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ئــەم بەڵگەنامەیــە  )هێڵی گشــتیی سیاســەتی ڕەوتی سۆسیالیســتە 
کۆنفرانســی  پەســەندکراوەی  کوردســتان(   - شۆڕشــگێڕەکان 
)٣١ی ئایــاری ٢٠٢٠(ی ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی سۆسیالیســتیی 
کوردســتانە، ئــەم کۆنفرانســە بڕیاریــدا ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی 
چەتــری  ژێــر  لــە  ســەرەکی  ئۆرگانێکــی  وەک  سۆسیالیســتی، 
»ڕەوتــی سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان«دا بمێنێتــەوە و درێــژە بــە 
ــی  ــەوەی ئەدەبیات ــاپ و باڵوکردن ــی و چ ــیاریی چینایەت کاری هۆش
ــە  ــدات کــە خزمــەت ب ــەو نووســینانە ب سۆسیالیســتی و هەمــوو ئ
ــەوەی  ــان بەرەنگاربوون ــەن و ئامانجی ــەڵ دەک ــاک و کۆم ــی ت ئاگای
ســتەم و چەوســاندنەوەی مرۆڤەکانــە. لــە پاڵیشــدا ئــەم پۆلــە لــە 
سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان، بــە شــێوەیەکی فراوانتــر و چڕتــر، لە 
چوارچێــوەی »ڕەوتــی سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان- کوردســتان«دا 
درێژە بە کاری سیاســی و فکری خۆی دەدات و هەنگاوی شــێلگیرانە 
هەڵدەنێــت بــەرەو ڕێکخراوبــوون لــە دەوری دروشــمی )پروپاگەنــدە، 
هانــدان، ڕێکخســتن(. هەروەهــا یەکێکــی تــر لــە ئەرکەکانــی 
ئــەم قۆناغــەی سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان دروســتکردنی تــۆڕی 
ــە گــەل کــۆڕ و گــرووپ و ڕێکخــراوە مارکسیســت و  ــە ل پەیوەندیی
سۆسیالیســتەکان لــە ناوخــۆدا و لــە ســەر ئاســتی نێونەتەوەییشــدا 

ــە گشــتی. ــەکان ب ــە سۆسیالیســتە جیهانیی لەگــەڵ ڕەوت
ــە  ــتییانەوە، ک ــە گش ــەم هێڵ ــەی ئ ــە ڕێگ ــرەوە و ل ــە لێ ــەر بۆی ه
ڕوانگــەی گشــتگیری ئێمەیــە، بانگــەواز بــۆ ســەرجەم کــۆڕ و کۆمەڵە 
ــۆ کاری  ــن ب ــتان دەکەی ــتەکانی کوردس ــت و مارکسیس سۆسیالیس
پێکەوەیــی تــا لــە پێنــاو زۆرتریــن ئامانجــی هاوبەشــدا تێبکۆشــین.
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سۆسیالیزمی شۆڕشگێڕ چییە؟
ئێمە لە پێناوی چیدا خەبات دەکەین؟

1

و  جەنــگ  برســێتی،  و  هــەژاری  ســتەمکاری،  و  چەوســاندنەوە 
ــی کەشــوهەوا،  ــە و گۆڕان ــی ژینگ ــزم، ژێردەســتەیی، تێکچوون تیرۆری
بەکارنەهێنانــی زانســت و تەکنەلۆژیــا بــۆ کەڵکــی گشــتیی مرۆڤایەتــی، 
گشــتیان بەرهەم و لێکەوتەی سیســتەمی ســەرمایەداری و سیاســەتی 
ســەرمایەداری  ئەمــڕۆ  بیســتویەکەدا.  ســەدەی  لــە  نیۆلیبڕالیزمــن 
ــج و  ــوو کون ــۆ هەم ــی كێشــاوە ب ــر و پەل ــە سیســتەمێکی جیهانگی بۆت
کەلەبەرێکــی ئــەم ســەرزەمینە و لەگــەڵ خۆیــدا کارەســاتی بــۆ ژیانــی 
کارەســاتانەش،  ئــەم  هێنــاوە. ســیماکانی  هەمەالیەنــەی مرۆڤایەتــی 
هاوشــێوەی هەمــوو جیهــان، لــە عێــراق و کوردســتانیش بــە زەقــی 
دەرکەوتــوون، کــە وەک بازنەیەکــی الواز و پاشــکۆی ئــەو سیســتەمە، 
بــە  ناوخــۆ،  بۆرژوازیــی  چینــی  مشــەخۆری  و  گەنــدەڵ  توێژێکــی 
پاڵپشــتیی هێــزە ئیمپریالیســتەکان و کۆمپانیــا خوێنمــژەکان، دەســتیان 

ــووە. ــەدا گرت ــەم واڵت ــەواوی ســەروەت و ســامانی ئ ــە ســەر ت ب
لــە الیەکــەی تریشــەوە زۆرینــەی کۆمەڵگــە، کــە پێکهاتــوون لــە 
زەینییــەوە1،  کاری  و  جەســتەیی  کاری  کرێکارانــی  بــە  کرێــکاران، 
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بێبەشــن لــە ســەرەتاییترین مــاف و پێداویســتییەکانی مرۆڤــی ئــەم 
ســەردەمە. تەنیــا ڕێگەچــارەش بــۆ بەدەســتهێنانەوەی ئــەم مــاف و 
ــۆ  ــەم ســەروەت و ســامانە ب ــەواوی ئ ــەوەی ت پێداویســتییانە و گێڕان
خاوەنــە ڕاســتەقینەکانی خۆیــان و کۆتاییهێنــان بــە نەهامەتییــەکان، 
ــی کۆمەڵگەیەکــی  ــی شۆڕشــی سۆسیالیســتی و دامەزراندن بەرپاکردن

بێچیــن و خاڵیــی لــە چەوســاندنەوەیە. 
ڕەوتــی سۆســیالیزمی شۆڕشــگێڕی درێژەپێــدەری ئــەو ئاڕاســتە 
ــە ســەرەتای  ــەر ل ــە ه ــن، ک ــەوەی کرێکاریی ــاو بزووتن شۆڕشــگێڕەی ن
ســەدەی ڕابــردوەوە ڕووبــەڕووی ڕەوتــە الدەرەکانــی نــاو بزووتنەوەی 
کرێــکاری و سۆسیالیســتی بــوەوە و جەختــی لەســەر بەردەوامــی و 
بەجیهانیبوونــی شۆڕشــی سۆسیالیســتی کــردەوە. ئــەم ڕەوتە بە توندی 
بەرپەرچــی شــێواندن و بەالڕێدابردنــی چەمکــەکان دایــەوە، بــە تایبەتــی 
پەیوەســت بــە »ئینتەرناســیۆنالیزم، شۆڕشــی سۆسیالیســتی، ئەگــەری 
ــی  ــە تاکــە واڵتێکــدا«، هەروەهــا بەالڕێدابردن ــی سۆســیالیزم ل بونیادنان
شۆڕشــی بــەردەوام و ســەقامگیرکردنی ســەرمایەداری دەوڵەتــی لــەو 

واڵتانــە بــە نــاوی سۆســیالیزمەوە2.
ئێمــە )وەک ڕەوتــی سۆسیالیســتە شۆڕشــگێرەکانی کوردســتان( 
خۆمــان بــە درێژەپێــدەری ڕێبــازی مارکســیزمی ڕەســەن دەزانیــن 
لــە  ڕەســەنایەتییە  بــەم  درێــژەدان  و  پاراســتن  بــۆ  تێدەکۆشــین  و 
و  پیرۆزکــردن  بــێ  بــە  بــەاڵم  سۆسیالیســتیدا،  بزووتنــەوەی  نــاو 
ڕەخنــەی  لــە  خۆبەدوورگرتــن  و  ناواقیعــی  دووبارەکردنەوەیەکــی 
زانســتی و دیالەکتیکــی. ســەرەتای ئــەم ڕەســەنایەتییە لــە مارکــس 
و ئەنگڵســەوە دەســت پــێ دەکات و دواتریــش لــە الیــەن ڤالدیمێــر 
لینیــن، لیــۆن ترۆتســکی، ڕۆزا لۆکســمبۆرگ و ئەنتۆنیــۆ گرامشــییەوە 
ــی  ــەن کۆمەڵێک ــە الی ــە دوای ئەمانیشــەوە ل ــێ دراوە. ل ــی پ بەردەوامی
فــراوان لــە سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکانەوە تاوەکــو ئەمــڕۆ درێــژەی 

پــێ دراوە. و درێژەشــی پــێ دەدرێــت.
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کرێــکاران خوڵقێنــەری تــەواوی ســەروەت و ســامانی کۆمەڵگــەن. 
بــەاڵم هیــچ دەســەاڵتێکیان بــە ســەر بەرهەمهێنــان و بەکارهێنــان و 
ــە. کۆمەڵگــەی  ــدا نیی دابەشــکردنی بەرهــەم و داهــات و ســامانی خۆیان
سۆسیالیســتی تەنهــا ئــەو کاتــە بونیــاد دەنرێــت کــە چینــی کرێــکاران و 
کارگێڕانــی کۆمەڵگــە و بەرهەمهێنەرانــی بەرهــەم و ســامان، خۆیــان 
تــەواوی  کۆنتڕۆڵــی  کۆمــەڵ،  بــە  و  هەرەوەزییانــە  شــێوەیەکی  بــە 
ســەروەت و ســامانی کۆمەڵگــە بکــەن و بــە شــێوازێکی دیموکراســییانە 
دابەشــکردنی  و  بەرهەمهێنــان  بــۆ  هەبێــت  بەرنامەڕێژییــان  و  پــالن 
تەنهــا لــە پێنــاوی فەراهەمکردنــی پێداویســتییەکانی ئێســتا و داهاتــووی 

