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azadarman@hotmail. com Û  ؤمةلَطةي كوردستانيش وةكو تةواوي كؤمةلَطة نيَودةولَةتيةكاين تر، كؤمةلَطةيةكي

ميَذووي بنيادي . رمايةداري تياية دةسةالَتدارةضينايةيت ية و سيستةمي سة
سيستةمي سةرمايةداري لة كوردستان دةطةريَتةوة بؤ سةرةتاي سةدةي رابردوو، واتة 

جا ضي لة ريَطاي  (لةو كاتةوةي سيستةمي سةرمايةداري ضةسثاوة لة كوردستان، . سةدةي بيستةم
ضينيَكي دذ بة خؤي ) . اوخؤداسةرمايةي دةرةكي يةوة بيَت ياخود لة ريَطاي سةرمايةي ن 
ميَذووي خةبات و تيَكؤشاين ضيين . خولَقاندووة، كة طؤرهةلكةين خؤيةيت ئةويش ضيين كريَكارة

كريَكاري كوردستان خةريكة سةدةيةك بةريَ دةكات، بةالَم هةتاكو ئيَستاش بيَبةشترين و 
 . ضةوساوةترين ضيين كؤمةلَطةية

سيستةمي سةرمايةداريدا ضيين كريَكار شؤِرشطيَِرترين ضيين بةثيَي جيهانبيين ماركسيسيت، لة 
كؤمةلَطةية و تاكة ضينة دةتواينَ شؤِرش بةرثابكات، بةالَم لة واقيع دا خودي كريَكاران خؤيان ئاوا نابينن، ئةويش بةو بةلَطةيةي كة   

 ". ةالَتدارةبريوباوةري زالَي ناو هةر كؤمةلَطةيةك، بريوباوةري ضيين دةس" ماركس باسي دةكات 
كريَكاراين كوردستانش وةكو باقي كريَكاراين عيَراق كةوتوونةتة ذيَر كاريطةري بريوباوةرة زالةكاين ناو كؤمةلَطة، بةشي زؤريان 
باوةريان بة هيَزي شؤرشطيَري خؤيان نيية و بريوباوةري ضيين دةسةالَتداري يان قةبوولة و ثيَيان واية مةسةلةي ضةوسانةوةي  

 بة طشيت ياين ضةوساوة و ضةوسيَنةر، نةدار و خاوةن سامان، دةولَةمةند و هةذار بة كوريت كريَكار و سةرمايةدار ضينايةيت
 . سيستةميَكي ئةبةدي يةو طؤريين بة دةسيت ئةوان نيية و ئةيبَ ملكةضي بن

هةميشة بة دريَذايي ميَذوو ئةم ئيدةية لة ) هتد. . . نةتةوةيي و ديين و ليربال و( روانطة جؤر بة جؤرةكاين رةوتة بؤرذوازي يةكانش 
بةالَم لة هةمان كاتيدا كةمايةتيةك لة نيَو كريَكاران دا بة تةواوي بريوباوةرةكاين ضيين دةسةالَت دار   . ناو كريَكاران ثةرة ثيَدةدةن

 يةكاندا بوونة و بؤ بةديهيَناين رةت دةكةنةوة و باوةريان بة هيَزي خؤيان هةية و هةميشة لة ريَزي ثيَشةوةي نةبةردة ضينايةيت
 . دونيايةكي تر خةبات يان كردووة، ئةوانةش كريَكاراين سؤسياليست بوون

ئيَمة سؤسياليستة ئةنتةرناسيونالةكان لة كوردستان وةكو باقي سؤسياليستةكاين تر لة سةراسةري جيهان ئاماجنمان طؤريين ئةم 
 دونيايةكي باشتر، بؤ طةيشنت بةم ئاماجنةش، ئةمرؤ لة هةموو كات زياتر ثيَويستيمان  نيزامة بةربةريية و تيَكؤشانة بؤ بةديهيَناين

