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پێشەكی

بەو پێیەی زێتر لە هەشت ساڵ �ك�ادر و ئەندامی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی
ع �ێ �راق ب ��ووم ،ئ ��اگ��اداری ك��ۆی وردەك��اری ��ی و ب�ن��ەم��ا س�ی��اس�ی��ی و ف�ی�ك��ری�ی��ە �ك�ان��ی ئ��ەو
ت� ��ەوژم� ��ەم .ب ��ە پ �ێ��وی �س �ت��م زان � ��ی چ ��ەن ��د س � ��ەرە ق��ەڵ��ەم �ێ��ك دەرب � � ��ارەی ئ� ��ەو رەوت� ��ە
بخەمەڕوو ،بە تایبەت زۆر كەس لە ئەندامان و ه��ەواداران��ی حزبی كۆمۆنیست
ت��ەف �س �ی��رێ �ك��ی ج �ی��ات��ری��ان ه ��ەب ��وو ب ��ۆ ه ��ۆك ��اری وازه �ێ �ن ��ان ��م ل ��ەو ح ��زب ��ە ،ه��ەن��دێ��ك
دەی��ان��ووی�س��ت بڵێن كێشەی شەخسیی ه��ەب��ووە و هەندێكی ت��ر ه��ەر ل��ە بنەماوە
منیان بە كەسێكی وردە ب��ۆرژوازی��ی لە قەڵەم دەدا كە هەرگیز نابمە میتاڵێكی
لەبار بۆ كۆمۆنیزم و چینی ك��رێ�ك��ار!! .لەوانەشە زی��ادەڕۆی�ی��ش ك�را بێت ،چوونكێ
كۆمۆنیستە ك��رێ�ك��اری�ی��ە �ك�ان ف�ێ��رن ه��ەر ك��ەس�ێ��ك وازی ��ان ل��ێ بهێنێت و ری��زە �ك�ان�ی��ان
جێبهێڵێت ،یان رەخنەی لێیان هەبێت بە دۆڕاو و جاش قەڵەم و كۆنەپەرست و
عەمیلی ئەمال و ئەوال لە قەڵەمی بدەن.
ئ��ەم نووسینە لە چەند زنجیرەیەك پێكهاتووە و ب�ڵاو دەك��رێ�ت��ەوە «رەن�گ��ە لە
داهاتوودا ببێتە پڕۆژەی كتێبێك» كۆی روانگەی منە لە هەمبەررەوتی كۆمۆنیزمی
كرێكاریی و هیچ باكیشم نییە چ��ۆن و بە چ شێوەیەك بەرسڤم دەدەن��ەوە و دڵی
ه�ی��چ ك��ەس�ی��ش ران ��اگ��رم ،چ��وون�ك��ە ئ��ەم��ەی��ان ئ��ەوپ��ەڕی ن��اڕەوای��ەت�ی�ی��ە ،ه��ەر وەك
(مەحموود ئەمین ئەلعالەم) لە كتێبی (هۆشیاریی و هۆشیاریی ساختە لە بیری
هاوچەرخی عەرەبیدا) دەڵێت (دڵڕاگرتنی مرۆڤێك ،هەر مرۆڤێك بێت رەوا نییە
ئەگەرلەسەرحیسابی راستی بێت ،تەنانەت ئەگەرلە ناو چوارچێوەی كەڕیشدا
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بێت) ..گرنگ ئەوەیە ئەم نووسینە هەڵوێستی منی تێدا چڕ كراوەتەوە دەربارەی
ئ��ەو ت��ەوژم��ە ،ه��ەرل��ە ن��او ئ��ەم چ��ەن��د س��ەد دێ ��ڕەدا ح��ەق�ی�ق��ەت��ی ئ��ەو ج��وواڵن��ەوە
سیاسییە و هۆكارەكانی وازهێنانم بە رەوانی بە دیاردەكەون.
ه ��ەروەه ��ا ن��ات��وان��م ئ �ی��دع��ای ئ ��ەوە ب �ك��ەم ئ ��ەو وش ��ان ��ەی ل �ێ ��رەدا دەی��ان��ووس��م
تەنیا قەناعەتی م��ن ب��ووە و ه��ەر ب��ە تەنیاش م��ن پ��ەی��م پ��ێ ب ��ردوون ،بەڵكو ئەمە
قەناعەتی زۆرهاوڕێی تریش بوو ،بگرە هەندێكیان هاوكارییان كردم بەشێویەكی
مەعنەویی تا بتوانم كامڵ بم و رەخنە و ناڕەزاییەكانم لە چەند شتێكی تاكتیكی
حزبیی و كارگێڕییەوە بگۆڕم بۆ رەخنەیەكی قووڵی ستراتیژیی و فیكریی ،تەنانەت
ئەوەبوو هۆی ئەوەی نەك هەر بە تەنیا حزبێك تەاڵق بدەم ،بەڵكو وای لێكردم
خۆم لە هەر تەڵەیەكی ئایدۆلۆژیی قووتار بكەم بە تایبەتی ماركسییەتی مۆدیل
بەڵشەفیكیی ،هەروەك (كارل پۆپەر) دەڵێت وەك تەڵەی مشك وایە هەردەبێت
لە  18ساڵیدا بتگرێت!! .ئیتر بەو جۆرە كەوتمە خوێندنەوە و هەڵسەنگاندنێكی
قووڵ ،ئاكامیش گەیشتمە ئەوبڕوایەی مرۆڤ زۆرلەوە سەركەشتروبە تواناترە
ئایدیا و دیسپلین و چوارچێوەیەكی فیكریی ی��ان حزبیی س�ن��وور ب��ۆ بیركردنەوە و
خەیاڵەكانی دابنێن و روانین و سەرچڵییەكانی دیل بكەن.
وەل� �ـ ��ێ ن��اون �ی �ش��ان��ی ب ��اب ��ەت ��ەك ��ەم ل ��ەس ��ەروەزن � ��ی ه ��ەم ��ان ت �ێ ��زەك��ان ��ی م��ارك �س��ە
(چ��ەن��د ت�ێ��زێ��ك دەرب� ��ارەی ف �ی��ۆرب��اخ) ،ب ��ەاڵم م��ن ه��ەرگ�ی��زالف��ی ف��ەی�ل��ەس��ووف�ب��وون
و بیرمەندبوون و تەنانەت رۆشنبیربوونیش لێ ن��ادەم ،بەڵكو كرۆكی مەبەستم
ل��ەوەدا كۆ دەبێتەوە تێبینی و سەرنج و ئەزموونم لە ب��ارەی رەوتێكی سیاسییەوە
بخەمەڕوو كە پێم خۆش بێت یان نا ئەوە قۆناغ و بەشێكە لە ژیانی سیاسیم و
چەند ساڵیش بیركردنەوەمی داگیر كردبوو .هەوڵ دەدەم خۆشم بە دوور بگرم
لە بوختان و مهاتەرات و ناوزڕاندنی هەر كەسێكی دیاریكراو ،بۆیە هەرگیز جگە
لە ناوی ژوبین رازان��ی (مەنسور حیكمەت) ئەویش وەك تیۆرسیۆنی تەوژمەكە
هیچ ناوێكی ترناخەمە سەرزاران نە بە خراپ نە بە چاك (مەگەرلە حاڵەتی زۆر
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پێویستدا).
ه ��ەر ل �ێ ��رەدا دەم ��ەوێ ��ت س��ەرن��ج و ت�ێ�ب�ی�ن�ی�ی��ە �ك�ی ت��ای �ب��ەت ب��ۆ ئ��ەن��دام��ان��ی ح��زب��ی
كۆمۆنیستی كرێكاریی بخەمەڕوو :من هیچ كەس ودەزگا والیەنێك راینەسپاردووم
ت��ا رەخ�ن��ەی��ان لێبگرم چوونكە دەورو نەخ�شی ئ��ەوان زۆر ل��ەوە كەمترە ك��ە هیچ
الیەنێكی سیاسیی ك��ورد بە دیاریكراویی بااڵدەستەكان ب��واری ئ��ەوەی��ان هەبێت
بپەرژێنە سەرئەوەی كاتی خۆیان بۆ دژایەتیكردنییان تەرخان بكەن ،لە كاتێكدا
ئ�ێ�س�ت��ا ب ��ارودۆخ ��ی ك��وردس �ت��ان ل��ەس��ەر س��ەف�ی�ن��ەی��ەك��ە و چ ��ارەن ��وو�س ��ی ل��ە ن�ێ��وان
دەرب��ازب��وون و تیاچووندا دی��ار نییە .خوالسە ئ��ەم رەخنانە هەموو ئ��ەو شتانەیە
عەقڵم پێی شكاوە و من پەیم پێ بردووە ،وەلێ من دەربارەی كۆمۆنیستی كرێكاریی
دەدوێ ��م ،ب��ەاڵم هەرگیز ن��ام��ەوێ��ت زۆر بچمەوە س��ەر فەلسەفەكە (م��ارك�س�ی��زم)،
چوونكە دەمەوێت بە دەستنیشانكراویی لە كۆمۆنیستی كرێكاریی بدوێم.
ستیڤان شەمزینی
2004-3-23
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1
تێزەكان دەربارەی كۆمۆنیزمی كرێكاریی
كۆمۆنیستی كرێكاریی چییە؟
س ��ەرەت ��ا ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ �ك��اری��ی ف�راك�س�ی��ۆن�ێ�ك��ی ب �چ ��ووك ب ��وو ل ��ە ه��ەن��اوی
(حزبی كۆمۆنیستی ئ�ێ �ران)دا كە بەشێوەیەكی راستەوخۆ (مەنسور حیكمەت)
سەركردایەتی دەكرد .كۆمۆنیستی كرێكاریی وەك باڵی چەپ ورادیكاڵی ناوحزبەكە
خۆی نیشان دەدا ،بە تایبەتی ئیدعای ئەوەی دەكرد خوازیارە حزب لە حزبێكی
پۆپۆلیستیی و ح��اش�ی��ەی�ی��ەوە ب�ك��ات ب��ە ح��زب�ێ�ك��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ج��ەم��اوەری��ی و بە
فۆرمێكی بنەڕەتی بگەڕێتەوە بۆ بونیادە سەرەكییەكانی بیری كۆمۆنیزم ،چوونكە
بە باوەڕی تیۆریسیۆنەكانی كۆمۆنیستی كرێكاریی ئەو حزبە لە پرنسیپ و ئایدیا
سەرەكییەكانی كۆمۆنیزم الی دابوو .ئەوان داوای كۆمۆنیستێكی ئەرسەدۆك�سی
ماركسیی -لینینیی رووتیان دەكرد و هەر جۆرە كۆمۆنیزمێكی چەشنی ماوییەكان
و تەوژمە ئۆرۆ كۆمۆنیستەكانیان رەت دەكردەوە.
(م��ەن�س��ور ح�ی�ك�م��ەت) ل��ە وت ��اری (ج�ی��اوازی�ی��ە �ك�ان�م��ان)دا ك��ە دوات ��رب��ەش�ێ��وەی
ك�ت�ێ��ب ب��ە زم��ان��ی ك��وردی��ی و ف��ار�س��ی ب�ڵ�اوك �رای��ەوە ب��ە روون ��ی دەڵ �ێ��ت (كۆمۆنیستی
9

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

كرێكاریی جیاكردنەوەی كۆمۆنیستی ماركسە لە كۆمۆنیزمەكانی تر) .حیكمەت
لەم وتەیەوە هەتا دوا ساتی ژیانی بەرگریی لە هەڵوێستی خۆی كرد و باوەڕی بە
كۆمۆنیزمێكی ئسوڵیی هەبوو كە تەنیا و تەنیا ب��اوەڕی بە مانیفێست و ماركس و
لینین هەبێت .ئەو هات بەبێ بیركردنەوەیەكی قووڵ و حیسابكردنی هەلومەرجی
دن�ی��ای ن��وێ ك��ە ه��او �ك�ات ب��وو ل��ەگ��ەڵ ه��ەرە�س��ی بلۆكی رۆژه ��ەاڵت .خ��ەت��ی راس��ت و
چەپی هێنا بەسەر هەموو خوێندنەوەكانی تردا و هەموویانی بە وردە بۆرژوازیی
و حاشیەیی و كۆمۆنیستی پەڕاوێزیی و سكۆالستیكیی هەژمار كرد و گەواری تاكە
دانەیەكیشانی نەكرد.
لەالیەكی ت��رەوە (مەنسور حیكمەت) وا لە كۆمۆنیزمی ماركس تێگەیشتبوو
تەنیا بریتییە لە شۆڕش و كودەتا و دەس��ەاڵت گرتنە دەستی سیاسیی .ئەو زیاتر
ل��ە ژێ��ر ه��ەژم��وون��ی ب��ەڵ�ش��ەف�ی��زم��دا ب��وو ن��ەك هەڵهێنجانەكانی م��ارك��س!! .ئ��ەوەت��ا
حیكمەت لە وت��اری كردنەوەی كۆنگرەی سێیەمی (حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی
ئ�ێ �ران)دا دەڵ�ێ��ت (كۆمۆنیزم ن��ە ماتریالیزمە ن��ە فەلسەفە ن��ە دیالێكتیك ،بەڵكو
ش��ۆڕش��ە)! .ل��ە �ك�ات�ێ�ك��دا ئ��ەوی ش��ەش دێ��ڕی ل��ە ب ��ارەی م��ارك�س��ەوە خوێندبێتەوە
دەزانێت فەلسەفەكەی ماركس لەسەر �سێ كۆڵەكەی سەرەكیی بنیاتنراوە كە
بریتین لە1- :ماتریالیزمی دیالێكتیك  2-ماتریالیزمی مێژوویی  3-ئابووری سیاسیی.
هەرچەند ماركس زۆربە پەڕاوێزیی با�سی شۆڕش دەكات وەك دوا وێستگەی
خەبات چ��اوی لێ دە �ك�ات بەڵكو لە كۆتاییدا گەیشتە ئ��ەوەی بڵێت قەڵەمەكەم
چەكی منە ،وەلێ شۆڕشەكەی ماركس جودایە لە كودەتاكەی حیكمەت ،كەچی
حیكمەت فەلسەفەكەی م��ارك��س تەجرید دە �ك�ات ل��ە ه��ەم��وو شتێك و ماركس
ل��ە ف��ەی�ل��ەس��ووف�ێ�ك��ەوە دەه�ێ�ن�ێ�ت��ە خ ��وارێ ب��ۆ ئ��اس�ت��ی ك��ودەت��اچ��ی ی��ان پ��ارت�ی�زان�ێ��ك.
لێرەوە گرفتی حیكمەت سەرهەڵدەدا دەربارەی ماركس چوونكە ئەو رەوتەكەی
خۆی مەحكوم كرد تەنیا بە ماركس ،هەرواش ماركس و فەلسەفەكەی كورت
كردەوە لە كودەتادا بۆ دەسەاڵت گرتنە دەستی سیاسیی.
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تەوەرێكی سەرەكی تری بیركردنەوەی حیكمەت جەخت كردنەوە بوو لەسەر
دروستكردنی حزبێكی جەماوەریی بەرفراوان بۆ بەرپاكردنی شۆڕش ،حیكمەت
ل��ە ب��اس��ە �ك�ان��ی (ح��زب و ك��ۆم��ەڵ�گ��ا)دا ب��ە روون ��ی تێگەیشتن و ب�ی��رك��ردن��ەوەی خ��ۆی
دەرب��ارەی حزبەكەی دەخ��ات��ەڕوو ،گلەیی لە حزبەكە�شی دە �ك�ات نەیتوانیووە لە
حزبێكی ری�ف��ۆرم�خ��واز و گ��روپ��ی فشار ب��ەوالوە هیچی ت��ر بێت .حیكمەت پێیوابوو
دەورانی گروپی فشارهی سەردەمی  25ساڵ بەرلە ئەمڕۆ بوو ،تەنانەت ئەوكات
كە با�سی (چریكی فیدایی و سەهەند و سەرەتای حزبی كۆمۆنیستی ئێران) دەكات
بە گاڵتەئامێز و زمانێكی پڕ لە گلەییەوە دەڵێت ئەوسا ویستمان گروپی فشار بین
و ل��ەس��ەروب��ەن��دی ش��ۆڕ�ش��ی گ��ەالن��ی ئ�ێ�ران��دا شان�سی دەس��ەاڵت گرتنە دەستمان
لە دەستدا و ئاخوندەكان سەركەوتن .بەبێ ئ��ەوەی حیكمەت هیچ ژیربێژییەكی
بەكارهێنا بێت و جەماوەری چەپ و كۆمۆنیستی بە جەماوەر و نفوزی ئاخوند و
ئایەتوڵاڵكان بەراورد كردبێت ،بێ ئەوەی حیساب بۆ ئەو هاوكێشە سیاسییانە
بكات دنیای دوو جەمسەری ئ��ەو �ك�ات دەیسەپاند .ئ��ەو پێیوابوو بە س��ەد ه��ەزار
كەسەوە دەیانتوانی دەسەاڵت بگرنە دەست هەر وەك چۆن چەند مانگێك بەر
ل��ە م��ردن��ی ه��ەم��ان بۆچوونی دووب��ارە ك��ردەوە و ب��ە هاوڕێكانی دەگ��وت ب��ە خۆتان
ب�ك��ەون ب ��ە 100ه ��ەزارك��ەس�ی�ش��ەوە ب�ێ��ت دەت��وان�ی��ن ش��ۆڕش ب�ك��ەی��ن و دەس��ەاڵت
بگرینە دەست! ،ئەمە تێڕوانینی مەنسور بوو بۆ شۆڕش لە كۆمەڵگەیەكی -60
 70ملیۆن كەسیدا.
بە هەمەحاڵ ئێمە دەتوانین كۆمۆنیستی كرێكاریی بەوبزووتنەوە كۆمۆنیستییە
وەس��ف بكەین بە بێ هیچ خوێندنەوەیەكی واقیعی و بابەتی و بە گەڕانەوەیەكی
كوێرانە وسەرلێشێواوانەوە بۆئەرسەدۆكسیزمی كۆمۆنیزم دەیویست دەسەاڵتی
سیاسیی بە دەس�ت��ەوە بگرێت س��ەرەت��ا لە ئێراندا ئینجا وەك ئامانجی دووەم لە
عێراقدا .هەرچەندە حیكمەت خ��ۆی بە تاكە تیۆرسیۆنی واقیعیی كۆمۆنیستی
دوای لینین ل��ە ق��ەڵ��ەم دەدا و دەی��وی�س��ت ح��زب��ە �ك�ان��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی لە
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سنوور و مەودایەكی بەرینتردا دروس��ت بكات ،بەاڵم هەتا مردنی جگە لە حزبی
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ئ �ێ �ران و ع �ێ �راق ،ه��ەم��وو ه��ەوڵ��ە �ك�ان��ی ل��ەم راس �ت��ای��ەدا بێ
ئەنجام بوون .بەڵكو بە پێچەوانەوە دوای مەرگی خۆی قڵشت و ناكۆكیی كەوتە
نێوان ریزەكانی حزبەكەیەوە و لە ئەنجامدا حزب دوو ك��ەرت بوو بۆ دوو حزبی
سیاسیی كە هەتا ئێستاش هەردووكیان پابەندیی خۆیان بە بۆچوون و تێزەكانی
حیكمەتەوە ن��ەپ�س��ان��دووە .ب��ە ك��ورت��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی ئامانجی خ��ۆی گرد
ك��ردب��ووەوە ل��ە بەدیهێنانی سۆسیالیزمدا ،ب��ەاڵم ت��ەن��ان��ەت راب��ەران��ی رەوت��ەك��ەش
هیچ تێگەیشتنێكی قووڵیان دەربارەی سۆسیالیزم نەبوو ،ئەوان سۆسیالیزمیان
ب��ە ب��ەره��ەم��ی م��ارك�س�ی�ی��ەت دادەن� ��ا ،وەل ��ێ ل��ە پ�ێ��ش م��ارك�س�ی�ش��دا چ��ەن��دان رەوت
و ق��وت��اب�خ��ان��ەی سۆسیالیستی ت��ر دەرك��ەوت �ب��وون ل��ە ن�م��وون��ەی (س ��ان س�ی�م��ۆن و
فۆرییە) هتد ..كە رێبەرایەتی سۆسیالیزمی خەیاڵئامێز(یۆتۆپی)یان دەكرد.
(م �ح��ەم��ەد �ك�ام�ی��ل خ��ەت�ی��ب) دەرب � ��ارەی ئ ��ەم ب��اب��ەت��ە ،وت��ەی��ە �ك�ی ج��وان��ی ه��ەی��ە
و دەڵ �ێ��ت (ئ�ێ�س�ت��ا ب��ۆم��ان دەرك� ��ەوت ت��اق �ی �ك��ردن��ەوەی س��ۆس�ی��ال�ی�س�ت��ی رو�س ��ی ی��ان
سۆڤێتی هەرە�سی هێنا ،بەاڵم كێ دەڵێت بیرۆكەی سۆسیالیزم بەرهەمی شۆڕ�شی
بەڵشەفی روسییە؟ بگرە ماركسیزمیشە؟ پێش ئ��ەوەی ش��ۆڕ�ش��ی رو�س��ی بووبێت
و پێش ماركسیزمیش سۆسیالیزم هەر هەبوو ،ماركسیزم و بەڵشەفییەت تەنیا
چ��ەن��د رووی��ە �ك�ی ب�ی��ری سۆسیالیستن ،ه��ەر چۆنێك بێت ئ��ەگ��ەر ش��ۆڕ�ش��ی رو�س��ی
و بەڵشەفیك دوو رووداوی كۆمەاڵیەتی رو�س��ی ب��ن ،ئ��ەوا ماركسیزم رووداوێ�ك��ی
ف �ی �ك��ری��ی م��رۆڤ��ای��ەت �ی �ی��ە) .ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن �ی �س��ت ب ��ەو ت�ێ�گ��ەی�ش�ت�ن��ە ه ��ەڵ ��ەی ��ەوە ك��ە
پێیانوابوو سۆسیالیزم بەرهەمی ماركسیزمە و ماركسیزمیش زانستی رزگاربوونی
س��ەرج��ەم كۆمەڵی مرۆڤایەتییە ،پێیان نایە ن��او گ��ۆڕەپ��ان��ی سیاسییەوە .هەموو
هەوڵەكانیش بە ئ��اق��اری بەهێزكردنی ح��زب ب��وو لەناو بۆشایدا ،ح��زب نەیتوانی
ه�ی��چ ب�ێ��ت ،ن��ەی�ت��وان��ی ن��وێ�ن��ەرای��ەت��ی ه�ی��چ ب �ك��ات! ه� ��ەروەك چ ��ۆن (ت��رۆت�س�ك��ی) بە
ب��ەڵ�ش��ەف�ی�ك��ە �ك�ان دەڵ �ێ��ت (پ��رۆس�ێ���س��ی م�ێ��ژووی��ی ك��ە ب��ری�ت�ی�ی��ە ل��ە خ��ەب��ات��ی ه�ێ��زە دژ
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ێ خ� �راوە و ل��ە ج�ێ�گ��ەی ئ ��ەوە گ��ەش��ەك��ردن��ی ب��ەڵ�ش��ەف�ی��زم لە
ب��ەی��ەك��ە �ك�ان پ�ش�ت�گ��و 
ن��او بۆشاییدا لێكدراوەتەوە .لەگەڵ ئ��ەوەش��دا بەڵشەفیزم تەنیا هێز و الیەنێكی
سیاسیی پێكدەهێنێت ،بێگومان ئ��ەوی��ش ب��ە ت��ەواوەت��ی ب��ەس�ت�راوەت��ەوە ب��ە چینی
كرێكارەوە ،بەاڵم بەهیچ شێوەیەك بریتی نییە لە چینی كرێكار ,بێجگە لە چینی
كرێكارلە یەكێتی سۆڤێتدا زیاترلە سەد ملیۆن جوتیارهەن ،چەندین نەتەوەی
جیاواز و پاشماوەیەكی گەورە و فراوانی چەوسانەوە و هەژاریی و نەخوێندەواریی
و پاشكەوتوویی لە ئارادایە) .ئەم وتەزایەی (ترۆتسكی) دەقاودەق بۆ كۆمۆنیستی
كرێكاریی گونجاوە ،هەر وەك چۆن دەوترێت كااڵ بە قەد بااڵ ،بەاڵم بە كەمێك
جیاوازییەوە كە كۆمۆنیستی كرێكاریی پڕۆلیتاریا�شی لەگەڵدا نییە.
ب��ۆی��ە دەت��وان �ی��ن ب�ڵ�ێ�ی��ن ئ��ەن��دێ�ش��ەی پ�ت��ەوك��ردن��ی ح��زب ب��ەه�ێ��زی چ�ی�ن��ی ك��رێ�ك��ار
ل��ە ك��وردس �ت��ان��دا ج�گ��ە ل��ە وەه ��م ه�ی�چ��ی ت��رن�ی�ی��ە ،چ��وون�ك��ە ك��ۆم��ەڵ��ی ك��وردس�ت��ان
كۆمەڵگەیەكی چینایەتی نییە ل��ە ن�ێ��وان پڕۆلیتاریا و كاپیتاڵدا و سەرمایەداریی
ه�ێ�ش�ت��ا ه �ی��چ گ��ەش��ەی��ە �ك�ی وەه � ��ای ن ��ەك ��ردووە و ب �گ��رە ك��ۆم��ەڵ �گ��ەی ك ��وردی ��ی ب��ە
ف��ەره��ەن�گ��ی ف�ی��وداڵ�ی��زم��ەوە ه��ەن�گ��اوی ن��اوە ب��ۆ ن��او جیهانی م��ودێ��رن و جیهانگیریی!،
ئ��ەوە�ش��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی ن��اوی لێناوە س��ەرم��ای��ەدار هیچی ت��ر نییە جگە لە
ك��ۆالك ( Kulakوات��ە خ��اوەن س��ەرم��ای��ە .ب��ەو ج��وت�ی��اران��ە دەوت��رێ��ت زەوی و زاری��ان
ه��ەی��ە) .ل��ە ئ��ا �ك�ام�ی�ش��دا دوای ئ� ��ەوەی ح�ی�ك�م��ەت ل��ە ت��ەم��ەن�ێ�ك��ی ك��ەم��دا ت��وو�ش��ی
مەرگ هات ئیتر چرای هیواكان كوژانەوە و تەنانەت باسەكانی حزب و كۆمەڵگە
و دەس��ەاڵت��ی س�ی��اس�ی��ی و م��ەل��ەف��ە ه��اوش�ێ��وە �ك�ان�ی��ان دران� ��ەوە ب��ە ئ��ەرش�ی�ف�خ��ان��ەی
م��اڵ��ی ح�ی�ك�م��ەت و ت�ێ�ك�ڕا دەس �ت �ی��ان ك ��رد ب��ەش��ەڕك��ردن ل��ەس��ەر پ��ۆس��ت و م�ی �رات��ە
سیاسییەكەی تا دواجارلە جیاتی ئەوەی كۆمەڵ بگۆڕن كۆمەڵگە ئەوانی گۆڕی
و بوون بە هەڵم لە ئاسماندا.
ئەمە لە باری تیۆرییەوە ،لە باری پراكتیكییەوە كۆمۆنیزمی كرێكاریی خاوەنی
دوو ح��زب ب��وو ل��ە ئ�ێ�ران و ل��ە ع�ێ�راق��دا ،ئێمە زی��ات��ر دەم��ان��ەوێ��ت ڤ��وك��ۆس بخەینە
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سەرحزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراق كە لە رۆژی 1993-7-21دا راگەیەندرا،
ئ ��ەم ��ەش پ� ��اش ی��ەك �گ��رت �ن��ی گ ��روپ ��ە ك��ۆم��ۆن �ی �س �ت��ی و چ��ەپ��ەك��ان��ی ئ� ��ەو زەم ��ەن ��ە ك��ە
رەگوریشەیان بۆ ناوەڕاستی هەشتاكان و بەرەو سەرتر دەگەڕایەوە ،ناسراوترین
ئەو رێكخراوانەش «رەوتی كۆمۆنیست» و «یەكێتی خەباتی كۆمۆنیزمی كرێكاریی»
بوون ،بۆیە ئێمە لێرەدا باسمان لە قۆناغی پێكهاتنی حزبە لە ساڵی  1993بەدواوە،
ن��ەك ق�س��ەك��ردن ل��ەس��ەر ك��ۆی ب��زووت�ن��ەوەی چ��ەپ و رەوت��ە كۆمۆنیستییەكان لە
ناوەڕاستی هەشتاكانی سەدەی رابردووەوە تا دەگاتە بزووتنەوەی شورایی ساڵی
 .1991هەڵبەتە ل��ە رووی تەشكیالتییەوە ح��زب��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراق
«حككع» بەسەر �س��ێ ئۆرگانی سەرەكیدا دابەشكرابوو ،یەكەمیان رێكخراوی
ك��وردس�ت��ان��ی ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س��ت .دووەم �ی��ان رێ�ك�خ�راوی ن��اوەڕاس��ت و ب��اش��ووری
عێراق ،دواهەمینیان رێكخراوی دەرەوەی واڵت.

2

هەلومەرجی كۆمەڵگە و تێگەیشتنی
كۆمۆنیستی كرێكاریی

بۆئەوەی شەڕی سیستمێك بكەیت پێویستە لە سەرەتادا ئەوسیستمەت
شیكردبێتەوە
میشێل فوكۆ
ب �ێ �گ��وم��ان س �ی ��اس ��ەت ل ��ەس ��ەرزەم �ی �ن ��ی واق �ی �ع ��دا پ� �ی ��ادە دەك� ��رێ� ��ت ن� ��ەك ل��ە
چ��وارچ �ێ ��وەی ئ��ەن��دێ�ش��ە و خ��ەی��اڵ��دا ,ه ��ەر ه�ێ��زێ�ك��ی س�ی��اس�ی��ی ئ��ەك�ت�ی��ڤ ب�ی��ەوێ��ت
ك��اری �گ��ەری��ی ه��ەب �ێ��ت و ج��ێ پ��ەن �ج��ەی خ ��ۆی ب ��دات ل��ە ك��ۆم��ەڵ �گ��ەی��ەك ,پ �ێ��ش ه��ەر
شتێك پێویستە ئەو هێزە میكانیزمەكانی ئەنجامدانی ئەو كارەی ناسیبێت ,دیارە
ئ��ەم��ەش ل��ە رێ�گ��ەی تێگەیشتن و خ��وێ�ن��دن��ەوەی��ە �ك�ی ه��ەم��ەالی��ەن��ە و واق�ی�ع�ی��ان��ەی
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زەم�ی�ن��ە و ئ��اس�ت��ی تێگەیشتنی ك��ۆم��ەڵ�گ��ەوە دەب �ێ��ت .ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ن��ەك
دەی��ەوی�س��ت كاراكتەرێكی چ��اال �ك�ی ج��وواڵن��ەوەی سیاسیی بێت ل��ە كوردستاندا،
بەڵكو دەیخواست بەڕەكە لە ژێر پێی پارتەكانی بزووتنەوەی كوردایەتی دەربكات
و ب�ت��وان�ێ دەس� ��ەاڵت ب�گ��رێ�ت��ە دەس ��ت ,ل��ێ ش �ێ��وازی ه��ەڵ �ب��ژێ��ردراو و ج�ێ�گ��ە ب ��اوەڕی
رەوت��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی بۆ دەس��ەاڵت گرتنە دەست رێگایەكی دیموكرا�سی و
مەدەنیانە نەبوو ,زیاتر وەك هەر هێزێكی تری رادیكاڵیست ،كودەتا و هەڵچوونی
ج��ەم��اوەری �ی��ان��ەی ب��ە ت��اك��ە رێ �گ��ای دەس� ��ەاڵت گ��رت�ن��ە دەس ��ت دادەن � ��ا .ب ��ەاڵم ئ��ای��ا
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ب��ە وردی و واق�ی�ع��ی ق��ورس��ای��ی خ ��ۆی و پ��ارس��ەن�گ��ی ه�ێ��ز و
زەمینە و كەشوهەوای رامیاریی و گەمە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانی لەم واڵتەدا
لێكدابووەوە؟ لە وەاڵمدا بێ شك نەخێر.
كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی زۆر ب��ە ن��ەزان�ی��ی و ب�ێ�ئ��ا �گ�ای��ان��ە ل��ە س�ت��رۆك�ت��ۆر و زەمینە
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و س�ی��اس�ی��ی و ف��ەره��ەن �گ��ی و ئ��اب��ووری �ی��ە �ك�ان��ی ك��ۆم��ەڵ��ی ك ��وردەواری ��ی،
ه��ەوڵ�ی��دەدا ببێتە خ��اوەن��ی هێزێكی ج��ەم��اوەری��ی ب��ەرف �راوان و خ��اوەن �ك�اری�گ��ەری��ی.
م��ارك��س دەڵ�ێ��ت (ن��ەزان�ی��ی دێ��وێ�ك��ە ,ل��ەوە دەت��رس�ی��ن ئ��ەم دێ��وە دی�س��ان ت�راژی��دی��ای
زیاتر بەرهەم بهێنێت) .هەر كتومتی ئەم وتەزایەی ماركس ,كۆمۆنیستی كرێكاریی
چوونكە رەوتێكی سەرلێشێواو و دۆگما بوو لە سنووری دنیابینی و بیركردنەوەی
(م��ەن �س��ور ح�ی�ك�م��ەت) دا ,ت �راژی��دی��ای��ە �ك�ی گ � ��ەورەی ب��ەره��ەم�ه�ێ�ن��ا ,ت �راژی��دی��ای��ەك
دەت��وان�ی��ن ب��ەو شكان و ژێركەوتنە گ��ەورەی��ەی ماركسیزم وەس�ف��ی بكەین لەسەر
دەس �ت��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ل��ە ك��وردس �ت��ان��دا رووی � ��دا .گ��ەورەت��ری��ن ك�ێ�ش��ە و
گرفت الی سەركردەكانی ئەم رەوت��ە ئ��ەوە بوو قسەیەكی (ماركس) پێش سەدە
و نیوێك بەر لە ئێستا قسەیەك بوو تەنانەت بۆ ئێستاش ,مەنسور حیكمەتیش
خ��ۆی ت ��ەواو پ��ای��ەن��د ب��وو ب��ە م��ارك��س دوات ��رب��ە (ل�ی�ن�ی��ن)ەوە ,م��ارك��س �ك�ات��ی خ��ۆی و
دوای شرۆڤەكاریی و توێژینەوەیەكی زانستیانە بۆ مێژوو گووتی (مێژوو چیتر نییە
جگە لە ملمالنێی نێوان چینەكان) .حیكمەتییەكان هاتن و وتیان مادام كێبڕكێ
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و ملمالنێی ج��اوی��دان��ی م�ێ��ژوو ل��ە ن�ێ��وان چینە ك��ۆم��ەاڵی��ەت�ی�ی��ە �ك�ان��دای��ە ,ئێمە دێین
شەڕی چینەكەمان رادەگەیەنین و حوكمی مێژووش سەركەوتنی لە تەوێڵی ئێمە
نوسیوە.
ئ� ��ەوان ن��ەی��ان �ت��وان��ی ك��ەم�ێ��ك خ��ۆم��ان��دوو ب �ك��ەن و واق �ی �ع��ی رەس ��ەن ��ی ك��ۆم��ەڵ��ی
ك ��وردەواری ��ی ب�خ��وێ�ن�ن��ەوە ت��ا ب�زان��ن كێشە چینایەتییەكان چ��ۆن��ن و ل��ە ك��وێ��دان؟
ئایا جیاوازیی چینەكانی كوردستان جیاوازیی فیوداڵ و جوتیارە یان پڕۆلیتار و
كاپیتال؟ ئایا خ��ەب��ات و ملمالنێ ل��ەم واڵت��ەدا خ��ەب��ات و ملمالنێی چینەكانە یان
شتێكی ت��ر؟ ن��ەی��ان�ت��وان��ی ت��ۆزق��اڵ�ێ��ك ب��ە ت�ێ �ڕام��ان��ەوە س��ەی��ری ئ��اس�ت��ی گ��ەش��ەك��ردن
و ژێ��رخ��ان و س��ەرخ��ان��ی ئ��ەم واڵت��ە ب�ك��ەن ت��ا بتوانن ب��ە وی ��ژدان و ب��ە زانستیی بڕیار
لەسەر كارەكە بدەن و لە ئەجیندای خۆیان دایبنێن ,ئەویش خەباتی كرێكارانە
ێ ئەو گومانە بكەین ,ئایا كاپیتالیزم
دژی سیستمی سەرمایەداریی .بەاڵم با جار 
سیستمێكی پ�ێ�گ��ەی�ش�ت��ووە ل��ە ك��وردس �ت��ان؟ ئ��ەگ��ەر وای ��ە ك��وا ف��اب��ری�ك��ە �ك�ان؟ ك��وا
پیشەسازیی وتەكنۆلۆژیا؟ كوا كۆمپانیاوكارگەكان؟ كوا زێدەبایی وبەرهەمهێنان؟
كوا بانكەكان؟ كوا چینەكان؟ چینی ناوەڕاست و خ��وارەوە و س��ەرەوە كامانەن؟.
ئەگەر واڵتێك هیچ شتێك لەمانەی نەبێت ,ئ��ەی دەبێت بە پێی چ ئارگۆمێنت و
حوكمێك ئەم واڵتە كۆمەڵێكی سەرمایەدارییە و جیاوازیی چینایەتی تێدایە؟ .تا
ئەم ساتەش كولتووری باووزاڵ لە كوردستاندا فیوداڵیزمە نەك سەرمایەداریی,
هەتا ئەم چركەیەش كۆمەڵی ك��وردەواری��ی كۆمەڵێكی بەكاربەرە (مستهلك) نەك
وەبەرهێن ,ئەمەش وا دەكات گەشەی سەرمایەداریی نەك هەرلە ئێستادا بەڵكو
ێ و تووڵ بكێشێت.
بۆ زەمەنێكی درێژتردوا بكەو 
ماكس ڤیبەری سۆسیۆلۆگ دەربارەی سەرمایەداریی دەڵێت (سەرمایەداریی
ێ وەگەڕخستنەوەی قازانجەكان لە
بریتییە لە رۆح��ی قازانجخوازیی و سەرلەنو 
رێگای میتۆدێكی عەقاڵنییەوە) .ئەگەر لەسەر ئەم پێناسەیە راوەستین و بڵێین:
س��ەرم��ای��ەداری��ی وەگ��ەڕخ�س�ت�ن��ی ق��ازان�ج��ە ل��ە رێ�گ��ەی میتۆدێكی ئ��ەق�ڵان�ی�ی��ەوە ,ئیتر
16

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

ئەزموونی كۆمۆنیستی كرێكاریی

17

ستیڤان شەمزینی

مافی ئ��ەوەم��ان دەب�ێ لە ب�رادەران��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی بپرسین كامەیە میتۆدە
ئ��ەق�ڵان�ی�ی��ەك��ەی س ��ەرم ��ای ��ەداری ك� ��ورد؟ ب��ۆ ه�ی��چ ش�ت�ێ��ك ه��ەی��ە ل ��ەم واڵت � ��ەدا بە
فۆرمێكی ئەقاڵنی بڕوات بەڕێوە؟ خۆئەگەریەكێك لە مەرجەكانی سەرمایەداریی
ئەقاڵنییەت بێ ئ��ەوە كۆمەڵی ك��وردەواری��ی ئەم مەرجەی كەمە ,چوونكە ئەوەی
لێرە تەحەكوم دە �ك�ات عەقڵ نییە بەڵكو غەیبە ,ب��اوەڕە نەقڵكراوەكانە ,س��ۆزە,
ئەمانەیش پشت ئەستوورن بە دیدگاكانی فیودالیزم .تا ئێرە روون و ئاشكرایە
كۆمۆنیستی كرێكاریی چەند بەسەهوو چووە و بێ هیچ �سێ و دوویەك بڕیاریداوە
ك��ۆم��ەڵ��ی پ��اش �ك��ەوت��ووی ك��وردس �ت��ان ب��ە ه��ەم��ان ش �ێ��وەی ك��ۆم��ەڵ��ە پ�ێ�ش�ك��ەوت��ووە
س ��ەرم ��ای ��ەداری �ی ��ەك��ان ��ی خ� ��ۆرئ� ��اوا ت ��ەم ��اش ��ا ب �ك ��ات و ه� ��ەر ل� ��ەو س��ۆن �گ��ەی��ەش��ەوە
دەرەئەنجامی توێژینەوەی فەیلەسووفێكی وەك (ماركس) لەمەڕ سەمایەداریی
لەوێ (خۆرئاوا) بۆ ئێرە بخوازێت.
ك��ۆم��ەڵ��ە رۆژه��ەاڵت�ی�ی��ە �ك�ان ل��ە ن��اون�ی�ش�ی��ان��دا ك��وردس�ت��ان هێشتا ل��ەس��ەرەت��ای
ه��ەن �گ��اوی ی��ەك��ەم��دان رووەو س��ەرم��ای��ەداری��ی و ب �ێ ه�ی��چ گ��وم��ان�ێ�ك�ی��ش ه� ��ەزاران
میل رێ�گ��ای ك��ەن��دەاڵن و پ��ڕ ه��ەوراز و نشێویان م��اوە ب��ۆئ��ەوەی بگەنە ئ��ەو ئاستە
پێشكەوتووەی سەرمایەداریی واڵتانی خۆرئاوا .سەیرم لەوە دێ لە كوردستان
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت�ێ��ك ب �ێ و ب �ڵ �ێ��ت ب ��ڕوخ �ێ س ��ەرم ��ای ��ەداری ��ی ,ب ��ژی س��ۆس �ی��ال �ی��زم!! ئ��اخ��ر
س��ەرم��ای��ەداری �ی��ەك خ ��ۆی ه�ێ�ش�ت��ا ب��وون��ی ن�ی�ی��ە و دروس� ��ت ن ��ەب ��ووە ,چ��ی ب��ڕوخ �ێ؟
یەكێك لە هەڵە گەورەكانی رێبەرانی كۆمۆنیزم لە روسیا لەوەدا بوو ویستیان بە
قەڵەمباز باز بدەن بەسەر قۆناغێكی گرنگی گەشەكردنی كولتووریی و ئابووری
و فەرهەنگی ل��ە روس�ی��ادا .لینین و هەڤاڵەكانی ویستیان ت��ە �ك�ان ب��ە واڵت��ەك��ەی��ان
ب��دەن ل��ە واڵتێكی كشتوكاڵیی دواك��ەوت��ووی پریمیتیڤەوە بیگوازنەوە ب��ۆ قۆناغی
س��ۆس�ی��ال�ی��زم ب��ەب�ێ ئ ��ەوەی ل��ەو ن �ێ��وان��ەدا ب��ە ق��ۆن��اغ��ی س��ەرم��ای��ەداری��دا ت�ێ�پ��ەڕب�ب�ێ,
رێبەرانی بیری سۆسیالیزم لە روسیا دوایی هەستیان بەم هەڵە زەق و گەورەیەی
خۆیان كرد ,هەرئەم قەڵەمبازە یەكێك لە فاكتۆرە بەهێزەكانی هەرە�سی خەونی
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سۆسیالیستی بوو لە روسیا .دووبارەكردنەوەی ئەم هەڵەیە لەالیەن كۆمۆنیستی
كرێكارییەوە ت��ەواو بێ مانابوو ,ئاخر روسیایەك توانی بە تەنیا كێبەركێ لەگەڵ
هەموو خۆرئاوای سەرمایەداریدا بكات باجی ئەم قەڵەمبازەی دا ,كەچی ئەمان
لێرە دەیانەوێ هەمان ئەزموون دووبارە بكەنەوە.
ئەمە جگە لەوەی ئەو توانا و قودرەتەی (لە هەموو روویەكەوە) الی لینین و
ێ بە توانای مەنسور و هاوكارەكانی
هەڤاڵەكانی هەبوو ,بێ ئەقڵییە ئەگەر بتەو 
ئ��ەوی ب��ەراوورد بكەیت .بە ه��ەرح��اڵ ,ماركس وا تێبینی كردبوو تابۆی كۆمۆنیزم
ئاسمانی ئەوروپا دادەپۆشێت وئەوە�شی دانابوو ناكۆكی چینایەتی لە ئینگلتەرەی
الن�ك��ەی س��ەرم��ای��ەداری��ی دەت��ەق�ێ�ت��ەوە ,ك��ەچ��ی ل��ە روس�ی��ا ت��ەق�ی�ی��ەوە ,ب��ەاڵم روسیا
زەوی�ی��ە �ك�ی ل��ەب��ار ن��ەب��وو ,داری س��ۆس�ی��ال�ی��زم زڕ ب��وو ت�ێ�ی��دا دوات��ری��ش وش�ك��ی ك��رد و
هەڵوەری .رادیۆی دەنگی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراق رۆژانە داوای دەكرد
هێزی ملیۆنی كرێكاران بڕژێنە سەرشەقامەكان ,لێ ئەم رستەیە زیادەرۆیی زۆری
تێدا ب��وو ،چوونكە ئەو ژم��ارە زۆرەی كرێكاران لە كوردستان دا نییە خۆ ئەگەر
هەبێت  1%ل��ەگ��ەڵ حزبی كۆمۆنیستدا ن��ەب��وون .ئ��ەم ب��ان�گ��ەوازان��ە ئ��ەوس��اش بە
الی منی كادری گەنجی حزبەوە شتێكی پڕوپووچ و بێ مانابوو ,من واقیعبینانە لە
كۆمەڵگەم دەڕوان��ی چوونكە دەمزانی لە سەرتاسەری كوردستانیشدا ژم��ارەی
گوێگرانی رادیۆكەمان ناگاتە دە هەزاركەس ,ئیترچۆن تەوجیه بۆ ملیۆنان كەس
بنێرین؟ لە كاتێكدا ئەو كات لەو ب��اوەڕەدا بووم سەرجەم دانیشتوانی باشووری
كوردستان  3ملیۆن كەسە ئەمە بەهەموو چین و توێژ و رەگ��ەز و تەمەنێكەوە.
ئیدی بانگەوازكردن بۆ ملیۆنان كرێكار لە كۆمەڵگەی �سێ ملیۆنیدا لە گەمژەیی
زیاترچی پێناسێكی تری هەیە؟.
رۆژی 22ی ئەیلولی  1890ف��ری��دری��ك ئەنگلس ن��ام��ەی��ە �ك�ی درێ ��ژی ئ��اڕاس�ت��ەی
ه ��اوڕێ ��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی خ ��ۆی (ی��وس��ف ب �ل��ۆخ) دەك� ��ات و دی ��دگ��ای م��ات��ری��ال�ی��زم��ی بۆ
مێژوو بۆ روون دە �ك�ات��ەوە و دەنووسێت (ب��اری ئ��اب��ووری بێگومان بناغەیە ,بەاڵم
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ت��وخ�م��ە ه��ەم��ەج��ۆرە �ك�ان��ی س��ەرخ��ان �ك�ارك��ردی��ان ه��ەی��ە ل��ەس��ەر رێ�چ�ك��ەی خەباتی
مێژوویی و زۆرج��ار تا راددەی ��ەك شێوەیەكە�شی دی��اری دەك��ەن) .ل�ێ��رەدا ئەنگلس
بە شەفافی گرنگی توخمە جۆر بە جۆرەكانی سەرخان روون دەكاتەوە و پێیوایە
كاریگەرییەكی راستەوخۆ دەكەنە سەر خەبات و تەنانەت شێوەكە�شی دەگۆڕن
و ناچاری دەكەن گۆڕانی بەسەردا بێت .كۆمۆنیستی كرێكاریی بەبێ حسابكردن
بۆ رەگەزە كولتووریی و سەرخانییەكانی كۆمەڵی كوردەواریی لە وەهمی دەسەاڵت
گرتنە دەستدا بوو ,هەر بۆیە رۆژان��ە خەریكی چڕینی س��روودی شۆڕش بوو ,خۆ
ئ��ەگ��ەر ن��ام��ۆی��ەك گ��وێ��ی ل��ە وت ��ارە ح��ەم��اس�ی�ی��ە �ك�ان��ی رادی ��ۆ ب��وای��ە پ�ێ�ی��واب��وو سبەینێ
ش��ەق��ام��ە �ك�ان ل��ەب��ەر ك��رێ�ك��اران و زەح�م��ەت�ك�ێ�ش��ان ك��ە�س��ی ت��ر ن��اگ��رێ و ه��ەر بەیانی
لەگەڵ گزنگدا ئۆكتۆبەردووبارە دەبێتەوە.
هۆكاری نەخوێندنەوەی زەمینەی كۆمەاڵیەتی وئابووری وخۆدوورخستنەوە
لە دیراسەكردن و بە دواداچوونی واقیعی كۆمەڵگە بە پاساوی دروستنەكردنی
ك��ادر و ت��ا �ك�ی س�ی�ك��ۆالس�ت�ی�ك��ی ش�ت�ێ��ك ب ��وو گ��ەورەت��ری��ن ق��ەی �ران��ی ب��ە دوای خ��ۆی��دا
هێنا ,هەر بۆیە دەمانبینی ریتمی كۆمەڵی كوردستان بەرەو ئاقارێك ملی دەنا زۆر
ج�ی��اوازت��ر ب��وو ل��ەو ئ��اق��ارەی كۆمۆنیستی كرێكاریی س��روودی ئینتەرناسیۆناڵی بە
بااڵیدا دەووت .دروشمە قەبە وزل زلەكان شتێكی هەمەڕۆژە وهەزاربارەكراوەی
گ��وت��اری سیاسیی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی ب ��وون ,ب ��ەردەوام راگ��ەی��ان��دن��ی (حككع)
ب��ا�س��ی دەس��ەاڵت��ی س�ی��اس�ی��ی دەك ��رد و دەی��ەوی �س��ت ه��ەر ئ��ەم��ڕۆ ن��ەك س�ب��ەی�ن�ێ لە
دەستی خۆیدا بێت ,تەنانەت ئەوەندە بەپەلە بوون بۆ دەسەاڵت گرتنە دەست
هیچ ماوەیەكیشیان قبوڵ ن��ەب��وو ب��ۆ دەور و تەسلیمی دەس��ەاڵت .ب��ەاڵم لەسەر
زەمینی واقیعدا كۆمۆنیستی كرێكاریی چیتر نەبوو جگە لە حەلقەیەكی دابڕاو لە
جەستەی كۆمەڵی كوردەواریی! لێدان و راونانیان (من بۆ خۆم دژی ئەوەم) هیچی
لە ب��ارودۆخ و پێویستی خەڵك ن��ەگ��ۆڕی ,ئەگەرنا خەڵك قبوڵی ئ��ەوەی نەدەكرد
دەسكەوتێكی وەك كۆمۆنیستی كرێكاریی لێبسەننەوە.
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ێ بە دەستنیشانكراویی و چڕوپڕیی لە هەریەكێك لەو بوارانە
خۆ ئەگەربمەو 
بكۆڵمەوە نووسینەكە لە وتار دەردەچ�ێ و دەبێ بە كتێب ,رەنگە خوێنەریش ئەو
م�ی �زاج��ەی ل��ەگ��ەڵ��ی ن��ەب�ێ��ت .ب��ەاڵم ب��ۆ ن�م��وون��ە ,م��ن دەپ��رس��م ل��ەو س��ات��ەوەخ�ت��ان��ەی
كۆمۆنیستی كرێكاریی داوای دەسەاڵت گرتنە دەستی دەكرد هیچ زانیارییەكی لە
ب��ارەی گەمە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانەوە هەبوو لە كوردستان؟ ئایا دەیزانی
ئەمەریكا و دۆستەكانی چ بەرنامە و نەخشەیەكیان هەیە ت��ا ل��ە كوردستانەوە
پ �ی ��ادەی ب �ك��ەن؟ ئ��ای��ا ئ� ��ەوان دەی��ان �زان��ی ك��وردس �ت��ان ل��ە س��ای��ەی ب ��ڕی ��اری 688ی
ئ��ەن�ج��وم��ەن��ی ئ��اس��ای��ش سەقامگیر ك �راب��وو ,ئ��ەم��ەش ب��ڕی��اری زل�ه�ێ��زە �ك�ان ب��وو؟ ئایا
دەیانزانی هەر ئەو واڵتانەی داكۆكیان لەو سەقامگیرییە دەكرد هاوكات دۆست
و هاوكاری دوو حزبە سەرەكییەكەی كوردستان ب��وون؟ ئایا حسابیان بۆ ئەوە
ك��ردب��وو تەنانەت ئەگەر زۆری�ن��ەی جەماوەریشیان لەگەڵدا بێ ناتوانن بێ هیچ
هاوپەیمانی و دۆستایەتییەكی هەرێمی و نێودەوڵەتی بگەنە دەسەاڵت؟ خۆئەگەر
گەیشتن بە دەسەاڵت بێ ئەو جۆرە دۆستایەتییە هیچ ئیمكانێك نەبوو بۆئەوەی
لە ساڵێك زیاتردرێژە بە تەمەنی دەسەاڵتەكەیان بدەن.
تێنەگەیشتن ل��ەو ب��ارودۆخ��ەی كوردستان و حیساب ن��ەك��ردن بۆ هاوكێشە
سیاسیی و ئ��اب��ووری�ی��ە �ك�ان و ب��ەرژەوەن��دی��ی زل�ه�ێ��زە �ك�ان ل��ەم دەڤ ��ەرەدا و خ��ۆ الدان
ل��ە واق�ی��ع و زەم�ی�ن��ە ك��ول�ت��ووری��ی و ئ��اب��ووری�ی��ەك��ەی ك��وردس�ت��ان ,س��ەرئ��ەن�ج��ام سەر
ئ�ێ�ش��ەی��ە �ك�ی زۆری ل�ێ�ك��ەوت��ەوە ب��ۆی��ان و ب��ە داخ �ی �ش��ەوە چ��ەن��د گ��ەن�ج�ێ��ك ل��ە كاتی
روو ب��ە رووب��وون��ەوەی��ان��دا ل��ەگ��ەڵ ه�ێ��زە �ك�ان��ی (ی ن ك) دا ك ��وژران (ل��ێ پ��اس��او بۆ
ی��ەك�ێ�ت��ی ن��اه �ێ �ن �م��ەوە ،ب ��ەاڵم ه��ەڵ��ە �ك�ان��ی خ��ۆی��ان ه��ۆ �ك�ارگ��ەل�ێ�ك��ی گ��رن��گ ب ��وون لە
دروستبوونی ئەو رووداوەدا) .ڤۆڵتێركاتی خۆی وتی (بەردەوام لە كۆتاییدا ئەقڵ
سەردەكەوێ) .قسەكەی ڤۆڵتێرراستییەكی زۆری تێدایە ,خۆ ئەگەریش وتەكەی
ڤۆڵتێر لە ژێ��ر سێبەری پەندە عەرەبییەكەدا بپێوین (پێچەوانەش ه��ەر راستە)
ئ��ەوە نائەقاڵنییەت مەحكومە ب��ە ژێ��رك��ەوت��ن!! ب��ەم پ�ێ��ودان�گ��ەش ,ه��ەرزە �ك�اری��ی و
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كولتووری رەخنە و دۆگماتیزمی كۆمۆنیستی
كرێكاریی

