













 
 

  ســــةرجنيك
  

  ...خوينةراين هيذا
سةبارةت بة كيشةي , "ننيلي"يةكيكة لة باسة بنةِرةتييةكاين , ئةم باسةي بةردةستان

لةضوارضيوةي ئةو ,  ئةو كيشةيةمةِر ِروانطة و سياسةيت كؤمؤنيسيت لةميللي و
 تيكؤشاين كريكاراين يت ولة كيشمةكيشي ضيناية, ية دياريكراوةميذوويهةلومةرجة 

  .داجيهان
ثاش ئةوةي خةبات لة دذي وة , دابةآلم ثاش تيثةِربووين نؤ دةية بةسةر ئةم باسة

 وةيان لة ِريطاي ِريفؤرمي ئةرزيي , ض بةهؤي بزووتنةوة دميوكراتيكةكان,فيئؤدايل
وة ثةيوةندييةكاين , ئةطاتبةسةرةجنامي خؤي , ئيمثرياليستييةوة_ بؤرذوا
يةكي باو و بآلو  خؤي وةك ثةيوةندي, لة تةواوي كؤمةلَطاي بةشةري,ييرمايةدارسة

 لة جيطاوِريطاي طؤِرانكارييةك ئيتر, ئةسةثيين بةسةر بةرهةمهيناين كؤمةآليةتيدا
كة , بةجؤريك هاتؤتةئاراوةضينةكان و لة بزووتنةوة كؤمةآليةتييةكان و هةلَويستيان 

وةآلمدةرةوة نابيت بة كيشة و , ئةو فؤرموالنةيانةي دووبارةكردنةوةي ِرووكةش
  .مةسةلةكاين ئةمِرؤمان

هيناوة و يةكيك لةو مةسةالنةي كة بؤرذوازي بؤ فريوداين كريكاران بةكاري , لةِراستيدا
ينشةي ميللي و مةسةلةي , ئةهيثاش , مايف ميللةتانة لة ضارةنووسي خؤيانداكي

  .اريكراوةكةيدابِراندين لة هةلوموجة دي
, بؤية ثيويستة ئةم مةسةلةية هةروةكوو لينني لة وةسفي ماركسدا ئيربازي ئةكات

كة ئةم مةسةلةية لة , وة سةرجني ئةوةش بدةين, بةشيوةيةكي ِرةها ضاولينةكةين
ِروانطةي لينني و كؤمؤنيستةكانةوة ضؤن وةك سياسةت و تاكتيكيك لة نيو ستراتيذي 

وة دةيب ديسانةوة سةرجني ئةوةش بدةين كة . ضاوي يلَ كراوةشؤِرشي سؤسياليسيت 
ضؤن لينني و كؤمؤنيستةكان لةطةلَ يةكثارضةيي ِريزي كريكاراين ميللةتة 

  لينني
شؤِرشي سؤسياليسيت و 

   لة دياريكردين ضارةنووسي خؤياندامايف ميللةتان
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وةضؤن مةسةلةي , شةوةيبة يةكثارضةيي حيزب و ِريكخراوة, جؤربةجؤرةكانن
  .بةر ئةخري و بةناضاري طرياوةتةئيختياريجيابوونةوةي ميللةتانيش وةك 

  وكي كؤمةآليةيتة ناسيؤناليزم وةك بزووتنةوةيثيويستة ئاماذةيةكيش بةوة بكةين كة
لةباري ئابوورييةوة , كانييةوة و شكلَةبةهةموو شيوة,  بؤرذوازييةكياوةك ئايديؤلؤذي
وة لةباري سياسي و عةمةليشةوة سةدان جار , تايبةت نييةثةياميكي هةلَطري هيض 
بيسيت سةدةي  نؤزدة و سةرةتاي شؤِرشطيِرييت سةدةي كةنةك هةر ,ثيشاين داوة

ئةطةر . بةلَكوو دوذمين سةرسةخيت ئازادي و دميوكراسي و كريكار و كؤمؤنيزمة, نةماوة
 بة فيئؤدايل وبةشيك لة بؤرذوازي لةسةردةمي لينني و بؤلَشةويكةكان بةرامبةر 

مايةي وة بةمة , ةهيز كردووةئيمثرياليزم تيكؤشاون و بةرةي كريكار و كؤمؤنيزميان ب
, بة تةواوي ثيضةوانةيةهاوكيشةكة ئةوا لة دةوراين ئةمِرؤدا , ثشتيوانيليكردن بووة

خزمةتكار و طزيري دِرندةترين بةشي , ناسيؤناليزمي ضةوساوةترين ميللةت لة جيهاندا
  . سةرمايةداريي جيهانيية

  
  ساالر ِرةشيد

  
  

  
  
  
 

  
  شؤِرشي سؤسياليسيت و

ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي مايف 
  خؤياندا

  
  )بابةتةكان(

  
  ميللةتاين ستةمليكراواركردينِرزط  وسؤسياليزم, ئيمثرياليزم_ 1

 

سةرماية لة وآلتاين . ي ثةرةسةندين سةرمايةدارييةئيمثرياليزم بةرزترين قؤناخ
كيبةركيي جيطاي طةيل تيثةِراندووة و مؤنؤثؤلَ ضوارضيوةي دةولَةيت , ثيشكةوتوودا
  هينانةديبؤ  ثيشمةرجة بابةتييةكان كة تةواويهةروةها سةرماية. طرتؤتةوة
لة  ثرؤليتاريا خةبايت ,هةربؤية مةسةلةي . زامن كردووة, ثيويستةسؤسياليزم

ثيناوي ِروخاندين ِرذيمة سةرمايةدارييةكان و دةستبةسةراطرتين خاوةندارييت 
 .ئةنريدادةستووركاردا لة , ِرؤذئاوا و وآلتة يةكطرتووةكان ئةوروثايلة  ,يزبؤرذوا

  زؤرناكؤكيية ضينايةتييةكان, ئيمثرياليزم ثالَ بة جةماوةرةوة دةينَ بؤ ئةو خةباتة
 ض ,توندبوونةوةي زياتري مةترسييةكاين سةر ذياين خةلَك ,تيذئةكاتةوةتوندو

_ سياسييةوة وةيان لةباري _ ترؤستات و طراين_ لةباري ئابوورييةوة
توندبوونةوةي ,  جةنطخةستبوونةوةي, تةشةنةسةندين مةيلي عةسكةرتاريي

 ضةوسانةوةي ميللي و تاآلنكردين تةشةنةثيداين بةهيزكردن و ,كؤنةثةرسيت
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, وةك ثيويستييةكئةيب , كة بة سةركةوتن طةييشتبيت كسؤسياليزمي .كؤلؤنةكان
  هةربةتةانةك, ئةيبهةروةها , تةواو كاملَ فةراهةم بكاتدميوكراسيةكي 

 ئةيب مايف بةلَكوو,  بةديبهينيتانةوة تةواو لةنيوان ميللةتان لة ِرووي مافيييةكساني
ئةمةش , ميللةتاين ضةوساوة و ستةمليكراو لة ضارةنووسي خؤياندا ثراكتيزة بكات

ة ئةطةربيتوو ثارت . جيابوونةوةي سياسي بؤ ميللةتانيياين مايف ئازادي
توانا  تةواوي بة, سةردةمي شؤِرش و ثاش سةركةوتن لة ,لة ئيستاداسؤسياليستةكان 

 ثةيوةندي وة, نميللةتاين ستةمديدةِرزطاركةري نةيسةلَمينن كة , يانةوةضاالكيو 
 ي ئازادي,ئةيب ئةوةش بلَيني كة_ئازادانة نيوانيان لةسةر بنضينةي يةكطرتين

_ و بةتالَ و بيناوةِرؤكةبؤش بانطةشةيةكي , نةوة جيابوويرتن بةيب ئازادييةكط
  . خيانةت لة سؤسياليزم ئةكةنحيزبانةئةوا ئةو , ةنينبنيات ن

لةطةلَ ثوكانةوةي ,  شيوةيةكة لة شيوةكاين دةولَةتيشبيطومان دميوكراسييةت
 مةطةر بة طواستنةوةي ,بةآلم ئةمة ِروونادات, دةولَةت؛ ئةويش ئةيب بثووكيتةوة

  .بؤ كؤمؤنيزميكي تةواو كاملَ, سياليزميكي تةواو سةركةوتوو و ضةسثاوسؤ
  

 ثيناوي دميوكراسييةتداشؤِرشي سؤسياليسيت و تيكؤشان لة_ 2
 

هةروةها تاكة , جيبةجيبكريت ي سؤسياليسيت كاريك نيية بةيةك تةكانؤِرشش
لة تيكهةلَضووين  تةواوة ييةك قؤناخبةلَكوو , مةيدانداشةِريكيش نيية لة يةك 
, مةيدانةكان زجنرية جةنطيكي دووروودريذة لة تيكِراي وة, توندوتيذي ضينايةيت

, جةنطيك كة تةواوبووين نيية, داموو مةيدانةكاين ئابووري و سياسيلة هةياين 
 ئةوة هةلَةيةكي طةورةية . بؤرذوازيخاوةندارييتمةطةر بة دةستبةسةراطرتين 

ببيتة هؤي ئةوةي كة  ِرةنطة , خةبات لةثيناوي دميوكراسيدا,واليكبدريتةوة كة
ببيتة هؤي   وةيان, وةربطيِري لة شؤرشي سؤسياليسيتِروو, ثرؤليتاريا

بةلَكوو , نةخير.. هتد, كردين ثةردةثؤشةيان و,ي ئةم شؤِرشةكةمِرةنطكردنةوة

ميوكراسي هةروةكوو ضؤن بةيب بةدةستهيناين د .ثيضةوانةوةيةمةسةلةكة بة
 ثرؤليتاريا ,بةهةمان شيوة, ةتةواوةيت؛ بة سةركةوتنطةياندين سؤسياليزم مةحالَ

بيتوو خةباتيكي ئةطةر, بةسةر بؤرذوازيدا ئامادةبيتناتوانيت بؤ زالَبوون 
  .لة ثيناوي دميوكراسيدا نةطيِري, ِراستطؤيانة, شؤِرشطيِرانةي هةمةاليةنة و بةردةوام

وةكوو بةندي مايف ,  بةنديك لة بةندةكاين بةرنامةي دميوكراسيهةروةها البردين
طواية ئةم مافة لة , بؤ منوونة بة بيانووي ئةوةي؛, ميللةتان لة ضارةنووسي خؤياندا

ديسانةوة هةلَةيكي , ))خةيالَة((وةيان ) بهينريتيناكري بةد(, سايةي ئيمثرياليزمدا
,  مايف ميللةتان لة ضارةنووسي خؤياندا؛ئةلَيت ئةو قسةيةي كةئةشي  .طةورةية
 وةي سةرمايةداريدا ناكريتلة ضوارضيكبدةينةوة,بةديبييانئةويش ,  بة دوو جؤر لي 

مانا وةيان بة مانا تايبةتييةكةي؛ ياين , يةكةيئابووريمانا ؛ ياين مانا ِرةهاكةيبة 
  .يةكةيسياسي

لة بناغةوة هةر باري تيؤرييةوة ئةبينني ئةم قسةية لة, بةثيي ليكدانةوةي يةكةم
بةثيي ئةم لةبةرئةوةي , يةكةم:  هؤيانةي خوارةوةئةوةش لةبةر ئةم, هةلَةية

 1ريكريكا دراوي سةرمايةداريدا  توانادا نيية لةسايةيلةهةروةك ضؤن , ليكدانةوةية
  كة طواية مايفبةهةمان شيوة.. هتد, وةيان قةيران لةنيو بربيت, بةديبهينريت

ئةمةش بةتةواوي , تواناي بةديهاتين نيية, ميللةتانيش لة ضارةنووسي خؤياندا
,  وةك منوونةيةك1905جيابوونةوةي نةرويج لة سويد لة سالَي , دووةم. هةلَةية
بةو مانايةي , )تواناي بةديهاتين نيية(بةسة بؤ ِرةتكردنةوةي ئةو قسةية, بةتةا
, كة ئةطةر؛ بؤ منوونة, ةية ِرةتكةينةوةطةوجيتيية ئةو بريؤك, سييةم. باسكرا

