
 مرۆی   زانست  گۆڤاری          
 

ی، ١، ژمارە یەکەم ، ساڵ ز                   ............................................................... ٢٠٢٠ پایی 

 

1 
 

 

  

 

 

 

 

 سیایس؟ 
ی

 یان کەرت
ی

 چینی کۆمەالیەت

 ڕزگاریخوازیەکەی شیکردنەوەی لە وردبوونەوە 
ی

 سیاسەت

 

  1ئەییووب کەرییم

 

 مارکس، وەککەسایز بابەتێیک دوورودرێژ و ئاڵۆزە و پێویستە لە کتێبەکایز   ٢بابەی  چینبەندی

، پوالنزاس،  . لوکاچ، گرامشی . یی
ز  سن،تامپیی ز رایت و  مۆر،بەرینگت  یک ئۆلت   

رالف میلیبەند، ئی 

. هتد  ز  دەیانەوێ کەسانەی   ئەو ئاشکرایە  بۆی بگەڕێت 
 

لە ڕوانگەی   3لە سیاسەی  چینایەی  بەقووڵ

مەندانە سەرەتا لە بگەن، پێویستە مارکسیستییەوە   ئەو بی 
بە ، پاشان بن شارەزا نووسینەکایز

وو، ئابووری، کولتوور و سیاسەی  کۆمەڵگەیەیک دیاریکراو  ی  
ز  لەبەرچاوگرتتز می  دیارە  . بە کاری بهێتز

 هەندێک و نییە  ێککاری هەر کەس  بەکارهێنایز تیۆری
ی

 . هەروەها تایبەی  خۆی هەیەئاستەنیک

ز لە هەر تیۆرییەک، بەتایبەت ئەو تیۆرییانەی کە بڕیار وایە ببنە بنەمای کردەوەی  خراپ تێگەیشت 

یەی  
 
  سیایس، کارەسای  ل  دەکەوێتەوە. -کۆمەڵ

                                                             
1

 (ayub.karimi@soc.soran.edu.krd) زانکۆی سۆرانبەیسی کۆمەڵنایس، دکتۆرای فەلسەفەی سیایس، مامۆستای  
2
 classification 

3
 class politics  
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 -بکەم کە خراپبابەتێک بەکوری  ئاماژە بە دەمەوێ لەم وتارەدا بە لەبەرچاوگرتتز ئەم خاڵە،    

ز لت   بووەتە هۆی بەالڕێداب  ڕابردوودا  ردیز بزوتنەوەی کوردستان تێگەیشت 
 

کە لە هەشتا ساڵ

اوەی  هۆی ەب
بەرهەم هاتووە و بەردەوام  ایز کوردستانچەپەکزۆربەی نەخوێندەواری  و  ١بەسی 

بۆچوویز تێگەیشتتز جیهایز سێهەیم و هەر وا بە کوردستان چەیی  بەرهەم دێتەوە. 

یەتییەکان و سیاسەتەوە  ماوەبەسەرچووی خۆی
 
سەبارەت بە پەیوەندی  نێوان چینە کۆمەڵ

یی ن
ز  حی 

انەوە لە ن-بەرەکایەی  چەند، پۆپولیستووساوە و بەری نادا و کارەسای  وەک پێکهێنایز

 کۆمەڵگەی کوردستان لە خەبای  چەند پەراوێزخستتز  کۆمەڵگەی کوردستان،
ی

بەیسی گرینیک

، ۆدەبوویز ئافرێتز  دەکۆلۆنیالیستەکان شەڕی نێوخۆی  و خزمەت بە   نەتەوایەی  زۆربەی . گی 

 بەرژەوەندییە بەرتەسکەکایز  ۆ هۆگرییان ببە ئیدیۆلۆژی  کۆلۆنیالیستەکان و کوردستان کایز  چەپە

سەربازی  کۆلۆنیالیستەکان. تەنانەت ان بووەتە هۆی ئەوەی ببنە بەشێک لە سوپای هزری و خۆی

یکدا لەڕووی تیۆریکەوە تە ئەو کێشەیە هەربۆیە پێویس ز بخرێتە بەر باس بۆ ئەوەی لە داهاتوویەیک نی 

 .            یەکالی  بکرێتەوە

یەتی 
ا

 چینی کۆمەڵ

ز  یەی  هەم لە الیەن  ،هەروەک دەزانت 
 
و هاتووە بە کار مارکسیستەکانەوە -ناچەمیک چیتز کۆمەڵ

مەندە ناستەکانەوە. یهەم لە الیەن مارکس تێگەیشتنێیک  ،لەڕووی ئابوورییەوەمارکسیستەکان -بی 

یەی  لە چیتز کاریان سا 
 
چینەکان دابەش  ٢و شێوازی ژیان "ادەی داهاتڕ "هەیە و بەپت     کۆمەڵ

مخواروو(. یان دەکەن بە دەوڵەمەند)یان سەروو(، ناوەند و هەژار )
 
 مارکسیستەکایز -نا هاوکات بەڵ

                                                             
1
 dependence 

2
 lifestyle  
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لەڕووی کولتووری و سیاسییەوە، بابەتەکە ئاڵۆزتر وەک ڤیبەر، پارێتۆ، شومپیی  و هالبواکس 

ز و پێوەری وەک  یی سیایس، ئەندامبوون لە ، ١انێنوازی بەکارهێشدەبیتز
ز ی لە نێوان حی  هاوسەرگی 

، خوێندەواری، گەشەی ئ ی ، پرێستی  ز . ەندامایز یەک چت  ز ە ڕوانگەی ل )1(بەهرەکان و ... بە کار دەهێتز

الەکان، کۆمەڵگەیەک مارکسیستەکانەوە، بەتایبەت -زۆربەی نا کە زۆربەی دڵخوازە  لییی

خەڵکەکەی لە چیتز ناوەند بن چونکە چیتز ناوەند پێگەی دێموکراسییە و دەبێتە هۆی ڕاگرتتز 

سوودێیک مارکسیست  -ناچینبەندی  اشکرایە کە ئ هەژار. چیتز دەوڵەمەند و چیتز نێوان هاوسەنگت  

ەی ئەوتۆی بۆ سیاسەی  ڕزگاریخواز نییە چونکە تەنیا دیمەنێیک ساکارمان پێشان دەدا و شیکاران

یەتییەکان لە سیاسەی  ڕزگاریخوازدا کەمی  
 
 کا. دەبایس سەرچاوەکایز نایەکسایز و رۆل چینە کۆمەڵ

م چینبەندی  مارکش زۆر دەوڵەمەندتر    
 
 خاوەندارانەیچونکە لەسەر بنەمای پەیوەندی   ەبەڵ

یەتییەکان لەگەڵ  
 
کە بە   دامەزراوە  سامانبەرهەمهێنایز کەرەسەکایز تاکەکان و گرووپە کۆمەڵ

 هەروەها مارکسیسم پرۆژەیەیک سیایس بۆ ڕزگاری  چینایەی  هەیە.  . شێوەیەیک بەرچاو دەنارسێ

