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تصبين دذ بة ديكتاتؤريةتي ئابووري

زؤرداري بةها) ثاليؤ( بة طىؤسيس ــــ سووربوون لةسةر طىؤظرامي شؤىشظصىي

ديكتاتؤريةتي بةها كة كة ئةوةي خستةىوو(1 )سةدةيةك زياتر تصطةىيووة بةسةر ئةو ىةخنةيةي ئابووري  

  جةوهةري كؤمةل7ظاي سةرمايةدارية و مةنفةعةتي طصويستية بةرهةم هاتووةكان خؤي بةردةوامي طصدةداتبةهايةتي

 تةنها ئامرازصكن خزمةتي ئةم ديكتاتؤريةتة ئةكةن كة لة هةموو جصظايةك ئامادةية.بةهاي بةكارهصنةر تةنها
.طال7طشت بةهاي ئال7وظؤىكةر، بةها لةطىؤسيسداية

 هةموو نةهامةتيةكان، هةموو ديكتاتؤريةتةكان، هةموو جةنظةكان، هةموو ضةوساندنةوة و ئازارداني مرؤيي
.بريتي لة دةربىين ئةم زؤردارية جةهةنةميةي بةها كة بؤتة بابةتصكي ىاستةقينة، بؤتة خواي هةموو كؤمةل7ظا

 جيهان بةىصوةناضصت بةظوصرةي بيوىاكان، بةظوصرةي سياسةتةكان يان ياساكان، بةل7كو بةطصي ئابووري، بةطصي

 لووشة بؤ قازانج و طارة. بيوباوةىةكان، سياسةتةكان ، مافةكان و تيؤريزمي دةول7ةت تةنيا خزمةتضي بةدةستهصنان
.و جصظيبووني تةشةنةسةندني بةرهةم هصنانةوةي ئةم زؤرداريةن

 بة واتايةكي تر، دةول7ةت، ديؤكراسيةت...بؤ نوونة طصكهاتةي سةرماية وةك هصزصكي زالI) جا لة هةض
 فؤىمصكدا خؤي ىصك بات(، تةنها درصذكردنةوةي ديكتاتؤريةتة قولI و طان وبةرينةكةي بةهاية بةسةر ذياني

 مرؤثدا. تيؤريزم، جا شاراوةبصت يان ئاشكرا، طاىلةماني بصت يان بؤناطصرتيست، فاشيست بصت يان دذة
.فاشيست،   هيض ني ية جظة لة دةربىين واقعي بص بةزةييانةي جيهانصك نةبصت كة ملكةضي ياساي بةهاية

 هؤي نيشانداني ئةوةي كة ئةو ضةوساندنةوةية، ديكتاتؤريةتة،زؤردارية،نةهامةتية... لةئارادا ني ية بةهؤي هيض
يان حكومةتصكي سةركردة شصت يان" كةسصكي تايبةتةوة، بةهؤي هيض "سةرؤكصكي ضةوسصنةرةوة  

(، بةل7كو دةربىينصكي حةتي طةرةسةندني بةهاية لة طىؤسيسدا، خال7صكي تيئؤري2ىةظةزطةرستةوة)  

 يةكلكةرةوةي ظرنظة بؤ بزووتنةوةي شؤىشظصىي. ىوونكردنةوةي  ئةوةي كة هةموو بةربةرةكانصكان و



،لةلة كال)كؤمؤدصت(دا، لة شانة بنضينةييةكةي ئةم كؤمةل7ظايةدا ضةرمةسةريةكاني كؤمةل7ظاي بؤرجوازي  

 ناكؤكي نصوان بةهاي بةكارهصنةر و بةهاي ئال7وظؤىكةردا كؤبؤتةوة، تةنها هةر تةكانصك نةبوو بة طىؤسيسي
 طةرةسةندني هاوبةشي شؤىشظصىي ئينتةرناسيوناليست بةدرصذايي ضةندين سالI، بةل7كو داني ىةظةزة

 .ىؤشنةكانيش بوو بة ئاراستةي شؤىشظصىي و ناوةىؤكي طىؤظرامي

 بةدل7نياييةوة، هةموو ئةم بةرجةستةبوونة طىؤظراميانة، ئةم تيئؤرة كة طةردةي لةسةر سةرمايةداري لدا، بةرهةمي
 كؤمةل7ةي كرصكاراني نصونةتةوةيي بوو لة كاتي بةرجةستةبوونةكةيدا، بةو طص ية، هةر وةك ماركس و ئينجلس

 ضةندين جار ىايانظةياند،ئيشي حيزب بوو...ئةم طتةوبوونة ىصكخراوةيي و طىؤظراميةي بزووتنةوةي

 شؤىشظصىي دواتر خؤي داكوتا لة مانيفصست حيزبي كؤمؤنيستدا،لة طةرةسةندني بل7وكراوةي

 شؤىشظصىيدا،لةضالكية ىاستةوخؤ طىؤليتةريةكاندا،هةول7دانة سةنتال7يزميةكاني لصكةوتةوة، ... وةكو ضؤن

 دواتر لة نصونةتةوايةتي يةكةمدا، لة بزووتنةوةي شؤىشظصىي طىؤليتاريا لة مةكسيكدا

(و تادوايي1871-1870لة فةىةنسادا) ،(1868-1870) .                   

