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كیژماره:


پێشه
خوێنهری بهڕێز ،لهم ژمارهیهدا كۆمهڵێك بابهتی جۆراوجۆر و هههمههالیههن دێهههه بههرچهاو.
پێمان باش بووه ئاوڕێك له مهسهلهی ههڵبژاردنی كوردسههان به هیهنههوه .هههروههها دخخهی
سیاسی و ناڕهزایهتیهكانی ئهم دواییانهی عێراق بابهتێكی تر كه ئهم ژمارهیه ئهیپۆشێ.
تهوهرێكی فیكری و سیاسی كه لهم ژمارهیهدا به شێوهی سینهیهمهار ههاتهووه سههبهارهت بهه
مهنسور حیكمهت و خهتی كۆمۆنیزمی كهرێهكهاریهه .پهێهویسهه ئههكهات بهووتهرێهه كهه ئههمهه
سیمیناری یهكهمه و له ژمارهی داهاتوودا ،ژماره  ،٢٢سیمیناری دووهم دێه.
گفهوگۆیهك سهبارهت به ئهاڕاسههههو ڕێهبهازی سهیهاسهی هههدهپهه و پههیههدهش یههكهێهكهه لهه
بابهتهكانی ئهم ژمارهیه .ههرهوهها وتارێك سهبارهت به مانیفێسهی كۆمۆنیسهیش ئههبهیهنه .
باسێكی تیۆری كه مسۆدهی بیروباوهڕی كۆمۆنیسهیه دێهه بهرچاو.
له بهشی بهڵگهنامهكان ا بهیاننامهی حزب سهبارهت به ههڵبژاردنی كوردسهان ئهبین .

جهمال موحسین
سهرنووسهر
 ٢١ئۆگهستی ٢١٠١
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٠

دهشتی جهمال

ڵبژاردنیپهرلهمانیکوردستان،


هه
شتیجهمال


ڵده
گفتوگۆله 
گه

دی گای سۆشیالیسهی :هاوڕێ دهشهی ئهم كاتهت باش ،با سهرهتا له پرسیارێكی گشهیهوه
دهسه پێ بكهی كه ههمیشه لێمان ئهكرێ .تا ئێسها وا بهاو بهووه كهه كهۆمهۆنهیهسههههكهان
ههمیشه دژی هه ڵبژاردن و بایكۆتی ئهكهن .ئایها بهه ڕاسهههی نهاكهرێ بهه ههیهج جهۆرێهك
كۆمۆنیسهه كان و حزبی كۆمۆنیسه بهش اری پرخسهی ههڵبژاردن بكات؟
دهشهی جهمال:
پرخسهی ههڵبژرادن پرخسهیهکی سیاسیه و دهکرێه کۆمۆنیسههکان و ئهحزابی
کۆمۆنیسهیش ،لەهەلومەرجی تایبەتی ا ،بە نەخشەوە بەش اری تیادا بکەن ،بێ ئەوەی
کەمهری خۆشباوەڕییان بەو ڕاسهیە هەبێه ،کە سیسهەمی پەرلەمانی لەناوجەرگەی النکی
بەناو دیموکراسی غەربیش ا ،ناتوانێ ڕێگایەک بێه بۆ ئاڵوگۆڕی بەرجەسهە ،بە قازانجی
خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش .له پرخسهی ههڵبژاردن ا کۆمۆنیسهەکان بەوێنەی

٢
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رلهمانیکوردستان،
ڵبژاردنیپه 


هه
هه ڵوێسهێکی تاکهیکی و لە بڕگەیەکی دیاریکراودا یان لەتێکچوونی هاوسەنگی هێزی
بۆرژوازی بە قازانجی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە
دەکرێه پەرلەمان ببێهە سەکۆیەک یان دەریچەیەک بۆ ئەوەی بهوانرێه ناوەرخکی سیاسی
بۆ

و چینایهتی پەرلەمان و ئەرک وئامانجهکانی وهک پڕخژهیهکی چینی بۆرژوازی

جەماوەری خەڵکی کرێکار و زەحمەتیكش رخش بکاتهوه دەشێ و دهکرێ کۆمۆنیسهەکان
بەش اری تیا بکەن .دیارە بەش اری کۆمۆنیسهەکان ئەو کاتە

که

جائیز و مومکینه

دخخێکی ئازادانە و بواری یەکسان بۆ خۆ کان ی کردن و می یای گشهی بۆ هەمووان
لەبەردەسه بێه و داهاتی کۆمەڵگە بۆ پڕوپاگان هکردن بۆ هەموو الیەنەکان فەراهەم بێه.
وە لەسەرووی هەموو ئەمانەوە بۆ کۆمۆنیسههکان بهرژهوهن ی خهڵکی کرێکار و
زهحمهتکێش بنهمایه و لهههر ههڵبژاردنێک ا ئازادی فهراههمکرا بهو مانایهی دهرفهتی کافی
لهبهردهم ههموو ئهحزابی سیاسی و کهسایهتی ا ههبێه و ئازادی پڕوپاگهن هكردن و
گهیان نی بهرنامه و بۆچوونی الیهنهکان به خهڵک بهتهواوی لهئارابێه ،ئهوا دهکرێ
بهش اری لهههڵبژاردن و پهرلهمان ا وهک تاکهیکێک لهالیهن کۆمۆنیسههکانهوه بهدهسههوه
بگیرێه و وهک مانۆڕێکی سیاسی له کێشمهکێشی سیاسی ا خهباتی پهرلهمانی بهکاربهێنێه
بهقازانجی پهرهدان به خهباتی کرێکاران و خهڵکی زهحمهتکێش .لهگهڵ ئهوهش ا ئهو ڕاسهیه
دهبێ به جهماوهری خهڵک بووترێه که ئێمه کۆمۆنیسههکان سوشیالیزم وهک ئهڵههرنایڤی
چینی کرێکار دهخهینه بهردهم سهرجهم مرخڤایهتی به شوێ

شۆڕش و دهسهاڵتی

سیاسیهوهی بۆ چینی كرێكار بۆ ئاڵوگۆڕی ڕیشهیی .بهواتایهکی تر شۆڕشی کۆمۆنیسهی
له پێناو ههڵوهشان نهوهی خاوهن ارێهی تایبهتی بهسهر هۆیهکانی بهرههمهێنان و کارهوه وه
کردنی به موڵکی گشهی ههموو کۆمهڵگا ،شۆڕشێک که کۆتایی به دابهشبوونی چینایهتی
کۆمهڵگا دههێنێه و نیزامی کاری بهکرێ لهبهی

دهبات ،بازاڕ و ئاڵوێری کااڵیی و پاره

لهناو دهبات ،بهرههمهینان لهپێناو پڕکردنهوهی پێ اویسهیهکانی ههموو جهماوهر بۆ
خۆشگوزهرانی ههرچی زیاتری ئینسانهکان جێگای بهرههمهینان له پێناو قازانج دهگرێههوه.
ئێمه بهشۆی شۆڕشهوهی نهک ههموو شۆڕشێکیش بهڵکۆ به مانای کهلیمه " شۆڕشی
کرێکاری" له دژی سهرتاپای سیسههمی سهرمایهداری و تهواوی دهسهاڵت ارێهی چینی
سهرمایهدار که له ڕهگوڕیشهوه ئاڵوگۆڕ له کۆمهڵگا بهدی ههێنێه و کۆمهڵگایهک که دوور
دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

٣

شتیجهمال


ڵده
گفتوگۆله 
گه

بێ له چەوسان نهوه و بێ ئهوهی هیج کهس ناچار بێه هێزی کاری خۆی بفرخشێه وه
کۆتایی بهو کۆێرهوهریانه دێنێ که له نیزامی سهرمایهداریەوه سهرچاوهی گرتووه و
کۆمهڵگایهکی ئازاد و یهکسان و خۆشگوزهران و هاوبهش له بهدهسههێنانی سهرهوت و
سامانی کۆمهڵگا دادهمهزرێنێه .بهاڵم پهرلهمان خۆی سیسههمێکه بهر به شۆڕش دهگرێه
و پایهکانی سیسههمی سهرمایهداری دهپارێزێه .تا ئهو جێگایهی که بهو حوکمه گشهییه
دهگهڕێههوه که گوایه کۆمۆنیسههکان ههمیشه دژی ههڵبژاردن
لهوجۆر چهپه سونهتی و تقلی ی و حاشیانه نی

