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   جيهان يةكطرنكريكاراين
 

   ماركس و فريدريك ئةنطلسلَكاِر
   كؤمونيستبةياننامةي ثاريت

  )مانيفيست(
  
  
  

  جةالل دةباغ كردووية بة كوردي                     
  م1996ضاثي يةكةم، ئةلَمانيا، 

  2001كوردستان-، سليماينةمضاثي دوو
ساييت ( لةسةر تؤري ئينتةرنيتمسيَ يةضاثي 
   بآلوكرايةوة21/11/2003)نيتكوردستا
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  روونكردنةوةيةك

لةدةرةوةي وآلت، بةياننامةي ثاريت كؤمونيستم 1967بؤ يةكةمني جار، سالَي
كردة كوردي، ئةم وةرطيأانة لة زماين عةرةبييةوة بوو، بةآلم لةطةل 

ي )خانةي ثيشكةوتن(وةرطيأانةكةي هاوأي خالد بةطداش و لةطةل ضاثي
  .دم كرد، سةرةأاي بةراوردكردن لةطةل ضاثي بولطاري و رؤماينمؤسكؤدا بةراور

بةآلم لةبةر هةندي طريوطرفت تواناي بةضاث طةياندين نةبوو، ئةو دانةيةش كة 
بأياري وةزارةيت راطةياندين بةغداي لةسةر بوو، لةطةل كلَيشةي بةرط و 

 لةاليةن دا لةبةغدا)ريطاي طةل(وينةكان، لةناو كةل وثةلةكاين رؤذنامةي
  .رذيمةوة دةستيان بةسةرطريا

والةسةر رؤشنايي رةشنوسةكةي، ئةم بةياننامةيةمان بةضاث طةياندو لةأاستيدا 
يكي تر ئةطةرضي زووتريش انة بؤ زماين كوردي نةك وةرطيأانئةمة يةكةم وةرطيأ
بةضاث طةيةندرايب.  

   20/12/1993 سويد -لوند
   جةالل دةباغ
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 كؤمونيست هةزار جار زياتر ضاثكراوةو اريت ثبةياننامةي
 هاوِري لينني لة بارةي. و نؤ زمان بالَوكراوةتةوةبة حةفتاو 
ئةم ناميلكةية هيندةي ثةِراويكي : (امةيةوة دةلَيياننئةم بة

تاش دةطاتة  ئةم ثةِراوة تا ئيسطةورة نرخدارة، ناوةِرؤكي
 خةباتكارو ناو هةموو ثرؤليتارياي ريكخراوي

  .)دةياجنولَينيتةوة
  10 دووهةم، الثةِرة بةرطي-ريدريك ئةنطلس، دانراوةكان ف-لينني

  
  

براي بةأيز كاك سةالم عةبدوآل ئيرباهيم ئةركي ضاثكردين بةياننامةكةي طرتة 
  د . ج. شايةين سوثاسة. ئةستؤ

  
  

21.11.2003 
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  ! جيهان يةكطرنكارطةراين
 

  ماركس و ئةنطلس:  نووسيين                         بةياننامةي ثاريت كؤمونيست
يمةتانة بريوِراي نوي دةربارةي جيهان ِروون و لةم ثةِراوةدا، بةضةشنيكي بل( 

ئاشكرا ثيشاندراوة، ماتريياليزمي راست و درووست كة بواري ذياين 
ةِر كؤمةالَيةتيش دةطريتةوة، ديالةكتيك كة فراوانترين و قولَترين زانستة لةم

و جيهانيي ويي يةيت و دةوري شؤِرشطيِري و ميذثةرةطرتن، تيبيين خةبايت ضينا
  ...)نةتةوةمةلَي تازةي كؤمونيزمة، روونكراوي كؤثرؤلَيتاريا كة دامةزرينة

   لينني. ئي.ف
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  1872ثيشةكي ضاثي ئةلَماين سالَي 
 
كة كؤمةلَةيةكي نيونةتةوةيي كارطةرانة، بةهؤي باري " كؤمةلَةي كؤمونيستةكان"

لة كؤنطرةي لةندةندا كة لة . ضاربوو، كؤمةلَةيةكي يين بيتجارانةوة نا
دا بةسترا، فةرماندراية ئةوانةي لة 1847لَيي سا)سةرماوةز(تشريين دووهةم

نةزةري (كة بةرنامةيةكي)رطيِروة-ياين ماركس و ئةنطلس(خوارةوة مؤريان كردووة
بةم )بةياننامةية(ئةم .دووروو دريذ بة نيازي بالَوكردنةوة دابنين)ةتبيقيو ت

  1)ةشةمةأ( هةفتةيةك ثيش شؤِرشةكةي شوباتضةشنة دانرا، بةضةند
بؤ لةندةن نارد تا لة ضاث بدري، يةكةجمار بة زماين ئةلَماين دانةيةكم 

ئةلَمانيا و ئينطلتةراو ( لةيبالَوكرايةوةو زؤرتر لة دوانزة ضاثي جيا جيا
وبؤ كردي بة ئينطليزي ) هيلني ماكفيراين(دواي ئةوةي خامن. رضوويلَ دة) ئةمريكا

 دا )بليكانيثوريد ر(دا لة لةندةن لة رؤذنامةي1850يةكةجمار لةسالَي
 لة ئةمريكا سي جار زياتر وةرطيِراين جيا جياي بة 1871 سالَي.بالَوكرايةوة

  .زماين ئينطليزي يلَ بالَوكرايةوة
جماريش لة فةرةنسا ثيشي كةبؤية
. وةرطيِرانيكي بة زماين فةِرةنسي يلَ دةركةوت1848ثؤشثةِري)حوزةيران(شؤِرشي

 شوا ئيستا. لة نيويؤرك بالَوي كردةوة)سؤسياليست(لةم دواييةدا رؤذنامةي
ثاش دةركةوتين ضاثة ئةلَمانييةكةي بة . وةرطيِرانيكي تري يلَ ئامادة دةكريت

ماوةيةكي كةم لة لةندةن بة زماين ثؤلَؤين لة ضاثدرا، ئنجا لة ذنيو لةدةورو 

                         
ة كة لة فةرةنسا -1848-ي سالَي)ِرةشةمة( نياز لة شؤِرشةكةي شوبات/ 1

  .بةرثاكرا
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وةو، هةروةها ثاش بالَوكردنةوةي دا بة زماين روسي لة ضاثدرا1870بةري
  .راية سةر زماين دامناركيطؤِرد
، بةالَم وة سالَةي دواييدا، رؤذطار زؤر طؤِردرارةِراي ئةوةي لةم بيست و ثينضسة

اسكراون تا ئةمِرؤ سةرانسةري ب) بةياننامةيةدا(ة طشتييانةي لةمئةو بريوباوةِر
 .هةرضةندة ثيويستة هةندي بةندي دةستكاري بكرين. هةموويان راسنت

خستووةتةِروو كة ثةيِرةوكردين ئةم بريوباوةِرانة  ئةوةيبةياننامةكة خؤي 
هةميشة لةسةر رؤذطارو باري ميذويي كاتيكي تايبةيت وةستاوة، كةواتة ثيويست 
ناكات بةس بة تةنيا بايةخ بدريتة ئةو كاروبارة شؤِرشطيِرييانةي لة كؤتايي 

وي ئةم بةشة بةشي دووةمدا باسكراون، ئيمة ئةطةر بيني و ئةمِرؤ سةرلةن
ئةم . ، ئةوا لة زؤر رووةوة لة نووسينةكةي ثيشوو جياوازدةيببنوسينةوة

شكةوتنةوةية كة )خالَيدا(بةرنامةية لةهةنديكؤن بووة، ئةمةش بةهؤي ئةو ثي
  .سالَةي دواييدا لة ثيشةسازي طةورةدا رووي داوة)25(لةم

بييةوة ثيشكةوتووةو بة ران لة رووي ريكوثيكي حيزلةثالَ ئةمةشدا ضيين كارطة
وة )ِرةشةمة(ثلةي يةكةم، بة هؤي ئةو تاقيكردنةوانةوة كة لة شؤِرشكةي شوبات

وةدةستكةوتوون، ئينجا بةتايبةيت تاقيكردنةوةكاين كؤمونةي ثاريس كة بؤ 
. يةكةجمار ماوةي دوو مانط دةسةالَيت سياسي طةياندة ناودةسيت ثرؤليتارياوة

ناكري ضيين كارطةران تةنيا بة (ئةوةي سةملاند كةكؤمونةي ثاريس بةتايبةيت 
دةسةالَتطرتن بةسةر دةزطاي دةولَةتداو بةكارهيناين بؤ ئاماجنة 

   1)تايبةتييةكاين خؤي بةس بكات

                         
 ,Der Bürgekrieg in Frankreich:  بكةتةماشاي ئةم نووسراوة/  1

Adresse des Genaralrates der Internationalen 
Arbeiterassoziationدا لة دوورو ...19ل-ضاثي ئةلَماينئةم بريوِراية لةوي

.  ماركسلَدانةري كاأ)ناوخؤي فةرةنسا شةِري(بِروانة .دريذي روونكراوةتةوة
  .نةوةي نيونةتةوةيي ِرةجنكيشاتيي كؤمةلَةنامةيةك لة ئةجنومةين طش
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ةخنةطرتنةكةي لةو ويذةي سؤسياليزم بؤ ئةمِرؤ طوماين تيدانيية كة ر
ي دةربارةي هةروةها ئةو سةرجنانة. بِرئةكات1847، تا سالَيوناتةواوة

هةلَويسيت كؤمونيستةكان لةمةِر حيزبة جؤراوجؤرةكاين بةربةرةكاين لةبةشي 
ؤش راست و  باوةِرةوة تا ئةمأضوارةمدا باسكراون، هةرضةندة لة رووي بريو

ة باري جنانة بؤ ئةمِرؤ كؤن بووة، ضونك، بةالَم دووروو دريذةي ئةو سةردروسنت
 ئةو حيزبانةي تييدا  زؤربةييشضوين ميذوسياسي بةتةواوي طؤِردراوةو، بةرةو ث

  باسكراون لةناوبرد؟
بةلَطةيةكي ميذويية مايف )بةياننامةكة(ويراي هةموو ئةوةش كة بامسانكرد

اثي ئايندةدا ثيشةكييةكي بؤ رةنطة لة ض. ئةوةمان نيية دةستكاري بكةين
 بةالَم ئةم .ةوةبكاتو ئةمِرؤ ثأ1847و بؤشاييةي نيوانسني كة بتواينَ ئةبنو

سني كة ان نةبوو ثيشةكييةكي واي بؤ بنوةلةبوو، ماوةي ئةوةمضاثةي ئيستا بةث
  .ئةم نيازةمان بينيتة دي

  
  .1872ثوشثةِري-حوزةيران ي24لةندةن - ماركس، فريدريك ئةنطلسكاِرلَ

  
  
  
  
  
  
  
  

  1882ثيشةكي ضاثي روسي سالَي
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سي كة باكؤنني وةريطيِرابوو، بة رو) بةياننامةي ثاريت كؤمونيست(ضاثي يةكةمي

  *ةوة لة سةرةتاي هةفتادا بالَوكرايةوة)كولوكول(لةاليةن ضاثخانةي
ئةو كاتة ضاثي روسي ئةم دانراوة لة جيهاين رؤذئاوادا هةر هيندةي دانراويكي 

ري شيت وا بةالَم ئةمِرؤ ناتواند. ةخي هةبووويذةيي سةيرو عةنتيكة شوين و باي
ي )كانوين يةكةم(بؤ يةكةجمار لة بةفرانبار)بةياننامةكة(تةيئةو كا. بطوتري
دا بالَوكرايةوة، مةيداين بالَوي جوالَنةوةي ثرؤليتاريا زؤر 1847سالَي 

. دا دةردةكةويت)بةياننامةكة(ئةوةش بة تةواوي لةبةشي دوايي. تةنطةبةربوو
رةنطار يزبة جؤربةجؤرانةي بةيسيت كؤمونيستةكان لة راسيت ئةو حهةلَو(بةشي
لةم يةشةدا نة باسي روسيا كراوة، نة باسي والَتة يةكطرتووةكاين ) وةستاون
لةوكاتةدا روسيا دوا هيزيكي ئيحتياتيي طةورةي هةموو كؤنةثةرةستيي . ئةمريكا

الَتة ادةكاين ثرؤليتارياي ئؤروثا بؤ وئةوروثا بوو، هةروةها هيزة زي
تة كةرةسةي خاويان ئةداية ئةوروثاو يةكطرتووةكان كؤضيان ئةكرد، ئةو دوو والَ

. هةر لةو كاتةشدا ببوونة بازاِري فرؤشتين بةروبووي ثيشةسازي ئةوروثا
  .هةردوو والَتةكة ببوونة كؤلَةكةي راطريكردين رذيمي ئةو سةردةمةي ئةوروثا

. بةالَم ئيستا ئةوة هةمووي بةتةواوي طؤِردراوةو وةزعي ئةمِرؤ جؤريكيترة
ي ذورو كة بةم شيوة طةورةية وثاييةكان تواناي داية ئةمريكاكؤضكردين ئةور

كردين واي ليهات )ةمزامح(كالَي خؤي ثةرةثيبدات، تاوةكو بةربةرةكاينكشتو
. كردضوكي زةوي وزاري لة ئةوروثادا لةقولَكايةيت طةورةو ببنضينةكاين م

ةمريكا كة ةكطرتووةكاين ئ توانايةكي وايدا بة والَتة يجطةلةوة ئةم كؤضكردنة
زؤر بةهيزو مةزين لةو سةرضاوة دةولَةمةندانةي بؤ ثيشةسازي هةيانة 

بةجؤريك هيض طوماين تيدا نةميين كة بة خيرايي مؤنؤثؤلَةكاين . كةلَكوةربطرن
ئةم . نرثيشةسازيي ئةوروثاي رؤذئاواو بة تايبةيت ئةواين ئينطلتةرا لةناوبة

ةنة سةر ئةمريكا خؤي، مولَكايةيت بضوك و دوو هؤية، كاريكي شؤِرشطيرانة ئةك
ناوةجني وةرزيرةكان كة بنكةي هةموو رذيمي سياسي ئةمريكاية، بةرةبةرة لة 
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ئةجنامي بةربةرةكانيي كيلَطة طةورةكاندا لةناودةضيت، هةر لةو كاتةدا، بؤ 
دةستينيت، لةثالَ سازييةكاندا ثرؤليتاريا زؤر ثةرةيةكةجمار لةناوضة ثيشة

  .ةشدا سةرماية بةضةشنيكي وا كؤ ئةبيتةوة كة لة ضريؤكي ئةفسانة دةضيتئةو
  !با ئيستا بيينة سةر باسي روسيا
ثاشاكان و هةروةها بؤرذوازةكاين 1849-1848كايتَ بةرثابووين شؤِرشةكةي

اين بؤ رزطاربوون لة رداين روسيايان بة تاقة هؤيةك ئةزئةوروثا دةست تيوة
رةي  كردبوو بة ِراثةِرين، ئةوان قةيسةريان بة سةرطةوثرؤليتاريا كةدةسيت

ديلي شؤِرشةو )** طاتشينا(ةالَم ئةمِرؤ قةيسةر لةب. كؤنةثةرسيت ئةوروثا دائةنا
  .روسيا ضؤتة ثيشِرةوي جووالَنةوةي شؤِرشطيِري ئةوروثاوة

مسؤطةرو لة ئةوةبوو لةناوضووين )بةياننامةي كؤمونيست(ئاماجني
بةالَم لة روسيادا .  بؤرذوازي خباتة روويكايةيت ئيستاضارةنووسراوي مولَ

ئةبينني لةثالَ ئةوةدا كة سةرمايةداري زؤر بةخيرايي ثةرةي سةندووة، بةشي 
كةواتة مةسةلةكة لةوةداية كة . رزيرانةةوزؤري زةوي و زار مولَكي هاوبةشي 

 زؤر كة شيوةيةكي-ئايا مولَكايةيت هاوبةشي وةرزيراين روسيا-بزانني
 لةتوانادا -ليكهةلَوةشاوةية لة مولَكايةيت زةوي و زاري كؤمونيسيت سةرةتاييدا

هةية راستةوخؤ بطاتة شيوةيةكي بةرز، واتة لة مولَكايةيت زةوي و زاردا بطاتة 
تة لة سةرةتادا ئةو ريطاي هةلَوةشانةوةية شيوةي كؤمونيسيت؟ ياخود ثيويس

  .يذويي رؤذئاواش هات؟ي ثةرةطرتين مبطريتةبةر كة تووش
ئةطةر شؤِرشةكةي روسيا ببيتة هؤي : تاقة وةالَميكي ئةم ثرسيارة ئةمرؤ ئةمةية

ةيان بةرثابووين شؤِرشي ثرؤليتاريا لة رؤذئاواداو، هةردوو شؤِرشةكة هةريةك
ة لةتوانادا دةيب مولَكايةيت هاوبةشي ئيستاي ئةويتريان تةواوبكةن، ئةوكات

  . ببيتة سةرضاوةي ثةرةطرتين كؤمونيسيتداسيازةوي و زار لة رو
  

   ماركس، فريدريك ئةنطلسلَ     كاأ                                      
                                         1882)ِريبةندان(كانوين دووةم ي21                                 لةندةن
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لةو ثيشةكيةدا كة ئةنطلس . بالَوكراوةتةوة1869لَيئةو ضاثةي باسكراوة سا*

بؤ ضاثة ئينطليزييةكةي نووسيوة، ميذوي بالَوكردنةوةي ئةم ضاثة 1888سالَي
  ...روسييةي وةرطيِراين بةياننامةكة بة هةلَة باسكراوة

  .وةرطيِر-ناوي كؤشكيكة لة نزيك ثيترسبؤرط-يان طالَضينؤ-طاتشينا** 

  
   

     
  
  
  
  
  
  
  
  
1883شةكي ضاثي ئةلَماين سالَي ثي  
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ؤر بكةم، ضونكة ةرخؤم بةتةنيا ثيشةكي ئةم ضاثة م ناضارم هبؤ يب بةخيت

ين ئةوروثا و ئةمريكا لةهةموو كةسيكيتر اركس، ئةو ثياوةي كة ضيين كارطةرام
ثشو ئةدات و، سةوزةطيا بؤ )هايطيت(زؤرتر قةرزاربارين، ئيستا وا لة طؤِرستاين

ثاش كؤضي دوايي ماركس لةتوانادا . ةسةر مةزارةكةي سةريهةلَداوةيةكةجمار ل
تةوة) بةياننامةكة(نيية سةرلةنويتبنوسريي بة لةبةر ئةوة وا,  يان تةواو بكري

بريي . ثيويست دةزامن كة جاريكيتريش ئةمةي خوارةوة خبةمة روو
ةي ئةوةية كة بةرهةمي ئابوري و ئةو ثيكهاتن)بةياننامةكة(بنضينةيي

 ميذودا، ميذوي سياسي و ي ديتة كايةوة لة هةموو سةدةيةكيمةالَيةيت كة ليوةكؤ
لةدواي هةلَوةشاندنةوةي (و لةبةر ئةوة هةموو ميذ.بريي ئةو سةدةية ثيكدةهينن

ي خةبايت نيوان ضينةكان ميذو)ايي هاوبةشي زةوي و زارةوةمولَكايةيت سةرةت
وةكان و ضينة ضةوسينةرةكان، ضينة خةبايت نيوان ضينة ضةوسا: بووة

ذيردةستةكان و ضينة دةسةالَتدارةكان، لةهةموو ثلةيةك بةرةو ثيشضووين 
  .كؤمةالَيةتيدا

) ثرؤليتاريا(بوويوتؤتة ثلةيةكي ضيين ضةوساوةي ماندئةم خةباتة طةيش
كة (هةرطيز ناتوانيت لة ئاطري ئةو ضينةي ئةيضةوسينيتةوةو ماندووي دةكات

شةدا تاهةتاية ةخؤي رزطار بكات، بةيب ئةوةي هةر لةوكات) بؤرذوايةضيين 
هةموو كؤمةلَ لة ضةوسانةوةو ماندويةيت و، لة خةبايت ضينايةيت رزطار 

باسكراوة بةتةواوي ) بةياننامةكةدا( لةيئةم برية بنضينةيية. نةكات
  .*ا ئةو خؤي خاوةنييةيتبةتةنيةوة دانراوةو )ماركس(لةاليةن
 ئةمةم وتووة، بةالَم وا ثيويست دةكات ئيستاش جاريكيتر لةسةرةتاي من زؤرجار

  .بةياننامةكةدا جيطري بكريتةوة
  
  

  فريدريك ئةنطلس
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  1883ي)ثوشثةِر(ي حوزةيران28 لةندةن
  
  
لةو باوةِرةدام -وةكو خؤم لة ثيشةكي ضاثي ئينطليزيدا بامسكردوة-ئةم برية* 

كي هةية، ئةميش لة ؤذيادا ض تةئسرييكة تيبيين داروين لة زانسيت بايول
ئيمة هةردوكمان بةيةكةوة، ضةند سالَيك . دا ئةو تةئسريةي هةيةزانسيت ميذو

 طوزةراينبار(ووينةوة، من لة ثةِراوةكةمدابةرةبةرة لةو برية نزيك ب1845ثيش
زؤر بةروناكي ثيشامنداوة كة تا ض رادةيةك بةو ) ضيين كارطةران لة ئينطلتةرا

اركس لةبرؤكسل بة م1845ةرلةنوي بةهاريبةالَم كاتيك س. ةوةدا رؤيشتومريِر
 بلَيم وةك ضؤن من طةيشتم، ئةو داناين ئةم بريةي تةواو كردبوو، ئةتوامن

ي ئةنطلس لة سةرجن.(ضةشنة بةِرووين بؤي باسكردم كردووة بةو ليرةدا باسم
    )1890ضاثي ئةلَماين سالَي
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  1888ثي ئينطليزي سالَي ثيشةكي ضا
  
ئةم كؤمةلَةية ). كؤمةلَةي كؤمونيستةكان(برييت بوو لة ثرؤطرامي)بةياننامةكة(

لة سةرةتادا يةكييت رةجنكيشاين ئةلَمانيا بوو، ثاشان بووة ريكخراوي 
  .كارطةراين نيونةتةوةيي و بة ناضاري هةر ئةبوو ريكخراويكي يين بيت

ي )سةرماوز(ةيةدا كة لةمانطي تشريين دووملة كؤنطرةي ئةو كؤمةلَ
 ئةنطلس داواكرا بةنيازي دا لة لةندةن ثيكهات، لة ماركس و1847سالَي
دوورو دريذ بؤ حيزب ئامادة ) نةزةري و تةتبيقي(وكردنةوةي ثِرؤطراميكيبآل
  .بكةن

دا 1848ي سالَي)ِريبةندان(ةمتةواوي بةياننامةكة لة ئةلَمانيا لة مانطي دوو
لة )ِرةشةمة(ي شوبات24سراو ضةند هةفتةيةك ثيش ئةوةي شؤِرشةكةينو

لةشاري . كةي بةزماين ئةلَماين نيردراية لةندةن نووسةفةرةنسا روو بدات، روو
ي )ثوشثةِر(ينةكةي مانطي حوزةيرانثاريس كةميك ثيش راثةأ

دا 1850لةسالَي . ةنسايي بالَوكرايةوةوةرطيِردراوةكةي بة زماين فةر1848سالَي
وة ة))ني ماكفيرلنيهيل(لةاليةن خامن وةرطيِراوي بةزماين ئينطليزي كةيةكةم 

ين ةوخا) جيؤرج يوليان هارين(دا كة)يد ريثؤبليكانر(وةرطيِردرابوو لة رؤذنامةي
مناركي و ثؤلَؤنيش  هةروةها وةرطيِراوةي بةزماين دا.بوو، لة لةندةن بالَوكرايةوة

  .بالَوكرايةوة
دا، ئةو راثةِرينة كة يةكةم 1848ين راثةِرينةكةي ثاريس لةسالَيذيركةوت

جةنطيكي طةورةي نيوان ثرؤليتاريا و بؤرذوا بوو، سةرلةنوي بؤ ماوةيةك 
داخوازييةكاين مةيداين كؤمةالَيةيت و سياسيي ضيين كارطةراين ئةوروثاي 

ةتايبةيت لة هةر لةو كاتةدا وةك جاراين ثيش شؤِرشةكةي ِرةشةمة ب. خستةالوة
نيوان دةستةو تاقمة جياجياكاين ضيين مولَكدارةكاندا لةثيناوي دةسةالَتداريدا 

  .خةبات دةسيت ثيكردةوة
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يين كارطةرانيش ناضاربوو لةثيناوي ئازادي ئيش وكاري سياسيدا خةبات بكات ض
كة نوينةراين ضيين ناوةِراست -و هةلَويسيت ئةوثةِري بةرةي ضةثي راديكالَةكان

لةهةر شوينيكدا نيشانةي ذيان لة جوالَنةوة سةربةخؤكاين .  بطريتةبةر-بوون
بةو . ثرؤليتاريادا دةركةوتاية بة ضةشنيكي سةخت و يب بةزةيي لةناو دةبران

جؤرة ثؤليسي ثِروسيا كؤميتةي ناوةندي كؤمةلَةي كؤمونيستةكانيان لةناو برد، 
  .بوو)يلنكو(نيشتةجيي كؤميتةي ناوبراو ئةوكاتة لة

ي )خةزةلَوةِر(ئةندامةكاين طريان و ثاش هةذدة مانط بةندي، لة تشريين يةكةم
ناوبانطةي كؤمونيستةكان لة دادطايي كردنة بة (ئةم. دا درانة دادطا1852
تا تشريين ) خةزةلَوةأ( يةكةمي تشريين4لة رؤذي) كويلن
 سال6َتا2ن لة  طوناهباركراوةكاحةوت كةس لة. دريذةي كيشا)سةرماوةز(مدووة

  .بةندي طران حوكم دران
دةستبةجي ثاش حوكمةكة ئةندامةكاين تر كة نةطريابوون، بةرةمسي 

 )بةياننامةكة(لةو كاتةدا وا دةركةوت كة. كؤمةلَةكةيان هةلَوةشاندةوة
  .لةبريضؤتةوة

 كاتيك ضيين كارطةراين ئةوروثا ئةوةندة هيزي كؤكردةوة كة بتواينَ بؤ سةر
ةي ثيبةريت، ئةوكاتة كؤمةلَةي نيونةتةوةيي ةرمانِرةوا هيرشي تازضينةكاين ف

بةالَم ئةم كؤمةلَةية كة راستةوخؤ مةبةسيت ئةوةبوو  1.كريكاران دامةزرينرا
ةيةك ئةوروثا و ئةمريكادا مؤلَبدات و لهةموو ثرؤليتارياي تيكؤشةر لة 

واين لةسةرةتادا نةيت. ريكخراوي يةكطرتوودا كؤيان بكاتةوة
لةسةر كؤمةلَي نيونةتةوةيي ثيويست بوو . بالَوبكاتةوة)بةياننامةكة(بريوباوةِري

يكي ئةوةندة بةرين و فراواين ببيت كة نةقابةكاين ئينطليزو رامثِرؤط

                         
  .وةرطيِر-نياز لةم كؤمةلَةية ئةنتةرناسيؤناليزمي يةكةمة/  1
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لياو ئيسثانياو السالييةكاين لة فةرةنسا و بةجليكاو ئيتا)ثِرؤدؤن(اليةنطرياين
  1.مانيا ثيي قايل بنئةلَ

 بة جؤريك بةياننامةكةي نووسي تا ئةم حيزبانة قايل بكات، ماركس خؤي
ةسةندين رؤشنبريي ضيين كارطةران هةبوو، هةر بةثةربِروايةكي تةواويشي 

. بيتريوباوةر ئةو ثةرةطرتنةي ئةجنام ئةبوو هاوكاري و ئالَوطؤِركردين ب
ها رووداوةكان و ئةو بةسةرهاتانةي تووشي خةبايت دذي سةرمايةبوون، هةروة

ئةو هةموو ذيركةوتنانةي زؤر لةسةركةوتنةكان زياتر بوون و تووشي هاتن، 
ةو ضاركردنانةي خةلَكي بة بوونةهؤي رونكردنةوةي كةم و كوريت و ناتةواوي ئ