 ئاوا كؤمؤنيزم خؤي ضةكداركرد بة ضةكي تصظةيشتن يةكلكةرةوةو هةموو جؤرةكاني ىيفؤرميزمي ىيسواكرد و 
نا بةرةو ضةسطاندني طىؤظرامةكةي خؤي.لةىاستيدا،هةر لةهةمان كاتدا،كؤمةل7صكي زؤر هةنظاوصكي بنةىةتي  

 لة تيئؤري و طارتة بؤرجوازيةكان)هةردوو بال7ة شةرعي و نا شةرعيةكةي سؤشيال ــ ديؤكراتي(كرصكارانيان
 كردبووة ئامانج و بؤ يةكةم جار خؤيان خستةىوو وةك بةرطةرضدانةوةيةكي طةرةسةندني بزووتنةوةي طىؤليتاريا. ئةم

 هصزو ئايديؤلؤجيانة ىيسواي هةندص لة دىندةيي كؤمةل7ظاي بؤرجوازيان كرد و كةوتنة طصشنياركردني
 "ضارةسةرةكان"و ىيفؤرمةكان كة ناوةىؤكي كؤمةل7ظاي بازرظاني وةكو خؤي طاراست، بؤ نوونة تيئؤرو طلنةكةي

 طىؤدؤهان.هةندصك لةمانة ناوي خؤيان نا سؤشياليستةكان، طصشكةوتنخوازةكان،ئةناركيةكان،سؤشيال ــ
( كة هةموويان تةنها3ديؤكراتةكان، كؤمؤنيستةكان، دذة ــ دةسةلتةكان... بةلم ئةوة ئاشكرابوو)  

 دةربىينصكي بص كةل7كي ضةطي كؤمةل7ظاي بؤرجوازي خؤي بوو هيضي تر وة طىؤظرامةكةيان تةنها ىوو لةوةبوو
 كة يةكصك يان ضةند سةرئةنامصكي"نالةباري" كؤمةل7ظاي بازرظاني لبةرصت و بةس،خانة بنضينةييةكة)كال7(،

 بةرهةم هصنانةوةكةي،كؤمةل7ظاي بةرهةم هصناني بةها و بةوطص ية ئال7وظؤى و كاري بةكرص بص دةسكاري
.طارصزراوبصت



ظةلل7ةبووني طىؤظرامي شؤىش ئاوا دذايةتي بةكردةوةي بزووتنةوةي شؤىشظصىي بةىووي دوذمن ىيفؤرميزمدا وة  

 خؤشي طةرةيان سةند و خؤيان داكوتي بةشصوةيةكي دةست بةجصيي.ظؤىين حكومةت، "ديؤكراسي

 كردني"دةول7ةت، دةستظرتن دةول7ةت بةسةر بةروبوومدا، ىيفؤرمي زةوي وزار، بانقي تايبيةت بة هةذاران يان
 بةخشيش بةشصوةي كؤطؤني ئيش... هةرظيز ناتوانصت بةىاست دذ بصت بة ديكتاتؤريةتي ظشت بةها كة بةهايةتي
 خؤي تاوئةدات وة ئةوة ظةمذةيية كة وابزانرصت لةىص ئةوانةوة ئةوة ئةكرصت.تاكة ضارةيةك، بؤ هةموو مرؤثايةتي،

.ئةمة مةركةزي، دل7ي طىؤظراميتصكشكاندنصكي تةواوو بةزؤري زؤرةملصيي ئابوورييةلةناوبردني ياساي بةهاية،   

 كؤمؤنيست ية،كليلةي طىؤظرامي شؤىشظصىي تصكشكاندني سةرمايةدارية بؤ خةباتظصىاني ئةمىؤ هةروةك
.ضؤن بؤ خةباتظصىاني دوصنصش وابووة

 طصويست بوون بة تصكشكاندنصكي بةزةبرووزةنظي هةموو طصكهاتة كؤمةليةتيةكاني بؤرجوازي، بة
 ىصكخراوبووني طىؤليتاريا وةك ضي و وةك حيزب، بة ديكتاتؤريةتي هةذاران و دواتر، زؤر بةىوونت،بة

 ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا بةماوةيةكي زؤر بةر لةوةي ماركس و ئينجلس ناوةىؤكي طىؤظرامي شؤىشظصىي لةدةوري
 تصكشكاندني ئابووري داىصذن لةئارادابوو.لةىصي ماركس و ئينجلسةوة، طصويست بة بووني وة ئيمكاني بووني

 ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا بناغةي بةكردةوةي خؤي داكووتي،بةو طص ية بةرطةرضدانةوةي هةض جؤرة بانظصشةيةكي
 خةيال7يانة)يؤتؤطيايي(بؤ ظؤىينصكي ىاديكال7يانة بةبص تصكشكاندني كال)كؤمؤدصت(.لةوكاتةوة ئيت

 ديكتاتؤريةتي شؤىشظصىي بؤ لةناوبردني كؤمةل7ظاي بازرظاني بةكردةوة) لةكةلI ئةوةشدا كة هةمووجارصك
.بةىةسي نةبووة( نووسراوة لةسةر ئالي هةموو خةباتصكي ىاستةقينةي طىؤليتاريا دذي سةرمايةداري و دةول7ةت

(، بةلم ئصستا ئةتوانرصت ئةوة نيشان بدرصت كة لةىاستيدا4تا ئةوكاتة شؤىشظصىةكان بة يؤتؤطيا ئةبينران)  

.ىيفؤرميستةكان و "شؤىشظصىة" ناوبةناوةكان)جزئي( بوون كة يؤتؤطياكانيان ئةخولقاند

 ئةوةي كة خةونصكي خةيالية شؤىشصكي ىاديكالI يان ىزظاربوونصكي سةرتاطايي مرؤث ني ية"
 ...بةل7كو  نيمضة شؤىشصكة، شؤىشصكي سياسي ىووتة، شؤىشصكة كة طايةكاني دامةزراوةكة بةطصوة

1844ئةهصل7صتةوة" )ماركس،" ىةخنةي فةلسةفةي ماف هصظل"  ).                           

