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ڕەهەندەکانی گۆڕان
  گۆڕان و(سەرنجدانێکی ڕەخنەییە لە پەرتووکی   

)وەرگۆڕان 

نووسینی: هەژێن

 

  لە بڵوکراوەکانی سەکۆی ئەنارکیستانی کوردستانلە بڵوکراوەکانی سەکۆی ئەنارکیستانی کوردستان
٢٠١١٢٠١١نۆڤەمبەری نۆڤەمبەری 
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:بەرایی

 خسسسسوێنەرانی هێسسسسژا، ئەوەی کسسسسە بسسسسووە هانسسسسدەری نووسسسسسینی ئەم
 (گسسۆڕان و وەرگسسۆران: جیهسسانبینییەکیسەرنجانە لەمەڕ پەرتسسووکی 

 شسسسسیکاریی هزریسسسسی و ڕامیسسسساریی و کسسسسۆمەڵیەتیی بسسسسۆ فەلسسسسسەفەی
 یەکسانییخوازیی) نووسسسینی هێسسژا (دارا ئەحمەد)، داخسسوازی خسسودی
 نووسسسسسسەر بسسسسسوو بسسسسسۆ سسسسسسەرنجدان لەسسسسسسەر پەرتسسسسسووکەکەی، پێسسسسسش
 بڵوکسسسردنەوەی چسسساپە نسسسوێیەکەی. پسسساش ئەوەی کسسسە سسسسەرنجەکانم
 تەواو بوون، گەیشتمە ئەو بڕوایەی کە باشترە ئاڵسسوێری زانیسساری و
 سسسسەرنج و ڕەخنسسسە لسسسە بسسسازنەیەکی گەورەتسسسردا بێسسست، بسسسۆ ئەوەی
 خوێنەرانیش هەم  لە مشسستومڕ و بۆچوونگۆڕینەوەکسسان ئاگسساداربن و
 هەم ئاسسسسانتر بتسسسوانن بەشسسسداری کسسسارا بکەن، تسسساوەکو لەو ڕێگەوە
 بتوانین بەسسستەڵە هزریسسی و ئایسسدیۆلۆجییەکان بشسسکێنین و زەمینسسە
 بسسسۆ نزیکبسسسوونەوە و لەیەكگەیشسسستن و بەیەکسسسدی ئاشسسسنابوون لەبسسسار

بکەین. 

 [دژە-سسسەروەر]ێسسكلەوێوە کە، من وەك سۆشیالیسسستێکی ئازادیخسسواز 
 باوەڕم بە مارکسیزم [سۆشیالیزمی دەوڵەتی] نییسسە و کۆمسسونیزمیش
 ئەو وێنانسسدنە، کسسە مارکسیسسستەکان لسسە خسسودی( مسسارکس)ەوە تسسا دوا
 کۆمونیسسستە  دەسسسەڵتخوازەکان بەدەسسستییانەوە داوە، بسساوەڕم پێسسی
 نییە و پێموایە هەڵەوگەڕاوی ئەفسسسانەی بەهەشسستە و ئەو شسسێوازی
 پێگەیشسسسسسسسستنە و پێداویسسسسسسسسستی دەوڵەت و دیکتسسسسسسسساتۆری پسسسسسسسسارت و
 دەسسسسسستەبژێری کۆمونیسسسسسست (بەنێسسسسسوی پرۆلیتاریسسسسسا) و چسسسسسۆنییەتی
 تسسسسسسوانەوەی دەوڵەت لەو کسسسسسسۆمەڵگەدا، ئایدیالیسسسسسسستانەیە و لسسسسسسە
 لێکدانەوە و پاساوی ئایدیالیسسستەکان، بسسۆ گەیشسستن بسسە بەهەشسست و
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 بەڕێوەبەرایەتی کاروبارەکانی نسساو بەهەشسست، دەچێسست. ئەگەر بسسە
 وردی سسسسەرنجی تێسسسزی تسسسوانەوەی دەوڵەتسسسی سۆشیالیسسسستی بسسسدەی،
 دەبینیت لە بوونەخواردنی کێشکەکانی بەهەشسست دەچێسست، کسسە بسسە
 پێسسسی بۆچسسسوون و گێڕانەوەکسسسانی نسسساو قسسسورئان، دەبنسسسە خسسسواردن بسسسۆ
 بەهەشسستیان و پاشسسان لسسە ئیسکوپروسسسکیان کێشسسکە-خواردراوەکسسان
 چسسسسێ دەبنەوە و دەفسسسسڕنەوە سسسسسەر لکسسسسی دار و درەختەکسسسسان. ئایسسسسا
 دروسسسسستکردنی دەوڵەتێسسسسك و لسسسسە خۆسسسسوە تسسسسوانەوەی لسسسسە چیرۆکسسسسە

پوچگەراییەکانی بەهەشت ناچێت؟

 ئەمسسسسسە سسسسسسووکایەتی نییسسسسسە، ئەگەر بڵێسسسسسم مسسسسسن مارکسسسسسسیزم بسسسسسە
 . چسسونکە لسسە مارکسسسیزمدادونیسساییکردنی ئایینەکسسان دەبینسسم و بەس

 مارکس و ڕابەرانی پاش وی، جێی خوا و پەیامبەرانی دەگسسرنەوە و
 دەبنسسسە بسسستی پیرۆسسسز و خسسسوا کسسسە لسسسە ئاییەکانسسسدا نیشسسسانەی هۆشسسسی
 سەروومرۆییە و شایانی پاشڕەوییە، دەستەبژێری کۆمونیستەکان و
 لەناویانسسدا ڕابەران و ئیسسدئۆلۆگەکانیان ئەم ڕێوشسسوێنە پسسایەبەرزە
 داگیسسردەکەن و دەبنسسە مامۆسسستا و فەرمانسسدەری نەزانەکسسان ( نەزان
 لسسسە دیسسسدگەی ئەوانەوە). پاشسسسان قۆناخبەنسسسدی مێسسسژوو و شسسسۆڕش و
 فەرمانسسسدانیان بسسسە شسسسۆرش و لێکسسسدانەوەیان بسسسۆ شسسسۆڕش و ڕۆڵسسسی
 کۆمونیستەکان و پارتەکەیان و پیرۆزی گوتەکانیسسان و دیسساریکردنی
 دروسسسستی و نادروسسسستی هەر بۆچسسسوون و هسسسزر و تێڕوانێسسسك یسسسا هەر
 ئارەزووییەکسسی مرۆیسسی بسسە بەراورد بسسە دەقسسە پیرۆزەکسسان. دواجسسار
 ئاراسسسستەکردنی چارەنووسسسسی مرۆڤەکسسسان و مێسسسژوو بەو جسسسۆرەی کسسسە
 چەند کەسێك هێڵکارییان بسسۆ کێشسساوە و ناچسساربوون بسسە ملسسدان بەو
 نەخشسسسسانە وەك ڕاسسسسستییەکی بێچەنسسسسدوچوون. ئایسسسسا ئەمسسسسە هیسسسسچ

جیاوازییەکی لەتەك ڕێڕەو (مذهب) و ئایینەکان هەیە؟
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 بەم بەراییە کورتەوە، هەوڵدەدەم بەپێی توانای بۆچوونی کەسسسیی
 خسسسۆم لەمەڕ ئەو بیرۆکسسسانەی کسسسە نووسسسسەر بەنێسسسوی “هسسسزری نسسسوێی

کۆمونیستی” دەیانخاتە بەرچاومان، بخەمەڕوو.
2010ی سێپتەمبەری 24*
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چەند سەرنجێکی ڕەخنەگرانە لەسەر پەرتووکی 
“گۆڕان و وەرگۆران”

سوپاسنامە و چەن پەیڤێك

 نووسەر لە سەرەتای پەرتووکەکەیدا سوپاسنامە و چەنسد پەیڤێکسی
 وەك پێشەکی بۆ پەرتووکەکەی  نووسیوون، کسسە پسساش خوێنسسدنەوە و

 . بسسسەسسسسەرنجدانەکەی مسسسن و ئەوانسسسی دیکسسسە هسسساتووەنەتە نووسسسسین
 خوێنسسدنەوەی ئەم بەشسسە دیسسسانەوە سسسەرنجی دیکەم لسسە ل دروسسست

بوون، لەوانە:

   زۆربەیسسان  -   را و بۆچوونی سەرپێیی هەندێکیان   جگ لە هەندێک   - 
 ئەرێنی بوون،

 من بەم تێڕوانینەی نووسەر بۆ ڕا و بۆچوونی نەرێنی هەندێك، کە
 وی بە سسسەرپێییانە نێویسسان دەبسسات، لەسسسەر شسسێوازی بیرکسسردنەوەی

 . چسسونکە ئەمسسە بسساوترین وخۆی، بۆچوونی نەرێنیسسم لسسە ل دروسسستبوو
 کۆنسسسترین شسسسێوازی بیرکسسسردنەوەی نسسساو ڕەوتێکسسسی هزرییسسسە کسسسە وی
 دەیەوێسست ڕەخنسسە لسسە خەوشسسەکانی بگرێسست و هەر ئەم خەوشسسەیە
 بووەتە هۆی دۆگمبوونی و ڕێسایی (سوونەت) بوونی سێکتاریزم لسسە
 کۆمونیزمی مارکسیستیدا. کاتێسك کسە مسن ڕوو لسە کەسسانێك بنێسم و
 چسسسساوەڕێی دەربڕینسسسسی بۆچوونیسسسسان لسسسسێ بکەم، پێویسسسسستە بەبسسسسێ
 هەڵواردن بۆچوونەکانیشیان بە هەند وەربگرم و لە سوپاسسسنامەدا
 سووکایەتییان پێ نەکەم [هەندیك ڕا و بۆچسسوونی سسسەرپێیی]. ئایسسا
 ئەمسسە ڕەنگسسدانەوەی نائاگایسسانەی ئەو بۆچسسوونە نییسسە، کسسە دەڵێسست
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“ئەوەی لەتەکم هاوڕا نییە، دوژمنمە”؟

 رێکخراوبسسسسوونی هەر ڕەوتێکسسسسی نسسسسوێش کسسسسە لەژێسسسسر ڕۆشسسسسنایی یسسسسا
 کاریگەریی ئەو هزرە نوێیەدا دادەمەزرێ نسساتوانێ لسسە دەرەوەی یسسا
 دوور لسسسسە شسسسسێوە رێکخراووبسسسسونی کۆمسسسسۆنەیی کسسسسە رێکخراوبسسسسوونی

  .  رەسەنی هزر و فەلسەفەی کۆمۆنیستییە خۆی دروست بکا

 بەداخەوە نووسسسسسەر وەك ئەوانسسسسی دیکەی پێسسسسش خسسسسۆی لسسسسە نێسسسسوان
 ( کۆمسسسون و کۆمسسسۆن ، کۆمسسسونیزم و کۆمسسسۆنیزم) جیسسساوازیواژەکسسسانی

 نەکردووە. لێرەدا مەبەستم لە باری زمسسانەوانی نووسسسینەکە نییسسە،
 چونکە ئەو هەویرە ئاوی زۆر دەکشسسێت، بەڵکسو تەنیسا مەبەسستم لسسە
 ڕووی (چەمسسسك- تێگەیشسسستنی فیلۆسسسسۆفیی و واتاسسسسازی)ەوە ئەم دوو

) وەك (Commonواژەیسسسە بسسسە نمسسسوونە دەهێنمەوە، کسسسە (کۆمسسسۆن 
Common  Language،  Common-law(نسسساوکۆیی) بسسسە واتسسسای ( 

 ) لسسسسە ڕووی واتسسسسای پەتسسسسیCommunism) و (Communeدێسسسست و (
 وشسسسەوە بسسسە واتسسسای شسسسارەوانی و شسسسارەوانیخوازی دێسسسن و لسسسە ڕووی
 ڕامیارییەوە بە واتسسای کسسۆمەڵگەی یەکسسسان و یەکسسسانیخوازی دێسسن.
 پرسیارێك کسسە لێسسرەدا یەخەمسسان دەگسسرێتەوە، بسسۆچی هەمسسوو ڕەوتسسە
 کۆمونیستییە ماركسیسسستەکانی کوردسسستان خۆیسسان بسسە “کۆمۆنیسسست”

  تسسا هەنسسووکە نەك1848نسساوکۆگەرا نسساودەبن، لسسە کاتێکسسدا کسسە لسسە 
 کۆمونیستەکان بە دوای خاڵی ناوکۆیی نێوان تاك و گروپەکانیاندا
 نەگەڕاون، بەڵکو بەردەوام وەك بۆمبی هێشوویی پارچە پارچە تسسر
 بسسسسوون و لسسسسە یەکسسسستر دوور کەوتسسسسوونەتە و لەبەر دەسسسسسەلتخواییان
 ئەوەنسسسدەی جەنگسسسی یەکتریسسسان کسسسردووە، لسسسە ملیۆنسسسدا یەکسسسی ئەوە
 جەنگی سیستەمە چینایەتییەکەیان نەکسسردووە، هەر ئەم هۆیەشسسە
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 ئاوای کردووە، کە هەموو مانگێك، گروپێك لە پارتێك جیابێتەوە و
هەموو ساڵێك، پارتۆکەیەك لە شار و شارۆچکەیەدا قوت بێتەوە.

 ڕێکخراوبسسسسسوونی ئامسسسسسادە و بانفەرمسسسسسایی “حیزبیسسسسسی”ی حیسسسسسزب و
 رێکخسسسسسراوە چەپ و کۆمۆنیسسسسسستییە کلسسسسسسیکیی و بەنسسسسساو نسسسسسوێ و
 کرێکارییەکسسسسان کسسسسە وەك خێسسسسل خۆسسسسدەنونی، رێکخراوبسسسسوونی بسسسسێ
 سسسەروبەری دەسسستە و کسسۆمەڵە بچسسووک بچسسووک و پەرشسسوبڵوەکانی
 دەسسستەگەرییەکان و ئەنارکیسسستەکان، رێکخراوبسسوونی بۆسسق ئاسسسای
 حیسسسسزب و لیەنسسسسە مزەورەکسسسسانی سۆشسسسسیال دیمسسسسۆکرات و سۆشسسسسیال
 ئەنەتەرناسسسسیونال و سۆشسسسیال نەتەوەیسسسی و سۆشسسسیال قەرەجیسسسی و
 هەنسسسسسدێک لسسسسسە لیبرالییەکسسسسسان کسسسسسە خۆیسسسسسان بسسسسسە بزاڤسسسسسی چەپ و

کۆمۆنیستیی ناوزەد دەکەن

 لەم نێوهێنسسان و نموونەهێنسسانەوەدا چەنسسد نێسسو و واژە داهێنانێسسك
 . “چەپ وجێسسسسی سسسسسەرنجن و نسسسساکرێت بازیسسسسان بەسسسسسەردا بسسسسدرێت

 کۆمونیسسستەکان”  ئەم دوو واژەیسە لسە ئەدەبیسساتی مارکسیسستەکاندا
 زۆر جار یەکی دەکرین و لسسە بسسری یەکسسدی بەکسسار دەبرێسسن، هەنسسدێك
 جسساریش بەم جسسۆرە دەکرێنسسە دەسسستە خوشسسك و دەسسستبرای یەکسسدی.
 ئەم تیکەڵکردنە بێ ڕوونکردنەوەیە، سەر لسە خسوێنەر تێکسدەدەن و
 کسسسسسسسسسساری ڕەخنەگریسسسسسسسسسسش دژوار دەکەن. ئەگەر چەپ، هەمسسسسسسسسسسان
 کۆمونیستەکانن، ئیدی پێداویستی ئەم دوو واژەیە لە یەك ڕستە و
 یەك پەرەگسسسراف و لەیەك دەق و یەك جیهانبینیسسسدا لسسسە کوێسسسدایە؟
 ئەگەر دوو شسسستی جیاوازیشسسسن، ئەز دەخسسسوازم هەم چەپەکسسسان بسسسۆ
 ئێمەی خسسسسسسوێنەری ڕۆشسسسسسسن بکەنەوە، کسسسسسسە پێناسسسسسسسەی خۆیسسسسسسان و
 کۆمونیسسستەکان چسسۆن دەکەن، هەم کۆمونسسستەکان، چسسۆن پێناسسسەی
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 خۆیان و چەپ دەکەن؟ مێژوو و فیلۆسسسۆفی دەرکەوتنیسسان بسسۆ کەی و
 چسسسی دەگەڕێتەوە؟ دیسسسسانەوە ئەگەر یەك واتایسسسان نییسسسە، کامیسسسان
 پسساش کامیسسان دەرکەوتسسووە، ئایسسا هسسۆی دەرکەوتنسسی ڕەتکسسردنەوەی

ئەوی دیکەی پێش خۆیەتی؟

 رێکخراوبسسوونی بسسێ سسسەروبەری دەسسستە و کسسۆمەڵەمەبەسسست لسسە  
 ، چییسسە؟ ئایسسا نووسسسەر خوازیسساریبچووک بچسووک و پەرشسوبڵوەکان

 ناوەنسسدێتی ڕێکخراوبسسوون و ڕێکخراوەکسسانە و لسسە بەرامبەر ئەوەدا
 کسسسە وی بسسسە بێسسسسەرەبەرەیی دەیچسسسوێنێت، خوازیسسساری دیسسسسپلینی
 پۆڵیینی لە چەشنی پارتی لێنینیستییە؟ ئەگەر نا، ئایا لە نێسسوان
 ئەوەی ئەو بسسسە بێسسسسەرەبەرەیی نێسسسوی دەبسسسات و ناوەنسسسدگەرایی و
 دیسسپلینی پۆڵیینسدا، ئەڵتەرنساتیڤی دیکسە شسك دەبسات یسا دەخساتە
 ڕوو، کسسامەیە و جیسساوازی لەتەك ئەوەی کسسە کۆمونیسسستەکانی پێسسش

خۆی پەیڕەویان کردووە، چییە؟

 “دەسسسستەگەرییەکان و ئەنارکیسسسستەکان” ، یەکێسسسك لسسسە جیسسساوازییە
 بنەڕەتییەکانی ئەنارکیستەکان و مارکسیستەکان چ لە پراکتیسسك و
 چ لسسە تیئۆریسسدا، ئەوەیسسە کسسە ئەنارکیسسستەکان بسسە درێژایسسی مێسسژووی
 دەرکەوتنیسان وەك ڕەوتێکسی ڕامیساریی، هەوڵ و کۆششسیان لەپێنساو
 دۆسسسسزینەوە و بەکسسسساربردنی میکانیزمگەلێكسسسسدا بسسسسووە، کسسسسە بەر بسسسسە
 دەسسسسسسسستەگەری (سسسسسسسسکتاریزم) بگسسسسسسسڕن و یەکێسسسسسسسك لسسسسسسسە ڕەخنسسسسسسسە
 سسسەرەکییەکانیان لسسە تێڕوانینسسی مارکسیسسستەکان، هەر لەو بسسارەوە
 بووە. چونکە دەسسستەگەری چەنسسد هۆکسسار و دنەدەری هەیسسە؛ یەکەم،
 پسسسسسسساش و پێشسسسسسسسی سسسسسسسسەرهەڵدانی تیئۆسسسسسسسری و پراکیسسسسسسسك، کسسسسسسسە
 لیئەنارکیسسسسستەکان بسسسسە پێچەوانەی  مارکیسسسسستەکانەوە، تیئۆسسسسری
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بەرەنجامی پراکتیکە.

 دووەم، دەسسسسسەڵتخوازیی و شسسسسەڕە دەنسسسسووك لەسسسسسەر پلەو پسسسسایەی
 پسسسسسسسارتیی و میریسسسسسسسی، کسسسسسسسە ئەنارکیسسسسسسسستەکان بسسسسسسسە پێچەوانەی
 مارکسیستەکانەوە، هەموو پێکهاتەیەك کە سەر و خواری هەبێت و
 تاکەکان بەسەر رابەر و رابەریکراودا دابەش بکات، ڕەتسسدەکەنەوە

 ) لەوانە پسسارتhierarchyو هەر لێرەشەوە پێکهاتە قوچکەییەکان (
 و میرایەتسسسی و دەوڵەت و ڕێکخسسسراوە کرێکسسسارییە باوەکسسسان [ زەرد و

ڕیفۆرمیستەکان]  ڕەتدەکەنەوە.

 سسسسسسێیەم، گچکەیسسسسسی گروپسسسسسە ئەنارکییەکسسسسسان، بسسسسسۆ دەسسسسسستەگەریی
 (سکتاریزم) ناگەڕێتەوە، بەڵکو بۆ پرسی ئاساییشی و بەرگرتن بسسە

 )  وdominate) و پسساوانخوازیی (Authoritarianismدەسەلتگەری (
 ) دەگەرێتەوە، هەروەهسسسسسسا گروپسسسسسسەcentralismناوەنسسسسسسدەگەرایی (

 ئەنارکییەکان وەك کسسار وچسسالکی تەنیسسا گروپسسی راگەیانسسدن و هیسسچ
 ڕۆسسسسسسڵ و پێگەیەکسسسسسسی دیکەیسسسسسسان نییسسسسسسە. لسسسسسسە بەرامبەردا تسسسسسساکە
 ئەنارکییەکان خۆیان لە گروپە کسسارییە لۆکسساڵییە جۆراوجۆرەکانسسدا
 چالكی دەکەن، چونکە لە بەرامبەر ڕێخکسسراوەی ڕامیسساریی سسسەروو
 خەڵکیدا بەرتەری بە گروپسسی جەمسساوەری سسسەربەخۆداکان دەدەن و
 تەنانەت بێجگە ئەرکی راگەیاندنی هیچ ڕێوشوێنێکی تایبەتی بە

گروپەکانی خۆیان نادەن و ناسپێرن.

 ،  راستییەکەی هەرچەندم  لیەنە مزەورەکانی سۆشیال دیمۆکرات   
 کسسسسسسرد، لەم دەسسسسسسستەواژەیە تێنەگەییشسسسسسستم، ئایسسسسسسا دەسسسسسسستەیەکی

دیاریکراوی ناو ڕەوتە سۆشیال-دێمۆکراتەکانە؟
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 ، ئەم دەسسسسسسستەواژەیە بەتسسسسسسایبەتسۆشسسسسسسیال ئەنەتەرناسسسسسسسیونال
  لسسسە نووسسسسینی کوردیسسسدا و لسسسە هەمسسسووی سسسسەیرترئەنتەرناسسسسیونال

 لەلیەن کۆمونیسسسست و ڕۆشسسسنبیرانەوە بەو جسسسۆرە دەنووسسسسرێت، کسسسە
 نەك هەڵەیسسسسە، بەڵکسسسسو واوەتسسسسر لسسسسە هەڵسسسسە واتسسسسایەکی هەڵەیەتسسسسر
 بەدەستەوە دەدات، کسسە دەتسسوانین بسسە قورسسسکردنەوەی پیسستی یەکەم
 (ئسسس) ەبێتسسە “عەنتەرناسسسیونال” و کەم نیسسن ئەو کەسسسانەی کسسە لسسە
 ڕووی ناشارەزاییەوە لسسە زمسسانە لتینسسی و ڕۆمانییەکسسان، ئەو واژە و
 چەمکسسانە بەو شسسێوە دەردەبسسرن. لێسسرەدا هیسسچ گلەیسسی لسسە کەسسسانی
 ناشسسسسسسسارەزا نسسسسسسساکرێت، بەڵم نسسسسسسساکرێت و نسسسسسسساتوانرێت دوو بەرە
 (کۆمونیستەکان) و (نووسەر و ڕۆسنبیرەکان) لە ژێر باری ڕەخنسسە و
 سسسەرکۆنە دەرکەیسسن. چسسونکە ئەگەر بسسە هەر کۆمونیسسستێك بڵییسست،
 سسسسسسڵو، دەلێسسسسست ئێمسسسسسە “ئەنتەرناسیونالیسسسسسستین”، دەسسسسسستەبژێری
 ڕۆشنبیرانیش لە هەمسوو ڕسستە و پەرەگرافێکسدا وێنسای خۆیسان وەك

توێژێکی بان و تەنانەت بان-مرۆڤیش دەکەن.

 ئەگەر مەبەسسسسسستی کۆمونیسسسسسستەکان و ڕۆشسسسسسنبیران و نووسسسسسسەران،
 )Internationalism-چەمکی “نێونەتەوەیی” بێسست، ئەوا بسسە (ئینتەر

 دەستپێدەکا. ئەگەر مەبەستیشیان دژە-ناسیونالیسم بێت، ئەوا بسە
 ) دەسسسسستپێدەکا. ئەگەر مەبەسسسسست لەمAnti-nationalism-(ئەنسسسستی

 دووانەش نەبێسسسسسست، ئەوا دەربڕینسسسسسسە گشسسسسسستییە نەشسسسسسسارەزایانەکە
 “عەنتەرناسیونالیزم” دەمێنێتەوە، کە لەو بارەشدا هەم بسسە واتسسای
 پۆزەتیڤ (سۆپەر نەتەوەیسسی- لی خسسودی ناسیونالیسسستەکان) و هەم
بسسسسسسسسە واتسسسسسسسسای نیگەتیڤسسسسسسسسی (ملهسسسسسسسسوڕی نەتەوەیسسسسسسسسی- لی دژە-

ناسیونالیستەکان) دێت.

12



 , سسسسەرەتا وەك خوێنەرێسسسك کسسسە یەکەم جسسسارەسۆشسسسیال قەرەجیسسسی
 چەمسسك یسسا دەسسستەواژەی ئاوا بەرچسساوم بکەوێسست، بسسۆیە پێمخۆشسسە
 بزانسسسم بسسسۆ یەکەم جسسسار کەی دەرکەتسسسووە و لسسسە چ لێکسسسۆڵینەوەیەکی
 سۆسیۆلۆگی و رامیاریدا هاتووە، ئایا لە نسساو ڕەوەنسسدە (ڕۆمسسا)کانسسدا
 بزاڤسسسسی سۆشیالیسسسسستی ڕامیسسسساریی بسسسسە ئاراسسسسستەی کسسسسۆمەڵگەیەکی

سۆشیالیستی جێگیر هەبووە و هەیە؟

 ئەگەر لەو ناڕۆشسسنییانەی سسسەرەوە بگسسوزەرێم، ئەوا لێسسرەدا فرەتسسر
 وەك سسسسووکایەتی دەیسسسبینم و “قەرەجسسسی” یەکێكسسسە لەو دەسسسستەواژە
 باوانەی ناو زمانی دەستەبژێریی و دەسەلتخوازانەی کسسوردی، کسسە

 ”کسسانRomsوەك کوتەك هەموو کات لسسە بەرامبەر ملنەدانسسی ڕۆمسسا“
 بسسە سسسنوورە نەتەوەییەکسسان و بسساج و خەراج و یاسسساکانی سسسەروەری

چینایەتی، بەرزکراوەتەوە.

 ، ئەم واژەیسسسسسە، بەم شسسسسسێوە داڕشسسسسستنە هەڵسسسسسە لسسسسسەلیبرالییەکسسسسسان
 دەرکەوتنسسی چەمکسسدا دروسسست دەکسسات و چەمکسسی (لیسسبراڵ) دەبێتسسە
 چەمکێکی دیکە (لیبڕاڵی)، چونکە “لیبراڵییەکان” تەنیسسا دەتسسوانێت
 کۆی نێوی “لیبڕاڵی” بێت. بەڵم ئەگەر بمانەوێت هەڵگرانی هسسزری
 (لیسسبرالیزم) لسسە زمسسانی کوردیسسدا کسسۆ بکەینەوە، ئەوا لسسە دوو شسسێواز

بەدەر نییە؛ لیبرالیستەکان یا لیبڕاڵەکان.

 ،کسسسە خۆیسسسان بسسسە بزاڤسسسی چەپ و کۆمۆنیسسسستیی نسسساوزەد دەکەن… 
 ئەوەنسسسدەی مسسسن ئاگسسسادار بسسسم، سۆشسسسیال- دێمۆکراتەکسسسان و سۆشسسسیال
 ئینتەرناسیونالیسسستەکان [ ئەگەر مەبەسسستی نووسسسەر سۆشیالیسسست
 ئینتەرناسسسسیوناڵ بێسسست] و سۆشسسسیال نەتەوەیسسسی [ ئەگەر مەبەسسسستی
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 نووسەر نازییەکان و نەتەوەییە چەپەکان بێسست] لیبڕاڵەکسسان، نەك
 خۆیسسسسان بسسسسە کۆمونیسسسسست نسسسسازانن، بەڵکسسسسو دژایەتیشسسسسی دەکەن و
 بڕواناکەم ئەنسسدامانی خسسوارەوە و لیەنگرانیشسسیان هەڵەی وا بکەن
 و دژی پارتەکانی خۆیان پاگەندە بۆ کۆمسسونیزم بکەن. لسسە دەرەوەی
 ئەو باڵە چەپسسانەی دەسسسەڵتخوازان، دوو نێسسو دەمێننەوە؛ سۆشسسیال
 قەرەجیی و ئەنارکیستەکان. وەك وتم سۆشیال قەرەجیی یا بوونی
 نییسسە و داهێنسسراوی نووسسسەرە یسسا ئەوەتسسا مسسن لەو بسسارەوە زانیسساریم
 نییسسسە. ئەوەنسسسدەی دەگسسسرێتەوە سسسسەر ئەنارکییەکسسسان، چەپ نیسسسن و
 هەروا بەبێ ڕوونکردنەوە و دیسساریکردنی واتسسای چەمکەکسسە، نسساچنە
 ژێڕبسسسسساری کۆمسسسسسونیزم و خۆیسسسسسان بسسسسسە کۆمونیسسسسسستی ئازادیخسسسسسواز و
 سۆشیالیسسسسسسستی ئازادیخسسسسسسواز نێسسسسسسودەبەن و بسسسسسسە دیسسسسسساریکراویش
 ئاراستەیەك لە ئەنارکیزم خۆی بە کۆمونیزمی ئازادیخواز پێناسە

کردووە.
 لەبەرئەوە بێجگسسسسسسسسسسسسسە لەو پارتسسسسسسسسسسسسسانەی کسسسسسسسسسسسسسە هەڵگسسسسسسسسسسسسسری

 نیسسسسسست”ن، ڕیزکردنسسسسسی ئەو نێسسسسسوانەی دیکسسسسسە لەوۆۆمپاشسسسسسگری”ک
 پەیوەنسسسدەدا هیسسسچ واتسسسابەخش نییسسسن و زیسسسادەن. ئیسسستر نسسسازانم ئەو
 ڕەوتسسانەی [ بێجگسسە لسسە سۆشسسیال- دێمۆکراسسسی کسسە کسسارل مسسارکس و
 فریسسسسدریش ئەنگلسسسسس هیسسسسوای خۆیسسسسان پێوەگرێسسسسدابوو] کسسسسە خۆیسسسسان
 کۆمونیست نەبوون و ناشبن، چۆن توانیویانە ببنسسە ڕێگسسر لەبەردەم

بزاڤی کۆمونیستی و بەو دەردەیان بردووە؟

گۆران و وەرگۆڕان

  لسسە بسسارەی پسسارتەوە، بۆچسسوونی نووسسسەر دروسسستە و لسسە بۆچسسوونی
Councilکۆمونیسسسسستە سۆڤیەتیسسسسستەکان (  communismی  وەك( 
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Paulپسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساول ماتیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسك  (   Mattick 
http://hezhean.kurdblogger.com/67292) ئەنتۆن پانەکۆوك ،(

Anton  Pannekoekhttp://hezhean.kurdblogger.com/67160( 
 و بەگشسسستی دەتسسسوانم بڵێسسسم لەنێسسسو کۆمونیسسسستە کوردەکانسسسدا ئەو  و
 (بژار) توانیوتانە و وێراوتانە خۆیان لەو باسە بدەن و ئەمسسە جێسسی
 دڵخۆشییە. بەڵم بە بۆچوونی من ئەگەر نووسەر بەتەمسسابێت، ئەم
 باسسسسسە نسسسسۆژەن بکسسسساتەوە، ئەوا پێویسسسسستە  هەنسسسسدێك دەسسسسستەواژە

وهووەلبنێسسست، لەوانسسسە وه ئ وهكیشسسسین، ك وه راد وهو وهرنج بسسسۆ ئ وهدا سسسس   لێسسسر
وهر جێسسسی شسسسادمانیی وهك ه وهكسسسان ن وهی پارت  نسسسابووتبوون و داڕووخسسسان

وه ل    کە بە بۆچسسوونی مسسن، دەبێسست پوکسسانەوە و نسسابووتبوونی  11      نیی
 پارتەکسسان جێسسی دڵخۆشسسی بێسست و پەیگیرانسسە کاریشسسی بسسۆ بکرێسست،
 چسسسونکە ئەگەر کۆمونیزمێسسسك کسسسە  مەبەسسسستی بەڕێزیسسسانە، هەمسسسان
وهتی” بێسست، ئەوان پسسارت  “ئازادی و یەکسانی و دادپەروەری مرۆڤسسای
 و دەسسسسسستەبژێر دژە-شۆڕشسسسسسی ئەو خەونسسسسسە دەبسسسسسن و بەپێسسسسسی ئەوە
 دژایەتیکردنسسسسی سەرسەختانەشسسسسیان ئەرکسسسسی هەر سۆشیالیسسسسست و

) دەبێت.Libertarian communismکۆمونیستێکی ئازادیخواز (

وهڵتی وهسسسس وهر د و س وهوتنی به وهرك و هۆی س وهداریی به وهرمای وهمی س  سیست
وهتیی وهلرێداچووی سۆڤی 11ل سۆشیالیستیی ب

 بە بۆچوونی من، دەسسسەڵت هیسسچ کسسات بسسە واتسسای بەڕێسسوەبەرایەتی
 نسسایێت و تەنیسسا ئامسساژەیە بسسە بەرتەری هێنسسدێك بەسسسەر هێنسسدێکی
 دیکەدا، بسسسسۆیە سۆشسسسسیالیزم نسسسساتوانێت بسسسسبێتە دەسسسسسەڵت، بەلكسسسسو
 دەتوانێت شێوەیەك لە کۆمەڵگە بێت، کە خاوەنی شێوازی جیاوازە
 لە بەڕێوەبەرایەتی و بەرهەمهێنان و دابەشکردنی لەنێسسوان تسساکە
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 ئازادە یەکگرتووەکسسسسسسان، لسسسسسسە یەکگرتنێکسسسسسسی ئازادانەدا لەسسسسسسسەر
 . هەروەهسسا لسسە ئەنجسسامیچۆنیەتی ڕێکخستنی ژیان و دەوروبەریان

 شکسسسسسستی شۆڕشسسسسسی ئۆکتسسسسسۆبەر لەسسسسسسەر دەسسسسسستی بەکرگێراوانسسسسسی
 ئیمپراتۆری پروس، هیچ کات لە ڕوسیەدا سیسسستمی سسسۆڤیەتی پێسسك

 دا سسسۆڤیەتەکان لەکسسار خسسران، دەتسسوانن١٩١٨نەهسسات و لسسە سسساڵی 
 سسسسسسەرنجی بۆچسسسسسوون و سسسسسسکالکانی ئۆپۆزسسسسسسیۆنی نسسسسساو پسسسسسارتی

 دا بسسسسدەن، کسسسسە١٩١٨سۆسسسسسێال.دێمسسسسۆکراتی ڕوسسسسسیە لسسسسە کسسسسۆنگرەی 
 بەئاشسسسکرا داوای گەڕانەوەی هەمسسسوو بڕیارەکسسسان بسسسۆ ئەنجسسسومەنە
 (سسسسسسسسۆڤیەتە) خۆجێییەکسسسسسسسان و ئازادی گسسسسسسسروپ ڕامیارییەکسسسسسسسان و
 ئازادبسسسوونی دەسسسستبەجێی زینسسسدانییە ڕامیارییەکسسسان دەکەن، کسسسە
 مەڵموسسسسسترین بەڵگەی دیکتسسسساتۆری پسسسسارت و سسسسسەرکوتی بێپەردە و
 بێڕۆڵسسسسسسسی سسسسسسسسۆڤییەتەکانە لسسسسسسسە سسسسسسسسایەی دەوڵەتسسسسسسسە بەنسسسسسسساو
 سۆشیالیسسسسستییەکەی (لێنیسسسسن)دا. ئەگەر خۆبەکۆمونیسسسسستزانەکانی
 کوردسسسسستان و نسسسساوچەکە کەمێسسسسك خۆیسسسسان مانسسسسدوو بکەن و واز لسسسسە
 لێنینپەرسسستی بهێنسسن، ئەوا دەتسسوانن  لسسە خسسودی بەڵگەنامەکسسانی
 پارتی سۆشیال-دێمۆکراتی ڕوسیەدا، ئەو بەڵگانە بەدەست بهێنسسن،
 کسسسسسسسسە سسسسسسسسسەلمێنەری ئەوەن، شۆڕشسسسسسسسسی ئۆکتسسسسسسسسۆبەر بەدەسسسسسسسسستی
 بۆلشەڤیکەکان تێكشسسکێنرا نەك دوژمنسسی دەرەکسسی. بەڵم بەداخەوە
 هەروەك موسسسلمان و مەسسسیحی و یەهوودییەکسسان بڕیاریانسسداوە، کسسە
 سسسەرەڕای هەمسسوو بەڵگسسە مێژووییەکسسان و دەرکەوتنسسی راسسستییەکان،

چاویان بنووقێنن و خەریکی وتنەوەی ویردەکان بن.

