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  ظالدميري ئيليتش لينني
  و كؤلؤنييةكان تيزةكان لةبارةي كيشةي نةتةوةيةكةم دةستنووسي

  1920)كؤمونيسيت ئينتةرناسيونايلبؤ كؤنطرةي دووهةمي (
1  

بؤ كؤنطرةي دووهةمي  كؤلؤنييةكان كةو يزةكان لةبارةي كيشةي نةتةوةمن لةكاتيكدا يةكةم دةستنووسي ت
مةعريفةيةكي وانةي ةئ يت بةتايبةدةكةم،هاوأييان  تكا لة هةموو  ئامادةكردووة،كؤمونيسيت ئينتةرناسيونايل

زؤر بة شيوةيةكي نةوة يان ووضي خؤيان دةرببأن يان ثيدابريوأا انة هةية، زؤر ئالَؤز كيشةةم يا ئةول كؤنكريتيان
بنووسن و بةتايبةيت  اين أوونكردنةوةيةك لةبارةي ضمكيك لة ضمكةك)الثةأة زياتر نةيب3 يان 2لة (تكور

  :ةم خاآلنةي خوارةوة بكةنباس ل
  ئةزمووين نةمسا
  . جوو و ئؤكراين-ئةزمووين ثؤلَؤين

   و لؤرين و بةلذيكئيلزاس
  ئريلةند

  .ساليف-فةرةنسا و ئيتاليا-ئةلَماين و ئيتاليا-ثةيوةندي دةنيماركي
  .ئةزمووين بةلقان
  .طةالين أؤذهةآلت

  .ميخةبات لة دذي جاميعةي ئيسال
  ثةيوةندييةكان لة قةوقاس

  .كؤمارةكاين بشكريي و تةتةريي
  .قرغيزستان

  ركستان و ئةزموونةكةيوت
  .أةشثيستةكان لة ئةمريكا

  .كؤلؤنةكان
  .ذاثؤن-كؤريا-ضني

     لينني .                                                                      م
  1920/ي يوين5                                                                   

 ئةبستراكت و أووكةشييانةي ضارةسةري ، هؤطريبؤرذوايي بةحوكمي هةموو بوونةكةيدميوكراسي  -1
بؤرذوازي دميوكراسي، بةبيانووي . ة يةكساين لةنيو نةتةوةكانيشةوةب ،ية بة طشيتيةكساني

 أووكةشانة يان ياساييانة  بانطةوازي يةكساينيةكساين كةسايةيت مرؤظ بة شيوةيةكي طشيت،
بة طةورةترين هةلَدةسنت  ،، ضةوسينةر و ضةوساوة و بةمةثأؤليتاريا و ان خاوةن مولَكلةنيودةكةن 
بؤرذوازي، بة بانطهيشتين يةكساين أةهايي لةنيو كةسايةيت  .فريوداين ضينة ذيردةستةكان يشيوة

 كاآلكانة، كة ثةرضدانةوةي ثةيوةندييةكاين بةرهةمهيناينبريؤكةي يةكساين مرؤظايةتيدا، 
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 يةكساين داخوازي  ماناي أاستةقينةي.ةبات لة دذي لةناوبردين ضينةكانطؤأي بؤ ئامرازي خدة
  .  لةناوبربية ضينةكانداوابكري كة لةوةداية

ذوازي، دةيب  وةك دةربأي هووشياري خةبايت ثأؤليتارياية بؤ لةناوبردين بؤرؤمونيست،حيزيب ك -2
 لةسةر درؤ و  بكا و ثةردةخةبات لةدذي دميوكرايت بؤرذوازيبة ثيي ئةركة سةرةكييةكي، 

كيشةي نةتةوةكاندا هيض ثرةنسيثيكي دةيب لة هةروا ، ين ئةم دميوكراتيية، هةلَمالَيدووأووييةكا
 هةلومةرجي كي ورديدةيب يةكةجمار، هةلَسةنطاندني، بةلَكو ئةبستراكت و فةرمي بةرزنةكاتةوة