    

ئةلف و باي طىؤظرامي شؤىشظصىي : ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا



 بةهؤي ىادةي ئةو شصواندن و تةزويرة ئايديؤرلؤجيةي كة بال7ي بةسةر حال7ي حازردا كصشاوة، ىؤشنكردنةوةي
 ئةلف و باي طىؤظرامي شؤىشظصىي زيادةىؤيي ني ية. كاكل7ةي سةرمايةداري ئةمىؤ )وة ناشبصت وا
 نةبصت(دةقاودةق هةر وةك ئةوةي دوصنص ية. وةكو ضةندين جار لةوةبةر دووطاتان كردؤتةوة، طىؤظرامي

؛ تةنها ديكتاتؤريةتي طىؤليتارياو سةرئةنامي لةوناوبردني كالو كاري كرصظرتةية كةجصظيةشؤىشظصىي   

.ضارةسةري ىاستةقينة ئةداتة مرؤثايةتي

 ئصمة زؤر خؤشحالI ئةبي بةوةي كة بضينةوة سةر قسةوباس لةسةر ناوةىؤك و بواري ئةوةي كة ئصمة،
خؤشة كة تةركيز بكةينة سةر ، طصمانديكتاتؤريةتي شؤىشظصىي طىؤليتارياكؤمؤنيستةكان، طصي ئةل7صي   

 ئةوليةنة دياريكراوانةي طىؤظرامةكةمان كة تصكدراوةو شصوصندراوة لةليةن دذةشؤىشةوة و بنةىةتي ئةبصت لةكاتي
.ئةو شةطؤلةي خةباتي شؤىشظصىي جيهانيدا كةيةت

 لة دةستطصكردن بة تصكشكاندني ديكتاتؤريةتي بةها)ثاليؤ(وةك طصويستيةكي مصذوويي، ئةوة ئةبصتة
 ظرنظيةكي بنةىةتي كة شةىبكرصت دذ بةهةموو ئايديؤلؤجيةكان) وةكو سؤشياليزم لة نةتةوةيةكدا(كة
 ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا ئةبينصت وةك ديكتاتؤريةتصكي سياسي، وةك ديكتاتؤريةتصكي ىةسي

 )فؤىمةلI(ئةم يان ئةو بةش لة "طىؤليتاريا" يان "طارتي سؤشياليست". ئةبصت ئصمة بةرطةرضي ئةوانة بدةينةوة بةو

  (ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا تؤل7ةسةندنصكيسةرتاطايي )سيماي كؤمةليةتيتصظةيشتنةي خؤمان كة سيماي 

.ئةمة ئةوة ىوونطصداظرتن طصويستية مرؤييةكانة دذ بة طىؤسيسي بةهاميذووييانةي بةهاي بةكاربةرة دذي بةها،  

 ئةكاتةوة كة بؤضي طىؤليتاريا هةرظيز ناتوانصت ديكتاتؤريةتةكةي خؤي بسةطصنصت، وةك ململنصيةكي سةركةوتوو دذ
.ئيت ئةوة ئاشكراية، جظة لةولةسةر ئاستصكي جيهاني نةبصتبة كال و هةموو ياساو دةستوورةكاني،تةنيا   

-1917خةباتة بةرجةستانةي ضي دذي ضي، وةكو لة مةكسيكدا لة سةرةتاي ئةم سةدةيةدا، لة ىووسيادا لة 

، لة ئةل7مانيادا بةماوةيةكي كورت دواي ئةوة يان لة ئيسطانيادا لة سالني سيةكاندا لةئارادابوو،كة خةباتان1919  

 كردووة دذي هةزارو يةك دةربىين ياساي بةها،قسةكردن لةسةر "ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا"لة هةض وولتصكدا بص
 ماناية. هةتا لةو كاتة نوونةيانةشدا لة ىصكخراوبووني ضالكي شؤىشظصىي كة طةنةمان خستؤتةسةر، تةنيا

بؤ سةطاندني ديكتاتؤريةتي هةول7دان وطصش هاوشصوة ئةتواني قسة لةسةر   

ي ت ة ي ؤر ت يكتا ةر د س ة ل ك  ة ن ن  ي ي بكة ت ة ي نا ي ي _ ض  

.طىؤليتاريا خؤي، كةتةنيا ئةتوانصت جيهاني بصت



نةتةوةيان داهصناو ضين-لةسةر هةمان بص مانايي تةحريفي و ىيفؤرميست تيئؤري هةل7لووشي سؤشياليزمي يةك  

 سةروةري جيهانيش لةزةتي لةوة بين كة سةبارةت بة" وولتة سؤشياليستةكان" يان" وولتة كؤمؤنيستةكان"

 بدووصت، دةستة هةرة ىاديكال7ةكاني ضةطي بؤرجوازي ماركسيزميش هةستان بة داهصناني تيئؤري ديكتاتؤريةتي
 طىؤليتاريا لة وولتصكدا،يان هصشتا خراطت، تيئؤري دةول7ةتي كرصكاري، لةسةرةتادا لة ىووسيادا و دواتر لة

                                .وولتةكاني تردا

 هةروةها ئةمانةوصت طصداظرين لةسةر ئةوةي كة ضؤن طصويست بة هةل7وةشاندنةوةي بىيارة سةربةخؤكان لةليةن    
 يةكة بةرهةم هصنةرةكانةوة، هةل7وةشاندنةوةي سةربةخؤيي فرؤشيارةكان و كىيارةكان،لةدان و داواكردني وة بؤ

