیر و ..تاد بەرهەمی گەشەی عەقڵ و فکرو هوشیاری گشتی مرۆڤ بوون لە
پرۆسەیەمیگەشەوپێشکەوتنیفکریمرۆڤایەتیێا،بەهەمانشێوەمارمسیوموەمو انستی
سیاسیوفەلسەفیوئابوریبەرهەمیئاستێکیدیکەلەگەشەیفکریمرۆڤایەتیبووەو
یەمێكلەئامامەمانیئەوگۆڕانکاریەمۆمەتیەتیوسیاسیوئابوریوفکریەیسەردەمی
رۆشنگەری ئەوروپاش بووە .ئەگەر بایەخی سەردەمی رۆشنگەری بۆ بۆرژوا ی
دامە رانێنی دەسەتتی سیاسی و باتدەستنوونی چەمکە ئابوری و سیاسی و فکری و
مەلتوریەمانی بووبێت ،ئەوا بۆ مرێکار و پرۆلیتاریاش ،دەورەی دەستراگەیشتنی بووە بە
تیۆر و فکرو فەلسەفەی ر گاری خۆی لە سیستەمی نایەمسانی بۆرژوا ی و
سەرمایەداری.
بەوجۆرە سەرجەم ئەو چەم و بەهایانەی مە بۆرژوا ی لەگەڵ خۆیێا لە سەردەمی
رۆشنگەریێا هێنای بەمەبەستی تێکشکانێنی سەرجەم چەم و بەهامانی مۆنی فیۆداڵی،
لەالیەنچەنێبیرمەنێخاوەنفکروفەلسەفەیسۆشیالیستیوەمومارمهوئەنگلسەوەتا
رادیکاڵترینئاستیخۆیبران .بۆنمونەچەمکیماف،الیبۆرژوا یلەپاڵئا ادییفەردی
و بەشێاری خەڵك لە دەسەتتێا ،مافی خاوەنێارێتی لەخۆگرتووە.واتە مافی خاوەنێارێتی
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دەشنێتەبنەمابۆدەسکەوتنیمافەمانیدیکە،بۆنمونەبەشێاریخەڵكلەدەسەتتێا،مە
تەنانەتلەشۆڕشیبۆرژواییفەرەنسادابەسترابوەوەبەتواناییمادیوخاوەنێارێتیەوە.
یان النی  ۆر لە چوارچێوەی یەمسانی ماف لەڕووی یاساییەوە تێنەدەپەڕی ،بەتم
مارمسیوم ئەمەی دایە بەر رەخنە و پرسی مافی تا ئاستی هەڵوەشانێنەوەی مافی
خاوەنێارێتیتاینەتیو اڵکردنیمافیخاوەنێارێتیگشتیبەسەرهۆیەمانیبەرهەمەێنانی
مۆمەتیەتیودابەشکردنلەمۆمەڵگاداداناوبەوجۆرە....
سەرەنجام بەهۆی ئەو ئاڵوگۆڕە فکری و سیاسی و مۆمەتیەتیانەوە مە لەئامامی
رۆشنگەریێا هاتن و سنوری چوارچێوەی بۆرژوا ی تێڕەڕانێ ،بۆرژوا ی وەمو چینێکی
چەوسێنەر مە دەسەتت و سامان و ژیانی لەسەر چەوسانێنەوە و  ەوتکردنی بەرهەمی
رەنجی چینی مرێکار دابین دەمات ،بەناچاری بەرەو دواوە گەڕایەوەو ملی بەرەو
مۆنەپەرستی فکری و سیاسی نا.لەهێوێکی شۆرشگێرەوە مە دەیویست دنیای مۆن
تێکنشکێنێودنیایەمینوێبنیاتبنێ،دەبێتەهیوێکیمۆنەپارێوومۆنەپەرستوتەنانەت
دەست دەباتەوە بۆ ئەو چەم و نەریت و مەلتورە مۆن و پرتوماوانەی پێش خۆی مە
دەورانی رۆشنگەری لەدژیان دەجەنگا و لە شۆڕشی فەرەنسادا لەریشەوە دەریکێشان.
بگرەلەباریئابوریەوەئیترئەوچوارچێوەوئەلقەیەیسەرمایەداریدروستیمردوەبۆ
بەرهەمەێنان ،ناتوانێ یارمەتیێەری بێت بۆ گەشە و فراواننوونەوەی و پێشکەوتنی.
لەبەرئەوەی هۆیەمانی بەرهەمەێنان تا ئەو رادەیە گەشەی مردوە مە ماری بەشێوەیەمی
فراوان و مە ن مۆمەتیەتی مردووە ،بەرهەمەێنانی مۆمەتیەتی مردووە ،سەدان هە ار
مرێکارماربۆیەكمۆمڕانیادەمەن،بەرهەمەێنانپێکەوەبەسەدانداویجاڵجاڵۆمەییەوە
بەیەمەوەبەستراوەتەوە،بەتمخاوەنێارێتیئەمبەرهەمەمۆمەتیەتیەتاینەتەوپەیوەنێی
بەرهەمەێنان لەالیەن چەنێ مەسێکەوە سەرپەرشتی و بەڕیوە دەبرێ و پێ ەوانەیە لەگەڵ
خاسیەتی مۆمەتیەتی و دەستەجەمعی بەرهەمەێنانێا.بۆیە ئیتر ئەم جۆرە پەیوەنێی و
خاوەنێارێتیەلەگەڵپرۆسەیبەرهەمەێنانیمۆمەتیەتیێاتووشینامۆمیوپێکێاداندەبن.
لە ئامامی ئەم نامۆمی و پێکێادانەش ،قەیرانە بەردەوامە ئابوریەمان دروست دەبن مە
هەموو جارێك وەمو  ەنگی ئاگادارمردنەوە  ،ەنگی مەترسی مانەوەی ئەم پەیوەنێیە
مۆمەتیەتیە بۆرژواییەو ئەم جۆرە لە خاوەنێارێتی مەمایەتی مۆمەڵگا بەسەر هۆیەمانی
بەرهەمەێنانوگواستنەوەلێێەدات.
 ئێستابۆرژوا یلەهەلومەرجێکیئابوریبەوجۆرەدایەمەخۆشیبووەبەرێگرلەبەردەم
گەشەیئابوریێا،لەڕوویمافەوە،لەڕوویفەلسەفەیدەسەتتێارێتیەوەمۆنەپەرستبووە،
بەتاینەتی دوای ئەوەی مە سەرمایەداری گەیشتۆتە قۆناغی ئیمڕریالیوم ،لەباری

٩٤

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

تیوڕۆشنگهری!


کوردایه
سیاسیشەوەبەرەومۆنەپەرستیسیاسیهەنگاویناوە،وەمولینیندەڵێ (:سەرمایەداری،
لە ر گارینەخشی نەتەوەمانەوە ،ئەو ماتەی لەگەڵ دەرەبەگێا ملمالنێی هەبوو ،گۆڕاوە بۆ
سەرمایەداریی ئیمڕریالیستی مە گەورەترین سەرموت دژی نەتەوەمان بەماردەهێنێ.
لەپێشووداپێشکەوتنخوا بوو،ئێستابووەتەسەرمایەداریەمیمۆنەپەرست)34(.).ئێستائەو
چەمکانەیمە ماتیخۆی لەژێرناوی چەمکەلینراڵیەمانێا بۆرژوا یبانگەشەی دەمرد و
بەرگری لێێەمرد ،وەمو دیمومراسی ،ئا ادی  ،یەمسانی ،جیامردنەوەی دین لە
دەوڵەت....،تاد.هەموویان ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتوە.ئەم چەمکە مۆنانە نەماون و ئێستا
لینراڵیومینوێمەمیراتگریلینرالیومیمۆنە،هەمووئەمچەمکانەیپێ ەوانەمردۆتەوە.
ئەم بەرەودواوەچوونەی بۆرژوا ی وەمو چینێکی دەسەتتێار مە بەرژەوەنێی لە
هێشتنەوەی هەلومەرجی سیاسی ئابوری و مۆمەتیەتی ئیستادا هەیە ،مە بەرژەوەنێی لە
درێژەمێشانی ئەم سیستەمە چەوسێنەرەدا هەیە ،بەناچاری مردویەتی بە چینێکی
مۆنەپەرستومۆنەپارێووناتوانێوەموسەردەمیدەرەبەگایەتیرادیکاڵوشۆڕشگێرو
پێشکەوتنخوا بێت  .ئەوماتلەباریمێژووییومۆمەتیەتیەوەئاراستەیەمیروولەپێشو
پێشکەوتنخوا یهەبوو،بۆیەلەهەموومەیێانەمانیفکروفەلسەفەو انستوسیاسەت
وئابوریێارێگاچارەوبەرنامەیڕوولەپێشیدەخستەبەردەممۆمەڵگا،بەتمئێستارێگری
لەبەردەمبەرەوپێشەوەچوونیهەموومەیێانەمانیگەشەیمۆمەتیەتیو انستیوفکری
وسیاسیوئابوریدەمات.
 ناسیۆنالیومی مورد وەمو بووتنەوەیەمی بۆرژوایی و بۆرژوا ی مورد وەموچینێك لەم
هەلومەرجەفکریوسیاسیوئابوریومۆمەتیەتیەیبۆرژوا یدنیادالەدایكبووەو
سەریەەڵێاوە ،لەم هەلومەرجەشێا باسی رۆشنگەری دەمات مە بۆرژوا ی بەشێوەیەمی
گشتیبەرەومۆنەپەرستیچووە .بەبروای منتا ەبۆرژوا یناتوانێرۆشنگەری بکات،
چونکە وەمو پێشتر ووتم چینی مرێکار دروست بووە مە گۆڕهەڵکەنی سیستەمەمەیەتی،
هەرپێشکەوتنێکیفکریو انستیوفەلسەفیراستەوخۆدەمەوێتەبەرامنەریەوەودەبێ
لەچوارچێوە و قاڵنێکێا رابگیرێن و مۆت بکرێن.ئەگەر بەشێوەیەمی رەها ئا ادی بۆ ئەم
پێشکەوتنە  انستی و فکری و سیاسی و هوشیاری و فەرهەنگی و مۆالیەتیە فەراهەم
بکرێ ،مۆمەڵگای مرۆڤایەتی پەیوەنێیەمانی بەرهەمەێنانی بۆرژوا ی و سیستەمی
سەرمایەداریی بەرهەمەێنان و دابەشکردن و شێوا ی دەسەتتێارێتی و بەڕێوەبردنی
سیاسیوئیێاریبۆرژواییانەیمۆمەڵگارەتدەماتەوە.
 بۆرژوا ی ئێستا بە چنگ و ددان دەستی بە دینەوە گرتووە ،تەنانەت لە وتتانی
پێشکەوتوو و مۆدێرنی سەرمایەداریێا ،دەسەتت و دەوڵەت بەشێوا ی جۆراوجۆر
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دەستیانبەدامێنیدینەوەگرتووەوپیرۆ یدەمەن.بێجگەلەفەرەنسا،مەئەویشمیراتی
شۆڕشی فەرەنسایە ،لەهی وتتێکی مۆدێرنی بۆرژوا ی دین بە تەواوی لە دەوڵەت
جیانەمراوەتەوە .بۆنمونەلەبەریتانیامەدەوڵەتێکیمەدەنیە،هێشتادیندەوریبەرچاوی
هەیە.تا ئێستاش مەلی (مەلیکە( سەرۆمی مەنیسەی ئینگلیویە)35(.لە هەموو ووتتانی
ئەوروپاداهاوماریدیندەمرێ،پارەیبۆخهرجدەمرێ.لەسەردۆالریئەمریکانوسراوە

