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دەربارەی نوسەر 

»تۆنی كلیف« ساڵی 917، كە شۆڕشی ئۆكتۆبەری روسیای 

بووە  دایكبووە. ساڵی 1930  لە  فەلەستین  لە  بەرپابوو،  تێدا 

بە سۆسیالیستێكی شۆڕشگێڕ و یەكێك بووە لە پەیڕەوكەرانی 

»لیۆن ترۆتسكی«، دوای ئەوەی لە فەلەستیندا كاری كردووە 
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بۆ پێكهێنانی گروپێكی گچكەی شۆڕشگێڕ، لە كۆتایی جەنگی 

خوێندنەوەیەكی  دوای  بەریتانیا،  هاتۆتە  دووەمدا  جیهانی 

چڕو تێبینیكردنی بارودۆخی واڵتەكانی ئەوروپای رۆژهەاڵت، 

دەستبەرداری  دەخوالنەوە،  سۆڤیەتدا  یەكێتی  فەزای  لە  كە 

ترۆتسكیزمی ئەرسەدۆكس بووە.

سۆسیالیستی  لێكۆڵینەوەی  گروپی  كلیف«  »تۆنی 

سۆسیالیستە  پێكهێنانی  بۆ  زەمینەیەك  بووە  كە  دامەزراند 

پارتی  هەروەها  و  شەستەكان  لە  ئەنتەرناسیونالەكان 

كرێكارانی سۆسیالیست لە حەفتاكاندا.   چەندین پەرتووكی 

نوسیوە. لەوانە سێ بەرگ دەرباری بیۆگرافیای لینین و چوار 

بەرگیش لە بارەی بیۆگرافیای ترۆتسكی. ماوەیەكی كەم دوای 

دەرچوونی پەرتووكێك لە بارەی ژیانییەوە بە ناوی )ژیانێك بۆ 

بردنەوە: بەسەرهاتی شۆڕشگێرێك( لە نیسانی ساڵی 2000دا 

كۆچی دواییكرد.

ئەم وتارانەی لەم پەرتووكەدا كۆكراوەتەوە لە دوا ساڵی 

و  ئەڵامنیا  بۆ رێكخراوە سۆسیالیستە شۆڕشگێرەكانی  ژیانیدا 

توركیای نوسیوە. لێرە لە بەریتانیا بۆ یەكەمجار باڵوكرایەوە، 

هاورێ  سوپاسی  زۆر  پەرتووكە  ئەم  چاپگەیەنەرانی  بە 

)كلیف(ییان كرد، هاوڕێیانی  و هاوسەرەكەی جانی رۆزنبێرگ 

پێشكەشیان  هاوكارییانەی  ئەو  بۆ    )Chanie Rosenberg(

كردووە لە كۆكردنەوەی ئەم وتارانەدا.
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بەندی یەكەم



تۆنی كلیف 10



11ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

ئایا ماركسیزم باوی ماوە؟

ئەوەی  وەك  وافێركردووین   مێژوویان  قوتابخانە  لە 

پادشاكان،  مەزنەكانەوە:  پیاوە  بارەی  لە  بێت  چیرۆكێك 

پێیانوتووم  كە  یادمە  لە  ئیمپراتۆرەكان.  جەنەراڵەكان، 

بەاڵم  شوشتووە،  خۆی  شیردا  لە  پڕ  حەوزی  لە  كیلۆپاترا 

هەرگیز مامۆستاكەمان خۆی لە قەرەی ئەوە نەداوە كە كێ 

بە هۆی  منداڵی میرسی  و چەند  بەرهەمهێناوە  ئەو شیرەی 

نااڵندویانە.  برسانا  لە  و  بوون  بەدخۆراك  شیرەوە  نەبوونی 

ئێمە هێرشەكەی ناپلیۆمنان لە ساڵی 1812 بۆسەر روسیا وەك 

چەند  نەوتراوە  پێامن  بەاڵم  خوێندووە،  مێژوویی  وانەیەكی 

بەرگی  لە  فەرەنسی  جوتیاری  چەند  یاخود  روسی  جوتیاری 

سەربازیدا بە هۆی شەڕەكانەوە مردون.

كە  روونكردۆتەوە  ئەوەی  كۆمۆنیست  مانیفێستی 

گرنگرتین بزوێنەر لە مێژوودا كارو كردەوەی ملیۆنی مرۆڤە:

چینایەتییە.  خەباتی  مێژووی  كۆمەڵگە،  مێژووی  تێكڕای 

لە نێوان مرۆڤی ئازاد و مرۆڤی كۆیلەدا، ئەرستۆكراتی و  رەش 

بە  شاگرد،  وەستاو  زەویدا،  كۆیلەی  و  دەرەبەگ  رووتدا،  و 

كورتی لە نێوان چەوساوە و چەوسێنەردا، كە رووبەڕوی یەكرت 

وەستاونەتەوە و بێپسانەوە تاوێك ژێر بە ژێر، تاوێكی تر لە 

ئاڵوگۆرێكی  بەرپابوونی  بە  یان  شەڕێكی دەستەویەخەدا كە 

و  لێكرتازان  بە  یان  كۆمەڵگەدا،  سەرتاسەری  لە  شۆڕشگێڕانە 

نابووت بوونی چینە دەرگیربووەكان كۆتایی دێت.
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»سۆسیالیزمی«  و  ستالینی  »سۆسیالیزمی«  دوو  هەر 

سەروی  سۆسیالیزمی  لە  جۆرێكن  دیموكراتەكان  سۆسیال 

خەڵك، بە تایبەتی لە سۆسیالیزمی ستالینیدا ئەمە زۆر ئاشكرا 

پارت  ئەندامانی  سەرجەم  بپژمێت  ستالین  كاتێك  روونە،  و 

دەبێت دەسڕەكانیان بە لوتیانەوە بگرن.

رووكەشدا  لە  دیموكراتەكان  سۆسیال  »سۆسیالیزمی« 

بۆ  دیموكراسیەتێكە  راستیدا  لە  بەاڵم  دیموكراسییە، 

هەڵبژاردەیەكی كەمایەتی كۆمەڵ. پیاوان و ژنان بە چوار پێنچ 

دەبێت  دواتر  بدەن،  دەنگ  هەیە  بۆیان  جارێك  تەنها  ساڵ 

پاڵی لێبدەنەوە. ئەگەر مرۆڤێك لە تێكڕای ژیانی خۆیدا )10( 

جار دەنگ بدات، ئەوا دەشێت بڵێین ئەو كەسە لە تەمەنیدا 

بۆ ماوەی )30( دەقیقە گەمەی دیموكراسییەتی كردووە. ئەبی 

نیوەی  هەبێت  كۆمەڵگەیەكت  »ناكرێت  دەڵێت،  لینكۆن 

مرۆڤەكانی ئازادبن و نیوەكەی تری كۆیلە«. رابەرانی سۆسیال 

دیموكرات پێیانوایە دەبێت زۆرینەی خەڵك سەرتاپای ژیانیان 

بە كۆیالیەتی بەرنەسەرو تەنها ئەو )30( دەقیقەیە نەبێت كە 

تیایدا بەشداری كایەی دیموكراسیەت دەكەن.

ناكۆكیەكانی سەرمایەداریی

كاردەكەن  ئەوانەی  سەرمایەداریدا  سایەی  لە 

كە  ئەوانەش  نین،  بەرهەمهێنان  ئامرازەكانی  خاوەنی 

ناكەن.  كارێك  هیچ  بەرهەمهێنانن  ئامرازەكانی  خاوەنی 
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كۆمەاڵیەتییە،  كردارێكی  بەرهەمهێنان  سەرمایەداریدا  لە 

هێڵەكانی  و  كارخانە  وەك  گەورەكانی  یەكە  لە  كرێكاران 

بەرهەمهێنان  كاردەكەن.  نەخۆشخانەكاندا  و  گواستنەوە 

كۆمەاڵیەتییە، بەاڵم  خاوەندارێتی وانییە. 

دامەزراوە  كەسەكان،  تاكە  دەستی  لە  خاوەندارێتی 

لە  دایە.  دەوڵەت  دەستی  لە  یاخود  سەرمایەداریەكان 

هەیە،  نەخشەسازی  بەرهەمهێنانی  یەكەیەكی  تاكێك  هەر 

سەرمایە  جیاوازەكانی  یەكە  نییە  پالنێك  جۆرە  هیچ  بەاڵم 

واگن   ڤۆكس  وەكو  دامەزراوەیەكی  لە  بكات.  هاوئاهەنگ 

بۆدییەك،  مەكینەیەك،  ئۆتۆمبیلێك  هەر  بۆ  Volkswagenدا 

دەهێنن.  بەرهەم  پێویست(،  پێی  بە  زیاتر  )یان  ویل  چوار 

بەاڵم  بەرهەمهێنان هەماهەنگی خۆی هەیە،  ئاستێكی  هەر 

فۆكس  بەرهەمەكانی  نێوان  لە  نییە  هەماهەنگییەك  هیچ 

واگن و جەنەڕاڵ مۆتۆرز  General Motorsدا. پالندانان و 

بێسەروسامانی دوو دیوی دراوێكن لە سایەی سەرمایەداریدا.

قۆناغێك  وەكو  سەرمایەداریی  دەگونجێت  كەواتە 

و  خۆی(  )پێش  فیودالیزم  سەردەمی  نێوان  لە  دابنێین 

سەردەمی سۆسیالیستی )دوای خۆی(. لە سایەی فیودالیزمدا 

بەرهەمهێنان تاكەكەسی بوو، هەروەها خاوەندارێتیش، بەاڵم 

لەسایەی سۆسیالیزمدا هەم بەرهەمهێنان كۆمەاڵیەتی دەبێت 

و هەم خاوەندارێتیش. 

پالندانانێك  هیچ جۆرە  لە  باس  ناتوانیت  فیودالیزمدا  لە 
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بكەیت، چ لە یەكە تاكە كەسییەكاندا و چ لە سەرجەم ئابوری 

وەكو یەك )یەكەیەكی( گەورە، بەاڵم لە سۆسیالیزمدا پالندانان 

هەم یەكە ئابوریەكان دەگرێتەوە و هەم ئابوریش خۆی وەكو 

یەكەیەكی گەورە.

بە هۆی ئەو هەموو بزاوتە بێ سنورەی سەرمایەداریی و 

بەرهەمهێنانە فراوانەكەی كە هاوكاتە لە گەڵ بێسەروبەریەكی 

و  سامان  جەرگەی  لە  دەبینین  ئێمە  یەكەكانیدا،  لە  ئاشكرا 

داهاتێكی زۆردا هەست بە دیاردەی برسێتی فراوان دەكەین. 

تەواوەوە  خۆراكی  نەبوونی  هۆی  بە  ساڵ  هەزارەها  مرۆڤ 

سەرمایەداریی  بەاڵم  نااڵندویەتی،  برسێتییەوە  دەست  بە 

زۆری  بە هۆی  مرۆڤ  تێیدا  كە  سیستمێكە  و  قۆناغێك  تاكە 

خۆراكەوە دووچاری برسیەتی بووە. لە واڵتە یەكگرتووەكاندا 

كە  دروستكردووە  مەبەستە  بەو  تایبەتی(یان  )كەشتی 

دانەوێڵەیەی  بارە  ئەو  و  بكرێتەوە  دەریادا  ناو  لە  ژێرەكەی 

لە  نرخی  ئەوەی  بۆ  بكات  دەریاكانی  نقوومی  هەڵیگرتووە 

بازاڕدا هەر لە بەرزیدا مبێنێتەوە.

لە سەرمایەداریدا شێوەیەكی  هەژاریی و دەوڵەمەندیی 

وەهای بەخۆیەوە گرتووە هەرگیز لە مێژوودا وێنەی نەبووە. 

هەن  هەمەڕەگەز  ملیاردێری   )58( دونیادا  لە  ئامار  پێی  بە 

كە سامانەكەیان یەكسانە بە كۆی داهاتی نیوەی مرۆڤایەتی، 

لە  زۆریش  بەشێكی  هەژارەكان  لە  جگە  كە  نیوەیەی  ئەو 

دەوڵەمەندان دەگرێتەوە.
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كێبڕكێ ی نێوان سەرمایەكان و چەوساندنەوەی كرێكاران

ژیانی  باشرتكردنی  پێناوی  لە  ئاغا  فیودالیزمدا  لە سایەی 

ماركسیش  هەروەكو  دەچەوساندەوە،  جوتیارانی  خۆی 

زەوی  كۆیلەكانی  چەوسانەوەی  »سنوری  كردۆتەوە  روونی 

دامەزراوەی  ئەوەی  بەاڵم  بووە«.  ئاغا  گەدەی  دیوارەكانی 

فۆرد دەخاتە گەمەی چەوساندنەوە خواستی بەكارهێنان نییە. 

ئەگەر مەسەلەكە وابوایە سەرقاڵیی سەرمایەداران كەمرت سەر 

ئێشێنەر و بارەكەشیان سووكرت دەبوو. فۆرد 250000 كرێكاری 

رۆژانە  كرێكارێك  هەر  و  گەربێت  و  هەیە  جیاوازی  رەگەز 

تەنها یەك پاوەند وەكو زێدەبایی كارەكەی ببەخشێت بەسە 

بۆئەوەی خاوەنەكانی فۆرد بە تێرو تەسەلی بژین. مەسەلەكە 

لەبەر  وابوایە،  ئەگەر  چونكە  نایەت.  كۆتایی  بەمشێوەیە 

ئەوەی دینامیكیەتی ئابوری زۆر لە دینامیكیەتی بەكارهێنانی 

لە  قورساییەی  ئەو  دەبوو  ئەوا  گەورەترە،  كەسێك  هەرتاكە 

سەر شانی كرێكارانە بە تێپەڕبوونی كات بەرەو كەمبوونەوە 

بچێت، بەاڵم پاڵنەری چەوساندنەوە الی سەرمایەدار خواستی 

سەرمایەیە.  كەڵەكەكردنی  هەڵپەی  بەڵكو  نییە،  بەكارهێنان 

پێشبڕكێدا  لە  مۆتۆرز  جەنەڕاڵ  بەرامبەر  لە  فۆرد  ئەوەی  بۆ 

مبێنێتەوە، پێویستە چەندینجار دەست بە كارخانەكانی خۆێدا 

بهێنێتەوە تا هەرچی زیاترە سەرمایە وەبەربهێنێت. الیەنێكی 

ئەو  سەرمایەداراندا  نێوان  كێبڕكێی  لە  بێسەروسامانی  تری 

بەربەریەتەیە كە لە سایەیدا كرێكارانی تیا دەچەوسێرنێنەوە 

لە هەر یەكەیەكی سەرمایەداریدا.
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رسوشتی دەوڵەتیی سەرمایەداربی

لە  كە حكومەت  پێامن دەوترێت  بچین  بە هەر الیەكدا 

نەتەوە  نوێنەرایەتیی  كۆمەڵەوەیە: چونكە حكومەت  سەروی 

چۆن  كە  روونیكردۆتەوە  كۆمۆنیست  مانیفێستی  دەكات. 

حكومەت چەكێكە بە دەست چینی دەسەاڵتدارەوە: »دەزگای 

جێبەجێكردنی دەوڵەتی نوێ شتێك نییە جگە لە كۆمتیەیەك بۆ 

بەڕێوەبردنی بەرژەوەندییە بنەڕەتییەكانی بۆرژوازی ».

لە شوێنێكی تر دا ماركس دەنوسێت كە حكومەت »جەستە 

پڕچەك كراوەكانی پیاوان پاشكۆكانیەتی لە سوپا و پۆلیس، دادگا 

و زیندانەكان«.

پیشەسازی  لە  جۆرێك  بە  سوپا  تردا  شوێنێكی  لە  ماركس 

پێناسە دەكات و پێی دەڵێت »پیشەسازیی سەربڕین«، كە پشتی 

بەرهەمهێنەرەكان  هێزە  راسەقینەوە.  پیشەسازیی  بە  بەستووە 

ناوەڕاستدا  سەدەكانی  لە  دەكەن،  دیاری  رووخێنەرەكان  هێزە 

بوو،  ئامور  و  ئەسپێك  خاوەنی  كە  جوتیارەی  ئەو  بەرامبەر  لە 

شمشێرێكی  باشرتو  ئەسپێكی  خاوەنی  كە  هەبوو  شاسوارێك 

مرۆڤ  ملێونەها  كاتێك  یەكەمدا  جیهانی  جەنگی  لە  بوو.  تیژ 

بۆ  كارخانەكان كران  تر رەوانەی  ملیۆنانی  بە  خزێرنانە سوپاوە، 

بەرهەمهێنانی تفەنگ و فیشەك و شتیرت. ئەمڕۆش كە لە توانادا 

دوگمەیەكدا  سەر  بە  پەنجەیەك  فشاردانانی  بە  تەنها  هەیە 

هەزارەها )پاوەند( بڕژێتە بانكەكانەوە، دەتوانرێت پەنجەیەكی 

لە  مرۆڤ   60000 ناوبردنی  لە  بۆ  برنێت  دوگمەیەكدا  بە  تر 

وەكو  پیشەسازیش  خودی  و  مەرگ  پیشەسازیی  هێرۆشیام. 
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دەستكێش و دەست لە گەڵ یەكرتیدا گونجاوون. ئەگەر كەسێك 

خەڵكی مەریخ بێت و دەستكێشێك بدۆزێتەوە، لەوە تێناگات كە 

ئەو دەستكێشە  زانی  بەاڵم هەركە  پەنجەی هەیە،  پێنج  بۆچی 

بۆ ئەوە دروستكراوە تا دەستێكی پێنچ پەنجەیی تێبچێت، ئیرت 

سەرسامیەكەی دەڕەوێتەوە. پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی سوپا جۆری 

لە  گەر  دەكاتەوە،  بەرجەستە  كۆمەڵگە  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی 

سوپادا پلەكان بە پێی جەنەڕاڵ، كۆلۆنێڵ )پلەیەكی ئەفسەریی 

بە  ئەوا  كرابن،  دیاری  پیادە  سەربازی  هەتا  سوپایە(  بەرزی 

و  چاودێر  و  بەڕێوەبەر  پلەی  كارخانەكانیشدا  لە  هەمانشێوە 

كرێكار بوونی دەبێت – هەر پلەیەك لێرە بەرامبەر پلەیەكە لەوێ.

شۆڕشی پرۆلیتاریا

دەبێت  سەرمایەداران،  لە  خاوەندارێتیی  داماڵینی  بۆ 

بەاڵم  بگرێت.  دەستەوە  بە  سیاسی  دەسەاڵتی  كرێكار  چینی 

هەروەكو ماركس روونیكردۆتەوە – كرێكاران هەروا بە سادەیی 

چونكە  بخەنەوەكار.  حكومەتكردن  باوەكەی  ئامێرە  ناتوانن 

خۆیدا  لە  سەرمایەداری  پلەبەندیی  پێكهاتەی  ناو  دەوڵەتی 

بەرجەستە دەكاتەوە. كرێكاران پێویستە ئەم ئامێرە تێكبشكێنن 

و بە جۆرێكی تری دەسەاڵتی سیاسی جێگای بگرنەوە، كە نە 

خۆی  لە  هەمیشەیی  بیرۆكراسیەتی  نە  هەمیشەیی،  سوپای 

توانای  هەڵبژێردراوبن،  كارمەندەكانی  هەموو  و  نەگرتبێت 

البردنیان هەبێت و هیچ نوێنەرێكیش موچەكەی لە موچەی 

نوێنەرایەتییان دەكات. ماركس  زیاترنەبێت كە  ئەو كرێكارانە 
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ئەنجامێكی  بە  پاریس(ەوە  )كۆمۆنەی  ئەزموونی  هۆی  بە 

وەها گەیشتووە كە ساڵی 1871، كرێكاران توانیان ئەو راستییە 

بسەملێنن. مانیفێستی كۆمۆنیست دەڵێت: 

بزوتنەوەی  رابردوو،  مێژووییەكانی  بزوتنەوە  سەرجەم   «

كەمایەتیەكان بوون یان لە بەرژەوەندیی كەمایەتیەكاندا بوون. 

بزوتنەوەی پرۆلیتاریا بزوتنەوەیەكی سەربەخۆ و هۆشیارانەی 

زۆرینەی هەرە زۆری كۆمەڵە و لە بەرژەوەندیی زۆرینەدایە«.

ماركس ئەوەش راڤە دەكاتەوە كە بۆچی ئێمە پێویستامن بە 

شۆڕش هەیە: »چینی دەسەاڵتدار بە زەبری هێز نەبێت دەست 

بێ  بە  كرێكاریش  چینی  هەڵناگرێت،  دەسەاڵت  و  سامان  لە 

شۆڕش لە دەست )گەندەڵی چەندین سەدە( رزگاری نابێت«.

سەرمایەداریی لە سەرێكەوە هۆیەكە بۆ یەكگرتنی كرێكاران 

و لە سەرێكی ترەوە هۆی دابەشبوونیانە. پێشبڕكێ لە پێناوی 

دادەبڕێت،  یەكرتی  لە  كرێكاران  شتیرت، چینی  و  داڵدە  و  كار 

بەاڵم ملمالنێ لە گەڵ خاوەن كارەكاندا یەكیاندەخات. لوتكەی 

یەكگرتن و جەرگەی شۆڕش لە هەناوی مانگرتنی فراواندایە، 

شۆڕش كاری شەو و رۆژیك نییە، بەڵكو زنجیرەیەكی نەپساوەی 

مانگرتن و خۆپیشاندان و كاری ترە كە كرێكاران نزیكدەخاتەوە 

لە رۆژی بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵتی سیاسی.

 – دادەنرێت  بە شۆڕش  ناڕەوا  زۆرجار  كە   – تیژی  توندو 

وەكو ماركسیش دەڵێت: »مامانی كۆمەڵگەیەكی نوێیە«، سەرنج 

بدەن »مامانە« نەوەك خودی » كۆرپەلە لە دایكبووەكەیە«. 

چینی  گیانییەكانی  گۆڕانكارییە  شۆڕش  گرنگی  هەرە  ئاستی 
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جولەكەكان  دا  تزاری  دەسەاڵتی  سایەی  لە  منوونە:  بۆ  كرێكارە. 

لە الیەن  دەكرا. هەتا  گەڵدا  لە  توندوتیژانەیان  زۆر  مامەڵەیەكی 

دەوڵەتیشەوە بەرنامە دانرابوو بۆ دژایەتی كردنیان و رێگە بە هیچ 

جولەكەیەك نەدەدرا بەبێ مۆڵەتی تایبەتی لە )پرتۆگراد( و )مۆسكۆ(

ی پایتەختدا نیشتەجێ ببێت، جگە لە چەند سنوردارییەكی تریش. 

كاتێك كە شۆڕش بەرپابوو، بەرپرسی شورای پرتۆگراد )ترۆتسكی( 

مۆسكۆ  شورای  بەرپرسی  )كامینۆڤ(  هەروەها  بوو،  جولەكە 

جولەكە بوو، )سڤێردلۆڤ( بەرپرسی كۆماری شورایی جولەكەبوو. 

جیا لە مانە ترۆتسكی خۆشی رابەری سوپای سوربوو. 

دیاردەیەكی تری گۆڕانكارییە روحییە گەورەكان ئەوەبوو 

لە ساڵی 1917دا و لە یەكەمین مانگی شۆڕشدا )لۆنا چارسكی( 

كۆبوونەوەیەكی بۆ )30 40-( هەزار كەس بەست و تیایدا دوو 

بارەی ولیەم شكسپیر و درامای یۆنانی و  لە  بۆ سێ سەعات 

بابەتی تری ئەدەبی دوا.

لینین  هەروەكو  شۆڕشگێرانە  بارودۆخی  گشتی  بە 

شیكردۆتەوە، پێكدێت لە چوار ئاست:

1. قەیرانی سەرتاپاگیر و قووڵی كۆمەڵگە.

2. چینی كرێكار بە ئاشكرا ئەوە نیشانبدات كە چیرت توانای 

قبوڵكردنی هەلومەرجی ئێستای نەماوە. 

دەسەاڵت  تواناكانی  بە  متامنەی  دەسەاڵتدار  چینی   .3

بەڕێوەبردنی نەمێنێت و لە ئەنجامیشدا دابەش بوون و ئاژاوەی 

ناوخۆ بە خۆوە ببینێت.

4. سەرهەڵدانی پارتێكی شۆڕشگێڕ.
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سۆسیالیزم یان فاشیزم

مانیفێستی  لە  بۆكرد،  ئاماژەمان  سەرەوە  لە  هەروەكو 

كۆمۆنیستدا ماركس دەڵێت: »خەباتی چینایەتی یان ئەوەتا – 

بە دووبارە بنیاتنانەوەی شۆڕشگێڕانەی كۆمەڵگە كۆتایی دێت 

یان ئەنجامەكەی تێكشكان و نابووتبوونی چینە دەرگیرەكانە«. 

ئەزمونی  تێبینیكردنی  رێی  لە  ماركس  ئەنجامگیریییەی  ئەم 

داڕوخانی كۆمەڵگەی كۆیلەكانی رۆماوە سەرچاوەی گرتووە. 

سپارتاكۆس بە شكست گەیشت و كۆیلەكانیش كارێكی وایان 

نەكرد چینی كۆیلەدارەكان لە نێوبەرن. كۆمەڵگە لە بەریەك 

هەڵوەشاوە و كۆیلەكان لە ئارادا نەماون و بوون بە )كۆیلەی 

)كاری  دەرەبەگ.  بە  بوون  كۆیلەكانیش  خاوەن  زەوی، 

داگیركەرانەی خێڵە جێرمانییەكان بەشێك بوو لەم پرۆسەیە(.

روو  خستۆتە  دیدگایەكی  ئەنگڵس  روانگەوە  هەمان  لە 

بەوەی – تەنها دوو ئەڵتەرناتیڤ دەخاتە بەردەم مرۆڤایەتی، 

هەمان  لۆكسۆمبۆرگیش  رۆزا  بەربەریزم.  یان  سۆسیالیزم 

بە  مانە  لە  هیچكام  بەاڵم  مەسەلەكە،  بۆ  هەیە  روانگەی 

خۆیان  چاوی  بە  شتیان  بەربەرییەتەوە  بارەی  لە  ئێمە  قەد 

و رۆزا  لە ساڵی 1895دا كۆچی دواییكرد  ئەنگڵس  نەدیووە. 

تیرۆر  1919دا،  ساڵی  دووەمی  كانونی  لە  لۆكسۆمبۆرگیش 

ژەهراوییەكان،  گازە  پڕ  ژوورە  بارەی  لە  هیچیان  دەكرێت. 

خەڵكی  كۆمەڵی  بە  برسێتیی  و  ناگازاكی  هیرۆشیام، 

ئەفەریقیایان نەبیستوە و نەدیووە.
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كاتێك نازییەكان لە دەرگەی دەسەاڵتیاندا. سەركردەكانی 

كە  پێیانوابوو   )SPD( ئەڵامنیا  دیموكراتی  سۆسیال  پارتی 

باشرتین ئەڵتەرناتیڤ بۆ نازییەكان، پاراستنی هەلومەرجەكەیە 

مارشاڵ  )فیلد  بە  دەنگیاندا  ئەوەش  بەر  لە  خۆی.  وەك 

ئەوەی  لەبەر  سەرۆك  بە  ببێت  ئەوەی  بۆ  هایدنبێرگ( 

هەر  بەاڵم  نەبوو،  نازییەكان  بە  سەر  بوو،  پارێزگاران  لە 

هیتلەری  1933دا،  دووەمی  كانونی  30ی  لە  ئەوبوو  خودی 

دیموكراتەكان  سۆسیال  ئەڵامنیا.  وەزیرانی  سەرۆك  بە  كرد 

كە  كرد  برۆنی  راگەیەندراوی  نائاسایی  باری  لە  پشتگیرییان 

قازانجی  بە  و  نالەبارەوە  بارودۆخێكی  خستبووە  كرێكارانی 

 Fritz( بەرژەوەندییەكانی نازییەت دەشكایەوە. فریتز ستارنۆ

ئەوكاتە  كرێكارانی  سەندیكای  تیۆریسیۆنی  Starnow(ی 

پزیشكەكەین(.  ئێمەش  و  نەخۆشە  وتویەتی«سەرمایەداری 

گۆڕهەڵكەنی  كرێكار  چینی  وتویەتی  ماركس  كاتێكدا  لە 

سەرمایەدارییە. جیاوازییەكی زۆریش هەیە لە نێوان پزیشك و 

گۆڕهەڵكەندا. دكتۆر سەرین دەخاتە ژێرسەری نەخۆشەكەوە، 

لە كاتێكدا گۆڕهەڵكەن سەرینەكە دەخاتە سەردەمی.  

نائومێدبەخشە،  بزوتنەوەیەكی  فاشیزم  بەرئەوەی  لە 

پێویستە  هیوا.  چاندنی  بۆ  بزوتنەوەیەكە  سۆسیالیزمیش 

لەگەڵ  هەر  نەك  فاشیزم  رووبەڕوی  بەرەنگاربوونەوە  بۆ 

فاشیستەكاندا بجەنگێین، بەڵكو رووبەڕوی ئەو بارودۆخەش 

ببینەوە كە نائومێدی بەرهەمدەهێنێت. كەسێك كە بیەوێت 
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جرج بكوژێت، دەبێت ئەو كەندەاڵنەش داڕمێنێت كە تیایدا 

زاوزێ دەكەن. كەسێك بیەوێت فاشیست لە ناوبەرێت، دەبێت 

هەلومەرجێك  كە  جەنگ  بكەوێتە  سەرمایەداریدا  لەگەڵ 

هەلومەرجی   – دەكات  گەشە  فاشیزم  تیایدا  دێنێتەئاراوە 

بێكاری، بێالنەیی، الدانی كۆمەاڵیەتی ....هتد.

ماركسیزم لە هەموو كاتێكی تر لە بارترە

لەو  قووڵرتە  زۆر  سەرمایەداری  ناكۆكییەكانی  ئەمڕۆ 

ساڵی  لە  دواییكردووە  كۆچی  تێیدا  ماركس  كە  رۆژانەی 

لە  دەكاتەوە  بەرجەستە  خۆی  كە  ناكۆكیەك  1883دا، 

كردارەكانی لە ناوبردنی بە كۆمەڵی خەڵك و ئەو جەنگانەی 

كە بەردەوام واڵت بە واڵت دەگرێتەوە ...هتد. چینی كرێكار 

ئەمـڕۆ زۆر بەهێزترە لە رۆژانی ساڵی 1883. بۆ منوونە چینی 

ژمارەیەی  لەو  زیاترە  زۆر  ژمارە  بە  باشور  كۆریای  كرێكاری 

كاتێك  هەبووە  جیهاندا  سەرتاسەری  لە  كرێكاران  چینی 

باشور  كۆریای  ئێستاش  هەرچەندە  مردووە،  ماركس  كە 

بە  ئابوریەوە.  رووی  لە  جیهاندا  لە  دەوڵەتە  یانزەهەمین 

گرێدانی ئەو ژمارەیە بە ژمارەی كرێكارانی ئەمەریكا، یابان، 

لە  بەرەو سۆسیالیزم  مەیل  ...هتد.  بەریتانیا  ئەڵامنیا،  روسیا، 

هەركاتێك زیاتر دەبێت.
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بەندی دووەم
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بۆچی ئێمە پێویستیمان
بە پارتێكی شۆڕشگێڕە؟

خود هۆشیاری لە ناو چینی كرێكاراندا

بۆچی ئێمە پێویستیامن بە پارتێكی شۆڕشگێڕە؟ وەاڵم و 

هۆی سەرەكی ئەمەش لە دوو دەربڕیندا خۆی دەبینێتەوە كە 

بەندە  ماركس دایڕشتووە، یەكەمیان: »رزگاری چینی كرێكار 

بە خەباتی چینی كرێكار خۆیەوە«. دووەمیان – كە هاوكات 

لەگەڵ دەربڕینی یەكەمدا وتراوە ئەوەیە: » بیروباوەڕی زاڵی 

ناو هەر كۆمەڵگەیەك بیروباوەڕی چینی دەسەاڵتدارە.«

هەیە،  دەربڕینەدا  دوو  ئەو  نێوان  لە  ناكۆكی  جۆرێك 

ماركسدا  بیركردنەوەی  رسوشتی  لە  ناكۆكییەكە  هۆی  بەاڵم 

ئەمشێوە  دەركەوتنی  هۆی  دەبێتە  راستییەكە  بەڵكو  نییە، 

لە ناكۆكی. ئەگەر هەر یەكێك لەو دوو دەربڕینانە نیشانەی 

راستی بپێكی بە جیا لەوەی تر، پارتی شۆڕشگێڕ هیچ جۆرە 

چینی  رزگاری  سادەیی  بە  ئەگەر  نامێنێت.  پێویستییەكی 

كرێكار لە دەست چینی كرێكار خۆیدابێت – ئەوا راستگۆیانە 

پێناوی  لە  نییە  خەبات  بە  پێویستامن  بڵێین  دەكرێت 

پاڵبدەینەوە و زەردەخەنە مبانگرێت، چونكە  سۆسیالیزمدا و 

كرێكاران خۆیان خۆیان رزگار دەكەن.

ئەوەبێت  تەنها  مەسەلەكە  ئەگەر   – ترەوە  الیەكی  لە 

چینی  بیروباوەڕی  كۆمەڵگە،  نێو  زاڵی  »بیروباوەڕی   – كە 
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بیروباوەڕی  ملكەچی  ئەمالوال  بێ  كرێكاران  دەسەاڵتدارە« 

دەستەوئەژنۆ  دەتوانین  ئەوكاتەش  و  دەبن  دەسەاڵتدارانیان 

و  ترازاوە  كار  لە  كار  چونكە  بگریین،  و  دابنیشین  لێی 

دەسەاڵت نییە.

هەموو  راسنت،  دەربڕینەكە  هەردوو  راستیدا  لە  بەاڵم 

دەكات،  خۆی  لە  گوزارشت  چینایەتی  خەباتی  كاتێك 

و  كرێكاران  نێوان  لە  كە  ملمالنێیەدا  لەو  تەنها  نەك 

سەرمایەداراندا هەیە، بەڵكو لە نێوخۆی چینی كرێكاریشدا. 

كرێكاران بۆئەوەی لە هێڵی مانگرتندا راناوەسنت تا رێگە بە 

سەرمایەداران نەدەن خۆیان كارەكە بكەن – سەرمایەداران 

لە ژیانیاندا كاریان نەكردووە، لەبەر ئەوە هەرگیز لە كاتی 

لەو  بریتییە  خۆی  مانگرتن  هێڵی  ناكەن.  كار  مانگرتنیشدا 

بكەن  لەوە  رێگری  هەوڵدەدەن  كە  كرێكارانەی  دەستە 

بە  نەبەزێنن  مانگرتنەكە  هێڵی  تر  كرێكارێكی  كۆمەڵە 

قازانجی خاوەن كارەكان.

لە بارەی دەسەاڵتی كرێكارانەوە – كە ماركس پێی دەڵێت 

قووتدەكاتەوە،  خۆی  پرسیارێك   – پڕۆلیتاریا  دیكتاتۆریەتی 

ئەگەر چینی كرێكاران بە گشتی یەكگرتوون و تەنها كۆمەڵێكی 

ئیرت  راوەستاون،  بەرامبەریاندا  لە  سەرمایەداران  لە  كەم 

دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا چ پێویستییەكە؟ چونكە دەتوانیت بە 

كەمایەتیەش لە سەرمایەداران بڵێین بڕۆنەوە ماڵەوە و چیرت 

كرێكاران  ئەگەر چی  نییە،  ئێوە  بەڕێوەبردنی  بە  پێویستامن 
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سەرتاپای یەكگرتووە، دەتوانین تف لە چاوی ئەو كەمایەتییە 

بكەین و توڕیان هەڵدەینە نێو زەریای ئەتڵەسییەوە!

كرێكاران  لە  بەشێك  كە  ئەوەیە  راستییەكەی  بەاڵم 

دەكەونە الیەك و كرێكارانی دواكەوتوویش لە الیەكەی تردا 

كۆمەڵ  ناو  زاڵی  »بیروباوەڕی  ئەوەی  لەبەر  دەوەستنەوە. 

دەبن  دابەش  كرێكاران  دەسەاڵتدارە«  چینی  بیروباوەڕی 

بەسەر چەند ئاستێكی جیاوازی هۆشیارییەوە.

كرێكاریش  یەك  تاكە  لەوانەیە  بەڵكو  نا،  ئەمەش  تەنها 

لە  ئاستێك  چەند  بەسەر  بێت  دابەش  خۆیدا  خودی  لە 

هۆشیارییەوە. ئەو كرێكارە )پیاوبێت یان ژن( لەوانەیە كەسێكی 

خەباتگێڕ بێت و رقی لە چارەی خاوەن كارەكەی بێت، بەاڵم 

پێست رەشێك دەبینێت لەوانەیە بچێتە ئاستێكی ترەوە.

ماڵێكدا  لە  چاپخانەدا  كرێكارێكی  لەگەڵ  كە  یادمە  لە 

پشوودامنان  رۆژی  كاتێك  بوو.  زیرەك  زۆر  پیاوێكی  دەژیام. 

هات لێم پرسی: » ئایا سبەینێ بە فڕۆكە سەفەر دەكەیت؟« 

لە وەاڵمدا وتی: »نەخێر ناتوانم سبەینی سەفەر بكەم، چونكە 

هەینییە و 13 ی مانگە( و دەبێت چاوەڕێی شەمە بكەم«. ئەم 

پیاوەی كە لە سەدەی بیستەمدا دەژی، كار بە بیروباوەڕێك 

دەكات كە دەگەڕێتەوە بۆ پێش هەزار ساڵ.

لە دژی ئۆپۆرتۆنیزم و لە دژی سیكتاریزم )تاقمچێتی(

دەكرێت لە هێڵی مانگرتنێكدا راوەستابیت و كرێكارەكەی 

تەنیشتت رەگەزپەرستانە بكەوێتە قسە. لێرەدا دەتوانی یەكێ 
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لەم سێ هەڵوێستانە نیشان بدەیت: یەكەمیان – بڵێت من لە 

گەڵ ئەمجۆرە كەسانەدا لە مانگرتنێكدا راناوەستم و دەڕۆمەوە 

ئەمە  رەگەزپەرستی،  بۆ  نییە  لەوێ جێیەك  بۆماڵەوە چونكە 

سیكتاریستییە )تاقمچیەتییە( چونكە » ئەگەر رزگاری چینی 

ئەوا  خۆیەوە«  كرێكار  چینی  خەباتی  بە  گرێدراوە  كرێكار 

مانگرتنەكە  هێڵی  سەر  لە  كرێكارەدا  ئەو  گەڵ  لە  دەبێت 

مبێنیتەوە. دووەم هەڵوێست ئەوەیە: بە سادەیی گوێی خۆت 

لە قسەكانی كەڕ بكەیت و وای نیشان بدەیت كە گوێت لە 

وشەكانی نەبووە و بابەتەكە بە قسەكردن لە سەر ئاو و هەوا 

بگۆڕیت ئەمەش ئۆپۆرتۆنیزمە )هەڵپەرستی یە(.

كرێكارەدا  ئەو  گەڵ  لە  ئەوەیە:  هەڵوێست  سێیەم 

 – بكەیت  قسە  رەگەزپەرستی  دژی  و  دەمەتەقێ  بكەویتە 

گفتوگۆی  دەبێت  دەسەاڵتدار،  چینی  زاڵی  بیروباوەڕی  دژی 

ئەوە  بوویت  سەركەوتوو  ئەگەر  بكەیت.  گەڵدا  لە  زۆری 

و  مبێنەوە  خۆتدا  جێی  لە  هەر  نا  گەر  باشە،  ئەنجامێكی 

بە  قۆڵت   – هاتن  مانگرتنشكێنەكان  لە  پڕ  لۆرییە  كاتێكیش 

»رزگاری  چونكە  رابگرن،  لۆرییانە  ئەو  بۆئەوەی  بكە  قۆڵیدا 

چینی كرێكاران گرێدراوە بە خەباتی چینی كرێكار خۆیەوە«.

پارتی شۆڕشگێڕ: زانكۆی چینی كرێكارانە

بۆرژواكان بیست ساڵ بەر لە شۆڕشەكەیان، هیچ پارتێكی 

شۆڕشگێڕیان نەبووە. یەعقوبییەكان )Jacobians(  لە فەرەنسا 

پێش ساڵی 1785 هیچ جۆرە بوونێكیان نەبوو.
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ئەی بۆچی ئێمە دەبێت بەر لە بیست سی تا پەنجا ساڵی 

كرێكاران  ئەوەی چینی  بۆ  ئێمە  بكەین؟  شۆڕشەوە دەستپێ 

لە خەبات و شۆڕشدا رابەرایەتی بكەین، دەبێت قسە لە سەر 

پێویستی پارتێكی شۆڕشگێڕ بكەین.

خۆیان  رێكخراوەكەی  یەعقوبییەكان  شۆڕشدا  هەناوی  لە 

پەیوەندی  بڕوانیتە  تۆ  ئەگەر  ئەوەی  لەبەر  بۆچی؟  دامەزراند، 

نێوان سەرمایەداری و دەرەبەگایەتی، دەبینی كە زۆر جیاوازە لەو 

پەیوەندییەی كە لە نێوان سەرمایەداری و چینی كرێكاراندا هەیە.

بەڵێ ئەوە راستە كە سەرمایەداری دەبێت دەرەبەگایەتی 

سەرمایەداراندا  بەسەر  كرێكارانیش  چینی  و  ناوبەرێت  لە 

راست  هەیە.  گەورە  جیاوازییەكی  نێوەدا  لەم  بەاڵم  زاڵبێت، 

نییە دەرەبەگایەتی هەموو شتێكی هەبووە و سەرمایەداران 

هیچ. سەرمایەداران دەتوانن رووبكەنە دەرەبەگەكان و پێیان 

و  پارە  خاوەنی  ئێمەش  زەوین  خاوەنی  ئێوە  باشە   « بڵێن: 

دەرەبەگ  ئێوەی  كاتێك  ئێمەدایە.  دەستی  لە  بانكەكانیش 

موڵكەكانتان لە دەستدەدەن، چۆن خۆتان لە كێشەكان رزگار 

گەڵ  لە  خۆتان  خانەدانانەی  خوێی  دەبێت  ئێوە  دەكەن؟ 

ئاڵتونی ئێمەدا تێكەاڵو بكەن و خوازبێنی كچەكامنان بكەن«. 

سەرمایەداران  بێت  بیروباوەڕەوە  بارەی  لە  قسە  كاتێكیش 

قەشەتان  ئێوە  چاكە  »زۆر  بڵێن:  دەرەبەگەكان  بە  دەتوانن 

ئێمەش  هەیە،  ئینجیلتان  ئێوە  پڕۆڤیسۆر.  ئێمەش  هەیە، 

ئینسكلۆپیدیا، با بزانین كێامن دەیباتەوە«.
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بوون  سەربەخۆ  رۆشنیربییەوە  رووی  لە  سەرمایەداران 

كاریان  زیاتر  ئەوان  دەرەبەگایەتی،  بیروباوەڕەكانی  لە 

شۆڕشی  پێچەوانەوە.  بە  نەك  دەرەبەگایەتی  سەر  دەكردە 

فەرەنسا بە كۆبوونەوەیەك لە بارەی »سێ كوچكە پیرۆزەكە« 

پێكرد.  ناوەڕاست دەستی  دەرەبەگایەتی، قەشەكان و چینی 

كاتێكیش كار گەیشتە دەنگدان، دەرەبەگ و قەشەكان بوون 

دەنگیان بۆ سەرمایەداراندا نەك بە پێچەوانەوە.

رێگەمان  و  جێگە  هەمان  كرێكاریش  چینی  ئێمەی  ئایا 

هەیە؟ نەخێر. ئێمە ناتوانین رووبكەینە سەرمایەداران و پێیان 

 ICI بڵێین: )باشە...ئێوە دامەزراوەكانی فۆرد و جەنراڵ مۆتۆرز و

تان هەیە و ئێمەش جووتێ پێاڵو(. لە بارەی بیروباوەڕیشەوە 

بڕوا ناكەم تاكە كەسێكیش لە ناو سەرمایەدارانیشدا هەبێت كە 

 Socialist Worker لە الیەن رۆژنامەی كرێكاری سۆسیالیست

كاری تێ بكرێت.. لە كاتێكدا ملیۆنان كرێكار لە ژێر كاریگەری 

رۆژنامەیەكی وەك سەن SUN دان!

رۆژی  هەمان  لە  دەكرێت  بۆرژوازی  شۆڕشگێر  پارتی 

بە  پێویستیان  ئەوان  بونیادبرنێت.  شۆڕشدا  بەرپابوونی 

خۆئامادەكردن نییە و دڵنیان. ئایا رۆژی 14ی تەموزی 1789 

چی روویدا؟ رۆبسپێر كە رابەری یەعقوبییەكان بوو، پێشنیازی 

كرد پەیكەرێك بۆ لویسی شانزە لە بەرامبەر باستێلدا، دروست 

بكرێت. ئەو نەیدەزانی كە سێ ساڵ دوای ئەم قسەیە هەرخۆی 

سەری لویسی شانزەهەم لە الشەكەی جیادەكاتەوە.. ئایا ناوی 

هاتووە  كڵێسایەوە  لەو  هاتووە؟  چییەوە  لە  یەعقوبییەكان 
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كە تیایدا كۆدەبوونەوە. ئەگەر بیانزانیایە كە چوار ساڵ دوای 

ئەوە دەست بەسەر تەواوی موڵك و ماڵی كڵێساكان دادەگرن، 

هەرگیز بە ناوی ئەو كڵێسایەوە خۆیان نەدەناساند.

چی  دەیانزانی  و  بوون  هێز  بە  سەربەخۆبوون.  ئەوان 

دەكەن، بەاڵم هەلومەرجی ئێمە تەواو جیاوازە، ئێمە سەربەو 

بارەی  لە  نییە  ئەزمونێكی  هیچ  كە  ستەملێكراوەین  چینە 

بەڕێوەبردنی كۆمەڵەوە، لەبەر ئەوەی سەرمایەداران نەك هەر 

بەڵكو  بەرهەمهێنانن،  مادییەكانی  هۆكارە  خاوەنی  تەنها  بە 

پێویستامن  ئەوە  لەبەر  بەرهەمهێنانیش  هۆكارە فكرییەكانی 

 Sand پارتە- پارت زانكۆی چینی كرێكارە. ساند هێرست بە 

Hurst چەندە پێویستە بۆسوپای بەریتانی، ئەوەندەش چینی 

كرێكار پێویستی بە پارتێكی شۆڕشگێر هەیە؟

ماركس لە مانیفێستی كۆمۆنیستدا دەڵێت: )كۆمۆنیستەكان 

كرێكارەوە  چینی  نێونەتەوەییەكانی  و  مێژوویی  ئەزمونە  لە 

دەتوانن بڕیارەكان بگشتێنن. بە مانایەكیرت، تۆ تەنها لە ئەزموونی 

خۆتەوە فێری شت نابیت، چونكە بەشێكی زۆركەم پێكدەهێنیت 

لە مێژوو و هەریەكێك لە ئێمە ئەزموونێكی سەرسوڕهێنەری 

و  بگشتێنی  ئەزمونەكان  بەوەیە  پێویستت  تۆ  هەیە.  كەمی 

بۆئەوەش پێویستت بە رێكخراو هەیە. وەكو خۆم ئەزمونێكم 

نییە لە بارەی كۆمۆنەی پاریسەوە، چونكە لەوێ نەبووم. من لە 

ساڵی 1871دا زۆر گەنج بووم! لەبەر ئەوە پێویستم بە یەكێك 

هەیە زانیاریم بداتێت.  لەبەر ئەوە ترۆتسكی دەڵێت: پارتی 

شۆڕشگێڕ یادداشت نوسەرەوەی چینی كرێكارە.
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سێ جۆر لە پارتی كرێكاران

سێ جۆر پارتی كرێكاران هەیە: شۆڕشگێر، ریفۆرمیست 

خوارەوە  بەمشێوەیەی  كۆمۆنیست  مانیفێستی  میانڕەو.  و 

پێناسەی پارتی شۆڕشگێڕ دەكات:

پارتەكانی  لە  شتێك  چەند  بە  تەنها  كۆمۆنیستەكان 

ملمالنێ  لە   – یەكەم  جیادەكرێنەوە:  كرێكار  چینی  ناو  تری 

نەتەوەییەكانی پڕۆلیتاریای واڵتە جیاوازەكاندا، بەرژەوەندییە 

هاوبەش و گشتییەكانی پرۆلیتاریا لەبەرچاو دەگرن و دەیخەنە 

شوناسێكی  هەموو  لە  سەربەخۆ  شتێكەوە،  هەموو  پێش 

گەشەكردنی  كە  ئاستێكدا  هەر  لە  دووەم-  نەتەوایەتی. 