 هةل7وةشاندنةوةي يةكساني تاكةكةسي و سةربةستيةكةي بؤ بىياردان)هةرة بنضينةيي كؤمةل7ظاي بازرظاني(سيمايةكي
 جةوهةري ديكتاتؤريةتي طىؤليتارياية وة لة بةيةكادانة هاتووةكاني طىؤليتاريادا ئةبصتة بابةتصكي

 يةكلكةرةوة.ئةمانةوصت دووطاتي ئةوة بكةينةوة كة ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا نةك تةنيا ئةبصت كؤمطانيةكان لة باري
 ئصستاياندا هةل7وةشصنصتةوة، بةل7كو هةروةها ئةو يةكانةي كة سةربةخؤن لة بىيار-دانياندا،جا ض وةك

 كؤمةل7ةكارظةكان وةك ظروططصك بصت يان وةكو بةشة ئابووريةكان بصت، لةهةردوو حال7ةتةكةدا ماناي واية كة ئال7وظؤى
 لةئاراداية لةنصوانياندا. ئةمانةوصت نيشاني بدةين كة هةل7وةشاندنةوةي ديؤكراسي بةهةموو دةربىينةكانيةوة،نةك تةنها

 طاىلةماني بةل7كو هةروةها"شورايي"، كرصكاري، هتد طصويستيةكي بنةىةتية.دواجار،بةلم كةمتين نا،ئةمانةوصت
 برةوبدةين بة ىةظةزة كليلةييةكان لة خةباتدا دذي دةستة ئايديؤلؤجيةكان)وةكو فيدراليزم،

 كرصكارضصت،"ئةناركيزم"،...(كة بوونةتة كؤسطصك لةبةردةم طةرةسةندني سةنتاليزمي شؤىشظصىي و
.ئؤرظانيكي دذبة ياساي بةها

و هةول7ة طصداظرتنة طىؤظراميةكاني شؤىش طةرةئةسصنصت لة بةربةرةكانصدا لةظةل طصداظرتنة طىؤظراميةكاني سةرمايةداري  

 ىيفؤرميةكانيدا،هةربؤية ئصمة بةتايبةتي وا هةست ئةكةين كة بواري تيانية هةر ئةبصت ئةم هصل7ة ظشتيانة بكصشي
 لةم نووسراوةدا سةبارةت بة ديكتاتؤريةتي طىؤليتاريا بةسةر ديكتاتؤريةتي بةها، ديكتاتؤريةتي ئابووريدا.
 هةرضؤنصك بصت، برةوطصداني زياتري بابةتةكاني طةيوةست بة تصكشكاندني ديكتاتؤريةتي بةهاوة دوورمان

5ئةخاتةوة لة ئاماني ئةم نووسينة و بةزووي ئةبصتة جصي سةرني نووسينصكي تر) ). 

توصذينةوةي كراوة لةسةر ديكتاتؤريةتي ئابووري    



ئابووري ئةمىؤ بكةين، طةرةسةندني ئصمة لصرةدا ئةمانةوصت دةستنيشاني هةندص بواري ديكتاتؤريةتي  

 ديكتاتؤريةتي هاوضةرخي سةطصنراو بةسةر هةموو مةيدانةكاني ذياني مرؤثدا لةليةن طىؤسيسي
 بةهاوة،لصكؤل7ينةوةي فؤىمي حال7ي حازري زالI بةئاماني بةرزكردنةوةي بابةتي بووني مرؤث بةىووي جانةوةري بص

.ىوودا كة ئةويش ئابووري ية

 هةتا لةظةلI ئةوةشدا كة ديكتاتؤريةتي ئابووري هةميشة سيماي جصظيي سةرماية بووة، هةر ضؤنصك بصت
 طىؤسيسصكي درصذي وويست بةر لةوةي خزمةتي ئابووري ببصتة ئةرك، طصويست قورباني داني كةسصك لةطصناوي

 طصشبىكصدا، ناضاربوون بة داني توانايةك بة ئابووري نةتةوةيي يان هةض داوايةك كةقايشي كةمةرةي ئابووري"طتةو
 ئةكات"ئةكرصت بةكراوةيي ىاظةيةنرصت.ئاوصكي زؤر ىؤي بةذصر طردةكةداو وة خوصنصكي زؤر ىذا لةسةر ئاست

 جيهاني تا لةدواجاردا ظةشتة ئةوةي كة ئةوة وةربظيصت وةك بىيارصكي سروشت شتةكان كة مرؤث بص نرخةو

...ئةو شتةي كة ظرنظة ئابووري نةتةوةية،طصشبىكصكةرصت ية

 لةظةلI ئةوةشدا كة كؤمةل7ظاي بؤرجوازي، بةتايبةتي ئابووري نةتةوةيي، هةميشة بووني مرؤثي وةك تاكة مانايةكي
 دةول7مةندبوون لةبةرضاوظرتووةو بةس، سةرمايةداري بةدرصذايي سةدةكاني ىابردوو ئامانةكةي خؤي حةشارداوة)

 بةليةني كةمةوة لةىووي ئايدؤلؤجي و بةشصوةيةكي جزئي(و هيض كام لة حكومةتةكان نةيان توانيوة كة بل7صن، بةو
 شصوة ئاشكرايةي كة ئةمىؤ ئةيل7صن، لةسةر خةل7كي طصويستة كة ذيانيان بكةنة قوربانيي بةرذةوةندية

 ئابووريةكان.فراكشنة بالدةستةكاني بؤرجوازي ئةظةىصن بؤ)وة،بؤ بةشي زؤري،دؤزينةوةي( ىصظاكاني
 بةرجةستةكردني بةرذةوةندي و طصويستيةكاني ضينةكةيان و فراكشنةكةيان بة بةرذةوةندي ضينةكةيان بةطلةي يةكةم
 وة،هةموو كؤمةل7ظا بةطلةي دووةم)بارودؤخصكي بنةىةتي ية بؤ  دةست ئاوال7ة بووني ضين زالI لة سةطاندني

