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     حةسةن سةيدباقي حةسةن سةيدباقي…… ثاريس و  ثاريس و ييكؤمؤنةكؤمؤنة
  
  … يثيشةك 
 يكة بؤ يةكةمني جار لةميذووي، كؤمؤنة؛ ئةو شؤِرشة ميذوويية مةزن و كاريطةر و ثِر لة شكؤو نةمريية بوو 

 يِرةوت و شةقلَ..  ِراكيشاي خؤي بؤ ال جيهاين كريكاراين ضييني تةواويسةرجن..  هاوضةرخداي نوييكؤمةلَطا
 يئةويش شؤِرش..  شلَةقاندو هةذان و طييتي زةي طؤي مةنطي طؤميو خامؤشي  وكثي و سِريبةستةلَؤك قالَيب
 ضيين، ِرووداوو كارة ساتة نةمرةكان يو ثيضكةة ِرةوِرةوي بةطةِرخةرضيين..  جيهاني نوي ضيينمةزين

كةبؤ يةكةمني جار ، نسا بوو فةرةي طةورةو هةميشة نةمرو زيندووي ثاريس دلَي ثرؤليتاريثرؤليتارياو شؤِرش
 ي شؤِرش و ِراثةِرين دذي زةنطدا هةلَسا بةليداين1871 ي ئازاري18 يلةِرؤذ..  جيهانداي نويي ضةرخيلةميذوو

  .  لة جيهانداي ثرؤليتاري ئةنتةرناسيوناليزمي ئاالَبةرز ِراطرتين،  سةرمايةويدنيا
 يئؤردو.. جةربةزانة.. قارةمانانة..  فةرةنساداي كؤمةلَطةيواقيعي  تيشكدةرةوةي لةبةر ئاوينةكؤمؤنة؛بةِراسيت

 و يةكييت..  بةدةستةوة بطرن وي سياسِرؤذ دةستةالَيت72 يتوانيان بؤماوة،  سؤشياليزمي ِريطاسةربازاين
. .داي بؤرذوازي ثرؤليتاريا بةكردةوة بؤ يةكةمني جار لةبةرامبةر سةنطةرو دنيا ضينايةيتو هاوثةمياينيهاوخةبات

لةنيو ..  خؤيداي مةزن ونةمري لةذير ئاالَ كؤمؤنيسيتثيشةنطان و ِرابةراين..  سؤسياليست و كريكارينيتةواو
..  بدةن جيهايني ثرؤليتيريتةكان و طوِرو طوذم بةجوالَنةوة.. هاوكات.  بكةن ثرؤليتاريادا ِرابةرايةيتيسةنطةر

،  ئةنتةرناسيوناليزميداي ضينايةتيان لةهاوكارييةكميانيةيتو هاوثةيبة هاوخةبات.. ئةويش بةوةالَمدانةوةيان
 ضوونة ثاريس و يتاِرادة..  ئةوروثا بةِراثةِرين و خؤثيشاندان والَتايني جيهان و زؤربةلةاليةن كريكاراين

وةالَم بة ..  وي بؤرذوازي ئؤردووي بةجةرط دذيوةك جةنطاوةريك،  ثاريس لةسةنطةردا كريكاراينشانبةشاين
  .  كؤمؤنة بدةنةوةيشتطريث

 يلةبؤتة،  ِرذيمة سةرماييةداريةكان بةرةو يةكطرتنيانةزؤر لةجاران زياتر بةرذةونديية هاوبةشةكاين، ئةمِرؤش
 يكة بريو فةلسةفة،  و كؤمؤنيزمسؤشياليسيتي  ضينايةتيان و ِرذيم دوذمينيدذ،  و ِرامياريداي ئابووريِرذيميك

 و ي لة هاوكاريهةميشة ضاو،  شؤِرشطيِريئةوة دةخاتة بةر ثرؤليتاريا،  ئةوانيذيمناكؤكة بةِر، ثرؤليتارياية
،  و هاوخةباتيةي ئةوة بدات ئةو هاوكاريهةولَ،  جيهان بيتي هةموو ثرؤليتاريا و هاوخةبايتبرايةيت

  لةمِرؤدا بووينيةوةئ، ثرؤليتاريا) ئةنتةرناسيونالسيت(ي  لةنيونةتةوةيي خؤيبطةِرينيتةوة بؤ ِريكخستنةكة
 ي و طومِرايي سياسيهيض جؤرة ِرذيميك،  هيض جؤرة الدان و هةلَثةرستيةك و كلكايةيتي تووشيبؤ ئةوة، نيية

 يولةذير ِرؤشناي،  ثةرة ثيبداتي خؤ ضينايةيتتاكو بتوانيت خةبايت.  جيهان نةبني ئةمِرؤتةوذمة فكريةكاين
 ئةوة بزانيت لةض يبةِرادة،  بكاتي دياري خؤتاكتيكة شؤِرشطيِريةكاين، دا ماركسيزمي فةلسةفةئايدؤلؤذيةيت
  .  نةبيتي وثراكتيكي تيؤري هةلَةيتاكو توشي،  خؤيدا دةذ ضينايةيتي زؤرانبازيثلةو ثايةيةك
 ي شؤِرشطيِري جوالَنةوةيكة سةرانسةر،  عيراقيش؛ هةميشة و هةموو كات لةسةر ئةو هيلَة طشتيةنكريكاراين

، مةحةليدا) تايبةت(ي  عيراق لةطةلَ بؤرذواز كريكارايني زؤرانبازيلةبةر ئةوة،  لةسةرة جيهاينيرؤليتارياث
 يلةض كات و هةر شوينيك،  وبؤرذوازييةي سةرمايةداري دذ جيهاينيهةمان جةوهةرو شيوةية كة ثرؤليتاريا

  هةموو كريكاراين ضينايةيتةشيكة لةخةبايت عيراق ب كريكاراين ضينايةيتهةر بؤية خةبايت. جيهاندا بيت
 ئةو تايبةمتةنديانةدا نةبيت كة هةر والَت و يتةا لةسنوور،  داربِر ناكريتيوة بةهيض شيوةيةك لي، جيهاين

  . كؤمةلَطايةك هةيةيت
 و ي هاوبةش و بابةيتي ميذوييوةك يةك ثرؤسة،  داوةي كؤمؤنةي ذيانةوةي عيراقيش ؛هةميشة هةولَكريكاراين
لةكاتيكدا لةم بارة هاوبةشةيية و ، ) كورد و عةرةب و كةمةنةتةوايةتيةكان(ي  ثرؤليتارياي ثيكةوةيتيكؤشاين