“ وهزرانسسسسسی رێكخراوبسسسسسوونێكی رامیسسسسساریی و نسسسسساحیزبیی لسسسسسه       دام
وه و ل وهمسسسسسسك و كسسسسسساركردێكی تسسسسسسازه وه بسسسسسسه چ وهكگرتنێكسسسسسسی ئازادان  وی
وهكی رۆشسسن و دوور وهی و شێو وهگوترێ (کۆمۆن) به وه پێید وهكدا  ك وهكێتیی  ی
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وهو یاسسسسا و رێسسسسا پسسسۆڵینیی و وهمومژێسسسك و ئ وهمسسسوو ئاڵسسسۆزیی ت و ه  ولسسسه
وهتیی” ل وهی حیزبای   12      هاوكات پلستیكییان

 لێسسسسرەدا نووسسسسسەر دەکەوێتسسسسە نسسسساکۆکییەوە، چسسسسونکە ڕێکخسسسسراوەی
 ڕامیاریی هەر دەکاتەوە پارت و ڕێکخراوەی ڕامیسساری پێویسسستی بسسە
 دەسسسسستەبژێرە و بسسسسوونی دەسسسسستەبژێریش نیشسسسسانەی پسسسسۆلێنکردنی
 ئەندامانی ناو ئەو ڕێکخراوەیە بسسۆ ڕابەڕ و پاشسسڕەو و فەرمانسسدەر و

.. .فەرمانبەر

 (کۆمسسون) وەك خسسۆی وەربگریسسن، ئەوا لسسەلسسە ڕاسسستیدا ئەگەر واژەی 
 ئەمڕۆدا هیچ شتێکی وای تێدا نییسسە، کسسە جێسسی سسسەرنج و شسسەیدایی
 بێسسسست. بەڵکسسسو لسسسە کۆمسسسونەی پاریسسسسدا ئەوە شسسسێوازی ڕێکخسسسستنە
 ئەنجومەنییەکە بوو، کە لە کۆمسسونی بۆرجسسوازی جیسسای دەکسسردەووە،
 (کۆمون) دەکسساتە شسارەوانی و (کۆمسۆن) دەکسساتە هساوبەش یسا نساوکۆ.
 بسسە بۆچسسوونی مسسن، ئەوە رێکخراوبسسوونی جەمسساوەریی چیسسن و تسسوێژە
 بندەسسستەکانە لسسە ڕێکخسسراوە جەماوەرییەکانیسسان و خەباتیسسان بسسۆ
 ئامسسانجە ئابسسووریی و  ڕامیسساریی و کۆمەڵیەتییەکانیسسانە، کسسە لسسە
 پاشسسسکۆیی وردەبۆرجسسسوازی خۆڕێکخسسسستوو لسسسە پسسسارتە پێشسسسڕەوەکان
 ڕزگاریان دەکات. بۆیە ئەو ڕێکخراوانە هەرچییەکیان نسساو بنێیسست،
 هیسسچ لسسە سروشسست و ناوەڕۆسسك و میکانیزمەکانیسسان نسساگۆڕێت، بەڵکسسو
 گرنسسسسگ گسسسسۆڕێن و گسسسسرتنەبەری شسسسسێوازی ڕێکخسسسسستن و میکسسسسانیزمی
 کارکردن و ڕۆڵی لۆکاڵی و سسسەربەخۆیی ئەنسسدامانیانە، کسسە گرنگسسی

شۆڕشگێڕانەی چینایەتییان پێدەبەخشێت.

  ناوەندێتیی دێمۆکراسیی” نا ، ئەدی چی !؟  “
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 بەکورتی بڵێم، مسسن دژی هەمسسوو ناوەنسسدێتییەکم چ دێمۆکراسسسی و چ
 بیرۆکراسسسی، لسسە بەرامبەردا لیەنگسسری لۆکسساڵیزەکردنەوەی هەمسسوو
 کاروبسسسسار و پێکهسسسساتە و کسسسسۆمەڵە و هەرەوەزی و ئەنجومەنەکسسسسان و
 یەکگرتنیانم لەسەر بنەمای فیدرالیزم (فیدرالیزمی ئازادیخوازانە
 - ئاسۆیی، نەك فیدرالیزمی دەوڵەتی، قوچکەیی). لێسسرەدا خسسۆم لسسە

باسی دێمۆکراسی لدەدەم ، چونکە وەك بابەتێك دواتر هاتووە.

 .نووسەر خۆی زۆر جوان ناوندێتی بەنێسسو دێمۆکراسسسی لێکسسداوەتەوە
 تەنیا دەمەوێت بڵێم دێمۆکراسییەك کە ئازادیخوازان خوازیسسارنی،
 ڕەتگەرەوەی ناوەنسسسسسسسدێتییە و ئەو ناوەنسسسسسسسدێتییە تەنیسسسسسسسا لەتەك
 دێمۆکراسسسسسسسسی هیراشسسسسسسسییانەی بۆرجوازیسسسسسسسدا دەگسسسسسسسونجێت و هەر
 سۆشیالیستێکیش بەو ناوەوە کاری کردبێت یا بکات، ئەوا ئاوی بسسە

ئاشی بۆرجوازیدا کردووە و دەکات.

 لە باسەکاندا واژەی “زانستییانە” زۆر بەکارهاتووە و بە بۆچسسوونی
 مسسن ئەم واژەیسسە تەنیسسا خەڵەتێنەرانەیسسە و بسسۆ ڕەتکسسردنەوەی هەر

 (نەیسسسسار)ە و پسسسسارتە کۆمونیسسسسستەکان وەك کسسسسوتەكبۆچسسسسوونێکی دژ 
 بەکارییسسسسان هێنسسسساوە، بسسسسۆیە پێویسسسسستە خۆمسسسسان لسسسسە بەکسسسساربردنی
 بپسسسسارێزین، چسسسسونکە سسسسسووتاندنی یەهوودییەکسسسسان و کیمیابسسسسارانی
 هەڵەبجەش تسسسسساقیکردنەوەیەکی زانسسسسسستییانە بسسسسسوون، تێزەکسسسسسانی
 (مایکیسساڤیلی)یسسش لەمەڕ دەسسسەڵت زانسسستییانەبوون. بسسە بۆچسسوونی
 مسسسن یەکێسسسك لسسسە لوازییەکسسسان ڕۆشسسسننەکردنەوەی ئەو زانسسسستەیە،
 مەبەسسسسست لسسسسە زانسسسسست چییسسسسە، مەگەر لسسسسە سیسسسسستمی بۆرجسسسسوازی

زانستییانەتر هەیە؟
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 من زانست ڕەتناکەمەوە، بەڵکو پێمسسوایە زانسسستیش دوو لیەنەیسسە و
 هەم بکوژە و هەم ڕزگارگەر، زانستی ئازاد و زانسسستی کونسسترۆڵکراو
 (بسسە سسسەرمایەکراو)، هەروەهسسا دەبێسست پێناسسسەمان بسسۆ نازانسسستیش
 هەبێسسست، دیسسسسانەوە لێسسسرەدا هەمسسسوو زانسسسستیبوونێك دەتسسسوانێت بسسسۆ
 بەرامبەرەکەی نازانسسستیبوون بێسست و هەمسسوو نازانسسستیبوونێك بسسۆ
 بەرامبەرەکەی زانسسسستی بێسسست، ئینجسسسا لێسسسرەدا نسسسازانم پێویسسسستی

بەکاربردنی ئەو دەستەواژە لە باسی ڕێکخستندا لە چیدایە؟

  .  ڕامانێکی تازە بۆ پڕۆلیتاریا و “دیکتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا”

 بۆچوونەکانی نووسەر زۆر جوانن و هیوادارم هەردەم پەرەیسسان پسێ
 بدات و ئەوانەش کە هێشسستاکە بەنێسسوی کۆمونیسسستبوونەوە شسسەیدای
 دیکتسسساتۆرین، ئاوڕ لسسسە ڕەهەنسسسدەکانی ئامسسسادەیی دەسسسسەڵتخوازی
 کەمینەیەکی پیشە کودەتاچی لە پشت پاشکۆکردنی پڕۆلیتاریا بسسۆ

.دیکتاتۆری، بدەنەوە

 (کارل مارکس)ەوەڕاستییەکەی ئەم واژەیە و بەکاربردنی لەلیەن 
 بسسسسێ پێشسسسسینە و بنەمسسسسا نەبسسسسووە، چسسسسونکە مارکسسسسسیزم بسسسسروای بسسسسە
 دەستەبژێریی کۆمونیستەکان هەبسسووە و لەوێشسسەوە دیکتەکسسردن بسسە
 کرێکسساران و بەشسسەکانی دیکەی کسسۆمەڵگە بسسە کۆمونیسسستەکان وەك
 نسسسوێنەری یسسسا دەسسسستەبژیریی پرۆلیتاریسسسا دەسسسسپێریت. هاوکسسساتیش
 بەکسساربردنی ئەم دەسسستەواژەیە، بەبسسێ هیسسچ پاسسسا و بنەمسسایەکی
 سروشتی لە خەباتی چەوساواندا لەلیەن (کارل مارکس)ەوە فرەتر
 لسسسە هەڵچسسسوونی سسسسەرپێێیانەی نووسسسسەرێك دەچێسسست، کسسسە وەڵمسسسی
 نەیارەکسسسانی بسسسە تونسسسدی بسسسداتەوە. نەیارەکسسسانی بسسسە دیکتسسساتۆری
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 تاوانباریسسسسسسسان کردبێسسسسسسست و ئەویسسسسسسسش کەتسسسسسسسووەتە پیاهەڵسسسسسسسدانی
دیکتاتۆرییەکەی و لەتەك دیکتاتۆری دژەکانی  بەراوردی دەکات.

 پرۆلیتاریا، ئەگەر بە سسسەرچاوە ئەم واژەیسسە وەربگریسسن، لسسە زمسسانە
 . ئەوەی کسسەکۆنەکانسسدا بسسە چینسسی ڕەشسسوڕوت و بێدەسسسەڵت وتسسراوە

 مارکسیسسستەکان بسسۆ جیسساکردنەوەی توێژێسسك لسسە چینسسی کرێکسسار واتسسە
 کرێکارانی پیشەسازی بەکسساری دەبەن، هەرەمەکییسسە، چسسونکە چیسسن
 لەنسساو چینسسدا، لسسۆژیکی نییسسە. چیسسن یسسا یەکسسە یسسا نییسسە. بەمجسسۆرە
 پڕۆلیتاریسسسسسسسا یسسسسسسسا وەك چیسسسسسسسن هەمسسسسسسسوو مرۆڤسسسسسسسە بێدەسسسسسسسسەڵت و
 بێخاوەنسسدارێتییەکان دەگسسرێتەوە، ئەوانەی کسسە بسسۆ بژێویسسان، وزەی
 ژیسسانی ڕۆژانەیسسان دەفرۆشسسن و لسسە بەرامبەردا مسسوچە یسسا کسسرێیەك
 وەردەگسرن، دەگسرێتەوە.  ئەم پێناسسەیەش هەمسوو مرۆڤێسك، کسە لسە
 پێنسساو دابینکردنسسی پێداویسسستییەکانی ژیسسانی ڕۆسسژانەی ناچسسار بسسە
 فرۆشتنی هێزی بازووریی و هۆشی خۆی بێت بسسە کەسسسانێکی دیکسسە،
 کسسە خسساوەنی سسسەرمایە و ئامێرەکسسانی بەرهەمهێنسسانن، دەگسسرێتەوە.
 واتە ئەو کەسانەی کە دەبنە کرێگرتە [ کرێکرتە ناکسساتە سسسیخوڕ و
 دەستکەل] ی کەسسسانی دیکسسە و بەم پێناسسسەیە کرێکسسار و مامۆسسستا و
 فەرمانبەر و خانەنشین و بێکار و لەتەك ئەوانەشدا کەسانێك کسسە
 یسسا ئەنسسدامانی خێزانیسسی ئەو تسسوێژانەی پرۆلیتاریسسا پێکسسدەهینن یسسا
 ئەوانەی بسسسسە مسسسسووچەی کەمئەنسسسسدامی و خوێنسسسسدکاری وابەسسسسستەی
 سیسسسسستەمەکەن، دەگسسسسرێتەوە. چسسسسونکە ئەوانەش وەك توێژەکسسسسانی
 دیکەی پڕۆلیتاریسسسا خسسساوەنی سسسسەروەری خۆیسسسان نیسسسن و چ لسسسە ڕووی
 ئابسسسسسووریی و چ لسسسسسە ڕووی ڕامیسسسسساریی و یاسسسسسساییەوە وابەسسسسسستە و
 ژێرچەپۆکی سەروەری کەمایەتی بۆرجوازین. لێرەدا واوەتسسر نسساڕۆم

و دەگەرێمەوە سەر چەمکی |دیکتاتۆریی پڕۆلیتاریا”.
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  سسسساڵ نیسسسن، کسسسە ”دیکتسسساتۆری و١٥٠بەڵم ئەوە هەر گۆڕانەکسسسانی 
 پرۆلیتاریا”ی پێشسەنگ ڕەتسدەکەنەوە، بەڵکسو لەکساتی نووسسینەوەی
 مانیفێسسسسستی کۆمونیستیشسسسسدا، کەم نەبسسسسوون ئەوانەی کسسسسە دژیسسسسان
 نووسسسسیوە و ڕەخیسسسان لێگرتسسسووە. لێسسسرەدا سسسسەرنجی خسسسوێنەران بسسسۆ
 ڕەخنەی پرۆسسسسسدۆن  و بسسسسساکۆنین و پاشسسسسسینانی ئەوان لەو چەمکسسسسسە،

ڕادەکێشم.

 لسسە هەمسسووی سەرنجراکێشسستر ئەوەیسسە، کسسە دیکتسساتۆرییەکەی پسسارتە
 کۆمونیسسسسسسسسسسسستەکان لەپسسسسسسسسسسساش سسسسسسسسسسسسەرکەوتن و دروسسسسسسسسسسسستکردنی
 دەوڵەتەکەیانەوە دەسسستپێدەکات، پرسسسیار ئەوەیسسە، “ئەوانسسە” کێسسن،

 (کۆمونیسسسسستەکان) دیکتەیسسسسانکسسسسە  پڕۆلیتاریسسسا بسسسە نسسسوێنەرایەتی 
 پێدەکات، ئەگەر بۆرجواکانن، ئیسسدی  لسسە وەهسسا بارێکسسدا قسسسەکردنن
 لسسە سسسەرکەوتنی شسسۆرش و کسسۆمەڵگەی سۆشیالیسسستی، گاڵتەجسساری

نییە؟

 ئەگەر مسسسسسن ئەو دەسسسسسستەواژانەی نووسسسسسسەر وەبەر ڕەخنەی داون ،
 وردتسسسسر بکەمەوە، ئەوا بەو سسسسسەرەنجامە دەگەم، کسسسسە دەوڵەتێکسسسسی
-سۆشیالیسسسسستی، کسسسسە مسسسسارکس دەیخسسسسوازێت، دەوڵەتسسسسی سۆشسسسسیال

 دمۆکراسسسییە و دیکتسساتۆری پرۆلیتاریسساش کودەتسسایەکی سسسەربازییە،
 کە کۆمونیستەکان پێهەڵدەستن و  کسسۆمەڵگە بەرەو ئەو کۆمسسونیزمە
 دەبەن، کسسە لێنیسسن و سسستالین و پاشسسینانیان بردیسسان. لسسە کاتێکسسدا
 شۆڕشسسسی سۆشیالیسسسستی، شۆڕشسسسێکی کسسسۆمەڵیەتییە و لسسسە پرۆسسسسەی
 گەشسسسسە و خودهوشسسسسیاربوونەوەی کۆمەڵیەتیسسسسدا بەرەو سسسسسەرکەوتن
 دەڕوات، هەروەهسسا شۆڕشسسێکی ئاوا لسسە ڕژانسسە سسسەر شسسەقامەکان و
 سسسسەنگەربەندییە سسسسەربازییەکانەوە  دەسسسستپێناکات، بەڵکسسسو زۆسسسر
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 پێشسستر لەوە لسسە بەڕواڵەت کپسسترین سسساتەکانی کسسۆمەڵگەدا بسسوونی
 هەیسسە و لسسە هەمسسوو بواریکسسدا کسسار لەسسسەر هەڵگێسسرانەوەی بنەمسسا
 سەرەکی و لوەکییەکانی سیستەم و پێکهسساتەی چینسسایەتی هەر لسسە
 ڕێکخسسسستنەکانەوە تسسسا بەڕێسسسوەبەرایەتی و هسسسونەر و ئەدەبیسسسات و
 کولتوور و ڕێسسسا کۆمەڵیەتییەکسسان، دەکسسات و لسسە خەبسسات و  ژیسسانی

ڕۆژانەدا ئەڵتەرناتیڤی سۆشیالیستی جێکەوتە دەکات.
 لەوەش گاڵتەجسسسارتر ئەوەیسسسە، کسسسە پسسسارتە کۆمونیسسسستەکان لەژێسسسر
 فشسساری هەژمسسوونی پۆسسستمۆدێرنیزم و نیئۆلیبرالیزمسسدا لسسە ڕوویسسان
 نایێت نێوی دیکتاتۆرییەکەیان بهێینن و لە نسساخەوە خەونسسی پێسسوە
 دەبینن و لەنێو کۆبوونەوە شانەییەکانی خۆیانسسدا سسسوێندی لەسسسەر
 دەخسسۆن و بەڵێسسن دەدەن، کسسە سسسەری نەیسسارانی پسسێ پسسان بکەنەوە،

هەڵبەتە ئەو هەڕەشانە سەری من و نووسەریش دەگرنەوە.

  دێمۆکراسی   

 (یۆنان)دادێمۆکراسی، کە وەك چەمکی ڕەسەنی دەستەواژەکە، لە 
 بسسە واتسسای “فەرمسسانڕەوایی گەل” دێسست و لسسە (یۆنسسان)ی کۆنسسدا واتسسە
 هەشسست سسسەدە پێسسش مەسسسیح بسسە واتسسای “فەرمسسانڕەوایی ڕاسسستەخۆی
 گەل” دێسسست، ئەوەی کسسسە ئەورۆکسسسە [وەك ڕەتکسسسردنەوەی دێمکراتسسسی
 درۆیینەی نوێنەرایەتی ”دێمۆکراتی ڕاستەخۆ”]،  بە دێمۆکراتی لە
 خسسوارەوەرا نێسسودەبرێت، ناسسسراوە، نمسسوونەش لسسسە ئەمڕۆسسسدا بزاڤسسی
 دژەدەسەڵتی لە ئەرژەنسستین. بەڵم ئەو دیمۆکراسسسییەی کسسە پسسارتە
 کۆمونیسسسسسسستەکان باسسسسسسی لێسسسسسسوەدەکەن، هاوشسسسسسسێوەی دێمسسسسسسۆکراتی
 پارلەمانی ناڕاستەوخۆیە و لەسەر بنەمای نسسوێنەرایەتی جێگیسسر و
 سسسسەپاو پێکسسسدێت و لسسسە باشسسسترین بسسساردا نێسسسوی دەنێسسسن “میرایەتسسسی
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 نسسسوێنەرایەتی” و لیبراڵەکسسسان بسسسە “میرایەتسسسی تێکنسسسۆکرات” نێسسسوی
 دەبەن. ئەگەر سەرنج بدەین، لە هەرسێ بارەکەدا، ئەوەی کسسە لسسە
 ئێستادا هەیە میرایەتی پارلەمانی هەرێمی کوردستان یسسا عیسسراق،
 میرایەتسسی نسسوێنەرایەتی پسسارتە خۆبەپیشسسڕەوزانەکان و میرایەتسسی
 تەکنکۆکراتی لیبراڵەکسسان، یەك میکسسانیزم و یەك بنەمایسسان هەیسسە،
 ئەویسسسش ئەوەیسسسە، کسسسە زۆسسسرینەی نەزان [بسسسە لێکسسسدانەوەی ئەوان و
 سیستەمەکەیان] پێویستی بە شوانەیی و نسسوێنەرایەتی ڕامیسساران و
 ڕۆشسسسسنبیران و پسسسسسپۆڕان هەیسسسسە، تسسسساوەکو کاروبسسسساری ژیانیسسسسان و

کۆمەڵگەیان بۆ ڕێك بخەن.

 ئەگەر دێمسسسۆکراتی ڕاسسسستەخۆی یۆنسسسانی کسسسۆن لەبەرچسسساو بگریسسسن،
 دەبینن، لەتەك شێوازی بەڕێسسوەرایەتی کسسۆمەڵگەی سۆسیالیسسستیش
 دەگسسونجێت، بەڵم ئەوەی ئەمسسڕۆ بسسە دێمۆکراسسسی ناسسسراوە، شسستێك

 . هەروەهسسانییسسە، جگسسە لسسە کەوڵکردنسسی دێمۆکراسسسی یۆنسسانی کسسۆن
 دێمسسۆکراتی بسسە واتسسا و چەمکسسی هەنسسووکەیی نێوەنسسدی ڕۆشسسنبیری،
 تەنیسسا دەتسسوانێت شسستێکی ڕیژەیسسی بێسست و بسسە ئامسسادەیی و خەبسساتی
 چیسسسن و تسسسوێژە بندەسسسستەکانەوە بەسسسستراوە و چەنسسسدی چەوسسسساوان
 یەکگرتسسوو و ئامسسادە بسسن، دێمۆکراسسسیش جێگیسسر و کراوەتسسر دەبێسست،
 چەندی خامۆش و پرشوبلو بسسن، ئەوەنسسدەش سسسەرکوتکراو و داخسسراو
 دەبن. کەواتە دێمۆکراتی بە واتای کراونەوە و سەربەستی تاك لسسە
 هەنسسسسسسدێ کاروبسسسسسساری تاکەکەسسسسسسسییدا، ئەوەی کسسسسسسە نیئۆ لیسسسسسسبراڵە
 تەکنۆکراتخوازەکسسسان بسسسە شسسسانازیی خۆیسسسانی دەژمێسسسرن، بەرهەمسسسی
 دێمسسسسسسۆکراتی نسسسسسسوێنەرایەتی و دیسسسسسساری پسسسسسسارت و کەسسسسسسسایەتییە
 تەکنۆکراتخوازەکسسسان و پارلەمانتارەکسسسان نییسسسە، بەڵکسسسو بەرهەمسسسی
 جەنسسگ و ڕووەڕووبسسوونەوەی ڕۆسسژانەی زۆسسرینەی ژێردەسسستە لەتەك
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 دامسسسودەزگە و بڕیسسار و یاسسسا سسسسەپاوەکانی دەسسسەڵتی چینسسسایەتی؛
 چەنسسدی خەڵسسك [تسسوێژە جۆراوجۆرەکسسانی پڕۆلیتاریسسا] بڕژێنسسە سسسەر
 شسسسسەقامەکان، ئەوەنسسسسدە سسسسسەروەران ناچسسسسار بسسسسە دەسسسسستهەڵگرتن و
 پاشەکسسێ لسە پساوانگەریی کسۆمەڵ و چەپساوڵی داهساتی کسۆمەڵگە و
 سووکایەتی و سەرکوت، دەبن، بسسە پێچەوانەشسسەوە، چەنسسدی خەڵسسك
 بسسسسە دێمسسسسۆکراتی نسسسسوێنەرایەتی [پارلەمسسسسانی] خۆشسسسسباوەر بێسسسست و
 چسسسسساوەڕوانی لەدایکبسسسسسوونی سسسسسسەروەرانی دڵسسسسسسۆز و دادپەروەر و
 پەیدابوونی دەوڵەتی باش بکات، ئەوەنسسدە سسسەرکوت و نایەکسسسانی
 و نادادوەری سسەروەری چینسایەی پسایەدار دەبسن و فرەتسر ڕیشسەیان

بەنێو کولتوور و ڕێسا کۆمەڵیەتییەکاندا ڕۆدەچێت.

 ڕاسسستە، مینگەمینگسسی کۆمونیسسستەکانی نسساو پارەلەمانەکسسان، نەك
 سوودی نەبووە، بەڵکو بە دژەشۆڕشیش تەواوبووە و دەزگەیەك، کە
 ناوەندی سەپاندن و ساخکردنەوەی بەرژەوەنسسدی و داخوازییەکسسانی
 بۆرجسسوازی بێسست، بەبسسێ دوودڵسسی چەکسسی سسسەرکوتی چەوسسساوانیش
 دەبێت. بەڵم لەتەك ئەوەشدا سیستمێکی دێمۆکراتی بۆرجوازی لە
 سۆسسسسیالیزمی دەوڵەتسسسی باشسسسترە و بسسسوار و ڕۆشسسسنیی و دیسسساربوونی
 دژەکان ئاسانترە و چەوساوان بە ئاسانی دەرکی ئەوە دەکەن، کسسە
 شسسەقامەکان و مەیسسدانەکان ئەلتەرنسساتیڤی پارلەمانەکسسانن و کەس
 بسسسسە نسسسسوێنەری خۆیسسسسان نسسسسازانن، بەڵم لسسسسە سیسسسسستەمە پۆلیسسسسسی و
 میلیسستێرییە بەنسساو سۆشیالیسسستیییەکاندا ئەوە ئەوانەی سسسەرەوەن،
 کسسە نسسوێنەر و بڕیسساردەر و هەمسسوو شسستێکن و شسسەقام تەنیسسا شسسوێنی
 هسسسساتووچۆییە بسسسسۆ سسسسسەرکار و بەرزکسسسسردنەوەی وێنەی سسسسسەرۆکان و
 پیاهەڵسسسسسدانی پسسسسسارتی پێشسسسسسڕەو. لەو دەوڵەتسسسسسانەدا کسسسسسە بەنێسسسسسوی
 پڕۆلیتاریسسساوە دیکتسسساتۆری سسسسەرمایەداری دەوڵەتییسسسان بسسسە لسسسوتکە
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 گەیانسسد، نەك تەنیسسا نسساڕەزایەتی ژێردەسسستانی کسسۆمەڵگە سسسەرکوت
 دەکسسرا و سسسێدارەدان و دوورخسسستنەوە و کسساری-زۆرەملسسێ کرابسسوونە
 ئەلسسسسسسف و بسسسسسسێ و بسسسسسسە خەڵسسسسسسك دیکتسسسسسسە دەکسسسسسسران، بەڵکسسسسسسو هەر
 نسسسسسساڕەزایەتیییەکی ژێردەسسسسسسستان [تسسسسسسوێژە پڕۆلیتێرەکسسسسسسان] بسسسسسسە
 دوژمنسسسسسایەتی و دژەخسسسسسونی لسسسسسە سۆشسسسسسیالیزم هەژمسسسسسار دەکسسسسسرا و
 نسسسساڕەزایەتی ژێردەسسسسستانی دەوڵەتسسسسە بەنێسسسسو سۆشیالیسسسسستییەکان،
 خراپسستر لسسە ژێردەسسستانی دەوڵەتسسە سسسەرمایەدارییەکانی خسسۆراوا،

سەرکوت دەکران و چالکانیان پاکتاو دەکران.

  .  چەوسانەوەی نەتەوەیی و نیشتمانی
وه وه پێشسسسێلكردنی مسسساف وهیسسسی و نیشسسستیمانی وات وهو وهت وهی ن وهو وهوسسسسان  چ
وهک وهی وهو وهت وهتێسسک یسسان ن وهكانی تێكڕای میلل وهیی و نیشتیمانیی وهو وهت  ن
وه وهو وهكانی وهر وهوسسسێن وه و چ وهوسساو و چ وه چینه وهک ب وهی وهو وهت و ن وهڵه  یان كۆم
وهک یسسان وهی وهو وهت وهتێسسک یسسان ن وهكانی میلل وهر وهوسسسێن وه چ وهن چین و لی  لسسه

وهكی دی وهی وهو وهت و ن وهڵه 25 ل؛كۆم

 مسسسن نسسساکۆکیم لەتەك ئەم پێناسسسسەدا هەیسسسە، چسسسونکە هیچکسسسات لسسسە
 سسسسسسایەی داگیسسسسسرکەردا بەرژەوەنسسسسسدی مشسسسسسەخۆران و بۆرجواکسسسسسانی
 نەتەوەی ژێردەسسسست پێشسسسێڵ نسسساکرێن و بەڵکسسسو یەکسسسانگیر دەبسسسن و
 ئەمەش لسسسە قۆنسسساخی دەرەبەگایەتیشسسسدا هەر وابسسسووە و هەر بسسسۆیە
 ئاخاکسسسسسسانی کوردسسسسسسستان بسسسسسسوونەتە نسسسسسسوێنەر و دەسسسسسسستوپەیوەندی
 داگیرکەرانسسسسسسی ئیمپراتسسسسسسۆری ئوسسسسسسسمانی و ئێرانسسسسسسی و لەشسسسسسسکری

 . هەرواش وەك بەخۆمسسسسان بینیمسسسسانئیمپراتسسسسۆرییە ئەوروپییەکسسسسان
 سەرۆکهۆز و دەرەبەگ و دەوڵەمەندەکان لە هەموو سەردەمەکان و
 لەتەك هەمسسسسسسوو ڕژێمسسسسسسە یەك لسسسسسسە دوای یەکەکسسسسسسانی عیسسسسسسراق و
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 کودەتاکانیسسان دەگونجسسان و بەرژەوەنسسدیییان دەپسسارێزرا و دەکرانسسە
 کوتەك بەسەر چین و توێژە نەدار و بندەستەکانەوە. لێرەدا گرفسست
 لە نەبینی هاوبەرژەوەندیی چینسسی مشسسەخۆر [بۆرجسواز]ی نەتەوەی
 ژێردەست لەتەك چینی [مشەخۆری] سەروەری نەتەوەکسسانی دیکسسە،
 بەڵکسسو ئاشسسکرا هسساوبۆچوونی لەتەك پاگەنسسدەی ناسیونالیسسستەکاندا
 هەیسسسسسە. بسسسسسۆ نمسسسسسوونە ئەگەر سسسسسسەرنجی تێکەڵوی کسسسسسۆمەڵیەتی
 ئەنسسسسسدامانی تسسسسسوێژە کۆمەڵیەتییەکسسسسسانی نەتەوەکسسسسسان لەلیەك و
 ئەنسسسدامان و توێژەکسسسانی چینسسسە مشسسسەخۆرەکان لەلیەکسسسی دیکەوە
 بسسسسسدەین، زۆسسسسسر بسسسسسە ئاسسسسسسانای بسسسسسە سسسسسسەرەنجامێکی پێچەوانەی
 هاوبەرژەوەنسسسسسسسسدیی و هسسسسسسسساودەریی چینەکسسسسسسسسان [چەوسسسسسسسسساوان و
 مشەخۆران]ی نەتەوەی ژێردەسسست یسسا نەتەوەکسسانی دیکسسە، دەگەیسسن.
 بۆ نموونە بە درێژایی جەنگسسی ڕزگسساری لسسە داگیرکسساری ڕژێمەکسسانی
 عیسسسسسسراق، سسسسسسسەرمایەداران و سسسسسسسەرۆکخێلن بەردەوام لەتەك ئەو
 ڕژێمانەدا لە ئاشتی و سەوداومامەڵەدا بوون، لە بەرامبەردا تاکە
 چەوسسسساوەکانی [ژێردەسسسستان چ کسسسورد و چ عەرەب] لسسسە هەردوولوە
 بەکوشست دراون و بسوونەتە قوربسانی کێشمەکێشسی دەسسەڵتخوازیی

-1992مشەخۆرانی عەرەب و کورد. باشترین نموونە لەو کسساتەدا [  
 ] کسسسسە دانیشسسسستوانە کوردەکسسسسانی کەرکسسسسووك لەلیەن ڕژێمسسسسی2003

 بۆرجسسوازی بەعسسسەوە دەردەکسسران، هاوکسسات ژوورەکسسانی بازرگسسانی
 بەغداد و سلێمانی لە هسساتووچۆ و مسسامەڵەدا بسوون، لسسە کاتێکسسدا کسسە
 ناڕازییسسانی ناوچەکسسانی ژێسسر دەسسسەڵتی بەعسسس [بسسە دیرایکسسراوی
 کوردەکسسان] سسسەرکوت دەکسسران، دەسسسەڵتدارانی کسسورد لسسە جەنگسسی

 ]پێشلەشسسکریی (ڕژێمسسی بۆرجسسوازیی1996ی ئابسسی 31ناوخۆیانسسدا [
 بەعس)یان دەکرد. بەو جۆرە دەبین بە ئێستاشەوە کە بیست ساڵە
 بۆرجسسسسوازی کسسسسورد لسسسسە هەرێمسسسسی کوردسسسسستاندا سسسسسەروەرە، پرسسسسسی
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 نەتەوەیی تاکەکانی کورد لە ناوچە دابڕاوەکسسان چارەسسسەر بسسووە و
 نسسسسسە خەونەکسسسسسانی تسسسسساکی کسسسسسورد، کسسسسسە لسسسسسە ناهوشسسسسسیاریدا بسسسسسە
 بەدەسەڵتگەیشتنی چەند پارتێکەوە گرێسسی دابسسوون، نەهسساتوونەتە
 دی و بەردەوام لسسسە خەبسسساتی ڕۆسسسژانەدا قوربسسسانی بسسسۆ هاتنەدییسسسان
وەك چسسۆن لسسە سسسەردەمی زاڵسسی دەسسسەڵتی بۆرجسسوازی  دەدات، هەرو

عەرەب لە هەرێمی کوردستاندا، قوربانی بۆ دەدان.

 ئایسسسسا ئەو کەتسسسسوارانە، ناڕاسسسسستی چەوسسسسساوەیی چینسسسسە داراکسسسسانی
 نەتەوەی ژێردەست لە سسسایەتی سسسەروەری بۆرجسسوازی نەتەوەکسسانی
 دیکەدا و هاوخەبسسسساتی چینسسسسی چەوسسسسساوە و مشسسسسەخۆری نەتەوەی

ژێردەست، ناخەنە ڕوو؟

 ئەم بۆچسسوونەی نووسسسەر ئەگەر لسسە سسسەرەتای حەفتاکسسانی سسسەدەی
 ڕابسسوردوودا، لسسە کاتێکسسدا نسسە پسسارتە چەکسسدارەکانی بۆرجسسوازی کسسورد
 پێشلەشسسسکری سسسسوپای ئێسسسران و تسسسورکیە و عیراقیسسسان کردبسسسوو و نسسسە
 بەدەسەلت گەییشتبوون و نە ڕژێمی داگیسسرگەری بەعسس ڕامساڵرا و
 ڕووخێنرابوو، بسسە هسسۆی هەژمسسوونی بۆچوونەکسسانی لێنیسسن و ماوتسسسی
 تۆنسسسگ و هۆشسسسی مینسسسە و ئەوانسسسی دوای ئەوانەوە لەمەڕ قۆنسسساخی
 ڕزگسسساریی نیشسسستمانییەوە، پاسسسساو درابسسسن و دەنگسسسە نەیارەکانیسسسان
 سسسسسەرکوتکرابن و گوێگریسسسسان هەبسسسسووبێت، ئەوا ئێسسسسستا پسسسساش ئەو
 ڕووداوە، نەك ئەو بۆچوونسسسسانە دروسسسسست نەبسسسسوون و نیسسسسن، بەڵکسسسسو

.پێچەوانەکەیان ڕاستییەکی سەلمێنراوی بەڵگەنەویستە

وه و وهوسسسسسساو وهی نێسسسسسوان دوو چینسسسسسی چ و كێشسسسسس وهیه وهو كێشسسسسس وهم - ئ  دوو
وهوه وهڵێكی دیك وهن كسسۆم و لی وهردووكیان له و ه وهر نییه.. چونكه وهوسێن  چ
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وه.. وهو وهوسسسسێندرێن وهچ وهتی - د وهكانی وهر وهوسسسسێن و چ و چینسسسه وهسسسست لسسسه وهب  وم
وهرێكی كسساتیی یسسان وهر وهسسس وهرچسسی چار وهگ وهشسسی - ئ وهك وهر وهس و چار  بسسۆیه
وهرشسستیی وهرپ وهس وهڵ و ب وهڕینسسی تێكسسڕای كسسۆم وهبێ - به راپ  دیاریكراو د
وه كرێكسساران وهنسسد وهرچ وهبسسێ، ه وهكسسان د وهیی وهو وهت  بۆرجوا نیشتیمانیی و ن
وهڵم وهن.. ب وهڕین وهو راپ وهمسسسسی ئ وهك وهنیی ی وهم وهتكێشسسسسان سسسسسووت وهحم  و ز
وهوانیسسسسش وهر ئ وهبسسسسێ و ه وهرشسسسستیی بۆرجواكسسسسان د وهرپ وهژێسسسسر س وهر ل  ه

وهگرن. وه د وهو وهست وهد وهیی و نیشتیمانیی ب وهو وهت وهڵتی ن وهس 25 لد

 لێرەشسسدا هەمسسان بۆچسسوون  بسسە زاقسسی خسسۆی نیشسسان دەدات، ڕاسسستە
 چینی مشەخۆری نەتەوەی ژێردەسسست بسسۆ کۆمەڵێسسك بەرتەری زیسساتر
 ململنێسسسی مشسسسەخۆرانی داگیسسسرگەر دەکسسسات، بەڵم هەم بسسسە پێسسسی
 یاسسساکانی سسسەروەری سیسسستەمی چینسسایەتی، بۆرجسسوازی نەتەوەی
 ژێردەسسست شانبەشسسانی بۆرجسسوازی داگیسسرگەر تاکەکسسانی کسسۆمەڵگە
 دەچەوسسسێنێتەوە و هەم دیسسسانەوە چەوسسساوانی نەتەوەی بندەسسست
 وەك سسسووتەمەنی بسسۆ گەیشسستن بەو ئامسسانجە بەکسسار دەبسسات و هەم
 وەك دەبینیسسسسن و بینیمسسسسان، نسسسسوێنەرانی رامیسسسساریی مشسسسسەخۆرانی
 نەتەوەی داگیرکسسسسسراو، واتسسسسسە پسسسسسارتە بۆرجواکسسسسسان، دژایەتسسسسسی هەر
 ڕێکخسسستنێکی سسسەربەخۆی چینسسایەتی چیسسن و تسسوێژە بندەسسستەکان
 دەکەن، ئیسسسدی ئەو ڕێکخسسسستنانە ئابسسسووریی بسسسن یسسسا ڕامیسسساریی یسسسا

 ... دەتسسوانن سسسەرنجی مێسسژووی بزاڤسسی چەکسسداری کسسوردکسسۆمەڵیەتی
 بسسسدەن، کسسسە وەك هێسسسزی جەنگسسسی بەرژەوەنسسسدی و بەرتەریخسسسوازی
 بۆرجسسوازی وڵتسسی داگیرکسسراو بەرامبەر بۆرجسسوازی داگیسسرگەر... کسسە
 هەم لسسسسسە لدێکانسسسسسدا هەم لسسسسسە شسسسسسارەکاندا، هەم لسسسسسە کسسسسسارگە و
 خوێندنگەکانسسدا بەشسسداریی سسسەرکوتکردنی جەماوەرییسسان کسسردووە.
 وابزانسسم نمسسوونە پێویسسست نییسسە و ئەو ڕووداوانسسە لسسە ژیسسانی خسسودی
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ئێمەدا ڕوویانداوە و دەدەن.

