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 جةنطي ثارتيزاين 
 
 

  ظالدميري ئيليض لينني:نووسةر
ثيَشتر ئيَمة . دا كريَكارانيمان و جةماوةرةكةحزب بؤ ي هةيةةخيَكي زؤر طةورةباي  ثارتيزانييةكانثرسي ضاالكي

 ،وةثيَشتر بةلَينمانداوةك وئيَستا نيازمانة،  كردووةو ةم مةسةلةيةضةندين جار بة شيَوةيةكي الوةكي باسي ئ
 . بارةيةوة ثوختتر بؤضوونةكةمان ثيَشكةش بكةينلةم

1 
ينةوةي  لة ليَكؤلَ هةر ماركسييةك بؤ كة دةيبَيةية بنةأةتيزييداخوا ةكام.  لة سةرةتاوةوة دةست ثيَ بكةينبا

 اتة أوو؟اخن، بيثرسياري شيَوةكاين خةبات
يةك  بة تةهنا كةبزووتنةوةكة  جياوازة، ضونتاييةكاين سؤسياليزملة هةموو فؤرمة سةرة ،، ماركسيزميةكةم

 ، بةآلم خةبات قبوولَدةكات وزؤربةي شيَوة فرةأةنطةكاين، طريَ ناداتفؤرمي خةبايت دياريكراودا
 لة أةوأةوةي خودي انةكخؤأس كة ، ئةو شيَوانةشيَوةكاين خةبايت ضينة شؤأشطيَأةكان، بةلَكو ))هيَينَانناداي((

ماركسيزم هةموو فؤرمة . تيَدا بآلودةكاتةوة أيَك و هوشياريان ، بةطشيت ثوخت،سةرهةلَدةدةن بزووتنةكة
جةماوةري   تةماشاي خةبايت،بةوردي، ةكراوةكان أةتدةكاتةوةو داواكارةئةبستراكت و ويَناكردنة ئاماد

  وبةرهةمدةهيَينَ بة بةرطري و هيَرشربدن  ميتؤدي نويَي فرةشيَوةي، هةموو أؤذيَك،كة نةثساوانة بكريَ بةأيَكراودا
 بؤية .دةكات و هوشياري جةماوةر و قةيرانة ئابووري و سياسييةكة كةلَةكة طةشةسةندين بزووتنةوةكةبةقةت

دؤخ و ثيَشوةخت، بةشيَوةيةكي أةهايي، دةستبةرداري هيض يةك لة شيَوةكاين خةبات نايبَ و لةهيض باروماركسيزم 
كاري كة طؤأانبةوةي   دةينَ، و دانناكابةس  دااآلدةستة و بة مومكنيكردن بةو شيَوة خةبات،يَكي دياريكراوداقوناغ

 كة شيَوةيةك يَوةي خةباتكردين نويَ دةأوا؛شكةوتين ربةرةو دة، آليةتيدا، بةيبَ ضةندوضؤنةملة بارودؤخي كؤ
 ماركسيزم لة  دةلَيَم،،ئةطةر أيَطام بدةنيةوة، ةم بارةل. زاننثيَنا، ية دياريكراوةةكاين ئةو ماوةخةباتطيَر

بة شيَوةكاين خةبات  و زؤر دوورة لة ئيدعاي فيَركردين جةماوةر عةمةيل جةماوةردا فيَردةيبَ وتاخبانةيق
بؤ منوونة جاريَكيان كاوتسكي لة تويَذينةوةي . لة سوضي بريؤكانيانةوة))انبةرنامةكدروستكةراين ((لةاليةن

بايت نويَ لةطةل خؤيدا هاتوو، شيَوةي خةئيَمة دةزانني كة قةيراين دا: وويتطشيَوةكاين شؤأشي كؤمةآليةيت 
 . ثيَشبينيان بكةينوةئيَستاناتوانني لة دةهيَين، بةآلم

ةلةية داناين ئةم مةس.  خةباتشيَوةكاينمةسةلةي بة ليَتويَذينةوةي ميَذوويي هةية بؤ ماركسيزم زؤر ثيَويسيت 
لةهةموو . ةترياليسيت ديالةكتيكيي مفوبيَ، ماناي كالَفاميية لة ئةلدا هةستيار ميَذووييلة دةرةوةي بارودؤخي

نةتةوايةيت و بذيَويية وقؤناغة جياوازييةكاين طةشةسةندين ئابووريدا، و بةثيَي بارودؤخة سياسية، أؤشنبريي 
ةكةم دةطريَ و دةبن بة شيَوة سةرةكييةكةي؛ بةوثيَيةش،  شيَوة جؤراوجؤرةكاين خةبات ثلةي يهتد...جياوازةكاندا

 . دةطؤأيَن، خةباتو بةستراوةكاينوةكي شيَوة ال



 2 

بةيبَ ئةوةي وةآلم بدةينةوة، بةلَيَ يا نا بة  كردن خةبات دياريكراو بؤوةسيلةيةكي لةبارةي ئةطةر هةولَبدةين
، ئةوا  لة ئاسيت ثلةي طةشةسةندنةكةيدا بثشكننيثيَكراوي بزووتنةوة دياريكراوةكة بارودؤخي هةستبةوردي

 .ةواوي طؤأةثاين ماركسيزممان بةجيَهيَشتوماناي ئةوةية، ئيَمة بةتةو
وي ماركسيزم لة ميَذو.  أؤشناييةكةياندا هةنطاوبنيَني كة دةيبَ لةريي سةرةكييةكةن تيئؤرةنسيثيئةوة هةردوو ث