 خؤيدا بةبص ىووبةىووبوونةوةي تةقينةوة بةربلوةكان(. هةرظيز هيلك نابن لة دووبارةكردنةوةي ئةوةي كة كصشةي

 بص بةش بووني جةماوةر ضارةسةر ئةكرصت لة ماوةيةكي مام ناوةندي يان درصذدا وة ئيت جيهان ئةبصتة شوصنصكي
 ئاسوودة. حكومةتةكان مزظصن داهاتوويةكي يةظجارخؤشيان طصداوين بةهةمان شصوةي كة قةشةو مةلكان مزظصن

.مةملةكةتي بةهشتيان طصدةداين



 ئةمىؤ، قسةوباسي لةو بابةتة لةئارادا ني ية، ضي تر مزظصن داهاتوويةكي خؤشت لةسةر زةوي ني ية، باسي
 ضارةسةركردني برسصت و داماوي ني ية- ئةوان بةئاشكراو بةدل7نياييةوة ئةوة ىائةظةيةنن كة طصويستة ئصمة بةردةوام

 بي لة خواردنةوةي خؤماندا و لةظةلI ئةوةشدا داهاتوو هصشتا هةر خراطت ئةبصت. لةىابردوودا، ذمارةيةكي كةميش
 بىوايان بةوةبوو، ئةوة ئةوترا كة بص دةرامةتي لةكؤلI ئةبصتةوة، لةبرسصت و نةداري دةربازئةبي بة طةرةسةندني

 ئابووري وة بةو طص ية،لةداهاتوودا، تابصت كةمت ئةبنةوة.ئةمىؤ، هةتا مةبةستيشيان ني ية ئةو ىاست ية بشارنةوة
 كة لةو جيهانةي كة ئةوان مزظصن لص دةدةن، هةميشة خةل7كانصك ئةبصت كة لة تةنظانةدا ئةبن، وة تا بصت

.زياتر و زياتريش ئةبن لةسةر خؤل7ة عةمةلةكان

 سياسةت مةداران و ئةنداماني حكومةت ضيت ووتار نادةن بؤ داواكردني قورباني دان بةناوي جيهانصكي باشت بؤ

 هةمووان.ئةوان بةئاشكرا بانظصشةي طصويست بوون بة ىةوانةكردني خةل7كاني زياتر بؤ بص كاري، برسصت،
 داماوي،..دةكةن،طصويست بوون بة بىين كلفةي كؤمةليةتي، هتد دةكةن، ضونكة ئابووري ئةوةي ئةوصت بؤ
 ئةوةي بزنسةكان بةتوانا بكات لةطصشبىكصكردندا.بؤ ظةيشت بةوة طةرةسةندني سةرماية تةنها يةك طىؤظرام

 ئةسةطصنصت بةسةر هةموو فراكشنةكاني بؤرجوازيدا، هةتا زياتر ووتارةكانيان بةرةو ئةوة بضصت كة لةيةك بضن، زياتر
 ئةوة ديارة كة جياوازي ني ية لةنصوان سياسةت مةداران و  حكومةتةكاندا. كةمطينةكاني هةل7بذاردن، خةباتة
 طارلةمانيةكانيان و ئينقلبةكانيان طىؤظرام و فراكشنة جياوازةكان دانامةزرصنصت دذ بة يةكتي، بةلكو ئةوان تةنيا

 ململنص ئةكةن لةسةر بةشيان لة دةسكةوتةكاندا، لة بةرتيل و تصكةولصكةكاني تردا، كة دةنكة دةنكة
 دابةش ئةبصت بةسةرياندا بةظوصرةي توندووتيذي/سووربوونيان لة خةباتةكةيان بؤ بةرزكردنةوةي ضةوساندنةوةو

 بةدةستهصناني زصدةبايي: هةتا زياتر بةتوانابن لة ضوارضصوةدان و طةيوةست بوون بة طصوانة توندوتؤل7ةكانةوة، بةشةكةيان
                     .زياترة

      

 ئابووري بؤخؤي بؤتة بابةتصكي زالI لي هةموو سياسةت مةدارو حكومةتةكان. لةىابردوودا، جصظاي يةك
 لكةرةوةي ئابووري شاردرابؤوة لةطشت ئاين، سياسةت يان ئايديؤلؤجية جؤربةجؤرةكاني ترةوة و هيض ىصظايةك

 نةبوو كة ئابووري بةكاربهصنرصت وةك بةل7ظةي هصزصك دذ بة بووني مرؤثةكان؛ جظةلةوةش، ئةظةر هةض
 سياسةت مةدارصك و حكومةتصك غيةتي ئةوةي ببواية كة طةردةي لةسةر نهصن دةسةلت لبداية و بةئاشكرا

 ئةوةي بووتاية كة طصويستة هةمووان لةسةر تاشةبةردي ئابووري، لة بةهصزكردني ئابووري نةتةوةدا ببنة قورباني، ئةوا
.بةبصشةرم دائةنرا



و تاواني ئال7ؤزي ىةضةل7ةكي بؤرجوازيةت) ئةوةي كة سيستمة كؤمةليةتيةكةي خؤي سةطاند بةناوي خةل7ك  

 دادطةروةري كؤمةليةتيةوة-" ئازادي،يةكساني،برايةتي"( بردي بةرةو ئةوةي كة ئةو ىاست ية بشارصتةوة كة ئةم
 سيستةمة قورباني ئةدات بة بووني مرؤث لةبةرخاتري طارة.سياسةتةداران ئةو ظال7تةجاري و ىؤشنيةيان حةشارداوة