 بەداخەوە، بەپێی ئەو تێزەی نووسەر بێت، وەك بۆرجواکان خۆیان
 دەیسسانوت و دەیڵێنەوە، دەبێسست چیسسن و تسسوێژە بندەسسستەکان واز لسسە
 خەبسسسات بسسسۆ لەنسسسابردنی سسسستەمی چینسسسایەتی تسسسا دوای چارەسسسسەری

 (ئەوەیسسسسستەمی نەتەوایەتسسسسی و بەدەسەلتگەیشسسسستنی بۆرجسسسسوازی 
 نووسسسسسسەر نێسسسسسوی نسسسسساوە بۆرجسسسسسوا نیشسسسسستمانی، کسسسسسە لسسسسسە ڕاسسسسسستیدا
 بێنیشتمانترین چین، بۆرجوازییە و نیشتمان تەنیسسا دێوجسسامەیەکە،
 کە چینە بندەستەکانی پێ فریسودەدات و نیشستمان هەمسان موڵسك و
 سسسەرمایەیە کسسە هەیەتسسی و بەس). باشسسە چسسۆن دەبێسست هەروا مسسل
 بەوە بدەین، کە کرێکاران و زەحمەتکێسان سووتەمەنی شتێك بسسن،

کە بەرژەوەندی چەوسێنەرانی خۆیانی تێدایە؟ 

 [بەدەسەڵتگەیشسسستنی بۆرجسسسوازیئەگەر سسسسەردەم و قۆنسسساخێکی وا 
 نەتەوەی ژێردەست] ناچاری و بێ چەندوچوون بێسست و وەك پردێسسك
 بسسۆ پەڕینەوە ناچسسار بیسسن بەسسسەریدا تێپەڕیسسن، بسسە بۆچسسوونی مسسن
 لەبسسسری هانسسسدانی کرێکسسساران و زەحمەتکیسسسسان بسسسۆ بەشسسسداری لەو
 ڕاپەڕینسسە تێکسسڕاییەدا و بسسوونە سسسووتەمەنی. باشسسترە، کسسە بسسۆ ئەوە
 بانگەوازییان بکەین، کە ببنە سسسەیرگەری بێلیەن و بسسا بۆرجسسوازی
 نەتەوە و دەسسسسسسسەڵتخوازانی لەتەك بۆرجسسسسسسوازی داگیسسسسسسرگەر وەك
 جسسسانەوەری دڕنسسسدە یەکسسسدی شسسسندڕ شسسسندڕ بکەن و کێشسسسەی خۆیسسسان

یەکلیی بکەنەوە؟

 بە بۆچوونی من، نەك ئەمسسە نسساکۆکییە، بەڵکسسو گواسسستنەوەی هسسزر و
 ئایسسدیای بۆرجسسواییە بسسۆ نسساو چیسسن و تسسوێژە چەوسسساوەکان بەنێسسوی
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 .سۆسیالیسسسستبوون و کۆمونیسسسستبوونەوە، واتسسسە دەکسسساتە فڕیودانیسسسان
 ئەمسسسسسە نەك پێچەوانەی بنەماکسسسسسانی مارکیسسسسسسزم، کسسسسسە نووسسسسسسەر
 پێسسسسداگرییان لەسسسسسەر دەکسسسساتەوە، بەڵکسسسسو پێچەوانەی بنەماکسسسسانی
 ئازادیخسسسسوازییە، چسسسسونکە ڕێسسسسز و سسسسسەربەخۆیی مرۆسسسسڤ وەك تسسسساك،
 ڕێگەمسسسان پێنسسسادات، خۆمسسسان بکەینسسسە قوربسسسانی بەسسسسەروەربوونی
 چەوسسسسسسێنەرانمان. لێسسسسسرەدا ئەم پرسسسسسسیارە دێتسسسسسە پێشسسسسسەوە، ئەو
 دەستکەوتانە کامانەن، کە چینە ناسەرمایەدار و چەوساوەکان لسسە
 بەدەسەڵتگەییشسستنی چینسسی سسسەروەری هاوزمانیانسسدا بەدەسسستییان
 دەهێنسسسسسن و ئەو بەدەسەلتگەییشسسسسستنەی بۆرجسسسسسوازی هاوزمسسسسسان چ
 بەهسسایەکی بسسۆ ئازادی و سسسەربەخۆیی تسساکە پڕۆلیتێرەکسسان هەیسسە،
 تاوەکو ئامادە بسسن قوربسانی بسسۆ بسسدەن و خۆیسان بکەنسسە سسسوتەمەنی؟
 ئەو دەستکەوت و ئامانجانە کامانەن، کە چین و تاك و توێژەکانی
 خسسوارەوەی کسسۆمەڵگە نەتسسوانن بسسە خۆیسسان بەدەسسستیان بهێنسسن یسسا

بەخۆیان کۆمەڵگە بەڕێوەبەرن؟

 لەوێدا ئەگەر مەبەست لە بەرێوەبەرایەتی کسسۆمەڵگەی چینسسایەتی
 بۆرجوازییە، ئەوا کوتەك بدەیتە دەسسست هەر کەس، بەبسێ دوودڵسی

 . چسسونکەلسسە پسسسپۆڕەکانی نسساو پارلەمسسان باشسستر بەڕێسسوەی دەبسسات
 کسسۆمەڵگەی چینسسایەتی لۆجیسسك و ڕەوایسسی و مسساف، بنەماکسسانی پێسسك
 نسسسسساهێنێت، بەڵکسسسسسو زۆسسسسسرداری و بەرتەری و هەڵوارن و سسسسسستەم و
 بەهرەکێشسسسسی و زینسسسسدان و کوشتوکوشسسسستار و سسسسسەپاندن، بنەمسسسسا و
 ڕێسسسساکانی پێكسسسدەهێنن و کسسسارێکی واش لسسسە ئاسسسستی توانسسسایی هەر
 تاکێکی دڕەندا دەبێت و ئەگەر بمانتوانیسسایە بسسە تەواوی دەسسستمان
 بسسسسە پەروەنسسسسدەی  پێشسسسسینە و بەسسسسسەرهاتی ژیسسسسانی سسسسسەرۆکان و
 ڕامیارەکسسسسسسان ڕابگسسسسسسات، بەدڵنیسسسسسساییەوە لەتەك زانیسسسسسساری لەمەڕ
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 کۆمەڵیسسك سسیخوڕ و سساختەچی و بەرتیلخسۆر و دارودەسستە و مافیسا
ڕووبەڕوو دەبووین.

 (پڕۆلیتاریسسا) نەتسسواننبسسۆیە ئەگەر تسسوێژە چەوسسساوەکانی کسسۆمەڵگە 
 کۆمەڵگە بەو جسسۆرەی ئێسسستای بۆرجواکسسان ڕێسسك بخەن، ئەوە لەبەر
 لێنەهاتووی و بێتوانسسایی تاکەکسسانی ئەو چینسسە نییسسە، بەڵکسسو لەبەر
 نامرۆییبوونی سیستەمی بۆرجوازی و ئامانجەکانییەتی، کە تەنیسسا
 مرۆڤە دڕنسسدەکان، ئەوانەی کسسە هێشسستا بسسوونە دڕنسسدەییەکەی چەنسسد
 هەزار ساڵ لەوەوپێشیان لە خۆیاندا پاراسسستووە و هەڵگسسری هەمسسان
 تسسوخمی دڕنسسدانەی سسسەرەتان، دەتسسوانن شسسانازی پێسسوە بکەن و ببنسسە

پارێزەری. 

وهوه وهوسان وهو چ وهی ئ وهو وهرئ وهب  بزاڤی کۆمونیستی رابردوو پێێ وابوو ل
وهتدا  وهڕ و بن وه له وهیی نیشتیمانیی وهو وهت ون

وهڵ وهگ وهكسسسسسسسسسسرێ ل وه د و بسسسسسسسسسسۆی وهتییه وهكی چینسسسسسسسسسسای وهی وهو وهوسسسسسسسسسسسان  چ
وهی هسسزری وهو وهكسسان و بڵوبسسوون وهتیی وه چینای وهچوونی كێش وهو وهوپێش وهر  ب
وهكان وهیی و نیشسستیمانیی وهو وهت و ن و ئامانجه و هوورده  کۆمونیستی هوورده
وه وه پێسسی بسسار وهكان و ب وهوساو وهباتی چینه چ وهی خ وهرنام وه نێو ب  بخرێن
وهكان دروشسسسسمی ئازادیسسسسی و رزگسسسساریی و وهیسسسسی و نیشسسسستیمانیی وهو وهت  ن
وهنووسسسی خوازیسساری وه و بسسه مسسافی چار وهو وهرزبكسسرێت وهخۆییان ب وهرب  سسس
وه هۆی وه ببن وهو مافان وهستهێنانی ئ وهد وهر و وهگ وهت ئ وهنان وهن ت  خۆیان بگ
وهی وهوار و و دروسسستبوونی ق وهوه وهی وڵتسسان و جیسسابوون وهخشسس  تێكسسدانی ن
وهسسسكتر وهرت و ب وهیه وهو وهوسسسان وهو چ وهی پسستر ئ وهنسسد  نسسوێش، هاوكسساتیش چ
وهتیی واڵتسسسر وهبسسساتی چینسسسای وهمسسسی خ وهرد وهش پسسستر ب و هێنسسسد وهوه  بكسسسرێت

وه وهو وهبێت 26 ل   .  د
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 ئەگەر لە ڕابسوردوودا ئەمسسە بۆچسسوونی بزاڤسسی کۆمونیسسستی بسووبێت،
 لی مسسسسن پەسسسسەندی و ئاوەزگیسسسری زۆرتسسسسری تێسسسدایە، لەوەی کسسسە ”
 کۆمسسسسونیزمی نسسسسوێ” ئەوەی نووسسسسسەر پێشسسسسنیاری دەکسسسسات. چسسسسونکە
 ئاراسسسستەکردنی خەبسسساتی دژی سسسستەمی نەتەوەیسسسی و جێنسسسدەری و
 ئاییینسسسسسسی و نەژادی و هتسسسسسسد بەرەو خەبسسسسسساتی چینسسسسسسایەتی بسسسسسسۆ
 کۆمەڵگەیەکی ئازاد و یەکسسان و دادپەروەری ناچینسسایەتی گەلێسسك
 لۆجیکی و دروستترە. بەڵم ئەگەر ئامانج ئەوە بێت، کە کرێکسساران
 و زەحمەتکیشسسسسسسان دەوڵەتسسسسسسی نەتەوەیسسسسسسی دروسسسسسسست بکەن و بسسسسسسە
 بۆرجواکسسان بلێسسن فەرمسسوون ئەوە تەخسستی فەرمسسانرەوایی کسسۆیلەتی
 ئێمسسە، ئەوا دیسسسانەوە هەر دەکسساتەوە بۆچسسوونەکەی ” هسسزری نسسوێی
 کۆمونیستی”. ئەمەش هەمان پاگەنسسدەکانی کسسۆمەڵەی ڕەنجسسدەرانە
 کسسە دەیسسوت ”ئەرکسسی کرێکسساران و زەحمەتکیشسسانە دژی داگیسسرگەران
 شانبەشانی بۆرجوازی نیشتمانی بجەنگن و دواتر خەبسساتی خۆیسسان

دژی بۆرجوازی نیشتمانی، سەرلەنوێ دەست پێبکەنەوە”.

 لەو بۆچوونەدا من تڕکەڵەکێکسسی ڕامیسساریی دەسسستەبژێرێك دەبینسسم،
 کسسسسسە دەڵێسسسسست “وەرن بسسسسسا پێکەوە جەنگسسسسسی داگیسسسسسرگەر بکەیسسسسسن و
 سسسسسسەروەرییەك دروسسسسسست بکەیسسسسسن، کسسسسسە جێگەی چەوسسسسسسێنەرەکانی
 ئێسسسستاتان دەگسسسرێتەوە و کەی سسسسەرکەوتین و میرییسسسە سسسساواکەمان
 تەواو ڕیشسسسسسسسەی داکوتسسسسسسسا، ئەوا لسسسسسسسە چوارچێسسسسسسسوەی یاسسسسسسسسای ئەو

 [سسسسەروەران] بکەن وسسسسەروەرییەدا خەبسسسات بسسسۆ ڕوخانسسسدنی ئێمسسسە 
 دەوڵەتێکسسسسی سۆشیالیسسسسستی لسسسسە ڕێگەی پارلەمسسسسان یسسسسا کودەتسسسساوە
 دامەزرێنن و کۆمەلێكی دیکە بەنێوی ڕابەر و  پێشڕەو دامەزرێنسسن،
 بەڵم بسسە مەرجێسسك لەبیرتسسان نەچێسست، دەبێسست هەمسسوو شسستێك لسسە

چوارچێوەی یاسا بێت و با یاسا سەروەر بێت“.
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 بە بۆچوونی من، چینە بندەستەکان یەك ئەرکییان هەیە، ئەویسسش
 خەباتە دژی چەوسانەوەی مرۆسسڤ بسسە هەمسسوو شسسێوەکانییەوە بەرەو
 کسسسسسۆمەڵگەیەکی ئازادی و یەکسسسسسسان و دادپەروەر، دوژمنانیشسسسسسیان
 هەمسسسسسوو چینسسسسسە داراکسسسسسان و چەوسسسسسسێنەرانن چ داگیرگەربسسسسسن و چ
 ناوخۆیی، چ دێمۆکراتی پارلەمانی بن یا دیکتاتۆری تاکپسسارتیی، چ
 مەزهەبسسسی بسسسن یسسسا سسسسکیولر! ئەو ئەرکەش خواسسسستی ئازادبسسسوونی
 خۆیسسسان خسسسستوویەتییە سسسسەر شسسسانیان، نەك بیردۆسسسزەی زانایسسسان و

فیلۆسۆفان و حەزی ئێمە.

  واتسسسە هەرەسسسسی١٩٩٠مسسسن لسسسە بۆچسسسوونی کۆمونیسسسستەکانی پێسسسش 
 ئیمپراتسسۆری بۆلشسسەڤیکیدا، ئەوە دەبینسسم کسسە هاوکسساری و کسسۆمەکی
 بۆرجوازی نەتەوەکەیان ئەرکی چینە چەوساوەکانە و دەبێت ببنە
 سسسووتەمەنی بسسۆ بسسە دەسەلتگەیشسستنی بۆرجواکسسانی نەتەوەکەیسسان.
 بەدەسەڵتگەیشتنی بۆرجسسوازی نەتەوەی ژێردەسسست قۆنسساخێکی بسسێ

ئەملو ئەولیە، هەر ئەوەی کە نووسەر خوازیار و پێداگرییەتی.

 لە کۆمونیزسیکیشدا کە نووسەر باسی لێ دەکات، هەمان تێڕوانینی
 هەیە و بە هەمان شێوە کرێکاران و زەحمەتکێشتان و تسسوێژە نەدار
 و چەوسسساوەکان بسسۆ سسسووتەمەنیبوون لسسە پێنسساو بەدەسەڵتگەیشسستنی

 . بەڵم کەتسسسوار پێچەوانەیبۆرجسسسوازی هاوزمسسسان بسسسانگەواز دەکسسسات
 ئەمەمسسسان نیشسسساندەدات و ئاوەز بەرەنجسسسامێکی دیکەمسسسان دەخسسساتە
 بەردەسسسست، کسسسە ئەویسسسش پێداویسسسستنەبوونی ئەو قوربسسسانەییە و لسسسە
 بەرامبەریسسسسسدا قوربانیسسسسسدانە بسسسسسۆ ئامسسسسسانجێکی بسسسسسالتر، کسسسسسە هەم
 چارەسسسەری سسستەمی نەتەوەیسسی دەکسسات و هەم کسسۆمەڵگەی ئازاد و
 یەکسسسسان دەسسسستەبەر دەکسسسات. [ بسسسۆ ئەوەی خسسسوێنەر خەیسسساڵی بسسسۆ
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 چارەسەری ئاراستە دەسەڵتخوازەکانی وەك لێنینیسسزم و مسسائۆئیزم
 و حیکمەتیسزم نەچێست، کسۆمەڵگەیەکی ئازاد و یەکسسان کسە مسسن بسە
 ئەڵتەراتیڤی دەزانسم، لەسسەر بنەمسای خۆبەرێسوەبەرایەتی لۆکساڵی
 هەرەوەزییەکسسسسسسسان و یەکگرتنەوەیسسسسسسان لسسسسسسە یەکێسسسسسستی ئازادانەی
 فێدراسسسسسسیۆن و کۆنفێدراسسسسسسیۆنەکان، پێسسسسسك دێسسسسست و نەك تەنیسسسسسا
 ڕەتکسسردنەوەی بەڕێسسوەبەرایەتی بۆرجسسوازییە، بەڵکسسو ڕەتگەرەوەی
 میرایەتسسی پسسارتە پێشسسڕەوەکان ناوەنسسدێتی و تەنسسانەت دێمسسۆکراتی

نوێنەرایەتیشە].

 هەروەهسسا بسسە پێچەوانەوە، لسسە هیسسچ یەك لەو ولتەناشسسدا خەبسساتی
 چینسسایەتی بسسە واتسسای سسسەربەخۆ و شۆڕشسسگێڕانە دژی داگیسسرگەر و
 هاوکات دژی دەسەڵتخوازانی نساو بزاڤسە بەرهەلسستکارەکە، هساوڕا
 و تەبسسا لەتەك بۆرجسسوازی نیشسستمانی بسسوونی نەبسسوو و ئەوانەی کسسە
 بۆچوون و ئاراستەیەکی دیکەیان هەبوو، تیرۆر دەکران و ناچار بە
 هەڵتن و بەجێهیشتن دەکران، کە ڕزگاریشیان بوو، ئەوەی هەبسسوو،
 سسسسەرکەوتنی ئاراسسسستەی خەبسسساتی نەتەوەیسسسی بسسسوو بسسسۆ دەسسسسەلتی
 بۆرجسسوازی نەتەوەی ژیردەسسست لەژێسسر نێسسوی چینایەتیسسدا، ئەمەش
 .پەیوەنسسسدی بسسسە مۆسسسدی ڕۆسسسژەوە هەبسسسوو، نەك خەبسسساتی چینسسسایەتی
 ئەوەی ماوتسسسی تۆنسسگ و کاسسسترۆ و هۆشسسی مینسسە و ئەوانسسی دیکسسە
 پێیهەستان و خەباتییان بسسۆ کسسرد، هیسسچ سروشسست و سسسیما و مسساکێکی
 چینسسایەتی نەبسسوو، تەنیسسا بەرگێکسسی چینسسایەتی گاڵتەجارییسسانەی
 بەبەردا کرابسسسسسوو. ئەگەر کسسسسسۆمەڵەکەی لی «نەوشسسسسسیروان و جەلل
 تالەبسسسانی»ش لسسسە کسسساتی شسسسەڕی سسسساردا بەدەسسسسەڵت بگەیشسسستایە،
 هەمسسسان شسسست دەبسسسوو و ئەگەر لسسسە پۆلپسسسۆت خراپتریسسسان نەکردایسسسە،

کەمتریان نەدەکرد.
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 بەپێچەوانەشسسسەوە خەبسسساتی ڕزگسسساری نیشسسستمانی لسسسە سسسسایەی ئەو
 پارتانە و ئەو جیهانبییە مۆدەی حەفتاکسسان و هەشسستاکانی سسسەدەی
 ڕابسسسوردوو، نەك بسسسە ڕێچکەیەکسسسی ئازادیخسسسوازانەدا تیپەڕ نەبسسسوو،
 بەڵکسسسو ئەو پارتسسسانە بەخۆیسسسان لسسسە داگیسسسرگەران فرەتسسسر سسسسەرکوتی
 ئازادیخوازانیان کرد. هەروەها لبردنی ستەم (هەر ستەمێك) هیچ
 کسسات و سسسەردەمێك کسساری بۆرجسسوازی نەبسسووە و نییسسە و بۆرجسسوازی
 ئامانجی لبردنی ستەم نەبسسووە و نییسسە، بەڵکسسو وەك دێوجسسامەیەك
 بۆ بە ئامانجگەیشتنی و بەدەسەڵتگەیشتنی خۆی و بەشسسی زیسساتر،

بەکاری دەبات.

 (کرێکسسسسسسساران ودەکرێسسسسسسست و پێویسسسسسسسستە چینسسسسسسسە بندەسسسسسسسستەکانیش 
 زحەمەتکیشسسان، چسسونکە بۆرجواکسسان هیسسچ کسسات ژێردەسسست نیسسن) بسسە
 ئاراسسسسسسسستەی کسسسسسسسۆمەڵگەیەك کسسسسسسسە خۆیسسسسسسسان دەیخسسسسسسسوازن و لسسسسسسسە
 بەرژەوەندییانە، خەباتی چینایەتی خۆیان جۆش بدەن و هاوکاتی
 شەڕی داگیرگەر، شەڕی دەسەلتخوازان و دەسەلتدارانی نێوخسسۆش
 بکەن. وەك ئەوەی کسسسسە ماخنۆڤیسسسسستەکان هەم دژی داگیرگەرانسسسسی
نەمسسساوی و ئاڵمسسانی، هەم دژی سسسەرکوتگەرانی بۆلشسسەڤیك و دژە-
 شۆڕشانی سپی جەنگین و کۆمونە ئازادەکانی خۆیسسان پێکهێنسسانن و
 کۆمونیزمییسسسسسسسسسان لەوەش تێپەڕانسسسسسسسسسد، کسسسسسسسسسە مارکسیسسسسسسسسسستەکانی
 نێوئینتەرناسسسسسسیونالی یەکەم خەونیسسسسسان پێسسسسسوە دەبینسسسسسی، واتسسسسسە
 کۆمونیزمی نادەوڵەتی [وەك کرۆپۆکسستین نێسسوی دەنێسست]. بەڵم هیسسچ
 کات جەنگ و تێکۆشسسانی بۆرجسسوازی بسسۆ ئازادی نەبسسووە و تەنیسسا لسسە
 پێنسساو بەدەسسستهێنانی دەسسسەڵتدا بسسووە، لەبەر ئەوەش هیسسچ کسسات
 بۆرجسسسسسوازی شۆڕشسسسسسگێڕ نەبسسسسسووە. ئەو بیریسسسسسارانەی کسسسسسە بەنێسسسسسوی
 سۆشسسسسسسسسسسسیالیزمخوازییەوە ئەو خۆشسسسسسسسسسسسباوەڕییەیان لی چینسسسسسسسسسسسە
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 چەوسسساوەکان دروسسست کسسرد و وەهایسسان لێکسسدایەوە، کسسە بۆرجسسوازی
 شۆڕشی کردووە و شۆڕشگێڕبووە و بەدەسەڵتگەیشتنیان قۆنساخێکی
 پێویستە بۆ گەییشتن بە سۆشیالیزم، تەنیا ئاویان بسسە ئاشسسی تسسازە
 سسسسەروەراندا کسسسرد و دوو سسسسەدەیە کرێکسسساران و زەحمەتکێشسسسان بەو

خۆشباوەڕییە ژاراوخوارد دەکرێن.

 هۆکاری وەها خۆشباوەڕییەك لەوەدایە، کە بێیت و سسسەردەمەکانی
 مێژوو قۆناخبەندی بکەی و کۆتایی هەر قۆناخێکی چینایەتیش بسسە
 دەرچسسوون لسسە بسسازنەی چینسسایەتی دابنێیسست و لێسسرەوە سسسەروەرانی
 نسسسسوێ، بسسسسە شۆڕشسسسسگێڕ و بگسسسسۆڕ و کۆتسسسساییهێنەری قۆنسسسساخی پێشسسسسوو

 . ئەمەش بسسسسۆ ئەوە دەگەرێتەوە، کسسسسە لسسسسە بسسسسری ئەوەیبناسسسسسێنیت
 کۆتسسسایی سسسسەردەمی کسسسۆیلیەتی بسسسە شسسسۆڕش و تێکۆشسسسانی کسسسۆیلن
 خۆیانەوە، یا کۆتایی سەردەمی فیئۆدالی بە خەبسساتی جوتیسساران و
 تێکۆشسسانی ئەوان خۆیسسانەوە، یسسا کۆتسسایی سسستەمی نەتەوەیسسی بسسە
 خەبسسات و تێکۆشسسانی تسساکی چیسسن و تسسوێژە بندەسسستەکانی خسسوارەوە
 ببەسسستیتەوە، بێیسست و بیکەیتسسە شۆشسسگێڕی چینێکسسی هەلپەرسسست و
 دەسسسسسەڵتخوازی نسسسسوێ. بەڵم هەروا کسسسسە لسسسسە سسسسسەردەمی خەبسسسساتی
 نەتەوەییسسدا دیتومسسانە، زۆسسرینەی خەباتکسساران و قوربانیسسان ڕۆڵەی
 کرێکسسسسساران و زەحمەتکێشسسسسسان بسسسسسوون. هەرواش لسسسسسە قۆناخەکسسسسسانی
 کسسۆیلیەتی و فیئۆدالیسسدا خەباتکسساران و قوربانیسسان چینسسە نەدار و
 ژێردەسسسسستەکان بسسسسوون، بەڵم لەبەر نائامادەییسسسسان لسسسسە بەرامبەر
 مڵسسسسسگرتووانی دەسسسسسەلتی تسسسسازە، نەیسسسانتوانیوە ئەو کسسسۆمەڵگەیە
 بنیات بنێن، کە خەونیان پێوە دیتووە. لێرەدا ئەوەنسسدە بەسسسە هەر
 یەکسسە لسسە ئێمسسە چ بەشسسدارانی خەبسساتی چەکسسداری بسسۆ ڕزگسساری لسسە
 داگیرکەر چ هەر تاکێکی کسسورد کسسە خەونسسی بسسە ڕزگسسارییەوە دیتسسوە،
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 لە خۆمان بپرسین؛ ئایا ئێمە خەونمان بسسە ڕزگسسارییەکەوە دەبینسسی
 و لسسسە پێناویسسسدا تێدەکۆشسسساین، کسسسە لسسسە سسسسایەیدا هەمسسسووان ئازاد و
 یەکسان بن و دادپەروەری هەبێسست، یسسا ئەوەی کسسۆمەڵگە و سسسامان و
 داهسساتی لسسە چنگسسی داگیسسرگەر دەربهێنیسسن و بیکەینسسە سسسەرمایەی
 چەنسسد کۆمپسسانییەکی پارتەکسسان و تەڕاتێنسسی بۆرجواکسسان لسسە ژیسسان و
 بوونمانسدا، وەك ئەوەی ئەمسڕۆ دەگسوزەرێت، ئەو پێشسسمەرگانەی کسسە
 گیانیسسسان بەختکسسسرد، خوازیسسساری چسسسی بسسسوون؛ ئازادی و یەکسسسسانی و
 دادپەروەری بسسۆ هەمسسووان یسسا مشسسەخۆری و گەنسسدەڵی و ڕاووڕووتسسی

کەمینەی سەروەری ئەمڕۆ؟

 بێگۆمان خەون و خەباتی کۆیلن و جوتیارانیش دژی کۆیلەداران و
 فیئۆسسسسسداڵەکان هەر بسسسسسە هەمسسسسسان شسسسسسێوە بسسسسسووە و فیئۆسسسسسداڵەکان و
 بۆرجواکانیش وەك دەسەلتدارانی ئەمرۆی هەرێمسسی کوردسسستان یسسا
 باشسسسووری ئەفریکسسسا، لسسسە نائامسسسادەیی کسسسۆمەڵیەتی و هوشسسسیاریی
 چەوساواندا توانیویانە ببنە سەروەری نسوێ و درێسژە بسە سسەروەری
 چینایەتی بدەن و دەسەلت لسسە چینێکسسی تەمەن بەسسسەرچووەوە بسسۆ

 . بەڵم ئەمسە بەرهەمسی شۆڕشسگێری چینسسەچینێکی نسوێ بگسوازنەوە
 سسسەروەرە نوێیەکسسان نەبسسووە، بەڵکسسو بەرهەمسسی شکسسستی شسسۆڕش یسسا
 بەسسسسسسەرکەوتنی یەکجسسسسساری نەگەیشسسسسستنی شۆڕشسسسسسی چەوسسسسسساوانی

سەردەمەکانی کۆمەڵگەی چینایەتی بووە.

وه كۆششسسكردن وهس هاوێر ناكا بۆی وه ك وهی وهو وهوسان وهو چ وهی ئ وهو وهرئ وهب  ل
وهركسی گشسگیری وهیسی و نیشستیمانیی ئ وهو وهت وهی ن وهری كێشس وهسس و چار  بسۆ

ووه جسسا کۆمونیسسست بسسێ یسسان نسسا وهڵ وهسسسێكی كسسۆم وهمسسوو ك وه  ه    ......... دیسسار
وهڵگیرسسسسسسانی وهكان تسسسسسا ه وه کۆمونیسسسسسست وهنێ ك وهی و نسسسسساگ وهوه وهش ئ وهو  ئ
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وهبسسێ و وهڵوێسسستێكیان ن و كۆشش و ه  شۆڕشی سۆشیالیستیی هیچ جۆره
وه وهم ل وهرد و ه وه پێویسسسسسسسسته وهڵك وهن.. ب و بك وهیه وهو كێشسسسسسسس وهرامۆشسسسسسسسی ئ  ف
وهر وهسسس وهدانسسان ل وهنج وهی رۆشسسن و پ وهچسسار و رێگ وهرخۆدانسسدا بسسن و بسسه  ب
وهڕێی خسسۆی و وهر راسسست و سسس وهنسسه وه بخ وهك وهكسسان بسسزاڤ وهموكوڕیی وه و ك وهڵ  ه
وهی ئاسسسسانتر و گونجسسساوتر بۆرجواكسسسان وهڕووی رێگ و خسسسستن وهروا بسسسه  ه
و پێسسش و وهتر بچێته وهوتووخوازان وه خێراتر و پێشك وهك وهن كێش  ناچار بك
وههێڵسسسسسن بسسسسسۆ وهسسسسسستبهێندرێن و ن وهد  زۆرتریسسسسسن مسسسسساف و ئازادیسسسسسی و
وهدارێك دوا بخسسسسسرێ و بازرگسسسسسانی وهرمای وهنسسسسسد سسسسسس وهنسسسسسدیی چ وهو وهرژ  ب
وهفیسسسڕۆ بچووێنسسسدرێ و دووچسسساری وهل ب وهبكرێ و قوربانیسسسدانی گ  پێسسسو
وه بوونیسسسان و ك وهكه وهتیی وه چینسسسای وهرگیسسسز كێشسسس وهڵم ه  شكسسسست بسسسبێ.. ب
وهو وه قوربسسانی ئ و ب وهكسسسانیی - و ی وهیشتن بسسه و كۆششكردن بۆ گ و به وهنده  ب
وهكسسانی وهموو چین ووهی ه و كێش وهن كه و ناك وهیی نیشتیمانییه وهو وهت وه ن  كێش

وه. وهڵ 27 لكۆم

 خسسسۆم بسسسە ناچسسسار دەبینسسسم، کسسسە فرەتسسسر لەمەڕ ئەم پرسسسسە بنووسسسسم،
 چونکە، ئەوەی کسسە نووسسسەر یسسا “کۆمسسونیزمی نسسوێ“ دەیکسساتە ئەرکسسی
 گشت چینەکان، لەوانەش چینە بێدەسەڵت و بندەستەکان، هەمان

 . ئەگەرئایسسسسدیۆلۆجی ناسیونالسسسسسیتییە بسسسسۆ گەیشسسسستن بسسسسە دەوڵەت
 مەبەسسسسست لسسسسە ڕزگسسسساربوون لسسسسە سسسسستەم، دروسسسسستکردنی دەوڵەتسسسسی
 بۆرجسسسوازی نەتەوەی داگیرکسسسراوە، ئەوا هیسسسچ ئەرکسسسی کرێکسسساران و
 زەحمەتکیشسسسسان نییسسسسە، چسسسسونکە لەو دەوڵەتەشسسسسدا وەك دەوڵەتسسسسە
 داگیرگەرەکسسسسسە دەچەوسسسسسسێننەوە و بندەسسسسسست دەبسسسسسن. ئیسسسسسدی ئەو
 دڵنیسسسسسسابوون و پاسسسسسسساو و بریسسسسسساردانە بسسسسسسۆ قوربانیسسسسسسدانی تسسسسسسوێژە
 پڕۆلیتێرەکسسان بسسۆ بەسسسەروەربوونی بۆرجسوازی نەتەوەی ژێردەسسست،

لەکوێوە سەرچاوە دەگرێت؟
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 نووسسسسەر بیەوێسسست یسسسا نەیەوێسسست، ئەوەی کسسسە لێسسسرەدا ڕەخنەی لسسسێ
 دەگرێسسسست، هەر بەخۆیشسسسسی بسسسسانگەوازی بسسسسۆ دەکسسسساتەوە. ئەویسسسسش
 جیاکردنەوەی دەستەبژێری کۆمونیستە لە چەوساوان و فرمانی بسسە
 سسسسسسسسووتەمەنیبوونی کرێکسسسسسسساران و زەحمەتکیشسسسسسسسان لسسسسسسسە پێنسسسسسسساو
 بەدەسەڵتگەیسسستنی بسسۆژروازی دەدات، بەڵم کۆمونیسسستەکان لەوە
 ئاگسسادار دەکسساتەوە، کسسە ئەوان ئەرکێکسسی دیکەیسسان هەیسسە، ئەویسسش
 ڕێنسسسسسسسسوێنی و ئامۆژگسسسسسسسساری بۆرجسسسسسسسسوازی و ڕێنیشسسسسسسسساندانییەتی و
 هانسسدانییەتی بسسە پێشسسکەوتنخوازی، کسسە ئەمەش خۆشسسباوەڕییە بسسە
 بۆرجوازی، کە بەرژەوەندی لە مسانەوەی سیسستەمی چینایەتیسسدایە.
 ئایسسا بەو پێسسوەرە (حزبسسی شسسیوعی عیسسراق) ئەو کۆمونیسسستە نسسوێیە
 نییە، کە نووسەر بانگەوازی بۆ دەکات. وەك دەزانیسسن ئەو پسسارتە و
 ئەنسسدامەکانی لسسە (عەبسسدولکریم قاسسسم) وە تسسا دوا کسسابینەی ینسسک و
 پسسدک، هەر ئەوە کاریسسان بسسووە و زۆیسسش بەدڵسسسۆزییەوە ئەنجامیسسان

داوە.

 لێسسرەدا نووسسسەر وەك مارکسیسسستەکانی پێسسش خسسۆی تەنیسسا بسساوەڕی
 بەوە نییسسە، کسسە کرێکسسساران و چیسسسن و تسسسوێژە پرۆلیتێرەکسسسانی دیکسسسە
 پێویسسسستیان بسسسە مامۆسسسستایی کۆمونیسسسستەکان و فریادڕەسسسسی ئەوان
 هەیسسە، بەڵکسسو ئەرکسسی ڕێنیشسساندان و تەتەری بسسۆ بۆرجواکسسانیش بسسە

.کۆمونیستەکان دەسپێرێت

وههێڵسسسسسن بسسسسسۆ وهسسسسسستبهێندرێن و ن وهد  زۆرتریسسسسسن مسسسسساف و ئازادیسسسسسی و
وهدارێك دوا بخسسسسسرێ و بازرگسسسسسانی وهرمای وهنسسسسسد سسسسسس وهنسسسسسدیی چ وهو وهرژ  ب
وهفیسسسڕۆ بچووێنسسسدرێ و دووچسسساری وهل ب وهبكرێ و قوربانیسسسدانی گ  پێسسسو

وه بوونیسسسان  شكسسسست بسسسبێ و ك وهكه وهتیی وه چینسسسای وهرگیسسسز كێشسسس وهڵم ه    .. ب
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وهو وه قوربسسانی ئ و ب وهكسسسانیی - و ی وهیشتن بسسه و كۆششكردن بۆ گ و به وهنده  ب
وهكسسانی وهموو چین ووهی ه و كێش وهن كه و ناك وهیی نیشتیمانییه وهو وهت وه ن  كێش

و  وه. وهڵ 27 لكۆم

 نووسەر دەخوازێت ئەم بۆچوونە لە چ خانەیەکدا ڕیسسز بکسسات؟ ئایسسا
 چ جیسسسسساوازی لەتەك بۆچسسسسسوونی ڕۆژنسسسسسامە بۆرجوازییەکسسسسسانی وەك
 هسساووڵتی و ئاوێنسسە و کوردسسستانی نسسوێ و خەبسسات هەیسسە؟ هەروەهسسا
 وەك وتسسسسسسسسسسسم بەشسسسسسسسسسسسی دووەمسسسسسسسسسسسی، چ جیسسسسسسسسسسساوزییەکی لەتەك

(کۆڕەك)ی هەڵوەشاوەدا هەیە؟پەیڕەوپرۆگرامەکەی 

وهكان وهتیی وهڵی وهیی و كۆم وه پیش رێكخراو
وهكسسسانی نێسسسوان وهكێشسسسی ناكۆكیی وهنسسسدی كێشم وه ناو وهت وه بسسسوون وهمیشسسس  ه
وهوسسسسسسسسساوان و وهك و چ و لی وهپسسسسسسسسارێزان لسسسسسسسسه وهران و كۆن وهوسسسسسسسسسێن  چ

وهی دی وهك و لی و له وهوتووخوازان 28 ل  .  پێشك

 ئەم دەسسسستەواژەیە زۆسسسر بسسسۆم ڕۆشسسسن نەبسسسوو؛ ئایسسسا چەوسسسسێنەران و
 ... چەوساوان و پێشکەوتنخوازان لەبەرامبەر یەکسسدانکۆنەپارێزان 

یا لە بەرەیەکدان؟

 ئەگەر مەبەسسسسست بسسسساری دووەم بێسسسست، ئەوا هسسسساوڕام، بەڵم ئەگەر
 . چسسسسونکەمەبەسسسسستی یەکەم بێسسسست، ئەوا لەتەکیسسسسدا ناکۆسسسسك دەبسسسسم

 کۆنەپارێزان، بۆخۆیان داردەستی چەوسێنەرانن و لسسە چەوسسسانەوە
 و بەهرەکێشیدا بەشدارن. لە بەرامبەریشدا هاوکیشەکە پێچەوانسسە
 دەبێتەوە، چونکە پێشسسکەوتن فرەڕەهەنسسدە و بسوار و ئاسسستی جیساواز
 لسسسسە خۆسسسسدەگرێت. پیشسسسسكەوتن دەتسسسسوانێت دژی چەوسسسسساوان بێسسسست و
 دەشتوانێت لە بەرژەوەندییان بێت، نمسسوونە هەر بەردەبازێسسك، کسسە
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 بەهسسسسسسۆی پێشسسسسسسکەوتنی زانسسسسسسست و تەکنۆلۆژیسسسسسساوە دێتەبسسسسسسوون و
 سسسەرمایەداری لسسە قەیرانێسسك ڕزگسسار دەکسسات، دەتسسوانێت و هۆکسساری

توندتربوونەوە و درێژبوونەوەی چەوسانەوە بێت.