دەست بەوە مەكە ببیت بە رەخنەگرتەنیا ئەوكاتە نەبێت رەخنە لە خۆت
بگریت
ئەدۆنیس
س��ەرەت��ا ل��ە وت��ەی��ە �ك�ی (ح��ەم�ی��دی ت��ەق��وای��ی)ی��ەوە دەس ��ت پ �ێ��دەك��ەم ,ئ��ەو ئ��ەو
وت ��ەی ��ەی ��ەش دەڵ �ێ ��ت (ی� ��ان دەب �ێ ��ت رەخ �ن ��ەگ ��ری ری �ش��ەی��ی و ب �ن��ەم��ای��ی س�ی�س�ت�م��ی
س ��ەرم ��ای ��ەداری ��ی ب �ی��ت ی ��ان دەب �ێ ��ت س ��ەرم ��ای ��ەداری ��ی ب ��ە ه ��ەم ��وو وەح �ش �ی �ی��ەت و
س�ت��ەم�ێ�ك�ی�ی��ەوە ق�ب��وڵ ب�ك��ەی��ت) .ئ��ەم��ەی س ��ەرەوە ق�س��ەی ی��ەك�ێ��ك ل��ە گرنگترین
كەسایەتییەكانی بزاڤی كۆمۆنیستی كرێكارییە لە دوای (مەنسور حیكمەت)ەوە,
بە یەكێكیش لە كۆڵەكە سەرەكییەكانی ئەو تەیارە هەژماردەكرێت.
ل �ێ ��رەدا ئ� ��ەوەی م��ەب��ەس�ت�م��ان��ە ئ ��ەوەی ��ە ,ل ��ەم وت ��ەی ��ەدا ئ ��ەوە ن�ی�ش��ان دەدرێ ��ت
ێ ك��ۆت��ای��ی بە
ك��ۆم��ۆن�ی��زم ه�ێ��زێ�ك��ی رەخ �ن��ەگ �ران��ەی ش��ۆڕش�گ�ێ��ڕ و رادی �ك��اڵ��ە و دەی� ��ەو 
نابەرابەریی و ستەمكێ�شی چینە بااڵدەستەكان بهێنێ .دروس��ت وای��ە ,كۆمۆنیزم
ئەركی رەخنەگرتن و نیشاندانی دی��وی راستەقینەی سیستمی سەرمایەدارییە,
تەنانەت الی فەیلەسووفی كۆچكردووی فەڕەن�سی (جاك درێدا) رۆڵی ماركسیزم
هەمان رۆڵی پادشای ك��وژراوە لە شانۆگەریی (هاملێت)ی شكسپیردا .هەروەك
چۆن پادشای كوژراولە شێوەی شەبەحێكدا دەردەكەوێت وئیدانەی گەندەڵیی
ن��او ك��ۆش�ك��ی پ��ادش��ای��ەت��ی و ك��ۆم��ەڵ��ی ئینگلیستان دەك��ات ئ��اوه��اش م��ارك�س�ی��زم ئ��ەو
ت��ارم��ای�ی��ە ب��ەردەوام��ەی��ە ,ه ��ەردەم ئ��ام��ادەی��ە و ح ��زوری ه��ەی��ە ب��ۆ م��ەح�ك��وم�ك��ردن و
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رەخ�ن��ەگ��رت��ن ل��ە دن�ی��ای ن��اب��ەراب��ەری��ی ه��اوچ��ەرخ .داك درێ��دا ب��ە درێ �ژای��ی كتێبە بە
نابانگەكەی (أگ�ی��اف م��ارك��س– تارماییەكانی م��ارك��س) ب��اس ل��ەم ئامادەگییەی
بیری رەخنەیی ماركس دەكات كە خوێنەرخۆی دەتوانێت بچێتەوە سەری.
م � ��ادام ی��ەك �ێ��ك ل ��ە ب�ن�چ�ی�ن��ە ه � ��ەرە گ��رن �گ��ەك��ان��ی ك��ۆم��ۆن �ی��زم رەخ �ن��ەگ��رت �ن��ە و
كۆمۆنیستی كرێكارییش وەك هێزێكی ن��اڕازی و رەخنەگر خۆی نیشان دەدات ,وا
پێویستە لە پێش هەر شتێكدا كولتووری رەخنەگرتن لە ماڵی كۆمۆنیزم خۆیەوە
دەس��ت پ�ێ�ب�ك��ات! ،ب��ەاڵم رەخ�ن��ەگ��رت��ن ل��ە ن��او كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری�ی��دا ب��ە یەكێك
ل��ە ت��اب��ۆ ه ��ەرە گ ��ەورەك��ان دادەن � �را و دادەن ��رێ ��ت و ب��ای��ی ئ ��ەوە ب ��وو ل�ێ�پ��رس�ی�ن��ەوەی
جیددی لە بەرامبەردا بكرێت ,سەرانی كۆمۆنیستی كرێكاریی پێیانوابوو ئەوان
خۆیان بە تایبەتی (مەنسور حیكمەت) تەواوی چەمك و بنەماكانی ماركسیزمی
هاوچەرخیان �شی كردۆتەوە وهاوكات بە وردیی لە واقیعی كۆمەڵ تێگەیشتوون,
ب��ۆی��ە ه��ەم�ی�ش��ە ه ��ەر ج� ��ۆرە رەخ �ن��ەی��ەك �ی��ان ب ��ە دی ��اردەی ��ەك��ی س�ل�ب��ی و ت��ەن��ان��ەت
تێكدەرانە و چەواشەكارانە دەبینی( .مەنسور حیكمەت) كرابوو بە زەبەالحێكی
سەیروسەمەرە ,لەبەرچاوی ئەندامانی حزبدا كرابوو بە خواوەند ,پیرۆزكرابوو,
رەخنەگرتنیش لە پیرۆز بێگومان كارێكی مەحاڵ و ئەستەمە و كوفرێكی گەورە
و ویژدانییە.
(سەدام حسێن)ی دیكتاتۆر جاران دەیوت (هەر شتێك سەدام وتی ,هەموو
عێراق وتوویەتی) .سەدام لە بری هەموو عێراقییەكان بیری دەك��ردەوە و بڕیاری
دەدا ,ب��ە ه��ەم��ان ش �ێ��وەی س � ��ەدام( ،م��ەن �س��ور ح �ی �ك �م��ەت) ل��ە ب ��ری ه��ەم��ووان
تێدەفكرا و تێڕامانی دەكرد و هەر لە بری هەمووان دەینوو�سی و دەدوا و بڕیاری
دەدا ,ئیتر هیچ پێویست نەبوو منی ئەندام بیر بكەمەوە و مافی بەشدارییم هەبێ
ل��ە گ��ەاڵڵ��ەك��ردن و ف��ۆرم��ۆڵ��ەك��ردن��ی ه��ەر ب��اس و بنەمایەكی سیاسیی و پارتێتیدا.
مادام (مەنسور حیكمەت) ئەو عیمالقە سەرسوڕهێنەر و گەورەیە بوو ,توانای
ت�ێ�ڕام��ان و ب�ی��رك��ردن��ەوەی ل��ە ه��ەم��ووم��ان زی��ات��ر ب��وو ,ه��ەر ئ��ەوی��ش ب��ە دار و ب��ەردی��دا
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دەدای� ��ن ,ئ�ی�ت��ره��ەررەخ�ن��ەی��ەك ل��ە ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ك��ە ب��ەره��ەم��ی �ك�ارگ��ەی
ح�ی�ك�م��ەت ب ��وو ,ت��اب��ۆی��ە �ك�ی گ ��ەورە ب ��وو .ل��ە ه��ەم��ان �ك�ات��دا ب��ەب�ێ رێ��زی�ی��ە �ك�ی گ��ەورە
بەرامبەر بەو كاریزمایە دادەنرا ,هەرچی وەك ئاغای حكیمەت بیری بكردایەتەوە
پیاوی گەورە و رابەری مەزنی چینایەتی بوو ,ئەگەرنا هەموو پێچەوانەكان گرگن
و پیاوی بچووك بوون.
وای ل�ێ�ه��ات�ب��وو ل��ە پ��ارت��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری�ی��دا س�ت��ال�ی�ن�ی�ی��ەت�ێ�ك��ی ت��رس�ن��اك
س ��ەری دەره�ێ�ن��اب��وو ,ه��ەرچ��ی پ�ی��اوی گ��رگ��ن ب��وو ب��ە ن ��اوی راب� ��ەرەوە ت��ەس��ری�ح��ات و
بڕیاری رەتنەكراوەی دەدا ,هەموو ئەمانەش ئیلهامیان لە «كانیاوی رۆشنی بیری
حیكمەتیزم» و خ��ودی حیكمەتەوە وەرگ��رت �ب��وو!! .خ��ۆ ئ��ەگ��ەر ك��ەس�ێ��ك� ،ك�ادرێ��ك
بیوتبایە با سەیرێكی ن��ووس�راوە �ك�ان��ی بیرمەندانی ت��ری هاوچەرخی مارك�سی وەك
(ل ��ۆی ئ��اڵ�ت��ۆس�ێ��ر ،ف��ری��دری��ك ج�ی�م�س��ن ،ژی� ��ژەك ،ئ ��االن ب��ادی��ۆ ،س��ەم�ی��رئ��ەم�ی��ن –
هتد )..بكەین بێ هیچ سڵەمینەوە و رامانێك بە وردە ب��ۆرژوازی��ی و مەكتەبی لە
ق��ەڵ��ەم دەدرا ,چ��وون�ك��ە وا ب�ی��ر ل��ە كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی دەك �رای��ەوە كۆمۆنیزمی
خەباتگێڕو پراكتیكییە .ئەگەریش ئەندامێك ئارەزووی بكردایە ژیریی بەكاربهێنێ
و هەڵسەنگاندنێك بۆ ئەزموونی چەند ساڵەی كۆشانی حزب بكات و رەخنەی
لە كارەكان و كەموكوڕیی و هەڵوێستە الوازەكان هەبوایە ,تەنانەت دەبووە هۆی
دەرك��ردن��ی ل��ە ری��زە �ك�ان��ی ح��زب��دا! ,دەب��وو ئەندامانی ح��زب پ��ەڕۆی��ە �ك�ی رەش لەسەر
چاویان دابنێن و بكەونە چەپڵەڕێزان و شایی و لۆغان بۆ مێژووی هیچ تیانەبووی
حزب.
رەخ�ن��ەگ��رت��ن ترسناكترین و زەحمەتترین �ك�ارێ��ك ب��وو ل��ە ح��زب��ی كۆمۆنیستدا,
ئێستا ب��ە ب�ی��رم دێ �ت��ەوە ی��ەك�ێ��ك ل��ە چ��ەك��دارە �ك�ان��ی ح��زب كتێبی (ئ ��ەم بڵقە ك��ەی
دەتەقێ)؟ی (عەبدوڵاڵی موهتەدی) دەخوێندەوە و دوای دوو �سێ رۆژان كەوتە
پرتە و بۆڵە و رەخنەگرتن لە بنەما سەرەكییەكانی فیكری ح��زب ,پ��اش ئ��ەوە بە
چەند رۆژێكی كەم كەسێكی ترهەمان كتێبی دەخوێندەوە .یەكێك لە ئەندامانی
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مەكتەبی سیاسیی (حككع) بە دەستی خۆی كتێبەكەی لە دەست سەند و پاشتر
سووتاندی!! .ئیترترسان لە رەخنە ولە دروستبوونی ئەندامی هۆشیارورەخنەگر
بە جۆرێك بوو ,ئەندامێكی بیرۆی سیاسیی دەست بۆ سووتاندنی كتێب ببات!!,
ئەزلەگەڵ بینینی ئەو دیمەنەدا ،وتەیەكی (هاینریش هاینە)ی شاعیری ئەڵمانیم
ب��ە ب�ی��ر ه��ات��ەوە (ئ ��ەوەی كتێب ب�س��ووت�ێ�ن�ێ ,م��رۆڤ�ی��ش دەس��ووت�ێ�ن�ێ) ,ه��ەر ئ��ەو �ك�ات
دەم�زان��ی ئ��ەم ه��اوڕێ راب ��ەرەی ئ��ەم��ڕۆ كتێبەكەی م��وه�ت��ەدی دەس��وت�ێ�ن�ێ ,سبەی
ئەگەر دەسەاڵتی بە دەستەوە بێ مرۆڤیش لە ك��ورەدا دەسووتێنێ ,لە جێگەی
یەك (پاسترناك) هەزاران پاسترناك ئاوارەی مەنفا دەكات.
لەگەڵ ئەوەشدا بۆم دەركەوت بنەما وپایەی سیاسیی وفیكریی كۆمۆنیستی
كرێكاریی چەندە مۆلەق و ناجێگیرە ,ئاخر حزبێك بەو هەموو قسە زل و رەخنە
گ ��ەوران ��ەوە ل��ە ك�ت�ێ�ب�ێ��ك ب�ت��رس�ێ��ت ت��ەن�ی��ا ئ ��ەوە دەس��ەمل�ێ�ن�ێ��ت ب �ن��ەم��ای ئ ��ەو ح��زب��ە
كەڵەكەتڕێیە و رۆژێ ��ك دادێ ب��ەس��ەری��دا ب��ڕوخ�ێ��ت (ه ��ەروەك رووخ ��اش) .ئاخر
ئۆگەست ك��ۆن��ت وت��ەن��ی (ب�ی��ر و ب��اوەڕە �ك�ان ب��ە هێرشكردنە س��ەری��ان ن��ام��رن ,بەڵكو
ئ��ەو كاتە دەم��رن ,بسەملێنرێت ب�ێ كەڵك و پێویست ن�ی��ن) .كۆمۆنیستی كرێكاریی
دەی �زان��ی ن��ەك ب��ە ی��ەك كتێب ب��ە ه ��ەزاران كتێبی ه�ێ��رش ئامێز هیچ ب�ی��روب��اوەڕێ��ك
نامرێ ,خۆی�شی ئەزموونی لەو بارەوە هەبوو ,رۆژ و شەو رەخنە تەنانەت جنێوی
ئاڕاستەی پارتەكانی كوردایەتی دەكرد كەچی رۆژ بە رۆژ بەهێزتر دەب��وون ,بەاڵم
كۆمۆنیستی كرێكاریی بە با�شی دەی�زان��ی ه��ەر رەخنە و نووسین و پێشنیارێكی بە
س��وود هیچ دەرن��اخ��ات جگە ل��ە ناپێویستیی و ب�ێ كەڵكی رەوت��ەك��ە .كۆمۆنیستی
كرێكاریی دەی�زان��ی ئەگەر رەخنە لە خۆگرتن لە ریزەكانیدا ببێتە كولتوور ئیدی
هیچی نامێنێتەوە جگە لە مشتێ خۆڵەمێ�شی ساردەوە بوو.
ئ ��ەدۆن� �ی ��س ،دەڵ� �ێ ��ت (رەخ� �ن ��ە ه��ەم �ی �ش��ە س ��ەرەت ��اك��ان ��ی ئ��اخ��اوت �ن �ێ �ك��ی دی �ك��ە
دادەمەزرێنێت) ،بۆیە هەمیشە كۆمۆنیستی كرێكاریی رێی لە رەخنەگرتن ودەنگ
هەڵبڕین دەگرت ،چوونكە الی ئاشكرا بوو رەخنە هەرلەوچوارچێوە بەرتەسكەدا
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نامێنێتەوە و سەر دەردەهێنێت بۆ ئاخاوتنی زیاتر و فراوانتر ,بەم كارەش وجودی
رەوتێكی لەو جۆرە دەگاتە كەناری فەوتان و ونبوون .دیسان (ئەدۆنیس) دەڵێت
(رەخنە وەك فیكر وای��ە ,تەنیا بە پرسیاركردنی ب��ەردەوام��ەوە موتوربە دەبێت و
گەشە دەكات ,لەبەرئەوە نەك تەنیا شتەكان و دەقەكان دەخاتە ژێر پرسیارەوە,
بەڵكو خۆی�شی دەخ��ات��ە ژێ��ر پرسیاری ب ��ەردەوام و پ�ێ��داچ��وون��ەوەی ب��ەردەوام��ەوە.
رەخنە دژ و پێچەوانەوەی میتۆدی داخراوە ,لەبەرئەوە دەستپێكردنێكە هەر بەو
جۆرە دەمێنێتەوە) .لەودوو دێڕەدا ئەدۆنیس رۆشنانە وەزیفەی رەخنەی ئاشكرا
ك ��ردووە ل��ە دەرەوەی روان�گ��ە نەریتییەكەی رۆشنبیریی ع��ەرەب�ی��ی و رۆژه��ەاڵت��ی،
چوونكە رەخنە كاتێك دروست دەردەچێت یان دەتوانێت ئامانج بپێكێت ,ئەگەر
ئ��ەو رەخ�ن��ەی��ە ل��ە پێشدا ت��ەن��ان��ەت خ��ودی خ��ۆی���ش��ی بخاتە ژێ��ر پ��رس�ی��ار و گ��وم��ان و
بەخۆداچوونەوەی بەردەوامەوە.
كەچی ب��ە پ�ێ�چ��ەوان��ەوە كۆمۆنیستی كرێكاریی دەرزی�ی��ە �ك�ی ل��ە چ��اوی خەڵكدا
دەبینی ،بەاڵم سوژنێكی لە چاوی خۆیدا هەست پێ نەدەكرد ,هەمیشە رەخنەی
زۆر كوشندە و وێرانكەری لە پارتە دەسەاڵتدارەكانی كوردستان دەگ��رت ,بەاڵم
لەناوخۆیشیدا ئەزموونی گەندەڵی ودزیی وئافرەتبازیی وبەرژەوەندیی شەخسیی
ه��ەم��وو ئ ��ەو ه �ێ �زان��ەی دووب � ��ارە دەك � ��ردەوە ب �ب��وون��ە ن�ی�ش��ان��ەی ت �ی��ری رەخ�ن��ە �ك�ان��ی
كۆمۆنیزمی كارگەریی .كارەساتەكەش ئەوە بوو رەخنەگرتن لە بنچینەی فیكریی
حزب تاكو دەگات بە گەندەڵی و هەندێ شتی لەو جۆرە لە حزبدا بە پێی فەرمانی
سەرەوە (مەنسور حیكمەت) یاساغ و قەدەغە بوو!! ,لە كۆمۆنیستی كرێكارییدا
هیچ شتێك قەدەغە نەبوو ،تەنیا رەخنە نەبێت یان با بڵێین هیچ شتێك هێندەی
رەخ�ن��ە ل��ە خ��ۆگ��رت��ن س �ن��ووردارو ق��ەدەغ��ە ن��ەب��وو� .ك�ات��ی خ��ۆی��ەت��ی ئ��ام��اژەش ب��ەوە
ب��دەی��ن كارێكی ك��وێ�ران��ە ن��ەب��وو ،س��ەرك��ردای��ەت��ی ح��زب رێ�گ��ای��ان ب��ەس��ەر دەرهێنانی
رەخنە نەدەدا و سەركوت و لەناویان دەبرد .چوونكە ئەوان دركیان بەوە كردبوو
هەرئەندامێكی هۆشیارو رەخنەگرمەترسییەكە لە جێگەی خۆیەوە.
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(ژان پ��ۆڵ س��ارت��ەر) ل��ە دەق��ی ش��ان��ۆی��ی مێشەكاندا ل��ەس��ەر زم��ان��ی (ژۆب�ی�ت��ەر)ی
گ��ەورە خ��واوەن��دەوە دەڵێت (م��ن دەس��ەاڵت��م بەسەر ئ��ەو ت��اك��ەدا نامێنێت دەرك
ب��ە ئ��ازادی��ی خ��ۆی دەك ��ات) ب��ە ه��ەم��ان ش �ێ��وەش س��ەران��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی
هیچ دەسەاڵتێكیان نەبوو بەسەر ه��ەر ئەندامێكی رەخنەگر و هۆشیاردا ,بۆیە
ن��اچ��ار ب��ە خ�ێ �رای��ی ل��ە ری ��زی ح��زب و دەوری خ��ۆی��ان دووری� ��ان دەخ�س�ت��ەوە و بگرە
بڕێك تۆمەتیشیان دەخستە پ��اڵ��ی!! .ل��ە رەهەندێكی ت��رەوە ,س��ەران��ی كۆمۆنیستی
كرێكاریی پێیانوابوو ئەندامانی خوارەوە و تا راددەیەكیش كادرە پێشكەوتووەكان
هێندە دانا و ژیرنین بتوانن ئاڕاستەی فیكری سیاسیی و رێكخستنی حزب بكەن.
ب��ۆی��ە هەمیشە خ��ۆی��ان پ�ێ الیەقترین و گونجاوترین ك��ەس ب��وو ب��ۆ ئ��ەو ك��ارە ,هەر
�ك�ات�ێ�ك�ی��ش رەخ �ن��ەی��ان ل�ێ�ب�گ�ی�رای��ە چ��اوی��ان دەچ��ۆی��ە پ�ش�ت��ە س��ەری��ان و پ�ێ�ی��ان��واب��وو
گ��ەورەت��ری��ن هەڵەیە ئەندامانی خ��وارەوە رێنیشاندەری ئ��ەوان ب��ن! .كۆمۆنیستی
ك��رێ�ك��اری��ی خ��وازی��ار ب��وو ح��زب�ێ��ك ب��ەره��ەم بهێنێت خ��اوەن��ی ن��اوەن��دێ�ت�ی�ی��ە �ك�ی بەهێز
بێت و س��ەرج��ەم ئ��ەن��دام��ان و ك��ادران وەك ی��ەك بیر ب�ك��ەن��ەوە و لەنێو چوارچێوە
و فۆرمۆڵەبەندیی و تیۆرەكانی ئاغای حیكمەتدا بەردەوامی بە كارەكانی خۆیان
ب��دەن ,ئ��ەوان دەیانەویست كۆنگرەی ح��زب و پلینۆم و كۆبوونەوەكان هەریەك
جۆر قسەی تیا بكرێت و سەرجەم ئەندامانی حزب تووتی ئاسا رستە و گوزارە
سواوو ناتەواوەكانی جەنابی ئاغای حیكمەت بجوونەوە ووەك ئاو و دۆ لە بەریان
بێت!!.
ئەمە لە كاتێكدا (لینین) با�سی یەكێك لە كۆنگرەكانی خۆیان دەكات و ئاماژە
بەوە دەدات دەنگیان بەسەریەكدا بەرز كردووەتەوە و قسە و نوكتەیان لەسەر
ی��ەك�ت��رك� ��ردووە!! ,ئ��ەم��ە ل��ەب��ەرئ��ەوە ن��ا رق�ی��ان ل��ە ی��ەك�ت��رب��ووە ب��ەڵ�ك��و ل��ە ب��ەرئ��ەوەی
ج �ی��اوازب��وون و رەخ �ن��ە و ق�س��ەی ج �ی ��اوازی خ��ۆی��ان�ی��ان ه ��ەب ��ووە .ئ ��ەوەی (ل�ی�ن�ی��ن)
ب��ا�س��ی دەك��ات �ك�ارێ�ك��ی زۆر ت��ەن��دروس�ت��ە ،چ��وون�ك��ە ج�ی��اوازی��ی ب�ن��ەم��ای��ە �ك�ی ب��ەه�ێ��ز و
گرنگی فیكر و سیاسەتە ,ئێمە هەر یەك بەوەوە جوانین وەك یەكدی بیر لە دنیا
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و شتەكان ن��اك��ەی�ن��ەوە ,خ��ۆ ئ��ەگ��ەر ه��ەم��ووم��ان وەك ی��ەك بیر بكەینەوە بێگومان
كەسمان بیرمان نەكردۆتەوە( .مۆسۆلینی) رابەری فاشییەكانی ئیتالیا كاتی خۆی
وتی (دەوڵ��ەت لە ئاست خەڵكدا رەهایە ,كۆمەڵیش لە ئاست دەوڵەتدا شتێكی
وان�ی�ی��ە حسابی ب��ۆ ب�ك��رێ��ت) .الی كۆمۆنیستی كرێكارییش (م��ەن�س��ور حیكمەت)
و س ��ەرەوەی ح��زب شتێكی رەه��ا ب��وون ,ئیتر ئ��ەوان��ەی خ��وارەوە شایەنی حیساب
ێ ب��ۆ راگ��رت��ن ن��ەب��وون .ئ��ەگ��ەر وان�ی�ی��ە ك��وا وەاڵم��ی ئ��ەو ه��ەم��وو نامە
ب��ۆ ك��ردن و گ��و 
و رەخ �ن��ان��ەی ك��ادران ��ی ح��زب دوای وەڕس �ب��وون �ی��ان ل��ە ب��ێ وەاڵم ��ی س��ەرك��ردای��ەت��ی
ح��زب ل��ە ع�ێ �راق راس�ت��ەوخ��ۆ ن��اردی��ان��ە س��ەر م�ێ��زی م��اڵ��ەوەی ج��ەن��اب��ی حیكمەت؟
ك��وا ه��ەن�گ��اون��ان ب��ۆ چاكسازیی و ه��ەن�گ��اون��ان ب��ۆ ب��ەخ��ۆداچ��وون��ەوە؟ ك��وا حیساب
بۆ هەموو ئ��ەو بۆچوونە ناتەبا و جیاوازانەی لە پێناوی پتەوكردنی حزبدا تەرح
دەكران و تا ئێستاش تەرح دەكرێن؟.
بیرمەندی ن��اوداری مارك�سی (ج��ۆرج لۆكاچ) لە وت��اری (ماركسیزمی میتۆدیی
چییە)؟ دەنووسێت (ماركسیزم لە یەكەم نیگادا و لە هەمووی بااڵتر شێوازە..
ماركسیزم ب��ە م��ان��ای ب��اوەڕك��ردن ب��ە ن ��اوەڕۆك و گ��ەوه��ەری ت�ی��ۆری ماركسیی یان
هەڵهێنجانەكانی ئەو نییە ,ماركسیزم شێوازێكە هەم بۆ لێكۆڵینەوە و توێژینەوە,
ه��ەم ب��ە م��ەب��ەس�ت��ی پ �ی��ادەك��ردن��ی گ� ��ۆڕان ,م��ارك�س�ی��زم رەوش�ێ �ك��ی دیالێكتیكییە).
ل��ۆ �ك�اچ ل��ەم پ��ەرەگ �راف��ەدا ب��ە رەوان ��ی ج��ەخ��ت ل��ەس��ەرئ ��ەوە دەك��ات��ەوە م��ارك�س�ی��زم
ل��ە خ��ۆی��دا ش�ێ��وازێ�ك��ە ب��ۆ لێكۆڵینەوە و ت��وێ��ژی�ن��ەوە و رەخ �ن��ە ,دی ��ارە لێكۆڵینەوە و
توێژینەوە بەشێوەیەكی ئەكادیمی و زانستیی ,خودی چەمكی زانستیش هەروەك
(كارل پۆپەر) دەڵێت (بریتییە لە رەخنە و هەڵسەنگاندن) .ئا لەم چركەساتەدا
تێدەگەین چۆن بە پێچەوانەی دەربڕینەكەی (لۆكاچ)ەوە كۆمۆنیستی كرێكاریی
ب��اوەڕێ�ك��ی كۆنكرێتی و كوێرانەیە ب��ە ماركسیزم ,ئەگەرنا ن��ە رۆحێكی رەخنەییان
ه��ەی��ە ,ن��ە ش�ێ��وازێ�ك��ی شیتەڵكردن و ت��وێ��ژی�ن��ەوە .ئ��ەم��ەش ئ��ەو گ��ەوه��ەرە دووپ��ات
دەكاتەوە تا لەوە نەگەین ماركسیزم شێوازێكی توێژینەوەیە ناتوانین قبوڵی رەخنە
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بكەین (وەك كۆمۆنیستی كرێكاریی) .ئاخر بینینمان لە بری رەخنەگرتن لە خۆ و
پێداچوونەوە بە ئەزموونی سیاسیی رابردوودا ،رەوتی كۆمۆنیستی كرێكاریی ملی
بە ئاقارێكی ترسناكی تاكڕەهەندیی و تاك حزبی و تاك سەركردەییدا دەنا.
گ ��ۆرت ��ەردەڵ �ێ��ت (ب��ەڵ�ش��ەف�ی�ك��ە �ك�ان ,ب��ان��ەك��و ,س�پ��ارت��اك��ۆس��ە ئ��ەڵ�م��ان��ە �ك�ان لە
جیاتی دیكتاتۆریی پ��ڕۆل�ی�ت��اری��ا ,دیكتاتۆریی پارتییان س��ەپ��ان��د ,ستالین جێگەی
دیكتاتۆریی پارتی بە دیكتاتۆریی بیرۆكرا�سی گرتەوە و بەڵشەفیكەكان هەموو
پ��ارت�ی�ی��ە �ك�ان��ی ت��ری��ان ل ��ەن ��اوب ��رد ,س�ت��ال�ی�ن�ی��ش پ��ارت��ی ب��ەڵ�ش��ەف��ی خ�ن�ك��ان��د ل��ە پ�ێ�ن��اوی
بەرژەوەندییەكانی تاقمی پۆناپارتیستییدا) .بە هەمان جۆر كۆمۆنیستی كرێكاریی
ه��ەم��وو ب��ۆچ��وون و دی��د �گ�ا �ك�ان��ی ت ��ری ك��ۆك��ردب��ۆوە ل��ە ه��ەڕەم �ێ �ك��دا و ل��ە ل��وت�ك��ەی
هەڕەمیشدا مەنسور حیكمەت هەبوو ,هەموو فراكسیۆن و دیدە جیاوازەكان
لە بۆتەی حیكمەتیزمدا توێنرانەوە و لەناوبران و خرانە دەرەوە .حیكمەتیزمیش
بۆیە ئاینێكی پیرۆز و مەنسور حیكمەت لە چاكترین حاڵەتدا بووە پێغەمبەرێكی
بێ ت��اوان و فریشتەئاسا .ئیدی بەم ج��ۆرە و هێدی هێدی كۆمۆنیستی كرێكاریی
ب� ��ەرەو ب��زووت �ن��ەوەی��ە �ك�ی ئ��ان��دی�ڤ��دئ��ال�ی��زم��ی رێ �چ �ك��ەی ب��ەس��ت ،ك��ە گ��رن �گ �ی��دان بە
ت��اك��ەك��ەس (م��ەن�س��ور ح�ی�ك�م��ەت) ل��ە س��ەرو ه��ەم��وو ش�ت�ێ�ك��ەوە ب ��ووە .دواج ��اربە
پێچەوانەی وتەكەی (كانت)ەوە (پێویستە هەموو شتێك بە رەخنە بسپێرینەوە)
كۆمۆنیستی كرێكاریی ب��ە ئاقارێكی سكتاریستی و تاكەكەسیی سەرلێشێواوانە
ملی نا ،رەخنە و پێشنیارە بە كەڵكەكان درانەوە بە چڕ و چاوی خاوەنەكانیاندا و
ئەسپە شێی دیكتاتۆرییەتی تاكەكەسیی و سەركردە بێئاگاكان بەرەو ترسناكترین
و كوشندەترین مەرز و سنوورملی رێگەی گرتەبەر.
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خەونە پەمەییەكانی شۆڕش

گ ��ۆڕی �ن ��ی ه� ��ەرف��ۆرم��اس �ی��ۆن �ێ � �ك�ی ك ��ۆم ��ەاڵی ��ەت ��ی ب ��ۆ ف��ۆرم��اس �ی��ۆن �ێ � �ك�ی ت��ری
كۆمەاڵیەتی تەنیا لە رێگەی شۆڕشەوە دەبێت
كارل ماركس
م��ارك��س ل��ە ئەنجامی توێژینەوە و قاڵبوونەوە ل��ە ب��واری ماددییەتی م�ێ��ژوودا
گەیشتە ئەو بڕوایەی ,خەڵكان بەسەر چینە كۆمەاڵیەتییەكاندا دابەشكراون,
ماركس پێیوایە مێژووی ژیانی مرۆڤایەتی قۆناغی كۆمۆنەی سەرەتایی لێ بترازێ
بریتییە لە ناكۆكی چینایەتی .ماركس دواجاربەودەرەنجامە گەیشت ,كۆتاییهێنان
بەجیاوازیی نێوان چینەكان تەنیا لەرێی یەك میكانیزمەوە دەبێت ,بێگومان ئەو
میكانیزمەش شۆڕشە( .ش��ۆڕش)Revolution -ی��ش بریتییە لە گۆڕانێكی قووڵی
ب�ن��ەڕەت�ی��ی و ب�ن�ی��ات�ن��ەران��ە .الی م��ارك��س ش ��ۆڕش گ��ۆڕان��ە ل��ە س��ەرم��ای��ەداری �ی��ەوە بۆ
كۆمۆنیزم و بنیادنانی كۆمەڵگەیەكی میسالیی (نموونەیی)یە و تیایدا مرۆڤەكان
ب��ەش�ێ��وەی��ە �ك�ی ی��ەك�س��ان ل��ە ژی ��ان و م��اف��ە �ك�ان ب��ەه��رەم��ەن��د دەب ��ن .م��ارك��س ش��اری
نموونەیی خ��ۆی ن��اون��اب��وو (ك��ۆم��ۆن�ی��زم) ,ه ��ەروەك چ��ۆن ئ��ەم ش��ارە الی (كامپیال)
ناوی شاری (خۆر)ە ,الی (بیكۆن)یش دورگەی (ئەتڵەند) و لەالی (فارابی) شاری
چاكەكاریی (مدینە الفاچلە) و الی پێغەمبەر محەمەد (بەهەشت)« .هەرچەند
من نامەوێ ئەوە بڵێم سۆسیالیزم رەوشێكی ئایدیالیستییە».
دوای ماركس ,كۆمۆنیستەكانی دوایی هاتن ,بەتایبەتی (ڤیالدیمێر لینین) زۆر
ب��ە ق��وو ڵ��ی ك��ەوت��ە ژێ��ر �ك�اری�گ��ەری��ی چەمكی ش��ۆڕش و ب��ەرپ��اك��ردن��ی راچ��ەن�ی�ن��ی چینی
كرێكار و زەحمەتكێش لە دژی نابەرابەریی سەرمایەداریی .بۆ یەكەمین جاریش
ل��ە ئ��ۆك�ت��ۆب��ەری س��اڵ��ی  1917ل��ەس��ەر دەس�ت��ی (ل�ی�ن�ی��ن) و ه��ەڤ��اڵ��ە �ك�ان��ی شۆڕشێكی
كۆمۆنیستی ل��ە واڵت��ی روس�ی��ا ب��ەرپ��اك�را «ه��ەرچ��ەن��د ل��ە ش��وب��ات ش��ۆڕش رووی��دا،
لینین ت��ەن�ی��ا ك��ودەت��ای ك��رد ب��ەس��ەر ش��ۆڕش��ەك��ەدا» ,ئ��ەم��ەش ی��ەك��ەم�ی��ن ج��ار ب��وو
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كۆمۆنیستەكان ل��ەدوای شكستی كۆمۆنەی پاریسەوە دەس��ت بۆ شۆڕشێكی وا
سەركەوتوو بەرن «هەرچەند لینین زیاتر دەستكەوتەكانی شۆڕ�شی چنیییەوە،
ن��ەك ش��ۆڕش ب��ەرپ��ا ب �ك��ات»!! .ئ�ی��دی ه��ەرل��ە س��ات��ەوەخ�ت��ی س��ەرك��ەوت�ن��ی ش��ۆڕ�ش��ی
ئ��ۆك�ت��ۆب��ەر و دروس�ت�ب��وون��ی دەس��ەاڵت�ێ�ك��ی كۆمۆنیستی ل��ە روس �ی��ادا (ل��ە راس�ت�ی��دا
سەرمایەداریی دەوڵەتی بوو) پەتای شۆڕش سەرجەم پارت و گروپە چەپەكانی
دنیای گ��رت��ەوە .ب��ەاڵم لە راستیدا ئ��ەو ش��ۆڕش��ەی (م��ارك��س) با�سی دەك��رد جیاواز
بوو لەو هەرایەی لە روسیادا لەسەر دەستی لینین روویدا ،بەو پێیەی دەتوانین
بڵێین ئەوەی لە روسیا قەوما زیاتركودەتا بوو وەك لە شۆڕش .چوونكە ماركس
پێیوایە كاتێك زەمینەی ش��ۆڕش ف��ەراه��ەم دەب�ێ ,ناكۆكی چینایەتی گەیشتبێتە
لوتكە و بە جۆرێك ناكۆكییەكان قووڵ بن ,بگەنە مەرزی تەقینەوە.
م��ارك��س الی واب ��وو ه�ێ��زە �ك�ان��ی ب��ەره��ەم�ه�ێ�ن��ان ل��ە ك��ۆم��ەڵ��دا س��ات�ێ��ك دەگ��ەن��ە
قۆناغێكی دیاریكراو لە گەشەكردنیاندا لەگەڵ پەیوەندییەكانی بەرهەمهێناندا
ك ��ە پ ��ەی ��وەن ��دی ��ی چ �ی �ن��ای��ەت��ی دەك� ��ەون� ��ە (ت �ن ��اق ��چ)ێ �ك ��ی ت ��ون ��دوت� �ی ��ژەوە ,ئ �ی �ت��رئ��ەم��ە
ساتەوەختی سەرهەڵدانی شۆڕ�شی كۆمەاڵیەتییە .ماركس لە دەقێكی بەناوبانگی
پ�ێ�ش��ە �ك�ی كتێبی (ب��ەش��داری �ی��ەك ل��ە رەخ�ن��ەگ��رت��ن ل��ە ئ��اب��ووری س�ی��اس�ی��ی) م��ەرج��ە
م �ێ��ژووی �ی��ە �ك�ان��ی ب��ەدی�ه�ێ�ن��ان��ی ش ��ۆڕ�ش ��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی دەس �ت �ن �ی �ش��ان �ك��ردووە ,وات ��ە
مەرجەكانی گواستنەوەی بونیادی كۆمەاڵیەتی لە سیستمێكی بەرهەمهێنانەوە
بۆ سیستمێكی ت��ری بەرهەمهێنان ,ئ��ەم شۆڕشە ملكەچی خواستی (زات��ی) نییە,
بەڵكو وەك پێویستییەكی م�ێ��ژووی��ی ئەنجامی گ��ەش��ەی ه ��اودژە بنچینەییەكەی
بونیادە كۆمەاڵیەتییەكە (تناقچ)ی ئابوورییە لە چوارچێوەی پەیوەندیی پێكەوە
بەسترانی ئاڵۆزییدا بە هاودژە بونیادییەكانی ترەوە وهەمووشیان لە چوارچێوەی
گەشەی سەرانسەریی بونیادە كۆمەاڵیەتییەكەدا ,لە ئەنجامی ئەم گەشەیەوە
ش��ۆڕش وەك زەرورەت �ێ �ك��ی م�ێ��ژووی��ی دێ��ت ,ه�ێ��زە �ك�ان��ی ب��ەره��ەم�ه�ێ�ن��ان ل��ە ك��ۆم��ەڵ��دا
�ك�ات�ێ��ك دەگ��ەن��ە ق��ۆن��اغ�ێ�ك��ی دی��اری �ك �راو ل��ە گ��ەش��ەی��ان��دا ل��ەگ��ەڵ پ��ەی��وەن��دی�ی��ە �ك�ان��ی
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بەرهەمهێناندا كە پەیوەندیی چینایەتین دەكەونە (تناقچ)ێكی توندوتیژەوە ,جا
ب��ەه��ۆی ئ��ەم ه��اودژی�ی��ەوە ئ��ەو پ�ێ��وەن��دان��ەی بەرهەمهێنان دەب�ن��ە رێ�گ��ر ل��ەب��ەردەم
ه�ێ��زە �ك�ان��ی ب��ەره��ەم�ه�ێ�ن��ان��دا ,پ��اش ئ ��ەوەی ل��ەپ�ێ�ش�ت��ردا ق ��ەوارەی گ��ەش��ەی��ان ب��وون,
ئ��ال��ەم �ك�ات��ەدا قۆناغی ش��ۆڕ�ش��ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی دەس��ت پ�ێ��دە �ك�ات( .ب��ڕوان��ە گ��ۆڤ��اری
بیری نوێ /ژمارە .)1992-17
دوای وردب ��وون ��ەوە ل��ەم پ��ەرەگ �راف��ە ك��ە تێگەیشتنی (م ��ارك ��س)ی دەرب ��ارەی
چەمكی شۆڕش تێدا روون كراوەتەوە ,باوەڕبەوە دەهێنین هەنگاونان بۆدەسەاڵت
گ��رت�ن��ە دەس ��ت ل��ە روس�ی��ا و ب��ەرپ��اك��ردن��ی ك��ودەت��ای��ەك ب��ەن��اوی ش��ۆڕش��ەوە چەند
كارێكی ناواقیعی و نەگونجاو ب��وو ,ژ ب��ەرئ��ەوەی زەمینەی كۆمەاڵیەتی و گەشەی
بەرهەمهێنان و ناكۆكی چینایەتی ,لە روسیای دواكەوتووی تزاریدا نەگەیشتبۆیە
ئ��ەو راددەی� ��ەی (م��ارك��س) ب��ا�س��ی دەك��ات ك��ە بریتییە ل��ە راددەی پ�ێ�ك�ه��ەڵ�پ��ڕژان و
ت��ەق �ی �ن��ەوە .ب�ی��رم��ەن��دی ن��اس �راو (رۆژی� ��ە گ� ��ارۆدێ) ئ ��ەوە روون دەك��ات ��ەوە� ،ك�ات�ێ��ك
ماركس هەستا بە دیاریكردنی سۆسیالیست ,شیكردنەوەكانی لەسەر شێوازی
سەرمایەداریی دانابوو ,یاخۆ بە واتایەكی تر رژێمی سەرمایەداریی ئینگلیزیی كە
ل��ەو س��ەدەی��ەدا گ��ەل�ێ��ك پ�ێ�ش�ك��ەوت��وو ب ��وو ,ئ��ەو �ك�ات س��ۆس�ی��ال�ی�س��ت ب��ە نیسبەت
ئ ��ەوەوە ت�ێ�پ��ەڕان��دن��ی ئ��ەو س��ەرم��ای��ەداری�ی��ە ب��وو ,ك��ە ن��اك��ۆ �ك�ی گەیشتبۆیە ئ��ەوپ��ەڕی
قۆناغی تەقینەوە ,بەاڵم لینین بەرەنگاری شۆڕش بۆوە و ناچاربوو بۆچوونەكانی
ێ و وتی (لەپێشدا دەست بەسەر دەسەاڵتی سیاسیدا دەگرین
ماركس وەربگێڕ 
ئینجا ب��ارودۆخ��ی سۆسیالیستی ی��اخ��ۆ م��ەرج��ە �ك�ان��ی پێكدێنین) .گ ��ارۆدێ ,زۆر بە
وردی پەنجە دەخاتە سەر ئیشكالییەتی خودی (لینین) لەمەڕ چەمكی شۆڕش
و ئ� ��ەوەش ئ��اش �ك �را دەك� ��ات ,ل�ی�ن�ی��ن دەی� �زان ��ی پ �ێ��ش م��ەرج��ەك��ان��ی س��ۆس �ی��ال �ی��زم لە
روسیادا بوونی نییە ,بەاڵم پێیوابوو دەتوانن لە رێگەی دەوڵ��ەت و دەسەاڵتەوە
دروستی بكەن ,وا یدەزانی بە میكامیزمی دەوڵەت دەتوانن فیودالیزم و بارودۆخی
دواك��ەوت��ووی روسیا لە رووی گەشەی سەرمایەدارییەوە بگوازنەوە بۆ قۆناغی
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سۆسیالیزم .بۆیە لینین زۆرتر تەركیزی الی شۆڕ�شی كۆمەاڵیەتی بوو ,شۆڕشێك
بتوانێ سەرجەم سیما و ئەدگارەكانی «سیستمی چەوسێنەری كۆن» بگۆڕێت.
(گ��ارۆدێ) ئ��ەم ج��ارە ب��ەوردی دەچێتە س��ەر واقیعی ئ��ەو كاتی واڵت��ی روس�ی��ا و
دەن��وو�س�ێ ( �ك�ات�ێ لینین دەس�ت��ی ب��ەس��ەر دەس��ەاڵت��دا گ��رت ,ب ��ارودۆخ ب��ەم شێوەیە
بوو :چینی كرێكار لە روسیا لەساڵی  1917تەنیا  3%دانیشتوان بوو ,لە جەنگی
ن��اوخ��ۆدا وشیار و چ��اك و چ��االك و گورجترین ئەندامانی ئ��ەم چینە لە ریزەكانی
پ�ێ�ش��ەوەی ب ��ەرەی ج��ەن�گ��دا گ�ی��ان�ی��ان ل��ە دەس �ت��دا ,دوای ك��ۆت��ای��ی ج��ەن��گ رێ��ژەی��ان
گ��ەی�ش�ت��ە  1%دان �ی �ش �ت��وان ,ئ��ەم��ەش م��ان��ای ئ ��ەوەی ��ە ح ��زب ب��ە ن ��اوی چ�ی�ن�ێ�ك��ەوە
دەدوا هێشتا بوونی دروس��ت نەببوو ,یاخۆ ه��ەر ل��ەدای��ك نەببوو ,ئەمە یەكێكە
ل��ە ه ��ۆك��ارە ب��اب��ەت�ی�ی��ە �ك�ان��ی س�ت��ال�ی�ن�ی�ی��ەت ,ح��زب�ێ��ك ب��ە ن ��اوی چ�ی�ن�ێ�ك��ەوە دەدوێ,
ب��وون��ی نییە ی��ان وەك كەمایەتییەك ب��وون��ی هەیە و ن��ات��وان��رێ ب��ۆی بگەڕێیتەوە).
ئ��ەگ��ەر ل��ەژێ��ر روون��ا �ك�ی ئ��ەم وت��ەی��ەی (گ � ��ارۆدێ)دا ت��اك��ە ش�ت�ێ��ك ف�ێ��ر ب�ی��ن ,بریتییە
ل��ەوەی ش��ۆڕ�ش��ی كۆمۆنیستی (ی��ان بڵێین كودەتاكەی بەڵشەفیك) لە روسیا لە
زەمینەیەكی ن��ال��ەب��اردا تەقییەوە ,ه��ەر ئ��ەم ه��ۆ �ك�ارەش بەهێزترین و كاریگەرترین
فاكتۆر بوو لە راستای هەنگاو نەنانی كۆمەڵی رو�س��ی رووەو سۆسیالیزم و دواتر
كۆمۆنیزم .هەربۆیە لە سەرەتای بەرپاكردنی شۆڕشەكە و جێكەوتەی دەسەاڵتی
بەڵشەفیزمدا دەزان �را ئ��ەم ش��ۆڕش��ە شكست دەخ��وات ی��ان هەنگاو دەن �ێ ب��ەرەو
بۆرژوازییەت و سەرمایەداریی دەوڵەتی.
ئەوەتا ترۆتسكی دەڵێت (رژێمی سۆڤێتی ئەگەر تەنیا لە روسیا مایەوە ئەوە
یان دەڕوخێت یا وردە وردە بۆگەن دەكات ,راستییەكە�شی ئەوەیە لە سەرەتادا
بۆگەن دە �ك�ات و پاشانیش دەڕوخ�ێ��ت) ی��ان نموونەیەكی ت��ر ,لە كۆنگرەی ()11
ی پ ��ارت ��ی ب��ەڵ�ش��ەف�ی��ك ل ��ە م ��ار�س ��ی ( )1922ل�ی�ن�ی��ن ب ��ا�س ��ی ل ��ەو پ�ش�ت�ی��وان�ی�ی��ە ك��رد
لەكاتی ()Nepدا بڕێك لە سیاسەتمەدارانی بۆرژوازیی ,بە تایبەتی پرۆفیسۆری
ل �ی �ب �رال (ئ��ۆس �ت��ری��ال��ۆڤ) الی��ەن �گ��ری��ی و پ�ش�ت�ی��وان��ی خ��ۆی��ان ب��ۆ روس �ی��ا دەرب��ڕی �ب��وو.
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(ئۆستریالۆڤ) ئەگەرچی كەسێكی �ك�ادی��ت و ب��ۆرژوازی��ی ب��وو ،ب��ەاڵم دەی��وت (من
پ�ش�ت�ی��وان��ی دەس ��ەاڵت ��ی س��ۆڤ�ێ�ت��ی ل��ە روس �ی��ا دەك� ��ەم ,چ��وون�ك��ە ئ ��ەوڕۆ رێ�گ��ەی��ە �ك�ی
وەه��ای گرتۆتەبەر ,لە ئایندەدا دەبێتە دەسەاڵتێكی ب��ۆرژوازی��ی ئاسایی) .لینین
و هەڤاڵەكانی لە كۆمیتەی ناوەندی پارتی بەڵشەفیك ,ئەم ئەگەرەیان بە دوور
ن��ەدەزان��ی ,لەم بارەیەوە لینین تەئكید لەسەر وتەكەی (ئۆستریالۆڤ) دەكاتەوە
و دەڵ�ێ��ت (ئ��ەوش�ت��ان��ەی ئ��ۆس�ت��ری��ال��ۆڤ ,ب��اس�ی��ان دەك��ات رێ��ی ت�ێ��دەچ�ێ��ت بێنە دی,
پێویستە ب��ە راش�ك��اوی��ی دان�ی�پ�ێ��داب�ن�ێ�ی��ن ,م�ێ��ژوو گ��ۆڕان�ك��اری��ی ه��ەم��ەج��ۆر ب��ەخ��ۆوە
دەبینێت ,تەنیا پابەندبوون و سووربوون لەسەربیروباوەڕی بەتین و دڵسۆزیی و
وەفاداریی بەس نییە ,ئەمە لە سیاسەتدا شتێكی ناڕاست و ب ێ بناغەیە).
ئ�ی�ت��ر ل �ێ��رەوە ت�ێ��دەگ��ەی��ن ب� ��ازدان ب��ەس��ەر ق��ۆن��اغ��ە �ك�ان��دا و ح�س��اب ن��ەك��ردن بۆ
زەمینەی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و ئابووری واڵت چیتر بەرهەم ناهێنێ جگە لە
شكست ,لینین لێرەدا رووی دەمی كردۆتە ئەندامانی بەڵشەفیك و هۆشدارییان
دەدات�ێ ,تەنیا پابەند بوون و دڵسۆزیی بۆ فیكر مەرج نییە ,بەڵكو ئەوەی گرنگە
كاركردنە لە زەمینە كۆمەاڵیەتییەكاندا و خوێندنەوەی واقیعییانەی كۆمەڵگە
مەرجێكی هەرە گرنگی سەركەوتن وجێكەوتە بوونە .بە هەرحاڵ كۆمۆنیستەكان
ت��وان�ی��ان ل��ە واڵت�ێ�ك��ی دواك��ەوت��ووی كشتوكاڵیدا دەس ��ەاڵت ب��ەدەس�ت��ەوە ب�گ��رن و
یەكەمین ئەزموونی دەسەاڵتی خۆیان تاقی بكەنەوە ,بەاڵم دروست بەپێچەوانەی
ئ��ەوەی ماركس و ئەنگلس لە ساڵی  1881بۆ پێشەكی چاپی رو�س��ی (مانیفێستی
ێ شۆڕ�شی چینایەتی لە روسیای
كۆمۆنیست) نووسیبوویان كە پێیانوابوو دەكر 
ف �ی��وداڵ �ی��دا ب�ت��ەق�ێ�ت��ەوە و دوات� ��ر س ��ەرج ��ەم ئ ��ەوروپ ��ا ب �گ��رێ �ت��ەوە ,روس �ی��ا خ��ۆی���ش��ی
نەیتوانی بەرگە بگرێت و ئەزموونەكە لەوێش توو�شی شكست هات و دواجار لە
گەندەڵی و دیكتاتۆریەتدا نغرۆبوو و داتەپی.
دوای حەفتا س��اڵ لە دەس��ەاڵت��ی سۆڤێت و كۆمۆنیستەكان لە ناوچەیەكی
ب ��ەری �ن ��ی ج �ی �ه��ان ن� ��ەك ئ� � ��ەوەی م ��ارك ��س پ�ێ�ش�ب�ی�ن��ی ك� ��ردب� ��وو ن ��ەه ��ات ��ەدی ,ب��ەڵ �ك��و
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بەپێچەوانەوە توو�شی شكست و شۆك هات و سەرمایەدارییش چ��ووە قۆناغی
گلۆبالەوە .ماركس وەه��ای تێبینی ك��ردب��وو تابۆیەك ئاسمانی ئ��ەوروپ��ای گرتووە
و ئەو تابۆیەش كۆمۆنیزمە( ,لینین)یش مژدەی ئەوەی پێدەداین ئیمپریالیزم دوا
ق��ۆن��اغ��ی س��ەرم��ای��ەداری�ی��ە ,ك��ەچ��ی ب��ە پ�ێ�چ��ەوان��ەی بینین و ب��ۆچ��وون��ە �ك�ان��ی م��ارك��س
و لینین و بیرمەندانی دی ماركسیزمەوە نە تابۆی كۆمۆنیزم ئاسمانی ئ��ەوروپ��ای
گ��رت و ن��ە ئیمپریالیزم دوا قۆناغی كاپیتالیزم ب��وو ,ن��ە ناكۆكییە چینایەتییەكان
بوونە ه��ۆی تێكشكاندنی سەرمایەداریی ,ئ��ەو شۆڕشە�شی باسیان دەك��رد بۆیە
س��ەراب�ێ�ك��ی دوور و خنكێنەر و ی��ۆت��ۆب�ی��ای��ە �ك�ی ب��ی َم��ان��ا( .ری �م��ۆن ئ ��ارۆن) دەن��وو�س �ێ
(ل��ەگ��ەڵ ش��ۆڕ�ش��ی تەكنۆلۆژیدا س��ەرم��ای��ەداری��ی وردە وردە ب��ەرەو ئ��ەوە دەچێت
ت��ا ب�ب�ێ�ت��ە سیستمێكی ه��اوس��ەن�گ��ی ه �ێ��زە �ك�ان و ئ ��ەو الس��ەن�گ�ی��ان��ە راس ��ت ب�ك��ات��ەوە
ل��ە س ��ەرەت ��ای ش��ۆڕ�ش��ی پ�ی�ش��ەس��ازی�ی��ەوە خ��ەس�ڵ��ەت��ی دی ��ار و ئ��اش �ك �رای ك��ۆم��ەڵ�گ��ە
س��ەرم��ای��ەداری�ی��ە �ك�ان��ە) .ئ��ا ب��ەم ج��ۆرە ن��ەك گ��ەش��ەی س��ەرم��ای��ەداری��ی نەبۆیە هۆی
فەوتانی سەرمایەداریی و ماركس وتەنی خۆی بخوا بەڵكو توانایەكی زیاتری دایە
بۆنوێبوونەوە وراگرتنی هاوسەنگی وبگرە توانی هەنگاوبنێ بەرەوبە جیهانیبوون.
دوای ئ� ��ەم پ�ێ�ش��ەك�ی�ی��ە دوورو درێ � ��ژە و ت �ی �ش��ك خ �س �ت �ن��ەس��ەر ت�ێ�گ��ەی�ش�ت�ن��ی
بیرمەندانی كۆمۆنیزم دەرب��ارەی ش��ۆڕش و هاوكات ئەزموونە تاقیكراوەكەی لە
سۆڤێتی پ�ێ�ش��وو ,دێ�ی�ن��ە س��ەر ب��ا�س��ی تێگەیشتن و روان�ی�ن��ی ك��ۆم��ۆن�ی��زم��ی كرێكاریی
ل��ەم��ەڕچ��ەم�ك��ی ش ��ۆڕش .ب�ی��رم��ەن��دی ن��اس �راو ,خ ��ۆزێ ئ��ۆرت�ی�گ��ای �گ�اس�ێ��ت دەڵ�ێ��ت
(ل��ە م�ێ��ژووەوە فێری ئ��ەوە نابین چ شتێك بكەین ,بەڵكو فێری ئ��ەوە دەب�ی��ن ل��ە چ
شتگەلێك خ��ۆم��ان ب��ە دوور ب�گ��ری��ن) .دەب��وا كۆمۆنیستی كرێكاریی رەچ ��اوی ئەم
وت��ەزای��ەی ( �گ�اس�ێ��ت)ی ك��ردب��ای��ە و ل��ە ه��ەڵ��ەی كۆمۆنیستانی پێشین و ئ��ەزم��وون��ی
دوور و درێ��ژی �ك�اروان��ی هەڵسوڕانی كۆمۆنیستەكانەوە فێربوونایە و ل��ەو هەڵە و
كەموكوڕتیانە خۆپارێزن ئەوان پیایدا تێپەڕین و تیایاندا توو�شی شكست بوون,
خ��ۆ ئ��ەگ��ەر ف�ێ��ری ن��ەك��ردن��ای��ە چ��ی ب �ك��ەن ,دەب ��وا ئ ��ەوەی ف�ێ��ری ك��ردن��ای��ە :حیساب
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نەكردن بۆ واقیع و نەخوێندنەوەی زەمینەی كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسیی
چ چەرمەسەرییەكی بە دواوەی ��ە؟! .كۆمۆنیستی كرێكاریی دوای حەفتا س��اڵ لە
بەرپابوونی شۆڕ�شی ئۆكتۆبەر و هاوكات لەگەڵ داڕوخانیدا بە هەمان دروشم
و هوتافە سواو و كۆنەكانی بەڵشەفیكەوە بانگەوازیان كرد ,گوایە ئەوان جیان
لە هەموو كۆمۆنیستە مەكتەبی و ریفۆرمخوازەكان و چرای رووناكی شۆڕشیان
ێ ل ��ە رێ �گ ��ەی ش ��ۆڕ�ش ��ی چ �ی �ن��ی ك ��رێ� �ك ��ارەوە ك��ۆم��ەڵ��ی
ب ��ەدەس �ت ��ەوەی ��ە و دەی� ��ان� ��ەو 
كوردەواری رووە و سۆسیالیزم ئاڕاستە بكەن و كۆتایی بهێنن بە دەسەاڵتی رە�شی
سەرمایەداریی (بێ ئەوەی بوونی هەبێ).
كۆمۆنیستی كرێكاریی بەبێ ئەوەی حسابی كردبێ بۆئاستی پێگەی جەماوەریی
خ ��ۆی و ب��ەب �ێ ئ ��ەوەی ك��ەم�ت��ری��ن ب ��ەدواداچ ��وون ��ی ك��ردب�ێ��ت ب��ۆ رەوش و زەم�ی�ن��ەی
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ئ ��اب ��ووری ك��ۆم��ەڵ��ی ك ��وردس �ت ��ان ,ش� ��ەڕی ش� ��ۆڕش ب��ەرپ��اك��ردن �ی��ان
ب ��ە ئ��ەن��دام��ان��ی خ ��ۆی ��ان دەف ��رۆش ��ت و دەی��ان��وی �س��ت ش��ەڕێ �ك��ی دۆن �ك �ی �ش��ۆت��ان��ەی
هەمیشە دۆڕاوی ��ان پ�ێ ب�ك��ەن .خ��ەون بینین ب��ە ش��ۆڕش و خ��رۆش��ان��ی ج��ەم��اوەر و
هاندانیان بۆ بەرقەراركردنی دەسەاڵتێكی سۆسیالیستی ئ��ەو ئەندێشە و هزرە
خەیاڵپاڵوانەیەی كۆمۆنیستی كرێكاریی بوو ،هەتا ئەم ساتەوەختەش بیركردنەوە
و خەیاڵدانی داگیر ك ��ردوون!! .ل��ەوە نەگبەتی تر لە دی��دی س��ەرەوە و خ��وارەوەی
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری�ی��دا ش ��ۆڕش ت��ەن�ی��ا ب��ری�ت��ی ب��وو ل��ە خ��رۆش��ان��ی ج��ەم��اوەری��ی و
رووبەڕووبوونەوەی عەسكەریی وئاوێزان بوو بە رۆحی كودەتا .لە چاكترین دیددا
تێگەیشتنی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی دەرب ��ارەی ش��ۆڕش ل��ە تێگەیشتن و دنیابینی
ئاناركیزمیی تێنەدەپەڕاند ,من بە خۆم هەر كاتێ گوێم لە وتەكانی جەنابی ئاغای
حیكمەت دەب��وو دەرب��ارەی ش��ۆڕش وا هەستم دەك��رد ئ��ەوەی سوخرانی دە �ك�ات
(باكۆنین)ە نەك هیچ كە�سی تر.
سەیرترین شتێك بەالمەوە ئەوە بوو كۆمۆنیستی كرێكاریی داوای دەسەاڵت
گرتنەدەستی ه��ەن��ووك��ەی��ی دەك��رد و هیچ ئامادەباشییەكی ب��ۆ كارێكی ل��ەو ج��ۆرە
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ن��ەب��وو ,ن��ە ل��ە رووی ن �ف��ووزەوە ،ن��ە ل��ە رووی ه��ەب��وون��ی ئەڵتەرناتیڤێكی ش�ی��او بۆ
دەس��ەاڵت��ی م��ەوج��ود ,ئ��ەو ئەڵتەرناتیڤە�شی خ��ۆی لە نامیلكەی (ی��ك دنیای بهتر-
دنیایەكی باشتر)ی پ��رۆگ�رام��ی ح��زب��دا دەبینییەوە چ��ی ت��ر ن��ەب��وو جگە ل��ە زانیاریی
م�ن��داڵ�ێ�ك��ی ش��ە�ش��ی س��ەرەت��ای��ی دەرب� ��ارەی دەس ��ەاڵت و س�ی��اس��ەت و ب��ەڕێ��وەب��ردن.
من ه��ەر ئ��ەو �ك�ات دەم�زان��ی خەیاڵی ش��ۆڕش و تووشبوون بە وەهمی خ��رۆش��ان بۆ
دەسەاڵتی گرتنە دەست ,هەر لەو خەونە دەچێ تینوویەك بە ئاوەوە دەیبینێت,
ئ��ەو ئ��اوە ل��ەب��ری ت�ێ��ری ب�ك��ات ,دوای ب��ەخ��ەب��ەر ه��ات�ن��ەوەی ت�ی�ن��ووت��ری دەك��ات .ئ��ەم
خولەكەی من پاكنوو�سی ئەم چاپتەرە دەكەم ,یانزە ساڵی تەواو تێپەڕی كردووە,
ب��ەس��ەر دام��ەزران��دن��ی (ح �ك �ك��ع)دا ,ب ��ەاڵم پ��رس�ی��اری م��ن ئ��ەوەی��ە :ك��ام ك��ات حزبی
كۆمۆنیست ب��ەه�ێ��زت��ر و ب��ە ئیعتبارتر و خ ��اوەن ج��ەم��اوەرت��ر ب��وو ئێستا ی��ان رۆژی
1993/7/21؟ .ئ��ەگ��ەر ل��ەو �ك�ات��ەوە ت��اك��ە ئ��ەن��دام�ێ��ك زی ��ادی ك ��ردووە (س��ەرب��اری
ك��ەم �ب��وون��ەوەی) م��اف��ی خ��ۆی��ان��ە ب��ا�س��ی ش ��ۆڕش ب �ك��ەن ,ئ��ەگ��ەرن��ا ب��ا ئ ��ەم م��ەل��ەف��ە
دابخەن و سەری كەسیش بەمەوە ئازارنەدەن.
5

تەوتەمی مەنسور حیكمەت

ب �ی��رم ل ��ەوە دەك� � ��ردەوە ب��ۆ ت��ای�ت�ڵ��ی ئ ��ەم ب��ەش��ە ب �ن��ووس��م :ك��اری��زم��ای م��ەن�س��ور
حیكمەت لە گۆشەنیگای ئەندامانی حزبی كۆمۆنیستی كرێكارییەوە ،بەاڵم پیرۆز
راگ��رت��ن و بڵندكردنەوەی جەنابی ئ��اغ��ای حیكمەت ب��ە جۆرێكە زۆر ل��ەوە زیاترە
وەك سەركردەیەكی كاریزماتیكی سەیری بكەین بەڵكو زێ��دەت��ر وەك تەوتەمێك
یان خواوەند دەپەرسترێت (واتە گوێی لێ دەگیرێت و سەیری دەكرێت) .من زۆربە
وردیی ئەم دیاردەیەم بەراوورد كرد و لە ئەنجامدا بۆم دەركەوت شان و شكۆی
ئ��اغ��ای حیكمەت زۆر پ��ای��ەدارت��رە ل��ە ش��ان و شكۆی �گ�ان��دی الی هیندییەكان ،بە
ه��ەم��ان شێوە س��ەی��رم ك��رد پلەی حیكمەت زۆر زی��ات��رە ل��ە �ك�اری��زم��ای ئ��ەت��ات��ورك و
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خومەینی و ئۆجەالن و مستەفا بارزانی و قازی محەمەد ،هەر بەم بۆنەیەوە وام
بە باش زانی الی خۆمەوە ئەو وشەیە راست بكەمەوە و لە بری زاراوەی كاریزما،
موفرەدەیەكی تربدۆزمەوە ،لەو بەدوا گەڕانەشدا وشەی (تەوتەم)م بە باشترین
زاراوە پەسەند كرد.
مەنسور حیكمەت ل��ەوە دەرچ ��ووە ب��ە تەنێ تیۆریسیۆنی رەوت��ی كۆمۆنیزمی
ك��رێ �ك��اری��ی ب� �ێ ،ب��ەڵ �ك��و پ�ێ�غ��ەم�ب��ەرێ��ك ب ��وو ك ��ە ق �س��ەی دەك � ��رد ل ��ەس ��ەرك ��ۆی ئ��ەو
ه��ەب��ووان��ەی ژی��ان��ی ت��اك��ە ت��ا �ك�ی م��رۆڤ��ە �ك�ان ،وا ب�ی��ری���ش��ی ل �ێ��دەك �رای��ەوە (ڤ�ی�لادی�م�ێ��ر
لینین)ی ه��اوچ��ەرخ��ە و دەت��وان �ێ ت��ە �ك�ان ب��دات ب��ە ك��ۆم��ۆن�ی��زم و ج��ارێ�ك��ی ت��ر لەسەر
دەس�ت��ی ئ��ەو و ب��ە ژیرێتی ب��ۆچ��وون و تەرحەكانی سۆسیالیزم و هیومانیزمی ( �ك�ارل
م��ارك��س) دەگ��ەش�ێ�ت��ەوە و رێ�چ�ك��ەی خ��ۆی دەگ��رێ �ت��ەوە ب ��ەر .م��ەن�س��ور حیكمەت
لە ب��ری س��ەرج��ەم ئەندامانی ح��زب بیری دەك ��ردەوە و فۆرمۆڵەبەندییەكانی ئەو
ئ�ی��دی قابیلی گ�ف�ت��وگ��ۆك��ردن و گ��وم��ان و ه��ەڵ��وەس�ت��ەك��ردن ل��ەس��ەری ن��ەب��وو ،ئ��ەو
ئەركی بیركردنەوەی لە كۆڵ كادرو ئەندامانی هەردوو حزبەكەی كردبووەوە .هەر
ئەندامێك خاوەنی بیركردنەوە وگۆشەنیگای تایبەتی خۆی بوایە لەمەڕكۆمۆنیزم
ه��ەرگ�ی��ز لێی ق�ب��وڵ ن��ەدەك �را ،بەڵكو پێویست ب��وو ه��ەم��وو روان�گ��ە و روئ�ی��ا �ك�ان لە
بۆتەی حیكمەتیزمدا بتوێنەوە ،هەموو چەمك و الیەنە هەمەجۆرەكانی پر�سی
سیاسەتكردن و حزبایەتی و دیسكۆرس و ئایدۆلۆژی حزب لە پێشدا بە رەوانی
ل��ەالی��ەن ئ��اغ��ای ح�ی�ك�م��ەت��ەوە ش��رۆڤ��ە و ش�ی�ت��ەڵ ك �راب��وون ،ئ�ی��دی چ��ی پێویستی
دەك��رد ئ��ەن��دام�ێ��ك ی��ان �ك�ادرێ��ك خ��ۆی ب��ەم ج��ۆرە م��ەس��ەالن��ەوە س��ەرق��اڵ بكات؟
بەڵكو دەخوازرا و گرنگ بوو ئەندام و كادر پراكتیزەی روانین و تێزەكان بكات كە
سەرجەمیان بەرهەمی كارگەی حیكمەت و ئەقڵی تاكەكەسیی ئەو بوون.
شاعیرورۆشنبیری نوێخوازی عەرەب (ئەدۆنیس) دەنووسێت (لە رۆشنبیریی
ئاینییدا هەموو شتێك پێشەكی بیری لێ ك�راوەت��ەوە و چ��ارەس��ەری كاربڕ و رەوای
بۆ دان �راوە و هەموو شتێك چ لە دنیا چ لە قیامەت ئاشكرایە و پێویستی بە بیر
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لێكردنەوە نییە) .كۆمۆنیستی كرێكاریی لەسەرهەمان ریتم و تێرمی بیركردنەوەی
ئاینی لە سیاسەت وئایدۆلۆژیا وحزبایەتی دەڕوانی وهەروەك وتم كۆی وردەكاریی
و پالتفۆرم و پڕنسیپە سیاسییەكان بە رۆشنی و پێشوەخت بیریان لێكرابووەوە،
ئ��ەو بیر لێكردنەوەیەش بەشێوەیەك ب��وو بە جاویدانی و بۆ هەمیشە لە قەڵەم
درابوو ،ئیدی ئەوەی دەكەوتە سەرشانی ئەندامان گوێڕایەڵی و چەسپاندنی ئەو
سیاسەتانە ب��وو لە ب��واری واقیعدا ن��ەك ئیزافەكاریی بۆسەر میتۆد و پرۆگرامی
سیاسیی وئایدۆلۆژیی حزب ،تەنانەت ئەركی كادروئەندامی ئەكتیڤ ئەوە نەبوو
پرسیاریش دەربارەی چۆنێتی و سلبیات و ئیجابیاتی ئەو بەرنامەیە بكات !،بەڵكو
دەب��وو بەشێوەیەكی كۆنكرێتی و بە یەقینەوە ب��اوەڕی پێ بكات و كاریش بكات بۆ
چەسپاندن و گواستنەوەی بۆ خەڵكانی دیكە .زۆرب��ەی ج��اران ئەندامانی حزب
ب��ەو ج��ۆرە رادەه�ێ�ن �ران گ��ەر داوای ��ان لێبكرابایە س��ەر ب��دەن ب��ە دی��واردا دەب��وو لە
پێشدا سەری پێداكێشن ئەوجا دوایی بێن گفتوگۆ و دایەلۆگی لەسەربكەن و لە
قازانج و زیانەكانی بكۆڵنەوە و با�سی لێوە بكەن.
پ��رۆف�ی�س��ۆر و ق��ەش��ەی ب��ەرازی �ل��ی (پ��اول��ۆ ف �رای ��ەر) ل��ە كتێبێكی ب��ەن��اوب��ان�گ�ی��دا
ب��ەن��اوی (پ � ��ەروەردەی چ��ەوس��اوەك��ان) زۆر ب��ە روون ��ی و وردی ��ی ئ��ام��اژە دەدات بە
ف��ۆرم��ی م��ام��ەڵ��ەك��ردن��ی م��ام��ۆس�ت��ا ل��ەگ��ەڵ ق��وت��اب�ی��دا ،ئ��ەو ل��ە ك�ت�ێ�ب��ەك��ەی��دا چەند
خاڵێك لەمەڕپەیوەندیی مامۆستا و قوتابی دەخاتە روو ،لەوانە:
مامۆستا فێردەكات ،قوتابیان فێردەكرێن.مامۆستا هەموو شتێك دەزانێت ،قوتابیان نەزانن.مامۆستا دەدوێت ،قوتابیان ساالرانە گوێ دەگرن.مامۆستا بیردەكاتەوە ،قوتابیان بیریان پێدەكرێتەوە.مامۆستا وانەی رەوشت دەڵێتەوە ،قوتابیان رەوشتداردەكرێن.م��ام��ۆس�ت��ا ل��ە پ��رۆس�ێ���س��ی ف�ێ��رب��وون��دا رۆ ڵ��ی ك ��ردار دەب�ی�ن�ێ��ت ،ق��وت��اب�ی��ان تەنیابابەت.
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ب��ەه��ەم��ەح��اڵ ف�رای��ەر ب��ە درێ �ژای��ی كتێبەكەی زۆر الی��ەن و خ��اڵ��ی ت��ر دەرب ��ارەی
ئ ��ەم پ��رۆس�ێ�س��ە و س�ی�م��ا �ك�ان��ی م��ام��ەڵ��ەی م��ام��ۆس�ت��ا دەخ��ات��ە پ�ێ��ش چ ��او .ه ��ەرب��ەو
ج��ۆرەی (ف �رای��ەر) ب��ا�س��ی سیستمی پ ��ەروەردە دەك��ات ،م��ەن�س��ور حیكمەت وەك
ئەو مامۆستایە وای��ە كە ئەو لەبارەیەوە دەدوێ ،ئاخر ئەو (مەنسور حیكمەت)
فێر دەك��ات و بیر دە �ك�ات��ەوە و ب��ڕی��ار دەدات و دەدوێ��ت و رۆ ڵ��ی ك��ردار ئ��ەدا دە �ك�ات،
ئەندامانی حزبیش فێر دەكرێن و بیریان پێدەكرێتەوە و دەستیان لە بڕیاردا نییە
ێ و بابەتێكن لە بەردەستی
و ب��ەن��دەی گوێڕایەڵن و نوقە لە دەم�ی��ان نایەتە دەر 
راب ��ەرای ��ەت ��ی ح ��زب ��دا ،ئ ��ەو راب ��ەرای ��ەت �ی �ی ��ەی چ ��ی ت ��رن ��ازان ��ن ج �گ��ە ل ��ەو پ ��ەرەگ� �راف
نووسینانەی كە هەمووی جوینەوە و دووبارە كردنەوە و ترش و خوێ پیاكردنی
بۆچوونەكانی ئاغای حیكمەتن.
ب� ��ەدەرل��ەم��ەش ل��ە �ك�ات�ێ�ك��دا ك��ۆم��ۆن�ی��زم��ی ك��رێ �ك��اری��ی زی ��اد ل��ەه��ەرش��ت پ�ێ�ی��ان
ل��ەس��ەر زەرورەت ��ی ع��ەمل��ان�ی��ەت دادەگ ��رت و س�ت��رۆك�ت��ۆری س�ك��ۆالری��زم�ی��ش بریتییە
ل��ە ج�ی��اك��ردن��ەوەی پ�ی��رۆز (م�ق��دس) ل��ە دەس ��ەاڵت ،ك��ەچ��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی
خ��ۆی خاوەنی پیرۆز ب��وو ل��ەوەش زیاتر ئ��ەو پیرۆزە مرۆڤێكی ئاسایی كۆچكردووە
كە هەر بەچەشنی بت دەپەرسترێت و تێی دەڕوانرێت .كاتی خۆی (كارل ماركس)
دژی ئاینەكان وەستاوەیە و بە تریاكی گەالن ناوی بردن (الدین أفیون الشعوب)
بەاڵم لەوە بێ ئاگابوو رۆژێك دادێ بیرۆكە و تێز و هەڵهێنجانە فەلسەفییەكانی
خ��ۆی دەبێتە جۆرێك لە ئاین ل��ەوەش زێدەتر ئاینێكی ت��ون��دڕەو و دەمارگیر .ئەی
ئ��ەوە نییە كۆمۆنیستی كرێكاریی بۆتە ئاینی دەستەبژێرێك لە ماركسیستەكانی
واڵت��ی ئێمە و مەنسور حیكمەتیش بۆتە خواوەند و تەوتەمیان .ئەمە لە الیەك
و ل��ە الی��ە �ك�ی ت� ��رەوە ،م��ن پ�ێ�م��وای��ە ك�ێ�ش��ەی س ��ەرەك��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ �ك��اری��ی لە
فەرامۆشكردن و كپكردنی بۆچوونی تاكەكەسدا ب��وو ،ت��اك هەرگیز حسابی بۆ
ێ ب��ۆ ه�ی��چ تێگەیشتنێكی ن��ەدەگ�ی �را .ل��ە چركەساتێكدا
ن��ەدەك �را و ن��اك��رێ��ت و گ��و 
كۆمۆنیستی كرێكاریی پڕوپاگەندەی رۆشنگەریی و مۆدێرنیزم دە �ك�ات كەچی زۆر
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ب��ە سلوكێكی دی�ك�ت��ات��ۆران��ە و س��ەرك��وت�ك��اران��ە م��ام��ەڵ��ە ل��ەگ��ەڵ ت�ێ��ڕوان�ی�ن��ی ج��ودای
تاكەكانی تەنانەت حزبەكەی خۆشیدا دەكرد و دەكات.
(كانت) دەڵێت (دروشمی رۆشنگەریی بریتییە لەوەی ئازابە و بوێربە و ئەقڵی
خ��ۆت س��ەرب��ەخ��ۆ بەكاربهێنە) ،ب��ەاڵم كۆمۆنیستی كرێكاریی بەكارهێنانی ئەقڵی
سانسۆر دەك��رد و بە كارێكی خەتەرناك و پڕ ت��رس سەیری دەك��رد ،بەكارهێنانی
ئەقڵیش تەنیا لەوەدا دەبینرا تۆ باوەڕی رەها بێنی بە بۆچوونە دۆگم و كۆنكرێتی و
موتڵەقەكانی مەنسور حیكمەت .كارل ماركس لە وتاری (چەند تێزێك دەربارەی
ف��ۆی��ەرب��اخ) دەن��ووس�ێ��ت (ه��ەر كاتێك ئ��ەم فەلسەفەیە ب��ە ئاین ك�را و بنەمایەكی
ك��ۆن�ك��رێ�ت��ی ب��ۆ دان �را ئ ��ەوە ب��ەم��ان��ای م��ەر �گ�ی ف��ەل�س��ەف��ەك��ەی��ە) .گ��ەرئ��ەم وت��ەزای��ەی
م��ارك��س ب��ەه��ەن��د وەرب �گ��ری��ن ل��ە ب� ��ارەی ف��ەل�س��ەف��ە و ئ��ای��دی��اك��ەی خ ��ۆی ��ەوە ئ��ەوە
دەگەینە ئەو ئەنجامەی فەلسەفەكەی گەیشتۆتە غەرغەرە و قرخەقرخی رۆح
هەڵكێشان ل��ەس��ەر دەس�ت��ی كۆمۆنیزمی كرێكاریی ،خ��ۆ م��ەرگ ه��ەر بریتی نییە لە
سڕانەوە و لەناوچوونی فیزیكیی و فیعلی ،بەڵكودە�شێ مەرگ لەوەدا بێت رەوتێك
یان فەلسەفەیەك ئۆتۆریتە و كاریگەریی نەمێنێت لە بارودۆخێكی كۆمەاڵیەتی و
ئابووری وسیاسیدا .هەرلەوروانگەیەشەوە وا هەست دەكەم رەوتی كۆمۆنیزمی
ك��رێ�ك��اری��ی الش��ەی��ە �ك�ی س ��اردەوەب ��ووی ب�ێ گ�ی��ان��ە و ن��ات��وان�ێ��ت ب�چ��ووك�ت��ری��ن م��ۆرك و
كاریگەریی لەسەر كۆمەڵگە بەجێبهێڵێت .لە چەرخێكیشدا رۆژی پێغەمبەرەكان
و داب��ەزی�ن��ی ئاینەكان ب��ەس��ەرچ��ووە تێناگەین و ن��ازان�ی��ن كۆمۆنیستی كرێكاریی بە
ێ چی بكات؟!
خۆی و پێغەمبەرەكەیەوە (مەنسور حیكمەت) دەیەو 
ل��ەس��ەرێ�ك��ی ت ��رەوە ك��ەس�ێ�ت��ی (م��ەن�س��ور ح�ی�ك�م��ەت) ت�ێ�ك��ەڵ ك �راب��وو ب��ە رۆح��ی
فریادڕەس و ئەفسانە و خورافە ،وا دەبینرا كۆمۆنیزمی پاش و پێ�شی ئەو دنیایەك
ج �ی��اوازی��ی ه��ەی��ە! الی ئ ��ەوان ه��ات��ن و ئ��اواب��وون��ی ئ��اغ��ای ح�ی�ك�م��ەت وەك ه��ات��ن و
ئاوابوونی مەسیح وایە الی كریستیانەكان! یان وەك هاتن و ئاوابوونی پێغەمبەر
م�ح��ەم��ەد الی موسڵمانەكان ی��ان زەردەش ��ت الی ئێرانیانی دێ��ری��ن .ه��ەروەه��ا وا
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دەبینرا مەنسور حیكمەت سیمبۆلێكی پیرۆزە ویەكێكە لە پیاوچاكەكانی مێژووی
نزیكی مرۆڤایەتی و دەیەوێت لە رێگەی تێزەكانییەوە «كە بۆ هەموو دنیایە» خێر
و خۆ�شی بۆ هەموو جیهان فەراهەم بكات و دنیای بۆگەنیوی كاپیتالیزم بگۆڕێ
بۆ (دنیایەكی باشتر)! ،هەر لەم سۆنگەیەشەوە مەنسور حیكمەت بە فۆرمێكی
وەهمی كرابۆیە كارەكتەرو سیمبۆلێكی جیهانی و سەرتاپاگیرو گشتگیر.
ل ��ە ك��ات �ێ �ك��دا ك� ��ارل م ��ارك ��س ،ف ��ری ��درێ ��ك ئ��ەن �گ �ل��س ل ��ە (م��ان �ی �ف �ێ �س��ت)دا ئ��ەم
ج ��ۆرە روان �ی �ن��ە رەت دەك ��ەن ��ەوە ل ��ەو ك��ات��ەی دەن ��ووس ��ن (چ��ەم �ك��ە ت�ی��ۆری�ی��ە �ك�ان
الی كۆمۆنیستەكان ب��ە هیچ ش�ێ��وەی��ەك پشت ب��ە ب�ی��روب��اوەڕ ی��ان ئ��ەو پڕنسیپانە
نابەستێت كە پیاوچاكێك لە پیاوچاكەكانی جیهان دۆزیبێتییەوە یان دایهێنابێت،
ئ��ەو ت�ی��ۆری�ی��ان��ە دەرب��ڕی�ن�ێ�ك��ی پ��وخ�ت��ی ب��ارودۆخ�ێ�ك��ی واق�ی�ع��ی خەباتێكی چینایەتی و
جواڵنەوەیەكی مێژوویین كە هەن و بۆ خۆی بە بەر چاومانەوە پ��ەرە دەستێنن).
دروس��ت ب��ە پێچەوانەی ئ��ەم دەرب��ڕی�ن��ەوە ،كۆمۆنیستی كرێكاریی بەرهەمی بیر و
ئەندێشەی ئ��اغ��ای حیكمەت ب��وو ،ئ��ەو تیۆرییە�شی كۆمۆنیستە كرێكارییەكان
ب��ۆ وەرچ��ەخ��ان��دن��ی ك��ۆم��ەڵ�گ��ە دای��ان��ڕش�ت��ووە ب��ە ه��ەم��وو ش�ێ��وەی��ەك ب��ە ب��ەره��ەم و
بیرۆكەی هزر و تێفكرینی ئاغای حیكمەت دادەنرێت.
پێشتروزۆربەی جاركە وتەزا ودەربڕینەكانی (نیتچە)م دەربارەی سۆسیالیزم و
كۆمۆنیزم دەخوێندەوە هەستم دەكرد زۆرزیادەڕۆیی كردووە لە دوژمنایەتیكردن
و بەرەنگاریاندا ،هەندێك جاریش بە گومانەوە دەمڕوانییە ئەو وتەیەی (نیتچە)
ك��ە دەڵ �ێ��ت (س��ۆس �ی��ال �ی��زم خ��اچ�پ��ەرس�ت�ی�ی��ە �ك�ی م�ن�ح�گ��ه) ،ب ��ەاڵم ل��ە ه��ەن��ووك��ەدا
ت ��ەواو بێگومانم ل ��ەوەی سۆسیالیزم ن��ەك ج��ۆرێ�ك��ە ل��ە خاچپەرستی بەڵكو الی
كۆمۆنیستی كرێكاریی گەیشتۆتە رادەی ت��ەوت��ەم پەرستی .رەنگبێ لە پرۆسێ�سی
بە ئاینكردنی ماركیسزمدا كەمترین گوناه و سوچی كۆمۆنیستی كرێكاریی تێدابێ
بەڵكو خ��ودی فەلسەفەكە لە بنەچەدا خۆی تەقس و كەشوهەوایەكی وەهای
تێدا بەدیدەكرێت س��ەر بۆ بە ئاینكردنی فەلسەفەكە دەردەهێنێت( .زیگمۆند
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ف��رۆی��د) ل��ە س��اڵ��ی ()1932دا ل��ە سیمینارێكیدا ب��ەن��اوی ()WeltanSchauung
وت��ی (م��ارك�س�ی�ی��ەت��ی پ��ەی��ڕەوك �راو ،ئ��ەگ��ەر م��ەزه��ەب��ە ئ��ای��دی��ال�ی��زم�ی�ی��ە �ك�ان و ه��ەم��وو
وەه�م��ە �ك�ان�ی��ش ب�س��ڕێ�ت��ەوە و ق��ەدەغ��ەی ب�ك��ات ،وەه�م��ی ن��وێ دروس ��ت دەك��ات كە
هیچی ل��ە وەهمەكانی پێش خ��ۆی كەمتر نابێت ب��ۆ گ��وم��ان و گ�ران��ی چەسپاندنی..
بەڵشەفیك هەروەك ئاین رێگەیەك نادۆزێتەوە بۆ قەرەبوودانەوەی باوەڕدارانی
لە بری ئەشكەنجە و بێ بە�شی حازریان تەنیا بە بەڵێندان نەبێت بە جیهانێكی
باشتركە هەموو پێداویستییەكانی تێدا بێت).
هەربەو چەشنەی (فرۆید) با�سی لێوە دەكات كۆمۆنیستی كرێكاریی بەوپەڕی
توندوتیژیی و دەمارگیرییەوە لە سەرجەم ئاینەكانی دەڕوانی (بە تایبەتی ئەوانەی
ب��ە ئاینی ئاسمانیی ن��اس�راون) ب��ەاڵم هەرگیز خۆی�شی ناتوانێت ل��ەو چوارچێوەیە
قووتاری بێ جگە ل��ەوەی قەرەبووی دەكاتەوە بە بەرهەمهێنان و وەگەڕخستنی
ج��ۆرێ �ك��ی ت��رل��ە ئ��ای��ن ،ب ��ەاڵم ئ ��ەو ئ��ای �ن��ەی خ ��وداك ��ەی ل��ە ئ��اس �م��ان ن�ی�ی��ە ،رەن�گ��ە
خ��وداك��ەی ل��ەس��ەر زەوی بێت و ل��ەس��ەر رووی رۆژن��ام��ە وێ�ن��ەك��ەی ببینین ی��ان لە
تەلەفزیۆن سوخرانی ك��ردن��ی شاگەشكەی الیەنگرانی ب�ك��ات .ب��ۆ وێنە ئەدۆڵف
هیتلەر و جۆزێف ستالین و مۆسۆلینی نموونەی سۆپەر و هەرە بااڵی ئەم جۆرە
خواوەندانەن ،مەنسور حیكمەتی كۆچكردووش نموونەیەكی بچووك و نزمی.
ێ
دوای ریزكردنی ئەودەیان رستەیە ونووسینی ئەم چەند پەرەگرافە دەمانەو 
بگەینە ئەودەرەنجامەی كۆمۆنیزمی پیادەكراوخۆی لەخۆیدا سروشتێكی وەهای
هەیە زوو ب��ەرەو ئاین دەڕوا و كۆمۆنیستی كرێكارییش زۆر بە توندیی دەستی بە
الیەنە ئاینییەكەی كۆمۆنیزمەوە گرتووە ،مەنسور حیكمەتیش لە جەمسەری
بڵندی ئەم ئاینەدایە و تەوتەمێكە بۆ پەرستن و گوێڕایەڵیكردن و خۆبەختكردن
و ن��ووس�ی�ن��ەوە و پ�راك�ت�ی�ك�ك��ردن��ی وت��ەزاك��ان��ی وەك ئ��ای��ەت��ی ق��ورئ��ان ،ه��ەروەك�ی��ش
ن��ووس��ەری ه�ێ �ژا �ك�اك (ه��ەن��درێ��ن) ل��ە وت��ارێ�ك��دا ن��ووس�ی��وی��ەت��ی �ك�ات�ێ��ك ئەندامێكی
ك��وردی حزبی كۆمۆنیستی ئێران ئاغای حیكمەت بە جلی كوردییەوە دەبینێت
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جەنگێكی دۆنكیشۆتانە دژی ئاین*

