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 :پێشەكیلەبری 

مەڵگەی  چونكە كۆ. وتەزای دەوڵەت ، ڕیشەی لەگەڵ ڕیشەی كۆمەڵگەی چینایەتیدایە 
چینایەتی یەكێك لە ناوەڕۆك و خەسڵەتەكانی پەیوەندی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ، ئابووری و 

لەم  سۆنگەیەوە، دەوڵەت پێكهاتێكی چینایەتی هەیە ، هەروەها . پێكهێنەری دەوڵەتە 
پرۆسیس كردنی سیستەمی سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی ، سیستەمی دەوڵەتیش وەكو 

 .دا ڕەنگی دەدایەوە ....سەرخانی هونەری و سیاسی و هزری و

واتە دەوڵەتی كۆیلەداری یان دەرەبەگایەتی ، یان سەرمایەداری ، لە سەرەتادا 
ێنی ژێرخانی دەكرد خان دادەمەزرا و ، ڕێنو ژێرخانی بۆ پێك دەهات و دواتر سەرخان بە پێی ژێر

، یان هونەر و سیاسەت و فەلسەفەو دادگا و داوەر و یاساكانی دەخستە پێناوی سیستەمە 
 (ئابوورییەكەیەوە. )بەرهەم هێنەرەكەیەوە

و فەلسەفەی   ەدەوڵەتیانخەسڵەت و لێكدانەوەی دەوڵەت و ناونان و بیركردنەوەیەكی 
لەم سۆنگەیەوە ووتەزای دەوڵەت . تە دەبوولە سیستەمی چینایەتیدا ، بەرجەس......دەوڵەت و

و بیری دەوڵەتی لەكۆمەڵگای چینایەتیدا ووردە ووردە گەشەی دەكرد هەر یەك لە بیریارەكان 
لێكدانەوەیەكیان بۆ بەكاردەهێنا و هەر الیەو جۆرێك سیستەمی راڤە دەكرد و بە جۆرێكی جیاواز 

. انی سیستەمی دەوڵەتیان دەكرد لە ڕووكاری دەرەوەدا و لە ناوەڕۆكدا یەكسان ، بەی
بیریارەكانی یۆنانی كۆن بە جۆرێكی هاوتا لە ناوەڕۆكدا ، بیریان لە دەوڵەت و ناونانی و ڕاڤە 

ەها و دەسەاڵتی تاكی لە بیر ڕكاتێك مایكیافیلی ، دیكتاتۆریەتێكی . كردنی دەسەاڵت دەكردەوە 
ون باسی لە افالتەپێش ئەویشدا و هۆشی خۆی و مرۆڤایەتیدا بەرجەستە دەكرد ، هەروەها ل

لێكدانەوەی ئەو كاتە لەسەر دەوڵەت ، رەنگدانەوەی ناو . چەمكی كۆماری دیموكراتی دەكرد
هەروەها ناوەڕۆكی دەوڵەت ببوو بە پێویستی یەكی . هەلوومەرجی دەسەاڵتی كۆیلەداری بوو 

یربوونی دەسەاڵت و چونكە یەكان گ.رەهای خزمەت كردنی دەسەاڵتی چینێك بەسەر چینێكی تردا 
دامەزراندنی هەموو پێویستیەكانی پارێزگاری كردن لە دەسەاڵتی دەوڵەت، دەبووە پێویستی 

لەبەر ئەوەیە . پارێزگاری كردن له خاوەنداریەتی پیاو ماقواڵن و خاوەن زەوی و زارو كۆیلەكان 
یستی دەوڵەت ، بۆ پارێزگاری كردن لە بەرژەوەندی چینە سەردەستەكان ، ببووە پێو

 .ساوەكان ڕاگیربوونی لە بەرامبەر چینە چەو
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هەروەها دەتوانیت ئەو دەسەاڵتە لە ڕووی دەسەاڵتی چینێك بەسەر چینێكی تردا لە سێ 
بەاڵم جیاوازیان لە ڕووی گەشەو . سیستەمی چینایەتی ناو مێژوو، وەك یەك بەیانیان بكەیت 

ازییان بە پێی جیاوازی سەردەمە جیاو. پێكهاتنی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووریدا هەیە
چونكە ناتوانین وەك یەك پەیوەندی كۆیلەداری و .مێژووی و گەشەكەی بەیان دەكرێت 

پەیوەندی دەرەبەگایەتی و سەرمایەداری بناسێنین وەك یەك لە پێك هاتی كۆمەاڵیەتی و 
ر و لەبەر ئەوەی پەیوەندییەكان لە نێوان چینی چەوسێنە. ئابووریدا لێك نادرێتەوە 

هەریەكەو جۆرێكی جیاوازی پەیوەندیان ( شوێن و كات)چەوساوەدایە ، بەپێی سەردەمەكەیان 
بەاڵم لە هەرسێ سەردەمەكەدا ، دەوڵەت، فاكتەری توند و تۆڵیكردنی دەسەاڵت و . هەیە 

بەرژەوەندییەكانی چینی چەوسێنەر بووە بەسەر چەوساوەكاندا ، هەروەها فاكتەری سەپاندی 
نە خاوەن سامان و سەروەتەكان بووە  بەسەر چینە بێ سەروەت و سامان و دەسەاڵتی چی
 .هەژارەكاندا 

بەم پێودانگە دەسەاڵتی دەوڵەت لە كۆیلداریدا ، بە پێی بەرژەوەندی ئابووری و  
كۆمەاڵیەتییەكانی كۆیلەدار سیاسەتی داڕشتووە و هێزی سەربازی و دەزگاكانی تری دەوڵەتی 

و پەیوەندیە كۆمەاڵیەتییەكانی خزاندووەتە ئەو ئاستەی تا بتوانێت  خستووەتە ئەو پێناوەوە
واتە خاوەن كۆیلە . بەپێی بەرژەوەندییەكانی دەسەاڵتدار و خاوەن كۆیلەكان ئەنجامیان هەبێت 

بۆی هەبوو بڕیار لەسەر چارەنووسی كۆیلەكان بدات بەوەی كە لەگەڵ كێدا هاوسەرگیری دەكات 
 .واردنەكەشی چی دەبێتو بە كێ دەفرۆشرێت جۆری خ

بەاڵم لە دەرەبەگایەتیدا ، جوتیاری هەژار دەكەوتە بەر رەحمەتی خاوەن زەوی و یان   
ئەو پارچە زەویە بچووكەی كە هیچ كەلوپەلێكی نەبوو بۆ بەرهەم هێنانی و دەكەوتە ژێر 

تا قەرزێكی زۆرەوە كە دوای لە ڕێگەی نیوە كار و یان سێ یەك و هەتا ئاستی دەیەك و هە
ژێركاری قورس و   ئاستی ئەوەی كە لە پێناوی قەرزەكانیدا هەموو ئەندامانی خێزانەكەی بكاتە

بێجگە لەوەش كە لە شەوانی . گرانەوە ، بۆ ئەوەی بتوانێت دڵی خاوەن قەرزی ڕازی بكات 
واتە .پەردەی بووكێتیدا ئەم دەیتوانی یەكەم كەس و یەكەم بڕیار دەربێت لەسەر هاوسەربوونی 

رانە دەبێتە یەكێك لە پایەو خەسڵەتی كۆمەاڵیەتی ئەو كاتەی كۆمەڵگای دەرەبەگایەتی لە سوو
 .ئەوروپا و بەشێكی زۆری دنیادا 

لە الیەكی ترەوە پایەی ئاینی مەسیحی ، دەستكاری هیچ جۆرێك لەو پەیوەندیانەی  
ان لەسەر نەدەكرد ، بەڵكو پاپاكانیش یەكێك و یان وەك یەكێك لە دەسەاڵتداران بڕیاری

واتە جێبه جێكردن و گفتوگۆنەكردن ، . سوورانەو چەوسانەوە و بەهرەكێشانی هەژارەكان دەدا 
 .پێك هاتنی سیاسی و چینایەتی كۆمەڵگای چینایەتی دەرەبەگایەتی و كۆیلەداری بووە

لەالیەكی ترەوە ئەگەر ئێمە بگەڕێینەوە بۆ سەردەمی سەرهەڵدانی هەر سێ ئاینە   
ڕیشەیان و سەرەتای (یەهودی ، مەسیحی ، ئیسالم)كەی سەر ڕوی زەمین ، وەك یەكتاپەرستییە

هەر سێ . سەرهەڵدان و گەشەو دروستبوونیان ، لەناو هەناوی پەیوەندی كۆیلەداریدا بوو 
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ئاینیش ، هیچ كاتێك و لە هیچ الیەكەوە هەوڵی گۆڕانی پەیوەندی چینایەتی و كۆیلەداریان 
راو، هەروەها بە پێی ئەوەی كە سروش هاتووە بۆ پێغەمبەرەكانیان بەڵكو بە پێی نووس. نەدەدا 

بەیانی ئەوەیان دەكرد كە پەیوەندییەكانی كۆیلەداری . و راسپێردەی ئەویان پێیە لەسەر زەوی 
. و دەسەاڵت ، كارێكەو ناتوانرێت دەستكاری چارەنووسی دەسەاڵت و كۆیلە بوون بكرێت 

ەگەڕایەوە بۆ ئەوەی كە چارەنووسی ئینسان بە پێی هەوڵ و وابەیان دەكرا ئەو پەیوەندییە ، د
بەڵكو لە ساتەوەختی دروست بوونییەوە چارەی ڕەشی لەسەر نێو .تێكۆشانی خۆی نییە 

. چەوانی بۆی نووسراوەو دەفتەری كردار و ژیانی پێویستە بە پێی چارەنووسەكەی پڕ بكرێتەوە 
 .دەسەاڵت و پەیوەندییە چینایەتییەكەی  ئەمانە جۆرێك لە پەیامی ڕام كردنی ئینسانە بۆ

گفتوكۆ پێنازانێ ، ئەویش لە   ینی دەسەاڵتێكی ڕەهایه، لەوەی كە دەسەاڵتی ئا  بێجگە  
كەواتە بە پێی ئەوەی كە ئاینی . ڕێگەی دەست كاری نەكردنی ووتە و نووسراوەكانی خوایە

گۆڕانی تیادا نییە ، بۆیە لە  یەكتاپەرستی لە پەیوەندییەكی چینایەتیدا دروست بووە و هەوڵی
ناواخنی سیستەمی هزری و ئایدۆلۆژی ئایندا ، هەمان پەیوەندی چینایەتی ناوەڕۆكی ئاوزان و 

لەم سۆنگەیەوە ئاین . بەشێك لە پراكسیس كردنی سیاسەت و مۆراڵی دەسەاڵت بووە 
ەی ترس و چونكە ئەتوانیت لەڕێگ. بەكارهێنراوە لە بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی چینایەتیدا 

لەبەر ئەمەیە لە زۆر . دڵەڕاوكێ دروست كردن بە توندترین شێوە بڕۆسیسی دەسەاڵت بكات 
  شوێن و كاتدا ئەگەر سەردەمەكەی و ئاستی پێگەیشتنە مێژووییەكەی جیاوازیش بووبێت ، بوه 

 .بە پەیامی دەسەاڵت و خۆی دوو بارەو سێ بارە كردوەتەوە 

ئێمەش وەك ڕابردوو ، ئایدۆلۆژیای دەستەیەكی  بۆ ئەم سەردەمەی  كەواتە ئاین 
هەروەها بەشێك بووە لە . مشەخۆرەو دەست بۆ دەسەاڵت و سیستەمی چینایەتی دەبات 

پەیڕەوی دەسەاڵتی چینایەتی ، بێجگە لەوەی كە ئاین بەشێوەیەكی گشتی زۆر بەڕەهایی و بێ 
ەنسیبی لێكدانەوە و جیهان لێپێچینەوە تووندترین دەسەاڵتی چینایەتی خۆی ڕاڤە دەكات پەر
 .ۆڤەكاندا دەسەپێنێ  بینی خۆی لە ڕێگەی دەسەاڵتی مایكیافیلی یەتی خۆیەوە بەسەر مر

كەواتە دەوڵەتی تیوكراتی، لەهەر سەردەمێكی چینایەتی و دەسەاڵتی دەوڵەتدا بێت   
دەسەاڵتی ڕەهای كۆمەڵێك قەشەو پاپای یان حاخام یان ئەمیر و والییە بەسەر سەری 

 .ەوساوەكانەوە چ

ئەگەر ئێمە لە دەسەاڵتی كۆیلەداری و پەیوەندیان بە ئاینی مەسیحییەوە بكۆڵینەوە ،  
هەروەها لە . دەتوانین ڕەشەترین و ناخۆشترین و رەوشی تراژیدیای بڕیار و دەسەاڵت ببینینەوه

وكار و سەردەمی دەرەبەگایتی و دەسەاڵتی پاپاكان لە ئەوروپادا ، ئەوە ببینین كە چەند ها
هاوپیشەی دەرەبەگەكان بوون و بە چی هۆیەكەوە سەرانە و سوراتە باج و خەراجێكی زۆریان 

هەروەها چۆن و بە چی شێوەیەك بۆیان گونجاوبێت و . بەسەر سەری خەڵكەوه ڕادەگرت 
دەستیان بەسەریاندا ڕۆشتبێت ، كیسەی هەڵدوراو یان پڕ لە سەروەت و سامان دەكردو زەوی و 

بێ گومان لەالی دەسەاڵتی ئاینی ئیسالم .   ستە ژێر ڕكێفی دەسەاڵت و هەژمونیانەوەزاریان دەخ
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و دەوڵەتەكانیان ، لەسەردەمی كۆیلەداری و دەرەبەگایەتیدا ، بەهۆی جیاواز جیاوازەوە هەر 
ێكی تردا بە شێوەیەكی ڕەوشجارەی تاكتیكێك و سیاسەتێكی میان ڕەوانەوە جارێكی تر و لە 

ی پڕۆسیسی دەسەاڵتیان دەكرد و ، قەڵەم ڕەوی فراوان كردنی بەناوی ئوممەو زۆر توند و تیژ
ئەو كاتانەی گوزەراندنی دەسەاڵتی . پەخشی دوا پەیام و دوانێردراوەوە جێ بەجێیان دەكرد 

ئیسالمی لە نێوە دوورگەی عەرەبیدا ڕوو پۆشێكی ئاینی بۆ هەمان دەسەاڵتی كۆیلەداری دەكراو 
لەو ڕوانگەیەوە كۆیلەداری . نیان دەخستە ژێر ڕكێفی دەسەاڵتیانەوە ڕەوت و گەشەی بازرگا

هەڵنەدەوەشایەوە ، شەرع و سوونە دەبوونە یاسا و ڕێسای دادوەری كۆیلەداری و ئەو 
   .سیستەمەی هەڵنەدەوەشانەوە 

هەروەها پێكهاتی ئابووریش .ئەوەی سیستەمێكی ئابووری جیاوازیان نەبوو لەبەر  
چونكە دیالێكتیكی مێژوو گۆڕانەكانی لەژێر خانەوە دەست . كهاتێكی ئابووری ترنەگۆڕابوو بە پێ

لەو ڕێگەیەوه ئەبێت ئەو ئاینیانە پەیامی .نەوەكو سەرخان هەوڵی گۆڕان بدات . پێدەكات
خۆبەدەستەوەدان و كڕنوش بردن بۆ چارەنووسێك ببات ، چونكە بەو شێوەیە لێكیان دەدایەوە 

كرد نییە بەڵكو هێزێكی گەورە تر لە ئینسان توانای جێبەجێ كردنی كە ئەو چارەنووسە مرۆڤ 
الهوتیەتی فەلسەفەكەیان ، مێژوویان   بێ گومان میتافیزیكی ئەو لێكدانەوە ئاینیانەو. هەیە 

بێ گومان . دەگەڕانەوە بۆ لێكدانەوەیەكی میتا مێژووی و دەستی مرۆڤیان لێ دەردەكێشا 
 .رۆڤایەتی دروستی كردووەڕەوەندی مێژوو و پێكهاتەكەشی م

بەم پێودانگە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی لەسەردەمی كۆیلەداری نیوە دورگەی عەرەبیدا ، لە   
ڕێگەی ئاینەكانیانەوە لە ڕووپۆشێكی تردا نیشانیان دەدا ، بەاڵم لە ڕاستیدا هەمان ناوەڕۆك و 

مەاڵیەتییەكانیش چونكە گۆڕانی بەهای پەیوەندییە كۆ. هەمان ئاستی پەیوەندیان هەبوو 
لەم سۆنگەیەوە . پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە گۆڕانی پەیوەندییە ئابوورییەكەیەوە هەیە

. ئاینەكان لە كات و شوێنی خۆیدا ، پەیامی ڕزگاری و پچڕاندنی زرێی دەستی كۆیلەكان نەبووە
ئەم بەاڵم .بەڵكو جێگیر كردنی دەسەاڵتی ڕەها و بە زۆر داسەپاوی هەمان پەیوەندی بووە 

دەستەیەكی   جارەیان كۆمەڵێكی تر و دەستەیەكی تر ، هەرچەندە ئەم دەستەیە كۆمەڵ و
بەڵكو .ڕێكخەرتربن، بەاڵم كاریگەری لەسەر گۆڕانی بنەڕەتی دەسەاڵتی كۆیلەداری پێك نەهێناوە

ئەم ڕەوشە درێژەی كێشا هەتا ئاستی . دووبارەی هەمان سیستەم و دەسەاڵتیان كردوەتەوە 
لەو ناوچانەدا و لە ناوچەكانی نێوان .پێگەی سیستەمی دەسەاڵتی دەرەبەگایەتیپێكهاتنی 

دوورووبار و بالد شام و ئەو شوێنانەی كە بە دەستیانەوە بوون ، هەلومەرجی بەرهەمهێنانی 
كۆیلەداری ، سیستەم و بەرهەمهێنانی تازەی تیادا سەوز دەبوو ، سیستەمی دەرەبەگایەتی 

ۆیەوە ئەو سیستەمە نوێیە بەرەنجامی لێكدانەوە و هەوڵی ئەو ئاینانە بەم ه.تیایدا دروست بوو
نەبوو ، بەڵكو بەرەنجامی گەشەی سەرمایەو ئابووری كۆیلەداری بوو بۆ پەیوەندییەكی تری 

بەم پێیە ، خەلیفەو والییەكان . چەوسێنەرانە ، كە تیایدا بەرهەم هێنانێكی نوێی دروست كرد 
ەكان چوونە سەر سفرەی بەرهەم هێنانی نوێ و پارووی چەوریان م و پاپا و قەشەكان و حاخا

 .تیادا دەگالند



  8 
 

ئەوەندەی والی و ئەمیرەكان لە خەالفەتی ڕاشدین و ئەمەوییەكان و عەباسییەكاندا   
دەسەاڵتیان هەبوو، پاوانی هەموو ناوچە بەپیت وبەرەكەتەكانیان كردبوو ، هیچ كەسێك پارچە 

تەنها لە هەندێك باردا . كەوت ، كەڵكی بەرهەم هێنیان هەبێت زەوییەكی بەكەڵكی بەرنەدە
ئەوان لە هەموو كەس دەوڵەمەندتر و . نەبێت ئەویش بەشی گەورەیان لەبەرهەمەكەیدا هەبووە 

لەم سۆنگەیەوە پەیامی پراكسیس كردنی ئاینەكان و دەسەاڵتی تیوكراتیان . خاوەن زەوی بوون
 .وەت و ئاسوودەییەكە ، پەیامی پاوان كردنی هەموو دەستكە

تەنها خواست و . بوار بۆ هیچ كەس نەبوو كە دەربڕی خواست و ویستی خۆی بێت  
ویستی والی و خەلیفەو پاپاكان وحاخامەكان و جێبەجێكردنیان لەالیەن چەوساوەكانەوە بێ 

 .ئیتر هەر جۆرێكی داخوازی و جیاوازی بیروڕا زۆر بە توندی ڕەت دەكرایەوە. سانسۆر بوو 

دەسەاڵتی تیوكراتی لەسەردەمە جیاجیاكاندا ، نەیتوانیوە ، یان كاری لە پێناوی    
ئاین تەنها لە سیستەمی . گۆڕانی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی كۆمەڵگادا نەكردووە 

سەرخانی كۆمەاڵیەتیدا سەرچاوەی شیكردنەوەی یاسا و ڕێسا و دادگاكان و پەیوەندییە 
بەاڵم لە گۆڕانی . و ڕێسای بڕوادار و بێبڕوایدا ئیش و كاری كردووە  كۆمەاڵیەتییەكاندا ، یاسا

كەواتە . ناوەڕۆك و پێكهاتی ئابووری سیستمەكاندا،هیچ جووڵە و گۆڕانێكی پێ نەكردووە 
ئایین بووە بە فاكتەری هێشتنەوەی مشەخۆری كۆمەڵێك بەسەر چینێكی زۆر و زەبەندی 

تێكی چینایەتی هەیە ، داكۆكی لە ڕوانگەی چینایەتی و بەم پێودانگە ئایین خەسڵە. كۆمەڵگاوە 
 .دەسەاڵتەكەی دەكات 

كەواتە ئایین نە دادپەروەرە و نە یەكسانی و نە ئازادی خەسڵەتی پەیوەندییە    
بەڵكو .كۆمەاڵیەتییەكەی دەبێت و ، نە لە پەیڕەوە ئاینیەكاندا خواست و ئامانجی بەرجەستەیە

لێرەدا ناچینە سەر وورد و درشتی پەیوەندییەكانی . ڕكەبەریەتی یەكێك لەهەرە دوژمن و مێمڵ و
 .چونكە ئەم بەراییە جێگای لێكدانەوە و شیكردنەوەی ئەو الیەنەی ناو كۆمەڵی نییە

بەاڵم ئێستا ، لە سیستەمی سەرمایەداریدا ، زۆر پالتفۆرم و بەیانكردنی ئەلتەرناتیڤ و 
افی مرۆڤ و ئازادی و یەكسانی و دیموكراسی و لەنموونەی م. چارەسەری ، بەرز كراونەتەوە 

ئەگینا كەی و لە .تەنها كڵێشەی وێنەیەكی شێواوی سەرمایەدارییە......لیبرالیزم ودادپەروەری و
چ كاتێكدا مافی مرۆڤ و دەسەاڵتی چینایەتی یەك پەیوەندی لە چ ڕوانگەیەكەوه دەبنە دوو 

ا،بە پێی بەندێك لە یاساو ڕێساكەیان ئەوان لە جاڕنامەكانیاند..پێكهاتی ناو یەك بۆتە
خاوەندارێتی تایبەتی بە پیرۆز ڕادەگرن و دەیكەن بە بەشێك و پێكهاتێكی زۆر گرنگی ڕاگیر 

بەاڵم چەوسانەوەی مرۆڤ لە ڕێگەی بە . بوونی پەیوەندییه مرۆڤانەكەیان لەناو كۆمەڵگادا 
پیرۆز بوونی ئەو خاوەندارێتییە . پیرۆز ڕاگرتنی خاوەندارێتی تایبەتییەوە سەرچاوەی گرتووە 

سیستەمی چەوسێنەرانەی . تایبەتییە،فاكتەری هەرە گەورەی پەیوەندی كۆیلە و كۆیلەداری بوو 
ۆڤ بوو ، هەموو  لێوە پێكدەهات و هۆیەكی گەورەی پێشێل كردنی خواست و ئارەزووەكانی مر

 .یبەتی پێكهاتە جوانەكانی گۆڕی و كردنی بە كۆچی قوربانی خاوەندارێتی تا
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لە سۆنگەی ئەمەوە ، مافی مرۆڤ و دەسەاڵتی چینایەتی دوو ڕووی زۆر لێك جیاواز و 
چونكە پێكهاتی الیەكیان لە . ناتەبان و ناتوانرێت الیەكیان بە هۆی الكەی تریانەوە بدۆزرێتەوە 

یەكسانی كەواتە ئازادی و . پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكاندا ، پێكهاتی ئەوی تریان ڕەتدەكاتەوە 
چونكە ناتوانرێت . و دادپەروەری ، بەهیچ جۆرێك لە كۆمەڵگای چینایەتیدا بوونیان نییە
هەروەها ناتوانرێت . ئازادی و مانای سانسۆر لەسەر پەیڤین و دایالۆگ و نووسراوەكان بێت

 .یاسا و ڕێسایەكی نووسراوی بە مەرج و چوارچێوە مانای ئازادییەكان بێت 

وەرێك یاساكانیان داڕشتووە كە كۆت و بەندێكیان خستووەتە سەر ئەوان بە پێی پێ   
ئەو نووسین و . قەڵەم و پەیڤین و جدل و ئەو چوارچێوەیەیان بە ئازادی بەیان كردووە 
 .گفتوگۆیانە جێگەی دەسخۆشی لێكردنی ئەوانەو دەتوانێت بەو پێوەرە بجوڵێت 