ملمالنێی چینی كرێكار لە گەڵ بۆرژوازیدا پێیدا تێپەڕدەبێت، 

بەرژەوەندییەكانی  بەرجەستەكەرەوەی  بەردەوام  ئەوان 

تەواوی بزوتنەوەكەن.

كردەوە-  بە   – الیەكەوە  لە  كۆمۆنیستەكان،  ئەوە  لەبەر 

بەشی هەرە پێشەنگ و بڕیاردەری ناو پارتە كرێكارییەكانی 

هەر واڵتێكن. ئەو بەشەی كە بەشەكانی تریش بە دوای خۆیا 

رادەكێشێت. لە الیەكی ترەوە- لە رووی تیۆرییەوە- بەوە لە 

بۆ  هەیە  روونیان  تێگەیشتنێكی  كە  پڕۆلیتاریادان  پێشەنگی 

هێڵی بەرەوپێشچوون و هەلومەرجەكان و لوتكەی ئەنجامە 

گشتییەكانی بزوتنەوەی پرۆلیتاریا.

جۆری دووەمی پارتە كرێكارییەكان پارتە ریفۆرمیستەكانە. 

ئەنتەرناسیونالی  دووەمی  كۆنگرەی  بۆ  وتەیەكدا  لە  لینین 
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كۆمۆنیست )ئەنتەرناسیونالی سێیەم( پارتی كار وەكو پارتێكی 

پێیوتووە  لەبەرئەوەش  دەناسێنێت.  كرێكاران  سەرمایەداری 

لە  خۆیان  كار  پارتی  سیاسەمتەدارانی  چونكە  سەرمایەداری، 

پارتی  دەڵێت  بۆچی  ئەی  جیانەكردۆتەوە.  سەرمایەداری 

كرێكاران؟ بە دڵنیاییەوە لەبەرئەوە نییە كە كرێكاران دەنگی 

لینین  سەرمایەدارییە.  پارتێكی  بێگومان  چونكە  بۆدەدەن. 

لەبەر ئەوە بە پارتی كار دەڵێت پارتێكی كرێكارییە، چونكە 

لە  بەرگریكردن  بۆ  دەكات  كرێكاران  دیدگایەكی  لە  تەعبیر 

تەلەڤیزیۆندا  لە  یەكێك  كاتێك  سەرمایەداری.  دژی  خۆیان، 

سەیری كۆنفرانسی پارتی كار دەكات، ئاشكرایە كە ئەندامانی 

ئەم پارتە تەعبیر لە چەند دیدگای جیاواز دەكەن كە بە ژمارە 

كۆنفرانسی  لە   Tory Party تۆری  پارتی  وانەی  لە  زۆرترە 

پارتی تۆریدا چەپڵە بۆ ئەو قسەكەرانە لێدەدرێت كە هێرش 

رەشەكان.  پێست  و  كرێكارییەكان  یەكێتییە  دەكەنەسەر 

دەكەن... پۆلیس  و  سوپا  ستایشی  هەمانكاتدا  لە  هەروەها 

هتد، بەاڵم لە كۆنفرانسی پارتی كاردا چەپڵە بۆ ئەو قسەكەرانە 

لێدەدرێت كە پێویستبوونی خزمەتگوزاری تەندروستی باشرت 

دابینكردنی خانووبەرە دەخەنە ڕوو.  پەروەردەی چاكرت و  و 

لە نێوان پارتە شۆڕشگێڕەكان و پارتە ریفۆرمیستەكان، جۆری 

پارتە میانڕەوەكان جێگیربوون. شوناسی  یانی  سێیەمی پارت 

سەرەكی ئەم پارتانە Fudge واتە دوو رەگن. ئەسپ دەتوانێت 

گوێدریژ،  دەتوانێت  گوێدرێژیش  بەرهەمبهێنێت،  ئەسپ 
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كاتێكیش مێیەی ئەسپێك و گوێدرێژێك بە یەك دەگەن هێسرت 

ماركسیستی  كرێكارانی  پارتی   1936 ساڵی  دێنن.  بەرهەم 

پارتی  ئێستا  هەبوو،  ئەندامی  هەزار   POUM 40 ئیسپانیا 

كرێكارانی ماركسیست مردووە و وەكو پارتی كاری سەربەخۆ 

لە  دەستهێنا  بە  پەرلەمانی  كورسی  چوار  بەریتانیا  لە 

هەڵبژاردنی گشتی ساڵی 1945دا. ئێستا تەنانەت پارتی كاری 

سەربەخۆ شوێنەواریشی نەماوە. هەمان چیرۆكیش دەربارەی 

SAP  لە ئەڵامنیا هەیە، باڵی بالند لیرایت Bland Lerite  ی 

پارتی كۆمۆنیستی ئەڵامنیا، ئەندامە پاسیڤیستەكانی SPD و 

سااڵنی دەیەی سییەكان، پارتێكی گەورە بوو، بەاڵم ئێستا هیچ 

شوێنەوارێكی نییە.

و  دەڵێتەوە  كرێكار  چینی  بە  وانە  شۆڕشگێڕ  پارتی 

لێشیەوە فێردەبێت

پارتی  رابردوو،  ئەزموونەكانی  هەموو  رۆشنایی  ژێر  لە 

كەواتە،  بكات.  كرێكار  چینی  رابەرایەتی  دەبێت  شۆڕشگێڕ 

سادەیە  ئەوپرسیارە  بەمشێوەیە  كرێكارانە،  مامۆستای  پارت 

سەرهەڵدەدات: »ئەی كێ مامۆستای ئەم مامۆستایەیە؟« بۆ 

الیەن  لە  ئێمە  كە  تێبگەین  لەوە  گرنگە  زۆر  وەاڵمدانەوەش 

لە  گەورەكان  بیرۆكە  هەموو  فێردەكرێین  كرێكارەوە  چینی 

الیەن كرێكاران خۆیانەوە دێنەئاراوە.

بخوێنیتەوە،  ماركس  كۆمۆنیستی  مانیفێستی  ئەگەر 

دەكات،  كرێكاران  حكومەتی  پێویستی  باسی  كە  دەبینیت 
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یانی دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا. دوای ئەوە لە ساڵی 1871 دا 

بە  دەوڵەت  كۆنی  ئامێری  ناتوانن  كرێكاران  كە  دەنوسێت 

سوپای  سەرجەمی   – تێكیبشكێنن  دەبێت  بگرن:  دەستەوە 

هەموو  ئێمە  دەبێت  پۆلیس،  و  بیرۆكراسی  و  دامەزراو 

بونیادە میراتییەكەی تێكبشكێنین و جۆرێكی نوێ لە دەوڵەت 

و  بیرۆكراسی  و  پیشەیی  بێ سوپای  دەوڵەتێك   – بنیادبنێین 

كارمەندێك  هەر  و  هەڵبژێردراون  كارمەندەكانی  هەموو 

مووچەكەی یەكسان بێت بە مووچەی كرێكاران. ئایا ماركس 

ئەم مەسەلەیەی بە هۆی بیركردنەوەیەكی زۆر لە مۆزەخانەی 

بەریتانیادا هەڵهێنجاوە؟ نەخێر، نا. هۆكاری ئەم ئەنجامگیرییە 

ئەو  بە دەسەاڵت گەیشنت،  بوون كە هەر  پاریس  كرێكارانی 

كارەیان كرد.

هەمیشە  ستالینییەكان  فێربوو.  لەوانەوە  ماركس  بەڵێ 

لە  بیرۆكەی شورا )سۆڤیەت(ی داهێناوە.  لینین  پێیانوایە كە 

فەرهەنگی ستالین دا لینین داهێنەری هەموو شتێكە! ئەوان 

بۆچوونێكی پیرۆزی ئاینییان هەیە. ئێمە نوسینەكانی لینینامن 

لە پرتۆگراد  یەكەم شورایان  كاتێك كرێكاران  لەبەر دەستە و 

ساڵی 1905دامەزراند، لینین چوار رۆژ دوای ئەوە دەنوسێت 

و دەڵێت – ئەی هاوار ئەمە چییە؟ 

نوێی  شێوەیەكی  بە  پێویستیان  خەباتدا  لە  كرێكاران 

كە  ئەوەبوون  فێری  خەستی  بە  هەبوو،  بوون  رێكخراو 

شۆڕشدا  سەردەمی  لە  كارخانەیەك  مانگرتنی  كۆمیتەی 
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مانگرتنی  كۆمیتەی  بە  پێویستی  نییە.  ئەوتۆ  كاریگەرییەكی 

لە  كە  بوون  ئەمە  شوراكانیش  كارخانەكانە.  هەموو 

رابەرایەتی  بۆ  هەڵبژێردرابوون  كارخانەكان  كۆبوونەوەی 

كردنی ئەو منایشە. كرێكاران ئەمەیان كرد و لینینیش شوێنیان 

كاركردن  فێری  كرێكارەوە  چینی  لە  هەمیشە  پارت  كەوت. 

دەبێت.

دەبێت؟  چینەكەدا  پێشەنگی  لە  هەمیشە  پارت  ئایا 

وەاڵم ئەوەیە كە پارتی شۆڕشگێڕ لە هەموو بارێكدا دەبێت 

پێشەنگی چینەكەی بێت و كەمرت لەوە پارتی شۆڕشگێڕ نییە. 

جەنگی  دەسپێكی  لە  و  1914دا  ساڵی  لە  بەلشەفیكەكان 

جیهانی یەكەمدا زۆر لە پێشەوەی چینی كرێكار بوون. ئەوان 

گەڵیدا  لە  كرێكاران  زۆرینەی  كاتێدا  لە  بوون  جەنگ  دژی 

بوون.

دووپاتی  چەندینجار  لینین  دەبینین   1917 ساڵی  بەاڵم 

چینی  دوای  لە  پارت  كە  ئەیلولدا  و  ئاب  لە  دەكاتەوە 

پێش  لە  زۆر  چینەكە  كە  شەلەیەتی.  هەنگە  كرێكارەوە 

بە  تا  پێشەوە  بچینە  خێرایی  بە  دەبێت  ئێمە  و  پارتەوەیە 

هەبوو:  سادەی  هۆیەكی  تەنها  ئەمەش  بگەینەوە.  چینەكە 

بۆماوەیەكی دوورو درێژ كرێكاران متامنەیان لە دەستدابوو 

لەبەر ئەوە لە دوای پارتی شۆڕشگێڕەوە بوون. بە تێپەربوونی 

كات گۆڕانكاری لە بارەكەدا روویداو چینەكە زۆر بە خێرایی 

گۆڕا، كێشەی شۆڕشگێڕەكان ئەوەیە كە پێویست بە رۆتینێك 
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تێدەكات،  كارت  رۆتینە  ئەم  بەاڵم  زیندوومانەوە،  بۆ  دەكات 

تۆ وامەزەندە دەكەیت كە لە پێشەنگی چینی كرێكار دایت، 

لە  تۆ  ترسناك  چەند  دەبینی  بزوتن،  كرێكاران  هەركە  بەاڵم 

دواوەیت! پارتی شۆڕشگێڕ پێویستە لە پێشبڕكێدا بێت لەگەڵ 

چینی كرێكاردا. پارت بریتی نییە لە كۆمەڵێك خەڵك. ئەوان 

كەسانێكی شۆڕشگێڕن و دەبێت لێرە بە دواوە هەمیشە رابەر 

بن. ئەمە قسەیەكی پووچە پێویستە تەواوی هەوڵت بدەیت 

تا هەموو كاتێك رابەر بیت و هەمیشەش فێر ببیت بۆئەوەی 

هەمیشە لە پێشەنگ دابیت.

لە جێی  نییە، هەر  راست  كاتی شۆڕشدا  لە  تەنها  ئەمە 

خۆتدا دەبینی كە كەسێك بۆماوەی 20 ساڵ لە پارتی كرێكارانی 

هاوڕێیەكی   )Socialist Workers Party( سۆسیالیست 

چەند  پارتەوە.  ناو  هاتۆتە  تازە  تریش  كەسێكی  و  دڵسۆزە 

دێتە سەر هەڵسەنگاندنی  كاتێك كە  مانگێك دەگوزەرێت و 

چاالكی دەبینیت كە ئەو هاوڕێیەی تازە هاتۆتە پارتەوە زۆر 

ئەمە  ئەندامە.  ساڵە  بیست  كە  هاوڕێیەوەیە  ئەو  پێش  لە 

منوونەیەكە بەردەوام دووبارە دەبێتەوە.

بانك  پارەی  مەشینەی  وەكو  رابەرایەتی  دەستهێنانی  بە 

نییە. كاتێك پارە لە بانك دادەنێی قازانجێكت دەستدەكەوێت، 

دەبێت  چونكە  نییە،  وەها  شۆڕشگێڕانە  رابەرایەتی  بەاڵم 

لەبەر  مانگێك،  هەموو   ، بهێنیت  دەستی  بە  رۆژێك  هەموو 

لە  كە  ئەوەیە  بەرچاوە  لە  شۆڕشگێڕان  بۆ  ئەوەی  ئەوە، 
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خەریكی  هەفتەیە  ئەم  و  كردووە  چیان  رابردوودا  هەفتەی 

بیكەن.  دەستەوەیە  بە  چیان  داهاتوو  هەفتەی  بۆ  و  چین 

تۆ دەتوانی لە ئەزموونی 100ساڵەوە فێری شت بیت، بەاڵم 

پێویستە  چیدەكەیت،  هەفتە  ئەم  بزانیت  گرنگە  كە  ئەوەی 

بجەنگێت بۆ ئەوەی رابەرایەتی بە دەستبهێنیت.

و  دەر  خۆبەدەستەوە  ریفۆرمیستەكان  پارتە  ئەندامانی 

خۆگونجێنەرن

بە  بۆ  تەنها  هەوڵی  ریفۆرمیست  پارتی  ئەوەی  لەبەر 

خاڵە  نزمرتین  دەڕوانێتە  ئەوا  دەنگە،  زۆرترین  دەستهێنانی 

هاوبەشە باوەكان و خۆی دەداتە دەست بیروباوەڕە زاڵەكان.

ئایا بە راستی بڕوات وەهایە كە هیچ یەكێك لەوئەندام 

»گەی  بارەی چەوسانەوەی  لە  هیچ  كار  پارتی  پەرلەمانانەی 

ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  لە  ئەوەتا  بەاڵم  نازانن؟  لەزبییان«  و 

1987هێرش دەكاتەسەر »چەپی شێت و وێت« لە ئەنجومەنی 

راوێژكاری كە پشتگیری لە )گەی و لەسبییانەكان( دەكەن. ئایا 

ئەو بۆ وایكرد؟ چونكە بە بڕوای ئەو ئەمە رێگەی جەماوەری 

  )John Strackey( بوونە. ئێستاش نامیلكەیەكی جۆن سرتاكیم

الیە كە بە خۆی دەڵێت ماركسیست. لە هەڵبژاردنی 1929دا 

جوولەكە  ئەوەبوو،  كێشەی  بەاڵم  پەرلەمان،  بۆ  هەڵبژێردرا 

»جۆن  ناونیشانی  بە  نامیلكەیەكی  ئەوە  لەبەر  دەرچوو. 

پێشبڕكێی هەركەسێكی  تێیدا  و  نوسی  بەریتانیە«وە  سرتاكی 

دەكرد كە لە دادگادا بیسەملێنێت جولەكەیە. ئەو بۆ وای وت، 
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ئەندامانی  لە  و هەركەسێك  كە جولەكەم  بڵێم  پێویستە من 

پارتی كرێكارانی سۆسیالیست پێی بوترێت جولەكە. دەڵێت 

»بەڵێ وایە من جولەكەم و شانازی پێوەدەكەم« تۆش نكۆڵی 

لەوە ناكەیت.

ئەوا  دەگەڕێی،  زۆردا  ژمارەی  دوای  بە  ئەگەر  بەاڵم 

دەبێت خۆت بخەیتە ژێركاریگەری بیروباوەڕی زاڵەوە. لەبەر 

ئەوەشە پارتە ریفۆرمیستەكان پارتی گەورەن، بەاڵم بە تەواوی 

ناوی  بە  هەیە  پەرتووكێك  منوونە  بۆ  دەرن.  بەدەستەوە  خۆ 

دەدوێت،  سەردەم  پێكهاتەی  لە  كە  كار«،  »رەگوڕیشەكانی 

لقی   573 الوەكان  سۆسیالیستە  كاری  1984پارتی  ساڵی 

ژمارەی   .15 سەر  هاتە  لقەكان  ژمارەی   1990 ساڵی  هەبوو، 

بەسەرەوەیە،  و  ساڵی   66 لە  تەمەنیان  كە  ئەندامانەی  ئەو 

خوارترە.  و  ساڵ   25 تەمەنیان  كە  ئەوانەیە  ئەوەندەی  سێ 

مانگێكدا  لە  چەندجار  كە  دەیانپرسی  كار  پارتی  ئەندامانی 

پەنجایان  لە سەدا  لە چاالكییە كرێكاریەكان دەدەن:  خۆیان 

دەیان وت هیچ لە سەدا، سییان پێنج سەعات لە مانگێكدا و 

سەعاتێك لە هەفتەیەكدا، تەنها لە سەدا دەیان دەیان وت، لە 

نێوان پێنج بۆ دە سەعات.

پارتی  رسوشتی  ئەمە   – تەواو  خۆبەدەستەوەدانی 

بیروكراتییە.  كۆنرتۆڵی  دراو  هەمان  تری  دیوەكەی  كارە. 

ئەوەش  ئەنجامی  دا.  پارتی  لە  بااڵدەسنت  بیرۆكراتەكان 

سادەیی  بە  پارتە  ئەم  ئەندامانی  )كوتلەچێتییە(.  سكتاریزمە 
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دەڵێن: » ئێمە دەمانەوێت تەنها لە گەڵ ئەوكەسانەدا رێگە 

بكەین كە لە گەڵامن دێنەوە. ئێمە تەنها لە خەمی ئەوانەداین 

كە هاوبیری خۆمانن.«

چینی  زۆرینەی  لە  جیاوازن  كە  ئەوانەن  شۆڕشگێڕەكان 

كرێكار.  چینی  لە  بەشێكن  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم  كرێكار، 

یەك  پەیوەندی  چۆن  كە  ئەوەیە  شۆڕشگێڕەكان  بۆ  مەسەلە 

چۆن  بكەن.  دروست  شۆڕشگێڕەكاندا  نا  كرێكارە  گەڵ  لە 

رایەڵەیەك لە گەڵ ئەوكەسانەدا دروست بكەیت كە بە رێژەی 

بەرز  رێژەیە  ئەو  كاتی خەباتدا  لە  و چۆن  گەڵتایە  لە   60%

بكەیتەوە بۆ %80 . ئەگەر تۆ سكتاریست بیت دەڵێت » تۆ لە 

%40 لە گەڵ مندا نایەیتەوە، من هیچ كارم بەسەر تۆوە نییە« 

لە %60 هاوبیرین،  ئێمە  دەڵێت«  بیت  تۆ شۆڕشگێڕ  ئەگەر 

%40ەش  لە  ئەو  لەسەر  و  بكەین  پێ  دەست  لێرەوە  با 

گفتوگۆتان لە گەڵدا دەكەم كە جیامان دەكاتەوە و لە كاتی 

خەباتدا هەوڵدەدەم قەناعەتت پێ بكەم.

سەنرتالیزمی دیموكراتیك

باسی  ئێمە  بۆچی  چۆنە؟  شۆڕشگێڕ  پارتی  پێكهاتەی 

ناوەندێتی دیموكراتی دەكەین؟

با سەرەتا تێبگەین كە بۆچی پێویستامن بە دیموكراسییەتە. 

ئەگەر بتەوێت لە لەندەنەوە بچیت بۆ بێرمینگهام پێویستت 

موناقەشەیەكی  بە  پێویستت  شوفێرێكە،  و   پاسێك  بە 

دیموكراتی نەماوە چونكە پێشرت كردومانە و ئێستا پێویستامن 
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كە  لەوەدایە  كێشەكە  باشە.  پاسێكی  و  باش  شوفێرێكی  بە 

شتێكە  سۆسیالیزم  بەرەو  سەرمایەدارییەوە  لە  گواستنەوە 

پێشرت تاقیكراوەتەوە. هیچ لەبارەیەوە نازانین.

ئەگەر شتێكت نەزانی، تاكە رێگەیەك هەیە بۆ فێربوون 

داكوتابێت  كرێكاردا  چینی  لەناو  ریشەت  ئەوەیە  ئەویش 

كە  نییە  سادە  هەروا  مەسەلەكە  فێربیت،  چینەكەوە  لە  و 

گەر  دەكات.  چارەسەر  كێشەكان  هەموو  دیموكراسیەت 

رادەی  لە  هەیە  هاتنەخوارەوەیەك  ئایا  كە  بزانی  دەتەوێت 

قازانج ، ئایا ماركس لە سەر هەقە، ئەمە مەخەرە دەنگدانەوە. 

شت لە بارەیەوە بخوێنەوە دوایی بڕیار بدە.

دەنگدانەوە،  بیخەیتە  چەندین شتیش هەیە كە دەبێت 

خەباتەوە  بە  هەیە  پەیوەندییان  كە  شتانەی  ئەو  هەموو 

هێشتا  سادەیی  بە  تاقیكردنەوە.چونكە  بەر  بخرێتە  دەبێت 

ماومانە بیزانین. چونكە گەر » رزگاری چینی كرێكار بەندە بە 

خەباتی چینی كرێكار خۆیەوە‹ ئەوا چینی كرێكار لە رێگەی 

ئەزموونەكانی خۆیەوە فێرمان دەكات.

وەسفێكی جوان هەیە لینین دەریبڕیوە كاتێك لە شوێنی 

خۆشاردنەوەدا بوو دوای رۆژانی تەموزی ساڵی 1917 كاتێك 

تێكوپێكدرا.  چاپخانەكەی  داخراو  تیایدا  بەلشەفیك  پارتی 

ئەڵامنیان.  سیخوری  كە  كران  تاوانبار  بەوە  بەلشەفیكەكان 

لینین نەیدەزانی دەسەاڵتی دژە شۆڕش گەیشتۆتە چ ئاستێك. 

لە  نانخواردنێك دەكات لە گەڵ كرێكارێكدا كە  ئەو وەسفی 
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گەڵ خۆیدا بوو لە هەمان پەناگەدا كاتێك كرێكارەكە نانێكی 

دەداتێت پێیدەڵێت » ئەمە نانێكی باشە، ئەوان، واتە چینی 

سەرمایەداران لێامن تۆقیون » لینین دەڵێت )ئەوساتەی ئەم 

هێزەكان  چینایەتی  پەیوەندی  تێگەیشتم  بیست  قسانەم 

 – بیردەكەنەوە  چۆن  راستیدا  لە  كرێكاران  تێگەیشتم  چییە، 

ئێمە  هەرچەندە  دەترسێن،  لێامن  هێشتا  سەرمایەداران  كە 

ئەوە  هێشتا  بەاڵم  خواردووە،  شكستامن  و  یاساغین  هێشتا 

سەركەوتنی دژە شۆڕش نییە.

پێتە.  متامنەیان  كرێكاران  بزانیت  دەتەوێت  كاتێك 

هەڵبژاردن  چاپخانەدا  لە  ناتوانی  دەزانی؟  رێگەیەك  چ  بە 

لەگەڵ  ناشتوانی  پێنادرێت،  ئەمەت  رێگەی  بدەیت،  ئەنجام 

یەكگ بەیەكییان كۆببیتەوە. ناتوانی شۆڕشی چینی كرێكاری 

ئەوەی  بدەیت.  ئەنجام  قووڵ  دیموكراسییەتێكی  لە  دوور 

ئاستی  بگەیەنێتە  كرێكاران  ئەوەیە  شۆڕشیشە  پەیامی 

لە  رژێم،   دیموكراتیرتین  بەمەش  دەسەاڵتدار.  چینێكی 

مێژوودا بخوڵقێنێت. كە بە پێچەوانەی ئەوەی لە ژێر سایەی 

سەرمایەداریدا هەر پێنج ساڵ جارێك كەسێك هەڵبژێریت بۆ 

تەواو  مەسەلەكە  رژێمەدا  لەم  تۆ،  »نانوێنەری«  ببێتە  ئەوەی 

جیاوازە. لە ژێر سایەی سەرمایەداریدا قەت دەنگدان ئەنجام 

سوپا  ئەفسەرانی  نا،  یان  دابخەین  كارخانەیەك  ئایا  نادەین، 

هەموو  كرێكاریدا  حكومەتی  لە  هەڵنابژێرین؟  دادوەران  یان 

شتێك لە ژێر ركێفی كرێكاراندایە، هەموو شتێك لە دەسەاڵتی 

كرێكاراندایە. ئەوە گەورەترین شێوەی دیموكراسییەتە.
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ناوەندێتییان  كەواتە  راسنت،  هەمووی  ئەمانە  ئەگەر 

بۆچییە؟

ئەزموونە  ئەم  بەشبوونەدا،  ئەم  بەسەر  بۆئەوەی 

ئەزموون  هەموو  بەوەیە  پێویستیت  زاڵبیت.  بەرتەسكەدا 

بۆیە  هەروەها  كۆبكەیتەوە،  ناوەندێكدا  لە  بەشەكان  و 

ئەوپەڕی  دەسەاڵتدار  چینی  چونكە  پێویستە  ناوەندێتیت 

نەبیت  دوژمنەكەت  هاوشانی  تۆ  گەر  هەیە.  ناوەندێتی 

هەرگیز ناتوانیت سەربكەویت.

گەر  نەبووم،  )پاسیڤیست(  قەت خۆبەدەستەوەدەر  من 

یەكێك چڵە پوشێكم لێبەرزبكاتەوە، دەبێت چڵێكی گەورەترم 

)سەرمایە(ی  كتێبی  لە  بڕگەیەك  نییە  بەوە  بڕوام  هەبێت! 

دەبێت  ئێمە  لێدوربخاتەوە.  هارم  سەگێكی  هێرشی  ماركس 

لە  لێدەكات  وام  ئەمەشە  هەر  بین.  دوژمنەكامنان  هاوشانی 

ئەناركیستەكان تێنەگەم كاتێك دێن و دەڵێن دەوڵەمتان ناوێت، 

حكومەتێك  دەتوانی  چۆن  هەیە.  دەوڵەتیان  سەرمایەداران 

تێكبشكێنیت كە تۆ حكومەتێكی نەیاریت نەبێت؟

دەكەن،  دەوڵەت  لە  نكوڵی  هەمیشە  ئەناركیستەكان 

بەاڵم كاتێك گەیشتنە ئەوپەڕی هێز بەشداری لە حكومەتدا 

دەكەن. هەرواشیانكرد لە ئیسپانیای سەردەمی شەڕی ناوخۆ 

سودی  ئەوە  چونكە  بۆچی؟  حكومەتەوە.  ناو  چوونە  كاتێك 

و  نەشكێنیت  تێكی  بكەیت هەتاوەكو  لە شتێك  نكوڵی  نییە 

بگریتەوە؟  بە شتێكیرت جێگەی  دەبێت  تێكتشكاند  كاتێكیش 
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بە كرێكارانی چەكدار، كە ئەمەش خۆی حكومەتی كرێكارییە.

پێویستبوون بە پارتێكی شۆڕشگێڕی جەماوەری

چینەكە  رابەرایەتی  كە  دەكەین  پارتێك  باسی  كاتێك 

نییە.  زانیاری رەگوریشە  تەنها ئەزموون،  بكات و مەسەلەكە 

هەست  كاربهێنێت،  بە  كرێكاران  زمانی  دەبێت  رابەرایەتی 

بە  پەیوەندیت  دەبێت  تۆ  هەبێت.  كرێكارانی  نەستی  و 

كرێكارانەوە هەبێت، چونكە ئەوە رابەرایەتییە. تۆ دەڵێیت و 

گوێ دەگریت، تۆ تەنها هەر قسە ناكەیت، تۆ بە زمانێك قسە 

دەكەیت كە تێت بگەن.

گەورەترمان  پارتێكی  ئێمە  نییە.  بەس  ئەمە  تەنها  بەاڵم 

پارتی  بچووكرتین  سۆسیالیست  كرێكارانی  پارتی  دەوێت. 

1914دا  ساڵی  لە  بەلشەفیك  پارتی  جیهاندا.  لە  جەماوەرییە 

 1917 شوباتی  شۆڕشی  دوای  هەبوو.  ئەندامی  هەزار  چوار 

لە  ئەندام.  هەزار  سێ  و  بیست  گەیشتە  ئەندامانی  ژمارەی 

ئابی 1917دا چارەكە ملیۆنێك ئەندامیان هەبوو. بە چارەكە 

رابەرایەتی  ملیۆنی  كرێكاری سێ  چینێكی  دەتوانی  ملیۆنێك 

بكەیت.

پارتی كۆمۆنیستی ئەڵامنیا لە ساڵی 1918دا چوار هەزار 

بوون،  لێهاتوو  زۆر  هەموویان  چی  ئەگەر  هەبوو.  ئەندامی 

بەاڵم نەیانتوانی شۆڕش سەربخەن. تۆ پێویستت بە پارتێكی 

قەبارە گۆڕاوە چونكە بۆ ئەوەی رابەرایەتی بكەیت پێویستە 

لە هەموو كارخانەیەكدا بنكەیەكت هەبێت.
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كاتێك  كرد،  تەمموز  رۆژەكانی  بە  ئاماژەم  پێشرت  من 

هەزار   10 تاوانباركرد،  ئەڵامنیا  سیخوڕی  بە  )لینین(یان 

ماوەی  بۆ  پۆتیلۆڤ  كارخانەی  لە  هەزار  كۆی30  لە  كرێكار 

لینین هەیە.  باوەڕمان بە  یەك رۆژ مانیانگرت و وتیان ئێمە 

بۆچی؟ لەبەر ئەوەی بەڵشەفیكەكان500 ئەندامیان هەبوو لە 

كارخانەی پۆتیلۆف.

بكەیت.  رابەرایەتی  كەس  ملیۆنەها  بتەوێت  ئەگەر 

پێویستیت بە سەدان ئەندام هەیە 

 150 نازی  دژە  كۆمەڵەی  كەرنەڤاڵێكی  بتەوێت  ئەگەر 

شۆڕش  بە  بەراورد  ئەمەش  كە  بەرێبخەیت.  كەسی  هەزار 

شتێكی زۆر گچكەیە. هەتا بۆ ریكخستینی ئەم كۆمەڵەیە ئێمە 

ئەندامی  هەزار  هەشت  یان  حەوت  شەش،  بە  پێویستیامن 

پارتی كرێكارانی سۆسیالیست هەیە.

من رقم لەوەیە كاتێك دەبینیم خەڵكانێك دەڵێن ماركسیزم 

شتەكان،  لێكدانەوەی  بۆ  رووناكبیری:  چاالكی  لە  شێوەیەكە 

ماركسیزم  بەاڵم  تواناین،  بە  زۆر  ئێمە  تێگەیشتووین،  ئێمە 

پەیوەستە بە كاری كردەوە، كردەوەش پێویستی بە قەبارەیە، 

بۆ كاری كردەوەش پێویستیامن بە هێزە. ئێمە پێویستیامن بە 

پارتێكی جەماوەری نیو ملیۆنی هەیە.
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بەندی سێیەم
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گرنگی تیۆری ماركسیستی

ئەستەمە  كە  دەكردەوە  دووبارە  ئەوەی  هەمیشە  لینین 

شۆڕگێڕانە.  تیۆرێكی  بێ  بە  هەبێت  شۆڕشگێڕ  پارتێكی 

ماركسیزم لە الیەن ماركس و ئەنگڵسەوە، وەكو سۆسیالیزمی 

یان  بێت  فیزیا  زانستێكیش  هەموو  پێناسەكراوە.  زانستی 

بێ  بە  هێام  كۆمەڵێك  وەكو  ناكرێت  ماركسیزم  یاخود  كیمیا 

لێی  گرنگییەوە  بە  دەبێت  بەڵكو  بكرێت.  ئەزبەر  تێگەیشنت 

بكۆڵینەوە.

لە  داوا  نورساوەكانیاندا  لە  ئەنگلس  و  ماركس  كاتێك 

شۆڕشگێڕان دەكەن كە ئەزموونە مێژوویی و نێونەتەوەییەكانی 

چینی كرێكار گشتگیر بكەنەوە، ئەوا ئاماژە بە كارێك دەكەن 

نادرێت.  ئەنجام  تیۆریەك  بوونی  بێ  و  لێكۆڵینەوە  بێ  كە 

ئێستا كەسێك نییە لە رێگەی ئەزموونی تاكەكەسی خۆیەوە 

ئەوە  لەبەر  بزانێت.  پاریسەوە  كۆمۆنەی  بارەی  لە  زانیاری 

چەند  بە  ترۆتسكی  بخوێنینەوە.  پەرتووكەكان  پێویستە 

دەڵێت  كاتێك  دەردەبڕێت  بیرۆكە  جیاواز هەمان  وشەیەكی 

پارتی شۆڕشگێڕ یاداشتی چینی كرێكارە و لە هەمانكاتیشدا 

زانكۆكەیەتی. لە زانكۆشدا خوێندكاران تیۆر دەخوێنن.

دەبێت  بكەیت،  ئامادە  داهاتوو  بۆ  خۆت  ئەوەی  بۆ 

رابەرێكی  كە  رادێك  كارڵ  فێربیت.  شت  رابردووەوە  لە 

لە  لینین  چۆن  كە  دەكات  لەوە  باس  بووە  بەلشەفیكی 

جەرگەی رۆژە پڕ لە هەژانەكانی ساڵی 1917دا پێیوتووە كە 
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پەرتوكێكی لە بارەی شۆڕشی فەرەنساوە بخوێنێتەوە بۆئەوەی 

لە  ئەركانەی  ئەو  تێگەیشتنی  لە  بۆی  یارمەتیدەرێك  ببێتە 

یەكێك  لینین  بوو  رۆژنەشدا  لەو  هەر  رێی.  دێتە  داهاتوودا 

لە هەرە گرنگرتین كارە تیۆرییەكانی خۆی نوسییەوە بە ناوی 

دەوڵەت و شۆڕش. سان جەست لە رۆژانی شۆڕشی فەرەنسادا 

وتویەتی » ئەوكەسانەی شۆڕشەكەیان نیوەچڵ ئەنجامدەدەن، 

ئەوا گۆڕ بۆخۆیان هەڵدەكەنن«.

و  نوێ  پێدەكات،  دەست  نیوەچڵ  شۆڕشێك  هەموو 

شوباتی  شۆڕشی  دەردەكەون.  یەكەوە  بە  هاوزەمان  كۆن 

هێنابوو.  پۆلیس  و  قەیسەر  دەسەاڵتی  بە  كۆتایی   1917

هێنایەئارا  كارخانەكان  لە  كرێكارانی  كۆمیتەكانی  شوراكان 

كۆنەكانیش  شتە  بەاڵم  بوون،  تازە  شتی  هەموو  ئەمانە  كە 

هەرمانەوە: جەنەراڵەكان لەناو سوپادا مانەوە، سەرمایەداران 

ئاغاكان  و  بوون  بەردەوام  كارخانەكاندا  خاوەندارێتی  لە 

هەر  ئیمپریالیستیش  شەڕی  و  بۆمایەوە  زەوییەكانیان 

بەردەوام بوو.

ئەو  دیمەنێكی  مێژوونووس  ی   )Sokanov( سۆخانۆڤ 

ساڵی  نیسانی  لە  لینین  كاتێك  بەرچاو:  دەخاتە  رۆژانەمان 

وێستگەی  لە  كرێكار  هەزار   10 روسیا،  گەڕایەوە  دا   1917

شوراكانی  لێپررساوی  پێشوازییانكرد.  پرتۆگراد،  لە  فینلەندا 

بوو.  مەنشەفیك  واتە  راست،  باڵی  چێكهایدز  پرتۆگراد 

وتی«  كردو  لینین  بە  پێشكەش  گەورەی  گوڵی  چەپكێك 
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بەخێربێیتەوە«.  رویساوە  سەرفرازی  شۆڕشی  ناوی  بە 

سەرباز  هەزارەها  روویكردە  الداو  گوڵەكەی  چەپكە  لینین 

روسیا؟  سەركەوتووەی  شۆڕشە  كام   « وتی:  كرێكار،  و 

لە  قەیسەر.فەرەنسیەكانیش  لە  بووە  رزگارمان  ئێمە  بەڵێ 

بەاڵم  بوو،  رزگاریان  پاشاكەیان  دەست  لە  دا   1792 ساڵی 

دەست  لە  كارخانەكانیان  خاوەندارێتی  سەرمایەدارەكان 

نەدا. كەواتە بڕوخێ حكومەتی كاتی، كۆتایی بێت جەنگ! 

زەوی، نان، ئاشتی، هەموو دەسەاڵتێك بۆ شوراكان!« دەبێت 

ئەو دیمەنەشامن لە بەرچاو بێت كە لەگەڵ ئەوەی هەزاران 

كرێكار و سەرباز هاواری هەربژییان بۆ لینین كردووە، بەاڵم 

نەمانی  هەوای  سەرمەستی  شێوەیەك  بە  هەمانكاتیشدا  لە 

تێبگەن  لەوە  نەیاندەتوانی  كە  بوون  پۆلیس  و  قەیسەریزم 

تاكە  بگیرێت.  بارودۆخەكە  لە  رەخنە  پێویستە  بۆچی 

گۆڵدنبێرگی  هاواری  بیسرتا  ئاپۆرەیەدا  لەو  كە  دەنگێكیش 

بوو  بەلشەفیك  پارتی  ناوەندی  كۆمیتەی  پێشووی  ئەندامی 

شێتبووە«.  تەواوی  بە  ئەو  بەڵێ  شێتە،  »لینین   دەیوت  كە 

جەستی  سان  قسەكانی  ئەوەی  لەبەر  لینین  وەك  كەسێكی 

ال رۆشن بوو، بەردەوام بوو لە سەر رابەرایەتیكردنی شۆڕش 

تا دوا سەركەوتنی.

لە ساڵی 1917 بە دواوە چەندین شۆڕشی ناتەواو لێرەو 

كۆتاییان  شۆڕش  دژە  بە  سەرئەنجام  كە  ئەنجامدرا  لەوێ 

هاتووە.
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لێرەدا چەند منوونەیەك دێنمەوە:

شۆڕش  ئەڵامنیا  لە   1918 ساڵی  دووەمی  ترشینی  لە 

ئەنجومەنە  هێناو  قەیسەر  دەسەاڵتی  بە  كۆتایی 

كرێكارییەكان )شوراكان(یان هێنایەكایەوە، بەاڵم بە داخەوە 

خۆیان  شوێنی  لە  هەر  كارگەكان  خاوەن  و  جەنەڕاڵەكان 

مانەوە. لە ساڵی 1919 ئەفسەرانی سوپا رۆزا لۆكسۆمبورگ 

كرد.  تیرۆر  تریان  لیبكنخت و چەندین كۆمۆنیستی  كارڵ  و 

دەسەاڵت  توانییان  نازییەكان  تریش  ساڵێكی  چەند  دوای 

بگرنە دەست.

لە ساڵی 1979 مانگرتنە جەماوەرییەكان بە رابەرایەتی 

بوو،  بەرپا  ئێران  لە  )شوراكان(  كرێكارییەكان  ئەنجومەنە 

پارتی  كاتەدا  لەو  هێنا.  ئێران  شای  دەسەاڵتی  بە  كۆتایی 

پاشكۆی  تودە( و چریكی فدائییان كە  كۆمۆنیست )حیزبی 

ئەمانە  دەكرد.  كرێكارانیان  رابەرایەتی  بوون،  مۆسكۆ 

موسڵامنانیان  سەرجەم  و  ئێران  خەڵكی  یەكێتی  بانگەوازی 

بەرامبەردا  لە  و  كرد  )خومەینی( سازشیان  لەگەڵ  و  دەكرد 

ئەویش قەسابخانەیەكی بۆ كردن بە دیاری.

شەستەكاندا،  سەرەتای  لە  ئەندۆنوزیا.  منونە  سێیەم 

 - هەبوو  ئەندامی  ملیۆن   3 ئەندۆنوزیا  كۆمۆنیستی  پارتی 

 250 )كە  بەلشەفیكەكان  ژمارەی  لە  زۆر  ژمارەیە  ئەم  كە 

كە  تر  ملیۆنی   10 بوو. هەروەها  زیاتر  بوو(  ئەندام  هەزار 

لە رێكخراوە پاشكۆكانی پارتی دا بوون، بەاڵم سەركردایەتی 
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نەتەوەیی  یەكێتی  بانگەوازی  و  بوون  ستالینی  پارتەكە 

ئەندۆنوزیا و هەموو موسڵامنانیان دەكرد. ئەوان پشتیوانیان 

دەربڕی بۆ )سۆكارنۆ - سەرۆكە نەتەوە پەرستە بۆرژواكەی 

جێگرەكەی  دا   1966 ساڵی  هاتنی  لەگەڵ  ئەندۆنوزیا.. 

جەنەراڵ سۆكارنۆ – واتە جەنەراڵ سۆهارتۆ – كودەتایەكی 

 500 بۆ  قەسابخانەیەك  بەرپابوونی  بووەهۆی  ئەنجامداو 

هەزار تا ملیۆنێك كۆمۆنیست.

خۆمان  تاكو  فێربین  وانە  رابردووەوە  لە  پێویستە  ئێمە 

ماركسیستی  ئابوریناسی  دەبێت  داهاتوو.  بۆ  بكەین  ئامادە 

سیستەمی  لە  كە  تێبگەین  ناكۆكیانە  لەو  هەتا  بخوێنینەوە 

سەرمایەداریدا هەیە و ئەو هێزانە بناسین كە لە هەناویدا 

دەبنە هۆی تەقینەوە.

توانای  دەبێت  بكەین  رابەرایەتی  بتوانین  ئەوەی  بۆ 

بكەین  پێشبینیش  بۆئەوەی  هەبێت،  كردمنان  پێشبینی 

دەبێت تێگەیشتنێكی تیۆریانەی روومنان هەبێت بۆ ئابوری، 

كۆمەڵگە، سیاسەت، مێژوو و فەلسەفە.

پارت  ئەندامانی  لە  نییە كەمایەتییەك  تەنها ئەوە بەس 

ئەندامان  پێویستە  بەڵكو  بزانن.  شت  تیۆرەوە  بارەی  لە 

رایدەگەیەنێت  لینین  هەبێت.  تیۆریان  زانیاری  هەموویان 

لەبەر  نییە،  بوونی  پلە  و  ئاست  شۆڕشگێردا  پارتی  لە  كە 

ئەوە دەبێت هەموو كەسێك زانیاری لە بارەی ماركسیزمەوە 

یان  لە كارخانەیەك  نییە  پارتی شۆڕشگێڕ وێنەیەك  هەبێت. 
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بەڕێوەبەران  كارخانەدا  لە  بچێت.  سوپایەكی سەرمایەداری 

سوپای  لە  بن،  گوێڕایەڵ  دەبێت  كرێكاران  و  بڕیاردەدەن 

سەرمایەداریشدا ئەفسەران فەرمان دەكەن  و سەربازەكان 

دەبێت جێبەجێی بكەن، بەاڵم لە پارتی شۆڕشگێڕدا هەموو 

ئەندامێك دەسەاڵتی بیركردنەوە و بڕیاردان و جێبەجێكردنی 

هەیە.

هەیە  جیاواز  ئاستی  پراكتیكییەوە  رووی  لە  كە  راستە 

ناوخۆی  لە  كەسێك  هەر  بۆ  تیۆری  زانیاری  و  لە هۆشیاری 

بكرێت.  چارەسەر  دەبێت  نزمییە  بەرزو  ئەم  بەاڵم  پارتدا، 

زەبری هەرە كوشندە كە دەكرێت ئاڕاستەی پارتی شۆڕشگێڕ 

پارت  ناوخۆی  بیریارانی  لە هێرشكردنەسەر  بریتییە  بكرێت 

راستیشدا  لە  پرۆلیتاریانەوە.  هەڵوێستی  نواندنی  ناوی  بە 

سەر  ناكەوێتە  قورساییەكی  تەنها  هێرشە  ئەمجۆرە 

بیرمەندان، بەڵكو دەكەوێتە سەر كرێكارانی ناوخۆی پارت. 

مەزەندە  وا  كە  كرێكاران  بە  كردنە  سوكایەتی  ئەوپەڕی 

پێتوایە  تێبگەن،  تیۆریەكان  بابەتە  لە  ناتوانن  بكرێت ئەوان 

نوسینی  لە  خۆی  تەمەنی  ساڵ   26 ماركس  چی  پای  لە 

راستیشدا  لە  هەرچەندە  بردۆتەسەر؟  سەرمایەدا  پەرتوكی 

لە  یەكەمی  بەرگی  تەنها  و  نەكەوت  تەواوكردنیشی  فریای 

ماوەی ژیانیدا بە چاپ گەیاندووە. بەرگی دووەم و سێیەمی 

بە  ئەنگڵسەوە  الیەن  لە  ماركس،  مردنی  دوای  پەرتوكەكە 

روسیا  ماركسیستەكانی  لەبەرچی  پێتوایە  گەیەندراوە.  چاپ 
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بۆ  شەوانەیان  قوتابخانەی  دواوە  بە   1890 سااڵنی  لە 

پێ  ماركسیزمییان  وانەی  بۆئەوەی  رێكدەخست  كرێكاران 

بڵێنەوە؟

یەكێك لەو پەرتوكانەی كە بە باشرتین شێوە بەرەنگاری 

لە رۆڵی بیریاران لە ناوخۆی پارتدا دەكات، پەرتوكی پێویستە 

نورساوەتەوە.  دا   1902 ساڵی  لە  كە  لینینە  بكرێتی  چی 

پێیانوابوو  ئابوریزاناكان   دەوتن  پێی  كە   - لینین   نەیارانی 

و  ببەزێنن  سەندیكایی  هۆشیاری  سنوری  ناتوانن  كرێكاران 

كەمرت  كاری  سەعاتی  و  زیاتر  كرێی  داواكردنی  لە  دوورتر 

بچن.

ئیتاڵی وەك  دیسانەوە، هەر ماركسیستێكی شۆڕشگێڕی 

كرێكاری  خوڵقاندنی  پێویستی  بارەی  لە  كە  بوو  گرامشی 

بیرمەندەوە نوسی.

ئەڵامنی  دیموكراتی  سۆسیال  ناو  راستی  باڵی  ئەوە 

لە  هەر  لۆكسۆمبۆرگ،  ڕۆزا  سەر  كردە  هێرشی  كە  بوو 

بیرمەند  زۆر  ئەواندا  گەڵ  لە  بەراورد  بە  و  ژنە  بەرئەوەی 

ئەم  كە  قەبووڵكەن  راستییە  ئەو  نەیاندەتوانی  ئەمانە  بوو. 

كەسە پۆڵەندییە و هەم ژنە و هەم بیانییە. بە هەمانشێوە 

لە ساڵی 1923 )كۆسمۆپۆلۆتی( – ئەمەش هەر لەبەر ئەوە 

بوو كە ترۆتسكی جولەكە بوو.

لە  شۆڕشگێڕ،  پارتی  لە  تیۆر  بایەخی  كەمكردنەوەی 

كەوا  بەوشێوەیەی  كرێكاران.  بە  كردنە  سوكایەتی  بنچینەدا 
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هەرس  بیرۆكەكان  ناتوانن  كرێكاران  كە  بكرێت  مەزەندە 

بكەن و خۆشیان پێنایەت.

گوێگرتن  و  ماركسیستی  ئەدەبیاتی  خوێندنەوەی 

لە  وا  بۆئەوەی  نییە  بەس  ماركسیستییەكان  سیمینارە  بۆ 

ماركسیستی  تیۆری  لە  بكرێت  شۆڕشگێڕ  پارتی  ئەندامانی 

نزیكایەتی  ئەڵقەیەكی  هەركەسێك  دەبێت  تێبگەن. 

دەڵێت  لینین  كاتێ  پارتدا.  ئەندامانی  گەڵ  لە  هەبێت 

مەبەستی  رابەرە،  شۆڕشگێڕدا  پارتی  لە  ئەندامێك  هەموو 

بكات  كرێكاران  رابەری  دەبێت  ئەندامێك  هەر  كە  ئەوەیە 

پارتی  ئەندامێكی  ئەگەر  منوونە  بۆ  پارتدا.  دەرەوەی  لە 

كرێكارانی سۆسیالیست پەیوەندی هەبێت بە دوو كەسەوە 

یاخود  دراوسێكانی  كارەكەیدا،  شوێنی  چوارچێوەی  لە 

بوروژێنێت  پێ  پرسیارانەیان  ئەو  دەتوانێت  قوتابخانەكەی 

منوونەیەك  بۆئەوەی  بداتەوە.  وەاڵمیان  سەریەتی  لە  كە 

شۆڕش  بانگەوازی  »تۆ  بپرسێت  یەكێك  لەوانەیە  بهێنینەوە. 