ئ��ای��ن وەك پێكهاتەیەكی مەعریفیی ئ��اڵ��ۆز ه��ەڵ�ق��واڵوی ساتەوەختێكی ژیانی
مرۆڤایەتییە كە مرۆڤی سەرەتایی دەستەوەستان بووە لە بەرامبەر پرسیارەكانی
خ ��ۆی و دی ��اردەك��ان ��ی س ��روش ��ت ،ل ��ەب ��ەر دەس� ��ت ران��ەگ��ەی �ش �ت �ن��ی ب ��ە وەاڵم � ��ی ئ��ەو
پرسیارانەی هەمیشە بێ وەاڵم بوونە و مێشكی مرۆڤی دێرینی وروژاندووە پەنای
ب��ردووەت��ە ب��ەر چ��ەم��ك و پ��ەن��اگ��ەی��ە �ك�ی وەه��ا بتوانێت ق��ەن��اع��ەت ب��ە خ��ۆی ب�ك��ات و
خاڵی بێتەوە لە قەلەقی و پرسیار و گومانەكان و خ��ودی خ��ۆی پێ رەه��ا و ئاسودە
بكات .چركەیەك فینۆمینەكانی سروشت لە بەردەم مرۆڤی كۆندا تەقیوونەتەوە
ه��ەم�ی�ش��ە س��ەرن �ج��ی ب��ۆ ئ ��ەوە چ ��ووە ه�ێ��زێ�ك��ی ن ��ادی ��ار و م�ی�ت��اف�ی��زی�ك��ی ل��ە پ�ش�ت�ی�ی��ەوە
راوەس� �ت ��اوە ،ب��ۆ وێ�ن��ە پ�ێ��دەچ�ێ��ت ه ��ەورە ت��ری�ش�ق��ە ی��ا ب��ورك��ان ی ��ان ت��ەرزەب��اری��ن و
الف��او شتگەلێك بووبن مرۆڤی سەرەتاییان تۆقاندبێت و لە خاوەنی ئەم دی��اردە
ناتوراڵییانەیان كۆڵیبێتەوە ،وردە وردەش ل��ە ئەنجامی ئ��ەم ه��ەم��وو تێڕامان و
بیركردنەوەی مرۆڤی سەرەتایی ئاین لە دای��ك ب��وو ،لە رەهەندێكی ت��رەوە د �ك�ارێ
م��رۆڤ ل��ەه��ەر لەحزەیەكدا ل��ە خ��ۆی روانیبێت و پرسیاری كردبێت :م��ن چیم و
بۆچی هاتوومەتە ئەم دنیایە؟ كێ ئافراندومی؟ دوای مەرگ بۆ كوێ دەچم؟ ئایا
حیكمەت لە بوون و كۆتایی من چییە؟.
(ئ��ەن��درۆالن��ج) وەك پسپۆرێكی ب ��واری م�ی�ت��ۆل��ۆژی��ا دەڵ�ێ��ت «شتێكی ئاساییە
مەسەلەی پەیدابوونی جیهان و مرۆڤ ،بیری ئادەمیزادی كۆنی خەریك كردووە،
ش�ت�ێ�ك��ی س��روش�ت�ی�ی��ە ن��زم�ت��ری��ن ع��ەق�ڵ�ی���ش��ی ل��ە پ��ەرەس��ەن��دن��دا خ��ەری��ك ك��ردب�ێ��ت،
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دەب��وورێ �ت��ەوە! چ��وون�ك��ە الی س��ەی��رە ئ��ەم ئەفسانە س��ەرس��وڕه�ێ�ن��ەرە ب��ەم ج��ۆرە
دەبینێت .دوا خاڵیش هەر ئ��ەوە م��اوە بڵێین مەنسور حیكمەت بە ویستی خۆی
بێت یان نا ئێستاش لە پاش كۆچكردنی ئەوەندەی تەوتەمێكە بۆ عیبادەت ،نیو
ئەوەندە هزرمەند و رابەرێكی سیاسیی نییە.
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چوونكە ئادەمیزاد لە هەموو شوێن و كاتێكدا دەبێت ئەم پرسیارەی كردبێت:
من كێم ،لە كوێوە هاتووم؟ چۆن ئەم گەردوونە پەیدا بووە؟ بۆچی ئەم شتانە
لەم شێوەیەدان»؟ .ئیدی لێرەوە ئاینەكان بۆ وەاڵمدانەوەی هەموو ئەم گومان
و پرسیارو وردبوونەوانەی مرۆڤ لە دایكبوون ،بەاڵم ئاین هەرلەم چوارچێوە
بەرتەسكە ن��ەم��اوەت��ەوە بەڵكو ب��ە درێ�ژای��ی و تێپەڕبوونی م�ێ��ژوو پ��ەرەی�س��ەن��دووە،
هەروەك چۆن فۆرم و شێوەكە�شی پەرەیسەندووە! سەرەتا لە پەرستنی تەوتەم
و دوات��ر ف��رە خ��وای�ی��ەوە ت�ێ�پ��ەڕی��وە ت��ا گەیشتۆتە ح��اڵ��ەت��ی ك��ەم��اڵ ل��ە چ��وارچ�ێ��وەی
ئاینی یەكتاپەرستیدا .بەاڵم دواتر لەگەڵ گەشەكردن و فراوانبوونی هۆشیاریی
م��رۆڤ��دا خ��ودی ئ��ای��ن پ�ی��رۆزی��ی خ��ۆی ل��ە دەس �ت��داوە و چ��ۆت��ە ژێ��ر رۆش�ن��ای��ی رەخنە
و گ��وم��ان �ك��ردن��ەوە ،ئ��ەم��ەش ب��اب��ەت��ی ك�ێ�ش�م��ەك�ێ��ش و ن��اك��ۆ �ك�ی ن �ێ��وان م��ات��ری��ال�ی��زم و
ئایدیالیزم «ئاینیش وەك بەرهەمی ئایدیالیزم» و الیەنگرانیان ب��ووە بە درێژایی
ه��ەزاران س��اڵ .جێگەی خۆیەتی هێما بكەین بۆ ژی��اری كۆنی گریك ،ئ��ەو ژی��ارەی
س��اح��ەی كێشمەكێش و لێتوێژینەوەی ق��وو ڵ��ی فەلسەفی ب��وو ل��ەم��ەڕ ماتریالیزم
و ئ��ای��دی��ال�ی��زم و چ��ۆن�ێ�ت��ی دروس�ت�ب��وون��ی گ� ��ەردوون و ئ��ەت��ۆم و م ��اددە ،ل��ەو رووەوە
چەندین فەیلەسوف لە دوان و نوسراوەكانیاندا بە وردی پەنجەیان خستۆتە
سەرئەم چەمكانە.
(ه�ی �راك�ل�ی�ت��س) ی��ەك�ێ�ك��ە ل��ە ف��ەی�ل��ەس��وف��ە م��ات��ری��ال�ی�س�ت��ە �ك�ان��ی ئ ��ەو ژی � ��ارە ،ئ��ەو
الیەنگری ئەوە بوو گەردوون هەبوویەكی ئەزەلییە و هەرهەبووە نەك خودایەك
دروستی كردبێت ،ئ��ەم ب��اوەڕە لە كرۆكی ئ��ەم وتەیەی (هیراكلیتس)ەوە هەست
پێدەكەین كە دەڵێت (ئەم سیستمەی گ��ەردوون كەس دروستی نەكردووە ،نە
خ��وا و ن��ە هیچ كەسێكی ت��ر ،ب��ەاڵم هەمیشە ب��ووە و ه��ەر دەب�ێ��ت و هەمیشە لە
شێوەی ئاگرێكی زیندووی دەمێك كڵپەسەندوو و دەمێك لە شێوەی ك��وژاوەدا
دەمێنێت»( .لینین) ئ��ەم وت��ان��ەی هیراكلیتس ب��ە سەرەتایەكی زۆر چاكی ماددیی
دی��ال�ێ�ك�ت�ی�ك��ی دان � ��اوە ،پ��اش��ان�ی��ش دۆزی ئ��ای��ن و ئ��ای��دی��ال�ی��زم و م��ات��ری��ال�ی��زم ب��ووەت��ە
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بابەتێكی گەرموگوڕی فەلسەفی ودەیان فەیلەسووفیش بە قووڵی وتێروتەسەلی
لەو بارەیان كۆڵیوەتەوە و تێزەكانی خۆیان فۆرمۆڵەبەندیی كردووە .بۆ بەڵگە ،لە
سەردەمی شارستانێتی گریك ئەم بابەتە مشتومڕێكی زۆری لەسەربووە وسنوور
و مەودایەكی بەرینی بڕیوە و پەلوپۆی بۆ دەیان بابەتی فەلسەفی تر راكێشاوە .بە
راددەیەك گفتوگۆكان گەرموگوڕ و قووڵ بوون ،لە سەدەی پێنجەمی پێش زاین
لە كاتی (پێریكلیس)دا ئەنجومەنی شاربڕیاردا «ئەو كەسەی باوەڕبە بوونی خودا
نەكات و لە تەنە ئاسمانییەكان بكۆڵێتەوە بە تاوانباردژی دەوڵەت دادەنرێت».
دوات��ری��ش ف��ەل�س��ەف��ەی ئەڵمانی زی��اد ل��ە ه��ەر ش��ت و ب��ە چ��ڕی��ی ل��ە مەسەلەی
ماتریالیزم و ئایدیالیزمی كۆڵیوەتەوە و پۆلێك فەیلەسوف و قەشە و رووناكبیر
ژی ��ان و ت�ێ��زە �ك�ان�ی��ان ت��ەرخ��ان ك ��رد ب��ۆ ش�ی�ك��ردن��ەوە و ب��ە دواداچ ��وون ��ی ئ ��ەم ب ��وارە.
م��ارك��س ل��ە ب� ��ارەی ف��ەل �س��ەف��ەی ئ��ەڵ�م��ان�ی�ی��ەوە دەن��ووس �ێ��ت «ه ��ەم ��وو رەخ �ن��ەی
فەلسەفەی ئەڵمانی لە شتراوسەوە تا شتۆنەر لە رەخنەی ئاین و پەیكەكانیدا
خ��ۆی دەب�ی�ن�ێ�ت��ەوە» .ل��ەن��او ف��ەی�ل��ەس��وف��ان��ی ئ��ەڵ�م��ان��ی (ف��ۆی��رب��اخ) ل��ە دی��ارت��ری�ن��ی ئ��ەو
فەیلەسوفە ماتریالیستانەیە خ��اوەن��ی خ��وێ�ن��دن��ەوەی��ە �ك�ی ق��وڵ و هەمەالیەنەیە
ل��ە ب ��ارەی ئ��ای��ن و م��ات��ری��ال�ی��زم و ئ��ای��دی��ال�ی��زم .ف��ۆی��رب��اخ ل��ەو ق��ەن��اع��ەت��ەدا ب��وو خ��ودا
ب��ەره��ەم��ی ئ��ەن��دێ �ش��ە و خ��ەی��اڵ �پ�ڵ�اوی��ی م ��رۆڤ ��ە ،ئ ��ەوە م��رۆڤ��ە خ� ��ودای ل ��ە ه��زری
خۆیدا دورستكردووە نەك خ��ودا ئ��ەوی دروس��ت كردبێت!! ،ئاینی�شی بە زادەی
ت��رس دەزان��ی ،ل��ەم ب��ارەوە فۆیرباخ دەڵێت «م��رۆڤ ب��ڕوا بە ی��ەزدان دە �ك�ات نەك
هەر لەبەرئەوەی بە تەنیا خاوەنی خەیاڵ و هەستە ،بەڵكو لەبەرئەوەشە خۆی
تێندێن�سی ئەوەی هەیە بەختیار بێت ،بڕوای بە بوونێكی بەختیار هەیە ،بڕوای
بە بوونێكی كامڵ هەیە نەك لەبەرئەوەی دیدی بەختیاری هەیە و بەس ،بەڵكو
ل��ەب��ەرئ��ەوەش��ە دەی��ەوێ��ت خ��ۆی ب��ەخ�ت�ی��ار ب�ێ��ت ،ب ��ڕوای ب��ە ب��وون�ێ�ك��ی �ك�ام��ڵ هەیە
چ��وون�ك��ە دەی��ەوێ��ن خ��ۆی �ك�ام��ڵ ب�ێ��ت ،ب ��ڕوای ب��ە ن��ەم��ری��ی ه��ەی��ە چ��وون�ك��ە رق��ی لە
مردن دەبێتەوە» .پێشتریش فەیلەسوفە ماتریالیستەكانی تری وەك (سپینۆزا–
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ج��ۆن ل��ۆك) ه��ەم��ان تێگەیشتنیان ه��ەب��ووە ل��ە ب��ارەی رەچ��ەڵ��ەك و فاكتۆرەكانی
سەرهەڵدانی ئاین .الی تۆماس هۆبس ( )1679-1588هەر بە هەمان چەشن
ی��ەزدان ب��ە ب��ەره��ەم��ی خەیاڵی م��رۆڤ ل��ە ق��ەڵ��ەم دراوە ،ماتریالیزمی هۆبس وەك
ماركس دەڵێت گەیشتە ئەم ئەنجامانە:
 1گیان و دەروون وەك جەوهەری جیاوازلە ئارادا نین. 2تەنەكان تاكە جەوهەرەكانن كە لە گێتیدا هەن. 3باوەڕكردن بە یەزدان تەنیا ئەنجامی خەیاڵی مرۆڤە.ئ ��ەوەی ل��ەم وت ��ارە و ل�ێ��رە ج�ێ��ی م��ەب��ەس�ت��ە زی��ات��ر دی��د �گ�ای ك��ۆم��ۆن�ی��زم و ماركسە
ل��ەم��ەڕ ئ��ای��ن ،م��ارك��س ژێ ��دەری ب�ی��رۆك��ەك��ەی بریتییە ل��ە (ف��ەل�س��ەف��ەی ژێ��رم��ان��ی–
سۆسیالیزمی ف��ەڕەن���س��ی– ئ��اب��ووری ئینگلیزیی) .دی��ارە ل��ە فەلسەفەی ئەڵمانیدا
زی��ات��ر گ ��ەڕاوەت ��ەوە ب��ۆ (م��ات��ری��ال�ی��زم��ی ف��ۆری��رب��اخ) و (دیالیكتیكی ه�ی�گ��ڵ) ب��ە س��وود
وەرگرتن لەو دوانە رێچكەی تایبەتی خۆی لە (ماتریالیزمی مێژوویی و دیالێكتیك)
دا چ��ڕ ك� ��ردەوە .ب ��ەاڵم دی��دگ��ای م��ارك��س ل��ەم��ەڕ م��ات��ری��ال�ی��زم و ئ��ای��ن ج �ی��اوازت��رە لە
دی��د �گ�ای ك��ۆی فەیلەسوفە ماتریالیستەكانی ت��ر ه��ەر ل��ە ی��ۆن��ان��ەوە تاكو فۆیرباخ،
ماركس رەخنەكەی لە بەرامبەر ئاین بۆ شرۆڤەكاریی نییە لە ب��ارەی تەنەكان و
چۆنێتی پەیدابوونی گ��ەردوون ،بەڵكو الی ماركس و سەرجەم كۆمۆنیستەكان
ئاین پترلە روانگەی جیاوازیی چینایەتییەوە لێكدراوەتەوە و هەمیشە بەو جۆرە
تەماشای ئاین ك�راوە س��ەرچ��اوەی دیلێتی و ژێردەستی چینە چەوساوەكان بووە
لە مێژوودا.
«د.ن��ەج��ات ئ��ەل�غ��ەرب��اوی» ل��ە وت��ارێ�ك��دا ب��ەن��اوی «ن��ام��ۆب��وون��ی ئاینیی ل��ە نێوان
فۆیرباخ و كارل ماركسدا» دەنووسێت «رەخنەی ماركس لە بنەڕەتدا بەرەنگاریی
ئ ��ەو ئ ��ەرك ��ە رام �ی��اری �ی��ە دەب �ێ �ت ��ەوە ئ��ای��ن ب ��ە ئ��ەس �ت��ۆی گ ��رت ��ووە و دەڵ� �ێ ��ت :ب�ن��ەم��ا
كۆمەاڵیەتییەكانی ئاینی مەسیحی داوا لە مرۆڤ دەكات ترسنۆك وخۆبە كەمزان
شۆڕ وگوێڕایەڵ وگەوج وگێل وگەمژە بێت» .ماركس ژبەرئەوەی
وشەرمن وسەر ٍ
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تێڕوانینەكانی خۆی لەسەرئەوە هەڵچنی بوو :ئابووری بەردی بناغەیە ،بۆیە هەر
لەو روانگەیەوە رەخنەكانی خۆی�شی لە ئاین تەبەنی كرد ،رەنگە لێرەدا كەسانێك
ه��ەب��ن وا ب�زان��ن ل��ە پ��ای��ەی فەلسەفی (م��ارك��س) ك��ەم دەك��ەی�ن��ەوە ب��ەوەی زی��ات��ر بە
ت��وێ��ژەرەوەی��ە �ك�ی ئ ��اب ��ووری س��ەرم��ای��ەداری��ی دەزان �ی ��ن ،ب ��ەاڵم ئ ��ەوە ش�ت�ێ�ك��ی بەڵگە
نەویستە م��ارك���س��ی الو ل��ەگ��ەڵ م��ارك���س��ی پیر ج�ی��اوازە ه ��ەروەك ج��ۆرج تەرابی�شی
دەڵێت «ماركس لە دەستنووسەكانی ساڵی  1844و ئایدۆلۆژی ئەڵمانیدا وەك
فەیلەسوفێك دەستی پێكرد ،بەاڵم بە لێتوێژەوەیەكی ئابوورینا�سی سەرمایەداریی
تەواو بوو» .هەربۆیەشە ماركس هەوڵیدا لە كاڵورۆژنەی ماتریالیزمی مێژوویی و
هێڵكارییە ئابوورییەكانەوە لە ئاین بكۆڵێتەوە ،ئەوەتا ماركس خۆی دەنووسێت
«رەخنەی بنەڕەتیی لە ئاین وا پێویست دەكات چەقی بیركردنەوەی بۆ بگۆڕدرێت
و روو لەو بڕوایە بكەین كە تێیدا نامۆبوونی ئابووری سەرچاوەی نامۆبوونەكانی
ترە».
ل ��ەالی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ە �ك�ان ئ��ای��ن داردەس ��ت و پ��ای��ەی��ە �ك�ی س��ەرە �ك�ی ب��ۆرژوازی �ی��ە و
پارێزەری سیستمی چەوسێنەری كۆنە كە خۆی لە سەرمایەداریدا دەبینێتەوە،
ه��ەر بۆیە خەباتكردن ل��ە دژی ئاین و خورافیاتی مەزهەبی بەشێكی دان��ەب�ڕاو و
میحوەریی بووە لە خەباتی كۆمۆنیستەكان .فریدریك ئەنگلس پترلە ماركس گرنگی
و بایەخی داوە ب��ە مەسەلە دینییەكان ،جگە ل��ەو كتێبەی ب��ە ه��اوب��ە�ش��ی لەگەڵ
(م��ارك��س) ل��ە ساڵی  1846ب��ە ن��اوی (ئ��ای��دۆل��ۆژی ئەڵمانی) نووسیویەتی خاوەنی
دوو كتێبی ترە لەو بارەیەوە كە بریتین لە (لێتوێژینەوە دەرب��ارەی رەخنەگرتن لە
ئینجیلەكان) و(ئەنتی دورینگ) وەك وەاڵم بە پرۆفیسۆر دورینگ .ئەنگلس تێبینی
ئ��ەوەی كرد و گەیشتە ئەو روانگەیەی بۆرژوازییەت رۆ ڵ��ی ئاین بە كەم نازانێت
و بگرە ب��ە هەند وەری��دەگ��رێ��ت ب��ۆ تێكدانی ری��زی ك��رێ�ك��اران و چ��ەواش��ەك��ردن و لە
رێ البردنی كاروانی تێكۆشانیان .ئەنگلس دەرب��ارەی سوپای رزگاریی ئینگلتەرە،
دەنووسێت «بۆ پاراستنی گیانی ئاینیی الی كرێكاران بۆرژوازییەت بەوە رازی بوو
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یارمەتی سوپای رزگاریی ئاینی بدات».
لینین وەك رابەری كۆمۆنیزم و پارتی بەڵشەفیك لە روسیا هەمان بۆچوونی
م��ارك��س -ئ��ەن�گ�ل���س��ی دووب� ��ارە ك ��ردەوە و ه��ەر ل��ەو س�ی��اق��ەوە روان�ی�ی��ە ئ��ای��ن و رۆ ڵ��ی
ئ��ای��ن ل��ە ك��ۆم��ەڵ�گ��ەدا وەك ئ ��ەوان ت�ێ�ی��ان روان �ی �ب��وو .الی (ل�ی�ن�ی��ن) ئ��ای��ن ئامێرێكی
ك��ۆن��ەپ��ەرس�ت��ان��ەی دەس�ت��ی ب��ۆرژوازی �ی��ە ب��ۆ س��ەرك��ووت و س��ان�س��ۆرك��ردن��ی خ��ەب��ات
و ه��اوپ�ش �ت �ی��ی چ�ی�ن��ی ك ��رێ �ك ��اران و ه �ێ �ش �ت �ن��ەوەی��ان ل ��ە س��ای��ە و س �ێ �ب��ەری س�ت��ەم��ی
چینایەتیدا( .لینین) لە 26ی م��ار�س��ی  1909دەنووسێت «ئاین تلیاكی گەالنە،
ئ��ەم حیكمەتەی م��ارك��س ب��ۆت��ە ب ��ەردی ب�ن��اغ��ەی ت ��ەواوی تێڕوانینی ماركسیستی
لەسەر كێشەی ئاین ،ماركسیزم هەمیشە وا سەیری ئاین و كەنیسە و ت��ەواوی
رێكخراو و كۆڕ و كۆمەڵە ئاینییەكان دەكات ئامێرێكی كۆنەپەرستانەی بۆرژوازییە
ك��ە ب��ە �ك�اری��ان دێ�ن�ێ��ت ب��ۆ ب��ەرگ��ری �ك��ردن ل��ە چ��ەوس��ان��دن��ەوە و گ��وم �ڕاك��ردن��ی چینی
كرێكار» .لەالیەكی ترەوە هەریەك لە (كارل ماركس ،ئەنگلس ،لینین) بەرگرییەكی
ت��ون��د و ش�ێ�ل�گ�ی�ران��ەی��ان ك��رد ل��ە م��اه�ی��ەت��ی س �ك��ۆالری��زم و رای��ان�گ��ەی��ان��د ئ ��ەوان دژی
تێكەاڵوكردنی ئاین و دەسەاڵتن! كارل ماركس پێیوابوو دەوڵەتی ئاینی بە تایبەتی
لە نیشتمان و واڵتە فرە ئاینەكان دەستدرێژییكردنە لەالیەن ئاینێكەوە بۆ سەر
چەند ئاینێكی تر.
م��ارك��س ن��ووس�ی��وی��ەت��ی « �ك�ات�ێ��ك چ��ەن��د ئ��ای�ن�ێ��ك ه��ەب��ن و ل��ە م��اف��دا ی��ەك�س��ان
ب� ��ن ،ن ��اك ��رێ ��ت ب��ان �گ��ەش��ە ب ��ۆ دام� ��ەزران� ��دن� ��ی دەوڵ ��ەت �ێ �ك ��ی ئ��ای �ن��ی ب �ك ��ەی ��ن ،ب��ەب��ێ
ئ��ەوەی دەس�ت��درێ��ژی��ی نەكرێتە س��ەر ئاینەكانی ت��ر ،هیچ دەس�ت��ەی��ە �ك�ی ئاینی نییە
س��ەرك��وت�گ��ەری��ی ئ��ای�ن�ێ�ك��ی ت��رق�ب��وڵ ب�ك��ات ئ��ەگ��ەرب��ەش�ێ��وەی��ە �ك�ی ه��ەرت��ەق��ی ن��ەب�ێ��ت،
لێرەوە هەر پارچە نانێك دەكرێتە پاشكۆی ب��اوەڕی ئاینیی و عەقیدە دەكرێت بە
ت��اك��ە پ��ەی��وەن��دی��ی ن�ێ��وان ت��اك و ب��وون��ی خ��ودی ت��اك ب��ەو سیفەتەی هاوواڵتییەكی
دەوڵەتە» .هەرلەمبارەوە (لینین) دەنووسێت «پێویستە دەوڵەت دەست نەخاتە
كاروباری ئاینەوە ،هەروەكو پێویستە ئاینەكانیش هیچ پەیوەندییەكیان نەبێت
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بە دەسەاڵتی دەوڵەتەوە».
ب��ەه��ەرح��اڵ درك ��اێ دوای ئ ��ەم دی�ب��اج��ەی��ە ل ��ەوە گ��ەی�ش�ت�ب�ی��ن خ��ەب��ات �ك��ردن لە
بەرامبەر ئاین و تەنانەت وەك لینین دەڵێت لەناوبردنی�شی بەشێكە لە پرۆسەی
سیاسەتكردن و خەبات ل��ەالی كۆمۆنیستەكان ،ب��ەاڵم بەرەنگاربوونەوەی ئاین
ب��ە چ م�ی�ك��ان�ی��زم و ج��ۆرێ��ك؟ ئ��ای��ا ب��ەو ج ��ۆرەی م��ەن�س��ور ح�ی�ك�م��ەت و ك��ۆم��ۆن�ی��زم��ی
ك��رێ�ك��اری��ی ب��ەڕێ��وەی��ان دەب ��رد؟ ی��ان ل��ەو ك��ەن��اڵ��ە گ��رن��گ و ه��ەس�ت��ەوەران��ەی م��ای��ەی
ئەوەن لە پێگەی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی و تەنانەت رۆحی ئاینیی پێ بدەین؟ ئایا
ماركس یان لینین دژایەتییكردنی ئاینیان لە بەیاننامە دەركردن و وتارە ساویلكە
و كالسیكییەكانی ناو رۆژنامەی ئۆكتۆبەردا چڕ كردبووەوە یان لە بەرەنگارییەكی
هەمەالیەنە و قووڵی فیكریی و فەلسەفی و رۆشنبیریی؟.
ئ ��ەوەت ��ا ل�ی�ن�ی��ن دەڵ �ێ ��ت «پ �ێ��وی �س �ت��ە خ ��ەب ��ات ل ��ە دژی ئ��ای��ن ل ��ە چ��وارچ �ێ ��وەی
راگەیاندنێكی ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی رووت��دا وەرن��ەگ��ری��ن ،دەب�ێ��ا ئ��ەو خەباتە وا بەرتەسك
ن��ەك��رێ�ت��ەوە» .كۆمۆنیستی كرێكاریی زۆر ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی و تەسكبینانە ل��ە بەرامبەر
ئایندا وەستابوو تەنانەت ئەوان لە لە نەخوێندەوارییەكی وەهادا دەژیان توانای
لێكدانەوە و قەناعەت پێهێنانی ئ��ەوەی��ان نەبوو بۆچی دەبێت خەبات بكەین لە
بەرامبەر ئاین؟ رێگاكانی ئەوان بۆ هۆشیاركردنەوەی خەڵك نەبوو بۆ رزگاربوون
لە كۆت و ئەسارەتی بیركردنەوەی ئاینیی ،الی ئەوان بەبێ پاساو یان با بڵێین بە
هەندێك بیانووی سادە و ساكارەوە كە مایەی قبوڵ نەبوو الی هیچ كەس ئاین
جێگەی دژایەتی ولە بەرامبەروەستانەوە بوو! ،خەتەرناكترین حاڵەتێك ئەوەبوو
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی زۆر ب��ێ زم ��ان و دەس �ت��ەوەس��ان ب��وو ل��ە رۆش �ن �ك��ردن��ەوەی
بیری خەڵك لە بەرامبەر ئاین ،لە توانای ئەواندا نەبوو رێگەیەكی سەركەوتوو
ب��دۆزن��ەوە ت��ا بتوانن پ��ەی�ك��ەری ئ��ای��ن تێكبشكێنن .ل��ەوە م��ەت��رس�ی��دارت��ر وا دەزان �را
ئەو وت��ار و پەیڤە حەماسییانەی رابەرایەتی حزب بەسن بۆ ئ��ەوەی ئاین بخرێتە
حاشییەوە و پەڕاوێز بخرێت!! ،ئەوان نەك هەمەالیەنە و فرە جۆر بەرە و رووی
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ئاین نەبوونەوە بەڵكو توانای ئەوەشیان نەبوو بە چەكی ماركسیزمیش كارێكی وا
ئەنجام بدەن.
لینین �ك�ات��ی خ��ۆی ب��ە وردی دی�ق��ەت��ی ئ��ەم رەه��ەن��دەی داوە ب��ۆی��ە ل��ە ش�ێ��وازی
پێشنیارێكدا دەنووسێت «گەورەترین هەڵەی ماركسییەك ئەوەیە وەها تێبگات
بە ملیۆن مرۆڤی مەحكوم بە جەهل و خورافە و نەزانیی بە تایبەتی جوتیاران و
َ
پیشەییەكان تەنیا دەكرێت لە رێگەی فێركردنی ماركسیستییەوە رزگاربكرێن!!،
دەب �ێ��ت ج��ۆرەه��ا ت��ەب�ل�ی�غ��ات��ی ئ��ات��ەئ�ی�س�ت��ی ب�خ��رێ�ت��ە ب��ەردەس �ت��ی ج ��ەم ��اوەر ،ئ ��ەوان
دەبێت لە روانگە و الیەنی ج��ۆراوج��ۆرەوە لەگەڵ راستییەكانی ژی��ان ئاشنا بن،
ب��ۆ ئ��ەوەی ه��ۆگ��ری ئ��ەم مەسەلەیە ببن و ل��ە گێژەنی مەزهەبی بەئاگابن ،دەبێت
بەهەر رێگایەكی شیاو لێیان نزیك ببینەوە و لە گۆشەنیگای ج��ۆراوج��ۆرەوە بە
كەڵك وەرگرتن لە رێگای رێبازی ج��ۆراوج��ۆر بیانبزوێنین» .لینین و هەڤاڵەكانی
ل��ە پ��ارت��ی ب��ەڵ�ش��ەف�ی��ك ت��ەن�ی��ا م��ارك�س�ی��زم�ی��ان ن��ەك��ردب��ووە دەرم��ان �خ��ان��ەی ه��ەم��وو
درم��ە كوشندەكانی كۆمەڵگەی رو�س��ی ،ئ��ەوان دەیانویست كەڵك لە ئەدەبیات
و ب �ی��ردۆزی غ��ەی��رە كۆمۆنیستی وەرب �گ��رن ل��ە پ�ێ�ن��اوی روون��اك �ك��ردن��ەوەی زهنیەتی
ك��رێ�ك��اران و ج��ەم��اوەری خ��ەڵ��ك .كۆمۆنیستی كرێكاریی دروس��ت ب��ە پێچەوانەوە
هەموو رەخنەكان لە كانگای تاك ئایدۆلۆژیا و سۆنگەی ماركسیزمەوە ئاڕاستەی
ئ��ای��ن دەك��ات و ه��ەر ج ��ۆرە ن��ەش�ت��ەرگ��ەری�ی��ە �ك�ی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ئ��ەن�ج��ام ب ��دات تەنێ
ب��ە م�ق��ەس��ت و داوی م��ارك�س�ی��زم دەس�ت��ی ب��ۆ دەب ��ات ،ئ��ەم��ە ج�گ��ە ل ��ەوەی زۆرب��ەی
رەخنەكانیان زۆرتەقلیدیی و ساویلكە و مندااڵنە بوو.
ئەندامێكی كۆمۆنیستی كرێكاریی كاتێك دەیووت من دژی ئاینم نەیدەتوانی
ئ��ەوە بسەملێنێت ب��ۆچ��ی دژی ئ��ای�ن��ە؟ ی��ان �ك�ات�ێ��ك دەی��ان��ووت ئ��ای��ن دژی ئ��ازادی��ی و
مافەكانی خەڵكە النیكەم ن��ەی��ان��دەت��وان��ی كەمترین ئارگۆمێنت و فاكتی زانستی
ب��ۆ پاڵپشتی وت��ە �ك�ان�ی��ان ب��دۆزن��ەوە! دە�ش��ێ بڵێین رەخ�ن��ە �ك�ان�ی��ان ل��ە ئ��ای��ن رەخ�ن��ەی
ن��اپ��ەس��ەن��د و ن��ازان �س �ت��ی ب � ��وون ،زی ��ات ��ر ه ��ەڵ �ق ��واڵوی ه��ەڵ �چ��وون �ێ �ك��ی ع ��ەف ��ەوی ��ی و
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سەرەڕۆیانە بوو .ئەوتەبلیغات وئاژیتاسیۆنەی كۆمۆنیستی كرێكاریی لە بەرامبەر
ئاینی ئیسالم دەیكرد هیچ كات نەچووەتە خانەی رەخنەی ئەكادیمی و جیددی،
پتر ئ��اوێ�ت��ەی جنێو و م�ه��ات��ەرات و رووش��ان��دن��ی هەستی ب��اوەڕداران��ی ئاینی ئیسالم
بووە! رەنگبێ لە سەرجەم نووسینەكانی (ماركس ،ئەنگلس ،لینین) تاكە دێڕێكی
زبرو ساتیرئامێزو نزیك لە جنێو ئاڕاستەی باوەڕدارانی ئاینەكان نەكرابێت ،ناوی
ه��ەری��ەك لە (عیسا -موسا– محەمەد ه�ت��د )..بە هیچ كلۆجێك نەهاتۆتە سەر
زاران ،ئەمە لە كاتێكدا ئەوان زۆر جیددی و هەراشانە بەرامبەر بە ئەقڵی ئاینیی
وەس �ت��ان��ەوە .م��ارك��س و ئەنگلس ب��ە زان�س�ت�ی��ی رۆ ڵ��ی ئ��ای�ن�ی��ان ل��ە چ��ەوس��ان��دن��ەوەی
چینایەتیدا ناساند ،نەك بە شێوەی ئیستفزازی با�سی ئاین بكەن!!.
كۆمۆنیستی كرێكاریی بەردەوام لە قەیرانی ئەوەدا بووە تاكو بتوانێت وەاڵمی
پ��رس �ی��ارە م��ەزه��ەب�ی�ی��ە �ك�ان ب ��دات ��ەوە و خ��ەڵ��ك ب�ت��وان��ن ب ��اوەڕ ب��ە ئ��ەرگ��ۆم�ێ�ن�ت��ەك��ەی
ب �ك��ەن ،ل��ەب��ەرئ��ەوەی رەف �ت��ار و ش �ێ��وە ه��ەڵ�س��وك��ەوت��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی لە
ب��ەرام�ب��ەر ئ��ای��ن دوور ب��وو ل��ە پ�ێ��ودان�گ��ە م��ارك�س�ی�ی��ە �ك�ان و روان �گ��ەی ماتریالیزمیی
م��ارك��س .دەك��رێ��ت ئ��ەو وت��ەی��ەی (ل�ی�ن�ی��ن)ی��ان ب��ەس��ەردا بچەسپێنین ك��ە دەڵ�ێ��ت
«مەسەلەیەكی زۆر گرنگ بەشێوەیەكی دووپ��ات�ك�راوە ل��ەالی��ەن كۆمۆنیستەكانی
ئێمەوە وەبەرچاو ناگیرێت ،ئەو كۆمۆنیستانەی بە رواڵ��ەت ماركسیستن ،بەاڵم
ب��ە ك ��ردەوە دەی�ش�ێ��وێ�ن��ن ،زان�ی�ن��ی ئ��ەوەی��ە لەنێو ج��ەم��اوەری هێشتا دواك��ەوت��وودا
چ �ل��ۆن ه��ەڵ�س��وك��ەوت�ێ�ك��ی ه��ۆش �ی��اران��ە س ��ەب ��ارەت ب��ە پ��رس �ی��ارە م��ەزه��ەب�ی�ی��ە �ك�ان و
رەخنەی هۆشیارانەی مەزهەب پێكبهێنن» .كۆمۆنیستی كرێكاریی زۆر رواڵەتی و
گەوجانە لەناو جەماوەری دواكەوتووی كوردستاندا بەرامبەركێی لەگەڵ ئاین
دەك��رد ،سەرئەنجامیش دژای��ەت��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی ن��ەك ه��ەر زیانی بە ئاین
و بیروباوەڕە دۆگماكان نەگەیاند بەڵكو بووە مایەی بەهێزكردنی هەستی ئاینیی
خەڵك و گوڕدان و شەرعییەت بەخشین بەبوون و پێگەی كۆڕ و كۆمەڵ و پارتە
سیاسییە ئاینییەكان.
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ل � ��ەوەش زی ��ات ��ر پ ��ێ دادەگ� � ��رم و پ �ێ �م��وای��ە رەخ �ن��ەك��ان��ی ئ ��ەن ��دام ��ان و ك��ادێ �ران��ی
كۆمۆنیستی كرێكاریی لەعێراق ب��ووب��ووە ج��ۆرێ��ك ل��ە بزنس و بازرگانیكردن بەو
جۆرە مەسەالنەوە ،زۆرترین جاریش كرابووە كەیس بۆوەرگرتنی مافی پەنابەرێتی
لە واڵتانی خۆرئاوا! .هەندێك كات بەشێك لەو ئەندام و كادێرانەی (حككع) لە
پرۆگرامیان داب��وو واڵت بەجێبهێڵن هەڵدەستان ب��ە جنێودان ب��ە ئاین و ك��ۆڕ و
كۆمەڵە ئاینییەكان ،رەنگبێ بێژم كێشەكە لەوەدا نەبوو رەخنەگرتن لە ئاینیان
ب��ۆ ك��ەی��س ب��ەك��اردەه �ێ �ن��ا ،ب��ەڵ�ك��و ك��ارەس��ات��ەك��ە ل ��ەوێ��داب��وو گ�ش��ت ئ ��ەو ب��اب��ەت و
نووسراوانە سەر لەبەریان جنێوی ناشیرین و رەخنەی نائەكادیمیی و برینداركەر
ب ��وون .س ��ەرەڕای ئ��ەم��ەش ش��ەڕی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی ل��ەگ��ەڵ ئ��ای��ن شەڕێكی
بێمانا و بێ ئەنجام ب��وو ،چوونكە ئامانجی كۆمۆنیستی كرێكاریی بە قەد ئەوەی
لە ناوبردنی ئاین بوو بۆ پەڕاوێزخستنی نەبوو .ئەوەش كارێكی گەلێك زەحمەتە
و تا ئێستاش لە مێژووی مرۆڤایەتیدا نەبینراوە كۆمەڵگەیەك دروست بووبێت
خ��اڵ��ی ب�ێ��ت ل��ە ئ��ای��ن و ب ��اوەڕە غ��ەی�ب��ان�ی�ی��ە �ك�ان ،ئ��ای��ن توخمێكی گ��رن�گ��ی ك��ول�ت��ووری
هەموو كۆمەڵگەكانە ،توێژینەوە ئەنترۆپۆلۆژییەكان ئەوەیان سەملاندووە ئاین
و ب��اوەڕك��ردن بە خودایەكی ب��ااڵدەس��ت خاڵی هاوبە�شی هەموو كۆمەڵگەكانە لە
سەرەتاییترین كۆمەڵەوە تاكو شارستانیترینیان .هەربۆیە شەڕی حیكمەتییەكان
ل��ەس��ەر ل��ۆژی�ك�ێ�ك��ی گ��ەوج��ان��ە و ن ��اڕۆش ��ن پ �ی��ادە دەك ��رێ ��ت ،ه ��ەر ل��ەب��ەرئ��ەم��ەش��ە
ناتوانێت جێگەیەك بگرێت و ئاسۆیەكی روونی لێ هەڵبێت .خوالسە �سێ هۆكاری
س��ەرە �ك�ی ،وای ك��رد ش��ەڕی كۆمۆنیستی كرێكاریی ل��ە ب��ەرام�ب��ەر ئایندا ب��ێ ئ��ا �ك�ام و
سەرەنجام بمێنێـتەوە:
یەكەم :كۆمۆنیستی كرێكاریی زۆرلەوە هەژارتربوو بتوانێت خوێندنەوەیەكی
ق ��ووڵ ب��ۆ ئ��ای�ن��ی ئ�ی�س�لام ب�ك��ات .خ��وێ�ن��دن��ەوەی��ەك ك��ون��ج و ك��ەل��ەب��ەری ش��ەری�ع��ەت��ی
ئ�ی�س�لام ب�گ��رێ�ت��ەوە ،ه��ەم��وو ئ��ەو رەخ�ن��ان��ە�ش��ی ب��ەرام�ب��ەرئ��ای��ن ه��ەی��ان�ب��وو رەخ�ن��ەی
ج �ی��ددی و س�ت �رات�ی��ژی��ی ن��ەب��وون و پ�ش��ت ئ��ەس�ت��وور ن��ەب��وون ب��ە م�ی�ت��ۆدی زانستیی
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پەڕاوێز:
*دۆن�ك�ی�ش��ۆت ق��ارەم��ان��ی رۆم��ان��ی (دۆن�ك�ی�ش��ۆت)ی س�ێ��رڤ��ان�ت��س ،وەك رەم��زی
دۆڕان ��دن بەكارهێنراوە ن��ەك سەرچڵی و ئ��ازای��ەت��ی ،ئ��ەگ��ەر واب��وای��ە رەن�گ��ە ل��ە بری
دۆنكیشۆت «پرۆمیتۆس»م بەكاربهێنابا.
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و ف��اك�ت��ی ئ��ە �ك�ادی�م�ی��ی پ�ێ��وی�س��ت .ئ��ەم��ەش �ی��ان ل��ە ب��ێ ت�ف��اق��ی م��ەع��ری�ف�ی��ی و روان�ی�ن��ی
تەنگەبەری ئایدۆلۆژییەوە سەرچاوەی گرتبوو.
دووەم :ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ه�ی��چ پ��ڕۆت��ۆك��ۆل و ب��ەرن��ام��ەڕێ��ژی�ی��ە �ك�ی ن��ەب��وو
ب��ۆ ب��ەرام�ب��ەر �ك�ێ ل��ەگ��ەڵ ئ��ای��ن و ك��ۆڕ و ك��ۆم��ەڵ��ە ئ��ای�ن�ی�ی��ە �ك�ان ب��ە ت��ای�ب��ەت��ی ئ��ەوان��ەی
دەیانویست ئاین بگێڕنەوە بۆ سەر شانۆی دەسەاڵتی سیاسیی .ئەوە�شی هەبوو
چەند هێرشێكی پچڕپچڕو سەرلێشێواوانە بوو.
س �ێ �ی ��ەم :ل ��ەب ��ەرچ ��او ن��ەگ��رت �ن��ی دۆخ � ��ی ك ��ۆم ��ەاڵی ��ەت ��ی و ئ��اس �ت��ی ه ��ۆش �ی ��اری ��ی و
تێگەیشتنی كۆمەڵی ك��وردەواری��ی ،بە تایبەتی وەك دەبینرێت ئیسالم ریشەیەكی
ق ��وو ڵ ��ی ل ��ە ك��ۆم��ەڵ �گ��ەك��ەم��ان��دا ه ��ەی ��ە .ئ ��ەگ ��ەری ��ش س �ی��اس��ەت ج ��ۆرێ ��ك ب �ێ��ت ل��ە
هونەر ئ��ەوە كۆمۆنیستی كرێكاریی نەیتوانیوە هیچ �ك�ات ئ��ەو ه��ون��ەرە وەك خۆی
و لە كات و ساتەوەختی خۆیدا بەكاربهێنێت .ئاخر لینین وتەنی»ناپاكییە بچیتە
ش��ەڕێ�ك��ەوە ب�زان��ی سەرەنجامەكەی ب��ە قازانجی الی��ەن��ی ب��ەرام�ب��ەر ت��ەواو دەب�ێ��ت».
ئا ل�ێ��رەوە كۆمۆنیستی كرێكاریی ناپاكییەكی زۆر گ��ەورەی ك��رد بەرامبەر بە خۆی
و رەخنەگرانی بیری ئاینیی و لە سەنگەری جەنگێكی دۆنكیشۆتانەی هەمیشە
دۆڕاودا گەورەترین زەرەرو زیانیان لە روانگەی ماتریالیستی و ئاتەئیستی دا.
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ئ��ەری��ك ف ��رۆم دەن��ووس �ێ��ت (ئ��ام��ان�ج��ی م��ارك��س ئ��ازادك��ردن��ی م��رۆڤ��ە ل��ە رووی
رۆحییەوە ،رزگاركردنێتی لە كۆت و بەندی جەبرییانەی ئابووری ،گەڕاندنەوەی
ئینسانییەتی ئینسانە ل��ە ف��ۆرم��ە گشتییەكەدا ،ه��ەروەه��ا ل��ەب��ۆ ئ��ەوەی��ە م��رۆڤ
ه��اوئ��اه��ەن�گ��ی و هارمۆنییەتێك ل��ەگ��ەڵ ه��اوش�ێ��وە ئ��ادەم�ی�ی��ە �ك�ان��ی خ��ۆی و ل��ەگ��ەڵ
س��روش�ت��دا چ�ێ ب�ك��ات) .ه��ەرل��ەو رەه��ەن��دەوە م��ارك��س پ�ێ��داگ��ری��ی ج�ی��ددی ل��ەس��ەر
ئ ��ەوەك ��رد دەب �ێ��ت ك��رێ �ك��اران و زەح�م��ەت�ك�ێ�ش��ان ل��ە ك ��ۆت و ب��ەن��دی ج��ەب��ری�ی��ان��ەی
ئ ��اب ��ووری رز �گ ��ار ب �ك��رێ��ن ،ت��ا ئ ��ەو ه��اوئ��اه��ەن �گ��ی و گ��ون�ج��ان��ە دروس �ت �ب �ێ��ت ل��ەن�ێ��وان
مرۆڤەكاندا ئەو ناوینابوو كۆمۆنیزم ،ماركس ئەركی گ��ەورەی خستەسەر چینی
كرێكارو رزگاریی ئەو چینەی خستە ئەستۆی خودی خۆی ،بەڵكو پێیوابوو بەبێ
ئەوەی كرێكارشۆڕش بكات ئیمكانی نییە قۆناغی سەرمایەداریی تێپەڕێنرێت.
ل��ەم ب��ارەی��ەوە (میشێل ل��ۆی) دەڵ�ێ��ت :لەناو س��ەرج��ەم بەرهەمەكانی ماركس
و ئەنگلسدا بەناوبانگترین ب��ەره��ەم مانیفێستی كۆمۆنیستە ،ل��ە راس�ت�ی��دا جیا
ل��ە كتێبی پ �ی��رۆز ،ه�ی��چ كتێبێكی ت��ر وەك مانیفێست وەرن��ەگ �ێ��ڕدراوە و ل��ەو زی��ات��ر
باڵونەكراوەتەوە ،ب��ەاڵم خاڵە هاوبەشەكەی لەگەڵ كتێبی پیرۆزدا چییە؟ جیا
لە ریسواكردنی ناعەدالەتی كۆمەاڵیەتی هیچ لێكچوویەكی تریان نییە ،ماركس
و ئەنگلس ه��ەروەك (ئ��ام��ۆس و ئ��ەی�زا)* قسەیان ل��ەس��ەر چ��روو �ك�ی دەوڵ��ەم��ەن��د و
دەس ��ەاڵت ��داران ��ە .ه ��اواری ��ان ب��ۆ ه��اوپ�ش�ت��ی ل��ەگ��ەڵ چ��ەوس��اوەك��ان و زەب��وون��ەك��ان
دەك��رد و ه��ەروەك (دانیاڵی پێغەمبەر) نوسراوی سەر دی��واری ش��اری «بابل»یان
خ��وێ �ن��دەوە ( –men,men, tekelup hasimرۆژەك��ان ��ت دەژم �ێ ��ردرێ ��ن) ،ب��ەاڵم
بەپێچەوانەی پەیامبەرانی كتێبی پیرۆزی عیبرانییەكان ،ئومێدیان نەبەستەوە
بە هیچ خودا و رزگاركەرێكی چاوەڕوانكراو ،رزگاریی چەوساوەكان لە ئەستۆی
خودی چەوساوەكانە.
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م��ارك��س و ئەنگلس ،ئ��ەوەن��دەی ل��ە س��ەردەم��ەك��ەی خ��ۆی��ان تێگەیشتبوون و
تێبینیان ك��ردب��وو ئ��ەو پاڵەپەستۆیەی ل��ەس��ەر ژی��ان و كەسێتی و جەستەی تاكی
كرێكارە هۆكارێكی بنەڕەتی وبەهێزە لە تووڕەكردن وبێزاركردنی زیاتری جەماوەری
كرێكاران و دەبێتە فاكتۆری داگیرسانی مەشخەڵی شۆڕ�شی مەزنی چینایەتی و
سەرەنجامیش ئەم كارە بە مەرگی سیستمی سەرمایەداریی تەواو دەبێت .ماركس
و ئەنگلس ب��ە ب�ی��ری��ان��دا ن��ەدەه��ات سیستمی ئ��اب��ووری و سیاسیی س��ەرم��ای��ەداری��ی
ق��ۆن��اغ��ە �ك�ان ب��ە س��ەرك��ەوت��ووی��ی دەب��ڕێ��ت و زۆر ل��ەوە زێ��دەت��ر ت��ەم��ەن درێ��ژت��ر دەب�ێ
مینا ئەوەی ئەوان پێشبینیان كردبوو ،بەڵكو وەهایان دانابوو سەرمایەداریی لە
ئاكامی فراوانبوون و گەشەی خۆیدا لەناو دەچێ ،هەربۆیە لە چەشن و بەرگێكی
پێغەمبەرانەدا دەردەكەوتن و مژدەی سەركەوتنیان دەبەشییەوە.
م�ی�ش�ێ��ل ل��ۆی دەڵ �ێ��ت (ت��ەن��ان��ەت م��ارك��س و ئ��ەن�گ�ل��س پ�ێ�ی��ان��واب��وو ش ��ۆڕش لە
روس �ی ��اوە ب ��ەرەو خ ��ۆرئ ��اوای ئ ��ەوروپ��ا دەڕوات ،م��ارك��س و ئ��ەن�گ�ل��س ل��ە پێشەكی
خ��ۆی��ان��دا ب ��ۆ وەرگ �ێ �ڕان ��ی چ��اپ��ی رو�س� ��ی م��ان�ی�ف�ێ�س��ت ل��ەس��اڵ��ی  1881س��ەرن�ج�ی��ان
خستە سەر كاتێكی گریمانەیی كە تیایدا شۆڕ�شی سۆسیالیستی لەسەر بنەمای
خ��اوەن��دارێ�ت��ی سۆسیالیستی دێ��ری�ن��ەی ج��ووت�ی��اران ل��ە روس �ی��اوە دەس�ت�پ�ێ��دە �ك�ات
و دوات ��رپ��ەل دەك�ێ�ش�ێ��ت ب��ۆ ئ��ەوروپ��ای خ ��ۆرئ ��اوا) .ه ��ەروا ل��ەو ق��ەن��اع��ەت��ەداب��وون
ت��اب��ۆی ك��ۆم��ۆن�ی��زم ئ��اس�م��ان��ی ئ��ەوروپ��ا دەت��ەن �ێ و ئ��اڕاس �ت��ەی ه��ەم��وو ش��ت ه��ەن�گ��او
رووەو دام��ەزران��دن��ی كۆمەڵگەیەكی نموونەیی ب�ێ چین و چ��ەوس��ان��دن��ەوە رێچكە
دەبەستن ،چوونكە بە دیتنی ئەوان كۆمۆنیزم دوا قۆناغی گەشەكردنی ئابووری
و كۆمەاڵیەتی مرۆڤایەتییە .م��ارك��س و ئەنگلس كرێكارانیان ب��ە دای�ن��ەم��ۆی ئەم
وەرچ��ەرخ��ان��ە دان��اب��وو ،ه��ەم��وو ه�ی��واو ئومێدەكانیان ب��ەو چینەوە بەستبووەوە،
وەل��ێ بەپێچەوانەوە بە تێپەڕینی كات و گەشەسەندنی سیستمی سەرمایەداریی
و خۆ نوێكردنەوەی بەردەوامی ئەو سیستمە ،چینی كرێكاران داڕنران لە هەموو
ب��ەه��ا ش��ۆڕش�گ�ێ��ڕی�ی��ە �ك�ان و ل��ە چینێكی ئ��ەك�ت�ی�ڤ��ی ش��ۆڕش�گ�ێ��ڕەوە ب��وون��ە چینێكی
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لۆمپنی پەرش و باڵوی بێ دەسەاڵت.
فەیلەسووفی چەپی بە نێوبانگی ئەڵمانی (هێربرت ماركۆز) لە هەموو كەس
پێشتر و ب��ەوپ��ەڕی وری��ای�ی��ەوە ئ��ەم تێزەی ئاشكرا ك��رد!! ,م��ارك��ۆز وەك بیرمەندێكی
چەپی ناسراو هەرچەند بڕوای بەوە هێنا دەبێت سیستمی سەرمایەداریی لەناو
ب�چ�ێ��ت ،ب��ەاڵم ه��ەم��وو پێشهاتە سیاسییەكان و گ��ەش��ەی زی��ات��ری ت��ەك�ن��ۆل��ۆژی��ا و
ل��ەس��ەرو ه��ەم��ووش�ی��ان��ەوە تێكشكانی ش��ۆڕ�ش��ی س��اڵ��ی 1918ی كۆمۆنیستەكانی
ئەڵمانیا وای لێكرد بەو بڕوایە بگات كرێكار ناتوانێت ئەو گۆڕانە ئەنجام بدات..
ماركۆز دەیزانی قۆناغی ئێستا جیاوازە لەوسەردەمەی پڕۆلیتاریا هەوێنی شۆڕش
ب��وو ،بەڵكو ل��ە ه��ەن��ووك��ەدا پڕۆلیتاریا ل��ە هێزێكی رادی�ك��اڵ و شۆڕشگێڕەوە ب��ووە
بەهێزێكی دژە ش��ۆڕش و ه��ەوێ�ن��ی سەقامگیربوون و راگ��رت�ن��ی ب��ارودۆخ��ەك��ە وەك
خ��ۆی ..زی��اد ل��ەوەش ئەگەر پڕۆلیتاریا بەرهەمی ش��ۆڕ�ش��ی پیشەسازیی بێت ئەوا
لەسەردەمی شۆڕ�شی تەكنۆلۆژیادا چینێكی وا ل��ەب��ەردەم ئەگەری پووكانەوە و
ئاوابووندایە ،بۆیە چاوەڕوانكردنی هەر جۆرە گۆڕان و شۆڕشێك لەو چینە لە
خەیاڵپاڵویی دەچێت( .بڕوانە گۆڤاری :روانگە و رەخنە -ژمارە  –7 -ساڵی 2002
 /الپەڕە .)46
دواتر بە تایبەت دوای شكستە یەك لە دوای یەكەكانی بزووتنەوە كرێكاریی
و چ��ەپ��ە �ك�ان ئ�ی��دی ه�ێ��دی ه�ێ��دی ئ��وم�ێ��دە �ك�ان ك��زب��وون و ه �ی��وا �ك�ان پ��وو �ك�ان��ەوە،
چ��وون�ك��ە ل��ەم��ەو ب��ەپ��اش چینی ك��رێ�ك��اران چیتر ب��زوێ�ن��ەری چ��ەرخ��ی داه��ات��وو نابن
بەڵكو رەنگبێ لەگەڵ چاخی تەكنۆلۆژیای ه��اوچ��ەرخ��دا ئ��ەو چینە لە ئاوابوونی
یەكجارەكی نزیك ببێتەوە یان هەر هیچ نەبێ رۆڵیان وەك كارێكتەرێكی ئەكتیڤ
لەسەر شانۆیی ملمالنێی كۆمەاڵیەتی و سیاسیی بسڕدرێتەوە .ماركس و ئەنگلس
ب��ەر لە س��ەدە و نیوێك وەه��ای��ان دان��اب��وو ئەمڕۆ س��ەرج��ەم مرۆڤایەتی لە قۆناغی
كۆمۆنیزمدا ب��ژی��ن!! وەل��ێ ن��ەك ئ��ەوە رووی �ن��ەداوە بەڵكو س��ەرم��ای��ەداری��ی ل��ەوپ��ەڕی
دەسەاڵت و هێزی خۆیدایە و بووەتە سیستمێكی جیهانی ،دەتوانین بڵێین ئەوی
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ماركس پێشبینی كردبوو و لەبارەیەوە مژدەی دەدا تەنیا جۆرێك بوو لە خەون،
ب��ەاڵم ب��ا ل��ە بیرمان ن��ەچ�ێ خەونێكی ج��وان و ب�ێ�گ��ەرد .ه��ەر ئ��ەم��ە ب��ووەت��ە ه��ۆ �ك�اری
ئ� ��ەوەی ف��ەل�س��ەف��ەك��ەی م��ارك��س ب��ە ت�ێ�ك�ش�ك��اوی��ی و ب��ەزی��ووی��ی ب�ێ�ت��ە پ�ێ��ش چ ��او و
روانگە و دۆزینەوە زانستییەكانی ببێتە جێگەی گومان و رەتكردنەوە ،هەروەك
(ئەلبێر كامۆ) لە ساڵی  1951لە (االنسان املتمرد)دا دەڵێت (بیرۆكەی پەیامی
پڕۆلیتاریا ت��اوەك��و ئێستا ل��ە م�ێ��ژوودا نەیتوانیوە بەرجەستە ب�ێ ئ��ەم��ەش بەزینی
پێشبینییەكەی ماركس كورت دەكاتەوە).
دوای ئ��ەو پ��اش��ەك�ش��ە چ��اوەڕوان �ن��ەك �راو و ن��ائ��وم�ێ��دك��ەرەی پ��ڕۆل�ی�ت��اری��ا ل��ەس��ەر
ئ��اس�ت��ی ج�ی�ه��ان ،ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ل��ە س��ووچ�ێ�ك��ی پ ��ەڕاوێ ��زی ئ ��ەم دن�ی��ای��ەدا
بانگەوازی خەباتی كرێكارانی راگەیاند و دەیەویست هێزی تێكشكاوی كرێكارانی
ن��ەك ی��ەك واڵت بەڵكو هێزی هەموو كرێكارانی جیهان بۆ سەرخستنی كۆمۆنیزم
كۆ بكاتەوە! .پێشتربە تێرو تەسەلی باسم لەوە كردووە لە توانای فیكریی و فیعلی
ح��زب��ی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری�ی��دا ن��ەب��ووە و نییە دەس��ەاڵت��ی ش��ارێ��ك ب��ە دەس�ت��ەوە
ب�گ��رێ ج��ا نەخاسمە و ئ��ەو الف و پ��ۆزە زل��ەی هەمیشە ل��ە خ��ۆی��ان نیشان دەدا.
ب��ەاڵم س��ەرەڕای ئ��ەوەش مەسەلەی كرێكاران و مافەكانیان بەهانەیەكی ب��اش و
گرنگ ب��وو بۆ رەسمییەت و شەرعییەتدان بە خۆیان ،ئەگەرنا ئ��ەم حزبە نەك
ئەوەی حزبی راستەقینەی كرێكاران نەبووە بەڵكو هەر ئاگای لە ژیانی كرێكاران
و چینی خ��وارەوەی كۆمەڵگەكەی نەبووە .لە كاتێكدا ه��ەزاران كەس لە خەڵكی
ه��ەژار و كەمدەرامەت لە كولەمەرگی و ژیانی مەمرە و مەژیدا زیندەگیان دەكرد
س��ەرك��ردای��ەت��ی ئ��ەم حزبە ب��ە یارمەتی مۆسیقای بیتهۆڤن و گ��ۆران��ی تایتانیكەوە
ل ��ەس ��ەر س �ف��رەی��ە �ك�ی ت � ��ەواو ب ��ۆرژوازی �ی ��ان ��ە دەی ��ان �خ ��وارد و دەی� ��ان � �خ� ��واردەوە .ئیتر
م��ەس��ەل��ەی ك��رێ �ك��اران درۆی ��ەك��ی ش ��اخ ��دارب ��وو ،درۆی� ��ەك ب ��وو ب��ژێ��وی��ی راب ��ەران ��ی
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ل��ەس��ەرب��ەن��د ب ��وو ،دو �ك�ان �ێ��ك ب ��وو ب��ۆ ن ��ان پ��ەی��داك��ردن و
بازرگانیكردن.
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سەرسوڕهێنەرتر لەمانە جیاوازییەكی قووڵی چینایەتی لەنێوان ئەندامانی
خوارەوە وسەرەوەی حزبدا هەبوو ،ئاخركەم نەبوون ئەوكادروئەندامانەی بەو
هۆیەوە ریزەكانی حزبیان بۆ هەمیشە جێهێشت ،ئەندامی حزب بیری دەكردەوە
دەس��ەاڵت��داران��ی ح��زب ل��ەم الوازی ��ی و ب�ێ��دەس��ەاڵت�ی�ی��ەدا ئ��ا ب��ەو ج ��ۆرە ش��اه��ان��ە و
ب��ۆرژوازی �ی��ان��ە دەژی ��ن داخ ��ۆ ئ��ەگ��ەرب�گ��ەن��ە دەس ��ەاڵت ه��ەرئ ��ەوان س��ەرم��ای��ەدارو
كۆمبرادۆری داهاتووی كۆمەڵ نابن؟ یان ئەوان نەتوانن خۆیان لەگەڵ هاوڕێ
و ه��اوڕێ�ب��ازە �ك�ان�ی��ان ه��اوش��ان بكەن و ه��ەوڵ�ب��دەن ب��ۆ كوشتنی یەكسانی ،دەب �ێ چ
ئومێد و خێر و باشەیەكیان بۆ سەرجەم كۆمەڵی هاوواڵتیان هەبێت لە ئێستا و
داهاتوودا؟ ئەندامانی (حككع) بۆ بژێویی ژیانیان نەك هەر ئەوەی هیچ مووچە
و هاوكارییەكی داراییان نەبوو ،بەڵكو بە وێنەی سواڵكەر پارەیان بۆ بەڕێوەبردن
و پێشەوەبردنی كارەكانی حزب پەیدا دەكرد ،لەوالشەوە سەركردەكانی حزب لە
ئەوروپا و ئەمەریكا لە ژیانێكی رەفاه و بۆرژوازییانەدا بە فاكس و ئیمەیل پەیام و
تەوجیهاتی خۆیان دەناردەوە بۆ ئەندامەكانیان لە ناوەوەی كوردستان!.
ئەم راستییە بۆمێژوودەڵێم ئەندامانی خوارەوەی حزب ئەوەندەی سەروەت
و سامان و دزیی و گەندەڵی و ساختەكارییەكانی سەركردەكانی حزبەكەی خۆیان
دەژمارد و تێبینی دەكرد چارەگی ئەوە چاودێر نەبوون بەسەر دەرەوەی خۆیاندا،
لە یادمە پاسەوانەكانی رادیۆی ناوەندیی حزب بڕیاریاندا لە دژی خراپی خواردن و
رەو�شی ژیانیان و نەبوونی مووچە مانگرتن بكەن و رابەرایەتی بۆ داواكانیان ناچار
بكەن !!.چ كارەساتێكە حزبێك س��ەری زم��ان و بنی زمانی زەمانەت و دابینكردنی
ژی��ان و مافە سەرەتاییەكانی هاونیشتمانیان بێت و فرمێسكی تیمساحانەی بۆ
بڕژێ كەچی ئەم مافانە بە هاوڕێكانی بندەستی بە رەوا نەبینێت؟ دەمەوێت ئەوە
بڵێم و بسەملێنم چۆن حزبەكانی بزووتنەوەی (كوردایەتی) بە تایبەتی یەكێتی و
پارتی شەرعییەتیان لە كێشە نەتەوەییەكانەوە وەرگ��رت��ووە و ب��ەو هۆیەوە درێ��ژە
ب��ە م��ان��ەوە و ب��وون�ی��ان دەدەن ،ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری�ی��ش ه��ەر ب��ە ه��ەم��ان شێوە
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مەسەلەی كرێكارانی كردبووە پارویەكی چ��ەور و بەتام ،مەسەلەی كرێكاران و
حزبی كرێكاران و بزووتنەوەی كرێكاران بە تەنێ دروشمگەلی قەبەی ن��اوەڕۆك
پ��ووچ ب ��وون ،ئ��اخ��ر ل��ەم دن�ی��ا بێسەر و ب ��ەرەی رۆژه��ەاڵت��دا هیچ شتێك هێندەی
ب��ەرزك��ردن��ەوەی دروش �م��ە ق��ەب��ە �ك�ان ئ��اس��ان ن�ی�ی��ە ،ئ��ەم دی��اردەی��ە ب��ە راددەی ��ەك
گ��ەش �ت��ووە خ��ەری �ك��ە ب�ڵ�ێ��م ئ ��ەم ن ��اوچ ��ەی ��ەی ج �ی �ه��ان دەڤ � ��ەری دروش �م ��ە زل ��ە ب�ێ
ماناكانە ،دروشمەكانی مافی م��رۆڤ و دیموكرا�سی و مافی ژن��ان و مندااڵن و مافی
هاوواڵتیان و یەكسانی و عەدالەتی كۆمەاڵیەتی كۆمەڵە كااڵیەكن لەالیەن پارتە
جۆر بە جۆرەكانەوە هەرلەمسەری راستەوە بۆ ئەوسەری چەپ بەكاردەهێنرێت
لە پێناوی ب��ەرژەوەن��دی��ی تایبەتیاندا ،بێگومانیش ب��ەرژەوەن��دی��ی ك��ۆی حزبەكانی
رۆژه� ��ەاڵت ی��ان ب��ۆ چ��ەن��د ك��ەس�ێ�ك��ی دی��اری �ك �راو ی��ان ب��ۆ چ��ەن��د ب�ن��ەم��اڵ��ەی��ە �ك�ی س��ەر
بورجی عاجە.
هۆڵدەرلین دەڵ�ێ��ت (ئێمە چەنێ دەوڵ��ەم��ەن��دی��ن ل��ە ب�ی��ردا و چ��ەن��دێ ه��ەژاری��ن
لە كرداردا) .خۆ كۆمۆنیستی كرێكاریی لە دروشمدا هیچی كەمتر نەبوو لە حزبی
س��ۆس�ی��ال دی�م��وك�رات��ی س��وێ��د ی��ان ل��ە پ��ارت��ی ك��ۆم��اری��ی ئ��ەم��ەری�ك��ا ،ب��ەاڵم ل��ە واقیعی
حاڵدا ئەو ئایەتەی قورئانیان بەسەردا دەچەسپا كە دەڵێت (لم تقولون ماال
تفعلون) .كۆمۆنیستی كرێكاریی گەردیلە و نموونەیەكی بچوككراوەی دەسەاڵتی
سۆڤێت بوو ،چوونكە ئەو دەسەاڵتە حەفتا ساڵی رەبەق بە ناوی چینی كرێكار
و جێخستنی سۆسیالیزم ب��ژێ��وی��ی خەڵكی روس�ی��ا و ك��ۆم��ارە �ك�ان��ی ت��ری سۆڤێتیان
گ��ەی��ان��دە خ ��واره�ێ�ڵ��ی ه ��ەژاری ��ی .ری �م��ۆن ئ ��ارۆن ئ��ام��اژە ب��ۆ ئ ��ەوە دەك ��ات (ل ��ە واڵت��ە
سۆسیالیستە پێشكەوتووەكان بە گشتیی و یەكێتی سۆڤێت بە تایبەتی ملمالنێی
چینەكان ه��ەب��وون و ل��ەگ��ەڵ ملمالنێی چینایەتی واڵت��ە لیبرالەكان ب��ە گشتیی و
ئەمەریكا بە تایبەتی جیاوازییەكی وایان نەبوو شیاوی باسكردن بێت).
ئ��ەم وت��ەزای��ەی ئ ��ارۆن ق�س��ەی��ە �ك�ی زۆر ب��ەن��اوب��ان�گ��ی (ش�ێ��خ م�ح��ەم��ەد ع��ەب��دە)م
دێنێتە یاد لە ب��ارەی ئەزموونی خۆی لە دیتنی خۆرئاوا و خۆرهەاڵت دەڵێت :لە