 بەگشتی بۆچوونەکانی نووسەرم لەم بارەوە لە ل پەسەندن. بەڵم
 هێشتاکە نساکۆکی لسە تێروانینمسان بسۆ ڕۆسڵ و ئەرکسسی ڕێکخراوەکسان

هەیە.
وهی كرێكسسساران مسسسافه وهنسسسد و چ و بسسسێ كسسسه وهوه وهو روانگ و ل وه پێویسسسسته وهڵك  ب
وهرانیسسان باشسستر وه گوز وهی وهنسسداز وهو ئ وهدسسستبهێنن ب وهكانیسسان و  ئابووریی
وهی مرۆڤیسسسش بسسسه وهڵگ وه و هاوكسسسات كسسسۆم وهو وهبن وهبسسسێ و هۆشسسسیارتر د  د
وهكان پێ وهتیی ت وهی چینای وهو وهوسان وهو كۆتاییپێهێنانی چ وهر  وگشتیی ب

وهن. وهد 30 لد

وهمسسوو وهه و كردار - پشتگیریی ل وه گفتار و به وهنیا - ب و ت  بەڵکە پێویسته
وهكانیسسان وهتیی وهزات  داواكاریی و خۆپیشاندان و مانگرتن و تێكڕای ناڕ
وهران وهبردنی باری گسسوز ووهو وهوپێش وهر  بكا بۆ چاكتركردنی باری كار و ب

وهكانیان وهوت و ماف وهستك 30. لو پاراستنی ئاسایش و د
 

 نووسەر لەم دوو پەرەگرافەدا زۆسر بەخێرایسی بەلی ڕۆسڵ و کسارکرد
 و پێویستی ڕێکخراوە جەماوەرییەکانی چیسسن و تسسوێژە بندەسسستەکان
 تێسسدەپەڕێت. ئەویسسش وەك کۆمونیسسستە کلسسسیکەکان و پاشسسڕەوانیان
 لە ئەوڕۆکەدا، پێیسسوایە، ئەو ڕێکخراوانسە تەنیسا بسۆ بەدەسسستهێنانی
 هەنسسدێك داخسسوازی ئابسسووریی و ڕامیسساریی پێویسسستن و لەوە بەدواوە
 هیچسسسی دیکسسسە. بەڵم لسسسە ڕوانگەی منسسسدا ڕێکخسسسراوە جەمسسساوەرییە
 سسسەربەخۆکان، پێسسش هەمسسوو شسستێك فێسسرگەی چینسسایەتی و سسسەکۆی
 هۆشسسسسسسسسیاربوونەوەن و تسسسسسسسساکی ئازادیخسسسسسسسسواز و یەکسسسسسسسسسانیخواز و
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 دادپەروەریخسسسواز بسسسۆ کسسسۆمەڵگەی ناچینسسسایەتی پەروەردە دەکەن و
 بەخۆشسسیان پێکهسساتەی سسسەرەکی بەڕێسسوەبەرایەتی ئەو کسسۆمەڵگەیە
 پێکسسسدەهێنن، کسسسە خەبسسساتی بسسسۆ دەکەن. ئەو ڕێکخراوانسسسە هەر لەم
 کۆمەڵگە چینسسایەتییەدا ڕۆڵسی نمسسوونەیەکی پێشسسنیارکراو لسە یەکسە
 پێکهێنەرە ئازادەکانی کۆمەڵگەی داهاتوو و نیشاندەری وێنسسایەکی
 نمسسسسوونەیین لسسسسە کسسسسۆمەڵگە هەرەوەزییسسسسە ئازادەکسسسسانی سسسسسبەنێ و
 یەکگرتنسسی ئازادانەی ڕێکخراوەکسسان لسسە فێدراسسسیۆن و پێکهێنسسانی
 کۆنفیدراسسسسسسسیۆنە سەرتاسسسسسسسەری و نێونەتەوەییەکسسسسسسان و هەر لەم
 کسسسۆمەڵگەیەدا هەنگسسساوی یەکەمسسسن بسسسۆ بەرەو کۆتاییپێهێنسسسانی ئەو
 دیسسسوار و کێشسسسە و ناکۆکییسسسانەی کسسسە چینسسسە دەسسسسەڵتدارەکان بسسسۆ
 پاراسسسسسسستنی خۆیسسسسسسان لەنێسسسسسسوان هەرێمەکسسسسسسان، کەمسسسسسسە نەتەوە و
 نەتەوەکسسسان، ئایینەکسسسان، کولتوورەکسسسان، ڕەنگەکسسسان و نەژادەکسسسان
 دروستییان دەکەن. بۆیە دەبوو نووسەر هەروا لە خۆتێهەڵقورتان و
 دەسسستتێوەرداندا، سسسنووری لسسە نێسسوان بۆچسسوونی خسسۆی و ڕێکخسسراوە
 کۆمونیستە کلسیکەکان کێشاوە، دەبوو لە نێوان ئەرکی ڕێکخسسراوە
 ڕیفۆرمیسسسستەکان و ئەرکسسسی ڕێکخسسسراوە سەربەخۆکانیشسسسدا سسسسنوورك

بکێشێت.

  .  لەبارەی پرسی ڕێکخراوبوونی ژنانەوە

 سەرەتا دەبێت ئەوە بزانین، کە کەس ناتوانێت کەس ڕزگسسار بکسسات
 و ئەوی ئەو پاگەنسسسسسسسسدەیە بکسسسسسسسسات، ئەوا دووبسسسسسسسسارە تێڕوانینسسسسسسسسی
 بۆلشسسسسسسسسسەڤیکەکان دەسسسسسسسسسسەپێنێتەوە، کسسسسسسسسسە پێیسسسسسسسسسانوابوو ئەوان
 [کۆمونیسسسسسستەکان] کرێکسسسسساران ڕزگسسسسسار دەکەن و لەبەر ئەوەش لسسسسسە
 خەبسسسات و لسسسە بەڕێوەبەرایەتیشسسسدا دەبنسسسە ڕابەر و مامۆسسسستایان.
 چونکە ئەگەر پێمانوابێت توێژێك یا چینێك ڕێوشوێنی ئابووریی و
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 ڕامیاریی و کۆمەڵیەتی خۆی هەیە، ئەوا تەنیسسا بسسە یسساخیبوون لەو
 ڕێوشسسسسوێنە دەتسسسسوانێت خسسسسۆی ڕزگسسسسار بکسسسسات و لەبەر ئەوەش کەس
 نسساتوانێت لسسە ڕێوشسسوێنێکی دیکەوە، کەسسسێکی دیکسسە ڕزگسسار بکسسات.
 هەروەهسسا بەو پێییەی کسسە کۆمونیسسستە کلسسسیکەکان و کۆمونیسسستە
 نوێیەکسسان، باوەڕیسسان بسسە پێویسسستی هەبسسوونی ڕێکخسسراوی ڕامیسساریی
 تایبەت بە خۆیان هەیە، ئەمە لە کاتێکدا کسسە کۆمونیسسستبوون وەك
 توێژێكی کۆمەڵیەتی پێگەی ئابسوورییە سسسەربەخۆ و نییسسە و ئەگەر
 مسسانگرن یسسا خۆیسسان جیسساکەنەوە یسسا خۆیسسان ئاگسسر تێبەردەن، هیسسچ
 گۆڕان و فشارێك دروست ناکەن، بەڵم وەك هەر توێژێکی ڕۆشنبیر

دەتوانن هۆشیارگەرەوە بن و بەس.

 خۆ ئەگەر ئامانجی دەسەلتخوازیی و مامۆستایی لە پشت خەونسسی
 پیاوانێكەوە، کە خۆیان بە یەکسانیخواز دەناسێنن نەبووایە، ئەوا

 [هەر ڕێخراوێکسسسی ڕامیسسساریی]  دەیسسسانتوانیوەهسسسا ڕێکخراوگەلێسسسك 
 کسسسۆڵەکەی خەبسساتی یەکسسسسانیخوازی و پشسسستیوانی ژنسسان بسسن. بەڵم
 بەداخەوە ئەوەی هسسسسسسسسانی ئەو پیسسسسسسسساوانە دەدات، کسسسسسسسسۆمیتەگەری
 پارتەکەیان و خەونی پلەوپسسایەگرتنە لەو ڕێکخسسراوانەدا، وەك ئەو
 ڕێکخراوانەی کە لە ئەوروپا و کوردستان بەنێوی ژنسانی عیراقسی و
 ئێرانی و کوردەوە دروست دەکرێن. هیچ جیسساوازییەك لەنێسسوان ئەو
 ڕێکخراوانسسسە و ڕێکخراوگەلێسسسك کسسسە ژنسسسان بسسسە ئامسسسانجی دابڕیسسسی
 هاوخەبسساتیی ژنسسان و پیسساوان دروسسستیان دەکەن، نییسسە. چسسونکە لسسە
 هەردوو بسسسسسسسسارەکەدا ئامسسسسسسسسانجی دەسسسسسسسسستەبژێر دسسسسسسسسستەمۆکردنی
 (دۆمینەتکردنی) ژنانی ناڕازی و یەکسانیخوازە بۆ بەدەسسستهێنانی
 پلەوپسسسایەی تسسساکە دەرکەوتووەکسسسانی ئەو دەسسسستەبژێرەیە و ئەوان
 ئەوەیسسان کسسردووە بسسە بنەمسسا و هانسسدەری هەوڵەکەیسسان، کسسە ژنسسان
 بەخۆیسسسسسسسسان توانسسسسسسسسای ڕزگسسسسسسسساربوون و بەدەسسسسسسسسستهێنانی ئازادی و
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 یەکسانییان نییە و پێویستییان بە مامۆستایی و فریادڕەسی ژنسسان
 و پیاوانی دەستەبژێر هەیە، ئەمە خاڵی هاوبەشی مارکسیستەکان
 و نیئۆلیبراڵەکانە لەمەڕ ڕۆڵی ڕێکخرابوون و توانای ڕزگسساری چیسسن

و توێژەکان.

 بسسۆیە بسسە بۆچسسوونی مسسن، لەبسسارەی ژنسسانەوە ئەمسسە وانییسسە، چسسونکە
 ژنسسان؛ دایکسسن، نیسسوەی کرێکسساران و مامۆسسسستایان و فەرمسسانبەران و
 بێکاران و خانەنشسسینان و کەمئەنسسدامان و خوێنسسدکارانن و دەتسسوانن
 فشسسسساری ئابسسسسووریی و ڕامیسسسساریی و کسسسسۆمەڵیەتی دروسسسسست بکەن و
 نیسسسسسوەکەی دیکسسسسسە ناچسسسسسار بسسسسسە هاریکسسسسساری بکەن، چسسسسسونکە ژنسسسسسان
 پێکهسساتەیەکی هسسزری و ئایسسدیۆلۆجی نیسسن، بەڵکسسو ئەنسسدامی چیسسن و
 توێژەکسسسانی کسسسۆمەڵن و پێگەی کسسسۆمەڵیەتی و قورسسسسایی ئابسسسوویی
 خۆیان هەیە و ڕێکخراوبوونیان لسسە ڕێکخسسراوەی جەمسساوەریی تسسوێژە
 کۆمەڵیەتییەکانسسسسدا لەسسسسسەر بنەمسسسسای یەکسسسسسانی مسسسساف و ئەرك و
 ئازادی تاکەکەسیی، دەتسسوانێت بسسبێتە هسسۆی هەڵخڕانسسدنی بزاڤێکسسی
 کۆمەڵیەتی فرە بوار و گشتگیر، بەڵم ئەمە هیچ کات نابێتە هسسۆی
 ڕەتکسسسردنەوەی ڕێکخسسسراوەی پاگەنسسسدەیی ژنسسسان بسسسۆ گەشسسسەپێدان و
 کۆمەڵیەتییکردنەوەی خۆهوشسسیاری ئازادی و یەکسسسانی لسسە ئاسسستی
 کسسسسسسسسۆمەڵگە و لسسسسسسسسە ناوەنسسسسسسسسدی بزاڤسسسسسسسسی جەمسسسسسسسساوەریی تسسسسسسسسوێژە

.کۆمەڵیەتییەکاندا

 هەڵبەتسسسە مسسسن دژی جیسسساکردنەوەی ژنسسسان لسسسە نێسسسو چیسسسن و تسسسوێژە
 کۆمەڵیەتییەکانیانسسسدا، لسسسە شسسسوێنی کسسسار و خوێنسسسدن و فەرمسسسان و
 شسسسوێنی ژیسسسان دەوەسسسستمەوە؛ هیسسسچ کسسسات لەتەك ئەوەدا نیسسسم، کسسسە
 ڕێکخسسراوی مامۆسسستایانی ژن، ڕێکخسسراوی کرێکسسارانی ژن لسسە بەشسسە
 پیشەسسسازییەکاندا، ڕێکخسسراوی ژنسسانی جوتیسسار، ڕێکخسسراوی ژنسسانی
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 خوێندکار یا کەمئەندام و خانەنشین و فەرمانبەر و بێکار دروسسست
 . لەتەكبسسسسبێت، چسسسسونکە کسسسسارێکی وا ڕۆڵسسسسی دژەشسسسسۆڕش دەگێرێسسسست

 ئەوەدام ڕێکخسسسسسراوی ژنسسسسسانی خۆهۆشسسسسسیارگەرەوە و پاگەنسسسسسدەگەر
 هەبێسسسسسسسست، بەڵم وەك ڕێکخسسسسسسسسراوە ڕامیسسسسسسسساریی و ڕۆشسسسسسسسسنبیرییە
 هیرارشسسییەکان نسسا. کاتێسسك هەر ڕێکخسسراوەیەك بەنێسسوی ژنسسانەوە،
 وەك ڕێکخسسسسسسراوە دژە-شۆڕشسسسسسسییەکانی ئێسسسسسسستا، وەك ڕێکخسسسسسسراوە
 پاشسسسسسسسکۆکانی پسسسسسسسارتە کۆمونیسسسسسسسستەکان، وەك ڕێکخسسسسسسسراوە زەردە
 میرییەکسسسسان، کسسسسە لسسسسە بسسسسری هانسسسسدانی ژنسسسسان بسسسسۆ ڕێکخراوبسسسسوون و
 چالکبوون لە ڕێکخراوە پیشەیی و ئابوورییە جەماوەرییەکسسان، لسسە
 بری هاندانیان بۆ خەبات لە ناوەندی خێزان و خوێندگە و کارگە و
 فەرمسسسانگە و ناچسسسارکردنی نێسسسرینەی هاوکسسسار و هاوخێزانیسسسان بسسسە
 هاریکاری، ژنان بۆ دژەپیاوی و پارانەوە لە دەسەڵت و چاوەروانی
 لە نوێنەرانی بۆرجوازی و دەنگسسدان هسان بسسدەن، ئەوا بسسە بۆچسوونی
 من دژایەتی وەها ڕێکخراوگەلێك بەشسسێکی جیسانەکراوە دەبێسست لسە
 خەبات لە دژی گشتێتی باری یاسسایی و کسۆمەڵیەتی و کولتسووریی
 نایەکسسسانانەی ژنسسان و ئەو ڕێکخراوانسسە دەچنسسە خسسانەی ڕێکخسسراوە
 زەردەکسسسانەوە، لەوانسسسە بۆرجسسسوا-فێمینیسسسستەکانی کوردسسسستان، کسسسە
 هەنووکە ژنان بسسە دێمۆکراسسسی بۆرجسسوازی و دەوڵەتسسی نەتەوەیسسی و
 چارەسسسسسسسسسسسسەری یاسسسسسسسسسسسسایی و یەکسسسسسسسسسسسسانکردنی ژنسسسسسسسسسسسان لەتەك
 پیسسسساوان[ یەکسسسسسانی لسسسسە کۆیلەتیسسسسدا] و  بسسسسە بەدەسەلتگەیشسسسستنی

ژنانێکی دەستەبژێر وەك نوێنەرانی ژنان، خۆشباوەڕ دەکەن.

 وەك وتم ڕێکخراوی هەڵخسسڕێنەر و هوشیاریبەخشسسی ژنسسان، یەکێکسسە
 لسسە پێداویسسستییە هەنووکەییەکسسانی کسسۆمەڵگە، بەڵم بسسە تێڕوانینسسی
 فێمینزمی ڕادیکاڵ و شۆڕشگێڕ، کە ئاراستەی بنەبرکردنی سسستەم و
 هەڵواردنسسی ژنسسانە، نەك بەکسساربردنی خەبسساتی ئازادیخسسوازانە و
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 یەکسانیخوازانەی ژنان بۆ پچڕینی دەسەڵت بۆ دەسسستەبژێرێك لسسە
 ژنان، کە هیچیان لە دەسەڵتداری ملهوڕانەیی پیاوان کەمتر نییسسە

!و ناشبێت

ژنان و کۆمونیزم
 

 بەداخەوە، ئەوەی کسسە تائێسسستا پێشسسکەوتنی مرۆڤسسایەتی لسسە بسسواری
 پەیسسبردن بسسە ڕازەکسسانی کسسۆمەڵگە سسسەرەتاییەکاندا پێیگەیشسستووە،

 . ئەگەر باوەڕمسسسان بەوەتەنیسسسا کۆمەلێسسسك خەیسسساڵن و هیچسسسی دیکسسسە
 هەبێت هوشیاری مرۆڤ لە ئەمڕۆدا لە هی سەدەیەك پێشتر بسسالتر
 بێسست، ئەوا بەدڵنیسساییەوە مرۆڤسسی ئەوڕۆکسسە لسسە ڕووی تێگەیشسستن و
 مرۆڤدۆسسستی و تەبسسایی و پێکەوەگونجسسان و لەیەك نزیکبسسوونەوەوە،
 لسە مرۆڤسی سسەرەتایی و سسەردەمەکانی پێشسووتر لەپێشستر دەبێست.
 دەکرێت هەندێك خێڵ و گوند و نساوچە لسە هەنسدێك نسساوچەی دیکسسە
 لەنێسسوان خۆیانسسدا مرۆڤسسانەتر و ئاشسستیخوازانەتر و یەکسسسانانەتر و
 ئازادانەتر ژیسابن، بەڵم هیسسچ کسات لسە بەرامبەر ئەوانسی دەرەوەی
 خۆیاندا وەها ڕەفتاریان نەکردووە و بەڵکو هەستییان بە مەترسسسی
 کسسسردووە. چسسسونکە مرۆسسسڤ لسسسە ڕووی هوشسسسیاری و دەرکەوە فسسسرە لسسسە
 ئاژەڵەکانی دەوروبەری جیاواز نەبووە و تەنسانەت لسسە قسسسەکردن و
 جسسسسوڵە و خسسسسواردن و سسسسسێکس و پەیوەنسسسسدی و ڕووبەڕووبسسسسوونەوە و
 جەنگەکانسسسدا لسسسسایی تەواوی ئاژەڵەکسسسانی کسسسردووەتەوە. کاتێسسسك
 مرۆسسڤ لسسساییگەرەوەی ئاژەڵ بسسووبێت، بەو جسسۆرەی کسسە هێشسستاکە
 کۆمەلێك لەو لساییانەمان تێداماوە؛ وەك گۆشسسخواردن و ڕاوکسسردن
 و جەنسسگ و پەلمسساردان و خۆپسسۆلێنکردن بەسسسەر بنەمسساڵە و خێسسڵ و
 نەتەوەی جیسساوازدا، قسسسەکردن لسسە کۆمسسونەیی ژیسسان زیسسادەڕەوییە.
 لەبەر ئەم هۆیسسانە مسسن نسساتوانم ئەو بۆچوونسسانە لەمەڕ کسسۆمەڵگەی
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 سسسەرەتایی، کسسە جۆرێسسك لسسە کسسۆمەڵگەی ئازاد و یەکسسسان بسسووبێت،
 بەهەنسسسسسد وەربگسسسسسرم. لێسسسسسرەدا ناچسسسسسارم بگەرێمەوە سسسسسسەر تێسسسسسزی
 دونیسسسساییکردنی بەهەشسسسست لەلیەن مارکسیسسسسستەکانەوە، کسسسسە لسسسسە
 ئایینەکسسان و ئەفسسسانەکاندا مرۆسسڤ لسسە بەهەشسست دەردەکرێسست و بسسۆ
 گەرانەوەی پێویسسستی بسسە گسسوێرایەڵی خسسوا و پەیسسامبەرانی هەیسسە و
 دواجسسسسسسسسار دەگەرێتەوە بەهەشسسسسسسسست، ئەو گەرانەوەش کسسسسسسسسردەوەی
 پەرستیارەکە دیاری دەکات و لەسەر دووریانێکە، ئەگەر گوێرایەڵ
 بێسست، بەرەوە بەهەشسست دەڕوات و ئەگەر سسسەرپێچی بکسسات، بەرەو

دۆزەخ دەچێت.

 ئایسسا ئەفسسسانەی کۆمسسونەی سسسەرەتایی و سسسەرهەڵدانی کسسۆمەڵگەی
 چینسسسایەتی بەهسسسۆی کشسسستوکاڵ و بەرهەمهێنسسسانەوە و دواجسسسار بسسسە
 پاشسسسسڕەوی ئایسسسسدیۆلۆجیایەكی وەك مارکسیسسسسستی بەرەو بەهەشسسسست
 دەگەرێتەوە، هەمسسان ئەفسسسانەی خسسواردنی سسسێوەکە و دەرکسسران لسسە
 بەهەشسسسست و دواجسسسسار گەڕانەوە بسسسسە پەیڕەوکردنسسسسی ئایینەکسسسسان و

پاکبوونەوە لە خراپییەکان، نییە؟

 من پێموایە، بەر لە سەرهەڵدانی کشسستوکاڵ و بەرهەمهێنسسان، خیسسڵ
 و گروپەکسسان پێکهسساتەی هیرارشسسییان تێسسدابووە و جیسساوازی لەنێسسوان
 پیسسسسسسساو و ژن و پیسسسسسسسر و منسسسسسسساڵ و بەهێسسسسسسسز و بێهێسسسسسسسز، هەبسسسسسسسووە و
 خاوەنسسسسسدارێتییان هەبسسسسسووە و ئەگەر گروپێکسسسسسی دیکسسسسسە لسسسسسە بەری
 درەختەکسسسانی ئەوانسسسی خسسسواردبێت یسسسا لەنسسساوچەی ئەوانسسسدا ڕاوی
 کردبێسسست یسسسا ویسسسستبێتی بژێسسست و نیشسسستەجێ بێسسست، بەدڵنیسسساییەوە
 بەرییسسان پێگرتسسوون و کوشسستوویانن و لەناونیسسان بسسردوون، هەروەهسسا
 خێسسسڵ و گروپسسسی نانیشسسستەجێ بسسسۆ بەدەسسسستهێنانی شسسسوێنی باشسسستر و
 گونجسساوتر وەك داگیرکسساری نسسوێ ، پەلمسساری ناوچەکسسانی دیکەیسسان
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 داوە و بسسسە کوشسسستن و پاکتسسساوکردنی دانیشسسستوانەکەیان، داگیریسسسان
.کردوون

 ئینجسسا لەوەهسسا بارێکسسدا چسسۆن دەکرێسست ڕێوشسسوینی ژنسسان لسسە ئێسسستا
 باشتر بووبێت؟ لە کاتێکدا پیاوانی گروپ لە ڕاو و کوشتوکوشسستاردا
 بسسسووبن و ژنسسسان و منسسساڵن لەئەشسسسکەوت و هەوار و کۆڵیتەکانیانسسسدا
 مسسابنەوە و بەر هێرشسسی ئەوانسسی دیکسسە کەوتبسسن؟ بسسە دڵنیسساییەوە،
 ئەتکسسردن و دزینسسی ژنسسان و کوشسستن و کۆیلەکردنیسسان هەر لەو بەرە
 بەرەیانەوە دەست پێدەکات، کسسە هیشسستا مرۆسسڤ گونسسد و کێڵگەکسسانی
 دروسسسسسست نەکردبسسسسسوون. بەدڵنسسسسساییەوە وێنەکسسسسسانی سێکسسسسسسیزم لسسسسسە
 ئەوڕۆکەدا، درێژبوونەوەی وێنەکانی ئەوکسساتن و بسسە سسسوودوەرگرتن
 لسسە تەکنۆلۆژیسسا ڕازێنسسراونەتەوە. هەر بسسۆیە هیسسچ بەڵگەیەك بەدی
 نسساکەم، کسسە قۆناخێسسك بەنێسسوی دایکسسسالری یسسا بەهەشسستی ژنسسان،
 هەبسسسسووبێت. وەك وتسسسسم، دەکرێسسسست لەنسسسساو هەنسسسسدێك کسسسسۆمەڵی زوو
 نیشسستەجێبوودا ڕێوشسسوێنی ژنسسان لسسە سسسایەی تەبسسایی و ئارامسسی و
 یەکسسسانی ڕێژەیسسی تاکەکسسانی نێسسو کۆمەڵەکەیسسان، لسسە ڕێوشسسوێنێكی
 باشسسستر بەهرەمەنسسسد بسسسووبن، کسسسە لسسسە کسسسۆن و ئەمڕۆشسسسدا جیسسساوازی
 ڕێوشسسوێنی ژنسسان تەنسسانەت لسسە ناوچەکسسانی کوردستانیشسسدا بەدەی
 دەکەین، بەڵم هیچ کسسات ئەو خۆهوشسسیارییەی کسسە ئەورۆکسسە لەمەڕ
 یەکسانی ڕەگەزەکانەوە هەیە، لە ئارادا نەبسسووە و ژنسسان بەگشسستی
 ژێردەسسسست و قوربسسسانی بسسسوون. هەروا کسسسە نسسساتوانین بڵێیسسسن هەمسسسوو
 ناوچەکسسسان بسسسە سسسسەردەمی کسسسۆیلەتی یسسسا خێڵیەتیسسسدا تێپەڕیسسسوون،
 هەرواش نسسسساتوانین بڵێیسسسسن کسسسسە لسسسسە هەمسسسسوو ناوچەکانسسسسدا هەمسسسسوو
 کۆمەڵگەکان ژنسالر، پیاوسالر یا مرۆڤسالر [ یەکسان] بوون. بەو
 پێیەش نسساتوانین چەنسسد سسسەد سسسالێك یسسا چەنسسد هەزار سسسالێك نێسسو
 بنێیسسن ژنسسسالری، کسسۆیلیەتی، فیسسودالیزم، سسسەرمایەداری... . بەڵم
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 دەتوانین بڵێین، ئەو ناوچانەی کە بە سیستەمبەندی کسسۆیلیەتی و
 خێلیەتیسسسسدا تێنەپەڕیسسسسوون، بەڕادەیەك ژنسسسسان لسسسسە چسسسساو نسسسساوچە
 خێڵەکییەکسسسان ئازادتسسسر و یەکسسسسانتر بسسسوون، بەڵگەش بسسسۆ ئەمسسسە،
 دەتسسوانن سسسەرنج بسسدەینە ئامسساری کوشسستنی ژنسسان [ لسسە ناوەڕاسسستی
 سەدەی ڕابوردووەوە تا ئەمڕۆ] لەسەر ئەوینداری و سسسێکس [ئەوەی
 پێی دەڵێسسن پاراسسستنی شسسەرەف و نسساموس] لسسە نسساوچە جیاوازەکسسانی
 هەرێمی باشووری کوردستاندا، ئامارەکان ئەوەمان بۆ دەسەلمێنن،
 لسسە کسسوێ خیسسڵ بەهێسسز بێسست، کوشسستنی ژنسان بەرچسساو و ڕوو لەسسسەرە.
 لەم بسسسسسسارەوە بەپێچەوانەی لێکسسسسسسدانەوەی هەنسسسسسسدێك نووسسسسسسسەری
 فێمینیست و کۆمونیستەوە، ناتوانین بڵێین لەلدێ ژن ژێردەسسستە و
 لسسسە شسسسار ئازاد و نسسساکوژرێت، بەڵکسسسو هەم لسسسە شسسسارەکان و هەم لسسسە
 لدێکانسسسسسدا دیسسسسساردەی ژنکوشسسسسستن ئامسسسسسادەیە، تەنیسسسسسا دەتسسسسسوانین
 جیسسسساوازییەکە لسسسسە ئاسسسسستی ناوچەکانسسسسدا بەدی بکەیسسسسن، ئەویسسسسش
 تایبەتمەنسسدی خیڵەکیبسسوون و نسساخیڵەکیبوون دیسساری دەکسسات، نەك

گوند و شار.

وهكانی و تێكسڕای زانسسست وهسسستن بسسه و پشتب وهی ماتریالیسسستیی بسسه وهف وهلس  ف
وه وهتییسان وهكی باب وهی وه شسسێو وهی مێسسژوو ب وهو و خوێنسدن  مێسسژووی مرۆیسی لسه
وهی وهڵگ وه دروسسسسسستبوونی كسسسسسۆم وهر ل و ژنسسسسسان ب وهتی كسسسسسه وهلماندووی  سسسسسس
و هسسسسۆی وهكان – بسسسسه وهتایی وهر وهڵگه سسسسس وهمی كسسسسۆم وهرد وهتیی - سسسس  چینسسسسای
وهوه وهن پیسسسسسسسسسسساوان وه لی وه هیسسسسسسسسسسسچ جۆرێسسسسسسسسسسسك ل وه ب وهو  ژنبوونیسسسسسسسسسسسان
و پێسسسسی وه بسسسسه وهم توانیویسسسسان وهو د وه ئ وه.. چسسسسونك وهو وهت وهوسسسسسێندراون وهچ  ون
وهكسسسسانی وهرك وهران و تێكسسسسڕای ژیسسسسان گشسسسست ئ وهكانی گسسسسوز  پێویسسسسستیی
وه وهڵت ل وهسس وهك د وهی وهت بسۆ مساو وهنان وهڕێنن .. ت وهرشانی خۆیان رابپ  س

وهك پیاوان، وه ن وهواندا بوو وهست ئ 32 لد
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 پرسسسیارێکی دیکسسە،  ئەوەیسسە کسسە کۆمونیسسستەکان لەژێسسر هەژمسسوونی
 -فێمینیزم و دەسسسەڵتخوازی سۆسسسیالیزمی مارکسسسدا هەروەكبۆرجوا

 چسۆن دەسسەڵتداری خۆیسان بسە دادپەروەرانەتسر لسە هسی دژەکانیسان
 دەزانن، هەرواش دەسەڵتداری ژنان لە هی پیاوان باشسستر دەزانسسن.
 ئەگینسسا جیسساوازی لسسە نێسسوان ئەوەی ژن دەسسسەڵتدار بێسست یسسا پیسساو،
 چییە؟ مەگەر بوونی دەسەلتداری چیسسن و توێژێسسك بەسسسەر ئەوانسسی
 دیکەدا نیشانەی چینایەتیبوونی کۆمەڵگە نییە؟ ئیسستر ئەو کۆمسسونە
 سسسسەرەتاییە، کسسسە فیلۆسسسسۆفی ماتریالیسسسستی بسسسە  پشتبەسسسستن بسسسە
 زانسسستێك کسسە لەسسسەر گریمسسانە بنیسساتنراوە، پشسستی پێدەبەسسستێت،
 چاکی و دروستی لە کوێسسدایە کسسە ئێمسسە شسسەیدای بسسبین و بمسسانەوێت

مرۆڤایەتی بەرەو ئەوێندەرێ وەبەر خۆمان بدەین؟

 کاتێسسك کسسە لەو کسسۆمەڵنەدا ژنسسان سسسالر بسسووبن، کەواتسسە کەسسسانی
 ناسالریش هەبوون، بەم جۆرە بسسوونی کەسسسانی ناسسسالیش بەڵگەی
 بوونی دوو چین و دەستەی دژ بەیەكە و لە درێسسژەی لسسۆجیکی وەهسسا
 بیرکردنەوەیەکسسدا کەواتسسە پیاوسسسالری بەرهەمسسی تۆڵەسسسەندنەوە و
 سسسسسەندەنەوەی دەسسسسسەڵتە لسسسسە ژنسسسسان و قسسسسۆرخکردنییەتی لەلیەن

 . هەروەهسسا شسستێکی دیکەی ناڕۆشسسن، ڕۆشسسن نەکسسردنەوە وپیسساوانەوە
 خسسسۆنەدانی ئەو خسسساوەن تیئۆریسسسانەیە لسسسە بەرهەڵسسسستی ژنسسسان لسسسە
 بەرامبەر بەدەسەڵتگەیشتی پیاواندا و وانیشسسان دەدرێسست کسسە وەك
 دۆسسزینەوەی ئاگسسر و بڵوبسسوونەوە و بەکسساربردنی، پیاوسسسالریش زۆسسر
 ئاسسسسایی وەك پێداویسسسستییەك پەرەی سسسسەندبێت. لەکاتێکسسسدا هەم
 سسسسسسەرهەڵدانی خاوەنسسسسسدارێتی و کسسسسسۆیلەکردنی ئەوانسسسسسی دیکسسسسسە و
 بێدەسەلتکردنی ژنانیش، ناکرێت بەبسسێ جەنسسگ و کوشسستار و نسسزا و

سکاڵ ڕوویدابێت!
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 ئەو گریمانسسسسانەی یسسسسا ئەو شسسسسەیداییانەی کسسسسە کۆمونەیسسسسستەکانی
 سەدەی نۆزدە و پاشرەوانیان بۆ کسۆمەڵگەیەك، کسە نێسوی کۆمسونەی
 سسسەرەتاییان لێنسساوە، هەیسسانە، هەمسسان شسسەیداییە، کسسە چەپەکسسانی
 ئەوروپسسا و ئەمەریکسسا بسسۆ کسسۆمەڵگە خێلەکییەکسسانی لەمەڕ خۆمسسان
 هەیسسانە و ئەو شسسێوە کۆلێکتیڤیسسستییە لسسە ژیسسانی ئێمەدا هەیسسە و
 هەبسسووە، بسسە کۆمسسونیزم دەزانسسن و خسسۆزگەی بسسۆ دەخسسوازن، چسسونکە
 تاکگەرایی بۆرجوازی پەیوەندییە کۆمەلیەتییەکانی وێرانکسسردوون
 و لەبەردەم دەسسسسسەلتی چینسسسسە داراکانسسسسدا دۆشسسسسداماون و لەبسسسسری
 هەوڵسسسسسسدان بسسسسسسۆ گسسسسسسۆرینی پەیوەنسسسسسسدییە ڕۆبۆتییەکسسسسسسانی تسسسسسساك و
 جێگرتنەوەیسسسسسسان بسسسسسسە پەیوەنسسسسسسدییە کسسسسسسۆمەڵیەتییە پێویسسسسسسست و
 مرۆییەکان، خۆزگە بە ڕابوردوو واتە کۆمەڵگەکانی ئێمە، کسسە تسساك

.تێیایاندا پاشڕەوە، دەخوازن

وهمهێنسسسسان و پسسسسێ    وهره و هسسسسۆی بسسسسارگرانیی منسسسسداڵ ب وهتا بسسسسه وهر    سسسسس
و ناچساریی وهی كسار) بسسه وهشسبوونی سروشستییان وهكورتیدانی ژنان (داب  ل
وه مساڵ یسان و ل و ژنسان سسپێردران كسه وه به وهو كاران و ئ وه پێش؛ واته  هاتۆت
وهك وهبسسوون و وهی ه وهك وهر وهوروب وهوتسسن و د وهی پشسسوودان و خ  شسسوێنی سسساد
وهی وهكردن و كسسسساری سسسسساد وهخێسسسسوكردنی منسسسسداڵ و خسسسسواردن ئامسسسساد  ب
وهڕان و وهدواداگ وهك ب وهكسسسسسسسانیتریش و  كشسسسسسسستوكاڵیی و ... هتسسسسسسسد، كار
وهڵن و ... وهخسست و گژوگیسا و راوكردنسسی ئاژ وهری دارودر وهی ب وهو  كۆكردن

وهوتن وهر پیاوان ك 32 لهتد ب

 پرسسسیار بۆسسچ کسساری نێومسساڵ و منسساڵبەخێوکردن و چاوەڕوانمسسانەوەی
وهی كسسارژنان لە کۆمەڵگە سەرەتاییەکاندا  وهشبوونی سروشسستییان  داب

 ، کەچی لە ئەورۆدا مانەوەی ژن لەناو مسساڵ و منسساڵبەخێوکردنبێت
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 هەڵواردن بێسست؟ ئایسسا ئەوەی کسسە ئەو کسسات پیسساوان کسساری نێومسساڵ و
 خسسسسواردن ئامادەکردنیسسسسان بسسسسە کسسسساری خۆیسسسسان نەزانیسسسسوە، هەمسسسسان
 بیرکردنەوەیسسسسە نییسسسسە، کسسسسە ئەمڕۆکسسسسە هەیسسسسانە و ئەمەش بەڵگەی
 سێکسیسسسسسسسستیبوونی کسسسسسسسۆمەڵگە سسسسسسسسەرەتاییەکانە و بەپۆزەتیسسسسسسسڤ
 نیشسساندانیان لسسە لیەن بیریانسسانی کۆمونیسسستەوە، خسسۆی بسسۆ خسسۆی
 ڕەوابینینسسی هەڵواردنسسە!. هەورەهسسا ئەگەر بیسسانوو ئەوەبێسست، کسسە
 پیسسساوان ڕاو و پاسسسسەوانییان کسسسردووە، دەی ژنسسسانیش ئەرکسسسی لەوە
 سەختریان لەسەر شان بووە؛ کە هەڵگرتنسسی نسسۆ مسسانگەی کسسۆپرپەلە
 لە زکیاندا بووە. کەواتە هیچ بیسسانوویەك نییسسە، کسسە سروشسستیبوونی
 خواردندروسسسسسسستکردن و بەخێسسسسسسوکردنی منسسسسسساڵ لەلیەن ژنسسسسسسانەوە
 پشسستیوانی بکسسات و شسسانی پیساوانی لسێ خساڵی بکسات. هەروەك چسۆن
 هیچ بیانوویەك نییە، کە ئەورۆکە پاساوی ئەوە بدات، ژنان کسساری

دەرەوەش بکەن و کاری نێوماڵیش هەر هی ژنان بێت!