چونكە چینە . نایەتی ناخوازێت بەاڵم ئازادی پێوەرێكی مرۆڤانەی هەیە و پێوەرێكی چی
واتە ئازادی خاسڵەتی . ماف خۆرەكان ، ناتوانن دەس نیشانی ئازادی بۆ مرۆڤایەتی بكات 

كۆمەڵگای بێ چینە ، ئازادی تەنها پێوەرێكی سیاسی نییە ، بەڵكو پێوەرێكی زانستیشە بۆ 
ڤە بەیەكسانی و ئازادی كردەو  خەسڵەتی دەست ڕاگەیشتنی مرۆ. پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی 

زیندەگی كردنێكی تەواو گونجاوە . هەروەها بەكارهێنانی داهێنانەكان و پرۆسیس كردنییانە 
لەگەڵ هەلومەرجی ژیانێكی تەواو پێشكەوتوو ، بەاڵم هیچ كامێكیان لە خەسڵەتی چینایەتی 

یەك بەهۆی لە گێتی ئێستادا لە ال.پەیوەندییەكانی ئێستادا ڕەنگیان نەداوەتەوە و گۆڕیان وونە 
پێشكەوتوو ترین داهێنانەوە چاودێری ئینسان دەكەن و لە هەندێك شوێنی تری گێتیدا ، لە 
ڕێگەی دواكەوتوو ترین شێوازەوە چاودێری دەكرێن بەاڵم لە ناوەڕۆكدا هیچ الیەكیان جیاوازیان 

انسۆر چونكە هەردوو ال هەلومەرجی س. نییە لە كۆنتڕۆڵ كردنی هەڵسووكەوت و جواڵندنیاندا 
دروست دەكەن بۆ پەیوەندییەكان ، بە چاوێكی ووردبینەوە چاودێری مرۆڤەكان دەكەن بۆ نموونە 
لە ئەوروپادا ، ئێستا لە بیركردنەوەی ئەوەدان كە سیستەمێكی چاودێری ئەلكترۆنی دابمەزرێنن 
، تا بە هۆیەوە بتوانن چاودێری هەموو گفتوگۆ تەلەفۆنییەكانی ئەندامان و كەسێتی 

خەرج . هەتا بۆشیان بكرێت ئەو مامەڵەیە لەگەڵ جیهانیشدا پرۆسیس بكەن . تەكەنیان بكەن واڵ
لە . كردنی چەند ملیار دۆالر بۆ سااڵنەی كارپێكردنی ئەو دەزگایە لە پێناوی سانسۆردا ئەبێت 

لەوانەیه ئەو بڕە لە دراو بەشی پڕكردنەوەی كەم و كوڕییەكانی ژیانی . پێناو ئازادیدا نییە 
رێكاران و هەژارەكانی ئەوروپا بكات ئەگەر لە پێناوی دەسەاڵتدارانی ترا نەبێت لە پێناو ك

 .خۆشگوزەرانیشدا نییە 

كەواتە چۆن سیستەمی سەرمایەداری و دەسەاڵتە سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتیەكەی 
اتوانێت هبی ن ئا بەو شێوەیەش دەسەاڵتی ڕووپۆش كراوی مز. ناتوانێت ئازادی فەراهەم بكات 

خواستی ئازادانە و یەكسانی مرۆڤەكانی تیادا جێبەجێ بێت بۆ نموونە دەوڵەتی ئیسرائیل كە 
حیزبی لیكود الیەنی مەزهەبی دەسەاڵتی دەوڵەتەو ناتوانێت پایەی سیاسی و یاسادانەرییانەی 

نی هەروەها بەهەمان شێوەی حیزبی كار كە لە الیەنی حیزبی عیلما. كنیستی ئیسرائیل بگۆڕێت 
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بەاڵم هەردوو ال لە پێناوی ئامانج و ئاوات و خواستەكانی دەسەاڵتی . دەسەاڵتی ئیسرائیلییە 
 .و سەرمایەدارانی ئیسرائیلدا تێدەكۆشن سەران دەوڵەتی و 

لەالیەكی ترەوە دەسەاڵتی ئیسالمی لە كۆماری ئیسالمی ئێراندا ، هەمان پالن و 
سیاسەتی بانكی و هەروەها باج و خەراج و . سیاسەت و ئامانجی سەرمایەداران جێ بەجێدەكەن 

واتە هەمان ڕیتمی سیستمی . دەبنە بنەمای پێكهاتنی پەیوەندی دەوڵەت و خەڵك ....گومرگ
بەم پێیە ئەوان تەنها لە .ڕێوە و ئەو ژیانە چینایەتییە پرۆسیس دەكاتسەرمایەداری دەبات بە

ڕووكاری دەرەوە ناوێكی پاشگریان بۆ دروست كردووە و بە شێوەی جیاوازی لە دەرەوەی 
نەوەكو توێژینەوەی جیاوازیان لەسەر ناوەڕۆكی جیاوازی پەیوەندییە . دەوڵەتەكانی تر دەدوێن 

ئازاد وەك پەیڕەوی سەرمایەداری و لیبرالیزم هەمان بازاڕو بازاڕێ . ئابوورییەكان هەبێت 
. پەیوەندی كڕین و فرۆشتن و سەرمایەگوزاری و كاری بەكرێ یە لە دەوڵەتانی مەزهەبیدا 

لەالیەكی ترەوە ئێران دەیەوێت پەیڕەو و  پابەندی سیاسەتی لیبرالیزمی ئەوروپی و ڕۆژئاوا 
ات و ڕووپۆشێكی مەزهەبیشی لەسەرخان و مۆراڵی بێت ، دەیەوێت ڕەفتاری ئەوان جێبەجێ بك

ئەم سیاسەتەی ئێران لە ڕەووشی ژینگەی سیاسەتی جیهانییەوە . ئینساندا ڕابگرێت 
چونكە ژینگەی پەیوەندییە جیهانییەكانی سەرمایەداری ناتوانێت . سەرچاوەیان گرتووە 

لە الیەكی تریشەوە . پێگەیەكی سیاسی و ئابووری ، جیاوازیان هەبێت و زیندەگیش بكەن 
لەگەڵ ئەوەشدا . خەسڵەتی دەسەاڵتی مەزهەبی هەمان پێكهاتنی چینایەتی پەیڕەو دەكات

سیستەمی ئابووری جیاوازیان لەگەڵ سەردەمە جیاوازە ئابوورییەكاندا نییە و سیستەمی 
سەربەخۆی ئابووریش خواستە بۆ مشەخۆری و پەرەنسیبی بەردەوامیان بەسەر سیستەمە 

 .جیاوازەكانی كۆمەڵگای مرۆڤایەتییەوە  ئابوورییە

ئەگینا پەیوەندی كرێكارێكی ئیسالمی و یەهودی لە ئێرانی ئیسالمی و لە ئیسرائیلدا چ 
لە ڕووی پێكهاتی چینایەتی و پەیوەندیان بە . جیاوازییەكیان لەگەڵ كرێكارێكی ئەوروپیدا هەیە 

ەدارییەوە ، ڕەنگە تەنها ئەوە بێت هۆیەكانی بەرهەم هێنان و سیستەمی چەوسێنەرانەی سەرمای
كرێكارێكی ئەوروپی لەگەڵ باشترین هۆیەكانی بەرهەم هێناندا پەیوەندی بگرێت و هەندێك 

ئەویش قەید و بەندی خۆی .داخوازی بچووك بچووكیان لە چاو داخوازی مێژووییان وەرگرتبێت
شكێنرا ، ئەوا بە هەیە و چەند چوار چێوەیەكیان بۆ كێشاوە و ئەگەر ئەو چوار چێوەیە 

نموونەی زۆر هەن ، ڕپێوانی كرێكاران بەرامبەر بە . توندترین شێوە ، بەرپەرچیان دەدرێتەوە 
نان و یان  زیادكردنی كرێ و كەمكردنەوەی سەعات كار ، دەیان ڕێگریان لە بەرامبەر دادە

كەواتە .انەوە بەرامبەر بە دەركردنی كرێكاران لەسەر كار بە گیانی دەیان كەسیان وەاڵم دەدر
 .ئازادی خەسڵەتی پەیوەندی چینایەتی نییە لە مێژوودا

ئازادی پەیوەندی لەگەڵ یەكسانیدا ڕاستەوانەیە و لە پەیوەندییە بێ چینه 
بەاڵم سانسۆر یەكێك لە پایە بەهێزەكان و گوێ پێ . كۆمەاڵیەتییەكاندا پرۆسیس دەكرێت 

وانەیە لەگەڵ ئازادیدا ، هەروەها ناتوانێت سانسۆریش پێچە. دراوەكانی سیستەمی چینایەتییە 
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ڕووی زانستی یەكسانی ، پەیوەندی بەدەست ڕاگەیشتنی ئازادانەی . یەكسانیش بەرهەم بهێنێت 
هەروەها ئازادیش بەشێكی لە . مرۆڤەكانه بە هەموو بەدەست هاتووەكانی مرۆڤایەتی 

 .یانە و بێسانسۆرەوە هەیە یەكسانیدایە وبەشەكەی تریش پەیوەندی بە هەڵسوكەوتێكی زانستی

واتە ئازادی پەیوەندی بە ئازادی دەوروپشتەوە هەیە ، بۆیە ئازادی هەموو پێكەوە 
بەم پێیە ئازادی و یەكسانی لە .ئازادی دژی پراكماتییە.دەتوانێت پەیڕەوی ئازادی بێت 

ت یەكێكیان با چونكە ناتوانترێ. كۆمەڵگای بێ چیندا ، پەیوەندییەكی دیالێكتیكیان پێكەوە هەیە 
؟ واتە ڕیشەیان لەناو یەكدایە و یەك ئەوی تر .جیاواز و بێ ئەوی تریان دەست نیشان بكرێت 

 .تەواو دەكات 

نەبوونی چینەكان دەست نیشانی ئازادی دەكات ، هەروەها یەكسانیش بەرهەم دەهێنێت 
بێ چیندا  لێرەوە دەگەینە ئەو ڕاستییەی كە ناونیشانی دەوڵەت لە سیستەمی كۆمەاڵیەتی

دەوڵەت وەكو ناو وەك پێكهاتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە خەسڵەت وپێكهاتی . ناونیشانێكی ونە 
لەبەر ئەوەی ناتوانرێت چینەكان لە ژیاندا بەردەوام بن و ئازادی و یەكسانی . چینایەتیدا هەیە 

ی كاتێك ئێمە بۆ ئازادی و یەكسانی هەوڵبدەین،دەبێت لە هەوڵی دامەزراندن.هەبێت 
هەتا بتوانین ناونیشان و پێكهاتی سیستەمی . كۆمەڵگایەكی كۆمەاڵیەتی ئابووری بێ چین بین 

ئازادی،یەكسان،حكومەتی )بەم پێودانگە پالتفۆرمی . دەوڵەتی ڕیشەكێش بكەین و گوم ناوبێت 
زەیان  بەڵكو پەیوەندییەكی ناوا.ناتوانێت پالتفۆرمێكی زانستی و بێ شۆك بێت (كرێكاری
 .ە هەیە ، لەناو باسەكەدا زیاتر ڕوونیان دەكەینەوە بەیەكەو

، هەروەها ئەو دروشمەی كە ئێستا بەرزی دەكەنەوە
هەمان پێك هات و هەمان ناوەڕۆكی (. ئازادی،یەكسانی،جمهوری سۆسیالیستی)ناونیشانی

لەبەر ئەوەی هەم ناوەڕۆكی جمهوری سۆسیالیستی . سیاسی و كۆمەاڵیەتی و چینایەتیان هەیە 
حكومەتی كرێكاری یەك فۆڕمیان هەیە ، هەروەها بە ووتە و بێژانی خۆیان جمهوری و 

لەگەڵ ئەوەشدا كاتی بەیان كردنی . سۆسیالیستییان لە بری حكومەتی كرێكاری بەیان كردووە 
ئەمەش بێجگە لە . پالتفۆرمە كۆنەكەیان ، حكومەتی كرێكاریان ، بە سۆسیالیزم ناوزەند دەكرد 

ئەم الیەنەشیان زیاتر . دگایەكی  هەڵەو بێ ناوەڕۆكیان هیچ واتایەك نابەخشن لێكدانەوە و دی
 .ن(لیبرالیزم-سۆسیال)چونكە دیدگاو پرەنسیبی . لە نووسینەكەدا ڕوونم كردونەتەوە 

بەاڵم لێرەوە دەمەوێت لەسەر بەیانی جمهوری سۆسیالیستی ، دیدگای خۆم ڕوون 
نەیە و لەگەڵ لێكدانەوە و تێڕوانینەكانی ئەو كاتەی بكەمەوە چونكە بەیانێكی یەكێتی سۆڤیەتا

لەبەر ئەوەی جمهوری سۆسیالیستی خەون و خەیاڵی . سۆڤییەتدا جووت و یەك ناوەڕۆكە 
ئەو لێكۆڵینەوەیەو بەكارهێنانی دەستەواژەی . شۆڤێنیست و هاو ئامانجەكانیانە -سۆشیاڵ

. وەییەكانەوە سەرچاوە دەگرێت جمهوری سۆسیالیستی لە دیدگایەكی تەسك و كورتبینی نەتە
ئەو كات لە سەردەمی شۆڕشی ڕوسیا و دواتر لە چوارچێوەی واڵتانی ئەوروپای ڕۆژهەاڵت و 

بوو بووە وێردی سەر زمان و بە پەرەنسیپێكی گونجاوی هەل و .بەشێك لە واڵتانی ڕۆژهەاڵت 



  12 
 

اتوانێت دەستەواژەیەكی بەاڵم ئەم ناوەڕۆكە و ئەو دەستەواژەیە ، ن. مەرجی واڵتانیان دەزانی 
 .هەڵپێكراوی گونجاویش بێت ، تەنها گونجاویان لەگەڵ بەكارهێنانە شۆڤێنستییەكاندا هەیە 

ئەگەر كۆمار هەبێت ، ئەوا دەسەاڵت هەیە ، دەسەاڵتی چینێكیش یانی قۆرغ كردنی 
لە  ئازادی و یەكسانی بەم پێودانگە سۆسیالیزمی زانستی بەرقەرار نییە و ، لێك جوودان و

بەاڵم لە ئێستادا و لە سەردەمانێكی لەوەو پێشەوە . ڕووی پەیوەندیشیانەوە دژ بە یەكن 
بەكارهێنانی ئەم دەستەواژەیە ، ببووە هۆی هەڵخەڵەتاندن و دووبارەكردنەوەی هەمان پێكهاتی 

واتە تەنها . چینایەتی سیاسەتی دەسەاڵتی سەرمایەداری دەوڵەتی لەژێر پەردەی ئەو دروشمەدا 
ە سیاسەتی دیماگۆجییەوە سەرچاوەیان گرتووە و، بەشێكی گەورە لە سیاسەت و ل

كەواتە جمهوری سۆسیالیستی ، هەمان پێك . بەرژەوەندییەكانی سەرمایەداری دەباتە پێشەوە 
, هاتی دەسەاڵتی سەرمایەداری دەوڵەتییه و تێڕوانین و دیدگایەكی سۆسیالیستی بۆرژوازیانەیە

هەمان ناوەڕۆكە ، لە الیەكی ترەوە پالتفۆڕمێكی تریش خۆی هۆیەكی تری دەربڕینی 
ئەویش . خزاندووەتە نا گۆڕەپانی سیاسەت و بەرژەوەندییەكانی چەپی ووردە بۆرژوازییەوە

، كە ناوەڕۆكی ئەم پالتفۆڕمە لەهەمان (نان، كار، ئازادی، حكومەتی شورای)پالتفۆڕمی 
بە ووتەی . ییەوە سەرچاوەی گرتووە (ئازادی، یەكسانی، حكومەتی كرێكاری) ستراتیجی 

ئازادی، یەكسانی، حكومەتی )نووسەری ئەو پالتفۆڕمە لە پێناوی جێ بە جێكردنی ستراتیژی 
بە پێی دیدگای خۆیان لە ڕێگەی ڕەوشی ئێستای عێراقەوە ئەم . دا داڕێژراوە(كرێكاری

 .سیاسەتەیان هەڵهێنجاوە

 

هەمان ناوەڕۆك (یەكسانی،حكومەتی كرێكاریئازادی،)ئەو پالتفۆڕمە و پالتفۆڕمی  بەاڵم
ی یەكسانە بۆ هەموو ئەندامانی (نان،كار)چونكە یەكسانی واتای . و هەمان ئامانجیان هەیە 

. كۆمەڵ ، ئازادیش هەمان واتای ئازادییە و حكومەتی شورایی مرادیفی حكومەتی كرێكارییە 
پەیڕەوێكی شورایی كرێكارانەی  چونكە دەسەاڵتی حكومەتی كرێكاری ، دەسەاڵتێكی شوراییە و

تیادا جێ بە جێ دەبێت واتە جیاوازی ئەم پالتفۆڕمانە لە ناوەڕۆكی سیاسی  و 
تەنها لە ڕووكاری دەرەوەیاندا جۆرێك لە بەكارهێنانی . بەرژەوەندییەكانیاندا نییە 

، دەستەواژەی جیاوازیان كردووە بە پەردە پۆشی تەنگەژەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و هزریان
بەاڵم ئەم . دەیانەوێت لەو ڕێگەیەوه درێژە بە تەمەنی هەمان سیاسەت و بەژەوەندی بدەن

سیاسەته ناتوانێت لەگەڵ مێژوودا تەمەن درێژو گەشەكردوو بێت، بەڵكو تەنها سیاسەت و 
تاكتیكی كەنارەگیری ووردە بۆرژوازییە و مەرگ و بە توحفەبوونی دەبێت بە دیفاكتۆ و  

 .ەویست بڕوایەكی بەڵگە ن

وون ڕی حیزبی شیوعی ، (نیشتمانێكی ئازاد گەلێكی بەختیار)لەالیەكی ترەوە پالتفۆڕمی 
و ئاشكرا دەكەین و لە مێژووی پێك هێنانییەوە ئامانجەكانی دەردەكەون و دەزانرێت 

. هەڵئینجاوی چ هەلومەرجێكە و پابەندی سەد دەر سەدی، چ سیاسەتێك و بەرژەوەندییەكە 
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. نجە لە ڕابردوودا بزووتنەوەی دیموكراتی خوازی لە عێراقدا پابەندی بوون چونكە ئەو ئاما
هەروەها وەك سیاسەتێكی ڕووت و ئاشكرایان ئامانجی ئاشكرای ئەو كۆمەڵه دەخستە بەر دیدەو 

 .لە ڕەووشی عەینی كۆمەڵگادا بەرجەستەو پراكسیس دەكرا 

لومەرجی كۆلۆنیال كردندا لە ساڵەكانی بیستی سەدەی ڕابردوودا ، عێراق لە ژێر هە
زۆر لە واڵتان دەیانویست كاریگەری خۆیان لە چوارچێوەی سیستەمی . ژیانی دەگوزەراند 

كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابووری عێراقدا بگێڕن ، و گەلە گورگ ئاسا دەیانویست الشەی 
سوكەوتی هەر الیەو بە پێی سیاسەتی پراگماتیستانەی هەڵ. ئابووری عێراق بۆخۆیان ڕابكێشن 

لەو كاتانەدا یەكێتی سۆڤیەت لە . دەكرد و ڕەووتی ڕووداوەكانی بەالی خۆیدا كێش دەكرد 
ڕێگەی دەزگای لێكۆڵینەوەی ڕۆژهەاڵتییەوە كە دەزگایەكی لێكۆڵینەوەو پابەندی پەیوەندی كردن 

و تا بتوانێت پەیام . بوو بە ڕەوشی شۆڕش و بزووتنەوەی ڕووناكبیران و دیموكراتیكەكانەوە
پڕۆژەی سیاسی و ئابووری ئیمپریالیزمی بەریتانی لە ڕێگەی بەرژەوەندییەكانی خۆیەوە پوچەڵ 

بەڵكو لە ڕوانگەی سوود و . ئەمەش لە بەرژەوەندی چینی كرێكاری عێراقدا نەدەكرا . بكاتەوە 
واتە دەیویست . بەرژەوەندییەكانی ، وەكو سیستەمی سەرمایەداری دەوڵەتی هەڵسوكەوتی دەكرد

كو ویست و خواستی سەرمایەداری دەوڵەتی و تازە پێگەیشتنیان ، دەسەاڵتی ئابووری و وە
هەر ئەو كاتانە بوو كە ڕەوەندی شۆڕش لە .سیاسی خۆیان دزە پێبكەن بۆ ناوچەكانی ڕۆژهەاڵت

بزووتنەوەی كرێكاریش پێ بە پێی شۆڕش و . عێراقدا تاووی سەند و لرپەی ئاگری دەهات 
ئەو كاتانە لە ناو . جمو جۆڵی نۆڕماڵ و چینایەتی خۆیدا بوو  بزوتنەوەكەی خۆی لە

بزووتنەوەی كرێكاری عێراقدا چەند كەسایەتی و هەروەها چەند ئەڵقەی ڕۆشنبیری و سیاسی و 
سەندیكالیستی بوونیان هەبوو بەهەر هۆیەكەوە بووبێت ئەگەر هۆی ئەوەش بووبێت كە لەو 

ئەوانە پەیوەست كران بە سیاسەت و . زانیبێت  ساتەدا ڕووسیایان بەالنكەی شۆڕشی جیهان
ستراتیژی سۆڤیەتەوە و پەیوەندی گری لەگەڵ ئەو سیستەمەدا بەرژەوەندییەكانیان تێكەڵ بە 

لەم ڕێگەیەوە سیاسەتی سۆڤیەتی سوار ملی ڕەوەندی خەبات و تێكۆشانی . یەكتری دەكرد 
وتنەوەی چەپ بوو له عێراقدا ، كرێكارانی عێراق بوو ،سیاسەتی سۆڤیەت هەمان سیاسەتی بزو

هەروەها پێك هاتی ئەو سیستەمە و داكۆكی كردن لێیان ، ببووه بەشێكی گەورەو گرانی 
 .لێكدانەوەكانیشیان وتێڕوانینیان بۆ ڕەوشی عێراق 

هەروەها دەسەاڵت و سیستەمی كۆلۆنیالی لە عێراقدا هەلومەرج و پێكهاتێكی ئابووری و 
ئاوات و . ئامانجێكی دژكاری بەهەمان هێز دروست كردبوو  سیاسی وای پێكهێنابوو، كە

ئامانجێكی تری جیاواز لە بەرژەوەندییەكانی خەبات و تێكۆشان و بزووتنەوەی چینی كرێكار 
ڕۆشنبیرەكان هەڵگری بیری نیشتمانی و نەتەوەیی بوون لە ژێرناونیشانی .دروست كردبوو

تێك بە زهنیەتی سۆڤیەتانە، دیفاكتۆی ڕەوشی ڕووداوەكان و هەڵوێس. پێشكەوتن خوازیدا
هەڵێنجاوی ( نیشتیمانێكی ئازاد،گەلێكی بەختیار)هەروەها پالتفۆڕمی . عێراقی هەڵدەسەنگاند

واتە .ئەو زهنیەتانە بوو ، كرا بە ستراتیژ و پالتفۆڕمی بنەڕەتی بزووتنەوەی چەپ و كرێكاران 
ەت و بەرژەوەندییەكانی چینی كرێكار سیاس.ئەم پالتفۆڕمە هەڵێنجاوی زهنێكی نیشتیمانی بوو 
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لەم سۆنگەیەوە ئەم پالتفۆڕمەش پالتفۆڕمی چینی كرێكار نییە، چونكە . تێدا خرانە پێناوەوە 
 .چینی كرێكار نیشتیمانیان نییە

بە پێی ناوەڕۆكی ئەو پالتفۆڕمە ، ئامانج و سیاسەتی وردە بۆرژووازیانەی ستراتیژی 
لە سۆنگەی ئەمانەوە ئێمە پالتفۆڕمی . پێدەری هەمان دەسەاڵتەسەرمایەدارییە ، هەروەها درێژە 

ئەوان بە ئامانج و ئاواتەكانی سەرمایەدارییەوە گرێ دەدەین و ئێمەش پالتفۆڕمی خۆمان بەیان 
ئەمەش . هەروەها ئامانج و ستراتیژی پالتفۆڕمەكەمان ڕونكردووەتەوە . كردووە لە نووسینەكەدا

 .هەڵئەگرین بۆ ناو نووسینەكە 

ئەبوایە ئەم نووسینە پێش ساڵێك لەمەوبەر بكەوتایەتە بەر دەستی خوێنەری چونكە 
بەاڵم بەهۆی بێ ئیمكانییەوە نەمان . ئەو نووسینە زۆر لە پێش ئەم پێشەكییەدا نووسراوە 