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

واڵتانی رۆژئاوا ئیسالمم بینی بەبێ موسڵمان ،لە واڵتانی رۆژهەاڵتیش موسڵمانم
بینی ب��ەب�ێ ئ�ی�س�لام! .ئ��ەزی��ش خ��ەری�ك��ە بڵێم ل��ە ئ��ەوروپ��ا سۆسیالیزم ه��ەب��وو بەبێ
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ە �ك�ان و ل��ە س��ۆڤ�ێ��ت ك��ۆم��ۆن�ی�س��ت ه��ەب��وون ب��ەب�ێ ب��وون��ی ئ��اب��ووری�ی��ە �ك�ی
سۆسیالیستی .الی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراقیش مینا حزبەكانی تر كە
ب��ە ب��ۆرژوازی��ی ن��اودەب �ران ه��ەم��ان ئ��ەو ن��ەری�ت��ی ج�ی��اوازی�ی��ەی س ��ەرەوە و خ��وارەوەی
حزب لە ئارادا بوو .كۆمۆنیستی كرێكاریی لە باشترین حاڵەتی هەبوونیدا پارت و
رەوتێكی وردە بۆرژوازیی پێشكەتووخوازبووە نەك رەوتێكی چەپی جێگە باوەڕی
كرێكاران ،هەرگیز كرێكاران و چینی خوارێی كۆمەڵگە ئەم حزبەیان نەناسیوە و
ێ هەر چینی كرێكار لە كوردستان
بە نوێنەر و دەمڕاستی خۆیانیان نەزانیوە .جار 
ئەوەندە پێگەیشتوو و لە خرۆشدا نییە تاوەكو حزبێك یان رێكخراوێكی بووێت
رێكی بخات و داخوازینامە و خواستەكانی بكاتە پڕۆژەی سیاسیی.
ئ��ەگ��ەری��ش ل��ە ن��اوی خ��ودی رەوت��ەك��ە ورد ببینەوە (كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی)!!
پاشگری (كرێكاریی) بۆزیاترجەختكردنەوەیە لەسەرپر�سی كرێكارولە قەڵەمدانی
جوواڵنەوەكە بە بزووتنەوەی كرێكاران ،بەاڵم بۆساتێك چییە ئەم رەوتە نەبووە
نوێنەرورەوتی كرێكاران ،نە حزب بە رێگایەك لە رێگاكان لە كرێكاران نزیكبووەوە
نە كرێكاران دەیانتوانی لە حزب نزیك ببنەوە ،ئەم بۆشاییە هەربە چۆڵی مایەوە
و ئێستا�شی لەسەربێت پرنەبۆتەوە ،چون كرێكاران متمانەیان پێ نەبەخشیوە و
ئەمەش وای لێكردووە بە تەواوی بەرەو الوازیی بڕوات و دواجاریش بووەتە هۆی
لێكترازانی زیاتری ریزەكانی و دابەشبوونیان بۆ چەند دەستە و رێكخراو و وردە
ح��زب��ی ت��ر .داب��ەش�ب��وون و ج�ی��اب��وون��ەوە �ك�ان ه��ەم��ووی��ان ب��ە پ��اس��اوی ئ ��ەوەن حزب
دوورە لە چینی كرێكار!! ،وەلێ جیابووەوەكانیش ناتوانن لەو چینە نزیك ببنەوە
بەڵكو هەر لەبنەماوە رێگاكانی كۆكردنەوە و یەكخستنی كرێكاران پێ نازانن .بە
ب ��اوەڕی م��ن �ك�ات��ی ئ��ەوە ه��ات��ووە كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی خ��ۆی ی��ەك�لا ب�ك��ات��ەوە ،یان
ئ��ەوەت��ان��ێ دەس �ت �ب��ەرداری ن��اوەك��ەی ب�ێ��ت ی��ان ئ��ەوەت��ا ب��ەش�ێ��وەی��ە �ك�ی راس�ت��ەق�ی�ن��ە
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پەڕاوێز:
*ئ��ام��وس و ئ��ەی�زا ( )Amos, isaiahدووان ب ��وون ل��ە پ��ەی��ام�ب��ەران��ی ن��ەت��ەوەی
یەهود (بنی اسرائیل) لە سەدەی هەشتەمی پێش زایین.
61

ستیڤان شەمزینی

هەڵگری ن��اوەك��ەی بێت ،هەرچەندە ئ��ەوی یەكەمیان ئاسان و لەبارترە بۆیان،
چون كۆكردنەوەی كرێكاران بەو جۆرە روانگە و مامەڵەیەی ئەوان لە دنیایەكی
تەواوگۆڕاوی وەك ئەمڕۆدا هەروەك ئەوە وایە حوشتربكەیت بە كونی دەرزیدا.
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قەرەوێڵەكەی پرۆكرەست و كۆمۆنیزمی كرێكاریی

لە میتۆلۆژیای گریكی كۆندا پرۆكرەست چەتەیەك بوو لە كەنارێكی دوورە
دەس �ت��دا ،ه��ەر ك��ەس رێ��ی ب�ك��ەوت�ب��ای��ەت��ە الی ئ��ەو خ��زم��ەت�ێ�ك��ی زۆر ب��ا�ش��ی دەك ��رد،
شەوێش سیسەمەكەی خۆی پێشكەش دەكرد تا لەسەری بخەوێ! ،بەاڵم ئەگەر
میوانەكە بااڵی بەرز و قاچی درێژتر بوایە لە سیسەمەكە ئەوە قاچی دەبڕییەوە،
خۆ ئەگەریش كورتە بااڵ بوایە بە ئامێرێك قاچی رادەكێشا تا بە ئەندازەی درێژیی
سیسەمەكە درێ��ژ ب�ێ��ت! .كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی ق��اڵ��ب و چ��ەرپ��ای��ە �ك�ی وەك ئ��ەوی
پرۆكرەست ب��وو ،دەب��وو الیەنگرانی ئ��ەم بیرۆكەیە لە چوارچێوەی روانگەكانی
مەنسور حیكمەتدا ژی��ان�ی��ان ل��ە ق��اڵ��ب ب��دەن ،هیچ ك��ەس ئ��ازادی��ی و م��ەودای��ە �ك�ی
وەهای لەبەردەم نەبوو گوزارشت لە بیركردنەوەی تایبەتی خۆی بكات ،پێویست
ب��وو ئ��ازادی��ی ب�ی��رك��ردن��ەوە و م��ام��ەڵ��ەی ت��ۆ ئ��ەوەن��دە بێت ل��ە ق��ەڵ��ەم��ڕەوی بیرۆكەی
كۆمۆنیزمی كرێكاریی تێنەپەڕێت .ئازادیی وەك كۆنسێپتێكی سیاسیی رووبەرێكی
بەرفرەی لە ئەدەبیاتی ئەم بزاڤەدا داگیر كردبوو ،بەاڵم هیچ كات ئازادیی بریتی
ێ جیا لەوتێزوروانینانەی رابەرایەتی حزب
نەبووە لە تەرحكردنی روانین وتێزی نو 
خودانی بوون .حزب و ئیدۆلۆژییەتی حزب بەهەموو پنتەكانی ژیانی ئەنداماندا
رۆچ��وو ب��وو ،تاكە ب��وار و الیەنێك نەبوو ح��زب و سووننەتەكانی دەخالەتی تێدا
ن��ەك��ەن ،ب��ە ك��ورت��ی ح��زب باوكێكی دەس��ەاڵت��دار ب��وو رێنمایی م�ن��داڵ��ە �ك�ان��ی خۆی
دەكرد ،ئەوی لە چوارچێوەی بیری باوكی دەرنەچووبا ئەوە رۆڵەی راستەقینەی
باوك بوو ،بێگومان پێچەوانەكە�شی بەر سزای توندی باوك دەك��ەوت و بێبەری
دەكرا لە سایە و میهرەبانی ئەو.
ج � ��ۆرج ت ��ەراب �ی ���ش ��ی دەڵ� �ێ ��ت (س ��ەرك ��وت �ك ��ردن ��ی ئ �ی ��دۆل ��ۆژی ��ی زۆر خ �راپ �ت ��رە ل��ە
سەركوتكردنی سیاسیی) .لە كۆمۆنیستی كرێكارییدا سەركوتكردنێكی سیاسیی و
ئیدۆلۆژیی توند بەڕێوە دەبرا هەروەك ئەوەی ئەوحزبە لە سواللەی ستالینیزمەوە
62

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

ئەزموونی كۆمۆنیستی كرێكاریی

63

ستیڤان شەمزینی

هاتبێتە دەرێ ،كوتاڵی ب��ۆرژوازی��ی و كۆنەپەرست و الدەر بە ئاسانترین شێوە بە
بەری خەڵكاندا دەدورا .بەردەوامیش دابەشكردنێكی دوالیزمی شتەكان هەبوو،
م��رۆڤ��ای��ەت��ی ب��ۆ س��ەر دوو پ��ای��ە �گ�ای دژ ب��ە ی��ەك ت��ەوزی��ف ك �راب��وون ،دن�ی��ا دووب ��ەرە
ب��وو ،چ��ۆن ل��ەالی (س��ەی��د ق��وت��ب) جیهان بریتی ب��وو ل��ە دوو جیهان (جاهیلییەت
و ئ�ی�س�لام) ,الی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی دن�ی��ا داب ��ەش ب�ب��وو ب��ەس��ەر س��ۆس�ی��ال�ی��زم و
ئەنتییەكەیدا (سەرمایەداریی) .ئەمە پوخت بیركردنەوەی ستالین بوو ،چون ئەو
دەڵێت (ئەوەی لەگەڵ ئێمە نەبێت لە ئیمپریالیستەكانە) ستالین لەنێو ئەو دوو
سەربازگەیەدا نێوانێك بەدیناكات ،هەروەك دواتر كۆمۆنیستی كرێكاریی ئاغای
حیكمەت هەمان روانگەی دووبارە كردەوە.
لینین دەڵێت (ی��ان ئیدۆلۆژیای ب��ۆرژوازی��ی ی��ان ئیدۆلۆژیای سۆسیالیستی،
ب ��ە ه ��ەررێ �گ ��ەی ��ەك ل ��ە س��ۆس �ی��ال �ی��زم ك ��ەم ب �ك��رێ �ت��ەوە ی ��ان ب ��ە ه ��ەرپ �ل��ەی��ەك ل�ێ��ی
الب��درێ��ت ،م��ان��ای ب��ەه�ێ��زك��ردن و پاڵپشتیكردنی ئ�ی��دۆل��ۆژی��ای ب��ۆرژوازی �ی��ە) .حزبی
كۆمۆنیستی كرێكاریی الیوابوو ئەوی لەگەڵ وی نەبێت بێ هیچ گومانێك لەگەڵ
نەیارەكانییەتی و دۆست و ه��ەواداری بۆرژوازیی و كۆنەپەرستییە .هەرگیز پۆلێن
و ری��زب��ەن��دی�ی��ەك ل��ە ئ ��ارادا ن��ەب��ووە ب��ۆ ن��اس�ی�ن��ی دەوروب� ��ەر و ت��ەوژم��ە �ك�ان��ی دەرەوە،
ئەمە بە كارێكی تاقەتپڕوكێن لێكدەدرایەوە ،ئاسانترین رێگە ئامادەبوو :زۆر بە
سانایی و جەریئانە بڕیاری خۆت بدە :یان ئەوەتا نەیاری منیت یان ئەوەتا لەگەڵ
منی و هاوڕێباز و هاوكاروانمیت .ئ��ەوی لەگەڵ منە مافی هەموو شتێكی هەیە و
ب��ە پ�ێ�چ��ەوان��ەش��ەوە ئ ��ەوی ل��ە ب ��ەرەی ب��ەرام�ب��ەرم��ە ش�ی��اوی ل��ەن��اوب��ردن��ە چ��وون�ك��ە
زیانم پێدەگەیەنێت ،بوونی ئ��ەو بە مانای ه��ەوڵ بۆ نەبوونی من دێ��ت ،كەواتە
دەبێت یەكێكمان ئەویترمان لەناو ببەین .سانت ئەكسبۆری دەنووسێت (لەو
شارستانێیتییەی من تێیدا دەژیم ،ئەوەی لەگەڵم ناگونجێت زیانم پێناگەیەنێت
ب��ەڵ�ك��و دەوڵ��ەم��ەن��دم دە �ك ��ات) .ئ��ەگ��ەرئ��ەم وت��ەی��ەی ئ��ەك�س�ب��ۆری ه��ەڵ�ب�گ�ێ��ڕی�ن��ەوە
و ل��ە روان �گ��ەی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری�ی��ەوە بینوسینەوە ب��ەم�ج��ۆرەی لێدێت (ل��ەو
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شارستانێتییەی من تێیدا دەژیم ئەوەی لەگەڵم ناگونجێت زیانم پێدەگەیەنێت
چوونكە دەیەوێت لەناوم ببات!!) .لێرەوە بوو كۆمۆنیستی كرێكاریی بانگەوازی
ق��ەالچ��ۆك��ردن��ی ب��ەرام �ب��ەرە �ك�ان��ی دەك� ��رد ،چ��ون ه�ی��چ رێ�گ��ەی��ە �ك�ی ش��ك ن��ەدەب��رد بۆ
ێ دەچ ��وون دەب�ێ��ت
تێگەیشتن و ل��ە ی��ەك�ت��ر ن��زی�ك�ب��وون��ەوە ،رێ�گ��ا �ك�ان ت��ەن�ی��ا ب��ۆ ئ��ەو 
م ��ەی��دان��ەك ��ە ل ��ەالی ��ەن ی��ەك �ێ �ك��ەوە ك ��ۆن �ت ��رۆڵ ب �ك��رێ��ت ،ل ��ە ن � � ��اوەوەی ح��زب�ی�ش��دا
تۆتالیتارییەت و مەركەزییەت هەموو هەناسەیەكی ئ��ازادی��ی خنكاندبوو ،حزب
تەنیا زمانی هەبوو تەوجیهاتی دەدا ،بەاڵم گوێی بۆ بیستن و چاوی بۆ بینین نەبوو.
ئەنگلس ،ل��ە س��اڵ��ی  1890دەن��ووس�ێ��ت (پێویستە لەنێو ح��زب��دا ئ��ازادی��ی رەه��ا بۆ
گفتوگۆكردن هەبێت ،گەورەترین حزب لە واڵت��دا ناتوانێت ب��ەردەوام بێت ،بێ
ئەوەی را جیاوازەكانی نێو پارتەكە گوزارشت لە خۆیان بكەن).
ل ��ە ح ��زب ��ی ك��ۆم��ۆن �ی �س �ت��دا دەرگ� � ��ای گ ��وم ��ان و پ ��رس �ی ��ارك ��ردن ك �ڵ ��ۆم دراب� � ��وو،
پ��ەن �ج��ەرەك��ان��ی س��ەرب��ەس �ت��ی وت ��ن و ت ��ەرح �ك ��ردن داخ � �راب � ��وون ،م��ەن �ف��ەس �ێ��ك ب��ۆ
كەمترین جیاوازیی بیروڕا نەمابووەوە ،قسەكە لەسەر ئەوە نەبوو حزب بكرێتە
كۆكتێلێكی ج ��ودا ج ��ودای ئ�ی��دۆل��ۆژی��ا و ب �ی��رك��ردن��ەوە ب��ەڵ�ك��و م��ەب��ەس��ت ل��ەوەب��وو
روان �گ ��ە ج ��ۆرب ��ەج ��ۆرەك��ان ل��ە ت��ەرح �ك��ردن��ی پ� ��ڕۆژە و خ��وێ �ن��دن��ەوەی واق �ی �ع��ی نێو
ح��زب رێگەیان پێبدرێت .ئاخر لە ئەنجامی ئ��ەو سەركوتكردن و پاڵەپەستۆیەی
راب��ەرای��ەت��ی ح��زب ب��وو ،فراكسیۆنەكانی نێو ح��زب ل��ە قۆناغی جیاجیادا چوونە
دەرەوە و بەشێوەی رێكخراو و یەكێتی سەربەخۆ درێ��ژەی��ان بە بوونی خۆیان دا.
ئەمەش گەورەترین كاریگەریی لەسەرسیاسەتی گشتیی دانا و لە دواجاردا بووە
ێ مێژووی
ه��ۆی الوازب��وون��ی پێگەی ح��زب لە هەموو ئاستەكاندا .ئەگەر بمانەو 
ئ��ەو كاتەی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراق بنووسینەوە لە راستیدا بریتییە
ل��ە م �ێ��ژووی چ��ەپ��ان��دن و س��ەرك��وت�ك��ردن��ی دی ��دە ن ��اڕازی و ج ��وداك��ان ,م��ن ئ��ەم��ە بە
دیكۆمێنت دەسەملێنم .بێ ئەوەی ناوی كەس ئاشكرا بكەم بەاڵم كەس لە ئاستی
رابەرایەتی حزبدا هەبوو لەالیەن ئەندامانی خ��وارەوە ن��اوی لێنرابوو (ستالین).
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لەالیەكی ترەوە تاك هیچ كاریگەرییەكی لە پرۆسەكاندا نەبوو ،ئەوی حسابی بۆ
ن��ەدەك�را ویست و گۆشەنیگای تاكەكەس ب��وو ،چوونكە ب��وون��ی ت��اك ل��ە بۆتەی
گشتێكی بە مێگەلكراودا تیرۆركرابوو.
مۆنتسكیۆ دەڵێت (ئازادیی بریتییە لەوەی تاكەكان ئەوەی دەبێت بیانەوێت،
بیانەوێت و ئەنجامی بدەن ،ئەو شتە�شی نایانەوێ ناچارنەكرێن ئەنجامی بدەن)
ی��ان (ل��ە روان �گ��ەی ف��ەل�س��ەف��ەوە ئ��ازادی��ی بریتییە ل��ە جێبەجێكردنی ئ �ی �رادە ی��ان
الن�ی�ك��ەم ب��ڕوای م��رۆڤ ب��ەوەی دەت��وان�ێ ئ�ی �رادەی خ��ۆی جێبەجێ ب�ك��ات) .ئەگەر
ئ��ەم دوو پێناسەیە ب��ەه��ەن��د وەرب�گ��ری��ن و ئ��ازادی��ی ب��ری�ت��ی ب�ێ��ت ل��ە ئ �ی �رادە و ویستی
ت ��اك ،دەگ��ەی�ن��ە ئ��ەو دەرئ��ەن�ج��ام��ەی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ئ��ازادی��ی ت��اك��ەك��ە�س��ی
ئەندامانی خۆی پێشێل كردبوو ،بەڵكو لەوە زیاتریش ویستووێتی لە رەنگی خۆی
دای�ب��ڕن�ێ��ت و رەن��گ و م��ۆر �ك�ی خ��ۆی ل��ەس��ەر بنەخشێنێت .گرنگترین دەستكەوتی
رێنسانس و رۆشنگەریی و مۆدێرنێتە و شۆڕشەكانی ئەوروپا و خۆرئاوا بریتی بوو
ل��ە دەس�ت��ەب��ەرك��ردن��ی مافی تاكایەتی و دروس�ت�ك��ردن��ی سنووربەندێك ب��ۆ پاراستنی
ق��ەوارەی ت��اك .دوای ئەو هەموو سەدەیە لە تێكۆشان و خەبات هەنووكە تاك
ێ ئازادە و خاوەنی بیركردنەوەی تایبەتی خۆیەتی و ئەقڵی خۆی چۆنی بووێت
لەو 
بەكاریدەهێنێت و بەپێی رێنمایی و هۆشداریی كەسیی خۆی بڕیارەكانی دەدات.
ه�ی�گ��ل ،پ�ێ�ی��واب��وو (م��رۆڤ��ی س��ەرب��ەس��ت ئ��ەو م��رۆڤ��ەی��ە ل��ە ق��وواڵی��ی ئەقڵییەوە
بڕیارەكانی دەدات) .وەلێ بەداخەوە كۆمۆنیستی كرێكاریی تەجاوزی مافی تاكایەتی
ئەندامەكانی دەكرد و پێشگیریی لێدەكردن لە بەكارهێنانی ئەقڵیان!! بۆیە مافی
خۆمە بڵێم ئەندامانی (حككع) سەربەست ن��ەب��وون ل��ەوە زیاتریش ئەقڵی تاكە
كەس لە قەفەس نرابوو ،ئازادیی سنووردار و مەرجدار كرابوو ،بیر و ئەندێشە
ئیغتیساب ك�راب��وو .زۆرب��ەی ج��ار كە با�سی ئ��اوەز و ئەقاڵنییەت الی كۆمۆنیستی
كرێكاریی دێتە پێش ئەم پەندە عەرەبییەم دێتەوە یاد (من تمنگق فقد تزندق-
ئ ��ەوی ل��ۆژی�ك�ب��ازی��ی ب�ك��ات دەب�ێ�ت��ە زەن ��دی ��ق) .ئ ��ەو ك��ەس��ان��ەی گ��وم��ان�ی��ان دەك ��رد و
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هەوڵیاندەدا سیاغەیەكی ئەقاڵنی و لۆژیكی بۆ كارنامەی حزب بدۆزنەوە و بەپێی
هۆشمەندییەكی سیاسیی و واقیعی لە هەنگاوەكانیان دەڕوانی ،پێشوەختە بریار
لەبارەیانەوە درابوو :ئەمانە جۆرە كەسانێكی مەكتەبی و سەرلێشێواو و خوردە
بورژوازین و دوا كەڕەت هەوێنی ناكۆكی سیاسیی و فیكرین لە جەستەی حزبدا،
بۆیە پۆل پۆل و دەستە دەستە ئەم خەڵكانە ریزەكانی حزبییان بەجێدەهێشت
و ب��ەوپ��ەڕی نائومێدیی و هەستێكی ب��ری�ن��دارەوە ی��ان ل��ەت��اراوگ��ە دەگیرسانەوە یان
دەگەڕانەوە بۆ نێو ژیانی ئاسایی.
ئ��ەو ژم ��ارە ئ��ەن��دام��ەی ل��ە ح��زب��دا م��ان��ەوە و م��اون��ەت��ەوە خ��اوەن��ی هیچ ن�ی��ن ،بەو
مانایەی دەستیان لە هیچ بڕیارێكی سەرووی خۆیاندا نییە و حیساب بۆ میزاج و
كەسێتیان نەكراوە و دەروێش ئاسا دوای زیكری شێخەكانیان كەوتوون ،ئاخر
ه ��ەروەك ك��ۆن�ف��ۆش�ی��ۆس وت��ووی��ەت��ی (گ ��ەر ن��ەت��وان�ی��ت ب �ی��روڕای خ��ۆت ب�ڵ�ێ�ی��ت ،بڵێ
خاوەنی هیچ نیم) .ئەندامانی حزبی كۆمۆنیست ناتوانن دایەلۆگ بكەن ،ناتوانن
وێ �ن��ەی راس�ت��ەق�ی�ن��ەی خ��ۆی��ان دەرب� �خ ��ەن ،ن��ات��وان��ن ت�ێ�گ��ەی�ش�ت�ن��ی ت��اك��ەك��ەس�ی��ان
نمایش بكەن .سەرەڕای ئەمانەش حزب و سەركردایەتییەكەی منەتێكی زۆریان
ب��ەس��ەردا دەك��ەن و بە زمانی ت��ەوس و ل��ووت�ب��ەرزان��ەوە پێیان دەڵێن ب��ڕوان��ن پێش
ئ��ەوەی ببنە كۆمۆنیست چ��ی ب ��وون؟ :وەح���ش��ی ،ژن�ك��وژ ،ك��ۆن��ەپ��ەرس��ت ،دی��ل و بێ
ئیرادە بوون! لە گێژاوی جەهالەتدا مەلەتان دەكرد ،لە تەنیشتی گیانلەبەراندا
هاوشان رێتان تەی دەكرد! ئێوە لە كەناری كەندەاڵنێكی پڕژیلەمۆدا بوون ئێمە
رز �گ�ارم��ان ك��ردن (وكنتم علی شفر حفرە من النار فانقژناكم) .دوای��ش ئەندامی
ح��زب هەستی ب��ەم هەموو چاكەیە دەك��رد لەسەر شانی ،زات��ی ئ��ەوەی نەدەكرد
رەخ�ن��ە ب�گ��رێ��ت ،ل��ە رووی س��ای�ك��ۆل��ۆژی�ی��ەوە گ��ەم��ەی��ە �ك�ی وەه��ای��ان ل��ەگ��ەڵ دەك��رد
مەنسور حیكمەتی لێبێتە محەمەدی مەهدی و رزگاركەری ئەقڵ و ژیانی.
ح��زب تەقوسێكی سیاسیی وای خوڵقاند ب��وو ئ��ەن��دام��ی ئ��اس��ای��ی ه��ەس��ت بە
ق��ەرزاری �ی��ەك ب�ك��ات ل��ە ب��ەرام �ب��ەر راب��ەرای��ەت��ی و ئ�ی��دۆل��ۆژی�ی��ەك��ەی��دا ،ل��ەوالش��ەوە
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ناڕازی و رەخنەگران بەردەوام ناو و ناتۆرەیان بۆ دادەتاشرا لە وێنەی فەوزەویی
و بەكرێگیراو و تەكەتولچی و ئ��اژاوەچ��ی .یەكێك لە ئەندامانی مەكتەبی سیاسیی
(حككع) ل��ە كۆبوونەوەیەكی ب��ەرب�ڵاوی رێكخستنەكانی ح��زب��دا ب��ە الچ��او سەیری
من و هاوڕێیەكی ت��ری دەك��رد و وت��ی :ئ��ەوان��ەی لە كتێبخانەی گشتیی دوو كتێب
دەخوێننەوە و لێرە ه��اوار ه��اواری��ان��ە و ح��زب دەخ��ەن��ە ب��ەر رەخ�ن��ەی توندوتیژ هیچ
ێ ناكۆكی لە نێو ریزەكانی حزبدا دروست بكەن.
نین جگە لە ئاژاوەچی ،دەیانەو 
پێم س��ەی��ر ب��وو ئ��ەم��ە رۆشنبیریی و ئاستی سیاسیی ئەندامێكی ب�ی��رۆی سیاسیی
ب�ێ��ت و ج �ی��اوازی��ی را و ب��ۆچ��وون �م��ان ب��ە ئ��اژاوەچ �ێ �ت��ی ل��ە ق��ەڵ��ەم ب ��دا و وا ت�ێ�ب�گ��ات
ب �ی��روڕا �ك�ان �م��ان ح ��زب ل��ە ب ��ەری ��ەك ه��ەڵ��دەوەش �ێ �ن �ێ �ت��ەوە و ن��اك��ۆ �ك�ی وەه ��ا دروس ��ت
دەكات بە زیان بشكێتەوە ،ئەز زۆر بەالمەوە تەندروست بوو جیاواز بین و وەك
یەكتر بیر نەكەینەوە بەڵكو بە مەرجێكی بەهێزیی و تۆكمەیی حزبم دەزان��ی نەك
بەپێچەوانەوە ،گاندی وتەنی (جیاوازیی لە بیروباوەڕدا نابێت ببێتە هۆی ناكۆكی،
چوونكە ئەگەرئەمە وابێت من وژنەكەم خوێنخۆری یەكترین) .ئێمە بە رۆحێكی
وەرز�ش��ی و بە نەفەسێكی ك �راوەوە رەخنەمان دەگ��رت ،وەل��ێ زیاتر رەخنەكانمان
شەفەوی ب��وون و لە چوارچێوەی ك��ۆڕ و كۆبوونەوە حزبی و تەشكیالتییەكاندا
بوون.
بیروڕاكانی ئەوسای ئێمەومانان لە خزمەت دەوڵەمەندكردن و بەهێزكردنی
حزبدا بوو ،دوایی دەركەوت حزب كەوتۆتە دووڕیانێكی ترسناكەوە وپاشانیش بە
تەواوەتی ئەرز�شی نەما لە گۆڕەپانی سیاسیی كوردستاندا ،ئەوانەی تووتی ئاسا
دوای گووتارو دروشم كەوتبوون و دەیانووتەوە سەری بزووتنەوەكەیان كرد بە
قوڕەكەدا و خۆشیان تێیان تەقاند بۆ هەندەران .هەر چۆنێك بێت كۆمۆنیستی
ك��رێ �ك��اری��ی ب ��ە چ��ەش �ن��ی دادگ��اك��ان ��ی پ�ش�ك�ن�ی�ن��ی س ��ەرب ��ە ك��ەن �ی �س��ەی س��ەدەك��ان��ی
ن ��اوەڕاس ��ت (ئ��ان�ك�ی��زی�س�ی��ۆن) ب �ی��روڕای ئ��ەن��دام��ان��ی خ��ۆی دەپ�ش�ك�ن��ی و چ��ەرپ��اك��ەی
پرۆكرەستی دان��اب��وو ئ��ەو ك��ەس��ەی قاچی ك��ورت ب��وای��ە رایاندەكێشا ت��اوەك��و وەك
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خۆیان دەیانویست درێژدەبوو ،ئەگەریش قاچی زیاترلە سنوورەكانی حزب درێژ
بكردبایە بۆیان دەبڕییەوە تا دەهاتەوە سنوور و مەودای دیاریكراوی سیاسەتی
ح��زب ،ئیتر ئەو هەموو پەیڤە رەنگاڵەیی و وشە باق و بریقەدارەی ناو رۆژنامە و
ئاكسیۆن و میتینگەكان جگە لە درۆ و گوزارەی فریودەرانە چیتر نەبوون و نین.
هەروەك شاعیر(عەباس عەبدوڵاڵ یوسف) لە هەناسەیەكی شیعریدا دەڵێت:
دەیهاوێتە نێو چوارچێوەیەك و
پێی دەڵێت
سەربەخۆی...
چۆن رەفتاردەكەی بكە
ئازادی...
ب ��ەو ش�ێ��وەی��ە ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ب��ازن��ە و چ��وارچ �ێ��وەی��ە �ك�ی زۆر ت��ەس��ك و
سنووردار بە دەوری ئەندامەكانیدا دەكێشێت و دەڵێت تۆ ئ��ازادی چۆن رەفتار
دەك��ەی��ت ,چۆنیش بیر دەك��ەی�ت��ەوە :ئ��ازادب��ە ب��ەس ل��ەم چوارچێوەیە زیاتر ن��ا ،ئیتر
ئازادیی لێرەدا چۆن خاڵی نابێتەوە لە مانا راستەقینەكەی؟ ئیترئازادیی وەك وتم
چۆن نابێتە قسەی زلی ن��اوەڕۆك پ��ووچ؟! بە شەخ�سی خۆم بە درێژایی هەشت
ساڵ زیاترو لە میانەی ئەندامێتیم لەوحزبەدا دژی ئەو لە قاڵب و چوارچێوەنانە
وەس �ت��ام��ەوە ،دواج ��ارزان �ی��م دی�لای��ەت��ی م��ن �ك�ات�ێ��ك ك��ۆت��ای��ی دێ��ت ب��ە پ�راك�ت�ی�ك��ی لە
چوارچێوەكە بێمە دەرێ ،وەك (ئەدۆنیس) وتی :لە قاڵبدان گۆڕە هەر لە خۆڕا
هەوڵمدا دەربچم لەم گۆڕە .منیش هەرئەو كارەم كرد.
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ناسیۆنالیزم و كورتبینی كۆمۆنیستی كرێكاریی

ئایدۆلۆژیای ناسیۆنالیزم ئایدۆلۆژیای بۆرژواكانە
كارل ماركس
ی��ەك �ێ��ك ل ��ەو چ��ەم �ك��ان��ەی ل ��ە ئ��ەدەب �ی��ات��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ �ك��اری �ی��دا گ��ەل�ێ��ك
نێگەتیڤ هێمای ب��ۆ دەك �را و زۆرب��ە سلبیش ل��ەس��ەری��ان دەن��وو�س��ی و ئ��ام��اژەی��ان
پ �ێ��دەدا ،ن��اس�ی��ۆن��ال�ی��زم و چ��ەم�ك��ی ن��ەت��ەوای��ەت��ی ب ��وو ،ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ه��ەر
ل��ە س��ەرەت��ای ی��ەك��ەم هەنگاویان ب��ۆ نێو ژی��ان��ی رام�ی��اری��ی ب��ە دروش�م��ی ناسیۆنالیزم
شەرمەزارییە بۆ بەشەرییەت هاتن ،ئەمەش الی كۆمۆنیستی كرێكاریی لەعێراق
وا ت��ەرج��ەم��ە دەك� �را ،ك��وردای��ەت��ی ش��ەرم��ەزاری�ی��ە ب��ۆ م ��رۆڤ .پ�ێ��م س��ەی��رە رەوت�ێ�ك��ی
وەك كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی هێندە ساویلكە و گ��وم�ڕای��ان��ە ب��ڕوان�ێ�ت��ە ه��ەم��وو ئەو
تێكۆشەرانەی لە پێناوی ئازادیی واڵتەكەیاندا خەبات دەكەن و قوربانی دەدەن
ل ��ەوەش س��ەی��رت��ر ش��ەرم��ەزاری��ان ب�ك��ەن .ئ��ەز ب��ە ه��اوڕێ�ی��ان��ی (ح�ك�ك��ع) و میراتگرانی
سیاسەتی ئ��اغ��ای حیكمەت ل��ە ه��ەر كونجێكی دنیا بێت دەڵ�ێ��م :چ ب��ێ ئ��اوەزی��ی و
بێ ماناییەكە تۆ بتەوێت (هۆ�شی منە) و (گیڤارا) و (گاندی) و (ق��ازی محەمەد)
شەرمەزاربكەیت و داكۆكیكردنی ئەوان لە شونا�سی خۆیان بكەیتە خاڵی زوعف
لەسەریان و لە دادگای كۆمۆنیزمدا دادگاییان بكەیت؟!.
كۆمۆنیستی كرێكاریی ئەوەندە بێ توانا بوو نەیدەتوانی ئیدارەی گەڕەكێك
بكات كەچی دروشمی كۆسمۆپۆلۆتیزم و ئینتەرناسیۆنالیزمی كرێكارانیان بەرز
دەك��ردەوە و پێیانوابوو منی كرێكاری كوردی ژێردەستە برای كرێكارێكی عەرەبی
س ��ەردەس �ت ��ەم و پ�ێ��وی�س�ت��ە ه��اوك��اری��ی ب �ك��ەم ،ب ��ەاڵم ب�ی��ر ل ��ەوە ن ��ەدەك �رای ��ەوە ئ��ای��ا
هەمان هەستی هاوپشتیی الی بەرامبەر هەیە یان ئایا ئەو سوود لەو بێ ئەقڵیی
و هەستە نانیشتمانییەی من وەرناگرێت بۆ زیاتر چەوساندنەوەم؟ ه��ەروەك تا
ئێستا زۆرجارنەتەوە داگیركەرەكان ئەم جۆرە رێگەیەیان بەكارهێناوە ،من لەم
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كوردستانە لە بری جارێك سەد جارخۆم بە برای كرێكارێكی تورك بزانم ئەوهەر
پێیوایە من توركی شاخاویم ،عەرەبێكیش پێیوایە بێ ب��اوەڕ و كافرم ،فارسیش
بە بێ فەرهەنگ و بێ مێژوو سەیرم دە �ك�ات و ه��ەر ل��ەم روانگەیەوە شەرعییەت
ب��ە داگ �ی��رك��اری��ی ج��وگ �راف �ی��اك��ەم��ان دەدات ل ��ەالی ��ەن واڵت ��ەك ��ەی ��ەوە .ی��ەك�ێ��ك ل��ەو
كاڵفامی و ساویلكەییانەی كۆمۆنیستی كرێكاریی لەوەدا بوو تێكەاڵوییەكی سەیر
هەبوو لەالیان لەنێوان شۆفێنیزم و ناسیۆنالیزم و بزاڤی رز �گ�اری��ی نیشتمانیدا و
نەیاندەتوانی جیاوازیی ئەم دوو چەمكە و ئەو دوو جۆرە جیهانبینییە بكەن ،بە
راستی بێ ویژدانییە ئەگەر بتەوێت شۆفێنیزم و ئەنفال و تەعریب و كیمیایی و
تیرۆریزمی عەرەبی وخەباتی رزگاریخوازیی گەلی كورد بخەیتە تای تەرازوویەكەوە
و بە یەك چاو سەیریان بكەیت و شەرمەزاریی بە بااڵی هەردووكیاندا ببڕیت.
لینین سەرەتا بە دروشمی (كرێكاران و گەالنی بندەستی دنیا یەكگرن) هاتە
گ��ۆڕەپ��ان��ەوە ،لینین ،گەالنی بندەست و كۆڵۆنیاڵكراوی دنیای لە چینی كرێكار
ج��ودا ن��ەدەك��ردەوە و بگرە الی��واب��وو ئ��ازادی��ی هەردووكیان پێكەوە بەستراوەتەوە
ب��ۆی��ە دەب��ێ پ�ێ�ك��ەوە خ��ەب��ات ب�ك��ەن و تێكۆشانیان ب��ەی��ەك��ەوە گ��رێ ب ��دەن ،لینین
وایدەبینی رزگاركردنی نەتەوە چەوساوە وژێردەستەكان لە ژێرچنگی كۆڵۆنیالیزم
هەنگاوی یەكەمە رووەو سۆسیالیزم ،ئاخر واڵتێك جارێ خۆی داگیركرا بێت و
س��ەروەری��ی لێسەنرابێتەوە ،ئیتر چ��ۆن دەت��وان��رێ��ت سۆسیالیزم تیایدا ب��ەرق��ەرار
بكرێ؟ دروست ئەمە بۆ كوردستانیش هەر هەمان شتە ،كوردستانێك هێشتا
خۆی بەسەرچواردەوڵەتی دیكتاتۆری كۆنەپەرستدا دابەش كراوە ولە بەردا�شی
سیاسەتی ئ��ەو واڵت��ە داگ�ی��رك��ەران��ەدا ق��ڕ و جینۆساید ك �راوە ،ئ��ەگ��ەر خ��ۆی رز �گ�ار
نەبێت و س��ەروەری��ی لە دەستی خۆیدا نەبێت ،ئیتر تۆ چی تێدا پیادە دەكەیت؟
ئ��اخ��رت��ۆ س��ۆس�ی��ال�ی��زم ل��ە خ��ەی��اڵ و ئ��ەن��دێ�ش��ەدا ب ��ەرق ��ەراردەك��ەی��ت ی ��ان ل��ەس��ەر
جوگرافیایەكی ئ��ازاد؟ ئاخر جوگرافیایەك چ��ەوس��ان��دن��ەوەی ن��ەژادی��ی و ئاینیی و
نەتەوەیی و تائیفی تێدا نەبێت ،ئ��ەوێ سەرزەمینێكی ل��ەب��ارە بۆ تاقیكردنەوەی
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سیستمی سۆشیالیستیی.
من پێموانییە كۆمۆنیستی كرێكاریی مێژووی خوێندبێتەوە بە تایبەتی مێژووی
دەس��ەاڵت��ی سۆڤێت ،چ��ون ئ��ەو �ك�ات دەی��ان�زان��ی ئ��ەو دەس��ەاڵت��ە و سەركردەكانی و
خ ��ودی ل�ی�ن�ی��ن ب� ��ەدەر ن ��ەب ��وون ل��ە خ��ەون��ە ن��ەت��ەوەی��ی و ن�ی�ی�ش�ت�م��ان�ی�ی��ە �ك�ان ،ب�گ��رە
لینین ل��ەو س��ۆن�گ��ەی��ەوە یەكێك ب��وو ل��ە خ��ەم�خ��ۆرە �ك�ان��ی ن��ەت��ەوەی روس و زمانی
نەتەوەیی روس ،لە چەندین نامە و وتارو بۆنەدا ئاماژەی بۆ ئەوە كردووە دەبێت
زمانی رو�س��ی زیندوو بكرێتەوە و پ��اك بكرێتەوە لە وش��ەی ن��اڕەس��ەن ،وات��ە لینین
ه��ەوڵ �ی��دەدا و دەی��وی�س��ت ب��ە چ ��اوی خ��ۆی زم��ان�ێ�ك��ی رو�س ��ی س�ت��ان��داری ه��اوچ��ەرخ
ببینێ!! ،هەروەك خۆی دەڵێت زمانێكی رەسەن وپاكژ ،دیاریشە زمان یەكێكە لە
كۆڵەكە سەرەكییەكانی نەتەوە و دەتوانین بڵێین بڕبڕە پشتی نەتەوەیە و لەسەر
زەمیندا نەتەوەیەكیشمان پێ شك نایەت خاوەنی زمانی تایبەتی خۆی نەبێت.
لینین لە 18ی كانوونی دووەم��ی ساڵی  1920لە نامەیەكیدا بۆ خاتوو لۆنا
چارسكی (بەڕێوەبەری رۆشنبیریی میللیی روسیا لە نێوان سااڵنی )1929-1917
دەنووسێت (تۆ بڵێی كاتی دانانی فەرهەنگێكی رەسەنی زمانی رو�سی نەهاتبێت،
فەرهەنگی ئ��ەو وش��ان��ەی ل��ە ئێستادا بەكاردەهێنرێت و ن��ووس��ەران��ی كالسیكمان
ه ��ەرل��ە پ��ۆش�ك�ی��ن ت��ا گ��ۆر �ك�ی ب��ە �ك�اری��ان �ه �ێ �ن��اوە)!! ج��ارێ�ك��ی ت��رل�ی�ن�ی��ن ن��ام��ەی��ە �ك�ی ت��ری
ه��اوش�ێ��وەی ل��ە 5ی ئ��ای��اری س��اڵ��ی  1920ئ��اڕاس�ت��ەی م.ن.ب��ۆرك��ۆڤ�س�ك��ی (جێگری
بەڕێوەبەری رۆشنبیریی میللیی روسیا لە نێوان سااڵنی  )1928-1918كردووە و
دەنووسێت «وەك فەرهەنگی ( دال) نا بەڵكو فەرهەنگێك بۆ كەڵك لێوەرگرتن و
خوێندنی هەمووان ،با بڵێین فەرهەنگی زمانی رو�سی هاوچەرخ» ،لینین بۆیەشە
فەرهەنگی (دال)ی نووسەر(ڤی .ئی .دال)ی رەت كردۆتەوە چوونكە:
1فەرهەنگی زمانی ئاخاوتن و ناوچەیی بووە.2كاتی بەسەرچوو بوو ،واتە فەرهەنگێكی هاوچەرخ نەبوو.بۆیەشە ئەو پێشنیاری ئەوەیكرد فەرهەنگێكی هەمەالیەنە و دەوڵەمەندی
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هاوچەرخی زمانی رو�سی دروست بكرێت ،لینین ئەوەتا لەسەرەتای سەركەوتنی
شۆڕشەكەیان و پێكهێنانی دەسەاڵتی سۆسیالیستی لە روسیا ،بیر لە پ��ڕۆژەی
ف��ەره��ەن�گ�ێ��ك ب��ۆ زم��ان��ی ن��ەت��ەوەك��ەی دەك ��ات ��ەوە ،ف��ەره��ەن�گ�ێ��ك ب�ێ��ت ك ��ۆی وش��ە
رەسەنەكانی زمانی رو�سی تێدا كۆكرابێتەوە .دواتریش زمانی رو�سی كرایە زمانی
فەرمی تەواوی یەكێتی سوڤێت و بەسەر هەموو دانیشتوانی شورەوی پێشوودا
سەپێنرا.
دوای �س��ێ چ��ارەك��ە س ��ەدە ب��ەس��ەر ئ��ەو م �ێ ��ژووەدا ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی لە
ع �ێ �راق دێ��ت �گ�اڵ�ت��ە ب��ە زم��ان��ی ك��وردی��ی دەك ��ات و ب��ە ش�ت�ێ�ك��ی س��وك و ك ��ەم ب��ای��ەخ
س��ەی��ری دەك� ��ات .ئ��ەگ��ەرس��ەی��ری ب�ڵ�اوك �راوەك��ان��ی (ح �ك �ك��ع) ب�ك��ەی��ن ه��ەس��ت ب��ەو
كارەساتە گەورەیە دەكەین بەسەر زمانی كوردیدا هێناویانە و بۆتە جۆرێكیش
لە شێواندن و هەتككردنی زمانی ك��وردی��ی .باشترین تا خراپترین نووسەرەكانی
كۆمۆنیستی كرێكاریی لە عێراق زمانێكی تێكەڵ و پێكەڵی وەها بەكاردەهێنن تا لە
پەرەگرافێكدا دوو وش��ەی ك��وردی��ی دەبینیت و دەخوێنێتەوە ب��ەر دەی��ان وشەی
نامۆوبیانی وعەرەبی وفار�سی دەكەویت لە چەشنی (جنبش ،مودەعی ،مەنزوور،
سوڵتە ،ئەرزش ،جەرەیان ،بوحران ،مودافیع هتد !)...لێرەدا پرسیارەكە ئەوەیە
ئایا ئەوان لە لینین كۆمۆنیستترن وا بەو جۆرە مامەڵە لەگەڵ زمانی نەتەوەكەی
خۆیان دەك��ەن؟ هەقوایە ب��ەراووردێ�ك��ی خۆیان و لینین بكەن ،ب��ەوەی لینین لە
كاتی ئ��ەوپ��ەڕی دەس��ەاڵت��ی خۆیدا دەی��ەوێ��ت فەرهەنگێك بۆ زمانەكەی دروس��ت
بكات ،بەاڵم ئەمان لەوپەڕی بێ دەسەاڵتی والوازیاندا بەوجۆرە ناشرینە مامەڵە
لەگەڵ زمانی كوردیی دەكەن و تا بۆیان بكرێت دوژمنایەتی�شی دەكەن ،لەوەش
خراپتر برادەرێكیان ئەمێستا لە كونجی واڵتێكی ئەوروپیدا كەوتووە و جار بە جار
قەڵەمەكەی دژی ناسیۆنالیزمی كورد با دەدات ،لە یەكێك لە ژمارەكانی گۆڤاری
(هانا) كە لە سوێد دەردەچێت ،هەستاوە بە نووسینی بەناو وتارێك بۆ جنێودان
بە عەالمەی نەمری كورد (هەژاری موكریانی) و گاڵتەكردن بە شاكارە نەمرەكەی
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(فەرهەنگی هەمبانە بۆرینە) .ئەم هەڤاڵە مام هەژاربەوە تۆمەتباردەكات گوایە
دژی ژن��ە و فەرهەنگەكە�شی بە كۆنەپەرستانە لە قەڵەم دەدات و تێر تێر و پڕ پڕ
بەكامی دڵی خۆی�شی جنێو بە زمانی كوردیی دەدات!!.
ئێوە سەیر بكەن ،لینین چۆن رێز لە فەرهەنگی (دال) دەگرێت!! لە كاتێكدا
(دال) خۆی ساڵی  1872وات��ە دوو ساڵ دوای لە دایكبوونی لینین كۆچی دوایی
كردووە و رۆژێك لە رۆژان كۆمۆنیست نەبووە ،لینین بە رێز و خۆشەویستییەوە
لە فەرهەنگی دال دەڕوانێت و لەو نامەیەی ئاڕاستەی (لۆنا چارسكی) ك��ردووە
و لە ساڵی  1940لە رۆژنامەی (پراڤدا) باڵوكراوەتەوە ،دەنووسێت «(ب��ە داخ و
شەرمەوە) تەنیا چەند رۆژێك لەمەوبەر بۆ یەكەم جار بە فەرهەنگە نایابەكەی
«دال» ئاشنا ب��ووم ،شتێكی ك��ەم وێ�ن��ەی��ە .»..لینین رەف��زی �ك�اری كەسێكی وەك
(دال) ن��اك��ات ل��ە �ك�ات�ێ�ك��دا ئ ��ەو ك��ەس��ە ل��ە دی ��دگ��ای ئ� ��ەودا ب ��ۆرژوازی �ش ��ە ،ب��ەاڵم
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ن ��ەك ئ ��ەوەی ت��ەق��دی��ر و رێ ��زی ك��ەس�ێ�ك��ی وەك م ��ام ه ��ەژار
ن��اگ��رێ��ت ،بەڵكو ب��ەوپ��ەڕی ح��ەم��اق��ەت��ەوە جنێوی ناشرین و ن��ەش�ی��اوی پ�ێ��دەدات.
حەزدەكەم ئاماژەش بۆ ئەوە بكەم (لینین) هەرلە سەرەتاوە بانگەشەی رزگاریی
گەالنی بندەستی دەدا و خۆی بە یەكێك لەالیەنگرە سەرسەخت و شێلگیرەكانی
ئ ��ەو ن��ەت��ەوان��ە ل��ە ق��ەڵ��ەم دەدا و �ك�ات��ی خ��ۆی���ش��ی وت ��ی (ئ�ێ�م��ە پ�ش�ت�گ�ی��ری��ی ل��ە م��اف��ی
سەربەخۆیی گەالنی چەوساوە دەكەین ،واتە مافی ئازادیی و جیابوونەوەیانمان
ال پ�ی��رۆزە) .ه��ەر ل��ەو چ��وارچ�ێ��وەش��دا ل��ە راگ��ەی��ان��دن��ی نۆڤەمبەری ساڵی  1917لە
دەیەمین كۆنگرەی شورای گشتیی روسیا ،سەبارەت بە مافی چارەنوو�سی گەالن
چواربڕیاردرا:
1بەرابەریی و حاكمبوونی نەتەوەكان.2مافی جیابوونەوە و پێكهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆ.3هەڵوەشاندنەوەی هەموو جۆرە ئیمتیازێكی ئاینیی و نەتەوەیی و ناوچەیی.4-بردنە سەری پلەی ژیانی كەمایەتییەكان لە ناوخۆی سۆڤیەتدا.
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كەچی كۆمۆنیستی كرێكاریی دوایی چەندین دەیە لە دەرچوونی ئەم بڕیارنامەیە
ن��ەك م��اف��ی دەوڵ ��ەت ب��ە ك ��ورد رەوا نابینێت ب��ەڵ�ك��و داك��ۆك�ی�ك��ردن ل��ە خ��ۆی���ش��ی بە
ش��ەرم��ەزاری��ی و پەڵە و لەكە و عەیبە دەبینێت!! ،رەنگبێ هەندێك ل��ە ب�رادەران��ی
كۆمۆنیستی كرێكاریی بڵێن ئەی ئەوە نییە ئێمە داكۆكی لە خواستی سەربەخۆیی
كوردستان دەكەین ،بۆ ئەمەشیان لەوانەیە وەاڵممان ئەوە بێ ئەوە تاكتیكێكی
سیاسیی و حزبییە بۆ ئەم قۆناغە نەك پرنسیپ و ستراتیژێكی چەسپیوو .تاكوو
مەنسور حیكمەتیش بە وتارێك با�سی لە سەربەخۆیی كوردستان نەكرد ،ئەم
هێزە با�سی دەوڵەتی كوردستانیان بە باسێكی كۆنەپەرستانە دەزانی وپێداگرییان
ل ��ەو ج��وگ �راف �ی��ا داس ��ەپ �ێ �ن �راوەی ع �ێ �راق دەك � ��رد ،ك��ە دەس �ت �ك��ردی ئ�ی�م�پ��ری��ال�ی��زم��ی
بەریتانی -فەڕەن�سی بوو.
ب ��ەش ب��ەح��اڵ��ی خ��ۆش��م ت ��ا ئ�ێ�س�ت��ا ن��ەم��دی �ت��ووە ل ��ە ه �ی��چ واڵت و ش��وێ�ن�ێ�ك��ی تر
كۆمۆنیستەكان دژای��ەت��ی ن��ەت��ەوەك��ەی خ��ۆی��ان ب�ك��ەن و دژی پ��ارێ��ز �گ�اری�ی�ك��ردن لە
ش��ون��ا�س��ی گ��ەل��ەك��ەی��ان ب��ن و شەرعییەت ب��ە داگ�ی��ر �ك�اری��ی واڵت��ەك��ەی��ان ب��دەن! ئیتر
ن��ازان��م ب��ۆ دەب ��ێ ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ە �ك�ان��ی ك ��ورد ب��ەو ج ��ۆرە م��ام��ەڵ��ە ل��ەگ��ەڵ م��ەس��ەل��ەی
ن�ی�ش�ت�م��ان��ی ب �ك��ەن ل��ە ك ��وردس �ت ��ان؟ دەب� ��وو ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ە ك ��وردەك��ان ل��ە ه��ەم��وو
ك��ەس جیددیتر و حەریستر ب��وون��ای��ە ل��ە راس�ت��ای چ��ارەس��ەری كێشەی نەتەوەیی
ك��ورد ل��ەم دەڤ� ��ەرەدا ،ئ��اخ��ر كۆمۆنیستێكی ت��ور �ك�ی داك��ۆ �ك�ی ل��ە دەوڵ��ەت��ی توركیا
ب�ك��ات ی��ان ن��ا چ��ی ل��ە م��ەس��ەل��ەك��ە دەگ��ۆڕێ��ت؟ خ��ۆ ت ��ورك دەوڵ��ەت��ی خ��ۆی ه��ەی��ە و
خاوەنی باكگراوەندی حكومداریی و ئااڵ و سەروەریی نیشتمانی خۆیەتی ،بەاڵم
ك��ورد دەب�ێ��ت چ�ی�ت��ری ه��ەب��ێ ج�گ��ە ل��ە ت�راژی��دی��ا و ق��ڕك��ردن و ف��ەوت��ان��دن ب��ە چەكی
كۆكوژ ،تا كۆمۆنیستەكان دژی پر�سی نەتەوەیی ئەم گەلە بوەستن و بە پەڵەی
شەرمەزاریی نێوچەوانمانی بزانن .ئەمە لەالیەك و لەالیەكی ترەوە خودی ناونانی
حزبەكە (حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراق) جێگەی پرسیارو لەسەروەستانە،
كۆمۆنیستی كرێكاریی ،عێراقی پێ واڵت و شەرعیترە لە كوردستان ،ئاخر كامیان
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شەرعییەتیان هەیە :كوردستان كە خاوەنی مێژوویەكی دوور و درێژ و سروشتیی
خۆیەتی؟ یان ئەو عێراقەی بە بڕیاری ئیمپریالیزمی براوەی یەكەم جەنگی جیهانی
دروس �ت �ك �را؟ ،ل��ە واق�ی�ع�ی�ش��دا واڵت �ێ��ك ن�ی�ی��ە ب��ە ن ��اوی ع �ێ �راق ج�گ��ە ل ��ەو س �ن��وورە
وەهمییەی بە ئاگر و ئاسن و خوێن بە یەكەوە لكێنراوە و ناوینراوە عێراق .ئاخر
هێزێكی سیاسیی زۆرب��ەی س��ەرك��ردە و �ك�ادرە �ك�ان��ی ك��ورد ب��ن و عێراقچێتی بكەن و
عێراقیان لە كوردستان پ ێ شەرعیتر بێت ،دەبێت چ چاوەڕوانییەكی لێ بكرێت و
كام پەتی هیوای پێوە ببەسترێت و دڵ بە كام سیاسەتی خۆش بكرێت؟.
كۆمۆنیستی كرێكاریی تەنانەت سەركۆنەی حزبی شیوعی كوردستان و عێراقی
دەك��رد ،گوایە پشتگیریی الیەنە ناسیۆنالیستەكان دەك��ەن و گووتاری سیاسیی
حزبەكانیان تێكەاڵو بە گووتارێكی نیشتمانیی ك��ردووە .ئ��ەوان پێیانوابوو دەبێ
دەس� ��ت ل ��ە ح��زب��ی ش �ی��وع��ی ب �ش ��ۆردرێ ��ت ،چ��وون �ك��ە ل ��ە رێ � ��ڕەوە س��ەرەك �ی �ی��ەك��ەی
كۆمۆنیزم الیداوە كە ئەویش ئینتەرناسیۆنالیزمە ،چون حزبی شیوعی كوردستان
ل��ەم دوای�ی��ان��ەدا پێی وان��ەب��وو م��ەس��ەل��ەی ك��وردس�ت��ان و كێشەی ن��ەت��ەوەی��ی گەلی
كوردستان شتێكی دابڕاو بێت لە خەبات و تێكۆشانی كۆمۆنیستی .هەرواش لە
دیدی كۆمۆنیستی كرێكاریدا ناسیۆنالیزم لە چاوی پارتی و یەكێتیدا دەبینرایەوە،
ئەزپێموانییە تا ئەم چركەساتەش پارتی ویەكێتی توانیبێتیان خاوەنی گووتارێكی
ناسیۆنالیستی كوردانە بن ،بەڵكو ئ��ەوان هێشتا لە ژێر كاریگەریی خێڵ و دیدگا
چەپڕەوییەكان رزگاریان نەبووە ،تا ئێستا ئ��ەوان (پارتی و یەكێتی) نەیانتوانیوە
ن��وێ�ن��ەری راس�ت��ەق�ی�ن��ەی ناسیۆنالیزم ب��ن ل��ە ك��وردس�ت��ان ،چ��وون�ك��ە ناسیۆنالیزم
ئایدۆلۆ ژی��ای��ە و ستراكتۆرێكی تیۆریی ه��ەی��ە ئینجا پراكتیكیی ،ئ��ەوە�ش��ی پارتی
و یەكێتی ك��ردووی��ان��ە ك��اردان��ەوەی ستەمی ن��ەت��ەوای��ەت��ی ب��ووە ل��ەس��ەر ك��ورد نەك
ن��اس �ی��ۆن��ال �ی��زم ،ی ��ان ب��ە دی��وێ �ك��ی ت ��ردا ئ� ��ەوەی پ��ارت��ی و ی��ەك�ێ�ت��ی دروس �ت �ك ��ردووە و
شەرعییەتی پێداون دیسپۆتیزمی نەتەوەی سەردەست بووە لەسەر كورد ،نەك
ئ��ەوەی پارتی و یەكێتی هەڵقواڵوی دیدێكی ئایدۆلۆژیی ناسیۆنالیستی قووڵ بن
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بۆ دام��ەزران��دن��ی دەوڵ��ەت��ی سەربەخۆی كوردستان .كۆمۆنیستی كرێكاریی لەبەر
ن��ەخ��وێ�ن��دەواری��ی و كۆڵییان ل��ە سیاسەتدا لەمەشیاندا نەیانتوانیبوو دروس��ت
ئامانجی خۆیان بپێكن و داكۆكی نیشتمانیی و بەرگریی لە شوناس لە ناسیۆنالیزم
لێك جودا بكەنەوە.
كۆمۆنیستی كرێكاریی بە جۆرێك دژایەتی رابوونی نەتەوەیی و سەرهەڵدانی
ب�ی��رۆك��ەی ناسیۆنالیزمی ك��وردی دەك��رد م��رۆڤ ن��ات��وان��ێ بڵێ ئ��ەم��ە شتێكی س��ادە
و راگ ��وزەرە بەڵكو دەی�خ��ات��ە ب��ەردەم ئ��ەو گ��وم��ان��ەی دەستێكی بێگانە ی��ان دەرە �ك�ی
ل��ە پ�ش��ت ئ��ەم ج��ۆرە رەوت��ان��ەوە ب��ێ ب��ۆ دژای��ەت�ی�ك��ردن��ی ب��زووت �ن��ەوەی ن��ەت��ەوەی��ی لە
ك��وردس �ت��ان��دا ،م ��رۆڤ ن��ات��وان��ێ گ��وم��ان��ی ئ ��ەوە ن��ەك��ات ئ ��ەم س�ی��اس��ەت��ان��ە چ��ەن��دە
نەخشە بۆ داڕێ��ژراو و جەهەنەمییە ،خۆ ئەگەر ئ��ەم گومانەش راس��ت نەبێت و
دەستی دەرەكیش لە پشتی كۆمۆنیستی كرێكارییەوە نەبێت ،ئەوە سیاسەتەكانی
(ح�ك�ك��ع) و ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ل��ە ئ �ێ �ران ب��ە ج��ۆرێ�ك��ە م ��رۆڤ دەخ��ەن��ە س��ەر
كەڵكەڵەی بیركردنەوەی لەو شێوازە.
دواج ��ار كۆمۆنیستی كرێكاریی ل��ەب��ری ئ��ەوەی �ك�ار ل��ەس��ەر ك��ۆك��ردن��ەوەی توانا
ن��اڕازی�ی��ە �ك�ان��ی دەرەوەی پ��ارت��ی و یەكێتی ب�ك��ات و گ��ووت��اری سیاسیی خ��ۆی تێكەڵ
بە ئێش و ئازارەكانی گەلی ك��ورد بكات و هەوڵبدات سەنگەرێكی جیاواز بێت لە
دژی داگیركەران ،دێت گاڵتە و قەشمەریی بە رۆحی نەتەوەیی كورد دەكات و زۆر
بازاڕیی و بێ ئەقاڵنە بە هەر چ��وار الی خۆیدا جنێوپرژێنی نەتەوە و ئااڵ دە �ك�ات،
تا ئەو ئەندازەیەی سەركردەكەیان بە ئاشكرا بڵێت :هیچ جیاوازییەك لەنێوان
ئ��ااڵی ب��ەع��س و ك��وردس�ت��ان��دا ب��ەدی ن��ا �ك�ات؟! .ئ��ەم سیاسەتە دیماگۆگیی و ئەم
هەرزەكاریی و سەرلێشێواویی و دوژمنایەتییە توند و كینە لە دڵییە بەرامبەر بە
بزاڤی نیشتمانی كورد ،جارێكی تربەڵگەی ئیفال�سی وناتەندروستی سیاسەتەكانی
(حككع) وخودی رەوتەكە دەسەملێنێت .ماوەتەوە بڵێین ،ماركس لە (مانیفێست)
دا دەن��وو�س��ێ (ئ��ەش�راف��ی ف��ەڕەن�س��ا و ئینگلیز بەپێی ب��ارودۆخ��ی گ��ون�ج��اوی مێژوویی
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نەخوێندەواریی و هەژاریی مەعریفیی

ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ب � ��ەردەوام ج��ەخ�ت��ی ل��ەس��ەرگ��ۆڕی�ن��ی دن�ی��ا دەك� ��ردەوە،
دروشمی دنیا گۆڕین لە پێش هەموو دروشمەكانی ترەوە دەهات ،وەك لە بیرمە
لە كۆتایی ساڵی  1997بە دواوە تراكتێك بە قەبارەی  A3لەسەری نووسرابوو
(ئەم دنیایە دەبێت بگۆڕێت)! بە سەرجەم ژووری بارەگاكاندا هەڵواسرا ،ئەركی
گۆڕینی هەموو دنیا خ�راب��ووە ئەستۆی ئ��ەو چەند س��ەد ك��ەس��ەوە كە بێجگە لە
ه��ەن��دێ�ك�ی��ان ئ��ەوان�ی�ت��رت��وان��ای ئ��ەوەی��ان ن��ەب��وو خ��ودی خ��ۆی��ان ب�گ��ۆڕن و ت��ەن��ان��ەت
ئەلف و ب��ای بیری كۆمۆنیزمیشیان ن��ەدەزان��ی! داخ��ۆ چ كۆمیدیاكە گۆڕینی دنیا
ب�خ��ەی�ت��ە ئ��ەس �ت��ۆی خ��ەڵ�ك��ان�ێ��ك ب �چ��ووك �ت��ری��ن ت�ێ�گ��ەی�ش�ت�ن�ی�ش�ی��ان ب ��ۆ دن �ی��ا ن��ەب �ێ؟
ف��ەل�س��ەف��ەی ئ ��ەم دن�ی��ا گ��ۆڕی �ن��ەش ل ��ەم م��ەق��ول��ەی��ەی (م ��ارك ��س)ەوە وەرگ �ی �راب��وو
(ف��ەی�ل��ەس��ووف��ە �ك�ان ت��ەن�ی��ا ب��ەش�ێ��وەی ج ��ۆرا و ج��ۆر ج�ی�ه��ان�ی��ان ش��رۆڤ��ە ك ��ردووە،
ب ��ەاڵم ئ��ەرك��ەك��ە بریتییە ل��ە گ��ۆڕی�ن��ی ئ��ەم ج�ی�ه��ان��ە) .ب ��ەاڵم ئ��ای��ا م��ارك��س ب��ا�س��ی �ك�ام
جیهانی كردووە؟ بێگومان ماركس با�سی خۆرئاوا یان راستترئەوروپا دەكات ،ئەو
ئەوروپایەی نزیكەی بیست س��ەدە و زیاتریش لە خۆ خوێندنەوەی ب��ەردەوام��دا
ب��ووە ،ئ��ەو خ��ۆرئ��اوای��ەی ب��ە رێنسانس و رۆشنگەریی و مۆدێرنێتەدا تێپەڕیووە،
نەك كوردستان یان عێراقێكی دواكەوتووی لە مێژوو بەجێماو !.قەیرانی یەكەم
و سترۆكتۆریی رەوت��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی بریتی بوو :لە نەناسینی دۆخەكان و
ئەو هەژاریی و نەخوێندەوارییە خنكێنەرەی رابەرایەتی حزبی تێكەوتبوو ،وەها بیر
لە خودی حزب دەكرایەوە دەزگایەكە بۆ بەرهەمهێنانی كادری چاالك و كارا بەبێ
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خ��ۆی��ان ،ئ��ەر �ك�ی ئ��ەوە ب��وو ل��ە دژی كۆمەڵگەی س��ەردەم��ی ب��ۆرژوازی��ی هەجونامە
بنووسێت) ،كۆمۆنیستە دەس��ت بەتاڵەكانی تەریقەتی حیكمەتیزم چیتریان بۆ
نەماوەتەوە مەگەر وەك ئەشرافی فەڕەنسا و ئینگلیز هەجونامە و جنێو بنووسن
لە دژی كورد و خەباتە بێوچانەكەی لە پێناوی ئازادیدا.
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ئ��ەوەی ئ��ەو ك��ادرە رۆشنبیر و ت��ەی��ار بكرێت تەنانەت ب��ە ئ�ی��دۆل��ۆژی��ای ماركسیزم،
م��ەن�س��ور ح�ی�ك�م��ەت چ��ەق��ی ب �ی��رك��ردن��ەوەی خ��ۆی ل��ەس��ەر ئ ��ەوە دان��اب��وو پێویستە
خ��وێ�ن��دن��ەوە �ك�ان كۆتاییان پێبێت چوونكە ئ��ەوان پ�ڕاوپ��ڕ وەاڵم��ی پرسیارەكانیان
داوەتەوە بەڵكو دەبێت كادران خۆیان ئامادە بكەن بۆ شۆڕش!.
شۆڕشێك ن��ە زەمینەی ه��ەب��وو ن��ە ل��ە ئ��اراداب��وو ،بەڵكو چیتر ن��ەب��وو جگە لە
وەهم ،حیكمەت لە وتارێكدا لەبەردەم رابەرایەتی حزب لە ئێران دەڵێت ئەوەی
كتێبێكی ب��ەدەس�ت��ەوەی��ە بینووسێت ب��ا دوای بخات ب��ۆ س�ب��ەی ،چوونكە ئەمڕۆ
رۆژی خ��ۆس��ازدان��ە بۆ ش��ۆڕش ،ه��ەروەك وت��م شۆڕشێك ك��ەس ن��ەی��دەزان��ی كەی
و ل��ە ك ��وێ و چ ��ۆن روودەدات و دەس ��ت پ �ێ��دەك��ات؟ .ه��زرم��ەن��دی م��ارك�س�ی�س��ت
(مەهدی عامیل) دەبێژێت (پەیوەندیی فیكربە واقیعەوە پەیوەندیی پێكەوەلكان
و كارلێككردنە ،ئ��ەم دێ��ڕە دەقێكی سەرەكی فیكری ماركسییە) .وەل��ێ بەداخەوە
ف�ی�ك��ری ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ب��ە راددەی � ��ەك دوور ب ��وو ل��ە واق�ی�ع��ی س�ی��اس�ی��ی و
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ك��ۆم��ەڵ�گ��ەی ك��وردس �ت��ان ،س��وخ�ران��ی و گ��ووت��ارە �ك�ان�ی��ان دەت ��ووت بۆ
خ��ەڵ�ك��ی ه��ەس��ارەی��ە �ك�ی ت��رە .ج��اری واب ��وو س�ب��ەی�ن��ان گ��وێ��م ل��ە رادی ��ۆی ح��زب ب��وو،
ه��اواری دەك��رد «ج��ەم��اوەری ملیۆنی كرێكار! دەی بڕژێنە س��ەر شەقام ،شۆڕش
ب�ك��ەن ،ك��ۆدێ�ت��ا ب �ك��ەن» ،ل��ە �ك�ات�ێ�ك��دا ج�ێ�گ��ەی ب ��اوەڕی ه�ی��چ ك��ەس نییە چ��ارەگ��ە
م�ل�ی��ۆن�ێ�ك�ی��ش ك��رێ �ك��ار ل ��ە ك ��وردس �ت ��ان ه��ەب �ێ چ �ج��ای م�ل�ی��ۆن��ەه��ا ك ��ەس ل ��ە چینی
كرێكار .ئ��ەم ناواقیعبینی و هەژارییە لە بەرامبەر ناسینی ب��ارودۆخ��ی كۆمەڵگەی
ك��وردس�ت��ان ن��ەك ه��ەر پ��ە �ك�ی ب��زووت�ن��ەوەك��ەی خست بەڵكو ب��ە ج��ۆرێ��ك ك��ەوت��ەوە
قاچی بزووتنەوەكەی خستە داوەك��ەوە .لە یادمە زۆر كادر و هەڵسوڕاو هەبوون
داوای � � ��ان دەك � ��رد ح ��زب خ��وێ �ن��دن��ەوەی��ە �ك�ی ق� ��ووڵ و وردب �ی �ن ��ان ��ەت ��ری ه��ەب �ێ��ت ب��ۆ
مامەڵەكردن لە ك��ردەی سیاسیدا ،جگە ل��ەوەش گرنگی و بایەخی پتر ب��دات بە
بنەما تیۆرییەكان و حزب پڕۆژەیەكی فیكریی هەبێ لەپێناو خوێندنەوە و ناسینی
دۆخ��ەك��ەدا وەك ��وو خ��ۆی ،ه ��ەرواش داوای ج�ی��ددی دەك �را ك��ادر ت��ەی��ار ب�ك��رێ بە
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رۆشنبیریی ماركسیستی و كۆمۆنیستیی.
ب��ۆ وێ�ن��ە ل��ە ك��ۆت��ای��ی س��اڵ��ی  1998ل��ە ك��ۆب��وون��ەوە و خ��ول��ی ك ��ادران ل��ە ژێ��ر ن��اوی
(ال�ش�ی��وع�ی��ە ع�ل��م ال�ت�ح��ری��ر ال�گ�ب�ق��ە ال�ع��ام�ل��ە و امل�ج�ت�م��ع ال �ب �ش��ری– ب��ە ع��ەرەب��ی)
نووسەری ئەم دێڕانە وەك كادرێك بەشدارییم لەوخولەدا كرد .پێشنیاری ئەوەم
كرد پێویستە كادرئەو كەسە بێت خاوەنی رۆشنبیریی و باكگراوەندێكی مەعریفی
و سیاسیی بێت ،لە توانایدا بێت وەاڵم��ی پرسیارە تیۆریی و فەلسەفییەكانیش
ب��دات��ەوە ،ئ��ەوان ل��ە راب��ەرای��ەت��ی ح��زب ئ��ەم هەڵوێستەیان ب��ە روان�گ��ەی��ە �ك�ی وردە
بۆرژوازییانە وەسف كرد وپێداگرییان لەسەرئەوە دەكرد گرنگ نییە كادرچەندە
خ��وێ�ن��دەوار و رۆش�ن�ب�ی��رە بەڵكو گ��رن��گ ئ��ەوەی��ە ك��ادر ئەكتیڤ بێت ل��ە راپ��ەڕان��دن��ی
ئەركە حزبییەكاندا! ،بەاڵم چ كاتێك ئیمكانی ئەوە هەیە كادرێكی چاالك و كارات
هەبێت بەبێ هەبوونی باكگراوەندێكی سیاسیی و روشنبیریی و حزبیی؟ هەروەك
دەوترا جەماوەری سەدان هەزار كەسیی لە هەموو چین و توێژەكان كادر رێكیان
دەخ��ات ،بەاڵم ئایا �ك�ادری كۆمۆنیستی كرێكاریی بەو حاڵەیەوە دەیتوانی كارێكی
وەه ��ا ئ��ەن�ج��ام ب ��دات؟ ل��ە س��ات�ێ�ك��دا ه��ەن��دێ��ك ك��ادره��ەب��وون پ��اڵ �ێ��وراو ب ��وون بۆ
راب��ەرای��ەت��ی ح��زب تەنانەت كتێبی كلیل و دمنە و حیكایەتی م��ەالی مەشهوریان
ن��ەخ��وێ�ن��دب��ووەوە ،ب�گ��رە زۆرێ�ك�ی��ان وای��ان��دەزان��ی مانیفێست ن��اوی نەستەلە یان
گڵۆپە.
ل�ی�ن�ی��ن� ،ك�ات��ی خ��ۆی ل��ە ح��زب��ی ب��ەڵ�ش��ەف�ی��ك و دوات ��رل��ە س��ەردەم��ی دەس��ەاڵت��ی
ش��ورەوی الیەنگری ئەوەبوو خەڵك دەبێ بخوێنن یان راستتر رۆشنبیر بكرێن تا
بە ه��ۆش و لێكدانەوەی خۆیان بەشداریی لە ش��ۆڕش و پاراستنی بكەن .لینین
دەڵێت (بۆ ئ��ەوەی خەڵك بە بیر وخ��ۆش و لێكدانەوە و بە چاالكی بەشداریی لە
ش��ۆڕش بكەن دەبێت بخوێنن) .دروس��ت بە پێچەوانەوە كۆمۆنیستی كرێكاریی
پێیوابوو خوێندنەوە �ك�ات دەگ��رێ��ت و رێ�گ��رە ل��ەب��ەردەم ش��ۆڕش .بۆیە بەهەموو
ش�ێ��وە �ك�ان خ��وێ�ن��دەواران��ی ن��او ح��زب ك�ران��ە پ��اس��ەوان��ی ب��ارە �گ�ا �ك�ان ی��ان ب��ە تۆمەتی
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جۆراوجۆر لە ریزەكانی حزب دەرپەڕێنران ،ئەوانە�شی لەگەڵ كاروانەكەدا رێیان
دەك ��رد و دەی��ان��ەوی�س��ت ری�ف��ۆرم ل��ە ب�ن��ەم��ای فیكریی و سیاسیی ح��زب��دا دروس��ت
ب �ك��ەن ،ن ��ەك ه ��ەرگ��وێ�ی��ان ل��ێ ن��ەدەگ �ی �را ب��ەڵ�ك��و ب��ە خ��ەڵ�ك��ان��ی ن��اڕۆش��ن و خ ��وردە
بۆرژوازیی و كۆنسەرڤاتیڤ و تەنانەت لۆمپن و ئوپۆرتۆنیست دادەنران.
كۆمۆنیستی كرێكاریی بە پاساوی ئ��ەوەی حزب قوتابخانەی فەیلەسووف و
بیرمەند دروستكردن نییە ،رێگەی دابوو رابەرایەتی حزب لەالیەن كەسانێكەوە
جڵەو بكرێ الپەڕەیەكیان لە بیری كۆمۆنیزم نەخوێندبووەوە بەڵكو نەیاندەتوانی
قەناعەت بە خۆیان بهێنن لەبەرچی كۆمۆنیستن! بۆئەوە�شی خەڵك قەناعەت
پێبكەن ئەوە هەربا�سی ناكرێت .دەتوانم بڵێم فەرامۆشكردنی بنەما تیۆرییەكان
و رێگەدان بە نەخوێندەواران تا زاڵبن بەسەر ئاڕاستەی حزبدا سەری دەرهێنا
بۆ فەوزایەكی سەرسوڕهێنەر ،لە ئاكامیشدا شتێكی نەهێشتەوە بە ناوی حزب.
ئەوەی ناوی لێنرابوو حزب لە گروپێكی ئاناركیستی بەوالوە چیترنەبوو ،چون هیچ
شتێك بەپێی رێسا سیاسییەكان و بنەمایەكی مەدروس بەڕێوە نەدەچوو ،دواجار
ئەوەی ئاڕاستەی حزبی دەكرد ئەقڵی تەسكی چەند كەسێكی نەخوێندەواری بێ
ئاگابوو لە دنیای سیاسەت.
م��ن ی��ەك�ێ��ك ب��ووم ل��ەو پ��ۆل��ە ك��ادرەی داوام ��ان دەك ��رد ئ��ەدەب�ی��ات��ی كالسیكی و
مۆدێرنی بیری ماركسیزم وەربگێڕدرێنە س��ەر زمانی ك��وردی��ی بۆ ئ��ەوەی ئەندامان
بتوانن ئاشنا بن بە بیرورێبازە سیاسییەكەیان .ئەم داوایە هەرگیزگوێی لێ نەگیرا
بگرە لەوە زیاترئەمە بە كارێكی هەڵەو پڕمەتر�سی سەیردەكرا .هەڵە لەبەرئەوەی
بە بۆچوونی رابەرایەتی حزب لەمپەربوو لە بەردەم راپەڕاندنی بابەتە كردارییەكان
و ش��ەڕی دەس ��ەاڵت ،پ��ڕ م��ەت��ر�س��ی چ��ون دەزان� �را �ك�ات�ێ ك��ادر و ئ��ەن��دام��ی هۆشیاری
كۆمۆنیست لە ئارادا بێ هەرگیز رابەرایەتی و سەركردایەتییەكی كڵۆڵی لەو جۆرە
قبوڵ ناكات و تێیدەپەڕێنێ .لینین ،دەنووسێت (لەوەوپێش ئەنگلس پێشنیاری
ئەوەی بۆ رابەرایەتی پڕۆلیتاریای ئەوكاتە كرد ئەدەبیاتی خەباتكاری ئاتەئیستیی
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كۆتایی سەدەی هەژدە تەرجەمە بكەنەوە و بە بەرباڵویی لە نێو خەڵكدا باڵویان
بكەنەوە ،ئێمە بەوپەڕی شەرمەوە دەڵێین تا ئێستا ئەو كارەمان نەكردووە) .بە
كەمێك وردبوونەوە لەم وتەزایەی لینین دووخاڵی سەرەكی دەردەكەوێت:
ی ��ەك ��ەم :ئ��ەن �گ �ل��س وێ � �ڕای ب�ل�ی�م��ەت�ی��ی خ ��ۆی و ك� ��ارل م ��ارك ��س و ه��ەڵ�ه�ێ�ن�ج��ان��ە
فەلسەفییەكانی خۆیان پێشنیاری ئەوەی كردووە نەك دەبێ لە خەباتدا سوود
ل��ە س��ەرچ��اوە م��ارك�س�ی�ی��ە �ك�ان وەرب�گ��ری��ن ب��ەڵ�ك��و ه��ەم��وو ئ��ەدەب�ی��ات�ێ�ك��ی ن�ێ��زی��ك و بە
كەڵك بۆ ئەو خەباتە پێویستە دەستی پێوە بگرین.
دووەم :لینین لە دواتر دەڵێت شەرم دەكەین ئێمە كارێكی وامان نەكردووە،
ئەگەر لینین ب��ەو هەموو بلیمەتی و نووسینە بە بڕشت و كاریگەرانەی خۆیەوە
ش��ەرم�ن��دە بێت ،ئاخۆ دەب �ێ كۆمۆنیستی كرێكاریی چ��ەن��دە ش��ەرم��ەزار بێت نەك
ئەدەبیاتی ئاتەئیستی (بێ ئاینیی) بەڵكوئەدەبیاتی رەسەن وكالسیكی ماركسیستی
تەرجەمە نەكردووە؟!!.
ل�ی�ن�ی��ن ل��ە ج�ێ�گ��ەی��ە �ك�ی ت ��ردا دەن��ووس �ێ��ت (ن ��ووس� �راوە زی �ن ��دوو و ب��ە ب��ڕش��ت و
هۆشیارانەكانی ئاتەئیستە كۆنەكانی س��ەدەی ه��ەژدە ،بە وردبینی و روونییەكی
ت��ەواوەوە بۆچوونی ئاینیی دەسەاڵتدارانیان دەدای��ە بەر هێر�شی خۆیان و ئەمانە
زۆربەی كات بۆ بە ئاگا هێنانەوەی جەماوەری خەڵك لە غەفڵەتی ئاینیی هەزاران
ج ��ار پ�ت��ر ل��ە ت��ەف�س�ی��رە وش ��ك و م��ان��دووه �ێ �ن��ەرە �ك�ان��ی م��ارك �س �ی��زم ل ��ەب ��ارت ��رن) .ئ��ەم
دانپیانانەی لینین زۆر ش��ت روون دە �ك�ات��ەوە ل��ە ه��ەم��ووی گرنگتر ئ��ەوەی��ە :لینین
هەر ب��ەوە قایل نەبووە وەاڵم��ی ج��ەم��اوەری كرێكار و ئەندامانی حزب بە تەنیا لە
رێگەی تەفسیرە جەبریی و وشك و برینگەكانی ماركسیزمەوە بداتەوە ،بەڵكو ئەو
پێشنیاردەكات ئەدەبیات و رێگای جۆراوجۆر بەكاربهێنرێت بۆ هۆشیاركردنەوەی
ك��رێ �ك��اران ،ب ��ەاڵم ئ�ێ�م��ە ئ��ەوك��ات رازی ب��ووی��ن ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ه ��ەر هیچ
نەبێت كرێكاران و ئەندامانی حزب لە رێگەی ژێ��دەرە ماركسییەكانەوە هۆشیار
و ئ��ا �گ�ادارب�ك��ات��ەوە .ك�ێ�ش��ەی س��ەرە �ك�ی ل��ەوەداب��وو كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی ب�ێ هیچ
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روون �ك ��ردن ��ەوە و ل��ەس��ەر وەس �ت��ان �ێ��ك دەی � ��ووت ك��ۆم��ەڵ��ی ك��وردس �ت��ان ك��ۆم��ەڵ�ێ�ك��ی
س ��ەرم ��ای ��ەداری ��ی رووت � ��ە و دەب � �ێ س �ت��ەم��ی چ�ی�ن��ای��ەت��ی ك��ۆت��ای��ی پ�ێ�ب�ێ��ت ،ه��ەژاری �ی��ە
مەعریفییەكە لە ئاستێكدا بوو حزب لە توانایدا نەبوو ئەوە روون بكاتەوە ئایا
كۆمەڵگەی كوردستان كۆمەڵێكی فیوداڵی یان سەرمایەدارییە؟ ئەگەرفیوداڵییە
كامەیە شەقڵ و ئەدگار و خەسڵەتەكانی؟ ئەگەر سەرمایەدارییە كامەیە دیاردە
و نیشانەكانی؟ ئ��ەگ��ەر هیچ �ك�ام ل��ەم دووان ��ە نییە ك��ەوات��ە ف��ەل�س��ەف��ەی وج��ودی
حككع لە ك��وێ��دای��ە؟ ،ئەگەریش تێكەڵەیەكە لە ه��ەردووك�ی��ان چ��ۆن دەك��رێ لە
بارودۆخێكی وەها هەستەوەردا سیاسەت بكەیت؟.
ب��ەدەر ل��ەم��ان��ە م��ارك��س -ئەنگلس ل��ە كاتێكدا پ�ێ��داگ��ری��ی ل��ەس��ەرئ��ەوە دەك��ەن
ق��ۆن��اغ��ەك��ەی��ان ق��ۆن��اغ��ی س��ەرم��ای��ەداری��ی و خ��اوەن��دارێ�ت��ی ت��ای�ب��ەت��ە ،ب��ەاڵم س��ەری��ان
لەوە دەرنەدەكرد بۆچی خاوەندارێتی تایبەت لە رۆژهەاڵتدا بوونی نییە؟ ئەوان
رۆژهەاڵتیان ئیستسنا ك��رد لە خاوەندارێتی تایبەت و ئەوەشیان گ��ەڕان��دەوە بۆ
خودی سروشتی رۆژهەاڵت.
ئەوەتانێ (ماركس) لە نامەیەكیدا بۆ ئەنگلس (لەندەن -حوزەیرانی )1853
باس لە ئیعجابی خۆی دەكات بە كتێبەكەی (فرانسوا برنیە) كە وەسفی دەوڵەتی
مەغۆلی مەزن دەكات! .ماركس پێیوایە بۆ باسكردن لە مەسەلەی سەرهەڵدانی
شارەكانی رۆژه��ەاڵت وێنەی ئ��ەم كتێبە دەگمەنە ،ئ��ەوەی جێی سەرنج و ب��ڕوای
م��ارك�س��ە ل��ەم ك�ت�ێ�ب��ەدا ئ��ەم چ��ەن��د دێ��ڕەی��ە (پ��اش��ا خ��ۆی خ��اوەن��ی ت��اق��ان��ەی گشت
زەوی و زارە لە دەوڵەتەكاندا و لێرەوە پایتەختەكان وا هەڵكەوتوون وەك دەلهی
بژێوییان لەسەر حسابی سەربازگەكانە ،ئ��ەم ش��اران��ە هیچ شتێكیان لە پاریس
ن��اچ�ێ��ت ،ئ��ەم��ان��ە ل��ە رووی ج��ەوه��ەرەوە س��ەرب��ازگ��ەی ج��ەن�گ��ن) .م��ارك��س دەڵ�ێ��ت
(برنیە بەشێوەیەكی دروس��ت ئ��ەوە دەبینێت ن��ەب��وون��ی خ��اوەن��دارێ�ت��ی تایبەتی بۆ
زەوی سەرچاوەی هەموو دیاردەكانە لە رۆژهەاڵتدا و ئەمە كلیلی راستەقینەی
تەنانەت ئاسمانی رۆژهەاڵتە).
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ئ��ەن�گ�ل��س ،ل��ە 6ی ح��وزەی �ران��ی  1853وەاڵم ��ی م��ارك��س ب��ەم ج ��ۆرە دەدات ��ەوە
(م �ێ��ژووی سیاسیی و ئاینیی رۆژه ��ەاڵت ل��ەس��ەر ئ��ەم تایبەتمەندییە راوەس �ت��اوە،
ب��ەاڵم ه��ۆ �ك�اری ئ ��ەوەی ب��ۆچ��ی ل��ە رۆژه��ەاڵت��دا خ��اوەن��دارێ�ت��ی ت��ای�ب��ەت ب��وون��ی نییە؟
ئ��ەوە دەگەڕێتەوە بۆ چلۆنایەتی تۆپۆگرافی ئ��ەو ناوچەیە كە كشتوكاڵ پێویستی
ب��ە ئ��اودێ��ری��ی دەس�ت�ك��رد ب ��ووە ،ئ��ەم س��روش�ت��ە ش �ێ��وازی ك��اری ه ��ەرەوەزی ��ی ف��ەرز
ك � ��ردووە ك��ە ی��ارم��ەت �ی��دەرب ��ووە ب��ۆ ی��ەك�خ�س�ت�ن��ی ری��زەك��ان��ی ك��ۆم��ۆن��ەك��ان ب��ەم��ەش
ئاسانكاریی بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتی ناوەندیی سەركوتكاریی لە سەرانسەری
واڵت��دا س��از ك��ردووە) .دی��ارە ل�ێ��رەدا مەبەست ل��ەوەی��ە خەسڵەت و تایبەتمەندیی
چینایەتی لە رۆژهەاڵتدا جیایە لە جیاوازیی چینایەتی لە خۆرئاوا (چ ئەو كات و
چ ئێستا) .كوردستان و ئەو كۆمەڵگەیەی كۆمۆنیستی كرێكاریی كاری تێدا دەكرد
بەشێكی دان��ەب �ڕاو ب��ووە ل��ە دن�ی��ای رۆژه� ��ەاڵت ،ب�گ��رە ل��ە رۆژه��ەاڵت�ی�ش��دا یەكێك
ل��ە دواك��ەوت��ووت��ری��ن ك��ۆم��ەڵ�گ��ە �ك�ان ب ��ووە .ق�س��ەك��ە ل��ەس��ەر ئ��ەوەی��ە كۆمۆنیستی
كرێكاریی ب��ەو دەستكورتی و ن��ەداری�ی��ە سیاسیی و فیكرییەوە چلۆن ل��ە توانایدا
بووە ئەم بارودۆخە بخوێنێتەوە؟ بەڵكو خەباتی تێدا بكات و بیەوێت جڵەوەكەی
ب��ەدەس �ت��ەوە ب�گ��رێ��ت! ل��ە راس�ت�ی�ش��دا ت�ێ�گ��ەی�ش�ت��ن ل��ە ه��ەم��ەج�ی��ەت��ی رۆژه ��ەاڵت ��ی و
سروشتی ناجێگیر و ش�ێ��واوی كۆمەڵگەكانی ق��ورس�ت��رە ت��ەن��ان��ەت ل��ە بەرپاكردنی
شۆڕش لە دنیای چەسپیوو مونسەجیمی خۆرئاوادا.
ماركس -ئەنگلس دەیانزانی رۆژه��ەاڵت لە دەرەوەی گەاڵڵەكانی ئەوانە هەر
ب��ۆی��ە ب��ە وردی و ق��وو ڵ��ی ك��ەوت�ن��ە گ ��ەڕان ب��ە دوای ه��ۆی��ە �ك�ان��ی دروس ��ت ن��ەب��وون��ی
خاوەندارێتی تایبەت تیایدا ،هەرچەندە ئەنگلس وەاڵمێكی گونجاو و دڵنیاكەری
پێیە كاتێك هۆكارەكەی دەگەڕێنێتەوە بۆ میكانیزمی تۆپۆگرافی .بەاڵم ئەگەرئێمە
بڵێین كۆمەڵی كوردستان كۆمەڵێكی سەرمایەداریی نییە ،سەرمایەداریی وەك
سیستم ت�ی��ای��دا گ��ەش��ەی ن��ەك��ردووە ،ئ��اخ��ۆ ك��ۆم��ۆن�ی��زم��ی ك��رێ�ك��اری��ی ل��ەم ئیدیۆمە
ت�ێ��دە �گ�ات؟ ی��ان دەگ��ەڕێ��ت ت��ا ب�زان�ێ ك��ۆم��ەڵ��ی ك��وردس�ت��ان ل��ە �ك�ام ك��ەن��ارل��ەن�گ��ەری
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گ��رت��ووە؟ ی��ان دەت��وان �ێ��ت ئ��ەوەن��دە وردب �ی��ن و ئ��ەق�ڵان��ی ب�ێ��ت ب� ��ەدووی ه��ۆی��ە �ك�ان��ی
دروس � ��ت ن ��ەب ��وون ��ی س ��ەرم ��ای ��ەداری ��دا ب �گ ��ەڕێ ��ت؟ ئ ��ەی ئ ��ەگ ��ەرس ��ەرەن �ج ��ام ب��ۆی
دەرك ��ەوت ك��وردس�ت��ان ك��ۆم��ەڵ�گ��ەی��ە �ك�ی س��ەرم��ای��ەداری��ی نییە چ��ی ل��ە چ��ارەن��وو�س��ی
خۆی دەكات؟! ئایا هەمیشە وەك ئێستا دەڵێت مادام ماركس وتوویەتی جیهان
بەسەر دوو چیندا دابەشبووە ئیتر ت��ەواو كومەڵی كوردستانیش ل��ەو دوو چینە
پێكهاتووە؟ ئ��ای��ا خ��ودی ئ��ەم دی�ت�ن��ەی م��ارك��س ش�ی��اوی هەڵوەستە ل��ەس��ەرك��ردن
نییە؟ ،ئ��ای��ا م��ارك��س گشتگیر و ج��اوی��دان��ی ب��ڕی��اری داوە ی��ان ب��ە جۆرێكی ت��ر؟ لەم
بارەیەوە بیرمەندی عەرەب (د.محەمەد عابد ئەلجابری) دیتنێكی تایبەتی خۆی
هەیە و لە بارەی روانگەی ماركس� ،سێ خاڵ بەم جۆرە دەستنیشان دەكات:
 1ئ � ��ەگ � ��ەر ش � �ی � �ك� ��ردن� ��ەوەی م � ��ارك � ��س ب � ��ۆ ك� ��ۆم� ��ەڵ� �گ� ��ەی س � ��ەرم � ��ای � ��ەداری � ��یش�ی�ك��ردن��ەوەی��ە �ك�ی راس ��ت و دروس ��ت ب �ێ��ت ،م ��ەرج ن�ی�ی��ە ش�ی�ك��ردن��ەوە �ك�ان�ی���ش��ی بۆ
ق��ۆن��اغ��ە مێژووییەكانی ب��ەر ل��ە ق��ۆن��اغ��ی س��ەرم��ای��ەداری��ی ت��ەن��ان��ەت ل��ە ئ��ەوروپ��اش��دا
ئەویش ه��ەر راس��ت بێت ،وات��ە ئ��ەوەی ماركس لە ب��ارەی كۆمەڵگەی دەرەب��ە �گ�ی و
كۆیالیەتی و سەرەتایی وتوویەتی نابێت وەك راستییەكی زانستیی وەریبگرین!!،
بەڵكو دەبێت وەك یاسایەكی زانستیی تەماشای بكەین كە قابیلی راستكردنەوە
و پێداچوونەوە و تەواوكردنە.
2ئ��ەو ئەنجامەی ماركس لە رێگەی شیكردنەوەی زانستیی بۆ كۆمەڵگەیس��ەرم��ای��ەداری��ی پ�ێ��ی گ��ەی�ش��ت و ئ��ەو ش�ی�ك��ردن��ەوەی���ش��ی ب��ۆ ق��ۆن��اغ��ە م�ێ��ژووی�ی��ە �ك�ان��ی
ب��ەرل��ە س��ەرم��ای��ەداری��ی ئ��ەوروپ��ای��ی درێ��ژك ��ردووە ،ئ��ەم��ە رێ�گ��ەی ئ��ەوەم��ان ن��ادات
ش�ی�ك��ردن��ەوەی��ە �ك�ی زان�س�ت�ی�ی��ان��ەی ل��ەو ش�ێ��وەی��ە ب��ۆ ك��ۆم��ەڵ�گ��ە ن��ائ��ەوروپ��ای�ی��ە �ك�ان�ی��ش
ئەنجام بدەین ،واتە بۆ شێوازەكانی بەرهەمهێنانی كۆمەڵگەكانی تر ،پاشان ئەو
ئەنجامانەی «دوای شیكردنەوەیەكی زانستی» لە بارەی كۆمەڵگە نائەوروپییەكان
پێیان دەگەین ،دەبێتە ئامانجێكی زانستیی راست و دروست ئەگەر پێچەوانەوە
و دژی ئەنجامەكانی «ماركس»یش بێت!.
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3كەواتە ماتریالیزمی مێژوویی تەنیا بۆ كۆمەڵگە سەرمایەدارییەكان راستەو ت��ای�ب��ەت��ە ب ��ەوان ،ئ��ەم��ە پێشتر (ج ��ۆرج ل��ۆك��اچ) تێبینی ك� ��ردووە ،قەتیسكردنی
ب��زووت �ن��ەوەی م �ێ��ژوو ل��ە م�ل�م�لان�ێ��ی ن �ێ��وان پ��ڕۆل�ی�ت��ار و س��ەرم��ای��ەدارن��اب�ێ�ت��ە �ك�ارێ�ك��ی
زانستیی ،تەنیا ئەو كۆمەڵگەیەی قسەی لەسەر دەكرێت خۆی لە بنەڕەتدا لە
دوو چینی س��ەرە �ك�ی پێكهاتبێت ك��ە جەمسەرگیریی ه��ەم��وو گ��روپ و ئەندامانی
كۆمەڵگە بكەن و بەشێوەیەكی سەرەكی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییە باوەكانی تێدا
دیاری بكەن.
خ��والس��ە م��ەب��ەس �ت��ی س��ەرەك �ی��ی (ج ��اب ��ری) ئ ��ەوەی ��ە م ��ەرج ن�ی�ی��ە س��ەرل��ەب��ەری
توێژینەوە و دەرەن�ج��ام��ە زانستییەكانی م��ارك��س ب��ۆ س��ەرج��ەم قۆناغەكان راس��ت
ب��ن ،ل��ە ه��ەم��ان �ك�ات��دا ن��اك��ۆ �ك�ی چینایەتی ل��ەن�ێ��وان پ��ڕۆل�ی�ت��ار و �ك�اپ�ی�ت��ال یاسایەكی
ێ و نەیەوێ لێكۆڵینەوەكانی
ستاندار نییە بۆ هەموو گێتی ،بەڵكو ماركس بیەو 
ل��ە س �ن��ووری خ ��ۆرئ ��اوادا ق��ەت�ی��س دەب ��ن و ن��اب�ن��ە راس�ت�ی�ی��ە �ك�ی ح��اش��ا ه��ەڵ�ن��ەگ��ر بۆ
ه��ەم��وو جیهان ،ئ��ەگ��ەر وای��ە (ح��ەت�م��ەن وای��ە) كۆمۆنیستی كرێكاریی چ��ۆن لەمە
تێدەگات؟ چۆن دەتوانی سروشتی جیاوازیی چینایەتی و پەیوەندیی چینەكان لە
كۆمەڵگاكەیدا ئاشكرا بكات و دواترهاوكێشەكە بە جۆرێك ئاڕاستە بكات وەك
خۆی دەیەویست بیگەینێتە دەسەاڵتی سیاسیی؟!.
رۆژیە گارۆدێ دەنووسێت (ماركیسزم كۆمەڵێك یاسا نییە بەڵكو میتۆدێكە
بۆ دەستپێشخەری مێژوویی ،لە هەمان كاتدا زانست و هونەرە بۆ وەدەرهێنانی
ن��اك��ۆ �ك�ی ج��ۆری��ی ل��ە واڵت�ێ�ك��ی دی��اری�ك�راو و قۆناغێكی دی��اری �ك �راودا) .گ��ارۆدێ چاكی
پێكاوە و زۆربەوردیی رۆشنایی خستۆتە سەرئەوەی ماركسیزم تۆپەڵە یاسایەكی
كۆنكرێتی و ن��ەگ��ۆڕ نییە ب��ۆ ل��ە قاڵبدانی ه��ەم��وو دۆخ��ە �ك�ان ،بەڵكو میتۆدێكە بۆ
خ��وێ �ن��دن��ەوەی ج��ۆر و ن ��اوەڕۆك��ی ج�ی��ا �ك�اری��ی و ج�ی��اوازی�ی��ە چ�ی�ن��ای��ەت�ی�ی��ە �ك�ان بەپێی
قۆناغەكان وبارودۆخی كۆمەڵگاكان .لەالی كۆمۆنیستی كرێكاریی ئەمە پێچەوانە
ب �ب ��ووەوە چ ��ون ه�ی��چ ك��ات م�ی�ت��ۆدێ��ك ب��ە پ�ێ��وی�س��ت ن ��ەدەزان� �را ب��ۆ خ��وێ �ن��دن��ەوەی
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ك��ۆم��ەڵ�گ��ەی ك��وردس �ت��ان ،ب��ەڵ�ك��و یەقینێكی ت ��ەواو ب ��ەوە ه��ەب��وو م��ارك��س وەاڵم��ی
پڕاوپڕی خۆی داوەت��ەوە و سروشتی هەموو كۆمەڵگەكانی بۆ هەمیشە كەشف
ك� ��ردووە ك��ە س��ەرج��ەم�ی��ان ه��ەڵ�گ��ری ن��اك��ۆ �ك�ی چ�ی�ن��ای��ەت�ی��ن و ئ��ەم��ەش راس�ت�ی�ی��ە �ك�ی
سەملێندراوە ،راستە ناكۆكی چینایەتی بەشێكە لە سروشتی كۆی كۆمەڵگاكان،
بەاڵم ئایا ئەم چەمكە پێویستی بە وردك��ردن��ەوەی زیاتر نییە؟ ه��ەروەك گارۆدێ
دەڵ�ێ��ت پێویست ب��ەوە ن��ا �ك�ات ش�ێ��وە و تایبەتمەندییەكانی ب��ەپ�ێ��ی كۆمەڵگەكان
ئاشكرا بكرێت؟.
لەالیەكی ترەوە بێسەروبەرییەكی بێ ئەندازە لە دیسكۆرس وئەدەبیاتی حزبی
كۆمۆنیستدا بەدی دەكرا بە راددەیەك هەندێ دروشمگەل وشیعاری وەها بەرز
دەك�رای��ەوە هەرگیز ن��ە ئ��ەن��دام��ان و ن��ە س��ەرك��ردای��ەت��ی رەوت��ەك��ە تێنەگەیشتبوون
ل�ێ��ی ،زۆرج� ��اره��ەن��دێ�ك�ی��ان ن��اك��ۆك ب ��وون ل��ەگ��ەڵ ئ�ی��دی��ال��ی م��ارك�س�ی��زم��دا .ب��ۆ وێ�ن��ە
(ح�ك�ك��ع) ش�ی�ع��اری س �ك��ۆالری��زم و م��ۆدێ��رن�ی��زم��ی ب ��ەرز دەك � ��ردەوە ب �ێ ئ ��ەوەی ب�زان��ی
مودێرنیزم چییە! تا ئێستاش ئ��ەوە روون نییە ئ��ەو مۆدێرنیزمەی ئ��ەوان باسیان
دەكرد مەبەست لێی مۆدێرنێتەیە یان شتی تر؟ خۆ ئەگەربە سكرتێری كۆمیتەی
ناوەندیت بوتبا مۆدێرنیزم چییە وەه��ا شێلگیرانە داكۆكی لێدەكەن؟ بێگومانم
لە وەاڵمدا دەیووت :مۆدێرنیزم تازەگەریی و ئازادیخوازییە ،وەلێ لە راستیدا ئەم
كۆنسێپتە مانایەكی تری هەیە ،دەبێت لێرەدا ئەوەش وەبیربهێنینەوە مۆدێرنیزم و
مۆدێرنێتە دوو پێدراوی جیاوازن ،هەروەك (د.عەلی بیدگلی) دەڵێت :مۆدێرنێتە
لەگەڵ مۆدێرنیزم جیاوازیی هەیە ،مۆدێرنیزم ئاڵوگۆرێكی ئامڕازییە ،بۆ نموونە
واڵتانی جیهانی سێیەم لە رووی بەكارهێنانی ئامڕازەكانی ژیانەوە السایی كۆمەڵی
رۆژئاوایی دەكەنەوە وبەوشێوەیە گۆڕانكاریی لە ژیانی خۆیاندا دروست دەكەن،
بۆیە مۆدێرنیزم تەنیا قبوڵكردنی تەكنۆلۆژیایە یاخۆقبوڵكردنی ئەقڵی ئامڕازییە،
بەاڵم مۆدێرنێتە ناوبژیوانییە لەنێوان تێڕوانین و جیهانبینی تاكی مۆدێرندا .یاخۆ
زۆرب� ��ەی ج ��ارج��ەخ��ت ل��ەس��ەر ئ ��ەوە دەك �رای ��ە و دەوت � �را ئ�ێ�م��ەی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ە �ك�ان
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خەڵكانێكی رادیكاڵین بێ ئ��ەوەی بزانرایە مانای رادیكاڵیزم چییە؟ ئەوانێك هەر
ج��ۆرە ریشەیی ب��وون و ئۆرسۆدۆكسییەتێكیان بە كۆنەپەرستی لە قەڵەمدەدا
كەچی هەرخۆیان دەیانووت ئێمە فێندەمینتالیست و رادیكاڵین (ریشەییخواز).
وەك لە پێشتریشدا باسم لێ كردووە زاراوەی شۆڕش بەكاربراوترین زاراوەی
حزبی كۆمۆنیست ب��وو ل��ە پ��اڵ زاراوە �ك�ان��ی مافی ژن و م�ن��دااڵن و ئ��ازادی��ی ب�ێ قەید
و ش��ەرت..ه �ت��د ،..ب��ەاڵم گرنگترین شتێك ل��ە ب�ی��رك�راب��وو ئ��ەوی��ش ت�ی��ۆری ش��ۆڕش
ب��وو ،چ��ون تێوری ش��ۆڕش بە ق��ەد بەرپاكردنەكەی گرنگ و بە بایەخە ،ناكرێ
ێ ب�ێ ئامانجێكی دی��اری�ك�راو ب��ان�گ��ەوازی
ل��ە ب��ۆش��ای�ی��دا ب��ا�س��ی ش��ۆڕش ب�ك��رێ ،ن��اك��ر 
ش��ۆڕش ب�ك��رێ .لینین وت��ی (ه�ی��چ �ك�ارێ�ك��ی شۆڕشگێڕیی ب�ێ تیۆرێكی شۆڕشگێریی
بوونی نییە) .ل��ەم رووەش ��ەوە رەوت��ی كۆمۆنیزمی كرێكاریی فەلەج و دام��اوب��وو لە
گ��ەاڵڵ��ەك��ردن��ی تیۆرێكی ش��ۆڕش�گ�ێ�ڕان��ە ب��ۆ پ�ی��ادەك��ردن��ی ش��ۆڕش ،ه��ەرچ��ەن��دە من
ئێستا و ئ��ەوس��اش وام بینیوە ب ��ارودۆخ ئ ��اوەاڵ ن��ەب��ووە ب��ۆ ك ��ردەی ش ��ۆڕش ،ئێرە
جێگەی خۆیەتی گەواهیی ئ��ەوە ب��دەم ئ��ەوی ج��ۆش��دەری بیرۆكەی ش��ۆڕش بوو
باڵی ئێرانیی كۆمۆنیستی كرێكاریی لەسەرووی هەموویانەوە ئاغای حیكمەت بوو،
ئ��ەوان بوون چەمكی شۆڕشیان بە نامە و فاكس و ئیمەیل دەن��ارد بۆ باشووری
كوردستان نەك بڕیاری سەركردایەتی (حككع) خۆی بووبێت!!.
ئ� ��ەو دەم � ��ە زۆرێ � ��ك ل ��ە ئ �ێ �م��ە و م ��ان ��ان ح� � ��ەزەری ئ� ��ەوەم� ��ان دەدا پ�ێ��وی�س�ت��ە
سەركردایەتی حزب سەربەخۆ بێت لە گەاڵڵەنامەكان و بڕیارەكانی خۆیدا ،چون
ئێمە باشتر و واقیعیتر كۆمەڵگەكەی خۆمان دەنا�سی ،لە زۆرب��ەی حاڵەتەكاندا
وەك (رۆم��ەن رۆالن) دەم��ان��ووت (ئەگەر بەهێز و توانای خۆمان بتوانین نیوەی
حەقیقەتەكان بدۆزینەوە ,زۆر لەوە باشترە كۆی حەقیقەتەكان تووتی ئاسا لە
خەڵكانی ترەوە فێر ببین) .پێمان باشتربوو كەموكورتانە كار بكەین وەك لەوەی
�ك�ارێ �ك��ی س��ەرك��ەوت��وو ب��ە ن��ەخ �ش��ەی ب��اڵ��ی ئ �ێ �ران��ی ئ��ەن �ج��ام ب��دەی��ن ،ل��ەب��ەرئ ��ەوەی
دواجار ئەوەی ئێمە بووین دەبوو باجی سیاسەتە چەوتەكان بدەین لە كاتی هەر
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ئەگەرێكی پەالماردانی سەربازیی و رووبەڕوونەوەیەكدا (هەرواش بوو) .كادرانی
ن��اڕازی ئەگەرچی پ��ەرش و ب�ڵاوب��وون ،ب��ەاڵم ه��ەردەم ئەركی خۆناسینیان لە پێش
هەموو شتەكانی ترەوە دانابوو ,من باوەڕم وەها بوو بەر لە هەر كارێك پێویستە
شیكاریی و خوێندنەوەیەك بۆ خودی خۆمان بكەین داخۆ ئێمە كێین و دەتوانین
چی بكەین و هێز و سەنگمان چەندە؟ لە یادمە لە خولی دووەم��ی كادێران ساڵی
 1998ئەم وتەیەی (س��ۆن ت��زۆ)م وەبیر ئامادەبووانی خولەكە هێنایەوە (خۆت
بناسە و دوژم�ن��ت بناسە ،ئەوسا دەت��وان��ی س��ەد جەنگ بكەیت و لە شتاقیاندا
نەشكێیت) ،بە پێچەوانەوە ئێمە نە خۆمان نا�سی بوو نە دۆس��ت و دوژمنمان,
بەڵكو دۆس��ت و دوژم�ن�م��ان ب��ە ج��ۆرێ��ك تێكەاڵو ك��ردب��وو ب��ە ئاستەم دەمناتوانی
جودایان بكەینەوە ،هەرئەم گرفتی خۆنەناسینە دەردیسەرییەكی زۆری بۆحزب
لە عێراق نایەوە و كارتێكی دای��ە دەستی (ی.ن.ك) بە هێزی چەكداریی پەالماری
حزب بدات و پێنج كەس لە كادرانی حزب لە جەرگەی شاردا تیرۆربكات.
ێ باسمان لەوە دەكرد ناسین بە تایبەتی ناسینی سیاسیی پێویستی
ئەوێ رۆژ 
ب��ە وردب ��وون ��ەوە و ب�ی��ر ت�ی��ژی��ی و رۆش�ن�ب�ی��ری�ی��ە �ك�ی س�ی��اس�ی��ی ف� �راوان ه��ەی��ە ،ئ��ەم��ەش
كارێكی قورسە نەك سانا ،هەروەك (دیستۆفسسكی) دەیووت (قورسترین كار
ب��ۆ م��رۆڤ ناسینی خ��ۆی��ەت��ی ،ئاسانترینیش لۆمەكردنی ب��ەرام�ب��ەرەك��ەی��ەت��ی) .هەر
بۆیە حزبی كۆمۆنیست ئاسانەكەیانی هەڵبژارد (لۆمەكردنی ب��ەرام�ب��ەر) راستە
الیەنی بەرامبەر (بزووتنەوەی حزبە خێڵەكی و بە ناو عەملانییەكان) كەموكورتی
و ك��ەل��ەب��ەری زۆری��ان ت�ێ��داب��وو ك��ە شایەنی ستایش ن��ەب��وون ،ب��ەاڵم ئ��ەوە هەرگیز
پ��اس��او ن��ەب��وو ب ��ۆئ ��ەوەی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی خ ��ودی خ ��ۆی ل��ە ی ��اد ب �ك��ات .خۆ
(م��ارك��س) ه��ەروا ب��ە ك��وێ�ران��ە و شەخسیی رق��ی ل��ە س��ەرم��ای��ەداران ن��ەب��وو ،بەڵكو
(ئەنگلس) خۆی سەرمایەدار ب��وو ،كاتێك ئەو دووان��ە رەخنەیان لە كۆمەڵگەی
س��ەرم��ای��ەداری��ی گ��رت ل��ە پێش هەرشتێكدا سیستمەكەیان ناسیبوو ل��ە رێگەی
خ��وێ�ن��دن��ەوەی��ە �ك�ی ب��اب��ەت��ی و ق��وو ڵ��ی م�ێ��ژووی م��رۆڤ��ای��ەت��ی .م��ارك��س -ئەنگلس وەك
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رابەرانی سۆسیالیزمی زانستیی لە دوای ناسین ئەوجا ئەڵتەرناتیڤ وگۆشەنیگای
خ��ۆی��ان خ �س �ت��ەڕوو ،ه�ێ�ش�ت��اش ن��ەی��ان�ت��وان��ی س��ەرك��ەوت��ن ب��ەدی�ب�ه�ێ�ن��ن و ب �ێ ئ��ەوەی
تارمایی كۆمۆنیزم ئاسمانی ئەوروپا دابپۆشێت سەریان نایەوە.
الیەنێكی تر خۆی دەخزێنێتە نێو ئەم باسەوە و ناتوانین بەسەریدا تێپەڕین،
ئ��ەوی��ش ن��ەخ��وێ�ن��دەواری��ی و ب�ێ ئ��ا �گ�ای��ی س��ەرك��ردای��ەت��ی ح��زب ب��وو ل��ە ه��ون��ەرە �ك�ان��ی
دیپلۆماتی و تاكتیك و پالنەكانی قۆناغ ،لە بیرمە یەكێك لە ئەندامانی مەكتەبی
سیاسیی (حككع) بە شاندێكی بااڵی مەكتەبی سیاسیی (ی.ن.ك)ی وت :ئەگەر
دوو ه��ەزار چەكدارم هەبێت خەالستان دەك��ەم!!! .لە كاتێكدا ئەو رۆژان��ە حزب
نەسریە و هاوكاریی لە دەسەاڵتی یەكێتی وەردەگ��رت ،سەیر بكەن ئەم رستەیە
چەندە نامەعقولە لە هونەری دیپلۆماتی و پەیوەندییەكاندا .راستە جەنگێك
ب��ەش�ێ��وەی س ��ارد ل��ە ئ ��اراداب ��وو ل��ەن�ێ��وان ك��ۆی پ�ێ�ك�ه��ات��ە و الی��ەن��ە سیاسییەكانی
ك��وردس �ت��ان ،ب ��ەاڵم (ح�ك�ك��ع) دەی��ەوی �س��ت ئ��ەم ح��اڵ��ەت��ە ل��ە ش �ێ��وەی پ�ێ�ك��دادان��ی
چ��ەك��داران��ەدا بتەقێنێتەوە ئ��ەم��ەش ل��ە خ��ۆی��دا بریتی ب��وو ل��ە ك��ردەی خۆكوژیی
سیاسیی ،كالوزفیتز دەڵێت (سیاسەت جەنگێكە بە ه��ۆ �ك�اری ن��ەرم ،جەنگیش
سیاسەتێكە ب��ە ه��ۆ �ك�اری ت��ون��دوت�ی��ژ) .الی ح��زب��ی كۆمۆنیست سیاسەت ب��ە تەنێ
جەنگێكی گەرم و توندوتیژبوو یان ئەوەتا سەركەوتن یان دۆڕان و لەناوچوون.
تۆ بڕوانە هەر لە سەرەتای دامەزراندنی حزبەوە ( )1993رابەرایەتی حزب
ئ��ەوەی دووپ��ات دەك��ردەوە ئەگەر تا ( )10ساڵی تر دەسەاڵتمان نەگرتە دەست
ئ�ی�ت��رپ�ێ��وی�س��ت ن��ا �ك�ات ت��ەن��ان��ەت ح��زب ب�م�ێ�ن�ێ�ت��ەوە! ب ��ەالی م�ن��ەوە ئ��ەم ق�س��ەی��ە لە
لۆژیك و گەمەی سیاسیدا ناماقووڵترین دەستەواژەیە ،چون سیاسەت گرەنتی
وبەڵێن ووادەی تیا نییە لەبەرئەوەی سروشتی گەمەی سیاسیی قبوڵی ئەم جۆرە
شتانە ناكات .سەیریش لەوەدا بوو ئەم لێدوانە گێالنەیەی رابەرایەتی حزب بە
ئازایەتی و نەبەردییەكی بێ وێنە تەماشا دەكرا لە كاتێكدا دنیا بەس بە ئازایەتی
ناگۆڕدرێت ،ئەزموون نیشانیداوە ئەوەندەی لۆژیك و دانایی دنیای گۆڕیوە نیو
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هێندە ئازایەتی نەیگۆڕیوە ،هەندێك جاریش كۆمەڵە لێدوان و رستە فڕێدەدرا
لە ژێ��ر ن��اوی ج��ەرائ��ەت و ئازایەتیدا هەرگیز قەناعەتی كۆمۆنیستی و حەقیقەتی
رابەرایەتی حزب نەبوو ،بەڵكو هۆیەك بوو بۆ ناوزڕاندن و فووكردن بە هەندێ
میزەاڵنی بچووكدا تا گەورە ببن.
ئ��ەرس�ت��ۆ وت��ووی��ەت��ی (ئ��ازای��ەت��ی ئ ��ەوە ن�ی�ی��ە ئ ��ەوەی دەت ��ەوێ ��ت ب�ی�ڵ�ێ�ی��ت ،ب��ەڵ�ك��و
ئ ��ازای ��ەت ��ی ئ ��ەوەی ��ە ب � ��اوەڕت ب ��ەو ق �س��ان��ە ه��ەب �ێ��ت دەی��ان �ب �ێ��ژی��ت)� .ك�اڵ�ف��ام�ی�ی��ەك��ەی
كۆمۆنیستی كرێكاریی گەیشتبووە م��ەرزێ��ك وەه��ا هەست دەك �را قسەی رەق و
هەڕەشە و هەندێ خۆڕاپسكاندن بەسە بۆ ئەوەی گرەوی دەسەاڵت ببەیتەوە،
ه��ەرب��ۆی��ە زۆر ب��ە ش��ەف��اف��ی و ب�ێ پ ��ەردە ل��ە ئ��ەدەب�ی��ات��ی ح��زب��دا دوژم�ن��ای��ەت��ی ل��ەگ��ەڵ
تەواوی هێزە سیاسییەكاندا رادەگەیەنرا ،پەیامی حزبی كۆمۆنیست بۆ هێزەكانی
دەرەوەی خ��ۆی پ��ەی��ام��ی ت��ەس�ل�ی�م�ب��وون و خ��ۆ ب��ەدەس �ت��ەوەدان �ی��ان ب ��وو ،ه��ەن��دێ
حاڵەت كینە و ترسناكی خۆیان بۆ دەردەخستن ،هەرچۆن مۆسۆلینی دەی��ووت
(ئ��ەگ��ەر دیموكراتەكانی جیهان دەی��ان��ەوێ��ت ب�زان��ن پالنی ئێمە چییە؟ پێیان بڵێن
پالنی ئێمە ورد و خاشكردنی ئێسقانی دیموكراتەكانی جیهانە) .لیدەری حككع و
كۆی ئەندامانی مەكتەبی سیاسیی لەسەرهەمان تۆن و ئاوازدەیانووت ئێسقانی
ه��ەرچ��ی ناكۆمۆنیستە ورد دەك��ەی��ن ،م��ەال و دی�م��وك�رات و چ��ەپ��ی ناسیۆنالیست
و ل�ی�ب�رال و ك��ۆن�س��ەرڤ��ات�ی��ڤ ل��ە ت ��ەرازووی س�ی��اس��ەت��ی (ح�ك�ك��ع)دا ی��ەك سەنگیان
هەبوو ،هەربە یەك چاویش سەیریان دەكرا.
تەوەرێكی تركە ناكۆكییەكی زۆری لەسەربوو مەسەلەی دروستكردنی چەند
رایەڵێكی گرنگی راگەیاندن و كۆمینێكشن ب��وو لەپێناو زیاتر ناساندنی دیدگای
حزب و هۆشیاركردنەوەی جەماوەر ،لە بەرایی ئەم كارەدا دەرچوواندنی گۆڤاری
ئەكادیمی ورۆژنامەی كراوەترلە (بۆپێشەوە) كە لە راستیدا نامەی سەركردایەتی
ح��زب ب��وو ،لەگەڵیدا ب��ەرن��ام��ەدان��ان ب��ۆ بەهێزكردنی رادی��ۆ و دان��ان��ی تەلەفزیۆنی
ناوخۆیی و گروپەكانی شانۆ و گۆرانی و میوزیك ،رابەرایەتی حزب بۆ تەنیا رۆژێك
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ددانیان بە گرنگی ئەم رایەاڵنەدا نەنا وبە هەندیان وەرنەگرت ،لە كاتێكدا لینین
دەرب��ارەی رۆمانی (دای��ك)ی مەكسیم گۆركی دەڵێت بیست ساڵ شۆڕ�شی بردە
پ�ێ�ش��ەوە .ی��ان ستالین دەڵ�ێ��ت (ب��ەره��ەم��ی خ��ام��ەی «ئیلیا ئ��ەه��رەن�ب��ۆرگ» رۆڵێكی
گەورەی لە سەركەوتنی ئێمە و تێكشكاندنی دوژمندا وازی كرد)*.
پێشنیاری ئێمە ئەوەبوو مادام بۆرژوازیی راگەیاندن و رۆشنبیریی و هونەری
خۆی هەیە ،ئێمەش دەبێت هەمان بێت و بەهەمان چەك بەرەنگاریان بینەوە،
ب� ��ۆرژوازی ت�ی��ۆری خ��ۆی ه��ەی��ە و پ ��ەرەی پ �ێ��دەدات ,ك��اری ئێمە گ��ەر زی��ات��ر نەبێت
ل��ە ه��ی وان ب��ا كەمتر نەبێت ل��ە گرنگیدانمان ب��ە پ��ەرەپ�ێ��دان��ی �ك�اری ت�ی��ۆری��ك ،من
لە دوو ك��ۆب��وون��ەوەدا ئ��ەم وتەیەی (هیگل)م بەنموونە هێنایەوە (تاكو دێ��ت ئەو
ب��اوەڕەم ل��ەال پتەوتر دەب��ێ لە جیهاندا �ك�اری تیۆریك لە �ك�اری پراكتیك كاریگەرتر
و چ��ارەن��ووس�س��ازت��رە) .خۆ ئەگەر هیگل ئەلگۆیەك نەبێت بۆ بیری كۆمۆنیستی،
ئەم قەناعەتە لە چەندین حاڵەتدا الی (ماركس)یش بەدی كراوە ،بە فیعلیش
ماركس ئ��ەوەن��دەی ژیانی بۆ ساغكردنەوە تیۆرییەكان تەرخان كردبوو چارەگی
ئ��ەوە شۆڕشگێر ن��ەب��ووە ،ب��ۆ نموونە ئ��اوارەی��ە �ك�ی ئەڵمانی ل��ە نیۆیۆرك هاتە الی
م��ارك��س و دەی�خ��واس��ت ك��ۆم��ەڵ��ەی كۆمۆنیزمی زی�ن��دوو ب�ك��ات��ەوە ،م��ارك��س پێی وت
(من ت��ەواو لەو بڕوایەدام كارە تیۆرییەكانم س��وودی زیاترە بۆ چینی كرێكار وەك
ئەوەی بەشداریی لە رێكخراوێكدا بكەم زەمەنێك بەسەریدا تێپەڕیووە) .كەچی
ب ��ەداخ ��ەوە ل��ە ب ��ری ب��ەه��ەن��د وەرگ��رت �ن��ی ئ ��ەم روان �گ��ەی��ەی م��ارك��س ،ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی
كرێكاریی سوور بوو لەسەر بێ بایەخكردنی كاری نووسەران و رۆشنبیران بەڵكو
وتەیەكی (م��ارك��س)ی��ان دەك��رد پاڵپشتی بۆچوونەكەیان كە دەڵێت (رۆشنبیران
ئەو كەسانەن لە رێگەی قەڵەمەوە نان دەخۆن).
ل��ەس��ەر بنەمای ئ��ەم وت��ەزای��ە بەهەموو ج��ۆرێ��ك رۆشنبیر كائینێكی رەت�ك�راوە
ب��وو ،كائینێك بوو بە میتاڵێكی لەبار حیساب نەدەكرا بۆ چینی كرێكار و ئیدیالی
س��ۆس�ی��ال�ی�س�ت��ی .ه��ەر ئ��ەم ئ��ەق�ڵ��ە دۆگ ��م و راوەس� �ت ��اوەی راب��ەرای��ەت��ی كۆمۆنیستی
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ك��رێ�ك��اری��ی ت��اك��ە ه��ۆی ه��ەرەس�ه�ێ�ن��ان��ی ح��زب ب��وو .خ��وازی��ارم ل�ێ��رەدا س��ەرن�ج�ت��ان بۆ
پەرەگرافێكی كتێبی (پ��ەرك��ەم��ی دەس ��ەاڵت)ی هاشم كۆچانی رابكێشم (نەمانی
رەچ��ەڵ��ە �ك�ی دێ�ن��اس��ۆرە �ك�ان ب��ەه��ۆی �ك�ارك��ردی بایۆلۆجییەوە ن��ەب��ووە ،بەڵكو وەك
م�ێ��ژوون��ووس��ان و پ�س�پ��ۆران دەڵ�ێ��ن ب��ەه��ۆی ب�چ��وو �ك�ی مێشكیانەوە ب��ووە ك��ە ه��ەر
ب��ە ئ ��ەن ��دازەی م�ێ�ش�ك��ی م��ری�ش�ك�ێ��ك ب � ��ووە) .ئ ��ەو ك��ارك ��ردەی (ح �ك �ك��ع)ی ت��ەری��ك و
پ��ەڕاوێ��زخ�س��ت ف�ش��اری دەزگ��ا داپڵۆسێنەركانی یەكێتی ن��ەب��وو بەڵكو بەرەنجامی
ئەقڵی بچووكی س�ن��وورداری راب��ەرای��ەت��ی ب��وو ،ه��ەر هەمان ئ��ەو ئەقڵییەتەش بوو
ئەو چارەنووسەی بۆ هەڵبژاردن.
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو ه��ەژاری�ی��ەی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��دا چ ل��ەس��ەر ئاستی سیاسەت
چ ل��ەس��ەر ئ��اس�ت��ی ك��ۆك��ردن��ەوەی ج��ەم��اوەر ل��ە دەوری س�ی��اس��ەت��ە �ك�ان��ی هێشتاش
ئەمڕۆ ( )2006دەستبەرداری هەمان جۆر لە سیاسەتكردن و مامەڵەكردنیان
ل��ە دۆخ��ی سیاسیی ن��وێ��دا ب��ەه��ەم��ان دیتنی پ�ێ�ش��ووەوە ن��ەب��وون ،ئ ��ەوان( ،حەمە
سەعید حەسەن) وتەنی (پێش ئەوەی فێری مەلەی نێو تەكانی رووبار بووبێتن،
خ��ۆی��ان ب��ە دەم ش��ەپ��ۆل��ی ت��رس�ن��ا �ك�ی دەری� ��اوە داوە) .رەن�گ�ب�ێ ئ��ەم ب��اس��ە زۆر ئ��اڵ��ۆز
و ف�راوان�ت��ر بێت و ك��ورد وت��ەن��ی ئ��ەم ه��ەوی��رە ئ��اوی زۆر بكێشێت ،ب��ەاڵم دەم��ەوێ��ت
ل��ە ك��ۆت��ای��ی ئ��ەم پ ��اژەدا ن��وك�ت��ەی��ەك ل��ەس��ەرس�ك��رت�ێ��ری (ح�ك�ك��ع) ب�ك��ەم��ە ن�م��وون��ەی
ێ
هەرە زیندووی بێ ئاگاییان .ساڵی  2000یەكێك لە نووسەرانی كوردستانی نو 
ب��ە س��ەران��ی (ح�ك�ك��ع)ی وت�ب��وو پێشنیار دەك��ەم ب��ڕۆن دوو كتێبی (سەمیر ئەمین)
بخوێننەوە لەسەر كۆمۆنیزم تاوەكو چشتێك حاڵی ببن .كەچی رێبوار ئەحمەدی
ل�ی��دەری ح��زب ل��ە رۆژن��ام��ەی ئ��ۆك�ت��ۆب��ەردا ن��ووس�ی�ب��ووی :س��ەم�ی��رئ��ەم�ی��ن ن��وێ�ن��ەری
تۆیە و پێویست ناكات من بیخوێنمەوە **.ئەگەر ئەمە حاڵی جەنابی لیدەر بێت
نێودارترین كۆمۆنیستی دنیای عەرەبی نەناسێت ،خاك بەسەرمان دەبێت چۆن
سەركردایەتی حزبەكەی بكات و سەركەوتنی بۆ بەدەست بهێنێت؟ وهللا یعلم.
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پەڕاوێز:
*لینین رێزێكی بێ پایانی لەكارە ئەدەبییەكانی (ماكسیم گۆركی) گرتووە بە تایبەتی
شاكارە بەناوبانگەكەی (رۆمانی دایك) .بۆ وێنە گۆركی ساڵی  1907لە كاتی سازدانی
ك��ۆن�گ��رەی پێنجەمی ح��زب ب��ۆ ج��اری دووەم ل��ە (ل��ەن��دەن) چ��اوی ب��ە لینین ك��ەوت��ەوە،
ئەو دەمە گۆركی رەشنوو�سی رۆمانی (دایك)ی تەواو كردبوو دایە لینین ،ئەویش بە
بایەخێكی تایبەتی و رێزێكی زۆرەوە رۆمانەكەی نرخاند و وت��ی (ئ��ەم كتێبە لەوپەڕی
داه�ێ�ن��ان و ه��اوچ��ەرخ�ی��دای��ە و زۆر پێویستە ب��ۆ ئ��ەم�ێ�س�ت��ام��ان چ��وون�ك��ە زۆرب ��ەی ئ��ەو
كرێكارانەی بەشداریی بزووتنەوە شۆڕشگێڕییەكانیان دەكرد خاوەن بیروتێڕوانینێكی
گشتی نەبوون و هەڕەمەكیانە بەشدار دەبوون ،وەلێ ئێستا ئەوان بە خوێندنەوەی
رۆمانی دایك خۆیان پەروەردە دەكەن و بە قازانجێكی گەورە دەگەڕێتەوە بۆیان).
**كۆڵەواریی مەعریفی و سیاسیی لە ناسین و پێشكەشكردنی ئەڵتەرناتیڤدا لە
ئەندازەیەكەدا بوو ئەو بەسەرهاتەی (هەمزاتۆف)م دێنێتەوە یاد دەربارەی وەفدی
نێردراوی داغستانییەكان بۆ الی لینین بۆمان دەگێڕێتەوە!! .هەمزاتۆف دەنووسێت:
س��اڵ��ی  1921وەف��دێ�ك��ی داغستانییەكان چ��وون��ە الی لینین ،نەخشەی جیهانیان لە
بەردەمیدا باڵوكردەوە بێ ئەوەی ورتەیان لەدەم دەربێ! لینین بەسەرسامییەوە لێی
پ��رس�ی��ن :ئ��ەم نەخشەیەتان ب��ۆچ��ی ل��ەگ��ەڵ خ��ۆت��ان ه�ێ�ن��اوە؟! وت�ی��ان (ت��ۆ دەب�ێ��ت بیر لە
ێ
گەلێك میللەت بكەیتەوە ..ناتوانیت هەمیشە لە بیرت بێت هەموو گەلێك لەكو 
دەژی��ن ،بۆیە ویستمان نیشانت بدەین كە وا داغستان كەوتۆتە كوێوە!) وەفدەكە
دەس�ت�ی��ان ك��رد ب��ەگ��ەڕان ب ��ەدوای نیشتمانەكەیاندا ،ب��ەاڵم نەیانتوانی ب�ی��دۆزن��ەوە،
رێ�گ��ای��ان ل��ەو نەخشە گ��ەورەی��ەدا ون ك��ردب��وو ،پێیان ن��ەك�را پەنجە بخەنە س��ەر ئەو
پارچە زەوییە بچووكە ،ئا لەو كاتەدا لینین بە متمانەیەكەوە ئەو شتەی نیشاندان
ك��ە ب ��ۆی دەگ � ��ەڕان و پ�ێ��ی وت ��ن (ئ ��ەوە داغ�س�ت��ان��ی ن�ی�ش�ت�م��ان�ت��ان��ە)!! .ئ��ەم��ەی وت و بە
خ��ۆش�ی�ی��ەك��ەوە دەس�ت�ی�ك��رد ب��ە پێكەنین ،داغستانییەكان ل��ە دڵ��ی خ��ۆی��ان��دا بیریان
كردەوە و وتیان :ئەم مرۆڤە مرۆڤێكی ژیرە.
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بە سیزیفبوونی ئەندامانی (حككع)

