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ةدريت بة سةر خةباتيكي ناوةكيتر و خةبايت ضينايةيت رِووثؤشيكة د

, خةباتة رِةسةنةكةي دي , ي خةبايت ضينايةتييانة كبة ضةم, رِةسةنتردا 

, وةكو ضةمك , لة رِوالَةتدا خةبايت ضينايةتييانة . دةشاردريتةوة 

كةضي لة رِاستيدا نادروست و يةك , دروست و هةمةاليةنة و تؤكمةية 

لة جيطؤرِكي بة , لة بنةرِةتدا , نايةتييانة خةبايت ضي. اليةنة و لةرزؤكة 

خةبايت ضينايةتييانة . تاكة تايبةتةكان زياتر شتيكي ديكة نيية 

ةرئةجنام سةركةوتن بة دةست دةهينيت و سؤشياليزم دادةمةزرينيت سكة

يان " واتة طشت " ئةو تاكة تايبةتانةي كة نوينةرايةيت تاكي هةمواين , 

دةطؤرِدرين بةو تاكة تايبةتانةي كة نوينةرايةيت تاكي هةمواين لة , كردووة  لة سةرمايةداريدا

خةبايت , خةبايت بنةرِةيت لة كؤمةلَطادا . دةكةن " سةرمايةداري لةبةريةك ترازاودا " سؤشياليزمدا 

ةموو ضةوسينةران بة ه. بةلَكو خةبايت نيوان تاكي هةمواين و تاكي تايبةتة , نيوان ضينةكان نيية 

لة ,, هةميشة لة تاكة تايبةتةكان ثيك هاتوون و هةر لةوانيش ثيك دين , رِةنط و شيوةيةكيانةوة 

خةبايت ناو . هةميشة لة تاكي هةمواين ثيك هاتوون و ثيك دين , بةرانبةريشيدا ضةوساوةكان 

ي تاكي ةي تايبةت و بةرواتة بةرةي تاك" خةباتة لة نيوان ئةم دوو بةرةيةدا , كؤمةلَطاكاين جيهان 

بة سةر بةرةي  ةركةوتين بةرةي تاكي هةموانيدايةلة س, طرةوي رِزطار بووين مرؤظايةيت " . هةمواين 

بةلَكو خةبايت , خةبايت نيوان تاكي تايبةت و تاكي هةمواين نيية , خةبايت ضينايةيت . تاكي تايبةتدا 

خةبايت . خةبايت ضينايةيت ئا ليرةداية " ناواقيعييت" نا كةتوارييت . نيوان تاكة تايبةتةكان خؤيانة 

" ةوة واتة هةموو كةسيك كة لة هةر بارةيةكةوة بضةوسيت" ضينايةيت بؤ رِزطار بووين تاكي هةمواين 

ئةوة خةبايت نيوان ضةوسينةر و ضةوساوة نيية كة بة خةبايت . ة هةلَخةلَةتينةر و درؤيينةي

دةولَةت ئامرِازي دةسيت تاكي . بةلَكو وةرضةرخان و بة الرِيدا بردنيةيت ,  ضينايةيت ناوزةد دةكريت

دةولَةت لة اليةكةوة . لة بةرانبةر تاكي هةموانيدا , تايبةت و رِيكخةري هةمةاليةنةي رِيزةكانيةيت 

ك ثيويسيت بة يةكخستين رِيزةكاين تاكي تايبةت هةية و لة اليةكي ديكةشةوة ثيويسيت بة لةبةرية

واتة يةكخستين " ئةو يةكخسنت و لةبةريةك ترازانة . ترازاين رِيزةكاين تاكي هةمواين هةية 

هةميشة لة " تاكي هةمواين  بةرةي تاكي تايبةت و لةبةريةك ترازاين رِيزةكاين بةرةي رِيزةكاين

ةرةي تاكي رِيزةكاين ب, هةتا رِيزةكاين بةرةي تاكي تايبةت ثتةوبن .  ثيضةوانةدانثةيوةندييةكي 

تاكي هةمواين  بةرةي رِيزةكاين,  الواز بنتاكي تايبةت  بةرةي وة هةتا رِيزةكاين,,  الوازنهةمواين 

هةميشة لة ملمالنيدان و لة , جطة لةوةي كة هةردوو بةرةكةي تاكي تايبةت و هةمواين .  خؤطرتوون

كؤمةالَيةيت و ئابووري و سياسي و  سنووري نيوانيشيان لة ذيانة,, كؤمةلَطاكاندا دةرطرين بة يةكتري 

ن و دةركةوتين سنووري نيوان ئةم ووبزرِ ب. هةميشة لة بزرِ بوون و دةركةوتندان , فةرهةنطييةكاندا 

دةطةرِيتةوة بؤ بزرِ بوون و دةركةوتين جيطاورِيطاي تاكةكاين هةردوو بةرةكة لة كات و , دوو بةرةية 



دابةش دةبن بةسةر رِيزة , لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا, تةكان يبةتاكة تا. شوينة جياوازةكاندا 

, تاكي تايبةت هةنديك جار  .م رِيزانة لة خوارةوة بؤ سةرةوة دةست ثيدةكات ةئ. جؤراوجؤرةكاندا 

لقوثؤثي زؤر , لةبةر ئةوةي ئةم باسةي تاكي تايبةت ( هةم ضةوسينةرة و هةم ضةوساوةشة 

 ) . نوسينيكي تايبةت بة خؤي هةلَيدةطرم بؤ , ليدةبيتةوة 

لة سةرةوة ئاماذةم بةوة كرد كة دةولَةت ئامرِازي يةكخستين رِيزةكاين تاكي تايبةت و لةبةريةك 

