
 تی چینایه جیاوازی ی وه هێشتنه و حزب یان ڵگا كۆمه و حزب
 م دووه شی به

بهوسیاسیتواناترینبه.بووكرێكارچینیجیهانیریڕابهتواناترینبهلینین,وههنگڵسئهوماركسدوایله
بووشكیالتیتهكاریریڵسوڕێنهههتواناترین زراندنیدامهڕێگایبهیكهحزبهیتوانینهشداوانهئهڵگهلهاڵمبه.

كدایهڵگهلهزیاتروهلهزۆر,بوونڕێككدایهڵگهلهندچهفیكلشهبهحزبیولینین.بباتڕاگوزارداسۆشیالیزمی
ڵسوڕاویههخۆیلینیناڵمبه,داریرمایهسهبۆبووسۆشیالیزمیوهڕاندنهگهحزبی,لینینیكهحزبه.بوونناكۆك

كۆمۆنیزمبهبووسۆشیالیزمیاندنیگه بووكۆمۆنیستخۆیلینینیانی. .بووسۆشیالیستیكهحزبهاڵمبه,
نێوانكێشیكێشمه.بووجێگیروڕاگوزارسۆشیالیزمینێوانكێشیكێشمه,یكهحزبهولینیننێوانكێشیكێشمه
یزانیدهلینین.بووسۆشیالیزموكۆمۆنیزمنێوانكێشیكێشمه.بوویوهڕاندنهگهوسۆشیالیزمیوهپێشهبردنه
رگهئه.كردمۆری"بریست"یوتننامهڕێككهبۆیهسنوورداره,فیكلشهبهحزبی,حزبهمئهیشۆڕشگێڕانهتوانای

بكرایهكهكێشهیریسهوهكرێكارهچینیجیهانیشۆڕشییڕوانگهله سیئاگربهبوایهدهنه, بریست" .بكرایه"
دا"بریست"لهبوونلینیندژیكهبوویانههوانهئهسڵدائهلهكتیكانهدایلهتێڕوانینی تێڕوانینیاڵمبه,

دا"بریست"یلهسهمهلهیانكتیكهدایلهتێڕوانینهوبهبووناكۆكفیزملشهبهخودیلهیانمیتافیزیكانه لینین.
وئهكهكردووهوهبهدركی شۆڕشیوجیهانیكرێكاریچینیررانبهبهلهیهورهگهكییهڵهههه"سئاگربه"
تییاندااڵیهكۆمه وئهكردنهپشتكهبووهڕۆشنالشیوهئهاڵمبه, لێیورهگهكیوێرانییهماڵه"ستبهئاگر"
ئاشتیبۆدابریستیوتننامهڕێككهلهدایلینینیبڕیارهوئه.جیهانوڕووسیهكرێكارانیبۆوهوێتهكهده به,
,بوووهناچارییهلهدایلینینكهیبڕیارهوئه.بوودروستبڕیارێكی,وهحزبهسنوورداریتوانایبهراووردبه

بوونیكۆمۆنیستكنهوهفیزمهلشهبهبوونیسۆشیالیستلهناچاری كۆمۆنیستحزبیلینینیكهحزبهرگهئه.
بوایه رگیزههلینین, تقه" دادهنهیبڕیارهوئه" لینیننیاتهفیكدالشهبهحزبیلهكهنییهویادالهكهگرفته.

لهكهگرفتهڵكوبه,بوونكۆمۆنیستودائهڵگهلهترندامیئهزارههیاندهوزارانههبهچونكه,بووبێتكۆمۆنیست
كردنكاربۆبووهحزبدایكییانهناوهسیستمیوپێكهاتنتیچۆنیه زنجیرهووهرهسهندێتیناوهلهكهگرفته.

كهگرفته.كرێكارچینیباتیخهبۆبووهحزبدالهیهشێوهوئهیوههاتنهنهلهكهگرفته.بووهدادیسپلینوراتیبمه
لهبووهداوهشاندنهڵوهههریفاكتهبوونینهلهكهگرفته.كۆمۆنیزمبهبووهدازبییهحسیستمهوئهبوونیناكۆكله

سۆشیالیزمیبهبووهگونجاووه,ڕاگوزارسۆشیالیزمیبهبووهناكۆكحزبییكردنیكارمیتۆدی.داكهحزبهخودی
ورهبهسۆشیالیزمیوهڕاندنهگهبهبووهگونجاوواتهكه.نییهبوونیڕاستیدالهجێگیرسۆشیالیزمیاڵمبه.جێگیر
دواوه دواوهورهبهوهڕێتهناگهزرادامهكهسۆشیالیزماڵمبه. كانیحزبهمووههكوهفیكیشلشهبهحزبیواتهكه.
ڵگایكۆمهرخانیرچهوهحزبی"وهئێستاشهبه"خۆیدوایوخۆیمانیزهكۆمۆنیستییوهبزووتنهناوبهتری
داریرمایهسهلهتركییهشێوهبۆبووهكرێكارانتیاڵیهكۆمهشۆڕشیدوای باتیخهئاواوهحزبێكیبهلینین.

كردووهیكۆمۆنیستانه كردنیدروستلهلینینهاوڕێفیلسهفهگرفتی.وهسۆشیالیزمهبچێتهیتوانیوهنهبۆیه,
,حزببوونیكۆمۆنیستبۆپێوانه.كردووهنهدروستاڵتسهدهیوهشاندنهڵوهههبۆحزبیكهبووهوهئه,حزبدا

كنهاڵتهسهدهبردنیتیابۆكانكۆمۆنیستهالیاڵتسهدهگرتنیروه.ستیدهگرتنهكنهاڵتهسهدهیوهشاندنهڵوههه
كردنیجێگیر وهپێشهدێتهسۆشیالیزمدالهكهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریهیلهسهمه. پاندنیداسهیلهسهمه,

اڵتداسهدهلهكسانییهوئازادییدانیمهلهنییهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریه لهخۆیبۆپڕۆلیتاریاچونكه,



یهدیمۆكراسیكانداتییهاڵیهكۆمهندییهیوهپه یاندنیگهوكانئازادییهپاراستنیپێناویلهتهدیكتاتۆریهوئه.
یوهڕاندنهگهبهگرتنربهبۆئابووریدایهیدانیمهلهنیاتهتهدیكتاتۆریهوئه.اڵتداسهدهلهكسانییهبهكانهمرۆڤه