و بایکۆتی دهکهن ئێمه

که ههمووشهێک رهت هکهنهوه وهیان

ئهوانهی یوتۆپیای ئهوهیان له مێشک ایه که دهیانهوێه دخخهکه بگۆڕن بێ ئهوهی
سیسههمی سهرمایهداری لهبهینبهرن ،دهبێ لهڕووی ئاسۆی کۆمهاڵیهتی وفهرههنگیهوه
لهگهڵ ئهوانه جیاوازی بکرێ ،ئێمه خهبات و ناڕهزایهتی رخژانهی چینی کرێکار بۆ باش
بوونی ژیانی و ههر زهڕهیهک چاکسازی بهنهزهری ئیعهیبار وهردهگری  ،بهاڵم ئهمه بهو
مانایهش نییه ههموو کاری ئێمه ببێه به خهبات له پێناو ریفۆرم وچاکسازی دا ،بهڵکو
وهک ڕهوتێكی مارکسیسهی بهشوێ مهسهلهیهکی بنهڕهتیهر و ئاڵوگۆڕێکی بنچینهییهرهوهی
لهم سیسههمی کۆمهاڵیهتیەدا و ه پێویسهه سیسههمی پهرلهمانی ب رێهه بهر ڕهخنهی قوڵی
ئێمه .سهرباری ئهوهی که ئێمه پێمان وانییه سیسههمی پهرلهمانی سیسههمێک بێه که
ئالۆگۆڕی ڕیشهیی له کۆمهڵگادا بهدیبهێنێه و رێگا ب ات دهخالهتی هاواڵتیان له چارهنووس
و ئاین هی خۆیان ا مسۆگهر بکات ،چونکه لهسیسههمی پهرلهمانی ا سیاسهت و پێگهی
حزبهکان له دهسهاڵت ا پێشهر بڕاوهتهوه ودهسهاڵت الی کۆمهڵه حزبێکه که ههر چوارساڵ
جارێک کۆمهڵه کهسانێک دهخهنه بهردهم خهڵک لهنێو ههڵبژاردنهکان ا کهدهنگیان پێ ب هن،
تهنانهت ئهگهر ئهمڕخ تهماشایهکی واڵتانی پێشکهتووی سهرمایهداریش بکهیه که
پێشینهیهکیان ههیه لهسونهتی پهرلهمانی ا ههمیشه ههر ئالۆگۆڕێک له زهمینهی مافی
هاواڵتیان ا ئهگهر کرابێه هیج کات دهسکهوتی پهرلهمان نهبووه بهڵکو له ڕێگای فشار
لهدهرهوه لهنێو ناڕهزایهتیهکان ا

له شهقامهوه و بههێزو خهباتی خهڵکی کرێکار و

زهحمهتکێش سهلمێنراوه .خهڵکی زخر دهمێکه کایهی ههڵبژاردن بههی خۆیان نازان
ژمارهیهکی زخر تیا بهش اری ناکهن و گهرموگوڕ نی بهو پرخسهیه و بێزارن لێی ،ئهو
راسهیهیان ال ئاشکرا بووە که ئهو سیسههمه سیاسیه هان هری وشیاری جهماوهری نییه،

٤
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رلهمانیکوردستان
ڵبژاردنیپه 


هه
وهسیلهی دورخسهنهوهی خهڵکه له دهسهاڵت .ههر بۆیه هیوایهکیان پێی نیه .ههروهک
هاوڕێ مهنسوور حیکمهت دهڵێه:
"دیموکراسی پهرلهمانی یان دیموکراسی بۆرژوازی شێوهیهکه که ئهم چینه ،که
بنهمای کۆمهڵگاکهی لهسهر سوودبردنی سهرمایه ،بنهمای کاری بهکرێ ،بنهمای
بوونی بازاڕ ،بنهمای کڕی و فرخشه دامهزران ووه و هێزی کاریشی گۆڕیوه به
کااڵیهک ،ئازادی پێ پێناسهکردووه .کۆمهڵگایهکی لهم چهشنه سیسهمی سیاسی
لهسهر مهقولهی دیموکراسی پهرلهمانی بنیات ناوه و بهوهش ئهڵێ ئازادی" ههر
سهبارهت بهسیسههمی پهرلهمانی و ههڵبژاردن دهڵیه " سیسهمی پهرلهمانی
سیسهمێک نییه که دهسهاڵت ب اته هاوواڵتیان دهخاڵهت له چارهنوسی خۆیان ا
بکهن .سیسهەمێکه که به پێچهوانهوه ،ئهم دهسهاڵته به بهردهوامی له هاوواڵتیان
ئهسهنێههوه و دەوره له دوای دهوره ئهی ات به کهسانی تر .ههر لهبهرئهوهشه پێی
ئهڵێ دیموکراسی نوێنهرایهتی یان دیموکراسی وهکالهتی .ئهم وهکیالنه کهسانێک
که بۆ ههر  ٤ساڵ جارێک یا ههر  ٥ساڵ جارێک ،لهو کۆمهڵگایانهدا که وای دابنێی
دیموکراسیهتیان تیایه ،سهاڵحیهتی دهخاڵهتکردن له چارهنووسی کۆمهڵگادا به
نوێنهرایهتی جهماوهری ملیۆنی خهڵک وهرئهگرن .لهو دهورهیهدا هاوواڵتی له
ڕێگهی دیموکراسیهوه بچوکهری

ئیمکانی دهخاڵهتی له کۆمهڵگادا نییه .دیاره له

ڕێگای میکانیزمی ترهوه ئهتوانێ ،که دواتر دێمه سهریان ،بهاڵم له ڕێگهی
دیموکراتیکهوه ناتوانێ دهخاڵهت له چارهنووسی کۆمهڵگادا بکات .ئهگهر له ماوهی
ئهم  ٤ساڵهدا ئهم حکومهته جهنگ ڕابگهیهنێ ،له هاوواڵتی ناپرس  .ئهگهر بڕی
سوو بهرزببێههوه له هاوواڵتی ناپرس  .ئهگهر بڕیار ب هن قوتابخانهی ئاینی
بکهنهوه ،له هاوواڵتی ناپرس  .هاوواڵتی وهکالهتی داوه ،ئازادیهکهی بۆ ماوهی ٤
ساڵ داوه به کهسانی تر .دوای  ٤ساڵهکهش که دێنهوه ،دهخاڵهتێک له هاوواڵتیان
ناخوازن ،پێی ئهڵێ وهکیلی دوای ئهو ههڵبژێره .وهره له نێو ئهو ههڵبژاردانهدا که
ئهحزابی سیاسی خسهوویانهته بهردهمه ،یهکێک ههڵبژێره و ئهم ئینسانانه لهم ٤
ساڵهدا بگهیهنه دهسهاڵت( " .م .حكمهت :مانای دیموكراسی ،ڕای تاك و دهخاڵهتی
هاواڵتیان له چارهنوسی كۆمهڵگادا)
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وه تهنانهت لینی

رابهری شۆرشی چینی کرێکار له یهکێهی سوڤیهت له دخمای ئهوکاتی

دهسهاڵتی قهیسهردا که لهژێر فشاردا ملی ا به ههن ێک چاکسازی ،به لشهفیهکان به
قازانجی چینی کرێکار وهک تاکهیکێکی سیاسی و نزیکردنهوهیان له شۆڕش بهش اریان
کرد .بۆیه ئێمهش رهوتێکی

که سهرباری بۆچوون و لێک انهوهمان لهسهر سیسههمی

پهرلهمانی و ههڵبژاردنی پهرلهمانی ڕهنگه له دهورهیهک ا که ئالۆگوڕێک بێهه پێش و
سیسههمی پهرلهمانی کارا بێه وه چوونه نێو پهرلهمان و ههڵبژاردن له دخخێکی ئاسایی ا
کۆمهک به پێشڕهوی جهماوهری کرێکار و زهحمهتکێش بۆ نزیک بوونهوه له شۆڕشی
کۆمهاڵیهتی چینی کرێکار نهک ههر ڕهتی ناکهینهوه ،بهڵکو دهچینه ناوی و بهش اری تیا
دهکهی

له مهی انی ئابووری ،سیاسی ،فهرههنگی و ئای یۆلۆژی  ...بۆ نموونه خهبات بۆ

زیادبونی کرێ ،بیمهی بێکاری ،یهکسانی ژن و پیاو ،جیایی دی له دهوڵهت و پهروردە و
فێرکردن ،فهراههمکردنی ئازادیهکان و رێکخرابوونی ههر گۆڕینێک له ژیانی خهڵکی کرێکار
و زهحمهتکێش جێگای گرنگی و حهیاتیه بۆ ئێمه و پشهیوانی لێ هکهی

