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  ضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و كارخانةي ياري مناالَين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتووضني هةواري ِرابردووي ئايدؤلؤذيا و كارخانةي ياري مناالَين ئةمِرؤ و طةورة هيزي داهاتوو
  علي حممود حممدعلي حممود حممد) .. . ) .. . وةالَميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختياروةالَميك بؤ نووسينيكي بةِريز مةال بةختيار((

  بةشي دووةم
  طؤِران بة طويرةي هةلومةرج

   
  1989طؤِرةثاين تيان مني سالَي 

ية بة شيوةي هيزيكي جدي ِراستطؤ بةرامبةر خةبايت ضينايةيت   ئةوةيةكيك لة نةطبةتييةكاين ماويزم
ئةطةر لة فلثني و ثريؤو توركياو ئيران و نيثالَ و دةيان والَيت كة هةواداران ، نةهاتة عيراق و كوردستانةوة

رجي و دلَسؤزاين ئةم خةتة سياسيية توانييان ئاالَكةي بة بةرزكراوةيي ِراطرن لة ناسكترين هةلومة
بطرة سةرسةختترين بةشي ، سياسيدا كة ماركسيزم لة جيهاندا ثاش كؤتايي شةِري سارد ثييدا تيثةِري

ئةوا لة . كؤمؤنيستةكان بوون و تا ئيستاش لة زؤر والَتان ئاالَي خةبايت ضةكدارييان بةرز ِراطرتووة
كسي و ماوييةكان هةلَطةِرانةوةو عيراق و كوردستان ثيش ِروخاين ديواري بةرلني بةشي زؤري بة ناو مار

بطرة ، نةك نةيان تواين كةمترين بةرطري بكةن لة بةرامبةر طؤِرانكارييةكان، ثاشطةزبونةوة لة ماركسيزم
بةو هةموو درومشة باق و بريقة زالنةي ثيشتر ، كةشيت باوةِري خؤيان داية دةست شةثؤلَي سةركةوتوةوة

ريوباوةِرةي تا ماوةيةك نزيك لةوة ثيش لة ِروخاندن بةرزيان كردبوةوة ثةيوةست بوون بةو ب
بونة تابوري ثينجي بؤرذوازي دذ بة ماركسيزم لة ناو بزووتنةوةي ، كةمترييان ناخواست بؤي

ِريزي هيزة ئيسالميية شيعةطةراكان و ثارتة نةتةوةيية كوردييةكان و بةعسييةكان ثِرن لةو ، سؤسيالسيت
بةشي زؤريان ئيستا ثلةي ،  بة ناوهينان و ِريز كردين ناوييان ناكاتجؤرة تيكؤشةرانة و ثيويست

لةبةر دريذي ليستةكةيان بؤ ِريز كردين ناوةكانييان كاغةزيش ، بةرزيشييان لة ناو ئةو اليةنانة طرتووة
   .جيطةي نابيتةوة

 ئيستامانة بة تايبةيت  هؤي ئةم تةقلَة سياسيية بؤ ماركسيية كوردةكان بة طشيت و ماوييةكان كة بابةيت
دةتوانيني بؤ ئةوة بطةِرينينةوة ئةوان لة ذير كاريطةري سةركةوتنة سةربازييةكاين سوثاي ِرزطاري طةل 

دةيانويست لة ، لة ضني و والَتاين ديكة بة ئاماجني ِرزطاري كوردستانةوة ئةو بريوباوةِرةيان ثةسةند كرد
يننةوةو كؤثي ئةزمونة سةركةوتووةكاين ئةو ووالَتانة بكةن لة ماوييةت و ماركسيزمدا ِرزطاري نةتةوة بب

هةروةها بووين ئةو ووالَتانة بة جةمسةريكي طةورةي جيهاين ويستييان وةك ثالَثشتيك بؤ ، كوردستان
نةك بةهؤي باوةِر بوون بة سؤسياليزم و ثةسةند كردين ماركسيزم وةك ، خؤيان بةكاري ينن

سي كؤمةاليةيت فةرهةنطي سةربةخؤ بؤ دابني كرين يةكساين لة كؤمةلَدا بة ثِرؤذةيةكي ئابوري سيا
   .ِرزطاري كوردستانيشةوة

ثاش ِروخاين ديواري بةرلني كة ماركسيزم و ماويزم لة جيهاندا ِرةونةق و هيزي جاراين نةما و 
ؤيان ثاشطةز ئةمانيش وةك زؤريك لة ماركسيستةكاين كة بة كؤمةلَ لة ِرابردوي خ، ثاشةكشةي كرد