طِؤِرانيكي بضووك لة تةرازووي هيزي سياسي و ستراتيذي نيوان ئينطلتةرا و ئةلَمانيا 
ئةمِرؤ بيت وةيان , .هتد..ئةوا ثيكهاتين دةولَةيت نويي ثؤلَؤين و هيندي و, ِروويدا
بةدواي , ييةي مالَيسةرما, ضوارةم)). قابيلي جيبةجيبوونة((بةتةواوي , سبةي

بةرتيل )) بة ئازادي و بةيب بةربةست. ((فراوانبوونةوة و دةستبةسةراطرتين وآلتانة

3 
2 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


و ) با زؤرترين ئازاديشي تيدا دةستةبةركرايب(كؤماري, بة حكومةيت دميوكرايت
تةنانةت ئةطةر ئةو , يئةدات و ئةيانكِر, كارمةنداين هةلَ بذيرراو لةهةر وآلتيك

لة ِريطةي ئالَوطؤِر لة , ناكريت باآلدةسيت سةرمايةي مالَي. ش بيت))سةربةخؤ((وآلتة 
هةروةكوو ,  ئالَوطؤِريك بيتهةرئيتر ئةو ئالَوطؤِرة , دميوكراسي سياسيدا لة نيوبربيت

واتة مايف دياريكردين ضارةنووس بة , باآلدةسيت سةرماية بة شيوةيةكي طشيت
بةآلم ئةم باآلدةستييةي . اريكراو لة هةمان ضوارضيوةدايةتةواوةيت و بة شيوةيةكي دي

 كة شيوةيةكةبةو ثيناسةيةي؛ , لة طرنطي دميوكراسي سياسي, سةرمايةي مالَي
زؤرترين ئازادي و شةفافييةت بؤ ضةوسانةوةي ضينايةيت و تيكؤشاين ضينايةيت 

ةبارةت بةوةي كة هةموو ئةو حوكمانة س, لةبةرئةوة. كةم ناكاتةوة, فةراهةم ئةكات
مةحالَة (لةذير سايةي سةرمايةداريدا , واستيك لة خواستةكاين دميوكراسي سياسيخ

ئةطةِريتةوة بؤ , لةدوواشيكردنةوةدا, ي ئابووري)مةحالَبوون(بة ماناي , )بيتةدي

لة نيوان , سةبارةت بة ثةيوةندي طشيت و بنةِرةيت, ليكدانةوةي نادروسيت تيؤري
  .و دميوكراسي سياسيداسةرمايةداري 

ئةوا ئيمة ئةبينني كة ئةو قسةية ضؤن شاش و , بةآلم بةثيي ليكدانةوةي دووةم
لة , نةك هةر بةتةا مايف ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي خؤياندا. ناتةواوة

مةطةر بةشيوةيةكي ناتةواو و , ) قابيلي جيبةجيبوون نيية(ذير سايةي سةرمايةداريدا 
 1905جيابوونةوةي نةرويج سالَي , بؤ منوونة( وة بةشيوةيةكي زؤر دةطمةن , ساننوق

بةهةمان .  خواستة بنضينةييةكاين دميوكراسي سياسيشتيكِرايبةلَكوو , )لة سويد
دميوكراتة _سؤسيال خواسيت ِرزطاري دةسبةجيي كؤلَؤنةكان كة تةواوي, شيوة

بةيب زجنريةيةك , ذير سايةي سةرمايةداريدالة , بانطةوازي بؤ ئةكةن شؤِرشطيِرةكان
قابيلي جيبةجيبوون((ديسانةوة , لة شؤِرش

دميوكراتةكان _كة سؤسيال,  بةو ماناية نيية ئةم قسةية,بةهيض جؤريك بةآلم .))نيية
بةديهاتين تيكِراي ئةو خواستانة لة ثيناوي , سةرسةختلة خةبايت ِراستةوخؤ و 

, ؤنةثةرسيت بؤرذوازي و كجطة لة خزمةتكردين, ش لةو تيكؤشانةوازهينان_ وازينن
ئةو  نووسينةوة و داِرشتين, بةلَكوو بة ثيضةوانةوة _كةسيكي تر ناكات  خزمةت بة

نةك بة طياين ِريفؤرميسيت؛ بةآلم , ثيويستة هةرهةموويانبةديهيناين خواستانة و 
تيسكردن لة ضوارضيوةي شةرعييةيت قةنةك بة خؤ ,  طياين شؤِرشطيِرانةبةلَكوو بة
دةربِريين نةك تةا بة ضاالكي ثةرلةماين و , ؛ بةلَكوو بة تيكشكاندينيبؤرذوازي

وة بة , طورج و ضاالكمةيداين جةماوةر بؤ كاري ي؛ بةلَكوو بة هينانة زارةكيناِرةزايةيت
هةتا , سيي دميوكراسي سياك لة دةوري هةر خواستي, خةباتجؤشداينثةرةثيدان و 

ياين هةتا شؤرشي , ئةطات بة هةلَمةيت ِراستةوخؤي ثرؤليتاريا بؤسةر بؤرذوازي
نةك , شؤِرشي سؤسياليسيت. دةستبةسةراطرتين خاوةندارييت بؤرذوازيسؤسياليسيت و 

, يان, خؤثيشاندانيكي سةر شةقام, يان, بةتةا لةذير كاريطةري مانطرتنيكي طةورة

شؤرش لة وآلتيكي  ,يان, يياخيبوونيكي سةربازي, يان, تييةوةشيوييةك بةهؤي برسيةث
 لة  سياسيش؛كاريطةري هةر قةيرانيكيبةلَكوو لةذير , ئةشي بةرثابيت, كؤلَؤين
يان لةذير كاريطةري , 3وةيان ِروداوي سافرين, 2دريفوس مةسةلةي ضةشين

ئةشي ..هتد, مليكراواندؤميكيش بؤ جيابوونةوةي ميللةتيكي ضةوساوة و ستةيفرِر
  .بةرثابيت

وا لة , توندبوونةوةي ضةوسانةوةي ميللي لةذير سايةي ئيمثرياليزمدا
كة نةك هةر دةستبدةنة ئةو خةباتةي كة بؤرذوازي , دميوكراتةكان دةخوازيت_سؤسيال

, ياين خةبات بؤ ئازاديي ميللةتان لة جيابوونةوةدا, ناوي ئةبات)) خةيالَيي((بة 
كة ئةو كيشة و , بة ثيضةوانةوة توندبوونةوةي ئةو ضةوسانةوةية وا دةخوازيتبةلَكوو 

بةباشي بقؤزنةوة و بؤ دةستدانة  ,دا سةرهةلَئةدةنشتيكهةلَضوونانةي لةم مةيدانة
 .كاري جةماوةري و كاري شؤِرشطيِرانةي دذ بة بؤرذوازي بةكاري ينن
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 ةوة)يةكطرتن(يوةندي بة  مايف دياريكردين ضارةنووس و ثة,ماناي_ 3
  

مايف ميللةتان , تةا بةماناي, ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي خؤياندامايف 
ياين ئازادي جيابوونةوةي سياسي لة ,  ديت بة مانا سياسييةكةي,بؤ سةربةخؤيي

ئةم خواستة كة دميوكراسي سياسي بانطةوازي بؤ . ميللةيت سةردةست و ضةوسينةر
 اوي تةروجيكردن بؤ جيابوونةوة وئازادي تةو,  ياينعةمةلييةوةري لةبا, ئةكات

بةو ميللةتةي كة ) ثرؤسةي ِريفراندؤم(ضارةسةركردين جيابوونةوةكة بة ثرسوِراكردن
لة شيوةي خواسيت جيابوونةوة و ثارضةثارضةكردن  ئةم خواستة كةواتة. داواي ئةكات

نيكي دكرتكوو بةتةا طوزارشبةلَ. و دامةزراندين دةولَةتطةيل بضكؤلة نيية
بةو   هةروةها.ميللي دذي هةر ضةوسانةوةيةكي لة, ستطؤيانة و طوجناوة لة خةباتاِر

 نزيكايةيت لةطةلَ ئازادي ,وآلتةكان لة وآلتيكِرادةيةي كة سيستةمي دميوكرايت 
بةو ِرادةيةش ئارةزووي جيابوونةوة كةم و الواز , هةبيت داتةواوةيت جيابوونةوة

  طةورة لة ِرووي طةشةي ئابووري و وآليتباشييةكاينديارة سوود و , بيتئة
 لةطةلَ ,باشييانة ئةم سوود و بةلَكوو, نكؤلَي ناكريت, بةرذةوةندييةكاين جةماوةرةوة

داننان بة مايف دياريكردين  .بة بةردةوامي زياد ئةكات؛ داطةشةي سةرمايةداري
 ينيية بة وينة) fédérationيدراسيؤن ف(ضارةنووس بةماناي داننان بة يةكطرتن

سةرسةختانة دذي ئةم ثرانسيثة بيت و اليةنطري بةلَكوو دةكري مرؤظ . ثرانسيثيك
بةآلم ديسان دةتوانيت يةكطرتن بة باشتر بزانيت , ناوةندييت دميوكراسيش بيت

 بةرةو بيتكية ِريطاكة تةابةومةبةستةي ئةويش , لةضاو نابةرابةري نيوان ميللةتان
 يلةطةلَ ئةوة,  ماركسِريك لةم ِروانطةيةوة .ت بةريتناوةندييت دميوكراسي تةواوةتي

 , باشتر بوو لةطةلَ ئينطلتةرا ثيييةكطرتين ئريلةندا,  بوو ناوةنديتيييةنطريكة ال
  . 4لةضاو ئةوةي ئينطلتةرا بة زؤر مل بة ئريلةندا كةض بكات

 دةولَةيت اوبردين ثارثارضةيي مرؤظايةيت لةةنئاماجني سؤسياليزم تةا ل
هةروةها ئاماجني تةا ,  نيية لةيةكتريبضووك بضوك و طؤشةطريي ميللةتان

لةطةلَ بةلَكوو ئاماجني ئاويتةكردنيانيشة ,  لةيةكتري نييةنزيكخستنةوةي ميللةتان
ستانةي  كؤنةثةرخةسلَةيت, اليةكةوةلة, ثيويستة, ةيشنت بةو ئاماجنةبؤ ط. يةكتري

 كولتووري  زايتسةربةخؤيي((بريوباوةِري رينةر و باور سةبارةت بةوةي ثيي ئةلَين 
لةاليةكي تريشةوة ئةيب داواي ِرزطاركردين , بؤ جةماوةر ِروونبكريتةوة, 5))نةتةوةيي

,  طشيت و ناِرؤشنشيوةدةربِرييننةك بة , ميللةتاين ضةوساوة و ستةمليكراو بكةين
 مةسةلةكة هةتا ))سثاردينهةوالَةكردن و ((نةك بة , اندين بيمانانةك بة ِراطةي

كة , بةلَكوو لة بةرنامةيةكي سياسي بة داِرشتنيكي ِرؤشن و ورد, بنياتناين سؤسياليزم
 ,بة تايبةت,  ترسنؤكي سؤسياليستةكاين ميللةتاين ضةوسينةر ودووِروويي

لةبةرضاوبطري .تةوةهةروةكوو ضؤن مرؤظايةيت ناتوانينيا , ت ضينةكان هةلَوةشيتة
كة قؤناغي ديكتاتؤرييةيت ضيين , بة تيثةِرين بة قؤناغي طواستنةوةدا نةبيت

بةهةمان شيوة ناتوانيت بة ئاويتةكردين ميللةتان بطات تةا بة , ضةوساوةية
ميللةتاين كة قؤناغي ِرزطاري تةواوةيت طشت , تيثةِرين بة قؤناغي طواستنةوة

   .كة ئازادي جيابوونةوةي تيا فةراهةم بيت, ياين تيثةِرين بة قؤناغيك, اوةيةضةوس
  

 بؤ كيشةي مايف ميللةتان لة انة شؤِرشطيِرشيوازي ثرؤليتيري_ 4
  ضارةنووسي خؤياندا

  