بهو

پێشمهرجانهوهی که م له سهرهوه باسمکرد.
دی گای سۆشیالیسهی :با لهم باسە گشهیهوه بێینه سهر ئهم پرخسهی بهناو ههڵبهژاردنههی
ئهمجاره كهوا بڕیاره له كۆتایی مانگی ئهیلول ا ئهنجام ب رێ .حزب جگه لهوهی كه بایكۆتی
ئهكات بانگهوازی خهڵكیش ئهكات بهش اری ئهم پرخسه گاڵهه جاڕانهیه نهكهن .ئهكرێ زیاتر
لهسهر ئهم ههڵوێسهه ی حزب ڕخشنایی ب هن؟
دهشهی جهمال:
پەرلەمان و حكومەت و بەدیاریکراویش هەڵبژاردن لە هەلومەرجی کوردسهان و لە غیابی
قەوارەی دەوڵەتی ا ،هەرگیز ناتوانرێه ناوی بنرێه هەڵبژاردن و یان کایەیهکی باوی
دیموکراسی ...دەسەاڵت لە کوردسهان ا ،لەبنەڕەت ا دەسەاڵتێکی میلێشیایی و حزبییە ،کە
خۆی ناکۆکە بە سەرەتاییهری

پرانسیپەکانی دیموکراسی باوی دنیا ...وە دژی هەر

هەڵبژاردنێکە کە سەره تاییهری

پێوانەکانی هەڵبژاردنی تیا بێه ...ئێوە تەماشا بکەن،

کوردسهان جغرافیایەکی دوو بەشە ،دوو دەسەاڵتە ،کە هەر کام لەدەسەاڵتەکان پشهی بە
هێزی چەک ار و تااڵنی ژێر قەڵەمڕەوی خۆی و خۆبەسهنەوە بە واڵتێکی ناوچەیی،
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بەسهووە ...چەن ی هەڵبژاردنیش بکرێه ،ناتوانرێه ئەو واقعیەتە داسەپاوە تاڵە بگۆڕێه...
ئەوە بەکردەوەش سەلماوە ...بۆیە ههڵبژاردن له کوردسهان ا نمایشێکه بۆ شهرعیهت ان به
دهسهاڵتی بۆرجوازی و هێشهنەوەی ئەو دوو دەسەاڵتە میلیشیاییە و بۆ بهردهوام بوونی
وهزعی موجود لهسهر بناغهی پاراسهنی دهسهاڵتی بۆرجوازی له کوردسهان ا.
بهدیاریکراوی حزبهکانی نێو دهسهاڵت لهوانه پارتی و یهکێهی ههر چهن ساڵ جارێک و
ههر کاتێک بهرژهوهن ی ڕخژیان بخوازێه ،پرخسهیهکی ساخههکارانه بهڕێ دهخهن بۆ
گهوجان نی خهڵک تا مهشرویهت ب هن بهدهسهاڵتی میلیشیایی خۆیان و گورز وەشان ن لە
بزوتنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەری .ڕخشنهر بڵێم پرخسهیهکه بۆ بهالڕێ ابردن و لێکهرازانی
ناڕهزایهتی خهڵک لهکاتێک ا خهڵکی کوردسهان خهریکه دهسهاڵتی ئهمانه بنکۆڵ دهکات.
ئهوانهشی خهڵک دڵخۆش هکهن بهم ههڵبژاردنه بهوهی بهش اری و دهنگی خهڵك گوایه
گورانكاری دهكات ،ئەوا گهورهتری زهربه ئهدهن لههۆشیاری خهڵک ،بهمهشیان ههڵهیهکی
گهورهی سیاسی دهکهن لهکاتێک ا خهڵکێک که به شێوازی جۆراجۆر ناڕهزایهتی دهربریوه
و "نا"ی بهو دهسهاڵته وتووه تا ئاسهی سوتان نی بارهگای ئهو حزبانه ،به پێچهوانهوه دهور
بگێڕن تا خهڵک جارێکی تر بخهنهوه پشه دهسهاڵتی پارتی و یهکیهی .ئاڵوگوڕ له
کوردسهان ا لهڕێگای هەڵبژاردن و پهرلهمانهوه ناکرێه .ئێمه له ههڵبژاردنی ئهم جارهی له
کوردسهان ا نهک ههر بهش اری ناکهی  ،بەڵكوهانی خهڵک ئهدهی

بهش اری نهکهن و

پوچهڵی بکهنهوه و ریسوای بکهن و مەشروعیهتی پێ نهدهن .ئهوهش بڵێم ئهم ههڵبژاردنه
لهههڵومهرجێک ا بهرێوه دهچێه که کۆمهڵگای کوردسهان لهدوای  61ئۆکهۆبهرهوه پێی
ناوەته قوناغێکی ههسهیارهوه ،قوناغێک که پێگهی ئهحزابی ناسیونالسهی کورد له بهرامبهر
بهغ ا داکشاوه ،قڵشه و دوور کهوتنهوهی ناو خانهوادهی بۆرجوازی کوردی قوڵبۆتهوه تا
تێکچوونی پهیوهن ی ناوچهیی و جیهانیهکان ،....دواتریش 61ی ئۆکهۆبهر جارێکی تر
پهردهی لهسهر ماهیهتی ئهحزابی بۆرجوا ناسیونالسهی کورد ههڵبڕی و نیشانی ا ئهحزابی
دهسهاڵت اری عهشیرهتی و میلیشیایی و قهومی وناسیونالسهی کوردسهان نهک ئههلی
ڕاوهسهان و سوربوون لهسهر بهڵێنهکانی خۆیان نی

بهڵکو ههمیشه چاویان

لهدهسه هرنهچوونی کورسی دهسهاڵت و پۆسه و پاره و کهڵهکهکردنی سهرمایهی زیاتره
لهسهر خوێنی خهڵکی کرێکار و زهحمهتکێشی کوردسهان ،زخر بێ ئابڕوانه دوای
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کارهساتی 61ی ئۆکهۆبهر ریزیان بهسه بۆ جارێکی تری سوێن خواردن به یهک پارچهیی
خاکی عێراق و گهڕانهوه بۆ فی راڵیزمێکی قهومی شکسه خواردو ماچکردنی الشانی
سهرخکی کوتله و تایفەکانی دهسهاڵت له مهرکهز و پشهکردن له ئیراده نوان ی خهڵکی
کوردسهان بۆ دیاریکردنی چارهنوسی خۆیان و کۆتایهێنان بهشهڕ و کێشمهکێشی قهومی
و تایفی وه ڕێگایهکی دور له تون و تیژیان ههڵبژارد .بهاڵم ئهوان ژیان و داهاتووی خهڵکی
کوردسهانیان گێڕایهوه نێو شهڕ و ملمالنێی خۆیان و دهسهاڵتی مهرکهزی له بهغ ا ،وهک
ههمیشه ڕێگای درێژهدان به کارنامهیهک که  ١٢ساڵ بااڵ دهسهبوونهوهی ههمان دهسەاڵت
و سیسههمی حوکمڕانی ئهحزابی میلیشیایی و گهن هڵ و تااڵنچیه که قوربانی و باجی
بێمافی له گیانی خهڵکی کوردسهان دهسێنی.
خهڵکی کوردسهان که زیاتر لە دوو دهیه و نیو دهسهاڵتی ئهحزابی بۆرجوا ناسیونالسهی
کورد له ههمووجۆرهکانی ،له دهسهاڵتی دوو قوڵی یهکێهی و پارتی و پێنج قوڵی زخنی
زهرد و سهوز و نیلی و پهرلهمانی رووپۆشکراو بۆ جوانکردنی روخساری قێزهونی
سهرکوت و تیرخر و تااڵن و بڕخ و ژێر پێنانی مافهکانی خهڵک و وهاڵم انهوه
بهسهرهتاتری

مافهکانی خهڵک به گولهله و لهخۆی

ههڵکێشانی ناڕهزایهتیە بهرههقهکانی

خهڵکی کوردسهان و ههڵسوکهوتکردن لهچوارچێوهی بهرژهوهن یهکانی دهوڵهتانی
ناوچهکهوه و گۆێڕایهڵی باشی دهوڵهته زلهێزهکانی دنیای ئهزمونکرد .وه ئهو راسهیهشی
بۆ ئاشکرا بوو که ناكرێ له ڕێگای پهرلهمان و ههڵبژردنهوه دهسهاڵت له دهسهی یهکێهی و
پارتی دهربکرێه وهیان شهێک چاک بکات یان الی بهرێه.
له کوردسهان ا دهسەاڵتێکی میلیشیای ئهحزاب ههیه که دهسهاڵتیان لهسهر خۆیان
تاپۆکردووه .خهڵکی کوردسهان بهگۆشه و خوێ باجی چهن ی ساڵ حاکمێهی یهکێهی و
پارتی ئهدهن ،تهنانهت ئهو هێزانهی ئی عای ئۆپۆزسیۆن بوون و دهسها و دهسهپێکردنی
دهسهاڵتیان دهکرد له ڕێگای پهرلهمانهوه ههر زوو واقعیهتی ئهو ئی عایانهیان ئاشکرا بوو
که پارتی و یهکێهی لهو ڕێگایهوه مل نادات .ئێوه تهماشاکان ههر لهو دهورهیهدا

