
 
  

 ماركسيزم و أةويت مصذوو

سالَ بةر لة ئصستا بوو كة بؤ يةكةم جار سيستةمي سؤسياليزم لة وآليت بةريين شووأةوي هاتة سةر حوكم و  74   

بوو بة !! ساالري كارواين خصر و خؤشي بؤ ضيين زةمحةتكصشي جيهان حيزيب كؤمؤنيست وةك حيزبصكي تاقانة و وةك قافلَة
 بةقسة بوو بة ثصشأةوي كارواين وةزير و شةريك و بص دةسةآلتداري بص

خةبات لة دذي هةموو دياردةيةكي كؤنةثةرستيي و طشت شوصنةوارصكي 
 .كاثيتاليسيت

 أصبةراين ئةوكاتةي حيزيب بةلشةويك وةك كؤمؤنيسيت تةواوعةيار و    
دلَةو، هةموو تواناكانيان لة أصطاي ثيادةكردين نيزامي سؤسياليزم دا بة  بص

. و لةطةلَ ئوسوويل ماركسيزم بصتةوة، وةكارخستضةشنصك كة مووبةمو
هةوسار بة  يةكي موتلَةق و بص بةثصي ئةو ئوسوول و تةعليماتانة ديكتاتؤري

نصوي ديكتاتؤري ثأؤليتاريا لة اليةن ماركسيستة نابةكاين حاكمةوة بةسةر 
ضيين ثأؤليتاريا و زةمحةتكصشان دا سةثا، دةرووي دةربأيين بريوأا لة كؤمةآلين 

ةماوةر بةسترا، بريوباوةأي جيا لة بريوباوةأي كؤمؤنيزم بة تاواين ج
دينداريي، ميلليةت، . نةهاتوو داندرا، لة قامووسي ئةو ماركسيستة تؤخانةدا مايف مرؤظ شوصين لة ئيعرابدا نةما لةبةخشني

يي و كؤنةثةرستيي و بة دياري بة دياردةي دواكةوتوو...... نيشتمانثةروةريي، ثصوةندي خصزانيي، فةزائيلي ئةخالقيي و 
 بة شصوةي  سيستةمي سةرمايةداريي و بة قولَةضؤماغي دةسيت كاثيتاليست و ضةوسصنةراين زةمحةتكصشان لة قةلَةم دران و

 . جؤربةجؤر كةوتنة بةر ثةالماري حيزيب كؤمؤنيست و سةركردة ماركسيستةكاين

أوح نةبص نيية، لة هةموو اليةكةوة كةوتنة بةر   وان قاثصلكصكي بص هؤطران و اليةنطراين ئةو دياردة ثريؤزانة كة بةبص  
طةالين جياجياي ئةو وةآلتانةي ذصر دةسةآليت . تيغي ديكتاتؤريي، بة ملوصن كوذران و طريان و ئازاردران و ثةرتةوازة كران

بر و زةنط و نيشتمانيان لص دا خرانة ذصر مةنطةنةي زة حيزيب كؤمؤنيست لةذصر نصوي بأينةوةي ئاسةواري سةرمايةداريي
باوةأ  و ثضأ ثضأ كرا و هةر كوتةي خراية سةر اليةك و فةرهةنط و زمان و داب و نةرييت نةتةوايةيت و مةزهةب و بري

بة ئيقراري "سالَ دةسةآليت ئةو سيستةمة  70 ئصستاش دواي زياتر لة. زؤر بص حورمةتانة و بة أاشكاوي خرانة ذصر ثص
جاروبار طؤأي بةكؤمةلَ و دةستةجةمعي دةردةكةون كة لةسةردةمي )" كؤمؤنيست( حاكم خودي أصبةراين حيزيب

دا و بة دةستوري أاستةوخؤي خؤي و بة ثةيأةوي لة بري و بؤضوون و  )ستالني(دةسةآليت ماركسيسيت أةسةن و تؤخ 
 ضكؤلَة، لة نيزام يان بةأصوةبةراين ، لةسةر بريوباوةأ، يان أةخنةيةكي!  عيلماين مةكتةيب ماركسيزم تيئؤري ثصشكةوتوو و

 .عام كراون نيزام قةتلَي

بةرة بةرة ئورووثاي رؤذهةآليت ) شووأةوي( ئةو سيستةمة دواي هاتنة سةر حوكمي لة وةآليت بةريين شووأاكان   
ال و  ولَكردين بص ئةمتةنيةوة، لة زؤر شوصين ئةو ناوضةدا بة زةبري زؤر داسةثصنراو كؤمةآلين ئةو وةآلتانة ناضاركران بة قبو

ثأ حةشيمةت ترين وةآليت . بؤ بأصك وةآليت ديكة لة ئاسياو ئةفريقاو ئةمريكاش ثةالوصذي كرد. ئةوالي ئةو سيستةمة
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لةوصش دا حيزيب كومونيست بوو بة حاكمي موتلَةق و ئةو شصوة حكومةتة . ئينقاليب سؤسياليسيت تصدا كرا) ضني(جيهان 
لوصن كةسي كةوتة دةست و زةبروزةنط و ديكتاتؤريي بص سنوور بالَي بةسةر ئةو وةآلتة دا جلَةوي ضارةنووسي سةدان م

رصز بؤ مرؤظايةتيي، مةزهةب، ميلليةت، بريوباوةأ، ئازاديي و . كصشاو دةسيت بةسةر زاري كؤمةآلين زةمحةتكصش دا طرت
نةرانةي كة دواي هاتنة سةركاري حيزيب ئةو كارةساتة دلَتةزصن و مضوأك هص. دصموكراسي نةماو ئاسةواريان بأايةوة