, الي دةولَةتةوة , لةبةريةك ترازاين رِيزةكاين تاكي هةمواين . ترازاين رِيزةكاين تاكي هةمواين ية 

ئةم حالَةتةية كة بة باشترين . ةكاين تاكي تايبةتدا بة ماناي تةوةرة بةستنيان ديت بة دةوري رِيز

. لةم حالَةتة بةهرةمةندن , والَتاين رِؤذئاوا . حالَةيت ئاسايشي ناو كؤمةلَطا ديتة بةرضاو 

واتة دميؤكراسي وةكو . ئامرِازي ثاراستين ئةم حالَةتةي كؤمةلَطاكانة , دميؤكراسيةت لةم والَتانةدا 

دةورةكةيان سةبارةت , ةت و دةولَةتيش وةكو ئامرِازيكي بةرةي تاكي تايبةت ئامرِازيكي دةسيت دةولَ

لةبةريةك ترازاين رِيزةكانيان و تةوةرة ثيبةستنيانة بة دةوري رِيزةكاين , بة بةرةي تاكي هةمواين 

ثيداويسيت , لةبةريةك ترازاين رِيزةكاين بةرةي تاكي هةمواين . بةرةي تاكي تايبةتدا 

دوو داخوازي لة بةرةي , ياين بةرةي تاكي تايبةت . نةوةيانة بة دةوري بةرةي تاكي تايبةتدا يةكثيطرت

ئةوي , يةكيكيان لة دةستداين سةربةخؤ بوونيانة بؤ يةكطرتن لة ناو خؤيانداو : تاكي هةمواين هةية 

بةرذةوةندي . ا ديكةشيان تةوةرة ثيبةستين زؤرةملي يانة بة دةوري رِيزةكاين بةرةي تاكي تايبةتد

بةالَم . نةك بةرةي تاكي هةمواين , بريتيية لة بةرذةوةندي بةرةي تاكي تايبةت , طشيت لة بناغةدا 

لة بةرانبةر يةكطرتين بةرةي تاكي , بةرذةوةندي بةرةي تاكي تايبةت هةميشة لة مةترسيداية 

ة بةرذةوةندي بةرةي تاكي وات "لة بةر ئةو مةترسييةي كة لة سةر بةرذةوةندي طشيت . هةمواين دا 

, يةكةمني ئةركيك كة لة سةريانة , ت و حزب و رِيكخراوة سياسييةكان ةدةولَ, هةية " تايبةت 

وة دووةمني ئةركيك كة دةكةويتة سةريان و . لةبةريةك ترازاين رِيزةكاين بةرةي تاكي هةمواين ية 

هةمواين ية لة سةر بناغةي كؤكردنةوة و يةكثيطرتنةوةي تاكي , دةبيت ثيي هةسنت 

ياين تاكي هةمواين لة يةك . خؤبةدةستةوةدانيان بؤ ضوونة ذير رِكيفي رِيزةكاين بةرةي تاكي تايبةت 

بةرةي تاكي هةمواين . دةضيتة دوو دؤخي جياوازةوة كة بريتني لة هةلَوةشاندنةوة و يةكطرتن , كاتدا 

وة لة هةمان كاتيشدا , يتر لةطةلَ يةكتريدا يةكطرتوو نةبن ينيتةوة و ضشدةبيت رِيزةكاين خؤي هةلَبوة

هيزةكاين بةرةي دةبيت بة وون كردين سةربةخؤيي خؤيان و لة ذير سةركردايةيت يان رِابةرايةيت 

تاكي تايبةتدا و بؤ ثاراستين بةرذةوةنديية ئابووري و سياسي و كؤمةالَيةيت و فةرهةنطييةكاين 

ئةلَبةتة نة بةرةي تاكي تايبةت لة ناو خؤياندا . يزةكاين خؤي يةكثيبطريتةوة رِ, بةرةي تاكي تايبةت 

يةكطرتوون و نة بةرةي تاكي هةموانيش ئاوا بة ئاساين و بة يةكطرتوويي دةضنة ذير رِكيفي بةرةي 

ليرةشدا ديسانةوة لقوثؤثي زؤر يلَ دةبيتةوة و هةلَي دةطرم بؤ ئةو نووسينة ( تاكي تايبةتةوة 

ضيين ضةوسينةر هةميشة رِيزةكاين سةرةوةي   ) . تايبةتةي كة بة تةمام لةم بارةيةوة بينووسم 

واتة ضةوسينةران وةكو ضينيك لة هةموو كؤمةلَطا ضينايةتييةكاندا . بةرةي تاكي تايبةتيان ثيكهيناوة 

هةر بة تةنيا ئامرِازي دةسيت  دةولَةت. تةنيا بةشيك لة رِيزةكاين بةرةي تاكي تايبةتيان ثيكهيناوة , 

ئا ليرةوةية كة . بةلَكو ئامرِازي دةسيت بةرةي تاكي تايبةت هةر هةمووي بووة , ئةم بةشة نةبووة 

زياتر وةكو دامودوزطايةكي سةروو ضينايةيت , دةولَةت لة ثرؤسة ميذووييةكةيدا هةتا هاتووة 

ي ضينايةيت و لة رِوالَةتيشدا وةكو دةزطايةكي جةوهةردا وةكو دةزطايةك لة دةولَةت كة. دةركةوتووة 