به

ئیعهرافی الیهنهکانی به ناو ئۆپۆزسیۆن چهن ی پرخژه بڕیار برایه بهردهم ئهو دهزگایهی
که ناوی پهرلهمانه نهیانهوانی یهکێکی به ئهنجام بگهیهن

یان ئهو ههزاران تۆماری

و

کوشهنی

ناڕهزایهتیە
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رخژنامهنوسان ..ئاشکراکردنی و دادگایکردنی بکوژانی 61شوبات و رخژانی دوایی که
داخوازی جهماوهری بهرینی خهڵک بوون ههموو بێ وهاڵم جیهێڵراو ئهن ام پهرلهمانهکان
وهک بهی حزبهکانیان لۆکهیان لهگوێی خۆیان نابوو ..لهمهش زیاترخهڵکی کوردسهانیان
لهگهڵ گرفهی سهرهکی و قهیرانی بێ موچهیی و نهبوونی خزمهتگوزاری و پێشێلکاری و
سهرکوتی سیاسی و گهن ه ڵی و تااڵن و بڕخی داهاتی کوردسهان و خۆ دزینهوهی له
بهرپرسیارێهی و مافهکانی خهڵک و فرێ انی خهتاکان بۆسهر شانی یهکهر وهیان خسهنه
خهتای دهسهاڵتی مهرکهزی بهغ ا ..ڕووبهڕووكردهوه .ئهمهش ئهو ڕاسهیەی ئاشکراکرد که
پهرلهمان و ههڵبژرادنی ئهم حزبانه ئامرازێک نییه بۆ ئالۆگۆڕ بهڵکو ههر ئهو دهزگا
شهرعییهی خۆیان ناویان لێناوه پهرلهمان دهرگایان داخسه و پهرلهمانهاری حزبهکانیان
ناردوه ماڵهوه و وهزیرهکانی حکومهتیان دهرپهڕان  ..ههربۆیه ئهوانەی ژیان و داهاتووی
کۆمهڵگا دیاری دهکهن ههر وهک خۆشیان به ئاشکرا نکۆڵی لێ ناکهن حزبه گهورهکانی
دهرهوهی پهرلهمان

وه ئهوان مهب هئێکیان جێخسهووه که پێشهر دهبێه لهسهر ههموو

شهێکی وردو درشه تهوافق بکهن .کهوایه ئهوه دانپیانانی ڕاسههخۆی ئهو حزبانهیه که
پهرلهمان تهنها دیکۆرێکه بۆ شاردنهوهی رووکاری دزێوی ئهو حزبانه .تهنانهت خۆشیان
دهڵێ

ئهگهر یهک دهنگیش بێن

ئهوان ههر دهسهاڵت لهچنگی خۆیان دههێڵنهوه ،لەبەر

ئەوەی هێزی میلیشیایان هەیە و پارە و پاڵپشهی واڵتانی کۆنەپەرسهی ناوچەکەیان هەیە.
واته حوکمی چهک و دهسهاڵتیان یهکالکهرهوهیه .خاوەنى چینایەتى دەسەاڵتى سیاسی لە
ڕێگەى هەڵبژاردنى پەرلەمانییەوە دیارى ناکرێ بهڵکو پهرلهمان دیکۆرێکه بۆ پیادهکردنی
دهسهاڵتی چینێک که چینی بۆرجوا و خاوهن موڵکەکانه ،بۆیە نهک ههر نابێ لهم ههڵبژاردنه
گاڵههجاری و مەهزهلهیهی ئهحزابی بۆرجوا ناسیونالیسهی کوردسهان بهش اری بکهی ،
بهڵكو پێویسهه فهزایان لهبهردهم بهرتهسک بکهینهوه .کۆمهڵگای کوردسهان لهدهسهی ئهم
حزبه میلیشیایی و تااڵنچیهکان دهرکێشی

و سیسهەمێکی دەسەاڵت ارێهی پێشکەوتوانە و

مۆدێرن و پشه بهسهو به ئیرادهی خهڵک لهجێگای ا دابمهزرێه .هەموو الیەنەکانی بەش ار
لەپرخسەی هەڵبژاردن ا تەنها قازانج و بەرژەوەن یەکانی سەرمایەداران و خاوەن
کۆمپانیاکان نۆێنهرایهتی دهکهن .ئهمانه ئهو هێزانهن که سەروەت و سامانی کۆمەڵگای
کوردسهان بهتااڵن دهبهن ،که ژیانی زیاتر له  ٥ملیۆن له خهڵکی کوردسهانیان به بارمهه
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گرتووه .ئهوانهن که خاوهنی مۆڵ و ڤیلال و باخ و دخالری سهفههکراوی نێو ژێر زەمی و
بانقهکانی ئهوروپان ....پەرلەمان و هەڵبژاردنیان بۆ هێشهنهوهی ئهم سیسههمه میلیشایا
سیاسیه و ڕاگرتنی خهڵکی کوردسهانه لهههژاری و بێ ئاوی بێ کارهبایی و نهبوونی
خزمهتگوزاری و تهن روسهی و رێگاوبانی سهالمهت و ژینگهی پاکوخاوێ

و سهرکوتی

ههموو جۆرە ئازادیهکانی خهڵکی کوردسهان ...و دهنگ و پهنجهمۆری خهڵکیان دهوێه بۆ
تون کردنەوەی فەزای کۆنەپەرسهی و دژ بە شارسهانیەت و مودێرنیزمی کۆمەڵگا و
ڕاگرتنی خهڵکی کوردسهان له بێ ئاسۆیی و نادیاری چارهنوس و بنبهسه و نادڵنیایی
ئاین هکهی .بەدیاریکراویش هەموو ئەم حزبانە دەیانەوێه دەنگی خەڵک بکەنە پەنجەمۆری
شەرعیەت انەوە بەدەسەاڵت و کارنامەی ڕەشی سیاسییان .کارنامە و دەسەاڵتێک کە نەک
هیج بەرژەوەن یەکی خەڵکی تیا نییە ،بهڵکو سهرهتاتری

