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 شێوازی بەرهەمهێنان لە چین کاپیتالیستیە یان سۆشیالیستی؟ئایا 

 سەرەتا

یزم و ، بڕێکی تریش ی لە ڕووناکیی، خستەسەر لێکۆڵینەوە مێژووییەکان دەربارەی سۆشیالسۆڤیەتی ئابووریی سەرمایەداریی هەرەس ی

دەینەوە. لێکب پۆاڵیین ەکیسەرکردەی توانایو  ێکحیزب یسۆشیالیزم بە گۆڕینی ووشەیەک و نیازپاکی ،کاپیتالیزم. بۆیە چیتر ناتوانین

سۆشیالیزم سیستمی بەرهەمهێنانەو سروشتی تایبەت بەخۆیی هەیە، ئەمە هەروەک چۆن کاپیتالیزم سروشت و یاسای تایبەت بە 

ە بە هەر ئەم باسەیش، تەرخان کراوە بۆ ڕوون کردنەوەی ئەو سروشتە مێژووییەی دەرئەنجامی یاسای تایبەت خۆیی هەیە.

 .: کاپیتالیزم و سۆشیالیزملەو دوو کۆمەڵگایە کۆمەڵگایەک

پەیوەندیەکانی بەرهەمهێنان لەوێ ئایا : نپرسیبەر لە هەرچی دەسۆشیالیستیە یاننا، ئەوا  ئەگەر ویستمان بزانین کۆمەڵگایەک

 ا لەوێ کاری کرێگرتە بوونی هەیە؟؛ واتە ئایسەرمایەداریە

وواڵتی ئەم باسە وەاڵمە بە نووسینێکی سکرتێری حیزبی شیوعی کوردستان )کاوە مەحمود( دەربارەی پەیوەندیەکانی بەرهەمهێنان لە 

 دەستنیشانكردنی و كۆمەڵگا نێو ڕاستەقینەكانی ملمالنییە و ناكۆكی لە دانەبڕابون  گۆڕانكارییەكان و "پەرەسەندن :بەالی ئەوەوەچین. 

 قۆناغی دەگاتە تا بگرە رزگاریخوازی  نیشتمانی بزوتنەوەی قۆناغی لە هەر چین كۆمەڵگای مێژوویی رەسەندنیپە قۆناغی سروشتی

 تازە واڵتە لە بەشێكە چین كە ئەوەی ڕەچاوكردنی بە سۆشیالستی بەرەو بناغەی درووستكردنی پاشان و نوێ  دیموكراس ی بنیاتنانی

 لە چینی تایبەتمەندی بە سوشیالستی بنیاتنانی بە گەیشتن تا كرانەوە و چاكسازی  سیاسەتی بەرپاكردنی دوواتر و پێگەیشتووەكان

سەرچاوە: ڕێگای ) دەژین سۆشیالیستیدا سیستمێكی سایەی لە كەس ملیون چوارسەد و ملیارێك ئەوەتا، "هاوچەرخدا" سەردەمی

 بڕوانە ئەم لینکەی خوارەوە: (.کوردستان
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 ؟یان سۆشیالیستیلە چین کاپیتالیستیە ی بەرهەمهێنان ئایا شێواز : سەرچاوە دەگرێت بابەتەی سەرەوە لەوپرسیاری باسەکەمان 

بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە، بە هەردوو جەمسەرەکەی کۆمەڵگای چیندا ڕۆدەچین: جەمسەری دەوڵەمەندی و جەمسەری هەژاری، 

 لەوێیشەوە شۆڕدەبینەوە بەرەو سروشتی هەردوو شێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری و شێوازی بەهەمهێنانی سۆشیالیستی. 