مرۆڤایەتیــدا، نــەک لــە پێنــاو قازانجپەرســتی ســەرمایەدا. 
ــی  ــەی مەزن ــڕان زۆرین ــەران و کارگێ ــی کارکــەران و بەرهەمهێن چین
کۆمەڵگــەن لــە سیســتمی ســەرمایەداریدا و کلیلــی تێکۆشــانن لــە پێنــاوی 
سۆســیالیزمدا. کرێــکاران ڕۆڵێکــی بنچینەییــان هەیــە لــە بەرهەمهێنانــدا، 

دەسەاڵتداریی کرێکاران

2



7 هێڵی گشتیی سیاسەتی ڕەوتی سۆسیالیستە شۆڕشگێرەکان – کوردستان

ئەمــەش وەهــا دەکات دەســەاڵتێکی کۆمەاڵیەتییــان هەبێــت. ئــەوان چــۆن 
بــە کارکردنیــان وزە و گیــان دەکــەن بــە بــەری هەمــوو جومگەکانــی 
ژیانــی مرۆڤایەتیــدا، بــە هەمــان ئەنــدازەش توانــای لەبننەهاتوویــان بــۆ 
ڕووخانــی دەســەاڵتی ســەرمایە و هەڵوەشــاندنەوەی ئــەم سیســتەمە 
مانگرتنــەوە  چەکــی  بەکارهێنانــی  ڕێگــەی  لــە  نموونــە  بــۆ  هەیــە. 
دەتوانــن تــەواوی سیســتەمەکە ئیفلیــج بکــەن. لــە واقیعــدا هیــچ هێزێکــی 
کۆمەاڵیەتیــی تــر ناتوانێــت ئــەم ڕۆڵــە ببینێــت. هــەر وەکــوو نووســەرانی 
مانیفێســتی کۆمۆنیــزم دەڵێــن: »بزووتنەوەیەکــی بــێ ئەنــدازە مــەزن لــە 

ــدا«. ــدازە مەزن خزمەتــی بەرژەوەندییەکــی بــێ ئەن
سۆســیالیزم لــە خــوارەوە3، واتــە خۆئازادکردنــى چینــى کرێــکار بــە 
دەســتی خۆیــان. تەنهــا بــە خەباتــی جەماوەریــی کرێــکاران خۆیــان، 
چینایەتــی  چەوســاندنەوەی  و  ژێردەســتەیی  بــە  کۆتایــی  دەتوانــن 
ــە هــەر ڕێکخراوێکــی کرێــکاران دەکەیــن، کــە  بهێنــن. ئێمــە پشــتیوانی ل
بــە دیاریکــراوی لــە پێنــاوی مافــە سیاســی و ئابوورییەکانــی چینــی 
کرێکارانــدا تێدەکۆشــێت. بــۆ بەدەســتهێنانی ئــەم مافانــەش پێویســتە 
کرێــکاران لــە کوردســتان خۆیــان لــە ڕێکخــراوی ســەربەخۆی خۆیانــدا 
ڕێــک بخــەن، ڕێکخراوێکــی جیا لە ســەندیکا زەردەکان و داردەســتەکانی 

پارتــە بــۆرژوازی و ڕاســتڕەوەکان. 
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شۆڕش و ڕیفۆرم

ئێمــە چاالکانــە پشــتیوانی لــە خەباتــی ڕۆژانــەی کرێــکاران و 
ــە شــوێنی کار  ــن، هــەم ل ــە چەوســاوەکان دەکەی ــدان و چین کارمەن
هــەم لــە شــوێنی ژیــان، لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی ڕیفۆرمــی ئابــووری 
و سیاســی و جڤاکــی )کۆمەاڵیەتــی(. ئەمانــەش لــە پێنــاو بردنەپێشــی 
هەلومەرجــی ژیانیــان و باوەڕبوونیــان بــە هێــزی چینایەتیــی خۆیــان 
لــە گۆڕانــکاری و خەباتــی ڕۆژانــە و ڕاهێنان و نوێبوونەوەی وزەی 
خۆیــان بــۆ ئەرکــە گەورەکە، کە بریتییە لە شۆڕشــی سۆسیالیســتی. 
بــەاڵم هەرگیــز خــودی ڕیفــۆرم ئامانجێــک نییــە و لــە نــاو سیســتەمی 
ســەرمایەدارییدا ناتوانێــت کۆتایــی بــە چەوســاندنەوە و ســتەمکاری 
و کارەســاتە مرۆیــی و ژینگەییــەکان بهێنێــت. تەنهــا  شۆڕشــی 
ــە سیســتمێکی  ــت ب ــزم بگۆڕێ ــت کەپیتالی ــە بتوانێ سۆسیالیســتییە ک

تــر.
بااڵدەســتیی نیۆلیبڕاڵیزم لە دوا قۆناغی سیســتەمی ســەرمایەدارییدا، 
ــەو سیســتەمە و  ــژەی دا ب ــەوە درێ ــاوی دیموکراســیی پەرلەمانیی ــە ن ب
چەوســاندنەوەی چینــی کرێــکار و گەالنــی ژێردەســتە. ئێســتا بــۆ هەمــوو 
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لــە هەڵبژاردنــی  کــە دیموکراســیی پەڕلەمانــی، جگــە  الیــەک ڕوونــە 
کەســانێک بۆ خزمەتی بەرژەوەندییەکانی چینی بااڵدەســت، هیچی دیکە 
نییــە. ئێمــە پەرلەمــان وەک ئامرازێــک دەبینیــن بۆ ســەرەوژێرکردنی ئەم 
سیســتەمە، بــە پەرلەمــان خۆشــیەوە. بەشــداریی چەپــی شۆڕشــگێڕ لــە 
هەڵبژاردنــە پەڕلەمانییــەکان و پشــتیوانیی لــە پاڵێــوراوە ڕاســتەقینەکانی 
بۆرژوازییــە  پارتــە  دەرەوەی  لــە  کرێــکاری،  و  چــەپ  بزووتنــەوەی 
دەستخســتنی  بــۆ  تاکتیکــی  ئامڕازێکــی  دەبێتــە  دەســەاڵتدارەکان، 

ــی سیاســییان. ــکاران و پێشخســتنی خەبات ــری کرێ دەســکەوتی زیات
پێکهاتــەی دەوڵەتــی بــۆرژوازی ئێســتا، هــەر لــە پەڕلەمانــەوە تــا 
ــە  ــەروەردە، ب ــس و دەســەاڵتی دادوەری و سیســتمی پ ســوپا و پۆلی
هیــچ جۆرێــک ناتوانێــت ببێتە بناغەی دەســەالتدارێتیی چینی کرێکاران. 
ژێــر ســایەی سیســتەمی ســەرمایەداریدا  لــە  بنەڕەتــدا  لــە  چونکــە 
لــە  پارێزگاریکــردن  بــۆ  ســەرپێکەوتوون  و  کــردوە  گەشــەیان 
بەرژەوەنــدی و دەســەاڵتی چینــی بــۆرژوازی لــە دژی چینی کرێکاران.
هەیــە،  جیــاواز  تــەواو  دەوڵەتێکــی  بــە  پێویســتیان  کرێــکاران 
هەڵبژاردنــی  بنچینــەی  ســەر  لــە  دامــەزراو  کرێکاریــی  دەوڵەتێکــی 
شــوورا کرێکارییەکان4 و هێزەکانی پاراســتنی کرێکاران و دەســەاڵتی 
سۆسیالیســتی5. لــە باشــترین کاتــدا دەتوانیــن چاالکیــی پەڕلەمانییــش 
ــە دژی سیســتەمی بااڵدەســت ــۆ پڕوپاگەندەکــردن ل ــن ب ــە کار بهێنی ب
دەســەاڵتە یــەک لــە دوای یەکەکانــی عێــراق و ئێســتای کوردســتان 
ســەرمایەداریدا  سیســتەمی  چوارچێــوەی  لــە  و  ســایە  ژێــر  لــە 
خــۆی چەســپاندوە و خزمــەت بــە پاراســتنی حاکمیــەت و ڕێســای 
کارکــەران  چینــی  دەکات.  جیهانــی  و  ناوچەیــی  ســەرمایەداری 
پێویســتیان بــە دەوڵەتێکــی تــەواو جیــاواز هەیــە، ئەویــش دەوڵەتــی 
ئــەم  پێویســتە  دەکەینــەوە  جەخــت  کــە  کرێکارانــە،  دیموکراســیی 
دەوڵەتــە لــە ســەر بنچینــەی هەڵبژاردنــی دیموکراســییانەی شــوورا 

دامەزرابێــت. کرێکارییــەکان 
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دیموکراسیی کرێکاران

