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 :ثيَشةكي يةك بؤ ضاثي دووةم 
ئازادي ، يةكساين ، " ئةوةي كة لَيرةدا دةخيوَينيتةوة بابةتَيكي ِرةخنةيي ية لة سةر درومشي         

  مانطي ناوةِراسيتئةم نووسراوةية لة. نووسراو لةاليةن مةنسوري حيكمةتةوة " حكومةيت كرَيكاري 
يةكاين  لة سةر كَيشة تاكتيكي وستراتيذي َيك دا بةمةبةسيت مناقشةكردن1993سالَي نيساين 

 ئةو اليةنطراين بآلوكرايةوة ، بةآلم  دا"شؤِرشي كرَيكاري " ، لة طؤظاري بزووتنةوةي ضةثي عَيراق 
سةر هةمان درومشي لةدزي يةوة خؤيان لة ثؤلَيمَيكَيكي فكري درومشة وةك ثيشةي هةميشةيي يان ،

ردين ِراسيت يةكان بنب كة ئةو ئامادةيي يان لة خؤيان نيشان نةدا تا ملكةضي قبولَ كو ستراتيذي يان 
لةم نووسراوةيةدا خراوةتة ِروو ، ياخود الين كةم ئةطةر هةلَةيةك لة ِراظةكردنةكةي مندا هةية لة سةر 

طومامن لةوةدا ين ية كة َيب دةنطة  . ةر ِرةخنةهةمان دروشم بةَيب هيض شةرم و جمامةلةيةك بيدةنة ب
، يان ة ، لة هةذاري تيؤري و َيب مةعريفةيي يانةوة و ئةو شيعار) حكمةت . م ( كردين اليةنطراين 

ِروونتر بلََيم لة َيب ئاطايي يانةوة لة تيؤري ماركسيزم و ئةدةبيايت كالسيكي ماركسيزمةوة سةرضاوةي 
 . طرت بوو ، يان سةرضاوة دةطرَيت 

ؤِريين ماركسيزم لة طشيت يةيت خؤي دا تيؤري يةكي زانسيت ية هةم بؤ تةفسري كردن و هةم بؤ ط
زيندوو بوون و زانسيت بووين ماركسيزم لةوةدا خؤي دةنوَينَينةتةوة كة . كؤمةلَطةو مَيذووي مرؤظ 

ئةم تيؤري  ية فةرمانِرةوايةيت ئايدؤلؤذي بةسةر خؤي دا قبولَ ناكات و بةبةردةوام خؤي لةطةلَ 
هةم زانستَيكي  واتاية كة  بةم..دةسكةوتة زانسيت يةكاين مرؤظدا نوَي دةكاتةوة و طةشة بةخؤي دةدات 

 بؤ بةِرَيوةبردين ذياين كؤمةآليةيت ، بةآلم ئةوةي كة ئَيمة لة بارةي كؤمةلَناسي يةو هةم مةهنةجَيكة 
) تاِرادةيةكي بةرضاويش ( ماركسيزمةوة بينومانةو بيستوومانة بةدواي مةرطي ماركس ، ئةنطلس و 

ةوة بووة  لة ئايندةيةك ماركس و ئةنطلساين يةكاين ضاوةِروثَيضةوانةي بةلينني دا شتَيكي تر بووة و 
لة سةدةي ِرابردوودا ، لةاليةن ثةيِرواين درؤينة . هةيان بووة  تيؤري ية زانسيت يةكةي خؤيان كة بؤ

 خوارةوة بؤ ئاسيت كؤمةلََيك ئةحكامي ؤري ية لة زانستَيكةوة هَينرا بووةماركسيزمةوة ، ئةم تي
 هةرشتَيك كةلة. َيكي ئايدؤلؤذي و شَيوة ئايين بةبةردا كرا بوو ووشك و َيب طيان و بةرطَيك

 بةرذةوةندي ئةحزايب بةناو ثةيِرةوي ماركس دا نةطوجناية ، نةفرةت لَيكراو بووة و ضوارضَيوةي
ةآليت َير دةسسؤظيةيت ذ. ، يان ِرةت بكرايةوة دةبواية بة شَيوةيةك لة شَيوةكان سةركوت بكراية 

ووآلتاين تري سةر بةو ووآلتة ئيمثرياليسيت ية ، يان ضني و كوبا ، و  دواترستالني و ِرابةراين
. منوونةكان و فاكتةرةكاين مراندين طياين زانسيت ماركسيزم بوون لة دواي مةرطي ماركس و لينينةوة 

ئيستبدادي و دةسةآليت ستاليين و دواتريش خرؤشؤف و ئةواين تر ، بةدروستكردين كؤمةلَطايةكي 
ي خؤيان لة ووآلتاين و بة دروستكردين حيزبةكاين ثةيِرةوذَير ناوي سؤشياليزم تاري تؤتالي

ماركسيزم بوون لة سةدةي جةستةي جؤراوجؤردا ، بةناوي ماركسيزمةوة ، ظايرؤسة كوشندةكاين 
ضني و كوباو ئةواين تريش ، بة هةمان شَيوةي سؤظيةيت يةكان ، كؤمةلَطةكاين خؤيان بة . ِرابردوودا 

وي سؤشياليزم و ماركسيزمةوة تؤتاليتاريزة كردووة و ئةمانيش ماركسيزميان لة زانست و نا
وتة ِرةخنةطرة ةئةو ِر . مةهنةجَيكي ذيانةوة طؤِريوة بؤ دةسةآلت و  ئايدؤلؤذي يةكي فاشسيت حيزيب 



ي لَبة تايبةيت ترَوتسكيستةكاين سةربة ئنتةرناسيؤنا( شَيوة ماركسيسيت ية ِرؤذئاوايي يانةش 
كة بةرانبةر بة ووآلتاين بة ناو سؤشياليسيت دروست بوون ، بةجؤرَيكي تر ماركسيزميان لة ) ضوارةم 
َيكةوة طؤِري بؤ ئايدؤلؤذيايةكي ِريفؤرميسيت ، هةرضةند كة ثِروثاطةندةي شؤِرشي دذي زانست

 ناو داوي  دةكةن ، بةآلم بةكردةوة ضيين كرَيكاريان كَيشاوةتةيشسةرمايةداري ضيين كرَيكار
" جيهانبيين مةنسوري حيكمةتيش كة سةردةمَيك لةذَير ناوي . ِريفؤرميزمي سةرمايةداري يةوة 

دا خؤي ناساندووة " كؤمؤنيزمي كرَيكاري " و سةردةمَيكي تريش لة ذَير ناوي " ماركسيزمي شؤِرشطَيِر 
هةمووان زياتر اوايي ، لة سؤظيةيت و ِرؤذ ئتةحريف كراوي و تَيكةلَةو ثَيكهاتةيةكة لة ماركسيزمي 

ماركسيزمي لة زانستَيكةوة طؤِريوة بؤ ئايدؤلؤذيايةك و كؤمةلََيك بريوِراي ووشك و دؤطمي اهلي 
ثةيِرةوكةراين مةزهةيب مةنسوري حيكمةت ، بةتايبةيت لة عَيراق دا ، كةسانَيكي َيب مةعريفةو . يانة 

 ئةوةي ئةوان بةكاري دةهَينن هةموو شتَيكة . مَيب ئاطان لة تيؤري ماركسيزم و كالسيكيايت ماركسيز
ةي اليةنطراين حيكمةت لة ئةم هةذاري تيؤري و َيب مةعريفةيي ي . تةهنا تيؤري ماركسيزم نةبَيت 

فاين يانة و ئايدؤلؤذي  ، ئةواين طةياندووةتة ئاستَيك لة بريكردنةوةي عريبواري تيؤري ماركسيزمدا
ة هةمان كاتيشدا ئةو حالَةتة عريفاين يةي كة لة قالَيب داون بووةتة ثةرستانة بؤ تيؤريسَينةكةيان ، ل

هؤي ئةوة كة ئةو كةسانة وةك مرؤظي نؤرمالَ و هوشيار مامةلَة لةطةلَ دنياي دةورو بةري خؤياندا 
ئةوان . ةوة ة ئايدؤلؤذياكةي ئةوان ِرةت دةكةننةكةن و نةفرت و نةعلةت لة هةموو ئةو كةسانة بكةن ك

امادةيي ئةوةيان ين ية كة بة زماين مةعريفة و لؤذيك بكةونة طفتوطؤ لةطةلَ كةسانَيك دا كة هةرطيز ئ
نةك هةر ئةوةش ، بةلَكو لةوةش . انبيين يةكةي مةنسور دةنووسنةوة هِرةخنة و تَيبيين لة سةر جي

ةكاين ئةوان بة ضاوي دوذمنكارانةوة دةِرواننة كةسانَيك كة بؤضوون و تيؤري ية شَيواوخراثتر 
 بة  دوذمنكارانةي ئةم طروثة طؤشةطري و لة ثةراوَيزةداهةلَوَيسيت. مةنسوري حيكمةت ِرةت دةكةنةوة 

نةيارةكانيان ، وةك هةموو طروث و حيزبة ِرؤذهةآليت يةكاين ديكة ، ئةطةر لةاليةك ئةجنام و ِرَيضكةي 
 لةاليةكي ترةوة ِريشةي لة وا ئةبة ئايدؤلؤذي كردين ماركسيزم بَيت لة اليةن ِرابةرةكةيانةوة ،

ئيستبدادَيكي فكري و ئايين يانةدا داكوتاوة كة بة بةردةوام لة كؤمةلَطة ِرؤذهةآليت يةكاندا خؤي نوَي و 
 سةرجندانَيكي طوزةر و تيذ ثةِر بةسةر ئةقلَي حيزبة دةسةآلتدارو َيب دةسةآلتةكاين .ثَيناسة دةكاتةوة 

ؤمان ِروون دةكاتةوة كة ئةقلَ و ِرةوشيت حيزبايةيت لة بؤتةي كؤمةلَطة ِرؤذ هةآليت يةكاندا ، ب
حيزبة . كةلَضةرَيكدا سةر بةرز دةكاتةوة كة درَيذةي كةلَضةرَيكي هةزار سالَةية لةو كؤمةلَطةيانةدا 

 ،  ،  بة ضةث و ِراسيت يةوة دةسةآلتدار و ئؤثؤزسيؤنةكاين ِرؤذهةآلت ، بة ئيسالمي و نائيسالمي يةوة
تا دنيا دنياية ئةمان هةبن و وةي كة دروست دةبن ، بِريار دةدةن و ثةميان تازة دةكةنةوة كة لةو كاتة

انةي خؤيان بةسةر  كؤمةلَطةدا بثارَيزن ، ياخود دةبَيت ئةطةر بؤ هةفتةيةكيش ي يايددةسةآليت خو
حيزبيًَك ئيكسثايةر بوون بؤ هيض . بووة هةر دةسةآلت بة دةستةوة بطرن و سوار ثشيت خةلَك بنب 

مانايةكي ين ية و تةمةين كؤمةلَطةو حيزب ، دوو هَيلَي هاوتةرينب كة لة ثانتايي مَيذوودا 
نةماين ئةويش واتة لة نَيوضووين بؤ حيزبَيكي ِرؤذهةآليت كؤمةلَطة واتة بووين ئةو ، . دةردةكةونةوة 

 ، يةكةمني درومشي ئةو ئةمةية هةرحيزبَيكي ِرؤذهةآليت كة لة دايك دةبَيت و دَيتة بوونةوة. كؤمةلَطة 
تةهنا من هةلَطري ثةيامي ِراستم و حةقيقةت تةهنا لة ِرَيطاي منةوة " و " يان خؤم يان هيض " كة 

تاري سياسي  هةموو حيزبة ِراست و ضةث و ئيسالمي يةكاين كؤمةلَطة سةيرَيكي طو. " دةدؤزرَيتةوة 
 حيزب بة هةمان .ةو دوو درومشة دووبارة دةكاتةوة ِرؤذ هةآليت يةكان بكةن ، هةريةكةيان بةجؤرَيك ئ

ثَيو دانط دةبَيتة خَيلََيك كة دةيةوَيت هةموو خَيلَةكاين تري لة ضةشين خؤي لة سةر شانؤي كؤميدياي 
و سةرؤكي خَيلَ " خَيلَ " نابَيت كةس ِرةخنة لة حيزب ، يان باشتر واية بلََيم . بسِرَيتةوة !" سياسةت " 

نابَيت كةس فةرموودة . !! مقدةرات و مقدةسايت نةتةوة و طةل لةكةدار دةبَيت بطرَيت ، ضونكة



لة مقدةسةكاين ِرابةر وسةركردةي ثريؤز ِرةت بكاتةوة ، ضونكة ئةو فرياد ِرةسَيكي اهلي ية و 
... !!تَيطةيشتووة يانة هةموومان زياتر لة خواي زاناوة نزيكترة و لة حيكمةتةكاين سياسةيت اهلي 

وةية دةبينني كة ئةقلَي خةلَك و كةلَضةري طشيت خةلَكي كؤمةلَطة ِرؤذهةآليت يةكان ، بة بةم شَي
تةنيشت نةخشة ئيمثريايل يةكاين ِرؤذئاواوة بؤ بةِرَيوة ضووين شَيوةي دةسةآلتدارَييت سياسي و لة 

َيوةي سةرؤك ِراستيدا بؤ تاآلنكردين سةروةت و ساماين كؤمةلَطة دواكةوتووةكان ، ديكتاتؤرةكان لةش
لةم . و ِرابةراين حيزبدا دروست دةكةن و دةيانكةنة ِرَيذة نةطؤِرةكان لة هاوكَيشةكاين دةسةآلتدا 