  .لةوةي ثيَشتر بامسان كرد كردن بؤ ثشتطرييمان ثيَشكةشدةكايَكي زؤر منوونةطةلئؤروثاي خؤرئاوا،
 بة دوو شيَوةي تنةوةي سةنديكايلدميوكرايت ئؤروثي، ثةرلةمةنتاريزم و بزوو-لسؤسيالةم ساتةوةختةدا، 

 كةئةطةر بارودؤخةو زؤر ئامادةيشة لة دواأؤذدا م لةأابردوودا بأياري شؤأشيداوةسةرةكي خةبات دادةنيَن، بةال
منوونةي كاديَتةكاين ليستةكان لة ابةثيَضةوانةي بؤضووين بؤرذوا ليبأ-ةسةر بدا بأياري ل،جاريَكي تربطؤأيَ، 

دميوكراتةكان دةستبةرداري مانطرتين -دا، سؤسيال1880و1870لةنيَوان)). بززاغالفتسي((رووسيا و كؤمةلَي
 وةك دةرمانيَك بؤ ضارةسةركردين هةموو نةخؤشيية كؤمةآليةتييةكان وبةوةي ئامرازيَكة بؤ أووخاندين  بووطشيت

دميوكرايت، مانطرتين سياسي جةماوةري ثيَ -بةآلم سؤسيال؛  سياسييةكجارةكي بؤرذوازي بةأيَطاي خةبايت
 لة ئامرازةكاين خةبات كة  ئامرازيَكةدا بةوةي كة)1905بةتايبةيت ثاش تاقيكردنةوةكةي أووسيا لة (قبوولَة

دميوكرايت، جةنطي مةتةرةسةكاين سةر شةقامةكان لة -سؤسيال.  بارودؤخدا بةكاري نةهيَننيهةنديَناكريَ لة 
كي دياريكراوةوة، ةهةمدا، بةهؤي بارودؤخيَدزلة كؤتاييةكاين سةدةي نؤدا قبوولَ بوو و 1850و1840سالَي

ضوونةكاين بضيَتةوةو  سةرلةنويَ بةدوا بؤ ئامادةيةبةهةموو جؤريَكيطةياند كة ا ئامرازة بوو وأدةستبةرداري ئةو
وتسكي طويت، دان بة سوودمةندي  وةك كا مؤسكؤ و دؤزينةوةي تةكتيكيَكي نويَي مةتةرةسةكان ثاش ئةزموونكةي

    . بينَجةنطي مةتةرةسةكاندا

        2 
بؤ شؤأشي بطةأيَينةوة   داأشت، دةمانةويَان ماركسيزميةكاينرةنسيثة طشتي ئيَمة لةم بارةيةوة ثثاش ئةوةي

كة  اتهدا انة خةباتةشيَوئةو  ةسةرذوويي لةسةندنيَكي ميَض ثةألةم شؤأشةدا  ،با بةبريمان هبيَنينةوة. ايأووس
؛ ثاشان )1900-1896(مانطرتين ئابووريانةاران هةستان بة ككريَلةسةرةتادا، . شؤأش لةدايكي هيَنان
 ؛ أاثةأينةكاين جووتياران)1902-1901(ان خؤثيشانداين سياسيي أيَكخستيبكريَكاران و قوتا

ةطةل خؤثيشاندانةكان كةوة لكان كة لةهةموو أوويةسةرةتاي مانطرتنة سياسيية جةماوةريية؛)1902(
ةهةموو ؛ مانطرتين طشيت ل1905ي ينايةر9، و1903، مانطرتنةكاين هاويين1902شاري رؤستؤف(ريَكخرابوو
 مةتةرةس ؛ خةبايت)1905ديسةمبةر-ئؤكتؤبةر( بةرثاكردين جةنطي مةتةرةسو لةهةنديَ شويَندارووسيادا

 ةرلةميَنتاري ئاشتيخوازانةخةبايت ث)1905يةنوةر-بةرديسةم(نةو أاثةأيين ضةكدارالةئاستيَكي بةرفراواندا
-يوليو-1905حوزةيراين-يونيو(ياخيبووين تاكوتةرا لةنيَو لةشكر)1906حوزةيران-نيسان-يونيو-ةثريلئ(

 ).1906ثايزي-1905ثايزي( جووتياران؛أاثةأيين تاكوتةراي )1906تةموز
ة كة خةباتئةو بةآلم شيَوةي . ةطشيت بدا لة بارةي شيَوةكاين خةبات1906ئةوةية بارودؤخةكة لة

يَكدةخريَ؛ هةر لة ة كة لة اليةن سةددة أةشةكانةوة أدةداتةوة، ئةو قةساخبانةيةي))وةآلم((ؤتؤكراتييةتئ
هةموو ، ولة 1906وةوة تا قةساخبانةكةي سيدليس لة ثايزي1903قةساخبانةكةي شاري كيشينيف لة بةهاري

 بةرةو سةربأين و كوشتين جووةكان، قوتابيان، و ،أةشةكان بؤ ثيَشةوة يَكخستين سةددة، أماوةي ئةم قؤناغة
 بةرتيلخؤرةكان و ئةو توندوتيذيانة كة لةاليةن ئاذاوةضيية و و ليَزانيان زيادةكاتدةأؤن  كريَكارة هوشيارةكان
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رهيَناين  تةنانةت طةيشتووةتة أادةي بةكاةوةوكةنهيَزة ضةكدارة كؤنةثةرةستةكانةوة ئةجنامدةدريَن، كؤدة
 هتد....ةلَيكردوون و شةمةندنةفةري توندوتيذيدا تيَكو لةطةل دةستطريكردن الديَ و شارةكاندابؤمبهاويَذ لة

الوةكي و  وةك شتيَكي تايبةت،  بةبيَطومان-ثشتخانةدا، سيمايئةوة ثشتخاين سةرةكي تابلؤكةية و لةسةر ئةم 
ئةم دياردةية .  تةرخانكردووة،و هةلَسةنطاندنيداتؤذينةوةئةم ووتارة بؤ  كة ئةو دياردةية دةردةكةويَ-وابةست