هیوادارم ئێستاش جێگای خۆی بگرێت ، وە بێ گومانیش كە جێگای . توانییوە باڵوی بكەینەوە 
ڕووداوەكان هەر ماوە ، چونكە ئێستاش ئەو پالتفۆڕمانە هەر پالتفۆڕمی  یخۆی لەسەر ڕەووش

 .حیزبەكانیانە

 عبدللە.ف.ن

  (0222)تەممووزی 
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    بەشی یەکەم

 دەوڵەت و سەرەتایەك لە دروستبوونی

 

پێناسەی دەوڵەت، پێش هەموو شتێك ئێمە پێویستمان بەوە هەیە كە دەوڵەت دەبێت بۆ 
چ واتایەك ، یان واتای دەوڵەت چی ئەگەیەنێت؟ بێگومان بریتیە لە چوار چێوەیەی كە چینەكان 
لە مێژوویەكی كۆنەوە دەسەاڵت و بەرژەوەندییە ئابوورییەكانیان تیایدا دەبەن بەڕێوە و 

لە ڕێگەی دەسەاڵتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی چینی بااڵ دەستەوە ئەمانەش   پارێزگاری پێ دەكەن
 .هۆیەك لە هۆیەكانی دروست بوونی دەبێت 

واتە لە مێژووی سەرەتایی ئینسانەوە ، كاتێك كە ئینسان لە چوار چێوەی 
پەیوەندییەكی عەشائیری بێ چین دا گوزەری كرد بۆ پەیوەندییەكی چینایەتی ، گرنگی دەوڵەت 

ەرەتایی دامەزراندنی ئەو بەرژەوەندییەوە گرێی خوارد كە تاك لە كۆمەڵدا خاوەنی بە س
بەم هۆیەوە خۆی سەپاند بەسەر هەموو پەیوەندییەكانی ژیاری ناو . سەروەت و سامان بوو 

 .پەیوەندییە ئینسانییەكان 

ا ئەم سەرەتایە بووە هۆی سەرەتای دروستبوونی كۆیلە و كۆیلەدار ، هەر لەو كاتانەد
بە پێی ئەو شەڕ و شوڕانەی كە لە نێوان خێڵەكانی كۆندا ڕوویان ئەدا ، دیل و دەست 
كەوتەكانی شەڕ بوونە هۆی كۆبوونەوەی گا و گۆتاڵ و مەڕ و مااڵتی زۆر لەالی سەرۆك خێڵ 

كۆبوونەوەی سەروەت و سامان و دیلەكان . یان شەڕزانی بە توانا و گەورە شەڕكەری خێڵ 
ە ئینسانی خاوەن پایەو پلەی ناو خێڵ پارێزگاری بە چوار چێوەی ئەو بوونە هۆی ئەوەی ك

و زیاتر بااڵ دەستی خۆی بەسەر هەموو   پەیوەندییەوە بكات و بتوانێت لەم ڕێگەیەوە زیاتر
 .ئەنداماندا بسەپێنێ و بەرجەستەی بكات 

بااڵ دەستییەكانی ئەگەڕایەوە بۆ سەرۆك خێڵ و كۆبوونەوەی مەڕو مااڵتی زۆر و 
خاوەندارێتی و خۆ جیاكردنەوەی ئەندامانی تری ناو خێڵ ،بووە هۆیەك لە هۆیەكانی 

 .و  سەردەست بوونی خاوەن مەڕ و مااڵت  یبااڵدەست

، لە ڕێگەی شوان كارییەوە بەكاردەهێنا لە یانلەالی خاوەن كۆیلەكان، بەكارهێنانی كۆیلەكان
ن دەبوونە سەرچاوەی گەشە و نەش و ئەمانە هەر هەموویا. بەخێو كردنی گا و گۆتاڵەكانیان

كۆیلەداری هەر لەو كاتەدا . نمای سەروەت و سامانی خاوەن كۆیلەی دیل كراوی شەڕەكان 
دروست بوو ، بێجگە لەوەی كە لە دواتریش دا كشتوكاڵ هاتە ناو پەیوەندی كۆمەاڵیەتییەوه و 

بوو بووە بەشێك لە تۆزێك گەشەی كرد ، لە پاڵ شوان كارەییەوە كشتوكاڵ برەوی پێدراو 
كۆیلەكان لە شوان كارەیی و كشتووكاڵیشدا بەكار . پەیوەندییە ژیارییەكانی ئەو كاتەی ئینسان
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زەوی و كەلوپەلی ) هەروەها خاوەن كۆیلەكان بە تەنها هۆی بەرهەم هێنانیان . دەهێنران 
 .یان نەبوو ، بەڵكو خاوەنی كۆیلەش بوون(كشتووكاڵی 

ە كۆمەاڵیەتییە پێویستی بە سەرچاوەیەكی بەڕێوبەرایەتی بێ گومان ئەم پەیوەندیی
هەبوو ، یان دەسەاڵتێك هەبووە كە سەربا ز و كۆمیتەكانی بەڕێوەبردنی خۆی هەبێت ، بۆ 
ئەوەی بتوانێت لە بەرامبەر هەر هەوڵ و تێكۆشانێك كە لە ناو كۆیلەدا هەبێت ئەمان پێش 

ۆبوونەوەی سەروەت و سامان و كۆیلە دیل واتە ك. وەخت بااڵ دەستی خۆیان بەدەست بهێنن 
كراوەكان لەالی چەند ئەندامێكی خێڵ بووە هۆی ئەوەی كە ئەو دەسەاڵتە ببێتە پێویستی 

لەبەر ئەوە كۆیلە داریش پێویستی بە دەوڵەت . پارێزگاری بەرژەوەندییەكانی كۆیلە داران 
ەت بەشێوە سەرەتایی و كەواتە دەوڵ. هەبوو ، هەوەها دەوڵەتیش پێویستی كۆیلەداری بوو

 .سادەكەی دەركەوتنی لەگەڵ دەركەوتنی جیاوازی چینەكاندا هاوتا و هاویەك بوو

ئیتر لەالی ڕۆمانەكان و لە یۆنانی كۆندا بە ناوی جیاوازەوە ناو دەبران ، هەر 
. ان لەو دەسەاڵتە كردووە كە دەسەاڵتی چینێكە بەسەر چینێكی تردا یهەموویان باس و خواست

. ئەم حاڵەتەی دەسەاڵتی چینەكان دەسەاڵتی بەهرەكێشانی چینێك بۆ چینێكی تر نەبوو لە پێش
واته لە كۆمەڵی سەرەتایدا پەیوەندییەكانیان ئەشووبهێنرایە سەر وەحشیەت و لە ئینسانی 

 .ئێستاوە دوور بوون 

لەو كاتانەدا هیچ بەڵگەیەك نییە بۆ ئەوەی كە دەوڵەت پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و 
تەنها دەسەاڵت دارێتی دەسەاڵتی عورف و عاداتێك بووە ، بە . و ئابووری تیا نەبێت سیاسی 

تەنها دەسەاڵتێك بوو كە پیر و ڕیش سپییەكانیان خۆشیان پێدەهات و بوو بوونە 
دەبینین ئەو دەسەاڵتانە لە هەندێ شوێندا بە . مەراسیم و ڕێز و دەسەاڵت(تقوس)زنجیری

ون ، واتە ئەو ئافرەتانەی ئێستا ناكە بێ بەش لە هەموو دەسەاڵتی ئافرەتانەوە بەند بو
هەروەها ئێمە تجریدی بكەین لە فێربوونە دینییەكان و ڕەونەقی فەلسەفی ، هەموو . مافێكیان 

ئەو بۆچوونانەی كە بەرهەم دەهێنرێن لە الیەن زانا بۆرژوازییەكان و وە لێكۆڵینەوەكانیان 
رەوە دەبینرێت كە لە سەرەتادا دەوڵەت وەكو ئەداتی خۆ لێ. لەسەر ناوەڕۆكی ئەو ئەركانە بێت 

بەم پێیە ئینسانەكان بوون بە دوو كەرتەوە . كردن بەسەر ئینساندا دەركەوت ( حكم)داسەپاندن 
، كەرتێك بوو بە بەرهەم هێن و كەرتەكەی تریش كە كەمەكێك پێكدەهێنن بووە بە بەرهەم 

كی تایبەت لە ئینسان هیچ كارێك ناكەن بێجگە هەموو ئەمانە ئەوە دەردەخەن كە كۆمەڵێ.خۆر
هەروەها لە هەمووانیش باشتر و چاكتر ژیان  ، لە بەڕێوەبردن و فەرزكردنی دەسەاڵت نەبێت

 .ئەگوزەرێنن

هەر لە سەردەمی دروست بوونی یەكەم دابەش بوونی چینەكانەوە دەسەاڵت دارێتی 
ئینسانی خاوەن دەسەاڵت بیری لەوە . كەمەكێك بەسەر زۆرایەتییەك لە ئینساندا دروست بووە 

كردەوە بۆ پارێزگاری لە دەسەاڵتی خۆی و بۆ ملكەچ كردنی ئەوانی تربە شێوەیەكی توند و تیژ، 
اتێكی تایبەتی هەیە بۆ سەركوت كردن ، پێویستیان بە گرتوو خانە هەیە ، پێویستیان بە ئەد
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هەروەها بە ئەداتە تایبەتییەكانی نزیك بە دەسەاڵت هەیە كە لە كۆمەڵێك ئینسانی ڕاهاتوو بە 
سووپاش ئەبێتە بەشێك لە پارێزگاری دەسەاڵت وبەرژەوەندییە . چڵپاو خۆری دەسەاڵت پێك دێن

هێرش كردنە سەر ناوچەكانی تری دەسەاڵتی ئەم الو الو ، بۆ بەتااڵن ئابوورییەكان و هەتا 
ئەمانە لە ڕۆمانەكانی كۆن و یۆنانیەكاندا بە ئاشكرا . بردنی سەروەت و سامانی خێڵەكانی تر

یان .هەموو ئەوانە بوون بە هۆیەك بۆ دەركەوتنی دەوڵەت. دەبینراو یان رێوایەتی لەسەر كراوە
. و ئەم الیەنە جیا جیانە هەیە بۆ پارێزگاری لە دەسەاڵتدەوڵەت پێویستی بە هەمو

لەسەردەمانی كۆن دا دەوڵەت نەئەبینرا و نەچوو بووە چوار چێوەی پەیوەندییە 
كۆمەاڵیەتییەكانەوە بەڵكو پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی گشتی هەبوو كە ئەگەڕایەوە بۆ كۆمەڵ 

یەتیە بێ چینانەدا لەسەر هێزی سیستەم و ڕێكخستنی كار لەو پەیوەندییە كۆمەاڵ. خۆی 
یان ڕێزی ئەو ( بۆنەو مەراسیم)لەسەر تقوس . تەقالید و عاداتی ئەو ساتە وەختانە ئەوەستا 
كە سەرۆك خێڵ بە میرات بۆی ئەمایەوە ، یان . عاداتانە دەسەاڵتدار و ملكەچی دروست دەكران  

ێك بارێكی یەكسان نەبووە ئەو پەیڕەوانەی كەلە دەسەاڵتی ئافرەتاندا هەبووە بە هیچ جۆر
لە هەموو ئەو بار و كاتانەدا وە هەروەها لە كاتە ئاساییەكاندا ، نەبووەتە . لەگەڵ پیاواندا 

ئەوەی كە كۆمەڵێك لە ئینسان پسپۆڕی دەسەاڵتداری بێت ، بەاڵم دەوڵەت لەگەڵ جیاوازی 
ۆڕانی باری چینایەتیدا دەركەوت ، باری جیاوازی چینایەتی و دەسەاڵتەكەی بە پێی گ

 .كۆمەاڵیەتییەكەی و پەیوەندییەكانی گۆڕاوەو دەوڵەت پێكهاتووە

هەروەها ئەو دابەش بوونە بووەتە هۆی ئەوەی كە بە بەردەوامی هێزی كاری كۆمەڵیك 
لە پێناوی گەشەو زیادبوونی سەروەت و سامانی كەسێك یان كۆمەڵێك بەگەڕ بخرێت 

. كۆمەڵێك بووەتە هۆی دابەش بوونی چینەكان بەهرەكێشانی تاكی كۆمەڵ بەسەر هێزی كاری 
ئەم دابەشبوونانە لە مێژوودا بووەتە بنەڕەتی واقعێكی گەشەی هەموو كۆمەڵی بەشەری لە سەر 
تا سەری دنیادا، لە ماوەی هەزاران ساڵدا ، یاسا بنەڕەتییەكانی ئەم گەشەیە ، لەسەرەتادا 

یەكەم ، (باوك ساالر)ركیاریپاتمەڵی كۆمەڵی بێچین دەردەكەتن و دواتر گەشە دەكەن بۆ كۆ
هەروەها كۆمەڵی سەرەتای هیچ ئەریستۆكراتێكیان تێدا نەبووە و نەیان توانیوە ئەرستۆكرات 
بێت هەتا ئەو كاتەی كە لە كۆمەڵی سەرەتای بێ چینەوە سەریان دەرهێنا وبوونە خاوەنی گا و 

و كاری شوان كارەییەوە یان بۆ بەدیل گیروەكانیشیان بە ئیش .گۆتاڵ و مەڕ و مااڵتێكی زۆر 
دوای ئەم گەشەییە ئیتر . گوێزانەوە و هەندێك لە ئیش و كاری كشتوكاڵ بەكاریان دەهێنان

توانیان بە تەواوی دەست بەسەر كۆمەڵی . كاری كۆیلەداری و كۆمەڵی كۆیلەداری گەشەیان كرد
هەروەها تا . دامەزراند  بێچیندا بگرن و كۆمەڵی چینایەتی پێكبهێنن و كۆیلەداریان بە تەواوی

ئێستاش هەندێك لە ڕووەكانی كۆیلەداری لەناو كۆمەڵ و دەوڵەتی گەشە كردوو نەكردووەكاندا 
هەیە ، هەر وەكو لە هەندێك واڵتانی ئاسیاو ئەوروپای ڕۆژهەاڵت و هندو ڕوسیا و ڕۆژهەاڵتی 

دەردەبڕدرا كە خاوەنی كۆیلەدار بەوە . ناوەڕاست و ئەمریكای التین و ئەفریقادا دەردەكەوێت 
هەروەها قانوونەكانیان لە . كۆیلەیە ، كۆیلە بە هەموو جۆرێك كااڵی دەستی خاوەن كۆیلەیە 

دەوڵەتی كۆیلە داریدا ، یان سیستەمی كۆیلەداریدا ، بەیان دەكرا كە كۆیله كەل و پەل و 
بە  خاوەنی كۆیلە خاوەنی ئەوە ئەویش موڵكی ئەوە، ئەم پەیوەندییە زیاتر گەشەی
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لەو كاتەدا كە دەوڵەتی كۆیلەداری دەركەوت ، ئەداتی . چەوساندنەوەی چینایەتی دەكرد 
دەوڵەتەكە كەوتە دەست خاوەن كۆیلەكان ئیتر هەموو دەسەاڵت و پێویستییەكانی حوكم كردن و 
هەموو كۆیلەكانیان لەدەستدا بوو ، لەو كاتانەدا كۆمەڵ و دەوڵەت زۆر لەوە بچووكتر بوون كە 

ێستای جیهازی دەوڵەت و دەسەاڵتدارێتیدا هەیە ، واتە لە هەموو ڕویەكەوە كەموكوڕی و لە ئ
الوازیان هەبوو لە چاو دەسەاڵتی ئێستاكەدا ، چونكە لەو كاتانەدا هەتا شاخەكان و 
دەریاكانیش بۆیان دەبووە بەربەستێك لەبەردەم هەندێك ئیش و كاریاندا یان لە بەردەم گەشە 

ئەمانە وای دەكرد كە جوغرافیایەكی بەرتەسكی سیاسی . یلەكان زیادی دەكرد و زیاتر ئەركی كۆ
و دەوڵەتی یان هەبێت ، هەروەها دەبوونە هۆی ئەوەی كە لە هەموو الیەنەكانی تری تكنیكی و 
كار فرمانەوە زۆر الواز بن ، یان دەوڵەت هەموو كارێكی تەنها لە پێناو مانەوەی دەسەاڵتی 

لە هەموو حاڵەتێكیدا ئەداتی دەوڵەت تەنها . خاوەن كۆیلەكاندا بووە  دەوڵەتی كۆیلەداری و
وەك ئەداتێكی سەركوت كەر و مل پێشۆڕكردنی كۆمەڵێك بۆ كۆمەڵێكی تر هەبووە  ، هەموو ئەو 

هەروەها شێوەی دەوڵەت بە پێی پێش كەوتنی . كارانەش بێ هۆی سەر شۆڕكردن نابێت 
بۆ نموونە لەالی . كۆمەڵ و دەوڵەتەكان دەردەكەوێت ڕۆشنبیری و شارستانییەتی ئەو كاتەی 

ڕۆمانەكان و یۆنانیەكان كە بە شێوەیەكی تەواوەتی پشتیان بە دەوڵەتی كۆیلەداری دەبەست ، 
لەگەڵ ئەوەشدا جیاوازییەك دەردەكەوت لەنێوان مەلەكیەت و جمهورییەت ، لە نێوان 

یانی دەسەاڵتی تاك ، بەاڵم (یپاشایەت)دیموكراتییەت و ئەریستۆكراتییەت و مەلەكیەت
هەروەها ئەریستۆكراتییەت بە مانای . جمهورییەت بە واتای دەسەاڵتی هەڵبژێردراو دەهات 

دەسەاڵتی كەمایەتی كەم دێت ، وە دیموكراتیەت بە مانای دەسەاڵتی گەل دێت ، وەرگێڕدراوی 
بەم پێیە . ەردەكەوتن مانا یۆنانیەكەیەتی و ئەمانە هەر هەموویان لەسەردەمی كۆیالیەتیدا د

لەو كاتەدا كە جیاوازی دەكرا لەسەر لێكدانەوەكانیان و لە فەلسەفە جیاجیاكانی ئەو كاتانەشدا 
بێجگە لەوەی كە دەوڵەتی كۆیلەداری هەبووە و دەسەاڵت هەر . شیكردنەوەی جیاجیان بۆ كردووە

بەڵكو وەكو . نەدەگرت قانوونی ڕۆمانەكان كۆیلەیان بە ئینسان و بە هەند . ن بووە هی ئەوا
هەروەها یاسای ...كەلووپەل مامەڵەیان لەگەڵدا ئەكرد ، نەبەهاو وواڵتی بەحساب دەهاتن و

بەڵكو تەنها . تاوانی كوشتن بۆ كۆیلەدارەكان نەبوو ، تا گیانی كۆیلەكان بپارێزێت 
واتە . بوون  ن بەهرەمەند بوون لە هەموو یاسا و ڕێسایەكی ناو دەوڵەت و هاوواڵتی كۆیلەدارەكا

تەنها دەربڕینێك بوون بۆ  وننەبوكاتێك كە ڕستی جمهوری پاشایەتی هاتە پێشەوە هیچ 
 .دەسەاڵتی خاوەن كۆیلەكان 

لە كۆماری ئەریستۆكراتیدا ، كۆمەڵێكی كەمیان بەشداریان دەكرد لە هەڵبژاردندا چونكە 
موكراتیدا هەموویان بەاڵم لە جمهوری دی. جیاواز بوون لە هەموو خاوەن كۆیلەكانی تر 

. بەشداریان دەكرد لە هەڵبژاردندا ، واتە هەموو خاوەن كۆیلەكان بەشداری هەڵبژاردنیان دەكرد 
هەرچەندە  فەرمانڕەواییەكان . م كۆیلەكان بە هیچ جۆرێك لەو بەشداری كردنەكدا نەبوون بەاڵ

ەم پێیە بەتەنها لە ب.وەڕۆك بوون  لەو كاتانەدا هەمە ڕەنگ بن بەاڵم هەرهەموویان یەك نا
كۆیلە دارییەوە شێوەی بەرهێنان گۆڕاوە ، بەاڵم لە كۆمەڵی دەرەبەگایەتیدا پەیوەندی و 

 .پەیوەستی جوتیار بە زەوییەوە دەبینرێت 
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شێوازی بنەڕەتی لە كۆمەڵی دەرەبەگایەتیدا جوتیاران پەیوەستن بە زەوییەوە ، لەو 
ن ، هەروەها دانیشتوانی شارەكان كەمایەتی كاتانەدا جوتیاران زۆرینەی كۆمەڵ پێك دەهێن

ی دەرەبەگایەتی دروست دەبێت لەم دەسەاڵتەدا ، جوتیاران  لەمانەوەیە یەك واتا. پێكدەهێنن
مافی ئەوەیان هەیە كەلە زەوییەكانی خۆیاندا چەند ڕۆژێكی دیاری كراو لەو زەوییانەدا 

دوای ئەوە ڕۆژانی دوای جوتیار لە  ,كە خاوەن زەوی و زارداویەتی پێیان. بۆخۆیان ئیش بكەن 
لێرەدا دەبینرێت كە جوتیارانیش . پێناو خزمەت كردنی گەورە و خاوەن زەویدا ئیش دەكات 

بێبەشن لە مافەكانیان ، بەاڵم جوتیارانی دەرەبەگ نابنە كااڵی خاوەن زەوی ، وە بە 
ڕەخسابوو بتوانێت  سنوورێكی دیاریكراو خاوەنی خۆی بووە و، لێرەشەوەیە كە ئەو بارەی بۆ

 .خۆیان ڕزگار بكەن 

ڕزگار بوونی جوتیارانیش بەپێی ڕێژەی فراوان بوونی تواناكانی گەشەی ئاڵ و گۆڕ و 
واتە ڕزگار بوونیان توانای ئەو گەشەیە دەست نیشانی . پەیوەندی بازرگانی زیادی دەكرد 

ەهێنایە پێش و بار و چونكە جۆرێكی تری لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ئابووری سیاسی د. دەكرد
زروفی جوتیاران و جۆری ژیانیان و پەیوەندییەكانیان دەگۆڕا لە ڕێگەی گۆڕینی 

لەو سەردەمانەدا وا ئەبینرا كە جمهوری یان . پەیوەندییەكانیان بە زەوی و زارەوە 
بە هیچ شێوەیەك بڕوای بە هیچ جۆرێك لە دەسەاڵتی دارێتی نەدەكرد بێجگە (پادشایەتی)مەلیكی

دەسەاڵت دارێتییە نەبێت كە خاوەن زەوییەكان دەیانبێت ، چونكە لە ڕێگەی ئەم جۆرە  لەو
واتە چوار چێوەی كار ... دەسەاڵتەوە ، جوتیاران بێبەش ئەكران لەهەموو جۆرە مافێكی سیاسی

 .و فرمانەكانی جوتیاران بە پێی دەسەاڵت و بەرژەوەندییەكانی خاوەن زەوی و زارەكان بوون 

ن  توانی هەموو بڕیارێك دەربكەن و ئەیانتوانی هەموو یاسایەك لە چوار ئەوان ئەیا
بەم پێیە . ی یاسای بۆ دروست بكەن (پشت و پەنا)چێوەی بەرژەوەندییەكانی خۆیاندا حچانەی

ئەگەر ئەمەش . هەر بۆ خۆیان و هی خۆیان دەبێت ، بە سوود و قازانجی خۆشیان تەواو دەبێت 
ار چێوەی دەوڵەتدا سنووربەندی دەكرێت و دەوڵەتیش پرۆسیسی دەسەاڵت بێت بێگومان لە چو

لەالیەك زیاتر چەوسانەوە و هەڵكەندنی جووتیاران لەسەر پارچە زەوییەك . دەسەاڵت دەكات 
كە بە زەوییەكان و هەندێك جاریش وای لێدەهات كە . و كەوتنە ژێر قەرزێكی زۆر و زەبەندەوە
نی خێزانی جووتیاری قەرزار بۆ دانەوەی قەرزەكانیان پەیوەندی ئەندامێك یان هەموو ئەنداما

واتە لە ڕێگەی كاری پارچە و بەش بەش و بە كرێ دانی . ببێتە كۆیلەی بەردەوامی خاوەن زەوی 
هەموو ئەو بارە نا هەموارەی بۆ (دەرەبەگ)زەوی و ئیش كردن لە زەوی خاوەن زەوییەكاندا

یان هەڵیئەكەندن و ملی ڕێگەی بۆ شارەكان پێ جووتیاران ئەكرده واقع و لە جێگە و شوێنی خۆ
كاركردنی جووتیاران لە شارەكاندا بە . دەگرتن، لە شارەكاندا دەبوونە كۆیلەی كاری بە كرێ 

ئەمەو . شاگردی یان بە پارچەكاری كارییان دەكرد لەالی خاوەن كار و لە ناو مانیفاكتۆرەكاندا 
، تیشكی دەخستە سەر ئەوەی كە چینێكی  گەشەی بازرگانی و گەشەی ئاڵوگۆڕی كەل و پەل

 .بوو ( چینی سەرمایەداران)تازە لە ئاوێزەی شووشەی خۆیدا دەردەخست ، ئەو چینەش 
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لەالیەك هەموو ئەو وەستایانەی كە لە دەزگا دەستییەكانی خۆیاندا كاریان دەكردوو ، 
خاوەنی دەزگاش خاوەنی كەل و پەل و هێزی كاری . كەلووپەلی دروست كراویان بەرهەم دەهێنا 

بااڵم ئەمان لەگەڵ ئەوەی كە خاوەنی هێزی كاری خۆشیان بوون لە الیەكی ترەوە . خۆی بوو 
دەكرد لە گەڵیاندا لە پێناوی ئەوەدا بوو كە سبەی ڕۆژ ببنە وەستا و خۆیان  ئەوەی كە كاری

بەاڵم ئەو خواست و ئاواتەی پێشەوەران وەكو خۆی نەمایەوە . خاوەنی هێزی كاری خۆیان بن 
چونكە مانیفاكتۆر هاتە كایەی بەرهەم هێنانی . ، بەڵكو گۆڕان كاری بەسەردا هات 

یەكگرتنی چەند دەستگایەكی جۆرا و جۆری بەرهەم هێنان ، كە  كۆمەاڵیەتیەوە و بریتی بوو لە
بە هێزی هەڵمی كاریان دەكرد و چەند ئەندامێكی ئیش كەریان لە خۆگرتبوو كە ئیش 

بەم . دەستی پێكرد كاركردنەكەیان بۆ خاوەنی مانیفاكتۆرەكان بوو هەرلەوكاتەدا دابەشبوونی 
هێزی كار وەكو كااڵ بە خاوەنی هۆیەكانی  پێیە لێرەدا هێزی كار ، هێزیك بوو كە خاوەن

لێرەدا خاوەنی هێزی كار خاوەنی هیچ هۆیەكی بەرهەم هێنان نەبوو . بەرهەم هێنانی ئەفرۆشت
 .بەڵكو ئەویش هێزێك بوو وەك كەل و پەلەكانی تر ئەكڕان و ئەفرۆشران .