كومونيست لة وةآليت ضني بة نصوي شؤأشي فةرهةنطيي لة اليةن حكومةيت سؤسياليسيت يةوة أوويان دا، ثةلَةيةكي أةشي 
شاآلوي بص بةزةيانةي ماركسيستة تؤخةكاين حاكم لة ضني . ئةوتؤن كة قةت لة الثةأةكاين مصذوو رةش نابنةوة

بؤسةر ئازاديي و دصموكراسي و مافةكاين مرؤظ تةنانةت لةسةردةمي طةشةكردن و ) تةيب مائؤحامالوةكاين مةك(
ثةرةطرتين دصموكراسيش دا و خولَقاندين كارةسايت وةك رووداوةكاين ئةم دواييةي ثصكةن بةرهةمي راستةوخؤي ئو بريو 

يانة لةو  دوا بةدواي ئةو شؤأشة سؤسياليسيت!. ةيةي بؤضوونةية كة بنج و بناواين ئةو مةكتةبةو هةوصين ئةو سيستةمة عيلماين
حيزب و رصكخراوي ضةثيي و كومونيستيي ) وةآلتاين جيهاين سصهةم(دوو وةآلتة طةورةو طرينطانة، لة وةآلتاين ديكةش

يان بوونة سةريان هةلَدا و هةريةكةيان بوو بة مريدي اليةك لةو دوانة و لصكأا بوون بة بلَيندطؤي ئةو حكومةتانة و لة طةلَ
هةلَطوتن بة سيستةمي سؤسياليستيي و درؤمشي بة نصو دامةزراندين حكومةيت كرصكاريان بةرزكردةوة و، بة  هاودةنط بؤ ثص

هةموويان بةهةشتصكي رازاوةي خةيالَييان بؤ دواأؤذي زةمحةتكصشاين جيهان لةذصر سصبةري نيزامي سؤسياليستيي دا سازكرد 
دنياي . يةك بؤ كؤمةلَي بةشةر لةبةر ضاوي كؤمةآلين ملوصين جيهان أانا خصر و خؤشيو ماركسيزميان وةك سةرضاوةي 

غةيرة سؤسياليستيشيان وةك دؤزةخصكي سوتصنةر بؤ كؤمةآلين زةمحةتكصش و وةك هةوصين دواكةوتوويي و هؤي 
 هةموو زمانان و بة كردةوة بة ضارةأةشي بةشةرييةت لةبةر ضاوي كرصكاران و جوتياران و زةمحةتكصشاين جيهان زةق

جؤر هةر بة بةذن و باآلي ماركسيزم و كؤمؤنيزم و سؤسياليزميان هةلَطووت و زةميب هةموو مةكتةب و  هةواي جؤراو
يةكان لةم بوارةدا لة  مالَم هةقة أصكخراوة ضةثة ماركسيستة كوردستاين( .سيستةمصكي غةيري ئةوانيان كرد و مةسلةك

ئةوان لةتاوي كرصكاراين ئوروثا و ئةمريكا و وةآلتاين . خوصنتر بوون و طةرمتر و خؤشزؤربةي ئةو ضةثييانة بةطوأتر 
كراو،  ثصشصل دةست و ماف طةالين بن!!).  ديكةي هةندةران طةلة ضةوساوة و بةشخوراوةكةي خؤيان لةبري ضؤوة

كةم كةمصك لةو  واية كة الينكؤمةآلين هةذار و ضةوساوة، زةمحةتكصشاين أةجنةأؤ، وةدواي ئةو هةستة كةوتن و بةو هي
دا لة كؤيلةيي و بصبةشيي أزطار دةبن، باري طراين ضةوسصنةراين  زؤرة أاستة و بةو تةماية كة لةذصر سصبةري ئةو نيزامة

بةزةيان لةسةر الدةضص، لة دةوري ئةو دةولَةتة تازة كورة و ئةو حيزب  سةرمايةدار و تةوذمي زةبر و زةنطي ملهوأاين بص
ئةوةي  بص" سةري خؤيان لةو قالَمة قالَمةي أاكرد"ة بة ضاو و أاوانة كؤبوونةوة و كوردة طووتةين و أصكخراو

ئةطةر بلَصني أصكخراوة كؤمؤنيستيةكانيش بة تايبةيت . يةكي ئةوتؤيان لةسةر نصوةرؤك و نيازي ئةوان ببص شارةزايي
ي بةسترا و ضصويان لة تاريكي دةكوتا أةنطة بوون و بة ضاو يةكان هةر وةدوو هةستص كةوت ماركسيستة كوردستاين

بةلَص . أابووردووي ضةند سالَةيان تا أادةيةك ئةو حةقةمان بؤ دةسةملصنص. شتصكي دوور لة أاستيمان نةطوتبص
هيواي أزطاريي  لصكراوةكان، لة تاوي دةردي زؤر و طراين خؤيان و بة دةست و ستةم بةشخوراوةكان، ضةوساوةكان، بن

 .و دةرد و أةجنانة كة دةسيت لة بينص نابوون، بةدةم بانطةوازي خؤش و دلَطريي سؤزياليزمةوة ضوونلةو مةينةت 

لة وآلتة غةيرة !) يةكةي ماركس بة ثصضةوانةي كةرامةت و ثصشبيين( لةخؤوة نةبوو كة هةموو ئينقيالبة سؤسياليستيةكان   
تصز و  " يانة كة كرصكاريان زؤرة و نعةيت و خاوةن تيكنؤلؤذيلةو وآلتة س. سنعةيت و دواكةوتووةكان دا سةريان هةلَداوة

ية  نيوصك لة سةرهةلَدان و داأشتين ئةو تيئؤري و بة ضةشنصكي زةق و تووش ملمالنةيانة، دواي تصثةأبووين سةدة" تصز ئانيت
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أةنطتر و  ستا لة هةموو كاتصك كةمية لةو والَتانةدا ئص ية و بطرة ئةو تيئؤري ديار ين" سينتصز"ية، ئاسةوارصك لة  بةناوعيلمي
 . بص برةوترة و توندتر لة قوذبين وةهم و خةيالَ خزاوة و بة مةرةدصك ضووة كة بةحالَ تارمايي ماوة