كايت كةي سةريهةلَدا و تا ض أادةيةك بآلوبووةوة؟ ض بايةخيَكي هةية لة  ؟ هؤيةكاين؟ضيية؟ شيَوةكاين ضيني
 و كة لةاليةنة سؤسيال دميوكراتةوة أيَكشؤأشي طشتييدا؟ ض ثةيوةندييةكي هةية لةطةل خةبايت ضيين كريَكار 

رايةيت دةكريَ؟ ئةوانة ئةو كيَشانةن كة دةيبَ ئيَمة ثاش ويَنةكيَشاين ثشتخاين تابلؤكةي، أووبةأوويان أابة
 .ببينةوة
ئةم خةباتة لةاليةن تاكةكان و طروثي بضووكةوة .  ضةكداري ئةو دياردةيةية كة بؤ ئيَمة طرنطي هةيةخةبايت

-لةهةنديَ لة ناوضةكاين رووسيادا(انن و هةنديَكيشيانة شؤأشطيَأةكيَكخراويَهةلَدةسنت، هةنديَكيان سةر بة أث
خةبايت ضةكداري هةولَ بؤ دوو ئاماجني جياواز دةدا، . لة أيزي هيض أيَكخراويَكي شؤأشطيَردا نني) بةشي زؤريان

كةسي تاك لة سةرؤك و سةراين ثؤليس و  ،لَدةدةن لةنيَوانيان بكةين؛ يةكةميان، هةودةيبَ بة وردي جياوازي
 بطرن و بةشيَكي بؤ  حكومةت يا تاكةكانةكايندةست بةسةر مولَكهةولَدةدةن بكوذن؛ دووهةميان، سوثا 

 أاثةأين وبةشي أيين ضةك و بؤ ئامادةكارييةكاينو بةشيَكي تري بؤ ك ثيَداويستييةكاين حزب بةكارهبيَنن
رؤبل و لة 200 000 زياتر لة داقازلة قةو( دةستبةسةأاطرتنة طةورةكان.يناسيَهةمي بؤ بةخيَوكردين خةباتطيَأ

بةثلةي يةكةم بؤ ثأكردنةوةي ثيَداويستييةكاين حزبة شؤشطيَأةكان ) رؤبل كؤكرانةوة875 000مؤسكؤ 
دةست دةستكةوتة بضوكةكانيش، ثيَش هةموو شتيَك و هةنديَ جار تةهنا بؤ بةخيَوكردين ئةوانةي  .بةكارهيَنران

 . .كرياوةبةسةر مولَكةكانيان 
نةبووةوة، تةهنا لة ي نةكردو بةرفراوان  طةشةحاشاهةلَنةطرة كة ئةم شيَوة خةباتةأاستييةكي 

ورووذاندين خةبايت يةكيَك لةو هؤ سةرةكييانة بؤ . ، واتة ثاش أاثةأينةكةي مانطي دوازدةنةيب1906َسالَي
لة   بةتايبةيتو ضةكدارانةسنووري طرفيتة  ئيتر طةيشت كةناوبراو، كةلَةكةكردين ئةو قةيرانة سياسيية بوو

 ، بةتايبةيت ئةم شيَوة خةباتة كؤمةالَيةتيية.كلَؤلَي و برسييةيت و بيَكاري لةشار والديَيةكاندابةهيَزبووين 
ويَن واتة طيَرةشيَ. ،بنةما ضينايةتييةكةيان لةدةستداكة  دةكرا هةلَبذيَردرا وثةيأةواينَوي دانيشتو تومخلةاليةن
 دةيبَ هيَما ،لةاليةن ئؤتؤكراتييةتةوةدا ))كانوةوةآلمدةرة((خةباتكردنة شيَوة ولة نا. ةكانة ئةنارشيستمةلَو كو

و دادطا )سيدليتس( لة سةددة أةشةكانةساخبانةكاينقئامادةكردين هيَزي سةربازي نويَ و  سةربازي و بؤ ياساي
             . بكةينسةربازييةكان

3 
ئةوة ئةنارشيستيية، بآلنكيزمة؛ تريؤري كؤنة، : وارةوةيةةم خةباتة، تةهنا لةسةر ئةمانةي خئ هةلَسةنطاندين

 بؤطةن و ورةي كريَكارانتةوة لة جةماوةر جيابوونة ئةجناندراون، كةسانيَكةوةتةهنا كردارطةليَكن، لةاليةن
و أيَكخستين بزووتنةوةكةي دةشيَويَنن و وةآلتيان بؤ كريَكاران، ساردةكرد، و سؤزي كةرتيَكي بةرفراواين هاودةكةن

 كة أؤذنامةكان هةموو أؤذيَك وونةي ئةو أووداوانةلة من، ئاساينبةزؤر مرؤظ دةتواينَ . اندناوي شؤأشي دةزأ
 . كا أاسيت ئةم هةلَسةنطاندنة دةدةيطيَأنةوة، دووثايت
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 ئةجنام بدةين، با منوونةي ناوضةيةك ثشكنني بؤ ئةوةي لةبارةيانةوة بةآلم ئايا ئةم منوونانة سةمليَندراون؟
        .  هةريَمي التظيا: شيَوةيةةرفراوانترين، بئةو شيَوة خةباتكردنة نةخشةكيَشراوةةربطرين كة و

ئةيلولدا لةبارةي ضاالكي حيزيب 25و22لة ))نوفوية فرمييا((أؤذنامةي  كةيةنةفةرموون ئةمة ئةو سكاآلناما
)  دميوكرايت رووسيا-اين سؤسيالبةشيَكة لة حيزيب كريَكار(حيزيب ناوبراو. دميوكرايت دايأشتوة-سؤسيال