هةموو دةرديكيان دةزانني و، ريطةشيان لةرووي  ريطاو بةدةرماين باشترين
ووين ضيين كارطةراندا تيطةيشتنيكي تةواوي مةرجة راستييةكاين رزطارب

دا كؤمةلَةي نيونةتةوةيي هةلَوةشايةوة 1874ئاوالَةكردةوة، كاتيك لة سالَي
ن بة جؤريكي زؤر جياوازبوو لةحالَي سةردةمي الَي كارطةرائةوكاتة ح

  .دا1864دامةزراندين كؤمةلَة لةسالَي
ن، تا ليزم لة ئةلَمانيادا بةرةو مةرط دةضووثِرؤدؤنيزم لةفةرةنساداو السا

نةقابةكاين كؤنسرواتؤري ئينطليز هةرضةند زؤربةيان ماوةيةكي زؤر لةوةوبةر 
ة ةو ئةو هةلَويستلةطةلَ نيونةتةوةيي ثةيوةندييان ثساندبوو، بةرة بةرة روو

بة ) سوانسي(دةضون كة ئةوةبوو بةوجؤرة سةرؤكي كؤنطرةكةيان سالَي رابوردو لة
. )سياليسيت كيشوةري نامان ترسينيتال سؤمةوئيتر لة: (ناوي خؤيانةوة طويت

 تا رادةيةكي زؤر لةناو ريزةكاين كارطةراين) بةياننامةكة(تيدا بريوباوةِريلةراس
جيطاي )بةياننامةكة(ةم ضةشنة سةرلةنويب. هةموو والَتاندا بالَوبووبؤوة

                         
لةبةرئةوة لة السال خؤي هةموو جاريك ثيي ئةوتني كة قوتابيي ماركسة، /  1

دا لةوة زياتر نةئةِرؤيشت 1864-1863دا لة ساالَين)كةةمبةياننا(ضوارضيوةي
بةرهةمهيناين هةرةوةزي دروست بكريت و دةولَةت كة داواي ئةكرد كؤمةلَةي 

  )ئامؤذطاري ئةنطلس.(ثشتيواين و كؤمةكيان بكات و قةرزيان بدايتَ
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 بةدواوةوة روونووسي ئةلَماين بةياننامةكة 1850لةسالَي. نطي طرتةوةثيشة
دا لة 1883لةسالَي. ريك لة سويسرا و ئينطلتةراو ئةمريكا ضاثكرايةوةضةند جا

ود هولَ (نيويؤرك سةرلةنوي وةرطيِردراية سةر زماين ئينطليزي و لة رؤذنامةي
طيِردراوة ئينطليزييةوة كراية لةم وةر. دا بالَوكرايةوة)  ويكليئاند كالفلنس

  .يةوةدا بالَوكرا) سؤسياليست(فةرةنسي و لة رؤذنامةي
ثاش ئةوة لة ئةمريكا بةاليةين كةمةوة دوو وةرطيِراين بة زماين ئينطليزي يلَ 

بالَوكرايةوة كة تا رادةيةك شيلة ئينطلتةرا ندرابوو، دانةيةكيانوي سةرلةنوي 
ةوة وةرطيِردرابوو، )باكؤنني(يةكةم وةرطيِرانيكي روسي كة لة اليةن. ضاثكرايةوة

ةوة كة )كولوكول(دا لةاليةن ضاثخانةي1862لة دةوروبةري سالَي
ف بالَوكرايةوة)هيرتسن(هي ف . بوو لة ذني دا 1882سالَي لة هةروةها لة ذني

ظيِرا (وةرطيراويكيتري بة روسي بالَوكرايةوة كة ئافرةيت قارةمان
ثاشان ضاثيكيتري بة زماين دامناركي لة كؤثنهاطن . وةريطيِرابوو1)زاسؤليض
وةرطيِراويكي تازةي . دا دةركةوت)يال ديموكراتيك بيبليؤتيكسؤس(لة1886سالَي

لةم وةرطيِراوة . ة ضاثدرا ل1885ثاريس سالَيدا لة )سؤسياليست(بةفةرةنسي لة
ثيويست .  بؤ سةر زماين ئيسثاين وةرطيِردراة مةدريدل1886فةرةنسييةوة سالَي

. ضاث12شيت طةيشتةن، هةمووي بة طاكا ضاثة ئةلَمانييةكاين بذميريبةوة ن
ضةند مانطيك لةمةوبةر لة ئةستةمبولَ بةزماين ئةرمةنيش بؤ ضاثكردن 

 خاوةن ضاثخانة ئامادةكرا، بةالَم ئاطادار كرام كة ضاث نةكراوة، ضونكة كابراي
ش قايل ، وةرطيِريوةةناوي ماركسي لةسةريب بالَوبكات نةيويرابوو ثةِراويك

. وة وا بالَو بكاتةوة كة طواية دانراوي خؤيةيتؤيةنةببوو ثةِراوةكة بةناوي خ
  .بيستم كة بةرةودوا بؤ ضةند زمانيكيتريش وةرطيِردراوة، بةالَم خؤم نةمديون

                         
ثةيوةندييةكاين كؤمةالَيةيت لة (ئةنطلس خؤي لةكورتةي وتاري/  1

  ).ثليخانؤظة(راستييةكي باسكردبوو كة خاوةين ئةو وةرطيرانة)روسيا
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الَنةوةي تا راديةكي زؤر ميذوي جو) ياننامةكةبة(ويبةم ضةشنة ئةبينني ميذ
ثكراويكي يستا لة هةموو ضاطوماين تيدا نيية ئ.  ئةخاتة رووئيستاي كارطةران

تةوةيية، هةموويان زؤرتر نيونةؤسياليسيت زؤرتر بالَوبؤتةوةو لةديكةي س
. نان كارطةرة، هةر لة سيربياوة تا دةطاتة كاليفؤِرنياثِرؤطرامي طشيت مليؤ

بةياننامةي (اين ناوي بنينيويراي ئةوةش كاتيك نووسيمان، نةمانتو
 سؤسياليست، لةاليةنطرايندا لةاليةكةوة ناوي 1847لة سالَي). يستلاسؤسي

ينيستةكان لة ئينطلتةراو بةتايبةيت ئؤو. رابووهةموو جؤرة رذيميكي خةيالَي ن
ستةكان لة فةرةنسا كة هةردوو اليان ببوونة دةستةيةكي كةالكةوتوو، رؤريف

لةاليةكيتريشةوة شةِرالتاين . تةنطةبةرو، بةرة بةرة روو لةناوضوون دةِرؤيشنت
موو جؤرة شيوةوبابةتيك سؤسياليستيان ثي دةوترا، ئةوانةي  لةهة1ناو كؤمةلَ

 و زؤري كةلَةكبازي بةلَينيان ئةدا زولَمبةهةموو شيوةيةكي ضةواشةكردن و 
ئةوةي لةسةرمايةو لة قازانج زيان بدري كؤمةالَيةيت لةناوبةرن، بي.  

ارطةراندا كيان، لةدةرةوةي جوالَنةوةي ضيين ةهةردو حالَةتدا ئةو كةسانة هةمول
بة . ضاوةِرواين يارمةيت و ثشتوانيان دةكرد) رؤشنبريةكان(وةستابوون و لة تويذة

ثيضةوانةي ئةمانةوة بةشيكيتري ضيين كارطةران لةوباوةِرةدابوون كة كودةتاي 
سياسي بةس نية، ئةم بةشة بؤ ثيكهيناين ئالَوطؤِريكي بنةِرةيت و تةواوي 

  . برادةئةو كاتة ئةمانة بة كؤمونيستةكان ناويان . كؤمةالَيةيت هةولَيان ئةدا
بةالَم لة نوختةي . كؤمونيسيت ئةمانة هيشتا ثينةطةيشتوو، سروشيت بوو

بنةِرةيت نزيك ببوونةوة، لة ريزةكاين كارطةراندا ئةوةندة بةهيزبوون بتوانن 
 لة فةرةنساو،)ابةك(يكبينن، لة منوونةي كؤمونيسيتكؤمونيسيت خةيالَي ث

دا 1847 بةم ضةشنة سؤسياليزم لةسالَي. لة ئةلَمانيا) ظايتلينط(كؤمونيسيت
، كؤمونيزم جوالَنةوةيةك بوو لة ونةوةكاين بؤرذوانةوةيةك بوو لة جوآلالَجو

  .جوالَنةوةكاين ضيين كارطةران

                         
  .وةرطيِر-كةلَةكباز يا جامبازةكاين ناو كؤمةلَةمةبةست لة ضلوضؤكةر يا /  1
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بةالَم كؤمونيزم . دا ريزو حورمةيت ئةطريا)ثائةورو(سؤسياليزم بةالين كةمةوة لة
جا لةبةر ئةوة ئيمة هةر لةسةرةتاوة لةو . ةثيضةوانةوةبةتةواوي ب

رزطاربووين ضيين كارطةران تةنيا لةاليةن ضيين كارطةران (بووين كة داباوةِرة
ن لةهةلَبذاردين يةكيك لةو دوو ناوة، جطة يهيض دوودلَ نةبوو) ييتةدخؤيةوة د

ناوة دةست لةوة هةر لةوكاتةوة تا ئيستا هيض بةبريماندا نةهاتووة لةم 
 .بةردةين

ي هةرضةندة بةياننامةكة بةرهةمي رةجني هةردوكمانة، بةالَم بةئةركي خؤم
نضينةيي، واتة كاكلَ و ناوةِرؤكي ئةم بةياننامةية دةزامن كة بلَيم بريوباوةِري ب

  : زادةي بريي ماركسة، ئةو بريةش ئةمةية
ييةي كؤمةالَيةيت كة ليوةي وري بةرهةمهينان و ئالَوطؤِرو، ئةو ريكوثيكشيوةي ئاب

ي دامةزراندين ةيذوييدا بريتني لةبناغديتة كايةوة لة هةموو سةدةيةكي م
ناغةيةوة دةتوانري سةدةكةش و برييي ئةو سةدةيةو بةهؤي ئةو بي سياسي يذوم

هةر لةدواي (لةبةر ئةوة هةموو ميذوي مرؤظايةيت. خؤي روون بكريتةوة
سةرةتايي خيلَةكي و مولَكايةيت هاوبةشي زةوي و هةلَوةشاندنةوةي كؤمةلَي 

 خةبايت نيوان ضينةكان بووة، خةبايت نيوان ضينة ضةوسينةرةكان ميذوي)وةزارة
ستةكان، ميذوي ئةم ذيردةو ضةوساوةكان، ضينة دةسةالَتدارةكان و ضينة 

تة  ضةند ثلةيةكي بةرودوا ثيكدةهينن كة ئةمِرؤ طةيشتؤخةباتانةي ضينايةيت
ثلةيةك، ضيين ضةوساوةو ذيردةستة كة ثرؤليتارياية ناتواينَ لة ئاطري ضيين 

ئةطةر هةر لةوكاتةشداو . ضةوسينةرو دةسةالَتدار كة بؤرذوازية خؤي رزطاربكات
ضةوسانةوةو ذيردةسيت  و لة هةموو  تا هةتاية تةواوي كؤمةلَ لةهةموو جؤرة

لةو باوةِرةدام كة . يت رزطار نةكاتجياوازييةكي ضينايةيت و لة خةبايت ضيناية
يبيين داروين لةزانسيت بايؤلؤذيدا ض تةئسرييكي هةية، ئةم بريةش لة زانسيت ت

هةردوكمان ثيكةوة ضةند سالَيك ثيش . ميذودا تةئسرييكي واي هةية
حالَةيت ضيين (بةرة بةرة لةم برية نزيك بووينةوة، من لة ثةِراوي1845سالَي

دا زؤر بة روناكي ثيشامنداوة كة تا ض رادةيةك بةو )ينطلتةراكارطةران لة ئ
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لة برؤكسل 1845بةالَم كاتيك سةرلةنوي لة بةهاري سالَي. ريِرةوةدا رؤيشتوم
بة ماركس طةيشتم، ئةو داناين ئةو بريةي تةواوكردبوو، ئةتوامن بلَيم ضؤن من 

  .ليرةدا باسم كردووة بةو ضةشنة بة رووين بؤي باسكردم
بؤ ضاثي ئةلَماين 1872ةو ثيشةكييةدا كة هةردووكمان ثيكةوة سالَيل

اي ئةوةي كة لةم بيست و ثينض سالَةي دواييدا رؤذطار سةرةأ: اوةنوسيومانة وتر
باسكراون تا )بةياننامةيةدا(زؤر طؤِردراوة، بةالَم ئةو بريوباوةِرة طشتييانةي لةم

ثيويستة هةندي بةندي دةستكاري ئةمِرؤ سةرانسةر هةموويان راسنت، هةرضةندة 
  .بكرين

هةميشة بةياننامةكة خؤي ئةوةي خستؤتةروو كة ثةيِرةوكردين ئةم بريوباوةِرانة 
يي كاتيكي تايبةيت وةستاوة، كةواتة ثيويست ناكات لةسةر رؤذطارو باري ميذو

لةكؤتايي بةشي دووةمدا بةس بايةخ بدريتة ئةم كاروبارة شؤِرشطيِرييانةي 
اسكراون، ئيمة ئةطةر بيني و ئةمِرؤ سةر لة نوي ئةم بةشة بنووسينةوة، ئةوا لة ب

زؤر رووةوة لة نووسينةكةي ثيشو جياواز دةيب، ئةم بةرنامةية ئةمِرؤ لةزؤر 
ةوةية كة لةم بيست و ثينج نوختةيدا كؤن بووة، ئةمةش بةهؤي ئةو ثيشكةوتن

  .ويداوة دواييدا لة ثيشةسازي طةورةدا روسالَةي
لةثالَ ئةمةشدا ضيين كارطةران لةرووي ريكوثيكي حيزبييةوة ثيشكةوتووة و بة 

 تكردنةوانةوة كة لة شؤِرشةكةي شوبادةرةجةي يةكةم بةهؤي ئةو تاقي
وة دةستكةوتون ئنجا بةتايبةيت تاقيكردنةوةكاين كؤمونةي ثاريس كة )ةشةمةأ(

دةسيت ناو طةياندة بؤ يةكةجمار ماوةي دوو مانط دةسةالَيت سياسي
  .ثرؤليتارياوة

ناكري ضيين كارطةران تةنيا (كؤمونةي ثاريس بةتايبةيت ئةوةي سةملاند كة
بةدةسةالَتطردن بةسةر دةزطاي دةولَةتداو بةكارهيناين بؤ ئاماجنة 

  ).تايبةتييةكاين خؤي بةس بكات
ناتةواوةو  طوماين تيدا نيية كة رةخنةطرتنةكةي لة ويذةي سؤسياليزم بؤ ئةمِرؤ

رجنانةي دةربارةي هةلَويسيت  ئةو س، هةروةهابِر ئةكات1847تا سالَي
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كؤمونيستةكان لةمةِر حزبة جؤربةجؤرةكاين بةرهةلَستكاري لةبةشي ضوارةمدا 
 و باسكراون، هةرضةند لةرووي بريوباوةِرةوة بة تيكِرايي تا ئةمِرؤش راست

ؤ كؤن بووة، ضونكة باري سياسي رجنانة بؤ ئةمِردروسنت، بةالَم دريذةي ئةو س
 زؤربةي ئةو حيزبانةي تييدا ؤِردراوةو، بةرةوثيشضووين ميذوبةتةواوي ط

  .باسكراون لةناوبرد
بةلَطةيةكي ميذويية، مايف ) بةياننامةكة(ويراي هةموو ئةمانةش كةبامسانكردن

  ).ئةوةمان نيية دةستكاري بكةين
ةوة )سامؤئيل مؤر(اية لةاليةن بةِريزئةم وةرطيِرانةي ئيستا وا لةبةردةست

شة كة ماركس )سةرماية(وةرطيِردراوة، ناوبراو وةرطيِري بةشي زؤري ثةِراوي
ِرايةوةو من ئيمة هةردوكمان ثيكةوة ضاومان بةم وةِرطيِراوةدا طي. نووسيويةيت

  .يذوييم بةمةبةسيت روونكردنةوة يلَ زياد كردهةندي ئامؤذطاريي م
  

  ئةنطلسفريدريك 
  1888كانوين دووةم ي30لةندةن
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1890شةكي ضاثي ئةلَماين سالَي ثي  
  

) مانيفيست(، دةركردين ضاثيكي تازةي1لةوكاتةوة ئةو ثيشةكييةم نووسيوة
ليرةدا ئةوة طرنطة باسي ئةو رووداوانة . بةزماين ئةلَماين بؤتة كاريكي ثيويست

  :خؤيةوة هةية)ننامةكةبةيا(بكةين كة ثةيوةندييان بة
ظ ضاثيكي دووةمي بة زماين روسي دةرضوو كة ظيرا 1882ةسالَيل دا لة ذني

بؤ . زاسؤليض وةريطيِرابوو، ئيمةش، ماركس و خؤم ثيشةكيمان بؤ نووسي بوو
بيبةخيت دةسنووسي ئةم ثيشةكييةم ليونبوو كة بة ئةلَماين نووسرابوو، بؤية 

 2ين روسييةوة بيطؤِرم كة ض سوديكي بؤ دةقةكة نايبم سةرلةنوي لة زمارناضا
  :ئةمةش ئةو ثيشةكييةية
كة باكؤنني كردووية بة روسي ) بةياننامةي حزيب شيوعي(يةكةمني ضاثي روسي

  .دا دةركراكانلة ساالَين يةكةمي هةفتا) وكولكول(لة ضاثخانةي
) بةياننامةكة(سييئةو كاتة لة دنياي رؤذئاوادا شوين و بايةخيك بةم ضاثةي رو

نةدةدرا، كة زياتريب لةو بايةخةي بةبةرهةميكي ويذةيي دةدري، بةالَم ئةمِرؤ 
ئةو ضةشنة باوةِرةي لةسةر بطوتري ناكري.  

                         
  ...بوو1883اين سالَيئةلَممةبةسيت ئةنطلس لة ثيشةكي ضاثي /  1
-ي ثةميانطةي ماركسيزمئةم دانةية ثاشان دؤزرايةوة، وا لة ئةرشيظ/  2

ةر بة كؤميتةي ناوةندي ثاريت كؤمونيسيت يةكيتيي سؤظييةت لينينيزم، س
  .ثاريزراوة
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ديسةمبةري (دا لةكانوين يةكةم)كةبةياننامة(مجاريلةكايت دةرضوين يةك
بةربوو، ئةمةش دا بواري بةربالَوي بزوتنةوةي ثرؤليتاريا زؤر تةنطة1847الَيس

   :دا دةردةكةوي كة ئةمةية)بةياننامةكة(بة تةواوي لةدوابةشي
ؤر بة جؤرانةي بةرةنطار كؤمونيستةكان لة راسيت ئةو حزبة جهةلَويسيت 

ةو ل. اسي والَتة يةكطرتووةكان كراوةو لة دواييدا نة باسي روسياو نة ب)نووةستا
سيت بؤ تةواوي كؤنةثةراتيي طةورةبوو سةردةمةدا روسيا دواهيزي ئيحتي

كؤضكردن بؤ والَتة يةكطرتووةكان دةبووة مايةي هةلَلوشيين ئةوروثايي، هةروا 
ئةم دوو والَتة كةرةستةي خاويان بؤ . هيزي زيادةي ثرؤليتارياي ئةوروثا

ئةوروثا دةناردو هةر لةوكاتةشدا بازاِريكيان خستبووة ثيشي بؤ سةرفكردين 
ةو شيوةية، ةبةر ئةوة هةر يةكةيان، بةم يان بل. بةرهةمة ثيشةسازييةكاين

  .ببوونة كؤلَةكةي رذيمي دامةزراوي ئةوروثا
ثاوةبوو، ياريدةي كؤضكردن لة ئةورو! ئيستة ئةمة هةمووي زؤر طؤِردراوة

دا، تا ي زؤر مةزن كشتوكالَةكةي ثةرةثيبي دا كة بةشيوةيةكئةمريكاي باكور
 ريطةي رقةبةرييةوة بنضينةي مولَكايةيت طةيشتة رادةيةك ئةم كشتوكالَة لة

هةر ئةم كؤضكردنةش بوو كة . وزار لة ئةوروثادا شلؤق بكا طةورةو بضوكي زةوي
كاريكي وايكرد والَتة يةكطرتووةكان بتواينَ بة ثلةو كؤششيكي وا ساماين زؤري 

ي تدا رادةيةك بؤ مؤنؤثؤلَي ثيشةساز بةكاربيين كة لة ماوةيةكي كورثيشةسازي
ئةم دوو هؤكارةش بةدةوري . ئةوروثاي خؤرئاواو بة تايبةيت بؤ ئينطلتةرا دابين
ش خؤي و، مولَكايةيت بضوك و خؤيان، كاريكي شؤِرشطيِرانة دةكةنة سةر ئةمريكا

 ئةمريكاية، رؤذ لةدواي رؤذ ان، كة بنكةي تةواوي رذيمي سياسييي جوتيارجنناو
ن بةسةردا زالَدةيب، لة كاتيكدا لة ناوضة زؤرتر رقةبةريي كيلَطة طةورةكانيا

دةيب و، زؤر ثةيداجمار ثرؤليتاريا بة ذمارةيةكي ةثيشةسازييةكاندا بؤ يةك
  . سةرمايةش بة ضةشنيك كؤدةبيتةوة كة لة ضريؤكي ئةفسانةيي دةكا

، ثاشاكان و 1849-1848كايت شؤِرشةكةي! با ئيستا بيينة سةر باسي روسيا
يةكاين ئةوروثا، دةستيوةرداين روسيايان بةتاقة ريطةي هةروا بؤرذوازي
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رزطاربوون لة ثِرؤليتاريا دةزاين كة بةرةو راستبوونةوة هةنطاوي دةنا، 
بةالَم . روثاداةر سةرطةورةي كؤنةثةرستيية لة ئةوةياند كة قةيسراياندةط
وي وي شؤِرشةو، روسياش بؤتة ثيشِرةا قةيسةر وا لة طاتشينا بةديلطريئةمِرؤ

  .بزوتنةوةي شؤِرشطيِري لة ئةوروثادا
بةو ئاماجنةبوو كة لة ناوضووين ئايندةو حةمتيي ) بةياننامةي شيوعي(

بةالَم لة روسيادا، شانبةشاين . مولَكايةيت بؤرذوازي ئيستا رابطةيةينَ
 ةدةستيينَ و، شانبةشاين مولَكايةيت زةويةرمايةداري كة زؤر بةخيرايي ثةرس

نني ثتر ة بةخؤداهاتن و ثةرةسةندن، دةِروالة سةرةتاوة دةستيكردوزار كة هةر 
: كةوابوو مةسةلةكة لةوةداية بزانني. كانةلة نيوةي زةوي مولَكي طشتيي جوتيارة

 كة شيوةيةكي تةواو ليكهةلَوةشاوي ئايا مولَكايةيت طشيت جوتيارة روسةكانة
وخؤ بطاتة شيوةيةكي دةتواينَ راستة-مولَكايةيت طشيت و سةرةتايي زةوي بوو

بةرزتر، شيوعي بؤ مولَكايةيت زةوي، يان دةيب لةسةرةتادا ريطةي 
   بطريتةبةر؟يذويي لة رؤذهةالَتدا تووشي بووةشاندنةوة، كة ثةرةسةندين مهةلَو

:  ئةمةية بدري تةوةاتةدا بؤ ئةم ثرسيارة بتواندريتتةنيا وةالَميك كةلةم ك
ي لة خؤرئاواداو،  بةرثابووين شؤِرشيكي ثرؤليتارهؤيئةطةر شؤِرشي روسي بووة

و شؤِرشةكة يةكيان ئةوي دي تةواوبكا، ئةوا مولَكايةيت طشتيي ئيستاي هةرد
  .زةوي لة روسيادا دةكري ببيتة هةنطاوي يةكةم بؤ ثةرةسةندين شيوعي

  
  فريدريك ئةنطلس/                كارل ماركس1882ي كانوين دووةم21لةندةن

  
  
ظ ضاثيكي تازةهةر بةزماين ثؤلَؤين بةم )بةياننامةكة(يلةو سةردةمةدا لة ذني

ثاشان وةرطيرانيكي Manifest Kommunistyczny: ناونيشانة دةرضوو
كتيبخانةي سؤسيال ( بة زماين دامناركي بالَوكرايةوة، ئةمةش لةاليةنيتازة

   )-Socialdemokratick Bibliotek, Kobenhaven1855-1885دميوكرات، كؤثنهاطن
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بةالَم بةداخةوة تةواو نيية، وا ديارة هةندي بةشي بؤ وةرطيِر طران بووة، بؤية 
ش هةنديرةو لةويي خستووة، بةداخةوة ليخسنت  نيشانةي ثشتثشتطويطوي

يدةكري و، وةرطيِراوةكة وةك لة بةشةكانيترةوة دةردةكةوي، ئةطةر زؤرتر ثهةست
  .نايابتر دةبووبايةخي ثيبدراية زؤر 

دا ضاثيكي تازةي بة زماين )Le Socialiste(يشدا لة رؤذنامةي1886لة سالَي
  . وةرطيِرانةرايةوة كة ئةمة تا ئيستا باشترينفةرةنسي بالَوك

اين و يةكةجمار لة هةر لةو سالَةدا لةم وةرطيِرانة فةرةنسييةوة كرا بة ئيسث
جا لة ناميلكةيةكدا ئن. وكرايةوةدا لة مةدريد بالَ) El Socialista(رؤذنامةي

  بةم ناونيشانة ضاثكرا؛ 
Manifesto del partido Comunista, por Karlos Marx 
Y.F.Engels, Madrid Administracion de Al Sosialista 

Hernan cortes 
بة ئةرمةين ) بةياننامةكة(لي رةدا دةمةوي شتيكي سةير بطيرمةوة كة وةرطيِراوي

دا دراوة بة خاوةن دةزطاي ضاث و بالَوكردنةوةيةك لة ئةستانبول 1887لةسالَي 
بؤ بالَوكرنةوةي، بةالَم ئةم ثياوة بةِريزة ثِركيشي نةكرد ناميلكةيةك ضاثبكا 

وي خؤي ناوي ماركسي لةسةربيت، بؤية واي بة باشزاين كة وةرطيِرةكة نا
 زؤر بةتوندي ئةم داوايةي ين، بةالَم وةرطيِرةكةلةجيايت ناوي نووسةرةكة داب

  .داية دواوة
، بةالَم ئةمريكايي ضاثكرانضةند جاريكيش لة ئينطلتةرة هةندي وةرطيِراين 

و تةواو ثاشان وةرطيِرانيكي راست . هةموويان تا ئةم يان ئةو رادةية راست نني
ةمؤئيل مؤِري برادةرمةوة ئامادةكراو لة ثيش دا لةاليةن س1888لة سالَي
  :دنيدا هةردوكمان ثيكةوة ضاومان ثيدا طيِرايةوة كة بةم ناونيشانة بووضاثكر

Manifest of the communist party, by Karl Marx and 
Fredrick Engels. Authorized English Translation, edited 
and annotated by Fredrick Engels-1888, London, 

William Reeves, 185Fleet st.E.C.  
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ضةند تيبينيم بؤ ئةو وةرطيِراوة ئينطليزيية نووسيوة كة خراوةتة سةرضاثي 
  .ئيستا

كايت دةرضووين . ذيان و بةسةرهايت تايبةتيي خؤي هةية) بةياننامةكة(
ةشيان زؤر كةم لةاليةن ثيشِرةوي سؤسياليسيت زانستييةوة كة ئةو كاتة ذمار

انةية كةلة ةش ئةو ضةند وةرطيربةلَط(وة ثيشوازي ليكرابوو، بةوثةِري ريزة
شكانةكةي لةدواي تيكسيت ؤنةثةرك، ثاشان )كراونيةكةمني ثيشةكيدا باس

 دواوة بؤ ثلةي دووةمني، دا خستيانة1848اريس لة حوزةيراينكريكاراين ث
حوكمداين قةدةغةكرا، ئةمةش لةكايت " ياسا"بة ثيي)ةياننامةكةب(دواجار