 ي ِريبازضؤنيةيت،  شؤِرشطيِر لة عيراقدادميوكرايت ـ ي سياسي بزووتنةوةلةسةر ئاسيت، خةباتة دةدوين
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 ِرامياريان دةخةنة  ماركسيزم تيكؤشان و خةبايتي تيؤري ِرؤشنايبةو ثيية لةبةر،  دةكةني خؤيان ديارضينايةيت
 ي كؤمؤنة سةربازاين ضينايةيتخةبايت،  و ئازايةيتيكةباس لةنةمر، بةوثيية بةس نيية، لة ئةمِرؤدا. ِروو

بؤ ، وو بي ميذوييكةيةكةم هةولَ،  و ثاكةيان بدوينيي قوربانيدانيان و ئةو هةستة شؤِرشطيِريو ِرادة، ثاريس
 ي ئازاري18 يتا لةِرؤذ،  ضةوساندنةوة كة شيوةيةك بوولةشيوةكايني سةرمايةداري بةرهةميِرذيم تيكشكاندين

 ثاريس  شارةواينلةسةرباين، بوو)  كاريكؤمار(ي كة نيشانة،  شؤِرشطيِران هةلَكراي سووري دا ئاال1871َ يسالَ
 ي نوي جيهاين سةرمايةو هاتين كؤين جيهاينةناوبردين لينيشانة،  ئةوروثادالةناو جةرطةو ناوةِراسيت

.  ثرؤليتاريا دامبةزرينريتي ديكتاتؤردةسةالَت بكةويتة دةست كريكاران و دةولَةيت، يةكةم جار بوو. كريكاران بوو
 يدوا،  كؤمؤنة ِروخا سةربازاينيدواهةمني سةنطةر،  هةمان سالَداي ئاياري 28تا لة ،  كةم بووي مةودايطةرض

  .  جيهــانـــدا كريكارايني بوو لةذيان و ميذوويبةالَم طةورةترين طؤِرانكاري،  خويناويجةنطيك
   
  : كؤمؤنة بةرثابووينقؤناغ و هؤكاين 

شارلَ لويس  (دا1870 ي كةلةسالَي ئةوةيدوا،  دواهاتيبةلَكو وةك قؤناغيك، كؤمؤنة لةخؤوة بةرثا نةبوو
 دووةم لة فةوتان و ي ئيمثراتؤربؤ ِرزطاركردين  ثروسيايدذ،  بةرثا كرديِر كردو شةيهيرش) ثؤناثارت

فةرةنسا كةوتة دةست ،  دابةدةستةوةي شكاو خؤي فةرةنسي كةم سوثايبةالَم ثاش ماوةيةك، لةناوضوون
زطار  ِريلة هةولَ،  زؤر بةسةريانةوة بووي ثاريس كة ناهةمواريةكي دا خةلَك1870  ئةيلويلي 4لة . داطريكةران

 يلةوكاتةدا كريكاران دةجةنطان لةثيناوي،  ئبمثراتؤري ِرذيم ِراثةِرين بؤ ِروخاندينيتاِرادة، بووندا بوون لةوبارة
 دةولَةيت.  دةسةالَتيانةوة بوويبةالَم سياسية بؤرذوازيةكان هةموو كات ضاويان لة كورس،  دميوكراتيدايكؤماريك
نيو ،  هةبوويفةرةنس) طةيل ( ترسيان لة كريكاران ويئةوةندة، دامةزراند )ينطالدفاع الو ( نيشتمانيانيبةرطر

 تيدا  نيشتماينطياين،  نيشتمايني تاوانكارهةربؤية بووة دةولَةيت،  نةبووي ثروسهيندة ترسيان لةسةربازةكاين
 زةمحةتكيش و ي خةلَكواتة ِراثةِريين،  سةرمايةداران لةسةرو هةموو شتيكةوة بوويوة بةرذةوةند، خةفة كرابوو
 ئةو هةموو يبةلَكو ئةجنام، وة نةبووكردة لةخؤي كريكاران شتيك و ِرابةرايةيتي ثاريس بةهاوكاريستةمديدة

  ضينايةيت خةبايت ثيشكةوتينيلةو قؤناغة،  بووي سةرمايةداري كؤمةلَطاي ئابووريتةنطوضةلَةمة قوولَة
كؤمؤنة هةموو شيوة ،  جةماوةرو تيِروانينيانيبةهاوكار. دا لةو سةردةمة و جيهايني فةرةنسيثرؤليتاريا
  . ي شؤِرشطيِري بة بِريارو كاري طؤِر كؤمةالَيةيت ذياينكؤنةكاين

  : كؤمؤنةدةستكةوتةكاين 
 يلةتيؤرةوة طةليك دةستكةوت و بةرهةم، ذيان ِرووداوةكايني وةك يةكةم بةرئةجنام و بةكردةوةبونةوة، كؤمؤنة
  :ي شؤِرشطيِريوةك كاركةريك،  دنيا لةبةر ضاو لةبرييانداية كريكاراينيتا ئيستاش جوالَنةوة، وة هةبويبةسوود

 بضوك هةبيت لةاليةن هةر يبةِرادةيةك طةر سةرثيضيةك،  طةل فةرمانِرةوا بةخواسيتي دةستةهةلَبذاردين .1
لةيةكةم ،  كريكاران بووميوكرايت ديكةشيوازيك، بتوانريت سزا بدريت، بةِريوةبةرو فةرمانبةريكةوة

  .  ضينايةتيدا خةبايتيهةنطاو
  .  ترس و سلَةمينةوة ِروون و ئاشكرا يبي سةربةست و ليكؤلَينةوةيطفتوطؤ .2
،  كة هةيبووي كةنيسة لةو دةسةالَتةوةليسةندنةوةو ِرووتةوة كردين،  كةنيسة لةدةولَةتيجياكردنةوة .3

  . انة بوو و واقيعيي شؤِرشطيِريكة كاركةريك
 يكة يةكةم هةنطاو،  طةلدا لةكاركردن و بةِريوةبةرايةيت دميوكرايتي ِريبازسةثاندن و جيطري بووين .4

  . كؤمؤنة بوو
  ثةرلةمايني دام و دةزطاي تةواويكة ثيضةوانة،  كاركردن لة كريكاراني ليذنةهةلَبذاردن و دروست بووين .5

  .  بوويبؤرذواز
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 يكة هيزو ئامير،  ِرةتكردةوةو البردي و ثؤليسي هةميشةييسوثاي، ؤِرشطيِر شيوةك بِرياريك،  كؤمؤنة .6
 ضةكدار  كريكاراينيوة لةجيطة،  و كريكاراني خةلَكبؤ سةركوت كردين، فةرمانِرةوا بووي  بؤرذوازدةسيت

  . زةمحةتكيشي  خةلَك كؤمةالَين و خزمةتكرديني بؤرذوازي هيرشبؤ بةربةستكردين، دروست بوون
وهةموو ،  ليكؤلَينةوة كراي بيكاريارةبدةر،  كار درا ِرؤذايني كارو كةم كردنةوة باشكردينيبِريار .7

 ي نيشتةج شويينوة باشكرديني،  ظيرسايكة خاوةندةكانيان هةالَتبون بؤال، دةزطاكان درا بة كريكاران
  .  كريكارانبووين