وههێزتركردنسسسی بیروبسسسازووی    وه هسسسۆی ب وهش بسسسوو وهشسسسكردن وهو كارداب    ئ
وههسسۆی وهنێو پیاوان - ب وهس - ل وهندێك ك و هی ژنان، پاشان ه  پیاوان له
وهڵكسسسانیتر وه خ وهندنی بیروبازوویسسسان ل وهسسسس وهش وهیسسسان و پسسستر گ وهو كار  ئ
وهكانی كاركردنیسسان داگیركسسرد وهتایی وهر وه س وهرست وه و ك وهمی زیاد وهره  ب
وهی كسسار) وهتییسسان وهشسسبوونی چینای وهنیسسان .. (داب وه خاو  و خۆیسسان كسسرد
وهی وهنكسسار و زۆسسرب و خاو وهم بسسوونه وهڵكێكسسی ك وه خ وهڵ و كۆم وهئارا؛ واته  هات
وهی وهنی هیسسسچ شسسستێك زۆسسسرب وهیسسسانتوانی ببنسسسه خسسساو وه ن وهڵكیسسسش ك  خ
وهن و لی وهكانیشیان لسسه وهوتی كار وهستك وهرشان و د وه س وهكانیان خرای  كار
وهسسسسێك ووهت وای لێهسسسات ك وهنسسسان وهكسسسرا .. ت وهوت د و ز وهوه وهكان وهنسسسدار  خاو
وهیی وهری كسسسۆیل وهوسسسسێن وهس و قۆنسسساغی چ وهنسسسدان ك وهنی چ و خسسساو  بسسسبێته
وهوه وهر و سسس و لسسه وهیان كسسه وهو بار وههۆی ئ وهشدا ژنان ب وهو نێو وهستپێبكا، ل  د
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وهتیی وهی چینسسای وهران وهوسسسێن وهڵتی چ وهسسس وهی د و ژێسسر سسسای  وباسسسكرا لسسه
وهپێندرا. وهردا س وهس وهڵتی پیاوسالرییان ب وهس 33-32 ل د

 بسسە بۆچسسوونی مسسن ئەمسسە تەنیسسا بسسڕوا بەخۆهێنسسانە یسسا خسسۆرازیکردنە
 .بەوەی کە توانیبێتمان وەڵمی لوازییەکانی ئەو تێزانە بسسدەینەوە
 یەکەم ئەگەر بەوە بووایە، دەبسسوو هەردەم کرێکسساران، کسسە بسسە هسۆی
 کسسسسسارەوە لسسسسسە خاوەنکارەکسسسسسان لسسسسسە ڕووی بسسسسسازووەوە بەهێزتسسسسسرن،
 بیانتوانیسسسسانە وەچسسسسە دوای وەچسسسسە خاوەنسسسسدار و دەسسسسسەڵتدار بسسسسن.
 هەروەها بە بۆچوونی مسسن، بسسوونی جیسساوازی هەر لسسە خیسسڵ و گروپسسە
 سەرەتاییەکانی یەکەمسسدا هەبسسووە و ئەوەش هەم بەهێسسزی جەسسستە
وەهێسسزی مێشسسکیان (هەنسسدێك لسسە ژنسسان و  (هەنسسدێك پیسساوان) و هەم ب
 پیسسسسساوان) ڕێوشسسسسسوێنی بسسسسسانتری پێبەخشسسسسسیوون و ئەفسسسسسسانەکان و
 ئایینەکسسان کسسە بۆخۆیسسان دایانهێنسساون، بەرهەمسسی بەهێسسزی مێشسسکی
 کەمسسایەتییەك و زاڵبسسوونی هێنسسدیك بسسە سسسەر هێنسسدێکی دیکەدا لسسە
 جەنگسسسە نەبڕاوەکانسسسدا، بسسسوون و لەو ڕێگەوە سسسسەروەر و بندەسسسست
 دروست بوون و لەتەك ڕەوتی دۆزینەوەی کشسستوکاڵ و بەرهەهێنسسان
 و گەشەی ڕێکخستن و پاراستنی کۆمەڵگەکان، چینی باڵدەست، لە
 خێسسسسزان و خێڵەوە گسسسسۆراوە بسسسسۆ میرایەتسسسسی و بەو جسسسسۆرەی ئەمسسسسڕۆ
 گەیشسستووە. بەکسسورتی چەوسسسانەوە و سسستەم بسسە سسسوودوەرگرتن لسسە
 ناخۆهوشیاری و کەم دەرکی و لوازی ئەندامانی دیکەی گروپەکسسان
 لسسە منداڵسسدانی گروپسسە سسسەرەتاییەکاندا سسسەریهەڵداوە و جەنسسگ و
 پاکتاوکردنەکانیش وەك گەشەی ئەو پسساوانخوازییە سسسەریاهەڵداوە
 و پەنایان بۆ براوە و باوکسالری هەر هەبووە و مرۆڤسالری تەنیسسا
 لەو ناوچسسسانەدا هەبسسسووە، کسسسە ئەوڕۆکسسسە شسسسوێنەواری مسسساوە و ژنسسسان
 ڕێوشوێنی باشتریان هەیسە یسا هاوتسایی و بەڕێزیسی هەر یەکسە لەو
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 شوێنانەدا هەبسسووە، کسسە بسسە سسسەردەمی خێڵیەتیسسدا تێنەپەڕیسسوون و
 لسسە کوردسسستانی خۆشسسماندا شسسوێنەواری لسسە هەنسسدێك نسساوچەی زوو
 نیشسسسسەجێبوودا هەیسسسسە. لەم بسسسسارەوە دەتسسسسوانین بگەڕێینەوە سسسسسەر

 ) بە نێویMargaret Meadلێکۆڵینەوەکەی خاتوو مارگەرێت مێد (
 Human Nature and tjheسروشستی مرۆسڤ و دەسسەلتی کەڵچەر (

Power  of  cultureکسسسە تێیسسسدا بسسسە بەراوردی سسسسێ کسسسۆمەڵگەی ,( 
, Arapeshسسسسسەرەتایی (  Mundugumor , Tchambuliلسسسسە ( 

 ) جیسساوازی ڕێوشسسوێنی ژنسسان و پیسساوانیPapua Niuginiهەرێمسسی (
لەو کۆمەڵگەیاندا نیشان داوە.

وهتییش مسسسابێ رزگاریسسسان نسسسابێ  وهی چینسسسای وهو وهوسسسسان و تسسسا چ    ..  دیسسساره
وهكسسسسسسان و وهیسسسسسسدابوونی چین و پ وهوان لسسسسسسه وهی ئ وهو وهوسسسسسسسان و چ  چسسسسسسونكه
وهش كسسه وهو پێی وهر ب وه، ه وهی گرتسسوو وهرچاو وهتیی س وهی چینای وهو وهوسان  چ
و لبردنسسی وهش بسسه وهو رزگسساریی وه و ئ  وکۆمسسونیزم هسسزری رزگسساریی مسسرۆڤ
وهڵێكی بسسسسێ چیسسسسن وهزرانسسسسی كسسسسۆم وهتیی و دام وهی چینسسسسای وهو وهوسسسسسان  چ
وهی وهر بنچین وهسسسسسسس و ل وهڵتێك كسسسسسسه وهسسسسسسس وه د وهر جسسسسسسۆر وهكا ه وهسسسسسسستپێد  د
وهڵتی وهسسسسسسس وهك د وه - و وهیسسسسسسدا بسسسسسسوو وهتیی پ وهی چینسسسسسسای وهو وهوسسسسسسسان  چ
وه کۆمسسسونیزم تسسساكه وهوات وهمسسساڵێ .. ك وهرگ راد وهو م وهر  پیاوسسسسالریی - ب

و بۆ ژنانیش. وهكییه وهكجار وهری ی 33 لورزگارك

 لێسسرەدا ئەگەر بسسە لەبەرچسساوگرتنی پێشسسینەی هسسزری کۆمونیسسستی و
 ئەوەش کە لێسسرەدا روون نەکسسراوەتەوە، کۆمونیسسستەکان ڕزگسسارگەری
 ژنسسسسسانن، دەبێسسسسست هیوایسسسسسان بەوە ببەسسسسسستنەوە، کسسسسسە ڕۆژگارێسسسسسك

 . دیسسسسانەوە ئەمسسسە پێچەوانەیفریادڕەسسسسەکانیان ڕزگاریسسسان بکەن
 ئایسسسدیای خۆڕزگسسسارگەری تسسساکە وەك بەرهەمسسسی خودهوشسسسیاری لسسسە
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وەك  خەبسساتی یەگرتسسسووی هاوجۆرەکانیسسسدا. بسسسە بۆچسسوونی مسسن، هەرو
 شسسسٶڕش خسسساڵێکی دیسسساریکرا و کسسساتژێرێکی دانسسسراو نییسسسە، ڕزگسسساریش
 سسسسەردەمێك نییسسسە، کسسسە سسسسەرکەوتنی دەسسسستەبژێرێکی کۆمونیسسسست
 سسسنوورەکەی لسسە سسەردەمی کۆیلەتییسسان لسە کسۆمەڵگەی چینایەتیسدا
 دیار بکات. بەڵکو بە پێچەوانەوە پرۆسێسێکی مێژوویی و ڕەوتێکی
 درێژمسسساوەیە و بەو ڕادەیەی ژنسسسان خۆهوشسسسیار دەبنەوە و جەنگسسسی
 ئازادبسسسسسسسسسسسسوون و یەکسسسسسسسسسسسسسانبوون و دادپەروەری دەکەن، بەو رادە
 ڕزگاریان دەبێت. منیش پێموایە لسسە کسسۆمەڵگەی چینایەتیسسدا مرۆسسڤ
 بە گشتی بە ئازادی و یەکسانی و دادپەەروەی یەکجسساری یسسا تەواو
 ناگات، بەڵم ئەمڕۆ بەردی بناخەی سبەێنێیە و ئەگەر ئەمسسڕۆ ئەو
 بەردە دانەنێیسسسسن، دیسسسسواری سسسسسبەنینێ وشسسسسکەکەڵەك و بێبنسسسساخە
 دەردەچێسسسست و وەك ئیمپراتسسسسۆرییەکی بۆلشسسسسەڤیزم لسسسسە نسسسساوەوەرا

دادڕمێت.

 هەروەهسسسا وێنانسسسدنی چەوسسسسانەوەی ژنسسسان بسسسە هاوکێشسسسەیەك، کسسسە
 لەلیەکی ژنان وەستاون و خوێنیان لێ دەتکێسست و لەلکەی دیکەوە
 پیسساوان بسسە چەقسسۆ و قسسامچییەوە پەلمسساری ژنسسان دەدەن، بۆچسسوونی

 -فێمینیسسسستەکانە. بسسسە بۆچسسسوونی مسسسن چەوسسسسانەوەی ژنسسسانبۆرجسسسوا
 بەشێکە لە پێکهسساتەی کولتسسوور و سسسەرخانی کسسۆمەڵگە و سیسسستەمی
 چینایەتی بۆ پایەدارمانەوەی خسسۆی دەیپسسارێزیت و ئەگەر بەرگسسری
 ژنسسان و پیسساوانی ئازادیخسسواز لسسە ئارادا نەبێسست، ئەوا لسسە کسسۆمەڵگە
 ئەوروپییەکانیشسسدا هەرئاوا کسسە ڕۆژانسسە نیئۆلیبراڵەکسسان خەریکسسن
 دەستکەوتە ڕامیاریی و ئابووری و کۆمەلیەتییەکانی نیوە سسسەدەی
 ڕابوردوو لە تاکە بندستەکان دەسێننەوە، هەرواش وەك کوردستان
 زۆر بە ئاسایی و ئارامی و بێ بەرەنگاری یاسای چەند ژنسسە پیسسادە
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 دەکەنەوە، هەرچەندە لە ئەوروپا لە ڕووی بازرگسسانی سێسسسکییەوە،
 واتە کۆیلەتی هاوچەرخی ژنانەوە، پیاوانی دەوڵەتمەند زیسساتر لسسە
 چوارژنی بەردەست و یار و هاوسەر و هادەمی سێکسی و نۆکەریان
 هەیسسە و نمسسوونەش دەتسسوانن سسسەرنجی فیلمسسە دۆکومێنتەرییەکسسان
 لەسسسەر چسسۆنیەتی ژیسسانی ملیسسۆنێر و ملیاردلێرەکسسان لسسە دوورگسسە و
 میوانخانە پێنج ئەسسستێرەکاندا، بسسدەین و بسسبینین کسسە چسسۆن کۆشسسکی
 سسسسەرمایەداران وەك حەرەمسسسسەرانی کسسسۆیلەداران و پاشسسساکان لسسسە
 ژنسسسانی سێکسسسسفرۆش و کەسسسسایەتی شسسسکاو جمەیسسسان دێ. هاوکسسسات
 هەروەك پیسساوان لسسە ژێسسر هەژمسسوونی بیسسری زاڵسسی چینەداراکسسان و
 کولتوور و یاساکاندا دەبنسسە کسسوتکی دەسسستی سیسسستەمەکە، هەرواش
 ژنانیش خراپتر ئەو ڕۆڵە دژەشۆرشسسییە دەبینسسن؛ بسسۆ نمسسوونە ئەگەر
 ژنسسسان خۆیسسسان بسسسە خەتەکردنسسسی خۆیسسسان هەڵنەسسسستن، ئەوا ڕێسسسسا
 کۆمەڵیەتییەکسسان هیسسچ ڕێگسسە بسسە پیسساوان نسسادەن، تسسا کولەگسسوێزانی
 ڕدێنتاشسسسسینەکەیان بەدەسسسسستەوە بگسسسسرن و کسسسسچ و خوشسسسسکی خۆیسسسسان
 خەتەنە بکەن، هەرواش ئامادە نین، ئەو کارەش بە پیاوانی دیکسسە
 بسسسسپێرێن. ئایسسسا چسسسی ڕێگسسسری ئەوە دەکسسسات، کسسسە ژنسسسان ئەو کسسسارە
 [یسساخیبوون لەو ڕێسسسا کولتسسوورییە] نەکەن و دایکسسان و خوشسسکان و
 ژنسانی دیکسە قسسەی لەسسسەر نەکەن؟ ئایسا پیساوی سسسێکس نەدیتسووی
 کسسسورد دەتسسسوانێت شسسسەوی هاوسسسسەری ئەوە دیسسساری بکسسسات، کسسسە کسسسچ
 خەتەنە کراوە یا نسا؟ ئەگەر بشسستوانێت، ئەوا بسوونی ئەو پسسارچەیە
 بۆ خودی پیاو هێندە بەسوودە، کە ئامسسادە نییسسە، چیسسدیکە بیسسبڕێت!
 ئەی بۆ ژنان یاخی نسابن و هەوڵنسادەن، کسە نەیکەن؟ بسسە بۆچسوونی
 مسسن ئەوەنسسدەی ژنسسان کسسوتەك و بسسزوێنەری ناموسپەرسسستی پیسساون،
 خودی پیساوان نیسن. هەروەهسسا ئەوە بسساوك نییسە، کسسە ئارەزوومەنسسدی
 کوشسستنی کیسسژۆڵەکەی بێسست، بەڵکسسو ئەوە ڕێسسسای خێسسڵ و دەسسسەڵتی
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 کوڵتووری دواکەوتووانەی نەتەوە (خێڵسسە یەکگرتووەکسسان)یسە، کسە وا
لە باوك و برا دەکات، کیژۆڵەکەی وەك مامرێك سەرببرێت.

 بە بۆچوونی من، ئەو بۆچوونانەی نووسەر تەنانەت جێسسی ڕەخنەی
 .کۆمونیستەکانیش دەبن، کە پیاوان بە چەوسسسێنەری ژنسسان بزانێسست
 چسسسونکە پیسسساوان هەروەك ژنسسسان لسسسە سیسسسستەمەکدا ڕۆڵسسسی پسسسۆلیس و
 سەربازانێك دەبینن، کە هاوچین و هاوجۆرەکانی خۆیان خەڵتسسانی
 خسسوێن دەکەن. ئایسسا لەبەر بەرژەوەنسسدی و ئازادی خۆیسسانەوە ئەوە
 دەکەن یسسسسسسسا لەبەر دەسسسسسسسستەمۆبوون و دەستبەسسسسسسسسەرییان لەلیەن

دەسەلتی کولتوور و سەروەری چینە داراکانەوە؟

 ئەمە هەمان بۆچوونە کە هەموو کرێکاران بسسە شۆڕشسسگیڕ دادەنێسست،
 ئەوە لەبەرچسسسسساو نسسسسساگرێت، کسسسسسە بەهەمسسسسسان شسسسسسێوە کرێکسسسسسارانی
 کارخانەکسسسسسسانی چەکسسسسسسسازی و تەقەمەنسسسسسسی وەك ژنانێسسسسسسك کسسسسسسە
 کیژۆڵەکانیسسسان خەتەنسسسە دەکەن، چەك و تەقەمەنسسسی کوشسسستنی بسسسۆ

 ! ئەگەر بە وردی سسسەرنجی چەنسسدێتیهاوچینەکانیان بەرهەمدێنن
 لۆجیکبوونی ئەم بۆچوونە بدەین، دەبیسسن، ئەوە لەبیسسر دەکسسات، کسسە
 بە هەمان شێوە کە سەروەری چینسسایەتی لەسسسەر زەمینەی ملسسدانی
 زۆرینەی ژێردەسسستان [بسسە نمسسوونە کرێکسساران] بسسە کسسۆیلیەتی، خسسۆی
 ڕاگرتسووە، پلەچەنسدی و نایەکسسانی ژنسان یسا بەدیسوەکەی دیکەیسدا
 جێکەوتەیسسسی ڕێسسسسای باوکسسسسالری  بەملسسسدانی زۆسسسرینەی ژنسسسانەوە
 پەیوەنسسسدە، هەر بەو جسسسۆرەی کسسسە هەمسسسوو ژێردەسسسستان ناهوشسسسیار و
 پسسارێزەری سیسسستەمی سسسەرمایەداری نیسسن، هەرواش هەمسسوو پیسساوان
 هەڵگر و پارێزەری ڕێسای باوکسالری نین و دانانی هەموو پیسساوان
 وەك دوژمنسسانی ژنسسان، ئاو بسسە ئاشسسی بۆرجسسوا-فێمینیزمسسدا دەکسسات و
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هەموو گشتگیرکردنێك سەری لە کۆنەپارێزییەوە دەردەچێت.

وه وهری جیهسسان ل وهراسسس وه س و بزاڤسسی کۆمونیسسستی رابسسردوو ل وهنسسده وهرچ  ه
وهكی گرنگسسسی خسسسۆی وهی و كێشسسس وهی ژنسسسانی بسسسه وهنگاویسسسدا كێشسسس وهم ه وهك  ی
وهزنسسی لسسه وهوتی زۆسسر م وهسسستك وهباتیشسسدا د وهپسسانی خ وه گۆڕ وه و ل  زانیسسوو
وهك لسسه وهرو وهڵم ه وه ب وهسسستهێناو وهد وه پیسساوان و وهكسانییكردنی ژنسسان ب  وی
وه پرسسسی ژنسسانیش وه ل وهو وهنیسسدی دووچسساری لدان و شكسسست بسسۆت  وزۆر لی
وه وه و ك وهبسسوو وهموكوڕیی و تێڕوانینی نادروستی ه و و ك وهڵه وهڵێك ه  كۆم

وهن وهو وهی خوار وهوان 33 ل  :  گرنگترینیان ئ

 بەداخەوە ئەمە وانییسسە و کۆمونیسستەکان لەنێسو سۆشیالیسستەکاندا
 دەتوانم بڵێسم ئەگەر دواهەمیسن بساڵ نەبسن یەکەمیسن بساڵ نیسن، کسە

 . ئەگەر بەراوردیلیسسسان لسسسە پرسسسسی ڕزگسسساری ژنسسسان کسسسردووەتەوە
 ) وFrançois Marie Charles Fourierتێڕوانینسسی چسارلز فسۆریە (

 کارل مارکس لەمەر ژنان بکەیسسن، کسسە مسسارکس، ئەو (چسسارلز فسسۆریە)
 بسسسسسە خەیسسسسساڵی و نازانسسسسسستی و وردەبۆرجسسسسسوایی و دواکەوتسسسسسوویی
 تۆمەتباری دەکات، بە فەرسەخ لە پێش (کارل  مارکس)ەوە دەرکی
 بسسە ڕۆڵسسی ئازادی ژن لسسە گەیشسستن بسسە سۆشسسیالیزمدا کسسردووە. بسسە
 کسسسسردەوەش شۆرشسسسسێك (شۆڕشسسسسی ئۆکتسسسسۆبەر) کسسسسە چەخمسسسساخەکەی

 دا،1917مانگرتنی ژنان و خۆپیشسساندانی ژنسسان بسسوو لسسە فێسسبریوەری 
 لە ڕوسیەی بۆلشەڤیکیدا گۆڕانێکی وەها بەسسسەر ژیانیانسسدا نەهسسات
 و وەك هسسسسسسسساوڕێ پیاوەکانیسسسسسسسسان هەر ڕێوشسسسسسسسسوینی کۆیلنەیسسسسسسسسان

  سسسساڵ ئیمپراتسسسۆری بۆلشسسسەڤیکەکان،70بەرکەوتەوە. ئەگەر پسسساش 
 سەرنجی ڕێوشوێنی کۆمەڵیەتی ژنان بسسدەین، دەبینسسن ئەوە تەنیسسا
 پاگەنسسسدە بسسسووە و هیچسسسی دیکسسسە. ئەگەر پاگەنسسسدە نەبسسسووایە، ئەوا

58



 لیەنی کەم ژنانی بلۆکی ئەوروپسای خسۆرهەلتی کەمستر لسە ژنسانی
وهتی  ئەوروپسسای خسسۆراوا، ملیسسان بسسە لەشفرۆشسسی و پلەدووی و کسسۆیل
وه وهسسسسسیی وه ک وهو ئازادیی وهی ئ وهمڕۆشسسسسدا پاشسسسسماو وه ئ وهدا و ل  سیکسسسسسی د
وهبینسسرا. بەپێچەوانەوە ئەوەی مسسن لسسە پەیوەنسسدی نێسسوان هاوسسسەرە  د
 ڕوسسسسسسەکانی ئەوروپسسسسسادا دەیسسسسسبینم، هەمسسسسسان ڕۆڵسسسسسی ژن و پیسسسسساوی
 خۆرهەلتییە و کۆیلەتی سێکسی یا جێندەری لەنسساو ژنسسانی بلسسۆکی
 بەناو سۆشیالیستی جاراندا فرەتسسر جێکەوتسسە و بسسە خێرایسسی پەرەی
 سسسەند لەچسساو ولتسسانی دیکسسە. لەم بسسارەوە سسسەرنجی خسسوێنەران بسسۆ
 فیلمسسسە بەڵگەنامەییەکسسسان لەمەڕ کسسسۆیلەتی هسسساوچەرخ و کسسسۆیلەتی
 سێکسسسسسی، کسسسسە بەرچسسسساوترین دیسسسساردەی پەرەسسسسسەندووی نسسسساو ئەو

وڵتانەیە، ڕادەکێشم.

ئەوەتا نووسەر خۆی دان بەوەدا دەنێت، کە 
 - تێڕوانین بۆ هەر کێشسسەیەک بەتسسایبەتیش بسسۆ کێشسسەی ژنسسان پسستر1

تێڕوانینێکی پیاوانە بووە.

:پاشان نووسەر دەلێت
وهڵگیرسسساندنی٢ وه ه وهی ژنسسان ب وهركردنی كێشسس وهسسس وهی چار وهو وهسسستن  - ب

و زۆسر جسار جوولنسدن و و كسه و جۆرێسك بسووه  شۆڕشسی سۆشیالیسستیی بسه
وهداریی وهرمای وهی سسس وهڵگ وهی كۆم وه له چوارچێو وهك وهی كێش وهو وهپێش  بردن

و.  وهڵبگیردرێ وهرامۆش بكرێ و بۆ كاتیتر ه ف

 هەر ئەوەی کە نووسەر بەخۆی لێرەدا ڕەخنەی لێدەگرێت، کەچی 
پەرەگرافێك پێشتر پێی لەسەر داگرتووە.
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وهو وه و ئ و کۆمسسسسونیزم هسسسسزری رزگسسسساریی مسسسسرۆڤ وهش كسسسسه وهو پێی وهر ب  ه
وهزرانسسی وهتیی و دام وهی چینسسای وهو وهوسسسان و لبردنسسی چ وهش بسسه  رزگسساریی
وهر وهسسس و ل وهڵتێك كسسه وهسسس وه د وهر جۆر وهكا ه وهستپێد وهڵێكی بێ چین د  كۆم

وه  وهیسسدا بسسوو وهتیی پ وهی چینسسای وهو وهوسسسان وهی چ وهڵتی  بنچین وهسسس وهك د    - و
وه کۆمسسسونیزم تسسساكه وهوات وهمسسساڵێ .. ك وهرگ راد وهو م وهر  پیاوسسسسالریی - ب

و بۆ ژنان وهكییه وهكجار وهری ی 33. لورزگارك

وهك نەژادپەرستی و هەڵواردنسسی ڕەگەزی وهکانی و وهر پرس وهگ وهڵم ئ  ب
وه وه ل وهرکوتی ئایینسسی، بێجگ وهیسسی و سسس وهو وهت وهمی ن  (سێکسسسیزم) و سسست
وهبینیسسن، وهین، د وهرنج بسسد وه، سسس وهو وهر مسسرۆڤ وهس وهری مرۆڤ ب وهرو  پرسی س

وهدا  وهم وهم سیست وهر ل وه ه وهشیاویک وهرجێك هێسسز وهم وهرکردنن، ب وهس   چار
وهتیی؛ وهڵی وه (ڕامیاریی، ئابووریی و کۆم وهن وهلی وهم وهکان ه  ئازادیخواز
وهبسسسسسات بسسسسسۆ وهبیسسسسسی وڕۆشسسسسسنبیریی) خ وهد وهریی، ئ  کولتسسسسسووریی، هسسسسسون

وهکانی وهگوڕێشسس وهنسساوبردنی ڕ وه،انل وهجێکسسردن وه شسسیاوی جێب وهم وهن. ئ   بک
وه وهی وهی خۆیسسدا ئامسساد وهو وهپێناو مان وهداری ل وهرمای وهمی س وه سیست  چونک
وه وهنسسدێك ڕیفسسۆرم بکسسات، ل وهڵگرێسست و ه وهنسسدێك شسست ه وه ه وهسسست ل  د
وهم و وهرد وه سسسسس وهدا ل وهمین وهم گسسسسۆی ز وهر ئ وهکسسسسانی سسسسس وه مرۆیی وهڵگ  کسسسسۆم
وه وهم ئاڵوگسسۆر ل وهکسسورتی ه وهیسسن، ب وهک وهدی د وه ب وهم  شسسوێنی جیسساوازدا ئ
وەها گۆڕانێك وهم و وه و ه وهی وهری ڕوودانی ه وهگ وه ئ وهک وهم وهی سیست وهو  ناو
وه، وهو خواسسستان وهپاندنی ئ وه بسسۆ سسس وهتیی وهڵی وهندی بوونی هێزی کۆم  پاب
و هێزگرتن و کۆمەڵیەتیبوونەوەی ئەو گسسۆرانە لسسە جێگیربسسوونی  واتە
 کولتسسووریی و بسسوونەبەش لسسە دەسسسەڵتی کولتوورییەکانسسدا. چسسونکە
 هیچ شتێك بەبێ بوونە بەشێك لە کولتوور ناتوانێت کسسۆمەڵیەتیی
 بێتەوە و درێسسسژە بسسسە مسسسانەوە و پەرەسسسسەندنی بسسسدات. ئەم یاسسسسایە
 دەسسسسسەلتیش دەگسسسسرێتەوە، چسسسونکە ئەگەر دەسسسسەڵتەکان بنەمسسسسای
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 کولتووریسسسسسسسان نەبێسسسسسسست، هیسسسسسسسچ کسسسسسسسات لەبەردەم نسسسسسسساڕەزایەتییە
 کۆمەڵیەتییەکانسسسدا خۆیسسسان نسسساگرن و هێزێکسسسی کسسسۆمەڵیەتیش بسسسۆ

پشتیوانی و پاراستنیان پەیدا نابێت.

وهتێكی٥ وهنسسسسسدیی سیاسسسسسس وهو وهرژ وهب وهبسسسسسوونی رێكخراوێكسسسسسی دوور ل  - ن
وهنیسسا وهكسسسانییخواز پێكهسساتبێ و ت وه ژنسسان و پیسساوانی ی و ل  دیاركراو كه
وهكسسانییكردنیان بسێ وهكسانی ژنسان و ی وهسستهێنانی ماف وهد  ئامسانجی و

وه پیاوان. 34 لب

 ئەم خسسساڵە، کسسسە پێشسسستریش لەسسسسەری دوایسسسن، بسسسە بۆچسسسوونی مسسسن،
 . چسسسونکە ئەگەر پیسسساوانیئەڵتەرنسسساتیڤی گونجسسساو و دروسسسست نییسسسە

 ئازادیخسسسسسسسواز و یەکسسسسسسسسانیخواز و دادپەروەیخسسسسسسسواز، خوازیسسسسسسساری
 هاوخەبسسسسساتی ژنسسسسسان بکەن، ئەوا پێویسسسسسستییان بسسسسسە ڕێکخراوێکسسسسسی
 سەرووجەماوەری نییە، بەڵکو لە ڕێکخسسراوە جەمسساوەری و سسسەندیکا
 و ئەنجسسسسوومەنە  پیشسسسسەییەکاندا دەتسسسسوانن پسسسسێ لەسسسسسەر ئازادی و
وهکسانی ژنان لەتەك خۆیان دابگسسرن. کەواتسسە ئەوەی کسسە نووسسسەر  ی
 دەیکسساتە ئەلتەرنسساتیڤی ڕێکخسسراوی خۆهۆشسسیارگەریی سسسەربەخۆی
 ژنان، یەکەم پایەی ئابووریی و کۆمەڵیەتیی نییسسە، دووەم کسسارایی
 نییسسە، چسسونکە نسساتوانێت فشسساری ئابسسووری وەك مسسانگرتنی گشسستی و
 لۆکسسسسساڵی دروسسسسسست بکسسسسسات، سسسسسسێیەم  بسسسسسۆ کۆمەلیەتیبسسسسسوونەوەی
 شسسیرازەیەکی کسسۆمەڵیەتیی نییسسە، وەهسسا ڕێکخراوێسسك و لەباشسسترین
 بسساردا دەبێتسە ڕێکخراوێکسی دەسستەبژێریی سسەروو جەمساوەر. بەڵم
 ڕێکخسراوی ژنسانی خۆهوشسیاریبەخش دەتسوانێت ژنسان بسۆ بەشسداری
 لە بزاڤە کۆمەڵیەتییەکاندا هسسان بسسدات و ئەگەر مسسانگرتنی ژنسسانی
 دایك یا کابانی ماڵ بەڕێ بخسسات، کسسە هیسسچ کسسات پیسساوان تەنسسانەت
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 کۆمونیسسستەکانیش خوازیسساری نەبسسوون، ئەوا کسسۆمەڵگە دەخسساتە ژێسسر
 فشسسسسسسارەوە. هاوکسسسسسسات ڕێکخراوبسسسسسسوونی ژنسسسسسسان لسسسسسسە ڕێکخسسسسسسراوە
 جەماوەرییەکانسسسسدا وەك ئەڵتەرنسسسساتیڤی ڕێکخسسسسراوە کۆمونیسسسسستییە
 دەسسسستەبژێرییەکە، ئەوا ژنسسسان بسسسە کسسسردەوە پیسسساوانی هاوکارییسسسان
 دەگەیێننسسە پسسای پێداویسسستی یەکسسسانی ژن و پیسساو، چسونکە ئەوکسسات
 سسسسەرکەوتنی مسسسانگرتن و خۆپیشسسساندان و نسسساڕەزایەتی کرێکسسساران و
 فەرمسسسسانبەران و خوێنسسسسدکاران و خانەنشسسسسینان و کەمئەنسسسسدامان و
 بێکسسسارانی پیسسساو، بسسسە ئامسسسادەیی ژنسسسانی هاوکسسسار و هاودەردیسسسانەوە
 بەسسسسترواوەتەوە و ناچسسسار دەبسسسن، خەبسسسات بسسسۆ یەکسسسسانی خۆیسسسان و
 هاوکارەکانیسسان بکەن، تسساوەکو ئەوانیسسش بەشسسداری بکەن و نەبنسسە

ڕێگر و هۆی هەرزانیی کار و مانشکێنی.

وهو و و ب وهموكوڕییسسسانه و و ك وهڵسسسه وهو ه وهی ئ وهو وه بسسسه راسسسستكردن وهو جسسسۆر  ب
وهی باسسسسسسسسكران هسسسسسسسزری کۆمونیسسسسسسسستی باشسسسسسسسترین و وهچسسسسسسساران  رێگ
وهسسستهێنانی وهد وهبسساتی ژنسسان و و وهی خ و بسسۆ رێگ وهرترین هسسزره  داكسسۆكییك
وهنێسسسو وهی ل وهو وه جگسسسه ل وهو هسسسزر و ئ وهكانیسسسان، چسسسونكه  مسسساف و ئازادیی
وهر وهرامب وهكسا ب وهیری ژنسان و پیساوان د وهك چاو سس وهی وهكانی خۆی ب  ریز
وهنسسێ و بسسۆ وهر بچووكسسترین جسسوایێزیی داد وهسسس وه ل وهنج وهڵیش پ و كسسۆم  بسسه

وهكۆشێ وهركردنیشیان تێد وهس 35 لچار

 دیسسسسانەوە ئەمسسسە زێسسسدەڕەوییە و ئەگەر بسسسە کەتسسسواری سسسسەرنجی
 -فمینیسستەکان بسدەین، دەبینیسن، کسە هەمسانتێڕوانینی مارکسیسست

 تێروانینسسسسی دەسسسسسەلتخوازانەیان وەك دەسسسسستەبژێرێكی شسسسسیاو بسسسسۆ
وهمسسان شسسێوە،  دەسسسەلتداری لسسە کسسۆمەڵگەی داهسساتوودا هەیسسە و بەه
 ژنانی مارکسیست خۆیان بە مامۆسسستای ژنسسانی دیکسسە دەزانسسن و بسسە
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 کردەوە لە هەوڵی سەرکردایەتی بزاڤی ژنانسسدان. ڕاسسستییەکەی مسسن
 نموونەیەکی بەرچاو نابینم، کە پشتڕاستی ئەو بۆچوونەی نووسەر

بکاتەوە.

 كرێكاران و کۆمونیزم

وه وهفیی وهلسس وهی بزاڤێكسی هزریسی و ف وهو و ل وهم و  کۆمسونیزم جگسه    .. سیسست
وهوه لسسسسه وه رووی رامیارییشسسسس وهتییشسسسسه، ل  قۆنسسسساغی دوارۆسسسسژی مرۆڤای
وهداریی وهرمای وهری سسسسس وهوسسسسسێن و رژێمسسسسی چ وهمی ئێسسسسستا  كسسسسه وهرد  وسسسسس
وهن و لی و لسسسسه وهتییه وهی چینسسسسای وهران وهد وهبسسسساتێكی كسسسسۆڵن وه؛ خ وهسسسسست  باڵد
وهتیی و تسایب وهكسان بسه و كرێكار وه گشتیی و کۆمونیسسته وهكان ب  کۆمونیست
وه و سۆسسسسسیالیزم، جیهسسسسانبینیی ماركسسسسسیزمیش ل وهیشسسسستن بسسسسه  وبسسسسۆ گ
وه پسسسساش وهكانیسسسسدا ل وهیی وهكیی و بنچین وهر وهی پێكهسسسساته سسسسس  چوارچێسسسسو
وهی بسسسسسوونه وهر و شسسسسسێو وهداریی؛ ئاواك وهرمای  رسسسسسسكانی قۆنسسسسساغی سسسسسس
وهی كسسسسسساروانی وهی رێگ وهو وهر وهی و چسسسسسسرای رۆشسسسسسسنك وهك وهتیی وهڵی  وكسسسسسسۆم

وهتی وهی وهك وهبات 36. لخ

 ئەم پەرەگرافسسە، دەکرێسست بسسە پێناسسسەیەکی لیەنگرانسسە دابنێیسسن و
 هیسسسچ ئەرگومێنتیسسسك نییسسسە، کسسسە پشتراسسسستی پاگەنسسسدەکانی بکسسسات،
 چسسسونکە ئێمسسسە لسسسە قۆنسسساخی دواڕۆسسسژدا نیسسسن و ناشسسسزانین، چسسسۆنە و
 .سیسسستەمەکەی چسسۆن دەبێسست و ئەو فەرمانسسدانە، کەتسسواریی نییسسە
 هەروەهسسا کۆتسسایی پەرەگرافەکسسە لسسە ڕووی داڕشسستنەوە ناڕۆشسسنی و
 هەڵنەپێکسسراوی دروسسستکردووە. ئەگەر سسسەلمێندراوی مێژوویسسی بسسە
 ئەرگومێنت وەربگرین، ئەوا هەم ئیدە کۆمونیستییەکان بەگشسستی و
 هەم مارکسسسیزم وەك چوارچێسسوەیەکی دیسساریکراوی ئەو کۆمسسونیزمە

63



 لە پراکتیکسسدا بەرەنجسسامی پێچەوانەی پاگەنسسدەکانیان بەدەسسستەوە
 داوە. هەڵبەتە ئەمسە لسسە چەنسدین وڵتسی جیسساواز و سسات و شسسێوازی
 جیاواز و پیادەگەریی جیاوازدا. ئەمەش بسسۆ ئەوە دەگەرێتەوە، کسسە
 هەمسسسسسسوو بەرنسسسسسسامەیەکی ئامسسسسسسادەکراو، هەمسسسسسسوو هزرێکسسسسسسی بسسسسسسە
 ئایسسسسسسسسسدیۆلۆجیکراو، لەتەك گسسسسسسسسسۆڕان و داخسسسسسسسسسوازییە زینسسسسسسسسسدوو و
 بەردەوامگۆڕاوەکسسسسانی ژیانسسسسدا دەکەوێتسسسسە نسسسساکۆکییەوە، هەروەك
 مارکسیزم کە وەك بەرنامە و چوارچێسسوەیەکی ئایسسدیۆلۆجی لەتەك
 گەشسسە و ویسسست و ئازادی و چسساوەڕوانی و تەنسسانەت لەتەك خسسودی
 میکانیزم و هێزەکانی بەرهەمهێناندا کەوتە ناکۆکییەوە و دواجسسار
 گەورەتریسسن هێسسزی ڕوخانسسدنی ئیمپراتسسۆری و دیکتسساتۆرییە پسسارتییە
 بەناو پرۆلیتارییەکسسانی، هەر ئەو کرێکسسار و زەحمەتکێشسسانە بسسوون،
 کە لە نێونەتەوەیی یەکەمەوە نەوە لە دوای نەوە، پسسارت لسسە دوای

پارت پاگەندەی  نوێنەرایەتییان دەکرد و دەکەن.

 ئەوەی کسسسە لسسسە پەرەگرافسسسی دواتسسسردا نووسسسسەر پێیسسسوایە، کسسسە ئەوە
 هەڵەی پارتەکان و پاشینانی هزری ماركسیسسستی بسسووە، کسسە ناتەبسسا
 و شکسسستخواردوو بسسووە، بەپێچەوانەوە مسسن پێمسسوایە، لەوێسسوەیە، کسسە
 مارکسیزم بڕوای بەوە هەیە، کە کۆمونیسسستەکان، لەبەر ئەوەی کسسە
 دەرکسسی بەرژەوەنسسدی کرێکسساران دەکەن، بەو پێیەش دەبنسسە ڕابەر و

 . ئەمەش گەورەترین ناکۆکی بیری مارکسیسسستییە، لسسەچاوساخییان
 کاتێکدا کسسە کرێکسساران بسسە گەورەتریسسن و کسساراترین و شۆرسسسگێرترین
 هێسسز دادەنێسست، کەچسسی ئەرکسسی ڕزگاربوونیسسان بسسە کۆمونیسسستەکان

  کۆمەڵگەی داهسساتووش بەوان وبەرێوەبردنیدەسپێرێت و دواتریش 
 بە بسسوونی دەوڵەتسسی دەسسستەبژێری کۆمونیسسست دەسسسپێرێت. هاوکسسات
 هەر لە ئێستاوە بەرنسسامەیەك دەنووسسسێتەوە و دەیکسساتە پەرتسسووکی
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 پیرۆسسسز و کسسسۆمەڵگەی پسسسێ لسسسە چوارچێسسسوە دەدات، بەمجسسسۆرە ئەوە
 کۆمەڵگە نییسسە، وەك پێکهسساتەیەکی زینسسدوو و بەردەوام لسسە گۆڕانسسدا
 کە کێڵگەی تسساقیکردنەوەی هەر ئایسسدیایەکە، بەڵکسسو بەرنسسامەیەکی

  ئامادەکراو و مردوو دەکاتە کێڵگەی تاقیکردنەوەی گونجاویپێشتر
  دەرچسسوو و زیسساد و کەمسسیچوارچێسسوەیەکسسۆمەڵگە و هەر شسستێك لەو 

  دایسسسسسسسدەپاچێت، وەك لەوئایسسسسسسسدیۆلۆجیابسسسسسسسوو، ئەوا مەقەسسسسسسسستی 
نموونانەدا ڕووی دا، کە خودی نووسەر باسی کردوون.