لە ســەرجەم واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا، دیموکراســیی سیاســی بە 
شــێوەیەکی گشــتی بوونــی نییــە، واتــە لــە ڕێــی سیســتمێکی پادشــایەتیی 
ڕەهــا، ســووپا، دیکتاتــۆری، فاشیســتی یان دەســەاڵتێکی ئیمپریالیســتیی 
بێگانەوە حوکمڕانی دەکرێت، لە کاتێکدا مەسەلەی بوونی دیموکراسی 
پێویســتییەکی زینــدوە. عێــراق و کوردســتانی باشــووریش نموونەیەکــن 
لــەم ڕژێمانــەی ســەرەوە. ئێمــەش وەک سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان، 
بێوچــان تێدەکۆشــین بــۆ هێنانەدیــی هەڵبژاردنــی ئازادانــەی حکومەتــە 
سەرتاســەری و ناوخۆییەکان، ئازادیی ڕۆژنامەگەری و کۆبوونەوە و 
ڕێکخراوبــوون و مافــی بڕیــاردان لــە چارەنووســی گەالنــی ژێردەســتە، 
بــەاڵم بــۆ ئێمــە ئەوەنــدە بــەس نییــە. پێــش هەمــوو شــتێک، نایەکســانی، 
چەوســاندنەوە و ســتەمکاری وەک واقیعێک دەمێنێتەوە تا ســەروەت و 
ســامان لــە مشــتی کەمایەتییەکــی گچکــەی ســەرمایەداراندا بێــت. بــە بــێ 
بوونــی خاوەندارێتییەکــی گشــتی بــۆ ئامڕازەکانــی بەرهەمهێنــان، نــەک 
هــەر نایەکســانییەکانی نێــوان هــەژاران و دەوڵەمەنــدان دەمێنێتــەوە، 
بەڵکــوو بــە هــۆی پێشــبڕکێی نێــوان کرێــکاران بــۆ بەدەســتهێنانی کار و 
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بژێویــی ژیــان، جیاوازیــی ئاســتی هۆشــیاریی چینایەتــی و نایەکســانی 
لــە نێــو خــودی چینــی کرێکاریشــدا دەمێنێتــەوە. ئەمانــەش زەمینەیەکــەن 
بــۆ ســەرهەڵدانی نەتەوەپەرســتی، دەســەاڵتی بنەماڵەیــی و مەزهەبــی، 

ڕەگەزپەرســتی، سێکســیزم و ...هتــد. 
لەگــەڵ کۆنتڕۆڵکردنــی بەردەوامــی ســەروەت و ســامانی کۆمەڵگــە 
لــە الیــەن ســەرمایەدارانەوە، دیموکراســیی سیاســییش لەمەترســیدا 
دەبێــت و دەســتەیەک لــە ســەرمایەداران نــەک تەنهــا خاوەنــی ئامــڕازە 
ــی  ــی ئامــڕازە زەینییەکان ــن، بەڵکــو خاوەن ــی بەرهەمهێنان ماتریاڵییەکان
بەرهەمهێنانیشــن؛ چاپەمەنییــەکان و مــاس میدیــا )میدیــای جەماوەری( 
و سۆشــیاڵ میدیــا )میدیــای کۆمەاڵیەتــی(، پــەروەردە و فەرهەنــگ 
دەوڵەتــی  ماشــێنی  الیــەن  لــە  پڕوپاگەنــدە  تــری  هۆکارەکانــی  و 
ســەرمایەدارییەوە پشــتیوانی دەکرێــن. ســوپا و پۆلیــس و دادوەران 
ــەو  ــا ئ ــی ســەرمایەدار. تەنه ــە پشــتیوانیکردنی چین ــن ل ــەردەوام دەب ب
کاتــەی چینــی کارکــەر دەســەاڵتی دەوڵــەت دەگرێتــە دەســت، تــەواوی 
ــن. ــە مســۆگەر دەب ــۆ ســەرتاپای کۆمەڵگ ــە دیموکراســییەکانیان ب ماف
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ســەرمایەداری سیســتمێکی جیهانییــە، خەبــات بــۆ سۆســیالیزمیش 
پێویســتە خەباتێکــی جیهانــی بێــت؛ لــە پڕاکتیکیشــدا هــەر ئەمەیــە واتــای 
سۆسیالیســتەکان  یەکگــرن«.  جیهــان  »کرێکارانــی  دەســتەواژەی 
ئــەو  نەیــاری  واتــە  ئیمپریالیزمــن،  و  ســەرمایەداری  دژی  نەیــاری 
سیستمەن کە لە سەر بنچینەی داگیرکردنی واڵت و ژێردەستەکردنی 
نەتــەوە الوازەکان لــە الیــەن بەهێزەکانــەوە، جیهــان دابــەش دەکات. 
بــۆ  دەکــەن  نەتــەوەکان  مافــی  لــە  پشــتیوانی  سۆسیالیســتەکان 
دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیــان، بــە تایبــەت نەتــەوە ژێردەســتەکان.
هاوپشــتیی ئینتەرناســیۆنالی نەریتێكــی لەمێژینــە و پــڕ شــانازیی لــە 
بزووتنــەوەى كرێكاریــدا هەیــە، ئــەم نەریتــە بــۆ ئایدیــای سۆســیالیزم، 
مەســەلەیەكی ســەرەكی و ســێنتڕاڵە. كرێــكاران دەتوانــن و دەبێــت 
و  شــۆڤێنی  پڕوپاگەنــدە  بەردەوامــی  دەســتدرێژیی  بەرانبــەر  لــە 
ــە ڕاســتیدا –وەك ماركــس ســاڵی  ــە ل ــەن ك ناسیۆنالیســتییەكاندا تێبگ
)1848( دەڵێت– “کرێکاران نیشتمانیان نییە”. نزیکایەتیی ڕاستەقینەى 
ئــەوان لەگــەڵ ئەندامانــی چینەكــەى خۆیاندایــە لەسەرتاســەری جیهاندا.

ئینتەرناسیۆنالیزم
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ئێســتا ســەرمایەداری زیاتــر لــە هــەر ڕۆژگارێكــی دیكــە لــە مێــژوودا 
بــوە بــە سیســتەمێكی جیهانــی. گۆڕینــی ئــەم جیهانــەش تەنهــا لــە 
ڕێگــەی هاوپشــتی و ســۆڵیدارێتییەكی ئینتەرناســیۆنالیی كرێكارانــەوە 
دەبێــت. “بەدیهێنانــی سۆســیالیزم لــە یــەك واڵت”دا مەحاڵــە. دیــارە 
ــاوەڕی گشــتیدا.  ــە بیروب ــە ل ئینتەرناســیۆنالیزم تەنهــا پڕۆســەیەک نیی
ئێمــە هەمــوو ڕۆژێــك بــەو وێنانــە بۆمببــاران دەكرێیــن كــە لــە ڕواڵەتــدا 
ئــەم جــۆرە  بااڵدەســت  بــاو”دا دەگونجێــن. چینــی  “عەقڵــی  لەگــەڵ 
تێگەیشــتنە بــاو دەكاتــەوە كــە ئێمــە پەیوەســتین بــە یــەك نەتــەوەوە و 
دەبێــت ئــەم نەتەوەیــە بكەوێتــە ملمالنــێ و ناكۆكــی لەگــەڵ نەتەوەكانــی 

دیكــەدا.
ــا و کۆریــای باکــوور، هــەر وەکــو یەکێتــی  دەوڵەتانــی چیــن و کوب
ســۆڤیەتی پێشــوو و بلۆکــی ئەوروپــای رۆژهەاڵت هیــچ پەیوەندیەکیان 
بــەو سۆســیالیزمە ڕاســتەقینەیەی جەمــاوەری خــوارەوەی کۆمەڵگــەوە 
ــی ســەرمایەداری  ــاڵ بلۆک ــە پ ــن. ل ــۆ دەکەی ــی ب ــە خەبات ــە ئێم ــە ک نیی
ڕۆژئاوایــی نیۆلیبــراڵ ئەمانــە رژێــم گەلێکــی ســەرمایەداری دەوڵەتیــن. 
ئێمــە پشــتیوانی لــە خەباتــی کرێکارانــی ئــەم واڵتانــە تــەواوی جیهــان 
لــە دژی چینــی فەرمانــڕەوا و سیســتەمی ســەرمایەداری ئــەم واڵتانــە 

دەکەیــن.
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درێژکــراوەی  نەتەوەییــەکان،  ملمالنــێ  و  گرفــت  و  کێشــە 
ملمالنێــی چینــە بااڵدەســتەکانە لــە پێنــاو بەرژەوەندییــە ئابــووری و 
ئــەم ملمالنــێ  بــە مانــەوەی  ســەربازییەکانیاندا. بەردەوامییدانیــش  
و ناکۆکییانــە، هیــچ بەرژەوەندییەکــی چینــی کرێــکار و توێژەکانــی 
خــوارەوەی کۆمەڵگــەی تێــدا نییــە، بــەاڵم بــە هــۆی کۆنترۆڵکردنــی 
ئامڕازەکانــی پڕوپاگەنــدە و ڕاگەیانــدن و پــەروەردە بــە دەســت چینــە 
ئاگایــی چینــی کرێــکار شــێوێنراوە و زۆر جــار  بااڵدەســتەکانەوە، 

ئــەو ملمالنێیانــە. کراوەتــە ســووتووی 
لەگــەڵ دابەشــکردن و پارچەپارچەکردنــی کوردســتان بــە ســەر 
دەوڵەتانــی )تورکیــا، ئێــران، عێــراق، ســووریا( لــە ســەر دەســتی هێــزە 
ئیمپریالیســتییەکانی بەریتانیــا و فەرەنســا لــە ســەروبەندی جەنگــی 
جیهانــی یەکەمــدا، تاوەکــوو ئەمڕۆ گەالنی کوردســتان بونەتە قوربانیی 
ئــەم سیاســەتە. بــە دڵنیاییــەوە ڕژێمــی ئــەم چــوار دەوڵەتــە، ســەرەڕای 
ســتەمکردن لــە تــەواوی دانیشــتوانی واڵتەکەیــان و هاونەتەوەکانــی 
خۆیــان، ســتەمێکی نەتەوەیــی شۆڤێنیستیشــیان بــە ســەر نەتــەوەی 