خوا ئەمریکا بڕارێوێ ،لەماتێکێا وەمو دەوڵەتێکی سیکوالر دەناسێنرێ.باسی هاوماری
ئەمریکانامەمبۆژیانێنەوەوگیانبەبەردامردنەوەیگروپەئیسالمیەتیرۆریستەمان .فرە
مەلتوریورێژەییفەرهەنگیمەلەالیەنرۆژاواوەپەیاەودەمرێ،هەمانموجامەلەمردنی
ئاینومەلتورونەریتوبگرەئەفکاریدوامەوتوویئاینیوقەبیلەییوناسیۆنالیستیە
مە لەبەرامنەر دانیشتوانی ووتتە رۆژهەتتیەمان و ئەوەی بە "جیەانی ئیسالم"ناسراوە،
مامەڵەیدەمەن .وەموئەوەیمەئەونەریتوفەرهەنگومەلتورەئاینیەبەشێكبێتلە
پێکەاتەی سروشتی خەڵکی ئەم ووتتانە.لەماتێکێا ماف و مەلتور و فەرهەنگ و فکرو
انستو ...تاد .هەموویانبەرهەمیگەشەیفکریومۆمەتیەتیمرۆڤنوجیەانێاگرو
گشتینوموڵکیهەموومرۆڤایەتین.
ناسیۆنالیومی مورد لەم هەلومەرجە داڕ یوەی بۆرژوا یێا باسی رۆشنگەری دەمات ،مە
خودیبۆرژوا یرۆژاواوئەوروپی،مەپێشەنگیرێنیسانهورۆشنگەریبوون،خۆیان
لەهەمووبارێکەوەبۆگەنیانمردوە.
هەڵنەتە سەخت نییە مە ماهیەتی مۆنەپەرستانە و مۆنەپاریوی و دوامەوتوویی
ناسیۆنالیومیموردبناسین .لەباریمۆمەتیەتی،سیاسیوئابوریەوەبۆرژوا یموردو
ناسیۆنالیومیموردوموردایەتیمۆنەپەرستومۆنخوا ن .پێویستبەقسەی ۆرنامات.
فکروسیاسەتومارنامەیسیاسیونەریتیسیاسیوجیەاننینیمۆمەتیەتی وبەمانی
موردایەتی ،مە نوێنەرایەتی موردایەتی و ناسیۆنالیومی مورد دەمەن ،بەڵگەیەمی روونە
بۆئەوەیلەجێگاوپێگەیمۆمەتیەتیوفکریوسیاسیئەم وبانەتێنگەینوبەوپێیەش
جێگاورێگایبوووتنەوەیموردایەتیوچینیبۆرژوا یموردیشتێنگەین.
 بۆرژوا یمورد،پارتیویەمێتیوگۆڕانوئیسالمیەمانیپێشکەشبەمۆمەڵگامردووە،
وبێکی لینراڵی وەمو  وبی دیمومراتی ئەمریکا یان سۆشیال دیمومراتی سویێ یاخود
پارتی ماری بەریتانیای پێشکەش نەمردوە.بێجگە لە  وبە ئیسالمیەمان مە ناویان بە
خۆیانەوەیە ،ئەو  وبانەی موردایەتیش مە بەناهەق لەسەر سیکوالریوم ناودەبرێن،
هەموویان دەستیان بە دینەوە گرتوە ،ئاین و بەتاینەتی ئاینی ئیسالم و نەریت و
رێورەسمەمانی پیرۆ دەمەن.دینی رەسمی دەسەتتەمەیان ئیسالمە.وە ارەتی ئەوقافیان
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تیوڕۆشنگهری!


کوردایه
هەیە.ئاینیئیسالمسەرچاوەییاسامانیانە.لەهەموومونومەلەبەرێکیژیانیسیاسیو
مۆمەتیەتی و شەخسیێا دەستێوەردان دەمات.بۆیە  بۆرژوا ی مورد و موردایەتی هی 
سیفاتێکی رۆشنگەرییان تێێا نییە.ئەگەر تەنەا یەك مەسەلە لە فکری رۆشنگەریێا
وەربگرین مە جیامردنەوەی دینە لە دەوڵەت یان الوا مردنی دەستی دینە لە ماروباری
سیاسیومۆمەتیەتیمۆمەڵگاوئیێارەیدەوڵەتێا،مەلەسەردەمیڕۆشنگەریئەوروپادا
تەنانەت لەالیەن قەشە و پیاوانی ئاینیەوە بانگەشەی بۆمراوە ،ئەوا تەنەا  بەو پێودانگە،
ناسیۆنالیومیموردناتوانێرۆشنگەربێت.
ئەوەتا خودی مەال بەختیار مە خۆی بە رابەری رەوتی رۆشنگەری موردی دادەنێ ،یان
دەیەوێ وای پێنڵێن یان وا بناسرێ ،سەر بە وبێکی سیاسی بۆرژوایی مۆنەپەرستە و
هەمووئەوخاسیەتەمۆنەپارێوانەیتێێایەمەئاماژەمپێکرد .خۆشیبە مانیخۆیدەڵێ
(خوا و قورئان و پێرەمنەر هێڵی سوورن!)( ،)36لەماتێێا لە سەردەمی رۆشنگەری
ئەوروپادا هی شتێك هێڵی سوور نەبوو.نە خودا ،نە پادشا ،نە نەریت و نە مەلتور ،نە
عیسی و نە  ئینجیل و نە هی مەسێك هێڵی سوور نەبوون.هەموو شتێك بەچاوی
گومانەوە لێی دەڕوانرا .هەموو شتێك قابیلی ئەوەبوو لێکۆڵینەوە و لێووردبوونەوەی
لەسەر بکرێ.هی شتیك رەها نەبوو.هەموو شتیك قابیلی رەخنە بوو.لە دەورانی
رۆشنگەریێا دەسەتتی مەنسیە و قەشە سست و بێنایەخ مرا ،مەچی لێرە مەال بەختیار
خۆی دەسەتتی دین و مەال و یاسا و شەرعی ئیسالم بەسەر خەڵکی موردستانەوە
رادەگرێ و پارێوگاری لێێەمات.ئەمە ئیتر هی بوارێك بۆ هی وەهمێك ناهێڵێتەوە
سەبارەت بەوەی مە ئەمانە ناتوانن بوووتنەوەیەمی رۆشنگەری بەرێنخەن ،بگرە ناتوانن
رۆشنگەربن،بەڵکورۆشنگەریەمەیانبێجگەلەماریکاتۆرێکیرۆشنگەرییئەوروپاشتێکی
یاترنابێ.
رۆشنگەریەمەیموردایەتیومەالبەختیار،ناوێکیساختەیەبۆدیاردەیەكمەلەشوێنێکی
دیکەیجیەانێاولەدەورانێکیمێژووییێارویێاوەمەمانایەمیدیکەوخاسیەتێکیدیکەی
هەبووە ،بەتم لێرە بەرگێکی ساختەی مراوەتەبەر.لە باشترین  اڵەتیێا ئەم ماریکاتۆری
رۆشنگەریەی مەال بەختیار و موردایەتی  لەبەرامنەر باڵێکی ئیسالمی سیاسیێایە نەك
مورتکردنەوەی دەستی ئیسالم و بگرە نەك وەستانەوە بەڕووی سەرجەم ئیسالمی
سیاسیشێا.ناوەرۆمی "رۆشنگەری"یەمەی مەال بەختیار رەخنەیە لەباڵێکی ئیسالمی
سیاسی مە  وبەمەی و خۆی لەڕووی سیاسیەوە مێشەیان لەگەڵیێا هەیە ،ئەویش
سەلەفیومە!
بە باوای من رۆشنگەری بە بۆرژوا ی مورد نامرێ.رۆشنگەریەك مە دەسەتتی دین
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موحسینکهریم