دەكەیت، بەاڵم سەیركە شۆڕشی روسیا بوو بە بەدیهێنەری 

زۆرداری. بۆچی پشتگیری لە شۆڕش بكەین؟« . ئەگەر ئەو 

ئەندامەی پارت بتوانێت ئەوە شیبكاتەوە كە چی لە روسیادا 

ئەڵامنی  شۆڕشی  شكستی  چۆن  شۆڕش،  دوای  روویداوە 

بووە  ئەمەش  چۆن  روسیا،  كەوتنەوەی  تەریك  هۆی  بووە 

هۆی شێواندنی رژێم و هاتنەكایەوەی ستالین – ئەوكەسەی 

سەرمایەداری  بنیادنەری  و  شۆڕش  گۆڕهەڵكەنی  بووە 
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تیۆر  لە  روونی  بە  پارت  ئەندامەكەی  كاتە  ئەو  دەوڵەتی. 

بۆ  ئەوەی  نائەندامدا  گەڵ خەڵكانی  لە  قسەوباس  دەگات. 

چی  گرنگرت  مەش  لە  و  دەزانێت   چی  كە  رووندەكاتەوە 

نازانێت و پێویستە فێری ببێت.

دیالۆگی  پێكدەهێنێت.  ماركسیزم  دڵی  دیالێكتیك 

پارت  ئەندامانی  تاكی  تاك  ئەندامان،  نا  و  ئەندامان  نێوان 

بكەن؟  لە گەڵدا  دیالۆگیان  لێبكەن  وا  چۆن دەتوانن خەڵك 

لەكاتی  هەر  نەك  پارتییەكانە،  باڵوكراوە  فرۆشتنی  كلیلەكە 

كاتی  لە  بەڵكو  شەقامەكان،  لەسەر  یان  خۆپیشاندان 

شوێنی  لە  باڵوكراوەكانیش  تاكی  تاكە  رۆتینیانەی  فرۆشتنی 

فرۆشیارەكە  چونكە  قوتابخانەكانیشدا،  و  دراوسێ  كارو 

لە  گفتوگۆی  چەندینجاریش  و  دەناسێت  ئەوكەسانە 

گەڵكردوون.

لینین نوسیویەتی كە باڵوكراوەی شۆڕشگێرانە رێكخەری 

بە   – ناوخۆدا  لە  هەر  نەك  رێكیدەخات؟  چۆن  پارتە. 

كۆكردنەوەی  و  باڵوكراوەكان  فرۆشتنی  كرداری  رێكخستنی 

پێدانە  بوار  ئەو  هۆی  بە  هەمانكاتدا  لە  بەڵكو  پارەكانیان، 

پارتی  لە  ئێمە  ئەڵقەكانی خۆیان رێكبخەن.  تا  ئەندامان  بە 

نەویست  بەڵگە  شتێكی  وەكو  سۆسیالیستدا  كرێكارانی 

كاتی  لە  باڵوكراوەكانی  فرۆشتنی  سەرەڕای  كە  ناوە  دامان 

كۆبوونەوە گەورەكاندا.  لە  و  لەسەر شەقام  و  خۆپیشاندان 

ئەندامانی  الیەن  لە  باڵوكراوەكان  تاكی  تاكە  فرۆشتنی 
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رێكخراوێك  چ  هەر  پێدراوە.  زۆری  گرنگییەكی  و  پارتییە 

نییە،  شۆڕشگێرانە  رێكخراوێكی  نەبێت،  گرنگی  بازنەیەكی 

بەڵكو تاقمێكی خۆبەدەستەوەدەرە و لەكوێ با هات لەوێ 

شەن دەكات. »شۆڕشگێڕان« بە بێ بازنە وەكو ماسی دوور 

لە ئاون.
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بەندی چوارەم



تۆنی كلیف 60



61ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

»جیهانگیری«- ئەفسانەكان و راستییەكان

لەم سااڵنەی دواییدا وشەیەكی تازە هاتەناو فەرهەنگی 

رابەرانی   .  Globalization جیهانگیرییە  ئەویش  زمانەوە 

ئەم   ریفۆرمخوازیانەوە  و  پارێزگار  بە  سیاسییەكان  پارتە 

كردووە.  پەسەند  خواوەند  دیاریەكی  وەكو  دەستەواژەیان 

چاپخانە و تەلەڤزیۆن و راپۆرتدەری كۆمپانیاكان و رابەرانی 

سەندیكاكانیش لە هەمان ئاهەنگدا دەستیانگرتووە. بە كورتی 

بیروباوەڕێك هاتەكایەوە كە ئیرت بازاڕی جهیان و كۆمپانیا فرە 

نەتەوەییەكان ئەوەندە بەهێز بوون كە وایكردووە كرێكاران 

فرەنەتەوەیی  لە هەر كۆمپانیایەكی  یان  بن  لە هەر جێیەك 

دەوڵەتی  هەروەها  بەرچاو.  بێنە  بێدەسەاڵت  تەواو  دابن، 

نەتەوەییش بە الواز دەربكەوێت.

لە  كە   Edward Mortimer مۆرتیمەر  ئێدوارد 

تایمز  فایننەنشاڵ  پارێزگاراندا  راستی  باڵی  رۆژنامەیەكی 

دەریدەخات  وتارێكدا  لە  دەنوسێت،  دا   Financial Times

جیهانگیری  تیۆری  لە  جەختی  كۆمۆنیستیش  مانیفێستی  كە 

كردۆتەوە. ئەم وشانەی خوارەوەی لە مانیفێستی كۆمۆنیستدا 

وەك منوونە هێناوتەوە:

»پێویستی بوونی بازاڕێكی جێگیری روو لە فراوانی وەك 

بازاڕێك دەبێت هەموو شوێنێك  نێچیر بۆرژوازی راودەنێت. 

بگرێتەوە و پەیوەندی لە گەڵ هەموو الیەكدا گرێ بدات‹«

بۆرژوازی بە هۆی پاوانكردنی بازاڕی جهیانییەوە سیفەتێكی 
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لەهەر  وەبەرهێنان  و  بەرهەمهێنان  دەداتە  كۆسمۆپۆلیتی 

كۆنەكان  پیشەسازییە  نەتەوەییە  دامەزراوە  هەموو  واڵتێكدا. 

نوێ  پیشەسازی  بە  و  ناودەبرێن  لە  رۆژانە  و  تێكدەشكێرنێت 

جێیان پڕدەكرێتەوە. ئەو پیشەسازییەی كە چیرت پشت نابەستێت 

نەك  كە  بە كەرەستەیەك  بەڵكو  ناوخۆییەكانەوە،  بە كەرەستە 

بێتەوە،  ساغ  بەرهەمەكانی  نیشتیامندا  چوارچێوەی  لە  هەر 

پیشەسازی  جێی  لە  جیهاندا.  گۆشەیەكی  هەموو  لە  بەڵكو 

پیشەسازییەكی  گۆشەگیردا  نیشتیامنی  و  ناوچەیی  كۆنی 

بە  بەستوو  پشت  و  ئاڕاستەكان  سەرجەم  هەمەالیەنەی 

دەزگایەكی نێونەتەوەیی جیهانی جێیدەگرێتەوە.

وەكو  ماركس  دانانی  بە  الیوایە  مۆرتیمەر  ئێدوارد 

سەرچاوەی یەكەمی تیۆری جیهانگیری بە كەسایەتی ماركس 

پێی.  سوكایەتیكردنە  ئەوە  راستیدا  لە  بەاڵم  هەڵدەڵێت،  دا 

بەراوردكردنی  سەر  لە  كورت  تێبینییەكی  چەند  لێرەدا  من 

ئابوریناسی ماركس لەگەڵ ئابوریناسی بۆرژوازی دەخەمەڕوو، 

قەرزاری  فكرییەوە  لەڕووی  كە  روونیكردۆتەوە  ماركس 

بەڕادەیەكیش  و  ئادەم سمیس  وەك  ئابوریناسێكی كالسیكی 

داڤید ریكاردۆ. بەاڵم سەرباری ئەمە روونیشی كردۆتەوە كە 

ئابوریناسی  تیۆری  درێژەی  سادەیی  بە  هەروا  تیۆرییەكەی 

نەفیكردنەوەشییەتی.  و  لێی  دابڕانێكە  بەڵكو  نییە.  كالسیكی 

بەڵگەش ناونیشانی دووەمی سەرمایەی ماركس كە بریتییە لە 

»رەخنەیەك لە ئابوری سیاسی«. 



63ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

ئادەم سمیس لە كتێبی سامانی نەتەوەكاندا كە لە ساڵی 

1772دا باڵوكراوەتەوە، بە باشی كاركردی دابەشكردنی كاری 

هەر  كە  وەسفكردووە  سینگدروستكردندا  كارگەیەكی  لە 

كرێكارە كارێكی دووبارە بووەوەی جیاواز ئەنجامدەدات.

بەالی  دەكات.  زیاتر  بەرهەمهێنان  كار  دابەشكردنی 

دابەشكردنی  لەمەش  جگە  بەاڵم  راستە،  ئەمە  ماركسیشەوە 

كار كرێكار دەكاتە نیوە مرۆڤ. خودی ریشەی نامۆبوونیش 

چاڵی  دەبینێتەوە.  مەسەلەیەدا خۆی  لەم  ماركسەوە  بە الی 

بازنەیی بۆ سینگی بازنەیی سازە و چاڵی چوارگۆشەییش لەگەڵ 

سینگی چوارگۆشەییدا دێتەوە، بەاڵم بە داخەوە قاڵبێك نییە لە 

شێوەی پەیكەری مرۆڤدا بێت. چونكە بە سادەیی كرێكاران 

قوڕ  كرێكار  پێنەدراوە.  رژێمەوە هیچ شێوەیەكیان  لە الیەن 

نییە تا بە بەكارهێنانی هۆكاری بابەتی گەورە شێوەیەكیان پێ 

بدرێت. بەڵكو ئەوان بكەری چاالكن و بەرەنگاریی ئەو فشارە 

دەكەن كە لە دەرەوە دەكرێتە سەریان و بەگژیدا دەچنەوە.

دوای  بە  عەوداڵبوون  ریكاردۆ  و  سیمیس  ئادەم  بۆ 

ماركسەوە  بەالی  بەاڵم  رسوشتییە،  چاالكییەكی  قازانجدا 

قازانج بەندە بە هۆكارە مێژووییەكان، بازاڕ، پێشبڕكێی نێوان 

لە  ئەمڕۆشدا-  رۆژگاری  لە   – جۆرەكان  جۆربە  سەرمایەدارە 

لە  وەها  كە  سەرمایەدارەكاندا.  دەوڵەتە  و  كۆمپانیا  نێوان 

هەموو الیەك دەكات سەرمایە كەڵەكە بكەن. هەریەكێكیان 

بەری سەرمایەداری  بێسەرو  لەناو دەچێت.  شكست بخوات 
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و پێشبڕكێی نێوان یەكەكانی سەرمایە و زوڵم و زۆرێك كە لە 

هەر دامەزراوەیەكی سەرمایەداریدا هەیە، دوو دیوی دراوێك 

پێكدێنن. سەرمایەداران لە ناو خۆیاندا جەنگ بەرپادەكەن و 

نرخی ئەم جەنگەش دەخەنە ئەستۆی كرێكاران. لە بەرامبەردا 

دەجەنگن.  دژیان  لە  و  دەدەنەوە  پەرچیان  بەر  كرێكاران 

تیۆری  مێژوو،  بۆ  نین  بابەتێك  سادەیی  بە  هەروا  كرێكاران 

و  گۆمەڵگە  سەروی  دەخاتە  دەسەاڵت  بیرۆكەی  جیهانگیری 

بێدەسەاڵت دەخاتە ئاستی هەرە ژێرەوەی ئەم كۆمەڵگایە.

ئەمە لە تیۆری جیهانگیریدا بە شتێكی رەوا دادەنرێت و 

بەشێكیشە لە ئایدیۆلۆجیای بازاڕی ئازاد.

بە  واڵتێكەوە  بچنەناو  هەوڵدەدەن  كۆچكردووان  كاتێك 

ئەو  دانیشتوانی  گەڵ  لە  پێستیان  رەنگی  ئەگەر  تایبەتیش 

واڵتەدا نەگونجێت. ئەوان بە سادەیی دەبنە كۆچبەری ئابوری و 

 Volkswagen دەبێت بەر نەفرەت بكەون. كاتێك فۆكس واگن

كڕینی   بۆ  بكات  سەرف  پاوەند  ملیۆن   430 بڕی  بڕیاردەدات 

داوای  كارەكان  ئەگەر  رەوایە،  شتێكی  ئەمە   Rolls Royce

كاری زیاتر بكەن، ئەوە رەوایە شتێكی رەوایە. گەر كرێكارەكان 

لە  سەرمایە  جواڵنەوەی  گەورەیە  تاوانێكی  رەتیانكردەوە، 

رادیۆ  پێوەنانرێت. دووپاتی دەكەمەوە،  پاڵی  ئابورییەوە  یەك 

كاتێك  باڵودەكاتەوە  خۆش  هەواڵی  وەك:  هەواڵی  سەردێڕی 

قازانجەكانی ICI ساڵی پار %20 زیادیكردووە چەند دەقیقەیەك 

داوای  كرێكاران چڵێسن،  ناخۆش  دەڵێت هەواڵی  ئەوە  دوای 

بەرزبوونەوەی %5 ی كرێكانیان دەكەن.
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هێزی كرێكاران لە دامەزراوە فرەنەتەوەییەكاندا

لە رووكەشدا ئەوە ئاشكرایە كە كرێكاران لە كارخانەیەكدا 

كە بەشێكە لە كۆمپانیایەكی فرەنەتەوەیی، بێدەسەاڵتن. گەر 

دامەزراوەیەكی وەكو فۆرد250هەزار كرێكاری دامەزراندبێت، 

كرێكارێك  هەزار  چەند  لە  كە  كارخانەیەك  شێوەیەك  چ  بە 

پێكهاتبێت دەتوانێت لەڕووی بەڕێوەبەرایەتی فۆرد بوەستێتەوە؟

 3 كاتێك  پێچەوانەیە.  تەواو  مەسەلەكە  واقیعدا  لە  بەاڵم 

ئۆهیۆ  دایتۆن-  لە شاری   GM بڕێكی بەشی  هەزار كرێكاری 

جەنەراڵ  كۆمپانیای  كاری  مانگرتن،  كەوتنە   1996 ساڵی  لە 

كەنەدا  و  مەكسیك  و  ئەمەریكا  سەرتاسەری  لە  مۆتۆرزیان 

پەكخست. زیاتر لە 150 هەزار كرێكاری جەنەراڵ مۆتۆرز لە 

چەند رۆژێكدا لە كار كەوتن. ئەم مانگرتنە بووەهۆی ئەوەی 

بكەوێت و  لە كۆمپانیاكە  لە رۆژێكدا زەرەر  45 ملیۆن دۆالر 

وا لە حكومەتی كلینتۆن بكات كە بانگەوازی هەردووال بكات 

بۆئەوەی زوو چارەسەرێك بۆ كێشەكە بدۆزێتەوە.

دانیامرك  لە  گەورە  گشتی  مانگرتنێكی  بۆئەوەی  كاتێك 

بەرهەمهێنانی  ناچاربوو   SAAB ساب  كۆمپانیای  روویدا.  دا 

كەرەسە سەرەكییەكانی  رابگرێت، چونكە  لە سوید  ئۆتۆمبێل 

هەروەها  پێدەگەیشت.  دانیامركیەكانەوە  سەرچاوە  لە 

فینلەندا  لە  ئۆتۆمبێل  دروستكردنی  بە  ساب  بەڕێوەبەرێتی 

كە  بڕی  دەری  ڤاڵڤۆش  كۆمپانیای  رابگرێت.  كار  ناچاركرا 

بەرهەمهێنانی كارخانەكانی لە سوید و هۆڵەندا زۆر بە خراپی 

كاری تێكراوە.
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ساڵی 1988 كاتێك كرێكارانی فۆرد لە بەریتانیا مانیانگرت، 

ئەوروپای  بەشەكانی  تەواوی  رۆژدا  چوار  سێ  ماوەی  لە 

كۆمپانیای فۆردیان ناچاركرد كە كار بوەستێنن.

كاركردی  فرەنەتەوەییكانەوە،  كۆمپانیا  بوونی  هۆی  بە 

گروپێك لە سەركرێكارانی تر زۆر لە جاران كاریگەر ترە، تەنها 

بەراوردكردنی ئەو منونانەی سەرەوە لە گەڵ یەكەمین مانگرتنی 

سەرتاسەری لە مێژوودا – كە لە ساڵی 1832 لە بەریتانیادا بەرپا 

كرا و دەبوو كرێكاران كارخانە بە كارخانە بگەڕێن بۆ بانگێشتكردن 

بۆ مانگرتن – بە سە بۆ دیاریكردنی دروستی ئەو قسەیە.

لە پشت تیۆری جیهانگیرییەوە مەنتیقێكی تەواو میكانیكی 

فۆرماڵ هەیە و بە هیچ شێوەیەك ئاشنایەتی لە گەڵ دیالیكتیكدا 

كاتێك  پێنتاگۆنە  لۆجیكی  هەمان  جیهانگیری  لۆجیكی  نییە. 

كە  رایانگەیاند  ئەوان  هەڵگیرساند.  ڤێتنامی  دژی  جەنگی 

ماشێنی سوپایی واڵتە یەكگرتووەكان ئەوەندە بە دەسەاڵتە كە 

ڤێتنامیەكان هەرگیز خۆیان لە بەردەمیدا راناگرن. ئەو پاكانەیە 

بەریتانیا  نۆزدەهەمدا  سەدەی  لە  بۆیان.  چووەسەر  هەروا 

سوپای  دەزگای  خۆیەوە.  دەسەاڵتی  ژێر  خستە  هندستانی 

واڵتە یەكگرتووەكان لە شەستەكاندا لە بە هێزیدا قەت بەراورد 

ناكرێت لە گەڵ دەزگای سوپای بەریتانیای سەدەی نۆزدەهەم. 

لە هەمانكاتیشدا ڤێتنام لە رووی رووبەر و دانیشتوانیشدا زۆر 

لە هندستان كەمرتە. ئەگەر بەریتانیا لە سەدەی نۆزدەهەمدا 

توانی سەربكەوێت، ئەوا مەسەلەكە بۆ واڵتە یەكگرتووەكانی 

سەدەی بیستەم وەكو پیاسە كردنێك وایە.
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مەسەلەكان،  بڕوانینە  دیالیكتیكانە  شێوەیەكی  بە  گەر 

وێنەكان تەواو پێچەوانەن. لە راپەرینی ساڵی 1857ی هندستاندا 

چەند  ئەمە  بوو،  بەریتانی  سەربازێكی  گوشاری  بەرئەنجامی  كە 

سەربازێكی  بەهای  بەریتانیا؟  خستەسەر  خراپی  كاریگەرییەكی 

بڵێین  با  چەندە؟  رەسمی  بەرگی  كرێكارێكی  یاخود  بەریتانی 

100پاوەند، ماشێنی سوپای ئەمەریكا بە بەراوردكردن زۆر گەورەترە. 

فڕۆكەیەكی واڵتە یەكگرتووەكان بەهاكەی با بڵێین ملیۆنێك دۆالرە. 

چ فریودانێكە بۆ ڤێتنامییەكان تا نارنجۆكێكی تێبگرن.

جیهانگیری و دەوڵەتی نەتەوەیی

جیهانگیری  تیۆری  الیەنگرانی  باوەكانی  قسە  لە  یەكێ 

ئەوەیە كە ئێستا دەوڵەتی نەتەوەیی ناتوانێت هیچ لە بارەی 

بۆتە  جیهانگیری  و  بكات  كرێكارانەوە  دامەزراندنی  ئاستی 

.Keynesianism   بكوژی تیۆری ئابوری كینزی

لە دەستپێكی جەنگی جیهانی دووەمەوە هەتا ساڵی 1973 

جیهان پڕتەمەنرتین گرمەی ئابوری لە مێژووی سەرمایەداریدا 

بیری  زاڵبوونی  بەرئەنجامی  ئەمەش  دەبینی.  بەخۆیەوە 

بڕینی  سیاسەتی  كینیزمدا  سەردەمی  لە  بوو  ئەرسەدۆكسی 

باجگری، راگرتنی بڕی سودەكان لە ئاستێكی نزمدا، زیادكردنی 

ئەوەی  پێناوی  لە  دادگایی  بەڕێوەبردنی  دەوڵەتی،  مەرسەفی 

كە  بوو  شتانە  ئەو  هەموو  ئەمە  بێتەوە.  فراوان  ئابوری 

سەرنجڕاكێشرتین  دڵنیاییەوە  بە  دەدوا.  دەربارەی  كینیزیانیزم 

پەرتوكەكەی  لە  كینیزیانیزم  پشتگیریكردنی  بۆ  لێكدانەوەیەك 
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ئانتۆنی كرۆزالند Antony Crosland دا دەردەكەوێت كە لە 

بە  دەرچوو.  سۆسیالیزم«ەوە  »دواڕۆژی  ناوی  بە   1956 ساڵی 

الی كرۆزالندەوە بێسەروبەرەیی سەرمایەداری لە نێوچووە و لە 

گەڵیشدا ملمالنێی چینایەتی. سیستەم پێبەپێ زۆرتر عەقاڵنی و 

دیموكراتی بووە، هەروەها خودی سەرمایەداری بە شێوەیەكی 

ئاشتی ئامێز دەپووكێتەوە. هەموو قسەیەك دەربارەی ئەوەی 

قازانج  دەستهێنانی  بە  خزمەتی  خراوەتە  بەرهەمهێنان  كە 

كرۆزالندوە،  بەالی  مرۆڤ،  پێویستیەكانی  پڕكردنەوەی  نەك 

بێامیە و پڕوپوچ بوو. )پیشەسازی تایبەت بۆ دواجار بەرگێكی 

مرۆڤایەتیانەی كرایە بەر(.

»شۆڕشێكی ئاشتیخوازانە« هاتەكایەوە كە تیایدا ملمالنێی 

كەس   « نووسیویەتی  كرۆزالند  نییە:  لەئەندێشەشدا  هەر 

هێرشبەرانەی  هاوپەیامنییەكی  هیچ  لە  بیر  ناتوانێت  ئەمڕۆ 

خاوەنكارەكانەوە  و  حكومەت  نێوان  لە  بكاتەوە  مەبەستدار 

دژی سەندیكاكان. ئێمە لە بەریتانیا لە سەروبەندی یەكگرتنێكی 

بەرفراوانی جەماوەری داین. سۆسیالیستەكان دەبێت سەرنجی 

خۆیان دووربخەنەوە لە بابەتە ئابورییەكان، بەاڵم بۆچی؟

ئێمە دەبێت زیاتر و زیاتر سەرنجی خۆمان بخەینە سەر 

سەرگەرمی،  و  خۆشبەختی  كەس،  تاكە  ئازادی  الیەنەكانی 

قاوەخانەی زیاتر، شەقامی رووناكرت و دڵڕفێنرتی شەو، هۆتێل و 

چێشتخانەی باشرت بۆ كەرەستەی ناوماڵ و سیرامیك و جلوبەرگی 

ژنان، ئاگردان لە نێوەندی ژوورەكانی دانیشتندا. گڵۆپی جوان بۆ 

شەقامەكان و كۆشكی تەلەفۆنی سەرنجڕاكێش و ....هتد.   
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بەندی پێنجەم

رژێمی ستالینی – سەرمایەداری 
دەوڵەتییە



تۆنی كلیف 70

توێكاری الشەیەك

نۆ ساڵ بەر لە ئێستا دیواری بەرلین رووخا. دوای ماوەیەك 

بە  روسیاش  و  رۆژهەاڵت   ئەوروپای  ستالینییەكانی  رژێمە 

هەمان چارەنووس گەیشنت.

بەو  لە ساڵی 1947،  یانی  لە مەوبەر،  پەنجاو یەك ساڵ 

سەرمایەداریەكی  ستالینی  رژێمی  كەوا  ئەنجامەگەیشتم 

دوو  تیۆرە  ئەو  پێشخستنی  بۆ  و  بارەشەوە  لەم  دەوڵەتییە. 

قەناعەتی  ناتوانیت  كەس  دڵنیاییەوە  بە  نووسی.  پەرتوكم 

رووداوەكان  تاوەكو  بێت  خۆی  بۆچوونەكانی  بە  تەواوی 

رژێمی  داڕووخانی  نەكەنەوە.  دروستییەكەی  دووپاتی 

تیۆرەی  ئەم  تۆكمەیی  یان  دروستی  لە  پشتگیری  ستالینی 

كرد گەر دكتۆرێك بە نەخۆشێك بڵێت نەخۆشی شێڕپەنجەی 

هەیە و دكتۆرێكیرت پێی بڵێت سیلی هەیە. تەنها دوای مردنی 

روونبكرێتەوە  دەتوانرێت  توێكارییەوە  لەڕێی  و  نەخۆشەكە 

كە كامیان راستییان وتووە.

ئەمجۆرە  ئەنجامدانی  كاری  ستالینی  رژێمی  داڕووخانی 

توێكاریكردنەی ئاسانرتكرد. ئەگەر روسیا واڵتێكی سۆسیالیستی 

 – بووە  كرێكاری  ستالینی حوكومەتێكی  رژێمی  یاخود  بووە 

كەواتە  بێت.  شێواویش  و  ناكامڵ  حكومەتە  ئەم  ئەگەرچی 

شۆڕشێك  دژە  كە  دێت  بەومانایە  ستالینیزم  داڕووخانی 

كرێكارانیش  هەڵبەتە  وەرگرتووە.  دەسەاڵتی  و  ئەنجامدراوە 

چۆن  هەروەك  دەكرد  كرێكاری  حكومەتی  لە  پارێزگارییان 
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ئەو  هەرچەندە   – دەپارێزن  خۆیان  سەندیكاكانی  هەمیشە 

دژی  بن-  بێرۆكراتیش  و  راست  باڵی  سەربە  سەندیكایانە 

ئەوانەی هەوڵدەدەن ئەو سەندیكایانە لەناوبەرن، كرێكاران 

هەرچەندە  سەندیكا-  كە  دەزانن  ئەزمونەكانیانەوە  بەهۆی 

الوازیش بێت- رێكخراوێكی بەرگری كرێكارانە. كرێكاران لەو 

شوێنەدا كە یەكگرتوون كرێی زیاتر و هەلومەرجی باشرتیان 

هەیە لە وانەی كە یەكگرتوو نین.

ئایا كرێكاران لە روسیا و ئەوروپای رۆژهەاڵت لە سااڵنی 

دڵنیاییەوە  بە  كرد؟  رژێم  لە  پارێزگاریان  دا   1991  –  1989

بوون  نەگەتیڤ  رووەوە  لەم  تەواوی  بە  كرێكاران  نەخێر. 

مانگرتنی  لەسەردەمی  كەمرت  توندوتیژییەكی  و  ئاشوب  و 

كرێكارانی كانەكان لە بەریتانیا ساڵی -1984 1985 بەرپابوو. 

واڵتەكەیدا  لە  ئاشوب  لێكراو  پارێزگاری  رژێمێك  تەنها 

الیەن  لە  لێكردنە  بەرگری  ئەم  بەاڵم  بوو،  رۆمانیا  بەرپابوو. 

پۆلیسی  و  سەركوتكەر  دەزگای  بەڵكو  نەبوو،  كرێكارانەوە 

نهێنییەوە ئەنجامدرا.

ئەوەی  ئەگەر  كە  دەكەمەوە،  دووپاتی  تریش  جارێكی 

ئەو  دەبوو  بوو.  شۆڕش(  )دژە  چەواشە  شۆڕشی  روویدا 

وەالبرنانایە.  بوون  كۆمەڵگاوە  سەرووی  لە  دەسەاڵتدارانەی 

داڕووخانی  هاوكاتی  باوی  هەرە  دیاردەی  كەچی 

 – بوو  دەسەاڵتدارانە  ئەو  مانەوەی  ستالینییەكان  رژێمە 

nomenklatura ئەوانی ئابوری و كۆمەڵگە و سیاسەتیان لە 
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هەمان سەردەمی ستالینییەتدا بەڕێوەدەبرد، دوای رووخانیش 

هەر لە دەسەاڵتدا مانەوە. سااڵنی 1989 – 1991 بۆ ئەوجۆرە 

كەسانە نە هەنگاوێك بوو بۆ پێشەوە نە هەنگاوێك بوو بۆ 

دواوە بە سادەیی جێگۆڕكێیەك بوو.

نێوان  لە  بابەتی  گۆڕانكارییەكی  هیچ  ئاشكرایە  كەواتە 

رژێمی ستالینی و ئەو رژێمەی ئێستا لەسەر كارە لە روسیا و 

ئەوروپای رۆژهەاڵتدا. هەروەكو چۆن ئێستا كەس نكۆڵی لەوە 

ناكات كەوابوو رژێمی سەرمایەدارییە، ئەوساش هەروابوو.

لە دایكبوونی سەرمایەداری دەوڵەتی لە روسیا

لە  كرێكاری  چینی    1917 ساڵی  ئۆكتۆبەری  شۆڕشی 

رووی  لە  شۆڕشە  ئەم  كاركردی  دەسەاڵت.  گەیاندە  روسیا 

بوو. شۆڕشە كرێكارییەكان  ئەوپەڕی جەماوەری  جیهانییەوە 

لە ئەڵامنیا، نەمسا، هەنگاریا بەرپا بوون و پارتی كۆمۆنیستی 

هاتنەكایەوە.  شوێن  زۆر  و  ئیتاڵیا  فەرەنسا،  لە  جەماوەری 

لینین  و ترۆتسكی بە تەواوی ئەوەیان دووپاتكردبووەوە، كە 

سەركەوتنی  بە  بەستووە  پشتی  روسیا  شۆڕشی  چارەنووسی 

شۆڕشی ئەڵامنیا. بێئەوە – هەروەكو چەند جارێكیش ئەمەیان 

دووپاتكردبووەوە، لەناوچوون مسۆگەرە.

بەشێوەیەكی  ئەڵامنیا  1923ی   –  1918 سااڵنی  شۆڕشی 

تراژیدییانە بە شكست گەیشت. نەبوونی پارتێكی شۆڕشگێڕ و 

كادیری بە ئەزموون شۆڕشەكەیان لەناوبرد. هەروەكو چۆن لە 
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چەند شۆڕشێكی تریشدا بە هۆی نەبوونی پارتی شۆڕشگێرەوە 

ئەو شۆڕشە پڕۆلیتاریانە لەناوچوون. ئیسپانیا و فەرەنسا 1936 

؛ ئیتاڵیا و فەرەنسا 1944 – 1945 ؛ هەنگاریا 1956 ؛ فەرەنسا 

1968 ؛ پورتوگال 1974؛ ئێران 1979 ؛ پۆلەند -1980 1981 .

هۆی  بووە   1923 ساڵی  لە  ئەڵامنیا  شۆڕشی  شكستی 

و  راستڕەوی  زاڵبوونی  و  رەشبینی  زەلكاوی  لە  نغرۆبوون 

ستالین   1923 ساڵی  لە  روسیادا.  لە  وەرگرتنی  دەسەاڵت 

بارودۆخی  و  ترۆتسكی  دەكردەسەر  هێرشی  ئاشكرا  بە 

نەخۆشكەوتنی لینینی قۆستەوە و سوودی لە دووركەوتنەوەی 

بۆ  كردوویەتی  ترۆتسكی  شیكردنەوەی  ئەو  وەرگرت. 

گۆشەگیركردنی  بەرهەمی  وەكو  ستالینیزم  سەرهەڵدانی 

شۆڕشی ڕوسیا و فشاری جیهانی سەرمایەداری، تەواو لە جێی 

وەكو   – ستالینیەت  رژێمی  وەسفكردنی  هەربۆیە  خۆیدایە. 

ترۆتسكییەوە  الیەن  لە  شێوێندراو،  كرێكاری  حكومەتێكی 

ئامانجی خۆی پێكاوە.

جیهانی  فشاری  ئەگەر  روودەدات  چ  ئەوەش،  سەرەڕای 

سەرمایەداری هەر لەئارادابێت؟ ئایا دەشێت چەندایەتی ئەو 

فشارە چۆنایەتییەكەی بگۆڕێت؟

پێویستم بەوە  ئەگەر سەگێكی هار هێرشی كردە سەرم 

توندو  ئەو  ئەگەر  بكەم.  گەڵدا  لە  مامەڵەی  هەمان  دەبێت 

گەڵیدا.  لە  توندوتیژبم  دەبێت  منیش  كاربهێنێت،  بە  تیژی 

نییە.  ئەو  هی  وەك  من  دانەكانی  كە  نییە  تێدا  گومانیشی 
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كەواتە دەبێت من دارێك هەڵبگرم . گەر سەگەكەم كوشت، 

ئەو هاوشێوەبوونەی لەنێوان من و سەگەكەدا هەیە، كۆتایی 

هەمانشێوە  بە  بكوژێت،  من  سەگەكەش  ئەگەر  دێت. 

هاوشێوەبوون كۆتایی دێت، بەاڵم چی روودەدات ئەگەر من 

ئەوەندە بەهێز نەبم سەگەكە بكوژم و ئەویش ئەو هێزەی 

تیانەبوو بم كوژێت، هەردووكامن بەناچاری لە ژوورێكدا بۆ 

ماوەی چەند مانگێك بە زیندانی ماینەوە؟ بێگومان لەم بارەدا 

كەس ناتوانێت پەی بە جیاوازی من و سەگە هارەكە بەرێت.

چەكدارەكانی  هێزە  الیەن  لە  سۆڤێتی  رژێمی 

فەرەنسا،  یەكگرتووەكانی،  واڵتە  بەریتانیا،  ئەڵامنیا، 

هێرشی  توركیا،  و  لیتوانیا  التیڤیا،  رۆمانیا،فینلەندا،  یابان، 

سوپای  هێزەكانی  شانبەشانی  سوپایانە  ئەم  كرابووەسەر. 

بهێنن.  سوور  سوپای  بە  شكست  نەیانتوانی  روسیا  )سپی( 

نەیتوانی  روسیا  شۆڕشگێڕی  حكومەتی  بەرامبەریشدا  لە 

لەبەر  تێكبشكێنێت.  جیهان،  سەرمایەدارەكانی  حكومەتە 

رژێمی  سەرمایەدارەكاندا  هێزە  فشاری  لەكۆتایی  ئەمەش، 

ستالینی زیاتر و زیاتر شێوەی جیهانی سەرمایەداری وەرگرت. 

بوونە  تەواو  روسیا  سوپای  و  ئابوری  جواڵنەوەی  یاساكانی 

وێنەیەك لەوەی كە لە جیهانی سەرمایەداری دا هەیە.

كاتێ ستالین لە ساڵی 1928دا رایگەیاند كەوا لە ماوەی 

پیشەسازییە  واڵتە  ریزی  بە  روسیا  تردا  ساڵی   30  –  15

لە  كە  ئەوەبوو  مەبەستی  دەگاتەوە.  پێشكەوتووەكان 
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سەردەمی نەوەیەكدا روسیا ئەو قۆناغە دەبڕێت كە بەریتانیا 

لە  دا.  پیشەسازی  بەدیهێنانی شۆڕشی  لە  خایاند  ساڵی   100

قەدەغەكراوەكان  ناوچە  تاكو  ویست  ساڵی   300 بەریتانیا 

پێشكەوتنی  بۆ  ئاسانكاریكرا  و  سەندرایەوە  جوتیاران  لە 

سەرمایەداری. جوتیاران تەنها لەماوەی 3 ساڵدا زەویەكانیان 

كۆمەڵكردن  بە  ناو  بە  پرۆسەی  هۆی  بە  لێسەندرایەوە 

)كۆڵخۆز(ەوە.

زەوییەكانیان  جویتارییەكان  خێزانە  لە  ملیۆن  دەیان 

كاربكەن  هەرەوەزییەكاندا  كێڵگە  لە  ناچاركران  لێزەوتكراو 

دانەوێڵە  بەرهەمی(  )زیادە  هەڵلوشینی  كرداری  بۆئەوەی 

لەپێناوی  بفرۆشێت  جیهاندا  بازاڕەكانی  لە  و  بێت  ئاسانرت 

كڕینی كەرەستەو  ئامێرەكان و هەروەها دابینكردنی خواردن 

پیشەسازی.  تازەی  كرێكاری  ملیۆنان  بۆ  نرخێكی هەرزان  بە 

لە  كۆیلەكردن  كەمپەكانی  بۆ  نێردران  جوتیار  ملیۆنان 

)بەكۆمەڵكردنەكان( تۆقینی  و  ترس  )گۆالگەكان(.  سیربیای 

بەرگی  لە  كە  یاد  دێنێتەوە  ماركس  وەسفێكی  ستالین  ی 

بەریتانیاوە  ناوچە داخراوەكانی  لەبارەی  یەكەمی سەرمایەدا 

لە  بەرەبەیانی  لە  هەر  »سەرمایەداری  نوسیویەتی: 

دایكبوونیەوە تا لە ناوچوونی لەناو خوێن و قوڕدایە« .

لە  كۆیالیەتیامن  رۆڵی  رویسا  لە  كۆیلە  كرێكاری 

یارمەتی  ببونە  چۆن  كە  بیردێنێتەوە  واڵتەیەكگرتووەكاندا 

سەرمایەداری  چەرخی  زیاتری  هەرچی  گەڕانی  بۆ  دەرێك 



تۆنی كلیف 76

ئەمەریكا. هەروەها رۆڵێ بازرگانیی كۆیلەكان لە پێشخستنی 

سەرمایەداری لە بەریتانیادا: دیوارەكانی بریستۆل بە خوێنی 

پێست رەشەكان سواخ دراوە.

ستالین كاتێك دەزگا پیشەسازییە – سەربازییەكەی خۆی 

بنیادنا، دەبوو لە بناغەیەكی زۆر الوازتر لە هی ئەو واڵتانەی 

رووبەڕویان دەبووەوە، دەست پێبكات، بەاڵم بە تەمایەكەوە 

تانك  نازی  ئەڵامنیای  ئەگەر  نەبوو.  كەمرت  لەوان  هیچی  كە 

ئامێرە سەربازییەی ستالین  ئەو  ئەوا  و فڕۆكەی هەبووبێت، 

لە  بەرهەمهێنەرەكانی  هێزە  ئاستی  هەرگیز  نابوو  بنیادی 

شتێك،  هەموو  لە  جیا  نەدەكردەوە.  بەرجەستە  روسیادا 

بە  بەڵكو  نەبوو،  تراكتۆریان  جوتیارەكان  دا   1928 ساڵی  لە 

ئامور – زەویان دەكێاڵ، بەاڵم هەردەبوو ئاستی ئەڵامنییەكان 

بەرجستە بكەنەوە.

زۆربەی بە پیشەسازیكردنی روسیا لە بەشی پیشەسازی 

الپیشەسازییە  بۆ  پێكهێنا  بناغەیەكی  كە  بوو،  قورسدا 

جەنگییەكان.

بە  پەییم  زۆر  ئەنجاممدابوو،  لێكۆڵینەوانەی  لەو  یەكێ 

سوودەكانی بردبوو، بەراوردكردنی بەرهەمهێنان بوو لە پالنە 

دووەم  و  یەكەم  ئامانجەكانی  جیاوازەكاندا.  ساڵەییە  پێنج 

ساڵەییەكانم   – پێنج  پالنە  پێنجەمی  و  چوارەم  و  سێیەم  و 

دۆزیەوە و بەراوردمكردن لە گەڵ یەكرتدا )ئەوكارە لە روسیای 

ستالینیدا كەس نەیدەوێرا ئەنجامی بدات(.
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ئامانج  بێت،  قورسەوە  پیشەسازی  لەبارەی  قسە  كاتێك 

یەكەمدا 10,4  پێنج- ساڵەی  لە پالنی  پۆاڵ  بەرهەمهێنانی  بۆ 

ملیۆن   28 سێهەم  تەن،  ملیۆن   17 دووەم  بوو.  تەن  ملیۆن 

تەن، چوارەم )ئەویش بە هۆی جەنگی دووەمەوە بوو( 25,4 

تەن.  ملیۆن   44,2 گەیشتە  پالنیشدا  پێنجەم  لە  تەن،  ملیۆن 

لەمەشدا زۆر بە روونی هەڵكشانی روو لەسەری نەخشەكە 

دەردەكەوێت، هەمان شتیش دەكرێت لە بارەی بەرهەمەكانی 

كارەبا، خەڵوز، ئاسنی خاو و ...هتد.بوترێت.

تەواو  وێنەكە  بەكارهێنان  كااڵی  سەر  دێیتە  كە  بەاڵم 

لۆكە  لە  كااڵیانەی  ئەو  منوونە  بۆ  دەبێتەوە.  پێچەوانە 

 4,7 ئامانج  ساڵە   – پێنج  پالنی  یەكەم  دەكرێت:  دروست 

ملیۆن مەتر بوو، دووەم 5,1 ملیۆن مەتر، سێیەم 4,9 ملیۆن 

زیاتر  بۆماوەی  بەمشێوەیە  4,7 ملیۆن مەتر.  مەتر، چوارەم 

بەرزبوونەوەی  شێوەیەك  هیچ  بە  ئامانجەكان  ساڵ   20 لە 

بەخۆیەوە نەبینی. لەمەڕ كااڵ خورییەكانیشەوە وێنەكە زۆر 

تاریكرتە. یەكەم پالن ئامانج وابوو بەرهەمهێنان بگاتە 270 

ملیۆن   177 سێیەم  مەتر،  ملیۆن   227 دووەم  مەتر،  ملیۆن 

لەماوەی  بەرهەمهێنان  مەتر.  ملیۆن   159 چوارەم  مەتر، 

بیست ساڵدا %40 هاتە خوارەوە. )روسیا زۆر كارامە بوو لە 

دروستكردنی مانگە دەستكردەكاندا، بەاڵم لە بەرهەمهێنانی 

پێالودا وانەبوو(.

كەڵەكەكردنی  پێویستبوونی  هەژموونی  سەرمایەداری 
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ناچارە سەرمایە وەبەربهێنێت  فۆرد  بەسەرەوەیە.  سەرمایەی 

شكستدەهێنێت.  مۆتۆرز  جەنەراڵ  دەستی  لەسەر  ئەگینا 

الیەنەكان  سەرمایەدارییەكان  دامەزراوە  نێوان  پێشبڕكێی 

كەڵكەكردنی  بۆ  دەكات  زیاتر  و  زیاتر  وەبەرهێنانی  ناچاری 

نێوان  پێشبڕكێی  هەروەها  سەرمایەیە.  زیاتری  هەرچی 

لە  ژمارە  زۆرترین  ناچاردەكات  الیەنەكان  سەرمایەداران 

بەسەر  سەرمایە  ستەمی  و  زۆر  بچەوسێننەوە.  كرێكاران 

نێوان  پێسبڕكێی  دراوی  تری  دیوەكەی  كرێكارانەوە 

سەرمایەكان پێكدێنێت.

ستالینییەتیشەوە  ستەمی  و  زۆر  لەبارەی  هەمانشت 

بەسەر كرێكاران و جوتیارانی روسیاوە راستە. چەوسانەوەی 

بوو  پێشبڕكێیە  ئەو  بەرهەمی  كۆالكیشەوە  بە  دڕندانە 

سەرمایە-  تری  هێزەكانی  و  سەرمایەداری  رویسای  لەنێوان 

لە پێش هەمووشیانەوە ئەڵامنیای نازی.

یەكێتی  وشەی  چیرت  من  دواوە  بە   1947 ساڵی  لە 

سۆڤیەت یان )USSR  (م بەكارنەهێناوە. هەردوكیان تەواو 

ستالین  روسیای  لە  )سۆڤیەت(ێك  شورا  هیچ  درۆبوون. 

پاڵێوراو  یەك  تەنها  هەڵبژاردنەكاندا  هەموو  لە  نەبوو.  دا 

هەمانشێوەی  )بە  هەڵبژاردندا  ناوچەیەكی  لەهەر  هەبوو 

پاڵێوراوە  ئەم  هەرگیز  نازی(.  ئەڵامنیای  هەڵبژاردنەكانی 

تەنها  نەدەهێنا  دەنگەكانی  زیاتری   100% و  كەمرت   99%

 1947 ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  لە  ئەویش  نەبێت  بارێكدا  لە 
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دەنگەكانی  %ی   140 ستالین  بااڵی  شورای  بۆ  كە  نەبێت 

هێنا. بۆ سبەینێ رۆژنامەی پراڤدا مەسەلەكەی بەمشێوەیە 

دەنگ  هاتن  دراوسێكانەوە  واڵتە  لە  خەڵكی  شیكردەوە: 

خۆیان  سۆزی  لە  پڕ  پشتگیری  بۆئەوەی  بدەن  ستالین  بۆ 

لە  یەكسەر  دەنگدان  ئەنجامەكانی  هەمیشە  لێیدەربڕن. 

رانەدەگەێرنان.  هەڵبژاردنەكانەوە  جێبەجێكردنی  دوای 

 1940 ساڵی  ریفراندۆمی  ئەویش  نەبێت  جارێكدا  لە  تەنها 

بوو لەبارەی پەیوەست بوونی التیڤیا، لیتوانیا و ئیستۆنیا بە 

تیایدا  كە  سۆسیالیستییەوە.  سۆڤیەتی  یەكێتی  كۆمارەكانی 

رۆژێك  و  كرد  هەڵەیەكی  مۆسكۆ  دەنگوباسی  ئاژانسی 

باڵوكردەوە.  ئەنجامەكەی  ریفراندۆمەكە  ئەنجامدانی  پێش 

تایمی لەندەنی London Times  یش بە هۆی  رۆژنامەی 

ئەوەوە كەوتبووە هەمان هەڵەوە.

چونكە  یەكێتی،  بڵێین  دۆخە  بەم  ناتوانین  ئێمە 

ئۆكرانیا  نێوان  لە  ئارەزومەندانەیە.  یەكگرتنێكی  یەكێتی 

لەوشێوە  جگە  نەبوو  یەكێتییەك  جۆرە  هیچ  روسیادا  و 

یەكێتییەی كە لە نێوان هندستان و بەریتانیا هەبوو. روسیا 

كە  )S(ە  پیتی  سێیەم  یەكێتی.  نەك  بوو  ئیمپراتۆریەت 

كورتكراوەی سۆسیالیست، روسیا سۆسیالیست نەبوو، بەڵكو 

سەرمایەدارییەكی دەوڵەتی بوو. دوا پیتیش R كورتكراوەی 

روسیایەك  بەاڵم  دیموكراتیەت،  بوونی  یانی  كۆمارە  وشەی 

دیكتاتۆری ستەمكار بوو.
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چەند بۆچوونێك لە دژی تیۆری سەرمایەداریی دەوڵەتی

سێ بۆچوونی سەرەكی خراوەتە روو بۆ هەڵوەشاندنەوەی 

بەوە  سەرمایەداری  یەكەم:  دەوڵەتی.  سەرمایەداری  تیۆری 

نارساوە كە خاوەندارێتی تێیدا تاكە كەسییە، لە روسیا هۆیەكانی 

بەرهمهێنان دەوڵەت خاوەنی بوو، نەوەك تاكە كەس. دووەم: 

سەرمایەداری نامۆیە بە نەخشەسازی ئابوری روسیا ئابورییەكی 

لە  بوو  پێویست  كە  ئەوەی  سێیەم:  بوو.  رێژراو  بۆ  نەخشە 

روسیای ستالینی دا لە رێگەی شۆڕشێكی سیاسییەوە دەستبەری 

ژێر  لە  كاتێكدا  لە  هیچیرت.  و  حكومەت  بنیادی  گۆڕینی  بۆ 

سایەی سەرمایەداریدا نەك ئەوە، بەڵكو دەبێت دەستبەرێت بۆ 

شۆڕشێكی كۆمەاڵیەتیش.