پرسی نەتەوەیی؛
 کورد و مافی بڕیاردان لە چارەنووس
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کــورد و پێکهاتــە نەتەوەییەکانــی دیکــەدا ســەپاندوە و دەســەپێنن، بــە 
هەموو شــێوەیەک ســەرکوتکراون و چەندین جار تووشــی کارەســات 
و  ئەنفــال  و  قڕکــردن  وەکــوو  بوونەتــەوە،  جەرگبــڕ  تراژیدیــای  و 
ژینۆســاید و ڕاگواســتن و گۆڕینــی دیمۆگرافــی و ...هتــد، کــە تاوەکــو 
ئەمــڕۆش لــە شــوێنی جیــاواز و بــە فۆڕمــی جیاجیــا درێــژەی هەیــە. 
لە بەرامبەر زوڵم و ســتەم و چەوســانەوەی ســەدان ســاڵدا، خەبات 
و تێکۆشــانی گەالنــی کوردســتان لــە پێنــاوی ئــازادی و مافــی بڕیــاردان 
لــە  کۆڵنەدەرانەیــان  و  تۆمارێکــی شۆڕشــگێرانە  چارەنووســدا،  لــە 
ــی الواز و  دژی دەوڵەتانــی داگیرکــەر ســەر پــێ خســتوە. بــەاڵم خاڵ
یەکێــک لــە هۆکارەکانــی ســەرنەکەوتنی بزووتنــەوەی شۆڕشــگێرانە لــە 
کوردســتان سازشــکاری و پاشــکۆیەتیی چینــی بۆرژوازیــی کــورد بــوە 
بــۆ واڵتانــی داگیرکــەر و هێــزە ئیمپریالیســتییەکان. لــە هەمــان کاتــدا لــە 
ســەد ســاڵی ڕابــردوودا بۆرژوازیــی کــورد بــە پارتــە سیاســییەکانییەوە 
ئــەوەی نیشــان داوە، کــە بێتوانایــە لــە خســتنەڕووی چارەســەرێکی 
ڕیشــەیی و دیموکراســی و شۆڕشــگێرانە بــۆ ئــەو زوڵــم و زۆرەی 
کــە چینــی  دەیســەلمێنێت،  ئەمــەش  لــە ســەر خەڵکــی کوردســتانە. 
نییــە،  نــەک چینێکــی شۆڕشــگێڕ  ژێردەســتە  نەتــەوەی  بــۆرژوازی 

بەڵکــوو بــە شــێوەیەکی ڕەهــا هێزێکــی کۆنەپارێزیشــە.
رۆڵــی  گێڕانــی  ســەرەکیی  ئەرکــی  بیســتویەکەمدا  ســەدەی  لــە 
ــی  ــا چین ــەوە. تەنه ــی کرێکاران ــە ئەســتۆی چین شۆڕشــگێڕانە دەکەوێت
کرێــکارە لــە توانایدایــە چارەســەرێکی ڕیشــەدار و دیموکراســی و 
شۆڕشــگێڕانە بــۆ کێشــەی نەتەوەیــی بخاتــە ڕوو، لە پێنــاو کۆتاییهێنان 
بــە کۆتوبەنــدی نەتەوایەتــی و کۆمەاڵیەتــی و چینایەتــی، کــە هەنــگاو بە 
ــە  ــۆ شۆڕشــی سۆسیالیســتی، بەمــەش دەبێت ــگاو گەشــە دەکات ب هەن
شۆڕشــێکی بــەردەوام. تیــۆری »شۆڕشــی بــەردەوام« گونجاوتریــن 
و  کوردســتان  هەلومەرجــی  ئەمــڕۆی  بــۆ  تیــۆری شۆڕشــگێرانەیە 

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت.
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ئێمە وەکو ڕەوتی سۆســیالیزمی شۆڕشــگێڕ، خۆمان بە هاوخەبات 
و هاوپشــتی خەڵکــی کوردســتان دەزانیــن و تێدەکۆشــین لــە پێنــاو 
ئــازادی بــۆ کوردســتان. دان بــە مافــی بڕیــاردان لــە چارەنووســدا 
دەنێیــن و ڕێــز لــە ئیــرادەی خەڵکــی کوردســتان دەگریــن لــە پێنــاو بــە 
دەســتهێنانی مافەکانیــدا. هــاوکات پێمــان وایــە دووژمنایەتیــی نەتەوەیی 
هیچــی لــێ ســەوز نابێــت بــۆ زۆرینــەی کۆمەڵگــە، هــەر بۆیــە شــێلگیرانە 
پشــتیوانیی لــە هاوخەباتیــی چینــە چەوســاوەکانی نەتــەوەی کــورد 
دەکەیــن لەگــەڵ هاوچینەکانیــدا لــە هــەر نەتەوەیەکــی دیکــە، دژ بــە 
دەســەاڵتداران و چینــە فەرمانــڕەواکان. ئەندامانــی نەتــەوە جیاوازەکان 
دووژمنــی یەکتــر نییــن، بەڵکــوو  ئــەوە دەســەاڵتدارانی دەوڵــەت و چینە 

فەرمانڕەواکانــن کــە دژی زۆرینــەی کۆمەڵگــەن.
هــەر بۆیــە لــە ســتراتیژی خۆمانــدا پشــتیوانی لــە خەباتــی گەلــی 
کــورد دەکەیــن بــۆ ئــازادی و ســەربەخۆیی لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــەی 
لــە ئەنجامــی سیاســەتە ئیمپریالیســتییەکاندا کــورد بە ســەریاندا دابەش 
ــراق، ســووریا(. هەروەهــا پشــتیوانیکردن  ــران، عێ ــا، ئێ کــراوە: )تورکی
لــە گەلــی فەڵەســتین بــۆ ئــازادی و ســەربەخۆیی )ئـــێمە الیەنگــری 
چارەســەری یــەک دەوڵــەت بــۆ خەڵکــی فەلەســتین و هەمــوو نەتــەوە و 

ــن(.  ــە جیاوازەکانــی دەکەی ئایین
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نــاو  لــە  ڕەگوڕیشــەیان  ڕەگەزیییــەکان  و  جێنــدەری  نایەکســانییە 
نایەکســانییە چینایەتــی و کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییەکاندایــە. دەبێــت ئــەوە 
بزانیــن کــە چەوســاندنەوەی ژن لــە بیرکردنــەوەی نــاو مێشــکی پیاوانەوە 
ســەری هەڵنــەداوە، بەڵکــوو ســەرهەڵدانی دەگەڕێتــەوە بــۆ قۆناغێکــی 
مێژوویــی دیاریکــراو، دەگەڕێتــەوە بــۆ گەشەســەندنی خاوەندارێتیــی 
تایبــەت و لەگەڵیشــیدا دەرکەوتنــی کۆمەڵگــەی دامــەزراو لە ســەر بناغەی 
مــێ، بەرهەمــی  چینایەتــی. کەواتــە چەوســاندنەوەی ژن و ڕەگــەزی 
قۆناغێکــی مێژووییــە، بــە هەمــان شــێوە دەکرێــت لــە قۆناغێکــی مێژوویــی 
ــی  ــەم چەوســاندنەوەیەش بوون ــی هەلومەرجــەکان، ئ ــە گۆڕان ــەدا، ب دیک
نەمێنێــت. بێگومــان نەیارێتیــی ئێمــە بــۆ چەوســاندنەوەی جێنــدەری تەنهــا 
پەیوەســت نییــە بــە ســتەمی پیــاو لــە ژن، بەڵکــوو نەیــاری هەمــوو ســتەم 
ــی  ــەر ڕەگەزێک ــاوان و ه ــە پی ــەق ب ــە دەره ــی  دیکەشــین ک و بێمافییەک

دیکــەش دەکرێــت.
لــە ڕوانگــەی سۆســیالیزمی شۆڕشــگێڕەوە خەبــات بــۆ ئــازادی و 
ــە کــۆی  ــان ب ــۆ کۆتاییهێن ــات ب ــە خەب ــە ل ــان، جیاکــراوە نیی ــی ژن ڕزگاری

 ئازادی و یەکسانیی هەمەالیەنە

7



هێڵی گشتیی سیاسەتی ڕەوتی سۆسیالیستە شۆڕشگێرەکان – کوردستان18

کۆمەڵگــەی چینایەتــی؛ واتــە خەبــات لــە پێنــاو سۆســیالیزم. ئێمــە لــە 
پێنــاوی بنبڕکردنــی نایەکســانی و بارودۆخــی ژێردەســتەیی ژنــان لــە 
کۆمەڵگــەی ئەمــڕۆ و ســەقامگیرکردنی هەلومەرجــی یەکســان لــە نێــوان 

ژنــان و پیاوانــدا تێدەکۆشــین. 
نەتەوایەتــی،  بنچینــەی  ســەر  لــە  کرێــکاران  چینــی  ســەرمایەداری 
ــن  ــەو باوەڕەدای ــە ل ــەش دەکات، ئێم ــێ( داب ــر و م ــدەری )نێ ــی، جێن ئایین
کــە ڕزگاریــی ژنــان بــە بــێ ســەرکەوتنی سۆســیالیزم بەدیــی نایــەت، 