 كة ئابووري ناسةكاني بؤرجوازي) لةبابةتي دةيثد ىيكاردؤ( دؤزيويانةتةوة و ياداشتيان كردووة لة بةرهةمة
 زانستيةكانياندا.سياسةتةداران، ئايديؤلؤجيستيةكان، طياوةكاني حكومةت ئةركي طاراستن "نهصنيةكة"يان لة

 ضوارضصوةي"داهصنةرانة"دا ظرتبووةئةستؤ. ئةمىؤ، بة طصضةوانةوة، ئةوان زؤر بةئاشكراو بة بةربلوي ئةوة

 ىائةظةيةنن كة: تاكة شتصك كة ظرنظ بصت ىاكردنة بةدواي قازاندا،توانادانة بة ئابووري نةتةوةيي و ئةظةر
 خةل7كيش بكةونة هةلكةتةوة بةهؤي ئةو مؤتةكةية وة،ئةوة ئيت طصويستيةكة.هةموو سياسةتةدارصك هةول7ي

 ئةوة ئةدات كة خؤي هةل7كصشصت بة لصهاتوويي لةبةدةست هصناندا، بةوةي كة داوا لة دانيشتوان بكةن كة زياتر
.ئيش بكةن و كةمت وةرظرن

 تصكشكاندني مرؤث و تصكضووني هاوكاري نصوان كةسةكان ظةيشتؤتة ئاستصكي شصت: ئةوة بؤتة شتصكي
 سادة، معقول و سروشت كة خةل7كي حةقة برسي بن بؤ ئةوةي بزنسةكان بتوانن قازانج بكةن.بةو شصوةيةي

 ىصنومايان ئةكةن كة ضةترةكانان لةظةلI خؤماندا بةرين كاتصك بارانة، بةهةمان شصوة طصمان ئةل7صن كة سةدةها هةزار
 كةس، ملصوةنةها لة مرؤثةكان ئةبصت ئازار بضصذن لة طصناوي ئابووري نةتةوةدا،وة ئةل7صن تاكة ىصظاش بؤ دةربازبوون
 لةم نةظبةتية زياتر ئيش كردنة.وةك ىصظايةك كة لصوةي هةول7ي ئةوة ئةدةن ىووتان كةنةوة لةو دةنكة دةنكة

 هاوكارية ضينايةتيانةي كة هصشتا لةئارادا ماون، داواي ئةوة ئةكرصت كة تةبةروعات بدةين بة ىصكخراوة نا
 حكوميةكان)ئصن جي ئؤ( يان كةلةوطةلة بةكةل7كةكاني ناو دوكاني ظةىةكةكانان بكىي و بيدةين بةوان بؤ

.ئةوةي بينصرن بؤ نةدارةكان لة طارضةيةكي تري جيهان. خؤبةختكردن و بةختياري تاكةكةسي فةرماني ئةمىؤن

 ىوونكردنةوة يان بةهانةهصنانةوةي زياتر بةىاست طصويست ني ية ـــ ئةوة ئاشكراية كة ىاددةي لةبةريةكتازان،
 ىاددةي نامؤبوون لة طصويستية مرؤييةكان و لة كؤمؤنةي مرؤيي هصندة بةربلوة كة بةتةواوةتي بةلي

 هةمووكةسصكةوة ئاسايية كة سياسةتةداران ضةندين سةعات ضةنةبازي بكةن سةبارةت بة سةرذمصرية
 ئابووريةكان،سةبارةت بةوةي كة طصويستة لةسةر خةل7كي خؤيان بةختكةن بؤئةوةي بزنسةكان قازانج بكةن.

 بةرجةستةبووني،واقيعيةتي مرؤث،ظؤىدراوة بؤ بابةتصكي طةتي)ىووتي( تةواو، بةو طص ية ئةوةي كة بة
 بةرجةستةو و حةقيقي ئةبينرصت بةلي جةماوةرصكي بص شوومار لة هاوولتية ــ تةماشاكةرةكان لة ىاستيدا



 بابةتصكي ىووتي)ئةطستاكشن(تةواوة: خصروبةرةكةتي وولتةكةية،داهاتووي ئابووري نةتةوةيية.شؤىشي بةناوبانظ
 لة كؤمؤنيكةيشندا)طةيوةندي بةست(،ئةوة لةىاستيدا لصكتازاني مرؤثي بردة ئاستصكي وا كة هةرظيز لةوةبةر
 نوونةي ني ية، هؤكارصكي تةواوبوو لةم ظشت بوونةوة ئةطستاكشنةي ىةظةزي مرؤثدا.شتصكي مةحالI بوو كة

 قةناعةت بة طىؤليتاريةيةك بكراية لة سةدةي ىابردوودا يان لة سةرةتاي ئةم سةدةيةدا بةوةي كة ئةوة ئةو ني
 ية،هاوىصكاني ني ية، منال7ةكاني ني ية، دايك و باوكي ني ية،...بةواتايةكي تر ضينةكةي، مرؤثايةتي... ني

(،"سوودوةرظرتن6ية كة ظرنظة، بةل7كو "طصوانةكةي ماستيضيتة"،" طلني ئةلف يان طلني با"ي ميكؤذةية)  

 ئابووريةكةمانة لةم سةرانةيةي دوايي"...، ئةم ئةبستاكشنة مافصكي بووني مةزنتي هةية لة مرؤث كة لة
 ظؤشت و خوصن طصكهاتووة. لةبةر ئةمةية كة ئةو طىؤليتاريايةي بةظوصرةي طصويستيةكاني خؤي و طصويستيةكاني

