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 ماهیر«هاوڕێ   ناوی نووسینکی» ڤیزم لشه کانی به ر میراته سه ک له یه وسته  مارکس، هه دابان له «   
موو   هه کان به په  چه ، که تک الداوه ر واقیعیه سه ی له رده  په،یدا که  نووسینه لههاوڕێ ماهیر ،  یه»عیسا

کانی شۆڕشی  پۆشکردنیدا بوون و هۆی شکسته رده وی نکۆی لکردن و په  هه وام له رده ، به وه کانیانه جیاوازییه
 دۆش  دا، هنده  مردنی لینین  له ، چونکه ی بچاره دم ستالین _  ی بچاره یی ستالین نیا بۆ دڕنده ریان ته بهئۆکتۆ

ی  و شاکارانه دا و ئه ی النه که  ڕبازه  له میدا سوندخواردن بوو بۆ لینین، که رده به ک له یه ریچه نیا ده دامابوو، ته
نگی  تی ئابووری نوێ یا ئابووری جه تی تاکپارتی و سیاسه وه ڤی و ده  بۆلشه پارتی ، واته ریان بووه وی داهنه

ستکرد و پالنی   ده ر به کان، شۆڕشی ئۆکتۆبه ڤیکه وانی لینین و بۆلشه واوی پاشه ته.  وه بگنه_ بپارزت) نیپ(
کان،  ڤیکه  و لینین و بۆلشه ی مژووه وه ژووکردنه  ئاوه مه  ڕاستیدا ئه م له به. نن کان، داده ڤیکه لینین و بۆلشه

وانی   ئه ر بوو، که ماوه ی جه  بوون و فشار و کارایی شۆڕشگانه وه کانه دوای ڕووداوه ک له تییه مایه ک که وه
تا  ره بینین، سه شدا ده ستبوونه یوه و په ر له  کرد و هه وه کانه وتی ڕووداوه  ڕه ستبوون به یوه  په ناچار به
   کنه مجۆره  و بهپچن  دهکانی خۆیان وڵ و خواسته هه  ربازان له رزان و سه ران و وه کانی کارگه یهداخوازی

تی   حکومه ڕوانی له اوهرداری چ ستبه ی ده وه ودڵ بوون لهتا دو ره  سه وان که ئه.  وه ره ماوه کانی جه  ڕزه نه که ده
ر  رامبه به تی له تی خۆیه رایه به ڕوه ریکی ڕکخستنی به هر خ ماوه  جه دیتیانکه کاتک . کاتی بۆرژوازی بن

انی کان، خرۆش تی کارخانه رایه به یوهڕ گرتنی به وه سته ده کان و به ی کارخانه  کۆمیته وانه  له،التی بۆرژوازی سه ده
، کان  کشتوکاییه مۆنهزراندنی کۆ  و دامهکان  و زاری فیوداه وی رداگرتنی زه سه ستبه ویان بۆ ده رزان و هه وه

روی  سه کان و له ربازییه  سه  و دواخستنی کاروانه وه کان و گانه ڕگه جھشتنی شه ربازان و به یاخیبوونی سه
تی کاتی   توانای حکومه  له ئیتر، پترۆگراد  لهربازان ران و سه کانی کارگه ته  پکھنانی سۆڤیه وه مانه ئه

_ وروپایان  ی ئه که  ڕاسته ک باه تی دیموکراتی وه مان و حکومه شداری پارله نائومدبوون، هیوایان بۆ به
مۆکردنی  سته ری خرۆشاویان بۆ ده ماوه کانی جه  دروشمهما و  نه_ دیموکراتی ڕۆژاوایه   سۆشیال ست له به مه

داهنرا و شاکاری   که_ کان  ته ت بۆ سۆڤیه سه موو ده  هه وانه  له،کار برد  به ره ماوه و جه خودی ئه
کاریان  کان به ته ستکۆتاکردنی سۆڤیه  پاشان بۆ ده ، که_ن که ی بۆ ده نده کان پاگه په ک چه ، وه کان نییه ڤیکه بۆلشه