ســەرکەوتنی سۆســیالیزمیش بەبــێ ژنــان مســۆگەر نییــە.
سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان بــە هەمــوو جۆرێــک پشــتیوانی لــە 
ــەرگ  ــان و جلوب ــە شــێوازی ژی ــە تاکەکەســییەکانی پەیوەســت ب ئازادیی
و جەســتە و تایبەتمەندییەکانیــان دەکــەن و خەبــات دەکــەن لــە پێنــاو 
ئازادیــی  ئازادییانــەدا.  ئــەم  ســنووردارکردنێکی  هــەر  تێکشــکاندنی 
تاکەکەســی بــە مانــای داماڵینــی تــاک لــە بەرپرســیارێتی و دروســتکردنی 
مرۆڤــی خودپەرســت و خۆویســت نایــەت، بەڵکــوو بــە مانــای ئازادکردنی 
ــە  ــد و نەریتان ــەو کــۆت و بەن ــی هەمــوو ئ ــەکان و فڕێدان ــرادەی مرۆڤ ئی
دێــت کــە بوونەتــە ڕێگــەر لــە خواســتی مــرۆڤ بــۆ ژیــان لــە کۆمەڵگەیەکی 

ــازاددا.  یەکســان و ئ
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بەردەوام سۆسیالیستەکان بە ئەتایست و دژە ئایین لە قەڵەم دەدرێن، 
چینــە دەســەاڵتدارەکان و نەیارانــی سۆســیالیزمیش بــۆ ڕیســواکردنی 
بیــری سۆســیالیزم لــە بــەر چــاوی جەمــاوەر و لەبیربردنــەوەی ئامانجــە 
زەق  بانگەشــەیە  ئــەم  سۆسیالیســتەکان،  خەباتــی  ڕاســتەقینەکەی 
ــزم و دژە  ــەڵ ئەتای ــی سۆســیالیزم لەگ ــە ڕاســتیدا پەیوەندی ــەوە. ل دەکەن
ــە  ــی سۆســیالیزم و ڕەوت ــە نەیاران ــە ک ــەو جــۆرە شــێواوە نیی ــی، ب ئایین

کۆنەپەرســتەکان و تاریکخــوازان وێنــای دەکــەن.
ئەرکــی سۆســیالیزمی شۆڕشــگێڕ لــە بنچینــەدا پارێزگاریکردنــە لــە 
مــاف و بەرژەوەندیــی چینایەتیــی کرێــکاران و ڕەنجدەرانــی بیــر و بازوو 
و یەکێتیــی ڕیزەکانیــان، بــەدەر لــە بــاوەڕ و وابەســتەییان بــە ئایینێــک یــا 
ئایینزایەکــی دیاریکــراوەوە، جــا ئــەو کەســانە کریســتیان بن یــان ئێزیدی، 
موســوڵمان بــن یــان هــەر ئاینێکــی تــر، یاخــود وابەســتەی هیــچ ئایینێــک 
نەبــن و بــێ ئاییــن بــن. ســەنگەری ئێمــە دژایەتیکردنــی کەپیتالیــزم و 
ئیمپریالیــزم و هەمــوو چەشــنەکانی چەوســاندنەوەیە، نــەک دژایەتیــی 
ئاییــن و باوەڕدارانــی ئایینــی، بــەاڵم خــۆ ئەگــەر مــرۆڤ لــە ژێــڕ ســایەی 
ئایدیۆلۆژیایەکــی ئایینییــدا ڕووبــەڕووی چەوســاندنەوە ببێتــەوە، ئەرکــی 

ئێمەیــە دژی ئــەو چەوســاندنەوەیە بوەســتینەوە. 

 ئایین و سیاسەتی سۆسیالیستی
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ئایینــداری و بــێ ئایینــی مافــی تاکەکەســە، ئێمــە پشــکنین بــۆ بیــری ئایینــی 
ئــەو کەســانە ناکەیــن کــە لەگەڵمانــدا تــێ دەکۆشــن، دەکرێــت ئایندارێــک و 
بــێ ئایینێــک پێکــەوە بــۆ ئامانجێکــی گــەورە تــێ بکۆشــن. گومــان لــەوەدا نییە 
ــاوەڕی ئایینیــی تاکــەکان  ــە ب ــز ل کــە ئێمــە وەک ڕەوتێکــی ماتریالیســت، ڕێ
دەگریــن، ڕێــزی تــەواو لــە مرۆڤــی موســوڵمان دەگریــن، بــەاڵم کاتێــک 
ئایدیۆلۆژیایەکــی ئایینــی لــە فۆڕمــی ڕێکخراوێکــی ئیســالمی سیاســی، یاخود 
گروپێکــی تونــدڕەوی چەکداریــدا دژی مــاف و بەرژەوەندییەکانــی کرێکاران 
دەوەســتێتەوە، یــان لــە الیــەن دەوڵەتانــەوە دژ بــە سۆسیالیســتەکان بــە کار 
دەهێنرێــت، بــە ئەرکــی خۆمانــی دەزانیــن بەرپەرچــی بدەینــەوە و ڕێگــە 

نەدەیــن زیــان بــە بەرژەوەندییەکانــی کرێــکاران بگەیەنێــت.
ئێمــە پێچەوانــەی هەمــوو ئــەو ڕەوت و ئایدیایانەیــن کــە دەیانەوێــت 
ئایینــەکان قەدەغــە و ســەرکوت بکــەن. بــاوەڕی تەواومــان بــەوە هەیــە 
پێویســتە دەوڵــەت دەســت نەبــات بــۆ بیروبــاوەڕی ئایینیــی تاکــەکان، 
هەروەکــوو چــۆن پێویســتە کۆمەڵــە ئایینییەکانیــش بــە هیــچ جۆرێــک 
دەســت وەرنــەدەن لــە بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە و دەســەاڵتی کارگێڕیــی 
کەســێک  هــەر  دەبێــت  ڕادەربڕیــن.  ئازادیــی  و  پــەروەردە  و  دەوڵــەت 
ــاوەڕی  ــە چــی ئایینێکــە یاخــود ب ــەوەی ســەر ب ــت ل ــازاد بێ ــەواوی ئ ــە ت ب
ــەوەی  ــت. جیاکردن ــان کەســێکی ئەتایســت بێ ــت، ی ــک نەبێ ــچ ئایینێ ــە هی ب
تــەواوی ئایدیۆلۆژیــای ئایینــی لــە بەڕێوەبردنــی کۆمەڵگــە، یەکێکــە لــە 

ڕەوتــی سۆســیالیزمی شۆڕشــگێڕ. هەنووکەییەکانــی  ئەرکــە 
ئێمــە بــە هیــچ جۆرێــک پەیوەســت نابیــن بــەو دیــدگا خەیاڵییانــەی وەهــا 
بــاس لــە کێشــەی ئاییــن دەکــەن وەک ئــەوەی دەقــاودەق کێشــەی عەقــڵ 
بێــت و لــە دەرەوەی ملمالنــێ چینایەتیەکانــدا بێــت. ئێمــە لــەو باوەڕەدایــن 
پەنابردنــی مرۆڤــەکان بــۆ چارەســەری کێشــەکانی ژیانــی واقیعــی لــە نــاو 
ئاییندا، دەرئەنجامی ئەو بۆشــاییانەیە کە سیســتمەکان دروســتیان کردوە 
و نەیانتوانیــوە پێداویســتییە مــادی و مەعنەوییەکانــی ژیانــی واقیعیــی 
مــرۆڤ پــڕ بکەنــەوە، هــەر بۆیــە مــرۆڤ لــە نــاو کایەیەکــی دیکــەدا دەســتی 

بــە گــەڕان کــردوە بــۆ ئــەو چارەســەرە.
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ــی سۆسیالیســت و  ــی سۆســیالیزم، پێویســتە کرێکاران ــۆ هێنانەدی ب
خەباتکارانی شۆڕشــگێری پیشــەیی، خۆیان لە پارتێکی سۆسیالیســتی 
شۆڕشــگێڕدا ڕێک بخەن. »ڕەوتی سۆسیالیســتە شۆڕشــگێرەکان« لە 
تێکۆشــانێکی بەردەوامدا دەبێت بۆ بونیادنانی ئەم پارتە شۆڕشــگێڕە. 
ئامانجــی ئێمــە دامەزراندنــی ڕێکخراوێکی سۆسیالیســتی ســەربەخۆیە، 
کــە ڕەگوڕیشــەی لــە شــوێنی کاری کرێــکاران و قوتابخانــە و زانکــۆ و 

شــوێنی ژیــان و گەڕەکــە هەژارنشــینەکانی کۆمەڵگەدایــە. 
ــە »سۆســیال  ــردووی ڕژێم ــی ســەد ســاڵی ڕاب ــژوو و ئەزموون مێ
کــە  ســەلماندوە  ئــەوەی  »ستالینیســتەکان«،  و  دیموکراتــەکان« 
سۆســیالیزم لــە ســەرەوە و لــە الیــەن کەمینەیەکــەوە بونیــاد نانرێــت، 
ســەربازیی  کودەتــای  و  پەڕلەمانــی  سیســتمی  ڕێگــەی  لــە  واتــە 
لــە  دابــڕاو  پارتێکــی  لــە ڕێگــەی  یاخــود  کەمینەیەکــی چەکــدارەوە، 
واقیعــی ژیانــەوە، کــە بــە نــاوی چینــی کرێکارانەوە خــۆی نمایش بکات؛ 
بەڵکــوو ڕزگاریــی چینــی کرێــکاران بەنــدە بــە خەباتــی خــودی چینــی 
ــی  ــە چین ــن دەســەاڵت ل ــە دەتوان ــەو کات ــەوە. تەنهــا ئ ــکاران خۆیان کرێ

          پارتی شۆڕشگێڕ
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بــۆرژوازی  و فەرمانــڕەوا بســێننەوە، کــە زۆرینــەی چینــی کرێــکاران 
هۆشــیاریەکی پڕاکتیکییــان هەبێــت.

