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 ،ی وه رئه به لهکات  ك ده رکسیه ر ما  ههرنجی  سهری وپه دا داوای ئه م کاته وام، له رده ی شۆرشی به بیرۆکه
  جیاوازیه ری وه بیره  ی له م باسه واوی ئه  ته تی به  چینایه ملمالنیملمالنی ئایدۆلۆژی و وتنی پشکه
 شۆرشی  ست به یوه  په ك باسکی  و پشنیارکردنی وه رهناوه ده کان ڕوسه و کان کسیهمار نوان کانی کۆنه

  . کانی و شوه وه ندیکانی ناوه یوه کی گشتی و په یه  شیوه جیھانی به
 ت تایبه  ، به وتوه دا دواکهانت تیای بۆرژوازیه ی  شه گه  ی که و ووتانه ئه وام بۆ رده ی شۆرشی به بیرۆکه مانای

هامی  کان و مه کراتیهومی د هامه  مه بۆ واو ته و قینه راسته ری سه چاره کان کۆلۆنیاله  نیمچه  و کۆلۆنیال
 تی وایه پشره وا که ،بت نه پرۆلیتاریا تی  دیکتاتۆریه نھا به  دی ته ، ناتوانرێ بتهتیایداتی  وایه ته گاری نهزڕ
   .ی که  جوتیاریه ره ماوه ت جه تایبه کی یه  شوه به وه کات، ده ست ژرده لی گه
  یه هه کی ره ورکی سه  ده ، که کانیشه یه وه ته  نه لکو باسه ، به نیه کان کشتوکالیه  باسه  له نھا ته ست به مه
 ، هناوه پک کانیان وتوه  دواکه  ووته واوی ی ته  زۆرینه  ی که وانه ئه ، بۆ جووتیاراندیموکراتیدا شۆرشی له
  وه بسازنرێ، دیموکراتی شۆرشیهامی   مه، ناتوانرێ جوتیاران پرۆلیتاریاو نوان یمانتی هاوپه ب به  وه
 دی  ته نایه ش چینه دوو م ئه نوان یمانتی هاوپه  که  به. بکرت جدیش پشنیار کی یه شوه به ناتوانرێ تا هه
 . یی وه ته لیبرالی نه دژی بۆرژوازی  ختانه رسه باتکی سه خه ب به
 یمانتی  هاوپه جیاکاندا، ناتوانین له  ووته کانی شۆرش له تاییه ره  سه قۆناغه پانتایی ب ند رچه هه

ب بۆ  کی سیاسیدا نه تیه رکردایه ژر سه  له نھا ته ین، جوتیاران تبگه پرۆلیتاریاو ی نوان شۆرشگرانه
 ناتوانرێ  دێ که  و مانایه ش به مه مۆنیستدا  ئه پارتکی کۆ وانی پرۆلیتاریای رکخراو له پشره
    که ب، نه   پرۆلیتاریاوه تی دکتاتۆریه  ی ڕگه   له نھا ته, نجام  ئه شۆرشی دیموکراتی بگاته وتنی رکه سه
ایدا هامی شۆرشی دیموکراتی تی مهجار م  که  یه کها ، ڵ جوتیاراند گه تی له یمانیه  هاوپه   به    پشتیوانه ویش ئه
  له)  تی کرکاران و جوتیارانی دیموکرات دکتاتۆریه(  ی کۆن رهاتوو دروشمی بالشیفه گه  . دیدت به

 نوان پرۆلیتاریاو  له  که وه دۆزینه  ده ندیه یوه و په ربرینی ئه  دهواوی ته  به  نرخاند،  وه بۆچوونی مژووییه
 لماند، ی سه مه ریش ئه ، شۆرشی ئۆکتۆبه  دیاری کراوه وه ره ه س  له که،  یه   هه  لیبرالدا و بۆرژوای جوتیاران

  نوان  ی شه  هاوبه  رامیاریه ندیه یوه  په و ی لینین پشتر سنووری بۆ سرووشتی ئه که کۆنه   دارشتنه م به
  ی و داڕژراوه  ئه ،  تر ربرینکی ند ده چه  به ، نا  دانه یدا که  شۆرشگره  شه به نو  له جوتیاران پرۆلیتاریاو