یدانهمهلهدیمۆكراسیترینرباڵوبهڵگهلههاوشانهدائابوورییدانیمهلهتهدیكتاتۆریهوئه.تیتایبهتیموڵكایه
.دێتوهرخانهسهدیمۆكراسیپێداویستیلهژێرخانیتهدیكتاتۆریهوئه.كانداتییهاڵیهكۆمهونگیرههفهوسیاسی
"ڵێتدهكهلینینهاوڕێ "ئهبدهمهكانكۆمۆنیستهبۆكرێكاریتیحوكومه: وگرنگترئێكیبدهمهپێداویستیله,

كاریڵپێچانیههوتیتایبهتیموڵكایههێشتنینه.اڵتهسهدههێشتنینهئیبدهمهویشئهكههاتووهوهترهورهگه
شۆڕشینجامیئهلهپڕۆلیتاریاكهیاڵتهسهدهوئه.اڵتنسهدههێشتنینهكانیمیكانیزمه,پارهمانینهوكرێگرته

كانهمرۆڤهاڵتیسهدهقاڵبدانیلهبۆڵكوبه,نییهكانئازادییهقاڵبدانیلهبۆهێنێتدهستیدهبهوهخۆیهتیاڵیهكۆمه
یهڕادهوبه,كاتدهراررقهبهڵگاداكۆمهلهاڵتسهدهیكسانییهیهمئهپڕۆلیتاریاكهییهڕادهوبه.وهكترییهیهرسهبه

ڵگاداكۆمهلهاڵتسهدهكردنیكسانییهبۆپڕۆلیتاریااڵمبه.كاتدهوونیكهاڵتهسهدهوسیماچینێككووهخۆیشی
كرێگرتهكاریڵپێچانیههوتیتایبهتیموڵكایهیوهكردنهگشتیبهپێویستی,تیشچینایهاڵتیسهدهبردنیتیاو
یههههێزهوئهنواندنیوورهگههێزێكیبوونیبهپێویستی,شكرێگرتهكاریوتیتایبهتیموڵكایهالبردنی.یههه
تیخۆیهتیچینایههێزیویشئهكه داریرمایهسهررانبهبهلهوتیاڵیهكۆمهشۆڕشیدوایلهپڕۆلیتاریا.
تیموڵكایهیوهڕاندنهگهدژیبهوئابووریدایدانیمهلهنیاته,وتووداكهاڵتسهدهلهبۆرژوایچینیوشاوهڵوههه

ڕێگایپڕۆلیتاریایانی.بوونیدایهروهختهبهوتیمرۆڤایهبوونیڕزگارپێناویلهشوهئهوه,دیكتاتۆرهتیتایبه
خۆپیشاندان,مانگرتن,ڕێكخستن,نیمهچاپه,ربڕینڕاده)وتووكهكارلهبۆرژوایچینیلهكئازادییهجۆرههیچ
یانكسانییهوئازادیپاراستنی,بنتوێژێكوچینرههلهكانمرۆڤه.نییهخوازجیاوازیپڕۆلیتاریا.ناگرێت(
زانێتدهخۆیتیچینایهركیئهبهیداكهتهحوكومهینێیسبهله بهڕێگایكهبوودروستزۆرپاریسیكۆمۆنه.

ومانگرتنوهاندانوندهپڕوپاگهونیمهچاپهوبیروڕائاشكرایربڕینیدهلهدابووكانیشدوژمنهئازادی
ڕێكخستنداوخۆپیشاندان كردیكۆمۆنهكهكیهڵهههنیاتهوهیهبارهمله. دوژمنهلهڵێككۆمهڵواسینیهه,

.بووكرێكارچینیجیهانیوتێكیستكهدهكۆمۆنه.كرادهخوێنڵتانیخهخۆیكهكاتێكیشدالهبووكانیتییهچینایه
بكردایهندمهوڵهدهڕووسیادالهپاریسیپڕۆلیتاریایییهوهكردنهتاقیوئهبوایهدهلینین وهداخهبهاڵمبه,

هێنێتهنهتهدیكتاتۆریهوئهتوانییدهنهلینینڕاستیداله.وهڵگاشهكۆمهرخانیسههێنایهپڕۆلیتاریایتیدیكتاتۆریه
ڵگاوهكۆمهرخانیسهكانییدانهمه كردنیپیادهلهناتوانێتكردنیكاركانیمیكانیزمهپێیبهیكهحزبهچونكه,

بڕواترواوهپچهڕیفۆرمیستیحزبێكیلهتیداحاڵهباشترینلهودیمۆكراسیدا بهبووهناكۆكتهحاڵهمئه.
كه"تیریهڕابهترینورهگهخۆیشیندهرچههه"حزبێكدایهررانبهبهلهلینیناڵمبه,لینینفكریمیتۆدیوتیسایهكه

كرێكاریشچینیحزبیباشترینبا"حزبێك.وهپێشهبڕواتهناتوانێتزیاتروهلهوبڕاوهلێیشۆڕشگێڕانهبڕستی
بێت بێتنهتیایوهشاندنهڵوهههریفاكتهكه" "وهشێتهڵبوهههكهزرێنێتدابمهكڵگایهكۆمهناتوانێت,

ڕاگوزارسۆشیالیزمی . كانداتییهاڵیهكۆمهندییهیوهپهلهدیمۆكراسی" ڵگایكۆمهیوهشاندنهڵوهههپێیبهپێ,
وهپێشهڕواتهدهستیسۆشیالی تیداچینایهڵگایكۆمهلهدیمۆكراسی. كانچینهاڵتیسهدهلهخۆربهسهناتوانێت,

دیمۆكراسیشهاویشتنیلپه,بگرنوهخۆیانهبهكیهندازهئهچڵگاداكۆمهلهكانچینهملمالنێی.بكاتپێناسهخۆی
تریكانیوساوهچهوكرێكارانمێژووییفشاریژێرلهرگهئه.گرێتدهوهخۆیهبهیهندازهئهوئهرههناویانداله

