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بووين كار و ئةجنامةكةي كة دابةش بووين  دابةش, دامةزراوة خيالَيةتييةكان رِؤذطاري خؤيان بةسةربرد : ( دةلَيت 

  سةر ضينةكانداكؤمةلَطاية بة 
لة هةمان كاتيشدا جياوازي لة مولَكداري طةشةي : ( دا دةلَيت 82وة لة الثةرِة ) . تيكوثيكي شكاند و دةولَةت جيطاي طرتةوة 

ئةنطلَس ثيش هةموو شتيك ) . وشت طةشة كردوو كرايت لة نيو دميؤكراسييةيت كؤين بة سرئؤروستؤي دةكرد و لةطةلَيدا تومخ
, هةر هةموويان , و ضينةكان و بةرهةم و كؤمةلَطا  تبة سةر ئةوةدا تيدةثةرِيت كة دميؤكراسييةت و ئؤروستؤكرايت و دةولَة

ي و لة هةموو مرؤظةكانيش بؤخؤيان تاكي سةربةخؤن و جياوازييةكاين نيوانيشيان هةرطيز بة تةواو. دةستكردي مرؤظةكانن 
لة كؤمةالَيةيت بووين بةرهةمةكانيةوة دةست  , كة بؤ تيطةيشنت لة مرؤظكاريكي زؤر ثيضةوانةية . رِوويةكةوة تيانابريت 

دابةش كردين . ثيبكةين و هةر لة دووتويي كؤمةالَيةيت بووين بةرهةمةكانيشيةوة بطةينة كؤتايي تيطةيشتنةكامنان 
بةشة " جيهاين ناوةوةي مرؤظ . اندا لة ثؤلين كردين ئاذةلَ و بالَندة و ووردة طيانةوةرةكان دةضن مرؤظةكان بة سةر ضينةك

واتة خواستة دةروونييةكان و عةقلَ و خةيالَ . ضينايةتييةكةيةوة  دابةش بوونةثةيوةست كراوة بة "  بوونيية ناوةكييةكاين
مرؤظةكاين . طةلَ خةبات و بةرذةوةندي و ئاماجنةكاين ئةو ضينة و هةستةكاين مرؤظةكاين هةر ضينيك يةكانطري كراوة لة

وة . كؤمةلَطا بة شيوةيةكي عةقلَ ساالرانة لة اليةن ماركسيزمةوة رِاثيض كراونةتة ذير دابةش بووين ضينايةتييانةوة 
بة ثيي . لَةبووندا برِؤن كانيانةوة بة ثرؤسةي طةالَةجيهاين ناوةوةي مرؤظةكان دةبيت لة جةرطةي ثةيوةنديية ضينايةتيي

طةلَ يةك جؤر مرؤظدا ةلة جيايت ئةوةي ل. مرؤظةكان جيادةكرينةوة و ثؤلين دةكرين , ئةم دابةش بوونة ضينايةتييانة 
. لةطةلَ ضةند جؤر رِةطةزي مرؤظدا بةرةورِوو دةبني كة جياوازييةكانيان هةتا بيت زياتر دةبيت , بةرةورِوو ببني كة مرؤظة 

ئةوةي . ياوازييةكاين ئةم مرؤظانة لةطةلَ يةكتريدا لة جياوازييةكاين مرؤظي جاوة و نياندةرتالَ و مرؤظي ئاسايي زياترة ج
" يةكرِةنطيي لة مرؤيي بووندا " وة ئةوةشي يةكرِةنطيي مرؤظةكان . جيهاين ناوةوةي مرؤظة , كة ماركسيزم ناضيتة ناويةوة 

بةلَكو , ي بووين ضينةكان نيية لة كؤمةلَطادا " واقيع " مةسةلةكة هةبوون و كةتوار . نة جيهاين ناوةوةيا, ثيشان ئةدات 
. بة ثيي ضةمكي ماركسيزم مرؤظةكان ثاشكؤن بؤ ضينةكان . ثاشكؤ بووين يةكيك لة ضينةكان و مرؤظةكانة بؤ ئةوي تريان 

م ثيش ئةوةي مرؤظ بكات بة كؤيلةي ثةيوةندييةكاين ماركسيز. وةكو ئةوةي مرؤظةكان لة اليةن ضينةكانةوة بينة بةرهةم 
ماركسيزم . دةزطاي فكريي خؤي كردووة بة كؤيلةي ئةو ثةيوةندييانة , بةرهةمهينان كة كاالَ حالَةيت بةرجةستةكراويةيت 

وة خاوةين دوو ئةم بريؤكةية لة دوو ال. ضةوساندنةوةي مرؤظ دةبةستيتةوة بة دابةش بووين كؤمةلَطاوة بة سةر ضينةكاندا 
, بة بةراوورد بة ميذووي مرؤظةوة تازةية , يةكيكيان ئةوةية كة دابةش بووين كؤمةلَطا بة سةر ضينةكاندا .هةلَةي زةقة 

و ثرؤسةي ميذوويي طةشة " جيهاين ناوةوة " ئةوي ديكةشيان وةالناين تاكايةيت مرؤظ و بةشة بوونيية ناوةكييةكاين 
ميتؤدةكةي رِيطا , سكطران باسي طؤرِاين دميؤكراسي خؤرِسك و سةرةتايي دةكات بؤ ئؤروستؤكرايت ئيئةنطلَس كة . كردنيانة 

لة هاتنة دةرةوةي  , بوون بة دوذمين يةك, كة بؤ دؤستةكاين دويين لة دميؤكراسي سةرةتاييدا , بةو شيكردنةوةية نادات 
ئةمة لة . دةبةستيتةوة بة طةشة كردين مولَكايةتييةوة " عة وةز" ئةنطلَس ئةم رِةوشة  .؟ئؤروستؤكرايت ئيسكطراندا 

كاتيكداية كة ناثرسيت طةشة كردين مولَكايةيت بؤضي رِوويدا ؟ ئةي ثيشتر بؤضي مرؤظةكان ثيويستييان بةم طةشة كردنةي 
لةوةش كةمتر " ييةكانيانةوة لة ثةيوةند. مولَكايةيت نةبوو ؟ ئةنطلَس لة دةرةوةي مرؤظةكانةوة كيشةكاين مرؤظ دةبينيت 

مرؤظةكان هةر هةموويان كؤمةلَيك . طرفتةكانيان و ضارةسةرةكانيان دةبينيت " لة ثةيوةندييةكاين بةرهةمهينانةوة 