  . ياي خويندن و فيركردن بةخؤِر هةموو ثلةكاينيكردنةوة .8
  .  لةسةر دةكةني كاري و زار بدريت بة جوتياران و ئةوكةسانةيبِريار درا زةو .9

  .  كؤمؤنة و فةرمانبةريكدايهةتا لةنيوان ئةنداميك،  بؤ هةموو كةسيكي كريةكساين .10
تةواو  يواتة طؤِرانكايةك.  كؤمؤنة كرد بامسان لة دةستكةوت و بةرهةمةكاين سةرةوةدا بةكوريتيلةم ضةند خالَة

 ئةم يواتة لة ئةجنام،  تازة دانراي كؤن ِرؤشت و لةجيطةيو هةموو شتيك، هات  بةسةر ثاريسدابنةِرةيت
ضةند  ( ودةلَيتهةروةك ماركس نووسيويةيت.  طوجناو دابنريت طوجناو بؤ شويينيمومارةسةية دا توانرا خةلَك
 ي ئيمثراتؤري بضوكيهيض بنةمايةك. كؤمؤنة لةثاريس بةديهيناوة كةزؤرة بةِراسيت، طةورةية ئةو طؤِرانكارية

، كاركردنة،  تازةيئا ئةوةتة ثاريس..  ئابِروو ِرةوشت و يبيب،  بؤطةن و ثيسيثاريس، دووةم نةماوة
) .  لةئاميز طرتووةي نويي كةمة كة كؤمةلَطايةكيماوةيك، و خوينِرشنت بريضووةتةوة، تيكؤشانة، بريكردنةوةية
 ي كةم و كوِري هةنديبةالَم بةهؤ.  دنياي لة تةواو سؤشيالسيتيبؤ شؤِرش،  كريكاران بووي نةمريارئةمة يةكةم ك

تا بةرة و ،  كة كاريان دةكرد بة بريياندا نةهاتيهيض كام لةو تةوذمة كارطةرانة،  بويةوةيو هةلَةوة كةِروو بة ِروو
  . مردن ِرؤيشت

  : كؤمؤنةي نسكؤي بوونة هؤيئةو هؤكارانة 
 يبةالَم هةنديك هةلَة وكةم و كوِر،  جيهانداي كريكاران بوولة تةواوي ميذويي يةكةم كارو طؤِرانكاريمؤنة؛ طةرضكؤ

 ي ميذويي وةك هيزيكو نةماين،  شكست و كةوتينيبوية هؤ،  ضينايةيتخةبايت  شؤِرشطيِريةيتيسةربار، هةبوو
   : بةكوريتي سةرمايةداريدذ

 لة كؤلَةكة ثوليةكاين،  بووي بؤرذوازي بةهيزيكةكؤلَةكةيةك،  فةرةنسادايكدةست نةطرتن بةسةر بان .1
  ) . مالية(

 كريكارانة بةرامبةر  و مرؤظايةيتي ِرةوشت بةرزي لة خؤيدا مانايكة خؤ، ِريز ليطرتن بةرامبةر دوذمن .2
لةبةر ، ننينانة لي ئةو جؤرة ِريزي ئابِروويةكة هةميشة خاوةندبةالَم بؤرذوازيةت كةوةك يب. مرؤظ
و سوكايةتيةك   كؤنةثةرسيتي لةكاتيكدا كريكاران بكةونة بةردةستيان هةموو جؤرة زةبرو زةنطيكيئةوة

  . بةكاردةهينن دذيان
 كةهةبوون يكة هيض كام لةو تةووذمانة،  لة هةموو فةرةنساداي سةرتاسةري بةهيزي ِريكخراويكنةبووين .3

بؤ ،  كريكارانةي ِراستةقينة و ديسثلييني ميذوييكخسنت ثيويستيةككةِري،  ئةوة دا نةبوونيلةبري
  .  دوذمنيبةرةنطاربةنةوةيان دذ

كة ، هةولَ نةدان بؤ تيكشكانديني،  ظيرسالة ليدان و ِراماليين  كؤمؤنة سةربازايننةِرؤشنت و وازهيناين .4
. ! كؤمؤنةردنةوة بؤ سةر سةربازاين كردنةوةو هيرش ك ِريزةكانيان و دذايةيتي ِريكخستنةوةيبووية هؤ
 و  بة بةرفراوايني ظيرساي سةركوتكةري دام و دةزطاتيك و ثيك نةشكاندن و ِرانةمالَيين ( تريبةواتايةك

. !!) ! كريكار لة فةرةنسادا ضييني هيز شكسيتيبووة هؤي،  و ثضِر ثضِريبة ثيضةوانةوة بة ثةرش و بالَو
 يبةرنامة ( كؤمؤنة كةنةتواننكرد لةسةربازاينيوا،  بووني الوازي تر خالَي هؤي كؤمةلَيئةمةو سةربار

و طرنط  ي ميذوويكة طةورةترين هةيل،  هةبووي خراثيبةر ئةجناميك،  بكةنيجيبةج) كارو ليكؤلَينةوةيان
ئاكام و   بةرامبةر و نابةكام و يب يبي زؤري تالَ بةرامبةر قوربانيةكيبوية ئةزمونيك، لة جيهاندا بوو

 ِريكخستنةوةيان و يدواي،  ظيرساي جةلالدي وةحشي بكوذ دا ثياواين1871 ي ئاياري 21لة . ِروخاندين
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 ي زياندةر و خويناوي قورسيو شةِريك توانيان بضنةوة نيو ثاريس، خؤكؤكردنةوةيان و بةهيز بونيان
) ذنان و ثياواين(،  كؤمؤنةير بانطةوازلةسة.  ثاريسدالةنيو شةقام و كوضةو كؤالَنةكاين،  ثيكرددةسيت

  جةالد و خوينِريذاينبةرامبةر ثياوكوذاين، دروستكرد ثاريس هةموويان هةزارةها سةنطةرو مةتةريزيان
 كردنيان ي خةلَك و بةرطر كؤمةالَيني واقيعي ئةو كاتة دةرخةري شةِريبار،  و هيزةكةيانيظيرسا

 كوِرم يس..  هاونيشتمانيانيئة (: ثاريسدا دةردةكةويت و دةلَيتكاين لةكريكارةي يةكيلةنامة. لةكؤمؤنة
،  طةجنم هةيةي تريوةكوِريك،  دام177 يوةخؤم لةفةوج،  نيشتمانيدا كاردةكةنلة ثاسةواين، هةية

 يسويند،  دةرونيةوة دةيةويت خزمةت بكات لةيةكيك لةفةوجةكاندايلةقوالَي، كةشازدة سالَ دةبيت
. ي ظيرسا خوينِريذان وثياوايني لةكؤمارةكةمان دذيضةك هةلَبطريت بؤ بةرطر، ؤ من و براكاينخواردوة ب