دروست بوونی چینی سەرمایەدارو چینی كرێكار ، ئەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای دروست 
كرێكارانی ئیشكەر زۆرترینیان ئەو جوتیارانە بوون كە لە دەست . بوون و گەشەی مانیفاكتۆر 

 .دەرەبەگەكانیان هەڵهاتبوون و ڕێگای شاریان گرتبووە بەر

ەی سەرمایە ، هەروەها ئەو لەو كاتانەدا بازرگانی بووە هۆی دروست بوون و گەش
هەر بۆیە سەدەی ناوەڕاست . گەشەیەش زیاتر لە دوای دۆزینەوەی ئەمریكاوە دەستی پێكرد 

بووە هۆی سەرهەڵدانێكی گەورەی بازرگانی جیهانی و لەو كاتەشدا گەشەیەكی گەورەی بە 
نی لەگەڵ هەروەها كاتێك كە زیو و ئاڵتوون بوونە هۆیەك بۆ ئاڵوگۆڕ پێكرد. خۆیەوە بینی 
هەروەها .  اندەكڕ كراوزیوو و ئاڵتوون كەلووپەلی دروست ( بڕی)واتە بە میقدار . كەل و پەلدا 

. ئاڵوگۆڕی نقدی دەبوونە هۆی كۆبونەوەی سەرمایەیەكی گەورە لەالی هەندێك لە ئینسان 
ەموو بڕواهێنان بە زیوو و ئاڵتوون لەو كاتانەدا بوو كە هۆیەك بوو بۆ ئاڵووگۆڕ پێكردن و ه

 .جیهان بڕوای دا پێیان 

لە ڕێگای بازرگانی و دروست بوونی بازاڕەكان و ساخ بوونەوەی كەل و پەلی دروست 
خوار بوو لەووردە ووردە هێزی ئابووری خاوەن زەوییەكان هێڵی بەیانییەكەیان ڕوو . كراو 

شدا هەروەها لەپاڵ ئەمەدا هێزی ئابووری بازرگانان ڕوو لەسەر بوو ، لە باری پانی و درێژی
وا پیشان ئەدرا لەالیەن . هێزێك بوون نوێنەرایەتی هێزی ئابووری سەرمایەدارییان دەكرد 

یاسادانەرانی سیستەمی سەرمایەدارییەوە ، كە گۆڕانی ساختمانی كۆمەڵ و دروست بوونی 
كۆمەڵی نوێ دەبێتە هۆی یەكسانی هاواڵتیان ، دابەش بوونەكانی كۆن هەڵدەوەشێتەوە و كۆیلە 

یاسایەك دادەمەزرێت كە . و خاەن كۆیلەكان نامێنن و جیاوازییەكانیان لە بەین دەچێت 
یاسا خۆی ئەپارێزێت لەوەی كە خاوان . یەكسانی لە نێوان ئینسانەكاندا ڕادەگەیەنێت
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بەم پێیە ڕاگەیاندنەكانیان دەریدەخست كە هەموو یەكسانن لە بەرامبەر . سەرمایەیە یان نا 
 .رێزگاری لە هەمووان دەكات بەبێ جیاوازی یاسادا و یاسا پا

هەروەها لە پاڵ ئەم فەلسەفەیەدا ، یاسایەكیان دامەزراند ، بە تەواوی پارێزگاری 
دەكرد لە سەروەت و سامانی خاوەندارەكان، لەمپەری دروست دەكرد لە بەردەم دەست 

ئەم . ەریان درێژییەكانی كە لەالیەن كۆمەڵی بێ بەش و بێ سەروەت و سامان ئەكرێتە س
كۆمەڵەش بێجگە لە هێزی كاریان نەبێت هیچ شتێكی تریان نییە ، بەبەردەوامی ڕوو لە هەژاری 

 .و نەداری و دەست كوورتین و باری خراپی ژیانیان ووردە ووردە دەگۆڕێت بۆ پڕۆلیتاریا 

ئەو یاسایەی سەرمایەداران دایان ڕشتووه دوو الیەنەیە ، دوو فاقی جیاوازی هەیە 
ئەم . ها بۆ پارێزگاری كردن لە باری دەسەاڵت و بەرژەوەندییەكانیاندا بەكاردەهێنرێت تەن.

یاسایانە و باق و بریقەكانی تەنها بۆ كوێركردنی چاوی كۆمەڵی پرۆلیتارییایە ، قسەو 
لێرەدا كۆمەڵی سەرمایەداران پێكدێت ، دروست بوونی . قسەڵۆكی ڕەنگینی بێ ڕەونەقن 

دروست بوونی كۆمەڵی سەرمایەداران و . دروست بوونی ئەوانە  پڕۆلیتاریا هاوومەرجی
جارێكی تر زەوی لەسەردەمی . پڕۆلیتاریا لەگەڵ گەشەو نەش و نمایدا ڕاستەوانه دەگۆڕێت 

سەرمایەداراندا ئەیانزانێ ، زەوییەكانیان ئەفرۆشران بە جوتیاران و یان بە بەش ئەیان دانێ 
 .چوار یەك و هەتا ڕادەی دەیەكیش هەبووە لەم بەش كارییەدا ، كاری سێ یەك و 

مایەداری ئەیویست لە ڕێگەی پالكارتانی ئازادییەوە ، كە تەنها ئازادی بۆ سەر
لەو كاتانەدا كە دەوڵەتی . دژایەتی كۆمەڵی كۆنی دەرەبەگایەتی پێ بكات . سەرمایەداران بوو 

رتانی ئازادی گەل و كۆمەڵێك دەرەبەگایەتی دەوڵەتی سەرمایەداران جێگەی پێئەگرێتەوە و پالكا
وا بە هەندیان دەگرت ، كە . پالكارتانی یەكسانی و شتی لەو بابەتانایان بەرز ئەكردەوە 

ئەمانە هەر هەموویان بریتین لەوەی كە ئیرادەی گەلە و دژكاریان ئەكرد لەوەی كە دەوڵەتێكی 
پرۆلیتاریا و زەحمەت  هەموو ئەو كارانەش لە پێناوی ڕام كردنی چینی. چینایەتییان هەبێت 

 .كێشانی چوار چێوەی سنوور و دەسەاڵتییان بە ئەنجامیان ئەگەیاند 

ی نبەهەموو پێوەرێك هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی دەرەبەگایەتی و بە دوایدا دامەزراند
بەم پێیە . سەرمایەداری، مانای ئازادی مانای نوێنەرایەتی ئازادانەی سەرمایەو دەوڵەتەكەیانە 

ەرمایەدارن ئالەتێكی یارمەتیدەرە بۆ سەركووتی هەژاران و جووتیاران و چینی دەوڵەتی س
هەر كاتێك وا دەربكەوێت لە ڕووكاری دەرەوەیدا ئازادە ، وەك و ئەوەی كە مافی . كرێكار 

بێجگە لە .گشتی ڕادەگەیەنێت و پارێزگاری لە بەرژەوەندییەكانی تریش دەكات  هەڵبژاردنی
او و داڕشتنی فەلسەفییانەی تری بۆ دەكات، لەالیەن یان نووسر. چینەكەی خۆی

فەیلەسوفەكانییەوە ، هیچ شتێك ناگەیەنن بێجگە لە چەوساندنەوەی ئینسانی كرێكار و بە 
 .تااڵن بردنی هێزی كاری كرێكاران 
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هێنان  لە ئێستا و ڕابردووی دەسەاڵتی سەرمایەداراندا ، زەوی و زارو هۆیەكانی بەرهەم
هەر چەندە دیموكراتێك نیشان دابێت ، ناتوانێت . سەرمایەداران لێیان سوودمەند بوون تەنها 

. لە دیموكراتێك بۆ سەرمایەداران و بۆرژوازی زیاتر هیچ ڕوویەكی سیاسی تر پیشان بدات
چونكە خەسڵەتی دەسەاڵتی چیانیەتی بەهرەمەند بوونی چینی بااڵ دەستە بەسەر هەموو 

ئەگەر پەرلەمان و مافی هەڵبژاردنی گشتی و یەكێتیە . ەوە ڕوویەكی پەیوەندییەكان
پێكهێنەرەكانی دەسەاڵتی سەرمایەداری ، شێوەكانی سەدەاڵتیان دەگۆڕێت یان هەرچەندێك 
بگۆڕێت ناتوانێت نكۆڵی بكات كە دەسەاڵتی بەدەست سەرمایەدارانەوەیە و دەوڵەتی 

نی گشتی پێش كەوتن و گۆڕانكارییەكی بەاڵم جمهوری دیموكراتی و هەڵبژارد. سەرمایەدارانە 
 .گەورەیە لە چاو دەرەبەگایەتیدا

لە سەرمایەداریدا كرێكاران دەیتوانی و دەتوانن یەكێتییەكان و پێكهێنانی یەك ڕیزی 
بەاڵم لەسەردەمی . ڕێكخراو و تێكۆشانی ڕێك و پێك دژی سەرمایەداران دروست بكەن 

هەروەها .ەو بابەتانە نەبوو ، تەنها خۆیان نەبێت دەرەبەگایەتیدا جووتیاران هیچ شتێكیان ل
پڕۆلیتاریا دەیەوێت دەوڵەت یان ئەو ئالیەتەی كە ناوی دەوڵەتی هەڵگرتووە فڕێ بدات ، 
هەروەها ئەوەش ڕوون و ئاشكرایە كە هەموو ئەو اسگورە كۆنانەی كەوا بەیان دەكەن ، ئەمە 

واتە تەنها دەسەاڵت .چی تر نییە دەسەاڵتێكی گەلی بووە ، لە درۆیەكی ڕووت زیاتر هی
دەسەاڵتی سەرمایەداران و دەرەبەگەكان و خاوەن كۆیلەكان بووە ، هەروەها دەوڵەتەكانیشیان 

           .  دەوڵەتی چینی بااڵ دەست بووە
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 بەشی دووەم

 ێڕدیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریای شۆڕشگ

 

دەوڵەت بێجگە لە ئالەتێكی سەركوتكەری چینایەتی هیچی تر نیه واتە چەوسانەوە و سەركوتی 
چینێكی ترە لە الیەن چینێكی ترەوە ، هەروەها داسەپاندنی فەرهەنگ و پەیوەندی ئابووری و 

ئەم پێناسەیە تا ئێستاش ڕاسته بۆ دەسەاڵتی . سیاسی و كۆمەاڵیەتییە بەسەر چینی ژێر دەستدا 
دەوڵەتەكانی بۆرژوازی و پێش تریش بۆ كۆیلەداری و دەرەبەگایەتی ، هەروەها ناوەڕۆك و 

ئەو دەسەاڵتانە و دەوڵەتەكانیان لە . بەرگی سیاسی سیستەمە چینایەتییەكانی دەرخستووه 
پێناوی پارێزگاری كردنی بەرژەوەندییە ئابووری و سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی چینی بااڵ 

ئەم دەوڵەتانە هەر بەرگ و ڕەنگێكی ئاڵ و وااڵی هەبێت هیچ نەبووە . دووە دەستدا كاری كر
بێجگە لە دەوڵەتی چینە دەست ڕۆشتووەكانی ئێستای سەرمایەداریی ، دەوڵەتی لیبراڵی و 

دیموكراتی و ئەوروپایی و ڕۆژئاوایی و هەروەها دەسەاڵتی -كراسی و مۆدێلی سۆشیال دیمو
یەكان، هەر هەموویان دەوڵەتی سەرمایەداران و چینە سەربازی و جەنەڕاڵی و مەزهەبی

دەوڵەتەكان ناتوانن خەسڵەتی چینایەتیان لێ جیا بكرێتەوە ، چونكە دەوڵەت . چەوسێنەرەكانن
 .و چینەكان دوو ڕووی یەك پەیوەندی دەسەاڵتی چینەكانن 

ناو كۆمەڵ  لە دەوڵەتی سەرمایەداران و بۆرژوازیدا ، سەرمایەداران لە هەموو ئیمكاناتێكی
بەهرەمەندن ، هەروەها هەموو بەدەست هاتووەكانی ناو كۆمەڵ لە پێناو بەرژەوەندی و 

هەموو هۆیەكانی بەرهەم هێنان و خزمەت گوزاری بۆ بەرژەوەندییەكانی . خۆشیەكانی ئەواندایە 
 .خۆیان بەكاریدەهێنن و زیاتر بااڵدەستییان بەسەر چینی بەرهەم هێنی كۆمەڵدا پێ ڕادەگرن 

هەر لە مانگە دەست كردەكان و ئینتەرنێت و تەلەفون و تەلەفیزۆن و هەموو ئەو هۆیانەی تر كە 
دەبنە هۆیەك بۆ سیخوڕی و لەالیەكی ترەوە دەبنە دەزگاو ناوەندی باڵوكردنەوە و 

 .ڕاگەیاندنەكانیان لەسەر ماناو ڕازاندنەوەی دەسەاڵتیان دروست دەكەن 

ێڵی ئاسنی دامەزرا ، بۆ ئەوە بەكاریان دەهێنا كە بتوانن لەسەردەمێكی لەمەو پێشەوە كە ه
هێزی بازرگانی و زۆرجار سەربازی خۆیان بە هەموو ناوچەكانی تری دەوروپشت و دنیا 

بێجگە لەوەی كە ئێستا بووەتە بەشێك لە هۆیەكانی گواستنەوە و سەرچاوەیەكی . بگەیەنن 
یەكانی و بەكارهێنانەكانیان لە كاتێكەوە بۆ بەاڵم هۆ. تری داهاتی هەندێك لە واڵتانی دنیایە 

. كاتێكی تر دەگۆڕێت و شوێنەكانیشیان بە پێی دامەزراوەكان و پێشكەوتنەكانیان دەگۆڕێت 
ئێستا ئەو پێگەشتنانەی كە ئینسان لە ڕێگەی تەكنەلۆجیاوە پێی گەشتوون ، زۆر ترینیان لە 

ئێستاش . ر الیەنی تردا بەكاردەهێنرێت چوار چێوەی هەواڵ گری و تەلەفۆن و باڵوكردنەوە و زۆ
بووەتە هۆیەك كە چاودێری گفتوگۆی دوو كەسی یان پێدەكرێت و هەر ووتە و بێژانێك دەبێتە 
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دەوڵەت لەم مانایە زیاتر هیچی . هۆیەك بۆ چاودێری كردنی خێزان و هەڵسوكەوتی پێ دەكرێت 
 .ترناگەیەنێت 

هەموو مانایەك خەسڵەتی بە پێوەری  دەربڕینی جمهوری دیموكراتیك لە ئێستادا بە
چونكە سەردەمی گۆڕانی سەرمایەداری لە ئێستادا بە جۆرێك . شۆڕشگێڕی خۆی لەدەست داوە 

ئیتر پێویست ناكات جارێكی تر بە كاری بهێنین ، بۆ ئەوەی بتوانێت . گۆڕانی كردووە 
ئێستا ، بە كۆمەڵی یان وا ڕابگەیەنرێت كۆمەڵی . دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا دابمەزرێنێت 

سەرمایەداریدا تێپەڕبكرێت ، ئەو بەكارهێنانە ناتوانێت لە بەهای دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا 
چونكە ئێستا سەرمایە دارێتی بە كامڵی و نا كامڵی خۆیەوە ، پێكهاتەیەكی هەیە . كەم بكاتەوە 

ئەو بەیان . سیستەمە و ئەو خەسڵەتە دەنوێنێت ، دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا تاقە وەاڵمە بەم
كردنەی لەوەو پێشەوە لەسەر جمهوری دیموكراتیك دەكراو پێش مەرجی دامەزراندنی 

ئێستا سیستەمی سەرمایەداری ئەو . دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا و سۆسیالیزم بە كار دەهات 
سەردەمەی تێپەڕاندووە كە جمهوری دیموكراتیك ئەرك و مەهامی شۆڕشی پڕۆلیتاریایە ، یان 

بێ . بۆ زیاتر دامەزراندنی پیشەسازی لە چوارچێوەی دەوڵەتی سەرمایەداریدا بەكاربهێنرێت 
گومان ئەم هەوڵە لە ئێستادا هیچ نییە بێجگە لە كاوێژكردنەوەی دەسەاڵت و سیستەمی 

چونكە خەسڵەتی بە سەرمایەداری كردنی هەموو جیهان بووەتە ڕاستییەكی . بۆرژوازی نەبێت 
 .بەڵگە نەویست

لەی دواكەوتوویی واڵتانی سەرمایەداری و پێش كەوتنی سەرەتایی و دەوڵەتانی پ
پێشكەوتووی سەرمایەداری ، هەموویان داكۆكی لەسەر ڕاستی دروست بوونی سەرمایەداری 

ەوە نابین و ناشتوانین به زۆرو بە ( جمهوری دیموكراتیك)ئیتر ئێمە بە دوای خەسڵەتی. دەكەن 
بەم پێیە . مەزراوەیە لەگەڵ واقعی عەینیدا بە دروست ڕابگەیەنین دەست كردی خۆمان ئەو دا 

خەسڵەتی دامەزراوەكان لەگەڵ واقعی عەینیدا ناتوانێت لە هەموو بارەكاندا گونجاو بێت ، 
. لەبەر ئەوەی خەسڵەتی جمهوری دیموكراتیك ، بەشێك لە دامەزراوی بۆرژوازی پێك دەهێنێت 

بە شیاوی لەقەڵەم بدەین ، بەڵكو هەر كارێك لەو جۆرە و  هەروەها ناتوانرێت لەو سیستەمەدا
دووبارە كردنەوەی خەسڵەتی هەمان سیستەم و نكۆڵی كردن لە پێشووتری ، دەستەواژەیەكی 

 .نادروست لە پراكتیكێكی ناواقعی دا دەدات بەدەستەوە 

دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا دەسەاڵتێكی شۆڕشگێڕانەی پڕۆلیتاریایە ، لە پێناوی 
دیكتاتۆرییەتی . گوێزانەوەی سیستەمی سەرمایەداری بۆ سیستەمی سۆسیالیزمی زانستی 
بەڵكو بۆ .  ەداتدپرۆلیتاریا نە سۆسیالیزم دەبێت و نە خەسڵەتی بوونی چینایەتی لەدەست 

ئەوە كاردەكات كە هەموو جۆرە چەوسانەوەیەك لەبەین بەرێت و هەروەها بۆ لە ناوبردنی 
هەروەها دەسەاڵتێكە . جیاوازی كۆمەاڵیەتی و جنسی و نەتەوایەتی و ئابووری لە كاردا دەبێت 

ە بۆ لەناوبردنی هەموو چینەكان بە پڕۆلیتاریا خۆشییەوە ، چونكە مێژوویەك پێكدەهێنێت ك
هەروەها , مێژووی ئاڵوگۆڕە بۆ سیستەمێكی تری كۆمەاڵیەتی ، كەس خاوەنی هیچ شتێك نییە
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واتە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا ناتوانێت دەسەاڵتی هەتا سەری . خاوەنی هەموو شتێكیشە
پڕۆلیتاریا بێت ، یان بۆ ئەوە دروست بێت كە دەسەاڵتی خۆی بۆ هەتا هەتایە توند و تۆڵ 

بێ گومان پێویستی ئەو دەسەاڵتە ئەگەڕێتەوە . تبەرداری دەسەاڵتی خۆی نەبێت ڕابگرێت و دەس
بۆ هەموو ئەو بارە نا هەمووارەی ئابووری و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و دەسەاڵتی سەركوتكەری 
  سەرمایەداری لەوانەیە لە شۆڕشدا ئەم دەسەاڵتەی سەرمایەداری سەد دەر سەد لەناو نەبرێت،

اتی مێژوویی ئاڵوگۆڕ پێكردنی سیستەمی سەرمایە دارییە بۆ سۆسیالیزم بۆیە پێویستی یەك  س
بەم پێیە پێكهێنانی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتارییا لە پێویستی یەكی مێژووییەوە . و كۆمۆنیزم 

واتە پێكهاتەی چینایەتی . بۆ ئەوەی بتوانێت دەسەاڵتی خۆشی لەناو بەرێت, سەرچاوە دەگرێت
 .پڕۆلیتارییادا بە تەواوی هەڵئەوەشێننەوە  چینەكان لە دیكتاتۆرییەتی

ا و عێراق .ك.ك.ا و ح.ك.لێرەوە دەچمە سەر ئەو پالكارتە نا دروست و نا واقعییەی ح
یەوە دەست پێدەكەم ، چونكە خەسڵەتی ئەم حكومەتەی (حكومەتی كارگەری)یەكەمین جار لە . 

سیالیزمی زانستی پێوە نیە ئەوان هیچ خەسڵەتێكی گوێزەرەوەی سیستەمی سەرمایەداری بۆ سۆ
. بێجگە لەو خەسڵەتە نەبێت كە چوار چێوەی دەسەاڵتێك بێت بۆ پڕۆلیتاریا و هیچی تر . 