 

 ئەنوەر نەجمەدین

٢٠١٩ئۆکتۆبەری   
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 چین لە نێوان سەرمایەداریی دەوڵەت و سەرمایەی ئەهلیداوواڵتی یەکەم: 

و  بوو. بۆیە جیگای تێڕامانهەر لە گەشەسەندندا لە کاتێکا سەرمایەداریی دەوڵەت سەروەر بوو لە چیندا، سەرمایەی ئەهلی 

هەزار کۆمپانیای  ٣٠٠چین خاوەنی  (،١٩٧٦-٨٩٣١) تۆنگزیساڵ دوای نەمانی ماو  ٢واتە تەنها  دا، ١٩٧٨نیە کە لە  سەرسووڕمان

وواڵتی جیهان، بە سەرمایەگوزاریەوە  ١٥٠. لەنێو ئەوانەدا لە چیندا ملیۆن کۆمپانیا ٢٢ئەهلی بووبێت. ئێستا ئەو ژمارەیە گەیشتۆتە 

و کۆمپیوتەرو  بۆتپیشەسازیی ڕۆ  ، زۆربەشیان لە ئەوروپاو ئەمریکاو یابانەوە چوونەتە چینەوەو لە بوارەکانیو وواڵتەداخەریکن لە

 .1لە چین کۆمپانیای بێیانیدا کاریان کردووە ملیۆن کەس لە ٢٥دا، نزیکەی  ٢٠٠٧ ساڵی لە گەلێکی تردا کار دەکەن. ئەلەکترۆنیات و

 مافی موڵکدارێتی تایبەتی لە چیندادووهەم: 

بۆیە تەنانەت ڕێگە  .ێتپارێز دە یاسا مافی موڵکدارێتی تایبەتیبە پەرلەمانی چینی، لە چیندا، وەک هەر وواڵتێکی تری سەرمایەداریی، 

ئەمانەیش نوێنەری سەرمایەی  ملیار دۆالر. ٥٠٤ بگاتە دا، ٢٠١٨ئەندامی پەرلەمانی چینی، لە ساڵی  ٩٣سامانی گشتیی  دەدات؛

ئەندامی کۆنگرێس ی ئەمریکی،  ٥٠دەوڵەمەندترین بە بەراوورد بەو پەرلەمانتارانەی چین، سامانی  .پەرلەمانداپیشەسازی و بازگانین لە 

 ملیار دۆالر. ٢دا، دەگاتە  ٢٠١٦لە ساڵی 

 ٣٧٣ملیاردێرەوە، تێپەڕی کردووە بۆ  ٣١٨دا، ژمارەی ملیاردێرەکانی چین، لە  ٢٠١٨ ساڵی لە ڕاپۆرتی بانکێکی  سویسریدا هاتووە: لە

لە ساڵی  کەس لەمانە، لە لیستی هەرە دەوڵەمەندەکانی جیهاندان. ٥١الر. ترلیۆن دۆ  ١.١٢ملیاردێر. سامانی ئەمانە پێکەوە، دەگاتە 

 ئەمەیش وەک دەرئەنجامی کەڵەکەبوون و سێنترالیزەبوونی سەرمایە. ملیاردێر. ٦٥٨بۆ  ژمارەی ئەم ملیاردێرانە، دابەزیوەدا،  ٢٠١٩

ەدا؛ هەژاریەک دەبنرێت کە بێوێنەیە لە مێژووی کۆمەڵگایئەو تری لە بەرامبەر ئەم جەمسەرەی کۆمەڵگای چینیندا، لە جەمسەرەکەی 

گەیاندە ڕیزی دووهەم ئابووری  یچینی ئابووریی ئەمە دوای ئەو پێشکەوتنە پیشەسازیە مەزنەی،کۆمەڵگای سەرمایەداریی جیهانیدا، 

 جیهان.

 سێهەم: هەژاریی لە چیندا

بە دۆالر دەژین. ئەمەیش  ١، ئەو هەژارانەی ڕۆژانە بە ن ملیۆن کەس دانراو  ٨٠بە زیاتر لە هەژارانی چین ژمارەی لەم دەیەیەی دواییدا، 

ئەگەر بە وە هەر وینکای خۆی دەڵێت: لەسەر گووتەی زینگ وینکای، گەورە بەرپرس ی کەرتی گەشەپێدانی چینی. پێوەری چینی و 

 . ملیۆن کەس ٢٠٠، گەیشتۆتە سەروو داچین ەیەوەن لهەژار ئەوانەی لە خوار هێڵی پێوەری بانکی نێودەوڵەتی بدوێین، ئەوا ژمارەی 