 بە بۆچوونی من بزووتنەوەکان، ئیدی هەرچی بن؛ سۆشیالسیتی یسسا
 ناسیونالیسسستی یسسا ئایینسسی یسسا هسسونەری، ئەوا لسسە ڕەوتسسی خەبسساتی
 ڕۆژانسسە و بەردەوامسسدا، دروسسستی و نادروسسستی ئایسسدیاکانی ناویسسان
 تاقیسسسسسسدەکەنەوە و بەرنسسسسسسامە و پلنەکسسسسسسانی لسسسسسسە خوێنسسسسسسدنەوەی

 . ئەمەش ڕەتکسسسسسسسردنەوەیئەزموونەکانسسسسسسسدا بەدەسسسسسسسست دەهێنسسسسسسسن
 ئایسسسسسدیۆلۆجیا دەگەیێنێسسسسست، کسسسسسە گیسسسسسانی مارکسسسسسسیزمە. چسسسسسونکە

  واتسسسە موتوربەبسسسوونییسسسش واتسسسە مەرگسسسی ژیسسسان و هزرئایسسسدیۆلۆجیا
 ئایسسدیاکان بسسە ژیسسان و هسسزر و تیئۆسسری، بەرهەمسسی ئەزموونەکسسانی

مرۆڤایەتین نەك پێچەوانەکەی.

 ڕاسسستە نووسسسەریش پەنجەی خسسستووەتە سسسەر ئەو گرفتسسانە، بەڵم
 . ئەگەرئەو بسسۆ خەتابسساری پسسارت و فڵنسسە سسسەرکردەی دەگێسسرێتەوە

 سسسسسسسسەرنجی کەتسسسسسسسواری گرفتەکسسسسسسسان بسسسسسسسدەین، دەبینیسسسسسسسن، بسسسسسسسۆ
 ئایسسسسسسدیۆلۆجیابوونی مارکسسسسسسسیزم و پەرتسسسسسسووکە پیرۆزکراوەکسسسسسسانی

دەگەرێتەوە، کە تووشی دوگماتیزمیان کردووە.

 ڕاستییەکەی لە سەراپای پەرەگرافەکانسسدا نووسسسەر بسسە بەردەوامسسی
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 “هزری نوێی کۆمونیستی” دووبارە دەکسساتەوە، بەڵم دیسساری ناکسسات،
 کسسە ئەو هسسزرە لسسە کسسام سسسەروبەندی مێسسژووییەوە سسسەریهەڵداوە و
 پانتسسسایی بسسسووونی لسسسە کوێسسسدایە ئایسسسا مەبەسسسستت لسسسە ڕەخنەکسسسانی
 خسسسسۆیەتی لسسسسە کۆمسسسسونیزمی کلسسسسسیك و وەك پێشسسسسنیارێك بەنێسسسسوی
 "کۆمونیزمی نوێ" ئاراسسستەی دەکسسات یسسا ئەو هسسزرە نسسوێیە ئەوڕۆکسسە
 هێلێکی ڕامیاریی جیهسسانییە و بزووتنەوەگەلێکسسی زینسسدوو خەریکسسی

پراکتیزەکردنینی؟ 
 تسسسسسا ئەوەنسسسسسدەی مسسسسسن تێگەیشسسسسستبم، مەبەسسسسسستی نووسسسسسسەر خسسسسسودی
 بۆچوونەکسسسسسانی خسسسسسۆیەتی، ئەگینسسسسسا مسسسسسن هیسسسسسچ بزووتنەوەیەکسسسسسی
 کۆمونیسسسستی هەڵگسسسری تێڕوانینسسسە مارکسیسسسستییەکان ناناسسسسم، کسسسە
 هسساوبۆچوونی نووسسسەر بێسست و  پاشسسماوەی بزاڤسسی کۆمونیسسستی لسسە
 جیهاندا خەریکی بتسسسازیییە لسسە کەلەسسسەری مسسارکس و ئەنجلسسس و
 لێنین و ستالین و مائو تسی تۆنگ تسسا دەگسساتە مەنسسسووری حیکمەت

.لی حیکمەتیستەکانی ئێران و کوردستان

 بەمجسسسۆرە مسسسن ئاوا ئەم تێکسسسستە دەخسسسوێنمەوە، کسسسە پیاهەڵسسسدان و
 ناساندنی  بەرنامەیەکی دیکە بێست، کسە ئێمسە نەیناسسین و لەوەی

 . ئەگەر مەبەستی لە کۆمسسونیزمی نسسوێکۆمونیزمی باو، جیاواز بێت
  نین، کسسە خسسۆی ئاماژەیسسان پێسسدەکات، ئەوا دروسسستترسەرخەتگەلێك

  کسسە خسسودی ئەو سسسەرچاوەمان پێبناسسسێنیت، کسسە خسسۆی باسسسی،بسسوو
دەکات، واتە “هزری کۆمونیستی نوێ”.

وهتسسوانن وه د وهش لێیسسان نسساڕوانێ ك وهڕان وه خۆشسسباو وهرگیسسز هێنسسد وهڵم ه  ب
وه وه پێسسسسی پێویسسسسست پارێزگسسسساریی ل وهمسسسسوو كسسسسات و بارێكسسسسدا ب و ه  لسسسسه

وهن وهكگرتوویی و شۆڕشگێڕیی و دڵسۆزیی خۆیان بك 37 لی
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 سسستەیەکیڕئەم ڕسسستەیە، لەبسساری زمسسانەوانییەوە، پێویسسستی بسسە 
 پێچەوانە هەیە، کە بەدوایدا بێت، چونکە ئەوە دەگەێنێت، کە لسسە

وه پێی پێویسسستهەندێك باردا “ وهموو كات و بارێكدا ب و ه  ناتوانن  له
وهكگرتسسسوویی و شۆڕشسسسگێڕیی و دڵسسسسۆزیی خۆیسسسان وه ی  پارێزگسسساریی ل

وهن  ”. بەڵم ئەوە ڕۆشسسن نەکسسراوەتەوە، کسسە پێویسسستە چسسی بکەن وبك
لەو بارانەدا کە خۆیان ناتوانان، کێ فریادڕەسییانە؟ 

  نێسسوتەوەیی یەکەمسسینێسسودواجار نووسەر سسسەری لسسە بۆچوونەکسسانی 
 کارل مارکس و لیەنگرانی دەردەچێتەوە، کە کۆمونیستەکانیان بسسۆ

  کسسەپێدەلێتئەم ئەرکە دەستنیشان دەکرد. بەڵم کەتوار ئەوەمان 
 هەمسسوو چیسسسن و توێژەکسسان ئەگەر بسسە ڕێوشسسوێن و کسسارایی و ڕۆڵسسی
 خۆیسسان لسسە کۆمەڵگەیەکسسدا هوشسسیار بسسن، ئەوا دەتسسوانن ژیسسان وەهسسا
ئاراستە بکەن، کسە دەیخسوازن. وەك ئەوەی کسە بۆرجواکسان و وردە-

وهر دەیکەن. ئێسسسستادابۆرجواکسسسان لسسسە  وهگ وهکی دیکسسسە، ئ وه واتسسسای  یسسسا ب
وهتی خۆیسسان وهوسسساوان، خۆهوشسسیاری و ڕێوشسسوێنی چینسسای  زۆسسرینەی چ
وهمهێنسسان و وهره وه ب وهشسسدارییان ل وهدا بزانسسن و قورسسسایی ب وهڵگ وه کسسۆم  ل
وهم وهڵنسسسسانی ئ وهوا و وهتیسسسسدا بزانسسسسن، ئ وهرای وهب وهڕێو وهتگسسسسوزاری و ب  خزم
وه وهتسسوانێت ب وه د وهوسسساو وه مرۆڤسسی چ وه، ک وه ئاسسسانیترین کسسارێک وهم  سیست
وهسسسسسسستێت. وهکسسسسسسانی، پێیه وهك هاوچین وهت وهی ل وهبسسسسسساتی هاریکسسسسسساران  خ
وهمسسسسوو توانسسسسا ئابسسسسووریی و وهو ه وهلتداران ب وهسسسسس وهداران و د وهرمای  سسسسس
وه، وهیسسسسسان وه ه وه، ک وهو وهیان وهیانسسسسسدن وهربازیی و ڕاگ وهکنۆلسسسسسۆژیی و سسسسسس  ت
وهوانی وهیسسسسی کرێکسسسسارانی شسسسسار وهفت وهنسسسسد ه وهم مسسسسسانگرتنی چ وهرد وهب  ل
وه مسسانگرتنی وهبن و بسسۆگەن دەکەن، چ بگسسات ب وه د وهناسان)دا گیرۆد  (ک
وهکان و وهخۆشسسخان وهبسسا و ن وه و ئاو و کار وهو  گشسستی کرێکسسارانی گواسسستن
وه وهتی ل وهی چینسسای وهی کۆمسسوڵگ وهکان و هی دیکە. پێکهات  سۆپەرمارکێت
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وه وهچێسست، ک وه د وهرز وهل وهڕ بسسوم وهم وهکسسان ل وهی ئایین وهفسسسان وهکسسی ئ وهڵ  تڕک
وه ئاسسانی وهکسسان، ب وهر وهمهێن وهره وه ب وهی چین وهکانێکی هوشسسیاران وهر ت  ه
وهکان وهوسسسسسسساو وهی چ وهو وهنیسسسسسسا خۆهوشسسسسسسیاربوون وهکسسسسسسات. ت  وێرانسسسسسسی د
وه. وهرییی وهکسانی و نسسادادو وهرکوت و نای وهری کۆتاییهاتنی س وهرگ  مسۆگ
وهستی خودی مرۆڤن و وهمی د وهره وهکان ب وهتیی وه چینای وهم وه سیست  چونک
وه ناهوشسسیاریدا وه ل وه، ک وهی وهسسسان وهو ک وهڵنانیشسسیان، کسساری ئ  گسسۆڕین و و

وه. وهیان لەسەر پشتی کۆیلەتی خۆیان ڕایانگرتوو وهم وهم سیست ئ

وه و وهداریی رژێمێكسسسسی پسسسسڕ ئاژاو وهرمای وه سسسسس وهكسسسسی دیسسسسش ك و لی  لسسسسه
وه 38. ل  .  ناجێگیر

 بەڵم بەداخەوە، کەتسسسسسوار پێچەوانەی ئەمەیسسسسسە و سسسسسسەرمایەداری
 هێندە جێگیرە، کە نەك تەنیا بۆرجواکسان و وردە بۆرجواکسان وەهسا
 نیشسسسسان دەدەن، کسسسسە کۆتسسسسایی مێسسسسژووە، نەك تەنیسسسسا کرێکسسسساران و
 زەحمەتکێشسسسسسانی ناهوشسسسسسیار بڕوایسسسسسان بسسسسسە شسسسسسیاوی وەرگسسسسسۆرانی

 (هەنسسووکەیی) نییسسە، بەڵکسسو زۆرێسسك لەوانەیکۆمەڵگەی چینسسایەتی 
 کە پاگەنسسدەی کسسۆمەڵگەی ناچینسسایەتی بسسە تێروانینسسی مارکسیسسستی
 دەکەن، نسسساتوانن کسسسۆمەڵگەی ناچینسسسایەتی (سۆشیالیسسسستی) بەبسسسێ
 دەوڵەت و ڕیشسسسسپێتی دەسسسستەبژێری خۆیسسسان  و کسسسوتەك و زنجسسسرە
 پلەوپسسایەی بەڕێسسوەبەرایەتی و پێکهسساتنی قسسوچکەیی وێنسسا بکەن و
 هەر وێنایەك کە بۆ کسسۆمەڵگەی سۆشیالیسسستی لەبەرچسساوی دەگسسرن،
 هەر کسسسسسسسوپیکردنەوە و میکیسسسسسسساجکردنی کسسسسسسسۆمەڵگەی چینسسسسسسسایەتی
 هەنسسووکەییە. هەروەك چسسۆن داریژەرانسسی پەرتسسووکە ئایینیەکسسانی
 وەك تسسسۆرات و ئینجیسسسل و قسسسورئان نەیسسسانتوانیوە وێنسسسای بەهەشسسست
 بەدەر لسسە وێنەی کۆمەڵگەکسسانی ئەو کسساتی خۆیسسان بکەن، هەرواش
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 مارکسیسسسستەکان نسسساتوانن وێنسسسای کسسسۆمەڵگەی ناچینسسسایەتی بەبسسسێ
 دەوڵەت و ڕابەریسسسسی خۆیسسسسان بکەن و هەر بۆچوونێسسسسك واوەتسسسسر لسسسسە
 تێڕوانینسسی خۆیسسان بسسۆ کسسۆمەڵگەی سۆشیالیسسستی بسسڕوات، ئەوا بسسە
 خەیسساڵی تاوانبسساری دەکەن.  لەبەرئەوە بسسە پێچەوانەی بۆچسسوونی
 نووسسسەرەوە، تسسا ئەو کسساتەی تسساکە بندەسسستەکان ئامسسادەبن، مسسل بسسە
 کسساری کرێگرتسسە و سسسەروەری کەسسسانی دیکسسە بسسدەن، ئەوا سیسسستەمی
 سەرمایەداری جێگیر و پارێزراو دەبێسست و لسسە توانایسسدا دەبێسست، کسسە
 بەسسسسسسەر قەیرانەکانیسسسسسدا زاڵ بێسسسسست و پەڕوپینەی سیسسسسسستەمەکەی
 بکسسسساتەوە و هەر بەو پێیەش، بەداخەوە تسسسسا ئەو کسسسساتەی زۆرینسسسسە
 دەگەنە ئەو بڕوایە، کسسە سسسەرمایەداری شسسیاوی بەرگەگرتسسن نییسسە و
 چیسستر نسساتوانرێت لسسە سسسایدا بژێسست، کسسۆمەڵگەی ناچینسسایەتی تەنیسسا
 خەونسسی خۆشسسی هەمسسوو ئاراسسستە و بسساڵە سۆشیالیسسستەکان دەبێسست و

دەمێنێتەوە.

وه و گۆڕانكسسساریی    وهنسسسدین دیسسسارد وهشسسسدا چ وهو وهرانگژبوون و كسسساتی ب    لسسسه
ووه وهن دێنێت وهد وهپێناودا د وهوخۆ باجی ل و بۆرجواكان راست  نائاسایی كه
وه هزریسسی و رامیسسارییه و و توانسسای وهو رێوشسسوێن و وزە وهی ئ وهو  ئارا بسسۆ ئ
وهن و وهنێو كرێكاراندا ه وه جۆرێكی خۆڕسكیی ل و ب وهی كه وهتییان  وچینای
و و بسسسسۆ ووهوه وهڵگێسسسسڕت وهسسسسستێ.. ه وهب  هسسسسزری کۆمونیسسسسستی پشسسسستیان پێد

وهكاریانبهێنێ. و ب وهكه وهباربردنی بزاڤ وهتیكردن و ل 38 لدژای

 ئەوەی کسسسە ئەو گۆچسسسانە جسسسادووییە دەداتسسسە دەسسسستی بۆرجواکسسسان،
 لیەنسسسسە ناکۆکەکسسسسانی خسسسسودی کۆمسسسسونیزمی ماركسیسسسسستییە لەتەك

  کسۆمەڵگەی ناچینسایەتی؛چێکردنسیسروشتی خەبات چینایەتی بسۆ 
 پسسارت کسسە ئامسسرازی لێکسسدابڕان و دەسسستەگەریی نێسسوان کرێکسساران و
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وهتکێشانە و لە تاکی سەر بسسە چیسسن و تسسوێژی کسسۆمەڵیەتییەوە وهحم  ز
 دەیانکاتە ئەندامی گروپی سەروو-چین و نسساکۆمەڵیەتیی و لەسسسەر
 بنەمسسای ئایسسدیۆلۆجی ڕێکیسسان دەخسساتەوە و لەتەك هاوچینەکانیسسان
 کسسە هسسزر و ئایسسدییایەکی دیکەیسسان هەیسسە، دەیانکسساتە دوژمسسن و لسسە

 ، مارکسسسیزم پسسارت لسسەدایانسسدەبڕێتڕیزی خەباتی ڕۆژانەدا لەیەك 
 سەرووی هەموو ڕێکخراوە چینایەتییە  سروشتی و شۆرشسسگێڕەکانی
 کرێکسسسساران و زەحمەتکیشسسسسانەوە دادەنێسسسست؛ دەوڵەت کسسسسە ڕاگسسسسر و
 ئامسسسرازی ڕێکخسسستنی کسسسۆمەڵگەی چینسسسایەتییە، دەیکسساتە گۆچسسانی
 جسسسسسادوویی بنیاتنسسسسسانی کسسسسسۆمەڵگەی ناچینسسسسسایەتی و ناوەنسسسسسدێتی

  و ملکەچی ناوچە و هەرێسسم و کەمسسایەتی و ڕێکخسسراوەبەرنامەڕێژی
 خۆجێییەکسسسسسانی کسسسسسۆمەڵگە، دەکسسسسساتە گسسسسسوێرایەڵی دەسسسسسستەبژێری

  لەوەی کسسسە لسسسە بسسسری ئەوەی متمسسسانەیبێجگسسسەسسسسەروەر..، ئەمسسسە 
 توانسسسسسسساداریی چەوسسسسسسسساوان بسسسسسسسۆ خۆڕزگسسسسسسساری و خۆبڕیسسسسسسساردان و

  و خۆموختاری لە تسساکە بندەسسست وخۆبەڕێوەبەریخۆخەباتکردن و 
 سسستمدیدەکانی کسسۆمەڵگە زینسسدوو بکسساتەوە و لسسە بسسری مامۆسسستایی

  سسسەرخوانی ڕاخسسراودەچێتەبەبێ مامۆستایی ڕایانبهێنیت، کەچی 
 و ئامسسسادەی بۆرجواکسسسان و پێکهسسساتە هیرارشسسسییەکانی وەك پسسسارت و

دەوڵەت و دەیانپارێزێت و پاساو بۆ پێویستبوونیان دەهێنێتەوە.

 ئەمسسانە تسسۆمەت نیسسن، کسسە مسسن یسسا کەسسسانی دیکسسە بسسۆ مارکسسسیزمی
 دروسسسسسست بکەن، بەڵکسسسسسو سسسسسسەرەنجامی ئەزمسسسسسوونکردنی هەمسسسسسوو
 جۆرەکسسانی مارکسسسیزمن؛ لسسە جسسۆری کاوتسسسکیزمەوە تسسا لێنینیسسزم و
 ستالینیزم و خرۆشۆڤیزم و مائیۆئیزم و کاسسسترۆئیزم و  خسۆجەییزم،
 کە لە زۆر وڵت و کیشوەر و سەردەم و کسسۆمەڵگەی ئاسسست جیسساوازدا
 فەرمانڕەواییان کرد و بێجگە لە نەهامەتی و بەدبەختی زیاتر بسسۆ
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.چین و توێژە پرۆلیتێرەکان، هیچی دیکەیان بەرهەم نەهێنا

 لسسسسە بەرامبەر ئەوانەشسسسسدا، کسسسسە پاگەنسسسسدەی ئەوە دەکەن؛ ئەوانسسسسە
 هەمسسوو لدان بسسوون لسسە مارکسسسیزم و پەیوەنسسدییان بسسە کۆمسسونیزمەوە
 نەبسسووە، هێنسسدە بەسسسە بپرسسسین، باشسسە چ ڕەخنەیەکتسسان لسسە بنەمسسا
 هزری و پراکتیکییەکانی ئەو ڕەوتانە هەیە؟ تا چەنسسدە میرایەتسسی،
 دیکتاتۆری، دەسسستەبژێر، ناوەنسسدەێتی و  بەرنسسامەڕێژی ئابسسووریی و
 زۆسسسری دیکسسسە، کسسسە بەرهەمهێنەری ئەو قەرەقوشسسسیانە بسسسوون و لسسسە
 سسسسسایەی مۆسسسسدێلی مارکسیسسسسستیی کۆمونیزمسسسسدا، ڕووی دێمسسسسۆکراتی

پارلەمانی و بازارئازادییان سپی کردەوە، ڕەتدەکەنەوە؟

وه نسساتوانن و مانسسدوو بكسسا ك وهڵكسسانه وهو خ وه خسسۆی ب وهمانكاتیشسسدا ن و ه  لسسه
وهیانسسسدا وهبسسسات و ژیسسسانی رۆژان وهكسسسانی خ و ریز وهكسسسو کۆمونیسسسستێك لسسسه  و
وهر جسسۆر و ه و به وه كه وهو و چیڕ بكات وهڵكانه وهو خ وهخۆشی ب وهنگاو بنێن ن  ه
و و وهترین دیسسارده وهڵ ساد وهگ و کۆمونیست و ل وهته و بوون وهیه  و شێوازێك ه
وه هۆی و یان ب وهوه وهبن وهداریی سارد د وهرمای وهی س وهرخانی دڕندان وهرچ  و
وهویی وهخۆشسسیی راسسستڕ وهنداچوونیان دووچسساری ن وهم وهت  ماندووبوون و ب
وه، لسسه وهك وهر بسسزاڤ وهسسس و بسسار ب وهبنسسه وهبسسن و د  و دۆگماتیسسستیی و لدان د
وهیسسانتوانیبێ وهی زۆسسری كرێكسساران ن وهر ببینێ زۆسسرب وهگ وهكی دیش ئ  ولی
و بسۆ وهوتێكسه وه ر وه کۆمسونیزم باشسسترین و تسساك وه ك وهو وه هۆشسیار ببن  هێنسد
وهداریی و رژێمسسسسسسسه وهرمای وه سسسسسسسس وهوان ل وهوتن و رزگسسسسسسساریی ئ وهرك  سسسسسسسس

وهی وهك وهر وهوسێن 39-38 لوچ

 لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە بدەم، کە سەردێڕ باس لە کرێکاران و
 . تەنسساتەت ئەگەرکۆمونیزم دەکات، نەك لسسە کۆمسسونیزم و کرێکسساران
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 باسسسی بسساری دووەمیشسسی بکردایسسە، ئەوا دیسسسانەوە ئەم پەرەگرافسسە
 هیسسچ پەیوەنسسدی بسسە باسسسەکەوە نەدەبسسوو. چسسونکە ئەوەی نووسسسەر
 لێسسسسسرەدا باسسسسسسی لسسسسسێ کسسسسسردووە، ڕامیسسسسساریکردنی دەسسسسسستەیەك یسسسسسا
 ڕێکخراوێکسسی ڕامیسسارییە نەك خەبسساتی شۆڕشسسگێرانەی چینسسایەتی
 کرێکاران. چونکە لە خەباتی چینایەتیسسدا ئامانسسج بەرەوپێشسبردنی
 خەبسسساتی ڕۆژانسسسە و ئاراسسسستەکردنییەتی بەرەو تەنهەڵچینیسسسن بسسسە
 سیسسسسسستەمە چەوسسسسسسێنەرەکە، نەك خسسسسسۆخەریکردن بسسسسسە بژاردنسسسسسی
 تاکەکسسانەوە. بژارکردنسسی تاکەکسسان، ئەرکسسی پسسارتە ڕامیارییەکسسانە،
 وەك ئەوەی لسسسسە کۆنگرەکسسسسانی پسسسساش شۆڕشسسسسی ئۆکتسسسسۆبەر، پسسسسارتی
 سۆشیالیدیسسسموکراتی ڕوسسسیە و لەسسسەر دەسسستی خسسودی لێنیسسن و لسسە
 پسسسارتی نسسساوگۆراو بسسسە (کۆمونیسسسست)دا لەسسسسەر دەسسسستی سسسستالین و
 دواتریش مائو تسی تۆنگ و پۆلپۆت و لی خۆشسسمان لەسسسەر دەسسستی
 مەنسسسووری حیکمەت ئەنجسسام درا. ئەمسسە پەیوەنسسدی بسسە خەبسسات و
 کرێکسسسسسارانەوە نییسسسسسە، تەنیسسسسسا میکسسسسسانیزمی پلەوپسسسسسایە پاراسسسسسستنی

دەستەبژێرێکی سەروەری ناو پارتە کۆمونیستەکانە و بەس.

وه رێبسسازی وهنیسسا خسۆی ب وهنیسسا و ت وه هزری نوێی کۆمونیسستی ت وهو جۆر  ب
وهكسسسان و كرێكار وهتییش کۆمونیسسسسته و تسسسایب وهم کۆمونیسسسستان بسسسه وهرج  سسسس

وهزانێ  وهبسساتی ئابسسووریی كرێكسساران  د وهنی خ وه خسساو وهخۆی ب وهروا ن    .. ه
و و تسسسسسسسسسا وهبسسسسسسسسسووه وهر ه وهو ه وهی ئ وهو وهر وه د وهو و ل وهر ل وه ب وهزانسسسسسسسسسێ ك  د
و رێبسسازی وهخسسۆی بسسه وهمێنسسێ.. ن وهر د وهتتیش مسسابێ ه وهی چینسسای وهڵگ  كسسۆم
وهو ژیسسسسانه وهختیی ئ و هسسسسۆی سسسسس و بسسسسسه وهزانسسسسێ كسسسسه و د وهو كرێكسسسسسارانه  ئ
وهشمرن وهداریی بۆی دروست كردوون تا د وهرمای و س وهی كه وهرگیی وهم  وكول
وهن.. وهرسسسسی بك وهن و ه وهسسسسند بك و کۆمسسسونیزم پ وهوه و نسسساخ  نسسساتوانن لسسسه
وهدارییان وهرمای وهمرۆیی سسس و و دژ وهوتووانه وهنگی دواك وهره وهنجام ف وهر  وس
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وه بسسسێ هیسسسسچ و ب وهكانه وهنیسسسسا رێبسسسسازی کۆمونیسسسسست وه ت وه، وات وهڵگرتسسسسوو  ه
وهمسسوو شسستێك وه ه وهك و کۆمونیستبوونی رێبوارانیشی پێ  ل وهزیی  جوای

وه 39. لگرنگتر

 هەرچەندە سەراپای ئەم تێڕوانینە ڕەتدەکەمەوە، بەڵم خۆم لەوە
  ئاراستە دەکەم، ئایسسا ئەم هسسزرە نسسوێیەپرسیارێكدەبوێرم و تەنیا 

 و کۆمونیستە هەڵگرەکانی، [کە لە هیسسچ سسسەردەمیکدا تەنسسانەت لسسە
وهونسسسیکۆمەڵگەیەکیشسسسدا کسسسە    پێسسسوە دەبینسسسن، نسسسابنە زۆرایەتسسسیخ

 کسسۆمەڵگە و تەنسسانەت زۆرایەتسسی نسساو کرێکسسارانیش، ئەزموونەکسسان
 ئەمەیسسسسان نیشسسسسانداوە] لسسسسە کۆمەڵگەکەیسسسسدا کسسسسە دایسسسسدەمەزرێنن و

و هسسۆیبەڕێسسوەی دەبەن، چسسی لەو کرێکسسارانە دەکەن، “  و بسسه  کسسە كسسه
وهداریی بسسسۆی وهرمای و سسسس وهی كسسسه وهرگیی وهم و كسسسول وهو ژیسسسانه وهختیی ئ  سسسس
وهسسند و کۆمسونیزم پ وهوه و نساخ وهشسمرن نساتوانن لسه  دروست كردوون تسا د

وهرسسسی بکەن” وهن و ه   ؟  ئەی ئەو کۆمونیسسستانەی کسسە باوەڕییسسانبك
 بە “هزری نوێی کۆمونیسستی”  نییسە، چسی؟ دواجسار کۆمونیسستەکان،
 کێسسن، نووسسسەر چ شوناسسسێکی کۆمەڵیتییسسان بسسۆ دیسساری دەکسسات؟ ئەی
 ئەگەر لەو کۆمەڵگەدا بەرهەڵسستی بەرنسامە و بڕیارەکسانی “هسزری

  ئازادی بسسە ناڕازییسسان؟کۆمونیستی نوێ” کرا، وەڵمیان چسسی دەبێسست
 دەبەخشێت یسسا سسسەرکەوتییان دەکسسات؟ بسسە واتسسایەکی دیکسسە، ئەگەر
 لە هەرێمی کوردستاندا “هسسزری کۆمونیسسستی نسسوێ” تسسوانی کسسۆمەڵگە
 …بگرێتسسە دەسسست و سیسسستەمەکەی پیسسادە بکسسات و  تسسد، بەڵم لسسە
 شسسارەزوور، خەڵکسسی [مەبەسسست لسسە خەڵکسسی زۆرینەیسسە] خوازیسساری
 کسسسسسۆمەڵگەیەکی ئیسسسسسسلمی بسسسسسوون و لسسسسسە  گەرمیسسسسسان خوازیسسسسساری
 کسسۆمەڵگەیەکی پشتبەسسستوو بسسە بسسازارئازاد و سیسسستمی پارلەمسسانی
 بسسسوون و لسسسە هۆرامسسسان خەڵکسسسی خوازیسسساری خۆبەرێسسسوەبەرایەتی و
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 هەرەوەزی ئەنسسسسارکی بسسسسوون و لسسسسە بادینسسسسان خەڵکسسسسی خوازیسسسساری
 یەکگرتنەوە لەتەك هەرێمی باکووری یا خۆراوای کوردستان بوون،
 لە وەها بارێکدا وەڵم و هەڵوێستی فەرمانڕەوایانی کۆمونیست لسسە

بەرامبەر هەر یەك لەو بڕیار و ویستانە، چی دەبێت؟

وهیی ڕەسەن وهركی ڕەسەن بۆ هزری نوێی کۆمونە 40 لئ

 پێش هەموو شت بە بۆچوونی من، پێویسسستە لسسە بەکسساربردنی واژەی
 (ڕەسسسسەن)دا وردکسسسار بیسسسن و هەروا بەتسسسایبەت بسسسۆ پەسسسسەندەکردنی
 بیروباوەڕێك. چونکە هەموو لیەك خۆی پسسێ ڕەسسسەنتر و دروسسسترە،

 اسسستییەکەی ڕەسسسەن،ڕئەگینا ئەم هەمسسوو جیاوازییسسانە نەدەبسسوون. 
وهكدەتوانێت ئامرزاێك بێت بۆ ڕەتکردنەوەی هەموو  وهنیی وهس .ڕ

 بسسە بۆچسسوونی مسسن دەبسسوو وەهسسا بنووسسسرێت، “ئەرکسسی بنچینەیسسی بسسۆ
 . چسسونکە ئەرکسسی ڕەسسسەن و“هسسزری نسسوێی  کۆمونیسسستی شۆڕشسسگێڕ”

 ناڕەسەن بوونی نییە، بەڵکو بنچینەیی و لوەکی هەیسسە، هەروەهسسا
 بەپێسسی ئەوەی کسسە نووسسسەر کۆمەڵیسسك لیەن لسسە هسسزری کۆمونیسسستی
 کلسسسسیکدا ڕەتسسسدەکاتەوە، کەواتسسسە پێسسسی کسسسارا و تەبسسسا نیسسسن و لسسسە
وهن وهسسس وهك ڕ  بەرامبەردا شتگەلێکی کارا یا شۆرشگێڕ دەخاتە ڕوو، ن
وهنی و وهسسس وه، تسسا ڕ وهك نیی وهرازووی وهر و ت وه هیچ پێسسو وهن، چونک وهس  و ناڕ

وهین. وهنی پێ دیاری بک وهس ناڕ

وهكسسانی و وهرك وه هسسۆی كۆتاییهسساتنی ئ وهیسسدا ب وهنووك وه بسساری ه وهلسسی ل  و
وهل وهوتنسسسسی بسسسسۆ تێكسسسسڕای گ وهرك وهنبسسسسوونی و د وهواو بۆگ  پیربسسسسوون و ت

و رابگرێ وهنگییه وهو هاوس وهك جاران ئ 40 لناتوانێ و
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 بسسە بۆچسسوونی مسسن، سسسەرمایەداریش هەروەك فیسسودالیزم ،قۆنسساخێکی
 پێویسسست نییسسە و بسسۆ پێگەیینسسی کسسۆمەڵگەی مرۆڤسسایەتی پێویسسستیش
 نابێت و وەها بۆچوونگەلێك لە هزری سۆشیالیستەکاندا بەگشتی و
 لسسسسە زۆسسسسربەی فێرگسسسسە هزرییەکانسسسسدا، بەرەنجسسسسامی زاڵیسسسسی بیسسسسری
 وردەبۆرجسسسسسوای بسسسسسووە و ئەگەر شۆڕشسسسسسی کسسسسسۆیلن بەسسسسسسەرکەوتن
 بگەییشتایە، واتە نەهێشتنی سەروەری مرۆڤ بەسسسەر مسسرۆڤەوە یسسا
 شۆرشسسسسسی جوتیسسسسساران و شارنشسسسسسینان دژی فیئۆسسسسسدالیزم و کلیسسسسسسا
 بەسەرکەوتن بگەیشتایە، ئەوا هیچ کات بسسوار بسسۆ بەسسسەروەربوونی
وه جێگسسرتنەوەی چینسسی وهخسسسا و  ب وهڕ وهد  فیئۆسسداڵەکان و بۆرجواکسسان ن
 فیئۆسسسدال و بۆرجسسسوا لسسسە جێسسسی کۆیلەدارەکسسسان کۆتسسسایی نەدەهسسسات،
 هەروەك چسسسۆن تێكشسسسکانی شۆڕشسسسی ئۆکتسسسۆبەر بسسسە سسسسەرهەڵدانی

 (میرایەتسسسسیشسسسسێوازێکی دیسسسساریکراو لسسسسە سسسسسەرمایەداری دەوڵەتسسسسی 
 تاکپارتیی) کۆتایی هسسات، جێگسسرتنەوەی سسسەروەرانی نسسوێ لسسە جێسسی
 کۆنە سەروەران، فیئۆداڵەکان لە جێی کۆیلەدارەکسان و بۆرجواکسان
 لە جێی فیئۆداڵەکان، بەرهەمی تێکشکان یسسا نەگەییشسستنی شسسۆڕش
 بووە بە سەرکەوتنی یەکجسساری، واتسسە لەنسساوبردنی سسسەروەری، هەر
 ئەوەش بووەتە هۆی گواستنەوەی ئەو سەروەرییە لسسە چینێکەوە بسسۆ

چینێکی دیکە.

 بسسۆیە بسسە بۆچسسوونی مسسن، هیسسچ کسسات بسسە سسسەروەربوونی ئەو چینسسانە
 پێداویسسسستی نەبسسسووە، تسسسا ئەرکسسسی مێژووییسسسان هەبێسسست و بەسسسسەر

 . بەڵکسسسو سسسسەرکەوتنی شسسسۆڕش وەك سسسسەوزبوونی تۆسسسوێکیچسسسووبێت
 سوودبەخشە، ئەگەر لە گیاکەڵە بژار بکرێت، ئەوا گەشە دەکسسات و
 ئەگەر گیسسساکەڵە بەسسسسەریدا زاڵسسسبێت، ئەوا لەنسسساو دەچێسسست. ئەوەی
 کشسستی شۆرشسسی کسسۆیلن و جوتیسساران و کرێکسساران، بەری ویسسستراوی

75



 بەدەسسسستەوە نەدا، هسسسۆی وەرگەرانسسسی بسسسوو بسسسۆ جسسسارەدڕکی چینسسسە
 بێت، بسە بۆچسوونی مسن، تەواو بۆگەن بسووهەڵپەرسەتەکان. ئەوەش

 هەر لەسەرەتاوە بۆگەن بسسووە و هیسسچ پسسۆزەتیڤییەکی تێسسدا نەبسسووە.
 چسسونکە تەنیسسا گسسۆڕینی شسسێوازی بەڕێسسوەبەرایەتی دەسسستەیەك بسسە
 دەسسستەیەکی دیکسسە بسسووە و هیچسسی لسسە چینسسایەتیبوونی کسسۆمەڵگە و

 دەرکەوتنسسی بسۆ تێكسرایسەروەری چینسایەتی نەگۆڕیسوە. هەروەهسا “
 ”، من پێموانییە، چونکە ئەوە زۆسسرینەی ناهوشسسیاری گەلسسە، کسسەگەڵ

 سیسسسسستەمی سسسسسەرمایەداری بسسسسە بەشسسسسداری لسسسسە بەرهەمێینسسسسان و
 جەنگەکسسسسسانی و دامودەزگەکسسسسسانی و لەشسسسسسکر و پسسسسسۆلیس و دەسسسسسستە
 تیرۆسسستەکانیدا دەپسسارێزێت، ئەگینسسا چینسسی بۆرجسسوا بەخسسۆی هێنسسدە
 کەمسسایەتییەکی کەمسسە، بەشسسی پاسسسەوانی و پاراسسستینی دەسسسەلتی
 چیبنسسسایەتی لسسسە گەورەتریسسسن شسسساری گسسسۆی زەویسسسدا ناکسسسات، ئەگەر
 هەژمسساری هاوبەرژەوەنسسد و زانسسا و بەڕێسسوەبەر و فیلۆسۆفەکانیشسسی
 بخەیتە سەر ئەوا بەشسسی فەرمسسانروەایەتی و پاراسسستنی دەسسسەڵتی

سەرمایە لە وڵتێکی وەك عیراق ناکەن.

