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ـــۆت  ـــد (ڤۆرب ی هيراـــام ـــانگی ئپري –ل ڕۆژن ـــارەی دووەم ل م ـــی ژم ) آ 1916ل

) Zimmerwaldڕۆژناميآی مارآسيي و سر ب بای چپی ناسـراو ب زيمرڤاـدە (
ژمارەيك تز بوآرانوە، آ بشكيان لالين دەستى نوسرانى گۆڤاری سـرەآی 
 ژرابـوون بـۆ پشـتگيری لداڕ ويش گۆڤارى سۆسيال ديمـوآراتئ آ می ئو زمانحا

 –و، بشــآی تــری لالين دەســتی نوســرانى گۆڤــاری  مــافی چــارەی خۆنووســين
ی زمانحـای پــارتی سۆســيال ديمـوآراتى پۆنــدی ئۆپۆزيســيۆنوە  –گازتـا ڕۆبــۆتنزا 

داڕژرابوون بۆ دژايتی مافی چارەی خۆنووسين، سرووی ئم نوسين خونر دەقـی 
لڕووى آــردارييوە ). 1تزەآــانى ســرەتا و وەرگانــی تزەآــانى دواتــر بدی دەآــات(

ــدا بوروژنرــت: تنھــا  يآم جــارە ئم پرســ بم برفــراواني و ل ئاســتی نونتوەي
لبــارەى پۆنــداوە نبــت ل گفتوگۆيآــدا آ بيســت ســاأل پــش ئســتا ڕوويــدا لســر 

لنــوان ســانی  Neue Zeitنيوزايــت پڕەآـانى گۆڤــاركى مارآســی ئمــانی بنــاوی 
ـــۆنگرەی ئنترناســـيۆنالی سۆسياليســـتآان، آ ل ســـای وا 1895-1896 ـــش آ ت پ
ل لندەن بسترا. ئم گفتوگۆي لنـوان هريآ ل ڕۆزا لوآسـمبۆرگ و آـارل  1896

آاوتســكی و "جوداخــوازە" پۆنــدييآان (پاوانــانی ســربخۆيی پۆنــدا يــان پــارتى 
ــــدگای جيا ــــدا، ئوان ســــ دي ــــدي) ڕووي ــــان خســــت ڕوو(سۆسياليســــتی پۆن . )2وازي

ـــوان  ن ـــا ل ـــافی چـــارەی خۆنووســـين تنھ ـــين، پرســـی م ـــادار ب ـــاتوە، ئوەی ئاگ لوآ
هۆندييآان و پۆندييآان ب زەقی گفتوگۆی لسر آراوە. هيواخـوازيين ڕۆژنـامی 
 ،م پرسـر ئسـوروژانـدنى گفتوگۆآـان ل ردەواميـدان بب ـت لوتوو برآد سهيرا

لنوان بريتانييآان، ئمريكييآان، فرەنسـييآان،  رسكى گرم وگوڕەآ هنووآ پ
 ك لرين هاليرمـی لوە سۆسياليزمى فآاليل آاندا. چونكييآان، و ئيتامانييئ



 

 

3

 

الينگــرە ئاشــكراآانی "حكومتآيــان" نمــوونی شــونكوتووانی پليخــانۆڤ و داڤيــد و 
ــر ــونرايتی دەآ ــان ن ــارانى پشــت پردەی هاوآاراني ــی تريشــوە برگريك ن و لاليآ

هلپرستى نموونی شونكوتوانى آاوتسكی (لوان ئآسيلرۆد، مـارتۆڤ، چخـديز و 
ئمان چندين درۆيان بوآردەوە لسـر ئم پرسـ ب ڕادەيك پويسـتى  ،ئوانى تر)

و ڕــگ ل آشــ و ب هوــی درژخــاين تــاوەآو لاليك بانگشــآارانى آــپ بكــرن 
نـــاآۆآی بگيرـــت، ل اليآـــی تـــر بدەم داوای آركـــارانوە بچـــين ب پـــدانى "وەمـــی 

."فــرەتيين م "پرســر ئســوخۆ" لڕاســت  وە ليــنرانمــان ئاگــادار بكنخو ويســتپ
  .مشتومی نوان ئاراست جياوازەآانی سۆسياليزم ل دەرەوەی وت

يال ديمــوآراتى ڕوســياوە بــايخى تــايبتی هي، ئم ئم پرســ ب الی ئــمی سۆســ
دا  1913و  1903گفتوگۆيی ئستا درژآراوەی ئو گفتوگۆيي آ ل نـوان سـانى 

ڕوويـــدا. ل ســـاتوەختى جنگـــدا ئم پرســـ ئنـــدامانى پارتآمـــانی تووشـــی ڕاڕايـــی 
پـــارتی آردبـــوو، زيـــاتريش پرەی ســـند بهـــۆی فـــی چنـــد ســـرآردەيآی ديـــاری 

يان پارتى آركارانی شۆڤنيستوە لوان مارتۆڤ و چخديز، آ هويـان  جڤۆزديۆڤ 
 م دەرەنجــــامــــى آ ــــۆي پويســــت الن ــــكونوە، ب دەدا ل جوهری آشــــآ دوور ب

 سرەتاييآانی ئو گفتوگۆي بخرت ڕوو آ ل بازنيآی نونتوەيدا دەستی پكرد.
ـــدا ئوە بدی  ـــى ڕاســـتوخۆی ل تزەآان ـــدييآانمان وەم ـــاوڕێ پۆن ـــت آ ه دەآر

هنـــدك ل ئرگۆمنتآانمـــان دەدەنوە، لوان دەربـــارەی مارآســـيزم و پرۆدۆنـــديزم. 
بم ل زۆربی حاتآانـــــدا وەمـــــی ناڕاســـــتخۆمان دەدەنوە، ب براوردآردنـــــى 

ەين وەم ڕاسـتوخۆ و ئرگۆمنتآانيان ب ئرگۆمنتآـانی ئـم. بـا ئسـت هوڵ بـد
  ناڕاستخۆآانيان تاقی بكينوە.

  
  ــ سۆسياليزم و مافى چارەى خۆنووسينى نتوەآان1
 

جبج نآردنى مافى چـارەى خۆنووسـين ل سـايى  آپشتر دووپاتمان آردەوە 
سۆســـياليزمدا خيـــانت ل سۆســـياليزم، ل برامـــبردا وەم درايـــنوە بوەى "مـــافى 

بكرــت"،  ووســين ناآرــت بســر آــۆمگيآى سۆسياليســتيدا جبجــچــارەى خۆن
  جياوازييآ لرەدا ڕيشيي آوات ڕيشی جياوازييآ ل آوداي؟
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نيارەآانمــان بهــان دەگــرن و دەــن "ئــم دەزانــين سۆســياليزم همــوو جۆرەآــانى 
ـــانج چ ـــات ب ســـينوەى ئو ئام ـــاو دەب ـــى لن ـــانى چوســـاندنوەى نتوەي ينايتيي

 ـــابووريي ـــارەى پويســـتيي ئ ـــۆمنت دەرب ـــانرى ئم چوســـاندنوەين" ئم ئرگ آپ
 مـووان ڕوونش الى هموەيـى، ئتوەى نوسـاندننـاوبردنى چبـۆ ل آانرەتاييس
 ــك لفۆرم بارەت بآــدا ســگفتوگۆي ــت لر بتــاوەآو آــاريگ ــي و جــى مشــتوم ني

ــــچوســــاندنوەى سياســــى، م  بســــتم ئوەي نتوەيك ب ناچــــارآردن و زۆرەمل
ــۆ  ــي جــگ لهوــك ب ــتوە؟ ئم هــيچ ني ــدا بھ ــاو ســنوری خۆي ــر لن نتوەيآــى ت
ــان  ــاتوو دروســتى بۆچونآم ــانى داه خــۆدزينوە ل پرســ سياســييآان! ئرگۆمنتآ

ەڕهنــان بوەى : "هــيچ بهــانيك نيــي بــۆ باوێ پۆنــدييآان دەــندەســلمنن، هــاوڕ
نتوە ل آۆمگيآى سۆسياليستيدا وەك يآيآى سياسى و ئـابوورى دەمنـتوە. 
بكـــو ل همـــوو ئگرەآانـــدا تنھـــا يآييتـــى زمـــان و آلتـــوورى خـــۆى ب دەســـت 
دەهنــت، چــونك دابشــكردنى زەوى هر نــاوچيآى سۆسياليســتى خــاوەن آلتــوور، 

يــن، ئوا تنھــا ب گــورەى پويســتييآانى برهمھنــان ئگر گريمــانى ڕوودانــی بك
دەبت. ئم دابشكردنش ب تنھا لالين نتوەآانوە بيارى لسر نادرت تاوەآو 
هريآيــان هوســتى خۆيــان وەرگــرن و ل ڕــگيوە مــافى بادەســتيى ڕەهــا پيــادە 

ــافى چــارەى خۆنووســين" دا) ب ــراوە ل "م ــكن (وەك داواآ ــو ب هاوبشــى لالين ب ك
 هاوتيي پيوەستدارەآانوە بيارى لسر دەدرت...".

ـــاردانى  ـــرى خۆبي ـــاردان لب ـــارەى ب هاوبشـــى بي ـــۆمنتى پشـــوو لب ئم ئرگ
پۆنــدييآان بــوو ب  نتوەآــان ل ديــاريكردنی چارەنووســی خۆيانــدا ب دــى هــاوڕێ

ك ســـر آـــردۆت ڕادەيســــختيـــان لخــــت جـــار جم جم ئزەآانيانـــدا. بت وە ل
آـــردنوەي ئم ئرگـــۆمنت ئۆآتـــۆبرى و آۆنپرســـت ناگۆڕـــت ب ئرگـــۆمنتكى 
سۆسيال ديموآراتان. هموو آۆنپرست و بۆرژوازەآان مافى "بهاوبشى بيـاردان" 
 ى آوانتو نئ خشـــــنشـــــدا دەبكى هاوبـــــان ـــــان ل پرلم ل چارەنووســـــى خۆي

ــبز ــم ى  ۆرەمل ــانت ويلھ ــراونتوە. تن ــاريكراودا ه ــاو ســنورى دەوتكــى دي لن
ـــانی هاوبشـــى  ـــاو پرلم ـــان دەدات "بهاوبشـــى" لن ـــگ ب بلجيكييآ دووەمـــيش ڕ

  ئمانيادا بيار لسر چارەنووسى ئيمپراتۆرييتى ئمانيا بدەن.
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وە لــدزن ــان لم خــا ب ــدەدەن خۆي ويارەآانمــان هشــايانى  ن خــا ــاآ ــدا ت آاتك
مشتومە ئويش ـــ مـافى جيـابوونوەي. ل ڕاسـتيدا ئم هوسـتيان آۆميـديي ئگر 

  زۆر تراژيدى نبت!
ل تزەآــانى ســرەتاماندا ئاماژەمــان بوە آــرد آ ئــازادآردنى نتوە چوســاوەآان 

 -1سياســـيدا:  پـــش همـــوو شـــتك پويســـتی ب گـــۆڕانكى دووالين هي ل بـــوارى
يآسانى تواو لنوان نتوەآاندا، ئمش جـى مشـتوم نيـي و تنھـا پيوەسـت بو 

ئــازاديى جيــابوونوەى سياســى. ئم  -2آ لنــاوخۆى دەوتكــدا ڕوودەدەن. شـتانوە 
خا ئاماژەي بۆ دياريكردنى سـنورەآانى دەوت، تنھـا ئم خـا مشـتومى لسـرە، 

 يشمان خادوور دەگـرن هوان خۆيـان بـدەنگ دەبـن. ئئاستيدا ب يارەآانمان لن آ
، ئم جـــــۆرە ل بگشـــــتيل بيرآـــــردنوە ل بـــــابتى ســـــنورى دەوت يـــــان دەوت 

هاوشـــوى ئيكۆنـــۆميزمی پشـــوو آ لنـــوان ســـانى  )3(رياليســـتىئيكۆنـــۆميزمی ئيمپ
ى سـرمايدارى زا بـۆي دا، بم جـۆرە بهـانى دەگـرت: لبر ئوە 1902ــ  1894

 پرسـ وەى ئيمپريـاليزم زار ئبوە لمـان شـهآان آـات آوشـتنن، بسياسيي پرس
 ب خشــــواوى زيانبت ب تم تيــــۆرە دژە سياســــآان آــــات آوشــــتنن! ئــــيي سياس

  مارآسيزم.
ـــامى گـــۆت" دا دەنووســـت: "ل نـــوان  ـــدا "ڕەخـــن ل برن مـــارآس ل توژينوەآي

گم آۆمئ ،يه انگۆڕانكاريى شۆڕشگ ك لدارى و آۆمۆنيزمدا قۆناغرمايى س
قۆنــــاغ مــــاوەيآى گواســــتنوەى سياســــى ب خــــۆيوە دەبينــــت آ تيــــدا دەوت 

."نيي مكيش بۆ ئديلهيچ ب ،ى پرۆليتاريايرانتى شۆڕشگديكتاتۆريي  
دا مشـتومى لسـر نيـي، ئم ڕاستييش جگير بووە و ل نوان سۆسياليستآانيش

دانـنان بو ڕاستييش لخۆ دەگرت آ دەوت دەمنتوە تا ئو آاتى سۆسياليزمى 
سرآوتوو دەگۆڕت بۆ آۆمـۆنيزمى تواو، هموومـان ب گـوتآى ئنگـس ئاشـناين 
 وەمــان دووپــات آــردەوە آمــدا ئآــزى يت ل مــ لبــارەى "پووآــانوەى دەوت"، ئ

ســــى شــــوەيآ ل شــــوەآانى دەوت و ب پووآــــانوەى دەوت ئويــــش ديموآرا
دەپـــووآتوە، تـــاوەآو نيارانمـــان مارآســـيزم بگـــۆڕنوە ب ديـــدكى "نـــادەوتى" ئوا 
ــــتوە. ئوان لبــــرى قســــآردن لســــر  نورە دەمى گآانيــــان وەك هنترگۆمئ

ر (نـــاوچى آلتـــوورى دەوت (واتـــاى ديـــاريكردنى سنوريشـــ) دەبينـــين قســـ لســـ
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سۆسياليســتى) دەآن، يــان ئوان ب مبســت دەربينــى ديــارينآراو بآــاردنن، واتــا 
  هموو پرسآان سبارەت ب دەوت ساونتوە.

ل آۆتاييشـــــدا دەگيـــــن قســـــ جـــــووينوەيآى پـــــووچ: ب نبـــــوونى دەوت ئوا 
م حابارەى سنور. ل ل ك نييهيچ پرس سروشتييان سياسـيي رنامموو بشدا هت

ـــــك دەوت  ـــــت آات ـــــوونى ناب ديموآراتييآـــــان ناپويســـــتن و هـــــيچ آۆمـــــاركيش ب
  "دەپووآتوە".

 ــداوە بــاس لنجــدا ئاماژەمــان پــزى پت ل كــدا آوتار مــانى لنيســتى ئليــنچ شۆڤ
ــ ۆ و مــاوەيآى گرنــگ دەآــات آ ل وتــاركى ئنگســوە وەريگرتــووە ب ناونيشــانى "پ

ڕەين". لناو ئم وتارەدا ئنگس دەت ل ڕگى پرەسـندنى مـژووييوە ژمـارەيك 
نتوەى بچوك و الواز قووت دەدرن (سـنورى نتوە گورە و بهزەآـانى ئوروپـا) 
 ــس بنگئ ــت. آوە ديــارى دەآرى (زمــان و هاوســۆزى) دانيشــتوانــگڕ زۆرى لب

ـــان د )4ســـنوری (سروشـــتي)( ـــات، ئم حـــات ل ســـردەمى ســـرمايداريى ناوي ەب
بـوو، بم ل ئمـۆدا ئم  1871بـۆ  1848پشكوتنخواز ل ئوروپا لنوان سانى 

ســـنوران آ ديموآراتييـــان ديـــاريكرابوون برەو تكشـــكاندن دەچـــن. ئمش لالين 
  سرمايداريى آۆنپرستى ئيمپرياليستوە.

شـــاندەدەن آ ئيمپريـــاليزم ميراتگـــرى خـــۆى جـــدەهت. همـــوو ئاماژەآـــان ئوە پي
 تك وم ديمــوآرات و ژمــارەيســنورە آ ى لآميــرات آ ،سۆســياليزم ســت لبم
پاشكۆآانى ئوروپا و بشآانى ترى جيھان پكـدت. ئايـا هـچ بهـانيك هي بـۆ ئو 

ى هــآ فراهم گومــانى آ سۆســياليزمى ســرآوتوو ديمــوآراتى تواو ب درژايــ
دەست بردارى دياريكردنى سنورى دەوت بت ب ڕگى ديمـوآراتى  دەآات، دەآرێ

 م پرســـيارانڕووی ئخســـتن نھـــا برامـــۆش بكـــات؟ تو هاوســـۆزيى دانيشـــتوانيش ف
پۆنـــدييآانمان تـــا چ ڕادەيك ل مارآســـيزموە خـــزاون  ڕوون دەبـــتوە آ هـــاوڕێ

  ۆمۆنيزمى (ئابووريگرايى) ئيمپرياليستى. ڕووەو ئاراستيآى ئيك
 يانـــدبوو آكارانيـــان ڕاگآر واند، بمارآســـيزميان شـــ آـــان آآۆن ئيكۆمۆنيســـت
"تنھا ئابوورى" گرنگ بالى مارآسييآانوە. ئيكۆمۆنيسـت تازەآـان واديـارە آ پيـان 

بــى سۆســياليزمدا بســاي تــى ديمــوآراتى لدەو ــت يــ وايان ســنورەآان ســنور دەب
  تنھا ب گورەى پويستييآانى برهمھنان ديارى دەآرن.
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ـــورەى خواســـت و هاوســـۆزى  ـــان و ب گ بم ل ڕاســـتيدا ســـنورەآان ديموآراتيي
دانيشــتوان ديــارى دەآــرن، ســرمايدارى ئم هاوســۆزيي لنــاو دەبــات و بربســتى 

ڕ ى گزياتر دەخاتوەآـ نزيكىتـوان نبـايی نواو و تـزى تم سۆسـياليزم ڕان، ب
ــ لم هاوســۆزيي دەگــرێ ــان بب ــگى ڕكخســتنى برهمھن ڕ وەى  و لوســاندنچ

ــانى دەوت نزيكــى و  ــۆ تواوى هاوتي ــانى شايســت ب ــى ژي ــايتى و فراهم آردن چين
  هاوسۆزى نوان نتوەآان زياتر دەآات.