ڵگاكانداكۆمه وهكانیشهخوازهوتنپێشكهوڕادیكالهێزهبه, كانیكییهرهسهمابنهبهندپابهكیدیمۆكراسییه,
بووبێتپیادهڕۆژئاواداواڵتانیلهوهدارییهرمایهسه ڵگایكۆمهكانیكییهرهسهمابنهبهندیوهپهبهوائه,

وهڕاگوزارهسۆشیالیستی وئهنهپڕۆلیتاریا.ببێتپیادهزیاترهێجگاركییهندازهئهبهبێتدهدیمۆكراسییهوئه,



داریرمایهسهدیمۆكراسیئاستیلهیكهدیمۆكراسییهكه,كاتدهشمێژووییهڵهههوئهنهوداتدهخۆیبهیهڕێگه
كاتنهڕتێپه ییكردهزانێتدهكهوهحزبێكهنالیهلهكرێكارهچینیاڵتیسهدهكردنیكۆنترۆڵوهئه. "لیمهعه"

لهبێتدهوهدیكتاتۆرییهسیستمێكیكردنیپیادهڕێگایلهنیاتهداریرمایهسهبۆیوهڕانهگهیڵپهههیوهبوونه
سیستمییوهپێشهبردنه,پڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریهبۆمادییانهكردنیڕاڤه.كانداتییهاڵیهكۆمهوسیاسییدانهمه

سڵهئهدیمۆكراسی.وهوانهپێچهبهكنهبێتداكهدیمۆكراسییهتیخزمهلهبێتدهكهتهدیكتاتۆریهیانی.دیمۆكراسییه
تیموڵكایهیوهڕانهگهنهبۆوئابووریدایهیدانیمهلهچینهمئهتیدیكتاتۆریه.تدیكتاتۆریهكنهكرێكارچینیبۆ

تییهتایبه پێیبهپێتهدیكتاتۆریهوئهندهرچههه) تیتایبهتیموڵكایهیوهڕاندنهگهبۆرتهخهبوونیدروست
تیموڵكایه(.تیدامرۆڤایهیوهپێشهچوونهوتیڕهڵگهلهباتهشێوازیبهاڵمبه,وهڵگاشهكۆمهرخانیسهچێتهده

,كانداتییهاڵیهكۆمهونگیرههفهوسیاسییدانهمهلهدیمۆكراسییانی.دیمۆكراسیبهناكۆكهدابناغهلهتیتایبه
ئابووریدایدانیمهلهتدادیكتاتۆریهڵگهلهوهدێتههاوجووت  كردنیپیادهبۆحزبییانهكردنێكیپێشنیازمووهه.
شۆڕشیوكرێكارچینیبهدێتحزبهوئهبوونینامۆمانایبه,رخانداسهكانییدانهمهلهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریه

كۆمۆنیزموڕاگوزارسۆشیالیزمیووامردهبه ئابووریدایدانیمهلهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریهیوهئهبۆاڵمبه.
سپێتبچه بگرێتوهخۆیهبهجیهانیكیسیمایهبێتده, تابوونیوامردهبهوكرێكارچینیتیاڵیهكۆمهشۆڕشی.
وجیهانییهسیمامئهناسینینه.یهههجیهانییانسیمای,كۆمۆنیزمبهیشتنگهوڕاگوزارسۆشیالیزمیزراندنیدامه
تیداچینایهباتیخهلهیوهكردنهنهییكرده كردنیانهپێلۆكاڵ, یوهمانهڵگهلهیهوههاتنهكردنیشپێلۆكاڵ.

جیاوازییهوئههێشتنینهكنهتیداچینایهجیاوازی كنهدارییهرمایهسهڵگایكۆمهتیخاسیهكردنپێلۆكاڵ.
ً  لۆكالواڵتسهدهیلهسهمه.كۆمۆنیزم وهكردنهبچوكخاڵیدوایینتاداریدارمایهسهڵگایكۆمهلهكردنیپێً 

رگیزههوكترییهبهبانتهناشتیدووبوونلۆكاڵواڵتسهدهمانینهیلهسهمهاڵمبه.درێتدهودراوهپێبواری
وهبوونیانهكۆمۆنیستنالهكۆمۆنیستییوهبزووتنهكانیحزبهبوونێكیلۆكاڵمووهه.وهنهنایهكتریدایهڵگهله

زنجیرهووهرهسهندێتیناوهمیرههبهكهندامانئهئازادیكردنیوتزهواڵتسهدهیوهمانهوبوونلۆكاڵ.هاتووه
ئااڵندنهزنجیروتییاناڵیهكۆمهشۆڕشیوكرێكارچینیكردنیئامڕازبهڵگهلهكانگیرنیه,كانداحزبهلهراتیبنمه
.داریرمایهسهلهتركییهشێوهبۆڵگاكۆمهییانهملێزۆرهیوهرخانهرچهوهوكهشۆڕشهدوایقاچیشیانوستده
ندێتیناوهمیرههبهكه,اڵتسهدهمانینهبۆكردنباتخهوبوونجیهانییوندامانئهئازادیبوونیراررقهبهاڵمبه

تیچینایهشۆڕشیڵگهلهكانگیرنیه"وهرهدهبێتهنزیكانهمبهكرێكارچینیبۆشنهچهملهحزبیرگهئه"نوهخواره
پاریسیكۆمۆنه.كۆمۆنیزمبۆوهلێیهبوونڕتێپهوڕاگوزارسۆشیالیزمیزراندنیدامهوبوونوامردهبهوكرێكاران

شداورهگهواڵتێكیلهندهرچهههرئۆكتۆبهشۆڕشی.بووههجیهانیكیڕوویهونگڕه,بووشارداكیهلهندهرچههه
داڕووی كنهوبوخوازسۆشیالیسترۆكداناوهلهكهوهحزبێكهنالیهلهوهكردنیهكۆنترۆڵهۆیبهچیكه,

میشههه,وهترههاوڕێیانیولینینهۆیبهفیكلشهبهحزبیرگهئه.بووههلۆكاڵیكیڕوویهونگڕه,كۆمۆنیست
نسورمههاوڕێهۆیبهئێرانكرێكاریكۆمۆنیستیحزبیوائه,وهبوونیهكرێكاریورناسیۆنالئینتهبهبووهندپابه

وهتییهرایهڕابهتریهاوڕێیانیو وهبوونهحزبییوتیلۆكاڵیهبهبووهندپابهزیاتر, حزبیوتیلۆكاڵیهمئه.
بوونه كانكۆمۆنیستهمرۆڤهیئیرادهلهردهبهوجۆراوجۆریپلهبهوكانداجیاوازه"ترهفه"ماوهله, ڵگهله,

شكیالتتهوتیلۆكاڵیهییهڕادهوبه".وهنهدهدهگرێ"وهپێكنهڵدهههكیهلهخۆیانوخۆناڕاستهبهناسیۆنالیزمدا
وهپێشهچنهدهتیریهگه وهبێتهدهتوندترحزبداڵگهلهكانیندییهیوهپهناسیۆنالیزمشیهڕادهوبه, سیمایمئه.