هەژارانی چین هەر لە بەاڵم . وینکای دەڵێت: لە ساڵێکدا دۆالر دادەنرێت ٣٧٥بە پێناسەی حکومەتی چینی، خوار هێڵی هەژاری، بە 

کارەبا، خوێندن، وبان، هاتووچۆ، خواردنەوە، ڕێگا داهاتدا هەژار نین، بەڵکو سەختی ژیانیشیان لە دەستخستنی ئاوی پاکی

 چینە. یخزمەتگوزاریی تەندروستی، بەشێکی تری ژیانی هەژاران

 

                                                           
1
راڵ ئەو کۆمپانیا ئەمریکیانەی لە سااڵنی نەوەدەکانەوە لە چیندا کەوتوونەتە سەرمایەگوزاری، ئەودەمە، سەرمایەکانیان بریتی بووە لە: جێنە.  

 ٠٥٠ملیۆن دۆالر(، کۆکا کۆال ) ٦٢٠ملیار دۆالر(، ئەرکۆ ) ١،١ملیار دۆالر(، جێنەرال ئەلەکتریک ) ١،٢ملیار دۆالر(، مۆتۆرۆال ) ٢موتۆرز )

دۆالر(، یونایتد تەکنۆلۆجیز ملیۆن  ٣٥٠ملیۆن دۆالر(، ئامۆکۆ ) ٣٠٠ملیار دۆالر(، برۆکتر ئەند جامبل ) ٤٠٠ملیۆن دۆالر(، هیۆلیت باکارد )

 ملیۆن دۆالر(. ٢٥٠)
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 دەرئەنجام

بەسە  : دەوڵەمەندی و هەژاری،مان لێ ئاشکرا دەکاتی هەردوو جەمسەرەکەی کۆمەڵگای چینیئەم پشکنینە سەرپێییە سادەو ساکارە

 ببینین لەوێ:و دەستنیشان بکەین پێ  ییئابووریی چینناغەی سیستمی ببۆ ئەوەی 

 سەروەرە؛ سەرمایەداری  شێوازی بەرهەمهێنانی -

 بەهەمهێنانە؛یاسای خستنەڕوو داخوازی، دینەمۆی  ، ڕێکخەری ئابووریە، واتەڕکابەری  پەیوەندیی بەرهەمهێنانی -

 ؛ناودەبرێت بە ئابووریی تێکەاڵوکە یە ەو مۆدێلە ئابووریە سەرمایەداریەلساڵەی دوایی،  ٧٠ئابووریی چینی، بە درێژایی مێژووی ئەم  -

موڵکدارێتی کەرەسەکانی بەرهەمهێنانیش لە دەوڵەتەوە، لە هیچ  ،نەک کۆمەڵگا یبەتیەوڵکی تالە چیندا کەرەسەکانی بەرهەمهێنان، م -

کەرتی گشتی بە  نراوە، بەڵکو کەرتی دەوڵەت دەگرێتەوە کە ناو ەاگرێتەو شوێن و زەمانێکدا، موڵکدارێتی بەکۆمەڵی ئەو کەرەسانە ن

 .بەراوورد بە کەرتی ئەهلی

 لەە ئەوەی: ێتنەگەیماندە ش،یەخیرای پێداچوونەوەئەم  .وەرەسەر  -ئاڵوگۆڕی کااڵ-سیستمی بەرهەمهێنانی کااڵیی  ؛چین لە بەکورتی

زی هێ. واتە بۆ بژێوی کارگەر ئاڵوگۆڕ دەکرێت بە بڕێک پارە، وە کاری کرێگرتە سەروەرە، لەوێ هێزی کار کااڵیە وەک هەر کااڵیەکی تر چین

لەو  یشبۆ سەرنجێکی ووردتر . یەسەرمایە ، هێزی بەرهەمهێنیسەرچاوەی بەهایەبەڵکو یەکەی دروستکاری بەهایە، کار لەوێ، 

پەیوەندیەکانی ئەلف و بێی  ی خوارەوە،بەمجۆرەکە  شارەزاکانی ئابووریی سەرمایەداریی دێنینە باسەکەوە ، یەکێک لە هەرەەسیستم

