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  لةبارةي سازشكاري

هيَماي بؤ تايبةت ، بة شيَوةيةكي داهاوأيَ لنسبةري لة طةل منلة طفتطؤيةكي 
ئةم بيانووةي خوارةوة كرد كة سةركردة ئؤثؤرتؤنيستةكاين بزووتنةوةي 

ازشكاري لةطةل بةلشةفيكةكان س(:يهيَننةوةكريَكاري ئةنطليزي دة
الين كةمةوة، لة ثةمياين ئاشتبوونةوة لةبؤ منوونة، سةرمايةدةران دةكةن، 

، يان ثيَداوة، ئيمتيازايت دارستانييانةلةم ثةميانةدا. لةطةل ئةستؤنيا
وا ئةو سازشكارييانة كة أابةرة ميانأةوةكاين بزووتنةوةي كريَكاري ئينطليز ئةطةر هةلومةرجةكة وا بيَت، ئة

  .ردوويانة، شةرعييةتيان كةمتر نني كلةطةل سةرمايةداران
 و ثيَداوةسيت هةنوكةييبايةخدارةلةالي كريَكارةكان ةو و بيانووة لة ئةنطلتةرة زؤر بآلهاوأيَ لنسربي دةلَيَ ئةم

  .بة شيتةلَكردنةوةي هةية
  .من هةولَدةدةم ئةم ئارةزمةنديية جيَبةجيَ بكةم

  ؟يين سةرمايةدار لةطةل ض يا سةرمايةدارانازشكاري بكا لةطةل شؤأشي ثأؤليتاريا سريئايا دةكريَ اليةنط
 لةسةر بنةماي ئةو دادطاييكردنة دامةزراوة كة ئاماذةتان ثيَكرد، بةآلم خستنةأووي ئةم ئةم ثرسيارةثيَدةضيَ 

 و نزمي هووشياري سياسيي ين كةم ئةزموودةدا، يا لةبةر ئةوثةأي بةأووين ثيشاني، طشتييةثرسيارة بةو شيَوة
ثؤشيين تاالن و أاوأووتكردن و طشت زةبروزةنطيكي سةرماية دا بؤ ردنةلك، يان نيازي فرتوفيَئةوانةي دةخيةنةأوو
   .بة فرةبيَذي بةتالَ

بة . تة منوونةيةكي ئاشكرا لة ثأوثووضيبةآلم لة أاستيدا، وةآلمي نةطةتيظ لةسةر ئةم ثرسيارة طشتيية، دةبيَ
هةموو . كةويَ ب يان أيَكسازش بكادلَنيياييةوة، اليةنطريي شؤأشي ثأؤليتاري دةتواينَ لةطةل سةرمايةدارةكان 

و تةهنا ليَرةدا دةكريَ و دةيبَ ليَرة. لة ض بارودؤخيَكداأيَكةوتنيَك دةكريَ و  ض  ئةوةيبارمةتةية بة زانيينشتيَك 
 و أيَكةوتننامةي شةرعييةكان واي جياوازييةكاين أيَكةوتننامةبطةأيَني بةدلة تيَأوانيين شؤأشي ثأؤليتارياوة 

  ).لةهةمان تيَأوانينةوة(كي و ناثاستةم
 بةرطويَتان دةدةمةوة و سةرةتاي دادطاييكردين دامةزريَنةراين ماركسيزمبؤ ئةوةي ئةم اليةنة أوون بكةمةوة، 

  . اندةكةمةوةشي و أوونيمنووتان بؤ دةهيَنم رين ساكارتثاشان
هةردووكيان دوو دوذمين . يَنيبَ هودة نيية، ماركس و ئةنطلس بة دامةزريَنةراين سؤسياليسيت زانسيت دادةنر

بة  خستنةأووي كيَشةكاين سؤسياليزمهةردووكيان . سةرخت و يبَ بةزةيي بوون بؤ هةر طوتةيةكي بةتالَ
 لة حةفتاكاين سةددةي أابردوودا، كايتَ .)بة كيَشةي تةكتيكي سؤسياليستييةوة(فيَركردينشيَوةيةكي زانسيت 

 بآلوكرابووةوة، ي شؤأشطيَأ بكا كة لةاليةن بالنكيية فةرةنسييةكانةوةئةنطلس ناضاربوو ليَتوذينةوةي بةياننامة
 ))نةخيَر بؤ سازشكاري((بة يبَ ثيَض و ثةناكردن ثيَياين طووت كة أاطةياندنة خؤنوواندنةكةيان كة تيَدا دةلَيَن

بة أيَطاي هةموو دةيبَ  كيَشةكة ئةوةية،. ناكريَ ثةميان بدريَ بة خؤثاراسنت لة سازشكاري.  بةتالَةقسةيةكي
سةثاندن بةسةرمان دةسةثيَت، ، بة وةك ثيَداويسيت،ئةو سازشكارييانة كة هةنديَ جار بةحوكمي بارودؤخ