؛ دووهةم، أؤشنايي لة هةآلويردين وةشيان هةلَومةرجي ئابووري بكاتثيشةكؤنكرييت ميذوويي ولة
بةرذةوةندي ضينة زولَمليكراوةكان، بةرذةوةندي ضينة زةمحةتكيش و ضةوساوةكان لة تيطةيشتين 

نةية كة واتاي بةرذةوةندي طشتيدا بؤ بةرذةوةندي طةل بة شيوةيةكي طشيت، ئةوة ئةو تيطةيشت
زؤليكراو،  لةنيوان نةتةوةي مان ئةو أؤشنييةوة، جياوازي بكاضينة باآلكان دةدا؛ سيهةم، بةهة

 هةية؛ بة ثيضةوانةي ي نةتةوةي زؤردار و ضةوسينةر كة هةموو مافيكي خؤي،مافخوراو وثاشكؤ و
 و كؤلؤنييةكاين و ئيمثرياليزمثوويل و مؤركي سةردةمي سةرمايةي بؤرذوازةكان كة درؤي دميوكراتة 

زؤري دانيشتواين سةرزةمني لةاليةن كةمايةتييةكي بضووك لة   زؤربةي هةرةكؤيلةكردين دراوييانةي
 .ةوة، دةثؤشيتي ثيشكةوتوو و زؤر دةولَةمةندةكانوةآلتاين سةرمايةدار

ينة زؤليكراوةكاندا زؤر بة أووين لةثيشي هةموو نةتةوةو ض1918-1914جةنطي ئيمثرياليسيت -3
دةأبأينة درؤزنينةكاين بؤرذوا دميوكراتةكان هةلَمالَي و بة ثةردةي لةسةر زؤر بة أووين لةجيهان، 

ئةو  ثةمياين فةرسايدأندايةيت و نزميي  بة بةرضاوي هةمووانةوة ثيشانيدا كة كردةوة 
ةسةر طةالين الوازدا  بدةكةن و بة زةبروزةنط))دميوكرايت أؤذئاوايي((شةيدةولَةتانةي بانطة

ةوة نتاي ئةلَماين و قةيسةرك كة لةاليةن غوليتوفس-مياين بريستلة ثةزياترة ، زؤر سةثاند
ثاش لةكؤمةلَةي طةالن، لةطةل هةموو ئةو سياسةتانة هات كة دةولَةتاين هاوثةميان . سةثينرا

شوينيكدا، ئةو هةموو  أاستيية بة أووين و لةبارضاوتر ثيشانداو لة  ئةوجةنط ثةيأةيان دةكرد،
 كة ثأؤليتاريا لة وةآلتة ثيشكةوتووةكاندا دةيكاو هةموو جةماوةري خةباتة شؤأشطيأانةية

  بة داأووخانداين وةمهةيركردو ثةلةزةمحةتكيش لة كؤلؤنةكان و دةولَةتاين ثاشكؤكراو، توندت
و يةكساين يانةذياين ئاشتيثيكةوة  ئةوةي طواية لةبارةي كرديةكاين بؤرذوازي بضووكنةتةوايةتي

 . مومكينةلةنيو نةتةوةكان لة سايةي سةرمايةداري
لة دةيب  ئةوةية كة ئةجنامطريي لةو بابةتة بنةأةتييانةي لةسةرةوة ئاماذةيان ثيكراوة -4

شي هةموو نةتةوة و وةآلتةكان لة  و جةماوةري زةمحةتكيي بةرامبةرييةكي ثأؤليتاريانزيكردنةوة
 بة بةردي بيناغةي خاندين دةرةبةك و بؤرذواكان، بيبشطيأانة هاوبةش بؤ أووخةباتكردين شؤأ

لة كيشةي نةتةوة و كؤلؤنييةكان، ضونكة ئةم ئينتةرناسيونايل كؤمونيسيت تةواوي سياسةتةكاين 
ردين سةركةوتن لةسةر سةرمايةداري و بةيب ئةم تزيكبوونةوةية، تاقة مةسةلةية بؤ دابينك

 .لَة ستةمي نةتةوةيي و نايةكساين لةناوبربيسةركةوتنة، مةحا
ةكايت ئيستادا، هةلومةرجي سياسةيت جيهاين مةسةلةي ديكتاتؤرييةيت ثرؤليتارياي هيناوةتة ل -5