لــە کاتێکــدا ســەرمایەداری جێگیــرە و چینــی کرێکارانیــش هیــچ 
هەڕەشــەیەکی ئاشــکرای بــۆ پێــک ناهێنــن، تیــۆر و پراکتیــک بە ناچاری 
لێــک جــودا دەبنــەوە. لــە بارودۆخێکی لەم شــێوەیەدا پارتی شۆڕشــگێڕ 
ــت و وەک پێداویســتێکی  ــاد نانرێ ــەاڵم بونی ــت ب ــادە بکرێ دەشــێت ئام
ئەبســتراکت دەمێنێتــەوە. بــەاڵم کاتێــک قەیــران ڕژێمەکــە شــەکەت 
ئیــدی بونیادنانــی  لێــک نزیــک دەبنــەوە،  تیــۆر و پراکتیــک  دەکات، 
پــارت وەک خولیایەکــی ئەبســتراکت نامێنێتــەوە، دەبێتــە ناچارییەکــی 

ــدا ئەگەرێکــی ڕاســتەقینە. ــە هەمــان کات ــە و ل کرداریان
ڕەوتــی  و  ســەرمایەداری  دژە  چااڵکوانانــی  لــە  پۆڵێکیــن  ئێمــە 
لــە  »سۆســیالیزم  بــە  پابەندیــن  کــە  شۆڕشــگێڕ،  سۆســیالیزمی 
خــوارەوەی کۆمەڵگــە«. ئێمــە بڕوامــان وایــە مــرۆڤ قابیلــی ژیانێکــی 
گەلێــک بــەرز و شایســتەیە، ئیمکانــی بەدییهێنانی ئــەو ژیانەش کراوەیە 
و لــە بــەر دەســتی مرۆڤەکاندایــە. ئێمــە وەک ڕەوتــی سۆسیالیســتە 
شۆڕشــگیڕەکان، ئامێــز بــۆ هــەر کەســێک دەکەینــەوە کــە ئەویــش 

بیهەوێــت پێکــەوە خەبــات بــۆ ئــەو ژیانــە شایســتەیە بکەیــن.
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ــە كارەســاتی  ــاوان و بەرپرســیارێتیی سیســتمی ســەرمایەداری ل ت
ژینگەییــدا ئێســتا لــە ئاســتی گەردوونیــدا ناســراوە، لێپرســراوێتیی 
دەرەوەی چــەپ  لــە  کــە  بــە جۆرێکــە،  لــەم ڕوەوە  ســەرمایەداری 
ئــەم  کردەوەکانــی  و  کار  بەرهەڵســتیی  سۆسیالیســتەکانیش  و 
تەنهــا  کــە  سروشــتی،  ژینگــەی  بــە  دەرهــەق  دەکرێــت  سیســتمە 
پشــت بــە »پڕەنســیپی زۆرتریــن قازانــج« دەبەســتێت و بەرپرســە 
هاوبەشــی  ماڵــی  وێرانكردنــی  و  كۆمەاڵیەتــی  نادادپەروەریــی  لــە 

مرۆڤایەتیــی؛ کــە ئــەو ماڵــەش بریتییــە لــە سروشــت.
قســەكردن لەســەر گۆڕانــی كەشــوهەوا و تێكچوونــی ژینگــە، چیتــر 
تەنها نەخشــە و پیالنی ماركسیســتەكان نییە بۆ وەســتاندنی ئابووریی 
ســەرمایەدارەکان  دەوڵەتــە  ســەرکردەی  وەک  ســەرمایەداری، 
ــی  ــەك گۆڕان ــی سیســتەم ن ــەن. درووشــمی »گۆڕین ــوە دەک باســی لێ
كەشــوهەوا« دروشــمی خەباتــە هەنوكەییەكانــی ئەمــڕۆی بزووتنــەوە 
جەماوەرییەکانــە، كــە بێگومــان ئــەم درووشــمە خەســڵەتی خەباتــی 
چینایەتیــی هەیــە: »قازانــج و كەڵەكەكردنــی ســەرمایە بــۆ ئــەوان«، 

تێکچوونی ژینگە و
گۆڕانی کەشوهەوا

10
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ــە ســەر حســابی بــە کــەم تەماشــاکردنی سروشــت  ــە بەرانبــەردا »ل ل
و كاولــكاری، هــەژاری و نەخۆشــی و نەبوونــی ئــاو و هــەوای پــاك و 

ــۆ ئێمــە«. ــە ئەگــەری نزیكــەوە، و سروشــت، ب ــی ب تێكچوون
لەگــەڵ ســەرهەڵدانی كۆرۆناڤایرۆســیش، ئەمــڕۆ كــەس نەماوەتــەوە 
نكوڵیــی لــەوە بــكات كــە ســەرمایەداری، بــە هــۆی گۆڕینــی سروشــت 
بــۆ شــوێنی قازانــج و تێكدانــی ژینگــەى سروشــتیی خۆراكــی ئۆرگانــی 
لــە  هــەم  بەرپرســە  خــۆراك،  بەپیشەســازییكردنی  و  ئــاژەاڵن  و 
بەرهەمهێنانی ڤایرۆسەكان و هەم خۆشكردنی ژینگەى گواستنەوەیان 
و دواتریش قۆســتنەوەی هەلی دۆزینەوەی چارەســەرە پزیشــکییەکان، 
وەک مەیدانێــک بــۆ پەیداکردنــی قازانجــی زیاتــر. هــەر بۆیــە تاکــە ڕێــگا 
وەســتاندنی ئــەو سیســتەمەیە كــە ئــەم كارەســاتەى خوڵقانــدووە، نــەك 
پینەکردنــی لــە ڕێگــەی چاندنــی دارودرەخــت و ســەوزکردنی هەندێــک 
بەشــی جیهانــەوە، کــە دیســان ئەگەرچــی چارەســەری تێکچوونــی ژینگــە 

نییــە، بــەاڵم هــەر بەرئەنجامــی فشــاری خەباتــی جەمــاوەری بــوە.
ئەمــڕۆ  مــرۆڤ  ملیۆنــان  كــە  ئایدیایــە  ئــەو  ئیكۆ-سۆســیالیزم6 
جــۆرە  لــەم  كۆبوونەتــەوە.  دەوری  لــە  زەوی  سەرتاســەری  لــە 
سیســتەمە ئیكۆلۆژییــە سۆسیالیســتییەدا، تەنهــا پرۆلیتاریــا، بــە هــۆی 
هارمۆنیــی  دەتوانێــت  سروشــت،  لەســەر  قازانجنەویســتییەكەیەوە 

ڕابگرێــت.  مــرۆڤ  و  نێــوان سروشــت  پەیوەندیــی 
ــە  ئیكۆسۆســیالیزم بزووتنەوەیەكــی ئینتەرناســیۆنالە؛ مــادام قەیران
و  فاشــیزم  و  ڕاســیزم  ئابوورییــەكان،  قەیرانــە  كۆمەاڵیەتییــەكان، 
تێكچوونــی ژینگــە و گۆڕانــی كەشــوهەوا ســنوورەکان ناناســن، ئــەوا 
ئیكۆسۆســیالیزم دەبێتــە تاکــە ئەڵتەرناتیڤێكــی جیهانــی و گڵۆبــاڵ و 
بەرانبــەر ئــەم کارەســاتانە دەوەســتێتەوە. خەباتــی ئــەم بزووتنەوەیــە 
قەیرانانەیــە،  ئــەم  پاڵنــەری  كــە  لــە دژی سیســتمی ســەرمایەداری 
بووەتــە خەباتێكــی جیهانــی و لــە ئەفریقیــاوە تا نیویــۆرك، لە ئەمریكای 

ــەك درووشــم هــاوار دەكات.  ــە ی ــگالدش ب ــا بەن ــەوە ت التین
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ــەو تێکچوونــە  ژینگــە و کەشــوهەوای کوردســتانیش دابــڕاو نییــە ل
جیهانییــەی ڕووبــەڕووی ژینگــەی گــۆی زەوی بوەتــەوە. هەڵپــەی 
کۆمپانیــا بیانــی و ناوخۆییــەکان بــۆ هەڵدڕینــی خــاک و دەرهێنانــی بــێ 
بەرنامــەی ســامانی سروشــتی، بڕینــەوەی دارســتانەکان و تێکدانــی 
دەوری  بــە  ســەوز  پشــتێنەی  نەبوونــی  کشــتوکاڵییەکان،  زەوییــە 
باڵەخانــەی  هەڵچنینــی  و  دروســتکردن  و  نیشــتەجێبوون  شــوێنی 
کۆنکرێتــی، نەبوونــی ســەرچاوەی وزەی پــاک و خراپیــی تۆڕی کارەبا 
و بەکارهێنانــی موەلیــدەی کارەبــا لــە ســەرجەم گەڕەکەکانــدا،  هەمــوو 
ئەمانــە و ســەدان زێدەڕۆیــی دیکــە بــۆ ســەر ژینگــەی سروشــتیی 
شــار و گونــدەکان، کــە ســەرجەمیان سیســتمی فەرمانــڕەوا و کۆمپانیــا 
ســەرمایەدارییەکان لێــی بەرپرســن، یاخــود بەرئەنجامــی سیاســەتی 
ــی  ــراق و هێرشــی واڵتان ــی پێشــووی عێ ــە دڕندەکان فاشیســتیی ڕژێم
دراوســێ بــوە بــۆ ســەر خــاک و ژینگــەی سروشــتیی کوردســتان، 
بوونەتە مایەی خوڵقاندنی ژینگەیەکی پیس و کەشــوهەوایەکی گۆڕاو 