   . ثلة لة ضاوييةوة ِراستة ِريية180تةقلَةي ئايدؤلؤجي وايان دايةوة ، بونةوة
،  ة؟؟؟؟1992 كؤثي كاك بةختياري ثيش سالَي 1992 دةمةويت بثرسم ئايا كاك بةختياري ثاش سالَي 

   .ياخود تةواو دوو مرؤظي جيان لة ِروي بريوباوةرِ و بؤضوين سياسييةوة
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بةالَم وةك ، ردوو كاك بةختيار لة هةمان طؤشت و ئيسك و ثيكهاتةكاين كة ثيك هاتووة وةك مرؤظ هة
كاك بةختيار لؤ ، بريكردنةوة دوو مرؤظي تةواو لة يةكتر جيان، ثةيوةندي كؤمةالَيةيت، بؤضووين سياسي

 قؤناغةدا ثيي جوتياراين كورستان و ناسيواين كاك بةختيار ئةوانةي لةو دوو. خؤشي نكؤلَي لةمةدا نيية
ئاشنا بوونة و طوي بيسيت ووتةكاين بوونة و بة هةلَسوكةويت شارةزان دةتوانن خالَة جياوازةكاين 

 بةختياريكي باوةِر بة ماركسيزم 1992لة حالةيت ثيش ، هةردوو بةختيار دياري بكةن لةودوو ماوةيةدا
 ثيويسيت بة طوزارشيت هاوِريياين ئةو هةلَسوكةوت لةطةلَ هةذاران (نيةتيش الي خؤيةيت، لة زاهريدا

ئةو كاك بةختيارةية كة ِرؤذانة بؤضونةكاين ، ة1992هةرضي كاك بةختياري ثاش سالَي، ) كاتةية
   .دةبيستني

، تازةطةري ثرنسيبيكة ثاريزةرترين كةس و بريوباوةِر جطة لة فةندةمينتاليستةكان نكؤلَي يلَ ناكةن
، بة ماناي تةسليم بوون نيية بة نةياراين سياسي و ئايدؤلؤذي دويين، زاننبةلَكة خؤيان بة ثيشةنطي دة

بةلَكة خويندنةوةي نويي واقعي خةباتة و ، دذ وةستانةوة نيية بة هةموو بريوباوةِرةكاين ِرابردوو
رةي طؤِرانكاريية سياسي و ئابوري و فةرهةنطي و كؤمةالَيةتييةكان لة ثيكخستنةوةيةيت بة طويناو ِري

داواكاري يةكسانيش هيض كات نابيت بة خةونيكي ، طةيشنت بة تيِروانيين نوي طوزارشت بيت بؤ داهاتوو
ضةوساندنةوةو نا يةكساين ، بةلَكة مرؤظايةيت هةموو كات خةوين يةكساين بينييوة بؤ داهاتوو، ِرابردوو

 لة سةردةمي شؤِرشي سثارتاكؤسةوة بؤ بةالَم يةكساين خةوين مرؤظايةيت بووة، ِرابردووة بة ئيستاشةوة
   .ئيستا

 بة بِرواي من و تيطةيشتنم بؤي قسة كردين كاك بةختيار لةمِرؤدا لةسةر ضني لة دلَسؤزيي بةِريزييةوة 
خؤشي لةوانةية هةر ، نيية بؤ ماويزم و وةفاداريي نيية بؤ سؤسياليزم و باوةِر بوون نيية بة ماركسيزم

كة هةولَدانيكة بؤ خؤ ِريكخسنت لةطةلَ هيزيكي طةورة لة داهاتووي جيهاندا وا بةلَ، باوةِري وابيت
تارمايي ئةو هيزة بة ئامساين ئاسياوة زةندةقي دةولَةتان و بةرهةم هينةراين جيهاين ، بةِريوةية

زي ئةو هيزةي لة دةيةي ضواري ئةم سةدةية بة دواوة دةبيتة طةورةترين هي، سةرمايةداري بردووة
بؤية خؤِريكخسنت لةطةلَي لة ) . دواتر بة دريذي قسةي لةسةر دةكةين (سةربازي لة جيهاندا-ئابوري

هوشياري ئةو اليةنةوةية كاك بةختيار نوينةرايةيت دةكات و ئاطادار بونييةيت لة طؤِرانكارييةكاين 
ي ئةوان لةطةلَ ِروخاين ديواري نةك وا تيبطةين ئةمة طةِرانةوةية بؤ ئةو ِرابردوييةي بة بِروا، جيهان