وهبێتهدهستهرجهبهشتازۆرلهناسیۆنالیزمه كانیكۆمۆنیستهبوونیكۆمۆنیستگرتنیمكهبهوانهلهكێكیه.
ترواڵتێكی تركییهوهتهنه, وچاودێركووهیكهحزبهوخۆیدانانیوهوێشهلهورنامههاوبهتریحزبێكی,



مئه.بندهبزڕداڵسوڕانانهههوتێڕوانینولهكانرناسیۆنالییهئینتهندییهیوهپهیانی.وهریانهسهبهرئامۆژگاریكه
وئهزراندنیدامهكارایرهههڕێگریڵكوبه,زرێنندابمهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریهناتواننرههكنه,حزبانهجۆره

نتهدیكتاتۆریه تییهچینایهتهدیكتاتۆریهوئهجیاتیلهوانئه. پێننسهدادهخۆیانحزبییتیدیكتاتۆریه, وه.
رچاوهسهوهتییهتایبهتیموڵكایهیوهشاندنهوهڵنهههپێداویستیلهخۆیشیانیتهدیكتاتۆریهمئهپاندنیداسه
بۆكارارهههڕێگاینیاته.وهرهتهخهوێتهكهدهتیتایبهتیموڵكایه,كرێكارانداتیاڵیهكۆمهشۆڕشیله.گرێتده
رهتهخهوئهنانیالوه شۆڕشیپێشبۆڵگایهكۆمهملێیزۆرهیوهڕاندنهگهوحزبییتیدیكتاتۆریهزراندنیدامه,

داریدارمایهسهتریكییهشێوهلهاڵمبه,كرێكارچینیتیاڵیهكۆمه ژێرلهبێتدهموویههیهپڕۆسهمئهبێگومان.
دنیایبهبوونشادوسۆشیالیزمزراندنیدامهوكرێگرتهكاریڵپێچانیههوكرێكارانتیدیكتاتۆریهناوی

وئهناتوانێت,كهشۆڕشهدوایزۆریشكییهماوهبهوكرێكارانشۆڕشیندیروبهسهلهكهحزبه.بێتوهكۆمۆنیزمه
وهكاتهنهرزبهالفیتانه وهكرێكارهینیچتیشۆڕشگێڕیههۆیبهڵگاكۆمهچونكه,  تێشۆڕشگێرانهمێكیردهسه,

ڕێنێتپهده جیاوازیخۆیشیداناولهوزرابێتدامهگرتنوهستهدهبهاڵتسهدهبۆتداڕهبنهلهرگهئهحزبێك.
تیتایبهتیموڵكایهئاخر)بپارێزێتوههێشتنیهنهناویبهتیتایبهتیموڵكایهبێتده,بناسێتڕمیفهبهتیچینایه
اڵتداسهدهمانینهڵگهلهوهدێتهوانهپێچهواڵتداسهدهڵگهلهوهدێتهوانهڕاسته . لهتێكدیكتاتۆریهمووهه(
مووهه.دارییهرمایهسهیوهڕاندنهگهقازانجیبه,وهكرێكارانهتیاڵیهكۆمهشۆڕشیدوایلهوڵگاداكۆمهرخانیسه

بۆنیاتهكردنیتیسقهوتیمرۆڤایهمیرجهسهكردنیڕزگارلهكرێكارانیشیتییانهچینایهاڵتیسهدهدابڕینێكی
باتیخهبوونیمرۆیییپێوانه.دارییهرمایهسهیوهڕاندنهگهقازانجیبهوهدیسانه,ودائهپێناویلهوكرێكارچینی
كرێكارچینی  تییهمرۆڤایهبوونیرڕزگا, تیمرۆڤایهكردنیڕزگاربێڵێتدهماركسكووهكرێكاران. ناتوانن,

نبكهڕزگارخۆیشیان رخانیسهكانییدانهمهلهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریهالبردنیودیمۆكراسیكردنیدابیین.
بوونیشداربهلهڕێگرتنوپڕۆلیتاریاداستیدهلهڵگاكۆمهاڵتیسهدهكردنێكیتیسقهمووهه.یهوهلێرهئاڵداكۆمه
یوهگواستنهوڵگاكۆمهیسۆشیالیستانهنانیبنیاتبۆدااڵتهسهدهوله"بنتوێژێكوچینرههله"تركانیمرۆڤه

كۆمۆنیزمورهبه .بێتنهكرێكاركهمرۆڤێكرههیوهوساندنهچهوڵسوڕانههوئازادیقاڵبدانیلهیانی,
لهندێكههكهكاتێكدایهلهنیاته,وهربازییهسهیوهبوونهڕووبهڕوویدانیمهدێتهكهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریه

نهبهدهناپه,كرێگرتهكاریوتیتایبهتیموڵكایهكردنیجێگیرووهڕاندنهگهبۆوكرێكارانكانیتییهچینایهدوژمنه
یوهڕاندنهگهبۆوهنهناكهڕێكخراومیلیشیاییانوهربازیسههێزیهێنانیكاربهلهسڵوتوندوتیژیكاریربه

داریرمایهسهڵگایكۆمه ئازادیدایهبوونیراررقهبهپێناویلهتهدیكتاتۆریهمئهیانی. وئازادیندهرچههه.
كنیهبهدژشتیدووتدیكتاتۆریه تدیكتاتۆریهلهجۆرهدوومئهاڵمبه, پاشماوهوكرێكارانتیدیكتاتۆریه)