و وێرانکردنــی ژیانــی مــرۆڤ و زینــدوەر و ڕوەک و درەختــەکان.
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پەراوێز و ڕوونکردنەوەی دەستەواژەکان:

1 دەســتەواژەی »کرێــکار«: بــە گشــتی لــەم نووســینەدا و لــە کــۆی ئــەو ئەدەبیاتــەی 
)ڕەوتــی سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکان( کاری لــە ســەر دەکــەن، تەنهــا بــەو مانــا بــاوە 
چەســپیوەی کرێــکار نییــە کــە بریتییــە لــەو کەســەی کاری بیناســازی دەکات، بەڵکــوو 
مانایەکــی فــراوان دەگەیەنێــت و ســەرجەم ئــەو کەســانە دەگرێتــەوە کــە بــە سیســتمی 
کاری کــرێ ئیــش دەکــەن و »بەشــێک لــە وزە و توانــا و کات«ی خۆیــان دەفرۆشــن 
لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی بڕێــک کرێــدا، کــە ئەمــەش ئــەو میتــۆدە باوەیــە سیســتمی 
ــان  ــی کاری جەســتەیی، ی ــراوە. کرێکاران ــاد ن ــە ســەر بونی ئێســتای ســەرمایەداریی ل
کرێکارانــی »یەخەشــین« یاخــود »بــەرگ شــین« ئــەو کرێکارانــە دەگرێتــەوە کــە 
زیاتــر کاری جەســتەیی و فیزیکــی و مەیدانــی دەکــەن، لەوەشــەوە هاتــوە کــە بەدلــەی 
شــین دەپۆشــن.  کرێکارانــی زەینــی، یــان »یەخەســپی« یاخــود »کــراس ســپی«، 
ئــەو کرێکارانــە دەگرێتــەوە کــە زیاتــر کاری زەینــی و نووســینەکی و تۆمــارکاری 
دەکــەن و شــوێنی کارەکانیــان نــاو نووســینگە و ئۆفیســەکانە. کەواتــە بــە کــۆی گشــتی 
دەســتەواژەی »کرێــکار« ئــەو وشــەیەیە کــە زۆرینــەی هــەرە زۆری مرۆڤەکانــی تێــدا 
ــدان و  ــەوە، وەک )مامۆســتا، کارمەن ــە هەمــوو پیشــە جیاجیاکان بەرجەســتە دەبێــت، ب
فەرمانبــەران، کرێکارانــی بیناســازی، شــۆفێران و کارپێکەرانــی ئامێــرەکان، شــاگردی، 

ــد(. ــەت، دەســتگێڕەکان و ...هت ــی دەوڵ ــی کەرت ــزەر و پزیشــک و ئەندازیاران پارێ

كرێــكاران  ئینتەرناســیۆنالیزمی  یاخــود  ئینتەرناســیۆنالیزم  ئینتەرناســیۆنالیزم:   2
)پرۆلیتاریــی( هەروەهــا زۆرجــار بــە سۆســیالیزمی ئینتەرناســیۆنالیزمیش ناودەبرێــت، 
بریتییــە لــە شۆڕشــە سۆسیالیســتیی و كۆمۆنیســتییەكان وەك خەباتێكــی چینایەتیــی 
دیاریكــراوی  ناوچەیەكــی  بــە  بەســتن  پشــت  تەنهــا  نــەك  جیهانیــی  هاوبەشــی 
ــر  ــەاڵم یەكت ــە شــوێنێكەوە ســەرهەڵدەدەن، ب ــە ڕووداوەكان ل ــەو مانای ــڕاو. ب لەیەكداب
تــەواو دەكــەن و قۆنــاغ و ڕەهەنــدی جیهانیــی و ســەرو نەتەوەیــی وەردەگــرن. مــادام 
ســەرمایەداریی سیســتەمێكی جیهانیی و ئینتەرناســیۆنالە خەباتی دژەسەرمایەدارییش 
ئینتەرناســیۆنالە. ئینتەرناســیۆنالیزم پشــت بەو تیۆرەیە دەبەســتێت كە ســەرمایەداریی 
ــان دەبێــت  ــی هەمــوو واڵت ــە كرێكارییەكان ــەم ڕووەوە چین ــە و ل سیســتەمێكی جیهانیی
بەشــێوەیەكی هاوبــەش و كۆنكریــت بجوڵێنــەوە وخەبــات بكــەن ئەگــەر بیانەوێــت 
سیســتەمی ســەرمایەداریی هەڵبوەشــێننەوە و سیســتەمێكی دیكــە: سۆســیالیزم، لــە 
شــوێنی دابنێــن. هەمــوو ئــەو هەلومەرجانــەى شــۆڕش دروســتدەكەن، لــە هەمــوو 
ــدا هــەن، ڕەنگــە زۆرجــار بەشــێوەى ناهاوســەنگ، بــەاڵم بەگشــتیی هــەن. كۆمەڵگاكان
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و  ســتالین  جۆزێــف  یەكەمجــار  بــوو  تیۆرەیــەك  واڵتــدا:  یــەک  لــە  سۆســیالیزم 
نیكــۆالی بوخاریــن لــە 1924دا دایــان هێنــا كــە پاشــان بــوو بــە سیاســەتی ڕەســمیی 
یەكێتیــی ســۆڤێت. تیۆرەكــە ئــەو پاســاوەى هەبــوو مــادام شۆڕشــە كۆمۆنیســتییەكانی 
ئەوروپــای نێــوان 1917 – 1923 شكســتیان هێنــا، تەنهــا لــە ڕووســیادا ســەركەوتنی 
بەدەســتهێنا، ئــەوا دەبێــت یەكێتیــی ســۆڤێت نــاوەوەى خــۆی بەهێــز بــكات. زۆرجــار لــە 
تیــۆر و بیروبۆچوونــی دیكــەدا سۆســالیزم لەیــەك واڵتــدا بــە كۆمۆنیزمــی نەتەوەییــش 
ناودەبرێــت كــە تــەواو پێچەوانــەى هەڵوێســتی ماركســیزمی كاســیكە كــە دەیگــوت 
لیــۆن  دادەمەزرێــت.  جیهانییــش  بەشــێوەى  و  جیهانییــە  خەباتێكــی  سۆســیالیزم 
ــە یەكــەم ڕابەرانــی كۆمۆنیســتیی بــوو  ــە تیــۆری شۆڕشــی بەردەوامــدا ل ترۆتســكی ل
كــە دژی تێــزی سۆســیالیزم لەیــەك واڵتــدا وەســتایەوە و پێشــیوابوو سۆســیالیزم 
لەیــەك واڵتــدا جگــە لــەوەى دژی سۆســیالیزمی ماركسیســتیی و ئەنتەرناســیۆنالە 
هــاوكات بەهێزكردنــی دیكتاتۆریەتــی ســتالینیش دەبێــت. هەروەهــا لەالیەكــی دیكــەوە، 
سۆســیالیزم لەیــەك واڵت، بــووە هــۆی ئــەوەى پارتــە كۆمۆنیســتییەكانی دونیــا نەتوانن 
ــەون  ــی شــۆڕش بك ــەوە و دوای ئامانجەكان ــە و ســەربەخۆ بجوڵێن بەشــێوەی ئازادان
بەڵكــو ببوونــە پاشــكۆی ســتالینیزم. ئەمــەش زۆرجــار وایكردبــوو حزبــە شــیوعی 
و كۆمۆنیســتییەكان كاری هاوبــەش لەگــەڵ بۆرژوازیــی ناوخۆییــدا بكــەن و ببنــە 

پاشــكۆی ناســیۆنالیزمی بۆرژوازیــی.