هةروا لةطةل نةماين . دا1852ييين دووةمشيوعييةكاين كؤلَؤنيا لة تشر
ةوةيةي لة وتنيت، ئةو بزتنةوةي كريكاراندا لةسةر شانؤي ذياين كؤمةالَيةبزو

  .ش لةناودا نةما)بةياننامةكة(هاتبوو، ئيترشؤِرشةكةي شوباتدا ثيك
ثا تواين خؤي بةهيز بكاتةوة بؤ هيرشيكي نوي بؤ كاتيك ضيين كريكاري ئةورو

ةرمانِرةواكان، كؤمةلَةي جيهانيي كارطةران دامةزرا، يت ضينة فسةر دةسةالَ
ئاماجني ئةم كؤمةلَةية ئةوةبوو هةموو هيزة تيكؤشةرةكاين ناو ضيين كريكاري 

لةبةرئةوة . ئةوروثا و ئةمريكا ثيكةوة لة سوثايةكي طةورةدا كؤبكاتةوة
) بةياننامةكةدا(ونةيدةتواين راستةوخؤ لةو باوةِرانةوة تيهةلَضي كة لةنا

خراونةتةروو، ضونكة دةبوو بةرنامةيةك دابين كة لةبةردةم نةقابةكاين 
ييةكاين فةرةنسا و بةلذيك و ئيتاليا و  ثرؤدؤن، لةبةردةموئينطليزدا

ئةم . دةرطادانةخات 1ئيسثانياداو و لةبةردةم السالييةكاين ئةلَمانيدا

                         
سال هةميشة لة ثةيوةندييةكاين لةطةل ئيمةدا، ئةوةي دووثاتدةكردةوة ال/  1
 )بةياننامةكة( هةلَويسيتةو، لةبةر ئةمة هةلَويسيت وةك ماركس)قةتابيي(كة

بوو، بةالَم الي هةنديك لة اليةنطراين، مةسةلةكة بةو جؤرة نةبوو، ئةوان لةو 
ي هةرةوةزيي بةرهةمهينان بوو بةرنامةية تيثةِريان نةدةكرد كة دةربارةي كؤمةلَة

 :بةيارمةيت دةولَةت و هةر ئةوان ضيين كريكاريان بة دوو بةشةوة دابةشكرد
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زؤر شارةزايانة 1ةتةوةي بووبةرنامةيةش كة سةرةتاي ثةيِرةوي ناوخؤي نيون
لةاليةن ماركسةوة دانرا كة تةنانةت باكؤنني و طيرةشيوينةكانيش دانيان بةو 

ماركس بةتةواوي باوةِري بة سةركةوتين يةكجارةكي ئةو . شارةزاييةدا نا
لةمةشدا بةتةواوي . بريوباوةِرانة هةبوو كة لة بةياننامةكةدا هاتبوون

 كة دةبوو كةوتين بريي ضيين كريكار بةستبوو،وراستةوِراست ثشيت بةثيش
لةتواناشدا نةبوو رووداوةكان .  و مشت ومِريببةرهةمي ضاالكيي هاوبةش

سةركةوتن و تيكشكان رووبدةن، ئةطةرضي  تيثةِرين و لة خةباتدا دذي سةرماية
ئةوةي تيكؤشةران هةست ثييكةن كة  شكانةكان لة سةركةوتنةكان زؤرترن، بيتي

لَي مةرجة و بةسنني و هةرئةوةش وايان ليدةكا كة بةقورةسةركردنةكانيانضا
  .راستةقينةو ثيويستةكاين رزطاربووين كريكاران بةقوولَي تيبطةن

دا، دواي 1847يطةيشتبوو كة ضيين كريكار لةسالَيي لةوة تماركس بةضاك
ي 1864الَيهةلَوةشاندنةوةي نيونةتةوةيي بةتةواوي جياوازبوو لة ضينةكةي س

ثِرؤدؤنيزمي والَتاين التني و الساليزمي . كايت دامةزراندين نيونةتةوةيي
ئةلَمان لة طياندةرضووندابوون و تةنانةت نةقابةكاين ئينطليزي تايبةمتةندي 

خؤيان كة لة كؤنةثةرةستيدا نوقمبوون بةرة بةرة لةوكاتة نزيك دةبوونةوة 
 بةناويانةوة 1887وانسي سالَيكةبطاتة ئةوةي سةرؤكي كؤنطرةكةيان لة س

بةالَم سؤسياليزم لة ). ئيتر سؤسياليزمي قاِرة نامانترسيين: ( داو بلَيبوتار
ئةو ، بةتةواوي لةطةل 1887قاِرةي ئةوروثادا، ئةو كاتة، واتة سالَي

بةجمؤرة . روونكرابؤوة)اننامةكةدابةي(تيئؤرييةدا دةطوجنا كة لة

                                                
تيبيين .(ين ثشتبةسنت بة حكومةت و اليةنطرياين ثشتبةخؤ بةسنتااليةنطر
  )ئةنطلس

بِروانة كاِرلَ ماركس، ثةيِرةوي ناوخؤي طشيت و بةرنامةي كاري ريكخستين /  1
  .نيونةتةوةيي كارطةرانكؤمةلَةي 
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، ميذوي بزوتنةوةي تازةي كريكاران تاِرادةيةك)بةياننامةكة(ميذوي
  .بةدواوة دةردةخات1848لةسالَي

بيطومان ئيستا ئةم بةياننامةية لةطشت ضاثةمةنييةكاين ديكةي سؤسياليزم 
ن  ئةمة بةرنامةي طشتيي ضةندان مليؤبةربالَوترو نيونةتةوةييترةو، بةلَكو

لةطةل .  كاليفؤِرنياكريكارة لةطشت والَتاندا، هةر لة سيبيرياوة تا دةطاتة
 ت ناويسئةمةشدا نةماندةتواين لةكايت دةرضونيدا بة بةياننامةي سؤسيالي

وشةي سؤسياليست دووضةشنةكةساين دةطرتةوة، لةاليةكةوة 1847سالَي. ببةين
 )ئؤينييةكان(مة خةيالَيية جؤراوجؤرةكان، بةتايبةيتةوكاراين سيستةثةيِر

نسا، ئةمانةش هةموويان كةم ببوونةوةو لة فةرة) فؤرييريةكان(لةئةنطلتةراو
  .بةرةو نةمان دةضوون

لةاليةكيتريشةوة فيلَبازة كؤمةالَيةتييةكان بةهةموو شيوةو جؤرةكانيانةوة، كة 
بة ِريطةي زؤر جؤرة ضارةسةركردن و ثينةوثةِرؤ دةيانويست كويرةوةري 

ئةوةي كةمترين زيان لةسةرمايةو قا لة . زانج بدةنكؤمةالَيةيت لةناوببةن، بي
تنةوةي كريكاري م كةسانة هةموويان لةدةرةوةي بزوهةردوو حالَدا، ئة

. بوون"رؤشنبريةكان"راوةستابوون و ضاوةِرواين كؤمةك و ياريدةي، ضينة
بةثيضةوانةي ئةمةشةوة بةشيك لة كريكاران هةبوون لةو باوةِرةدابوون كة تةنيا 

طؤِريكي بنةِرةيت و ياندةدا ئالَوووت بةسنييةو، هةولَوةرضةرخاين سياسيي ر
. تةواوي لة كؤمةلَدا ثيكبيت، ئةم بةشة ئةو كاتة ناوي خؤيان نابوو شيوعي

بةالَم شيوعييةتةكةيان تةواونةبوو، نابةكام و بة غةريزةبوو، هةندي جار تا 
هيزي رادةيةك رةقييت و توندي تيدابوو، بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا ئةوةندة 

  لة فةرنساي شيوعييت خةياالَوي ثيكبيين،و كة دوو بةرنامةلةبةردابو
 سؤسياليزم لة.  ظايتلينط ريبازيي كابية، لة ئةلَمانياش بةرنامةو"ئيكاريزم"

وتنةوةيةكي ةكي بؤرذواو كؤمؤنيزم بةماناي بزوتنةوةيدا بةماناي بز1847سالَي
وروثادا ريطةي بؤ ناو سؤسياليزم بةاليةين كةمةوة لة قاِرةي ئة. كريكاري بوو

  !.كؤمةلَطاي بةرز طرتبووةبةرو، بةالَم كؤمونيزم بة ثيضةوانةي ئةمةوةبوو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 29 

جا لةبةرئةوةي بريوِراي راست و رةواين ئيمة هةر لةوكاتةوة ئةمةبوو 
بؤمان نةدةكرا )رزطاركردين ضيين كريكار تةنيا بة دةسيت كريكار خؤي دةيب(كة

بذاردين يةكيك لةو دوو ناوةي كة ثيويستة بؤ تاكة ضركةيةكيش لة هةلَ
هةرلةوكاتةشةوة بة بريماندا نةهاتووة ثاكانة لةو . هةلَيبذيرين دوودلَ بني

  .ناوانة بكةين
كاتيك ئةم وشانةمان لةدنيادا جاِردا لةضةند !)  جيهان يةكطرنكريكاراين(

 كة ئةو كاتة ئةمة ثيش ضل و دووسالَ. دةنطيكي كةم بةوالوة ثشتطريمان نةبوو
ثرؤليتاريابوو بؤ لةثيش دةرطةي شؤِرشةكةي ثاريسدا بووين كة يةكةمني شؤِرشي 

ي ئةيلول 28بةالَم هيشتا رؤذي . ي تايبةيت خؤيانهينانةدي ئاماجن
 دانةهاتبوو كة كريكاراين زؤربةي والَتاين خؤرئاواي ئةوروثا 1864سالَي

يان دادةمةزراند كة بريةوةرييةكي يةكياندةطرت و كؤمةلَةي كريكارين جيهان
  . ئةو نيونةتةوةييةي لة نؤ سالَ ثتر نةذيا. ثريؤزي هةية

بةالَم هاوثةميانيي هةميشةيي كة لةنيو كريكاراين طشت والَتاندا داميةزراند، 
ؤش لةطشت كاتيكي  ئةمأ.هةرماوةو ئةمةش باشترين بةلَطةيةتا ئةمِرؤش 

كة ئةم ديوانةي تيدا دةنووسم، ثرؤليتارياي لةم كاتةدا . رابردو بةهيزترة
ئةوروثاو ئةمريكا هيزي تيكؤشةرانةي خؤيان ثيشاندةدةن كةبؤ يةكةمينجار 

ةشكرداو لةذير يةك ئاالَداو لة ثيناوي يةك ئاماجني راستةوخؤدا  للةيةك
كؤبونةتةوة كة ئةويش دياريكردين رؤذي كاري ئاسايية بة هةشت سةعات كة 

ظ و، كؤنطرةي نيونةتةوةيي كة لة ذنةوايةداوايةكي ر كهات 1866سالَييثي
ديسان ئةوةي 1889هةروا كؤنطرةي كريكاران لة ثاريس سالَيةي داواكرد،ئةم

 ديتين ئةم رؤذة بؤ سةرماداران و خاوةن مولَكة طةورةكاين هةموو. داواكردووة
  .يةكيانطرتووةاين جيهان بةِراسيت و كردةوة والَتان ئاشكرادةكات كة كريكار

  !خؤزطة ئيستا ماركس لةالمةوة دةبوو، تا هةموو ئةمةي بةضاوي خؤي بديباية
  

                               فريدريك ئةنطلس1890لةندةن، يةكي ئاياري
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  1892ثيشةكي ضاثي ثؤلَؤين سالَي 
                

  ويستة ضاثيتةوة، ؤلَؤينبةزماين ث)بةياننامةي كؤمونيست(كيزؤر ثيبالَوبكري 
  .دينيتة طؤِريئةوة راستييةكة زؤر ضةشنة بريوباوةِر 

لةم دواييةدا بؤتة )بةياننامةكة(لةثيش هةموو شتيكدا ئةيب ئةوة بطوتري كة
كدا ضةند لة هةر والَتي. ثيوةري ثةرةطرتين ثيشةسازي طةورة لة ئةوروثادا

ةراين ئةو والَتة زؤرتر حةزدةكةن ةبستينيت، ئةوةندة كارط ثةرثيشةسازي طةورة
أ ثةيوةندييان لةطةلَ ضينة مولَكدارةكاندا هةلَويسيت ضينةكةي خؤيان لة مة

 و بزانن و، جوالَنةوةي سؤسياليسيت لة ناوياندا زؤرتر تةشةنة تيبطةن
ةهةموو والَتيكدا بةجمؤرة ل. زؤرتر رةواجي دةبيت) بةياننامةكة(دةستينيت و

 وة كةبة زماين ئةو والَتة ضاثكرايب)بةياننامةكة(ارةي دانةيمبةهؤي زانيين ذ
نةك تةنيا ئةتوانني باري جوالَنةوةي كارطةران لةو والَتةدا بزانني و بةس، 
بةلَكو هةروةها دةشتوانني ثلةي ثةرةطرتين ثيشةسازي طةورةي ئةو والَتة 

  .شارةزابني
كةوتين رادةي ثيشةكة بة زماين ثؤلَؤين بةجمؤرة ضاثي تازةي بةياننام

ثيشةسازي ثؤلَؤنيا دةردةخات و، هيض طوماين تيدانيية كة ئةم ثيشكةوتنة 
دا )بةياننامةكة(لةراستيدا لةم دة سالَةي دوايي ثاش بالَوكردنةوةي ضاثي تازةي

بؤتة ناوضةيةكي " كؤنطريس" ثؤلَؤنياي"شاهةنشاهيةيت ثؤلَؤنيا،  . هاتؤتة دي
لةكاتيكدا ثيشةسازي طةورةي . ثراتؤريةيت روسياطةورةي ثيشةسازي لةناو ئيم

لةنلد،  فينخةليجيبةشيكي لةدةوري -روسيا لةضةند ناوضةيةكدا هةلَكةوتووة
ةم لةسةر و بةشي سيي)لة مؤسكؤو ظالدميري(أاستبةشيكيتر لةناوضةي ناوة

دةبينني -كةناري دةرياي رةش و دةرياي ئازؤف و بةشةكانيتري لةمالو لةوالن
كاتةشدا هةموو وضةيةكي تارادةيةك بضوكدايةو هةرلةوزي ثؤلَؤنيا لة ناثيشةسا

  .خاسييةت و زيانيكي ئةو طربوونةوةيةي هةية
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ثيشطةراين تةراتينبازي روسيا ئةو خاسيتانةيان باش دةزاين، ئةوة بوو داوايان 
ة ئةوةي زؤر بةثةرؤشةو، ئةمة ويراي كرد لةدذي ثؤلَؤنيا رةمسي طومرطي دابنريت

بةآلم زيانةكاين ئةو طردبوونةوةية بؤ . ؤلَؤنييةكان بكةنة روسدةيانويست ث
 لة بالَوبوونةوةو تةشةنةسةندين خيرايي -ثيشةطةراين ثؤلَؤنياو دةولَةيت روس

بريوباوةأي سؤسياليسيت لةناو كارطةراين ثؤلَؤنياداو لة زؤربةي رةواجي 
  . بة ئاشكرايي دةرئةكةون-دا)بةياننامةكة(
ةطرتين خيرايي ثيشةسازي ثؤلَؤنيا كة لةثةرةطرتين ثيشةسازي روسيا ثةر

 و، طورجترة خؤي لة خؤيدا بةلَطةيةكي نؤيية لةمةأ زيندويةيت طةيل ثؤلَؤنيا
. وذانةوةي نيشتيمانيي ئةو طةلة كة هيندةي نةماوة بيتةديبزامنيكي نؤيية بؤ 

ؤو بةهيز مةسةلةيةكة نةك بوذانةوةي ثؤلَؤنياو بووين بة والَتيكي سةربةخ
تا . تةنيا الي ثؤلَؤنييةكان، بةلَكو الي هةموومان طرنط و بايةخدارة

نةتةوةكاين ئةوروثا لةخاكي خؤياندا تةواو سةربةخؤنةبن، ناتوانريت 
شؤأشةكةي . هاوكارييةكي نيونةتةوةيي دلَسؤزانةيان لة نيواندا بيتةدي

اضاركرد لة ذير  نيكاراين ثرؤليتاريا، ئةو شؤأشةي دواجار خةبات1848سالَي
لويس (ئاآلي ثرؤليتاريادا كاروباري بؤرذوا بكةن، هةروةها توانيشي بة هؤي

سةربةخؤيي -ةوة كة راويذي شؤأشيان بةجي طةياند)ثؤناثارت و بيسمارك
بةآلم ثؤلَؤنيا ئةو وآلتةي لة . ربكاتالياو ئةلَمانيا و هةنطارياش مسؤطةئيت
ي داوة، ةالي شؤأشدا لةم سي وآلتة زؤرتر تةقوة، لةثيناوبةدوا1792سالَي
لةآليةن هيزةكاين روسةوة كة دةيان ئةوةندةي 1863الَي يا جيهيلَأاو، سةنبةت

هيزي ئةو زؤرتربوون دةسةآليت بةسةرداطرياو ضيين خانةدانةكان نةيتواين 
خباتةوة، ئةمرؤ سةربةخؤيي ثؤلَؤنيا بثاريزيت و نةيتواين سةرلةنوي بةدةسيت 

ويراي ئةوةش ئةو سةربةخؤيية . بؤرذوا كةمترين بايةخ بةو سةربةخؤيية ئةدات
. دي هاوكاري ريكوثيكي نيوان نةتةوةكاين ئةوروثا زؤر ثيويستةنةبؤ هينا

ةنيا لة اليةن ثرؤليتارياي تازة ثيطةيشتووي ئةو سةربةخؤيي ثؤلَؤنيا بةت
ي و، لةناودةسيت ثرؤليتاريادا زؤر بةباشي وآلتةوة دةتوانري ينريتةد
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ضونكة سةربةخؤيي ثؤلَؤنيا ضةند بؤ كاطةراين ثؤلَؤنيا خؤيان . دةثاريزريت
  .ثيويستة، هيندةش بؤ كارطةراين هةموو والَتةكاين ئةوروثا ثيويستة

  
  1892رةشةمة)شوبات(ي10ئةنطلس                            لةندةن. ف
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  1893ثيشةكي ضاثي ئيتايل سالَي

  
  ...بؤ خويندةواري ئيتاليايي

ي 18ريكةويت )ثاريت كؤمونيست(دةتوانري بطوتري دةرضووين بةياننامةي
أشي ميالنؤو بةرليين ةو رؤذة كة دوو شؤي كرد، ئ1848)خاكةليوة(مارت

 كة تيدابةرثاكرا، ئةم شؤأشانة، راثةأيين ضةكدارانةي دوو نةتةوةبوون
 استدايان لةناوةأاسيت سةردةرياي ناوةأيةكةميان لةناوةأاسيت ئةوروثاداو دووةم

كاتة بةش بةش بوون و ناكؤكي ناوخؤيي الوازي ئةو دوو نةتةوةية تا ئةو. ذيدة
لةكاتيكدا ئيتاليا . كردبوون و دووجار كةوتبوونة ذير دةسةآليت بيطانةوة

مانياش بةشيوةيةكي ناراستةوخؤ لةذير ذيردةسيت ئيمثراتؤري نةمسا بوو، ئةلَ
 رووداويبةآلم ئةجنامةكاين . باري ذيردةسيت قةأالَي هةموو روسيا ئةيناآلند

. ئيتالياو ئةلَمانياي لةو مةينةتة رزطاركرد1848ي )خاكةليوة(ي مارت18رؤذي
بوذانةوةو كةم يان زؤر 1871 تا سالَي1848ئةم دوو نةتةوة مةزنة لةسالَي

ي سةربةخؤيان طرتةبةر، ئةمةش هةر وةك ماركس ئةلَيت لةبةر ئةوةبوو ريبازيك
يان دامركاندةوة، ثاشان بةثيضةوانةي حةزو 1848ضونكة ئةوانةي شؤأشي

ئةو شؤأشة لةهةموو . ئارةزوي خؤيانةوة راويذةكاين شؤأشيان بةجيطةياند
 دروستكردو شوينيك دةستكردي ضيين كارطةران بوو، ضيين كارطةران مةتةريزي

كارطةراين ثاريس خؤيان حكومةتيان . ذياين رؤلَةكاين خؤي نابووة ثيناو
بةآلم هةستكردنيان بة . روخاندو بأياريشياندابوو رذيمي بؤرذوا بأؤخينن

ناكؤكي دوذمنانةي نيوان ضينةكةي خؤيان و بؤرذوا تا ئةو كاتة نة لة رووي 
ين فةرةنساوة طرتين بريي كارطةراكةوتين ئابوري وآلتةوة، نةلةأوي ثةرةثيش

لةبةر ئةوة دواجار ضيين . نةطةيشتبووة ثلةيةك باري كؤمةآليةيت بطؤأيت
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لة -لةوالَتاين تريشدا. سةرمايةدار بةروبوي شؤأشي ناية ناوطريفاين خؤي
كارطةران لةسةرةتادا هيض كاريكيان نةكرد -ئيتاليا و ئةلَمانيا و نةمسا
بةالَم حوكمي بؤرذوا بةيب سةربةخؤيي . ندة حوكمجطةلةوةي بؤرذوايان طةيا

 كي مةحالَةنيشتيماين لةهيض والَتيت و كاريلةبةر ئةوة لةسةر . كدا سةرناطري
 ة خباتثيويستبوو يةكييت و سةربةخؤيي دةستطريي ئةو نةتةوان1848شؤأشي

ستا وا ئي. ئيتالياو ئةلَمانيا و هةنطاريا-كة تا ئةوكاتة ليي بيبةشبوون وةك
  . نؤرةش هاتؤتةسةر ثؤلَؤنيا

، شؤأشيكي سؤسياليسيت نةبوو، بةالَم 1848جا هةرضةندة شؤأشةكةي سالَي
ين لةئةجنامي ثةرةطرت. ريطاو ماوةي بؤ شؤأشي سؤسياليسيت ئاوالَةكردةوة

دا، رذيمي بؤرذوازي لةهةموو شوينيك لةماوةي ثيشةسازي طةورةي هةموو وآلتان
. اكردييدا ثرؤليتاريايةكي بيذمارةو طردبؤوةو بةهيزي ثةيدسالَةي دوا45ئةم

 بة يب . ئةلَيت طؤأهةلَكةين بؤ خؤي ئامادةكردبةجمؤرة وةك بةياننامةكة
 ناتوانري يةكييت ،يةكييت و سةربةخؤيي هةر يةكيك لةم نةتةوانة

نيونةتةوةيي ثرؤليتاريا و هاوكاري ئاشيت و تيطةيشتوانةي نيوان ئةم 
دي، لةمبارةوة با سةرجنيكي و ئاماجني هاوبةشياندا ينريتةنةتةوانة لةثينا

ئةوة بدةين، بزانني ضؤن دةتوانرا كارطةراين ئيتايل و هةنطاري و ئةلَماين و 
دا كاريكي 1848ثؤلَؤين و روسي لة وةزعي سياسي ثيش شؤأشةكةي سالَي

  .هاوبةشي نيونةتةوةيي بكةن
سالَةش كة لةم 45 هةروةها ئةو .بةزاية نةضون1848بةم ضةشنة جةنطةكاين

بةرهةميان روو لة .  شؤأشطيأةييةمان جيادةكاتةوة بةزاية نةضووةثلة
ثيطةيشتنة، تاقة ئوميديكم ئةوية هةروةك ضؤن دةرضووين 

دةرضووين ئةم . مذدةي سةركةوتين شؤأشي جيهانيي دا)بةياننامةكة(ئةسلَي
  .اليايي مذدةي سةركةوتين ثرؤليتارياي ئيتاليا بداوةرطيأدراوةش بةزماين ئيت

بةتةواوي داين ناوة بةو دةورة شؤأشطيأييةدا كة سةرمايةداري ) بةياننامةكة(
يةكةم نةتةوةيةكي سةرمايةدار ئيتاليابوو، كؤتايي . لةأابردوودا طيأاويةيت
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لة سةدةي ناوةأاسيت دةرةبةطايةيت و سةرةتاي سةدةي ئيستاي سةرمايةداري 
ناوبراو . دميةين ثياويكي طةورةدا بةدي دةكريت كة ئةويش دانتيي ئيتالياية

دوا بويذي سةدةكاين ناوةأاست بوو، هةر لةوكاتةشدا يةكةم بويذي سةدةي 
سةردةميكي ميذويي تازة نزيك 1300ئةمرؤش وةك دةوروبةري سالَي. تازةبوو
يبدا كة بانطةوازي سالَي لة ن ثتؤ بلَيي ئيتاليا دانتييكي تازةما. دةبيتةوة

  داييكبووين ئةم سةدة تازةيةي ثرؤليتاريا بدات؟
  

  1893سالَي ي)ةشةمةر(           لةندةن يةكةمي شوباتفريدريك ئةنطلس        
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  بةياننامةي شيوعي
هةموو . تارماييةك بة ئةوروثادا ديت و دةضي، ئةويش تارمايي كؤمونيزمة

كي ثريؤزدا هيلةقكردين، لة ثةمياني ثيزةكاين ثرية ئةوروثا بؤ أاونان و جي
هةر لة ثاثاو قةأالةوة تا دةطاتة مةتةرنيخ و طيزؤ، لة : يةكيان طرتووة

ئايا ثارتيكي بةرةنطار . ةكاين فةرةنساوة تاوةكو ثؤليسةكاين ئةلَمانياراديكالَ
 دةست، بة كؤمونيست تاوانباريان هةية، ئةو دوذمنانةي جلَةوي رذيميان طرتؤتة

  نةكرديب؟ 
كي بةرةنطار هةية كة خؤيشي بةسةر كةساين لةخؤي ثيشكةوتوتري ئايا ثارتي

انيدا تاواين ثأ لة سوكايةيت بةرةنطارداو بةسةر دوذمنة كؤنةثةرةستةك
  كؤمونيسيت نةلكانديب ؟

  :لةهةموو ئةم شتانةوة ئةطةينة دوو ئةجنام
- لةمةوال هةموو هيكة كؤمونيزم نزةكاين ئةوروثا دان بةوةدا دةني 

  ...بؤتة هيزيك
كايت ئةوة هاتووة كؤمونيستةكان تيطةيشنت و ئامانج و ريأةوةكاين  -

خؤيان خبةنة ثيش ضاوي هةموو دنياو، بةهؤي بةياننامةيةكي 
 .ثارتييةوة بةرثةرضي ثأوثووضي تارمايي كؤمونيزم بدةنةوة

مونيستةكاين طةليك نةتةوةي جياجيا لة لةندةن جا ماوةيةكي زؤر نيية كؤ
كؤبونةوةو ئةم بةياننامةيةي خوارةوةيان دانا كةوا بة زماين ئينطليزي و 

  .فةرةنسي و ئةلَماين و ئيتايل و فالماندي و دامناركي بآلودةكريتةوة
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  *بؤرذواكان و ثرؤليتارةكان -1
  .بايت نيو ضينةكانةتاوةكو ئةمأؤ، ميذوي خة**ميذوي هةموو كؤمةلَيك

، شاطردو***ئازادو كؤيلة، خانةدان و بؤرةثياو، ئاغاو رةعييةت، وةستا

بةكوريت ضةوسينةران و ضةوساوةكان، لةناكؤكييةكي هةميشةييدا بوون، 
كي بةردةوام، هةنديين لة جةنطيي جاريش بة جار بة ئاشكرا و هةندي 

  ،ةنيوانياندا بوو
....................................................................  