   .بةرليندا بوو بة ِرابردوو و بةرطةكةيان نةك لةبةر خؤ داكةند بةلَكة سوكايةتيشييان ثيي كرد
نووسةر لة جياوازي نيوان هةلَويسيت شورةوي و ضني بةرامبةر بة ِريفؤرم وةك دوو قوتاخبانة و 

لة ماوييةت دةكات وةك ثاساويك بؤ بةرهةق سستةمي جيا لة ئؤردووي بةناو سؤسيالسيت اليةنطري 
بة يب ئةوةي بةلَطةي ميذووي ثي بيت ، بووين بؤضوين ِرابردووي خؤي لةناو بزوتنةوةي سؤسيالستيدا

  -:بةِريزي دةنووسيت، بؤ دةربِريين بؤضونةكةي و داكؤكي لة تيِروانينةكةي
ضني . بةيب ئةوةي ئةلتةرناتيظييان طةالَلَة كرديب .توندِرةو بوون، شورةوي هةتا داِرماين سستةمةكةيان( 

بةالَم ِريفؤرميكي لة يةر خؤ نةك . ثيش شورةوي كةوتة خؤي و بةرنامةي ِريفؤرمي والَتةكةي وطةالَلَة كرد
لة ناوةِراسيت . لة شةستةكانةوة مةسةلةي ِريفؤرم لة ضيندا هاتؤتة ئارا. بة ئةقلييةيت كودةتا

   . )م كراية ثِرؤذةي ستراتيذيهةفتاكانةوة ِريفؤر
 طةورةترين طؤِرةثاين جيهانة) تيان مني بة ماناي ئاشيت ئامساين ديت (مةيداين تيان مني لة ثةكني

هاوكات بةشيك لة طةورةترين ِروداوة مةزنةكاين سةدةي ِرابردوو لةم ) . 2003-1-28جةزيرة نيت (
ِروداوي طةورة بة خؤوة دةبيين و دةبيتة طةورةترين لة داهاتووشدا زؤر ، طؤِرةثانةوة سةريان هةلَدا
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ماوتسي تؤنط لة طؤِرةثاين تيان مينةوة بانطةوازي سةركةوتين شؤِرشي بة . طؤِرةثاين سياسي لة جيهان
   .جيهان طةياند و ضيين ميلي ِراطةياند

  
 ماو لةو شؤِرشةدا ضيين ِرزطار كرد لةو بيهؤشييةي 

وندا لة جةستةي ووالَت و داطري كةران لة شةِري ئةظي
) . 1999-10-7-بةيان (طةيل ضينييان ضاندبوو

شةِري ئةظيون و ئيستعمار و طةندةلَي سةرضاوةي 
هؤي دواكةوتين ضني بوون لة كارواين 
شارستانييةت كة بؤ ماوةي هةزاران سالَ ضني لة 

   .ثيشةوةيدا بوو
 بووة ناوةندي 1989 هةمان طؤِرةثان لة سالَي 

 و يةكالكردنةوةي داهاتووي ضني و ِرةويت ِراثةِرين
مةيداين تينامني لة . ضاكسازييةكان لةو ووالَتة

 كةسي تيدا كوذرا و 5000دا زياتر لة 1989سالَي 
،  ملوين مرؤظ بةشدارييان تيدا كرد1لةو خؤثيشاندانةدا كة، هةزاراين كةشي تيدا بريندار بوو

هةرضةندة قوتابييان بة سرودي . وة بة ثانايي و دريذي ووالَتخؤثيشاندان زؤربةي زانكؤكاين ضيين طرتة
بةالَم بة طولةي سوثاي طةل ثاريزةراين ئةنتةرناسيؤناليزم وةالَم ، ئةنتةرناسيؤنال دةستيان ثيكرد

 ناِرةزايي ئةوان زياتر دذ بة طةندةلَي و طراين بوو نةك سستةمي سياسي و ئابوري سؤسيالسيت، درانةوة
، لةو طؤِرةثانة سرودي ئةنتةرناسيؤناليزم و دةنطي تانك تيكةلَ بوون) . 2004-9-21بةيان (

سةركوتكةراين خؤثيشاندانة خويناوييةيةكةي تيان مني هةمان ئةندازيياراين ئةو ضاكسازيية بوون كة 
ازيية دينغ ئةندازياري بريي يةك والَت و دوو سيستةم و ضاكس (كاك بةختار بة نةرم ِرةو ناوييان دةبات

شةرق ) (لة هةمان كاتدا هةر دينغ بؤ خؤي ئةندازياري ليداين خؤثيشاندةرانيشة لة ثةكني، لة ضني
   ) .2004-8-22ئةوسةت 