  کان چ به ته  سۆڤیه  لهبیاردانی  وه ندنه ر و سه ری چینی کارگه ک نونه وهبری دانانی پارت   له هنا، به
ڕاوی نوخۆ و   بیانووی جۆراوجۆری باری شه ریان، به  بۆ سه نه الیه مه شاری هه ف مۆکردنیان چ به سته ده

  ..کی و ئابوری ڕوخاو و چی چیتر ره هرشی ده
  

ک  ڤیککان وه نتی ئیمپریالیستبوونی بۆشه ڕ ئه مه م له»ماهیر«ی هاوڕێ  که وه ڵ لکدانه  گه واوی له ته    من به
ی ڕ پارت مه ی له وه ها لکدانه روه ی سۆشیالیستی، هه وه ک بزووتنه  وهک دارییه هرمای ی سهنت بری ئه ک له ڕووسییه
 پارت یا   لهنیا جۆرک و ته ئه   که یه وه ، ئه م هاوڕیه ڵ ئه گه  ناکۆکی له مخاته  ده م شتک که ، بهڤیک بۆلشه

و  ک ڕکخستکی گونجاو بۆ ئه  وه ی پارته خود وه من، ئه بوای  به ، که وه کاته تده سنترالیزمی دیموکراتیک ڕه
  دا، له  مانیفستی کۆمۆنیست  له  من بجگه نده رچه هه.  وه خاته  مارکس دوورده  لینین له دات، که ستده  ده توانینانه
 کا،  مارکس باسی ده ی که وه  ئه م وایه و پش وه خوندۆته ڕ پارت نه مه م له »مارکس«دا بۆچوونی  شونی که

بوون، تا   نه ناوی پرۆلیتاریاوه  پارتی سیاسی به  هنده و ڕۆژانه  ئه  پارتی سیاسی، چونکه شتکی جیابت له
 مانای  دا پارت زیاتر به کانی تری پرۆلیتاریا، لره  پارته کان پارتکی جیاواز نین له مارکس ب کۆمونیسته

ی  وانه کان چ ئه  دیموکراته  سۆشیال  جۆری پارته  پارتک لهمانای کو به  تاوه، دێیی ی پیشه ڕکخراوه و  سته هه
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 پارت  ی مارکس له م ناوهنانه  ئه. پاشگری خۆیان یان کرده  دواتر  کۆمونیست ی که وانه  چ ئه وه  مانه وه و ناوه به
و   له کات، که  ده  لیوه قورئاندا باسی د له مه  موحه چ، که ی پارت ده و ناوهنانه ق له قاوده دا ده  مانیفست له
د  مه موحه وانی یه  پهبینین، چی ده  که.بوون  ئارادا نه ویشدا هیچ پارت و گروپکی سیاسی له ی ئه مه رده سه
کان،  یده مده  سته  چین و توژه ڕکخستنی بۆ ره  روه کی چینی سه یه زگه  ده  که،کانی پارتی سیاسی ر بنچینه سه له
   شونکیشدا مارکس به ر له گه ئه. ن که کنیان، پارت دروستده شه  هاوبه ندییه وه رژه ی و بهی ناکۆک وه ره ده له

باتی پرۆلیتاریا دژ  ک ئامرازکی گونجاو بۆ ڕکخستنی خه  دروستکردنی پارت وه ی له درژی و ئاشکراتر قسه
  .کانی مارکس لمنراوه سهرچاو و   به ه  هه ه ل ککه وا بشک یه ، ئه کردبتداران رمایه  سه به
  

  ، بۆ دابان لهی که وه کانی بزووتنه ی مارکسیزم و ڕگرییه وه بوونه ری نه ماوه هۆکانی جه  هاوڕێ ماهیر، باس له
   . وه گته خش ده تی ڕزگاری به یه ک زانستی کۆمه مارکسیزم وه