  ، له بوایه  ئاواه  بوایه ده   که بریدا هاتبوو ، پندراوی نادیاری جه ندێ سه  هه له سندکرد که  زۆر په به
 کان مژووییه  وه  تاقیکردنه ،دا  دیارکراو ژمردیاریندێ  ر هه رامبه  به ی مژوودا، له وه نجامی تاقیکردنه ئه
 جووتیاران شداربوونی به .کرد ده نه قبول تری کی یه وه  هیچ لکدانه بارودۆخکدا که   له ،لماند یان سه وه ئه
  . بت رکرده ی چۆن سه ئه  ،  بت ن  بالیه  ناتوانت تی،  گرنگی شۆرشگرایه  بت رچۆنك هه

(   وان ناتوانن له ئه  ن که یه گه ده وه ش ئه مه ، ئه بۆرژوازی یان ون که ده  دوای کرکاران جووتیاران یان به



  ، که ب  پرۆلیتاریا  نه تی دیکتاتۆریه  به نھا ته ن، تبگه ) دیموکرات و جووتیارانی تی کرکاران دکتاتۆریه
 .  کشی  دوا خۆیدا راده به جووتیاران ری ماوه جه

تی  تی دکتاتۆریه هچینای رۆآی ناوه  باشترین و یه په ك دیموکراتی کرکاران و جووتیاران وه تی دکتاتۆریه
 رك ن بالیه  شۆرشگری پارتکی بتوانرێ  که ب نه کاتکدا پکھاتن له  ته شیه، نا  یه  ههیپرۆلیتاریا
.  رببرت کی گشتی ده یه  شوه کانی جووتیاران و بۆرژوازی بچوك به  دیموکراتیه ندیه وه رژه  به ، که بخرت

ی  رنامه ست نیشانی به  ده وه وت بگر تدا سه  ده  سه  به ست ده توان  ده تی پرۆلیتاریا  یارمه حیزب به
ست  ی دوایدا ده ساه )25( م ئه نوان  له ڕوسیا مژووی تی  تایبه به نوێ، مژووی شۆرشگری بکات،

 تیاریجوو ب دروستکردنی حیزبکی به ، وه رنه بپه دا رگریه و ئه ر سه  ناتوانرێ به که کات ده  وه ئه نیشانی
 بوغرای قوولی   وه،  و سیاسی ئازادی ئابووری بۆ )جووتیاران (   بچووك  بۆرژوازی  وونکردنی  واته
 ، بن یمان دا هاوپه وره ڵ بۆرژوازی گه گه یان له وه ره کانی سه  توژه ندێ له  هه دات به یان رده وه ناوه
 دنیا تری کانی  توژه موو کاتکدا هه ، له رو شۆرشدا شه  کاتی له تی  تایبه به  وه ودا وه آابوونه یه کاتی له
دا  یه وره  گه م دوو هزه  نوان ئه له بن  ناچار ده ندیش کانی ناوه ، توژه بن یمان ده ڵ پرۆلیتاریادا هاوپه گه له
و  کیومنتانغ   نوان ، له فیدا لشه تی به سه نوان رژمی کرنسکی و ده  ، له بژرن کک هه یه

تی دیموکراتی   دکتاتۆریه ، واته بت ند هه  نوه رژمکی، ناکرت و نابت تی پرۆلیتاریادا دکتاتۆریه
 . کرکاران و جووتیاران

تی کرکاران و جووتیارانی  دکتاتۆریه(پاندنی دروشمی   ویی، سه ته مرۆی کۆمۆنیستی نونه ودانی ئه هه
نھا     ته کی  نیه مانایه ڕوات هیچ  مژوو پیایده مکه  زۆر ده که تدا  ر  ووتانی  خۆرهه سه به  ) دیموکراته

تی  ر درووشمی دکتاتۆریه رامبه  به   له م درووشمه ی   ئه  هنده بت ،  وه رستی  نه په مانای   کۆنه
ی  پرۆلیتاریا  وه اندنهو   تو وه شاندنه وه  هه تی وه یارمه رووی رامیاریه  له هنرت  که کارده پرۆلیتاریادا  به