خواستيك نةبوو؛ كة تةا, ااسيت مايف ميللةتان لة ضارةنووسي خؤياندخو
بةلَكوو ئةوان ,  دايِرشتيب,لة سةدةكاين هةظدة و هةذدةدا, الة ِرابوردوودوردةبؤرذوازي 

 زيوردةبؤرذوا.  بةندةكاين بةرنامةي الين كةمي دميوكراتيمانيان داِرشتبووهةموو
بةبيئةوةي تيكؤشاين , خةيالَي باس ئةكاتبةشيوةيةكي   ئةوانةطشت ,هةتا ئيستاش
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بِرواي بة سةرمايةداري  ,بينيتضينايةيت و تينوتاوةكةي لةذير سايةي دميوكراتيدا ب
ييةية كة خةلَكي ئةوة ِريك ئةو ِراطةياندنة خةيالَ, بةوشيَوةية .هةية) ئاشتيخواز(

 يةكييت بانطةشةيكة ,  اليةنطراين كاوتسكي داكؤكيي يلَ دةكةنتيين وةئةخةلَ
.  ئةكةنئاشتييانةي ميللةتةكان بة مايف يةكسانةوة لةذير سايةي ئيمثرياليزمدا

, تةنط و هةلثةرستانةيةاطةياندنة خةيالَيية ثوض و ئاسؤبةثيضةوانةي ئةو ِر
بريؤكةي دابةشبووين ميللةتان بؤ , دميوكراتةكان ئةيب لة بةرنامةكةياندا_ سؤسيال

وةئةيب , دابنين, وةبؤ ميللةيت ستةمليكراو و ضةوساوة, ميللةيت ستةمكار و ضةوسينةر
كة بة شيوةيةكي , ةوةعيكي بنةِرةيت و جةوهةري تؤخ بكةنقيئةم بريؤكةية بةوينةي وا

  . لة سايةي ئيمثرياليزمدا هةيةيناضاري
انة  طشيت و وشكو دةربِرينةبة, نابيت ثرؤليتارياي ميللةتاين باآلدةست و ستةمطةر

 سةبارةت بة دذايةتيكردين, كة هةموو بؤرذوازيية ئاشتيخوازةكان, بطريسينةوة
بة شيوةيةكي   ميللةتانلة نيو ,و اليةنطري لة يةكساين ماف) حلاقا(ثيوةلكاندن

 هةروةها ئةم ثرؤليتارياية نابيت لة ِراست كيشةيةك بيدةنط بيت .ئةيلَينةوة, طشيت
مةبةستمان لةوةش كيشةي ,  ئةكات))هةراسان((ئيمثرياليسيت بةتايبةت؛ كة بؤرذوا 

هةروةها ئةم . وةي ميللي ِراطرياوةكة لةسةر ثايةي ضةوسانة, ي وآلتةسنوور
ؤرةمليي ميللةتاين ستةمليكراو لة دذي هيشتنةوةي ز خةباتيان, نابيت ثرؤليتارياية

خةبات , خةباتةش ياينئةم . يننواز يلَ , لة ضوارضيوةي وآلتيكي دياريكراودا
واي ئازادي كة دا, ئةركي ئةم ثرؤليتاريايةية. لةثيناوي مايف دياريكردين ضارةنووس

ئةيان ) ي(كة ميللةتةكة, جيابوونةوةي سياسي كؤلَؤنةكان و ميللةتانيك بكات
 ناليسيتؤئةنتةرناسي, ئةطةرنا, ضةوسينيتةوة و خؤي بةسةرياندا سةثاندووة

ناشيت و , متمانةكردن ئةبيتة مةحالَ, قسةيةكي ثوض و يب كةلَك ئةيب, ثرؤليتيري
 و و لةنيوان كريكاراين ميللةيت ضةوساوة و ستةمليكراهاوثشيت ضينايةيتناطوجنيت 

ِرياكاري داكؤكيكةرة ِريفؤرميست و ,  بكريتميللةيت سةردةست و ضةوسينةر

, ة شاراوةيي ئةمينيتةوة دياريكردين ضارةنووس هةر بيكاوتسكييةكان لة ئازادي
, ةوة))يان((ةكانلة اليةن ميللةت ضةوسانةوةي ئةو ميللةتانةي لةبةرانبةرئةوانة 

دا ))يان((ري هيز لة ضوارضيوةي دةولَةتةكانئاشكرا بةزةبوة بة, ئةضةوسينةوة
  .نايةنةدةنط, هيشتووياننةتةوة
 ,يللةتاين ضةوساوة و ستةمليكراوسؤسياليستةكاين م, ثيويستة, لةاليةكي ترةوة

ين ميللةيت ضةوساوة  تةواوةيت و ِرةهاي نيوان كريكاراكييتلة ية بة تايبةت داكؤكيي
 يةيتيوة ئةم يةك, بكةن ميللةيت سةردةست و ضةوسينةرو ستةمليكراو و كريكاراين 

ئةستةمة داكؤكي لة سياسةيت , بةيب ئةوة. يشةوةنِريكخست ييت؛ بة يةكبةجيبطةيةنن
 ضينايةيت لةطةلَ ثرؤليتارياي ي سياسةيت سةربةخؤ و هاوثشتيلة ,ثرؤليتيري
وة , بةهةموو شيوة و شكلَةكانييةوة, لةبةرامبةر كةينوبةيين بؤرذوازي, وآلتاين تر
ميللةتاين ضونكة بؤرذوازي , بكردريت دةسدريذي و ِراووِرووتييةكاينلةبةرامبةر 
بؤ فريوداين كريكاران  , نيشتيماينيزطاري ِرهةميشة درومشةكاين, ضةوساوة

ينكةلَك لةم درومشانة  ,ؤيدا خلة مةيداين سياسةيت ناوخؤيي: بةكارئةهي
 بؤ بةستين ثةمياننامةي كؤنةثةرستانة لةطةلَ بؤرذوازي ميللةتاين ,وةرئةطريت
ةطةلَ لكة , ئةيكةنهةروةكوو ثؤلَؤنييةكان لة نةمسا و ِروسيادا , بؤ منوونة(سةردةست 

 بؤ ستةمكردن لة جولةكة و  و يةك ودةسيتئةخةنة ني كؤنةثةرستيدا دةست
 ثةمياين, داشوةلة مةيداين سياسةيت درةوة,  )ساتوسةودا ئةكةن ئؤكرانييةكان
 ثيشِربكييان لة نيواندايةكة ةي انييلةطةلَ وآلتيك لةو وآلتة ئيمثرياليست سةوداكاري
سياسةيت , بؤ منوونة( بؤ بضيتة سةر ,بِرؤتاوةكوو ئاماجنةكانيان لة تاآلنو ,ئةبةسنت

قان   ..)هتد..وآلتة بضووكةكان لة بةلَ
 ,ي لة دذي دةولَةتيكي ئيمثريايل نيشتيمانيِرزطاريي ثيناوي خةبات لة,هةنديك جار

سيت بة بؤ مة,ةوة))طةورة((لةاليةن دةولَةتيكي تري , لة هةلومةرجيكي دياريكراودا
دميوكراتةكان _ ناكاتة ئةوةي سؤسيالبةآلم ئةمة , ئةهينري ئيمثرياليسيت بةكار
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ياندا  لة مايف ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي خؤواز, نوة ئةتوان, بؤيان هةية
 لة ,سةبارةت بة كةلَكوةرطرتين بؤرذوازيهةروةكوو منوونةطةيل زؤر هةية , ينن

لة , بؤ منوونة, بِرؤو تاآلنو بةسيت فريوداين سياسيمةبؤ , يدرومشةكاين كؤماري
 لة ي ئينكاري,واليبكاتن دميوكراتةكا_ ناكري سؤسيالكة ديارة , وآلتاين التيين

  .∗بكةنخواسيت كؤمارييان 
  

  دانطةالي لةماركسيزم و برؤدؤنيزم لة مةسة_ 5
  

, ماركس ثيي وانةبوو يكربةهيض جؤ, بؤرذواكانةوةبةثيضةوانةي دميوكراتة وردة   
 ئيتر هةر خواستيكيان بيت بةيب , شتيكي ِرةها بيت,ةكانييخواستة دميوكراسكة 

لة  يخةبايت جةماوةري خةلَك تةعبريي ميذوويي, و خواستانةدا بةل َكوو لة,جياوازي
 هيض خواستيك لةو خواستانة . ئةبيين بؤرذوازيدذي دةرةبةطايةيت بة ِرابةرايةيت

ذوازي بةكاري نةهيين وةيان بةكاري ربؤ, لة هةنديك هةلومةرجدا ,نيية كة نةكريت
هةر خواستيك لة خواستة , انايةكي تربةم.  بؤ فريوداين كريكار,هييننا

                                                
∗

كة واز لة مايف دياريكردين ضارةنووس , ئةوة بةتةواوةيت طةوجيتيية, ئةوةي شاياين باسة  
)) بةرطري لة نيشتيمان((لةم مافةوة مةسةلةي , بة بيانووي ئةوةي وةك ئةووتريت, يين

نرينجيمانا, بةهةمان بيانوو. هةلَئةهي نيية_ سؤسياليستة, ياين بة بيانوويةكي يبكان لة شؤظي
و هةر شيوةيةكي ) بؤ منوونة خواسيت كؤماري( ي هةر خواستيكي دميوكراس, 1916_1914سالَي 

ماركسيزم . ةوة))بةرطريكردن لة نيشتيمان(( بة بيانووي , خةبات لة دذي ستةمي ميللييان خستة الوة
است و دروسيت ِر, لة جةنطةكاين شؤِرشي طةورةي فةرةنسا و جةنطةكاين طاريبالَدي لة ئةوروثادا

 دا 1916_1914وةلة جةنطي ئيمثريايل , نا لة نيشتيماين هةلَهينجا و دانيثيدادرومشي بةرطري
هةر جةنطيك بةسةربةخؤ , ئةوةش بة ثشتبةسنت بةوةي, دذايةيت درومشي بةرطري لة نيشتيماين كرد

ثرانسيثيكي (( هيض نةك لةسةر بنةماي , و  لة ضوارضيوةي هةلومةرجيكي ميذوويي دياريكراودا
  .                                                                                                   شي ئةكريتةوة,وةيان لةسةر بنةماي هيض بِرطةيةك لة بِرطةكاين بةرنامة, ))طشيت

. ئةكري لةاليةن بؤرذوازييةوة بةكارينري بؤ فريوداين كريكاران, دميوكراسييةكان
كة ليرةدا مةبةستمان , جياكردنةوةي خواستيك لة خواستة دميوكراتيية سياسييةكان

استة بة هةموو  ئةم خويةتيكرديندذانة لة دياريكردين ضارةنووسياندا و مايف ميللةتا
لة بةآلم  .هةلَةيةبناغةوة هةر لة , لة ِرووي تيؤرييةوة ئةوة ,خواستةكاين تر

خةبايت خؤي مةطةر بةوةي ,  ثرؤليتاريا ناتوانيت سةربةخؤيي خؤي بثاريزيت,ِراستيدا
, ي خواسيت كؤماري بةيب جياكردنةوةي,ييةكانلة ثيناو هةموو خواستة دميوكراس

 .دابنيتشؤِرشطيِرانةي خؤي لة ثيناو ِروخاندين بؤرذوازيدا  خةبايت لةخزمةيت
ئةيب خةبات لة ثيناوي خواستة دميوكراتييةكان بةكارينري بؤ , بةمانايةكي تر(

  )كوردي.  و.ِروخاندين حكومةيت بؤرذوازي
بةناوي شؤِرشي ((بة ثيضةوانةي برؤدؤنييةكان كة , لةاليةكي ترةوة

ئةبينني كة ضؤن ماركس ,  لة مةسةلةي ميللي ئةكةن))ئينكاري(( ,))كؤمةآليةتييةوة
ئةو ثرانسيثة بنةِرةتييةي ئةنتةرناسيوناليزم و سؤسياليزمي لة ثيشةوة داناوة كة 

