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 پێشەکی 

دەستدایە لە کاتێکی زۆر لەوەو پێشەوە دەمویست ئەو نووسینەی لەبەر     
بەاڵم کات خەریک بوو دەی . ڕووی پەڕەکانی نووسراوێک سەر بخەمە  .

بە هەر حاڵ ئێمە کاتمان بڕی و توانیمان، ئەم نووسراوەیە، لە  بڕین ،
 .فیکری ئێمەدا لە دایک ببێت منداڵدانی 

خۆگرتووە و چەند سەرباسێکی  ئەم نووسراوەی کە چەند موضوعی لە    
یەک ناوەڕۆک دەدەن قسە لەگەڵ بەاڵم هەر هەموویان لە دەرگای  هەیە ،

. دا دەکەن و لەگەڵ یەک تەواوکەری یەکن و یەک واتا دەگەیەنن یەک واقع
ی ڕەخنەی دیموکراسی کە دیموکراسی بۆرژوازی، دەخاتە ژێر نەشتەر

دیموکراسی ) بەکارهێنانەی کە بەناویبێ گومان ئەو پرۆلیتاریاوە ، 
دیکتاتۆریەتی )وە بەکارهاتوون ، بۆئێمە یەک واتای هەیە لەگەڵ (پرۆلیتاریا
ئیتر هەر  .چونکە دیموکراسی خاسیەتی دەسەاڵتی چیناییەتی یە  (پرۆلیتاریا

 .لە الی ئێمە بێ بەهاو ڕیاکارانەیە  پێناسێکی تری بۆ بکرێت ،

خنە کردووە، کە بووەتە جێگەی ئێمە تەنها دوو نوسراومان ڕە     
. و تیری خۆمانی تێ دەگرینە سەرمایەداری و سیستەمەکەی  نەماننیشا

بۆرژوازی و نارشیستانەیەی ووردە واتە لە الیەک لەگەڵ ئەو بۆچوونە ئا
یان، کە بە جۆرێکی نوێ و بە ئەداتێکی تر، دەیەوێت قسە یانەکردەی فێڵباز

. لەگەڵ دیموکراسی پرۆلیتاریا و هاوتای دیموکراسی سەرمایەدارانی بکات 
سیستەمی سەرمایە داری یان خستووەتە  الیەکی تریش هەموو الیەنەکانیلە 

 .ژێر ڕەخنەوە 

( کل)سەرمایە داری جزئی ڕەخنەی  هەموو ئەم ڕەخنانە لە دیموکراسی    
واتە قسەکردنمان لەگەڵ . سەرمایە داری و بزووتنەوەی بێچووەکانی مانە لە



3 
 

 ، فکری یەکانی تری ووردە بۆرژوازی کۆمۆنیزمی کرێکاری و بزووتنەوە
ئێمە ڕەخنەمان لە هەموو الیەنەکانی . تەنها کار و هەموو کارمان نی یە 
جیاجیاکانیشیان دەسەاڵتەو بزووتنەوە سەرمایەداری هەیەو لەناوبردنی ئەو 

با هەموو . بەرجەستە دەبێتەوە ، تەنها لە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریادا 
 ...گی تر هەڵبگرین بۆ ناو نووسراوەکەبەشەکانی ترو باسی گرن

 

 

 

 ((موکراسیخەڵک چێتی و دی)) 

خەڵک بە مانای تەواوی ووشەکە، هەموو چین و توێژەکانی ناو کۆمەڵ     
تەنها یەک چین ناگەیەنێت، بەڵکو لە هەموو دیدگا کەواتە خەڵک ، ئەگرێتەوە، 

کە هەر یەکەیان بە .  ، پێک دێت و بۆچوونەکان و بزووتنەوە جیا جیاکانیش
واتە بۆ ئێمە خەڵک . یەکانی خۆیانەوەن بەرژەوەندیدوای داواکاری و 

کرێکار  یکە بزووتنەوەی دژی بزووتنەوەی چێنبێجگە لە مانا گشتی یەکەی 
کە ێجگە لەوەی کەواتە خەڵک چێتی ب. نەبێت هیچ شتێکی لێ سەوز نابێت

شۆڕش گێڕی سەردەم کردنی، مفاهیم و لێکدانەوەکانی چینی  پەردەپۆش
چیەکان، هەروەها دیموکراسی لە الی خەڵک . تر ناگەیەنێتهیچی نەبێت 

ئەدەن، لە سەردەمە دیموکراسی بۆرژوازی یە بە باش و چاکتر لە قەڵەم 
 لەوەی کە دیموکراسیبێجگە کە خۆشی . پێش سەرمایەداریجیاجیاکانی 
کرێکار  ئینسانی ئیش و کارەکانیمحدودیاتی ، پڕە لە کارەسات و بۆرژوازی

تەسکی کارکردن داونەفەس بڕین لە بزووتنەوەکەی  بەرچوارچێوەیەکی،لە 
دیموکراتیکانە چینی کرێکار ئەتوانێت، بژی وە . جوواڵنەوەی سەربەخۆیانو 

مەبەستم لە ژیان، ئەو جۆرە ژیانە کولە مەرگی یە یە کە هەڵبەت . یان نەژی
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کرێکار ئینسانی چونکە . اتلە ڕێگەی کرێ یەکی کەمەوە، دەستەبەری دەک
تا  ڕاوە ،بەدەر لەوەی کە لە چوارچێوەی کارکردندا، مەجالی لە بەردەم ب

هەروەها ئەوە ئەو . اتکار بکبتوانێت لەگەڵ بزووتنەوەکەشی دا بە ئازادی 
سیاسی یە یە کە غەرقی بێ ئاسۆیی بووە کە بە شان و فکری  بزووتنەوە

لە دەوڵەتی وباڵی دیموکراسی بۆرژوازی دا هەڵ دەدات و لە چاو هەندێک، 
ئەمە بێجگە لە جۆری کە  .پۆلیسی و عەسکەرتاریەتدا بە باشی دەزانێت

بۆ ۆرژوازی ب کۆمەڵێک ئینسان نەبێت بە دیموکراسی خۆش کردنی،ڵد
رگا بکەنەوەو بچنە گۆمی لیتەی ڕڤیژنیزم و دەست ئەوەی لەو ڕێگەیەوە، دە

هەندێ لە بڕواو بۆچوونەکانی تری دەرەوەی لەگەڵ لە مالن بوون، 
مارکسیزم و پیادەکردنی بۆچوونی ڕیاکاری یانەی خۆی و دڵسۆزی نواندن 

پێم باشە لێرەوە بەشێک، لەو بۆچوونە .  بۆرژوازی و دەسەاڵتەکەی بۆ
ید و بۆچوونی ئێوە و نەشتەری ڕەخنەی خۆمانی ڕیاکاری یانە بهێنمە بەر د

. جەستەی فکری ووردە بۆرژوازی بکەینئاڕاستە بکەین و تەشریحی 
لە نێوان :  دیموکراسی) کە لە ژێرچاوپێکەوتنێکدا، منصوری حیکمەت، لە 
دەزگای چاپ و باڵوکراوەی )باڵوکراوەتەوە لە الیەن  (دەڕبڕین و ڕاستی دا 

 . دا( ع .ک . ک . ح 

 

 

 

بە هەر حاڵ دیموکراسی، )} دا ئەڵێت( یەکەم)لە بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری 
لەگەڵ تێزی زوڵم بەو مانایەی کە دەڵێن ئەمڕۆ سەرکەوتووە، دژایەتی نی یە 
 لە ئەنجوومەنی،و سەرکوت،بەڵکو تەنها بە مانای بوونی جۆرێک 
مەرجیش نی  ) سەرتاسەری نوێنەرانە لەسەر بنچینەی هەڵبژاردنێکی گشتی

و  بێگومان لە حوکومەتی ئاشکرای سوپائەمە .  ( یە هەڵبژاردنێکی ئازاد بیت
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ئازاد بوونی کۆمەڵ چ لە ڕووی  پۆلیس باشترە چونکە ئیدعای بۆرژووازی
سیاسی و چ لە ڕووی فکری یەوە تا ڕادەیەک ئازادی بۆ چینی کرێکار و 

تا ئەو  بەاڵم ئەمە. ەکاتتوێژە ستەم دیدەکان و الیەنگرانی ئازادی فەراهەم د
دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین )  ٣ل .ڕادەیە نی یە کە شایەنی سەماو هەڵپەڕکێ بێت

، منصوری حیکمەتدا، ئەوە  ە گرافەی  سەرەوەیلەم پەر.  {(و ڕاستی دا 
لە الیەک دیموکراسی ئیتر . دەڕبڕینی دژیەکی تێدایەدەبینرێت کە دوو 

کام دیموکراسی یە ، کە یەکسانە بە سەرکوت نازانرێت ئەم دیموکراسی یە، 
، هەندێک لە ئازادی فەراهەم دەکات بۆ  لە الیەکی تریشەوە ،و زوڵم و زۆر

 ەوەئئەم تێڕوانینە .  فیکری یەکەیچینی کرێکار و بزووتنەوە سیاسی و 
 لە . خراپیشەو خراپیش نی یە وازی،کراسی بۆرژدەگەیەنێت کە بڵێت دیمو

، کە  دیموکراسی دەسەاڵتی بۆرژووازیوازی، ی بۆرژەوە دیموکراسبنەڕەت
پارێزگای لە دەسەاڵتەکەی  ەر شێوەیەک بۆی بلوێ و بۆی بکرێت ،بە ه

ئەو . دەکات وسەرکوتی چینی کرێکار و بزووتنەوەکەی پێ دەکات 
دیموکراسی یەی کە لە ڕۆژهەاڵتدا، بە زەبری دارو شەالق پارێزگاری لێ 

کە لە ڕۆژئاوادا، لە ڕێگەی ئەلکترۆنەوە، دەکات و ئەو دیموکراسی یەی 
هیچ کام لەمانە، لە .  دەکاتپێ  چاودێری چینی کرێکار وبزووتنەوەکەی

ئەو . کردن لە دەسەاڵتی سەرمایەداری ەکتری جیانین، لە پارێزگاری ی
رێت یان لە ئەمریکای خوارو دەککاتەی هەر ڕێپێوانێک کە لە ئەورووپادا 

چاودێری کردنیان لە الیەن پۆلیس و  ە بێت ،بۆنەیەکەوبە هەر  سەروو ،
بە چوار دەوریاندا . ایەکاند دەزگا جاسوسی یەکان و سیخوڕە ئەلکترۆنی

، لەچوارچێوەی یاسا و  کە ڕێپێوانەکان خول دەخۆن ، لە پێناوی ئەوەدایە ،
واتە دەرنەبڕینی ئازادانەی .  قانوونەکانی سەرمایەداران نەچێتە دەرەوە

هەروەها ئەمە چ جیاوایەکی هەیە لەگەڵ ئەو . داێپێوانەکانکرێکاران، لە ڕ
یەتەکانی ڕۆژهەاڵت و ئەفەریقا دیموکراسی یەی کە لە دەووڵەتە عەسکەرتار

کە بە زەبری توندو تیژی پۆلیس باڵوەیان پێ دەکەن و نایەڵن بگەنە دوا  دا ،
لێرەدا .ڕێپێوانەکان بە جێ بگەیەنن ، یان هەر نایەڵنانەیڕێپێوانەک مەزڵگای



6 
 

یەک پرسیار دێتە پێشەوە، ئەویش ئەوەیە جیاوازی لە نێوان ئەم 
بێ ە جیا جیاکاندا، بۆ چینی کرێکار؟ دیموکراسی یانەدا چی یە لە وواڵت

چونکە هەردووکیان بە دوو هۆی جیاواز نایەڵن  جیاوازیەک نیە ،گومان هیچ 
انەیە ئەمە بۆ لەو. خۆیان بگەن داخوازی و پرنسیپی ڕێپێوانەکان بە ئامانجی 

کەسێک ڕاست بێت کە بیەوێت دڵی خۆی و دەووروبەری پێ خۆس بکات و 
ئەوەی کە لە ئاسیا و ئەمریکای التین و ئەفەریقادا، دژی . جیاوازیان بکات

ەبێ لە ئ.  بزووتنەوە کرێکاری یەکان و هەڵسووڕانیان تەنگەبەر دەکرێت
ڕێگری ،  یەکانچیئەوروپای دیموکرات مەسیحییەکان و ئەوروپای ڕاسیست 

. بێت خراوەی کرێکاری و کۆمۆنستی، جیاوازیان چیکنەشونماکردنی ڕێ
هەڵبەت لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایەدا، وواڵتەکان و دیموکراسی یەکەیان، بە 

کرێکاری هۆی جیاواز جیاواز بەرەنگاری نەشونماکردنی ڕێکخراوە 
ئەوان ڕێگە بە بزووتنەوەی فمینیستی ژنان دەدەن . دەبن  وکۆمۆنستییەکان

سەرمایەداری و نیزامەکەیان، هاوکاری ، لەبەر ئەوەی دەتوانێت بە دڵخوازی 
ژنان و پیاوان لە بزووتنەوەکانیاندا تێک بدەن و مەسەلەی بێ مافی ژنان 

بە تاوانی پیاوانی ویان هەر چەوسانەوەیەک کە هەبێت لەسەریان 
 .ان لە قەڵەم بدەنبەرامبەری

دیدگایەی کە دیموکراسی ئەم وواڵتەیان باشە و ئەو هەروەها ئەو     
چی یەکانەوە لە دیدگای خەڵک .  عەسکەرتاریەتی یەتریان وواڵتەی 

یانە لەوەی کە مەسەلەی، ئەم دیموکراسیبێجگە . سەرچاوە دەگرێت 
، لە  بۆرژوازی یەوەپەیوەندی هەیە بە ڕاگرتنی دەسەاڵت و فەرمان ڕەوایی 

 . ناوچە جیاجیاکاندا

دەڵێت ( ١)منصوری حیکمەت لە بەشێکی تری وەاڵمەکەیدا بۆ پرسیاری    
ەو هەل ومەرجەی کە لە دنیادا لە ڕوانگەی دیموکراتەکانەوە ئئەگەر
دیمکراسی بێت ، زۆرباشە ، کەوایە ئاشکرایە کەکێشەی قەرارە ناوی بەر

بەڵکو لەسەر ئازادی و یەکسانی . نەبووە دیموکراسی یە خەڵکی لەسەرئەم 
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دیموکراتەکان کە  ەوەیئ . {(دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا ) }٤-٣ل. بووە
. هەلومەرجی دنیا بە دیموکراسی ناودەبەن ، ئەوە بۆ ئەوان ڕاست و ڕەوانە 

چوونەکانیان لە دەسەاڵت و پەیوەندی سەرمایەداری بۆواتە دیموکراتەکان 
کەواتە بۆ ئەوانیش ئەم دەسەاڵت و دیموکراسی .  سەرچاوەی گرتووەیەوە 

،  ەرچاوەکەی لە استبدادەوە وەرگرتووەسکە  ، تایبەتی خۆی هەیە ، یە
نامەوێت لێرەدا بە ووردی .  سەرکوتی بزووتنەوەکانی کرێکارانی پێ دەکات

م بەاڵ.  دواتردا، قسەی لەسەر دەکەین ، چونکە لە بەشەکانی لەسەری بدوێم
خەڵک بێجگە لە  تێک کە مەقولەی خەڵک و داواکارییەکەی بەکاردێت ،کا

مەقولەیەک کە پۆپۆلیستەکان بەکاری ئەهێنن وچوار چێوەی فکری و 
بە تام ترین  سیاسی خۆیانی پێ دادەڕێژن و دیموکراسی یەکەیان

 جیا لێرەدا دووشتی زۆر لێک. هیچ شتێکی ترنییە ،  دیموکراسی ئەجوون
ئەوە بڕوواو  . ئەویش ئازادی و یەکسانی یە بۆ خەڵکدەبینرێت ، 

 . بۆچوونێکی زۆر پوچە، کە ئێمە بڵێین ئەمە دیدگای کۆمۆنیستەکانە

وە لە پێشەوە باسم لەسەر خەڵک کرد کە چ مانایەکی گشتی تری هەیە     
بێگومان ئێمە خۆمان بە هاوکار و داواکاری . لە مانای چینێک یان توێژیک

داکۆکی لە تەواوی .  مێژووییەکانی چینی کرێکار دەزانینوازی یە داخ
دیموکراسی هەروەها ئێمە لە بەرامبەر.  داخوازی یەکانیان دەکەین

بۆرژوازی دا، داواکاری ئازادی و یەکسانی بۆ هەموو چینەکانی ناو کۆمەڵی 
ئەو داواکاری یەکەی کە ئازادی و یەکسانی کۆمەڵی  . سەرمایەداری نین

 لە خواست و ویستی،  ایەداری و توێژوو چینەکانی دەکاتسەرم
هەروەها ئەمانە داوای پێکەوە ژیانی .  زمەوە سەرچاوە دەگرێتپۆپۆلی

نایەکی نابێت ئەو پێکەوە ژیانەش هیچ ما.  پرۆلیتاریا و بۆرژوازی دەکەن
ان هەیانە لە یەی کە ئێستا چینی کرێکار و سەرمایەداربێجگە لەو پەیوەندی
خوازیاری سوڵح ئەمانە .  یەکانی نیزامی سەرمایەداری داپەیوەندی یە ئابوری

، کە ئازادی  پۆپۆلیستەکانن.. ، نێوان چینی کرێکارو سەرمایەدارانن و ئاشتی
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، کەواتە  ، یەکسانە بە دیموکراسی ووردە بۆرژوازی یەکەیانو یەکسانی
ئەم جۆرە اری ، داواکار و دیفاع ک بە ناوی چینی کرێکاریشەوەئەمانە 

ڕاڕایی ووردە بۆرژوازی ، لەسەربە دەستەوەدانی .  دیموکراسی یەن
خراپ وجارێک بە باشی رێک لە دیموکراسی بۆرژوازی جارێک بە تصوی

گوایە ئەم دیموکراسی خەڵکی یە، تۆزێک لە ئازادی بۆ .  باسی دەکات
کە کۆمەڵێک ڕووکەشی .  خراوەو بزووتنەوەکانیان فەراهەم کردووەکڕێ

و نیزامی وسەوزو سورکردنی ڕەنگ و ڕووخساری دیموکراسی 
یەکانی نەبێت هیچ وری و کۆمەاڵیەتییە ئابوسەرمایەداری و پەیوەندی

 .درەختێکی تری لێ سەوز نابێت

 

 

 دیموکراسی و ئازادی

 ؟ ئایا دیموکراسی لەگەڵ ئازادیدا یەکسانە

 

ۆکی کە ناوەڕ.  لە دەسەاڵتی چینایەتی چینیکدیموکراسی بریتی یە     
واتە دیموکراسی .  تی لە دەست دایەپەیوەستە بەو چینەوە کە دەسەاڵ

کەواتە لە .  پروسیسی دەسەاڵتی سیاسیانەی چینیکە لە چینەکان
ئازادی بوونی خوی وەک  ، ، چینەکان بوونیان هەبوو ەکداکۆمەڵگای

و دیموکراسی تیادا پروسیس  پروسیس کردنی لە ژیاندا لە دەست دەدات
کەواتە بە پێ ی چینەکانی .  ، کە دیموکراسی فەرمان ڕەوایە دەکرێت

، کە دیموکراسی پرولیتاری و دیموکراسی  کۆمەڵگا دیموکراسی دوو جۆرە
 .سەرمایەداران 
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ئابوری و دارە بە دەسەاڵتی سیاسی وپەیوەندی، اسی بۆرژوازی دیموکر    
،  یەوەو لە بەرامبەر چینی کرێکارو بزووتنەوەکەیداکۆمەاڵیەتی بۆرژوازی

و لە بەرامبەریاندا بە پارێزگاری لە مانەوەی دەسەاڵتی خۆی دەکات 
هەر کاتێک ناوی دیموکراسی بۆرژوازی .  تووندترین شێوە ئەجەنگێت

ستبدادی ئەوە دەبینین کە هاوکاری و هاوئاهەنگی بۆرژوازی و ئی.  ئەبرێت
کەری کاری بە کرێ و بێ مافی ئینسانی کرێکار، گاریسەرمایەداری و پارێز

م دیموکراسی یە دەرئەکەوێت کە ئە.  مافەکانیان پروسیس دەکرێتژیان و لە
هەروەها کۆسپ دەخاتە .  ڕەووتی مێژووی ئینساندا ڕێگرە لە بەردەم 

بەاڵم دیموکراسی .  بەردەم گەشەی کۆمەاڵیەتی و زانستی یەکانی ئینسان
گوێزەرەوەی یەوە، پێچەوانەی دیموکراسی سەرمایەداری، بە  پرۆلیتاریا

بۆ سەردەمی یە سەرمایەداریبێ مافی ئینسان و توندوتیژی سەردەمی 
کە بە تووندوو تیژی چینایەتی خۆی  ، ئازادی ویەکسانی تەواوی ئینسان

لە بوونی نیزامی .  بە دەست دەهێنێتئەم دەسکەوتە گەورەیە بۆ مرۆڤ 
یەکەی سەرچاوە و دیموکراسی ، دەسەاڵتی پرۆلیتاریاسەرمایەداری یەوە

دان بۆ زیاتر بەرکەماڵ و هەوڵڕوو لە گەشەی کۆمەڵ ڕووتی .  دەگرێت
وریەتی خۆیدا لە دیکتات ەزراندنی ئازادی ویەکسانی ئینسان ،کردنی و دام

دەبێتە هۆی هەڵوەشانەوەی دەوڵەت بە هەموو  بەرجەستە ئەکاتەوەو
، چینەکان بە  چونکە تاقە چینی شۆڕشگێڕە کە ئەتوانێت.  ناوەڕۆکەکانیەوە

لە ڕەگ و واتە کاری بە کرێ .  خۆشی یەوە لە ناو ببات و هەڵبوەشێنێتەوە
دیموکراسی دەسەاڵتی پرۆلیتاریایە ، کە هەموو .  ڕیشەوە دەردەکێشێت

ڵێت و ماڕادە کۆمەڵگای ئازاد و یەکسانی ئینسان ،یەکانی بەردەم ڕێگری
کەواتە لە .  خاش دەکاتکانی سەرمایەداری ووردو رەاهەموو ئاسەو

بەاڵم منصوری  . مارکسیزم دا دیموکراسی پرولیتاری مەقولەکی بناغەیی یە
دیموکراسی مەقولەیەکی )}ئەڵێت دووەمدا حیکمەت لە وەاڵمی پرسیاری 

بناغەیی نی یە لە سیستەمی فکری مندا وەک کەسێکی سوسیالیست و 
کە دیموکراسی .  {( دا لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی: سی دیموکرا) ٤ل. سیستمارک
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ری حیکمەتدا یان هەر کەسێکی نەبێت لە فکری منصومەقولەیەکی بنەڕەتی 
بڕوانەبون واتە .  مەرحەلەی مێژوویی گرنگئەوا پێ خشاندنە لە یەک  تردا ،
، لە ستراتیج و مەهامی  پرۆلیتاریایەنەبوونی دیکتاتۆریەتی  یبناغەی یان

، یەک ڕابوونەو یەک دەست  کەواتە ئەم بۆچوونە.  سیاسی کەسەکاندا
 ، کە ئانارشیستەکان دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا.  ئانارشیزمدابوونە لەگەڵ 

و  دەزاننشۆڕشی پرۆلیتاریا بەکاری مەرحەلە کردن و کەرت کەرت بوونی 
کە لە .  بوونی لە کاری سیاسی و ستراتیجیاندا ینابێتە جێگەی بناغەی

،  پرۆلیتاریادیکتاتۆریەتی ،  او کارو کرداری مارکسیستەکاندادیدگ
واتە بناغەیی .  زەرووریەتی بە دەست هێنانی سوسیالیزم و کۆمۆنیزمە

وایە قسەیەی کە گهەروەها ئەو .  دەبێت لە فیکرو میتودی مارکسیزمدا
بەڵێ .  دیموکراسی ئێستا دیموکراسی یەکی قێزەوونی بورژوازی یە

.  کە بە هەر جۆر و شێوەیەک بێت ، یەئیستبدادی دیموکراسی بورژوازی
هۆیەکەوە واتە بە هەر ێزگاری دەسەاڵتی سەرمایەداری یە ، دیموکراسی پار

 . بێت

، بازدانە بەسەر ساتێک لە  بازدان بەسەر دیموکراسی پرۆلیتاریادا    
.  بکاتمێژوودا و کە ناتوانێت مێژووی ئینسانی ئینسان دەست نیشان 

چینەکان و بازدانە بەسەر خەبات و تێکۆشانی کرێکاراندا بۆ لەناو بردنی 
منصوری . هەوڵ دان لە پێناوی بە دەست هێنانی ئازادی ویەکسانی دا

لە   وەاڵمدا دەیەوێت کارێک بکات کە بە هەر شێوەیەکەحیکمەت لە هەمان 
 قسەئێمە )} لەو وەاڵمەدا دەڵێت. بەهای دیموکراسی پرۆلیتاریا کەم بکاتەوە

لە : دیموکراسی)  ٤ل. (لە ئازادی دەکەین و ئەمە مەقولەیەکی بنەڕەتیە بۆ ئێمە

 ئازادی بە بێ دەسەاڵتی پرۆلیتاریا بە دەست نایەت. {( نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا
گەڕانەوەی ە ئەویش نەمانی چینەکانەو واتە ئازادی مانایەکی تری هەیە ک. 

ئەگەر دیکتاتوریەتی .  ئینسانە بۆ ئازادی یەکانی لە هەموو بوارەکاندا
ئەوا ،  ، دەسەاڵتێک نەبێت کە خۆی و چینی بەرامبەری لەناو ببات پرۆلیتاریا
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واتە دیموکراسی پرۆلیتاریا دەسەاڵتی .  ئازادی و یەکسانی بە دەست نایەت
نەک وەک سەرمایەداران زیاتر لە هەوڵی  ، دەباتخۆی پێ لەناو 
ئەگەر .  دەسەاڵتی چینایەتی خۆیدا بەکاری بهێنێتسەقامگیربوونی 

دیموکراسی پرۆلیتاریا نەبێت لە کوێوە ئازادی و یەکسانی ئینسان بە دەست 
کۆمۆنیزمی کرێکاری و هەردوو حیزبەکەی کەواتە چی وا لە فکری  دیت ؟

 پالتفورم و بەیانحکومەتی کرێکاری دەکات ،  دا. ع .ک.ک .ران وح ێئ
  .!؟نیتەوە نامەکانیان بڕازێ

وایە دەستی بردووە ، گ خۆی بەیان دەکاتکەواتە ئەو بۆچوونەی کەوا     
گێڕی بو چینی زیاتر و چاکتر لە مەفهومی شۆڕشبە دەست هێنانی بۆ 

تی دیکتاتوریە، بێجگە لەوەی کە بەیانی بێ ئیعتباری  ئەم بۆچوونە . کرێکار
اجتهادێکی هیچ .  کارانە دەستی پێوە گرتووەپرۆلیتاریای کردووەو زۆر فریو

کە بێت لەوەی  ی ئەوەی کە گوایە خۆپارێزی ئەمانبە ناو ،  نەکردووە
توندوو ، کە دەسەاڵتی  مامەڵەی دیکتاتوریەتی پرۆلیتاریا بەو شێوەیە ناکەن

تویژەکان لە ، وە هەموو چین و  رێتتیژی خۆی بە دەستەوە بگ
، دەتوانیت ممارەسەی بزووتنەوەو ژیانی  چوارچێوەی ئەو دەسەاڵتەدا

 ، هەروەک چۆن ەمە بۆچوونێکی پووچەو بێ بەهایە ،ئ ، خۆیان بکەن
یەکاندا دیپێناو ئازادی یە فەرکە گوایە لە  .نیزم ئەوە بەیان دەکەن ئۆرۆکۆمۆ
دەستیش بۆ بەاڵم .  ی کرێکاران ئەدەنژیان و گوزەرانباشتر کردنی هەوڵی 

.  لە دەسەاڵت دەکەینلە زۆر شوێن باس بڵێن دەسەاڵت نابەن ڕاستە ئەگەر 
! ؟چین دەسەاڵتی لە دەست دابێتکام  !بەاڵم باس لە کام دەسەاڵت دەکرێت؟

بەاڵم }ئەڵێت ( دووەم)وەاڵمی هەمان پرسیاری  منصوری حیکمەت بۆ
، لێکدانەوەیەکی چینایەتی  باسم کردووەدیموکراسی هەروەک پێشووتریش 

 تایبەت و تێگەیشتنێکی مێژوویی دیاری کراوە لە مەفرومی فراوانتری ئازادی
مەقولەیە کە لە بەشێکی دیاری کراوی کۆمەڵگای بەشەری لە  دیموکراسی. 

دیموکراسی یەوە سەردەمێکی دیاری کراوی مێژوویی دا لە ڕێگای ئەم 
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لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی : دیموکراسی) ٤ل. مەفهومی فراوانتری ئازادی لە قاڵب داوە

، لە بڕواو  دەکاتمنصوری حیکمەت بەیانی ئەو بەیان کردنەی کە . {( دا
بەڵێ  . نفی دیکتاتوریەتی پرۆلیتاریایە بۆچوونەکانیدا ، بەیان کردن

بە  مەحدوودیەکەش پەیوەستە ەیاندا،مەحدووە لە هەردوو بارەکدیموکراسی 
دەکات بۆ  ممارەسە  کە هەر چینە دیموکراسیەکە ، دەسەاڵتی چینایەتی یەوە

بەاڵم .  هاوکاری چین و توێژەکانیش بە باش و ڕێدراو بزانێتنەک   خۆی
 هەیە و مەحموود نی یە بە هیچ چین وتوێژێکەوەئازادی مانایەکی فراوانتری 

توانیت ئازادی بە دەست بهێنێت بۆ ەئ پرۆلیتاریا تەنها ئەوە نەبێت کە. 
بوونی دیموکراسی ، ناتوانێت لە بەهاو وود دهەروەها مەح.  مرۆڤایەتی

لە بەین بردن بۆ  سەاڵتی پرۆلیتاریا کەم بکاتەوە ،پێویستی دەیەکانی ڕاستی
هەروەها  .سەردەم  یرتوو دیموکراسی یەکانی مو لە ناوچوونی هە

ئەو .  دەسەاڵتی پرۆلیتاریا نەبێت مانای ئازادیش بە دەست نایەت
ەو پێشدا باس لە بۆچوونەی کە پێی وایە لە مێژوویەکی دیاری کراوی لەو

شتێکی نادروست و ئیتر بۆ ئێستا و مارکسیستەکان  دیموکراسی کراوە ،
 . ناڕەوایە بە پێچەوانەوە

مەنهەجی ووردە و ناوەڕۆکی  ئەو بۆچوونانە دەیانەوێت سیاسەت    
، هەروەها بە  بۆرژوازی لە ژێر ناوی مارکسیست بووندا بەرنە پێشەوە

بەیانی ناکردەی ئەو ، بیانووی ئەوەی کە ئەمە لێک دانەوەی مێژوویەکی ترە 
بۆرژوازیش لە قەڵەم بدرێت کە  دیموکراسی یە بکرێت و بە   دیموکراسی

سیمای دەردەکەوێت و بڕوا نەبوونی بە مەهام و ، سەرو ڕڤیژنییزم
لەگەڵ ئەوەش دا  .یە لە سەردەمی دەسەاڵتی خۆیداپرۆلیتاریائەرکەکانی 

چونکە ئینسان سەردەمی .  بڕوانەبوونە بە پرنسیپەکانی مارکسیزم
تا  ارسە نەکردووە وتێی نەپەڕاندووە ،دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریای مم

اتە لە از ونایەک بێت لەگەڵ لێکدانەوەکاندا، و، شتێکی جیاو لێیان کردنباس
ی بە زەروورەتی خۆ ساتی مانەوەی سەرمایەداریدا دەسەاڵتی پرۆلیتاریا
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ربە پێ ی پەرەنسیپەکانی مارکسیزم هە.  داوەبوونی سەرمایەداری یەوە گرێ
گرنگ و جیانەکراوەی مەهام و میتۆدی  ، بەشێکی ، دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا

کەواتە هەر .  دالە پێناو ئازادی و یەکسانیۆ خەبات زمە، بیسمارک
کە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا،  ەیەک ئەوە بە زوورو گرنگ نەبینێت ،لێکدانەو
ئەوا تازەگەریەکەی بەرهەم  ، یەە تەواوی لەناوچوونی سەرمایەدارشەرتی ب

بە بەرگی جۆراو  ئەوەی کە ڕڤیژنییزم دەیەوێت ،.  هێنانەوەی ئانارشیزمە
ناتوانیت لە  ، شێوینندا بپرۆلیتاریاجۆر ڕاستی یەکان لە بەردەم خەباتی 

، دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی  ڕاستی و ڕەوابوونی دیموکراسی پرۆلیتاریا
کەم بکاتەوە و لە مێژووی خەبات و شۆڕشی ، خۆیدا بەکاری دەهێنێت 

ئازادی محدوود هەروەها ئەوەی کە .  چینی کرێکاردا بیکاتە دەرەوە
تیوری ئەوە  ، کردووەتەوە و پەیوەستی کردووە بە دەسەاڵتەکانەوە

کە بە .  ڕەزیل وبێ ئیعتباریاننسەنەکانی بۆرژوازین و خزمەت کارانی 
یەکان بشێوێنن و ازیانەیان ، دەیانەوێت ڕاستیووردە بۆرژو جەدەل و پلیمکی

.  بڕەوێننەوە ژوازیداو مەترسیەکەی لەبەردەم بۆردیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا 
دەسەاڵتی کەواتە ئازادی لە چوار چێوەی دەسەاڵتی سەرمایەداری و 

دەسەاڵتی سەرمایەداری بەناوی بەڵکو ، ، مەحدوود نابێتەوە دا پرۆلیتاریا
خۆی دەکات و بەیانی پیرۆزی دەسەاڵتی  ،  دەسەاڵتی ئازادی بۆ خەڵک
پرۆلیتاریا بەاڵم دیموکراسی .  ەنە ئەداتلە مەنگئازادی واقعی ئینسانیش 

 .  بەڵکو بۆ ئازادی ویەکسانی دروست بووە و دەبێت ، یەئازادی تیادا نی

ئەوە  مانا مێژووییەکەی هەر شتێک بیت ،واتە دیموکراسی پرۆلیتاریا     
و لەکە نادات ڕۆشنە کە ناوەڕۆکی دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی خۆی لە دەست 

بەڵکو .  شیزمنرکە ئاوێزانی ئانابێجگە لەوانەی .  داریش ناکرێت لە مێژوودا
رێکار، لە نیزامی ، بزووتنەوەو خەباتی چینی ک دیموکراسی پرۆلیتاریا

 . بە ئاسۆترو گەشتری دەکات سەرمایەداریدا ،
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، لە مەڕ  ئەو باس کردنانەی لە مێژوویەکی لەوەو پێشەوە هەروەها    
بۆ ئێستاش بەهاو  ، یزمەوەدیموکراسی کراوە، لە الیەن مارکس و مارکس

بەڵکو لەگەڵ نیزامی .  ناوەڕۆکی موضوعی خۆی لە دەست نەداوە
وە ،  ، گەشتر وچاکتر دەبێت  سەرمایەداری دا، داواکردن و هەوڵدان بۆی

ئەوەی مەنصوری حیکمەت لەدەست دانی بەهای دیموکراسی پرۆلیتاریایە 
. لە یەک باردا نین دەبینێت کە سەردەمی ئێستا و پێشووتر جیاوازن ووە 

لەسەریان، هێشتا ناتوانن  بەاڵم ئێمە دەڵێن هەر بەڵگەیەک بهێنرێتەوە
بێ ئیعتبار و (  دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ) دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریا

ەاڵمی پرسیاری جارێکی تر مەنصوری حیکمەت لە و.  بێ ناوەڕۆک بکریت
واژەیەک لەم یان لەو کتێبی ەک  دیموکراسی نەک و }دا دەڵێت ( دووەم)

ندا بەڵکو وەکو ڕاستیەک کە خەڵکی کۆمەڵگای هاوچەرخ لەگەڵیدا کۆ
.  یە، بەرئەنجامی سەرهەڵدانی سەرمایەداری ڕووبەڕوو بوونەتەوە

لە : دیموکراسی) ٥-٤ل. یە بۆ مەسەلەی ئازادیدیموکراسی تێڕوانینی بۆرژوازی

بگەڕێینەوە لە ۆ مێژوویەکی کۆنتر، ئەگەر ئێمە ب .{( ڕاستی دا و نێوان دەڕبڕین
ەش لێک بدەینەوە کە کاتێک ئەوا ئەتوانین ئەو سەرمایەداری کۆنتر ،

زەوی و ، یان هەموو  ایەتی یان کۆیلەداریتی لە دەسەاڵتدا بووندەرەبەگ
ارەوو پکردنی زارەکانی بەرهەم هێنانی کشتووکاڵی و هۆیەکانی پەیدا 

ئەو کات بە ئازادی کۆیلەکانیان ئەفرۆشت و یان  ولیان لەبەر دەستدا بوو ،پ
پرس و ڕای یەکتریشیان دەکرد و هاوکار و .  بە کۆیلەی تریان ئەگۆڕینەوە

 دا، دەوڵەتیش وەکو ئۆرگانێکیلە دەوڵەتی کۆیلەداری.  هاوپشتی یەکتر بوون
لە دژی کۆیلەکان پێک  پاراستنی قازانجی خاوەن کۆیلەکان ،سیاسی بۆ 

ەنگاری کۆیلەکان دەبوونەوەو هاوکاری سەربازی یەکتریان دەهاتن و بەر
واتە لە .  دەکرد بۆ لەناو بردنی هەموو جۆرە بزووتنەوەیەکی کۆیلەکان

پرۆسیسیشیان  دیموکراسییەکیان بۆ خۆیان دامەزراندبوو ،ا، ددەسەاڵتیان
، دەوڵەت پارێزگاری لە  وە بۆ دەوڵەتی فیودالیش بە هەمان شێوە.  دەکرد
.  ەندی فیودالەکان دەرکردو جوتیارانیان زیاتر بۆ دەستەمۆ دەکردنبەرژەو
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یان بۆ خۆیان پێک دەهێناو، دەسەاڵتی خۆیاندا دیموکراسی یەکیئەمانیش لە 
ترین شێوە مامەڵەی سەرکووت ، بە خراپ لە بەرامبەر جووتیارانی هەژاردا

 . کەرانەیان لەگەڵ دا دەکردن

ردنی ە هەمان شێوە لەگەڵ زاڵ ک، ب بۆ دەوڵەتی سەرمایەداریش     
کەواتە ساتی دروست .  ئاوێزان بوو بوون دیموکراسی دەسەاڵتی خۆیاندا ،

ە ب بوونی دەوڵەتەکان ساتی بەڕێوبردنی دەسەاڵتێکی دیموکراسی تایبەت
فرماسیۆنی  ئابووری و کە بنەمای  فرماسیۆنی کۆمەاڵیەتی خۆی بووە ،
لە سەردەمی  . نیشان دەکرددەست  سیاسی وکۆمەاڵیەتی سەردەمەکەی

ئەوا بە پێ ی  ا کە زیاتر گەشەی بە خۆوە بینیبێ ،سەرمایەداری د
بە  پرۆلیتاریا ەوەی خۆی هەیە ، لە بەرامبەریشداسەردەمەکەی کە بزووتن

بڕی ە نیزامی سەرمایەداری یەوە، دەریەکانی خۆی بپێی پەیوەند
واتە لە .  اتپرۆسیس کردنی دەددیموکراسی خۆی دەبێت و هەوڵیش بۆ 

بزووتنەوەی چینی کرێکارداو لە بەرامبەر بزووتنەوەی دیموکراسی خوازی 
ەی ، دەسەاڵتی دیموکراسیانخۆی دەخاتە گەڕ یکەبزووتنەوەبۆرژوازی دا، 

ترین دیموکراسی زۆرینەی کۆمەڵ جێکەوتە پرۆلیتاریا بە باشترین و کامڵ
بە سەرمایەدارەوەو لە واتە دیموکراسی ناتوانرێت پەیوەست بکرێت .  دەکات

ناوەڕۆکی ئەو دوو دیموکراسییە و بێگومان .  چینی کرێکاریش داببڕێت
ئەو مەقولەیەی منصور کە . بەدەستەوەگرتنی زۆر لێک جیاوازن و دەبن 

بێگومان تێڕوانینی . دەڵێت دیموکراسی تێڕوانینی بۆرژوازییە بۆ ئازادی 
ڵێت تۆ ئازادیت لە دروست یەو یەکسانیشی دەکات بە ئازادی و دەبۆرژوازی
بچنە سەر ڕێکخراو و بەڕێکخستنی بزووتنەوەکانتان وئەتوانن کردنی 

دێری پۆلیس و سەگ بەاڵم لە ژێر چاو.  شەقامەکان و ڕێپێوانی خۆتان بکەن
کە کاریش گەشتە .  دا دەیبەن بەڕێوەرمایەدارییەکانی سەو دەزگا جاسوسی

ئەوا سەگ و  ە نیزامەکەیان ،وند کرا بەرامبەر بسەر ئەوەی کە قسەی تو
ئەوە نی یە ئێوە هەر .  پۆلیس بەر دەبنە گیانت و لەت و پەتی دەکەن
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لە پەرلەمان دا باس دەکرێت و بە زۆرینەی داواکاری یەکتان هەبێت، 
.  ئەگەر نا ئەوا وەاڵمی دان شکێنیشمان هەیە.  دەنگەکان ڕەت دەکرێنەوە

پرۆلیتاریا ڵ ناوەڕۆکی دیموکراسی کەواتە ئەمانە ئازادی بۆرژوازین و لەگە
  .یەکانیاندا، زۆر لێک جیاوازن یەکسانیو و داواکردنی ئازادی 

واتە ئازادی نە یەکسان دەبێت بە دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریاو نە      
س و لینینیش نجلوە بڕوای مارکس و ئ.  بە دەسەاڵتی سەرمایەداری

دیموکراسی نی یە و دیموکراسیش هاوتای  هەروایە کەواتە ئازادی هاوتای
هەروەها ئەوانەی لە سەرەوە باسمان کردن زۆر لێک . ئازادی نی یە 

ن لەگەڵ ئەو لێکدانەوانەی منصوری حیکمەت لەسەردیموکراسی جیاواز
دیموکراسی و مەفهومی ناواقعی باس لە مێژووی بە هەروەها  . کردوونی

 دا ئاوا( دووەم ) وەاڵمی پرسیاری دیموکراسی دەکات و لە  بۆرژوازی بۆ
بە هیچ جۆرێک مەبەستم  ئەوە نی یە کە تەنها یەک جۆرە }باسی دەکات 

تێگەیشتن هەیە لە دیموکراسی و لە ڕووی مێژوویی یەوە تەنها بۆرژوازی 
بە ،  وە بەپێچەوانەوە.  وە یان لێکی داوەتەوە.  خوازیاری دیموکراسی بووە