ئةو سيخوأانة لةبةشة أةمسييةكةيدا، ليسيت ناوي . نوسخة لة أؤذنامةكةي بآلودةكاتةوة30 000بةأيَكوثيَكي 
دةطةيةينَ كة ئةوانةي هاريكاري ثؤليس ةريف لةقةنارةيان بدا و ئةوةش أابآلودةكاتة كة دةيبَ هةر مرؤظيَكي ش

 هةقة ئيعداميان بكريَ، جطة لةوانةش بةرثرسي هةموو تةداركةكاين خؤشيانن؛ و)) شؤأشندوذمنناين((دةكةن، 
، تةهنا لةبةرامبةر ثسوليَك مؤركراوي ئةو  بأة ثوولة دياريكراوة بة حيزب نةدةن فةرمان بة دانيشتوانان دةكا،

رؤبلَ، 48 000 تةطةيشةكة  سالَكراوي حيزبدا، دةردةكةويَ دةسكةوتةكاينلة دوا أاثؤريت ئامادة. حيزب نةيبَ
ئةم بأة ثارةية بةأيَطاي .  دراوة كأيين ضةكوة بةرؤبل لةاليةن كةريت ليبافا56000لةو ثأةثارةية، 

ياسا (( لة دذ ئةم-هةلَبةت-لة توأةيي و بيَزارييةوة))نوفوية فرمييا((دةستبةسةرأاطرتنةوة دةستكةوتووة، بؤية
 .يَخةريكة بتةق))حوكمة ترسناكة((و ئةم )) شؤأشطيَأة
.  التيظييةكان بة ئةنارشيزم و بالنكيزم و تريؤر ناوببادميوكرايت-ةت ناكا ضاالكييةكاين سؤسيالكةس جورئ

، ض ئةو أاثةأينة كة لة دةبينني ثةيوةندي نيَوان ئةم جؤرة خةباتة نويَية و أاثةأين أووين بة كة ئيَمة ضونبؤ؟
ئةم ثةيوةنديية بة هةمان ثلة لةسةر ئاسيت . ةدةكاديسةمبةر ثةرثاكرا يا ئةو أاثةأينة كة سةرلةنويَ طةش

 و أيَك لة ديسةمبةرةوة، ناكريَ طومان لة بةرفراوانبووين خةبايتسيا أوون نيية، بةآلم بووين هةيةهةموو روو
 . يةكجووتدين قةيراين ئابووري و سياسي بة طةلَةكةكربكةين و ثةيوةندي )) تيزانةكانثار((

 أؤشنبرية ثيالنطيَأةكان بوو، بةآلم ئيمأؤ خةبايت ثارتيزاين بةطشيت كريَكاران يان كيَشةيتريؤري أووسي كؤن، 
ليان بةرةو  خيَرا بة بريي ئةوانة ديَت كة مةيبالنكيزم و ئةنارشييةت. تةهنا بيَكارةكان ثيَ هةلَدةسنت

 بةنيسبةت باروودؤخيَكي ووانةناوليَنانة بآلوكراوبكة ئةو  دةضيَت، بةآلم ئيَمة زؤر بةأووين دةبينني ةكانثةراويَز
 .، أاست ننيأاثةأيوي لةبةرضاو وةك باروودؤخي التيظيا

 زانسيت و هةلَة ويبَ بةهاية  تا ض أادةيةكلةسةر بنةماي منوونةي التيظييةكان، زؤر بة باشي دةبينني
. ارودؤخي أاثةأينةوةبة بنيية  وةست ثةي الي ئيَمةدا كةدا، ئةم شيَكردنةوة زؤر ئاساييةيتيَطةيشتين ميَذوويي

ن كةينةوة لة نيَواند وةربطرين و بري لة تايبةمتةندييةكاين قؤناغيَكي ناوةند بةهيَئيَمة دةيبَ ئةو بارودؤخة ب
 كة بةيبَ ضةندوضؤن لةم جؤرة كردارة أاثةأيناوي طرنط؛ دةيبَ تيَبطةين لةوةي داخؤ ض شيَوة خةباتيَك

: بة دةربأينطةيل ئامادةكراو بةس نةكةين))نوفوية فرمييا(( كاديَت وةيتبارودؤخةدا لةدايك دةيبَ و وةك جةماع
 !ئةنارشييةت، أاوأووتكردن، خةلَكة نزمةكان

 ئةم بؤضوونة لةسةر دةبا. يَكخستين كارةكامنان يلَ تيَكدةدةنيزانييةكان، أثيَمان دةلَيَن، ضاالكييةكاين ثارت
نةوة  أةشةكادة كة لةاليةن سةدةنةو كؤمةلَكوشتنا قؤناغي ئ، لةسةر1905بارودؤخي ثاش مانطي دوازدةي
 : جؤرة قؤناغةدا، تيَكدةدالةمأيَكخستين بزووتنةوةكة زياتر لةكةسانيتر كيَ . أيَكدةخران و ياساي سةربازي

نةبووين بةرطري يا خةباتة أيَكخراوةكاين ثارتيزانييةكان؟ بةراورديَك بكةن لةنيَوان رووسياي ناوةأاست و ئةو 
هةرطيز هيض طومانيَك لةوةدا نيية كة جةنطي . ، واتة ثؤلؤنيا و التيظياسنووري أؤذئاوادانمة كة لة يَدوو هةر