. 6ناتوانيت بؤخؤيشي ئازاد بيت, ستةم لة طةالين تر بكات, ئةطةر طةليك, ئةلَيت
 يبايةخي بة بةرذةوةندي, كةوةلةثيش هةموو شتي, ئةمة لةكاتيكدا كة ماركس

وة بة ثشتبةسنت بة . خةبايت ضينايةيت ثرؤليتاريا لة وآلتة ثيشكةوتووةكان ئةدا
لة , بةرذةوةنديي بزووتنةوةي شؤِرشطيِرانةي كريكاري ئةلَمان بةشيوةيةكي دياريكراو

, ياسةركةوتوو لة ئةلَمان دا ماركس داواي ئةوةي كرد كة دميوكراسيزمي 1848سالَي 
وة ئةم ئازاديية بةجي , ئازادي ميللةتانيك كة ئةلَمانيا ئةيانضةوسينيتةوة ِرابطةيةنن

, وة بة ثشتبةسنت بة خةبايت شؤِرشطيِرانةي كريكاري ئينطليز بة دياريكراوي. ينريت
 وةهةر . كرد لة ئينطلتةرايدا داواي جياكردنةوةي ئريلةن, دا ماركس1869لة سالَي 
تةنانةت ئةطةر كار طةييشتة ئةوةي لة (: (يةوة ئةوةشي زياد كرد و ويتبةو بؤنة

,  بةتةائاوةها خواستيكبة خستنةِرووي . 7))ثاش جيابوونةوة دووبارة يةكبطرنةوة
بة .  طياين ئةنتةرناسيؤناليسيت طؤش ئةكاتكريكاري ئينطليز بة, ماركس بة فيعلي
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ِرشطيِرانة بؤ ئةم كيشة ميذوويية خباتة تواين ضارةسةريكي شؤ, تةا بةم شيوةية
كة , ببيتةوةؤنيست و ِريفؤرميستة بؤرذواييةكان يكة بةهؤيةوة ِرووبةِرووي ئؤثؤرت, ِروو

 ئريلةندايان بةجي ))ِريفؤرمي((, ثاش تيثةِربووين نيوسةدة, هةتا ئيستا
ي ئةوانةي كة بةثيضةوانة, ئةيتواينماركس , بة تةا بةم شيوةية. ووةدنةطةيان

ئازاديي ميللةتاين بضوك و , ةكةن و ئةلَينئئةوانةي هاوار, ستاييشي سةرماية ئةكةن
ةنن كة  هةروةها ئةوانةي وا ِرادةطةي,جيابوونةوةيان خةيالَة و جيبةجيبووين مةحالَة

, ثيوةيةمؤركي ثيشكةوتنخوازي ديسانةوة , توويي ئابووري و سياسييةكجييي و يةكطر
ثيشكةوتنخوازانةي  ئةيتواين كة داكؤكي لة مؤركي , ماركس,ةا بةم شيوةيةبة ت_ 

ئةيتواين ,  لة ِريطاي ئيمثرياليسيتجيا, بة ِريطايةكي تر, ئةم يةكجييةتيية بكات
, نةك بةزؤري زؤردارةكي, داكؤكي لة نزيكبوونةوةي ميللةتان لةطةلَ يةكتري بكات

بة . وي وآلتانازادانةي نيوان ثرؤليتارياي تةوايةكطرتين ئبةل َكوو لةسةر بنةماي 
شكلَيي و زؤر جار ئةو دانثيانانة  ئةيتواين ِرووبةِرووي , ماركس,تةا بةم شيوةية
مايف دياريكردين ن ميللةتان و نيوا سةبارةت بة يةكساين ,يةانةبةرذةوةندثةرست
رةسةري يك كة بة ضاكار,  بة كاري شؤِرشطيِرانةي جةماوةر,ببيتةوة ضارةنووسيان

  . ثةيوةستة ةوةشكيشةي ميللةتاني
كاريطةرييةك كة ئةم جةنطة   و1916_ 1914  ساآلينجةنطي ئيمثرياليستانة لة

بةوينةي , داانة و كاوتسكيانةتةويلةي ِرياكاري هةلثةرستهةيبوو لة ئاشكراكردين 
 ,تة ئةكاتةوةدروسيت ئةم سياسة وت بةِرؤشين جةخت لةسةر ِراس, تةويلةي ئؤطياس

كة دةبيت وةك منوونةيةك بةدةستةوة بطريي بؤ تةواوي , كة ماركس طرتييةبةر
اين ــــــمييللةتلة كؤمةلَيك , كة ئيستا هةريةكيكيان, وآلتاين ثيشكةوتوو

  .* ئةضةوسينيتةوة, بيياين

__________________________ 

  لة هةردوو, ئةوةي شؤظينيسيت ئةلَماين لينش, داهةروةكوو لةم دوايية, زؤرجار ئةخوينينةوة ∗

لة ثةيوةست بة مايف ميللةتان لة ضارةنووسي , سي شيوة وآلتطةل _6
  خؤياندا

  

  . لةيةك جيابكةينةوة,  ثيويستة سي شيوةي سةرةكي لة وآلتان,وةِروةلةم 
 لة ئةوروثاي ِرؤذئاوا و وآلتة, وآلتاين سةرمايةداريي ثيشكةوتوو, يةكةم

دةميكة , بزووتنةوةي ميلليي ثيشكةوتنخوازي بؤرذوازي, لةم وآلتانةدا. يةكطرتووةكان
ميللةتاين تر لة وآلتاين كؤلَؤين و , ))طةورانة((هةريةكة لةم نةتةوة. كؤتايي هاتووة

ئةم  لةبةرئةوة ئةركي سةرشاين ثرؤليتارياي. لة ناوخؤي وآلتدا ئةضةوسيننةوة
ثرؤليتاري , كة لة سةدةي نؤزدةهةمدا, ان ئةو ئةركةيةهةم, نةتةوة باآلدةستانة

  * لةبةرامبةر ئريلةندةدا هةيبوو, ئينطلتةرة
______________________  

, كة ئةلَيت, خويندمانةوة, دا بآلوي كردبؤوة 8)دي طلؤكة) (Die Glocke( ي 9 و 8ذمارةي 
وةكوو بزووتنةوةي , ديك لة طةالنهةلَويسيت سةليب ماركس لةبةرامبةر بزووتنةوةي نةتةوةيي هةن

ثيويسيت داننان بة مايف ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي ,  بؤمنوونة1848ضيكةكان لة سالَي 
, ضونكة لةوكاتةدا, بةآلم ئةم قسةية هةلَةية .لة ِروانطةي ماركسيزمةوة ِرةتئةكاتةوة, خؤياندا
ووة بؤئةوةي جياوازي بكريت لةنيوان ميللةتاين هؤكاريكي ميذوويي و سياسي هةب, دا1848لةسالَي 

كة ئيدانةي , بيطومان ماركس لةسةرحةق بوو.  و ميللةتاين شؤِرشطيِري دميوكراسي))كؤنةثةرست((
خواستيكة لة , مايف دياريكردين ضارةنووس. 9ميللةتاين يةكةمي ئةكرد و داكؤكي لةواين تر ئةكرد

 يةكاين طشتيية نؤرمالَة كة ئةم خواستة مل بؤ بةرذةوةنديلةبةرئةوة, خواستة دميوكراتيكةكان
 و 1848لة سالَي , بةرذةوةنديية طشتييانةشئةم . دا بيتدميوكراسيزم كةض بكات و لة خزمةت ئةو

  . بةرتةسك ببؤوةبةرجةستة و دذي قةيسةر لة لة دةوري جةنطني , بةثلةي يةكةم, ساآلين دواتر
,  نةياين طرتةوة1916_  1914كة جةنطي , ك هؤلَةندا و سويسرالة هةنديك وآليت بضووكي وة *

ي زؤر بةتوندي بةدةستةوةطرت و وةك ))ئازادي ميللةتان لة ضارةنووسي خؤياندا((بؤرذوازي درومشي 
ئةمة يةكيكة لةو . يستيدائيمثريال  بؤ بةشداريكردن لة جةنطي, بيانوويةك بةكاري هينا

  ئينكاري لة ماقي , تا لة وآلتانيكي ئاوةهادا, دميوكراتةكانةوة ناكة ثالَي بة سؤسيال هؤكارانةي
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قان, ِرؤذهةآليت ئةوروثا, دووةم لةم , بةتايبةتيش ِروسيا, ياين نةمسا و بةلَ
طةشةي زؤري بة بزووتنةوة نةتةوةيية بؤرذوا , سةدةي بيستةم, وآلتانةدا

ة ثرؤليتارياي ئةم لةبةرئةو. دميوكراتيكةكاندا و خةبايت ميللي توندوتيذ كرد
ئيتر ئةو ئةركة تةواكردين ئالَوطؤِري , ناتوانيت بةئةركي خؤي هةستيت, وآلتانة

وةيان كؤمةككردين شؤِرشي سؤسياليسيت , بؤرذوا دميوكراتيكي ئةم وآلتانة بيت
مةطةر بةوةي سةرسةختانة لة ثيناوي مايف ميللةتان لة , وآلتاين ديكة بيت

تضارةنووسي خؤياندا تيوة وآلتانة. بكؤشيبريتيية , ئةركي قورس و زؤر طرنط لةم شي
, لة ليكطريدان و يةكثارضةكردين خةبايت ضينايةيت كريكاراين نةتةوةي ستةمطةر

  .لةطةلَ خةبايت كريكاراين نةتةوةي ستةمليكراو
وة هةموو وآلتاين , ئيران و توركيا, وةكوو ضني, وآلتاين نيمضةكؤلَؤين, سييةم

هةتا ئيستاش .  مليؤن كةس1000كة تيكِرا ذمارةي دانيشتوانةكةي ئةطاتة , ؤلَؤينك
 لة سةرةتاي, لة بةشيك لةم وآلتانة, بزووتنةوة بؤرذوا دميوكراتيكةكان

  هيشتا دوورة لةوةي بةسةرةجنامي, وة لة هةنديك بةشي ترياندا, هةنطاوةكانيداية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

داكؤكي لة سياسةيت دروسيت , ئةوانة بة بيانووطةليكي هةلَةوة. كردين ضارةنووس بكةندياري
. ة لة جةنطي ئيمثرياليستيدا))داكؤكي لة نيشتيمان((مةبةستمان ئينكاريكرين , ثرؤليتاري ئةكةن

, كةوةوة لةباري ثراكتي, ئةبيتة هؤي شيواندين ماركسيزم, لة باري تيؤرييةوة, بةآلم ئةم هةلَويستة
 سةدان مليؤنهةروةها لةبريكردين , كة تايبةمتةندي ميللةتاين بضوكة, جؤريكة لة ئاسؤ تةنطيي
هاوِري طؤرتةر لة . بة كؤيلةي كردوون)) وآلتة طةورةكان((كة ميللةتاين , ِرؤلَةي ئةو ميللةتانةية

, بةهةلَةدا ضووة, ))ئيثمثرياليزم و جةنط و سؤسيال دميوكراتةكان((بة ناوي , ناميلكة نايابةكةي
, ثرانسيثي ئازادي ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي خؤياندا ئةكاتلة لة كاتيكدا كة ئينكاريي 

دةسبةجي هيندي ,  لةوكاتةيدا كة داوا دةكاتثيادة ئةكاتبةدروسيت    بةآلم ئةم ثرانسيثة
ةسةر ِرووي هةلثةرستة وة ثةردة ل, ثي بدري)) سةربةخؤيي سياسيي نيشتيمانيي((هؤلَةندي 

  .كة خستنة ِرووي ئةو خواستة و خةبات لةثيناويدا ِرةتئةكةنةوة, هؤلَةندييةكان الئةدات
  

بؤية ئةركي سةرشاين سؤسياليستةكانة كة نةك هةر داواي دةسبةجي و . خؤي بطات
قةيدوشةريت ِرزطاربووين كؤلَؤنةكان بكةن ئةم خواستةش بة مانا سياسييةكةي_ بي ,