 ضؤن خؤمان لة أيَطاي بزاننيرين ضني دةسةثيَندريَت، شؤأشطيَأترين حيزيب سةر بة شؤأشطيَأتتةنانةت بةسةر 
حيزيب كؤمونيسيت ثيَشةأةوو أيَكخةريدا  ةيي ضيين كريَكارسووربوون و ئاماد ،داهةموو ئةو سازشكارييانة

   . بدةين شؤأشطيَأانة أيَكخسنت و هووشياري، بة تاكتيك و طةشةي ثيَبكةين مةشقتوندوتؤلَ، بثاريَزين،



بةنيسبةت ئةوانةي شارةزاييان هةية لة بنةماي ماركسيزم، حةمتا هةموو ئةم تيَأوانينة لةو مةزهةبة سةرضاوةي 
لةبةر ئةوةي ماركسيزم لة ئةنطلتةرة لةاليةن أابةرة تريدؤنييةكان، هةرةوةزيية وهةلَثةرستة نيوة . ووةوةرطرت

لة زؤر اليةنةوة، ئامادةيي بوو ماركسيزم، (بؤرذواكان، لةبةر كؤمةلَيَ هؤي ميَذووييدا لةسةردةمي شارتييةكانةوة
، ئةوا من هةولَ دةدةم درووسيت ئةو ردوويانة بةرةو دواوةوة ب)ماركسيزمثيَشي دوا ووشة بؤ ئامادةكردين 

  .تيَأوانينة بة أيَطاي ضةند منوونةيةك لة طؤأةثاين دياردةكاين ذياين سياسي و ئابووري أؤذانة
طرميان ضةند . لة يةكيَك لة ووتارةكامن ئاماذةم بؤ كردووةجاريَكيان   هيَنانيَك كة بة منوونةدةكةممن دةست

 ئؤتومبيلةكةت دةهيَنن و طرميان تؤ ئؤتؤمبيل و ثوول و دةمانضةكةتيان ثيَدةدةي ضةتةيةكي ضةكدار هيَرش بؤ
لة ثيَناو ضةتةكارييةكي تر دةكةن و دزةكةكان ئؤتؤمبيل و شتةكاين تريش لةسةرت توندكايتَ دةمانضةكةيان 

  .بةكاردةهيَنن
ئةو ي كة ةولةطةل ئة ،ي تيَدا نييةشي طومان،و لةبةرضاوةةل أيَطرةكان لةطان أيَككةوتنتيبَ طومان، سازشكاريي و
  من،ئةي أيَطر((: و وردة، دةقاودةق أيَككةوتنيَكي سنووردارراوةئيمزا ئةجنامديبَ بة  و يأيَكةوتنة بة يبَ دةنط

  )). لة طةلتاندابةخؤشحال مانةوةمثوولةكةم دةدةم بة تؤ، تؤش ليَم بوورة لة ئؤتؤمبيل و ضةك و 
  ضةتةطةري شةركي أيَككةوتووة، بةلةطةل أيَطرةكان جؤرة تؤ ئةو كةسة كة بةو ئايا: ليَرةدا ثرسيار دةكةين

 لة هيَرشي ضةتةطةرييانة لةسةر كةساين سيَهةم كة ضةتةكة بة ئؤتؤمبيل و ثوول و ضةكي شةريك ناودةبةي؟ بة
  ئةو كةسة كة ئةو أيَكطةوتنةي كردووة، ناودةبةي؟

  .نةخيَر، بةو شيَوةية ناوي نانيَن
  . أادةي سووكايةيت زؤر أوون و ساكارةكيَشةكة تا ليَرةدا

 لة بارودؤخيَكي تردا، لة ؤتؤمبيل و ثوول و ضةك بة أيَطرةكانهةروا ئاشكراية كة بة يبَ دةنط بةدةستةوةداين ئ
  .رؤظيَكي بري ساغةوة، بة هاوبةشي ضةتةطةري دادةينَاليةن هةر م
 لة طةلسازشنةكردن  نةكةوتن يانأيَهةر   بدريَ بة، ثةميان، ثأوثووضييةهةروا: ةكة أوونةةريئةجنامط

ةتةطةري لة بابةتيَكي  ضبؤ بةشداريكردن لة نبيانووةكان ثوختبكريَ أيَطرةكان، هةروا ئةوةش ثأوثووضيية،
  . و ثيَويستة هةنديَ جار شياو، بةطشيت،أيَكةوتنةكان لةطةل أيَطرةكان موجةرةدةوة كة دةلَيَ،

  ...*سي هبيَنينةوةبا ئيَستا منوونةيةكي سيا
  

  . بآلوكراوةتةوة3، ذمارة))بولشةظيك(( نووسراوة و يةكةم جار لة طؤظاري1920 ئةثريل -لة ئادار 
   291-289، الثةأةي 40جلدي 
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