ئەویش بە ناوی پڕۆلیتاریاوە بەیان دەكرێت ، ئەگینا تێپەڕ ناكات لەو دەسەاڵتەی كە دەبێتە 
ێكی وای پێوە دیار واتە هیچ بۆچوون و تێڕوانین. خەسڵەت و دەسەاڵتی سەرمایەداری دەوڵەتی 

نییە كە خەسڵەتی دەسەاڵتی پڕۆلیتاریای شۆڕشگێڕ بێت ، بەڵكو ئاڵوگۆڕ پێكردنی دەسەاڵتی 
لە پەرەگرافێكی . سەرمایەدارییە بە دەسەاڵتێكی ترو بە ناوی پڕۆلیاتاریاوە گوزارشتی لێدەكرێت

كرێكاران و حكومەتی كارگەری یانی پاش دیموكراسی بۆ )لێكدانەوەی ئەو شیعرەدا دەڵێت 
زەحمەتكێشان وە چەوساوەكان و سەركوت بۆ چەوسێنەران ، حكومەتی كارگەری یانی ئەو 

 ،مەنصوری حیكمەت .دەسەاڵتەی كە زامنی ڕاستەقینەی بەڕێوەچوونی ئازادی و بەرابەرییە 
ئازادی ، بەرابەری ، . )،3060بەفرانباری (33)ژمارە . /30لئۆرگانی كۆمەڵە /گۆڤاری پێشڕەو

لەم پەرەگرافەدا ئەوە دەردەكەوێت كە خەسڵەتی ناو ئەم شیعارە و ( تی كارگەریحكومە
لێكدانەوەكان بۆ حكومەتی كارگەری ، ناتوانێت دەربڕینەكانی ناو پێكهاتەی دیكتاتۆریەتی 

خەسڵەتێكی جیاوازی وەرگرتووە لەچاو دیكتاتۆریەتی , پڕۆلیتاریا بێت خەسڵەتی حكومەت
خەسڵەتە تەنها بووەتە هۆی ئەوەی كە دەسەاڵت بۆ چینێكی تر چونكە ئەم . پڕۆلیتاریادا

واتە هەتا . كە گوێزانەوەكە بۆ چینی بەرامبەرە یان نا , بگوێزرێتەوە ، ئەویش ئاشكرا نییە
ئێستا ناتوانرێت لەو شیعارە و لێكدانەوەكانیدا خەسڵەتی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا 

ریا خەسڵەتێكی جیاوازی لەو لێكدانەوە و تێڕوانینە چونكەدیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتا. ببینرێتەوە
هەیە ، لە لێكدانەوە و ( ئازادی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەری)وەرگرتووە كە لە شیعاری 

بۆ سۆسیالیزم و  ەسیستەمێكخەسڵەتی ئاڵوگۆڕی . بەرنامە و فەلسەفەی كۆمۆنیزمی زانستی دا
عارەدا ، هیچ بڕواهێنانێك لەسەر ئەو كۆمۆنیزمی زانستی بەاڵم لە لێكدانەوەی ئەو شی

ڵوگۆڕییەی تیایدا بەرجەستە نابێت ، یان نەیتوانیوە بۆ چوونی لەسەر لەناو چوونی چینی  ئا
لەبەر ئەوەی خەسڵەتی چینایەتی دەوڵەت . ژووازی و سەرمایەداران بەیان بكات  كرێكار و بۆر
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نی ئابووری و كۆمەاڵیەتی و خەسڵەتێكی چەوسێنەرانەی چینێكە بۆ دەسەاڵت و بەڕێوە برد
 .سیاسی چینایەتی چینێك

بەاڵم ناتوانێت دەربڕی . حكوومەتی كارگەری لەم شیعارەی ئەواندا ، دەربڕی دەوڵەتە 
ئەوان سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم لە حكومەتەكەی خۆیاندا . دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا بێت 

ەیان زامنی ڕاستەقینەی بەڕێوەچوونی دەبیننەوە ، لەبەر ئەوەی بڕوایان بەوەیە كە حكومەتەك
بە پێچەوانەوە حكومەت و دەوڵەت خەسڵەتی چینایەتییە و چینێك . ئازادی و بەرابەرییە 

سەردەستە و ئەوی تریان چەوساوە و ژێر دەستە ، لەو جۆرە دەسەاڵتانەدا بە دەسەاڵتی 
ەوەی كە دەسەاڵتی واتە بێجگە ل. كرێكارانیشەوە ، ئازادی و بەرابەری ، مانا وەرناگرێت 

پڕۆلیتاریا دەبێت دەسەاڵتێك بێت بۆ ئاڵوگۆڕی چینایەتی بەسەر پەیوەندییە ئابووری و 
ئازادی پەیوەندییەكی جیای سەردەمێكی واتە . لە پێناو نەهێشتنی چینەكان . چینایەتیەكاندا 

جیایە و هەروەها بەرابەریش بەهەمان شێوە ناچێتە خانەی پەیوەندی و دەسەاڵتی 
 .ایەتیەوەچین

ئەو تێكەولێكانەی كە دەكرێت لە شیكردنەوەی ئەو شیعارەی خۆیاندا ، تەنها بۆ ئەوە 
بەكاریدەهێنن ، بتوانن ناوەڕۆكی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا بخزێنە ناو چوار چێوە و دەسەاڵتی 

 .حكومەتێكی قەتیس ماوی پەیوەندییەكی چینایەتییەوە 

زیدا بەیانی ئازادی و بەرابەری دەكرێت هەروەها لە تەنها لە حكومەتی ئەوان و بۆرژووا
بۆرژووازی فەرەنسی هەڵیان گرتبوو ، لە (ئازادی ، یەكسانی ، برایەتی)شیعاری . ڕابردوودا 

لە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریادا دەسەاڵت بەدەست پڕۆلیتاریاوەیە . شۆڕشی بۆرژووازی خۆیاندا
سەاڵتی چینەكاندا نییە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە ، ، بەاڵم دەسەاڵتی لە پێناوی هێشتنەوەی دە

لە پێناوی گوێزانەوەی كۆمەڵگای چینایەتییە بۆ پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی بێ چین دەسەاڵتی  
 . یەكسانی لە ژیانی خۆیدا پرۆسیس دەكات تیایدا ئینسان ئازادی 

كردنەوەی كاتێك كە حكومەت دەسەاڵتی دیموكراسی بێت یا نەبێت ، هەروەك لە ڕوون 
بەم پێیە خەسڵەتی ئازادی و بەرابەری ناتوانێت خەسڵەتێكی چینایەتی . شیعارەكەدا ووتراوە 

بەاڵم ئازادی و بەرابەری . چونكە دیموكراسی پەیوەندی چینایەتی دەست نیشانی دەكات . بێت 
هیچ پەیوەندییەكی چینایەتی ناتوانێت زامنی بكات لە چوار چێوەی دەسەاڵت و 

ەكانیدا ، كەواتە لەالی مەنصوری حیكمەت و حیزبەكانی هەڵگری ئەو شیعارە ، پەیوەندیی
تەنها خۆش باوەڕكردنی دەووروپشتیانە . زادی و بەرابەری یەكسان و هاوتایە  دیموكراسی و ئا

ئەو لێكدانەوانە تەنها لە سیاسەتێكی دیماگۆجیانەوە .بە حكومەتی ووردە بۆرژوازی خۆیان 
موو ئەو ڕێكخراو و الیەن و كەسانەی كە هەڵگری ئەو لێكدانەوە و سەرچاوە دەگرێت و هە

تێڕوانینانە دەیانەوێت بەهای دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا بگۆڕن بۆ بەهایەكی تر و ، 
بڕواو . هێشتنەوەی ئەو دەسەاڵتە بە كارێك و هەڵوێستێكی بەڵگە نەویست بەهەند بگرن 

ە حكومەتی كارگەری واتای سۆسیالیزم و بۆچوونی ناو شیعارەكەیان ئەوە دەگەیەنێت ك
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گومان . كۆمۆنیزم دەگەیەنێت و ئازادی و یەكسانیش لەدەسەاڵتی ئەو حكومەتەدا قۆرغ دەكات 
واتە ئەگەر دوو چین و . لەوەدا نییە كە دەسەاڵتی چینێك پابەندە بە بوونی چینی بەرامبەریەوە 

ادی و یەكسانی مانای پەیوەندی دوو بەرژەوەندی و پایەی ئابووری جیاواز هەبوو ، ئاز
هەروەها خەسڵەتێكی تر لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و . هاویەكی خۆی لەدەست دەدات 

 .سیاسی دروست دەبێت 

دروست بوونی پێكهاتەی پەیوەندی سیاسی لە پەیوەندی كۆمەاڵیەتیدا ، گەواهی 
ەیوەندییەكی دیموكراسییانەدا دەسەاڵتی ئەو پەیوەندییە لە پ. دەسەاڵتی چینایەتی دەبێت 

بەاڵم . پرۆسیسی بەرژەوەندییەكانی خۆی دەكات ، واتە دیموكراسی بااڵ دەستی چینایەتیە 
بە شێوەی )ڕاستی ئەم بۆچوونە لەالی ئەوان بە پێچەوانەوەیە ، لە لێكدانەوەكانیاندا دەڵێن 

تا ببن بە بزووتنەوەیەكی عەینی و لەڕاستیدا ئەو ئیمكانە هەیە كە خەبات و ئیعترازەكانی ئێس
ئەو دەسەاڵتە دیموكراتیك شۆڕشگێڕانەیە . هەره گەورە بۆ وەدی هێنانی دیموكراسی شۆڕشگێڕ 

كە باری بوحرانی ئابووری نیزامی ئێستا بەسەر بۆرژووازیدا دەڕوخێنێ و وەها دیموكراسییەكی 
الیستی و دامەزراندی پان و بەرین دادەمەزرێنێ كە هەنگاو هەڵگرتنی دوای بەرەو شۆڕشی سۆسی

 -( 33)ژمارە / پێشڕەو -مەنصوری حیكەت /. ی چەند النە ئاسانتر دەكاتەوە حكومەتی كارگەر
 ( .''ئازادی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەری''شیعاری /  3060بەفرانباری ،35ل

لەم پەرەگرافەدا ئەوە ڕوونكراوەتەوە و دەردەكەوێت كە حكومەتەكەی ئەمان، 
، هەروەها بڕواشیان نییە بەوەی كە ئەو دیكتاتۆریەتە ،  نییەی پڕۆلیتارییا دیكتاتۆرییەت

بەاڵم ئەوان دیموكراسی و دەسەاڵتی دیموكراسی . ناوكۆكەی پەیوەندیەكی دیموكراسی بێت 
جارێكی تر دەیانەوێت ئەوە . پڕۆلیتاریا لە جمهوری دیموكراتیكی شۆڕش گێڕدا دەبیننەوە 

كە ئازادی و یەكسانی ناوەڕۆكی سیستەمی حكومەتی كرێكاری  دووپات و سێ پاتی بكەنەوە
لە ڕێگەی جمهوری دیموكراتیكی و بەیان كردنی دەسەاڵتی ئەو جمهورییە لە پێش . ئەوانە 

دەیانەوێت ئەو دەسەاڵتە دیموكراسییە لە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا , حكومەتی كرێكارییەكەیاندا
ناوەڕۆكی ئەو دەسەاڵتە هەڵگری سیمای ئازادی و  دەربكێشن و بیكەنە بەڵگەی ئەوەی كە

هەروەها جمهوری دیموكراتیك دەخەنە پێش دەسەاڵتی پڕۆلیتاریاوە و بەبەشێك لە . یەكسانییە
بێ . شۆڕش و پێش هاتەكانی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم و دیكتاتۆریەتی پڕۆلیاتاریای دەزانن

ئەوان ئەگەر . ی ووردەبۆرژووای ڕۆژهەاڵتەگومان ئەو تێڕوانینە هەڵئینجاوی بڕوا و بۆچوونەكان
ئەوە بە بەڵگە بزانن كە گوایە كاتی نوسینی بەحسەكەیان دەسەاڵت و پێكهاتەی سەرمایەداری لە 
ئێراندا وەك ئێستا نەبووە ، من ناڵێم دەقا و دەق ئێستای ئێران وەك سبەینێی وا دەبێت و وەك 

تا لەو كاتەدا . رانی بەسەردا نەهاتووە دوێنێی بووە، بەاڵم هیچ گۆڕانێكی وا گەورە و گ
جمهوری دیموكراتیك تاقە دەسەاڵتی شۆڕشگێڕی ئەو ساتە و ئەڵتەرناتیڤی گونجاوی ئەو 

 .سیستەمە بووبێت
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سیستەمی سەرمایەداری ئێران ، یەك واقعیەت  ئەو بابەتەی ئەوان،كاتی نووسینی 
 .ە انەی بەڕێوەبردووپیشان دەدەن كە ئەو كاتەش ئێران سیستەمێكی سەرمایەداریی

بۆیە هەر بەكارهێنانێك و دەربڕینێكی لەو بابەتەی كە جمهوری دیموكراتیك مەرحەلە و 
بە یەكێك .ئەلتەرناتیڤی ئەو كاتە بووە و لە پێش دەمەزراندنی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا دایە 

اگەیەنێت بێجگە هیچ ن.لە ئەركە گرنگەكانی دامەزراندنی دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا بزانرێت 
هیچ داهێنان و . لەشی كردنەوەیەكی بۆرژوازیانە نەبێت لە مەڕ حكومەتە كرێكارییەكەیان

گومان لەوەدا نییە كە داهێنان و گۆڕانی تازەش ڕوو دەدات لەسەر ئاستی . اجتهادێك نەكراوە 
دەستەواژە و بەاڵم ناتوانێت ئێمە لە خۆمانەوە و ئەقڵ خوازانە یاری بە . نیزامی سەرمایەداری 

هێشتا ناتوانرێت هەموو ئەو داهێنانانە لە گرنگی و دەست بەجێی . سەردەمەكانەوە بكەین 
دامەزراندنی دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا كەم بكەینەوە و، هەروەها ناشتوانرێت سەردەمێكی تر 

ە چ هەروەها ل. دروست بكرێت و لە پێش دامەزراندنی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریادا دابنرێت 
كاتێكدا پەیوەندی كارو سەرمایە گۆرانی بەسەردا هات و ئەو ناوەڕۆكەی لە پەیوەندی خۆیدا 

هەموو ئەو . هەڵوەشانەوە ، ئەوا ئەتوانرێت بڕیار لەسەر جۆرو پێك هاتی تازە بدرێت 
بەكارهێنانانە لە پێناوی ئەوەدایه كە دیموكراسی لە گیان و پەیوەندی حكومەتی 

ئازادی و یەكسانی لە . ەربكێشن و ڕۆحیەتی ئازادی و یەكسانی بكەن بەبەردا كرێكارییەكەیاندا د
 .حكومەتی كرێكاری ئەواندا یانی پێكەوە ژیانی سەرمایەداران و كرێكاران

لە پەیوەندییەكانی بەرهەم  نکارییەگۆڕالەالیەكی ترەوە شۆڕشی سۆسیالیستی بارێكی 
بەم پێیە شۆڕشی سۆسیالیستی . هێنان و پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی ئابووری و سیاسییەكاندا 

تی ئابوورییەكانی  سەرجەمی هەموو پەیوەندییە كۆمەاڵیە  گۆڕان و لەناوچوونیبارێكی تری 
بەاڵم . ێت سۆسیالیزمی زانستی دەوتر ۆ پەیوەندی کۆمەاڵیەتیب ەسیستەمی سەرمایەداری

شۆڕشی سۆسیالیستی لەالی ئەوان بەپێی ئەو لێكدانەوەیە بێت كە لەسەر شیعارەكە كراوە ، 
لە پراكتیك و تیۆری ئێمەدا ئەم دامەزراندنە . تەنها دامەزراندنی حكومەتی كرێكارییە بۆیان 

 .جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەو دامەزراندنانەی ئەواندا 

چونكە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا پڕۆسیس كردنی دەسەاڵتی دیموكراسیانەی 
پڕۆلیتاریایە، هەروەها لە پڕۆسەیەكی شۆڕشگێڕانەی خۆیدا سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی زانستی 

هەروەها .  ەوەخۆشیبەدەسەاڵتی دەسەاڵتی چیانیەتی سەرجەمی دادەمەزرێنێت ، بەلەناوبردنی 
 .ی دامەزراندنی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمە ئەداتێكی گرنگ و پێش مەرج

بەاڵم لەالی ئەوان دەربڕینی تر دەكرێت بۆ حكومەتی كرێكاری هەروەكو مەنصوری 
وەها دیموكراسییەكی پان و )دەڵێت(ئازادی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەری)حیكمەت لە شیعاری

یستی و دامەزراندنی بەرین دادەمەزرێنێ كە هەنگاو و هەڵگرتنی دوای بەرەو شۆڕشی سۆسیال
بەم (35ل ،هەمان سەرچاوەی پێشوو. /حكومەتی كارگەری چەند النە ئاسانتر دەكاتەوە 

دەربڕینەی سەرەوە بێت حكومەتی كارگەری سۆسیالیزمە و سۆسیالیزمیش حكومەتی كارگەری 
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بێگومان  ئێستا هەروەك ماركس و ئەنگلس و لینین لەگەڵ ناوی حكومەت و دەوڵەت . ئەوانە 
یان ( كۆمۆن)م ، بەڵكو هەروەكو ئەوان ڕابەرانی بزوتنەوەی سۆسیالیزمی زانستی دەڵێن نی

دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا ناوێكی شیاو ترە بۆ ئەو جۆرەی دەسەاڵتی كرێكاران ، چونكە 
كە توانای دیموكراسی و دەسەاڵتی . جیاوازی و پەیوەندییەكی تری لەگەڵ كرێكاراندا هەیە

كۆمۆنیزمی كرێكاری دیموكراسی بۆ ئەوە . ادا بەرجەستەو پڕ مانا دەبێتدیموكراسیانەی تی
ئەو دەربڕینەی ئەوان چەندە بێناوەڕۆك و . بەكاردەهێنن كە حكومەتی كرێكارییان دابمەزرێنن 

ئەو ئازادی و یەكسانییەی كە بۆرژوازی بەیانی دەكات ، . خەسڵەتێكی بۆرژوازیانەی هەیە
بێجگە لەوەی كە دەیانەوێت . دا بەرجەستەو بەیانی دەكەنئەمانە لە حكومەتەكەی خۆیان

ناوەڕۆكی دەسەاڵت و ناوەندی دیموكراسی و پەیوەندی دەسەاڵتی پڕۆلیتاریا بەسەردەمێكی 
مێژووییەوە ، بگۆڕن بۆ دەربڕین و تێڕوانینێكی تر، بە ڕوون و ئاشكرایی بەیانی پەیوەندییەكی 

تێكە و . چێوەی پەرەنسیبەكانی حكومەتی كرێكاری  ناجۆر و لێكنەچوو دەكات و دەیكاتە چوار
لێكەیەك دروست بووە كە خۆشیان نازانن ، ئایا حكومەتی كرێكارییەكەیان شۆڕشی 

گومان لەوەدا . سۆسیالیستی دەبێت ، یان شۆڕشی سۆسیالیستی حكومەتی كرێكاری دەبێت 
سیبی شۆڕشی سۆسیالیستی نییە ئەم دەربڕینانەی ئەوان تەنها بۆ ئەوەیە كە ناوەڕۆك و پەرەن

و ئەركەكانی ئەو شۆڕشە و ئامانجەكانی كۆتای ئەو شۆڕشە بشێوێنرێت و جیاوازی نەكرێت لە 
بۆ ئەوەی كرێكاران و بۆرژوازی وەك . نێوان دوو جۆر دەسەاڵتی جیاواز و پێچەوانەی یەكتری 

اندنی حكومەتی شۆڕشی سۆسیالیستی و كۆتایی و و ئامانجی ئەو شۆڕشە بە دامەزر. برا بژین 
 .كرێكاری كۆتای پێدەهێنن 

بێ گومان لەالی ئێمە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا بەشێك لە شۆڕشی سۆسیالیستی 
زانستی پێك دەهێنێت و دەتوانێت ئاوات و ئامانجی ئەو شۆڕشە بەدواهەوارگەی خۆی بگەیەنێت 

مەزراندنی سۆسیالیزم و هەروەها لە الی ئێمە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا پێویستی زامنی دا. 
لەبەر ئەوە دواكەوتن لە پێك هێنان و دامەزراندنی ، دواكەوتنە لە . كۆمۆنیزمی زانستی دەكات 

چونكە بنەكەیەكە بۆ گوێزانەوەی سیستەمی چینەكان بۆ . پێكهێنان و دامەزراندنی سۆسیالیزم 
ەڕەتی دامەزراندنی بەاڵم لە الی ئەوان جمهوری دیموكراتیك دەكەنە بن. سیستەمی بێ چین 

سۆسیالیزمەكەیان ، بێ گومان ئەو شۆسیالیزمەی ئەوان سۆسیالیزمی خەیاڵی ووردە 
 .بۆژوازییە

ئەم بۆچوونە ئەوان و بە پێی لێكدانەوەكانیان، وا بەیانی دەكەن حكومەتی 
كارگەرییەكەیان جیاوازە لە بارێكی دیموكراتیك بوونی شۆڕش و پەالماردانەكانی پڕۆلیتاریا و 

لە . پێك  شكاندنی دامودەزگا دەوڵەتییەكانی سەرمایەداریو لە هەوڵێكی پڕۆلیتاریادا بۆ تێك 
نووسینەكەیاندا وا دەردەكەوێت كەدیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا ، بارێك و پەیوەندییەكی جیاوازە 

بەم پێیە دەبێت حكومەتی كرێكارییەكەیان ، . لە پەیوەندییە دیموكراتیكەكانی پڕۆلیتاریا
راسییەت دەخەنە سەردەمی پێش دروست بوونی حكومەتی چینەكان نەبێت ، بۆیە دیموك

یوەندی و پەناوەڕۆك و دەسەاڵتی دیموكراسی دەكەوێتە سەر . حكومەتی كارگەرییەكەیانەوە
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ناوەڕۆكی حكومەت و دەسەاڵت ، هەروەها دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە هەر حكومەتە و دەسەاڵتێك  
ی دیموكراسییەكەیەوە ناوەڕۆكی پەیڕەوی دیموكراسییەتێك دەكات ، دەتوانرێت لە ڕێگەی جۆر

گومان لەوەدا نییە كە سۆسیالیزم . حكومەت و جۆری دەسەاڵتەكەشی دەست نیشان بكرێت 
دەسەاڵتی چینەكان نییە ، بەڵكو چینەكان لەو سەردەمەدا نامێنن بۆیە دەسەاڵت و بەهای 

ڵدەگیرێت ، دیموكراسی و پەیوەندییەكانی ئەو دەسەاڵتە ، دەبێتە توحفە و لە شووشەدا هە
واتە ئەو سەردەمە خۆی ڕێگا بەوە نادات . بەكارهێنانی ماناو واتای ئەو پەیوەندییە نابەخشێت 

یان دەبێتە پەیوەندییەكی ناوازە و لەگەڵ پەیوەندییەكانی نێوان ئینسان و سروشتدا ببێتە 
پەیڕەوی پەیوەندییه ئینسانیەكان ئازادی بەیانی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی زانستی 

ەیوەندییەكانی ئینسانە، لەو پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و سیستەمەكەیدا یەكسانی و ئازادی پ
 .دەبێتە واتاو مانای پەیوەندی ڕەهای ئینسانەكان

لەالیەكی ترەوە لە هەمان سەرچاوەدا مەنصوری حیكمەت و بەیان نامەكانی حیزبیان 
دیموكراسییەكی )ڵێن دە. ا و عێراق .ك.ك.لەسەردەمی خۆیدا و لە ئێستای هەردوو ح

شۆڕشگێڕانەی ئەوتۆ كە وێڕای وەاڵم دانەوەی سەرەكیترین پێداویستییەكانی جەماوەری بەرینی 
زۆر لێكراو و چەوساوە ، لە بارترین هەل و مەرجیش بۆ كۆكردنەوە و ڕێكخستنی چینایەتی 

ە ژێر تیشكی ی دەسەاڵتی سیاسی پێك دێنێ ، ئێمە ل مەزنی كرێكاران بۆ بەدەست هێنانی یەكجار
دا بۆ پێك هێنانی وەها هەل و مەرجێك و بۆ ''ئازادی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەری''شیعاری 

هەمان -. دامەزراندنی وەها دەسەاڵتێكی دیموكراتیك ئینقالبیش لە كۆمەڵدا خەبات دەكەین 
بەپێی . ئەم پەرەگرافە لێك نەچوون و  جیاوازیان لەگەڵ یەكتردا هەیە( 35ل سەرچاوەی پێشوو

مێژوو  لێكدانەوه مادییەكانی مێژوو و یاسای مادییەتی دیالێكتێكی نەفی نەفی لە پێش 
دامەزراندنی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریادا ، شۆڕش ، بەیەكێك لە هۆیەكانی تووند و تیژی بە 

هەروەها لە . ئەنجام دەگات و لە بەرامبەر دەسەاڵتدارێتی سەرمایەداریدا پرۆسیس دەكرێت 
ان دەسەاڵتی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریادا بۆ دامەزراندنی پێویست بەو توند و تیژییە دەكات هەم

بەم پێیە توند و تیژی شۆڕشگێڕانە دەسەاڵتی دیموكراسی پڕۆلیتاریا پێكدەهێنێت و پارێزگاری . 
لەو دەسەاڵتە دەكات و هەڵوێستی گۆڕانی دەسەاڵتی سەرمایەداری بۆ سۆسیالیزم بەجەستە 

توند وتیژی دەوری دەبێت لە مێژوودا یەك دەوری تر ، ئەویش دەوری )ئینجلس دەڵێت .  دەكات
كە لە ناویدا .هەروەها شیاوە بۆ كۆمەڵگای كۆن . شۆڕش گێڕییە بە پێی دەربڕینی ماركس 

واتە توند و تیژی بریتیە لەو ئەداتەی كە بزووتنەوە .كۆمەڵگایەكی تازە نەشوونما دەكات 
ڕێگاكانی كەرت و پەرت دەكات و بە هۆیەوە شێوە سیاسییە مردوو و بە بەرد كۆمەاڵیەتییەكان 

واتە ئەم دەورە دەبێتە هۆی ( 035ل، دار التقدم/ چد دوهرنج.بووەكانی تێك و پێك دەشكێنێت 
ئەوەی كە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا پێك بێت، چونكە دەسەاڵتی سەرمایەداران تێكدەشكێنێت و 

كەواتە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا بەرهەم و زادەی شۆڕشی . ادەمەزرێنێت دەسەاڵتی كرێكاران د
یەكێك لە پێویستییەكانی شۆڕشیش بەرجەستە بوونی ڕێكخستن و ڕێكخراوی چینی . كرێكارانە 

شیعاریش دەربڕینی ستراتیژی شۆڕش و .كرێكارە بە دەوری ئامانج و ئاواتی مێژوویی خۆیدا 
یعار كاتێك پێچەوانە بوو ئەوا سیاسەت و ستراتیژی حیزبیش واتە ش. ڕێكخراوی كرێكارانە 
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هەندێك جار ئەبێت كە . پێچەوانە دەبێت واتە شیعار و ستراتیژی حیزب ڕاستەوانە دەگۆڕێت 
 .شیعار و ستراتیژی ژێر بە ژێری حیزبەكان پێچەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ ستراتیژی گشتیدا 

خۆی بپێكێت دەبێت بە شێوەیەكی تووند و تیژی شۆڕشگێڕانە بۆ ئەوەی ئامانجی 
. ئاڕاستە كردنی دژی سەرمایەداران ئاڕاستەی بە ئامانج بێت . ڕێكخراو و بەدیسپلین بێت 

كەواتە توند و تیژی دەبێت چ سەردەم و مەرحەلەیەك بێت ، تا دیموكراسی شۆڕشگێڕانە بێت 
د و تیژی شۆڕش گێڕانە توون. لێرەدا تێكەڵ و پێكەڵیەك لە ستراتیژی ئەم شیعارەدا دەبینرێت.