لة بؤرذواكان مةبةست ضيين سةرمايةداري ئةم سةردةمةية، ئةو ضينةي خاوةين هؤيةكاين بةرهةمهيناين *
لة ثرؤليتاريا مةبةست ضيين كارطةراين تازةية كة بة كري . كؤمةالَيةتييةو كاري كريطرتة دةأوتينيتةوة

كاري خؤيان هيزي  هيض هؤيةكي بةرهةمهينانيان نييةو بةناضاري بؤ ئةوةي بتوانن بذين، ئةمانة. كاردةكةن
  )دا1888جي ماركس لة ضاثي ئينطليزي سالَيرسة.(دةفرؤشن

دا، ماوةي ثيش ميذو، شيوةي ريكوثيكي 1847لةسالَي: مةبةست لةو ميذوةية كة نوسراوةتةوة** 
ست هاوزن لة روسيا دواي ئةوة هاك... نةدةزانرانووسراو بةتةواويهةموو ميذويةكي كؤمةالَيةيت ثيش 

ة هاوبةشة بنكةيةكي مؤرير واي سةملاند كة ئةم مولَكايةتيي. مولَكايةيت هاوبةشي زةوي وزاري دؤزييةوة
ثاشان بةرة بةرة . بووةو ثةرةطرتين ميذوي هةموو هؤزةكاين ئةلَمانيا لةم بنكةيةوة ثةيدابووة كؤمةالَيةيت

دؤزرايةوة كة مولَكايةيت طشتيي ديهات لةطةل مولَكايةيت طشيت هاوبةشي زةوي و زاردا شيوةي سةرةتايي 
دواجار ريكوثيكي ناوخؤيي . كؤمةلَبوون لة هةموو شوينيك هةر لة هيندستانةوة تا ئريالندا بةم ضةشنةبووة

سةبارةت بة )مؤرطان( دؤزينةوةكةيكؤمةلَي كؤمونيسيت سةرةتايي و شيوةي منونةيي ئةم كؤمةلَة دوا
. سروشيت راستيي يةكةم خيزاين سةرةتايي و ئةو شوينةي لةناو هؤزدا هةيةيت، بةئاشكرايي كةوتة روو

مين يةكترةوة ذي جياوازي دوهةر كة ئةم مولَكايةتيية هاوبةشة هةلَوةشايةوة كؤمةلَيش بةضةند ضينيك
ةلَوةشانةوةية بأؤم و زياتر باسي بكةم، ئةمةش لة ثةأاوةكةمدا من هةولَمداوة لةسةر ئةم ليكه. دابةش بوو

). 1886شتوتطارد، سالَي. ضاثي دووهةم)بنضينةي خيزان و مولَكايةيت تايبةت و دةولَةت: (بةم ناونيشانة
   )1886سةرجني ئةنطلس لة ضاثي ئينطليزي سالَي(

 هةيةو لة كارخانةدا وةستاية نةك ئةنداميكة لةثيشةدا، بةتةواوي مايف خؤي: وةستاي ثيشةطةر***
  دا1888سةرجني ئةنطلس لة ضاثي ئينطليزي سالَي(سةرؤك
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انيكي شؤأشطيأانةي تةواوي كؤمةلَ، جةنطيكي وا كة هةميشة يان بة وةرطيأ

 دةبينني .ناكؤكةكة ثيكةوة، كؤتايي هاتووةياخود بة لةناوضوين هةردوو ضينة 
ك بةضةند ضني و ميذو، كؤمةلَ لةهةموو شوينيبة دريذايي سةدةكاين رابردووي 

ارةكان و، ةكان، ئةوجا سواندؤندا خانةةشكراوة، لة رؤماي كتويذيكةوة، داب
لة ضةرخةكاين ناوةأاستدا، دةرةبةطة . ؤيلةكان هةبوونثاشان بؤرة ثياوان و ك

او طةورةكان و، دةرةبةطة وردةكان و، وةستا و شاطردو وةرزيران هةبوون و، لةن
  .هةركام لةم ضينانةشدا، تويذو ثلةي تايبةيت هةبوون

كؤمةلَي تازةي بؤرذوا كةلةسةر داروثةردوي كؤمةلَي دةرةبةطي دامةزرا، ناكؤكيي 
نةوةو شيوةي زرويف تازةي ضةوساضينايةيت لةناوبرد، بةلَكو ضينيكي تازةو 

ةمان كة ئةم سةدةي. تازةي خةبايت لةجيايت ئةواين ثيشو هيناية كايةوة
ية ناكؤكيي نيوان ضينةكاين جياوازي لة سةدةكاين ثيشوو ئةوةسةدةي بؤرذواية، 

ةش  كؤمةلَ بةرة بةرة زؤرتر بةدوو سوثاطةي دوذمين يةكترةوة داب.كردةوةيةكاآل
مين يةكترن، ئةو دوو ضينةش دوو ضيين طةورةوة كة راستةوخؤ دوذبوو، بة 

ردةستةي سةدةي ناوةأاستةوة، بازرطانةكاين لة وةرزيراين ذي. بؤرذواو ثرؤليتارة
ئةو شارانة ثيكهاتن كة بؤ يةكةم جار دروستكران و، لةوانيشةوة كةساين بؤرذوا 

  .ثةيدابوون
دؤزينةوةي ئةمريكا و طةشيت دةريايي بة دةوري ئةفريقادا لةرووي بؤرذواي 

ندستان و بازاري ه. ةي هةلَسوأاين كردةوةتازةثيطةيشتوودا، مةيدانيكي تاز
ضني، داطريكردين ئةمريكا، ئالَوطؤأكردن لةطةل والَتة ذيردةستةكان، زؤربووين 
ئالَوطؤأو زؤربووين كةلوثةل بةشيوةيةكي طشيت بوونة مايةي ثالَثيوةناين 
بازرطاين و كةشتييةواين و ثيشةسازي بؤ ثيشةوة بة هيزيكي وا كة تا ئةوكاتة 

أ لةناو كؤمةلَي نةزانرابوو، ئةمةش بووة هؤي ثيطةيشتين رةطةزي شؤأشطي
  .دةرةبةطيدا كة بةرةو هةلَوةشاندنةوة دةضوو
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شيوةي ريكوثيكي دةرةبةطايةيت، يان شيوةي بةرهةمهيناين ثيشةسازي كؤن و 
بةرهةم و ثيويسيت بازاأةكان دابني بكا، بةتةواوي ثيشةطةري نةيدةتواين 

 لةبةر .ةبوودثيويسيت بةرهةم زؤرتر  هيندةش ضةند بازاأي تازة بكرايةوة،
جني ثيشةسازي ناودةستةي . تةوةئةو شيوة كؤنةي طرفاكتؤرا جيطةي ماني(ئةوة

جؤربةجؤرةكاندا ثيشةدابةشبووين كار لة ميانةي . شويين وةستاكانيان طرتةوة
الَم بة. نةماو بؤ دابةشبووين كار لةناو هةموو كارطةيةكدا جيطاي ضؤلَكرد

ةلوثةل هةر لة زؤربووندابوو،  زؤرتردةبوون و، داخوازي ك بةردةوامبازارةكان
ئةو كاتة هةلَم و ماشني . فاكتورةش خؤي بةشي نةدةكردو ثيدا أانةدةطةيشتماني

شةسازي ثي. وةرطيأانيكي شؤأشطيأييان لة بةرهةمهيناين ثيشةسازيدا بةرثاكرد
رة مليوندارةكان، ئةوانةي ثيشةطة. رةي طرتةوةاكتؤفطةورةي تازة، جيطاي ماني

لة راستيدا سةركردةي لةشكريكي تةواوي ثيشةسازي بوون ياين بؤرذوا تازةكان 
  .شويين دةستة ثيشةطةرة ناوةجنييةكانيان داطريكرد

بؤرذوازي طةورة ئةو بازاأة جيهانيةي ثيكةوةنا كة دؤزينةوةي ئةمريكا ئامادةي 
انبووين بازرطاين و طةشتييةواين و بازاأي جيهانيي بووة مايةي فراو. كردبوو

ئةم ثةرةسةندنةش ديسان . ثيشكةوتين يةكجار مةزين طواستةوة لة وشكانيدا
كاري كردةسةر رةويت ثيشةسازي و، ضةند ثيشةسازي و بازرطاين و طةشتييةواين 
و ريطاي ئاسنني ثيشكةوتن و ثيطةيشتين بةسةردا دةهات، ئةوةندةش بؤرذوا 

ؤوة دةدي و سةرمايةكةي زؤرتردةبوو، ثيش هةموو ئةو ضينانة ثيشكةوتين بة خ
  .دةكةوت كةلة سةدةي ناوةأاستةوة مابوونةوة
ية خؤي لة خؤيدا ئةجنامي ةبةم جؤرة دةبينني بؤرذواي ئةم سةد

بةرةوثيشضوونيكي دريذو ضةندان شؤأشة كةلة شيوةي بةرهةمهينان و ئالَوطؤأدا 
  .روويداوة

لةيةكي ثةرةسةندنيدا ثيشكةوتنيكي سياسي مناسب و باشي بؤرذوا لةهةموو ث
بؤرذواكان لةسةرةتادا تاقميكي ضةوساوةبوون و بةر زولَم و زؤري . دةسطريبووة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 40 

 1دةرةبةطةكان كةوتبوون، ئينجا بوونة دةستةيةكي ضةكدارو لةناو كؤمونةدا
 لةمال كؤماريكي شارةواين سةربةخؤ،. كاروباري خؤيان طرتبووة دةست

ثاشان . ناضاري باجيان ئةداية ثاشابةبوون و " تويذيكي سييةم"لةوال
لةسةردةمي مانيفاكتؤرةدا بؤرذوا هيزيكي ثارسةنط بوو بؤ هيزي خانةدانةكان 
لةو مةماليكانةدا كة حوكمي سنوردار يان بةرةلَآليان هةبوو، هةروا بةردي 

رلةو كاتةوة كة ثيشةسازي هة. بناغةبوو بؤ مةماليكة طةورةكان بةشيوةي طشيت
طةورة بةهيزبوو بازاأي جيهاين دامةزرا، بؤرذوا لة دةولَةيت تازةي 

  .نوينةرايةتيدا تةواوي دةسةالَيت سياسي طرتةدةست
حكومةيت تازة تةنيا ليذنةيةكي جيبةجيكردنة، كاروباري كؤمةالَيةيت هةموو 

ةوريكي هةرة شؤأشطيأي ا دضيين بؤرذوا لةميذود. ةأيوةدةباتبؤرذوازةكان ب
  .هةبوو

بؤرذوا لةهةر شوينيك فةرمانأةوايي طرتةدةست، تةواوي ثةيوةندي 
 كداو، بةيبكوثييدا تيرثيدةرةبةطايةيت و باوكايةيت و سؤزثةروةري، لةذي

ةردةمي دةرةبةطيدا مرؤظي ةنديية رازاوانةي لةناوبرد كة لةسبةزةيي ئةو ثةيو
دةبةستةوة، هيض ثةيوةندييةكي لةنيوان مرؤظ و :ةئاغا ئاساييةكانييةو"بة

                         
ين بتوانن لةخاوةن و دةرةبةطةكاشارةكاين فةرةنسا لةثيش ئةوةشدا : كؤمونة/ 1

 -تويذيكي سييةم-ئاغايان ئؤتؤنؤمي ناوخؤيي و مافة سياسييةكاين خؤيان وةك
من ليرةدا بةطشيت لةمةأ ثةرةسةندين بؤرذوا ). كؤمونة(وةربطرن، ثييان دةطوترا

سةرجني ئةنطلس لةضاثي .(ةوة فةرةنسام بؤ منوونة هيناوةتةوةلةرووي سياسيي
  )دا1888ئينطليزي سالَي

شارييةكاين ئيتاليا و فةرةنسا ثاش ئةوةي مايف سةرةتايي :  كؤمونة-
بةأيوةبردين ئؤتؤنؤمييان لة دةرةبةطة ئاغاكان خؤيان ئةكأييةوةو يا خود بة 

سةرجني .(ناودةبرد" كؤمونة"يان بةزؤر لة ضنطيان دةرئةهينان ئةو كاتة شارةكان
  .)دا1890ئةنطلس لة ضاثي ئةلَماين سالَي
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مفت "مرؤظدا نةهيشتةوة جطة لة ثةيوةندي وشكي بةرذةوةنديي و ثارةليسةندين
وارةكان و سؤزو هةسيت ثريؤزي حةماسةيت ئاينثةروةري و سةرطةرميي س". و مؤلَ

  .وازي لةبةستةلَؤكاوي حيسابكردين ضاوضنؤكاندا خنطاندعاتيفةي وردة بؤرذ
هةموو ئازادييةكي كة دةستخرابوون يان . ناموسي شةخسيي كردة نرخيكي ئالَوطؤأ

 شتةوة، ئازادي يبين ئةوان تاقة يةك ئازادي هيدرابوون لةناوبرد و لة شوي
بةكوريت لةشويين ئةو ضةوسانةوةيةي بة . بةزةيي و دلَأةقانةي بازرطاين

يةكي ئاشكراو ناهةمواري سي داثؤشرابوو، ضةوسانةوةسيائةنديشي ئايين و 
  .راستةوخؤ زؤر سةختتري هيناية مةيدانةوة

بؤرذوا دميةن و رةونةق و ثريؤزي ئةو ثيشةو كارانةي نةهيشت كة ئةو كاتة 
بةأيزو ثريؤز تةماشايان دةكرا، ثزيشك و ياساناسان و قةشةو بويذان و 

شةويسيت و بؤرذوا ئةو ثةردةي خؤ. زاناكاين كردة كريكار بؤ خزمةيت خؤي
سؤزةي دأاند كة ثةيوةندييةكاين ناو خيزاين داثؤشيبوو، ئةو ثةيوةندييانةي 

  .طؤأي بة ثةيوةنديي ثول و ثارة
بؤرذوا ئةوةشي روونكردةوة كة ضؤن تةمةلَي و تةوةزةيل لةضةرخةكاين 
ناوةأاستدا تةواوكاريكي ئاسايي ئةو دميةنة سةختةي لةش و بازوبوو كةالي 

بؤ يةكةجمار بؤرذوا ئةوةشي دةرخست كة بة . ةيرو عةجايب بووكؤنةثةرةسيت س
 سةيرو عةجاييب واي دروستكرد كة لة يتضاالكي ئادةميزاد دروست دةكريت، ش

هةأةمةكاين ميسرو جؤطةكاين رؤما و كلَيسةكاين طؤتا زؤر جياواز بوون و، 
ن و لة هيرشي واي سةركردايةيت دةكرد كة بة هيض جؤريك لة كؤضكردين طةال

ئالَوطؤأي شؤأشطيأي لة دامودةزطاي ئةطةر بةردةوام . شةأةكاين سةلييب ناضيت
لة ثةيوةندييةكاين بةرهةمهينان و هةموو بةرهةمهينان و دواجار 

بةثيضةوانةي . ثةيوةندييةكاين ناو كؤمةلَدا روونةدا ئةوا بؤرذوا ناتواينَ بذي
كةم مةرجيكبوو بؤ ذياين ئةمةشةوة، ثاراستين شيوةي بةرهةمي كؤن ية

ئالَوطؤأي شؤأشطيأانةي بةردةوامي بةرهةمهينان، . ضينةسةنعتكارةكاين ثيشوو
 ئةم بزوتنةوة شلؤقبووين هةميشةيي هةموو ثةيوةندييةكاين كؤمةآليةيت و،
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 ئاسايش بة بةردةوامي، ئةمانة هةموويان سةردةمي بؤرذوا بةردةوامةو نةبووين
ثةيوةنديية كؤمةآليةتيية هةموو . ثيشوو جيادةكاتةوةلة هةموو سةردةمةكاين 

لة ثيشوودا ثشت بة بريوباوةأيكي كةئاساييةكاين و نةرييت كؤين ناو كؤمةلَ و 
بةآلم ئةو . ريزوحورمةت تةماشاكراون ليك هةلَدةوةشيتةوةو لةناودةضن

ئةوةي ثةيوةندي و نةريتة تاوانةش كة شويين ئةواين ثيشويان دةطرنةوة ثيش
هةرضي ئةوةي دةرةبةطي يب . قامي و بتةوبن، ثريدةبن و زةمانيان بةسةردةضيت

هةرضي ثريؤزيب بةرق و كينةو سوكايةيت . و جيطريبوويب وةك دوكةلَ دةأويتةوة
تةماشاي دةكريت، لةئةجنامدا خةلَكي ناضاردةبن كة بة روون و ئاشكرايي زرويف 

  .ن تةماشابكةنذيان و ثةيوةندييةكاين ناو خؤيا
لةبةر ئةوةي بؤرذوا بؤ فرؤشتين بةرهةمي، هةميشة بازاأي تازةي دةويت بؤ 

طةيةك. تهةموو اليةكي سةر زةوي دةضيويستة بؤ هةموو جيو خؤي أوات بثي 
 هةموو شوينيك قامي بكات و لةهةمو اليةك ي خؤي لةتيهةلَقورتينيت و ثيطة
  .ثةيوةندي ببةستيت

وآلتيكدا بةرطي ي بةكارهيناين بازاأي دنياوة لةهةموو بؤرذوا بةهؤ
بةكاربردن واتة .(ةر بةرهةمهينان و بةكاربردندا ثؤشيكؤمسؤثؤلؤيت بة ب

  )د.ج-ئيستهالك
تةكاندا بنضينة نيشتمانييةكةي وةأسبوون و ثةستيي زؤري كؤنةثةرةسلةنيوان 

ة يكوثيكداو رؤذ بثيشةسازيية كؤنة نيشتمانييةكاين ت. ثيشةسازيي لةناوبرد
 و نةمانيان دةبات تا ثيشةسازي تازة جيطةي كؤن رؤذ زؤرتر بةرةو تيكوثيكضوون

 تازة بؤ هةموو نةتةوة دةطريتةوة، ثةيدابوون و بآلوبوونةوةي ثيشةسازي
  . ثيشكةوتووةكان دةبيتة مةسةلةيةكي طرنط

ناهينيت، بةلَكو لة كايةوة كةرةستةي خاوي ناوخؤ بةكار ثيشةسازييةكي وا ديتة
دوورترين ناوضةي دنياوة كةرةستةي خاوي بؤ ديت، بةرهةمةكانيشي نةك تةنيا 

لة جيطةي ئةو . لةناو وآلتدا، بةلَكو لةهةموو اليةكي دنيادا بةكاردةهينريت
 خؤ وةآلتييةوة مسؤطةردةكران، ثيويستيية كؤنانة كة لة ريطةي بةرهةمهيناين
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 بؤ ئةمةش، بةرهةمي دوورترين وآلت و ئاوو دينةكايةوةؤر ثيويسيت تازة ز
ي و نيشتيمانيي هةواي جؤر بةجؤر ثيويستةو، لةبرييت كةالكةوتوويي ناوخؤي

مي خؤ ةك بةهؤي بةرهةييسؤطةركردين هةموو ثيويستجاران و لةبرييت م
 م لة دنيادا ثةرةدةستينيت و نةتةوةكان لةهةموووآلتييةوة ئالَوطؤأي بةروبوو
ي ضي دي بةرهةمي مادئةمةش وةك ضؤن دةربارة. روويةكةوة هاوثةيوةند دةبن

بةروبومي ضاالكي . وا دةرهةق بة بةرهةمي برييش دةطوجنيتدةطوتريت هةر
هاوبةشي هةموو نةتةوةكان، بةرة بةرة ئايدلؤذي هةر نةتةوةيةك دةبيتة مولَكي 

تةنطةبةري خؤيدا واي ليديت بؤ هيض نةتةوةيةك ناطوجنيت لة ئاسؤي 
لةهةموو ويذةكاين نةتةوايةيت و ناوخؤيي . مبينيتةوةو بةوةندة بةسبكات
  . ويذةيةكي جيهاين ثيكديت

بؤرذوا بةهؤي باشكردين خيرايي هةموو ئالةتيكي بةرهةمهينانةوةو بةهؤي 
ئاسانكردين زؤربةي هاتةضؤكردنةوة هةموو نةتةوةكان و ئةوانةش كة زؤر 

نرخي هةرزاين شتومةك وةك تؤثيكي . بؤ ناو شارستانييت رادةكيشيتبةربةرين 
طةورة واية لة ضنطيدا، هةموو شؤرايةكي ضينيي ثيهةلَدةتةكينيت و، ئةو 

و كينةكةيان هةية سةرثي كة لة راسيت بيطانةدا ئةوثةأي رق بةربةرييانةش 
كان ناضاردةكات كة بؤرذوا بةهؤي هةأةشةي مردنةوة هةموو نةتةوة. نةوي دةكات

شيوةي بةرهةمهيناين بؤرذوازي بطرنةبةرو ئةو بةناو شارستانيية ثةسةند بكةن، 
  .بةكوريت دنيايةكي لة وينةو شيوةي خؤي دروست دةكات. واتة ببنة بؤرذوا

بؤرذوا ديهايت كردة ذيردةسيت شار، شاري طةورةي دروست كردو ذمارةي 
بةشيكي زؤري زؤر زياتركرد، بةجمؤرة دانيشتواين شاري لةضاو الديدا 

طيي ذياين الدي رزطاركرد، هةر ضؤن ديهاتةكاين دانيشتواين لة دةبةن
ذيردةستةي شارةكان كردووة، هةرئاواش وآلتاين بةربةرو نيوة بةربةري 
ذيردةستةي وآلتة ثيشكةوتووةكان و، نةتةوة جوتيارةكاين ذيردةستةي نةتةوة 

  . آليت ذيردةستةي رؤذئاوا كردووةبؤرذواكان و، رؤذهة
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بؤرذوا بةرةبةرة زؤرتر ثةرشوبآلوي هيزةكاين بةرهةمهينان و مولَكايةيت و 
دانيشتواين كؤكردةوةو هؤيةكاين بةرهةمهيناين مؤلَداو . دانيشتواين لةناو برد

ئةجنامي حةمتيي ئةم . مولَكايةيت خستةدةسيت ضةند كةسيكي كةمةوة
  .ن و طردبوونةوةي سياسي بوئالَوطؤأةش مؤلَدا

ةكييت فيدأالَييان لة نيواندا بوو،  ياوضة سةربةخؤكان كة تا رادةيةكن
بةرذةوةندو قانون و حكومةت و باج و خةراجي طومرطيي جياوازيان هةبوو، 

 كة تاقة يةك حكومةت و هةموويان كؤبوونةوةو بوونة تاقة يةك نةتةوة
دي نةتةوايةيت ضينايةتييان لةدواي انون و يةكجؤرة بةرذةوةنيةكضةشنة ق

  .سنوريكي طومرطييةوة هةبوو
 كة ضةرخيكي تةواويشي بةسةردا تيثةأ بؤرذوا هةر لةسةرةتاي دةسةآلتييةوة كة

نةبوو بوو، هيزي بةرهةمهيناين ئةوتؤي هيناوةتة كايةوة لة ذمارةو لة 
ت كة نةوةكاين ثيلَيديروستيان كردووةشوو دطةورةييدا هةموو ئةوانة جي .

ن بة هيزةكاين سرووشت، بةكارهيناين ئالةت و كيميا لة سةرنةوي كرد
سنني، تةلطرايف  كةشتييةواين بة هةلَم، ريطاي ئاثيشةسازي و كشتوكالَدا،

كارةبايي، بة ثيتكردين ئةو كيشوةرانةي بؤر ماونةتةوة، ضاكردين روبارةكان بؤ 
 هيزيكي جادوطةر ةناوجةرطةي زةوييةوةتيثةأبووين ثاثؤأو، ئةو طةالنةي ل

كام ضةرخي ثيشوو كام نةوةي رابردو بةخةويش ئةياندي ئاوا -فأييدابنة دةرةوة
  ...لةناو جةرطةي كاري كؤمةآليةتيدا هيزي بةرهةمهيناين وا مةزن شارابيتةوة؟

بةجمؤرة بؤمان دةركةوت كة هؤيةكاين بةرهةمهينان و ئالَوطؤأ كة ضيين 
لة ثلةيةكي . ايان ليوة ثيكهاتووة لةناو كؤمةلَي دةرةبةطيدا ثةيدابوونبؤرذو

 ثةرةسةندن و ثيشكةوتين ئةم هؤيانةي بةرهةمهينانداية و تايبةيت
هةلومةرجي كؤمةلَي دةرةبةطي بةرهةمهينان و ئالَوطؤأي تيدا دةكرد لةناودا 

رهةمهيناندا كة زؤر نةمان، ريكوثيكي دةرةبةطي ئيتر لةطةل ئةو هيزانةي بة
ئةو ثةيوةندييانة لةبرييت ثةرةثيداين . ثةرةيانسةندبوو، نة دةطوجنان
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وا ثيويستبوو ئةم كؤت وثةيوةندة وردوخاش . بةرهةم كؤسثيان دةخستة ريطاي
         .   بكريت و ئةوةبوو كرا

لةجيطةي ئةم ثةيوةندييانة تةراتيين ئازادو ئةو رذيمة كؤمةآليةيت و 
ياسييةي لةطةليدا دةطوجناو، دةسةآليت ئابوري و سياسي ضيين بؤرذوا س

هاتنةطؤأي.  
. ئيستاش وا بة بةرضاوي خؤمانةوة جوالَنةوةيةكي وةك ئةمة لة كارداية

ثةيوةندييةكاين بؤرذوا سةبارةت بةرهةمهينان و ئالَوطؤأ، ثةيوةندييةكاين 
كة هؤيةكاين بةرهةمهينان و  .مولَكايةيت بؤرذوا، واتة كؤمةلَي تازةي بؤرذوا

ئالَوطؤأي بةضةشنيكي زؤر مةزن و فراوان هيناوةتةكايةوة، وةك ئةو جادوطةرةي 
ليهاتووة كة ئيتر نةتوانيت دةسةآليت بةسةر ئةو هيزةدا بأوات كة خؤي بة 

دةيان سالَة ميذوي ثيشةسازي و بازرطاين . ةتيية كايةوةدوعا و نوشتة هيناوي
 ثةيوةندييةكاين تازةي يبووين هيزةكاين تازةي بةرهةمهينانة دذيي ياخميذو

 بة مةرجي بوون و ثةيوةندييانةي مولَكايةيت كة بةرهةمهينان، دذي ئةو
ن، تةنيا هيندة بةسة ئةو تةنطوضةلَةمانةي بازرطاين باس دةسةآليت بؤرذوا

وو كؤمةلَي بكةين كة ناو بة ناو روو ئةدةن و زؤرتر هةأةشة لة مانةوةي هةم
لةكايت هةموو تةنطوضةلَةمةيةكي بازرطانيدا وةنةيب تةنيا . بؤرذوا دةكةن

هةنديك بةرهةمي ثيشةسازي ئامادة لةناوبضيت و بةس، بةلَكو هةروةها بةشيكي 
لةكايت رووداين . او ئةبةنطةورةي هيزةكاين بةرهةمهينانيش لةن

ة لة ضةرخةكاين رابردوودا وةك طوضةلَةمةدا، بةآليةك بةسةر كؤمةلَ ديت كتةن
كؤمةلَ بةيةكجاري . ثأوثووضييكي ناماقولَبووة ئةويش بةآلي زؤربووين بةرهةمة

ثاشئةكةويت و ئةطاتة باريكي بةربةريي شثرزةوة، وةك برسييت و يان شةأيكي 
بيت، ن و سةرضاوةي ذياين لة كؤمةلَ بأييب و هؤي طوزةراي داويرانكار روو
جا .  بازرطاين وا دينة بةرضاو وةك تووشي ويراين و كاويل بووبنثيشةسازي و

ئةمة لةبةرضيية؟ ئةمة لةبةر ئةوةية ضونكة لة كؤمةلَدا شارستاين زؤر دةبيت و 
هؤي طوزةران زؤردةبيت و ثيشةسازي وبازرطاين زؤردةبن، هيزةكاين بةرهةمهينان 
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رذواو ثةيوةندييةكاين لة كؤمةلَدا يارمةيت ثةرةسةندين شارستانيةيت بؤ
بةثيضةوانةوة ئةم هيزانة لةضاو ثةيوةندييةكاندا زؤر طةورةبوون و ئةو . نادةن

ةطةرةي ريطةي ثةرةسةندين هيزةكاين ثةيوةندييانة بوونةتة كؤسث و ت
هةركاتيك هيزةكاين بةرهةمهينان بةسةر ئةم كؤسثانة زالَبوون، . بةرهةمهينان

ةري كؤمةلَي بؤرذوادا ئةخةنةوةو بووين مولَكايةتيي ئةوا ثةشيوي لةسةرانس
ثةيوةندييةكاين بؤرذوا زؤر تةنطةبةر . بؤرذوا دةخةنة بةردةمي مةترسييةوة

بوونةتةوةو جيطةي ئةو سامانة زؤرةيان تيدانابيتةوة كة لة ناو جةرطةياندا 
  .ثةيدابووة

ت؟ لة اليةكةوة بة نطوضةلَةمانةدا زالَدةبيجا ئايا بؤرذوا ضؤن بةسةر ئةم تة
تيكوثيكداين بةشيك لة هيزةكاين بةرهةمهينان، لةاليةكيتريشةوة بة 