 لة سةرةتادا كة تازة سيستةمي سؤسياليسيت سةري هةلَدابوو و هةلَمي طةرم و طوأي لص هةلَدةستا و مامؤستاياين   
ا دةهاتن و دةيانأازاندةوة و أصكخراوة تازة كارةكانيش ببوونة بلَندطؤ و سثاردةكاين ئةوانيان مةكتةيب ماركسيزم بة دةوريد

يةوة بأيبوو داخوا كةنطص ئةو خةونة  يةوة ضاويان لة ئاسؤي تةماوي دةطوت و أادةطةياند، طةالين بندةست بة تامةزرؤيي
ةأا تيشكي ثريؤزي بةرةو ئةوان داوص و دنياي تاريك خؤشانة وةأوو دصن و كةنطص خؤري ئازاديي و أزطاريي لةو بةهةشت

هةروةك ضؤن زةمحةتكصشاين ضةوساوةي جيهان ضاوةأواين ئةوة بوون كة لةذصر ! و تةلَةميان بؤ أووناك دةكاتةوة
 !!.دا بؤ هةميشة وةحةسصن) سؤسياليزم(سصبةري ئةو دارة تازة 

دا  خرين قؤناغة كة بةشةر لة أةويت هةلَدان و ثصطةيشتين خؤيثصي ئوسوولةكاين ماركسيزم، نيزامي كؤمؤنيسيت ئا  بة  
دا بؤي دةضص،  طةيشتين كؤمةلَي بةشةر بةو قؤناغة كة بة سؤسياليزم. ية دةطا و لةذوور ئةو قؤناغة قؤناغصكي ديكة ين ثصي

ةوتن بةرةو سةرتر هةتا ثلةي زانست و ثصشك. ؟!ية  ئينكاركردنصك ين يةو جصطةي هيض ضةشنة دوودلَي و شتصكي عيلمي
يةيت  يةكاين سروشت زؤرتر دةركةون و سنعةت و زانياري و شارستاين بضص و تصكنيك و داهصنان ثتر ثةرة بستصنص و نةهصين
ية أوونتر و ئاشكراتر بؤ كؤمةلَي بةشةر دةردةكةوص و جةماوةر لة  زؤرتر طةشة بكا أاستيي و أةوايي ئةو تيئؤري

و زةقتر دةبصتةوة، دياردةكاين   دةبن و ناتةبايي ضينايةيت كة بناغةي ئالَووطؤأي كؤمةلَة زياتردا رموودةي ئاستصكي فراوانتر
يةيت خسووسي  خصزانيي ، فةزائيلي ئةخالقي، مالكي ثةروةري، ثصوةندي  يةت، نيشتمان كؤنةثةرستيي وةك مةزهةب، ميللي

و قولَةضؤماغي دةسيت ضةوسصنةرانن بؤ لصدان و  و شيت لةو بابةتانة كة كؤسثي سةر أصطاي بةرةو سةرضووين كؤمةلَ
 !.كردين ضيين ضةوساوة، لة باو دةكةون و لةبةر ضاوي زةمحةتكصشان رةش دةبن و هؤطر و تةأةفداريان كةم دةبصتةوة طصذ

ك بؤ يةوة لة سةر بناغةي ئيدئولؤذي ماترياليسيت دامةزراوة بايةخص  لة روانطةي ئةو مةكتةبةوة كة لة باري فةلسةيف  
يةو، ئةو بوونةوةرة خاوةن هؤش و طؤش و لصكدانةوة و  و ويسيت مرؤظ و مانايةك بؤ مةعنةويات ين ئريادةي ئينسان

بريكردنةوةية، لة ذصر زةبري بةتيين جةبري مصذوو و جةبري ئابووري و ئامرازي بةرهةم هصنان و شتة مادديةكاين ديكةي 
كردين بص ئةم  تة و، هةموو ئاكار و كردةوةكاين مرؤظ شوصنةواري كارتصدا دةستةوةستان و بص دةسةآل دةوروبةري مرؤظ

بة قسةي مامؤستاياين ئةو مةكتةبة مرؤظ لة كار ثةيدابووة نةك بة ثصضةوانةوة، مرؤظ !. الو ئةو الي ئةو شتة مادديانةن
كردين ئةو شتانة بة  ي كارتصض بيهةوص و ض نةيهةوص ئةو ضارةنووسةي هةية كة بة بص مةيل و دةخالةيت خؤي و لة ئاكام

يةو جةبري ئابووري و أةويت مصذوو، شصوةي ثصوةندي كؤمةآليةيت بةسةر  مرؤظ هةرضي دةيكا بة ناضاري. سةري دص
 .... و .... كؤمةلَي بةشةردا دةسةثصنص و 

باس بةلَكو لة باري سياسي، يةوة خبةينة بةر   ئصمة لصرةدا نة دةمان هةوص و نة ماوةمشان هةية مةسةلةكة لة باري فةلسةيف  
يةوة سووكة ئاوأصكي دةدةينةوة سةر، بزانني بةروبوومي دةيان سالَ دةسةآليت ئةو سيستةمة  ئابووري، كؤمةآليةيت و ئينساين

يةو بةرهةمي حامالندن و بارهصناين كؤمةلَ لةو مةكتةبة مادديةدا ضؤن و ضي بووة؟ ئوسوولةكاين هةتا  بة قةول عيلماين
دا ض  ةلَ واقعييايت مصذوودا أصك و جؤر بوون؟ ماركسيزم لة ماوةي دةيان سالَ حاكميةيت موتلَةقي خؤيكوص لة ط