بەڵكو ناوكی پڕۆسیس كردنی بزووتنەوەی . پەیوەندی بە جمهوری دیموكراتیكەوە نییە
هەموو ئەو لێكدانەوانەی . شۆڕشگێڕانەی پڕۆلیتاریایه ، لە بەرامبەر دەسەاڵتی سەرمایەداراندا 

ی و بەرابەری ئەوان كە كردوویانە بۆ داسەپاندنی ئەوەیە كە دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا ئازاد
ئەوان دەڵێن دیموكراسیەكی شۆڕشگێڕانە لەبەر خاتری ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی پێك . تێدایە 

چەند پات كردنەوەی ئەوەی كە دەسەاڵتە سیاسیەكان ، ناوەندی دەسەاڵتی . بهێنێت 
بێ گومان لە دەسەاڵتی سەرمایەداراندا  ، دیموكراسی .دیموكراسیانەی چینی بااڵ دەست دەبێت 

هەروەها بۆ . نیا چوار چێوەیەكی سنووردار دەگرێتەوە و بەدەست چینی سەرمایەدارانەوەیە تە
پڕۆلیتاریاش ، پەیوەستە بە چینی كرێكارەوە ئەو چینە پان و بەرینە لە جووڵەیەكی 

لە . دیموكراسیانەدا پرۆسیسی دەسەاڵتی خۆی دەكات و ئەركە مێژووییەكەی جێ بە جێ دەكات
یارو دووژمنەكانی دا چ لە دەرەوەی ئەو دەسەاڵتە بن چ لە ناوەوە و ، توند بەرامبەر هەموو نە

واتە دەبێت لە پێش دەسەاڵتی پڕۆلیتاریا و . و تیژترین دەسەاڵت و هێز لەدژیان بەكاردەهێنێت 
ئەوە . شۆڕشدا چ سەردەمێكی تر هەبێت تا ببێتە هۆی دامەزراندنی دەسەاڵتی سیاسی پڕۆلیتاریا 

حەلەیەكە لەبەردەم دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریادا، هەروەكو منصوری حیكمەت زیادكردنی مەر
 .لەو شیعارەدا باسی لێوە كردووە 

 وبێگومان لەالی ئێمە هیچ جۆرە لێكدانەوە و مەرحەلەبەندییەكی لەو جۆرە بە شیاو
چونكە ساتەوەختەكانی پێش سەدەی هەژدە و نۆزدەی ڕابردووی هەندێك . زیندوو نابینین 

هەروەها هەرچی بەكارهێنان و لێكۆڵینەوەیەك بۆ پێش دیكتاتۆرییەتی . تانی ڕۆژهەاڵت نییە واڵ
پڕۆلیتاریا بكرێت ، بێجگە لەو شۆڕشەی كە هەموو سەرتاپای پەالماردان و لەناوبردنی 
سەرمایەداران ، هەر هەمووی دەبێتە دەربڕینی جیاواز و لێكدانەوەی مێژوو بە پێچەوانەو دوور 

دووریشە لە لێكدانەوە  تیۆری . گۆڕانە دیالیكتیكی و مادییەكانی كۆمەڵ و مێژووە لە هەموو 
بێ گومان . فەلسەفییەكانی ماركسیزم و تیۆری لێكدانەوەیەكی تری بەبااڵدا دەبڕێت و

ئەو لێكدانەوانەی . هەڵئینجاوی میتافیزیك و سۆسیالیزمی بۆرژووازییە 
بۆ سەلماندنی مەرحەلەیەك لە پێش (كارگەری ئازادی،بەرابەری،حكومەتی)شیعاری

دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا ، گوایە ئەو مەرحەلەیە دەتوانێت حكومەتی كارگەری دامەزرێنێت و 
تەنها بۆ ئەوەیە كە دیكتاتۆرییەتی ئەمەش . خەسڵەتی ئازادی و یەكسانی كۆمەڵگا بێت

ەی سۆسیالیزمی زانستی و شێواندنێك بخاتە ناو زاراو. پڕۆلیتاریا بە سۆسیالیزم بەیان بكات 
بۆیە دەیەوێت لەو ڕێگەیەوە ئەوە بسەلمێنێت كە دەڵێت . دیكتاتۆریەتی پڕۆلیاتاریاوە 
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كرێكارانی كۆمۆنیست ئامادەن تا لەسەر ئەساسی پالترفۆڕمێكی شۆڕشگێڕانە و دیموكراتیك ، )
و مەقالەیە و سەردەمی نووسینی ئە)یانی بەشی النی كەمی بەرنامەی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران ،

لە ڕیزی پێشەوە و بە بەشداری هەموو توێژە زۆر لێكراو و چەوساوەكان ( ئێستاشی لەگەڵ بێت
و هەروەها هەموو ئەو هێزە كۆمەاڵیەتییانەی كە خوازیاری ئەوەن ئاڵوگۆڕێكی قوڵی 

 . /پێك بێنن'' جمهورییەكی دیموكراتیكی ئینقالبی''دیموكراتیك لە كۆمەڵگای ئێستادا پێك بێ 
بە ڕوون و ئاشكرا دەردەكەوێت ئەم نووسەرە دەیەوێت ئەو تێڕوانینە ( 35ل، هەمان سەرچاوە

 .ووردە بۆرژوازییانە بەیان بكات كە مەهام و ئاواتەكانی پڕۆلیتاریا نیە 

كرێكاران لە حیزبی خۆیاندا . دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا داواكاری كرێكارانی كۆمۆنیستە 
شیعاری دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا دەبێتە پێكهێنەری بەرنامەی النی كەمی داخوازییەكان ، 

بەرنامەی النی كەمی . چونكە ڕیشەی داخوازی سۆسیالیزمی زانستی و كۆمۆنیزمی زانستییە 
 .پڕۆلیتاریا ، هۆیەكە بۆ جێبەجێ كردنی ستراتیژی مێژوویی پڕۆلیتاریا داخوازییەكانی

بە بەرنامەی النی كەم (جمهوری دیموكراتیك)ووردە بۆرژوازی ئۆپۆرتۆنیست 
بێگومان سەرلێشێواندن و هەڵخەڵەتاندنی هاوچینەكانی خۆیان و چینی . بەكاردەهێنێت 

لەالی ئەوان دەبێتە ( جمهوری دیموكراتیك)بەیان كردنی . پڕۆلیتاریای تیادا دەبرێت بەڕێوە 
بەاڵم ئەم بۆچوونە لە بنەڕەتدا . ڕێگایەك بۆ چوونە سەر حكومەتی كرێكارییەكەی خۆیان 

جیاوازییەكی ڕیشەیی هەیە لەگەڵ فكری زانستی ماركسیزمدا ، هەموو بۆچوون و لێكدانەوەكانی 
پڕۆلیاتاریا و سۆسیالیزم لەیەك بۆرژوازی و وردەبۆرژوازی وای بۆ دەچن كە دیكتاتۆرییەتی 

بە پێچەوانەوە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا . بۆتەدان و جێگای دەخەنە ناو یەك چوار چێوەوە
بەڵكو دەبێتە بەشێكی گرنگی پەیڕەو و . ناتوانرێت وەك تاكتیك لە بەرنامەدا بە حساب بهێنرێت

هەروەها . و پڕ بایەخ دەگێڕێت ێكی گرنگڕۆڵچونكە لە مێژوودا . پرۆگرامی حیزبە ماركسییەكان 
كانی ناو شۆڕشە ، دەست نیشانی هەموو ئەو الیەنانە  بەرنامەی النی كەم خواستە دیموكراتیكە

دەكات كە لە ڕێگەی دەسەاڵتی پڕۆلیتاریاوە جێ بە جێ دەبێت ، واتە دەبێتە هۆیەكی گرنگی بۆ 
سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی ناوەڕۆكی . نزیك بوونەوە و پێك هێنانی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم

نیزمی ۆبەاڵم ئێمە نازانین لەالی كۆم. زانستی دەبێتە بەرنامەی النی زۆری حیزبە ماركسییەكان 
كرێكاری دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیاتاریا بەرنامەی النی كەمە و بۆچی ؟ یان جمهوری دیموكراتیكی 

اتۆرییەتی پڕۆلیتاریا شۆڕشگێڕی ئەوان بەرنامەی النی كەمە و بۆچی ؟ بە بڕوای ئێمە دیكت
بەڵكو دەسەاڵتێكی ڕاگوزەرە بۆ . دەسەاڵتی هەتا هەتای دوای دەسەاڵتی سەرمایەداری نییە

داخوازی و . ئاڵوگۆڕ پێكردنی تەواوەتی سیستەمی سەرمایەداری، بۆ سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم
ەلەی مەس.... مافەكانی پڕۆلیتاریا لەسەر مەسەلەی ئافرەتان و مەسەلەی نەتەوایەتی و

پڕۆسیس كردنی دیموكراسی سیاسی و دەسەاڵتی پڕۆلیتاریا تەنیا لە دیكتاتۆرییەتی 
ئیتر لێرەوە . پڕۆلیتاریادا جێگای دەبێتەوە و لەوێدا پڕۆسەی جێبەجێ كردنی دەبێت

چونكە لە هیچ . نیزم جێ بە جێ دەبێت ۆئامادەكارییەكی تەواوەتی بۆ سۆسیالیزم و كۆم
هەروەها هەموو . ئەم ئەركانە ناكەونە پڕۆسەی جێ بە جێ كردنەوە  دەسەاڵتێكی تری چینایەتی
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مەسەلە دیموكراتیكەكانی ناو پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابوورییەكانی چینە زەحمەت 
كێش و هەژارەكان و پڕۆلیتاریا لە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریادا وەاڵم وەردەگرێتەوە لە سۆنگەی 

كە دیكتاتۆرییەتی پرۆلیتاریا ، لە بەها و چوارچێوەی بەرنامەی النی  ئەمەوە ئەوە دەردەكەوێت
دا تێكە و (ئازادی ، بەرابەری،حكومەتی كارگەری)بەاڵم لە بۆچوونی ناو شیعاری. كەم دایە 

چونكە لە الیەك دەبێتە ناواخنی بەرنامەی النی زۆر و لەالیەكیش . لێكەیەكی گەورە دەبینرێت 
ئەمە نە . و لە الیەكی تردا  ئازادی و بەرابەری تیایدا دەبینرێت دەبێتە دەسەاڵتی سیاسی 

داهێنانە و نە دەتوانێت ببێتە شیعاری پڕۆلیتاریای شۆڕشگێڕی ئێران و هیچ شوێنێكی تری دنیا 
. 

هەروەها . مافی چارەنووسی گەالن ، تەنها لە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریادا زامن دەكرێت
ئافرەت و پیاو هەموو مافە دیموكراتیكەكانی تری كۆمەڵگا دەبێتە مافی یەكسانی هەمە الیەنەی 

دەردەكەوێت كە هەموو بۆچوونەكانی . قانونی دەسەاڵت و بەرنامەی النی كەمی پرۆلیتاریا
. ەكۆمۆنیزمی كرێكاری ، لە چوار چێوەی دەربڕینەكانی سەرمایەداری دەوڵەتیدا قەتیس بوو

قانوونی )دەڵێت ( ی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەریئازاد)هەروەها لە لێكدانەوەی شیعاری 
دەزگای قەزایی . كاری دیموكراتیكی پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕ دەست بە جێ بەڕێوە دەبرێ 

بۆرژوازی هەڵدەپێچرێ و لە جێگای ئەوانە دادگاكانی خەڵك بە قازی و هیئت منصقەی 
یەكی كۆمەاڵیەتی لە ڕادەیەكی هەڵبژێردراوە وە جێگیر دەبن بیمەی بێكاری وهەموو چەشنە بیمە

. بەرابەری ژن و پیاو لە هەموو مافە قانوونی و سنفییەكاندا ڕادەگەیەندرێ. فراواندا دادەمەزرێ 
بیهداشت و پاك و خاوێنی ، فێركردن و شوێنی ژیانی لەبار وەك مافی مسۆگەری هەموو 

بۆچوونەوە  لەم( ٠١،لهەمان سەچاوەی پێشوو-...دانیشتوانی واڵت ڕادەگەیەندرێ و
هیچ . دەردەكەوێت كە ئەوان بە هیوای ئاڵوگۆڕێك نین لە سیستەمی دەسەاڵتدارێتی چینایەتیدا 

ئاڵوگۆڕی سیستەمێك پێكدەهێنێت بۆ , نەبوایە قسەیەك لەسەر ئەوە دەكرا كە حكومەتەكەیان
. ەبەاڵم هەموو ئەمانە لە دید و فەلسەفەیاندا هیچ الیەنێكیان نەگرتوو, سیستەمی ئایندە

بیمەی كۆمەاڵیەتی و بیمەی بێكاری بەیان دەكەن، یان دەبێت ئێمە ژیانی وەك و ی لەبەرئەوە 
یەك و هاوتای یەك لە هەموو ڕوویەكی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسییەوە بۆ پرۆلیتاریا 

, ەدابین بكەین لە دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا، ئەمەی دواییان وویستی كۆمۆنیستە زانستیەكان
انیش تەنها چەند گۆڕانكارییەكی شكڵی ناو پەیوەندییە سەرمایەدارییەكانی دەكات و بیمەكان ئەو

ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە بەدوای گۆڕانی ڕیشەییەوە نین و نایانەوێت سیستەمی . زیاد دەكەن 
هەموو ئەو بۆچوونانە دەچنەوە سەر . ئێستای سەرمایەداری بە تەواوی ئاسەواری نەمێنێت

چونكە ناتوانرێت ماوەی . یاسا و پڕۆسەی ئەو پالنە ناوخۆییانەی دەوڵەتی ئەوروپا ڕێگای ، 
دەسەاڵتی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا دوور و درێژ یان كورت بەیان بكرێت ، بەڵكو هەموو 
هەوڵەكانی دەبێتە هۆی ئەوەی كە ئاستی تواناییەكان و پالنەكانی ناو دیكتاتۆرییەتی 

واتە كارامەیی و لێزانی بەكارهێنانی . رێژ خایەن بێت یان كورت ماوەپڕۆلیتاریا دەسەاڵتی د
دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریا دەبێتە هۆی ئەوەی كە لە نزیكترین ماوەدا ، پڕۆسیسی ئاڵوگۆڕی بۆ 

بەم پێیە دەبێت ئێمە چەندە بە دوای ئەوەوەین كە دام . سیستەمێكی بێچین و توێژ بەرهەم بێت 
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ەڕێوەبردنی سیستەمی سەرمایەداری بگۆڕین ، بەهۆی شۆڕش و دەسەاڵتی و دەزگا و هۆیەكانی ب
پڕۆلیتاریاوە، واتە گۆڕانی ڕیشەی بكەین و سەركووتی تەواوەتی هەموو سەربزێویەكی 
سەرمایەداران بكرێت و هەوڵ بۆ ئەوە بدرێت كە پەیوەندی چینایەتی چینەكان و پەیوەندی 

كرێ و سەرمایە لە ناو ببرێت بە دەسەاڵت و ئابووری چینایەتی لەسەر بنەڕەتی كاری بە
لە نێوان )ماركس لە ڕەخنە لە بەرنامەی گۆتادا دەڵێت . پەیوەندی چینایەتی پڕۆلیتاریاشەوە 

كۆمەڵگای سەرمایەداری و كۆمەڵگای كۆمۆنیستیدا ، یەك مەرحەلە هەیە كە كۆمەڵگای 
كۆمۆنیستی و گونجاو بوونی سەرمایەداری دەگۆڕێت بە گۆڕانێكی شۆڕش گێڕانە بۆ كۆمەڵگای 

بێجگە لە دەوڵەتی لێوە پێك بێت  (ال یمكن) کرێتنانابێت یان مەرحەلەی گۆڕانی سیاسی 
دار التقدم .نقد برنامج غوتا  -( تەئكیدەكان هی ماركسە)  .پڕۆلیتاریا دیكتاتۆرییەتی شۆڕشگێڕی

پرۆلیتاریا بۆ بەدەست هێنانی بەم پێیە دەبێت ئێمە مەرحەلەی دیكتاتۆریەتی (. 00ل، موسكو. 
گۆڕانی بنەڕەتی لە پەیوەندییە ئابووری و سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكانی سیستەمی سەرمایەداریدا 

نەوەكو بە پێچەوانەوە بۆ مانەوە و پێكهێنانی جۆرێكی تری حكومەتی . بەكاربهێنرێت 
ۆرییەتی پڕۆلیتاریادا چونكە پراكتیكی كۆمنیستەكان لە دیكتات. ووردەبۆژوازی بەكاریان بهێنن

چونكە دەوڵەتی , ماركس دەڵێت. نابیتە پراكتیك بۆ بەدەست هێنانی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم
بۆرژوازییەكان هیچی ترنیە بێجگە لە سەركوتی سەربازییانە و دروست كراو بە شێوەیەكی 

و شێوەی  و ڕازێندراوە بە شكڵ ەبیرۆكراتیانە و پارێزگاری لێ كردنی بە شێوەیەكی پۆلیسیان
پەرلەمانی ناوزەند دەكرێت بە تێكەڵی ڕەگەزی دەرەبەگایەتی و لەهەمان كاتدا ژێر چەپۆكەی 

دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا لە پێناوی گۆڕانی ڕیشەیی ئەو , كاریگەرییەكانی بۆرژوازییە
كۆمۆنیستە زانستییەكان نابێت لە . پەیوەندییەی كە لە ناو دەوڵەتی بۆرژوازیەكاندا هەیە 

وڵی دروستكردن و بنیاتنانی دەوڵەتدا بن لە بەرامبەر سەرمایەداراندا و تا كۆتایی پایەی هە
دەورێكی ڕاگوزەر بێت بۆ گۆڕانی سەرمایەداری بە سۆسیالیزم و مەرحەلەو بەڵكو دەبێت . پێبدەن

بەاڵم كۆمۆنیزمی كرێكاری ئەوەندەی تەرحەكانی بۆ تەئكید و بەردەوامی دەوڵەت . كۆمۆنیزم
راوە، ئەوەندە لەهەوڵی لەناوبردنیدا نیە هێشتنەوەی حكومەت و دەوڵەت و دەسەاڵت دامەز

 .ریزە كراوە و بەهای ڕاگوزەری لێ دەركێشراوە  تیئوبووەتە بەهایەك و 

ئەوان بۆ گەواهی دان لەسەر تیئوورەكەیان هەزار و یەك بڕوبیانوو بۆ هێشتنەوە و 
ئازادی و )سەرتاپای شیكردنەوەكانی لەسەر . نەوەدروست بوونی دەوڵەت و دەسەاڵتدارێتی دەهێن

نووسراوە و ، دەربڕینەكانیان لە چوار چێوەی ئەو ووتەزایەدا ( بەرابەری ، حكومەتی كارگەری
دەسوڕێتەوە كە جمهوری دیموكراتیكی ئینقیالبی پێش مەرجی دامەزراندنی جۆری سۆسیالیزم و 

امی بوونە لەسەر ئەو ووتەزایە و هەزار و یەك واتە هەر ئەو بەردەو. حكومەتی كرێكارییەكەیانە
هەموو ئەمانه ناتوانێت لە ڕاستی بەڵگەی تێكەڵ و پێكەڵ و . بەكارهێنانی تیایدا بەكاردەهێنرێت 

بۆرژوازیانەی ئەو شیعارە و دەربڕینەكانی لەسەر حكومەتی كرێكاری، بەیان كردنەكانی ناو 
ربڕینێكی كۆن و فەلسەفەیەكی داڕزیووی جمهوری دیموكراتیكی شۆڕشگێڕ هەر هەموویان دە

پێچەوانەی دەربڕینەكان و . ئێستایە و هەڵئینجاوی بۆچوون و لێكدانەوەكانی ووردە بۆرژوازییە 
هەروەها راستی بۆچوونەكانی ئێمە لەسەر تێزەكانی . خواستەكانی دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریایە 
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 -ئەو بۆرژوا)ا دەردەكەوێت و دەڵێت كۆمۆنیزمی كرێكاری ، لەو پەوەرگرافە و نووسینەكەید
دەكەن خورتە و بۆڵەی ئەویانە كە ئەم جمهورییە ''ماركسیزم''ڕیفۆرمیستانەی كە ئیدیعای 

ئینقالبییە، بە نیزامی شوورای چەك دار كردنی گشتی و بەو بەرنامە بەرینەوە كە هەیەتی ، 
ن بەوە هەیە كە ئەم جمهورییە هەر هەمان حكومەتی كارگەرییە بە ناوێكی ترەوە ، ئێمە باوەڕما

منصوری حیكمەت . ئەم جۆرە كەسانە واوەتر دەچێ''بۆرژوا دیموكراتی''زۆر لە ویست و خەیاڵی 
ئەم پەرەگرافە دەربڕی ئەو ڕاستیەن كە جمهوری دیموكراتیك بە ( هەمان سەرچاوە/36ل

ئەوان . ەزانێت مەرحەلەیەكی تر و بە سات و سەودایەكی تری پێش حكومەتی كرێكارییەكەیان د
. جمهوری دیموكراتیك بە پێویستی بە دەست هێنانی سۆسیالیزم و حكومەتی كرێكاری دەزانن 

ئەم . هەروەها بەالیەنێكی شۆڕشگێڕ و پێویست لەهەر سات و سەوداو مەرحەلەیەكیدا دادەنێن 
اڵبیان تێڕوانینە دەیەوێت حكومەتی كرێكاری بباتە ناو بۆتەی سۆسیالیزم وكۆمۆنیزم و یەك ق

چونكە ئەوەشیان پێناخۆشە كە بۆرژوا ڕیفۆرمیستەكان ڕەخنەیان لێدەگرن و . پێ دروست بكات
واتە ئەوان دەیانەوێت بەهەر , دەڵێن دیموكراتیكی شۆڕشگێڕ ، حكومەتی كرێكارییەكەیانە

بۆ ئەوەی بتوانن ئەوە بە ڕاست بەیان بكەن و . جۆرێكە ئەو جیاوازییە دروست بكەن
بێگومان لە پێشەوە . بە شیعارێكی تەواوی عەیار و شیاوی سەردەمەكەیان بزاننشیعارەكەیان 

لێرەوە دەچمە سەر . قسەی زۆرمان لەسەری كردووە ، بۆیە نامەوێت لێرەدا دووبارەیان بكەمەوە
حكومەتی كارگەری، حكومەتی كرێكارانە بۆ )پەرەگرافێكی تر كە مەنصوری حیكمەت دەڵێت 

، حكومەتی كارگەری حكومەتێكە بۆ زەمانەت كردنی ڕزگاری یەكجاری دامەزراندنی سۆسیالیزم 
، جمهوری دیموكراتیكی ئینقالبی تەنیا هەنگاوێك هەرچەندە هەنگاوێكی یەكجار گەورە بەرەو 

دەربڕینەكانی ناو ئەو پەوەگرافە جارێكی تر ((31ل، هەمان سەرچاوە. )ئەو ئامانجە دەبێت
دووپات و سێ پات كردنەوەی هەموو ئەو بۆچوونەیە كە دژی دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا وئامانج 
و ئاوات و پراكتیكەكانی لە پێناو گۆڕانی ڕیشەیی سیستەمی سەرمایەدارییە بۆ سۆسیالیزم و 

شتنەوەی دەوڵەتی كرێكارییانە كە هەروەها دووپات كردنەوە و هێ. كۆمۆنیزمی زانستی 
پێچەوانەی پەرەنسیبەكانی بزوتنەوەی . پێچەوانەی بڕوا و بۆچوون و پراكتیكی كۆمۆنیستەكانە 

تی كرێكارانە بۆ دامەزراندنی  ئەگەر حكومەتی كرێكاری حكومە.مێژوویی چینی كرێكارە
كومەتی كرێكاریدایە سۆسیالیزم ، چۆن و بە چی میكانیزمێك ، دامەزراندنی سۆسیالیزم لە ح

یان حكومەتی كارگەری گوێزەرەوەی سیستەمێكی چینایەتییە بۆ سیستەمێكی كۆمەاڵیەتی بێچین 
هەروەها زەمانەت كردنی ڕزگاری چینی كرێكار گوێزانەوەیەتی بۆ سیستەمێك كە هیچ چینێك .