  ) .  دةرومنةوةية بؤ كؤمارو نيشتماني دةكةم لة قوالَييكة ثيشكةش،  هاونيشتمانيانيئة، دووا مندالَم بةرن
 يديسان شيوةيةك،  ثاريسئافرةتاين، زادا ئاي قوربانيدانيان و خةلَك كريكاران و طياينيلةثالَ ئةم ئازايةتية

 يكةم هيز،  و ئازايةتية ئةو قوربايني داخة سةرباريبةالَم جيطة.  و خؤِراطريان نواند بةرامبةر دوذمنئازايةيت
 بةو جةنطة يدا كؤتاي) باوكة الشيز( ولةطؤِرستاين،  شار برايكؤمؤنة بةرةو دةرةوة) يسوثا( سةربازاين
 شةِرو يلة ئةجنام. ثِركارةساتة ناخؤشة هات،  و ضةوساندنةوةينيوان ئازاد، ن كارو سةرماية نيوايخويناوية

كيان بةكةسدا ةكة هيض بةزةيي،  دةركةوتي ظيرساي و خوينِريذ كؤنةثةرسيتيواقعي،  زؤرانباز توند بوينكايت
 ودةيان كوشنت يب، ايان لة سيدارة داهةزارةه.  ثةككةوتةشداي بة ئافرةتان و مندالَ و ثرييتاِرادة، نةدةهاتةوة

هةتا .  نةبيتجطة لةبةد ِرةوشيت، هيض ويذدان و مرؤظايةتيان تيدا نةبوو، يشةرمانة كاريان دةكردبو  يدادطاي
ئةوانة  (: ديوةو دةلَيتي ظيرسا ثياوكوذاينيئةو شيوة بةربةرية بيشةرمانة) دؤبرية(ي  فةرةنسيميذونووس

نينة ثيشةييةكاني،  سةربازي دادطالة هؤلَةكاين، كدا كوشتاريان دةكردلةهةموو شويلة دةرةوةو لة نزيك ، لةشوي
 يئةم ثيكدادانة حةوت شةو ِرؤذ) . لة ذيرزةمينةكاندا، لةزيرابةكان، لةناو مالَةكان، لةذير ثردةكان، سةنطةرةكان

، لة مرؤظ، كة ضؤن بةرطريان لةذيان، ايةتلةباس كردن نكة كؤمؤنة بةشيوةيةك دةجةنطان خاياند ثياواين
 يخةبات و جةنطيك كةشايستة.  دةكردي مرؤظ و ئازادلةمايف، لةمندالَةكانيان، لةمالَةكانيان، لةشةقامةكانيان

هةروةك ي،  ظيرسا ثياو كوذايني شيتطريي و شيوازي ئابِرويبةرامبةر يب،  ليوة بكريتيئةوةية هةتا هةتاية باس
لويزميشالَ ( طراندايلةطةلَ كار) تامردن(ي  هةتا هةتاييكة سزادرا بة بةند،  ئافرةت لة كؤمؤنةدايكخةباتكةري (

 بيتاوان خوينِرشتين) . ي ظيرسايبةرامبةر يةك ثياو" كوذران" كؤمؤنة لةناوبران هةزارةها لة ثياواين (:دةلَيت
لةنيوان ، جةنطني بوو،  خةبات بوو! دةبردي خوين الشةيوالفا: دةتوانني بلَين، وجةنطاوةرة ئازاكان هيندة ِرذا

 ي لةاليةكي ظيرساي و خوينِرشنت و كوشت وبِرو هيرشوة دِرندايةيت، لة اليةك  و ذيان و مرؤظايةيتيبةرطر
 يبةشيكة لةبزووتنةوة، قوربانيدايني و ِرادة يو بريوباوةِر يخؤ،  مايةوةيبةالَم كؤمؤنة بةنةمر. ترةوة
يةكةم ي،  كريكاريدةرسيكة بؤ هةموو جوالَنةوة.  جيابكريتةوةي جيهان و ناتوانريت ليي ثرؤليتاريايشطيِرشؤِر

 طرنط لةبةردةم يوةبوية ئةزموونيك، ِريطة خؤشكةر بوو لةبةردةم ماركسدا، بوو  ثرؤليتارياي ديكتاتؤردةولَةيت
 يكة هةولَياندا بؤ بريضوونةوة،  ضينايةيتدوذمناين بؤ رزطار بوون لةبريو بؤضووين،  زانستيدايكؤمؤنيزم
 و هاتن و ي ميذوييثاش طؤِرانكار.  داهاتووي بؤ ئةزمونطةري بريو فةلسةفةي ِريضكةونكردين، كؤمؤنة و

 ي كةلةثور بووة هؤيةك بؤ ثاراستين سؤشيالسيتي شؤِرشخةبات و تيكؤشاين،  ئيمثرياليزمسةرهةلَداين
كاتيك ،  كؤمؤنةي) دراسة ( دا دةستيكرد بة ليتويذينةوة1895 يوةك ِرابةريك لةسالَوهةتا لينني ، كؤمؤنة
 سالَ بةسةر 50ي  ياديثترؤطراد بة بؤنة  جةماوةريدا لةيتا لةدوايدا لةكؤبونةوةيةك.  كرد بؤ ثاريسيسةفةر

 ي ِريطا خةباتكةرايني ثةيكةري بناغةي بةردئةمِرؤ ئيمة هةلَدةستني بةداناين (: كؤمؤنةدا دةلَيتتيثةِربووين
 ينةخشة، دةسةالَتيان طرتة دةست،  ِراثةِرينيان بةرزكردةوة لة ثاريسيئاالَ،  سالَ دةبيت50كة ، كؤمؤنيزم

  بةردةوامني لةبيناكردينييئيمة بةسةركةوتوو، مةسةلةكةيان نةمردووة،  سؤشياليستيان داِرشتيكؤمةلَطايةك
 يداوة بةطةورةترين و مةزنترين جوالَنةوة  لةقةلَةمي زيندويلينني بة ِرووداويك. ) دا لة ِروسياي شورةويكؤمار

 زانيووة و  بليخانؤف كة بةضريؤكيك لة ضريؤكة كؤنةكاينثيضةواين،  زانيوةي نؤزدةي سةدةيثرؤليتار
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بيتة .  كريكارانيت ال كار بيي بةردةوامي دةبيت سوود وةرطرين و شيوةي ميذوييواتة وةك ئةزمونيك. بينيوويةيت
 واتة،  ئازادو يةكساني كؤمةلَطايةكو دامةزرانديني،  سياس دةسةالَيت بؤ طرتنة دةسيتي نويداهينةريك

ووةك تاقيطةو ،  كؤمؤنة بطةنيلةجةوهةر،  عيراق و زةمحةتكيشاندةبيت كريكاراين.  سؤشيالسيتيكؤمةلَطةيةك
 ي ثرؤليتاريا ئةم سةردةمة بؤ ِريكخستيني كردةوةي خةبايتةخزمةيت ينن لي سةركةوت و بةكاريئةزمونيك