  
ک سۆشیالیستک  و  ی مارکس وه وه ر ئه به له.  وه نمهبی دا ده م هاوڕه ر ئه رامبه به تر خۆم له دا من جارکی لره

  ، که گرێ  ده اوهرچ  سه وه وانه وی ئه  هه لهزانم و  ی ده ه نانکی هه نو حای خۆم به شبه  به  که_یش  مارکسیزم
کردنی ئایین   به مجۆره ، به ار بردووهک کانی خۆیان به  پاپشت بۆ ڕاستبوونی بۆچوونهک کانی مارکس وه وونهبۆچ

ک بۆچوون و   وه_ وایان خۆشکردووه وشوخه  خهیان بۆ پیرۆزڕاگرتنی خۆیان و کانی مارکس، ڕگه توانینه
تیان بۆ س کاندا ده ڕینه  شۆڕش و ڕاپه ران، له تی کارگه باتی چینایه مکی دیاریکراوی خه رده لکی سه توانینگه

  مه ڕوو، ئه ته ، خراونه)موو جیی هه(روج  سه و )م ده میشه هه(روکات  سهقی ئاسمانی و  ک ده و وهک ، به براوه نه
ک  م وه دا و هه ی پیرۆزی مارکسیزم رمانه ناو خه کانی خۆیان له پاندنی بۆچونه  بۆ سه م بۆ ڕخۆشکردن بووه هه
 ،دا که وه ناو بزووتنه و لهبات  وتی خه  ڕه  له  و ناکۆک بووه ر توانین و بۆچوونکی تازه رکوتی هه کک بۆ سه چه
ی پ  وه یی ئه  بارودۆخکی دیاریکراوی ناوچه ، که که وه ستی بایکی سیاسی ناو بزووتنه ی باده ژر سایه له
  . خشیووه به
  
وکردنی بۆچوون و  ڕهر  سه ر پ له ویش هه کان، ئه  لینینسته رای جیاوازی له ره  هاوڕێ ماهیر، سه وه داخه به

و  ی ئه وانه ش پیجه مه ، ئه وه و ڕه ر ئه  بۆ سه یه وه رانه گرێ و خوازیاری گه ، دادهکانی مارکس نهتوانی
  .نی ئایدیالیزمی لینینستی رامه ناو خه  له که وه رهاویستنی بزووتنه  ده یدات، واته  خۆی ده  که یه یه وه هه
   لهکان پ و کۆمونیسته ی چه دابان یدا، باس له که ووسینهمی ن که ی یه ره وه تای ته ره سه مان له م هاوڕیه   ئه

پ و چینی  ی چه وه  بۆشایی نوان بزووتنه  و خۆی له  دروستی کردووه م دابانه  ئه یرانک که یزم و قهمارکس
پ و   نوان چهالم بۆشایی م، به  بکه که وه یرانی بزووتنه  قه منیش ناتوانم نکۆی له. کات ، ده رخستووه ردا ده کارگه

انی  و شوازی تکۆشر باتی چینی کارگه  خه  به نکی نامۆیه پ ته  چه ، چونکه تکی مژووییه ر واقعیه چینی کارگه
   له ، که م چینه کانی ئه ر و ئۆلگووه ی شۆڕشی چینی کارگهئامانجبات و  ڵ خه گه کانی له رنامه و ئامانج و به

پ  چه.  دوورن وه که یه ور و باشوور لهری باکو مسه ی جه ، هنده یشتووه  گهیدا پیان باتی ڕۆژانه وتی خه ڕه
کانی  ینه بۆچوون و توان ، له وه پیانه راست وچه کان به دیموکراته  سۆشیال ، پارته وه موویانه رووی هه سه له