 باس دەکات: کۆمەڵگای سەرمایەداریی بەرهەمهێنانی

کە شێوازی  دا دروست دەکاتو کار سەرمایە ئەو جۆرە لە ئاڵوگۆڕ لە نێوانئەمەیش دەڵێت: "دەربارەی ئەو پەیوەندیانە کارل مارکس 

لەسەر وەستاوە، ئەو ئاڵوگۆڕەی کە دەبێت بە بەردەوامی،  یان سیستمی کاری کرێگرتەیبەرهەمهێنانی سەرمایەداریی، 

  دەرئەنجامەکەی بەرهەمهێنانەوەی کرێکار بێت وەک کرێکار، وە سەرمایەداریش وەک سەرمایەدار" )کارل مارکس، بەهاو نرخ و قازانج(.

ری کرێگرتەیە، هەردووکیان مەرجی ش مەرجی پێشوەختی کاپێشوەختی  سەرمایەیەو سەرمایەیکاری کرێگرتە مەرجی "دەڵێت: دووبارە 

بەستراوە بە کرێگرتە بێت، چارەنووس ی  یشهەتا کرێکاری کرێگرتە"، "دەخوازێت یانبوونی ئەوی تر  ێکیانیەکترن؛ بوونی هەریەک

 (.٥٣، ٥٢)کارل مارکس، کاری کرێگرتەو سەرمایە، ل : سەرمایەوە" 

هەر لە دروست بوونیەوە،  یشبە پێچەوانەیشەوە. سەرمایە هەروەها وە، ، لەوێ کاری کرێگرتە سەروەرەژی و شوێنەی سەرمایە دەلە

وەک ئەمریکا، وەک بریتانیا، ڕووسیا،  چین لەهەر بەوپێیە،  هەر ناوخۆیی و نیشتمانی. خەسڵەتێکی گلۆباڵیستانەی لەخۆگرتووە نەک

 ،بۆ خۆی  ە. سیستمی کاری کرێگرتەسەرمایەدارییاسا ئابووریەکانی سیستمی ملکەچی  بەرهەمهێنانتایوان،  فەرەنسا، ئیتالیا، سوید،

ێوەرێکی هیچ پ ماتریالیستەکانیش، .ەیاسای خستنەڕوو داخوازی وکەڵەکەبوونی سەرمایە وزێدەی بەهاو بەها کانییاساپێویستی بە 

 ئەو پێوەرە جیهانیە نەبێت. تەنها لێکۆڵینەوە لە شێوازی بەرهەمهێنانی چینی یان ئەمریکیشک نابەن بۆ نیشتمانی و ناوخۆیی 

تەسلیم بین بەوەی کە هەموو بەرهەمهێنانی بازاڕی جیهانی، بە شێوازی سەرمایەداریی پراکتیزە دەکرێت"  دەبێت" کارل مارکس دەڵێت: "

 (.١٨٦)کارل مارکس، سەرمایە، وەرگێڕانی بۆ عەرەبی ئەنتۆن حمص ی، ل : 
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ازاڕی جیهانی و هەرچی بڕوانینە ب ،ەیەو ئینترناسیۆنالیستلە دیدگایەکی ، ناچارمان دەکات ەگلۆباڵیەیوە هەر ئەو پەیوەندیی بەرهەمهێنانە 

گەردوونیەدا. لەو بازاڕەدا نرخی نان وەک ئاڵتوون، لە چوارچێوەی  ەو بازاڕەو پەیوەندی نێوان چینەکانە لئابووری و سیاس ی  جووڵەی

هەموو ئەو مەرجە سیستمی ڕکابەریدا، بە مەرجە ماتریالیستیەکان دەستنیشان دەکرێت نەک بە ئارەزووی نانەوا یان ئاڵتوون فرۆش. 