.ضينةكةي هةل7ئةسووىصت طيلن ئةظصىصت دذ بة فةرمانة ديؤكراتية دامةزراوةكان

ئةم بارودؤخة ئاست بابةتي و مصذوويي هةموو سيستةمة كؤمةليةتيةكةي مناقةشةكردني ئةوةي كة تا ض ىاددةيةك  

 بؤرجوازي دياري ئةكات، ئةوةي كة ضين سةروةر ضي تر لةتوانايدا ني ية كة هيض طلنصكي زيندوو بؤ ىةظةزي
 مرؤث باتةىوو،يان بة طصضةوانةوة، ئايا ئةم بارودؤخةي ئصستا نهصن ئةوة ئاشكرا ئةكات كة ئةم سيستةمة

 ئةتوانصت درصذةبدات بة سةطاندني هةض جؤرصك بصت لةخؤبةختكردن، ئةوةي كة طىؤليتاريا لةتوانايدا ني ية كة
 خؤي طصكبهصنةتةوة وةك ضينصك، وةك هصزصكي مصذوويي لةئصستاي مصذووةكةماندا، لةضوارضصوةي ئةم نووسينة

 بةدةرة. لة هةض حال7ةتصكدا بصت، ئصمة لةو بىوايةداين كة هةردوو ئةم واقيعة سيماي بارودؤخي ئصستاي
 ئينتةرناسيوناليست ية، تا ئصستا هةر ضؤن ضين سةروةر هةميشة وا خؤي ئةنوصنصت كة هيض ىاددةي)ليميت(بؤ ني
 ية وة طىؤليتارياش تةنيا ناو بةناو و بةشصوةيةكي ناوضةيةيي وةلم ئةداتةوة، بةبص ئةوةي بتوانصت خؤي طصكبهصنصت
 وةك هصزصكي جيهاني. ئةم بارودؤخة بةردةوام ئةبصت لة طصداظرتن وةك هاوجووتصك لة سيماي ناكؤكي خةباتةكاني

7سةردةمي ئةمىؤ ) ).

ئةزمة" يان " بووذانةوة"، هةميشة هةر قةوانة كؤنةكةية"

 ئةزمة هاتؤتة ئاراوة، ئةبصت طشتصنةكانان قايم كةين"،" بووذانةوة لةناسكيداية، تةنها تؤزصكي تر تصكؤشاني"
 ئةوصت"،..." ئصمة ىووناكايي لة كؤتايي تونصلةكةدا بةدي ئةكةين، ئصستا كاتي ئةوة ني ية كة داواكاريةكان برصتة



 ىوو"،" ئصمة خةريكة بةرةو باشي ئةضي، بةلم طةرةسةندن هصشتا كزة"... ئةمة ئةوةيةكة ضةط و ىاست
 ئةم ديةنة)سطصكتاكل(ئةيدات بةظوصماندا بةمةبةست سةرشؤىكردنان بؤ ديكتاتؤريةتي ئابووري.ئةظةر ئةم

 ئابوورية نةعلةتي ية خراط ىؤي ئةوا ئةبصت ئصمة قورباني بدةين بؤ ئةوةي بيخةينةوة سةر ىصضكة، ئةظةر باش
 ىؤي، ئةوا ئةبصت ئصمة بةردةوام هةولI بدةين بؤ ئةوةي ظرفت تووش نةبصت و بةوطص ية زياتريش طةرةبسصنصت، ئةظةر

  تا بتوانصت طصي هةستصتةوة.ئةمة ىؤشنتين فةرماني ئةوقورباني زياتري بؤ بدةينلةطةلةقاذصدابوو،ئةبصت ئصمة 

 سيستةمةية كة ئصمة ظيؤدةين.ئةوةي كة طصمان ئةل7صن ئةوةية كة " بةردةوام بة لة سةولI لصدان، شتصكي مةحال7ة

."كة ئةم سةفينةية جص بصل7يت

 ذيان بةهيواي ئةوةوة كة ىؤذصك دصت حكومةتصك، طارتصكي سياسي، نةقابةيةك يان كةنال7صكي
 تةلةفيزؤن...ئةو هةوال7ة خؤشة ىائةظةيةنصت كة لةمىؤ بةدواوة ئيت ئصمة ئةتواني ذيان بةسةر بةرين بةبص

 خؤبةختكردني زياتر،ئيت ئصمة لة ذيانصكي باشتدا ئةذين و تةنانةت فةقيترينيش سةنظي ئةبصت، بةهؤي

 بةرزبوونةوةي كرص و يارمةتي كؤمةليةتيةوة، هةموومان ئيش كةمتئةكةين و زياتر ئةخؤين،ئةمة هةر وةكو ئةوة واية
.باوةى بة بابة نؤئيل بكةيت بؤ ئةوةي بةهيواوة بذيت

:تصبينيةكان

 بةدةقيق تر، حةقة بل7صي" ىةخنةظرتن لة دةربىينة تيئؤريةكةي ئابووري" ضونكة ئصمة مةبةستمان لة يةكةم(1)
 طصكهاتن و شيكردنةوةي تيئؤري ئةم طىؤسيسةية. لةىاستيدا، ديكتاتؤريةتي بةها لةنةشوناكردنداية لة

 ىةضةل7ةكي ئال7وظؤىةوة، لة سةربةخؤييةتي بةهاي ئال7وظؤىكةرةوة و طةرةسةندني  هاوتايي ظشت،هةتا ظةيشت بة
  سةرشؤىكةري مرؤث: هةموو بةشةكاني مرؤثتاك و بص وصنةيدامةزراندني  كؤمؤنةي طارة وةك كؤمؤنةيةكي 