هؤكةي دةطةرِيتةوة بؤ نةوةستاين بةرةي تاكي تايبةت لة سنووري , سةروو ضينايةيت دةردةكةويت 

بةشيكن لة بةرةي , ضيين ضةوسينةران . ياين ضةوسينةران بة تةنيا يةك ضني نني . يةك ضيندا 

ئةمة ئةو نارِؤشين يةية كة لة . بةرةي تاكي تايبةتن , رِيك ,  نوة بةرةي ضةوسينةرا, ضةوسينةران 

وة ئةم نارِؤشين ية بة ضةمكةكاين ملمالنيي ضينايةيت و شؤرِشة . دا هةية " ضني " ضةمكي 

. ئةم نارِؤشين ية هةروا شتيكي الوةكي نيية . شؤرِ دةبيتةوة , كريكارييةكان و حوكومةتةكانياندا 

تيؤريية شؤرِشطيرِانةكةي ماركس دا سةبارةت بة نةماين ضةوساندنةوةي ضينايةيت نارِؤشنييةكان لة 

ضارةسةر , ئةو طرفتانةن كة لة ناو خودي تيؤرييةكةدا , و رِزطار بووين سةرجةمي مرؤظايةيت 

 با ئةمرِؤ لة رِيزةكاين خوارةوةشدا" بةشيكن لة تاكة تايبةتةكان , رِابةرة كؤمؤنيستةكان . هةلَناطرن 

بة سةر , لة ناو تيؤريية شؤرِشطيرِانةكةي ماركس دا كةضي لة رِيبازي خةبايت ضينايةتيدا و , " بن 

. دةبن بةو كةسانةي كة مرؤظايةيت بة ئاقاري رِزطار بووندا دةبةن , سةري خةلَكييةوة و بة زؤر 

ة ثيداضوونةوةيةكي نةك هةر ثيويسيت ب, سةرتاثاي تيؤرييةكةي ماركس بؤ رِزطار بووين مرؤظايةيت 

هةموو ضةمكةكاين ضينةكان و . بةلَكو دةبيت لة بنةوةرِا هةلَبتةكينريت , شؤرِشطيرِانة هةية 

وة هةموو ضةمكةكاين خةباتة حزبييةكان و ضينايةتييةكان و , جياوازييةكانيان و ملمالنيكانيان 

كان و كؤمةلَطا ضينايةتييةكان و وة هةروةها قؤناغة, شؤرِشة كريكارييةكان و حوكومةتةكانيان 

كة " مةقؤالنةن " نةك هةر ئةو ضةمكانةن ,, دةولَةتة ستةمكارةكانيان و شؤرِشة كؤمةالَيةتييةكانيشيان 

, هةلَة بوونيان هةر لةويادا نيية كة بة نارِؤشين . بةلَكو سةربةسةر هةلَةن , نارِؤشنييان تياية 

وةكو بةرةي  يانبةلَكو لةوياداية كة بةرةي تاكي تايبةت, ,بةشيكي رِاستييةكان لة خؤيان دةطرن 

ماركسيزم وةكو تيؤرييةك كة لة مةيداين كؤمةالَيةتيدا ثيادة دةكريت .  ناناسريت اليان,  ضةوسينةران

واتة خةبايت ضينايةتييانةي . ي لة ناو بةرةي تاكي تايبةتدا يلَ لة دايك دةبيت " بالَيك " , 

كؤمةلَطا بة سةر ئةم . ةبايت بالَيكي ناو بةرةي تاكي تايبةتة بة دذي ئةواين ديكة خ, ماركسييةكان 

كؤمةلَطا بة سةر دوو بةرةدا دابةش . هةموو ضني و نيوة ضني و تويذ و نيوة تويذةدا دابةش ناكريت 

كي تةواو بة ماركسيزم ناتوانيت ثيناسةية. دةكريت كة بةرةي تاكي تايبةت و بةرةي تاكي هةمواين ية 

ئةمة . ضةوسينةران دياري دةكات , ئةو زياتر لة سةر بناغةيةكي ئابوورييانة . ضةوسينةران بدات 

, جطة لةوةي كة ضةوسينةران وةكو دياردةيةكي كؤمةالَيةيت و دابرِاو لة خاسيةتة تاكايةتييةكان 

  . دةيانبينيت 

, ضةوساندنةوة . تاكايةتيية , يةيت بيت ثيش ئةوةي كؤمةالَ, تايبةمتةندييةكاين ضةوساندنةوة 

تة دةروونييةكاين مرؤظ و نةبووين ئامرِازي تةوةرة سزةمينةي خوابةرهةمي فةراهةم نةبووين 

جيطؤرِكي كردين . ثيبةستين ئؤرطةنايز كردين كؤمةلَطاية بة دةوري ئازاديية تاكايةتييةكاندا 

ة اليةكةوة سةرليشيوانة بؤ تيؤري شؤرِشطيرِانةي ل, ضينايةتييانة بة بالَةكاين تاكي تايبةت 

نةك هةر . ماركسيزم و لة اليةكي تريشةوة رِيطرتنة لة هاتنة دةرةوةي تيؤرييةكي شؤرِشطيرِانةتر 

, يؤرييةكي شؤرِشطيرِانة تهةر . بةلَكو دروست كردين تراذيديايةكي ديكةية بؤ مرؤظايةيت , ئةوةندة 

يؤريية ناتوانيت ئاسؤي رِزطار بووين مرؤظايةيت تئةو , ةي خؤي دانةنيت فاكتةري هةلَوةشاندنةو