يةكي باييداري بؤ زةمحةتكصشاين جيهان هصناوة و ض خةونصك لةو خةونة خؤشانة كة دةيان سالَة ملوصنها  دياري
 . ةأووهاتنيانن، وةأاست طةأاوة؟شوصنكةوتووي ئةو مةكتةبة بة ئةزرةتةوة و بةبص سةبريي ضاوةأواين و

دا و، ضلؤنةيت بةأصوةبةريي و   ضاوخشاندنصك بة سةر وةآلتاين سؤسياليستيي لة ماوةي دةيان سالَ حاكميةيت ئةو سيستةمة  
صين هةلَوصسيت حيزبة كومونيستة حاكمةكان لة بةرامبةر طةالين جياجياو كؤمةآلين ملوصين ئةو وةآلتةداو، ئاكامي تالَ و دلَتةز
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ية دةري دةخا كة ئةو سيستةمة لة بوارة جياجياكاين سياسي، كؤمةآليةيت، ئابووري و  ئةو شصوة بؤضوون و بةأصوةبةري
و ناتوانص وةآلمدةري هةست و ويسيت كؤمةلَي  ئينسانيي دا ناتةواو و نةطوجناو لة طةلَ سروشيت بةشةر و واقعيايت مصذوويية

نداماين ئةو كؤمةلَةو دابينكةري ئازاديي و سةربةستيي طةالين بندةست و يهصنةري خصروخؤشي بؤ ئة مرؤظ و وةد
يةك بة هةلَة دادةنص و حيزيب  ماركسيزم بة ثصي ئوسوولةكاين جوص لة تيئؤري خؤي هةموو تيئؤري. بةشخوراو بص

ديكة نادا بؤ يةية جوص لة خؤي أصطة بة هيض حيزب و أصكخراوصكي  كومونيست كة هةلَطرو أةنصوهصنةري ئةو تيئؤري
و خؤي لةو هةموو  هةسيت نةتةوايةتيي بة دياريي دنياي بؤرذوازيي و دياردةي كؤنةثةرسيت دادةنص. ساتصكيش هةناسة بدا

دياردة ديار و ناديارانة طصل دةكا كة ئةنداماين هةر نةتةوةيةكيان توند و تؤلَ بة يةكةوة شةتةك داوة و لة مةوداي 
يةكاين ديكةي بة ضينايةتيشةوة لة ذصر تيشكي  دا هةموو ثةيوةندي سةرضووين كؤمةلَي مرؤظطةيشنت و بةرةو  حةرةكةيت ثص

ضارةسةركردين طرص ثووضكةي نةتةوايةيت لة أوانطةي ئةو مةكتةبةوة، لة أصطاي تواندنةوةي طةالن . دا شاردؤتةوة خؤي
 بؤ تيئؤري و ئيدئؤلؤذيي ماركسيزم و تةسليم بووين دانواندنيان بؤ ياساي كؤمؤنيزم و قبوولَكردين بص ئةم الو ئةواليان و مل

يةكاين  موتلَةقةوة دةبص و دةشص، نةك لة أصطاي أصزدانان بؤ زمان و فةرهةنط و داب و نةريت و مةزهةب و ثريؤزي
 .ديكةي ئةو طةالنةو دابني كردين سةربةسيت و أزطاري و تةسةل كردين هةسيت دةرووين ئةنداماين ئةوانةوة

. ية دا هيض ئةندامصكي كؤمةلَ مايف أةخنةطرتن و دةربأيين بريوأاي ين ر سصبةري دةسةآليت حيزيب كومونيست لة ذص   
ية ضونكة بة ثصي ئوسولَي ماركسيزم ئريادة و ويسيت  ئازاديي و دصموكراسي ئاسةواري نامصنص و هةلَبذاردن مةعنايةكي ين

. يان كردووة ية دياري ية عيلماين  أبةية كة داهصنةراين ئةو تيئؤريمرؤظ أصزي بؤ داناندرص و عةيارةي ضاكة و خراثة ئةو
زةبر و زةنط و كوشنت و ئازارداين رةخنةطران و نةقايالن لةو سيستةمة ئةركي ثريؤز و شؤأشطصأانةي هةموو 

 دةيان سالَ أابووردووي. يةو ديكتاتؤريي ثأؤليتاريا ئةسلَصكي طرينطة لة ئوسويل ئةو مةكتةبة كؤمونيستصكي بةأاسيت
و وةآلتاين ئةرووثاي أؤذهةآلت ثأة لة ضاوترساندن و دةست  حكومويت سؤساليستيي لة وةآليت ثان و بةريين شووأةوي

هصند  بأين و بة كوريت أةشكردنةةوةي ئاسةواري ئازاديي و دصموكراسي و بة شكاندن و زمان بةسةر دةم داطرتن و قةلَةم
ثص خستين ئازادي هةلَبذاردن و داسةثاندين دروشم و ئوسوولَي أةق   و زةمحةتكصش، ذصرنةطرتين ئريادةي كؤمةآلين ماندوو 

و دوور لة واقعييايت سؤسياليزم، بة كوردي و بة كوريت كارنامةي سؤسياليزم و حيزبة كومونيستةكاين حاكم لةو وةآلتانة 
طةلَ ويست و سروشيت بةشةر و ثصضةوانةي و زةبر و زةنطصكي نةطوجناو لة دا ديكتاتؤريةكي موتلَةق لة بواري سياسي

نةك هةر ! لة باري كؤمةآليةتيشةوة ئةو سيستةمة ضاكة. كةرامةت و ذياين بةختةوةرانةي كؤمةآلين خةلَك بووة
بؤ كؤمةلَ دةستةبةر نةكرد و بةهةشيت بؤ ) دا ديطوت وةك لة دروشم(دادطةريي كؤمةآليةيت و ذياين وةك يةكي 