م مارکس لە نووسینەکانیدا 
 
یەی  چەمیک سەرەکت  مارکسە بەڵ

 
قەت ئەگەرچی چەمیک چیتز کۆمەڵ

لە کۆتای  تەمەنیدا کاتێک مارکس ڕوون پێناسەی بۆ ئەو چەمکە نەکرد. سیستماتیک و بە شێوازێیک 

 سێهەیم  
ی

 کاپیتال بەریک
 

یەی  بە بەنیوەچڵ
 
دەنوویس، ویست  پێناسەیەیک دیاریکراو بۆ چیتز کۆمەڵ

م بەهۆی مردن کارەکەی ناتەواو ما
 
کایز هەڵبەت یەکێک لە هۆکارە )2(وە. یەدەستەوە بدا بەڵ

یەی  
 
خۆپاراستتز مارکس لە پێشکەشکردیز پێناسەیەیک دیاریکراو بۆ چەمیک چیتز کۆمەڵ

کردنەوەی دیالێکتیکییە کە پێناسەی نەگۆڕ هەڵناگرێ.   بی 

                                                             
1
 consumption 
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   ، ز کە  بەگشت  ز بڵێت  ز دەتوانت  ئەگەر لە کۆی نووسینەکایز مارکس ئەنجامێیک پوخت هەڵێنجت 

یەی  بە کۆمەڵێک خەڵک 
 
دەگوترێ کە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ کەرەسەکایز چیتز کۆمەڵ

، پەیوەندی  و ئەوەش دەبێتە هۆی ژیایز ماددی بەرهەمهێنان و سەرچاوەکایز داهات هاوشێوەیە

یەی  
 
، دوو چیتز سەرەیک و کاپیتالیستیدا . لە کۆمەڵگەی  هاوبەش ئیدیۆلۆژی  و  ، کولتوور کۆمەڵ

بورژوازی )ئەوانەی خاوەیز واتە  ١مسەریجەو دوو چیتز سەرەیک دوو چیتز الوەیک هەن: 

ن و خۆیان کار ناکەن( و پرۆلتاریا )ئەوانەی خاوەیز کەرەسەکایز  سەرمایەکەرەسەکایز بەرهەمهێنایز 

ی جەستە یان مێشکیان بفرۆشن(؛   سەرمایەبەرهەمهێنایز  ز  
ز و ناچارن هی  و دوو چیتز الوەیک نت 

رهەمهێنایز بچووکن و خۆشیان کاریان لەسەر وردەبورژوازی )ئەوانەی خاوەیز کەرەسەی بەواتە 

لەشفرۆیسی سواڵکردن، دەکەن( و لۆمپەن پرۆلتاریا )ئەو هەژارانەی کە کار ناکەن و لە ڕێگای دزی، 

یەتییەکان لەگەڵ کەرەسەکایز بەرهەمهێنایز  و ... دەژین(. 
 
 واتە پەیوەندی  تاک و گرووپە کۆمەڵ

 لە کۆمەڵگەی مۆدێرندا پێگەی چینایەتت  ئەوان دیاری دەکا کە ئاشکرایە  سەرمایە
 

بەردەوام لە حاڵ

یەی  جۆرێک "پەیوەندی"یە، نەک رۆلێیک  گۆڕاندایە. 
 
م لەوەش گرینگی  ئەوەیە کە چیتز کۆمەڵ

 
بەڵ

، ئەو تاکە  یەی  و بوونێیک نەگۆڕ. ئەگەر ئەو پەیوەندییە نەمێتز 
 
ەدا نامێتز  لەو چینیان گرووپە کۆمەڵ

ز لە رسوشت  پەیوەندی یەی  بۆ -و دەچێتە نێو چینێیک دیکە. تێگەیشت 
 
تەوەری چیتز کۆمەڵ

ز لە سیاسەی  چینایەی  لە ڕوانگەی مارکس    )3(ەوە زۆر گرینگە. ییتێگەیشت 

م دەیی  ئەوەش لەبەرچاو بگرین کە مارکس تەیز  بایس ئەو چینانە   
 
 ،نی لە سەرەوە باسمان کردبەڵ

زۆر ئاڵۆزتر دەبیتز  و لە نووسینە تیۆریکەکانیدا هەر کاپیتالیست  کوو چینبەندی  کۆمەڵگەی  ناکا بەڵ

                                                             
1
 polar classes 
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 الوەکت  دیکە. بۆ نموونە، لە کتێتی 
هەژدەهەیم یەک لەو چینانە دابەش دەکاتە سەر چەند بەیسی

ین بۆناپارت ی لوی  برومی    بایس چوار جۆر مارکسە، شیکردنەوەی چینایەتت  دا کە سیاسیی 

 و بورژوازی  خاوەن 
 

، بورژوازی  پیشەسازی، بورژوازی  ماڵ
بورژوازی دەکا: بورژوازی  بازرگایز

  ١کیمال-تیارایز وردەو جو دەڵ    ،تیارەکایز فەرانسە دەکا و زەوی. هەروەها کاتێک بایس جو 

م 
 
یەتت  فەرانسەن بەڵ

 
کە بەهۆی شێوازی   "وەک تەلیسێک پەتاتەن"گەورەترین چیتز کۆمەڵ

ەی زەوییەکانیاندا هەموو پێداویستییەکایز خۆیان بە کوێرەوەری و ێنانیان کە لە چوارچێو بەرهەمه

ز دەکەن، هیچ پ یەتت  چارەڕەیسی دابت 
 
ز و هیچ ڕێکخراوێیک سیاسییان نییە  ەیوەندییەیک کۆمەڵ  

بەهی 

واتە مارکس وێنایەیک زۆر  )4(. ەنن دەکانوێنەرایەتیی هەربۆیە تاقیم بنەماڵەی ناپلیۆیز دووهەم

  ئاڵۆزتر لەو وێنا ساکارەی چەیی جیهایز سێهەم بە دەستەوە دەدا. 