نەهێڵێ،مەفرسەتبۆگەشەوپێشکەوتنی انستبکاتەوەبەبێرێگریەدینیومەلتوری
ونەریتیەمان،بواربۆبەمارهێنانیرادیکاڵترینشێوا ەمانیتوێژینەوەی انستیباەخسێنێ،
رۆشنگەریەكمەئا ادیبیرمردنەوەیسیاسیورادەرباینوعەقیێەلەمۆمەڵگادادابینو
بەرگری لێنکات ،لەژێر سایەی ئەمانەدا ئیمکانی نییە.نامرێ تۆ توێژینەوەیەمی  انستی
بکەیلەماتێکێائەمتوێژینەوەیەبەرامنەربەئاینوبەهاورێکارەئاینیەمانبوەستێتەوەو
نەمەویتەبەرفەتوایمەالیەکومارەمەتپێنەخەن،ئەمەئەگەرسەریشتبەسەالمەت
دەربکەیودەستیتیرۆریومیئیسالمیتنەگاتێ .دەورانیرۆشنگەریپێویستیبەوەبوو
دەستی دین لەپشتەوە بنەستێ ،چ لەڕووی  انستیەوە چ لە ڕووی مۆمەتیەتی و
فەرهەنگیەوە  .دەبوایەهی رێگریەكبۆ انستنەمرایەمەتوێژینەوەبکات،سەرمایەداری
پێوستیپێیبوو  .دەبوایەهی نەریتوتەعالیمێکیدینیبەریبەچوونەدەرەوەیژنان
وبەشێاریانینەگرتایەلەژیانیمۆمەتیەتیێاوفرسەتیئەوەیانهەبوایەب نەدەرەوەلە
ماڵ و ماربکەن چونکە سەرمایەداری پێویستی بە ماری ئەوان هەبوو ،بەماری هەر انی
ئەوانو تاد  .بەتم تائێستاش ژنانیموردستان لەسەر سەرەتاییترین ماف دەموژرێن و
دەسەتتی موردایەتی و  وبەمەی مەال بەختیار نەك هی یان نەمردوە لەگەڵ ژنکوژەمان
بەڵکوداڵێەشیانداون!
بۆیەبەباوایمنموردایەتیورۆشنگەریناتوانرێلەپاڵیەمتردادابنرێن،بەتاینەتیمە
لەئاستی خودی دنیاشێا بۆرژوا ی بەرەوپاش گەراوەتەوە و نامۆیە و بگرە دژیشە بە
هەمانئەوچەمکانەیمەلەدەورانیرۆشنگەرییێاخۆیخاوەنیانبووە.
مارسی٠٧٩١

تێبینیهکان:

( )1سەدەی ڕۆشنگەری ،ویکیپیدیا,https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment
 ،ڕۆشنگەری ،مێژووی ئەوروپا -ئینسایکلۆپیدیای بیتانیکا https://www.britannica.com/event/
Enlightenment-European-history
( )2رێنیسانس ،ئینسایکلۆپیدیای بریتانیکا https://www.britannica.com/event/Renaissance
( )3شۆڕشی فەرەنسا بریتیە لەو دەورانە لە جموجوڵ و پشێوی کۆمەاڵیەتی و سیاسی دوور مەودا کە لەساڵی
 ٩٨٧١ەوە لە فەرەنسا و ناوچەکانی ژێر قەڵەمرەوی فەرەنسادا روویاندا و نزیکەی  ٩١ساڵی خایاند .ئەو شۆڕشە
https://
کۆتایی هێنا بە فەرمانڕەوایی پاشایەتی و سیستەمی کۆماری لە جێگەیدا دامەزراند.
en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution
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!تیوڕۆشنگهری


کوردایه
Can Capitalism Be Caring of Ben & Jerry’s Homemade, Inc.by Kurt Reymers, )4(
http://sociology.morrisville.edu/infospace/ti2.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_philosophy )5(
 ئێستا پێی دەوترێ، لەسەردەستی عوسمانیەکاندا دەستی بەسەردا گیرا،) قوستەنتەنیە پایتەختی بیزەنتیەکان بوو6(
.ئەستانبوڵ
) هەمان سەرچاوە7(
Social and political structures in Italy, https://en.wikipedia.org/wiki/ )8(
Renaissance#Cultural_conditions_in_Florence
Kirshner, Julius, Family and Marriage: A socio-legal perspective, Italy in the )9(
Age of the Renaissance: 1300–1550, ed. John M. Najemy (Oxford University
Press, 2004) p.
https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance#cite_note-31 ،89
https:// .دا ئامێری چاپی داهێنا٩٣٤١ ) جۆهانس گۆنەبێرگ پیشەوەرێکی خەڵکی ئەلمانیا بوو کە لەساڵی11(
en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Printing_press#cite_note- )11(
Febvre,_Lucien;_Martin,_Henri-Jean_1976_by_Anderson,_Benedict_1993,_58f.-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther )12(
شۆڕشی نەمری کە کۆتایی هێنا بەدەسەالتی پادشای بەریتانیا( جەیمسیglorious Revolution )13(
https://www.britannica.com/event/Enlightenment-European-history : )دووەم
https://www.britannica.com/technology/steam-engine )14(
http://www.wikiwand.com/en/ Melton, 4, 5. Habermas, 14–26. )15(
Age_of_Enlightenment
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) )16(
 بۆچوونە فەلسەفیە سیاسیەکانی و بەتیابەتی فۆرمی.نوسەر و فەیلەسوفێکی فەرەنسی سەردەمی رۆشنگەری بووە
 پارێزگارو، تیۆری پەیماننامەی کۆمەاڵیەتی کاریگەری گەورەی شۆرشی فەرەنسی و بەرەوپێشبردنی تیۆریە لیبراڵ
.سۆشیالیستیەکانی کردوە
http://www.bl.uk/learning/histcitizen/21cc/utopia/revolution1/rousseau1/ )17(
rousseau.html
http://www.wikiwand.com/en/ Theories of government, )) ( تیۆریەکانی حوکمڕانی18(
Age_of_Enlightenment
https://philosophy.fandom.com/wiki/John_Locke )19(
) دادوەر و شارەزای بواری تاوان و فەیلەسوف و سیاسەتمەدارو نوسەرێکی گەورەی سەردەمی رۆشنگەری21(
خەڵکی ئیتاڵیا بووە
penology ) ) ئەو زانستەیە کە پەیوەندی بە سزای تاوان و یاساکانی زیندانەوە هەیە21(
https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith )22(
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9% )23(
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 )) (ئاین25(
 لە، نوسەری سەرەکی(جاڕنامەی سەربەخۆیی) ئەمریکا بوو، ) تۆماس جەیفرسن قەشەیەکی ئەمریکی بوو26(
https://  دواتر سێهەم سەرۆک کۆماری ئەمریکابوو،بانگوشەکارانی کۆماری و دیموکراسی و مافی فەردی بوو
en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson#Religion
https://

Separation of church and state )) ( جیاکردنەوەی دین لە دەوڵەت27(
en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment

History 151 The French Revolution: Causes, Outcomes, Conflicting )28(
Mr. Schwartz, https://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/ ،Interpretations
hist151s03/french_rev_causes_consequences.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck )29(
Friedrich Darmstaedter, Bismarck and the creation of the Second )31(
http://www.historyhome.co.uk/europe/bisdom.htm
Reich (2008)
https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck )31(
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/index.htm )32(
) هەمان سەرچاوە33(
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s+w/ch01.htm )34(
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_England )35(
http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/170120199 )36(
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گفتوگۆ لهگهڵ دهشتی جهمال

الفهتیئیسالمی
داڕمانیخه 

تبه

سه 
باره

سوریاوپێشهاتهكانی

داعشله

دیێگایسۆشیالیستی  :چەنێرۆژلەمەوپێش،هێوەمانیسوریایدیمومرات(هەسەدە) مە
لەالیەن ئەمریکاوە پشتیوانی لێێەمرێ ،رایانگەیانێ مە دوو پێگەی داعشیان لە (باغۆ )
مۆنترۆڵکردوەوبەخوێنی(٩٩هە ار) شەڕڤانسەرمەوتنیانبەسەرداعشێامسۆگەرمرد.
وایه
مه 
الفهتی ئیسالمی له عێراق و سوریا مۆتایی پێەات ..
بهم جۆرهش دواین پێگهی خه 

رهه ڵێان و شکستی داعش وهک ڕهوتێکی
سهر سه 
الفهت چ ڕاستیهممان له 
نهمانی خه 

ڵکیسوریابهم


توخودیخه
شه 
ریه
لگایجیەانیبه 


ڵێت؟،ئایامۆمه

ئیسالمیسیاسیپێێه
یداعشسودمهنێن؟


شکسته
شتیجهمال:


ده
ستڕێنکهم:

وه 
ده
تانه 
مه 
میپرسیاره 


شیدوه
پێشێاله 
به


نباله

ڕێنێه
مهی داعش ،هێشتا ناتوانین چاوهروانی
ته 
الفه 
به داڕمانی خه 
گهرچی  
به باوای من ئه 

ڕۆژههتتی ناوهراستێا


نگوماولکاریوئینسانموژیله
رله  
جه
ده 
دۆخێکیئاراموبه 

یهمی
گهڵ مارنامه 
له 
الفهتێکی ئیسالمیمه  
شیخه 

وهی ئاتیڕه
خواره 


هێنانه

تمبه

بنین،به
بهڵکو
مه  
وڕووه ،نهک ههر مۆمهڵگای سوریا و ناوچه 

ئەوپەڕی دڕنێانه و خوێناویێا به 
ره
قهمانیئیسالمی
گریهودڵاه 


هەرەنه
تته 
سه 
ده 
یهمێ له  
ریله  

ڵگایبه 
شه


واویمۆمه

ته
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شتیجهمال


ڵده
گفتوگۆله 
گه

تراژیێیهمانی

وه ،و النی مهم ئیتر دونیا ،شاهیێی وێنه و فلیمه 
ته 
سیاسی پاک مراوه 
مۆمهڵی خهڵکی
بهچاڵکردنی به 
فهسێا گاتێنهردانی دیل و ینێه 
قه 
سهرباینی ئینسان و له 

مهمانی سوریا نابێتە با اڕێ بۆ
بێێیفاع نابێت.النی مهم ئیتر ناوهنێی شار و شارۆچه 
دیلگیراوودهیان


یێیوبه
کوموقایه همردنیم انوژنانییه

ماینوفرۆشتنیمه 
نیوه

الفهتی ئیسالمی النی مهم مۆمهڵگای
نهمانی خه 
یهک وتهدا به  
له 
مارهساتی تری ئینسانی ..