ی ڕابردوو، دیموکراسی لە زۆر ( جیل)وو نەوە ایی ژیانی دتایبەت بە درێژ
خاوەن بیرو ) تەکان بووە لە الیەن دا خواستی چین و توێژە ژێر دەسەحاڵەت
ێوەی جۆراو جۆر ئەم چین و توێژانەوە بە شبزووتنەوەکانی ( 

اخات کە ئەم بەاڵم ئەوە  ئەمە دەرن. ەتەوەو ڕوون کراوەتەوەلێکدراو
دەسەاڵتدارێتی ئایدۆیۆلۆژی بە پێچەوانەوە ،  بەڵکویە، مەفهومە بۆرژوازی نی

بۆرژوازی بەسەر خەبات لە پێناوی ئازادی و ڕزگاری دا  و ترمینۆلۆجی
دیموکراسی بخاتە توانیوێتی مەقولەی بۆرژوازی  کۆمەڵگای.نیشان دەدات

ئازادی و  ئازادیخوازی و بەم جۆرە سنوری نهائی هێرشی  جێگای
ئەوان لە  شێوەی نهائی سەرکەوتنیخوازانەی چینە ژێر دەستەکان و ئازادی

ێشدا ئێمە لە پ .{( لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی) ٥ل. پێشدا دیاری بکات
وو فرماسیۆنەکانی پێشوودا، لە کۆیلەدارێتی ئەوەمان ڕوون کردەوە لە هەم
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داریشدا بۆ لێکدانەوەی قسەو هەروەها لە سەرمایەدا و دەرەبەرەگایەتی 
. هاتوونەتەوە منصوری حیکمەت کە لەم پەرەگراڤەی سەرەوەدا باسەکانی 

یە ۆنە کۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسیئەوە نەبینراوە کە لە فرماسی
دیفاع لە دەسەاڵتیاندا ، چینە ژێردەستەکانیان ، جیاجیاکاندا و لە بزووتنەوەی 

سی و دەسەاڵتەکەیان بزووتنەوەی دژی دیموکرابەشێوەی بزووتنەوەی 
ناکرێت فرماسیۆنی هەر چۆن .  فکری و سیاسی خۆیان بەڕێکخستووە

ئاواش ناتوانرێت . دەرەبەگایەتی بکرێت بە کۆیلەداری و سەرمایەداری 
هەروەها ناتوانرێت بزووتنەوەکانی ناو .  بزووتنەوەکانیشیان بکرێت بە یەک

. و هاوتای یەک بکرێت  یەک ت و دژ بە دەسەاڵتیش بکرێت بە دەسەاڵ
ناکرێت منصوری حیکمەت بۆ پاساوی قسەکانی خۆی دیموکراسی 

لەوێوە بتوانێت باز  دیموکراسی بۆرژوازی لە قەڵەم بدات و پرۆلیتاریا بە 
ەرحەلەیەکی مێژوویی و ئازادی بەکار بهێنێت لە دەسەاڵتی بدات بەسەر م

ڕۆکی لێک جوودان و دژ بە کە ئازادی و دەسەاڵت دوو ناوە. دا پرۆلیتاریا
 .یەکن

واتە ناتوانریت بەو بەکارهێنانە، ڕاستیەکان وون بکات و دەسەاڵتی     
پرۆلیتاریا بە جۆرێکی فریووکارانە نفی بکات و لە ڕاستی و دروستی ئەو 

 .دەسەاڵتە بۆ سەردەمێک پێ ی لێ بخشێنرێت

بزووتنەوەو بۆرژوازی دەیەوێت لە دەسەاڵتەکەیدا محدوودی کاتێک کە     
لەگەڵ دەسەاڵتەکەی و .  داواکاری یەکانی پرۆلیتاریا جێ بە جێ بکات

کانە، کە لە ڕێگەی ئەوە کۆمۆنیستە. یەکانیدا پەیوەندی هەیە بەرژەوەند
یان و بە تیۆری زانستیانەی خۆیان بەر بە هەر هێرشێکی بزووتنەوەکانی
ئینسان بشێوێنن  واقیعی بۆ دەگرن و نایەڵن مەفهومی ئازادی سەرمایەداران

ڕاکانی تێزو بیرونەک دوای .  و لە جیاتی دیموکراسی یەکەیان بەکاری بهێنن
تاریا و خەبات چینایەتی پرۆلیبۆرژوازی بکەون و گوایە شتێکیان بۆ خەباتی 

کۆمۆنیستەکان دەتوانن  کەواتە. واقیعی دا کردووە لە پێناوی ئازادی 
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لێکدانەوەی تەواو و دروست لەسەر دیموکراسی و هەموو جۆرەکانی بکەن 
کە ئەمە لەگەڵ کارێک کە .  ڕوون بکەنەوەو ناوەڕۆکەکەیان بۆ پرۆلیتاریا 

 . .بۆرژوازی ئانارشیست بە دەستیەوەیە جیاوازە   ووردە

ەوەی کە ئازادی کەوتووەتە ئمنصوری حیکمەت لەسەر  وا لێرەدا    
. خۆی بە ڕوون و ئاشکرا باس بکاتبۆچوونی ئەنتاگۆنیزمی بۆچوونەکانی 

یە، کە کۆمەڵگا چینایەتی ئەوەی لەبەر} دا ئەڵێت(نۆ) کە لە وەاڵمی پرسیاری
ن و هۆکاری فەرمانڕوای بۆرژوازی  هی دەسەاڵتداردەوڵەت و ئایدۆلۆژی 

یەکان هەر پێناسەیەک سەبارەت بە ئازادی ، ڕێبازە بۆرژوازی ئەوون
لە مکانیسم و دام و دەزگای بەر تەسک بەدەستەوە بدەن بەشێکە 

ناکرێت چینی .  کردنەوەی ئازادی جەماوەری کاریگەر لە کۆمەڵگا دا
سیاسی واقعیش هەبێت کۆمەڵگای چینایەتی دەسەالتدار هەبێت و ئازادی 

. {( دەربڕین و ڕاستی دا نێوان لە: دیموکراسی) ٦٢ل. ناتوانیت کۆمەڵگایەکی ئازاد بێت 
لێرەدا  ،   ، کە بیەوێت تێڕوانینێکبێجگە لە  یەی سەرەوە ،ئەم فۆرمەڵ بەندی

بەیان بکات،  شەەکات و ئەووەاڵمەکانی تری نپێناسەی دیموکراسی وەک 
کەواتە داواکردنی .  کە لەسەر دیموکراسی و ئازادی ئەم بۆچوونەی هەیە

بریقەدارو سیاسی  لە کۆمەڵگای چینایەتی دا بێجگە لە شیعاری  ئازادی
چونکە ناکرێت یان نای .  هیچ بوونێکی واقیعی نابێت ڕەنگاو ڕەنگ نەبێت ،

کرێکار کات بۆرژوازی خۆی لە دەسەاڵتدا بێت و ئازادی سیاسیش بۆ چینی 
ئازادی زۆر لەوە فراوانترە کە هەروەها ماناو ناوەڕۆکی . بسەلمێنێت 

یان تەنها تەعبیر بێت لە .  ڕوویەک لە ڕووەکانی ژیانی ئینسان بگرێتەوە
بە  نەی ئینسانە ،بەڵکو ئازادی دەست ڕاگەیشتنی هەمە الیە.  ئازادی سیاسی

 . یان ئازادانەەکانی ژیانی و بەهرەمەند بوون لێیداویستیهەموو پێ

اتە ئازادی و و ، ، کۆمەڵگایەکی ئازاد نابێت کەواتە کۆمەڵگای چینایەتی    
بێجگە ، و هاویەک نابێت  یەکسانی لەگەڵ حکومەتی کرێکاری دا، هاوتا

،  (کرێکاریحکومەتی  ئازادی، یەکسانی، )لەوەی کە ئەم دەستەواژەیەی
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وە لەگەڵ ناوەڕۆکی دیکتاتۆریەتی  ەستەواژەیەکی دژ بە یەک و ناجۆرن ،د
حیکمەت لەم  ریوە ئەو گونجاندنەی کە منصو.  پرۆلیتاریادا ناگونجیت
دەست نیشان کردن و داواکردنی لەوەی کە بێجگە  شیعارەدا کردووەتی ،

سەرمایەدارانە بەیەکەوەو ئاشتیانە بردنە سەری پێکەوە ژیانی کرێکاران و 
هەروەها بۆ مارکسیستەکان ئەم .  ژیانیان هیچی تری لێ بەرهەم نایەت

نیان ناکات و لەگەڵ شیعارە پووچ و بێ مانایە چونکە تەعبیر لە پرەنسیپەکا
ناوەڕۆکی  جیاواز و دژ بە یەکن وە ناتوانێتخەباتی چینایەتی یاندا زۆر 

 . شۆڕشگێڕانەی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بەیان بکات

تەنها بۆ سەر لێشواندن و وە  ەوەی لە وەاڵمەکاندا ئەدۆزرێتەوە ،بەڵکو ئ    
واتە لە .  ەیکەنیانەکەیان دو بۆچوونە ووردە بۆرژوازیسەلماندنی بڕوا

کە بیرو ڕاکانی ناتوانێت خۆی لەوە بدزێتەوە دا، (نۆ)وەاڵمی پرسیاری 
لەسەر دیموکراسی پرۆلیتاری و ئازادی دا  مارکس و ئنجلس و لینین ،

. بەاڵم لە وەاڵمی پرسیارەکانی یەکەم و دووەم دا.. کردووە تیۆریزەیان
، هەمان دیموکراسی پرۆلیتاریاکە دیموکراسی  ، ئەوە بسەلمێنیت دەیەوێت

.. یە وە بۆرژوازی ئازادی لە بری دیموکراسی بەکار دەهێنێتسەرمایەداری
ئەم بۆچوونانەی سەرەوەی منصوری حیکمەت بۆچوونی ووردە بۆرژوازی 

 . یە لەسەر ئازادی و دیموکراسی پرۆلیتاری

 

 

 دیموکراسی یەکان و ناوەڕۆکیان

 

، بێجگە لە دەست نیشان کردنی  یەکانی سەردەمدیموکراسی ناوەڕۆکی    
واتە ئەو .  ، هیچی تر ناگەیەنن خواست و دەسەاڵتی سەرمایەداران نەبێت
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 مایەداری دەوڵەتی و بازاڕی ئازاد، سەر دیموکراسیانەی کە لە دەوڵەتەکانی
کە بەرگی سیاسی دەسەاڵتی بێجگە لەوەی ، و دیموکراسی خەڵکی دا هەن 

.  واقعی چینی کرێکار ناگەیەنێت دیموکراسیهیچ مانایەکی سەرمایەدارانە ، 
دا ممارەسەی دەسەاڵتی سەرمایەداران ، لە ئەم دیموکراسی یانە

 دیموکراسیخەڵک ،  دیموکراسیلیبراڵی و  دیموکراسی.   بەکاردەهێنرێت
 ڕۆژ ئاوا  دیموکراسیڕاستەوخۆ و  دیموکراسیپەرلەمانی یان نوێنەرایەتی 

 . نی یە ناهیچ جیاوازیەکی

 دەکرێتکاتێک جیاوازی بۆ ناوەڕۆکی ئەم دیموکراسی یانە دروست     
ووردە بۆرژوازی و بۆرژوازی یەکان خۆیانی پێوە خەریک  تەنها توێژەرەوە

چونکە دیموکراسی بە دەسەاڵتی چینیەکان دەست نیشان دەکرێت و . دەکەن 
،  جیاوازەکاندا ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی یەلە هەموو بارە 

.  کە چینێک تیایدا فەرمان ڕەوا دەبێت ، ئەو دەسەاڵتە دەبێت دیموکراسی
کە لە  . بدرێتەوەهەروەها دیموکراسی فراوانترە لەوەی کە سیاسیانە لێک

هەموو بارە  دەناسریتەوە ، بەڵکو لە دەسەاڵتدا ڕێگەی چینی فەرمان ڕەواوە
کە لە ڕێگەی جینی . جیاوازەکانی ئەو پەیوەندی یە کۆمەاڵیەتی یە دەگریتەوە

منصوری حیکمەت دەیەوێت لەسەر . فەرمان ڕەواوە دەناسرێتەوە 
بدوێت و لە بەشێک لە وەاڵمەکانی پرسیاری  دیموکراسیبزووتنەوەکانی 

ئامانج و مەدارە جیا جیاکان بە بزووتنەوەو سیاسەت} دا دەڵێت ( دوو)
 دیموکراسییەکیشەوە قسەیان لە بەرژەوەندی جیاواز و جارو بار دژ بە 

هەل و مەرجی .  یەک شت نی یەشیان یکردووەو دەکەن و بێگومان مەبەست
 ٥ل . دیموکراسینراوە  جیا جیا لە الیەن ڕەوتە جیا جیاکانەوە ناوسیاسی 

ئەو بزووتنەوانەی کە سیاسەت  .{(ڕاستی دا دەڕبڕین و دیموکراسی لە نێوان)
مەدارەکانیان هەڵگری سیاسەتی بۆرژوازین هەر تێڕوانینێک و 

هەبێت و جۆریان بە باش بزانن و کامیان  دیموکراسیلێکدانەوەیەکیان بۆ 
بۆرژوازی دەکەن  دیموکراسیبێجگە لەوەی کە بەیانی . خراپ سەیر بکەن
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دا یانە ، لەگەڵ سەرمایەداریدیموکراسیواتە بزووتنەوەی ئەم . بێتهیچی تر نا
ئەم ناونیشانانە بێجگە لەوەی کە تیایدا . تێکەڵ و یەک ماڵن ژیانیان 

 کاری بەکرێ بە پیرۆز ڕادەگرن ،دەسەاڵتی سەرمایەداری ڕاڤە دەکەن و 
کەواتە ئەو لێکدانەوانە ناتوانێت تۆزێک . ناگەیەنێتهیچ ناوەڕۆکێکی تر 

لە کاتەوە و هەر یەکەیان جۆرێک یەکان لێک جیا بدیموکراسی ناوەڕۆکی
 یان بیەوێت.  پرۆسیسی دەسەاڵتدارێتی بداتە پاڵ یەک کە لە یەکتر جیابن

 ، یەیان لە ناوەڕۆکدا نەرم و نیان و خۆش مەشرەفەدیموکراسیبڵێت ئەم 
فەراهەم دەکات و لەگەڵ ئەوی تریان باشتر ئازادییەکانی چینی کرێکار 

دەسەاڵتی  بزووتنەوەکانیان وکە هەرهەموو . دا ئاوێزان و لە بارە ڕیفرۆم
ە بزووتنەوەکانیان ، جگە لەوەی کە دەیەوێت دەسەاڵتی سەرمایەداری ب

بێجگە  .. ئەزەلی و ئەبەدی لە قەڵەم بدات و بتوانێت درێژە بە تەمەنی بدات
ەو خۆش هەموو بۆ هەڵخەڵەتاندنی پرۆلیتاریای لە بزووتنەوەی پرۆلیتاریا ،

یەکیان دەرگای باشتر کراوەیە بۆ اوەڕ کردنیان بەوەی کە دیموکیاسیب
کە لە درۆیەکی ڕووت زیاتر  ، چوونە پێشەوەی بزووتنەوەی چینی کرێکار

ێک لە دەسەاڵت  مەرجەکان هەر جۆرهەروەها هەلو.  هیچی تر ناگەیەنێت
 ، پەیوەندی ئەو دەسەاڵتە بە کام چینەوەیەڕاڤە بکەن و بە پێ ی 
.  بڕی ویست و خواستەکانی ئەو چینە دەبێتدیموکراسی یەکەشیان دەر

ری ئەزمەگرتووی سەرمایەداری و هەلومەرجی و مەرجی سیاسی و ئابوهەل
، تیایدا  سەرمایەداری دالە نیزامی  سیاسی و ئابووری پەرەسەندوو ،

و بزووتنەوەکانیان چ شتێک لە بەردەم خۆیاندا دادەنێن بۆ  دیموکراسی
واتە ئەوان کارەسات و ناعەدالەتی  هەلو مەرجەکان ؟بەرەنگاری بوونەوەی 
کە بتواێت تیایدا دەدات درووست دەکەن و ڕووو سەرگەردانیەک 

بهێنێت و ژیانی بەدەست ا دچینی کرێکار سەرکەوتن بەسەر بزووتنەوەی
دا دەتوانن بڕیار ڕۆژێکئەوان لە چەند .  خۆی و سەرمایەکەیان بپارێزن

و نە و حاڵیان بکەن ملیۆن کرێکار بدەن و بێ اللەسەر بێکار کردنی چەند 
یان خێزانەکانیان ڕووبەڕووی مەترسی برسێتی و مەرگ بکەنەوەو منااڵن
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ئەم کردارانەی سەرمایەداران .  یەکی کەمەوەبخەنە ژێر کارێکی گران و کرێ
کرێت و ژیانی کرێکار دا پرۆسیس نایاندیموکراسیلە چوارچێوەی کام 

 .  مەترسی مەرگەسات نابێتەوەڕوبەڕووی 

جارێکی تر، دوا بە دوای ئەو بەشەی وەاڵمەکەی پێشووی منصوری     
هەر لێکدانەوە دژی کۆمۆنیستی و جەنگی ساردی یەکانەوە، } حیکمەت ئەڵێت

تا دەگات بە لێکدانەوە ئینسان دۆست و حەقخوازانەکان، ووجوودیان بووەو 
لە پشتی ئەم هەموو لێکدانەوانەوە دەکرێ ناوەڕۆکی هاوبەش . هەیە

خوازی کە ئەو بە هەموو شێوەکانی  دیموکراسیو  دیموکراسیومەوزوعی 
 لە سۆسیالیزم و ئازادی خوازی سۆسیالیستی جیا دەکاتەوەیەوە بۆ نموونە 

بەاڵم لە مەیدانی سیاسیدا خودی مەفهومی .  بناسین و پێناسە بکەین ،
ناکات و هیچ هەر بەم شێوە گشتی یەی شتێکی ئەوتۆ بەیان ،  دیموکراسی

.  کۆمەاڵیەتی یەکەیان ناکاتێک بە جیاکردنەوەی بزووتنەوەو ڕەوتە کۆمەک
ئەم لێکدانەوانەی منصوری حیکمەت، . {(دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا) ٥ل

پرۆلیتاری و  دیموکراسیئەوە ڕادەگەیەنن کە ناوەڕۆکی بزووتنەوەی 
تەنها . ئەداتبۆرژوازی بە یەک ناوەڕۆک لە قەڵەم  دیموکراسیبزووتنەوەی 

دگای ووردە کە دیبێجگە لەوەی  دیموکراسیلێکدانەوەیەکی سیاسی یانە بۆ 
واتە بزووتنەوە . هیچی تر نیە  یەو ناوەڕۆکێکی بۆرژوازی هەیەبۆرژوازی

. جیای خۆیان هەیە دیموکراسی چینە جیاجیاکان، ناوەڕۆکی جیاجیاکانی 
دەرەبەگایەتی دا، لێکدانەوەی سیاسی و چونکە بۆرژوازی لە سەردەمی 

لێکدانەوەی  دەسەاڵتی دەرەبەرەگایەتی کۆمەاڵیەتی خۆی هەبوو لە بارەی 
اش لە هەروەها بۆ پرۆلیتاریانەی ،دیموکراسیبۆ دەسەاڵتی خۆشی هەبوو 

بەاڵم ناوەڕۆکی  ، هەر بە هەمان شێوەیەدا، ئێستەی نیزامی سەرمایەداری
 . بزووتنەوەو دەسەاڵتەکەی جیاوازە لەگەڵ هی سەرمایەداری دا

دا، دەسەاڵتی سیاسی و بزووتنەوەکەیری لە باری ئێستا سەرمایەدا    
چینی .  سەپاندووە بەسەر چینی کرێکارو کۆمەڵگاداسەرمایەداریانەی خۆی 
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و پەیوەندی بە  دیموکراسیدا فەلسەفەی بوون و بزووتنەوەکەیکرێکار لە 
 .  کۆمەڵگاوە بەیان کردووەو لە خەباتی بەردەوامیش دایە

پرۆلیتاری و پەیوەندی  دیموکراسیبۆرژوازی بە  دیموکراسیبە گۆڕینی     
بۆرژوازی دەیەوێت کاتێک ووردە .  بە کۆمەڵگا و چینەکانەوە لێک داوەتەوە

تەنها بۆ . تێنێبشوبهبۆرژوازی  دیموکراسیپرۆلیتاریا بە  دیموکراسی ، 
پارێزگاری کردن لە دەسەاڵتی سەرمایەداران و دروست کردنی گیانی 
بەرەاڵیی و کردنەوەی جێگا بۆ هەموو توێژوو چینەکانی کۆمەڵ لە 

هەر لە هەمان . دا( پرۆلیتاریا دیکتاتۆریەتی)پرۆلیتاریادا  دیموکراسی
، نە بزووتنەوەکانی چینی  پرسیارو وەاڵمەکەی دا منصوری حیکمەت

اوەڕۆک نکرێکارو سەرمایەدار لێک جیا دەکاتەوەو ناوەڕۆکەکەیان بە یەک 
( دوو)دوا بە دوای وەاڵمەکەی پێشووی بۆ پرسیاری .  یشان دەکاتندەست 

رانەی کە دەخرێتە پاڵ لەبەر ئەمە ئەو سیفەت و پاشگرو پێشگ}ڵێت ئە
، ئینجا ڕێگە دەدات کە ئەم ووشەیە مانایەکی دەقیق تر پەیدا  دیموکراسی

پەڕلەمانی  دیموکراسیخەڵک ،  دیموکراسیلیبراڵ ،  دیموکراسیوەک  .بکات
ئەم . ترڕۆژئاواو شتی  دیموکراسیڕاستەوخۆ،  دیموکراسییان نوێنەرایەتی 

یەوە بە تەواوی مەفهومەوە دەکرێ پێناسە بکرێت عیبارەتە لە ڕووی سیاسی
. و جیاوازی یەکانیان و لە زۆر حاڵەتدا دژایەتی یەکانیان ڕوون بکرێتەوە

 رێکەر یەکێک لەمانەن دەهەروەها ئەو بزووتنەوەو هێزانەش کە الیەنگری ه
دیاری بکرێن و لە زۆربەی حاڵەتەکاندا بە تەواوی دەکرێ لێک جیا 

ئەم بەشەی منصوری . {(دیموکراسی لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا)  ٢-٥ل. بکرێتەوە
 دا پێچەوانەی وەاڵمەکانی پیشووتریەتی( دوو)حیکمەت لە وەاڵمی پرسیاری 

چونکە ناکرێت .  کردووە پرسیاری دوو قسەیکە بۆ وەاڵمی  ،
لە .  تێبزووتنەوەکان لێک جیا بن و دیموکراسی یەکەشیان یەک ناوەڕۆک ب

ترەوە کە سیفەتی پاشگرو پێشگر دائەنرێت بۆ دەستەواژەیەک لەو الیەکی 
،   کردووەنیشان یەکەی پێ دەست ەستەواژانەی کە سیفەتی دیموکراسید
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لە دەست نیشان کردنی  نەبێت ،نێت بێجگە لەسەر لێشێواندن هیچ ناگەیە
دیموکراسی لیبڕاڵی، دیموکراسی .  یەکان و بزووتنەوەکانیان دادیموکراسی

سودو ئەبێت کام کاری سەرمایەداری بە .  دەسەاڵتی سەرمایەداری یە
لیبراڵ و هەموو واتە  دیموکراسی .  قازانجی چینی کرێکار پرۆسیس بکات

خراوی کهەزار و یەک ڕێبێجگە لەوەی کە ڕاسیزم و  رەکانی تری ،جۆ
ی زیاد کردووەو کام کرێ و دژ بە چینی کرێکار دروست دەکات ،جۆراو جۆر

و یان ضریبەی لەسەر ئاو ، ضریبەی زیاد نەکردبێت  لە بەرامبەریدا
، بە ئاسن وئاگر  هەروەها بۆ دیموکراسی خەڵکی.  خواردنەوەش دانەنابێت
ۆپیشاندانەکان و داواکاری یەکانی خەڵک ئەداتەوەو وەاڵمی مانگرتن و خ

دیموکراسی خەڵکی گرتووخانەکانیانی پێ پڕ دەکەن و لە ژێر ئەشکەنجەی 
دیموکراسی سەرمایەدارییە لە ژێر  واتە . یەکەیاندا گیانیان لە دەست دەدەن 

 رێزەرە بۆ دەسەاڵتی سەرمایەداران ،کە پا ناوی دیموکراسی خەڵکیدا ،
چی بۆ  لە کۆبوونەوەو دانیشتنەکانیاندا ، وکراسی پەرلەمانیئەبێت  دیم

بێجگە لەوەی کە زیاتر بە .  کرێکاران بکەنە یاساو ڕێسای پەرلەمانەکەیان
هەوڵی بەرگرتن لە خەبات و بزووتنەوەی چینی کرێکارو مژینی هێزی 
کاریان بۆ کەڵەکەی سەرمایەو خۆش گوزەرانی سەرمایەداران و بە هێز 

و پارێزگاری کردن لە  ناو ئاسایشی نەتەوایەتیان بەڕاگرتنی 
سووتاندنی جەنگی ماڵ وێران کەرو ڕووی ڕوو بە  بەرژەوەندییەکانیان ،

دیموکراسی  ئەوەی لە کەواتە  . کردوونەتەوە گیانی کرێکاران تیایدا
تەنها بڕیار تیایدا پارێزگاری کردنە لە دەسەاڵتی  دەردەچێت ،یەوە پەرلەمانی

بەرپا جاری وا هەیە بڕیار لەسەر  بۆ ئەم پارێزگاری یە .  سەرمایەداری
بەڕێوەبردنی و کرێکاران هۆی دەوڵەتان کردنی جەنگ دەدەن لەگەڵ 

جەنگەکەیانی پێ گەرم جەنگەکان دەبن و دەیانکەنە سووتەمەنی و ئاگری 
هەروەها لە الیەکی ترەوە بڕیار لەسەر محدود کردنی مافی .  ڕادەگرن

ئەوەتا .  و زۆر مافیان لێ دەسێنرێتەوەپەنابەری دەدرێت بۆ پەنابەران 
بڕیار لەسەر ئەوە دەدەن کە چەند مانگانە یا سااڵنە یا لەکاتی ئەزمەکاندا ، 
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بە هۆی ئەوەی کە بودجەی نەتەوایەتی یان  ، بکەنملیۆن کرێکار بێ کار 
هەموویان بێجگه لە هێرش کردنە سەر ئەمانە هەر .  یەڕوو لە خوارو کزی

.  مافی کرێکاران و بزووتنەوەکەیان هیچی تری بۆ کرێکاران تیادا نابێت
دەردەچێت بڕیارێکی هەموو ئەو بڕیار و یاسایانەی کە لە پەرلەماندا 

هەموو ەی کە دەبنە هۆی ئەوتەنها بڕیارەکان بەڵکو .  سیاسی ڕووت نی یە
واتە هەموو .  سەرمایەداریەوە بگرنەوەدار بە نیزامی الیەنەکانی پەیوەندی

ئەمان دیموکراسی سیستەمی جیا نین چونکە یانە لە یەکتری دیموکراسی ئەم 
واتە .  نیشانی یەک دەسەاڵتی سەرمایەدارینو ناو بەڵکو ناو . جیاوازنین

ێوەی سیاسەتی منصوری حیکمەت تەنها لە چوارچتصنیف کردنەکانی 
کرێکارانی پێ چاوەڕوان بۆرژوازی دا دەسوڕێتەوەو دیماگۆجیانەی ووردە

، کە گوایە یەکێکیان لەوی تریان باشترەو ئەتوانێت تیایدا  دەکەن
هەروەها لە هەموو حاڵەتەکانی نیزامی .  بزووتنەوەکەی خۆی پێ تاو بدات

ەبن و هەزارو د دا ئەمانە قسەکەر و دەمڕاستی سەرمایەداریسەرمایەداری
 سەرمایەداری یەک شیکردنەوە بۆ دەرچوون لە بارێکی ناهەموواری ژیانی 

 . ئەدەن بە دەستەوە

بە جۆریک لە  دا(پێنج)منصوری حیکمەت لە وەاڵمی پرسیاری     
کە مانا واقعی و فەلسەفەیەکەی ئەکات بە دوو  دیموکراسی گەیشتووە ،

ڕێساکانی لەگەڵ ئەوەشدا هەردووکیان دەربڕی یاساو .  بەشەوە
دەڵێم لەسەر کاغەز، }بەاڵم منصوری حیکمەت دەڵێت .  سەرمایەدارین

، تا ئەم دواییەش  چونکە لە واقعدا لە بەشی هەرە زۆری سەدەی بیستەمدا
ژیانی بەشی هەرە زۆری خەڵکی گۆی زەوی بە کردەوە لە ژێر کاریگەری 

بوو لە دیموکراسی، یەکێکیان تێگەیشتنی جەنگی  دوو تێگەیشتنی تردا
ەڕای خزمایەتی نزیکی لەگەڵ کە سەر(( دیموکراسی غەربی))ساردی 

، وە  تێگەیشتنی لیبرالیدا بە هیچ جۆرێک نابێ نە هاوتای یەکیان بزانین
شتنەی کە یئەو تێگەواتە (( دیموکراسی خەڵک))تێگەیشتنی خەڵکی  ، دووەم
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راوانی خەڵکی وواڵتانی ژێر دەستەو دوواکەوتوویی لێکدانەوەی جەماوەری ف
ڕێبازانە لە بارەی  مەفاهیمی ئەم. لە مەفهومی دیموکراسی پێک دەهێنا 

دەسەاڵتی سیاسی و مافە مەدەنی یەکان و ئازادی فەردی یەوە لەگەڵ 
ئەو . {(لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا :دیموکراسی) ١٣ل. یان هەیەیەکتردا زۆر جیاوازی

 یەی کە لە غەرب دایەو نزیکایەتی لەگەڵ تێگەیشتنی لیبراڵیدا هەیەکراسیدیمو
سەرمایەداری دەوڵەتی بووەو ،  بێجگە لەوەی کە پارێزەرو بەڕێوبەری. 

نەیتوانیوە لەو .  یەوە پەیوەست بووە بە نیزامەکەیەوەێ گرتەییکرێکار بە کر
لەم  .  یە دەربچێت کە سەرمایەداران داواکاریان بووەدیموکراسی
دا باس لەوە دەکرا کە خەرجیەکی زۆر تەرخان بکرێت بۆ یەدیموکراسی

و بەهێز کردنی هێزی سەربازی و کورەی ئەتۆمی پێ نەصب بکرێت 
، شتێک گەشەو ڕەونەقی بە توانای  دابتوابێت لەگەڵ حیلفی بەرامبەری
شەڕی ئەستێرەکانیان لەسەر حیسابی . سیاسی و ئابوری خۆی بدات 

کرێکاران دەبرد بەڕێوەو ئینسانی لەسەر زەوی پێ خێزانی  دەمیپارووی 
 .  بێ ئاسۆ دەکرد

هەر ئەو کاتەی کە دام و دەزگاکانی دەووڵەتیان لە بەرنامەو خواستی     
دییەکان و یە فەرە سەرچاوەی دەگرت و لەگەڵ ئازادییەکانەویزبە شوعیح

سەرمایەی خزمەت دەسەاڵتی دەی خستە  ، یەکان دەکردمافە مەدەنی
بێجگە لە . مافی مەدەنی و مافی فەردی لەم دام و دەزگایانەدا.  یەوەدەوڵەتی

دروست کردنی دابڕان و لێکپچڕانی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی یان هیچی بۆ 
 . نەبووەکرێکاران تیا 

ناتوانن ڕێگە بۆ بزووتنەوەی واقعی چینی کرێکار هەروەها ئەم مافانە     
بە دەست لە دروستکردن و خواستی خۆیان کرێکاران بە خۆش بکەن و 

اکانیاندا و لە جێ بە لە یاس.  زانستی خۆیانەوە بگرنکۆمۆنیستی حیزبی 
ئاشتی تێکەڵی ژیانی مەسیحیانە و دروست کردنی ڕەمزی ،   داجێ کردنیان

وە مافی مرۆڤ لە الیەن .  یەکانیان بۆ مەزهەبی مەسیحی دەبەنەوەو ئازادی
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بە ڕاست و ڕەوان بینینی  بە کرێ گرتە بوونی چینی کرێکارە ، مافی
واتە . کەوتەکانی مرۆڤ یبەتی و دانانی بە یەکێک لە دەستسەرمایەی تا

یەکەیان دەست نیشان دیموکراسیهەموو ئەوانەو گەلێک شتی تر، ناوەڕۆکی 
بێجگە لە پیالن گێڕان و بە وەسیلە کردنی کرێکاران بۆ دیفاع لەم  .  دەکات

یەو هەڵگرتنی وەک ڕەمزی بزووتنەوەکەی خۆی و دوور دیموکراسی
 چینایەتی و مێژوویی خۆی چینی کرێکار لە بزووتنەوەی واقعیخستنەوەی 

. 

یەکانی دیموکراسیی وابێ جۆری پێچە کە ئەوە بۆچوونێکی پوو    
 .  سەرمایەداری و بزووتنەوەکانیان لێک جودا بن

و لێکدانەوەی لە جەماوەری  دیموکراسیخەڵکی،  دیموکراسیهەروەها     
بۆرژوازی لە  بەڵکو بزووتنەوەی ووردە.  فراوانی خەڵکەوە وەرنەگرتووە

بێ گومان خەڵک ئێمە .  دا بوونەکانیەم و دوواکەوتوووواڵتانی جیهانی سێ
دانەوەیەکی تری بۆ دەکەین کە لە یەکەم بەشی نوسینەکەدا باسم لێوە لێک

، لە  ە لە وواڵتانی ژێر دەستەو دوواکەوتوودایدیموکراسیئەو .  کردووە
ەیی الیەن ووردە بۆرژوازی یەوە دەکا بە ڕەمزی ڕزگاری لە وابەست

کە لەم .  یەکی سەربەخۆی نیشتمانیانئابووری و دەرکێشانی ئابووری
ئەم وواڵتانەیان بە دوای خۆیاندا  یاندا جەماوەرێکی بەرینیەانبزووتنەو

انن لە ڕستی ئابووری نیشتمانیاندا بەشێک بە بۆ ئەوەی بتو.  هەڵئەخڕاند
وە یان کە دەسەاڵتیان بە دەستەوە دەگرت بێجگە لە .  دەست بهێنن

نیشتمانیان خراپ بووەو پێویستە ئەوەی کە ئابووری ئیستبدادو بە ناوی 
هیچی  لە جاران و کەمترین کرێش وەربگرن ،کرێکاران زۆرتر کار بکەن 
و بزووتنەوەکەیان لە پێناوی  دیموکراسی تریان بەرهەم نەدەهێنا و 

 .  بەرقەرارکردنی دەسەاڵتی سەرمایەی خۆ وواڵتی بوو لەو وواڵتانەدا
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جمهوری  عێراقییەکان و ەی لە دەوڵەتەکانی ئێران و مصەدەقیئەو    
، بێجگە لە دەسەاڵتی سەرمایەداری  خوازو بەشێکی زۆری ڕۆژهەاڵت

ناوی  بەئەمانە .  یەوە هیچی تریان لێ بەدی نەهات دیموکراسیناوی بە
بە ئاسن و ئاگر وەاڵمی  یان تێک نەچێتئەوەی کە ئاسایشی نەتەوەیی

ەوانەی گرتووخانەکان و لە مەحکەمە ، ڕ کرێکارانیان ئەدایەوە
ئەمانە جۆری  .  حوکمی لە سێدارەدانیان ئەدان عەسکەریەکاندا

هەر یەکەیان بە شێوەیەک  کە یەکانی سەرمایەداران بووندیموکراسی
جیاوازی بنەڕەتیش  .  یانەیان دەکاتپارێزگاری لە دەسەاڵتی سەرمایەدار

هێنانی زووتنەوەکانیان لە پێناو بە دەستپرۆلیتاریاو ب دیموکراسیهەیە لەگەڵ 
دا ەڕۆکی جیاواز لە بزووتنەوەکانیانچونکە دوو ناو ، یەکەیاندیموکراسی

.  دا دوو بەرژەوەندی جیاوازیان هەیەو ئێستاش لە مێژووهەیە ، لەبەرئەوە 
 ییانەدا زۆر سەرپێ( پێنج)می پرسیاری منصوری حیکمەت لە بەشێک لە وەاڵ

یەکانی دیموکراسی کمی هاوبەش و سەربەخۆ و ناوەڕۆکیئەڕوانێتە حو ،
ئەوەی کە لە نێوان هەموویاندا هاوبەشەو هەروەک } سەرمایەداران و دەڵێت
،  دیموکراسی پێک دەهێنێتۆ و ناوەڕۆکی مەوزوعی ووتم حوکمی سەربەخ

یەکانی سەرمایەداری و دامەزراندنی میکانیزمی حقوقی ئەوەیە کە پەیوەندی
لە پرۆسەی  (پێناسەیەکەوە بیتبە هەر جا )بۆ بەشداری کردنی خەڵکی 

،  و ئاڵ و گۆڕ پێ کردنی دەوڵەتدا بە بنچینەی خۆی دەزانێتدیاریکردن 
بە حوکمەتی زۆر بە داناوە نەک بەرقەرار کردنی  یاندیموکراسیخودی 

تێهەڵکێشانی ئەم معیارە .  کۆمەڵێ میعیارو بەهاو قیم و مافی دیاریکراو
ڕێباز و بزووتنەوە سیاسی یە دا کاری دیموکراسیمەفهومی تایبەتانە لەگەڵ 
ئانارشیزم ئەم کارە لیبراڵیزم ، سۆسیالیزم، کنسرواتیزم، .  جیاجیاکان بووە

لە نێوان دەربڕین و : دیموکراسی)  ١٣ل.  ئەوانی تر هەموویان ئەنجامیان داوەو 

ئەم لێکدانەوەی منصوری حیکمەت لێکدانەوەیەکی مجردو . {( ڕاستی دا
چونکە حەقی .  یەکاندیموکراسیموضوعی ، نادروستە لە خاڵی هاوبەش و 

 هاوبەش بێتناتوانێت بە تەنها خاڵی  هەڵبژاردندا ،خەڵک لە بەشداری کردنی 
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 ن و، بڕوادا بۆرژوازی دیموکراسیلەبەر ئەوەی پرۆسیسی هەڵبژاردنی . 
 و هەڵبژاردنیش لە الی ئەم  یەهەڵبژاردنی سیستەمی سەرمایەداری

یانە لە پێناوی سەقامگیر بوون و جارێکی تری نوێ بوونەوەی دیموکراسی
بزووتنەوە ،  هەڵبژاردنەکانی. یە سەرمایەداری ، سیاسی و ئابووری ژیانی

ئەم بزووتنەوانەیە لەگەڵ گونجاندنی ناوەڕۆکی بۆ پەرلەمان  کرێکاری یەکان،
دەستوری ناوەڕۆکی سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی سەرمایەداری و 

چوار چێوەی قانوونی یانەی کە لە ئەو بزووتنەوە کرێکاری..  پەرلەماندا
ناتوانێت دەستوورو یاساکانی پەرلەمان بخاتە ژێر  سەرمایەداریدا هەیە ،

 .استەی قانوونی پەرلەمان بکەنپرسیارەوەو بە قازانجی خۆیان ئاڕ

ۆجیای سەرمایەدارانەوە وەردەگرن کە ئیلهام لە ئایدۆل ئەم بزووتنەوانە ،    
چینەکان و بیرو بۆچوونەکانیان بڕوایان وایە کە پێویستە هەموو توێژوو ، 

ئەمانە .  ەی قانوون و یاساکانی پەرلەماندا پێکەوە بژین و کۆبنلە چوارچێو
نی، ئەوان یەکادیموکراسیدژ نین بە سیاسەتی سەرمایەداری و بزووتنەوە 

بەاڵم  .ە دەنگ بە نوێنەری بۆرژوازی بدەن ک حەق بە کرێکاران ئەدەن ،
هەزارو یەک بوختان و ناوناتۆرە دەخەنە پاڵ ڕابەرێکی کرێکاری کە بە 

حەق بە داواو . ربەست مەسەلەی کرێکاران و شۆڕشەکەیەوە بێت دە
ەڵبژاردن لە هواتە پرۆسیسی .  یەکانی کرێکاران نادەن لە پەرلەمانداپێویستی

ئەو پالنە سیاسی و شەرعیەت دانە بە هەموو ،  نیزامی سەرمایەداری دا
خاڵی هاوبەش .  یەتیانەی کە لە پەرلەماندا تشری  دەکرێتئابوری و کۆمەاڵ

ئەوەیە کە یاساو ڕێساکانی گشت  یەکاندا ،دیموکراسیلە نێوان هەموو 
،  چەپ و ڕاستی ئەم بزووتنەوانە.  سەرمایەداری و دەسەالتەکەی دەپارێزن

اریان پێ باشەو لە یەوە مافی مرۆڤەکەی لە مەڕ سەرمایەدبە سنگ فراوانی
ا هەروەه.  ەکەنبە جۆر و ناوی جیاوازەوە کاری بۆ د چوارچێوەشیدا

وەک ئۆرۆکۆمۆنیزم و لیبرالیزم،  بزووتنەوە سیاسی یە جیاجیاکانی 
هەموویان لەسەر ئەوە ڕێک  سیالیزم، ئانارشیزم و کنسرواتیزم ،سۆ
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.  دەکەون کە پارێزگاری لە سیستەمی ئێستاو ئایندەی سەرمایەداری بکەن
کان و کۆمۆنیستەناتوانن ئەوە لەبەرچاوی  ئەمانەو گەلێک شتی تر ،

پرۆلیتاریا ئەتوانێت وەاڵمی  دیموکراسیکە  کرێکارانی هۆشیار وون بکەن ،
کە  تەوە ،ناعەدالەتی یە بداعەمەلی و جدی خۆی بە هەموو ئەو بێ مافی و 

 هەروەها .  دا بەڕێوە دەچێتسەرمایەداری دیموکراسی لە سایەی 
بۆ زۆرینەی کۆمەڵگا دابین بکات  دیموکراسیپرۆلتاریا ئەتوانێت  دیموکراسی

کەواتە کۆنە پارێز چۆن ئەتوانێت .  و بەهرەمەندیان بکات لە دەستەاڵتیاندا
وەها هەر.  زۆرینەی خەڵک بگرێتەوەو یان دابینی بکات دیموکراسی

 .ئەوەی لە دەست نایەت و ناشی کات سۆسیالیزمی ووردە بۆرژوازیش 

ە لیبرالیزمی حکومەتەکان دەکات جارێکی تر منصوری حیکمەت، گلەیی ل    
لە وەاڵمی بەشێک .   و پێ ی وایە لەگەڵ ناوەڕۆکی حکومەتەکان کار ناکات

لیبرالیزم وەک مەرجێکی جڵەو کەرو  }دەڵێت دا ( شەش)لە پرسیاری 
سنوردارکەری حکومەتی دیموکراتی کاردەکات نەک وەک ناوەڕۆکی ئەو 

بە پێ ی ئەم باس . {( دەربڕین و ڕاستی دالە نێوان : دیموکراسی)  ١١ل. حکومەتە
کە ی وایە لیبرالیزم ئازادی خواز دەبێت بێت ، پێ کردنەی منصوری حیکمەت

لیزم و لیبراواتە  لەگەڵدا جووت بێت ،دەسەاڵتی سەرمایەداری 
لیبرالیزم ڕێبازی ناو پەرلەمانە بزووتنەوەی  سەرمایەداری ئازادی خوازن 
چونکە حکومەتیش بەشی جێ بەجێ .  ەدارینیاسادانەری حکومەتی سەرمای

جڵە و دەکات سەرمایەداری واتە کاتێک کە حکومەتی .  کەری ئەو یاسایانەیە
سەرمایەو سەرکوت کردنی  هەل ومەرجی گەشەیبۆ باشتر کردنی  ،

رلەمانەکانی ئەمریکادا ڕوو واتە ئەوەی کە لە حکومەت و پە .ە کرێکاران
بە مەجلیسی  ڕاپۆرتەکانی سەرۆک کۆمارپێشکەش کردنی وەک  دەدات ،

ناو پەرلەمان لە الیەن جمهوری و ی پیران و دروست کردنی کێشە و ملمالنێ
بۆ ئەوەی نی یە کە پەرلەمان لە ناوەندی خۆیاندا لەسەر ،  دیموکراتەکانەوە

کە  لە پێناوی ئەوەدایە ، بەڵکو مایەداری و نیزامەکەی ڕێک ناکەون ،سەر
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ئەتوانێت زیاتر خزمەت بە سەرمایەی نیشتمانی و او بۆچوون وڕبکام 
نتاگۆنیشیان لە پێناوی پ.  دەسەاڵتی سەرمایەداران دەکات لە ئەمریکادا

خستووەتە سەر الساری و پرچەک بوونیان بە ئاسایشی نەتەوەیی یاندا 
 کە ئیش و ئەم دام ودەزگایانەی.  هەموو ئیمکانیکی تەکنەلۆجی یانەوە

ایی و داڕشتن و ەوی یاسانەوە بۆ دیاری دەکرێت و جڵکارەکانیان لە پەرلەم
حیکمەت وا دەبینێت نصوری م.  بە بڕیاری ئەوان دەبێت جێ بە جێ کردنیان

وانەبووایە  ەرئەگ. و حکومەتەکانیان لێک جیاوازن دیموکراسی لیبراڵیزم کە 
بەم پێیەی  .لە الی منصوری حیکمەت حکومەتێکی دڵخوازی ئەو دەبوون 

دەستوری حکومەتەکەشی،  ناوەڕۆکی سەرمایەداری یە ، لیبرالیزم 
 .بۆرژوازی دەبێت و گوێ ڕایەڵی سیاسەتی لیبراڵیزم دەبیت

با بزانین ئەو ئەحکامانە کامانەن لە الی منصوری حیکمەت کە لە بەشێک     
بەشێک لەم ئەحکامانە هەر  } دا دەڵێت(( هەشت))لە وەاڵمی پرسیاری 

مەدەنی ە سەلمێنراوەکانی ئینسان و ئازادی یە ئەوانەن کە ئەمڕۆ وەک ماف
ئازادی کۆبوونەوەو ئازادی بیروباوەڕو ڕادەربڕین ، .  یەکان باس دەکرێن

خراوبوون و لیستێک لە ئازادی یە فەردی یەکان ئەو کۆمەڵە ئەحکامە کڕێ
 لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی)  ٦٢ل.  ئەساسی یەی لیبراڵیزمی کالسیکن

یە دەبینین کە بیرو بگەڕێینەوە، ئەوا ئەو ڕاستی ئەگەر تۆزێک بۆ مێژوو. {(
، لە سەردەمی دەرەبەگایەتی دا، لە دژی ئەم فرماسیۆنە  ڕای لیبراڵیزم
، کە  کۆمەڵێک ئەحکامیان بۆ خەڵک دەست نیشان دەکرد،  کۆمەاڵیەتی یە

ی ە ڕووی سیاسل.  هەڵگری ئەم ئەحکامانە، بۆرژوازی مەزهەبەکان بوون
فەردیان دەردەبڕی وە بڕینی ئازادی و مافی مەدەنی و یەوە کۆمەڵێک لە دەر

 . بە ناوی لیبراڵیزمی ئەو کاتەوە قسەیان لەسەر دەکرد

ک .ح ./ .آ .ک .ک . ح) ی حیکمەت و هەردوومنصور ئەوە بوو کە ئەمڕۆ    
دا و سیاسەتیان داخوازی شەوو ڕۆژیانەو لە ئەحکامی بەرنامە( ع .ک .