ةووري يةك خالَي  بةد، وةك ثيويستييةك، جيهانييةكانوهةموو أووداوة سياسيية بةر باسكردن
  كؤماري أووسياي سؤظييت وي لة دذية جيهانيةوة، ئةوةش، خةبايت بؤرذوازيسةرةكي دةسووأين
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،ضةندودةيب اييةرشووهةموو بزووتنةوة لةاليةكةوة  هةموو لةدةوريدا كؤببنةوة؛ ضؤن بةيب 
زةكاين ئازادخيوايشتيماين ونثيشكةوتووةكان لة هةموو وةآلتان ولةاليةكيترةوة هةموو بزووتنةوة 

 هيض ة تالَةكاين خؤيان بأوايان بةوةية،ة تاقيكردنةوكؤلؤنييةكان و نةتةوة زؤرليكراوةكان كة ب
رزطاربيوونيك نيية، تةا بة سةركةوتين دةسةآليت سؤظييت نةيب بةسةر ئيمثرياليزمي 

 .داجيهاني
نةتةوة بؤية، نايب لة كايت ئيستادا، تةا بة دانثينان يان بة نزيكبوونةوة لةنيوان كريكاراين  -6

 ش، بةلَكو دةيب بةرةو سياسةيت ئةجنامداين ثتةوترين هاوثةمياني بةس بكةينجياجياكاين
 و  أووسياي سؤظييتاين نةتةوة و كؤلؤنييةكان وبأؤين لةنيوان هةموو بزووتنةوة ئازادخيوازةك

وةي ئةم  دةيبرةي ثلةي طةهاوثةميانييةشيكؤمونيسيت لة أيزي سةندين بزووتنةوةيشة بة طوي 
ك لة وةآلتةكان يا ثلةي بزووتنةوةي كريكاران و جووتياراين  هةر يةكيثأؤليتارياي
 . ، دياري بكرينةي بؤرذوازي دميوكرايت لة وةآلت يا لةنيو نةتةوة دواكةوتووةكاندائازادخيوازا

نةتةوة يةكي تةواو لةنيو كارطةراين طواستنةوةية بةرةو يةكيتيةكي يدراتسيون شيوةيف -7
 سؤسياليسيت ودمةندي خؤيي ثيشاندا لة ثةيوةندي كؤماري أووسياي بةكردةوة سوجؤربةجؤرةكانداو

 لةأابردووداو)، فينلةند، التيظيامةجةرستان(كؤمارة شووراييةكاين ترشوورايي لةبةرامبةر 
توو لةبةرامبةر ووسياي يةكطريان لةناو كؤماري ر) ةمي ئيستادائازةرباجيان و ئؤكرانيا لة سةرد(

 هةردوو كؤماري بؤ منوونة(ان هةبوووودا نة كياين دةولةت و نة ئؤتؤنؤمية أابردئةو نةتةوانة كة ل
 )دا دامةزران1920و1919 بشكريي و تةتةري كة لةناو كؤماري رووسياي يةكطرتوودا لة ئؤتؤنؤمي

 طةشةثيدان بةم يةكطرتنةوة يل كؤمونيسيت لةم بارةيةوة، بريتيية لةنائةركي ئينتةرناسيو -8
م و بزووتنةوةي سؤظييت دامةزران كة لة سةر بننوييانة و ئةزموونطةرييانة ضينةي سيستي 

كايتَ ئيمة داندةنين بةوةي كة فيدراتسيون شيوةيةكي . و ليتوذينةوة لةبارةيانةوة بكاتليكؤلَينةوة
و  لة نزيكترةوة هةولَ بؤ فيدراتسيون بدةين، دةيب ةيتطواستنةوةية بةرةو يةكطرتنةوةي تةواو

يةكةم، بةيب هاوثةمياين توندوتؤلَ لةنيوان كؤمارة :  بطرينداةم خاآلنة لةبةرضاولةتةكيدا ئ
 كؤمارة سؤظيتييانة بكةين كة لةاليةن تةمة بتوانني بةرطري لة كياين ئةو، ئةسداسؤظيتييةكان