أة كؤنةكة، واتة يناين زؤرتري بازادةسةآلتطرتن بةسةر بازاأي تازةدا و بةكاره
ئامادةكردين تةنطوضةلَةمةي فراوانتر و طةورةو ترسناكترو، بةكةمكردنةوةي 

  .ةمةكة ئةطرنئةو هؤيانةي ريطةي تةنطوضةلَ
ئةو ضةكةي بؤرذوا بؤ روخاندين دةرةبةطيي بةكاريهينا ئةمأؤ ئاراستةي 

بةآلم وةنةيب بؤرذوا بة تةنيا ئةو ضةكةي دروستكرديب . بؤرذوازي خؤي دةكريت
كة خؤي ثيدةطوذي، بةلَكو هةروةها ئةو خةلَكةشي هيناوةتةكايةوة كة ئةم 

  .ش كارطةراين هاوضةرخن، واتة ثرؤليتاريائةوانة: ضةكةي لةروودا بةكاردينن
بةطويرةي ثلةي ثةرةسةندين بؤرذوا، ياين بةطويرةي ثةرةسةندين سةرماية، 
ثرؤليتارياش، ياين ضيين كارطةراين هاوضةرخ ثةرةدةستينيت، ئةو ضينة هةر 

كار دةدؤزيتةوة كة كارةكةي  كة كاري ببيت و، ئةو كاتة هيندة دةتوانيت بذي
ئةو كارطةرانةي ناضارن تاكة تاكة خؤيان بفرؤشن . اية زؤر بكاتسةرم

كةلوثةلن، وةك هةر كةلوثةليكي ديكةي بازرطاين وان و بةجمؤرة دةردو 
  .ؤلدانيكي بازاأ دةضيذنهةموو ئالَوطؤأيكي تةراتني و شةثمةينةيت 

يتاريا اردا، كاري ثرؤللةئةجنامي زؤربووين بةكارهيناين ماشني و دابةشبووين ك
يشةري بؤ كارطة تيدا خسيي لةدةستضوو، هيض هيزيكي راكتيكي شةهةموو سروش
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كارطةر بووة ثاشةأؤكي ئاسايي ماشين، ئةو كارةي ليي داوادةكري كاريكي . نةما
 رئاسايي و ريكوثيك و ئاسانة، لةبةر ئةوة هةموو دةستكةوتيكي كارطة

ستين رةطةزي خؤي ثيويستة، نرخي كاريش هةرهيندةية بؤ ثاراستين ذيان و ثارا
لةبةر ئةوة  . هةموو كاآليةك لةطةل مةسرةيف بةرهةمهيناندا يةكسانةوةك نرخي
ويراي ئةمةش ضةند ماشني . ار زؤريب، ئةوةندةش كري كةمدةبيتةوةضةند ك

زؤريب و دابةشبووين كار فرةبيت، ئةوةندةش ضةندايةيت كار زؤردةبيت، ئةمةش 
ةهؤي زؤركردين سةعايت كارةوة، يان بةهؤي ثةلةكردنةوة لة كاردا لة يان ب

  هتد...ماوةيةكي تايبةتيدا و، ياخود بةهؤي ئيشثيكردين خيرايي ماشينةكانةوة
طؤأي بة كارخانةي  1ي)ثاتريارهالَ(يكاين وةستاثيشةسازي تازة، وردة دو

ن لة كارخانةكاندا لةسةر كؤمةآلين كارطةرا. طةورةي سةرمايةداري ثيشةطةر
ادةيت ئةوان لة ثيشةسازييدا وةك سةربازي ع. شيوةي سوثا ريكدةخرين

ئةوان نةك . كؤمةلَيك ئةفسةري طةورةو بضوكةوةكةوتونةتة ذير ضاوديريي 
تةنيا كؤيلةي ضني و دةولَةيت بورذوان و بةس، بةلَكو هةروةها رؤذبةررؤذ سةعات 

ماشين و ضاوديران و بةتايبةيت بوونةتة كؤيلةي بة سةعات بوونةتة كؤيلةي 
هةرضةندة ئةم زؤرداريية . فابريقة بةشيوةي تايبةيتهةموو بؤرذوايةكي خاوةن 

دةستكةوتين قازانج بكاتة تاقة ئاماجني خؤي، ئةوةندة زؤرتر ضارةطران و 
  .دوذمنانةترو مايةي بيزاري توندوتيذتر دةبيت

و هيزبةكارهيناين زؤرتر ثيويستبيت، واتة هةرضةندة دةستكار شارةزايي 
ن، كةويت، ئةوا كاري ئافرةت و منداآلهةرضةنديك ثيشةسازي تازة زؤرتر ثيش
بؤ ضيين كارطةران جياوازي نيرو مي و . زؤرتر جيطاي كاري ثياوان دةطريتةوة

هةموو تةنيا دةبنة دامودوزطاي . نامينيتتةمةن، بايةخيكي كؤمةالَيةيت 
ثاش ئةوةي . مييي مةسرةفيان دةطؤأدريتو كاركردن و بةطويرةي تةمةن و نير

                         
لَ، رذيمي : هالَر، ثاتريا 1 وشةيةكي التينيية، واتة باوكايةيت، سةرطةورةي خي

  .-وةرطيأ-ة لة باوكةوة بؤ نةوةكاينباوكايةيت، مانةوةي ثيش
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رةجنخؤري كارطةر لةاليةن خاوةن كارطةوة بةو ثيية رووئةدات كة كارطةر كريي 
بيتة نيضريي كةساين ديكةي بؤرذوا ثارة وةردةطريت، ئينجا كارطةر دةخؤي بة 
  هتد...ووخؤر، بةقالَ و وةردةفرؤش و سوخاوةخنان: وةك

ثيشةطةرة وردةكان، وردةبازرطان و : جني وةكدةستةو تاقمةكاين ضيين ناو
تكارو وةرزيران، هةموو ئةم ضينانة دينة ريزي سةنعة 1ثارةدارةكان

لةبةر ئةوةي ضونكة سةرمايةكانيان كةمةو بةشي ثرؤليتارياوة، هةنديكيان 
مايةدارة طةورةكاندا كارطةي ثيشةسازي ناكات، لة مةيداين تةراتيين سةر

دةبةزن و نابوت دةبن، هةنديكيشيان لةبةر ئةوةي شارةزايي سنعةتكارييان لة 
. ئةجنامي ثةيدابووين شيوةي تازةي بةرهةمهيناندا نرخ و بايةخيان نامينيت

بةجمؤرة ثرؤليتاريا لة هةموو ضينةكاين دانيشتوانةوة ديتةكايةوةو ثةيدا 
  .دةبيت

ؤر ثلةي ثةرةسةندندا تيثةأدةيب وخةبايت دذي بؤرذوا ثرؤليتاريا بة ز
لةسةرةتادا كارطةران تاكة . يةكةوأاست لةطةل ثةيدابوونيدا دةستثيدةكات

 سنفيكي كاركردن ثيكةوة تاكةو ئينجا كارطةراين يةك كارطة، ثاشان كارطةراين
ةكةن،  دةستثيدووي ئةو بؤرذوازيةي راستةوخؤ رةجنيان دةخوات، خةباترووبةأ

 ئةوان وةنةيب تةنيا بؤسةر ثةيوةندييةكاين بةرهةمهيناين بؤرذوا هيرش
ن، بةلَكو هةروةها بؤسةر دامودةزطاي بةرهةمهينانيش هيرشدةبةن، دةبة

كةلوثةيل بييانيان كة تةراتينيان رووبةأوو دةكات لةناو دةبةن، ماشينةكان 
ةي وةزعي فةوتاوي كارطةراين دةشكينن، كارطةكان دةسوتينن و بؤ دةستكةوتنةو

لةم ثلةيةدا ثرؤليتاريا كؤمةلَة خةلَكي .  كؤشش دةكةنضةرخةكاين ناوةأاست
يةكطرتن . ثةرشوبآلون لة سةرانسةري وآلتداو تةراتين بةشبةشي كردوون

ويةكخستين ريزةكاين كؤمةآلين خةلَكي كارطةر وةنةيب لة ئةجنامي يةكييت 

                         
ةجني شان مةبةست لةو كةسانةية كة لةسةر دةستكةوتيك بذين بيأ/  1

  .-وةرطيأ-ثةيداكرابيت
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ئةجنامي يةكييت بؤرذواية كة بؤ ئةوةي بة ئاماجنة خؤيانةوة ثيكبيت، بةلَكو 
سياسييةكاين خؤي بطات لةسةري ثيويستةو هيشتا ئةو توانايةشي هةية هةموو 

ذمناين خؤيان لةيةدا ثرؤليتارةكان رووبةأووي دولةم ث. بؤرذوا خباتة جوولَة
مي بةلَكو رووبةأووي دوذمين دوذمنيان، دذي ثامشاوةكاين رذيخةبات ناكةن، 

ثاشايةيت زؤردارو خاوةن مولَكةكان و دذي ئةو بؤرذوايانةي ثيشةسازنني و ، دذي 
 لةناو دةسيت بؤرذوادا ةبةر ئةمة هةموو جوآلنةوةي ميذول. وردةبؤرذواكان

مةرجةدا سةركةوتين تين هةموو سةركةوتنيكيش لةم هةلوكؤبؤتةوةو دةستكةو
 ثرؤليتاريا نةك تةنيا بةآلم لةطةل ثةرةسةندين ثيشةسازيدا. بؤرذواية

جا لةبةر . لةبارةي ذمارةوة زؤرتردةبيت بةجؤريكي وا خؤيشي هةست بةمة دةكات
ئةوةي ماشني بةرةبةرة زؤرتر فةرق و جياوازي ميانةي ئيشوكاري جؤربةجؤر 
لةناودةبات و واي ليديت، لةهةموو شوينيك كري نزمدةكاتةوة و رؤذ لةدواي رؤذ 

تةراتيين نيوان . كي ليديت يةارةكان و باري ذيانيان وةكبةرذةوةندي ثرؤليت
ةيدا دةبن بؤرذوازةكان خؤيان و ئةو تةنطوضةلَةمانةي بازرطاين كةلةمةوة ث

 كي وادةكةن كريت و ثةي دةرثةي ئالَوطؤأي كاريطري نةبيو رؤذانةي كارطةران جي
ريكي وادةكات كة باري باشكردين بةردةوام و خيراي ماشينةكان كا. بةسةردا بيت

هةلَثذاين تاك ثيكدا.  بيتذياين ثرؤليتاريا رؤذ لةدواي رؤذ نامسؤطةرتر
ين نيو دوو ضني ثةيدا هةلَثذاذوا بةرةبةرة سروشيت ثيكداوتةراي كارطةرو بؤر

لة ثيناوي ثاراستين . 1كارطةران رووبةأووي بؤرذوا هاوكاري سازدةكةن. دةكات
 كؤمةلَةي هةميشةيي دروست دةكةن تا بؤ راثةأيين كريياندا يةكدةطرن و

لةهةموو اليةكةوة خةبات لة شيوةي راثةأيين . ئيستايان كاروبار ئامادة بكةن
  . شؤأشطيأيدا دةتةقيتةوة

. هةنديجار كارطةران سةردةكةون، بةالَم سةركةوتنةكةيان دريذة ناكيشيت
ة، بةلَكو يةكيتيي تةوخؤ نييئةجنامي راستةقينةي خةباتيان سةركةوتين راس

                         
  .ثيكدينن"نةقابةي ثيشةيي"دا وتراوة1888لةضاثي /  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 50 

لةريطةي هؤيةكاين ثةيوةندي . ةرةسةندووي كارطةرانبةردةوامي ثة
وهاتوضؤكردنةوة كةلةاليةن ثيشةسازي طةورةوة ثيكديت و مؤلَةت دةخاتة 
بةردةمي كارطةران كة لة هةموو اليةن و ناوضةيةكةوة ثةيوةندي لةطةل يةكتر 

ئةم ثةيوةنديية بةسة بؤ . ية ئاسانتردةبيتببةسنت، ثيكهيناين ئةم يةكيتي
ئةوةي زؤر خةبايت ناوخؤيي كارطةران كةلة هةموو اليةكةوة دةسثيدةكرين و 

باتيكي ضينايةيت خةبايت سرووشتيان يةكة ببنة خةباتيكي نيشتيماين و خة
 ئةو يةكيتييةي خةلَكي ضةرخةكاين ناوةأاست، لةبةر ئةوةي ئةوكاتة سياسيية،
، بانيان زؤر ناخؤش و سةرةتايي بوو، لةضةند ضةرخيكدا سازيان ئةداريطةو

  .ئيستا ثرؤليتارياي تازة بةهؤي ريطاي ئاسنينةوة بةضةند سالَيك ثيكيدةهينيت
سةرلةنوي لة ئةجنامي تةراتيين ناو كارطةران خؤياندا ريكخستين كارطةران لة 

 كاتيك دةكةويتة بةر ضينيكداو ثاشان لة ثارتيكي سياسيدا هةموو
بةآلم ئةم ريكوثيكيية سةرلةنوي ثيكديتةوةو . هةلَوةشانةوةو تيكوثيكضوونةوة

لة دابةشبووين بؤرذوا . توندوتؤلَترو ثتةوترو بةهيزتر ديتةوة مةيدان
اريان دةكا هيندي بةرذةوةنديي ضيين كارطةران بة مةشروع ضسودمةنددةبيت و نا
ن، وةك ياساي كردين ماوةي ئيشي كارطةران بة ني دانيان ثيداببزانن و بة ياسا

ةيةكي بةيةكادان و ثيكهةلَثذاين ناو كؤمةلَي كؤن بةشيو. نطلتةراسةعات لة ئدة 
ي ثةرةطرتن و ثيشكةوتين خيرايي ثرؤليتاريا طشيت و لةزؤر رووةوة ياريدة

  . ئةدةن
درةنطتر دا دذي ئارستؤكرات، لةسةرةتا: بؤرذوا هةميشة وا لة كؤأي خةباتداية

لةطةل ثيشكةوتين رووبةأووي ئةو بةشانةي بؤرذوا خؤي كة بةرذةوةندييان 
ثيشةسازيدا ناطوجنيت و، بةجؤريكي هةميشةيي لةدذي بؤرذوازي طشت وآلتاين 

لةم خةباتةدا بؤرذوا خؤي ناضاردةبيت بؤ ثرؤليتاريا ثةنابةريت و . بيطانة
. اوابكات، بةم جؤرة بؤ ناو جوآلنةوةي سياسي رايدةكيشيتياريدةرو كؤمةكي ليد

بةشةكاين رؤشنبريي بةم جؤرة بؤرذوا بةدةسيت خؤي ثرؤليتاريا ضةكداردةكات و 
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دواجار .  كة بةرةنطاريي خؤي ثيبكاتواتة ئةو ضةكيشي ثيدةدا. 1خؤي ئةدايتَ
د بةش و وةك دميان، لة ئةجنامي ثةرةطرتن و ثيشكةوتين ثيشةسازيدا ضةن

ةوةو دينة ناو ةواوي ضيين فةرمانأةوا لةبةرةيةك هةلَدةوةشيندةستةيةكي ت
ياخود بةاليةين كةمةوة بارو مةرجي ذيانيان دةكةويتة . ريزةكاين ثرؤليتارياوة

انةش زؤر بريو باوةأي رؤشنبريي بؤ ةردةمي هةأةشةوة، هةروةها ئةم بةشب
ضينةكان لة ثلةي كؤتايي و سةركةوتن ثاشان كاتيك خةبايت . ثرؤليتاريا دينن

نزيكدةبيتةوة، هةلَوةشاندنةوةو تيكوثيكضووين ضيين فةرمانأةواو هةموو 
شيكي كةمي ئةم ضينةي كؤمةلَي كؤن هيندة بةتوندي دةست ثيدةكات تا بة

 جيادةبيتةوةو ديتة ثالَ ضيين شؤأشطيأ، ديتةثالَ ئةو ضينةي فةرمانأةوا
  .خاوةين دوارؤذة

 ضوونة ثالَ "نةكانةرةس"هةر وةك ضؤن لة رابوردوودا بةشيك لة دةرةبةطة
سوثاطةي بؤرذوا، هةر ئاواش ئةمأؤ بةشيكي بؤرذوا دةضيتةثالَ سوثاطةي 

كة توانييان بطةنة ثرؤليتاريا، بةتايبةيت بةشيكي بؤرذوا بري روناكةكانة 
  .ين تيئؤري طشت جوآلنةوةي ميذوييرادةي تيطةيشت

ةتكارة وردةكان، وردةفرؤشةكان، ثيشةطةران و ةو تويذة ناوةندةكان، سنعدةست
جوتياران لةناو هةموو ئةو ضينانةدا كة ئيستا راستةوخؤ بةرةنطاري بوونةتةوة 

هةموو . تةنيا يةك ضينيان بةراسيت شؤأشطيأة كة ئةويش ضيين ثرؤليتارة
خين و لةناودةضن، ةورةدا دةأوةرةسةندين ثيشةسازيي طضينةكانيتر لةطةل ث

   .بةآلم بة ثيضةوانةي ئةمةوة، ثرؤليتاريا بةروبوي تايبةيت ثيشةسازيية
هةموو لةبةر ئةوة رووبةأووي بؤرذوا خةبات ئةكةن تا بووين خؤيان وةك 

بةجمؤرة دةرئةكةويت كة ئةمانة شؤأطيأنني، بةلَكو . ضينيكي ناوةند بثاريزن
سنت، ضونكة دةيانةوي انني بلَيني كؤنةثةر زياتر دةتوكؤنسيرواتؤرن، لةوةش

                         
هةموو بةشيكي رؤشنبريي سياسي و طشيت خؤي : "دا وتراوة1888لةضاثي/  1
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بةآلم كة دةيانبينن بةضةشنيكي شؤأشطيأي . رةوأةوةي ميذو بؤ دواوة بطيأنةوة
دةجولينةوة لةبةر ئةوةية كة دةزانن بةو نزيكانة دةضنةريزي ثرؤليتارياوة، 
ي لةبةر ئةوة ثاريزطاري لة بةرذةوةندي ئايندةيان دةكةن نةك لة بةرذةوةندي

ئيستايان و، لةبريوأاي تايبةيت خؤيان وازدينن تا بريوأاي ثرؤليتاريا بؤ خؤيان 
  .بطرن

مةلَ، ثامشاوةي ياين خةلَكي تةمبةل و طةندةلَي ناو كؤ" ن ثرؤليتاريايلومث"
ييةكاين ناو كؤمةلَ، لةاليةن شؤأشي ثرؤليتارياوة بؤ ناو هةرة نزم و خويأ

وايان  ذيانيان   باريم ئةمانة زرويف مةعيشةت وجوآلنةوة بةكيش دةكرين، بةالَ
باري ذياين . سيت بفرؤشنيان بةتةلَةكةبازيي كؤنةثةرليدةكات زؤربةزوويي خؤ

وينةواري ناو كؤمةلَي كؤن نةماو لةناو باري ذيان و طوزةراين ثرؤليتاريادا ش
ذن و مالَ ولَكايةيت بيبةشة، ثةيوةندييةكاين ئةو لةطةل ثرؤليتاريا لة م. ونبوو

ا جياوازة، كاري وو مندالَدا بةتةواوي لة ثةيوةندييةكاين ناو خيزاين بؤرذ
ثيشةسازي نوي، ذيردةستةيي سةرماية بةشيوةي تازة، ض لة ئةنطلتةرا يان لة 
فةرةنسا، ياخود لة ئةمريكا و ئةلَمانيادا كارطةريان لةطشت روخساريكي 

وان و زيانيان ئاين، خةرافيايت بؤرذياساو رةوشت و . نيشتماين روتاندؤتةوة
  .ةكاين بؤرذوايان لة ثالَدا شاردراوةتةوةئةوةية بةرذةوةند

هةموو ئةو ضينانةي لة رابردودا دةسةالَتيان دةطرتةدةست، كؤششيان دةكرد ئةو 
يان سةرشؤأي مولَكايةيت حالَة جيطريبكةن كة دةستيان دةكةوت و، هةموو كؤمةلَ

ثرؤليتاريا بةروخاندين شيوةي مولَكايةيت تائيستاي . تايبةيت خؤيان دةكرد
ئةو ضينانة نةيب، ناتواينَ هيزةكاين بةرهةمهيين ناو كؤمةلَ بطريتةدةست، بةم 

.  لةناو بةريتضةشنة ئةيب هةموو شيوةيةكي مولَكايةيت ثيشوو تا ئةمأؤ
يب هةموو يكي تايبةيت نيية تا ثاريزطاري ليبكات، دةثرؤليتاريا هيض شت

ئةوةي تا ئيستا مولَكايةيت تايبةيت دةثاراست و مسؤطةردةكرد، وردوخاش 
  .بكات
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هةموو جوالَنةوةيةك كة بة دريذايي ميذو تا ئةمأؤ روويانداوة يا جوآلنةوةي 
بةالَم جوآلنةوةي ثرؤليتاريا . كةمايةيت بوون ياخود لةقازاجني كةمايةيت بوون

بةي زؤري خةلَكة، لةثيناوي بةرذةوةنديي زؤربةي جوالَنةوةيةكي سةربةخؤيي زؤر
ثرؤليتاريا كة ضيين هةرة خوارةوةي ناو كؤمةلَي ئيستاية بةيب . خةلَكيداية

رامالَيين بةشةكاين سةرةوةي ئةو تويذانةي كؤمةلَي رةمسيي ئيستايان 
  .ي ئازاد بكاتتووة ناتوانيت راستةوةبيت و خؤليثيكها

ؤليتاريا رووبةأووي بؤرذوا لة بنضينةدا خةباتيكي هةرضةندة خةبايت ثر
وةدا لةثيت، بةالَم لةشيلة بؤرذواي نيشتيماين نةبي كدا دةيبش هةموو شتي

  .وآليت خؤي رزطارببيت
ئيمة بةشيوةيةكي طشيت ثلةكاين ثةرةطرتين ثرؤليتاريامان باسكرد، هةر لةو 

زةمان خستةروو تا ئةو كاتةي كاتةشدا ميذوي شةأي خؤوآليت ناو كؤمةلَي تا
ئةم شةأة دةتةقيتةوةو ثرؤليتاريا ثاش ئةوةي بؤرذوا لةناودةبات بةزةبري 

  .هيزو توندي بةكارهينان دةسةآليت خؤي دائةمةزرينيت
هةروةك دميان، هةموو كؤمةلَةكاين ثيشوو، لةسةر ناكؤكي نيوان ضينةكاين 

 ضةوسانةوةي هةر ضينيك دةيب بة بةالَم بؤ. ضةوسينةرو ضةوساوة ثيكهاتن
اليةين كةمةوة مةرجةكاين طوزةراين بؤ مسؤطةر بكريت تا بتوانيت لةذير باري 

بةو جؤرة وةرزيري ذيردةست طةيشتة ئةوةي . كؤياليةيت و ضةوسانةوةدا بذي
، هةروةها وردةبؤرذواش لةذير سايةي )هةرةوةزي(ببيتة ئةندامي كؤمونة

بةالَم كارطةري نوي . يي دةرةبةطيدا طةيشتة ثلةي بؤرذواتوندترين زؤردار
بةتةواوي ثيضةوانةي ئةمةي ليبةسةرديت، لةبري ئةوةي شانبةشاين 

ثةريشانتر دةبيت و رادةي ثيشكةوتين ثيشةسازي ببؤذيتةوة ئةبينني بةردةوام 
ين ذياين نزم دةبيتةوة تا ئةطاتة رادةيةكي زؤر نزمترو خراثتر لةمةرجةكا

كارطةر دةكةويتة باوةشي برسييت و رةشورووتييةوة، . ذياين ضينةكةي خؤيشي
. هةذاري و رةشوروويت خيراتر لة زؤربووين دانيشتوان و سامان تةشةنةدةستينيت

بةجمؤرة ئاشكرا دةردةكةويت كة بؤرذوا ئيتر ناتوانيت لة كؤمةلَدا ضيين 
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ي و باري ذياين ياين ضينةكةي خؤفةرمانأةوابيت، بؤي نالويت مةرجةكاين ذ
بؤرذوا ئيتر ناتوانيت .  ريكوثيك بةسةر كؤمةلَدا داسةثينيتبةوينةي ياسايةكي

فةرمانأةوايي بكات، ضونطة تواناي ئةوةيش نامينيت كة بؤ كؤيلةكةي خؤي 
طوزةرانيكي وا ثةيدابكات كة لةطةل كؤيلةيةتييدا بطوجنيت، ئيتر ناضاردةبيت 

اتة رادةيةكي وا كة آلي بكات تا زؤر ثةريشانيب و بطثةرشيت بةرةيب سةر
ثيويستيب بؤرذوا خؤي ناين بدات نةك وةك جاران ناين خؤي بةهؤي ئةوةوة 

ياين .  دةسةآليت بؤرذوادا بذيكؤمةلَ تواناي ئةوةي نامينيت لةذير. دةستكةويت
  .بووين بؤرذوا لةطةل كؤمةلَدا ناطوجنيت

ةيي مانةوةو دةسةالَيت بؤرذوا كؤكردنةوةي سامانة لة ضنطي هةندي مةرجي بنضين
كردين سةرمايةية، مةرجي ثةيدابووين سةرمايةش ركةسدا، ثةيداكردن و زؤ

كاري كريطرتةش بةتةواوي لةسةر تةراتيين ناو كارطةران . كاري كريطرتةية
يت كؤلَي ضاري و سسخؤيان وةستاوة، ثيشكةوتين ثيشةسازي كة بؤرذوا بة نا

بيتة هؤي نةماين دوورةثةريزي كارطةران لةيةكتر كة لة داوةتةوةبةر دة
دا روويداوةو، لةجيطاي ئةو دوورةثةريزيية يةكيتيي )منافةسة(ئةجنامي تةراتين

بةجمؤرة ثيشكةوتين . شؤأشطيأي كارطةران و كؤبوونةوةيان لة كؤمةلَدا ثيكديت
كة رذيمي بةرهةمهينان و مولَكايةيت ثيشةسازي قورس، ئةو بنضينةيةي 

لةسةربةندة لةذير ثيي بؤرذوا دةردينيت، بؤرذوا لةثيش هةموو شتيكدا 
طؤأهةلَكةندي خؤي دينيتة بةرهةم، لةناوضووين بؤرذواو سةركةوتين ثرؤليتاريا 

  .حةمتييةو هةردةيب رووبدات
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  ثرؤليتاريا و كؤمونيستةكان-2
   كؤمونيستةكان بةرامبةر ثرؤليتاريا ضؤنة؟شيت هةلَويسيتبةشيوةيةكي ط

كؤمونيستةكان ثارتيكي جياوازنني، بةرةنطاري ثارتةكاين ديكةي كارطةران 
  .ئةوان بةرذةوةندي وايان نيية لة بةرذةوةندي طشت ثرؤليتاريا جياوازبن. بكةن

ا خبةنة ناو بيانةوي بزووتنةوةي ثرؤليتاري 1ئةوان بريوباوةأي جياوازيان نيية
  . قالَبيةوة

كؤمونيستةكان بةوة لة ثارتةكانيتري ثرؤليتاريا جويدةكرينةوة كة لة اليةكةوة 
لة خةبايت ثرؤليتارياي نةتةوة جؤربةجؤرةكاندا، بةرذووةندي هاوبةشي هةموو 
ثرؤليتاريا، ويراي جياوازي نةتةوة، دةخةنة ثيشةوةو ديفاعي ليدةكةن، 

ةدا كةلة قؤناغي جياجياي ثةرةسةندووي خةبايت نيوان لةاليةكيتريشةوة بةو
ثرؤليتاريا و بؤرذوادا ئةوان هةميشة بةرذةوةدييةكاين سةرانسةري بزوتنةوةكة 

بةجمؤرة دةبينني كؤمونيستةكان لةكردةوةدا . بةطشيت نوينةرايةيت دةكةن
كدا، تيثيكي ناو ثارتةكاين كارطةرانن لةهةموو وآلتيكي وا بةبأيارترين تيثي