هصنا بةلَكة ذياين سةركردة حاكمةكان و بةرثرسة بةرزةكاين حيزيب كومونيست لة طةلَ ذياين زةمحةتكصسان وةدةست نة
سةرؤكةكان هةزار و كرصكار و . زةمحةتكصشان كة بة قسة حكومةيت خؤيان بوو، ئةرز تا ئامسان لصك جياواز بوون

و لةو دةيان سالَةي دةسةآليت حيزيب دا أةويت مصذو لة بواري ئابوريش. زةمحةتكصشةكانيش لة ثلةي سيفر نةهاتنة سةر
كومونيست و حكوومةيت سيستةمي سؤسياليزم دا بة زةقي نيشاين داوة كة بةرنامةي ئابووري ئةو نيزامة تةنيا لة 
ضوارضصوةي خةيالَ و ئارةزؤدا جصطاي طرتووةو لة مةيداين كردةوةو طؤأةثاين ثيادةكردن دا ئاسةوارصكي ئةوتؤي لص 

دا كة مالكييةيت خسووسي جصطةي خؤي دا بة مالكييةيت دةولَةيت و زةمحةتكصشان وةك كةرةستةو  مصكلة نيزا. نابيندرص
و ئريادةي مرؤظ  ئامرازي بةرهةم هصنان تةماشاكران و كؤمةآلين ذصر دةسةآليت ئةو سيستةمة مايف دةربأيين بريوأايان نةما

 بةشيان هةر نانةزط بص، شتصكي  ن باش بص يان خةراثأصزي لص نةطريا و زؤري بكةن و كةمي بكةن و بةرهةمي أةجنيا
ية كة سستيي و بص وازيي لة نصو كرصكاران و زةمحةتكصشان دا ثةرة بطرص و بةرهةم بةرة بةرة بةرةو كةمي و  زؤر ئاسايي
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 بةأصوة بةرص  بةرنامةيةك ئةو سيستةمة لة باري ئينسانيشةوة لة جيايت ئةوةي خزمةت بة مرؤظايةيت بكا و. بص بايةخي بأوا
دا  كة لةطةلَ كةرامةيت ئينسان و ويسيت دةروونيي و سروشتيي ئةو بوونةوةرة أصك و ثصك بص، لةثصش هةموو شتصك

كؤمةآلين ذصر دةسةآليت . نيعمةيت ئازاديي كة خؤراكي أووحي ئينسانة، لةبةر داأين و ئريادة و ويستةكاين خستنة ذصر ثص
يةكانيان هةلَطرن و بة نانةزطي أووت  تانةدا، ناضار كران دةست لة هةموو ثريؤزيحيزبة كؤمؤنيستةكاين حاكم لةو وآل

يةكاين ذياين ئاسايي  أةنج بكصشن تةنيا بؤ ئةوةي زطيان تصركةن بةآلم ئةوانيشيان لةقيس ضوون و برسصيت و كةم وكوأي
 .سارديشيان لةسةر النةضوو

كاتصك بة هةموو وةضةكانيان هةستيان بة برك و ذاين ذيان كرد، تةمي ئةو وآلتانة  كؤمةآلين أةجنةأؤ و بة كؤيلةكراوي   
دا كلَثةي  يةوة، ئاطري بصزاري و تووأةيي لةو سيستةمة و بةأصوةبةراين ئةو سيستةمة لة ناخيان ضاوبةستيان لةسةر أةوي

 بأيبوون بةآلم زةمينةي هةرضةند سام و ترسي ديكتاتؤريي مةوداي دةربأيين بلَصسةي ئةو ئاطرة بةتينةي لص. هةستاند
دؤستاين ئةو وآلتانة هةستيان بة ثصويسيت  ئازادخيوازان و أووناكبريان و مرؤظ. أاثةأين و تةقينةوةي ئامادة كردبوو
ضونكة دواكةوتوويي ئةو وآلتانةيان لة هةموو بارصكةوة بة ضاوي خؤيان دةدي و . ضاوطصأانةوة بةسةر سوسياليزم دا كرد

أاثةأيين بةشصكي بةرضاو لة . رانة هةموواليةنيان بة بةرهةمي أاستةوخؤي سيستةمي سؤسياليزم دةزاينئةو شثرزةيي و قةي
دا و حةأةكةيت دميوكراسيخوازيي لة ضةكوسلَواكي بة  1956 - 53 كؤمةآلين وةزالَةهاتووي مةجةرستان لة سالَي

بةنصوبانطة، هةروةها بزوتنةوةي هةمبةستةطي دا كة بة بةهاري ثأاك  1968 سةرؤكايةيت ئةلكساندةر دوبضيك لة سالَي
لة لةهستان هةموويان دذكردةوة و ئاكامي كردةوةي ناأةواي ئةو حكوومةتة سؤسياليستانة و بةرهةمي بةرنامة و بؤضووين 

يةكاين مةكتةيب ماركسيزم، كة خؤيان  بةآلم سةركردةكاين حيزبة كؤمؤنيستةكان، قوتايب. نادروسيت سيستةمي حاكم بوون
بينانة لة مةسةلةكة ورد  بدةنة ئةو زةنطة خةتةرانة و بة ضاوصكي واقع بة وةفادار بةو مةكتةبة دادةنصن، لةجيايت ئةوة طوص

وةبن و بة هةواي درومشي أةق و بص نصوةرؤك خؤيان لة واقعياتصك كة لةبةر ضاويان زةق بؤتةوة نةبوصرن، بة ئاطر و ئاسن 
كة بةقسة دةبوو ثارصزطاري لةبةرذةوةندي زةمحةتكصشان بكا هةموو جارةكان ثةالماريان دةدان و ئةرتةشي سوور 