ياين فاكتةري دةسةالَت , فاكتةري هةلَوةشاندنةوة لة هةر تيؤرييةكدا بووين نةبيت . بنةخشينيت 

تةوةرة بةستنيةيت بة , فاكتةري هةلَوةشاندنةوة لة ناو تيؤريدا . لةو تيؤرييةدا جيطرية ةثاندن سدا

تيؤريي ماركسيزم تيؤرييةكي " . جياوازي  واتة هةموو تاكةكان بةيب" تاكدا  ةوري ئازاديد



تيؤريي . ئازادييةكاين تاك بة دةوري جيهانبينييةكةي خؤيدا تةوةرة ثيدةبةستيت , دةسةالَتدارة 

ي ئازادييةكاين تا وبةلَك,  تماركسيزم نةك بة دةوري ئازادييةكاين تاكدا تةوةرة نابةستيك بة ثي

ياين ئازادييةكاين . بة فةرمي دةناسيت , ثيوةرة ضينايةتييةكانيان و وابةستةييان بةو ثيوةرانةوة 

ضجاي ئةوةي وةكو تيؤرييةك بة دةورياندا , تاك وةكو بوونة تاكايةتييةكانيان بة فةرمي ناناسيت 

وين مرؤظايةيت وةكو تيؤري هةرضةندة لة سةر بنةماي رِزطار بو, ماركسيزم . تةوةرة ببةستيت 

  . بةالَم تواناي هةلَثيضاين بنةرِةتيانةي هيض جؤرة ضةوساندنةوةيةكي نيية , دارِيذراوة 

بةلَكو , رِؤذطاري خؤيان بةسةر نةبردووة , بة هؤي كار و ئةجنامةكةيةوة , دامةزراوة خيالَيةتييةكان 

تين رِيزةكاين سي و جياكردنةوة و رِيكخبة هؤي ضوونة ثيشةوةي خاوةنداريةيت و دةسةالَختواز

رِؤذطاري خؤيان بةسةر بردووة و بةرةو هةلَوةشاندنةوة , بةرةي تاكي تايبةت و طةشة كردين عةقلَةوة 

, عةقلَ . ثرؤسةي جيبةجي كردين نةخشةي سنووربةندييةكاين عةقلَة , كار . رِؤيشتوون 

كار و ئةجنامةكةي . دةروونييةكان دروست دةكات  سنووربةندييةكان بؤ بة ئةجنام طةياندين خواستة

هؤكاري . بة ثةيوةست بة خواستة دةروونييةكان و ضاالكييةكاين عةقلَةوة ثةيدا دةبن , كة بةرهةمة 

" هؤكاري دروست بوونيشيان . تاكة تايبةتةكان بوون , هةلَوةشاندنةوةي دامةزراوة خيالَيةتييةكان 

هةميشة ثةرةسةندين . هةر ئةو تاكة تايبةتانة بوون " يالَيةتييةكان واتة دروست بووين دامةزراوة خ

تاكة ندن و رِيكخستنةوةي كؤمةالَيةتييانةي سةندييت و ضؤنيةيت تاكة تايبةتةكان كة لة سةر ثةرةةض

الضووين . طؤرِانكارييةكانيان بة سةر كؤمةلَطاكاندا هيناوة , هةموانييةكانةوة بة دةست هاتوون 

لة سؤنطةي ضوونة ثيشةوةي بةرةي تاكي تايبةتةوة , سي خيالَيةيت و هاتين ئؤروستؤكرايت دميؤكرا

ثرؤسةي ضوونة ثيشةوةي خواستة دةروونييةكان و ضاالكييةكاين عةقلَ لة اليةك و لة . رِاظة دةكريت 

ي نيوان هةردوو بةرة و ملمالنيي نيشةوةي ملمالنيوان رِيزةكاين اليةكي تريشةوة ثرؤسةي ضوونة ثي

ثرؤسةي كار و . هؤكاري بنةرِةيت ئؤرطةنايز كردنةوةي كؤمةلَطاكان بوون , تاكة تايبةتةكانيش 

بةلَكو كؤمةلَطا لة رِؤذطاري دروست , كؤمةلَطايان دابةش نةكرد بة سةر ضينةكاندا , ئةجنامةكةي 

كة ئةوانةش بةرةي , ةر دوو بةرةدا دابةش بووة بة س, بووين دامةزراوة خيالَيةتييةكانةوة هةتا ئةمرِؤ 

ت بووين دامةزراوة خيالَيةتييةكانةوة سوة لة رِؤذطاري درو. تاكي تايبةت و بةرةي تاكي هةموانني 

" لة سةر بنةماي خواست و مةرامي , دامةزراوة كؤمةالَيةتييةكان و كؤمةلَطاكان ,, هةتا ئيستا 

ثيناسةيةكن بؤ لة قالَبداين ئةم , ضينةكان . ك هاتوون بةرةي تاكي تايبةتةوة ثي" بةرذةوةندييةكاين 

نةك . يت سروشيت ئةم دوو بةرةيةية ةضةمكي بضووك كردنةوةي حالَ, ضةمكي ضينةكان . دوو بةرةية 

كؤمةلَطا بة سةر . ةوةي سنوورةكان و ملمالنيكاين نيوانيشيانة بةلَكو ضةمكي شاردن, هةر ئةوةندة 

ستةي بةرةي تاكي تايبةت و ةضةند دةركةوتةيةكي سةر ج, بةلَكو ضينةكان , ضينةكاندا دابةش نةبووة 