 بووة سةرشؤىي ئةم ديكتاتؤريةتة) طراكتيك ئةوةي نيشاندا، دذ بة هةموو جؤرةكاني ئايدؤلؤجي، بة
 "ماركيست(ةكةشيةوة،كة لةو ساتة مصذووييةوة، بةبص لةبةرضاوظرتن شصوة دةستبةجصكاني بةرهةم هصنان،

 مرؤث تةنها بؤتة هصزي كار بؤ بةرهةمهصنانةوةي سةرمايةي جيهاني و بةس(.لةبةر ئةوةي طىؤليتاريا تاكة ماددةي ئةم
 ديكتاتؤريةتةو وة دذيةتي لةسةرتاطايدا، بةشصوةيةكي بوونيي و ناوةىؤكي،لةظةلI هاتنةئاراوةي خؤيدا ىةخنةظرتن

.ئةو لة ئابووري سةري هةل7دا

 بصظومان، سةرمايةداري هةر بةردةوامة لة ووتنةوةي ئةوةي كة هةندص لة خاوةن كارةكان)بؤسس( (2)
 ضةوسصنةرن) وةكو ئةوةوي هةموويان وا نةبن(يان ديكتاتؤرن، هةندص لةكةسة شصتةكاني وةك طينؤشص، هصتلةر

.يان سةدام بةرطرسن لة جةنظ و بةربةريةت

 ووشةي "ىؤشن" نابصت بةماني ديؤكراتي ووشةكة وةربظيصت، بةو مانايةي كة زؤربةي طىؤليتارياكان (3)
 بةىؤشن دوذمنةكةي خؤيان دةستنيشان ئةكرد لةناو ئةو بزووتنةوانةدا، بةل7كو بةو مانايةي كة طراكتيكي

 كؤمةليةتي هةموو ىيفؤرميستةكان بةشصوةيةكي مةوزوعي خؤي دذة بة بةرذةوةندية كؤمةليةتي و مصذووييةكاني
 سةرتاطاي طىؤليتاريا، بةو مانايةي كة ىيفؤرميزم،جا هةر شصوةيةكي بصت، كؤمةل7ظاي بازرظاني،بنةضةي هةموو

 مؤتةكةكان)ئيثلI( بةرهةم دصنصتةوةو طارصزظاري لصدةكات.تةنها كةمايةتيةكي زؤر يان كةم ىصكخراو بوو، زؤر يان
 كةم مةركةزي بووة لة هصزصكي سةربةخؤدا بةظوصرةي سةردةمةكة،لةتوانايداية بةئاشكراو بة ىاستةوخؤيي ئةوة
 ىسوا بكات.ئةوة ئاشكراية كة سووربوون لةسةر طىؤظرامي شؤىشظصري، بةرئةنامي بةربةرةكانصي ظشت

 هةموو طىؤليتاريا دذي كؤمةل7ظاي سةرمايةداري ، تةنها ئةكرصت كة هؤشةندانة طوختة بكرصت لةليةن
 كةمايةتيةكي طىؤليتارياوة؛ بانظصشةكردني طصضةوانةي ئةوة هةر وةكو ئةوة واية كة ئيشبكرصت بؤ هةل7وةشاندنةوةي

 .ضينةكة،تصكداني ضالكي مصذوويي طصكهاتن طىؤليتارياية وةك حيزبصك

 مةبةستمان ئةوة ني ية كة تا ئةو ساتة شؤىشي سةرانسةري خةيالI صك بووة، بةل7كو طىؤظرامةكان، طىؤذة(4)
 كؤمةليةتيةكان تا ئةو كاتةش لة بؤضوونةكان)ئايدياكان(و ئارةزووةكاني شؤىشظصىةكانةوة لةدايك ئةبوون و هصشتا

 تصكةلI بوون لةظةلI طووختةكردني جيهاني ئةو دةمة.لةبةرئةوة، جظةلةوةي كة شؤىشظصىةكان تةواو
 بةطصضةوانةي ئةو ىيفؤرميستانةوة هةل7ئةسووىان ، طىؤذةكانيان دةربىي هةمان ئاست لة خؤدابىي)ىةبضة( و

 بةربةرةكانص نةبوو. بؤ نوونة، ئصمة مةبةستمان لة هةموو ئةو شتانةية كة طصيان ظوتراوة " سؤشياليزم و كؤمؤنيزمي
.خةيال7ي" كة تيايدا طصداظرتنة شؤىشظصىيةكان ذياوة لةظةلI سووكة ىيفؤرمةكاني بؤرجوازي جيهانيدا



طىؤليتاريا لة باشتين ىصظا بؤ طةرةطصداني ئةم خالنة طشت بةستنة بة شيكردنةوةكاني تاقيكردنةوةكاني (5)  

 هةول7دانة شؤىشظصىيةكانيدا، زؤر بةتايبةتي لة شيكردنةوةي هؤكاني بةزينةكاني. بةم ماناية، ئصمة بةردةوامي لة
ي،1923-1917ئيشكردني طىؤظراميي سةرةكي لةسةر سةردةمي شؤىشظصىي  ن ها ي ج ي    

 هةروةها لةسةر هةول7دانة شؤىشظصىيةكان لة مةكسيكدا لة سةرةتاي ئةم سةدةيةو لة ئيسطانيادا لة سالني
.سيةكاندا

.ىصكةوتن بازرظاني بؤ يةكخستن ئةرجةنتي، بةرازيل،ئؤرظواي، طاراظواي طصكةوة (6)

 لةسةر ئةم بابةتة خوصندنةوةي " نيشانة ظشتيةكاني خةباتةكاني ئةم سةردةمة" لة كؤمؤنيزمي ذمارة دوو دا (7)
بةكةل7كة ...بةكوردي، يان ذمارة نؤ بة ئينظليزي .
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