ي ةشةكاين ديكةكة هةميشة لة باري تيئؤرييةوة بةرةوثيش دةأؤن و، لةضاو ب
ثررؤليتاريا ئةمان رةوشنتر زروف و ريأةوو، ئةجنامة طشتييةكاين جوآلنةوةي 

  .ثرؤليتاريا تيدةطةن
مونيستةكان وةك ئاماجني هةموو ثارتةكانيتري ئاماجني راستةوخؤي كؤ

ثرؤليتاريا وةك ضينيك، تيكداين دةسةالَيت دامةزراندين : ثرؤليتارياية
  .بؤرذواو، سةثاندين دةسةآليت سياسي لةاليةن ثرؤليتارياوة
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بريوأاي تيئؤريي كؤمونيستةكان، بةهيض جؤريك، لةسةر بريوباوةأيك دانةمةزراوة 
. يشادةري جيهانةوة داهينرابيت، ياخود دؤزرابيتةوةكة لةاليةن ئةم يان ئةو ريث

وايانة تةنيا دةربأينيكي طشتيي زروويف واقيعي خةبايت ضينايةيت و ئةو ئةم بأ
لةناوبردين . جوآلنةوة ميذوييةن كةوا بةبةرضاومانةوة لةكارداية

هةموو . ثةيوةندييةكاين مولَكايةيت ثيشوو خاسييةيت تايبةيت كؤمونيزم نيية
 سةرةوذيربووين ثةيوةندييةكاين مولَكايةيت زؤر ئالَوطؤأي ميذويي بةرةودواو

بؤ منوونة شؤأشي فةرةنسا، بؤ بةرذةوةندي . ميذويي بةردةواميان بةسةر هاتووة
  .مولَكايةيت بؤرذوا، مولَكايةيت دةرةبةطيي لةناوبرد

 وةيةكي مولَكايةيت يبخاسيةيت كؤمونيزم، لةناوبردين هةموو شي وةنةيب
  .بةطشيت، بةلَكو لةناوبردين مولَكايةيت بؤرذواية

الَم مولَكايةيت تايبةيت ئيستاي بؤرذوا، دواهةمني و تةواوترين دةربأينيكي بة
شيوةي بةرهةمهينان و مولَكايةتيية، كةلةسةر ناكؤكي ناو ضينةكان و 

  1.ضةوسانةوةي هةنديك كةس لةاليةن كةسانيترةوة دامةزراوة
تبكةن و وخ لةم بارةيةوة ئةم تاقة شيوةية ثبةجمؤرة كؤمونيستةكان، دةتوانن

  .لةناوبردين مولَكايةيت تايبةيت: بيخةنة روو
 مة ئةمانةوين كة ئيمةي كؤمونيست ئةوة بةخراثة دادةنيلةسةر ئي
مولَكايةتييةك لةناوبةرين كة بةهؤي ئيشوكاري شةخسييةوة دةستكةوتووة، ئةو 
مولَكايةتييةي كة وةك ئةلَين بناغةي هةموو ئازادي و ضاالكي و هةموو 

  .ؤييةكي شةخسييةسةربةخ
ئايا لةم قسةية ! مولَكايةتييةك بةهؤي رةنج و كاري شةخسييةوة دةستكةوتووة

نيازتان مولَكايةيت ثيش بؤرذواية؟ ئةطةر نيازتان لة مولَكايةيت وردةبؤرذاوو 

                         
 ضةوسانةوةي هةنديك كةس لة(ا لةجيطايد1888لةضاثي ئينطليزي سالَي/1

ضةوسانةوةي زؤربةي خةلَكي لةاليةن :(وتراوة)ةسانيترةوةاليةن ك
  ).كةمايةتييةوة
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 مة، كؤمونيستةكان، هيض الرميان لةمة نيية و نامشانةويرة، ئيوردة وةرزي
وبةرين، ضونكة ثيشكةوتين ثيشةسازي ئةجمؤرة ئةجمؤرة مولَكايةتيية لةنا

  . مولَكايةتييةي لةناوبردووة، هةموو رؤذيك خةريكي لةناوبردنيةيت
  يا دوورنيية نيازتان لة مولَكايةيت تايبةيت ئيستاي بؤرذوا بيت؟

  : ليرةدا ئةم ثرسيارة ديتة ثيشةوة
ات؟ بيطومان  مولَكايةيت بؤ ثرؤليتاريا دةستدةخئايا كاري كريطرتة،

بةهيض جؤريك شتيوا روونادات، بةلَكو سةرماية ثيَكدينيت، ياين ئةو ...ئةء
بة مةرجيك زؤردةيب و . تةوةنييايةتييةي كة كاري كريطرتة دةأوتمولَك
دةبوذي ت، تاوةكو سةرلةنوينيطرتة بةرهةم بيتةوة كة بةردةوام كاري كري

  ..بريوتينيتةوة
م شيوةيةي ئيستايدا، لة نيوان ئةم دوو اليةنة ناكؤكةدا ديت و مولَكايةيت لة

طرتة: دةضيينة سةرباسي هةر اليةك لة ...سةرمايةو كاري كريجابا بي
  : اليةنةكاين ئةم ناكؤكيية

كةسيك ئةطةر سةرمايةداريب، ماناي واية لة بةرهةمدا نةك تةنيا شوينيكي 
سةرمايةداري بةرهةمي .  كؤمةآليةتيشي هةيةشةخسي، بةلَكو هةروةها شوينيكي

، ، بةهةولَ و كؤششي ذمارةيةكي زؤري ئةنداماين كؤمةلَ نةبيتبة كؤمةلَةو
ناتوانريت بةأيوةبربيت و خبريتةكار، ثاشان واي ليديت بؤ ئةو مةبةستة هةولَ 

  .و تةقةالي هاوبةشي طشت ئةنداماين كؤمةلَ ثيويستة
  .يكي شةخسي نيية، بةلَكو هيزيكي كؤمةآليةتييةكةوابو، سةرماية هيز

نداماين جا لةبةر ئةوة، ئةطةر سةرماية كراية مولَكي طشيت، هاوبةشي هةموو ئة
. ة كة مولَكايةيت شةخسي بؤتة مولَكايةيت بةكؤمةلَكؤمةلَ، ئةمة ماناي واني

خاسيةيت مولَكايةيت . ؤمةآليةيت دةطؤأدريتبةلَكو مولَكايةيت تةنيا خاسيةيت ك
  .ضينايةيت نامينيت

  :با ئيستا بيينة سةر باسي كاري كريطرتة
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اري كريطرتة، بريتيية لة رادةي هةرة نزمي كري، واتة هةموو نرخي ناوةندي ك
لةمةوة بؤمان . ئةو هؤيانةي بؤ ئةوة ثيويسنت كة كارطةر وةك كارطةريك بذي

 و تةقةالو رةجني خؤي دةرئةكةويت كة ئةوةي كارطةري كريطرتة بة هةولَ
. ثيي بذي و، ذياين مةمرةو مةذي ثيبةريتةسةردةستيدةكةويت، هةر هيندةية كة 

ئيمة هةرطيز بةهيض جؤريك نامانةوي ئةم مولَكايةتيية شةخسييةي بةرهةمي 
ئةم جؤرة . كار كة بؤ ثاراستين ذيان و مانةوةي ئادةميزاد ثيويستة لةناوبةرين

كةمترين ثاشةكةويت واي نيية تا مرؤظ بتوانيت بةهؤيةوة، بةسةر مولَكايةتيية 
ئيمة دةمانةوي شيوةي ئةو جؤرة مولَكايةتيية . كاري خةلَكيتردا دةسةآلت بطريت
يب تةنيا بؤ ن كة لة ذير سيبةريدا كارطةر دةناهةموارو زؤرداريية لةناوبةري

ة بؤ بةرذةوةندي ضيين زؤركردين سةرماية بذي و، تةنيا بة جؤريك بذي ك
  .فةرمانأةوا ثيويستة

لة كؤمةلَي بؤرذوادا، كاري زيندو تةنيا هؤيةكة بؤ ثةرةثيداين كاري كؤمةلَ بوو، 
كؤمةلَي كؤمونيستيدا، كاري كؤمةلَبوو، هؤيةكة بؤ فراوانبوون و بةالَم لة 

  .دةولَةمةندبوون و ئاسانكردين ذيان و طوزةراين كارطةران
مةلَي بؤرذوادا، رابردو بةسةر حازردا دةسةآلتدارةو، لةكؤمةلَي بةجمؤرة لة كؤ

لة كؤمةلَي بؤرذوادا سةرماية . كؤمونيستيدا، حازر بةسةر رابردودا دةسةآلتدارة
سةربةخؤو شةخسيية لة كاتيكدا ئةو كةسةي كاردةكات دةستبةسةرةو 

  .لةشةخسييةتيش بيبةشة
ريكي ناشايستة دةزانيت و اليف ئةوة بؤرذوا لةناوبردين ئةم ثةيوةندييانة بة كا

لةناوبردين . لةراستيدا وايشة! ليدةدا طواية لةناوبردين شةخسييةت و ئازاديية
مةبةسيت ئةوان لة ئازادي، لةناو . شةخسييةت و سةربةخؤيي و ئازادي بؤرذواية

قةوارةي ثةيوةندييةكاين بةرهةمهيناين ئيستاي بؤرذوادا، ئازادي بازرطانيية، 
  .ازادي كأين و فرؤشتنةئ
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هةموو زؤربلَييي .  لةناودةضيتئةطةر بازرطاين لةناوضيت ئةوا بازرطاين ئازاديش
و قسةي زل و ضةنةبازييةكي بؤرذواي ئيمة، لةمةر بازرطاين و ثةيوةندييةكاين 

  .بةرهةمهيناين بؤرذواو بؤرذوا خؤي لةاليةن كؤمونيزمةوة لةناو بربيت
بةآلم !  دةمانةوي مولَكايةيت تايبةيت لةناوبةرينةمكة ئيئيوة لةوة تؤقيون 

لةناو كؤمةلَي ئيستاماندا، نؤ لةدةي ئةنداماين كؤمةلَ لةهةموو مولَكايةتييةكي 
ئيوة لةسةر ئيمة ئةوة بةكاريكي خراث دادةنين كة دةمانةويت . تايبةيت بيبةشن

مةية زؤربةي زؤري كؤمةلَ شيوةي مولَكايةتييةك لةناوبةرين مةرجي بووين ئة
  .لةهةموو مولَكايةتييةك بيبةشنب

. بةكوريت بةوة تاوانبارمان دةكةن كة دةمانةوي مولَكايةيت ئيوة لةناوبةرين
وانريت كار بكريتة جا هةر كاتيك نةت. ةوةماندةويتبةراستيش واية، ئيمة ئ

يب-سةرمايةو ثارةو بأشيت كشتوكالَ  ببيتة هيزيكي  بةكوريت ئةطةر مةحالَ
، ياخود وةكوتر بلَيني كة مولَكايةيت تايبةيت نةبيتة كؤمةآليةيت مؤنؤثؤل

مولَكايةيت بؤرذوا، ئةوا دةسبةجي دةكةونة هاتوهاوارو دةلَين شةخسييةت 
  .لةناوبراوة

بةجمؤرة خؤتان زؤرباش دةزانن، كة شةخسييةت باسدةكةن، تةنيا نيازتان 
ئةمةش راستة ئةم شةخسييةتة، . ؤرذوازي خاوةن مولَكةبؤرذواية، نيازتان لة ب

  .ثيويستة بةتةواوي لةناوبربيت
كؤمونيزم تواناي مولَكايةيت بةرهةمي كؤمةآليةيت لةناونابات، تةنيا تواناي 

  .رةجنخؤري خةلَكي بةهؤي ئةم مولَكايةتييةوة، لةناودةبات
ايةيت تايبةيت دةبيتة هؤي لةناوبردين مولَك:  دةلَيمئيعترازي ئةوةمان ليدةطرن

راوةستاندين هةموو ضاالكييةك و بالَوبوونةوةي تةمبةلَييةكي طشيت لةهةموو 
   .جيهاندا

جا ئةطةر ئةمة وابواية، ئةبوو لةدةميكةوة، كؤمةلَي بؤرذوا بةهؤي تةمبةلييةوة، 
لةناوا نةماية، ضونكة ئةوانةي لةم كؤمةلَةدا كاردةكةن، خاوةن مولَك نني، 

بةجمؤرة هةموو ئيعترازيكيان بريتيية . نةش كة خاوةين مولَكن، كارناكةنئةوا
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لةهةر شوينيك سةرماية : لة دوبارة كردنةوةيةكي نالةباري ئةم راستيية
  .نةمينيت، كاري كريطرتةش نامينيت

مونيستيي مولَكايةيت و بةرهةمهيناين  تاوانيك دةدريتةثالَ شيوةي كؤهةموو
). فيكري(كايةيت و بةرهةمهيناين بةروبوم، دراويشةتة ثالَ مولَ)مادي(بةروبومي

هةر وةك ضؤن لةناوضووين مولَكايةيت ضينايةيت بؤرذوا ماناي لةناوضووين 
هةموو بةرهةميكة، هةروةها بؤ ئةو لةناوضووين رؤشنبرييي ضينايةيت ماناي 

  .لةناوضووين هةموو رؤشنبريييةكة
ؤي لةناوضوونييةوة، دةكةويتة طريان و ئةم رؤشنبرييية كة بؤرذوا بةه

هاتوهاوار، بؤ زؤربةي زؤري خةلَك هيض مانايةكي نيية، جطة لةوةي ئادةميزاد 
  .وةك ماشني ليدةكات

بةآلم دةمةقالَييان لةطةل ئيمة بيسوودة، ئةطةربيت و لةوةدا، لةمةر  
 و  بة ئازاديلةناوبردين مولَكايةيت بؤرذوا، بؤرذوايي تايبةيت خؤتان سةبارةت

ئيوة بريوباوةأتان لة ثةيوةندييةكاين . بةكاردينن-هتد...رؤشنبريي و ماف
الي ) هةق(بةرهةمهينان و مولَكايةيت بؤرذواوة هاتؤتة كايةوة، هةروةها ماف
اوة، ئةو ئيوة تةنيا خواست و ئارةزوي ضينةكةي خؤتانةو لة شيوةي ياسادا نووسر

 ناوةأؤك و شيوةي ،يي ذياين ضينةكةتاندديت ماخواست و ئارةزوةي شةراي
  .ثيكهيناين دياري دةكات

تيطةيشتين غةرةزاويتانة، واتان ليدةكات، ثةيوةندييةكاين بةرهةمهينان و 
و         ة و لة ماوةي برنييلة جؤرة ثةيوةندييةكةوة كة ميذومولَكايةيت خؤتان 

 هةميشةيي سروشت و ؤأنة قانوينسةندين بةرهةمهيناندا لةناودةضن، بط
 هةر هي ئيوة بوويب، بةلَكو هي هةموو ئةو ةيبئةم تيطةيشتنة، وةن. لَعةق

ئةوةي كة قسة لة . ضينانةش بووة كة لةمةوبةر دةسةآلتداربوون و لة ناوضوون
مولَكايةيت كؤن بيت، قوبولَي دةكةن و بأياري دةدةن و، كة قسة لة مولَكايةيت 

ؤرذوا ن ليي نيية، كاتيك قسة ديتة سةر مولَكايةيت بدةرةبةطي بيت، الريتا
  .ةنقوبولَي ناكةن و بأياري ناد
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اوةكو دةطاتة راديكالترين كةسان، هةموو لةم نيازة ئاشكراو ت! تيكداين خيزان
  .نوارةي كؤمونيستةكان توأةو بيزارناهةم

زاين بؤرذوا، لةسةر كام بناغة خؤي راطرتووبةآلم ئايا ئية؟ لةسةر ستا خي
لة شيوةي ثةرةسةندين تةواويدا تةنيا بؤ . ناغةي سةرمايةو قازاجني فةرديب

بؤرذوا هةيةو، تةواوبووين خؤي لة بةزؤر بيبةشكردين ثرؤليتاريا لة خيزان و، 
ديارة خيزاين بؤرذوا بة لة ناوضووين . لة جندةيي ئاشكرادا دةدؤزيتةوة

 كاتيك لةناودةضن كة سةرماية 1ةشتةواوكارةكةي لةناوناضيت و، ئةو دوو
بةوة ئيمة تاوانباردةكةن كة دةمانةويت ضةوسانةوةي رؤلَةكان . لةناوبربيت

لةاليةن كةس و كاريانةوة لةناوبةرين؟ ئةطةر وايب ئيمة دان بةم تاوانةدا 
اليف ئةوة ليدةدةن طواية ئيمة، كة ثةروةردةكردين ناوخيزان دةطؤأينة . دةنيني
بةالَم . ةردةكردين ناو كؤمةلَ، بةوكارة ثريؤزترين ثةيوةندي تيكدةدةينثةرو

ئايا ثةروةردةكردنةكةي ئيوةش هةروةها لةاليةن كؤمةلَةوة دياري ناكريت؟ ئايا 
ئةو ثةروةردةكردنةوةش، بةطويرةي ئةو ثةيوةندييانةي كؤمةآليةيت نيية كة 

دةكةن و بةشيوةيةكي راستةوخؤ يان ئيوة لةذير سايةيدا مندالَةكانتان ثةروةردة 
هتد؟ دةستيوةردان ...تيوةردةداتنةوة، كؤمةلَ دةستناراستةوخؤ، بةهؤي قةتاخبا

ئةوان . و كارتيكردين كؤمةلَ لةثةروةردةكردندا دةستكردي كؤمونيستةكان نيية
تةنيا سروشت و خاسييةيت دةطؤأن و لةذير كارتيكردن و دةسةآليت ضيين 

قسةي بؤش و بةتالَي بؤرذوا، لةمةأ خيزان و . دةربازي دةكةنفةرمانأةوا 
ثةروةردةو لةمةأ ثةيوةنديي دؤستانةي نيوان مندالَ و كةسوكاريان، تا بلَيي 
بيتامة، ضونكة لةئةجنامي ثةرةسةندين ثيشةسازي قورسدا هةموو 

ي سادةي آلن دةبنة كةلوثةليكدةضيت و منداوا تيكثةيوةندييةكي ناوخيزاين بؤرذ
  .بازرطاين و ئامرازي ئيشوكار

                         
لةو دووة مةبةست لة بيبةشبووين ثرؤليتاريا لة خيزان و، مةبةست جندةيي /  1
  وةرطيأ-كرايةئاش
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ئيوة ! انكؤمونيستةك: " يذينيتطرن، بؤرذوا لةهةموو اليةكةوة دةقئيستا طويأا
  ".ارةبأي بؤ هةمووان بيتدةتانةويت ذن بيم

ئةوةيشي . بؤرذوا ئافرةيت خؤي وةك ئالةتيكي بةرهةمهين تةماشادةكات
بيطومان لةمةشةوة ئةو . يب هاوبةشنببيستووة كة هؤيةكاين بةرهةمهينان دة

  .خةيالَة دةكات كة ئةم هاوبةشيية ئافرةتانيش دةطريتةوة
 ذن دةوريكيتري ببيت و وةك  ئةوةي ناضيتة خةيالَةوة، كة قسة لةوةيةبؤرذوا

  .ئيستا هؤيةكي سادةي بةرهةمهينان نةبيت
ةمسيي ذن تؤقيوة، كة آليي رةبةر بةريك سةيرتر ئةوةية بؤرذوا، لةلةهةموو شت

كؤمونيستةكان ثيويستيان بةوة نيية . طواية كؤمونيستةكان داواي دةكةن
بةرةآليية هةميشة بةربةرةآليي ذن بيننةكايةوة، ضونكة تارادةيةك ئةم بةر

  .هةبووة
بؤرذواكامنان بةوة بةسناكةن كة ئافرةتان و كضاين ثرؤليتارةكانيان وا لةبةر 

بةلَكو هةروةها تاميكي تايبةتيشيان -ندةيي رةمسيئةمة جطة لة ج-دةستا، 
  .لةوةداية كة يةك ذين يةكتر فريوبدةن

جا كةوابوو طةورةترين ... شوكردووةبةأةآليي ذينبةلةراستيدا ذيناين بؤرذوا، 
تاوانيك كة دةتوانري بدريتة ثالَ كؤمونيستةكان ئةوةية طواية دةيانةويت 

لَةكبازي شاردراوةتةوة، فيلَ و كةبةت داثؤشراوةو  كة بةروالَةبةرةآليي ذنبةر
بةآلم ئاشكرا و روونة، لةناوبردين ...بةرةآليي رةمسي و ئاشكرار بةبطؤأنة

بةرةآليي ذن، بة بةرثةيوةندييةكاين ئيستاي بةرهةمهينان، كة بوونةتة هؤي 
مسي بات، واتة جندةيي رةمسي و نارةبةرةآليية لةناودةبةرعةيت حالَ، ئةم تةبي

ة جطة لةمة، كؤمونيستةكان بةوةش تاوانباردةكرين ك. لةناوا ناهيلَيت
  .يشتمان و نةتةوايةيت نةهيلَندةيانةويت ن

ناشكري شتيكيان يلَ داطريبكري كة نيانة، بةالَك . كارطةران نيشتيمانيان نيية
ةالَيت لةبةر ئةوةي ثيويستة لةسةر ثرؤليتاريا، كة لة ثيش هةموو شتيكدا دةس

سياسي بطريتة دةست و، خؤي بطةيةنيتة ثلةي ضيين رابةري نةتةوة و، خؤي 
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ببيتة نةتةوة، هيشتا نيشتمانثةروةرة، ئةطةرضي بةو جؤرة نا كة بؤرذوا لةماناي 
  .ئةو وشةية تيدةطات

ةكشيوةيي دي بازرطاين و، بازاأي جيهان و، يبةطويرةي ثةرةطرتين بؤرذوا و ئازا
ةرهةمي ثيشةسازي و مةرجةكاين ئةو طوزةرانةي ليوةي ديتةطؤأي، ليهاتين ب

   . رؤذبةرؤذ سنووري نيشتيماين و ناكؤكييةكاين نيوان طةالن لةناودةضن
كاتيك ثرؤليتاريا فةرمانأةوايي دةطريتةدةست، زؤرتر بؤ لةناوبردنيان 

تة ةوة وآليا، بةجؤريك، بةاليةين كةمخةبايت هاوبةشي ثرؤليتار. هةولَدةدات
. ثيشكةوتووةكان بطريتةوة، يةكيكة لة مةرجة سةرةتاييةكاين رزطاربووين

لةناوبردين ضةوسانةوةي مرؤظ لةاليةن مرؤظةوة دةشبيتة هؤي لةناوبردين 
  .ضةوسانةوةي نةتةوةيةك لةاليةن نةتةوةيةكيترةوة

ارة هةر كاتيك لةناو هةموو نةتةوةيةكدا ناكؤكي ضينةكان لةناودةبريت، بةوك
  .لةوكاتةشدا دوذمنايةيت و رقوكينةي نيوان نةتةوةكان لةناودةضيت

شةي ئاين و فةلسةفةوة بةطشيت لةطؤشةي ئايدلؤذةوة تاواين ديطةي كةلة طؤ
ئةدريتة ثالَ كؤمونيستةكان، باس و ليكؤلَينةوةيةكي قولَ و بةرينتريان ثيويست 

  .نيية
ة لةطةل هةموو ستة تا لةوة بطات كقولَي ثيوي سةرجندانيكي مرؤظ ئايا 

 ذيانيدا، تيبيين و ةرجي كؤمةآليةيتيت ذيان و ثةيوةنديي و مطؤأدرانيكي شةراي
  تيطةيشنت و، بريوأاي و، بة كوريت هةست و ئيدراكي دةطؤأدريت؟

  .لةهةموو ضةرخيكدا بريوباوةأي دةسةآلتدار، بريوباوةأي ضيين فةرمانأةوابووة
أي كاردةكاتةسةر تةواوي باسي بريوباوةأيكي شؤأشطيت كة بة جؤريك دةكري

تة ثيا ئةم راستيية دةخريك، بةم قسةية تةكةلةناو جةرطةي شضاوكؤمةلَي 
دا رةطةزةكاين كؤمةلَيكي تازة ثةيدابوون و، لةبةر يةك كؤمةلَي كؤن

نبةشاين لةبةريةك هةلَوةشاندنةوةي ةلَوةشاندنةوةي بريوباوةأي كؤن شاه
  .ةرايةيت كؤين ذيان دةأوات بةريوةش
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كاتيك دنياي كؤن نزيكي كةوتن و لةناوضووين بوو، ئايين مةسيحي بةسةر 
كاتيك لةسةدةي هةذةهةمدا بريوباوةأي تازةي . هةموو ئاينة كؤنةكاندا زالَبوو

، كؤمةلَي دةرةبةطي دواجةنطي ثيشكةوتن بةسةر بريوباوةأي مةسيحيدا زالَبوو
سةرهةلَداين . وي بؤرذوا دةطيأا كة ئةوكاتة شؤأشطيأبووخؤي رووبةرأو

بريوباوةأي ئازادي بريوأاو ئاين، هيض نةبوو جطة لة نيشانةي دةسةآليت 
  .بةربةرةكانيي ئازاد لةمةيداين بريوأادا

هتد ...بريوباوةأي ئاين و رةوشت و فةلسةفة و سياسةت و حقوق" :دوور نيية بلَين
راي ئةمة، . دا ئالَوطؤأيان بةسةردا هاتووةذولةماوةي ثةرةسةندين ميبةالَم وي

  .لةم ئالَوطؤأةدا هةميشة مانةوةي خؤيان ثاراستووة
د كة هت...ئازادي و دادثةروةري: جطة لةمة، هةندي راسيت هةميشةيي هةية وةك

يني، بةالَم كؤمونيزم، راستييةكاين هةميشةيي و، هاوبةشي هةموو ثلةيةكي ميذو
ت لةناودةبات، لةبرييت ئةوةي تازةيان بكاتةوة، بةجمؤرة كؤمونيزم ئاين و رةوش

  ".ثيضةوانةي هةموو بةرةوثيشضوونيكي رابردووة
جا ئايا كورتةي ئةم تاوانبارييانة لةضيدان؟ ميذوي هةموو كؤمةلَيك تا ئيستا 

ئةم ناكؤكيية لةهةموو ضةرخيكدا شيوةي  لةسةر ناكؤكي ناوضينةكان دامةزراوة،
جؤربةجؤري بووة، بةالَم شيوةي ئةم ناكؤكيية هةرضؤنيك بووبيت، هةميشة 

ووة، ئةويش ضةوسانةوةو  شتيكي هاوبةشباين ثيشوداكلةنيوان ضةرخة
  .رةجنخؤريي بةشيكي كؤمةلَة لةاليةن بةشيكيتريةوة

 كة ئةبينني، هةست و شعوري كؤمةآليةيت، كةواتة هيض مايةي سةرسامي نية
ةرخيكدا، ويراي جياوازييان، لةناو قةوارةي هةندي شيوةي تايبةيت لةهةموو ض

هاوبةشدا برةودةستينيت و ئةو شيوانةي هةست و شعور كاتيك بةتةواوي 
  .لةناودةضن كة ناكؤكي نيوان ضينةكان بةتةواوي لةناو بربيت

 دييةكاينشؤأشي كؤمونيسيت لة بيناغةوة، هةموو ثةيوةندييةك لةطةل ثةيوةن
كايت كةواتة هيض مايةي سةرسامي نيية كة لة. يتمولَكايةيت ثيشوو دةثضأ
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يش لةطةل بريوباوةأي ثيشوو ناغةوة هةموو ثةيوةندييةكثةرةسةندنيدا، لة ب
  .يتدةثضأ

بةآلم با ئيستا هةموو ئيعترازو ناقايلبوونيكي بؤرذوا بةرامبةر كؤمونيزم خبةينة 
  .ئةوالوة

وةية ثرؤليتاريا ببيتة  يةكةم هةنطاوي كارطةران ئةوةك لةثيشةوة دميان،
  .ةرمانأةواو دميوكراسي بسينيتضينيكي ف

ثرؤليتاريا دةسةآليت سياسي خؤي بةكاردينيت تا بةرةبةرة تةواوي سةرماية 
لةناو ضنطي بؤرذوا دةربينيت و، هةموو هؤيةكاين بةرهةمهينان خباتة ناودةسيت 

  ضينيكي ريكوثيكي فةرمانأةوا، ثرؤليتاريا، كة بؤتةدةولَةت، ياين ناودةسيت
هةروةها بؤئةوةي ضةند لة تواناداية بة خيرايي هيزةكاين بةرهةمهينان 