ل ��ە م �ی �ت��ۆل��ۆژی��ای دێ��ری �ن��ی ی��ۆن��ان �ی��دا (س �ی��زی��ف) پ ��ادش ��ای (ك ��ۆری �ن ��س)ە ك ��وڕی
(ئ�ی�ل��ۆی���س��ی) پ��ادش��ای تیسالییە .زی��ۆس (خ��وای خ��واوەن��دە �ك�ان) لێی زوی��ر و ت��ووڕە
دەبێت و نەفرەتی لێدەكات ،بەوە سزای دەدات رۆژان��ە بە شانی خۆی بەردێكی
گ ��ەورە ب��ەس��ەر ش��اخ�ێ�ك��دا س��ەرب�خ��ات و ل��ەس��ەر ل��وت�ك��ەك��ەی دای�ب�ن�ێ��ت ،ئیتر ب��ەم
شێوەیە سیزیف هەموو رۆژێك بە شان بەردێكی گەورە سەردەخات بۆ لوتكەی
چ�ی��ا و ئ �ێ��وارە ت��ل دەب�ێ�ت��ەوە ب��ۆ خ ��وارێ ،رۆژی دوای ��ی س��ەرل��ەن��وێ ب��ەردەك��ە س��ەر
دەخاتەوە ،بەم جۆرە كارەكە بەردەوام دەبێت.
ئ��ەن��دام��ان��ی ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ �ك��اری��ی ب ��ە وێ �ن ��ەی س �ی��زی��ف ب� ��ەردە ه ��ەرە
ق��ورس��ەك��ەی ه ��ەوڵ و ك��ار و خ��ەب��ات�ی��ان ل��ە ئ��ەس�ت��ۆ ب ��وو ،ب � ��ەردەوام و ب �ێ پ�ش��وو و
ح��ەس��ان��ەوە و م��ان��دوون��اس�ی��ن ئ��ەر �ك�ی ب ��ەرەو پ�ێ�ش�ب��ردن و سەرخستنی ب ��ەردە ه��ەرە
گ��ەورەك��ەی ئیدۆلۆژیای كۆمۆنیزمیان لەسەر شانیان دان��اب��وو ،ب��ەاڵم ه��ەروەك
ئ � ��ەوەی م��ەح �ك��وم ب ��ن ب � ��ەوەی ب �ب �ن��ە س �ی��زی �ف��ی ئ ��ەم چ ��ەرخ ��ە ب ��ەردەك ��ە ل ��ەالی ��ەن
ێ و ج��ارێ�ك��ی ت��ردەب ��وو ئ��ەن��دام��ان
راب��ەرای��ەت��ی ح��زب��ەوە خ�ل��ۆر دەك �رای��ەوە ب��ۆ خ ��وار 
ئ��ەو زەح�م��ەت��ە بكێشن و ب��ە �ك�اری سەرخستنی ب��ەردەك��ە هەڵستنەوە ،ئ��ەم ی��اری
تۆم و جێریە هەر بەردەوام بوو تاكو ئەو كاتەی حزبی كۆمۆنیست لە كوردستان
دەرپەڕێنرا ،ئەندامانی حزبی كۆمۆنیست (خ��ۆم یەكێك ب��ووم لەوانە) ب��ەردەوام
ل��ە چ��اوەڕوان��ی ه��ات�ن��ی (گ ��ۆدۆ)ی س��ۆس�ی��ال�ی��زم و ب��ەه��ەش�ت��ی ك��ۆم��ۆن�ی��زم��دا وەه�م��دار
دەكران و زەحمەت و ئەركی ئێجگارقورس و بێگاریی زۆرنارەوا لەسەرشانیان بە
فەرز دانرابوو .ئەندامانی حزب بە سكی بر�سی و پێاڵوی دڕاو و هەناسەی سارد
و جەستەی شەكەتەوە شەو و رۆژیان لەسەر یەكتر دانابوو بۆ زیاتر پەرەدان بە
سیاسەتی حزب و هەوڵدان بۆ گۆڕینی حزب بۆ حزبێكی كۆمەاڵیەتی ریشەدار.
ئەندامانی ح��زب ب�ێ وەس�ت��ان ،بەشێوەی مێروولە بیست و چ��وار كاتژمێر لە
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هەوڵ و كۆششدابوون تاكو بتوانن خەونی سۆسیالیزم بكەنە واقیع ،تا بتوانن
دنیا بگۆڕن ،بە دڵخوازی خۆیان ژیان رەنگڕێژ بكەن ،بە ویستی مرۆڤ كۆمەڵ
چێ بكەنەوە ،چینەكان وەك ڤایرۆس لەناوبەرن ،لەم نێوەندەدا و بۆ هێنانەدی
ئەم ئەندێشە و خەونە بوونە سیزیف ،بوونە هێمای رەن��ج و زەحمەت ،زۆرج��ار
خۆمم دێتەوە یاد ،رادەچڵەكێم چۆن خودی خۆمم فەرامۆش كرد بوو ،هەموو
ژی��ان��م ب��ەخ���ش��ی ب��وو ب��ە رام�ی��اری��ی و ب��ردن��ە پ�ێ�ش��ەوەی سیاسەتی ح��زب��ەك��ەم ،خاڵی
ببوومەوە لەهەرلەحزەیەكی رۆمان�سی و لە هەرساتێكی كریستاڵی ،مرۆڤێكی زۆر
زب��ر و وش��ك و برینگی سیاسیی بەحت كە هەمیشە ماندوویی بە نێوچەوانمەوە
دیاربوو.
ئ��ەن��دام��ان��ی ح��زب��ی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی وای��ان��دەزان��ی مەسیحن و دەب �ێ ئەم
هەموو مرۆڤەی گێتی رز �گ�ار بكەن ،چۆن مەسیح لە خاچدرا لەبری بەخشینی
ت��اوان��ە �ك�ان��ی م ��رۆڤ ،خ ��ودا چ ��ۆن رۆڵ ��ەی خ ��ۆی ك ��ردە ق��ورب��ان��ی ب��ۆ خ��ۆش�ب��ەخ�ت��ی
ئادەمیزادی داهاتوو هەرواش ئەندامانی حزبی كۆمۆنیست هەریەك مەسیحێكی
ب �ێ ن��اوب��ان��گ ب ��وون ،ب�ی��ر و ج��ەس�ت��ە و ژی��ان��ی خ��ۆی��ان پ�ێ�ش�ك��ەش ب��ە خ��ۆش�ب��ەخ�ت��ی و
رەف��اه�ی�ی��ەت��ی م��رۆڤ��ە �ك�ان��ی ت��ر ك ��ردب ��وو ،ب��ە راس �ت��ی س� ��ەدان و ه � ��ەزاران مەسیحی
ف��ەرام��ۆش �ك �راو ب ��وون .ئ��ەن��دام��ان��ی ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ب��ە ق��ەد ئ��ەوەی
داوای م��اف�ی��ان دەك ��رد ،م��اف��ە �ك�ان�ی��ان خ��وراب��وو ،ب��ە ق��ەد ئ ��ەوەی داوای س�ف��رەی
پڕیان دەكرد بۆ خەڵك سفرەیان خاڵی و چۆڵ و بێ خواردن بوو ،بە قەد ئەوەی
داوای زەم��ان��ەت�ی��ان ب��ۆ چ�ی��ن و ت��وێ��ژە �ك�ان��ی ت��ر دەك ��رد ،خ��ۆی��ان ب� ێ گ��رەن�ت��ی ب��وون لە
ژیاندا ،بە قەد ئەوەی داوای خۆ�شی و شادییان بۆ سەرجەم مرۆڤەكان دەكرد،
خۆیان دڵتەنگ و ناشادومان و گۆشەگیر بوون!! .چارلی چاپلن لە نامەكەیدا بۆ
كچەكەی دەنووسێت (بە قەد پێكەنینی خەڵك بە گرتە كۆمیدییەكانم من لە
ن��اخ��ەوە گ��ری��اوم)!! .ئەندامانی ئ��ەم حزبەش بە ق��ەد كەیف و سەمای خەڵك لە
ن��اخ��ەوە بریندار و ب�ێ�زار ب��وون!! ،ن��ە ل��ەب��ەرئ��ەوەی رق�ی��ان ل��ە ش��ادی��ی خەڵكە بەڵكو
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ژ ب��ەرئ��ەوەی ت��وێ��ژ و چینی ه��ەرە ژێ ��رەوەی ك��ۆم��ەڵ ب ��وون ،وەك ن��وك�ت��ەك��ە دەڵ�ێ��ت
فلیقاوە بوون.
�ك�ارل پۆپەر ،بیرمەندی ئەنتی مارك�سی دەڵێت (دەب�ێ چی ب��ەو ماركسیستانە
بڵێین ئ��ام��ادەن ل��ە پ�ێ�ن��اوی ئ��اس��وودەی��ی م��رۆڤ��ای��ەت�ی�ی��ە �ك�ی ئ��ەب�س�ت�راك�ت��دا ق��ورب��ان��ی
ب��ە كۆمەڵێك ك��ە�س��ی زی�ن��دوو ب ��دەن).؟ ئ��ەی دەب�ێ��ت چ��ی ب��ە س��ەران��ی كۆمۆنیستی
كرێكاریی عێراق و ئێران بوترێت ئەو هەموو گەنج و خەڵكەكەیان كردە قوربانی
بیركردنەوەی چەوت و خولیای بەدینەهاتوویان؟! ئەوە وەهمێكی گەورە بوو لە
خەیاڵدانی ئەندامانی حزبدا چێ كرابوو :تەنیا ئیرادەی من و تۆ بەسە بۆ ئەوەی
سۆسیالیزم بەدیبێت ،ئەو جیهانەی هەر لەبنەڕەتەوە قەناعەتمان پێی نەمابوو،
ئ��ەو جیهانەی هەرگیز نایەتەدی و بوونی نابێت ،نیتچە وتەنی (جیهانێك هەموو
خەڵك ئاشتیخوازویەكسان بن دەشێت هیچ جۆرە بەهایەك بەرهەم نەهێنێت،
لە جیهانێكی وەه��ادا شتەكان هەموو «ب��او» دەب��ن ،بۆ ئ��ەوەی چ��اك دەربكەوێت
پێویستە هەندێك خراپ هەبێت ،جیهانێك بەبێ ئەم بەهایانە دەشێت جیهانێكی
ن��ەه�ی�ل�ی��زم ب �ێ��ت) .ئ ��ەو ج�ی�ه��ان��ە (س��ۆس �ی��ال �ی��زم) ت��ەن �ی��ا ل��ە ت��وێ��ی ك�ت�ێ��ب و خ��ەی��اڵ��دا
جێگەیەكی گرتبوو ،ئەوجیهانە بە هەشتێكی پڕنازونیعمەتی هەڵخەڵەتێنەربوو.
«هەڵبەتە من گریمانە لەسەركوردستان دەكەم ،كە كۆمەڵگەیەكی بەجێماوی
ف�ی��وداڵ�ی�ی��ە ،ه��ەرچ��ەن��د ب��ۆ كۆمەڵگە س��ەرم��ای��ەداری�ی��ە �ك�ان�ی��ش ،داری سۆسیالیزم
نەك بەری نەگرتووە بەڵكو نەڕسكاویشە».
ه ��ەروەك چ��ۆن ئیسالمییە پ��ەڕگ�ی��رە �ك�ان ب��ۆ ب��ەه��ەش��ت و ف �ی��ردەوس و ح��ۆری
خ��ەڵ�ك��ان ئ��ام��ادە دەك ��ەن ب��ۆ خ��ۆ ت��ەق��ان��دن��ەوە و ك��اری ت�ی��رۆری�س�ت��ی ،ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی
ك��رێ�ك��اری�ی��ش ب��ۆ س��ۆس�ی��ال�ی��زم و ب��ەه��ەش�ت��ی ب��ەڵ�ێ��ن پ �ێ��دراوی ن�ێ��و ك�ت�ێ�ب��ە �ك�ان رەن ��ج و
ئ��ازارێ�ك��ی زۆری دەخ�س�ت��ە س��ەرش��ان��ی ئ��ەن��دام��ە �ك�ان��ی و زەح�م��ەت��ی دن�ی��ای پ �ێ ن��ۆش
دەك ��ردن ،ل��ە كاتێكدا ئ��ەم جیهانە ب�ێ ه��اوت��ا و پ��ڕ ل��ە ئاشتی و خێر و خۆشییە كە
ێ ك�راب��ووە كۆتی گ��ەردن�ی��ان .نیتچە وتەنی
تائێستا ل��ە م�ێ��ژوودا نەبینراوە و نابینر 
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(ل��ەالی من سۆسیالیستەكان چەند شایەنی پێكەنینن كاتێك بە گەشبینییەوە
ب �ێ ت��وان��اك��ەی��ان��ەوە وێ �ن��ای ئ ��ەو م��رۆڤ��ە ب��اش��ە دەك� ��ەن ل��ە پ�ش��ت دی �م��ەن��ە �ك�ان��ەوە
چاوەڕێی دەركەوتنی دەكەن ،ئەمەش تەنیا لە رێگەی سڕینەوەی سیستمی كۆن
وئازادكردنی هەموو هێزە سروشتییەكانەوە) .ئای چەند شایەنی پێكەنین وگاڵتە
پێكردنین ب�ێ ه�ی��چ ب�ی��رك��ردن��ەوە و رارای �ی��ەك خ��ۆم��ان خستە داوی س��ۆس�ی��ال�ی��زم و
تەسلیم بووین بە قەدەری سیاسیی حزبێكی چەپی بێ توانای نەخۆش!! حزبێك
لە دەمێك ساڵەوە لینین نەخۆشییەكەی دۆزیوەتەوە و ناویناوە نەخۆ�شی چەپی
منااڵنە لە كۆمۆنیزمدا.
دوای ئ��ەو ه��ەم��وو ساڵە ل��ە ئ��ازار و رەن��ج و زەح�م��ەت دەب�ێ��ت ئەندامانی حزب
داوای ل�ێ�ب��وردن ل��ە خ ��ودی خ��ۆی��ان ب�ك��ەن ب��ۆ ئ��ەو ه��ەم��وو ت��اوان��ەی دەره ��ەق بە
جەستە و مێشك و خودی خۆیان كردوویانە .لۆرانس لە وت��اری (گرنگی رۆمان
ی��ان رۆم��ان بۆچی گرنگە؟) نوسیوویەتی (فرانسی�سی ئاسی�سی خ��ۆی دە �ك�ات بە
كێكێكی فریشتەیی بۆ ئ��ەوەی هەموو كە�سێ ب��ۆی هەبێ قاشێكی لێبخوا ..بۆیە
فرانسی�سی قەشەی داماولە سەرەمەرگدا دەبێت داوای لێبوردن لە جەستەی�شی
ب�ك��ات و بڵێت :ئ��ەی ج��ەس�ت��ەم ب��ۆ ئ��ەو س�ت��ەم و زۆری�ی��ەی ب��ە درێ�ژای��ی ت��ەم��ەن��م لێم
ك��ردووی��ت داوای گ��ەردن ئ��ازادی��ت ل��ێ دەك��ەم ،خ��ۆ ت��ۆ كێك ن��ەب��ووی دەرخ��واردی
خ��ەڵ�ك��م دای� ��ت) .ئ��ەن��دام��ان��ی ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س��ت دەب �ێ��ت ب�چ�ن��ە ب ��ەرئ��اوێ�ن��ەی��ە �ك�ی
گەورە و لە بەرامبەرجەستە و خودی خۆیاندا رابوەستن و هەروەك فرانسی�سی
قەشە داوای لێبوردن و گ��ەردن ئازایی تەنانەت لە جەستەی خۆشیان بكەن،
چوونكە خۆیان بەخ�شی بە خەباتێكی وەهمی و خۆشباوەڕ بوون بە جەماوەرێك
كە هەمیشە دێنە پشتیان و دەبنە بەشێك لە نەواتی گۆڕینی دنیاكەیان ،كەچی
دروس ��ت ه��ەر ئ��ەو ج��ەم��اوەرە چ��ەپ�ڵ��ەی ب��ۆ ج��ەالدەك��ان ل �ێ��دەدا �ك�ات�ێ��ك خوێنیان
شەقامەكانی شاری سوورتركرد!!.
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كۆتایی
ئ��ەم باسە ل�ێ��رەدا گەیشتە كۆتایی ،ه��ەم��وو ئ��ەو ت��ەوەران��ەی ل��ەم نووسینەدا
وروژاندوومن تەنیا گوزارشت لە بۆچوونی تاكەكەسیی خۆم دەكات .هەوڵمداوە
خۆم بپارێزم لە مهاتەرات وجنێو و ناڕاستی گووتن ،بە هەموو شێوەیەكیش دژی
ئەو كارەم ،پرنسیپی سەرەكیی باسەكە لەسەر میسداقییەت پابەندە و خۆم بە
دوور گ��رت��ووە ل��ە درۆك ��ردن چوونكە ئ��ەم��ە گ��ەواه�ی��ی منە دەرب ��ارەی كۆمۆنیستی
ك��رێ�ك��اری��ی .م�ێ��ژوون��وو�س��ی ف��ەڕەن���س��ی (م ��ارك ب�ل��ۆك) دەب�ێ��ژێ��ت ( �ك�اری�گ��ەرت��ری��ن ژەه��ر
ب��ۆ ش�ێ��وان��دن��ی گ��ەواه��ی درۆی ��ە) .ئ��ەم ن��ووس�ی�ن��ەش گ��ەواه��ی م�ن��ە ل��ەس��ەرراس�ت��ی و
ێ بە ناڕاستییەك گەواهییەكان
دروستی و دیوی واقیعی و ناوەوەی حزب ،نامەو 
متمانەیان نەمێنێت و كۆی نووسینەكەش گومانی بچێتە سەر .هەوڵمداوە لە
خۆمەوە دەستپێبكەم و ئەو بەهایە الی خۆم رەنگبداتەوە ،برناردشۆ وتەنیش
(مەزنترین چاكساز ئەوانەن لە خۆیانەوە دەستپێدەكەن) .منیش پێش ئەوەی
ێ لە خۆمەوە دەست
داوای راستگۆیی لە نووسەرێكی تر بكەم هەوڵمداوە جار 
ێ وەاڵم��م ب��دەن��ەوە داوای ��ان ل��ێ دەك��ەم
ب��ەم �ك�ارە ب�ك��ەم .ب��ۆی��ە ئ��ەوان��ە�ش��ی دەی��ان��ەو 
ب��ە وی��ژدان و راستگۆیی و ب��ە زمانێكی زانستییەوە دەس��ت ب��ۆ ئیشەكەیان ببەن.
دەمەوێ ئەوەش بڵێم ئەزنوێنەری هیچ باڵ و بزووتنەوە و پارتێكی دیاریكراو نیم،
دەتوانم تەنیا خۆم بم و گوزارشت لە بۆچوونی تاكەكەسیم بكەم.
نووسەری یۆگسالڤی (دانیلۆكیش )1989--1935لە ئامۆژگاریی نووسەرێكی
گەنجدا دەڵێت (پەیڤەكانی تۆلە هەموو شت بەنرخترن ،مینا نوێنەری گەلەكەت
خۆت مەخەرە بەرچاو ،تۆ كێیت؟) .من بەتەنێ خاوەنی ئەو وشانەم نوسیوومن
و ب��ە الی م�ن��ەوە وش��ە �ك�ان ل��ە چ��ی ش�ت��ی ت��ر ه��ەی��ە ب��ە ن��رخ�ت��ر و ب��ە ب��ەه��ات��رن .هەرگیز
ن��ات��وان��م و ئ��ازای��ەت��ی ئ ��ەوەم نییە ب��ە ن��اوی خەڵكانی ت ��رەوە قسە ب�ك��ەم ل��ەب��ەرئ��ەوە
دەب �ێ��ت ئ ��ەم ن��ووس�ی�ن��ە وا گ ��ەوار ب�ك��رێ��ت ل��ە س �ن��ووری ئ��ەق�ڵ��ی ت��اك��ە ك��ەس�ی��ی من
تێنەپەڕیوە .لەوانەیە كەموكورتی زۆرهەبێ لە نووسینەكەدا بەاڵم راستییەكەی
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تێبینی بۆ خوێنەران:
ئەم لێكۆڵینەوەیە پێشتر بە ناوی «تێزەكان دەربارەی كۆمۆنیستی كرێكاریی»،
لە بەهاری  2004دەستكراوە بە نووسینی و لە هاوینی  2006كۆتایی پێهاتووە و
بە یانزە بەش لە رۆژنامەی «نێوەند» بەناوی «چەند تێزێك دەربارەی كۆمۆنیستی
كرێكاریی» باڵوكرایەوە ،لە سااڵنی  .2006-2005پاشان هەمان لێكۆڵینەوە بە
ن��اوی «ب��زووت �ن��ەوەی چ��ەپ ل��ە ك��وردس�ت��ان ل��ە ش��ۆڕش�گ�ێ��ڕی�ی��ەوە ب��ۆ پ��ۆپ��ۆل�ی��زم» بە
سیانزە ب��ەش لە رۆژن��ام��ەی «كوردستان راپ��ۆرت» لە هاوینی  2009سەرلەنوێ
ب�ڵ�اوك �رای ��ەوە .ب ��ەاڵم خ��وێ�ن��ەردەب �ێ��ت ب�زان�ێ��ت زەم��ەن��ی ن��ووس�ی�ن��ی ل�ێ�ك��ۆڵ�ی�ن��ەوەك��ە
النیكەم چواردە ساڵە كۆتایی پێهاتووە.
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ئ��ەوەی��ە هۆشیاریی م��ن ه��ەر ئ��ەوەن��دەی��ە و ت��ا ئ��ەو ئ��ەن��دازەی��ە ب��ڕی ك ��ردووە .دەزان��م
هاوڕێیانی كۆمۆنیستی كرێكاریی بەم نووسینە تەواو قەڵس و بێزارن و هەندێجار
جنیۆم پێدەدەن و زۆرجاریش دەیانەوێ زمانی گاڵتە و شۆخی بەكاربهێنن .بەاڵم
ناتوانم لەوە زیاترچی شتێكی تریان لەبارەوە بڵێم مەگەرئەو وتەیەی (ئەدۆنیس)
بكەمە دوا وەاڵم كە دەڵێت (مایكۆڤیسكی سەیر بكە ،كۆمۆنیستەكان هەندێك
جار تەماتەیان تێ دەگ��رت چوونكە تێی نەدەگەیشتن ،ب��ەاڵم دوای ئەم هەموو
ماوە زۆرە لینین كە سەركردایەتی یەكێتی سۆڤێتی كرد تەنیا بەشێكە لە مێژوو،
كەچی لەوالوە مێژوو بەشێكە لە شیعری مایكۆڤیسكی).
بەهاری  – 2004هاوینی 2006
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پاشكۆی یەكەم

تووتییەكەی چەرچڵ هێشتا جنێو بەهیتلەر دەدات*

وەاڵمێك بۆ گۆران حەمید
ب��ەڕێ��ز �ك�اك (گ ��ۆران ح��ەم�ی��د) ل��ە وت��ارێ�ك��دا ب��ە ن��اوی (كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی و
ڕەخنەی بۆرژوازیانە) ویستوویەتی وەاڵم بە زنجیرە وتارێكی من لە ژێرناونیشانی
(چەند تێزێك دەربارەی كۆمۆنیستی كرێكاریی) بداتەوە كە بە دە پاژلە رۆژنامەی
نێوەند و ماڵپەڕی كوردستان نێت ب�ڵاوك�رای��ەوە .ئ��ەو ب��ەڕێ��زە لە وەاڵم��ەك��ەی��دا بە
هیچ ج��ۆرێ��ك ن��ەگ��ەڕاوەت��ەوە ب��ۆ س��ەر نووسینەكەی م��ن و هیچ نموونەیەكی�شی
ل�ێ��وەرن��ەگ��رت��ووە ب��ۆ وەاڵم ��دان ��ەوە ب��ەڵ�ك��و ب��ەش�ێ��وەی��ە �ك�ی گشتگیر ب��ە چ��ەن��د س��ەرە
ق��ەڵ��ەم�ێ��ك ك��ە ش �پ��رزەی��ی و ت ��ووڕەب ��وون ��ی زۆری پ �ێ��وە دی� ��ارە ك�ی�ف��ای��ەت��ی پ�ێ�ه�ێ�ن��اوە.
نووسینەكەی ئ��ەو داب��ەش ك�راوە بەسەر ( )12خ��اڵ��دا ،منیش دەم��ەوێ خ��اڵ بە
خاڵ وەاڵمی بدەمەوە:
یەكەم :كاك گۆران لە خاڵی یەكەمی وەاڵمەكەیدا ئاماژەی بەوە كردووە من
كەسێكی ن��اڕازی و بۆڵەبۆڵكار ب��ووم و ح��ەزم ك��ردووە ل��ەب��ەرەی ئۆپۆزسیۆن بم و
ب��ەردەوام رەخنە بگرم ،ئەو نووسینەشم بە درێ��ژك�راوە و زادەی هەمان حاڵەت
دەزانێت .لە راستیدا ئەو مەسەلەیە بە هیچ كلۆجێك پەیوەندیی بە باسەكەوە
ن�ی�ی��ە ب��ەڵ�ك��و ئ ��ەوە ی��رس�ێ�ك��ی زۆر ك��ەس�ی�ی��ە و ت��ای�ب��ەت��ە ب��ە خ ��ودی ت��اك��ە ك��ەس�ێ��ك،
بۆیە ورووژان��دن��ی ئەمە بێ مانایە و كۆمەك ناكات بە رەوت��ی وەاڵم��دان��ەوەك��ە .بە
دیوێكی تریشدا وەها تێگەیشتووە ناڕازیبوون و ئۆپۆزسیۆنبوون خاڵێكی الوازە
و هەوڵیداوە وەك كەموكوڕتییەكی من سەیری بكات ،لە وەختێكدا من شانازیی
بەوەوە دەكەم هەردەم كەسێك بووم ناڕازی و پرسیاركارو گومانكارو هەوڵمداوە
نەبمە دەروێش و مریدی تەریقەت ،ئەزسوپا�سی دەكەم مادام ئەو شاهیدییەی
ب��ۆ م��ن داوە و ب��ۆ ه��ەم��وو الی��ەك�ی���ش��ی س��ەمل��ان��دووە ب��ەن��دەی��ە �ك�ی م�ل�ك��ەچ ن��ەب��ووم و
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ئەندامێكی گوێڕایەڵی كوێری حزبی كۆمۆنیست نەبووم.
(د.ه.ل � ��ۆران � ��س) ل ��ە زم ��ان ��ی ی��ەك �ێ��ك ل ��ە پ ��اڵ ��ەوان ��ی رۆم ��ان ��ەك��ان �ی �ی ��ەوە دەڵ �ێ��ت
(پ�ێ��وی�س�ت�ی��م ب��ە دۆزی �ن ��ەوەی ن��ەی��ارێ��ك ه��ەی��ە ،ش�ت�ێ��ك پ�ێ��وی�س��ت ب�ێ��ت ل��ە پ�ێ�ن��اوی��دا
ب�ج��ەن�گ��ی ،ئ��ەگ��ەرن��ا ت��ا ه��ەت��ای��ە دادەڕم ��ام و ت��وو�ش��ی تێكشكان دەب ��وم) .م��ن ناڵێم
پێویستیم بە نەیارێك هەیە ،ب��ەاڵم هەمیشە ئەگەر دەسەاڵتێك هەبووبێ من
ئۆپۆزسیۆنی بووم ،دەنا تا هەتایە دادەڕمام و توو�شی هەرەس و نوچدان دەبووم
لە ژیاندا ،لە حزبی كۆمۆنیستیشدا هەركاتێك كردەیەكی نابەجێ و هەڵوێستێكی
نالێپرسراوانەم بەدیكردبا سەرسەختانە نەیارییم دەكرد ،ئەوەش بە شانازییەكی
گ��ەورە دەزان��م نەك پێچەوانەكەی .هەرگیز نەمویستووە لەسەر بڕواكانی خۆم
سازش بكەم و ببمە ئامێرێك ریمۆند كۆنترۆڵەكەم بە دەستی سەرەوەی خۆمەوە
بێت ،سڵم لەوە نەكردۆتەوە دڵی كەس رادەگرم یان نا ،گرنگ ئەوەیە بە قسەی
قەناعەتەكانی خۆمم ك ��ردووە .ه��ەوڵ��م ن��ەداوە ه��ەم��وو ك��ەس ل��ەگ��ەڵ مندا رێك
و ت��ەب��اب��ن ل��ەس��ەر حیسابی ت��ەن��ازول ل��ە روان�گ��ە �ك�ان��م ،ب��ەڵ�ك��و وەك ئ��ۆس�ك��ار وای�ڵ��د
وتوومە (ئەو كاتەی هەموو خەڵك لەگەڵ مندا رێك بن ئەو كاتە هەست دەكەم
هەڵەم) .بۆیە دەتوانم بڵێم سوپاس بۆ تۆ هاوڕێ گیان ئەو راستییەی سەبارەت
بە خۆم وتوومە لە زۆرنووسین و شوێندا پشتڕاستت كردەوە و بوویتە شاهیدی
گەواهییەكانم بەبێ ئەوەی داوات لێبكەم.
دووەم :لە خاڵی دووەم��ی وەاڵمەكەیدا نوكتەیەكی زۆر خۆ�شی بۆ خوێنەران
ك� � ��ردووە و دەڵ �ێ ��ت «س �ت �ی �ڤ��ان وردە ب � ��ۆرژوازی � ��ی ب � ��ووە و ن ��ەب ��ۆت ��ە ك��ۆم��ۆن�ی�س��ت
ب��ۆی��ە رەخ �ن��ە �ك�ان��ی ن��اچ�ن��ە چ��وارچ �ێ��وەی رەخ �ن��ەی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت�ی�ی��ەوە!» .ب��ەراس�ت��ی
ئ��ەم ب�ی��رك��ردن��ەوەی��ە ش �ی��اوی ب��ەزەی��ی پ�ێ��دا ه��ات�ن��ەوەی��ە ل��ە ه��ەم��ان �ك�ات��دا جێگەی
پێكەنینیشە ،ئ��ەم��ە ی��ەك��ەم�ج��ارە گ��وێ��م ل��ە ق�س��ەی وا ن��ەس�ت��ەق ب�ێ��ت و ن��ازان��م لە
ق��وت��ووی چ ك��ۆن��ە ع��ەت��ارێ�ك��دا دۆزی��وی��ەت �ی �ی��ەوە؟! ل��ەو ب � �رادەرە ئ��ازی��زەم دەپ��رس��م:
ف��ری��درێ��ك ئ��ەن�گ�ل��س چ��ی ب��وو ئ��ای��ا ك��رێ�ك��ار ب��وو ی��ان س��ەرم��ای��ەدارێ�ك��ی زۆر ن��اس �راو؟
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ئەنگلس ن��ەك ه��ەر وردە ب��ۆرژوازی��ی ب��وو بەڵكو ك��ۆم�ب �رادۆر و كاپیتالیستێكی زۆر
گ ��ەورە ب��وو ،ب�ی��ری كۆمۆنیزمیش ب��ەب�ێ وی پ��ڕۆژەی��ە �ك�ی ن��ات��ەواوە و ن��اك��رێ��ت بڵێین
هەیە .ئایا لینین چەند ساڵ و مانگ كرێكاریی ك��ردووە؟ تەنانەت رۆژی شۆڕش
ب��ە ش��ەم��ەن��دەف��ەرل��ە ئ��ەڵ�م��ان�ی��اوە ه��ات��ە س ��ەر س �ف��رەی ح��ازری��ی و خ ��ۆی س��ەپ��ان��د
ب��ەس��ەر ش��ۆڕش��دا و ش��ۆڕش�گ�ێ��ڕە �ك�ان�ی���ش��ی پ��اك�ت��او ك��رد ،دێ�ت��ە س��ەر ئ ��ەوەی بپرسم:
ئایا مەنسور و رێبوار و ك��ۆرش و ئ��ازەر كرێكار ب��وون یان وردە ب��ۆرژوازی��ی؟ ئەگەر
ئەوانیش وردە بۆرژوازین و لە توێی كتێبەكانی ماركسەوە كۆمۆنیزم دەناسن بڕۆ
لە سەركردایەتییەكەت الیان ببە و لە جێگەیان كرێكاردابنێ! ئیترهەقت بەسەر
منەوە نەبێت كە ئێستا بەهیچ جۆرێك لەگەڵ ئێوە وێك نایەمەوە.
س�ێ�ی��ەم :ل��ە خ��اڵ��ی س�ێ��دا رەخ �ن��ەی ل ��ەو ب��ۆچ��وون��ەی م��ن گ��رت��ووە «ك��ۆم��ۆن�ی��زم
دەتوانێ سوود لە ئەزموونی بۆرژوازیی وەربگرێت و هەرواش دەتوانێت لە هەڵە
و كەموكورتییەكانییەوە سوود و وانە وەربگرێت» .دەڵێت شتی وا مومكین نییە
و ك��ۆم��ۆن�ی��زم و ن��ەی��ارە �ك�ان��ی دوو ب��زووت�ن��ەوەی ج �ی��اوازن و ن��ات��وان��ن س��وود ل��ە یەكتر
وەربگرن ،ئەم بۆچوونە رەهایەی كاك گ��ۆران زادەی هەمان ئەندێشە دۆگما و
چەقبەستووەكانی سەرانی كۆمۆنیستی كرێكارییە و نەیتوانیووە هەنگاوێك لێی
دوور بكەوێتەوە .لینین خۆی زۆر شت لە سەركردە بۆرژوا و ئانارشیستەكانەوە
فێرببوو بۆیە الیەنگری ئ��ەوەب��وو س��وود لە توانا و زیرەكیی ئەوانیش وەربگیرێت
و زۆری � ��ش س �ت��ای���ش��ی س� ��ەرك� ��ردەی ب � ��ۆرژوازی � ��ی رۆژئ � � ��اوا ل ��وی ��د ج � ��ۆرج (-1863
 )1945س��ەرك��ردەی پارتی لیبرال و س��ەرۆك وەزی�ران��ی بەریتانیا دە �ك�ات و دەڵێت
(رێ ��زدار مستەر ل��وی��د ج��ۆرج تەنیا ه��ەر كەسێكی ئ��اق��ڵ و ژی��ر نییە ،بەڵكو زۆر لە
ماركسیستەكانەوە فێربووە ،بۆیە كارێكی هەڵە و گوناهە نییە ئەگەرئێمەش زۆر
شت لە لۆید جۆرجەوە فێر ببین) .ئەگەر ئەمە روانگەی لینین بووبێت ،قەیدی
چ��ی دەك��رد ئ��ەوان�ی��ش ل��ە ب��ارزان��ی و ت��اڵ��ەب��ان�ی�ی��ەوە ش��ت ف�ێ��رب��وون��ای��ە و كەڵكیان لە
ئەزموونی ئ��ەوان وەرگرتبا؟ تۆ بڵێی سەركردەكانی كۆمۆنیستی كرێكاریی خۆیان
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لە لینین بە عیمالقتربزانن؟!.
چوارەم :لە خاڵی چواردا رەخنەی ئەوەی لێ گرتووم گوایە من الیەنگریی لە
سەرمایەداریی دەكەم وكاتی خۆی�شی وتوومە ئەگەركوڕی ئەوسەردەمە بوومایە
الیەنگری كامپی كاپیتالیستی دەب��ووم دژی ئ��ۆردو �گ�ای سۆسیالیستی ،هەروەها
ب��اس ل ��ەوە دەك ��ات م��ن س��ۆڤ�ێ�ت��م ب��ە گ��ەن��دەڵ و ت�ی��رۆری�س��ت زان �ی��وە و پ�ێ�م��واب��ووە
ك��ۆم��ۆن��ەی پ��اری��س ئ��ەوە ن��ەب��ووە الی ئێمە سكێج ك�راب��وو ،ئ��ەوان�ی��ش ل��ە سۆڤێت
چ��اك�ت��ر ن��ەب��وون .م��ن ئێستاش ل��ەم ب�ی��رك��ردن��ەوەی��ە پ��ەش�ی�م��ان ن�ی��م ب��ەڵ�ك��و س��وورم
ل��ەس��ەر ئ��ەوەی یەكێتی سۆڤێت گ��ەن��دەڵ و دزێ��و و تیرۆریستترین دەوڵ ��ەت ب��ووە
لە سەدەی بیستەمدا ،جگە لەوەش (سۆڤێت)م هەر پێ سۆسیالیست نەبووە
بەڵكو وەك «ئەریك فرۆم» دەڵێت( :سۆڤێت سیستمێك بووە لە سەرمایەداریی
دەوڵ� � ��ەت) .ك��اك گ� ��ۆران ب��ا ت��ۆزێ��ك خ ��ۆی م ��ان ��دوو ب �ك��ات و ب�چ�ێ��ت ك�ت�ێ�ب��ی رە�ش ��ی
كۆمۆنیزم بخوێنێتەوە ئەوسا بۆی دەردەك��ەوێ��ت ئەو كۆمۆنیستانەی دەیانووت
(م��رۆڤ گەورەترین سەرمایەیە) چ��ۆن ه��ەر لەسەر دەستی ئ��ەوان زیاتر لە 100
ملیۆن م��رۆڤ لەنێو دەبرێن و بەڵكو م��رۆڤ بوو بەبێ بەهاترین كائین لەالیان،
ت��ەن��ان��ەت ه��ەن��دێ��ك ژێ� ��دەری م �ێ��ژووی��ی ئ��ام��اژە ب��ۆ ئ ��ەوە دەك ��ەن خ ��ودی ل�ی�ن�ی��ن لە
بارودۆخێكی تەمومژاویی و نادیاردا ئەندامانی بنەماڵەی قەیسەری روس (تزار)
لەناودەبات بەشێوەیەكی زۆر نامرۆڤانە و هۆڤانە ،رەنگە ئەمەش �ك�اردان��ەوەی
لە سێدارەدانی (ئەلێكسەندەر)ی برای بووبێ كە یەكێك بوو لە ئانارشییەكان.
سەیر بكە (تیتۆ) لە ساڵی  1947دوای كۆتایی هاتنی دەسەاڵتی پادشایی لە
یۆگۆسالڤیا چووە سەر كور�سی دەس��ەاڵت وەك ژەنەراڵێكی كۆمۆنیست بوو بە
دیكتاتۆرترین سەرۆك ،ستالین وكاسترۆ نوێترین جۆری كوشتن وئازاردان وتیرۆر
و كۆمەڵكوژیی مرۆڤیان داهێنا ،هەزارەها قەاڵی سەخت و ئۆردوگای زۆرەملێ
و س��ەرب��ازگ��ەی��ان دروس ��ت ك��رد ب��ۆ ل��ەن��اوب��ردن��ی ن��ەی��ارە �ك�ان�ی��ان ت�ی��ای��ان��دا ،ت��ەن��ان��ەت
س��ەدام شاگردێكی زۆر بچكۆلەی ئ��ەوان بوو .بەڵێ ب��اوەڕم وایە داڕوخانی نازیزم
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لە راب��ردوودا و كۆمۆنیزمی رو�س��ی لە ئێستادا وەرچەرخانێكی گ��ەورە و پۆزەتیڤ
ب��وو! ،ب��ەوەش دنیا پێی نایە قۆناغێكی ن��وێ��وە ك��ە زۆر ج�ی��اوازە ل��ەوەی پێشووتر.
پاڕانەوە بۆ سۆڤێت كارێكی حەرام و گوناهە و هەوڵدان بۆ سپیكردنەوەی رووی
رە�شی تاوانەكانیان ئەوپەڕی ستەم و ناڕەواییە ،سۆڤێتێك خاوەنی دەیەها سلك
و جیهاز و دەز �گ�ای سەركوتگەر بووبێت كوا بایی ئەوەیە بۆی بپاڕێینەوە؟.هەر بیر
بكەرەوە گۆالگ  Galagكە یەكێك بوو لە لقەكانی پۆلی�سی نهێنی یەكێتی سۆڤێتی
ئەو كات لە سااڵنی سییەكانی س��ەدەی بیستەمەوە دامەزرێنرا بۆ ئیدارەكردنی
كەمپەكان ،گۆالگ رۆڵێكی بااڵی هەبوو لە زیندانیكردنی بە لێشاوی خەڵكدا و
رۆڵی بەرچاوی�شی هەبوو لە پەرەپێدانی تیرۆردا.
هەر لە یەكێتی سۆڤێتدا سەرۆكی دەزگای پۆلی�سی نهێنی «»Chekoی رو�سی
 Felix Dezyzhinkyدانی بەوە دانا :تۆقاندنی بەرنامەڕێژ كارێكی تەواو پێویستە
ب��ۆ س��ەرك��ەوت �ن��ی ش� ��ۆڕش ،پ��ۆل�ی���س��ی ن�ه�ێ�ن��ی ه��ەس �ت��اوە ب��ە پ��اك �ت��اوك��ردن��ی 12733
ك ��ەس ل ��ە ن �ێ��وان س ��ااڵن ��ی 1922-1918دا ،ل ��ە �ك�ات�ێ�ك�ی�ش��دا ج ��ۆزێ ��ف س�ت��ال�ی��ن
«پاڵەوانی جەنگی جیهانی دووەم» دەسەاڵتی گرتە دەس��ت هەستا بە كوشتن و
دوورخستنەوە و راگواستنی سەدان هەزارالیەنگری پارتی كۆمۆنیست ،هەروەك
نیكیتا خرۆچۆف لە كۆنگرەی بیست و یەكەمی حزبدا لە ساڵی  1956دان��ی نا
بەو راستییەدا :ئەگەر ئەوە مامەڵەی ستالین بووبێت لەگەڵ هاوڕێكانیدا ئەوا
شێوازی مامەڵەی لەگەڵ نەیارانی دەرەوەی حزبدا پێویستی بە باسكردن نییە.
(بڕوانە :د.س��ەالح عەزیز :دەسپێك بۆ مافەكانی مرۆڤ لە كوردستان  -عێراق/
چاپی یەكەم– 2001 -ل.)16
ب��ەڵ�ش��ەف�ی��ك ت �ی ��رۆری ك ��ردب ��ووە چ��ە �ك�ی ك��اری �گ��ەری دەس �ت��ی و ه ��ەر ل��ە رێ�گ��ەی
ت �ی��رۆری �ش��ەوە ب ��وو ه��ات��ە س ��ەردەس � � ��ەاڵت!! ،چ��وون �ك��ە ئ ��ەوە ب��ەڵ�ش��ەف�ی��ك ن��ەب��وو
خ��اوەن��ی ش��ۆڕ�ش��ی ئ��ۆك�ت��ۆب��ەر ب��وو بەڵكو ئ��ەوە ت�ی��رۆر ب��وو ك��ردی�ی��ە خ��اوەن��ی .خ��ودی
ل�ی�ن�ی��ن ،ل��ە ب� ��ارەی ت� �ی ��رۆرەوە دەڵ �ێ��ت (ل ��ە رووی م ��ەب ��دەئ ��ەوە ه��ەرگ �ی��ز ت �ی��رۆر رەت
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ناكەینەوە و ناشتوانین رەت��ی بكەینەوە ،ت�ی��رۆر دیوێكە ل��ە دی��وە �ك�ان��ی جەنگ كە
ل��ە قۆناغێكدا گونجاو و هەماهەنگ دەب�ێ��ت ل��ەگ��ەڵ ج��ەن�گ��دا ،رەن�گ��ە نەتوانین
ل��ە ه��ەن��دێ ح��اڵ��ەت��دا وازی لێبهێنین) .ه��ەر ل��ە رێ�گ��ەی ت�ی��رۆری�ش��ەوە ب��وو ت��وان�ی��ان
دۆخ��ی دوای ش��ۆڕش راب�گ��رن ،چوونكە زۆرب��ەی بەرهەڵستكاران تیرۆركران یان
لەژێر ه��ەڕەش��ەی ت�ی��رۆردا روسیایان جێهێشت و ب��ەت��ەواوەت��ی رێگە خ��ۆش ب��وو بۆ
دەسەاڵتی بەڵشەفیك ،هەر بۆیە لەگەڵ هاتنە سەركاریان تیرۆریان پەیڕەو كرد
لە دژی بەرهەڵستكاران و نێوەندە دژە �ك�ان��ی ئ��ەو دەوڵ��ەت��ە لە كۆنەپەرست و دژە
شۆڕشانی (كۆالك) و بۆرژوازیی نێوخۆوە تا دەگاتە دەرەوەی واڵت.
ل�ێ��رەدا ئ��ام��اژە ب��ۆ بیر و بۆچوونی تیۆریسیۆنی سۆسیالیستی و رو�س��ی ناسراو
و یەكێك ل��ە س��ەرك��ردە �ك�ان��ی ش��ۆڕ�ش��ی ئ��ۆك�ت��ۆب��ەر (ل�ی��ۆن ت��رۆت�س�ك��ی)ی��ە ك��ە دواج��ار
خۆ�شی ب��ووە قوربانی تیرۆر ،بە تایبەتی لەو كاتەدا ئەو كۆمیسیاری جەنگ بوو
لە حكومەتی ت��ازە بە دەس��ەاڵت گەیشتووی بەڵشەفیكەكاندا ،لیۆن ترۆتسكی
چەمكی تیرۆری بەوواتایە بەكاردەهێنا رەوایی دەدات بە بەكارهێنانی (زەبروزەنگ)
ی دەوڵەتی بەڵشەفیكی لە دژی دوژمنانی ئەو دەوڵەتە ،هەروەها پێیوابوو ئەو
دەوڵەتە بەبێ بەكارهێنانی زەبروزەنگی سیاسیی ناتوانێت سەقامگیر بێت و ژیانی
خ��ۆی درێ ��ژە پ�ێ�ب��دات ،ل��ە �ك�ات�ێ�ك��دا ب��ە ش��ورای��ە �ك�ی ب��ەه�ێ��زی پ�ی�لان و ش��ەڕخ��وازی��ی
ئیمپریالیستی دەورە دراوە( .بڕوانە:محەمەد سابیركەریم /كولتووری زەبروزەنگ
و تیرۆر /نیسانی  /2002سلێمانی /ل.)44
هەرئەو زەبروزەنگە لە راددە بەدەرو تیرۆرە بەرباڵوەی سۆڤێت و بەڵشەفیك
بوو وای لە (س.پ .میلگانۆف) كرد بڵێ (شوێنێك نەماوە بەڵشەفیكەكان پێیان
تێخستبێ و یەكسەر دەستیان بەكوشتنی ه��ەزارەه��ا كەس نەكردبێت) .بێ هیچ
گومانێكیش سۆڤێت یەكێك بوو لە دەوڵەتە هەرە توندوتیژو ئەپسۆلۆیستەكان
(سەركوتگەر) كە تیایدا هەموو سنوورەكان داخرابوون و كوشتن و لەنێوبردن
ببوونە دیاردەیەكی ئاسایی ژیانی سیاسیی .لە روویەكی ترەوە یەكێتی سۆڤێت لە
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كاتی خۆیدا گەندەڵ و فاشیلترین دەوڵ��ەت بوو ،بە راددەی��ەك س��ەرەڕۆ ببوو لە
گەندەڵی و بیرۆكراسییەتدا بە هیچ سیاسەت و میكانیزمێكی بەرەنگاریی دەستی
كۆمۆنیستەكان كۆنتڕۆڵ نەدەكرا ،تەنانەت گەیشتبووە شوێنێك نە سیاسەتی
پیرۆسترۆیكا (شەفافیەت) و نە گالستنۆس (بنیاتنانەوە) دەرەقەتی نەدەهات
و ب��ارودۆخ��ەك��ەی پ�ێ چ��ار ن��ەدەك �را ت��اوەك��و دواج ��ار ل��ە ئ��ا �ك�ام��دا بینیمان سۆڤێت
لەبەریەك هەڵوەشایەوە .پێموایە گەندەڵی سەرەكیترین فاكتۆر بوو لە هەرە�سی
سۆڤێتدا نەك پاڵەپەستۆ و شەڕخوازیی ئەمەریكا وەك هەندێك بۆی چوون.
دەرب � ��ارەی راددەی گ��ەن��دەڵ��ی و ئ��اس�ت��ە �ك�ان��ی ت�ێ�ك�ش�ك��ان��ی س�ی�س�ت�م��ی �ك�ارگ�ێ��ڕی��ی
سۆڤێتی ج ��اران ،س ��ۆزان ڤ��ۆس�پ��ەر دەڵ �ێ��ت :ل��ە ت��وان��ای خ��رۆچ��ۆف��دا ه��ەب��وو الف��ی
ئەوە لێبدات یەكێتی سۆڤێت لە ساڵی  1980لە بواری بەرهەمهێنانی خواردندا
پێش ئەمەریكا دەك��ەوێ��ت و رژێ�م��ە پێشكەوتووەكەی ب��ۆ �ك�اروب��اری كۆمەاڵیەتی
بە تاقیكردنەوە دەیسەملێنێت ك��ەوا لە رژێمی س��ەرم��ای��ەداری��ی سەركەوتووترە،
چ��وون �ك��ە ئ ��ەو ی��ەك�ێ�ت��ی س��ۆڤ�ێ�ت��ەی ت��وان��ی پ�ی�ش��ەس��ازی��ی دروس �ت �ك��ردن ل��ە م ��اوەی
دەس��اڵ��ی س��ەردەم��ی ستالیندا داب�ه�ێ�ن�ێ��ت ،ب��ەم��ەع�ق��ول دەزان��رێ��ت گ��ری�م��ان��ی ئ��ەوە
بكرێت دەتوانێت ئەم ئابوورییە هەرس بكات و ئەو ناوەندێتییە رادە بەدەرەی بۆ
بەرهەمهێنانی هۆیەكانی بەرهەمهێنان ئاڕاستە دەكرا بۆ نموونەیەكی ناناوەندیی
بگۆڕدرێت و بتوانێت لەناو بیست ساڵدا كااڵ بەكاربردووەكان بەرهەم بهێنێت،
بەاڵم نەخۆشییە درمەكانی ئابووری لەگەڵ هاتنی حەفتاكاندا وەك لە كاركەوتن
ونەمانی لێهاتوویی وبەفیڕۆبردن بە راددەیەكی زۆروپەككەوتوویی لە بەكارهێنانی
تەكنیكی ن��وێ و پ��ەی��داب��ون��ی ب ��ازاڕی رەش و گ��ەن��دەڵ��ی و ه��ەم��وو ئ��ەوان��ەش لەگەڵ
ن��ام��ۆب��وون ل��ە رژێ�م��ەك��ە و رەش�ب�ی�ن��ی و ن��ەم��ان��ی ش��ەرع�ی�ی��ەت وای ��ان ل��ە (ب��ری��ژن�ێ��ف)
خۆی كرد لە كۆنگرەی حزب لە ساڵی  1981دا بارودۆخەكە بەوە وەسف بكات:
گەیشتۆتە راددەی (روخ��ان��ی پ�ێ��وەرە �ك�ان��ی رەوش��ت و زی��ادب��وون��ی راددەی ت��ەاڵق و
زیادبوونی راهاتن لەسەر ئەلكهول بە رێژەیەكی لە راددە ب��ەدەر و باڵوبوونەوەی
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ت ��اوان و ن��ەم��ان��ی گ�ی��ان��ی ه��ان��دان ل��ەن��او ك��رێ �ك��اران و گ��وێ�ن��ەدان��ی ب�ی��رۆك�راس�ی�ی��ان��ە،
س� ��ەرەڕای ئ��ەم��ان��ەش ن��ام��ۆب��وون��ی الوان) .ئ�ی��دی ه��ەم��وو ئ��ەم��ان��ە رێ�گ��ە خ��ۆش�ك��ەر
بوون بۆ هەرە�سی سۆڤێت تەنانەت ئەمانە بەڵگە بوون هەرلەو كاتەدا سۆڤێت
ێ و دەكەوێتە پەڕاوێزەوە
بەرگەی مێژووی داهاتوو و گۆڕانكارییەكانی دادێ ناگر 
و لەنێو دەچ�ێ��ت ،ه��ەر وەك رۆم��ان�ن��وو�س��ی گاڵتەجاڕ (ج��ۆرج ئ��ۆروی��ل) ل��ە رۆمانە
بەناوبانگەكەیدا (باخچەی ئ��اژەاڵن) پێش رووخ��ان��ی یەكێتی سۆڤێت ،پێشبینی
ئەوەی كردبوو لە ماوەیەكی مێژووییدا سۆڤێت لەبەریەك هەڵدەوەشێتەوە.
ه��ەروەك بینیمان دواڕۆژە �ك�ان��ی كۆمۆنیزم لە یەكێتی سۆڤێت هات و خەڵك
ب��ەردەب��اران��ی ئ��ەو م�ێ��ژووەی��ان ك��رد ،ت��ەن��ان��ەت ن�م��وون��ەی سۆڤێت ئ��ەوەن��دە خ�راپ
بوو هەنووكەش روسەكان هەست بە ژان و ئازارەكانی دەك��ەن و زۆرج��ار دەڵێن
ق��ەدەرێ �ك��ی ش ��ووم ب��وو ب ��ەاڵی ك��ۆم��ۆن�ی��زم ی��ەخ��ەی گ��رت�ی��ن ،ب��ە ك��ورت��ی روس��ە �ك�ان
خۆشبەخت ن��ەب��وون ب��ە هاتنی كۆمۆنیزم و ئ��ەوڕۆك��ەش چ شانازییەك ب��ەو م��اوە
مێژووییەوە ناكەن ،هەر ئەمەش بوو وای لە (بۆریس یەڵتسن) كرد لە وتارێكدا
لە ساڵی  1991بڵێ (واڵتەكەمان خۆشبەخت نییە ،ئەزموونی مارك�سی بەسەر
ئێمەدا سەپێنرا ،قەدەر بوو بەم ئاڕاستەیەدا كێ�شی كردین ،لە بری ئەوەی ئەم
ئ��ەزم��وون��ە ل��ە دەوڵ��ەت�ێ�ك��ی وەك ئ��ەف��ەری�ك��ادا جێبەجێ ب�ك�رای��ە ب��ە ئێمە دەس�ت�ی��ان
پێكرد ،لە كۆتاییدا توانیمان ئەوە جێكەوت بكەین جێگەی ئەم فكرە لێرە نییە،
ب ��ەاڵم دوای ئ ��ەوەی دووری خ�س�ت�ی�ن��ەوە ل��ە ك��اروان��ی دەوڵ��ەت��ە شارستانییەكانی
جیهان).
كۆمۆنەكانی پاریس لە بەڵشەفیكەكان چاكتر و شەریفتر نەبوون ،ئەوانیش
بە چەندین شێوە و جۆر تیرۆریان لە دژی نەیارەكانیان پیادە كردووە و خودانی
دڕن��دان��ەت��ری��ن ج��ۆری ك��وش�ت��ن و رەش��ەك��وژك��ردن ب ��وون ،س��ەرچ��اوە و الپ��ەڕە �ك�ان��ی
مێژوو زۆر نموونەی تیایە لە ب��ارەی تیرۆر و ك��ردەوە تیرۆریستییەكانی كۆمۆنەی
پاریس ،بە جۆرێك هەندێك جۆر تیرۆرهەیە تایبەتە بەوان یان ئەوان داهێنەری
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یەكەمی بوون و پێ�شی وان لە وجوددا نەبووە .بۆ نموونە لە رۆژی 1872/8/28
بە فەرمانی دانتۆن  3000زیندانی بە دڕندانەترین شێوە ك��وژران بەو بیانووەی
گوایە دەستیان لەگەڵ دوژمن تێكەڵ كردووە! ،یان تر�سی ئەوەیان لێیان هەیە
ل��ە كاتی هێر�شی نەیارەكانیاندا ب��ۆ س��ەر پ��اری��س ئەمانیش ل��ە زی�ن��دان��ەوە هاوكاریی
دوژمن بكەن!! ،لیژنەی چاودێرییكردنی كۆمۆنەی پاریس لە بەیاننامەیەكدا ئاوا
ب��ا�س��ی ئ��ەو �ك�ارەس��ات��ە دەك��ات (بەشێك ل��ە پیالنگێڕە دڵ��ڕەق��ە �ك�ان ئ��ەوان��ەی راپێچی
زی �ن��دان ك� �راون ،ل��ە زی�ن��دان��ە �ك�ان�ی��ان��دا ل��ەس��ەردەس�ت��ی گ��ەل ف��ەرم��ان��ی م��ردن�ی��ان بۆ
دەركرا ،ئەمەش كارێكی دادەپەروەرانەیە ،ئێستا گەل بۆی روونبووەوە پێویستە
ل��ە رێ��ی ت �ی��رۆرەوە زاڵ�ب�ی��ن ب��ەس��ەر ئ��ەو ه ��ەزاران خ�ی��ان��ەت�ك��اران��ەی خ��ۆی��ان ل��ە پشت و
ئەودیو دیوارەكانی پاریسدا حەشارداوە لە كاتێكدا ئێمە خۆمان ئامادە دەكەین
بۆ رووبەڕووبوونەوەی دوژمن).
ئ��ەم��ان��ە ن�م��وون��ەی خ��ەروارێ��ك ب��وون ل��ە �ك�ار وك ��ردەوەی سۆڤێت و كۆمۆنەی
پ��اری��س ،ئ��ەگ��ەر �ك�اك گ ��ۆران ت�ێ��ر ن��ەب��ووە و پ�ێ��ی ك��ەم��ە ئ��ەوا دەت��وان��م دەی ��ان كتێب
و س ��ەرچ ��اوەی م �ێ��ژووی��ی ل ��ەو ب � ��ارەوە ب��ۆ پ��ۆس��ت ب �ك��ەم ت��اك��و ب �ت��وان��ن ب�ی�گ��ەی��ەن�ن��ە
ق��ەن��اع��ەت ،ب��ەاڵم ب��ەر ل��ەوەی ئ��ەم خ��اڵ��ە كۆتایی پێبێنم دەم ��ەوێ ئ��ام��اژە ب��ۆ ئ��ەوە
ب�ك��ەم ه��ەرگ�ی��زش��ای��ی و ل��ۆغ��ان��م ب��ۆ م��ەر �گ�ی م��ارك�س�ی��زم ن��ەك��ردووە ب��ە پ�ێ�چ��ەوان��ەوە
هەرە�سی سۆڤێت تەنیا مەرگی مۆدیلێكە لە ماركسیزم نەك هەمووی ،شكستی
یەكێتی سۆڤێت ل��ە جەنگی س ��ارددا شكستی م��ارك�س�ی��زم ناگەیەنێت ب��ە ق��ەدەر
ئەوەی شكستە بۆ شێوە خوێندنەوەی رو�سی بۆ ماركسییەت .د.بورهان گلیۆن
ب��ڕوای وای��ە (ئ��ای��دی��ا �ك�ان وەك چینەكانی زەوی وان ئ��ەگ��ەر بشبن ب��ە ژێ ��رەوە ئ��ەوا
ل��ەن��او ن��اچ��ن) .ئ��ای��دی��ای م��ارك�س�ی��زم زی �ن ��دووە وەل ��ێ پ��اش��ەك�ش��ەی ك� ��ردووە ،ب��ەاڵم
خوێندنەوە و هەڵهێنجانەكانی ماركس نەك هەر كۆن نەبوون و لەناو نەچوون،
ب��ەڵ�ك��و زی�ن��دووت��ری��ن ت�ێ��ز و ب�ی��رۆك��ەن ل��ە دن �ی��ای ئ��ەم��ڕۆم��ان��دا .وا ب �زان��م ب��ە درێ �ژای��ی
نووسینەكەم ئاماژەم بە مەرگی كۆمۆنیزم نەكردووە و شتی لەو بابەتەم نەوتووە
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گەر لە شوێنێكیشدا وتبێتم مەرگی كۆمۆنیزم بە مانای مەرگی یەكێتی سۆڤێت و
سەرمایەداریی دەوڵەتی هاتووە.
پ�ێ�ن�ج��ەم :ل��ە خ��اڵ��ی پێنجدا رەخ �ن��ەی ئ ��ەوەی ل�ێ�گ��رت��ووم گ��وای��ە م��ن الی��ەن�گ��ری
سازشكاریی و ت��ەن��ازوالت ب��ووم! .ل��ەوە نەگەیشتووە ئ��ەوەی تۆ داوای دەكەیت و
ئ��ەوەی دەت��وان��ی ب��ە دەس�ت��ی بهێنیت دووش�ت��ی ج�ی��اوازن .م��ن الیەنگری سیاسەتی
میانڕەوانە و دیپلۆماسییەت بووم نەك هەڵوێستی توند و سەرپێیی و جەحێاڵنە.
سیاسەت بەوە ناكرێت وا بزانیت تەنیا خۆت هەیت لە گۆڕەپانەكەدا ،دەكرێ
خ��ەڵ�ك��ان��ی دی�ك��ەش ببینیت و ح�ی�س��اب ب��ۆ پ�ێ�گ��ەی ئ��ەوان�ی��ش ب�ك��ەی��ت ،ئ ��ەوەی كە
دەڵ �ێ��ت م��ن ل��ەگ��ەڵ رەخ �ن��ەدا ن��ەب��ووم ل��ە دژی ی��ەك�ێ�ت��ی درۆی��ەك��ی زۆر گ��ەورەی��ە
چ��وون�ك��ە (ح�ك�ك��ع) تەسعیداتی ئیعالمی دەك��رد ن��ەك رەخ�ن��ە ب�گ��رێ��ت ،دوات��ر من
پێم ناخۆش نەبوو بەو زمانە زبرە مخاتەبەی یەكێتی دەكرا بە قەدەر ئەوەی لە
چارەنووسەكەی دەترسام و پاشانیش بینیمان چی بوو؟!.
شەشەم :لە خاڵی شەشدا باس لەوە دەكات حزب ئەقاڵنیانە كاری كردووە
و لەو جۆرە ئەقاڵنییەتە تێناگات من با�سی دەكەم و دەڵێت «ئەقاڵنییەت چییە
و چۆنە و چ��ۆن چۆنایی ح��زب دەی�ت��وان��ی ئەقاڵنی ب�ێ��ت»؟ م��ن پرسیارێك ل��ە كاك
گۆران دەكەم :ئایا ئەو جۆرە هەڵسوڕانەی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی ئەقاڵنی
و هۆشیارانە بوو؟ ئەگەروەاڵمەكە بە (بەڵێ)یە كوا بەرهەم و ئاكامەكەی؟ ئەگەر
(ن��ەخ�ێ��ر)ە ئ�ی��دی ب��ۆ س��ەرت س��وڕم��اوە؟� .ك�ارل پ��ۆپ��ەر دەڵ�ێ��ت (ك ��ردەوەی سیاسیی
تەنیا كاتێك ئەقاڵنی دەبێت ئەگەر پێشتر ئامانجی ئ��ەو گۆڕانكارییانەی جێگای
مەبەستمانە دیاریكرابێت)� .ك�اك گ��ۆران ل��ە خ��ۆت دەپ��رس��م� :ك�ام ب��ڕی��ار و هەنگاو
و ك��ام ك��ەم�پ�ی��ن و ك��ام ش��ت ل��ە ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��دا ب��ە ق��وو ڵ��ی دی �راس��ە ك �راب��وو؟
�ك�ام پ��ڕۆژە ب��ە وردی��ی لێی ك��ۆڵ��دراب��ۆوە و پەنجە خ�راب��ووە س��ەر الی��ەن��ە پۆزەتیڤ و
نێگەتیڤەكانی؟ ئ��ای��ا هیچ ب��ەرن��ام��ە و ئینسجامێك ل��ە ش�ێ��وازی �ك�ارك��ردن��ی حزبدا
ه ��ەب ��وو؟ ئ ��ەگ ��ەر ئ��ەم��ان��ە ب ��وون �ی ��ان ن ��ەب ��ووە و ح ��زب ب��ەش �ێ��وەی��ە �ك�ی ه��ەم��ەج��ی و
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عەشوائیانە كاری كردووە ئیدی تەبریر هێنانەوە بۆی جگە لە خۆ ماندووكردن
ب��ەو الوە چ�ی�ت��رە؟ م��ارك��س �ك�ات��ی خ��ۆی وت��ی (ه��ەم�ی�ش��ە ئ��ەق��ڵ ب��ە �ك�اره��ات��ووە ،ب��ەاڵم
ب��ەش�ێ��وەی��ە �ك�ی ئ��ەق�ڵان��ی ب��ەك��ارن��ەه��ات��ووە) .ك�ت��وم��ت م��ەب��ەس�ت��م ل��ەم��ە ب� ��ووە ،ئ��ەو
ئاوازەی ئێمە كارمان پێ دەكرد و دنیامان لێوە دەبینی ئەقاڵنی نەبوو ،تۆ ئەقڵت
بەكاردەهێنا ،بەاڵم ماركس وتەنی ئەقاڵنییش نەبوویت.
ب��ۆ وەاڵم��ی ئ��ەوەی ئەقاڵنییەت چییە و چ��ۆن��ە؟ ئ��ەم��ە باسێكی دوور و درێ��ژە،
ب ��ەاڵم ل��ە س��ادەت��ری��ن م��ان��ادا وەك (ه�ی�گ��ل) دەی �ڵ �ێ (ئ� ��ەوەی ئ��ەق�ڵان�ی�ی��ە واقیعییە
و ئ ��ەوە�ش ��ی واق�ی�ع�ی�ی��ە ئ��ەق�ڵ�ان �ی �ی��ە) .ئ��ەوس��ا پ��رس �ی��ارەك��ە دێ �ت��ە س ��ەر ئ� ��ەوەی ئ��ای��ا
كۆمۆنیستی كرێكاریی واقیعی بوو تاكو ئەقاڵنی بێت؟ ئێمە مەبەستمان لەوە بوو
حزب و رابەرایەتی هۆشیار بن چوونكە هۆشیاریی بۆ تاكی سیاسیی وەك بوونی
ئاو وایە بۆ ما�سی ،ناشێت كەسێكی سیاسیی بیت ،بەاڵم هۆشیارییەكی تۆكمەت
ن��ەب�ێ��ت .م�ح��ەم��ەد ح��ەس��ەن�ی��ن ه��ەی�ك��ەل دەڵ�ێ��ت (گ��رن��گ نییە م��رۆڤ�ێ�ك��ی هۆشیار
س�ی��اس�ی��ی ب�ێ��ت ی ��ان ن ��ا ،ب��ەڵ�ك��و گ��رن��گ ئ ��ەوەی ��ە ئ ��ەو ك��ەس��ان��ەی س�ی��اس�ی��ن دەب�ێ��ت
ه��ۆش�ی��ار ب��ن) .ك��ۆی رەخ�ن��ە �ك�ان��ی ئێمە ل��ە ئ��ەو ق��ۆن��اغ��ەدا ب��ۆ ئ��ەوەب��وو ح��زب ببێتە
پارتێكی بە ق��ودرەت و بتوانێت بەرەنگاریی نەیارەكانی بكات بەو شێوازەی بەپێی
قۆناغ و هەلومەرج مەعقول و گونجاوە ،ئێمەش وەك (گاندی) رووی دەممان لە
حزب بوو ودەمانووت (بەربەرەكانی دوژمنەكەت بكە بەوچەكەی لێی دەترسێت
ن��ەك ب��ەو چەكەی تۆ لێی دەترسێیت) ،ب��ەاڵم ب��ەداخ��ەوە ح��زب زۆر ل��ەوە س��رك و
سەرەڕۆتر بوو و تەسلیم بە ئەقاڵنییەتی سیاسیی بێت بۆیە چارەنووسەكە�شی
گەیشت بەم رۆژە.
ح� ��ەوت� ��ەم :خ ��اڵ ��ی ح � ��ەوت رەخ �ن ��ەی ��ەك��ی ب� �ێ س� ��ەر و ب� � ��ەرە ،خ ��وێ �ن ��ەر ل ��ە �ك�ات��ی
خوێندنەوەیدا درك بەو ئەقڵییەتە وەستاو و كۆنەپەرستانەیەی نووسەردەكات،
پێویست ناكات من هیچ لەبارەیەوە بڵێم ،رەنگە ئ��ەوە ئیزافە بكەم بۆ سەرنجی
خ��وێ�ن��ەران ،ئ��ەوان ه��ات��وون ن�م��وون��ەی (م��ارك��س و لینین)یان ك��ردۆت��ە واقیعێكی
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ستانداروبەكاریدەهێنن بۆدنیای نوێ كە سەد وهەشتا پلە جودایە لەودنیایەی
ئ��ەوان��ی ت�ێ��دا ژی ��اون و س�ی��اس��ەت و ك��اری��ان ك� ��ردووە .ك��اك گ ��ۆران ه ��ەوڵ دەدات
شەرعییەتی ئەو دابەشكردنە لە كەلەپووری ماركسیزمەوە وەربگرێت ،هەروەها
هەوڵیش دەدات تەبریربۆ بۆچوونی رابەرانی بێنێتەوە بە دەلیلی (ئەوەی ماركس
و لینین)یش بە هەمان تۆمەت تاوانبار دەكات .ئەم پاساو و جۆرە بیركردنەوەیە
روانینێكی سەلەفییانە و كۆنەپەرستانەیە و جیاوازییەكی نییە لە تەبریرو پاساوە
سەیر و سەمەرەكانی ئیسالمگەراكان و فێندەمینتالیستە ئاینییەكان .هەروەك
«د.نەسر حامد ئەبوزەید» دەڵێت (هاج�سی ئایدۆلۆژیی لە ئیسالمییەكاندا زاڵە
ب��ەس��ەر خ��ەم��ی مەعریفیدا ،گ��رن��گ نییە ب��ەالی��ەوە ئ��ەوە ب�زان�ێ ن��ای�زان�ێ��ت ،هەموو
خەمەكانی لەوەدا كۆبووەتەوە تەبریربۆمەعلوم ومەنقول ومەسموع بهێنێتەوە،
ئەوان لە پێناوی دەق و سومبول و دروشمەكان دەژین بۆیە سەركەوتوو نەبوون
لە دروستكردنی واقیع و گۆڕینی دنیادا ،ئەوان دەتوانن تەعبیئە و لەشكرداریی
بكەن ،بەاڵم هەرگیز ناتوانن ژیان دابمەزرێنن) .هەر بەم جۆرە كۆمۆنیستەكان
ژیانیان بۆتە پینەكردن و پاساو داتاشین بۆ كارنامەی ماركسیستە پێشینەكان و
هەرواش بە وەهمی كۆمەڵە دروشمێكی بەدینەهاتووەوە دەژین.
ه��ەش�ت��ەم :خ��اڵ��ی هەشتەمی رەخ�ن��ە و وەاڵم��ە �ك�ان��ی خ��ۆی ت��ەرخ��ان ك ��ردووە بۆ
وەاڵم��دان��ەوەم ل��ە ب��ارەی نارۆشنبیریی و ن��ەخ��وێ�ن��دەواری��ی كۆمۆنیستی كرێكاریی،
ئەو خۆی جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە نەخوێندەواریی كێشە نییە و ئەدەب و
هونەریش هیچ دەورێك ناگێڕن ،ئەدەب و هونەر دنیا ناگۆڕێت بەڵكو سیاسەت
دەی�گ��ۆڕێ��ت .لە راستیدا ك��ورت�ك��ردن��ەوەی رۆشنیریی و خوێندەواریی لە ئ��ەدەب و
ه��ون��ەردا غەدرێكی گ��ەورەی��ە و م��ن تەنیا مەبەستم ل��ە ئ��ەدەب و ه��ون��ەر ن��ەب��ووە،
وەل��ێ رۆ ڵ��ی ئ��ەدەب و ه��ون��ەر ن��ادی��دە ن��اگ��رم و ب�ێ ب��ای��ەخ س��ەی��ری ن��اك��ەم ،ب��ەاڵم من
ێ سەركردایەتی و رابەرایەتییەكت هەبێت كڵۆڵ و ه��ەژار بێت و
پێموابووە ناكر 
بە ئاسانی لە هونەری دیپلۆما�سی و گەمەی سیاسیدا بخەڵەتێت یان بە هەڵەدا
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بچێت.
دەگەڕێمەوە سەرنووسین وهونەر ،ساتێ گوێم لەوقسانەی ئەوهاوڕێیەمان
بوو لە سووك تەماشاكردنی هونەر و نووسین توو�شی شڵەژان و شۆك بووم!!،
هەستم ب��ە بەدبەختییەكی ت��ری ئەقڵی كۆمۆنیستی كرێكاریی ك��رد .ستالین بەو
ه��ەم��وو ج��ەل�ل�ادی��ی و خ��وێ�ن��ڕێ��ژی�ی��ەی خ ��ۆی ��ەوە دەڵ �ێ��ت (ن ��ووس ��ەران ئ��ەن��دازی��اری
دەروون � ��ی م��رۆڤ��ای��ەت �ی��ن) .س�ت��ال�ی��ن ق��ارەم��ان��ی ج��ەن�گ��ی دووەم� ��ی ج�ی�ه��ان و خ��اوەن��ی
لەشكرێكی گەورە و بەرین لە سەرباز و كۆماندۆ ،خاوەنی پێشكەوتوترین چەكی
ئ��ەو �ك�ات��ەی ش��ەڕك��ردن و خ��اوەن��ی ئ��ازای��ەت�ی�ی��ە �ك�ی بێوێنە ك��ە ب��ە (پ �ی��اوە پ��ۆاڵی�ن��ەك��ە)
ن��اوب��ان�گ��ی رۆی�ش�ت�ب��وو ل��ە دن�ی��ادا ،ب��ەو ج��ۆرە ن��ووس�ی��ن ب��ە ه��ەن��د وەردەگ��رێ��ت و بەو
هەست و ش�ع��ورە ب��ەرزەوە پێناسەی ن��ووس��ەر دەك��ات .كەچی ب�رادەرێ�ك��ی الوازی
پ��ەن��اه��ەن��دەی ئ��ەن��دام��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ن��ووس�ی��ن ب �ێ ب��ای��ەخ دەك ��ات و بە
چاوێكی زۆرسووكەوە لە نووسەران دەڕوانێت .كارل ماركس بە هەمان ئەندازە
گرنگی ب��ە رۆشنبیر و ن��ووس��ەران داوە و ه��ەوڵ�ی��داوە ل��ە دەوری كۆمۆنیزم كۆیان
ب�ك��ات��ەوە ،ت��ەن��ان��ەت (ب��اك��ۆن�ی��ن) رەخ�ن��ەی ل��ە م��ارك��س دەگ��رت و دەی ��ووت (م��ارك��س
دەیویست و هەوڵیدەدا حكومەتێك لە زانا و رۆشنبیردابمەزرێنێت).
هونەریش هیچی كەمتر نەبووە لە نووسین و ئ��ەدەب و لەوەتی كرێكار هەیە
ئ��ەدەب و ه��ون��ەری كرێكارییش لەگەڵیدا گ��ەش��ەی ك��ردووە و ه��ەی��ە ،ب��ە جۆرێك
هەموو هونەرێكی ئینسانی و راستەقینە رەگێكی چەپانەی ه��ەب��ووە .ئەدۆنیس
وتەنی (هەموو هونەرێكی راستەقینە سەربە ماڵی چەپە)« .غەسان كەنفانی»یش
دەڵێت (ئەورەوتەی خاوەنی هونەرێكی راستەقینە نەبێت هەرچییەك بێت چەپ
نییە) .دی��ارە هونەرێك داكۆكی لە چەوساوەكان و بەرژەوەندییە بااڵكانی مرۆڤ
بكات ،هونەرێك بتوانێت ئاوێنەیەكی بێگەردی ژیانی مرۆڤەكان بێت ولە قووڵترین
رەه��ەن��ددا گ��وزارش��ت لە ناخی م��رۆڤ بكات ،چوونكە ئ��ەو ه��ون��ەرەی بۆ م��رۆڤ و
ئ��ازارە �ك�ان��ی م��رۆڤ نەبێت هەرچییەك بێت هونەر نییە .ه��ەروەك (چیخۆف) لە
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كۆ چیرۆكی دوژمناندا دەڵێت (بەبێ مرۆڤ و دوور لە بەرژەوەندییەكانیان هیچ
هونەرێك ناتوانێت لە گۆڕێدا بێت ،هونەر ئاوازێكە بۆ مرۆڤایەتی دەچڕدرێت).
ئێمەش داوای ئاوها هونەرێكمان كردبوو نەك ئەوەی ژیانی حزب بكەینە ژیانێكی
هونەریی ،ئەقڵیشمان ب��ەوە دەشكا ح��زب قوتابخانەیەكی هونەریی نییە بەڵكو
پارتێكی سیاسییە ،ب��ەاڵم حزب هونەر و ئەدەبی رەت دەك��ردەوە ،ئەگەر برێخت
و ئ��ۆژی��ن پۆتیە و گ��ۆر �ك�ی و ه��ەم�زات��ۆڤ ئ��ەن��دام��ی (ح�ك�ك��ع) ب��وون��ای��ە بەیاننامەیان
پ�ێ داب��ەش دەك��ردن ی��ان دەی��ان�ك��ردن��ە پ��اس��ەوان��ی ل�ی��دەری ح��زب ئ��ەگ��ەر بەختیش
یاوەریان بووایە كۆمەكیان پێ كۆدەكرایەوە.
كاتێكیش دەڵێت ماركس سەرسام نەبووە بە هیچ نووسەروئەدیبێك ئەوپەڕی
ب�ێ ئاگایی ن��ووس��ەر نیشان دەدات دەن��ا م��ارك��س ل��ە ژێ��ر كاریگەریی زۆر ن��ووس��ەر و
ئ��ەدی�ب��دا ب ��ووە ب��ە ت��ای�ب��ەت��ی ب��ە ق��وو ڵ��ی ك��ەوت��ۆت��ە ژێ��ر �ك�اری�گ��ەری��ی ش��ان��ۆن��ام��ەن��وو�س��ی
ئینگلیزیی (ولیەم شكسپیر) .ژاك درێ��دا لە كتێبی (تارماییەكانی ماركس -أگیاف
م��ارك��س)دا دەڵ�ێ��ت :ماركس ئاشقی شكسپیر ب��ووە ،ئەمەش لە مانیفێستدا بە
روون��ی دەبینرێت كاتێك لە رستەكانی یەكەمەوە دەڵێت :تارماییەك بە ئاسمانی
ئ��ەوروپ��ادا دەگ��ەڕێ��ت ئ��ەوە تارمایی كۆمۆنیزمە ،دێ��ت ئ��ەم تارماییە وەردەگ��رێ��ت و
بەرامبەربە تارمایی (پادشای كوژراو) دایدەنێت لە شانۆگەری هاملێتدا ،كاتێك
تارماییەكە دێت و قسە دەكات .بارنادۆ دەڵێت :لە هەمان شێوەی خۆیدایە وەك
ئەو پادشایەی مرد .ژاك درێدا دەڵێت :لە پاش دیمەنی یەكەم بینەرەكانی مێژوو
داوای گەڕانەوەی دەكەن.
ل ��ەالی ��ەك��ی ت ��ری �ش ��ەوە س��ۆس �ی��ال �ی �س �ت��ە �ك�ان��ی پ �ێ��ش م ��ارك ��س ن ��ووس �ی ��ن و ك��اری
ن ��ووس ��ەران �ی ��ان ب � ��ەالوە ج �ێ��ی ب ��ای ��ەخ ب� ��ووە و ه��ەس �ت �ی��ان ب ��ە ك��اری �گ��ەری��ی ن��ووس�ی��ن
ك� ��ردووە ل��ە ت�ێ�ك�ش�ك��ان��دن��ی ب �ی ��روب ��اوەڕی ك ��ۆن و ج�ێ�خ�س�ت�ن��ی ب �ی��رۆك��ەی ن ��وێ ��دا .بۆ
وێ�ن��ە سۆسیالیستی ت��ۆب��اوی (س��ان س�ی�م��ۆن) ل��ە كتێبی (سیستمی پیشەسازیی،
س��اڵ��ی)1821دا دەن��ووس�ێ��ت (داوا ل��ە رۆشنبیران دەك��ەم ل��ە رووی فكری كۆندا