وێ بۆ دروست بوونی  که لده بار هه ش بارودۆخکی له مه ری بۆرژوازی بچوکدا ، به ماوه  نو  جه دات  له ده
م  ی ئه وه  ناوه  نو  چوون و دارووخانی  شۆرشی  دیموکراتی ، خستنه و له یی وه ته تی بۆرژوازی  نه سه ده

 داب و   بوو له تکی مارکسیانه  راستید ا خیانه یی ، له وه ته ۆنیزمی  نونهی  کۆم رنامه  به   له  درووشمه
 .فی  لشه ری به ریتی ئۆکتۆبه نه

  تی شۆرشی دیموکراتی ، به رکردایه ك هزکی سه ست وه  ده تی گرته سه  ده تی پرۆلیتاریا که دکتاتۆریه
 یاسای   له وه بته ندێ تکشکاندنی قووڵ ده وی  ههرو کی و خرا رووبه ره کی سه یه  شوه  به وه دنیاییه
گۆرت بۆ شۆرشکی  وخۆ ده کردنیدا راسته شه  کاتی  گه ندارتی بۆرژوازی ، شۆرشی دیموکراتی ، له خاوه

 . وام  رده  شۆرشکی به بته سۆسیالیستی و پاشان ده
وه  کاته نھا وای ده کو ته ی  شۆرش  ناکات ،  بهند  سنوور  به ن  پرۆلیتاریاوه   الیه ت  له سه رگرتنی  ده وه

ر ئاستی  سه ب له تی نه مای  ملمالنی چینایه ر بنه سه نھا له ین ته بنیادی سۆسیالیستی تبگه    ناتوانرت له ، وه
  ندیه  یوه تی په سه کی ده کجاره ر  چاو  گرتنی یه به له ، به م  ملمالنیه  ئه. تی  وه یی و نوده وه ته نه
ری   شه ی تووند ، واته وه قینه  ئاستی ته گاته  ده وه  دنیاییه ر ئاستی جیھانی ، به  سه کان  له داریه رمایه سه

وام  بوونی خودی شۆرشی  رده تی  به ش سونه مه ، به وه  ره  ده ش له ری  شۆرشگرانه و شه وه  ناوه ناوخۆ له
و شۆرشی دیموکراتی   وه وتوه  ووتکی دواکه ست بوو به یوه  هاتوو پهر گه بت ،  سۆسیالیستی  دروست  ده

ت    دیموکراتییه کی زۆر درژ به یه بۆ ماوه  که  وه داری کۆنه رمایه  ووتکی سه تیایدا دروست ببوو ، یان به
 .مانتاردا رۆیشتبت  رله و  په

یرانی  کانی قه کیه ره  سه   هۆیه ک له واو بکرت ، یه ییدا ته وه ته ناتوانرێ شۆرشی سۆسیالیستی له سنووری نه
و   دروستی کردوه گایه م کۆمه  ئه م هاتوو پکدت ، که رهه ی به وه ته  بوونی نه ی بۆرژوازی له گه کۆمه



لیزم له کانی ئیمپریا ره شدا شه مه نجامی ئه ئه رێ، له ده ییدا بچته وه ته  نه تکی وه  سنووری ده وت له یه ده
 .  گۆرێ  کی تر دته  الیه کان له وروپیه  ئه  بۆرژوازیه کگرتووه  یه ك و ووته الیه 

ر   ئاستی  سه  له کات  و  وه  ست   پده دا  ده وه ته ی   نه نو  چوارچوه شۆرشی   سۆسیالیستی   له
  شۆرشی  سۆسیالیستی  ش مه به. ت ب واو ده ر ئاستی جیھانی ته سه کات ، پاشان له  ده شه تی گه وه نوده

وتنی  رکه  سه نھا  به واو  ببت ته ك، ناتوان ته یه  ووشه بت ، فراوانتر له تری  ده کی  تازه وام مانایه رده به
 .ماندا   که ستره موو ئه ر هه سه بت به  نه ی  تازه لگه کی   کۆمه آجاره یه
) یشتوو  پگه( ی  ووتانی    له سه ی  شۆرشی  جیھانی  کشامان ، مه شه ه بۆ  گ وه  ره ی له  سه یه و  ونه   ئه