بات و   و مژووی خه وتووه ریاندا که سه  مارکس کاتی خۆی به بوون، که النه و هه نیا بائاوزانی ئه دا ته مارکس
ک ئامرازی   پارت وه وانه ستمان، له ده ته ی داوه النه م هه لماندنی ئه م سه ی ئه گه کانی پاش وی، به زموونه ئه
ت   پدوایستبوونی حکومه م که که ک قۆناخی یه  کۆمۆنیزم وهندی زم و قۆناخبهتی بوونی سۆشیالی وه بات، ده خه
ناو  هزکردنی گیانی سکتاریستی له  به وه شه ی کۆمونیستی، لیه گه  کۆمه م واته بینت و قوناخی دووه ده

م   لکترازان و الوازبوونی ئه  بهبینین، مدا ده که رناسیونای یه نته  ئه ک له کانی خۆیدا، وه  ره کهو یه  په کۆمونیسته
  یه ه م هه دا، ئه)م دووه(کان دیموکراته رناسیونای سۆشیال نته  ئه ب و له واو ده  ته رناسیونالیستییه نته  ئه نده ناوه
اهیر  هاوڕێ م بت، که  خۆش ده و شته  بۆ ئه مینه  و زه  لووتکه گاته  کۆمنترندا ده  و له وه بته واو زاق ده ته

ی و  هک دارییه رمایه  سه  دژه ڕۆکه  ناوه ی سۆشیالیستی له وه ی بزووتنه وه  خایکردنه کات، واته ده باسی لوه



، کان  ناسیونالیسته ندییه وه رژه  هاوبه وه  بو بۆ بزووتنه ه باشترین سابات  ئیمپریالیزم، که زاندنی تا ئاستی دژه دابه
 توانین و  ی به وه دیموکراسیدا، ئه  سۆشیال ن ناسیونالیزمی ڕکخراو لهبوای م  به.نی هاوڕێ ماهیر وته

م  رکردنی ئه کانی مارکس بوو تا ئاستی سبه ه نیا پیرۆزکردنی هه ، ته وه سته یبه  ده وه ه کانی مارکس بۆچوونه
   له  ڕوسیه ی له وه تر ئه کی  واتایه به. دا کانی مارکس واوی بۆچوون و توانین و پشبینییه ر ته سه  به النه هه

ر  سه کو پداگرتن بوو له کانی مارکس، به راپای تروانینه  سه بوو له کاندا ڕوویدا، دابان نه ڤیکه ی بۆلشه سایه
تکردنی  وه  ده  باسم کرد، به وه ره سه ک له کانی وی بوو، وه  دروسته  شیواندنی بۆچوونه کانی و به ه  هه بۆچوونه
 پارت   به که وه بردن و جگۆرک پیکردنی بزووتنه ڕیوه ندتی به ڕژیکراو و ناوه رنامه زم و ئابووری بهسۆشیالی

ر   و هه وه تیدا بینییه وه داری ده رمایه  سه ش خۆی له مه کانی پارت، ئه که  یه کان به رییه ماوه  جه و ڕکخراوه
یان له  مدا پشبینیانکرد و مارکس که یی یه وه ته می نونه رده  سه یارانی مارکس له  نه رچوو که ش ده وه ئه
   له و بۆچوونانه کردنی ئه زموون نه هۆی ئه م به ، هه وه داخه الم به به.  وه  ئاگادار کرده و بۆچوونانه بوونی ئه ه هه
ر خۆدی مارکس،  سه  له وه وری مارکس کۆبووبوونه  ده  له ی که وانه م کارایی ئه دا و هه می ژیانی مارکس ده

   و پاشان له  ڕوسیه دا له١٩١٧ سای   له ی، که نجامه ره و سه وتنی ئه رکه خسانی بوارک بۆ ده  ڕه ڕگربوون له
 بۆ شۆڕشی  بات نییه ک ئامرازی خه  پارت نه چۆن  و بینیمان که وه بووه سپانیادا دووباره  ئه  له١٩٣٦