لە سەر هەر یەكێك لەم بۆچوونانە قسەمان دەبێت 

ساڵی  لە  بوو  فەڕەنیس  سۆسیالیستیێكی  كە  پرۆدۆن، 

 The(            1847 پەرتوكیكی بە ناوی فەلسەفەی هەژاریی

Philosophy of Prverty( یەوە نووسیویەتی كە سەرمایەداریی 

و  بەرامبەردا  لە  ماركس  تایبەت.  خاوندارێتی  بە  یەكسانە 

هەژاری  پەرتووكی  پرۆدۆن  بە  دژ  ڕەخنەییدا  نووسینێكی  لە 

فەلسەفە The Poverty of Philosophy  دەركرد و نووسیویەتی 

ئەگەر  بێامنایە«.  دادگەرییەكی  تایبەت  »خاوەندارێتی  كە 

لە  كەواتە  سەرمایەداری،  بە  یەكسانە  تایبەت  خاوەندارێتی 

بەرئەوەی  لە  هەبووە  سەرمایەداریی  كۆیالیەتیشدا  سەردەمی 

دەرەبەگایەتیشدا  سەردەمی  لە  هەبوو.  تایبەت  خاوەندارێتی 

سەرمایەداریی هەر هەبووە، چونكە خاوەندارێتی تایبەت بووە. 
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شێوەی  بوون.  بێسەروبەر  تێكەڵییەكی  پرۆدۆن  بیرۆكەكانی 

پێناڵێت.  ناوەرۆكەكەت  قەت  هەرشێوەیە،  تەنها  خاوەندارێتی 

دەكرێت خاوەندارێتی تایبەت هەم لە كۆیالیەتیدا هەبێت و هەم 

لە كۆیالیەتی زەویدا، هەروەها لە كرێگرتەییشدا. ئەگەر یەكێ 

وتی )من بتڵێكی پڕ لە خواردنەوەم هەیە(. ئەمە ئەوە ناگەیەنێت 

كە خواردنەوە چ جۆرێكە، لەوانەیە مەی بێت، لەوانەشە ئاو بێت 

یاخود چڵكاو. لە بەر ئەوەی بوتڵ و ناوەڕۆكەكەی شتێك نین، 

جیاوازەوە.  تری  دەفری  بخرێتە  دەكرێت  ناوەڕۆك  ئەوا هەمان 

ئاو دەتوانرێت لە بوتڵدا هەڵیبگریت یان بخرێتە پەرداخەوە، یان 

كوپێكەوە ئەگەر خاوەندارێتی تایبەت هەم لە كۆیالیەتی و هەم 

كۆیالیەتی و هەم كۆیالیەتی زەوی و هەم كاری كرێگرتەیی بگرێتە 

خاوەندارێتی  لە  هەم  كۆیالیەتی  دڵنیاییەوە  بە  كەواتە  خۆی، 

تایبەتدا دەردەكەوێت و هەم لەباری خاوەندارێتی دەوڵەتییەوە. 

هەڕەمەكانی میرس لە الیەن كۆیلەكانەوە دروستكراوە. من دڵنیام 

كە هیچ كۆیلەیەك بە كۆیلەكەی هاوڕێی نەوتووە: )سوپاس بۆ 

یەزدان كە بۆ تاكە كەسی كار ناكات، بەڵكو بۆ فیرعەون – یانی 

پەیوەندی  ناوەڕاستدا  لەسەدەكانی  خاوەمنانە(.  كە  دەوڵەت- 

ئەو  و  گوندنشینەكان  زەوی(  )كۆیلەكانی  جویتارە  لەنێوان  باو 

لە  تری  شێوازێكی  دەكرد،  ناوچەكانیان  ئاغایەتی  دەرەبەگانەی 

كڵێسا  شوێنانەی  ئەو  بۆ  سوخرە  كاری   – هەبوو  سوخرەكێشی 

خاوەنی بوو. بوونی كڵێساش بە خاوەن لە جیاتی تاكەكەس ئەو 

سووك  سوخرەكێشان  سەرشانی  باری  كەوا  ناشارێتەوە  راستییە 

بوونی بە خۆیەوە نەدیووە.
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لەبارەی دووەم بۆچوونیش كە گوایە لە روسیای بەرهەم 

ناهێنن، یاخود بۆ هەر سەیارەیەك سێ ویڵ. یەك فەرمانێكی 

ناوەندی هەیە لە بارەی بەرهەمهێنانی ژمارەی مەكینە و ویل 

بەاڵم  هەیە،  پالنێك  بەمشێوەیە  سەیارەیەك  هەر  بۆ  شتیرت  و 

هەیە.  بێسەروبەرییەك  مۆتۆرزدا  جەنەراڵ  و  فۆرد  نێوان  لە 

ئابوری  بۆ منوونە   – و  ئابوری روسیا  بۆ  لە روسیای ستالینیدا 

ئەڵامنیادا نەبوو.

شۆڕشی  نێوان  لە  جیاكردنەوە  دەربارەی  بۆچوون  سێیەم 

كە  هەڵەیەوە  ئەو  دەكەوێتە  كۆمەاڵیەتی  شۆڕشی  و  سیاسی 

فەرەنسا  لە   1830 ساڵی  سامانە.  سەرچاوەی  دەوڵەت  گوایە 

شۆڕشێكی سیاسی بەرپابوو. پاشایەتی رووخێندرا و دەسەاڵتی 

كۆمەاڵیەتییەكەی  رێكخستنە  ئەمە  بەاڵم  دامەزرا،  كۆماری 

نەگۆڕی لە بەر ئەوەی خاوەنی سامانەكان هەر سەرمایەدارەكان 

سامان  گەنجینەی  دەوڵەت  ئەگەر  دەوڵەت.  نەك  بوون، 

دەبێت  دەسەاڵتداران،  لە  سیاسی  دەسەاڵتی  وەرگرتنی  بۆ 

دەسەاڵتە ئابورییەكەشیان لێبسێنێتەوە، هیچ جیاكردنەوەیەك 

نییە لە نێوان شۆڕشی سیاسی و شۆڕشی كۆمەاڵیەتیدا.

ستالینیزم بزوتنەوەی جیهانی چینی كرێكاری لە خشتە برد 

و ناوزڕاوی كرد

كۆنتڕۆڵكرد،  روسیای  حكومەتی  تەواوی  ستالین  كە  هەر 

پاشكۆی  كردە  جیاجیاكانی  شوێنە  كۆمۆنیستەكانی  پارتە 

مەرامەكانی سیاسەتی دەرەوەی رویسا.

لەگەڵ  دەردەكەوێت:  خوارەوە  كەمانەی  منوونە  لەم 
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جاڕی  ترۆتسكی  كاتێك  لەئەڵامنیادا،  هیتلەر  سەركەوتنی 

بە  كرێكارییەكانیدا  رێكخراوە  یەكگرتووی  بەرەیەكی 

بەرەنگاریكردنی نازییەكان، ستالین ترۆتسكی و پارتی سۆسیال 

دیموكراتی ئەڵامنیای بە )سۆسیال فاشیست(، ناوزەد كرد.

تێپەڕبوونی دوو ساڵ بەسەر سەركەوتنی هیتلەردا  دوای 

بوو،  راست  باڵی  سەربە  كە  فەرەنسا،  وەزیرانی  سەرۆك 

گەیشتە مۆسكۆ و هاوپەیامنییەكی لەنێوان رویسا و فەرەنسادا 

دەبێت  كۆمۆنیستەكان  دەبیسرتا.  تازە  ئاوازێكی  و  كرد  مۆر 

پشتگیری لە دیموكراتخوازەكانی فەرەنسا بكەن. لەبەر ئەوەی 

لە  بودجەی سەربازی  بە  دەنگیاندا  فەرەنسا  كۆمۆنیستەكانی 

فەرەنسا.

ستالین،  هیتلەرو  نێوان  رێكەوتنی  دوای   ،1939 ئابی  لە 

كاتێك  بایاندایەوە،  تردا  الیەكی  بە  كۆمۆنیستەكان  پارتە 

رۆژهەاڵتەوە  الی  لە  و  نازیەوە  ئەڵامنیای  الیەن  لە  پۆڵەندا 

دەرەوەی  وەزیری  مۆلۆتۆڤی  داگیركرا.  رویساوە  الیەن  لە 

رویسا رایگەیاند )بە لێدانێك لە رۆژهەاڵتەوە و بە لێدانێك لە 

رۆژئاواوە ئەم خوڵقێراوە ناشیرینەی پەیاماننامەی ڤێرسای لە 

ئارادا نامێنێت(. بەڵێ راستە بوو كە پۆڵەندا دروستكراوێكی 

 3 كە  بوتایە  ئەوەشی  مۆلۆتۆڤ  دەبوو  بەاڵم  بوو،  ناشیرین 

میلۆن جولەكە و ملیۆنێك پۆڵەندی چیرت لە ئارادا نامێنن.

هەرگیز ئەو سەروتارەی رۆژنامەی پراڤدام لە بیرناچێت 

كە لە 1ی ئایاری 1940 دا كە دەربارەی دوو نەتەوەی ئاشتی 

بەاڵم  ئەڵامنیابوو،  و  سۆڤیەت  ئەویش  كە  دەدوا،  پەرستەوە 
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كام ئەڵامنیا. ئەڵامنیای هێتلەری. كاتێك ئەڵامنیا لە حوزەیرانی 

بە  ستالینییەكان  پارتە  ئاڕاستەی  داگیركرد،  روسیای  1941دا 

شێوەیەكی ریشەیی گۆڕا. ئەمجارەیان لە هەمان پراڤدا دا ئەم 

كە  ئەڵامنییەیە  ئەو  ئەڵامنی  »باشرتین  باڵوبووەوە:  سەردێڕە 

مردووە« لە ساڵی 1943دا چیرۆكێم لە پڕاڤدا دا خوێندەوە كە 

ئیلیا ئێهنبێرگ نوسیبووی و تیایدا وەسفی ئەوەی كردبوو كە 

چۆن سەربازێكی ئەڵامنی خۆی لە الی سەربازێكی سۆڤیەتی 

دەداتە دەستەوە و هەردوو دەستی بەرزدەكاتەوە و دەڵێ: 

ئاشكرا  بە  قسەیە  ئەم  ئاسنگەرم«  كابرایەكی  كوڕی  »من 

سەربازە  كاردانەوەی  بەاڵم  هەیە،  چینایەتی  ناوەرۆكێكی 

پێامندەڵێت  چیرۆكەكەدا  لە  ئێهرنبێرگ  بوو؟  چی  روسییەكە 

خوێن  ئەڵامنییەكی  هێشتا  »تۆ  وتویەتی  سەربازەكە  كە 

خۆریت« و بە چەقۆیەك كوشتویەتی.

پارتی  رابەرایەتی  تەواوی  بە  زاككردنە  زیك  ئەم 

دوای  مانگ  دوو  گرتبووەوە.  بەریتانیاشی  كۆمۆنیستی 

.لە  كرام  زیندانی  دووەم،  جهیانی  جەنگی  دەستپێكردنی 

هەمان ئەو زیندانەدا كە سكرتێری گشتی پارتی كۆمۆنیستی 

تیابوو. دوای دەستپێكردنی جەنگ  ئەو بیرو  فەلەستینیشی 

رای وابوو كە ئەمە جەنگێكە دژ بە فاشیزم، هەروەكو چۆن 

ئەوە  لەبەر  هەبوو.  بۆچوونەی  ئەم  پێشرت  مانگێك  چەند 

سوپای  بە  بكات  پەیوەندی  خۆبەخشێك  وەكو  بڕیاریدا 

بەریتانیاوە، بەاڵم رەوڕەوەی حكومەت خێرا ناچێتە پێشەوە و 

تەنها دوای دوو مانگ وەاڵمی پێشنیارەكەی درایەوە و تێیدا 
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هاتبوو كە دەتوانێت زیندان جێبهێلێت و پەیوەست ببێ بە 

جەنگەكە  كە  دەركەوتبوو  بۆی  ماوەیە  ئەو  بەاڵم  سوپاوە، 

دژی فاشیزم نییە. لە بەر ئەوە بیرۆكەی جێهێشتنی زیندان و 

پەیوەستبوونی بە سوپای بەریتانیاوەی رەتكردەوە.

ترۆتسكیست  بە  سەر  كەسی  چوار  زینداندا  هەمان  لە 

هەبوون و ئێمە راهاتبووین ناوی زیندانی لە خۆمان بنێین، 

زیندانییەكی  بە  گشتی  سكرتێری  سلۆنیمی  مائیر  بەالم 

ئەوبەركردنی  ئەمبەرو  راستیشدا  لە  دادەنرا.  خۆبەخش 

پارتی كۆمۆنیست بە روونی بە سیامی یەكێ لە شەقامەكانی 

دیوارەكانی  لە  یەكێ  لەسەر  شەقامە  لەو  دیاربوو:  حەیفاوە 

دروشمی )بژی جەنگی دژ بە فاشیست – پارتی كۆمۆنیستی 

فەلەستین( نوورسابۆوە. لەسەر دیوارێكیرت نورسابوو )بڕوخێ 

فەلەستین(  كۆمۆنیستی  پارتی   – ئیمپریالیستی  جەنگی 

داگیركرد،  روسیای   1941 ساڵی  لە  ئەڵامنیا  كاتێكیش 

و  چەرچڵ  و  هیتلەر  بۆ  )مەرگ  دەركەوت  دروشمێكیرت 

فەلەستین(  كۆمۆنیستی  پارتی   – نهێنییەكەی  هاوپەیامنە 

دەركەوت:  تر  دروشمیكی  كورت  ماوەیەكی  بە  ئەمە  دوای 

پارتی   – هاوپەیامنی  بەریتانیا  و سوپای  )بژی سوپای سوور 

ئەم  سەرجەمی  ئەوەیە  سەیر  فەلەستین(.  كۆمۆنیستی 

دروشمە ناكۆك بە یەكانە ئاماژە بۆ یەك جەنگیش دەكەن.

جەنگ كە بەرەو كۆتایی دەچوو، لەوكاتەی كە خرۆشانە 

پارتە  دەبوونەوە،  جەماوەری  ئەوروپا  لە  شۆڕشگێڕییەكان 

بۆ  دەكرد  پەیڕەو  مۆسكۆیان  سیاسەتی  كۆمۆنیستەكان 
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ژێر  هێزە   1944 حوزەیرانی  لە  ئاگرەكە.  كپكردنەوەی 

كۆمۆنیستی  پارتی  الیەن  لە  كە  فەرەنسا  زەمینییەكان 

لە  ئەڵامنیایان  هێزەكانی  دەكران،  رابەرایەتی  فەرەنساوە 

گشتی  سكرتێری  سۆرێی  مۆریس  دەرەوە.  كردە  فەرەنسا 

و  پاریس  گەڕایەوە  پەلە  بە  فەرەنسا  كۆمۆنیستی  پارتی 

بانگەوازی بۆ )سوپایەك، پۆلیسێك، حكومەتێك( كرد و بەم 

زەمینییەكان  ژێر  هێزە  چەككردنی  پرۆسەی  بۆنەیەشەوە 

دەستی پێكرد.

بە  هەبوو  بەرەنگاری  بزوتنەوەیەكی  ئیتالیاش  لە 

دەسەاڵتی  توانی  كە  ئیتالیا،  كۆمۆنیستی  پارتی  رابەرایەتی 

پارتی  گشتی  سكرتێری  تۆلیاتی  بەڵام  بڕوخێنێت.  مۆسۆلۆنی 

تاكو   گەڕایەوە  روسیا  لە  هەڵەداوان  بە  ئیتالیا  كۆمۆنیستی 

)كە  پاشا  حكومەتەی  ئەو  بۆ  رابگەیەنێت  خۆی  پشتگیری 

پێشرت هاوپەیامنی مۆسۆلینی بوو( هەروەها جەنەڕاڵەكان كە 

هاوڕێی مۆسۆلینی بوون.

ئێمە دەتوانین زۆر لە سەر منونە هێنانەوە بڕۆین لەمەڕ 

الیەن  لە  یەكەكان  دوای  لە  یەك  شۆڕشە  الڕێدابەرانی  بە 

لە  پەنهانەكان  شۆڕشگێرییە  هێزە  ستالینییەكانەوە.  پارتە 

كۆتایی جەنگی جیهانی دووەمدا زۆر لەوانە زیاتربوون كە لە 

كۆتایی جەنگی جیهانی یەكەمدا سەریان هەڵدا، بەاڵم  پارتە 

ئەم  خەفەكردنی  لە  بینی  كاریگەریان  رۆڵێكی  ستالینییەكان 

هێزانە و رێگریكردن لەوەی ببنە شۆڕشی راستەقینە.
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گرنگی تیۆری سەرمایەداری دەوڵەتی

بۆ زیاتر لە 60 ساڵ ستالینیزم لە پشتگیرییەكی جەماوەری 

كرێكاردا.  چینی  جیهانی  بزوتنەوەی  ناو  لە  بەهرەمەندبوو 

پەراوێزەوە.  یان خستە  ترۆتسكیزم  سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕ و 

گرنگی  جێگایەكی  كۆمۆنیست  وەكو  ستالینیزم  ناوزەدكردنی 

هەبوو. رژێمی ستالینی لە روسیا شتەكان بەرەو گۆڕان چوون. 

لە شوباتی1990 ئیریك هۆبزباوم وتەبێژی پارتی كۆمۆنیستی 

یەكێتی  لە   « كرایەوە:  بەرەوڕوو  پرسیارەی  ئەم  بەریتانیا 

سۆڤیەتدا لەوە دەچێت حكومەتی كرێكاری لە الیەن خودی 

وتی  وەاڵمدا  لە  هۆبزباوم  چووبێت«،  لەناو  كرێكارانەوە 

»ئەوەی ئاشكرایە كە لە روسیا شتێكنەبووە بە ناوی حكومەتی 

بڕوای  نەبووە  روسیادا  لە  كەسێ  هەرگیز  كرێكارییەوە، 

ئارادایە. هەروەها  لە  كرێكاری  كە حكومەتی  بووبێت  بەوە 

كرێكارانیش ئەم راستییانە دەزانی«. باشە بۆچی یەكێكی وەك 

هۆبزباوم 50 یان 20 ساڵ لەمەوبەر ئەم راستیەمان پێناڵێت؟.

كۆمۆنیستی  پارتی  تەواوی  ئایدیۆلۆژیای  الدانی  رێ  لە 

كە  دەردەكەوێت،  لەوساتانەدا  بەڕوونی  زۆر  بەریتانیا 

گەڵ  لە  ناوەندی هاوزەمان  كۆمیتەی  نائاسایی  كۆبوونەوەی 

هەرەسهێنانی سۆڤیەتدا بەسرتاو نینا تێمپڵی سكرتێری گشتی 

پارتی تێیدا وتی: پارتی كرێكارانی سۆسیالیست لەسەر حەق 

لە  جۆرێك  هیچ  كە  وتووە  راستیان  ترۆتسكییەكان  بوون. 

من  بڕوای  بە  نەبووە.  رۆژهەاڵتدا  ئەوروپای  لە  سۆسیالیزم 

دەبوو زۆر زوو ئەم قسەیەمان بكردایە«.
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دەبێت  تێمپڵ،  نینا  قسانەی  ئەم  خوێندەنەوەی  بە 

پاپای  كاتێك  روودەدات  چی  كە  چاومان  بێتەپێش  ئەوە 

گەردووندا  لە  خوایەك  هیچ  كە  رایبگەیەنێت  مەسیحییەكان 

نییە؟ ئایا چۆن كڵێسای كاسۆلیكی بەردەوامی بە ژیانی خۆی 

دەدات؟

شێواوی لە ناو سەرجەم پارتە ستالینییەكانی جیهاندا بە 

)بە چەندین  رابردوودا  لە  ئێمە  ئەوانەی وەكو  زاڵە.  تەواوی 

رایانگەیاندووە  ستالینی(  رژێمی  هەرەسهێنانی  لە  بەر  ساڵ 

پردێكیان  ئەوا  دەوڵەتییە،  سەرمایەدارییەكی  روسیا  كەوا 

ماركسیزمی  نەریتی  و  خو  دامەزراندووە.  داهاتوو  بەرەو 

ریشەدارەكانیان پاراستووە – یانی دامەزراندنی سۆسیالیزم لە 

خوارەوە.

پارتە ستالینییەكان لە سەرتاسەری جیهاندا پشتگیرییەكی 

هەبوو  كاریگەریشی  هەتاكو  ستالینیزم  هەبووە.  جەماوەری 

ستالینی  دژە  و  ناستالینی  بە  خۆیان  كە  ئەوانەشەوە  بەسەر 

سەرهەڵدەدا  هەڵەیەوە  بۆچوونە  لەو  هێڵ  ئەچیل  دادەنا. 

بە  ستالینییان  ئەوان  چییە؟  راستیدا  لە  ستالینیزم  ئایا  كە 

میراتگری شۆڕش دادەنا نەوەك گۆڕهەڵكەنەكەی. پەیوەندی 

دەچێت  پەیوەندییە  بەو  ئۆكتۆبەر  وشیاری  و  ستالین  نێوان 

كە لەنێوان كڵێساو وشیاری سامانەكەیدا هەیە- لە الیەكەوە 

قڵپكردەوە،  سوخۆرەكانی  مێزی  كە  دارتاشە  ئەو  وشیاری 

زۆر  دەرزیەكدا  كونی  ناو  بە  وتی: »چوونی حوشرت  وشیاری 

ئاسانرتە لە وەی دەوڵەمەندێك چاوی بە بەهەشت بكەوێت«.
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بەندی شەشەم

ماو، كاسترۆ، گیڤارا و بزوتنەوە 
نیشتیمانییەكان. شۆڕشی بەردەوامی 

بەالڕێدابراو
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سێ بۆچوون دەربارەی شۆڕش

دەربارەی  تیۆرەكەی خۆی  پەردەوە  پشتی  لە  ترۆتسكی 

ئەم  ماركسیستێكی  هەموو  پێدەدا.  پەرە   1905 شۆڕشی 

تا  بیگرە  پلیخانۆڤەوە  و  كاوتسكی  لە  هەر  سەردەمەش، 

پیشەسازییە  واڵتە  تەنها  كە  كردووە  بەوە  دەركیان  لینین 

سۆسیالیستی،  شۆڕشی  بۆ  ئامادەن  پێشكەوتووەكانن 

راشكاوانەتریش بیڵێین .. ئەوان رایانگەیاندووە كە ئەو واڵتانە 

وەكو  دەبەن،  بەرەوپێشەوە  كرێكاران  هێزی  ناچاری  بە 

تەكنۆلۆجییەكانیان.  پێشكەوتنە  و  گەشە  بۆ  ئەنجامێك  بەر 

واڵتە  ئاوێنەی  لە  دەتوانن  دواكەوتووەكانیش  واڵتە 

كرێكار  چینی  ببینن.  خۆیان  سبەینێی  پێشكەوتووەكانەوە 

تەنها لە دوای پرۆسەیەك دوور و درێژی گەشەی پیشەسازی 

بەو  بۆرژوازیدا  پەرلەمانتاری  رژێمی  بە  تێپەڕبوون  و 

شۆڕشی  پرسی  بتوانێت  لەگەڵیدا  كە  دەكات  گەشە  رادەیە 

سۆسیالیستی بهێنێتەئاراوە.

 سەرجەم سۆسیال دیموكراتەكانی روسیا – بە مەنشەفیك 

و بەلشەفیكییەوە - ئەوەیان ال ئاشكرابوو كە روسیا لە شۆڕشی 

بۆرژوازی نزیكدەبێتەوە. ئەمەش لە ئەنجامی ئەو ملمالنێیەوە 

بەرهەمهێنەرەكانی  هێزە  نێوان  لە  كە  سەریهەڵدابوو 

و  زەویداری  و  ئۆتۆكراسی  و  الیەكەوە  لە  سەرمایەداری 

ئارادابوو.  لە  ترەوە  الكەی  لە  دەرەبەگایەتی  پاشاموەی 

مەنشەفیكەكان لە الی خۆیانەوە گەیشتنە ئەونجامەی كە بە 
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پێی پێویستی قۆناغەكە بۆرژوازی رابەرایەتی شۆڕش دەكات 

و دەسەاڵت دەگرێتەدەست. وابیریان دەكردەوە كە دەبێت 

سۆسیال - دیموكراتەكان پشتگیری لە بۆرژوازی لیرباڵ بكەن لە 

شۆڕشەكەدا و لە هەمانكاتیشدا و لە هەناوی سەرمایەداریدا 

بكەن  كرێكاران  تایبەتی  بەرژەوەندی  لە  بەرگری  دەبێت 

لە  كار  سەعات  بەدیهێنانی هەشت  بۆ  خەباتكردن  رێگە  لە 

رۆژێكدا و هەندێك چاكسازی كۆمەاڵیەتیرت.

لە  شۆڕش  كە  الیانوابوو  بەلشەفیكەكانیش  و  لینین 

سنورە  ئامانجەكەشی  و  دەبێت  بۆرژوازی  شوناسەكەیدا 

دیاریكراوەكانی، شۆڕشی بۆرژوازی نابەزێنێت. لینین لە سالێ 

لە  كاتێكدا  هیچ  لە  دیموكراتی  »شۆڕشی  وتویەتی:  1905دا 

بۆرژوازی  ئابورییەكانی   – كۆمەاڵیەتی  پەیوەندییە  سنوری 

لە  دیموكراسی  »شۆڕشی  وتویەتی:  هەروەها  دەرناچێت..«. 

نابێتە هۆی الوازكردنی هەژموونی بۆرژوازی،  روسیا هەرگیز 

بەڵكو پتەوتری دەكات«. بەردەوام لینین ئەم قسانەی دووپات 

كردۆتەوە.

لینین  ش   1917 شوباتی  شۆڕشی  دوای  رۆژانێك  تا   

دەستبەرداری ئەو تێڕوانینانەی سەرەوە نەبووە. بۆ منوونە لە 

ئەیلولی 1914 بەردەوام بوو لەسەر ئەو بۆچوونەی كە دەبێت 

شۆڕشی روسیا خۆی تەرخان بكات بۆ سێ ئەركی سەرەكی: 

مافی  تێیدا  كە  دیموكراتی  كۆمارێكی  دامەزراندنی  یەكەم، 

یەكسان و ئەوپەڕی ئازادی مسۆگەر بكرێت بۆ دیاریكردنی 
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چارەنوسی میللەتان بەگشتی. دووەم، دەست بەسەرداگرتنی 

هەموو زەوی و زارێك كە موڵكی دەرەبەگەكان بێت. سێیەم، 

جێبەجێكردنی خواستی هەشت سەعات كار لە رۆژێكدا.

ئەوەی لینینی بە شێوەیەكی ریشەیی لە مەنشەفیكەكان 

جیادەكرەوە، سوربوونی بوو لەسەر سەربەخۆیی بزوتنەوەی 

كرێكاری لە بۆرژوازی لیرباڵ بە تایبەت لە بارەی سەرخستنی 

شۆڕشی بۆرژوازی سەرەڕای هەر جۆرە رێگرییەك كە دەشێت 

لەالیەن خودی بۆرژوازییەوە بێتەئارا.

كە  بووە  بەوە  بڕوای  لینین  هەروەكو  ترۆتسكیش 

تا  شۆڕشگێڕانە  ئەركێكی  هیچ  ناتوانێت  لیرباڵ  بۆرژوازی 

شۆڕش  بگەیەنێت،  سەركەوتن  بە  و  بكات  جێبەجێ  سەر 

پێكدەهێنا  سەرەكی  بەندێكی  كە  زەوی،  بەدەستهێنانی  بۆ 

نێوان  هاوپەیامنێتی  رێگەی  لە  تەنها  بۆرژوازیدا  لە شۆڕشی 

ترۆتسكی  ئەوەی  بەاڵم  دی،  دێتە  جوتیارانەوە  و  كرێكاران 

هاتنەكایەوەی  بەوەی  بڕوابوونی  جیادەكردەوە،  لینین  لە 

جەختی  و  مەحاڵە  كارێكی  جوتیاری  سەربەخۆی  پارتێكی 

لەوە دەكردەوە كە جوتیاران بە رادەیەكی وا لە نێوان خۆیاندا 

ناتوانن  و  دابەشبوون  دەوڵەمەندا  و  هەژار  كەسانی  بەسەر 

یەكێتییەك و پارتێكی سەربەخۆی خۆیان پێكبهێنن.

»سەرجەم  كە  دەنوسێت  ترۆتسكی  بارەیەوە  لەم 

جوتیاران  كە  نیشاندەدەن  ئەوە  مێژوو  ئەزموونەكانی 

ئەگەر  بگێڕن«.  سەربەخۆ  رۆڵێكی  نییە  ئەوتۆیان  توانایەكی 
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لە هەموو شۆڕشەكاندا - لە ریفۆرمەكانی ئەڵامنیا بە دواوە 

بۆرژوازی  بەشە  ئەو  یان  بەشە  ئەم  الیەنگری  جوتیاران   -

چینی  هێزی  گەشەكردنی  هۆی  بە  روسیا  لە  ئەوا   .. بوون 

ناچاردەبن  جوتیاران  بۆرژوازییەوە،  خۆپارێزی  و  كرێكاران 

پشتگیری لە پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕ بكەن. خودی شۆڕشەكەش 

دیموكراتیك  بۆرژوازی  ئەركەكانی  جێبەجیێكردنی  بە 

بابەتە  بەرەو  دەنێت  هەنگاویش  بەڵكو  ناوەستێتەوە، 

سۆسیالیستییەكانی پڕۆلیتاریا. ئەوەتا ترۆتسكی دەنوسێت:

گەشە  سەرمایەداری  بەرەوپێشچوونی  لەگەڵ  پڕۆلیتاریا 

پێشەوەی  چوونە  بوارەشدا  لەم  دەبێت.  بەهێز  و  دەكات 

رووەو  دەدات  پڕۆلیتاریا  پێشكەوتنی  بە  برەو  سەرمایەداری 

دیكتاتوریەتی پڕۆلیتاریا.

بەاڵم ئەو رۆژ و ساتەی كە لەگەڵیدا دەسەاڵت دەكەوێتە 

نییە  پابەند  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  پڕۆلیتاریاوە،  دەستی 

تیایە، بەڵكو بەو  بەو هەلومەرجەی هێزە بەرهەمێنەرەكانی 

ئاستەی كە خەباتی چینایەتی و بارودۆخە نێونەتەوەییەكەی 

تایبەتییەوە:  پابەندە بە زنجیرەیەك هۆكاری  تیایە. هەروەها 

خو و نەریت، دەستپێشخەری و ئامادەبوون بۆ خەبات.

 لە واڵتێكدا كە لە رووی ئابورییەوە دواكەوتووە، پڕۆلیتاریا 

دەتوانێت زووتر بگاتە دەسەاڵت وەك واڵتە پێشكەوتووەكان. 

لە ساڵی 1871دا پڕۆلیتاریا لە پاریسی وردە بۆرژوازیدا توانی 

دەست  بگرێتە  كۆمەاڵیەتی  كاروباری  ژیرانە  شێوەیەكی  بە 
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بۆ  تەنانەت  بەاڵم  بێت،  مانگیش  دوو  بۆ  تەنها  ئەگەرچی   –

گەشەسەندووەكانی  مەڵبەندە  لە  نەیتوانی  سەعاتێكیش 

سەرمایەداری لە بەریتانیا و واڵتە یەكگرتووەكاندا دەسەاڵت 

لەبارەی هەندێك شێوەی  ئەو بۆچوونەی كە  بگرێتەدەست. 

هێزە  بە  هەیە،  پڕۆلیتاریاوە  ئۆتۆماتیكیانەی  پابەندبوونی 

تەكنیكی و سەرچاوەكانی ئابوری واڵتەوە.. تەنها پێشبینییەكە 

سەرچاوەی  ئابورییەوە  ماتریالیزمی  كردنەوەی  سادە  لە  و 

گرتووە و ئەم بیركردنەوەیە هیچ پەیوەندی بە ماركسیزمەوە 

نییە.

هەلومەرجە  ئەو  روسیا  شۆڕشی  ئێمەوە،  دیدی  لە 

پڕۆلیتاریاوە  لە الیەن  بۆ وەرگرتنی دەسەاڵت  بابەتیانەی كە 

پێویستە خوڵقاند و وایكرد سەركەوتنی شۆڕش لە توانادا بێت. 

بۆرژوازی  لیربالیزمی  سیاسەتەكانی  ئەوەی  پێش  تەنانەت 

ئەگەری بەرپاكردنی حكومەتی عەقالنی خۆی بێنێتە ئاراوە.

توخمێكی تری گرنگ لەو تیۆرەدا بریتییە لەو كەسایەتییە 

روسیا هەیبووە.  كە شۆڕشی چاوەڕوانكراوی  نێونەتەوەییەی 

نیشتامنیدا  چوارچێوەیەكی  لە  دەشێت  كە  شۆڕشەی  ئەو 

هەڵگیرسێت، بەاڵم تەنها ئەو كاتە دەگاتە ترۆپكی خۆی كە 

شۆڕشی واڵتە پێشكەوتووەكانیش سەربكەوێت.

لەگەڵ ئەوەشدا، ئایا تا چ رادەیەك سیاسەتی سۆسیالیستی 

چینی كرێكار لەگەڵ هەلومەرجە ئابوریەكانی روسیادا دێتەوە؟ 

بیڵێین  دڵنیاییەوە  بە  دەتوانین  باریەوە  لەم  كە  شتێك  تەنها 
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دەبێتەوە  سیاسی  رێگری  چەندین  رووبەڕوی  كە  ئەوەیە: 

واڵتەكەوە  تەكنیكی  دواكەوتوویی  هۆی  بە  ئەوەی  پێش 

راستەوخۆی  پشتگیری  بەبێ  ببەسرتێت.  هەنگاوەكانی 

پڕۆلیتاریای ئەوروپا، چینی كرێكاری روسیا ناتوانێت بەردەوام 

لە دەسەاڵتدا مبێنێتەوە و ناتوانێت دەسەاڵتدارێتیەكەی خۆی 

بگۆڕێت بە دیكتاتۆریەتێكی سۆسیالیستی بەردەوام.

لە  ترۆتسكی دەكرێت  تیۆرەكەی  توخمە سەرەكییەكانی 

شەش خاڵدا كۆبكرێنەوە:

كە  گۆڕەپانەكەوە  دێتە  شۆڕش  دوای  بۆرژوازییەك   1-

و  خۆیدا  پێشووی  لەگەڵ  جیاوازە  ریشەیی  شێوەیەكی  بە 

بێ  بەاڵم  پێشرتە،  لە  سەدە  دوو  پێشكەوتنەوە  رووی  لە 

توانایە لە خستنەڕووی چارەسەرێكی ریشەدار و دیموكراتی 

و  دەرەبەگایەتی  ستەمەی  و  زوڵم  ئەو  بۆ  شۆڕشگێڕانە  و 

تێكشكاندنی  بارەی  لە  توانایە  بێ  ناویانەتەوە.  ئیمپریالیزم 

سەرتاپای رژێمی دەرەبەگایەتی و بەدیهێنانی سەربەخۆییەكی 

نیشتامنی راستەقینە و بەرپاكردنی دیموكراتیەتێكی سیاسی. 

واڵتە  لە  یاخود  بن  پێشكەوتووەكاندا  واڵتە  لە  ئەوان 

بە  بەاڵم  قەڵەمدراون،  لە  شۆرشگێڕ  بە  دواكەوتووەكاندا 

شێوەیەكی رەها هێزێكی خۆپارێزن.

بینینی رۆڵی شۆڕشگێرانە دەكەوێتە  -2 ئەركی سەرەكی 

الوبێت  پڕۆلیتاریایە  ئەو  .. هەرچەندە  پڕۆلیتاریاوە  ئەستۆی 

یاخود ژمارەكەی كەم بێت.
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سەربەخۆ  كرداری  ناتوانن  ئەوەی  لەبەر  جوتیاران   3-

لە  كە  دەكەون  بزوتنەوانە  ئەو  دوای  ناچاری  بە  بنوێنن 

شارەكاندا سەرهەڵدەدەن و لەبەرئەوە پێویستە پەیوەست بن 

بە رابەرایەتی پڕۆلیتاریای پیشەسازییەوە.

وەك: چاكسازی  مەسەلەی  بنەڕەتییەكانی  -4 چارەسەرە 

زەوی، نیشتامن و كۆتایهێنان بە ئەو كۆت و بەندە كۆمەاڵیەتی 

دەكەن،  ئابوری  پێشكەوتنی  لە  رێگری  كە   - دەرونیانەی  و 

خاوەندارێـتی  سنورەكانی  تێپەڕاندنی  پێویستی  ناچاری  بە 

تایبەتی بۆرژوازی دێنێـەئاراوە. شۆڕشی دیموكراتی بەرە بەرە 

گەشە دەكات بەرەو شۆڕشێكی سۆسیالیستی. بە مەش دەبێتە 

شۆڕشێكی بەردەوام.

هەرگیز  »كە  سۆسیالیستی  شۆڕشی  تەواوكردنی   5-

شۆڕشی  بەمەش  و  نایەتەدی  نیشتامنێكدا  سنورەكانی  لە 

سۆسیالیستی لە ئاستێكی تازە و فراوانرتی وشەكەدا دەبێتـە 

شۆڕێكی بەردەوام و بە سەركەوتنی یەكجارەكی و بەدیهێنانی 

كۆمەڵگەیەكی نوێ لە سەرتاسەری زەمیندا بە كامڵبوونی خۆی 

دەگات«. ئەوپەڕی دواكەووتویی و بیرتەسكییە هەوڵبدرێت 

»سۆسیالیزم لە واڵتێكدا« بهێرنێتە دی.

-6 لە كۆتاییدا، شۆڕشی واڵتە دواكەوتووەكان دەبێتەهۆی 

بەگوڕخستنی شۆڕش لە واڵتە پێشكەوتووەكاندا.

گەیشتنی ماو بە دەسەاڵت

سەركەوتنی  لە  نەگیڕاوە  ئەوتۆی  رۆڵێكی  كرێكار  چینی 
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كۆمۆنیستیش  پارتی  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی  تەنانەت  ماودا. 

خودی  هەتاكو  پێكنەهاتبوو.  كرێكار  چینی  لە  تەواوی  بە 

ماویش ئەوكاتە لە حزبدا وەك رابەرێك دەركەوت كە پێگەی 

پارتی دوور لە چینی كرێكارەوە گوازرایەوە. هەتا ساڵی 1926 

یش بەالی كەمەوە لە %66 ی ئەندامانی پارتی لە كرێكاران 

پێكهاتبوو، %22 ی تری رۆشنبیران و جوتیارانیش لە %5 یان 

پێكدەهێنا. لە ترشینی دووەمی )1928(ەوە ژمارەی كرێكاران 

بە رێژەی 5/4 دابەزی و راپۆرتێكی فەرمی رایگەیاند كە پارتی 

ساغ  حزبی  ناوەندێكی  تاكە  پیشەسازیدا  كرێكارانی  »لەنێو 

نییە«. پارتیش رایگەیاند كەوا رێژەی كرێكاران لە ساڵی 1928 

لە %10 ئەندامانی پێكهێناوە و لە ساڵی 1929 لە %3 و لە 

ئاداری 1930 ی لە %2.5 و لە ئەیلولی هەمان ساڵدا گەیشتە 

پارتی  كۆتایی  گەیشتە  ساڵ  هەتا  بەمشێوەیەش  و   1.6%

سەركەوتنی  تا  لەوكاتەوە  نەما.  كرێكاری  ئەندامێكی  هیچ 

یەكجارەكی ماو، كرێكارێكی پیشەسازی لە پارتیدا نەبوون تا 

قسەیان لە بارەوە بكرێت.

پارتی  سرتاتیژیەتی  لە  كرێكاران  جێگەوڕێگەی 

بێ  ئەوەندە  ماودا  پەیداكردنی  هێز  ماوەی  لە  كۆمۆنیستدا 

نەدەزانی  پێویستی  بە  هیچ  پارتی  رادەیەك  بە  بوو  بایەخ 

كە   - دوایین كۆنگرەدا  بەسەر  كە  ئەو 19 ساڵەدا  ماوەی  لە 

بۆ  نیشتامنی  كۆنگرەیەكی  ئەنجامدرا-  1929دا  ساڵی  لە 

كرێكاران  پشتگیری  بە  باكی  یاخود  سازبكات،  سەندیكاكان 
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بڕیارەی حزبدا دەردەكەوێت  لەو  پارتی هەروەكو  لە  نەبوو 

كە  بهێڵێتەوە  ناوچانەدا  لەو  رێكخراوێكی  نییە هیچ  نیاز  كە 

كۆمینتانگ دەسەاڵتی هەبوو بە سەریاندا لە سااڵنی )1937-

1945( شەڕی ناوخۆدا. كاتی حكومەتی كۆمینتانگ لە كانونی 

یەكەمی 1937 بڕیاری دا سزای مەرگ بەسەر ئەو كرێكارانەدا 

مانگرتن  بۆ  بانگەشە  یاخود  ماندەگرن  كە  بكات  جێبەجێ 

كۆمۆنسیت  پارتی  وتەبێژێكی   .. جەنگدا  كاتی  لە  دەكەن 

تەواو   « پارتی  كەوا  راگەیاندبوو  پەیامنێرەكانی  لە  یەكێ  بە 

شەڕدا  لە  كە  حكومەت  بەرخودەی  بەو  هەبوو  قەناعەتی« 

نێوان  ناوخۆی  شەڕی  كاتی  لە  ئەوە  دوای  گرتویەتیەبەر. 

ناوچەكانی  لە  دەگمەن  بە  كۆمینتانگ  و  كۆمۆنیست  پارتی 

كۆمینتانگدا - كە بەشی زۆربەی كرێكارانی پیشەسازی واڵتی 

لە خۆگرتبوو - رێكخراوێكی پارتی كۆمۆنیست بەدیدەكرا.

)ماو(ەوە،  الیەن  لە  شارەكان  بەسەرداگرتنی  دەست   

كۆمۆنیستی  پارتی  تەواوی  دابڕانی  تر  شێكی  هەر  لە  زیاد 

رابەرانی  پیشەسازی.  كرێكارانی  چینی  لە  دەرخستووە 

هەرجۆرە  لە  رێگری  هەوڵیانداوە  تەواو  كۆمۆنیست 

بەندی  و  لەسەر  بكەن  شارەكاندا  لە  كرێكاران  راپەڕینێكی 

گرتنی شاری پەكین دا. بۆ منوونە بەر لە دەستبەسەرداگرتنی 

هەر دوو شاری )تین نین( و )پكین( ، جەنەراڵ )لین پیاو(ی 

»بۆ  باڵوكردەوە:  جاڕنامەیەی  ئەم  بەرەی جەنگ  سەركردەی 

ئەوەی یاسا بپارێزن، بەردەوام بن لە كارەكانیان دا«. هەموو 

بەرپرسی  پۆلیس،  بەرپرسانی  یان  كۆمینتانگ  كارمەندەكانی 
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هەرێمەكان، شارەكان و شارۆچكەكان و هەر كەسێكی تر كە 

لە دامەزراوەیەكی حكومەتدان لە شارۆچكە و الدێكان یاخود 

بەرپرسانی )پاو چیا )pao chia( ...، هەموویان سەرپشككراون 

كە لە پۆستەكانیاندا مبێننەوە.

 yangtaze یانگتاز  رووباری  لە  هێزەكان  كە  كاتەی  لەو 

چین  باشوری  و  ناوەڕاست  گەورەكانی  شارە  ئەوەی  پێش 

شانگهای، هانكور، كانتۆن بكەوێـتە دەستیان .. ماو Mao و 

چوتی Chu Teh  بانگەوازێكی تریان باڵوكردەوە:

هەموو  لە  كارەكان  خاوەن  و  كرێكاران  »هیوادارین 

بە  كار  و  خۆیان  كاری  لەسەر  بن  بەردەوام  پیشەكاندا 

حكومەتی  بەرپرسانی  و  پێشەوە  بچێتە  ئاسایی  شێوەیەكی 

كۆمینتانگ پارێزگارەكان و بەڕێوەبەرانی شارەوانی و هەموو 

}ئەنجومەنی  پاڵێوراوانی  یان  بەڕێوەبردن  تری  ئاستەكانی 

كۆنتڕۆڵی  و  یاسادانان  ئەنجومەنی  ئەندامانی  و  نیشتامنی{ 

و  پۆلیس  بەرپرسانی  و  خەڵك  سیاسی  ئەنجومەنی  و  یوان 

لە  دەتوانن   pao chia چیا  پاو  رێكخراوەكانی  سەركردەی 

پۆستەكانی خۆیان مبێننەوە و لە ژێر فەرمانی سوپای رزگاری 

بەخشی خەڵك و حكومەتی خەڵك دابن«.

چینی كرێكاری ناچاركرا نەجوڵێت. راپۆرتێك كە لە 22ی 

نیسانی 1949 دا – یانی دوو رۆژ پێش گیرانی شارەكە لە الیەن 

 Nanking سوپای رزگاریخوازی خەڵكەوە - لە شاری نانكینگ

ەوە بەرزكرابووەوە، بەمشێوەیە باس لە بارودۆخەكە دەكات:



تۆنی كلیف 100

خۆشحاڵیەك  جۆرە  هیچ  نانكینگ  شاری  »جەماوەری 

ئەم  خۆهەڵقورتێنەر  كەسانی  لە  ئاپۆرەیەك  نادەن.  نیشان 

كە  بیرناون  رووبارەكەوە  ئەوبەری  قەراغی  لە  بەیانییە 

ئاسایی  بەشێوەیەكی  كارەكان  ببینن..  شەڕەكە  چووبوون 

بە  ئەمەش  داخراون،  دووكانێك  چەند  پێشەوە.  دەچوونە 

جاران  وەكو  سینەماكان  شەڕ.  نەوەك  بازاڕییەوە  بێ  هۆی 

قەرەباڵغن«.

نیویۆرك  رۆژنامەی  هەواڵنێرێكی  ئەوە  دوای  مانگێك   

راپۆرتە  ئەم  شانگهایەوە  لە    New York Times تایمز 

دەنوسێت:

دەستیانكردووە  سوور  سوپای  هێزەكانی  كانتۆن  »لە 

رێنامیی  جەماوەر  كە  زمان  چینی  پۆستەری  هەڵواسینی  بە 

دەكردنەوە  دڵنیای  و  بدەن  نیشان  هێمنی  بۆئەوەی  دەكات 

ئەوەی  دوای  نییە.  لەسەر  مەترسییەكیان  جۆرە  هیچ  كە 

كۆمۆنیستەكان هاتنە شارەوە چوونەناو بنكەكانی پۆلیسەوە 

و رێنامیی ئەفسەرەكانیان دەكرد تا لە پۆستەكانیاندا مبێننەوە 

بۆ ئەوەی ئاسایش بپارێزن«.

شۆڕشی كاسرتۆ

رۆڵێكی  جوتیاران  نە  و  كرێكار  چینی  نە  كە  شۆڕشێك 

سەرەكیان هەبووە تیایدا و تەنها رۆشنبیرانی چینی ناوەڕاست 

بەشی هەرە زۆری تێیدا ملمالنێیان دەكرد… گەیشتنی فیدل 
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 – wright mills كاسرتۆ بە دەسەاڵت. كتێبەكەی رایت میلز

كە مۆنۆلۆگێكی راستەقینەی دەروونی سەركردە كوبییەكانە – 

بە پلەی یەكەم باس لەو شتانە دەكات كە لە شۆڕشدا نەبوون:

نێوان  لە  نەبووە  جەنگێك  خۆیدا  لە  خۆی  شۆڕش   «

كاردەكەن.  رۆژانە  بە  كرێكارانەی  ئەو  و  سەرمایەداران 

شۆڕشەكەمان كاری سەندیكاكان و كرێكارانی شار یان پارتە 

كرێكارییەكان یاخود شتێكی لەو بابەتە، نەبووە. كرێكاران لە 

شاردا لە بارەی شۆڕشەوە هیچ جۆرە هۆشیارییەكیان نەبوو.«

لە  نەبووە  ئەوتۆیان  ئامادبوونێكی  جوتیاران  چینی 

شۆڕشەكەی كاسرتۆدا. لە كۆتایی نیسانی 1958 دا كۆی ژمارەی 

ئەو چەكدارانەی لە گەڵ كاسرتۆدا بوون گەیشتە 180 چەكدار 

و لە سەردەمی هەرەسی »باتیستا«دا ژمارەیان گەیشتە 805 

ناوەڕاست  چینی  بزوتنەوەی  كاسرتۆ  بزوتنەوەكەی  چەكدار. 

و  بوون  كاسرتۆدا  فەرمانی  ژێر  لە  چەكدارەی   82 ئەو  بوو، 

لە مەكسیكەوە هاتبوون و لە كانونی یەكەمی 1956 )كوبا(

لە)سیێرا  كە  دوانزە چەكدارەی  ئەو  داگیركرد؛ هەروەها  یان 

مایسرتا( مانەوە و بەرەنگارییان دەكرد، هەر هەموویان سەر 

بە چینی ناوەڕاست بوون.

لەسەرەتادا بەرنامەكەی كاسرتۆ لە چاكسازییەكی لیرباڵی 

بەرفراوان، كە بەالی چینی ناوەڕاستەوە پەسەندبێت، تێپەڕی 

گۆڤاری  بۆ  وتارێكدا  لە  كاسرتۆ   ،1958 شوباتی  لە  نەدەكرد. 

نییە  پالنیدا  لە  ئەو  كە  رایگەیاند    )Coronet )كۆرۆنێت 
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وەبەرهێنانی بیانی هەڵوەشێنێتەوە یان خۆماڵیان بكات: من 

ئەنجامیش  گەورەترین  ئەگەر  خۆماڵییكردن،  هەستدەكەم 

بخاتەوە، بارگرانییەك پێكدەهێنێت. لەوباوەڕەدانیم دەوڵەت 

و  تایبەتەكان الواز دەكات  دامەزراوە  بەڵكو  بكات،  بەهێزتر 

كۆفرۆشی  خۆماڵییكردنی  بۆ  هەوڵێك  هەر  گرنگرت،  لەوەش 

گشتی دەبێتە هۆی كۆسپ دانان لە بەردەم ئامانجی سەرەكی 

گونجاوترین  لە  )خۆماڵیكردن  واتە  نیشتامنیامن  پالتفۆرمی 

هەلدا(. بۆیە هەمیشە وەبەرهێنانی بیانی پێشوازی لێدەكرێت 

و پارێزراو دەبێت.