ی  رنامه  به ی که بزوه  نه  داواکراوه و دارژراوه  پی ئه  ، به وه کاته ت ده بۆ سۆسیالیزم ره)یشتوو  گه پنه( یان 
شکردنی جیھانی کارو  ی و دابهدار بازاری جیھان رمایه ی  سه  هنده تی ئستا دایناوه وه کۆمۆنیزمی نوده
   ، کۆی ئابووری جیھانیشی بۆ بنیادی سۆسیالیزم ئاماده م هنانی دروست کردوه رهه هزی جیھانی به

  . کردوه
 بارودۆخکی گونجاودا ،  کی جیاوازو له یه  ڕگه ك به ریه ن ، هه یگه  جیاکانی دنیا ده موو ووته هه

   نه گه م دواتر ده تی پرۆلیتاریا به  دکتاتۆریه نه وتوو بگه پش ووتانی پشکهتوانن  وتوو ده ووتانی دواکه
 .سۆسیالیزم 

  کردووه   نه واو  خۆی ئاماده  پرۆلیتاریا تیایدا ته  کۆلۆنیاڵ که وتووی کۆلۆنیاڵ یان  نیمچه ووتکی دواکه
   ب توانایه یه مینه م زه  پی ئه و به ست ، ئه  ده ت بگرته سه  و ده وه وری خۆی کۆکاته  ده  جووتیاران له که

ی شۆرشی   ڕگه ت له سه  ده گاته  پرۆلیتاریا ده  ووتکدا که م  له واو بکات ، به ت  ته شۆرشی دیموکراتیه
ی  هزی   ت و سۆسیالیستی  پشووی  نابت ، بارمته نووسی  دکتاتۆریه مان چاره وه ، هه یموکراتیه د
 .وتنی شۆرشی سۆسیالیستی جیھانی  ی پشکه ی بارمته  هنده یمان  کرد به وه ته م  هنانی  نه ههر به

  نھا تاکه ر روابت ، ته تی ئۆکتۆبه ی دژایه چکه ر ڕه سه  له ك ووتدا ، که  یه ی سۆسیالیزم له بیرۆکه
ودانی   بت ، هه وام ده رده ی شۆرشی به ی  بیرۆکه وانه کی قوڵ و دروست  پچه یه  شوه  به  که که یه بیرۆکه

ند کرد ،  ك ووتدا سنوور به  یه ی سۆسیالیزمی له دا ، بیرۆکه خنه ری  ره شته ژر نه ، له پیاوانی ڕیزی دوو 
کان  کاره) کان   سروشتیه روبوومه یی و به وره گه( تی  ندتی تایبه تمه هۆی  تایبه نیادا  به  ڕووسیای  ته له

گاته  ر ده کی مسۆگه یه  شوه وستی جیھانی ، به   هه کات ، وازهنان له  زیاتر خراپی ده که کات بهچاك نا
ندێ    هه دات به   ده  رگه ت که  تروانینی  باشترین   و  چاکترینی تایبه یی ،   یان  بۆ  وه ته وتنی   نه رکه

 .ن  تانی  تر ناتوانن بیگه وو خش ، که وتنی  پ  ببه رکه ی  سه مه ووت  گه
 پشت    و وه ۆجیای بگانه کنه ر ته سه ت له سازی سۆڤیه ستنی پیشه  پشت به شکردنی جیھانی  بۆ کار ، وه دابه
هتد ، دروست  ...ی خامی ئاسیا  ر ماده سه وتوودا له  ووتانی پشکه م  هنان  له رهه ستنی  هزی  به به

 .حاڵ   مه  جیھاندا کردۆته ك  بت له یه ر پارچه   هه ن  و دابراو  له یستی  بالیهی  سۆسیال گه بوونی کۆمه
کی  یه  شوه نھا به  ته  شۆرشی سۆسیالیستی به تی شۆرشی دیموکراتی به ی  ستالین  و بۆخارین  دژایه بیرۆکه

ر  سه  به تی وایه ته  شۆرشی نه کو کانی  ڕووسیا   به کانی  شۆرشه وه  تاقیکردنه ر  له ده ن، به میکانیکی ناکه
 . شۆرشی جیھانیدا پ باشتره 