 ةم، زؤر بةهيزترة؛ دووهيانشو هيزي سةربازيهةموو دةولَةتة ئيمثرياليستةكانةوة طةماروودراوان 
 كؤمارة سؤظيتييةكان ثيويستة، ضونكة ناتوانني هيزةكاين  ئابووري توندوتؤلَ لةنيوهاوثةمياين

كران، سةرلةنوي دايامنةزرينينةوةو اليةن ئيمثرياليستةكانةوة ويرانبةرهةمهينان كة لة
 ي جيهاينئارةزوومةندي دامةزراندين ئابوورييةكخؤشطوزةراين بؤ كارطةران دابني بكةين؛ سيهةم، 

تارياي نةتةوةكان بكا، ئةم  ئاراستةي ثرؤلي، بةطويرةي بةرنامةيةكي طشيت ويةكطرتوو
ةسايةي سةرمايةدارييدا زؤر بة أووين دةركةوتووةو بة يب طومان لة سايةي لمةنديية كة ئارةزوو

و كاملَ دةيب ذة بة طةشةسةندين دةدريسؤسياليزمدا دري. 
لة بواري نةتةوةكان  ة كة كؤمينترنسياسةتئةو ، نايب داو دةولَةتنايةكاين لةبواري ثةيوةندي -9

 يةوةيكالميانةي ثةتيألةسةري دةأوا، تةا بة داننان بة يةكساين موجرةد و شيوةيي كة مؤركي  
 فرامؤش بكا، أيك وةك ضؤن  و لةاليةين عةمةلييةوة بةرثرسييارييةكاينكا، بةس نةهةية

 وةك ةن، ض بةئاشكرا داين ثي بنين كة دميوكرايت بؤرذوايني يادميوكراتة بؤرذواكان دةيك
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حيزبة دةيب . كة خؤيان بةناوي سؤسياليست داثؤشيووة دووهةم اين ئينتةرناسيونايلسؤسياليستةك
  -لة ناو و لةدةرةوةي ثةرلةمان- بة بةردةوام لة هةموو ثأوثاطةندة و هاندانةكاينكؤمونيستةكان 

 مايف كةمة ةكاين يةكساين لةنيو نةتةوةكان و طارانتةكاينثيشيلكردنبة بةردةوام أسواي 
ئةوةي و )) دميوكراتةكاين((، سةرةأاي دةستوورة لة هةموو وةآلتة سةرمايةدارةكاندانةتةوةكان بكا

سيستيمي سؤظييت دةتواينَ تةا دةيب بة بةردةوام أووين بكاتةوة كة كة زؤر ثيويستة، يةكةم،  
ساين بة نةتةوةكان بدا، بةو ماناي لةسةرةتاوة ثأؤليتارةكان و لةثاشاندا هةموو مايف يةك

دةيب هةموو حيزبة يش، هةملة خةبات دذي بؤرذوزاي، يةكدةخات؛ دوو جةماوةري زةمحةتكيش
 نةتةوة بةثاشكؤكراوةكان يا  يارمةيت أاستةوخؤي بزووتنةوة شؤأشطيرةكاينكؤمونيستةكان،
بةيب . ييةكان، بدا كؤلؤنو)ةناو أةشثيستةكاين ئةمريكاوونة، ئريةلةندا و لبؤ من(مافخوراوةكان

ئةم مةرجة دوايية زؤر طرنطة، خةباتكردن لة دذ زولَمكاري نةتةوة ثاشكؤكراو و كؤلؤنييةكان و 
 وةك  أيك،داننان بة مافةكانيان لة جيابوونةوة وةك دةولَةت، وةك أاطةياندنيكي درؤ دةمينيتةوة،

 . لةالي حيزبةكاين نيونةتةوةيي دووهةم بةرضاومان دةكةويتضؤن 
لة هةموو ثأوثاكةندة و هاندان و طؤأيين   و لة كردةوةدا، بة ئينتةرناسيوناليزمزارةكيدانناين  - 10