 و ناوضةكةو ضؤنيةيت) سةردةم(  بابةيتي هةل و مةرجبةلةبةرضاو طرتين. ثيشِرةو بؤ طةشنت بةئاماجنةكان
  . يكاركردن و دةست بةكار بوون بؤ

  
  !!!!.. ..  كؤمؤنة كؤمؤنةدةرس و ثــةندو وانـــةكايندةرس و ثــةندو وانـــةكاين  

، لةاليةن كريكاران  دةسةالَت و طرتنةدةسيت تةواومان لةدةست ثيكردن وسةركةوتينيكؤمؤنة؛ هةروةك زانيار
 يدةبيت بةورياي،  فيركردويني بةسووديطةليك وانة،  باسكرديمان ِرووخاندنيو هؤي،  مانةوةي مةوداكوريتو

  : دةكةينةوة خوارةوةدا ضِرو ثِرو ثوخيتي لةم خاالَنةبةكوريت،  ثيبكةينيكار
بؤ ،  عيراقدايلةسةرتاسةر،  والَتةكةمان بارو زرويفي بؤ ئةمِرؤي ثرؤليتاري شؤِرشطيِريثارتيك بووين .1

 كريكاران و زةمحةتكيشان كة ئاشكراية ئةمِرؤ ضييني،  فاشي ديكتاتؤري بؤرذوازي ِرذيميبةطذاضوونةوة
 ي لةاليةن بؤرذوازيتية ئةو دذايةيبةهؤ، بةهةموو شيوةيةك مافة مرؤظايةتيةكانيان ثيشيل كراوة

، كؤمةالَيةيتي، ئابووري،  سياسيوة هةموو مافيك.  سةرمايةدارةوة كة دةكريتة سةريانفاشسيت
 ي عيراق لةِريكخراويك كريكاراينبؤية دةبيت ضيين.  زةوتكراوةتريان يلي و اليةنةكانيِرؤشنبري

ِروو لة ثلة .  خؤيان ئاشكرا بكةني سياس و تيكؤشاين ضينايةيت خةبايتيسةرتاسةريدا و بةيةكطرتووي
ووةك ،  ميذووييةي ِريكخراو ثيويستيةكهةروةك بووين.  بيتي سياسيانة تيكؤشاين شيوةكاينيبةثلة

 ي كريكاريثارتيك( نةبووين.  كؤمؤنة دةذميرريت فةوتايندةست نيشامنان كرد بة يةكيك لة هؤكارةكاين
 هيزيك لةنةبووين،  ثاريس دايان كة كريكارايني و قوربانيدانة ئةو ئازايةيتلةطةلَ)  شؤِرشطيِريثيشِرةو

وة ..  هةبيت كاروِريكخستينيوة بةرنامة،  هةبيتي سياسي كة ثارتيكييان تةوذميك لةو تةوذمانة
 داين ، كؤمؤنة بوويكة ئةندام) ذؤلَ ئةندريؤ (وةك،  دابِركرد لةكردةكاينيكؤمؤنة،  جياوازيةكانبووين
 كة كةموكوِرميان بوو هةتا ئيستا يئةوة (:ئةويش دةلَيت،  الوازيان و مردنيان بووي هؤِراستيةدا نا كة بةو

) يالها ( نيونةتةوةيدا لةي دا لة كؤبوونةوة1872 يهةتا لةسالَ) . ِريكخستنةي، و بة بةردةوام
دةيان ،  كؤمؤنةثياواين، ريكاريان هةبواية كي ِرامياري ئةوةيان كردووة ؛ ئةطةر ِريكخراويكدةستنيشاين

 خؤيان بةهيز بكةن ثلةو ثايةو شوينةكاين،  و داطريكةران بني ظيرسا ثياو كوذةكاين بةربةسيتتواين
 و هاريكاريان يارمةيت) عاتيفيانة ( سؤزاوياني ثاريس وةك جوالَنةوةيةكيدةركةوت كة خةلَك. لةثاريسدا

و ئةو ،  كة بةسةر طيتيدا هاتووةيئةو طؤِرانكاريانة بةالَم ئةمِرؤ ثاش. كردووة لةطةلَ تيكؤشةراندا
، بة ثلة و ثايةيةك طةشتووة،  لة جيهاندا ضينايةيت سةريان هةلَداوةو خةبايتيجوالَنةوة شؤِرشطيِرانة
 و يؤذئايدؤل: ي كريكاران لة بارة ِريزةكاين وةربطرييت بؤ بةهيز كردين يليدةتوانريت سوودو كةلَك

  .  و ِريكخستنةوةيِراميار
،  سؤشيالسيتي شؤِرش ثرؤليتاريا بؤ سةركةوتيني ديكتاتؤرياخود بةكردةوةكردين، ثيويست بووين .2

 : خؤيان دةرخستووةئةويشي جةوهةركة بؤضوين) ماركس و ئةنطلس ( كؤمؤنيستداهةتاكو لة مانفيسيت
 يهةتا باوةِر،  ثرؤليتاريايةيديكتاتؤر،  تريوةيةك كريكاران يان بةشيبؤ ضيين، ية) ي سياسسةركةوتين(

كة دةبيت ،  ثيكراكة لةم كؤتاييةدا هةسيت،  بووي سياسيشيوةيةك (:ماركس بةكؤمؤنة وابووةو دةلَيت
تا لةو ،  سياسيية كريكاران بؤ دةسةالَيتواتة خةبايت) .  بؤ كاري ئابووري ِرزطاربةئةجنام طةياندين
 يقينةة ِراستي كريكاران ثاريزةرو نوينةرضونكة هةر دةولَةيت، كؤمةلَ ِرزطار بكةنو يان ِريطةوة بتوانن خؤ

 خؤيان بؤ لة كؤمؤنةدا دةركةوت كريكاران دةسةالَيت..  كارطةرو زةمحةتكيشةي جةماوةريبةرذةوةند
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 لةطةلَيدا يان بة ثاك ذيانييهةتا دوا هةناسة. مردنيان لة ثيناويدا بوو، بةرطريان، خةباتيان، خؤيان بوو
هةر .  هةموو كريكاران و كارطةران بووي بةدةست هاتوو مةسةلةيضونكة ِرووداو، كاريان بؤ كرد، مانةوة

 و يِراميار  وي ئابووري مةسةلةيهةندي،  شؤِرشطيِري كورتدا بة شيوةيةكيلةماوةيةك، كؤمؤنة بوو
 وة دةستةالَيت،  تري ئالَؤزي كاري هةتا هةند سةركةوتوويبة شيوةيةك،  كرديجيبةج.. كؤمةالَيةيت
 يوطؤِرانكاريةك، كة هةتا ئةو دةمة هيض شتيك لةبارةيةوة نةدةزانرا،  كريكاران لة دايك بوودميوكرايت