 لةوةدا نيية هةروا هيض طومانيَك. سةندووترة لة ناوضةكاين أؤذئاواثارتيزاين زؤر زياتر بةرفراوانتر و طةشة
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  لة رووسياي ناوةندوكرات بةتايبةيت زؤرتردمي-كة بزووتنةوةي شؤأشطيَأي بةطشيت وبزووتنةوةي سؤسيال
من دلَنيام لةوةي كة ئيَمة زؤر دوورين لة وةرطرتين ئةو  .  لةوةي لة هةريَمةكاين سنووري أؤذئاواتيَكدراوة

دميوكرات لة ثؤلؤنيا و التيظيا لةبةر جةنطي ثارتيزاين كةمتر -بزووتنةوةي سؤسيالسةرئةجنامة كة دةلَيَ 
ئيَمة دةيبَ ئةو سةرئةجنامةوةربطرين كة جةنطي ثارتيزاين، بزووتنةوةي كريَكاراين . ، هةرطيزنةخيَر. تيَكدراوة
  . تيَك نادات1906دميوكرايت رووسي لة سالَي-سؤسيال

 بيانووي ثؤي باروودؤخي تايبةيت نةتةوةيي دةهيَننةوة، بةآلم ئةمة بةأوونييةكي لةبةرضاو  ،ئةوانة زؤر جار
أاسيت ثةيوةست يبَ بة تايبةمتةندي ئةطةر مةسةلةكة بة. وانة الدةدةنةو بيانوثةردة لةسةر الوازي ئ

نةتةوايةتييةوة، ئةوا ئةو كاتة بابةتةكة هيض ثةيوةندييةكي نيية بة مةسةلةي ئةنارشيزم و بالنكيزم و 
تة مةسةلةكة ؛ كةواريَمة رووس نشينةكاندالة هةبةتايبةيت و آلوانة لة طشت رووسيا  عةيبة بةربمتريؤرةوة، بة

ئةوكاتة !  بؤ شتةكةي تر بطةأيَنهةستثيَكراوبةأيَزان، بأؤن بة شيَوةيةكي . ثةيوةندي بةشتيَكي ترةوة هةية
ةوة، ضونكة ثيَشوةخت،  هيض أوون ناكةن ضةوسانةوةي نةتةوايةيت يا ناكؤكيية نةتةوايةتييةكاندةبينن كة
ا خةبايت ثارتيزاين تةهنا لةم قؤناغة ميَذووييةي ، لةكاتيَكد هةبووة لة هةريَمةكاين أؤذئاواداهةميشة

ضةوسانةوةي نةتةوايةيت و ناكؤكي لة نيَو نةتةوةكاندا هةية، بةيبَ  ،زؤر ناوضةدالة . ئيَستاماندا دةركةوتووة
 وادا طةشةدةستيَينَ شويَنكيلة ئةم خةباتة  هةنديَ جار  بكةويَت وئةوةي  هيض خةباتيَكي ثارتيزاين بةرضاومان

 . ثيَمان ناكريَت لةبارةي بووين ضةوساندنةوةي نةتةوايةيت قسة بكةينكة 
كراو، بؤمان دةريدةخا كة ثةيوةسيت نيية بة ضةوساندنةوةي ةكة بةشيَوةيةكي هةستثيَشيَكردنةوةي مةسةل
خةبايت ثارتيزاين شيَوةيةكي خةباتكردين حةمتيية لة . ، بةلَكو بة مةرجةكاين أاثةأينةوةنةتةوايةتييةوة

ماوةييةكي ، يا ئةو أادةية طةيشتووةتة سنووري أاثةأين و تا ئةم قؤناغيَكدا، بزووتنةوةي جةماوةري بةكردةوة
 .لة جةنطي ناوخؤ أوودةدا))ثيَكداداين طةورة((زؤر

 لة ة ئةو ياساغيانة كة لةالي ئيَمة،بؤي. كييةكاين ثارتيزانييةكان نييةئةوةي بزووتنةوةكة تيَكدةدا، ضاال
بةآلم ئةو ضاالكييانة، هنيَنني و دذي ئةو ضاالكييانةية كة لةاليةن ثارتيزانةكانةوة ئةجنامدةدريَن،  ،رووسيا
، ئةطةر بيَت و لةو بارودؤخة ميَذوويية كة ئةو جؤرة خةباتة سيت حيزب تيَكدةدةنابةأو  و ناأيَكخراون خؤأسك

دةبني، بةآلم لةطةل  دا يبَ تواناانةلبيةكانيشيتيَنةطةين، ئةوا لة ثةكخستين كارتيَكردنة س ،بة بةرهةمدةهيَينَ
 هؤكارييانة ينَ، و نة بةئيَمة ئةويَ دةيأووذيَززهلئةوةشدا خةبات دريَذةي دةيبَ، هؤكاري ئابووري و سياسي 

، ئةوا سكاآل لة  سكاآل دةكةينكايتَ لةسةر جةنطي ثارتيزاين. اوبردين ئةو جؤرة خةباتةلةناودةبريَ و نة لةن
 .زبةكةمان دةكةين لة مةسةلةي أاثةِرينداالوازي حي

ئةوةي ورةكان . ئةوةي لةبارةي تيَكداين أيَكخسنت طومتان، هةروا لةسةر بؤطةنكردين ورةكانيش جيَبةجيَ دةيبَ
كاين ةوة كردئاكاريبؤطةندةكةن، جةنطي ثارتيزاين نيية، بةلَكو نةبووين أيَكخسنت و ثؤي ناأؤشين 

كان نادزينةوة، ئةوةي كة قةت بؤطةنكردين ورةخؤمان لة  ئيَمة هةرطيز ). بوونناحزيب(، واتةثارتيزانةكانة
ئيَستا ئةمانة   دةكةم،االكييةكاين ثارتيزانييةكان ضمشتومأ هةلَناطريَ ئةوةية كة هةر نةفرةت و لؤمةي