ر بـدەين تـاوەآو لنخـو ك بوەى پشوويم بۆ ئندە  ئيكۆنـۆميزمسـگـران و ناپ
 ل ــن آ ــاژە ب ئرگــۆمنتى نووســركى سۆسياليســتى دەآي ــرەدا ئام ــت. لــاز ب دەرب
ــاوەرە آ باســكی ســاآارى  ــابتى مشــتومەآمان، ئو نووســرەش ئۆتۆپ دەرەوەى ب
الى خۆيوە وروژاندووە ئويش "ئۆتۆنۆمى نتوەيى و آلتـوورى"ە، بم لمڕ زۆر 

ى گرنگدا ئرگۆمنتى ورد و دروسـتى داوە. بـۆ نمـوون ل بشـى بيسـت و نـۆدا ل پرس
آتبآى "پرسى نتوە و سۆسيال ديموآراتى" تبينييآانى سـبارەت ب بآارهنـانى 

  ئايدۆلۆژياى نتوەيى بۆ داپۆشينى سياستى ئيمپرياليزم ب تواوی دروست بوون.
يـى" دەـت : "آـۆمگى سۆسياليسـتى ەنتو ل بشى سى " سۆسـياليزم و بنمـاى

ناتوانــت همــوو نتوەآــان ل چوارچــوەى خۆيــدا آــۆ بكــاتوە ل ڕــگى بآارهنــانى 
هزەوە، وناى جماوەر بك آ خۆش ڕادەبورن ب خر و برى آلتـوورى نتوەيـى 

ريش چآــدرا و چاالآــان مــافى خۆيــان بآــاردنن ل ياســا دانــان و حوآمانيــدا و دواتــ
ـــ ئايــا دەآــرێ دەســتی ل ڕــگى هــزەوە نتوەيآــى وەهــا بخــرت ژــر   دەآــرن ـ

ڕكخستنكى آۆميتى بگانوە؟  دەستى دەوت ل هزى چآداردا آۆ دەبتوە، 
ل ئستاشدا سوپاى نيشتيمانى ل ڕگى ميكانيزمكى بليمتانوە ئـامرازك ب دەسـتى 

زانك يان چينكى ديـاريكراوەوە ب همـان شـوەى هـزى سـوارچاك و خيان آسك 
 آى سۆسياليسـتى و ديموآراتـدا هـيچ نيـييگآـۆم شـوو. سـوپا لگيراوەآانی پآرب
 كھــاتوون آرز پكــى خــاوەن ڕۆشــنبيرى بخ ل آــدار، چــونكمــاوەرى چج ل جــگ

آـــارگ ويســـتى خۆيـــان ل ســـتان و بپ رەوە دوور لآانـــداهزيي  ن و لآـــار دەآ
ـــوو  ـــگ دەآن. لم حـــاتدا هم ـــز و گرن پـــارى ب ـــانى سياســـيدا هاوآ ـــانى ژي بوارەآ

  ئگرەآانى حوآمى بگان ون دەبن".
چوســاندنوەى نتوەيــى (يــان هر چوســاندنوەيآى سياســى)  ڕاســت، نــاتوانرێ

ب لنــاوبردنى چينــايتى لنــاو بــبين ل ســايى ســرمايداريدا، چــونك ئم پويســتى 
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سۆسـياليزم تنھـا ل الينـى ئابووريـدا  هي، واتا چسپاندنى سۆسياليزم، بم نـاآرێ
ــــانى  ــــابوورى هي. برهمھن ــــاغيآى ئ ــــنوە ب پاســــاوى ئوەى آ بن آــــورت بكي
ـــاوبردنى چوســـاندنوەى  ـــۆ لن سۆسياليســـتييان ل آـــۆمگدا مرجكـــى پويســـت ب

م ئم بنــاغي پويســت دەوتكــى ڕكخــراو و ديمــوآراتى و ســوپايآى نتوەيــى، ب
ديمــوآراتى لســر بونيــاد بنرــت.ب گــۆڕانى ســرمايدارى بــۆ سۆســياليزم پرۆليتاريــا 

  دەتوانت ئگرى لناوبردنى چوساندنوەى نتوەيى بخوقنت.
ا" ـــ ئو آـاتى ديمـوآراتى ئم ئگرەش دەبت ڕاستى " تنھا" ــ لـرەدا دەـم "تنھـ

ـــاريكردنى ســـنورەآانى  ـــت، ل نويشـــياندا دي م دەآرراهـــدا ف ـــوو بوارك تواو ل هم
دەوت ب گـــــورەى "هاوســـــۆزى" دانيشـــــتوان و هروەهـــــا ئـــــازادى تواويـــــش بـــــۆ 
جيــابوونوە. ئمش دەبــت بنــاغيآى گرنــگ بــۆ لنــاوبردنى آردارييــانى بچــوآترين 

ــى ــاآۆآى نتوەي ــ ن ــرين ب ــومرجى  و آمت ــۆ ڕەخســاندنى هل ــى. ب ــانيى نتوەي متم
پويست بۆ خراآردنى ڕكى و تبايى نـوان نتوەآـان آ ئمش ب تواوەتـى بدى 

يآــۆرە مارآســيي ــاتى دەوت هدەوەشــتوە، ئم تي ــت ئوآ د،  ــۆرەى آ ئو تي
  پۆندييآان ب ه لسرى اليانداوە. هاوڕێ

  
  ــ ئايا مومكين ل سايی ئيمپرياليزمدا ديموآراسى بدی بھنرت؟ 2

 رييـان دەآـرد دژ بآان ڕابنـدييپۆ سۆسـيال ديمـوآرات ى آە آـۆنو مشتومئ
 دا چــــنترگــــۆمو ئرتاپاى لوەآــــان ســــتمــــاى مــــافى چــــارەى خۆنووســــينى نبن

ى ســــرمايداريدا دەبــــوويوە آ پــــى وابــــوو بدی هنــــانی ئم بنمــــاي ل ســــاي
دا ئـــم وەك الينگرانـــى ئيســـكرا گاتمـــان بم  1903"نـــامومكين". ئوآـــات لســـاى 

ئرگــۆمنت دەآــرد ئمش ل ليــژنى پرۆگرامــى آــۆنگرەى دووەمــى پــارتى آركــارانى 
 آ يآاريكـاتۆريي ـنو ووەى ئڕاندنگ مسۆسيال ديموآراتى ڕوسيادا و گوتمان ئ

ان" لسر مارآسـيزم آشـايان، ل تزەآانمانـدا ئم هيمـان ب وردى "ئيكۆنۆميستآ
خست بر باس، دەرآوت لسر ئم خا آ بنچينی تيۆری مشـتومەآی نوانمـان 

ــك دەهنــدييپــت هــاوڕێ پۆمــى هــيچ نوە (يانــدەتوانىيــان ن) ياندەويســتآانمان ن
  يآك ل ئرگۆمنتآانمان بدەنوە.

وە بۆ ئڕووى ئـابووريينانی مافى چارەى خۆنووسـين لدی هب ت آلموەى بس
نامومكين، پويستى ب شيكارييآى ئابووري هاوشوەى ئو شيكارييى بآاردـت بـۆ 
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جــبرەآــان و جوەى ئاملماندنى نــامومكينی ڕەتكــردنــى  ســمى "آرآردنــى سيســت
شــيكارييى دابــت. آس پاپشــتى ئوە  آــار" و... هتــد، آســك نــادۆزينوە هوــى ئم

جبج ناآات آ  ت لنـانداريدا ترمايى سـسـاي ـى آـار" لمی "آرآردنى سيسـت
يك وتدا و "ب ئاوارتيي" مومكين، هروەك وتكى بچـوك ل قۆنـاغى ئيمپريـاليزمى 

ت بھنــت تونــدوتيژدا بتوانــت ب ئــاوارتيی مــافى چــارەى خۆنووســينى ئســتم بدەســ
بنگ و شۆڕش ( برويجن ی بۆ نموون1905ج سا.(  

ب شوەيآى گشتى ديموآراسيى سياسـى هـيچ نيـي جـگ ل فـۆرمكى سـرخان بـۆ 
ســــرمايدارى (هرچنــــد ل ڕووى تيــــۆرييوە گونجــــاوترين فــــۆرمى ســــرخان بــــۆ 

ـــــــان ئوە دەخن ڕوو آ ســـــــرمايد ـــــــگرد"). فاآتآ ری و اســـــــرمايدارييآى "ب
سياســـيدا گشـــ دەآن و دەيـــانخن ژـــر ئيمپريـــاليزم ل چوارچـــوەی هر فـــۆرمكی 

و  فۆرمكڕآفى خۆيانوە. بۆي هيآى تيۆرى بنڕەتيي باس ل "نآردەنى" بوونى 
  داخوازييآى ديموآراسى بكرت.

ــاوڕێ ــان لالين ه ــۆ ئم ئرگۆمنت ــوونى وەم ب ــدييآانمانوە وا  نب ــات پۆن دەآ
  دەرگاى گفتوگۆ لسر ئم خا دابخين.

ــ ــدا آ "ب ــارە آۆنكرتييمان ــابتآ ئم بي ــردنوەى ب ــۆ ڕوونك ــاي" حاشــا ل  ب مان
"ئيمكــاني" ڕزگــارآردنى پۆنــدا بكيــن ل ئمــۆدا و لگڕــين ديــل و بنــدى الينــى 

ــاراداي . هــيچ وەمكمــان ســتراتيژى و الينآــانى تــرى ئم جنــگ بــت آ ئســتا ل ئ
  ندرايوە لم بارەيوە!

ـــان، ل  هـــاوڕێ ـــارەآردنوەى ه زەقآي ـــدييآان ســـوربوون لســـر دووب پۆن
(بشى يآم ـــ پرەگرافـی دووەم) دەـن "ئو پرسـانى پيوەسـتن ب لــكاندنى زەوى 

ي آآــان پرســــزە زاــت و هآــانى ديموآراســى سياســى وەالدەنرفۆرم ،گــانآــال ب
دەآنوە... سرماي هرگيز ڕگ ب خك نادات بيار لسـر سـنورى دەوتآيـان 
بدەن". وەك بى "سرماي" دەتوانت "ڕگ بوە بـدات"  آارمنـدەآانی آ خزمتكـاری 
ئيمپريـــاليزمن، لالين خـــكوە هبژـــردرن! يـــان وەك ئوەی بيـــارە ترســـناآآان 

 گرنگآانی نموونی بونيادنانی آۆمـاری لجـگی پاشـايتي، لسر پرس ديموآراتيي
يان ميليشيا ل جگی سوپايآی ياسايي، بگشتی پرسگلكن آ دەآرـت ونـا بكـرن 
بب بـوونی "هـزی زاڵ". هـاوڕێ پۆنـدييآان دەيانوـت مارآسـيزم "قـوتر" بـكنوە 

مكين" بــابتيين ئاراســتيآی بم شكســت دەهــنن. هروەهــا دەســتواژەآيان "نــامو



 

 10

گفتوگۆکان دەربارەی مافی چارەی خۆنووسین

 ـــ ـــامومكين" بب ـــان ئوەي آ: ئم "ن ـــاوەڕۆآی بۆچونآي هلپرســـتاني، چـــونك ن
زنجيــــرەييك شــــۆڕش، بهمــــان شــــوە بديھنــــانی ديموآراســــی بگشــــتی و آــــۆی 

  داخوازييآانی نامومكين ل سايی ئيمپرياليزمدا.
بشـی يآمـدا  –ايی پرەگرافی دووەم هاوڕێ پۆندييآانمان بۆ يآجار و ل آۆت

ــارەی پرســی ئلزاســوە، دەســتبرداری هوســتی ئيكۆنــۆميزمی ئيمپرياليســتی  و لب
ــابووري" بشــوەيآی گشــتي، قســيان لســر  بــوون و لبــری گڕانوە بــۆ "الينــی ئ
 وازە لم شـــوە. ئكـــی ڕوونيـــان دايـــنمديموآراســـی آـــرد و وە ـــك لپرســـی فۆرم

ن لسر ئم بابت هيآی ئاشكرا بـوو. لم بـارەيوە گوتيـان "هوسـتكی قسآرد
خۆپرستان و ناديموآرات ئگر  ئلزاسآان ببـ پـرس آـردن پيـان فرەنسـييآان 
ناچــاری يآگــرتن لگڵ ئلــزاس بــكن، ســرباری ئوەی بشــك ل ئلــزاس ئمانيــا 

ــــۆ  ــــگ!" ئم تككــــردن ئاراســــتی دەآــــات و ئوەش هۆآــــارك ب هگيرســــانی جن
پكنينــاويي: مــافی چــارەی خۆنووســين ئــازادی جيــابوونوە ل دەوت ســتمكارەآان 
ـــدا ڕوونمـــان آـــردۆتوە). بم  ـــمش ل تزەآانمان دەڕەخســـنت (ئم ئاشـــكراي و ئ
 يآگـــرتن لگڵ دەوتكـــدا پويســـتی ب ڕەزامنـــدی دەوتآ بـــت ئوە هرگيـــز ل

سياستدا باس نآراوە وەك چۆن "ڕەزامندي" سرمايدارك بۆ وەرگرتنـی قـازانج و 
 تم بـابآـراوە! ئئابووريـدا بـاس ن ـی آـار لك بۆ وەرگرتنی آركارندي" آرڕەزام"

  باسكردنيشی گاتئامزە.
هر آسك بيوـت سياسـييآی مارآسـی بـت ئرآ لسـری ل آـاتی قسـآردن 

ی ئلزاس هرش بكـات سـر سۆسياليسـت ناپسـندەآانی ئمانيـا، چـونك لسر پرس
 ر سۆسياليســتســ ــرش بكــاتلــزاس و هوەی ئنــاو ئــازادی جيــابوونپ نگــان لجن
ناپســـندەآانی فرەنســـا آ لگڵ بـــۆرژوازی فرەنســـادا ڕككوتـــن آ دەيانويســـت 

ـــ ه ــنن ـ وە بلكــان ــ ب خۆي ــزاس بزۆرەمل ــاوی تواوی ئل ــان ل پن ــان ئمي ردووالي
ـــاليزمی "وتآيـــان" و تـــرس ل ســـرهدانی دەوتكـــی ســـربخۆ ئنجامـــدا  ئيمپري
هرچنـــد دەوتكـــى بچـــوآيش بـــت ـــــ مســـل ئوەي ڕوونـــى بكيـــنوە چـــۆن ئو 
سۆسياليســتانى دان ب مــافى چــارەى خۆنووســيندا دەنــنن دەتــوانن آشــآ لمــاوەى 

يفتند هچن بـآدا چارە بـك  وە. وە لآان بوەسـتنلزاسـخواسـتى ئ وەى دژ بئ
 آان" آرەنسـييف لزاسـورەی "ئترسى گبارەی  مك لآردنموو قسه ،مبری ئ

.يقينآی ڕاستفامييزانی و نرەنسادا، نر فسنن بپدەس زۆرەملخۆيان ب  
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  1" چيي؟Annexationــ لـكاندن " 3

ســــمان زۆر ب ڕوونــــى ل تزەآانمانــــدا (پرەگرافــــی حوت) وروژانــــدووە. ئم پر
  دزييوە و پداگيربوون آ پۆندييآان وەميان ندايوە:  خۆيان ل هاوڕێ

  دژى سياستى لـكاندنن. -1 
ڕوونيان آردەوە بۆچى دژيين. راست ئمـان پرسـى گـرنگن،بم جـۆركى تـرى  -2

پرەنســيپآانمان ل ڕووى تيــۆرييوە  تواو دروســت بــن و ب  پرســن. ئگر بمانوــت
خۆمان بدزينوە ل پرسيارى: لــكاندن چيـي؟  وردى و ڕوونى فۆرمول ببن، ئوا ناآرێ

ــــدە سياســــييآانماندا بآاردــــت.  ــــدن و پوپاگن ل آاتكــــدا ئم آۆنســــپت ل وروژان
نــــــدييآانمانوە تنھــــــا ب پۆ نبــــــوونى وەم بــــــۆ ئم پرســــــيارە لالين هــــــاوڕێ

  دەستبردابوون ل هوستى خۆيان ڕاڤ دەآرت.
 ـــدا ڕوونمـــان آـــردەوە آ ـــم لآـــاتى وروژاندني ـــد؟ ئ ـــۆچى ئم پرســـمان وروژان ب
"بگژداچوونوەى لـكاندن هيچ نيي جگ ل پداگرى ل سر مافى چارەى خۆنووسـين". 

  آۆنسپتى لـكاندن ئمان لخۆ دەگرت:
  هز (لـكاندن ل ڕگى هزەوە). ــ 1
  ــ چوساندنوە لالين نتوەيآى ترەوە (لـكاندنى ناوچى "بگان"... هتد). 2
  ــ هندكجاريش آۆنسپتى پشلكردنى ڕەوشى هنووآيى. 3

  پشتر ل تزەآانماندا ئممان ئاشكرا آردووە و آسيش ڕەخنى نگرتووە.
يال ديموآراتآـان ب گشـتى دژى بآارهنـانى هـزن؟ دەآرت بپرسرت، ئايـا سۆسـ

ب دنيـــــاييوە نخـــــر. ئم مانـــــاى ئوەي ئـــــم دژى لكانـــــدنين نك لبر ئوەى 
ــــر. هروەك سۆســــيال  ــــۆيآى ت ــــد ه ــــو لبر چن ــــداي، بك ــــزى ت ــــانى ه بآارهن

اناآـان ديموآراتآان نـاتوانن الينگـرى ڕەوشـى هنـووآيى بـكن، هرچنـد بتـوانين م
بگۆڕی يان بشوني: لكاندن پشلى آۆنسپتى مافى چارەى خۆنووسين و دياريكردنی 

  سنوری دەوت ب پچوانی خواستی دانيشتوانوە.
                                                 

1 Annexationsبـهنـدين جـار لـهچه يهم وشـهئـه :، الحـاقهده آـه يهو پرۆسـهينـين لـهسـتى لبه، مهدا هـاتووهم آتزه تـهوآـان زلھ
 .نآهآانيان فراوان و زۆرتر دهعميرهرخۆيان و موستهسهنهخهرمك دهك يان ههيهناوچه
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دژبوون ب سياستى لـكاندن واتـا پشـتگيرى ل مـافى چـارەى خۆنووسـين. هروەهـا 
وتآانـــدا" همـــان دژبـــوونيش ب "هشـــتنوەى بزۆرەملـــى نتوەآـــان لســـنورى دە

ــراف  ــدياى پرەگ ــان ئاي ــۆڕاوەى هم ــك گ مآ م داڕشــتنســت ئنقئ ب مــ ــاي. ئ مان
پۆنـــدييآانيش وەمكـــى ڕوونيـــان دايـــنوە  چـــوارى تزەآانمـــان بآارهنـــا، هـــاوڕێ

ــــ هشــــتنوەى نتوە ژردەســــتآانن لنــــاو ســــنورى  بوەى ئوان "دژى بزۆرەمل
  ا". ئمش بمانای پشتگيريكردن ل مافی چارەی خۆنووسين. دەوت بادەستآاند

 ـــــت لبـــــك هر پارتگيـــــن. ئر زاراوە بكســـــل ـــــت مشـــــتومونامان مئـــــ
پرۆگرامآيـــدا ( يـــان ل بيـــاركى فرميـــدا، فـــۆرمآى گرنـــگ نيـــي ) بـــت آ دژى 

ســــنورى  لكانــــدن، يــــان دژى بزۆرەملــــ هشــــتنوەى نتوە ژردەســــتآان لنــــاو
ــين.  ــانی لگڵ ڕادەگين ــى خۆم ــم لڕووى پرەنســيپوە ڕكوتن ــدا، ئوا ئ دەوتآي
بــــۆي بــــ مانــــاي پــــداگرى لســــر " مــــافی چــــارەى خۆنوســــين " بكرــــت بشــــوە 
 ـــارى ل ـــت گۆڕانك وـــدا بيان ـــاو پارتآمان ـــن ل ن ـــيآى. ئگر آســـانك هب زارەآي

دەســــتكارى بنــــدى نــــــۆ بــــكن ل پرۆگرامــــى وشــــآاندا بــــكن، ئوانن دەيانوــــت 
پارتآمــــان ئوا پويســــت جياوازيمــــان لگڵ ئو هاوڕيــــان ب جيــــاوازى ل ڕووى 

  پرەنسيبوە دابنرت و هيچى تـر!
 .آانمانڕوونى سياسى و ڕاستى تيۆريى دروشم وەى گرنگئ  

ـــى آ ـــدا لســـر ئم پرســـ آ آس ل گرنگ ـــۆ زارەآييآانمان ـــاتوە ل گفتوگ م ناآ
 ل ڕوو بـووەوە ( آمـان ڕووبنترگۆمم ئوە ئنـگهـۆى جستادا و بئ ت لتايبب

  ڕۆژناموە تووشى نبووين ):
 ت آنــی نــايركى ئپتآۆنســ آــى ئاشــكرا مانــاى دانپيانــان بيخراپ دژ بـــوون ب

بـ نترگـۆمم ئـت. ئدەگر يم خراپل گر  ڕه و ڕەنـگ مـايـت بنوە بم هـۆيب
 " ـت آنيكى سۆسياليستی ڕای بگر پارتگبووە. ئآاندا تووشى نڕۆژنام س لآ
 تنـــــــاو ســـــــنورى دەول آانــــــــردەستوە ژتوەى نشـــــــتنه زۆرەملـــــــدژى ب
بادەســـتآان " بم هـــۆيوە ئرآ لســـرى دژى ئم آـــردارە بوەســـتتوە آاتـــك 

  دەست وەردەگرت.
ش گومانمــان لوە نبــووە ئگر هينــدنبرگ ســبى نــيمچ ســرآوتنك بــۆ ســاتكي

ــۆى دروســت  ــت ه ش ببوتنرآســ ــيمچ ــت و ئم ن ندەســت بھر ڕوســيادا بســب
ـــوێ ـــدى ن ـــى پۆن ـــوونى دەوتك ـــۆ  ب ـــا و فرەنســـا ب ـــورەى خواســـتى بريتاني ( بگ
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ـــدات ب لبرچـــ ـــت ڕووب ش دەآرمئ ت )، آريييســــــى ق اوگرتنى ياســـا الوازآردن
ــاليزم، ئگر دووســبى شۆڕشــى سۆسياليســتى  ــانى ســرمايدارى و ئيمپري ئابورييآ
ـــدا  ـــومتى سۆسياليســـتى پۆن ـــين، وارســـۆ، ئوا حك ـــراد، برل ســـربكوت ل پيترۆگ
 زۆرەملــســتى " برهمانيــا بآانى ڕوســيا و ئسۆسياليســت توەى حكــومهاوشــ

ان دەآــرد " لنــاو ســنورى دەوتــى پۆنــدا ". ئگر هشــتنوە"ى بــۆ نمــوون ئۆآرانيايــ
ئندامى دەستى نوسـرانى گۆڤـارى گازتـا ڕۆبـۆتنزا لو حكـومتدا بوونيـان هبـت 

وا بـــدرۆ  ئ و " تيۆرەيـــان " بزەآانيـــان " دەبـــوون و ئرداری " تگومـــان دەســـت ب
ومكين ل دەخســــتوە آ دەيگـــــووت " بديھنـــــانی مـــــافى چـــــارەى خۆنووســـــين نـــــام

آۆمگيآى سۆسياليستيدا ". ئگر ب جۆركى تر بيرمـان بكـردايتوە ئوا ندەبـوو 
گفتوگــۆيآى هاوڕيــان لگڵ سۆســيال ديمــوآرات پۆنــدييآان ئنجــام بــدەين، بكــو 

آـــى بـــيڕەچاوآردنيـــان وەآـــو  دەبـــوو ملمالن نجـــام بـــدەين بدژ ئ يـــان لزەييانب
  شۆڤنيست. 

ڕۆژك من سرپرشتى (ناڕەزايتى)يآى گشتى بكم ل شقامی يآك ل  بنوادا
ـــم بوەى  ـــردبتوە، دژ ب ڕگندان ـــوم آ ـــان و، ل ڕۆژنامشـــدا ب شـــارە ئوروپيآ

وآات بم، ئى خۆم بكك وەك آۆيلتى وەآـو خـاوەن  پياوك مافى خـۆيگومان خ
نكى پرەنســيپ و سيســتمآش ئگر ل آــۆيليك لــم بــوانن، هروەهــا وەك پــاوا

خوازيـــارانى آـــۆياليتى بـــن. آســـيش فريـــو نـــاخوات بو فـــاآتى آ ســـۆزى مـــن بـــۆ 
ــــۆياليتى ب فــــۆرمكى نرنــــى دەربــــاوە نوەك فــــۆرمكى ئرنــــى (مــــن لگڵ  آ

  آۆياليتيم).
ــــدە  ــــاى پرۆگرامــــى ساســــيي، ئمش هن ــــاڕەزايتى " سياســــى ب تواوى هاوت " ن

اي آ پـم شــرم ڕوونـى بـكموە. بهرحــاڵ ئـم دنيـاين لوەى آ تووشــى ئاشـكر
هـــيچ جۆرـــك ل نـــاڕەزايتى نـــابين لالين بـــاى چپـــى زيمرڤاـــدەوە ـــــ ئـــم باســـى 
 وتوانى ترى آاوتسـكى لنكمارتۆڤ و شو گشتى، چونكين بد ناآرڤاگرووپى زيم

يۆنالى سيمدا جگيك بۆ ئو آسان نيي آ ـــ ئگر بين ل ئنترناس خۆ دەگرێ
ناڕەزايتى سياسى و پرۆگرامى سياسى لك جيادەآنوە، يـان هاوتـای يآيـان بـكن.. 