بةلَكوو ئةيب _ ناطةيةينَهيضي تر,  لة داننان بة مايف دياريكردين ضارةنووسجطة
ثشتيواين لة شؤِرشطيِرترين بةشي نيو بزووتنةوةي ِرزطاري , بةوثةِري تواناوة

_ وة بؤ بةرثاكردين شؤِرشةكانيان, نيشتيماين بؤرذوا دميوكراتيكي ئةم وآلتانة بكةن
 ئةو وآلتة دذيلة _ ثيويستدا كايت لة, انةيانوة بؤ بةرثاكردين جةنطي شؤِرشطيِر
  .كؤمةكيان بكةن ,ئيمثرياليستانةي ئةيانضةوسيننةوة

  
شؤظينيزم و مايف ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي _ سؤسيال_ 7

  خؤياندا
        

كة ,  هاتةثيشةوة1916_ 1914وة بةتايبةت جةنطي , قؤناغي ئيمثرياليزم
زم و طراييشي دةمارطريي نةتةوةيي لة وآلتة ثيشكةوتووةكان خةبات لة دذي شؤظيني

ئةوةندةي كة بة مايف ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي . وةك ئةركيك مةترةح كرد
شؤظينييةكاندا دوو ِرةويت سةرةكي _ لة نيو سؤسيال, خؤياندا ثةيوةستة

ِروخساري جةنطي كة , ئةويش ئؤثؤرتيؤنيستةكان و كاوتسكييةكانة, هاتنةكايةوة
داكؤكي لة ((ئيمثرياليستانة و كؤنةثةرستانة جوان ئةنوينن و بة درومشي 

  .ئةيِرازيننةوة)) نيشتيمان
بؤ خزمةتكردن بة بؤرذوازي ِرووي خؤيان بةباشي ئةبينني كةسانيك لةاليةكةوة   

سياسي دوو مةسةلةي بةبيانووي ئةوةي كة ئيمثرياليزم و تةمةركوزي ئاشكرا كرد و 
هةروةها بةهؤي  , وآلتان ئةكةنينلكاندكاري لة دين داكؤكي , ثيشكةوتوخوازين

لة مايف  يكارينئيدين . هتد..الَي وردةبؤرذوازييةيخة يؤتؤثيا و ئةوةي كة ئةلَين ئةوة
هةلَسوِراوة , نؤكةرانيكي وةك كؤنؤف و بارفؤس, دياريكردين ضارةنووس ئةكةن

14 15 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 و ِرابةراين 10وة بةشيك لة فابييةكان, تةكان لة ئةل َمانيائؤثؤرتيؤنيس
, ليبمن, سيمكؤفيسكي: ئؤثؤرتيؤنيستةكان لة ِروسيا,  ئينطلتةرةتريديؤنيؤنةكان لة

  .يوركيفيتش و هاوشيوةكانيان لةثالَ ئةمةدان
وة زؤريك , كة فاندةرفالَدة و ِرينؤديل. لةاليةكي ترةوة كاوتسكييةكان ئةبيننيوة 
ئةنداماين ئةم . لةطةلَياندان. هتد..., ثاسيفيستةكاين ئينطلتةرة و فةرةنساشلة

بةلَكوو لةباري , ي يةكةمدةستةاليةنطري يةكطرتنن لةطةلَ ئةنداماين , دةستةية
ؤكي لة مايف  داك,لةكاتيكدا ئةبينني  ئةوانة, بةتةواوي لةثالَ ئةواندان, عةمةلييةوة

ئةوانة : دووِروانة بة شيوةيةكي وة, ةر تةا بةدةممةط,  ناكةندياريكردين ضارةنووس
 zu viel (((_ ))زيادةِرةويية((خواسيت ئازادي جيابوونةوةي سياسي , ثييان واية

verlangt(( , هةروةكوو كاوتسكي لة طؤظاري))تزايتنؤية (( ))Neue Zeit(( , لة
ك ناكةن كة ئةوانة داكؤكي لة ئةركي_  )دا ئةيلَي)1915 ئاياري 21بةرواري 

, ثيويستة سؤسياليستةكاين ميللةتاين سةركوتطةري ضةوسينةر ئةيب ثيي هةسنت
شاين خؤيان لة , بةلَكوو بةثيضةوانةوة, يش طرتنةبةري تاكتيكي شؤِرشطيِرانةيةوئة

  وهةلثةرسيت خؤيان ثاساوئةدةن, ةوةئةركة شؤِرشطيِرانةكانيان خالَي ئةكةن
مةسةلةيةك خؤ ئةدزنةوة كة   لةوة ِريك, لَك سوكئةكةنةوةفريوكارييةكانيان بؤ خة

كة , كة بؤ هيشتنةوةي ميللةتانيك لةو وآلتةدا,  وآلتةسنووريمةسةلةي  ئةويش
  .هتد...,ثةنا بؤ زةبروزةنط ئةبردري, بةهرةمةند نني لة تةواوي مافةكانيان

ماركسيزميان ئةمانة ,  وةكوو يةك ئؤثؤرتيؤنيسنتئةنداماين ئةم دوو دةستةية
دواي ئةوةي هةموو تواناييةكيان لةدةستدا بؤ تيطةييشنت لة تاكتيكي , شيواند
طرنطي تيؤري و وة تيايدا  ,لة منوونةي ئريلةندةدا ِرؤشين كردؤتةوة كة, ماركس

  .هةنطاوة عةمةليية دةسبةجيكان باسكراوة
ة مةسةلةي ِرؤذ و بووة ب, بةهؤي جةنطةوة, هةرضي مةسةلةي لكاندين وآلتانةبةآلم 

ياين ضي؟ ئةوة شتيكي ئاسانة مرؤظ بِروابكات , بةآلم لكاندن. خؤي دةرخستووة

داننان بة مايف ميللةتان لة دياريكردين  , يان: يايندذايةتيكردين لكاندن, بةوةي كة
ئةو دذايةتيكردنة لةسةر ثايةي دروومشيكي , وةيان, ضارةنووسي خؤياندا
.  هةلومةرجي ئيستا_ستاتو كو( status quo كة داكؤكي لة, ةئاشتيخوازانة بنياتنراو

تةنانةت , ةوةوة  لة دذي طشت زةبروزةنطيك ئةوةستيت, ئةكات )وةرطيِري عةرةيب
  . شزةبروزةنطي شؤِرشطيِرانة
  .هةر لة بنضينةوة هةلَةية و لةطةلَ ماركسيزمدا يةكناطريتةوة, درومشيكي لةم جؤرة

  
  لة ئاييندةيةكي نزيكدا, ثرؤليتارياةكاينكؤنكريتئةركة _ 8

  

 لةم .لةوانةية شؤِرشي سؤسياليسيت لة ئاييندةيةكي زؤر نزيكدا هةلَطريسيت
: ثرؤليتاريا ِرووبةِرووي ئةم ئةركة دةسبةجييانة ئةبيتةوة, حالَةتةدا

هةنطاوي ِريوشوين و  ئةجنامداينوة , بةسةراطرتين دةسةآلت و بانكةكانتدةس
_ تواناي خؤي ئةخاتةطةِر بؤرذوازي داكاتة لةو.تؤرييانةي لةو ضةشنةديكتا

تاوةكوو شؤِرش _ ي فابييةكان و كاوتسكييةكانلة جؤر, بةتايبةت ِرؤشنبريان
بةوةي ئاماجني بةرتةسك و , ثارضةثارضة بكةن و كؤسث خبةنة سةر ِريطاي

, ميوكراتيكةكان خواستة دتةواوي ئةطةر بيت و . بسةثينن بةسةريدايدميوكراتي
تاوةكوو ثرؤليتاريا هيرشي خؤي , ثيكبهيننكؤسثي بةردةم شؤِرش بشين , بةمانايةك

 ِراطةياندن و يئةوا ثيويستي, بؤسةر بناغةكاين دةسةآليت بؤرذوازي دةسثيبكات
دياريكردين ميللةتان لة ياين مايف (  ضةوساوةطةالين طشت ِرزطارييبةجيطةياندين 
كة , لة شؤِرشي سؤسياليستيدا ي وا ئةبيتة مةسةلةيةكي طرنط,)داانضارةنووسي خؤي

  كة بؤةئةو طرنطييةيضةشين ة طرنطييةكةي ل, لةسةربكرييريثيداط
  وةيان,1848يكي ئةلَمانيا لة سالَي بةسةركةوتنطةياندين شؤِرشي بؤرذوا دميوكرات

  .هةيبوو دا1905سالَي لة ِروسيا 
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نج سالَ وةيان دة وةيان زياتر, بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ئةشيتثيبثةِريش , تيثي 
 جةماوةر بةطياين ئةيب, لةو ماوةيةدا. ِرشي سؤسياليسيت دةسثيبكات شؤئةوةي

شؤظينيستان و ئؤثؤرتيؤنيستاين , كة مةحالَ بيت بةجؤريك,  طؤش بكريتشؤِرشةوة
كات كة مةحالَ بيت بوا هةروةها , سؤسياليست بتوانن خؤيان بدةنةثالَ حيزيب كريكار

 بةدةستيان 1916_ 1914سةركةوتنيك لة ضةشين ئةوةي لة سالَي , سةربكةوون
كاتيك كة سؤسياليستةكاين ,  ئةوة ِروونكةنةوةئةركي سؤسياليستةكانة ديسان. هينا

وة , ئةوانةي داواي ئازاديي جيابوونةوةي كؤلَؤنةكان و ئريلةندة ناكةن, ئينطليز
ئةوانةي داواي ئازاديي جيابوونةوةي كؤلَؤنةكان و ,  ئةلَمانسؤسياليستةكاين

وة دةستناكةن بة , ييةكان ناكةنئةلزاسييةكان و دانيماركييةكان و ثؤلَؤن
, ثروثاطةندةي شؤِرشطيِرانة و ِراستةوخؤ و كاري جةماوةريي شؤِرشطيِرانة و ِراستةوخؤ

 ,ناقؤزنةوة ِروداوي سافرين وة ِروداوي لةناكاوي وةك, ميلليلة دذي ضةوسانةوةي 
ثِروثاطةندةيةكي يين و زؤر فراوان لة نيو ثرؤليتارياي ميللةيت باآلدةست بؤئةوةي 

وة بؤ ِريكخستين خؤثيشانداين سةرجادة و كاري , و ضةوسينةر دةستثيبكةن
ئةوانةي داواي , هةروةها كاتيك سؤسياليستةكاين ِروس, يشؤِرشطيِرانةي جةماوةري

ئةو ,_ .هتد, .هتد..,  ناكةنادي جيابوونةوةي فينلةند و ثؤلَؤنيا و ئؤكرانيائاز
ةفتاريكي شؤظينيانة ئةطرنةبةر و ملكةضانة خزمةيت ملَك سؤسياليستانة هةرهةموو ِر

  .كة خلَتاين خوين و ضلَثاوة, و ساماين ئيمثرياليزم و بؤرذوا ئيمثرياليستةكان ئةكةن
  

ي ِروسي و ثؤلَؤين و وكراسدمي_هةلَويسيت سؤسيال_ 9
  لةبةرامبةر مايف دياريكردين ضارةنووسئةنتةرناسيؤناليزمي دووةم 

  

_ دميوكراتة شؤِرشطيِرةكاين ِروسيا و سؤسيال_ ناكؤكي نيوان سؤسيال
دميوكراتةكاين ثؤلَؤنيا لةسةر مةسةلةي مايف دياريكردين ضارةنووس لة سالَي 

_ ؤنطرةيةي كة سةرباري ناِرةزايةيت سؤسيال ئةمةش لةو ك, ةوة سةريهةلَدا1903
وسيا  لة ِريدميوكراتي_ بةرنامةي حيزيب كريكاري سؤسيال, دميوكراتةكاين ثؤلَؤنيا

ثةيوةست بة مايف ميللةتان لة دياريكردين , كة بةندي نؤهةم, ثةسةند كرا
دميوكراتةكاين _ سؤسيال, ئيتر لةوكاتةوة. كرا تيا جيطري ضارةنووسي خؤيانداي