وهبسێ بسۆ  وهبساتی کۆمونیسستی ه وهنێو خ وهك ل وهی وهك یان رێگ وهی وهرنام  وب
وهمسسسسسوو وه تێیسسسسسدا ه وهكسسسسسان ك وه بۆرجوازیی وهرك وهڕێكردنسسسسسی ئ  زووتسسسسسر ب
وهڵسسك وهرانی تێكسسڕای خ وهستێنێ و ژیان و گوز و د وهشه وهكانی ژیان گ  بار
وهی وهن وهلی وهم وهكی ه وهمسسسسای وهك هاوكسسسساتیش بن وهتر د وهشسسسساو  باشسسسستر و گ
وهتییش و تسسسایب وهڵ بسسسه وهكسسسانی كسسسۆم وهنێسسسو چین وهڕۆ ل وهڵێكی پێشسسسڤ  كسسسۆم
وهنگاونسسسانیش وهكسسسا و ه وهم د وهراه وهتكێشسسسان پسسستر ف وهحم  كرێكسسساران و ز
وهڵگیرسسساندنی شۆڕشسسی سۆشیالیسسستیی ئاسسسانتر و خێراتسسر وهو ه وهر  ب

وهكا. 40 لد
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 دیسانەوە ئەمە هەمان بۆچونی هەڵەیە، بۆ شٶڕش و ئەرکی چینە
 . بە بۆچوونی من، شۆرشی دژە-سەروەری لە هەمووچەوسانەوەکان

 سەردەمەکاندا هەبسووە و پێویسسستیش بسووە و کسۆمەڵگەی مرۆیسی لسسە
 هەمسسسوو سسسسەردەمێکدا چ ئەشکەوتننشسسسینی (نسسسابەرهەمهێنەری)، چ
 دێهسسسساتی (کشسسسستوکاڵی) و چ شارنشسسسسینی (پیشەسسسسسازی) [بەبسسسسێ ئەو
 پیشسسمەرجە ناکەتوارییسسانەی کسسە زادەی سازشسسی هسسزری بیریسسارانی
 کۆمونیسسسسستە لەتەك بۆچسسسسوون و ڕێگەچارەکسسسسانی وردەبۆرجسسسسوازی و
 سیسسستەمی سسسەروەری و دەرکنەکردنسسی کسسۆمەڵگە بەبسسێ سسسەروەر]،
 دەیتسسسسسسوانی بەرەو کسسسسسسۆمەڵگەیەکی ئازاد و یەکسسسسسسسان و دادپەروەر
 بسسروات؛ واتسسە کسسۆمەڵگە دەیتسسوانی بەبسسێ کسسۆیلە و کسسۆیلەدار، بەبسسێ
 جوتیار و دەرەبەگ، بەبسسێ کرێکسسار و سسسەرمایەدار،  کسسۆمەڵگەیەکی
 ئازاد بێسسسسسسسست. ئەوە ئامسسسسسسسسادەنەبوونی مێژوویسسسسسسسسی خۆهوشسسسسسسسسیاری
 شۆڕشگێرانەی تاکەی چەوساوەیە، کە کۆمەڵگەی مرۆیی لە بەنسدی

 ، نەك پێداویسسسستی بسسسوون وچینایەتیبوونسسسدا ڕاگرتسسسووەسسسسەروەری و 
مانەوە و فۆرمگۆڕینی چەوسانەوە و چەوسێنەر.

 ئەوەی پێمسسانوابێت، جێگسسرتنەوەی سسسەروەری بۆرجواکسسان لسسە جێسسی
 سەروەری فیئۆداڵەکان، پێویستی گەشەی کسسۆمەڵگەی مرۆیسسی بسسووە،

وهرکبەداخەوە دەبێست بڵێسم،   ی ئەو بیریسارانەیە، کسە ئێمەیسانکولسد
 لسسە لیتسساوێکی ئاوا ڕۆکسسردووە، کسسە هەنسسووکە دەسسستەواژەی ئاوەهسسا

  شٶڕشەوە بەرچساو دەکەون. ئەگەر پێمسانوابێت مرۆڤسایەتیبەنێوی
 لە سایەی داگیرکردن، جەنگ و کوشتار و برسیکردن و هەڵواردن و

وهڕۆی پارلەمانتسساریپاکتسساوکردن و  وهپ وهڕ   مشسسەخۆران و شسسوانەییشسس
 امیاران و پارتەکاندا بەرەو شۆرشی سۆشیالیستی گەشسسە دەکسسات،ڕ

 بەداخەوە ناچارم بڵێم دیسانەوە ئاوەزنەگیرە. چونکە مرۆڤسسایەتی
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 لە سسایەی ئاشستی و یەکسسانی و ئازادیسدا دەیتسوانی لسە دوو هەزار
 او ئێسسسستا پێشسسسکەوتووتر وچسسسسسسساڵی رابسسسووردا، هەزاران جسسسار لسسسە 

مرۆڤانەتر و شاییستەتر بێت.

 بسسە پێچەوانەوەی ئەو بۆچسسوونە نادروسسستە بسساوەوە، ئەزموونەکسسان
 ئەوەمسسسان دەخەنسسسە بەردەسسسست، کسسسە شسسسۆڕش سسسسەختر و دوورتسسسر و

 . بسسسسسە پێچەوانەی خەیسسسسساڵپلوی ئاخایسسسسسانینامسسسسسسۆگەرتر بسسسسسووە
 بیریسسسارەوە، تەنسسسانەت زۆرجسسسار گومسسسان لەوە دروسسسست دەبێسسست، کسسسە
 مرۆڤایەتی بتوانێت شۆڕش بکات. بەڵم لە دوو سەد یا سەد سسساڵی
 ڕابسسوردوودا لسسە چسساو ئیسسستا، سسسەرکەوتنی شسسۆرش بەقەد ڕوخانسسدنی
 دسسسسسەلتی دەرەبەگێسسسسك لسسسسە لدێیەکسسسسدا ئاسسسسسان بسسسسووە. مسسسسن ئەو
 بیرکردنەوەیسسە بسسە بەدبەخسستی مرۆڤسسی سسسەرەتای هەزارەی سسسێیەم
 ناودەبەم، مرۆڤێك کە تاوسەندنی سسستەم و جێگیربسسوونی سسسەروەری
 چینایەتی و جیهانیبوونەوەی بە مەرجسسی سسسەرکەوتنی سۆشسسیالیزم
 بزانێسست! ئەوەی کسسە مسسن دەیڵێسسم، تەنیسسا لەو بسسارەوە ڕەخنەیسسە لسسە
 قسسسسسسەکانی نووسسسسسسەر، کسسسسسە بسسسسسە سسسسسسادەیی بەلی ئەو بۆچسسسسسوونەدا
 تێدەپەڕێت، بە بۆچوونی مسسن دەبێسست زۆسسر بێباکسسانە، پەردە لەسسسەر
وهنکهزری بیریارانێسك، هەڵسدەینەوە، کسە سستەم و سسەقامگیربوونی  ت
 سسسسسسەرمایەدارییان بسسسسسە مەرجسسسسسی خێرایسسسسسی و گەشسسسسسەی شۆڕشسسسسسی
 سۆشیالیستی زانیسسوە و لەوەش خراپسستر داگیرکارییسسان بسسە پۆزەتیسسڤ

لێکداوەتەوە.

وهم راسسستی بسسۆبسسە بۆچسسوونی مسسن، نەك تەنیسسا   وهكسسی زۆسسر ك وهی  تسسا راد
  ڕاسسستی بسسۆ نەچسسوون، بەڵکسسو خۆشسسباوەڕی چەوسسساوان بەمچسسووبن

 تێڕوانینانە، کە لە خوێنگەوزانی ملیۆنان مرۆسسڤ و مەرگسسی خەونسسە
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 بێئەشمارەکانی لێکەوتووەتەوە،  ئەو بۆچوونانە وەك دژەشۆڕشسسی،
 دەبێسست ڕسسسوا بکرێسسن و ڕمسسی ڕەخنەمسسان هێنسسدە تیسسژ بێسست، کسسە نەك
 تەنیسسا دوو سسسەد سسساڵ، بەڵکسسو دوو هەزار سسساڵ بەرەو دوا بسسڕ بکسسات.
 ئەمەش پێویسسستی بسسە لسسە زبڵسسداننانی پیرۆزییەکسسانە، پێویسسستی بسسە
 تێكشسسکاندنی بتەکسسانە، پێیویسسستی بسسە بسسوێری ڕەخنسسە هەیسسە، هیسسچ
 باکمسسان لسسە هەراوهوڕیسسای پەرەسسستیاران و دەروێشسسانی ئەو بتسسانە
 نەبێسست، کسسە بەنسساوی سۆشسسیالیزم و کۆمسسونیزم و شۆرشسسەوە بنێشسستە
 هەڵبزرکاوەکسسسسانی دوو سسسسسەدە لەمەوبەری ئەم و ئەو دەجسسسسوونەوە.
 بەیەك وشە ئەگەر تاکی ئەم سەردەمە، خوازیسسارە شسسۆرش بکسسات و
 خسسسۆی بڕیسسساردەربێت نەك مردووەکسسسانی دوو سسسسەدە لەمەوبەر، ئەوا
 دەبێسسسسسست لسسسسسسە دەرەوەی مۆزەخانەکسسسسسسان و گۆرسسسسسسستانەکان ڕەفەی
 تۆزلێنیشسسستووی پەرتووکخانەکسسسان، بیربکسسساتەوە. تسسساکی شۆرشسسسگێڕ
 دەرخگەری تێکسسسسسستە زەردهەڵگەراوەکسسسسسان نییسسسسسە، بەڵکسسسسسو خسسسسسۆی
 بیردەکاتەوە و هاوکاتیش پراکتیزەی دەکات، مامۆستای کەس نییە
 و کەسسسسیش بسسسە مامۆسسسستای خسسسۆی نسسسازانێت، ڕابەری کەس نییسسسە و
 خۆیشی مل بە ڕابەری کەس نادات. بەکورتی لە سسسەرووی خسسۆیەوە
 وەك تسساکێکی ئازاد، نەخسسوا، نەدەوڵەت، نسسە نەتەوە و هیسسچ شسستێك

بەرز ڕاناگرێت.

وهكسسانی وهفتار و ئامانج وهرخستنی رووی راستیی هزر و گفتار و ر  بۆ د
وهوسسساوان لێسسی و وهواوی چ وهی ت وهو وهداریی و دوورخستن وهرمای  رژێمی س
وهرچسسی زووتسسری وهكردنیسسان بسسۆ ه وه خسسۆی و ئاماد وهسسستكردنیان ب وهیو  پ

وهڵگیرساندنی شۆرشی سۆشیالیستیی 42 له

 " هسسزری نسسوێیلەم دەستەواژانەدا، دیسانەوە وەك ئەوانەی پێشسسوو،
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 کۆمونیسسستی" وەك ئەوەی مسسارکس و ئەنگلسسس لەبسسارەوەی دەدوێسسن،
 هوشیاری و شۆڕش لە دەرەوەی خسسودی چەوسسساوانەوە دێسسن، پرسسسیار
وه (کسسوێ)وە دێسسن؟ چسسونکە نووسسسەر دەلێسست  ئەوەیسسە، لسسە (کسسێ)وە و ل
وه وهسسسستكردنیان ب وهیو وهوسسسساوان لێسسسی و پ وهواوی چ وهی ت وهو  دوورخسسسستن

وهكردنیسسسان  ، کسسسە ئەمەش هەمسسسان هسسزری بەسسسسەرچوویخسسسۆی و ئاماد
وه و نادروستە، کە پێیوایە چەوساوان لەوانەش چینی کرێکار  جاران
 و زەحمەتکێسسسان، بەخۆیسسان توانسسای بیرکردنەوەیسسان نییسسە! ئەگەر
 ئاوا نییسسسە و مسسسن هەڵسسسە تێگەیشسسستووم و لسسسە خۆیسسسانەوەیە، ئیسسسدی چ
 پێویست بەوە دەکات، پێوەی پەیوەست بسسن؟ چسسونکە پەیوەسسستبوون،
 پێداویسسسسسستی بەیەکگەیشسسسسستنی دوو شسسسسستی بەیەك نسسسسسامۆ و لەیەك
 دابسسسراوە! ئینجسسسا ئامادەکردنیسسسان، چ واتسسسایە بەدەسسسستەوە دەدات،
 ئەگەر ئەوان خۆیسسان ئافەرێنەری ئەو هسسزرەن و لەنسساو خۆیانسسدایە؟

وهن؟ ئەدی ئەوانە کێن، کە ئەوان بۆ شۆڕش ئامادە دەک

 ئەمە هەمان بیرکردنەوەی ئایدیالیسسستانەیە، کسسە پیێسسوایە سسسەرەتا
 هۆشسسیاری لسسە دەرەوەی گەردوون، بسسوونی هەبسسووە و کسساری لەسسسەر
 دروسسستکردنی کسسردووە و ئینجسسا مرۆسسڤ و دەوروبەکەی هسساتووەنەتە

 . بەڵم کەتواری هەموو ڕووداو و گۆرانەکسسانی مێسسژوو ئەوەمسسانبوون
 ، کسسسسسە هۆشسسسسسیاری بەرهەمسسسسسی کەڵەکەبسسسسسوونیدەسسسسسسەلمێنێتبسسسسسۆ 

 ئەزموونەکانی خسودی مرۆڤسە، ئیسدی ئەو مرۆڤسە کرێکارێسك بێست یسا
 ەوسسساوان لەوانەشچمشسسەخۆر (بۆرجسسوا)یەك. بەم پێیسسە هوشسسیاری 

 کرێکسساران لسسە خسسودی کسسردە (پراکتیسسک) و کەڵەکەبسسوونی ئەزمسسوونی
 خۆیسسسسسانەوە سسسسسسەرهەڵدەدات و گەشەسسسسسسەندن و گشتگیربوونیشسسسسسی
 خەباتی بەردەوامی خودی خۆیانە و ئامادەکاریشیان بۆ شۆرش بە

وهئامسسسسادەیی ئەو خۆهوشسسسسیارییە و    پێداویسسسسستی بێچەنسسسسدوچوونیب

80



 گسسسسسسسۆڕانەوە پەیوەسسسسسسسستە، نەك بسسسسسسسە چسسسسسسساکەخوازی و دڵسسسسسسسسۆزی
وردەبۆرجوازیییەوە بۆ چەوساوان.

 نبوونەوەی، پێویسسستە تێکسسستی هەمسسووڕۆشسسبسسۆ تێگەیشسستن لەمسسە و 
 ئایینەکسسسسان و وتەی فیلۆسسسسسۆف و زاناکسسسسان و بیریارەکسسسسان لەتەك
 ڕووداوەکسسسسسسسانی ئەو سسسسسسسسەدەمەدا بەراورد بکەیسسسسسسسن، ئەوا بۆمسسسسسسسان
 دەردەکەوێسسسست، کسسسسە هەمیشسسسسە لسسسسە دوای ڕووداوەکسسسسانەوە بسسسسوون و
 ئەوانەش کسسسە قسسسسەیان لەسسسسەر سۆشسسسیالیزم و خەبسسسات و شۆڕشسسسی
 چینسسایەتی کسسردووە، تەنیسسا هەلسسسەنگاندنیان لەسسسەر ڕووداوەکسسان
 کسسسردووە و زۆرجسسساریش ناڕاسسسستگۆبوون و دژەخونییسسسان لێکسسسردووە و
 ڕاستییەکانیان شسسێواندوون و وەهایسسان نیشسسانداوە، کسسە ڕووداوەکسسان
 دوای ڕێنسسسسسوێنی ئەوان کەوتسسسسسوون و وەگەڕکەوتنسسسسسی گۆرانەکسسسسسان و

هوشیاربوونەوە لە کەلەسەری ئەوانەوە دەستی پێکردووە.

وهكێسستیی وهك ی وهنێسسو ی وهكان بتوانن ل وه کۆمونیست وهماو و ن وهوه وهتی ئ وهرف  د
وهكسسانی وهیی و رامیسسساریی و رێكخراو وهری جیهسسسان كاروبسسساره وهراسسسس  بسسسۆ س

وهن ل   42      خۆیان رێكبخ

 لێرەدا ئەگەر مەبەست لە کۆمونیستەکان هەموو ئەوانسسە بێسست، کسسە
 خۆیسسسسان بسسسسە کۆمونیسسسسست دەزانسسسسن، بسسسسە بۆچسسسسوونی مسسسسن لسسسسە هیسسسسچ

 ) بەقەد ئێسسسستاcommunication(سسسسەردەمێکدا بسسسواری پەیوەنسسسدی 
 لەبسسار و ئاسسسان و گونجسساو نەبسسووە و ئەوەی ڕێگسسرە، پیلنسسی ڕژێمسسە
 کۆنەپەرست و چەوسێنەرەکان نییە، بەڵکو یەکەم دەسەلتخوازیی
 و دەسسسستەگەریی و شسسسەڕی ڕابەریکسسسردن و دۆمینەتکردنسسسە، کسسسە هەر
 گسسسروپ و دەسسسستەیەك خسسسۆی بسسسە ڕابەری ئەوانسسسی دیکسسسە و جیهسسسان
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وهسسستنەوەیانە بسسە کۆمەڵیسسك دەقسسی نەزۆکەوە،  دەزانێسست، دووەم خۆب
 کسسسە هەر یەکسسسە ئەوی دیکسسسە بسسسە لدان و دژەخسسسوونی لەو دەقسسسانە و
 بێوەفایی بۆ بتەکان تاوانبار دەکات. هەروەها شێوازی ڕێکخستنی
 کۆمونیسسسسستەکان چ لسسسسە ڕێکخسسسسراوە جەماوەرییەکانیسسسسان [کسسسسۆمیتە
 پارتییەکانیسسسسان]دا، چ لسسسسە ڕێکخسسسسراوە ڕامیارییەکانیانسسسسدا، چ لسسسسە
 نێونەتەوەییەکانیانسسسسسدا، ڕێکخسسسسسستن و پێکهسسسسساتەی قوچکەییسسسسسانە
 (هیرارشسسیانە) بسسووە و هەیسسە، کسسە پلەوپسسایە و زنجیسسرە پلەی وەك
 ڕابەر و جێگر و گوێگر و جێبەجێگەر و چسی و چسی دەکسساتە مەرجسی
 یەکگرتن و سەرکەوتن، بۆیە دوو سەد ساڵەخەریکی شسسەڕە ڕابەر و

شەڕە ئۆرتۆدکسبوون و شەڕە مامۆستابوونن. 

 هەرکسسسسسات کۆمونیسسسسسستەکان، دانیسسسسسان بەوەدا نسسسسسا، کسسسسسە هوشسسسسسیاری
 چینسسایەتی بەرهەمسسی خەبسساتی چینسسایەتییە، بزاڤسسی سۆسیالیسسستی

 (پسسسارتی)ڕابەر و مامۆسسسستا ڕەتسسسدەکاتەوە و ڕێکخسسسستنی ڕامیسسساریی 
 تەنیسسسسا سسسسسێکتاریزم بەرهەم دەهێنێسسسست و کەس داهێنەری هسسسسزری
 سۆشیالیستی نییە و شۆڕش و ئەرکەکانی ئەرك و بەرهەمی کسساری
وه و پێویسسسسستی بسسسسە  هەرەوەزی خۆبەخشسسسسانەی تسسسساکە چەوسسسسساوەکان
 تەوقیسستی شسسۆرش و ناوەنسسدی بڕیسسساردان و ئامۆژگسسساری کەس نییسسسە،
 ئەوکسسسسسات دەتسسسسسوانن وەك تسسسسساکی ئازادئەنسسسسسدێش لسسسسسە هاریکسسسسساری
 هەرەوەزانەدا بەبسسسێ دەسسسستوور و پەیسسسڕەو یەکبگسسسرن و یەکێسسسستییە
 لۆکاڵییەکانیسسسسسان بەرەو یەکێسسسسستی جیهسسسسسانی پەرەپێبسسسسسدەن، واتسسسسسە
 کۆمونیستێکی لەدایکبسسووی عیسسراق و کوردسسستان لسسە لەنسسدەن، تەنیسسا
 ئەرکی بانگەوازکردنی کرێکاران و کۆمونیسسستەکانی بریتانیسسا نییسسە
 بۆ بەشداری و هاوپشتی لە خۆپیشاندانی هاوپشسستی لسسە پەنسسابەران
 و پسسسارتە کۆمونیسسسستەکانی کوردسسسستان و عیسسسراق و ئێسسسران، بەڵکسسسو
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وهمسسان شسسێوەش ئەرکییەتسسی لسسە خەبسساتی شسسوێنی کسسار و ژیسسان و  بەه
 چالکی کۆمونیستەکانی (لەنسسدەن)دا زیسساتر لسسە ڕادەی ئاوڕدانەوەی
 لە کوردستان، بەشدار بێت و چالك بێت. واتە لۆکاڵی کسسار بکەن و
 جیهسسسانی بیسسسر بکەنەوە، نەك جیهسسسانی کسسسار بکەن و لۆکسسساڵی بیسسسر
 بکەوە. یەکێسستی جیهسسانی بەم گیسسانە چینسسایەتی و شۆرشسسگێرانەوە
 دێتە ئاراوە، نەك بە پەیماننسسامە و نسسامەگۆڕینەوەی دوو سسسکرتێری
 دوو پارت و دوو  کسسۆمیتەی پسسارتیی[ بەنسساو ڕێکخسسراوی جەمسساوەریی]

ڕێکخراو لەسەر بنەمای هیرارشیانەی ڕابەر و ڕابەریکراو.

 بەرپێسسسسسیهەرچەنسسسسسدە ئەرکسسسسسی مسسسسسن نییسسسسسە، ڕۆشسسسسسنایی بخەمسسسسسە 
 ، چسسسونکە کۆمونیسسسستەکان بەداخەوە لەم هەزارەیکۆمونیسسسستەکان

 سێیەمیشسسسسدا واتسسسسە خۆبەمامۆسسسسستازانان و دەسسسسسەڵتخوزانێك، کسسسسە
 هەردەم خەریکسسسی دۆمینەتکردنسسسی بسسسزووتنەوە کۆمەڵیەتییەکسسسان و

 کخسسراوەڕێسسسەپاندنی ڕێکخسسستنی هیراشسسییانەی خۆیسسانن بەسسسەر 
 جەماوەرییەکانسسسدا، ئەمەش درێسسسژەی هەمسسسان بیرکسسسردنەوە و کسسساری
 سۆشسسسسیال-دێمۆکراسسسسسی سسسسسەد و ئەوەنسسسسدە سسسسساڵە. لەبەرئەوە ئەو
 دێسسسسسرانەی سسسسسسەرەوە تەنیسسسسسا نمسسسسسوونەیەك بسسسسسوون بسسسسسۆ گەیانسسسسسدنی

مەبەستەکەم و بەس.

وه شۆڕشی سۆشیالیستیی   .  كات و شوێن ل

وه گۆڕانكسسسسسسسسساریی و وهبێت وهی د وهو پێی  شۆڕشسسسسسسسسسی سۆشیالیسسسسسسسسسستیی ب
وهڵ وهكسسسسانی كسسسسۆم وهزن بسسسسۆ گشسسسست بار وهرخسسسسانێكی گرنسسسسگ و م وهرچ    ..  و

وهی وهك وهڵگیرسسسان وهستنیشانكردنی كات و شوێنی ه  پێشبینییكردن و د
وهتا وهر ....؛ سسسس وه،  وه ئاسسسسان و ئاسسسسایی نیی  …كسسسار و بڕیسسسارێكی هێنسسسد
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وهڵدان و پاراسسسستن و وهره وهكانی (سسسس وهم پێداویسسسستیی وهرج و سسسس  پێویسسسسته
وهكی وهی وهخشسسسسسسس وهروا ن و و رێكخرابسسسسسسسێ.. ه وهپێسسسسسسسدان)ی ئامسسسسسسساده  درێژ
وهنجسسا وهكانیشسسی بسسۆ دارێژدرابسسێ ئ وهنجام وهر  پێشسسنیاركراوی ئاكسسام و د
و و بسسسسێ دووڵیسسسسی - وهسسسسسپاو – خسسسسۆڕاگرانه وهخۆبوونێكی چ وهڕب وه بسسسساو  ب
وهر وهسسسس وهردووكیسسسان بسسسدرێ؛ ل وهر ه وهسسسس وهنوسسسسسازانه ل  بڕیسسسارێكی چار
وهی شسسۆڕش) وهم ترووسك وهك  كاتێكی گونجاو و دیاركراو (بۆ دایسانی ی
و یسسا و وڵتێكسسه وهو شسسوێنه وهبسسار و دیسساركراو (جسسا ئ وهر شسسوێنێكی ل وهسسس  و ل

وه) وهری جیهان وهراس و یا س وهكه وهی 44. ل.ناوچ
وهكراو یسسان  كسسات و شسسوێن بسسۆ شۆڕشسسی سۆشیالیسسستیی شسستێكی ئامسساد
وهزوو بكسسرێ وهر كاتێسسك ئار و تسسا ه وهسسست و دانسسراو نییسسه وهرد وهگێكی ب وهد  ی
وهی وه چوارچێسسسسو وهكاربهێنسسسسدرێ، هێشسسسستا ل وهسسسسستی بسسسسۆ بسسسسبردرێ و ب  د
وهنسسسوێنێ و وهڕانسسسدنێكی نسسسوێ خسسسۆی د وهوتپێكردن و كسسسار راپ وهڵسسسسوك  ه
وهو كسساره وهنسسدین رێوشسسوێنی ئ و تسسا چ و زۆسسری نییسسه وهزمسسوونێكی هێنسسده  ئ
وهنجسسسسسامی ئاشسسسسسكرا و و و ئ و و دیسسسسسارده ووهوه و سسسسسساغ كسسسسسرابێت وهییسسسسسه  وكرد
وهماشا وه ت وهرپێییان وهیدا س وهو وهكردن وهندبار و چ وهبێ و له وهی ه وهست وهرج  ب

وهرێبخرێ وهكی ئاسایی ب وهی و شێو 45. ل.بكرێ و به

( ل.ئەم دوو پەرەگرافە، دووجار یەکدی ڕەتدەکەنەوە؛ جارێسسك لسسە 
)دا پلن و کسساتی شسسۆڕش بسسە پێشسسمەرج دادەنێسست، کەچسسی لسسە (ل.44
وه ) ڕەتدەکاتەوە. جارێك 44)دا بۆچوونەکەی (ل.45  دوورینیباس ل

 شسسۆڕش دەکسسات وەك پۆشسساکی بەردەسسسستی بەرگسسسدوورێك نەك وەك
  نێسسوئامسسادەیدیسساردەیەکی زینسسدووی خۆبەخسسۆ و کتسسوپڕ و هەمیشسسە 

 كسسات و شسسوێن بسسۆ “ دەڵێسستبزاڤسسە کۆمەڵیەتییەکسسان. جسسارێکی دی 
وهگێكسسسسی وهد وهكراو یسسسسان ی  شۆڕشسسسسی سۆشیالیسسسسستیی شسسسستێكی ئامسسسساد
وهسسستی بسسۆ وهزوو بكسسرێ د وهر كاتێسسك ئار و تسسا ه وهست و دانسسراو نییسسه وهرد  ب
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وهكاربهێنسسسسدرێ  ،“ کسسسسە ئەمەش ڕەتکەرەوەی نەخشسسسسە وبسسسسبردرێ و ب
پلنی نێودێرەکانی پێشووترە و یەکدی ڕەتدەکەنەوە.

 ئەگەر لەم نسسسسسسساکۆکییە بگسسسسسسسوزەرێم، ئەوا هێشسسسسسسستا خسسسسسسسۆم لەتەك
 ڕوانگەیەکسسی میکانیکیسسدا دەرگیسسر دەبینسسم، کسسە شسسۆڕش بسسە خسساڵی

 . ئەمسسەبڕیاردانی چەنسسد کەسسسێك یسسا کسساتژێری ڕاگەیانسسدن دەبینێسست
 کتسسومت ڕوانگەی لێنیسسستەکانە، کسسە لسسە فێسسبریوەری خەڵسسك لەسسسەر
 شسسەقامەکان بسسوون، سسسەدان هەزار ژن مانیسسانگرتبوو، سسسۆڤیەتەکان
 پێکهاتبوون، کەچی ئەوان بیریان لە ئەندازیاری شۆرش دەکسسردەوە
 و لۆتسسۆ (یانەسسسیب)ی بەشسسداری دەسسسەلتی بۆرجسسوازی یسسا شۆرشسسیان

ڕادەکێشا.

 پێشسستر لەمەڕ هوشسسیاری شۆڕشسسگێڕانەی چینسسایەتی و ڕێکخسسستن و
 خەباتی جەماوەری بۆچوونی خۆم خستەڕوو، هەروەك پێموایە، کە
 ئەو خۆهوشیارییە و خەباتە ڕۆژانەیە، پێداویستی و ئەزموونکردن

  وکرێکسسارانو نسساکۆکی کسسار و سسسەرمایە دروسسستی دەکسسات و لسسە لی 
 توێژە بەرهەلستکارەکانی کۆمەڵگە گەڵڵە دەبێت و وەك وەڵم بسسە
وهكانی خەبسساتی ڕۆژانسسە دێتسسە بسسوون، هەرواش شسسۆڕش  پێداویسسستیی

  کسسۆمەڵگەیە و سسسەروکەتنی خسساڵی بسسەگسسۆڕانیڕەوتێکسسی مێژوویسسی 
 لوتکەگەیشسستنی ناکۆکییەکسسانە. ئەگەر شسسۆڕش بسسە بەری درەختێسسك
 ،بچسسوێنم، ئەوا ئەو بەرانەی کسسە نەخۆشسسن، زوو دەکەونسسە خسسوارەوە

وهڵم   بەرە تەندروسسستەکان تسسا دواخسساڵی گەییسسن پەروەردە دەبسسن وب
 ئینجا دەکەونە خوارەوە. بەمجۆرە شۆڕش خساڵی کەوتنەخسوارەوەی

  نییسسە، بەڵکسسو خسساڵی بسسە ئەنجامگەیشسستنیەکانبەرە گەنیو و کڕمۆڵ
 پرۆسسسسەی شۆڕشسسسەکەیە. سسسسەرهەڵدان و پێگەیینسسسی شۆڕشسسسیش وەك
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  بسسە فەرمسسانی خسسوا نسسایێتەبوون وەكدرەختێسسك [پێگەیینسسی بەری 
 کۆمەلێسسك بەڵکو بە یەکسسانگیری ]ئایدیالیستەکان پاگەندەی دەکەن

 پێداویسسستی و بارودۆسسخ و لەبسساری کەشسسی پێگەیینەکەیسسە، دروسسستی
 دەکسسسسسسات. شۆڕشسسسسسسیش بەرهەمسسسسسسی ئەنسسسسسسدازیاری دەسسسسسسستەبژێرێکی
 کۆمونیسسسسسست  نییسسسسسە، بەڵکسسسسسو بەرهەمسسسسسی یەکسسسسسانگیری هوشسسسسسیاری
 شۆڕشسسسسسسسگێرانە و گشسسسسسسستگیری ئەو خۆهوشسسسسسسیارییە و پێگەییینسسسسسسسی
 ناکۆکییەکسسسسانی بندەسسسسستان لەتەك سسسسسەروەران و بەلسسسسوتکەگەیینی

وه،خەباتەکەیسسسسان و هسسسساتنی خسسسساڵی تەقینەوەی یەکجسسسساری   واتسسسسەی
 وخانی سیستەمەکە، وەك سیستەمەکانی پێشوو کسساتیڕ پێداویستی

 خسسسسۆی دێسسسست و ئەمەش بسسسسە ئامسسسسادەیی و خۆهوشسسسسیاری و ویسسسسستی
 چەوسسسساوانەوە بەسسسستراوە. هەرواش سسسسەرکەوتنی دژەشۆڕشسسسان لسسسە
 چەشسسسسسسنی بۆرجواکسسسسسسان لسسسسسسە شۆڕشسسسسسسی دژی فیئۆدالیزمسسسسسسدا، وەك
 بەربسسوونەوەی بەرە نەخۆشسسەکانی درەخسستێکە و ئەوەش کۆمەلێسسك
 هۆکاری ناوەکی و دەرەکی خۆی هەیە و گەورەترینیان نائامادەیی

  بسسسسەوهخۆهوشسسسسیاری شۆڕشسسسسگێرانەی چەوسسسسساوان و خۆشسسسسباوەڕییان
 تێڕوانیسسسسسسسن و بەرنسسسسسسسامەی وردەبۆرجسسسسسسسوازی دسسسسسسسسەلتخواز، وەك
 خۆشسسباوەڕیی چەوسسساوان بسسە سۆشیالیسسستە دەسسسەلتخوازەکان لسسە

ی ڕوسیەدا.1917شۆڕشی ئۆکتۆبەری 

وهی پسسسساریس و    وهردوو شۆڕشسسسسی کۆمسسسسونە وهزمسسسسوونی ه وهنسسسسده ئ وهرچ    ه
وه دوای وهی چاكیسسان ل وهنسسد و وان وهڵێسسك پ وهتیی كۆم وهری سسسۆڤی  ئۆكتسسۆب
وهیشسسست وه گ وهو وهوانیشسسسدا ب و نێسسسو ئ وهر لسسسه وه جێهێشسسست..... ه وهو  خۆیسسسان
وهردوو شسسۆڕش بسسدرێ و پاشسسانیش  بڕیاری كات و شوێن دیسساركردنی ه

وه لڕێدا بچن. وهواویی ب وه ت 45  ل.ب
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 وەك پێشسسسسسسستر وتسسسسسسسم، ڕوانگەیەك کسسسسسسسە شسسسسسسسۆرش و خسسسسسسساڵی بسسسسسسسە
 تەقینەوەگەیشسستنی شسسۆڕش یەکسسی دەگرێسست، ناچسسار ئەنسسدازیاران و

  بێجگسسە لەو دوواڕاگەیێنەرانسسی کسساتژێری سسسفر قسسوت بکسساتەوە، ئەو
 تەقینەوانسسسە شسسسۆڕش لسسسە هیسسسچ شسسسوێنێکی دیکسسسە نسسسابینێت. ئەمسسسە

  و ڕۆسسڵ وشۆڕشسسگێڕییگەورەتریسسن گسسورزی کوشسسندەبووە لسسە هسسزری 
کارای خودی چەوساوان لەو شۆڕشانەدا.

 بسسە بۆچسسوونی مسسن، جیهسسان تەنیسسا دوو شۆرشسسی بسسە خۆسسوە نەدیسسوە و
وهوسسساوانبەردەوام بسسە خەبسساتی    شسسۆرش بارگسساوی دەبێسست. ئەگەرچ

 ئێمە داخوازی و گۆرانەکسسانی ژیسسان لسسە ڕەوتسسی مێسسژوودا بسسە نمسسوونە
 وەربگرین، بۆمان دەردەکەوێت، کە شۆرش پرۆسێسێکی بەردەوامسسی

  سسسساڵ300ڕوو لسسسە پێشسسسە؛ بسسسۆ نمسسسوونە لسسسە ئەوروپسسسا و ئەمەریکسسسا 
 ڕەشپێشسستەکان وەك کسساڵ بازرگانیسسان پێسسوە دەکسسرا و تەنسسانەت کەم

وهیرکردنیان   لەلیەن خسسسسسسسودی چەوسسسسسسسساوانی ئەو وڵتسسسسسسسانەوەسسسسسسسس
 دیسسسساردەیەکی نکسسسسۆڵی هەڵنەگسسسسرە، کەچسسسسی ئەوڕۆکسسسسە نەوەی ئەو
 چەوسسساوە ناهوشسسیارانە لەتەك ڕەشپێسسستەکان ئەوینسسداری دەکەن.

 ەوسسسساوانی فەرەنسسسسە و ئاڵمسسسان دەچسسسوونەچشسسسەش دەهسسسە پێشسسستر 
 سسسسەنگەری دەسسسسەڵتدارانەوە و دژی یەکسسسدی دەجەنگسسسان، کەچسسسی
 ئەمسسسسڕۆ لسسسسە هاوخەبسسسساتی چینایەتیسسسسدا پشسسسستیوانی لەیەك دەکەن.

  کەنیسسسەکان بەرەوگسسوێڕایەڵیڕۆژگارێسسك بسسوو، ئەوروپییەکسسان بسسە 
 یتنسسام و کوریسساڤخۆرهەلت بەڕێ دەکەوتن، کەچی لە جەنگەکسسانی 

  شسساری ئەوروپسسی و ئەمەریکیسسدا120و ئەفگانسسستان و عیراقسسدا لسسە 
 ملیۆنسسان مرۆسسڤ وەك هسساودەردی و وەسسستانەوە دژی جەنسسگ، ڕژانسسە
 سەرشسسەقامەکان. ئایسسا ئەمسسانە بەشسسێك لسسە بەرگرتنسسی پرۆسێسسسی
 شۆرش نین، ئایا ئەمانە هەنگاوەکانی ناو شۆرش و بەرهەمسسی ئەو
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 گۆڕانانسسانە نیسسن، کسسە بەردەوامسسی شسسۆرش دروسسستییان دەکسسات؟ ئایسسا
ئەمانە نیشانەی شۆڕش و هەنگاوی هەنووکەیی شۆڕش نین؟

 مسسسسسن بۆخسسسسۆم ئەو تسسسساقیگەرییەی سۆشسسسسیالیزم و دێمسسسسۆکراتی لسسسسسە
 [دەستبەسسسسەرداگرتنی کارخانەکسسسان وخسسسوارەوەرا لسسسە ئەرژەنسسستین 

 خۆبەرێوەبەرایەتی کرێکسساریی و پێکهێنسسانی هەرەوەزییەکسسانی نسساو
 گەڕەکەکان و هاریکاری و هاوپشتی چینسسایەتی نێسسوان بسسزووتنەوەی
 بێکسساران و ڕێکخسسراوی دایکسسانی زینسسدانیان و خۆبەڕیسسوەبەرایەتییە
 کرێکارییەکان و ئەنجومەنی گەڕەکەکسسان ] کەمسستر لەو دوو شٶڕشسسە
 نسسابینم، کسسە نووسسسەر و زۆرێکسسی دیکسسە ڕیزیسسان کسسردوون و دەکەن.
 چونکە لەم ئەزموونە تازەدا ئەوە زانا و فیلۆسۆف و بیریارە ڕیشن
 و سەکسسسسۆکەدار و بۆیباخلەملەکسسسان نیسسسن، کسسسە لسسسە سسسسەرکردایەتی
 پارتەکانەوە پلنی خەباتی و شێوازی ڕێکخستن و هەنگسساو و کسساتی
 شۆڕشسسسییان بسسسۆ کرێکسسساران دیسسساری دەکەن، ئەوە خۆیسسسانن و تەنیسسسا
 خۆیسسان خەریکسسن هەر لەنسساو ئەم سیسسستەمە خۆیسسدا، سۆشسسیالیزم و
 دیمسسسسۆکراتی ڕاسسسسستەوخۆ، پێشسسسسنیار دەکەن و ئەزمسسسسوونی دەکەن و
 نیشانی دەدەن، کە گەشەسەندن و پەرەسەندنی بەرهەمهێنسسان لسسە
 یەکێسسسسسسسستی و یەکسسسسسسسسسانی و خۆبەڕێسسسسسسسسوەبەرایەتی کرێکسسسسسسسساران و
 زەحمەتکێشسسسسسساندا باشسسسسسستر لسسسسسسە سسسسسسسایەی بسسسسسسوونی بۆرجواکسسسسسسان و
 هیراشسسییەکەیاندا ڕوو لەسسسەر دەبێسست و ئەمەش ئایسسدیای پێویسسستی
 قۆناخی سەرمایەداری بسۆ گەیشستن بسسە سۆشسیالیزم بەدرۆخسستەوە،

  هەرەوەزییەکسسسسانی١٩٢١- ١٩١٧هەروەك کۆمونەکسسسسانی ئۆکرانیسسسسا 
   پێشسسستر نیشسسسانیان دا، لسسسە هەژارتریسسسن و١٩٣٩-١٩٣٦کەتەلۆنیسسسا 

 دواکەوتسسسووترین شسسسوێنی ئەم گسسسۆی زەمینەدا سۆشسسسیالیزم وەك هەر
 شسسسسوێنێکی گەشسسسسەکردوو و دەوڵەمەنسسسسدی دیکسسسسە شسسسسیاوی ڕوودان و
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 سەرکەوتنە و لە هەردوو بارەکەدا ژیسسان و ئازادی و دادپەروەری و
 گەشسسەی بەرهەمهێنسسان و پەروەردەبسسوونی مرۆڤسسی ئازاد باشسستر لەو
 [قۆنسساخە خوێنسساوییە] بەرهەم دێسست، کسسە بیریسسارانی سسسەدەی نسسۆزدە
 پەسەندەیان دەکردن. بەڵم لە نموونەی دیکتاتۆری بۆلشەڤیزم لسسە

 ٧٠روسسسیە و پاشسسرەوانیدا هاوکیشسسەکە پێچەوانسسە دەبێتەوە و دوای 
 سسساڵ ئیمپراتۆرییەکەیسسان وەك پەشسسمەك دەتسسوێتەوە و کۆتسسایی بسسە
 زیندانی سۆشسسیالیزمی دەوڵەتسسی و  نەتەوەیسسی ڕوسسسەکان و ئەوانسسی
 دیکسسسە دێسسست، ئەزموونەکسسسان نیشسسسانمان دەدەن، کسسسە ئێمسسسە ڕزگسسسار
 ناکرێین، بەڵکو تەنیا خۆمان دەتسسوانین خۆمسسان ڕزگسسار بکەیسسن و بسسۆ
 وەها ڕزگاربوونێکیش بێجگسسە لسسە خۆهوشسسیاریی و ویسسست (ئیسسرادە)ی
 خۆمسسان، هیسسچ پێشسسمەرجێکی گەشەسسسەندوویی ئابسسووریی و بسسوونی
 ڕێکخراوی قوچکەیی رامیاریی و نسسوێنەرانی چەنەبسسازی پارلەمسسان،

پێویست و مەرجی سەرکەوتن نین.