وة ،  ثرؤليتاريا بووئةويش دميوكرايت،  بةرزو ثيشكةوتوويبةشيوةيةكي بوو بةرةو دميوكراتيواقع
 دةستةالَت بطريتة دةست و ي كة ثرؤليتاريا توانادارة بؤ ئةوةي و سةملاند طةياند ثيمانيكؤمؤنة ئةوة

 واتة ئةمِرؤ خةبات كريكاراين.  وثيشكةوتنخوازانةي دامبةزرينيت بةسةركةوتوويي كريكارحكومةيت
، ن كريكاراي سياس دةستةالَيتولةبار بؤ طرتنة دةسيت،  كراوي دياري ثلةو ثايةيةك بوويني بةهؤيعيراق

 و يكة هةموو مةسةلةو تةنطوضةلَةمة ئابوور،  كريكاران وزةمحةتكيشاني شؤِرشطيِرواتة دميوكرايت
  . كؤمةالَيةتيةكان ضارةسةر دةكات

كة دةبيت . ِريكخراوةكةيةيت،  كريكاراني هيزي ميذوويكة ثيويسيت،  ثاريسةوة فيربووينيلة كؤمؤنة .3
  دةولَةيتيولة جيطة،  تيك بشكينريتي ث بريؤكرايتي سةربازاشسيت فيبؤرذواز،  كؤن دةولَةيتيئامير
 هةموو دةستةو كة تيكشكاندين.  ثرؤليتاريايةي ديكتاتؤردةولَةيت، ئةو دةولَةتةش.  دامبةزرينيتيخؤ

 ي ترسوثا و ثؤليس و هةموو ئاميرةكاين (: كؤن بوو لةاليةن كؤمؤنةوة لةي ِرذيمي سةركوتكةريدائرة
 كريكاران و  بة ضيينيكة ِراستةوخؤ ثةيوةند،  كارطةري تازةيبةشيوة كار، وة جيطرتنةوةيان) ةتدةولَ

  دةولَةيت و دامةزرانديني سةرباز فاشسيتي بؤرذواز كؤيني دام ودةزطاتيكشكاندين. كاطةرانةوة بوو
. ست و كؤمؤنيستيكة هةموو شؤِرشطيِرو ماركسييئةمِرؤ ئةركي،  تازة لة جيطةي كريكاردميوكرايت
  .  عيراقة كريكاران و زةمحةتكيشايني شؤِرشطيِر دميوكرايت ئيمة بؤ بةديهيناينخةبايت

 ِراكيشن بؤ مةسةلة بة بةرفراواين،  زةمحةتكيشيكريكاران توانادار بن كة ضينةكةيان وجةماوةر .4
 بةهيض شيوةيةك ناتوانيت يايةدارسةرم،  هةيةضونكة تةا لةثةنا سؤشيالستيدا دميوكرايت، طرنطةكان

 و يئازاد، مةسةلة دميوكراتيةكان ضارة ناكريت  ئيمةوةيلة ِرةوانطة.  ينيت كريكاران نةبيتيبةد
 دميوكرايت ( كريكاران و زةمحةتكيشانةوة نةبيتي شؤِرشطيِر بةدةست نايةت لة دميوكرايتيةكساين
 زةمحةتكيشان و ي زؤري زؤربةيضونكة كريكاران بةرذةوةند، ) ي بؤرذواز نةك دميوكرايت ـيثرؤليتير

ئةمةش ِريطا ،  و يةكساينيئازادي،  و ِرزطاريبؤ سةرفراز،  والَت بةدةست دينيتضةوساوةكاين
  .  كريكاران و زةمحةتكيشانة بةتييني ثةيوةندي ِراستةقينةيِرؤشنكةرةوة

 ي ظيرسايكة كؤمؤنة لةهيرش،  بكةينيبؤرذوازيةت ضؤن بةرطر ي شؤِرش دذ هةلَطريساندينفيربوين لةكايت
كة بوية ، يةوةييةكانوكوِر  كةم بويني ببيتة بةربةستيك لةبةردةم بؤرذوازيةتدا بةهؤئاياردا نةيتواين21

 ي ظيرساي كؤمؤنة هيرش بةريتة سةر هيزي ئةوةضونكة لة جيايت،  كؤمؤنة ترسناك لةسةر ثياواينيدذواريةك
تيكتيت و ِرايبمالَينيرش دذ بة شؤِرشة مةزنةكةي داية خؤيمةودا،  بشكيك خباتةوة و هيدا ِريكؤمؤنة بكاتي تي  .

 و ئازايانة ي بةجةرطيبةوثةِر،  كؤمؤنةلةكاتيكدا جةنطاوةراين،  ببات بطةيةنيت و بةرةو مرديني ثزياين
 ي ظيرساهةروةك كاتيك ثياو كوذةكاين،  دوذمنيدذ، ون ديليتيشيان هةر ئازاو نةبةرد بويتاِرادة دةجةنطان

 ِرق و كينة دةتةقينةوة يووةك بوركانيك، ترس و سلَةمينةوة وةالَميان دةدانةوة ثرسياريان دةكرد لة ديلةكان يب
تؤ  (: ثرسياريان دةكردي ظيرسابؤ منونة كاتيك جةلالدةكاين،  و سةربةستيداي ئازادي بري دوذمناينيبةِرو

  ثاسةوايني ناوةندي كؤميتةي بينا ئةنداميكريكار، من كريكارم ( ( و ئازايانةوة دةيوتيزؤر بةشاناز) ؟ييتك
 يكة دةيانويست فةرمانِرةواي!!  بينايكريكار ( ( دةيان قيذاندي ظيرسائةفسةرة ِروو ِرةشةكاين) ) نيشتماين

و دةيان   شةرمانة تةقةيان لة ديلةكان دةكردنة زؤر يب و نا ثياواي دِرندةييبة شيوةيةك) ) . ؟!فةرةنسا بكةن
كة بؤ ،  دةردةخست كريكارايني لة بن نةهاتووي و هيز ثالَةواينيبةالَم هةموو قةترة خوينيك ضريؤكيك، كوشنت

هةر بؤية بؤرذوازيةت ئامادة بوو هةموو شت بكات .  طيتيداي طةورة لة سةرتاسةريداهاتوو ببيتة ئةزمونيك
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 كردوين هةموو زةبرو يلةمةوة كؤمؤنة فير.  بيتاوانةكان بةكؤمةلَ و طرتن و كوشتين لةناوبردينيةشيوةب
 ي سةربازيو شيوة هونةر،  كريكاران و زةمخةتكيشانةي زةبرو زةنطي كؤنةثةرست بةرامبةرةكةي بؤرذوازيزةنطيك