أةنطة . ووذيَينَ دةيري سياسي وئابووريبؤ وةستاندين أووداويَك كة هؤكارطةليَكي قوولَلةوثةأي ثةككةوتووييدان 
، أووداويَكي ناسرووشيت و بؤطةنكةري ورةكانأاطرتين  يمان لةايئايا بيَتوان: بلَيَنو يمان يلَ بكةنكهةنديَ ثيَشبأ

بةآلم ئةم جؤرة . ثالَ بة حيزبةوة بينَ، ئامرازي خةبايت ناسرووشيت و بؤطةنكةري ورةطان ثةيأةوبكاهؤكاريَكة، 
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 نةك لة ماركسييةكةوة، ضونكة ماركسي ناتواينَ كي ليبأالَي ثةتييةوة دةردةضيَيية لةاليةن بؤرذوازييةكثيَشبأ
بةكاريَكي ناسرووشيت و بةطشيت جةنطي ثارتيزاين كة شيَوةيةكة لةشيَوةكاين جةنطي ناوخؤ جةنطي ناوخؤ يا 
. كؤمةآليةيتماركسي لةبواري خةبايت ضينايةيت أادةوةسيتَ نةك لة بواري ئاشيت . َدابين بؤطةنكةري ورةكان

لةهةنديَ قؤناغدا، قؤناغي قةيرانة ئابووري و سياسيية تيذةكاندا، خةبايت ضينةكان لة أةوأةوةي 
لةم .  أاستةقينة، واتة خةبايت ضينايةيت لةنيَوان دوو بةشي طةلي جةنطي ناوخؤدةبيَتة هؤي ،طةشةسةندنيدا
 بؤ هةر جؤرة مةحكومكردنيَكي مةعنةوي. ةسنتةكان لةبةري جةنطي ناوخؤ أاوماركسيي دةيبَ انةدا،جؤرة قؤناغ

 .جةنطي ناوخؤدا لة تيَأوانيين ماركسييةوة  قبوولَ نيية
شتومأيَك  هيض مئةم مةسةلةية. حزبيَكي خةباتطيَأةلة قؤناغي جةنطي ناوخؤدا، حيزيب ثرؤليتاري منوونةيي، 

 بيسةمليَنن، بةكردةوةش لة تيَأوانيين جةنطي بةوة دةنيَني كةوا هةنديَ هةن ثيَياندةكريَ ئيَمة دان. قبوولَ ناكا
هةروا . نةطوجناوةناوخؤدا دةيسةمليَنن كة ئةم يا ئةو شيَوةي جةنطي ناوخؤية لةم ماوةية يا ماوةيةكي تردا، 

هةلَدةطريَ و نطي أةأةخنةي هةمة ،وةك بؤنةيةكي سةربازيداندةنيَني بةوةي كةوا شيَوةكاين جةنطي ناوخؤ 
 ادا دةطةأيَتةوة بؤ خةباتطيَأاين داندةنيَني بةوةي كة دواووشة لة مةسةلةيةكي وئيَمةش بةتةواوةيت

بة ، بةآلم ئيَمة بةناوي ثرةنسيثةكاين ماركسيزم. دميوكراتييية لةهةر ناوضةيةك لة ناوضةكان-سؤسياليسيت
ارشيزم و بالنكيزم و بةأيَطاي دةربأيين دووثاتكراو و طويَ داخسنت لة ئةنئيَوة شيَوةيةكي توند داوادةكةين، 

لةبةردةمماندا داهؤلَي هةنديَ  هةروا داوادةكةين. ةن هةلَنةيتةلَكردين مةرجةكاين جةنطي ناوخؤتريؤرةوة لة شي
ي حيزيب سؤسياليسيت ثؤلؤين جيَبةجيَيان كردووة لةم يا ئةو  ئةم يا ئةو أيَكخراونة كة ثةككةوتواشيَوازي

 دميوكرايت لة جةنطي ثارتيزاين بة شيَوةي طشيت، ثيشان -اليسيتماوةية لة مةسةلةي بةشداريكردين سؤسي
   . نةدةن

. طي ثارتيزاين بزووتنةوةكة دةشيَويَينَكة دةلَيَ جةنبكؤلَينةوة ةو بيانووة  لئيَمة دةيبَ بةضاويَكي أةخنةطرانةوة
وانة كة خؤيانيان بؤ ئامادة شيَوة خةباتيَكي نويَ، مةترسي و قورباين نويَ تيَداية، هةر دةيبَ ئةو أيَكخرا هةر

  وةخيتَ طويَزامانةوة بؤ هاندانن تيَكضووبانطةوازكةرة كؤنةكامنان بازنةكاين)). دةشيَويَينَ((نةكردووة، 
 .  طويَزامانةوة بؤ خؤثيشاندانشمان تيَكضوون كايتَولةثاشاندا كؤميتةكاني

دا، بةآلم دةيبَ ئيَمة وون لةنيَو جةنطاوةرةكانهةر ئةكتسيونيَكي سةربازي لة هةر جةنطيَكدا دةبيَتة هؤي تيَكض
ئةمة هةموو . ئيَمة دةيبَ ئةجنامطةريي فيَربووين خةباتطيَأان بني.  جةنط بةرثانةكردن نةطةينئةجنامطةري
 .مةسةلةكةية

ئيَمة ئةنارشيست و دز و : دميوكراتةكان بةسنطدةأثةأاندن وشانازييةوة أايدةطةيةنن-كايتَ دةبينم سؤسياليستة
ضةتة نني، ئيَمة لةوانة طةورةترين، ئيَمة بيَزمان لة جةنطي ثارتيزاين دةبيَتاةوة، ئةو كاتة من  ثرسيار دةكةم 