)دوبوا:  بۆ  كردەوە  دووپاتی  كاسرتۆ  دا   1958 ئایاری  لە 

كە  دەنوسیەوە،  كاسرتۆی  ژیاننامەی  كە    )-DUBOIS

سۆسیالیزم  بە  لە  باسی  هەرگیز  تەمموز  26ی  جواڵنەوەی 

كردن یان خۆماڵییكردنی پیشەسازییەكان نەكردووە. ئەمەش 

بە سادەیی ترسێكی دەبەنگانەی شۆڕشەكەمان پێكدەهێنێت. 

پێناو  لە  كە  رامانگەیاندووە  رۆژەوە  یەكەم  لە  هەر  ئێمە 

كە  دەجەنگین،   )1940 )یاساكانی  ئەوتۆی  بەهێزكردنی 

بۆ  دەكات  دابین  ئەركەكان  و  ماف  و  دڵنیایی  بنەماكانی 

دەكەن.  بەرهەمهێناندا  لە  بەشداری  هێزانەی  ئەو  هەموو 

لە  زۆر  و  ئازادە  دامەزراوەیەكی  سەرەوە  پێكهاتەیەی  ئەو 

مافەكانی سەرمایەی وەبەرهێرناو و هەروەها مافە سیاسی و 

شارستانی و ئابوریەكانی تریش.

ئابوری  بەئەنجومەنی  كاسرتۆ   1959 ئایاری  2ی  لە 
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رێكخراوی واڵتانی ئەمەریكا لە بۆینس ئایرسی راگەیاند ئێمە 

كەڵك  بە  باوەڕمان  ئێمە  نین …  تایبەت  وەبەرهێنانی  دژی 

و ئەزموون و گەرموگوڕی وەبەرهێنەرە تایبەتەكان هەیە كە 

و  دڵنیایی  هەمان  تایبەتەكان  وەبەرهێنەرە  و  كۆمپانیاكان 

مافەكانی دامەزراوە نیشتامنیەكانیان دەبێت... .

كرێكاران  تێكهەڵچووەكان،  كۆمەاڵیەتییە  بێتوانایی چینە 

الوازی  زەوییەكان،  خاوەن  و  جوتیاران  سەرمایەداران،  و 

مێژوویی نەگۆڕی چینی ناوەڕاست و هێزی لە بن نەهاتووی 

پابەندنەبوون بە هیچ جۆرە  دەستە نوێیەكەی كاسرتۆ – كە 

بەرژەوەندییەكی رێكخراو و یەكگرتوو - ئەوە رووندەكاتەوە 

-1953 سااڵنی  لە  كاسرتۆ  میانڕەوییەكەی  پرۆگرامە  چۆن 

دانرابوو،  تایبەت  دامەزراوەی  بنەمای  لەسەر  كە  1958دا، 

رادیكااڵنەی  بەرنامەیەكی  و  وەالوەدەنرێت  ئاسانی  بە 

كاسرتۆ  جێیدەگرێتەوە.  دەوڵەتی  پالندانانی  و  خاوەندارێتی 

شۆڕش  كە  رانەگەیاندبوو  ئەوەی   1961 نیسانی  16ی  تا 

دوكتۆر  كۆمار،  سەرەك  قسەكانی  پێی  بە  بوو.  سۆسیالیستی 

 Dr Oswaldo Dorticos( تۆرادۆ  دۆرتیكۆس  ئۆسڤالدۆ 

دەردەكەوێت  بۆیان  خەڵكی  رۆژان  لە  »رۆژێ   ،)  Torado

باشیان  بە  و  لێداوە  بۆ  چەپڵەیان  ئەوەی  كە  دڵنیادەبن  یان 

زانیووە شۆڕشێكی سۆسیالیستی بووە« - گوزارشتێكی تەواوە 

كە  پێیەی  بەو  خەڵك،  بۆناپارتیانەی  چەوساندنەوەیەكی  بۆ 

خەڵك لە مێژوودا بابەتن، نەوەك ئامڕازی هوشیاری.
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هەڵەی تیۆرەكە لە كوێ دایە؟

ئەنجامگیریەكانی  یەكەمی  خاڵی  هەروەك  كاتێكدا  لە 

رەها  یاسایەكی  وەكو  پێدەكات‹  ئاماژەی  »ترۆتسكییش 

و  خۆپارێز  رسوشتێكی  خاوەنی  پێگەیشتوو  تازە  بۆرژوازی 

ترسنۆكانەیە، كەسایەتی شۆڕشگێڕانەی چینی تازە دەركەوتووی 

كرێكاران هەروەك لە خاڵی دووەمدا هاتووە. نە رەهایە و نە 

كارێكی  هۆكارەكانیش  هەڵسانگاندنی  چارەسەرنەكراویشە. 

لەنێو كۆمەڵگەیەكدا كە چینی  ئایدیۆلۆژیای باڵو  نییە.  گران 

كرێكار بەشێكی پێكدێنێت، ئایدیۆلۆژیای چینی دەسەاڵتدارە، 

كرێكارە  لە  قەوارە  بێ  زۆرینەیەكی  بوونی  باردا  زۆر  لە 

نوێیەكان كە لە دەرەوەی شارن و پێگەیەكیان لە دەستداوە، 

سەربەخۆكان  پرۆلیتارییە  رێكخراوە  بۆ  زۆر  گیروگرفتێكی 

نەخوێندەواری  و  ناشارەزایی  سەرباری  ئەمە  دەخوڵقێنێت، 

ترمان  الوازییەكی  بەرەوڕووی  ئەمەش  كە  الوازییان.  و 

دەرەوەی  لە  خەڵكانێك  بە  پشتبەستنە  ئەویش  دەكاتەوە: 

لە  سەندیكاكان  زۆربەی  كردنیان.  رابەرایەتی  بۆ  كرێكاران 

واڵتە دواكەوتووەكاندا لە الیەن كەسانی دەرەوەی خۆیان » 

outsider« بەڕێوەدەبرێن. راپۆرتەكان لە هندستانەوە دەڵێن:

كەسانێك  بەكردەوە  هندستان  لە  یەكێتییەكان  گشت 

واتە  نییە،  پیشەییان  پێشینەیەكی  هیچ  كە  دەبەن  بەڕێوەی 

»بێگانە«ن. زۆربەی ئەم بێگانانەش تێكەاڵوییان لەگەڵ پرت لە 

یەكێتییەك هەیە. رابەرێكی نیشتامنی بە هەیبەت وتوویەتی 
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كە... ئەو سەرۆكی نزیكەی 30 یەكێـتی بووە، بە راشكاویش 

رایگەیاندووە كە ئەزموونێكی ئەوتۆی نەبووە بۆ بەڕێوەبردنی 

كارەكەی.

بە  پابەندبوون  بۆ  رێ  بێگانە  بە  بەسنت  پشت  و  الوازی 

تاكە كەسەوە خۆش دەكات. زۆر لە یەكێتییەكان هێشتا خوی 

گەڕان بە دوای كەسایەتییەكدا بەسەریاندا زاڵە. كەسایەتییەكی 

بەهێز دەتوانێت دەست بەسەر یەكێتییەكەدا بگرێت، بەسەر 

هەموو سیاسەت و كردارەكانییەوە. یەكێتییەكەش وەك بەوە 

كرێكارەكان  بێت.  كەسایەتییە  ئەو  موڵكی  كە  دەنارسێتەوە 

بە دوایدا دەگەڕێن تا گیروگرفتەكانیان بۆ چارەسەر و گشت 

داواكانیان زامن بكات. وەك بەرگریكار و پاڵەوانێك پشتی پێ 

دەبەسنت و بۆ هەر شوێنێكیان بەرێت ئامادەن بەدوایدا بچن. 

توخمێكی فراوان لە پاڵەوان پەرستی بەم هەڵوێستەوە دیارە. 

ژمارەیەكی باش لەم پاڵەوانانە لە بزوتنەوەی كرێكاریدا هەن. 

یارمەتی  داواكاریدا  هەندێك  دەستهێنانی  بە  لە  تەنها  ئەمان 

كرێكاران دەدەن نەوەك لە گەشەپێدانی رێكخراوە دیموكراتییە 

پشت بە خۆ بەستووەكاندا. ئەم رێكخراوانە بەو ئاڕاستەیەدا 

گەشە ناكەن تا كرێكاران فێربنب پشت بە خۆیان ببەسنت، نەك 

بە بەزەیی كەسایەتییە دیارەكان بۆ چارەسەركردنیكێشەكانیان.

زۆربەی  لە  كرێكاران  بزوتنەوەی  الوازیی  تری  خاڵێكی   

واڵتە دواكەوتووەكاندا، پشت بەستنە بە دەوڵەت. راپۆڕتەكان 

لە هندستانەوە دەڵێن:
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لە  كە  دەست،  گرتۆتە  ئەركانەی  ئەو  زۆربەی  دەوڵەت 

كۆمەڵگە ئازادەكاندا ئەركی یەكێتییە پیشەیییەكانە. هەروەك 

نێوان  دەستەیی  سازشی  نەوەك   - دەوڵەت  ئێستا  چۆن 

خاوەنكار و كرێكاران - رۆڵی سەرەكی دەگێڕی لە دیاریكردنی 

لە  رادەیەك  تا  ئەمەش  كاركردن.  تری  مەرجەكانی  و  كری 

چارە نەهاتوبووە بە هۆی باری ئابوری و الوازی كرێكاران و 

یەكێتـییە پیشەیییەكانیانەوە. 

راپۆرتەكان  فەرەنسا  بە  سەر  رۆژئاوای  ئەفەریقیای  لە 

دەڵێن:

خاوەنكار  بە  دژ  یەكێتییە  ئەم  راستەوخۆكانی  هەوڵە 

كرێكارە  بۆ  كریی  راستەقینەی  زیادكردنی  دەگمەن  بە 

داب  دوایییدا  سااڵنەی  لەم  ؛  لێكەوتۆتەوە  ئەفەریقییەكان 

بزوتنەوە  سیاسیەكانی  كاریگەرییە  و  كۆمەاڵیەتی  نەریتە  و 

زیادكردنەكانی  زۆربەی  لە  بوون  بەرپرسیار  كرێكاریەكان 

كرێی راستەقینە.

لە ئەمریكای التینەوە:

 Union representatives seek to achieve their gains

.through government interference and dictation

گرنگرتین فاكتەر كە دیاری دەكات ئایا چینی كرێكار لە 

واڵتە دواكەوتووەكاندا بە راستی شۆڕشگێڕن یان نا، فاكتەرێكی 

خۆیییە. چاالكی پارتەكان و بە تایبەتی پارتە كۆمۆنیستەكان 

دژە  رۆڵی  باسكردنی  هەیە.  ئەمە  لەسەر  كاریگەرییان 
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شۆڕشگێڕانەی ستالینیزم لە واڵتە دواكەوتووەكاندا - كە پێشرت 

ئاماژەی پێكراوە - لێرەدا پێویستیان بە دووبارەكردنەوەیە.

نیشتامنی  یەكە  دوای  لە  یەك  بارودۆخە  لە  زنجیرەیەك 

و نێونەتەوەییەكان شكاندنی كۆت و بەندەكانی فیودالیزم و 

بەرهەمهێنان.  هێزەكانی  بۆ  ناچاریییەك  دەكاتە  ئیمپریالیزم 

فراوانرتی  قوڵرتو  راماڵینێكی  جوتیار  چینی  بوونەكانی  یاخی 

بوونە  یاخی  لەو  هەر  بینی.  خۆیەوە  بە  پێشرت  وانی  لە 

نیشتامنیانە  یاخیبوونە  ئەو  ریشەی  و  رەگ  نیشتامنیانەشدا 

داكوترابوو لە دژی داتەپینی ئابورییەك كە ئیمپریالیزم لەگەڵ 

خۆیدا هێنابووی، هەروەها لە پێناوی باشرتكردنی باری ژیان 

كە داواكارییەكی دەستبەجێ بوو.

 1-پێداویستی هێزە بەرهەمهێنەرەكان و هەستی یاخی 

شكاندنی  بۆ  نەبوون  بەس  جوتیاراندا  چینی  نێو  لە  بوون 

تەوقی موڵكایەتی دەرەبەگایەتی و ئیمپریالیزم. سێ فاكتەری 

تریش یاریدەدەر بوون.

 2-الوازبوونی ئیمپریالیزمی جیهانی لە ئەنجامی گەشەی 

جومگەكانی  كە  ئیفلیجییەك  هێزەكان،  نێوان  ناكۆكییەكانی 

هۆی  بە  ئیمپریالیزم  هەمەالیەنەكانی  دەستێوەردانە 

دروستكردنی بۆمبی هایدرۆجینییەوە.

واڵتە  لە  حكومەت  گەشەی  لە  روو  3-گرنگی   

دواكەوتووەكاندا. یەكێ لە داوە مێژووییەكان ئەوەیە كاتێك 

ئەو  دەبێتەوە،  كۆمەڵگە  رووبەڕوی  كۆمەاڵیەتی  ئەركێكی 
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بگەیەنێت  ئەنجامی  بە  لەسەریەتی  ناچاری  بە  كە  چینەی 

ئامادە نەبێت، چەند گروپێك لە خەڵك، كە زۆرجار هێزێكی 

سەربە دەوڵەت، جێبەجێی دەكەن. لەم هەلومەرجەدا هێزە 

لە  تەنها  ئەمەش  دەگێڕێت.  گرنگ  رۆڵێكی  دەوڵەتییەكە 

بەوپێیە  كە   - ناداتەوە  رەنگ  نیشتامنیدا  ئابوری  ژێرخانی 

نیشتامنیی  سەرو  كارەكتەری  لەسەر  بەڵكو   - دەكات  گەشە 

ئەمڕۆی ئابوری جیهانیش!

 رۆڵی گەشەكردووی چینی ئەندێشمەندان وەك رابەر و 

یەكااڵكەرەوەی نەتەوە و لە سەرو ئەمانەیشەوە بە گەڕخەری 

تایبەتی  درێژەپێدانێكی  بە  پێویستی  خاڵەش  ئەم  جەماوەر. 

هەیە.

شۆڕشی رۆشنبیری

چینی ئەندێشمەندانی شۆڕشگێڕ خۆی وەك فاكتەرێكی 

دەركەوتن،  دوایییەدا  لەم  نەتەوانەی  لەو  سەملاند  یەكگرتوو 

پرت لەوانەی روسیای تزاری. ئاشكرایە كە موڵكایەتی تایبەتی 

بۆرژوازی روو لە ئیفالس و لەرزۆك بوونی پایەكانی ئیمپریالیزم 

و سەرمایەداری دەوڵەتی – بە هۆی بێ هێز بوونی ئیمپریالیزم، 

هەروەها گرنگی روو لە گەشەی پالندانانی دەوڵەتی، هەروەها 

ئەزموونەكەی روسیا و كاری رێكخراوەیی پارتە كۆمۆنیستەكان 

ئەندێشەمەندانە  بەو  پێكەوەگرێدان  نوێی  هەستێكی   –

هیچ  بە  نەبوو  پەیوەست  بەشێكی  تاكە  وەك  دەبەخشێت. 
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ئەندێشەمەندان  چینی  كۆمەڵگاوە،  نێو  تایبەتی  بوارێكی 

سەرچاوەیەكی روونی دەستەبژێرێكی شۆڕشگێڕی پسپۆڕن كە 

وادەردەكەوێت نوێنەری بەرژەوەندییەكانی نەتەوەكەیان بن 

دژ بە بەرژەوەندییە چینایەتی و دەستەییە تێكهەڵچووەكان. 

سەرەڕای ئەوەی تەنها بەشێكیشن لە كۆمەڵگە كە ئیلهام لە 

كولتوری نیشتامنییەوە وەردەگرن، لە كاتێكدا چینی جوتیاران 

و كرێكاران نە ئەو كاتی پشوەیان هەیە و نەرۆشنبیرییەكی 

ئەوتۆش.

هەروەها چینی ئەندێشەمەندان بە ئاگان لە دواكەوتوویی 

واڵتەكەیان لە رووی تەكنەلۆژیاوە. كاتێك بەشداری دەكەن لە 

جیهانی تەكنەلۆژیا و زانستی سەدەی بیستدا، دواكەوتوویی 

الی  لە  هەستەش  ئەم  دەمركێنێتەوە.  دایان  نەتەوەكەیان 

دەناڵێنن.  بێكارییەوە  دەست  بە  كە  زەقرتە  رۆشنبیرانە  ئەو 

ئەم دواكەوتووییە ئابورییە گشتییە وادەكات كە تاكە هیوای 

بكەوێت،  دەست  حكومییان  كارێكی  ئەوەبێت  خوێندكاران 

بەاڵم ئەمەش بەشییان ناكات.

لە  تەنانەت  هەیە،  لێهاتوویی  بە  باوەڕیان  زۆر  ئەوان 

بواری ئەندازەیی كۆمەاڵیەتیشدا. هیوایان وایە چاكسازی لە 

سەرەوە دەست پێ بكات و پێیان خۆشە ئەم دنیا نوێیە بدرێتە 

دەست خەڵكانێك كە پێی بزانن، وەك لەوەی ئەوە ببینن كە 

ئازادیخواز  خەڵكانی  و  هوشیارەكان  تاكە  لیربااڵنەی  خەباتی 

لە ئەنجامدا جیهانێكی نوێ بۆخۆیان بەدەست دێنن. ئەوان 



تۆنی كلیف 110

نەتەوەكەیان  رزگاركردنی  بۆ  پێوانەكانیانن  دەربەستی  زۆر 

دیموكراسین.  دەربەستی  كەمرت  بەاڵم  چەقبەستوویی،  لە 

گەشتێك بەرجەستە دەكەن بەرەو بە پیشەسازی كردن، بەرەو 

كەڵەكەبوونی سەرمایە، بەرەو ژیانەوەی نیشتامنی. دەسەاڵت 

پەیوەندییەكی راستەوخۆی بە الوازی چینەكانی تر و نابووت 

بوونی سیاسیانەوە هەیە.

دەوڵەتی  سەرمایەداری  وادەكەن  هەموویان  ئەمانە 

لە  رۆشنبیران.  بۆ  بێت  سەرنجڕاكێش  ئامانجێكی  تۆتالیتار 

نەتەوە  لە  كۆمۆنیزمن،  سەرەكی  هەڵگری  ئااڵ  راستیشدا 

ئەمەریكای  لە  پسپۆڕێك  هەروەك  پێگەیشتووەكاندا.  تازە 

التین دەنوسێت: »كۆمۆنیزم رەزامەندییەكی زۆر گەورەی بە 

دەستهێنا لە ئەمەریكای التین لە نێوان خوێندكاران و چینی 

ناوەڕاستدا«. لە هندستان، لە كۆنگرەی پارتی كۆمۆنیست لە 

ئەمریتسار )ئازار و نیسانی1958( نزیكەی لە %67 نوێنەرەكان 

سەربە چینی پرۆلیتاریا و جوتیاران نەبوون، بەڵكو لە )چینی 

ناوەڕاست، خاوەن زەوییەكان، بازرگانانی بچووك( ؛ لە 72% 

ی لە پلەی زانكۆ دابوون.

بە الڕێدابردنی شۆڕشی بەردەوام

پێویستە  هێزانەی  ئەو  ترۆتسكی  یەكەی  تیۆری  بەپێی 

كاتی  لە  بكەن،  سۆسیالیست  كرێكارانی  شۆڕشی  رابەرایەتی 

بە  پڕۆلیتاریا  دەشێت  شۆڕشگێڕدا،  خودی  نەبوونی  ئامادە 
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پێچەوانەوە ئاڕاستە بكەن، واتە بەرەو سەرمایەداری دەوڵەتی 

ببەن. بە بەكارهێنانی ئەوەی لە جیهاندا بەكارە تیۆرییەكە و 

پرۆلیتاریا،  بە چاالكی خودی  سەبارەت  گومانە  ئەوەی جێی 

ناوێكی  نەبوونی  لەبەر  كە  بگۆڕ،  دەستەواژەیەكی  دەگەینە 

بەردەوامی  »شۆڕشێكی  بڵێین  پێی  دەكرێت  گونجاو، 

سەرمایەداری دەوڵەتی بە الڕێدا براو.«

هەرەسهێنانی رژێمی ستالینیستی لە روسیا و ئەوروپای 

رۆژهەاڵت، گوزەری )چین(ەكەی ماوی بەرەو كۆتوبەندەكانی 

نێودەوڵەتی  پەرتبوونی  كێشكرد،  بازاڕ  سەرمایەداری 

گەشەكردنی  بۆ  رێیان  ستالینستییەكان  و  ماوی  بزوتنەوەی 

شۆڕشێكی بەردەوام و راستەقینە، هەروەك ترۆتسكی وەسفی 

كردووە، خۆشكرد.

و  دوور  و  لەسەرخۆ  ئاگاهاتنەوەیەكی  بە  لەنێو  ئێمە   

سێهەمدا.  جیهانی  لە  كرێكارانین  چینی  بزوتنەوەی  درێژی 

سەرقاڵی  ئێران  لە  كرێكاران  چینی  چۆن  بینیوە  ئەوەمان 

)ئەنجومەنەكانی  شوراكان  كە  بوون،  گشتی  مانگرتنێكی 

كرێكاران( رێكیان خستبوو، لە ئەنجامدا لەسەر كار البردنی 

شای لێكەوتەوە. بینیومانە چۆن چینی كرێكارانی ئەفەریقیای 

باشور، رژێمی ئاپارتایدیان لە ناو برد. هەروەها سەرهەڵدانی 

بینیوە.  باشورمان  كۆریای  لە  چەكدار  كرێكارانی  چینی 

هەروەها بە فراوانرتین و جەماوەریرتین مانگرتنی گشتییامن 

لە بەرازیل بە خۆوە دیووە.
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دەیەكانی  كە  ستەمكارییەی  ئەو  بەسەر  زاڵبوون  بۆ 

هێشتووە،  بەجێیان  فاشیزم  و  ستالینیزم  و  كۆنەپەرستی 

پێویستامن بە ماوەیەكی زۆرە. بەاڵم رێگە لە بەردەم شۆڕشی 

بەردەوام و راستەقینە وااڵیە تا ئامانجەكانی خۆی بێنێـتەدی.
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بەندی حەوتەم
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ماركیسزم  و مەسەلەی چەوسانەوە

لە  كرێكار  چینی  »رزگاری  ئەوەیە:  ماركسیزم  پوختەی 

كاتیشدا  هەمان  لە  و  دایە«  خۆی  كرێكار  چینی  ئەستۆی 

ماركس ئەوە رادەگەیەنێت كە بیروباوەڕی زاڵی ناو كۆمەڵگە 

بیروباوەڕی چینی دەسەاڵتدارە. یەكێ لە گرنگرتین شێوەكانی 

پارچەكردنی  پارچە  بیروباوەڕە،  ئەم  بەرجەستەبوونەوەی 

یەكێتی چینی كرێكارانە بۆ رەگەز و نەتەوە و چینی جیاواز.

پێست  الیەن  لە  رەشەكان  پێست  چەوساندنەوەی 

سپییەكانەوە، ژنان لە الیەن پیاوانەوە...هتد. یەكڕیزی چینی 

كردنی  حوكم  و  دابەشكردن  سیاسەتی  و  لەتوپەت  كرێكار 

دەسەاڵتی سەرمایەداران پتەوتر دەكات.

كاریگەری  بە چ شێوەیەك  ئەم چەوساندنەوەیە  دەبێت 

بەشە  بە  سەر  كە  كرێكارانەی  ئەم  گوزەرانی  سەر  بخاتە 

وەك  بەریتانیادا  لە  پێستڕەشەكان  كرێكارە  چەوساوەكەن؟ 

وەكو  جیاكردنەوەیان  هەروەها  دەچەوسێندرێنەوە،  كرێكار 

پێستڕەشێكیش، ئەم چەوساندنەەیە قووڵرت دەكاتەوە و كرێی 

كەمرت وەردەگرن و هەلومەرجی كاركردنەكانیشیان قورسرتە. 

بە دەست سەرپەنای خراپ كەم و كوڕییە كۆمەاڵیەتییەكانی 

كرێكاردا  ژنانی  سەر  بە  هەمانشتیش  دەناڵێنن.  تریشەوە 

سەپاوە، قورسایی دوو چەوساندنەوەیان لە سەرە: كە بریتییە 

كاری  و  خێوكردن  بە  منداڵ  و  دەرامەت  دەستهێنانی  بە  لە 

ناوماڵیش. زۆربەی ئەو كارانەی ژنان  دەیكەن الوەكین و لە 
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تا  دەڕەخسێت  بۆ  هەلیان  كەمرتین  مەش  بە  و  پەراوێزدان 

لە  ئەمەش  سەرەڕای  بهێنن،  دەست  بە  زانست  و  شارەزایی 

زۆر شوێندا ناچاردەكرێن دەست لە كارەكانیان هەڵگرن تاكو 

ژنان  بە  دژ  بكەن...ستەمكاری  پەروەردە  ساواكانیان  منداڵە 

چەوساندەنەوەكەیان قووڵرت دەكاتەوە.

بەاڵم ئەم ستەمكارییە چ كاریگەرییەكی دەبێت بە سەر 

ئەوانەوە كە سەربە بەشە ستەمكارەكەن؟ گومانی تێدا نییە كە 

ئەوان وامەزەندە دەكەن كە مرۆڤێكی بااڵترن لەو كرێكارانەی 

كە لە خوارەوەن. بەاڵم ئایا لە راستیدا سود لەوە وەردەگرن؟ 

واڵتە  باشوری  ویالیەتەكانی  لە  سپییەكان  پێست  كرێكارە 

قازانجیاندایە،  لە  ئەم جیاكردنەوەیە  پێیانوایە  یەكگرتووەكان 

چونكە كرێی زیاتر لە پێست رەشەكان وەردەگرن، ماڵەكانیان 

سپی  پێست  كرێكارانی  بە  بەراورد  بە  بەاڵم  و..هتد،  باشرتە 

باكور، كرێكارانی پێست سپی باشور، كرێیان زۆر كەمرتە.

باكور  ئێرلەندای  پرۆتستانتەكانی  كرێكارە  رەنگە 

ئەمان  بۆ  كاسۆلیكەكان  چەوساندنەوەی  كە  پێیانوابێت 

مەسەلەدا  لەگەڵ  وانەبوایە  ئەگەر  بێت،  باش  شتێكی 

نەدەبوون. كەواتە كرێكارانی پرۆتستانت كاری باشرت و پشوی 

گەڵ  لە  بەراورد  بە  بەاڵم  دەستدەكەوێت،  لەوانیرت  باشرتیان 

كە  و گاڵسكۆ دەردەكەوێت  بێرمێنگهام  لە  هاوڕەگەزەكانیان 

ئەم كرێكارانە كرێیەكی زۆر كەمرت وەردەگرن. هەمانشت لە 

بارەی پەیوەندیەكانی نێوان كرێكارانی ژن و پیاویشەوە راستە. 
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پیاوەكە  رووكەشدا  لە  ئەوەتا  وەردەگرێت.  زیاتر  كرێی  پیاو 

زۆر  دیمەنێكی  ئەوە  بەاڵم  وەردەگرێت،  ستەمە  لەم  سوود 

بكەرەوە.  قسانەی خوارەوە  لەم  بیر  تۆ  بابەتەكەیە.  شێواوی 

»كرێكارێكی پیاو ئاوەها بۆ برادەرەكەی دەنوسێت »ئایا ئەم 

چەند  هاوسەرەكەم  بیستووە؟  منت  سەرسامكەرەی  هەواڵە 

قرۆشێك وەكو كرێ وەردەگرێت. لە گەڵ ئەمەشدا  كارەكەی 

لە مەترسی نەماندایە، وەكو دەشزانی گوزەران چەندە قورسە. 

بۆ ئەوەی قوڕەكەش زیاتر خەست بكاتەوە، ئێستا دووگیانە و 

هیچ چارەسەرێكیش نییە بۆ لە باربردن. هەواڵی گرنگن ها«.

ئەگەر بە هۆی شەمەندەفەرێكی شلوشۆقی پڕ لە پیسییەوە 

گەشتێك ئەنجام بدەم، بێگومان وەكو سپی لە پەنجەرەكە و 

لە شوێنێكی خراپرتدا جێی بۆ دەستنیشان دەكرێت، بەاڵم لە 

راستیدا خودی كێشەكە لە شەمەندەفەرەكەدایە. هەموومان 

شەمەندەفەر  هەمان  ناڕەحەتییەكانی  دووچاری  دەبێت 

ببینەوە و هیچامن دەسەاڵمتان بە سەر ئەو شوفێرەدا ناشكێت 

كە هەموومان بەرەو هەڵدێر دەبات.

كرێكاردا هەمیشە  نێو چینی  لە  بەش  لێكراوترین  ستەم 

بەرجەستە  سەرمایەداری  بەرباڵوەكانی  و  ترسناك  رەفتارە 

دەكەنەوە. ترۆتسكی نووسیویەتی – ئەگەر كەسێك دەیەوێت 

بەرێت،  نوێ  كۆمەڵگەیەكی  بەرەو  گۆڕان  پێویستی  بە  پەی 

ئەوەی  شتەكان.  بڕوانێتە  ئافرەتێكەوە  چاوی  لە  دەبێت 

دەیەوێت پەی بە رسوشتی گەندەڵی و گەنیویی سەرمایەداری 
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لە چاوی جولەكەیەكی سەردەمی جەنگی  پێویستە  بەرێت، 

جیهانی دووەمەوە بڕوانێتە جیهان. ئەگەر كەسێكیش بیەوێت 

لە كۆمەڵگەی ئەمڕۆی بەریتانیا تێ بگات، دەبێت لە چاوانی 

نیڤڵ و دۆرین لۆرانسی باوك و دایكی ستیڤن لۆرانس – ئەو 

گەنجە پێست رەشەوە – بڕوانین كە لە الیەن پێنج نازییەوە 

كوژرا و پۆلیسیش بەرگری لە بكورژەكانی كرد.

و  پێست سپی  كرێكارانی  نێوان  لە  یەكێتییەك  بۆئەوەی 

پێست رەشدا بێتەدی، پێویستە كرێكارانی پێست سپی بە پیر 

كرێكارانی رەش پێستەوە لە میلێكیش تێبپەڕن. بۆ بەدیهێنانی 

یەكێتیی نێوان كرێكارانی ژن و پیاو،  پێویستە پیاوانی كرێكار  

بیسەملێنن  و  دەربچن  تیایدان،  كە  بێدەربەستییەی  لەو 

لینین   1902 ساڵی  ستەمكارییە.  لەو  نین  بەشێك  ئەوان  كە 

 « دەنوسێت:  و  دەربڕیوە  بە سادەیی  زۆر  مەسەلەیەی  ئەم 

كاتێك كرێكاران لە پێناو كرێی زیاتردا ماندەگرن، بە سادەیی 

ئەوكاتە  تەنها  سەندیكالسنت.  ئەوان  كە  دەگەیەنێت  ئەوە 

سۆسیالیستی راستەقینەن كە مانگرتنێك بەرپا بكەن لە دژی 

مانگرتنێك  خوێندكاران.  یاخود  جولەكەكان  چەوساندنەوەی 

سپییەوە  پێست  و  ڕەش  پێست  كرێكارانی  الیەن  لە  كە 

بە  هەڵچنین  تەنگ  بۆ  یارمەتیدەرێك  دەبێتە  كرابێت،  بەرپا 

رەگەزپەرستی. دەبێتە مانگرتنێك كە هاوپشتی پتەو بكات و 

لە ئەنجامی ئەوەشدا كاریگەری پرتی هەبێت لەسەر مەسەلە 

یەكێكە  كرێكاران  ناو  گیانی  گۆڕانكاری  مامناوەندییەكانیش. 

لە مەزنرتین ئەنجامەكانی ئەو مانگرتنە.
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بە  دژ  خۆپیشاندانێكی  لە  هاوپشتی  دەتوانێت  بەاڵم 

رەگەز پەرستییەوە دەستی پێ بكرێت و ببێتە دەروازەیەك بۆ 

هەستكردن بە یەكگرتوویی لەگەڵ كرێكارانی پێست ڕەشدا، 

پیشە  ملمالنی  داهاتوی  لەسەر  دەبێت  كاریگەری  ئەمەش 

نیشاندانی  بۆ  لەندەن  لە  كۆبوونەوانەی  ئەو  سازییەكانیان. 

هاوپشتی لەگەڵ خیزانی لۆرەنس دا، بە شێوەیەكی زۆر فراوان 

لەسەر  هەر  نەك  دەبێت.  زۆریان  كاریگەریەكی  بەسرتان 

هەڵوێستی ملیۆن خەڵك لە بەرامبەر پۆلیس دا، بەڵكو دەبێتە 

هۆی بەخشینی هەڵێكیش بۆ توندكردنەوەی هاوپشتی نێوان 

كرێكاران لە سەر چەندین مەسەلەی تر. 

بەرپای  بە شانی یەك  پیاوان و ژنان شان  مانگرتنێك كە 

دەكەن دەبێتە یارمەتیدەرێك بۆ بەزاندنی جیاوازی سێكسی. 

ژنان  كاتێك  یاد  بێتەوە  پاریسامن  كۆمۆنەی  دەبێت  ئێمە 

كە  بوو  شێوەیەك  بە  نەبەردیان  تەنانەت  جەنگین،  ئازایانە 

دڵنیاییەوە  بەوپەڕی  كرد  بەریتانی  هەواڵنێرێكی  لە  وای 

بوونایە،  ژن  مۆمنارەكان  هەموو  »ئەگەر  كە  رایبگەێنێت 

سەركەوتنی كۆمۆنە مسۆگەر دەبوو«.

لەندەن  لە  مەوبەر  لە  ماوەیەك  كە  كۆبوونەوەیەكدا  لە 

گەنجی  ژنێكی  كات  ئەو  ببێت.  بەرپا  با شۆڕش  وتم:  بەسرتا 

پێست رەش و سوحاقی تەمەن 26 ساڵە، لە لەندەن دەبێتە 

بەرپرسی یەكەمی ئەنجومەنە كرێكارییەكان(، من لەبەر ئەوە 

سیفەتانە  لەو  یەكێك  هەر  چونكە  هەڵبژارد  سیفەتانەم  ئەم 
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تەلیسمێكی سەرمایەداریان  بە تاڵدەكردەوە: گەنجی خراپە، 

خراپە.  سبیانی  لە  ژنانی  خراپە،  ژن  خراپە،  ڕەشی  پێست 

لێم  گەنج  ڕەشی  پێست  ژنێكی  كۆبوونەوەكە  دوای  بە  دوا 

نزیكبوەوە و پێیوتم : »ئەو ژنەی باست كرد منم پێست ڕەش، 

زۆر  پێموت  بەاڵم  لەسبیانیشم«،  و  ساڵە   26 تەمەنم  ژنم، 

بەداخەوە خوشكێ شۆڕش لە ماوەی 10 ساڵ دەكرێت، ئەو 

تەمەنرت دەبیت.  بە  كاتە  ئەو  كاروانەكە جێتدەهێڵێت!  كات 

وەرنەگیرێت.  خۆی  وەكو  قسانەشم  ئەم  دەبێت  بێگومان 

لەندەن  كرێكارییەكانی  ئەنجومەنە  یەكەمی  بەرپرسی 

دەشێت پیاوێكی ئیرلەندی 70 ساڵە و باوكی 10 منداڵ بێت.

شێوەكانی  هەموو  نەیاری  تەواو  دەبێت  شۆڕشگێڕ 

لە  دەبێت  سپی  پێست  شۆڕشگێڕێكی  بێت.  ستەمكاری 

شۆڕشگێڕێكی پێست رەش پێداگرتر بێت لەسەر بەربەرەكانی 

لە  پێوسیستە  بااڵ  رەگەزی  شۆڕشگێڕێكی  راسیزم.  كردنی 

سامیەت  دژە  بیرۆكەی  دژی  گوڕتر  بە  جولەكەیەك  هەموو 

بەرامبەر  لە  تەواوی  بە  پێویستە  پیاو  شۆڕشگێڕێكی  بێت. 

هەرجۆرە ستەم و زۆرلێكردنێكبێت لەسەر ژنان، ئێمە دەبێت 

بڵندگۆی ستەملێكراوان بین.
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بەندی هەشتەم

خەبات لە دژی فاشیزم
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چەند وانەیەك لە سەركەوتنی نازیەتەوە ساڵی 1933

لە 30 كانونی دووەمی ساڵی 1933، هیتلەر بووە سەرۆك 

وەزیرانی ئەڵامنیا. دەكرا ئەم كارە روونەدات. دوو مانگ پێشرت 

– واتە لە ترشینی دووەمی 1932، پارتی سۆسیال دیموكرات 

7,2 ملیۆن دەنگ و پارتی كۆمۆنیست 6 ملیۆن دەنگیان بە 

 13,2 سەرجەم  رێكخراوەكە  هەردوو  ئەوە  لەبەر  دەستهێنا، 

ملیۆن دەنگیان بەدەستهێنا، لە كاتێكدا ژمارەی دەنگدەرانی 

نازیەت 11,7 ملیۆن دەنگ بوو، واتە 1,5 ملیۆن دەنگ كەمرت. 

لە  كە  بوو  پشتگیرییانە  ئەو  چۆنایەتی  گرنگرت  زۆر  لەمەش 

نازیەكان،  رێكخراوە  دژی  دەكرا  كرێكاراییەكان  رێكخراوە 

گوزارشتی  خوارەوە  بەمشێوەیەی  ترۆتسكی  هەروەكو 

لێكردووە:

 1000 هەر  هەڵبژاردن  ئامارەكانی  پێوانەی  پێی  بە   «

كۆمۆنیستەكانی  دەنگی   1000 قورسایی  فاشیست  دەنگێكی 

هەیە، بەاڵم بە پێوانەی خەباتی شۆڕشگێڕانە 1000 كرێكار لە 

كارگەیەكی گەورەدا هێزی سەد ئەوەندەی 1000 فەرمانبەری 

تۆپەڵی  خەسووەكانیانە.  و  هاوسەر  كارمەند،  بچووك، 

مرۆڤایەتی  خاڵی  و  خەوش  لە  فاشیستەكان  گەورەی  هەرە 

پێكهاتووە.«

بەاڵم بە داخەوە رابەرانی ئەم دوو رێكخراوە جەماوەرییە 

بە تەواوەتی بەرەو هەڵدێر دەچوون.

لەبەرامبەر هێرشەكانی نازیزم، پارتی سۆسیالی دیموكرات 
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پشتی بە حكومەتی ئەڵامنیا و هێزەكانی پۆلیس بەستبوو بۆ 

بەرگری كردن لە دیموكراسی. تا ئەو كاتەش كە هیتلەر ببوە 

رابەری سۆسیال   Otto Wels فێلسی  ئۆتۆ  وەزیران.  سەرۆك 

دیموكرات پێیوابوو خەڵكی نابێت هەست بە مەترسی بكەن. 

)نازی(  نەتەوەییەكان  سۆسیالیستە  هەموویان  نوێ  كابینەی 

نەبوون، بەڵكو تەنها هاوپەیامنەتیەك بوو لە نێوان ئەڵامنییە 

 3 تەنها  نەتەوەییەكان،  سۆسیالیستە  و  پەرستەكان  نەتەوە 

یەكەی   9 و  بوون  نازی  حكومەتی  وەزیرەی  لەو12  وەزیر 

سوێند  كاتی  لە  هتلەر  لەمەش،  جیا  بوون.  پارێزگاران  لە  تر 

گوێڕایەڵی  كە  دابوو  پەیامنی  سەرۆكدا  بەردەم  لە  خواردن 

كە  نازییەی،  ئەو  فریك(یش  )ولیەم  بێت.  فیامر  یاساكانی 

قەدەغەكردنی  كابینەكە  رایگەیاند  بوو  ناوخۆ  وەزیری 

كاروباری  ودەستناخاتە  رەتكردۆتەوە  كۆمۆنیستی  پارتی 

دوو  دوای  هەر  دڵنیاییەوە  بە  رۆژنامەگەرییەوە.  ئازادی 

پاڵێوراوە  و  قەدەغەكرا  كۆمۆنیست  پارتی  قسەیە  لەم  مانگ 

سۆسیالیستەكانی بۆ هەڵبژاردن دەستگیر كران.

یاسایەكی رێخۆشكەر، كە  ئازاری 1933  كاتێك لە 23 ی 

رایخشتاگدا  لە  هتلەر،  دەبەخشییە  سنوری  بێ  دەسەاڵتێكی 

بەاڵم  كرد،  قسەی  ئەمە  دژی  لە  فێلس  ئۆتۆ  جێگیركرا، 

ئەوەی روونكردەوە كە پارت وەكو نەیارێكی سیاسی مامەڵە 

دەكات و تەنها ناڕەزاییەتیەكی بێ ئاشوب و یاسایی بۆ رژێم 

زۆرایەتی  مارس  5ی  »هەڵبژاردنی  وتی:  فیلس  دەردەبڕێت. 
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بەخشییە پارتەكانی حكومەت. لەبەر ئەوە هەلێكی داونەتێ 

بۆ ئەوەی واڵت بە پێی دەستور و گیانی یاساكان بەرێوەبەرن. 

وەكو واقیعی ئێمە حوكمی ئێستای ئەوانی قبوڵە. هەر چەندە 

یەكسانیخوازی خەڵكیش بۆخۆی هێزێكی سیاسییە و ئێمەش 

نیازمان نییە دژی ئەم هەستی یەكسانیخوازییە بوەستینەوە«.

سۆسیال  لە  حاڵیان  ئەڵامنیا  كۆمۆنیستی  پارتی  رابەرانی 

شوێن  سەر  بە  گوزەركردن  بە  نەبوو.  باشرت  دیموكراتەكان 

سۆسیال  كە  رایانگەیاندبوو  ئەوانیش  ستالیندا،  پێكانی 

كە  بەومانایەی  فاشیسنت.   – سۆسیال  دیموكراتەكان،   –

سۆسیالی  و  نازییەكان  نێوان  لە  بابەتی  جیاوازییەكی  جۆرە 

دیموكراتەكاندا نییە. هەربەو بۆنەیەشەوە رومێلی – رابەری 

فراكسیۆنی پارتی كۆمۆنیستی ئەڵامنیا لە رایخشتاگ، لە 14ی 

نۆرەی  كە دوای هیتلەر  بڵێت  توانیویەتی  ئۆكتۆبەری 1931 

فاشیستانە  لەو  ئێمە  بكات-  خۆی  كاری  دێت  ڕۆمێلیش 

دەوریان  تر  حكومەتێكی  هەر  لە  زووتر  ئەمان  ناترسێین. 

دەپێچنەوە )ئەی راسرتەوینە، بە الی كۆمۆنیستەكانەوە.

ترۆتسكی بەو هەموو هاودڵی و زیرەكییەوە كە هەیبووە- 

رووبەڕوی  ئەوەی  بۆ  دەكات  ئەڵامنیا  كرێكارانی  بانگەوازی 

مەترسی ئەو كارەساتە ببنەوە كە هیتلەر نوێنەرایەتی دەكات. 

ناوی  بە  نامیلكەیەكی  ساڵدا  هەمان  نۆڤێمبەری  23ی  لە 

تێیدا  و  نوسیوە  جیهانییەكە  بارودۆخە  بۆ  كلیلێكە  ئەڵامنیا، 

وتویەتی :
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ئەڵامنیا  قەیرانی  یەكالكردنەوەی  كە  ئاڕاستەیەك   «

ئەڵامنیا  خودی  چارەنووسی  تەنها  نەك  دەڕوات،  پێیدا 

ئامانجێكی  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمە  )كە  پێدەبەستێت  پشتی 

هەموو  قەدەری  و  ئەوروپا  چارەنووسی  بەڵكو  گەورەیە(، 

هاتنە  دەكات.  دیاری  داهاتوو  ساڵی  چەندین  بۆ  جیهانیش 

یەكەم  پلەی  بە  پەرستەكان  نەتەوە  سۆسیالیستە  سەركاری 

دەگەیەنێت،  ئەڵامنیا  پرۆلیتاریای  گوڵی  هەڵوەراندنی 

تێكشكاندنی رێكخراوەكانی و سڕینەوەی باوەڕیەتی بە خۆی 

و داهاتووی. بە تێبینی پێگەیشنت و تیژبوونەوەی هەلومەرجە 

كۆمەاڵیەتییەكان لە ئەڵامنیادا- كارە دۆزەخییەكانی فاشیزمی 

ئیتالیا، هەڵبەتە كاڵبۆوە و تەنانەت وەك ئەزمونێكی مرۆیی 

دێتە پێش چاو بە بەراورد لەگەڵ كارەكانی سۆسیالیستە نەتەوە 

چەكدارانەی  هەڵگەڕانەوەی  دانە  دە  ئەڵامنیا.  پەرستەكانی 

دوای  بە  یەكەیان  هەر  دێنێت-  بەدوایدا شكست  پڕۆلیتاریا 

و  الواز  ئەڵامنیا  كرێكاری  چینی  ناتوانێت   – ئەویرتیاندا 

شەكەت بكات وەك كە راڕایی لە بەرامبەر فاشیزمدا دەیكات 

كاتێك هەموو بڕیارەكە لە دەوری پرسیاری » ئایا كێ دەبێتە 

سەرگەورەی ماڵی ئەڵامنیا« دەخوڵێتەوە – كلیلی هەلومەرجە 

جیهانییەكە لە ئەڵامنیادایە«.

)ئەڵامنیا،  نامیلكەی  ترۆتسكی  ئەوە  دوای  رۆژ  سێ 

و  داوا  باڵوكردەوە،  جیهانییەكە(ی  هەلومەرجە  بۆ  كلیلێكە 

ئاگاداركردنەوەیەكی بە هێزیرتی نووسی بۆ كرێكارانی ئەڵامنیا 
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لەژێر ناوی لە پێناوی بەرەیەكی یەكگرتووی كرێكاران لە دژی 

فاشیزمدا. ئەو وشە بە ئاگاهێنەرەوانەی نووسی:

كەسێكن  سەد  چەند  ئێوە  كۆمۆنیست  كرێكارانی  ئەی 

سەر  شوێنێك  هیچ  بۆ  ناتوانن  ئێوە  ملیۆنان  لە  هەزاران،  لە 

هەمووتان.  بۆ  نییە  پێویست  پاسپۆرتی  ژمارەی  هەڵبگرن. 

هەركە فاشیزم دەسەاڵت وەربگرێت، وەكو تانكێكی تۆقێنەر 

بەسەر كەللە و پەیكەر و ئێسكەكانتاندا دەگوزەرێت. رزگاری 

ئێوە لە مارشی خەباتدا، تەنها لە رێی یەكێتییەكی تۆقێنەر لە 

گەڵ كرێكارە سۆسیال – دیموكراتەكاندا دەتوانێت سەركەوتن 

كاتێكی  كۆمۆنیست  كرێكارانی  ئەی  بكەن  پەلە  دی.  بێنێتە 

كەمتان بە دەستەوە ماوە.

لە 28ی ئایاری 1933 دا لە وتارێكیدا بە ناوی كارەساتە 

دووبارە  رابەرایەتی  بەرپرسیارییەتەكانی  ئەڵامنییەكە: 

دەنووسێت:

لە  رووداوە  گرنگرتین  ئەڵامنیا  پرۆلیتاریای  »تێكشكانی 

دوای بە دەستهێنانی دەسەاڵت لە الیەن پرۆلیتاریای روسیاوە 

لە 22ی جونی 1933 شدا، گەیشتە ئەو ئەنجامگیرییەی ئەو 

گەورەترین شكستی چینی   ، بێگومان   – ئەڵامنیا  كارەساتەی 

كرێكارە لە مێژوودا«.

لەوانەكانی  دا  سۆسیالیست  كرێكارانی  پارتی  لە  ئێمە 

ئەڵامنیاوە فێربووین

لە گەڵ هاتنە سەركاری پارتی كار لە 1974دا، بێكاری لە 
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600 هەزارەوە دوای سێ ساڵ گەیشتە ملیۆنێك و 600 هەزار. 