ميذووي ملمالنيي مرؤظةكان بة ثيي ميذووي  . جةستةي شةكةت و رِاكيشراوون بة دواي ثةيوةندييةكاين بةرهةمهيناين كاالَوة
هيندة بضوكن كة , هةموو كيشمةكيشةكاين مرؤظ لة بةردةم كيشمةكيشة ضينايةتييةكاندا . هةمهينانيان دياري دةكريت بةر

كةضي بة ميذووي لةوةوثيشي , لةطةلَ ئةوةدا كة كيشمةكيشة ضينايةتييةكان لة باري ميذووييةوة تازةن . ناخويندرينةوة 
ياين كيشمةكيشة . بةلَكو بة زيادةي بةرهةم و هاتنة ناوةوةي كاالَوة دةبةسترينةوة , مرؤظةكانةوة نابةسترينةوة 

لة , ضينايةتييةكان جطة لةوةي كة بة ميذووي لةوةوثيشي كيشمةكيشة كؤمةالَيةتييةكاين تاكةكانةوة ثةيوةست نابيتةوة 
شتيكي , ‘زياتر لة بةرانبةريدا " الئريادي " ستةطي هةمان كاتيشدا هةموو تاكيك لة كؤمةلَطادا لة ئامرِازيكي يب وي

مرؤظي تاك بةو ماناية بوون و سةربةخؤيي و ويستةطي خؤي دةثاريزي و دةيباتة ثيشةوة كة لة جةرطةي . ديكة نيية 
و ئازادييةكاين بة ئةم ميتؤدة كة تاك . جيطاورِيطايةكي هةبيت , كيشمةكيشة ضينايةتييةكاندا و بة هةلَسوورِان تياياندا 

داسةثاندين نوينةرايةيت و دةسةالَتداريةيت و . ناتوانيت رِزطار بووين مرؤظايةتيش بة فةرمي بناسيت , فةرمي ناناسيت 
ماركسيزم ضونكة نوينةرايةيت و دةسةالَتداريةيت و . بة واتاي بة فةرمي نةناسيين مرؤظايةيت ديت , عةقلَساالري 

. ياين بة هيض شيوةيةك نايةويت لة جةوهةردا خؤي لة هيزة كؤنةثةرستةكاين دنيا جيا بكاتةوة , نيت عةقلَساالري وةالنا
ئةوةي كة ماركسيزم دةتوانيت بة ئةجنامي بطةيةنيت جيطؤرِكيية بة .وة بة هيض شيوةيةك نايةويت سةرمايةداري تياببات 

لة , شيوةيةكي سةرمايةداري الدةبات كة بازارِي ئازادة . بة سةرمايةداران ,  بة عةقلَساالران, بة دةسةالَتداران , نوينةران 
جيطةيدا شيوةيةكي ديكةي سةرمايةداري دادةنيتةوة كة سةرمايةداري دةولَةيت يان سةرمايةداري موتوربةكراو يان هةر جؤريكي 

سةرمايةداري بة تيابردين ئةو سيستمانة دةبيت كة تيابردين . ديكةي سةرمايةداري كة لةمةودوا بيتة خانةي داهينانةوة 
ماركسيستةكان . ئةو سيستمانةش بيطومان نوينةرايةيت و دةسةالَتدارييت و عةقلَساالرين , سةرمايةدارييان بةرهةمهيناوة 

كتيك كردين درومشي دةتوانن بة بةرز كردنةوة و ثرا, ئةطةر بيانةويت خؤيان لة هيزة كؤنةثةرستةكاين جيهان جيابكةنةوة 
, ئةطةر ئةوان يةكسانييان لة نيوان ذن و ثياودا دةويت و ثةيطرين لة سةري . بة ئةجنام بطةن " يةكساين لة دةسةالَتدا " 

بؤ كؤمؤنيستةكان بة هيض شيوةيةك بة الي يةكساين لة دةسةالَتدا ناضن ؟ . با داواي يةكساين دةسةالَت بكةن لة نيوانياندا 
يةكةم مةبدةئي رِابةرة : اشكاوانة دةيلَيم من زؤر بة رِ. كانيان دةدريت ةسادةيي هؤكةي ئةوةية كة لة مةبدةئي رِابةرزؤر بة 

بةلَكو لة , ئةوان مةبدةئةكةيان دةسةالَيت ضينايةيت كريكاران و حوكومةيت كريكاري نيية . كؤمؤنيستةكان دةسةالَتة 
بةالَم ئايا ماركس و ئةنطلَس ئةمةيان ويست و . ةئةكةيان دةسةالَيت تاكايةيت خؤيانة مةبد, دووتويي دةسةالَيت حزبييةوة 

ئةوان ئةمةيان نةويست و هةرطيز . نةخير, بانطةشةيان بؤ ئةم دةسةالَتة تاكايةتيية كرد ؟ زؤر بة رِاشكاوانة دةلَيم 
تةكان هةر هةموويان دةكةونة خانةي ناكؤكييةوة هةر بؤية رابةرة كؤمؤنيس, بانطةشةيان بؤ دةسةالَيت تاكايةيت نةكرد 

من ليرةدا ثاكانة بؤ رِاست و دروست بووين رِيطاي خةبايت مرؤظ ثةروةرانةي . لةطةلَ هيلَة طشتييةكاين ماركسيزمدا 
لة هةسيت  بةالَم بةرطري, ماركسييانة ناكةم و بة هيض شيوةيةك بة فةرمي وةكو خةبايت رِزطار بووين مرؤظايةيت نايناسم 

من لة ثيشدا باسم لةوة كرد كة . مرؤظ ثةروةرانةي ماركس و ئةنطلَس و ئاماجنةكةيان دةكةم كة رِزطار بووين مرؤظايةتيية 
ضونكة دميؤكراسي سروشيت بة ماناي , سةرةتاي تراذيدياي مرؤظايةيت بوو , دميؤكراسي خيالَيةيت وة يان سروشيت 

ئةوانةش بيطومان بةرهةمي ثرؤسةيةكي . و نوينةرايةيت و عةقلَساالري و داسةثاندنيان بوو كؤمةالَيةيت بوونةوةي دةسةالَت 
ئةو ثرؤسة ميذووييةش ثةرةسةندين ووردة ووردةي خاوةنداريةيت و دةسةالَختوازي لة اليةك و . ميذوويي لةوةوثيش بوو 