ِروانطةيةوة دةكرَيت بطوترَيت كة مةنسوري حيكمةتيش كةسَيكي شةرقي ية و جيهانبيين يةكةشي 
بيين و ئايدؤلؤذي مةنسوري لة جيهان. ِرؤذ هةآليت ثَيوةية  يهةمان مؤركي كةلَضةري خَيلَةكي يانة

.  ، كؤمةلَطة بة َيب بووين ئةو واتة جةنطةلََيك   ئةو  حيزبةكةيكمةتدا ، كؤمةلَطة واتة بووينحي
كؤمةلَطةي كوردستان َيب " هةموومان لةسةر زماين اليةنطراين مةنسورةوة بيستوومانة كة دةلََين 

م واية كة بة بووين ئةوانيشةوة جةنطةلََيكي ضِرو  ، بةآلم من بِروا ة"كؤمؤنيزمي كارطةري جةنطةلَستان 
 .ثِر ترة 

حيكمةت ، طةيشتووةتة ئاستَيك كة ئاستةمة قودسيةيت ِرابةر لةالي اليةنطران و ثةيِرةوكةراين 
بتوانيت بةضاوي ِرةخنةطرةوة بؤي بِروانيت و مامةلَةي ِرةخنةطرانة لةطةلَ جيهانبيين ية شَيوة 

دلَنيام لةوة كة ئةطةر طروثة بضوكةكةي مةنسور هَيزيان . ي دا بكةيت مةزهةيب و  فاشيسيت يةكة
ئةوانة ، . فاويان لة خوَيين ِرةخنةطرانيان هةلَدةستان  ، ياخود لة دةسةآلتدا بووناية الهةبواية

بِرواي واية  بري دةكةنةوة كة  خَيلَةكي و بةدةوي يةهةروةك ئةو ئيسالمي ية فؤندةمينتالَيستة
 فؤندةمينتالََيكي .بةهةشت بؤخؤي مسؤطةر دةكات ةخنةطرَيكي ِرابةري دينةكةي بةكوشتين ِر

بة دةويش  بِرواي واية كة هةرضي ِرةخنةي لة ِرابةري و كَيوي  خَيلَةكي و  كؤمؤنيزمي كارطةري
 ئةو كةسةي ِرةخنة لة. خَيلَةكةي طرت ، ئةوا خوَيين حةآللَة لة جيهاد و شةِري بة ناو ضينايةيت ياندا 

فكري ِرابةر دةطرَيت ، دةبَيت سوكايةيت ثَي بكرَيت ، درؤي ئةخالقي بؤ هةلَبةسترَيت ، كةسايةيت تريؤر 
بكرَيت وبة سةر سةري و لؤمثن و ضةقؤكَيش ناو بربَيت ، ئةمة لة حالََيكداية كة خؤيان بة ماناي ثِراو 

بةردةستانةية ، يةي كة لة هةر ئةم ِرةخنة. ثِري ووشةكة ضةقؤكَيش و ضةقؤ وةشَين بوون و هةن 
 بآلو كرايةوة ، شةثؤيل درؤ و سوكايةيت و بوختاين خَيلَةكةي حيكمةيت بةرانبةر  ووكاتَيك كة نووسرا

ئةوان لة بري ئةوةي بَين ثؤلَيميكَيكي فكري لةسةر ئةجنام بدةن و . ة بة نووسةرةكةي بةرز تر كردةو
ي ئةم نووسراوةيةدا وةك سةرجنة ِرةخنةيي يةكاين من ئةو خاآلنة خبةنة بةر ِرةخنةوة كة لة دوو توَي

يةكةيان ، " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " نووسراونةتةوة لة سةر درومشي بؤرذوايي يانةي 
 كةسَييت كةضي لة ئيفالسي فكري و سياسي ياندا ثةنايان بردة بةر ثِروثاطةندةي ذةهراويانةتر دذ بة

ضونكة من (  ، ن ئةوة بؤمن طرنط نةبووة كة من بة ض كةسايةيت يةك دةناسَينخؤم ، بةآلم وةك هةميشة
بةلَكو ئةوةي كة  ) دةناسم لة خؤيان باشتر سياسي و كؤمةآليةيت داِرماوي يةك بةيةكيان كاراكتةري 

بؤمن طرنط بووة ، ئةوة بووة كة من هةميشة بة ئازادي بريم كردووةتةوة و بة ئازاديش بري دةكةمةوة 
ذي هيض سياسةمتةدار و برييارَيك و بةهؤيةشةوة دةرووين خؤم ناكةمة كؤيلةي سياسةت و ئايدؤلؤو 

 ، بةآلم سبةيَين ئاشكرادةبَيت كةمن بة ةئةوةي كة ئةمِرؤ الي من حةقيقةت. خؤم ناخةمة عةزابةوة 
َيب دوو دلَي و هةلَةدا ضووم لة ناسيين حةقيقةتدا ، شةرم نة لةخؤم و نةلة هيض كةسَيكي تر ناكةم و 

 و هةركةسَيكيش حةقيقةمت بؤ ئاشكرا بكات  بة ِراشكاوانة دةخيةمة ذَير ِرةخنةو ِرةتكردنةوةوة وِراِرايي
ثَيشتر من كةسَيك بووم لة ناو  . ، ئةطةر بةزمانَيكي تووندي ِرةخنةطرانةش بَيت طولَ باراين دةكةم 

قبولَ كردبوو ، " يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري ئازادي ، " طروثَيكدا كارم كردووة كة هةمان درومشي 
بةآلم بة ثَيضةوانةي هَيلَة طشيت يةكان و ثالتفؤرمي ئةو طروثةوة ، ئازادانة بريم كردةوة و ئازادانة 



حةقيقةت بوو  ، ئةمِرؤ ِرةخنةكاين خؤمم لة سةر هةمان دروشم نووسي يةوة و ئةوةي كة دوَيين الم 
ر ئةوة بؤمن طرنط ين ية كة كَي لة سةرنج و ِرةخنةكامن يتَ دةطات و كَي ثَي ئيت. م ِراطةياند ثووضي ئةو

 ، بةلَكو طرنط ئةوة ية كة من دةرون و فيكري خؤم لة  يان ثَيي هةرس ناكرَيتي هةرس دةكرَيت
 ئةم  ،بةهةرحالَ ، هةروةك وومت.... ثةيوةندي ناكؤكي نَيوان حةقيقةت و ناحةقيقةتدا ِرزطار دةكةم 

ئةم نووسراوةيةش . ناكؤكي يةكي بابةيت ية لة نَيوان فكري من و حةقيقةت دا اوةية بةرهةمي نووسر
خالَي الوازي تَيداية ، ضونكة زياتر لة دةسالَة نووسراوة و لة ماوةي ئةو دةسالَةدا فكري منيش ثَي بة 

 لة بةرئةوة ، ئةم .ئالَطؤِري بة سةردا هاتووة مَيشكم ثَيي ئالَطؤِرةكاين جيهاين ماددي دةرةوةي 
نووسراوةيةش هةندَيك خالَي تَيدا هةية كة بة ثَيي بريكردنةوة و تَيِرامانةكاين ئَيستاكةم  بة 

 نووسراو بة ئةقلََيكي طروث هةمانكة  ئةوة بووة سثايةريان دةزامن ، كة يةكَيك لة خالَة الوازةكاينئَيك
 ِرَيكخراوةيي يةوة بووة ، كة ئةمِرؤكةـ سي  و حيزيب يةوة نووسراوة و بة دواي ئاماجني سياضَييت 
 نةفرةت و نةعلةت  لةكاري حيزب و حيزبايةيت  دةكةم و حيزبةكان وةك خَيلَ و باندةمافيايي ئيتر من

يةكان دةبينمةوة ، بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ثَيويستة ئةوة بلََيم كة ئةم نووسراوةية خالَي زؤر بة هَيزي 
" ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " مان درومشي  بؤرذوازيانةي تَيداية بؤ ِريسواكردين هة

دوايني . ، كة لة ِروانطةيةكي ماركسيسيت يةوة دراونةتة بةر ِرةخنة مةنسوري حيكمةت و خَيلَةكةي 
يادةوةريةك كة ثَيويستة لة بارةي ئةم نووسينةوة ئاماذةي ثَي بدةم ئةوة ية كة بة هيض شَيوةيةك 

جطة لة ِراست كردنةوةي هةندَيك ( دةقي ئةم نووسراوةية بة خؤم ِرةوانابينم كردين اري مايف دةستك
 ، ضونكة ئةم نووسراوةية هةم بةشَيك لة) كة لة ضاثي يةكةمداكراوة داِرشنت و ئيماليي هةلَةي 

بة شَيك خَيلَي كؤمؤنيزمي كرَيكاري دا دةخاتة ِروو ، هةم مَيذووضةي كَيشةي فكري و سياسي من لةطةلَ 
ردةم و ِرؤذطارَيكي لة سةنيشان دةدات لة مَيذووضةي ذياين من وةك نووسةر و ِرةخنةطرَيك 

ماركسيزم نيشان دةدات لة بِرطةيةكي  دياريكراودا ، لة هةمان كاتيشدا ئاسيت تَيطةيشتين من لة تيؤري 
 .دياريكراوي ذياين سياسيم دا 

 
 

              كةنةدا ـ تؤِرؤنتؤ                                       
                                                            7 / 2 / 2004 

 
 
 

*   *   *                                                  
 
 

  
  ؟" دةولَةت  " يان تةروجيداين خؤشباوةِري دةربارةي " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري 

 
 

 لةاليةن " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري "       ماوةي هةشت سالَ دةبَيت كة درومشي 
آلين و بةردي بناغةي ستراتيذي و جو لةو كاتةشةوة كراوةتة مةنسوري حيكمةتةوة نووسراوة و هةر

روث و زؤري ط حيزيب و سةرلةوحةي ئاماجني نيهايي حيزيب كؤمؤنيسيت ئَيران و زؤربةي هةرة
ثَيشتريش يةكَييت كرَيكاراين ( بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت عَيراق  لةكاين ناوِرَيكخراوة و مةحاف



 زؤر دروشم و مقوالت و ةو درومشةو ووتنةوةي توويت ئاسايبَيطومان بةرز كردنةوةي ئ) . كؤمؤنيست 
 ، مةت يكمةفاهيمي ديكةي سياسي و ئابوري حيزيب كؤمؤنيست و بةتايبةتيش شةخسي مةنسوري ح

لةاليةن طروث و ِرَيكخراوةو مةحافلةكاين نَيو بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت عَيراقةوة ، مةسةلةيةكي بة 
مي مةنتقي و ضينايةيت دياريدةيةكي ئينحرايف ئةم بزووتنةوةية لة ، بةلَكو ئةجناِرَيكةوت ين ية 

ثشت بةستين . ةتةوة ماركسيزم كة لة المبااليت لةئاست خةبايت تيؤري دا خؤي بةرجةستة كردوو
طروث و ِرَيكخراوةكان بة ئةلطؤسازي تيؤري و دةرك نةكردين ِرؤلَ و طرنطي خةبايت تيؤري لة بةرةو 
ثَيشةوة بردين خةبايت سؤشياليسيت ضيين كرَيكاري عَيراقدا ، بةطشيت بووةتة هؤي سةرةطَيذي 

ي يةكاين كؤمةلَطةو َيب توانايي لة بزووتنةوةكة لة بةرانبةر ئالَوطؤِرة كؤمةآليةيت ، ئابوري و سياس
بةهةرحالَ . هَينانةكايةي ئةلَترناتيظ و نةخشةكارَيكي سياسي ِروون دا لةبةرانبةر ئةو ئالَوطؤِرانةدا 

ئةوة ئينحرافَيكة كة دةكرَيت و دةبَيت لة نووسني و ووتارةكاين ئايندةماندا بة شَيوةيةكي كؤنكرَيت ’، 
 ، سياسي وثراكتيكيمانةوة و سةرجني كرَيكاراين كؤمؤنيست و تر بيخةينة ذَير ِرةخنةي فكري

هةلَسوِراواين واقع بيين كؤمؤنيسيت بزووتنةوةكة بؤ كاركردن لةم بوارة طرنطةي خةبايت خةبايت 
وةي كة دةمةوَيت لَيرةدا آلم ئةةب. كؤمؤنيسيت و طةِرانةوةيان بؤ كالسيكيايت ماركسيزم ِرابكَيشني 

ية كة طروث " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " َيشة سازي درومشي سةر بكةم كلَقسةي لة
بَيطومان قسة كردين من لة . ِرَيكخراوة و ئةلَقةكان كردوويانةتة سةر لةوحةي ئاماجني نيهايي خؤيان 

ي بؤ بكةم ، بةلَكو بة ثَيضةوانة دةمةوَيت كة ة ين ية كة تةفسريَيكي ئاكادميسةر هةمان شيعار ئةو
كةو لَيكةو ئينحرافَيك بكةم كة لة ثشيت ضوار  تَيةخنةيةكي ماركسيسيت و ضينايةيت ئاِراستةيِر

مةفاهيمَيك كة لة ثشيت . يةوة خؤي حةشار داوة " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " ووشةي 
يوةندي طرنطي وةك ثةئةم شيعارةوةية ، بة ناضاري ئَيمة لةطةلَ ضةند مةسةلةي تيؤري و سياسي  