زةمحةتكصشاين أاثةأيوي ئةو وآلتانةي نوقمي خوصن دةكردن و أصبةراين ئةو أاثةأينانةيان بة دذي شؤأش و دوذمين 
بةآلم سةرةجنام كار . انسؤسياليزم و داردةسيت ئيمثأياليزم تاوانبار دةكردن و دةيان قسةي سووكيان لة ثارسةنطي دةن

 .لةكار ترازا و كصرد طةيشتة ئصسقان

قةيراين ئابووري، كؤمةآليةيت، فةرهةنطيي، سياسي و تةنانةت ئيديؤلؤذيكييش، كة بةرهةمي أاستةوخؤي سيستةمي    
ةموو واقيعبينصك حاكم بوو، كؤمةآلين ملوصنيي ئةو وآلتانةي لة مةنطةنة دا و ثصويسيت ئالَوطؤأصكي بنةأةيت لةبةر ضاوي ه

شةقار كرد و دةنطي  سةرةجنام شةبةقي ئريادةي كؤمةآلين خةلَك تاريكايي زةبر و زةنط و ملهوأي شةقار. زةقبؤوة
ناأةزايةيت وةزالَةهاتواين ئةو وآلتانة طوصي بةأصوةبةراين لة طوصي طادا نوستووي زرينطاندةوة، تيشكي دميوكراسي و 

دابصذ كرد و، وردة وردة شنةباي دميوكراتيزاسيؤن خؤلَةمصشي لةسةر   ديكتاتؤري دابصذئازادخيوازي تاريكايي شةوةزةنطي
 .ذيلةمؤي سامي ضةند سالَةي زؤرداران أامالَي

مجوجؤلَي ثصكهصناين ئالَوطؤأ لة سيستةمي سؤسياليزم دا بة جيددي ثصنج سالَ بةر لة ئصستا لة وآليت طةورةي شووأةوي دا    
تة وةك كؤنترين و طةورةترين و بةهصزترين و ثصشكةوتووترين وآليت سؤسياليسيت بووبة ثصشأةوي ئةو ئةو وآل. هةلَدا سةري

سةركاري ميخاييل طؤرباضؤظ لة شووأةوي  هةر وةك لة شؤأشي سؤسياليسيت دا ثصشأةو بوو دواي هاتنة. بزوتنةوةية
و " طالسنؤست"بةرنامةي . وتبزوتنةوةي دميوكراتيزاسيؤن بة أاشكاوي و بة شصوةيةكي جيددي كةوتة أة

ي طؤرباضؤظ بوو بة بناغةي ضاوطصأانةوة بةسةر سؤسياليزم و ثصكهصناين ئالَوطؤأصكي بنةأةيت لة سيستةمي  "ثريستؤريكا"
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دؤستان و ئازادخيوازان ثصشوازيان لة بةرنامةكاين طؤرباضؤظ كرد و ديارة كؤمةآلين  أووناكبريان و مرؤظ. مةوجوود دا
ضونكة ئةوان دةمصك بوو ضاوةأواين دةركةوتين . و تووين ئازاديي بة ثةلة بةرة و ئةو سةرضاوة أوونة مجنيوةزالَةهاتوو 

دةيان سالَ بوو دةستيان بةسةر دةم داطريابوو و ، ثشوويان لص . شةبةقصكي ئاوا لة ئاسؤي ذياين تاريك و تةلَةميان دا بوون
سةرةأاي . لص زةوت كرابوو) ئازادي(اخرابوو، طةورةترين نيعمةتيان بأابوو، ئريادةيان خنكصنرابوو، مصشكيان بةزؤر د

ديارة دةشيانزاين كة . ئةوةش برسي و حةوجص و دواكةتوو و بةجصما و لة كارواين ثصشكةوتن و ثصطةيشنت خؤيان دةدي
 و ضاوترساندين ئةو ئاكامة تالَ و دلَتةزصنة هةمووي بةرهةمي أاستةوخؤي سيستةمي مةوجوود و بةروبووي خةلَةتاندن

لةخؤوة نةبوو كة كؤمةآلين وةزالَة هاتوو هةر كة دةرووي دةربأيين . ية بةدةستاين ديكتاتؤري كؤن و نوص دةسةآلت
بريوأايان بؤ كرايةوة و أصي دةستيان بؤوة، ثأ بة دلَ و ثأ بة دةم ناأةزايةيت و بصزاريي خؤيان لة كؤمؤنيزم و سؤسياليزم 

ئةستصين خؤيان زجنرييان هاويشتة ملي ثةيكةري سةرؤكةكانيان و لة ثلةي أصز أايان كصشانة  دةربأي و بة دةسيت تؤلَة
 . خوارص و كولَي دلَي خؤيان ثص أشنت

أصبةرايةيت شووأةوي بة سةرؤكايةيت ميخاييل طؤرباضؤظ سةرةأاي كةند و كؤسثي حةستةم و زؤر لةاليةن ماركسيستة    
شةأي سارديان لةطةلَ ئةمريكا و هاوثةميانةكاين . كردين بةرنامةكةيان دا صبةجصأةق و ويشكةكانةوة، درصذةيان بة ج

أاطرت، لة ئةمريكا نزيكبوونةوة و هاوكاري و ئالَوطؤأ كردين بريو أا بؤ ضارةسةركردين طريوطرفتة جيهاين و 
يةكانيان، فراوان  وةي ضةكةئةتؤميكردنة دا و لةنصو بردن و كةم ناوضةييةكان بة مةبةسيت داأشتين طةآللَةي ئاشيت لة جيهان

طؤرباضؤظ زؤر بة شةهامةتةوة و بة أاشكاوي دةداين بةوة داهصنا كة وةآلتاين سؤسياليسيت لة سايةي ئةو . كرد
يةوة دواكةوتوون و كؤمةآلين ملوصنيي ئةو وةآلتانة لة  سيستةمةوة تووشي قةيراين هةمةاليةنة بوون و لة باري تيكنولؤذي