ئةلَبةتة . راطةياندين سةربةخؤبووين لة خةيالَ  طةشة كردين بةردةوامييانةي عةقلَ و كؤششي لة بن نةهاتووي بوو بؤ
دروست بووين ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكان . فاكتةريكي ديكة بوو لةو مةيدانةدا , سادةيي ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكانيش 

. زي و خاوةنداريةتيدا دةرطا كردنةوةي كؤمةالَيةتييانة بوو بة رِووي خواستةكاين دةسةالَختوا, الي مرؤظة سةرةتاييةكانةوة 
كة بة يارمةيت ضوونة ثيشةوةي عةقلَ , ثرؤسةي ضوونة ثيشةوةي ئةم دةسةالَختوازي و خاوةنداريةتيية بوو لة مرؤظةكاندا 

, هةرضةندة ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكاين دميؤكراسي سروشيت ( ز بووين ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكان خؤيشيان ؤو ئالَ
ش خؤي , كي سادة بوون ثةيوةنديطةليوة هةتا بة . ز بوون ؤئالَ, بةالَم بة بةراوورد بة ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكاين ثي



ثةيوةندييةكان ئالَؤز و , ثةيوةندييةكان سادة و سادتر دةبن و هةتا ثياشيدا بضينة خوارةوة , ثةيذةي ميذوودا سةربكةوين 
وة لة دريذةي طةشة كردين ئةو فاكتةرانةدا بوو كة ئؤروستؤكرايت . تة بةرهةم دميؤكراسي سروشيت ها, . ) ئالَؤزتر دةبن 

لة ناو " مولَكدار و دةسةالَتدار " ثةيدا بوين كؤمةلَةيةكي ئؤروستؤكرايت . ئيسكطران جيطاي بة دميؤكراسي ضؤلَ كرد 
نةك بةرئةجنامي , اوةنداريةيت بوو بةرئةجنامي ضوونة ثيشةوةي عةقلَ و دةسةالَختوازي و خ, دميؤكراسي سروشتيدا 

واتة عةقلَ " ضوونة ثيشةوةي بةرهةمهينانيش بؤ خؤي بةرئةجنامي ئةو سيانة بوون . ضوونة ثيشةوةي بةرهةمهينان بووبيت 
ئةمة لة  ,رِؤلَي زياد بووين بةرهةم و كاردانةوةكةي بؤ بردنة ثيشةوةي خاوةنداريتيية " . الَختوازي و خاوةنداريةيت ةسةو د

ضاالكانة بةشداريي سةرومرِيان هةية و خؤشيان بة بةردةوامي , اليةك و لة اليةكي تريشةوة عةقلَ و خةيالَيش لة طةلَيدا 
  . لة طةشةسةندندا دةبن 

 نةك بة ثةيوةند, ثةيوةند بةم دةسةالَختوازي و خاوةنداريةتييةوة ليك دةدريتةوة  ةثةيدا بووين كؤمةلَطاي ضينايةتيش ب
  . بة كةلَةكة بووين بةرهةم و طؤرِاين بؤ كاالَ و زياد بووين بةردةوامييانةي ئةو كاالَية 

هيضيان لة بناغةدا , " هتد .....خواستة دةروونييةكان و عةقلَ و خةيالَ و هةستةكان و " بةشة بوونية ناوةكييةكاين مرؤظ 
نة كؤمةالَيةتييانة لة دايك , ئةم بةشة بوونيية ناوةكييانة . ني بةلَكو هةموويان رِيك بة رِيك تاكايةت, كؤمةالَيةيت نني 

بة , هةموو هةلَسوورِانيكي كؤمةالَيةتييانةي ئةم بةشة بوونيية ناوةكييانة . بوون و نة كؤمةالَيةتني و نة كؤمةالَيةتيش دةبن 
ال دةكةنةوة , بة الي تاكايةيت بوونياندا لة سةر بناغةي الكردنةوة . ئةجنام دةدريت , ثةيوةست بة تاكايةيت بوونيانةوة 

ئةو كةسانةي كة لة خةبايت فكري و سياسي و كؤمةالَيةتيدا و لة ناو كؤمةلَطاكاين سةر ئةم . بة الي كؤمةالَيةيت بووندا 
ة قوربانييان ب,, كة بؤ خزمةت كردن بة مرؤظايةيت هةولَيان داوة , زةويةدا و لة ثرؤسةي دوورودريذي ميذووييدا 

هةموو قورباين دانيكيان بة خؤيان يان بة هةنديك لة . يت بةشة بوونية ناوةكييةكاين خؤيان نةداوة تيةتاكاية
بةشة بوونية . لة ثيناوي خؤويستنياندا بووة , بة شيوةيةكي رِاستةوخؤ بووبيت يان بة نارِاستةوخؤ , خواستةكانيان 

بة دةرضوون لةو خؤويستنة و . خؤويستين ئةو مرؤظةدا تةوةرة دةبةستيت  بة دةوري, ناوةكييةكاين هةر مرؤظيك بطريت 
هةمان ياسا بة سةر , كةسيكي مرؤظ كوذ و كةسيكي مرؤظ ثةروةر . ضاالكييةكاين بة ئةجنام دةطةيةنيت , طةرِانةوة بؤي 

هةردووكيان . خؤويستنةكاين خؤيانةوةن واتة هةردووكيان بة شوين وةالَمدانةوة بة . بةشة بوونية ناوةكييةكانياندا زالَة 
ئةوةي . هةردووكيان هةولَي هاتنةدي خواستة دةروونييةكانيان دةدةن . وةكو يةك بةشة بوونية ناوةكييةكانيان تاكايةتني 

انةدي خواستة ينجياوازي رِيطرتنة بةريانة بؤ ه, و ئةميان دةكات بة مرؤظ ثةروةر  ذكة ئةويان دةكات بة مرؤظ كو
طرفيت بنضينةيي بؤ تاوان كردين مرؤظ كوذةكة لةوياداية كة زةمينةيةكي كؤمةالَيةتييانة بؤ هاتنةدي . وونييةكانيان دةر
كة وةالَمي , " دامةزراوة , ئؤرطةنايز كراوة " كؤمةلَطا بة جؤريك رِيكخراوة . تة دةروونييةكاين فةراهةم نةكراوة سخوا

رِيطاي , بةالَم مرؤظ كوذةكة . سةبارةت بة مرؤظ ثةروةرةكةش هةمان شتة . تةوة ثؤزةتيظانة بة خؤويستنةكةي ئةو نادا
رِزطار بووين خؤي لة زةوت كردين رِزطار بوون و تةنانةت زةوت كردين ذياين ئةواين تردا دةبينيتةوة و مرؤظ ثةروةرةكةش 