ز کە لە ڕوانگەی مارکسەوەهەروەها     یەتییانەی خاوەیز ئامرازەکایز  ،دەزانت 
 
ئەو چینە کۆمەڵ

تیشیان 
 
، دەسەڵ ز ز و ئەوانەی خاوەن نت  ۆل کۆمەڵگەش دەکەن و سەردەست  بەرهەمهێنانن، کۆنی 

 . ز پەیوەندی  نێوان چینەکان و دەوڵەت بە دوو مۆدێل دەخاتە بەر باس: مارکس نییە و بندەست 

    کۆمونیستمانیفێست  لە  ئامرازیمۆدێیل 
 

بەیسی جێبەجێکاری دەوڵەت لە کۆمەڵگەی  : )کە دەڵ

ی  کاپیتالیستیدا هیچ نییە جگە لە کۆمیتەی   ڕ  
کە دواتر   )5(بورژوازی(هەموو کاروباری گشتت    کارگی 

 )6((١٩٦٩، دایتدەوڵەت لە کۆمەڵگەی کاپیتالیسلە الیەن کەسایز وەک رالف میلیبەند )لە کتێتی 

   هەژدەهەیم برومی   لە ئۆتۆنۆمت  ڕێژەی  و مۆدێیل  ،درێژەی پێدرا 
 

دەوڵەت لە کۆمەڵگەی  : )کە دەڵ

یەتییەکان بجووڵێتەوە، هەرچەندە 
 
کاپیتالیستیدا دەتوایز  هەتا ڕادەیەک سەربەخۆ لە چینە کۆمەڵ

                                                             
1
 smallholding peasantry  



 مرۆی   زانست  گۆڤاری          
 

ی، ١، ژمارە یەکەم ، ساڵ ز                   ............................................................... ٢٠٢٠ پایی 

 

6 
 

 

  

ز بکا ( کە لە الیەن کە فۆنکسیۆیز دەوڵەت ئەوەیە کە بەرژەوەندییەکایز چینێیک تایبەت دابت 

 دەسەپوالنزاس )لە کتێتی نیکۆس وەک کەسایز 
 

 کۆمەچینە  ی  سیایس و ڵ
 

 )7((١٩٧3، یەتییەکانڵ

 درا.  درێژەی یی  

یەی     
 
یەی   ١خۆی-وەک-مارکس لە الیەکەوە، بایس چیتز کۆمەڵ

 
ئابووری( -)وەک بوونێیک کۆمەڵ

یەی  
 
ز و  ٢خۆی-بۆ-و چیتز کۆمەڵ  وشیاری  چینایەی  و ڕێکخست 

)وەک بوونێیک سیایس کە خاوەیز

( دەکا و داوا دەکا  یەی  ئیدیۆلۆژی و پرۆژەی سیایس خۆیەی 
 
-بۆ-چیتز کرێکار ببێتە چیتز کۆمەڵ

تایز پێشکەوتووی  
 
ز کاپیتالیست  خۆی؛ بابەتێک کە تەنانەت لە وڵ قەت نەهاتە دی. ئێستا دەزانت 

  دا کە کرێکارەکان دەنگیان 
تایز  )8(بە هیتلی 

 
نەی دواییدا زۆربەی چیتز کرێکاری وڵ

 
و لەو ساڵ

واتە چیتز کرێکار  )9(. ووەڕاستەکان کردڕۆژئاوای ئەورووپا پشتیوانییان لە سیاسەتوانە 

وەتەوە و ئەجێندای ناسیۆنالیست  
 
و بەپێچەوانەی وشیاری  چینایەتت  مەبەست  مارکس جووڵ

اردووە.  تەنانەت فاشیست   ی   هەڵیی

    ، سالە واتەبەگشت   
یەی  بابەتێیک یونیڤی 

 
لە دوای فۆرمگرتتز شارستانییەت هەتا  چیتز کۆمەڵ

یەی  هەۆ لە هەموو ک ئێستا 
 
م لە هەر کۆمەڵگەیەکدا  بووە و هەیەمەڵگەکاندا چیتز کۆمەڵ

 
بەڵ

تیان نییە و 
 
هەر چینێک بە شێوازی جۆراوجۆر ئەندامایز چینەکان بەڕادەیەک دەسەڵ

ز ندەجووڵێ ووییدا دەوری  ەوە و ناتوانت  ی  
ز چینێیک تایبەت لە هەموو هەلومەرجێیک می  بڵێت 

پێشکەوتنخوازانە یان پاشڤەڕۆیانەی هەیە. تەنانەت لە جیهایز ڕۆژئاوا چیتز کرێکار هەمیشە 

پێشکەوتنخواز نییە و چیتز بورژوا هەمیشە پاشڤەڕۆ نییە. ئەوە بابەتێکە کە تەنانەت مارکس 

                                                             
1
 class-in-itself 

2
 class-for-itself 
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سەبارەت بە وردەبورژوازی( و مارکوزە )سەبارەت بە کرێکارەکان( )سەبارەت بە بورژوازی(، سارتر )

  دانیان یی  داناوە. 

ز مۆر بە ناوی     ز لەم بابەتە کتێتی بەرینگت  ین سەرچاوە بۆ تێگەیشت  گە  باشی  ز یەتییەکایز ئاخی  
 

کۆمەڵ

ووییە و هاوکات کە لەژێر کاریگەری  مارکس  ەدیار  یە. دیکتاتۆری و دێموکرایس ی  
مۆر کۆمەڵناسێیک می 

-نێوو ڤیبەردایە، ڕەخنە لە هەردووکیان دەگرێ. مۆر لە کتێبەکەیدا پێشانمان دەدا کە پەیوەندییە 

و  لە سەردەیم کۆتاییهاتتز فیودالیسم ،بورژوا بەتایبەت لە نێوان دەرەبەگ و  ١چینایەتییەکان

، چۆن جیهایز مۆدێریز فۆرم پەڕینەوە لە کۆمەڵگەی کشتوکاڵییەوە بەرەو کۆمەڵگەی پیشەسازی

تانەی کە لەبوارەدا ئاماژە بە یس  ڕێگای گەشەسەندیز جیاواز دەکا: یەکەم،  ملە بەخشیوە. 
 
و وڵ

ز بووە،یان پەراوێز کەوتووە و بورژوازی بالواز بووە تیار و چیتز جو   
ار بووە چیتز دەرەبەگ ناچ ەهی 

ەبوون ساز نەکا و لەگەڵ بورژوازی ڕێکبکەوێ  ز بووەتە ئاستەنگ یان ئەگەر  ئاستەنگ بۆ دێموکراتی 

تانە، لە الیەن بورژوازییەوە فڕێ دراوە
 
ال سەری هەڵداوە کە لە . لەو وڵ دێموکراست  لییی

 لە شۆڕیسی  بە شێوازی هەتا ڕادەیەک ئاشتیخوازانە ڕووی داوە )وەک بریتانیا  دا هەندێکیان

ی ڕووی داوە )وەک فەرانسە١٦٨٨شکۆداری  ی لە شۆڕیسی مەزیز  ( و لە هەندێیک دیکە توندوتی 

تانەی کە (. دووهەم، ١٧٨٩
 
ز بووە و هەڕەشەی بۆ چینە و چیتز جو لەو وڵ  

تیار بەهی 

تدارەکان ساز کردووە و 
 
چیتز پاشماوەکایز بورژوازی الواز بووە و ناچار بووە لەگەڵ دەسەڵ

، فاشیسم سەری هەڵداوە؛ وەک ئا-هاوپەیمانییەیک چینایەی  دەرەبەگ  و  یا مانلسیایس پێک بهێتز 

تانەی کە بورژوازی الواز بووە و ، سێهەمژاپۆن. 
 