هۆیدڵاهقیو

مێنیمه  
به

رسینه  
نه

یله 
سه
قورساییه 

ئه 
و
نێبووه  


سوودمه
وه 
ریبه 

به 
شه

داگیردهمرد.

یله 
سینه
ناسه 
،هه 
وه 
مانیداعشه 


تاوانکاریه
وه
الفهتی ئیسالمیه 
رههڵێان ونهمانی خه 
ڕاستیهمانی پشتی سه 

یهشی به 
تا ئهو جێگه 
خاڵهتی سهربا ی
رههمی فه ای جهنگ و ده 
وه بڵێم مه داعش به 
رهتا ئه 
وه ،سه 
ڕیته 
گه 
ده 

رهتادا بۆ سهرموتی ڕهوتی
سه 
له  
یه ،مه  
مه 
وڵهتانی ناوچه 
ئیمڕریالسیتیهمان و ده 

هێوه 

چوارچێوهی

له 
مهتکێش مه  
ایهتی و شۆڕشگێرانهی خهڵکی مرێکار و  ه 
ناڕه 

وه و دواتر
مایه 
سهد هاته 
مهی بهشار ئه 
ته 
رهبیێا لهدژی  کومه 
شۆڕشهمانی بههاری عه 

جیەانیهمانی دونیای

وهی مێشه 
مالمردنه 

ناوهنێێ بۆ یه
مۆمهڵگای سوریای مرده  

کئهمریکاوتورمیاوسعودیەو


تانێکیوه
میده 
وڵه

به  
مۆمه
کمه 

داری،فه 
ایه


رمایه

سه
سته و تاقمی تیرۆریستی قهومی و ئیسالمی ،لهژێرناوی ئۆپۆ سیۆنێا،
چهنێین ده 
قەتەر ..
یمهداعش

تمئه 
وه

مهوجیەان .
به
ڵکیسوریاوناوچه 


گیانیخه
ردرانه


شکڵیانگرتوبه
یهمی فراوان له سوریا و عێراق داگیربکات و
توانی بەخێرایەمی سەرسورهێنەر ناوچه 
وه تۆڕو شەبەمەی چاالمیە سەربا یەمانی
شه 
خەالفەتی ئیسالمی دابمە رێنێ و لێره 
رچاوله هاوتتیانێکی

بگەینێتەناوجەرگەیشارەمانیئەوروپاولەوەش یاتربەشێكیبه
ن،بهو


ئەوروپیبارگاویبەفکروئایێولۆجیداعشبۆبەرەمانیشەریخۆیانمێشبکه
لهپێناو جێگیرمردنی
شیگهری و دڕنێانه  

وپهڕی وه
یهمی ئه 
شێوه 

به 
وه بوو مه  
هۆیه 

وته تاتنکاری وموشتار
ی،مه 

تته 
مه
سه 
ویده 

ڵه 
وماه
وهی قه 
یوفراوانمردنه 

تته 
مه
سه 
ده 

تهمانی
شێاسونه 

مڕێاه 
وه

مۆیلهمردنیژنومناڵیدیلومۆمەڵکوژی  .
له
رباینوبه 


وسه
مهد بۆ
وهی مه چۆن مو ه 
مهدی  ینێوومردهوه.یانی ئه 
ردهمی مو ه 
ئیسالمی سه 
نهیارانی
ڵی  
مۆمه 
مهدا ،مهوته موشتاری به 
مه 
مهدینه و مه 
مهی له  
ته 
الفه 
جێگیرمردنی خه 
کماتلهبا اڕدامرینوفرۆشیپێوهمرد.


کووه
ومه 
نیوه
مۆیله 
خۆیوژنومناڵیمرده 

وهی ئیسالمی تا ئێستا له
وتهمانی تری بوووتنه 
ڕه 
ئهو ماره بوو مه هی یهک له  
مه  
ئه 

مهی
ته 
الفه 
شداعشوخه 


مجۆره
بردووه  .
به


ستیانبۆنه
داوه  
وده
خۆیاننیشاننه 


دونیاداله
رههمو
دوائامامێابه 

له 
ڵێت،مه  


مانپێێه

وڕاستیه

یێا،ئه
مۆتاییه 
مه

ڵێانوچله 

سه 
رهه
چله 
 
یرانه
گهڵ قه 
له 
مه  
وتگهلی بۆرژوا یه  
خوڵقاوی سیستهمی ماپیتالستی و هێو و ڕه 

٦٢

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

سوریاوپێشهاتهکانی


تیئیسالمیداعشله
داڕمانیخه 
الفه

تلهنێوئاگروموشتاروماولکاریێاڕابگرن.
مووئینسانیه 

مانیانێائاماده 
نهه


نێوخۆیه
ستهی
وه ترامپ و ده 
دهدا ئه 
سه 
بهتم لهپاڵ هێوهمانی هه 
دیێگای سۆشیالیستی  :
مهم و شکستڕێێهری داعش و
رمهوتوی یه 
سه 
مه خۆی به  
مریکایه  

رماناهوای ئه


فه
وجۆرهیترامپ


،ئایاشکستیداعشبه
خوێننه 
وه


چیده
یامه 
مپه 
له 
تیرۆریومناودهبات  .

مایهی پێشرهوی ئهمریکا و
بێته  
ستکهوتێ بۆخۆی ناو هدی دهمات ،ده 

وهک ده

تورمیاوه

نێبه
یوه 
په 
کوله 

ڵڕوسیاوئێرانله 
الیه

مانیێاله 
گه


مێشه

مێشمه
جێگاوڕێگایله

وه؟
میتره 

له 
الیه

شتیجهمال:


ده
دابگێایمه


سیاسیانه
وهاومێشه

وهیڕۆڵێ له
تائه 
یه  
بلیراتیهه 


یاترباریته
یامه
مپه 
ئه 

بهدوای
مه  
یه  
ایه 
وهی ئهو فه 
ینهتیش بۆ خاومردنه 
تا 
پانێووه.به  

یهک خۆی داسه
ڕاده 
به 

مه
ئه 
نێراوه .

ڕاگه 
یه
وه  
مڕه 
وهی هێوهمانی ئهمریکا له سوریادا له  مانی تره 
بایاری مشانه 
سهر داعشێا ،له
رمهوتن به 
یامه ،پێشتر له سه 
په 
هاوشێوهی ئهم جۆره  

ماتێكێایه مه 


له
ی باری
وه 
ستانه 

کبه  
هه
یبتوانێتمۆمه 

بێئه 
وه


گوێیدونیادا،به
نگیموسڵێادراوه  
به


جه
وهی
پێشه 
چونه  
رێگایهک بهڕووی  

ریفهمانی بکا و 
بلۆمه  ه 
رامنهر به  
الری ئهمریکا به 
وه.
مانیبکاته 

وسیاسه 
ته

خشه
نه 

یمه سوریابۆ

به 
وه
مریکایناچارمردوه  

واجودیسهربا یڕوسیاوئێران،ئه


واقعێاته

له
الفهتی داعش نهک هی 
سهد و ئێران و تورمیا چۆڵ بکات.ڕوخانی خه 
رووسیا و ئه 
یارانینابهخشێ،

ربه 
نه
رامنه 
به 
مه 
سوریاوناوچه 

مریکاله


وجودیئه
به
ویهمیتا ه 
پێشاه 

وڵهتی تورمیا بگرێ
ئهو توانایهشی پێنادات مه بتوانێ بهبێ دانی ئیمتیا جڵهوی ده 
بگره  

تهمانیخۆیێامۆنترۆڵیبکا.
ریسیاسه 


ژێرسینه

مانیپێشووله
کسه 
رده

والنیمه 
موه

هاوماتوەلەنێوئەوئاڵگۆڕوقوناغەنۆیەدامەسەلەوگرفتیتا ەتردێنەئاراوەبەشێك
لەو هێوانەی لەسەر شانۆی سیاسی سوریا بوون  ەلیفی تورمیا و ئەمریکا و بەشێكی
تریلەبەرەیروسیاوئەسەدوئێرانێاراوەستاونولەسەرپەتیشەڕومیشمەمێشی
مهی نادیاره و ئاسۆی سیاسی
مهش مۆتاییه 
ئه 
هیوە ئیمریالیستیەمان یاری دەمەن مه  
وه.
هێڵێته 


ترسیێارترده

ناڕۆشنومه
مه
ناوچه 

مهی،
ته 
الفه 
مانیخه 


یداعشونه

مشکسته

دیوێکیتردا،ئایائه
به 
دیێگایسۆشیالیستی  :
تاینهتیپێکێێنێ؟
سوریادابه 

نگله


گشتیوجه
به
مه 
دۆخیناوچه 

ئاڵوگۆڕله

شتیجهمال:


ده
دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

٦٥

شتیجهمال


ڵده
گفتوگۆله 
گه

ڕووبهڕوی گۆرانکاریهمی

مه 
الفهتی داعش ،دۆخی سوریا و ناوچه 
نهمانی خه 
وه  
دڵنیایه 


به
سهر
له 
ربهستێ بووه  
مهی به 
ته 
الفه 
تاینهتی مه وجودی داعش و خه 
وه ،به 
ماته 
ده 
تا ه  
سهر
ناوچهیی و جیەانیهمان له 

وڵهت له سوریا و ڕێکهوتنی هێوه 
وهی ده 
ڕێگای سا ادانه 
وهی
رلهنۆی سا دانه 
لهی سه 
سه 
الفهتی داعش مه 
نهمانی خه 
واتایهمی تر به  