  و هتد.
 خۆمـان دەدەيـن ب ب ـگڕ يـن بـۆير زاراوەآـان بكسـل ت مشـتومونامان مئ

ييآان ل نزيكتـرين آاتـدا دپاآييوە ئومدى ئوە بكين آ سۆسيال ديمـوآرات پۆنـد
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هوــــدەدەن پشــــنياركى فرمــــى بــــكن بــــۆ ســــينوەى بنــــدى نــــــۆ ل پرۆگرامــــى 
پارتآمانــدا ( آ ل پرۆگرامــى خۆشــياندا هي ) و هروەهــا ســينوەی ل پرۆگرامــى 

ــــدەنى ســــاى  ــــۆنگرەى لن ــــارى آ ــــرەوە  1896ئنترناســــيۆنالدا ( بي ــــی ت )، لاليآ
ۆ آۆنسپت ساسيي نگۆڕەآان لسر ( آردارى لـكاندنى " آـۆن و پناسآى خۆيان ب

" و " هشــــتنوەى بزۆرملــــى نتوە ژـــــردەستآان ل نــــاو ســــنورى دەوت  نــــوێ
  بادەســتآان " جگير بكن.

  ئستش با بچين سر پرسيارى داهاتوو.
  
  ــ لگڵ يان دژى سياستی لـكاندن؟ 4

پۆنــدييآان ب ڕوونــى  شــی يآمــى تزەآانيانــدا هــاوڕێل پرەگرافــی ســيمى ب
دژايتى خۆيان بۆ هموو جۆرەآانى لـكاندن ڕادەگينن، بم بداخوە ل پرەگرافـی 
چوارەمى همان بشدا ئاماژەيك بدى دەآرت بۆ پداگرى لسر سياستى لــكاندن. 

  ئويـش بم دەربين سيرە دەست پدەآات...
  زانم چۆن ب نرمى دايـبژم؟:آ نا

" خاى دەسپكى تكۆشانى پارتى سۆسـيال ديمـوآرات دژ ب آـردارى لــكاندن، و دژ 
 تنـاو سـنورى دەوآان لردەسـتوە ژتوەى نشـتنه زۆرەملوە و بوسانچ ب

ــانى برگــرى ل نيشــتيمانبادەســتآاندا،  ــى همــوو جۆرەآ ــريتيي ل دژايت هــآ ( ب
لوەيآانـــديي ، چـــونك ئم برگـــريي ل قۆنـــاغى ئيمپرياليزمــــدا )الين نوســـرە پۆن

 توەی مـــيلوســـاندنم و چبـــۆ ســــت تو ومـــافى چينـــى بـــۆرژوازى ئ ل رگـــرييب
  بگانآان..."

  ئم واتاى چـيي؟ چـۆن دايانـشـتووە؟
ــــكاندن دژايتـــى آر دنـــى همـــوو " خـــاى دەســـپك بـــۆ تكۆشـــان دژى سياســـتى ل

 آـــان و شۆڕشـــوەييتن ـــگ شـــوەآانى برگـــريي ل نيشـــتيمان "، بم همـــوو جن
 وەيم شـسـتاش بنيشـتيمان " و تـا ئ رگـرى لب " ن بآان دەآـرێ نـاوبنروەييتن

  بــووە!
وەآو ئوەي بيانوت بن: ئم دژى سياستى لـكاندنين، بم... لرەدا مبستمان 

جنگـــــك بـــــۆ ڕزگـــــاربوون ل داگيـــــرآرەآى  ژى داگيرآـــــراوكين آـــــاتئوەي د
  هدەگيرسنت، وە دژى شۆڕشى داگيرآراوانـين بۆ ڕزگاربـوون داگيرآران !
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  ئايا ئوە جاڕدانى پشتگيرى نيي بۆ سياستى لكاندنی بزۆرەمل ؟
ب آ وەييان ئيرەآسـ ينيـان بـۆ دەربـهانزە بم ترانى ئنداه رگريكـردن ل

نيشتيمان " ل قۆناغى ئيمپرياليزمدا " ب برگريكردن ل مـافى چينـى بـۆرژوازى آۆتـايى 
ــــى  ــــۆ جنگ ــــا ب ــــان. ئم ڕاســــت، بم تنھ ــــى بگ ــــۆ چوســــاندنوەى خك ــــت ب د
ئيمپرياليســـتآان، وات بـــۆ جنگـــى نـــوان دوو دەوتـــی ئيمپرياليســـت يـــان آۆمـــك 

ك هردوو الينـــى جنـــگآ تنھـــا " مـــيللت بــــگانآان دەوتـــی ئيمپرياليســـت، چـــون
ــاترى لو  ـــيان پشــكى زي ــكن آام ــارى ب ــۆئوەى دي ناچوســننوە " بكــو دەجنگــن ب

  چوساندنوەي بردەآوت!
واديـــارە داهنرانـــى ئم بۆچــــوون پرســـى " برگريكـــردن ل نيشـــتيمان" بجۆرـــك 

ـــاوازە لگڵ د يـــدگاى پـــارتآى ئـــم. ئـــــم " برگـــرى ل دەخن ڕوو آ تواو جي
نيشـــتيمان" ل جنگـــى ئيمپرياليســـتيدا ڕەتـــدەآينوە، ئوەش بڕوونـــى ل مانيفســـتى 
 رنـدا آيارەآانى آـۆنگرەى بب روەها لماندا باسكراوە و هآی ناوەندى پارتآۆميت

ــراو ب ئمــانی و فر ــاميلكى " ســـۆسياليزم و جنــگ " دا دان ـــوآرايوە. ل ن ەنســی ب
دووجاريش ئاماژەمان بم بۆچوون آردووە ل ( پاشكۆآانى پرەگرافی چوار و شـش 
). واديارە داهنرانى تـزە پۆندييآان دژى برگرين ل نيشتيمان بگشـتى، وات دژی 
ــــاليزمدا " جنگـــى  ــــۆناغى ئــيمپري ـــان وابـــت " ل قـ ـــين، لواني باوەڕي جنگـــى نتوەي

ــاوڕێن ــين " لواني"، چــونك ه دە مــ ــى ئســـتم،  ئ ــان  توەي ــدييآان ئمي پۆن
  دەرنبيوە ل تزەآانياندا.

بم ڕايآـــى وەهـــا بڕوونـــى دەبينـــين ل تزەآـــانى گرووپـــى (ئنترناســـيۆنال)ی  
ئمانى، هروەها ل ناميلكى جۆنيۆسدا آ وتاركی تايبتمـان بـۆی ترخـان آـردووە. 
ســـرەڕاى ئوەی آ لوــــدا باســـكراوە پويســــت تبينـــى ئوە بكيــــن، آ شۆڕشــــى 

ب  نتوەيــــى وت يــــان نــــاوچيآى داگيرآــــراو دژ ب دەوتــــى داگيــــرآر دەآــــرێ
وردييوە ناوبنرت شۆڕش نوەك جنـگ ( ئم ناڕەزايتييمان بيسـتووە، بـۆي لـرەدا 

ــــ ــــد پمــــان واي ئم جي ــــارەی وشــــ و باســــمانكردووە هرچن ــــاآۆآيي لب اوازی و ن
.( ترسيدار نييوە زۆر گرنگ و مزاراوەآان  

بهرحـــاڵ ئســـتم آســـك سرآشـــى بكـــات و نكـــۆى بكـــات لوەى بلجيكـــا و 
 ن برەآانيـــان نـــاوبنداگيرآ يان " دژ بآرمينيـــا " شۆڕشـــبــــيا و گاليســـيا و ئس

ــــان ئم ــــافى خۆي ــــرى ل نيشــــتيمان" ئوان م ــــاوڕێ "برگ ــــم ه ــــكن. وادەزان ــــارە ب  آ
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پۆنــدييآان دژى ئم جــۆرە ل شۆڕشــن ب بيــانوى ئوەى چينــى بۆرژوازەآــان لنــاو 
ئو وت داگيرآراواندا بوونيـان هي، آ ئوانـيش مـيللت بگانآـان دەچوسـننوە، 

ە" ي. ڕاستـتر بين، دەآرت بيانچوسننوە، چونك پرسآ پرسى "مافى چوساندنو
ــان شۆڕشــكی  ــك ي نگــك ج آان آاتــديي ــاوڕێ پۆن ــت آ ه ودەردەآ وەيم شــب
دياريكراو هدەسنگنن ناڕوانن ناوەڕۆآ آـۆميتيي ڕاسـتقينآی آ "تكۆشـانى 
 كــو دەڕوانــنر" بنوســكــى چتدەو بــۆ ڕزگــاربوون ل وســاوەيآــى چوەيتن

ــافى چ ــى "م ــۆرژوازييوە آ هشــتا ئگری پراآتيزەآردن ــى ب وســاندنوە" لالين چين
ــا  ــۆ نمــوون ئگر ئماني ــراوەدا. ب ــاو ئو وت داگيرآ خــۆى چينكــى چوســنراوە لن

 1918دا بلجيكا داگيربكات و خاآآى بلكنت ب خـۆيوە و لسـاى  1917لساى 
پۆنـدييآان دژى  دا بلجيكا شۆڕش بكن بۆ بدەستھنانى سربسـتى، ئوا هـاوڕێ

شۆڕشـــآ دەبـــن ب بيـــانوى ئوەى بـــۆرژوازييتى بلجيكـــى "مـــافى چوســـاندنوەى 
  ميللت بگانآان" بدەست دەهنن!.

ئم ئرگـــۆمنت خـــايي ل هر ڕۆحييتكـــى مارآســـى و تنـــانت شۆڕشــــگيش. 
تيوانى همـوو ئگر نامانوت خيانت ل سۆسياليزم بكين ئوا ئرآ لسرمان پشـ

 تتى دەوويـش بـۆرژوازييمانن ئآرەآييسـ دژى دوژمـن ين آبك و شۆڕشانئ
زلـھزەآان، بمرجك شۆڕشی چينى آۆنپرست نبـت. ئگر ئـم ڕەتـى بكيـنوە 
آ هاوآــاريی شۆڕشــى نــاوچ داگيرآراوەآــان بكيــن ئوا بــابتيين دەبيــن پشــتگيرى 

لـكاندن. ل ئمۆدا و بتـايبت ل "ل قۆنـاغى ئيمپرياليزمـدا" آ سياستى داگيرآارى و 
ـــارى  ـــا ب تواوى هاوآ ـــاغى شۆڕشـــى سۆســـياليزمى ســـاواي، پويســـت پرۆليتاري قۆن
شۆڕشى ناوچ داگيرآراوەآان بكات تاوەآو ســبى يان ل همـان آاتـدا بـۆرژوازييتى 

  شآانوە الوازآراوە.دەوت "زلـھزەآان" لناو برت آ بهــۆى شۆڕ
ــــــاوڕێ ــــــن ل  بم ه ــــــاتر دەن ــــــاوى زي ــــــدييآان ســــــرەڕاى ئمش هنگ پۆن

ئاراســتآياندا آ پشــتگيريي ل داگيرآــارى و لـــكاندن. ئوان بوە ناوەســتن آ دژى 
هر شۆڕشك بـن لالين نـاوچ داگيرآراوەآـانوە بــكو دژى هر هوــكن آ ئو 

بـۆ گڕانـدنوەى سـربخۆييان ئگر هوكـى ئاشـتييانش بـت.  ناوچان بيگـرن بر
  بوانن:

 ـــت آ بگرك هتييرپرســـيارر به وە آـــات ـــى دەآ ـــوآراتى ڕەت " سۆســـيال ديم
دەرئنجامى سياستى چوساندنوە بت آ ئيمپرياليزم پيـادەى دەآـات، ل تكۆشـانيدا 
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لناو ئوروپـادا  هى سنوريی نوێبباشى نازانت دژى ئم سياست ب هيچ جۆرك 
بونياد بنرت يان ئو ه سنورييانى آئيمپريـاليزم لنـاوى بـردوون دووبـارە بونيـاد 

  ".)هآ لالين نوسرە پۆندييآانوەي(بنرنوە
ل ئستادا ئيمپرياليزم ه سنورييآانى نوان ئمانيا و بلجيكـا و هروەهـا نـوان 

ليســـياى تكشـــكاندووە. سۆســـيال ديمـــوآراتی ئنترناســـيۆناليش، بڕای ڕوســـيا و گا
هاوڕێ پۆندييآان، دەبت دژى هر جـۆرە هوـك بـن بـۆ دووبـارە بونيـاد نـانوەى 

دا و "ل قۆناغى ئيمپرياليزمدا" آاتك پرلمانى ئۆتۆنـۆمی  1905ئو سنوران. لساى 
گيانـد، وە آاتـك هوـی آۆنپرسـتآانی نرويـج جيابوونوەى وتآى ل سويد ڕا

ســويد بــۆ هگيرســاندنی جنگــی ســويد دژ ب بلجيكــا بهــۆی نــاڕەزايتی آركــارانی 
 آــان بنــا  ــــ سۆســيال ديموآراتوە شكســتی هســويد و دۆخــی ئيمپريــاليزمی جيھــانيي
بـــ مئ رويـــج بـــن، چـــونكوەی نآان دەبـــوو دژى جيـــابووننـــدييڕای هـــاوڕێ پۆ 

  دوودى ماناى "بونيادنانى سنورى نوي ل ئوروپا"!
ئم ئاراستي ب ئاشكرا بـاوەڕى ب سياسـتى داگيرآـارى و لكانـدن هي. پويسـت 
ــارتكى  ــيچ پ ــدەينوە، چــونك خــۆى برپرچــى خــۆى دەداتوە. ه ــات برپرچــى ب ناآ

بـت: "ئـم  سۆسياليستى سرآشى ناآات بوەى خاوەندارتى لم هوست بكـات و
بگشتى دژى سياستى لـكاندنين، بم ل ئوروپا پسـندى دەآيـن يـان لـی بـدەنگ 

  دەبين ئگر ڕووبدات ".
ئــم تنھــا دەمانوــت ســرچاوە تيۆرييآــانى ئو هي ديــاری بكيــن آ هــاوڕێ 

ون پۆنــــــدييآانی برەو ئم "نائيمكــــــانييت"ە ئاراســــــتآردووە. دواتــــــريش ئوە ڕو
دەآينوە بۆچی هـيچ جياآـارييك نـابينين ل همـبر ئوروپـاوە. ئم دوو دەربـينى 

  ناو تزەآانی هاوڕێ پۆندييآان سرچاوەآانی ترى هآ ڕوون دەآنوە:
ــازە دروســت  ــاليزم خــواليوە و دەوت ســرمايداريي ت "آاتــك ڕەوڕەوەی ئيمپري

لوــدا چقبســتنی سياســی و ئــابووريی جيھــانی  بووەآــانى لژريــدا پليشــاندەوە، ئوا
ــت،  ودەردەآوەی ئيمپرياليســتيدا بوســاندنی چــدان ــۆرمكی دڕن ســرمايداری ل ف

  ئمش ڕگا بۆ سۆسياليزم خۆشدەآات".
ئم پاآـــاني بـــۆ سياســـتى لكانـــدن هـــيچ پيوەنـــدی ب مارآســـيزموە نيـــي، بكـــو 

 1980ت ڕوسـييآان آ ڕووداوەآـانی سـای ئاراستی سترۆڤيزم. سۆسيال ديمـوآرا
 كوازشــ واندنى مارآســيزم، آشــ وازەن لم شــــاش ئاشــنای ئ ــادە، زۆرب ــان ل ي ي
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لالی سترۆڤـــ و آانــاو و لگــين و هاوآارانيــان بدی دەآرــت. ل نــاو تزەآــانی هــاوڕێ 
ــــ پرەگرافـــی دووەم) دا ئم باســـ دەخـــ ونينوە پۆندييآانمانـــدا و ل (بشـــی ســـ ـ

  لسر سترۆڤيست ئمانييآان آ ب "سۆسيال ئيمپرياليستآان" ناودەبرن:
"(دروشمی مـافی چـارەی خۆنووسـين) ب هـۆی سروشـت وەهمـی و خيـاييآيوە 
 باتمـــــان دژ بوەی خآان ڕەخســـــاندووە بـــــۆ ئلـــــی بـــــۆ سۆســـــيال ئيمپرياليســـــته

تيفيـان ونـابكن آ هـيچ بنـاغيآی چوساندنوەی نتوايتـی وەآـو ئاراسـتيآی عا
مژوويــی نيــي، تــاوەآو ل دواتــردا بــاوەڕی پرۆليتاريــا ب زانســتی بــوونی پرۆگرامــی 

  سۆسيال ديموآراتی الواز بكن ".
ئم واتا داهنرانی ئم بۆچـوون هوسـتی سرۆڤيسـت ئمانييآـان ب "زانسـتي" 

  دادەنن! پيرۆزباييان ل دەآين.
ا الوازتــرين شــت دەتــوان ئم ئرگــۆمنت ســيرە هرەس پــ بھنــت، آ لڕاســتيد

هڕەشی ئاشكرا آردنی ڕاستی و دروستی هوستی شـونكوتووانی ليـنچ و آانـا و 
و پــارڤۆس دەآــات براورد ب هوســتی ئــم: ئوەش ئوەي بيــری شــونكوتووانی 

ـــــانی ـــــدا، ل ژمارەآ ـــــاوە لگڵ ڕبازەآيان ـــــنچ گونج ـــــانی  9و  8 لي ـــــاری ئم ی گۆڤ
ـــ ليــنچ ليك  ـــ ئوەمــان ب مبســت باســكرد ل تزەآانمانــدا ـ شۆڤنيســتی (گلــۆك) دا ـ
آاتـــدا دەيوـــت "نـــا زانســـتي"بوونی دروشـــمی چـــارەی خۆنووســـين (ديـــارە سۆســـيال 
ديمـــوآرات پۆنـــدييآان ئم ئرگـــۆمنتى ليــــنچ ب ڕەتنآـــراوە و چســـپاو دادەنـــن، 

ــا زانســتي"بوونی ئمش ل ت ـــكردن) و،هروەهــا "ن ــدا بدى دەآرــت آ باسمان زەآانيان
  دروشمى ب گـژداچوونوەى سياستى لـكاندنيش بسلمينت! 

ــــۆ هــــاوڕێ ـــــدەگات آ ب ـــــينچ زۆر ب باشــــى و جــــوانی لو ڕاســــتيي ســــادەي ت  ل
وە، ئممان بـدەنيانـويست وەوانيش نآانمان ڕوونكردەوە و ئندييش پۆو ڕاسـتيي

  ئوەي: هيچ جياوازييآى " سيايى يان ئابوورى"
 مافى چـارەى خۆنووسـين و "دژبـوون" ب وان "دانــنان" بنل ت لۆژيكيش نيينانت

پۆندييآان ئرگـۆمنتى شـونكوتووانى لــينچ دژ ب  سياستى لـكاندن. ئگر هاوڕێ
سـتييك هي پويسـت قبـوی بـكن مافى چارەى خۆنووسين ب دروست بـزانن ئوا ڕا

 كۆشـان دژ بتـى تبـۆ دژاي نتانرگۆمـم ئوتووانى لـينچ ئنكشو :آ وەيوەش ئئ
  سياستى لـكاندن بآار دەهنن.
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پۆنـدييآانمان،  ئو ه تيۆرييى آ بۆت بناغى هموو ئرگۆمنتآانى هـاوڕێ
 گيركى دژەخـۆ ل سياستى لـكاندن.بوە هۆى ئاراستآردنيان بۆ بوون ب پشت

  
  ــ بۆچى سۆسيال ديموآراتآان دژى سياستى لـكاندنن؟ 5

ب بۆچوونى ئم وەمى ئم پرسيارە ڕوون، چـونك سياسـتى لــكاندن دژى مـافى 
  چارەى خۆنووسينى نتوەآان و فۆرمك ل فۆرمآانى چوساندنوەى نتوەيى.

ڕاى سۆسيال ديموآرات ـت بـۆ  ببت هوەى تايبڕوونكردن ويستآان پندييپۆ
 شـــی ســـش (بوانو ڕوونكـــردنتى لــــكاندن، ئتـــى آردنـــی سياســـهۆآـــارى دژاي– 

پرەگرافی يك ل تزەآانياندا) بووە هۆى ئوەى داهنرانى ئم بۆچـوون بـكون نـاو 
  زنجيرەيآى ترى دژيآييوە.

وەآــو بهــان بــۆ دژايتيمــان برامــبر سياســتى ئوان دوو ئرگۆمنــت دەهنــنوە 
  لـكاندن (سرەڕاى ئرگۆمنت "زانستيآانى" شونكوتووانى لـينچ).

يآم: "برامــــبر ئو بۆچــــوونی پــــی واي آ سياســــتى لـــــكاندن ل ئوروپــــادا 
پويست بۆ بدەستھنانى ئاسايشـى سـربازى دەوت ئيمپرياليسـت سـرآوتووەآان، 

سيال ديموآراتآان ئو ڕاستيي دەخن ڕوو آ سياستى لـكاندن تنھا خزمت ب سۆ
  تۆخكردنوەی دوژمنايتييآان و زيادآردنی مترسى جنگ دەآات...".