وهداریی وهرمای وهگسسسسایی رژێمسسسسی سسسسس وهڵ وهش ك وهو دواییسسسسان وهت ل وهنسسسسان  ت
وه هیسسسچ رێكخراوێكسسسی وه بزاڤسسسی کۆمونیسسسستی رابسسسردوو ك وهیسسسانتوانیو  ن
وهنسسار و وه كارك وهی وهو شسسێو وه ب وهماو وهرانگارییشی ن وهوتۆ یان هێزێكی ب  ئ
وه وهر گۆڕانكسسساریی وهسسسس وهمێنسسسێ ل و هیسسسچ رۆلێكسسسی ن وهركوت بكسسسا  كسسسه  سسسس
وه بسسسساری وهكسسسسان، هاوكسسسسات ل و رامیاریی وهخشسسسسه وهكسسسسان و ن وهتیی وهڵی  كۆم
وه لرێسدا چسوونی بزاڤسی کۆمونیسسستی رابسردوو وهر ب وهمسی سس  ئێستادا ت
وه و هێڵسسسسی وهچسسسسار وهكسسسسسانییخوازان رێگ وه و ی وهو وهویت وهواویسسسسی ر و ت  بسسسسه
وهن و وهك وهموپوخسسسسستیی كسسسسسار د وهك وه و زۆسسسسسر ب وهی وهو وهسسسسسست وهد وهیسسسسسان ب  تاز

وهنێن وه د وهور وهنگاوی گ 46 ل.  .  ه

 لسسسە سسسسەراپای بابەتەکسسسانی پەرتسسسووکەکەی نووسسسسەردا، بزاڤسسسی یسسسا
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 " نوێی کۆمونیستی" لەلی خسوێنەر ئیسدەکانی خسودی نووسسەرهزری
 دەگەیێنێسست، بەڵم لێسسرەدا خەریکسسە بسساس لەو ڕێکخسسراو و گروپسسانە
 دەکسسسسسات، کسسسسسە پسسسسساش داڕمسسسسسانی ئیمپراتسسسسسۆرییەکەی بۆلشسسسسسەڤیزم
 سسسەریانهەلداوە. لەبەرئەوە پرسسسیارێکی دی لی مسسن قوتسسدەبێتەوە،
 ئایسسسا ئەو گسسسروپ و هسسسزرە ئەو تێڕوانینسسسانەی ڕەتکسسسردووەتەوە، کسسسە
 بوونە نەزۆکی هزری کۆمونیستی کلسیك؟ من بۆخسسۆم هێشسستا شسستی
 وام بەرچسساو نەکەوتسسووە، کسسە کۆمسسونیزم وەك هزرێكسسی ئازاد واتسسە
 نائایسسدیۆلۆجیا هسساتبێتە مەیسسدان و دەوڵەت و پسسارت و دیکتسساتۆری و

دەستەبژێری خۆی ڕەتکردبێتەوە.

و جسساران پسسستر    وهڵگیرسسساندنی شۆڕشسسسی سۆشیالیسسسستیی لسسه    ئێسسسستا ه
وهڵم وهنجسسام بسسدرێ، ب وهر ئێسسستا ئ وهه و و پێویسسست وهبسسارتر و گونجسساوتره  ل
وهبسسسسسسسسسێ بسسسسسسسسسای و د وهنسسسسسسسسسێ كسسسسسسسسسه وهی وهگ و د وهوه و ئ وهر ئێسسسسسسسسسستایه وهو ه  ئ
وهنیسان تێسدا وهلی وهم و هێزێكسی ه وهیدا بووبن كسه وهکۆمونیستانێك پ  هێند

وهپێدانی شۆڕش وهڵگیرساندن و پاراستن و درێژ 46 ل.بێ بۆ ه

 ئەگەر خۆم لەوە ببوێرم، کە بڕوام بەو شۆرشە قورمیشکراوە نییسسە،
 گریمسسان شسسۆڕش هەر ئەوەیسسە، کسسە دەسسستەبژێرێك ئاوەزییسسان پێسسی
 دەشسسکێت و بەو سسسەرەنجامە دەگەن، کسسە کسساتی شۆڕشسسە، ئەوا لەم
 بسسسارەدا هیسسسچ بسسسروام بسسسە شسسسۆرش نسسسامێنێت، چسسسونکە ئەگەر لەتەك
 سسسەدەکانی ڕابسسوردوو و سسسەردەمە پسسڕ هەڵچوونەکسسانی ڕابسسوردوو و
 ناجێگیری یا نەبوونی دەوڵەتە سەراپاگیرە نەتەوەییەکسسان لەتەك
 جیهانیبوونەوەی دەسەڵت و کولتووریبوونەوەی مشسسەخۆریی و هێسسز
 و پانتسسسایی میسسسدیایان بەراوردی بکەم، ئەوا بەپێچەوانەوە شسسسۆڕش

 . ئەمسسە لەلیەك و لەلیەکسسیلسسە جسساران گونجسساوتر و لەبسسارتر نییسسە
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 دیکەوە، شۆڕشسسسی سۆشیالیسسسستی، بەرهەمسسسی شسسسەڕی پسسسارتیزانی و
 خۆپیشاندانی یاسایی و کودەتسسای دسسستەبژێرێکی کۆمونیسسست نییسسە،
 تسسساکو بسسسە هەبسسسوونی ژمسسسارەیەکی دیسسساریکراو  پیشسسسە-ڕامیسسسار[وەك
 بلنکسسسی و لێنیسسسن و مەنسسسووری حیکمەت و ئەوانسسی دیکەی پێسسسش و
 پاشسسسیان پاگەنسسسدەیان بۆسسسدەکرد]، سۆشسسسیالیزم دامەزرێنسسسن. نەخێسسسر
 شۆڕشسسی سۆاشیالیسسستی، ڕاپەڕینسسی کسسۆمەڵگەیە، ڕاپەڕینسسی چیسسن و
 تسسسوێژە بندەسسسست و چەوسسسساوەکانە، کسسسە چیسسسدیکە وەك سسسسەردەمی
 کسسسسۆیلیەتی و دەرەبەگسسسسایەتی لەتەك بارودۆسسسسخ و سیسسسسستەمەکەدا

ناگونجێن و ناچار بە گۆڕینی دەبن.

 هەروەهسسسسسسا وەك وتسسسسسسم هەڵگیرسسسسسسساندنی  شسسسسسسۆرش و پاراسسسسسسستن و
 درێژەپیدانی بە هەبوونی ژمارەیەك دەستەبژێرەوە نەبەسسستراوە و
 پەیوەنسسسدی بسسسە پێداویسسسستی و ویسسسستی ڕزگسسساربوونی چەوسسسساوانەوە
 هەیە، کەی ئەو ویست و ناچارییە گشتگیر و یەکانگیر بسسوو، ئەگەر
 کۆمونیسسستەکانی هەمسسوو دونیسساش ببنسسە پسسارێزەری ئەم سیسسستەمە
 هەنووکەییە، ئەوا هەر دەبێت بڕوخیت و کەس ناتوانێت بیگێڕێتسسە
 دواوە، وەك چسسسسسسسۆن سیسسسسسسسسستەمەکانی کسسسسسسسۆیلیەتی، فیئۆسسسسسسسسداڵی،

.بەسەرچوون و بوونە بەشێك لە ڕابوردووی هەرگیز نەگەڕاوە

وهكاربوونی بزاڤێكسسسی کۆمونیسسسستی وهسسسستب وهیانسسسدن و د و راگ وهڵم بسسسه  ب
وهدایكبسسووی نێسسو وهجیهسسانبینیی نسسوێ و ل وهسسستوور ب  راشسسكاو و پشسست ئ
و زوویسسسی وهبسسسه وهو هێز وهتوانسسسدرێ ئ وهلتسسسووری ڕەسسسسەنی کۆمسسسونیزم د  ك

وهستبهێندرێ وهد 46، ل. و

 بەداخەوە مسسسسسسسن لسسسسسسسە خوێنسسسسسسسدنەوەی واژەی ڕەسسسسسسسسەندا تەنیسسسسسسسا
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 . ڕەسسسەن واتسسەئۆرتۆدۆکسسسیزمەکەی حیکمەتیسسستەکان دەخسسوێنمەوە
 چی و ناڕەسەن کامەیە؟ ڕەسەن لە هەموو بوارەکاندا واتە نەگسسۆڕ،
 شسستێك کسسە وەك خسسۆی مسسابێتەوە. (ئۆرتۆدۆکسسسی مارکسسسی)یسسش هەر
 ئەمەیە، ئایا مەبەستی نووسەریش هەر مارکسیزمی ئۆرتۆدۆکسسسە؟
 ئەگەر ئەرێ، ئیسسسسسدی پاگەنسسسسسدەکانی زانسسسسسستیبوونی مارکسسسسسسیزم چ
 بنەمایەکیان هەیە؟ لەوەها بارێکدا ئایسسا ئۆرتۆدۆکسسسیبوون ناکسساتە

کۆنەپەرستی و کۆنەپارێزی؟

وهڵگیرسسسسسان وهكانی ه وهر شسسسسوێنێك توانسسسسا و پێداویسسسسستیی وهه و ل وهڵكسسسسه  ب
وهپێسسسسسدانی ئاواكردنسسسسسی وهیسسسسسداكرابێ و توانسسسسسای پاراسسسسسستن و درێژ  پ
وهئامێزی وهرنسسسسسام وهكی ب وهی وهخشسسسسس وهكی سۆشیالیسسسسسستیی ن وهی وهڵگ  كسسسسسۆم
وهوێ و ل وهو شۆڕشسسه و ئ وهوا پێویسسسته وهریی بۆ كێشسسرابێ ئ  زانستیی و هون

وهنجام بدرێ 46 ل. ئ

 ئەم تێڕوانینسسسسە میکانیکیسسسسانە و ئەم وێنسسسسا کۆمیسسسسدییە لسسسسە شسسسۆڕش
 سسسسەردەمی بەسسسسەر چسسسوو، لەو کسسساتەوەی نووسسسسەر ئەم بابەتسسسانەی
 نووسیون و من دەستم بسە خوێنسدنەوەیان کسردووە، دەیسان شست وەك

 . شسسۆڕش لەسسسەرهەنگسساوە وردەکسسانی شسسۆڕش گسسۆڕاون و ڕوویانسسداوە
 پلنی زانستی و هونەری ناوەسسستێت. شسسۆرش کسسۆپی خسسانەیی مەڕ و
 پلنسسسسسسی هێڕشسسسسسسی سسسسسسسەربازی نییسسسسسسە، تسسسسسساوەکو " نەخشسسسسسسەیەکی
 بەرنسسسسامەئامێزی زانسسسسستی و هسسسسونەری" بسسسسۆ بکێشسسسسرێت. شسسسسۆڕش،
 هوشسسسسسیاربوونەوە و خەبسسسسسات و یەکگرتنسسسسسی چەوسسسسسساوانە، کسسسسسە دوا
 وێستگەی لە سەرزەمینی سەرمایەداریدا، لەنسساوبردنی دەسسسەڵت و
 پێکهسسساتە هیرارشسسسییەکانی کسسسۆمەڵگە و ناوەنسسسدەکانی بڕیسسساردانی
 سسسسەروو خەڵکییسسسە و خسسساڵی دەسسسستپێکردنی مێژوویەکسسسی دیکەیسسسە؛
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 مێسسسسسژووی ئازادی و یەکسسسسسسانی و دادپەروەری مرۆسسسسسڤ وەك تسسسسساکی
 کسسسسسسۆمەڵیەتی هوشسسسسسسیارەوەبوو لسسسسسسە بەرەبەیسسسسسسانی کسسسسسسۆمەڵگەی
 مرۆڤایەتییەوە تا هەنووکە و تا کاتیك کە سەروەری مرۆڤ بەسسسەر
 مرۆڤسسسدا یسسسا کسسسۆیلەتی مرۆسسسڤ بسسسۆ مرۆسسسڤ لسسسە ئارادا بێسسست، شسسسۆڕش
 بەردەوام دەبێسست و مرۆڤسسی ئازادیخسسواز هەمسسوو سسساتێك لسسە شۆڕشسسدا
 دەبێسسست، بسسسە واتسسسایەکی دیکسسسە شسسسۆڕش پڕۆسێسسسسێکی بەردەوامسسسی
 مێژووییە، کە بزووتنەوە کۆمەڵیەتییە دژە سەروەرییەکان لە هەر
 سسساتێکی خەبسساتی ڕۆسسژانەدا پایەکسسانی جێگیسسر و سسسەرکەوتنەکانی
 تۆمسسسار دەکەن، شسسسۆڕش کسسساتێکی دیسسساریکرا و نەخشسسسەیەکی پێسسسش
 ئامادەکراو نییە . چونکە هەروا کە هیچ دیاردەیەك یا سیستەمێك
 لە شەوڕۆژێك و بە پلنێکی میکانیکی نەهاتووەتە بسسوون، هەرواش
 شۆڕش دژی دیاردەکان و سیستەمەکان و لەناوبردنیسسان لسسە خاڵێسسك
 و سسساتێکی دیسساریکراو و قورمیشسسکراو و لسسە شسسەوڕۆژێکدا ڕوونسسادات و
 سەرکەوتن بەدەست ناهێنێت و ئەو دیاردە چینایەتییانەی کسە بسسە
 پرۆسێسسسێکی مێژوویسسی کسسۆمەڵیەتی بسسوونەتەوە و بسسوونەتە بەشسسێك
 لسسسسسسە کولتسسسسسسووری خەڵسسسسسسك، بسسسسسسە راگەیانسسسسسسدنێکی جادووییسسسسسسانەی
 دەسسسستەبژێرێك لسسسە شسسسەووڕۆژێکدا لەنسسساو نسسساچن، هەر ئەمسسسە وەك
 ئەرکێکی شۆرشگێڕانە بەسسسەرماندا دەسسسەپێنێت، کسسە هەر ئەمسسڕۆ و
 لەناو ئەم سیسسستەمە چینسایەتییەدا بسسۆ ڕاگرتسسن و ئاوەژووکسسدنەوەی
 ئەو پرۆسێسسسسسسسە مێژوویسسسسسسە، ڕۆژانسسسسسسە لسسسسسسە پسسسسسسایە کسسسسسسۆمەلیەتی و
 کولتوورییەکسسسسسانی سیسسسسسستەمی سسسسسسەروەری چینسسسسسایەتی بسسسسسدەین و
 ئەڵتەرنسسساتیڤە ئابسسسووریی و رامیسسساریی و کولتوورییەکسسسانی خۆمسسسان
 بەهەر رادەیەك کسسسسە بۆمسسسسان لسسسسواو بێسسسست، جێگیسسسسر و کسسسسۆمەڵیەتی
 بکەینەوە. لەسسسەر ئەم بنەمسسایەیە، کسسە دەڵێسسم ڕۆڵسسی دەسسستەبژێری
 پیشە-ڕامیار بێجگە لە وێناکردنی سسسۆپەرمانی بسسە کەتسسوار، هیچسسی
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 دیکە نابێت و ئەگەر هەزاران جار ئەو هەلەیسسان بسسۆ بڕەخسسسێتەوە،
 دا بۆیسسان ڕەخسسا،1917کسسە لسسە خۆشسسباوەڕیی چەوسسساوانی شۆڕشسسی 

 ئەوا بێجگسسە لسسە گەورەتربسسوون و فراوانسستربوونی ئاسسست و ڕەهەنسسدی
 دیکتسسساتۆری و مسسساڵوێرانی و “کوشسسستن و سسسسێدارەی شۆڕشسسسگێڕانە“ی
 خسسسودی چەوسسسساوانی نسسساڕازی، هیچسسسی دیکسسسە بەرهەم نسسساهێنێنەوە.
 سەرهەڵدانی هەموو دیکتاتۆرییەکیش لەو خاڵەوە سسسەرهەڵدەدات،
 کسسە کەمینەیەك، زۆرینسسە بسسە گەمسسژە و نەزان دەزانێسست و پێیسسوایە
 ئەرکی ئەوە، کە ژیان و چۆنیتەتی بیرکسسردنەوە و هەلسسسوکەوتییان
 پێ دیکتە بکات و کودەتا بکات و میری دامەزرێنێت و بڕیاریان بسسۆ
 بسسدات و کۆمەڵگەیسسان بسسۆ بکسسات بەو" بەهەشسست"ەی کسسە خسسۆی نێسسوی

دێمۆکراسی و سۆشیالیزم و زۆری دیکەی لێدەنێت.

وهنجام دیسساركردنی كسسات و شسسوێن بسسۆ شۆڕشسسی سۆشیالیسسستیی وهر  سسس
وهی  وهگوێر وهرپێی كرێكسساران  ب وهسسس وهڵسان وهتیسسی)ی ه وهند و چۆن و چی    (چ

وهوه و وهڵ و بڵوبسسسسوون وهكانی كسسسسۆم وهشسسسس وهتكێسسسسش و بێب وهحم و ز  و چینسسسسه
وهدرێ كسسسه وهر د وهسسسس وهكردنی هسسسزری کۆمونیسسسستی بڕیسسساری ل وهن وهشسسس  ت
وهڵم بێگومسسان وهنێ ب وهم یان زۆر بخای وهكی ك وهی و ماو وهیه وهوان وهش ل وهو  وئ
وهسسستی بسسۆ وهیشسستبێ د وهگ و تسسا پێن وه كسسه وهی وهو وهپێش و گرنگیش ئ وهر دێت  ه

وهبردرێ. 46 ل.ن
 کسسسات و شسسسوێن دیسسساریکردن لسسسە پانتسسسایی گەردوونسسسدا چەنسسسدە لسسسە
 کەتوارەوە دوورە، هێندەش ساتی تەقینەوەی کۆتایی شسسۆرش (نەك
 شسسسسسۆڕش)ی کسسسسسۆمەڵیەتی، لسسسسسە نەخشسسسسسە و سسسسسسات دیسسسسسساریکردنی

کودەتاچییانە [نەك شۆڕشگێڕانە]وە دوورە.
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سەرەنجام

وه  وهو وهر وهی سسسسس وهو تێڕوانینسسسسان وهنجام كسسسسۆی ئ وهر وهرگسسسسۆڕان)ێكسسسسی  سسسسس    (و
وهر بزاڤسسسسی کۆمسسسسونیزمی كلسسسسسیكیی وهسسسسس و و راشسسسسكاو ب وهسسسسسته وهرج  ب
وهرۆكسدا هزرێكسی نسوێی کۆمونیسستی لسێ و ئاكسار و نێو وههێنێ و لسه  داد
وهخسسسۆ بزاڤێكسسسی رامیسسساریی و وهش خۆب وهو هسسسزر وههێنێ، ئ وهمسسسد وهره وهب  و
وهفیی و وهلس وه ف وهیی وهما بنچین وهر بن وهس و ل وهدوادا دێ كه وهیی ب  رێكخراو

وهزرێ وهم وهكانی جیهانبینیی ماركسیزم داد 47 ل.هزریی

 دواجسسسار وەڵمسسسی ئەو پرسسسسیارەم وەرگسسسرتەوە، کسسسە لەبەر ناڕۆشسسسنی
 پێشنیارکردنی خودی “هزری نوێی کۆمونسیتی” لە بابەتەکاندا بسسە
 دووجۆری جیاواز لە سەرەنجامدا سسسەرەتاتکێمان لەتەکسسدا دەکسسات،
 کسسە هەنسسدێك جسسار وەك بزووتنەوەیەکسسی بەکسسردەوەی ئامسسادە قسسسە
 دەکسسسسات و هەنسسسسدێك جسسسسار وەك بزاڤێکسسسسی لەبسسسساری لەدایکبسسسسوون و
 پێگرتنسسسسسسسسدا خسسسسسسسسۆی نیشسسسسسسسسان دەدات، بەڵم بەم سسسسسسسسسەرەتاییەی
 سسسسەرەنجامەکە، دەردەکەوێسسست، کسسسە مەبەسسسست لسسسە “هسسسزری نسسسوێی
 کۆمونیسسستی” کۆمەڵێسسك سسسەرخەتن، کسسە خسسودی نووسسسەر دەیانخسساتە

وهر بزاڤسسی کۆمسسونیزمی كلسسسیكیی. کە بڕیارە وەرگسسۆڕان ڕوو وهسسس   داب
 بهێنسسسن. بەڵم چسسسۆن، لسسسە کاتێکسسسدا کسسسە خسسسودی ئەم “هسسسزرە نسسسوێیەی

وهفیی وکۆمسسسسسسونیزم” خسسسسسسۆی   وهلسسسسسسس وه ف وهیی وهمسسسسسسا بنچین وهر بن وهسسسسسسس  ل
وهكسسسانی جیهسسسانبینیی ماركسسسسیزم   دادەمەزرێنێتەوە، کسسسە بسسسەهزریی

 نۆرەی خۆیان هۆکساری شکسستخواردنی بزاڤەکسانی تسا ئیسستا بسوون؟
 لسسسسسە وەهسسسسسا بارێکسسسسسدا چسسسسسۆن دەتسسسسسوانێت پەیسسسسسامی وەرگسسسسسۆران و

بەدەستهێنانی سەرەنجامی دیکەمان پێبدات؟
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وهت بسسسسسسسۆ وهنسسسسسسسان و ت وهراپاگیره وهسسسسسسسس وه هێند وهی و تسسسسسسساز وهرگسسسسسسسۆڕانه وهو و  ئ
وهشسسسی  وهك وهمهاتوو وهره و نسسسوێیه ب وهكردنی هسسسزره وهن وهشسسس وهنێسسسو  ت و ل    - كسسسه

وی وه وهڕسسسسسسسسكێ - شسسسسسسسێو وهكا و د وهد وهشسسسسسسس وهكی ناپسسسسسسارتیی گ وهكێسسسسسسستیی  ی
وهندیی وهب وهسسست وهی  (د وهر بنچین وهس وهگۆڕێ و ل و پارتیی د  رێكخراوبوونی
وهو وهكسسسا، ئ وهیی رێكخسسسراوی د وهی کۆمسسسونە و شسسسێو وهتیی) و بسسسه وهڵی  كسسسۆم
وهو وهی گشسسسست ئ وهتییسسسسان وهكگرتنێكسسسسی چینای و ی وهش لسسسسه  رێكخراوبسسسسوون
وهنجسسسامی ململنێسسسی خسسسودی وهئ وهوخۆ ل وهراسسسست وهپێكدێ ك  کۆمونیسسسستان
وهك هسسسزر و و کۆمونیزمیسسسان و وهرمایه وهكسسسانی نێسسسوان كسسسار و سسسس  ناكۆكیی
وهی وهقۆنسسساغی ئاینسسسد وهیشسسستن ب وهم و گ  رامیسسساریی بسسسۆ گسسسۆڕینی سیسسسست
وهی تێسسسدا وهو وهن مسسسرۆڤ وهلی وهی مرۆسسسڤ ل وهو وهوسسسسان وهچ وهتیی - ك  مرۆڤسسسای

وه وهڵبژاردوو وهبێ – ه وهبڕ د 47 ل.بن

 لێسسسرەدا دیسسسسانەوە ئەڵتەرنسسساتیڤی ڕێکخسسراوی پسسسارتیی، ڕێکخسسراوی
 تەنیسسسسسسا کۆمونیسسسسسسستەکانە، کسسسسسسە نووسسسسسسسەر بسسسسسسە “دەسسسسسسستەبەندیی

 . پرسسسیار: ئایسسا ناکۆمونیسسستەکان لسسەکسسۆمەڵیەتیی” نێویسسان دەبسسات
 کسسسسوێی ئەو دەسسسسستەبەندییە کسسسسۆمەڵیەتییەدا جێگیسسسسر دەبسسسسن یسسسسا

دەوەستن؟ 

 هەروەهسسسا وەك پەرەگرافەکسسسانی دیکسسسە شسسسۆرش و ئەرکسسسی گسسسۆڕینی
 .کسسۆمەڵگە بسسە ڕێکخسسراوەی کۆمونیسسستە هزرنوێیەکسسان دەبەسسستێتەوە
 پرسسسسیار: ئایسسسا ڕۆڵسسسی چیسسسن و تسسسوێژە بندەسسسستە ناکۆمونیسسسستەکان و

ڕێکخراوە خەباتکارەکانیان لەو پەیوەندەدا چی دەبێت؟

وه وه پێویسسسسسسست وهگسسسسسسرێ ك وهداد وهو وهر ئ وهسسسسسسس وهتونسسسسسسدییش پسسسسسسێ ل وهروا ب  ه
وهمینێكی ژیانسسسسدا وهرز وهو وڵت و سسسسس وهر نسسسساوچ وهه وهكان - ل  کۆمونیسسسسست
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وهكانی چینسسسی وهتیی وهچینای وهنسسسدیی وهو وهرژ وهپێسسسی تێڕوانیسسسن و ب وهن- ب  ه
وهكی وهكێسسسسستیی وهوسسسسسساوان پێویسسسسسستییبوونی ی وهواوی چ  كرێكسسسسساران و ت
وهنگیی و هاوكاریی وهكد وهلمێنن.. بۆ ی وهبس وهو شوێنان  کۆمونیستی بۆ ئ
و نێسسوان گشسست وهلسسه وهو وهكرد وهخپێدانێكی زۆر و ب وهبای وهباتییش ب  و هاوخ
وهزرێنسسن وهكێتی گشستیی کۆمونیسسستی جیهسانیی) دابم وهكان (ی وهكێتیی  ی
وهر وهس وهباتی کۆمونیستی ل وهتییكردنی خ وهركردای وهبردن و س وهڕێو  بۆ ب

48. ل.ئاستی تێكڕای جیهان

 ئەی خسسسودی یەکێسسستییە کرێکسسساری و جەماوەرییەکسسسان ڕۆڵیسسسان چسسسی
 دەبێسسست؟ ئایسسسا جیسسساوازی ئەم بەڕێسسسوەبردن و سسسسەرکردایەتیکردنەی
 کۆمونیستە هزر نوێیەکان، لەتەك سسسەرکرایەتییەك کسسە دوو سسسەدە
 کۆمونیستە هزر نانوێیەکان پاگەندەیان بۆ کرد و بەزۆری پۆلیس و
 پسساژنەی ئاسسسنینی لەشسسکر بەسسسەر کرێکارانسسدا سسسەپاندنیان، چییسسە؟
 ئایسسسسسسسسا سسسسسسسسسەرکرایەتی کۆمونیسسسسسسسسستەکان واتسسسسسسسسای بنکرایەتسسسسسسسسی
 ناکۆمونیسسسسسسستەکان نسسسسسساگەیێنیت؟ ئایسسسسسسا کرێکسسسسسساری بنکردایەتسسسسسسی
 (جێبەجێگەری فەرمانی سەرکردان) دەتوانێت لە سایەی هەبوونی
 سسسەرکردایەتی کۆمونیسسستەکاندا ئازاد بێسست؟ ئایسسا دەکرێسست پاسسساوی
 ئەو سسسسەرکردایەتییە بزانیسسسن و ڕەگسسسە سروشسسستییەکانی لسسسە هسسسزری
 ئازایخسسسسسوازی و کسسسسسۆمەڵگەی سۆشیالیسسسسسستیدا،  کسسسسسە بریسسسسسارە کەس

سەروەری کەس نەبێت، پەیدا بکەین؟

وهزن داهێنسسسانێكی وهرگسسسۆڕانێكی م وهك و  هسسسزری نسسسوێی کۆمونیسسسستی و
وهكسسان و وهتیی و چینای و منداڵسسدانی نسساكۆكییه وهو لسسه وهتیی  مێژووكسسردی بسساب
وهی کۆمونیسستی وهقین وهوی بزاڤێكسی راسست وهكێشسمی خۆسساغكردن  كێشم
وهلسسی وهزانسسێ، و وهمسسان بسزاڤ د وهری ه وهپێسسد وهدرێژ وهو خۆشسسی ب وهدایكبسوو  ل
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وهڵێسسسسسك وهكۆم و ب وهو بزاڤسسسسسه وهریككردنی ئ وهنجسسسسسامی لدان و خسسسسسۆخ وهئ  ل
وهك و وهلی وهداریی ل وهرمای وهی سسس وهڵگ وهل و رۆتینیی نێو كۆم وهی لب  كێش
وهڵ هسسسزری وهگ وهڵێسسسك نسسساكۆكیی خسسسۆی ل وهبسسسوونی كۆم وهگونجسسسان و ه  ن
وهكسسانی چینسسی وهتیی وهنسسدییه چینای وهو وهرژ وهو ب وهقین  کۆمونیسسستی راسسست
وهم وهرد وهب وهكۆسسسسپ ل وهببوون وهكیسسسدی ك وهلی وهتكێشسسسان ل وهحم  كرێكسسساران ز

وهی خسسسسۆی وهكردنی سروشسسسستییان وهشسسسس وهكی  گ وهی وهشسسسسێو وهنجام ب وهر    .. سسسسس
وهدا هسسزری وهندان وهروب وهو سسس وهر ل وه، ئا ه وهڵسسدێر بۆسسو وهو ه  نائاسسسیی روو
وهو وهزی ئ وهك هێڵێكسسسسسسی گشسسسسسستیی و جسسسسسسوای  نسسسسسسوێی کۆمونیسسسسسسستی و
وه بسسۆ وهو وهڕان وهگ وهیسسی و ب وهردوو رووی رامیسساریی و رێكخراو وهه وهل  بسسزاڤ
وهكانی ماركسسسسسسسسیزم و وهكیی و ڕەسسسسسسسسەن وهر وه سسسسسسسس وهو پێكهسسسسسسسات  بنچین
وهی وهڵگ وهگۆڕانسسسسسدای كسسسسسۆم وهوام ل وهرد وهچسسسسساوكردنی بسسسسسارودۆخی ب وهر  ب
وهكی هسسوورد وهی وهو وهخوێنسسدن وهو ب و دید و بۆچوونێكی تاز وهتیی له  مرۆڤای
وهر وهسسسس وهكان هاتۆت و کۆمونیسسسستی وهمسسسك و كسسساركرده وهی چ  و زانسسسستییان
وهراپاگیرییه و سسس وهرگۆڕانه وهو و وهی ئ وهو وهنگدان و ر و و خۆی به وهكه وهپان  گۆڕ

وه. وهو وهت وهنیو وهری جیهانی ت وهب وهرل وهر ئێستا س و ه وهزانێ كه 48 لود

 دواجسساریش، کسسە “هسسزری نسسوێی کۆمونیسسستی” خسسۆی بسسە وەرگسسۆڕانێکی
 مەزن پێناسسسە دەکسسات، کەچسسی خێسسرا خێسسرا پابەنسسدی بسسە مارکسسسیزم

 . ئەمسسسسسسە خۆبەخسسسسسسۆوەك ئایسسسسسسدیۆلۆجیایەك دووپسسسسسسات دەکسسسسسساتەوە
 ڕەتکردنەوەی وەرگۆڕانە. هەرچەندە نێوی ئایدیۆلۆجیا بسسە ئاشسسکرا
 نسسابینین، بەڵم کاتێسسك بنەمسسای سسسەرەکی هزرێكسسی تسسازە مارکسسسیزم
 بێسسست، ئیسسسدی چسسسۆن دەتسسسوانێت، پسسسایە بنەڕەتییەکسسسانی کۆمسسسونیزمی
 مارکسیسسسستی ڕەت بکسسساتەوە، کسسسە دەوڵەت و دیکتسسساتۆری و پسسسارت و

دەستەبژێر و ڕێکخستنی هیرارشی و ڕابەری کۆمونیستەکانە؟ 
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 تا ئەم ساتە، کە من ئەم دێرانە دەنووسم، هیچ دەستە و گروپێکسسی
 - مارکسیسسست ناناسسسم، کسسە ئەو بنەمایسسانەی مارکسیسسسزمکۆمونسیت

 ڕەت بکەنەوە، بێجگە لە کۆمونیستە سۆڤیەتیستەکان، کسسە هەر لسسە
 سەرەتای شۆڕشسسی ئۆکتسسۆبەردا هاوشسسانی ئەنارکیسسستەکان ڕەخنەی
 ڕادیکاڵیسسان لسسە بۆلشسسەڤیزم گسسرت و [ ئەوان نەك ئەنارکیسسستەکان]،
 لێنینسسزم و ئیزمەکسسانی پسسڕۆ بۆلشسسەڤیکیان بەجۆریسسك لسسە لدان لسسە

مارکسیزم ناساندیان و پارتیان ڕەتکردەوە.

 دوا وشسسسسسە، هیسسسسسوادارم نووسسسسسسەر بسسسسسە گیسسسسسانێکی ئازادیخسسسسسوازانە و
 سۆشیالیسسستانەوە ئەم سسسەرنجانەم لسسێ وەربگرێسست و ئەمسسە بسسبێتە
 سسسەرەتای گفتوگسسۆ و ڕەخنەگرتنێکسسی ڕادیکسساڵ و بتسسوانین بسسە گشسست
 لیەکمسسسسانەوە بەسسسسستەلەکە ئایسسسسدۆلۆجییەکانی نێسسسسو بسسسسزووتنەوەی
 سۆشیالیسسستی بشسسکێنین و بسسە ڕەخنسسە لەخسسۆگرتن و لەیەکسسترگرتن،
 ناڕۆشنییەکانی یەکسسدی ڕۆشسسن بکەینەوە و لوانسسی سۆشیالیسسست لسسە
 لسسساییکردنەوە و دەرخکردنسسی دەقەکسسان وەرگێڕیسسن و هسسزر و ئایسسدیا
 سۆشیالیسسسسسسسسسستییەکان بگێسسسسسسسسسڕینەوە نسسسسسسسسساوجەرگەی بسسسسسسسسسزووتنەوە
 کۆمەڵیەتییەکان و لسسە بسسری مامۆسسستایی و وانەوتنەوە، پرسسسیار لسسە
 خۆمسسان بکەیسسن و لسسە دەروونسسی بسسزووتنەوە کۆمەڵیەتییەکانسسدا و لسسە
 هەڵسسسسسەنگاندنی ئەزموونەکانسسسسدا و لسسسسە دەربرینسسسسی هەر تسسسساکێکی
 پەنادەسسسستی سۆشیالیسسسستماندا لسسسە دووی وەلمەکسسسان بگەڕێییسسسن و
 پێمانوانەبێت، پرسیارەکان وەڵمی یەکجارەکییان وەرگرتووەتەوە،
 بەڵکسسو بسسە چسساوی ڕەخنەوە و بسسە ڕەخنەگرییەکسسی وێسسڕانگەرانەوە،
 وەڵمە دۆگماکان تێکبشکێنین و لە کۆڕ و کسۆمەڵ و گروپسە کسساریی و
 کسسسۆمەڵیەتییە لۆکاڵییەکانمانسسسدا سسسسەرلەنوێ بیسسسانخەینەوە ڕوو و
 پێکەوە لسسسسە بەرەنجسسسسامی کسسسسار و خەبسسسساتی ڕۆسسسسژانەدا، لسسسسە دووی
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 . هەروا هیسسسسسوادارم توانیسسسسسبێتم، چەنسسسسسدوەڵمەکانیسسسسسان بگەرێیسسسسسن
 پرسسسسیارێك لی خسسسوێنەری بەدەربەسسسست بەجێبهێڵسسسم و ئەو پسسسردەم
 دروسسسست کردبێسسست، کسسسە لەتەکمسسسدا بکەوێتسسسە گفتوگسسسۆ و ڕەخنسسسە و
 سسسەرنجی خسسۆی ئاراسسستەی ناڕۆشسسنییەکانی نسساو ئەم سسسەرنجانەی

منیش بکات.

  دا نووسسسسراوە و لسسسە2010ی سسسسێپتەمبەری 24ئەم بسسسابەتە لسسسە * 
 ) پاکنووس و بۆ  بڵوکردنەوە ئامادە کسسراوە.12/06/2011ئێستادا (

وسوڕا)م کسسردووە، هەر  شسسایانی باسسسە، پێشسستر لەتەك نووسسسەردا (پسسر
 چەندە بابەتەکانی ناو پەرتووکەکە پێشسستر وەك زنجیسسرە بابەتێسسك
 بڵوکسسسراونەتەوە، نووسسسسەر پێسسسی بسسساش بسسسوو پسسساش بڵوبسسسوونەوەی
 پەرتووکەکە، منیش دەسسست بسسە بڵوکسسردنەوەی سسسەرنجەکانم بکەم.
 بەداخەوە لەبەر هاوکسسسسسساتبوونی بڵوبسسسسسسوونەوەی پەرتسسسسسسووکەکە و
 سسسسسسسەرهەڵدانی زنجیسسسسسسرە ڕاپەڕینەکسسسسسسانی بسسسسسساکووری ئەفریکسسسسسسا و
 خسسسۆرهەلتی نسسساوین، نەمپەرژایسسسە سسسسەر بلوکسسسردنەوەی و ئەرك و
 سەرقاڵی لەپێشتر هاتنە پێسسش و پێویسسستربوونی خۆیسسان بەسسسەرمدا

سەپاند.

 خسسوێنەرانی هێسسژا، ئەو بەشسسانەی هێڵیسسان بەژێسسردا کێشسسراوە، لسسە
 پەرتسسسووکی “گسسسۆڕان و وەرگسسسۆران” وەرگیسسسراون و بسسسۆ ئاسسسسانکاری و

جیاکردنەوەیان، من هێڵم بەژێردا کێشاون. بۆ خوێندن
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