بە مانای ( خەڵک)هەروەها داواکاری مافە مەدەنی یەکانی  . دەکەن بەیانی
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استی ئەمڕۆی کرێکاران و زۆریش یەکەی خۆیان دەکەن بە باس و خوخەڵکی
هەروەها هەوێنی ئازادی خوازی و شۆشگیڕی، .  ی لەسەر دائەگرنپێ

کە ووردە   بێجگە لەوەی کە هیچ ناگەیەنێت.  دیاری دەکەنخۆیانی لێوە 
و ئەڵقە لە گوێی سەرمایەداری دەیەوێت لە بزووتنەوەی  بۆرژوازی

 کرێکاراندا دەوری خراپەکاری و لە ڕێگە الدانی گیانی شۆڕشگیڕییان ببینێت
چەپی  ی لیبراڵیزمی کالسیک و بۆ ئەمڕۆشئەمانە هەموو کارو کردار. 

کۆمۆنیستەکان، ئازادی یە چونکە لە الی .  لیبراڵیزم ئەو دەورە دەگێڕێت
دا دەست بەرەاڵییو لەگەڵ  کان بێ ئازادی واقعی کۆمەڵ مانای نابێتیەفەردی

هەروەک ئەوەی کە ئازادی فەردی لە ئەورپادا لیبراڵیزم و .  لە مالن دەبێت
ئینسان  سەرمایەداران بۆیە برەوی پێدەدەن کە بتوانن وەکۆ کردووشیانە ،

واتە بەرنامەو .  لەت و دابڕراو بکەن یوەندی یە کۆمەاڵیەتی یەکەی لەتلە پە
سیاسەتی ئەم حیزبانە لەگەڵ سیاسەت و مەنهەجی حیزبەکانی چوارچێوەی 

بەاڵم ئەوەی کە بۆ ئێمە گرنگە  . بنەد و هاوڕائۆروکۆنیزم زۆر لێک نزیک 
ئایا  ئەم ئەحکامانە لەگەڵ لیبراڵیزم و دیموکراسی یەکەیاندا لێک ئەوەیە کە 

ی یەکی کۆمەاڵیەتی جیاواز پەیوەندبەرەو کۆمەڵگا ت دەتوانێجیاوازن و 
یە فەردیانەی کە ڕووی سیاسی ئەم ئازادی.  بێگومان نەخێر !بگۆڕێت 

نیزامی سەرمایەداری کەم لیبراڵیزمن هیچ لە بەهای سەرمایەدار بوونی 
ئازادی یە مەدەنی یەکانت بۆ دەخەنە سەر کاغەزو دەبێت چونکە  ناکاتەوە ،

ێک ئەم مافانە بتوانیت بە مەرج . بە ئەحکامی بەرنامەو سیاسەتیان
هەروەها لە پرۆسیسی ئەم  . سەرمایەداری بکاتلە ژیانی ،  پارێزگاری

.  ڕێگری دەخەنە بەردەمهەزارو یەک ئەحکامانەدا ، ئەگەر زۆر ڕادیکاڵ بن ، 
یان و پەرەنسیپەکانی یانە دەخرێتە چوارچێوەی ژئەو ئازادیواتە هەموو 
ئەو هەواڵنەی کە لیبراڵیزمی کۆن و نوێ هەروەها .  یەوەسەرمایەداری

بێگومان خاسیەتی بازاڕی .  یەیدەن ، پاوان کردنی بازاڕی سەرمایەداریەد
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم .  یە گەورەکانە، ملمالنێی هێزە ئابوری سەرمایەداری

ومەرجی ا ئەوە بە خۆیەوە دەبینێت کە هەللەسەر ئاستی سیاسی یشد
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یەکانیانەوە بۆ ئەوەی ڕێگا تیۆریە ئابوری چاودێری وئابوری بخەنە ژێر 
ئەوی سەرکەوتن بەسەر  ، یەکانی بازاڕداتوانن لە ڕێگەی پێکدادانە ئابوریب

، کرێکاران بە ئێسک و  یەداملمالنیکە لە چوارچێوەی ئەم .  تردا بهێنن
لیبراڵیزم و دەسەاڵتی ئەم دیموکراسی گۆشتیان تیایدا زەرەرمەند دەبن و 

 . تیایدا سوود مەند دەبن . یەدیموکراسی

جارێکی تریش لەسەر لیبراڵیزم منصوری حیکمەت قسە دەکات و     
 لیبراڵیزمی کالسیک لە } ئەڵێت دا ((هەشت))بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری

دەوڵەتە ەراو دژی دەست تیوەردانی پەیوەند بە سەرمایەیەوە، خصوصی گ
تایبەتی و فەردی بۆرژوایە بەستە کردنی سەرمایەی وا دژی .  لە ئابوری دا

 )٦٦ل . بۆ هەر جۆرە قانون و بڕیارو مەدارێکی سەروو قانوونەکانی بازاڕ
کە لە  ئەمە ئەو بۆچوونەی حیکمەتە ، .{( ڕاستی دا دەربڕین و لە نێوان: دیموکراسی

دەستەواژانە ئەوە ئەو واتە هەموو .  سەرەوە قسەمان لەسەری کردووە
ەرهەم هێنان و دەست ناخاتە ناو ب نوێ ،ەیەنن کە لیبراڵیزمی کالسیک و ناگ

،  هێنانەوەشدا کەرتە تایبەتەکانی بەرهەملەگەڵ ئ.  ەوەکەڵەکەی سەرمای
نموونەی ئەمریکا .  تۆڵیان بە لیبراڵیزم و پەرلەمانەوە هەیەپەیوەندی توندوو

یەکانی وە ئابوریئەوەن کە چەند خێزانێک سەرچاباشترین نموونەی 
چێوەی و هەر کارێک کە لە چوار سەرمایەداری ئەمریکایان بە دەستەوەیە

سەرمایەداری ئەمریکادا نەبێت ، ئەوا بە خواست و وویستەکانی ئابوری 
لە دەرەوەی خزمەتی ئەم نە پەرلەمان واتە .  رێنتوندترین شێوە ڕەخنە دەک

  و یوەندی پەرلەمان چەند ئابووریەدایە ، نە ئەم چەند ئابووریە لەدەرەوەی پە
 .  لیبراڵیزم دایە

لە }دا دەڵێت (هەشت)بەشێکی پرسیاری منصوری حیکمەت لە وەاڵمی     
ڕوویەکی ترەوە لە بەرامبەر کرێکاراندا، لیبراڵیزم دژی دەرکەوتنی بە 

نەقابە و فەردی کرێکارە بۆ سیاسەتی کۆمەڵیان و دژی وابەستەبوونی 
ی، من وتۆ لەوانەیە پێمان وابێ کە بوونی نەقابە ڕێگا ڕێکخراوەی کرێکار
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و مەدەنی یەکانی (( سروشتی ))بەدیهاتنی هەندێ لە مافە خۆش دەکات بۆ 
، بەاڵم  لیبراڵیزمی کالسیک ئەمە بە ڕەت کردنەوەی ئازادی  کرێکاران

فەردی کرێکار دەزانێت لە شێوەی فرۆشتن و کەڵک وەرگرتن لە هێزی 
ی ئەم لیبراڵیزمە پێ. {( ڕاستی دا دەربڕین و لە نێوان: یموکراسید) ٦٦ل.  کارەکەی

دەزگاو سەرچاوە لە بەردەم داموو  کخراوی نەقابەیی کرێکاران ،وایە کە ڕێ
دەبێت و لەو الشەوە  بورییەکانی دەسەاڵتی سەرمایەداریدا لەمپەرئا

ئەم تێڕووانینە دوو .  خوازیاری مافی مەدەنی بیت بۆ ئینسانەکان
واتە هەردوو بینینەکە دژ بە  .، وەردەگرن  سەرچاوەی جیاوازی لێکدانەوە

کرێکاران نابینێت تا بۆ ەگێڕیئیتر ئەو دەورە شۆڕشچونکە نەقابە یەکن 
،  دا(هەشتەم)وە لە وەاڵمی هەمان پرسیاری .  ی کەوتبێتە تەقەڵیزم لێلیبرا

هێنانی مافە یاری بە دەست ئەم لیبراڵیزمە خواز منصوری حیکمەت دەڵێت ،
 . یەکانی کۆمەڵنمەدەنییەکان و فەردی

، بۆ ئەوەی کە جارێک  داکەیەی لە تێڕوانین و بۆچوونەکانیئەم تێکەو لێ    
لیبراڵیزم ڕوویەکی باشی هەیەو جارێکی تریش بە ڕوویەکی خراپ لە  بڵێت 

، دەربڕی  یەوەهەموو ڕووەکانیلیبراڵیزم بە  لە الی ئێمە ،.  قەڵەمی بدات
ی واتە یەک ڕاستی ڕۆشن هەیە کە لیبراڵیزم . سیستەمی کارو سەرمایەیە

پێ ناو دەنرێت ئەویش ئەوەیە کە پارێزەری نیزامی سەرمایەداری و دژ  بە 
ووردە لیبرالیزم لەالیەن ڕازاندنەوەی .  بزووتنەوەی چینایەتی چینی کرێکارە

هیچ  تردا ، بۆ گەشە پێدانیان لە جارێکیلە جارێکیاندا و  ەوەبۆرژوازی
 . دڵی سەرمایەداری لێ نەڕەنجێت اگەیەنێت بێجگە لەوەی کە دەیەوێت ن

بە } دا منصوری حیکمەت دەڵێت (چواردە)هەروەها لە وەاڵمی پرسیاری 
بڕوای من لەم ڕووەوە ڕەخنەی ئێمە لە لیبراڵیزم و دیموکراسی وەکو 

 )٣٢ل. رەخنەمان لە خودی شێوەی بەرهەم هێنانی سەرمایەداری وایە
کە دیموکراسی  لێرەدا ئەوە دەبینرێت. {( دا لە نێوان دەڕبڕین وڕاستی: دیموکیاسی 

یەوە و لەگەڵ یەک خراوەتە پاڵ دیموکراسی بۆرژوازی پرۆلیتاریاش
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کە بێگومان ناوەڕۆکی ئەو دوو .  حیسابیان بۆ دەکرێتبزووتنەوەدا 
مەڵن زۆر بزووتنەوە جیاوازەی دیموکراسی کە هی دوو چینی جیاوازی کۆ

زۆر لێک واتە دیموکراسی پرۆلیتاریاو دەسەاڵتەکەی .  لە یەک جیادەبن
لێرەدا .  یەکانی بۆرژوازی و دەسەاڵتەکەیانجیاوازن لەگەڵ دیموکراسی

منصوری حیکمەت ئەیەوێت هیچ بەهایەک بۆ دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریاو 
کاندا لەگەڵ هەمان هەڵوێستی ئانارشیستە.  دیموکراسی یەکەی دانەنێت

مێژوویی پرۆلیتاریا دەکاتە مەرحەلەی وازی دەکات و مەرحەلەیەکی 
لێرەدا جارێکی تر .  دەسەاڵت و ناوەڕۆکی دیموکراسی بۆرژوازی

منصوری حیکمەت کە ( پێنج)دەگەڕێینەوە بۆ بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری 
ئەوە گومانی تێدا نی یە کە دیموکراسی، وەک نیزامێک کە تیایدا }ئەڵێت 

ڵەتی فەردو توێژە کۆمەاڵیەتی یەکان لە کاروباری دەوڵەتدا بە ڕەوا لە اخەد
یەکان بزووتنەوە جۆراو جۆرە کۆمەاڵیەتیهەلێکی زیاتر بۆ قەڵەم دراوە، 

یەکاندا بۆ ە دیموکراتیغەیردەڕەخسێنێ لە چاو شێوەکانی تری حکومەتە 
کە بکۆشن وە بۆ ئاڵوگۆڕانە تێئەوەی مۆری خۆیان بە کۆمەڵگاوە بنێن 

ئەمە خۆی لە خۆیدا شەخسیەتی کۆمەڵ بەاڵم .  دەیانەوێ بەدی بهێنن
یە بەرئەنجامی پرۆسەی دیموکراتیک بە مانای نیمەرج .  پێناسە ناکات

یان گشتی زیاتر، یەکسانی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی، پێشێل ئازادی فەردی 
دەربڕین و ڕاستی لە نێوان : دیموکراسی)  ٤ل. نەکردنی مافەکانی مرۆڤ شتی تر بێت

زۆر باسمان کردووە لەسەر ئەوەی کە دیموکراسی بۆرژوازی چ . {(دا
لەوەدا نی یە کە گومان  . ناوەڕۆکێکی لە کارو کردەوەکانی دا بەرهەم هێناوە

هەم نەکردووە بۆ ایەکانی فەرلە ئازادیدیموکراسی بۆرژوازی هیچ جۆرێک 
دەخاڵەت لە دەسەاڵتی یاسا ، تا بتوانێت  ئینسانی کرێکارو بزووتنەوەکەیان

ە دیموکراسی و فەرد دەتوانێت دەخاڵەت لواتە کاتێک .  دا بکاتدانەری
 . دا بکاتدەسەاڵتی بۆرژوازی
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کردنی دوور لە خزمەت  رد لە خزمەتی ئەو دەسەاڵتەدا بێت ،کە فە    
دا ئازاد واتە فەرد لە پێناوی گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی.  دا ببینێتساو ڕێساکانییا
خزمەتکارانەی هەیە و واتە پەیوەندی فەرد پەیوەندی .  سەربەست نابێتو 

یە بۆ ، واتە ئەم پەیوەندی یەوە بە دەست دەهێنێتئازادیەکەشی لەو پەیوەند
فەردی  ێگومان لە دەسەاڵتی پرۆلیتاریادا ،ب.  ایەەهنیزامی سەرمایەداری و

ئەو .  ۆلیتاریایەکرێکار بە بێ دابڕان لە خزمەت دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی پر
و لە  دارد هەیە لە کۆمەڵگای سەرمایەداریچاودێری کردنەی کە لەسەر فە

و  ژێر چاوی ئەلکترۆنەوەتەکنەلۆجیای بە دەست هاتووەو دەخرێتە ڕێگەی 
هەروەها فەرد لە کۆمەڵگای دەوڵەتە دواکەوتووەکانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

لە ڕێگەی ئاسن و ئاگرەوە چاوەدێری دەکرێت  یکای التیندا ،و ئەفریقاو ئەمر
وە لە هەردوو الیاندا نایەڵن کرێکاران بە بێ خوێن ڕشتنیان دەست بۆ هیچ 

یەکانیان داواکارییەکانی خۆیان و لە بزووتنەوە واقعی و کۆمەاڵیەتیکام 
واتە دواکەوتن و پێش کەوتنی کۆمەڵگا، ناتوانێت لە ڕاستی .  بەرن
ە و.  دیموکراسی سەرمایەداری بچن بەو الوە، شتێک لە یەکانیانداکراسیدیمو

کردنی سەرمایەداری و دەوڵەتەکانیان لە پرۆسیسی بزووتنەوەی دیموکراتیک
رێکارەو بەشێکی جیا نەکراوەیە ئەساسدا بێ عەدالەتی و بێ مافی ئینسانی ک

،  یەکەیانرو سەرمایەو دەووڵەت و دیموکراسیوە سیستەمی کا.  یانلێ
واتە .  یەکەیەتیکۆمەڵی سەرمایەداری و دیموکراسی سیەتیدەربڕی شەخ

 ، حکومەتی بەلۆکە کوژی ئینسانحکومەتی توندوو تیژی و خوێن ڕێژو 
رێکار، لە نیزامی سەرمایەداری دا شەخسیەتی بزووتنەوەی چینی کهەروەها 

دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاری و بنیات نانی  هەوڵ و کۆششە بۆ بەدەست هێنانی ،
 ییلە جیا ، کەواتە شەخسیەتی دەسەاڵتەکان.  و کۆمۆنیزم سۆسیالیزم

دا دەردەکەوێت و ناوەڕۆکی جیاوازیش ئەدات بە بزووتنەوەکانیان
ئەوەی منصوری حیکمەت لە ناو شەخسیەتی .  دیموکراسی یەکانیان

کرێکاران تەعبیر لێ ناکات و شەخسیەتی جیای کۆمەڵگای سەرمایەداری دا 
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ەچێت کە یەکسان کردنی هەردوو شەخسیەتەکەیە لەوێوە دەرد.  نای بینێت
 .لە الیەن منصوری حیکمەتەوە

ئەو  }دا منصوری حیکمەت دەڵێت (چواردە)لە وەاڵمی پرسیاری     
تصورەی کە پێ ی وایە بەرقەراری دیموکراسی، بەو تێگەشتنەی کە من لەم 

ئەمڕۆدا ، لە هەندێ کۆمەڵگای  دیموکراسی دام بە دەستەوەباسەدا لەسەر 
،  هێشتا دەتوانێت وەسیلەیەک بێت بۆ بەرین بوونەوەی ئازادی ئینسانەکان

ەخنە انەیەو دوورە لە هەر ڕوانگەیەکی ڕبڕوای من تصورێکی ساویلکبە 
واتە لە )بەو مانایە کە ئازادیخوازی لەم وواڵتانەدا دەداتە دەست خوا .  گرانە

کۆمەڵە حوکمێک نی یە  ئەمڕۆ ئیتر دیموکراسی( (. و)کۆڵ خۆی دەکاتەوە 
سەبارەت بە ئازادی چاپەمەنی و بیرو باوەڕوو مامەڵەی باش لەگەڵ 

یە کە مۆدێلێک نی(. تەنانەت ئەگەر ڕۆژێک ئەمانەش بووبێت)کەمایەتی یەکان 
ناونیشانێکە بۆ بتوانرێ دڵخوازنە لە هەموو شوێنێک عەمەلی بکرێتەوە بەڵکو 

لە نێوان دەربڕین و : دیموکراسی) ٣٣ل.  ڕژێمی سیاسی بۆرژوازی ئەم سەردەمە

ەم پەرەگراڤەدا باسی لەوە کردووە ل حیکمەت منصوری ئەوەی کە. {(ڕاستی دا
بوونەوەی ئازادی کە دیموکراسی نابێتە وەسیلەیەکی باشتر بۆ بەرین  ،

 .جیاوازن لەگەڵ هەندێ لە وەاڵمی پرسیارەکانی پێشوودا لێک  ئینسانەکان ،
، ئەتوانن باشتر فەراهەمی  دەوڵەتە دیموکراسی یەکاندەڵێت هەندێ لە 

لە چاو دەوڵەتی سوپاو پۆلیس کە لە  یەکان بکەن ،یە فەردی و ئینسانیئازادی
هاوبەشیان هەیەو لە پێناو وە هەردوو دەوڵەتەکە یەک ناوەڕۆکی تەبنەڕە

یە کە هەروەها پێمان وانی.  یەک مەبەستیشدا ئیشەکانیان دەبەنەڕێوە
ی سەرمایەداری یەک تۆز دڵیان بە ئازادی یەکانی ئینسان بسووتێ مۆدیلەکان

بەڵکو هاوتاو .  ی دابڕاوی ناابێگومان مۆدێلی سەرمایەداری بەمان
، تەنها بە  سەرمایەداری و دیموکراسی یەکەیپێناسەکاری نیزامی 

بەڵکو ئەم مۆدێلە کە .  ڕژێمێکی سیاسی نابێت و بەسبۆ ناونیشانی سیاسی 
ڕەوەندی ئابوری خۆیدا جووت سیاسی بەیانی دەکات و لەگەڵ ڕژێمێکی 
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 ئەم مۆدێلە پرۆسیسی.  تەنها ناونیشانێکی سیاسی ناگرێتەوە دەبێت ،
بەیان دەکات و بەهای  و ئابوری و کۆمەاڵیەتی سیستەمێک سیاسی

 رو سەرمایەوە دەست نیشان دەکات ،کۆمەاڵیەتی خۆی لە پەیوەندی کا
کە هەموو .  ڕادەگرێتێک ئەحکام ئەم پەیوەندی یە لەگەڵ ئەوەشدا بە کۆمەڵ

 یەوەپێناو سیستەمەکە دەخاتە ئیستبدادی و بێ مافی کرێکاراندام ودەزگای 
خاسیەتی  لەسەر ۆمەڵگای سەرمایەداری و دیموکراسییەکانیان ،ئەحکامی ک. 

بۆ ئەم خاسیەتەو پارێزگاری  سەرمایەدارییەوە بنیات نراوە ، بەرهەم هێنانی
کە  کاتە ئەحکامی دەسەاڵتەکانی خۆیان ،کردنی کۆمەڵێک دەستوورو یاسا دە

 .هەموویان لە پێناوی پارێزگاری کردنی دەسەاڵتی سەرمایەداراندایە

لە دا منصوری حیکمەت جیاوازی ( چواردە)لە هەمان وەاڵمی پرسیاری    
ناکرێ خوازیاری  }کات و دەڵێت ڕاڤە دە قسەکانی خۆی لە هەمان وەاڵمدا

خانێکی سیاسی پتەو و قایم بەاڵم ردیموکراسی بێت وەکو ئۆرگانێک و سە
ئەم . {(دا لە نێوان دەربڕین و ڕاستی: دیموکراسی)  ٣٣ل.  حکومەتی بۆرژوازیت نەوێ

ئەویش .  داودا جیاوازیان هەیە لەگەڵ یەکتریڕستەیەی لەگەڵ ڕستەی پێشو
، دەچێتە سەر ئەوەی کە دیمکراسی بۆرژوازی سەرخانێکی  ئەوەیە لێرەدا

واتە کە . سەرخانەکەی دەبێتسیاسی هەیەو ژێرخانەکەشی ڕەنگ دانەوەی 
داڕشتنێکی  ەرمایەداری بوو ئەوا ژێرخانەکەشیئەحکامەکەی س

لە  کەی دەکات و دیموکراسی دەسەاڵتیشسەرمایەداریانە بۆ ئابوری یە
ەوەی پەیوەندییە ئابورییەکانی رۆز ڕاگرتن و هێشتنپێناوی پی
 .  دایەسەرمایەداری

ئەوا دوو بزووتنەوەی  ، کاتێک دوو چین لە کۆمەڵگادا بوون یان هەبوو    
ەربڕینی جیاواز لە مەڕ ، دوو خواستی جیاواز دوو د جیاوازیشیان دەبێت

یە، لەگەڵ ئەوەی دیموکراسی سەرمایەداری.  بێتدیموکراسییەکانیان دەیان
 ئەوەی کە دیموکراسی پرۆلیتاریایە ،.  ەرمایەدا خۆی دەنوێنێتکەڵەکەی س

یان بزووتنەوەی پرۆلیتاریایە داوای دەسەاڵتی دکتاتۆریانەی خۆی دەکات و 
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و سۆسیالیزم و بە پێش مەرجی لەناو چوونی تەواوەتی چینەکانی دەزانێت 
 .دەست دێتکۆمۆنیزمیان لێ بە

 

 ((دیموکراسی و دەسەاڵت)) 

اری کۆمەاڵیەتی و سیاسی و لە پاوان کردنی ب دەسەاڵت بریتی یە      
ئاکارو  حوکمڕانی سەپاندنی دەسەاڵت ،.  کۆمەڵ لە الیەن چینێکەوە ئابوری

 ناوەندی دەسەاڵتی.  فەلسەفەی ووجودی چینێکە بەسەر چینێکی تردا
ناوەندی پارێزگاری و بردنە پێشەوەی بەرژەوەندی چینایەتی  ،  چینایەتی

، بۆ ئەوەیە کە  سیاسەتدا بەکار دەهێنرێتواتە ئەوەی لە.  و چینەیەئە
بکات و باشتر خۆی پێ گەشەدار انێت الیەنی ئابوری و کۆمەاڵیەتی بتو

وە دەیەوێت تمرکز بکات .  بکاتبتوانێت پارێزگاری لە بەرژەوەندی یەکانی 
.  بردنە ڕێوەیانبەرژەوەندیانە و باشترلە دەووری چوونە پێشەوەی ئەو 

ئابوری  .واتە سیاسەتی باوو ڕاگەیەنەری ئابوری سیاسی باوو دەبێت
لە ی سیاسواتە باری .  باویش هەڵقواڵووی فکرو سیاسەتی باو دەبێت

کەواتە سەرخان .  دەسەاڵتی چینیکدا جیا نابێت لە پەیوەندی ئابوری یەکەی
بۆ هەر دەسەاڵتێک و .  هی چینێک نابێت و ژیر خانیش هی چینیکی تر

یە کە یەک هەیە کە پەیوەندی بە دەسەاڵتی ئەو چینەوە هەنێک دیموکراسیچی
واتە دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی دەست ڕۆیشتووە  . دەسەاڵتدایەلە

بەسەر سەرچاوەی ئابوری و ڕۆشنبیری و سیاسی کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی و 
بە  هەر هەموویان .  داشتی تردا لە کۆمەڵی سەرمایەداری .......هونەری و 

هەڵدەسن لە سەرمایەداری و پەیوەندی یە دەوری پارێزگاری خۆیان 
، بە کۆیلە کردنی  لە پرۆسیسی کۆمەاڵیەتی سەرمایەدا.  ئابوری یەکانی

ەی بۆرژوازی کرێکار دەگاتە ئەحکامی خۆی و هەروەها هەموو ئەو کرداران
کەواتە .  بە خاتری زیاتر هێشتنەوەی دەسەاڵتیانە و دیموکراسی یەکەیان ،
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، شانۆی دەسەاڵتی خۆی هەر جارەی بە  دیموکراسی سەرمایەداری
شانۆگەری یەی ئەم .  دەهێنێیوارێک و مەنەلۆجێک کۆتایی پێح

 . سەرمایەداری، مەهزەلە ئامێزە
مەهزەلەی ئەم شانۆیە  ئەوەیە جارێک لە ڕێگەی هەڵبژاردنە پەرلەمانی 

وای تئیح ، یانەوەنیپەرستەکاجارێک لە ڕێگەی جەنگە کۆنە یەکانەوەو 
جەنگە ناوخۆیی یە کۆنە پەرستەکانی ئەفریقا ئەوەتا .  دەسەاڵتیان دەکەنەوە

گۆڕانی دەسەاڵتی فاڵنە بە فیساری  ، و ئەمریکای التین و بەشێک لە ئاسیادا
ئابوری ئیمپریالیزمی دڕدۆنگ و پەیوەندی دار بە دەسەاڵتی سیاسی و 

  . جیهان و دەوڵەتە گەورەکانی

ئەکرێ جارێک دەڵێن گوایە ئەم دەسەاڵتە دیکتاتۆریانەیە ئەمانەی  وهەمو    
غەربی بێت و یان  و پێویستە بگۆڕدڕێت بە دەسەاڵتێک کە دیموکراسی

کردنی پرۆلیتاریاو بۆ چاو کوێر ئەمانە هەموویان .  دیموکراسی لیبراڵی بێت
رەی هەر جالە ناو خۆی خۆشیاندا .  خشتە بردنی بزووتنەوەکانیانەلە 

ناوەڕۆکی سیاسی هەمان حیزبی کە لەگەڵ . ڕەواحیزبێک دەبێتە فەرمان
ئەوەی کە .  جیاوازیان نابێت تەنها لە ڕێگەی ناوەکانیانەوە نەبێتپێشوودا 

، لە ادعایەی هەڵبژاردنەکاندا هەزار ویەک  حیزبی کرێکارانی بەریطانیا
 خەڵوزی بەردکە کانی وەعدەو بەڵێنی بە کرێکاران ئەداو، دەیگوت کاتێک 

، دژی  ، سیاسەتی حیزبی پارێزگارانەو ئێمە بە هەموو جۆرێک رێتخدادە
.  و هەلو مەرجی کاری کرێکاران بەرەو چاکتر دەبەینەوە دەوەستێن

دەبێت لەو سیاسەت دەیان گوت ئێمە  کاتێکیش هاتە سەر تەختی دەسەاڵت ،
چونکە الدان . گرتبوویانە بەرو ئامانجانە النەدەین کە حیزبی پارێزگاران 

یا دەخاتە بەر مەترسییەوەو ئابوری لێیان، دەسەاڵتی ئابوری بەریطان
یشتمانی ڕوو لە خوار دەبێت و قورسایی سیاسیمان لە جیهان و ناوچەکەدا ن

هەروەها ئەوەی کە لە ئەمریکا و                     .  لە دەست دەدەین
 هەموویان هەر هەڵبژاردنەکانەوەهەموو وواڵتانی دنیادا ڕوو دەدەن لە مەڕ 
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کە هەروەها کاتێک .  یەشانۆگەری سیاسەتێکی مەهزەالوی سەرمایەداری ،
یستای سەرمایەداری حیزبی هەڵبژێردراو لەگەڵ سیاسەت و سیستەمی ئ

، بە هەمان جۆری سەرمایەدار ئەوا هەزارو  مالنێ کار بێتشتێکی شازو مل
ئەوەی لە تورکیا ڕووی داو حیزبی .  یەک پیالنی خۆیانی لە گەڵدا دەگێڕن

ئیسالمی سەرکەوتنی لە هەڵبژارنەکاندا بە دەست هێناو سەرەڕوویی  (ڕەفاء)
جۆڵی بە جمو. لە سیاسەت و ئامانجەکانی ئەتاتورکی یەکان دەکرد

دادگای بەرەو  ، ئەم حیزبەی خۆشیان بز کردنەوەیان ، جەنەڕاڵەکان و چاو
، لە تورکیادا دەبێت دەسەاڵتی  دەسەاڵتگوایە .  سەربازیان ڕاپێچ کرد

یەکان لە نەبێت ئەم دەسەاڵتەی مەزهەبیئەوە .  عیلمانی سەرمایەداری بێت
لە دەسەاڵتێکی الدەربێت لە پەیوەندی یەکانی سەرمایەداری هەر  ، تورکیادا
کی سەربازی کرد  لەگەڵ ی ئەم دەسەاڵتەدا، ئیمزای پرۆتوکۆلێسەردەم

کەواتە ئەم هەموو حیوارانەی کە .  ییاننی ئاینیانئیسرائیلییەکانی دووژم
یە بێجگە لەوەی کە بتوانن زیاتر ، هیچ نی سەرمایەداری پیشانی دەدەن

یەکانی کرێکاران لە چوارچێوەی پەیوەندیدرێژە بە دەسەاڵتیان بدەن و 
خۆیاندا سەرگەردان و بێ هیوا بکەن لە دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریا و 

 . ۆمۆنیزمسۆسیالیزم و ک

ی پرۆلیتاریایە، ، دەسەاڵتی دیکتاتۆریەت دیموکراسی دەسەاڵتی پرۆلیتاریا    
بە کرێ و ، دەسەاڵتی لەناو بردنی کاری  بردنی چینەکانەدەسەاڵتی لە ناو

چەوسانەوەی ئینسان لە الیەن ئینسانەوە بۆ لە ناو بردنی .  سەرمایەیە
کاریەکان و بێ مافی ویرانو جەنگە ماڵ کۆتایی بە هەمو،  دروست دەبێت 

 .  ئینسان دێنێت

بردنی هەموو بێ مافی و واتە دەسەاڵتی پرۆلیتاریا بۆ لەناو    
یەکەی لە ودەزگاو دیموکراسیدام و هەموو یەکانی سەرمایەداررستانەیپەکۆنە

لە ناوبردنی خۆشی بەند دەکات بە لەناو  لەگەڵ ئەوەشدا.  کاردا دەبێت
ئەم دەسەاڵتە بۆیە دیموکراسی تیایدا .  دارانەوەبردنی بۆرژوازی و سەرمایە
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دا لەگەڵ ئازادی.  دەربهینیتەوە بەرقەرار دەبێت تا بۆرژوازی نەتوانێت سەر
، چونکە دەسەاڵتی یەک چینەو ئازادیش لە دەسەاڵتی ئەم  هاوتا نابێت

دیموکراسی بەاڵم لە .  چینەوە، بە دەست دێت، چونکە چینەکان لە ناو دەبەن
چونکە لەسەر دەستی  ا، دەسەاڵتێکی ئازادی خواز نابێت ،دسەرمایەداری

کۆمەاڵیەتی خۆیان قایم و توند ڕایان بۆرژوازی چینەکان بە پەیوەندی 
بەاڵم دیموکراسی پرۆلیتاریا بۆ لە ناو بردنی چینەکان فەرهەم .  دەگرێت

،  کانکۆمۆنیستەلە الی .  دەبێت و ئازادیش لەم دەسەاڵتەوە بە دەست دێت
وونی ئینسانە بە گەیاندنی مانای ئازادی و یەکسانی، وەک یەک بەهرەمەند ب

هینەر و انیان و بەشداری کردنیانە لە پێکیەکانی ژیهەموو پێداویستی
، جەنگ و  دەسەاڵتی سەرمایەداری.  کۆمۆنیستیداهێنەرەکانی کۆمەڵگای 

بەاڵم .  نهێشتنەوەی دەسەاڵتیا، لە پێناوی  اکان دروست دەکاتکوشتارگ
و بردنی ، لە پێناوی لە نا نیئەو جەنگەی کە هەڵی ئەئایسێپرۆلیتاریا 

، لە چوارچێوەی لەناو بردنی  یەکەیچینەکان و دەسەاڵتە شۆڕشگێڕ
بێ بەها سەیر کردنی ئەم دەسەاڵتە لە الیەن ، تەواوەتی سەرمایەدارانە 

دیموکراسی بێ بەها سەیر کردنی  ، شیستەکان و سەرمایەدارانەوەرئانا
.  دایتاریایە لە سەردەمی سەرمایەداریپرۆلیتاریاو گیانی شۆڕشگێڕی پرۆل

واتە هەموو ئەو بۆچوونانەی کە لە ژێر پەردەو بە ئاشکرا، ئەم دیموکراسی 
پەردەی ئانارشیزمدا ، بێجگە لەوەی کە لە ژێر ەوە ، نەفی دەکەن پرۆلیتاریایە
 . ی و نیزامەکەی دەکەنخزمەتی گەورەش بە سەرمایەدرا ، کار دەکەن

ئەوە   ارەوەدا، منصوری حیکمەت، ئەیەوێت لەم پەرە گراڤەی خو    
، دەسەاڵتێکە لە ناو  ڕابگەیەنێ کە دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی

دەوڵەتی و پەیوەندە پێکهاتی  ، وە دەڵێت ، هەڵ قوواڵوە جەرگەی خەڵکەوە
بەم جۆرە لە وەاڵمی .   یەکەی لە پرس و ڕای خەڵکەوە بووەعەمەل

ئەم دوو مەیدانە هەردووکیان، واتە پێکهات  }دا دەڵێت (هەمسێ)پرسیاری 
ی حکومەت و پەیوەندی عەمەلی خەڵکی لەگەڵ دەسەاڵتی (ترکیب)
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چ ڕادەیەک ئەم دیموکراسی یە توێژە جیا جیاکانی کە تا دەوڵەتیداو، ئەوەی 
بوون و لە ئەنجامی  سیاسیدەگرێتەوە، مەیدانی سەرەکی خەباتی خەڵک 

ئەم خەباتەدا سیمای عەمەلی دیموکراسی لە خودی کۆمەڵگای ئەوروپاو 
لە : دیموکراسی) ٣-٢ل . ڕادەیەکی زۆر ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتئەمریکادا تا 

مەسەلەی خەباتی سیاسیانەی بۆرژوازی یان . { (نێوان دەربڕین و ڕاستی دا
 خۆیانەیبەت و دەسەاڵتی بۆرژوازی بۆ ئەوە بووە کە بتوانن هووردە 

لێوە کردووە، بە ڕابگرن و لەگەڵ خەڵکەکەی کە منصوری حیکمەت باسی 
هەروەها ئەو بزووتنەوانە ئەوەندە کاریگەرییان .  یانەوە بژینبەشی خۆ

کە تا بتوانن بە هەر هۆیەکەوە  ەسەر سیستەمی سەرمایەداری نەبووە ،ل
ۆرمە کە بکرێت لە فڕی ئەمبێجگە لەوەی )سیاسی بێت کۆمەڵێک ڕیفۆرمی 

، هیچ ناگەیەنێت، تەنها هێشتنەوەی سەرمایەداری  نەوەاالیەن سەرمایەدار
ڕاستی لێرەدا یەک .  دا بە دەست بهێننلە ناو دیموکراسی بۆرژوازی (نەبێت 

ئەم دەسەاڵتەی یانەی بۆرژوازی و پێش کە دەسەاڵتی دیموکراسی ئەبینرێت ،
یە کۆمەاڵیەتی و ، لە پەیوەندی ەکە منصوری حیکمەت باسی لێوە کردوو

پەیوەندیانەدا لە باری ئەم  سیاسی و ئابورییەکەیدا، هیچ گۆڕانکاریەک 
کە پەیوەندی کارو سەرمایە بگۆڕێت بۆ بارێکی .  ناکاتنەکردوەو دروست 

واتە دەست و نەخشی پرۆلیتاریا لەسەر دەسەاڵتی بۆرژوازی هیچ .  تر
 لە ئەوروپاو ئەمریکادا دەگوزەرێ ، ئەوەی کە.  گۆڕانێکی بەسەردا نەهێناوە

دەرەوەی ئەم وواڵتە ، دەست بەسەر سیاسەتی ئەوەیە کە سیاسەتی 
یان ڕووی سیاسەتی ناوخۆ بە باشی ئاڕاستەی خۆی  ناوەوەدا بگرێت ،

نەوەیان لە چوار بگرێت و زیاتر و چاکتر چەوساندنەوەی کرێکارو هێشت
چینی کرێکار ئەتوانێت دەنگ بە .  نیدایەکاچێوەی پەیوەندییە سەرمایەداری

 لیبراڵی، یان دیموکرات مەسیحی یان بە ناو ئەندامێکی یان حیزبێکی
 کورسی پەرلەمانی ئەم حیزبانە زیاد بکەن کرێکاری، یان دیموکرات بدەن و

بەاڵم ناشتوانن گۆڕان لە دەستورو یاساکانی ناو . پەرلەماندا ، لە ناو 
، بە قازانجی  لەوەی بڕیارەکانی ناو پەرلەمانبێجگە .  پەرلەماندا بکەن
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ملیارێک  ئەوان دەڵێن.  کۆت و بەند کردنی کرێکاران دەبێتسەرمایەداران و 
دان لە جیهانداو چەند هەزار منداڵ بێ خانە و ئینسان لە ژێر باری برسێتی

 النەن لە ئەمریکادا زیاتر لە دوانزە ملیۆن کرێکار لە ئەوروپادا بێ کارن
 شەقامەکانی نیۆرک و شارەکانی تر ەزار ئینسان لە ئەمریکاداچەند ه.