سةرؤكي شووأةوي بة أاشكاويي هاناي بردؤتة بةر وةآلتاين . يةكاين ذيان دةستةو يةخةن يي ثصويسيتوكوأ طةلَ كةم
سنعةيت كة لة بواري ئابووري و تصكنولؤذي ثصشكةوتوودا يارمةيت وةآلتاين شووأةوي بدةن و بة يارمةيت مالَيي خؤيان باري 

 .شثرزةو نالةباري وةآلتةكةي تا أادةيةك بؤ لةباركةن

ؤرباضؤظ بة ثصضةوانةي دروشم و ئوسوويل ماركسيزم و كردةوةي دةيان سالَةي كؤمؤنيستة تؤخةكاين ثصشوو،  ط  
دصموكراسي وةك خؤراكصكي أووحي بؤ مرؤظ لة قةلَةم دا، أصزي بؤ ئريادةي ئةنداماين كؤمةلَ دانا، دةربأيين بريو باوةأ 

زي بؤ هةموو جؤرة مةزهةبصك بة ثصويست و هةسيت نةتةوايةيت بة و أةخنة طرتين أصطةدا، قةلَةم و زماين ئازاد كردن، أص
ماليكييةيت خوسووسي تا أادةيةك . ثريؤز دانا، درومشة أةقةكاين أةشكردنةوة و ديكتاتؤريي ثرؤليتارياي ثوضةلَ أاطةياند

موكراتيزاسيؤن و دا سةرةأاي كةند و كؤسثي زؤر و دذوار هةنطاوي طرنطي لة بواري دص بة أةوا زاين و لة كردةوةش
دا هةلَصنايةوة و ئةو بةربةستة ثؤآليينةي كة ضةندين سالَ بوو بة دةسيت كؤمؤنيستة تؤخةكان لة نصوان  ئيسالحايت سياسي

شووأةوي و وةآلتاين ديكةدا ساز كرابوو تصك و ثصك داو كؤمةآلين شووأةوي لة ذياين وةآلتاين هةندةران حالَي بوون و بة 
دا وةدواي شووأةوي كةوتن و لة ماوةيةكي  تاين ئوروثاي أؤذهةآلتيش زؤر بة ثةلةو لة ئاستصكي بةرينوةآل. ثصضةوانةشةوة

زؤر كةم دا بة شصوةيةكي ضاوةأوان نةكراو قةدةغة و قؤرغةكاين سيستةمي حاكميان شكاندن و أةويت دصموكراتيزاسيؤن 
يةوة ثصشوازيان لةو   وةآلتانةدا بة تامةزرؤييدنياي سؤسياليزم هةرةسي هصنا و كؤمةآلين خةلَك لةو. طةشةي كرد

ديوارة بةرز و قاميةكاين كة سؤسياليستةكان لة ترسي . كرا ئالَوطؤأانة كرد كة لة هةموو بوارةكاين ذيان دا دةستيان ثص
ين دا كصشابوويانن بة دةسيت كؤمةآل سةرأصذكردين بريوباوةأي سةرمايةداريي لة نصوان خؤيان و دنياي سةرمايةداري

كؤمةآلين وةزالَة هاتوو لة ستةمي ضةندسالَةي ئةو سيستةمة حاكمة بة ئةزرةتةوة . وثةق كران تامةزرؤي ئازادي شةق
حيزبة كؤمؤنيستةكان دةستيان كرد بة خؤهةلَوةشاندنةوة و حيزب و أصكخراوي غةيرة . بةرةو دصموكراسي وةثةلة كةوتن
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بصزار لة سيستةمي مةوجوود بة أادةيةك تووند و تيذ بوو كة تةنانةت دذكردةوةي كؤمةآلين . كؤمؤنيستييان دامةزراند
كؤمؤنيزم لة اليةن زؤربةي ئةو وةآلتانةوة أةتكرايةوة و . وشةي سؤسياليزميان لة نصوي حيزب و حكومةتةكانيان سأيةوة

يان بة أوالَةت هصشتةوة هصندصكيان هةنطاوي زياتريان هاويشت و لةطةلَ سؤسياليزميش نةطوجنان و ئةوانةي سؤسياليزميش
دةتوانني بة كوريت بلَصني كة وةآلتاين سؤسياليسيت لةم بوارةدا ثصشبأكةيانة داخوا . دصموكراتيان بة بةردا كرد بةرطي سؤسيال

تةواوي ئةو ئالَوطؤأة زؤر و طرنطانة كة لةو ماوة . كاميان زووتر خؤ دةطةيةننة بازاأي ئازاد تا لةو كاروانة بةجص نةمصنن
لة وةآليت أؤماين نةبص كة ئاطري أق . هات، لة ضوارضصوةيةكي ئارام و بة شصوةيةكي هصمنانة بوو رتة لةو وةآلتانةدا ثصككو

دا كردة  لةنصو طأ و كلَثةي خؤي) ضاوشيسكؤ(بةزة  سالَةي ديكتاتؤري بص و تووأةيي كؤمةآلين وةزالَةهاتوو كؤشكي دةيان
ؤ هةموو ديكتاتؤرصك و بؤ هةموو ئةو دةسةآلتانة و ئةو كةسانة كة بياةوص لة خؤلَةمصش و بوو بة دةرسصكي مصذوويي ب

 .دا أاوةسنت و بةر بة حةأةكةيت تةكامويل كؤمةلَ بطرن بةرامبةر ئريادة و ويسيت كؤمةآلين ملوصنيي خةلَك

 كؤمؤنيزم بة تةواوي يةكةي نةماوة، كؤشكي  ئصستا ئيدي نصوصك لة بلووكي شةأق وةك بلووك و لة ثةميانة تايبةيت  
وةآلتاين سؤسياليستيي بة تصكأايي جوص لة . تصكأووخاوة و مةكتةيب ماركسيزم تصكشكانصكي ستأاتيذي بةسةردا هاتووة