ته .
به
ئهم بابه 

یهمی
له 
سه 
مه 
دەبێته  

مه 
وهی نه م و نیوام بۆ ناوچه 
گێرانه 

وڵهت له سوریا و دووباره
ده 

به
سته  
یوه 
په 
وه  
پێشه 
چێته 
كه چۆن دهبێ و چن ده 
له 
سه 
ئهم مه 
وهی كه  
بهتم ئه 
رهمی .
سه 

چهنێ
له  
ڵگایسوریامه  

دایه  .
مۆمه
كه 
ناوچه 

یقاچیانله 

وڵه 
تانه
وده 
نگینێوانئه 


هێوهاوسه
رمهوتن و یهمانگیربوونی چهنێین هێوی جیەانی و
ساڵی رابردوودا ناوهنێێ بووه بۆ به 
ستهوتاقمی چهمێاری ئینسانکوژی قهومی و ئیسالمی وبهم
ناوچهی و تێیێا مۆمهڵێ ده 

وه و ههموو سهرخان و
لکهمی مرایه 
شهرێکی ماڵوێرانکهر ڕووبهڕوی خه 
وه  
شه 
هۆیه 

مهی ڕووبهڕویی
ژێرخانی مۆمهڵگای تیادا خاپور مرا و نویکهی  ۆربهی دانیشتوانه 
وڵهت
کداهاتویده 


مانیوه
سه 
له
ت،مه 

مانیخه 
الفه

به  
نه
وه  ..
ریمرایه 

ربه 
ده
ییوده 


ئاواره
مان،هێویسهربا ی


یشاره
دانکردنه 
وه


یئاوه
سه 
له
مانومه 


یئاواره
سوریا،گێاانه 
وه


له
وڵهتی و
وڵهتی سوریا بۆ نێو ناوەنێی نێوده 
وهی ده 
مه و جیەان ،گێاانه 
وڵهتانی ناوچه 
ده 

مڕارچهیی

ته ،دهستور و یه
وڵه 
نێیه ئابوری و با رگانی و دینلۆماسیهمانی ئهم ده 
یوه 
په 

میلیشیایهمان و گروپە تونێ ڕەوەمان ،چارەنوسی

وهی هیوه 
خامی سوریا ،مێشهی مانه 

وه
دێنه 
وه  
جێیه 
به 
مانه  
ههموو ئه 
ژنان ومناالنی داعش ،چارهنوسی موردستانی سوریا   ..
وهنامۆمینێوان
شه 
لێره 
مانلهدۆخیئێستایسوریادا .

ده 
خیله
نه 
رمێویگفتوگۆیالیه 


سه
ههر  اڵێا
له 
النه پێ دەنێتە قوناغێکی نوێوە .
سه 
دانهی ئهم مه 
به  
سهر دانه  
له 
ئهم هێوانه  

یهک
هانه 
وه و النی مهم به 
ماته 
الفهتی داعش  ،گرێیهمی مۆمهڵگای سوریا ده 
نهمانی خه 

یه،
تائێستاهه 

یمه


وجۆره
سه 
دبه
تیئه 

وهی کومه
نگومانه 

دانبه 
جه


نامێنیبۆدرێژه
نێیهمانیان
وه 
رژه 
وهی به 
مالمردنه 

ییهمان هێشتا بۆ یه
هێوه جیەانی و ناوچه 
رچەنێه  


هه
مانیانههبێ.

سهربا یه
یهیوه 

نگومانه 
وه

دانبه 
جه


درێژه
پێویستیانبه

 جەنگێ مە ماوەی چەنێ سالێکە لە سوریا ناوچەمە هەڵگیرساوە ماولکاری پاشەوپاش
مۆمەڵگایبردۆتە دواوە الشەی هە اران لە ئینسانی ژن و مناڵ پیرو پەمەوتەی هاڕیوە،
بووه.مۆمەلگای سوریا ئەگەر
وه  
تانه 
وڵه 
بههۆی پێكێاكێشانی ئهو هێوه جۆراوجۆر و ده 

دەستیئەمهیوەئیمریالیستیەجیەانیانەوئە وابەمۆنەپەرستەدینیوقەومیانهلەسەریان
کنییه.

الب ێتخەڵکیئەومۆمەڵگایەهیجمیشەیەمیانلەگەڵیه

ئەمرۆژانەهاوپشتیوهاوچارەنوسیلەههموومات یاترپێویستەبۆخەڵکیسوریامه


٦٤

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

سوریاوپێشهاتهکانی


تیئیسالمیداعشله
داڕمانیخه 
الفه

نالهبارو گیژاوه سیاسی و له جەنگ
ئاینێه و چارهنوسی خهڵکی سوریا لهم بارودۆخه  
دهرمێشێت  ..پێویستە ناوەنێەجیەانیەمان وهێوە ئیمریالیستیەمانناچار بکرێندەست لە

دەخالەتیسەربا یوهاوماریئەوهێووالیەنانەههڵنگرنمەمۆمەڵگایسوریاننقومی
رههنگی ئینسانی بکرێتە بنەمای
خۆین و تاوانی بێوێنەمردووە..شوناسی ئینسانی و فه 
مافیهاوتتییەمسانبۆمۆمهڵگایسوریاتیا

وه ژیانودامە رانێنیدەسەتتێ مه 
پێکه 

بهدیبێنێت.

ئهم شکستهی
ده  
سه 
هه 
روهک پێشوتر ئاماژهمان بۆ مرد مه  
دیێگای سۆشیالیستی:هه 
سهده و
وتنه بۆ هه 
رمه 
رمهوتیك بۆ خۆی راگه یانێ ،مانای واقعی ئهم سه 
سه 
داعش به  
یه
وه 
مهێوانه 


ستئه
یبه 
ده
وناوچانه 


نوسیموردستانیسوریاوئه

وچاره
چییه 
ده  
یه 
په 

وموێدهڕوات؟

به 
ره

شتیجهمال:


ده
ڕاوهستاوی و
یهک له  
یهده ،نیشانێانی نمونه 
ده و په 
سه 
تنه بۆ هه 
رمهو 
مانای ئهم سه 
وهک خۆیان ئاماژهیان پێێاوه
رامنهر هێوێکی دڕنێه و ئینسانکوژیێا ،مه  
به 
له 
نگاریه  

به 
ره

رههمی قوربانیێان و گیان فیێاییه ،لەگەڵ هەرجیاوا یەمی سیاسی وئایێولۆژیم لەگەڵ
به 

ده ئەوان دەورێکی بەرچاویان گێاا لە بەرەنگاری
سه 
هەردوو پەیەدە و هێوهكانی هه 
جەماوەری ژنان و پیاوان بۆ لوتشکانێنی ڕەوتی مۆنەپەرستی داعش و بەربەریهت و
ئینسانکوژی و تیرۆریومی ئیسالمی سیاسی و نمونەیەک لە راوەستاوی و شەڕی
شێلگیرانە بەرامنەر بە داعش و پاراستنی دەیان لە ژنان و مناتن و پیر و پەكکەوتە لە
وهمان لهبیر
بهتم نابێ ئه 
دەستێرێژی و جینوسایێی دەسەتتی رەشی داعش نیشان دا .
وتنه لە چوارچێوەی نەخشە و سیاسەتهمانی ئەمریکا و غەربێا
رمه 
ب ێت ئهم سه 
مه سیاسەتی خۆیان لەگەڵ ئەمریکادا جووتکردوە و چاویان
ئهم هێوانه  
وه .
مایه 
هاتۆته 

یهدا
مچوارچێوه 


كانوله
جیەانیوناوچه 
ییه

مانینێوانهێوه


سیاسیه
لێنه
تهدر ومه 
بایوه 

هەڵسومەت دەمەن ،ڕێگایەمی جیاوا یان نیشان نەداوە لەوەی مە تائێستا هێوه
الفهتیداعش
مانیخه 

به 
نه
ربۆیه 

ناسیونالستیهمانیموردلەناوچەمەپەیاەویانلێکردوە .
هه

له موردستانی سوریادا له
یهش دهست پێێهمات مه  
جروبه 

الدامهوتنی ئه 
وته

رهتای به
سه 

ڕێکهوتنینێوان
به 
تاوه 
ره 
سه 
له 
کمه 

جروبه 
یه

ریەهڵێا .
ته
ریداعشێاسه 


نگوشه

ایجه

فه
ده
یه 
په 
موردنشینهمان تهسلیم به  

سهد وە به چاودێری ئێران ،ناوچه 
مه و ڕژێمی ئه 
مه 
په 

نهمانی
واتایهمی تر به  

یشتووه .
به

ڕهوتی ڕوداوهمانێا به ئێستا گه
مرا و دواتریش له  
دهست
به  
الفه تی داعش ئاینێە و چارەنوسی موردستانی سوریا و ئهو ناوچانهی مه  
خه 

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

٦٣

شتیجهمال


ڵده
گفتوگۆله 
گه

تاینهتی مه
الیهمێا بکهوێت ،به 
شێوهمان به 

شێویهک له

دهبێ به
وهیه  
ده 
یه 
هێوهمانی په 

الیهک
نەیلەژێرسایەیئەوهێوەموردیانەدایەله 


وناوچا
مانیتورمیابۆسه 
رئه

ڕه 
شه
هه 

الیهمی
له 
ده  
یه 
وهی ناوچهمانی ژێردهستی په 
سلیمکردنه 

سهد بۆ ته
شهی ڕژێمی ئه 
ڕه 
و هه 
وه ،چارهنوسی موردستانی سوریا له دووڕیانی شهڕی بەرگری و دهستنردن بۆ
تره 

به باوای من سیاسهت و
گهری نوی  .
گهڵ ڕژێمی سوریادا مردۆته دوو ئه 
دانوسان له 
ستاوه ،وهک ههر هێویکی ناسیونالیستی له

سهری ڕاوه
له 
ده  
یه 
په 
ستراتیژێ مه  
ڕێکیبهرگریکاری


مانێا،توانایشه
ناوچه 
ییه

تیهێوه 

وایئێستایسوریاوده 
خاڵه


شوهه

مه
دیاره
سهددا ،مه  
گهڵ ڕژێمی ئه 
له 
وه  
تنه 
وێته دانوسان و ڕێكکه 
وهی بکه 
به 
نییه و ناچاره  

دۆخێکیناجێگیرونادیارداڕادهگرێ.