كرێكانیان هاتنەخوارەوە و بۆ یەكەمجاریش لە دوای جەنگ 

هاتنە خوارەوەیەك هەبوو لە ستانداردە راستەقینەكانی ژیان 

بوو  لەبار  هەلومەرجەكە  نەبوونییەوە  و  هەژاری  هۆی  بە 

 )National Front( نیشتامنی  نازی  بەرەی  گەشەكردنی  بۆ 

دەنگی  هەزار   44 نیشتامنی  نازی  بەرەی  1976دا،  ساڵی  لە 

نیشتامنی،  پارتی  دەستهێنا.  بە  ناوچەییەكاندا  لە هەڵبژاردنە 

ئەنجومەنی  كورسی  دوو   1977 ساڵی  نازییە،  پارتێكی  كە 

هەڵبژاردنەكانی  لە   ،1977 ساڵی  بالكبێرندا،  لە  دەستهێنا  بە 

ئەنجومەنی بااڵی لەندەن بەرەی نیشتامنی 119 هەزار و 63 

دەنگی بە دەستهێنا )واتە %5( بە بەراوردكردن لەگەڵ ساڵی 

1973 دا كە 5,. % بوو( بە مەش لیرباڵەكانی دابەزاندە پلەی 

سێیەم لە 32 مەڵبەندی هەڵبژاردن دا. رووپێوییەكی زانكۆی 

لە  ئێستا  الیەنگیرییەی  ئەو  كە  خستەڕوو  ئەوەی  ئێسكێس 

پەرلەمانی  كورسی   25 لەوانەیە  دەكرێت،  نیشتامنی  بەرەی 

بداتێت لە نوێنەرایەتی رێژەییدا.

لە ئۆگەستی 1977دا، بەرەی نازی نیشتامنی رێپێوانێكی بە 

نێو لویسهام دا رێكخست، كە شارۆچكەیەكە لە بەشی باشوری 

لە  ڕەشن،  پێست  دانیشتوانی  زۆربەی  و  لەندەن  رۆژهەاڵتی 

ئەنجامدا پارتی كرێكارانی سۆسیالیست 2000 هەزار ئەندامی 

خۆی هێنایە سەرشەقام لەگەڵ 8000 كرێكار و گەنجی تردا كە 

زۆربەیان پێست ڕەش بوون، پێكەوە ئەو هێڵەیان شكاند كە 
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پۆلیس بە دەوری رێپێوانەكەدا داینابوو. بە هۆی بەكارهێنانی 

هێزەوە رێپێوانی فاشیستەكانیان كۆتایی پێهێنا. ئەم چاالكییەی 

الیەن  لە  لویسهام  شاری  لە  سۆسیالیست  كرێكارانی  پارتی 

زۆربەی قسەكارانی پارتی كارەوە ئیدانەكرا. مایكل فوت ، كە 

بارەیەوە وتی:  لەم  لە دواییدا بووە جێگری سەرۆك وەزیران، 

شوشەی  فڕێدانی  بە  بگرن  نازییەكان  لە  رێگە  ناتوانن  »ئێوە 

ناكارامەترین  ناڕەحەتكردنی پۆلیسەوە و  بەتاڵ بەسەریاندا و 

وەك  تۆش  كە  فاشیست  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  شێوازیش 

پارتی كاریش داوای لە  ئەوان بێت(. رۆن هایوردی سكرتێری 

سەرجەم ئەندامانی پارت دەكرد كە هەمیشە بە دوورین لەو 

رێكخراوانەی كە ئەوپەڕی راست یان ئەوپەڕی چەپ پێكدێنن. 

نێوان  لە  دەكرد  بەدی  كەمی  بە  زۆر  جیاوازییەكەی  ئەو 

خۆپیشاندەرە گێرەشێوێنەكان – كە مەبەستی پارتی كرێكارانی 

سۆسیالیست و فاشیستەكانی بەرەی نازی نیشتیامنییە. 

بە  بوو  دا   1977 ئۆگەستی  لە  لویسهام  رووداوەكانی 

دژە  هاوبەندییەكی  دامەزراندنی  بۆ  دەستپێكردن  خاڵێكی 

نازی لە نۆڤێمبەری 1977 دا.

بەرە  ئەو   )Anti-Nazi League )ANL نازی دژە  یەكێتی 

یەكگرتووە بوو كە لە الیەن پارتی كرێكارانی سۆسیالیستەوە بەدی 

هێرنابوو، پیتەر هاین و ئێرنی رۆبەرتسی ئەندامی پەرلەمان و 

ئەندامانی تری پەرلەمان كە لە ناویاندا نیڵ كینۆك و ئۆدری وایز 

و مارتن فالنری كە لە بری چەپی پارتی كاردا بوون، پێكهێرنابوو.
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بەرفراوانی  بزاوتێكی  بووە  نیشتامنی  نازی  بەرەی 

دژایەتی  سەر  بخاتە  زیاتر  گوشاری  ئەوەی  بۆ  جەماوەری. 

كردنی الوان بۆ فاشیزم – كە ئەمان سەرچاوەی پشتگیرییان 

زیاتر لە الیەن الوانەوە بوو – بەرەی نازی نیشتامنی یەكەمین 

دا   1979 ئەپرێلی  كۆتایی  لە  لەندەندا  لە  خۆی  كەرنەڤاڵی 

بەرپاكرد.  ناوچەییەكان  هەڵبژاردنە  لە  بەر  رۆژێك  چەند  و 

سەركەوتنێك ئەم كەڕنەڤاڵە بە دەستیهێنا لە پێشبینی كەسدا 

نەبوو، 80 هەزاری راكێشایە ناو ئەو رێپێوانە كە لە مەیدانی 

ترافاڵگارەوە بەڕێخرا بەرەو ڤیستیڤاڵێكی مۆسیقا لە باخچەی 

ڤیكتۆریا كە هەشت میل لێوەی دوور بوو. شانبەشانی )بەرد 

بەرامبەر بە فاشیزم( كەڕنەڤاڵی زۆر كە هەریەك لە مانچستەر 

35 هەزار كەس و كاردیڤ 5 هەزار و برادفۆرد 2 هەزار و لە 

بە  بەرپاكران.  كەس  هەزار   100 بەشداربوونی  بە  لەندەندا 

نیشتامنی  نازی  بەرەی  بۆ  دەنگدان  ئاستی  ئەمەشەوە  هۆی 

بەخۆیەوەبینی.  هاتنەخوارەوەی  ناوخۆییەكان  لەهەڵبژاردنە 

 77% رادەی  بە  برادفۆرد  لە  خوارەوە،  هاتە   54% لیدز  لە 

كەناری رۆژهەاڵتی  كە  مەڵبەندەكەی خۆشیاندا  لە  تەنانەت 

لەندەنە بە رادەی %40 دابەزیبوو. 

الیەن  لە  بەرباڵو  شێوەیەكی  بە  نیشتامنی  بەرەی 

نیسانی  ناوەڕاستی  لە  هەر  دەكرا.  كۆمەكی  سەندیكاكانەوە 

1978 و بەر لە كەرناڤاڵەكە 30 لقی A.U.E.W و ناوچەكانی، 

ئەنجومەنی سەندیكایی، 11  دەكرد هەروەها 25  كۆمەكیان 
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لق و ناوچەی N.U.M ، 6-10 ناوچەی TGWU و CPSA و 

TASS و NUJ و NUT و NUPE و 1300 كۆمیتەی پیاوانی 

كۆگای كارخانە گەورەكان و 50 پارتی كرێكاری ناوچەیی. ئەم 

ژمارانە دوای كەرنەڤاڵەكە زیاتر گەشەی كرد.

هەرگیز   ANL نازییەكان  دژە  یەكێتی  زەبری  ژێر  لە 

دەست  بە  پشتگیری  لە  رادەیە  ئەو  نەیانتوانی  فاشیستەكان 

تێیدابوون،  دا   1977-1976 سااڵنی  ئاستەی  لەو  كە  بهێنن 

بەرەی  كە  دێنمەوە  بیریان  تر  جارێكی  بخاتەوە.  نزیكیان 

لیستەر،  لە  دا 44 هەزار دەنگیان  لە ساڵی 1976  نیشتامنی 

بەاڵم  دەستهێنا،  بە  دەنگیان  هەزار   119 دا   1977 ساڵی  لە 

ئینگلتەرا- لە 17 ی  لە دوایین هەڵبژاردنە ناوچەییەكاندا لە 

ئایاری 1998 – سەرجەم دەنگەكانی پارتی نیشتامنی بەریتانیا 

و بەرەی نازی نیشتامن تەنها سێ هەزار دەنگ بوو.

بڕگە  دوو  لە  فاشیزمدا  شەڕی  لەمەڕ  ئێمە  سیاسەتی 

پێكهاتبوو: پەالماردانی جرجەكان و تێكشكاندنی ئەو الیەنانەی 

تیایدا جرجەكان ژمارەیان زیاد دەكات. تەنها لەگەڵ ماشێنەكاندا 

بەس نییە، بەڵكو دەبێت لە دژی بێكاری، كرێی كەم، گەندەڵی 

لەبار  هەلومەرجەكە  ئەوانە  چونكە  بجەنگین،  كۆمەاڵیەتیش 

دەكەن بۆ گەشەكردنی فاشیزم. یەكێ لەو دیاردانەی یەكێتی 

ئەودوو بڕگەیەی نیشاندا، رێكخراوكردنی پەرستیارەكان بوو لە 

بەرگێكدا بۆ دروشم بەرزكردنەوە لە دژی نازییەكان و لەپێناوی 

بەرگری كردن لە خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتامنی.
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بەراوردێك  لە گەڵ راسیزمی SOS لە فەرەنسادا

 )FN( لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی 1974 دا بەرەی نەتەوەیی

1981یشدا  ساڵی  لە  دەستهێنا،  بە  دەنگەكانی   %  0  ,74 تەنها 

گەڵ  لە  بەاڵم   ،%  0  ,5 گەیشتە  و  هاتەخوارەوە  رێژەیە  ئەم 

سۆسیالیستی  پارتی  ئەندامی  میرتانی  فرانسوا  هەڵبژاردنی 

فەرەنسا بۆسەرۆكایەتی لە ساڵی 1981 ئاڕاستەكان بە شێوەیەكی 

دوو  لە  بێكاری  بەرباڵوبوو،  زۆر  نائومێدی  گۆڕان.  ریشەیی 

جێگایەكەوە  هەموو  لە  نیشتامنی  بەرەی  بوو،  زیاتر  ئەوەندە 

بە الی خۆیدا  لە ساڵی 1984دا، %11 دەنگەكانی  سەریهەڵدا. 

پەرلەمانیەكانی  هەڵبژاردنە  لە  ملیۆن(.   2 )نزیكەی  راكێشا 

ژمارەی  لە  كە  دەستهێنا  بە  كورسی   35 1986دا،  ئاداری 

ئەوە  دوای  زیاتربوو.  زۆر  كۆمۆنیست  پارتی  كۆرسییەكانی 

سیستەمی هەڵبژاردن گۆڕاو بەرەی نیشتامنی هیچ كورسییەكی 

نەما لە پەرلەماندا، بەاڵم لە جێی ئەوە زیاتر لە 1000 راوێژكار و 

دەسەاڵتی چوار شاری بچووكی بە دەستبوو لە باشوری فەرەنسا، 

لە دوایین هەڵبژاردندا لە جونی 1997 بەرەی نیشتامنی 5 ملیۆن 

دەنگی كۆكردەوە )یاخود %15 ی دەنگەكان.

كەواتە لەبەرچی بەیانی بەرەی نیشتامنی لە بەریتانیا بە 

شێوەیەكی ریشەیی بەرەوخوار دەچێت، كەچی لە فەرەنسادا 

رێگەی  لە  ناتوانێت  كەس  سەردەچێت؟  بەرەو  توندی  بە 

بابەتییەكانی  هەلومەرجە  جیاوازیەكانی  بۆ  ئاماژەكردن 

فەرەنسا و ئەڵامنیا ئەمە رووندەكاتەوە:
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رێژەی پێست رەشەكان لە بەریتانیا هەمان ئەو رێژەیەیە 

بێكاری  ئاستی  5-6 %، هەروەها   – هەیە  فەرەنسادا  لە  كە 

جیاواز نییە. ئاستی خەباتی پیشەسازی لە فەرەنسا لە راستییدا 

قووڵرتین  و  درێژترین  بەریتانیا  بەرزترە.  بەریتانیا  لەوەی 

دابەزینی لە خەباتی پیشەسازی دا بە خۆوە بینیووە.

لە  هەریەك  چارەنووسی  نێوان  جیاوازی  چۆن  كەواتە 

FN و NF شی بكەینەوە؟ دەبێ بڕوانینە توخمی خۆیی لەم 

مەسەلەیەدا. لە بەریتانیا ئێمە ANL مان هەیە. لە فەرەنسا 

سەرەكیرتین رێكخراو لە دژی نازییەكان SOS Racisme بوو. 

ئەم رێكخراوە پاشكۆی پارتی سۆسیالیست بوو، رابەرەكەی كە 

)رووبەڕوبوونەوە(  رەتكردنەوەی  لە  باسی  دسیربوو،  هارلێم 

دەكرد لەگەڵ FN دا بە وشیاری دەیوت ئەم كارە دەمانخاتە 

جەماوەری  بۆچوونی  چاوەڕوانی  ئەو  لوپێنسەوە.  دەست 

هیوای  بە  و  هەڵكێشێت  ریشەوە  لە  راسیزم  تا  دەكرد 

باڵی  هاوبەشی كردنی یەكسان بوو لە الیەن رێكخراوەكانی 

چەپ و باڵی راست. هەرچەندە SOS Racisme بانگەوازی 

بۆ  نەبوو  رێپێوانەكانی دەكرد، بەاڵم هیچ جۆرە نەخشەیەك 

ئەوەی بەهێز رووبەڕوی FN بنەوە.

رۆڵێكی   SOS Racisme خەساندنی  لە  میرتان  رۆڵی 

میرتان  كە  نەچێت  یاد  لە  ئەوەمان  دەبێت  بوو.  ناوەندی 

كارگوزارێكی بەرزبوو لە حكومەتەكەی مارشاڵ پیتان لە كاتی 

 70 بوو،  نازییەكان  هاوكاری  كە  حكومەتەی  ئەو   – جەنگدا 
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هەزار جوڵەكەی بەرەو ژوورەكانی گاز بەڕێكرد. دوای ئەوەی 

میرتان بووە سەرۆك، هەموو ساڵێك و لەیادی مردنی مارشاڵ 

نیشتامن  »ئەم  گۆڕی  سەر  دەخاتە  گوڵ  چەپكێك  دا  پیتان 

پەروەرە فەرەنسییە گەورەیە«، كە هاوشانە لە گەڵ چەپكێكی 

تر كە لە الیەن لوپانەوە دادەنرێت.
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بەندی نۆیەم

وانەی گرنگ لەڕووداوەكانی
ئایاری 1968
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ئیلهام و وریاكردنەوە

لە  ئیلهامیان  جیهاندا  لەسەرانسەری  سۆسیالیستەكان 

رووداوەكانی فەرەنسای ئایاری 1968، وەرگرت. خۆپیشاندانی 

خوێندكاران و داگیركردنی زانكۆكان كە لە رۆژانی 10و 11ی 

 ،)Barricades( بەربەستكردن  كە  نارساوە  بە  شەوی   – ئایار 

هەزاران  لە نێوان  فراوان  رووبەڕوبوونەوەیەكی  لەگەڵ 

و  كرێكارە  الوەكان  زۆری  ژمارەیەكی  یارمەتی  بە  خوێندكار 

دانیشتوانی گەڕەكی التین لەگەڵ  CRC – پۆلیسی دژە ئاژاوە 

كە سەركەوتوانە  زاڵبوون بەسەر خۆپیشانەكاندا.

و  بەهێز  كە  الیەنگرییەكی  فەرەنسا  كۆمۆنیستی  پارتی 

خوێندكاران  چاالكییەكانی  لە  دژی  پشتەوە  بوو،  لە  فراوانی 

بوو تاكو )شەوی سەنگەر گرتنەكە(، لێرەوە  ئیرت بڕیاریاندا كە 

ئەم شەپۆلی سەرهەڵدانە  بۆ رووبەروبوونەی  رێگە   باشرتین 

سەركردەكانی  رابەرایەتییەكەیدا.  گرتنە  بە سەر   دەست 

هیوای  بە   CGT نەقابەی  فیدراسێونی  و  كۆمۆنیست  پارتی 

ببێتە  خۆپیشاندان  و  رۆژە  یەك  مانگرتنێكی  كە  ئەوەبوون 

ئەوە  لەبەر  هەلومەرجەكە.  ئارامكردنەوەی  بۆ   دەروازەیەك 

بانگەوازی مانگرتنێكی یەك رۆژەیان كرد بۆ رۆژی 13ی ئایار، 

وایان چاوەڕێ دەكرد كە ئەمەش وەك مانگرتنەكانی پێشووتر 

چووبوون.  هەڵەدا  بە  بەاڵم  كراوبێت،  كۆنرتۆڵ  مانگرتنێكی 

كرێكارانی سەرباز كە  ئەم سەرەتایەیان قۆستەوە بۆ درێژەدان 

ئاڤیاسۆن  سود  كرێكارانی  ئایاردا  14ی  لە  مانگرتنەكە.   بە 

بێ  مانگرتنێكی  بانگەوازی  نانت  لە  شاری   Sud Aviation
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سنووریاندا و كارخانەكانیان داگیر كرد. بۆ رۆژی دوایی واتە 

ئایاردا  لە16ی  داگیركرا،   Renault –Cleon ئایاردا  ی  لە  15 

رینۆی  كارخانەكانی  سەرانسەری  داگیركردن  و  مانگرتن 

كارخانە  هەموو  داگیركردنی  و  مانگرتن  ئەمەش  گرتەوە. 

 ئەندازەیی دامەزراوەكانی دروستكردنی سەیارە و فڕۆكەی بە 

لە جوڵە  ئایار شەمەندەفەرەكان  لە 19ی  دوای خۆیدا هێنا، 

تێلێگراف،  و  پۆست  خزمەتگوزارییەكانی  شانبەشانی  كەوتن 

لە  پاریس، پەكیان كەوت.  خزمەتگوزارییەكانی میرتۆ و پاس 

مانگرتنی كانەكان و پاپۆڕەكان و  فڕۆكەكانی هێڵی ئاسامنیی 

فەرەنسای گرتەوە. لە20ی ئایار مانگرتن بوو بە گشتی و 10 

پێشرت  هەرگیز  كە  خەڵكەی  ئەو  لەخۆگرت،  كرێكاری  ملیۆن 

سەماكەران،  مانگرتنەكەوە.  چوونە  ناو  نەگرتبوو  مانیان 

و  كۆگاكان  ژنانی  رۆژنامەنووسان،  پێ،  تۆپی  یاریزانانی 

هەموو  سوور  ئااڵی  بەشداربوون.  هەموویان  تەكنیكاران، 

شوێنەكانی كاری رازاندبووەوە.

 لە خۆپیشاندانی رۆژی 13ی ئایاردا یەك ملیۆن كرێكار 

   De Gaulle سەرۆك   دیگۆلی  كرد.  بەشداریان  خوێندكار  و 

24ی  رۆژی  لە  كاتێك  مایەوە  پەنا  و  پشت  بێ  تەواوی  بە 

تەنها  نەیتوانی  ریفراندۆمێك  بۆ  كرد  بانگەوازی  ئایاردا 

بدۆزێتەوە  فەرەنسادا  لەسەرانسەری  چاپكردن  دوكانێكی 

پەنای  ناچاری  بە  كاتێكیش  بانگەوازەكەی  چاپكردنی  بۆ 

بردەبەر چاپخانەكانی بەلجیكا بۆ چاپكردنی ئەو بەیاننامەیە، 

برایانیان  لەگەڵ  هاوپشتی  دەربڕینی  بۆ  بەلجیكا  كرێكارانی 
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دیگۆل  ئایاردا  ی  لە25  رەتكردەوە.  داواكەیان  فەرەنسا  لە 

لە  سەربازگە  پەناگەیەك  ئەوەی  بۆ  بەجێهێشت  فەرەنسای 

 فەرەنسییەكانی ناو ئەڵامنیا بدۆزێتەوە.

رێكەوتننامەی  سەندیكاكان  رابەرانی  ئایاردا  ی  لە  27   

ئابوری  باری  چاككردنی  بارەی  لە  كە  مۆركرد  )گرۆنێل(یان 

كەمی  النی  كرێی  بەرزكردنەوەی  وەكو  بوو-  كرێكارانەوە 

كرێكاران بە رێژەی٪35 - بەمەش كۆتایی بە مانگرتن هات و 

باڵی راستڕە و هەلی بۆ رەخسا و كەوتە كاركردن. لە30ی ئایاردا 

خۆپیشاندانێكی گەورەی باڵی راستڕەو بەڕێخرا. پۆلیس دەستی 

بە  كۆتایی  و  گرت  تەلەفزیۆندا  و  رادیۆ  وێستگەكانی  بەسەر 

داگیركردنی كارخانەكان لە الیەن كرێكارانەوە  هێنا و هێرشیشیان 

بەردەوام، سەرئەنجام  دوو  دەكردەسەر هەر خۆپیشاندانێكی 

كرێكار و خوێندكارێكی قوتابخانەشیان كوشت.

خۆی  مۆتەكەیەك  وەك  مردووەكان  نەوە  نەریتی  خوو 

بەمێشكی زیندووەكانەوە هەڵواسیوە )كارل ماركس(.

پاشاموە  كرێكاران،  پێشی  لە  روو  بزاوتنی  لە سەروبەندی 

 قورسەكەی ستالینیزم هێشتا هەر هەستپێكراو بوو. كرێكارانی 

كۆمۆنیست،  پارتی  بۆ  هەبوو  زۆریان  ئەمەكێكی  فەرەنسا 

ئەم  لە الیەن  كرێكاران  لە  نەوەیەك   ... سەرباری هەر شتێك 

پارتەوە  خوێندەوار كرابوون و راهێرناوبوون. دەسەاڵتی پارتی 

دەردەكەوێت:  رووداوەدا  لەم  كرێكاراندا  بەسەر  كۆمۆنیست 

كاتێك سوپاكانی ئەمەریكا و بەریتانیا بەسەر سوپای ئەڵامنیادا 

ماكی  كرا،  Maqui  رزگار  ماكی  الیەن  لە  پاریس  سەركەوتن، 
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كۆمۆنیستەوە  پارتی  الیەن  لە  بوو  بەرەنگاری  بزوتنەوەیەكی 

رابەرایەتی دەكرا. كرێكارانی چەكدار پاریسییان كۆنرتۆڵكرد. لە 

كۆتاییشدا مۆریس سۆرێ، سكرتێری پارتی كۆمۆنیستی فەرەنسا 

لە مۆسكۆ گەڕایەوە  پاریس و بانگەوازی بۆ )یەك پۆلیس، یەك 

ئاماژەی  كە  سۆرێ  پۆلیسەی  ئەو  كرد.  دەوڵەت(  یەك  سوپا، 

جەنگدا  سەردەمی  لە  كە  پۆلیسەیە  ئەو  هەمان  دەكات  بۆ 

هاوكاری نازییەكانی دەكرد. سەرەڕای ئەمەش كرێكارانی پاریس 

قسەكانی )سۆرێ(یان قبووڵكرد و چەكەكانیان دانا.

كۆمۆنیست  پارتی  كاركردنی  1968دا  لە  ئایاری   

تاڕادەیەكی زۆر جەماوەری بوو. پێشرت ئاماژەمان بەو ملیۆن 

خۆپیشاندانیان  پاریس  لە  كە  كرد  خوێندكارانە  و  كرێكار 

نەیاندەویست  كۆمۆنیست  پارتی  رابەرانی  ئەنجامدا. 

ئەوەی  لەبەر  بنب.  یەك  تێكەڵ  خوێندكاران  و  كرێكاران 

كۆمۆنیست.  پارتی  كاریگەری  لە  دووربوون  خوێندكاران 

چەپی  باڵی  الی  بە  زۆرتر  سیاسیەكانیان  بیروباوەڕە  ئەوان 

پارتی  رابەرانی  بوو  ئەوەش  لەبەر  هەر  دەشكایەوە.  پارتیدا 

كۆمۆنیست پشتێنەیەكیان لە20 هەزار پاسەوان رێكخست بۆ 

جیاكردنەوەی ریزی كرێكاران لە ریزی خوێندكاران. هەروەها 

بوارەشدا  لەم  كە  كارخانەكاندا  داگیركردنی  بە  ئاماژەمان 

 CGT سەندیكای  و  كۆمۆنیست  پارتی  بیروكراتییانەی  رۆڵی 

لەبەرچاوە: 80 90- ٪ ی كرێكاران نێردرانەوە  ماڵەوە، لەبەر 

بوون.  چاالك  كەمایەتییەك  تەنها  لە  داگیركردنەكاندا  ئەوە 

لە  دەستدابوو  ماڵەوە  ئەو هەلەیان  كرێكارانەی چوونە  ئەو 
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تاكتی و سرتاتیژیەتەكان، كە  بەشداری گفتوگۆ بكەن لەسەر 

 ئەمەش دڵی بزوتنەوەكە پێكدەهێنێت.

الیەن  لە  بەاڵم  هەبوو،  خۆیان  كۆمیتەی  مانگرتنەكان   

دیارییان  سەندیكاكان  بەڵكو  هەڵنەبژێردراون،  كرێكارانەوە 

مانگرتنە  بە  كۆتاییهێنان  كاری  ئاسانكردنی  بۆ  كردبوون. 

راگەیاند،  كە  كارخانەكانیان  یەكێ  كرێكارانی  كە  بە  گشتییە 

كەوا كرێكاران لە كارخانەیەكی تردا چوونەتەوە  سەركار....ئەم 

تاكتیكەش لە زۆر شوێن دووبارەكرایەوە. لەبەر ئەوەی هیچ 

هێڵێكی پەیوەندی لەنێوان كارخانەكاندا نەبوو سەربەخۆیی 

لەوانەی سەندیكا، ئەم تاكتیكە  سەری گرت.

شۆڕشی شوباتی 1917 لە  روسیا

كرێكاراندا  لە  هۆشیاری  ناكۆكیانەی  لەو  تێگەیشنت  بۆ   

هەبوو لە فەرەنسا ئایاری ساڵی 1968، لە  گەڕانەوە بۆ ئەزموونی 

ئەو  ناكەوێت،  دەست  باشرت  روسیا  ی   1917 شوباتی  شۆڕشی 

شۆڕشەی كۆتایی بە  قەیسەریزم هێنا. پۆلیس بە تەواوی توانەوە، 

كرێكاران لە هەموو شوێنێك لە  شوراكاندا خۆیان رێكخست، لە 

سوپاشدا كۆمیتەكانی سەربازان سەری هەڵدا.

لینین لەوكاتەدا »دەسەاڵتی دووالیەنە«ی وەكو حالەتێكی 

زاڵ بەسەر هەلومەرجەكەدا پێناسەكرد. راستە شوراكان بەهێز 

بوون، بەاڵم لەبەرامبەر شوراكان حكومەتی كارسازی بۆرژوازی 

هێشتا  بەاڵم  هەبوو،  سەربازان  راستە  كۆمیتەكانی  هەبوو. 

خولیای  شوراكان  راستە  بەرێوەدەبرد.  سوپایان  جەنەراڵەكان 
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ملیۆنان كەسی بۆ ئاشتی دەردەبڕی ، بەاڵم جەنگی ئیمپریالیستی 

كرێكاران  بەهێزەكانی  كۆمیتە  راستە  بوو.  بەردەوام  هەر 

هەموو  هێشتا  بەاڵم  هاتنەكایەوە،  كارخانەیەك  هەموو  لە 

ملیۆنان جوتیار  راستە  بوو.  كارخانەكان موڵكی سەرمایەداران 

لەشوراكاندا رێكخرابوون، بەاڵم هێشتا ئاغاكان یەك مەتری چوار 

گۆشەیان لە زەوییەكانیان لە دەست نەدابوو. رابەرانی شوراكان- 

مەنشەفیكەكان و سۆسیالیستە  شۆڕشگێرەكان – پشتگیرییان لە 

حكومەتە  بۆرژوازییەكە و سیاسەتەكانی دەكرد.

 شۆڕشی شوبات دابڕانێك بوو لە رابردوو، بەاڵم دابڕانێكی 

سەردەمە  و  ئەو  لە  دامەزراوەكانی  یەكان  ناكۆكی  ناتەواو، 

هۆشیاری ملیۆنان خەڵك  دەركەوت.

بوو،  نوێی سەرنجڕاكێش  دامەزراوەیەكی  پرتۆگراد  شورای 

باڵی  و  نەدەكرا  بەڵشەفیكەكانەوە  رابەرایەتی  لەالیەن  بەاڵم 

راست بەسەریدا زاڵبوو. بۆ ملیۆننان كەس كە  تا دوێنێ الیەنگری 

قەیسەریزم بوون –  نەمانی قەیسەریزم  و وەرچەرخان بەرەو 

رووبكەن  بەڵشەفیزم  یەكسەر  نەبوو  سانا  هەروا   – چەپ 

و  مەنشەفیزم  راسرتەوەكان-  بوونە  الیەنگری  لەجیاتی  و 

سۆسیالیستە  شۆڕشگێرەكان، چەندین هەفتەو مانگی خەباتی 

شوراكانی  تا  بەڵشەفیكەكان  بۆ  بوو  پێویست  درێژخایەنی 

پرتۆگراد و مۆسكۆ بەدەست بهێنن- كە  ئەمەش لە ئەیلولی 1917 

دا هاتەدی. ئێمە  لێرەدا ئەو بوارەمان نییە جیاوازی رووداوەكان 

لەنێوان شوبات و ترشینی یەكەمدا بخەینەڕوو. بەاڵم رێرەوی 

بەڵشەفیكەكان هەروا تەخت نەبوو، كاریگەری بەڵشەفیكەكان 
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مانگی  كۆتایی  هەتا  بوو  لە  زیادبوون  روو  پرتۆگراد  لەسەر 

پارت  درانە  دواوە،  تەمموزەوە  مانگی  لەسەرەتای  حوزەیران. 

و  تێكشكێندران  چاپخانەكانی  و  كرا  نایاسایی  بە  پراكتیكی 

مانگی  ترۆتسكیش  و  بكاتە  حەشارگە  روو  ناچاركرا  لینین 

تەموز زیندانی كرا– هەروەك ترۆتسكی نووسیویەتی – مانگی 

بەدناوكردن بوو، باڵوكراوەكان بە  شێوەیەكی هسرتیایانە  )لینین(

یان وەكو سیخوڕێكی ئەڵامنی تاوانبار كرد. وەرچەرخان بەرەو 

راست بووە هۆی ئەوەی راسرتەوەكان باوەڕیان بەخۆیان پتەوتر 

سەركردەی  كۆرنیلۆڤی  جەنەراڵ  ئابیشدا  ی   30 لە-27  بێت. 

بهاتایە  سەربكەوتایە  ئەوا  گەر  بەرپاكرد.  كودەتایەكی  روسیا 

وشەی فاشیزم وشەیەكی ئیتالی نەدەبوو، بەڵكو روسی دەبوو. 

لە  زیندانەوە  ترۆتسكی بەرگریكردنی لە پرتۆگراد گرتبووە ئەستۆ 

شێوەیەكی  بە  كۆرنیلۆڤ  شكستی  دا.  كۆرنیلۆڤ  لەبەرامبەر 

دوای  كرد.  گوڕتر  بە  بەڵشەفیزمی  بەرەوپێشچوونی  بەرباڵو 

چەند رۆژێك بەڵشەفیكەكان زۆرینەیان لە  شوراكانی پرتۆگراد و 

مۆسكۆ بەدەستهێنا و چەند هەفتەیەك دواتر شۆڕشی ئۆكتۆبەر 

هەڵگیرسا.

پرۆسەیەكە  بەڵكو  نییە،  رۆژێك  و  شەو  كاری  شۆڕش   

دابڕێن،  بۆرژوازی  لە  بیروباوەڕە  زاڵەكانی  دەبێت   كرێكاران 

بەاڵم ئەم دابڕانە لە  شەو و رۆژێكدا نایەتەدی. بۆ سەردەمانێك 

سەرهەڵدەدات.  كرێكاراندا  لەنێو  ناكۆك  هۆشیارییەكی 

هەموو   – ئاشتی  نان،  )زەوی،  نییە  دروشمی  تێدا  گومانی 

بەڵشەفیكە كانەوە  الیەن  كە  لە  شوراكان(  بۆ  دەسەاڵتیك 
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چارەسەركردنی  بۆ  جیگیربوو  كرابووەوە  دروشمێكی  بەرز 

زەوی  و  داوای  دەبێتەوە  رووبەڕوی جوتیاران  كێشانەی  ئەو 

دەكەن، رووبەڕوی ملیۆنان برسی دەبێتەوە و  پێویستییان بە 

نانە. رووبەڕوی ملیۆنان دەبێتەوە، كە  گیرۆدەی جەنگ بوون، 

)باشە  وتەوە  كە  دەیان  كرێكاران  سەردەمانێكیش  بۆ  بەاڵم 

گومانی تێدا نییە ئێمە زەویامن دەوێت و دەبێت چاوەڕێی 

و  دەربكات  یاسایەك  پەرلەمان  و  بین  جەنگ  كۆتاییهاتنی 

زەویامن بداتێ(. گومانی تیا نییە  ئاشتیامن دەوێت، بەاڵم با 

لە  سەركەوتوانی جەنگ ئەو كاتە ئاشتی بە دەستدەهێنن.

ئەندامی  لە  ئازاری 1917دا 23 هەزار  بەڵشەفیك  پارتی 

هەبوو، الیەنگرانیشی بەڕێژەی 2 ٪ لە  شوراكاندا و لێرەشەوە 

 خاڵێكی دەست پێكردنی بەهێزیان هەبوو بۆ ئەوەی رووەو 

سەركەوتن بەرەو پێشەوەبچن.

 بۆ پارتی كۆمۆنیستی فەرەنسا ئەڵتەرناتیڤە چەپڕەوەكە 

 لە رووی ژمارەوە بچووك بوو، سەرجەم ژمارەی ترۆتسكییەكان 

لە  فەرەنسا لە ئایاری 1968دا 400 هەزار كەس بوو. ژمارەی 

كە  بتوانن  بوو  كەمرت  لەوە  ئەوە  زۆر  هەروابوو.  ماوییەكان 

ترۆتسكییەكان  ئەگەر  بكەن.  پێ  ستالینییەكانی  بەرەنگاری 

بە  دەیانتوانی  ئەوا  هەبوایە  ئەندامیان  هەزار  دەیان 

قسە  بۆ  ئایاردا  ی   13 خۆپیشاندانی  لە  كاریگەر  شێوەیەكی 

بڵێن دەست  پێیان  و  بكەن  و خوێندكار  كرێكار  ملیۆن  یەك 

لەناودەستی یەك بنێن تا ئەو تەوقە بشكێنن كە  بیست هەزار 
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پاسەوان دروستیانكردبوو. دەستپێشخەری لە  دەست خۆیاندا 

كۆمیتەكانی  هەڵبژاردنی  قسە  لەسەر  دەیانتوانی  بێت. 

مانگرتن بكەن بۆئەوەی جێگەی كۆمیتەی پاشكۆ بگرێتەوە. 

بكەن  دروست  كارخانەكان  لە  نێوان  پەیوەندی  دەیانتوانی 

بۆ ئەوەی بیروكراسی كە  توانایاندا نەبێت سیاسەتی )پەرتكە 

كۆتاییهێنانی  لە  باس  ئەوەی  بۆ  و  كاربهینێت  بە  زاڵبە(  و 

مانگرتنەكە  بكات.

رووداوەكان لە  پێشوازی ئایاری 1968

لە  كارێكی  داهاتوودا  لە  جەماوەری  تەقینەی 

چارەنەهاتوو. گومانیشی تیدا نییە كە كەس ناتوانێت بە  وردی 

پێشبینی ئەوە  بكات كەی ئەمە روودەدات، سەرباری هەموو 

شتێك – سێ هەفتەبەر لە شۆڕشی شوبات – لینین قسەی بۆ 

كۆمەڵێك سۆسیالیستی گەنج لە سویرسا دەكرد و وەسف و 

شیكردنەوەی بۆ شۆڕشی 1905 بەوە  كۆتاییهێنا كە  لەوانەیە 

كە  كۆن  نەوەی  بەاڵم   ببینن،  روسیا  گەنجانە  شۆڕشی   ئەو 

لە  بەر  رۆژێك  چەند  ئەمە  نابینن،  لێی  بوو  یەكێك   ئەویش 

هاوڕێكەی  بۆ  بەمشێوەیە  لینین  شوباتدا(  ی  )لە7   شۆڕش 

)ئەنیسا ئارمەند( دەنووسێت: )دوێنی كۆبوونەوەیەك هەبوو 

)كۆبوونەوەكە شەكەتی كردم، باری تەندروستیم باش نەبوو، 

سەرم دەهێشا و پێش تەواو بوون، كۆبوونەوەكەم جێهێشت( 

دەست  شۆڕش  تر  رۆژێكی  چەند  دوای  بیزانیایە  ئەگەر 
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پێدەكات، هەرگیز بەمشێوەیە نیگەرانی خۆی دەرنەدەبڕی.

 خاڵی وەرچەرخانە گەورەكان هەرگیز پێشبینی ناكرێت، 

لەبەر چەند هۆیەكی ئاشكرا، بۆ ماوەیەكی دوورو درێژ مێژوو 

لەسەرخۆ  رێیدەكرد، لە10 یان 20 ساڵدا تەنها گۆڕانێكی زۆر 

هەفتەیەكدا  یان  رۆژێك  لە  پڕێكدا،  روویدەدا...لە  بچووك 

گۆڕانی گەورەی وا روودەدات كە  چەندین نەوە  بەخۆیانەوە 

نەدیووە.

لەوانەی  زۆر  ئەمڕۆ  سەرمایەداری  ناو  ناكۆكییەكانی 

ساڵی 1968 توندترە. ساڵی 1968 گەیشتە كۆتایی درێژترین 

دواوە  بە   1973 لە  سەرمایەداریدا.  مێژووی  تەقینەوە  لە 

داكشانێك بە دوای ئەوی تردا دێت. ناجێگیری سەرمایەداری لە 

 هەموو كاتێك زیاترە. چەوسانەوە و دڵنیا نە بوونی كرێكاران، 

رۆژ بەڕۆژ روو لە زیادبوونە. تەقینەوەی زۆر گەورە مەحاڵە 

روودەدات، بەاڵم بۆ ئەوەی ئەم تەقینەوانە  بە سەركەوتنێكی 

پرۆلیتاریانە كۆتایی بێت، پێویستی بوونی پارتێكی شۆڕشگێر 

كردارە  خۆبەخۆییەكانی  سەرجەم  زیاترە.  كاتێك  گشت  لە 

وەك  شۆڕشگێریش  پارتی  و  وایە  هەڵم  وەكو  كرێكاران 

هەڵمیش  بێكەڵكە.  شتیكی  بەتەنها  پستون  پستونێكە. 

دەكەوێتەوە.  ئەنجام  بێ  و  دەبێتەوە  پەرشوباڵو  تەنها  بە 

زۆر  رابەرایەتی  مەسەلەی  پرۆلیتاریانە  سەركەوتنێكی  بۆ 

گرنگە....بۆیە  ئایاری 1968 دەبێت هەم ئیلهام بەخش و هەم 

ئاگاداركردنەوە بێت.
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 بەندی دەیەم
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شۆڕشی روسیا

لە 23 ی شوباتی 1917 ئاهەنگ گێڕان بە بۆنەی رۆژی 

جیهانی ژنانەوە دەستی پێكرد. ئەمە سەرەتای دەست پێكردنی 

پرتۆگراد  لە  كرێكار  هەزار    200 دوایی  رۆژی  بوو.  شۆڕش 

مانیانگرتن، 25 ی شوبات مانگرتنی گشتی سەرتاسەری شاری 

گرتەوە و چەند كەسێك لە مانگرتووان بە دەستی سوپا كوژران. 

سەربازەكان  بوون،  یاخی  پاسەوانان  هێزی  دواتر،  رۆژ  دوو 

فەرمانی تەقەكردنیان لە خۆپیشاندەران رەتكردەوە و تا كار 

تەقەكردنی  فەرمانی  ئەفسەرانەی  لەو  یەكێ  گەیشت  بەوە 

لە  دەستی  قەیسەر  كوژڕا.  سەربازێكەوە  الیەن  لە  دەركرد 

كاركێشایەوە، لەمە سەیر تر ئەوەبوو رۆژێك بەر لە دەست 

نوێنەرانی  )شورای(  ئەنجومەنی  قەیسەر،  كاركێشانەوەی  لە 

 1905 ساڵی  ئەنجومەنەكەی  بیرەوەری  دروستكرا.  كرێكاران 

ئەم رووداوەی بە گوڕتر كرد، هەموو شوێنەكانی كار نوێنەری 

خۆیان نارد بۆ ئەنجومەن.

شۆڕش بە تەواوی خۆڕسك و بێ پالن بوو، هەروەكو لیۆن 

شێوەیەكی  بە  نەبوو  كەسێك  هیچ   ” نوسیویەتی:  ترۆتسكی 

ئەرێنی بە بیریدا بێت كە 2 3 ی شوبات خاڵی دەستپێكردنی 

وەرچەرخان پێكدێنێت دژی حوكمی رەها.«

دەڵێت  شۆڕش  هەڵكەوتووی  گەواهیدەری  سۆخانۆڤ 

بكات”  ئامادە  راپەرینە  ئەم  بۆ  نەبوو خۆی  ” هیچ حیزبێك 

ئۆكهارنە  كۆنەكانی  بەڕێوەبەرە  لە  یەكێ  هەمانشێوەش  بە 
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okharanaكە دەزگای پۆلیسی نهێنی قەیسەری بوو، ئەوەی 

بوو،  خۆڕسك  دیاردەیەكی  تەواوی  ”بە  شۆڕش  كە  راگەیاند 

بەرهەمی رەنجی هیچ حیزبێك نەبوو؛.

ملیۆنەها كەس بۆ یەكەمجار هاتنە ناو ژیانی سیاسییەوە. 

دەركەوتنی حیزبی بەڵشەفیك زۆر الوەكی بوو، دوای شۆڕش 

شوباتدا  25ی  لە  تەنها  هەبوو،  ئەندامی  هەزار  تەنها32 

مانگرتنی  یاننامەی  بە  بەڵشەفیكەكان  یەكەمجار  بۆ  كە  بوو 

گشتییان باڵوكردەوە. ئەمەش دوای ئەوەی 200هەزار كرێكار 

بەڵشەفیكەكان  تێكشكاند.  تزاریان  ئامرازەكانی  هەموو 

كەمایەتیەكی  ئەنجامدرا  ئەنجومەن  بۆ  هەڵبژاردنانەی  لەو 

بچووكیان بە دەستهێنا، لە 500 تا 160 نوێنەر تەنها 40 ی هی 

ئەوان بوو، یانی%2,5 ی نوێنەران بەڵشەفیك بوون.

دەسەاڵتی دوو الیەنە

شازادە  الیەن  لە  كە  پیشەیی  حكومەتی  شانبەشانی 

حكومەتی  دەكرا،  رابەرایەتی  )Prince Lvov(ەوە  لڤۆڤ 

شوراكانیش هەبوو. بە مەش دەسەاڵتێكی دووالیەنە هەبوو. 

ئەمەش بارودۆخێكە كە قەت ناكرێت تاسەر بەردەوام بێت 

تریان  ئەوی  بۆ  شوێن  دەبێت  حكومەتە  دوو  لەو  یەكێ  و 

چۆڵبكات. لە دەست پێكردنی كاردا ئەنجومەن پشتگیری لە 

حكومەتی لڤۆڤ كرد و لە خولی 2ی ئازاری ئەنجومەنیشدا، 

حكومەتی  بۆ  دەسەاڵت  گواستنەوەی  بۆ  دەركرا  بڕیاڕێك 
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پیشەیی – یانی بۆرژوازی. تەنها  15نوێنەر لە دژی ئەم بڕیارە 

ئەندامە   40 سەرجەم  ئەوەیە  مانای  ئەمە  كە  وەستانەوە، 

 1600 ئەو  زۆری  فشاری  نەبوون.  دژی  بەڵشەفیكەكانیش 

نوێنەرە وای لە بەڵشەفیك كرد بەناو خۆیدا بشكێتەوە، ئەو 

حیزبانەی لە ئەنجومەندا زاڵبوون، مەنشەفیكەكان و سۆسیال 

Muddleهەبوو.  تێكدەرانەیان  شوێنێكی  شۆڕشگێڕەكان 

پشتگیرییان  هەمانكاتیشدا  لە  و  بوون  شوراكان  الیەنگیری 

دەویست،  ئاشتیان  دەكرد،  بۆرژوازی  پیشەیی  حكومەتی  لە 

داواكانی  هاوسۆزی  دەكرد،  جەنگیان  پشتگیریی  بەاڵم 

پشتگیرییان  بەاڵم  زەوی،  دەستهێنانی  بە  بۆ  بوون  جوتیاران 

لەو حكومەتە دەكرد كە وتەبێژی ئاغاكان بوو.

خۆ  مامناوەندییە  شێوازە  بە  رێگە  شۆڕش  بەاڵم 

قاڵبی  لە  مەسەلەیەك  هەموو  ژیان  نادات.  گونجێنەرەكان 

گونجاوی خۆیدا دانانێت.

رووسیا  لە  بەڵشەفیكیش  رابەرانی  خودی  تەنانەت 

كۆمیتەی  ئازاردا  3ی  لە  لێشێوابوو.  سەریان  تەواوی  بە 

بەوەی  دەركرد  بڕیارێكی  بەڵشەفیك  حزبی  پرتۆگرادی 

ناوەستنەوە  پیشەییدا  حكومەتی  دەسەاڵتی  بەرامبەر  لە 

گەربێتوو چاالكییەكانی لە بەرژەوەندی پرۆلیتاریا و مەسەلە 

Postolka / دەستەواژەی  بێتەوە.  خەڵكدا  دیموكراتیەكانی 

ئەنجومەنی  جێبەجێكردنی  كۆمیتەی  بڕیاری  Posilkلە 

پیشەییەوە  حكومەتی  بە  پەیوەندی  لە  پرتۆگرادیشدا 
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دەركەوت و بووە شێوازێك بۆ ئاماژەكردن بۆ سیاسەتێك كە 

پشتگیری لە حكومەتی پیشەیی دەكرد.

لەو  كۆپییەكی  كاتێك  بوو  تووڕە  زۆر  لینین  سویرسا،  لە 

پراڤدایە بە دەست گەیشت كە بڕیاری بەڵشەفیكەكانی تیابوو 

بۆ پشتگیری مەرجداری حكومەت )بە مەرجێك خەبات بكات 

دژی كۆنەپەرستی و شۆڕشی چەواشە( ئەوانە ئەوەیان لە بیر 

لەوكاتەدا  شۆڕش  دژە  گرنگی  هەرە  سەرچاوەی  كە  كردبوو 

هەر ئەم حكومەتە پیشەییە.

لینین دووبارە حیزب چەكدار دەكاتەوە

لە 3ی نیسانی 1917 لینین گەڕایەوە پرتۆگراد، لەم كاتەدا 

لینین گەیشتە وێستگەی فینلەندا، حزبی بەڵشەفیك پشتگیری 

ناڕازی  بەمە  لینین  دەكرد.  لە شۆڕشی سەركەوتووی شوبات 

بوو و دروشمی ” نان، ئاشتی، زەوی ” و ” هەموو دەسەاڵتێك 

بۆ شوراكان ” ی بەرزكردەوە.

گومانی تێدا نییە شۆڕشگێڕەكان دەیانەوێت كار بكەنەسەر 

جەماوەر، بەاڵم مەسەلەكە تەنها یەك ئاڕاستەی نییە.

سەر  كاردەكاتە  جەماوەریش  زۆرینەی  بۆچوونی   

كۆمیتەی  گەڵ  لە  لینین  دواتر  رۆژێك  چەند  شۆڕشگێڕەكان. 

)بابەتەكانی  بارەی  لە  كۆبووە  بەڵشەفیك  حزبی  پرتۆگرادی 

لە  كە  ئەندامەی   16 لەو    دوا،  گەڵیان  لە  خۆیەوە  نیسان(ی 

لە  الیەنگرییان  ئەندام  دوو  تەنها  ئامادەبوون  كۆبوونەوەكەدا 

لینین كرد 13ئەندام دژی دەنگیان دا و ئەندامێكیش دەنگی نەدا.
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سەرباری ئەم دەستپێكردنە مژدە نەبەخشە، لینین توانی 

رێژەیەكی گەورە لە ئەندامانی حزب بە الی هەڵوێستەكەیدا 

رابكێشێت بە شێوەیەكی سەرسوڕهێنەر لە ماوەیەكی كورتدا. 