ئاسمان پۆشاکی شەویان ڕاخەریان دەبێت و زووقم و سەرمای زستان و 
یموکراسی ، د ، توانیویانە کام بزووتنەوەی سیاسی و خەباتەکەیان.  دەبێت

ئەو بۆچوونانەی منصوری حیکمەت، بێجگە  .بۆرژوازی چاک سازی بکەن 
ێک کە بۆ ڕازاندنەوەی دیموکراسی بۆرژوازی کردوویەتی هیچی لە داتاشین

ڕێگریش نی یە لە بەرهەم دێنن و  ونازیزمئەوروپا کە ڕاسیزم و نی.  نیەتر 
اسیاو کردنی کۆچ کردوانی وواڵتانی ئالیەن خودی دەوڵەتەوەو تاوان بار

.  ئەماننی زۆری ەیەکبەرەنجامی بێ کاریگوایە  ئەفریقا و ئەمریکای التین ،
.  بۆ پەنابەرەکان ردنەوەیەکی زیاتری مافی پەنابەرێتیهەروەها مەحدود ک

هەل و )کرێکاران زروفی  پێیگەشتووە ،واتە ئەو ئاستەی کە تەکنەلۆجیای 
 .ژیانیان خراپ تر بووەو چاکتر نەبووە( مەرجی

هەروەها .  لەبەر ئەوەی تەکنەلۆجیا ئێستا لە خزمەت سەرمایەداراندایە    
دەسەاڵتی دیموکراسی  دەکەن ،لە جاران زیاتر بێ ماف  کرێکاران

ئەو تێڕوانینانەی منصوری .  سەرمایەداری هیچ گۆڕانێکی بەسەردا نەهاتووە
بە دەسەاڵتی بێجگە لەوەی بەها دەدات ،  حیکمەت زۆر مایە پوچن

یەکانی سەرمایەداری مایەداری، هیچ لە واقعی پەیوەندیدیموکراسی سەر
 . پرسیارەوەناخاتە ژێر 

دا  (هەم سێ) لە بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری منصوری حیکمەت    
هەڵبژاردنەی خەڵک دەسەاڵتی بۆرژوازی دەگەڕینیتەوە بۆ ئەوەی کە ئەم 

ئەم هەڵبژاردنانە زۆر پاک و بێ دەیەوێت بڵێت .  لەسەرو کۆمەڵگاوە نی یە
لە مەفهومی کی مەوزوعی بەاڵم بە هەر حاڵ واقعیەتێ }دەڵێ .  فڕو فێڵن

یەیە ش ڕەتکردنەوەی ئەو دەسەاڵتداریتیدا ووجودی هەیەو ئەویدیموکراسی
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سەرچاوەی دەسەاڵت بگەڕێتەوە بۆ سەرووی کۆمەڵگا وە یان کە تیایدا 
لە ڕوانگەی دیموکراسی و بیرکردنەوەی .  هاتبێت کەس نەزانێت لە کوێوە

 ەدانی ودیموکراتیکەوە نە تەنها زۆری شمشێرو بە میرات گرتنی خان
پێغەمبەرایەتی و ئیمامی و شتی وا لە باب و باپیرانەوە وەکو سەرچاوەی 

، بەڵکو دەسەاڵتێکیش کە نەتوانرێ وەال  دەسەاڵتی سیاسی شتیکی ناڕەوایە
بنرێ بە شێوەیەکی گشتی، تەنانەت ئەگەر خۆشی لە سەرەتاوە لە 

بە . دەژمێرێتهەڵبژاردنەوە سەرچاوەی گرتبێت، بە ناو دیموکراتیک،  
دیموکراتیک، لە هەر واتایەکی تر بیرو باوەڕی دیموکراتیک و ڕژێمی 

دا بێت، دەسەاڵتی دەوڵەتی بەوە دادەنێ کە لە خەڵکەوە شێوەیەکی
بداتەوەو بە هەر شێوەیەک بێت لە توانادا بێت وەاڵم بە خەڵکی . هەڵقواڵبێت

ئەم ئیدعایە لەم یان لەو جا ئەوەی کە .  کە لە الیەن خەڵکەوە بگۆڕدڕێت
دەوڵەتدا چەندە پوچ وە یان واقعی یە، ڕێبازی دیموکراسی داو لەم یان لەو 

دیموکراسی بە هەر حاڵ هەر جۆرە لێکدانەوەیەکی .  مەسەلەیەکی ترە
خوازیاری جۆرێک لە پرس پێ کردنی ڕای خەڵکە لە مەسەلەی دیاری 

ئەمەی منصوری . {(ڕین و ڕاستی دالە نێوان دەرب: دیموکراسی) ٣ل .کردنی دەوڵەتدا
کە ئەم حیکمەت کە باسی لێوە دەکات و بە ئاخر نەتیجە گەشتووە، ئەوەیە، 

یەی بۆرژوازی ناوەندێکی دیموکراتیک و لە پرس و ڕای خەڵکەوە دیموکراسی
واتە لە الی ئەوان هەر کاتێک کە .  دەووڵەت بە ئەنجام گێڕی خۆی دەگات

و کۆمەاڵیەتی و  لە ڕووی سیاسی دەبرێت ، ست بۆ هەر کارێکی دەوڵەتیدە
پالنی بۆ دادەڕێژێت و دەکات و خەڵک دەست نیشانی یەوە ئابوری و یاسای

ئەو تێڕوانینەی منصوری حیکمەت بێجگە، لە پاساو .  جێ بە جێ دەکرێت
.  دیموکراتیک هیچی تر نیەدەربڕین بۆ دەسەاڵتی سەرمایەداری و دانانی بە 

دیموکراسی یە هەروەها سەرنج ڕاکێشانی، کرێکاران بە الی ئەم 
ی وایە کە ئەو جەنگە پێ.  یەدا ڕاڤە دەکات و هەوڵی بۆ ئەداتبۆرژوازی

ران و لێدانی پەرستانانە بە پرس و ڕای خەڵکی ک یە کۆنەجیهانی و ناوخۆیی
لە شارەکانی یابان و کیمیا باران کردنی شارەکانی تری   بۆمبای ئەتۆمی
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پرس و ڕای بە  ، عێراق و ئەمریکا –وواڵتان و جەنگی ئێران و عێراق و 
یان وەاڵمیان بە مانگرتنی کرێکارانی بەندەرەکانی ئیسپانیا و . رانخەڵکی ک

لە بارکردنی پاپۆڕە فەرەنسا نەدایەوە، کە دژ بە جەنگی کەنداو، مانیان 
کۆمۆنیزمی کرێکاری، ئەو بۆ چوونانەی .  جەنگی یەکانی ئەو وواڵتانە گرت

لەسەر دەسەاڵت و  ، یەسیاسەتی دیماگۆجیانەی ووردە بۆرژوازی
ژوازی لە ناو ، کە سەرچاوەکەیان لە الی ووردە بۆر دیموکراسی بۆرژوازی
 . قوواڵوەجەرگەی خەڵکەوە هەڵ

و دانی خەڵک دڵی بە دەنگیە کە ئەو بۆچوونانە فریوودەرانەو ساویلکەی    
ی پشت دانەکانوا بەیانی بکەن دەنگ.  ۆش بکاتسندوقی دەنگدانەوە خ

.  دەنگ دانی گشتی و بە ئاشکرای کرێکارانە پەردەو درۆزنانەی بۆرژوازی ،
یەکانی ئەم وواڵتدا دەزگای سیخوڕی و جاسووسیکەواتە دەبێت لە کام 

دانانە هەر ئەم دەنگ ) ؟! وەرنەدابێتە دەنگ دانەکانەوەدەستیان وواڵتانە 
 . (شتێک بێت، بێگومان لە هەڵبژاردنی بۆرژوازی یانە زیاتر هیچی تر نی یە 

پرسی .  یەکان واتای وەرگرتنەوەی دەنگەکانەدەزگا جاسووسیبوونی     
تا بە ئاشکرا خەڵک لە سیاسەتی دەرەوەو  کام توێژو چینی تر کراوە ،

واتە هەر ئەو کاتەی .  بێت لەوەی کە چی دەکاتناوەوەدا خۆی سەرپشک 
بە دەسەاڵتی شمشێرو اسی بۆرژوازی دیموکرکە لە الی ووردە بۆرژوازی، 

، کە  دانەوەکانی سەرمایەدارانەئەوە لێک، تەوە یەوە نەبەستراوەبە میراتگری
دەسەاڵتێکی سەرمایەداری هەروەها هەر .  کارانە دەستیان داوەتیفریو زۆر

، کە دەسەاڵتی  لەوە کەم ناکاتەوە هیچ،  کە خوی بە دیموکراتیک بزانێت
 .  قواڵوە تیایدا چەوساندنەوەیەو هەڵ دیموکراسی بۆرژوازی

بەاڵم دەسەاڵتی .  یەدیموکراسی بۆرژوازی دەسەاڵتی خەڵک دەسەاڵتی     
شیارو کرێکاران بە گشتی دەنگ هودیموکراسی پرۆلیتاریا تەنها کرێکارانی 

، کە بە زۆرینەی کۆمەڵگا  ئەدەنلەسەر دەسەاڵت و نوێنەری شوراکانیان 
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بە تێکڕای دەنگ بڕیار لەسەر .  هەڵبژاردنی گشتی و ئاشکرا بەرپا دەکەن
لە هیچ مانایەکی نامێنێت دەسەاڵتی خەڵک  . بەرژەوەندی کۆمەڵگادەدەن 

بێجگە لەوەی دەسەاڵتی  ، لەبەرئەوەی دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریادا
 . خەڵک دەسەاڵتی سەرمایەدارانە هیچ شتێکی تر نابەخشێت

ئەوە بڵێت لە الیەک دەیەوێت  دا،( سێهەم)هەروەها لە وەاڵمی پرسیاری     
 بارە ئابوری وکە گوایە دیموکراسی بارێکی باشتری هەیە لەم 

واتە ) لەوەش گرنگ تر} منصوری حیکمەت ئەڵێت . یەی ئێستا کۆمەاڵیەتی
یەم دا منصوری سەرەوە کە لە وەاڵمی پرسیاری سێ ئەو بەشەیهەر دوای 

اسی و دیموکراسی خوازی خۆی رئەوەیە کە دیموک(( ن). حیکمەت داویەتەوە
ئابوری ی کۆمەاڵیەتی و پەیوەندی یە (بنیە)لە خۆیدا لە بەرامبەر پێکهات 

ئابوری مەوجود، دەوری  بە واتایەکی تر هەل و مەرجی.  یەکان کوێرە
نان و پەیوەندی یەکانی لە بەرهەم هێدەوڵەت، جێ و شوێنی ئینسانەکان 

چینە جیا جیاکان و شتی لەم دا دابەش بوونی خەڵکی بۆ توێژو موڵکایەتی
یە مەوجودەکان، لە ڕوانگەی و ئیداری بابەتە، دام و دەزگا سیاسی
 لە نێواندیموکراسی ) ٣ل. دایەئەوەیە کە لە ئارادیموکراسی دیموکراتیزمەوە هەر 

ئەوەی کە منصوری حیکمەت تێگەیشتنی خۆی لە  {. (دەربڕین و ڕاستی دا
ئەوەیە کە ئەبێت دیموکراسی  ڕۆکی دیموکراسی دەدات بە دەستەوە ،ناوە

هەلوومەرجەکانی ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی لەم  بۆرژوازی بتوانێت،
کە دەسەاڵتی  ئەوە وونە لە الیواتە   . ئاستەی ئێستا باشتر بکات

هەموو پالن یە ڕاستەوخۆیەی هەیە بە ئەو پەیوەندی دیموکراسی بۆرژوازی ،
واتە کوێر نیە لە .  و پێکهاتەی ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی سەردەمەوە

کە دەی خوڵقێنێ بۆ بە دەست هێنانی ئاست هەموو ئەو هەلو مەرجانەدا 
ضەریبەیەی کە لە ئەوروپادا بەشێکی زۆر  هەروەها ئەو. بەهای پۆڵی زیاتر

وری سەرمایەداری ئابوری گرتووەتەوە، سیاسەتی ئاب ی پالنی(تخطیط)لە 
هەروەها .  دیموکراسی یەکەی یە لە بەرامبەر دەسەاڵت وئەوروپی کوێر نی



48 
 

ڕازاندنەوەی کردنانەی ووردە بۆرژوازی بۆ کلک و گوێ زە ئەو تێوری
ڕێگەی دەوڵەتەوە سەرمایەو سەرچاوەی ، کە لە  ەسەرمایەداری دەوڵەتی
.  ڕکێفی کۆمەڵێک لە سەرداران و  خاوەن دەسەاڵتئابوری ئەخاتە ژێر 

هەیەو لە تایبەت و بەشی تێکەڵ و گشتی لە ئابوری دا  هەروەها بەشی
سەرچاوەی ئابوری وواڵتێکیان لە دەست دایەو  ێکالیەکی ترەوە چەند خێزان

  . لە پەرلەمانەکان و دەوڵەتیاندا هەیەشیان بەشداری ڕاستەوخۆ

ناوەڕۆکێکی جیاوازی یان هەموو ئەم مۆدیالنەی سەرمایەداری، هیچ     
ئابوری سەرمایەداری و نیەو هەمووشیان دەربڕی پەیوەندی سیاسی و 

ک جەنگێک لە ڕووی سیاسی و کاتێ.  دیموکراسی دەسەاڵتەکەیانن
ەتێکی گەورەی ئابوری جیهان و دەوڵە پەیدا دەبێت لە نێوان چەند یەوئابوری

دەست دەدەنە ، لەسەر دابەش بوونی جیهان بۆ ناوچەی مۆنۆپۆلی جیاجیا 
یەکەی کوێر و دیموکراسیواتە سەرمایەداری  .وەسائیلێکی خۆیان هەموو 

کوێر نین بۆ چۆنیتی بە دەست هێنانی  ، نین لەسەر بەرژەوەندی یەکانیان
لە دیموکراسی بۆرژوازی نیە و  گلەییمانئێمە .  سەرمایەی زیادە

سیاسی ئەم دەسەاڵتە  دەڵێین پێکهاتەی دیموکراسی و. بەکوێریشی نازانین 
داواکاری  . چەوساندنەوە ڕاگیراوەکرێ و سەرمایەو کاری بە لەسەر

وەاڵمی  ، هەڵوەشاندنەوەی سیاسەتی بۆرژوازی بۆ کرێکاران
نەقابەکان چونکە .  ندەیەوێت نەک گلەیی کردن لە دەسەاڵتیاشۆڕشگێڕانەی 

ۆرمیستەکان دەکەنە وە سیطی سوڵح و ئاشتی و اتحادیە کرێکارییە ڕیف
ئەم ڕێکخراوانە خاوەن کارو چونکە .  نێوان کرێکاران و سەرمایەداران

سەرمایەداری واتە .  دا دەهیڵێتەوەش لە پەیوەندی سەرمایەداریانەیانکرێکاری
واتە .  کۆمەڵدادەسەاڵتێکی بیروکراتی کەمینەی کۆمەڵن بەسەر زۆرینەی 

زێکی یاسی و کۆمەالیەتی و چینایەتیمان ، بە تێئێمە دەبێت بە هێزێکی س
دا مامەڵە بکەین وبیخەینە ژێر ستیانە لەگەڵ نیزامی سەرمایەداریسیکمار

 . ڕەخنە و هێزی خۆمانەوە
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چ  }دا منصوری حیکمەت دەڵێت (یەمسێ)پرسیاری  لە بەشێک لە وەاڵمی    
یەوە، داواکردنی ەو چ لە ڕووی واقعی یەتی مێژوویی لە ڕووی تیۆری یەو

 ١ل . ە((سەرمایەداری دیموکراتیک)) بە مانای داواکردنیدیموکراسی 
چی وا لە منصوری حیکمەت دەکات کە . {( لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی)

ئەوەی دەگەڕێتەوە بۆ بێگومان .  دەستەواژەیە بدات بە دەستەوەئەم 
، بۆ مێژوو گۆڕان  ر هەیەلە تێئو ری ئەوەیە کە دوو جۆرمەسەلەی تێئو

ری بۆرژوازی هەیە کە دەیەوێت لە الیەک تێئو.  کاری و نە گۆڕانی
دەسەاڵتی سەرمایەداری، ڕەونەقترو باشتر پیشان بدات و پەیوەندیەکانی لە 

بە گۆڕانکاری یەی کە پەیوەندی وە ئەو تێئوری.  ی زیندوودا بهێڵێتەوەئاستێک
، چینی  یەگۆڕانکارییە مێژووییوە بۆ ئەو  ، رێتکۆمەاڵیەتی یەوە دەگ

چونکە .  کرێکاری بە تاقە چینی شۆڕشگیری ئەو گۆڕانکاری یە دەبینێت
، گۆڕانکاری پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و ئابوری بە  کرێکارانی کۆمۆنیست

هەڵئەخڕێنن و گۆڕان بە هەموو ەست دەهێنن و هێزی چینی کرێکاری بۆ د
وە پێویستە بۆ ئەم .  مانا و بەهاکەی سەرمایەداری و سیستەمەکەی ئەدەن

تی کرێکاران کە بێگومان دەسەاڵ.  گۆڕانکاری یە دەسەاڵتێک هەبێت
ئەم  رێکاران دەبێت لە مێژووێ خۆیاندا ،دەسەاڵتی شۆڕشگێڕی ک

چونکە ناکرێت .  دیموکراسی خۆی دەبێتدەسەاڵتەش هەڵگری مەفاهیمی 
سەرمایەداری هەبێت و پێویستمان بە دەسەاڵتی دەسەاڵتی دیکتاتۆریانەی 

دیکتاتۆریانەی پرۆلیتاریا نەبێت بۆ لە بەین بردنی هەموو ئاسەوارەکانی 
کەم دەسەاڵتە ئیمکانی جێ بە جێ کردنی زۆر ئەم سەرمایەداری کە بێ 

ئەوەی کە داواکاری دیموکراسی پرۆلیتاریاش بین بە .  شانس دەبێت
هیچ ناگەیەنێت بێجگە لە هاوتا  رێت ،دیموکراسی بۆرژوازی لە قەڵەم بد

ێزی ئانارشیستەکان کۆمۆنیزمی کرێکاری لەگەڵ تبوونی بڕواو بۆ چوونی 
ی ئەو بەیان کردنانەی کە گروپ.  لەسەر مەسەلەی دیموکراسی پرۆلیتاریا

دا لەسەر دیموکراسی  (خەباتی پرۆلیتاریا)خەباتی پرۆلیتاریا لە گۆڤاری 
داویانە بە دەستەوەو هەردوو جۆرە جیاکەی چینە جیاوازەکان بە 
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دیموکراسی سەرمایەداری و دەسەاڵتی سەرمایەداری لە قەڵەم دانیان بێجگە 
یزمەوە نۆدکە لەگەڵ ئانارشیزمدا هاوتا و لە کانیاوی باکۆنیزم و برۆلەوەی 

 . انلەگەڵ بۆچوونی منصوری حیکمەتدا هاوڕسەرچاوەیان هەڵگرتووەو 

بڕیارەکان و جیاکردنەوەیەی کە دەکرێت لە نێوان ناوەڕۆکی  ئەو    
دیموکراسی دیموکراسی و دەسەاڵتی سەرمایەداری ئەوە دەگەیەنێت کە 

منصوری .  جیا دەکاتەوە لەو ناوەندەی کە تیایدا هەڵبژیراوە هەڵبژاردن
دیموکراسی قاڵبێکی  }دا دەڵێت (چوارەم)حیکمەت لە وەاڵمی پرسیاری 

و معیارێک بۆ ناوەڕۆکی ( نمط)حقوقی یە بۆ پرۆسەی بڕیاردان، نەک شێوە 
حقوقی .  {( دەربڕین و ڕاستی دانێوان  لە: دیموکراسی) ١٣ل.  خودی بڕیارەکان

رێت ئەو نوێنەرە هەڵبژێیەدا، بتوانێت لەو دیموکراسی ،  بوونی ئەو بڕیارانە
کە لە ناوەندی حیزبێکی دەسەاڵتدار یان ئۆپۆزسیۆن کە خۆی هەڵبژاردووەو 

ئەو  ە کە بە هەر چوار پەل سەما دەکات ،کەمپینێکی ئیعالمی بۆ هەڵخرێنراو
یە اردن و هەڵبژاردن، فۆرمێکی حقوقیکاتەی کە دیموکراسەیەتی هەڵبژ

،  یەکەیەتیڕی خواستی دیموکراسیرەکانیش دەربناوەڕۆکی بڕیا.  لەگەڵیدا
وایە شکڵی و ناوەوەی هەر ئەو تێڕوانینەی کە پێی.  واتە لە یەکتر جیا نین

هەر چۆنێک .  کە، تەنها هەڵێنجاوی میتافیزی قانون و قەرارێک لێک جیایە
 ئینسان و دژ بە ئازادی خوازی بێت ،دەست بەرێت، بۆ بێ مافی کردنی 

واتە ئەوەندە .  بە هەموو ئەو مافانە یە، دژ  حقوقی دیموکراسی یەکەی
سەرۆک بەم بە جەماوەری خەڵک هەیە، کە تەنها لە دەنگ ( کاری)ئیشی 

، پیرۆزو  حیزب یان ئەو سەرۆک خێڵ بدەن و لەو الشەوە تەختی پاشایەتی
 و نوێژیان بۆ بکات تا بتوانێت ن و پاپایەک بۆیان تێ بکەوێت بەڕێز ڕاگر

 . ئاشتیەکی جیهانی دروست بکات

نی زهن و بێجگە لە فرت و فێڵەکانی سەرمایەداری نەبێت بۆ داگیر کرد 
ڕەحم و بەزەیی یەکانی  فیکری ئینسان و داخوازییەکانیان لە چوارچێوەی

کە پەرلەمانتارەکان و  ، وا بگەیەنێت بکاتیەزداندا بۆ قەتیس 
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کردنی بێجگە لە دەستەمۆین هیچ ن،  یەکەیان دڵیان نەرم بێتدیموکراسی
 .کرێکاران و الدانیان لە ڕەووتی شۆڕشگێڕانەیان

بە دەست هێنانەکانی ئازادی و یەکسانی دەکاتە دەرەوەی چوارچێوەی     
کەواتە ئەو سیاسەتە ئیعالمیەی کە .  پرۆلیتاریادەسەاڵتی دیموکراسی یانەی 

هەڵژاردنەکانیان و بۆ  داەڵ بەرژوەندی یەکانی سەرمایەداریلەگ
 .  و لێک جیاواز نین، تەواوکەری یەکترین  نوێنەرەکانیان

بە  }دا منصوری حیکمەت دەڵێت (نۆ)لە بەشێک لە وەاڵمی پرسیاری     
ر دەستەی ، شۆڕش کردنە دژی ژێ ، مەرجی پێویستی ئازادی تێڕوانینی من

کۆمەڵگایەک کە  . چینایەتی و چەوساندنەوەی چینایەتی، کۆمەڵگای نایەکسان
ەم دێنێتەوە، یفەتێکی بنەڕەتی خۆی هەمیشە بەرهنایەکسانی وەک س

ی و دیموکراتی لیبراڵ .ئیرادەی ئینسان بێت ناتوانێت جێگەی ئازادی و 
ومێکی ئازادیشەوە کە پاڵ پشتی فیکری بێت، ڕژێمی پەرلەمانی، بە هەر مەفه

هەاڵواردنێک کە بۆ  و سی یە بۆ ڕێکخستنی ئەم کۆمەڵگایەنیزامێکی سیا
ئەم . {( دەربڕین و ڕاستی دانێوان  لە: دیموکراسی) ٦٣ل .  بنەماکەی پێک دێنێت

بۆچوونەی سەرەوە ئەوە ڕادەگەیەنێت کە دەسەاڵتی دیموکراسی 
ئەیەوێت لەو  ، پرۆلیتاریاو دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی یەکسان دەبن

کە دەڵێت کۆمەڵگای نا .  ڕێگەیەوە نەفی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بکات
یەکسان، کۆمەڵگایەک کە نایەکسانی وەک سیفەتێکی بنەڕەتی خۆی هەمیشە 

واتە لە .  ازادی و ئیرادەی ئیسان بێت، ناتوانێت جێگەی ئ بەرهەم دێنێتەوە
ڕێگەی ئەم دەستەواژەیەوە دەیەوێت بڵێت کە شۆڕش دەبێت ڕاستەوخۆ 

لە  .یزم بگوێزرێتەوە ۆسیالیزم و کۆمۆنکۆمەڵگای سەرمایەداری بۆ س
واتە ناکرێت .  بنەڕەتەوە ئەم بۆچوونە بۆچوونی ئانارشیستەکانە
ۆلیتاریا دەسەاڵتی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم بە دەست بێت و دیکاتۆریەتی پر

شۆڕش کردن بەتەنها ناتوانێت سەرمایەداری لە .  کاتخۆی ممارەسە نە
لەبەرئەوەی  .ناوببات ، پرۆلیتاریا دەسەاڵتی بەدەستەوەنەگرێت 
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 سەرمایەداران دوای شۆڕشیش کۆتایی تەواوەتیان نەهاتووە ، کون و
کۆسپ لە بەردەم  بۆیان بکرێت ن وبۆ خۆیان دەدۆزنەوەو دەردەچبەر کەلە

 . دامەزراندنی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمدا دروست دەکەن

ایە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریچونکە ،  شۆڕش مانایەکی فراوانتری هەیە    
دەست هێنەری ئامانجی دووری تەواوکەری ناوەڕۆکی شۆڕشە بە

دیکتاتۆریەتی  ەدی باس بکرێت و لەو ڕێگەوەرەنەوەک بە مج.  ئینسانەکانە
گۆجیانە ڕەفز بکرێت و یەکسان بکرێت بخرێتە ژێر لێوەوەو دیما پرۆلیتاریا

 .  بە دەسەاڵتی دیموکراسی سەرمایەداری

اسی و دەوڵەتی سەرمایەداری لە الی جیاکردنەوەی ناوەڕۆکی دیموکر    
منصوری حیکمەت بەشێکی قسەو باسەکانی گرتووەەتەوەو لە وەاڵمی 

پەیوەندە بە شەرعیەت  دیموکراسی مەفهومێکە }دا دەڵێت (یازدە)پرسیاری 
بە جێگیر بوون وە یان دیاری کردنی شەخسیەتی پێدانی دەوڵەتەوە، نەک 

دەوڵەتێکە کە مەشروعییەت و  سیاسی دەوڵەتەوە، دەوڵەتی دیموکراتیک
بەاڵم خودی ووجودی ،  خەڵکەوە وەردەگرێتدانی قانونی یەتەکەی لە دەنگ 

، ئەو بەرژەوەندی یانەی کە بە شوێنیانەوەیەو ئەو دەوڵەت دەسەاڵتەکەی
دیاری  پەرلەمانەوەدەنگ دان و  چینەی کە دەوڵەتی لە دەست دایە لە ڕێگەی

ەرەوەی ناکرێت و لە ڕێگەی پەرلەمانەوە نا پارێزرێن ئەمانە ئیتر لە د
گەی خەباتی چینایەتی بەرین ترو بە پرۆسەی دیموکراتیک و لە جەر
( نێوان دەربڕین و ڕاستی دالە : دیموکراسی) ٣٢ل. وەسائلی جیاوازەوە ئەنجام دەدرێن

واتە .  یەوە هەڵئەینجێزیائەم لێکدانەوەیە لە لێکدانەوەکانی ووردە بۆرژو. {
 ەسەاڵت و دیموکراسی سەرمایەداران ،ات لە دتێدەگوا منصوری حیکمەت 

هەر دەسەاڵتێک دەربڕی  .ی لێک جیان و لەگەڵ یەکدا ناکۆکن دوو شت
ەڵگای واتە شەخسیەتی کۆم وکراسی دەسەاڵتی چینایەتی خۆیەتی ،دیم

دیاری دەکرێت، وە دارانەوە بۆ دەوڵەت سائید، لە مەفهومی دەسەاڵت
دانی دەوڵەتە بە دیموکراسی یەکەی ، شەرعیەت شەخسیەتی سیاسی دەوڵەت
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و نە دیموکراسییەکەشی  سەرمایەداری مەفمومێکە واتە نە دەسەاڵتی . خۆی
یەی کە بۆرژوازی سەرمایەداران، لە پەرلەمان واتە ئەو ناوەندیتی.  یجیایە لێ

، کە لە  یە دیاری دەکاتندیەیوە، هەمان ئەو پ و مەجلیسەکانیاندا هەیانە
دا یەکەی دەسەاڵتیوارچێوەی پەیوەندییە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسیچ

کە مەشروعیەت و قانوونییەتەکەی کە لە هەروەها ئەو دەوڵەتانەی .  هەیەتی
اتە ئەوەی کە ناگ.  ، یان خەڵک دەنگ نادات خەڵکەوە وەردەگرێتدانی دەنگ

رژوازی پارێزگاری لە چەوساندنەوەی کرێکاران دەوڵەتی دیموکراتیکی بۆ
یەداری سەرچاوەی پێشێل کردنی بەڵکو هەموو دەسەاڵتدارێتی سەرما. ناکات
بەاڵم دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا کە پێویستی مێژوویی خۆی .  کرێکارانە مافی

 . هەیەو دەسەاڵتەکەی لە دیموکراسی پرۆلیتاریاوە سەرچاوەی گرتووە

، ئەو دەسەاڵتە لە چوارچێوەی  هۆشیارو کۆمۆنیست بۆ کرێکارانی    
ژێراوی شورایی و ی هەڵبدبەڵکو ناوەن.  نابینێتەوەپەرلەمانەکاندا خۆی 

کەواتە خەڵک بە .  کە چینی کرێکار بە دەستیەوە دەگرن دەسەاڵتی شوراییە
بەڵکو چینی کرێکار  ، سەرچاوەی دەسەاڵتی شورایی نابن مانا گشتی یەکەی

.  ە بەهرەمەندە کە ناوەندی دیموکراتی ئەو دەسەاڵتە دەگەیەنێتلەم دەسەاڵت
کرێکاران ، شەخسیەتی ئەم هەڵبژاردنی گشتی و ئاشکرای  شوراکان 

چونکە لە .  ان دەکات کە دیموکراتیک ترین دەسەاڵتەدەسەاڵتە دەست نیش
زۆرینەی کۆمەڵگا پێک دەهێنن و لە پێناو ئازادی و یەکسانی دا دروستی 

 . دەکەن

ێ بە ەوهبمانئەگەریش  }دی لە وەاڵمی پرسیارێکی دا دەڵێت تعبداللەی مه
زمانی دیموکراسی و بە پێوانەی دیموکراسی قسە بکەین دەبێ بڵێین بە 

لیبرالیزم، شۆڕش و ڕاپەڕین پێچەوانەی ڕوانگەی فەلسەفەی سیاسی 
سۆشیالیزم و ) ٤٥-٤٤ل.  ترین کارەکە دەتوانێ سەربگرێ(( دیموکراتیک))

اوەتێ لەشی ئەوەی کە ووردە بۆرژوازی دەستی د. {(لەمەنتاریزمپەر
کە جارێک  تەنها بە زهن و فکری ئەواندا دێت کردنەوەکانی سەرەوەدا ،
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دا لە بارێکی.  پێوانە بە دیموکراسی بکرێت و جارێکی تر ڕەخنەی لێ بگیرێت
بڵێت یەکان یەکن و جارێکی تریش بڵێت هەموو دیموکراسیدەیەوێت 

هەروەک چۆن لە پێشەوە . زۆر دژ بە یەکن دیموکراسی لە لیبرالیزم جیایەو
یەکان هەموو دیموکراسی.  منصوری حیکمەتیش هەمان پرۆسیسی دەکرد

.  ، یەک مانای سەرمایەداری دەگەیەنن بێجگە لە دیموکراسی پرۆلیتاریا
یەکانی بۆرژوازی لە الیەن ک کە لە تصنیف کردنی دیموکراتییەلێکەوتێکە

 ...منصوری حیکمەت و عبداللەی مهتدی یەوە دەدرێت بە دەستەوە

بورژوازی، نە شۆڕش و ڕاپەرین نە لە الی بۆرژوازی و دیموکراسی     
بەڵکو لە .  دیموکراتیک ترین کردارەو نە چینی کرێکاریش شۆڕش گێڕ دەبێت

لە سەردەمی  .رێکاران، ئاژاوە گێڕو تێکدەرن الی سەرمایەداران، ک
بۆیان شۆڕش گێڕبوونیش  .  اراندا بۆرژوازی شۆڕش گێڕ نیەسەرمایەد

گێڕترین کار تەنها  هەروەها شۆڕش.  ۆکەشتێکی زۆر بێ مانا و بێ ناوەڕ
لە ئەستۆی کرێکاراندایەو ئەویش دەتوانێت گۆڕانی کۆمەاڵیەتی لە پەیوەندی 

ئازادو دا بە دەست بهێنێت و دنیای اریکۆمەاڵیەتی و ئابوری سەرمایەد
هەموو ئەو وێنە کردنانەی ووردە بۆرژوازی بۆ سەر .  یەکسان پێک بێت

کریکارانەو هێشتنەوەی دەسەاڵتی سەرمایەداری یە بە ناوی  لێتێکدانی
 .  دیموکراتیک ترین بار

لە پەرلەمانەکانی بۆرژوازی پێشڕەفتانەی کە عبداللەی مهتدی ئەو     
رلەمان و دەسەاڵتەکەیان ەکانی پەی، خراپ دەکات ێت و دڵی پێ خۆشدەیبین

دەخاتە ژێر پەردەی سیاسی و دیماگۆجیانە باسیان لێ دەکات و لە وەاڵمی 
هیچ گومان لەوەدا نی یە کە دیموکراسی بۆرژوازی  }دەڵێت پرسیارێک دا 

بە پەرلەمانەکەیەوە پێشڕەفتێکی گەورەیە لە چاو ستەمکاری و سەرەڕۆیی 
ی بەشەرو ئەڵقەی داخوازەکانی سەدەکانی ناوەڕاست، تەوەقوع و چاوەڕوان
غا فەرمایی کە تێیدا ئینسانەکان بەرینتر دەکاتەوە، سیستەمی باب مەزنی و ئا

خۆیان بە ڕەعیەت و پیاوی حکومەت و دەسەاڵتداران دەزانن و هیچ شتێک 
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، لەناو دەچێ و بە  دابەش کراوە بە مافی خۆیان نازانن و کۆمەڵ بەم پێ یە
کەسێکە لە باری قانونی یەوەو بە جێگای ئەوە هاوواڵتی دیتە کایەوە کە 
. {(پەرلەمەنتاریزم سۆسیالیزم و) ٥١ل.  ڕواڵەتیش بێ خاوەنی مافی بەرابەرە

یەی سەرمایەداری خۆشەو چ بۆرژوازی دڵی بە کام پێشڕەفتیووردە 
ازادی ئینسان یەک لە ناو چووەو دەسەاڵتی یەکسان و ئسەرەڕۆیی

تاقیگەکانیان ، لە  پێشڕەفتەکانی ئەم سەردەمەی سەرمایەداری.. هاتووەکپێ
ەی حقنە، ڤایرۆسی ئیبۆال ئەخەنە گیانی گوند نیشینەکانی دەمانچدایە کە بە

ەریقاوە و ڕووی خەتەرناکی ئەم ڤایرۆسە لەسەر گیانی ئەم ئینسانانە ئەف
وە  ، ە دەست نیشان دەکەنتاقی دەکرێتەوەو توانای کوژەری ئەم ڤایرۆس

بەرەاڵکردنی  ی دەدەن، کە دەست بەسەراگرتن و پێشانی ئینسانی سەر زەو
 .  لە دەستی ئەواندا پیشان دەدرێت

هەروەها نەخۆشی ئەنفلۆنزای باڵندە و تووش بوونی ئینسان دەبێتە هۆی لە 
یە و بە دیاری بۆ واتە ئەم نەخۆشییانەی هی سروشت نی.  ناوبردنی
.  ان لە ناو تاقیگە کەیاندا، لە ڕێگەی پیتاندنی سەر زەوی دەهێنن ئینسانی

یە بۆ سەرمایەداری، ستەمی کاری بەکرێ هەروەها ستەمی ئەمڕۆ کەی
لە  .  ئینسانی کرێکارو بێ ماف کردنیانە لە ژیانێکی شایستەی ئینسان

ستەمانە کام ستەم لەو .  پێشەوەدا قسەی زۆرمان لەسەر کردووە
یان بە کۆنە پەرستانەکانە دوو جەنگی جیهانی و جەنگە ن کە لگەورەتر

کەڵەکە بوونی  بۆ سیستەمەوملیۆنەها ئینسان بووەتە سووتەمەنی ئەم 
ڕووی داو زیاتر لە سێ سەد کەنداودا سەرمایەیان ئەوەی کە لە جەنگی 

یە لۆجتاقی کردنەوەی توانا تەکنەقوربانی هەزار ئینسان بوونە 
مالنێییەکانی نێوان خۆیان لەسەر حیسابی وواڵتانەو ملیەکانی ئەو زسەربا

واتە . ەوە دەکەنو یەکالیی  گۆشت و ئیسقانی کرێکاران جێ بە جێ 
ت هیچی کەمتر نی یە لەو یانەی کە لەم سەردەمەدا دەکرێسەرەڕۆیی
سەردەمی باب ساالری و کۆیلەداری و دەرەبەگایەتی دا لە یانەی سەرەڕۆیی
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انەو النەیی بەشێکی زۆری ئینسان لە جیهاندا، برسێتی و بێ خ.  کراون
 . هاوتای کاری بە کرێ و سەرمایەیە

حورمەتی واتە بێ کار کردن و نەبوونی مافی ژنان و ئیهانە بە ژیان و     
کان خاوەنی مافی دا ئینسانەنیزامی سەرمایەداری ئینسانیان لە کام جێگای

پەرەگراڤەدا باسی لێوە ەم ئەوەی عبداللەی مهتدی ل ؟!یەکسان و ئازادن 
یەکەی یە بە سەرمایەداری و دیموکراسی شەرعیەت دانی تەواوەتی کردووە ،

دەسەاڵتی سەرمایەداری . زارو یەک بەهانەی ووردە بۆرژوازییانەوە بە هە
لەبەر چاوی کرێکاران ڕوو سورو بە دیموکراتیک ترین بار لەگەڵ 

کۆمۆنیستەکان بێ ئیعتبار  واتە بۆ.  سەردەمەکانی پێشوودا باسی لێوە بکات
.  سەرمایەداری ئەرکیانە  دیموکراسیکردنی ئەم تێڕوانینانەو دەسەاڵتی 

هێنانی     کۆمۆنیستەکان، بە دەست هەروەها پێشڕەفتی لە الی 
ئەو لێکدانەوانەی کە .  داریایە لە پێناو ئازادی و یەکسانیدیکتاتۆریەتی پرۆلیتا

ایی دەکرێن و کە ئینسان خۆیان بە لە سەردەمی باب مەزنی و ئاغا فەرم
ڕەعیەت و پیاوی حکومەت و دەسەاڵتداران دەزانن و لە بەرامبەردا 

 . دوور لە سەرەڕۆیی دەزانرێتجیاواز و دیموکراسی سەرمایەداراندا بە 
و پووچە بۆ باشتر ڕاگرتنی دەسەاڵتی انێکی زۆر بێ مانداپاساو

هەروەها بۆ عبداللەی . ان لە الیەن ووردە بۆرژوازی یەوە سەرمایەدار
واڵتی کە هاو.  گەورەیە وواڵتی بوونی ئینسانەکان پێشڕەفتێکیمهتدی بەها

لە شۆڕش و کرێکارانە دا وون کردنی ناونیشانی لە نیزامی سەرمایەداری
لە عێراقدا ، لەسەر بە واتە کاتێک بڕیاری سەرۆکایەتی .  بزووتنەوەکانیاندا

دا ڵەکانی هەشتاکان و جەنگی ئێران عێراقلە سا،  بەر کردنی کرێکارانفەرمان
بۆ سڕینەوەی ناوی کرێکار بوو لە خەبات و شۆڕشیانداو بێجگە لەوەی  ،

کران بە گەرووی جەنگ و  ێک لە ئیمتیازو عالوەیان لێ بڕاوکە هەند
جیاوازی مەزهەبی شیعەو سونی  دایوە لە ئێرانی ئیسالم.  سەرمایەداراندا

رێکاران وەک چین و بزووتنەوەکەیان لە ک دەکرێتە مەسەلەی کرێکاران و
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وازی ڕووکاری ووردە بۆرژ.  لە مەنگەنە ئەدەندا چوارچێوەی ئەم مەزهەبە
وزوعی شتەکان جیا دەکەنەوەو لێکدانەوەیەکی ەشتەکان لە کرۆکی م

 . ڕیاکارانە بۆ سەرمایەداران دەدەن بە دەستەوە

 

 

 دیموکراسی و بزووتنەوەکان

 

.  بزووتنەوەی داواکاری یە جیا جیاکاننبزووتنەوە جیا جیاکانی کۆمەڵ،     
چێوەی بەرژەوەندی و فەلسەفەی ، لە چوار ەانواتە هەموو ئەو بزووتنەو

هەر بزووتنەوەو .  نە ڕێوەەووجودی بزووتنەوەکەیدا ئیش و کارەکانیان دەب
،  ییەکەیدایە کۆمەاڵیەتمەاڵیەتی و لەسەر ئاستی پەیوەندیچێوەی کۆلە چوار

،  لە بزووتنەوەکانی ەکئەوەی .  داواکاری و بەرژەوەندی خۆی هەیە
سەندیکالیست وهەروەها بزووتنەوەی ووردە بۆرژوازی و بزووتنەوەی 

، یان  و نەتەوایەتی لەسەر دەستی بۆرژوازی و ووردە بۆرژوازی ژنانە
چینی  خراوە چەپەکان و هەروەها بزووتنەوەی کۆمۆنیستی زانستیکڕێ
،  هەریەکە لەمانە ناوەندێکی تایبەت و دیموکراتی خۆیان هەیە. رێکارک

مەرجی کار کردن ی سیستەمیکی دیموکراتی و یان باشکردنی هەلووداواکار
و ژیانی کۆمەاڵیەتی ئینسانن بە بڕواو بۆچوونی تایبەتی کە دەربڕی واقعی 

 . کۆمەاڵیەتی و سیاسی یانە

 ن ،سەندیکاکاندا، ناوەندی دەسەاڵتدارانئەو ناوەندەی کە لەناو     
سەرمایەدار پارێزگاری لە پەیوەندی سیاسی و کۆمەاڵیەتی چینی کرێکارو 

ندیکالیزم ناوەندی بزووتنەوەی سوڵح و ئاشتی چونکە ناوەندی سە.  ئەکەن
ئەم بزووتنەوانە لە چوار چێوەی  . نێوان چینی کرێکارو سەرمایەدارە
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کاران دەکەنە داواکاری کری وەن کارەکاندا ،لەگەڵ دەوڵەت و خا دانیشت
شە بە داخوازی پاشەک.  داقوربانی بەرژەوەندییەکانیان لەگەڵ سەرمایەداری

 . کرێکاران دەکەن لە بەرامبەر سەرمایەداراندا

، لە داوای مافی  داتنەوەی دیموکراسی ووردە بۆرژوازیلە بزوو    
 ، و بە دەوریدا دەسوڕێنەوە وە، کاتێک کە ئەم مافە بەرز دەکەنە دانەتەوەیی