بۆرژواكانینگهنگاوڕهڕه یهههكدایهڵگهلهقووڵیانتیچۆنایهوتیندایهچهكیجیاوازییه( "میانكهیه.
پڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریه  مرۆییه" نییهخوازجیاوازی, قۆناغیولهیهئازادیبوونیراررقهبهپێداویستی,
دایهوهگواستنه ئابووریدایهیدانیمهله, رخانداسهلهرباڵوهبهكیدیمۆكراسییههاوشانی, لهشێكبهبهبووه,

گشتییهۆشیاری تیئامانجیهكۆمۆنیزمبهیشتنگهوكانمرۆڤهختیاریبه, ڵگایكۆمهوخۆییوهشاندنهڵوههه,
كانیمرۆڤهیزۆربهنالیهلهوئیدارییهكارێكیزیاتر,"تییهكهرهحه"تیبزاوتنیهمیكانیزمیڕاگوزارسۆشیالیستی

بوونیشداربهووهكردنهگشتیپێیبهویهكهیهكرێكاریتهحوكومهستیدهئامڕازێكی,برێتدهڕێوهبهڵگاوهكۆمه
وهدێتههاوجووتیكهئیدارییهڕووهیوهبوونهتۆخویكهسیاسیهڕووهیوهبوونهكاڵتیایداڵكخهزیاتریرچیهه
,مكهیه:گرنگنزۆرداسۆشیالیستیڵگایكۆمهلهرفاكتهدوویانی.ڕاگوزارداڵگایكۆمهیوهشاندنهڵوهههڵگهله

لهگشتییههۆشیاریمئهیوهبوونهییكرده,مدووهو"بكرێتپێستیدهمڕۆوهئهلهبێتدهكه"گشتیهۆشیاری



مئهیوهپێشهچوونهپێیبهپێ.وهكانیهپۆستهمووههبهتداوڵهدهكاروباریلهرومڕسهكردنیشداریبهبۆڵكداخه
ڕاگوزارداستیسۆشیالیڵگایكۆمهلهرهفاكتهدوو وكردنئیدارهبۆگۆڕدرێتدهووردهووردهاڵتسهدهیشێوه,

.ئازادیزیاترییوهبوونهشگهیانیاڵتیشسهدهكییهوهبوونهكاڵمووههوه.خۆیانیڕۆژانهژیانیڕێكخستنی
یهكسانییهوئازادیكردنیكۆنترۆڵبۆ¸بۆرژوانچینییپاشماوهكانیڵهكۆڕوكۆمهتیدیكتاتۆریهكهمیشیاندووه
اڵتداسهدهله یهتیتایبهتیموڵكایهیوهڕاندنهگهبۆ. تییهچینایهجیاوازییوهكردنهقووڵووهمانهبۆ. بۆ.

ناسینڕمیفهبهبۆ.تراژیدیابهكانهمرۆڤهیختیارانهبهژیانییوهگۆڕینهبۆ.یهگرتهكرێكارییوهكردنهدابیین
 .ڵگاداكۆمهلهیهبازێدهیوهكردنهییكردهو

بۆكهیهوێنه,وهیهكهتییهرایهڕابهكنهوهكانیهندامهئهنالیهله"پڕۆلیتاریاحزبی"حزبمڕۆیئهكردنیئیداره
.تیئیدارییهوسیاسیسیستمیكرۆكیداریدارمایهسههلتیدیكتاتۆریه.كرێكاریتیحوكومهینێیسبهكردنیئیداره

تیموڵكایهبهندیوهپهلهبۆرژوا.ڵگایهكۆمهئیداریوسیاسیكرۆكیدیمۆكراسیڕاگوزارداسۆشیالیزمیلهاڵمبه
بهندیوهپهلهبۆرژوا.دیكتاتۆرهوهتهتایبهتیموڵكایهبهندیوهپهلهپڕۆلیتاریااڵمبه,یهدیمۆكراسیوهتهتایبه

دیكتاتۆرهوهگشتییهتیموڵكایه بۆبۆرژوا.دیمۆكراسییهوهگشتییهتیموڵكایهبهندیوهپهلهپڕۆلیتاریااڵمبه,
پاراستنیبۆپڕۆلیتاریا.رخانداسهلهیهههتیدیكتاتۆریهبهپێویستی,ژێرخاندالهیدیمۆكراسییهوئهپاراستنی

ژێرخاندالهیتهدیكتاتۆریهوئه رخانداسهلهیهههدیمۆكراسیبهپێویستی, بۆژێرخاندایدانیمهلهبۆرژوا.
بۆپڕۆلیتاریااڵمبه,دیكتاتۆرهتییهموڵكایهوئهیوهكردنهگشتیبۆودیمۆكراسییهتیتایبهتیموڵكایهیوهمانه
لهبۆرژوادیمۆكراسی.دیمۆكراسییهتییهموڵكایهوئهیوهكردنهگشتیبۆودیكتاتۆرهتیتایبهتیموڵكایهیوهنهما

كانییدانهمهلهتیدیكتاتۆریهكردنیپیادهڵگهلهوهدێتههاوجووتتیتایبهتیموڵكایهیوهمانهپێیبهپێژێرخاندا
رخانداسه ,تیتایبهتیموڵكایهیوهمانهرسهلهرهتهخهوئهبوونیزیادورتهخهبوونییداپهپێیبهپێوه,

سكرتهبهڵگهلهبێتدههاوجووتووهبێتهدهسكرتهبهرهبهرهبهداژێرخانهیدانیمهولهشیكهدیمۆكراسییه
وبوونیداپهڵگهله,جۆرمانههبهرههپڕۆلیتاریاشبۆ.رخانداسهانیكیدانهمهلهیكهتهدیكتاتۆریهیوهبوونه
ژێرخاندایدانیمهلهیكهتهدیكتاتۆریهیوهبوونهسكرتهبه,تیموڵكایهیوهبوونهگشتیرسهلهرتهخهبوونیزیاد

رخانداسهكانییدانهمهلهیكهدیمۆكراسییهیوهبوونهسكرتهبهڵگهلهوهدێتههاوجووت ڵگایكۆمهله.
دیمۆكراسی)كرێتدهپیادهرخانداسهوژێرخانلهكیهبهوانهپێچهئیداریوسیاسیسیستمیدووداریدارمایهسه
.رخانداسهلهدیكتاتۆرییوژێرخانله وسیاسیسیستمیدوومانههڕاگوزاریشداسۆشیالیستیڵگایكۆمهله(