ئەمەش بە هۆی پەیگیری لینین و ئەزموونی رۆژانەی ملێونان 

لە  گیانیان  هەزاران  بوو،  بەردەوامی  جەنگ  بوو.  كەسەوە 

بوون  بەردەوام  دڕندانە  شێوەیەكی  بە  ئاغاكان  و  دەستدا 

ژیانێكی  لە  لەسەر چەوساندنەوەی جوتیاران، سەرمایەداران 

نەدارییەوە  بە دەست  كاتێكدا كرێكاران  لە  خۆشدا دەژیان، 

دەیان نااڵند، نزیكەی كانگێكی پێچوو تا لینین توانی حزب بە 

الی خۆیدا رابكێشێت.

زۆری  كاتێكی  لینین  شوراكانیش،  الیەنگری  بۆبردنەوەی 

بەڵشەفیكەكان  ئەیلولدا  مانگی  لەسەرەتای  پێویستبوو. 

ترۆتسكی  و  دەستهێنا  بە  پرتۆگراددا  شورای  لە  زۆرینەیان 

بردەوە و  لە هەمانكاتدا شورای مۆسكۆیان  بە سەرۆك،  بوو 

چەند  تەنها  لێرەوە  سەرۆكی.  بە  بوو  بەڵشەفیك  كامینیڤی 

هەنگاوێك مابوو بۆ سەركەوتنی شۆڕشی ئۆكتۆبەر، لە كاتێكدا 

شۆڕشی شوبات خۆبەخۆیی بوو، بەاڵم ئەوا شۆڕشی ئۆكتۆبەر 

پالن بۆ داڕێژراو بوو.

ناوەندی حیزبی بەڵشەفیك  لە 10ی ئۆكتۆبەر كۆمیتەی 

بانگەوازی یاخیبوونێكی چەكدارانەی دەركرد، سێ رۆژ دواتر 

بەشی سەربازی ئەنجومەنی پرتۆگراد دەنگیدا بە گواستنەوەی 

بۆ  ئەفسەرەكانەوە  لە  سەربازییەكان  دەسەاڵتە  هەموو 
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كۆمیتەیەكی شۆڕشگێری سەربازی كە لە الیەن  ترۆتسكییەوە 

رابەرایەتی دەكرا.

لە 16ی ئۆكتۆبەردا لە پلینیۆمێكی فراواندا كە كۆمیتەی 

پرتۆگراد، رێكخراوی  بەڕێوەبردنی كۆمیتەی  لیژنەی  ناوەندی 

سەربازی، چەند ئەندامێك لە شورای پرتۆگراد، سەندیكاكان، 

كۆمیتەكانی كارخانە، كۆمیتەی ناوچەی پرتۆگراد و كرێكارانی 

هێڵی ئاسنی تیایدا بەشداربوون، بڕیاری ئەو یاخی بوونەیان 

پەسەند كرد.

لە  20ی ئۆكتۆبەر دا، كۆمیتەی هێزی چەكداری شۆڕشگێڕ 

بە كردەوە خۆیان بۆ یاخی بوونەكە ئامادە كرد.

لە 25 ئۆكتۆبەردا یاخی بوونەكە دەستی پێكرد. ترۆتسكی 

هەروەك  رێكخست،  كارەی  ئەم  ژیرانە  زۆر  شێوەیەكی  بە 

چۆن دواتر سەركردایەتی سوپای سووری كرد بۆ سەركەوتن 

لە شەڕی ناوخۆدا.

رێكوپێكی  بە  زۆر  ئۆكتۆبەر  شۆڕشی  ئەوەی  لەبەر 

زۆر  خوێنێكی  جێبەجێكرا،  و  كێرشاو  بۆ  نەخشەی 

گەڕێندرایەوە. لە شۆڕشی شوباتدا خەڵكێكی زۆرتر گیانیان لە 

دەستدا. دوا بە دوای شۆڕش و لە سەردەمی شەڕی ناوخۆدا 

سەدان هەزار كەس گیانیان لە دەستدا، بەاڵم ئەمە بە هۆی 

كردارەكانی حكومەتی شوراییەوە نەبوو، بەڵكو بە هۆی ئەو 

داگیركارییەوە بوو كە لە الیەن نزیكەی 16 سوپای بیانییەوە 

بەڵشەفیكەكان  كارەی  لەم  رەخنە  یەكێ  گەر  ئەنجامدرابوو. 
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لە  كە  بكەیت  یەكێك  سەركۆنەی  وایە  ئەوە  وەك  بگرێت 

بەرامبەر پیاو كوژێكدا بەرگری لە خۆی بكات و توندو تیژی 

بە ناچاری بە  كاربهێنێت.

شۆڕشێكی سەركەوتوو

بە درێژایی سەدەی بیستەم چەندین شۆڕش بەرپابوون، 

روسیا  ی   1917 شۆڕشی      تەنها  هەموویاندا  لەناو  بەاڵم 

كە  بوون  ناتەواو  شۆڕشانە  ئەو  كۆتاییهات،  سەركەوتن  بە 

كە  دەكردەوە  دووپات  جەست(یان  )سان  پێشبینییەكەی 

شۆڕشی  )ئەوانەی  وتبووی:  فەرەنسادا  شۆڕشی  لەسەردەمی 

خۆیان  گۆڕی  خۆیان  دەستی  بە  دەكەن  بەرپا  ناتەواو 

هەڵدەكەنن(.

لەو  جیاوازبوو  شۆڕشی  تاكە  روسیا  1917ی  شۆڕشی 

ئەفسانەیی  رۆڵێكی  بەڵشەفیك  حزبی  ناتەواوانە،  شۆڕشە 

نواند لە تەواوكردنی شۆڕشی روسیا.

نێوان روسیای  لە  نێوان سەركەوتن و شكست،  جیاوازی 

كە  وەدابوو  لە  كرێكارییەكانیرت  شۆڕشە  1917و  ئۆكتۆبەری 

رابەرایەتییەكی  یەكەمدا حزبێكی شۆڕشگێری جەماوەری  لە 

سۆسیالیستەكان  كاتێكدا  لە  ئاراوە.  هێنابووە  كاریگەری 

شۆڕش  قەیرانە  كە  بكەن  دیاری  ئەوساتە  نەیاندەتوانی 

ئامێزەكان تیادا دەست پێدەكات. تەنها لە رووی دیاریكردنی 

كرداری الوەكییەوە كارامە بوون، كە بە پلەیەكی كەم یارمەتی 

بنیادنانی حزبێكی شۆڕشگێریی دەدات. ئەوە چینی كرێكارە 
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كە شۆرش بەرپا دەكات نەك حزب، بەاڵم حزب رێگە بە چینی 

نووسیویەتی:  لەمبارەیەوە  ترۆتسكی  نیشاندەدات.  كرێكار 

دەچێت،  با  بە  وزەی جەماوەر  رێكخراوێك  رێنامیی  بەبێ   ”

نابێت،  هەروەك ئەو هەڵمەی كە لە لولەی پستوندا جێگیر 

خوی  نە  دەبزوێنێت  تەنەكان  شتەی  ئەو  راستییەكەی  بەاڵم 

پستۆنەكەیە و نە لولەكەیەتی، بەڵكو هەڵمەكەیە “.

زەوی ئاغاكان بە سەر جوتیاران دابەشكران، كارخانەكانیش 

كرێكاران  كۆنرتۆڵی  ژێر  لە  و  حكومەت  موڵكی  بە  بوون 

دیاریكردنی  مافی  چەوساوەكان  میللەتە  بەڕێوەدەبران، 

بۆ  بوو  زیندانێك  كە  روسیاش  بوو،  مسۆگەر  چارەنووسیان 

نەتەوەكان، بووە فیدراسیۆنێك بۆ گەلە ئازاد و یەكسانەكان.

روسیای  لە  سامیەت  دژە  سیاسەتی  سەدە  چەندین  بۆ 

بە  دژ   Pogromso  ،1881 ساڵی  دەكرا.  بەرپا  تزاریدا 

جولەكەكان هاتەكایەوە، جولەكە رێیان پێنەدەدرا لە هەردوو 

پایتەختەكە – واتە مۆسكۆ و سان پرتۆگراددا بەبێ مۆڵەتێكی 

جولەكەیە  پیرتۆگراد  شورای  سەرۆكی  ئێستا  بژین،  تایبەتی 

هەر  مۆسكۆش  شورای  سەرۆكی  هەروەها  )ترۆتسكی(. 

جولەكەیە )كامینیڤ(. هەروەها سەرۆكی كۆماری شوراكانیش 

كە )سڤیردلۆڤ(ە ئەویش هەر جولەكەیە. كاتێكیش ترۆتسكی 

كرایە رابەری سوپای سوور بۆ سەرۆكایەتی شورای پرتۆگراد، 

جولەكەیەكی تر جێگای گرتەوە )زینۆڤیڤ(.

لەو   1917 ساڵی  بوو،  چەوساوەكان  فێستیڤاڵی  شۆڕش 
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كە  لۆناچارسكی  ئەناتۆڵی  بەرپابوو،  تێیدا  شۆڕش  مانگەی 

هەزار   40-30 كۆبوونەوەیەكی  بوو،  هۆشمەند  وتەبێژێكی 

لە  باسی  كاتژمێر   3-2 ماوەی    لە  تیایدا  و  گرت  كەسی 

بابەتەكانی شكسپیر و درامای یۆنانی و هتد كرد. دانیشتوانی 

و  بوون  پیرتۆگراد  كاتەی  ئەو  ئەوەندەی  چوار  لەندەن 

بوون،  تر  خوێندەوار  ڕووسیا  لەوانەی  بەریتانیا  كرێكارانی 

جۆرە  لەم  ناكرێت  ئەوە  چاوەڕێی  شێوەیەك  هیچ  بە  بەاڵم 

كۆبوونەوەیە لە لەندەن دا بگیرێت.

حكومەتی شورایی پێشكەوتووترین یاسای بۆ رزگاركردنی 

ژنان لە جیهاندا دانا؟ مافی جیابوونەوە لە هەر كاتێكدا یەكێك 

لە هەردوو هاوسەر بیانەوێت، ئازادی لە باربردن )كە ئەمە 

یەكەمجار بوو لە جیهاندا(. نانخۆرگەی گشتی بۆ ئازادكردنی 

پەروەردەكردنی  بۆ  گشتی  دایانگەی  چێشتخانە،  لە  ژنان 

پەیوەندی  دژی  یاسایانەی  ئەو  هەموو  هەوەها  منااڵن. 

ئازادبوون لە نێوبران.

شۆڕشی روسیا نەبووە هۆی 

سەرهەڵدانی ستالینیزم و كۆالك

نەیارانی شۆڕش پێیانوایە كە شۆڕشی روسیا بۆتە هۆیەك 

بۆ سەرهەڵدانی ستالینیزم و كۆالك. بە داخەوە ئەم بۆچوونە 

الی زۆرینەی خەڵكیش هەروایە و زۆر لەو قسەیە دەچێت 

كە بڵێیت: ئەو بۆمبا ئەتۆمیەی لە هیرۆشیام درا، بەرهەمی 
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كێشكردن  یاسای  ئەگەر  چونكە  نیوتنە.  كێشكردنی  ئێستای 

كلیلی  خوارەوە.  بەرنەئەدرایە  فڕۆكە  لە  بۆمبە  ئەو  نەبوایە، 

تێگەیشنت لە سەرهەڵدانی ستالین لەو رسوشتە نێونەتەوەییە 

كە شۆڕشی روسیا هەی بوو.

و  جیهانی  شۆڕشی  لە  بووە  بەشێك  روسیا  شۆڕشی 

ناتوانرێت بە جیا لە فاكتەرە نێونەتەوەییەكان باس بكرێت. 

چینی كرێكاری پیشەسازی زۆر بچووك بوو؟ ژمارەی كرێكاران 

لە كارخانە و هێڵی ئاسنی و كانەكاندا تەنها 3ملیۆن دەبوو 

لەو 160ملیۆنەی كە دانیشتوانی روسیای پێكدەهێنا داهاتی 

پیشەسازی روسیا لە ساڵی 1917لە داهاتی بەلجیكا زیاتر نەبوو، 

چڕببوونەوە.  گەورەدا  یەكەی  لە  زیاتر  كرێكار  چینی  بەاڵم 

كارخانەی  لە  كرێكار  40هەزار  منوونە  بۆ   – ئەوە  لەبەر 

ئەندازەیی پوتیلۆڤ دا بوون كە گەورەترین كارخانەی جیهانی 

پلەی  بە  پلە  پێشكەوتنی  بەرهەمی  ئەمەش  بوو.  كاتە  ئەو 

ئەنجامی  گشتی  بە  بەڵكو  نەبوو،  ڕووسیا  ئابوری  رێكخراوی 

وەبەرهێنانی سەرمایەی بیانی بوو لە روسیا.

بە  بۆخۆی  روسیاش  كرێكاری  چینی  ئاواتەخوازی 

هەلومەرجە نێونەتەوەییەكان دیاری دەكرا. لە بەریتانیا دوو 

هەشت  ویستی  كارخانەدا  لە  كرێكاران  تا  ویست  سەدەی 

ئەمە  روسیا  لە  بەرزبكەنەوە،  رۆژێكدا  لە  كار  سەعات 

داواكاری سەرۆكی كرێكاران بوو لە شۆڕشی1905دا. هەروەها 

ماركسیزم خۆشی بەرهەمێكی ناوخۆی روسیا نەبوو. نە )ئادەم 
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سمیس(ێكی روسی هەبوو تا )دیڤید ریكاردۆ(ێكی روسی بە 

دوادا بێت و  نە )كارل ماركس(ێكی روسیش بە دوای ئەواندا 

 – فكری  ژیانی  ناو  هاتە  ئامادەكراوی  بە  ماركسیزم  بێت. 

یەكەمجار  بۆ  )سەرمایە(،  یەكەمی  بەرگی  روسیاوە.  سیاسی 

روسی  بە  ساڵ  شەش  دوای  باڵوكرایەوە  1867دا  ساڵی  لە 

)سەرمایە( كە  بوو  زمان  یەكەم  روسیش  گەیەنرا.  چاپ  بە 

لە كۆتاییشدا دوایین بزوێنەر بۆ شۆڕشی  پێوەردەگیرێت.  ی 

روسیا هەر لە دەرەوە دەهات – بە واتای زەبری هێزەكانی 

ئەڵامنیا بۆ سەر سوپای روسی.

لینین و ترۆتسكی پەیتا پەیتا ئەوەیان دووبارە دەكردەوە 

روسیا  شۆڕشی  چارەنوسی  باڵونەبێتەوە  شۆڕش  ئەگەر  كە 

لەناوچوونە. لەسەروی هەمووشیانەوە ئەگەر شۆڕشی ئەڵامنیا 

نەیەت بە هانایانەوە.

بەڵكو  نەبووە،  روسیا  شۆڕشی  میراتگری  ستالین 

گۆڕهەڵكەنەكەیەتی. لە راستیدا ئەوەبوو سەرجەم ئەندامانی 

دوای  ئەوانەی  لەناوبرد،  بەڵشەفیكی  ناوەندی  كۆمیتەی 

باوكی  مابوونەوە.  زیندویی  بە  ناوخۆ  جەنگی  و  شۆڕش 

رابەری  ئەو   Noske نوسكە  بەڵكو  نەبووە،  لینین  ستالینیزم 

دەستی  راستەوخۆ  كە  دیموكراتەكانە  سۆسیال  راستی  باڵی 

هەبووە لە تیرۆركردنی رۆزا لۆكسۆمبۆرگ و كارل لیبكنێخت، 

هەروەها تیرۆركردنی شۆڕشی ئەڵامنیا.

زۆر  ئەڵامنیا  شۆڕشی  تراژیدیانە،  شێوەیەكی  بە 
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من  روسیا.  لەوەی  بوو  پێشكەوتووتر  و  رێكخراو  كەمرت 

 Heinrich چاوپێكەوتنێكم لە یادە لەگەڵ هایرنیش براندلەری

Brandlerرابەری حزبی كۆمۆنیستی ئەڵامنیا لەدوای تیرۆری 

رێكخراوەكەی  دۆخی  لێكرد  پرسیارم  لۆكسۆمبۆرگ،  رۆزا 

وتی:  ئەو  بووە؟  چۆن  1918دا  ساڵی  لە  لۆكسۆمبۆرگ  رۆزا 

نەبوون،  ماركسی  زۆرینەی  كە  هەبووە  ئەندامی  سەد  چوار 

بەڵكو پاسیڤیست بوون )بەپَیی قسەی ئەو(. بەراوردی ئەمە 

بەڵشەفیكەكاندا، كە دوای ساڵی   1903، وەكو  لە گەڵ  بكە 

حزبێك دەركەوتن، لە ساڵی 1917دا ژمارەی ئەندامی گەیشتە 

23,600 . لە واڵتێكدا كە چینی كرێكار تیایدا زۆر بچووكرتە بە 

بەراورد لەگەل ئەڵامنیادا.

لە رووباردا ئاو بە پاكی دەمێنێتەوە، لە ئاوێكی مەنگیشدا 

روسیا  شۆڕشی  دابڕانی  دەكەوێت،  سەرئاو  خاشاك  و  خۆڵ 

سەرەوە.  بێتە  بیروكراتیەت  خەوشی  كە  ئەوەی  هۆی  بووە 

ئیمپریالیزمی  لەگەڵ  بڕكێ  پێش  كەوتە  ستالین  كاتێكیش 

ئەڵامنیا  گەر  الساییكردنەوەیان.  كەوتە  ناچاری  بە  رۆژئاوا 

ستالینیش  هەبێت  سەربازی  پیشەسازی  دەزگایەكی  نازی 

پێویستی بە هەمانشتە، بۆئەوەی ئەمەش بە خێرایی بێتەدی، 

و  كرێكاران  دڕندانە  شێوەیەكی  بە  ئەوەبوو  رێگەیەك  تاكە 

جوتیارانی روسیا بچەوسێرنێتەوە. روسیای ستالینی بەرە بەرە 

بە  بوو   رژێمەكەی  و  نازی  ئەڵامنیای  هاوشێوەی  دەبووە 

سەرمایەدارێكی دەوڵەتی.
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بەندی یانزەیەم
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كاپیتالیزم و ملیتاریزم

لە  حكومەتەكەی  داهاتی  نیوەی  توركیا  وەكو  واڵتێكی 

گەورەترین  بۆتە  بەمەش  دەكات،  خەرج  سوپادا  كاروباری 

سەرقاڵی  رۆژانە هەرچەندە حكومەت  ئەم  ناوچەكە.  هێزی 

كەمكردنەوەی خەرجییەكان و سیاسەتەكانی بە تایبەتكردنە، 

تانك و هەلی كۆپتەردا  پارەی زۆریش لە كڕینی   بەاڵم بڕێ 

خەرج دەكات.

لە  هەتا  سوپا  خەرجی  دواییدا  هەفتەیەی  دوو  لەم 

گفتوگۆ.  بابەتی  بە  بوو  بەڕێوەبەرانیشدا  كۆبوونەوەی 

لە  هەیە  هەمیشەیی  ستوونێكی  كە  نوسەرانەی  لەو  یەكێ 

رۆژنامەكەیدا دەنووسێت؛ بۆ هەر هاواڵتییەكی توركی لەتێك 

بۆ  دەرمانە  هەرزانرتین  ئەمە  كە  هەیە،  ئەسپرین  حەبی 

چارەسەری سەر ئێشە لە بەرامبەردا 3 نارنجۆكی بەردەكەوێت. 

هەیە(  تەندروستی  مەڵبەندێكی  كەس  هەزار   10 هەر  )بۆ 

دوای  توركیا  سوپای  بەردەكەوێت...،  تانكییان  دوو  كەچی 

هەرچەند  ناتۆیە،  بەشی  گەورەترین  یەكگرتووەكان  واڵتە 

فەرەنسا،  ئەڵامنیا،  لەوەی  زۆر  توركیا  نەتەوایەتی  داهاتی 

بەریتانیا یاخود ئیتالیا كەمرتە.

رۆڵی گۆڕینی بەشی ئابوری سوپایی

پیشەسازی  سەرمایەداریدا،  جیاوازەكانی  لەسەردەمە 

الو  سەرمایەداری  كاتێك  بینیوە.  جیاجیای  رۆڵی  جەنگ 

بەاڵم  دەبینی،  دووی  پلە  رۆڵێكی  سوپا  بوو،  پێشكەوتنخواز 



تۆنی كلیف 164

شانبەشانی چوونی سەرمایەداری بەرەو هەڵدێر، شتەكانیش 

ملیۆن.   8 گەیشتە  ئەڵامنیا  لە  بێكاری   1922 ساڵی  گۆڕاوە. 

دوای چەند ساڵێك بە هۆی یاسای فریاكەوتنی نازیەكانەوە، 

بێكاری نەما، هەمانشت لە واڵتە یەكگرتووەكان و بەریتانیا و 

واڵتە سەرمایەدارەكانیرت روویدا.

ئاستی  سارد  شەڕی  و  جەنگ  هاتنی  كۆتایی  دوای 

سەرەتای  و  بیستەكان  سااڵنی  لە  زۆر  سوپاكان  ئامادەباشی 

سییەكان بەرزتر بوو، بەاڵم نزمرتبوو لە چاو سااڵنی جەنگەوە. 

ئابوری  پێامندەوت،  خۆیدا  كاتی  لە  كە  بابەتەیە  ئەو  ئەمە 

راگرت  سەركاری  چوونە  ژمارەی  ئەوەش  بەردەوام.  جەنگی 

ناكۆكی، ساڵی 1956 لە وتارێكدا  لە  لەوێ، بەاڵم پڕیش بوو 

ناكۆكییانەم  ئەو  بەردەوام(  جەنگی  )ئابوری  ناونیشانی  بە 

زۆر  كاری  سوپادا  لەبواری  پارە  خەرجكردنی  شیكردەوە. 

دەستەبەر دەكات، بەاڵم دەبێتەهۆی سەرهەڵدانی بارودۆخێك 

بواری جەنگدا  لە  ئەو واڵتانەی خەرجێكی زۆر  لەگەڵیدا  كە 

دووبارە  بۆ  پێویست  داهاتی  دابینكردنی  توانای  دەكەن، 

دەستدەدەن،  لە  پیشەسازی  ئامڕازەكانی  بەرهەمهێنانەوەی 

دەكەن  كەمرتین خەرج  كە  واڵتانەی  ئەو  لەگەڵ  بەراورد  بە 

لەبواری بەرگریدا. ئەمەش لە دەیەی شەستەكان و سەرەتای 

پارە  و  سارد  جەنگی  دەركەوت.  روونی  بە  حەفتاكاندا 

خەرجكردن لەبوار سوپادا هەلی كاركردنی زۆرتر كرد، بەاڵم 

زۆر  پارەیەكی  كە  رۆژئاوا  ئەڵامنیای  و  یابان  وەكو  واڵتانی 
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بە  ئەوپەڕی  دا خەرج دەكرد،  بەرگری  بوارەكانی  لە  كەمیان 

ئامرازەكانی  بەرهەمهێنانەوەی  لە  نیشاندا  خۆیان  توانایی 

یەكگرتووەكان و  لەوەی واڵتە  زیاتربوو  پیشەسازیدا كە زۆر 

دروستكردنی  بواری  لە  یابان  و  رۆژئاوا  ئەڵامنیای  بەریتانیا. 

ئوتومبێل و كەلوپەڵی ئەلەكرتۆنی و بابەتەكانی تری ئابوری، 

بوو  هاوشان  كە  دۆالر   داڕووخانی  بردەوە.  خۆیان  گرەوی 

لەگەڵ بەرزبوونەوەی سەرسوڕهێنەری نرخی نەوت لە ساڵی 

1973 دا، واڵتە یەكگرتووەكان و بەریتانیای ناچاركرد بودجەی 

سەربازی بە رادەیەكی زۆر كاریگەر كەم بكەنەوە.

هیچ پەیوەندیەكی سادە لە نێوان كاپیتالیزم و ملیتاریزم 

دا نییە:

بەاڵم  دەكات،  كاپیتالیزم  بە  خزمەت  ملیتاریزم  راستە 

هیچ  جەنەراڵەكان  بڵێیت  كە  ناگەیەنێت  ئەوە  ئەمە 

بۆ  هەوڵبدەن  تا  نییە  خۆیان  تایبەتی  بەرژەوەندییەكی 

لە  سەرمایەدارێك  ئەگەر  كۆمەڵگەدا.  سەر  بە  سەپاندنی 

چەكدارێك  خۆی  بەرژەوەندییەكانی  لە  بەرگریكردن  پێناوی 

بە كرێ بگرێت، ئەمە مانای ئەوە نییە كە چەكدارەكە هیچ 

سەپاندنی  هەوڵی  تا  نییە،  خۆی  تایبەتی  بەرژەوەندییەكی 

بدات بەسەر سەرمایەدارەكەدا.

بەاڵم  سەرخانن،  سیاسەتیش  و  سوپا  و  ژێرخانە  ئابوری 

جەنەراڵەكانی  ژێرخاندا.  بەسەر  هەیە  كاریگەریی  سەرخان 

ژمارە  ئەو  بۆ  سوپا  هێشتنەوەی  لەپێناوی  دەجەنگن  توركیا 
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زۆرە و بە پێچەوانەی ویستی بەشی زۆری سەرمایەداران كە 

باكوری  بەشی  بوومەلەرزە  كاتێك  نییە.  بەمشتە  ئارەزویان 

رووداوەكەدا  لەشوێنی  پەلە  بە  سوپا  هەژاند،  رۆژئاوای 

باڵوبۆوە- نەك بە كوین و بلدۆزەرەوە، بۆ البردنی پاشاموەكان 

ژێر  لە  زیندوویی  بە  خەڵكانەی  ئەو  گیانی  ڕزگاركردنی  و 

تا  هاتن  پەلە  بە  ئەوان  نەخێر  ماونەتەوە،  پەردوەكاندا 

بپارێزن،  تانكەوە  و  تفەنگ  هێنانی  رێگەی  لە  نەزم  یاساو 

چینی  بەرامبەر  لە  هەیە  خۆیان  نەخشەی  جەنەراڵەكان 

كرێكار و توركیا و میللەتە چەوساوەكاندا. ئەوان هەوڵدەدەن 

ویستی خۆیان بەسەر كۆمەڵگەدا بسەپێنن.
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بەندی دوانزەیەم
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شۆڕشی دیموكراتی یان شۆڕشی سۆسیالیستی؟

لە گشت ئەو واڵتانەدا كە دیموكراسی سیاسی تێدا نییە- 

یان  فاشیزم  سوپا،  رەها،  شاهانەی  سیستمێكی  لەڕێی  واتە 

دەكرێت-  حوكمڕانی  بێگانەوە  ئیمپریالیزمی  دەسەاڵتێكی 

ئێمەش،  ئاشكرایە.  پێویستییەكی  بوونی دیمكراسی  مەسەلەی 

سۆسیالیستە شۆڕشگێڕەكان، بێوچان تێدەكۆشن بۆ هێنانەدی: 

ناوخۆییەكان،  و  نیشتامنی  ئازادانەی حكومەتە  هەڵبژاردنێكی 

ئازادی رۆژنامەگەری، كۆبوونەوە و رێكخراوبوون و مافی چارەی 

خۆنوسینی نیشتامنی، بەاڵم بۆ ئێمە ئەوەندە بەس نییە.

پێش هەموو شتێك، نایەكسانی، چەوساندنەوە و ستەمكاری 

مشتی  لە  سامان  و  سەروەت  تا  دەمێنێتەوە  راستییەك  وەك 

بوونی  بێ  بە  دابێت.  سەرمایەداران  بچوكی  كەمایەتییەكی 

نەك  بەرهەمهێنان،  ئامرازەكانی  بۆ  گشتی  خاوەندارێتییەكی 

تەنها نایەكسانییەكانی نێوان هەژار و دەوڵەمەند دەمێنێتەوە، 

بەڵكو بە هۆی پێشبڕكێی نێوان كرێكاران بۆ بە دەستهێنانی كارو 

ماڵ و هەلەكانی رۆشنبیربوون، نایەكسانی لە نێو خودی چینی 

كرێكاریشدا دەمێنێتەوە. ئەمانەش زەمینەیەكن بۆ سەرهەڵدانی 

راسیزم  و سێكسیزم.

سامانی  و  سەروەت  بەردەوامی  كۆنرتۆڵكردنی  لەگەڵ 

سیاسیش  دیموكراسی  سەرمایەدارانەوە،  الیەن  لە  كۆمەڵگە 

تەنها  نەك  سەرمایەداران  لە  دەستەیەك  دەبێت،  مەترسیدا  لە 

خاوەنی  بەڵكو  بەرهەمهێنانن،  بابەتییەكانی  ئامرازە  خاوەنی 
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و  رۆژنامەكان  بەرهەمهێنانیشن-  ئەقاڵنییەكانی  ئامرازە 

تەلەفزیۆن و هۆكارەكانی تری پڕوپاگەندە، هەروەها لە الیەن 

ماشێنی دەوڵەتی سەرمایەداریشەوە پشتیوانی دەكرێن- سوپا و 

پۆلیس و دادوەران، بەردەوام دەبن لە پشتیوانی كردنی چینی 

سەرمایەدار. 

تەنها ئەو كاتەی چینی كرێكار دەسەاڵتی دەوڵەت دەگرێتە 

دەست، مافە دیموكراسییەكان مسۆگەر دەبن. 

لە نۆڤێمبەری ساڵی 1918، شۆڕش لە ئەڵامنیا كۆتایی بە 

دەسەاڵتی قەیسەر و كۆتایی بە جەنگی یەكەمی جیهانی هێنا. 

 Krupps كروپس  وەك  گەورەكانی  كارە  خاوەن  داخەوە  بە 

ئەفسەرە  و  جەنەراڵەكان  گەڵ  لە   Thyssen سیسان   و 

كۆنەپەرستەكانی سوپادا مانەوە. چەند یەكەیەكی راستڕەویان 

دامەزراند كە پێیدەوترا فریكۆپس )Freikorps(. دەسەاڵتی دوو 

الیەنی باڵوبووەوە لە ئەڵامنیا، چونكە شان بە شانی پەرلەمان 

ئەنجومەنەكانی كرێكارانیش وجودییان هەبوو.

لە  ببێت  دەرباز  یەكجاری  بە  نەیتوانیوە  شۆڕشێك  هیچ 

كۆت و بەندەكانی رابروو، شانبەشان لەگەڵ شتە تازەكاندا- كە 

نوێنەری داهاتوو دەكەن – شتە كۆنەكانیش هەر دەمێننەوە، 

واتە هەروەك ماركس دەڵێت: »داب و نەریتی نەوە مردووەكان، 

ئەڵامنیا  لە  رووداوەكان  زیندووەكانەوەن«.  بەرۆكی  بە  هێشتا 

 St Just جەست  سەن  پێشبینیكاریەكانی  وشە  تەواوەتی  بە 

»ئەوانەی  دەكەنەوە:  دووپات  فەرەنسا  شۆڕشی  سەركردەی 
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لە  هەڵدەكەنن«.  خۆیان  گۆڕی  بەرپادەكەن،  شۆڕشێك  نیوە 

ئەفسەرەكانی  دیموكراتدا،  سۆسیال  حكومەتی  چەتری  ژێر 

لۆكسۆمبۆرگ  )رۆزا  شۆڕشگێڕ  سەركردەی  هەردوو  فریكۆپس 

لە  شۆڕشگێڕییەكان  رووداوە  لەناوبرد.  لیبكنیخت(یان  كارڵ  و 

هەڵچون و داچوون دابوون تا ساڵی 1923، بەاڵم بە سەركەوتنی 

دا،  ساڵی 1919  لە  نازی  بزوتنەوەی  كۆتاییهات،  سەرمایەداری 

هاتەكایەوە. لە ساڵی 1923 كودەتایەكی سەرنەكەوتووی سازدا 

لە باڤاریا، بەاڵم چاوەڕوانیكردنێك هەبوو لەباڵەكانیدا. ئەمەش 

لە دەست كرێكاران دەرچوو و هەردەبوو  تربوو كە  هەلێكی 

دەسەاڵتی  هیتلەر  كاتێك  بدەنەوە  سەختی  بە  باجەكەی 

گرتەدەست.

فەرەنسا  رابردوودا  سەدەی  یەكانی   30 سااڵنی  لە 

خۆوە  بە  كرێكاری  چینی  خەباتی  گەورەی  سەرهەڵدانێكی 

ساڵی  لە  و  پێكرد  دەستی   1934 ساڵی  شوباتی  لە  كە  بینی، 

1936 دا گەیشتە لوتكە. لە سەركەوتنێكی چارەنوسسازی بەرەی 

جەماوەریدا هاوپەیامنیەتییەكی نێوان پارتی كۆمۆنیست و پارتی 

سۆسیالیست و لیرباڵەكان )كە بە هەڵە پێیاندەوترا سۆسیالیستە 

بوون(.  سۆسیالیست  نە  و  رادیكاڵ  نە  لەكاتێكدا  رادیكاڵەكان 

ملیۆنەها كرێكار بە خۆیان دەوت )ئێستا حكومەت هی خۆمانە، 

با كارگەكان بگرینە دەست(. لە حوزەیرانی 1936 شەپۆلێك بۆ بە 

گەڕخستنەوەی كارگەكان سەریهەڵدا، رابەرانی پارتی كۆمۆنیست 

و پارتی سۆسیالیست پاكسازییەكیان ئەنجامدا، دوای سازشكردن 
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كۆمۆنیست  پارتی  ئەمە  پاش  كارەكاندا،  خاوەن  گەڵ  لە 

فڕێدرایە دەرەوەی بەرەی جەماوەریی. داالدیر )Daladier( كە 

سۆسیالیستیێكی رادیكاڵ بوو، ساڵی 1938 پەیامننامەی میونخی 

)Munich( لە گەڵ هیتلەردا واژۆ كرد، هەمان پەرلەمان بوو كە 

هەڵبژێردراو لە سەركەوتنی ساڵی 1936ی بەرەی جەماوەریی 

رژێمی  سەرۆكی  پێتانی  مارشاڵ  پێشوازی  بۆ  دەنگیدا  مەزندا 

فیجی )Vichy( كە هاریكاری نازیەكانی كرد لە ساڵی 1940 بە 

دواوە.

بە  هۆلەندا  لە  خۆی  سەربەخۆیی  ئەندەنوسیا  كاتێك 

دەستهێنا، ساڵی 1949 واڵتەكە لە الیەن بۆرژوازی ناسیونالیست 

)ئەحمەد سۆكارنۆ(وە رابەرایەتی دەكرا. ئایدیۆلۆژیاكانی لەسەر 

كە  دامەزراندبوون،   )Pancasila( پەنكاسیلە  پرەنسیپەكانی 

یەكگرتوویی  و  خودا  بە  باوەڕبوون  لە  بریتیبوون  بنەماكانی 

كۆمۆنیستی  پارتی  كە  لەوەدابوو  تراژیدیاش  نیشتامنی. 

بە  بەڵكو  نەبوونەوە،  سوكارنۆ  رووبەڕوی  ئەندەنوسی 

پێچەوانەوە بە تەواوەتی رێكەوتن لە گەڵیدا لەسەر پێویستییان 

كە  ئەوەبوو  ئەنجامیش  و  نیشتامنی  یەكگرتووییەكی  بە 

قسەكانی سەن جەست هاتنەدی. پارتی كۆمۆنیستی ئەندەنوسیا 

ژمارەی ئەندامەكانی زۆر زیاتربوو لە ژمارەی ئەندامانی پارتی 

بەڵشەفیك لە سەردەمی شۆڕشدا – 3 ملیۆن بەرامبەر چارەكە 

لە  بوو  الوازتر  ئەندۆنوزیا  كرێكارانی  چینی  توانایی  ملیۆنێك. 

چینی كرێكارانی روسیا لەسەردەمی شۆڕشدا. چینی جوتیار لە 
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ئەندۆنوزیا فراوانرتبوو وەك لە روسیا، لە ساڵی 1956 جەنەراڵێك 

كە لە الیەن سوكارنۆ وە دامەزرێرنابوو، سوهارتۆ كودەتایەكی 

حكومەتی  و  یەكگرتووەكان  واڵتە  بە  ئەستوور  پشت  سازدا 

تا ملیۆنێك  بەریتانیا و ئوسرتالیا. كە نزیكەی نێوان نیو ملیۆن 

هاواڵتی بوونە قوربانی.

چەندین  كە  ترە  ناوچەیەكی  ناوەڕاستیش  رۆژهەاڵتی 

هەژاندووە،  دامەزراوەكانی  و  دیوە  بەخۆوە  مەزنی  شۆڕشی 

لە عێراق مەلیك  بنچینەیی بێت.  نەیتوانیوە ریشەدار و  بەاڵم 

الیەن  لە  لێسەندرایەوە  دەسەاڵتی   1951 ساڵی  فەیسەڵ 

عێراق،  كۆمۆنیستی  پارتی  جەماوەرییەوە.  بزوتنەوەیەكی 

پارتێكی زۆر بەهێز بوو، لە راستیدا بەهێزترین پارتی كۆمۆنیست 

هاوپەیامنیەتییەك  ناو  چووە  دا،  عەرەبی  لەجیهانی  بوو 

پارتی  بەعس(.  )حزبی  بۆرژواكان  ناسیونالیستی  پارتی  لەگەڵ 

باوەڕی  دا،  ستالینیزم  دەسەاڵتی  ژێر  لە  عێراق  كۆمۆنیستی 

وابوو شەڕی داهاتوو شەڕێكی دیموكراتی دەبێت كە پێویستی 

حزبە  و  كرێكار  چینی  لەنێوان  دەبێت  هاوپەیامنیەتێك  بە 

پابەندی  پراكتیزەكردندا  لە  هاوپەیامنییەتێك  وەها  بۆرژواكان. 

یەكەم بە دووەمەوە دەگەیەنێت. ئەندامانی پارتی كۆمۆنیستی 

عێراق و كرێكاران باجی ئەم هاوپەیامنیەتیەیان زۆر گراندایەوە، 

حزبی بەعس بە سەرۆكایەتی سەدام حوسێن و بە یارمەتی سی 

كۆمۆنیستەكان  بە  دژ  فراوانی  كوشتارێكی   )CIA( ئەی  .ئای. 

ئەنجامدا.
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هۆی  بە  بوو  گشتی  مانگرتنێكی  ئێران،  لە   1979 ساڵی 

سەندنەوەی كورسی دەسەاڵت لە شا. شوراكان )ئەنجومەنەكانی 

تراژیدیاكە  واڵتدا،  سەرتاپای  لە  سەند  پەرەیان  كرێكاران( 

هەموو  گشتی  بە  و  شورایانە  ئەم  رابەرایەتی  كە  لەوەدابوو 

فیدائییەكان،  و  مۆسكۆ  بە  سەر  تودە  حزبی  الیەنگرانی 

شۆڕشەكەیان وەك شۆڕشێكی دیموكراتی بۆرژوازی دەبینیەوە 

نەك شۆڕشێكی پرۆلیتاری. بەمەش پشتیوانییان لە دامەزراندنی 

)ئایەتوڵال خومەینی(  ئێران كرد. بەمشێوەیە  كۆماری ئیساڵمی 

دەسەاڵتی گرتە دەست بەبێ پیشاندانی هیچ ئەمەكێك بۆ حزبی 

تودە یان فیدائیەكان، لەبری ئەوە چەپەكان كۆمەڵكوژی كران. 

بكەم  تری سەرنەكەوتوو  باسی چەند شۆڕشێكی  دەتوانم 

 ،1956 ساڵی  و   1919 ساڵی  لە  هەنگاریا  شۆڕشەكانی  وەك 

فەرەنسا   ،1936 ئیسپانیا   ،-1927  1925 چین   ،1923 ئەڵامنیا 

1968، پورتوگال 1974-1975. نزیكبوونەوەی شۆڕشی دیموكراتی 

لە شۆڕشی سۆسیالیستی و پەسەندكرندنی یەكەم، تەنها سیفەتی 

سۆسیال دیموكراتەكان نییە، بەڵكو بووە بە هێڵێكی رابەریانەش 

بۆ سەركردە ستالینیستییەكان لە سەرتاپای جیهان دا.

نیمچە  زنجیرەی  لە  بوو  جیاواز   1917 روسیای  شۆڕشی 

شۆڕشەكان. شۆڕشی شوباتی 1917 بارێكی تازەی سەرنجڕاكێشی 

هێنایەكایەوە: قەیسەر دەستی كێشایەوە، سەدەكانی پاشایەتی 

كۆتاییهات، پۆلیس هەڵوەشێرنایەوە. لە هەموو كارگەیەكدا لیژنە 

كرێكاریەكان دامەزرێرنان، لە چەند یەكەیەكی سەربازیدا لیژنەی 
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سەربازی هاتەكایەوە. كرێكاران و سەربازە روسییەكان لەهەموو 

شوێنێك سەریان هەڵدا. 

لەگەڵ  هاوشان  شوباتی1917،  شۆڕشی  دوای  بەاڵم 

لە  بوون.  بەردەوام  كۆنەكان  دامەزراوە  سۆڤیەتییەكاندا، 

پۆستەكانی  لە  كۆنەكان  بەڕێوەبەرە  و  كار  خاوەن  كارگەكاندا، 

خۆیاندا مانەوە. لەسوپادا، جەنەراڵەكان هەر دەسەاڵتدار بوون: 

لە الیەن  بوو كە  فەرماندەی گشتی سوپا جەنەراڵ كۆرنیلۆڤ 

شوراكاندا  دەسەاڵتی  لەگەڵ  هاوشان  دانرابوو.  قەیسەرەوە 

لیربالی  سیاسەمتەدارێكی  كە  هەبوو  بۆرژوازی  حكومەتێكی 

سەردەمی تزارییەكان سەركردایەتی دەكرد. ئەم بارودۆخە، كە 

لینین و ترۆتسكی پێیاندەوت دەسەاڵتی دوو الیەنە، پڕبوو لە 

ناكۆكی.

بۆرژواكان  لە  رابەران  شوراكان،  رسوشتی  سەرەڕای 

نێردراوە  زۆربەی  دەست.  بگرنەوە  دەسەاڵت  دەپاڕانەوە 

و  مەنشەفیك  لە  بوون.  راسرتەو  سۆسیالیستی  سۆڤیەتییەكان 

شۆڕشگێرە سۆسیالیستەكان. ئەمەش هەر لەخۆیەوە رووینەدا، 

بەڵكو دەرئەنجامی چارە هەڵنەگری بارودۆخەكە بوو كە تیایدا 

هێشتا  بەاڵم  دەكەوتن،  بەڕێ  چەپ  بەرەو  خەڵك  ملیۆنەها 

كۆمەڵێ ئایدۆلۆژیای تزاریزمی كۆنیان هەڵگرتبوو. بۆ ملیۆنەها 

كردووە،  جەنگ  و  تزار  لە  پشتیوانیان  كاتە  ئەم  تا  كە  خەڵك 

بەڕێكەوتنێك بەرەو چەپ راستەوخۆ مانای ئەوەی نەدەبەخشی 

تووندڕەوەكان  حزبە  هەرە  لە  یەكێك  بە  پەیوەندیكردنە  كە 
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مەنشەفیكەكان-  نێو  دەسەاڵتداری  پیاوی  )بەلشەفیكەكان(. 

تسێرتلی )J.G Tseretelli( كە بووە وەزیری ناوخۆ لە حكومەتە 

بە  »پێویستامن  كە  روونیكردەوە  بۆرژواكان،  كاتییەكەی 

سازشكردنە لەگەڵ بۆرژواكاندا: هیچ رێگەیەكیرت نییە بۆ شۆڕش. 

بە دەستە و حكومەتیش  ئێمە هەموو دەسەاڵتەكامنان  راستە 

لەناودەچێت گەر ئێمە دەستی لێهەڵگرین، بەاڵم ئەمە بۆ شۆڕش 

كارەساتێك دەگەیەنێت«.

لە 3ی نیساندا كاتێك لینین لە سویرسا گەڕایەوە بۆ روسیا، 

بە گەرمی پێشوازی لێكرا لە الیەن هەزارەها كرێكار و سەربازەوە 

 )Chkheidze( چكهایدز  پیرتۆگراد.  لە  فینلەندا  وێستگەی  لە 

لێكرد،«هاوڕێ  پێشوازی  بەم وشانە  پێرتۆگراد  سەرۆكی شورای 

بە  شۆڕشەوە  هەموو  و  پێرتۆگراد  شورای  ناوی  بە  لینین 

باوەڕمانوایە  ئێمە  بەاڵم  روسیا...،  بۆ  دەكەین  خێرهاتنتەوەت 

بەرگریكردنە  دیموكراتی  شۆڕشی  سەرەكی  ئەركی  ئێستا  كە 

ئێمە  دەرەوە.  یان  ناوەوە  لە  چ  الدانێك  بەهەر  دژ  لە شۆڕش 

پێامنوایە ئەم ئامانجە پێویستی بە پەرتەوازەیی نییە، بەڵكو بە 

نزیكبوونەوەی ئاڕاستە دیموكراسییەكانە، بە هیواین كە تۆش ئەم 

ئامانجانەمان لە گەڵدا بگریتەبەر«. لە وەاڵمدا لینین بانگەشەی بۆ 

بەردەوام بوونی شۆڕش كرد هەر چۆن شۆڕشی سۆڤێتی بەشێك 

بەرپەچەكرداری  نێودەوڵەتی.  جیهانی  شۆڕشەكانی  لە  بووە 

بوو،  دوژمنكارانە  زۆر  لینین  وتەكانی  بۆ  مەنشەفیكەكان 

ئەندامێكی  كە   )I.P Goldenberg( گۆڵدنبێرگ  بەمشێوەیە 
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كۆنی )كۆمیتەی ناوەندی بەڵشەفیك(، رایگەیاند »ئێستا لینین 

خۆی كاندید كردووە بۆ كورسی ئەوروپا، كە 30 ساڵە بە تاڵە- 

كورسی باكۆنین )Bakunin(! وشە نوێكانی لینین دەنگدانەوەی 

كۆنی هەیە- راستییە لە كاركەوتووەكانی ئەناركیزمی سەرەتاییە.

لینین خۆی نەگونجاند لەگەڵ مەنشەفیكەكان و شۆڕشگێڕە 

وردە  دیموكراسی  بەرجەستەكەرەوەی  كە  سۆسیالیستەكان 

بۆرژواكان بوون. ئەو بەردەوام بە دوای بانگەشەكەی )ماركس(

كەوتبوو.  ئەڵامنیا  و  فەرەنسا  1848ی  شۆڕشی  سەردەمی  ی 

لە  بیت  سەربەخۆ  تەواوەتی  بە  دەبێت  نوسیویەتی  ماركس 

هەروەها  بپارێزیت.  بۆرژواكان  وردە  و  دیموكراسی  كامپی 

ماركس نوسیویەتی و دەڵێت »كرێكارە ئەڵامنیەكان ... دەبێت 

لە  ئاگابوون  بە  سەركەوتنیان،  دوا  تا  بكەن  بەشداری  تەواو 

شوێنی  بەدەستهێنانی  بۆ  خۆیان  چینی  بەرژەوەندییەكانی 

سیاسی سەربەخۆی خۆیان بە زووترین كات، بەڕێگەنەدان بە 

خۆیان كە چەواشە بكرێن بە قسە دووفاقییەكانی وردە بۆرژوا 

دیموكراتەكان تانەكەونە گومانەوە، تەنانەت بۆ یەك خولەكیش 

پڕۆلیتاریا،  رێكخراوی  و  سەربەخۆ  پارتێكی  بە  پێویسیتان  لە 

بانگەوازی خەباتیان دەبێت )شۆڕشی بەردەوام( بێت.«

رووداوی  لە  مانگێك  و  هەفتە  رۆژ،  چەندین  پاش 

كرێكاران  زۆرینەی  وایانكرد  بەڵشەفیكەكان  تووندوتیژییەوە، 

بە دەستبهێن. لە 9ی ئەیلول شورای پێرتۆگراد گۆڕا بۆ زۆرینەی 

بەڵشەفیك و ترۆتسكی بە سەرۆك هەڵبژێردرا. لە هەمان رۆژدا 
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دەستهێنا.  بە  مۆسكۆشیان  زۆرینەی شوراكانی  بەڵشەفیكەكان 

بەدەستهێنانی  بەرەو  بچووكە  هەنگاوێكی  تەنها  خاڵە  ئەم 

دەسەاڵتی كرێكاران لە 7ی ترشینی دووەمی ساڵی 1917.

چینی كرێكاران، نەك حزب شۆڕش بەرپادەكات، بەاڵم حزب 

رێكخراوێك  بێ  »بە  نوسیویەتی  ترۆتسكی  دەكات.  رێنامییان 

كە رابەرایەتییامن بكات، وزەی جەماوەر بە فیڕۆ دەچێت وەك 

هەڵمی بێ پشتیوانی ناو پستۆن یان سندوقێك، بەاڵم لە گەڵ 

ئەوەشدا ئەوەی شتەكان دەبزوێنێت، پستۆنەكە یان سندوقەكە 

نییە بەڵكو هەڵمەكەیە.«

روسیای  نێوان  و هەرەسهێنان،  نێوان سەركەوتن  جیاوازی 

كرێكاران  تری  شۆڕشەكانی  و   1917 ساڵی  یەكەمی  ترشینی 

ئەوەبوو كە لە باری یەكەمدا حزبێكی شۆڕشگێڕی جەماوەری 

هەبوو كە سەركردایەتییەكی كاریگەری دەستەبەر دەكرد، بەاڵم 

قەیرانە  كە  بكەن  دیاری  ساتە  ئەو  ناتوانن  سۆسیالیستەكان 

دەرئەنجامە  ئەوانە  سەرهەڵدەدەن،  تیایدا  شۆڕشگێڕییەكان 

رێكەوتییەكان بە پێی ئەو پلەیە دیاری دەكەن، كە تێیدا حزبێكی 

شۆڕشگێڕی بەهێز بنیاد دەنێن.