كردوونةوة و بة  يةكانيان أةش سالَةي خؤيان تصكةوة ثصضاوة و، درومشة أةق و خةياآلوي كوبا و ضني سيستةمي دةيان
نةيتوانيوة و ناتوانص ببص بة أصبازي ) با بلَصني سؤسياليزمي مةوجوود(يةدا دصنن كة سؤسياليزم  شةهامةتةوة دةدان بةو أاسيت

ناتوانص مايف أةواي . دا بص و أصزي مرؤظ أاطرص ذياين بةختةوةرانةي كؤمةلَي ئادةميزاد و ناتوانص لة خزمةيت مرؤظايةيت
دا كةم و كوأيي هةية و لةطةلَ   بوارةكاين ذياين مرؤظكا و بة كوريت ئةو سيستةمة لة هةموو دةست دابني طةالين بن

 .واقيعيايت مصذوودا ناطوجنص

: يةكان بقوجنصنن يةكان ضي ديكة ضاو لة حاند أاسيت ئصستا ئيدي جصطاي ئةوة نةماوة كة أصكخراوة ضةثة كوردستاين   
 بة دياردةي   و نيشتمانثةروةريييةكاين خةلَك بكةن، مةزهةب و فةرهةنط و هةسيت نةتةوايةيت طالَتة بة ثريؤزي

ئةوانةي ئصستاش وةخةبةر نةهاتوون تازة دةبص بة مردوو دابنرصن . كؤنةثةرستيي و بة دياري دنياي سةرمايةداري دابنصن
نةك بة خةوتوو ئةطينا ثاش ئةوةي كة بؤخؤيان بة ضاوي خؤيان دةبينن كة بناواين جؤباري فكريان هةلَدصراوة و بةردي 

تؤ بلَ صي !  ثةأؤ كردنصك بن و كي ضةندسالَةيان دةرهاتووة، دةبص بة تةماي ض جؤرة قةياركردنةوة و ثينةبناغةي كؤش
ئصستاش ثصيان وابص ئةو هةموو أووناكبري و كرصكارة أاثةأيوانة كة لة دذي سيستةمي سؤسياليزم و مةكتةيب ماركسيزم 

؟ يان بل صي ثصيان وابص كة شةيتاين طةورة و  ئاطان ان نةفام و بصهةستاون و أةطةلَ كارواين ئازادخيوازيي كةوتوون، هةمووي
؟ يان بلَ صي وا بزانن كة سةردةمي ئصستا، كة  شصواندوون شةياتينة ئيمثرياليستةكاين ديكة دةستيان لصوةشاندوون و سةريان لص

 سةرهةلَداين تيئؤري ماركسيزم يةكان و داطريكردين ئةستصرانة، لة سةردةمي كايت سةردةمي داهصنان و دةرخستين صين
؟ ئةوان هةرجؤر بري بكةنةوة و ..... يان.....  يان..... ؟ يان دواكةوتووتر و خةلَكي ئصستا لة خةلَكي ئةو كاتة نةزانترة

هةرةسي ) بة قةويل اليةنطراين سؤسياليزم(ية ناطؤأص كة كؤمؤنيزم و سؤسياليزمي مةوجوود  هةرضي بيلَصن ئةو أاسيت
 لة طؤأةثاين تاقيكردنةوة دا لة كلَ دةرنةضووة و ئاكامي تالَ و دلَتةزصين دةيان سالَ دةسةآليت ئةو سيستةمة هصناوة و

دةرخيست كة كؤمةآلين بةشةر بةبص ئازاديي و أصزي مرؤظ تةسةل و قاييل نابن و هةسيت نةتةوايةتيي و بريوباوةأي 
و طةلصك شياوي أصزة و ئريادةي مرؤظ لة هةموو تيئؤري و نةرييت هةموو كةس و هةمو و  فةرهةنط و داب مةزهةيب و

دةسةآلتصك بةهصزترة و بةرنامةي دروسيت ذيان ئةو بةرنامةية كة بةشةر بة ئريادة و ئيختياري خؤي و لة فةزايةكي بة 
ةرةو دوا بصطومان ضةرخي ثصشكةوتن و طةشةكردن ب. تةواوي ئاوالَة دا هةلَي دةبذصرص نةك ئةوةي كة بةسةريدا دةسةثص

تر و بةثةلةتر درصذةي دةبص و ئصمةش أةطةلَ ئةو كاروانة دوور  ناطةأصتةوة و أةويت دصموكراتيزاسيؤن بةرة بةرة ثةرةطرتوو
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و درصذة دةأؤين كة ثصمانواية بةرةو لوتكةي بةختةوةري بةشةرييةت دةأوا و خشت و خالَ و دأك و دالَي دواكةوتوويي 
دوا ثرسيار ئةوةية كة ئايا كؤدةتاي . ي لةسةر أصطاي أةويت ثصطةيةشتين بةشةر أادةمالَصباوةأ و ضاوبةست و فةساد و بص

بص ئاكامي ئةو دواييانةي شووأةوي و شوصنةوارةكاين، دةرسصكي تةواو نني بؤ ئةوانةي ئصستاش وة دواي كآلوي خوار 

          .دةكةون ؟

             

بالَوكراوةتةوة و لة نووسيين  1991 ئؤطؤسيت- 1370تايبةيت مانطي طةالوصذي  تصكؤشاني طؤظاري  23 ئةم وتارة لة ذمارة   

بةالَم لةبةر طرنطيي و زيندوويي بابةتةكة بةثصويستمان زاين لةمالَثةأةكةماندا . ية   ؤستاي شةهيدمان مامؤستا خدر عةبباسيمام

 . بالَوبكرصتةوة
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