ددة لةهةموو وةآلتدا، أووبةأووبوونةوة و جةنط لةنيَوان حكومةيت سة. داخؤ ئةو كةسانة دةزانن ضي دةلَيَن
لةو ثلة دياريكراوةيةدا كة شؤأش  دةيبَ هةر بيبَ دةكريَ و ئةم أووداوة مةسةلةيةكةأةشةكان و هاوةآلتيان 

 و ناأيَخراوةي أووبةرووبوونةوة و هريشي ضةكدارانة نةوةي هاووةآلتيان شيَوةي خؤأةسكيثةرضدا. ثيَطةيشتووة
 من تيَدةطةم . و بةويَنةيةك كة زؤر زيرةكانة نيية و خراثنهةر دةقاودةق لةبةر ئةمةية. بةخؤيةوة دةطريَت

 و ماوةيةكي دياريكراودا ومة لةبةر الوازي أيَكخستنةكةمان و خؤئامادة نةبووين دةتوانني لةناوضةئيَلةوةي كة 
  خةباتطيَراينتيَدةطةم كةلةوةش هةروا من .  دابني بكةين خةباتة خؤأةسكةبؤ ئةمسةركردايةيت حيزب 
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و سانايش نية دووبارة ثةروةردةي . وة، ضارةسةر بكةندا ئةم كيَشةية بيَتةثيَشةنيَكويَناوضةكان دةيبَ لةهةر ش
بةآلم كايتَ لةئاسيت تيئؤري دةبينم لة أؤذنامةواين ناو أيزةكاين . أيَكخراوة الوازو ئامادةنةبووكان بكةينةوة

يَكي ضاوقاميانة و دميوكرايت ئةسةف ناخؤن بؤ نةبووين خؤئامةدةطي، بةلَكو بة أازيبوون-سؤسيال
لةبارةي ئةنارشيزم،  كة لة سةردةمي الويَتيانةوة طةيلَ دةكةني دةربأين دووبارةانةينةرسيس بةخؤئاشقيبووين

، ئةوا من ئازار دةضيَذم بؤ بينيين ئةوةي ضؤن هزريَكي زؤر شؤأشطيَر بةم لةبةريانكردووةبالنكيزم و تريؤر 
 .شيَوةيةسووك دةكريَ
.  نزيك دةكاتةوةسثلَةكانلة و خةلَكة شيار لة ئةلكوهيجةنطي ثارتيزاين، ثرؤليتارياي هؤ: ئةوانة ثيَمان دةلَيَن

كةين ئةوةية كة حيزيب ثرؤليتاريا دةيبَ  ليَوةوةي ثوختئةمة أاستة، بةآلم ئةو تاقة ئةجنامطريية كة دةيبَ
بة تاقة ئاميَر و تةنانةت بة ئاميَري سةرةكي بؤ خةباتكردن دانةينَ؛ دةيبَ ئةم هةرطيز جةنطي ثارتيزاين 

طوجنيَنن و بة كارتيَكردين يب تر  لةطةل ئاميَرة سةرةكييةكاينفي ئاميَرةكاين ترةوةويَر أكيَخباتة ذئاميَرةش 
 ئةطةر دوامةرجةكة نةكريَ، ئةوا هةموو ئاميَرةكاين . سؤسياليسيت ثيَشوازي يلَ بكريَثةروةردة و أيَكخستين

ليتارييةكانةوة كة لة سةرووي بةدةر لة كؤمةلَطاي بؤرذوازي، ثرؤليتاريا لةهةموو تويَذ غةيرة ثرؤ خةبات بةيبَ
 كارة  ثايةبةرزي دادةبةزيَ و دةدريَ بةدةسيت،ويَكة تيَكضوون و شيَواندين تيَدةن نزيكدةكاتةوة،يداوةو لة خوارة

 دادةأزيَ بؤ ئاسيت هاوثةميانييةيت، خؤأسكييةكان؛ مانطرتنةكان كة بؤ أووداوة خؤأسييةكان بةجيَدةهيَلَدريَ،
ثةرلةمان دةيبَ بة خانووي سؤزاين، . يَوان كريَكاران و خاوةن كارةكان دذي بةكاربةرةكانواتة بؤ أيَكةوتن لةن

)) ئازادي طشيت((تيَدا ضةتةطةيلَ لة سياسةمتةدارة بؤرذواكان بة دةستةو بةتاك بازرطاين دةكةن بة
كاري . ةكةكاين تر، خولياكاين كؤماري و دذايةيت ئةكلريؤس و سؤسياليزم و مش))دميوكراسي((و))ليبأاليزم((و

أؤذنامةطةري دادةبةزيَ بؤ ئاسيت طةوادي أةخساو بؤ هةمووان، بؤ ئاميَريَك تا جةماوةري ثيَ بؤطةن بكةن، 
 هتد...أووبةأوو ميَضكةيي دةكا بؤ خؤأسكة أزيوةكاين ئاذاوةضييةكان

دنةوةي كربؤ ليَ  وةك ثةرذيين ضييندميوكرات كةرةستةي خةباتكردين طشيت بةتواناي نيية-سؤسيال
دميوكرايت  بةثيَي زةمةن، -سؤسيال.  يا لة خوارةوةيدانثرؤليتاريا لةو تويَذانة كة نةختيَك لةسةرةوة

 جيَبةجيَكردين ئةم كةرةستانة دةخاتة ذيَردةسيت مةرجطةليَكي بةبةردةوامكةرةستةي جياجيا بةكاردةهيَينَ و 
 . هزري و أيَكخراوةيي كة بةوردي دياريكراون

               

4 
شيَوةكاين خةبات لة شؤأشي رووسيدا لةأادةبةدةر فرةأةنطن كايتَ بةراورد دةكريَ لةطةل ئةو شيَوة خةباتانة كة 