ضينةكان بةرئةجنامي رِيكخستنةوةي كؤمةلَطان لة سةر بنةماي ضوونة . بةرةي تاكي هةموانني 

ئةوة  .تايبةت و ضوونة ثيشةوةي ملمالنيكةشي لةطةلَ بةرةي تاكي هةموانيدا  ثيشةوةي بةرةي تاكي

كة ضيين , رِيكخستنةوةي هةرةميانةي رِيزةكانيةيت و ضوونة ثيشةوةي بةرةي تاكي تايبةت 

وة ئةوة رِيكخستنةوةي زؤرةملييانةي بةرةي تاكي . ضةوسينةري وةكو رِابةري كؤمةلَطا ليديتة دةرةوة 

ضينيكي ضةوساوةي ثاشكؤ بؤ , مواين ية كة لة سةر بناغةي تاالَن كردين سيستيماتيكانةيانةوة هة

بة ثةيوةند , " ضةوسينةر و ضةوساوة " هةردوو الكةيان . يلَ دروست دةكريت , ضينة ضةوسينةرةكةيان 

يوانة بة خؤيانةوة ئةو ش,  يةوة بة رِيكخستنةوةي رِيزةكاين هةردوو بةرةي تاكي تايبةت و هةمواين



تاكي تايبةت لة بةرةي ةكاين شيوتاكي هةمواين بة ثاشكؤ بؤ  شيوةكاين بةرةيهةميشة . دةطرن 

. كيشةي نيوان بةرةي تاكي هةمواين و بةرةي تاكي تايبةتة , كيشةي ئةسلَي كؤمةلَطا . دايك بوون 

ضةمكي . تري ئةم دوو بةرةيةن دوو رِوخساري بةرانبةر يةك, ضيين ضةوساوة و ضيين ضةوسينةر 

ئةلَبةتة  ( لة بنةرِةتدا ضةمكيكي فريودةرانةية" اوةكان سضينة ضةوسينةرةكان و ضينة ضةو" ضينةكان 

لة رِوويةكي زؤر مرؤظ ثةروةرانةوة ضوونةتةثرؤسةي شيكردنةوة و , و ئةنطلَس بؤ خؤيان  سمارك

نووري بةرفراواين هةردوو بةرةي تاكي تايبةت و س -1: ضونكة ,  ) ةوةدةرهيناين ناسنامةي ضينةكان

. كة دوو بةشي ئةو دوو بةرةية ثيك دةهينن تاكي هةمواين بةرتةسك دةكاتةوة بؤ دوو ضيين سةرةكي 

برِي اثرؤسةي ثةرةسةندين ميذوويي ئةم دوو بةرةية وةال دةنيت و ميذوويةكي تازة و دابرِ د-2

ربةخؤيي لة تاكايةيت بووين مرؤظةكان وةردةطريَتةوة و سة -3. دةخاتة جيطاكةي ضينايةيت 

رِيزةكاين هةردوو بةرةي تاكي  -4. يانكاتة ثاشكؤي ثةيوةنديية بةرهةمهينة كؤمةالَيةتييةكانيان ةد

كؤمةلَيك  -5. تايبةت و تاكي هةمواين دةشيوينيت و لة ضني و تويذة دةستكردةكاندا ثؤلينيان دةكات 

. دةكات بة رِابةراين بةرةي تاكي هةمواين , رِيزةكاين خوارةوةي بةرةي تاكي تايبةت نداماين ةلة ئ

, ملمالنيي ئةسلَيي كؤمةلَطا كة لة نيواين هةردوو بةرةكةي تاكي تايبةت و هةمواين داية  -6

ةي دةطوازيتةوة و دةيكات بة ملمالنيي نيوان رِيزةكاين بةرةي تاكي تايبةت بؤ ئؤرطةنايز كردنةو

" ثاية بنةرِةتييةكاين رِاطرتين ضةوساندنةوةي مرؤظ كة سي سيستمةكةن  -7. سةرلة نويي كؤمةلَطا 

, وةك خؤيان دةهيلَيتةوة و لة جوانكردنيان زياتر " نوينةرايةيت و دةسةالَتدارييت و عةقلَساالري 

ثتةوتر و تؤكمةتري , مةلَطادا لة جيايت هةلَوةشاندنةوةي سينتراليزم لة كؤ -8. دةستكارييان ناكات 

خةبات بؤ رِزطار بوون لة تاكي تايبةت كة بة ثرؤسةي هةلَوةشاندنةوةي خيزان و  -9. دةكاتةوة 

بةخيوكردين دةولَةتييانةي مندالَ و هةلَتةكاندين بنةما فكرييةكاين ئايني و سرِينةوةي 

ةوة بة خةبات كردن بؤ وةرطرتين دةسةالَيت تريدةطؤرِد, هتدا تيدةثةرِيت ...كؤمةالَيةتييانةي ئةخالق و 

يةكساين لة دةسةالَتدا لة هيض  -11. بة فةرمي ناناسيت , يةكساين لة خاوةنداريتيدا  -10. سياسي 

بة ئامرِاز بووين عةقلَ بؤ خواستة  -12. مةيدانيكي سياسي و كؤمةالَيةتيدا بة فةرمي ناناسيت 

ئةمانة و ضةندةهاي  .خؤويستين مرؤظ بة فةرمي ناناسيت  -13. يت بة فةرمي ناناس, دةروونييةكان 

