
 
 

 
 
 

  خۆی به مشكی مۆته آه یه ك وه آو مردووه آان خوونه ریتی نه وه
                                *زیندووه آانه وه هه واسیوه

)                     آۆمۆنیزمی ستالینی وه مکی آوورت به(   
 
 

 ئاسۆ شابان
a_shaban1@hotmail.com

٢٠٠٥ / ٣ / ٢٣  

 

 به دنیاییه وه جیھانگیری ئه مرۆی سه رمایه داری و به هزآردن و وا آردنی 
ده سه تی سه ربازی به  سه ر جیھاندا و آۆۆنیاڵ آردنی ووتانی خۆرهه ت و 
ئاسیا ، مانای ده سه تی ڕه های تاك ڕه وانه ی ئه مه ریكا ، به تایبه تی پاش  

، ئاسۆیه آی ڕۆشنتری بۆ یه آانگیرآردنی ) بۆش (  ت  گرتنی ده سه
شۆڕشكی جیھانی خستۆته به رده م ئمه ، بنه ڕه ت و بنه مای پشبینی ئه م 

) سۆسیالیسته ئینته رناسیۆناله آان ( شۆڕشه ش بگومان ئه مۆآه له جیھاندا 
خۆیانی بۆ ئاماده ڕابه رایه تی ده آه ن و ) سۆسیالیسته شۆڕشگره آان ( واته 

ده آه ن ، وه ك ئه ته رناتیڤكی جیھانی له به رامبه ر جیھانگیر بوونی 
.                             ئابووری و ده سه تی ڕه های سه ربازی ئیمپریالیزمدا  

      له پاش شۆڕشی ڕووسیاوه ، شیكردنه وه  ی هۆآاره آانی شكستی به رده وام 
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 ئه و شۆڕشه و خۆ ئاماده آردن بۆ بنیادی سۆسیالیزمكی بوون و مانه وه ی
شۆڕشگرانه و سووربوون له سه  ر به رده وام بوونی شۆڕش ، تا سه راپای جیھان 
ده گرت و ڕزگار بوون له خه ون و خه یای سۆسیالیزم له ته نھا یه ك ووتدا ، 

 دواڕۆژی  ئمه  ئه و  ئاسۆ  گه شه ی  بۆ )  لیون ترۆتسكی ( ڕابه ری مه زن 
  شۆڕشگرانه دا قاڵ ته واو خۆی له مارآسیزمكیبنیاد نا ، بنه مایه ك آه  

 آردبت  ،  سۆسیالیسته  شۆڕشگره آان   بوایه آی   ته واویان    به خه باتی  
شوورا آركاریه آان هه یه  و شكستی به رده وام نه بوونی شۆڕشی ئۆآتۆبه ریش 

 تی شوورا آركاریه آان ده گرنه وه ، شوورا بۆ له ده ست دانی ده سه
آركاریه آان ده بت خۆیان خاوه نی بیارو ده سه ت و بنیات نه ری 

 پارته آه یان بن نه ك حیزبك آه له ده ره وه ی خواست و خه باتی   یڕاسته قینه
ه چینایه تی ئه وان خاوه نی ده سه تی ڕه ها بت به سه ر شوراآان و ڕكخراو

جه ماوه ریه آاندا ، بگومان له م آاته دا شوراآان و ڕكخراوه جه ماوه ریه آان 
ده بنه قووربانی ده سه تی حیزب و حیزب نابته ئۆرگانك بۆ ده سه تی 

ڕه هایی ( ڕه های آركاران له شوراآانی خۆیاندا ، ده سه تی حیزبی واته 
ری ستالینیه آه ئه مۆآه له آه خۆی له خۆیدا پیاده آردنكی زه) حیزب 

.         هه ندێ ڕكخراوی به ناو مارآسیزمی عراقی و آوردستانیدا ده یبینین   
 گواستنه وه ی بیرورای شۆڕش له نو ووتانداو پیاده آردنی به رنامه ی 
شۆڕشی به رده وام ، له  پش چاره آه سه ده ی ڕابردووه وه له الیه ن سۆسیالیستی 

ه وه شگیرانه تر  به رنامه ڕژ آراوه ، دواتریش ) لیون ترۆتسكی ( شۆڕشگر 
توانی ئه و ناڕۆشنیه یه آا آاته وه له نوان ده سه تی ) تۆنی آلیف ( 

.               سه رمایه داری ده وه تی  ستالینی و سۆسیالیزمكی شۆڕشگرانه دا 
آه ی تا ئه مۆ ناتوانین ده ست     له بزووتنه وه ی چه پی عراق و آوردستانیه 

نیشانی ڕكخراوكی مارآسیستی شۆڕشگر بكه ین ، ئه گه ر گرووپك یان 
دووان هه بن قسه یان له سه ر ئه م باسه بت ، ئه وا ته واو ڕۆشنانه نه هاتوونه ته 
مه یدان و خۆیان ساغ نه آردۆته وه ، هه رچی ئه وانی تره ته واو پچه وانه ی 