ان ِريفؤرم و شؤِرش ، كؤمةلَطةي سؤشياليسيت و ديكتاتؤري ثرؤليتاريا ، ثةيوةندي قؤناغي نَيو
يةكةمي كؤمةلَي كؤمؤنيسيت لة طةلَ قؤناغي دووةمي دا ، ئازادي و يةكساين دا بةرةو ِروو دةكاتةوة ، 

ردووة ، ياخود هيض كة خاوةن شيعار هةريةكَيك لةو مةسةالنةي بة شَيوةيةكي ئينحرايف بةيان ك
 ئةوةندةي كة هةريةكَيك لةو مةسةالنة ثةيوةندي بة ِرةخنةكةي .يان نةكردووة باسَيكي ِرووين لةسةر

هةولَ دةدةم بضمة سةر باس " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " منةوة هةبَيت لة درومشي 
 . بكةم كردنيان و لة وَيشةوة ِرةخنةكاين خؤم ئاِراستةي خاوةن ديدطا 

      بةرلةوةي بضمة سةر جةوهةري ِرةخنةكةم لة تَيكةو لَيكةيةكي فكري و ئينحرافَيك كة لة ثشيت ئةم 
شيعارةوةية ، جةخت كردن لة سةرخالََيكي سياسي طرنط بة ثَيويست دةزامن ، ئةويش ئةوة كة شؤِرشي 

و ثةيوةندي ية ديلي هَينةرةكاين كرَيكاري شؤِرشَيكة لة بناغةوة دذ بة مولَكداري تايبةيت بؤرذوازي 
ِرذَيمي سةرمايةداري يةو لة ناوةرؤكي خؤي دا شؤِرشَيكي ِرزطاري خوازانةو يةكساين خوازانةي مرؤظي 

لةسةر ئةم مةبدةئةوةيةكة كة كؤمؤنيستةكان ضيين كرَيكار بؤ شؤِرشي كؤمةآليةيت . ضةوساوةية 
" مرؤظايةيت لةذَير سايةي " ئازادي و يةكساين  " ثرؤليتاريا ِرَيك دةخةن ،بةآلم داين وَينةيةك لة

دا و تةرويج كردن بؤ ئةوة كة مرؤظايةيت لة ضوارضَيوةي حكومةيت كرَيكاري دا بة " دةولَةيت كرَيكاري 
" و " تةقديس كردن " ئةمة لة دنياي واقعي دا هيض ماناياكي ين ية جطة لة دةطات " ئازادي و يةكساين " 

لة " ئازادي و يةكساين " وةك هَيزَيكي سةرو ضينايةيت كة دةتوانَيت " دةولَةت " ناسيين " بةئةزةيل 
نَيوان مرؤظةكاندا دابني بكات ، كة ئةمةش بؤخؤي تةحريفكردنَيكي بة ئاشكراي تيؤري ماركسيزمة 

ة ل. يةوة " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " سةبارةت بة دةولَةت لةاليةن هةلَطراين درومشي 
بةر ئةوة ، كَيشةكة لة سةر ئةوة ين ية كة شؤِرشي كؤمةآليةيت ضيين كرَيكار ، شؤِرشَيكي 

تقديس " ، بةلَكو بة ثَيضةوانة كَيشةكة لةسةر خودي . ين ية ) ئازادخيوازانة و يةكساين خوازانة ( 



 ئةم هةرلة سةر. ة وةك هَيزَيكي سةرو ضينايةيت " ئةزةيل ناسيين دةولَةت " و بة " كردن 
بناغةيةشةوةية كة دةمةوَيت ثَيتان ِرابطةيةمن ئةجنامطريي يةكي سياسي هةلَة نةكةن لة ِرةخنةكةي من 

نة ئةو ئيستنتاجةي كة شؤِرشي كرَيكاري و ديكتاتؤري يلة سةر هةمان دروشم ، بةم واتاية كة بطة
مدا بةرطري يةكي ثةيطرانة لة نةوة ، بةثَيضةوانة دةمةوَيت لة باسة ِرةخنةيي يةكةيثرؤليتاريا ِرةت بكة

بكةم و وَينةيةكي ِروون تر و واقعي تر بةدةستةوة بدةم " يةكساين " و " ئازادي " شؤِرشي كرَيكاري و لة 
لة بةرانبةر ئةو وَينة ناِرؤشن و تةحريفكراوة " ئازادي و يةكساين " و لة " حكومةيت كرَيكاري " لة 

 .ة دةسيت يةوة داوة كاريكاتَيري يةدا كة مةنسوري حيكمةت ب
 
 
 "ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " ، " كؤماري دميوكرايت شؤِرشطَيِر " 

    كرَيكاري دا ؟ي  يان كاريكاتَير لة شؤِرش                                                             
  

 
لة " دي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري ئازا" سةرةتا ثَيويستة ئةوة بلََيم كة ئةم درومشة      

نراية كايةوة كة جيهاين سةرمايةداري لة سةردةمي لةاليةن مةنسوري حيكمةتةوة هَيهةلومةرجَيكدا 
هةرلةو . جةنطي ساردو بلؤك بةندي ئيمثرياليسيت ِرؤذهةآلت و ِرؤذ ئاوادا ذياين بةسةر دةبرد 

لة سةر شكسيت . ا ِرووي دابوو ، كةثاشان تَيك شكَينرا بوو سةردةمةدا ِراثةِرينَيكي جةماوةري لة ئَيراند
 ي ئَيران و سةر لة نوَي هةستانةوةي ئةو ِراثةِرينة تا طةياندين بة 1979ِراثةِريين جةماوةري سالَي 

سوشياليزم ، باس و جةدةلَيكي فراوان لة ناو طروث و ِرَيكخراوةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت ئَيراندا 
ئةو باس و جةدةالنةي بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت ئَيرانيان  دابةش كرد بةسةر دوو . ةوة هاتبووة كاي

جةمسةري سةرةكي دا ، كة جةمسةرَيكيان  بة ثؤثؤلَيزم و ئةوي تريشيان بة ماركسيزمي شؤِرشطَيِر 
يةكَيك لة كَيشة سةرةكي يةكاين هةردوو جةمسةرةكة ، كَيشة بوو لة سةر . خؤيان ناساند بوو 

، هةروةها جَيطاو شوَيين ئابوري و سياسي " شؤرِِش " و " دةولَةت " دانةوةي  ثةيوةندي  نَيوان لَيك
ئةو بةشة لة . كؤمةلَطةي ئَيران لة جيهاين سةرمايةداري و كَيشةي ضينةكان لةو كؤمةلَطةيةدا 

ي و سياسي بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت ئَيران كة بة ثؤثؤلَيزم ناساند بوويان ، لة لَيكدانةوة ئابور
يةكاين دا بؤ كؤمةلَطةي ئَيران و شؤِرش ، بةو ئةجنامة طةيشت بوو كة ئَيران ووآلتَيكي وابةستةية بة 

لة هةمان كاتيشدا ئةو . ئيمثرياليزمةوة و بناغةي ئةم وابةستةيي يةش دةولَةيت بؤرذوازي ئَيرانة 
وة ديكتاتؤري و ئيستبدادي بوو بووة هؤي ئةوة كة لة باري سياسي و سةرخاين يةية وابةستةيي 

لة باري ئابوري و ذَيرخانيشةوة ، ئةم وابةستةيي ية . سياسي بةسةر كؤمةلَطةي ئَيراندا زالَ ببَيت 
. بووةتة هؤي ئةوة كة ئابوري نيشتماين و هَيزةكاين بةرهةمهَينان لة ضوارضَيوةي ئَيراندا طةشةنةكةن 

ِرَيطرة ئابوري و ان بةم وابةستةيي ية و بؤ هةلَطرتين ثؤثؤليستةكان ثَييان وابوو كة بؤ كؤتايي هَين
سياسي يةكاين بةردةم طةشةي ئابوري نيشتماين و هَيزةكاين بةرهةمهَينان ، ثَيويستة شؤِرشَيكي 
دميوكرايت طةيل بةِرابةري ثرؤليتاريا و بؤرذوازي نيشتماين ، جوتياران و ووردة بؤرذوازي بةرثا 

 كة سةركةوتين ئةم شؤِرشةيش زةمينة ماددي و سياسي يةكاين شؤِرشي ،دذ بة ئيمثرياليزم بكرَيت 
سؤشياليسيت ضيين كرَيكاري ئَيراين فةراهةم دةهَينا  و بةدواي ئةوشؤِرشة دميوكرايت يةدا شؤِرشي 

 . سؤشياليسيت يان بةرثا دةكرد 
يش وةك جةمسةرَيكي      لة بةرانبةر ئةو ِروانطة ثؤثؤليسيت يةدا ِروانطةي ماركسيزمي شؤِرشطَيِر

بة جؤرَيكي تر ئةو ِروانطة ثؤثؤلَيسيت يةي لة  ئةويش . ثؤثؤليزم سةري بةرز كردبووة وة ناكؤكي



 ) 3ثَيشتريش خةيت ( حيزيب كؤمؤنيست . قالَب دةدايةوة و سوشياليزمي بة شَيوةيةكي تر دادةمةزراند 
كؤمةلَطةي ئَيران لة جيهاين سةرمايةداري لة لَيكدانةوة ئابوري و سياسي يةكاين دا بؤ جَيطاو شوَيين 

دا و لة لَيكدانةوةكاين دا بؤ شؤِرشي سؤشياليسيت ضيين كرَيكاري ئَيران ، بةو ئةجنامطريي ية سياسي 
و تيؤري ية طةيشت بوو كة ئَيران ووآلتَيكة لة باري ئابوري و سياسي يةوة ذَير دةستةي ئيمثرياليزمة 

ةستةيي يةيش شؤِرَيكي دميوكرايت ثَيويستة بة ِرابةرايةيت ثرؤليتاريا و و بؤ كؤتايي هَينان بةم ذَير د
زةمحةتكَيشان ، بةآلم ئةم بة ثَيضةوانةي ثؤثؤلَيستةكانةوة بؤرذوازي ليربالَ و نيشتماين ئَيراين بة بة 

َيت لة شؤِرشة شؤِرطَيِر نةدةزاين و ِرايدةطةياند كة بؤرذوازي ليربالَي ئَيران ناتوانَيت ِرؤلَي ِرابةري هةب
لة ِروانطةي ماركسيزمي شؤِرشطَيِري ئَيرانةوة ، سةركةوتين شؤِرشي دميوكرايت . دميوكرايت يةكةي دا 

لة باري سياسي يةوة كؤتايي بة ديكتاتؤري و ئيستبدادي سياسي سةرمايةداري ذَير دةستةي 
طةلَ ئةزمةيةكي ئابوري  لةاري ئَيراينذَيمي سةرمايةدِرئيمثرياليزم دةهَينا و لة باري ئابوريشةوة 

شياليسيت ضيين كرَيكاري قوولَدا بةرةو ِروو دةكرد و ئةمةش زةمينةي ماددي و سياسي شؤِرشي سؤ
ئَيراين فةراهةم دةكرد و كؤمةلَطةي ئَيراين لة سةرمايةداري يةوة دةطواستةوة بؤ سؤشياليزم ، يان بة 

ي بابةيت و واقعي بووين هةية كة خةبات و ئةم ئيمكانة بة شَيوةيةك: [ واتاي مةنسوري حيكمةت 
ئةو دةسةآلتة . ناِرةزايةيت ئَيستا بطؤِرَيت بة بزووتنةوةيةكي طةورة بؤ دميوكرايت شؤِرشطَيِر 

دميوكرايت ية شؤِرطيََِرةي كة باري قةيراين ئابوري ِرذَيمي ئَيستا بة سةر بؤرذوازي دا دةِروخَينَيت و 
راوانة دا دةمةزرَينَيت كة هةنطاوناين دواتر بؤ شؤِرشي سؤشياليسيت ئةو دميوكراسي ية بةرين و بةرف

لة يةك ِرستةدا مجهوري .... و جَيطري كردين حكومةيت كرَيكاري بة بةردةوامي ئاسانتر دةكاتةوة 
مجهوري . دميوكراتيكي شؤِرشطَيِر بةرنامةي الين كةمي حيزيب كؤمؤنيسيت ئَيران ثراكتيزة دةكات 

ِرشطَيِر وةآلمي دةست بةجَي ي حيزيب كؤمؤنيست و ثرؤليتارياي شؤِرشطَيِرة لة دميوكراتيكي شؤ
ِروخاندين كؤماري ئيسالمي و دامةزراندين ( ئَيمة درومشي . دا ... بةرانبةر مجهوري ئيسالمي و 
 شؤِرشطَيِر  دميوكرايتمجهوري.... هةر لة ئَيستاوة تةبليغ دةكةين ) كؤماري دميوكرايت شؤِرشطَيِر 

 ]. 1ٍةهنا هةنطاوَيك دةبَيت لةم اليةنةدا كة هةنطاوَيكي زؤرطرنطة ت
بةرانبةر بة شؤِرشي ) مةنسوري حيكمةت (      ئةو تَيِروانينةي ماركسيزمي شؤِرشطَيِر و قسةكةرةكةي 

سؤشياليسيت ، هيض جياوازي يةكي ين ية لةطةلَ هةمان بؤ ضووين ثؤثؤلَيستةكاين تري ناو 
ئينجا ( وكراتيكي شؤِرشطَيِر ضونكة هةر دووال لة سةر مجهوري دميسيت ئَيراندا ، بزووتنةوةي كؤمؤني

هاوِران و هةر دووال قؤناغ بة قؤناغ دةطةنة ) ئةوة دميوكرايت طةيل بَيت ، ياخود دميوكرايت شؤِرشطَيِر 
ئةو . م هةلَوةشاندنةوةي مولَكداري تايبةيت بؤرذوازي و دامةزراندين مولَكداري طشيت و سؤشياليز