توانن ب ەیاندا ئەوە بۆ خۆیان دابین بکەن ،دەیانەوێت لە ناوەندی بزووتنەوەک
یان بە ووتەی خۆیان ، یان بە دەست بهێنن بەشێک لە ئابوری خۆوواڵت

سەرمایەدارانی نیشتمانیان لە ژێر چەپۆکەی بۆرژوازی مۆنۆپۆڵی بۆرژوازی 
زۆر جار ئەمانیش دەست تێکەڵ دەکەن  . جیهانی ڕزگار بکەنگەورەی 

ی اوو یان بزووتنەوەی کرێکاران بە د لەگەڵ بزووتنەوەی کرێکاراندا
ئەوەی کە لە حیزبەکاندا .  شیعارو ئامانجەکانی خۆیاندا ڕیز دەکەن

بۆرژوازی ، بۆ کەسێک یان  دەگوزەرێت، لە حیزبی ووردە بۆرژوازی و 
ئەمانە هەر . بەرەو لوتکە هەڵکشێیە کە لە بنکەدا بێت و ئەندامێکیان نی

یان بۆ  بزووتنەوەی دیموکراسی بۆرژوازین ، هەموویان هەڵقواڵوی
 .دیموکراسی بۆرژوازی لە خزمەتدان

 مەشخەڵی  یزمسمارک وەی کۆمۆنیستی و کرێکاری یەکاندا ،لە بزووتنە     
کرێکارەو بۆ  یەکانیان دیموکراسی چینیبڕواو بۆچوونەکانیانە دیموکراسی

بزووتنەوەی خۆیان دژ  . لە بزاوتن و هەوڵدان یە مێژوویی یەکانیاناخوازید
بەو بزووتنەوانەی ووردە بۆرژوازی و بۆرژوازییانە دەخەنە گەڕ کە 

بێجگە .  سەرمایەدارانهەندێک جار دەبنە دەزگای سیخوڕی و جاسوسی بۆ 
دا سەرمایەداری کاری و چۆک دادان لە بەردەملەوەی کە گیانی سازش

 کەواتە بزووتنەوەی دیموکراسی پرۆلیتاریا . دەخەنە دەستوری کرێکارانەوە
یە ووردە هەیە لەگەڵ بزووتنەوەی دیموکراسییان جیاوازی ڕیشەی ،

 . یەکانو بۆرژوازیبۆرژوازی 
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لە ڕووی  }دا دەڵێت (سێ)منصوری حیکمەت لە وەاڵمی پرسیاری     
ئیعتراز  ێژێک وەختێ بیەوێعەمەلی یەوە، دیموکراسی ئەو عیبارەتەیە کە تو

بکات بە مەحروم بوونی قانونی وە یان دوو الیەنەی خۆی لە مافی 
 بەشداری کردن لە پرۆسەی بڕیارداندا، بزووتنەوەکەی خۆی پێ ناو  دەبات

.  بە ڕای من سیفەتی هاوبەش و گشتی دیموکراسی لەمە زیاتر نی یە. 
سیاسی و دەستوریکی دیموکراسی خۆ بە خۆ هەل و مەرجێک یان ڕژێمێکی 

، بەڵکو بزووتنەوەیەکی  ، وە یان تایبەت بە کەسێک نی یە دیاری کراو نی یە
بۆ بە دەست هێنانی ئەو مافانەی کە هەمیشەیی توێژە پشت گوێ خراوەکانە 

لە نێوان : دیموکراسی) ٩-١ل.  ئەوانی تر هەیانە لە بەرامبەر دەسەاڵتی سیاسی دا

نەی لەسەرەوە کردمان ی ئەو ڕوون کردنەوابە پێ. {(دەربڕین و ڕاستی دا
ۆری لەگەڵ ئەم بۆچوونانەی منصوری حیکمەت و جیاوازیەکی ز

کۆمۆنیزمی کرێکاری و ئەوانە لە پێش ئەویشدا لێکدانەوەکانیان هەمان 
واتە کاتێک توێژێک اعتراز بە بێ بەشی و بێ مافی خۆی .  ناوەڕۆکیان هەیە

مافە سەرەتایی و مافەکانی هەڵبژاردنەوە لە باری چ  ، لە کۆمەڵگادا ، دەکات
ن و یەکا، ئەوا ناوەڕۆکی داواکاری بۆرژوازی بێت، توێژگەلێکی ووردە  بێت

یەوە دەست نیشان ڕەوا بوونی داخوازی یەکانیان ، بە پەیوەندی کۆمەاڵیەتی
پەیوەندییەکیان هەیە بەنیزامی سەرمایەداری و لە کام ، کە چ  دەکرێت

 چوونکە ناکرێت ووردە بۆرژوازی.  یەکانیاندا قەرار گرتوونشوێنی پەیوەندی
دا داوای ، لە نیزامی سەرمایەداری ی بەردەوامی سەرمایەداریئەڵقە لە گوێ

،  خوازی ئەم توێژەوە دیموکراسی هەروەها لە ڕووی.  ڕەوای هەبێت
پەیوەندی توند و تۆڵی بە بەرژەوەندی  ناوەندی دیموکراسی خوازییەکەی ،

واتە ئەو داخوازیانەی کە لە .  می سەرمایەداری یەوە دەبێتو سیستە
داخوازی   ، دا هەیەەلێکی ووردە بۆرژوازی و بۆرژوازیبزووتنەوەی توێژ گ

و جیاوازی بنەڕەتی و  داسیستەمی سەرمایەداریڕەوای کرێکاران نابن لە 
هەیە لەگەڵ بەرژەوەندییەکانی چینی کرێکارو داوا ڕەوا ان ڕیشەیی
داواکان ئەوەیە کە واتە ڕەوا بوونی .  تەمەداسیەکانی لە ئەم سیمێژووی
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.  ئاراستەی ڕەووتی مێژوو ئەوەستێنێ و کۆنە پەرستی بەرهەم ئەهێنێتەوە
یە ڕەواکانی ەکەی بە تاودانێکی خێراو ڕەوا بەرەوو پەیوەندیاستبەڵکو ئاڕ

کەیدا بزووتنەوە کۆمۆنیستی و شۆڕشگێڕییە کاتێک کە پرۆلیتاریا لە.  ببات
، ڕەواترین داوای ئەم  هێنانی دیکتاتۆریەتی خۆیەتیبە دەست ئااڵ هەڵگری

، لە چوارچێوەی  بۆرژوازیچونکە ووردە.  داچینەیە لە نیزامی سەرمایەداری
خۆی دەکات و سیستەمی  یەکانیپارێزگاری لە بەرژەوەندی،  یدایەکانداواکاری

نی بەشێک لە هێنابەدەسترێزێ و بزووتنەوەکانی بۆ سەرمایەداریش دەپا
واتە ئەمان نایانەوێت نیزامی .  یە بۆ خۆیانئابووری سەرمایەداری

خۆیانی بە ، بەڵکو ئەی ڕازێننەوەو گۆڵی  سەرمایەداری لە ناو بچێت
کام قانون و کام تیئۆر، داخوازی ئەم دوو چینە دەکات بە .  دەکەن دابەرۆک

ناکرێت لەبەر  ؟! ئەداتیەک داخوازی و هەردووکیان بە ڕەوا لە قەلەم 
کردووە و دیموکراسی ئەوەی کە دیموکراسی بۆرژوازی بۆگەنی 

ۆر پرۆلیتاریش لە بزووتنەوەی داخوازی یەکانیانیاندا بێ بایەخ و یەک ج
ئەو تیئۆرەی کە لە یەکتریان جیا .  داسەیر بکەین لەگەڵ سەرمایەداری

 یەداکۆمۆنیزمی کرێکاریی ئانارشیزم و ئەوە تەنها لە بۆچوونەکان،  ناکاتەوە
م و مافی ژنان و رۆانەی کە بە داخوازی ڕۆژانە و ڕیفیئەو داخوازی. 

کە لە شیعارو ئیش و کاری ... مافەکانی بێکاران و الوان و کارمەندان و 
ڕێگە چارەکانیشیان  ، و منصوری حیکمەتئ  و. ع.ک.ڕۆژانەیاندا هەردوو ح

ی ووردە بۆرژوازییانەیان تیایدا کێدیدو بۆچوون ،  بۆ مەسەلەی نەتەوایەتی
خواست و لە .  وەاڵم بە کێشەی نەتەوایەتی ناداتەوە ،  وەبەیان کرد

چوارچێوەیەکی تر بە دا نەبێت هیچ اکانی بزووتنەوەیەکی دیموکراتیکیداو
، لەگەڵ توێژگەلە  ئەمان انەیکواتە داخوازی دیموکراتی.  خۆیانەوە ناگرن

 داواکاری چوونە ناوەوەی ئەم حیزبانە.  گوێ خراوەکان دەستە خوشکنپشت
.  گەیەنێتبۆ ناو هەڵبژاردنەکان وپەرلەمان ، لە پێش و لە ئێستادا هیچ نا

ناوکی بزووتنەوەی ووردە بێجگە لەوە نەبێت کە ئەیانەوێت بە 
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بحث و پلیمەکانیان .  یانەی خۆیان خزمەت بە سەرمایەداری  بکەنبۆرژواز
 . ەوەیدا ئەسوڕادەسەاڵتی سەرمایەداران لە چوارچێوەی  بەشداریکردن لە

تنەوەی دیموکراسی خوازی بۆرژوازی، تەعبیرە لە ڕژێمێکی وبزو    
ئەو بزووتنەوانەی کە لە سەردەمی  واتە.  سیاسی و ئابوری و کۆمەاڵیەتی

داخوازی سیستەمی سەرمایەداریان  دا هەبوونپێش سەرمایەداری
واتە .  ڕاڵی بۆرژوازی بووندیموکراسی لیب ئەڕازاندەوەو بزووتنەوەی

.  و کۆمەاڵیەتی دەکاتسیستەمێکی سیاسی هەموو بزووتنەوەیەک تەعبیر لە 
یەکەیەوە ناوەڕۆکی پەیوەندی یە کۆمەاڵیەتیناوەڕۆکی ئەو سیستەمەش لە 

 .  دەست نیشان دەکرێت

ڕژێمێکی سیاسی و لە  منصوری حیکمەت لە الیەک دەڵێت دیموکراسی    
ئەم بۆچوونەی کە لە هەمان .  ڕژێمێکی سیاسی نی یەالیەکی تر دەڵێت 

، لە پێناو ئەوەدایە کە بتوانێت  وەاڵمدا بە جیاوازی دەربڕینەوە دەردەبڕێت
ناسە بکات و بڵێت اسی پرۆلیتاریاو سەرمایەداران بەیەک ناوەڕۆک پێدیموکر

ەوە واقعی و کۆمۆنیستی کە پرۆلیتاریا لە بزووتن یەیئەم دیموکراسی خواز
بزووتنەوەی توێژە پشت گوێ خراوەکان بە ،  یەکەیدا بەرز بکاتەوەزانستییە 

باڵ هەڵدانی ها بۆ سەر لێ شێواندن و بە شان وە تەنئەمان.  لە قەڵەم بدات
ووتنەوەکانی دیموکراسی خوازی ڕۆژهەاڵت ئێمە دەڵێین بز.  سەرمایەداریە

داوای  کاتێک پرویسترۆیکا.  ئاوا یەک ماناو یەک بەرژەوەندینو ڕۆژ
لەم .  سەرمایەی بازاڕی ئازادسەرمایەی دەوڵەتی دەکات بۆ  گەڕانەوەی

ڕێگەیەوە دەیەوێت جارێکی تر دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوازی لە 
بزووتنەوەی داخوازی ڕەش پێستەکان لە .  ڕووسیادا بەرهەم بهێنێتەوە

ەو ، یان ئ بە دەرەجەیەک حیساب کردنیان لەگەڵ سپی پێستەکانئەفریقاداو 
 ندەهی پێستەکان و پیەی کە لە نێوان ڕەش پێستەکان و سجیاوازی

نەوەکانیان لە وە دانانی جیاوازی بزووت ، دەکرێت لە ئەمریکاداسورەکان 
هیچ  ەڵ بزووتنەوەی دیموکراسی سەرمایەداری ،دا لەگنیزامی سەرمایەداری
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ۆر ناگەیەنێت بێجگە لەوەی کە لەم ڕێگایانەوە ووردە بۆرژوازی دەیەوێت تیئ
 یەکانی ناو کۆمەڵ حساب بکات ووبزووتنەوەکەی خۆی بە داخوازییە واقعی

.  خزمەت بە  سەرمایەداری دەکەن لە ڕێگەی سیاسەتی دیماگۆجیانەوە
  دیموکراسی} دا دەڵێت (سێ)لە وەاڵمی پرسیاری منصوری حیکمەت 

جنوبیش خوازیاری مافی بەشداری کردنی ی ئەفریقای تسخوازی، ڕەش پێ
بەاڵم ئاسۆو ئامانجە .  ئەویش دیموکراسی دەوێت.  یەکسانە لە هەڵبژاردندا

. ٩ل.  یەکانی ئەم دوو بزوتنەوەیە لەگەڵ یەکتردا زۆر جیاوازنکۆمەاڵیەتی
بزووتنەوە جیاوازەی  مەبەست لەم .{( لە نێوان ڕادەربرین و ڕاستی دا: دیموکراسی)

وکراسی خوازی ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتدا ، بزووتنەوەی دیمڕەش پێستەکان و 
بۆچوونانە دوو لێکدانەوەی دژ ئەم ، تصنیفی دەکات  منصوری حیکمەت

بزووتنەوەی چونکە هیچیان ناگەنە ئاستی .  یەک ئەدەن بە دەستەوەبە
ی خوازیاری بەشدارگومان ڕەش پێستەکان بێ.  دیموکراسی پرۆلیتاریا

واتە خوازیاری بە کرێ گرتەی خۆیانن  ، داکردنن لە دەسەاڵتی سەرمایەداری
واتە دیموکراسی . پێستیکی باشتردا بۆ سەرمایە دارانی خۆلە ئاستێ

ی و  پرۆلیتاریا خوازیاری نەمانی هەموو تەفرەقەیەکی جنسی و ڕەگەز
دا کاری بە و لەگەڵیشیان داتیرەیی و دینی و نەتەوایەتیە لە نیوان ئینسانەکان

بەاڵم .  کرێ و سەرمایە لەسەر هەموو ئینسانێک لە ناو دەبات
 .  ادەگرنڕبزووتنەوەکانی تر پیرۆزی ئەو دەسەاڵتە 

هەروەها عبداللەی مهتدیش دەیەوێت ئەوە بسەلمێنێت، کە بزووتنەوەی 
ە دژ بەو سیستەمەو لە دوای و لو  داۆرژوازی لە سەردەمی دەرەبەگایەتیب

ناوەندی هەڵبژاردن بەسەر کۆمەڵێک گۆڕانکاری  ، دەسەاڵتی سەرمایەداریدا
چلۆن  }پرسیارێکی دا دەڵێت وە لە وەاڵمی .. و بەشداری هەلبژاردندا هێناوە

بنکەیەکی وەک بنکەیەکی تایبەتی بۆرژوازیی سەری هەڵداوە، نەک وەک 
تەنیا ڕەنگدانەوەی (( ماف)) یەبەشەری بە گشتی وە چلۆن هەر بەم پێ

بووەو هەر لەبەر ئەم الیەنە دیموکراتیکەی زۆر بەر تەسک و (( ەتمالکیی))
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ژیانی خۆی و بە   یە بە درێژایی، ئەوە کە ئەو بنکە بۆرژوازی لەرزۆکە
دوودا هەندێک ئاڵ و گۆڕی بەسەردا هاتووەو یەک وورسەدەی ڕابتایبەت لە 

گای دەنگدان البردوەو مافی دەنگدانی لەوانە مەرجی مالکیەتی لەسەر ڕێ
ئەو  .{(یزمتارسۆسیالیزم و پەرلەمان.)١١ل.  ، هەڵبەت واقعیەتێکە گشتی سەلماندووە

کاتەی کە شەرەفی دەنگدان لە هەڵبژاردنەکانی دەرەبەگایەتی دا، بە 
رجی هەڵبژاردنی بە دان مە، لەگەڵ ئەم سەردەمەی کە دەنگ مالکیەتەوە بووە

دان بۆ هەڵبژاردنی چونکە دەنگ.  یەنییە ، جیاوازیان نیمالکیەتەوە 
سەکانی هەروەها لە ئێستای مەجلی.  داەچەوسێنەرانە لە هەردوو سیستەمەک

نابێ لە پەنجا کە ئەندام  هەیە بەوەوە بوون بە ئەندام پەیوەندی ئەمەریکاداو 
ڕابردوو، کە لە پەرلەمانەکانی واتە ئەوەی .  هەبێتکەمتری ملیۆن دۆالر 

، بۆ هەڵبژاردنی  اتسئێدان و ئەوەی کە ڕووی داوە لەسەر دەنگ
سەرمایەدارێک دەبێت کە نابێت بڕی سەرمایەکەی لەو بڕەی سەرەوە کەمتر 

مهتدی دڵی پێ ئەو گۆڕانانەی کە عبداللەی واتە .  کە باسمان کردبێت 
لە  تەنها،  دەزانێتدەکات و بە پێشڕەفتی دیموکراسی سەرمایەداری خۆش

، هیچ لە مانای دەسەاڵتی  ئەم دەسەاڵتەواتە .  شکڵی دەنگدانەکاندایە
کە ئەم دەسەاڵتە ترس و  سەرمایەداران نەگۆڕیوە، ناکاتە ئەوەش

یەکی لەو بزووتنەوانە هەبێت کە داوای دیموکراسی کردنی زیاتری نیگەرانی
، وەیەیان ئەوەی کە ئەم بزووتنە.  ناوەندی هەڵبژاردن و پەرلەمانی دەکەن

دەبێت لە الی ئەمانە چ .  دیموکراسی ڕابردوو بە لەرزۆک و تەسک دەزانن
ئەو کاتەی .  توندو تۆڵیەک بە دەست هاتبێت لە دیموکراسی سەرمایەداری

، کە  ی بۆ دەدەنجاڕتی دیموکراسی خۆیاندا دەرەوەی دەسەاڵکە لە 
تەنها ئەم پێشووتر، ساتانەی دیموکراسی هەڵبژاردن زۆر فراوانترە لەو 

ردن و پیاهەڵدانی ووردە بۆرژوازییە بە سیستەمی خۆش کدڵهەڵوێستانە بۆ 
بە سیاسەتی کوێر کوێرانە دەیانەوێت زهن و کرداری  . داهەڵبژاردن

لەگەڵیدا هەزارو یەک بەیت و  ، دا ڕابکێشنبە الی ئەم سیستەمەپرۆلیتاریا 
لەگەڵ ردن و هەڵبژیراو ، هەڵبژا بەالم هەر کاتێک.  بۆ دەڕازێننەوەبالۆرەشی 
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لەگەڵ  و یان مالنێبە هەمان تخطیط کەوتنە مل ، داسیستەمی سەرمایەداری
کە جێگا لە  ەخۆ کردنی ئابوری نەتەوایەتی یاندا ،و سەرب ویستی ئەواندا

بە واتا ) یەکانی ئیمپریالیزمی جیهانی، تەنگەبەر بکاتە مۆنۆپۆلیشەریکەت
بە  دەنگدانی گشتی بۆ هەمان بۆرژوازیئەوا مافی  (مانای لەناو چوون نا

،  واتە ئەو بزووتنەوانە.  یەیان لێ دەسەننەوەخوێن مافی ئەو دەنگدانە گشتی
، ناتوانن یەک تۆز لەو ڕاستیە وون  بە هەموو ڕەنگ و ئااڵو وااڵیەکیانەوە

 . بۆرۆکراتیەتی کەمینەی کۆمەڵەدیموکراسی بۆرژوازی  بکەن کە

، کە دڵیان بە دیموکراسی  کرێکار نین ئەوە کۆمۆنیستەکان و چینی
تۆڵی ئێستای خۆش بێت و دیموکراسی لەرزۆکی کۆن ڕەت بکەنەوە توندو

دیموکراسی ئێستای سەرمایەداری وە یان بەوەی لە قەڵەم بدەن کە 
واتە هەر .  یەوە وەرنەگرتووەاوەی لە پۆلیس و قانوونی سەربازیسەرچ
یەکان کە دەنگ بە هەر جۆرێکی نەوەیەک لە الی کۆمۆنیستە زانستیبزووت

ئەوا دەیەوێت ڕێگری لە بەردەم چوونە  دیموکراسی بۆرژوازی بدات ،
 . خوازی پرۆلیتاریا بگرێت لە دەسەاڵتی خۆیدا پێشەوەی دیموکراسی

 نا واقعی بوونی تێڕوانینی  عبداللەی مهتدی کە لە وەاڵمی پرسیارێکدا    
 } ە ئەوروپا تێدەڕوانێت و دەڵێتیەکان للەسەر خەباتی بزووتنەوە کرێکاری

هیچ کرێکارێکی تێکۆشەر نی یە کە لە وواڵتانی ئەوروپایی بڕوای بەوە 
ئەو کرێکارانە پێ یان وایە پەرلەمان تەرخان .  هەبێ پەرلەمان لە خۆیەتی

کرێکاری و مانگرتن و خەبات و تێک بەاڵم ڕێکخراوی (( ئەوان))کراوە بۆ 
 .یە((ئێمە))ندان و هەروەها شۆڕش، هی ن لەگەڵ پۆلیس و خۆپیشاهەڵچو

.  ژیانی خەباتکارانەی کرێکارانە لە وواڵتانی سەرمایەداریئەمە ئەزموونی 
پەرلەمان و دەزگا نامۆ بوون و بێگانە بوونی کرێکاران لەگەڵ 

 ئەوەندەی حاسڵی تەبلیغات و ڕوشنگەری سۆسیالیستەکانە.  یەکانبۆرژوازی
ئەزموونی قوڵ و سەر سەختی ژیانی ڕۆژانەی هەزار ئەوەندە حاسڵی ، 

، یەکێکە لە دیاردەو دیمەنەکانی ژیانی سیاسی و ئەم نامۆیی یە . خۆیانە
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وواڵتانی ڕۆژئاواو یەکێکە لە تایبەت مەندی یە پایەدارەکانی کۆمەاڵیەتی لە 
بە  کاتێک چینی کرێکار {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتاریزم) ٦١-٦٢ل.  کۆمەڵگایانەئەو 

 .  ئەو چینە دەنگ بە پەرلەمان نەدات پەرلەمان نامۆیە کە

.  لە ئەوروپاو جیهانیشدا ئەزموونی زۆری هەیەڕاستە چینی کرێکار       
بەاڵم هەتا ئێستاش چینی کرێکار دەستی لەوە هەڵنەگرتووە، لە 
بزووتنەوەکانی دا، کە بەشداری هەڵبژاردن نەکات و دەنگ بە نوینەری 

واتە شتێک کە لە واقیعدا نەبێت و بە واقعیش لە .  نەدات سەرمایەداری
دا ئاوێزان دەبێت و لەگەڵ خەیاڵ و لەگەڵ نا ڕاستیکاتەدا لەو  بدرێت ،قەڵەم 
هیچ ئیمە بە .  خەونی جۆراو جۆر دەگێڕێتەوە ، لیزمی خۆیداناڕاسیۆ

.  ، کار ناکەین بێ ئیعتبار کردنی ئەزمونەکانی چینی کریکارداجۆرێک لەگەڵ 
و پەردە پۆشی ئەرکێکی  ناشوێنینبەاڵم ئەوەش هەیە، کە ڕاستی یەکان 

دەبێت ئێمە دەڵێین .  کەیناکەین و لەگەڵ ئەوەشدا کاری بۆ نەخۆمانی پێ ن
نی لەوەو پێشیان و ئێستا چینی کرێکار دەرسی ڕۆشن لە ئەزموونەکا

 . بنێنی و زانستیانە بۆ پێشەوە لموەربگرن ، تا بتوانن هەنگاوی جدی و ع

یۆن کرێکار ئەندامیان و نفوسیانن چەند مل داحیزبانەی کە لە ئەوروپا وئە    
یەکان و پەیوەندیە کۆمەاڵیەتی یەکانی ، دەنگ بۆ سیاسەتە ئابوری

نە ناو قانوونێکی کرێکاران و خۆشیان ناخەهیچ .  سەرمایەداری دەدەن
ی انتقائکەواتە ناکرێت .  بەندە قانوونی یەکانی پەرلەمان و دەوڵەتەکەیەوە

شتمان بکەینەوەو بە بەڵگەی بکەین بۆ ڕاستی پ وروبیر لە دیاردەکانی دە
کە ووردە بۆرژوازی لە ئێستادا ئەیەوێت لە ژێر  ، بۆچوونەکانمانبڕواو 

ەوە بڵێم کە کام لێرەدا دەمەوێت ئ.  پەردەوە سیاسەتی خۆی پرۆسیس بکات
پەرلەمانە  زۆربەی دەنگ دەنگیان بۆکارانی بە ێکر وواڵت لە دنیادا ،

 خراوەکئەو ڕێواتە .  خستوویانەتە الوەهەڵبژێردراوەکەیان نەداوەو 
، کە سیاسەتی  بەشێکی زۆر کەمیان نەبێتکرێکاریانەی ئەوروپاو جیهانیش 

ا ئەگەر کارێک بکەن زۆر زۆر ئینج ت ،کۆمۆنیستی زاڵی سیاسەتەکانی تر بێ
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کخراوانە ڕێ واتە ئەو.  یەکانەوەکۆمۆنیستییە ناچنە ناو ناخی هەڵوێست گیری
لە بەین چوارچێوەیەی  یەکانیان دەخەنە، هەموو داواکاری و داخوازی

نەچوونی پەرلەمان و بەرگری کردن لە سیاسەتەکانی پەرلەمان و 
، ئاوات  بەاڵم کرێکارانی هۆشیارو کۆمۆنیستەکان.  حکومەتەکەیانەوە
کردنەکانی پەرلەمان چارەسەر، بە  نابەستنەوە،  خۆیان یوئامانجی مێژووی
دەست هێنانی چارەسەر لە الی ئەمانە بە، بەڵکو   و سیاسەتەکانیان

، ئەم  یانە دەست پێوە گرتنیدیموکراسی پرۆلیتاریاو بە زانستی دەسەاڵتی
نەک ئەو .  یانەی چینی کرێکار جێگای ئومێدی جینایەتیمانەبزووتنەوە زانستی
ژوازیش تیئۆری ئەندامیانە و سیاسەتی بۆر ارێکچینی کربزووتنەوانەی کە 
بۆچوونی ناواقعی  منصوری حیکمەتیش بە هەمان دیدو .خەبات و ڕابەریانە 

یانەی خۆی لەسەر مەسەلەی بزووتنەوەکانی ناو سیستەمی ووردە بۆرژوازی
 . ێ، بحثی ناواقعی هەڵئەینجێن سەرمایەداری

مافی دەنگ دانی کرێکاران، } دا دەڵێت  (چوارەم)می پرسیاریاڵلە وە    
ژنان، سورپێستەکان و کەسانی لەم بابەتە بەشێکی سەرەکی پێناسەی 

دا لە دایک نەبوون، بەڵکو بەرەنجامی دیموکراسی پێک ناهێنن و لەگەڵی
 ین و توێژە جیا جیاکان بوون لەو کۆمەڵگاحەقخوازانەی چخەباتی 
ی فکری و خەباتانەی کە لە ژێر ئااڵو ئە . ەدا کە لە ئارادا بووەکدیموکراتی

بزووتنەوەی  تنەوەی سۆسیالیستی،سیاسی بزووتنەوەکانی تردا، وەک بزوو
التفرقة )دژی هەاڵواردنی نەژادیخوازانەی ژنان، بزووتنەوەی  یەکسانی
نا نادیموکراتیک و گشتی بە شێوەیەکی  ەقەومی وشتی ترەوە بو (العنصریة

خۆی بە مانای ،عیبارەتی دیموکراسی  دووەم . قانوونی چوونەتە پێشەوە
، مەرج نی یە تایبەتی ووشەکە، ڕێک وەکو سەربەخۆیی و خود موختاری

عەدالەتی و کۆمەاڵیەتی ویەکسانی وە یان پەرەسەندنی هاوتا بێت لەگەڵ 
بە ربەخۆیی و شتی لەم بابەتە ئەو قاڵئازادی فەردی زیاتردا، دیموکراسی سە

ریکراوانەن کە دەتوانن ناوەڕۆکی جیا جیا بگرنە سیاسی و ئیداری یە دیا
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خەباتی حەقخوازانەی . {(لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی )١٣ل.  خۆیان
ە دان و مافی سورپێستەکان لچین و توێژەکان لە چوار چێوەی دەنگ
یان بۆ ، مافی یەکسانی ناتوانرێتهەڵبژاردنی پەرلەمانە بۆرژوازییەکاندا ، 

 . بە جێ بکرێتبکات و جێدیاری 

واتە ئەو خەباتەی کە ئەتوانێت وەاڵمی دروست بە مافی یەکسانی     
خەباتی چینی کرێکارو  و هەموو مافەکانی ئینسان بداتەوە ،سورپێستەکان 

، ئەو خەباتە  واتە ووردە بۆرژوازی ناتوانێت.  یەزانستی کۆمۆنیزمی
کە  خوازیاری ئەوەن بەڵکو.  پروسیس بکات و ئاسۆ و ئامانجیان بێت

کە مافی یەکسانیان هەبێت لەگەڵ بۆرژوازی ات بەوەی دەستیان ڕابگ
واتە .  تااڵن بردنی سەروەت وسامانی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگالە  ، گەورەدا

نانی مافی وەسیلەی دەستیان بۆ بە دەست هێن ئەو مافانە ئەکەنە ئەما
 . یەکانیانداەرلەمانپدان و هەڵبژاردنە ، لە دەنگ دایەکسان لەگەڵ بۆرژوازی

،  یەکانتاریای هۆشیارو کۆمۆنیستە زانستیپرۆلیبەاڵم خەباتی حەقخوازانەی 
دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ئەتوانێت هۆی گرنگی بە دەست بە دەست هێنانی 

کە مافی یەکسانی .  بێت ی زانستیهێنانی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم
 .، تیایدا زامن بکرێت وئیش و نەتەوەیەک بداتئینسانەکان بە هەموو ڕەنگ 

ێکی ، ئەوەیان کردووە بە خاڵ قانونەکانیاندابۆرژوازی و سەرمایەداران لە 
دانەکان و هەڵبژاردنەکاندا مافی یەکسانی وەک مافی مەدەنی ژنان کە لە دەنگ

بەاڵم بە هەزارو یەک شێوە کون و کەلەبەر دەخەنە .  پیاویان هەبێت
هەروەها .  پێ دەگرنەوە یناوی خۆشیان بە ناوی پیاوانەوە جێ ومافەکانیان 

هەڵبژاردنیان  ، ڕەش پێستەکان مافی سورپێستەکانیش دەتوانن دەنگ بدەن
کە تەفرەقەی ڕەگەزی  ئەوەیان نییە بەاڵم هەر هەموویان مافی  ، هەیە

ەسەر لەناو بردنی ڕاسیزم و لیان بتوانن دەنگ  پێ بکەن ،سووکایەتی 
کە دەبنە .  ندەوڵەتەکانیان برەو پێ دەریکە زۆر جار  ، زم بدەنینیوناز

ەزایەتی چینی کرێکاری خۆ وواڵتی و کۆچ هاوئاهەنگ کردنی ناڕکەلێنێک بۆ 
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لیستی چینی کرێکاری پێ ناۆیناسنی وواڵتانی ترو پەیوەندی ئەنتەرکردووا
دەدەنە دواوەو سەرمایەدارانیش سیاسەتی ئابوریانەی پێ پەردە پۆش 

کارکردن و بێ کاری دەدەنە پاڵ دەکەن و نەهامەتی ژیانی و شوێن 
و پەیوەندی بە یەکەیان شانی خۆشیان لە ئابورکرێکارانی کۆچ کردووەوە 

تە هەر بزووتنەوەی وا.   ، خاڵی دەکەنەوە گوزەرانی کرێکارانەوەژیان و 
و  یدتائاپارسیاسەتی یەکسانی خوازانەی ژنان و بزووتنەوەی دژی 
بە دەست سیاسەتی  نەتەوایەتی و ڕزگاری و مافی چارەنوسی نەتەوەیی

ەو بزووتنەوەیە لەگەڵ ئاستەی ڕئەوا ئا ، یەوە بووووردە بۆرژواز
 . دەبندا یەکسان وهاوجووت یاسەتی سەرمایەدارییەکانی سبەرژەوەندی

ئەو بزووتنەوانە تەنها لەبەر ئەوەیە نەیان ، بە بڕوای منصوری حیکمەت    
 ا دیموکراتیک و ناقانوونیجێبەجێ بکەن ، کە نتوانیوە کە کارەکانیان 

لە هەمان کاتیشدا دەڵێت مافی دەنگدان و هەڵبژاردن  .  چوونەتە پێشەوە
ئەم  . ن بووەبەرەنجامی خەباتی حەقخوازانەی چین و توێژە جیاجیاکا

بۆچوونە دوو الیەنەیەو زۆر لە یەکتر جیاو دوورن و پەردەپۆش کردنی 
بوونەکانیانە بە خۆش و دڵ یانەڵبازانەی سیاسەتی ووردە بۆرژوازیفێ

یاندا لە قانوونی بوونبزووتنەوەی ووردە بۆرژوازی لە چوار چێوەی 
واتە ئەگەر بزووتنەوەیەکی حەقخوازانەی چین .  سیستەمی سەرمایەداری دا

، ئەوا دیموکراتیک و قانوونیش ((واتە ووردە بۆرژوازی))وتوێژەکانیش بێت، 
ئەو واتە ناقانوونی و قانوونی چوونە پێشەوەی .  دەبن بۆ سەرمایەداران
کە تا  . بزووتنەوەکە مەبەستەبەڵکو ناوەڕۆکی  ، یەبزووتنەوانە گرنگ نی

چێوەیە کار استەی قانونی مێژووییدا دەڕوات و بۆ ئەو چوارچەند بە ئاڕ
 دیموکراسی بۆرژوازی هاوتا نییە  هەروەها ناوەڕۆکە جیاجیاکانی.  دەکات

. لەگەڵ ئاڕاستەی ڕۆشتن بۆ عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی و ئازادی 
دەری  دوو دڵی و ڕاڕاییواتە ئەوەی منصوری حیکمەت کە بە شێوەی 

بێت لەگەڵ عەدالەتی  دیموکراسی هاوتا  ڵێت مەرج نییەدەبڕێت و دە
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کە دەیەوێت لەو تولە . ەربڕینێکی ووردە بۆرژوازی یانەیە د کۆمەاڵیەتی ،
لە ... اندالە لێکدانەوەکانیات رشیزم بگبە ڕێگەی ئەسڵی ئانا ڕێگەیەوە بتوانێت

، دیموکراسی هیچ کاتێک نابێت بە عەدالەتی  یەکانالی کۆمۆنیستە زانستی
بەاڵم دیموکراسی پرۆلیتاریا ، خەباتە لە  . و یەکسانی و ئازادیکۆمەاڵتی 

 .ڕێگای بەدەستهێنانی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی و ئازادی 

ئازادی یە  }دا منصوری حیکمەت دەڵێت (پێنج)لە وەاڵمی پرسیاری     
ۆمەاڵتی بەرەنجامی خودی پرۆسەی سیاسی یەکان و عەدالەتی ک

نی یە، بەڵکو بەرەنجامی ئەو بزووتنەوەو هێزە کۆمەاڵیەتی یە دیموکراتیک 
لە  چعەدالەت خوازانەیە کە بەدرێژایی مێژوو توانیویانە،ئازادی خوازو 

جەرگەی پرۆسەیەکی دیموکراتیک داو چ لە دەرەوەی ئەم پرۆسەیەدا، 
ان بە قازانجی خۆیان و سەنگ و سووکی هێزە کۆمەاڵیەتی یەک

.  ئامانجەکانیان بگۆڕن و بەشێک لەم ئامانجانە بکەن بە قانوون و عادەت
کە ئازادی سیاسی و ئەو کاتەی  .{ (لە نێوان ڕادەربڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی) ١٤ل

ەراراتەکانی ناو پەرلەماندا، عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی لە قانون و ق
ئەوەی کە جارنامەی گەردوونیان بۆ مافی لەگەڵ  ، بەندی دەکرێت قاڵب

پەیوەندی کارو سەرمایەی پەیوەندی  مرۆڤ ، کە تیایدا تەنها مرۆڤ
گەڵ ئەوەشدا عەدالەتی کۆمەاڵیەتی  کێ لەگەڵ لە.  یەکۆمەاڵیەتی ئەو مرۆڤە

ی یەکسانی لە نێوان کام چین و توێژەدا؟ واتە خودی نیزام ؟!چی 
یەو ناشتوانێت عەدالەت و یەکسان نی یەکیخوازیسەرمایەداری هیچ عەدالەت 

کە سیاسەتی  پەرلەمان ،سیاسەتەکانی دەرەوەی هۆڵی .  خواز بێت
 ، ، سیاسەتی بڕیارەکانی ناو پەرلەمانەکانە یەرۆرو ڕەشەکوژسەرکوت و تی

 ...کە لەگەڵ ئازادی خوازی واقعی چینی کرێکار دژو ناتەبایە

بڕیاردان و کردنی بحث و لێکدانەوەی ووردە وە بێ موباالتی و لە خۆ    
، ئەم چەپە ووردە بۆرژوازییەی  بۆرژوازی بە ناوی ڕادیکاڵی و کۆمۆنیستی

بۆرژوازی ی و ۆخیەکانی ئێران و عێراق ، ئەوەندەی دیفاع لە بەرژوەندی
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یەکانی چینی کۆک و ناتەبایە لەگەڵ بەرژەوەندیئەوەندە نا ، دایکی ئەکات
ئەوەندەش دوورە لە مێژوو، لە  ، ی کۆمۆنیستی زانستیکرێکارو بزووتنەوە

ست هاتووەو یانە بە دەلە چ شوێنێک ئەم ئازادی.  مێژوودانئەودیوی دیوی 
ە خودی ئەو بزووتنەوانەی کە وات ؟! دا نەبووبێتلە پرۆسەی دیموکراتیک

سەردەمی .  ڵەکانی دەوری بۆرژوازین ناتوانن عەدالەت خوازبنتوێژا
، سەردەمی خۆی لە دەست داوەو  ووردە بۆرژوازیعەدالەت خوازی 
ە سەردەمی ئێستا چونک.  عەدالەت خوازیش بێت مێژوو ناتوانێت، بگەڕێتەوە
کە .  خواز بێتە ووردە بۆرژوازی تیایدا عەدالەتک نە دەرەبەگایەتییە ،

ی و کۆمەاڵیەتی و سیاس وعەدالەتی بۆرژوازی ،  خوازی یەکەیانعەدالەت
عەدالەت خوازی تەنها  واتە بۆ سەردەمی سەرمایەداری ،.  یەکەیەتییئابور

 . یەکانەتاریای هۆشیارو کۆمۆنیستە زانستیپیشەو بڕوای پرۆلی

عەدالەتی یەکان و لە الیەک دەڵێت ئازادی یە سیاسی منصوری حیکمەت    
، وە لە الیەکیش جامی خودی پرۆسەی دیموکراتیک نیە کۆمەالیەتی بەرەن

بە قازانجی خۆیان رۆسەیەکی دیموکراتیکدا توانیویانە دەڵێت لە جەرگەی پ
 چونکە ئازادی سیاسی.  کراون ئەم لێکدانەوانە زۆر بێ سەرەو بەرە.. بیکەن

ەکی ، لە بەرەنجامی پرۆسەی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی سەرمایەداری
لە سەردەمی . دیموکراتیکی بۆرژوازی یانەوە بە دەست هاتووە 

، بە مانا  خواستێکی دیموکراتیک بووەبۆرژوازی هەڵگری  ، دادەرەبەگایەتی
کەواتە لە جەرگەی پرۆسیس کردنی ئەم خواستە .  بۆرژوازی یەکەی

ەتی دەست بە عەدالەتی دیموکراتیکەو لە ڕێگەی بزووتنەوەکەیەوە توانیوی
یەکەی خۆی بگرێ و دەسەاڵتەکەش کۆمەاڵیەتییەکەی خۆی و ئازادی

کە  بۆ پرۆلیتاریا تەنها شۆڕشە.  (یەوەبۆرژوازی لە ڕووی)یموکراتیک بێت د
ڕێگای بە دەست هێنانی عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانی و ئازادیە نەک 

اوی ئەوە خۆڵ کردنە چ.  دیموکراتیک کردنی سیستەمی سەرمایەداری
پرۆلیتاریایە کە لە الیەک دەوڵەت دیموکراسی نەبێت و پرۆسەیەکی 
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یەکان بەرەنجامی خودی ە الیەکیش داواکاریل،  دیموکراتیک پرۆسیس بکات
پرۆسەیەکی دیموکراتیک نەبێت و لە جەرگەی پرۆسەکەشدا، ئەو داوایانە 

 . بە ڕێوە برێتب

دا منصوری حیکمەت دەڵێت (چواردە)لە وەاڵمی بەشێک لە پرسیاری     
سۆسیالیزم و دیموکراسی دوو فکرەن کە بە درێژایی مێژووی }

،  گەشەیان کردووەنی یەکتر ووجودیان هەبووەو سەرمایەداری شان بە شا
دوو بزووتنەوە لە تەنیشت یەکداو نا تەبا لەگەڵ یەکترو بێگومان لە زۆر 

دیموکراسی و بەم پێ یە ڕەخنەی سۆسیالیستی لە .  حاڵیشدا تێکەڵ بە یەک
 بە دیلی سۆسیالیستی بۆ دیموکراسی بە ئەندازەی خودی دیموکراسی کۆنە

ی ەفکرسۆسیالیزم وەک  .{ (ڕاستی دا لە نێوان ڕادەربڕین و: دیموکراسی) ٣٣ل. 
نی خۆی لەسەر ئەوەوە دروست دەکات  کە ، تێڕوانی زانستی سۆسیالیستی

وەاڵمی مێژوویی خۆشی  ناعەدالەتی و نا بەرابەرییەک هەیە لە کۆمەڵگادا و
کتاتۆریەتی دی. )یەیئەو وەاڵمە مێژوویجێ کردنی جێبەبۆ .  پێ ئەداتەوە
ێوە بە تەواوی ئاسەواری ی کردووتە ئەداتی دەستی و لەو(پرۆلیتاریا

دیموکراسی  ڕەخنەشیان لە  . ناعەدالەتی و نایەکسانی هەڵئەوەشێنێ
یەو دژ بە ڕەخنەی چینایەتی سقانەرمایەداری و نیزامەکەی تا سەر ئێس
، کە لە دەسەاڵتی  یانەیەموو ئەو ماناو پراکسیسە بۆرژوازیهە
واتە ناکرێت ڕەخنە لە نیزامی سەرمایەداری .  دا بەرجەستەیەرمایەداریسە

یەکەی بدەیتە ، یان  دیموکراسی بگرێت و دیموکراسیەکەشیت پێ قبووڵ بێت
کاتێک کە لەگەڵ  .  می دەسەاڵتی بۆرژوازی بکەیتۆرداوای ڕیفدواوەو 