 بؤرذوازيةت و يةك يئةو طؤِرانكارية دةولَةتيانة يئةمِرؤ بةهؤ.  داهاتووماني كريكارانة بةرهةموِريكخستين
بؤ .  جيهانداي سؤشيالست لةسةرتاسةريِريخؤشكةرة لةبةردةم شؤِرش، خةبات،  جيهايني سةرمايةداريبوونةوة

 ي جةماوةري بكريت بؤ هؤشيار بوونةوةي كريكاري ئايدؤلؤذي شؤِرشطيِريواتة خةباتيك، ثةنا بردنة ئةم خةباتة
  شؤِرشطيِرو سةركاريةيتيوةك ِرابةريك،  كريكاران ضييني هيزو توانايةكخستين.  و زةمحةتكيشانكريكاران
 هةر ي ئةمِرؤي واقيعانةي كؤمؤنة بةكاركرديكيوة زيندووكردنةوةي،  ماركس بةبريو بؤضوويني جةماوةرخةبايت

ك بةثيواز طةشةكرديني ثلة تايبةمتةنديةكاينيوالَتيكة ،  ئيمثريايلي جةوهةروةئابِرو بردين،  خةبايتي و شي
دميوكراتية ِراستِروةكان و   سؤشياليو دذ هةروةها دةبيت بةرهةلَست،  كؤمؤنيسنت طةالنن وة دوذميندوذمين

 ي ثريؤزي ئةركواتة بؤ بةئةجنام طةياندين.  بوةستنيي ِريظيذنيزميدذو، بني) ئؤثؤرتؤنيزمةكان (هةلثةرستةكان
 يكة لةخةباتدا بن و ئامادة،  كريكاران و زةمحةتكيشان دروست بكريتي سياسيِرؤذانة سوثايةككريكاران دةبيت 

 ضونكة مافة سةرةتايية بضوكةكان واقعيان ناطؤِريت بة تيكشكاندن و لةناوبردين،  ضينايةتيان بنيهيرش
 ِرؤذانة و خةبات بؤ ان خةبايت ِراستةوخؤية لةنيوي شؤِرشطيِر كةدةرخةريبةشيوةيةك، نةبيت ضةوساندنةوة

 زةمحةتكيش يدةبيت جةماوةر  شؤِرشطيِرةوة دميوكرايتيلةِريطة، كة سؤشيالستيةي  كؤتاييطةشنت بة ئاماجن
 و ي ئازاد بةديهينايني طيان بةخشني بيت لةثيناوي كة هةردةم ئامادةي نيونةتةوةييثةروةردة بكريت بةطيانيك

 ي كة كاركةريكي خستة سةر نيونةتةوةييِرؤشناي،  بووي ثرؤليتاريؤنة كة يةكةم شؤِرشهةروةك كؤم، داييةكسان
 ئةم ي شؤِرشطير لةهةر شوينيكي كريكاريواتة هةر هيزيك و طرويةك.  ثرؤليتاريةي شؤِرشطيِر خةبايتيطرنط

 يةكطرتوو لة خةبايتي، ايةدار سةرميدذ،  ضةوساندنةوةيبكات دذ  شؤِرشطيِرانةدةبيت خةبايت، دنيايةدا بيت
 لةهةر شوينيك بيت لة يبؤرذواز ي هيزبؤ بةربةستكردين،  كريكارانةي شؤِرشطيِري هيز طشيتيبةذةوةند
 كردن لة ي زةمحةتكيش و ئامادةبوونيان بؤ بةرطري جةماوةريواتة خةبامتان بؤ هؤشيار كردنةوة. جيهاندا

،  بؤ كريكاراني سياسواتة دةسةالَيت،  هةموو جةماوةرةيكة بةرذةوةند،  كريكارانبةرذةوةندية طشتيةكاين
 ئيمثرياليةت بني لةهةموو ِرامياريةكان و سةربازية ي شةِري كاولكةر بني و دذي هةموو شةِريكيوةبةثةرضدانةوة

بني لةاليةن  طةالن  دةست بةسةراطرتيني وة دذ ناوخؤ و جيهاين كؤنةثةرستاينيواتة دذ، تؤلَةسينةرةوةكةيدا
تةا خةبات و شؤِرشيك نةبوو ، هةروةك كؤمؤنة. ئيمثرياليةتةوة بةهةر ناويك و لةذير هةر درومشيكدا بيت

كة لةوكاتةدا ،  جةنط و ئةجنامةكانيش بوويبةلَكو دذ،  سةرمايةداراني و ِرامياري ئابووري ضةوساندنةوةيدذ
 بةرذةوةندية لةثاراستين،  ثرؤليتاريا لةشةِر و لة ئاشيتيونةوةواتة بةئاطا بو. فةرةنساو ئةلَمانيا دةيانكرد

بة ي،  خةيالَ سؤشيالسيت كارل ماركس و فردريك ئةنطلس بؤ طؤِريينهةروةك هةموو هةولَةكاين. طشتيةكان
  .  لة كؤمةلَداي ميذووي و ماتريالسيتزانسيت سؤسيالسيت

 

  ) ) ييئةجنامطريئةجنامطري ( (بــةرئـةجنامبــةرئـةجنام  
 18لة :واتة، بةالَم طةورة بوو بةكردار، كة كورت بوو بةكات،  خاياندي رؤذي 72  كوريتي كؤمؤنة ماوةيةكيطةرض 
كاركةريك   و ناتةواويةكةوةيبةهةموو كةموكوِر،  بوودا هةمان سالَي ئاياري 28 لة كةيِرؤذ  تا دوا1871 يئازاري

  كريكاران لة واقعيةيتي هاتنةوةوةبةئاطا.  جيهايني سةرمايةداري بوو دذي ميذوويي طؤِرانكاريو هةمثةريك
كة هةميشة ،  جيهان كريكارايني طةورةيبووبة بريو هيزيك.  سةركةوتن و شكسيتي ِرادةي و ثراكتيكيتيؤر

ضونكة .  ماوةتةوةو نامريتي بةنةمر جيهاين كؤمؤنيسيتي نيو بزووتنةوةي هةموو كريكارو شؤِرشطيِريكلةطياين
 ي لةذير ضنطي سياسي ئابووربؤ ِرزطاركردين،  بوو كؤمةالَيةيتي و شؤِرشيكي ميذوويييكِرووداو،  كؤمؤنةيِروداو

.  دةمينيتةوةيبؤية بةنةمر،  ثاريسي جيهانة نةك هةرثرؤليتارياي هةموو ثرؤليتاريِرووداو، سةرمايةداران
كةجةنطاون بؤ ،  فةرةنسيةوةو طةيل كؤمؤنة تةا شتيك نيية ثا بةند بيت بةكريكاران  جةنطاوةراينييادكردنةوة