نةك هةر بةرامبةر خؤثيشاندةران بةو شيوة زةبرو زةنطاويية مامةلَة كرا لة ووالَيت ضيين ضاكسازي و 
ةبةر ئةوةي هةلَويسيت ئاشتيانةي وةرطرت و دةيةويست بةلَكة كةسي دووةمي ووالَت تةا ل، نةرم ِرةوي

، ثيش ليدانييان داواي لة قوتابييان كرد بِرؤنةوة بؤ مالَةوة، يب خوين ِرشنت كيشةكة ضارةسةر بكريت
كةضي يةلَسن لة سؤظييةت بة ثيضةوانةوة لة ضاالكي ، لةسةر كار البراو تا مردين خراية ذير ضاوديرييةوة

بة ئاشكرا ضالكي بؤ هةرةسي ئةو ووالَتة ، ازاد بوو تا سؤظييةيت بةرةو هةلَوةشاندنةوة بردسياسي ئ
   .ئةجنامة دا بةرامبةريشي هيض نةكرا

بةهؤي مامةلَةي نةرمي ،  ةوة لة ذير ضاوديري توندابوو تا سةري نايةوة1989 زةهاو سينغ لة سالَي 
ةوةي جياوازي داهايت نيوان هاوالَتييان و بةرينكردنةوةي لةطةلَ قوتابيان كة دذ بة طةندةلَي و بةرزبون

هةرضةندة ثيشبيين وابوو ناوبراو لة ذياين سياسي ضيندا جيطةي دينط شياو ، دميوكراسييةت ِراثةِرين
) . ( 2005-1-17 بةيان -سي ئين ئين - يب يب سي-جةزيرة نيت  (ثينط بطريتةوةو ببيتة كةسي يةكةم

 1949لة سالَي ، لة خيزانيكي مةالكي طةورةي زةوي،  لة دايك بووة1919ة سالَي زةهاو سينغ ل(
 ثاش شؤِرشي فةرهةنطي 1967سالَي ، ئةندازياري ضاكسازيية كشت و كالَييةكان بوو لة هةريمي قواندؤغ

سي  بوو بة ئةندامي مةكتةيب سيا1979سالَي،  دةست بةكار بوةوة1971سالَي ، وازي لة كارةكةي هينا
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 بوو بة 1988سالَي ،  دينغ بة سةرؤك وةزيراين ضيين ديارييكرد1980سالَي ، حيزيب كؤمؤنيست
 ثاش ِروداوة خويناوييةكةي تيان مينةوة لة مالَةكةي 1989-6-24ئةمينداري طشيت ثارت و لةبةرواري 

ش مردين ضني ثا) ) ) . 15268 عدد 2005-1-18حيات  (سةري نايةوة2005تا لة ، دةست بةسةر بوو
واتة ثةشيمان نيني لةو . زةهاو سينغ ِراي طةياند شيوةي مامةلَةي دةولَةت لةطةلَ تيان مني ِراست بوو

ضينييةكان ثييان واية بةو شيوةية مامةلَةيان نةكرداية ئةوا يةكثارضةيي ، خوينةي لةو كارةساتةدا ِرذا
ابورييةي ئيستا ئةطةري هةذاري و خاك و خةلَكي ضني دةكةوتة مةترسيةوةو لة بري ئةو طةشة ئ

   .وةك والَتاين ديكةي ئةوروثاي خؤرهةالَت و ئاسيياي ناوةِراست، دواكةوتوويي دةكرا
 هةقيقةت واية ئةو سةركوت كردنة توندة نةبواية ئيستا ضني لة بارودؤخيكدا بوو كاك بةختيار ئةمِرؤ 

ضني بةو ئامارةوة بةرةو ، ي ثي دةخوازيتوةك ضؤن ئةمِرؤ هةموو جيهان حةسود، حةسودي ثي نابرد
كارةسايت طةورةي ، ِريكخستنةوةي سانا نةبوو، ليكترازان هةلَوةشاندنةوةو نا ئارامي سياسي بِرؤيشتاية

   .بؤ مرؤظايةتيي دروست دةكرد
ت ئةزموونة نويكاين هةردوو والَ، كةواتة هةر ليرةوة خوين بةرضاوي ِرةويت ضاكسازييةكاين ضيين طرت

   .سةبارةت بة هةلَويستييان بةرامبةر بة ضاكسازي تةواو دذ بة بؤضونةكان كاك بةختيارة
بةلَكة بةرامبةر موسلَمانة ، ضني تةا بةرامبةر خؤثيشاندةراين تيان مني بةم شيوةية مامةلَةي نةكرد