 ي 1905ـ دميوكرايت ِروانطةية بؤ شؤِرشي سؤشياليسيت ، كة فؤتؤكؤثي يةكي شؤِرشي بؤرذوا 
دا ين ية بةرانبةر بةو ) لينني ( يا و هةلَوَيسيت ض نزيكايةيت يةكي لةطةلَ ميتدؤلؤذِروسياية ، هي

ذي ماركسيزمي بةر لةوةي بضمة سةر بةراورد كردين ميتدؤلؤذي لينني لةطةلَ ميتدؤلؤ. شؤِرشة 
 سةبارةت بة شؤِرشي دميوكرايت و قؤناغ قؤناغ كردنةكةي مةنسوري حيكمةت بؤ شؤِرشي داشؤِرطَيِر

يةكةي شان بةشاين " مةيت كرَيكاري وئازادي ، يةكساين ، حك" تةبليغ كردين درومشي و سؤشياليسيت 
 لة سةر ضةند خالَ بة ثَيويست ةكةي ، تةئكيد"مجهوري دميوكراتيكي شؤِرشطَيِر " شؤِرشي دميوكرايت و 

 :دةزامن 
بة هؤي " كؤماري دميوكرايت شؤِرشطَيِر "بلََين تَيزي ) كة هةن ( ِرةنطة هةندَيك كةس هةبن /       يةكةم 

باسةكاين كؤمؤنيزمي كرَيكاري خاوةن ِروانطةوة ِرةتكراونةتةوة ، بةآلم ديسان ئةم ثاكانةيةش بؤخؤي 
" ي ترة لة هةلَوَيسيت مةنسوري حيكمةت ، ئةويش ئةمةكة ِروانطة و تَيزي هةلَطري ِرةخنةيةيةكي سياس



 بةخشكةيي و بة شاراوةيي و بةَيب هيض ِروونكردنةوةيةك ةكةي"كؤماري دميوكرايت شؤِرشطَيِر 
 .ئةمةش لة واقعدا هةلَوَييسيت هةلثةرستانةي مةنسور نيشان دةدات . خستووةتةالوة 

ةبياتَيكي ئةوها بةرضاو ناكةوَيت كة ثةيطريانة ِرةيت ئةم ِروانطة ئينحرايف تا ئَيستا ئةد/      دووةم 
 بة شَيوةيةكي ِروون لةسةر ثةيوةندي نَيوان  وة ي كردبَيتةوة)كؤماري دميوكرايت شؤِرشطَيِر ( 
و ئةركي كؤمؤنيستةكاين لة هةلَضوون و داضوونة جةماوةري و ) شؤِرش ( و ) ِريفؤرم ( 

  ِروون دا)ووآلتاين ناسراو بة جيهاين سَي يةم (  ووآلتاين دواكةوتووي سةرمايةداري شؤِرشطَيِرانةكاين
 .كردبَيتةوة و باسَيكي كؤنكرَييت لةو ِرووةوة هَينابَيتة طؤِرَي 

ثةيوةندي يةكي ) ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري ( لةبةر ئةوة كة درومشي /      سَي يةم 
ةوة هةية ، ِرةخنة لة ِروانطةي ثؤثؤليسيت ئةو )كؤماري دميوكراتيكي شؤِرشطَيِر ( ِراستةوخؤي بة تَيزي 

دوو درومشة ، لة ئَيستادا بووةتة ثَيويسيت يةكي سياسي بؤ ِرةوتَيك كة جةخت دةكاتة سةر 
 .ماركسيزمي ِرةسةن 

وة ، بةآلم ئةمِرؤ  ئاوايت هةزان سالَةي مرؤظي ضةوساوة بو "يةكساين"  و  "ئازادي" طةرضي /    ضوارةم 
ئةم ئازادي و يةكساين ية تةهنا لة ضوارضَيوةي ئاوات و ئارةزويةكدا نةماوةتةوة ، بةلَكو كةرةستةي 
بةديهاتين لة كؤمةلَطة هةية و هةمان درومشيش سةرضاوةي لةوةوة طرتووة بةشَيوةيةكي 

 .تةحريفكراو 
مشَيك بوو كة بؤرذوازي ثيشةسازي فةِرةنسا لة ، ئةمة درو" ئازادي ، يةكساين و برايةيت / "    ثَينجةم 

و ئؤثؤرتؤنيستةكاين ناو حيزيب سؤشيال " السالَ "  دا بةرزي كردبووةوة و دواتريش لةاليةن 1848
دا تيؤريزة كرايةوة و وةك ) دةولَةيت ئازاد و يةكساين طةيل  ( دميوكرايت ئةلَمانياوة لة قالَيب 
طؤِريين بناغةيي : [ طةياندرا ، كة لةاليةن ماركسةوة دراية بةر ِرةخنة خالََيكي بةرنامةيي ئةو حيزبة ِرا

و بةئةركي ) ئازادي ، يةكساين ، برايةيت ( ماترياليزم بة ئةفسانةي هاوضةرخ و عةدالةتة اهلي يةكةي 
 2ئةمة هيض شتَيك ين ية جطة لة ِرسواكردين حيزب و تيؤري) مةبةست السالَي يةكانة ( خؤ زانني 

لة هةمان درومشي بؤرذوازي فةِرةنسا و داناين " برايةيت " سوري حيكمةتيش بة البردين ووشةي مةن].ٍ
هةمان هةلَوَيسيت بؤرذوازي ثيشةسازي فةِرةنساي دووبارة " حكومةيت كرَيكاري " دوو ووشةي 
 . كردووةتةوة 

ناغ شي دميوكرايت و قؤ     بطةِرَيمةوة سةر جيهانبيين لينني و ماركسيزمي شؤِرشطَيِر دةربارةي شؤِر
 ي ِروسيا ، شؤِرشَيكي 1905 بؤ لينني شؤِرشي . بةندي كردين شؤِرش لةاليةن مةنسوري حيكمةتةوة 

لَكدار و فيودالَةكان هةلَة دةتةكَينَيت و وبؤرذوا ـ دميوكرايت ية كة كؤلَةكة بنضينةيي يةكاين ِرذَيمي م
الدَيكاندا ثةرة دةستَينَيت و طةشةي هَيزةكاين ثةيوةندي يةكاين بةرهةمهَيناين سةرمايةداري لة 

بةرهةمهَيناين سةرمايةداري ، واتة هةمان ثاية ماددي  و بابةيت يةكاين شؤِرشي سؤشياليسيت 
لينني لةو شؤِرشةدا بةدواي طرنطترين ئالَوطؤِري شؤِرشطَيِرانةوة بوو بة قازاجني . . فةراهةم دةهَينَيت 

 ثاية ماددي ، كؤمةآليةيت وسياسي يةكاين سؤشياليزم و شؤِرشي ضيين كرَيكار و فةراهةم كردين
سةر بةشداري كردين  ئةو بؤ فةراهةم كردين ئةو ئةو زةمينةيةش تةئكيد دةكاتة . كرَيكاري دواترةوة 

هةم دذ بة بؤرذوازي لة شاردا و هةم دذ بة فيودالَ و ،  هاوشاين جووتياران لة شؤِرش دا ثرؤليتاريا  
.  لة الدَي دا ، هةروةها دذ بة ئيستبدادي سياسي ِرذَيمي قةيسةري لة سةرانسةري ِروسيادا مةالكةكان 

كؤمةلَطةي ئةو سةردةمةي ِروسيا بؤ لينني ، ئيتر منوونةيةك ين ية لة سةرةتاكاين كؤمةلَطةي 
ة بؤرذوازي فةِرةنسا لة جةرطةي هةلومةرجَيكي سياسي و كؤمةآليةيت جيهاين كؤن دا ، بةلًَكو ب

ثيًَضةوانة كرَيكاران لة ِروسيادا وةك هَيزَيكي كؤمةآليةيت و سياسي هاتوونةتة مةيداين ملمالينَ 
سياسي و كؤمةآليةيت يةكاين ئةو سةردةمةي ِروسياوة ، ئةوةش لة سةردةمَيكداية كة  هةلومةرجي 



طوَي ي بؤرذوازي دا جيهانيش طؤِراوة و بزووتنةوةي كرَيكاري لة ئةوروثادا زةنطي شؤِرشي كرَيكاري بة
لَيداوة و بزووتنةوةي كرَيكاري لة ِروسياشدا بووةتة بزووَينةرَيكي ديكة بؤ بزووتنةوةي كرَيكاري لة 
ِرؤذ ئاوادا و مجوجولََيكي نوَي ي ثَي بةخشيوة و هةلومةرجَيكي نوَي و لة بارتري هيًَناوةتة كايةوة بؤ 

لةبةرئةوة ، شؤِرشي . وروثا و سةركةوتين ئةو خَيراتر كردين خةبايت ثرؤليتارياي ثيشةسازي ئة
 بؤ لينني تةهنا ئالَطؤِرَيك ين ية لة ذَيرخان و سةرخاين كؤمةلَطةي ِروسيادا ، بةلَكو 1905

مةيدانَيكيشة بؤ ثَيشِرةوي يةكاين خةبايت ضيين كرَيكار ض لة ئاسيت ِروسيا و ض لة ئاسيت ئةوروثاش 
رؤليتارياي ثيشةسازي وسيا بطؤِرَيت بة سةنطةرَيك بؤ ثكؤمةلَطةي ِرلينني دةيةوَيت ئةم شؤِرشة و . دا 

لةو كاتةدا كة لة ئةوروثادا ئاطري شؤِرش بلََيسةي سةند بوو  ، بِريار بوو شؤِرشي بؤرذوا ـ . غةرب 
لة هةمان كاتيشدا ، لينني لةوة .دميوكرايت  ببَيتة فاكتةرَيك بؤ خَيرا تر كردين شؤِرش لة ئةوروثادا 

 دةطات كة يةكَييت جوتياران و ثرؤليتاريا ثَيويسيت يةكي حةيايت ية بؤ بؤ درَيذةدان بة شؤِرش ، يتَ
بةآلم ثاش سةركةوتين شؤِرش ئيتر درومشي ديكتاتؤري  كرَيكاران و جوتياران طرنطي خؤي لة دةست 

 . دةدات 
، كؤمةلَطةي " كومةيت كرَيكاري كؤماري دميوكرايت شؤِرطَيِر و  ئازادي ، يةكساين ، ح" بؤ ِروانطةي     

ئَيران ، كؤمةلَطةيةكي سةرمايةداري ية و ثةيوةندي يةكان و شَيوةي بةرهةمهَيناين سةرمايةداري 
ة ! ) سةرمايةداري ية ذَير دةستةي ئيمثرياليزم ( بةتةواوةيت بة سةر ئةم كؤمةلَطةيةدا زالَة ، بةآلم ئةم 

 دةم طةشة كردين سةرمايةداري و طةشةكردين خةبايت سياسي بةرو ئةم ذَير دةستةيي يةش ِرَيطرة لة
ي ئةوةش ، بة بِرواي ماركسيزمي شؤِرشطَيِر ، هَيزي كرَيكاراين سةرةِرا. ضيين كرَيكاري ئَيراندا 

لةبةر ئةوة ، ئةو . سؤشياليست و بةطشيت ضيين كرَيكار ئامادةي شؤِرشي سؤشياليسيت ين ية 
لة . ثاش لة سةركةوتين شؤِرشي سؤشياليسيت بة دوادا بكرَيت شؤِرشة دميوكرايت يةش دةبواية 

جةنطي سارد لة كاية دايةو دةكرَيت لة كةلَيين ئةم  جيهانة دوو جةمسةرةي ئاسيت جيهانيش دا 
سةرمايةداري يةوة كةلَك وةر بطريَيت بؤ ثايةدار ِراطرتين شؤِرشي دميوكرايت و و كؤماري دميوكرايت 

اتايةكي تر ، بة هؤي ملمالينَ ي قوتبة سةرمايةداري يةكاين جيهانةوة ، يةكَيك يان بة و. شؤِرشطَيِر 
ئيتر لةو دةزطا فكري . طةيشنت بة سؤشياليزم لةو دووقوتبة دةكرَيتة ثالَثشيت شؤِرشي دميوكرايت و 

ؤِرشي كرَيكاري و  ية ثؤثؤلَيسيت يةدا ، كة شؤِرشي كرَيكاري قؤناغ قؤناغ كردووة ، قسةيةك لة ش
مةيت شورا كرَيكاري يةكان ين ية لة سةر ئاسيت ناوخؤدا ، واتة شؤِرشَيك كة ثشت بة بةرثاكردين حكو

ستراتيذي شؤِرشي كرَيكاري ببةستَيت لة ئاسيت جيهاين دا ، بةلَكو ئةوةي ئةم دةزطا فكري ية سةرجني 
 شؤِرشةية لة ئاسيت ة و سةركةوتين ئةم" شؤِرشي دميوكرايت كرَيكاران و زةمحةتكَيشان " داوةيتَ 

" ئَيراندا و ِراكَيشاين ثشتيواين يةكَيك لة جةمسةرة سةرمايةداري ية ناكؤكةكانة بؤ ثشتيواين لةم 
ية ، ئةويش لة بةرانبةر مةترسي ئةطةري هَيرش كردين جةمسةرَيكيان بؤ سةر " شؤِرشي دميوكرايت 