هةر بةو . ديكةش لةو فاكتانةن كة ئاوةذوو بوونةوةي رِاستييةكان لة ضةمكي ضينةكاندا نيشان دةدةن 

بةرتةسككةرةوةي ثانتايي هةر يةكيك لة بةرةي تاكي تايبةت و تاكي , ثييةي كة ضةمكي ضينةكان 

لمالنيي ضينايةتيش بضوك كةرةوةي ئةو ملمالينَ زةبةالحةية كة لة نيوان بةرةكاين م,, هةموانيية 

ضوونة ثيشةوةي ئةو , لةدايك بووي , دةولَةت وةكو ئامرِازي رِيكخسنت . تاكي تايبةت و هةموانيداية 

, ةكانة مرؤظ ضونكة بةرهةمي كؤي ثةيوةنديية كؤمةالَيةتيي, الي ماركسيزم . ملمالينَ زةبةالحةية 

ئيتر , ضونكة لة ثةيوةندييةكاين بةرهةمهينانةوة سةرضاوة دةطرن , ةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكانيش ث

جيطاي ليدووان و مشتومرِة و بايةخي بؤ , تاكايةيت مرؤظ بة وابةستةيي بة كؤمةالَيةيت بوونيةوة 

هةر دةبيت كؤنترؤلَ , " واقيعيةت " يت ئةم جؤرة ليكدانةوةية ضونكة ثيضةوانةية بة كةتواري. دادةنريت 

كردين مرؤظ و دامةزراندين ديكتاتؤريةت و سةقامطري كردين ثايةكاين ضةوساندنةوةي يلَ لة دايك 

لةبةرئةوةي لة ضوارضيوةي دوو ضيين دياريكراودا مامةلَة , ماركس لة دؤزينةوةي زيدةبادا . ببيت 

. اتوانيت بة دؤزينةوةي هةلَثيضاين كاري كريطرتة بطات ن, لةطةلَ ثرؤسةي دروست بوونيدا دةكات 

, يشريتة دةرةوة و لة شوينيكي ديكةي تةرخان بؤكراودا كزيدةبا لة مةيدانة سروشتييةكةي خؤي دةردة



هةلَةي بنضينةيي ماركس لة زيدةبا و ضني و خةبات و شؤرِش و  .تويذينةوةي لةسةر دةكريت 

. لة ضةق بةستنيايةيت لةسةر كؤمةالَيةيت بووين مرؤظ نةك تاكايةتييةكةي , حوكومةيت كريكاريدا 

ئةوا دةيتواين لة مةيدانة , ئةطةر لة تاكايةيت بووين مرؤظةوة ليكؤلَينةوةكاين بة ئةجنام بطةيانداية 

.  بةرةو رِووي ببيتةوة, رِةسةنةكةي زيدةبا خؤيدا كة مةيداين بةرةي تاكي تايبةت و هةمواين ية 

ماركس ي , بةرةورِوو بوونةوةي زيدةبا لة مةيداين ملمالنيي بةرةكاين تاكي تايبةت و هةموانيدا 

. دةطةياندة دؤزينةوةي ئةو ثةيوةنديية سروشتييةي كة لة نيواين زيدةبا و تاكي تايبةتدا هةية 

اين كاري كريطرتة و ثةي بةو ثةيوةنديية بربداية كة لة نيواين هةلَثيضلةويوة ماركس دةيتواين 

دةست , طرفيت سةرةكي ماركس لة ناسيين مرؤظ و رِزطار بوونيدا . نةماين تاكي تايبةتداية 

ئةم دةست ثيكردنة . نةك لة خودي مرؤظ خؤيةوة , ة "كار " ثيكردنيةيت لة بةرهةمي مرؤظةوة كة 

رِيزيكي بةرةي " لة ضةوسينةران  دةيطةينيتة ئةو ئةجنامةي كة بة دروست كردين بةشيك, ثيضةوانةية 

كؤمؤنيستةكان وةكو , لة ثرؤسةي خةبايت ضينايةتيدا . ضةوساوةكان رِزطار دةبن , " تاكي تايبةت 

دةست ثيكردن لة . دةبن بة بالَيكي تازةي ضةوسينةران , رِابةري بزووتنةوةي ضةوساوةكان 

ميشة كؤيلة بووين مرؤظي بؤ بارودؤخة هة, كؤمةالَيةيت بووين مرؤظةوة بؤ ناسيين مرؤظ خؤي 

و نةماين دةبةستيتةوة لة طرنطترين دؤزينةوةي ماركس دا كة زيدةباية . كؤمةالَيةتييةكة ليدةبيتةوة 

. ناتوانيت واوةتر برِوات و بيبةستيتةوة بة نةماين تاكي تايبةتةوة , بة هةلَثيضاين كاري كريطرتةوة 

ياساي هةلَثيضاين دةولَةت و . يطرتة لة نةماين تاكي تايبةتداية ياساي هةلَثيضاين كاري كر

. لة نةماين تاكي تايبةتداية , ضةوساندنةوةي ضينايةيت و هةموو جؤرة ضةوساندنةوةيةكي ديكة 

, زيدةبا . لة خةبات كردنةوة بؤ نةماين تاكي تايبةت , شؤرِشطيرِيةيت ليرةوة دةست ثيدةكات 

. ثةيوةستة بة هةبووين بةرةي تاكي تايبةتةوة ,, ةبووين ضيين ضةوسينةرةوة ثةيوةست نيية بة ه

عةقلَطةراييةكةي لةويوة سةرضاوة . بة رِيرِةويكي عةقلَطةراييدا دةرِوات  سهةموو تويذينةوةكاين مارك