لَمان لةجةنطةكان  ئيغؤري موس3000ةوة زياتر لة 1990لة سالَي ، ياخييةكان لةوة خراثتر جوالَيةوة
   ) .204-9-26 –بيان  (بةدةست ثؤليسة ضينييةكان كوذران

لة قةتل و عامي كؤمؤنيستةكانةوة ضةمخاخةي ،  شؤِرشي ضني تا سةركةوت بة خوين ميذووي نوسرايةوة
ليرةوة خةبايت ضةكداري دةسيت ،  كؤمؤنيسيت سظيل لةقواندؤغ قةالَضؤكران38000 دا 1927لة سالَي  (دا

لةو كاتةي قةالَضؤكران لة اليةن ) .  حوار متدن- 1079 2005-1-18بةشي سييةم –بيري روسية  (ثيكرد
بةبيبةزةيترين شيوة ئةو كريكارانة خةلَتاين خوين ، كؤمؤنيستةكانةوة خةبايت ضةكداري ِرانةطةيةنرابوو

ئةوان كؤمؤنيستةكانييان ، كان زةبرو زةنطي بةرامبةري بةرهةم هينازةبرو زةنطي ضينة دةسةالَتدارة. كران
   .ناضار كرد ِريطةي زةبروزةنط بطرنة بةر لة دذييان و خةبايت ضةكداري ِرابطةيةنن

بة ، كؤمؤنيستة ضينييةكانيش لة دواي سةركةوتنييان لةطةلَ نةياراين ضينايةيت خؤيان نةرمييان نةنواند
  ) ان كردشيوةي توند مامةلَةي

عومةر -10ذمارة –ثاشكؤي هةوالَ ) . ( تيا ضوون1952-1950 مليؤن كؤالكي ضيين لة نيوان ساالَين 3
   ) .خدر ِرةسولَ

لة ثيشةوةي ،  ئيستا ضني يةكيكة لةو ووالَتانةي حوكمي هةلَواسيين هيشتا تيدا ثةيرةو دةكريت
 ظيتنام -65 والَتة يةكطرتوةكاين ئةمةريكا -108ران ئي-726ضني  (ثةيرةوكةراين هةلَواسينة لة جيهاندا

   ) .2004-4-8بةيان  (ووالَت ماوة117حوكمي هةلَواسني تةا لة ،  ووالَت195لة جيهاندا لة كؤي ، ) 64
با بطةِريينةوة بؤ دواوةوة و كةميك ميشكمان بطوشني ئةو زانيارييانة ينينة ثيشةوة كة سةردةمانيك 

بة كوريت و قولتر ، ؤدةي سياسي بوو بةردةوام دةمان ووتةوةو شتمان لةسةري دةخويندةوةماركسيزم م
بزانيني دةتوانيني بؤشاييةك بؤ سةملاندين ، ضاويك بة ميذووي ضاكسازييدا خبشينني لة سؤظييةت

لف و بيي ئةوةي كةميك لة ميذوي كؤمؤنيزم سةري دةرضيت و لة ئة، بؤضونةكان كاك بةختيار بدؤزينةوة
سةركردةكاين شورةيي بة ِرابةرايةيت لينني لة ، ئةو بزووتنةوةية ئاطادار بيت ئاطاداري سياسةيت نيثة

بة .  دا ثةسةندييان كرد و بِريارييان لةسةردا1921 ي ثاريت كؤمؤنيسيت شورةيي لة سالَي 10كؤنطرةي 
 لة دةست بةسةرا طرتين زيادة لة ثِرؤذةي ئابوري ووالَت، طويرةي ئةم سياسةتة ئابوريية نويية
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واتة دةست بةسةردا طرتن بة ، ثيداويستييةوة هاتة سةر سةثاندين باج بةسةر زيادةي بةرهةمدا
. ئةمةش سةرةتاي ِريفؤرمي ئابوريية لة بريو ئابوري سؤسيالسيت، بةرذةوةندي باج وةرطرتن طؤِرا

لة هةمان ، رهةمةكةيان لة بازارِدا بفرؤشنةوةبةهؤي سياسةيت نيثةوة جوتياران دةيان تواين زيادةي بة
بةمةش ، كاتدا بازرطانانيش بؤيان هةبوو زيدة بةرهةمةكانييان يلَ بكِرنةوةو لة بازاِردا بيفرؤشنةوة

هةروةها بِرياري دامةزراندين كؤمثانيياي هاوبةش لة نيوان دةولَةيت ، مامةلَةو بازاِر جولَةيان تيكةوت
وةك هةنطاويك بؤ ثشتطريي كردن لة سةرمايةطوزاري ، اين ناوخؤو دةرةوة دراشورةوي و سةرمايةدار