  زؤرزمي بؤرذوازي بريتةسك، دياردةيةكة بة أوحي نةتةوةيي و ثاسيفييةكانضاالكي عةمةلي
 لة أيزي ئةو حيزبانةش كة ئينتةرناسيونايل دووهةم، بةلَكو أيزةكاينناسراوة، نةك تةا لة 

ناوي خؤيان ناوة ئيستا   وتةنانةت حالَةتيكي دةطمةن نيية لة نيو ئةو حيزبانة كةليي دةرضوون
أيشةي زؤر قوولَي وةمهي كردن لةدذي ئةم دلَتيكهةلَدانة، لة دذي تخةبا. حيزيب كؤمونيست

ئةركي طؤأيين ديكتاتؤرييةيت ثأؤليتاريا، لة ت بةقة، يي بؤرذوازي بضووكنةتةوةي
واتة لة يةك وةآلتدا و ناتواينَ بأيار لةسةر (مؤركي نيشتيمانيية ةوة كة خاوةنديكتاتؤرييةتيك

واتة لةالين كةمةوة لة ضةند (جيهاين بؤ ديكتاتؤرييةيت خاوةن مؤركي) سياسةيت جيهاين بدا
اينَ كارتيكردين بأياردةري هةيب لة هةموو سياسةيت وةآلتيكي ثيشكةوتوو دامةزراوةو دةتو

ناسيوناليزم تةا لة داننان بة ، ئينتةرنةتةوايةيت بؤرذوازي بضووك. زياتر زةق دةيب)جيهاين
و طةالن دةبيينو ) ، بأناكات بةوالوةي لةوةي كة ئةم داننانة لة طوتنبةضاوثؤش(يةكساين لةني

 : بةةؤليتاري داواكاردا، ئينتةرناسيونايل ثأينيتةوة، لةكاتيكخؤثةرةسيت نةتةوةيي بة ساغي دةم
 بةرذةوةندي ينيتة ذيرباريلة وةآلتيك لة وةآلتةكان بةرذةوةندي خةبايت ثرؤليتاري يةكةم، 

تين بةسةر بؤرذوازي ئةو نةتةوةية كة سةركةو:  دووهةم.ئةم خةباتة لة ئاسيت جيهاندا
أووخاندين بدا بؤ   طةورةترين قورباينةوةيبؤ ئ يب وو و ئامادةدةيب ليهاتبةدةستهيناوة، 

بةو شيوةية، لة دةولَةتة سةرمايةدارةكاندا، كة حيزيب ثرؤليتاريان  .سةرمايةداري جيهاين
 بؤرذوازي يهةلَثةرستانةخةبات لة دذي شيواندين تيدايةو بة أاسيت ثيشأةوي ثأؤليتارةكانن، 

، يةكةمني  ئاشتيانة أةنطيان كردووةبة أةنطيسةيت ئينتةرناسيوناليزم تيطةيشنت و سيابضووك كة 
       .و طرنطترين ئةركة

 كة ثةيوةندي دةرةبةطايةيت و باوكساالري  و نةتةوة كةمتر ثيشكةوتووةكانةوةبةنيسيةت دةولَةت - 11
: و بطرييتارةوة لةبةرضا باآلدةسنت، دةيب ئةم خاآلنةي خويان لةناوداجووتيارانة-و باوكساالري

ثيويستة لةسةر هةموو حيزبة كؤمونيستةكان، يارمةيت بزووتنةوة بؤرذوازي دميوكراتةكاين /ميةكة
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 نةتةوة ةكاين وةآلت بة ثلةي يةكةم بؤ كريكاراينيارمةيت ضاالكانة وئةركي ئةو وةآلتانة بدةن؛
 ثيويستة خةبات /دووهةم. لة هةلومةرجي كؤلؤين يان ثاشكؤيايت ثووليدانكة دواكةوتووةكان 

ةكانيان كة لة  هاوضةشن كؤنةثةرةست و سةددة ناوةأاستةبكري لة دذي ثياواين ئاين و تومخة
أةوتة  لة دذي جامعةي ئيسالمي و ثيويستة خةبات/ سيهةم. دا دةستأؤيشتوونكانوةآلتة دواكةوتووة
ثرياليزمي ئؤروثي و كة هةولَدةدةن، بزووتنةوةي ئازادخيوازي دذ بة ئيمبكري  هاوضةشنةكاين