جیاوازاڵمبهئیداری كتریدایهڵگهلهجێگۆڕكێیانبه) كرێتدهپیاده( لهدیمۆكراسیوژێرخانلهدیكتاتۆرێتی)
چوونه.تیشیهكهئیدارییهوسیاسیسیستمهدوویوهپێشهچوونه,داریرمایهسهیوهپێشهچوونه(.رخانداسه

تیخاسیهیهههڕۆژئاواداواڵتانیلهدیمۆكراسییهسیستمیمئه.شتمانههرههاگوزاریشڕسۆشیالیزمییوهپێشه
نییهداریرمایهسه ئاراوهتههاتووهڵكداخهفشاریژێرله, نییهداریرمایهسهموڵكیدیمۆكراسی. بۆرژوانه,

ئێستاش.دایانهێناوهكانكۆیلهكنهكانئازادهمرۆڤهبۆویۆناندالهجارمكهیهدیمۆكراسی.كرێكارنهودایهێناوه
داریدارمایهسهلهدیمۆكراسی مڕۆئهكانیكۆیلهبۆ كرێكاران, نییه, هێزهوكرێكارانیبڕاوهنهباتیخهاڵمبه,

بۆداریرمایهسهیدیمۆكراسییهمئه.بۆرژواكاندارسهبهپێنێتیسهدهوتیپاندوویهسهڵگاكۆمهتریكانیڕادیكاله
چێتهدهندهوهئه"بۆرژوا"خۆییكهچینهبۆئابووریدایدانیمهلهیكهدیمۆكراسییه,وهپێشهبڕواتهندچهكرێكاران

دواوه بوونیكهڵهكهوداریرمایهسهپاراستنیپێناویلهئابووریدایدانیمهلهبۆرژواكیدیمۆكراسییهمووهه.
دایهرمایهسه دیكتاتۆرهكرێكارانداررانبهبهلهودائابوورییهیدانهمهولهرههوه, لهیتهدیكتاتۆریهوئهاڵمبه.



یدیمۆكراسییهوئهوه.كرێكاراندژیبهیهههرخانیشسهتیدیكتاتۆریهبهپێویستیكرێكارانبۆئابووریدایدانیمه
یانی.خۆییكهچینهبۆرههورخانداسهلهیهههدیمۆكراسیبهپێویستیخۆییكهچینهبۆئابووریدایدانیمهله

دیمۆكراسییهرخانداسهوژێرخانیدانیمهردووههلهخۆییكهچینهبۆبۆرژوا ردووههلهپڕۆلیتاریابۆاڵمبه,
دیكتاتۆرهرخانداسهوژێرخانكانییدانهمه یتهدیكتاتۆریهودیمۆكراسیوئهبۆربزوێنههێزیرداوههجهله.

خۆیانداتیاڵیهكۆمهشۆڕشیلهكرێكاربۆیه.تییهتایبهتیموڵكایهیوهپێشهبردنهووهنههێشتهوبوون,بۆرژوا
كردنیبڕبنه)كردنیبڕبنهبۆبێتده,وهپێكهتیمرۆڤایهمووههوخۆیانرسهلهژوابۆرتیدیكتاتۆریهالبردنیبۆ

بۆرژواتیدیكتاتۆریه وهیهتیتایبهتیموڵكایههێشتنینهیدانیمهبچنه( سۆشیالیزمینانیبنیاتیلهسهمه.
یهتیتایبهتییهموڵكایهوئهالبردنی.كاتپێدهستدهوهتییهتایبهتیموڵكایههێشتنینهیدانیمهنانهپێلهڕاگوزار

نێتخایهدهندهچهتایهههتاههبۆكردنیبڕبنهو ندهوهئهرههكۆمۆنیزمبۆڕاگوزاریشسۆشیالیزمیقۆناغی,
نێتخایهده تیموڵكایهپڕۆلیتاریا. خۆیبۆوهناگوێزێتهبۆرژواوهلهتیتایبه گشتییوهئهجیاتیلهڵكوبه,
وهكاتهده  موانههتیموڵكایهبهكاتدهتیتایبهتیموڵكایهیانی) تیمرۆڤایهمووهه_ _ . یوهكردنهگشتی(

پڕۆلیتاریااڵمبه.اداڵگكۆمهرخانیسهلهدیمۆكراسییوهكردنهگشتیڵگهلهوهدێتههاوجووتتیتایبهتیموڵكایه
دیمۆكراسییهڕاستیدالهژێرخانیشداله وهكاتهدهگشتیتیتایبهتیموڵكایهچونكه, وهئابوورییهباریلهواته)

,هێنێتدهكاریبهژێرخاندالهكهیتهدیكتاتۆریهوئه(.وهكاتهدهكسانیه,بنتوێژێكوچینرههله,كانمرۆڤه
بهنیاتهتهدیكتاتۆریهوئه.كاندامرۆڤهكانیئابوورییهندییهیوهپهلهكسانییهیهناودیمۆكراسینادژیبهنیاته

كهبۆرژوایانی.وهشێننهڵبوهههڵگاداكۆمهرخانیسهوژێرخانلهدیمۆكراسییهوئهوێتبیانهكهنهێزانهوئهدژی
یهدیمۆكراسیرخانداسهوژێرخانلهخۆیدایكهچینهررانبهبهلهنیاته وچینمووههررانبهبهلهپڕۆلیتاریا,

ڵگاداكۆمهكانیتوێژه وهخۆیشیانهكرێكارانبه" یوهكردنهگشتیڵگهلهباتهبهوهرخانداسهوژێرخانله"
وهیهتیتایبهتیموڵكایهپێداویستیلهبۆرژوایسكهرتهبهیهدیمۆكراسیوئه.یهاسیدیمۆكرتیداتایبهتیموڵكایه

.گرێتدهرچاوهسهوهگشتییهتیموڵكایهپێداویستیلهپڕۆلیتاریاشیرینهبهیهدیمۆكراسیوئهوگرێتدهرچاوهسه
یكهیهدیمۆكراسیسیستمهلهشێكهبهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریه ,دیمۆكراسیبوونیراررقهبهپێداویستییانی.
بوونیڕزگارپێداویستی.خۆیانهكرێكارانیئیرادهلهردهبهتهدیكتاتۆریهمئه.هێنێتدهخۆیداڵگهلهدیكتاتۆریی