ترؤتسكييةكان لةو كاتةدا ئةمةيان بة ثاشطةزبوونةوة لة سؤسياليزم و بة طةِرانةوة بؤ . ناوخؤو دةرةوة
، ردسةرمايةداري ناو زةد كرد و ِرةخنةي توندييان ليي طرت و بة تةسليم بوون بة سةرمايةداي ناويان ب

بةالَم بالَي بوخارين ثيشوازي طةرمييان لةم ضاكسازييانة كرد و داوايان كرد ثِرؤذة طةورةكانيش 
حسقيل قومجان -نيب-ممارسة لينني االقتصادية اجلديدة-من وحي كتاب فهد (بسثيردرين بة سةرمايةداران

   ) .2004-2-24– 814حوار متدن عدد –
امي ئةو هةلومةرجة خراثةيا بوو كة ئابوري سؤظييةت و  ثةيرةو كردين سياسةيت نيث لة ئةجن

 كؤي بةرهةمي ثيشةسازي سؤظييةت 1921سالَي . هاوثةميانييةيت كريكاران و جوتياران ثييدا تيثةِري
و طواستنةوة بة شةمةندةفةر % 60بةرهةمي كشت و كالَ تةا ، ة بوو) 1913 (ي سالَي% 31تةا 

ذمارةي ضيين كريكار دابةزي بؤ ، كارخانةكان بة تةواوي لة كار ِراوةستابوونزؤربةي كارطةو ، .. .. %25
هاوكات . كريكاران كارخانةكانييان بةجي هيشت، ) خةلَك لةبةر برسييت سةريان هةلَطرت (نيوة

جوتيارانيش ناِرازي بوون بة سياسةيت كؤمؤنيسيت جةنطي و دذ بة دةست بةسةراطرتين بة زؤري خؤراك 
دارالتقدم –بورودين ، افداكوف–صناعة الدولة يف االحتاد السؤفييت يف املرحلة االنتقالية  (نةوةوةستا
   ) .129-128ص-1977
 -جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين ( جار كةمتر بوو لة ثيش جةنط7بؤ6 ثيشةسازي 1920سالَي 

ئةطةر ، اكة لة بواري ئابوريدائةمةش ِريذةيةكي زؤر ترسن، ) 54 ل1996–دار املدي -ظاهرة ستالني
سؤسياليزم ئةطةر كاري بووة . ضارةسةري بؤ نةدؤزريتةوة ئةوا كارةسايت مرؤيي بة دوادا دةهات

بة زةبرو زةنط ، ئةو كات دةكةويتة بةر ناِرةزايةيت جةماوةر، دابةشكردين هةذاري بةسةر هاوالَتيياندا
   .كؤريياي باشور منوونةي ئةم سياسةتةية، ةتييانةنةبيت ناتوانيت خؤي بثاريزيت لةو ناِرةزاي

بةالَم دامةزراندين ،  ساناية دةسةالَت بةدةستةوة بطريت- ي بةلشةفيكةكان وويت7لينني لة كؤنطرةي 
هةروةها لينيني لة وةسيةتنامةكةيدا بة ثوخيت باس ئةوة دةكات لة . سيستةميكي سؤسياليسيت طرانة

هاين بةرهةم هينان ، دذ بة بريوكراسييةت بن، داري دةولَةيت بةكار يننسةرماية، ِرؤذئاواوة فير بن
 سالَي ثيويستة بؤ طةيشنت 20-10ئةمةش ، هةموو ئةمانة ذير خاين سؤسياليزم دياري دةكةن.. .. بدةن
   .ثيي

تووي لة سةردةمي نيثدا ِريذةي طةشةكردين ئابووري بة دوو ئةندازةي طةشةكردين والَتيكي ثيشكةو
، زؤر كؤمثانياي بضوك دامةزرا، جوتياران بة طشيت ذيانييان باش بوةوة، ئةوساي وةك فةرةنسا بوو

   .12 بؤ 1جياوازي كري طةيشتة 
، بوخارين يةكيك بوو لةوانةي بة سةخيت داكؤكي لة سياسةيت نيب و ضاكسازيية ئابورييةكان دةكرد

تةنانةت مةكتةيب سياسي بةلشةيف و كؤالك و  ،دواجاريش بووة قورباين داكؤكي لةم بؤضونانةي
َ ، بازرطان (جوتياراين ناوةجني و ثياواين نيب )  ناونرابوون بة ثياواين نيب-ثيشةسازييةكان، دةالَل