باری چاکسازی نیزامی سەرمایەداری دەبێت و خۆشت بە سۆسیالیست و 
فکرەی سۆسیالیزمی ووردە هەڵگری ەوا بێ شک ئ.  مۆنیست دەزانیتکۆ

بە  یەکانهەروەها سۆسیالیستە طوباوی.  دەبێت بۆرژوازی یان فیئوداڵی
دروست کردنی دنیایەکی داوای  نیگارێک کە لە خەیاڵیاندا هەبوو نەخش و

لە سۆسیالیزمی زانستی و لە دنیایەکی تر دەچوو بەاڵم .  تریان دەکرد
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سەرمایەداری یان سۆسیالیزمی  یسۆسیالیزمواتە .  کۆمۆنیزم نەدەچوو
، هیچ کات تێکەڵ و  لە سەرمایەداری ووردە بۆرژوازیڕەخنەی ، زانستی 

لە دنیایان  بەڵکو بە دوو کاکڵەی جیاوازەوە.  ئاوێزانی یەکتر نەدەبوون
 ، لە بەرامبەر سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی زانستیبە دیلی .  ئەڕوانی

دیموکراسی پرۆلیتاریا بە کامڵترین دیموکراسی سەرمایەداری دا، 
دەسەاڵتی ڕاستەقینەی ترین دەزانن بۆ کرێکاران و بە دەسەاڵتدیموکراسی 

 . دا ژیانی شۆڕش سووڕی خۆی تەواو دەکاتریای دەزانن و لەوێپرۆلیتا

 

 

 وردە بۆرژوازی و داوای عادالنە 

 

ەکانی پارێزگاری کار، لە بەرژەوەندی ووردە بۆرژوازی وەک توێژی    
سی و خۆی سەلماندووەو پێک هاتەی سیا بوونی مێژوویی ، سەرمایەداری

 . بە گەڕ خستووە بزووتنەوەکانی لەو پێناوەدا

یەکانی بە تام وچێژێکی ترەوە بەرژەوەندی،  واتە ووردە بۆرژوازی    
یان  ، وەسەرمایەداری و سیاسەتی سەرمایەداری ئەباتە پێشە نیزامی

.  سیاسەتێکی ڕێکارانەی بێ مانا بەگەڕ دەخات لە بەردەم سەرمایەداری دا
نی چینی کرێکار ئەدات بە دوای اندتهەوڵی هەڵخەڵەلە ئەساسدا، 

لەگەڵ ئەوەشدا .  ۆجیانە سیاسەتی خۆی بەڕێ دەخاتسیاسەتەکانیدا، دیماگ
 دەیەوێت سیستەمی سەرمایەداری بمێنیتەوەو بە ئارایشتێکی ترو

ببیتە هەڵگری هەندێک دەیەوێت هەندێک جار .  تەوەوی بیڕازێنێمەهزەال
جارێک بە ناوی  ، دەکات خۆی دروستناوەڕۆکی جۆراو جۆر بۆ  مەفاهیم ،
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پارێزگاری کردن لە بەرژەوەندی یەکانی چینی کرێکارو جارێک هەڵگری 
ووردە کە تەنها بۆ  ، مافی مرۆڤ دیموکراسی و جارێک بەرگری کردن لە

بۆرژوازی و چەپی ووردە.  رژوازی دەبنە داوای ڕەواو عادالنەبۆ
دا، کە ک دەکات لە دەسەاڵتی سەرمایەداریداوای ڕیفۆرمێ،  بزووتنەوەکەی

دەیانەوێت دیفاع لە انقراز کردنی  و جێگایەک بۆ خۆیان بە دەست بهێنن
کەوتووی جارێک لە ژیر کاریگەری ئابووری پێش.  خۆیان بکەن

بەردەم ئابوری ئەزمەگرتووی سەرمایەداریدا ، جارێک لە و دا داریسەرمایە
لەزۆر حاڵیشدا بۆ ئەم .  بەرژەوەندیەکانی خۆی بکاتبتوانێت دیفاع لە 

واتە . خۆی هەڵئەخەڵەتێنێ پرۆلیتاریاو چینی کرێکار بە قازانجی  کارانەی ،
، بوونی داخوازی و بزوتنەوەی  کە لە مێژوودا بوونیان دەبێت کاتێک
وەک مشەخۆر  دەیانەوێت،  بەڵکو لە مێژوودا.  ی عادالنەیان نابێتداخواز

گێڕ نی ئەم توێژە توێژێکی شۆڕش.  ەوەۆیان لەسەر گیانی کرێکاران بهێڵنخ
، توێژێک دەبێت کە دەیەوێت هەر جارەی ڕووی زووڕناکەی بکاتە  یە

پرۆلیتاریا بە کرداری . شوێنێک و شاباشێکی پێ وەربگرێت 
، بە  بیان خاتە ژێر باری پەیوەست بوون، دەتوانێت  شۆڕشگێڕیەکەیەوە

رێت دەیانەوێت سوار کە هەر کاتێک بۆیان بک.  خەباتی چینی کرێکارانەوە
 . کۆڵی خەباتی چینی کرێکار ببن

ی ئێمەدا، جارێکی تر، خەریکە ووردە بۆرژوازی ئەوا لەم سەردەمە    
ڕاستی ئەو دەمیەتی دەبێت و دەیەوێت خۆی بە چیناسوارکۆڵی خەباتی 

ئەوەی کە عبداللە .  بزووتنەوەو چینە بزانیت کە تاقە چینی شۆڕش گێڕە
بۆرژوازی بەڕەوا لە قەڵەم ئەدەن داوای ووردە ،  مهتدی و منصور حیکمەت

هیچ  هەیە لە الیان  ، بە ناوی کۆمۆنیزمی کرێکاری یەوە ،و بە هاو گرنگیان 
لەسەردەمی بەسەر چوونی  .ەبێت کە ووردە بۆرژوازی، ئەوە ن ناگەیەنێت

سوڕی ژیانی دەیەوێت، لە ژێر پەردە و بە ناوی عەدالەت خوازی و 
 . ، درێژە بە تەمەنیان بدەن لێکدانەوەی فێاڵویانەیان
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گەلێک ستەم کاری } دا عبداللە مهتدی دەڵێت (یەکەم) وەاڵمی پرسیاریلە     
و ناڕەزایەتی و بێ مافی و بێ عەدالەتی هەیە کە دەبنە سەرچاوەی ڕەخنە 

بەر بە انی توێژە جۆراو جۆرە زۆر لێکراوەکان بەرانیە کۆمەاڵیەتی یەک
سەرمایەداری ئەم توێژانە لەوانەیە ئوتوپیای ئەوەیان لەسەردایە کە ئەم 

، حازرنین یان جێگاو  وەزعە بگۆڕێ بەبێ ئەوەی سەرمایەداری بڕووخێ
رێ دراون وە گک کە بە جۆرێک بە مالکیەتی چکۆلەشوێنیان وەک کەسانێ

ئیماکانی ئەوەیان پێ نادا کە ڕاستەوخۆ بێنە ناو بزووتنەوەی سۆسیالیستی 
مالکیەتی خۆسووسی دابڕێت و لێی جیا  کرێکاری و بە تەواوی لەسەرمایە و

ووردە بۆرژوازی لە باری عەینی . {(تارێزمسۆسیالیزم و پەرلەمان) ٣-٦ل. ەوەبن
لە داخوازییە کۆمەاڵیەتیەکانییەوە ، ەکانیەوە ، بێجگە یە کۆمەاڵیەتیداخوازی

یە بەرژەوەندیەکانی خۆیان هیچ بارێکی تری لە خۆ بێجگە لە داخوازی
رێتی چکۆلەکەی ڕێیی پێ ووردە بۆرژوازی، خاوەنداواتە کاتێک .  نەگرتووە

واتە نا جۆر و لێک .  ، کە بچێتە ناو بزووتنەوەی سۆسیالیستی یەوە نادات
کرێکاردا، ئەگەر لەناو کریکاریشدا ن لەگەڵ چینی بەرژەوەندیەکانیا یجوودای

کرێکاری، بە ئاڕاستەی بەرژەوەندییەکانی بن، ئەوا ڕەووتی بزووتنەوەی 
کاتێک کە سەرمایەداری گەورە، ستەمی خۆی .  استە دەکەنخۆیان ئاڕ

ەکەی ئابوری ، جۆرێکئەخاتە سەر خاوەندارێتی چکۆلە و دەیەوێت بە هیچ 
ئەمە بۆ ئیمە ستەمی  . بچێتە ڕیزی پرۆلیتاریاوەئاسەواری نەمێنێ و 

ئابوری و ئابوری  ی مالنێ، بەڵکو مل یە لە بەرامبەر پرۆلیتاریادابۆرژوازی نی
وە ئەوە بۆ ووردە بۆرژوازی، دەبیتە ستەمی سەرمایەداری .  بازاڕەکانیانە
بکات بە کە ووردە بۆرژوازی پارێزگاری لە خۆی لێرەوەیە .  لەو توێژە

نەی ئەوەیە کە ووردە بۆرژوازی انیش لە سەرمایەداری، ڕەخڕەخنەک
واتە داواکاریەکانی بۆ .  ێ و نەچێتە ئاستی ئابوری چینی کرێکارنەگەوز

ەی دا ناکۆک و ناتەبا بێت و ڕەخنئەوە نییە ، لەگەڵ نیزامی سەرمایەداری
ەکەی مێژووی خۆی لە ئاستی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسی

پەیوەندی یەدا بمێنێتەوەو بەڵکو دەیەوێت لە چوار چێوەی ئەو  . بگرێت
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رە و ، یان هەڵکشێ بۆ ئاستی سەرمایەداری گەو یەکەی بپارێزێتئابوری
ەخنەکان، ڕیفۆرمستانەیە و باشتر واتە ڕ.  یەکی گەورەی هەبێتئابوری

کاتێک کە دەوریش بگێڕێت لە ناڕەزایەتی و .  کردنی ژیانی خۆیەتی
سەرمایەداری، دا، ئەوا بە بالتفۆرمی باشتر کردنی بەرگی بزووتنەوەکان

کەواتە ئەم زوڵم و زۆرە قانونی سەرمایەداری لە .  ازینێتەوەئەڕ
وەک منافسی یەکتری دەیان بەرجەستەی دەکات و پەیوەندیەکانی خۆیدا 

بنەڕەتەوە منافەسەی یەک بەرژەوەندی ئابوری بەاڵم لە .  هێنیتە پێشەوە
ئەو لێکدانەوانەی کە عبداللە مهتدی لەسەر داوای ڕەواو .  سەرمایەداری یە

کانی پێ اڕەوای دەکات و ئەو ئەگەر و نەگەرانەی کە دەستەواژەن
ووردە بۆرژوازی  دابڕان لەگەڵ سەرمایەداری بچکۆلەی، بە لێک دەڕازێنێتەوە

لەم کاتەدا سۆسیالیست بوونەکانیان .  گێڕو سۆسیالیستببنە توێژی شۆڕش
واتە ئەگەرو  . وازی دەبێت و بە دڵی عبداللە مهتدیش دەبێتووردە بۆرژ
،  یەفکری و زهنی ئەم ووردە بۆرژوازی ، بۆ ئەوە دیتە ئاراوە لە نەگەرەکان

، کە داواکاری و داوای ڕەوای  ، ئەوە بسەلمێنێت بیەوێت لەو ڕێگایەوە
ە واتە بۆ کۆمۆنیستە زانستی یەکان، شەرمە ک.  دەبێت لە کۆمەڵگاداعەینی 

بە شان و باڵی ووردە بۆرژوازی دا هەڵبدەن و داواکانیان بە داوای ڕەوا 
، ئەگەر  یەکان ئەوەیەئەرکی کۆمۆنیستە زانستی. ببینن و پارێزگاری لێ بکەن

تیئۆری خۆیان بخەنە ژێر ، بە  ئەم بڕواو بۆچوونانەی ووردە بۆرژوازی
وویستی ئەم دەبێت خواست و .  ەخنەی کاریگەری خۆیانەوەپرسیارو ڕ
 .، لەسەر زهنی کرێکاران پوچ و بە تاڵ بکەنەوە بزووتنەوانە

ەگراڤەی کە عبداللەی مهتدی وەاڵمی پرسیاری رپە لە دوای ئەو    
مەبەست لە ووردە بۆرژوازی )ئەمانە } پێداوەتەوە دەڵێتی (یەکەم)
،  لەوانەیە دیفاع لە تیئۆریەکی غەیرە زانستی و بێ پایە بکەن(( نوسەر)یە

ۆسیالیزم دەکەن کە لە باشترین جاری وایە تەبلیغاتێکی ئاڵۆز لەسەر س
م سەرەڕای ئەوەش ئەوانە بەاڵیە حاڵەتدا ووردەبۆرژوازیی و خەیاڵی
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ەتی لەگەڵ یەوە دەکەوێتە دژایکە لە باری عەینی.  داخوازی عادیالنەیان هەیە
ئەو شتە کە ئەوانە .  یەکانی سەرمایەو حکومەتەکانیئیمپریالیزم و مل هوڕی

لە بەرین بوونەوەی ئازادییە  ەیتییبردەکەن داوای  شێوەی عەینیبە 
زیاتر بوونی بەشداری .  یەکان و مافە دیموکراتیکەکانی هاوواڵتیانسیاسی

، تەنگەبەر کردنەوەی مەیدانی  جەماوەر لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆیاندا
نە تری سامانی کردنی عادالملهوڕی و سەرەڕۆیی لە دەولەتەکان و دابەش

بێگومان ووردەبۆرژوازی . {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتیزم) ٣ل...کۆمەاڵیەتی و
کەواتە هیچ .  یەکی نا زانستی و بێ پایە ئەکەنپارێزگاری لە تیئۆری

هیچ ناگەیەنێت بێجگە  ، بۆ ئەم سەردەمە ، تیئۆریەکی نازانستی و بێ پایە
 داو بێ ناکۆکییە لەگەڵ تیئۆری بۆرژوازیرە  جووت لەوە نەبێت کە ئەم تیئۆ

ڕەواکانی کرێکاران بێت و تیئۆری دەربڕی داوا  هەروەها ناشتوانێت . 
 . ت ڕێنمایی کەری خەباتی چینایەتی چینی کرێکار بێتناتوانێ

یەی ووردە بۆرژوازی ئەوەندە بێ شەرمانە دیموکراسی ئەم تیئۆری    
اخ دەکات کە ئەڵێی نە سیاسەتی دژی کرێکاری نبۆرژوازی پۆشتە و پۆش

یەی ئەم سۆسیالیزمە خەیاڵی.   نەکردووەسیاسیشی ئاوەاڵهەیەو نە ئازادی 
،  ، کە دیموکراسی بۆرژوازی ووردە بۆرژوازی دەیەوێت لە ڕێگەی ئەوەوە

ت و کۆمەڵێک ڕیفۆرم بۆ دەسەاڵت بکرێت و لەوێوە باشتر بکا
، بە  یەکانن ئەم گۆڕانکاریانە لە الی طوباویبێگوما.  ەکان ببینێتکاریگۆڕان

ە دیموکراسی کرێکار دژ ب، بە بێ خەباتی چینایەتی، چینی  بێ شۆڕش
، دەبنە  پرۆلیتاریادانەمەزراندنی دیموکراسی  بۆرژوازی لە قسەداو

لە  واتە سۆسیالیزمەکەیان.  یەکانسەرچاوەی گۆڕانکارییە مێژوویی
تە نە لەسەر دەستی ئەمانە ئازادییە کەوا خەوبینێنێکدا بە دەست دەهێنن ،

کراتیەکانیان دەستە بە خۆوە دەبینن و نە مافە دیموسیاسییەکان بەرینایەتی 
ئێمە کێشەکەمان لەسەر ئەوە نی یە، کە کەواتە  .بەر دەبن بۆ هاوواڵتیەکان 

، ئاوا داواکاری و بزووتنەوەکانی خۆیان  ووردە بۆرژوازی چۆن بیەوێت
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ویستی و ومە لە مێژوودا یەک بەرژەوەندی چونکە چینی ئێ.  ئاڕاستە بکەین
 ، خۆی هەیەو یەک دەووری مێژوویی دەگێڕێت کە ئەتوانیت و ئەبێت

لەم سەردەمەدا ووردە  واتە.  بکاتدیموکراسی یەکەی خۆی پرۆسیس 
بۆرژوازی نە داوای عادالنەی هەیە، لە بزووتنەوەی ڕەوای چینی کرێکاردا، 

دەیەوێت لە ڕێگەی .  عادالنەی مێژوو دەبنوای داواکانیشی دانە 
عبداللەی  بۆرژوازی  بە داوای عادیالنە ، ووردە خەباتی ناوزەندکردنی

 . کانە پارێزگاری لە ووردە بۆرژوازی دەکاتمهتدی بەم قسەو قسەڵۆ
واتە کاتێک .  یانە ڕزگاریان بکاتدەیەوێت لە ئاشی هاڕینی سەرمایەداری

زامی سەرمایەداری نابێت و خوازیاری لەناو چوونی نیووردە بۆرژوازی 
بەرژەوەندییەکانی ئیمپریالیزم و چ شتێک دژایەتی لەگەڵ ئیتر بە  نەبووە ،
ووردە  بێگومان هەموو سەماکردنێکی.  هەیە یەکانی سەرمایەداری داملهوڕی

لەم دژایەتی ووردەبۆرژوازی . لە پێناوی مانەوەی خۆیدایە بۆرژوازی 
مۆنۆپۆلییە کە کۆمپانیا  ەوواڵتانەدا لەگەڵ ئیمپرالیزم، لەسەر ئەوەی

ئابوری یەکەی ، هیچ جێگایەکی باشی بۆ  گەورەکانیە سەرمایەداری
یەکان و داوای فەراهەم بوونی ئازادی جووڵەکانیان لەسەر.  نەهێشتووەتەوە

ێڕ بۆرژوازی خۆی بە شۆڕشگبەڵێ ووردە .  یەنیداوا ڕەواکانی پرۆلیتاریا 
ەداری بە هەموو ملهوڕی لەگەڵ ئەوەشدا ئەڵێن با نیزامی سەرمای دەزانێت ،

، جێگایەکیان لە ئابوری سەرمایەداری دا  یەوە بمێنێتو سەرەڕۆییەکانی
واڵتیان دەخرێتە الوەو وە هەموو مافە دیموکراتیکەکانی هاو.  هەبێت

 چونکە.  چارەسەرکردن و داوا کردنەکەشی هیچ مانایەکیان نابێت
یەکانیان و ی بەرژەوەندی ندەخرێنن بۆ بە دەست هێناهاوواڵتیان هەڵ

دا ووردە بۆرژوازی هەڵگری مافی پارێزگاری لێ کردنیان ، کەی و لە کوێ
ە چارەنووسی کرێکاران و کار بووە لنەتەوەکان و یان داکۆکی یەکسانی 

ۆی لە سەروو هەموو زەحمەت کێشان بێجگە لەوەی کە سوود پەرستی خ
بێت ؟ کام شوێن لە جیهاندا ، کە کێشەی نەتەوایەتی هەبوو!ەوە بووە ئەمان

ووردە بۆرژوازی توانیبێتی ڕێگا چارەی واقعی و مافی یەکسانی نەتەوەکانی 
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لە  ێژە ؟ کاتێک ئەم تو!ت و خەباتیشی لە پێناودا کرد بێت دیاری کردبێ
ناوی  وواڵتە جیا جیاکاندا هەڵگری بیری مافی یەکسانی نەتەوەکان و بە

خۆیانەوە  دا جەماوەریان بە دەوری سیاسەتیلەگەڵ ئیمپریالیزمدژایەتی 
لە  ، اندنێکیان لە پێناوی پارێزگاری کردن بووەگرێداوە و هەموو هەڵ خڕ

دا دەیەوێت ە عبداللەی مهتدی لەم تێڕوانینەیوات.  ئابوری چکۆلەی خۆیان
وودا بدات بە ووردە ژئەوە بدات بە دەستەوە کە دەووری پرۆلیتاریا لە مێ

سەردەمی قافڵەی شۆڕشگێڕیەتی بۆرژوازی و نازناوی شۆڕشگێڕی و سەر
گێڕانی بیکاتە باشترین بزووتنەوەی شۆڕش سەرمایەداری لە قەڵەم بدات و

 ئەم ووردە بۆرژوازی یانەی.  دژ بە نیزامی سەرمایەداری و ئیمپریالیزم
اکانیاندا داوای ئەوە لە داو زمی شۆڕش گێڕو کۆمۆنیزمی کرێکاری ،مارکسی

دەکەن کە سەرمایەداری، دابینی بژێوی النی کەمی خێزانێکی پێنج نەفەری 
دابەشکردنێکی  هیچکە ئەمە لە ئەساسدا  . بۆ خەڵک و خێزانەکانیان بکرێت

چونکە بژێوی پێنج کەس بەنیسبەت .  خێزانەکان ادیالنە نی یە بۆڕەواو ع
یەوە زۆرەو هەروەها بە نیسبەت خێزانێکی دوو کەسی و خوار پێنج کەسی 

واتە نە ئەتوانێت بژێوی تەواو و .  خێزانێکی سەرو پێنج کەسیشەوە کەمە
یش بە یەکسانی لێیان ئینسانەکاننە  شایستەی ئینسان دابین بکات و

.  یەکە بەرهەم هێنانەوەی سەرمایەداریتەنها ئەوە نەبێت .  بنبەهرەمەند  دە
بە هەردوو هێزی  اواکاری یەکانیان بوو ،و شیعاری د واتە کە ئەمە خواست

تەنها خواست و ( ع.ک.ک.ح)و ( آ.ک.ک.ح)حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و 
نەک لەگەڵ  ، وویستی ووردە بۆرژوازی تیایدا بەرهەم دەهێنرێت

واتە ووردە بۆرژوازی داوای دابەش .  خواستەکانی کرێکاراندا جووت بن
بەڵکوو داوای بەشی  ات ،دیالنەی سامانی کۆمەاڵیەتی ناککردنی عا

لە سامانی کۆمەاڵیەتی سەرمایەداری و ،  کۆمەاڵیەتی خۆی دەکات
 . ئیمپریالیزم
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دەیەوێت لەگەڵ سەرمایەداراندا وەک دەستە خوشک بەروو بووم و     
 هەروەها .  بکەنسامانی کۆمەاڵیەتی نیزامی سەرمایەداری بۆ خۆیان بەش 

 خۆی بۆ ئەوە بەکار هێناوە ،یەکەی دیموکراسی کە رالیزمیشمپیلیبرالیزمی ئ
و  ەیەنێتئابوری سەرمایەداری خۆی بە ئاستێک بگ ەشەکانیکە تا بتوانێت گ

 .  هەموو کیسەو گیرفانەکانی پڕ بکات

ڕادێکاڵیزە کردنەی کە عبداللەی مهتدی داویەتی یە لە الیەکی ترەوە، ئەو     
کە  ەوەندە دوورە لەوەیپرسیارەکەی ئ پاڵ ووردە بۆرژوازی و وەاڵمی

وەالمی کۆمۆنیستیک بێت بۆ دیموکراسی بۆرژوازی و ئەوەندەشی بۆ 
لە وەاڵمی پرسیاری  . دەبێژێت، کە هیچ جیاوازیەک ناکرێت لە نێوانیاندا

دەست درێژی و ملهوڕی ئیمپریالیستی، قاتی و قڕی و  }دا دەڵێت (یەکەم)
گەلێک دیاردەی تری لەم چەشنە، ئەمانە دەتوانن، جگە لە ڕەخنەی 

سەرمایەدرایش لە الی توێژە زەحمەت کێش و دەست پرۆلیتری، ڕەخنە لە 
کورتەکان و هەندێک بەشی ووردە بۆرژوازی و ڕوناکبیران پەرە پێ بداو 

مپریالیستەکان ئە –و سنوورەی بترازێنێ کە لیبڕاڵ ڕادیکاڵیزەی بکاتەوەو لە
 -ی جەند جەمسەری قودرەتمەندی کرێکاریپێک هاتن. دەیانەوێ

تەنانەت لە ئاستی تاکە وواڵتدا دەتوانێ سۆسیالیستی لە ئاستی جیهانداو 
لەم بۆچوونەی . {(و پەرلەمانتاریزمسۆسیالیزم ) ٥ل.  دەری ئەم ڕێبازە بێیارمەتی

و نەبوونی نەیڕونی ی دا دەردەکەوێت کە تەنها قات و قڕی عبداللەی مهتد
ووردە واتە ئەزمە دەبێتە هۆی ناڕەزایەتی و دەنگ بەرز بوونەوەی 

سەرمایەی سەرمایەەداری  بەاڵم لە کاتێکی تری وەک گەشەی.  بۆرژوازی
ووردە بۆرژوازی دەکەوێتە ژێر لە هەردوو کاتەکەدا  و بەرهەمهینان ،

واتە لە ئاستی .  دەیەوێت لەت و کوتی بکاتنەشتەری سەرمایەی گەورەو 
و هەروەها دەست درێژی .  سەرمایە بچووکەکەشیدا نەیهێڵێتەوە

بە .  و قات وقڕی یەکانپریالیزمیش هاوکاتە لەگەڵ ئەزمە ملهوڕیەکانی ئیم
نکە تاکە هۆی پارێزگاری ، چو دەداتەوەبیروکراتیەتی خۆی وەاڵمی پێ 
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، کە  بۆ ئەوە ئەجەنگێتواتە ووردە بۆرژوازی .  کردنە لە دەسەاڵتی خۆی
ریالیزم و ، نەوەک دژ وەستان بێت لە بەرامبەر ئیمپ حکومەتەکان نەی خۆن

تەنها یەک ،  ووردە بۆرژوازی ڕادیکالیزە بوونی .  سەرمایەداراندا دەسەاڵتی
ڕیفۆرم و چاک سازی بەرگی سیاسی واتا دەگەیەنێت ، کە بە دوای 

خنەی توندو قایم واتە ڕادیکالیزمی ووردە بۆرژوازی ڕە.  یەسەرمایەداری
نابێتە ڕێگا ڕۆشن .  یەکانی سەرمایەدارینییە ، لە سیستەم و پەیوەندی

شیان بە ئاڕاستەی تاودانی ، ئاڕاستەی سیاسی کەرەوەی شۆڕشی کرێکاران
جاریان، ڕێگروو هەڵخەڵەتێنەرانە بووە لە بەڵکو زۆرترین .  مێژوودا ناڕوات

ووردە کالیز بوونی دا ڕادیلە ئێستا.  ڕێگای خەباتی چینایەتی کرێکاراندا
، کە توێژێکی  ، یانی واتاو ناوەڕۆکی چەپی ووردە بۆرژوازی بۆرژوازی
لەگەڵ ئەمانەشدا .. خەیاڵی بووە لە ئاست شۆڕشی کرێکاراندا، دوو ڕوو

 –کرێکاری عبداللەی مهتدی دڵی بەوە خۆش دەکات کە چەند جەمسەری 
.  ، ڕەخنەی توندو قایم دەگرێ لە سەرمایەداران و ئیمپریالیزم سۆسیالیستی

ێک ڕێخراوێک کات ، لە درۆیەکی ڕووت بەوالوە هیچی تری لێ سەوزنابێت
واتای ئەو  یئتالفێک دەکەن ،ئ،  ەند جەمسەریڕێخراوێکی چیان چەند 

یئتالفانە لەوە زیاتر ناگەیەنێت کە سیاسەتی کۆمۆنیستی زانستی زاڵ و ئ
ییەو نابێتە ڕێچکەی ئەصڵی بزووتنەوەی ئەو چەند ن قودرەت مەند

تالفیان نی ئیئوە کۆمۆنیستەکان بەرەی هاوکاری و یان بەرەی .  ڕێکخراوییە
یەکیان و هاو نەزەریوە هیچ هاوبەشی .  یچ توێژو چینێکی تردالەگەڵ ه یە

بەڵکو سیاسەتی سەربەخۆیی .  یەرژەوەندی توێژو چینەکانی تردا نیلەگەڵ بە
کە بە جیاواز لە هەموو  بزووتنەوەی سەربەخۆیی خۆیان هەیە ،خۆیان و 

.  یەکانیان کۆبوونەتەوەی تر لە دەووری ئامانج و داخوازیتویژو چینەکان
ووردە  ئامانجی بە سیاسەت و  کخراویکی کرێکاری ،نەوەکو هەر ڕێ

بەوەیان لە قەلەم بدەین کە بۆرژوازی و سیاسەتی بۆرژوازی زاڵ بێت و 
 تەنها.  گرتووتە بەرو لەگەڵیدا دەجەنگنسیاسەتی دژی ئیمپریالیزمیان 

کە بە  ، ێت لە الیەن کرێکارانەوەجەنگێک ڕەوایە کە بۆ مێژوو دەگێڕ
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ووردە بۆرژوازی واتە .  ، لە جموجۆڵیدایە باتی کرێکارانی کۆمۆنیستهاوخە
نەی ەوسێنەراچەتێکدا دەستی ڵناتوانێت لە ئاستی جیهان و چوارچێوەی دەو

.  کەم و سوک بکەن و کۆتایی پێ بهێنن سەرمایەداران لەسەر کرێکاران
 سەرمایەداری ،بۆ ئیمپریالیزم و یە کەرایەتی ووردە بۆرژوازیواتە تەنها نۆ

دە بۆرژوازی لە سیاسەت و کە وور کە بڕوای وا بێت ، وا لە کەسێک دەکات
.  بارێکی باشتردا وەرچەرخێنێسیاسەتی ئیمپریالیزم بە ئامانجیدا دەتوانێت 

داوای دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بکات و نە واتە ووردە بۆرژوازی ناتوانێت 
بەڵکو دیموکراسی .  ندا هەیەدژایەتیشی لەگەڵ دیموکراسی سەرمایەدارا

ووردە .  ، بۆ سەرمایەداران دەڕازێنێتەوە دالە قاڵبێکی فەلسەفیبۆرژوازی 
لەناو کرێکاراندا کارو فرمانی زهنی و   دەبێتە ڕێگرو فریووکارانەبۆرژوازی 

کێک لەسەر شانی کۆمۆنیستە واتە ئەر.  سیاسی خۆی دەباتە پێشەوە
بەهای تیئۆری ووردە بۆرژوازییە لەناو  دنی، بێ ئیعتبار کر یەکانزانستی

ە بۆ ئەوەی دەست لە ویانەگێڕانەفشاری شۆڕشخرانە ژێر  کرێکاراندا و
یەی پرۆلیتارییە هەروەها ئەو دیموکراسی.  کارانەیان هەڵبگرنسیاسەتی فریو

یە ، تاقە وەاڵمی دروست و مێژوویی کە کرێکارانی کۆمۆنیست داوای دەکەن
چینی یەکانی انەی کە ناکۆکن لەگەڵ بەرژەوەندینبە هەموو ئەو توێژو چی

 . کرێکاردا
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 کراسی و هەڵبژاردندیمو

 

دان واتە دەنگ.  دان بە حکومەت و دەسەاڵتەدەنگهەڵبژاردن پرۆسیسی     
 ، دەنگ دانە بە دەسەاڵت و سیاسەت و مەنهەجی ئەو حیزبە بە هەر حیزبێک

وارچێوەی دانەکان دەست نیشانی چواتە دەنگ.  کە حکومەت ڕابەری بکات ،
لە سیستەمی سەرمایەداری .  یەکانی داهاتوو دەکەنپەیوەندییە کۆمەاڵیەتی

وەست دەبێت کە حیزبە گەورەکان دا، دیموکراسی هەلبژاردن بەوەوە پەی
 . دود دەکەنەوە، لەو چوارچێوەیەدا، دەنگ دان مەح یان بووێت و نەوێتچی

دان و دیموکراسییەتی دەنگ ، یەتی سەرمایەداریکەواتە دیموکراسی    
، لە  دانەکەیانئەوان دەنگ.  یەی سیاسەت و مەنهەجی سەرمایەدارهەڵبژاردن

، بەڵکو دەنگ دانی پشت  دانێکی گشتی ئاشکرادا نی یەەنگچوارچێوەی د
 ەوە ،(تناقض)سیاسەتی سەرمایەداری خستە  دانێکهەر دەنگ. پەردەیە 
.  سەرمایەداریسەردەمی چوارچێوەی نامۆ بوون بە دەسەاڵتی  دەچێتە

سیاسەتی چینایەتی دژ بە  سیاسەتەکە یە کەلێرەدا مەبەست لەوە نی
ونی هەبوو ە بو(تناقض)ئەم  ، بەڵکو لەناو خۆشیاندا ، سەرمایەداران بێت

ی بۆ نموونە ئەوە.  لە بەرامبەر یەکتردا ئەوا هەزارو یەک پیالنگێڕی دەکەن
ڕەفاهی ئیسالمی زۆرترین دەنگیان هێنا   کە لە تورکیادا ڕووی داو حیزبی

گێڕی سەرمایەداری دژ بە سەرمایەی مۆدێلی بەاڵم بە  هەزارو یەک پیالن
خراو، سەرۆکەکەی و بە ڕێ( پشتەوەیەەتیکی تری لە یاسکەس)ئیسالمی 

دەنگە یان ئەو .  حیزبەکەشیان خستووەتە بەردەم دادگایی ئەو وواڵتە
قبووڵ نەکردنی لە الیەن  ەکان لە جەزائیر بە دەستیان هێنا ،زۆرەی ئیسالمی

ئەمانە هەر .  داسەرمایەداران خۆیانەوەو ڕێگریان کردن لە دەسەاڵت
و سیاسەتی زاڵیش هەموویان دەلیلی ئەوەن کە سیاسەتی ئەمڕۆکەی جیهان 

یە ەیوەندی، پ کە مۆدێلێکی تری بەرگی سەرمایەداری ڕێگە بەوە نادات 
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، بە ڕێچکەی هەمان بەرگی  یەکان مۆدێلی ئیسالمیەکانو سیاسی کۆمەاڵیەتی
جیاوازو هەمان ناوەڕۆکی سەرمایەداری و ئاڕاستەی قوطبێکی سیاسی و 

هەموو حیزبەکانی تری لەگەڵ ئەوەشدا ئەم حیزبانەو .  ئابووری بکرێت
ئابوری  ندیپەیوەندی توندو تۆڵیشیان بە ڕاگرتنی پەیوە سەرمایەداری ،

لەبەر ئەوە دژ بەم  سەرمایەی تمدن ،.  یەوە هەیەوکۆمەاڵیەتی سەرمایەداری
وانیش تمدن ڕەووتانە ناجوڵێتەوە کە گوایە ئەم ڕەووتانە کۆنە پەرستن و ئە

دا بە تەواوی لە لیتەی کۆنەپەرستی بەڵکو خۆشییان و علمانیەت ڕێبازیانە ،
بەاڵم .. خۆی زیندوو دەکاتەوە پەرستیبۆیە جارێکی تر کۆنە.  غەرق بوون 

ترسی ئەوەیان هەیە کە   نگن لە بەرامبەر ئەم ڕەووتانە دا ،لەبەر ئەوە دەجە
ئەم ڕەووتانە سیاسەتی جیاوازی خۆیان بەرامبەر بە سەرمایەداری جیهانی 

بخەنە ژێر هەڕەشەی لەناو  ی بەڕێ بخەن و بەرژەوەندیەکانیانمۆنۆپۆل
از بە انی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی جیاوگۆڕ واتە بە شێوەی.  چوونەوە

بەڵکو ملمالنێی سیاسییە لە بەدەستهێنانە .  یەپەیوەندی سەرمایەدارانی نی
 یەئەوروپا نیبەشێکی ئەمە تەنها بۆ ئەفریقاو ئاسیاو .  یەکانی جهیاندائابووری

 یەئەم شەڕە ناوخۆی . یشی گرتووتەوەبەڵکو ئەمەریکای التینی ،
، شەڕی سیاسەتی مۆنۆپۆڵی جیهانییە ، بۆ ئیحتوا کردنی  پەرستانەکۆنە
وە بە .  داجیهانجیا جیاکانی  ی سیاسی و ئابوری یەکتریە لە ناوچەنفوذ

 نیان ،دەست هێنانی زیاتری بازاڕەکان و قازانجی زیاترو دەستکەوتەکا
ئەو سەرۆک  و گەورەترین سەرمایە دەخەنە خزمەتی ئەم سەرۆک حیزبە

راتیەت کار بە دەسەاڵتی عەسکەرتاریەت و بیروکلەسەر خێڵ و دەسەاڵتی
زی دەکەن و کە ناوزەند کردنیان و داوای دەسەاڵتی دیموکراسی بۆرژوا

تی گۆڤارو ، مانشێ دا هەبێت و ناونیشانی درۆ گەورەکانیچەندێتی حیزبی تیا
شدا هەمان دەسەاڵت دەبێت و لەگەڵ ئەوە.  ڕۆژنامەکانیان دەبێت

واتە .  ناوی حیزبەکان و سەرۆک خێڵەکان دەگۆڕێتچاوەکان و سەروو
هەڵبژاردنی سەرمایەداران پرۆسیس کردنی لە پێناو زیندوو کردنەوەو تازە 

لە پێناو  بەاڵم دیموکراسی پرۆلیتاریا ، . کردنەوەی دەسەاڵتی خۆیانە
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تی کە گرتنی عنف و دەسەاڵتی خۆیەمگیر بوون و بە دەستەوەسەقا
دەدەن بە ئاشکراو داوای لەناوبردنی خۆشیان پێ زۆرینەی کرێکاران دەنگی

 . ئەکەن وەک چین بوونیان هەبێت

آ .ک.ک.ح)و ( ع .ک.ک.ح) ئەو تێڕوانیانەی کە ووردە بۆرژوازی ڕابەری     
ڕیاکارانەیەو تێڕوانینێکی زۆر  هەیانە لەسەر هەڵبژاردنەکان (آ.ک. ح) و ( 

 . یەهەڵقواڵوی دێدگای ووردە بۆرژوازی

باسی ئەوە هەر  }دا دەڵێت( سۆسیالیزم و پەرلەمانتیزم)عبداللەی مهتدی لە     
وواڵتی جیهان ئێستاش تەنانەت یاساکانی هەڵبژاردن لە زۆر ناکەم کە 

گەلێک الیەنی غەیرە دیموکراتیکی تێدایەو بە جۆرێک داڕێژراوە کە حیزبە 
نوێنەری ، کە  کۆلەکان و کەمایەتی یەکانی ناو پرۆسەی هەڵبژاردنچ

بەشێکی بەرچاوی خەڵکی کۆمەڵن بەاڵم ناتوانن زیاتر لە نیوەی دەنگەکان بە 
مانەکان وەال دەنرێن وە یا بە پێی ، بە گشتی لە پەرلە دەست بینن

لێکدانەوەی  ئەم. {(پەرلەمانتاریزم سۆسیالیزم و) ١٦ل.  یەدەنگەکانیان نوێنەریان نی
دیاری کردنی نیسبەتی  لەسەر پرۆسەی هەڵبژاردن و عبداللەی مهتدی

بوون و نەبوونی هەڵبژاردنەکان و لەوێوە دەست نیشان کردنی دیموکراتیک 
نەبێت کە دەیەوێت بڵێت بێجگە لەوە  هەلبژاردنەکان ، هیچ ناگەیەنێت ،

ی نوێنەرایەتی نیسبی بوو ئەوا ئەم پرۆسەیەی هەڵبژاردنەکان بە پێ
،  چکۆلەکانیش ە حیزبەچونک.  هەڵبژاردن پرۆسەیەکی دیموکراتیک دەبێت

بە تەنها .  گیر دەبێتە یان وەزارەتێکیان دەستیەکانی پەرلەمان وکورسی
، پرۆسیسی دیموکراتیک بوونی  بەشدار بوونی حیزبە چکۆلەکانیش

سەر لەکە لە بنەڕەتدا کێشەکان .  ناگەیەنێت هەڵبژاردنەکانی سەرمایەداری
دەبێت ( بازنەیی)کە لە هەڵبژاردندا جۆری هەڵبژاردنەکە دائیری  ئەوە نی یە ،
یەک ناگەیەنن ، چونکە هەر بارێکیان لە هەڵبژاردن هیچ جیاوازی یان نیسبی

وو دتەنها لە زین                             .  کە شایەنی پیا هەڵدان بێت
ێکاران و خۆش کردنەوەی جارێکی تری چاوەڕوان هێشتنەوەی کر
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هەر . یە ە بازنەی بە تاڵی هەڵبژاردنی نوێدا نەبێت هیچی تر نیبوونیان لباوەڕ
ئەو کاتەی کە هەڵبژاردنەکان نیسبی دەبێت و حیزبە چکۆلەکانیش کورسی 

ناتوانن بڕوای  ت لە پەرلەمان و حکومەتەکانیاندا ،پەرلەمانیان بە نسیب دەبێ
لەسەر سیاسەتی ناو  زۆرینەی خەڵک بن لە پەرلەمانداو دەوری کاریگەریان

ئیحتوا  بتوانن سیاسەتی حیزبە گەورەکان ، کومەت هەبێتپەرلەمان و ح
کە هیچیان لە ئاستی حیزبێکی شۆڕشگێڕی  . ببنەوەبەرەنگاریان  و  بکەن

ئەو داواکردنەی کە حیزبە بچووکەکانیش با بچنە ناو .  پرۆلیتاریا نابێت
نەبێت کە ووردە بۆرژوازی بێجگە لەوە  ، ناگەیەنێتهیچ  ، پەرلەمانەوە

و داکۆکی لە  دەیەوێت سەهمی خۆی بباتە ناو پەرلەمان و حکوومەتەوە
لە زۆرترین کاتدا حیزبە چکۆلەکان دەبێت .  یەکانیان تیایدا بکەنبەرژەوەندی

تا بتوانن لەو  ، ەکانبچنە چوارچێوەی ئیئتالفێکەوە لەگەڵ حیزبە گەور
دەبنە گوێ ڕایەڵی سیاسەتی حیزبی  کەن ،ڕێگەیەوە پارێزگاری لە خۆیان ب

، واتە سیاسەتی حیزبی گەورە  دەنگیان دەبێت بە دەنگی گەورە ، گەورە
سەربەخۆیی خۆیان لە دەست دەدەن  دایانلەم بارەش.  دەبێت بە سیاسەتیان

ەڵبژاردنی بازنەیی دا یان لە ه اتوانن دەنگیان دەنگی دەرچوو بێت ،و ن
لە هەردوو .  دەکەونە دەرەوەی پەرلەمان و حکومەت دا ،(دائیری)

ئەوتۆی نابێت یان کاریگەریانە نی یە لەسەر دەنگیان بوونی  بارەکەیاندا ،
 .  سیاسەتی حیزبە گەورەکان

لەسەر مەسەلەی دەنگ دانی گشتی بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و     
لە } تندا دەڵێت ی سەرمایەداری عبداللەی مهتدی لە هەمان چاوپێکەومەتوحک

پێموانیە کەس بتوانێ حاشا لەوە بکا  ، بابەت وسەرچاوەی ئاڵ و گۆڕەکان
مافی هاوواڵتیاندا پێک هاتوون و وە کە ئەو ئاڵ و گۆڕانەی لە زەمینەی 