لة جةوهةردا بري كردنةوةي هةردوو . دةبينيتةوة  رِيطاي رِزطار بووين خؤي لة رِزطار بووين ئةواين تردا, بة ثيضةوانةوة 
تاكايةتييةكةي بة زةبروزةنط و " مرؤظ كوذةكة " بةالَم ئةميان , تاكايةتني " مرؤظ كوذةكة و مرؤظ ثةروةرةكة " مرؤظةكة 

ةي مرؤظةكاين تاكايةتييةكةي لة رِيزي تاكايةتييةكاين ديك" مرؤظ ثةروةرةكة " ئةويشيان كوشتين خةلَك دادةسةثيين و 
ئةلَبةتة بةو رِادةيةي مرؤظ تاكايةتييةكةي بة ثةيوةست بة تاكايةيت . كؤمةلَطا و بة ثةيوةست بةوانةوة دةباتة ثيشةوة 

واتة مرؤييانة " بةو رادةية مرؤظ ثةروةرة , مرؤظةكاين ديكةوة و لة ثةيوةندييةكي ضوونيةكانةدا دةباتة ثيشةوة 
بضمة تا , لةم نوسينةدا ئةو دةرفةتة نارِةخسي , ئةم بابةتة لقوثؤثي زؤر يلَ دةبيتةوة ( " . وة بريكردنةوةي كردةيي دةكاتة

   ) .ناو دريذة ثيدانيةوة 
دروست بووين , كؤمةالَيةيت بوون . كؤمةالَيةيت بوون بةرئةجنامي بردنة ثيشةوةي ملمالنيي مرؤظة لةطةلَ سروشتدا 

خزمةت . يةكطرتين مرؤظةكان و ئالَوطؤرِ كردين توانايانة لة ثيناوي خؤياندا . اين ديكةوة ثةيوةندي هةر تاكيكة بة تاكةك



بؤ وةالَمدانةوةي , , دروست كردين هةلومةجيكي لةبارة . نةك بة ثيضةوانةوة , كردين كؤي تاكةكانة بة هةر تاكيك 
ئاوةالَ كردين دةرطاي سةروةريية بة رِووي , ةيت بوون كؤمةالَي. هةمةاليةنة و ثؤزةتيظانةي بةردةوام بة دنياي تاكايةيت 

تاك بؤ ئةوة كؤمةالَيةيت . فةلسةفةي كؤمةالَيةيت بوون لة بناغةدا خزمةت كردنة بة تاك , بة كورتييةكةي . تاكايةتيدا 
بؤية . نابيتةوة " واقعي " كةتواري , خزمةت كردن بة كؤمةلَ لة باري كردةييةوة . خزمةت بة كؤمةلَ بكات , نابيتةوة 

كة هةر , خزمةت كردن بة كؤمةلَ لة كاتيكدا دروستة . سةرتاثا هةلَةية , ضونكة لة باري تيؤرييةوة , كةتواري نابيتةوة 
كةتوار بوونةوةي ئةم . تاكيك لة شويين خؤيةوة بتوانيت خزمةت بة هةموو تاكةكاين تري كؤمةلَطا بكات بة بيجياوازي 

ي خزمةت كردنة بة ةتةنيا رِيطايةك كة هةية و بؤ ئةم بريؤك. الَيكي ثرِوثووض زياتر شتيكي ديكة نيية حالَةتةش لة خةي
ت كؤمةلَ ثينةرايةتيية , شنيار دةكرينةرايةيت كردن ئيتر بة واتاي . نويت نويي كؤمةالَيةيت ديبة واتاي تاالَن . ملمالني

بة واتاي داسةثاندين عةقلَي . اي ضةوساندنةوةي مرؤظ لة اليةن مرؤظةوة ديت بة وات. كردين دةسةالَيت تاكايةيت ديت 
لة رِيرِةوي ميذوويي خؤيدا بة واتاي ووردة ووردةي بة سيستم بووين خودي نوينةرايةيت و . كةمينة بة سةر زؤرينةدا ديت 

بة . ي كؤمةالَيةيت ديت " سةنتةر "  ناوةند بة واتاي دروست بووين تاكي تايبةت و دروست بووين. عةقلَ ديت  و دةسةالَت
. دةبيت بة ئةفسانة , لة ثرؤسةيةكي ميذووييدا , نوينةرايةيت كردين خود بؤ خود , ثةيدابووين تاكي تايبةت 

ييانةي بة ضوونة ثيشةوة و سةقامطري بووين ميذوو. نوينةرايةيت طشت جيطةي هةموو نوينةرايةتييةكي خودبؤخود دةطريتةوة 
لة هةموو كون و قوذبنيكي كؤمةلَطا , شةرِة كؤمةاليةتييةكانيش بؤ بة دةست هيناين ئةو نوينةرايةتيية , نوينةرايةيت طشت 

كؤمةالَيةتييانة لة دايك " وةزعة " برية فةلسةفييةكان بؤ ضارةسةر كردين ئةو رِةوشة . دةست ثيدةكات , بضوك و طةورةكاندا 
كاروبارةكاين رِؤذانةيان و , كاين مرؤظ بة هاوئاهةنط بوون لةطةلَ دؤستان و دذايةيت كردين دوذمنان ضاالكيية. دةبن 

هةميشة ئاراستةي , نوينةرايةيت طشت كة لة اليةن تاكة تايبةتةكانةوة دةكريت . ملمالنييان لةطةلَ سروشتدا بةسةر دةبةن 
نوينةرايةيت . ة كة لة اليةن تاكة هةموانييةكانةوة دةكريت " خود " ايةيت ثيضةوانةي ئاراستةي رِؤيشتين نوينةر, رِؤيشتين 

تاالَنكةري , نوينةرايةيت طشت . دا نايةتةوة " تاكي هةمواين " هةرطيز لةطةلَ نوينةرايةيت خود " تاكي تايبةت " طشت 
ئاستةكةي بةرز ببيتةوة , نوينةرايةيت طشت  ضةند. تاالَنكةري تاكي هةمواين ية , واتة تاكي تايبةت . نوينةرايةيت خودة 

بةو برِة تاكي هةمواين , هةميشة بةو برِةي تاكي تايبةت بةهيزة . ئةوةندة ئاستةكةي نزم دةبيتةوة , نوينةرايةيت خود ,, 
ئةطةر لة . رِاوةستاوة " تاكي تايبةت " لة سةر وةالناين نوينةرايةيت طشت , ضارةسةر كردين كيشةي مرؤظايةيت . بيهيزة 