ت بنیادنانی رژمی دیکتاتۆری  دیموکراتی ،  که   خزمه نه خه ووتو ده روبوومی ووتانی دواکه وان به ئه
یاڵ و  هندێ خ ش هه مه ، به وه  کاته رزی ده تی پرۆلیتاریادا به  رووی دکتاتۆریه  و له حاه گۆری مه هنانه 

  ت له سه  پناو ده کات ، له باتی پرۆلیتاریا ئیفلیج ده  خه تدا که  سیاسه  له یه م بیرۆکه  نو ئه چته  ده ندشه ئه
 .کانی ووتانی داگیرکراو  وتنی شۆرشه رکه ی سه وه ت و قووبوونه خۆرهه

  که یه ، خۆی له  خۆیدا شوه  پرۆلیتاریاوه ن الیه ت له سه ی پیاوانی ریزی دوو ، گرتنی ده  پی بیرۆکه به
ری  سه می وابوونی چاره رده ربرینی ستالین سه  پی ده د ، به وه ی نه  پله واوکردنی شۆرش به  ته له



بۆرژوازی ) ر  وانانی کاریگه پاله(ی   بیرۆکه  سۆسیالیزم وه و بوونی کۆالك به ی تکه  ، بیرۆکه تیه وایه ته نه
ك ووتدا  نھا یه  ته ی سۆسیالیزم له ڵ بیرۆکه گه ها له روه هه ،  وه وه  کتر جیابکرنه  یه  ناتوانرت لهجیھانی ،
 . س دنن  ره  هه وه ستن و پکیشه وه  ده وه ، پکه
هن و  کارده ر به تیده ککی یارمه ك چه وه) یی  وه ته کۆمۆنیزمی نونه( یی وه ته ی سۆسیالیزمی نه بیرۆکه

یی ،  وه ته تی  ئستای  کۆمۆنیزمی  نونه ك ، سیاسه بردنی چه کار  دژی به بات کردن له ت خه  خزمه یخاته هد
تیپکی  تیه    کردویه   وه وه ، دا  دته و ڕۆچونه ڵ  ئه گه واو له کانی ته رۆکه بژاردنی سه یی  و هه که وه یره په

  ر کرابوو به سه  پشنیاری له ی که هامه و مه نجامدانی ئه رئه  بۆ ده کی نیه ییه رو هیچ ئاماده ده یاریده
 .ن  کی بالیه یه شوه
ودانکی ب   ، هه یه وه واوی گواستنه ی بۆخارین دایناوه ، به ته وه یی ، ئه وه ته ی کۆمۆنیزمی نونه رنامه به

یی ،  وه ته ڵ مارکسیزمی  نونه گه دا لهك ووت  یه ی سۆسیالیزم له  نوان بیرۆکه وتن له رکه  بۆ سه یه هووده
باتی  خه .  وه ینه وامی شۆرشی جیھانی جیابکه رده وتی به  ڕه مین له ی دواهه وه کاتکدا ناتوانین ئه له

  وکی چاك له یره  په تکی  دروستداو وه  پناو  سیاسه کان  له  کۆمۆنیسته په کانی  چه تیه زایه ناره
   که وه ته ستراوه بهکی مارکسی  یه رنامه پناو به بات له ڵ خه گه ك له یه  شوه ییدا ، به هو ته کۆمۆنیزمی نونه

ی  بیرۆکه :  وه که یه ی دژ به  دوو بیرۆکه   به وه ته ستراوه   به رنامه ی به له سه  مه  ، وه وه کتر جیاناکرنه یه له
  وه مك کاته  ده وام له رده ی  شۆرشی  به کشه. تداك وو  یه ی سۆسیالیزم له وام و بیرۆکه رده شۆرشی به

کاری  ش ، مژووش به وه باشتر  له ،  وه ی نوان لینین و ترۆتسکی  کشاوه  و ناکۆکیه  بۆ پانتایی ئه خشه نه
انی مارکس و ک تیه ره  نوان بیرورا بنه بات له  خه  به وه ته ستراوه  به م فرمانه ئه. واو  کارهنانکی ته  به هناوه
 . کی تر   الیه ندیش له ك و بژارکردنی ناوه  الیه لینین له

 