ثيويستة / ضوارةم.  ببةستنةوةةوةئةمريكي بة ثتةوكردين ناوةندةكاين خان و دةرةبةط و شيخةكان
  وةآلتة دواكةوتووةكاندا بكري لة دذيووتياريية تؤخ و خةباتطيأةكاينثشتطريي لة بزووتنةوة ج

أةوالَةتيك لة كان و دذي هةر و خاوةن مولَكة عةقاريية طةورةمولَكدارة طةورةكاين زةوي و زار
و تا دةكري، هةولَ بدري داأةوالَةتةكاين دةرةبةطايةيت يان هةر ثامشاوةيةك لة ثامشاوةكاني

ةميانييةكي توندوتؤلَ  هاوث و تا دةكريبزووتنةوةي جووتياران بةبدري مؤركي شؤأشطيرانة 
ةوةي جووتيارة شؤأشطيأةكان لة ؤليتارياي كؤمونيست لة ئؤروثاي أؤذئاواو بزووتنلةنيوان ثأ

؛ زؤر ثيويستة هةموو  جيبةجي بكريأؤذهةآلت و كؤلؤنييةكان و وةآلتة دواكةوتووةكاندا بةطشيت
ئاراستةبكري بةرةو جيبةجيكردين ثرةنسيبة بنضينةييةكاين سيستيمي سؤظييت لة هةولَةكان 

يةداري باآلدةسنت، ئةوةش بةأيطاي ئاسيت ئةو وةآلتانةدا كة ثةيوةندييةكاين ثيشي سةرما
  بكريثيويستة بةسووربوونةوة خةبات/ثينجةم. هتد))...انةكتكيشةشووراكاين زةمح((دامةزراندين

 بة دالة دذي بةأةنطكردين أةوتة ئازادخيوازيية بؤرذوازي دميوكراتةكان لة وةآلتة دواكةوتووةكان
 ثشتطريي لة بزووتنةوةبةو مةرجة  نيسيت كؤموأةنطي كؤمونيسيت ودةيب ئينتةرناسيونايل

ةكاين مخ توبكا كة لة دواأؤذدا كؤلؤنييةكان و وةآلتة دواكةوتووةكان نيشتيمانيية بؤرذوازييةكاين
بة ناو، ناوي حيزيب كؤمونيست لةخؤيان  ثيكدةهينن كة نةك تةا ئةو حيزبة ثأؤليتاريانة

ين لة خةبات لةدذي بزووتنةوة بؤرذوا دةنين، بةلَكو بة هووشياري ئةركة تايبةتييةكا
ةردة بن؛ دةيب ئينتةرناسيونايل كؤمونيسيت هاوثةمياين ودميوكراتةكاين ناو نةتةوةكةيان ثةر

تووةكان ببةسيت، بةآلم نايب كايت لةطةل دميوكراتة بؤرذواكان لةناو كؤلؤين و وةآلتة دواكةو
تةنانةت بة - خؤيي بزووتنةوةي ثأؤليتاريا سةربة،يب ضةندوضؤن و بة تيكةلَ بيبلةتةكياندا

 ئيمثرياليستةكان كة  دةولَةتةرتوفيلَةكاينثيويستة ف/ شةشةم. ببثاريزي-فؤرمة سةرةتاييةكةيشي
 لة ذيرثةردةي دامةزراندين دةولَةتاين سةربةخؤي ؛ثيشان بدريبة بةردةوام ثةناي بؤ دةبةن، 

، دارايي و سةربازي  لة بواري ئابووري بةتةواوةيتنن، دادةمةزريبةشيوةيةك دةولَةتاينَسياسي، 
دةيب ئةم فرتوفيلَة بةيب كؤلَنةدان لةبةردةم جةماوةري بةريين . دةبن بة ثاشكؤي خؤي