و دواي ئةويش " ري طشت نوينة" سةرؤكي خيلَ , " دميؤكراسي سروشيت وةيان خؤرِسك " دميؤكراسي خيالَيةتيدا 
ئةنطلَس " ئةوا ئؤروستؤكراتيةتيش , كة لة زجنرية مةراتبيكي سادةدا دابةش دةبوون , ثلةوثايةكاين ديكة نةبووناية 

ضؤن لة ثرؤسةيةكي ميذووييدا خيلَ و سيستمة دميؤكراسيية . ثةيدا نةدةبوو " واتةين ئؤروستؤكراتيةيت ئيسكطران 
ئةو هةموو شيوة جؤربةجؤرانةي , هةر لة دريذكراوة و هاتين ئةو ثرؤسةيةدا هةتا رِؤذطاري ئةمرِؤ  ,سادةكةي ثةيدا دةبن 

ئةطةر مرؤظايةيت ضارةسةريك بؤ وةالناين تاكي تايبةت , نةك هةر ئةوةندة . فةرمانرِوايي دةبواية ثةيدا ببووناية 
دامةزراوة : " ئةنطلَس كة دةلَيت . كوشتارطاي مرؤظةكان دةبن  اندنةوة وسكؤمةلَطاكان هةر ئاوا مةيداين ضةو, نةدؤزيتةوة 

دابةش بووين كار و ئةجنامةكةي كة دابةش بووين كؤمةلَطاية بةسةر ضينةكاندا , خيالَيةتييةكان رِؤذطاري خؤيان بةسةر برد 
زراوة ةدام .ةش ثييان طرنطة ةالَمدانةوكؤمةلَيك ثرسيار دينيتة ثيشةوة و و" تيكوثيكي شكاند و دةولَةت جيطاي طرتةوة , 

ئةي بؤ كايت خؤي دروست , خيالَيةتييةكان بؤ رِؤذطاري خؤيان بةسةر برد ؟ ئةطةر بةرئةجنامي كار و دابةش بووين كار بوون 
يةتييةكان ةوة ضيية ؟ ئةطةر دامةزراوة خيالَ" كار " ظةي دروست بووين كؤمةلَطا خيالَيةتييةكان بة ثةيوةند بة ابوون ؟ أ

ئةي بؤ هةلَوةشاندنةوةي ئةو دامةزراوة خيالَيةتييانة و لةطةلَيشياندا ميذووي مرؤظايةيت هةتاكو , بةرئةجنامي كار نةبوون 
واتة لة اليةن ماركس و ئةنطلَس و " هةر بة ثةيوةند بة كارةوة ليك دراوةتةوة و ليك دةدريتةوة , ئيستا و بؤ داهاتووش 

ئةي سةرضاوةي هاتين , كؤمةلَطاي ضينايةيت و دةولَةت دةهينن , ؟ ئةطةر كار و بةرئةجنامةكةي " تةكانةوة نيسؤهةموو كؤم
خودي كار سوود بةخشة يان زيان بةخشة , كار ضيية ؟ بةدةر لة هةموو ثةيوةنديية سياسي و كؤمةالَيةتييةكاين ناو كؤمةلَطا 



ئيتر بؤ دةبيت بة , سوودبةخش بن بؤ مرؤظةكان لة سةرانسةري دنيادا , ئةطةر كار و ئةجنامةكةي كة بةرهةمة بؤ مرؤظ ؟ 
رِاظةي هةموو ضةوساندنةوة و كوشتنوبرِينةكاين ناو كؤمةلَطاي مرؤظايةيت بكريت ؟ بؤ , ثةيوةند بةم دياردة سوود بةخشةوة 

دياردةيةكي سوود بةخشة ؟ ئةم  نةك لة بةرهةمةكةيةوة كة, نابيت لة مرؤظ خؤيةوة رِاظةي ضةوساندنةوةكان بكريت 
بةالَم دةرفةت بة وةالَمي ئةم هةموو ثرسيارة لةم , " لة رِيزدا بوةسنت " ثرسيارانة و طةليكي تريش ئامادةن رِيضكة ببةسنت 

  .  باسةدا نارِةخسيت 
مرؤظةكان بة شيوةي طرووثي  كةكؤمةلَطا ض بة ماناي فؤرمة هةرة سادةكةي ( بةرهةمي رِيكخستين كؤمةلَطاية , ضةوساندنةوة 

وة ض بة مانا ئالَؤزييةكةي كة لة سةردةمي , بضووك بضووك ضوونةتة ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكانةوة لةطةلَ يةكتريدا 
. بةرهةمي طةشة سةندين عةقلَة ) . بوونةوةي ئةو ئالَؤزييةدا هاتووة  دميؤكراسي خيًالَيةتييةوة هةتا ئةمرِؤ بة ريطاي ضرِ

بةرهةمي ضوونة ثيشةوةي خاوةنداريةيت و . بؤ ملمالينَ لةطةلَ سروشتدا , رهةمي زةمينة سازكردين كؤمةالَيةتييانةية بة
فؤرمةكاين سيستمي . بةرهةمي ثةيدابووين تاكي تايبةتة . بةرهةمي بةرطري كردنة لة شتة هاوبةشةكان . دةسةالَختوازيية 

ئةم . فؤرمةكاين سيستمي ضةوساندنةوةي مرؤظن , ةتييةوة هةتا حوكومةيت كريكاري نوينةرايةيت هةر لة دميؤكراسي خيالَي
. لة ئامرِازي رِيكخستين كؤمةلَطا زياتر شتيكي ديكة نةبوون و نني , هةر هةموويان , فؤرمانةي سيستمي نوينةرايةيت 

واتة ضةوساندنةوةي ضينايةيت . دياريكراودا ضةوساندنةوةي ضينايةيت بةرهةمي ميذوويي ضةوساندنةوةي مرؤظة لة خالَيكي 
ضةوساندنةوةي ضينايةيت ئةطةر . خالَي وةضةرخاين ضةوساندنةوةي مرؤظة لة رِيرِةوي ثةرةسةندنة ميذووييةكةيدا 

ية يان كة كاالَدياردةيةكي كؤمةالَيةيت  يناكريت لة سةر بناغة, دريذكراوةي ميذوويةكي لةوةو ثيشتري ضةوياندنةوة نةبيت 
بة دويين و , ضةوساندنةوة لة ثرؤسةي ميذوويي خؤيدا . دروست ببيت , كار و ئةجنامةكةيةيت و مرؤظ خؤي خاوةنديةيت 