بة ريَكخراوةيةكي شؤِرشطيَِرة، كة ميَذووي ضيين كريَكار و بزووتنةوةي سؤسياليسيت جيهاين لة رابردوو فيَري كردووين بة يبَ بووين  
 . توانني بة ئاماجنةكامنان بطةينريَكخراوةيةكي شؤرشطيَر ضةكدار بة تيوري شؤرشطيَرانة نا

 لة  1936 ئةملانيا، كؤتايي ساالَين بيستةكاين سةدةي بيستةم لة والَيت سني، لة سالَي 1923-1918ئةزموونةكاين ساالَين 
 كاران لةسالَيئةسثانيا، لة دواي شةري جيهاين دووةم لة ئيتاليا و يؤنان، شةِري دذي كؤلَؤنيايل لة ظيَتنام، راثةِريين قوتابيان و كريَ 

، رووداوةكاين ساالين 981 1 لة ئيَران، هةستاين كريَكاران لة ثؤلةندا لة سالَي   1979 لة فةرةنسا، شؤِرشي سالَي   1968
 . هتد. . ثةنضاكان لة عيَراق دا

ووين حيزبيَكي ئةمانة هةمووي دةست نيشاين ئةوة دةكةن بؤ رامالَيين سيستةمي سةرمايةداري و دةسةالَيت بؤرذوازي، بة يبَ ب
بةيبَ ِريَنمايي ِريَكخراويَك ووزةي جةماوةر (بةلَشةفيكي لينيين، هةول و تيَكؤشامنان بةفريؤ دةروات هةر وةكو ليؤن ترؤتسكي دةليَت  

ة خودي بة با دةضيَت، هةروةك ئةو هةلَمةي كة لة لولةي ثستوندا جيَطري نابيَت، بةالَم راسيت يةكةي ئةو شتةي تةنةكان دةبزويَنيَت ن
 ) . ثستونةكةية و نة لولةكةيةيت، بةلَكو هةلَمةكةية
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ِرزطاري ضيين " يةكيَك لة وتة بة نرخةكاين ماركس كة هةر لة سةرةتاوة لة مانيفيَسيت كؤمؤنيست دةست نيشاين كردووة ئةوةية 
ين ية ماركس دةري بريوة، بةلَكو ئةم   ئةمة هةر وتةيةك ياخود دةربرينيَكي سادة " كريَكار بةندة بة خةبايت ضيين كريَكار خؤيةوة 

وتةية بة قةد ميَذووي بزووتنةوةي سؤسياليسيت كؤنة و ماناي سياسي جياوازي خؤي هةية لة طةل رةوتةكاين تري ناو بزووتنةوةي 
يت بؤرذوازي ضونكة هةر لة سةردةماين ماركسةوة رةوتيَك هةبوو كة ثيَي وابوو بة طروثيَكي شؤرشطيَر دةتواين دةسةال. سؤسياليسيت

ماركس ئةو كاتة زؤر بة توندي دذي ئةم رةوتة وةستايةوة و بة وة . بروخيَنيت، يةكيَك لة رابةراين ئةم رةوتة ئؤطيَست بالنكي بوو
تاوانباري كرد كة ئةم بؤضوونة زياتر لة كودةتا دةضيَ لةوةي لة ريَبازيَكي شؤرشطيَرانة كة ئاماجني بيَت دونيايةكي باشتر بنياد 

 . يَتبن
 خاليَكي تري مشتومر و باس و ثليميكي نيَوان رةوتة سؤسياليستة جياوازةكان هةر لة سةرةتاي سةدةي بيستةمةوة هةتاكو ئيَستاش 

هةلَةيةكي ترسناك ئةوةية رةوتيَكي ضةث حيزب ئةخاتة جيَطاي ضيين كريَكار و لة  . لة سةر مةسةلةي ثةيوةندي حيزب و ضينة
 ديكتاتؤر بة سةر ضيين كريَكار دا، بةالَم لة راسيت دا ئةيبَ حيزب بةشيَك بيَت لة ضيين كريَكار نةك   نةتيجةدا حيزب ئةيبَ بة