بۆ ئاستی  دابەشبوونی کار گەشەو تێپەڕبوونی ئامرازەکانی هاتووچۆ،، وەک جیهانی دروستی کردوونڕکابەریی انەی بازاڕی ماتریالیست

 .کردەی مێژوویەکی جیهانین ئەمانە تێکڕا، پرۆلێتاریا،برجوازیەت و جیهانیەکان،  ئابووری و سیاسیە ، پەیوەندیەئینترناسیۆنالیستی

و وواڵتە جیاوازەکاندا، لە ڕێگای کارل مارکس دەڵێت: "... بازرگانی کە دواجار هیچ نیە ئاڵوگۆڕی بەرهەمەکان نەبێت لە نێوان تاکەکان 

بەسەر  ەختەوەری و بەدبەختیپەیوەندیی خستنەڕوو داخوازیەوە، حوکم لەسەر هەموو جیهان دەکات و بە دەستێکی شارراوە، ب

 (.٤٤جية االملانية، ل : االيديولو " )کارل مارکس، دابەش دەکات مرۆڤدا

گۆڕی بە مێژوویەکی جیهانی؛ بە جۆرێک ئەگەر لە ئینگلترە مێژوویان تر و زیاتر، زیا دووبارە دەڵێت: "بەرهەمهێنان و دابەشبوونی کار،

دەگۆڕێت"  یشئامێرێک دابهێنرێت، لە هیندستان و چین، هەزاران کارگەر لە نانەکەیان دادەماڵێت و فۆرمی هەردوو ئەو ئیمپراتۆریەتە

 (.٤٦جية االملانية، ل : )کارل مارکس، االيديولو 

بەشێکە لە سیستمێکی جیهانی و لە دیدگای ماتریالیزمی مێژووییەوە، سروشتی بەرهەمهێنان لە چین یان سۆڤیەتدا، ، جۆرەهەر بەم 

مێژووی دابڕینی بە ئایدیا لە جیاکردنەوەی وواڵتێک لە جیهان و . بەرهەمهێنان لە بۆ گۆڕینی شێوازێک بەش ناکات ووشەی سۆشیالیزم

، بەڵکو هیچی لێدروست نابێت، برجوازیدا جێی دەبێتەوە و ئایدیای تەنها لە ئەدەب، هەر سۆشیالیستیەوە سیستمی جیهانی بە ناوی 

 .، کە ئەوەیش بۆ خۆی، هەمان ناسیۆنالیزمی برجوازیەسۆشیالیزمی ناسیۆنالیستی نەبێت

 :ی باسپوختە

کڕیارو لە شێوەی  مرۆڤ و مرۆڤەنێوان پەیوەندیەکانی ، ڕێکخەری ێکی جیهانیداتلە ئاس ،ێوازی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارییش

 بەر لە دوو سەدە ، ئەم شێوازەیش لە بەرهەمهێنان،)کارگەر( هێزی کار فرۆشیاری  ەفرۆشیاردا: کڕیاری هێزی کار )سەرمایەدار( و 

دەکات لە بە هەموو دەمارەکانی ئابووریی جیهانیدا شۆڕشدەبێتەوەو دواجار نموونەیەک لە جیهانی سەرمایەداریی دروست ، لەمەوبەر

لەم ڕۆژگارەماندا، بۆیە ئەگەر  ئوسترالیا. و ئەمریکای هیندیە سوورەکانەوە تا دەگاتە کۆمۆنە سەرەتاییەکانی هیندستان و چین

کە بۆ خۆی، بەرهەمی ببەین مێتودی ماتریالیزمی مێژوویی پەنا بۆ ، ئەوا دەبێت نتێبگەی یان پورتوگالی ئابووریی چینیویستمان لە 

 و لەسەر بازاڕ  ئەم ڕۆژگارەی چین و ئەمریکالە ملمالنێی دەرگای تێگەیشتنە، بۆ نموونە، ، ئەو مێژووە جیهانیە. جیهانیەمێژووییەکی 

. ئەوە ئەو مێژووە جیهانیەیە ئیمپراتۆریەتێک دۆالر ملیار ٤١٩.٢ دەگاتە دا ٢٠١٨ لە ساڵیچین کە  لەگەڵ بازرگانی ئەمریکیکورتهێنانی 

سۆڤیەت  ،ی جارانبریتانیای مەزنئەمریکا دەکاتە بااڵ دەستترینی بازاڕی جیهانی بەرامبەر بە لەناو دەبات و یەکێکی تر دەخاتە جیگای، 