  . يةكةيةكي دانةبرِاوة , ئةمرِؤ و سبةينيشيةوة 
" ئةميش . كؤمةلَطاية  بةلَكو ئامرِازي ئؤرطةنايز كردين, دةولَةَت بةرهةمي دابةش بووين كؤمةلَطا نيية بةسةر ضينةكاندا 

خالَيكي وةرضةرخانة لة ثرؤسةي ميذوويي سيستمي . دريذكراوةي لةوةو ثيشي فةرمانداريي كردنة " واتة دةولَةت 
ثةيوةستة بة . كؤمةالَيةتييةكاندا  يةنديوةيةدةولَةت بةرهةمي سةردةميكي دياريكراوة لة ئالَؤز بووين ث. نوينةرايةتيدا 

. بةرهةمي تاالَن كردين رِوو لة سةري دةسةالَتة تاكايةتييةكانة . لَ و خاوةنداريةيت و دةسةالَختوازييةوة طةشةسةندين عةق
بةرهةمي ضوونة . بةرهةمي ثرؤسةي داسةثاندين عةقلَساالريية . بةرهةمي هةلَطرتين هةرضي زياتري ئازادييةكانة 

بةرهةمي كلَؤم كردين . ةيت سيستيماتيكانةي تاكة تايبةتةكانة بةرهةمي دةسةالَتداري. ثيشةوةي سيستمي نوينةرايةتيية 
بةرهةمي رِيطرتين كؤمةالَيةتييانةية لة ثةرةسةندين . دةرطا كؤمةالَيةتييةكانة بة رِووي هةلَسوورانة تاكايةتييةكاندا 

امرِازي سيستيماتيكانةي تاكة دةولَةت ئ. بةرهةمي داسةثاندين زؤرةملييانةي بةرذةوةندي طشتيية . تاكايةتييانةي عةقلَ 
  . دةلَةت ئامرِازي ياسايي كردنةوةي ضةوساندنةوةية . تايبةتةكانة بؤ ضةوساندنةوةي تاكة هةموانييةكان 

بةلَكو بةرهةمي , بةرهةمي كار و ئةجنامةكةي نةبوون , تيش لةطةلَياندا ةضينةكان و ضةوساندنةوةي ضينايةيت و دةولَ
زياتر , ئةلَبةتة تاكة تايبةتةكان . ان و تاالَنييةكانيان و يةكخستين رِيزةكانيان بوون ةندين تاكة تايبةتةكسطةشة

واتة تاكة . طرفيت تيؤري و كردةيي تاكة هةموانييةكان ليرةداية . اكة هةموانييةكان تتاكايةيت و كؤمةالَيةتيشن لة 
. ةتييةكانيان دةطرنةبةر و نة مشتومالَيشيان دةكةن هةموانييةكان نة رِيطاي بةرطري كردين هةمةاليةنةي تةواو لة تاكاي

كؤمةالَيةيت " سازاوي " ثيداطر نني لةسةر دةستةبةر كردين هةلومةرجيكي لةباري , وة لة اليةكي تريشةوة , ئةمة لة اليةك 
و شؤرِشةكاندا تاكايةيت و تاكي هةمواين تةنيا لة راثةرِينة جةماوةرييةكان . و طةشةثيداين ضاالكيية كؤمةالَيةتييةكانيان 

كي بةرضاو دةباتة سةر  كؤمةالَيةيت بووين خؤي لة يةكتري طريلة سةردةمي . دةدات و ئاسيت ثراكتيك كردنيان بة برِي
كؤمؤنيستةكان كة بةشيكي بةرضاو لة تاكة , ئةمرِؤماندا و لة كايت رِاثةرِين و شؤرِشة جةماوةري و كريكارييةكاندا 

هيزي تيكشكينةر و مايةثووض , ي ئةم تاكة تايبةتانة ةكاين ديكةشةوةكو هةموو ب, ؤمةلَطا ثيكدةهينن تايبةتةكاين ك
كؤمؤنيستةكان لة ليربالَةكان زياتر جةنط بة دذي تاكايةيت بووين تاكة هةموانييةكان . كردين ئةو راثةرِين و شؤرِشانةن 



. يية كؤمةالَيةتييةكاين تاكة هةموانييةكان بةرتةسك دةكةنةوة ضاالك, وة لة ليربالَةكان زياتر . بةرثا دةكةن 
كة هةتا بؤيان , كؤمؤنيستةكان بة جؤريك هةلَسوورانة تاكايةيت و كؤمةالَيةتييةكاين تاكة هةموانييةكان لة قالَب دةدةن 

كؤمةالَين ديكةي خةلَك لة  و يكارانطرفيت سةرةكي جةماوةري كر. بكريت ناهيلَن لة ضوارضيوةي بةرنامةرِيذي ئةوان دةربضن 
. سةرضاوة دةطريت , لة بيئاطايي و ناضارييانةوة " واتة كؤمؤنيستةكان " بةرانبةر ئةم بزاوتة سياسي و كؤمةالَيةتييةدا 

انةي شؤرِشطيرِ" بةديليكي " واتة يب ئاطايي لة بنبةست بووين فةلسةفةي ماركسيزم و ناضاريييش لة نةبووين بريكاريكي 
بةلَكو لة باري تيؤريشةوة ناتوانن , يب ئاطايي لةوةي كة كؤمؤنيستةكان نةك لة باري كردةييةوة . ديكةي فةلسةيف 

ناضارييش لةوةي كة نازانن رِاثةرِين و . سؤشياليزمي رِاطوزار رِؤشن بكةنةوة و ضؤنيةيت طويزانةوةي بؤ كؤمؤنيزم دياري بكةن 
ئةمرِؤ ئيتر , رِزطار بووين مرؤظايةيت . بؤ كوي بةرن , ة هانا بردن بؤ كؤمؤنيستةكان بةدةر ل, شؤرِشةكاين خؤيان 

ي واي ثيويستة كة ملمالينَ كؤمةالَيةيت و سياسييةكان بة " بةديليك " بريكاريك . بريكاريكي شؤرِشطيرِانةي ديكةي ثيويستة 
نةبووين بريكاريكي شؤرِشطيرِانة لة طؤرِةثانة . لَساالريدا ببات ئاقاري نةهيشتين دةسةالَتداريةيت و نوينةرايةيت و عةق
. لة بنةرِةتدا دةطةرِيتةوة بؤ نةبووين تيؤرييةكي شؤرِشطيرِانة , سياسي و كؤموالَيةتييةكاين ئةمرِؤي كؤمةلَطاكاين جيهاندا 