بــە  لــەوێ  و  لێــرە  زۆرجــار   )state socialism( دەوڵەتــی:  سۆســیالیزمی 
ســەرمایەداریی دەوڵەتیــش ناودەبرێــت، ئــەو ئایدیۆلۆژیــا سیاســیی و ئابوورییەیــە 
لــە نــاوەوەى بزووتنــەوەى سۆسیالیســتییدا بانگەشــەى ئــەوە دەكات دەوڵــەت دەبێــت 
خاوەندارێتیــی ئامرازەكانــی بەرهەمهێنــان بەدەســتەوە بگرێــت، هەڵبــەت بیانــوو و 
پاســاوی ئــەم تیۆرەیــەش ئەوەیــە كــە لــە كاتــی قەیرانــدا و پەڕینــەوە بــۆ سۆســیالیزم 
بەشــێوەیەكی كاتیــی، دەوڵــەت نــەك كرێــكاران دەبنــە خاوەنــی كــۆی ئامرازەكانــی 
بەرهەمهێنــان و دەوڵــەت بەرپــرس دەبێــت لــە دابەشــكردنەوەى ئامــرازەكان و ســامان. 
ســەرمایەداریی  بــە  پاشــان  كــە  دەوڵەتیــی،  بەرهەمهێنانــی سۆســیالیزمی  مۆدێلــی 
دەوڵەتیــی ناوبــرا، لــە ڕووســیای ســتالینیی و چینــی ماوییــدا گەیشــتە لوتكــەى خۆی، كە 
هیــچ شــوێنێكی بــۆ دیموكراســییەتی كرێكاریــی نەهێشــتبووەوە، دواجــار كرێكار هێشــتا 
كرێــكاری دەوڵــەت بــوو، تەنهــا جیاوازیــی لەگــەڵ ســەرمایەدارییدا ئــەوە بــوو دەوڵــەت 
ــا و ئەســكەندەناڤیا  ــی ئەوروپ ــە واڵتان ــوو. ئەمــڕۆ بەشــێك ل ــازاڕی كردب ــی ب كۆنتڕۆڵ
ــی  ــی كــەم، خاوەندارێتی كــە سۆســیال دیموكراتــەكان بەڕێــوەى دەبــەن، بــە ڕێژەیەك
ــاكان  ــەم كارە بەتەواویــی لەگــەڵ كۆمپانی ــان دەكــەن، بــەاڵم ئ ئامرازەكانــی بەرهەمهێن
و بانكەكانــی كەرتــی تایبەتــدا ئەنجــام دەدەن، لــەم مۆدێلــە تازانــەدا دەوڵــەت پشــكێكی 

ــە. ــدا هەی ــی بەرهەمهێنان ــەكان و ئامرازەكان ــە مۆدێل كەمــی ل
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3 سۆســیالیزم لــە خــوارەوە: یەکێکــە لــە چەمکــە بنەڕەتییەکانــی هــزری سۆســیالیزمی 
شۆڕشــگێڕ، ترۆپکــی بەگرنگزانینــی ڕۆڵــی چینــی کرێــکار و ســەرجەم چیــن و توێــژە 
چەوساوە و هەژارەکانی خوارەوەی کۆمەڵگەیە. سۆسیالیزم لە خوارەوە، جەوهەری 
دیموکراســیی ڕاســتەقینەیە و پێچەوانــەی ئــەو مۆدێلەیــە کــە کۆمەڵــە کەســانێکی کــەم، 
ــە  ــار ل ــەوە و بڕی ــۆ دەبن ــەوە ک ــی بەرفراوان ــە و چینێک ــاوی کۆمەڵگ ــە ن ــەک، ب نوخبەی
چارەنووســی کــۆی کۆمەڵگــە دەدەن، کــە ئەمــە بریتییــە لــە سۆســیالیزم لــە ســەرەوە. 
ئێمــە بــڕوای تەواومــان بــە سۆســیالیزم لــە خــوارەوە هەیــە، واتــە باوەڕمــان وایــە 
ئینســانەکان دەبێــت خۆیــان بڕیــار لــە خەبــات و چارەنووســی خۆیــان بــدەن، بــە گوتەی 
مارکــس »ڕزگاریــی چینــی کرێــکار، تەنهــا بــە دەســتی چینــی کرێــکار خۆیەوەیەتــی«. 
بێگومــان هەمــوو ســتراتیژێکی سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕەکانیش، هــەر لــە کارکردنــی 
جەمــاوەری و دروســتکردنی گــرووپ و ڕێکخــراو و شــوورا کرێکارییەکانــەوە، تــا 
دەگات بــە بونیادنانــی پارتــی شۆڕشــگێڕ، ڕەنگدانــەوەی سۆســیالیزم لــە خوارەوەیــە.

4 شــوورا کرێکارییەکان: شــوورا یان ئەنجوومەنە كرێكارییەكان فۆرمێكی ڕێكخســتنی 
ــە بچــووك و  ــدا هەمــوو بەڕێوەبەرایەتیی ــن تیایان سیاســیی و ئابووریــی و كۆمەاڵیەتی
گــەورە، ناوچەیــی و جیهانییــەكان بەشــێوەى ئەنجوومەنــی شــورایی وەك شــارەوانیی، 
گونــد، كارگــە، بەڕێوەبردنــی هاوبەشــی كەرتــە گشــتییەكان و هتــد ئەنجــام دەدرێــت. 
لــە سیســتەمێكی وەهــادا تــا دامەزراندنــی كۆمۆنیــزم، كــە وەك ئەنجوومەنێكــی كاتیــی 
نوێنــەران ســەیر دەكرێــت، كرێــكاران بڕیــار لەســەر ئەجێنداكانیــان دەدەن و بڕیــار 
ــەم  ــە. ئ ــت و چ شــتێك زەروور نیی ــەوەش دەدەن چ شــتێك زەروورە بەرهەمبهێنرێ ل
كارەش لەڕێــگای هەڵبژاردنــی نوێنــەران بەشــێوەى بازنەیــی ئەنجــام دەدەن كــە هەمــوو 
كەســێك ئــازادە خــۆی هەڵببژێرێــت و زۆربــەى كات هەڵبژاردنــەكان لــە ســێ مانــگ بــۆ 
شــەش مانــگ دەبــن و جارێكــی دیكــە خولێكــی دیكــەى هەڵبــژاردن دەســتپێدەكاتەوە و 
بەڕێوەبەریــش لــە ئەنجوومەنــی كرێكارییــدا بەگوێــرەى هەڵبژاردنــی گشــتیی، كــراوە و 
ئازادانــە ئەنجــام دەدرێــت و هەمــوو ســاتێك بــە دەنگــی كرێــكاران بەڕێوەبــەر دەكرێــت 
الببرێــت، یاخــود كــە كاتــی خــۆی تــەواو بــوو، بەڕێوەبەرێكــی دیكــە لەنێــو كرێــكاران 

خۆیانــەوە هەڵدەبژێردرێتــەوە.

ــە  ــەوەی ئێســتا ل ــکاران و دەســەاڵتی سۆسیالیســتی: ئ ــی پاراســتنی کرێ 5  هێزەکان
تــەواوی کۆمەڵگەکانــی جیهانــدا بااڵدەســتە و بوەتــە پارێــزەری بەرژەوەندییەکانــی 
چینــە بااڵدەســتەکان و بەردەوامیــش جەنــگ و تیــرۆر بــە سەرتاســەری جیهانــدا 
ــدە و شــەڕخوازی  ــەر و دڕن ــەوە، سیســتمی ســەربازی و پۆلیســیی تۆقێن ــالو دەکات ب
دەوڵەتــە بااڵدەســتەکانە، کــە تەنهــا بەرگــری لــە بەرژەوەندیــی کەمینەیــەک دەکــەن بــە 
خوێــن و گیانــی زۆرینــەی هــەژار و چەوســاوە. بــەاڵم ئــەو هێــزە دەبێتــە پارێــزەری 
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دەســەاڵتدارێتیی کرێــکاران، هەڵقــوواڵوی نــاو جڤاکــی کرێــکاران و بەرهەمهێنــەران 
خۆیانــە، کاری هەڵگیرســاندنی جەنــگ نییــە و هیــچ بەرژەوەندییەکــی لــە جەنگــدا نییــە، 
پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی زۆرینــەی کۆمەڵگــە،  لــە  بریتییــە  بەڵکــوو کارەکــەی 
ــی و  ــی کۆمەاڵیەت ــە ژیان ــەش هەمــان کەســانی بەشــدار ل ــەم پارێزەران هــەر خــودی ئ

ــەن. ــان دەک ــە خۆی ــری ل ــان و بەرگ بەرهەمهێن

ئیكۆلۆژیــای  یاخــود  ســەوز  سۆســیالیزمی  بــە  زۆرجــار  ئیکۆسۆســیالیزم:   6
سۆسیالیســتیی ناودەبرێــت ئــەو ئایدیۆلۆژیــا سیاســیی و ئابوورییەیــە لەنــاوەوەى 
دامەزراندنــی  بــۆ  بانگەشــە  كــە  ســەریهەڵداوە  سۆسیالیســتییەوە  بزووتنــەوەى 
ژینگــە و كەمكردنــەوەى  پاراســتنی  بنەمــای  لەســەر  سیســتەمێكی سۆسیالیســتیی 
پاشــماوەكانی بەرهەمهێنــان دەكات و خەبــات لــەدژی ســەرمایەدارییش دەبەســتێتەوە 
سیســتەمی  ئەگــەر  هــەوا.  و  كــەش  گۆڕانــی  خەباتــی  و  ژینگــە  بــۆ  خەبــات  بــە 
ســەرمایەداریی جیهانیــی بگۆڕدرێــت، دەبێــت ئــەم گۆڕانكارییــە بەگوێــرەى پاراســتنی 
ژینگــەش ئەنجــام بدرێــت. ئــەم بزووتنــەوە تازەیــە كــە لەنــاوەوەى سۆســیالیزمی 
كالســیكەوە ســەریهەڵداوە، دەڵێــت نــە سۆســیالیزم بەبــێ خەباتــی ژینگەپارێزیــی بوونی 
دەبێــت و نــە هیــچ بزووتنــەوە و پارتــە ســەوزەكانیش دەتوانــن بەبــێ سۆســیالیزم 
ســەربكەون. ئیكۆ-سۆسیالیســتەكان بەگشــتیی پێیانوایــە فراوانخوازیــی سیســتەمی 
ســەرمایەداریی هــۆكاری تەقینــەوەى كۆمەاڵیەتیــی، هەژاریــی، جەنــگ و كارەســاتی 
ژینگەییــە و ئەمــەش بەهــۆی بەجیهانییبــوون و ئیمپریالیزمــەوە ســەریهەڵداوە كــە 

دەبــەن. بەڕێــوەى  دەوڵەتــە ســەرمایەدارییەكان 
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