دەست هاتنی مافی دەنگ دانی گشتی، سەرەڕای موقاوەمەتی بۆرژوازی و 
هێزی نەکانیش، بە حکومەتەکانی و دیارە سەرەڕای ناڕەزایەتی پەرلەما

، بزووتنەوەی ژنان  کۆمەاڵیەتی کرێکاران تییەکان و خەباریکاریە کششۆڕ
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، یانی بەهێزی خەباتێکی بەدەر لە پەرلەمان لە الیەن موخالیفانی ...و 
ئەمجار دی هاتوون و وەپەرلەمانەوە لە پلەی یەکەمدا بە هێزی کرێکاران 
بوون ئەم ئاڵ و گۆڕانە  پەرلەمانەکان و حکومەتەکانی بۆرژوازی ناچار

کە ئەم خۆش باوەڕی یە . {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتیزم) ١٣-١٦ل.  بسەلمێنن
کردن لە دیموکراتیک بێجگە لە دیفاع  عبداللەی مهتدی دەستی داوەتێ ،

کە  . بوونی هەڵبژاردنەکانی سەرمایەداری هیچی تریان لێ سەوز نابێت
، هەموو لەو  پرۆسیس دەکرێت،  داەکانهەڵبژاردنی گشتی لە پەرلەمان

ەداری لە مێژووەکەیدا مێژووانەوە سەر هەڵ دەدەن کە خودی سەرمای
یەک تمیەتە مێژووییەی کە بووەتە تارماییەیان ئەو ح.  ژە بووەتووشی تەنگ

سەرمایەداری . ! ، چارەنووس سازە بۆ کۆمەڵگا بەسەر ئەو مێژووەوە
ە بە تەمەنی بۆگەنی خۆی دەیەوێت لە بەرامبەریدا خۆی ڕابگرێت و درێژ

ی و یەکانجەنگە جیهانی یەکان و کاول کاری واتە جاریک لە ڕێگەی.  بدات
جارێک جەنگی ناوخۆیی دەگۆڕێت بۆ جەنگێکی کۆنەپەرستی قێزەوون و 

الیەکی ترەوە جەنگی ساردی نێوان دوو ئەستێرەو لە جارێکیش جەنگی 
دەسەاڵتی خۆی یەوە ڕێگەی دەنگدانی گشتی لەبلۆک و ئەمجارەشیان 

دەستیان ، کرێکاران  سەقامگیر دەکاتەوەو بە هەموو ئەو دیاردانە دەیەوێت
ئەوان لە .  گێڕانەیان لەناو بەرنشۆڕشەکەیان بەربدەن و هەوڵی شۆڕشلە 

تنەوەیەک باسیان لە دا وەک بزووخۆیاندا لە سەرەتای سەرهەڵدانیانمێژووی 
گومان ئازادی لە فرۆشتنی هێزی بێ )یەکان ئازادی دەکرد ، بەاڵم کام ئازادی

کاردا بۆ کرێکاران و ئازادی لە کڕینی ئەم هێزەی کارە لە الیەن 
.  ڕاستە کاریگەری لە دەرەوە هەبوو، بۆ سەر پەرلەمان (.سەرمایەدارانەوە

 . م ئەم کاری گەریانە نەبوونەتە پێشڕەفتی یەک بۆ بزووتنەوەکانبەاڵ

ی مارس بە ڕەسمی هێشتا ١، ڕۆژی  داواتە لە زۆرێک لە وواڵتانی دنیا     
کەواتە زۆرێک لەو یادو بیرەوەریانەی .. یەپشووی ڕەسمی نی ناناسرێت و

کە پەیوەندە بە شۆڕش و چینی کرێکارەوە، وەک شۆڕشی کۆمۆنەی پاریس 
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و شۆڕشی ئۆکتۆبەر، کە پەیوەندیان بە مێژووی خەباتی چینی کرێکارەوە 
دا تشری  کراوە و بە پشووی کانیان، لە کام پەرلەمان و حکومەتە هەیە

ئەوەی کەواتە .  ڕەسمی دەناسرێت و ڕێگەی لە یاد کردنەوەی ناگرن
عبداللەی مهتدی باسی لە هێزو تواناکانی خەباتی چینی کرێکار کردووە بۆ 

 پرۆسسیس کردنی لەمان و حکومەتەکانی سەرمایەداری ،سەر پەر
ە، بێجگە لە خۆش باوەڕبوونی ، هیچ نیی داهەڵبژاردنی گشتی لە سەرمایەداری

کردنی پەرلەمان و حکومەتی سەرمایەداری و دروست بۆرژوازی بە ووردە
گیانی پەیوەست بوونی کرێکاران بە پەرلەمان و هەڵبژاردنی گشتی ئەم 

 . دەسەاڵتە

چینایەتی چینی  کەواتە ئێمە ئەبێت لەوەوە سەیری کاریگەری خەباتی    
پەرلەمانەکان کە قانوونی دڵخوازو پێویستی ژیانی کرێکار بکەین لەسەر 

کە ئەم حاڵەتە بە هیچ جۆرێک لە .  خەبات و تێکۆشانی کرێکارانی تێدا بێت
) واتە مارکس ووتەنی .  ، ڕێگەی پێ نادرێت پەرلەمانەکانی سەرمایەداری دا

کە ووردە بۆرژوازی داوای هەرچ جۆرێک لە ژیانی ڕیفاهی دەکات لە 
داواکاری درێژ بوونەوەی ژیانی .  امی سەرمایەداری داچوارچێوەی نیز
لەوێوە سەیری پەرلەمان و دیموکراتیک و کەواتە نابێت ( سەرمایەداری یە 

بەڵکو ئەو .  نا دیموکراتیکی بکەین کە عبداللەی مهتدی باسی لێوە کردووە
پەیڕەوی کۆمەڵگاو دەسەاڵتی  دەبێتە..... کە لە ناو پەرلەماندا  تەشریعانەی

لێرەوە دەتوانین دەست  یاساکانی پەرلەمان دەکەن ،جێ بە جێ کردنی، 
یەو کرێکارانی ، کە دیموکراسی بۆرژوازی نیشانی دیموکراسی یەکەیان بکەین

 . کاری بە کرێوە پێ دەخەنە پەیوەندی 

،  یەی یاساکانی کۆمەڵگای سەرمایەداریبۆ ئێمە ئاڵوگۆڕەکان لەسەر ناوک    
ئەو بۆ .  ڕووکارەکانی دەرەوەی پەرلەمانی سەرمایەداراننەک لەسەر 

تەنها خۆش ، چونانەی کە لە دەرەوەی سیاسەتەکانی پەرلەمان دەڕوانێت 
هەروەها .  دێنێت و سیاسەتی دیماگۆجیانە پەیڕەو دەکاتباوەڕی بەرهەم 
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، کە مەسەلەی ستراتیژی دەخرێتە  دا دەتوێتەوەئەوەندە لە ناو ڕیفۆرم
ئەم بارەش بەوە دەبینین کە لە ڕووکاری دەرەوەدا پەرلەمان  . پێناویەوە

داواکاری  کەی پەیوەندی بە ڕیفۆرم وگۆڕانکاری کردووە و مەسەلە
ڕیفۆرمیستانەی کرێکارانەوە هەیە هەر چۆنێک بێت ئەم ڕیفۆرمانە بە 

واتە لە .  پێشڕەفتێک دابنێن و بزووتنەوەی کرێکارانی پێ لە مەنگەنە بدەن
واتە ڕیفۆرمی گەورەی  .رم دەورێکی شۆڕشگێڕی هەیە ۆڕیفالی ئەوان 

لە  ،( بە ووتەی خۆیان)ەکانی پەرلەمان دیموکراتیک بوونی هەڵبژارد وەک
بەڵکو  یفۆرم مانای ئاڵوگۆڕ پێک ناهێنێت ،بەاڵم ڕ. کارە هەرە گەورەکانیانە 

هەروەها .  ەوتەو هێشتنەوەی هەمان پەیوەندی پێشوو دەگەیەنێتجێکمانای 
ناوەڕۆکی  بۆرژوازی یە بەحثی لەسەر کردووە ، ووردە ئەوەی کە ئەم 

بۆرژوازیانەی پەرلەمان ناگۆڕێت و لەگەڵ ئەوەشدا بە پێش ڕەفتێک 
، ئەوە  ئەو واتایانەی کە لە بۆچوونەکانی عبداللە مهتدی دا هەیە.  دانانرێت

،  تی کرێکارانخەباتی چینایە ئعترازات و بزووتنەوەکان ودەگەیەنێت کە 
یەوە و ئارایشتی اخوازی و ئاواتەکانی سەرمایەداریبخاتە چوارچێوەی د

ئەوانە نازانن چۆن .  سەرمایەداری بە خشڵی ووردە بۆرژوازی بڕازێنێتەوە 
فێڵێک بەکار بهێنن و دروستی بکەن لە فێڵەکانیان تا بتوانن وچ درۆو فڕ
ئاڕاستەی ی کرێکار بە گێڕی چینشۆڕشبزووتنەوەی  ئاڕاستەی

دا بەشێک لە داهاتی ببەن و لە چوارچێوەی سەرمایەداریدا ڕیفۆرمیستی
شڵەژانێک بخەنە بەردەم ڕەوتی  ، کۆمەاڵیەتی بۆ خۆیان بە دەست بهێنن

 . خەباتی کرێکارانەوە

 باس دەکاتعبداللەی مهتدی دوو شتی زۆر لێک جیا  لە وەاڵمی پرسیارێکدا
 ئەو پێش ڕەفتانەی }یەوە و دەڵێتو تناقض دەخاتە ناو بۆچوونەکانی

ەر وتنەوەکان و شۆڕشەکان بەسوە کە خۆیان بە هۆی اعترازات و بزسەرە
چێوە و چ گۆڕانێکی کەم و زۆریان لە چوارا سەپێنراون، هیبۆرژوازید

.  ناوەڕۆکی بۆرژوازی پەرلەمانەکان دا پێک نەهێناوەو ناشتوانێ ئەمە بکەن
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، ڕیفۆرمی دەرەوەی  ەکانتمەبەستی پێشڕەف. {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتاریزم)١٣ل
کەواتە ئەم پەرەگراڤە دوو .  داهەڵبژاردنەکانە لە پەرلەمانی بۆرژوازی

ەبێت بزوتنەوەکان و شۆڕشەکان چونکە ئ.  ناوەڕۆکی لێک جیا بەیان دەکەن
و ڕێسای لە یاسا  گۆڕانکاری.  دا سەپێنراونکە بەسەر بۆرژوازی

ی دەرەوەی سیاسەتەکانی لە ئەشکال نێتبتوادا بکات و سەرمایەداری
و نە ئەگینا نە بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە بوە.  سەرمایەداری واوەتر بچێت

یان عبداللە مهتدی  ، داسەپێنراو بووە بەسەر سەرمایەداریاعترازێکی 
ەماندا و یەک کراوە لە پەرلکە پێشڕەفتی ێت ،دەیەوێت ئەوە ڕابگەیەن
.  ە ڕیفۆرم لە دەرەوەی هەڵبژاردنەکانداداوە ببزووتنەوەکانیشیانی گرێ

ستراوەتەوە بە لەوەدا دەبینێتەوە کە هەڵبژاردنەکان نەبەتەنها ڕەفتەکان پێش
، چەکوش کاری دەکات بۆ  ئەم دیدگایە.  یەوەمەرجی خاوەندارێتی

 ووردە بۆرژوازی دەیەوێت نەخش و نیگاری سەرمایەداری.  سەرمایەداری
ئێمە پێشڕەفتیەکان بەندە بە لە الی .  بدات، بە جوانترین شێوە نیشان 

. دیموکراسیەکەی هێنانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و پرۆسیس کردنی دەست
لەوە دەرچووە کە ووردە بۆرژوازی بیەوێت بۆ ئێمە نیزامی سەرمایەداری 

، پەیکەری سیاسی و ئابوری بە زیندوویی  بە هەزارو یەک بیانووەوە
هەروەها عبداللەی مهتدی مافی  . داونی ئینسانیڵێتەوە لە زهن و بۆچوبهێ

ینێتەوە کە هاوواڵتی بوون و بەشداری کردنیش لە هەڵبژاردنەکاندا بەوە دەب
ەاڵم بیر ب، هێناوە کان بزوتنەوەکانیان ئەمانەیان بەدەستیەشۆڕشە کرێکاری

کەوتەکانی تەنها لە پێناوی چاک سازی لەوە ناکرێتەوە کە دەست
لە و سەرمایە بووە ، زیندوهێشتنەوەی پەیوەندی کارسەرمایەداری بووە 

بە پێچەوانەی } دەڵێت  دا عبداللە مهتدی( یانزە)ناو کرێکاراندا لە الپەرە 
،  ی کۆن، ئەوە نیە کە کۆیلەکان مافی ئەوەیان نەبێت کە بچنە پەرلەمانیونان
کۆسپێکی قانونی لەسەر ڕێگایان کرێکاران وەک چینێکی کۆمەاڵیەتی یانی 

لە هەل و مەرجێکی ، بە هۆی خەباتی کرێکاری و  یەئەو بێ مافی.  یەنی
لە  ەو بێ مافییەی پێک هێنا بوو ،کە ئیمکانی لەناو چوونی ئدیاری کراودا 
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،  یەکانۆی شۆڕشەکان و بزووتنەوە کرێکاریسەر ئەنجام بە ه.  ناو چووە
هەموو دانیشتوان (( هاوواڵتی))بۆرژوازی ئامادە نەبووە ئەوە بسەلمێنێ کە 

 . {(سۆسیالیزم و پەرلەمانتاریزم)١٢-١٥ل. دەگرێتەوە نەک تەنها خاوەنانی مالکیەت 
نەک دەنگ .  دایان هەیە لە سیستەمی سەرمایەداریدانگکرێکاران مافی دەن

ۆمەڵ بدەن و بە ئاگر و ی کئابوری و سیاسی کۆمەاڵیەتی و لەسەر گۆڕان
دا هەڵنەکشاوە و ، لە خوێن کام شۆڕش.  ئاسن وەاڵم وەرنەگرنەوە
بژاردنەکانی کرێکاران لە واتە هەڵ. ناوچوبێ  دەسەاڵتی سەرمایەداران لە

هەروەها کۆیلەکان .  دایەچوارچێوەی دەسەاڵتی هەڵبژێردراوی سەرمایەداری
کردنیان لە دەسەاڵتدا نەبووە ، ان و بەشداری دلە کاتی خۆیدا مافی دەنگ

هەروەها کۆمۆنەی  . ۆر نەبووەشۆڕشەکەشیان بێ خوێن ڕشتنێکی ز
گیراندا چۆڵ پاریس ، سەرمایەداری بەدڵی خۆی دەسەاڵتی لە بەردەم شۆڕش

گێڕی و پیالن، بە بێ  ڕۆژیش لە تەمەنی ئەو دەسەاڵتە (٣٦)نەکردوو 
ن لەوەدایە کە کۆیلەکان یەکاجیاوازی.  هێرشەکانی سەرمایەداری نەبووە

 کەن و لە سیستەمی سەرمایەداریدائەتوانی بەشداری هەڵبژاردن بنەیان 
کرێکاران مافی دەنگ دانیان هەیە وە دەست بردنیش بۆ دەسەاڵت و 

لەوێدا بێ ماف .  پەرلەمانی سەرمایەداران وەاڵمی ئاگرو ئاسنی دەبێت
دان لێرەدا مافی دەنگ.  کردنی کۆیلەکان دەنگ بۆ خاوەن کۆیلەکان دەدات

 . دەنگ بۆ سەرمایەداران دەدات

می بێ گومان سیستە.  دان دایەواتە بێ مافییە کە لە مافی دەنگ    
اڵتی هەموو چین و توێژەکان و، هاو داسەرمایەداری لە مانیفیستی خۆی

ت ، مانای لە دەس م هاواڵتی بونی کرێکاران، بەیان کردووە بەاڵ دەگرێتەوە
، لە خەبات و دەوری  چینی کریکارە و لە بەین بردنی دان و توانەوە

جیهانی خۆی ناخاتە دا پرۆلیتاریا پەیوەندی لەبنەڕەت. گێڕی شۆڕش
یان هاو  تی یەک واڵتەوە تا بە هاوشاریورو دەسەاڵوەی سنوچوارچێ
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پۆشی چینایەتی بکرێت و لە دەورە پەردە  نیشتمانی و هاوواڵتی ،
                    . مێژوویەکەی الببرێت

پەرلەمان، لە هەندێک  }دا دەڵێت اللەی مهتدی لە وەاڵمی پرسیارێکیعبد    
، هەرگیز مەیل و  دا نەبێت(( استثنایی))وسات و سەردەمی هەڵکەوت 

، بەڵکو لە باشترین حاڵەتدا وویست  وویستی ڕاستەقینەی جەماوەر نانوێنێ
ی قانونی  مجم ))و مەیلی جەماوەر بە شێوەیەکی تەحریف کراو لە 

سۆسیالیزم و ) ١١ -١٣ل.  دا دەنوێنێ(( بەرهەڵست کارانی جەماوەر

، لە هیچ  کاتێک کە پەرلەمان سەرمایەداری نوێنەرایەتی دەکات. {(پەرلەمانتیزم
ندی بە مانای بەرژەوە.  دا وویستی ڕاستەقینەی جەماوەر نانوێنێکاتێک

ئەبێت کام حاڵەتی  تەواوی داخوازی و بۆ پێویستییەکانی جەماوەر ،
پەرلەمان نوێنەری  ؟ ! کە عبداللە مهتدی باسی لێوە دەکات بێت ،( یاستثنای)

لە درۆیەکی ڕووت بەو الوە هیچی تر  ، ئەمەش کام داخوازی بووە و دەبێت
 . نیە

بەڵێ کرێکارانی ئەڵمانیا کرێکەیان زیاد دەکەن لە بەرامبەری دا     
بە چوار قاتی  و ومەکە بەکارهێنەرەکانسەرمایەداران، باج دەخەنە سەر شت

لە الیەک .  ، سەرمایە دەگێڕنەوە بۆ بودجەی دەوڵەتیان زیاد کردنەکەیان
پەرلەمان و لە الیەکیش پێ ی تی وردە بۆرژوازیە ڕازی نیە لە دەسەاڵئەم و
دڵی عبداللە مهتدی ڕازی دەکات و  ، هەندێک باری استثنایی هەیە وایە

سەیر نیە کە ئەم . پەرلەمان و وویستی ڕاستەقینەی جەماوەر ڕاڤە دەکات 
دڵی چەوسێنەرانی پێ ڕازی دەکەن  دید و بۆچوونانەی ووردە بۆرژوازی ،

.  سەرمایەداری دەکەنو بەیانی نوێنەری ڕاستەقینەی جەماوەر بە 
هەڵبژاردنەکان بە پارە و  یان ،داران لە نوێکردنەوەی دەسەاڵتسەرمایە

.  دا چەند ملیۆن خەرج دەکەنێکی زۆر دەڕازێننەوە و لە پێناویپول
، لەوالوەشەوە پەرلەمان کۆنترۆڵ دەکەن پەرلەمان ئەمانە کۆنترۆڵ نەکات 

ڕاست و قسەکەری بێت ، دەبنە دەم شوێنێکدەسەاڵتەکەی لە هەر ئەو 
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ە دەستور و یاساکانی پەرلەماندا، ل.  تەواوی جەماوەر و بەرژەوەندیەکانیان
کە  .یستی ڕاستەقینەی جەماوەر بنوێنێت خاڵ بەندی بکەن و مەیل وو

خودی هەڵبژاردنەکان و دەسەاڵتی پەرلەمانی بۆ پارێزگاری و زیندو 
واتە ناکرێت .  ڕاگرتنی بەرژەوەندی بۆرژوازی و سەرمایەدارانە

بەڵکو ئەو خولگەیەی کە .  نبەرژەوەندی یەکان باس بکەن و الدانی تیادا بکە
و و کاریگەری ێنە تراز ی هەسارەی سەرمایە درووست کردووە ،بۆ ڕەوت

بۆ ئەوەی چینی کرێکار بە مەیل و وویستی  .  گەورەی لەسەر نەبێت
 . یان دوورتر بخرێتەوە بەرژەوەندییەکانی خۆی نەگات ،

لەسەرەوە ئەو پرسیارەدا کە بەشێک لە وەاڵمەکەیم  وەاڵمیهەمان لە     
بۆچی جارێک لە  }دا دەڵێت (نۆزدە)هێناوەتەوە عبداللەی مهتدی لە الپەڕە 

کاردا کە وواڵتێک وێ لە کێشەی نێوان کرێکارو خاوەنجاران هەڵناکە
، پەرلەمانەکان الیەنی کرێکاران بگرن و بڕیار بدەن کە دەوڵەت  دادەگرێ

نەک بە  – پۆلیس بنێرێ هەتا خاوەن کارەکان بە پێ ی حوکمی قانوون
زەبری باتووم و گۆپاڵ و سەگ تێ بەردان ئەو جۆرە کە لەگەڵ کرێکارەکان 

. {(پەرلەمانتیزم سۆسیالیزم و) ١٩پاشە کشە پێ بکەن ؟ ل –دەجووڵێنەوە 
دا جیاواز دەڕوانێتە پەرلەمان و عبداللەی مهتدی لەم پەرەگراڤەی

دەسەاڵتەکەی و جیاوازیشی هەیە لەگەڵ ئەو تێڕوانینەی کە لە الپەڕە 
قانوون .  تێڕوانین و ڕەخنەی خۆمان ئاڕاستە کردووە،  دا هەیە(حەڤدە)

، نەک  دانە بەسەر کرێکاراندا، قانوونی حکوم قانوونی سەرمایەدارانە
هەروەها دەسەاڵتیش بە پۆلیس .  قانوونی مەحکەمەی سەرمایەداران بێت

 ئەوپەڕی گەمژەیی یە کە.  یانە لە خزمەتدانو یاسائەو قانوون وسەگەوە بۆ 
سەرمایەداری قانونێکە ئەتوانێت مەحکەمەی قانوونی  رێوا بزان

 ەڵ کرێکاراندا زەبروو زەنگی هەیە ،کە چۆن لەگ ، بکات سەرمایەداران
بەشداری دەکەن و دەنگی بۆ  ا ،ێگومان وەکو ئەوەی لە هەڵبژاردنەکاندب

 . دەدەن



93 
 

بەرامبەر بە چینی  دەنگ بە قانوونی زەبرو زەنگی سەرمایەداران دەدەن ،
ارێزگاری کردنە لە ، بۆ پ کەواتە زەبروو زەنگەکان و قانوونەکان ،کرێکار 

 بۆ..... کردن و نەبوونی جێگەی نیشتەجێ بوون و  قانوونی بوونی بێکار
سەرمایەدارانە و قانوونی پارێزگاری سەرمایەی  سەرمایەدارانیش قانوونی

قانوونی کام دەسەاڵت لە پێناو .  توند و تیژ کردنەوەی هەل و مەرجی کارە
.  بێ گومان هیچ دەسەاڵتێک ئەوە بە جێ ناهێنێ ؟! دادگایی کردنی خۆیەتی

ی عبداللە ئۆپۆرتۆنیست      .لەگەڵ ئەوەشدا پەیوەندی سەگ و پۆلیسە 
، کە  مەسەلەیەکی زۆر گرنگمهتدی وای کردووە کە چاوی داخات لە ئاست 

واتە کارەکان زۆری بە الی .  نەدانلە دەنگدان و دەنگ، هۆشیاری کرێکارانە 
، دەنگ بۆ نوێ بوونەوەی  کە کرێکاران کام هۆشیاریان هەیە ، ئەوەوە

بیست و )پەڕەی عبداللەی مهتدی لە ال.  دەسەاڵتی بۆرژوازی دەدەنەوە
ئەوەندە تەئکید لە بوونی  داو لە الپەڕەکانی پێش و پاشیشدا ،(رچوا

کە  کانی دەسەاڵتی سەرمایەداری دەکەن ،دەسەاڵتی زاڵی ئابوری و ئامرازە
لە بەرامبەر ( دەکات) یانکرێکارانی بێ توانا کردووە  خۆیانی بێ هیواو

پەرلەمان و یان مقاطعەی بردنی اران و دەسەاڵتەکەیان و بۆ لەناوسەرمایەد
،  ئەگەر حیزبە ڕیفۆرمیستەکان و ایتحادیە ڕیفۆرمیستەکان.  پەرلەمان

دەنگ بە کرێکارانیان لە دەوری خۆیان و سیاسەتەکەیان کۆ کردووەتەوەو 
ئەوا خودی سیاسەت و هۆشیاریەکی .  سیاسەتی پەرلەمان دەدەن

ان لە چوارچێوەی جۆڵەکانیادروستی کرێکارانی واقعی ئێستایە ، کە جمون
تی کرێکارانی کۆمۆنیست واتە بوونی سیاسە.  دا دەدۆزنەوەکخراوانەئەو ڕێ

وە ئەتوانن هەموو ئەو  ، ، کە دەنگ بە پەرلەمان نادەن یەکەیانەو هۆشیاری
واتە پێش .  دام و دەزگایانە بێ ئیعتبار بکەن کە لە خزمەت سەرمایەداراندایە

د بە خودی بێ پرنسیپ و دیسپلین بە کاری خو گرتن بەم سیاسەتانە ، 
ەربڕی ، د بێگومان پێویستی بە هۆشیاریەک هەیە کە بتوانێت.  نابێت

چونکە .  یەکانی پرۆلیتاریا بێتتەواوەتی دەسەاڵت و بەرژەوەندی
هۆیەکی  ، یەوە دەبێتکرێکاران کە لە نەبوونی هۆشیارییبوونی خۆشباوەڕ
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ان و دەنگدان بە پەرلەم دەسەاڵتی گرنگی هێشتنەوەی سیاسەت و
 . حکومەتەکەیەتی

 

 دیموکراسی و سەردەمەکان 

 

کارهێنانی زەبروو زەنگ مێژووی بە مێژووی گۆڕانکارییەکانی کۆمەڵ ،    
واتە  بۆ بە دەست هێنانی سیستەمێکی نوێی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی ،.  بووە

زەبروو ، ئەم  بۆ بە دەست هێنانی دەسەاڵت و فەرمان ڕەوایی خۆی
و ، لە خۆیەوە واتە هیچ پەیوەندی یەکی کۆمەاڵیەتی.  زەنگانەی بەکار هێناوە

، ئەم پرۆسەیەی  یەکانیداپەیوەندیکۆمەڵگاش لە .  ڕۆتین بە دەست نەهاتووە
یلەکان بە ڕووی کەواتە کاتێک کۆ.  بە شێوەی تایبەتی خۆی بەکار هێناوە

پەیوەندی کۆمەاڵیەتی ەی ڕاپەڕین و داوای هەڵوەشانەو خاوەن کۆیلەکاندا
کە خاوەنانی زەوی و زارە گەورەکان و کۆیلەداریان دەکرد ، لەگەڵ ئەوەی 

کۆیلەداریدا، ، لەناو  یەکانی دەرەبەگایەتیوەندییە کۆمەاڵیەتیگەشەی پەی
گۆڕان کاریانە بە بەاڵم ئەم . یەکان دانا بووکاریگەری لەسەر گۆڕانکاری

ترین شێوە و بە خوێن ڕشتنێکی بە توند هەتا کۆیلەکان  دەست نە دەهاتن ،
چونکە خاوەن کۆیلەکان ڕێگەیان بۆ .  زۆر بە دەستیان نەهێنایە

لە الیەن   کە ئەو زەبرو زەنگانە نەبووایە بەگایەتی چۆڵ نەدەکرد ،دەرە
واتە زەبرو زەنگ بەشێکە لە .  لە گەڵیاندا بەکاریان هێناوەکۆیلەکانەوە 

ۆیان بە زەبرو زەنگ ناتوانن سەرکەوتنی خێ شۆڕش، شۆڕشەکانیش بە ب
 . دەست بهێنن
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ئەم زەبرو زەنگانە دەبنە دەسەاڵت و چینێک ڕابەری ئەو دەسەاڵتە     
تەوەو ڕێگەی ئەوە نادات کە نەشونمای نێدەبێت و چینەکانی تر دەچەوسێ

 . خۆیان بە دڵی خۆیان بکەن

وەندی کۆمەالیەتی بردنی پەی، بۆ بەڕێوە لە ناوەندی ئەم دەسەاڵتەشدا    
کە ناوەندی  ، پێویستیان بە بەشێک لە هاوکاری خۆیان هەیە خۆیان ،

واتە ئەوان لەسەر ئەوە .  دیموکراسی تایبەتی خۆیان دەست نیشان دەکات
 . یەکانیان بکەنکۆ دەبن کە پارێزگاری بەرژەوەندی

یەکانی کاتێک کە نیزامێکی کۆن کۆتایی پێهات و هەموو پایە کۆمەاڵیەتی    
خۆی لە دەست دا بوو، ناکرێت ئێمە بە هەمان شێوەو بە هەمان دەستوری 

.  گێڕانەکەی ڕاڤە بکەینسەاڵتی ڕابردوو زەبرو زەنگە شۆڕش، دە کۆن
، تا بتوانین  کەواتە ئەبێت بۆ سەردەمی سەرمایەداری چیمان پێویست بێت

ێویستی بە بێگومان پرۆلیتاریا پ. سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم بە دەست بهێنین
تا بتوانێت دەسەاڵتی بۆرژوازی  شۆڕشگێڕانەی خۆی هەیە ،زەبرو زەنگی 

چونکە بۆرژوازی و .  و سەرمایەداران لە ڕەگ و ڕیشەوە دەربهێنێت
هەرواو لە خۆوە دەسەاڵت ڕاگوێزی دەسەاڵتی پرۆلیتاریا سەرمایەداران، 

رن کە ڕێگە لەو حەتمیەتە دەگ هەرچیەکیان بۆ بکرێت ،ئەوان .  ناکەن
ەتە پرۆلیتاریا لە ڕێگەی بەاڵم ئەم حەتمی.  ی دەکاتپرۆلیتاریا جێ بە جێ

.  شۆڕش و تەفرو توناکردنی سەرمایەداران و نیزامەکەی بە دەستی دەهێنن
دێتە پێشەوە کە پێویستی  لە مێژووی ئەم شۆڕشەی پرۆلیتاریا دەسەاڵتێک

بێ گومان کاتێک .  یە بۆ بە دەست هێنانی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزممێژووی
تاریا دەسەاڵت بە دەستەوە دەگرێت ئازادی بوونی خۆی لە پرۆلی
،  واتە ئازادی هێشتا ناتوانێ بوونی کرداری خۆی بسەلمێنێت.  دەداتدەست

 سەرمایەداران و بۆرژوازی بوونی تەواوەتی خۆیان لە دەست نەداوەچونکە 
ی سەرمایەداران و بردن، بە لە ناو واتە ستراتیژی دەسەاڵتی پرۆلیتاریا. 

بۆرژوازی ئەتوانێت خۆشی لە ناو ببات و بنیاتی نەواتی سۆسیالیزم و 
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 ئینسانەکان لەوێدا دەستیان بە ئازادی و یەکسانی ڕادەگات.  کۆمۆنیزم بکات
، لە (دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا)واتە دەسەاڵتی دیموکراسیانەی پرۆلیتاریا . 

لەگەڵ  ی خۆی هەیە ،و گرنگئیش و کارەکانیاندا جیاوازی بنەرەتی 
چینایەتی  چونکە پرۆلیتاریا دەیەوێت دەسەاڵتی.  دیموکراسی سەرمایەداران

یان کەمینەی  یەوە لە ناو ببات و دەسەاڵتی زۆرینەبە هەموو ناوەڕۆکەکانی
لە پێناو پارێزگاری  اڵم لە دیموکراسی سەرمایەداراندا ،بە.  کۆمەڵ نەمێنێت

 . بەکاری دەهێنن و هێشتنەوەی دەسەاڵتیاندا

لە چ کاتێکدا دیموکراسی پرۆلیتاریا ، بوونی دیموکراسییەکەی خۆی ناهێڵێت 
ئۆری خۆی لە دەست دەدات کاتێک سۆسیالیزم و یان واتای عملی و تی ،

کردن لەسەر کۆمەڵ لەبەر ئەوە لە ئێستادا قسەهاتبێت بۆ کۆمۆنیزم پێک
و  دیموکراسی پرۆلیتاریانەمان و لە بەین چوونی بەهای تیئۆری و کرداری 

سان کردنی بە دیموکراسی بۆرژوازی ، لەوێوە سەرچاوە دەگرێت یەک
خۆی جووت بکات لەگەڵ ، سیاسەتی  ستیشووردە بۆرژوازی ئانار

ناوچوو بە هەموو  چ کاتێک سیستەمی سەرمایەداری لە.  داسەرمایەداری
لە گەڵیدا لە  یەکانی تر هەر هەموویانبەشەکانی یەوە ، ناوەڕۆکی دیموکراسی

ەموو ناو دەچن و ئینسان دەگاتە پەیوەندی ئازادی و یەکسانی لە ه
               . دابوارەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی

کەوا  ەلەی ئازادی و دیموکراسی جیاوازییەکەیان لە دەربڕیندا نییە ،مەس    
دا قسەی لەسەر کردووەو (پازدە)منصوری حیکمەت لە وەاڵمی پرسیاری 

یە لەگەڵ بەکارهێنانی ووشەی ێکی فۆنەتیکیم نیمن مخالەفەت } دەڵێت
، بەرقەراری  دیموکڕاسی، لە زۆر باردا خەڵک لە جیاتی مەفهومی ئازادی

یە ناسراوەکاندا، وە یان تەنانەت لە جیاتی بوونی تەحەمولی مافە مەدەنی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە بەرامبەر بیرو ڕاو ڕەسم و عادەتە جۆراو 

ئەوەی کە .  ەدا لەو عیبارەتانە کەڵک وەردەگرنانو شتی لەم بابەت جۆرەکان
من دەمەوێت بیڵێم ئەوەیە کە ئەم مەفهومە، لەو جێگایەدا کە وەکو ئایدیالێکی 
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سیاسی بەکار دەبرێت و بە تایبەتی لەو جێگایەدا کە چەپ دەچێتە سەر 
 یەوەسیاسیناساندن و پیاهەڵدانی، مەفهومێکی سەرلێ تێکدەرە و لە ڕووی 

باسەکەی من ئەوەیە کە  .لە خەبات بۆ ئازادی واقعی دەداتزیان 
 لە نێوان دەڕبڕین و ڕاستی دا: دیموکراسی)  ٣١ل.  هاوتای ئازادی نی یە دیموکراسی

یان بەرقەراری مافە  دەبێت چ کاتێک دیموکراسی هاوتای ئازادی بێت ؟. {(
جوودان و و ناوەڕۆکی لێکدی و دیموکراسی دوبێ گومان ئازا!  ئینسانیەکان

و یەکسانی، لە کۆمەڵگای  ئازادی.  دوو مەفهومی دوو سەردەمی جیاوازن
بەاڵم .  دا دەبێت و تایبەتمەندی سۆسیالیزم وکۆمۆنیزمەبێ چینی

کە ئەویش لە الی .  دیموکراسی، تایبەت مەندی، دەسەاڵتی چینەکان دەبێت
واتە .  اڵتیدا هەیەهەر چینەو پەیڕەوی کردنێک لە دیموکراسی و دەسە

،  ناوەڕۆکی ئەم دەسەاڵتە نابێت لە دەسەاڵتی سەرمایەداران ،ئازادی بوونی 
دا، پرۆلیتاریا بەاڵم لە دەسەاڵتی .  هەموو مافەکانی کرێکارانەپێشێل کردنی 

لە پێناو لە ناوبردنی تەواوەتی دەسەاڵتی  بەهرەمەند بوونی ئەو چینەیە ،
دا ئازادی بوونی یانواتە لە هیچ بارێک.  انسەرمایەداران و دەسەاڵتی خۆی

بۆ ناساندنەوەی دەسەاڵتی  . نابێت و ناوەڕۆکێکی پوچ و بێ مانا دەبێت
 چینایەتی چینەکان، وە جیاوازی یەکانیش فۆنۆتێکی نین و یان

، ناچێتە ئاستی بەکار هێنانێکی  یەوەبەکارهێنانەکانیش، لە ڕووی فۆنەتیکی
 . دروست و ڕاستەوە

لەگەڵ .  قسە لەسەر ئەوە ناکەم کە چەپ چی دەڵێت و چ ناڵێتمن     
هەر بۆچوونێک بڕوای بەوە نەبێت  ڕێخراوێکئەوەشدا هەر الیەنێک و هەر 

لە  شترین پێناسەی دەسەاڵتی چینایەتییە ،کە دیموکراسی با
لێکدانەوەکانیاندا، نا ڕاستی و نا واقعی بەیان دەکرێت و لە بەرژەوەندی 

ە ئازادی کە دیموکراسی ڕێگا بچون.  ەاڵتی قسە دەکاتبۆرژوازی و دەس
هەروەها .  ئینسانیەکانی خوار دەسەاڵت نادات بە چین و توێژی جیاوازەوە

، کاتێک بەرهەم دێت کە دەسەاڵتی چینایەتی  ئازادی لە الی کۆمۆنیستەکان
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هەروەها کاتێک منصوری حیکمەت دەڵێت ئازادی هاوتایی .  لەبین چوو بێت
، مخالەفەتێکی  ئەی چۆن دەبێت دیموکراسی و ئازادی ! ی نیەدیموکراس
ین سەرمایەدارو پرۆلیتاریا، جیاوازی ناکرێت بڵێ. ؟! یان نەبێتفۆنەتیکی

بە  هێنانیشیدا هیچ مشکیلەیەکمان نییە ، یە و لە بەکارفۆنەتیکییان نی
سەرمایەدار بڵێین پرۆلیتاریا و بە پرۆلیتاریا بڵێین سەرمایەدارو داخوازی 

بێ .  یەکانیان وەک یەک سەیر بکەین و مخالەفەتێکی فۆنەتیکیشمان نەبێت
گومان ئەوەی منصوری حیکمەت دەیەوێت تەنها ئەوەیە کە دەووری 

ت ئێمە لەو واتە دەبێ.  ، لە ژێر پەردەدا بگێڕێت ئانارشیستەکان فێڵبازانە
بەستراوەتەوە بە   هێنانی ئازادیڕاستییە بگەین ، کە پێش مەرجی بە دەست

، ڕۆژێک  دیکتاتۆریەتەئەو ،   دەست هێنانی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریاوەبە
واتە دیموکراسی ئەم دەسەاڵتە .  یان ساڵێک و هەر چەندێک بخایەنێت

کاتێکیش دیموکراسی .  بەرکەماڵ دەبێت بۆ پرۆلیتاریا وتەواودیموکراسی 
، لە خۆیەوەو هەروا  کە ئینسان تاریا زەرەرمەند دەبێت بۆ ئازادی ،پرۆلی

یەوە هیچ پەیوەندییەکی بە دەست هێنانی ئازادیئەو مەرحەلەیە دابنێت و 
لێشێوان دروست نە سەر کاتێک کە مەرحەلەیەکی پێویست بوو ئەوا.  نەبێت

بێگومان  ، داەست هێنانی ئازادیلە بەردەم بە ددەکات و نە ڕێگڕیشی دەبێت 
 . کە بەدەست هێنانیشی دەست نیشانی ئازادی ئینسانەکان دەکات

ئەم قسەو قسەڵۆکانەی منصوری حیکمەت، نابنە ئەوەی یەک تۆز لە     
بێجگە لەوەی کە .  گرنگی و بەهای دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا کەم بکەنەوە

کارو سیاسەتی ئانارشیستەکان تێڕوانینەکانی بەها دەدات بە ئانارشیزم و 
قسانەی منصوری حیکمەت لە ژێر ناوی اجتهاد هەموو ئەم .  بەڕێوە دەبات

ن بە الی سیاسەتی دەیەوێت زهنی زۆرێک لە ئینسانەکا مارکسیزمدا ،لە 
 . ڕابکێشێتیانەی ئانارشیستەکاندا ووردە بۆرژوازی

. )) دا دەڵێت(شۆڕشی پرۆلیتاریا و هەڵگەڕانەوەی کاوتسکی)لینین لە    
لەو دەسەاڵتەی بە دەستی یە دیکتاتۆریەتی شۆڕشگێڕی بۆ پرۆلیتاریا بریتی
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تیژی لەسەر بەکارهێنانی توندو، بە  هێناوەو وە پارێزگاری لێ دەکات
. (( وە هەروەها ئەو دەسەاڵتە قانوون سنووری بۆ ناکێشێت.  بۆرژوازی

بوو ی دا کە پێی والە وەاڵمی کاوتسکهەروەها لەسەر ئەو دیکتاتۆریەتەو 
هەمان ماناو ناوەڕۆکی دەسەاڵتی سەرمایەداری  دیکتاتۆریەتی پرۆلتیاریا ،

پێویستە دیموکراتیەت بۆ چەوساوەکان و وە لەناو بردن ) لینین دەڵێت . هەیە
لەناو بردنی ئەو چینە مانای  ، لەو حاڵەدا( تەئکید هی لینینە. )بۆ چەوسێنەران

لە هەروەها ،  ، لەگەڵ چینی چەوساوەدا نەبوونی یەکسانی ئەو چینەیە
 پرۆلیتاریا ،یەتی کەواتە دیموکراسی( کورت دەبێتەوەیەتدا دیموکراتی

 تجسیدی بکات لە دەسەاڵتی خۆیدا ەوەی ئێمە دەتوانێت ،داواکاری و لێکدەر
. 