ةالَيةيت بوون ثيناسةي مرؤظ و كؤم, لة رِاستيدا . كة كار دةكات بة ناوةندي ليكؤلَينةوةكاين , دةطريت 

, لة كار و ئةجنامي كار و ثةيوةندييةكاين بةرهةمهينانةوة دةست ثيناكات , ثرؤسة ميذووييةكةي و 

دةست , بةلَكو هةر هةموويان ثيكةوة لة خودي مرؤظ خؤيةوة وةكو يةكيك لة دياردةكاين سروشت 

نةك لة , ةوةي مرؤظ خؤيدايةيت لة ناو, ئةو ميكانيزمانةي كة مرؤظ هةلَدةسوورِينيت . ثيدةكات 

عةقلَ " لة ئامرِازي بةشة بوونية ناوةكييةكاين , مرؤظ وةكو جةستةيةك كة هةلَدةسوورِيت . دةرةوةي 

بةالَم بةشة بوونية . شتيكي ديكة نيية , زياتر " هتد ...و بري و خةيالَ و خواستةكان و هةستةكان و 

واتة . لة ثيناوي جةستةي مرؤظ خؤيدايةيت , رِانيكيان هةموو جؤرة هةلَسوو, ناوةكييةكاين مرؤظ 

. دةبنةوة بة ئامرِاز بؤ خزمةت كردنةوة بة جةستة " بةشة بوونية ناوةكييةكان " ئةمانيش 

, " جةستة " ثةيوةندييةكاين ئةم بةشة بوونية ناوةكييانة  لةطةلَ بةشة بوونية فيزيكييةكاندا 

بةلَكو ثةيوةندي دوو جيهاين سةربةخؤن لة , لةطةلَ يةكتريدا ثةيوةندي دوو جيهاين سةربةخؤ نني 

لة ئاويتة ,, ئاويتة بوونيان بة يةكتري دياري ناكريت , لة سةربةخؤيي بوونيانةوة . ناو يةكتريدا 

بةشة بوونية ناوةكييةكان و بةشة . سةربةخؤيي بوونيان دياري دةكريت , بوونيانةوة بة يةكتري 

هيض يةكيكيان سةربةخؤ نني لة لة هةلَسوورِان و ثةيوةندي بةستنياندا " جةستة " ان بوونية فيزيكييةك

جيهاين ( بةشة بوونية ناوةكييةكان و بةشة بوونية فيزيكييةكان . بة بةشة بوونية دةرةكييةكانةوة 

دةضنة , " كوليةتيك " وةك هةموانييةك , ثيكةوة ) ناوةوةي مرؤظ و خودي جةستةي مرؤظ خؤي 



مرؤظ هةم ) . هةموو شتيك لة دةرةوةي مرؤظ ( ةيوةندييةوة لةطةلَ بةشة بوونية دةرةكييةكاندا ث

كة دةضيتة ثرؤسةي ثةيوةندي طرتنةوة بة جيهاين دةرةوة , وةك جةستة و هةم وةك جيهاين ناوةوة 

. ينيت ئةم ثرؤسةية تيدةثةرِ, هةميشة بة تةوةرة بةسنت بة دةوري خؤويستنةكةيدا , ي خؤيةوة  

ثاريزطاري كردن و رِازاندنةوة و طرنطي ثيبةخشيين هةرضي زياتري ئةم , يةكيك لة ئةركةكاين عةقلَ 

خؤويستنةكاين  تاالَن كردين شةرعيةت دراوة بة, يةكيك لة طرفتةكاين كؤمةلََطا ئةوةية . خؤويستنةية 

بةلَكو شةرعيةت دراوة بة , هةر ئةوةندة نةك . لة اليةن بةرةي تاكي تايبةتةوة , بةرةي تاكي هةمواين 

ةي تاكي لة ناو خودي بةر. لة اليةن يةكترييةوة , تاالَن كردين خؤويستنةكاين بةرةي تاكي تايبةتيش 

ئةلَبةتة لة . تاالَن كردين خؤويستنةكاين يةكتري بةردةوامة , وةستان  هةموانيشدا هةميشة و بةيب

بةرئةجناميكي , ئةم ملمالنيية لة سةر تاالَن كردين خؤويستنةكان , هةموو كون و قوذبنيكي كؤمةلَطادا 

هةلَساين " . دةسةالَتداريةيت و عةقلًَياالري و نوينةرايةيت " سروشيت هةبووين ئةو سي سيستمةية 

لة سةر بناغةي بة فةرمي ناسيين , قلَ بة رِيكخستين خؤويستنةكان لة ناو كؤمةلَطادا عة

, رِيكخستين خؤويستنةكاين بةرةي تاكي تايبةتيش . ةي تاكي تايبةتةوةية خؤويستنةكاين بةر

. هةميشة لةسةر بناغةي دابةش بوونيةوة بة سةر زجنريةيةك لة مةراتيبدا بة ئةجنام طةيشتووة 

 ةدةضيت, عةقلَي هةموو مرؤظيكي كؤمةلَطا لة دووتويي خزمةت كردن بة خؤويستنةكاين خاوةنةكةيةوة 

تةنيا بؤ خزمةت , كة بارودؤخي كؤمةلَطا , طرفتةكة لةوياداية . يكخستين خؤويستنةكانةوة ثرؤسةي رِ

لة , ئارةزوومةندانة , عةقلَي هةر مرؤظيك . لة بارة , كردن بة خؤويستنةكاين بةرةي تاكي تايبةت 