هةرطيز ثيشنيارةكةي خؤيانيان سةبارةت بة البردين بةندي نؤهةمي , ثؤلَؤنيا
 دووثات , بةناوي حيزبةكةيانةوة,وةيان طؤِريين بة شتيكي تر, بةرنامةي حيزمبان

  .نةكردةوة
ياين زياتر لة , ي دانيشتوان57 بةالي كةمةوة لةسةدا ,بةوثييةي كة, دالة ِروسيا

 ئةم ,وة بةوثييةي كة, تةوة ضةوساوة و ستةمليكراوةكانةنةسةربة ,  مليؤن كةس100
بةشيك لةم , وة بةوثييةي كة, دةوروبةري وآلتدا نيشتةجينبةزؤري لةنةتةوانة 

خاوةن نيزامي سياسي , وة بةوثييةي كة, نةتةوانة ِرؤشنبريييان زياترة وةك لة ِروس
, وة بةثييةي كة, اوةِراستةكة ثامشاوةي سةدةكاين ن, مؤركيكي دِرندانةي تايبةتة

, لة ِروسيايةكي ئاوهادا, شؤِرشي بؤرذوا دميوكراتيك بة ئةجنامي خؤي نةطةييشتووة
بؤ ئةو نةتةوانةي كة تزار , داننان بة مايف ئازادي جيابوونةوة, وةك دةرئةكةوي

_  سةرشاين سؤسياليئةركيكي بيئةمالوئةوال و ئيلزامي, ئةيانضةوسينيتةوة
ةكانيان بةسةرياندا ييكة ئةركة دميوكرايت و سؤسياليست, تةكانةدميوكرا

يندووبارة ,  دا1912) يةنايةر(كة لة كانوين دووةمي , حيزبةكةمان. دةيسةثي
 تيايدا جةخت ,دةركرد 11دا بِرياريكي1913لةسالَي , دامةزرينرايةوة و ِريكخرايةوة

هةر  ,ِرؤشن  وتيةكي كؤنكري بةشيوةيف دياريكردين ضارةنووس ئةكات ومالةسةر 
يزمي  هةوسارثضِراندين شؤظين.شيي ئةكاتةوة  وبةوشيوةيةي كة لةسةرةوة باسكراوة

ض لة ِريزةكاين بؤرذوازي وةيان لة ِريزي سؤسيال , 1916_ 1914ِروسي لة سالَي 
وامان , .)هتد.., 12))ناشة ديلو((بليخانؤف و , ِروبانوفيتش (دائؤثؤرتيؤنيستةكان

وة وامان ليبكات كة , كات كة زؤر زياتر جةخت لةسةر ئةم خواستة بكةينةوةليدة

18 19 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 لة يلةباري عةمةلييةوة اليةنطري, ئةوانةي ئينكاري لةم مافة ئةكةن, بلَيني
بيبةري و كة , ِرايدةطةيةنيتحيزمبان . زمي ِروسي و نيزامي تزاري ئةكةنشؤظيني
وة بةهيض  ,ريكردين ضارةنووس ئةكردريلة مايف دياكة  ئينكارييةي  لةوبيتاوانة

  .جؤريك بةرثرسيار نيية ليي
, دميوكراتيكي ثؤلَؤين_  لة هةلَويسيت سؤسيالتدووا شيوةداِرشتنيك كة طوزارش

دميوكراتيكي _ ِراطةياندين سؤسيال(سةبارةت بة مةسةلةي نةتةوةيي ئةكات 
  : ةي لةخؤ طرتووةئةم بريؤكان) 13دفاللة ئةجنومةين طشيت زميري, ثؤلَؤين

 حكومةتانةي تر ئةكات كة وِراطةياندنةكة ئيدانةي حكومةيت ئةلَماين و ئة
ةكاين  سازشلة ,متةيةك بةكاريننوةكوو بار)) ناوضة ثؤلَؤنييةكان((ناوة دايان

ئةكات لةوةي بيبةش  طةيل ثؤلَؤين, كة سةرةجنام((, وةرطرتندهاتوويان و بؤ تةعويز
دميوكراتيكي _ سؤسيال)). ((ووسي خؤي بةدةسيت خؤي دياري بكاتضارةن, كة بتوانيت
دووبارة لةبةرامبةر  خؤي  قولَي ناِرةزايةيت,ئاشكرابةتوندي و زؤر بة ,ثؤلَؤين

ئةو  لةسةر ِرووي ثةردة ))... دةرئةبِريتةكة وآلتبةشيكيثارضةثارضةكردين هةر 
ئةركي بة((داوة ...وللرنهرتئايل هو كة ثةميانيان بة ,مالَيئةنة هةلَسؤسياليستا

 لة بريوباوةِري خؤي تهةروةها بةوشيوةية طوزارش, ))رزطاركردين طةالين ضةوساوة
ثرؤليتارياي شؤِرشطيِري كة بةشداريكردن لةو خةباتةي بة , تةا كة ,دةكات
, ئةو خةباتةي لةثيناوي سؤسياليزمداية, دةستيثيبكاتخةريكة  ,جيهاين

 خؤسةثاندن و هةموو شيوة, يننةوةي ميللي تيكدةشكيكؤتوبةندي ضةوسا((
 بؤ طةشةي ئازاد و طةيل ثؤلَؤيني وة تواناي,  لةنيو ئةباتبيطانةباآلدةستييةكي 

ئةنداميكي كؤمةلَةي ,  طةلةم كة ئة ثيناسةيةيبةو, هةمةاليةنة دستةبةرئةكات
, واية كة جةنط تاوانيكةهةروةها ِراطةياندنةكة ثيي)). بة مايف يةكسانةوة, طةالنة

بآلوكراوةي  ()) تاوانةدووجار((, ))بؤ ثؤلَؤنييةكان((بةآلم , تيدا ئةكوذيت برا براي

الثةِرةي , 1915/ 9/ 27بةرواري , ذمارةي دووةم, كؤميتةي سؤسياليسيت جيهاين
  ).97الثةِرةي , ))ئةنتةرناسيؤناليزم و جةنط((بةشي , وةرطيِراين ِروسي, 15

داننان بة مايف مةسةلةي هيض جياوازييةكيان لةطةلَ , ؤكانة لةناوةِرؤكدائةم بري
, داِرشتنة سياسييةكةي ِرؤشن و ورد نييةبةآلم , ةنووسي خؤياندا نييةرميللةتان لة ضا

ئةم ناِرؤشنيية بة جؤريكة كة زياترة لة زؤربةي ئةو ناِرؤشنيانةي كة لة بةرنامة و 
طشت هةولَيك بؤ .  بةديئةكري14ي دووةمدابِريارةكاين ئةنتةرناسيؤناليزم

وة دياريكردين توانايي , كردن لةم بريؤكانة بة شيوةيةكي سياسي وردتطوزارش
تةا , دا وةيان لة سيستةمي سؤسياليستي,داجيبةجيبووين لة سيستةمي سةرمايةداري

لَؤنييةكان دميوكراتة ثؤ_  كة سؤسيال, ئةو هةلَةية دةرئةكةويتزؤر بةِرؤشين, بةمانة
ئينكاريكردين مايف ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي , ياين هةلَةي, تيي كةوتوون

  .خؤياندا
لةويدا , لة لةندةن بةسترا سؤسياليسيت يكؤنطرةي جيهاني, دا1896لة سالَي 

دان بة مايف ميللةتان لة دياريكردين ضارةنووسي , كة تيايدا, بِرياريك ثةسةندكرا
بةآلم ثيويستة ئةو بِريارة لةبةر ِرؤشنايي ئةو بابةتانةي كة لة . ينَخؤياندا ئة

ثيويسيت بة , يةكةم: بة ِرينوينيطةليك كة ئاماذة دةكات, كاملَ بكريتسةرةوة هاتووة 
بة , ؛ دووةمبةتايبةت لةذير سايةي ئيمثرياليزمدا, ئةم خواستة و ثيداطري لةسةري

ئةم دووشتة لة تةواي خواستة سياسيية , يةيت ناوةِرؤكي ضيناسياسي ومؤركي 
,  بةرضاو ئةكةوي؛ سيهةم ,ئاماذةمان ثيي كردبةو خواستةشةوة كة , دميوكراتيكةكان

_ بة ثيويسيت جياوازيكردن لة نيوان ئةركة كؤنكريتةكاين بةردةم سؤسيال
نكريتةكاين وة لة نيوان ئةركة كؤ, دميوكراتةكاين ميللةتاين ضةوسينةر و باآلدةست

و بة, دميوكراتةكاين ميللةتاين ضةوساوة و ستةمليكراو؛ ضوارةم_ بةردةم سؤسيال
, بة مايف دياريكردين ضارةنووسئؤثؤرتيؤنيستةكان و كاوتسكييةكان دانثينانةي 

وة دواتر و بةمانا سياسييةكةي , ِروكةشتةا بة , دانثينانيكي ثِر لة دوودلَي
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نييةكان و ,نجةمبةرذةوةندخوازانة؛ ثيكهاتنةوةي فيعلي و لةطةلَيةكطوجناين شؤظيِري 
, روس(وآلتة زؤر طةورةكان بةتايبةيت لةنيو ميللةتاين , دميوكراتةكان_ سؤسيال
, .)هتد...,ذاثؤنييةكان, ئيتالييةكان, فةرةنسييةكان, ئةلَمان, ئةمريكي_ ئةنطلؤ

كؤلَؤنةكان و ئةو ميللةتانةي كة  جيابوونةوةي ئازادي ,ئةوانةي كة داكؤكي لة خواسيت
ت و تيكؤشامنان لة  خةبائةيب, ناكةن؛ شةشةم ,ئةيانضةوسينيتةوة)) يان((ميللةتةكة

ي خواستة شانبةشاين خةبات و تيكؤشان لة ثيناوي تةواو, ثيناوي ئةم خواستةدا
انةي خةبايت ِراستةوخؤي شؤِرشطيِرلة خزمةيت , ي سياسيبنةِرةتييةكاين دميوكراس

 بةئةجنامطةياندين  و ِروخاندين حكومةتة بؤرذوازييةكان بؤ,يجةماوةري
  .بيتسؤسياليزمدا

بةتايبةت لة نيو ئةوانةدا , ئةطةربيتو تيِروانيين هةنديك لة ميللةتة بضوكةكان
ئةوانةي كة , ةينةثالَ ئةنتةرناسيؤناليزمدب, دميوكراتة ثؤلَؤنييةكان_ سؤسيال

خؤلَ ئةكةنة , انكة بة درومشة ميللييةكاني((رذوازي ثؤلَؤين ةباتيان لة دذي بؤخ
ئينكاري لة مايف دياريكردين ضارةنووس , طةياندن كة بةهةلَة بةوةي)) كيي خةلَضاوي
ان بة لةوحالَةتةدا ماركسيزم, ئةوا لةباري تيؤرييةوة بةهةلَةدا ضووينة, بكةن

اليةنطريي لة , ئةوةي مبانةويبةبي, لةباري ثراكتيكيشةوة, برؤدؤنيزم طؤِريوةتةوة
  .شؤظينيزمي ميللةتاين وآلتة طةورةكان و ئؤثؤرتيؤنيستة زؤر ترسناكةكانيان ئةكةين

  

  ,))دميوكرات_ سؤسيال((دةستةي بةِريوةبةري 
  زماحنالَي ناوةنديي

   لة ِروسيايدميوكراتي_ حيزيب كريكاري سؤسيال
  

  
 

,  كة لةم دوايية) ))Neue Zeit (()) (يتا تزنؤية((لةو ذمارةيةي طؤظاري  .ثةراويز
كاوتسكي دةسيت ليبووردةيي و تةبايي ,  دا دةرضوو1916ي )مارس(ي ئازار3لة 

ياين بؤ نوينةري ثيسترين ِرةوتةكاين , كريستيانئاسا بؤ ئوسترليتز دريذئةكات
 لة ,ةئازاديي جيابوونةوةي ميللةتاين ضةوساولة  يكة ئينكاري, شؤظينيستيي ئةلَماين