ئم وەمكى آم و آورت بۆشونكوتووانى لـينچ، چـونك ئرگـۆمنتى سـرەآى  
ــــكاندن پويســـتييآ ى ســـربازيي، بكـــو سياســـتكى ئوان ئوەنيـــي آ سياســـتى ل

ئابوورى پشكوتن خـوازاني و مانـاى چقبسـتن ل سـايى ئيمپرياليزمـدا. ئم چـى 
لــۆژيكك سۆســيال ديمــوآرات پۆنــدييآان ل يك آاتــدا دان ب سروشــتى پشــكوتن 

انی خوازى ئم چقبستندا بنن ل آاتكدا دووبارە بونيادنـانوەى ئو هـ سـنوريي
 دواتريشـــدا دژ ب وە و، لننـــاوى بـــردوون ڕەتـــدەآوروپـــادا لئ ئيمپريـــاليزم ل آ

  سياستى لـكاندن دەوەستنوە؟
دواى ئمش پرسيارك هي: آام جۆرى جنگ مترسييآى زياد دەآـات بهـۆى 

  سياستى لـكاندنوە؟
ستآان هۆآارى تريـان بدنيايوە جنگى ئيمپرياليستى نيي، چونك جنگ ئيمپريالي

ستادا بى ئئيمپرياليستيي نگم جآان لرەآييس تيدوژمناي .يـوان  هنگومـان ل
 آيان بيوەنـــدييهـــيچ پ تيـــانم دوژمنايئ .مانيـــا و ڕوســـيايريتانيـــا، ئمانيـــا و بئ
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نـگ و شۆڕشـترسـى جزيـاد دەآـات م ى آترسـييو مئ .وە نييتى لـكاندنسياس 
آسك لاليآوە ڕايـبگينت آ جنگى نتوەيـى  نتوەييآان، بم چۆن دەآرێ

ـــى  ـــاس ل "مترســـى" جنگ ـــرەوە ب ـــدا" و لاليآـــى ت ـــاغى ئيمپرياليزم ئســـتم "ل قۆن
.نالۆژيكيي موەيى بكات؟ ئتن  

دەسـت ئرگۆمنتى دووەم: آردارى لـكاندن "آلن لنـوان پرۆليتاريـاى نتوەى با
و پرۆليتاريــــاى نتوەى ژردەســــت دروســــت دەآــــات... بــــۆي پرۆليتاريــــاى نتوەى 
ژردەســـت لگڵ چينـــى بـــۆرژوازى نتوەآيانـــدا يآــــدەگرن و  هردووآيـــان وەآـــو 
دوژمنى خۆيان سيرى پرۆليتارياى نتوەى بادەست دەآن. بوەش ل بـرى ئوەى 

دژ ب بۆرژوازييتى جيھان،  اسيۆنال هبگيرسنپرۆليتاريا شڕكى چينايتى ئنترن
  دابش دەبن و ئايدۆلۆژيين گندەڵ دەبن".

ــم ليك  ــۆژيكيي ئ ــا ل ــان، بم ئاي ــاوڕاين لگڵ ئم ئرگۆمنت ــم ب تواوى ه ئ
  آاتدا دوو ئرگۆمنت لسر همان پرس بخين ڕوو آ يآترى هدەوەشننوە.

ــ ــا ل پرەگراف ــۆمنتى ئوەت ــين ئرگ ــدا دەبين ــى تزەآانيان ــی يآ ی ســيمی پرەگراف
واى دەبين شوو آشـبوونى ڕيزەآانى پرۆليتاريا،  پهۆى داب تتى لـكاندن دەبسياس

رەگرافــی چــواردا داوامــان لــپ وە لو آــردارى  دواى ئوەى ئدەآــات دژى ڕەتكــردن
ن تكـردووە و ل برامـبردا هوبـدرت لـكاندن بين آ ل ئوروپـا ڕوويانـداوە وآاريـا

بــۆ " پروەردەآردنــى جمــاوەرى آركــارانى هردوو نتوەى بادەســت و ژردەســت 
ب ڕۆحكـــــى هاوپشـــــتييان بـــــۆ تكۆشـــــان". ئگر ڕەتكـــــردنوەى آـــــردارى لــــــكاندن 
"  ئاراستيآى عاتيفى و آۆنپرستان بت ئوا نابت بگوترت آردارى لــكاندن "آلــن

 كـــو بش بـــوون دروســـت دەآـــات، بـــوان ڕيزەآـــانى "پرۆليتاريـــا" وە و دابن دەخـــات
ــان لــى  ــاى نتوە جياوازەآ ــى پرۆليتاري ــت وەك پشــمرجى يآگرتن وە دەبوانچــ پ

  بوانين.
ئم دەين: بۆ ئوەى بتوانين شۆڕشكى سۆسياليستى سربخين و بـۆرژوازييت 

ى ڕيزەآانى آركاران زياتر بـت، ئم يآتيـيش ل ڕـگى لناو برين، پويست يآت
تكۆشان ل پناوى مافى چارەى خۆنووسيندا بدەست دـت، مبسـتمان تكۆشـان دژ 

  ب سياستى لـكاندن.
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ــاوڕێ ــم ڕوون و ئاشــكراي، بم ه ــان واي ئو  هوســتى ئ ــدييآان آ پي پۆن
يانــــداوە " نابــــت هبوەشــــنرنوە" و جنــــگ آــــردارى لـــــكاندنانى ل ئوروپــــا ڕوو

نتوەييآــان "ئســتمن"، ئوا ئوان شكســت ب خۆيــان دەهــنن آاتــك دژى آــردارى 
لـكاندن دەوەستنوە، ل ڕگى بآارهنانى ئرگۆمنتآانيان لسر جنگى نتوەيى!، 

دەخــات ڕــگى چــونك ئم ئرگۆمنتــان دەمــانگينن بوەى آــردارى لـــكاندن آۆســپ 
  يآيزى و هاوپشتى نوان آركارانى نتوە جياوازەآان!

ب مانايآى تر، سۆسيال ديموآراتى پۆندييآان ل هوياندا بۆ دژايتی سياستی 
ــنن آ خۆيــان  ــك دەربھ نترگۆمــد ئ ــۆرى خۆيانــدا چن ــاى تي ــارن ل آۆگ ـــكاندن ناچ ل

  لڕووى پرەنسيپوە ڕەتى دەآنوە.
  ۆۆنييآان زياتر ئم ڕوون دەآاتوە.پرسى آ

  
  ــ ئايا دەآرت آۆۆنييآان ب "ئوروپا" براورد بكين لم پرس هنوآييدا؟ 6

ــــارآردنى شۆڕشــــگانى  ــــاتووە آ خواســــتى دەســــتبج ڕزگ ــــدا ه ل تزەآانمان
بواتا ب) "آان "نامومكينۆنييآۆ بـت و بدى نـايك بيزم سۆسـيال زنجيرە شۆڕش

بردەوام نابـــــت) ل ســـــايى ســـــرمايداريدا، ئمـــــيش هاوشـــــوەى مـــــافى چـــــارەى 
ـــارى  ـــانى دەوت و آۆم ـــدە مدەنييآ ـــى آارمن ـــان و هبژاردن خۆنووســـينى نتوەآ
ديموآراتى... هتد. هروەها خواستى ڕزگارآردنى آۆۆنييآان هيچ نيي جـگ ل "دانــنان 

  ا".ب مافى چارەى خۆنووسينى نتوەآاند
ـــان ندايوە، بكـــو  هـــاوڕێ ـــك ل ئرگۆمنتآاني آمـــى هـــيچ يآان وەـــديي پۆن

ــــدا. ئوان ل همــــبر  ــــا" و آۆۆنييآان ــــوان "ئوروپ ن ن لــــك ــــاوازى ب ــــدا جي هويان
ئوروپاوە بوون ب پشتگيری سياسـتى لــكاندن ئمش بو هـۆيى هوەشـاندنوەى 

كـــى لــــكاندن ڕەت دەآمـــوو آرداربـــارەى هم لوروپـــا ڕوويانـــداوە، بئ ل وە آن
ك داواآارى بوە يآانۆنييآان!". آۆۆنييآۆ ويش "دەرچن لئ يرجيان هم  

بم شــوەي بــت، دەبــت سۆسياليســت ڕوســييآان ئم داواآــاريي پشــكش بــكن: 
اپو" و "عاتيفى و "دەرچن ل تورآستان و خيڤا و بوخارا... و هتد" بم ڕەنگ ب "خي

نازانستى" و چندين تۆمتى تـر تۆمتبـار بكـرن، بهمـان شـوە ئگر داواى ئـازادى 
 ـت سۆسياليسـتن. وە دەبوانـى تـر بـكندا و ئۆآرانيا و ئندا و فينلوەى پۆجيابوون
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ــد و ئوســتراليا" ب ــا و هين م بريتانييآــانيش ئم داواآــاريي بــكن "دەرچــن ل ئفريقي
ــــاغ تيۆرييآــــانى ئم جياآــــاريي نادروســــت چــــين؟  ــــدا. بم بن دەرمچــــن ل ئيرلن

  آشيآى وەها ناآرت فرامۆش بكرت.
ئرگۆمنتى بنڕەتى دژەآانى مافى چارەى خۆنووسين ئوەي آ "نـامومكين". بم 

ب "چق  همان ئايـديا ب آمـك جيـاوازييوە باسـيان آـردووە ل شـونكدا آ ئامـاژە
  بستنى سياسى و ئابوورى" دەآن.

ئاشكراي چق بستن ب لـكاندنى آۆۆنييآانيش ڕوو دەداتوە. پشتريش جيـاوازى 
ــنى  ــى آم زۆري ــان بالين ـــ ي ــان ـ ــيللت ئوروپييآ ــان و م ــوان آۆۆنييآ نــوو ل هب

ەی آـا نوەك بـۆ ميللت ئوروپييآان ــ آۆۆنييآان بوون ب گۆڕەپانك بۆ گۆڕينو
برهمنانی سرمايدارى. ئيمپرياليزم ئم دۆخى گۆڕى. ئيمپرياليزم زياتر ل هموو 
شــتكى تــر ســرماي هنــاردە دەآــات. برهمھنــانى ســرمايدارى ب خراييآــى زۆر 
گوازرايوە بۆ آۆۆنييآان و هيچ ڕگـايآيش نيـي بـۆ دەربـازآردنى ب پشـت بسـتن 

ى سرمايداريی ئوروپى. ئگر ل گۆشـنيگاى سـربازى و فراوانبـوونوە ب ئابوور
 .ى سۆســياليزمدا مــومكينســاي نھــا لآــان تۆنييوەى آۆوا جيــابوونوانين ئــى بــل
بم ل سايى سرمايداريدا تنھا ل ڕگى زنجيرەيك ڕاپڕين و شۆڕشوە بدى 

آان لۆنى و ميترۆپۆليتانآۆ ت آستۆى بگرن. دئ  
ـــاگرتوە،  ـــا (همـــوو نتوە پاشـــكۆآان ن بشـــى زۆرى نتوە پاشـــكۆآانى ئوروپ
لوان ئلبانييآـــــــــان و زۆربى نتوە ناڕوســـــــــييآانى نـــــــــاو ڕوســـــــــيا) ل ڕووى 
 آ م هۆآــــــارەير ئم هآــــــان ، بۆنييآۆ وتووترن لشــــــكوە پدارييرمايســــــ

وســاندنــارى دژى چ ــرين برەنگ ـــكاندن برهم گورەت ــى و سياســتى ل وەى نتوەي
ــت  كى سياســيدا بــار ــر هر ب ژدارى لرمايندنى ســرەســوە پــۆي ــت! بم ه ندەه

  لوانش جيابوونوە، ل ئوروپادا سالمت و مسۆگرترە تاوەآو آۆۆنييآان.
دا  پۆندييآان لبارەى آۆۆنييآـانوە ل (بشـی يآم ـــ بشـى چـوارەم) هاوڕێ

هتا ئستاش ڕووبڕووى ئرآى گشـپدانى سـربخۆى  دەن "سرمايدارى لوێ
 ت: بــدەآرســتى پوروپــادا ڕوونتــر هئ ل موە...". ئنــان بــووەتمھرهزەآــانى به
ــــزاس،  ــــا و ئل ــــدا و ئۆآراني ــــدا و فينلن ــــاييوە ســــرمايدارى ل هريآ ل پۆن دني

هزەآــانى برهمھنــان ب شــوەيآى بهزتــر و خراتــر و آاردەآــات بــۆ گشــپدانى 
 وانـى تـر. لآانى وەآو هينـد و تورآسـتان و ميسـر و ئۆنييآۆ خۆتر تاوەآو لربس
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آۆمگـــا برهمنرەآـــانى آـــادا گشســـندنى ســـربخۆ يـــان هر جـــۆركى تـــرى 
بــــت بببــوونى ه مســتندن ئســشم ل گب .رمايبــوونى ســ توروپــادا وئ 

پاشــكۆآان ســرمايى تــايبت بخۆيــان هي و هروەهــا دەســتكوتنى ســرماي تــا 
ــچوانى آۆۆنييآــان. آۆۆنييآــان خــاوەنى ســرمايى  ڕادەيآــى زۆر ئاســان، ب پ
ـــۆنييك ل ســـايى تمـــويلى ســـرمايداريدا  شـــدا هـــيچ آۆمڵ ئگـــين ، ل ـــان ن خۆي

ت بخۆى بدەست بھنت تنھا لژـر مرجگلكـى سياسـيدا ناتوانت سرمايى تايب
نبـــت آ ژردەســـت بـــوونى دەچســـپنن. آوابـــت، دواى همـــوو ئمـــان، داواآـــارى 

ــ ــازادبوونى ب ــاريي  ئ ــا ئم داواآ ــي؟ ئاي ــاى چي ــان مان مرج و ڕاســتوخۆى آۆۆنييآ
ـ و ليــنچ و آانــاو بآــارى "خيــاپوان" تــر نيــي، بو مانــايى شــونكوتووانى سترۆڤــ

پۆنــدييآان بداخوە شــون پيــان هــدەگرن، بمش مارآســيزم  دەهــنن و هــاوڕێ
دەشـــــونن؟ هر الدانـــــك ل مانـــــايآی ئاســـــايی و بـــــاو و هروەهـــــا هر شـــــتكی 
شۆڕشگان بالی ئوانوە ب ئاراستيآی خياپوان نـاو دەبرـت، بم جـونوە 

ييشۆڕشــگ ـــ ل ــان ـ ـــ لوانش جــونوە نتوەييآ ــانوە ـ ــوو جۆرەآاني آان ب هم
 متــرە تــاوەآو لری شكســتيان آگزتــر و مــومكينتر و گونجــاوترن و ئهوروپــادا بئ

  آۆۆنييآاندا.
هــاوڕێ پۆنــدييآان ل (بشــی يآم ــــ پرەگرافــی ســيم) دا دەــن "سۆســياليزم 

رهآی فــت هاوآــارييوتووەآــان دەتواندواآ ــۆنييآۆ تی مــيللويســتاننگــی خۆن
بكــات ببــ فرمــانەوايی آردنيــان" ئم تواو ڕاســت. بم لســر چــی بنــاغيك 
ــۆ  ــت ب ــك دەگۆڕ ــز آات كــی زلھتورەو دەوآــی گوەيتــت ن وە دەآری ئــان گريم

ۆيدا ڕابكشت سۆسياليزم ناتوانت نتوەيآی بچوك و ژردەستی ئوروپا بالی خ
ل ڕــــگی "هاوآــــارييآی فرهنگــــی خۆنويســــتانوە". ئوە مــــافی جيــــابوونوەی 
"بخشـــراوە" لالين سۆســـيال ديمـــوآرات پۆنـــدييآانوە ب آۆۆنييآـــان آ نتوە 
 تڵ دەوگآگـرتن لت بـۆ يشآان ڕادەآردەستوتووە ژشكبچوك و پ وروپييئ

چــــونك ل ســــايی سۆســــياليزمدا دەوتــــی گورە وات  سۆسياليســــت بهزەآــــان،
ــاتری ڕۆژان. جمــاوەرى آركــاران آاتــك  آــاتژمری آــاری آمتــر و آرــی آــاری زي

بوخۆ و بن ڕاستت ڕزگار دەآردەستى بۆرژوازييژ ى  خۆيان لوستى هرهب
وتووآان بــۆ تكبــوون و يآگــرتن دەدەن لگڵ وت سۆسياليســتيي گورە و پشــك

رجـــم ب "نگيـــيرهف و "هاوآـــاريينانى ئدەســـتھشـــوو  بآانى پدەســـتوە باتن
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هســـتى ڕـــزى خـــۆگرتنى نتوە ژردەســـتآانى پشـــوو پشـــل نآن آ هســـتكى 
ـــ ـــوآراتى و پشـــكوتووە، و ب مرج ـــ ديم ـــان پ ـــافى يآســـانى خۆي  ئم نتوان م

وانش مـــافى بونيادنـــانى دەوت يـــان ئزمـــوونى ببخشـــرت ل همـــوو شـــتكدا، ل
ڕكخســتنی  "دەوتــى خۆيــان". لســايى ســرمايداريدا ئم "ئزمــوون" واتــا جنــگ و 
ـــايبت  ـــد نتوەيآـــى بچـــوآى ت گۆشـــگيرى و تريكـــى و خۆپســـندى تســـكى چن

  (بۆنموون: هۆندا و سويسرا).
ــز ب تريكــى و بم ل ســايى سۆســياليزمدا جمــاوەرى آركــار ــان هرگي ان خۆي

گۆشــگيرى ڕازى نــابن ب هۆآــارى ئو پــانرە ئابووريــانى پشــتر باســكران، بم 
فۆرم سياسيي جياوازەآان و ئـازادى جيـابوونوە و ئزمـوونى ڕكخسـتنى دەوت ـــ 
ئمان همووى دەمننوە تا ئوآاتى هموو فۆرمآانى دەوت دەپوآنوە ــ هموو 
دەبــن بنـــاغى ژيــانكى فرهنگـــى و ســـرآوتوو بشــوەيك نتوەآـــان هنگـــاوى 

  خراتر دەنن برەو نزيكبوونوە ل يك و تبايی نوانيان.
ـــان دەآن ب  آاتـــك هـــاوڕێ ـــادەآنوە و براوردي ـــدييآان آۆۆنييآـــان جي پۆن

ـــــــى ســـــــاختيى و نا ـــــــی گورە و ب خراي ـــــــا دەآون دژيآييآ دروســـــــتی ئوروپ
  ئرگۆمنتآانيان بدەردەآوت.