وكرێكارانرسهبهتهدیكتاتۆریهمئه,وهبێتهدهستهرجهبهتیداتایبهتیموڵكایهیوهكردنهگشتیلهكهتیمرۆڤایه
پێنێتسهدهتیدامرۆڤایهمووهه تهدیكتاتۆریهمئهڕاستیدالهیانی. دژیبهتییهمرۆڤایهمرجهسهتیدیكتاتۆریه,

الحیبهزهوڕێكخراوهێزێكیاریاپڕۆلیتچونكه,ناسرێتدهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریهبهوهئهربهله.كانیدوژمنه
رسهتاهێزێكیوكۆمۆنیزمبهیشتنگهبۆسۆشیالیستییهڵگایكۆمهریزرێنهدامهتیڕهبنههێزیوڵگاكۆمهناو

شۆڕشگێڕه یهشێوهتهدیكتاتۆریهمئه. رۆكهناوهیكهیهدیمۆكراسی, یهشێوهمئهیهوهرۆكهناوهپێداویستیله.
بهكرێكارانیتییانهچینایهاڵتیسهدهوێتیهدهوتیویستوویهشوێنێكدامووههلهومیشهههبۆرژوا.بێتدهاڵڵهگه

بناسێنێتدیمۆكراسیبهخۆیشییتییانهچینایهاڵتیسهدهوتدیكتاتۆریه سیستمیكهكاتێكدایهلهمهئه.
سڵهئهبۆرژوابۆدیكتاتۆرییكهكاتێكدایهله.پڕۆلیتاریابهنامۆیهتیشدیكتاتۆریهوبۆرژوابهنامۆیهدیمۆكراسی

پڕۆلیتاریاشوخواردووهبۆرژواوهستدهبهگیریتیمرۆڤایهكهكاتێكدایهله.سڵهئهپڕۆلیتاریابۆدیمۆكراسیشو
یهتیمرۆڤایهخشیبهڕزگاریتییڕهبنههێزی تریكانیوساوهچهوكرێكارانكهوههۆیهوبهداریدارمایهسهله.
,تیخۆیهیكهچینهبۆنیاتهڵگاكۆمهئاستیرسهلهشكهیهدیمۆكراسیویهمینهكهبۆرژواشونزۆرینهڵگاكۆمه
وسیمایهزۆرینهدژیكهیكهیهدیكتاتۆرێتیڵكوبهناكاتدیاریوئهاڵتیسهدهسیمایدیمۆكراسییهوئه

گرێتهدهاڵتسهدهكهپڕۆلیتاریاشبۆ.كاتدهدیاریڵگاكۆمهپانتاییبه"بۆرژواواته"وئهاڵتیسهدهیچوارچێوه



زۆرییزۆربهكرێكاریداتیحوكومهمیردهسهلهتركانیوساوهچهوكرێكارانكهوههۆیهوبهیانی.وایهرههستده
رباڵویشبهكیدیمۆكراسییهوهێنندهپێكدانیشتوان مكهالنی" دژیلهدیكتاتۆریشنویهههخۆیانبۆ"
هێنندهپێكبچوككییهمینهكهكهبۆرژواكانیپاشماوه كنهسیاسییاناڵتیسهدهسیمایبێتهدهدیمۆكراسی,

كهتهدیكتاتۆریه سۆشیالیستیداوداریرمایهسهڵگایكۆمهردووههلهاتهوكه. بهاڵتسهدهتیچۆنیه,
وهناسرێتهدهوهكانهتییهندایهچه ئاستیرسهلهوتدیكتاتۆریهداریدارمایهسهلهڵگاكۆمهئاستیرسهلهیانی.

كرێتدهپیادهدیمۆكراسیسۆشیالیزمدالهڵگاكۆمه داریدارمایهسهلهدیمۆكراسیسیستمیكهیوهلهجگهمهئه.
مانایبه)كیهوههاتنهخۆیبۆتیشتایبهتیموڵكایهوستێتبهدهرهوهتهتیداتایبهتیموڵكایهوریدهبهچونكه

وهكۆبوونه بوونمۆڵ, كیهرسهچوونه, لهبكرێتتاههتیموڵكایهورمایهسهزیاتریرچیههستنیبهقچه,
خۆییكهچینهسنووریناتوانێت,تیبزاوتنیهگرنگیمیكانیزمێكیوریوههجهتێكیخاسیه(سداكهمترینكهستیده
 بۆرژوا" ببێتڵتێكهترداكانیتوێژهوچینڵگهلهوڕێنێتتێبپه" اسۆشیالیزمدلهدیمۆكراسیسیستمیاڵمبه.

,زیاتریرچیههبوونیفراوانخۆیبۆگشتیشتیموڵكایهوستێتبهدهرهوهتهگشتیداتیموڵكایهوریدهبهچونكه
تیبزاوتنیهمیكانیزمیگرنگترینوریوههجهتێكیخاسیه خۆیدایكهچینهسنووریلهناتوانێت, "كرێكاران"
كسانییهورهبهكانمرۆڤهمووههبۆوڵگاكۆمهئاستیرسهلهوبێتنهتركانیتوێژهوچینبهڵوتێكهوهبمێنێته

یان,باتدهناوئازادبازاڕیسیستمیبهدیمۆكراسیكهمریكیئهبۆرژوایسوفییلهفهییامافۆكۆ.ڕواتنهواوته
راررقهبهبۆسیستمێكهدابناغهلهدیمۆكراسی.وهكاتهدهژووئاوهكانڕاستییهیانگاتتێدهكانڕاستییهلهوقووچلنگه

لهوڕۆژانهداریرمایهسهڵگایكۆمهكهیكسانییهیهوئازادیوئه.بێتدهپیادهكانمرۆڤهكسانییهوئازادیبوونی
كاتدهپێشێلیوهموانهههرچاویبهبهوشوێنێكدامووهه ڕۆژئاواواڵتانییمۆكراسییهدیمئه. واڵتانی"
باتیخهمێژوویاڵمبه,نییهواڵتانهمئهبۆرژواییتییانهچینایهندیوهرژهبهله"ئازادبازاڕینخاوهداریرمایهسه