 كريكاران و زةمحةتكيشان ي ِرةواييةكةم جةنط، ضونكة يةكةم هةنطاو.  جيهان وكريكاراين نيشتماينيمةسةلة
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،  كؤمؤنة سةركةوتن و مردينواتة داستاين،  دذ بةضةوساندنةوة كؤمةالَيةيتي وشؤِرشييةكةم طؤِرانكار، بوو
 ي بؤ ماوةي طةرض جيهاينيدةستيان طرت بةسةر سةرمايةدار،  دنيا كريكاراينيين طةورةية لةسةر ضيكاركةريك

بةرامبةر بة ِرووداو مةسةلة ،  جوالَند جيهايني مليونةها كريكاريوة هةست و سؤز،  دوو مانط بووينزيكة
ضةوساندنةوةو  ي شؤِرش دذ ضينايةتيان لةهةلَطريسانديني ثيكةوةييان و بةرذةوةندميذووييةكةيان و خةبايت

 و دنيايةك يةكساين،  كريكاران و سةربةسيتي ئازاديدنيا،  سةرمايةداران بةرةو سؤشيالسيتيسيستةم و بيداد
 ي نيونةتةوةييةكيبيطومان كؤمؤنة مامانا (:وةك ئةنطلس دةلَيت.  مرؤظايةتية لةويدا دةبينريتي نرخيهةرض
لةهةموو كات و ،  هةريةك لةئيمةدا دةمينيتةوة لةدةروينينة بةنةمر كؤمؤيهةربؤية ِرووداو) . بوو: يِرؤح:طياين

 و  كؤمةالَيةيت طؤِريينيضونكة ِرووداو،  ِرةفتار دةكات و هؤشيارمان دةكاتةوةي و ضاالكيباريكدا بةزيندوي
واتة . مة و كؤمؤنيز سؤشيالسيتي شؤِرشيوةتاكو ئيستا و داهاتوو النك و هةمثةر،  كريكارانة مةزينيشؤِرش

 و ي و ئازاد مرؤظايةيتي هةموو مافيكي كةهةيانة كة ثيشيليلةم بارودؤخةي،  عيراقئيستاش كريكاراين
 خؤيان بةبريو ئايدؤلؤذيةكةيان وة ي سةربةخؤدةبيت خةبات و دةنطيان يةكخةن و لة ِريكخستين، يةكسانيةكن

و )  سةردةست و ناوخؤي نةتةوةيبؤرذواز(  حمةيليذواز بؤريبؤ بةرةنطار بوونةوة، بةسوود وةرطرتن لة كؤمؤنة
.  سةملاند ثرؤليتاريا و مومارةسةكرديني ديكتاتؤرثيويسيت  و ثاريس ِراسيتي كؤمؤنةيضونكة طرنط، جيهاين

 ي ناتوانن بة بةردةوام كؤن و تيكشكانديني دام و دةزطا طؤِريينواتة دةبيت كريكاران لةسةرةتاوة بزانن بةيب
ضونكة ،  ِرةفتاربكةني شؤِرشطيِري بؤية دةبيت بةشيوةيةكي سياس دةسةالَيت طرتنة دةسيت بكةن لةكايتخةبات

 ماركس و ي ئةو تيؤرة الي ِرووت و قسةوباس بوو لة سةري ثرؤليتاريا ثيش كؤمؤنة تةا تيؤريكيديكتاتؤر
 ي هةتا لةسالَ زانسيتي وةك كردةيةكيت بؤ وةالَمدةر بيكؤمؤنة تواين،  بة تاقيكردنةوة بووئةنطلس ثيويسيت

 واقعيةت ي دةرخةري خؤوةبووين، وةك مةفهوميك هةبوو) )  ثرؤليتارياي سياسدةسةالَيت ( ( لة مانظيستدا1848
 ي) )  ثرؤليتاريديكتاتؤر ( ( ماركس زياتر1850-1848  لةفةرةنسا ساالَين ضينايةيتيهةروةها لةزؤرانباز، بوو

  كريكاراين1848  ناثليون وة1834 و 1831  مايةوة هةتا شؤِرشة بضوكةكايني تيؤريبةشيوةيةك، بةكار هيناوة
 خؤِراطرو يتا كؤمؤنة،  ثرؤليتاريا خبةنة ِرووي ديكتاتؤر ِراسيت براغ و ظيننا نةيانتواين طةيليثاريس و شؤِرش

  خزمةيتي ِراستةقينةي كريكاران و تيؤري شؤِرشطيِر سةملانديان كةطياين و مرؤظايةيتي ئازادي ِريطانةبةرداين
 ي ئةو ِراستية ميذووية تيبطةين و بزانني ديكتاتؤريواتة دةبيت ئيمة ئيستا لةبةر ِرؤشناي. بةشةريان لةكويداية

  وي بةكاربةر لةنيوان بؤرذوازي ِروونتر كةبريتية لة قؤناغيكي واتة بةشيوةيةك؟ثرؤليتاريا ضيةو ضؤن بةكارديت
 ئةو ياسا ميذووية كة دةطةينة  دةركةوتين ثيويستة كة هةبيت تةا لة كار ثيكردينيوةض دةولَةتيك. كؤمؤنيزمدا
 لة جيطةيدا ي نوي خزمةتطوزاري تيك بشكينريت و دةزطا و ِريبازي بؤرذواز كؤينيهةموو دام ودةزطا :ئةوة بلَين
كة بةزيان و ،  تري و هيضي نوي ثيبكريت بةكةسانيكةكان دةستاو دةسيتنةك هةموو ئاميرو دةزطا كؤن، دامبةزريت
و شؤِرشة مةزنةكةيان وةك ماركس ) بؤسةر كريكاران و زةمحةتكيشان ( طةورة دةطةِريتةوة لةسةرمانيكةلةبةريك
متان يةكخةين بةرةو واتة ئةمِرؤ خةبا) ) هةموو شؤِرشةكان ئاميرةكانيان ضاك كرد نةك تيكشكاندنيان ( (:ووتةين
  دميوكرايتي كريكاران و زةمحةتكيشان لةِريطة ضيينبةِرابةرايةيت،  و يةكسايني و ئازادي نويدنيايك

و ياسا )  كريكاراندةولَةيت(  سؤشيالسيتي كريكاران تاكو دةولَةتيكي سياسواتة دةسةالَيت. شؤِرشطيِرةوة
 بضوك كة دوذمنان بةكاريان دةهينن لةو كاتانةدا بؤ ي بؤرذوازيلةِرارايوة بةئاطا بني ، ميذوويةكةيان بةكار بيت

 ي هةولَي شؤِرشطيِري بدريت وة بة ِريباز ِريظيذنيسيتيهةروةها لةهةموو باوةِريك،  شؤِرش كرديندذايةيت
  .  بيوضان بدريتيخةباتيك
  تشريينيكؤتاي  ) )  بيووضاننيي شؤِرشي واية خوازياريمانا، ئيمة كؤمؤنيستني: ( ( ماركس وتةينبةكوريت
   1991 دووةم

 

8 