 . ثيَضةوانةكةي منوونةي ئةم رةوتانةش حيزبة ستالينيةكان، ماويزم و بةشي زؤري ضةثي والَتاين جيهاين سَيةم
ةياندووة و ناوزراوي كردووة، بة تايبةتيش ستالني و ئةحزايب ئةم بؤضوونة طةورةترين خةسارةيت بة ضيين كريَكار و كؤمؤنيزم ط 

 . ستاليين
ئيَمة لة ريَكخراوةي سياسي دا . لينني هةميشة ئةوةي دووبارة كردؤتةوة كة ئةستةمة حيزبيَكي شؤِرشطيَر يبَ تيوري شؤرشطيَرانة هةبيَت

 دا بتوانني سةركةوين بة سةر دوذمناين ضينايةيت مان، هةر ثيَويستمان بة تيوري شؤرشطيَرانة هةية بؤ ئةوةي لة خةبايت ضينايةيت
دةيبَ . ئيَمة ثيَويستة لة رابردووة وة فيَربني تاكو خؤمان ئامادة بكةين بؤ داهاتوو"وةكو شؤرشطيَري سؤسياليست تؤين كليف دةلَيَت 

مايةداري دا هةية و ئةو هيَزانة بناسني كة لة ئابووري ناسي ماركسي خبويَنينةوة هةتا لةو ناكؤكيانة تيَبطةين كة لة سيستةمي سةر
بؤ ئةوةي بتوانني رابةرايةيت بكةين دةيبَ تواناي ثيَشبيين كردمنان هةبيَت، بؤ ئةوةي ثيَشبينيش . هةناوي دا دةبنة هؤي تةقينةوة

 ". لسةفةبكةين دةيبَ تيَطةيشتنيَكي تيوريانةي روومنان هةبيَت بؤ ئابووري، كؤمةلَطة، سياسةت، ميَذوو، فة
 بنضينةيي ثيَويست بووين ريَكخراويَكي سؤسياليسيت شؤِرشطيَِر، لة بووين سيستةمي سةرمايةداري لة كوردسان   –خايل سةرةكي 
بؤ بةرةنطاريي بوونةوة بةرامبةر بةم هةموو نا دادثةروةري و نايةكساين يةي لة كؤمةلطةدا هةية، بؤ   . سةرضاوة دةطريَ

مرؤظ لة اليةن مرؤظةوة، بؤ رزطاري لة ستةمي نةتةوايةيت، بؤ رزطاري ذنان لة ضةوسانةوة، بؤ  ريشةكيَشكردين ضةوسانةوةي 
ئةيبَ حيزيب . بة كوريت بؤ راماليين دةسةالَيت بؤرذوازي، ثةرلةمان، سوثا، ثؤليس، ياسا. هتد. . . راوةستانةوة لة دذي ئيمثرياليزم

 . سؤسياليزمي شؤرشطيَرانة بة خةبايت رؤذانةي كريَكارانشؤرشطيَر بنيادبنيَني، ئةويش لة ريَطاي طريَداين 
تيَدةثةريَ بة سةر لة دايك بووين بةلَشةفيزم، ضيين كريَكار و سؤسياليستةكان لة هةموو كات  (2003 -1903) سالَ 100ئةمرؤ 

ورايت و ريَبازي بةلشةفيزم بة زياتر ثيَويستييان بة رةوشت و ريَبازي بةلشةفيزمة، طةر لة طةل بريو بؤضوونةكاين بةلشةفيزم ها
 . ريَبازي خؤت دةزاينَ، هةنطاو بينَ لة ثيَناوي بنيادناين ريَكخراويَكي بةلشةفيكي لينيين
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