  
  ــ مارآـسيزم يـان پرۆدۆنيزم ؟ 7

لآاتى ئاماژەآردنمان ب هوستى مارآس برامبر جيابوونوەى ئيرلنـدا هـاوڕێ 
 وايوە. آـــن ـــى ڕاســـتوخۆ و ئاشـــكرايان داي ـــار وەم ـــين ج ـــۆ يآم ـــدييآان ب پۆن

بـۆ  1848وستى مارآس لنـوان سـانى ڕەخنآيان چيي؟ دەن ئاماژەآردن بۆ ه
1871 ."آى نييهايهيچ ب"  

ئوان ئم پـــداگريي ڕقـــاوى و ســـپنراوەی خۆيـــان بو ئرگـــۆمنت پشـــت ڕاســـت 
دەآنوە آ مــارآس ل "همــان آاتــدا" دژى هوــی چيكآــان و ســالڤيي باشــورييآان 

  ڕقاوي، چونك زۆر نادروست.] .ئم ئرگۆمنت تا دوا ڕادە 5بووە بۆ سربخۆيى[
 ل" شــواو دەبيــنن، چــونكرلكى سنــدآان مــارآس وەآــو بيرمنــدييپۆ مارآســيي
همان آاتدا" ڕاى دژيآى هبووە، ئوە ناڕاسـت و ب دنيـاييوە مارآسـيزم نيـي. ئوە 

و پۆندييآان پـداگرى لسـر دەآن  خواستى شيكارييآى "آۆنكرتى" ي آ هاوڕێ
خۆشــيان جبجــى نــاآن، ئم جــۆرە شــيكارييمان پويســت بــۆ گڕان بدواى ئوەى 
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تاچنــــد ئگرى ئوە هي هوســــت جياوازەآــــانى مــــارآس ل بــــارەى بــــزوتنوە 
"نتوەيــــى" ي جياوازەآـــــانوە لهمـــــان ديـــــدگاى سۆسياليســـــتييوە ســـــرچاوەيان 

  نگرتبت.
ـــارەزووى ســـربخۆيى ـــارآس ئ ـــانجى برەو  ئاشـــكراي م ـــرد ب ئام ـــداى دەآ پۆن

 پشچوونى ديموآراسى ئوروپى ل خباتيدا دژى هز و دەسـتى قيسـرى. دەآـرێ
بگوترــت: دژى دەســت و بادەســتى قيســرييتى آۆنپرســت. دروســتى و بهــاى 

دا ســوپاى آۆيلآــانى ڕوســيا بــزوتنوەى  1849ئم هوســت ســلما آاتــك لســاى 
ـــى و شۆڕشـــگ ـــادا تكشـــكاند آ بزوتنوەيآـــى ڕزگـــاريخوازى نتوەي ى ل هنگاري

ــو دواى  ــارآس، بك ــى م ــاآو مردن ــاتوە ت ــوون. لو آ شۆڕشــگى ديموآراســى خوازب
ئنگــس پشــتگيرى هر خبــاتكى دەآــرد دژ ب قيســرييت،  1890ئوەش تــا ســاى 

اوپيمـانى لگڵ فرەنسـا ـــ هر آاتك مترسـى ئوە هبـواي آ قيسـرييت ـــ ب ه
ـــــى  ـــــاى نائيمپرياليســـــت و خـــــاوەن دەوتك ـــــى آۆنپرســـــتان دژ ب ئماني جنگك
سربخۆى نتوەيى ڕابگينـت. تنھـا لبر ئم هۆآـارەش مـارآس و ئنگـس دژى 
بزوتنوە نتوەييآانى چيك و سالڤيي باشورييآان وەسـتانوە. ئامـاژەيآى خـراش 

ـــۆ نووســـين ـــوان ســـاآانى ب نـــس ل نگـــارآس و ئ باشـــترين  1849و  1848آانى م
گواهيدەرن بۆ ئو آسانى بڕاستى مارآسيزميان بالوە گرنگ نوەك  ب ئامـانجى 
خستن الوەى مارآسيزم. نووسينآانى ئو آاتيان دەيسـلمنن آ مـارآس و ئنگـس 

" تواوى وت آۆنپرسـتآان"  ب ڕوونى و ديـاريكراوى جياوازييـان آردبـوو لنـوان
 تروەهـا "ووروپـادا خۆيـان دەنوانـد و هئ آانى ڕوسيا" لوەآو "سنورە دەرەآيي آ
ــا و پۆنــدا و مجر دەگــرتوە. ئم ڕاســتييآى جگيــرە.  شۆڕشــگرەآان" آ ئماني

 1848هروەها لو آاتدا وەآو ڕاسـتييآى حاشـا هنگـر دەرآوت: آاتـك لسـاى 
ـــى  ـــۆ ســـربخۆيى دەآـــرد قيســـرييت دوژمن ـــان ب دا نتوە شۆڕشـــگەآان خباتي
ســرەآى  ئوان بــوو، ل همــان آاتــدا چيــك و ئوانــى تــر وەآــو وتكــى آۆنپرســت 

  خۆيان دەنواند و وەآو هى پشوەى قيسرييت دەردەآوتن.
ەسـتى بھنـين آ پويسـتى ئو واني چيي آ دەآرت لم نموون آۆنكرتييوە بد

  ب شيكاركى آۆنكرتى هي ئگربمانوت ڕاستگۆ بين برامبر ب مارآسيزم؟:
1  وروپـى زۆر زيـاترە لزى ئورە و زلھتى گك وسودى ڕزگاربوونى ژمارەي /

  سودى بزوتنوە ڕزگاريخوازەآانى وت بچوآآان.
داباوى لى نڕوانـين بكـو دەبـت  / خواستى ديموآراسى پويست ب تنھايى و 2

  بين لسر ئاستى جيھاندا ــ لى بوانين. لسر ئاستى ئوروپا ــ ل ئمۆدا دەآرێ
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ئم جوهری باســآي، هــيچ ئامــاژەيآى دوور و نزيــك بــوونى نيــي بــۆ دەســت 
ن آـردووە بردار بوون لو پرەنسيپ بنچينييى سۆسياليزم آ پۆنـدييآان ل بيريـا

و مارآس هميش باوەڕى پى هبووە. ئويـش ئوەي آ ـــ ئو نتوەي ئـازاد نابـت 
آ نتوەيآــى تــر دەچوســنتوە. ئگر همــان ئو حــاتى ڕووبڕووى مــارآس 
بووەوە آاتك قيسرييت بادەست بوو بسر سياستى جيھانيدا دووبـارە ببـتوە، 

ك وژمـارەي نن (وەآـو شۆڕشـى بۆنموونبگيرسـكى سۆسياليسـتى هشۆڕشـ ت آ
دا ل ئوروپـا هگيرسـا) و چنـد وتكـى تـر  1848ديموآراتى بۆرژوازى آ لساى 

ڕۆى برگريكری سرەآى ل بـۆرژوازى آۆنپـارز ببيـنن ـــ ئرآ لسـرمان لـرەدا 
ريكارەآان و الينگـرى ئمش پشتگيرى جنگ شۆڕشگييآ بكين دژ ب وت برگ

ــدك  ــي چن ــين، گرنــگ ني ــدنى ســنورەآانيان ب ــين و الينگــرى ڕووخان "تكشــكاندنيان" ب
بـــزوتنوەى نتوە بچوآآـــان لنـــاو ســـنورەآاندا بوونيـــان هبـــت. دواتـــريش لبـــرى 
ـــيك مارآســـييآان، پويســـت شـــيكاركى  ـــك ل نمـــوونى تآت آريوەى هڕەتكـــردن

موونــان بكيــن و وانى گرنگــى تــدا بدەســت بھنــين بــۆ داهــاتوو. آۆنكريتييــانى ئم ن
ـــدا دەســـت بردارى  ـــك ل پراآتيك آات يت مارآســـييانڕوا ســـتمان بوـــا ه ئگرن
دەبين. داخوازييآانى ديموآراسى ل نوياندا مافى چـارەى خۆنووسـين داواآـارى ڕەهـا 

گشـتى ( ل ئسـتادا: بـزوتنوەى نين بكو بشكى بچـوآن ل بـزوتنوەى ديموآراسـى 
سۆسياليزمى گشـتى) جيھـان. ل حـاتى تـاك و تايبتـدا ڕەنـگ بش دژ بـت ب گشـت، 
لم حــاتدا دەبــت بش ڕەت بكــرتوە. ڕەنــگ بزوتنوەيآــى آۆمــارى ل وتكــدا 

م حـاتانى تر. لتى وسايى يان ئابوورى پاشايت بۆ پيالنى آك بنھا ئامرازدا تت
 يم بناغر ئسل يمژانم گين، بآوە دياريكراوە نم بزوتنهاوآارى ئ ويستپ

  خواستى آۆمارى ل پرۆگرامى سۆسيال ديموآراتى ئنترناسيۆنالدا بسينوە.
 1898و  1871ـــ  1848ئم دۆخ ب چى شوەيك گۆڕا ل ماوەى نوان سانى 

نگتــــرين قۆناغآــــانى ئيمپريــــاليزم دەآم: ل جنگــــى ، (لــــرەدا ئامــــاژە ب گر1916ــــــ 
ئيمپرياليســـتى  ئيســـپانى ـــــ ئمـــريكييوە تـــاوەآو جنگـــى ئيمپرياليســـتى ئوروپـــى)؟ 
قيســــرييت چيتــــر وەآــــو پــــاييآى آۆنپرســــتى نمــــايوە ئوەش ب ڕوونــــى و 

:م هۆيانر ئبوت لدەردەآئاشكرايى ب  
  پشتگيرى دەآرد، بتايبت فرەنسا. يآم: چونك سرمايدارى جيھانى
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ـــي 1915دووەم: بهـــۆى شۆڕشـــی ســـاى  . لوآـــاتدا سيســـتمى دەوت نتوەي
گورەآـــان ـــــ ديمــــوآرات ئوروپييآـــان ـــــ ســــرەڕاى قيســـرييت ديموآراســــى و 
سۆسياليزميشــيان پشكشــى جيھــان دەآــرد، ژيــانى مــارآس و ئنگــز درــژەى نآشــا 

مپريـــاليزم ببيـــنن. ل ئســـتدا سيســـتم بـــريتيي ل آۆمـــك هـــزى تـــاوەآو قۆنـــاغى ئي
ئيمپرياليستى "زلھز" (ژمارەيان پـنج يـان شـش دەبـت) آ هر يآيـان نتوەى دى 
ـــــرتن ل ڕووخـــــانى  ـــــۆ ڕگگ ـــــارك ب دەچوســـــننوە: ئم چوســـــاندنوەيش هۆآ

ـــــ ـــــۆڤنيزمآانى ن ـــــيال ش ـــــارى هلپرســـــت و سۆس او وت ســـــرمايدارى و هاوآ
ئيمپرياليســت بادەســتآانى جيھــان دەآــات. لو آــاتدا، آاتــك ديموآراســى ئوروپــاى 
ڕۆئــــاوايى نتوە گورەآــــانى ڕزگــــار دەآــــرد، ل برامــــبردا قيســــرييت چنــــد 
 نانى ئامــــــانجدەســــــتھــــــۆ ب ــــــا ب ــــــى بچــــــوآى بآاردەهن بزووتنوەيآــــــى نتوەي

ــان ــاليزمى آۆنپرســتآانى. ل ئســتادا هاوپيم ــاليزمى قيســرى و ئيمپري ييتی ئيمپري
ـــــاى  ـــــان لســـــر بنم ـــــى پشـــــكوتوو آ هاوپيمانييتيآي ســـــرمايدارى ئوروپ
ــــــــارە  ــــــــدە، ڕووبڕووی پرۆليت ــــــــدين نتوە بن چوســــــــاندنوەى هاوبشــــــــى چن
سۆسياليستآان دەبتوە آ دابش بوون بسر پرۆليتـارە شۆڤنيسـتآان "سۆسـيال 

  آان" و پرۆليتارە شۆڕشگەآان.ئيمپرياليست
ـــاتوون آ سۆســـيال  ـــانن آ بســـر دۆخآدا ه ـــاريي آۆنكريتيي ئم ئو گۆڕانك
ديمـــوآرات پۆنـــدييآان پشـــت گويـــان خســـت، هرچنـــد پيمانيانـــدا آ بـــابتی و 
 مــــــان پرەنســــــيپآــــــان پراآتيزەآردنــــــى هوە گۆڕانكارييرەشــــــتى بــــــن! لآــــــۆنكر

رتوە: ل پشتردا بـابتى سـرەآى خبـات ل دژى قيسـرييت سۆسياليستآانيشى گ
(هروەها دژى ژمارەيآى دياريكراو ل بزووتنوەى نتوەيى بچـوك آ قيسـرييت 
وەك ئامراز بآاری دەهنان بۆ ئامانجى ناديموآراسى) و الينگری ميللت شۆڕشگە 

رين شـت وەسـتانوەي دژ ب برەى گورەآانى ڕۆژئاوا بوو. بم ل ئستادا سرەآيت
يآگرتوو و يآيزى هـزە ئيمپرياليسـتآان و بـۆرژوازە ئيمپرياليسـتآان و سۆسـيال 
ئيمپرياليستآان، لپناو بآارهنانى هموو بزووتنوە نتوەييآان دژى ئيمپريـاليزم، 

دژی بۆ بدەسـتھنانى ئامانجآـانى شۆڕشـى سۆسياليسـتى. تـاوەآو سروشـتى خبـات 
 و پرەنســـــــيپوا ئـــــــت. ئ ب ـــــــان ـــــــاتر پرۆليتاريي ـــــــاليزمی گشـــــــتی زي برەی ئيمپري
ئنترناســـيۆناليي ڕوونتـــر و گرنگتـــر بدەردەآوـــت آ دەـــت: " ئو نتوەي ئـــازاد 

  نابت آ نتوەيآى تر دەچوسنتوە".
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وەيشــب تيــدا آيــر نــاوی شۆڕشــی آۆمژوتووانى پــرۆدۆن لنكم شــوآی ب
دۆآترينــــی (عقائــــدي) وشــــك لــــی تگشــــتوون، ڕۆــــى ئنترناســــيۆنالى پۆنــــدايان 
ــان شــوە  ــزووتنوە نتوەييآانيشــيان وەال خســت. بهم ــا ب فرامۆشــكرد و هروەه
ئاراســتى سۆســيال ديمــوآرات پۆنــدييآان ئاراســتيآى دۆآتــرينيي، چــونك برەى 

مپرياليسـتآان هدەوەشـننوە و هروەهـا ئنترناسيۆنالى خبـات دژ ب سۆسـيال ئي
ـــان  ـــابتييوە" هاوآـــارى سۆســـيال ئيمپرياليســـتآان دەآن بهـــۆى ڕاڕايي "ل ڕووى ب
ـــاتى برەى ئنترناســـيۆنالى  ــــكاندن. ئمش چـــونك خب لســـر پرســـى سياســـتى ل
ا پرۆليتاريــا بــووە هــۆى گۆڕانكــارى ل دۆخــى آــۆنكرتى نتوە بچوآآانــدا: لو آــاتد

) نتوە بچوآآـــان گرنگـــى خۆيـــان هبـــوو وەآـــو هاوپيمانـــك بـــۆ 1871ـــــ  1848(
ـــ ل ئســتادا  "ديموآراســى ڕۆژئــاوايى" و نتوە شۆڕشــگەآان يــان بــۆ قيســرييت ـ

) وەآـــو پشـــووتر نمـــاوە، ل ئســـتادا گـــرنگييآی ئوەي آ وەآـــو 1914ـــــ  1898(
ــدان ب ئاراســتى  ــۆ خــۆراك پ ــدك ب ــدان ب سۆســيال ناوەن خۆرى و خــۆراك پمشــ

ئيمپرياليزمى نتوە بهز و بادەستآان، گرنگ ئوە نيي ئايا يك ل پنجا يان يك 
 وەى گرنگش شۆڕشى سۆسياليستى ڕزگاريان بووە، ئآان پوە بچوآتدی نس ل

وە ئو ڕاســــتيي آ ل قۆنــــاغى ئيمپرياليزمــــدا و بهــــۆى چنــــد هۆآــــاركى بــــابتيي
پرۆليتاريـــا دابش بـــووە بســـر دوو برەى جيھانيـــدا، يآكيـــان آ ووردەپــــارووی 
ـــــد  ــــــ آ ل چن ـــــۆرژوازييتى نتوە بادەســـــتآان ـ ـــــزى ب ر مـــــووەوەى ســـــ برب
سرچاوەيآوە بدەست دن، لوان ل ڕـگى ڕووتانـدنوەی دوو يـان سـ هنـدەی 

كــدا برەى دووەم ناتوانــت خــۆى ڕزگــار نتوە بچوآآــان ــــ گنــدەى آــردووە ل آات
ببكات ب بـروەها بآان، هوە بچوآتمـاوەر  ڕزگارآردنى  نروەردەآردنـى  جپ

ب گيــانكی دژ ب شــۆڤنيزم واتــا دژ ب سياســتى لـــكاندن، ئمش ب مانــاى ڕاهنــانی 
  جماوەرە بۆ پشتگيری آردنيان ل"مافى چارەى خۆنووسين".

پۆنـدييآان فرامۆشـى دەآن  ارترين الينى ئم پرسي آ هاوڕێئم مترسيد
و ل گۆشـــ ســـرەآی و گـــرنگآوە ل شـــتآان نـــاڕوانن، آ ئويـــش حـــاتى دابش 

  لقۆناغی ئيمپرياليزمدا.�بوونى پرۆليتارياي بۆ دوو برەى جيھانى
پرۆدۆنيي لماندنی ئاراســتن بــۆ ســآى ديــكينــد نمــوونش چمــانيــان: ئ1آ- 

ڕاگيانـــدنآيان آ ل  -2، 1916هوســـتيان لبـــارەى شۆڕشـــی ئيرلنـــدا ل ســـاى 
) و دەـت آ دروشـمى 3و آۆتـايى پرەگرافـی  3باسـی  2تزەآانياندا هاتووە (بشـی 
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 ـــى وايپ م ئايـــديايت". ئك دابپۆشـــرهـــيچ شـــت ـــت بشۆڕشـــى سۆسياليســـتى " ناب
ــت دروشــمى شۆڕشــى سۆسياليســتى دەآ يوەســت دەآرــك پ ت" آاتــت " دابپۆشــر ر

لگڵ بـــاركى شۆڕشـــگى لهر پرســـكدا لوان پرســـى نتوەيـــى، ئم ب تواوى 
.آى دژە مارآسيزمئايدياي  

سۆســيال ديموآراتآــان پرۆگرامآمــان وەآــو پرۆگرامكــى "ڕيفــۆرمی نتوەيــى" 
داخــــوازی ئۆتۆنــــۆمى  "  -1دەبيـــنن، براوردی ئم دوو پشــــنيارە آــــرداريي بــــكن : 

  )" و 4پرەگرافی  3تزەآانى پۆندييآان (بشی 
ــا ئوە  -2 ــاوازن! ئاي ــك جي ــرەدا ل ــان ل ــازادى جيابوونوە.پرۆگرامآانم داخــوازی ئ

 كــى ريفۆرميســتييڕوونــى و ديــاريكراوى پرۆگرام م بآپرۆگرامــى ي آ ئاشــكرا نيــي
اغآــانى دەســتی چينــى دەســتدار الواز نوەك دووەم؟ گۆڕانكــارى ڕيفۆرميســتى بن

م گۆڕانكـارى  ناآات و بـت. بى دەبآتردارى دەسـيی دەسـتبگۆڕانكارى ڕيش
ـــى  ـــات. پرۆگرام ـــانى دەســـت بشـــوەيآی ڕيشـــيی الواز دەآ شۆڕشـــگى بناغآ

بـات و، ڕيفۆرميستى نتوەيى تواوى ماف تايبتييآـانى نتوە بادەسـتآان لنـاو نا
يآســانى تواو ناچســپنت، هروەهــا همــوو فۆرمآــانى چوســاندنوەى نتوەيــى 
لنـــاو نابـــات. نتوە "ئۆتۆنۆمييآـــان" همـــان مـــافى يآســـانيان نيـــي وەآـــو نتوە 

پۆنـــدييآانمان ئوەيـــان بســـردا تـــندەپڕى ئگر (وەآـــو  بادەســـتآان. هـــاوڕێ
ــاي ل شــيكارآردنى زاراوە و ئيكۆنۆميســت آۆنآــان) ب مب ــان دوور نگرت ســت خۆي

نرويج خاوەنى ئۆتۆنـۆمى بـوو ل چوارچـوەى  1905بۆچوون سياسييآان. تا ساى 
سـويددا. فراوانتـرين مــافى ئۆتۆنـۆمى بدەســت هنـابوو بم يآســان نبـوو ب ســويد، 

آسـانى تآى آـردارى يوەيش خۆيى بربس يشت بك گم آاتدەسـت بواوى ب
ــابوونوەي بــووە هــۆى  ــادبكين: ئم جي ــاو آوانيآــدا ئوەش زي ــا لن ــا. (لــرەدا ب هن
دروستكردنى  بناغيك بۆ پيوەندييآى پتوتر و ديموآراسيتر ل پشوو لنوان ئو 
دوو وتدا، لســر بنمــاى مـــافى يآســان). ب درژايــى مـــاوەى ئۆتۆنــۆمى نرويـــج 

ويدى خــاوەنى مــافكى تــايبتى تــر بــوون، ئم مــاف تــايبتييش "آم ئريســتۆآراتى ســ
نآـــرايوە" (جوهرى ئاراســـتى ڕيفۆرميســـتى ل آمكـــردنوەى خراپيآـــدا خـــۆى 
ــوەرى ســرەآى  ــاوبرا (پ ــاوبردنى خــراپآ) بكــو بتواوی لن ــتوە نوەك لن دەبين

ب (يى هانكى شۆڕشگسروشت آ كموو پرۆگراموە.هوەآهۆی جيابوون  
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ئۆتۆنۆمى وەآو ئامرازكى ڕيفۆرميستييان، ل ڕووى پرەنسيپوە جياوازە ل ئازادى 
و شونكى شۆڕشـگاني. ئوە جـى گومـان نيـي، بم ڕيفـۆرم،  جيابوونوە آ ڕێ

وەك الى همووان ئاشكراي، ل زۆربى حاتآاندا هيچ نيي جگ ل هنگاوك برەو 
ــگ بــۆ ئو نتوەي خــۆش دەآــات آ بزۆرەملــشــۆڕ ڕ وە ئۆتۆنــۆمييــاو  ش. ئ لن

سنورى دەوتكدا قتـيس آـراوە تـاوەآو ب تواوى وەآـو نتوەيك شـوە بگرـت و 
هزى خۆى آۆبكاتوە و ئاگـادارى تواوى هـزى خـۆى بـت و ڕكـى بخـات، هروەهـا 

آى هاوشـــوەى ڕاگيانـــدنآى تـــاوەآو باشـــترين آـــات هبژرـــت بـــۆ ڕاگيانـــدن
 نين آيم ڕای دەگرن هوە يان فتن نخۆى فربنى سنجومئ مرويج": "ئن"
 مر ئسـآـان لڕەخن ."نـدا... و هتـد نيـيموو ڕوسـيا چيتـر پاشـاى پۆئيمپراتۆرى ه
يانـــدن، ڕاســـتوەآـــو ڕاگن ننـــگ چـــارە دەآـــرج ب م پرســـانئ آ وەيزۆرى ئب 

ــــرنوە (هاوشــــوەى پرســــى  ــــال دەآ ــــگوە يآ ــــگى جن ڕ ل م پرســــانى ئزۆرب
 ــا ل ــدا، تنھ ــدا آ ل زۆربى حاتآان ــانەوايى ل دەوت گورەآان ــانى فرم فۆرمآ
 ي"م "ڕەخـنبپرسـين ئايـا ئ وە). باشـتر واينآـال دەآـروە ينگ و شۆڕشـى جگڕ

ۆڕشـگر نـاڕەزايتييآى لـۆژيكيي يـان نـا، ئايـا برامبر پرۆگرامـى سياسـى پـارتكى ش
ئــم دژى جنــگ و شۆڕشــين ل پنــاو ئوەى آ دادپروەرانتــرين و بســودترين بــۆ 

  پرۆليتاريا و ل پناو ديموآراسى و سۆسياليزمداي؟
ـــــدا و پشـــــتگيرى  ـــــاآين ل نـــــوان نتوە گورەآان "بم ئـــــارەزووى جنگـــــك ن

مرۆڤــ نـاآين ل پنـاوى ڕزگـارآردنى نتوەيآـى بچوآـدا،  قالچۆآردنى بيست مليـۆن
 ب مر. ئخــوە ننيـاييدـت!" بوان دە يان بيست مليۆندا بن وەآانى لژمارەى ن آ
واتاى ئوە نيي آ يآسانى تواوەتى نـوان نتوەآـان ل پرۆگرامآانـدا دەسـينوە، 

وتك لپـاش مـاف ديموآراتييآـانى آـۆم  ئم ماناى ئوەي  ماف ديموآراتييآانى
وتك يان تواوى وتآـانوە دەبـت. بـا وا دابنـين ل نـوان دوو شانشـينى گورەدا  
شانشينكى بچوك بوونی هي و پاشاى ئم شانشين بچوآ پيوەندى خزمـايتى يـان 

. بـا گريمـانى هر جۆركى ترى پيوەندى هي لگڵ پاشاى هردوو وتـى دراوسـ
ئوە بكين ڕاگياندنى آۆمارى لو وت بچوآدا و وەدەرنانى پاشـاآى دەبـت هـۆى 

ى دراوسورەآگ توان دوو ونگى نگيرسانى جه  م پاشـايوەى ئر دانانسل
بـــ .آبچــــوآ تآی تــــر بــــۆ ويـــان پاشــــاي  مــــوو سۆســــيال ديمــــوآراتگومــــان ه

و لقــى ئنترناســيۆنالى ڕاســتقينى سۆســيال ديمــوآراتى ل وت  ئنترناســيۆنالآان
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بچوآآدا لم حـاتدا دژى گـۆڕينى پاشـاييتين بـۆ آۆمـارى، گـۆڕينى پاشـاييتى بـۆ 
آۆمارى شتكى ڕەها نيـي، بكـو خواسـتك ل خواسـت ديموآراتييآـان و ل خزمتـى 

ى پرۆليتـــارە سۆسياليســـتآان). ديموآراســـيداي بگشـــتى ( بدنيـــاييوە بـــۆ خزمتـــ
بدنياييوە ئم حات هيچ ناآۆآييك ل نوان سۆسيال ديموآراتآـانى هـيچ وتكـدا 
 يم نمـــوونســـتن بپشـــت ب ـــك بر سۆســـيال ديموآراتگم ئدروســـت ناآـــات. ب
ـــارى بكـــات ل پرۆگرامـــى سۆســـيال  ـــی دروشـــمى آۆم پشـــنيارى ســـينوەى تواوەت

ديموآراتى ئ وە آتـت و ئاگـادار دەآـرير دەآرك سـتوا وەآو شرناسيۆنالدا، ئنت
  جياوازيي لۆژيكيي بنڕەتييآى نوان تايبت و گشتى لبير نآات.