كةضي لةهةمان كاتدا و لة ثةيوةند ,  ئةكاتةوةثةيوةند بة نةمساي ئال هابسبورط
تاوةكوو بةمة خزمةتيكي ,  ئةضيتة ذيرباري و دانيثيدائةنيتِروسييةوةبة ثؤلَؤنياي 

بةوشيوةية وةك . سوك و زةبوونانة ثيشكةش بة هلندنبورط و غليؤمي دووةم بكات
طةيةكيهيواي ؤظ  زةمحةتة مر,دةرئةكةويت  ترِريطةيةي كة, خبوازيباشتر لةو ِري 
  .ثي ِريسواكردخؤي  , خؤيكاوتسكيزم

 
   ,27بةرطي     شوبات                      _لةكانونيدووةم

 266_ 252 ل ل                                         دا نووسراوة1916سالَي 
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  :تيبينييةكان
  

لة نيوةي يةكةمي سةدةي , بريؤكةيةكي يؤتؤثيية)) دراوي كريكاري((ؤكةي  بري.1
 لة ئينطلتةرة و كةساين ترةوةسؤسيال يؤتؤثي و   طرايي لةاليةن ئوين و,نؤزدةهةم

 ئةكري ,اليةنطراين ئةم بريؤكةية ثييانواية كة. برؤدؤن لة فةرةنسا ثيشكةشكرا
ييانةي كة ثةيوةستة مةينةتئةو , سةرمايةداري بةرهةمهيناين لةطةلَ مانةوةي شيوازي

 و )التبادل(يش بة طؤِريين سيستةمي طؤِرينةوة ئةو, بة سةرمايةدارييةوة لةنيوبربيَت
بانكيكي , طراي ثيشنياري ئةوةي كرد كة, بؤمنوونة. هةلَوةشانةوةي دراوي كانزايي

ياين )) (اوي كريكاريدر ((بؤ لة ضاثدان و دةرهيناين,  دامبةزرينريينيشتيماني
كة لة كاآلدا بةرجةستة ,  لةو كايت كارة بكاتتكة ِراستةوخؤ طوزارش, كاغةزيك
و )) دراوي كريكاري((بة , ةكةيان)قيمة(وةئيتر كاآلكان بةطويرةي بايي, )ةوةئةبيت

  .يش بة كاآلكان بطؤِردرينةوة))دراوي كريكاري((
, هةولَي ئةدا كة, لةوةدابوو)) اريدراوي كريك((خةوشي بنةِرةيت بريؤكةي 

بةمانةوةي خاوةندييت تايبةيت و , طؤِرينةوةي كاآلكان, بةشيوةيةكي بةرنامةِريذ
  .ِريكبخات, لة بةرهةمهينانةكةيدا هةية ثةشيوييةك كة

نيوةندي سةربازيي  1894 لة سالَي ,دادطاييةك بوو ,كيشةي دريفوس. 2
 لة دذي ئةفسةريكي يةهودي لة دةستةي ئةركاين ,كؤنةثةرسيت ثاشايةيت فةرةنسي

  تاواين و درؤكة تيايدا بةفيلَ, ةوة سازكرا)دريفوس(طشيت سوثاي فةرةنسي بةناوي 
 زيندانيي هةتاهةتايييان ,يدادطاي سةربازي, ةزنيان خستةثالَسيخوِريي و تاواين م
ثاشان لة سالَي , دكرا بة ليبوردن ئازادريفوس, 1899سالَي  لة. بؤ دريفوس بِريييةوة

هةمان , وة لييكريكاران و ِرؤشنبرياين ثيشكةوتنخوازةبةهؤي داكؤكيكردين , 1906
  .جيطاوِراو ِريزي ثيشووي بؤ طةِرايةوة

بةهؤي سوكايةتيكردين ئةفسةريكي بروسي بة , ِرووداويك بوو, ِرووداوي سافرين .3
.  ِروويدا)ئةلزاس(لة شاري سافرين , 1913 لة تشريين دووةمي سالَي, ئةلزاسييةكان

 يفةرةنسي   كة بةزؤريي, توندي خةلَكِرق و بيزاريئةمةش بووة هؤي تةقينةوةي 
   .جةوري دارودةستةي سةربازيي بروسيلة دذي , بوون
ي تشريين دووةمي سالَي 30س لة بةرواري بِروانة نامةي ماركس بؤ ئةنطلَ .4

1867.  
_ سةربةخؤيي كولتووري نةتةوةيي: 9تيبيين ذمارة . 9بِروانة تيبيين ذمارة . 5

لة دةيةي نةوةتةكاين , بةرنامةيةكي ئؤثؤرتيؤنيستيية لة مةسةلةي نةتةوةييدا
دميوكراتيي نةمساوي باوير و ِرينةرةوة  _ لة اليةن هةردوو سؤسيالسةدةي ِرابوردوودا 

 كة لة وآلتيكي ,نةتةوةئةنداماين يةك : ةية ئةلَيتثوختةي ئةم بةرنام. ثيشكةشكرا
يةكيتييةكي ,  بةيب لةبةرضاوطرتين ئةو ناوضةيةي تيايدا ئةذين,اريكراودا ئةذينيد

خويندنطةي (كاروباري خويندنطاكان , كة دةولَةت, نةتةوةيي سةربةخؤ ثيكئةهينن
و  هةر بةشيكي تري ثةروةردة و ) جيا بؤ منداآلين هةر نةتةوةيةك لة نةتةوةكان

 ئةم بةرنامةيةئةطةر  . ئةخاتة  ذير دةسةآلتيةوةبةتةواوةيت, ردن و ِرشنبرييفيرك
ثياواين ئاييين و ئةقلَييةيت نفوزي ئةبيتة هؤي بةهيزكردين , جيبةجيبيت

هةروةها ئةبيتة هؤي , داكي نةتةوةييطروثينيو هةر كؤنةثةرستيي نةتةوةيي لة 
 لةئةجنامي, يكخستين ضيين كريكار كؤسث و تةطةرة لةبةردةم ِرثيكهيناين

  .قولَكردنةوةي دابةشبووين كريكاران لةسةر بنةماي نةتةوةيي
لينني زؤر بةتوندي درومشي سةربةخؤيي كولتووري نةتةوةيي داية بةر ِرةخنة 

  .5ل _ ). 15_13, 7_6ل ل , بِروانة ئةم ثةِراوة(
خنةطرانة دةربارةي مةسةلةي ضةند سةرجنيكي ِرة((ِروانة نووسراوةي لينني بةناوي ب
خنة لة بريوباوةِرة كؤنةثةرستانةكاين ةبةشي ِر, )62_ 13ئةم ثةِراوة ل ل (, ))ميللي

  .  164ل _ ). سةربةخؤيي كولتووري نةتةوةيي( ِرينةر و باوير بةناوي 
و )) ي ييندةنطوباس((ماركس : 67تيبيين ذمارة . 67 تيبيين ذمارة  بِروانة.6

س    . 156ل _ )).ِراطةياندين ثؤلَؤين, ةكةمبةرطي ي, ييئةدةيب تاراوطة((ئةنطلَ
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س لة بةرواري .7 ي تشريين دووةمي سالَي 2 بِروانة نامةي ماركس بؤ ئةنطلَ
  .168ل _ .1867

8. ))Die Glocke)) ) ((ك بوو, )) )زةنط((_ ))دي طلؤكةلةاليةن , طؤظاري
دميوكرايت _ حيزيب سؤسيالي ئةندام, )هلفاند(شؤظينيست بارفوس _ سؤسيال
 1925_1915لةسالَي , سةرةتا لة ميونيخ و ثاشان لة بةرلني, ئةلَماين
  .169ل _ .دةرئةهات

س بةناوي .9 )).  سآلظييبزووتنةوةي دميوكراتي(( بِروانة ئةو وتارةي ئةنطلَ
 Aus dem literarischen Nachlass“:هةروةها لينني ئةم ثةِراوةشي بةكارهيناوة

von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle“ (hrsg. Von 
Franz Mehring, Stuttgart, 1902, Bd. 111).  

  .169ل _ . لةم ثةِراوةدا ناوي وتارنووسةكة نةهاتووة
كة ِريكخراويكي ِريفؤرميسيت ,  كؤمةلَةي فابنيئةمانة ئةنداماين ,فابييةكان .10

ناو ئةضنة, 1900 سالَي ئةم كؤمةلَةية لة.  دامةزراوة1884لة سالَي , ئينطليزيية
  .172_ . حيزيب كريكارةوة

كة خؤي  نووسيويةيت , ي ثةيوةست بة مةسةلةي ميللييةبِريار ,مةبةسيت لينني .11
, يلةطةلَ كارطيِراين حيزبي. ر. د. س. ك. و كؤبوونةوةي كؤميتةي ناوةندي ح

ي تشريين يةكةمي سالَي 1ي ئةيلول هةتا 23ئةم كؤبوونةوةية لة . ثةسةندي كردووة
  .175ل _ .  بةستراوة)لة شاري كراكوفياوة دوور نيية( لة بؤرؤنني , 1913
_ يكةمؤنشةوبآلوكراوةيةكي مانطانةي , )) )مةسةلةكةمان( (( ))ناشة ديلو(( .12

لة كانوين  .شؤظينييةكانة لة ِروسيا_ كة بآلوكراوةي سةرةكي سؤسيال, ثاكسازةكانة
ل _ . شةش ذمارةي يلَ دةرضووة,  كراوةين بةدةرهينادةستةوة 1915دووةمي سالَي 

176.  
ي 8_5ة لة ك, جيهانيي ومةين طشيت سؤسياليسيت ليرةدا مةبةست ئةجن.13

  .الد بةِريوة ضوو لة زميريف1915ئةيلويل 

كة تيايدا ئيدانةي حكومةتة , بةياننامةيةكي ثةسةند كرد, ئةجنومةين طشيت
_ سؤسيالة ئيدانةي  و,ثريالييةكان ئةكات كة جةنطيكي جيهانييان ثةرثاكردووةئيم

بنضينةي لةسةر.  توند نةبوويش ئةطةرضي بةطويرةي ثيويست,شؤظينييةكان ئةكات
  .يةكييت زميريفالد دامةزرا, ئةو بةياننامةية

كة ,  ثيكهاتِرابةرايةيت ليننيبالَي ضةثي زميريفالَدي بة , لة نيو ئةو يةكيتييةدا
كة هةلَويستيكي , بة شيوةيةكي توند زؤربةي ئةجنومةين طشيت داية بةر ِرةخنة

  .176ل _ . مامناوةندييان وةرطرتبوو
لة سالَي , ة حيزبة سؤسياليستةكانييةكييت جيهاني_ ئةنتةرناسيؤنايل دووةم .14

) 1918_ 1914(كاتيك كة جةنطي جيهانيي ئيمثريايل لة سالَي ,  دامةزرا1889
خيانةتيان لة مةسةلةي سؤسياليزمدا  ةمِرابةراين ئةنتةرناسيؤنايل دوو, هةلَطريسا

. ئيتر ئةنتةرناسيؤنايل دووةم تيكشكا, كرد و ضوونةثالَ حكومةتة ئيمثريالييةكانيان
, يش بووهةرضي ئةو ثارت و كؤمةلَة ضةثانةي كة سةربة ئةنتةرناسيؤنايل دووةم

كة لة , يةوة)ئةنتةرناسيؤنايل سيهةم(يؤنايل كؤمؤنيسيت ضوونة نيو ئةنتةرناس
ياين لة سالَي , كة لة هةمان سالَ, لة كؤنطرةي بيرن.  لة مؤسكؤ دامةزرا1919سالَي

ئةنتةرناسيؤنايل دووةم زيندووكرايةوة و ئةو حيزبانةي كة ,  دا بةسترا1919
 ,ي سؤسياليستيدا ئةكرد لة بزووتنةوةياننوينةرايةيت بالَي ِراسيت ئؤثؤرتيؤنيستي

  .177ل _ . ة ناويةوةنضوو

*  
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  :ناساندين ناوةكان 
  

س فريدر • يةكيكة لة دامةزرينةراين كؤمؤنيزمي , )1895-1820 (كيئةنطلَ
برادةري كارل ماركس و ,  جيهانيي كريكاران بووِرابةر و مامؤستاي, نستييزا