. ةما فكرييةكاين ماركسيزمةوة دةست ثيدةكات هاتنة دةرةوةي تيؤرييةكي شؤرِشطيرِانةش لة اليةنيكيدا لة هةلَتةكاندين بن
بة ماناي وورد بوونةوة و . بة ماناي خستنة رِووي كةموكورِييةكانيةيت , هةلَتةكاندين بنةما فكرييةكاين ماركسيزم 
ماناي بة . كردين طيانة رِيفؤرميستانةكةيةيت " تةسةوور " بة ماناي وينا . تيطةيشتنة لة قةتيسمان و يب ئاسؤييةكةي 

لة دوايني ليكدانةوةدا بة ماناي تازة . بة ماناي جياكردنةوةيةيت لة هيزة كؤنةثةرستةكان .ليدان لة ثريؤز كردنيةيت 
تا ئيستا ئةو . ثةكي كةوتووة . ضةقي بةستووة . ماركسيزم لة نيوةي رِيطادا وةستاوة . كردنةوة و دةولَةمةند كردنيةيت 

زانسيت . ماركسيزم ئيتر زانسيت رِزطار بووين مرؤظايةيت نيية . لييةوة دةرِوات بؤ كؤمؤنيزم  رِيطايةي نةدؤزيوةتةوة كة
زانسيت ثيادة كردين . زانسيت هينانةدي ئاواتة ديرينةكاين مرؤظايةيت نيية . طةيشنت بة كؤمةلَطاي يب ضةوساندنةوة نيية 

بة ئةجنام طةياندين خةبايت ( ةياندين خةبايت ضينايةيت نيية زانسيت بة ئةجنام ط. طؤرِانكاريية بنةرِةتييةكان نيية 
زانسيت طةيشنت بة ئاماجنة ) . بة واتاي نةهيشتين ضينةكان ديت لة ماركسيزمدا  يني ليكدانةوةداالةدو ضينايةيت

سياسي و " مونافةسة  "بةشداريكي ثةيطريي كيبةركي , ماركسيزم ساالَنيكي دوورودريذة . مرؤييةكاين خودي ماركس نيية 
بة دةسةالَتة سياسي و , جيطؤرِكي ضينايةتييةكان , ساالَنيكي دوورودريذة . كؤمةالَيةتييةكانة بؤ فرِاندين دةسةالَت 

ماركسيزم . ووة بة زانسيت هيناين كؤمؤنيستةكان بؤ سةر كورسي دةسةالَت بساالَنيكي دوورودريذة . كؤمةالَيةتييةكان دةكات 
زانسيت وةالناين ئازادي هةلَسوورِاين تاكايةتيية . بؤ رِابةرة كؤمؤنيستةكان ,  ثاشكؤ ثيكردين ئازادييةكاين مرؤظة زانسيت

زانسيت . زانسيت لة قالَبداين ئازاديية لة بريكردنةوةدا . سينتراليزمي سياسي و كؤمةالَيةتيية  الوازيي زانسيت وةالناين. 
ناكؤك بووة , لة يةكةم رِؤذي هاتنيةوة كة لة اليةن ماركس و ئةنطلَس ةوة هاتووة , ماركسيزم . هيناين ضاكسازي ئابووريية 

هةموو . بة ئاماجنة بنةرِةتييةكاين ماركس كة رِزطار بووين مرؤظايةيت بووة لة دةست هةموو جؤرة ضةوساندنةوةيةك 
هةلَتةكاندين بنةما . اجنة مرؤييةكاين ماركس دا يةكانطري بوونة لةطةلَ ئام, رِةخنةيةكي شؤرِشطيرِانة لة ماركسيزم 

. واالَ كردين دةرطاية بة رِووي رِزطار بووين مرؤظايةتيدا , فكرييةكاين ماركسيزم بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكاين ماركس 
رييةكاين هةلَتةكاندين بنةما فك. دةولَةمةند كردين ماركسيزم لة هةلَتةكاندين بنةما فكرييةكاين ماركسيزم خؤيدايةيت 

سةرلةبةري بنةما . تيي كةوتووة , ياين رِاست كردنةوةي هةلَةيةك كة ماركس بؤ كةيشنت بة ئاماجنةكاين , ماركسيزم 
هةلَة بووين دارِشتنة . هةلَةية , فكرييةكاين ماركسيزم لة يةكةم رِؤذي خةبايت ضينايةتييةوة تا طةيشنت بة كؤمؤنيزم 

بةلَكو هةلَة بووين ئةو تيؤريية لةوياداية كة بة كؤمؤنيزم , بؤ طةيشنت نيية بة كؤمؤنيزم , تيؤرييةكاين خةبايت ضينايةيت 
هةلَة بووين ئةو . هةلَة بووين ئةو تيؤريية لةوياداية كة ناتوانيت هةلَثيضاين كاري كريطرتة ساغ بكاتةوة . ناطات 

هةلَة . هةلَبوةشينيتةوة , كؤمؤنيستةكان لة سؤشياليزمدا  تيؤريية لةوياداية كة ناتوانيت دةسةالَيت حوكومةيت كريكاري و
فاكتةري هةلَوةشاندنةوةي , بووين ئةو تيؤريية لةوياداية كة لة يةكةم رِؤذي خةبايت ضينايةتييةوة بؤ وةرطرتين دةسةالَت 



. هةلَنةتةكينريت , بة كؤمؤنيزم تا هةموو بنةما فكرييةكاين بؤ طةيشنت , ماركسيزم دةولَةمةند ناكريت . دةسةالَت دانانيت 
ئيستا ئيتر لة , كؤمؤنيستةكان . ئيستا ئيتر بة هيض شيوةيةك نة شؤرِشطيرِن و نة دةشتوانن شؤرِشطيرِ بن , كؤمؤنيستةكان 

مرؤظة ئيستا ئيتر ئةو . ناتوانن شتيكي ديكة بن , و حزب و رِيخراويكي رِيفؤرميستانة زياتر  هةنديك دةستة و تاقم
ئةو كةسانةن كة سةرمايةداري . دةسةالَختواز و عةقلَساالر و تاكة تايبةتانةن كة بةشدارن لة مانةوةي سةرمايةداريدا 