ی  کی سۆشیالیستانه رییه ستپشخه ر ده ی هه وه سککردنه رته  بهرکوت و کو ئامرازی سه سۆشیالیستی، به
ی خۆی، بۆ  وه ره ر توانین و بۆچوونکی ده زموونکردنی هه  بۆ ئه ستکه ربه  و به پرۆلیتاریایه
یاندا، می ژ که  ڕۆژانی یه کو له ناو ناچی، به ت له وه ک ده  نه ها بینیمان که روه هه.  گه کردنی کۆمه سۆشیالیزه

کو باشتر  ، به وه شنته ناوه تی هه ی چینایه گه ک کۆمه  و نه  لووتکه ینته گه کراب، ده  بۆرژوازی نه ی به وه ئه
ی گیانیان  کات و خراتر شیله رکوت ده  سه گه ی کۆمه رانه مھنه رهه  و توندتر به وه کاته کانی پده ره به له کونوکه

  خشی، له کان به ڤیکه تی بۆلشه رایه نونه  بۆرژوازی ڕوسی به کی وای به  تواناییه بوو کهش  مه ر ئه مژێ، هه ده
مریکا  وروپا و ئه ک ئه کانی تری وه  کبکی زلھزه ی که ربازی و ئابوورییه  سه و هزه  ئه کی کوردا ببته یه ماوه
  .بکات

  
   مارکسیزم واته به)  بیانه زهه مه ( وانه کی ڕه ندییه تمه یبه تا میشدا، دووباره ی دووه ره وه ته له هاوڕێ ماهیر   

 پداویستی  ست به خشت و هه به ، دهمی خۆی رده کانی سه ڕ ڕووداوه مه کانی مارکس له توانین و بۆچوونه
ڕای من  به. بات خشی ناوده تی ڕزگاری به یه  زانستی کۆمه  خۆی به ی که وه یشتن له  بۆ تگه توانینی زانستیانه

  ، چونکه وه منته نجام ده ره کان، ب سه ی گرکوره وه ودان بۆ کردنه کان و هه  گرفته  ڕوانین له مجۆره به
بری  ، له وه کاته ده گرکان توندتر ، که کانی مارکسه وکردنی توانینه کی خودی ڕه ره ی سه گرکوره
ی  وه کانی ناو بزووتنه  هزرییه  گشت فرگهی وه نگاندنه سه  هه به پویستمان  ورۆکه ئه. یان وه خاوکردنه

کان  یاییه  خه  سۆشیالیسته ی مارکس به وانه ئه (   وه کانه تاییه ره  سه  سۆشیالیسته لهر  ، هه یه سۆشیالیستی هه
 واقیع دریخست،   کهڕوو، خاته دهریاندا  رامبه به تیکردنی سۆشیالیزم له وه  ده رناتیڤی خۆی به ته  و ئهبا نویان ده

یاڵ و   خه ، که رانه  کارگهتی وه ی ده کیانه شمه ی په وه کانی مارکس بۆ کۆمۆنیزم و توانه ندییه  قۆناخبه وه ئه
،  کی مژوویییه  پداویستییه مه ئه.  داندان رهه سه  لهوڕۆکه  ئه ی که و بۆچوون و توانینانه  ئه گاته دهتا )  مه سته ئه

ی  وه ر ڕۆشنایی خوندنه به نیا له ش ته مه کان، ئه  و ڕاستییه ه ی هه وه کانمان و جیاکردنه وه هه بژندانی  بۆ له
  بات، که کانی خه ھنجاندنی وانه کان و هه زموونه ی ئه وه تی و شکردنه باتی چینایه ی مژووی خه واقیعیانه

 بتوانین، تروانینی دروست و بۆچوونی  مه سته ئه) کان یسته (رداربوونی ئایدیالیزمی ستبه بۆخۆی ب ده
ی ب  گه م و دیاریکردنی شوازی شۆڕشی سۆشیالیستی و ئۆلگوی کۆمه رده کانی سه ڕ ڕووداوه مه زگیر له ئاوه