شێائاینێەوچارەنوسیموردستانیسوریاله

له 
مه

تیئیسالمیبهمۆتایی

یخه 
الفه


مشکسته

مۆتاییێائایادەمرێئه
له
دیێگایسۆشیالیستی :
بهتم هێشتا
رهڕای ئهم شکسته  
واتایهمی تر ئایا دهمرێ بڵێێن سه 

داعش ناوبهرین؟ به
وه و
ریه 
شه 
ڵگایبه 

ر 
مۆمه
سه 
به 
رێکه  
ته 
وتێكیتیرۆریستوئینسانکوژخه 


کڕه

داعشوه
ئارادایه؟

وه 
یله
ڵێانه 
رهه 
ریسه 

شئه 
گه


ممانایه

به
شتیجهمال:


ده
تیداعشرووخا و

تیخه 
الفه

وهیباغۆ ده 
وڵه
گرتنه 

به 
یه  :
یه 
مشێوه 

مه  
به
له 
سه 
نیمه 

 
دیمه
مه
یه 
شه 
ڕه 
هه 
مۆتایی 

مانایمۆتاییداعشدێونه

به
شنه 

ئه 
مه
وه ،
خواره 

یهێنرایه


ئاتمه
نهت به مانای مۆتایی یهمجاری چاالمیه
نا 
بووه ،ته 
وه  
سهر مۆمهڵگای جیەانیه 
به 
مه  

فرانستانولینیاوسه رای

رئێستاداعشله 
ئه

تیمه 
هه

،به 
تاینه
مانیداعشنییه 

سهربا یه

ناوچهشیان

چاالمیێایه و بگره 

وه  
له
تهواوی توانای خۆیه 
هێوه و به 
سینا و فلیڕین  ...
ربۆیه

ههواڵیمیێیامان .
هه
بێته 
مانی،ده 

سهربا یه
الماره 


عێراقیشهێشتاپه
یه .
له
وه 
سته 
ده 
به 

ربۆیهشداعش

مۆتاییسیاسیوسهربا یداعشدابنرێت،هه

تبه 
الفه 
مۆتاییخه 

یه 
ڵه 
هه 

ودنیاماوه .هێشتا

رناوچه 
مه


مانیبۆسه

ترسیە

ڵکومه
چووه  
به

کله 
ناونه
تهری نه 
کخه 


وه
نانهت له
مه و ته 
تاوانی تیرۆریستی و ئینسانکوژی له عێراق و سوریا و وتتانی ناوچه 
منیهتو
رژیانوئه 


بۆسه
مه
یه 
شه 
ڕه 
وهێشتاهه 

کخۆیماوه


روپاشوه

ئاستوتتانیئه

دهنی.
ڵکیمه 


ئارامیخه
وهی شهڕ له باغۆ گور ێکی ماریگهری له
مالبوونه 

مه  
یه
ڕاسته  

وه 
ئه 
وه  
الیهمی تره 
له 

باوهش
مووئهو  ەمینانەماون مه داعشیان له 

مه  
هه
وه  
وهۆیه 

،بهتم به
شانێووه 


داعشوه
ئارادایه

وته 
له
مڕه 
ستیتاوانکاریئه 

وه 
یده
ودرێژبوونه 

وه
ستانه 

گهری ۆرهه
ئه 
گرت،به 

بێموباالتیهک بنوێنێ و خافڵگیر بێت.

رامنهریێا هی جۆره 
به 
شهری له 
ونابێ مۆمهڵگای به 
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سوریاوپێشهاتهکانی


تیئیسالمیداعشله
داڕمانیخه 
الفه

داعش خۆی لە هەناوی ئەو مێشمەمێشە و نامۆمیە جیەانیەی مۆمەڵگای سەرمایەداریێا
بەرهەم هاتووە ،مه فاشیومی ئیسالمی له تەنیشت ترامڕیوم و ڕاستاهوی بۆرژوا یێا
مه شەڕی قا انج و
مهش لە هەلومەرجێکێایه  
ئه 
سهر سهری دیمومراسیێا ڕاگرتوه .
له 

وهی دونیا و با اڕی مار و
شکردنه 

سهر دابه
پەرژەوەنێیەمانی هێوە ئیمریالیستیەمان له 
وه و دروستکردنی ڕەوت و دەستەوتاقمی قهومی و
یه و ژیانه 
درێژهی هه 

رمایه 


سه
نگهی نێوان ئهم هێوانه و
یهمێك له ئامرا همانی ئهم مێشمهمێش و جه 
ئیسالمی بۆته  
تهمانیان.بێ وەتمی بە قەیرانه ئابوری و سیاسیهمانی دونیای ئهماۆ و نهبونی
وڵه 
ده 

ئهمنی و ئابوری و
مه  
وهی سیسته 
جێخستنه 

یهمی ڕۆشن له 
ئاڵتهرناتیڤ و ئاینێه 

وهیدونیایماپیتالستیێا،
کوتهدا،ناڕۆشنیچینیبۆرژوا یله سا دانه 

مان،له 
یه


سیاسیە
لێکیوهکداعش.

یڕه 
وتگه

ستانه 
وه

وه 
وهه
بۆمانه 

یه
بهپێویستدەرفەتی ۆرئاماده 
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نامهکان
ڵگه 
به 
 

کبه

شاریکه 
رکو


ئارامیوئاسایشی
زامندهکرێ!

کگرتوانه


باتییه

خه
بەدوای ڕوداوەمانی  ٩١ی ئۆمتۆبەری  ٠٧٩٠و لەشکرمێشی سوپا و هێوە میلیشیا
جۆربەجۆرەمانیشیعەو ەشێیشەعنیو فیرقەیئاڵتونیبۆسەرشاریمەرموک و
سهر شارەمەدا ،بارودۆخی سیاسی و
داسەپانێنی دەسەتتی سەربا ی و میلیشیایی به 
ئەمنی لەم شارەدا چوەتە قۆناغێکی ترسناک لە مێشمەمێشێکی دیکە لەنێوان  کومهتی
عێراق و ئە وابی ئیسالمی سیاسی شیعە و ئە وابی ناسیونالیستی مورد.لەالیەک
پارێوگاریسەپێنراولەالیەن کومەتیعێراقەوەبەدەرمردنیچەنێبریارێکیمۆنەپەرستانە
و ده ستنردن بۆ ڕووخانێنی ماتن لەو گەڕەمانەی  ۆربەی دانیشتوانی مورد مانن و
بهر و
ڕێوه 
داگیرمردنی  ەوی و اری جوتیارانی چەنێ گونێێ و البردنی چەنێین به 
ههر به شێوا ێکی تر سیاسەتی تەعریو و تەر یلی ڕژێمی
مارمهنێی مورد مان ،نهک  

ههتواردن و دنهدانی نەتەوەپەرستی و
بەعسی فاشیستی  ینێومردۆتەوە ،بگره  
پێێاوه .لەالیەمیدیکەوەئە وابیناسیونایستیمورد،بەتاینەتیەمێتی

یپه 
ره
شۆڤێنیستانه 

وپارتیبەشێ لەملمالنێکەیخۆیانلەسەرپۆستوپێکەێنانیمابینەیتا ەی کومەتی
هەرێمهێناوەتەنێوئەمشارەوه ودەیانەوێتبەدانانیپارێوگارێکیمورد مانیسەربە

وهی جارێکی
وبەمانیان و گێرانەوەی بارودۆخەمە بۆ پێش  ٩١ی ئۆمتۆبەر و ڕامێشانه 
بهری
درێژەبەملمالنێوڕقه 

رپرسیارانه


تریهێویچەمێاروئاسایشیانبۆشارەمە،نابه
قەومی لە مەرمومێا بێەن.شەڕی بەر مردنەوەی ئات لەالیەن ئە وابی ناسیۆنالیستی
موردیەوە و قەدەغەمردنی لەالیەن دەسەتتێارانی پارێوگامەوە ،نمونەیەمه لە سیاسەتی
تونێمردنەوەی ڕق و مینەی نەتەوەیی لەم شارهدا.بێگومان ههموو ئهم ڕاستیانهش
مشاره،


تیوئاسایشیدانیشتوانیئه
رانوسه 
المه

نمه ژیانوگو ه
ده 
ده 
وه 
شاهیێیئه 

بێلەبەرچاوگرتنی

مارهساتێ مه 
به
وه  .
ێنه 
ساتێکیدڵته 


ترسیوماره
رده 
ممه
به 
وتۆته  


مه
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٦٦

نامهکان
ڵگه 
به 
 
یمردۆتهنیشانه.