كاتۆ )Cato(ی گەورە، كە ئەندامێكی ئەنجوومەنی پیرانی 

كۆتایی  وشانە  بەم  وتارەكانی  پیشە  بە  كردبووی  بوو،  رۆمانی 

 Cartago delenda( »پێبێنێت »دەبێت قەرتاجە وێران بكرێت

est(، لە دواجاردا رۆم قەرتاجەی وێرانكرد. پێویستە ئێمەش بەم 

وشانە بێینە كۆتایی »پارتی شۆڕشگێڕ دەبێت بنیادبرنێت«.
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بەندی سیانزەیەم
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ماركسیزم و دیموكراسی

هاوڕێكانم، سۆسیالیستە توركەكان، پێمدەڵێن خەڵكانێكی 

بكات  پەیوەندی  توركیا  گەر  باوەڕیانوایە  توركیادا  لە  زۆر 

دەبێت.  زامن  دیموكراسی  ئەوا  ئەوروپییەوە،  كۆمەڵگەی  بە 

تایبەتەدا، پێمخۆشە  لە مامەڵەكردن لەگەڵ ئەم گفتوگۆ  بەر 

وێنەیەكی گشتی تر بخەمەڕوو سەبارەت بە پەیوەندییەكانی 

نێوان دیموكراسی و گۆڕانكاری لە كۆمەڵگەدا.

داتارشاوە،  یۆنانییەكاندا  لەسەردەمی  دیموكراسی  وشەی 

لە  كەچی  جەماوەر«.  یان  خەڵك  »فەرمانڕەوایی  واتای  بە 

گەڵ ئەوەشدا، نە كۆیلەكان، نە ژنان و نە دانیشتوانە غەیرە 

یۆنانییەكان رێیان پێنەدراوە لەم دیموكراسییەدا دەنگ بدەن. 

الیەن  لە  فەرمانڕەوایی  ناتوانێت  گشتیش  دەنگدانی  مافی 

بوو  ناپلیۆنی سێیەم  ئەوە  راستیدا  لە  بكات.  زامن  خەڵكەوە 

خۆی  دیكتاتۆریەتی  تا  بەكارهێنا  گشتی  دەنگدانی  مافی 

ناوچە  ناوەندی  دەوڵەتی  دەنگدانەوە:  رێی  لە  بسەپێنێت 

دواكەوتووەكانی چەكدار كرد، دژ بە پاریسی پێشكەوتوو.

بە هەمانشێوە بسامرك كە مافی دەنگدانی گشتی پێشكەش 

كرد بە ئەڵامنیا، بەكاریهێنا بۆ بە هێزكردنی دەسەاڵتی قەیسەر 

و میرەكان و دژ بە سۆسیالیستەكانی بەرلین.

كاتێك دەڕوانینە دەوڵەتە سەرمایەدارییە دیموكراتەكانی 

گشتی  دەنگدانی  مافی  ئەڵامنیا،  یان  فەرەنسا  بەریتانیا، 

دیموكراسیانە  پەرلەمان  ئەندامانی  دەكرێت،  رەچاو 
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هەڵدەبژێردرێن، بەاڵم دیموكراسییەكە تەنها لە رووكەشدایە. 

هەڵدەبژێردرێن،  دەنگدانەوە  رێی  لە  پەرلەمان  ئەندامانی 

فەرماندەكانی  و  پۆلیس  ئەفسەرانی  و  دادوەران  ئەمە  بەاڵم 

سوپا ناگرێتەوە. لە سەروو هەموو ئەمانەشەوە خەڵك مافی 

ئەوەیان نییە دیموكراسیانە بەڕێوەبەری كارگە هەڵبژێرن یان 

گەر بیانەوێت لەسەر كار الی بەرن. سەرمایەداران و پرۆلیتاریا 

یەكسانن لە بەردەم یاسادا. كاتێك یاسا دەڵێت »نە هەژاران 

و نە دەوڵەمەندەكان بۆیان هەیە شەوان لە پاركدا مبێننەوە« 

دەڵێت  یاسا  كاتێك  هەمانشێوە  بە  یەكسانن.  رووكەشدا  لە 

پێدەدرێت  رێی  دەوڵەمەند،  یان  هەژار  كەسێك،  »هەموو 

كارنەهێناوە  بە  جیاكاری  یاسا  مبێننەوە«  رایتزدا  ئوتێلی  لە 

بەرامبەر بە هەژاران.

دەنگێكە  تاكە  خاوەنی  بەریتانیا  لە  كاغەز  پیشەكاری 

وەك هەر هاواڵتییەكی تر، بەاڵم لە راستیدا رۆبێرت مۆردۆك 

كردووە  كۆنرتۆڵ  جەماوەری  رۆژنامەگەری  ئیمپراتۆریەتێكی 

دانە  ملیۆن  رۆژی چوار   Sun رۆژانەكەی سەن رۆژنامەی   –

 News of  و Times دەفرۆشێت، سەرەڕای رۆژنامەكانی تایمز

 Sunday Times لەگەڵ بازنەیەكی جەماوەری و the World

و  ئەمەریكییە  نییە، چونكە هاواڵتییەكی  دەنگدانی  مافی   –

كرێكارە  كردووە.  بازرگانی  هۆیەكی  چەند  بەر  لە  ئەمەش 

بەریتانییەكان لە %23ی داهاتیان دەدەن بە باجی داهات و 

لە %10ش بە دڵنیایی نیشتیامنی. 
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رۆبێرت مۆردۆك تەنها %0,5 ی قازانجەكەی باج دەدات، 

هەروەك خۆی لە كۆمپانیاكانی تۆماری كردووە لە بەندەری 

باجی دوورگەكانی كایامن. بێگومان كرێكاران و سەرمایەدارن 

یەكسانن لە بەردەم یاسادا. ئەو چاپ سازەی كار بۆ مۆردۆك 

لێناكەوێت.  زیانێكی  هیچ  یاساییەوە  الیەنی  لە  دەكات، 

یارییە  لە  بكەم  بەشداری  گەر  بكەم  گرەو  ئامادەم  من 

كرستی،  لینفۆرد  بە  بەرامبەر  كردن  كێبڕكێ  بۆ  ئۆلۆمپییەكان 

دەكەوم هەرچەندە  پێشی  ئەوا  بەریتانی،  راكەری  خێراترین 

تەمەنم 82 ساڵە، بە مەرجێك ئۆتۆمبێلێك و شوفێرێكی باشم 

پێبێت.

رووكەشیانە،  دیموكراسی  ئەمانەشەوە  هەموو  لەسەروو 

ناخاتەوە.  دوور  رەگەزەكان  و  نەتەوە  سەر  لە  زۆر  و  زوڵم 

دانیشتووی  هەزار   200 ئێستا  دا  زیمبابۆی  رۆدێسیای  لە 

پێست سپی مافە دیموكراسیەكانیان هەیە. ئەمەش ئەو زوڵم 

بە  ناكاتەوە.  كەم  رەشەكان  پێست  ملیۆن   5 سەر  زۆرەی  و 

پێچەوانەوە یەكێتی نێوان پێست سپییەكان بەهێز دەكات لە 

بەرامبەر پێست رەشەكاندا.

ئەو راستییەی كە ئیرسائیل دەوڵەتێكی دیموكراتە، ئەوە 

دەركراون  فەلەستینییەی  ملیۆن  سێ  ئەو  كە  ناگەیەنێت 

مافی  دەوڵەتەوە،  ئەم  الیەن  لە  خۆیان  زەوی  لەسەر 

چارەنووسی  دیاریكردنی  مافی  یان  هەبێت  گەڕانەوەیان 

دیموكراسی  ئایا  پرسیارەی  ئەو  بۆ  سەرەكی  بنەمای  خۆیان. 
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تیایدا  كە  رادەیە  ئەو  نا؟  یان  كراوە  هێز  بە  جەماوەری 

لینین  دەست،  دەگرنە  راستەقینە  دەسەاڵتی  ستەملێكراوان 

دەگرێت  مان  كرێكارێكك  كاتێك   « نووسیویەتی  دا   1912

بەاڵم  سەندیكالیستە،  ئەندامێكی  ئەوە  كرێ،  زیادكردنی  بۆ 

كات  ئەو  جولەكەكان،  لێدانی  بە  دژ  دەگرێت  مان  كاتێك 

دەڵێت  راستەقینەیە«. هەروەها  سۆسیالیستێكی شۆڕشگێڕی 

» ئێمە رابەری ستەملێكراوانین«. لە دەوڵەتێكدا كە نەتەوەی 

بااڵدەست و نەتەوەی ستەم لێكراو هەبێت، ئەركی سەرەكی 

سۆسیالیستەكانی سەربە نەتەوە بااڵدەستەكەیە خەبات بكەن 

لە پێناو مافی چارەنووسی ستەم لێكراوان.

بۆگەیشنت بە یەكێتییەك لە نێوان پرۆلیتارەكانی نەتەوەی 

لەسەر  پێویستە  سەردەستە،  نەتەوەی  و  لێكراوان  ستەم 

لەسەر  بكەن  جەخت  كە  سەردەستە  نەتەوەی  پرۆلیتاریای 

پرۆلیتاریای  كاتێكدا  لە  لێكراوان؛  ستەم  جیابوونەوەی  مافی 

بۆ  بكەن  گفتوگۆ  تووندی  بە  دەبێت  لێكراو  ستەم  نەتەوەی 

یەكگرتن لە گەڵ پرۆلیتاریای نەتەوەی سەردەست.

ئەوەیە،  باسامنكرد  لەسەرەوە  ئەوەی  بۆ  پێشمەرجێك 

چینی  بە  زیان  تەنها  نەك  نەتەوەیەك  بە  دژ  ستەمكاری  كە 

بە  بەڵكو  دەگەیەنێت،  لێكراو  ستەم  نەتەوەی  پرۆلیتاریای 

واڵتە  سپی  پێست  كرێكارێكی  دەسەاڵتداریش.  نەتەوەی 

كار  و  كرێ  بەرچاوترە،  لە  مافی  نیویۆرك  لە  یەكگرتووەكان، 

و ماڵ بۆ كرێكارەپێست سپییەكان لەبارترە وەك لە خەڵكانی 
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پێست ڕەشی تەكساس. لە گەڵ ئەوەشدا، لە رووكەشدا كرێكارە 

پێست سپییەكان بێگومان سود دەبینن لەو ستەمكارییەی دژ 

بە پێست رەشەكان دەكرێت، بەاڵم كرێ و باری كار و ماڵی 

كرێكارە پێست سپییەكان لە تەكساس زۆرخراپرتە بە بەراورد 

لەگەڵ ئەوانەی نیویۆركدا.

و  كاریگەر  جەماوەری  دیموكراسیەتییەكی  بۆ  كلیل 

راستەقینە خەباتی كرێكارانە  پێكەوە بە چاوپۆشی كردن لە 

رەگەز و ناسنامە و نەژاد.

كاتێك تەماشای تەلەفزیۆنم دەكرد و كاریگەریی ترسناكی 

بینی،  توركیام  رۆژئاوای  باكوری  پاری  ساڵی  بومەلەرزەكەی 

زۆر  زیانێكی  بوومەلەرزەكە  كە  دیاربوو  ئاشكرا  و  روون 

گەورەی هەبووە لەسەر خانووبەرەكانی گەڕەكە میللییەكان، 

خانووی  لەكاتێكدا  كورد،  یا  بن  تورك  چ  نیشتەجێكانی 

دەوڵەمەندەكان بێ زیان بوون. هەروەها وێنەكان بە ئاشكرا 

رۆلی سوپایان نیشاندەدا – سوپای توركیا دووەم گەورەترین 

هاتەسەر  كاتێك  یەكگرتووەكان-   واڵتە  پاش  ناتۆیە  سوپای 

بۆ  هاتن  پەلە  بە  چۆن  دەبیرنان  سەربازەكان  بومەلەرزەكە 

پاراستنی هێمنی – بە چەكەوە نەك بلدۆزەر بۆ رزگاركردنی 

ژیانی هاواڵتییان.

پەیوەندی كردنی توركیا بە )بازاری ئەوروپای هاوبەش(

كرێكاران.  خودیی  چااڵكی  سەرهەڵدانی  هۆی  نابێتە  ەوە، 

جەماوەری  خودیی  چاالكی  ماركسیستەكان،  بۆ  كلیل 
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كرێكارانە. بێگومان هەموو مافێكی دیموكراسی چەند بچووك 

بێت، دەبێت بەرز رابگیرێت و برنخیرنێت، بەاڵم دیموكراسی 

جەماوەری راستەقینە تەنها لە رێی  كردارێكی جەماوەرییەوە 

 « دەڵێت  ماركس  هەروەك  دی.  بهێرنێتە  دەتوانرێت 

رزگاركردنی چینی كرێكار، ئەركی چینی كرێكارە«.

بە گشتی نەریتی سیستمی رۆشنبیری ئەو مێژووەیە كە 

بە  سەبارەت  فێردەبین  زۆرشت  ئێمە  وەرگیراوە.  لەسەرەوە 

مێژوو، شا، ئیمپراتۆر و جەنەراڵەكان. لەبەر ئەوە ئەو وەهمەی 

گوایە ئەگەر سەرۆك وەزیرانی توركیا دابنیشێت لەگەڵ تۆنی 

بلێر، گێرهارد رشۆیدەر و ژوسپان، دیموكراسییەكی راستەقینە 

كرێكاران  بەرین.  لەناوی  دەبێت  وەهمێكە  ئاراوە،  دێتە 

پشتە  لە  فڕوفێڵەوە،  لەڕێی  بگرنەدەست  دەسەاڵت  ناتوانن 

خەباتی  رێگەی  لە  تەنها  ئەمە  بەڵكو  مێژووەوە،  سەری 

چینایەتییەوە دەكرێت.
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بەندی چواردەیەم
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ئایا دەكرێ شۆڕشی جیهانی بەرپابێت؟

باكور  كۆریای  لە  پیشەیی  كرێكارانی  چینی  ئەمڕۆ 

كە  سەردەمەدا  لەو  جیهان  كرێكارانی  چینی  لە  بەرفراوانرتە 

ماركس تیایدا كۆچی دوایی كرد، ساڵی 1883. ئێستا كرێكاران 

زۆر لە جوتیاران زیاترن. كێشی سیاسی و كۆمەاڵیەتی چینی 

بە جەماوەری  ناكرێت  بەراورد  كە  فراوانە،  كرێكاران هێندە 

بەرهەمهێناندا  گەورەكانی  یەكە  لە  كرێكاران  جوتیاران. 

هەمان  لە  كرێكار  هەزار  دەیەها  هەندێجار  دەكەن.  كار 

پەرت  و  بچووك  جوتیاران  كاتێكدا  لە  دەستبەكارن.  دەزگا، 

سەر  لە  بۆخۆی  جوتیار  خیزانێكی  هەموو  باڵودەكرێن.  و 

ئەوە  گفتوگۆی  ماركس  كاردەكات.   بچووك  زەویەكی  پارچە 

كاتێك  پێویستییەك  دەبێتە   ئەوكاتە  شۆڕش  كە  دەكات، 

لەگەڵ  دەبن  كێشمەكێش  تووشی  بەرهەمهێنەكان  هێزە 

ئابوری  بنیادی  واتە  بەرهەمهێنان،  كۆنەكانی  بەرژەوەندییە 

كۆن.

سەرمایەداران لە بەرەبەیانی دامەزراندنی سیستمەكەیاندا 

بوون،  بەڵكو شۆڕشگێڕیش  بوون،  پێشكەوتوخواز  تەنها  نەك 

لە  جەنگاوون.  فیودالیزم  بەندەكانی  و  كۆت  بە  دژ  چونكە 

بەرپاكرد  شۆڕشێكییان  ئینگلیزەكان  بۆرژوا  17یەمدا  سەدەی 

بە  بۆ خۆیان  ئابورییان  و  بااڵدەستی سیاسی، كۆمەاڵیەتی  و 

فەرەنسییەكانیش  بۆرژوا  18یەمدا،  سەدەی  لە  دەستهێنا. 

فەرەنسا،  شۆڕشی  لە  ساڵێك  چەند  پاش  كارە.  بەم  هەستان 
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بەریتانیا  ئەمەریكییەكانی  كۆڵۆنییە  لە  سەرمایەداران 

خۆیان  بااڵی  دەسەاڵتی  و  راگەیاند  خۆیان  سەربەخۆیی 

دامەزراند. بەمەش واڵتە یەكگرتووەكان لە دایكبوو. 

لە  سەرمایەدار  بەرژەوەندییەكانی  ئەمڕۆ  ئاشكراشە 

هێزە  پێشكەوتنی  بەردەم  كۆسپی  بووەتە  بەرهەمهێناندا، 

گەر  هەزار  سەدەها  كە  راستییە  ئەو  بەرهەمهێنەرەكان. 

ملیۆنەها نەبێت، لە كرێكارانی بیناسازی بێكارن، لە كاتێكدا 

ئەمە  هەیە،  شیاو  ماڵێكی  بە  پێویستیان  ملیۆن  سەدەها 

رووندەكاتەوە.

نەك  دەناڵێنن،  برسێتییەوە  دەست  بە  خەڵك  ملیۆنەها 

دا،  دەوروبەر  لە  خۆراك  لە  پێویست  بڕی  نەبوونی  لەبەر 

بەڵكو لەبەر ئەوەی لە توانایاندا نییە بیكڕن.

ئەمە  كە  گێڕامەوە  بۆ  چیرۆكێكیان  ساڵێك  چەند  پێش 

 « دەڵێت  مناڵێك  بە  باوكێك  زستاندا  چلەی  لە  دەخاتەڕوو، 

توانای كڕینی خەڵوزم نییە، چونكە پارەم پێ نییە« مناڵەكە » 

بۆ پارەت پێ نییە؟«، باوكەكە »چونكە بێكارم«، »بۆ بێكاری؟« 

»دەبەنگ ئەی نازانی؟ من كرێكاری ئەشكەوتی خەڵوز بووم 

و ئێستا خەڵوز زۆرە لە جهیاندا«.

و  یەك   فیودالەكاند  سەر  بە  بۆرژواكان  سەركەوتنی 

سەردەمێك  ئەوان  نەبوو(،  الی  ئەو  الو  )ئەم  نەبوو  دووی 

فیودالەكان  بە  دەیانتوانی  سەرمایەدارن  بوون.  پێكەوە 

بە  سامانەكەمان  و  دەوڵەمەندترین  لەئێوە  ئێمە   « بڵێن 
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بەرەو  ئێوە  سامانی  لەكاتێكدا  زیادبووندایە،  لە  بەردەوامی 

رۆچوون دەچێت. باشرتین بەڵگەش بۆ بااڵتربوونی ئێمە ئەو 

راستییەیە كە زۆرجار كاتێك ئەندامانی بنەماڵە خانەدانەكان 

تووشی گیروگرفتی ئابوری دەبن، هەوڵدەدەن كچەكانی ئێمە 

الیەنی  لە  بكەن.  تێكەڵ  شین(  )خوێنی  و  ئاڵتون  تا  بخوازن 

)ئینجیل(تان  ئێوە  ئێوەداین.  پێش  لە  ئێمە  رووناكبیرییەوە 

هەیە، ئێمە )ئینسایكلۆپیدیا(مان هەیە. ئێوە كڵێسەتان هەیە 

پڕۆڤیسۆرەكان.  ئێمە  و  قەشەكان  ئێوە  زانكۆكان،  ئێمەش  و 

ئێمە كارتێكردمنان زیاترە بۆ سەر ئەندامانی چینی ئێوە وەك لە 

كارتێكردنی ئێوە بۆ سەر ئەندامانی چینی ئێمە. پاش شۆڕشی 

فەرەنسی زۆر روون و ئاشكرابوو كاتێك چینە جۆراوجۆرەكان 

بەریەك كەوتن. ئەم كۆمەڵە دابەشكرابوو بۆ سێ چین: چینی 

بنەماڵە خانەدانەكان، دووەم قەشەكان و  لە لوتكەدا  یەكەم 

سێیەم سەرمایەدارەكان – چینی ناوەڕاست. كاتێك هاتەسەر 

پلەوپایەیان  دووەم  و  یەكەم  چینی  ئەندامانی  دەنگدان، 

بەزاند و پەیوەندییان كرد بە چینی سێیەمەوە.

لە  سەرمایەدارەكانەوە  بە  كرێكار  چینی  پەیوەندی 

و  سەرمایەدارەكان  نێوان  پەیوەندیی  لە  جیاوازە  بنەڕەتدا 

سەرمایەدارێك  الی  بچێتە  ناتوانێت  كرێكارێكك  فیودالەكان، 

لە  كەشتیەكانی،  و  بانك  كارگە،  خاوەن  تۆ   « بڵێت:  پێی  و 

ماددی  كێشەیەكی  تووشی  كاتێك  خاوەنی...  ئێمە  كاتێكدا 

كچەكەتی  و  بدۆزێتەوە  كرێكارێك  ناچیت  پەلە  بە  دەبێت، 
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رۆژانە   Sun رۆژنامەی سەن كاتێكدا  لە   . بكەیت«  مارە  لێ 

چوار ملیۆن دانەی لێدەفرۆشێت، بە تایبەتی بە چینی كرێكار 

رۆژنامەی  لەوەی سەرمایەدار هەبێت  گومانم هەیە  چونكە 

هەموو  لە  كرێكاران  نییە  مەرج  بۆیە  بكڕێت.  سۆسیالیستی 

وتوویەتی  ماركس  هەروەك  سەركەوتووبن.  شۆڕشەكانیاندا 

بیروباوەڕی  كۆمەڵگەیەك  هەر  ناو  باڵوەكانی  »بیروباوەڕە 

كۆمۆنیستەكان  نووسیویەتی  هەروەها  دەسەاڵتدارە«  چینی 

كرێكار  چینی  نێونەتەوەییەكانی  و  مێژوویی  تاقیكردنەوە 

خۆوە  بە  رووداوانەی  ئەم  كەسێك  هیچ  دەكەن.  گشتگیر 

بەشداری  و  مابێت  ژیاندا  لە  ئەمڕۆ  نییە  كەس  نەدیووە، 

كردبێت لە كۆمۆنەی پاریس، لە شۆڕشی روسیا )1905، 1917( 

چینی  زانكۆی  چینەیە:  ئەم  ویژدانی  شۆڕشگێڕ  پارتی  هتد. 

كرێكارە، هەربۆیە مەرج نییە كرێكاران لە هەموو شۆڕشێكدا 

سەركەوتووبن.

جیهانی  شۆڕشی  دەكرێت  پڕسیارەی،  بەو  سەبارەت 

بەرپابێت؟

بەرپابێت،  شۆڕش  دەكرێت  تەنها  نەك  ئەوەیە  وەاڵم 

بەڵكو بێگومان بەرپادەبێت.

وەاڵم ئەوەیە نەك تەنها دەكرێت شۆڕش بەرپابێت، بەڵكو 

بێگومان بەرپا دەبێت. سیستەمی جیهانی سەرمایەداری وەك 

زنجیرێك وایە لە ژمارەیەك ئەڵقە لە دەوڵەتە ناسیونالیستەكان 

لەو  یەكێك  پلە  بەرزترین  دەگاتە  فشار  كاتێك  پێكهاتبێت. 
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كاریگەری  روودەدات  ئەمەش  كاتێك  دەپچڕێت.  ئەڵقانە 

سەرەتا  1917دا،  لە  روسیا  شۆڕشی  ئەوانیرت.  لەسەر  دەبێت 

بوو بە شۆڕشێكی جیهانی. هەر بە دوای ئەودا ئەم شۆڕشانە 

ئیمپراتۆریەتی  شۆڕشی   ،1918 لە  ئەڵامنیا  شۆڕشی  هاتن. 

)ئۆسرتۆ هەنگاری( لە 1919، خستنەگەڕی كارگەكان لە الیەن 

بوونی  بەردەوام   ،-1921  1920 لە  ئیتالیا  لە  جەماوەرەوە 

پارتە  لوتكە،  گەیشتە   1923 ساڵی  لە  كە  ئەڵامنی  شۆڕشی 

كۆمۆنیستەكان خێرا گەشەیان كرد. ساڵی 1916 لە كۆنفرانسی 

لۆكسۆمبۆرگ  زیمەرالند Zimmerlandرۆزا  ئەنتەرناسیونالی 

هەموو  كە  بارودۆخێك  »گەیشتوینەتە  وتی:  توانجەوە  بە 

بزوتنەوە ئەنتەرناسیونالەكانی دژ بە جەنگ دەتوانن بە چەند 

بكەن.  سەفەر  رایدەكێشێ،  ئەسپ  كە  كەم  عەرەبانەیەكی 

ملیۆن  نیو  لە  ئەڵامنیا  كۆمۆنیستی  پارتی   ،1920 ساڵی  لە 

ئەندام پێكهاتبوو، فەرەنسا 200 هەزار ئەندام و ئیتالیاش بە 

هەمانشێوە. 

شۆڕشی  بەرپابوونی  لە  نییە  گومامنان  دەڵێین  كاتێ 

جیهانی مانای ئەوە نییە كە مەرجە سەركەوتوو بێت.

)1930(یەكان لە بزاوتێكی هێوردا

بەر لە دە ساڵێك گفتوگۆم لەسەر ئەوە دەكرد، كە ئێمە 

بەرەو سەردەمێك دەچین وەك فیلمێكی ساڵی )1930(یەكان 

جیهانێكی  نغرۆی  ئێمە  هێوردا.  بزاوتێكی  لە  بەاڵم  وایە، 
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دواكەوتوو بووین، كە كەمێك جیاوازترە لە جیهانی ساڵەكانی 

لە  هەبوو  بێكار  ملیۆن   8 سەردەمەدا  لەو   .-1933  1929

بێكاریشیان هەبێت. ئەمڕۆكە 4  بیمەی  ئەڵامنیا، بێ ئەوەی 

كە  دابینكراوە،  بۆ  بێكاریشیان  بیمەی  و  هەیە  بێكار  ملیۆن 

لۆپان  راستە  بەریتانیا،  لە  كرێكان  تێكڕای  سەروی  دەگاتە 

و  نەرم  لە  ئەم  پشتیوانی  بەاڵم  دەكاتەوە،  هتلەر  السایی 

نیانیدا بەراورد ناكرێت، لە گەڵ ئەوەی هیتلەر سەرەڕای ئەو 

هەزار  دەیەها   ،1933 لە  دەستیهێنا  بە  دەنگەی  ملیۆن   13

لە  ئەركییان  كە  هەبوو،  پشتیوانی  هێزی  و  نازی  چەكداری 

ناوبردنی رێكخراوە كرێكارییەكان بوو. )بەرەی نیشتامنی( لە 

فەرەنسا هیچ یەكێك لە مانەی نەبوو، پشتیوانییەكەی هێندە 

تووند و تۆكمە نەبوو. كاتێك مانگرتنە جەماوەرییەكان روویدا 

بۆ  لە نۆڤێمبەر و دیسێمبەری 1995، پشتیوانی  لە فەرەنسا 

پاشاموەی  گەڵ  لە  لۆپان  بوو،  دابەش  نیشتیامنی(  )بەرەی 

رێكخراوەكە مایەوە.

بە  )1930(یەكان  سادەییەوە  بە  كە  هەڵەیە  پاشان 

هەرەسی  هیچیرت.  و  بدەین  قەڵەم  لە  تاریك  رۆژانێكی 

بوو،  كارەساتێك  هیتلەر  بەرامبەر  ئەڵامنی  كرێكاری  چینی 

كاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  لێبكرێت،  چاوپۆشی  ناكرێت  كە 

لە  جەماوەرەوە  الیەن  لە  فەرەنسا  كارگەكانی  خستنەگەڕی 

حوزەیرانی 1936، كە پرشنگی شۆڕشی بەرزكردەوە، بەاڵم بە 

پارتی  و  كۆمۆنیست  پارتی  مانگرتنەكە،  رێبەرایەتی  داخەوە 
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لەپێناو  لیربالەكان  لەگەڵ  یەكخست  هێزەكانی  سۆسیالیست 

لە ئامێزگرتنی خەبات ئەم هاوپەیامنییە لە ژێر ناوی )بەرەی 

نیشتیامنی( پاش سێ ساڵ دەنگیاندا بۆ پشتیوانی و هاریكاری 

كردنی مارشاڵ پێتان لە گەڵ نازییەكان.

هەركەسێك  و  بووە  تیژی  تووندو  دەیەم  )1930(یەكان، 

ئەو  داوە.  كۆنەپەرستەكانی  هێزە  یارمەتی  ئەوا  دانیشتبێت، 

دەگێڕێتەوە  خاوی  بە  )1930(یەكان  فیلمی  كە  راستییەی 

راگرتن  بۆ  هەیە  گەورەتر  زۆر  هەلێكی  كە  ئەوەیە،  مانای 

كلیلی  بیخوازین.  خۆمان  كە  رێگایەدا  بەو  ئاڕاستەكردنی  و 

ترۆتسكی  هەروەك  شۆڕشگێڕە  پارتی  بنیاتنانی  چارەساز 

نووسیویەتی: »خەباتی جەماوەری وەكو هەڵم وایە و پارتی 

دەكات.  ئاڕاستە  ماشێنەكە  كە  )پستۆن(ەكەیە،  شۆڕشگێڕ 

بێ  هەڵمیش  سودە؛  بێ  میتاڵێكی  پارچە  هەڵم  بێ  پستۆن 

پستۆن باڵودەبێتەوە و بە هیچ شوێنێكت ناگەیەنێت«. 

لەوەبوو،  ئاگام  وتارەكە  ناونیشانی  بۆ  گەڕانەوە  بە 

لە  دۆگام  هەڵبژاردەیەكی  وەك  ماركسیزم  دەكرێت  كە 

هەردەم  )ماركس  راستییەك  وەك  مێژوو،  ئاسنینەكانی  یاسا 

زانیویەتی كە رووداوەكان رۆڵێكی گرنگیان هەیە لە مێژوودا. 

ئەگەر لینین بەر لە گەڕانەوەی بۆ روسیا لە ساڵی 1917، ئەو 

كاریگەریەی لەسەر پارتی بەڵشەفیك، پاشان لە سەر مێژووی 

دەیانتوانی  تر  رووداوی  هەندێك  دەبوو.  گەورە  زۆر  شۆڕش 

گەشەكردنی مێژوویی خێراتر بكەن.
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بۆ منوونە بوومەلەرزەكەی باكوری رۆژئاوای توركیا بووە 

كرێكارە  كە  میللییەكان،  گەڕەكە  خانووەكانی  داڕمانی  هۆی 

وەك  كە  كوردانەش  كرێكارە  ئەو  و  دەژیان  تێیدا  توركەكان 

هاتبوونە  توركیاوە  رۆژئاوای  باشوری  لە  تازە  پەناهەندە 

ناوچەكە، لە هەمانكاتدا ئەو خانووە پتەوانەی دەوڵەمەندەكان 

ئەم  بومەلەرزەكەوە.  هۆی  بە  بەركەوتبوو  كەمیان  زیانێكی 

شۆڕشگێڕەكانەوە  سۆسیالیستە  الیەن  لە  دەكرا  رووداوە 

چینایەتی  دابەشكردنی  كە  بسەملێنن،  ئەوە  تا  بقۆزرێتەوە 

دابەشكردنی سەرەكییە لە نێو كۆمەڵگەدا، كە كرێكارە تورك 

و كوردەكان بران.
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بەندی پانزەیەم
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هەزارە: لە نێوان هیوا و ترسدا

فریدریك  و  ماركس  كارل  كۆمۆنیستدا،  مانیفێستی  لە 

ئەنگلس نووسیویانە:

)مێژووی ئێستا و داهاتووی هەموو كۆمەڵگەكان، مێژووی 

خەباتی چینایەتییە. مرۆڤی ئازاد و كۆیلە، ئەرستۆكراتی و رەش 

واتایەكی  بە  و شاگرد،  و جوتیار، وەستا  و رووت، دەرەبەگ 

و  دەوەستنەوە  یەكرتی  بە  بەرامبەر  زۆرلێكراو  و  زۆردار  تر 

شەڕێكی بەردەوام كە تاوێك شاراوە و تاوێك لە رووە، شەڕێك 

شۆڕشگێرانەی  ئاوەدانكردنەوەیەكی  بە  یان  جارەی  هەر  كە 

وێرانكارییەكی  بە  یان  دێت  كۆتایی  كۆمەڵگە  بەرفراوانی 

گشتی بە سەر چینە خەباتگێڕەكاندا، دەشكێتەوە.

و  دەكرد  رێبەرایەتی  سپارتاكۆس  كە  كۆیلەكان  شۆڕشی 

هەموو شۆڕشەكانی تری كۆیلەكان تێكشكێرنان. ئەمەش بووە 

هۆی بەردەوام نەبوونی سیستمی كۆیلەكان لە ئیمپراتۆریەتی 

فیوداڵیزم  گرتەوە.  كۆیلەكانیان  جێی  خزمەتكاران  رۆمانیدا. 

هۆی  بە  كرا  خێراتر  پرۆسەیە  ئەم  گرتەوە.  كۆیالیەتی  جێی 

ئیمپراتۆریەتی  الیەن  لە  ئەڵامنییەكانەوە  هۆزە  داگیركردنی 

رۆمانییەوە.

لە  دەكەین  گواستنەوە  لەسەر  قسە  كاتێك  دیسانەوە 

پرۆسەیەكی  وەك  زۆرجار  سەرمایەداری،  بۆ  فیوداڵیزمەوە 

نەرم و نیان دێتە بەرگوێ. دەتوانیت لە نیو كاتژمێردا بەشێك 

بەشێكی  بچیتە سەر  پاشان  و  بخوێنیتەوە  فیودالیزم  مەڕ  لە 
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تر لە مەڕ سەرمایەداری، بەاڵم زۆر بە پێچەوانەوە، پرۆسەكە 

لە  پرت  ئەوروپا  لە  فیودالیزم  بووە،  تیژتر  و  تووند  لەمە  زۆر 

هەزارەیەك ژیا، كاتێك لە ئاوابووندا بوو سەرمایەداری لەسەر 

فیودالیزمدا،  كۆمەڵگەی  درزەگاكانی  نێو  لە  هەڵداندابوو، 

لە  بەرێت.  سەرەوەی  بەرەو  ڕەوگە  یەك  شەقامێكی  دەبوو 

زۆر  )11(یەمدا،  سەدەی  لە  عەرەبەكان  ئیسپانییە  راستیدا، 

لە ئیسپانیای پاش سێ سەدەی تریش پێشكەوتووتر بوو. لە 

سەدەی )17( یەمدا، لە سەردەمی )شەڕی 30 ساڵەدا 1618 – 

1648(، ژمارەی دانیشتوانی ئەڵامنیا گەیشتە نیوە.

دیسان ترسناكییەكانی فیودالیزم بە توندی بەردەوام بوو. 

بۆ منوونە بۆ زیاتر لە هەزار ساڵ خاوەنی زەوی مافی خۆی 

بوو لەو گوندانەی ژێر كۆنرتۆڵی خۆی پاكیزێتی لە هەر كچە 

)كۆیلە  خزمەتكاران  دژبە  ستەمكاری  بستێنێت.  كارەكەرێك 

زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ژنەكانیان،  تایبەتی  بە  و  كڕدراوەكان( 

بەردەوام بوو.

هەر  لە  پرت  بووە،  دینامیكیرت  زۆر  سەرمایەداری 

لێرەوە  خۆی.  لە  بەر  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  سیستمێكی 

وانی  لە  دراماتیكیرت  زۆر  پێوەرێكی  لەسەر  جیاوازییەكان 

بەرهەمهێرنەكانی  هێزە  سەرمایەداری  دەردەكەوت.  پێشرت، 

هەمووان  بەشی  تاوەكو  پێشخستبوو،  زۆر  تاڕادەیەكی 

لەنێو  بووە  دابەش  سەرمایەداری  هەمانكاتدا  لە  بكات. 

دەوڵەتە  و  سەرمایەداران  لەنێوان  پێشبڕكێ  هۆی  بە  خۆیدا 
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فۆرت  لەنێوان  پێشبڕكێ  جیاوازەكاندا.  سەرمایەدارییە 

زیاتر  كار  هێزەكانی  كردن  ناچاری  مۆتۆرز  جەنەراڵ  و 

سەرمایەداران  نێوان  سەروبەری  پێشبڕكێی  بچەوسێننەوە. 

لە  و  كرێكاران  بە  دژ  ستەم  دەبێتە هۆی سەپاندنی جەورو 

سامانی  و  سەروەت  سەرمایەدارییەكاندا.  دامەزراوە  گشت 

قڕی  و  قات  ترسناك.  برسێتییەكی  لەگەڵ  هاوكاتە  سنور،  بێ 

خۆراك دیاردەیەكی تازە نییە بۆ مرۆڤایەتی: ئەمە هەزار ساڵ 

بووە. ئەمانە دەرئەنجامی كەمی خۆراك بوون. ئەمڕۆ، لە ژێر 

بە دەست  ملیۆنەها خەڵك هەن كە  سایەی سەرمایەداریدا، 

لە  دانەوێڵە  لە  زیاد  بڕێكی  لەكاتێكدا  دەناڵێنن،  برسێتییەوە 

بەردەستدایە لە جیهاندا. خاڵەكانی كۆتایی دەكرێت لە رێی 

ئەم منوونەوە بخرێتەڕوو: واخەمڵێرناوە كە سااڵنە 20 ملیۆن 

منداڵ گیانیان لە دەستدەدەن بە هۆی نەبوونی ئاوی پاك بۆ 

خواردنەوە. قازانجی بێل گەیت، كە دەوڵەمەندترین پیاوە لە 

پێویست  بۆڕی  بەرهەمهێنانی  بۆ  بەسە  لە ساڵێكدا  جیهاندا، 

بۆ ئاو و هەڵكەندنی بیر، تا هیچ مناڵێك لە ئاوی پاك بێبەش 

نێوان  پێشبڕكێی  بێگومان  ساڵێك!  تەنها  قازانجی  نەبێت، 

سەرمایەداران تەنها شێوازێكی ئابوری نییە، بەڵكو هەروەها 

شێوازی سەربازیشی هەیە.

رۆزا  یەكەمدا،  جیهانی  جەنگی  هەڵگیرسانی  گەڵ  لە 

ئەڵامنی،   – پۆڵەندی  مەزنی  شۆڕشگێڕی  لۆكسۆمبۆرگ 

مرۆڤایەتی  بەردەم  لە  ئەڵتەرناتیڤەی  ئەو  كە  نووسیویەتی 
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بەربەریزم  بە  سەبارەت  بەربەریزم،  یاخود  سۆسیالیزم  دایە؛ 

بەراورد  بە  بەردەستدایە  لە  زۆرترمان  زانیاری  ئێستا  ئێمە 

لەگەڵ ئەو كەسەی لە جەنیوەری ساڵی 1919دا كوژرا، بەر 

كە   – ئەتۆمی  بۆمبی  داهێنانی  و  گاز  ژوورەكانی  لەوەی 

بۆمبارانی هیرۆشیام و ناكازاكی پێكرا، ببینێت.

سەرەتای نەوەدەكان بوو، كاتێك كە تێڕوانین لە ئەوروپا 

دەیەی 90 وەكو سەیركردنی فلیمێكی )30(یەكان وایە، بەاڵم 

بە خاوكراوەیی.

قەیرانی  سێ  رووبەڕوی  جیهان  دواییدا،  ساڵەی   20 لەو 

ئابوری گشتگیر بۆتەوە، بەاڵم هەموویان دووبارە بوونەوەیەكی 

بوو.   1933  1929- ترساناكەكانی  پێكدادانە  كاریكاتێریانەی 

راستە بزوتنەوەیەكی راستڕەوی توندڕەو – فاشیزم – سەریهەڵدا 

لە ئەوروپا، بەاڵم لۆپان تەنها وێنەیەكی كرچ و كاڵە لە هیتلەر. 

راستە كە بەرەی نیشتامنی لوپان پشتیوانی 5 ملیۆن دەنگدەری 

بە دەستهێناوە بەرامبەر بە 13 ملیۆن بۆ هیتلەر. بەاڵم جیاوازی 

لە چەشنی پشتیوانی  بۆ هەردووكیان رادیكاڵ بوو. پشتیوانی 

كە  بزوێرنا،  بۆرژواكانەوە  وردە  الیەن  لە  هیتلەر  كردنەكەی 

هەموو شتێكیان لە دەستچوو لەپێكدادانەكەدا.

شێتانەیە  بەمشێوەیە  لوپان،  لە  جەماوەری  پشتیوانی 

نەبوو. هیتلەر بەر لە گرتنەدەستی ئۆفیسەكەی لە جەنیوەری 

1933دا، هێزی پشتیوانی چەكدار كردبوو.

سەر  هێرشكردنە  سەرقاڵی  لوپان  پشتیوانیكارانی 
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خەباتی  ترەوە-  الیەكی  لە  لەوێ.  لێرەو  بوون،  كۆچبەران 

كرێكارانیش دووبارەبوونەوەیەكی كرچ و كاڵی )30(یەكانە.

 90 لە  فەرەنسا  لە  چینایەتی  خەباتی  ئاستی  راستە 

مانگرتنە  تەنانەت  بەاڵم  بینی،  بەخۆیەوە  برەوی  كاندا 

جەماوەرییەكانی نۆڤێمبەر و دیسێمبەری 1995یش، بەراورد 

الیەن  لە  كارگەكان  گەڕخستنەوەی  بە  گەڵ  لە  ناكرێت 

جەماوەرەوە لە جونی 1936 . 

ئەوە راستە كە چیرۆكی )90(ەكان وەكو فلیمێكی ساڵی 30 

یەكان وایە لە خاویدا، بەر لە هەموو شتێك ئەوە دەگەیەنێت 

كە كاری راگرتنی فلیمەكە ئاسانرتە وەك لە وەی خێراتر بووایە.

لە مە گرنگرتیش ئەو بارودۆخە سیاسییەی چینی كرێكارە، 

لە 1930  لەوەی  پەسەندترە الی شۆڕشگێڕەكان وەك  زۆر  كە 

لە  كردبوو  كۆنتڕۆڵی چەپیان  پارتە ستالینییەكان  بوو،  یەكاندا 

مسۆگەر  هیتلەر  سەركەوتنی  بێگومان  ئەوروپادا.  سەرتاپای 

پێویستبوونی  لەسەر  پێیداگرت  زانایانە  ترۆتسكی  نەبوو. 

سۆسیال  و  كۆمۆنیست  پارتە  لە  یەكگرتوو  بەرەیەكی 

دیموكراتەكانی ئەڵامنیا بۆ وەستانەوە لە رووی هیتلەردا، دەكرا 

هیتلەر رابگیرێت. بەر لە هەموو  شتێك  ئەو 8 ملیۆن دەنگەی 

پارتی  دەنگەی  ملیۆن   6 ئەو  و  دیموكرات  سۆسیال  پارتی 

دەنگانەی  لەو  زیاتربوو  زۆر  دەستیانهێنابوو،  بە  كۆمۆنیست 

نازییەكان هێنابوویان.  لەوەش گرنگرت جۆری پشتیوانی كردنەكە 

پشتیوانی  نوسیبووی  ترۆتسكی  كرێكارییەكان.  پارتە  لە  بوو 
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نازییەكان وەك »تەپ و تۆزێكی مرۆیی وابوو – چەند كەسێكی 

تاك و تەرا – لە كاتێكدا پشتیوانی پارتە كرێكارییەكان وزەیەكی 

جەماوەری بوو، لە كارگەكان  و هێڵەكانی شەمەندەفەر ...هتد. 

هیتلەر لە بەر ئەوە رێی لێنەگیرا، چونكە سیاسەتی ستالینییەكان 

دژبە بەرەی یەكگرتوو بوو؛ ستالین سۆسیال دیموكراتەكانی بە 

سۆسیال فاشیست ناوزەد دەكرد.

 1936 لە  فەرەنسا  لە  كارگەكان  خستنەگەڕی  دیسانەوە 

لە  هەر  نەك  پرۆلیتاریا  شۆڕشی  بۆ  پالتفۆرم  بە  ببوایە  دەكرا 

فەرەنسا، بەڵكو بۆ هەڵگیرساندنی شۆڕش لە هەر جێگەیەك 

هەوڵیاندا  ستالینیەكان  داخەوە  بە  ئەڵامنیا  لە  منوونە  بێت... 

بۆ دروستكردنی هاوپەیامنییەتێك لەگەڵ پارتی لیرباڵ، هەموو 

ئەمەش لە بەر بەرژەوەندییەكانی سیاسەتی دەرەوەی ستالین 

لە  پەرلەمانەی  ئەو  لە 1940دا  كە  ئەوەبوو،  ئەنجامیش  بوو. 

ئایاری 1936دا هەڵبژێردرابوو، لە ژێر ئااڵی بەرەی جەماوەریدا  

دەنگیدا بۆ پشتیوانی كردنی مارشاڵ پیتان، سەرۆكی حكومەتی 

فەرەنسی، كە ئێستا هاوكاری ئەڵامنیای نازی دەكات.

ئەوروپا  لە  ستالینییەكان  پارتە  دەسەاڵتی  ئەمڕۆ 

هەرەسیهێناوە لە پاش جیابوونەوەی رژێمە سەرمایەدارەكان 

لە دەوڵەت، لە روسیا و رۆژهەاڵتی ئەوروپادا. ئێستا بوارێكی 

دەست  تا  شۆڕشگێرەكان  بۆ  ئەوروپا  لە  هەیە  فراوان  زۆر 

بكەنەوە بە بنیادنان.

و                                          هیوابەخش  هەم  ئێمە  بۆ  سێیەم  هەزارەی 
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ئێمە  هەمانكاتدا.  لە  مەترسییەكانیشە  ئاگاداركەرەوەی  هەم 

زۆر  ئەگەرە  سەردەمی  دەژین.  كۆتایییەكاندا  لەسەردەمی 

دوورەكان و مەترسییە زۆر گەورەكان. دەبێت ئامۆژگارییە بە 

نرخەكەی )سپینۆزا(ی فەیلەسوف بگرینە بەرچاو، كە دەڵێت« 

مرۆڤ نابێت نە پێ بكەنێ و نە بگریت، بەڵكو دەبێت تێ 

بگات«. ئێمە لە سەردەمی ئەگەرە زۆر دوورەكاندا دەژین. 

وەك  كرێكاران  چینی  كۆمۆنیست،  مانیفێستی 

چینی  ئەمڕۆ،  وەسفكردووە.  سەرمایەداری  گۆڕهەڵكەنی 

ئەو  بە  ناكرێت  بەراورد  هێزیدا  بە  لە  جیهانی  كرێكارانی 

سەردەمەی )مانیفێستی كۆمۆنیست(ی تێدا نورساوە. ژمارەی 

لە  پرتە  زۆر  باشور  كۆریای  لە  تەنها  پیشەسازی  كرێكارانی 

جیهان  هەموو  پیشەسازی  كرێكارانی  چینی  ژمارەی  تێكڕای 

لە  جیهانێكامن  ئێمە  دا.   1883 لە  ماركس  مردنی  لەكاتی 

بەردەمدایە دەبێت بە دەستی بهێنین.

بەرامبەر  نیشاندا  جەماوەری  تووڕەییەكی  سیاتڵ  شەڕی 

بە دامەزراوە سەرمایەدارییەكان. بەرباڵوترین رۆژنامە لەنێو 

جەماوەری ئەڵامنیادا – دێر شپیگل – لە نوسنێكدا سەبارەت 

بە خۆپیشاندانی سیاتڵ دەڵێت » ئەمە ئەوە دەخاتەڕوو كە 

هەزارەی داهاتوو بە جەنگێكی دژ بە سەرمایەداری دەست 

پێدەكات. بۆ چەندین ساڵ وشەی دژە سەرمایەداری بەشێك 

گچكە.  شۆڕشگێڕی  رێكخراوێكی  چەند  فەرهەنگی  لە  بووە 

ئێستا بەشێكە لە زمانی ملیۆنەها خەڵك.
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

ئومێدی خۆرەتاوی من113
سەرهەنگ عەبدولڕەحامن

2016

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
بابان ئەنوەر

2016
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
سۆران سێوكانی 

2016

127
یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 

2016

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

129
پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا

2016

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130