دا ئةم مةسةلةيةي بةشيَوةي جزئي 1902كاوتسكي لةسالَي. شؤأشي بؤرذوازي لة ئؤروثا جيَبةجيَياين كرد
أةنطة رووسياي يلَ بةدةر : يشي زيادكرد و طويتبؤ((ثيَشبيين كرد كايتَ دووثاتيكردةوة كة شؤأشي داهاتوو

، زياتر لةوةي خةباتيَك يبَ لةاليةن طةلةوة لة دذي حكومةت دةيبَ بة خةباتيَك لةنيَوان دوو كةريت طةل)يبَ
 .بةرثابكريَ

.  زؤر بةرينترة لة شؤأشةكاين بؤرذوا لة أذئاوا يةكةمي خةباتكردن لة رووسيا، بةيبَ طومانطةشةسةندين شيَوةي
 خةبات كةلَةكة بكا، ئةوانيشضةند هةرل كةمايةسي ثيَكدةهيَنن، بةآلم دوذمناين شؤأشةكةمان لة أيزةكاين طة

بؤية أيَكوأةوان .  ثشتطريي دةكريَن كؤنةثةرةستةكاين بؤرذوازييةوةلةاليةن دةستة و زياتر خؤيان أيَكدةخةن
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تنة سياسيي طشتييدا، أاثةأين، بةرطة كؤنةكة هةردةبواية لة ئةوها قؤناغيَكدا، قوناغي مانطر ويةسرووشتي
أووثيَويَكي زؤر بضوك لةزةمني بة لةبةر نةكا، واتة شيَوةي ضاالكيية تاكرةوةييةكان كة بة ماوةيةكي كورت و 

ناوخؤي زؤر سرووشيت و حةمتيية، أاثةأين شيَوةي باآلو ئالَؤزتر ثةيدابكا، شيَوةطةيل جةنطي . دياريكراوة
هةرطيز . ضةكداري لةنيَوان دوو بةشي طةل، واتة شيَوةكاين خةبايت طريَتةوةوو وةآلت دةبةردةوام كة هةم

 و كةم ذمارة كة  لةنيَوانياندا بةةك لة جةنطي طةورةزجنريةيوةك تيَأوانيين ئةم جؤرة جةنطة ناكريَ، تةهنا 
 دةيبَ -لَنياشم كة هةر وايةد-جا كةوابيَت. جيايان دةكاتةوةو ثيَكداداين يبَ ذمارة أيَذةيةك ماوةي دريَذ 

لةم جةنطة طةورة ، يانةوةتوانا بةوثةأيدميوكرات ئةركي دامةزراندين أيَكخستنطةليَك لةئةستؤ بطريَ، -سؤسيال
 .  بكةن أابةرايةيت جةماوةردا،و بضوكانة

ةم لدميوكرايت - دةيبَ سؤسيال ثلةي جةنطي ناوخؤ كةلَةكة دةكات،قؤناغة كة خةبايت ضينايةيت تالةو 
 بةشداري بكا، نةك تةهنا ئةوة، بةلَكو دةيبَ تيَدا أؤلَي أابةرايةيت ببيينَ و أيَكخستنةكاين جةنطة ناوخؤييةدا

ثةروةردةو ئامادة بكات، تا بةكردةوة وةك اليةنيَكي جةنطاوةر كة هيض بؤنةيةك ثشتطويَ ناخات بؤ طةياندين 
 .زيان بة دوذمن، ناسراو يبَ

 سةرلةنويَ ، هةروا هةموو طةل لةناو جةنطي ناخؤداة و ناكريَ بة جاريَك ثيَهةستني،سةختهةلَبةت ئةوة ئةركيَكي 
ئيَمة دةيبَ أيَكخستنةكامنان ثةروةردةو سةلةنويَ . خؤي ثةروةردة دةكا و لةناو بؤتةي خةباتدا، فيَردةيبَ

 .أيَكيانبخةين و ئةزموونةكان لةبةرضاو بطرين تا بتواينَ ئةم ئةركة ئةجنام بدا
 دةسةثيَنني و ةكانكامنانةوة شيَوةيةكي خةبات بةسةر خةباتطيَأةب، لةهةطكةينئةوة دةئيديعاي نة ئيَمة هةرطيز 

كةين لة ا ئةو شيَوةي خةبايت ثارتيزاين دةأؤلَي ئةم ي  ئيديعاي ضارةسةري مةسةلةيشنة لةبةرزي بانانةوة
 كيؤرة بريناكةينةوة كة لة هةلَسةنطاندنيج  ئيَمة قةت بةو.دا لة أووسيايأةوأةوةي جةنطي ناوخؤي طشتي

دميوكرايت دةبينني، بةآلم بة -كيَشةي ئاراستةي سؤسيال ،ي ثارتيزاينوة بؤ ئةم يا ئةو كارانةهةستيار
 ةبؤضووين ئيَمة، ئةركةكامنان لةسةر بةشداربوومان بةثيَي توانا بؤ دةربأيين هةلَسةنطاندنيَكي تيئؤري درووست

ئةركةكةمان ثيَكهاتووة لة خةبايت نةثةساو  هةروا ؛نويَيانة كة ذيان سةثاندوويةيتتة بؤ ئةو شيَوة خةبا
ن كريَكارة هوشيارةكان ئةم كيَشة نويَ و دذوارة بةشيَوةيةكي و ئةو وةمهانة كة ناهيَلَلةدذي داأشتين ئامادةكراو

        .بدؤزينةوة   درووست بؤ ضارةسةركردينيأيَطاو درووست دابنيَن
 
 12-1، الثةأةي14 جلدي                                         1906/ 30/9، 5، ذمارة))ليتاريثرؤ((لة
 

 سةالم عةبدولَآل ئيرباهيم
 