.ریانداسهبهپاندوویانهسهڵگاكانیانكۆمهكانیخوازهوتنپێشكهوڕادیكالهێزهوكرێكارانیتییانهچینایه
داریدارمایهسهڵگهلهكیهشێوههیچبهدیمۆكراسی موتوربهیشێوهوتیوڵهدهداریرمایهسهوئازادبازاڕیبه)
وهكراویشیه وهتهنایه( یهبۆرژواوهیتییهچینایهوههاتنهنهمئهیڕوانگهلهتداڕهبنهله. ڕۆژئاواواڵتانیكه,
له.بچندیمۆكراسیورهبهواڵتانهوئهناهێڵنكهیهوێوهله.نكهدهاڵتڕۆژههواڵتانیتیدیكتاتۆریهلهپشتگیری
كهڵهكهتركیمانایهبه)تیتایبهتیموڵكایهندنیسهرهپه.تیتایبهتیموڵكایهبهیهوهیهدیمۆكراسیبوونیناكۆك
چوونهنهێنی.دیمۆكراسیكنهڵگاكۆمهئاستیرسهلهیهههتدیكتاتۆریهسیستمیبهپێویستی(رمایهسهبوونی
كهڵهكهبۆودایهئهتیدیكتاتۆریهسیستمییوههاتنهله.دایهلێرهوهئابوورییهباریله"چین"چاینایوهپێشه
كیشیهماوهبۆبا"دائازادبازاڕیررانبهبهلهتییوڵهدهداریرمایهسهیوهپێشهچوونهنهێنیوه.رمایهسهبوونی
بێت دارمایهسهبوونیكهڵهكهپێناویلهكهیهوهتهدیكتاتۆریهسیستمیمئهپاندنیداسهله" ئاستیرسهله,
كاتدهیپیادهڵگاكۆمه بینێتدهجیاوازدنیایدووبهاڵتۆژههڕوڕۆژئاواواڵتانییامافۆكۆ. كهكاتێكداله,
جیاوازیشێوهدووبهاڵمبهدنیانكیهردووكیانهه زنجیرێكلهكهیهڵقهئهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریه. وئه.

ً  رشۆڕشیووئهدیمۆكراسیسیستمیوكرێكاریتیحوكومهوتیاڵیهكۆمهشۆڕشیلهتهدیكتاتۆریه وستاووهانهً 
ندهوهئهرههكنه.وهنابێتهجیاڕاگوزارسۆشیالیزمی وكرێكارانمڕۆیئهئابووریوسیاسیباتیخهلهبگره,

وهنابێتهجیاخۆییتییانهچینایهرینیبهحزبیتیتایبهبهوباتیخهكانیئامڕازه كییهوهگۆڕینهمووهه.
حزبییتیدیكتاتۆریهبهپڕۆلیتاریاتیدیكتاتۆریه بۆرژواتیدیكتاتۆریهبهتییهوهگۆڕینهدابناغهله,  مئه.

,ڕێگرنابنهوهكرێكارهچینیتیاڵیهكۆمهشۆڕشیدوایلهنیاتهبهرههكۆمۆنیستییوهبزووتنهناوبهیحزبانه
باتیخهجیهانیچینێكیكووهكرێكارانڵنیهدهنه.ڕێگرنششۆڕشهوئهبوونیرپابهبۆوئێستاوهلهرههڵكوبه



ستدهوماركسیزمبهیانوهبوونهووریایپڕۆسهوێتشیانهدهنهونبكهتییاناڵیهكۆمهشۆڕشیوتیچینایه
مهئه.بگاتنجامئهبهدووریانئامانجیكوهاڵتسهدهوتوڵهدهالنانیوهیالفیتهیوهكردنهرزبهبهیشتنیانڕاگه
ناویبهدامدیدهستهڵكیخهاڵنیكۆمهوكهچینهواویتهرسهبهكانیانحزبهییانهملێزۆرهپاندنیداسهلهجگه

كاریسیستمیوپێكهاتنمیرههبهتریشهایندهچهومانهئه.سیاسیداباتیخهلهوهتییانهرایهنوێنهوویپێشڕه
نحزبانهمئه ماركسیزمبهوانهپێچهمیتۆدێكیبهكهیماركسیستانهولهكێكهیهنسوورمههاوڕێ. یتیۆڕیزه,

كانكۆمۆنیستهلهزۆركییهژمارهندهرچهههوئه.ڵكداخهاڵنیكۆمهوكرێكارچینیرسهبهكردووهحزبیپاندنیداسه
بینێتدهخۆیشیدایكهحزبهیوهرهدهله بردنهپێداویستیبهوهخۆیهیكهحزبهبهبوونیانستیوهپهاڵمبه,

زانێتدهشۆڕشیوهپێشه ناتوانێتیانوێتنایهكهیوهلهجگهمهئه. "نییهودائهیكهمیتۆدهتوانایله"
شیبێخۆڕاوله,یهقۆلهمهماركسالیكۆمۆنیستیووشه.وهستهدهبهبداتكۆمۆنیستبۆیانهمادیكییهپێناسه
ناهێنێتكاریبهزانستییانهكییهوهكردنه یریسهوهكۆمۆنیستییهڵگایكۆمهیڕوانگهلهكهسێكهكهكۆمۆنیست.
.نییهبوونیوهكترییهیهرسهبهكانمرۆڤهاڵتیسهدهكۆمۆنیستیداڵگایكۆمهله.بكاتمڕۆئهتیچینایهباتیخه

بۆشتییهچینایهباتهخهوئهوه.كاتدهتیچینایهباتیخهاڵتسهدهمانینهبۆكهیهسهكهوئهكۆمۆنیستیانی
كاتپێدهستدهوهاڵتهسهدهكسانییهیالفیتهیوهكردنهرزبهلهاڵتسهدهمانینه یالفیتهیوهكردنهرزبهیانی.
كردنیبڕبنهبۆكردنباتخهوهوێشهلهواڵتداسهدهلهكسانییه كهسێككهرههبۆبوونهكۆمۆنیستریپێوه,
 .بكاتتییانهچینایهباتیخه
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