چینەکایز بورژوا و دەرەبەگ نەیانتوانیوە لەو وڵ

                                                             
1
 inter-class 
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اسیۆن بەرن،   ز شۆڕیسی تیارەکانیان ڕێکخستووە و و کۆمونیستەکان جو کۆمەڵگە بەرەو مۆدێرنی 

ز کۆمونیست   لە  )واتە لە ڕوانگەی مۆرەوە، شۆڕشەکایز ڕووسیا   ڕووی داوە؛ وەک ڕووسیا و چت 

ز  ١٩١٧  )10(. تیاری بوون!(و جو شۆڕیسی شۆڕیسی کرێکاری نەبوون بەڵکوو ١٩٤٩لە و چت 

ت 
 
ت بە وڵ

 
یەتییەکان وڵ

 
لێکۆڵینەوەی مۆر پێشانمان دەدا کە تایبەتمەندییەکایز چینە کۆمەڵ

ی ل  دەکاتەوە.   ەئاڵۆزتر لەوەیجیاوازە و بابەتەکە زۆر   سێهەم بی 
 کە مێشیک ساکاری چەیی جیهایز

یەتییەکان، تەنانەت لەنێو خودی گوتاری  هەروەها    
 
بابەی  تایبەتمەندییەکایز چینە کۆمەڵ

وبۆچوویز جیاوازی لەسەرە. بۆ نموونە، لە کاتێکدا کە مارکس ڕوانینێیک نەرێتز بۆ  مارکسیستیدا بی 

یش فرۆم پێیان وا بوو کە وردەبورژوازی پێگەی وردەبورژوازی   
هەبوو و نیومارکسیستەکایز وەک ئی 

یەتت  فاشیسمە،
 
سارتر پت   وا بوو کە وردەبورژوازی بکەری سەرەکت  ژان پۆل  )11(کۆمەڵ

بابەی  پۆالریزەبوویز کۆمەڵگەی کاپیتالیست  )واتە توانەوەی هەموو چینە هەروەها  )12(شۆڕشە. 

یەتییەکا
 
ن لە دوو جەمسەری بورژوازی و پرۆلتاریا( کە لە الیەن مارکسەوە پێشبیتز کرابوو، کۆمەڵ

و چینبەندی  کۆمەڵگەی ئێستا ئەوەندە ئاڵۆزە کە خەبای  چینایەی  بردووەتە ژێر  )13(نەهاتە دی

 ناتەبای  چینایەی  نییە( پرسیارەوە
 بوویز ئەوە جگە لەوەی کە . )هەڵبەت ئەوە بە واتای کۆتاییهاتتز

یەی  
 
تایز وەک پرۆلتاریا  چینێیک کۆمەڵ

 
و گرینگبوویز ئەو چینە لە کۆمەڵگەکایز وڵ

ووی بزوتنەوەی چەپ و دژەکۆلۆنیالیستییان گەشەنەسەندوو  ی  
دا زۆر جت   مشتومڕە کە ئەوانەی می 

  لت   شارەزان.  ،خوێندووەتەوە

ەدا دەمەوێ ئاماژەی یی  بدەم ئەوەیە       
م ئەو خاڵە گرینگەی کە لی 

 
تایز بەڵ

 
بەکۆلۆنیکراودا  کە لە وڵ

تێیک دەرەیک دەست بەسەر 
 
ز چونکە دەسەڵ تایز سەربەخۆ نت 

 
یەتییەکان وەک وڵ

 
چینە کۆمەڵ
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ن دەکا و  ،هەموو سەرچاوەکایز کۆمەڵگەدا دادەگرێ
 
ت تاڵ

 
تێک وڵ

 
خەڵک دەچەوسێنێتەوە. وڵ

یز کراوە، پێکهاتەی بەکۆلۆ وەکراوە یان لە الیەن دەوڵەتێیک دیکە  داگی  لە درێژماوەدا کە 

یەتی
 
ز وەها کۆمەڵگەیەک بە  ەوەلیسمادەکەوێتە ژێر کاریگەری  کۆلۆنیەکەی یکۆمەڵ و ئێمە ناتوانت 

هەمان شێوە یسی بکەینەوە کە کۆمەڵگەیەیک سەربەخۆ یسی دەکەینەوە. دەوڵەی  کۆلۆنیالیست 

ی  بەکۆلۆنیکراو 
 
یەتت  وڵ

 
؛ بە مەبەست  ڕووخاندیز ورەی ڕزگاریخوازی پێکهاتەی کۆمەڵ دەشێوێتز

بە نەکراو -بە شێوەیەیک پێشبیتز ئەو شێواندنە هەمیشە پاشڤەڕۆیانە نییە و زۆر جاران ئەگەرچی 

ی  بەکۆلۆنیکراو 
 
بۆ نموونە، دەستتێوەردایز بریتانیاییەکان لە سیستیم دەشکێتەوە.  قازانجی وڵ

تاندیز و سو خۆ نەریت  ) ٢بونەریت  پاشڤەڕۆیانەی وەک سای  هیند و نەهێشتتز هەندێک دا ١کاستت  

د( هەنگاوێیک پێشکەوتنخوازانە بوو   
ز ڕەخنەی زۆر لە  ؛ژن دوای مردیز می  هەرچەندە دەتوانت 

 کردەوەکایز بریتانیا لە هیندستان بگرین. 

ی  کوردستان، دەوڵەتە کۆلۆنیالیستەکان   ەل   
 
بۆ کوردستانیش، بەتایبەت لە ڕۆژهەڵ

یەتت  کوردستان ەوەندییەکایز خۆیان بەرژ 
 
، ئەگەرچی وەناهەنگاویان بۆ تێکدایز پێکهاتەی کۆمەڵ

ئەنجایم پێشکەوتنخوازانەیان ل  کەوتووەتەوە. یەکێک لەو بابەتانە نەهێشتتز  هەندێکیان

هەندێک لە چاوەدێران پێیان  هەرچەندەسیستیم دەرەبەگایەی  )ئاغایەی  یان فیودالیسم( بووە. 

م 
 
ی  نێوەڕاست بەگشت  و لە کوردستان بەتایبەت هیچکات نەبووە بەڵ

 
وایە فیودالیسم لە ڕۆژهەڵ

اغەکایز نوەک یەکێک لە قۆ دالیسم و فیدیارە زۆر الوازن.  ،ئەو بەڵگانەی پێشکەیسی دەکەن

یەتت  دوای کۆیلەداری 
 
ز بوویز دوو چیتز ئێمە دو لە کوردستانیش هەبووە گەشەی کۆمەڵ ەتوانت 

                                                             
1
 caste system  

2
 Sati or suttee  
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یەی  )ئاغا یان دەرەبەگ وەک خاوەیز ئامرازی بەرهەمهێنان لە الیەک و 
 