واتة " بطريت ئةم ئاراستةية وةر, رِيكخستين خؤويستنةكاندا و بؤ باالَ ثيكردين خؤويستنةكةي حؤي 

لة اليةكةوة لة بةرةي تاكي , " ئاراستةي خزمةت كردن بة خؤويستنةكاين بةرةي تاكي تايبةت 

لة اليةكي تريشةوة دةتوانيت وةالَميكي ثؤزةتيظانة بة ثيي جيطاورِيطا تايبةتدا رِييز دةبةستيت و 

واتة خؤويستنةكاين هةموو " ةكان خؤويستنةكاين تاكة هةموانيي. وةربطريتةوة , كؤمةالَيةتييةكةي 

لة دووتويي كةموزؤريي خزمةت كردنيانةوة بة , " ئةو خةلَكانةي كة لة بةرةي تاكي تايبةتدا نني 

لة مةيدانة كؤمةالَيةيت و سياسي و . رِيزبةنديي خؤيان وةرطرتووة , خؤويستنةكاين تاكة تايبةتةكان 

ثةيوةستة بة رِادةي ثاشكؤ , خؤويستين تاكي هةمواين  ضوونة ثيشةوةي, ئابووري و فةرهةنطييةكاندا 

خؤويستين تاكي تايبةت هةميشة مشةخؤرة لةسةر . بوونيةوة بؤ خؤويستين تاكي تايبةت 

ميذووي مرؤظايةيت , كة تا نةكريتةوة , خؤويستين مرؤظ ئةو كؤدةية . خؤويستين تاكي هةمواين 

بةرهةمي , ضني و تويذ و دةولَةت و كؤمةلَطا . خؤويستنة , وو كليلي تيطةيشنت لة ميذ. رِؤشن نابيتةوة 

ثةيوةنديية , داهينانةكان . بةرهةمي خؤويستنة , رِؤشنبريي بة هةموو لق و ثؤثةكانيةوة . خؤويستنن 

طرفيت , طرفيت كؤمةلَطاكان . هةر هةموويان بةرهةمي خؤويستنن , ملمالنيكان , كؤمةالَيةتييةكان 

ضارةسةر . يستنةكاين بةرةي تاكي تايبةتة بة خؤويستنةكاين بةرةي تاكي هةمواين بةرطرتين خؤو

بؤ ئاوةالَ . ئاوةالَ كردين دةرطاكانة بة رِووي خؤويستنةكاين بةرةي تاكي هةموانيدا , بؤ طرفتةكان 

ثيداويستييةكي , ذيرةوذوور كردين خؤويستنةكاين بةرةي تاكي تايبةت , بووين ئةو دةرطايانة 

بة ماناي قةالَضؤ كردين , ذيرةوذوور كردين خؤويستنةكاين بةرةي تاكي تايبةت . ارهةلَنةطرة ض

بةلَكو بة ماناي يةكساين كردنةوةي خؤويستنةكاين بةرةي , مرؤظةكاين بةرةي تاكي تايبةت نيية 

ندنةوةي بة ماناي طةرِا, يةكساين كردنةوة . تاكي تايبةتة بة خؤويستنةكاين بةرةي تاكي هةمواين 

لة اليةن تا ئةو تاالَنييانةي كة لة خؤويستنةكاين بةرةي تاكي هةمواين يةوة كراوة . تاالَنييةكان ديت 



ئةلَبةت كةلَةكة " كساين بوونةوة بة ئةجنام ناطات ثرؤسةي ية, نةطةرِينةوة , بةرةي تاكي تايبةتةوة 

الي , ةميشة و لة هةموو كاتيكي دياريكراوداه, بووين ميذووييانةي تاالَنييةكاين بةرةي تاكي هةمواين 

تةنيا لة رِوانطةي يةكساين بوونةوةي , خةباتة مرؤييةكان و شؤرِشةكان " . بةرةي تاكي تايبةتة 

ثلةكاين دذايةيت كردنيةيت بة , ثلةكاين مرؤيي بووين خةبات . مانا ثةيدا دةكةن , خؤويستنةكانةوة 

خةبايت . بةو رِادةية مرؤيية , دذي بةرةي تاكي تايبةتة , خةبات بةو رِادةيةي . بةرةي تاكي تايبةت 

تا نةبيت بة خةبايت بةرةي تاكي هةمواين بة دذي بةرةي تاكي تايبةت , ضةوساوة بة دذي ضةوسينةر 

شؤرِشي ضيين ضةوساوة , ثيوةر بؤ رِزطار بووين مرؤظايةيت . رِزطار بووين مرؤظايةيت ناطريتة خؤي , 

. بةلَكو شؤرِشي بةرةي تاكي هةمواين ية بة دذي بةرةي تاكي تايبةت , ذي ضيين ضةوسينةر نيية بة د

بةلَكو بة ماناي هيناين ئالَوطؤرِي بنضينةيية بةسةر , ضةمكي شؤرِش بة ماناي زةبروزةنط نيية 

ملمالنيي  بنضينةيي رِيك ثةيوةستة بة ضوونة ثيشةوةي يئالَوطؤرِ. ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكاندا 

بةو رِادةيةي بةرةي تاكي تايبةت . بةرةي تاكي هةمواين يةوة بة رِووي بةرةي تاكي تايبةتدا 

  " .لة ئاراداية " بةو رِادةية هاتين ئالوطؤرِي بنضينةيي لة طؤرِيداية , ثاشةكشة دةكات 
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