  .زؤربكرين
لةسةرةتادا، ديارة ئةم كارة ناتوانريت جيبةجي بكريت، مةطةر بةوةي مايف 

بةرهةمهينان ةبري مولَكايةيت و ثةيوةندييةكاين بةرهةمهيناين بؤرذوا، بةز
ثيشيل بكرين، ياين لةأيطةي ثةيأةوكردين هةندي كاروبارةوة، كة لة بارةي 
ئابورييةوة كةموكورت و وا دينةبةرضاو كة تواناي خؤأاطرتنيان نيية، بةآلم لة 
ثاشدا، لةكايت جوآلنةوةدا، خؤيان لة خؤيانةوة تيثةأدةبن و دةبنة مةرجيكي 

  .ةوطيأاين تةواوي شيوةي بةرهةمهينانزؤر ثيويست بؤ هةلَ
بيطومان ئةم كاروبارانةش بةطويرةي وآلت ليكجياوازن، بةالَم ويراي ئةمةش 
دةتوانريت ئةم كاروبارانةي خوارةوة، لة ثيشكةوتووترين وآلتداو نزيكةي لة 

  -:هةموو شوينيكدا ثةيرةوبكرين
 بأشيت كشتوكالَ بؤ ليسةندين مولَكايةيت زةوي زارو تةرخانكردين -1

  .ثأكردنةوةي خةرجييةكاين دةولَةت
 .ؤريك بةرةبةرة روو لة زيادبوون بيت، بةجكايتسةندين باج و س -2
 .ريلةناوبردين هةقي مرياتط -3
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دةستبةسةراطرتين مولَكي هةموو ئةوانةي باريان كردووةو هةآلتوون و  -4
 .ياخيبوون

، بةتةواوي )وةرطيأ-كيدانثارةي ثيشة(طردةوةكردين سلفةدان -5
سيت دةولَةتدا، ئةمةش لة أيطةي ثيكةوةناين بانكي لةناودة

و، مؤنؤثؤلَيكي  نيشتيمانييةوة كة سةرمايةكةي هي دةولَةتبيت
 .تةواوبيت

 .طردةوةكردين هةموو هؤيةكاين طواستنةوة لةناودةسيت دةولَةتدا -6
 زؤركردين كارطةكاين دةولَةت و هؤيةكاين بةرهةمهينان، باشكردين -7

زةوي وزاري نةكيلَأاو، باشكردين زةوي و زاري كشتوكالَ بة طويرةي 
 بةرنامةيةكي طشيت

كردين كار بة ئيجباري بة جؤريكي يةكساين بؤ هةمووان، ريكخستين  -8
 .لةشكرةكاين ثيشةسازي، ئةمةش بةتايبةيت لةثيناوي كشتوكالَدا

بةجي  لةطةل ثيشةسازيداو، جيتيكةلَكردين ئيشوكاري كشتوكالَ -9
كردين كاروباري ثيويست بةو مةبةستةي بةرةبةرة جياوازي نيوان 

 .شاروالدي لةناو بربيت
خويندين طشيت بةخؤأايي بؤ هةموو منداآلن و  -10

قةدةغةكردين شيوةي ئيستاي ئيشكردين مندالَ لة كارطةكاندا، 
 هتد...ثيكةوةطوجناندين ثةروةردةو بةرهةمهيناين ماددي

ي ثةرةطرتندا، جياوازييةكاين ضينايةيت لةناوا وندةبن و، هةموو كاتيك لةماوة
بةرهةم لةناو دةسيت كؤمةلَةي فراواين طشت نةتةوةدا كؤدةبيتةوة، ئةوكاتة 

ةسةآليت سياسي، بةطويرةي دةسةآليت طشيت سروشيت سياسي نامينيت، ضونكة د
ك بؤ استيي ئةم وشةية، بريتيية لة هيزبةكارهيناين ضينيماناي ر

جا كاتيك كة ثرؤليتاريا لةخةبايت خؤيدا . ذيردةستكردين ضينيكيتر
رووبةأووي بؤرذوا، بةجؤريكي ثيويست لة ضينيكدا يةكدةطريت و، كة لةريطةي 

فةرمانأةوا بةزةبري شؤأشةوة، دةبيتة ضيين فةرمانأةواو، وةك ضينيكي 
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ن تيكدةدات، ئةوا ئةوكاتة هيزبةكارهينان، ثةيوةندييةكاين كؤين بةرهةمهينا
يت بووين هينان و شةرايبةيةكجاري لةطةل ئةمةدا، ثةيوةندييةكاين بةرهةم

. ناكؤكي و ناأيكي نيوان ضينةكان تيكدةدات و، بةطشيت ضينةكان دةأمينيت
  .بةمكارة دةسةآليت خؤيشي وةك ضينيك دةأمينيت

ة ناكؤكي ناوضينةكانييةوة، لةجيطاي كؤمةلَي كؤين بؤرذوا، بةضينةكاين و ب
تازةيةدا ثةرةسةندين لة قةوارةي ئةم كؤمةلَة . كؤمةلَيكي تازة ثةيدا دةبيت

  . ئةنداميك، مةرجي ثةرةسةندين ئازادي هةموو ئةندامةكانةئازادي هةر

  و كؤمونيزم ويذةي سؤسياليزم
  :سؤسياليزمي كؤنةثةرسيت -1

  :سؤسياليزمي دةرةبةطي-ا
ايي و ئينطليزي بةهؤي باري ميذويي خؤيانةوة، زؤر نامةي ئةرستؤكرايت فةأةنس
ي )يوليؤ(ة شؤأشي طةالويذل. كردين كؤمةلَي بؤرذوادا نووسيهةجويان لة زةم

ئينطليزدا سةرلةنوي ) ئيسالحي(ي فةرةنساداو هةروةها لة جوآلنةوةي1830سالَي
ابوو خةباتيكي تواناي نةم. 1ووي ضارةطرانةوة بةزيندرابووبلةاليةن تازة ثةيدا

 هةروةها بةآلم. مابؤوةسياسيي طةرم بطيأيت و، تةنيا خةبايت ويذةيي بؤ 
 و بةتالَ كة لةسةردةمي طيأانةوةي لةمةيداين ويذةيشدا قسةي رازاوي بؤش

 بازاأي طةرمبوو، لةم سةردةمةدا بازاأي شكابوو، ئةو سةنطةي 2ثاشايةتيدا
  .جاراين نةمابوو

                         
   .أوةرطي-لة تازة ثةيدابووي ضارةطران مةبةست بؤرذواية/  1
2  /رةدا مةبةست لةطي1660أانةوةي ثاشايةيت ئينطلتةرا نيية لة ساآلينلي-

سةرجني .(دا1830-1814دا، بةلَكو مةبةست لة فةرةنساية لة ساآلين 1689
  )دا1888ئةنطلس لة ضاثي ئينطليزي سالَي
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ي سؤزو خؤشةويسيت دةستكةويت، خؤي وا دةنواند كة ئةرستوكرات بؤ ئةوة
بةرذةوةندي تايبةيت خؤي طوي نادايتَ وبؤيةكة بؤرذوا تاوانباردةكات، ضونكة 

بةم ضةشنة لةوة تامي . بةتةنط بةرذةوةندي ضيين ضةوساوةي كارطةرانةوة ديت
و وةردةطرت كة بة ئاغا تازةكةي خؤي طالَتةي دةكردو بة طوييدا دةيضرثاند

  .طةيانددةمذدةي دوارؤذي رةش و شوومي ثيأا
ئا بةم ضةشنة سؤسياليزمي دةرةبةطي ثةيدابوو، تيكةآلويكبوو لة سكاآلو هةجوو 

جا هةرضةندة جاروبار . طالَتةجاأي، لةبريوباوةأي كؤن و مةترسيي دوارؤذ
رةخنةي تالَ و بةكارو شارةزايانةي لة ناخي دلَي بؤرذواي ئةدا، بةآلم ضونكة 
بةهيض جؤريك نةيدةتواين لة ريبازي ميذويي تازة تيبطات طالَتةجاأو ناهةموار 

  .دةهاتة ثيشضاو
 بةيداخي خؤيان و كةوتنة ورةكةي سوالَي ثرؤليتاريايان كردةئةرستؤكراتةكان ت

بةالَم . شةكاندنةوةي، تاوةكو طةل بةدواي خؤياندا راكيشن و رابةرايةيت بكةن
، دةستبةجي تةماشاي كرد، درومشةكاين دةرةبةطييان بة طةل كة كةوتة دوويان

يان تةكييةوةو ثأبةدةم قاقاي ثيكةنني و طالَتةي ثاشةوة لكاوة، لةبةر ئةوة لي
ئينطلتةراي " فةرةنسا وهةروةها*ليجيتيميستةكاينبةشيكي  .دةهاتثييان

  .بةردةم جيهاندا ئةم دميةنةيان نواند لة**"هةرزةكار
كاتيك دةيسةملينن كة شيوةي ضةوسانةوةي ئةوان، وةك شيوةي دةرةبةطةكان، 

ضةوسانةوةي بؤرذوا نيية تةنيا يةك شتيان لةياد دةضيت، ئةويش ئةوةية كة 
ضةوسانةوةي دةرةبةطي لةهةلومةرجيكيتردابوو ئيستا لةناوضووةو ئةمأؤ رؤذي 

ئةواندا هةروةها كة ثيشاين ئةدةن لةذير سايةي فةرمانأةوايي . نةماوة
ي نوي نةبوو تةنيا شتيكيان لةياد دةضيت، ئةويش ئةوةية كة ثرؤليتاريا

  .بؤرذواي تازة لة رذيمي كؤمةآليةيت خؤيانةوة ثةيدابووة
  لةاليةكيترةوة، سروشتيت كؤنةثةرةستانةي رةخنةطرتنيان لةوةدا دةرئةكةويت 

  ــــــــــ
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جيتيميستةكان*  تةوة ثاريت خاوةن مولَكة دةولَة: ليمةندةكان بوو، ئةيويست بنةمالَةي بؤربؤن لة فةرةنسادا بي
  .دامةزرا1830سةرتةخت، ئةم ثارتة ثاش شؤأشي تةموزي 

دا ثةيدابوو، دةستةيةك 1842كؤمةلَيك بوون لة ئةرستؤكرايت ئينطليز، لةدةوروبةري سالَي: ئينطلتةراي هةرزةكار** 
  .ي تيدا بوون)ثاريزطاران(كاين كؤنسيرواتؤرلةثياواين سياسي و بويذي اليةنطراين ثارتة

  
كة طرنطترين تاوانيكي ئةيدةنة ثالَ بؤرذوا لةسةردةمي خؤيدا ضينيكي واي 

كؤنةثةرةستييان . ثيطةياندووة كة تةواوي رذيمي كؤمةآليةيت كؤن لةناودةبات
وا بةشيوةيةكي ئاشكرا لةوةدا دةردةكةوي كة وةنةيب تةنيا لةسةر ئةوة بؤرذ

تاوانبار بكةن كة ثرؤليتارياي بةرهةمهيناوة، بةلَكو زياتر لةوةدا تاوانباري 
    . دةكةن كة ئةو ثرؤليتاريايةي بةرهةمي هيناوة شؤأشطيأة

جا لةبةر ئةمة، ئةوان لة خةبايت سياسيدا، لةهةموو كاروباريكي زةبروزةنط و 
ي دةكةن، بةآلم لة ذياين  بةشدارزؤرداري و هيزبةكارهيناندا دذي ضيين كارطةر

ةلَةو دةكةن، ثشتيان دةضةميتةوة بؤ  هةرضةندة قسةي زل و قرؤذانةي خؤياندا
ضنينةوةي بةرهةمي ئالَتؤن كةلة درةخيت ثيشةسازييةوة دةوةريت و، بأواو 

هةر وةك  1.خؤشةويسيت و شةرةف بة خوري و ضةوةندةري شةكرو بةمةي دةفرؤشن

                         
ةتايبةيت سةبارةت بة ئةلَمانيا ثأ بة ثيسيت خؤيةيت، لةوي ئةمة ب/  1

 كشتوكالَ و خاوةن زةوي وزارة طةورةكاين ئةلَمانيا لةبةشي ئةرستؤكراتةكاين
زؤري زةوي و زارةكانياندا لةسةر حيسايب تايبةيت خؤيان و بةهؤي 

جطة . سةركارةكانيانةوة، سةرثةرشيت بةأيوةبردين كاروباري ئابوري دةكةن
بةالَم . لةوةش كارخانةي طةورةي شةكرو مةي دروستكردنيان هةية

 ئينطليز كةلةمانيش دةولَةمةنترن هيشتا نةطةيشتوونةتة ئةم ئةرستؤكراتةكاين
هةروةها ئةمانيش دةزانن ضؤن نزمبوونةوةي بأشيت كشتوكالَ . ثلةية

 نةراين هةنديثأبكةنةوة، بؤ ئةو مةبةستة ناوي خؤيان ئةدةنة دامةزري
كة تا ئةم يان ئةو رادةيةش طومانيان )شركات مسامهة(كؤمثانياي هاوبةش

   )1888سةرجني ئةنطلس لة ضاثي ئينطليزي سالَي.(ريليدةك
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دةست لةناودةسيت يةكدا دةأؤن، هةرئاواش ضؤن قةشةو دةرةبةط هةميشة 
هيض , سؤسياليزمي قةشةيي و سؤسياليزمي دةرةبةطي شانبةشاين يةك دةأؤن

شتيك لةوة ئاسانتر نيية سثياوي سؤسياليزم لة رووي خواثةرسيت و زاهيديي 
نان و دةولَةت . مةسيحي بدرييئايا مةسيحيش لة دذي مولَكايةيت تايبةيت و ذ
مة طرم؟ ئايا هةولَي نةدا لةجيطاي ئةوانة خؤشةويسيت و ضاكةو نةكةوتة طر
يتة يي وكلَيسة بينلَوةت و بيخيزاين و دةست لة دنيا بةرداين قةشةةسوالَ و خ

ةشة دةيكات حي ض نيية جطة لةو ئاوة ثريؤزةي قكايةوة؟ سؤسياليزمي مةسي
  .ريي ئةرستؤكؤاتدا طأي تووأةيي و زويبةسةر 

  
  

  :مي وردةبؤرذواسؤسياليز-ب
وةنةيب ئةرستؤكراتيي دةرةبةطي تاقة ضينيك بيت كةلةاليةن بؤرذواوة 

بةرة بةرةيت ذياين تيكوثيكدةضيت و او، تاقة ضينيكيش نيية كة شةرايروخينر
خةلَكي شارو فةالحةوردةكان لة . لةناو كؤمةلَي تازةي بؤرذوادا دةتويتةوة

لةو وآلتانةدا ثيشةسازي و . ي تازةبوونضةرخةكاين ناوةندا بنةضةي بؤرذوا
بازرطانييان دواكةوتووة تا ئيستاش ئةم ضينة لةثالَ بؤرذواي طةشاوةو 

  .ثيطةيشتوودا ذيانيكي دةستكوريت و بةمةينةت دةذي
لةو والَتانةدا كة شارستانييةيت تازةيان تيدا ثيطةيشت، ضيين بؤرذواي تازة 

  .ا و بؤرذوادا ديت و دةضيت و دوودلَةثةيدابوو، كة لةميانةي ثرؤليتاري
ئةوةي ئةم ضينة بةشيكة لة كؤمةلَي  بيبأانةوة لةثةيدابوونداية، بةآلم لةبةر

وام لةئةجنامي تةراتيندا ئةو كةسانةي ئةم ضينةيان ليثيكديت بةردة
ويراي ئةمةش، ئةمانة كة بةشيكي . نةوة بؤ ناو ريزةكاين ثرؤليتارياطلؤردةب
، لةطةل ثيشكةوتين ثيشةسازيي طةورةدا،  و جياوازي ناوكؤمةلَي تازةنتايبةيت
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ن هةست ثيدةكةن، تاوةكو لة نزيكبوونةوةي كايت لةناوضووين تةواوي خؤيا
  .طاين و سنعةتكاري و كشتوكالَدا ضاوديران و مستخدمةكان بطرنةوةبازار

يشتوان زؤرترن، نيوةي دانلةهةندي وآليت وةك فةرةنسادا، كة فةالحان زؤر لة
ةبيعي بوو هةنديك لةو نووسةرانةي لةدذي بؤرذوا اليةين ثرؤليتاريا شتيكي ت

دةطرن، لة طؤشةي بريوباوةأي تايبةيت وردة بؤرذواو فةالحةكانةوة، بكةونة 
وةية ئابةم شي. رةخنةطرتن لة رذيمي بؤرذواو ديفاعكردن لة كارطةران

نةك هةر لة فةرةنسادا، بةلَكو )سمؤنديسي(هات و،سؤسياليزمي وردةبؤرذوا ثيك
  .هةروةها لة ئينطلتةراشدا سةركردةي ئةم ويذةيةبوو

ولَي و لةبنةأةتةوة، لة ناكؤكييةكاين ناو ئةم سؤسياليزمة زؤر بة ق
ثةيوةندييةكاين تازةي بةرهةمهينان كؤلَييةوةو لة رووي مةدح و سةناي 

 الداو، بةضةشنيكي راست و دروست ئابوريزانةكان، كة ثر لة رياو نيفاقة ثةردةي
ئةجنامةكاين كوشندةي بةكارهيناين ئالةت لة ثيشةسازيداو هي دابةشبووين 

 و مولَكايةتيي كانكاري سةملاند، هةروةها كؤمةلَبووين سةرماية
و، زيادةي بةرهةم و، تةنطوضةلَةمةكان و، كويرةوةري ) عقاري(خانوبةرة

جياوازي بيهاوتا لة دابةشبووين داو، انينثرؤليتارياو، ثةشيوي لة بةرهةمه
سامانداو، شةأي ثيشةسازي تيكوثيكدةرو تةفروتوناكةر لة نيوان 
نةتةوةكانداو، ليكهةلَوةشاندنةوةي رةوشيت كؤن و، ثةيوةنديية كؤنةكاين 

  .ناوخيزان و، نةتةوة كؤنةكاين سةملاند
استةقينةيةوة حوكم ئةطةر بةسةر ئةم سؤسياليزمةدا، لة طؤشةي ناواخين ر

بدةين، ئةوا دةبينني كة يان ئةيةويت هؤيةكاين بةرهةمهينان و ئالَوطؤأي كؤن 
ةندييةكاين بطيأيتةوةو سةرلةنوي جيطرييان بكاتةوةو لةطةل ئةمانةشدا ثةيو

ولَكايةيت كؤن و كؤمةلَي كؤن بطيأيتةوة، ياخود دةيةويت بةزةبري هيز، م
ن و ئالَوطؤأي تازة، لةناو ضوارضيوةي ثةيوةندييةكاين هؤيةكاين بةرهةمهينا

هؤية تازانة لةو قةوارة تةنطةبةرةدا كة ئةو كؤين مولَكايةتيدا رابطريت، ياين 
لة هةموو حالَةكةدا ئةم . خؤيان تيكوثيكيانداو هةر ئةبوو تيكوثيكي بدةن
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شةي ئةوةية، دوا و...سؤسياليزمة، لةيةك كاتدا، كؤنةثةرةستييةو خةيالَيية
 )كيرثةتريا(رذيمي. ةتكارييةوةئةيةويت رذيمي ثيشةطةري خباتة ناو سةنع

  .خباتة كشتوكالَةوة
  .لةثاشدا ئةم ريبازةش بووة فأوفيشالَيكي ضارةطران

  
ليزمي ئةلَماين ياخود  سؤسيا-ج

  :راستةقينةسؤسياليزمي 
ري بؤرذواي خاوةن ويذةي سؤسياليزم و كؤمونيزم لة فةرةنسادا كةلة ذير زةب

يي ياخيبوون بوو بةرامبةر بةم تدا ثةيدا بوو، دةربأينيكي ويذةدةسةآل
دةسةآلتة، لةكاتيكدا هينراية ئةلَمانياوة كة بؤرذواي ئةلَمانيا لةدذي زؤرو 

  .جةوري تةواوي دةرةبةط لة خةباتيدا بوو
ثةهةلَث ن بة هلََفةيلةسوفةكان و نيوة فةيلةسوفةكان و خؤ بة بويذكردواين ئةلَما

ذةي بةآلم ئةوةيان لةياد ضوو كة هيناين وي خؤيان طةياندة ئةم ويذانة،
ئةم ويذانةي . يت كؤمةآليةيت ئةويي لةطةل نةبووفةرةنسا بؤ ئةلَمانيا، شةراي
يت كؤمةآليةيت ئةلَمانيا هةموو بةلَطةيةكي  شةرايفةرةنسا سةبارةت بة

. بوونة رووكةشيكي ويذةيي رووت و قووتبةكردةوةو راستةوخؤيان لةكيسضوو، 
هةر ئةبوو وةك بريوأايةكي وشك و ثووضي وابينة بةرضاو كةلةمةأ هينانةدي 

  .سروشيت مرؤظ هيض سووديكيان نةبوو
ةمدا، سوفةكاين ئةلَمان لة ضةرخي هةذدةيبةم جؤرة بة بأواي فةيلة

عةقلَي بة "ة داخوازيداخوازييةكاين يةكةمني شؤأشي فةرةنسا تةنيا بريتيبوون ل
، بةشيوةيةكي طشيت، بةآلم دياردةكاين خواست و ئريادةي بؤرذوا "كردةوة

شؤأشطيأةكاين فةرةنسا، بةبأواي ئةوان، هةندي قانوين خواست و ئريادةي ثاك 
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و خاوين بوون، قانونةكاين ئريادةيةك كة وةك ضؤن ثيويستة وابيت، هي حةزو 
  .نةيتئارةزووي راستةقينةي ئينسا

ي كردةوةي تايبةيت بويذةكاين ئةلَمانيا تةنيا هيندةبوو، ئةيانويست بريوباوةأ
خؤيان يةكخةن، يان راستتر بلَيني،  كؤين تازةي فةرةنسايي و هةسيت فةلسةيف

بريوباوةأي فةرةنسايي بةجؤريك ليحالَينب كة بيكةنة روويةكي فةلسةفيي 
  .تايبةيت خؤيان

ياين : ريك حالَيبوون وةك ثياو زمانيكي بيطانة فيربيتلةم بريوباوةأانة بةجؤ
  .بة وةرطيأان

ئاشكراية ضؤن راهيبةكان دةستنووسةكاين دانراوةي كالسيكي سةردةمي كؤين 
بتثةرستييان بردو بة ثأوثوض وداستاين ناهةموار لةمةأ قةشةكاين كاسؤليك 

افرانةي فةرةنسا بةتةواوي بةالَم بويذاين ئةلَمان لةمةأ ويذةي ك. دايان ثؤشني
يي خؤيان خستة ذير ئةسلي ةنةزانيين فةلسةف. ثيضةوانةي ئةم جوآلنةوة

  .فةرةنسييةكةوة
وونة ئةوة بريدةخةينةوة كة ئةوان رةخنةي فةرةنساييان لة رذيمي مالَ بؤ من

و لةذير رةخنةطريي " ليسةندين سروشيت مرؤظايةيت"هيناو لةذيريدا نووسيان
" لةناوبردين دةسةآليت دنياي ناديار" يي لة دةولَةيت بؤرذوادا نووسييانفةرةنسا
  ...هتد

ثاش ئةوةي شةرحة فةرةنسييةكةيان طؤأي بةم دةستةواذة فةلسةفيية رازاوة 
" و"ي كارفةلسةفة":شنة ناويان لةم كردةوةية نا وةكبؤش و بةتاآلنة، زؤر ضة
سةملاندين "و"ماينزانسيت سؤسياليزمي ئةلَ"و"سؤسياليزمي راستةقينة

  ...هتد" سؤسياليزم لةبارةي فةلسةفةوة
سايان بةتةواوي لةهةموو ئةو رة سؤسياليزم و كؤمونيزمي فةرةنبةجمؤ

خاسييةتانة رووتاندةوة كة ناوةأؤكي هيزو توانايان بوون و، لةبةر ئةوةي ثاش 
كيتر يكةوة خةبايت ضينيكيان دذي ضينييكدان و شيواندنة كةوتنة حالَئةم ت

نةدةنواند، ئةو كاتة ئةلَمانييةكان ثريؤزباييان لةخؤيان دةكرد كة طةيشتونةتة 
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و لةبري هةندي ثيويسيت راستةقينة " تةنطةبةري فةرةنساييةوةرادةي ديارو"ذور
ديفاعيان لة ثيويسيت راستيي كردووةو لةبرييت بةرذةوةندييةكاين ثرؤليتاريا 

فاعيان كردووة، لةبةرذةوةندةكاين ئادةميزاد لةبةرذةوةندييةكاين ئادةميزاد دي
بةشيوةيةكي طشيت، ئةو ئادةميزادةي لةناو تةمومذي خةياآلوي فةرةنسادا رةضاو 

  .دةكريت
ئةم سؤسياليزمة ئةلَمانيية، كة زؤر بةخؤشي و جيدي دةيأوانية ثةيأةوةكاين 

كردنةوة، نةشارةزاي خؤي، وةك مةشقي منداآلين قةتاخبانةو، قاووقيذي بؤ بآلو
 تيكؤشاين بؤرذواي .بةرةبةرة الفليداين زانست و بيتاوانييان لةدةستضوو

ئةلَمانياو، بةتايبةيت بؤرذواي ثأوسيا دذي دةرةبةط و ثاشايةيت زؤرداري، يان 
  .وةكوتر بلَيني جوآلنةوةي ليبأالَي زؤرتر لةجاران مةزن بوو

ستكةوت كة ئاوايت بؤ ئةو مؤلَةتةي دة" راستةقينة"بةم كارة سؤسياليزمي
دةخواست تا جوآلنةوةي سياسي بة داخوازي سؤسياليسيت بةرةنطاري بكات و، 
تاتواين لةعنةيت تةقليديي ئاراستةي ليبأاليزم و دةولَةيت نوينةرايةيت و، 
تةراتيين بؤرذواو، ئازادي بؤرذواو ضاثةمةين و مايف بؤرذوا و ئاوازي و يةكساين 

او كؤمةآلين طةلدا واي بآلوبكاتةوة كة لة دواي ئةم بؤرذوا كردو، تواين لةن
جوآلنةوة بؤرذوايةوة هيض سوديكيان دةستطري نابيت، بةلَكو بة ثيضةوانةوة هةموو 

سؤسياليزمي ئةلَماين لةكاتيكي تةواو لةباردا ئةوةي . شتيكيان لةدةستدةضيت
وبراو خؤي لة  سؤسياليسيت نايةي ئةو رةخنة-اييلةبريضوو كة رةخنةي فةرةنس

ثيشةكي بووين كؤمةلَيكي -دةنطدانةوةيةكي ضارةطران بةوالوة ضيتر نةبوو
دةستورة وتيكي ذياين مادي و بةبؤرذوا فةرزدةكات، بةهةموو شةرايتازةي 

يترةوة سياسييةشةوة كة لةطةليدا دةطوجنيت، ياين بةهةموو ئةو شتانة
ت بوو لةريطةي خةباتةوة كةلةمةوبةرو تا ئيستاش لة ئةلَمانيادا ثيويس

  .دةستبخرين
ئةم سؤسياليزمة حكومةتة زؤردارةكاين ئةلَمانياي خزمةتكرد، بةدةست و 
ثيوةندي زؤرو زةبةنديانةوة، لةقةشةوة بطرة تا دةطاتة كاهني و مامؤستاياين 
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ثةروةردةو دةرةبةطةكان و بريؤكراتةكان، لةناودةسيت ئةو حكومةتانةدا بووة 
  .يكراوو ثةالماردراوشهاتوو دذي بؤرذواي هةأةشةلخؤترسينةريكي 

 رياكاري هيض وثوضي خؤي خستةسةر قةمضي و طوللةباراين ،ئةم سؤسياليزمة
ئةم حكومةتانة، كة بيبةزةيي و دأندانة بةرامبةر كارطةراين ياخيبووي ئةلَمانيا 