ڕەعیەت یان کۆمەڵ

یەی  یکلە الیە زەوی-ی یی  تیار و جو 
 
ڕاست بە بەڵگەوە  دیکەوە( وەک ڕاستەقینەیەیک کۆمەڵ

پشی 

چیتز ەوەی بکەینەوە. هەروەها پەیوەندی  نێوان ئەو دوو چینە لەسەر بنەمای چەوساندن

 . ستدوو دەردەخ-و-وەک دە کاری  بووە کە خۆی لە سیستیم زەوی-ی یی  تیار و جو 

م  ب   
 
 ەڵ

 
ی  کوردستان  ١٩٦3کاتێک لە ساڵ

 
چاکسازی  زەوی )نارساو بە ئیسالحای  لە ڕۆژهەڵ

 یی  کرد،ئەرزی( 
و چاکسازی  زەوی  ئیدی شتێک بەناوی سیستیم دەرەبەگایەی  نەما.  دەست 

یەتییەکایز فیودالیسم. پەرەسەندیز کاپیتالیسم 
 
هەروەها  )14(بوو بە هۆی تێکدایز پەیوەندییە کۆمەڵ

یەی  بەناوی چیتز دەرەبەگ یان ئاغاوەت
 
ی  کوردستان چینێیک کۆمەڵ

 
نەما. هەرچەندە  لە ڕۆژهەڵ

م لەوانەیە ئێستاش کەسانێک هەبن کە خۆیان یی  ئاغا یی  و بەهاکایز ئەو چینە لە نێو 
 
یاندا مایی  بەڵ

 لە هەردووک ڕوانگەی سەرەکت  مارکش و ڤیبەریدا 
یەی 

 
ز بنەمای چیتز کۆمەڵ هەروەک دەزانت 

یەی  لەسەر بنەمای 
 
ە. دوای ئیسالحای  ئەرزی شتێک و بەکارهێنان بەرهەمهێنانپەیوەندی  کۆمەڵ

دا نەما. هەر ئێستا پاشماوەکایز چیتز زەوی-ی یی  تیار و بەناوی پەیوەندی  فیودال لە نێوان ئاغا و جو 

ی  کوردستان دەرەبەگ 
 
بوونەتە تەنانەت ، یان بوونەتە بورژوا، یان بوونەتە وردەبورژوا لە ڕۆژهەڵ

، . جەستەی  کرێکاری هزری و  ی  بەکوری 
 
ئێستا شتێک بەناوی دەرەبەگ یان ئاغاوەت لە ڕۆژهەڵ

نەماوە و  زەوی-ی یی  تیار و جو ڕەعیەت یان هەروەک چۆن شتێکیش بە ناوی  )15(کوردستان نەماوە

 .  کشتوکاڵیش وەک هەموو بوارەکایز دیکەی ئابووری بووەتە کاپیتالیست 

ئەو الیەنەی چینایەی  کە لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەی  ڕزگاریخوازدا گرینگە ئەوەیە کە لە    

ئێستادا سیاسەی  چینایەی  پەراوێز خراوە و شیکردنەوەی کۆمەڵگەکان بەپت   چینبەندی و 
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یەتییەکان بە مەبەست  پەرەپێدایز خەبای  
 
تەرخانکردیز هەندێک تایبەتمەندی بە چینە کۆمەڵ

ئیدی باوی نەماوە. دیارە ئەو ڕەوتە تەنانەت لە سەردەیم شەڕی سارددا سەرنجی زۆر چینایەی  

مەندی مارکسیست  بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو  بۆ نموونە، مارکوزە ئاماژە بەوە دەکا کە چیتز کرێکار  . بی 

ڕ نەماوە   
هەربۆیە و لە سیستیم کاپیتالیستیدا تواوەتەوە )بەتایبەت لە ئەمریکا( ئیدی شۆڕشگی 

ڕەکان بە دەستەوە ما  
رکوزە بۆ پرۆژەی سیاست  رادیکال خۆی لیستێیک دیکە لە گرووپە شۆڕشگی 

ۆکەی  )16(. و ...(ن ژنان، کەمایەتییە نەژادییەکابێکاران، قوتابیان، دەدا ) واتای ناڕاستەوخۆی بی 

م  مارکوزە ئەوەیە کە چینبەندی چی دیکە سوودی شیکارانەی بۆ سیاسەی  ڕزگاریخواز نەماوە
 
بەڵ

ۆژەی سیاست  مارکس هەیە و الیەنگری شۆڕشە، ئەو بابەتە ر بەهۆی ئەوەی کە مارکوزە باوەڕی بە پ

 . ، بە ڕاشکاوی نادرکێتز  ز لەنێو گرووپە رادیکالەکاندا ئەندامایز هەموو بەگشت  ئێمە دەتوانت 

ز و لەنێو گرووپە پاشڤەڕۆیەکانیشدا چیتز کرێکار هەیە.    چینەکان ببینت 

   ، یەی  تەنانەت لەنێو گوتاری مارکسیستیدا سوودی خۆی بۆ  بەگشت 
 
چەمیک چیتز کۆمەڵ

سیاسەی  ڕزگاریخواز لە دەست داوە و تەنیا وەک ئامرازێیک شیکارانە بۆ ناسیتز گرووپەکایز نێو 

لێکۆڵینەوەی وەک بابەی  مارکسیستەکان بۆ الی زۆربەی ئێستا  کۆمەڵگەی کاپیتالیست  باوی ماوە. 

اونسکولتووری،   ناسنامە، بەجیهانیبوون و ئابووری  سیاست  نێونەتەوەی  ڕاکێشی
و کەمی   یاسەی 

ئاشکرایە کە ئەوە بە واتای کۆتاییهاتتز خەبای  چینایەی  نییە چونکە . بایس خەبای  چینایەی  دەکەن

م 
 
بوویز ناتەبای  چینایەی  زۆر زیاتر بووە بەڵ ئەو  ناتەبای  چینایەی  شتێکە و بەسیاسیبوویز پی 

ناتەباییە شتێیک دیکە. لەوانەیە لە داهاتوودا دیسان ئەو ناتەباییە بەسیایس یی  و شۆڕیسی 

یەتت  دیکە )هاوشێوەی شۆڕش
 
م لە ئێستادا ەکایز کۆمەڵ

 
خەبای   فەرانسە و ڕووسیا( ڕوو بدا بەڵ

تایز سەربەخۆدا پەراوێز خراوە. 
 