ساتێكی ئەوان حكومەتی كرێكاری بە مەرحەلە و . بوونیان و پێكهاتەی كۆمەاڵیەتیان نییە 
هەر بۆیە دەڵێن جمهوری . گوێزرانەوەی سیستەمی چینایەتی بۆ سیستەمی بێچین نابینن 

دیموكراتیك هەنگاوێكی یەكجار گەورەیە ، بەاڵم ئەم هەنگاوە بۆچی و لە پێناوی چیدا پرۆسیس 
دەكرێت ؟ ئەوهەموو بەكارهێنانانە هیچ ناگەیەنن بێجگە لەیەك سیاسەت و یەك سفسەتەی 

 .ۆمەاڵیەتی توێژێكی ناو كۆمەڵ سیاسی و ك

، بە  پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕ شیعاری بژی دیكتاتۆرییەتیئێمە كۆمۆنیستە زانستییەكان 
ەكانی پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕ دەزانین و پپەرەنسیشیعاری شیاو و دەقا و دەق بە هەڵوێست و 
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مایەداری بێت ، پەیوەستی و، دەربڕی گوێزانەوەی سیستەمی چینایەتی سەر ودەتوانێت پابەند
یەكێك لە ئەركە گرنگ و . بۆ سیستەمی كۆمەاڵیەتی بێ چینی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم 

حەیاتیەكانی شۆڕش و بزووتنەوەی چینی كرێكارە ، هەروەها پەیوەستە بە تێز و 
تێڕوانینەكانی ئەو بزووتنەوەیە و ئەركێكی گرنگە لە پەیامی مێژوویی پڕۆلیتاریادا، دەبێتە 

كەواتە دەبێت شیعاری . رنگ و حەیاتی بۆ بەدەست هێنانی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم الیەنێكی گ
لەهەر شوێنێكی دنیا بین ئاسۆ و ئامانجی ڕۆشنمان بێت لە , ئێمەی كۆمۆنیستەكان بێت

چونكە سیستەمی سەرمایەداری و ئاڵوگۆڕ . ئاسۆمان دەست نیشان دەكات, بزووتنەوەكەماندا
. و ئەركە لە ئێمە دەخوازێت كە ئەم شیعارە پراكتیك بكەین كردنی بە سیستەمی بێ چین ئە

چونكە ئاسۆی ڕۆشن و دیاری بزووتنەوەی ئێمە ، بە ئاسۆی دیكتاتۆرییەتی پڕۆلیتاریای 
دیكتاتۆرییەتی )كەواتە شیعاری ئێمەی كۆمنیستە زانستییەكان . شۆڕشگێڕەوە دەردەكەوێت 

ستەمی سەرمایەداری بە سیستەم و پەیوەندی لە پێناو گۆڕینی سی. ـە (پرۆلیتاریای شۆڕشگێڕ
   .كۆمەاڵیەتی سۆسیالیزم وكۆمۆنیزم 
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 بەشی سێ یەم

 ئازادی

 

ئازادی ، لە كورتترین پێناسەدا بریتیە لە پرۆسیس كردنی ئیرادە و تواناكانی ئینسان 
كەواتە .كە نەبێتە هۆی فرمان و زۆركردن لە بەرامبەر یەكتریدا . بە شێوەیەكی سەربەستانە 

ئینسان ئازادی لەبەر ئەوە دەوێت كە ڕزگاری بێت لە هەموو ئەو لەمپەر و سنوربەندییە 
كرێنە ناوەڕۆكی جواڵن و بزاوتنی ئینسان ، لە پرۆسیس كردنی ئیرادەی خۆیدا تەسكانەی كە دە

نییە ، بەڵكو  چینایەتییەكانئازادی ، خەسڵەتی پەیوەندییە سیاسی و ئابوری كۆمەاڵیەتیە . 
ئازادی پرۆسەیەكی جیاوازترە ، ڕزگار بوونی یەكجارەكیە لە هەموو پەیوەندییە چینایەتیەكان 

بەمانای سیاسیانە شیبكرێتەوە و پێك هاتووی ئیرادەی كۆمەڵێك و لەو ئازادییەی كە 
واتە ئازادی لە چوار چێوەی پەیوەندییە سیاسیەكان دەچێتە . داسەپاندنی بەسەر ئەوانی تردا 

لەگەڵ پەیوەندیەكی بێچین و توێژی كۆمەڵگادا ئەچەسپێت، كە ئینسان لەگەڵ كۆمەڵگاو , دەرەوە
پرۆسیسی ئیرادەی خۆی دەكات ، بۆ گەشەو پێشەوە چوونی و  لەناو سروشتدا ، بە ئازادانە

 .سوود وەرگرتن لە هەموو الیەنەكانی خۆشی و داخوازییە كۆمەاڵیەتییەكانیان

واتایەكی تر ڕونتر لەسەر ئازادی لە نێوان ئینسانەكاندا ، ڕزگار بونیانە لە هەموو ئەو 
یەی چەوسانەوەی ئینسان لەالی واقعانەی كە سەرچاوەی دەسەاڵتی چینەكانی تێدایە و، ما

ڕزگاریان بووبێت لە چەوسانەوەی نەتەوایەتی و ئابووری و كۆمەاڵیەتی و . ئینسان دەگەیەنێت
سیاسی و دینی و هەروەها هەموو ئەو هەاڵواردنانەی كە دەبنە هۆی چەوسانەوەی جنسی 

چەوسانەوەی تیادا لەناوچوون و نەمانەوەی هەموو ئەو هۆیانەی كە . ئینسان لە نێوان خۆیاندا
ئینجلس لە ئەنتی دۆهرنگ دا دەڵێت . دادەمەزرێت ، دەبێتە هۆیەك بۆ بەدەست هێنانی ئازادی 

ئازادی كۆتای نایەت لە سەربەستییەكی گوباویانە بەسەر یاساكانی سروشتەوە ، بەڵكو لە )
گرتنی زانینی ئەو یاسایانەو وە ئەو زانینانەو توانایانەی كه پشتی پێبەستراوە بۆ هەڵ

یاساكانی سروشت بە شێوەیەكی ڕێك و پێك لەسەر ئەو كارەی كە لە پێناوی ئامانجێكی دیاری 
بە پێی ئەم بۆچوونە ئەو یاسایانەی دەرەوە كە لە سروشتدا هەن و هەروەها ئەو (كراودایە

یاسایانەی كە لە چوار چێوە و بە دەوری مادی و مەعنەوییەكانی ئینساندا دەسوڕێنەوە و 
بە پێی . ێت لێكیان بكەینەوە و دەور و كاریگەریان لەسەر یەكتری ڕەچاو نەكەین ناتوانر

دیالیكتیكی ، ئێمە ناتوانین لە ڕێگەی ئەندێشەی خۆمانەوە ، پەیوەندییەكانیان بە  زمیماتریالی
 .جۆری جیاواز و نەشاز ڕێنوێنی بكەین 
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بێجگە لەو توانایە  لەبەر ئەوەی سروشت وئینسان یەك پەیوەندی دیالێكتیكیان نییە ،
لەبەر ئەوە . نەبێت بۆ وەرگرتنی هەڵوێستێك لەگەڵ زانینی ئەو هەڵوێستەدا وەردەگیرێت 

لە پەیوەندیەكی بێ چین دا بەسەر مەسەلەیەكی دیاریكراوداو . هەموو ئەو دەسەاڵتانەی ئینسان
ادی لەالیەن نەبوونە هۆو سەرچاوەی دروستكردنی چەوسانەوەی ئینسان دەبێتە بەكارهێنانی ئاز

. هەروەها دیاریكردنی ناوەڕۆكی ئەو دەسەاڵتە بە شێوەیەكی تر زیاترە لە پێویستی. ئینسانەوە
واتە هەندێك جار لەدەست دانە كارێك و بێ زانینی ئەوەی ئازادی لێوە دروست دەبێت ، 

گە ، زانین واتە چەندە ئازادی گرن. لەوانەیە لەو كاتانەدا پێچەوانەی ئازادی تیایدا بەرهەم بێت 
بەم پێیە ئازادی زانین و درك كردنی ئینسانه بە پەیوەندییەكانی . بۆ ئەو ئازادیەی گرنگترە 

چونكە دەبێت ئەوە بزانرێت ئەو پەیوەندییە ئازادی لێوە پێكهاتووە یان . خۆی و سروشت 
سەاڵتی واتە بەشێك لە ئازادی ئینسان ، زانیاری داسەپاندنی دە. گۆڕاوە و چەوسانەوەی تێدایە

خۆیەتی بەسەر سروشتی دەرەوەی خۆیدا ، بەاڵم ئازادی ئەو پەیوەندییە بگۆڕێت لە دەسەاڵتدا 
بۆ داسەپاندنی دەسەاڵتی یەكێك بەسەر یەكێكی تردا مانای ئازادی دەگۆڕێت بۆ چەوساندنەوە ، 

پێیە بەم . واتە ئازادی هیچ بەهایەكی نابێت بێجگە لە چەوساندنەوەی ئینسان بەسەر ئینساندا
چونكە هەر دۆزینەوەیەك لە دۆزینەوەكانی . ئازادی بەرهەمی پێویستی گەشەی مێژووییه 

گۆڕانی ئینسان و . سەرەتای مێژوو ئینسان دەبووە هۆیەك و بەشێك لە ئازادی پێكدەهێنا
چوار . تێپەڕاندنی لە سروشتی ئاژەاڵن و گەشەیەك بەرەو ئازاد بوونی خۆی هەنگاوی هەڵگرت 

هەروەها كاتێك كە داهێنانەكان دەكەوتە ژێر . ی ژیاری ئاژەڵیانەی تێپەڕاندچێوەی سروشت
كاریگەری ئینسانەوە و ئینسانیش بە شێوەیەكی زانستیانەو بە زانیارییەوە مامەڵەی لەگەڵدا 
كرد ، ئەو داهێنانە ناتوانێت لە پەیوەندییەكی چەوسێنەرانەدا بەكاربهێنرێت ، یان لە پێناوی 

 .ەكاربهێنرێت ئەو ئامانجەدا ب

ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ مێژووی سەرەتای ئینسان ، ئەوا دەبینین كە سروشت كاریگەرییان 
لەسەر مرۆڤ دادەنا و ئازادیانی دەخستە چوارچێوەی دەسەاڵتی خۆیەوە ، واتە زەوتكردنی 
ئازادی لەالیەن سروشتەوە دەگەڕایەوە بۆ ئەوەی كە هیچ هۆیەكی وانەبوو ، تا بتوانن 

هەرچەندە ئەو كاتانە . ی دیاردەكانی سروشت لەسەر خۆیان نەهێڵن یان كەم بكەنەوە كاریگەر
كاتێك . چینەكان دروست نەبوو بوون ، بەاڵم بە پێی نەزانینی خۆیان كاریگەری لەسەر دادەنان 

ئینسان زیاتر ئاشنابوو زانیاری زیادی كرد و پەیوەندییەكانی لەگەڵ سروشتدا بە ئاستێكی 
ئیتر لە ئێرەوە ئازادی . توانیویەتی مامەڵەی دەسەاڵتڕانی خۆی بكات بەسەریدا كەمیش بێت ، 

بەم پێیە كاتێك ئینسان یەكەمین چەكی بەرگری خۆی دروست . مانای پەیدا كرد لەالی ئینسان 
ئازادی بووە مانا و . كرد بۆ بەرگری كردن لە خۆی لە بەرامبەر سروشت و ئاژەڵی دڕندەدا

چونكە لەو كاتانەدا هیچ . رەتای داواكاری ئازادیانەی ئینسان بێت داخوازی ئینسان و سە
بەاڵم . گرنگیەك بە ئاستی ژیانی تاك نەدراوە و هیچ جیاوازییەكی چینایەتی بوونیان نەبوو 

ئەمە بووەتە هۆی درك كردنی ئینسان بە دەور و پشتی و پێویستی بەكارهێنانی دەست و 
بیرهێنانەوە كورتەی كە لەسەر ئازادی هێناومەتەوە ، پاش ئەو وە. مەچەكی لەگەڵ سروشتدا 

ئازادی ، بەرابەری ، )دەچمە سەر ئەو لێكدانەوەیەی كە لەسەر ئازادی كراوە لە شیعاری 
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ع و هەروەها هەندێك ووردە ڕێكخراوی تریش .ك.ك.ا و ح.ك.ك.لەالیەن ح(حكومەتی كارگەری
یانی ڕزگار بوونی كامل لە هێز و ''ازادیئ'')بەو شیعارەوە پەیوەستن كە لەسەر ئازادی دەڵێن 

دەسەاڵتی ئابووری ، سیاسی و فەرهەنگی سەرمایە و سەرمایەداری ، یانی ڕزگار بوون لە 
. هەرچی پەیوەندی و هەرچی دامودەزگای سەركوت گەر و دیلی هێنەری كۆمەڵگای بۆرژوازییە 

زگای سەركوت گەری یانی ڕزگاری لە كۆت و بەندی چینایەتی ، ڕزگاری لەسەركوت و دە
دەوڵەتی بۆرژوازیی، ڕزگاری لە بێ مافی سیاسی و كۆت و بەندی فەرهەنگی ، ڕزگاری لە داوی 
مەزهەب و لە بیروڕاو قانوون و یاسا كۆن و دواكەوتووەكانی كۆمەڵگای ئێستا ، ڕزگاری لە 

افات و بە ستەمی مەزهەبی میللی و جنسی ، ڕزگاری لە هەژاری و كوێرەوەری، لە نەزانی و خور
منصور حیكمەت . گشتی ڕزگاری لە هەموو هەالواردن و مەینەتەكانی كۆمەڵگای سەرمایەداری

لێرەدا ئازادی وا بەیان كراوە و بەو واتایەوە بەندە كە ئاڵوگۆڕێكیان ( 30-ل هەمان سەرچاوە)
 واتە بەهەر بارێك و. لە سیستەمی سەرمایەدارییەوە بۆ حكومەتی كرێكاری ئەوان كردبێت 

بەهەر شێوەیەكیدا بخەیت ، مانای ئازادی بەرتەسك كراوەتەوە و خراواتە چوار چێوەی 
دیموكراسی دەسەاڵتێك بە ئازادی ناوزەند دەكرێت  ئەگەر ئەم   دەسەاڵتێكەوە ، هەروەها

دەربڕینە بە ئاشكراش نەبێت بەاڵم نووسینەكە و شیكردنەوەكانی لەسەر ئازادی و دانانی لە 
د و دەسەاڵتی حكومەتی كرێكاریدا ، هەر ئەو مانایە دەگەیەنێت كە دیموكراسی چوارچێوەی بونیا

بێگومان ئازادی ماناو بەها كۆمەاڵیەتی و ئینسانیەكانی خۆی . بە ئازادی بەراورد بكرێت 
. واتە خەسڵەتی ئازادی لە كۆمەڵگای چینایەتی و حكومەتی كرێكاریدا نییە . لەدەست دەدات 

ی كرێكاری، خەسڵەتی كۆمەڵگایەكی چینایەتی ئەتوانێت بە هەمان مانا بەاڵم لەالی كۆمۆنیزم
بۆرژوازییەكانی ئازادی ، ئازادی تیادا بەیان و زادەی پەیوەندییەكان بكرێت ، ئازادی هیچ 
مانایەك ناگەیەنێت تەنها ئەوە نەبێت كە بەیانی ڕازاندنەوەی شیعارێكی پێچەوانەی پێدەكرێت 

بەم پێیە ئازادی ناخرێتە ناو بازنەی دەسەاڵتی چینەكانەوه . ییەوە لەالیەن كۆمۆنیزمی كرێكار
بەڵكو ئەو بازنانە تێك دەشكێنێت لە ڕووتەختێكی فراوان و ئازادانەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیە 

واتە هیچ جۆرێك لە دەسەاڵت مانای . بێ چین و توێژەكانی ئینساندا پڕۆسیسی ئازادی دەكات 
واتە مرۆڤ كار و . ییە نەبێت كە لەنێوان سروشت و مرۆڤدایە نابێت بێجگە لەو پەیوەند

. هێنان و جێبەجێ كردنی تواناكانی خۆیدایە  هەوڵەكانی لەگەڵ سروشتدا لە پێناوی دا
. ناتوانرێت ئازادی بەوە بپێورێت و تەنها بە ڕزگار بوون لەدەسەاڵتی سەرمایەداری دابنرێت 

واتە دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریا لە . پڕۆلیتارتاش  بەڵكو لەگەڵیدا ڕزگار بوونە لەدەسەاڵتی
پێناوی ئازادیدا كار دەكات و دەیەوێت ئەو پەیوەندییە ئازادانە بۆ ئینسان بگێڕێتەوە ، هەروەها 

كە پرۆسیسی ئازادی دەگەڕێتەوە بۆ , ئەو هەوڵەش بە لەناو چوونی دەسەاڵتی خۆی دەبێت
و دەزگای سیاسی و سەركوت كەری بۆرژوازی ، هەروەها ڕزگاربوون لە دام . پەیوەندییەكان 

هەتا پڕۆلیتاریا پڕۆسیسی ئیرادەی خۆی نەكات بۆ . ناتوانێت بەتەنها مانای ئازادی ببەخشێت 
كەواتە ڕزگار بوون لە بێ مافی سیاسی و . لەناو بردنی هەموو سیستەمەكانی دەسەاڵت دارێتی 

سیاسی و فەرهەنگییەوە دەست نیشانی  كۆت  وبەندی فەرهەنگی و دینی ، ناتوانرێت بە مافی
ئازادی بكرێت ، بەڵكو ئازادی بەوە  پێكدێت كە هەموو پەیوەندییەكی سیاسی و جیاوازی كردنی 
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ئازادی ، دروست كردنی هیچ پەیوەندییەكی سیاسی . باری فەرهەنگی ئینسانەكان لەناو ببرێت 
 . و دەسەاڵتی نییە ، لە بارێك لە بارە جیاوازەكاندا 

، دەربڕینی ئازادی تیادا (ئازادی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەری)وانینی شیعاری تێڕ
بەرجەستە نییە ، ناتوانرێت لە سۆنگەی ئەوەوە ئازادی ڕەچاو بكرێت تەنها ئەوە نەبێت كە 
شێوانێك لەسەر ناوەڕۆكی ئازادی و دیدێكی جیاوازی تر بۆ ئازادی بەیان دەكرێت ، لە بنەڕەتدا 

زادی بێت بێجگە لەوەی كە بەهانە هێنراوەتەوە بۆ پەیوەست بوونی ئازادی بە ناتوانرێت ئا
بە پێی تێڕوانینە كانی ئێمە كە لەسەر ئازادی كردوومانە ، . حكومەتی كرێكارییەكەیانەوە 

ئازادی مانا پەیدا ناكات لەگەڵ دەسەاڵتی بۆرژوازی ، یان لە دەسەاڵتی پرۆلیتاریادا ناتوانرێت 
نكە دەسەاڵتی دیكتاتۆریەتی پرۆلیاتاریای شۆڕشگێڕ دەسەاڵتێكە پشتی بە چو. زامن بكرێت

تووند و تیژیەكی تایبەت بە خۆی بەستووە و پڕۆسیسێكی دیموكراسیانەی دەسەاڵتی خۆی تێدا 
دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا دەسەاڵتێكی گوێزەرەوەی پەیوەندییەكی بێ ئازادی كۆمەڵگا . دەكات 

و پەیوەندییەكی ئازادانە لە نێوان ئینسانەكاندا بەرجەستە و واقع  دەباتە سەر ڕێگای ئازادی
كۆمەڵگای ئازادی سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم ، هیچ دەسەاڵتێكی تیادا پڕۆسیس ناكرێت . دەكات 

بەاڵم لە نووسراوەی . تەنها دەسەاڵتی بە زانیارییەوەی ئینسان بەسەر سروشتدا ئەبێت 
كە ئازادی ئینسان ، تەنها دەسەاڵتی , ەوە نەكراوەمەنصوری حیكمەتدا هیچ ئیشارەتێك ب
ناتوانرێت ئەو دەسەاڵتە بەمانای تایبەتی ووشەكە . ئازادانەی ئینسانە لە كۆمەڵگای بێچیندا 

  . ی ئینسانە بەسەر سروشتداڵقئە لۆجیکیاڵتی  اڵت بێت ، بەڵكو دەسە گوزارشت لە دەسە

گومان لەوەدا نییە كە حكومەتی كرێكاری لەالی ئەوان یان سۆسیالیزمە یان ئەوانە 
. دەسەاڵتی چینی كرێكارە ، بەاڵم ئەگەر دەسەاڵتی چینی كرێكارە ، ئەوا سۆسیالیزم نییە 

ئەمانە هەر ! ئەگەر سۆسیالیزمیشە ئەی ئەو پاشگر و پێشگرییەی حكومەتی كرێكاری بۆ چیە ؟
ی ئەوەدایە كە حكومەتی كرێكاری بەوە پیشان بدەن كە ئازادی بەشێك لە هەموویان لە پێناو

ئەو بەكارهێنانەش تێكدەری ناوەڕۆكی ئازادییە ، چونكە . ناوەڕۆكی سیستمەكەی پێك دەهێنێت 
بەڵكو داخوازی و داواكاری چینێك لە چینەكانە ئەویش . ئازادی پەیوەست نییە بە چینەكانەوە 

ئینجلس . ڵیشی لە پێناوی لەناوبردنی خۆی و چینی بەرامبەرییەتی چینی پرۆلیتاریایە، هەو
دەوڵەت هیچ نییە بێجگە لە ''داو دەڵێت (ز3155/ازار/31)لە نامەیەكیدا بۆ بێبڵ دەنوسێت لە 

سیستەمێكی كاتی ، كە بەكاردەهێنرێت لە تێكۆشاندا لە شۆڕشدا لە پێناوی لەناوبردنی 
هەروەها جیاواز و دژ بە وتەی دەوڵەتی گەلی ئازادە ،  .دوژمنەكانی بە شێوەیەكی توندوتیژ 

لەبەر ئەوەی پڕۆلیتاریا پێویستی بە دەوڵەتە ، لەبەر ئەو نییە ، كە پێویستی پێبێت لە پێناوی 
ئازادی ، بەڵكو لە پێناوی سەركوتی دوژمنەكانیەتی ، ناتوانین گفتوگۆ لەسەر ئازادی بكەین 

مەبەست لە كاتی نووسینی )ی دەوڵەت ، وە ئێستا هەتا دەوڵەت هەڵنەوەشێتەوە بە مانا
بگۆڕین بە '' دەوڵەت''ئەوە هەڵئەبژێرین لە هەموو شوێنێكدا لە جیاتی ووشەی (نامەكەیە
كە بریتیە لە وشەیەكی ئەڵمانی كۆن و گونجاو و یەكسانە بە وشەی ''مشاعە''ووشەی 

وەی كە دەربڕاوە لەبارەی واتە بەم پێیە ئە. ە(هی ئینجلس تەئكید. )ی فەرەنسی (كۆمۆنە)
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ئازادی و بەرابەری ، حكومەتی كارگەری لەالیەن نووسەرەوە شیعار و پالتفۆرمی كرێكارانی 
بەڵكو بەشێكی گرنگ و پڕاو پڕی . كۆمۆنیست نییە و هەڵئینجاوی میتۆدی ماركسیزم نیە 

شەی خۆمان واتە دەبێت ئەوە لە خەیاڵ و ئەندێ. سیاسەتی دیماگۆجیانەی ریڤیژنیزمی نوێیە 
هەروەها بە .البدەین كە دەوڵەتی كرێكاری ، ئەتوانێت مانا و ناوەڕۆكی ئازادی پێ ببەخشرێت 