  .خستبوويانةكار
تةكانةوة بووة بةجمؤرة بةدةست حكومة"راستةقينة"جطةلةوةي سؤسياليزمي

ضةكيك دذي بؤرذواي ئةلَمانيا، ويراي ئةوةش راستةوخؤ نوينةري مةسلةحةيت 
كؤنةثةرةسيت بوو، نوينةري مةسلةحةيت وردةبؤرذواي ئةلَمانيابوو، ئةم 
وردةبؤرذواية، كةلةثاش ضةرخي شازدةيةم لة ئةلَمانيادا بةجيما، هةرلةوكاتةوة 

ناغةي كؤمةآليةيت راستةقينةي ئةداتةوة و بة زؤر شيوة سةرهةلَبيبأانةوة ب
ثاراستين ئةو بؤرذواية، ماناي ثاراستين . رذيمي ئيستاي ئةلَمانياي ليثيكهاتووة

يشةسازي و سياسي بؤرذوا  ثئاشكرية كة دةسةآليت. رذيمي ئيستاي ئةلَمانياية
لة هةأةشةي روخاندين مسؤطةر لةم وردةبؤرذواية دةكات، ئةمةش لةاليةكةوة 

ئةجنامي طردةوةبووين سةرمايةداو، لةاليةكيترةوة بةهؤي ثيطةيشتين 
لةبةر ئةمة وردةبؤرذوا وايزاين . ثرؤليتارياي شؤأشطيأة

يكيت و، هةروةك  بةترييك دوو نيشان بثدةتواينَ" راستةقينة"سؤسياليزمي
  .دةردوبةآل تةشةنةيسةند

راسيكي ثان و  خؤيان ك شأؤلَةكايناليستةكاين ئةلَمان لة تيئؤرييةسؤسي
وةو بة ئاورنطي هةست و سؤزي لَي وردي بةالغةتيان أازاثؤأيان دادرو، بةطو

"  هةميشةييانداكاينراستيية"ناسك و طةرميان ثاراو بوو، بة باآلي رةق و تةقي
  .ليان لةناو كؤمةلَيكي ئاوادا، ئةمةش زؤرتر رةواجي داية كةلوثةانيثؤشي

بةحالَي خؤي بةرةبةرة زؤرتر فةرماين خؤي سؤسياليزمي ئةلَمانيش بةش
تيطةيشت كة دةيب نوينةري زمانلوسي ئةم بؤذواية يب، واي راطةياند كة 
نةتةوةي ئةلَمان منوونةي تايبةتيي هةموو نةتةوةكانة و، خويأييكي ئةلَماين 

بة هةموو ثياوخراثي و كةموكؤأييكي ئةم ئينسانة . ئينسانيكي بيوينةية
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 بةرزو سؤسياليست، كة رووي  مانايةكي لكينرا،ةوة مانايةكي شاراوةمنوونةي
ئةم سؤسياليزمة تا دوايي بةم . دةطؤأيت و يةكةوأاست ئاوةذوي دةكاتةوة
كؤمونيزمة و، " ويرانكاري دأندانةي" ريبازةدا ملي ناو، رايطةياند كة دذي ريبازي

. يكي ضينايةتييةوة دةوةستيتبةطويرةي بياليةين ثريؤزيي لة ذوور هةموو خةبات
هةموو دانراوةكاين بةناو سؤسياليزم يان كؤمونيزم كة بة ئةلَمانيادا دةهاتن و 

   1.ثةككةوتانةبوونودةضوون، بةشيكي زؤر كةميان نةبيت، سةر بةم ويذة طآلو

 بؤرذوا سؤسياليزمي كؤنسيرواتؤر يان-2
 تيماربكات تا مانةوةي كؤمةلَي  بؤرذوا دةيةويت دةردوبةآلي كؤمةآليةيتبةشيكي

ئابووريزانةكان، : ئةمانةي وا ناويان دةبةين لةم بةشةن, بؤرذوا مسؤطةربيت
ثياوة خيرةومةندةكان، ئينساندؤستةكان، ئةوانةي هةولَي باشبووين وةزعي 
ضيين كارطةران ئةدةن و خةريكي ريكخستين كاري خيرن، ئةنداماين كؤمةلَةي 

ران، دامةزرينةري كؤمةلَةي بةزةيي ثياهاتنةوةو ياريدةران و، ثاراستين زيندةوة
هةموو ئةو ريثيشاندةرانةي بريوباوةأي ريثيشاندةرييان لةهةواي ذوورةكانيانةوة 

  .وةردةطرن
  .ئةمانة سؤسياليزمي بؤرذوايان لة شيوةي ضةند ياسايةكي تةواودا داأشتووة

  .ثأؤدؤن ناودةبةن"  كلَؤلَيفةلسةفةي"وةك منوونةش لةسةر ئةم سؤسياليزمة
 بةمةرجيك تازةيان دةويت، بةآلميت ذياين كؤمةلَي بؤرذوا سؤسياليستةكان شةراي

دووربن لةو خةبات و مةترسييانةي بةجؤريكي ثيويست لةو شةرايتانةوة 
ئةوان دةيانةويت كؤمةلَي ئيستا مبينيتةوة، بةآلم لةهةموو ئةو . ثةيدادةبن

                         
دا تةواوي ئةم قوتاخبانة ناهةموارةي 1848أشطيأي لة سالَيطيذةلَوكةي شؤ/  1

رامالَي و ريطةي اليةنطراين بأييةوة كة دةيانويست لةسةر بةكارهيناين ناوي 
سيكيي ئةم نوينةري بنةأةيت و منونةي كال" كاألَ طأؤن:ئاغاي. سؤسياليزم بأؤن
  *)دا1890سةرجني ئةنطلس لة ضاثي ئةلَماين سالَي.(قوتاخبانةية بوو
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أي دةيطؤأن و رةطةزانة ثاكذبيكي شؤأشطيننةوةت كة بةجؤريكي هةلَدةوةشيلي .
ذوايان بةيب ثرؤليتاريا دةويت، بيطومان بؤرذوا ئةم جيهانةي خؤي ئةوان بؤر

يدا دةسةآلتدارة، بةباشترين جيهانيك دةزاينَ و، سؤسياليزمي بؤرذوا ئةم تي
 شوين و ياساي جؤربةجؤردا تيبينيية داخدارة ريكدةخات و لةناو كؤمةلَيك ري و
ئةوكاتة لةثرؤليتارةكان داوا . دايدةأيذيت كةتا ئةم يان ئةو رادةية تةواون

ئةكات ياساكاين بةجيبينن وة بة ري وشويين دا بأؤن تا بضنة ناو بةهةشتةوة، 
لة راستيدا داواي هيضيان يلَ ناكات ئةوة نةبيت لةناو قةوارةي كؤمةلَي ئيستادا 

بةآلم لةكةل ئةوةشدا دةيب لةتةماشاكردين ئةم كؤمةلَة . نةوةو ثيي قايلنبمبين
  .بةضاوي دوذمنايةتييةوة دةستهةلَطرن

جؤريكيتري ئةم سؤسياليزمة هةية، كةمتر ريكوثيكةو بةآلم زؤرتر بةكردةوةية، 
هةولَدةدات هةموو جوآلنةوةيةكي شؤأشطيأي لةبةرضاوي كارطةران خبات، بؤ ئةو 

كةهيض كودةتا و ئالَوطؤأيكي سياسي بؤ  ستة ويسيت وايان ثيبسةملينيتمةبة
يت مادي ذيان، ياين ئالَوطؤأي كي نييةو، تةنيا ئالَوطؤأي شةرايئةوان كةلَ

  .ثةيوةندييةكاين ئابووريية كة بةكةلَكيان ديت
يت  سؤسياليزمة، لة ئالَوطؤأي شةرايليرةدا دةيب سةرجني ئةوة بدريت كة ئةم

ماددي ذيان بةهيض جؤريك مةبةسيت تيكداين ثةيوةنديية بؤرذوازييةكاين 
نيية، كة لة أيطةي شؤأشةوة نةبيت ثيك نايةت، بةلَكو مةبةسيت بةرهةمهينان 
ةنديية بؤرذوازييةكاين ويبووين بةأيوةبةرايةتيية لةسةر بناغةي ثةتةنيا باش

خؤي نادات لة ثةيوةندييةكاين بةرهةمهينان، ئةم باشبوونةش نة كةم و نةزؤر 
بةرهةمهيناين نيوان سةرمايةو كاري كريطرتة، بةلَكو هةموو كاريكي ئةوةية 
  .مةسرةيف حكومةيت بؤرذوا كةمدةكاتةوةو بةأيوةبردين بوجةي بؤ ئاسان دةكات

أبأيين ك دةطاتة مةبةسيت خؤي، لةمةر دةسؤسياليزمي بؤرذوا كاتي
روخساري مناسيب كة دةبيتة شيوةيةكي ئاساين ئاماجنةكاين و دؤزينةوةي 

  .بةالغت
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بؤ ! سةندين باجي طومرط! بؤ بةرذةوةندي ضيين كارطةران! ئالَوطؤأي ئازاد
بؤ بةرذةوةندي ضيين ! زينداين تةنيايي! بةرذةوةنديي ضيين كارطةران

  !كارطةران
  .ئةمانةن دوا وتةو تاقة وتةيةكي راسيت و بيطةمةي سؤسياليزمي بؤرذوا

 بؤرذواكان :ةوايسؤسياليزمي بؤرذوا، لةوةدا بةتةواوي دةرئةكةويت كة دةلَيت ط
  ...!ي ضيين كارطةرانبؤرذوان بؤ بةرذةوةندي

  
  

  ي رةخنةطري خةياآلويسؤسياليزم و كؤمونيزم -3
ليرةدا بامسان لةو وشةية نيية كةلة هةموو شؤأشة تازةو مةزنةكاندا 

  ).وةك لة نووسينةكاين بابؤظ و ئةوانيتر(بأيداخوازييةكاين ثرؤليتارياي دةر
ثرؤليتاريا لةسةرةتادا، هةموو كؤششيكي راستةوخؤي لة ثيناوي هينانةدي 
بةرذةوةندي ضينايةيت تايبةيت خؤيدا، ، لةوكاتةدا كة شؤأش و راثةرين هةموو 

ةذيركةوتنيان لة ي روخاندين كؤمةلَي دةرةبةطيدا، كاليةكي داطرتبوو، لة ثلة
يت ا برةوي نةسةندبوو، مةرج و شةرايرة نووسرا، ضونكة ئةوكاتة ثرؤليتاريضا

ماددي ثيويست بؤ رزطاربووين لةكاردا نةبوون، ئةو مةرجانةي كة لة سةردةمي 
ئاشكراية كة ويذةي شؤأشطيأي سةردةمي ئةم . بؤرذوادا نةبيت، ثةيدانابن

 لة كاتيكدا كة ةسيت بيت ثرؤليتاريا هةر ئةبوو ناواخين كؤنةثةريجوآلنةوانة
  .و يةكسانيي نالةبار دةكاتطشتيي  زاهيدانةي داواي ثةرستنيكي

ين و ة لةاليةن سانسيمؤن و فؤرية و ئؤونةي سؤسياليزم و كؤمونيزم كيائةم ياسا
ئةوانيترةوة هينران، لةثلةي سةرةتايي برةونةسةندوي خةبايت نيوان 

بأوانة ( انكردةوبةر باسي ئةم ثلةيةمثرؤليتاريا و بؤرذوادا دةركةوتن، لةم
  ).يتارياؤلبةشي بؤرذوا و ثأ

 ناكؤكي و بةربةرةكاين نيوان ضينةكان و ينةياة داهينةراين ئةم ياساراست
ستادا هةستثهةروةها كاري رةطةزةكاين هةلَوةشيدةكةن، نةر لةناو كؤمةلَي ئيي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 79 

كي سياسي تايبةيت  جوآلنةوةيةبةآلم هيض دةستثيشخةرييةكي ميذويي و هيض
  .ؤليتاريا رةضاو ناكةنثر

لةبةر ئةوةي ثةرةسةندين ناكؤكي ضينايةيت شانبةشاين ثيطةيشتين 
يت ماددي هةروةها هيشتا ثيطةيشتين شةرايثيشةسازي ئةأوات بةأيوة، ئةوان 

الرييان لةطةأانة بةدواي . ثيويست بؤ رزطاربووين ثرؤليتاريا بةدي ناكةن
ثيناوي ثةيداكردين يةيت و، قانونةكاين كؤمةآليةتيدا، لة زانستيكي كؤمةآل
دةيانبينيت لةبرييت طورج وطؤلَي كؤمةآليةيت، طورج و طؤلَي . ئةم شةرايتانةدا

ذويي بؤ رزطاركربوون لةجيطاي مةرجةكاين مي...داهينةرانةيان ديننة مةيدانةوة
بةرةبةرةي ثرؤليتاريا برييت ريكخستين هةندي مةرجي خةياآلوي دادةنين، لة 

. لة ضينيكدا ريكخراويكي كؤمةآليةيت دادةنين كة سةرتاثاي داهينراوي خؤيانة
لةوبأوايةدان لة ريطةي ثرؤثاطةندةوة بؤ بةرنامة و ثأؤذةكانيان سةبارةت بة 

  .كؤمةلَ و، بةهؤي ثةيرةوكردنيانةوة دوارؤذي جيهان بأياردةدريت
ةو ثأؤذانةيان دادةنين هةست بةوة دةكةن كة ثيش بةآلم كاتيك كة ئةم بةرنام

هةموو شتيك بةرذةوةندةكاين ضيين كارطةران بايةخ ثيدةدةن ضونكة لةهةموو 
ثرؤليتاريا الي ئةوان هيض نيية . ضينةكانيتر زؤرتر بةئازارةو لة مةينةتدا دةذي

  .و مةينةتترةوة كةلة هةموو ضينةكان بة ئازاري لةوة بةوال
رةتايي خةبايت ضينةكان و هةروةها باري كؤمةآليةيت تايبةتييان، شيوةي سة

وايان ليدةكات خؤيان خبةنة ذوور هةموو ناكؤكييةكي ضينايةتييةوة، حةزدةكةن 
باري ذياين هةموو ئةنداماين كؤمةلَ باشبكةن، بةوانةشيانةوة كة لةهةموان 

ن، لةبةر ئةوة  زياتر خاوةن ئيمتيازن و لةخؤشيدا دةذيباشترن و لة هةموان
بانطةوازيان ئاراستةي تةواوي كؤمةلَ دةكةن يب جياوازي و، زؤرجار روودةكةنة 

ضونكة بة بأواي ئةوان هيندة بةسة ثياو . ضيين فةرمانأةواي خاوةن دةسةآلت
رووي راسيت ثأؤذةو ياساكةيان تيبطات تا دان بةوةدا بنيت كة باشترين 

  .ؤمةلَثرؤذةيةكة بؤ ريكخستين باشترين ك
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ئةوان هةموو كاريكي سياسي دةدةنة دواوة بةتايبةيت هةموو كاريكي شؤأشطيأي 
كؤششي ئةوةدةكةن . ئينكاردةكةن و هةولَدةدةن بة أيطاي ئاشيت بطةنة ئامانج

تاقيكردنةوةي كةم و كؤبةزةبري ميسال و لة ري طومان طةي هةنديأةوة كة بي
وة، ريطا بؤ ئينجيلي تازةي كؤمةآليةتييان هةميشة ذيركةوتنيان لة ضارة نووسرا

  .دابأبكةن
بيطومان تيأوانيين كؤمةلَي ئايندة بة جؤريكي خةياآلوي، لةسةردةميكدا كة 

وانيتة باري تايبةيت ثرؤليتارياي الوازثةرةسةندو بة جؤريكي خةياآلوي دةأ
ةوة سةبارةت نينيكة لة حةزو ئارةزوي سروشيت و سةرةتايي كارطةرانخؤي، تيأوا

هةروةها ئةم نووسينة سؤسياليست و كؤمونيستانة رةطةزي ...بة طؤأيين كؤمةلَ
ئةمانة لة بناغةو ري وشوينةوة بؤ سةر كؤمةلَي ئيستا ...رةخنةطرييشيان تيداية

خؤي كةرةستةي زؤر بايةخداريان ثيشكةشكرد بؤ هيرشدةبةن، لةبةر ئةوة كايت 
ئةو كاروبارانةي لةاليةن .  و تيطةياندنيانروونكردنةوةي بريي كارطةران

وةك لةناوبردين ناكؤكي . ئةمانةوة لةمةأ شيوةي كؤمةلَي ئايندة ثيشكةشكران
نيوان شارو الدي و لةناوبردين خيزان و قازاجني تايبةيت و كاري كريطرتةو 

دين بة راطةياندين ريكةوتن و ريكوثيكي كؤمةآليةيت و وةرطيأاين دةولَةت و كر
ةم كارو ، هةموو ئ.دةزطايةكي بةريوةبةرايةيت سادة بؤ بةأيوةبردين بةرهةم

بارانةي ثيشنياركراون تةا كاريان هيندةية ثيويسيت لةناوضووين ناكؤكي 
نيوان ضينةكان دةردةبأن، ئةو ناكؤكييةي ئةوكاتة لةسةرةتاي 

سةرةتايي و ناديار و دانةراين ئةم ياسانة لة شيوةكاين ...دةركةوتندابوون
لةبةر ئةوة ئةم ثيشنيارانة . ئالَؤزوثةشيوي بةوالوة هيضيتريان لينةدةزاين

  ...مانايةكي خةياآلوي رووت و قووت نةيب ض مانايةكيتريان نيية
بايةخداريي سؤسياليزم و كؤمونيزمي رةخنةطريي خةياآلوي بةجؤريكي ثيضةوانة 

هةركاتيك خةبايت نيوضينةكان ...جنيتلةطةل ثةرةسةندين ميذوييدا دةطو
تيذبيت و شيوةيةكي روون و ئاشكراي بيت، ئةم حةزكردنة خةياآلويية بؤ زالَبوون 
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 خةياآلويية بؤ بةربةرةكاين كردين هةموو مانايةكي بةسةريداو، ئةم ريبازة
  .بةكردةوةو طشت بيانوويةكي تيئؤرييان لةدةستدةضيت

وة شؤأشطيأن، دانةراين ئةم ياسانة لة زؤر روة جا لةبةر ئةمة هةرضةند
 - قوتابييةكانيان هةميشة كؤأي تةنطةبةرو داخراوو كؤنةثةرست ثيكدينن

ئةوانة ضةند بؤيان بكريت خؤيان بة بريوباوةأي كؤين مامؤستاكانيانةوة 
ئةوةي طويبدةنة ثةرةطرتين ميذويي ثرؤليتاريا لةبةر ئةمة  نن، بيئةلكي

اكؤكييةكان يةكخةن، لةو خةبايت ضينايةيت كز بكةن و نةدةن هةولَد
 ئةوان هةميشة خةوي ئةوة -ن خؤياندا خاوةين مةنتقهةولَدانةشدا لة راسيت
ةتييان جيبةجي نةوةوة كاروباري خةياآلوي كؤمةآليدةبينن لةريطةي تاقيكرد

 كةال كةوتوو، يان بةهؤي 1ي)ستيرظاالن( ئةمةش بةهؤي ثيكهيناين-نبكة
يان بةدامةزراندين  2كؤلَؤنيي ناوخؤ-)مستعمرات لةناوةوة(دروستكردين

و لة ثيناوي " بةهةشيت نوي" كة وةك ضاثي طريفاين لةمةأ بضوك3ي)ئيكارية(
دامةزراندين هةموو ئةم كؤشكة هةوايي و خةياآلوييانةدا كة بة خةو ئةيبينن، 

بةم كارةش . ثةنابةرن "خيرةومةندةكان"و طريفاين بؤرذواناضارن بؤ بةر دلَ 

                         
ناويكة فؤرية بةسةر ئةو كؤمةلَة سؤسياليستانةيدا دابأي كة : النستير ظا/ 1

  ...بةخةيالَيدا دةهاتن
2  /Home Colonies :ئؤوين ئةم ناوةي لة : مستعمرايت ناوخؤي وآلت

ر ناوي ئةو كؤشكة يتكاين خؤي نابوو، ظاالنسة كؤمونيستةكؤمةلَة منوونةيي
ئيكارية ناوي وآلتيكي . دا هاتتبوون)فؤرية(كؤمةآليةتييانةية كة بة خةيالَي

سةرجني ئةنطلس لة (وة كؤمونيستةكاين خؤي نابووخةيالَيية كايب لة دامةزرا
  ) دا1890لَماين سالَيضاثي ئة

جا بوو بة بة خةيالَيدا هاتبوو، ئيني نا كة اويكة كايب لةوآلتيكن: ئيكارية/  3
سةرجني ئةنطلس .(سيت كردا دروعمةريةكي كؤمونيست كة لة ئةمريكةناوي مست

   )دا1888لة ضاثي ئةلَماين سالَي
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بةرةبةرة دةكةونة ريزي سؤسياليستة كؤنةثةرستةكان يان ئةو كؤنسيرواتؤرانةوة 
كةلةمةوبةر باسيان كراو، بةهيض جؤريك لةوانة جيا ناكرينةوة بةوة نةبيت كة 
ئةمان الفليداين زانستيان زؤر لةوان ريكوثيكترةو ئةوةندة بةكاري مةزن و 

 كؤمةآليةتييان خاوةن بأوان بةجؤريك بأوايان دةطاتة رادةي بيهاوتاي زانستيي
  .ثأوثوض و دةمارتونديي كويرانة

نطاري دةكةن، ةئةوان زؤر بةتوندي هةموو جوآلنةوةيةكي ضيين كارطةران بةر
ضونكة بةبأواي ئةوان جوآلنةوةي سياسي لةم ضةشنة، لةكفركردنيكي كويرانةوة 

ئؤوينةكاين ئينطلتةرا بةرةنطاري . كايةوةبة ئينجيلي تازة نةيب نايةنة
         1.شارتييةكان دةكةن و فؤريرةكاين فةرنسا بةرةنطاريي ريفؤرميستةكان

  
  
  

  هةلَويسيت كؤمونيستةكان
  لةأاسيت ئةو حزبة جؤربةجؤرانةي بةرنطار وةستاون

هةروةك ضؤن لةبةشي دووةمدا ومتان، هةلَويسيت كؤمونيستةكان لة راسيت 
بةجمؤرة .  ثيشووي كارطةراندا هةر لةخؤيةوة رووندةبيتةوةحزبةكاين

هةلَويستيان لة راسيت شارتييةكاين ئينطلتةراو، موسلَيحة كشتوكالَييةكاين 
       .ئةمريكاي باكور ئاشكراية

كؤمونيستةكان لةثيناوي بةرذةوةندي و ئاماجني راستةزخؤي ضيين كارطةراندا  
ي ئيستادا هةر لةوكاتةشدا لةدواأؤذي بةآلم لة جوآلنةوة. خةباتئةكةن

لة فةرنسا كؤمونيستةكان لةطةل ثاريت . جوآلنةوةكة ثاريزطاري دةكةن

                         
 مةبةست لة اليةنطراين رؤذنامةي: ريفؤرميستةكان يان ئيسالحييةكان/  1
  ...لة ثاريس ضاثدةكرا1850-1843 كة سالَية)الريفؤرم(
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 هاوثةمياين ئةكةن رووبةرووي بؤرذواي كؤنسيرواتؤرو 1دميوكراسي سؤسياليست
راديكالَ، مايف خؤشيان ثاراستووة بؤ رةخنةطرتن لةوعيبارةتة وةمهييةتانةي 

ماونلةنةرييت شؤأشطيأييةوة بةجي.  
ئةوةي حاشا لةوة بكةن كة ئةم لة سويسراش اليةنطرييي رادي كالَةكان دةكةن بي

يكهاتووة، بةشيكيان دميوكرات سؤسياليسنت ثثارتيية لةكةساين ناكؤك 
ؤنياش لة ثؤلَ. تريش بؤرذوازي راديكالَة فةرةنسايي وشةكة، بةشةكةييبةمانا

ريي دةكةن كة شؤأشي كشتوكالَي بةمةرجي كؤمونيستةكان ئةو ثارتيية اليةنط
راثةأينةكةي 1846رزطاري نيشتماين دادةنيت، واتة ئةو ثارتييةي كةسالَي

  .كأاكؤظياي ريكخست
كة ي لةطةل بؤرذوا دا خةباتدةكات ضونلةئةلَمانيا ثاريت كؤمونيست بةهاوكار

ةبةطيي ر لة دذي مولَكايةيت دةرئةم بؤرذواية لةدذي رذيمي ثاشايةيت زؤردا
ة، اري و لةدذي وردةبؤرذوازي كؤنةثةرست ضؤتة كؤأي خةبايت شؤأشطيأييةوعق

ك غافل نايبلة ورياكردنةوةي هةست و شعوري روون و بةآلم ضاوتروطاندني 
رذواو ثرؤليتاريا، لةو يذي نيوان بؤشكراي كارطةران دةربارةي ناكؤكي تئا

تبةجي لةو باري كؤمةآليةيت و توانن دةسثيناوةدا كة كارطةراين ئةلَمانيا ب
سياسيية كة لةطةل دةسةآليت بؤرذوادا ديتةكايةوة كةلَك وةربطرن و، 
بؤبةكارهيناين وةك ضةكيك دذي بؤرذوا خؤي، تا بتوانريت دواي كةوتين ضيين 

  .كؤنةثةرستةكاين ئةلَمانيا بةرامبةر بؤرذوا خةباتبكريت
ةلَمانيا ضونكة وا لةثيش قاثيي كؤمونيستةكان بةتايبةيت بايةخ ئةدةنة ئ

شؤأشيكي بؤرذوادا لة شةرايةتيكدا ئةم شؤأشة بةرثادةكات كة شارستانيي 

                         
لويس (لة ويذةدا)...ذيدرو رؤالم(لة ثةرلةماندا/ دميوكرات سؤسياليست لة فةرنسايت ثار/  1

ناوي دميوكراسي .  نوينةري ئةم ثارتيية بوونLa Reformeو لة رؤذنامةي ) بالنك
يان لةوبةشةي ثاريت دميوكراسي يان جةمهوري نا كةتا ئةم يان ئةو رادةية )سؤسياليست

  ). 1888سةرجني ئةنطلس لةضاثي ئينطليزي سالَي(.رةنطيكي سؤسياليسيت هةبوو
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ئةوروثايي تيدا زؤر ثيشكةوتووترو مةزنترة، ثرؤليتارياش زياتر لة 
ثرؤليتارياي ضةرخي حةظدةهةمي ئينطلتةراو لة ثرؤليتارياي ضةرخي 

دواجار شؤأشي بؤرذواي ئةلَمانيا ...ةوتوترةهةذدةيةمي فةرنسا لة ثيشترو ثيشك
  .رؤليتارياراستةوخؤي شؤأشيكي ثدةبيتة سةرةتاو ثيشةكي 

ةكوريت كؤمونيستةكان لةهةموو وآلتيكدا اليةنطريي هةموو جوآلنةوةيةكي ب
  .شؤأشطيأي دةكةن كة لةدذي رذيمي كؤمةآليةيت و سياسي ئةوكاتةبن

ةي مولَكايةيت دةخةنة ثيشةوةو لةهةموو ئةو جوآلنةوانةدا مةسةل
ئةوةي طويبدةنة ئاسيت  ن لة جوآلنةوةدا بيبةمةسةلةيةكي بنةأةيت دادةني

  .ثةرةطرتين ئةم مةسةلةية
دواجار كؤمونيستةكان بؤ يةكييت و ليكتيطةيشتين نيوان ثارتيية 

كؤمونيستةكان بريوأاو نيازي . دميوكراسييةكاين هةموو وآلتةكان هةولَدةدةن
خؤيان ناشارنةوة، بةئاشكرا بآلوياندةكةنةوة كة بةزةبري ليداين رذيمي 

با ضينةكاين فةرمانأةوا  كؤمةآليةيت نةيب ئاماجنةكانيان نايةتةدي، جا
ي ثرؤليتاريا لةكؤت وثيوةند...يتلةبةردةم شؤأشي كؤمونيستيدا لةرزيان ليب

امي شؤأشدا تةواوي بةوالوة هيضي نيية لة شؤأشدا لة كيسي بضيت، لةئةجن
  ...جيهانيك قازانج دةكات

  !كريكاراين جيهان يةكطرن
  

  :تايثكردن، مؤنتاذو بالَوكردنةوة لةسةر تؤري ئينترنيت        
  آل ئيرباهيملَسةالم عةبدو
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