 چینایەی  تەنانەت لە وڵ
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 سیایس
ی

 کەرت

یچەمیک هەروەک باس کرا،
 
تە بەکۆلۆنیکراوەکاندا بە کار دێ، نەک   ی  ە چیتز کۆمەڵ

 
کاتێک لە وڵ

-دەبێتە ئاستەنگێک بۆ شیکردنەوەی ئەو کۆمەڵگەیانە و خەبای  دژەبەڵکوو  هەر سوودی نامێتز  

ەدایە کە بۆ کۆلۆنیالیست  بە الڕێدا دەبا.   
تایز  ١یەکەی شیکردنەوەیلی 

 
سیاسەی  ڕزگاریخواز لە وڵ

 یکراودا پێویستە بی  لە چەمکێیک دیکە بکەینەوە. بەکۆلۆن

کراو دەکاتە دوو خەنجەری  سەرەتا پێویستە ئاماژە بەوە بکەم کە     کۆلۆنیالیسم کۆمەڵگەی داگی 

نەتەوەی بەکۆلۆنیکراو ناچار دەکا کە هەڵوێست  هەر تاک و گرووپێیک کەری  دیار. کۆلۆنیالیسم 

 یان بەشاراوەی  دەر 
ڕ خۆی بەڕوویز سەربەخۆی  یان لەگەڵ  ەکە ئایا لەگەڵ کۆلۆنیالیستەکان  ێبیی

ی  بەکۆلۆنیکراو 
 
تێیک . هەربۆیە وڵ

 
لەڕووی هەڵوێست  سیاسییەوە، لە کوردستان وەک وڵ

یەتییەکان دابەش بوونە سەر 
 
کەری  :  سیایس" کەری  "دوو بەکۆلۆنیکراو، هەموو چینە کۆمەڵ

ادۆر )ئەوانەی یارمەی  کۆلۆنیالیستەکان  نەتەوەی  )ئەوانەی دژ بە کەری  دەدەن( و  کۆمیی

ادۆرەکاندا هەم بورژوا هەیە، هەم وردەبورژوا ێکۆلۆنیالیستەکانن(. لە ن هەم کرێکار و هەم ، و کۆمیی

واتە بەپێچەوانەی  لۆمپەن پرۆلتاریا. هەروەها لە نێو نەتەوەییەکاندا هەموو ئەو چینانە هەن. 

ز بە چینێیک  شیکردنەوەی لێنینیست  و مائۆئیست  کە تایبەتمەندییەیک دیاریکراو دەلکێتز

ز کرێکارەکان   
یەتت  دیاریکراوەوە )بۆ نموونە دەڵت 

 
م کۆمەڵ

 
ن بەڵ ڕ  

پێشکەوتنخواز و شۆڕشگی 

ادۆر وەک داردەست    کۆمیی
تایز بەکۆلۆنیکراودا کەری 

 
بورژواکان پاشڤەڕۆن(، لە وڵ

چەمیک ەکان لە هەموو چینەکان پێک دێ و کەری  نەتەوەییش لە هەموو چینەکان. ستکۆلۆنیالی

                                                             
1
 unit of analysis  
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ادۆر" کەری   " ادۆر" و جیاوازە لە دامهێناوە و کە  نوێیە  چەمکێیککۆمیی "چیتز "بورژوازی  کۆمیی

ادۆر" کە نیومارکسیستەکان بە کاری ز  انکۆمیی ز و کەرت ئەوەیە   )17(. دەهێتز کە جیاوازی  نێوان چت 

ز ئاسۆیی م کەرت ستوونییە ەچت 
 
ز لە خۆی دەگرێ بەڵ ئاشکرایە کە ئەو چەمکەش  . و چەندین چت 

یەی  
 
"ە-وەک هەموو چەمکەکایز بواری کۆمەڵ واتە سازکراوەیەیک  ١سیایس "جۆری نموونەی 

دەکەونە نێوان ئەو دوو جەمسەرە. و گرووپەکان شیکارانەیە و لە جیهایز ڕاستەقینەدا تاکەکان 

یەی  لەوانەیە لە هەندێک بواردا لەگەڵ کۆلۆنیالیستەکان بەکردە
 
وە، تاکێک یان گرووپێیک کۆمەڵ

م لەڕووی ئیدیۆلۆژییەوە، دوو کەری  
 
هاوکاری بکا و لە هەندێک بواردا لەگەڵ نەتەوەییەکان بەڵ

 دیاریکراو لەهەمبەر یەکدیدا هەڵوێست دەگرن.  

ووی بزوتنەوەی     ی  
سەدەی ڕابردوودا دوو کوردستان لە نەتەوەی   خوێندنەوەیەیک چینایەی  لە می 

 : وەیکوردستان بە یس  قۆناغدا تێپەڕ من،  ندنەوەی ێخو بەپت    ئەوەمان بەڕوویز بۆ ئاشکرا دەکا. 

نشینەکان  می 
، قۆناغز )لە سەرەتای هەزارەی دووهەم هەتا نێوەڕاست  سەدەی نۆزدەهەم( قۆناغز

کاری )لە  و قۆناغز کۆلۆنیالیسم ەکان(١٩٢٠)لە نێوەڕاست  سەدەی نۆزدەهەم هەتا  داگی 

ووی . ەکان هەتا ئێستا(١٩٢٠ ی  
سەدەی نێوەراست  لە  ستانکوردبزوتنەوەی ڕزگاریخوازی  می 

ی دمدم( نۆزدەهەمەوە دەست یی  دەکا 
 
چونکە پێش  )جگە لە چەند ڕووداوی دەگمەیز وەک قەڵ

 می  
تێیک هەتا ڕادەیەک ئەو کاتە، بوویز

 
نشینە کوردییەکان لە هەردووک پارچەی کوردستان دەسەڵ

ی  سەربەخۆی بۆ کورد دەستەبەر کردبوو و ئێلیت  خۆجێت  کورد 
 
هەست   ،ناوچەی   بە هۆی دەسەڵ

 . بەنەتەوەی  نەدەکرد دەوڵەتێیک یەکگرتووی مۆدێریز بوویز ویستێپبە 
 
لە کای  لەنێوچوویز م ڵ

                                                             
1
 ideal type  
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نشینە کوردییەکانەوە، واتە لە  سەدەی نۆزدەهەمەوە هەتا ئێستا، ناسیۆنالیسیم کورد نێوەڕاست  می 

کاری و  وەک ئیدیۆلۆژی و بزوتنەوەی سەرەیک لە کوردستان خۆی لەهەمبەر  کۆلۆنیالیسیم داگی 

اتۆری  عوسمایز و قاجار، عەجەم و عەڕەبدا دیتووەتەوە لە ؛ ئەگەرچی بەهۆی دواکەوتووی  ئیمیی

کاری بوو  دا سەرەتالە سەدەی نۆزدەهەم و سەرەتای سەدەی بیستەمدا کوردستان   . توویسی داگی 

ز بەو شێوازەی کە ئێستا دەی  مۆدێرنسیستیم کۆلۆنیالیستت   ، لە دوای فۆرمگرتتز دەوڵەی  بینت 

ان  
 . ( جێگی  کراوەلە بیستەکایز سەدەی ڕابردوو مۆدێرن )واتە دەوڵەی  تورکیا و دەوڵەی  ئی 

. ؛ رۆلیان هەبووەەوەی نەتەوەی  کوردستاندا هەموو چینەکان لە بزوتن    بە الیەنگری یان بە دژایەی 

 بزوتنەوەی نەتەوەی  هەتا کای  لەنێوچوویز دەرەبەگایەی  لە چیتز دەرەبەگ 
زۆربەی سەرۆکەکایز

، هەمزاغا، سمکۆ، شێخ مەحموود، شێخ سەعید،  دەرەبەگ بوون-یان وردە
 
)شێخ عوبەیدوڵڵ

. تەنانەت دوای لەنێوچوویز دەرەبەگایەتیش، زۆربەی (، شێخ ئەحمەد، مەال مستەفاسەید ڕەزا 

 بزوتنەوەی نەتەوەی  لە پاشماوەکایز ئەو چینە بوون؛ بەهۆی ئەوەی کە 
دەرفەی  سەرۆکەکایز

یەتییان خوێندنیان زیاتر بۆ ڕەخسابوو 
 
( و سەرمایەی سەمبۆلیک و کۆمەڵ پی  )بە واتای بۆردیۆی 

 کوردستان کە بەشێک بوون لە چیتز دەرەبەگ و پاشماوەکایز  بوو. 
 