 . سةر شؤِرشة َيب ووضانةكةي 
 دميوكرايت بووين شؤِرش ، بة ماناي فةرام كردين زةمينة بابةيت و      كوريت بكةمةوة ، بؤ لينني

 بؤ  ض لة ئاسيت جيهاين دا ، بةآلم سياسي يةكاين شؤِرشي كؤمؤنيسيت ية ض لة ئاسيت ِروسيا و
، " كؤماري دميوكرايت شؤِرشطَيِر و ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " خاوةن ِروانطة و تَيزي 

ايت و دميوكرايت كردين شؤِرش ، لة ئةجنامي َيب توانايي كرَيكاراين سؤشياليست و شؤِرشي دميوكر
يان لة باشترين  .  دا ئةجنامداين شؤِرشي سؤشياليسيتاوة دةطرَيت لةطشت ضيين كرَيكارةوة سةرض

حالَي خؤي دا هةلَخِراندن و طرد كردنةوةي ضيين كرَيكارة بؤ ِريفؤرمَيك لة ضوارضَيوةي ِرذَيمي 
رمايةداري دا و بةرتةسك كردنةوةي ثراكتيكي كؤمةآليةيت ئالَوطؤِربةخشي ثرؤليتارياية لة سة



شؤِرشي سؤشياليسيت لة هةنطاوي " ضوارضَيوةي سيستمي سةرمايةداري ئَيراندا ، بةآلم لةذَير ناوي 
 .َيب توانايي خودي ثرؤليتارياية دا  ، ئةويش بة بةهانةي " دواتر 

    ئةم دةزطا فيكري ية شتَيك ين ية جطة لة قالَب لَيدان و كلََيشة دانان يؤ شؤِرشةكان و بة كاريكاتَير 
ئةوةندةي من ئاطاداري لَيكدانةوةكاين ِرابةراين ثرؤليتاريام لة سةردةمة . كردين شؤِرشي كرَيكاري 

شة دروست كردنةم يلَ نةديوون بؤ جؤرا و جؤرةكاين خةبايت سؤشياليسيت دا ، ئةم قالَب لَيدان و كلََي
هةر تةفسريَيك كة لةاليةن ِرابةراين ثرؤليتارياوة كرابَيت بؤ شؤِرش و شؤِر شةكان . شؤِرشي كرَيكاري 

كةشؤِرشي ضيين ( ، ئةوا لةسةر بنةمايةكي مادي و بابةيت بووة ، بةآلم ئةوةي كة لةم دةزطا فكري يةدا 
َيت ئةوةيةكة تةفسريةكةي بؤ شؤِرش لةسةر ئيمكان بوون و دةبينر) كرَيكار قؤناغ قؤناغ دةكات 

بة بِرواي من ، بةرنامةي ئةم . ئيمكان نةبووين شؤِرشي سؤشياليسيت سنووردار كراوةتةوة 
بةرنامةي " و داناين " شؤِرشي سؤشياليسيت " ئةوجا بؤ " شؤِرشي دميوكرايت " ِرةوتةضةثطةراية بؤ 

َيكةوة ، تَينةطةيشنت " شؤِرش " لة ِرَيطاي " بةرنامةي الين كةم " َينانةدي و ه" الين زياد " و " الين كةم 
و دةرك نةكردين ئةوة بةرانبةر ثةيوةندي نَيوان ِريفؤرم و شؤِرش و ضةسث بوونيةيت  بة كلََيشة سازي 

ضوونة هةروةها َيب تواناية لة دةرك كردين ثةيوةندي نَيوان هةلَضوون و دا. يةوة بؤ شؤِرشي كرَيكاري 
بة شؤِرشي ) كة زياتر لة ووآلتاين دواكةوتووي سةرمايةداري دا ِروو دةدةن  ( جةماوةري يةكان 

 ، كة ديارة ئةوةش بؤخؤي باسَيكي كؤنكرَيت و فراواين ثَيويستة و سؤشياليسيت ضيين كرَيكاروة
ةدا تةهنا دةتوامن لَيرةدا مةودا و تواناي ئةوةم ين ية بةدوورو درَيذي لةسةري بِرؤم ، بةآلم لَير

 :بةكوريت ضةند سةرةداوَيكي بةدةستةوة بدةم 
ضيين كرَيكار ضينَيكة كة لةباري مَيذوويي يةوة دذي ضيين بؤرذوازي ية و لة ناكؤكي يةكي /      يةكةم 

 ثةيامي هةميشةيي داية لةطةلَ بؤرذوازي دا و لة دواشيكردنةوةدا ئةركي بةسةر ئةجنام طةياندين
 ، واتة لة طؤِرناين سيستمي سةرمايةداري ، لة ِرَيطاي شؤِرشي كؤمةآليةيت يةوة لة مَيذوويي خؤي

ئةستؤداية ، بةآلم تا ئةوكاتةي كة ئةم ضينة ، خؤي وةك ضينَيك ِرَيك دةخات بؤشؤِرشي كؤمةآليةيت 
ياسي ،  بؤ درَيذةدان بة ذياين خؤي و لة بةرانبةر هَيرشة ئابوري و س) لة هةر ووآلتَيك دابَيت ( 

ضارة كة ِرؤذانة بَيتة مةيدان و دةستةو ئَيخةي بؤرذوازي بؤرذوازي دا بؤ سةر طوزةراين ، نايةكاين 
ببَيت بؤ ضاك كردين ئةو بارة ئابوري و سياسي ية نا لةبارةي كة بؤرذوازي بةسةري دا دةيسةثَينَيت ، 

سنوردار .  سنووردار دةبَيتةوة كة ئةم خةباتةي ضيين كريًَكار لة ضوارضَيوةي ِرذَيمي سةرمايةداريدا
بوونةوةي خةبايت ضيين كرَيكار بؤ بةدي هَيناين ِريفؤرمي ئابوري و سياسي لة ضوارضَيوةي ِرذَيمي 
ئَيستادا ، ثةيوةندي يةكي ِراستةو خؤ و ئؤرطانيكي هةية بة خةبايت ئةم ضينةوة بؤ لة طؤِرناين ِرذَيمي 

طةر ئةمِرؤ و دوَيَين كرَيكار داواي كةمكردنةوةي . كاري سةرمايةداري و دامةزراندين حكومةيت كرَي
سةعايت كار و ئازادي مانطرتن و حؤثيشاندان دةكات ولة هةندَيك ووآلتدا بؤرذوازي ملي بؤ ئةو 

ري داوايانة كةض كردووة ، ئةمة سةرةتاي هةنطاوَيكة لة ِرَيِرةوي ضوونة سةري ئاستَيك لة هوشيا
ر بؤ ديفاع لة ذيان و اكةواتة ناكرَيت بلََيني خةبايت ضيين كرَيك . ةسياسي و سؤشياليسيت ئةم ضين

طوزةراين لة بةرانبةر هَيرشةكاين بؤرذوازي دا تةهنا خةباتَيكي ِريفؤرميسيت ية و ثةيوةندي يةكي بة 
شؤِرشي كؤمةآليةيت ئةم ضينةوة ين ية ، بةلَكو بةثَيضةوانة هةر خةباتَيكي ِرؤذانةي ئةم ضينة 

لَيرةوة دةطةينة ئةوةي كة بة ئةركي كؤمؤنيستةكان و .  ِراستةوخؤي بة شؤِرشةكةيةوة هةية ثةيوةندي
ثَيشِرةواين هوشيار و ِرابةراين بةكردةوةي ئةم ضينةي بزانني كة بةردةوام كرَيكاران هان بدةن بؤ 

بةَيب ئةوةي كة بؤ ِريفؤرم و بةديهاتين ذيانَيكي باشتر لة ضوارضَيوةي ِرذَيمي سةرمايةداري دا ، بةآلم 
 .ساتَيكيش كَيشةي شؤِرش و لة طؤِرناين ئةم ِرذَيمة لة بري خؤيان و ضيين كرَيكار ببةنةوة 



بةهؤي لة خوارةوة بووين خةبايت ضيين كرَيكار بؤ بةدةستهَيناين داخوازي ية ئابوري و /     دووةم 
ة ووآلتاين دواكةوتووي سياسي يةكان و نةبووين ئازادي ية سياسي و ِرَيكخراوةيي يةكان ل

سةرمايةداري دا و هةروةها بووين بزووتنةوة دميوكرايت و بزووتنة كؤمةآليةيت ية جؤراوجؤرةكانةوة 
، ئةم جؤرة ووآلتانة زياتر لةطةلَ هةلَضوون و داضووين جةماوةري و شؤِرشطَيِرانةي دةورةيي دا بةرةو 

ووةتة هؤي ئةوة كة ِرذَيمة سياسي يةكاين ئةم هةلَضوون و داضوونانة زؤرجار ب. ِروو دةبنةوة 
لة بةرانبةر ئةو ) . كة ديارة هةمان ِرذَيمي سياسي بؤرذوازي بوون ( طؤِريووة بة ِرذَيمَيكي سياسي ديكة 

 جؤرة هةلَضوون و داضوونانةدا ، ئةركي ثرؤليتاريا و كؤمؤنيستةكان ضي ية ؟ 
لَضوونانة ،  سؤشياليزم ثَيك ناهَينن و بؤ سؤشياليزم و      ئةوة ِروونة كة ناوةرؤكي ئةو ِراثةِرين و هة

دامةزراندين حكومةيت سؤشياليسيت ين ية ، بةلَكو بؤ بةدي هَيناين داخوازي ية ئابوري و سياسي و 
دميوكرايت ية طشيت يةكانة  ، بةآلم ئةوة بةم واتاية ين ية كة ديسان ئةو هةلَضوون و داضوونانة 

جني ئةوانة بة ديهاتين زمةوة نةبَيت ، بةلَكو بة ثَيضةوانة مادةم ئاماثةيوةندي يان بة سؤشيالي
 ، ثةيوةندي ِراستةوخؤي بة سياسةيت دا بةطشيت ِريفؤرمة لة ذياين ضيين كرَيكار و جةماوةر

 كة بةشَيوةيةكي ِراستةوخؤ ةركي ثرؤليتاريا و كؤمؤنيستةكانةكةواتة ئ. سؤشياليسيت يةوة هةية 
كةن و ئةطةر ئامادةيي سياسي و ِرَيكخراوةي ثَيويست هةبوو ِرَيِرةويان بطؤِرن بةرةو بةشداريان تَيدا ب

 ئةطةر ئةو ئامادةيي يةش نةبوو ، ئةوا دةكرَيت لةجةرطةي ئةو هةلَضوون و داضوونانةدا. سؤشياليزم 
مة سياسي  داخوازي ية ئابوري و سياسي يةكان بسةثَينن بة سةر رِّذَيبة ثالَثشيت جةماوةري ِراثةِريو

ية تازة بةدةسةآلتطةيشووةكاين بؤرذوازي دا و تةنانةت بةرلة نيشتنةوةي كةف و كولَي ِراثةِرينةكان ، 
 .بةشداري لة دةسةآلت و سيستمي سياسي نوَي دا بكةن بة مةبةسيت هةنطاوةكاين دواتر 

كاري ضيين كرَيكار ، شؤِرشي سؤشياليسيت بةرثا دةكات و حكومةيت كرَي/ يةم      سَي
و " شؤِرشي دميوكرايت " ئةو دةزطا فكري يةي كة دَيت ضيين كرَيكار بانطةواز دةكات بؤ .دادةمةزرَينَيت 

دةست هَينانَيكي ليربالَي  هيض شتَيك ين ية جطة لة  كةةكةي ،" بةرنامةي الين كةم " جَي يةجَي بووين 
ةيةوَيت كرَيكاران ضةواشة بكات بة هنا دايةداري دا ، تةهنا و بة تةيانة بة بة سةروضاوي ِرذَيمي سةرم

و بةم ) ئيمكان بوون و ئيمكان نةبووين شؤِرشي سؤشياليسيت لة هةنطاوي يةكةمدا ( بيانوي 
بِروام واية كة ضيين ....هؤيةشةوة سؤشياليزم و حكومةيت كرَيكاري بسثَيرَيت بة ئايندةيةكي ناديار 

، رَيكارةكةي ئَيمة و ووآلتاين تري وةك ئَيمة كرَيكاري ووآلتةكةي مةنسوري حيكمةت و ضيين ك
دةتوانَيت و مومكينة ئةو داواكاري ية دميوكرايت يانة كة ئَيوة شؤِرشي بؤ بةرثا دةكةن ، لة ِرَيطاي 
خةبايت ئابوري سياسي ِرؤذانةيةوة بةدةستيان هبَينَيت و لة زؤر شوَينَيكي دنيادا ضيين كرَيكار و 

ئةطةر ئةو داخوازي يانة لة . بةدي هَيناوة ) شؤِرش ( اري يانةي بةَيب ضينة ئةو داواك خةبايت ئةم
ِرَيطاي خةبايت ِرؤذانةوة بةديش نةيةن ، ئةوا لة هةنطاوي يةكةمي بةدةستةوة طرتين دةسةآليت 

" بةكوريت بلََيم ، . سياسي و دامةزراندين حكومةيت كرَيكاري دا ئةو داخوازي يانة بةدي دةهَينرَيت 
داخوازي يةكي ِريفؤرميسيت ية كة لة ضوارضَيوةي ِرذَيمي سةرمايةداريش  ئَيوة ي  " الين كةمبةرنامةي

خؤ ئةطةر ئةو داواكاري ية . دا ئةطةري بةدي هاتين هةية لة ِرَيطاي خةبايت ِرؤذانةي ضيين كرَيكارةوة 
َيكاري لة ئاسيت هةنوكةيي يانةش بةدي نةيةن ، يةكةمني هةنطاوي ِريفؤرمي كؤمةآليةيت حكومةيت كر