ەکاتە بەرهەمهێنی پیشەسازی و خۆرئاوا دلە سەردەمێکدا ، لە بازاڕی جیهانیدا هەرەس پێدەهێنێت و چین دەکاتە گەورەترین ڕکابەر

، و لە سەردەمێکی تردا خۆرهەاڵت دەکاتە ڕکابەری خۆرئاوا تەنانەت لە پیشەسازیشدانی کەرەسەی خاو بەرهەمهێ خۆرهەاڵت دەکاتە

لە یەک  بەرزبوونەوەو دابەزینی نرخی دۆالرو ئاڵتوونەخاتە سەر شەقامەکان، بە ئامێرێکی چینی، هەزاران کرێکار لە میسرو مەغرب د

، داهاتی نەتەوەیی ئەم وواڵت بەرزدەکاتەوەو ئەوی تریان موو نرخەکانی بازاڕی جیهانی دەکاتبە هە دابەزهەڵبەزو ، چەندانجار ڕۆژدا

زێدەی بەرهەمهێنانی ئەمریکی یان ئەوروپی، دەکاتە دەردێک و وەک قەیرانێکی ئابووریی بە جیهاندا باڵوی دەکاتەوە، دادەبەزێنێت، 

لە نێوان سەرمایەدارەکاندا بەرپا دەکات. ئەمانەیش هیچیان  ؛کابەریی گەورە لەسەر دابەزینی ڕێژەی گشتی قازانججەنگێکی ڕ
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پەیوەندییان بە ئیرادەی بەهێزی ئەم سەرکردەو ئەو حیزبەوە نیە، پەیوەندییان بە چاکەی ئەم پیاوماقووڵ و خراپەی ئەو پیاوخراپەوە 

 کە لەسەروو هەموویانەوەیە. ڕوودەدات لەژێر زەبری هێزێکی ماتریالیستیدا ئەمە نیە، بەڵکو 

، هەر بەرهەمی ئەو هێزە ماتریالیستیە سۆشیالیزم-بە سیستمێکی نوێ  گۆڕینی ئەم سیستمە جیهانیەیشدەبێت ئەوەیش بڵێین: 

 چیە؟ کۆمۆنیزمیان  کەواتە سۆشیالیزم .حیزبێک ی ئاسنینی تاکە سەرکردەیەک یان بەرنامەیەەی ئازاد یان ئیرادمێژووییەیە نەک ئیراد

 چیە؟ کۆمۆنیزم /سۆشیالیزم 

انەوە یکۆمۆنهەرەوەزکاریە ی، ئەو ژیانەیش لە ڕێکخستنی ئەو کار هیچ نیە گەڕانەوە نەبێت بۆ ژیانێکی هەرەوەز /کۆمۆنیزمسۆشیالیزم

انەی بریاردان دەگێڕنەوە یکۆمۆنهەرەوەزکاریە دەست پێدەکات کە لە بەرهەمهێنەران خۆیانەوە بەڕێوە دەبرێن، نەک لە دەوڵەتەوە، ئەو 

یە، بۆیە هەرگیز بۆ ڕێکخەران خۆیان نەک بۆ ئەو سیاسەتمەدارە لووت بەرزانەی بە ئاسمانەوە هەڵواسراون و نازانن کار کردن چ

 ڕێکخستن و بەڕێوەبردنیش دەرناچێت. ی سەریان لە کار 

ئەگەر بەرهەمهێنانی هەرەوەزکاریانە قسەیەکی بۆش و ەوە دەڵێت: " ١٨٧١مێژووییەکانی شۆڕش ی کۆمۆنەی پاریس ی  رل مارکس لە وانەکا

ەزکاری بەپێی هەڵخەڵەتێنەرانە نەبێت، ئەگەر ئەو هەرەوەزکاریانە بخرێنە جێگای سیستمی سەرمایەداری، وە ئەگەر کۆمەڵێک هەرەو 

نەخشەیەکی هاوبەش بەرهەمهێنانی نیشتمانییان ڕێکخست و خرانە ژێر دەستی ئەو هەرەوەزکاریانەوە، ئا بەوجۆرە سنوورێک بۆ 