هاوکات زۆر کەسایەی  و خێڵ

ە کەری  نەتەوەییدا هەموو لهاوکاری  کۆلۆنیالیستەکانیان کردووە.  ،دەرەبەگایەی  سەردەیم 

بورژوا لە کۆماری کوردستان لە مەهاباد دەوری سەرەیک -دەبیندرێن. چیتز وردە شچینەکایز دیکە

ا  ڕ  
ئێستاش  و  کاف زۆربەیان لە چیتز وردەبورژوا بوون(-)بۆ نموونە، دامەزرێنەران و چاالکایز ژگی 

م هەر لە مەهاباد،  . بەشێیک گرینگ لەو کەرتەیە
 
لە دوای ڕووخایز کۆماری کوردستان، بەشێک بەڵ

 کۆلۆنیالیسمبە  چیتز وردەبورژوا بوو لە 
ی

 . دا ئیداریسیستیم  لە بازاڕ و بەتایبەت  ؛داردەستێیک گرینیک

کۆلۆنیالیستەکان و الوازکردیز   یهەروەها چیتز وردەبورژوا بەستێتز بۆ تەشەنەی کولتوور 
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ت، باکوور و ڕۆژئاوای کولتووری کوردی ئامادە کردووە. 
 
چیتز کرێکار لە بزوتنەوەکایز ڕۆژهەڵ

اوە و ئێستاش بەردەوامکوردستان  ڕ  
هاوکات  ە. و هەروەها لە بزوتنەوەی کوردایز دیاسپۆرا دەوری گی 

خۆی بووەتە داردەست  کۆلۆنیالیستەکان کە ، بەتایبەت کرێکاری هزری، بەشێک لە چیتز کرێکار 

 پرۆلتاریاش بووەتە دوو کەرت. -تەنانەت لۆمپەندەردەخا. زیاتر  سیخوڕیدا  هاوکاری  لە بواری وەک 

ز لەنێو لۆمپەن ز و  باوەڕمەندان بە خەبای  نەتەوایەی  هەم پرۆلتاریا -ئێمە دەتوانت  هەم ببینت 

)لە پەراوێزەکایز شارە گەورەکایز کوردستان کە شوێتز نیشتەجێبوویز  کۆلۆنیالیسمداردەستەکایز  

  . دەبیندرێ( کرای  شئا، هاوکاری لەگەڵ کۆلۆنیالیستەکان زۆر بە نپرۆلتاریا-لۆمپەنبەشێک لە 

ز هەربۆیە     ز بڵێت  تایز کوردستان وەک نموونەی لە  دەتوانت 
 
بەکۆلۆنیکراودا هیچ پەیوەندییەک وڵ

یەی  و هەڵوێست  سیاست  تاکەکان و گرووپەکان
 
دا لە بزوتنەوەی ڕزگاریخواز  لە نێوان چیتز کۆمەڵ

ز بایس کەری  سیایس بکەین.  اردیز کەرتێیک  نییە و ئێمە تەیز  دەتوانت  ی ئەوەی کە هۆکاری هەڵیی

ەکان خۆیان لە سەنگەری یەکێک لەو سیاست  تایبەت چییە و بۆچی هەندێک لە تاکەکان و گرووپ

، و پەیوەندی هەیە بە فرەڕەهەندە  ،کەرتانەدا دەبیننەوە  نێو کایز زاڵە بەها جۆری کەسایەی 

یەی  
 
ت مەیل بۆ ، گرووپێیک کۆمەڵ

 
م بەسەرنجدان بەوە کە  . و بەرژەوەندیدەسەڵ

 
جۆری بەڵ

ت و مەیل بۆ بەهاکان، ، کەسایەی  
 
ز بەرچاو یان  گەلێیک بەرژەوەندی بابەتدەسەڵ و لە  کۆنکرێت نت 

اردیز هەر  ، هەر نژێر کاریگەری  ئیدیۆلۆژیدا ی بە شێوازێک پێناسە  دا کەرتێیک سیاسیتاکێک لە هەڵیی

ز کە  خۆی دەکا  ەکایز بەرژەوەندییبەهاکان و بۆ  اندا دەبینت  ز  
سەر بە پیاوێک )بۆ نموونە، لە یەک خی 

ادۆرە لە کاتێکدا   کۆمیی
واتە ئەو تاک و گرووپانەی بە کەری  نەتەوەییە(.  سەر خوشکەکەی کەری 

بەهاکان و خۆیان بە جۆرێکە کە پێیان وایە  ەکایز بەرژەوەندییبەهاکان و کە پێناسەیان بۆ 

ز دەکرێ، لەگەڵ گرووپییەکانیان و   تاکەکەیس بەرژەوەندییە لە سیستیم کۆلۆنیالیستیدا دابت 
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م ستەکان هاوکاری دەکەن یکۆلۆنیال
 
خۆیان لە ەکایز بەرژەوەندییبەهاکان و ئەوانەی کە بەڵ

، لەگەڵ نەتەوەییەکان هاوکاری دەکەن. هەڵبەت ئاشکرایە  دا کۆتاییهێنان بە کۆلۆنیالیسم ز دەبیتز

 کە ئەم بابەتەش تەواو ڕەش و ستی نییە و زۆرینەی خەڵک دەکەونە نێوان ئەو دوو جەمسەرە. 

، دەتوایز  چەندین نموونە ێبینت  ئەم بابەتەی کردیی  و ت هەر کەسێک لە کۆمەڵگەی کوردستان ژیایی  

        لەو ڕاستییە بدۆزێتەوە. 

 ئەنجام

یەی  لە کوردستان بکەین. 
 