مافه سهلمێنراوهکانی خهڵکی

کوردسهانیان پێشێلکردووه .ئێمه دهمانهوێه خهڵک ژیانیان بگٶڕێه و ئومێ یان به خۆیان
و به ئیرادهی خۆیان ههبێ و خۆیان بۆ دهسهاڵت ارێهی راسههخۆی خۆیان ئاماده بکهن و
لهدهوری خواسههکانی خۆیان ،خۆیان ڕێکخراو بکهن.
دی گای سۆشیالیسهی :بهاڵم هاوڕێ دهشهی پرسیهار لهێهرهدا ئههوهیهه ئهایها بهایهكهۆت یهان
بهش اری نهكردنی خهڵك چ كۆمهكێك له ڕاسهای ناڕهزایهتی جهماوهری برسی و ههژاری
كوردسهان ا ئهكات و چ كاریگهریهكی ئهبێ له ڕهتكردنهوهی دهسهاڵتی بۆرژوازی كورد؟ به
واتایهكی تر ،ئایا ئهو كاریگهریهی ئهبێ كه ئاڵوگۆڕ پێكبهێنێ؟
دهشهی جهمال:
یەکێک لەو مەسەلە سەرەکیانەی کە دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد شانازی پێوە دەکات،
هەڵبژاردنە .ئەگەر ئەو چەکەی لەدەسه دەربهێنرێه ،زخر لەوە ریسواتر دەبێه کە هەیە.
لەهەڵبژاردنی پێشوودا خەڵکی کوردسهان ،بە رێژەی زخربە هەڵبژاردنیان ڕەتکرەوە و
بەش اریان تیا نەکرد ،ئەم بەش اری نەکردنە ،ڕیشەی لەناڕەزایەتی جەماوەری و توڕەیی
خەڵکی بەشمەینەتی کوردسهان ا هەبوو ،ئەگەر لەم هەڵبژاردنەدا رێژەی بەش اری نەکرنەکە
بگاتە سەرووی سەدا حەفهاو پینج ،ئەوا بەپێی سهان ارد ئەو هەڵبژاردنە شەرعیەت لەدەسه
دەدات ،بەتایبەتی لە دنیای فەرمی و لەناو ڕای گشهی دنیادا .ههرجۆر بهش اری نهکردن و
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بایکۆتێکی خهڵکی کوردسهان بهرامبهر بهم ههڵبژاردنه بهمانای وهرگرتنهوهی شهرعیهت
لهو دهسهاڵتهی که بهناوی خهڵکی کوردسهانهوه قسه دهکات ،واته لهڕێگای دهنگی خهڵکهوه
نههاتوون و خۆیان فهرز کردوه ،بهو مانایهی که مهشروعیهت لهو دهسهاڵته وهردهگرێههوه
و دهتوانرێه له ئاین هدا ببێهه دهسهمایهی ههڵپێچانی ئهم دهسهاڵته ،ههڵپێچانی
باڵوکردنهوهی ئهو گهوجان نهی ئهحزاب له نێو خهڵک و لهڕای گشهی ا باڵوی دهکهنهوه
بهوهی ئهوان به دیموکراسی هاتوون و دیموکراسیش یهکێكه لهو خۆشباوهڕیانهی
دهسهاڵت که به خهڵکی ئهدات ،چونکه ئهوان ههمیشه دهنگی خهڵک و بهش اریان دهکهنه
سهرمایهیەکی گهوره و پشهیوانی لهدهسهاڵتهکهیان و دهنگی زخرینهی بهڵێ دهکهنه
حهقانیهت بهخۆیان و گوایه بهدهنگی خهڵک هاتوون .بهاڵم دهنگی (نا و بایکۆت) واته
خهڵک بهو دهسهاڵته ڕازی نییه ،کارو کردهوهکانی دژی بهرژهوهن یهکانی خهڵکه بهمانای
ئهو ههموو بانگهشه و درخ و دهلهسانهی لهنێو سیسههمی پهرلهمانی و ههڵبژاردن دهکرێه
سهبارهت بهدهسهاودهسهپێکردنی دهسهاڵت جگه له پهلهقاژهیهکی فریوکارانه بۆ جوانکردنی
دهسهاڵتی میلیشیای ئهحزابی بۆرجوا ناسیونالیسهی کورد هیچی دیکه نییه .بهواتای
نهفرهتی خهڵک له هەموو الیەنەکانی بەش ار لە پرخسەی هەڵبژاردن ا و دوورکهتنهوهی
خهڵکه له ئهجن ه و بهرنامه و سیاسهتی ئهو حزبانه و پهرلهمانی ئهزمونکراویان که تەنها و
ته نها قازانج و بەرژەوەن یەکانی سەرمایەداران و خاوەن کۆمپانیاکان دهپارێزن ،بهمانای
ڕاوهسهانهوه به دژی فەزای کۆنەپەرسهی و دژ بە شارسهانیەت و مودێرنیزمی کۆمەڵگا و
ڕاوەسهانە بەدژی بێمافەکانی ژنان و ...بەدیاریکراویش ڕێگه نهدان بهوهی دەنگی خەڵک
بکەنە شەرعیەت انەوە بە دەسەاڵت و کارنامەی ڕەشی سیاسیان .ئهو پهیامه دهدات بهگۆێی
دهسهاڵت اران ا که ڕێگه نادرێه

چارهنووسى خهڵكى کوردسهان و چارهنووسى چينى

كرێكار و ئازاديخوازی و حورمهت و شكۆمهن ی ئينسانى له

کوردسهان ا

لهدهسهى

ئهحزابی میلیشیایی و بنهماڵهیی دا بێه که یاری به چارهنوس و داهاتوی کۆمهڵگای
کوردسهان بکهن .ئهو دهسهاڵت و حکومهته لهالیهن خهڵکهوه بێ بایهخ دهبێه و کۆمهک
دهکات به ناههق بونیان ،نا عهدالهت بونیان و ئهوان ،به یهكێهی و پارتی و پێكهاتهكانی
ترهوه كه ڕكابهركێ بۆ به دهسههوهگرتنی دهسهاڵتی ئهكهن ،مافی ئهوهیان نییه دهسهاڵتیان
ههبێه.
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دهكریه بهش ارینهكردنی جهماوهر بكرێهه دهرفهتێك بۆ كۆكردنهوهی هێز و ئیرادهی
چینایهتیمان و یهگرتووانه ئهم سیناریۆ گالههجاڕانهی ههڵبژاردن به شكسه بكێشی .
پێویسهه ههرله ئێسهاوه و تا تهواوبوونی پرخسهی دهنگ ان جواڵنهوهی ناڕهزایهتی خۆی
بنوێنێ و بێهه مهی انهوه و خواسههکانی خۆی ب ا به ڕووی دهسهاڵت ا .تهنانهت هاوکاتی
پرخپاگان هی الیهنهکان ،ههڵسوڕاوانی ناڕهزایهتیهکان ،مهی انهکانی کار ،گهڕهک و ناوهن ی
شارهکان و زانکۆکان بکهنه مهی انی کۆبونهوهی گشهی جهماوهری و ههڵبڕینی دهنگی نا بۆ
دهسهاڵت و پهرلهمانی ئهحزابی میلیشیای تا ئاسهی ئهوهی ئەم جواڵنەوە ناڕهزایهتیانه
ڕێكخراو بكرێه و سیاسی بکرێهەوە و بگوێزرێههوه ناوهن هكانی كارو گهڕهكهكان به پشه
بهسه به ئیرادهی جهماوهر و خۆپارێزی بكرێه له تێکەڵكردن به کێشه و ملمالنێی الیهنه
سیاسهكان و ئهجن ایان ...
سهبارهت به ئالۆگۆڕ بهبڕوای م پهیوهن ی بهم ههڵبژاردنهوه نییهو وه دهوری خهڵک له
دهسهاڵتی سیاسی ا لهڕێگای پهرلهمانهوه دهسهبهر نابێه بهڵکو به پێچهوانهوه دهسهاڵتی
بۆرجوازی خهڵک لهم ڕێگهیهوه گۆشهگیر و لهچاوەڕوانی ا ڕادهگرێه دیوارێک دهخاته
نێوان خهڵک و دهسهاڵتی سیاسی لهسهر خۆی تاپۆ دهکات .تهنها دهسهاڵت ارێهی شورایی
و دهسهاڵتی ڕاسههخۆی جهماوهریه که دهتوانێ دهوری خهڵک له بهڕێوهبردنی کۆمهڵگا
بهئاڕاسههی ئازادی و خۆشگوزهرانی کۆمهڵگا دابی

بکات .لهگهڵ ئهوهش ا که به تهنها

بایکۆت بهس نییه بهڵکو خەبات و ناڕهزایهتیهکانی خهڵک پێویسهه رووی لهوه بێه که
ریزی خۆی لە هەموو ئەم دهسههو تاقمانەی ئهحزابی میلیشایایی و تاالنکاران جیابکاتهوه.
وهالنانی دەسەاڵتی هەموویان که ههژاری و نهگبهتی و دهردهسهری دههێن