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

ب��وەس �ت�ن��ەوە ،ه��ەروەه��ا داوای� ��ان ل�ێ��دەك��ەم وزەی ف�ی�ك��ری��ی خ��ۆی��ان ب��ۆ ك��اروب��اری
زانست تەیار بكەن كە ئێمە پێویستیمان پێی هەیە) .هەقبوو نووسەر كەمێك
زانیاریی ل��ەو ب��ارەوە هەبووبا ئەوجا بهاتبایە ب��ەو دڵنیاییەوە قسەی كردبا و بەو
حەماسەتە گەرمەوە وەاڵمی خەڵكی بدایەتەوە.
نۆیەم :رەخنەی نۆیەمی �ك�اك گ��ۆران دەرب��ارەی بەشێكی وت��اری منە بە ناوی
(جەنگێكی دۆنكیشۆتانە دژی ئ��ای��ن) ب �رای ن��ووس��ەر ئ��ام��اژە ب��ەوە دەدات ئ��ەوان
س��ەرك��ەوت��وو ب��وون ل��ە ش��ەڕك��ردن�ی��ان ل��ەگ��ەڵ ئ��ای��ن و ح��زب��ە ئیسالمییەكان .ئەمە
فشەیەكی گەورەیە ،ئەگەر بەقسەی ئەو بێت لە كوردستان نە مزگەوت ماوە
و نە حزبی ئیسالمی و نە مەال بۆ دەرمان دەستدەكەوێت و سەد دەرسەد خەڵك
بوونەتە مولحید و كۆمۆنیست .پێویست ب��ەوە ناكات توانج لەسەر ئەمە بدەم
چوونكە خەڵك بە چاوی خۆی واقیع دەبینێت و دەزانێت بارودۆخەكە چۆنە و
هەروا بە سانایی ناخەڵەتێت.
دەی��ەم :لە خاڵی دەی��ەم��دا ن��ووس��ەر لە ت��ووڕەب��وون��دا ش�ڵ��ەژاوە و دەڵێت حزب
سەركەوتوو بووە لە مخاتەبەكردنی چینی كرێكارو خەڵك و توانیوێتی زۆرهەنگاو
بنێت!! ،ئەگەریش خەلەلێك هەبێت ئ��ەوە ل��ە ئەستۆی خ��ودی كرێكارانە نەك
حزب چوونكە ئەوە خودی كرێكارانن گێژو الت و پات و گومڕا و بێ ئاگان لە حزبە
راستەقینەكەیان ،ب��ەاڵم دروس��ت ب��ە پ�ێ�چ��ەوان��ەوە ئ��ەوە ح��زب ب��وو نەیدەتوانی
خەڵك و كرێكاران كۆ بكاتەوە ئەگەرنا خەڵك هەمیشە ئ��ام��ادەب��وون پێشوازیی
ل��ە ژی��ان�ێ�ك��ی ب��اش�ت��رب�ك��ەن ج��ا ل��ەس��ەردەس�ت��ی ه��ەرك��ەس�ێ��ك ب��ووە ئ��ەوەی��ان گرنگ
ن�ی�ی��ە .لینین دەڵ�ێ��ت (ه��ەم�ی�ش��ە ح��زب ل��ە ك��ۆم�ی�ت��ەی ن��اوەن��دی��ی و ك��رێ�ك��اران�ی��ش لە
حزب شۆڕشگێڕتر ب��وون ،دەب��وو حزب ئەسپێك بێت كرێكاران بە دوای خۆیدا
راب�ك�ێ�ش�ێ��ت ،ب ��ەاڵم ك��رێ �ك��اران ئ��ەس�پ�ێ��ك ب ��وون و �گ�ال�ی�س�ك��ەی ح��زب �ی��ان ب��ە دوای
خۆیاندا بە كێش دەكرد) .ئەندامانی حزب لە رابەرایەتی چاالكتر و شۆڕشگێڕتر
ب��وون و كرێكاران لە خراپترین ئاست و حاڵدا ب��وون كەچی هۆشیار و چاالكتر و
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شۆڕشگێڕتربوون لە حزب.
�ك�اك گ��ۆران ب��ەوە ناوەستێت و پێیوایە بەرنامەی ح��زب سەركەوتوو ب��ووە و
توانیویەتی زۆر كاری گرنگ ئەنجام بدات و دواتریش مژدەی دواڕۆژ دەدات كە:
حزب دەسەاڵت نەك لە كوردستاندا بەڵكو لە عێراقیشدا بەدەستەوە دەگرێت
و س��ەرك��ەوت�ن��ی ح��زب��ەك��ەی ب��ە م��وم�ك�ی��ن و ح��ەت�م�ی��ەت��ی م �ێ��ژوو دەزان �ێ ��ت .ه��ەروەك��و
(جۆرج پلیخانۆف) دەڵێت( :سەركەوتنی بەرنامەی ئێمە هێندەی هەڵهاتنی خۆر
ل��ە ب��ەرەب��ەی��ان��دا حەتمییە) .ب��ەاڵم جیاوازییەكە لەوێیە بەرنامەكەی پلیخانۆف
سەركەوت و شۆڕ�شی ئۆكتۆبەر روویدا ،بەاڵم ئەی كاك گۆران سەركەوتنەكانی
حزبەكەی لە چیدا دەبینێتەوە؟ بە راستی زۆرج��ار حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی
ئەوەندە سەرسەخت و دیماگۆگییە بەشێك لە شكستەكانی�شی بە سەركەوتن
ل�ێ�ك��دەدات��ەوە .چ��وون�ك��ە كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی ب��ە چەشنی شێتێك چەقۆیەكی
ن ��وك ت �ی��ژی ب��ەدەس �ت��ەوە گ��رت�ب��وو ب��ڕی��اری��دا ب ��وو ی ��ان ئ ��ەو چ��ەق��ۆی��ە ل��ە ج��ەس�ت��ەی
دوژمنی دەچەقێنێت یان خودكوژیی پێ ئەنجام دەدات .وەك هیتلەر دەیانووت
(یان دەبێ ببینە هێزێكی جیهانی یان هیچ) دواترچۆن ئەڵمانیا لە جەنگی دووەمی
جیهاندا مایەپووچ دەرچوو وبەدەستی بەتاڵ گەڕایەوە وژێرخانی واڵتەكەی كاول
بوو ،بە هەمان شێوە كۆمۆنیستی كرێكاریی خودی خۆی كوشت و لەو شەڕە بێ
سەرئەنجامەیدا لەگەڵ حزبەكانی كوردایەتی بەدەستی بەتاڵ لێی دەرچوو.
�ك�اك گ��ۆران خەریكی رم��ڵ لێدانە و وەك ج��ادووگ��ەرێ��ك داه��ات��وو دەبینێت و
دەڵێت ئێمە سەردەكەوین و زۆربەهێزین ،بەاڵم حزبەكەی ئەوەندە پەڕاوێزبووە
لە چینی ی��ادەوەری��ی هیچ كەسێكدا ن��ەم��اوەت��ەوە .هەفتەیەك لەمەوبەر ب��وو دوو
هاوڕێ پێیان وتم ئەوە چییە مێشكت بەو گروپەوە خەریككردووە بۆچی ماون لە
ئ��ەرزی واقیعدا؟ من وتم ماون بەاڵم چۆن مانێك؟ ئەوجا رستەیەكی (د.ك��وردۆ
ع��ەل��ی)م بەبیر ه�ێ�ن��ان��ەوە :ت ��ەواو ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو ن��ووس��ەرە ئ��ەڵ�م��ان��ەدام نووسیبووی
هەر كات ئەو س��روودە دەبیستم كە دەڵێت ئەی رەقیب هەر م��اوە قەومی كورد
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زمان ،لەبەر خۆوە دەڵێم :راستە ماوە لێ ئەوە چۆن مانێكە؟ .ئەوجا وتم دەزانم
ێ ل��ەو بوونە
ئ��ەوە م��ان نییە ئ��ەوان ناویانناوە ه��ەب��وون و ژی��ان ،ب��ەاڵم من دەم��ەو 
الوازەیان ئاگاداریان بكەمەوە.
ی��ان��زەه��ەم :خاڵی ی��ان��زەه��ەم ل��ە نووسینەكەی �ك�اك (گ ��ۆران)دا ب��ە ئاڕاستەی
ئ ��ەوەی ��ە ب�ڵ�ێ��ت م��ارك �س �ی��زم ب ��زووت �ن ��ەوەی ��ەك ��ە ن ��ەك ف��ەل �س��ەف��ە و زان �س ��ت ،ئ��ەم��ە
دەرب��ڕی�ن�ێ�ك��ی س ��ادە و گ�ێ�لان��ەی��ە و دەرخ � ��ەری ك ��ەم ئ��اس�ت��ی ن��ووس��ەرەك��ەی��ەت��ی .بۆ
وەاڵمدانەوە�شی وتەزایەكی (د.محەمەد عابد ئەلجابری) بە نموونە دەهێنمەوە
كە دەڵێت (ماركسیزم فەلسەفە و زانستە ،ماتریالیزمی دیالێكتیك فەلسەفەیە
و ماتریالیزمی مێژووییش زانست) .ئەو باسەی ماركسیزم فەلسەفە نییە زۆركۆنە
و دەم�ێ��ك س��اڵ��ە كۆمۆنیستی كرێكاریی بانگەشەی ب��ۆ دەك��ات ،ب��ەاڵم ل��ە واقیعی
حاڵدا كۆمۆنیزم چی نەماوە جگە لەوەی لە ئەكادیمیا و ناوەندەكانی توێژینەوەی
فەلسەفی و فیكردایە ،لەبەرئەوە ماركسیزم پێش ه��ەر شتێك بیر و فەلسەفە و
زانستە ئەوجا بزووتنەوەیەكی سیاسیی.
دوان� ��زەه� ��ەم :خ��اڵ��ی دوان � ��زەی وەاڵم ��ەك ��ەی رەخ �ن��ە ن�ی�ی��ە و ه��ەن��دێ��ك ج�ن�ێ��و و
ئیهانەیە بۆ نووسەری ئەم دێڕانە ،ه��ەروەك چۆن لە زۆرب��ەی خاڵەكانی تریشدا
ك��ەم�ت��ەرخ��ەم�ی��ی ن��ەك��ردووە ل��ە ش��ااڵوب��ردن ب��ۆ س��ەر كەسێتی و ژی��ان��ی تایبەتیمان
ك��ە ئ��ەوان��ە ه�ی��چ پ��ەی��وەن��دی�ی��ەك�ی��ان ب��ە ن��اوەڕۆ �ك�ی ب��اس��ەك��ەوە ن�ی�ی��ە ،ب ��ەاڵم م��ن پتر
وەاڵم��ەك��ەم ت��ەرخ��ان ك��رد ب��ۆ ئەندێشە و بیركردنەوەكانی ن��ەك ب��ۆ كەسێتی ئ��ەو،
لەبەرئەوە خۆم بە دووردەگرم لە شەڕەجنێو و مهاتەرات چوونكە ئەوە ئەدگارو
كاری من نییە و كاتی خۆم بەفیڕۆ نادەم لە نووسینی مهاتەراتنامە و زبڵنووسیدا.
س �ی ��ان ��زەه ��ەم :ت��ووت �ی �ی��ەك��ەی چ ��ەرچ ��ڵ ه�ێ�ش�ت��ا ج �ن �ێ��و ب ��ە ه �ی �ت �ل��ەر دەدات!.
رۆژنامەی (دەیلی میرۆر) بەریتانی ساڵی 2004باڵوی كردەوە (چارلی) یەكێكە لە
تووتییەكانی (وینستۆن چەرچڵ) و لەو ماوەیەدا ئاهەنگی  104ساڵەی بۆ گێڕدرا،
هێشتا هەروەك خاوەنەكەی فێری كردبوو جنێو بە هیتلەرو نازییەكان دەدات!.
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پەڕاوێز:
*ل ��ە دوای ب�ڵ�اوب ��وون ��ەوەی زن �ج �ی��رە وت ��ارەك ��ەم ب��ە ن��اون�ی�ش��ان��ی «چ��ەن��د ت�ێ��زێ��ك
دەربارەی كۆمۆنیستی كریكاریی» هاوڕێیەك بەناوی خواستراوی «گۆران حەمید»
وەاڵم�ێ�ك��ی ئ��ەو ت�ێ�زان��ەی دای ��ەوە و وەك ئەركێكی پ�ی�ش��ەوەران��ەش ل��ە رۆژن��ام��ەك��ەی
خ��ۆم «ن�ێ��وەن��د» ب��ۆم ب�ڵ�اوك��ردەوە ،ئ��ەم��ەش وەاڵم��ی ئ��ەو نووسینەی ئ��ەو بەڕێزەیە
لەبارەی زنجیرە وتارەكەی منەوە ،بەداخیشەوە نووسینەكەی ئەوم بەردەست
ن��ەك��ەوت��ەوە ئ��ەگ��ەرن��ا ب��ۆ ب��ەرچ��او روون ��ی زی��ات��ری خ��وێ�ن��ەران ئ��ەوی�ش��م ل��ە پ��اش�ك��ۆدا
باڵودەكردەوە.
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ێ لەو واڵتەدا تا ئێستا لە ژیاندا بێت ،چەرچڵ لە
چارلی بە كۆنترین باڵندە دادەنر 
ساڵی  1937كڕیبووی و فێری جنێودانی كردبوو بە دوژمنە سەرسەختەكانی ،بە
تایبەتی رایهێنابوو لەسەرجنێودان بە هیتلەر ،چارلی تووتی حەفتا ساڵی رەبەقە
بە بێ بڕانەوە و بە بێ ئاگاداریی گۆڕانكارییەكانی دنیا بەردەوامە لە جنێودان بە
ێ رۆڵی چارلی تووتی
هیتلەرو نازیستەكان .بە داخەوە كاك گۆران حەمید دەیەو 
ببینێت ،لە دوای ئەو هەموو گۆڕانكاریی و ئاڵوگۆڕ و وەرچەرخانانە لە سیاسەتی
كۆمەڵگەی كوردستاندا لەسەرچی راهێنراوە هەرئەوە دووبارە دەكاتەوە وخووی
ج�ن�ێ��ودان ب��ە خ��ەڵ��ك و ناسیۆنالیزم و رۆش�ن�ب�ی�ران��ی ت��ەرك ن��ەك��ردووە ،م��ن زۆر بە
داخ��ەوەم تاراوگەش ئەم هاوڕێیەی لە تووتێتی رزگار نەكردووە ،جارێكی تریش
بەداخەوە.
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پاشكۆی دووەم
دیمانەی رۆژنامەی ئااڵ لەگەڵ ستیڤان شەمزینی
دەربارەی ئەزموونی كۆمۆنیستی كرێكاریی

ستیڤان شەمزینی ن��ووس��ەری چ��ەپ��ڕەو و س��ەرن��ووس��ەری گ��ۆڤ��اری «نێوەند»،
ل ��ەم دی �م��ان��ە ت��ای �ب��ەت��ەی «ئ� � ��ااڵ»دا ب ��اس ل ��ە ئ ��ەزم ��وون ��ی خ ��ۆی دەك� ��ات ل ��ە ح��زب��ی
كۆمۆنیستی كرێكاریی ع�ێ�راق��دا و ب��ە وردی��ی تیشك دەخ��ات��ە س��ەر سیاسەتەكانی
ئەو حزبە لە سەرەتای دامەزراندنییەوە تاكو ئەو كاتەی ئەو لەو حزبەدا ئەندام
ب��ووە لە ن��اوەوەی واڵت ،كە هاوكاتە لەگەڵ لێدانی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی
لەالیەن «یەكێتی»یەوە لە هاوینی ساڵی  .2000شەمزینی لەم دیمانەیەدا باس
لەهەڵەو كەموكوڕییەكان و دیوی واقیعیی و ن��اوەوەی ژیانی سیاسیی حزبەكەی
خۆی دەكا و بە راشكاوانە وەاڵمی هەموو پرسیارەكانی «ئااڵ» دەداتەوە.
ئ��ااڵ :س��ەرەت��ا دەم��ەوێ��ت بڵێم ئ��ەگ��ەر ئ��ام��ادەی��ت دەم��ان��ەوێ��ت گفتوگۆیەكی
راشكاوانە بكەین دوورلە زمانی فیكرو لوغزی سیاسیی؟ دووبارە دەپرسم ئایا
تۆ ئامادەیت راشكاوانە وەاڵمی پرسیارەكانمان بدەیتەوە؟.
س�ت�ی�ڤ��ان ش��ەم��زی�ن��ی :ئ ��ام ��ادەم ،ب�ێ�گ��وم��ان ب��ە راش �ك��اوی��ی وەاڵم ��ت دەدەم� ��ەوە،
من پێشتر رەخنە سیاسیی و فیكرییەكانم ب�ڵاوك��ردەوە كە هەنووكە ئامادەیە بۆ
چاپ وەك كتێب ،بۆیە ناخوازم جارێكی دی دووب��ارەی��ان بكەمەوە ،وەك خۆت
دەتەوێت بە زمانی منداڵێك لە راشكاوییدا هەموو چیرۆكەكانت بۆ دەگێڕمەوە.
ئ� ��ااڵ :چ ��ۆن س ��ەی ��ری پ�ێ�ك�ه�ێ�ن��ان��ی ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ �ك��اری��ی ك��وردس �ت��ان
دەكەیت كە بەم دواییانە راگەیەندرا ،ئایا ئومێد دەكرێت ئەم حزبە نوێیە مەدی
كۆمۆنیزم لە كوردستان هەستێنێتەوە سەرپێ؟.
ستیڤان شەمزینی :زۆر دەمێكە چ��ەپ��ە �ك�ان ل��ە خ��ودی ب�ی��رۆك��ەی كۆمۆنیزمی
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كرێكاریی بێ ئومێدبوون جا نەخاسمە لە پارتێكی چكۆلەی وەك ئ��ەوەی ئێستا
رادەگ��ەی��ەن��رێ��ت ،ك�ێ�ش��ەك��ە ب��ە ب ��ڕوای م��ن ل ��ەوێ ن�ی�ی��ە ئ��ەم ح��زب��ە ع�ێ�راق�ی�ی��ە ی��ان
كوردستانی (هەرچەندە ئەمەشیان بە نۆرەی خۆی رۆڵی هەیە) ،كێشەی هەرە
سترۆكتۆریی ل��ەوەدای��ە بیركردنەوە و روان�گ��ەی سیاسیی و ئیدۆلۆژیی رەوت��ەك��ە
وش��ك ب ��ووەت ��ەوە و ل��ە ج�ێ�گ��ەی خ��ۆی راوەس �ت ��اوە ،ب�ی��رۆك��ەك��ە رووی ل��ە خ��ەزان��ە
و ت��وان��ای ن��ەم��اوە ئ��ام��ادەب��وون��ی ل��ە ج��ەرگ��ەی واق�ی�ع��دا درێ��ژە پ�ێ�ب��دات ،بیرۆكەكە
خ��ۆی هێزی ن��ەم��اوە هەتا وەاڵم ��دەرەوەی واقیعی نوێی سیاسیی و كۆمەاڵیەتی و
ئ��اب��ووری و ف��ەره��ەن�گ��ی ئ��ەم��ڕۆك��ەی ك��ۆم��ەڵ�گ��ەك��ەم��ان ب�ێ��ت ،وەه ��ام ب��ە ب�ی��ردا دێت
ل��ەم ق��وڕە خ��ەس�ت��ەی حیكمەتیزم هیچ ت��ۆزێ��ك هەڵناستێت ،س��ەرەن�ج��ام روون
و دی ��ارە ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ی ك��رێ�ك��اری��ی ك��وردس �ت��ان رووی ل��ە ش�ك�س�ت��ە! چ��وون�ك��ە
چ��ەپ ل��ە ق��ەی�ران�ێ�ك��دای��ە ئ��ەم ح��زب��ە ن��ەك ن��ات��وان��ێ دەرب� ��ازی ب�ك��ات ب��ەڵ�ك��و خ��ودی
حزبەكە بەشێكە لە هۆكاری قووڵكردنەوەی قەیرانەكە ،پێكهێنانی ئەم پارتییە
خ�ن�ج�ی�لان��ەی��ە دی �س��ان خ��والن��ەوەی��ە ل��ەن��او ب ��ازن ��ەدا ،دی �س��ان دووب ��ارەك ��ردن ��ەوەی
ئەزموونی شكستخواردووی دورودرێ��ژی بزووتنەوەی چەپە لە كوردستان ،كە
دەك��رێ��ت شكستی ش��ورا �ك�ان��ی ساڵی  1991ب��ە شكستی م��ەرگ سەیر بكەین یان
ب��ە دوا شكستی چ��ەپ ،چ��ون ل��ەو رێ�ك��ەوت��ە ب��ە دواوە چ��ەپ هێز و ج��ەم��اوەری لە
دەستدا و هاتە پەڕاوێزی پر�سی سیاسەتەوە.
ئ ��ااڵ :گ��ەن��دەڵ��ی رووخ� �س ��اری ه��ەم��وو پ��ارت��ە ك��وردی �ی��ەك��ان��ە ،ئ��ای��ا ل��ە ح��زب��ی
ك��ۆم��ۆن �ی �س �ت��دا ه ��ەم ��ان ش ��ت ه ��ەب ��وو؟ ئ ��ەو ب ��ودج ��ەی ��ەی وەرت� � ��ان دەگ � ��رت ل��ە
یەكێتییەوە چی لێدەهات؟.
ستیڤان شەمزینی :هەمان شت بوو ،لەوانەیە بڵێم ئەگەر خراپتر نەبووبێت
ب�ێ�گ��وم��ان ب��اش�ت��ر ن��ەب��ووە ،زۆر چ�ی��رۆك��م ل��ەالی��ە ب��ەاڵم رەن�گ�ب��ێ ب��وارم��ان ن��ەب�ێ��ت بۆ
ب��اس�ك��ردن�ی��ان .س��ەرك��ردای��ەت��ی ئ��ەم پ��ارت��ە ل��ەو رۆژە رەش��ان��ەی زۆری �ن��ەی خ��ەڵ��ك بۆ
تیكەیەك نان موحتاج بوون ،لەسەر سفرەیەكی بۆرژوازییانە تا بەیانی خەریكی
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وی�س�ك��ی خ ��واردن ��ەوە و م��ا�س��ی ب��رژان��دن ب ��وون ،ب��ڕی ت�ێ�چ��وون��ی ئ��ەم س�ف��رەی��ە زۆر
زی��ات��ر ب��وو ل��ە ب��ڕی تێچوونی س ��ەدان س�ف��رەی م��اڵ��ە ه��ەژارە �ك�ان��ی ش��ار ك��ە ب��ە ن��اوی
ئ��ەوان��ەوە دەدوان و ب��ە حیساب خەباتیان ب��ۆ دەك ��ردن ،هەندێكجار رەخنەیان
لێدەگیرا بۆچی ئەوان لەو ژیانە شاهانە و رەفاهدا دەژین؟ بە تووڕەییەكی زۆرەوە
دەیانووت :خودی ئا ئەمە دەستتێوەردانە لە مافی تاكێتی وشەخسیمان ،جارێك
لە بێزارییدا وتم سەرمایەداریی چییە؟ بریتییە لە موڵكایەتی تایبەت .ئەی كەواتە
هەقمان چییە بەسەر بۆرژواكانەوە؟ خۆ ئەوانیش وەك سەركردەكانی ئێمە بیر
دەكەنەوە و هەرچی هەیانە شتی شەخسییە.
رۆژێ��ك یەكێك ل��ە ئ��ەن��دام��ان ب��ە ن��ام��ەی��ەك داوای ب��ڕی ( )50دی�ن��اری كردبوو
ل��ە ك��ۆم�ی�ت��ەی راب ��ەری( .ت��اه�ی��ر ح��ەس��ەن) ئ��ەن��دام��ی م��ەك�ت��ەب��ی سیاسیی ب��ان�گ��ی ئ��ەو
ئەندامەی كرد و وتی :عەیبە بڕۆ كار بكە ،ژیانی خۆت دابین بكە!! .ئەو ئەندامە
لە وەاڵمدا وتبووی :شەو و رۆژكاربۆ حزب دەكەم لە كوێ پارە پەیدا بكەم ئەگەر
ئ�ێ��وە ن��ەم��دەن��ێ؟ پ��اش��ان وت �ب��ووی :ئ��ەی ب��ۆ خ��ۆت��ان ئ��ەو ه��ەم��وو پ��ارەی��ەت��ان هەیە
و ك��ەس لێتان ن��اپ��رس�ێ�ت��ەوە؟!! ،ت��ۆ رۆژی بایی ئ��ەو پەنجا دی�ن��ارەی داوام ك��ردووە
جگەرە دەكڕیت و دوو قاتی ئەوە دەدەیت بە بیرە و وێسكی .تاهیر بە تووڕەییەوە
ئ��ەن��دام��ەك��ەی ك��ردب��ووە دەرێ! .ئ��ەو ئ��ەن��دام��ە ن��اچ��ار �ك�ات��ژم�ێ��رەك��ەی دەس�ت��ی خۆی
فرۆشت وچەند سەموونێك ودوو كیلۆتەماتەی پێ كڕی بۆماڵەوەیان .سەبارەت
ب��ە ب��ودج��ەك��ە وەك پ ��ارەی م�ی �رات ل��ە ن�ێ��وان راب��ەرای��ەت��ی ح��زب��دا داب ��ەش دەك �را و
كەسیش م��اف��ی ن��ەب��وو پ��رس�ی��ار ل��ە ب��ارەی��ەوە ب�ك��ات! دێ�ت��ەوە ی��ادم ج��ارێ��ك (هۆشیار
ع��ارف) ك��ە �ك�ادرێ�ك��ی س��ەرب��ازی��ی و خ��ەم�خ��ۆر ب��وو ه��ات��ە ب��ارە �گ�ای كۆمیتەی راب��ەری
و داوای پ��ارەی ك��رد بە مەبەستی كڕینی داودەرم��ان بۆ دوو چ��ەك��داری نەخۆش،
پێیانووت پارە نییە!! بەاڵم ل��ەوالوە فەردەیەك پارە دانرابوو كە بودجەكە بوو!!
هۆشیار وتی :ئەی ئەو پارەیە چییە؟ وتیان ئەوە هی خەڵكە دەبێت بگەڕێتەوە بۆ
خەڵك!! هۆشیارشەقێكی لە فەردە پارەكە هەڵدا و وتی ئەی كە وانییە .هۆشیار
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راستی دەكرد چوونكە دەیزانی لەنێوان �سێ چوارێكی سەرەوەدا دابەش دەكرێ.
ئەمە حاڵی بودجەكە بوو ،گەندەڵیش هەروەك حزبەكانی تربوو ،سەركردایەتی
ئ��ەو ح��زب��ەش وەك دەری��ال��وش واب ��وون ه��ەرچ��ی بهاتبایەتە ب��ەردەس�ت�ی��ان لوولیان
دەدا ،بێگومان راستیی ئەوەیە من پێتی دەڵێم.
ئااڵ :زۆرجار ئەندامانی ئەو حزبە كۆمەكی داراییان كۆدەكردەوە تەنانەت
ل��ە م��اڵ و دو �ك�ان��ە �ك�ان�ی��ش ،پ ��ارەی ئ��ەم ك��ۆم��ەك��ە چ��ی ل�ێ��دەه��ات و چ جێگەیەكی
دەگرت لە ژیانی حزبەكەتاندا؟.
ستیڤان شەمزینی :ئەم پرسیارە وەهام لێدەكات بۆ ماوەیەكی زۆر پێبكەنم،
چوونكە سەركردایەتی ئەو پارتەم وەك ئەو باوكە فێڵبازانە دێتە پێش چاو سواڵ
بە منداڵەكانیان دەكەن و لەو رێگەیەوە پارەیەكی باش بەدەست دەهێنن ،وەك
خ��ۆم ب��ەش��دارب��ووم ل��ە تیمەكانی ك��ۆم��ەك ك��ۆك��ردن��ەوەدا ،ب��ەاڵم غ��رور و عیززەتی
نەفسم تەنیا دووجاررێگەی پێدام بەشداریی ئەوكارە بكەم ،تەنانەت جارێكیان
ل��ە پ ��ارەی ك��ۆم��ەك��ەك��ە ه��ەر ی��ەك�ێ�ك�م��ان دوو ل��ەف��ە «گ ��ەس»م ��ان خ ��واردب ��وو ،كە
ه��ات�ی�ن��ەوە ل�ێ�م��ان ت ��ووڕە ب ��وون ل ��ەوەی «گ��ەس»م��ان خ� ��واردووە چ��وون�ك��ە دەب��وو
فەالفلمان ب�خ��واردب��ای��ە ی��ان دەی��ان��ووت قەینا گەستان خ ��واردووە ب��ەاڵم ب��ۆ دوو
دان ��ە؟ س��ەی��رە ل�ێ�پ��رس�ی�ن��ەوەی��ان ل��ەگ��ەڵ گ ��ەدەش دەك � ��رد! .ئ��ازی��زم ئ ��ەم ك��ۆم��ەك
كۆكردنەوەیە بۆ بەشێك ی��ان بۆ هەموو راب��ەرای��ەت��ی ح��زب ج��ۆرێ لە كاسبی بوو
تەنانەت هیچی لە پ��ارەی بودجەكە كەمتر نەبوو ،هەندێك لە ئەندامانیشمان
ب��ە ئیجار كۆمەكیان گرتبوو ل��ە ه��ەن��دێ ل��ە «راب��ەرە �ك�ان�م��ان»! ب��ۆ وێنە دوو گەنج
ه��ەب��وون رۆژان ��ە ل��ە ب��ەی��ان��ی ت��ا ئ�ێ��وارە �س��ێ چ��واردەف�ت��ەرك��ۆم��ەك�ی��ان ب��ەدەس�ت��ەوە
ب��وو ك��ۆم��ەك�ی��ان ك ��ۆدەك ��ردەوە ،ئ�ێ��وارە دەه��ات�ن��ەوە ه��ەم��ووی��ان دەخ�س�ت��ە دەستی
خانمێكەوە بە ناوی (شارا عەزیز) ئەویش سەخی بوو لەبەرئەوەی پارەی شروب
و ح��ەب��ە �ك�ان��ی ئ��ەو رۆژەی پ �ێ��دەدان ،چ��وون�ك��ە ئ��ەو دوو گەنجە ل��ەس��ەر دەرم ��ان و
شروب خواردن راهاتبوون!! .هەر ئەو خانمە رۆژێك بە هاوڕێیەكی خۆمی وتبوو
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بۆچی بێ پارەیت؟ فەرموو ئەوە دوو �سێ دەفتەری كۆمەك كۆكردنەوە بڕۆ كۆمەك
كۆكەرەوە بۆ هەردووكمان نیوەی بۆ تۆ و نیوەكەی تری بۆ من!!.
ب��ڕوام پێبكە هاوڕێیەكم لە لەندەن هاتەوە وت��ی (خ��ەس��رەو سایە) ئەندامی
مەكتەبی سیاسیی پێی وتووم :رۆژی چەند پارە پەیدا دەكەیت؟ منیش وتم پەنجا
پ ��اوەن!! وت��ی ب��ڕۆ ك��ۆم��ەك ب��ۆ م��ن ك��ۆب�ك��ەرەوە رۆژی  75پ ��اوەن پ ��ارەت دەدەم ��ێ!!.
لەالیەكی ترەوە كەس ئەو كۆمەكەی نەدەبینی لە دەرەوەی واڵت كۆ دەكرایەوە،
ج��اری واب ��ووە ل��ە رۆژن��ام��ەی ب��ۆپ�ێ�ش��ەوە و ئ��ۆك�ت��ۆب��ەر ب��ڕی ك��ۆم��ەك��ە �ك�ان��ی دەرەوەم
دەقەباڵند مانگ نەبووە لە  10000دۆالر كەمتر بووبێ ،كەچی هەموو ئەو پارانە
توونی بابا دەچوون!! هەموو جارێكیش ئەندام یان كادرێك لە دەرەوە دەهاتەوە
رابەرایەتی حزب دەوریان دەدا ونەیاندەهێشت یارمەتی ماددیی هاوڕێكانی بدات
بەڵكو بۆ خۆیانیان لێدەسەند! لە كاتێكدا ل��ەو ب��ارودۆخ��ە گرانیی و نەهاتییەدا
زۆرب��ەی ئ��ەن��دام��ان دەس�ت�ك��ورت و ه��ەژار ب��وون ،ب��ەاڵم ئ��ەوە ب�زان��ە تەنیا راب��ەران��ی
حزب بوون بەم جۆرە مامەڵەیان لەگەڵ دارایی حزب دەكرد ،ئەگینا ئەندامان
زۆردڵسۆزبوون ،تەنانەت لە سەرەتای بەرنامەی نەوت بەرامبەربە خۆراك بڕە
خواردنی خۆمان دەهێنا بۆ بارەگا و لەوێ بە دەستەجەمعی دەمانخوارد ،هاوڕێ
گیان ئەمە بوو چیرۆكی كۆمەك كۆكردنەوەی ئەوێ رۆژێمان.
ئااڵ :بۆچی زیاد لە حزبە دەسەاڵتدارەكان و زۆرترلەوەی پێویستە دژایەتی
گروپە ئیسالمییەكانتان دەكرد؟.
س�ت�ی�ڤ��ان ش��ەم��زی �ن��ی :ل ��ەب ��ەری ��ەك ه ��ۆ ،ب ��ۆ ئ � ��ەوەی ك��ەی�س�ێ�ك��ی چ ��اك ئ��ام��ادە
بكەین و بەو هۆیەوە بڕۆین بۆ ئەوروپا و مافی پەنابەرێتی سیاسیی بە مسۆگەریی
ب��ەدەس��ت بهێنین ،راس�ت��ە ئیسالمییەكان رەوتگەلێكی ت��ون��دڕەو و رادی�ك��اڵ ب��وون
ب ��ەاڵم ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��ە �ك�ان ه��ەره��ەم��ان ش��ت ب ��وون ،زۆر ب��ە ك��ورت��ی دژای��ەت�ی�ك��ردن��ی
ئیسالمییەكان بلیتێكی خۆڕایی بوو بۆ سەفەری رێی هەندەران.
ئ��ااڵ :زۆر ج��ار دەوت��را كۆمۆنیستەكان بۆیە وا ت��ون��دو زب��رن دەی��ان��ەوێ��ت بەو
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هۆیەوە كەیس دروست بكەن؟.
ستیڤان شەمزینی :بێگومان راستە ،هەموو دەیانەویست پێش هەر شتێك
ك��ەی�س�ێ�ك��ی ب��ەه�ێ��زب��ۆ خ��ۆی��ان دروس ��ت ب�ك��ەن و ه��ەرك��ات س��ەف��ەره��ات��ە پ�ێ�ش��ەوە
دەس�ت�ی��ان ب��ەت��اڵ ن��ەب�ێ��ت و دەرزەن �ێ ��ك ك��ەی�س�ی��ان ب��ە ئ��ام��ادەك �راوی��ی پ��ێ ب�ێ��ت .لە
ساڵی  1999منداڵێكی  10سااڵن بە ناوی (ئازاد) بە سەربڕدراویی تەرمەكەی لە
نزیك گۆڕستانێك دۆزرای��ەوە ،ئەم رووداوە ناخی هەموو هاوواڵتیانی سلێمانی
هەژاند ،برادەرانی رابەریی حزبی ئێمە زیاد لە  9بەیاننامەیان لە دژی ئەو رووداوە
دەرك��رد ،هەر بەیاننامەیەك وێنەیەكی نووسەری بەیاننامەكەی پێوە بوو نەك
م�ن��داڵ��ە س ��ەرب ��ڕدراوەك ��ە ،ی��ەك�ێ��ك ل��ەو ب��ەی��ان�ن��ام��ان��ە ل��ەالی��ەن (س��ام��ان ئ��ەح�م��ەد)
ئەندامی كۆمیتەی رابەری دەركرابوو ،هەمان رۆژ لەگەڵ هاوڕێیەكم سەردانی
مامۆستا (ب��ەه��ادی��ن ن��وری)م��ان ك��رد ،ك��ە ئ��ەو �ك�ات سكرتێری دی�م��وك�رات�ی�خ��وازان
ب��وو ،م��ام��ۆس�ت��ا زۆر ب��ە ت��ەوس��ەوە وت��ی ئ��ەوە چییە �ك�اك س��ام��ان س��ەرب��ڕدراوە ی��ان
منداڵێك؟!! وتی�شی بڕۆن بە برادەرانی خۆتان بڵێن دەزانین بۆ كەیس كار دەكەن
بەاڵم توخوا با تۆزێك بە ئەدەب و مانا بێت نەك بەو جۆرەی سامان.
ن �م��وون��ەی��ە �ك�ی ت ��ر ،ل��ە رۆژی  1998\4\18ه��اوڕێ �ی��ان (ش ��اپ ��ور -ق��اب �ی��ل) كە
یەكەمیان ئەندامی مەكتەبی سیاسیی و دووەم�ی��ان ئەندامی كۆمیتەی راب��ەری
بوو لە هەولێر تیرۆر ك�ران ،هەر بە هەفتەیەك دوای ئەم تیرۆرە هەرچی ئەندام
و الی��ەن�گ��ری ن��او ه��ەول�ێ��ر ه��ەب��وو پ��ەن��ای��ان ب��ردە ب��ەر  UNHCRل��ە ت��ورك�ی��ا ب��ۆ ئ��ەوەی
م��اف��ی پ��ەن��اب��ەرێ�ت��ی وەرگ ��رن ب��ە ت��ای�ب��ەت��ی ه��ەن��دێ�ك�ی��ان وێ�ن��ەی��ەك�ی��ان ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو دوو
شەهیدە دەك��ردە بیانووی راكردنیان ،ب��ەاڵم لە راستیدا هیچ كام لەوانە لە بن
هەڕەشە و مەتر�سی نەبوون ،وای لێهات هەولێر چۆڵ بوو لێرەوە لە سلێمانییەوە
خەڵكمان بۆ دەن��ارد ،من خۆم چەندان جار چووم بۆ ئەوێ چوونكە كەسمان
نەمابوو ،ئەم كردەیە دیسان دووبارە بووەوە لە كاتی تیرۆركردنی ئەندامێك بە
ن��اوی (ئ ��ەردەاڵن) لە ساڵی  1999و ت�ی��رۆری ( �ك�ام��ەران ئەسعەد) لە چەمچەماڵ
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لە رۆژی  .2000\12\20كەواتە زۆر راستە ئامانجی زۆرێ��ك لە سەركردایەتی و
بنكردایەتی ئ��ەو حزبە كەیس دروس�ت�ك��ردن ب��وو ،ئێستا بیر دەك��ەم��ەوە حزبێكی
چەند سەیرمان هەبوو لەبری ئەندامەكانی چاو ببڕنە پاشەڕۆژی پارتەكەیان لە
واڵتدا هەموو هەوڵێكیان كورت ببووە بۆهەڵهاتن لە واڵت وسەفەری بەهەشتی
بۆرژوازییەت (ئەوروپا).
ئ��ااڵ :ئیسالمییەكان هەمیشە ئ�ێ��وەی��ان ت��ۆم��ەت�ب��ار دەك��رد ب��ە ب��ەدڕەوش�ت��ی،
ئێوە چ كاردانەوەیەكتان هەبوو؟.
ستیڤان شەمزینی :ئاشكرایە ئیسالمییەكان رەوشتیان بەستبووەوە بەنێوان
ه ��ەردوو ران ��ی م��رۆڤ��ەوە ،ئ�ێ�م��ەش ه�ی��چ گ��وێ�م��ان ب��ەم��ە ن ��ەدەدا ،ه��ەن��دێ��ك دەن�گ��ۆ
ه��ەب��وون ل��ە ب��ارەی پ��رۆس��ەی سێكسەوە ل��ەالی ئێمە (ئ��ەوەی ئیسالمییەكان بە
بەدرەوشتی سەیریان دەكرد) راست بوون ،بەاڵم بەشەكەی تریان زیادەڕۆیی و
ناڕاست بوون.
ئ��ااڵ :ع��ادل ب��اخ��ەوان كاتی خ��ۆی كتێبێكی ب�ڵاوك��ردەوە بە ن��اوی (نامەیەكی
كراوە لە ئافرەتێكی كۆمۆنیستەوە بۆعادل باخەوان) لەوێدا با�سی بەدڕەوشتی
و لیبرالیزمی سێكس دەكات لەالی كۆمۆنیستی كرێكاریی ،ئایا ئەمە دیاعایاتی
ئیسالمییە دژەكانتان بوو یان لە راستیدا بوونی هەبوو؟.
ستیڤان ش��ەم��زی�ن��ی :ئ��ەو چ�ی��رۆك��ەی (ع ��ادل ب��اخ��ەوان) چ�ی��رۆك�ێ�ك��ی واقیعیی
نییە و زادەی خەیاڵی ن��ووس��ەر خۆیەتی ،ب��ەاڵم بەدیوێكی ت��ردا هەندێك راستیی
تێدایە ،ئەمەش دوو جەمسەری هەیە ،یەكێكیان ئەوەیە سێكس پرۆسەیەكی
ئازاد بوو لە كۆمۆنیستی كرێكارییدا ،ئەویتریان ئەوەبوو ئەو ئازادییە سێكسییە
م ��ەودا و س �ن��ووری خ��ۆی ت�ێ�پ��ەڕان��دب��وو ب��ۆ ل�ی�ب�رال�ی��زم��ی سێكسیی ت��ەن��ان��ەت الدان��ی
سێكسیی .من ئەو راستییە بۆ مێژوو دەڵێم سێكس سنووری مرۆڤانەی تێپەڕاند
بوو ،بۆ بەڵگەی ئەم قسەیەم نموونەی ئەو ئافرەتانە دەهێنمەوە لە شێڵتەری
سەنتەری پارێزگاریی ژنانی ئەوكات ژیانیان دەب��ردە س��ەر ،هەموو ئەم ئافرەتانە
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لەالیەن ئەندامی حزب و رابەرایەتییەوە القە دەكران ،هەندێكیان لەشفرۆش
ب ��وون ب��ە ه��ەم��ان ش �ێ��وەی ب� ��ازاڕی ل��ەش�ف��رۆش�ی��ی پ�ێ�ش��ووی��ان ل�ێ�ی��ان دەخ� ��وڕی و
كێیان دەس��ت بكەوتبایە سێكسیان لەگەڵدا دەك��رد ،م��ن لەنزیكەوە بینیومە
دوو كادری باوەڕپێكراوی حزب لەگەڵ یەكێك لەو ئافرەتانە سێكسیان دەكرد،
رابەرانی حزب بەو كارەیان زانی بەاڵم نەك هەرلێپرسینەوەیان نەكرد لەگەڵیاندا
بەڵكو زیاترخۆشەویست بوون .زۆرجاردەهزرێم و ئەو دەمانە بەراورد دەكەم بە
كۆشكی هارونە رەشید كە هەردووكیان لێوانلێو بوون لە سێكس و زیاد لە هەر
شتێك سێكسیان تێدا ئەنجام دەدرا .ب��ەاڵم شتێك هەیە نامەوێ بەسەرماندا
ت�ێ�پ��ەڕێ��ت :م��ن الی��ەن�گ��ری سێك�سی ئ ��ازادم و دژی ه��ەر بەربەستێكم ل��ە ب��ەرام�ب��ەر
ممارەسەری ئ��ازادان��ەی مرۆڤەكان ،من لەو الیەنەوە لۆمەی حزبی كۆمۆنیست
ن��اك��ەم ،ئ ��ەوەی جێگەی گلەییمە ئ��ەوە ب��وو ل��ەوێ��ش ئ��اف��رەت دەچ��ەوس��ای��ەوە بە
تایبەت ئ��ەوان��ەی ن��او شێڵتەری سەنتەری پارێزگاریی ،چوونكە ئ��ەو ژنانە راستە
دەپ��ارێ��زران ل��ە كوشتن و ت��ون��دوت�ی��ژی��ی جەستەیی ب��ەاڵم ت��ون��دوت�ی��ژی��ی سێكسییان
دەرهەق دەكرا.
ئااڵ :ئافرەت عونسورێكی بەهێزی حزبەكەتان بوو ،ئایا قەت بیرتان لەوە
دەك ��ردەوە ئ��ەم ئافرەتانە وەك �ك�ااڵی��ەك ب��ۆ كەسبی خەڵك ب��ۆ هاتنیان ب��ۆ نێو
ریزەكانی حزبەكەتان بەكاربهێنن؟.
ستیڤان شەمزینی :نا پالنی وەه��ام��ان ن��ەب��ووە لە رێ��ی ئافرەتانەوە خەڵك لە
دەوری حزب كۆبكەینەوە ،بەاڵم گەنجی زۆرهەبوون بەودیاردەیە (كە بۆئەوكاتە
تا راددەی��ەك ن��وێ ب��وو) سەرسام دەب��وون و دەهاتنە نێو ح��زب��ەوە ،ی��ان هەبوون
ب�ی��ری��ان ل��ە ش��ەوێ�ك��ی س ��وور دەك � ��ردەوە و دەه ��ات ��ن ،ه��ەس�ت�م��ان دەك ��رد ئ��ەن��دام��ی
ل��ەو ج��ۆرەم��ان زۆرە كە هیچ لە بیری ماركسیزم و كۆمۆنیزم ن��ازان��ن و هاتوونەتە
ریزەكانی حزبەوە ،دەمانووت ئاساییە ئەم ئەندامانە بێنە نێو ریزی حزبەوە بەاڵم
نائاساییە هەتا سەروەها بمێننەوە و چی شتێك لە بارەی كۆمۆنیزمەوە فێرنەبن.
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ه��ەر ئ��ەوەن��دە دەت��وان��م وەاڵم ب��دەم��ەوە ،ه�ی��وادارم توانیبێتم وەاڵمێكی دروستت
بدەمەوە.
ئ ��ااڵ :ق��ەت ب ��ووە ب�ی��ر ل ��ەوە ب�ك��ەن��ەوە ت��ەه��دی��دی م��ەال و خ��ەڵ� �ك�ان��ی ئیسالمی
ب �ك��ەن؟ ق ��ەت ب �ی��رت��ان ل ��ەوە دەك � ��ردەوە پ ��ەالم ��اری م ��زگ ��ەوت ی ��ان ك�ت�ێ�ب�خ��ان��ەی
ئیسالمییەكان بدەن؟.
ستیڤان شەمزینی :ئەگەر هێز و دەسەاڵتمان هەبوایە زۆر لە ئیسالمییەكان
رەق و ت��ون��دت��ر ب��ەگ��ژ ن��ەی��ارەك��ان �م��ان��دا دەچ ��ووی� �ن ��ەوە! ئ ��ەی ت ��ۆ ن��اپ��رس �ی��ت ب��ۆچ��ی
دەم��ان��وی �س��ت چ��ەك��دار ب�ی��ن و ه �ێ��زی چ��ەك��داری��ی دروس ��ت ب�ك��ەی��ن؟ ب�ێ�گ��وم��ان بۆ
ئ��ەو �ك�اران��ە ب��وو ت��ۆ پ��رس�ی��اری��ان ل��ەب��ارەوە دەك��ەی��ت .ب��ەڵ��ێ ن��ەك ج��ارێ��ك دەی ��ان ج��ار
ئەندامانی حزب هەڕەشەیان لە مەالی مزگەوت كردووە ،بۆ وێنە كادرێكمان بە
ناوی (سروود خالید) لە كۆتایی ساڵی  1998تەهدیدی مەالیەكی كرد لە گەڕەكی
بەختیاری شاری سلێمانی و مەالكە پێیزانی ناوبراو تەهدیدی كردووە و كێشەكە
ك��ەوت��ە پ��ۆل�ی��س ،ل��ێ ئ��ەو ك��ارەی ئ��ەو ئ��ەن��دام��ە ب��ە ه��ان��دان��ی ح��زب ب��وو ك��ەچ��ی ح��زب
هیچ پشتیوانییەكی لە ئەندامەكەی نەكرد .لەوە گاڵتەجاڕتر لە مانگی رەمەزاندا
تیمێكی  12-10كەسیان دروس��ت دەك��رد� ،ك�اری ئ��ەم تیمە ئ��ەوە ب��وو پارشێو لە
خەو هەستن و بە شەقامەكاندا بگەڕێن ئەگەر كەسێكیان بەرچاو كەوت تەپڵی
پارشێو دەكوتێت بكەونە لێدانی و تەپەڵەكە�شی بشكێنن ،ئەمە توندوتیژیی و
تیرۆرنەبێت چیترە؟ یان زۆرجارداوا لە ئەندامان دەكرا بە تەلەفۆن هەڕەشە لە
بارەگای حزبە ئیسالمییەكان بكەن بە تایبەتی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان.
ل��ە ی��ادم��ە ش��ەوێ��ك ل��ە م��اڵ��ی ك��ادرێ��ك ب ��ووم ت��ەن�ی��ا ل��ە م ��اوەی ی ��ەك س��ەع��ات��دا
تەهدیدی �سێ بارەگای حزبە ئیسالمییەكانی ك��رد ،وتی�شی پێش ئ��ەوەی تۆ بێیت
چ��ەن��د ج��ارێ��ك ه��ەڕەش��ەم ل��ە ب��ارە �گ�ای ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ی ی��ەك�گ��رت��وو ك ��ردووە و جنێوم
پێداون ،ئەم رووداوەی با�سی دەكەم دەوروبەری كۆتایی مانگی كانوونی یەكەمی
ساڵی  1998ب��وو .جگە ل��ەوە زۆرج��ار ه��ەب��ووە ئەندامانی ح��زب پ��ەالم��اری م��ەالی
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مزگەوتەكانیان داوە ،ئەمە لە ساڵی  1999دوو جار لە گەڕەكی شێخ محێدینی
شاری سلێمانی روویدا ،من خۆم لەوەدا بووم و پەالماری مەالیەك و دوو گەنجی
هەرزەكاری مزگەوتەكەمان دا لە پای ئەوەی مەالكان لە مینبەری مزگەوتەكانەوە
كۆمۆنیستەكانیان بە بێ رەوشت لە قەڵەم دەدا ،لە گەڕەكی خەبات و زەرگەتە
و ب��ەخ�ت�ی��اری ه��ەم��ان ش��ت دووب ��ارە ب��وون��ەوە ،ئ��ەم��ە ل��ە كاتێكدا زۆر الواز بووین
ئەوها پەالماری نەیارەكانیان دەدا خۆ ئەگەر بەهێزبوونایە وەك ئیسالمییەكان
بە ئاشكرا نەیارەكانیان تیرۆردەكرد .بۆ مەسەلەی كتێبخانە هیچ كاردانەوەیەكی
ئەوتۆمان نەبوو ،بەاڵم زۆرجاربیریان لەوە دەكردەوە بە شێوەیەك لە شێوەكان
ه��ەن��دێ ك�ت�ێ�ب�خ��ان��ەی ئ�ی�س�لام��ی ل��ە ش ��اری س�ل�ێ�م��ان��ی ئ��اگ��رت �ێ �ب��ەرب��دەن ،ب ��ەاڵم بە
جۆرێك بێت نەزانرێت ئەوە حزبی كۆمۆنیستە لە پشتی ئەو كارەوە .هاوڕێی ئازیز
س��ەران��ی ح��زب��ی كۆمۆنیستی ك��رێ�ك��اری��ی ع�ێ �راق زی��ات��ر الس��ای��ی (س�ت��ال�ی��ن و �ك�اس�ت��رۆ و
پۆلپۆت و تیتۆ و ماوت�سی تۆنگ)یان دەكردەوە نەك بیرمەندە میانڕەوەكانی وەك
ئەڵتۆسێر و گرام�شی و جۆرج لۆكاچ و ئەوانی تر ..ئەندامانیشیان هەروا گۆش و
پەروەردە دەكرد.
ئااڵ :بارگرژیی نێوان ئێوە و پەكەكە بە تایبەتی لە پێش ساڵی  2000بۆچی
دەگ��ەڕێ�ت��ەوە؟ ب��ۆچ��ی ئ�ێ��وە ك��ەس��و �ك�اری م�ن��دااڵن��ی ن��او پ��ەك��ەك��ەت��ان ك��ۆك��ردەوە و
دواییش بێدەنگەتان لەو مەسەلەیە كرد و وەالتان نا؟.
ستیڤان شەمزینی :هیچ كێشەیەكمان لەگەڵ پارتی كرێكارانی كوردستان
ن ��ەب ��وو ،ب ��ەاڵم ل��ە س��اڵ��ی  1998دەن �گ��ۆی��ەك ب ڵ��اوب ��ووەوە ك��ە ی��ەك�ێ�ت��ی ن��ەت��ەوەی��ی
دیموكراتی كوردستانی نوێنەری پەكەكە لە باشووری كوردستان مندااڵنی خوار
تەمەنی  18ساڵ دەفڕێنن و دەیاننێرنە شاخ تا پ��ەروەردە بكرێن و ئامادە بكرێن
ب��ۆئ��ەوەی ببنە گ��ەری�لا ،ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س��ت خ��ۆی ل��ەم م��ەس��ەل��ەی��ە ه��ەڵ�ق��ورت��ان��د
و دەس�ت�ی�ك��رد ب��ە ك��ۆك��ردن��ەوەی ك��ەس��و �ك�اری ئ��ەو م�ن��دااڵن��ە ت��ا گ��وش��ارب�خ��ەن��ە س��ەر
پ��ەك��ەك��ە ب��ە م��ەب��ەس�ت��ی رادەس �ت �ك��ردن��ەوەی م�ن��داڵ��ە �ك�ان�ی��ان ،م��ن وەك خ ��ۆم زۆر
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كاتم بە فیڕۆدا لەو مەسەلەیەدا ،لە كۆتایی ساڵی  1998رێپێوانێكی گەورەمان
س��ازدا لە ش��اری سلێمانی كە س��ەدان ك��ەس لە كەسوكاری ئ��ەو مندااڵنە تێیدا
ئامادە بوون ،من یەكێك لە سەرپەرشتیارانی رێپێوانەكە بووم سەرەتا ئاسایش
رووب��ەڕووم��ان ب��ووەوە و ه��ەری��ەك ل��ە هاوڕێیانمان (ئ��اس��ۆی پەیامنێر– جەباری
وێنەگر– كاڵێ عومەر) دەستگیركران وچەند رۆژێك لە زیندانی ئاسایش مانەوە،
ئاڕاستەی رێپێوان بەرەو بارەگای یەكێتی نەتەوەیی دیموكراتی كوردستان بوو،
بەاڵم لەگەڵ گەیشتنی ئاپۆرای رێپێوانەكە بۆ ب��ەردەم بارەگاكە چەكدارانی ناو
ب��ارە �گ�اك��ە دەس�ت�ی��ان ك��رد ب��ە ت��ەق��ەك��ردن ل�ێ�م��ان ،ب��ڕوا بكە ل��ە ن�ێ��وان م��ن و ژی��ان��دا
تەنیا یەك سەنتیمەتر هەبوو چوونكە ئەگەر وا نەبوایە بە دەرزەنێك فیشەك
دەپێكرام ،ئیتربەم جۆرە رێپێوان كۆتایی پێهات ,بەاڵم كەسوكاری مندااڵن تا دوو
مانگی دوات��ری��ش ه��ەر ب��ەدەم رێ��وە ب��وون و ل��ە هیالكەتدا ب��وون و هیچیشیان بۆ
نەكرا و كێشەكە فەرامۆشكرا .دواترلێڵییەكە بە تەواوەتی روون بووەوە سەرانی
حزب رێككەوتوون لەگەڵ پەكەكە بە بڕێك پارە لە بەرامبەر دەست هەڵگرتنی
حزب لە مەسەلەی ئەومندااڵنە ،ئیترئەم كەیسە فرۆشراولەبەرامبەرهەندێك
پارە وبەهەردووالیان دیزە بەدەرخۆنەیان كرد .ئەم یارییەی سەرانی حزب بۆئەو
كات یەكەمجارو تازە نەبوو بەڵكو چەند بارە ببووەوە ،بە تایبەت لەگەڵ یەكێتی
چەندان جار دووب��ارە بووە ،چوونكە هەمیشە لەرێی دروستكردنی فشارێكەوە
یەكێتی وحكومەتی هەرێمیان ناچاردەكرد هەندێ ویستی حزب رەچاوبكەن یان
بودجەكە زی��اد بكەن ،هەر لە رێی ئەم یارییەوە حزب توانی لە م��اوەی ساڵێكدا
بودجە لە  50هەزاردینارەوە بگەیەنێتە  200هەزاردینار.
ئاال :ئێرانییەكان و عەرەبە عێراقییەكان چییان دەك��رد لە حزبەكەتاندا و
رۆڵ و ئەركیان چی بوو؟.
ستیڤان شەمزینی :ئێرانییەكان جگە ل��ەوەی ل��ەس��ەر حیسابی ئێمە دەژی��ان
و دەپ��ارێ��زران ،هەمیشە هەموو بڕیارێك لە كۆتادا الی ئ��ەوان ب��وو ،ئێرانییەكان
128