  .  هاوِريي فيكر و تيكؤشاين بوو
_ يةكيكة لة ِرابةراين حيزيب سؤسيال, )1931- 1862 (ريدريكئوسترليتز ف •

)) ( Arbeiter Zeitung((سةرنووسةري ِرؤذنامةي , دميوكرايت نةمسايي
لة , ئةندامي ثةرلةمان بوو. ي زماحنالَي حيزبةكة بووة)) )ئةربايتةر تزايتونط((

 توندي دا هةلَويستيكي شؤظيين)1918-914 (سالَةكاين جةنطي جيهاين يةكةم
 .ة هةبوو

لة كؤتايي , )1924 - 1869 ()هلفاند ئةليسكةندةر الزاريفيتش(بارفوس  •
بةشداريي لة , نةوةتةكاين سةدةي نؤزدةهةم و سةرةتاي سةدةي بيستةم

ثاشان وازي لة .  ِروسيا و ئةلَمانيادا كردووةيدميوكراتي_ بزووتنةوةي سؤسيال
_ 1914(طي جيهاين يةكةم  جةنلةسةردةمي. دميوكراتيزم هيناوة_ سؤسيال
 Die((طؤظاري , ةوة1915لة سةرةتاي سالَي . كةسيكي شؤظيين بووة, دا)1918

Glocke(( ))زةنط: ياين() ()دي طلؤكة((ناكة زماحنالَي , ي دةرئةهي)) وةرطةِران و
 ).لينني ( بوو)) لة ئةل َمانيابؤطةنسةرشؤِري 

ةمسايي دميوكرايت ن_  سؤسياليةكيكة لة ِرابةراين, )1938- 1882 (باور ئوتو •
ثيي ئةووتري ئةو ئاراستةية بوو كة  يؤنايل دووةم و ئايديؤلؤذيسيتو ئةنتةرناس

باور يةكيكة لة داهينةراين . كة جؤريكة لة ِريفؤرميزم)) ماركسيزمي نةمسايي((
 .بؤرذوا ناسيؤناليسيت) سةربةخؤيي كولتووري نةتةوةيي((تيؤري 

, كؤمةآليةيتو نووسةريكي سياسي , )1865-1809( برؤدؤن بيري جؤزيف •
, بريمةنديكي وردةبؤرذوازي بوو, بووفةرةنسي ئابووريناس و زاناي كؤمةلَناسيي 

برؤدؤن خةوين بة . يةكيك بوو لة دامةزرينةراين بريوباوةِري ئؤثؤرتيؤنيسيت

, ذوازييةوةلة ِروانطةي وردةبؤر ئةبيين و ةوةبضووكتايبةتيي نةمرييت خاوةندييت 
برؤدؤن ثييوابوو كة دةولَةت .  طةورة ئةطرتيِرةخنةي لة خاوةندييت سةرمايةداري

ثرؤذةي )) بؤلةناوبردين دةولَةت ((وة,  ضينايةتييةيسةرةكي ناكؤكيسةرضاوةي 
  .ئةكرد دذي خةبايت سياسي بؤ وةستانةوة لةبانطةوازي وة , خةيالَيي ئةخستةِروو

هةلَويستيكي زؤر , لة مةسةلةي ميلليدا, يةنطراينهةروةها برؤدؤن خؤيي و ال 
, ))ميللةت((و )) نةتةوة((كة , ووتبرؤدؤنييةكان ئةيانط. نادروستيان طرتةبةر

دذايةتيي بزووتنةوةي ِرزطاريي , ))خةو و خةيالَ و خرفبووين ثرييية((
  .نيشتيمانيي طةالين ستةمديدةيان ئةكرد

 يةكيكة لة بةناوبانطترين ,))1918-1856 ((بليخانؤف طؤركي فالنتينوفيتش •
يةكةمني كةسة لة , ِرابةراين بزووتنةوةي كريكاري لة ِروسيا و لة جيهاندا

لة دواي كؤنطرةي دووةمي حيزيب . كة بريوباوةِري ماركسي بآلوكردبيتةوة, ِروسيادا
. ي بووة مؤنشةو1903اتيي ِروسي لة سالَي دميوكر_ كريكاري سؤسيال

_ بليخانؤف هةلَويسيت سؤسيال, نطي جيهاين يةكةمداجةسةردةمي لة
لةبةرامبةر شؤِرشي سؤسياليسيت ئؤكتؤبةردا هةلَويستيكي . هةبووشؤظينييةكاين 
  .بةآلم نةضووة ثالَ ئةوانةي لةدذي دةسةآليت شورةوي وةستانةوة, خراثي هةبوو

ين حيزيب يةكيكة لة ِرابةرا, )1920- 1860 (ِروبانؤفيتش ئيليا ئةدؤلفوفيتش •
لةسةردةمي جةنطي جيهاين يةكةم . بؤرذوازي سؤسياليستة شؤِرشطيِرةكانوردة

 .شؤظينيست بووة_ سؤسيال) 1914-1918(
 ِرابةر و تيؤريسيين سياسةمتةداريكي نةمسايي و, )1950 -1870 (ِرينةر كارل •

سةربةخؤيي ((خاوةن تيؤري . ة نةمساييةكان بوودميوكراتة ِراستِرةو_ سؤسيال
 ِراويذكار 1920 و 1919لة سالَي .  بؤرذوا ناسيؤناليستة))كولتووري نةتةوةيي

 . سةرؤكي نةمسا بووة1950 هةتا 1945و لةماوةي نيوان سالَي 

28 29 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


. سؤسياليستيكي ِراستِرةوةي فةرةنسي بوو, )1935 -1871 (ِرينؤديل بيري •
ؤظيين سؤسياليستيكي ش) 1918 -1914(لةسةردةمي جةنطي جيهاين يةكةمدا 

 .بوو
, )ة لةدايكبوو1882لة سالَي  ()برؤنشتني سيميون يولييفيتش(سيمكؤفيسكي  •

_ مؤنشةويكة ِرؤذنامةكاين يهاوكاري. يك بوونشةودميوكراتيكي مؤ_ سؤسيال
 .دميوكراتة بييانييةكاين كردووة_ ثاكسازةكان و بآلوكراوة سؤسيال

, نيشتيماين ئيتايل بووثالَةوانيكي , )1882 -1807 (طاريبالَدي جؤزيبية •
 لَيلة سا, يةكيكة لة طةورةترين ِرابةراين دميوكراتيزمي شؤِرشطيِري ئيتايل

داطريكةراين لة دذي , سةركردايةيت خةبايت طةيل ئيتالياي كرد ,1867 -1848
لة ثيناوي , بيطانة و سيستةمي فيئؤدايل و حوكمي ِرةها و كؤنةثةرسيت ئيكلريكي

 .يةكخستين ئيتاليا
ئيمثراتؤري ئةلَمانيا و ثاشاي بروسيا لة , )1941 -1859 (غليومي دووهةم •

 .دا)1918 - 1888(سالَي 
دميوكراتيكي ضةثِرةوي هؤلَةندي _ سؤسيال, )1927 -1864 (غؤرتر غرمن •

, دا)1918 -1914(لة سالَي لةسةردةمي جةنطي جيهاين يةكةم . بوو
 .بوو) ريفالَديبالَي ضةثي زمي(سةربة , ئةنتةرناسيؤناليست بوو

, ِرابةري حيزيب كريكار بوو لة بةجليكا, )1938- 1866( فاندةرفلدة ئةميل •
سةرؤكي نووسينطةي سؤسياليسيت جيهانيي ئةنتةرناسيؤناليسيت دووهةم 

لةسةردةمي جةنطي . هةلَويستيكي ئؤثؤرتيؤنيستانةي توندِرةوي هةبوو.بوو
. ومةيت بؤرذوازيدا بةشداريكردلة حك. شؤظيين بوو_ جيهاين دووهةمدا سؤسيال

 .وةزارةتيي جؤراوجؤري وةرطرتووةثلةي 
_ يةكيكة لة ِرابةراين سؤسيال, )1938 -91854( كاوتسكي كارل •

, لةسةرةتادا ماركسي بوو, دميوكراتةكاين ئةلَمانيا و ئةنتةرناسيؤنايل دووهةم

سيت زؤر ترسناك ئايديؤلؤذيستيكي ئؤثؤرتيؤني, بةآلم دووايي هةلَطةِرايةوة ليي
لةضاو ضةث و ِراسيت كؤمةلَدا ئةم كةسيكي ,  بؤ بزووتنةوةي كريكاريبووة

 .مامناوةندي بووة
, دميوكراتيكي ئةلَمانيي ِراستِرةو بوو_ سؤسيال, )1936 -1862 (كؤنؤف هنريخ •

لةسةرةتادا ضووةثالَ . زاناي كؤمةلَناسي و ئةتنؤطرايف بوو, ميذوونووس
لةسةردةمي جةنطي . ن كةسيكي ِريظيذينيسيت يلَ دةرضووثاشا, كسييةكانمار

 .ئيمثرياليست بوو_ تيؤريسينيكي سؤسيال,دا)1918 -1914(جيهاين يةكةم 
بوندييةكي , ) لةدايكبووة1882لةسالَي  ()ة_ناوي خوازراوي هرش بيساخ(ليبمن  •

دا كةسايةتييةكي كاريطةري نيو كؤميتةي 1911لةسالَي , بةناوبانط بوو
لةسةردةمي جةنطي  .وة بة ثاكسازةكانةوة ثةيوةستبوو,  بوندييةكان بوويةنديناو

ثشتيواين لة سياسةيت داطريكردن كرد كة ,دا)1918-1914(جيهانيي يةكةم 
 .تزار طرتييةبةر

لةسةردةمي . دميوكراتيكي ئةلَماين بوو_ سؤسيال, )1926 -1873( لينش باول •
لةسالَي . شؤظيين بوو_ ؤسيالس, دا)1918 - 1914(جةنطي جيهاين يةكةم 

 .دميوكرايت دةركرا_ لة حيزيب سؤسيال, دا1922
بريمةند و , كؤمؤنيزمي زانسيت بوونةري بونيات, )1883 - 1818 (ماركس كارل •

 .ِرابةر و مامؤستاي جيهاين كريكاران بوو, بليمةت بوو
وو لة  سةركردةيةكي سةربازيي و يةكيك ب,)1934 -1847 ( ثاولهندنبورط •

لةسالَةكاين جةنطي جيهاين . فلدمارشالَ_ رالَةنذة/ ثياواين دةولَةيت ئةلَماين
, فةرماندةي سوثاي ئةلَماين بوو, لةبةرةي ِرؤذهةآلتدا, )1918 - 1914(يةكةم 

 .ثاشان بووة سةرؤكي دةستةي ئةركاين طشيت
, )1918 -1885 ()بوو. ناوي خواستراوي لريبالكا ل. (يوركيفيتيش ل •

داواي ئةوةي ئةكرد كة , ئؤثؤرتيؤنيست بوو, تيكي ئؤكراين بووناسيؤناليس
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بةت ييي سةربةخؤ و تادميوكراس_  لة حيزبيكي سؤسياليكريكاراين ئؤكراني
لة طؤظاري بةشداري ضاالكانةي , دا1914 و 1913لةسالَي . ِريكبخرين

  .رددا ك)) )زةنط)) ( ((دزفني((سةربة اليةين ناسيؤناليسيت مؤنشةويكةكان 
                                                

 
يت ميللي و ئةنتةرناسيؤناليزمي مةسةلةكاين سياسة(لة ثةرتوكي , )لينني(ئةم باسةي {

كة لة يةكييت شورةوي بة زماين عةرةيب , وةرطيِرراوةتة سةر زماين كوردي يةوة)ثرؤليتيري
  }.ة لة مؤسكؤ)خانةي ثيشكةوتن(ضاثكراوة و لة بآلوكراوةكاين 

 
   ساالر ِرةشيد/اينرطيِروة     

salarrasheed@yahoo.com  
1 /8 /2004   
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