لێتان  جا-ئاژاوەی هەمیشەیی و نۆبە دەوریەکان دادەنرێت و ئەمەیش سەرکەوتنی حەتمی دەبێت بەسەر بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدا

 )مارکس، شۆڕش ی کۆمۆنە(. ؟دەپرسین، ئەی سەروەرەکان، ئایا ئا ئەمە کۆمۆنیزم نیە کۆمۆنیزمێکی )تەواو مومکین(

ەو نە گۆڕینی پلە بە پلەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریە بەرەو سۆشیالیستی لە پرۆژەیەکی یۆتۆپیبەرهەمهێنانی سۆشیالیستی؛ نە 

سروشتی بەرهەمهێنان  ک کۆتایی هاتبوو.بوایە، ئەوا لەمێژ بوو هەموو شتێ ەمە ئەوەندە ئاسانئەگەر ئدەوڵەتەوە. فۆرمێکی سیاس ی 

ۆشۆف، لە هیچ بارودۆخێکدا، لە هیچ وواڵتێکدا، لە هیچ زەمانێکدا بە ئەرستۆ یان ئەفالتون، محەمەد یان مەسیح، ستالین یان خر 

نەک دەرئەنجامی ئایدیای تاکە کەسێک و  -شۆڕش ی شیوعی- ئەو گۆڕانکاریە، بەرهەمی شۆڕشە ، ناگۆڕدریت.ماو یان خواجە

 .پێشنیاری حیزبێک

 دانیائامرازەکانلە تەنها کە  ەنراوەکانی یۆتۆپیەکانی ڕاگەیاندو ئینترناسیۆنالیستی، دواین ئامانجە ڕاگەیپاریس ی مارکس دەڵێت: "شۆڕش ی 

جیاوازییان هەیە، وە ئیتر لەو ڕۆژە بەدواوە، مەرجە واقیعیەکانی ئەو بزووتنەوەیە، لە تەمومژی ئەفسانەیی یۆتۆپیەکاندا وون نابێت" 

 )کارل مارکس، شۆڕش ی کۆمۆنە(.

 با دواین ووشەیش هەر لە کارل مارکس وەربگرین:

هەروەک چۆن کۆمۆنیزمیش کە چاالکیەکەیەتی، بوونی پرۆلیتاریا بوونی نیە لەسەر ئاستی مێژووی جیهانی نەبێت، ئەمە "

 " )کارل مارکس(.ەجیهانی "مێژووی  یە بەو مانایە نەبێت کە دیاردەیەکنی
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 سەرچاوەکان

 سەرچاوە ئینگلیزیەکان( ١

http://factsanddetails.com/china/cat9/sub62/item349.html 

https://www.marketwatch.com/story/heres-all-the-stuff-the-us-imports-from-china-thats-causing-a-huge-trade-deficit-2018-03-23 

https://www.chinadaily.com.cn/a/201905/10/WS5cd513b3a3104842260bafd4.html 

https://www.scmp.com/business/money/article/2187776/record-number-chinese-billionaires-fall-huruns-rich-list-2018-stock 

https://www.businessinsider.com/wealthiest-people-in-china-2019-2019-3 

 سەرچاوە سویدیەکان( ٢

https://www.di.se/nyheter/kinas-makthavare-blir-allt-rikare/ 

 عەرەبیەکان سەرچاوە( ٣

https://al-ain.com/article/wealth-chinese-legislators-billion 

https://arabic.rt.com/business/979014-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-

%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-89-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/ 

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/10/16/82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1 
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 جية االملانيةااليديولو کتێبی  -

 بەهاو نرخ و قازانج -
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https://www.chinadaily.com.cn/a/201905/10/WS5cd513b3a3104842260bafd4.html
https://www.scmp.com/business/money/article/2187776/record-number-chinese-billionaires-fall-huruns-rich-list-2018-stock
https://www.businessinsider.com/wealthiest-people-in-china-2019-2019-3
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https://arabic.rt.com/business/979014-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-89-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.rt.com/business/979014-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-89-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.rt.com/business/979014-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-89-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
https://arabic.rt.com/business/979014-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-89-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/
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