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

ئەزموونی كۆمۆنیستی كرێكاریی

129

ستیڤان شەمزینی

س � ��ەرەڕای ئ ��ەوەی خ��ۆی��ان ب��ەس��ەرح��زب��دا س��ەپ��ان��دب��وو ه��ەرگ�ی��زرێ��زی��ان ل��ە خ��ان��ە
خ��وێ �ی��ەك��ەی��ان ن ��ەدەگ ��رت و دەی ��ان ��ووت :ع�ێ �راق�ی�ی��ە �ك�ان ب��ێ ف��ەره��ەن �گ��ن ،ئ ��ەوان
داوای��ان دەكرد ئێمە خەباتێكی نێونەتەوەیی بكەین كەچی خۆیان ئێرانچێتییان
دەك��رد ،ئێرانییەكان سەرەتانی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی عێراق ب��وون ،ئەگەر
ئ ��ەوان ن��ەب��وون��ای��ە ه�ی��چ ك��ات ح��زب��ەك��ەم��ان ئ��ەوه��ا گ��ەن��دەڵ و پ��ەڕاوێ��زن��ەدەب��وو،
ه��ەرچ��ی ع��ەرەب��ە �ك�ان��ە دووب ��ەش ب��وون :یەكەمیان بەشێكی ك��ەم ب��وون ل��ە ئاستی
سەركردایەتی حزبدا بوون هەروەك ئەندامانی رابەری كورد بیریان دەكردەوە و
مامەڵەیان دەكرد ،بەاڵم بە�شی دووەمیان كە زۆرینە بوون ئەو عەرەبە لێقەوماو
و ب��ێ ج�ێ�گ��ە و رێ�گ��ای��ان��ە ب ��وون رووی ��ان ل��ە ك��وردس �ت��ان ك��ردب��وو ،زۆرب ��ەی زۆری ��ان
حزبیان كردبوو بە ئوتێل بەالش ،ئەگینا یەك زەڕە باوەڕیان بە ماركسیزم نەبوو،
ه��ەن��دێ�ك�ی��ان دەچ ��وون ب��ۆ ح��وس��ەی�ن�ی�ی��ە و ل ��ەوێ ش�ی�ن��ی ح��ەس��ەن و حوسەینیان
دەكرد و دوایی دەهاتنەوە لە بارەگا پاسەوانییان لە سەركردەكانی حزب دەكرد!!.
نوكتەیەكم بیر دەك��ەوێ�ت��ەوە ج��ارێ��ك ل��ەگ��ەڵ ه��اوڕێ�ی��ەك��م چ��ووی�ن��ە ژوورێ�ك��ی
چ ��ەك ��دارەك ��ان ��ەوە ل ��ە ك��ۆم �ی �ت��ەی س �ل �ێ �م��ان��ی ه ��ەم ��وو ئ� ��ەو چ ��ەك ��داران ��ەی ل ��ەوێ
ب��وون ع��ەرەب��ە �ك�ان ب ��وون ،گ��وێ�م��ان لێبوو پ�ێ��دەك��ەن�ی��ن ،وت�م��ان چییە خ�ێ��ر ,بەچی
پێدەكەنن؟ وتیان بە گریندایزەرپێدەكەنین! دوایی تێگەیشتم بە ماركس دەڵێن
گ��ری�ن��دای��زەر،چ��وون�ك��ە ل��ەو ژوورەی ئ��ەوان��ی ت�ێ��داب��وون وێ�ن��ەی��ە �ك�ی گ ��ەورەی �ك�ارل
ماركس هەڵواسرابوو .لە هەموو رووی��ەك��ەوە عەرەبەكان گوناه ب��وون چوونكە
زی��ات��ر ل��ە كۆیلە دەچ ��وون ،برسێتی و بێكاریی وەه��ای ل�ێ�ك��ردب��وون ه��ەم��وو شتێك
قبووڵ بكەن ،بەاڵم دوای ئەوەی یەكێك لە ئەندامە كوردەكان بە ناوی (هێمن)
پ��ەالم��اری چ��ەن��د ئ��ەن��دام�ێ�ك��ی دا و ل��ە ن�ێ��وی��ان��دا ی��ەك�ێ��ك ل��ە ع��ەرەب��ە �ك�ان��ی ب��ە ن��اوی
(ع��ەم��ار) كوشت و چەند ئەندامێكی تری�شی بریندار ك��رد كە لەسەر مەسەلەی
خۆشەویستی و كچێكی ئ��ەن��دام��ی ح��زب ب��وو ،ئ�ی��دی ع��ەرەب��ە �ك�ان هەستیان كرد
مانگی هەنگوینیان ت��ەواو ب��ووە ،بۆیە لێشاوی هاتنی عەرەبەكان بۆ نێو ریزەكانی
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حزب رووی لە كزیی كرد و كۆتایی پێهات.
ئااڵ :دەڵێن كاتی خۆی هویهاتان لە ژنان دەكرد یان ژنانی نیوە رووتتان دەنارد
بۆ بازاڕەكان تا هویهایان لێبكەن و دوایی بیخەنە ئەستۆی ئیسالمییەكانەوە ،
ئایا ئەمە راستە یان نا؟.
ستیڤان شەمزینی :زۆرراستە ودرۆیەكی تیا نییە ،زۆرجارهەبووە ئافرەتانمان
ن� ��اردووە ب��ۆ ب ��ازاڕ ت��ا ه��وی�ه��ای��ان ل��ێ ب�ك��ەن و دوای ��ی ئ�ێ�م��ەش ب��ە رادی ��ۆ و ب��ەی��ان�ن��ام��ە و
راگ��ەی��ان��دن ئیسالمییەكان داب�گ��ری�ن��ەوە وەك ت��اوان�ب��اری ئ��ەو ك��ردەی��ە ،م��ن ی��ەك
ن�م��وون��ەت ب��ۆ دەه�ێ�ن�م��ەوە :ل��ە س��اڵ��ی  1999ل��ەالی��ەن كۆمیتەی محەلی سلێمانی
پ�لان�ێ��ك دان �را ت��ا چ��ەن��د ئ��ەن��دام�ێ�ك��ی خ��ۆم��ان ب��ە ج�ل��وب��ەرگ�ێ�ك��ی ت��ەس��ك و رووت ��ەوە
ب�ن�ێ��ری�ن��ە ب ��ازاڕت��ا ه��وی�ه��ای��ان ل�ێ�ب�ك��ەن ،خ��ۆ ئ��ەگ��ەرك��ەس ن��ەب��وو خ��ۆم��ان ه��وی�ه��ای��ان
لێبكەین ،ئەم پالنە لەالیەن (بەهنام محەمەد -ئەكرەم مەخفی) سەرپەرشتی
دەك�را و منیش یەكێك ب��ووم لەو كەسانەی بەشداربووم لەو پالنە ،بۆ ئەو كارە
رۆژی  1999\8\31هەڵبژێردرا ،دروست لە پێش نیوەڕۆی ئەو رۆژەدا دوو كچە
ئەندامی خۆمان بە ناوەكانی (دیمەن عەلی– ك��ەژاڵ) بە جلوبەرگێكی تەسك و
رووت��ەوە ن��اردە ن��او ب��ازاڕ .س��ەرەت��ای ئ��ەم نمایشە ل��ە ب��ازاڕی ئەسحابەسپی ش��اری
سلێمانی دەستیپێكرد ،ب��ەاڵم تا گەیشتنە شەقامی كاك ئەحمەدی شێخ جگە
ل��ە س��ەی��رك��ردن�ی��ان ك��ەس�ێ��ك ن��ەب��وو ه��وی�ه��ای��ان ل�ێ�ب�ك��ات ،ئ�ێ�م��ەش وەك چ��اودێ��ر بە
پەرش و باڵویی بەدوایانەوە بووین ،وابزانم  15-12كەس بووین ،ناچارچوونكە
هیچ كەس نەبوو توانجیان لێبدات برادەرێكی خۆمان بەناوی (ئ��اوارە مەجید)
دەستیكرد بە هویهاكردن و ه��ەر خۆی�شی پ��ەالم��اری گەنجێكی ری�ش��داری دا و بە
ش��ەق و بۆكز وەك ئ��ەوەی ل��ە فیلمەكانی ه��ۆل�ی��ۆددا دەبینرێت ك��ەوت��ە وێ��زەی ئەو
گەنجە قوڕ بەسەرە بەبێ ئ��ەوەی بزانێت چی ب��ووە و لەبەرچی وەه��ا تێیبەربووە،
چوونكە لەو ناوە هەندێ كتێبخانەی ئیسالمی هەبوو بەردەوام گەنجی ئیسالمی
ل��ەو دەوروب ��ەرە ه��ەب��وون ،ئ��ەوەب��وو پ��ەالم��اری �س��ێ چ��وار گەنجی ترماندا بە شەڕە
130

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

ئەزموونی كۆمۆنیستی كرێكاریی

131

ستیڤان شەمزینی

دەست بەرەنگاریان بووینەوە ،بیرم چوو ئەوەش بڵێم ئەو تیمەی ئێمە پێكهاتبوو
ل��ەوان��ەی وەرزش��ەوان ی��ان بەهێز و ئ��ازاب��وون لە ش��ەڕك��ردن��دا ،دوای ئ��ەوە پۆلیس
هاتن و رۆژنامەی كوردستانی نوێ دوای كەمێك هاتنە ئەوێ ،هەموو شتەكان
لە دژی ئێمەبوون چوونكە چۆنێتی پرۆسەكە سەملاندی ئەو كردەیە عەفەویی
نییە بەڵكو پالن بۆ دانراوە.
ئەمە تەنیا نموونەیەكە و نموونەی تریش زۆرە ،رەنگبێ ب��وارم��ان نەبێت بۆ
ب��اس�ك��ردن�ی��ان ،ئ��ەگ��ەردەپ��ر�س��ی ئ��ەم �ك�ارەت��ان ب��ۆ دەك ��رد؟ ل��ە ب��ەرس�ڤ��دا دەڵ�ێ��م :بۆ
دوو مەبەست ،یەكەمیان :ناشرینكردنی رووی ئیسالمییەكان چوونكە ئەوان
لەپێشتردا �ك�اری وەه��ای��ان ك��ردب��وو ،ئێمە ویستمان ب��ە ب��ەڵ�گ��ەوە نیشانی بدەین
ئەوە ئیسالمییەكانن بەو كاری هویها و توانج گرتن و گەلەكۆمەكییە هەڵدەستن
بەرامبەر ئەو ئافرەتانەی جلی ناباو و تەسك و نیوە رووت دەپۆشن .دووەمیان:
ب��ۆ دروس�ت�ك��ردن��ی كەیس ب��ۆ هەندێك ل��ە ئ��ەن��دام��ان ،ه��ەم ب��ۆ ئ��ەوان��ەی هویهایان
ل�ێ��دەك�را و ه��ەم ئ��ەوان��ەی ب��ەش��دارب��وون ل��ە پ��رۆس��ە پ�لان ب��ۆ دان �راوەك ��ەدا ،چون
نابێت لە بیری بكەیت ئێمە ئەو كارانەمان دەكرد بە زەجە هەم لە رۆژنامەكانمان
هەم لە رادیۆی سەرتاسەریی حزب ،بۆیە زۆر لە ئەندامان كە دەچوونە توركیا
ت��ا خ��ۆی��ان رادەس �ت ��ی ی��وئ�ێ��ن ب �ك��ەن چ��ەن��د �ك�اس�ێ�ت�ێ�ك��ی رادی� ��ۆ و چ��ەن��د ژم��ارەی��ە �ك�ی
رۆژن��ام��ە �ك�ان�ی��ان ه��اوپ�ێ��چ دەك ��رد وەك ب��ەڵ�گ��ەی راس�ت��ی و دروس�ت��ی كەیسەكەیان.
ماوەتەوە بڵێم دوای ئەو رووداوە جگە لە من هەموو ئەوانەی لەو پالنەدا بوون
بەو كەیسەوە چوونە دەرەوەی واڵت و توانیان مافی پەنابەرێتی لە واڵتانی ئەوروپا
و ئوسترالیا و كەنەدا بەدەستبهێنن.
ئ ��ااڵ :ئ��ای��ا ب��ەرپ��رس��ان��ی ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س��ت وەك ك ��ادرەك ��ان دەژی � ��ان ،ی��ان
ئ��ەوان�ی��ش دەس ��ەاڵت و پ�ل��ەوپ��ای��ەی خۆیانیان ب��ە �ك�اردەه�ێ�ن��ا ب��ۆ مسۆگەركردنی
بەرژەوەندیی شەخسیی؟.
س�ت�ی�ڤ��ان ش��ەم��زی �ن��ی :ل��ە پ�ێ�ش�ت��ردا ك��ەم�ێ��ك ل ��ەو ب� ��ارەوە دوای� ��ن و وەاڵم� ��ی ئ��ەم
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پرسیارەمان داوە ،بەاڵم ئەوەی دەكرێت لە دێڕێكدا بێژین ،بەڵێ سەركردایەتی
حزبی كۆمۆنیست هەموو دەستكەوتێكیان بۆ خۆیان قۆرخ دەك��رد ،ئەندامان
لە هەموو روویەكەوە شیاوی بەزەیی پێدا هاتنەوە بوون ،كەچی سەركردەكانی
ح��زب دوای ئ ��ەوەی ل��ەس��ەر س�ف��رەی��ە �ك�ی ش��اه��ان��ە دەی��ان �خ��وارد و دەی��ان �خ��واردەوە
دەهاتنە ژێرزەمینەكەی ب��ارە �گ�ای كۆمیتەی راب��ەری ب��ە س��ەع��ات خەریكی بلیارد
ب��وون ،هەندێكیان ك��ە ل��ە دەرەوەی واڵت گ��ەڕاب��وون��ەوە ب��ە ئ��ەن��دام��ان�ی��ان دەوت
ژیان جوانە بڕۆن دڵداریی بكەن و بخۆن و بخۆنەوە ،گیتار بژەنن ،نابێت وا بێنە
ب��ەرچ��او وەك ئ ��ەوەی خ��ۆڵ و دۆ ك�راب�ێ��ت ب��ە س��ەرت��ان��دا ،ب��ەاڵم ئ��ەگ��ەر ئەندامێك
بیوتبا دە فەرموو با حزب یارمەتیمان بدات ،دەیانووت بڕۆن لە شوێنێكی تر لە
كەسوكارتان پەیدای بكەن ،حزب فەقیرە ،راستیان دەك��رد حزب تا بڵێی هەژار
بوو چوونكە ئەوان دایاندۆشیبوو.
ج�گ��ە ل��ەم��ە پ�ێ��م خ��ۆش��ە ب�ڵ�ێ��م س��ەرك��ردای��ەت��ی ه�ی��چ ح��زب�ێ�ك��م ن��ەب�ی�ن�ی��وە وەك
سەركردایەتی ئەو حزبە كڵۆڵ و داماوبێ لە یاری سیاسیی و ئیدارە و كاركردندا،
یەك دۆڕان بەس بوو بیانگەڕێنێتەوە سەر پلێتە ئەسڵییەكەی خۆیان ،بۆ وێنە
كەسێكی وەك (خالید ئەمین) ئەندامی كۆمیتەی رابەری و بەرپر�سی عەسكەریی
بوو ،لە ناكاو ماوەیەك دیار نەما ،ئیدی ئەو كاتەی من سەفەری دەرەوەی واڵتم
كرد بینیم ئەم رابەرە مەزنە بوو بە قاچاخچی رێگەی یۆنان– ئیتالیا! .مەهزەلەكانی
سەركردایەتی ئەم حزبە زۆرن بەاڵم نووسینەوەی مەجالێكی زۆری دەوێت ،خۆ
ئەگەر بەخت ی��اوەر بوو تەمەنم گەیشتە هەشتا ساڵ و یادەوەرییەكانی خۆمم
نووسییەوە بەر رووداو و بەسەرهاتی وا دەكەویت ،لە هۆ�شی خۆت دەچیت لە
پێكەنیندا .نەخۆشییەكی تری ئەو سەركردایەتییە رۆحی زەعامەت و لووتبەرزیی
ب��وو ،هەمانبوو چەند پاسەوانێكی دووی خ��ۆی خستبوو ،بە ئەندامانی دەوت
م��ن راب ��ەرم ،رۆژێ��ك ئ��ەو ه��اوڕێ�ی��ە ب��ە ب��ەردەم�م��دا ه��ات و چ��وار پ��اس��ەوان��ی لەگەڵ
ب��وو ،منیش ل��ەب��ەرخ��ۆم��ەوە وت��م ئ��ەوە ستالین ه��ات چوونكە ب��ە سمێڵ و رەف�ت��ار
132

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

ئەزموونی كۆمۆنیستی كرێكاریی

133

ستیڤان شەمزینی

السایی ستالینی دەكردەوە ،برای ئەم رابەرە بە تووڕەییەوە وتی :ئەوە رابەری تۆیە
چ��ۆن وا دەڵێیت؟ وت��م ئەزیزم راب��ەری تۆ و براكەی تر و دوو خوشكەكەتە ،ئەم
بنەماڵەیە هەموو خەونیان بە رابەرییەوە دەبینی.
ئ ��ەن ��دام ��ان ن��وك �ت��ەی��ەك �ی��ان ل ��ەس ��ەردروس � ��ت ك ��ردب ��وون دەی� ��ان� ��ووت ئ��ەگ��ەر
ك��ەس�ی��ان دەس��ت ن��ەك��ەوێ��ت ئ��اوێ�ن��ەی��ەك ب��ەرام�ب��ەر خ��ۆی��ان دادەن �ێ��ن و سوخرانی
دەك��ەن ،چوونكە ئ��ەم بنەماڵەیە لە م��اڵ��ەوە برایەكیان دیمانەیەكی لەگەڵ برا
گ��ەورەك��ەی��دا دەك ��رد و سبەینێ ل��ە رادی ��ۆ دادەب� ��ەزی! ،ئ��ەم ب �را گ��ەورەی��ە جارێك
ب��ە م�ن��ی وت ت��ۆ رێ��زی م��ن ن��اگ��ری��ت ،ب��ەاڵم م��ن م ��ادام ب��ەرپ��ر�س��ی م�ح��ەل��ی سلێمانیم
وەك ئ ��ەوە وای ��ە پ��ارێ��زگ��اری ش ��ار ب ��م ،م��ن ئ ��ەم ل�ێ�ك��رد ب��ە ه ��ەاڵ و ت��ا ئ�ێ�س�ت��اش پێی
دەڵێن محافیز دی��ارە بە ت��ەوس��ەوە وای پێدەڵێن .زۆر ح��ەز دەك��ەم با�سی (سامان
ئەحمەد)ی ئەندامی كۆمیتە راب��ەری بكەم جارێك لە ب��ەردەم  50-40ئەندامی
تازە و گەنجدا وتی :من رابەری كرێكاریم ،یەكسەرقسەكەیم پێ بڕی و وتم ئەگەر
چوار كرێكار بناسیت ئەوە دەڵێم راست دەكەیت ئەگەرنا یەك جاری تر قبووڵی
ناكەم گوێم لە قسەی وا بێت .بڕوا بكە سەرانی كۆمۆنیستی كرێكاریی لە هەموو
شتێكدا السایی سەرانی یەكێتی وپارتی وحزبەكانی دیكەیان دەكردەوە وئیزافەی
خ�راپ��ی خۆشیان دەخستە س��ەری ،ه��ەر یەكێكیان ستالینێكی چكۆالنە ب��وو لە
جێی خۆیەوە.
ئ��ااڵ :چ��ەپ��ە �ك�ان ل��ە كۆتایی حەفتاكان و هەشتاكان بەشێوەیەكی بەرچاو
گ��ەش��ەی��ان دەك��ردـ ب��ەاڵم ل��ە ن��ەوەدە �ك�ان ب��ە دواوە ب��ەرەو پ��و �ك�ان��ەوە چ��وون ،چی
هۆیەك هەبوو بۆ ئەم گەشەكردنە خێرا و پوكانەوە خێرایە؟.
س �ت �ی �ڤ��ان ش��ەم��زی �ن��ی :ك��ۆم��ەڵ �ێ��ك ه ��ۆك��اره ��ەب ��وون ل ��ە پ �ش��ت گ��ەش��ەك��ردن��ی
چ��ەپ��ە �ك�ان��ەوە ،م��ن پێموایە ئ��ەو گ��ەش��ەك��ردن��ە وەك ئ��ەوە نییە ت��ۆ دەستنیشانت
ك � � ��ردووە ،ب��ەڵ �ك��و گ ��ەش ��ەك ��ردن ��ی س �ی �ح �راس ��ای چ ��ەپ ��ەك��ان ب ��ۆ دەی� � ��ەی پ��ەن �ج��ا و
شەستەكانی س��ەدەی راب ��ردوو دەگ��ەڕێ�ت��ەوە ،گرنگترین فاكتۆر ب��ۆ فراوانبوونی
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ئ��ەو شەپۆلە سۆسیالیستییە دەگ��ەڕێ�ت��ەوە ل��ە سۆڤێتەوە س��ەراپ��ای ناوچەكەی
داپ��ۆش�ی�ب��وو ،دەبینین لەپەنجا و شەستەكان و دوات��ر ب��ەه��ۆی ف��ەزای ك�راوەت��ری
سەردەمی كۆماری یەكەم  1963-1958حزبی شیوعی عێراق گەشەیەكی خێرا
و س��ەرس��وڕه�ێ�ن��ەری ك��رد ،ت��ەن��ان��ەت ت��اك��و پ�ێ��ش هەڵگیرسانی ش��ۆڕ�ش��ی ئ��ەی�ل��وول
حزبی شیوعی بەهێزترین ح��زب ب��وو لە س��ەراس��ەری كوردستاندا ،دوات��ر بەهۆی
ئ��ەم �ك�اری�گ��ەری�ی��ە و ج��ۆش��دان��ی ش��ۆڕ�ش��ی دووەم� ��ی ك ��ورد (س ��اڵ ��ی )1975ل��ەالی��ەن
چەپەكانەوە دیسان چەپ بوژانەوەیەكی با�شی بەخۆوە بینی ،راستە ماویستەكان
لە سەرەتادا زاڵبوون ،بەاڵم لەگەڵ وەرگەڕانی كۆمەڵەی رەنجدەرانی كوردستان
بە رێبەریی سەركردەی مەزن و نەمر(كاك ئارام)بەرەو ماركسیزم -لێنینیزم چەپی
ك��وردی��ی ت��وان��ی خ��ۆ ب�گ��رێ��ت ه��ەرچ��ەن��دە ب��ە ب� ��ەراوورد ب��ەپ�ێ�ش��ان �ك�اری�گ��ەر و بەهێز
نەبوو ،بەاڵم لەگەڵ شكستی سۆڤێت و دەست هەڵگرتنی میراتگرانی كۆمەڵە و
بچووكبوونەوەی پارتی كۆمۆنیستی عێراق ،چەپ رووی لە شكست كرد.
ب��ە م��ان��ای��ە �ك�ی ت��ر شكستی س��ۆڤ�ێ��ت ل��ە ه��ەم��ان �ك�ات��دا شكستی چ��ەپ ب��وو لە
زۆرب��ەی شوێنەكانی ت��ری دن�ی��ادا ،ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ دەی��ەی ن��ەوەدە �ك�ان و دەس��ەاڵت
وەدەس �ت �ه �ێ �ن��ان��ی پ ��ارت��ە راس �ت ��ڕەوەك��ان ��ی ك� ��ورد ل��ە ب ��اش ��ووری ك��وردس �ت ��ان دی �س��ان
چ��ەپ رۆ ڵ��ی ب��ەرەو پوكانەوە چ��وو ،هەرچەندە شوراكانی  1991جێگەی ئومێد
ب��وو ،ب��ەاڵم جگە لە نالەباریی دۆخ��ی سیاسیی و عەینی و بابەتی هەڵەی سەرانی
ش��ورا �ك�ان ك��ە هەنووكە بەشێكیان س��ەران��ی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریین رۆ ڵ��ی
خۆی هەبوو لە شكستی زیاتری چەپ ،بەاڵم هەڵە زەق ودیارەكانی هەردوو حزبی
شیوعی و كۆمۆنیستی كرێكاریی زیاتر ل��ەوە كاریان ك��ردە س��ەر الوازك��ردن��ی پێگەی
چەپ ،چوونكە جیا لەوەی بێ توانابوون لە ئامادەبوونێكی سیاسیی و فیكریی
جیددی نەیانتوانی خوێندنەوەی نوێ بۆ دۆخ��ی نوێ پێشكەش بكەن ه��ەروەك
چۆن نەیانتوانی ری��زی پ��ەرش وباڵویی خۆیان رێكبخەن ،بەپێچەوانەوە مێژووی
دوای راپەڕینی چەپ مێژووی لەتبوون و پ��ەرت��ەوازەب��وون و پێكهێنانی مەحفەلە
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بچووكەكانە ،ئێستا چ��ەپ شكستی هێناوە و ل��ە ئاسۆشدا هیچ تروسكاییەك
نابینین ئ��ەو راس�ت�ی�ی��ە بسەملێنێت داه��ات��ووی��ە �ك�ی گ��ەش ل��ەب��ەردەم��دای��ە ب��ۆ رەوت��ی
چەپ و كۆمۆنیستی لە كوردستان.
ئ��ااڵ :ئێستا ماوەیەكی زۆر نییە وازت لە حزبی كۆمۆنیست هێناوە ،بەاڵم
پرسیارەكە ئەوەیە ئایا بڕوات بە فەلسەفەی كۆمۆنیزم و ماركسیزم ماوە؟ ئایا
چۆن سەیری بیری ماركسییەت دەكەیت؟.
س�ت�ی�ڤ��ان ش��ەم��زی�ن��ی :راس �ت��ە م��ن وازم ل��ە ح��زب��ی ك��ۆم��ۆن�ی�س��ت ه�ێ�ن��اوە و ب�گ��رە
ل��ەس��ەری�ش��م ن��ووس �ی��وون ،ب ��ەاڵم ئ ��ەو ك� ��ردارە ئ ��ەوە ن��اگ��ەی��ەن�ێ��ت دەس �ت �ب��ەرداری
ب�ی��ری ك��ۆم��ۆن�ی��زم ب��ووب��م ،ب��ەڵ�ك��و ئ�ێ�س�ت��ا ل��ە ج ��اران ی ��ان ل ��ەو �ك�ات��ان��ەی ل��ەن��او ح��زب��ی
ك��ۆم��ۆن�ی�س�ت��دا ب��ووم زی��ات��رب ��اوەڕم ب��ە گ��ەوه��ەری ف��ەل�س��ەف��ەی م��ارك�س�ی��زم ه��ەی��ە و
هەمیشەش ئ��ام��ادەم ب��ۆ ئ��ەوەی ل��ەه��ەر هەلێكی ل��ەب��اردا �ك�ار ب��ۆ ب�ی��روب��اوەڕە چەپە
شۆڕشگێڕە سۆسیالیستییەكەم بكەم ،ب��ەاڵم بەشێوەیەكی زانستیی و واقیعی
نەك لەسەر بنچینەی سۆز و دڵسۆزیی كوێرانە .ماركسیزم قوتابخانەیەك بوو
تێیدا ف�ێ��ری زۆر ش��ت ب��ووم ،گ��ەوه��ەری ماركسیزم رەخ�ن��ەگ��رت��ن و دژایەتیكردنی
سیستمی كۆن و داڕزیوە ،من لە كۆمۆنیزمەوە فێربووم هەمیشە وەك رەخنەگر
و ن��اڕازی بەرامبەر بەسیستمی باو بمێنمەوە ،لە كۆمۆنیزمەوە فێربووم هەمیشە
لە تێكۆشین و خەباتدا بم و رادەستی هیچ قەدەرێك نەبم ،لە بیری كۆمۆنیزمەوە
فێربووم سەرچڵ و یاخی بم ،دەتوانم بڵێم هەتا نابەرابەریی و ستەم و هەاڵواردن
هەبێت من لە دژیم ،هەمیشە لە بەرامبەر هەموو راستێكی بااڵدەست هیچ نیم
جگە لە چەپێكی شێلگیر.
م��ن وا س��ەی��ری م��ارك�س�ی��زم ی��ان ك��ۆم��ۆن�ی��زم دەك ��ەم ف��ەل�س��ەف��ەی��ە �ك�ی زان�س�ت�ی��ی
و ب�ی��رۆك��ەی��ە �ك�ی س�ی��اس�ی��ی پ �ێ �ش��ڕەوە ،م��ارك �س �ی��زم راس �ت��ە وەك م��ۆدی �ل��ی س�ی��اس�ی��ی
ی ��ان ح �ك��وم �ڕان��ی ش�ك�س�ت��ی ه �ێ �ن ��اوە ،ب� ��ەاڵم ب ��ێ دوودڵ � ��ی ه��ەڵ�ه�ێ�ن�ج��ان��ە زان �س �ت��ی و
فەلسەفییەكانی ماركس نەمرن و هەمیشە بە نەمریی دەمێننەوە .دواجاردەڵێم
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وەك ئاینێك سەیری كۆمۆنیزم ناكەم ،نە ب��ڕوام بە مۆدیلی كۆمۆنیزمی رو�س��ی و
ستالین وماووكاسترۆ وگیڤارایی وچافێزیی هەیە ،نە بڕوا بە تێزەكانی فۆكۆیاما و
هاوبیرانی دەكەم ،چوونكە هەردووالیان لە رەهاگەرییدا وەك یەكن ،یەكەمیان
ب��ە ن ��اوی ك��ۆم��ۆن�ی��زم و ح��ەت�م�ی�ی��ەت��ە م�ێ��ژووی�ی��ەك��ەی��ەوە زۆرت��ری��ن �ك�ارەس��ات��ی م��رۆی��ی
خوڵقاند ،ئەویتریان بە رەهایی مەرگی بیری كۆمۆنیزم دووپات دەكاتەوە و بە ناوی
دیموكرا�سی و مافی م��رۆڤ��ەوە كۆیالیەتییەكی بێ ئابڕووانە دەباتە پێشەوە .وەك
خۆم لەژێرچاویلكەكەی لۆی ئەڵتۆسێرەوە سەیری كۆمۆنیزم دەكەم.

تێبینی :ئەم دیمانەیە لە ژمارە «»69رۆژنامەی «ئااڵ» لە رۆژی 2009-7-18
باڵوبۆتەوە.
ئامادەكاری دیمانە :بەرزان عەلی مەجید .سەرنوسەری رۆژنامەی ئااڵ
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پاشكۆی سێیەم
ناسیۆنالیزم شەرمەزارییە بۆ كورد و شۆڤێنیزم
شانازییە بۆ عەرەب

هەوڵدان بۆ قسەكردن لەمەڕبیرورا ناتەندروستەكانی(حككع)*
رەن �گ��ە خ��وێ�ن��ەر ب��ەم ت��ای�ت�ڵ��ەی س ��ەرەوە ت��وو�ش��ی ش�ڵ��ەژان�ێ��ك ب�ێ��ت و پێیوابێت
ئەمەی س��ەرەوە لە واقیعدا تێڕوانینی خ��ودی ن��ووس��ەر خۆیەتی! ،ب��ەاڵم دەبێت
ئ��ەوە بڵێم مەبەست لە هەڵبژاردنی ئەم ناونیشانە بۆ وتارەكەمان هەوڵدانە بۆ
قسەكردن لەسەر رەوتێكی ناسیاسیی توندڕەو لە كۆمەڵگەی كوردیدا ئەویش
رەوتی كۆمۆنیزمی كرێكارییە .ئەم هاوڕێیانە هەرلە سەرەتای دروستكردنی حزبە
�ك�ارت��ۆن�ی�ی��ەك��ەی��ان��ەوە ه��ەت��ا ن�ه��ۆ ب��ەش�ێ��وەی��ە �ك�ی زۆر چ��ەواش��ە �ك�اران��ە ك��اری سیاسیی
دەك��ەن و ه��ەرل��ە س��ەرەت��اوە دروش�م��ی (ن��اس�ی��ۆن��ال�ی��زم\ ك��وردای��ەت��ی ش��ەرم��ەزاری�ی��ە
ب��ۆ ب��ەش��ەری�ی��ەت)ی��ان ب��ەرزك��ردەوە و ب��ەوپ��ەڕی ج�ی��ددی�ی��ەت��ەوە ه��ەوڵ�ی��ان��داوە بڵێن
ش�ت�ێ�ك��ی زۆر ع��ەی�ب��ە ك ��ورد ن�ی�ش�ت�م��ان��ی ب�ێ��ت و خ ��اك و واڵت ��ی خ ��ۆی خ��ۆش�ب��وێ��ت،
نەتەوە و (نەتەوەچێتی) كارێكی پڕوپووچە و دەبێت مرۆڤ حیسابی لەبۆ نەكات.
ئەمەش ژەهراویترین بیروباوەڕێكە دوژمنانی ك��ورد و كوردستان ل��ەوەت��ی كورد
هەیە هەوڵدەدەن بیكەنە قەناعەتی گشتیی و هزری ئێمەی كوردی پێ چەواشە
بكەن.
ئ��ەو رەوت��ە ب��ەب��ەردەوام�ی��ی ل��ە هەوڵێكی پ�لان ب��ۆ داڕێ��ژراودای��ە ت��اوەك��و بتوانێت
هزر و ئەقڵی نەوەی نوێ بەو باوەڕە بئاخنێت پێاڵوەكانیان بە نیشتمانەكەیانەوە
بیانبەستێتەوە ،ن��ەوەك ئینتمایەكی ق��وو ڵ��ی نیشتمانیی و رۆح��ی دروس��ت بكەن
لەگەڵ واڵتەكەیاندا ،ئەمەش لە پێناوی ئەوەی نەوەیەكی پاسیڤ و دەستەمۆ
ب�ێ�ت��ە ب ��وون ژێ��ردەس �ت��ە ب�ێ��ت و ه��ەم��وو چ��ەوس��ان��دن��ەوە و زۆرداری �ی ��ەك��ی ن��ەت��ەوە
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سەردەستەكان قەبووڵ بكات و گاڵتەی بە چارەنوو�سی نەتەوەكەی بێت .ئەم
هاوڕێیانە بە راددەیەكی وەها ترسناك دژی كێشەی كورد و كولتووری نەتەوەیی
ك��وردن ن��ەك ه��ەر گاڵتەیان ب��ە مەسەلەی ن��ەت��ەوەی��ی و چ��ەوس��ان��دن��ەوی مێژوویی
س ��ەر ئ ��ەم ن��ەت��ەوەی��ە دێ ��ت ،ب��ەڵ�ك��و خ��ۆش �ی��ان ل ��ەوە دەپ ��ارێ ��زن ن ��اوی ك ��ورد وەك
نەتەوەیەك بهێنن ،بۆیە بە (كوردزمان) ناوی كورد دەهێنن و بەوپەڕی ئیفتزازەوە
دەڕوان �ن��ە ك��ول�ت��ووری رەس��ەن��ی ك ��وردەواری ��ی ،ه��ەرب��ۆی��ە ئ��ەگ��ەرب��ە ه��اوڕێ�ی��ەك�ی��ان
بڵێیت ك��ورت��ەك و ش��ەرواڵ��ی ك��وردی��ی ل��ەب��ەر بكە ب��ەوپ��ەڕی ت��ووڕەی�ی��ەوە چ��اوت لێ
سوور دەكاتەوە و پێتدەڵێت :كاكی ناسیۆنالیست ئەوەندە كۆنەپەرست نیم ئەو
جلكانە لەبەر بكەم ،من كەسێكی پێشكەوتووخوازم و مۆدێلی پۆشاكی ئەوروپی
لەبەردەكەم (تەقەدوم و جلی كوردییان نەوتووە).
كاتێك لە دوای وتارەكەی (مەنسور حیكمەت)ەوە بە ناوی (داكۆكیكردن لە
سەربەخۆیی كوردستان) ئەم هاوڕێیانە بانگەشەی (ریفراندۆم)یان كرد كە كورد
لە رێگەی ئەم پرۆسەیەوە چارەنوو�سی سیاسیی خۆی دیاری بكات ،خەریكبوو
ب ��اوەڕب ��ەوە ب�ه�ێ�ن��م ل��ە ك ��ەری ش��ەی�ت��ان ه��ات��وون��ەت��ە خ� ��وارەوە و ب��ەه��ۆش خ��ۆی��ان��دا
هاتوونەتەوە ،بگرە دەیانەوێت كوردستان لەم دۆخە ناهەموارە دەربازی ببێت.
كەچی هەر دوای پرۆسەی ئازادكردنی عێراق و لە ناوچوونی دەسەاڵتی بەعس
(ل��ە ن��ۆی نیسانی ساڵی  )2003ل��ە عێراقدا و هاتنە مەیدانی ب��زووت�ن��ەوەی ب��ەرەو
(ریفراندۆم\ راپر�سی) زۆر خراپ بایاندایەوە و سەد و هەشتا پلە بە پێچەوانەوە
نەك هەر پشتگیریی و پشتیوانی ئەم پرۆسەیەیان نەكرد بەڵكو بەوپەڕی قین لە
دڵییەوە لە بەرامبەر كێشەی نەتەوەیی كورد وەستانەوە و تەنانەت (سەركردە)
كانیان دژی فیدراڵییەتیش وەس�ت��ان��ەوە و شیعاری یەكپارچەیی ع�ێ�راق ب��ووەت��ە
وێ� ��ردی س ��ەر زم��ان �ی��ان (ع�ێ �راق�چ�ی�ی��ە �ك�ی ف��اش�ی�ل��ن و ف��ەرەن �ج��ی دوای ب� ��اران ل��ەب��ەر
دەك��ەن) .ئاخر ئەم ب�رادەران��ە ببوورن هاوڕێیانە دەیانووت هەتا سۆسیالیزم لە
عێراقدا بەرقەرار و پراكتیزە نەكرێت كێشەی كورد چارەسەر نابێت بۆیە (تەنیا
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رێگاچارە جیابوونەوەی كوردستانە لە ع�ێ�راق) ،ئ��ەی ئێستا ن��ەك سەربەخۆیی
بۆچی فیدراڵییەتیش بە كورد رەوا نابینن؟ تۆبڵێی ئەوهاوڕێیانە لە شاری بەغداد
دەوڵەتی (سۆسیالیستی)یان راگەیاندبێ و ئێمە ئاگامان لێی نەبێت؟ یان تۆ بڵێی
سیستانی و (كۆنەپەرستانی ئۆپۆزیسیۆن)ی پێشووی عێراقییان لێ نەبووبێت بە
لینین و پلیخانۆف و دەسەاڵتەكەشیان لێ نەگۆڕابێت بە شۆڕ�شی ئۆكتۆبەر یان
كۆمۆنەی پاریس؟.
ئ ��ەگ ��ەر ئ� ��ەوان ل ��ەو ك��ات ��ەدا ب ��ۆ ت �ێ �ك��دان��ی ب� ��اری ئ��اس��ای��ش و رێ �گ ��ەك ��ردن ��ەوە بۆ
دەس�ت�ت�ێ��وەردان��ی دەوڵ��ەت��ە ه��ەرێ�م�ی�ی��ە �ك�ان و ل��ە ب��ارب��ردن��ی ئ��ەزم��وون��ی ك��وردس�ت��ان
ئەو پڕۆژەیەیان ت��ەرح نەكردبێت ،ئیدی بۆچی ئێستا نایەنە پشتی تەرحێكی لەو
ج��ۆرەوە؟ خۆ هێشتا كورد هەر لە چوارچێوەی عێراقدایە ،ئەو عێراقەی ئەوان
دەیانووت هەتا (كۆماری سۆسیالیستیی) تێدا رانەگەیەنرێت كێشەی نەتەوەیی
ك� ��وردی ت �ێ��دا چ ��ارەس ��ەرن��اب �ێ��ت ،خ��ۆ ه�ێ�ش�ت��ا ئ ��ەگ ��ەری ئ ��ەوە ه��ەی��ە ب� �را ع��ەرەب��ە
دۆستەكانی دوێ�ن��ێ ببنە دوژم�ن��ی سەرسەختی سبەینێمان! س��ەرەڕای ئەمانەش
ب��ەوپ��ەڕی بێ شەرمییەوە كەوتوونەتە داك��ۆ �ك�ی لە تاقمی (مجاهیدینی خەڵق)ی
ك��وردك��وژ و ع��ەرەب��ە تەعریبچییەكانی ن��او ش��اری ك��ەرك��وك و دژی گ��ەڕان��ەوەی��ان
ب��ۆ ش��وێ�ن��ە رەس��ەن��ە �ك�ان�ی��ان دەوەس �ت ��ن ،ئ��ەم س�ی��اس��ەت��ە گ�ڵ�اوەش �ی��ان ل��ەژێ��رن��اوی
هەستی مرۆڤدۆستییدا پینە دەكەن! ،ئاخرئەمە ویژدانی مرۆڤێكی هیومانیستە
بڵێی ئ ��ەوەی م��اڵ��ی ل��ێ داگ �ی��رك �راوە ن��اب�ێ��ت ب�ێ�ت��ەوە س��ەر م��اڵ و ح��اڵ��ی چ��وون�ك��ە دژی
م��رۆڤ��دۆس �ت �ی��ی و پ�ێ�ش�ێ�ل��ی ج��اڕن��ام��ەی گ ��ەردوون �ی ��ی م��اف��ە �ك�ان��ی م ��رۆڤ ��ە؟! ت��ۆ بڵێی
تەرحیلی ك��وردە �ك�ان��ی ش��اری ك��ەرك��ووك و نیشتەجێكردنی ع��ەرەب ل��ە جێگەیان
مرۆڤدۆستیی تێدا بووبێت؟ ئایا تەرحیل و دەركردنی كورد دژی مافەكانی مرۆڤە
ی ��ان گ ��ەڕان ��ەوەی ع��ەرەب��ە ه ��اوردەك��ان ب��ۆ زێ ��دی خ��ۆی��ان؟ ئ��ەم��ە ئ ��ەو پ��رس�ی��ارەی��ە
وەاڵمەكەی بۆ ئەوان بەجێدەهێڵم.
ئەم سیاسەتە ساویلەكەیەی رەوت��ی كۆمۆنیزمی كرێكاریی لە عێراق ماستاو
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س ��اردك ��ردن ��ەوە ب��ۆ ع��ەرەب��ە ك��ۆن��ە ب��ەع�س�ی�ی��ە �ك�ان و ن��اس�ی��ۆن��ال�ی�س�ت��ە پ��ەڕگ�ی��رە �ك�ان��ی
ع��ەرەب و كۆكردنەوەیان لە ژێر ناوی جۆراوجۆر و رێكخراوی جۆر بە ج��ۆردا بۆ
تێكدانی رەو�شی ئارامیی لە عێراق ،هەوڵدانیشە بۆ رازیكردنی ئاغا فارسەكانیان
ل��ە(ل��ەن��دەن -پاریس-ستۆكهۆڵم) ك��ە دوور نییە چ��ەن��دی��ن رێككەوتنی ژێ �راوژێ��ر و
نهێنییان لەگەڵ دەوڵەتانی دوژمنی نەتەوەی كورد هەبێت و ببێت (بۆ نابێت؟).
لەسەرێكی ترەوە ئەم رەوتە لە هەموو شتێك زیاتربا�سی مرۆڤ دەكات (بە وتەی
خ��ۆی��ان ئ�ی�ن�س��ان) س��ەری زم��ان و ب�ن��ی زم��ان�ی��ان ه��ەر ب��ا�س��ی م��اف��ی م��رۆڤ��ە و ب�ن��ەڕەت
بۆ ئ��ەوان مرۆڤە (ئینسان ئەسڵە) ،ئێ خۆ ك��وردی��ش مرۆڤە و دەبێت بە چاوی
ه��ەر ئ��ەو م��رۆڤ��ەوە س��ەی��ری ب�ك��ەن ل��ە ه��ەر واڵت�ێ�ك��ی ت��رە ،ئ��ەگ��ەر هێشتا ك��وردی��ان
ن��ەخ�س�ت��ۆەت��ە ری ��زی م ��رۆڤ ��ەوە ب��ا ب��ەراش �ك��اوی��ی ب��ەی��ان��ی ب �ك��ەن (وەك م��ەس�ع��ودی
مێژوونوو�سی عەرەب بڵێن كورد جندۆكە ونەوەی ئەژدیها ودێوودرنجە) .لەالیەكی
ت��رەوە ئ��ەم رەوت��ە م��رۆڤ��دۆس�ت��ە ل��ە ب��ەرام�ب��ەر ع��ەرەب و عەرەبچێتی ن�ق��ەی��ان لێوە
نایەت ،ئەگەر سەیری باڵوكراوە و مەلزەمەكانیان بكەین كە ناویانناوە رۆژنامە
دەبینین بەشێوەیەكی بەردەوام و دوژمنكارانە هێرش دەكەنە سەر تەواوی پارتە
(ناسیۆنالیستە) كوردییەكان وبزووتنەوەی ئازادیخوازیی گەلی كورد لە مێژوودا،
كەچی چاویان نوقاندووە لەوەی عەرەب بە درێژایی مێژوو جینۆساید و قڕكردنی
كوردی پیادە كردووە ،لەوالیشەوە دەیان گۆڕی بە كۆمەڵ دۆزرانەوە لە كاتێكدا
ئەم هاوڕێیانە فرمێسكی تیمساحانە دەڕێژن بۆ مافەكانی مرۆڤ ،دوو وشەیان
لەو بارەیەوە نەگووت.
س �ك��رت �ێ��ر و ئ��ەن��دام��ان��ی م��ەك �ت��ەب��ی س �ی��اس �ی��ی ئ ��ەم ح��زب��ە ك��ارت��ۆن �ی �ی��ە خ��اوەن��ی
ق��ام��وس�ێ�ك��ی ئ�ێ�ج�گ��ار خ��ەن��ی و دەوڵ��ەم��ەن��دن ل��ە ج�ن�ێ��ودان و جنێو ب��ەخ�ش�ی�ن��ەوە و
داتاشینی زاراوەی بێمانادا بۆ دوژمنایەتیكردن لەگەڵ ب��زووت�ن��ەوەی نەتەوەیی
ك��ورد ،ب��ە ج��ۆرێ��ك هێرش دەهێننە س��ەر ك��ورد وەك ئ��ەوەی ك��ورد پیاوخۆر بێت
و هێشتا گۆشتی مرۆڤ و مردوو بخوات و هەموو ئیتنیك و كەمایەتییەكانی نێو
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كوردستانی هاڕیبێت و لەناو بردبێت ،لە كاتێكدا هەرگیز كورد ستەمی لە كەس
ن��ەك��ردووە و ت��ەن��ان��ەت زۆردارت��ری��ن ب��ەرپ��ر�س��ی سیاسیی ك��ورد ئ��ەگ��ەر گ��ەورەت��ری��ن
تاوانی بەرامبەر بە هاوواڵتییانی ك��ورد ئەنجام دابێت ،هەرگیز بچووكترین مافی
ت��اك�ێ�ك��ی ئ ��اش ��ووری ی ��ان ت��ورك�م��ان��ی ن ��ەخ ��واردووە (ه��ەرچ��ەن��دە ئ��ەم��ە دەرخ� ��ەری
بێگانەپەرستیی كوردیشە) بە پێچەوانەوە رێزی زۆریان لێگیراوە .ئاخر لەماوەی
 13ساڵی دوای راپەڕینەوە لە كوردستان كێ ستەمی ئەوەی لێكراوە توركمانە،
ع��ەرەب��ە ی��ان ئ��اش��ووری�ی��ە؟ ت��اوەك��و ئ��ەم ت��اق�م��ە س��ەرل�ێ�ش�ێ��واوە وەك خ�ێ��و و دڕن��دە
با�سی كورد بكەن!!.
ئ��ەگ��ەر راس ��ت دەك ��ەن م��رۆڤ��دۆس�ت��ن ب��ۆچ��ی ن��اچ��ن ب��ە دەوڵ��ەت��ی ت��ورك�ی��ا بڵێن
(ئ�ی�ن�س��ان��ی) ب��ە و م��اف��ی ن��زی�ك��ەی ب�ی�س��ت م�ل�ی��ۆن ك ��ورد پ�ێ�ش�ێ��ل م��ەك��ە؟ گ��ون��دە �ك�ان
مەڕوخێنە ،لەیال زان��ا و هاوەڵەكانی لە زی�ن��دان ئ��ازاد بكە ،ئ��ۆج��ەالن لە زیندانی
تاكە كە�سی دوورگەی ئیمراڵی دەربهێنە ،رێگە بدە بیست ملیۆن كەس بە زمانی
دایكیان بئاخڤن ل��ەگ��ەڵ ی��ەك�ت��ردا .بۆچی ناچن ب��ە ك��ۆم��اری ئیسالمی ئ�ێ�ران بڵێن
ئیتر ب��ەس��ە ه ��ەزاران س��اڵ��ە كوردستانتان داگ�ی��ر ك ��ردووە و س��ام��ان��ەك��ەی دەخ��ۆن
و پ��اك �ت��اوی گ��ەل��ەك��ەی دەك � ��ەن؟ ی ��ان ب��ۆچ��ی (ق��اس�م�ل��ۆ وش��ەرەف �ك��ەن��دی)ت��ان لە
ج��ەرگ��ەی ئ��ەوروپ��ا و ساتەوەختی گفتوگۆدا تیرۆر ك��رد؟ بۆچی ناچن بە دەوڵەتی
س��وری��ا و بەعسەكەی بڵێن ك��وردە �ك�ان��ی واڵت��ەك��ەت��ان م��رۆڤ��ن و دەی��ان��ەوێ��ت وەك
م��رۆڤ�ێ�ك��ی ه��اوچ��ەرخ ب��ژی��ن و م��اف��ی ن��ەت��ەوەی��ی و ك��ول�ت��ووری��ی خ��ۆی��ان�ی��ان ه��ەی��ە؟ ی��ان
ئ�ێ��وە (كۆمۆنیزمی ك��رێ�ك��اری��ی) وەك م�ی�ك��رۆب دەت��ان��ەوێ��ت ج��ەس�ت��ەی ئ��ەم ن��ەت��ەوە
ژێردەستەیە كرمێ بكەن و نەیەڵن بەرەو ئاواتی سەربەخۆیی یەكجارەكی هەنگاو
بنێت؟.
ه ��ەرچ ��ەن ��دە م ��ن ن��اپ��اڕێ �م��ەوە ب ��ۆ پ ��ارت ��ە ك��وردی �ی��ەك��ان (ب��ەڵ �ك��و وەك چ��ەپ�ێ�ك��ی
نیشتمانی ب��ەوپ��ەڕی بوێرییەوە رەخنەم لێگرتوون) ب��ەاڵم بۆچی ئێوە هەموویان
رەت دەك��ەن��ەوە و دەت��ان��ەوێ��ت ه��ەم��ووی��ان ل��ەن��اوب��ەرن و پ��اك�ت��اوی��ان ب�ك��ەن؟ بۆچی

تێكشكانی چەپ لە كوردستان

پڕۆژەیەكی گونجاوناخەنە سەرخەرمانی پڕۆژەكانی چارەسەری كێشەی نەتەوەیی
كورد لە باشووری كوردستاندا؟ .بۆچی پێتانوایە ناسیۆنالیزم و بەرگرییكردن لە
شوناس و ب��وون و كولتووری خۆ بۆ ك��ورد شەرمەزارییە و شۆڤێنیزم و گ��ۆڕی بە
ك��ۆم��ەڵ و جینۆساید و كیمیایی ب��اران�ك��ردن ب��ۆ ع��ەرەب ش��ان��ازی�ی��ە؟ تكایە بۆمان
روون بكەنەوە!! والسالم علی من اتبع الهدی.
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