ڵکیشاره 
مه


مووخه
جیاوا یی مانوئاین،هه
ته
ردهوام قوربانی مارنامهی سهرموت و لهشکرمێشی  کومه 
خهڵکی شاری مهرموک به 

رپرسانه و یاریکردنی  وبه بۆرژوا

مهمانی عێراق و سیاسهتی نابه
یهک لهدوا یه 

وه به
یه 
ڕێگه 
وه ،تا له 
چارهنوسی خهڵکی ئهم شاره 
به  
ناسیونالیستهمانی مورده  

مشارهدا


تتوداهاتوسامانیئه
رده 
سه
سه 
ستبه 


نوده

مانیخۆیانبگه
وه 
نێیه
رژه 
به 

وهی
ئاساییکردنه 

لهژێر ناوی "
درۆییانه بخۆن مه  

ربۆیه نابێ فریوی ئهو بەڵێنه 

بگرن .
هه
نیشانیانێاوه

جروبه 

به 
ته
نانه  
مالیه 


خودیئه
ن،چونکه 

ڵکیده 
یێه

دابه  
خه
دۆخیمهرموک" 

وهۆمارینائارامیوشهڕینەتەوەییو

رچاوه 


رخۆیانوهێوەمیلیشیامەیانسه
مه  
هه

سهر موڵ و ماڵ و ژیانی ڕۆژانهی خهڵکن و نایانهوێ و
سهرموت و دەستێرێژیکردنه  

وه
وانه 
بهپێ ه 
وهژیانێا ڕابگرن .
ناتوانن دانیشتوانی ئهم شاره له دۆخێکی ئارام و پێکه 
دهرنانو
مێابەنێەبەوه 

نگاوییه 
مه

له 
هه
شاره 
م 
نیبۆئه 

یدۆخیئاساییومه 
ده

گێرانه 
وه

تیعێراقوهێویمیلیشیایههر وبێکی

رهمانی کومه
رموتگه 

ستکۆتامردنیهێوه  
سه


ده
ناسیۆنالیستیوئیسالمیەوە.
گهرێکی
مهترسیێاره و ههر ئه 
رامنهر بهم دۆخه  
خهڵکی شاری مهرموک دهبێ به 
 
لهم
نهمان باوانن و  
له ژیانی خۆیان و مارنامهی هێو و الیه 
وه  
هوشیاریه 

نهخوا راو ،به 

مهتی عیراق و سیاسەتی
ڵهی  کو 
تهواوی تواناوه لەبەرامنەر مامه 
ئاراستەیەشێا به 
مۆنەپەرستانەی ئە وابی ئیسالمی سیاسی شیعە و سیاسەتی نەتەوەپەرستی یەمێتی و
وه.
پێننه 
رژیانیانێابسه 

میتربه 
سه


توتراژیادیایه
ده 
نبه
پارتیێابوەستنەوەوڕێگانه 

وهی
دوورخستنه 


ننمه
گه 
یه
هەردوو وبیمۆمۆنیستیمرێکارییموردستانوعێراقڕاده 
مهی ،به
وهی ژیانی دانیشتوانه 
سهر ئهم شاره و ئاساییکردنه 
ترسیهک له 

ههر جۆره  
مه

مگرتوانهی جەماوەری شاری مەرموک و

مهیێانی خهباتی یه
هاتنه 
میهتی و به  
یه 

بێمه

وه  
ده
بێ،به 

یسه 
رده
مارگیریئاینیمه 


رستیوده
وه 
په
ته 
گیانینه 

له 
وه  
وتنه 
دوورمه 

نێیهمانیان لهڕیوی ئه وابی ناسیۆنالیست و
وه 
رژه 
خهڵکی ئهم شاره ڕیوی خۆیان و به 

وهو
یێانه 
مه 
بێنه 
مخاتنه 


وریئه
له 
ده
ستانه 

ویه 
مێه
وه 
نه 
مانیانجیابکه 

وه 
نێیه
ژه 
تایفیوبه 

وهبگرن:
سته 
ده 
نگاوبه 

نگاوبه 
هه


یانهه
نوسیخۆیانوشاره 
مه


چاره
چوونەدەرەوه یدەستنەجێیهێوەسەربا یەمانی کومەتیعێراقوهێوەمیلیشیامانلە

/٩
شارەمەدا.
تیکینییه،

پاوه وهی شه 
رعیه
پارێوگارێکیداسه 

مالهت(رامانجنوری) 
وه 
پارێوگاریبه 

 /٠
سهرمارالب ێت.
بێله 

بۆیه 
ده

وه،
پێنراوه 


نپارێوگاریداسه
له 
الیه
یمه 


وبریارانه

مووئه

راگرتنوهەڵوەشانێنەوەیهه
 /٥
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کهرکوک..
تبه 

ردووحزبسه 
باره


شیهه

یهاوبه

ییانامه

به
مایهی جیاماری و ڕقەبهری
دراوه و بۆته  

خهڵکی ئهم شاره 
بهدژی ئا ادی و گو هرانی  

نەتەوەیی.

 /١باشترمردنی ژیان و گو ەرانی دانیشتوانی شارەمە و خومەتگو اریەمان لە ڕێگای
خەرجکردنیبەشێ لەداهاتینەوتیشارەمەوە.
ستهبەرمردنیئا ادیی
مانوده 

مووالیه 
نه


ڵسوڕانیسیاسیبۆهه
  /٥امنکردنیئا ادییهه
ڵهمردن به موڵ و ماڵهوه ،بۆ ههموو دانێشتوانی شار بهبێ
نیشتهجێنوون  و مامه 

ییوئاینی.

ته 
وه
جیاوا ینه 
ریدهداو

رینەتەوەییوئاینیوتیره 
گه

هانیرقه 
به

رهفتاروگوفتارێ مه
رجۆره 

 /١
هه
غه و
ده 
وهیی و هاوتتی چونیهمی دانیشتوانی ئهم شاره ،قه 
گهڵ ژیانی پێکه 
له 
یه  
وانه 
پێ ه 
رمهس و الیهنێ بن دهبێ ڕووبهڕووی دادگا
نجامێهرانی هه 

وهک تاوان بناسرێ و ئه

وه.
بکرێنه 

رجهم خهڵکی شاری
بانگهوا ی سه 
 وبی مۆمۆنیستی مرێکاریی عێراق و موردستان  
وهی
رموتوبۆدوورخستنه 

ایسهربا یوسه


ڵگرتنیفه

پێناوهه
مەنمه  
له


رموکده

مه
دهوری ئهو
یه بۆ سهر ژیان و گو هرانیان ،له 
شه 
ڕه 
له ئێستادا هه 
ترسیهک مه  

ههر مه

وه.
یێانه 
مه 
مخهن و ریوی یهمگرتوویان بەێننه  
خهباتی خۆیان یه 
وه  
ره 
خواستانهی سه 

الیهن
وخۆله 


ڕاسته
میماتیمه 

ئیێاره 
یه

مشاره  
به


بردنیئه
هەردوو وکسڕاردنیبه 
ڕێوه
تیپاراستنیئهمنیەت


رپرسیاریه

بنرێوبه
به 
ڕیوه
وه 
ڵنژێردراویخهڵ خۆیانه 


رانیهه

نوێنه
یهمی گونجاو ده انن تا ئەو
ڕیگاچاره 

ئهستۆ بگرێ ،به 
و دابینکردنی خومهتگو اریهمان له 
سهری مێشهی مورد له ئاست عێراقێا
چوارچێوهی چاره 

له 
ماتهی مێشهی ئهم شاره  

وه..بێگومان هاودڵی و هاوخهباتی دانیشتوانی ئهم شاره و یەمگرتوویی
مرێته 

یه 
مالده

وه لە دەمارگیری و رق و
تنه 
مهتکێشان و دورمه 
تێکۆشانی چینایهتی مرێکاران و  ه 
مینەی نەتەوەیی و تایەفی ،بە پێناسەی ئینسانێۆستیەوە دەتوانێ ئاسایشی مۆمەتیەتی و
مایهی ڕاكێشانی
بێته  
ئه 
ش 
مه 
ههر ئه 
بنەمامانی مەدەنیەت بڕارێوێ و فەراهەمی بکات .
راسهریعێراقبۆدانیشتوانی
تكێشیسه 

ماوهریكرێكارو ه 
مه
هاوپشتیوپاڵڕشتیجه 

مشاره.


ئه

 وبیمۆمۆنیستیمرێکارییعێراق
 وبیمۆمۆنیستیمرێکارییموردستان
٩٩/٩/٠٧٩١

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

٢١٢

نامهکان
ڵگه 
به 


بڕیارنامەی مەکتەبی سیاسی هەردوو حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
کوردستان و حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق سەبارەت بە:

ڕێگاچارەىکێشەىکەرکوک








٢١٢

چارەسەرى یەمجارى مێشەى مەرموک بە چارەسەرى یەمجارى مێشەى موردەوە
سهر ڕێگاچارهی ئهم
لهی مورد ،بایاردان له 
سه 
ههمان شێوهی مه 
به 
گرێیخواردوە .
مهیبێت.
بۆڕایدانیشتووانه 

وه
ڕانه 
مایگه 

سه 
ربنه
شدەبێله 


پارێوگایه
هەنگاویدواتر لە پرۆسەیچارەسەری مێشە مورد لە عێراق ،بەدوای ئەنجامێانی
ریفرانێۆمی ٠٧٩١و دەنگێانی  ۆرینەی خەڵکی موردستان بە جیابونەوە ،بریتیە لە
دامە رانێنیدەوڵەتێکیسەربەخۆ.
 پێویستەبەدواىپێکەێنانیدەوڵەتیسەربەخۆیموردستانڕیفرانێۆمێکىتاینەتبۆ
ڕاپرسى بە هەموو دانیشتوانى پارێوگاى مەرموک بکرێت ،سەبارەت بەوەى مە
دەیانەوێ لەگەڵ دەوڵەتى عێراق بنمێننەوە یان لەگەڵ دەوڵەتى سەربەخۆى
موردستان .ئەنجامى دەنگێانى خەڵ هەرچیەک بێت دەبێ بەڕەسمى بناسرێت و
پیادەبکرێت.
لە اڵەتیپێکەێنانیدەوڵەتیسەربەخۆیموردستانودەنگێانیدانیشتوانیمەرموك
بەقا انجیپەیوەستنوونبەودەوڵەتەوە،پێویستەچارەسەریمێشەیداهاتینەوت
بەشێوەیەمی سیاسی و لەرێگای دابەشکردنی بەروبوومی نەوت لەنێوان دەوڵەتی
ناوەنێی و دەوڵەتی موردستانێا ئەنجام بێرێت و بەشێكیشی بۆ دابینکردنی
خومەتگو اریبۆدانیشتوانیپارێوگامەتەرخانبکرێ .بۆبایاردانلەسەرچۆنیەتی
دابەشکردنی ئەم داهاتانە ،پێویستە رێکەوتنێکی چوارقۆڵی لەنێوان نوێنەرانی
کومەتی ناوەنێی ،نوێنەری دەوڵەتی موردستان ،نوێنەری پارێوگای مەرموك و
دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