كة بؤ ماركسيزم رِةت , لةوانةية ئةو رِةخنةية لة من بطرييت . لة بةرطي دةولَةيت كريكاريدا دةيطةرِيننةوة , رِاودةنريت 
لة وةالَمدا منيش ثيداطرم لة كة ماركسيزم شؤرِشطيرِانةترين تيؤريية بؤ رِزطار بووين مرؤظايةيت ؟ لة كاتيكدا , دةكةمةوة 

بةالَم هةر لة دووتويي مانةوةي سي , سةر ئةو دةورة شؤرِشطيرِانةيةي كة ماركسيزم دةيطيرِيت بؤ رِزطار بووين مرؤظايةيت 
واتة ماركسيزم . ئةم خةباتة سياسي و كؤمةالَيةتيية دةكات " و عةقلَساالري  دةسةالَتدارييت و نوينةرايةيت" سيستمةكةدا 

. تيؤرييةكي شؤرِطيرِانةية و زانسيت رِزطاريبةخشي مرؤظايةتيية لة مةيداين دةسةالَتدارييت و نوينةرايةيت و عةقلَساالريدا 
تيرِوانينمة لة دةرةوةي ئةو سي , ةمة بةر رِةخنة ينيةوةم و ماركسيزمي ليوة دةدوئةوةي من بة ش. من الرمي لةمة نيية 

لة رِيفؤرم زياتر كاريكي تر , ناتوانيت لة بازنةي ئةو سي سيستمةدا , من دةلَيم ماركسيزم ضةند شؤرِشطيرِ بيت . سيستمةوة 
ات لة ناو ئةو سي سيستمةدا خةب. ثةيوةستة بة نةماين ئةو سي سيستمةوة , رِزطار بووين مرؤظايةيت . بؤ مرؤظايةيت بكات 

لةم دوو مةيدانة , ئا ليرةداية . لة ضاكسازي زياتر بةرهةميكي ديكةي نابيت , با رِاديكالترين خةباتيش بيت , 
من دةلَيم ماركسيزم ينةرة ئةمديو سي . كة دوو تيرِوانيين جياواز بؤ ماركسيزم دروست دةبيت , كؤمةالَيةتيية جياوازةداية 

ئاخر طرفتةكة . بةالَم لة ناو سي سيستمةكةدا ضةوساندنةوة دروست دةكات , يستمةكةوة دةتوانيت مرؤظايةيت رِزطار بكات س
مديوي ةماركسيزم ناتوانيت بيتة ئ. لةوياداية كة ماركسيزم زانسيت ناو سي سيستمةكةية نةك هي دةرةوةي ئةو سي سيستمة 

بؤ طةيشتنة , هةلَتةكاندين بنةما فكرييةكاين ماركسيزم . ييةكاين خؤي هةلَنةتةكينيت ئةم سي سيستمةوة هةتا بنةما فكر
هةمان بةلَيين ئايينةكاين , ئةو بةلَينةي كة ماركسيزم دةيدات بة مرؤظايةيت بؤ طةيشنت بة كؤمؤنيزم . بة كؤمؤنيزم 

ئةوةية كة , لةم رِووةوة هةية , كان و ماركسيزمدا تةنيا جياوازييةك كة لة نيوان ئايينة. جيهانة بؤ طةشنت بة بةهةشت 
رِيك لة , ضةقي ئةم خةيالَثالَويية لة ماركسيزمدا . هيناوةتة سةر زةوي , بة خةيالَ , ماركسيزم بةهةشتةكةي لة ئامسانةوة 

اي بنبةست بووين كؤمةلَط. كؤمةلَطاي ئاوا بووين خؤري ماركسيزمة , كؤمةلَطاي سؤشياليسيت . قؤناغي سؤشياليزمداية 
كؤمةلَطاي دةست . يني وانةكاين تيؤريية شؤرِشطيرِانةكةيةيت اكؤمةلَطاي ثيادة كردين دو. ئامرِازةكاين خةبات كردنيةيت 

كؤمةلَطاي . كؤمةلَطاي بةهيز كردنةوةي سينتراليزمي سياسي و كؤمةالَيةتيية . ثيكردنةوةي ضةوساندنةوةي مرؤظة 
سةرمايةداري لة . يفؤرم و خالَي يةكثيطرتنةوةي سيستمة لةبةريةكترازاوةكةي سةرمايةداريية ترؤثكي رِ, سؤشياليسيت 

, سةرلةبةري طؤرِانكارييةك كة لةم رِووةوة رِوو دةدات . سؤشياليزمدا لة ناو ناضيت و بةرةو لةناوضوونيش نارِوات 
بة سةرمايةداراين دةولَةيت ةوةي سةرمايةداراين بازارِي ئازادن جيطرتن. جيطرتنةوةي بازارِي ئازادة بة بازارِي كؤنترؤلَ كراو 

كؤمةلَطاي سؤشياليسيت . جيطرتنةوةي ئةو تيكضوونةي بازارِي ئازادة بة بةرنامة رِيذييةكي داسةثاوي دةولَةتييانة . 
كةضي بة , مةلَطاي كؤمؤنيسيت ةوة دةبيت كؤمةلَطايةكي رِاطوزار بيت بؤ طةيشنت بة كؤ سهةرضةندة لة ديد و بؤضووين مارك

ياين سؤشياليزمي . دةبيت بة كؤمةلَطايةكي طةرِاوة بؤ سةرمايةداري , ثيي بةرنامةرِيذي خةبايت ضينايةتييانةي ماركس خؤي 
نةبووين فاكتةري هةلَوةشاندنةوةية لة حوكومةيت , طريكويرةي ئةم بابةتة . رِاطوزار دةبيت بة سؤشياليزمي طةرِاوة 

. نةبووين ئازادي هةمةاليةنةي هةلَسورِاين يكسانانةي مرؤظةكانة . نةبووين يةكسانيية لة دةسةالَتدا . يكاريدا كر
. نةبووين بةرنامةي هةلَثيضاين تاكي تايبةتة . نةبووين سيستمي بةرهةلَستكارانةي ضةوساندنةوةي تاكة بؤ كؤمةلَ 

طرفيت ضةق بةستنيةيت لة كؤمةلَطاي , بؤ رِزطار بووين مرؤظايةيت طرفيت ماركسيزم وةكو تيؤرييةكي شؤرِشطيرِانة 
, لة بنةرِةتدا , بةالَم طرفيت كؤمؤنيستةكاين ئةمرِؤ , سؤشياليسيت و دواييش ناضار بووين طةرِانةوةيةيت بؤ سةرمايةداري 
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