ـــــاتوە ســـــر پرســـــى  ـــــاوازەوە دەمانب ـــــك جي مآى آيگۆشـــــ ل يم نمـــــوونئ
ئم پروەردەي ـــ پروەردەآردنى آركـاران ب گيـانكی ئنترناسـيۆنال. ئايـا دەآرـت 

آ پويستى و گرنگيي زۆرەآى ناآرت هيچ ناآۆآييك ل ناو بـاى چپـى زيمرڤاـدا 
ـــت ل نتوە گورە و چوســـنرەآان و   وە بآســـان و هاوشـــــــ ي ـــات ـ دروســـت بك
نتوە بچـــــوك و چوســـــاوەآاندا؟ هروەهـــــا لنـــــاو نتوە بادەســـــتآان و نتوە 

يـــاييوە نخـــر. هنگاونـــان برەو همـــان ئامـــانج ـــــ آ ئويـــش ژردەســـتآاندا؟ بدن
يآسانى تواوى نوان همـوو نتوەآـان و بديھنـانى پتوتـرين تبـايي ل نوانيانـدا 
ودواتــريش يآگرتنـــى همـــوو نتوەآـــان ـــــ لهر حاتكـــدا ب ڕگيآـــى جيـــاواز و 

 آ وەيوەى ئمــان شــه ــت، بدەســت دت بم تــايبپــى ئالى ڕاســت يــان الى چل
وە دەست پڕەير سۆسـيال  پگئ .ڕەآى ناوەڕاسـتى پخا يتوەى بگيت بۆ ئبك

ديموآراتك آ سـر ب نتوەيآـى بادەسـت و چوسـنرە ل آـاتى بانگشـآردنى 
بــۆ يآگرتنــى نتوەآــان ب شــوەيآى گشــتى، بــۆ ســاتك ل بيــرى آــرد آ پاشــاآى 

م يـان جـۆرج يـان بوانكـارێنيكۆو ى دووەم يان  ويلھـو پاشـاآانى تـريش وەآـو ئ ...
ـــ  پشــتگيرى يآگــرتن لگڵ نتوە بچوآآانــدا دەآن (ل ڕــگى بخــۆوە لـــكاندنيان) ـ
نيكۆى دووەم پشتگيری يآگرتن دەآات لگڵ گاليسـيا، و ويلھمـی دووەم پشـتگيرى 

هتـد ـــ سۆسـيال ديمـوآراتكى هاوشـوەى ئم، هـيچ يآگرتن دەآات لگڵ بلجيكـا و 
 ل كى ئيمپريـاليزموە و هاوآـارڕووى تيـۆريي ند لسـآى ناپدۆآترينيي ل جگ نيي
ڕووى آــردارييوە. پروەردەى ئنترناســيۆنالى آركــارانى نــاو وت چوســنرەآان 

توەى نــابوون ــازادى جي ــرتوە ل بانگشــى ئ وە چوســاوەآاندا و پويســت چــ بك
ــ ــازاديي. بب ــدا لم ئ ــا ل برگريكردن ــي. هر  هروەه ــوونى ني ئوە ئنترناســيۆنال ب
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 ـــت ل بينـــى خـــۆى ن ر ڕۆگرەآان ئنوســـوە چتـــاو ن ـــوآراتكى ن سۆســـيال ديم
بوآردنوەى ئم پروپاگندەي مافى خۆمان و پويست لسـرمان ب ئيمپرياليسـت و 

بــوونى جيــابوونوە پــش  نــدى بكيــن. تنــانت ئگر چانســى جبجــچپڵ ناوزە
  چسپاندنى ســۆسياليزم يك بۆ هزاريش بت.
رى "بكاران فر شانمان آرسل رآئ  وانيـان بـۆ جيـاوازييت يـن لنـى" بكالي

وەك بــم نب .ر نيــيســوە هــيچ گومــانى لآــان. ئوەييتن ســــت لك بنيــير الي
ــ ــاو نتوە چوســنرەآان  شــوازى ب ــاآى ن ـــكاندن. ت ــى الينگرانــى سياســتى ل الين
بـــ" ويســـتپ  ك دەبـــن لشـــآـــان ببچوآ توەى ئايـــا وـــت بـــۆ زانينـــى ئن" بالي

تى دراوسى خۆى يان وآتسـت و سـۆزى ورەى هگو خۆ دەبن، بربيان س ،
ــ ــان. بب ــ خۆي ــى" ي  ئم "ب ــۆ ئوەى الين ــوآرات. آســك ب ــت ب سۆســيال ديم ناب

سۆســـيال ديمـــوآراتى ئنترناســـيۆنال بـــت پويســـت تنھـــا بيـــر ل نتوەآى خـــۆی 
نآاتوە مافى ئازادى گشتى و يآسانى بۆ هموو نتوەآان بخات سـرووى ئوەوە. 

الينكـى  همووان لڕووى "تيۆرييوە" آۆآن لسر ئم بم ل پراآتيكـدا ڕۆـى بـ
.يآشی آش ڕيشمنن. ئتى لـكاندن دەنوپشتگيرى سياس  

 ريان لسل رآآان ئوە بچوآتآانى ناو نى ترەوە، سۆسيال ديموآراتآاليل
 وە آنمان بــكآگشــتيي ى دووەمــى فۆرمــولر وشــســخــت لندەآانيانـدا جپروپاگ

 ل ي"ــازاد و خۆويســتان ــدا. بم دەتوانــت ببــ ئويــش "يآگرتنــى ئ ــوان نتوەآان ن
دەست برداربـوون ل ئرآآـانی وەك ئنترناسـيۆنالك، هم الينگـری سـربخۆيى 
سياســــى نتوەآى و هم الينگــــری يآگرتنــــى نتوەآی بــــت لگڵ دەوتكــــى 
دراوســـدا. بم ل همـــوو حاتآانـــدا دەبـــت برەنگـــارى بيـــرى تســـكى نتوەيـــى 

ــتوە و دژى گۆشــگيرى و پڕگيــرى بوەســتتوە و پويســت هميشــ ل گشــت و ب ب
  همووان بوانت و ئامانجى بش بخات خزمتى ئامانجى گشتييوە.

ئوانى لم پرسدا قوڵ نبوونتوە ڕەنگ پيان وابت "دژيآيي" ئگر سۆسـيال 
ئــازادى جيــابوونوە" بــكن و ديموآراتآــانى نتوە چوســنرەآان پــداگرى لســر "

سۆسيال ديموآراتآانى نتوە چوساوەآان پداگرى لسر "ئازادى يآگـرتن" بـكن. 
ــيچ  ــاوآردنی دۆخآ، ه ــين آ ب ڕەچ ــۆ ئوەى ببين ــردنوە بســ ب ــك بيرآ م تۆزب
ڕگيآــــی ترمــــان نــــي جــــگ لم بــــۆ گيشــــتن ب ئنترناســــيۆناليزم و يآگرتنــــی 

  نتوەآان. 
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ئســتاش ديــن ســر باســى هوســتى تــايبتى سۆســيال ديموآراتآــانى هۆنــدا و 
  پۆندا.

  
ــ تايبت و گشتى ل هوستى سۆسيال ديموآرات ئنترناسيۆنالآانى هۆندا و  8

  پۆندا.
ــى مــافی چــارەى  ــدييآان آ دژايت ــدى و پۆن ــي مارآســيي هۆن گومــان لوەدا ني

ـــــوخم شۆڕشـــــگى و ئنترناسيۆناليســـــتآانى خۆنووســـــين دەآن ل  باشـــــترين ت
بزوتنوەى سۆسيال ديمـوآراتى جيھـانن. چـۆن دەآرـت ئرگـۆمنت تيۆرييآانيـان بم 
چشــنى بينيمــان پـــبن ل ه؟ ل ڕاســتيدا يك ئرگــۆمنتى گشــتييان نيــي دروســت 

اليستان. ئم هرگيـز ب بت! هيچ شتك نيي جگ ل ئاراستيآى ئيكۆنۆميزمی ئيمپري
هۆنـدى و پۆنـدييآان ڕاڤ ناآرـت بكـو دەگڕـتوە  آموآوورتى خوديى هاوڕێ

 -بۆ هلومرجى بابتى تـايبت ب وتآانيـان، چـونك هريآ ل هۆنـدا و پۆنـدا: 
تـــى بچـــوك و بـــســـتادا،  وزەآـــانى ئزلھ تمى" دەوـــاو "سيســـت ـــانن لن  -2دەرەت

ردووآيان ل ڕووى جوگرافييوە آوتوونت نوان دوو دەوتى زلھز و تانكرى ه
ئيمپرياليســـتى آ ملمالنيآـــى تونـــد و خوناوييـــان ل نوانـــداي (بريتانيـــا و ئمانيـــا، 

الى هردووآيان يادگارى و نريتى بهـز هي بـۆ سـردەمك  -3ئمانيا و ڕوسيا)، 
ــي ــتوە آ ئوان ڕى دەگــا ــك ل ڕۆژان هزكــى آۆۆني ــدا ڕۆژ ــوون: هۆن ــز ب ش زلھ

گورە بوو، گورەتر ل ئينگلترا، پۆنداش پشتر دەوتكى بهزتـر و پشـكوتووتر 
  بوو ل ڕوسيا و بوسيا،

 4-  توەى مـــيللوســاندنچ ل تى خۆيــان پاراســتووە آســتاش مــافى تـــايبتــا ئ
ۆرژوازى هۆنــدى خاوەنــدارتى ل هينــدى ڕۆژهتــى بگانآانــدا خــۆی دەبينــتوە! بــ

هۆنــدى دەآــات آ ئجگــار دەومنــدە، خــاوەن زەويــي پۆنــدييآانيش جووتيــارە 
ئــــۆآرانى و بيالڕوســـــييآان دەچوســـــننوە و بــــۆرژوازى پۆنـــــدى جوولآآـــــان 

  دەچوسننوە... هتد.
ــد ــديي آ لم چــوار خــاى ســرەوە پك ــدا، ئم تايبتمن ــام ل ئيرلن ــيچ آ ت، ل ه

پورتوگــال (آ ســردەمك ئيســپانيا لـــكاندبووى ب خــۆيوە)، ئلــزاس،نرويج، ئۆآرانيــا، 
هروەهـــا ل ناوچآـــانى التڤيـــا و بيالڕوســـيا و زۆرى تريشـــدا بدى ناآرـــت. هر ئم 
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تايبتمندييش جوهرى ڕاستقينى پرسآي! آاتك سۆسيال ديموآرات هۆنـدى 
و پۆنـــدييآان دژ ب مـــافى چـــارەى خۆنووســـين هوســـت وەردەگـــرن ل ڕـــگى  
 يوەســتن بپ ى آــان ــوون ئو ئرگۆمنت ــۆ نم ــانى ئرگــۆمنتى گشــتييوە، ب بآارهن
ئيمپريــاليزم ب گشــتى، سۆســياليزم ب گشــتى، ديموآراســى ب گشــتى، چوســاندنوەى 

ڕاســتيدا دەتــوانين ب گشــتى، ل وەيــى بتنيــا نــنن. توزدا خۆيــان دەگنــاو هــين ل
 وانينريـــن تـــاوەآو بـــالب نه نتى گشـــتييرگـــۆمم قـــاوغى ئئ آ ســـوەنـــدە بئ
 وەى بــۆ ئ ــداوە، ب ــدا و پۆن ــومرجى هۆن پرســآ ل گۆشــنيگاى تايبتمنــدى هل

ــــ ــــن. ب ــــان بكي ــــى و دروســــتى درك ب هوســــتى تايبتي ــــن  ڕوون ــــرس ل آوت ت
پارادۆآســوە، دەآرــت بگوترــت آاتــك مارآســيي هۆنــدى و پۆنــدييآان دژايتــى 
مافى چارەى خۆنووسين دەآن ئوە نان آ دەيانوت بين، ب مانايآى تر، ئوەى 

  مبستيان بين ئوە نيي آ ل ڕاستيدا دەين.
آGorter  يـش گـۆرترە ئم پشتر ل تزەآانماندا نموونيآمان باسـكردووە. ئو

ڕەزامنــد نيــي ب پــدانى مــافى چــارەى خۆنووســين ب وتآى خــۆى، بم پــداگرى 
لســـر بخشـــينى مـــافى چـــارەى خۆنووســـين ب هينـــدى هۆنـــدى دەآـــات آ لالين 
 ر بگئ رســـــــوڕمانـــــــى سوە! ئايـــــــا جتنروســـــــى "خـــــــۆى" ەوە دەچوەآتن

ــــا ــــين لوانی آ ئنترناسيۆناليســــت و هاوڕب ــــر و ڕاســــتگۆتر دايبن زكى ب ئمآت
ـــو  ـــن وەآ ـــافى چـــارەى خۆنووســـيندا دەن ـــى م ـــاران دان ب ڕەوايت ـــان و ڕياآ زارەآيي

  آاوتسكى ل ئمانيا و ترۆتسكى و مارتۆڤـ ل ڕوسيا؟
 ســـتۆ آئ نوەمــان دەخرآـــى ئآـــانى مارآســيزم ئڕەتييگشــتى و بن پرەنســيپ

او ئــازادى جيــابوونوەى ئو نتواندا آ "نتوەآى خۆمــان" خبــات بكيــن ل پنــ
دەيانچوسنتوە، بم ب دنياييوە داواى ئوە ناآات ڕزگارآردنى هۆندا بتايبت 
بخيــــن پــــلى يآموە ل ئرآآانمــــان، هۆنــــدايك آ گيــــرۆدە بــــووە بهــــۆى 

ى خـۆيوە، گۆشـگيرييآيان بم گۆشگيريي خۆپسند و گاتئامز و تسكبينانآ
 نييتـا ڕازيـين ب "موە، "ئـيەآگـ دووريـن ل مت، ئـت: بـا جيھـان بسـوتد واتاي
آۆنآانمــان و ئوەى بۆمــان مــاوەتوە ل هينــدى دەومنــدەوە، "ئــم" هــيچ شــتكى 

!الوە گرنگ نييترمان ب  
ــــــــــك ــــــــــارڵ ڕاد ــــــــــر، آ ــــــــــوونيآى ت     arl Radekئمش نم

 نـاوى آپ بـاتكردن لخ بـوو لى هكى بـاو دەسـت ندييكى پۆسۆسيال ديموآرات
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دروشـــمى ئنترناســـيۆنال ل ڕيزەآـــانى سۆســـيال ديمـــوآراتى ئمانيـــادا ل ســـرەتاى 
هگيرسانى جنگوە، ڕادك ل وتاركدا ب ناونيشانى "مافى نتوەآان ل دياريكردنى 

)ـــ آ گۆڤـاركى Lichtstrahlen )6ارى (ليخشـتراين چارەنووسى خۆيانـدا" آ ل گۆڤـ
مانگـــاني و زمانحـــاى بـــاى چپـــى ڕاديكـــا و، بۆرخـــارد سرنووســـرييتى، لالين 

 آـــراوە، ل دەغوە قوســـييريى برى  5چـــاودمبم، 1915ى ديســـيى ســـســـا ،
 پشـت ژمارەى سيم) هرشكى تونـد دەآـات سـر مـافى چـارەى خۆنووسـين تنھـا ب

بستن ب بۆچوونى دەستدارە هۆندى و پۆندييآان، ل نوان ئو ئرگۆمنتـانى 
آ بـــۆ پاپشـــتى ئايـــدياآى بآـــارى هنـــاون ئو ئرگـــۆمنت هي آ پـــى واي مـــافى 
چارەى خۆنووسين دەبت هۆى بهزآردنى ئو ئايديايى آ "سۆسيال ديموآراتآـان 

  و خباتك بكن آ ل پناو سربخۆييدا بت".پويست پاپشتى همو
ل گۆشنيگاى تيۆرى گشتييوە، ئم ئرگۆمنت مايى شورەيي، چونك ب تواوى 
 ه ب كى ديموآراســــى ڕەنــــگمــــوو خواســــتوە هنيــــاييد م، بآي :نــــالۆژيكيي

ين ب بآاربھنرــــت ئگر تــــايبت نخــــرت خــــزمت گشــــتوە. بــــۆي ئــــم ناچــــارن
يارمتيدانى "هموو" خباتك ل پناو سربخۆييدا و هروەهـا ناچـارنين ب پشـتگيرى 
ــــان دژە آنيســــييآان. دووەم، هــــيچ  ــــزوتنوە آۆمارييآــــان ي آــــردن ل "همــــوو" ب
فۆرمــوليك بــۆ خبــات دژ ب چوســاندنوەى نتوەيــى نبــووە آ تووشــى همــان 

 Bernerك ل ڕۆژنـــامى (برنـــر تاگواخـــت "آموآـــورتى" نبووبـــت. خـــودى ڕادـــ
Tagwacht  ى 253، ژمارەتى 1915، سانا: "دژى سياسـآارهى بيم فۆرمولئ ،(

". هر ناسيۆناليستكى پۆنـدى ل ڕـگى ئم فۆرمـوليوە "بـۆى لـكاندنى آۆن و نوێ
، منــيش دژى دەردەآوــت" و دەگــات ئو دەرئنجــامى آ: "پۆنــدا وتكــى لـــكنراوە

سياستى لـكاندنم، آوات الينگرى سربخۆيى پۆندام". هروەها ڕۆزا لۆآسـمبۆرگ 
ـــدا آ ل ســـای  ـــت ل وتارك ـــادم ب ـــوی آـــردەوە( 1908وەك لي ـــت ئم 7دا ب دە [

فۆرمولي "دژی چوساندنوەی نتوەيـي" تـر و تسـل. بم هر ناسيۆناليسـتكی 
واو مـــــافی خـــــۆيتی ـــــــ آ لكانـــــدن يآـــــك ل فۆرمآـــــانی پۆنـــــدی دەـــــت ـــــــ ت

  چوساندنوەی نتوەيی و، دوای ئوە،... هتد.
بم لبرى ئم ئرگۆمنت گشتييان هلومرجى تـايبتى پۆنـدا  ل برچـاوبگرن: 

بـــب "مســـتســـتادا ڕزگـــارآردنى "ئئ ـــت  لوك بيســـر آگنـــگ و شـــۆڕش. ئج
پاى ئوروپــادا هبگيرســنت تنھــا ل پنــاوى ســربخۆيى پۆنــدا، جنگــك لســرتا
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 ـــت آ د ـــاي ـــت، هوســـتآى بو مان ـــرين جـــۆرى ناسيۆناليســـت دەب ئوا ل خراپت
قــازانجى ژمــارەيآى آم ل پۆنــدييآان دەخــات ســرووى قــازانجى ســدان مليۆنــان 

  مرۆڤـ آ بهۆى جنگآوە دەنانن.
ــدان) لم Fracy- ]"8 "فراآييآــان ــارتى سۆسياليســتى پۆن ــاى ڕاســتى پ ) آ (ب

 سۆسيال ديموآرات راوردآردنييان بب سۆسياليستن و ب نھا زارەآييانت جۆرەن آ
پۆندييآان ئوا ئوان هزار هندەى ئمـان لسـر هقـن. برزآـردنوەى دروشـمى 

ـــو ـــدا ل ئســـتادا و ب ڕەچـــاوآردنى ب ـــزە ئيمپرياليســـتآانى ســـربخۆيى پۆن ونى ه
دراوسى، ل ڕاستيدا آوتـن داوى خيـاپويي و گـرتنبرى ئاراسـتيآى تسـكبينى 
 ك لبـۆ ڕوودانـى شۆڕشـ يويستانپ رجشمو پبيرآردنى ئ و ل يناسيۆناليستان

ەى ئوروپادا بگشـتى يـان بالينـى آم ل ڕوسـيا و ئمانيـادا. هروەهـا برزآـردنو
و  1908دروشمى ئازادى يآگرتن ل ڕوسيادا بشوەيآى سربخۆ لنوان سانى 

دا، ب همــان شــوە خيــاپوان بــوو، وە ل ڕووى بــابتييوە يــارمتى پــارتى  1914
ـــ دەناســرت) ى دا.  ـــ  جفۆزديڤ ـــ  ـ آركــارانى ســتۆليپين (آ ئمــۆ ب پــارتى پۆتريسۆڤ

نوـــت ئـــازادى يآگـــرتن ب تواوى ل پرۆگرامـــى سۆســـيال بم شـــتاني ئگر بما
  ديموآراتيدا بسينوە!