بۆ خەڵک

بکرێه بە ئامانج .دەسەاڵتی میلیشیایی پێویسهە بگوڕێه بە دەسەاڵتی پشه ئهسهوربه
جەماوەر و جیاکردنهوهی ڕیزی سەربەخۆی ههژار و برسیەکان لە دەوری ئاسۆیهکی
ڕخش که توانای وهالنانی ئهو دهسهاڵته سههمکاره له ئهسهۆ بگرێه که خۆی له وههمی
ناسیونالیزم و نهتهوهپهرسهی داماڵێه ،بهرژهوهن ی چینی چهساوهکان و بهرژهوهن ی
چینی کرێکار و سهەم ی هی کۆمەڵگای بوێه بۆ تهسفیه حسابکردن لهگهڵ دهسهاڵتی
سهرکوتگهر و تااڵنجی دژی ئازادی و دژی ژن له ئهسهۆ بگرێه وه خهباتی ئازادیخوازان
و جهماوهری سههم ی ه روو له دامەزرانی شورا و ئەنجومەن و رێکخراوە جهماوهریه
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جۆراجۆره کان ،بۆ بەدەسهەوە گرتنی ئی ارە و کاروبار و خزمەتگوزاری لە گەڕەک و
کارگە و فەرمانگە و شار و شارخچکەکان ا ،ئهمه تهنها ڕێگایهكه به بڕوای م بۆ ئازادی
سیاسی و ماف و ژیانێكی كۆمهاڵیهتی ئینسانی کە بڕیاری خهڵک تیای ا دهور دهگێڕێه.
دی گای سۆشیالیسهی :جهماوهری كرێكار و نهداری كوردسهان له ماوهی ئهم چهن ساڵهی
دوایی ا به ده نگێكی ڕاسا هاواری ’’نا‘‘ یان بهرامبهر به دهسهاڵتی یه كێهی و پارتی و هێزه
ئۆپۆزسیۆنهكان بهرز كردختهوه و هیج هێزێك ئهوانیان ناوێه .گرهوی بردنه سهری ئههم
ناڕهزایهتیه بهرینه بۆ البردنی تههواوی دهسهه اڵتهی بهۆرژوازی كهورد بهه دهسههاڵته ار و
ئۆپۆزسیۆنهكهیهوه له چی ایه؟
دهشهی جهمال:
گۆڕی و ههڵههکان نی ئهم سیسههم و دهسهاڵتهی له کوردسهههانه ا هههیهه لههگهرهوی ههاتهنهه
مهی انی چینی کرێکار و خهڵکی زهحمهتکیشی کوردسهان ایه به قازانجی جهماوهری بێبهشی
کۆمهڵگا و بهدیهێنانی ئازادی و یهکسانی و خۆشگوزهرانی و ئارامی و هەروەها ههسهههانهه
سهرپێ و دهخاڵهتکردنی لهچارهنوس و بهدهسههوهگهرتهنهی دهسههاڵتهی سهیهاسهی دەوێهه و
دەبێ شهڕی ئاین هی کۆمهڵگای کوردسهان بکات .ههنگاوی گرنگ و کهارا ئههوهیهه کهه ئههم
ناڕهزایهتیانهی لهکۆمههڵهگهادا هههیهه خهۆی لهه خهۆشهبهاوهڕی و ڕێهگهاچهارهکهانهی ئههحهزابهی
ناسیونالسهی و ئیسالمی دابڕێه .خهڵک بگاته ئهو ئاسههی ئاڵۆگۆڕی ڕیشهیی له کۆمهڵگهای
کوردسهان ا له ڕێگای ههڵبژرادن و سیهسههههمهی پههرلههمهانهی بههدی نهایههت ،وه بهڕوای بهه
پشهبهسه به ئیرادهی خۆی ههبێه .خهڵکی کوردسهان  71ساڵه ئهزمونی ئههم ئههحهزاب و
دهسهاڵته میلیشیایه دهکات هیچی حاسڵ نهکردووه جگه لهه نههههامههتهی و دهردهسههری و
مههاڵههوێههرانههی و ههههژاری و بههرسههێهههههی و بهههخشههیههنهههوهی ههههزار و یهههک بهههڵههێههنههی درخیههنههه
لهههڵبژاردنهوهکان ا ،سهرئهنجام هیج نهکردن زیاتر هیچی تری سههوز نههکهردووه .خههڵهکهی
کوردسهان پێویسهه ئهو ڕاسهیه بزان که ههموو حزبهکان به یهکێهی و پارتهی و گهۆڕان و
نهوهی نۆی و ئیسالمیهوه خوازیاری هێشهنهوهی ئهم دخخهی ئێسها و بهرگری له سیسههم
و نیزامی سهرمایهداری دهکهن ،بهرگری له هێشهنهوهی کهاری کهرێ گهرتههو جهیهاکهاری و
نایهکسانی و سهرکوت و ئیسههبه ادی سهیهاسهی و ههێهشهههنههوهی فههرهههنهگهی دواکههتهووی
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خورافهی ئاینی و پیاوساالری و بێکاری و ههژاری و برسێهی و بێ مافی ژنهان و الوان و
بێخانهوالنهیی دهکهن .لێرهدا ئهبێ ئهوه بڵێم كه گۆڕان پێشهر و نهوهی نوێ ئێسهها و هههتها
هاوپهیمانێهیهكهی بهرههم سهاڵهخ خهۆیهان بهه نهاڕهزایهههی و بهێهزاری جههمهاوهی بهێهبههشه ا
ههڵئهواس و یاری پێ ئهكهن تا بیكهن به ئهاشهی هههمهان دهسههاڵته ا .ئههمهه ڕاسهههیههكهه و
جهماوهر به داخهوه به ئهزمون بینیویهتی .ئێمه دهمانهوێه خهڵک خۆی بێهه مهیه ان بهڕیهار
لهسهر چارهنوس و ئاین هی خۆی ب ات و خۆی رێکخراو بکات و ڕیزی سهربهخۆی خهۆی
جیابکاتهوه و بهرگری لهبهرژهوهن یه کۆمهاڵیهتیهکانی خۆی بکات تا بهههوانهێهه کهاریهگههری
دابنێه ،ههنگاو بهههنگاو ئهو ناڕهزایهتهیهانههی کهه هههیهه بهگهوازێههههوه بهۆ شهۆیهنهی کهار و
ناوهن هکان و گهڕهکهکان ،وه ئهزمون له نهاڕهزایههتهیههکهانهی ڕابهرد و وهربهگهرێهه و خهۆی
ڕێکخراو بکات وناڕهزایهتیهکانی پهلکێش کات بۆ ههموو ناوهن ەکان .کرێکاران ،کارمههنه ان
و مامۆسهایان و ههموو بهشهکانی دیکه ،نۆێنهری ڕاسههقینهی خۆیان ههڵبهژێهرن و دیهاری
بکهن له ههڵسوڕاوانی ههڵبژێراو دەتوانرێه باس له پێکهێنهانهی رێهکهخهراوهی جههمهاوهری
ئازاد و سهربهخۆ بێهه جێگای جهدهل و قسهوباسی گهرم وگوڕی کۆڕو کۆبوونهوهکان جها
رێکخراوی سهربهخۆی مامۆسهایان ،کرێکاران ،ژنان ،الوان ،کهمئهن امان ،خانههنشهیهنهان ..تها
رێکخراوه جههمهاوهریە پهیهشههیهیههکهانهی دیهکهه ،لههپهێهنهاو داسههپهانه نهی داخهوازیههکهان وهک
وهسیلهیهکی خهباتکارانه بهدهسهیهوه بگرێه ،ئینسجام و هاوئاههنگی و ههاودڵهی ڕابههرانهی
ناڕهزایهتیهکان و بههههێهزکهردنهی ههاودهنهگهی وههاوخههبهاتهی نهاڕهزایههتهیههکهان پهلهه بهه پهلهه
لهچوارچێوهی نههخشهیههکهی رخشه

تها ئهاسهههی سههرتهاسههریهکهردنههوهی ئههو نهاڕهزایهههیهه

جهماوهریانه ،و دهرچوون لهوههمی ئهو حزب و الیهنه سیاسیانهی که ههێهشههها پهێهیەکهیهان
لهنێو دهسهاڵته و پێیەکیان لهنهێهو نهاڕهزایههتهیههکهانهی خههڵهکه ایهه ،هههمهیهشهه فهرسههت لههوه
وهردهگرن خۆیان بخزیننه نێو ناڕهزایهتیهکانی خهڵک و خۆیان بکهنه دهم ڕاسهههی خههڵهک.
ڕێکخسهنی کۆبوونەوەی گشهیەکان له ناوەن ەکانی کهار و ژیهان و سهەراسهەریهکهردنەوەی
ناڕەزایەتیەکان تا بە دەسهەوه گرتنی دەسەاڵت لە خوارەوە و کۆنهرخڵکهردن و ئهیه ارهکهردن
و ههنگاونان بهرەو پێکهێنانی شهورا و ئەنهجهومەنههکهان کە نهۆێهنەرانهی واقهعهی خهۆیهان
هەڵبژێرن ئی ارەی شار و شارخچکەکانی بەڕێوەبەرن ،داهاتی هەر شار و جێگهایههک لەژێهر
چاودێری نوێنەرانی خۆیان ا بێهه و مهووچە و خەرجهیەکهانهی خهزمەتهگهوزاری وکهۆمههڵهگها
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رلهمانیکوردستان
ڵبژاردنیپه 


هه
بهدهسههوه بگرن .ئێمه ههمیشه جگه له پێ اگری لههسههر ئههم مههسههالنهه خهۆشهمهان لههنهاو
ناڕهزایهتیهكان و لهگهڵ ڕابهر و ههڵسوڕاوهكانیان ا ههوڵی ئهوهمان داوه ئهم پهرخسههیهه لهه
ڕێكخراوبوون بهرینه پێشهوه ،بهاڵم كاری زیاتری ئهوێه.
ئهمه هێشها سهرهتایهکه ،وه بۆ ئهوهی چینی کرێکار و جهماوهری بەشمەینەتهی خههڵهک بهه
دهسهاڵت بگات پێویسهه حزبی خۆی هه بێه لە حزبی چیانەیەتی خۆی ا رێکهخهراو بهێهه ،بهۆ
ئهوهی بهوانێه له دهسهاڵتی سیاسی نزیک بێههوه .ئهم مهسهلهیهه بەبهێ حهزبهی چهیهنهایەتهی
خۆی ناکرێه .خۆشبەخهانە له ئێسههدا حزبی کۆمۆنیسهی کرێکاریی کهوردسهههان هههیهه کهه
بهرنامه و سیاسهت و کارەکانی و شیکاری دروسهی لهسهر بارودخخی ئێسهای کوردسهان
و دهرکێشانی کۆمەڵگا له قهیران و بنبهسه و ئەو گێژاوه سیاسیههی کهه بەسهەری دەبهات
رێگای دروسه دەخاتە بەردەم کۆمەڵگا و چینی کرێکار و ئەمەش ئەرکی قورسههر دهخهاتهه
سهرشانی ئهم حزبهه و کهادرهکهانهی وه ئههرک دەخهاتە سهەرشهانهی کهۆمهۆنهیهسههەکهان و
ههڵسوڕاوانی ناڕهزایهتیهکان ،کهسایهتیهکان و روخسهاره بههرجههسهههه کهۆمههاڵیههتهیههکهانهی
کوردسهان و ههموو ئازادیخوازن که لهم پێناوهدا بۆ ئەوەی لەم پههرشهوبهاڵویهه ڕزگهاری
بێه له پاڵ حزب ا ڕابوهسه وه لهم وهرچهرخانهدا ڕوڵیان ههبێه .ئهمه ئهرکێکهه پهێهویسهههه
به هوشیاری و یهگرتووانه روو بەڕووی هەلومەرجی ئێسها بینەوە.

دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

٠٥

سامان کهریم

تیله

نگیناڕه 
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یده
رزبوونه 
وه

 
به
یدۆخێكیقهیراناویدا

جه 
رگه

ڵسامانکهریم

گفتوگۆله 
گه

سهبارهت به ههلومهرجی سیاسی عێراق و ناڕهزایهتیهكانی جهماوهر

بارودۆخی عێراق له دوای ههڵبژاردنی ئایاری ئهمساڵ خراپتر بووه .ناتوانایی چینی
دهسهاڵتدار بۆ دروستكردنی حكومهت و وهاڵمدانهوه به ناكۆكی نێوان هێز و باڵهكانی
لهالیهك و وهاڵمدانهوه به ژیانی خهڵك ،ڕووبهڕووی قهیرانێكی خنكێنهری كردووه .نه
تا ئێستا باڵه جیاوازهكانی شیعهی سیاسی توانیویانه ڕێكبكهون و نه سوننهی
سیاسی و پاشماوهی بهعسیهكان و ڕۆشنە کە هێزهكانی ناسیۆنالیزمی كوردیش
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ماوهر
كانیجه 

زایه 
تیه
رجیسیاسیعێراقوناڕه 

هه 
لومه
 
توانای ئەوەیان نییە دهسهاڵت یهكالیی بكهنهوه .هاوكاتیش ناڕهزایهتیهكانی
جهماوهر ،بهتایبهتی لهم ماوانهی دواییدا له شارهكانی بهسره و ناسریه و بهغداد
و ...هتد ،دووباره سهریان ههڵداوهتهوه .بۆ ناساندی دۆخهكه و ئاست و ئاسۆی
ناڕهزایهتیهكان ،دیدگای سۆشیالیستی به پێویستی زانی ئهم گفتوگۆیه لهگهڵ
سامان كهریم دا ساز بكات.
دی گای سۆشیالیسهی :له كاتێك ا كه باڵه جیاوازه كانی بۆرژوازی هێشها دهسههوسهان له
پێكهێنانی دهوڵهت و دروسهكردنی حكومهت ا و دهخاڵهتی ئێران و ئهمریكاش به تایبهتی له
عێراق ا بۆ خۆی بهشێكه لهو قهیرانه .بهڕای تۆ نیشانه جیاكهرهوهكانی ئهم دخخهی ئێسها
چییه؟
سامان کەریم:
هەلومەرجی سیاسی عێراق لە چەن ڕوەوە جێگای سەرنج انە.

هەلومەرجی سیاسی

ئێسهای عێراق لەم قۆناغە دیاریکراوەی ئێسهادا ،بە دوو تایبەتمەن ی دیاریکراوەوە
دەناسرێهەوە .یەکەمیان :لە ساڵی  ١٠٠٢ەوە دەسه پێ ەکات .واتە لەگەڵ ڕوخان نی
حکومەتی بەعس و دەوڵەتی نەتەوەیی دا .کە سیسهەمی سەدام حسی دەڕوخێه ،هەر ئەوە
نییە کە حکومەت دەڕوخێه .بەڵکو لەگەڵی ا دەوڵەتێک بە شوناسنامەی نەتەوەیی عەرەبەوە
دەڕوخێه و پاشان کاول دەبێه .ئەم تایبەتمەن یە لە لیبیا هەر ئێسها لە ئارادیە ،لە میسر
سیاسەتی ئەمریکا بۆ پیادەکردنی هەمان پرخسێس سەرکەوتوو نەبوو ،هەروەها لە سوریا
لە ڕوانگەی منەوە شکسه بەم سیاسەتەی ئەمریکا هێنرا .کەواتە تایبەتمەن ی یەکەم،
نەبونی شوناسنامەیە بۆ دەوڵەت .ئەمە مانای ئەوەیە کە هەموو هێزە سیاسیەکان بە
بورژوایی و کرێکارییەوە ،بە ئیسالمی ،ناسیونالیسهی و کۆمۆنیسهی یەوە ،مەسەلەی
سەرەکیان یەکالیکردنەوەی شوناسی دەوڵەتە و شەڕی سەرەکی لە نێوانیان ا لەسەر
یەکالیکردنەوەی شوناسنامەیە بۆ دەوڵەت .ئەم تایبەتمەن یە مانای ئەوەیە :هەلومەرجی
سیاسی وە گشهی عێراق بە پرخسێسێکی ڕاگوزەردا " ئینهقالی" دا دەڕوات.
دوەمیان :هەلومەرجی سیاسی ئێسهای عێراق و پێکهێنانی حکومەت کە پاش  ٢مانگ
تائێسها باسێک نییە لە پێكهاتنی وە لەم قۆناغەدا تەنانەت یەکالیکردنەوەی شوناسنامەی
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گفتوگۆله 
گه

دەوڵەت ،بەسهراوەتەوە بە کێبەرکێ و ملمالنێی نێوان ئەمریکا و هاوپەیمانانی لەالیەک و
ئێران و هاوپەیمانانی لە الیەکی دیکەوە .ئەم تایبەتمەن یە دیاریکراوە ،ئەوە نیشان دەدات کە
هەلومەرجی سیاسی ئەمڕخی عێراق لە ڕوانگەی بورژواییەوە بەگشهی گرێ راوە بە
کێبەرکی و ملمالنێی جیهانی لە نێوان زلهێزەکانی سەرمایەدا بۆ دووبارە دابەشکردنەوەی
جیهان لە ئاسهی گشهی ا .ئەمە دیسان هەلومەرجێکی ڕاگوزەرە لە ئاسهی جیهانی دا.
دەتوانی بڵێی دوو قۆناغی ڕاگوزەر لە عێراق ا ئاوێزان بوون لە زەمەنێکی دیاریکراودا ،کە
کاریگەری دەکەنە سەر کۆی هەلومەرجی سیاسی و کۆمەالیەتی و ئەمنی.
لە تایبەتمەن ی دووەم ا ،هەلومەرجی سیاسی عێراق بە گشهی و کۆی هێزە بورژواییەکان
بە هەموو جۆرەکانیەوە ،دەرگیرە لەگەڵ دابەش بونێکی بێ وێنەو تون ا .دابەش بوون لە
نێوان جەمسەرە جیهانی و ناوچەییەکان ا .ئەمریکا و ئێران هێزی سەرەکی و نفوزی
سەرەکیان هەیە بەسەر هیزە سیاسیە بورژواییەکانەوە .پاشان هەریەک لە سعودیە و
تورکیا ڕخڵی بەرچاویان هەیە لەسەر بەشێک لەهێزە سیاسیە ،سوننی -تائیفی و
ناسیونالیزمی عەرەب و ئیسالمە سوننیەکان.
دی گای سۆشیالسهی  :کەواتە بام لێرەدا باسەکەت پێ ببڕم و پرسیارەکەم بەم شێوهیە
داڕێژمەوە .لە وەاڵمی پرسیارەکەی پێشوودا ،تۆ وەالمی بەشی کۆتایی پرسیارەکەت
دامەوە .واتە نیشانە جیاوازەکانی ئه مڕخی هەلومەرجی سیاسی عێراق .کەواتە بەپێی ئەو
تایبەتمەن یانە ،لە ئێسهادا حکومەت بۆ پێک نایەت؟! بورژوایی ئیسالمی وە ئیسالمی قەومی
وە ئەوانی دیکە بۆ تا ئێسها نەیانهوانیوە حکومەت پێک بهێن .؟!
سامان کەریم:
هەوڵی هەموو هێزەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتە .بهاڵم پێکهێنانی حکومەت ئەمجارەیان بۆتە
کارێکی سەخههر ،لەسایەی کێشەکانی ناوچەکە و الوازبونی زخری پێگەی ئەمریکا و هاتنە
پێشەوەی رخلی ڕوسیا و چی