 لە بوویز چیتز کۆمەڵ

 
کۆمەڵگەی ئاشکرایە کە  ناکرێ نکۆڵ

یەی  لە کوردستانکوردستانیش کۆمەڵگەیەیک چینایەتییە و 
 
وەک هەموو  یشچیتز کۆمەڵ

یەتییەکایز ئێستای کوردستان  . هەیەبە هەندێک جیاوازی  وردەوە کۆمەڵگەکایز دیکە 
 
چینە کۆمەڵ

ز لە  وێک لە وەک زۆربەی شوێنەکایز دیکەی سیستیم جیهانت  کاپیتالیست  بریتت 
 
 تەیفەکایز تێکەڵ

ئاڵۆزییەیک بەرچاو لەڕووی جووڵەی لۆمپەن پرۆلتاریا کە  و  بورژوازی، وردەبورژوازی، کرێکار 

یەی  و هەڵوێست  سیاسییەوە تێیاندا دەبیندرێ. شتێک بە ناوی چیتز دەرەبەگ و 
 
چیتز کۆمەڵ

نەماوە چونکە سیستیم دەرەبەگایەی  وەک شێوازێیک بەرهەمهێنان  (زەوی-تیاری یی  و جو ڕەعیەت )

. لەنێو چووە و کاپیتالیسم زاڵ بووە؛ تەنانەت بەرهەمهێنایز کش م بە توکاڵیش بووەتە کاپیتالیست 
 
ڵ

 چەیی جیهایز سێهەم، 
زۆر ئاڵۆز دا  کوردستانلە سیاسەی  چینەکان دەوری بەپێچەوانەی بۆچوویز

ز بە چینێیک دی ز تایبەتمەندییەیک دیاریکراو بلکێنت  وە و ناتوانت 
 
 کراوەوە. یر او تێکەڵ

: کەری  دا سیاسیدوو کەری   سەر بەە ئاکایم کۆلۆنیالیسمدا دابەش بوون چینەکایز کوردستان ل   

 .  نەتەوەی 
ادۆر و کەری  بەرژەوەندی و مەیل بۆ بەهاکان، ، جۆری کەسایەی  لەژێر کاریگەری  کۆمیی
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ادۆر   کۆمیی
تدا کە خۆیان بەرهەیم ئیدیۆلۆژین، کەری 

 
الیستەکان هاوکاری لەگەڵ کۆلۆنیدەسەڵ

م دەکا 
 
 نەتەوەی  دژی کۆلۆنیالیسمە. ک  بەڵ

یەی  لە  ەری 
 
وەک یەکەی  ئێستادا چیتز کۆمەڵ

، ملمالنت   ارانەی خۆی بۆ سیاسەی  ڕزگاریخواز لە دەست داوە. کسوودی شیشیکردنەوە  بە گشت 

 بنەڕەتت  کێشەی نەتەوایەی  )واتە 
تە بەکۆلۆنیکراوەکاندا هەتا کای  چارەسەربوویز

 
چینایەی  لە وڵ

( پەراوێز   نەتەوەی 
ووی هاوچەرچز کوردستان دەخرێ.  سەربەخۆی  و سازکردیز دەوڵەی  ی  

می 

هۆی دووبەرەیک لە کوردستان؛ تە دەبێچاالککردیز کەلێتز چینایەی  پێشانمان دەدا کە 

هەربۆیە بۆ سیاسەی   دووبەرەکییەیک سازکراو کە تەیز  کۆلۆنیالسیتەکان کەڵیک ل  وەردەگرن. 

یەی  
 
تایز بەکۆلۆنیکراودا لەجیای  چیتز کۆمەڵ

 
دەیی  لە چەمیک "کەری  سیایس" ڕزگاریخواز لە وڵ

کەڵک وەرگرین. کەری  سیایس پەیوەندییەیک ڕاستەوخۆی بە بوویز کۆلۆنیالیسمەوە هەیە و 

یەی  کە ئاسۆییە. 
 
  ستوونییە، بەپێچەوانەی چیتز کۆمەڵ

تە چەمیک  لە الیەیک دیکەوە،    
 
کەری  سیایس یارمەتیمان دەدا تێبگەین کە بۆ چی لە وڵ

یەتییەکان بەو شێوازە بەکۆلۆنیکراوەکاندا 
 
ت دەگرن و وێسهەڵتاکەکان و گرووپە کۆمەڵ

. هەڵ ز ۆڤەکردیز کوردستان سوکەوت دەکەن کە دەیبینت  یەکێک لە دەرکەوتە هەرە گرینگەکایز رسی

وەک دوو کەری  سیایس ئەوەیە کە دەتوایز  یەکگرتوویەیک بەرچاو لە نێوان تاکەکان و گرووپە 

. ٢کە بەپێچەوانەی سیاسەی  هەڵەی وەالنانە   ١تە هۆی وەخۆکردننەتەوەییەکان ساز بکا و ببێ

هەروەها بەسەرنجدان بەو بابەتە کە ڕاستەقینە بەرهەیم ئیدیۆلۆژییە و شتێیک لەپێشدادیاریکراو 

                                                             
1
 inclusion 

2
 exclusion 
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ی  ڕزگاریخوازدا دەتوایز   ، چەمیک کەرتی سیایس١نییە بەڵکوو سازکراوە
ی اتی 

لە داڕشتتز سی 

. یارمەتی     دەر یی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 constructed 
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 : و پەراوێزەکان ەرچاوەکانس

(1) Georges Gurvitch, Études sur les classes sociales, Paris: Gonthier, 1966. 

(2) Erik Olin Wright, Classes, New York and London: Verso, 1997, p. 6. 
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م بە هەندێک هۆکاری ئەمتز  )15( 
 
و تێکنییک لە پارچەکایز دیکەی کوردستانیش کۆلۆنیالیستەکان ریفۆریم زەوییان کردووە بەڵ

 جێبەچی  
 

اق لە ساڵەکایز وە. ار ک  بە نیوەچڵ  
 ناوەندی  عی 

ریفۆریم زەوی ڕاگەیاند و لە  ١٩٧٠و  ١٩٥٨بۆ نموونە، حکوومەی 

م ل
 
 جێبەچی  کرا و لە هەندێک شوێن هەر جێبەچی  باشووری  ە ناوچە عەڕەبییەکان جێبەجت   کرد بەڵ

 
کوردستان بە نیوەچڵ

تدار هەوڵیان دا   ١٩٩١نەکرا. لە دوای 
 
یی دەسەڵ

ز پەیوەندییە فیودالییەکان کە حکوومەی  هەرێیم کوردستان دامەزرا، دوو حی 

 سەرۆک هۆ نبەرهەم بهێن
ی

ز ەوە بۆ ئەوەی دەنیک م  زەکان بە دەست بهێتز
 
انەی کە وەک سەرۆک هۆز، بەگ یان ئێستا ئەو بەڵ

ئاغا دەنارسێن، زۆرتر بوونەتە مووچەخۆری حکوومەت و هەڵسووڕێنەری دیوەخانەکان کە بە جۆرێک یارمەتیدەری حکوومەتن 

دراوە کە   
یەی  بە پاشماوەکایز چیتز دەرەبەگ سپی 

 
یەتییەکان. واتە ئەرکێیک کۆمەڵ

 
بۆ ڕاپەڕاندن و چارەسەرکردیز کێشە کۆمەڵ

تەی لە سەردەیم دەرەبەگایەتیدا هەیانبوو و ئەو پەیوەندییەی لەگەڵ چیتز جو  زۆر 
 
تیاری و جیاوازە لەو خاوەندارێت  و دەسەڵ
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