. كؤمةلَطةدا برييت دةبَيت لة هَينانةدي ئةو داخوازي ية دميوكرايت يانةي كة ئةمِرؤ خةبايت بؤ دةكات 
 .لة بةرئةوة ، ثَيويست بةو كاريكاتَيرة ناكات بؤ شؤِرشي كرَيكاري 

بة هةنطاو شؤِرشي      ميتدلؤجيا و دةزطايةكي فكري كة شؤِرشي كرَيكاري كردبَيتة كاريكاتَير و هةنطاو 
ئيمكان بوون و " سؤشياليسيت لَيك بداتةوة و شؤِرشي سؤشياليسيت هبَينَيتة خوارةوة بؤ ئاسيت 

نةبووين " و لة " شؤِرشَيكي دميوكرايت " و دامةزراندين كؤمةلَطاي سؤشياليسيت لة " ئيمكان نةبوون 



ةزطايةيةكي فكري ِرزيو و تة ديةوة استنتاج بكات ، ئةوا بة ناضاري دةبَي" هوشياري ضينايةيت 
ؤجياي ماركسيزمةوة ين ية و لة شيكردنةوةي كؤمةلَطا ي يةكي ميتافيزيكي كة فِري بة ميتؤلَّميتدؤلؤذ

بؤ كؤمةلَطةي سؤشياليسيت تووشي و شؤِرشي سؤشياليسيت دا و لة دوايني تةفسريي خؤي دا 
و كؤمةلَطةي " كتاتؤري ثرؤليتاريا دي" تَيكةولَيكةي فكري دةبَيت و ناوةرؤكي شؤِرشطَيِرانةي 

) واتة ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري ( سؤشياليسيت بة ئاوةذؤكراوي و تةحريف كراوي 
، وةك هَيزَيك " دةولَةت " نيشاين ضيين كرَيكار دةدات و دةبَيتة تةروجيكةري خؤشباوةِري دةربارةي 

، نةك ئةوةي كة دةولَةت وةك هَيزَيكي . ةدي دةهَينَيت بؤ مرؤظايةيت ب" ئازادي و يةكساين " كة طواية 
.... بكات " دةولَةت " سةرو ضينايةيت نيشاين ضيين كرَيكار بدات و تةبليغ و تةرويج بؤ نةماين 
ئازادي ، يةكساين ، " بةهةرحالَ ، بةرلةوةي بضمة سةر ناوةرؤكي شَيواو ناماركسي يانةي درومشي 

ويسيت دةزامن ئةم بةشةي باسةكةم بة هَينانةوةي ضةند ووتةيةكي ماركس ، بة ثَي" حكومةيت كرَيكاري 
و ئةنطلس ، دةربارةي شؤِرشي كرَيكاري و كؤمؤنيسيت كؤتايي ثَي هبَينم و دواتر بضمة سةر ناوةرؤكي 

 لة : [ماركس و ئةنطلس ئةوها دةِروانة هةمان شؤِرشي كؤمؤنيسيت ضيين كرَيكار . هةمان دروشم 
ؤِرشانةدا كة تائَيستا ِروويان داوة ، شَيوةي ضاالكي مرؤظ ، هةميشة بةدةست لَينةدراوي هةموو ئةو ش

لة كاتَيكدا كة شؤِرشي . ضاالكي ية بووة ماوةتةوة و كَيشةكة تةهنا لةسةر دابةشكردين جياوازي ئةم 
ار كؤمؤنيسيت ِراستةوخؤ لة دذي شَيوةي ضاالكي يةكاين تاكو ئَيستاية و بؤ لة ناوبردين ك

دةسةآليت هةمووضينةكان و خودي ضينةكانيش لةنَيو دةبات ، نةك هةر ئةوةش ، بةلَكو . دابةشكردنة 
ضونكة ئةم شؤِرشة لةاليةن ضينَيكةوة بةرثا دةكرَيت لة كؤمةلَطةدا ، كة ئيتر وةك ضينَيك حسايب بؤ 

ضينةكان و ميللةتةكاين ناكرَيت و وةك ضينَيك نا ناسرَيت و لة دةروين خؤي دا بةيان نةماين هةموو 
 .هةلَطرتووة 

هةم بؤ خودي ئةجنامداين ئةم شؤِرشة ثَيويستة كة و     هةم بؤ بةرهةمهَيناين هوشياري كؤمؤنيسيت 
 بةرين دا طؤِرانيان بةسةردا بَيت ، طؤِرانَيك كة تةهنا لة بزووتنةوةيةكي عةمةيل  لةثَيوةرَيكيمرؤظةكان

ئةم شؤِرة لةو ِرووةوة ثَيويستة كة ، ضونكة ضيين ِروخَينةر تةهنا . دات دا ، واتة لة شؤِرشَيك دا ِروو ب
 يان لة شوَينَيكي تردا  ] .... 3 دةتوانَيت لة ِرَيطاي ئةم شؤِرشةوة سةركةوتن بة دةست هبَينَيت

لة نَيوان كؤمةلَطةي سةرمايةداري و كؤمؤنيسيت دا ، سةردةمَيك هةية  كة : [ دةخيوَينينةوة كة 
ي تَيثةِريين شؤِرشطَيِرانةي يةكةمة بؤ دووةم ، شان بة شاين ئةم سةردةمةش سةردةمَيكي سةردةم

  ] .4 لة ديكتاتؤري ثرؤليتاريابَيت جطة  سياسي هةية كة دةولَةيت ئةم سةردةمة ناتوانَيت هيض شتَيك
قلَي قةولةداو ئةوة ثوختةي تَيِروانيين ماركس و ئةنطلَسة بؤ شؤِرشي ضيين كرَيكار ، كة لةو دوو  نة

ةوة )كؤماري دميوكرايت شؤِرشطَيِر ( بةتايبةتيش لةوةي بةرنامةي طؤتادا ، يةك ووشةمان لة بارةي 
" لة هةمان كاتيشدا قسةيةك لة سةر قؤناغ بةندي كردين شؤِرشي كرَيكاري و . بةرضاو ناكةوَيت 

، بةلَكو هةموو تةئكيدادةكانيان لة نةكراوة " شؤِرشي كرَيكاران " نةبووين " ئيمكان " بوون و " ئيمكان 
و هَينانة خوارةوةي بؤرذوازي ية لةسةر كورسي دةسةآلت " شؤِرشي كؤمةآليةيت " سةر ئيمكان بووين 

َيكة " شؤِرش " ة لةِرَيطاي بزووتنةوةيةكي عةمةيل يةوة ، كة " دةولَةت "و " ضينةكان " و لة ناوبردين 
 .ين كرَيكارةوة هوشيارانة ئةجنام دةدرَيت لةاليةن ضي

 
  

 ، يان " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري 
 و   شَيواندين   ناوةرؤكي سؤشياليزم ؟ " دةولَةت "               تةقديس كردين 

 



     ئةم دةزطا فكري ية  شَيواوة ، سةرةِراي ئةوةكة شؤِرشي سؤشياليسيت ضيين كرَيكار قؤناغ قؤناغ 
ةوة دةطاتة دامةزراندين )مجهوري دميوكراتيكي شؤِرشطَيِر ( مةزراندين دةكات و لة ِرَيطاي دا

لة ئَيراندا ، لة هةمان كاتدا وَينةيةكي تةحريف كراو  و فريوكارانة لة كؤمةلَطةي ) سؤشياليزم ( 
" دةولَةت " سؤشياليسيت بة دةستةوة دةدات و ديكتاتؤري ثرؤليتارياش ، كة ثرؤليتارياي ِرَيكخراوة لة 

ئازادي و " وةك هَيزَيكي سةرو ضينايةيت لة كؤمةلَدا تةقديس دةكات و تةروجيي ئةوة دةكات كة دا 
مةنسوري حيكمةيت قسةكةري ئةو دةزطا فكري ية . لة كؤمةلَدا فةراهةم دةهَينَيت " يةكساين 

توري ئازادي واتة ِرزطار بووين يةكجاري لة هَيز و دةسةآليت ئابوري ، سياسي و كةلَ:[  دةلََيت 
ياين ِرزطار بوون لة ثةيوةندي يةكان و دام و دةزطاي سةركوتطةر و ديلي  سةرمايةو سةرمايةداري ،

ِرزطاري لة َيب مايف . هَينةري كؤمةلَطةي بؤرذوايي ، واتة ِرزطار بوون لة كؤت و بةندي ضينايةيت 
نونة دواكةوتووةكاين ِرزطاري لة داوي دين و بريو باوةِر و قا. سياسي و كؤت و بةندي ضينايةيت 

ِرزطار بوون لة ضةوسانةوةي ئايين ، نة تةوايةيت و جنسي ، ِرزطاري لة هةموو . كؤمةلَطةي ئَيستا 
 . هةآلواردن و مةينةتةكاين كؤمةلَطةي سةرمايةداري 

تةهنا بة واتاي يةكساين حقوقي و ياسايي ، يان يةكساين دانيشتواين كؤمةلَطةيةك " يةكساين     " 
 لة هةر نةتةوةو ِرةطةزَيك ، بةلَكو بةماناي يةكساين ية لة ئيمكانايت ماددي دا ، لة دةست ين ية

ِراطةيشنت بةو ئامِرزانةدا كة دةبنة هؤي طةشةكردن و طةورةبووين توانا و لَيهاتوويي ية فةردي و 
ساين ية لة يةك. بة ماناي يةكساين ية لة بةرهةمهَينان و بةِرَيوة ضوون دا . كؤمةآليةيت يةكان 

بة ماناي يةكساين ية . دياريكردين ضارةنووسي ئابوري و سياسي و بةِرَيوةبردين كؤمةلَطةي خؤياندا 
لة خةباتدا . لة بةهرمةند بوون لة بةرهةمة ماددي و مةعنةوي يةكاين كارو تَيكؤشاين كؤمةآليةيت دا 

 يةكساين تةهنا ئةو كاتة بةدي ديََت .بؤ زالَ بوون بة سةرهةر ضةشنة دواكةوتوويي و كةم كوِري يةكدا 
كة خاوةندارَييت تايبةيت بؤرذوازي بةسةر ئامِرازةكاين بةرهةمهَينان و طؤِرينةوةدا تَيك بِروخَيت و 
كؤيلةيةيت كرَي طرتةيي نةمَيَين و ئامِرازةكاين بةرهةمهَينان و سةروةت و ساماين كؤمةلَ بكرَيتة 

   مرؤظانةي كة لة ضاالكي كؤمةآليةيت دا بةشدارن ملَكداري طشيت و ئيشتراكي هةموو ئةو
ياين ئةو دةسةآلتةي كة زامين ِراستةقينةي بةِرَيوةضووين ئازادي و ...      حكومةيت كرَيكاري 

  . ]5ٍيةكساين ية 
لة ِروانطةي ماركس ، ئةنطلس و لينينةوة و " يةكساين " و " ئازادي "      بةرلةوةي بَيمة سةر ضةمكي 

 مةنسوري حيكمةتدا ،بةثَيويسيت دةزامن لةسةر  وي بةراوردَيك بكةم لة نَيوان ِروانطةي ئةوانبةرلةوة
سةرةِراي ئةوةكة لةو فؤرمؤلَبةندي يةدا . دوايني دَيِري فؤرمؤلَبةندي يةكةي قسةيةكي كورت بكةم 

وَينةر نازانَيت بةناوي ماركسيزمةوة شَيوَيندراوة ، لةهةمان كاتيشدا خ" ئازادي و يةكساين " ضةمكي 
ضؤن داوةري بكات لةسةر دوايني دَيِري فؤرمؤلَبةندي سَي يةم و نازانَيت كة مةبةسيت مةنسوري 

حكومةيت كرَيكاري ياين ئةو دةسةآلتةي كة زامين ِراستةقينةي بةِرَيوة ضووين [ حيكمةت لةم دَيِرة 
ثَيشمةرجي " حكومةيت كرَيكاري " ن كة ضي ية ؟ ِرةنطة مةنسور و اليةنطراين بلََي] ئازادي و يةكساين ية 

اليةنطراين بيانةوَيت و مرؤظايةيت ية ، بةآلم مةنسور و " ئازادي و يةكساين " جَي بةجَي بووين 
ت ئةو فؤرمؤلَةية ناِرؤشنة و ِروون نةبووين ئةو فؤرمؤلَةيةش تةهنا يةك واتامان نةيانةوَي

"   بة  حكومةيت كرَيكاري دا مرؤظ دةسيت دةطاتكة لةذَير سايةيبةدةستةوة دةدات ، ئةويش ئةمة 
ديسان ِرةنطة مةنسور و اليةنطراين بلََين واين ية و ئةوة ئةجنامطريي يةكي ". ئازادي و يةكساين 

منيش بةوان دةلََيم كة ئةطةر لة كاتَيكدا . هةلَةية كة لةو دَيِرةي كؤتايي فؤرمؤلَبةندي يةكة دةكرَيت 
ية  ، لةجَيطةي فؤرمؤلَبةندي يةكةم دا "حكومةيت كرَيكاري " كة ثَيناسةي فؤرمؤلَبةندي سَي يةم ، 

فؤرمؤلَبةندي دووةم و سَي يةميان ثَيك هبَيناية ، ئةوا ) ئازادي و يةكساين ( بوواية و ئةواين تر 



