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 وه رگران و ئاماده کردنی   
 ئاسۆ شابان         

٢٠٠٥ / ٠٤ / ٢٨  
 

                                                 به شی دووه م
      
                 
 

سه رده می چه وسانه وه  و ئاسۆیه کی نادیارو تاریکدا دنیا بوو له وه ی که چه ند نه وه  به  ) ترۆتسکی( 
ده ڕۆن ، ب ئه وه ی ناوی خۆیان یان توانینی خۆیان بۆ ئه و مژووه ڕه شه ی که به خون  و کوشت  و 

   .                                                                کوشتارگه ری هاتوه و ده چته ڕوه ڕك بخه ن  
 مژوو به الی ئه وه وه کارکی ده ستکرد کراوی هۆشك یان هزکی با و به  هز نه بوو ، به کو 
گه شه یه کی بیولۆجی مژووی مرۆڤ و به ده ست هنانی ئه نجامی به رهه می داهنانی مرۆڤ و 

                                 .          ڕکخستنی کۆمه یه تی ئه وانه له سه رو ژیانکی ئاژه ی باوه وه  
زۆر ڕاشکاوانه باسی له کاریگه ری مرۆڤ و جده ستی ئه وان کردووه له گۆڕانکاریه کانی ) ی ترۆتسک ( 

ژیان و مژوودا ، به تایبه تی جده ستی مرۆڤ له پشکه وتنی شوه کانی به رهه م هنان و داهنانه 
                                                                                       .                           نه مره کانیدا  

ئه و توانا ڕه هایه ی مرۆڤ له پناو بنیادنانه وه  و گه شه ی په یوه ندیه کانی مرۆڤایه تیدا کردویه تی ، له 
                                            .                     پناو پاشه ڕۆژکی ڕۆشن و ئاسۆیه کی هیوا به خشدا  

ئه م هزوو توانایه ش وای لده کات که خاوه نی داهنان بت ، بۆ به رده وام  بوونی پشکه وتنی 
شارستانیه ت و زاڵ بوون به سه ر شارستانیه ته له نوچوه کاندا ، به تایبه تی ئه و شارستانیه تانه ی که 

 رهه م هنانی بچووك پابه ند بوون ، له کاتکدا کاره ساتكی سروشتی یان له سه ر ئاستی هزی به 
.                     هت  ان کۆمه یه تی یان داگیرکردنك به س بوو بۆ ئه وه ی له سه ر ڕووی زه وی نه  ی

انه وه ، چه نده     به م شوه یه له ده ستدانی هزی کۆمه یه تی مرۆڤ پابه نده به هزی به رهه م هن
مرۆڤ توانای گه شه ی شوه کانی به رهه م هنانی هه بت ، ئه وا گه شه ی پاشه ڕۆژی مرۆڤ و به رده وام  

.                                                                                                 بوونی پده به خشت  
قۆناغکی به رچاوو ئاشکرای بری بۆ خزمه ت به م پشکه وتن و به رده وام شوه ته کتیکیه تازه کان 

.                                     بوونه ، که خۆی له خۆیدا ئه نجامی گه شه ی داهنانی مرۆڤه به سه ر ژیاندا  
واهی ئه  مه     دروستکردنه وه و ژیانه وه ی شارستانیه ت له پاش ئه نجامی کاره ساته کانی جه نگ ، گه 



 بۆ به رده وام بوون به هیواو ،ده ده ن ، به مه ش هزو توانای ده روونی و هۆشمه ندی مرۆڤ گه ش بینه 
 ) ترۆتسکی( ئاسۆیه ك ، به داهاتووی مرۆڤ و گه شه ی مادی و ژیان و په یوه ندیه کۆمه یه تیه کان ، 

.                                         مرۆڤایه تی   به م شوه یه گه ش بین بوو به به رده وام بوونی مژووی
    

:                                                                                                    ڕۆشنبیرك ده ت    
نه کرد که چه آك  باسی دروست بوونی سه ده ی ئه تۆمی نه کرد ، ئه  و پشبینی ئه وه ی ترۆتسکی   ((

دروست ده کرت له  الیه ن زاناو ته کنیکیه کانه وه ، که ده توانت هه موو ئه م شارستانیه ته ی که هه یه 
له بنه ڕه ته وه ڕاما و ته نانه ت بنه ما بیولۆجیه کانی ئمه ش نه هت ، که واته توانای به رهه م 

 پش سه ده ی ئه تۆمه و ) ترۆتسکی ( ئه م خۆشباوه ریه ی هنانمان کرده قووربانی له نو بردنی خود ،
))  .                                                                                                  جگه ی به زه ییه    

 
                               :       بۆ چوونی ئه م ڕۆشنبیره ته واو هه ه یه و شیکردنه وه یه کی ب ئه زموونه  

باسی له سه ده ی ئه تۆم کردوه ، ته نانه ت پش ئه وه ی که یه که م تاقیکردنه وه ی  ) ترۆتسکی  ( 
ئه تۆمیش ڕووبدات ، له کاتکدا ئه م بیرو بۆ چوونه به هیچ جۆرك نه هاته بیری سیاسه تمه دار و 

گه وره کانی  جیھان به  سه رسامیه وه  له م  پش  بینیه ی سه رانی تری ده وه ت ، تا ئه مۆکه ش  زانا  
*  .                                                                                              ده ڕوانن  ) ترۆتسکی(   

ه رده م به ڕۆشنی باسی له وه کردوه که شۆڕشی ڕامیاری و کۆمه یه تی س )   ترۆتسکی( که واته 
)  مارکسی( له به ر ئه وه ی  که سکی  ) ترۆتسکی( هاوشانی شۆڕشکی مه زنی زانست و ته کنیك ده بت ، 

 بوو ، ته واو دنیا بوو له وه ی که پشکه وتنی مرۆڤ له شوه کانی به رهه م هنان و داهناندا ، زیاتر 
.                                                                   به هزی ده کات له به رامبه ر چه وسانه وه و تکماندا  

هه موو پشکه وتنك له یاسا کۆمه یه تیه کاندا دژایه تیه ناوه کیه کان تك ده شکنت ، له 
کۆمه گایه کی چینایه تیدا ، ده سه ت گرتنی توژکی کۆمه یه تی با ده ست و ده سه تدا ران به سه ر 

 کاندا ، ئه م توانایه  له پناو ده سه ت گرتن به سه ر هزه کۆمه یه   تیه نه یاره کانی هزه سروشتیه
تری خۆیدا به کارده هنت ، له پناو چۆك پدان یان تكشکاندنیدا ، به هه مان شوه ش ده بت له گه ڵ 

.     له ال ڕۆشن و به رجه سته بوو  یش ته واو ئه مه  یان  )  ئه نگلس( و  ) مارکس( دوژمنانی ده ره وه دا  ، 
    
 ======================================= == ===== == ===== == ===== == =====

، دار )  بشار أبو سمرا ( انی ، وه رگ)  إسحاق دویتشر ( ، نووسینی ) شۆڕشی به رده وام    ( -* 
                                                          .                ١٩٦٤ة االولی الطبع /  بیروت/  الطلیعة 

ڕادیۆ و زانست و ته کنیك و ((  له نووسراوکیدا هاتووه  به ناوی ) ترۆتسکی (    ئه م پش بینیه ی -* 
                                                              )  .                    ٩ تا ٦( ،  الپه ڕه ی ))  کۆمه گا 

                                                                                                                             
                                        