 ئةندامي 26لة كؤي ، 1928هةموو ثيكةوة بوونة قورباين سياسةتة ئابوريية نويكاين ثاش سالَي 
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 ةيان هةلَواسران ياخود زيندانيكران يان 17،  ةهةمني11نطرةي كؤميتةي ناوةندي هةلَبذيردراوي كؤ
   ) .1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د- جان ايلنشتاين142-141ل (شوينبزركران

 -جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين (بوخارين ثيش شؤِرش بة منالَة خؤشةويستةكةي حيزب ناو دةبرا
بةلَكة بة ، لينني نةك بة بريمةندي طرنطي ناو ثارت ناوي دةبرد) . 149 1996– املدي دار-ظاهرة ستالني

–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د-جان ايلنشتاين (خؤشةويسيت ناو ثارتيشي دةزاين
   ) .148ل - 1996

 سستةمي  ي خؤيدا باسي لةوة دةكرد دامةزراندي1929-1928بوخارين لة نوسيةكاين ساالَين 
 ئةم بؤضونةشي ثشت ئةستور بوو بة بؤضونةكاين لينني، سؤسياليسيت ثيويسيت بة ضةندين دةيةية

   ) .1996–دار املدي - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د- جان ايلنشتاين77ل(
بةهةمان شيوة ، لة سةردةمي نيبدا لة ئةجنامي ئةو ضاكسازييانة بةرهةمي كشتوكالَ زياديكرد

دار - ظاهرة ستالني-جميد راضي. ترمجة د- جان ايلنشتاين46ل (ازيش ثةرةي سةند و ضووة سةرثيشةس
   ) .1996–املدي 

كةواتة لةم ضةند ِرستةيةوة طةيشتيينة ئةو باوةِرةي ِريفؤرم و ضاكسازيي لة سؤظييةت ثيش ضيين ميللي 
مشت و مِري طةورةي لةسةر بووة و تةنانةت ثيش دامةزراندين حيزيب كؤمؤنيسيت ضيين ثةيرةو كراوةو 

   .و قورباين طران بةهاي بؤ دراوة
 سالَدا لة سةرمايةدارييةوة هةنطاو بنيت بؤ 10ماوتسي تؤنط باوةِري وابوو ضني دةتوانيت لة ماوةي 

) . 218ص-1993–ترمجة حممد عبدالقادر -االستعداد للقرن واحد والعشرين-بول مسيندي (كؤمؤنيزم
ِريذةي بةشداري ثيشةسازي ، والَتيكي دوا كةوتوو، ثيشكةوتين ضني زؤر لة دواوة بووهةرضةندة ئاسيت 

ئةم بؤضونة لةضاو تيِروانينةكاين لينيني بؤ ، لة بةرهةم هيناين نةتةوةيي ووالَت زؤر لة خوار بوو
   .دامةزراندن سؤسياليزم بة تةواوي ثيضةوانة بوو

دةكرد لة والَيت ) كؤخلؤزات (وتين ئةزموين كيلَطة بة كؤمةلَةكان لة كاتيكدا خرؤشؤف باسي لةسةر نةكة
جولة -قاهرة- دارالفكر العريب–لةو كاتةدا ماو بِرياري دا زةوي هةموو بطةِرينيتةوة بؤ كؤمةلَ ، سؤظييةت
   ) .90ص –ترمجة عمر االسكندري - كارل اسكلوند-يف الصني

 )دارالفكر العريب) (يان سةنرايةوةو كران بة مولَكي دةولَةتئةو زةوييانةي دران بة جوتياران هةموو لي-
   ) .91ل –ترمجة عمر االسكندري - كارل اسكلوند-جولة يف الصني-قاهرة

كؤنطرةي بيسيت حيزيب . لة دواي مةرطي ستالني سؤظييةتييةكان ئيدانةي سياسةتةكان ستالينييان كرد
دةروازةيةك بؤ هزرنامةي لويس ئةلتؤسير  (ردشيوعي سؤظييةيت كة ئيدانةي ثةرستين تاكة كةسي ك

   ) . سابري ِرةشيد- وةرطيِراين–سةردةم – كتييب طريفان -8برتراند ئوجيلفي ل–
زؤرمان ئةم ، بة هةمان شيوة لة سةرةتادا ماو لة ستالني توندِرةو تر بوو بةرامبةر سياسةتة جيهانييةكان

ةورةي نايةوةو بوة يةكيك لة خالَةكاين دابِراين هةردوو ِرستة بةناوبانطةمان بيستووة كة هةرايةكي ط
لة بةرامبةردا ستالني باوةِري وابوو ِراستة ئةمثرياليزم ثلَنطي ، ) ئيمثرياليزم ثلَنطي سةر كاغةزة (والَت