سي  مةنسور دةبواية لة ثَيشدا ثَينايان ِروونتر بلََيم ،. وةآلمةكةيان دةيتواين قةناعةمتان ثَي بكات 
تاتؤري ديك( حكومةيت كرَيكاري بكرداية و دواي ئةوة ِراي بطةيانداية كة حكومةيت كرَيكاري 

ئازادي و (  يةكساين ِراستةقينة تَيدةكؤشَيت و ثَيشمةرجي طةيشنت بةوبؤ ئازادي و) ثرؤرليتاريا 
كؤمؤنيسيت بة يان ثةيوةندي قؤناغي يةكةمي كؤمةلَي . ِروخاندين دةولَةيت بورذوايي ية ) يةكساين 

لة ئةوها حالََيكدا ئةو ئةجنامطريي ية نةدةكرا ، بةآلم ِراسيت . قؤناغي دووةمةوة ِرؤشن بكردايةوة 
ئازادي " بة هَيزَيكي ئةزةيل و ئةبةدي دةزانَيت كة ) دةولَةيت كرَيكاري ( يةكةي ئةوةية كة مةنسور ِرَيك 

هةرضةندة كة خودي ثَيناسةكةي مةنسور بة  . يةكةي جَيطا سةرجني ئةو بةدي دةهَينَيت" و يةكساين 
دوورة لة ثَيناسةيةكةوة كة ماركس و ئةنطلس كردوويانة و مرؤظ ين ية " ئازادي و يةكساين " ماناي 

 ثَيويسيت يةكي  ،  ديكتاتؤري ثرؤليتاريا واتةطةرضي دةولَةيت كرَيكاري ،" . ئازادي و يةكساين " بؤ 
ةمةيت بؤرذوازي و ثاراستين ملَكداري طشيت بةسةر هؤيةكان و حةيايت ية بؤ سةركوتكردين مقاو

ش بة واتاي "دةولَةيت كرَيكاري " ئامِرزةكاين ذياين بةرهةمهَيناين كؤمةآليةيت دا ، بةآلم خودي بووين 
ية لة بوعدَيكي مَيذوويي و " ئازادي و يةكساين " َيك و نة بووين " ديكتاتؤري ضني " بووين 

دوو ضةمكي دذ بةيةكن هةميشة" دةولَةت " و " ئازادي و يةكساين " ة تيؤري ماركس دا ل. كؤمةآليةيت دا 
 .و بووين هةريةكَيك لةم دووانة ، لة واقعدا بووين ئةوي تريان نةيف دةكاتةوة 

، تةفسريَيكي فؤرمالَيسيت و و " ئازادي "      ئةوةي لة تةفسريةكةي مةنسوري حيكمةتدا ديارة بؤ 
مرؤظ كة خودي " ئازادي " ارانةية ، ضونكة هةندَيك دياريدة دةكاتة ثَيوةري تةنانةت فريوك

ِرزطاري لة ضةوسانةوةي نةتةوايةيت ، خورافةي ديين و  ( ييانة"ئازادي " بؤرذوازيش هةندَيك لةو 
بؤ منوونة ، لةزؤر جَيطاي دنيادا خودي بؤرذوازي .بةدي هَيناوة )  ضةوسانةوةي سَيكسي 

بةرةوثَيشةوة . ةوايةيت ضارةسةر كردووة و ئةو ستةمةي لةسةر مرؤظةكان البردووة ضةوسانةوةي نةت
ضووين خةبايت ضيين كرَيكارو ذنان و كةمايةيت ية ديين يةكانيش ، تاِرادةيةك بووةتة هؤي نةماين 

" ئةوجؤرة ضةوسانةوانة ، بةآلم ِراسيت يةكةي ئةوةية كة نةماين ئةو جؤرة ضةوسانةوانة بةماناي 
َير سايةي دةسةآليت بؤرذوازي دا بَيت ، ياخود لةذَير سايةي خودي مرؤظ ين ية ، ئينجا ض لةذ" زادي ئا

" ئازادي " ديسان ئةم تةفسريةي مةنسوري حيكمةت بؤ . دةسةآلت و حكومةيت كرَيكاري دا بَيت 
ِرزطاري لة لة خورافةي دين و نةزاين و هةموو بةها ئةخالقي يةكاين كؤمةلَطاي { 
لةضوارضَيوةي دةولَةيت كرَيكاري دا ، ئةمةش بؤخؤي تةفسريَيكي فؤرماليسيت يانةيةو }...ذوازي بؤر

واية ئابوري و ذَيرخاين كؤمةلَطة سةرجةمي  ثَيضةوانةي تيؤري ماركسة لةم بوارةدا ، ضونكة طةر بِريار
ت ، ئةوا بةناضاري دياري بكا... ثةيوةندي ية سياسي ، حقوقي ، ئةخالقي ، ئايدؤلؤذي يةكان و تاد 

ئةو  ذَيرخان و ثةيوةندي ية ئابوري ية مؤركي خؤي دةدات لة هةموو ثةيوةندي ية سةرخاين 
يةكةي ) ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري ( ِرةنطة مةنسور و اليةنطراين درومشي . يةكانيش 

كدانةوةي ثةيوةندي سةرخاين ئةوةمان ثَي بلََين كة لة هةر سةردةمَيكدا ئابوري بكرَيتة بنضنةي لَي
يةكان ، ئةوةئيتر تةفسريكردنَيكي ميكانيكي و كلََيشةيي ية لة ماترياليزمي مَيذوويي ، بةآلم من دةلََيم 
ئةوة ماركس و ماترياليزمي مَيذوويي يةكةيةيت كة ئةو وانةية فَيري كؤمؤنيستةكان دةكات كة ئابوري 

 ةي دةست ثَيكردين شيكردنةوة و لَيكدانةوةي ثةيوةندي يو ثةيوةندي ية ذَيرخاين يةكان بكةنة خالَ
كؤمةآليةيت و سةرخاين يةكان و من هيض كلََيشةسازي يةك لةو حوكمةي ماترياليزمي مَيذوويي 

 دةكرَيت بلََيم كة لة ذَير سايةي حكومةيت كرَيكاري دا و  ،لة سةر هةمان بناغةوة. ماركس دا نابينمةوة 
دا زؤرَيك لة ثامشاوة ئةخالقي و حقوقي ) سؤشياليزم ( ي كؤمؤنيسيت لة قؤناغي يةكةمي كؤمةلَ

" ئازاد " يةكاين ، كؤمةلَطةي ثَيشتر ، واتة هةمان كؤمةلَطةي بؤرذوازي دةمَينَيتةوة و مرؤظ  لَييان  
كو نابَيت ، ضونكة ئابوري كؤمةلَطةي سؤشياليسيت ، ئابوري يةكي تةواو كؤمؤنيسيت ين ية ، بةلَ



ئةوةي كة :[  يان بة واتاي ماركس . لَي سةرمايةداري و كؤمؤنيسيت داية يةكة كة لةنَيوان كؤمةئابوري 
ئَيمة لَيرةدا لةطةلَي دا بةرةو ِروو دةبينةوة ، كؤمةلَطةيةكي كؤمؤنيسيت ية ، كؤمةلَطةيةك كة لةسةر 

ري يةوة سةري بنضينةي خؤي نةِرواوة ، بةلَكو بة ثَيضةوانةوة لة ناخي كؤمةلَطةي سةرمايةدا
بة ناضاري لة هةموو اليةنة ئابوري ، ئةخالقي و فيكري يةكاين دا نيشانةكاين ئةو دةرهَيناوة و 

 ةستةكةي ماركس ِروونةو مةبةسيت لَيرةدا مةب .  ]6كؤمةلَطة كؤنةي ثَيوة ديارة كة لَيوةي لة دايك بووة
ةي سؤشياليسيت ية كة ئابوري يةكي لةكؤمةلَطةي كؤمؤنيسيت ، قؤناغي يةكةمي ئةوة ، واتة كؤمةلَط

ضةسثاوي ين ية و لة حالَي تَيثةِرين دا ية لة نَيوان سةرمايةداري و كؤمؤنيزم دا ، بةآلم لة هةمان كاتدا 
ةرخاين يةكاين ئةو ئابوري ية كايت و  تَيثةِربووةيش مؤركي خؤي دةدات لة طشت ثةيوةندي ية س

ة هةموو اليةنة ئابوري ، ئةخالقي و فكري يةكاين دا  بة واتا كةي ماركس ، لكؤمةلَطةيش ، يان
كةواتة لة كؤمةلَطةي سؤشياليسيت و حكومةيت . نيشانةكاين كؤمةلَطةي سةرمايةداري ثَيوة دةبينرَيت 

ين ية و بةم هؤيةشةوة ِرزطاري نابَيت لة كةلَتور و طشت بةها ئةخالقي " ئازاد " كرَيكاري دا ، مرؤظ 
نةيةي كة مةنسور داويةيت بةدةستةوة واتة ِرَيك بة ثَيضةوانةي ئةو وَي( يةداري يةكاين كؤمةلَي سةرما

، بةلَكو كاتَيك مرؤظايةيت لة دين و خورافةي طشت فةرهةنط و ) لة يةكةمني فؤرمؤلَبةندي يةكةي دا 
  كة ثَي ي نابَيتة قؤناغي دووةمي كؤمةلَيؤرذوازي ئَيستا ِرزطاري دةبَيت ئةخالقيايت كؤمةلَي ب

يةكان و تةنانةت خودي " ضينة كؤمةآليةيت " و " دةولَةت " واتة ئةو كاتةي كة . كؤمؤنيسيت يةوة 
هةموو ئةم : [ بةواتاي ماركس و ئةنطلَس . فكرةكانيش كؤتايي بة ذيانيان هاتبَيت لة كؤمةلَطةدا 

ية لة فةرمانِرةوايةيت ِرووكةش نواندنة ، كة طواية دةسةآلتدارَييت ضينَيكي دياريكراوة ، تةهنا برييت 
ا دياريكراوةكان ، كاتَيك كؤتايي ثَي دَيت كة لة بناغةوة دةسةآلتدارَييت ضينةكان ، وةك شَيوةي ئايدي

واتة ئةوكاتةي كة ئيتر ثَيويست نةبَيت كة بةرذةوةندي ية . سيستمي كؤمةآليةيت كؤتايي ثَي بَيت 
" وَيت و كاتَيكيش كة ئيتر ثَيويست نةبَيت كة تايبةيت يةكان وةك بةرذوةندي ية طشيت يةكان دةربكة

 . وةك دةسةآلتدارَييت خؤي نيشان بدات " بةرذةوةندي ية طشيت يةكان 
    هةركاتَيك كة فكرةزالَةكان لة كةسة دةسةآلتدارةكان جيا كرانةوة ، ثَيش لة هةموو شتَيك ، فكرة 

بةرهةمهَينان ، ئةوجا ئةم ئةجنامة بةدةست  لة شَيوةكاين  كة بةرهةمي قؤناغَيكي دياريكراونزالَةكان
) فكرة ( لةم كاتةدا زؤر ئاسانة كة ئةم ئايديا . دَيت كة مَيذوو هةميشة لةذَير دةسةآليت فكرةكاندا بووة 

ئينجا ئةوةي  دةمَينَيتةوة برييت ... جؤراوجؤرانة يش وةك هَيزي دةسةآلتدار لة مَيذوو جتريد دةكرَين 
ت هةموو ثةيوةندي نَيوان مرؤظةكان لة ضةمكي مرؤظ ، لة مرؤظي ِراستةقينة ، دةتوانرَيية لةمة كة 

 ].7لةخودي مرؤظ و لة مرؤظةوة هةلَبهَينجرَيت 
ت كة تائةوكةتةي ضينةكان مبَينن       لةو قسانةي  ماركس و ئةنطلَس دةتوانرَيت ئةم ئيستنتاجة بكرَي

ي طشيت خؤي بنوَينَيت و بةرذةوةندي طشتيش و تائةوكاتةي كةبةرذةوةندي تايبةيت وةك بةرذوةند
" فكرةكان " و  " تةسةورات " خؤي نيشان بدات ، ناتوانرَيت )واتة دةولَةت ( وةك دةسةآلتدارَييت طشيت 

 مرؤظ تةجريد بكريًَت ، بةآلم كاتَيك ي مرؤظ وةك هَيزي دةسةآلتدار و فةرمانِرةوا لة مَيذووي مرؤظ 
يانةي كة بةدرَيذايي مَيذووي مرؤظ " ئايديا " دةبَيت لة و تةسةورات و " اد ئاز" بةواتا ِراستةقينةكةي 

ثَيويسيت مانةوةي خؤيان لة دةست دابَيت و " دةولَةت " و " ضينةكان " فةرمانِرةوا بوون ، كة 
و " ئازاد " ئةوكاتة مرؤظةكان دةبنة مرؤظي ِراستةقينة و . مرؤظايةيت ثَيويسيت ثَييان نةمابَيت 

نرَيت مرؤظ لة خودي مرؤظةوة ئيستنتاج بكرَيت ، كة ديارة ئةم بةدي هاتين ئةم ِروئياية لةذَير دةتوا
مةحالَة ، وةك ئةوةي مةنسور يتَ ي طةشتووة و تةفسريي دا " دةولَةيت كرَيكاري " سايةي دةسةآلت و 

و بردبَيت ، بةآلم ديسان ش خؤي لة نا" دةولَةيت كرَيكاري " بؤ كردووة ، بةلَكو كاتَيك ممكني دةبَيت كة 
" دةولَةيت كرَيكاري " نابَيت لةوقسانةيش ئةم ئةجنامطريي ية هةلةَية بة دةستةوة بدةين كة زةرورةيت 