یکهرکوک


یکێشه
ڕێگه 
چاره

شیههردووحزب:


یهاوبه

بڕیارنامه
نوێنەری نەتەوە یەمگرتوەمانێا مۆربکرێ.هەر بایارێك مە سێ الیەن لە چوار
الیەنەمەلەسەریرێکەوتن،دەبێوەموبایارێکیشەرعیچاویلێنکرێوجێنەجێ

بکرێ.
بەتم هەروەمو چۆن ئەو ئاڵۆ یەی باردودۆخی سیاسی و یاسایی مەرموك ،دانیشتوانی
ئەو ناوچەیەی لەبەردەم بێمافیەمی سەرباردا راگرتوە مە نە دەوڵەتی ناوەنێی و نە
کومەتیهەرێمهی یانبەرپرسیراستەوخۆیئەمنیەت وخومەتگو اریەمانیخەڵكنین،
مە ئەمەش بارودۆخێکی نەخوا راوی لەچاو ناوچەمانی دیکەی عێراق و موردستان بۆ
پێکەێناون ،بەهەمانشێوە سیاسەت و رۆڵ و هەڵسومەوتی هێوە ناسیۆنالیستی و
ئیسالمیەمانودەسەتتیداسەپاویانبەسەرخەڵکیئەوپارێوگایەوناوچەمەدا،بەتاینەتی

بەدوای  ٩١ئۆمتۆبەرومۆنترۆڵکردنیئەوپارێوگایەلەالیەن ەشێیشەعنیوبارگرژی
بەردەوامی نێوان یەمێتی و پارتی لەنێوان خۆیان و لەبەرامنەر  کومەتی ناوەنێیێا،
سێنەری شەرێکی مەترسیێاری نەتەوەیی خوێناوی بەسەر سەری پارێوگای مەرمومەوە
راگرتوە .بۆیە جگە لەو ڕێگاچارەیەى لەسەرەوە باسکرا ،پێویست دەمات مە تەر ێکی
تاینەتی بۆ دابینکردنی ئاسایش و خومەتگو اریەمان و دوورخستنەوەى دانیشتوانی
مەرموک لە شەڕ و مێشەى قەومى و بەڕێوەبردنى بەشێوەى ماتى تا ماتى بەرپامردنی
ڕیفرانێۆم،بخرێتەڕوو.ئەمەشلەمخاتنەیخوارەوەدابەرجەستەدەبن:

شێوازیبەرێوەبردنیکاتییپارێزگایکەرکوك:
 /٩پارێوگاى مەرموک دەبى لەالیەن نوینەرانى هەڵنژێردراوی خەڵکى لە گەڕەمان و
ناوەنێەمانی مار و خومەتگو اریێا بەڕێوەبنرێت.هەر گەڕەک و ناوەنێێك هەیئەتێکى
نوێنەرایەتى بۆخۆى هەڵێەبژێرێت.هەیئەتى بەڕێوەبردنى پارێوگا (شوراى پارێوگا)لە
نوێنەرىگەڕەکوناوەنێەمانپێکێێت.

  /٠هەیئەتى نوێنەرانى هەر گەڕەمێك مارى بەڕێوەبردنى هەمەالیەنهى گەڕەک و
دابینکردنى ئەمنیەتى گەڕەمیان دەمەوێتە ئەستۆ.ئەم ئەرمە لە ڕێگاى بنکه یان بارهگای
ڕێوه بردنیگەڕەکودامە رانێنىدەستەچەمێارەمانىئەمنیەتڕارێوىگەڕەکلەخەڵکى
به 

گەڕەک ،دەبرێتە پێشەوە.خەڵکى هەر گەڕەمێ هەرمات بیانەوى دەتوانن هەیئەتى
نوینەرانىگەڕەکیاننوێنەرانىگەڕەکلەشوارىپارێوگادابگۆڕن.
/٥پارێوگاى مەرموک پارێوگاى هەموو دانیشتوانەمەیەتى.هەرمەسێ مە پێشتر لەم
پارێوگایە دانیشتنێت یان تا ە بیەوێ بنێتە دانیشتوى ئەم پارێوگایە ،بەدەر لە ناسنامەى
دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

٢١٥

نامهکان
ڵگه 
به 

قەومى و دینى و تائیفى ،ئا ادە و بە هی هۆ و بەهانەیەمەوە نابێ ڕێگاى لێنگیرێت یان
مێشەىبۆسا بکرێت.
دهرمردنىخەڵ لەمپارێوگایەبەهەربیانویەمەوەبێتقەدەغەیه.
 /١
 /٥دەبێ بەشێك لەداهاتى نەوتى مەرموک بێرێتە دەستی شورای پارێوگا وەمو بودجەی
گەشەپێێانیپارێوگاوپێشکەشکردنیخومەتگو ارىبۆدانیشتوانەمەی.
 /١هەموو دانیشتوان مافى خۆیانە بە  مانى دایکى خۆیان قسە بکەن و دەرس بخوێنن و
مەڵ لهمیێیاوەرگرن.
  /٠هەموومیلیشیاوهێوێکیچەمێاری کومەتیناوەنێیو کومەتیهەرێملەپارێوگا
باۆنە دەرەوە .هەموو  وبێکى سیاسى ئا ادە لە پارێوگاى مەرموک هەڵسوڕانى سیاسى
بکات .یوبەسیاسیەماننابێلەهی مێشەیەمێاپەنابۆچەکبەرن.پەنابردنىئە واکبۆ
ومینەودووبەرەمىنەتەوەییقەدەغەیە .هەر یوبێ بەم


چەکوهەروەهاهانێانىڕق
مارانەهەڵسێتڕووبەڕووىلێڕرسینهوهىیاسایىدەبێتەوە.

رهبی دراوسێ
تاینهتی ئێران ،تورمیا و ووتتانی عه 
خاڵهتی ووتتانی ناوچهمه ،به  
ده 
 /٩
یه.
غه 
ده 
مێابێ،قه 


رناووبیانوویه

ولەژێرهه
ک
یه 
رشێوه 

به 
هه


ئەرکەکانىشوراىپارێزگا:
  /٩دیاریکردنىسیستەمێکىپشتنەستووبەئیرادەىخەڵ بۆهەڵنژاردنىسەرجەمپۆستە
سیاسىوئیێاریەمانىپارێوگا.

یهی ئێستا.دروستکردنى خانوبەرە و
/٠بینامردنەوەى پارێوگا و دەرهێنانى لهم وێرانه 
ئاپارتمانى مودێرن بۆ ئەو دانیشتوانەى خانویان نییە.داڕشتنى سیستەمێکى مودێرن بۆ
دروستکردنىخانوبەرەوبەرگرتنلەبێسەرەوبەرەیىلەمبوارەدا.
 /٥دابینکردنى هەموو جۆرە خومەتگو اریەمى مودێرن بۆ پارێوگا وەمو ئاو و مارەبا و
ودروستکردنىتۆڕیئاووئاوهڕۆ...ودروستکردنیقوتابخانە

قیرتاومردنىڕێگاوبانەمان

و نەخۆشخانە و پاموخاوێنى پارێوگا بە یەک ستانێارد لە ئاستى هەموو پارێوگا و
گەڕەمەمانیێا.
 /١هێوێکى پاسەوانى ئەمنیەتى گشتى پارێوگا بەسەرپەرشتى شوراى پارێوگا پێکێێت ،بۆ
پاراستنى شوێنە گشتیەمان و ڕێگاوبانەمان و دامە راوەمان و.........هەموو جێگایەمى
پارێوگاجگەلەگەڕەمەمان.
ودابینکردنىهەمووپێێاویستیەمانبۆگەڕانەوەىئاوارەمانومۆتایەینان


هاوماریکردن
/٥
بەدیاردەىئاوارەیىلەپارێوگادا.

٢١٤

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

یکهرکوک


یکێشه
ڕێگه 
چاره

شیههردووحزب:


یهاوبه

بڕیارنامه
/١قەرەبوومردنەوەى ههموو ئهو هاوتتیانەی مە بەهۆی سیاسهتی ڕژێمی پێشوو وە
یانیانلێکهوتووە

لەماوەیساتنیرابردوودابەروداوەمانیدوای٩١یئۆمتۆبەریشەوە...

وتائێستاقەرەبوونەمراونەتەوە.

 /٠دانانى دادگایەمى تاینەتى بۆ یەمالمردنەوەى مێشەمانى ئەم پارێوگایە ،بەتاینەتى
یەمالمردنەوەىشکاتىئەوانەىموڵ وماڵیانداگیرمراوە.

مارسی٠٧٩١

دیدگای سۆشیالیستی  /ژماره  / ٢١كۆتایی مارتی ١١٢٢

٢١٣

لهباڵوکراوهکانی گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستی
پڕۆگرامیسیاسیبزوتنەوەیگۆڕان
چیمانپێدەڵێت؟
ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لەبەرگی چاکسازیدا


وسایه
خه 
رسه
نوسینی :
کهم
چاپییه 

ساڵی2018

بۆ بهدهستهێنانی کۆپیهک لهم
کتێبه بهفۆرماتی پیدیئێف
سهردانی سایتی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاری
کوردستان بکهن:
www.hkkurdistan.org

بۆبەدەستهێنانیژمارەکانیپێشوویگۆڤاریدیدگای
سۆشیالیستی،دەتواننلەگەڵمانپەیوەندیبگرن:
0047 47276028

didgaisocialisti@gmail.com

دیدگای سۆشیالیستی ،بخوێننەوە و بەدەستی دۆستان و
ئاشنایانی خۆتانی بگەیەنن!