شکردن و  مھنان و دابه رهه شیوازی به و  یه گه و کۆمه ی ڕکخستنی ئه  و شوه وه وسانه چین و چه
  .ڕوو ینه ریدا، بخه ماوه ی جه پساوه باتی نه وتی خه ڕه  له گه کانی کۆمه دنی کاروباره بر وهڕ به
  



ی سۆشیالیستی  وه  بزووتنه  به  وزه خنه  ڕه من پموایه  ، که یه وه  بۆ هاوڕێ ماهیر، ئهیامم  کۆتاییدا په له   
  وخمهو ت رزت و شون بهپا یین ده  مه یالیستی له بیری سۆش کات، چونکه کانی خراتر ده نگاوه خشت و هه به ده

  نه که  ده کانیان کنه  سیاسییه ستمۆکردنی بۆ ئامانجه  نیازی ده  به کات، که قده دا له که وه ناو بزووتنه  له نامۆیانه
  ب، که  نه دیالیزمهو ئای کری ئه ر ورانه ی سۆشیالیستی، گه خنه ڕه. کانیان  سیاسییه کان و پارته په  چه نوی، واته

. تی هانمان بدات ی ئامانجییه یه گه و کۆمه وا ناتوانت بۆ بنیاتنانی ئه ، ئه دا کشاوه که وه ر بزووتنه سه ری به سبه
ک  س ناتوان ڕۆڵ و کارایی مارکس وه که.  دانین خنه  و ڕه ه ی هه وه ره  ده  ناکرێ مارکس له ر بۆیه هه

کانی مارکس بۆ شۆڕشی   بۆچوون و توانینه ی که وه م بۆ ئه به.  نکۆی بکاتهزروانکی سۆشیالیست،
   به ستبنن، پویسته ده ی شیاوی خۆیان به ی سۆشیالیستی دا جگه گه تی پرۆلیتاریا و چیکردنی کۆمه یه کۆمه

یان »کارڵ مارکس« بۆ  ی که رۆییهروم  سه  ئایدیالیستییه ره یکه و په  لیان بوانین و ئه وه گرانه خنه چاوکی ڕه
وتی  ڕه  له ی وی که و تز و توانینانه باتمان، ئه کۆڕی خه بۆ نو  وه کبشکنین و بیگینه، ت درستکردووه

.  وه  زبدانی مژووه ینه پدا فیانده ڵ خودی چه گه ھاتوون، له مدا، وشکھه رده کانی سه توی ئاوگۆڕه بات و له خه
زلت له رۆییانهتی م سایه  که نان لهئاخر ڕنان له ی مارکس، ناتوانزلالیسته ره و کارگه  ڕی  ی کۆمۆنه  سۆش

  بات تا بیکاته نیا شتک شکی ده کات، ته ختده دا گیانی به پناو کۆمۆنه  کاتک دوا کۆڕی له  زیاتر ب، کهپاریس
  روی کۆمۆناره سه س له  هیچکه  مارکس و نه اتوانم نهمن هیچکات ن. تی تی، گیانی خۆیه ی مرۆڤایه فیدای کۆمۆنه

دا  وه وسانه ی ب چین و چه گه پیناو کۆمه تیدا له پناو مرۆڤایه  له وڕۆکه ی تا ئه وانه کان و ئه ختکردووه گیانبه
 ئاوا مارکس  ب، رکۆنه  و سه خنه وان شیاوی ڕه وست و کارکردی ئه ی هه و راده ن، دانم و به که خت ده گیانبه
 مارکسی ڕیز ب بهخوا کراو ،  ی مارکسی به تی ئایدیالیستانه سایه  بمرێ که خناندنن، واته کانی شیاوی ڕه و کاره

  .سۆشیالیست و ئازادیخواز
  

     
  
  