أسوابكري؛ لةم بةيت لة وةآلتة ثاشكةوتووةكاندا زةمحةتكيشان لة هةموو وةآلتان و بةتاي
تةا كؤماري  كيتر بؤ نةتةوة ثاشكؤو الوازةكان نيية،هةلومةرجة جيهانييةي ئيستادا، هيض ضارةية

سؤفيتاتةكان نةيب. 
ضةوسانةوةي سةددان سالَةي كؤلؤين و طةلة الوازةكان لة اليةن دةسةآلتة ئيمثرياليستةكانةوة،  - 12

 لة ئاست نةتةوة ، بةلَكو يب مةمتانةييش جةماوةري زةمحةتكيشبووة بة هؤي دذايةيتنةك تةا 
ئةو ناثاكيية .  لة اليان ضاندووةتارييةكاين ئةم نةتةوانةشبةطشيت و لة دذي ثرؤلي زؤردارةكان

لة دذي   ثأؤليتارياوة زؤربةي سةركردة أةمسييةكايندا لةاليةن1919-1914نزمة لة ساآلين
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" بةرطري لة نيشتمان" فينيستةكان لة ذير ئاآلي شؤيستة سؤسيال، كايتَسؤسياليزم دةستيثيكرد
بةرطريان لة ستةمكاري كؤلؤنييةكان و تاآلنكردين دراوي دةولَةتة ثاشكؤكان " رذواكانيانبؤ" مايف"و

ترةوة، لةاليةكي . كردو هةردةبوو بيب بة هؤي توندكردين ئةم طومانليكردنة زؤر مةشرووعة
 ،ناين بضووك و ثةوةنديية ئةوةندة ئابووري وةآلتةكة ضةند دواكةوتوو يببةرهةمهي

، ئةوانةش، أوط و أيشة زؤر  بةهيزدةيبدوورةثةريزي لة ئاوةدانكردنةوةن و باكساالرييةكا
قولَةكاين وةمهي بؤرذواي بضووك بةهيزو ثتةو دةكةن؛ مةبةستمان، وةمهةكاين خؤثةرةسيت و 

 كايتَ ئةم .بةيب ضارةيي دةكةن بة هيزيكي تايبةت بؤ ماوةيةكي دووركة تةسكبيين نةتةوةيي 
نةماين ئيمثرياليزم و سةرمايةداري لة وةآلتة ثيشكةوتووةكان و لةثاش ئةوةي وةمهانة لةثاش 

طؤأانكارييةكي أيشةيي لة هةموو بنةضةكاين ذياين ئابووري وةآلتة ثاشكةوتووةكان لةناودةضن، 
 .ئةوا هيض ضارةية نيية بؤ ئةوةي ئةو وةمهانة زؤر لةسةرةخؤ دةثووكينةوة

و  زياتردةكات داثرؤليتارياي كؤمونيسيت لة هةموو وةآلتةكانئةمة ئةركي هووشياري ضينايةيت 
دةيب بةوثةأي ئاطايي و وريايي هةلَسوكةوت بكةن لةبةرامبةري ثامشاوةكاين هةسيت نةتةوايةيت 

دةستثيشخةريكردن لة هةندي  ئةركيلةو وةآلت و نةتةوانة كة ماوةيةكي دريذة ذيردةستةن، هةروا 
ةلةكردن بة لةناوبردين ئةو يب متمانةيي و وةمهانةي ئاماذةمان ثبة مةبةسيت ئاسانكاري 
هةروا ؤليتارياو ن ثأةبةيب الطري خؤويستانة بؤ هاوثةميانييةيت و يةكطرتنةوة لةالي. ثيكردوون

مةسةلةي لةاليةن هةموو جةماوةري زةمحةتكيشاين وةآلتان و نةتةوةكان لة هةموو جيهاندا، 
   . اري بة تةواوي بة ئةجنام ناطاتسةركةوتن بةسةر سةرمايةد

 .بآلوكراوةتةوة11نووسراوة و لة طؤظاري كؤمونيسيت ئينتةرناسيةنال ذمارة1920. 6. 14
Salam abdullah Ibrahim 

 
 W.I. Lenin, Werke, Bd.31. S.132-139: سةرضاوة
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