پۆنـدييآان  نموونى سيم، آ ڕەنگ گرنگترين نموون بت، ئم دەبينين هاوڕێ
ـــــدياى  ـــــايى پرەگرافـــــی دووەم) ڕەخـــــن ل ئاي ـــــدا (بشـــــی ســـــيم، آۆت ل تزەآانيان

و بربسـت دەگـرن و ڕەتـى دەآنوە ب  دروستكردنى دەوتكى پۆنـدى سـربخۆ
هۆآارى ئوەى "ئايديايآى خياپوان و پـووچى چنـد گروپكـى هـيچ لبـارا نبـووە. 
ــۆنييآى  آۆ ــتدەب ــدا، آ ــانى بشــكى بچــوآى دەوتــى پۆن ــا بونيادن بديھنــانى وات

ســــتى ســــربازى ئم يــــان ئو گرووپــــى زلھــــز، هروەهــــا دەبــــت بــــوآيك ب دە
زلھزەآانوە تاوەآو ب گورەى خواستى سربازى و ئـابوورى خۆيـان بآـارى بھـنن 
 ــتدواييشــدا دەب آــان و لگاندارە برماينــانى ســرهك بــۆ وەبينــاوچ ــتو دەب
گۆڕەپانى جنگآانى داهاتوو". ئمان هموويان ڕاستن ئگر وەآو ئرگۆمنتـك دژى 

ل ئمــۆدا بآــاربھنرن، چــونك شۆڕشــى پۆنــدا ب  دروشــمى ســربخۆيى پۆنــدا
 تـــاب ـــدى لســـر ب ـــاوەرى پۆن ـــو ســـرنجى جم ـــت بك ك ناگۆڕـــا هـــيچ شـــت تنھ
جوهرييآ الدەبات آ ئويش ــ پيوەستكردنى خباتآيان ب خباتى پرۆليتارياى 

ارياى پۆندا ناتوانـت ڕوسی و ئمانييوە. ئم دژييآى نيي بكو فاآتك آ پرۆليت
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هاوآار بت ل خباتكردن بۆ سۆسياليزم و ئازادى لوانش خبات بۆ ئازادى پۆنـدا، 
 ـت دژ ببدا نتـانى دراوسـڵ پرۆليتاريـاى وگش لكى هـاوببـاتى خگڕ نھا لت
 ناسيۆناليست تسكبينآانى پۆندا. هروەك ناتوانرت نكۆى ل ج دەسـتى سۆسـيال

ديمــوآرات پۆنــدييآان بكرــت ل خباتيانــدا دژ بم ناسيۆناليســتان. بم همــان ئو 
 فـۆرم ـك لستادا دروستن، آاتئ ندا لتى پۆرجى تايبلومبۆ ه ى آنتانرگۆمئ
گشـــتييآيدا دەخـــرت ڕوو ب تواوەتـــى هن، تـــاوەآو جنـــگ بردەوامـــى هبـــت، 

ۆڕەپانى جنگى نوان ڕوسـيا و ئمانيـا دەمنـتوە، بم ئم پۆندا هميش وەآو گ
ئرگۆمنتــك نيــي دژ ب ئــازادى سياســى زيــاتر (هروەهــا بدەســتھنانى ســربخۆيى 
سياسى) ل ماوەى نوان جنگآانـدا. ئم ب همـان شـوە ڕاسـت بـۆ ئرگۆمنتآـانى 

ـــان ل ـــانى ســـرمايدارە بگانآ ـــابتى وەبرهن ـــو ل ب ـــدا وەآ ـــى پۆن ـــدا و ڕۆ  پۆن
 آان لــديي ــى خواســتى بگانآــان. سۆســيال ديمــوآرات پۆن ــۆ خزمت ــوآآيك ب ب
ئستادا ناتوانن دروشمى سربخۆيى پۆندا برزبكنوە، چـونك پۆنـدييآان وەآـو 

بـوە بم بـارەين لرناسـيۆنال نـاتوانن هـيچ بـكنتو پرۆليتارياى ئوەی هاوشـەی ئ
 شانشـــــين ـــــك لآبـــــۆ ي رآزانآى ســـــتييچـــــبن بـــــۆ آـــــۆياليآـــــان" ملكفراآيي"

مانيــا بــكــارانى ڕوســيا و ئســتى آروم هآان. بــت يــان  ئيمپرياليســتناب نــانالي
بشدار دەبن ل لــكاندنی پۆنـدا (ئمش واتـا پروەردەآردنـى آركـاران و جوتيـارانى 

ــا ب شــوەي ــان ب ڕوســيا و ئماني ــاى ڕازى بووني آى خــراپ و بدڕەوشــتان، وە مان
  ڕۆى بكوژى گالنى تر) يان پۆندا سربخۆيى بدەست دەهنت.

ـــــوو ئوانى  ـــــۆ هم ـــــاۆزە، بم دەرچيك هي ب ـــــاييوە دۆخآ زۆر ئ ب دني
ـــش بوەى سۆســـيال  ـــنوە، ئوي ـــت ب ئنترناسيۆناليســـت بمن ويوەســـتن و دەيانپ

ــابوونوە" ى بــديمــوآ ــازادى جي ــدا  رات ڕوســى و ئمانييآــان داواى "ئ مرجــى پۆن
بكن، ل برامبردا سۆسيال ديموآرات پۆنـدييآان آـار بـكن ل پنـاوى ڕكخسـتنى 
ـــ ـــدا، بب ـــاى وت گورەآان ـــاى وت بچـــوك و پرۆليتاري ـــوان پرۆليتاري ن ـــات ل  خب

  دا لم سردەم و قۆناغدا.پشخستنى دروشمى سربخۆيى پۆن
 
  
  ــ نامآى ئنگس بۆ آاوتسكي 9
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 ری  12لمبپتش  1882سوآـاتتـا ئ ی آاوتسـكي(آآی ئاراسـتيس نامنگئ
مارآسی بوو) آرد، آاوتسكی ئم ناميی ل ناميلكآيـدا بناونيشـانی "سۆسـياليزم و 

ئم نــامي گرنگييآــی زۆری ) دا بوآــردەوە، 1907سياســتی آۆۆنيــاي" (برلــين، 
هي لبارەی ئم پرسوە آ گفتوگـۆی لسـر دەآيـن. ل بشـی سـرەآی نامآيـدا 
ئنگــس دەــت: "بڕای مــن آۆۆنييآــان ب مانــای تواوی وشــآ، واتــا ئو وتــانی 
لالين دانيشــتوانی ئوروپيــيوە دەســتی بســردا گيــراوە، نمــوونی آندا و آــاپ و 

تراليا، هموويان ل داهاتوودا سربخۆ دەبن، لاليآی تـرەوە ئو وتـانی تنھـا ئوس
ملـــكچ آـــراون و دانيشـــتوان ڕەســـنآان تيـــدا نيشـــتجن وەآـــو هينـــد و جزائيـــر و 
موكآــانی هۆنــدا و پورتوگــال و ئيســپانيا، پويســت پرۆليتاريــا بــۆ مــاوەيك دەســتی 

ــا بتوانرــت ب  خراتــرين هنگــاو برەو ســربخۆيی ببــات. بم بســردا بگرــت و ت
قورس بگوترت ئم پرۆسي چۆن گشـ دەآـات. ڕەنـگ هينـد شۆڕشـك برپـا بكـات 
ــا ل هوــی خــۆ ڕزگارآردنــداي ناتوانــت  ئمش ئگری زۆرە، بــۆي آاتــك پرۆليتاري

 بــدرت، بشــداری هــيچ جنگكــی آۆۆنيــای بكــات، بــۆي پويســت ڕــگ ب شۆڕشــآ
شۆڕشــآش ب ئنجــام ناگــات ببــ جــۆرە جياوازەآــانی ورانكــاري، بم ئم جــۆرە 
 وە لمــان شــهب ــگ ــدەن، ئم ڕەن ــگ ل همــوو شۆڕشــآاندا ڕووب ورانكــاريي ڕەن
ـــموە  ـــر و ميســـر، ئوەش بالی ئ ـــۆ نمـــوون ل جزائي ـــدات، ب ـــانی تريشـــدا ڕووب وت

ل ويسترە، پباشترين چارەس آانمانـدا، بتو نجـام بـدەين لرمان آـاری زۆر ئسـ
دووبارە ڕكخستنوەی ئوروپـا و ئمريكـای بـاآوور هزكـی گورە بدەسـت دـت و 
دەبــت نمــوونيك تــاوەآو وت نــيمچ پشــكوتووەآان ب ويســتی خۆيــان شــونمان 

ام بگينـن. بم ئو تنھا پوستيي ئابوورييآان دەتوانن ئم آـارە ب ئنجـببكون، 
قۆنـــاغ سياســـی و آۆميتييـــان چـــين آ ئم وتـــان پويســـت پيـــدا تـــپڕن پـــش 
گيشتنيان ب شارستانييتی سۆسياليسـتي، ئوا ل ئمـۆدا نـاتوانين وەمـی بـدەينوە 
مگر ل ڕگی آۆم گريمانيآوە نبت آ بهايآی ئوتۆيان نـي. بم ئوەی 

ـــيك ل ـــای ســـرآوتوو ناتوانـــت هـــيچ جـــۆرە بختوەري ـــام ئوەي: پرۆليتاري ـــی دني
بسپنت بسر نتوە بگانآاندا بب زيان گياندن بسـرآوتنآی ب هـۆی ئم 
آـــــارەوە، ئم ب دنيـــــاييوە مانـــــای ڕەتكـــــردنوەی جـــــۆرە جياوازەآـــــانی جنگـــــی 

"...نيي رگريكارانب  
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نيــــي آ تنھـــا "هۆآــــاری ئــــابووري" بســـ بــــۆ لنــــاوبردنی ئنگـــس بــــاوەڕی وا 
ڕاســــتوخۆی همــــوو دژوارييآــــان. شۆڕشــــی ئــــابووری همــــوو ميللتآــــان برەو 
ــــی  ــــيش دژی دەوت ــــت شــــۆڕش و جنگ م دەآرــــات ب سۆســــياليزم ئاراســــت دەآ
سۆسياليستی برپا بكرت. سيسـتمی سياسـی ب دنيـاييوە خـۆی دەگونجينـت لگڵ 

مرجی ئابووري، بم ئوە بسادەيی و ئاسانی و ڕاسـتوخۆ نابـت. ئوەی الی هلو
ئنگس "جی گومـان نيـي" ئو پرەنسـيپ ئنترناسـيۆنالي آ بسـر همـوو "نتوە 
بگانآــــان" دا جــــ بجــــ دەآــــات نوەك ب تنھــــا آۆۆنييآــــان: ســـــپاندنی هر 

  تنی پرۆليتاريا دەگينت.بختوەرييك بسرييدا زيان ب سرآو
 وە نيـيستۆگرتووە ماناى ئئ تى ليوەى شۆڕشى آۆمر ئبنھا لپرۆليتاريا ت

ــــــ ــــــرۆز و ب ــــــانج  پي ــــــان و (ئام ــــــورتيي، بم ه چاوەڕوانكراوەآ ه و آموآ
خۆپرســـتآانی ئو آســـانی آ دەيانوـــت ل ڕـــگی بآارهنـــانی ئوانـــی تـــرەوە 

  ان بدی بھنن)، هانی دەدات بۆ درآكردن بم ڕاستيي.خواستآاني
ئم وەآو ئندامانى بـاى چپـى زيمرڤاـد همـان ڕاى آاوتسـكيمان هي آ (پـش 

دا بـــۆ برگريكـــردن ل شـــۆڤنيزم)  1904ئوەى پشـــت ل مارآســـيزم بكـــات لســـاى 
اهـاتوويآى باوەڕى وابوو آ شۆرشى سۆسياليستى مومكين و دەآرت ڕووبـدات ل د

ـــ يــان ل هر ڕۆژكــدا وەك ئوەى آاوتســكى جاركيــان گوتبــووى. بم ڕقــى  نزيكــدا ـ
نتوەيــى ب زوويــى لنــاو ناچــت، بۆنمــوون ئو ڕقى آ نتوەى چوســاوە دژى 
نتوەى چوسنر هيتى ـــ آ ڕقكـى تواو ڕەواي ـــ بـۆ مـاوەيك دەمنـتوە، ئم 

ھــا دواى ســرآوتنى سۆســياليزم نبــت پــاش ئوەى پيوەنــدى ڕقش لنــاو نــاچ تن
ديموآراتييانى تواو برپا دەآرت لنوان نتوەآانـدا. ئگر بمانوـت ڕاسـتگۆ بـين 
برامبر سۆسياليزم ئرآ لسرمان ل ئستاوە گرنگى ب پروەردەآردنـى جمـاوەر 

ــاو  ــانكى ئنترناســيۆنال و ئمش لن ــدەين ب گي نتوە چوســنرەآاندا ئســتم، ب
بوە. بوساوەآان بۆ جيابوونوە چتوەى دروشمى ئازادى نرزآردنب  

  1916ــ شۆڕشى ئيرلندا ل ساى  10
 ى زۆرى خســتــگب نووســى، آ م شۆڕشــگيرســانى ئش هزەآانمــان پــت مئــ

يارانى مافى چـارەى بردەست بۆ سلماندنى دروستى ديدە تيۆرييآانمان. بۆچوونى ن
ـــانى ژردەســـتى  ـــات بو دەرئنجـــامى آ چـــاالآى و وزەى نتوەآ خۆنووســـين دەگ
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ئيمپرياليزم لناوبراوە، چيتر ئم نتوان ناتوانن هيچ ڕۆك ببيـنن ل بگژداچـوونەى 
ب ـت... هتـد. ئيمپرياليزمدا، بۆيآانيـان بكروەييتن هيـوا و ئامـانج پشتى لپا ماناي 

) چند ڕاستييآى بدەرخست 1916ــ  1914بم جنگ ئيمپرياليستييآانى سانى (
  آ ئم دەرئنجامان ڕەت دەآنوە.

جنـــگ قۆنـــاغكى قيرانـــاوى بـــوو بـــۆ نتوەآـــانى ڕۆژئـــاواى ئوروپـــا و آـــۆى 
ئيمپريـــــاليزم. همـــــوو قيـــــرانكيش آۆنباوەآـــــان دەســـــتوە و همـــــوو پردەآـــــان 

ـــدەمات، رچاوە  هـــز و ســـ ـــوو ه ـــت و هم ـــان ڕادەما ـــوو نگۆڕەآ ـــا هم هروەه
شاراوەآان ئاشكرا دەآات. آواي ئم دژواريـي چـى ئاشـكرا آـرد لبـارەى بـزوتنوەى 
نتوە چوساوە و ژردەستآانوە؟ ل چندين آۆۆنيدا هوـى شـۆڕش و يـاخيبوون 

و هوكيانــدا تــاوەآو ل درا، نتوە چوســنرەآانيش وەآــو سروشــتى خۆيــان همــو
ڕـــگى چـــاودرى ســـربازييوە هواـــى ئم جـــونوان بشـــارنوە. بم همـــووان 
دەزانن آ ئينگلترا ب شوەيآى دڕنـدان يـاخيبوونى هـزە هينـدييآانى ل سـنگافورە 
 ناشــ وانــ ــامى فرەنســى (ب ــا هو شۆڕشــگييآان ل ئان ــرد، هروەه ســرآوت آ

ــوس) و لNasha Slovo ســلۆڤۆ  ــانى جوني ــوان ناميلكآ ــانى (ب ــاميرۆنى ئم ) و آ
ئوروپا  ئيرلندا شۆڕشـى هگيرسـاند، بم ئينگليـزە (ئازاديخوازەآـان) آ نيـانتوانى 

ـــ ـــى آوشـــتن و  سيســـتمى ســـربازى زۆرەمل ڕل ـــۆي ـــدەن ب ـــژە پب ـــدا در ل ئيرلن
تــرەوە، حكــومتى ئوســتراليا ســزاى  لســدارەدان هوــى آپرآردنوەيانــدا، لاليآــى

آوشتنى دا بسر ئندام پرلمانآانى چيكدا ب تۆمتى ئنجامـدانى "خيـانتى گورە" 
  و گوللبارانى چند فوجك ل سربازە چيكييآان بهمان "تاوان".

 ى شۆڕشـــســـب ت آنلموەشـــدا دەيســـڵ ئگم لب ،ـــي ئم ليســـت تواو ني
ـــا ن گـــى ســـندبوو ل آۆۆنييآـــان و ئوروپاشـــدا ل ئنجـــامى قيرانـــى نتوەييآ

ئيمپريـــاليزموە و هروەهـــا هســـتى نتوايتـــى و ڕقـــى نتوەيـــى زيـــاتر دەرآوتـــن 
و شون دڕنـدەآانى سـرآوتكردن. ئمـانش همـووى پـش  سربارى هڕەش و رێ

هـــزە ئيمپرياليســـتآان  گيشـــتنى قيرانـــى ئيمپريـــاليزم بـــوو ب لـــوتك، چـــونك هشـــتا
لنـاونبرابوون (دەآــرا ئم جنگــى "الوازآـردن" ە ئم ئنجــامى بدى هنابــا، بم تــا 
 تنــاو دەوآــان لوە پرۆليتارييروەهــا بــزوتنيشــتووين) و هگن و قۆنــاغســتا بئ

  ئيمپرياليستآاندا هشتا الواز بوون.
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ــت هــۆى  ــگ دەب ــك جن ــا چــى ڕوودەدات آات ــى ئاي ــان بالين ــى ي ــانى تواوەت پوآ
آموە، ليك دەوتـــدا هـــزى بـــۆرژوازى بهـــۆى لـــدانآانى خبـــاتى پرۆليتاريـــاوە 

  دا بسر قيسرييتدا هات؟ 1905دەهنرت لرزە. وەآو ئوەى لساى 
 ـــدەآان  1916ى مايســـى  9ل رڤاى زيمـــر تاگواخـــت زمانحـــا رنى بـــام دا ڕۆژن

وتاركى بوآردەوە لسر شۆڕشى ئيرلندا ب ئيمزاى ك.ر (آارل لوانش چپآان، 
ــارەآ شۆڕشــى  ــايى هــات" نوســرى وت ــان آۆت ــر ناونيشــانى "گۆرانييآي ژــك) لڕاد
ــي، چــونك پرســى  ــاتر ني ــك زي  "ــوون ــاخى ب ــدآرد آ ل "ي ــدييآانى بوە ناوزەن ئيرلن

كى آشـتوآاپرسـ" رى وتـارەآڕاى نوسآان بندييى ئيرلـگڕ و جوتيارەآـان ل يي
ـــان وەآـــو "  ـــزوتنوە نتوەييآ ـــراون، هروەهـــا ب چاآســـازيي آشـــتوآاييآانوە آپك
بزوتنوەيآــى وردە بــۆرژوازى مــاونتوە آ هـــيچ پاپشــتييآى آــۆميتى ئوتــۆى 

  نيي سرەڕاى ئو هرايى آ دروستى آردبوو".
يي ناسروشــتيي، تريــب و گونجــاوە جــى سرســوڕمان نيــي آ ئم ديــدە دۆآتــرين

 رە لــز آوليشــڕويــش بئ ــي، آتى ناســيۆنال ليبراكى آــادنــدامڵ بۆچــوونى  ئگل
) دا شۆڕشـــــى 1916ل ئپريلـــــى ســــاى  102ـــــــ ژمــــارە  Rech(ڕۆژنــــامى ڕيــــچ 

  ئيرلندييآانى ب "ياخى بوونى دوبلين" ناوزەدآرد.
اويي آ سودى بۆ آس نيي" هيواخـوازين بگورەى قس نستقآ "ئو با ژەهر

ــــك و بۆچــــوونى  ــــوان بۆچــــوونى سۆســــيال ديموآرات ى ن "وتــــك ڕ" م هــــاوڕاييئ
ــاوەآو بۆيــان  ــان بكــاتوە، ت بــۆرژوازكى ئيمپرياليســتى ، چــاوى ژمــارەيك لو هاوڕي
دەربكوــت خۆيــان خســتۆت چــى زۆنگــاوكوە آاتــك "مــافى چــارەى خۆنووســين"يان 

  بايخ آرد. دەوە و بزوتنوە نتوەيي بچوآآانيان بڕەتكر
چمكـــى "يـــاخى بـــوون" بمانـــا زانســـتييآى، تنھـــا ئوآـــات بآاردـــت آ هوـــى 
شۆڕشـــآ ل بـــازنييآى تســـك ل پيالنگـــ و دەبنـــگ آـــورت بكـــرتوە، هروەهـــا 

يرلندا آ چنـد سۆزى جماوەر بالى خۆيدا ڕانآشت. بم بزوتنوەى نتوەيى ئ
ســـدەيآ ســـرى هـــداوە و ب چنـــدين قۆناغـــدا تپڕيـــوە و ئزمـــوونى يآگرتنـــى  
 نـدا آوەيـى ئيرلتآـۆنگرەى ن ل وەيم بـزوتنتى آردووە، ئندين ئامانجى چينايچ

) دا بسترا خۆى مانيفسـت 1916ى مارسى  20ــ  Vorwartsل ئمريكا (ڤۆروارتس 
ـــدا دەآـــرد. هروەهـــا لو آـــرد، آ ئو آـــۆنگ ـــۆ ســـربخۆيى ئيرلن ـــانگوازى ب رەي ب

جنگـــانى سرشـــقامآاندا خـــۆى مانيفســـت آـــرد آ گرووپـــك ل وردە بـــۆرژوازى 
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شارنشـــــين و گرووپـــــك ل آركـــــاران ڕابرييـــــان دەآـــــرد، ئوەش دواى مـــــاوەيآى 
آــان... درژخــاين ل هچــوونى جمــاوەرى و ســرآوتكردنى خۆپيشــاندان و ڕۆژنام

هتد. بۆي ئو آسى ئم شۆڕش ب "ياخى بوون"  ناوزەنـد بكـات ئوا يـان خراپتـرين 
نــاتوان آ آيــان دۆآتــرينيي رســتپتى بكــات وەآــو  آۆنيكى آــۆمنــاى شۆڕشــو

  دياردەيآى زيندوو.
ــــان بوەى شۆرشــــى آــــۆميتى مــــومكين و دەآــــرێ ــــ باوەڕهن ــــدات بب  ڕووب

 ۆڕشـــــى نتوە بچوآآـــــان ل آۆۆنييآـــــان و ئوروپـــــادا و، ببـــــهگيرســـــانى ش
ـــــى و  ـــــۆرژوازى ســـــربارى خراپ هچـــــوونكى شۆڕشـــــگانى گرووپكـــــى وردە ب

بــــــــان، وە ب ــــارى  هآاني ــــيمچ پرۆليت ــــار و ن جــــونوەيك آجمــــاوەرى پرۆليت
يســ و ناهۆشــيارى سياســييوە ڕابرى دەآن دژ ب ســتمى خــاوەن زەوييآــان و آن

ــاى  ــوانين مان م تـــ ئ ــد ـ پاشــاآان، هروەهــا دژى چوســاندنوەى نتوەيــى و، ... هت
ڕەتكردنوە و دەسـتبرداربوون ل شۆڕشـى آـۆميتى. وەك بـى دەبـت سـوپايك 
لاليآوە ڕيــــز ببســــتت و بــــت آ "مــــن لگڵ سۆســــياليزمم" ل برامبريشــــدا 

"من لگڵ ئيمپرياليزمم" تنھا ئوآات بۆمـان هبـت  سوپايآى ديك وەستابت و بت
ــان  ــا ئو آســانى ئم بۆچــوون گاتئامزەي ــۆميتيي! تنھ ــين ئم شۆڕشــى آ ب

  هي دەتوانن دژى شۆڕشى ئيرلندابن و ب "ياخى بوون" ناوزەندى بكن.
ــ ز نــايبينن، ئوانى چــاوەڕوانى شۆڕشــكى آــۆميتى "بـــگرد" دەآن ئوا هرگي

ئو جۆرە آسان زارەآييان شۆڕشگن، بم هرگيز ل واتاى ڕاسـتقينى شـۆڕش 
  ناگن.