پێی لێكدانەوە كانی ماركس و ئینجلس بە ئەو كاتە و ئێستاشی لەسەر بێت ، دەوڵەت ناوی 
گەڵ خوازراوی دەسەاڵتی پڕۆلیتاریا بێت چونكە ناتوانین دەقا و دەق یان ڕاستە  و ڕاست ، لە

بەهەر حاڵ ئەوەی كە تا ئێستا لە . واتای ماركسیست بوونی بحپەكانماندا بگونجێت 
شیكردنەوەكانی كۆمۆنیزمی كرێكاریدا هەیە لەسەر ناوەڕۆكی شیعارەكەیان ، نەیتوانیوە ئازادی 
بەیانی پەیوەندییەكی بێچین و توێژ بێت ، بەڵكو لە چوار چێوەی دەسەاڵتی چینەكانا قۆرغی 

ئازادی و حكومەت ، یان . ئازادی لەگەڵ دەوڵەت ناگونجێت . جێگای بۆ كردووەتەوە  كردووە و
هەروەها . ئازادی ناو حكومەت لە دەربڕینێكی بۆرژوازیانە زیاتر هیچی تری لێ بە ئاكام ناگات

لەسەردەمی شۆڕشی بۆرژوازی فەرەنساشدا دەوڵەت و ئازادی پێكەوە گرێ درابوون و دەسەاڵتی 
ئازادیدا جووت كردبوو ، هەروەها ئەم خواست و دەربڕینانەی بۆرژوازی بێجگە خۆیان لەگەڵ 

بەاڵم بۆ . لە سیاسەت و پەیڕەوكردنێكی هەڵ خەڵەتێنەرانی بۆرژوازی نەبێت هیچی تر نەبوو 
لە ڕێگەی پێویستی و ئەنجامی . بۆرژوازی ئازادی ببووە هۆی دەست بردنی خۆیان بۆ دەسەاڵت 

ەگایەتی بەسەر پرۆلیتاریا و دروست بوونیەوە ، ئەوەیان بەرهەم كاریگەرییەكانی دەرەب
هانیبوو كە خۆیان تیایدا ژیان و گوزەرانیان بە ئازادی و بە ناوی ئازادی هەمووانەوە بۆخۆیان 

 .بەرجەستە بكەن و پرۆسیسی ئەو ژیانە بە قازانج و سوودەكانیان بگەڕێتەوە 

ئازادی ، لەگەڵ حكومەتی كارگەریدا دووبار بە پێی هەموو ئەو لێكدانەوانەی سەرەوە ، 
واتە ئازادی ، لەگەڵ . جیاوازی دوو پەیوەندی كۆمەاڵیەتی جیاوازی ئینسانەكانە  ڕۆڵیدوو و 

حكومەتی كارگەریدا نابێتە پالتفۆڕمی تەواوەتی و گونجاو لەگەڵ خواستەكانی بزوتنەوەی 
كە حكومەتی ئەوان بە دەسەاڵت و  تەنها لەو شیعارەدا ئەوە بەیان دەكرێت. پڕۆلیتاریادا 

هەروەها ئەم دەربرینە بێجگە لە دەسەاڵتی سەرمایەی .حكومەتی هەتا هەتای دەدرێتە قەڵەم 
دەوڵەتی نەبێت هیچی تر نییە ، یان پێك هاتووی پەرەنسیبەكانی سەرمایەی دەوڵەتی و 

كو دەسەاڵتی بەڵ. چونكە ئەو حكومەته دەسەاڵتی راگوزەر نییە . دەوڵەتی بۆرژوازییە 
واتە دەبێت ئەو دەسەاڵتە بگۆڕدرێت یان دەسەاڵتێكە دەگۆڕێت . پارێزگاری دەسەاڵتی چینایەتییە 

ڵەت ، لە ڕێگەی دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریای  بۆ سیستەمێكی تری بێ چین و توێژوو بێ دەو
 .شۆڕشگێڕەوە ، كە ئازادی ئینسانی تیایدا بەرجەستەو واقع دەبێت 
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 بەشی چوارەم

 یەكسانی       

 

ئینسانەكانە بەسەر هەموو سەرچاوەی ماددی و   یەكسانی ، واتای ئیرادەی یەكسانی
مانای بەهرەمەند بوونی یەكسانی ئینسانە لە .مەعنەویە بەدەست هاتووەكانی ئینساندا 

خاوەن . بەڕێوەبردنی كۆمەڵگایە لەالیەن هەمووانەوە . داهێنانەكان و بەرهەم هاتووەكان 
واتە . هەمووانە و خاوەن نەبوونی هیچ كەلوپەلێكی تایبەتە بە تاكی كۆمەڵ داریبوونی 

یەكسانی واتای فراوانتری هەیە . هەمووان خاوەنی هەموو شتێكن و هیچ شتێكی تایبەتیان نییە 
چونكە یەكسانی پەیوەندییەكی جیاوازی هەیە لە . لەو یەكسانییەی كە بۆرژوازی دەری دەبڕێت 

بەم . انەی كە دەسەاڵت دارێتی چینێك بەسەر بەرهەم هاتووەكاندا هەیەتی هەموو ئەو پەیوەندی
بەڵكو تێپەڕاندنی هەموو ئەو جۆرە . پێیە دەسەاڵتی دیموكراسیانەی چینەكاندا بەرهەم نایەت

دەسەاڵتانەیە بە دەسەاڵتی پرۆلیتاریاشەوە بۆ بێ دەسەاڵت بوونی ئینسان بەسەر ئینسانەكاندا 
 .جیاوازی چینایەتی چەوسانەوەوە سەرچاوە دەگرێت یەكسانی لە نەمانی. 

هەروەها لە دەوڵەتەكانیشدا جێ . یەكسانی بانگەواز و داخوازییەكی ڕووكەشیانە نییە 
بە جێ نابێت ، واتە خەسڵەتی پەیوەندییە سیاسیەكان نییە و ، یەك هەلومەرجی پێكەوەیی 

 .جیاوازە لە هەموو ئەم پەیوەندییە سیاسیانە 

جێ بە جێ دەبێت و دەتوانێت پڕۆسیسی تەواوەتی یەكسانی  وەە دوو ڕووەیەكسانی ل
بێت ، واتە دوو ڕووی تەواو كەری یەكتری و بێ یەكتری نابێت ، یەكسانی لەسەر ئاستی 

بەم پێیە هەموو ئینسانەكان لە هەموو پەیوەندییە . كۆمەاڵیەتی و ئابووری جێبەجێ دەبێت 
ویەك مافیان هەبێت لە بەكارهێنانی بەرهەم هاتووەكان و  كۆمەاڵیەتیەكاندا دەبێت وەك و یەك

دەست ڕاگەیشتنی ئینسانە بەسەر بەرهەم هاتووەكان و نابێت لە پێناوی تاكدا . بەرهەم هێناندا
بەكاربهێنرێت ، بەڵكو دەبێت تاك وەكو كۆمەڵ بەهرەمەند بێت بێ ئەوەی تاك خواست و 

تێكدان و دەرچوون لە یەكسانی بوونی هەمووان  بەرژەوەندییەكانی بچێتە خانەی خۆپەرستی و 
داواكاری . یەكسانی بۆ ئەوە بەكاردەهێنرێت كە ئازادی و یەكسانی ئینسان لەناو ببات . 

بەڵكو یەكسانی كۆمەاڵیەتی . پرۆلیتاریا لەبارەی یەكسانییەوە ، یەكسانی مەدەنی نییە 
هەروەها پرۆلیتاریای . ان كردووە وئابووریە و ، لە مێژووی لەمەو پێشەوە جێگیر و داخوازی

واتە هەموو ئەو داخوازی .كۆمۆنیست یەكسانی بەند كردووە بە نەمان و بنبڕكردنی چینەكانەوە 
هەمووی لە دژی . و دەربڕینانەی تر كە لەالیەن بۆرژوازی و وردە بۆرژوازییەوە دەردەبڕدرێ

ی دەبینێتەوە ، دەچێتە خانەی ئینسان و هەڵەكانی پرۆلیتاریادا خۆ ییمێژووخواست و ئاواتی 
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بۆیە كۆمۆنیستەكان و پرۆلیتاریا دەڵێن ، . هەلومەرجی چەوسێنەرانەی سەرمایەدارانەوە
چونكە جیاوازی چینایەتی دەردەكەوێت لەگەڵ . نەمانی جیاوازی چینایەتی زامنی یەكسانییە 

هەروەها كۆمەڵگا .  جیاوازی دابەش كردن و بەكاربردنی بەرهەم هاتووەكان لەالیەن چینەكانەوە
. بۆ دوو بەشی جیاواز و نا یەكسان لە ڕووی بەهەند گرتن و چەوسانەوەوه دروست دەبێت 

چونكە هەموو ئەو هۆكارو هێزی بەرهەم هێنەرانەیەی كە پرۆسەی بەرهەم هێنانی سەرمایەداری 
م لە بەاڵ. دروست دەكات ، دەكەوێتە دژایەتییەوە لەگەڵ بەرهەم هێنان و دابەش كردندا 

ئەنجامی گەشەی ئەو پەیوەندییەدا ، ڕووی ئەو پەیوەندییەی بەرهەم هێنان و هێزی بەرهەم 
و دابەش  ی سەرمایەداریانەهێنەرە ، دەبێتە هۆی ژێرە و ژووركردنی پرۆسەی بەرهەم هێنان

واتە یەكسانی لە . كردن و لەگەڵیشیدا هەموو جیاوازی یە چینایەتیەكان هەڵئەوەشێنێتەوە 
ی نێوان ئینسانەكاندا بۆ پرۆسەی دابەش كردن و بەرهەم هێنان چوار چێوەی بۆ پەیوەند

 .دادەڕێژێت 

لێكدانەوەی بۆ بەرابەری بەم شێوەیە (ئازادی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەری)شیعاری
تەنیا بە مانای بەرابەری حقوقی و قانوونی "بەرابەری'')بەیان دەكات مەنصوری حیكمەت دەڵێت 

بەڵكو بەمانای . ، یان بەرابەری دانیشتوانی كۆمەڵگایەك لەهەر میللەت و نژاد و جنسێك نییە 
لەدەس ڕاگەیشتن بەو ئامرازانەدا كە دەبنە هۆی گەشەو . بوونە لە ئیمكاناتی ماددیدا بەرابەر 

بە مانای بەرابەرییە لە بەرهەم هێنان و . سەرهەڵدانی توانا و لێ هاتووی فەردی و كۆمەاڵیەتی 
بەری چووندا ، بەرابەرییە لە دیاری كردنی چارەنوسی ئابووری و سیاسی و بەڕێوەبردنی 

ۆیاندا ، بە مانای بەرابەرییه لە بەهرەمەند بوون لە بەرهەمە ماددی و كۆمەڵگای خ
لە خەبات بە مەبەستی زاڵبوون بەسەر چەشنە . مەعنەویەكانی كار و تێكۆشانی كۆمەاڵیەتیدا 

بە مانای بەرابەرییەكە كە تەنیا ئەو كاتە وەدی دێ واتە . دواكەوتووی و كەم وكووڕییەكدا
بەسەر ئامرازەكانی بەرهەم هێنان و گۆڕینەوەدا تێك بڕوخێ و مالكیەتی خسوسی بۆرژوایی 

تی كرێ گرتە نەمێنێ و ئامرازەكانی بەرهەم هێنان و سەروەت و سامانی كۆمەڵ بخرێتە  كۆیلەیە
. مالكیەتی جمعی و هاوبەشی هەموو ئەو ئینسانانە كە لە هەڵسوڕانی كۆمەاڵیەتیدا بەشدارن

ئەم پێناسەیەی كۆمۆنیزمی كرێكاری و مەنصوری   (هەمان سەرچاوە) 30منصوری حیكمەت ل
حیكمەت ، پێناسەیەكی دوو سەرەو لێك جودایە لە پێناسە و تێڕوانینەكانی ماركسیزم ، چونكە 

واتە . یەكسان بوونی ئینسان یەكسان بوونیانە لە هەموو ڕوویەكی كۆمەاڵیەتی و ئابوورییەوە 
و نەژادیەوە نا یەكسان بوون ئەم الیەنانەی ئەگەر ئینسانەكان لە ڕووی جنسی و نەتەوایەتی 

ناو پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی نایەكسانی لە ڕووی ئابووری و كۆمەاڵیەتیەوە، نا 
یەكسانییە لە دەست گەشتن بە توانا ماددیەكان و هۆیەكانی بەرهەم هێنان و ، هەروەها لەناو 

پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەدا تاكێكی چەوساوە  بردنی توانای تاكە لە پێناو كۆمەڵداو ، تاك لەم
 .دەبێت

دیاری كردنی چارەنووسی سیاسی ناتوانێت چارەنووسی سیاسی یەكسان بێت واتە 
لەبەرئەوەی پەیوەندی سیاسی كۆمەڵگا . پەیوەندییە سیاسیەكانی یەكسانییان تیادانییە
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. ژێرخانی خۆی دەبێت پەیوەندییەكی جیاوازی چینایەتی پێكی دەهینێت و كۆمەڵگا سەرخان و
هەروەها پڕۆسەی بەرهەم هێنان لە پەیوەندییەكی سیاسی كۆمەاڵیەتی ئابووریدا ، یەكسانی 
هەمە الیەنە بۆ ئینسانەكان دابین ناكات و پەیوەندییە ئابووریەكان بە پێی  بەرهەم هێنان و 

. وست دەكات بەرهەم هێنەری كۆمەڵگا و بەكار بەری بەرهەم هاتووەكان ، جیاوازیان بۆ در
ئەوا دەسەاڵتی سیاسی ناتوانێت . كاتێك هێزی كار لە بەرامبەر كرێیەكی كەمدا ئەفرۆشرێت 

یەكسانی كاتێك بە ئەنجام دەگات ، كە هەموو . یەكسانی بەرجەستە بكات لەكۆمەڵگەدا
دەسەاڵتە سیاسیەكان . پەیوەندییە سیاسیەكان و چارەنووسی سیاسی چینەكان لە ناوچوو بێت 

ی كە ڕێڕەوی سیاسی كۆمەڵگای ەاڵتێكی دیموكراسی دەبێت بۆ ئەو چینی بااڵ دەستدەسە
بەرابەری لە حكومەتی ( ئازادی ، بەرابەری ، حكومەتی كارگەری)شیعاری . بەدەستەوەیە

بێگومان بەرابەری بە هیچ . كارگەریدا قۆرغ دەكات و پەیوەستی دەكات بەو پەیوەندییەوە 
ا پرۆسیس ناكرێت و لە خانەی دەسەاڵتی چینەكاندا جێگای جۆرێك لە حكومەتی كارگەرید

تەنها ئەو بەكارهێنانە دەتوانن ئەو پەیوەندییە شاز و لێك نەچووە ، بخەنە ناو . نابێتەوە
یەك پەیوەندییەوە ، كە دەربڕینەكەو ناوەڕۆكی حكومەتەكەیان جیاوازی بنەڕەتی پیشان دەدەن 

ئەگەر یەكسانن ئەی ناوی . یەكسانی چینەكان بێت  دەسەاڵتی چینەكان ناتوانێت دەسەاڵتی. 
هەروەها كاتێك كە دەسەاڵتی چینێكەو حكومەتی ئەو ! دەسەاڵتی چینێك بۆ بەكار دەهێنرێت ؟

ئەگەر دەسەاڵتی ! چینەیە ، یەكسانی لە كام پەیوەندی و لەچ شوێنێكی ئەو دەسەاڵتەدا هەیە ؟
ئیتر دەسەاڵتی كام ، امبەر و دژ بەیەك چینێك یەكسانی خۆی ڕابگەیەنێت لەگەڵ چینی بەر

پێوستە ئەو شیعارە وەاڵمی ئەو پرسیارانە بداتەوە ئەگەر وەاڵم بەوەیە كە حكومەتی ! چینە ؟
كرێكاری سۆسیالیزمەو یەكسانی تێدایە ، ئەمەیان هەڵەیەكی گەورەیە و نقووم بونیەتی لە 

یزم لەبارەی دیكتاتۆریەتی ناچیزە بە میتۆدی ماركس. سیاسەت و مەنهەجێكی بۆرژوازیدا
لە بەشەكانی پێشوودا ڕوون كردنەوەی زیاترم لەسەر داوە . پڕۆلیتاریا و دەسەاڵتی ئەو چینە 

ئەو بەڵگە هێنانەوەیەی كە بۆ خەبات و تێكۆشانەكان دەكرێت .لێرەدا ناگەڕێمەوە سەریان 
ە پەیوەست بكەین بە هیچی بەوە ناگات كە لە بنەڕەتی ئەو خەباتە تێ بگەین و ئاستی خەباتەك

. واتە من ناڵێم خەبات هەڵئەگیرێ و لەكاتی خۆیدا بەكاردەهێنرێت . كات و شوێنی خۆیەوە 
بەڵكو پرۆسەی بەرهەم هێنانی بۆرژوازی و دروست بوونی سیستەمەكەی خەبات و تێكۆشانی 

ە بەاڵم ئەركێك ك. كرێكاران هاوتای دروست بوون و چەوسانەوەی نیزامی سەرمایەدارییە 
دەكەوێتە سەر شانی دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و خەباتی پرۆلیتاریا لەناو ئەو پەیوەندییەدا، 
بەكارهێنانی توند و تیژی شۆڕش گێڕانەیە بۆ بنبڕكردنی تەواوەتی سەر بزێوی و هەوڵی 
سەرمایەداران لە بەرامبەر دەسەاڵتی ڕاگوزەری پرۆلیتاریادا و تێك و پێكدانی ئەو دەسەاڵتەیان 

كەواتە دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا شەقاوێكی .ڕێگری كردنییان لەبەردەم لەناوچوونی چینەكان و 
كۆمەڵگای بێ چین . زیاترە بۆ بەدەست هێنانی یەكسانی لە ڕێگەی نەمانی چینەكانەوه 

كۆمەڵگای بەهرەمەند بوونی ئینسانە لە هەموو خێر و خۆشیەكانی بەرهەمهێنان و سروشت و 
 .ژیان 
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مەڵگا ئاڵوگۆڕ دەكات و پەیوەندییەكی بێچین دروست دەبێت هەموو جۆرەكانی كاتیك كۆ
خەبات و تێكۆشان واتای خۆی لە دەست دەدات بێجگە لە هەوڵەكانی ئینسان لەگەڵ سروشتدا 

ئەویش بۆ ئەوە نا كە دەسەاڵتی كۆمەڵێك بەسەر كۆمەڵێكی تردا بەرجەسەتە و واقع . نەبێت 
چونكە ئاڵوگۆڕ . ە خەسڵەتێكی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان ئاڵوگۆڕی كااڵیی نابێت. بێت

بەشێك دەبێت لە پڕۆسەی كڕین و فرۆشتن و، هەروەها كڕین وفرۆشتنی هێزی كار پێ ئەنجام 
واتە هێزی كار پڕۆسەی ئاڵوگۆڕی بەرهەمەكان دەچێتە دەرەوە و دەبێتە هێزێك و . ئەدرێت

ەوەكو لە پێناوی زێدەبایی و چەوسانەوەی بزاوتنی لە پێناو خێر و خۆشی ئینساندایە، ن
گۆڕ خەسڵەتێكی پەیوەندییەكانی بەرهەم هێنان و بەرهەم  هەر لەبەرئەوەیە ئاڵو. چینێكدا بێت 

دەدات بە بەرهەم هاتووەكان و  یهاتووەكانە ، واتە پەیوەندی ئاڵوگۆڕ پەیوەندییەكی كااڵی
لەبەرئەوە ئاڵوگۆڕ خەسڵەتێكی . بازاڕیش لە پێناوی ئاڵوگۆڕدا دروست بووە و دەبێت 

كەواتە لە سیستەمی بێ چیندا ئاڵوگۆڕ پەیوەندی ئابووری و . پێشووتری بازاڕەكانە 
چونكە ئاڵوگۆڕ . شان ناكات یدەست نیشان وبەرهەم هێنان دەستن ئینسانكۆمەاڵیەتی ئینسان و 

انەدا كەواتە لەو كات. وەك خەسڵەتی پەیوەندی چینایەتی چینەكان هەڵئەوەشێتەوە 
دابەش كردنێك كە هەر كەس بە پێی . پەیوەندییەكان پەیوەندی بەرهەم هێنان و دابەش كردنە 
واتە كار نابێتە هێزێك و لە بەرامبەر . پێویستی خۆی و هەر كەس بە پێی توانای كار دەكات 

ر ئەو سنووردار كردنەی كۆمۆنیزمی كرێكاری لەسە. بڕێك كااڵدا دابنرێت و ئاڵوگۆڕی پێبكرێت 
ئامرازەكانی )پەیوەندییە كۆمەاڵیەتیەكان دەخرێتە چوار چێوەی حكومەتی كرێكاریەوەو دەڵێن 

بەرهەم هێنان و سەروەت و سامانی كۆمەڵ بخرێتە مالكیەتی جەمعی و هاوبەشی هەموو ئەو 
 هەمان سەرچاوە)مەنصوری حیكمەت . ئینسانانە كە لە هەڵسووڕانی كۆمەاڵیەتیدا بەشدارن

لەبەر ئەوەی یەكسانی . وردار كردنە ناتوانێت بە تەواوی بەیانی یەكسانی بكات ئەم سن( 30ل،
لە نێوان ئینسانەكاندا سنووری پەیوەندییە ئابووری چینایەتیەكانی دەشكێنێت و هەر كەس بە 
پێی پێویستی خۆی بەرهەم هاتووەكان بەكار ئەبات بەاڵم لە دیكتاتۆریەتی پڕۆلیتاریادا كە 

اریایە، چینی كرێكار هەموو هۆیەكانی بەرهەم هێنانی دەخاتە ژێر دەسەاڵتی دیموكراسی پڕۆلیت
لەبەر ئەوە بەرهەم و دابەش . خۆیەوه ، چونكە هەڵسوڕێنەری گشتی كۆمەڵگا ئەو دەبێت 

بە پێی كارەكەی دابەش دەكات ، یان ئەوەی كار , بوونەكان لە بەرهەم هێنانی كۆمەاڵیەتیدا
. بووننە ازی و سەرمایەداران ڕامی ئیش كردن و بەرهەم هێنان چونكە بۆرژو. نەكات ناخوات 

لەبەرئەوەی  ناكرێت . هەروەها بۆ داسەپاندنی ئیش كردنە بەسەر سەرمایەداران و بۆرژوازیدا 
بەاڵم كاتێك كار دەبێتە ئیستاتیكا و . ئەوان كار نەكەر و تەوەزەل و بار بن بەسەر كۆمەڵگاوە 

تا , لەوێدا چینەكان نامێنن. ەكان و پەیوەندی ئینسان و سروشت ئەخالقی پەیوەندییە ئینسانی
واتە . بەرهەم هێنان و دابەش بوون و بەكاربردنی هێزی كاری كۆمەڵێك بۆ كۆمەڵێكی كەم بێت 

كە كار لە الی ئینسان دەبێت . ئازادی و یەكسانی ڕەها لە پەیوەندییەكی بێچیندا دروست دەبێت 
ئیتر كۆمەڵگا بەیانی خۆی بەوە دەكات . ی بە سروشتەوە دەكات بە ئەخالقی كۆمەڵ و پەیوەند

لێرەوە دەردەكەوێت ئەو پەرەگرافەی . دەبێتە ئەخالقی كۆمەڵ ''هەر كەس بە پێی پێویست''لە 
یەكسانی تەنها لە حكومەتی كرێكاریدا , سەرەوە كە هێناوەمەتەوە هی كۆمۆنیزمی كرێكارییە
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واتە هەموو ئەو بەكارهێنانانەی كە بۆ ئازادی . ی بێ چیندا نەوەكو لە كۆمەڵگایەك. دەبینێتەوە 
هەر هەمووی لە پێناوی ئەوەدا دەبێت كە بەهای . و یەكسانی و حكومەتی كرێكاری دەكرێت 

بێ گومان هەموو ئەو . ئازادی و یەكسانی لە حكومەتی كرێكاریدا جێگای بۆ بكرێتەوە 
بەاڵم . ی لە دەسەاڵتی چینایەتی بۆرژوازیدایە لێكدانەوانە ووردەبۆرژوازی لەپێناوی پارێزگار

هەروەها . یەكسانی خەسڵەتی پەیوەندییە ئینسانیەكانی سیستەمی بێ چینی كۆمەڵگایە 
نەوەكو چوار چێوەی . سۆسیالیزم و كۆمۆنیزمی زانستی ، ئازادی و یەكسانییە بۆ ئینسان 

 .ری ووردە بۆرژوازیدەسەاڵتی سەرمایەداران و دواكەوتووانی بەناو حكومەتی كرێكا

                                 31٩٩ناوەڕاستی مانگی تەمموزی 

                           

                  

                                                                 

 

 