   .بةالَم هاوكات ددانةكاين ئةتؤميية، سةر كاغةزة
ثاشان لةسةر خؤ ضووة ،  دةسيت ثيكردضاكسازييةكاين سةردةمي بريؤسترؤيكا لة سؤظييةت بة سياسةت

بة ثِرؤذة ضووة ناوسياسةتةوة ِرما بةسةر ، ناو ئابورييةوةو بة دزي و تاالَن طةيشت و هةذاري ليكةوتةوة
بةالَم ضاكسازييةكان لة ضني لة سياسةتدا بة خوين دةسيت ثيكرد و لة ئابورييدا بة نةخشة . ئابوريدا

غؤرباتشؤف بة ليربالَيكردين سياسةت دةسيت ثيكرد .  طرةوةكةي بردةوةدةسيت ثيكرد و بة سةركةوتووي
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هةولَي ضاكسازي سياسي لة ، بةالَم دينط بة ليربالَي كردين ئابوري دةسيت ثيكرد، بةالَم ئابوري ويرانكرد
   .تيان مني خةلَتاين خوين كرد

 ئيستا ئةو كةمة منونةيةي من ئةطةر بةالي كاك مةال بةختيارةوة ضينييةكان نةرم ِرةو بوونةو تا
بزانيني ، با ضاويك بة ثةرتوكي كؤمؤنيزمي ِرةش خبشينيني، نةيتوانيبيت ِراسيت بؤضونةكةم بسةملينيت

قةلَةم بةدةستاين دذ بة كؤمؤنيزم هةلَويستييان ضيية لةسةر ئةم نةرم ِرةوييةي ضني و ضؤن ئةم جؤرة 
   .بؤضونة هةلَ دةسةنطينن

   .ة مرؤييةكاين كؤمؤنيزم لة جيهاندا ئاوا سةر ذميري دةكةنئةوان زيان
 ئةزمونةكاين كؤمؤنيزم لة 7، 1،  ملوين لة كؤريا2،  ملوين لة كةمبؤديا2،  ملوين لة يةكييت سؤظييةت20

 ذمارةي قوربانيياين،  لة كوبا150000،  مليؤن لة ظيتنام1،  مليؤن لة ئةوروثاي ِرؤذهةالَت5، 1، ئةفريقيا
ئةم ئامارةش دوو ئةوةندةي قوربانيياين كؤمؤنيزمة لة ،  ملوين دياري كرد60كؤمؤنيزمييان لة ضني بة 

واتة قوربانيياين دةست كؤمؤنيزمة نةرم ِرةوةكةي كاك بةختيار دوو ئةوةندةي هةموو . هةموو جيهان
كة بةشيك زؤر لة ، ةتةقوربانيياين كؤمؤنيزمة توندِرةوةكانة لة هةموو جيهان و سي ئةوةندةي سؤظيي

قةلَةم بة دةستاين بؤرذوازي قوربانيياين ، قوربانييةكاين سؤظييةت هي سةردةمي جةنطي جيهاين دووةمة
كتاب الشيوعية -18عدد -ابواب (جةنطة ِرزطارخيوازانةكانيش بة قوربانيياين دةست كؤمؤنيوم دةزانن

   ) .دار الساقي-تقدمي جورج طرابيشي-االسود
 ئةو ثةرتوكة هةموو لةو كؤمؤنيستة فةرةنسيانةن لة دواي ِروخاين ديواري بةرلينةوة  نووسةراين

   .طيِرييان طؤِرييةوة
 ثاريت كؤمؤنسيت ضيين وةك ثاريت كؤمؤنيسيت سؤظييةيت ثيش سةركةوتين شؤِرش لة بالَي سياسي 

–بعض قضايا للمستقبل . (وةندلة ثارتدا دينط بالَي ِراست بوو ماويش بالَي ضةثي نا. جيا جيا ثيك دةهات
بووين بالَي جياجيا لة ِريزي ) . 51ص-1990-دار الفارايب، بريوت-تامالت حول حتديات العامل املعاصر

   .شانسي ِريفؤرم لة كايت ثيويست دةدات بةو ِرِيكخستنة، هةر ثارتيكدا
، نةكةي ماو خراية زيندانةوةلة ضينيش ذ.  دا ِرةخنةي توندي ليطريا20دواي مردين ستالني لة كؤنطرةي 

– حممد فراج ابو النور 2004-3-6بيان . (ئةمةش نيشانةي ئةوةية ثةرستين سةركردة نةبووة لة ضني
   .كة ثةرستين سةركردة نةبيت ئةوا دةرطاي طؤِرانكاري واالَية) . معجزة االقتصادية الصينية
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