شۆڕشكى بۆرژوازى ديموآراتى بوو. ئم شۆڕشـ  1905شۆڕشى ڕوسياى ساى 
ل زنجيرە جنگك پكھـات آ همـوو چـين و تـوژە ناڕازييآـان بشـدارييان تـداآرد، 

وەرك هبوون آ پانرى آافامـان و ئامـانج و هيـواى سـير و لنوان ئماندا جما
ــاتوە، هروەهــا گرووپــك هبــوون آ پــارەى يابانيــان  خيايــان هبــوو لبــارەى خب
وەرگرتبـــوو، هروەك جامبـــاز و سرآشـــآانيش و... هتـــد تيـــدا بشـــدابوون. بم 

و بۆ قيسرييت و ڕگ لڕووى بابتييوە بزوتنوەيآى  جماوەرى پشت شكن بو
خۆشكربوو بۆ ديموآراسـى، لبر ئم هۆآـارە آركـارى خـاوەن هۆشـيارى چينـايتى 

  ڕابرييان دەرآرد.
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شۆڕشى آۆميتى ل ئوروپا هـيچ نابـت جـگ ل تقيـنوەى خبـاتى جمـاوەرى 
لنــاو آ همــوو مــرۆڤ نــاڕازى و ســتم لكراوەآــان تيــدا بشــداردەبن. ب دنيــاييوە 

بشداربووانى ئم شۆڕشـ گرووپـی وردە بـۆرژوازى و آۆمـك آركـارى ناهۆشـيار 
 من. بســتمــاوەرى و شــۆڕش ئــاتى ج ــآ ئم بشــدارييش خب ـــ بب بدى دەآرــت ـ
ــــــــــا آۆنپرســــــــــتآانيان و ه و  ــــــــــان خون و خي دنياييشــــــــــوە ئم گرووپ

م لڕووى بـابتييوە هـرش دەآن آموآورتييآانيان تكى جونوەآ دەآن، ب
 درك ب يوەآنەوى جــوشــپ ــاى هۆشــيار آ ــاتكيش پرۆليتاري ســر ســرماي، آ
سروشتى ئم خبات جماوەريي دەآـات آ چنـد ڕەنـگ و جـۆر و گرووپـى جيـاوازى 
تداي، دەتوانت همـوو ئمـان يآبخـات و دەسـت بگـرت دەسـت، دواتـريش دەسـت 

بسر بانكآاندا و خاوەنـدارتى لو دامزراوە پيشسـازييان وەربگـرتوە آ  بگرت
جـبروەهـا جه ،(!هۆآـارى جيـاواز ب) تـىيمووان ڕقيـان له  نآردنـى رێ و شـو

ديكتاتۆرييآــانى تــر آ همــووى دەبــت هــۆى بزانــدنى بــۆرژوازى و مســۆگرآردنى 
رآوتن ناتوانـت ب يآجـارى خـۆى "پـاك" سرآوتنى سۆسياليزم، هرچندە ئم س

  بكاتوە ل ختى گرووپ وردە بۆرژوازييآان.
ـــــ باســــی  1پۆندييآانــــدا (بشــــی  ل تــــزى هــــاوڕێ ) هــــاتووە آ "سۆســــيال 4ـ

 آانـــــدا دژ بآۆلۆنيي تـــــوو لـــــۆرژوازى دەرآ ـــــان پويســـــت خبـــــاتى ب ديموآراتآ
بـــۆ ئامـــانجى تونـــدوتيژآردنوەى شـــۆڕش ل ئيمپرياليســـت ئوروپييآـــان بآـــاربھنن 

  ئوروپا".
ــــا ب آۆۆنييآــــان براورد  ــــي آ ناآرــــت لم ڕووەوە ئوروپ ــــا ئوە ڕوون ني ئاي
بكيـــن؟ چـــونك خبـــاتى نتوە ژردەســـتآانى ئوروپـــا ل توانايـــداي بگـــات ئاســـتى 

ـــت ديســـپلينى ئاســـنينى ســـوپا و  آان و دەتوانقامرشـــنگـــى ســـن و ج ياســـا ڕاپڕي
 وروپــا" بئ ئاســتى "تونــدوتيژى شــۆڕش ل بــاتم خت، ئنــك بشــكآان تربازييســ
ڕادەيآــى وەهــا برزدەآــاتوە آ زۆر بهزتــرە ل آــاريگرى ڕاپڕينكــی گورەتــر و 

  بهزتر آ ل آۆۆنييآى دوورە دەست ڕوودەدات.
ــــۆرژواز ــــزى ب ه ــــدا ب ــــانى شۆڕشــــى ئيرلن ــــاييوە ئو زي ــــتراى ب دني ى ئينگل

ئيمپرياليســــتى دەگنــــت ســــدان جــــار آــــاريگرترە لو زيــــانى ئم هــــزە بهــــۆى 
شۆڕشكى هاوچشـنوە ل ئاسـيا يـان ئفريقيـا بری دەآوـت. مـاوەيك پـش ئسـتا 
ڕۆژنــام شۆڤنيســت فڕەنســييآان هواــى دەرچــوونى ژمــارەى هشــتاى ڕۆژنــامى 
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) يـــان بوآـــردەوە. ڕۆژنـــام شۆڤنيســـتFree Belgium نھنـــى (بلجيكـــاى ئـــازاد 
فڕەنســـييآان زۆرجـــار هواـــی ناڕاســـت بـــودەآنوە، بم ئم هوا ل ڕاســـتى 
دەچت. ئم ل آاتكدا سۆسـيال ديمـوآرات شۆڤنيسـتآانى شـونكوتووى آاوتسـكى 

ى جنگـدا، ل ئمانيا نيانتوانى بوآراوەى ئازادى خۆيان دەربكن ل ماوەى دوو سا
 پو چـت ئامـاژە بكرد (دەبربازييان قبـووە سانسۆرى سـرآزييسوە بوانچپب
ڕاديكــان بكرــت آ ســربخۆ و ئــازادان نــاميلك و مانيفســتى خۆيــان بودەآــردەوە 

بدا  بم آـاتبۆخۆيانيان تۆمارآردووە) ل آش شانازييمر سانسۆرەوە ئژ چوون
رســـتانى و پشـــكوتوو دەچوســـنرايوە و برامـــبر ب دڕنـــدانترين نتوەيآـــى شا

 رانتى شۆڕشــــگآى نــــاڕەزاييرەشــــدا ڕۆژنــــاموە، لربازى وەســــتايتيــــرۆرى ســــ
بوبكــرتوە! بپــى ديــالآتيكى مژوويــى نتوەبچوآآــان نــاتوانن وەآــو هۆآــاركى 

نـوكـو هباتكردن دژى ئيمپرياليزم، بخۆبن بۆ خربنـدن سهاوآـارە بـۆ جو آ ك
و دەرخســــــتنى هــــــزى ڕاســــــتقينى دژە ئيمپريــــــاليزم آ ئويــــــش پرۆليتاريــــــاى 
سۆسياليسـتيي. ســرآردە سـربازييآانى جنــگ تواوى هوـى خۆيــان خســتۆت گڕ 
ــاو برەى دوژمــن،  ــزوتنوە شۆڕشــگى و نتوەييآــانى ن ــانى همــوو ب ــۆ بآارهن ب

ڕشــى ئيرلنــدا بآــاردەهنن و فڕەنســييآان بــزوتنوەى بۆنمــوون ئمانييآــان شۆ
چيكييآان ل سودى خۆيان بآاردنن و... هتد. ئوان ل گۆشنيگاى خۆيانوە آاركى 
دروست دەآن، ل جنگكى جيديدا آاركى جيدى نيي ئگر هاتوو سود ل بچوآترين 

ــوو دەرفتكــيش  ــت و هم گرى وەرنآــن ــۆزتوە ل ســودى خــاى الوازى دوژم نق
ــا ئســتم دەبــت پــش وەخــت درك بوە بكــات آ چــى آاتــك و بچــى  ــدا، ئگين خۆي
ـــاو و  ـــم شۆڕشـــگى دام ـــتوە". ئ قـــدا "دەت ـــاروود ل جگيآ ـــايآى ب ـــك آۆگ زه
دەســــتپاچ دەبــــين ئگر ل جنگــــى گورەى ڕزگــــاريخوازى پرۆليتاريــــادا ل پنــــاو 

 هموو بزوتنوە جماوەرييآـان وەربگـرين دژى يآـك سۆسياليزم، نتوانين سود ل
ل آارەســـاتآانى  ئيمپريـــاليزم هتـــاوەآو ل ڕـــگيوە ئاســـت و بـــازنى تونـــدوتيژى 
شۆڕشآ فراوان بكين. ئگر لاليآوە هزاران جار دووبارەى بكيـنوە آ "دژى" 

ە شۆڕشـى چـاالآترين و هموو فۆرمآانى چوساندنوەى نتوەيين و لاليآى ترەو
 وسـاوە دژ بآـى چوەيتكـى ننـد چينوتووترين  گرووپـى چشـكهۆشيارترين و پ
چوســــنرەآى ب "يــــاخى بــــوون" ناوزەنــــد بكيــــن، ئوا خۆمــــان دەخيــــن ئاســــتى 

  شونكوتووانى آاوتسكى ل دەبنگيدا.
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د. واتـا پـش بدبختى ئيرلندييآان لوەدابوو پش وەختـى گونجـاو شۆڕشـيان آـر
ئوەى شۆڕشــى پرۆليتاريــاى ئوروپــا گشــ بكــات، ســرمايدارى بونيــادكى وەهــا 
چـــوونيآى نيـــي آ ســـرچاوە جياوازەآـــانى شـــۆڕش بتـــوانن ب ويســـتى خۆبخـــۆ و 

بآبگرن، بوخۆ يآـى تـرەوە  ڕاستاليسـت و شكسـت. لربوەى بڕوو بوونڕووب
و شــــونى جيــــاواز و ب شــــوەى جيــــاواز ل ڕاســــتيدا شۆڕشــــآان لآــــاتى جيــــاواز 

ڕوودەدەن، هر ئمش گرەنتى برفراوانى و قوى بزوتنوە گشـتييآان دەآـات، بم 
ل ڕگى ئم بزوتنوە شۆڕشگيي نبآام و دابش بـوو و شكسـت خـواردووانوە، 
جماوەر ئزمـوون پيـدا دەآـات و خـۆى ڕكـدەخات و پشـەوە ڕاسـتقينآانى خـۆى 

ەناســـت آ ئوانـــيش پرۆليتاريـــاى سۆسياليســـتن، لم ڕگيشـــوە ئامادەآـــارى بـــۆ د
ـــاى و  ـــانگرتن و خۆپيشـــاندان ل ئاســـتى لۆآ ـــات. ل شـــوەى م هرشـــى گشـــتگير دەآ
نتوەيى و ياخی بوون لناو سـوپادا و هو شۆڕشـگييآانى نـاو ڕيـزى جوتيـاران 

  .1905گشتگيرى ساى و... هتد، ئمان ڕگخۆشكر بوون بۆ هرشى 
  

  ــ ئنجام 11
 مـــان وايآان، پنـــدييپۆ آـــانى سۆســـيال ديمـــوآراته ى بۆچـــوونوانچپـــ
 متـر نيـيمانـدا هـيچ آآآانى پارتدروشم ى لخواستى مافى چارەى خۆنووسين ڕۆ
ل ڕۆى دروشمآانى هاوشوەی چآدارآردنى خك و جياآردنوەى دين ل دەوت 

اردنى آارمندانى دەوت لالين خكوە و خواستآاتى تر آ تسـكبيرەآان و هبژ
ب "خياـپوى" يان دەزانـن. بپـچوانوە، بهزبـوونى بـزوتنوە نتوەييآـان دواى 

، ب دنياييوە وروژاندنآانى پارتآمـانى بهزترآـرد، بـۆي زنجيـرەيك 1905ساى 
پارتآمــــان  1913بوبــــووەوە و لســــاى  1913 و 1912وتــــار لنــــوان ســــانى 

پناســيآى ووردى  پرســآى آــرد و (تواو دژە ب پناســ آاوتســكييآان) ئويــش 
  (ڕازى نبوون ب تنھا داننانى زارەآييان بم مافدا).

نخيـــن آ لو ســـاتوەخت ســـرەتايياندا خـــۆى  پويســـت ئو فـــاآت پشـــتگوێ
ويش آۆمى پـۆرآڤيچى دەرخست، ئوەى جيـاواز، نمـوونتن ك بوون لرستلپه 

ئۆآرانى و ليبمنى بوندى و سيمكۆڤسـكى ڕوسـى آ خزمتكـارى گـوايى پۆتريسۆڤــ 
و دارودەستآيتى، همـوو ئمـان پشـتگيرييان ل ئرگۆمنتآـانى ڕۆزا لۆآسـمبۆرگ 
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 پۆنـديي (مبسـت ل دەآرد دژ ب مافى چارەى خۆنووسين! ئوەى ئم سۆسياليست
ڕۆزا لۆآســمبۆرگ) آــردى گشــتاندنكى تيــۆرى ه بــوو بــۆ بــزووتنوەى پۆنــدى. 
آاتــــك بســــر هلــــومرج و ڕووداوى گورە و فراوانتــــردا و بســــر هلــــومرجى 
ــرا، هروەهــا آاتــك ل ئاســتى  ــى گورە لبــرى دەوتكــى بچوآــدا جبجك دەوتك

قتيسـكردنى ل سـنورى پۆنـدا جبجكـرا. لڕووى بـابتييوە ئنترناسيۆنال لبرى 
ـــاليزمى ڕوســـى. مـــژووى ئاراســـتآانى  بـــوو ب پاپشـــتييآى هلپرســـتان بـــۆ ئيمپري
ئندشــى سياســى (جيــا ل بۆچــوونى تاآآــان) پشتاســتى دروســتى پرۆگرامآمــان 

  دەآنوە.
و ليــنچ بڕوونــى دژى مــافى ب ئستاشــوە سۆســيال ئيمپرياليســت ئاشــكراآانى وەآــ

چـــارەى خۆنووســـين و دژى ڕەتكـــردنوەى سياســـتى لــــكاندن. بم شـــونكوتووانى 
آاوتسكى ب ڕووآش و ڕياآاران دان ب مافى چارەى خۆنووسيندا دەنن. ترۆسكى و 
مارتۆڤـ ل ڕوسيا همان ڕچكيان گرتووە و هاوشوەى آاوتسكى ل ڕووآـاردا دەـن 

 ؟ پشــتگيرى لــي مــافى چــارەى خۆنووســين دەآيــن، بم ل ڕاســتيدا هوســتيان چي
زنجيــرە وتارەآــانى ترۆتســكى "نتوە و ئــابوورى" بنمــوون وەربگــرين آ ل گۆڤــارى 

ــژاردنگرا " ــيآى Eclecticism) "9"ناشــ ســلۆڤۆ" دا بوآــراوەتوە ئاراســت هب ) ي
نتوەآــان يآــدەخات، لاليآــى تــرەوە بڕوونــى دەبينــين! لاليآوە دەــت ئــابوورى 

 آ وەينجــام ئ؟ ئنجــام چيــيشــيان دەآــات. ئوەيــى دابتوەى نوســاندنــت چدە
 و و بـبزن م وروژاندنخۆى دەدات، وە ئژە بنائاشكرايى در ب وازى ڕياآارانش
 آـــك دەبـــت، چـــونك برخـــورد لگڵ بـــابت ســـرەآى و جوهريـــيآ ناآـــات، آ

ئويـــــــــش هوســـــــــتى تـــــــــاآ برامـــــــــبر ئو نتوانى آ نتوەآى "خـــــــــۆى" 
ـــ  ـــ و ســكرترەآانى تــرى دەرەوە ويســتيان ئوە ليــادبكن ـ دەيانچوســنتوە. مارتۆڤ

و هاوآارەآيان سيمكۆڤسكى چندك تكۆشـا  چى ليادآردنكى بسودە! ــ آ هاوڕێ
ۆژنــامى ياســايى الينگرانــى جڤۆزديــڤ دژ ب مــافى چــارەى خۆنووســين. مارتۆڤـــ ل ڕ

) پشـــتگيرى ل مـــافى چـــارەى خۆنووســـين دەآـــات و Nash Golos(نـــاش گۆلـــۆس 
هوــدەدات ئو ڕاســتيي بســلمنت آ: داننــان ب مــافی چــارەی خۆنوســين بشــدارى 
 تبـــاب م خـــۆى لســـتادا... هتـــد، بئ ت لنپنگـــى ئيمپرياليســـتيدا ناســـج آـــردن ل

ريــيوهجناياســايى و ئازادەآانيشـــدا خـــۆى لـــ ڕۆژنـــام روەك لوە ـــــ هدزيـــي آ 
دەدزيــيوە ــــ ئويــش ئوەي آ تنــانت ل آــاتى ئاشتيشــدا ڕوســيا ڕيكــۆردى جيھــانى 
ـــابوورى  ـــاليزمكى ئ ـــاى ئيمپري ـــدا لســـر بنم دەشـــكاند ل چوســـاندنوەى نتوەآان

شوە. بۆي ئو سۆسـيال ديمـوآرات  دواآوتوو و بيرۆآراتى سربازى ب دڕندانترين
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ڕوسييى آ "دان" ب مافى چارەى خۆنووسينى نتوەآانـدا دەنـت و لسـر شـوازی 
ئو دانپدانانى آ لالى بڕزان پليخانۆڤـ و پۆتريسۆڤـ و هاوڕيانيان بدى دەآرــت، 
آ مانـــــــــاى شـــــــــڕنآردن ل پنـــــــــاو ئـــــــــازادى ئو نتوانى آ قيســـــــــرييت 

  ەيانچوسنتوە، ل ڕاستيدا ئيمپرياليست و نۆآرى قيسرييت.د
 ـت، چـونكبر ترۆتسـكى و مارتۆڤــ نيـازى "بـاش" يـان هگئ ڕاستيدا گرنگ نيـي ل
ــــى سۆســــيال  ــــت خزمت ــــان دەچ ــــاڕوون و لآاني ــــابتييوە هوســــت ن لڕووى ب

ـــوو دەو ـــاليزم هم ـــاغى ئيمپري ـــاليزمى ڕوســـييوە. قۆن ـــرد ب ئيمپري ـــانى آ ت زلھزەآ
چوســــنرى ژمــــارەيك نتوە، هروەهــــا پرەســــندنى ئيمپريــــاليزم دەبــــت هــــۆى 
قوبوونوەى جياوازييآانى نوان ئاراستآانى ناو سۆسيال ديموآراتى جيھانى لسر 
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