.  يةك كة لةزماين ماركس و ئةنطلَسةوة بيستمان " ئازادي " يشمان بري بضَيتةوة بؤ طةيشنت بة 
 دةولَةت ثَيويسيت يةكي ناضاري ية لة قؤناغَيكي هةروةك ئةنطلَس لة نامةيةكي دا بؤ بيبلَ باسي دةكات

ثَيويسيت ثرؤليتاريا بة دةولَةت ، لة ِرووي بةرذةوةندي و ئازادي يةوة نةبووة ، بةلَكو : [ دياريكراودا 
لة ثَيناوي سةركويت نةياراين خؤيةيت و كاتَيكيش دةتوانرَيت باس لة بووين ئازادي بكرَيت كة ئةوجا 

بووين دةبَيت كة " ئازادي " كةواتة كاتَيك ] .  8 تايبةيت ووشةكة وجودي نةمابَيت دةولَةتيش بة ماناي
بوونَيكي ين ية و كؤمةلَطة دةضَيتة قؤناغي دووةمي كؤمةلَي كؤمؤنيسيت يةوة و هةموو " دةولَةت " 

ة بنةما سةرةتايي يةكاين ذياين كؤمةآليةتيش كة هةزار سالَة مرؤظ دةيلََيتةوة ، بةَيب هيض جؤر
ناضاركردنَيك لةاليةن هيض جؤرة دةزطايةكي سياسي و سةروضينايةيت يةوة ، دةبَيتة دياريدةيةكي 

ئةمة ية كاكلَةي ئةو تةفسريةي لينني . عادةت ثَيكراو و سةرةتاي مَيذووي يةكي تازة دةست ثَي دةكات 
لَس دةربارةي ثةيوةندي ةكةي دا لةو ضةند دَيِرةي ئةنط" دةولَةت و شؤِرش " كة لة سةرانسةري كتَييب 

ئازادي ، " بةآلم طرفتةكة لةوة داية كة درومشي . بةدةسيت يةوة داوة " ئازادي " و  " دةولَةت " نَيوان 
، ِرَيك ئةو دوو  دياريدة ناكؤكة لة يةكتردا دةتوَينَيتةوة و حكومةيت " يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري 

واقع ئةوةية كة . بةدةست دةهَينَيت " ئازادي  "  داسايةيكرَيكاري دةكاتة ضوارضَيوةيةك كة مرؤظ لة 
ِراستة قينة دَيتة دي ، بةم واتاية كة " ئازادي " يةوة " حكومةيت كرَيكاري " لة ئةجنامي كاركردي 

لة بةر . و ديكتاتؤري ثرؤليتاريا " دةولَةت " ة كة دةبَيتة هؤي فةوتاين خودي ’"دةولَةت " كاركردي 
هةرضةندة كة (  ئةم ئةجنامة لة باسةكةي مةنسوري حيكمةت لة سةر ئازادي ئةوة ، دةتوانني

و " دةولَةت " ، بةَيب ئاماذةكردن بؤ فةوتاين ) تةفسريَيكي شَيواو و نادروسيت بؤ ئازاديش كردووة 
ثَيشِرةوي يةكاين كؤمةلَطةي مرؤظايةيت بةرةو قؤناغي كؤمؤنيزم ، جؤرَيك لة خؤشباوةِري بةرانبةر 

لة هَيزَيكي سةروضينايةيت يةوة دةهَينَيتة خوارةوة بؤ " دةولَةت " ِرةواج ثَي دةدات و "  دةولَةت " بة 
جطة لةوةيش ، ئةو تةفسريةي كة . . مرؤظ " يةكساين " و دابني كاري " ئازادي بةخش " ئاسيت هَيزَيكي 

ةتةوايةيت ، جنسي و هةموو بة ماناي ِرزطار بوونة لة كؤت و بةندي ضةوسانةوةي ن" ئازادي " دةلََيت 
" ئازادي " ئؤرطانة سةركوتطةري يةكاين بؤرذوازي ، ئةوة تةفسريَيكي تةواو تَيكةولَيكةية كة مةفهومي 

ِرزطار بوون لةوانة ، هةرطيز بةماناي ئازادي ين . يةكسان دةكات بةيةكتري " دميوكراسي كرَيكاري " و 
اران و ضةوساوةكان و ديكتاتؤري ية بؤ ضةوسَينةران و ية ، بةلَكو بةماناي دميوكراسي ية بؤ كرَيك

بؤرذوازي يةك كة هةولَي ِرووخاندين بةرينترين دميوكراسي دةدات ، واتة ئةو دميوكراسي يةي كة 
بةرجةستة دةكاتةوة ـ بؤ تَيطةيشتين زياتر لةو بارةيةوة دةتوانن " دةولَةيت ثرؤليتاريا " خؤي لة 

 .ةت و شؤِرشةكةي لينني ـ بطةِرَينةوة بؤ كتَييب دةولَ
دا " ي ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكار"      كَيشةيةكي تر كة دةكرَيت لة ثةيوةند بة درومشي 

لة " يةكساين " يانةي ضةمكي " السالَي " ارةوة بكةين ، تةحريف كردنَيكي سةرجني بدةيَين و قسةي لةب
وانيشان " يةكساين " كمةت تةفسريةكةي خؤي بؤ مةنسوري حي. ذَير سايةي حكومةيت كرَيكاري دا 

بة واتاي يةكساين . يةكساين بة واتاي يةكساين ية لة بةرهةمهَينان و ذياين كؤمةآليةيت دا" دةدات كة 
ية لة بةهرمةند بووين هةموو كةسةكان لة داهاتة ماددي و مةعنةوي يةكاين  كارو تَيكؤشاين 

يةكساين لة بةرهةمهَينان و داهاتة " ةنسور لةسةر سؤشياليزم و ئةو تةفسريةي م. دا  "  كؤمةآليةيت 
ة كة " السالَ " ، ِرَيك هةمان تةفسريي دا " ماددي و مةعنةوي  يةكاين كارو تَيكؤشاين كؤمةآليةيت 

ماركس لة ناميلكةي ِرةخنة لة بةرنامةي . ماركس لة ِرةخنة لة بةرنامةي طؤتادا داويةتة بةر ِرةخنة 
ِرَيذةيةكي دياريكراوي كار لة شَيوةيةكدا ، بةهةمان ِرَيذةي دياريكراو لة : [ ... َيت طؤتادا دةلَ

 لَيرةدا مايف يةكسان ، لةبناغةوة كةم تازؤر هةمان مايفكةواتة . شَيوةيةكي تردا تباديل ثَي دةكرَيت 
 و كار لة ناكؤكي دا بةآلم بةم جياوازي يةوة كة لة هةلومةرجَيكي تازةدا ، كة بناغةبؤرذوازي دةبَيت ، 



نني ، ضونكة لة طؤِرينةوةي كاآليي دا بناغةو بةهاي كاآل ئالَووَير ثَيكراوةكانيشدا بة شَيوةي ناوةجني 
 . و نةك لة هةموواليةنَيكي تايبةيت دا ، بةلَكو لة هةندَيك حالَةتدا دةبَيتة ِراسيت يةك 

 ماوةيةك مؤركي سنورداري يةكاين بؤرذوازي      سةرةِراي ئةم طةشة كردنة ، بناغةي مايف يةكسان بؤ
لة . بة تةوَيلَةيةوة دةبَيت ، ضونكة مايف بةرهةمهَينةران بة ئةندازةي كارَيك دةبَيت كة ئةجناميان داوة 

بةر ئةوة تةهنا دياريدةي يةكسان ، كةلَك وةرطرتنة لة كار ، وةك تةهنا ثَيوةري بةشي هةر 
 .بةرهةمهَينةرَيك 
 ئةطةرضي كَيشة ضينايةيت يةكان .دةطؤِرَيت بة مايف نايةكسان لة واقعدا  مايف يةكسانة     كةواتة ئةم

، بةآلم بة دلَنيايي يةوة توانايي بة ِرةمسي ناناسرَيت و هةموو وةك كرَيكارَينَيكي ضوونيةك دةبينرَين 
متيازَيكي ئاسايي ية نايةكساين ية فةردي يةكان لة بةرضاو دةطريَيت و توانايي بةرهةمهَينان وةك ئي

لة دوائةجنامدا و لةناوةرؤكدا هةرمافَيكي يةكسان دةطؤِرَيت بؤ مافَيكي . لة قةلَةم دةدرَيت 
 ... . نايةكسان 

     تةهنا لة قؤناغَيكي بةرزتري كؤمةلَطةي كؤمؤنيسيت داية ، واتة ثاش لةوة كة ثاشكؤيةيت ديلي 
َيت و جياوازي نَيوان كاري جيسمي و فيكري لة هَينةري مرؤظ لة كار دابةشكردندا كؤتايي ثَي د

ةوة دةطؤِرَيت بؤ ثَيويسيت يةكي بنةِرةيت ذيان و )ذيان ( كؤمةلَطةدا كؤتايي ثَي دَيت و لة هؤكارَيكي 
سةرئةجنام ئةوكاتةي كة هَيزةكاين بةرهةمهَينان ، هاوكات لةطةلَ طةشةكردين هةمةاليةنةي 

 دةِروات و سةرضاوةكاين سةروةت و ساماين كؤمةلَطة دةتةقَيت ، كةسةكاين كؤمةلَطةدا بةرةو ثَيشةوة
تةهنا لةو كاتةدايةكة دةتوانرَيت لة ئاسؤي تةسكي مايف بؤرذوازي زياتر بِرؤيت و كؤمةلَطة دةتوانَيت 

لة هةركةس بةثَيي توانايي يةكةي و بؤ هةركةس " ئةم درومشة لة سةر ئاآلكةي خؤي بنووسَيتةوة كة
لة " يةكساين " لةو ووتانةي ماركس دا بةِرووين ئةوة دةبينرَيت كة . ] 9"يت يةكةي بةثَيي ثَيويس

لة ) لةهةركةس بة بة بِري كارةكةي ( حكومةيت كرَيكاري دا ، واتة لة قؤناغَيك دا كة كؤمةلَطة درومشي 
رةمةند بةه" يةكسان " سةر ئاآلكةي نووسيوةتةوة ، بووين ين ية و هةموو مرؤظةكان بة شَيوةيةكي 

بةمانا " يةكساين . . " نابن لة سامان و داهاتة مادي و مةعنةوي يةكاين كاري كؤمةآليةيت 
لة هةركةس  ( ةلَطة ئةم درومشةِراستةقينةكةي تةهنا ئةوكاتة لة نَيوان مرؤظةكاندا بةدي دَيت كة كؤم

بِروايشم واية كة هةر  .   لة سةر ئاآلكةي نووسيبَيتةوةي)بةثَيي توانا و بؤ هةركةس بة ثَيي ثَيويست 
ديكتاتؤري " بكات لة "  يةكساين " كةس و اليةنَيكي سياسيش بة ثَيضةوانةي ماركسةوة تةفسريي  

و ئبتزال كراو " السالَي " و قؤناغي يةكةمي كؤمةلَي كؤمؤنيسيت دا ، ئةوا سؤشياليزمَيكي " ثرؤليتاريا 
خؤشخةيالَ دةكات وةك هَيزَيك كة يةكساين " ولَةت دة" دةخاتة بةردةمي ضيين كرَيكار و ئةو ضينة بة 

دابني دةكات ، نةك وةك ئامِرازَيكي سةركوت و تووند و تيذي و سةروضينايةيت ، كة مةنسوري 
هةم لة ضةند سالَي " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " حيكمةت و طشت هةلَطراين درومشي 

بة بِرواي من ئةم تةفسرية تةحريفي ية . ئةركيان بةجَي هَيناوة ِرابردوودا و هةم لة ئَيستايشدا هةمان 
لة سؤشياليزم هةلَدةطةِرَيتةوة سةر ئةو ميتؤدة ثؤثؤلَيسيت و ووردة بؤرذوايي يةي كة شؤرشي 

كؤماري دميوكراتيكي "  تَيزي  ثةردةيسؤشياليسيت ضيين كرَيكاري قؤناغ قؤناغ كردووة لة ذَير
بةش . لة طةلَي دا " ئازادي ، يةكساين ، حكومةيت كرَيكاري " دين شان بةشاين و تةبليغ كر" شؤِرشطَيِر 

بةحالَي خؤم هةر حةرةكةتَيكي ضةث  كة ئةم درومشةي بةرز كردبَيتةوة ، لة ئاسيت كَيشة تاكتيكي و 
سياسي يةكان و لة ئاسيت كؤمةلَطة و بزووتنةوةي كرَيكاري دا ، بة جووآلنةوةيةكي َيب ئاسؤ و 

ي كرَيكاري دا دووضاري شي دةبينمةوة ، ضونكة ئةو ضةثة لة شيكردنةوةي ستراتيذي شؤِرئاماجن
لؤذي يةكي ذشيت بة ميتدؤماركسيزم و كؤمؤنيزم الي داوة و ثئينحرايف بناغةيي هاتووة لة بنةماكاين 

 نا ماركسيسيت بةستووة بؤ شيكردنةوةي شؤِرشي كرَيكاري و حةرةكةيت سياسي ـ ضينايةيت خؤي ،



كة بة دلَنيايي يةوة هةمان ميتدؤلؤذي ئةو ضةثة لة ذَير ِرةخنةي بةردةوامم دا دةبَيت و لة هةموو بوارة 
 . تاكتيكي و ستراتيذي ية خةبايت ضينايةيت دا الدانةكاين ئاشكرا دةكةم 
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