كی حیزبیدا ڕۆچوون و مارآسیزمو ستالینیزمرانه ن و سه راپا له نكی شۆڕشگ



پایزی ته مه نی ئه وانیش ده مكه گه ی وه ریوه ، بگوومان ئه رآی سۆسیالیسته 
شۆڕشگره آانه آه هووشیاری سیاسی چینایه تی له نو ڕیزه آانی آركاران و 

ماده و ڕكخراویان بكه ن له پناو بزووتنه وه جه ماوه ریه آاندا په ره پبده ن و ئا
ئه ته رناتیڤكی شۆڕشگرانه داو خۆپاراستن له ڕكخراوبوونی لیبراه آان و 

.                                                                               ستالینه آان  
قوو ت ههر ده بكی شۆڕشگشكین له وه ی آه ئه ندامانی پارت وی ب

ڕاسته قینه ی شوورا آركاریه آانبن ، ڕابه ری ڕاسته قینه ی خه باتی 
سه رسه ختانه ی ڕۆژانه ی آركاران و بزووتنه وه جه ماوه ریه آان بن ، ئه وانه ی 
آه ڕۆژانه له شونی آارو آارگه آان و ده زگا جیا جیاآانی تردا ڕۆژانه له 

و ده زگا ده وه تیه آاندا ، ئه وانه ی آه ملمالنیه آی سه ختدان له گه ل خاوه ن آار
انكاری یاساآانی ده وه ت و آشه شگیرانه  ڕۆژانه له پناو گۆڕ

آۆمه الیه تیه آاندا ده جه نگن ، آه سانك آه به بیروڕای مارآسیزمكی 
شۆڕشگرانه گۆش آرابن ، ده بت ڕابه رانی ئه وان له الیه ن خۆیانه وه 

ه ر ئه وانیشن آه  ڕابه رایه تی خۆیان ده آه ن له پارته آه یندا هه بژردرابتن و ه
، نه ك وورده بۆرژوازی ناڕازی و لیباه آان خاوه ن قسه و ده م ڕاستی ئه وان 
بن ، لره دا ده بت آركاران ته واو هووشیار بن و خۆیان له ڕیزه آانی ئه وان 

ته واو ) ه رناسیۆناله آان سۆسیالیسته ئینت( خۆئاماده آردنی . جیاآه نه وه
جده ست و خه باتی به ر چاوی له سه رتاسه ری جیھاندا هه یه و بنكه و 
ڕكخراو ه آانی ئمه زۆربه ی زۆری ووتانی جیھانی له خۆگرتووه ، خه باتی 
آاری هاوبه ش ، به رجه سته آردنی خه باتكی شگیرانه ی شۆڕشگرانه ی 

شه ڕ ، ڕاسیزم ، ده سه تی ڕه های ( نی دژی جیھانی ، ڕكخستنی به ره آا
ئیمپریالیزم ، آۆۆنیاڵ ، چه وساندنه وه ی موسمان له ژر ناوی جیاآاری و 
جیاوازی فه رهه نگ ، آار  ه ساته آانی ژینگه له  ژر ناوی تاقیكردنه وه ی چه ك و 

یوانی آردن و ، پشت) هتد .. پاشه ڕۆ آیماویه آان ، شه ری نه خۆشی له ئه فه ریقا 
هاتنه  مه یدانی ڕاسته قینه ی ڕۆژانه بۆ پشتیوانی آردنی ناڕه زایه تیه آركاری 
و جه ماوه ریه آان و گردانی هاووخه باتی و هاووته بایی ڕیزه آانی آركاران و 



بزووتنه  آۆمه الیه تیه آان له سه رتاسه ری جیھاندا ، ئه وه هزو توانای سیاسی و 
ۆسیالیسته شۆڕشگره آانه هاووپشت به بزووتنه وه  آۆمه الیه تی س

ئازادیخوازه آانی تری جیھان آه سانه ملیۆنه ها خه كیان بۆ هاووپشتی له و 
داواآاریانه ی سه ره وه له خۆپیشاندانه به رچاوه آانی دنیادا نه خش آرد  ، 

راق ئه م مژووی ئه م چه ند ساه ی داگیرآاری ئه مه ریكا بۆ ئه فغانستان و ع
.                                                    ڕاستیه ی بۆ هه موو گتی سه لماند

            
  ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ======= =   
  

ه ، تۆنی  آلیفیش  له سه رده م  ڕاپه ڕینه    مه زنه آانی   ) مارآس (   ووته یه آی - *   
ی فه ره نسا ، له به رامبه ر حیزبی آۆمۆنیستی فه ره نسادا به آاری هناوه ، )  ١٩٦٨( 

.                                          آاتك بوونه به  ربه ست له به ر ده م ئه و ڕاپه ڕینه دا   
( International socialism )  یه آ له  ی   ) ٩٧( ژماره ی    ( Alex callinicos ) *   -  

)  .                                    پارتی آركارانی سۆسیالیستی به ریتانیا ( ڕابه رانی 
( Internationale socialisten )          .                به شی هۆه ندا ،  ئاڕشیف   *   - 

( Azad arman )   )  .        ٢٠٠٥ ٣  /  ١٤(  وه م به پرسیاری ده نگه آان ، به رواری  * -  
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