دیموکراسی  }لە وەاڵمی هەمان پرسیاردا منصوری حیکمەت دەڵێت     
یە کە لەگەڵ ووجودی فکرەو پراکتیکێکی سیاسیو زنجیرە شکڵێکی حکومەتی 

کۆمەاڵیەتی سەرمایەو ئەو بێ مافی یە سیاسی یانەدا، دەگونجێت کە لێوەی 
پەیوەندی یەکی کە بە تایبەتی لە سەردەمی ئێمەدا هیچ .  سەرچاوە دەگرن

دیموکراسی، .  رین بوونەوەی مافەکانی جەماوەری خەڵکەوە نەماوەەب بە 
ئابوری دۆخێکی سیاسی و سیاسی و ئاڕمێکە بۆ باروی ڕەمزی ناوێک
لە : دیموکراسی) ٣١ل.  پەرستانە کە پیرۆزی بازاڕ میحوەری ئەسڵی یەتیکۆنە

، بۆ  منصوری حیکمەت باسی لێوە دەکاتئەمەی . {(نێوان دەربڕین و ڕاستی دا
ناکاتە ئەوەی کە هاو جووت بێت بەاڵم . دیموکراسی سەرمایەداری ڕاستە

وەی کە لە دیموکراسی واتە ئە.  ەڕۆکی دیموکراسی پرۆلیتاریالەگەڵ ناو
،  دا بێت و تصوریکیش بێت بۆ دیموکراسی پرۆلیتاریاسەرمایەداری

چونکە هەر دیموکراسیەو .  لێکدانەوەیەکی پووچوو ئانارشیستانەیە
خۆی هەیەو چ هەڵدەگرێت و بۆچی کی بزووتنەوەکەی ەڕۆپەیوەندی بە ناو

مارکس و برۆدۆن لە ) دەڵێت دا (دەوڵەت و شۆڕش)لینین لە .  کار دەکات
(( هەڵوەشاندنەوەی )) دەڵێن یەک شتدا بە یەک دەگەن کە هەردووکیان 
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لە ) ئەشوبهێن بەمەدا ( واتە سەرمایەداری)یزمی دەوڵەتی تازە میکان
.  (برۆدۆن و باکونین، لە گەڵیاندا)مارکسیزم و ئانارشیزم ( دەچن یەک

ەکان لەبەر ئەوەی انتهازییەکان وە نە کاوتسکیئەوە وا ببینێن کە نامانەوێت 
مارکس لەگەڵ وە جیاوازی  رنەوە لەم خاڵەدا لەگەڵ مارکسیزمدا ،دەگیەک 

مەسئەلەی یەکێتی لەسەر ڕووی برۆدۆن و هەروەها لەگەڵ باکۆنیندا 
یەکێتی مەبدەئیەن  (پرۆلیتاریابێجگە لە دیکتاتۆریەتی )ممارسە کردن 

هەروەها .  دەرەچێت لە بڕواو بۆچوونی ئانارشیزمی ووردە بۆرژوازی
هەیە هەروەها ( مرکز)مارکس لەو کەسانە بوو کە بڕوای بە ناوەندێتی 

.  یەبوونی ن( ناوەندێتی)لە مرکزیەت ئەبینرێت لە حکومەکانیاندا گەڕانەوە 
لە حەشارگەی داوە ئەو کەسانەی کە سەری خۆیان حەشارهەروەها 

جوڵ کەر، ئەتوانێت ئەوە و جووڵە ( خرافی کوێر)بە دەوڵەتی ( بڕوابوون)
، لەناو بردنی  ەتی بۆرژوازیببینێت بۆ لە ناوبردنی میکانیزمی دەوڵ

کەواتە مارکس دەیەوێت مەرکەزیەتی (.( ناوەندێتی) تیەمەرکەزی
ت و تواناکانی بۆ لە ناو بردنی دەسەاڵدیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بەکار بهێنێت 

لەگەڵ ئانارشیزمەکان یەک دەگرنەوە  لەگەڵ ئەوەشدا ،.  سەرمایەداری
لینین دەڵێت .  دا کە دەسەاڵتی سەرمایەداری دەبێت لەناو بچێتمارکسیزم

مارکس ناوەندێتی پرۆلیتاریا بەکار دەبات و دەیخاتە هۆی لەناو چوونی 
بۆرژوازی سەربازی تی دێنناوەندێتی بۆرژوازی و مارکس بەرەنگاری ناوە

دەکات  بە ناوەندێتی پرۆلیتاریای هۆشیارو، دیموکراتیەتەکەی و بیرۆکراتی ،
کەواتە دیموکراتی پرۆلیتاریا کاتێک بەهای خۆی لە دەست دەدات کە . 

لە سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی .  خودی چینەکان بە خۆشیانەوە نەمێنێت
و مایە پووچ بێ بایەخ ، باس کردن لە دیموکراتیەت شتێکی زۆر  دازانستی
لە هەموو یەتەکانی ، سنوری دیموکراسی و یەکسانی چونکە ئازادی.  دەبێت

 . ڕوویەکەوە بەزاندووە
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دەبینرێت کە  دا دیموکراسی پرۆلیتاریا وا(پازدە)لە وەاڵمی پرسیاری     
 ئەوە ڕاستە کە تائێستا }دەڵێت منصوری حیکمەت .  یەمەسەلەیەکی تاکتیکی

الیەنێکی  گشتی لە ئەدەبیاتی کۆمۆنیستی دا ، اسی بەدیموکرووشەی 
ئیجابی هەبووەو وەکو ووشەیەکی بنچینەیی لە خەباتی سیاسی داو لە 

بەاڵم ئەمە ئیتر بە بڕوای من دەبێ ئاڵ و .  مەسەلەی تاکتیکدا حساب کراوە
گۆڕی بەسەردا بێت، چونکە بارودۆخی مەوزوعی و مانای عەمەلی 

بۆ دیموکراسی ئاڵ و دیموکراسی و هەروەها تێڕوانینی کۆمەڵگای ئەمڕۆ 
ئەوەی  . {(لە نێوان دەربڕین و ڕاستی دا :اسیدیموک) ٣١ل.  گۆڕی بەسەردا هاتووە

تەنها بە شێوەیەکی  باسی لێوە کردووە ، لێرەدا منصوری حیکمەت
کارانە دەیەوێت و زۆر زەلیالنە هەڵوێستی ئانارشیستانەی گرتووەتە فریوو
دیمکراسی چونکە مەسەلەی .  و چەواشەی خەباتی چینی کرێکار دەکات بەر

ستراتیجی فکری و فەلسەفی پرۆلیتاریا تاکتیکی نیە ، بەڵکو مەسەلەی 
چونکە . زانستی بۆ بەدەستهێنانی سۆسیالیزم و کۆمۆنیزمی  ، مارکسیزمە

پرۆلیتاریا ، کاریگەرترین هۆی لەناوبردنی تەواوەتی نیزامی دیکتاتۆریەتی 
، کە ئەو مەفهومەو  کەواتە کاتێک دەبێتە تاکتیک.  یەسەرمایەداری

بۆیە مەسەلەیەکی .  خۆیدا هەڵگرێت و قسەی ڕۆژ بێتلەگەڵ  یکەناوەڕۆکە
هێنەری ئازادی و کە تاقە دەسەالتی زامن و بە دەستشە چونستراتیژی

کەواتە ناتوانرێت هیچ کاتێک پشت گوێ بخرێت و بەکار .  یەکسانی ئینسانە
ئنجلس ئەڵێت چەند لە بەدەست هێنانی دیکتاتۆریەتی .  نەبرێت لە شۆڕشدا

، هەر بەو ئاستە لە سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم دوا  بکەویندوا پرۆلیتاریا 
دەسەاڵتێکی تری جیاواز ،  چونکە کە دەسەاڵتێکی دژبوونی هەبوو.. ویندەکە

خواستی چینایەتی خۆی ناوی ببات و  لە ناوەڕۆکی چینایەتیدا ئەتوانێت 
هەروەها یەکێک لە شکستەکانی کۆمۆنەی .  فەرز بکات بەسەر کۆمەڵگادا

.  بوو، مارکس واتەنی باش ڕاڤە نەکردنی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا  پاریس
کەواتە .  سەقام گیر نەبوونی دیکتاتۆریەتی چینی کرێکار بووواتە 

، یان تازەو یان بۆگەنی کرد بێت ، ئەوا لە هەموو  سەردەمەکە کۆن بێت
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یان  تای دروست بوونی سەرمایەداری بێت ،، واتە سەردەم سەرە داکاتەکان
وری و و سیاسەتی ئاببگاتە ئەوەی کە پەیوەندی دەسەاڵتی سەرمایەداری 

بەکار هێنانی ئەوا بە بێ .  یانەی هێزە گەورەکانی جیهانئیمپریالیزمی
لەناو چوونی (. دەسەاڵتی دیموکراسی پرۆلیتاریا)پرۆلیتاریا دیکتاتۆریەتی 

 ئەو دەسەاڵتە خەونەو یەکێکە لە خەونە ڕەنگاو ڕەنگەکانی ووردە بۆرژوازی
مرۆڤ و  و مافیبەاڵم ئەوەی کە ئەمڕۆ کە دیموکراسی خوازی . 

یە بسڕێتەوە کە لە ئازادییەکەی بۆرژوازی ، ناتوانێت ئەو ڕاستییە مێژووی
.  ، پێویستی مێژوویی خۆی هەیە بەرامبەر ئەمانەدا دیموکراسی پرۆلیتاریا
، هەمان  ێتەوەێنشێوەیەک خۆی بڕازدیموکراسی بۆرژوازی بە هەر شکڵ و 

وپاو ئاسیاو ئەفریقا و ، کە لە وواڵتانی ئەور تییەدیموکراسی و دەسەاڵتەکە
 . ئەمریکای التین و ئەمریکای سەروودا هەیە

ەتی هەموو شکڵەکانی دەوڵ)دا دەڵێت (دەوڵەت و شۆڕش)لینین لە     
ئەم ، لە هەموو  ، بەاڵم هەموویان یەکن دابۆرژوازی لە هەموو ڕەنگەکانی

 بە تەئکید دیکتاتۆریەتیلە کۆتاییدا  دەوڵەتانەدا بەم شکڵ و بەو شکڵ 
.  یەلە شکڵەکانیاندا نییەکان واتە جیاوازی( تەئکید هی لینینە).  یەبۆرژوازی

مافی مرۆڤ و هەندێک ئازادی بە کەوا بڕوانیتە دیموکراسی بۆرژوازی، کە 
گۆڕی بە ئەوە نابینرێت کە بەاڵم .  قسەی منصوری حیکمەت ئاوەاڵ کردووە

شەو و ڕۆژ لەسەر هەژارەکان کۆمەڵ دروست دەکرێت بۆ ئینسانەکان و 
دەبەنە شەقامەکان دەبەنە سەرو لە خانوی بە کارتۆن دروست کراودا ژیان 

یە واتە بارودۆخی سەرو هەزارو یەک دیاردەی دزێوی تری ئەم کۆمەڵگا
واتە .  دۆخی دەسەاڵتی سەرمایەداری کۆنەمەوزوعی ئەمڕۆ ، هەمان بارو

مانای ناشتوانرێت  وە.. سیلسیلەی ئەو دەسەاڵتەیە کە لە کۆنەوە هاتووە
بە بارێکی تردا بگۆڕێت و  عەمەلی دەسەاڵتی دیموکراسییانەی پرۆلیتاریا ،

چونکە ناوەڕۆکی دەسەاڵتی  .نینەکان ئاڵ و ئاگۆڕیان پێ بکرێت تیڕوا
ری گۆڕانی بەسەردا نەهاتووەو، لە بەرامبەریشیدا داچینایەتی سەرمایە
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کاری گۆڕان خۆی ، وەک پێویستی و مەفهومی دەسەاڵتی پرۆلیتاریا
یەکان ەکان دەست نیشانی جۆری دیموکراسیواتە لێرەدا سەردەم.. هەڵناگرێ

یانەی کە بەسەر ەت دەیەوێت بەو ئاڵو ئاگۆڕە شکڵیمنصوری حیکم.  دەکەن
وا بەیان بکات کە دیموکراسی  ، هەندێ لە ڕوخساری پەرلەمانەکاندا هاتووە

تێڕوانینی سەرمایەداری گۆڕانی بەسەردا هاتووە و دەبێت گۆڕان بەسەر 
کۆنەکەی  ۆلیتاریاش بە دەست بێت و ناوەڕۆکە مارکسیانە بۆ دەسەاڵتی پر

، پەردەپۆشی بڕواو بۆچوونی  دەیەوێت لەم ڕێگایانەوە.  نەمێنێت
 .  بکاتئانارشیستانەی خۆیی و ووردە بۆرژوازی پێ 

هەر چۆنێک  }دا دەڵێت (پانزە)منصوری حیکمەت لە وەاڵمی پرسیاری     
بێت لە سەرەتای کاردا، مارکس و انجڵز تا ڕادەیەک سۆسیالیزمیان تەنانەت 

، وەکو بەدیهاتنی  ئامانج و ناوەڕۆکی عەمەلی سەرکەوتنی دیموکراسیوەکو 
لە نێوان دەربڕین و : اسیدیموکر) ٤٢-٣٩ل.  ، باسی لێ کردووە دیموکراسی واقعی

چونکە .  ەوەۆیەکی ڕووتە بە ناوی مارکس و ئنجلسئەمە در. {(ڕاستی دا
نجلس نە دیموکراسی بە سۆسیالیزم لە قەڵەم ئەدەن و نە مارکس و ئ

وە تێکەڵ کردنی  ، نوەڕۆکێکی دیموکراسی دەبێت لە الیاسۆسیالیزمیش نا
سۆسیالیزم و دیموکراسی ، بێ ناوەڕۆک کردنی  سۆسیالیزم و دیموکراسی

مارکس ڕەخنە لە هیگڵ دەگرێت لەسەر دیموکراسی و لە .  پرۆلیتاریایە
دیموکراتی )دا دەڵێت ( هاوبەشی ڕەخنەی فەلسەفەی حق لە الی هیگڵ )

(. هەموو سیستەمێکی دەوڵەت.  بریتی یە لە ناوەڕۆکی سیستەمی دەوڵەتی
ی ، پێ لیزم و دیموکراسیواتە لێکدانەوەکانی مارکس لە کۆندا لەسەر سۆسیا

ئەوا سۆسیالیزم و .. یەوە بمێنێتهەتا دەوڵەت بە هەموو شێوازەکانی ە ،وای
واتە ئازادی و یەکسانی، لە پەیوەندی یەکانی ، نایەت کۆمۆنیزم بەدی 

ئازادی و یەکسانی بەندە بە سۆسیالیزم و واتە .  ئینساندا پێک نایەت
وە لە .  یەوەو بۆرژوازی اریاکۆمۆنیزمەوە، نەک بە دیموکراسی پرۆلیت

دا  ( بشأن السلطة)دا لە مقالەی ( ز١١٣٣) ساڵینجلس لە ێنێکی تردا ئشو
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، شۆڕش  یە لە دەسەاڵتی دوای دەسەاڵتشۆڕش بە بێگومان بریتی)دەڵێت 
بریتی یە لە کاری سەپێنراوی بەشێک لە دانیشتوان بەسەر بەشێکی تردا بە 

داری نەبێت ئەو ، یان بە هۆییەک دەسەاڵت (مداف )تۆپ چەک و قەمە و 
قسە نجلس لە هەمان مقالەدا لەسەر خیانەتی ئەوانە ئهەروەها  (دەسەاڵتە

یاری و یان ئەیزانن و زان بێدا هەڵدەدەن بە دەکات کە بە شان و باڵی شتێک
، نازانن و بە  یان ئەوەتا ئەوەی دژی دەسەاڵتە)دەکەن کە دەڵێت خیانەتی پێ
بێجگە لە دروست لەم جارەیاندا هیچ ناکەن .  یشیدا هەڵ دەدەنشان و باڵ

، وە لەم بارەیاندا  دەکەن، یان ئەوەتا ئەیزانن و هەستی پێتشویشکردنی 
وە لە هەردوو جارەکەدا هیچ .  خیانەت بە مەسەلەی پرۆلیتاریا دەکەن

ەها بۆ ئێستاش هەرو.  (خزمەتێک ناکەن بێجگە لە کۆنە پەرستێتی نەبێت
.  دەکات کە سۆسیالیزم بە دیموکراسی یەکسان بکاتپەرستی دروستکۆنە 

لێرەوە درۆ دەکات منصوری حیکمەت بە ناوی مارکسیزمەوە دەیەوێت 
 . دا بدات بە دەستەوەلە فکری مارکسیزم تشویشێک

لەوەدایە کە بە ناوی نوێ خوازی و کۆنە پەرستی منصوری حیکمەت     
یەوە لە میتۆدی مارکسیزم بدات و ۆڕانی بارو دۆخەکانی سەرمایەداریگ

 ٦١لە س لە نامەیەکیدا بۆ بیبل ئنجل.  پاساوی قسەو قسەڵۆکەکانی بداتەوە
 پێویستیلەبەرئەوەی پرۆلیتاریا  ) نوسیویەتی و دەڵێت( ١١٣٥)ئازاری ساڵی 

پێویستی بەوە نییە لە پێناوی ( (ن)دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا )هەیە بە دەوڵەت 
، هەروەها کاتێک  لە پێناوی سەرکوتی بەرهەڵستکارەکەیەتی دا، بەڵکوئازادی

کە لە گەڵیدا دەوڵەت بە مانای  ، قسە لەسەر ئازادی بکەین ئەتوانین
نوسینەکانی ئەمانە و زۆری تری  (.دەوڵەت هەڵوەشێتەوە( وصف)پیاهەڵدانی 
نجلس و لینینیش ڕاستی ئەوە دەسەلمێنن کە دیموکراسی و ئمارکس و 

لە نوسین و  نین و بەو شێوەیەش باس نەکراوە سۆسیالیزم یەکسان 
 . کە منصوری حیکمەت درۆ دەکات بە ناویانەوە.  فەلسەفەکەیاندا
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لینین حکومەتی کرێکاری، بۆ ئەوە بەکار نەهێناوە، کە ببێتە هۆی زیاتری     
بەڵکو لینین بڕوای .  شیزمەکانریەکان و ئانااوتسکیڵ کڕەخنە گرتنی لەگە
پێویستی دامەزراندنی  بووە کە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا ،تەواوەتی بەوە هە

ئاڵوو گۆڕی سیستمی  ریا تا بتوانێت لەو ڕێگەوە ، زیاتربۆ پرۆلیتاهەیە 
 سەرمایەداری و گوێزانەوەی بۆ سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم بەرجەستە بکاتەوە

دا باسی لێوە کردووە و (دەوڵەت و شۆڕش)هەروەها ئەوەی کە لە . 
ووردە بۆرژوازی و ئۆپۆرتۆنیستەکان و هەروەها ڕەخنەکانی ئاڕاستەی 

الینگری تزاری و هەموو باڵەکانی تری دژی شۆڕشی کرێکاری کردووە و 
چونکە .  زۆر سەر سەختانە دیفاعی لە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا کردووە

دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریایان کە .  ووبنجلس باش گەیشتارکس و ئلینین لە م
زۆرێک  وە . کۆمۆنیزم دەزانیبە پێش مەرجی دامەزراندنی سۆسیالیزم و 

هەندێک لە نووسینەکانی  لە ناوەڕۆکی نوسینی دەوڵەت و شۆڕش بە
بەڵگەی دامەزراندنی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا نجلس دەلیل و مارکس و ئ
 . هێناوەتەوە

 } دا دەڵێت(پانزە)پرسیاری  بەشێک لە منصوری حیکمەت لە وەاڵمی     
سیمای حکومەتی کرێکاری وەکو دیموکراسی کرێکاری بۆ بەاڵم دەرکەوتنی 

مێک لەگەڵ کەسانێکدا یلینین زیاتر لە الیەنێکی دیفاعی هەیەو لە بنەڕەتدا پل
و نیزامی یەکان ئاراوە کە لە هەڵوێستی پێشداوەرییە لیبڕاڵیدەهاتە 

دا دەخستە سی لە ژێر سایەی حکومەتی کرێکارییەوە ئازادی سیامانیپەرلە
لە الی لینین . {(نێوان دەربڕین و ڕاستی دا لە: دیموکراسی)  ٤٢ل.  پرسیارەوەژێر 

بدرێتەوە کە یالیزم یەک مانای نەبوە تاوا لێکحکومەتی کرێکاری و سۆس
 ڕاستە لینین ،.  دا بیباتەوەتەنها لە پێناوی ئەوە بووە لە جەدەلەکانی 

مارکسیزم و جەدەلێکی تووندو تۆڵی فکری کردووە لەگەڵ نەیارانی 
بەاڵم تەنها لە پێناوی ئەوەدا نەبووە کە تەنها .  دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا

سۆسیالیزم )لینین دەڵێت  . جەدەلێک بێت و پراکسیس نەکرێت لە واقعدا
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دەبێتە .  دا هەڵی ئەوەشێنێتەوەواییەوڵەتێک لە ناو دەبات و لە ددهەموو 
، لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانین  هەڵوەشاندنەوەی هەموو دیموکراتیەکان

 . ڕۆشتن بە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریاداین بێجگەلە لە پیاسۆسیالیزم بنیات بنێ
، وە دژی  تیژی دژی بۆرژوازیکە دەبێتە هۆی کۆکردنەوەی تووندو

ۆ گەشە کردنێکی تەواوی دەهێنێت و بکەمایەتی دانیشتوان بەکاری 
ئەو کەواتە . ((تەئکید هی لینینە ).  و کەمال تەواویە گەشەیەکی دیموکراتی

بەرامبەر  ، وەاڵمەی لینین بەسە بۆ ئەوەی کە وەاڵمی خۆمانی پێ بدەینەوە
بە هەموو ئەو باس کردنە پێچەوانانەی کە منصوری حیکمەت باسی لەسەر 

لینین لە دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر، لەسەر ئەوە  لەگەڵ ئەوەشدا.  کردووە
، خاڵێکە لە خاڵەکانی میتۆدی  سوور بوو کە دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا

مارکسیزم کە بە گرنگەوە سەیری کراوە وە قسە لەسەر پرۆسیس کردن و 
و پرۆلیتاریادیکتاتۆریەتی )هەر لە نوسینی .  چۆنیەتی ئەو کردارە کراوە

کە  نووسینەکانی دواتری ،تا دەگاتە بە مەقالەو  (یکهەڵگەڕانەوەی کاوتس
نەک وەک تەمایالت و . ووە کردە گرنگەوە سەیری ئەو مەسەلەیەی بزۆر 

باس  ، غەیرە پرۆلیتاری و جیاواز لە سۆسیالیزمی زانستیبزووتنەوەیەکی 
لە کام شوێن  ، منصوری حیکمەت پێمان ناڵێت.  وخواستی لەسەر کردبێت

، دیموکراسی پرۆلیتاریا بە تەمایالت و بزووتنەوەی  دایننووسینەکانی لینلە 
 .؟! غەیرە کرێکاری زانیوە

، ناوەڕۆکی  لینین لەوە گەشتبوو، کە ناوەڕۆکی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا    
یان ا بۆرژوازی و سەرمایەداران بوونیمەوزوعی خۆی لە دەست نادات هەت

، باس وخواستی  دابەردەوامی لە ئەنترناسیۆنالی سێیەم ، بە لینین.  ما بێت
 وعی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریابوونەوەی ناوەڕۆکی موضزۆری لەسەر باڵ

پرۆلیتاریا لە پێناو لەناو بردنی دەسەاڵتی بۆ بە دەستەوە گرتنی  دەکرد ،
 . سەرمایەداران و چەوسێنەران
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تە پاڵ لینین و لە ئەوە درۆیەکی ڕووتە کە منصوری حیکمەت دەیخا    
بە واتایەکی تر دیموکراسی لە شێوە مامەڵەی  } دا(پانزە)وەاڵمی پرسیاری 

یانەوە بە ووتووێژە کۆمەاڵیەتی لینین دا ڕەسەنایەتی و حەقانیەتی خۆی لە
ئەو بارو دەهێنن و ر دەورەیەکدا پایەو بناغەیەک پێکدەست دێنێ کە لە هە

یەکانی بەڕێوە چوونی ێگریە دیموکراتیک دەژمێردرێ کە ڕدۆخەشی ب
 ) ٤١ل . ئیدارەی سیاسی توێژە دەست تەنگەکان تیایدا لە نێوچوو بێت

ینین و بەڵشەفیکەکان شۆڕشیان کاتێک ل. {(دا لە نێوان ڕادەبڕین و ڕاستی: دیموکراسی
ی دەسەاڵتی پرۆلیتاریا بە هاوکاری کرد ، لینین داواکاری دەست بەجێ

 ، بەرز کردەوە ، ڕابەرایەتی پرۆلیتاریاجووتیارانی دەست تەنگ و بە 
، کە پرۆلیتاریا بتوانێت لە  دامەزراندنی ئەم دیکتاتۆریەتە بۆ ئەوەیەدەیگوت 

هەموو ئاسەوارەکانی کۆمەڵگای  یموکراسییەکەیەوە ،ڕێگەی ممارەسەی د
یەکەی کرنیسکی و دەستوورو داری و حکومەتەکانی تزاری و کاتیسەرمایە

ەک وە پێی وا بوو کە هەر ڕێگری.  ڕیشەوە دەربهێنێت یاساکانیان لە ڕەگ و
یە لە الیەن ئانارشیستەکان و لە ممارەسە کردنی ئەم دیموکراسی دەکرێت

شێوە وەاڵمی خۆیان دەبێت بە تووند ترین .... مەنشەفیەکان و کادێتەکانەوەو
واتە ڕێگەی لە بەشداری کردنی ووردە بۆرژوازی دەگرت لەو .  وەربگرنەوە

یە نەیەتە ژێر ڕکێفی ئەگەر ئەم ووردە بۆرژوازی.  تەی پرۆلیتاریادادەسەاڵ
توانن واتە کاتێکیش دە.  و لەو پێناوەدا کار نەکات دیموکراسی پرۆلیتاریا

ڕایەڵی ەوەندی جیاواز بەیان نەکەن و گوێکە بەرژ ئەو کارە لە ئەستۆ بگرن ،
.  ردنەوەیاندابن لە عەمەلی کتەواوی داخوازی و ئامانجەکانی پرۆلیتاریا 

یەی لە ڕێگای شوراکانەوە دەیوویست برەو پێ بدات لینین ئەو دیموکراسی
، بە ڕابەرایەتی پرۆلیتاریا بە دەستیانەوە  کە کرێکاران و جووتیارانی هەژار

 دیموکراتی بۆ چەوساوەکان و سەرکوتیش بۆ چەوسێنەران دەیگوت.  بگرن
. 
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، کە کات و  چاو لێ بکەیندیموکراسی پرۆلیتاریا وا ناکرێت ئێمە     
، تێڕوانینی کۆمۆنیزمی  شوێنەکەی نەگونجاو دەبێت لەگەڵ سۆسیالیزم

لە ەو دەلیلەی کە گوایە دیموکراسی خەڵکی ب.  لەناو کرێکاراندا ، زانستی
یەکانی وەک چین و لە سەردەمەکانی گەلییەم و لە دەوڵەتە جیهانی سێ

ەکانی ئەورووپاوە چاوی یان و دیموکراس لیبراڵییەکێتی سۆڤیەتی جار
چونکە ئەوانە دیموکراسی سەرمایەی دەوڵەتی و .  لێبکەین و ببینرێت
واتە هەموو ئەو مەفهومانەی دیموکراسی ناتوانێت یەک .  بازاڕی ئازاد بوون

،  پرۆلیتاریا کەم بکاتەوەتۆز لە ڕەوا بوون و زیندوو مانەوەی دیموکراسی 
دیموکراسی پرۆلیتاریا ڕەواو کردنی ، داوا تا نیزامی سەرمایەداری مابێت

لە .  هاتنی کۆمەڵگاوەپەیوەندیدارن بە پێکەکان واتە داخوازی.  یەمەوضوعی
گۆڕینیشی ئەدات و هەر کۆمەڵگەیەکدا داخوازی جیاوازی خۆی هەیەو بۆ 

ئەم بۆچوونەی کۆمۆنیزمی کرێکاری لەسەر دیموکراسی، .  هۆی خۆی هەیە
 . ئانارشیستانەیە بۆچوونێکی

بە  }منصوری حیکمەت دەڵێت  دا(پانزە)لە بەشیک لە وەاڵمی پرسیاری     
ر چوونی مەقولەی دیموکراسی بڕوای من لەگەڵ پەیدا بوون دواتر بەسە

دا ئیتر دەورانی شان بە شان ڕۆشتنی کرێکارو سۆسیالیزم لەگەڵ خەڵکی
نێوان لە : دیموکراسی)٤٣ل.  ڕەسمی تەواو دەبێمەقولەی دیموکراسی دا بە 

وە یان خیانەتە بە ،  یەئەوە گەمژەیی ووردە بۆرژوازی .{(بڕین و ڕاستی دارڕادە
.  یەکەیپرۆلیتاریای شۆڕشگێڕو داواکارییە مێژووی سیاسەت و ستراتیژی

دیموکراسی چونکە دیموکراسی پرۆلیتاری لەوێوە بێ ئیعتبار نابێت کە 
ەر ئەوەی دیموکراسی لەب.  بێ ئیعتبار بووە( دیموکراسی بۆرژوازی)خەڵکی 

ناوەکانی تری  بەر دیموکراسی خەڵکی و هەموو جۆرولە بەرام پرۆلیتاری ،
منصوری .  بۆرژوازی دا دەجەنگن و بۆ بێ ئیعتبار بوونیان لە خەباتدایە

خۆیدا دیموکراسی دیموکراسی خەڵکی لە کاتی ی وایە کە حیکمەت پێ
ارشیستەکان هاوڕایەو ت و لەگەڵ ئانچونکە وا دەبینێ. پرۆلیتاریا بووە 
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 و و دیموکراسی خەڵکی یەک مانایان دەبێت دیموکراسی پرۆلیتاریا
هەموو ئەو بۆچوونانەی منصوری .  دیموکراسی بۆرژوازی دەگەیەنێت

پرۆلیتاریا حیکمەت نموونەی نادروست و بێ ناوەڕۆکن لەسەر دیموکراسی 
رۆزنانەی وەیەکی د، لێکدانە بۆرژوازیو یەکسان کردنی بە دیموکراسی 

یەو دەیەوێت لەم ڕێگایەوە بەها بە واقعی بوونی ووردە بۆرژوازی
و  بۆچوونەکانی بدات کە بێجگە لە بە دەستەوەدانی سیاسەتی ئانارشیستانە

 .  لێکدانەوەکانیان هیچی تری لێ بەرهەم نەهاتووە

دا  (پانزە)منصوری حیکمەت دەیەوێت جارێکی تر لە وەاڵمی پرسیاری    
 ناساندنی سەرمایەداری ببێتەنەمر یەنێت دەورانی بازاڕی ئازادو ئەوە ڕابگە

ئەم  }هۆی لێکدانەوەو الدانی دیموکراسی پرۆلیتاریا کە لەو بەشەدا دەڵێت 
کە دەورەی نوێ ی خوشەویست بوونی دیموکراسی کە لەم واقعیەتەی 

نەمر بە پیرۆز دانانی بازاڕو بە ، بە ڕەسمی لە جەرگەی  ساالنە دا بینیومانە
تر ناساندنی کەپیتالیزم دا شکڵ دەگرێت، خۆی شایەدی ئەوەیە کە ئی

رێکاری کردنی مەقولەی کردن و ک(( ڕەسەن))دەورانی ڕادیکالیزە کردن و 
لە : دیموکراسی) ٤٣ل.  دیموکراسی لە الیەن سۆسیالیستەکانەوە بەسەر چووە

بتوانی وەیەک کە سەرمایەداری دەیەوێت بە هەر شێ .{(نێوان دەربڕین و ڕاستی دا
ەو جاڕەی کە ئ ت و نەتوانێت بگاتە دەسەاڵتی خۆی ،ڕێگەی پرۆلیتاریا ببڕێ
، هەر لە دیموکراسی و مافی مروڤ و  دا دەدەنئەمڕۆ بە گوێی مرۆڤی

هیچ ناگەیەنێت بێجگە لە پێناسەو بەهای  و کۆمەڵگای مەدەنییەوە ،ئازادی 
لە ڕێگەی پاپاو  مایەداریەئەوە  سەر.  پەیوەندی کۆمەاڵیەتی سەرمایەداری

مەدارەکانی دەسەاڵت و مامەبەسەرەکان و سیاسەتقەشەکان و عە
کە  ێت ئەوە بە گوێی کرێکاراندا بدەن ،دەیانەو،  ئۆپوزسیونەکەیانەوە

ئەو هەموو دەهۆڵ کوتینەی .  یە، ئەزەلی و ئەبەدی پەیوەندی کارو سەرمایە
، واز لە  یەکانزانستیکاتە ئەوەی کە کۆمۆنیستیە ، نا سەرمایەداران

بەڵکو زیاتر ئەوە دەخاتە بەردەمیان کە .  دیموکراسی پرۆلیتاریا بینن
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کردنی دیموکراسی پرۆلیتاریا ، زیاتر گەشەدارترو هێنانی و پرۆسیس پێک
پیاهەڵدانی بۆرژوازی بە       .  دابەرجەستەتری بکاتەوە لە فکرو زهنیان

واتە . دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بوونی ناکاتە بێ بەها ،  یاندادیموکراسییەکان
 هەبێت لەگەڵ سەردەمی جەنگی ساردا ،، جیاوازی چی  دەبێت نەزمی نوێ

هەتا ئێمە  ! و ئابوری یەوە سیاسیلە ڕووی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و 
؟ ئەوەی لە ئێستادا  گۆڕانکاریش بکەین لە مەفهومی دیموکراسی پرۆلیتاریادا

شەرقی و غەربی بە مانای دوو حیلفی هاتووەو جیهانی بلۆکی بەرهەم
جیهانی کۆن ، تەنها ئەوە بووە لە  سیاسەتی کۆتایی پێ هاتووەسەربازی و 
 بە ناوی کۆمۆنیستی و سۆسیالیستییەوە ، بەرگێگ هەبوو و نوێ دا ،

ئەم دەمامکەی .  درۆزنانەو پەردە پۆشی سەرمایەداری دەوڵەتی بووە
حیلفی وارشو .  خۆیسەر دەمووچاوی ئەسڵی  وەەوتووەتەسەرمایەداری ک

لە حیلفی ناتودا تواوەتەوەو ئەو هێزەی کە لە دەورانێکی کۆندا کرێکارانی لە 
ەی ئومێدی شۆڕشی ناوچە جیاجیاکان خشتە دەبردوو بۆ زۆرێک ببونە جێگ

   .  مالنێ یەکی سەرمایەدارانە بووتەنها مل ، هیچ نەبوو ،

لەکان بەشی خۆیان کارتێ جارێکی ترو بە جۆرێکی تر ،ئێستادا لە      
ی ڕۆژهەاڵت و تروستەکانیان بە پێی هێزی ئابوریەکانخستووەتە ناوچە 

رەتمەندی ئابوری و سیاسیان لە جیهاندا بەسەردا دابەش سیاسی و قود
لەکان بەشێکیان هی سەرمایەی دەوڵەتی بوون لە کۆندا بەشی کارتێ.  بووە

بەاڵم ئێستا هی سەرمایەی .  بازاڕی ئازاد بوون مایەیو بەشێکیان هی سەر
یە کە یەک تۆز ەمە هەموو ئەو گۆڕانەی نەزمی نوێئ.  بازاڕی ئازادن

ئیمپریالیزم و نەیتوانیوە لە پەیوەندییەکانی سەرمایەداری و 
بیەوێت لە هەتا منصوری حیکمەت .  بچێت بەو الوە دیموکراسیەکەیان ،

چونەکانی خۆی ە ، ڕاست و دروست بوونی بۆڕێگەی ئەو چەواشە کارییەو
وە ڕابگەیەنێت پرۆلیتاریا بدات بە دەستەوە و لەو ڕێگەیەلەسەر دیموکراسی 
شتەکەی مارکیسیزم کردووە و سەرنجی دەوروپی لەسەر کە لێکدانەوەی نوێ



111 
 

تی ئانارشیستانەی ووردە بۆرژوازییانەی سیاسە.  بۆ الی خۆی ڕابکێشێت
، بەاڵم سەردەمی  یەمارکس نیڕاستە سەردەم سەردەمی .  بداتخۆی تاو

، هەتا ئێمە لەم دیکتاتوریەتەدا قسە  یەتاتۆریەتی پرۆلیتاریاریاش نیدیک
کە  ڵ و کۆششەکانمان بۆ ئەوە بخەینە گەڕلەسەر ئەوە بکەین و هەموو هەو

ینسان ناوەڕۆک و دەسەاڵتی خۆی لە دەست بدات و ئازادی و یەکسانی ئ
دا بووە و مارکس لە سەردەمی سەرمایەداری .ێت لە کۆمەڵگادا بەرجەستە ب

مایەداری و پەیوەندیە سەر لەسەر ئابوری سیاسی لێکدانەوەکانیشی
ئەو کاتە و ئێستاش بەهای سەرمایەداری .  یەکانی لێکداوەتەوەکۆمەاڵیەتی

هەوڵەکان بۆ هەر لەو کاتەشدا .  بەند بووە بە بەهای کار و سەرمایەوە
بتەوێت سەردەم سەردەمی مارکس  ئیتر، ی کارو سەرمایە بووە لەناوبردن

ی نیزامی سەرمایەداریە بۆیە دەبێت گۆڕانکاری لە نییە و یان سەردەمی نوێ
، رێت لەسەر دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا بکناوەڕۆکی فەلسەفی مارکسیزم 

کانی ەواهی ڕاستی بۆچوونەو بە گشیستەکان هاوتایە لەگەڵ سیاسەتی ئانار
   . کارلە سیاسەتی ووردە بۆرژوازی فریو ، بێجگە هیچ ناگەیەنێت.  ێتدادەن

کاتێک منصوری حیکمەت دەڵێت سەردەمی لینین و یەکەم شۆڕشی     
لەم ڕێگایەوە ڕێگا بۆ چڵکاوی  دەیەوێت جارێکی تر.  کرێکاری نیە

چونەکانی بکاتەوە و مەسەلەی وەالنانی دیموکراسی پرۆلیتاریا و بۆ
رێکاراندا ئەگەر پەیوەندی لە ناو ک ، بوونی بۆچونەکانی جێکەوتە
وە ، شۆڕشی کرێکاری بە تەواوی کەماڵە ان بە کرێکارانەوە هەبێتسیاسیشی

هەتا شۆڕشی ئۆکتۆبەریش کە نەیتوانی .  بەرجەستە نەبووە لە جیهاندا
دەوری جدی تر لە  هەموو ئاستەکانی شۆڕشی کرێکاری ببڕێت و بتوانێت

 تەمەنی شۆڕش  . جێ بکاتسۆسیالیزم جێبەداری بۆ ایەرمڕاگوێزانی سە
کاتێک کە سەرمایەداری بۆگەنی کردووە و لەگەڵیشیدا ... کورت ماوە بوو

دەبێت بۆ  .تەواوی خۆی نەکردووە لە جیهاندا  شۆڕشی کرێکاریش گەشەی
کۆمۆنیستە زانستیەکان دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا خواست و وویستی 
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راسی ئەوە بۆگەن کردووی دیموک.  ستراتیجی و  شۆڕشگێڕانەی ئێمە بێت
کە ڕاستی و دروستی مێژووی دیموکراسی  سەرمایەداری و نیزامەکەیەتی ،

ایەداری واتە بۆگەن کردنی سیستەمی سەرم.  گەشەدار تر دەبێتپرۆلیتاریا 
.  و دیموکراسیەکەی نابێتە هۆی بۆگەن کردنی دیموکراسی پرۆلیتاریا

هەر کەس سەر پشکە لەوەی  حیکمەت ، بڵێین ناکرێت ئێمە وەک منصوری 
چونکە ناکرێت  . هەر ووشەیەک بەکار بهێنێ کە مەبەستەکەی ڕوون بکاتەوە

مانای بڵێنی ئازادی لە جیاتی مەقولەی دیموکراسی دەبێت و دیموکراسی 
کە هەردوو بارەکەی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی سەربەخۆیی .  ئازادی دەگەیەنێت

ە دیموکراسی ئەو لێکدانەوەی منصوری حیکمەت ل.  خۆیان دیاری دەکات
ات و بێ بەها سەیری ئازادی و دیموکراسی بۆرژوازی دەک وپرۆلیتاریا 

دەکات و شێوەی تازەی لێکدانەوەی ووردە بۆرژوازی و کۆمۆنیزمی 
 . ، سیاسەتی ئانارشیستی خۆی بەیان دەکات زانەباکرێکاریە و فێڵ

بە بڕوای من  }منصوری حیکمەت دەڵێت  دا(پانزە)لە وەاڵمی پرسیاری     
، لەم  دەبێت ئەم دوو ووشەیە وەال بنێین و هەرچەندە نا بەدڵیش بێت

 ٤٣ل.  دا بەشداری نەکەینیەی دوا دوای سەدەی بیستەمیە مندااڵنەشانۆگەر
 دیموکراسیوەال نان و وەال نەنانی . {(نێوان دەربڕین و ڕاستی دا لە: دیموکراسی)

کە تیایدا ێژوویی خۆییەوە ، دەمێکی مپرۆلیتاریا پەیوەندی هەیە بەسەر
واوی سەرمایەداری و بۆرژوازی پرۆلیتاریا سەرکوتی تە دیکتاتۆریەتی

نی لە رمایەداری وەک چین بووئەو کاتانەی کە سەچونکە .  بێتکرد
 یەکانواتە پەیوەندی. دەدات ، پرۆلیتاریاش بوونی خۆی لە دەست دەداتدەست

، ئاڵوگۆڕی بەسەردا دێت و لە دەسەاڵتی چینەکانەوە دەگۆڕێت بۆ 
ئینسان لەگەڵ ئینساندا هیچ ئینسان بەسەر سرووشتدا ، ئەوکاتە  دەسەاڵتی 

ێنەر یەکی نامێنێت و ئینسانی چەوساوەو چەوسو ملمالنێدژایەتیەک 
 . پەیوەندیان لە دەست دەدەن
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 و یەکسانی دەبێتئازادی  ت لەو کاتانەدا پەیوەندی ئینسان ،کەواتە دەبێ    
ی منصور.  تەنها ئازادی و یەکسانی دەبێتە ناوەڕۆک بۆ پەیوەندیەکانیان .

یەی جیهانی سەرمایەداری جیا دەکاتەوە حیکمەت بەوە  خۆی لەو شانۆگەری
دیموکراسی وەال بنرێت و لە جیاتی ، کە گوایە ووشەی  و بەشداری ناکات

یان ئەو .  ئازادی و یەکسانی بەکار بهێنرێت لە دەسەاڵتی چینایەتی چینەکاندا
، بە دیموکراسی  کۆمۆنیستانەی کە داوای دیموکراسی پرۆلیتاریایان کرد

واتە هەموو ئەو بۆچوونانەی کە منصوری حیکمەت .  خواز لە قەلەم بدرێت
ۆنیزمی کرێکاری و بۆچوونەکانی تری ناو بزووتنەوەی کرێکاری و و کۆم

یموکرات خواز دوایە ، کە گدەبڕن ئانارشیستەکان و ئۆپۆرتۆنیستەکان  دەری
بە ناوی دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا هیچ نابێت بێجگە لەوەی کە ،  نەبن

واتە .  دیموکراسی سەرمایەداری و شتی لەو بابەتە لە قەڵەم دەدەن
 یەەی سەرمایەداریمنصوری حیکمەت ئەکتەرێکی فاشلی شانۆگەریە منااڵنەی

لە فەلسەفەی .  ، کە لەم دوا دوای یەی سەدەی بیستەم دا پیشان دەدرێ
وضوعی و ، دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریا جێگەیەکی تایبەتی و م چینی کرێکاردا

ان کە لێرەوە ئینس.  گیری کرێکارانی هەیەپێویستی بزووتنەوەی شۆڕش
مارکس لە پێشەکی .  تەی ئینسانات بە ئازادی و یەکسانی یەکانی شایسدەگ
سەری ))دا دەڵێت ( لە ڕەخنەی فەلسەفەی حەق لە الی هیگهاوبەشی ل)بۆ 
وە ناتوانین .  دڵیشی پرۆلیتاریایە، وە  فەلسەفەیەی ئەو ڕزگاری یە  (مێشک)

، وە  بردنی پرۆلیتاریادا بەبێ لەناو فەلسەفەیە، بنیات بنێین لە واقیعئەو 
، بەبێ بنیاد نانی ئەو فەلسەفەیە لە  ناتوانێت پرۆلیتاریا خۆی لە ناو ببات

                                                                   (...........تەئکید هی مارکسە . ) واقعدا

 ١٩١١مانگی نیسانی  

 عبداللە. ف.ن 