لە ناوچەکەدا و بەتایبەت ئەمریکا ڕێکەوتننامەی ئەتۆمی

لەگەڵ ئێران بە شێوەیەکی یەک الیەنە هەڵوەشان ەوە ،ئێسها ئابڵوقەی تون ی بەسەر ئێران ا
سەپان وە ،شکسهی سیاسەتی ئەمریکا لە سوریا و قوڵبونەوەی کێشەکانی نێوان تورکیا و
ئەمریکا لەم چەن رخژەی دوایی ا و دانانی باج لەسەر هاوردەکانی تورکیا بۆ نێوخۆی
ئەمریکا و ئاڵوگۆڕەکانی نێو خۆی عێراق .هەموو ئەمانە پێکەوە کاریگەرییان داناوە لەسەر
پێکهێنانی حکومەت .ئیسالمی سیاسی شیعی کە لەم هەلومەرجەدا بۆ یەکەمجارە لە نێو
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خۆیان ا دابەش بوون بەسەر دوو جەمسەردا ...جەمسەرێکی ئەمریکی-خەلیجی و کە زیاتر
عەبادی ڕەوتەکەی " نەسر" کە بەشێکی حزبی دەعوەی لەگەڵە پەیڕەوی لێ ەکات و کوتلەی
"سائرون" ی سەدر نزیکە لێوەی لەسەر پایەی تەوژمی یان ڕەوتێکی تازە کە ماوەی چەن
ساڵێکە خەریکە خۆی فۆرمۆڵە دەکات ،وەک ڕەوتێکی بۆرژوایی "نەتەوەیی-عێراقی" ئەم
ڕەوتە لە پرخسێسێک ا هاتوە و هێشها دوا فۆرمۆڵەی خۆی وەرنەگرتوە ،هەروەها ڕەوتی
حیکمەیان لەگەڵە بە سەرخکایەتی ئەلحەکیم .با ئەوە ڕخش بێه حزبی شیوعی عێراق سەر
بەم ڕەوتەیە و لە گەڵ ڕەوتی سەدردا تا ڕادەی جووت بوون نزیک بوونەوە لەیەکهری.
بەشێک لە سوننەکان و باڵی عەالوی نزیکهرن لەم جەمسەرەوە .هەروەها هاوپەیمانی "
بڕیار-قەرار" بە سەرخکایەتی ئوسامە نوجەیفی .دەتوانی

بڵێی

لە نێو هێزە سوننیەکان ا

بەشێکیان لەگەڵە و لە نێو بزووتنەوەی کوردایەتی دا پارتی لە باری سیاسیەوە نزیکە لەم
ئاڕاسهەیەوە.
بەشەکەی دیکەی هێزەکانی ئیسالمی سیاسی شیعە ،کە سەر بە جەمسەری ئێران ،
هێزەکانی ڕەوتی فەتخ" حەش ی شەعبی" بە سەرخکایەتی هادی عامری و هەروەها باڵی
مالکی " دەوڵەتی یاسا" بەشێک لە حزبی دەعوە و ،عەسائیب ئەلحەق  ...لە گەڵیان ا بەشێک
لە هێزە سوننیەکان هەن بەتایبەتی باڵی کەربولیەکان و هەروەها بەشێک لە مەجالیسی
عەرەبیەکان و لە کوردسهان یەکیهی زیاتر نزیکە لەم ئاڕاسهە سیاسیەوە.
پێویسهە ئاماژە بۆ ئەوە بکەی  ،بۆ هێزە سوننی و کوردییەکان ئەم دابەش بونە ئاڵوگۆڕی
بەسەردا دێه .لە هەموو بارێک ا هێزەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی بەتایبەت "یەکێهی و
پارتی" لە هەلومەرجی ئهمڕخدا و بەپێی ئەو دوو تایبەتمەن یەی سەرەوە باسمان کرد
به شێك دەب لە حکومەت ،بەهەمان شێوە بەشی زخری هێزە سوننی و تایفیەکان بهشێك
دەب لە حکومەت لەم هەلومەرجەدا.
ئەمە واقعیەتی ئهمڕخی نێو خیزانی هێزە بورژواییەکانە .بۆرژوایی وەک چینێک لە ئهمڕخی
عێراق ا ،نە توانای یەکالیکردنەوەی دەوڵەتی هەیە ،وە تەنانەت توانای پێکهێنانی حکومەتی
ههیە .بورژواییەکی هێجگار مل کەچ و زەبونە .وە بورژوایی لە وواڵتێکی وەک ئهمڕخی
عێراق ا ناتوانێه هێزگەلێکی لەوە باشهر بهێنێهە دەرەوە بۆ دەسەاڵت ارێهی و ڕێكخسهنی
چینەکەی خۆی.
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كێشهی ئهمڕخ ئەوەیە ئایا ئێران وئەمریکا لەسەر پرسی عێراق ڕێک دەکەون؟! بەجیا
لەوەی کە خۆیان کێشەی گەورەیان هەیە لەسەر پێگەی ئێران لە ناوچەکەدا .ئایا دەتوان
بگەنە ئاسهی نزیک بوونەوە و دیاریکردنی سەرخک وەزیران؟! سەرخک وەزیرانێک کە هەر
دوو الیان ڕازی بکات .ئەوەی کە تائێسها ڕوونە ئەوەیە کە ئێران ڕازی نییە بە دوبارە
دیاریکردنەوەی عەبادی بۆ پۆسهی سەرخک وەزیران و ئەمریکاش ڕازی نییە بە مالکی و
عامری .ئایا دەگەنە ئەنجامێک؟! دەگەنە کەسێک کە جێی ڕەزامەن ی هەردووالیان بێه؟!
لەمبارەوە چەن ی

ناوی جیاواز پێشنیاز کراوە .ڕێکەوت

لەسەر سەرخک وەزیران،

ناونیشانێکە .ئەگەر نا ،ڕێکەوتنی ئەمریکا و ئێران لەسەر عێراق بۆ ماوەیەکی دیاریکراوو
کاتیش بێه ،زخر لەوە فراوانهرە.
هەلومەرجی ئهمڕخی عێراق  ،ئەوەن ەی بگەڕیهەوە بۆ پێکهێنانی حکومەت ،ڕاسهەوخۆ
بەسهراوەتە بە ڕێکەوتنی ئەمریکا و ئێرانەوە یان الوازکردن و کەمکردنەوەی کاریگەری
یەکێک لەو دوو الیەنە و بەم پێیە ئەو کات الیەنێکیان دەسهی بااڵی دەبێه .کە گریمانەی
دووەمیان پرخسەی پێکهێنانی حکومەت دەسپێرێه بە نادیار.
دی گای سۆشیالیسهی :كهوایه مهسهلهی ئهسڵی هێزه پێكهێنهرهكانی چینی دهسهاڵت ار له
عێراق ا چییه و بهشوێ چییهوهن؟ لهكاتێك ا كه زانراوه ههموویان خۆیان به ئهجێن ای
ئهمریكا و غه رب و زلهێزێكی جیهانی و ناوچهییهوه گرێ اوه؟
سامان کەریم:
چینی بورژوایی لە وواڵتانی وەک عێراق لە الیەک وە لە هەلومەرجێکی وەک ئهمڕخی
عێراق ا بە شێوەیەکی دیاریکراوتر ،ئەوە سنوری هەموو دەسەاڵت و هێزیەتی .بورژوایی لە
عێراق ا ،هەر ئەوەیە کە هەیە .چاوەڕێکردنی هێزێکی باشهر لە بورژوایی جگە لە گەمژەیی
نەبێه شهێکی دیکە نییە .مەگەر کەسێک بکرێ وتار بنوسێه ڕووی بهشێك لە بورژوایی
بڕازێنێهەوە وەک ڕخشنبیرەکان ،ئەوەیان ئیهر ئەرکی چینایەتی و بژێوییە.
هەروەک لە سەرەوە ئاماژەمان پێکرد .مەسەلەی سەرەکی هێزەکانی بورژوایی
یەکالیکردنەوەی شوناسی دەوڵەتە .بەاڵم ئەمە مەسەلە و ئامانجێکە .مەسەلەیەکی تر کە
هەموو رخژێک باس دەکرێه ،ئەوەیە ئایا عێراق وەک دەوڵەتێک دەمێنێه؟! سیاسەتی
ئەمریکی هەم لە عێراق و هەم لەسوریا وە بە بڕوای م لە ئێران و تورکیاش ئەوەیە کە
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ئەم وواڵتانە دابەش بکرێ  .مەسەلەکە بۆ ئەمریکا ئەوەیە کە ناتوانێه ئامانجەکانی خۆی
بپێکیه لە ناوچەکەدا ،ناتوانێه هەموو عێراق بەرێه ،ئەوکات پەنا دەباتە بەر دابەشکردن
لەسە پایەی نەتەوە ،لێرەوە ناسیونالیزمی کورد شانسی ئەوەی هەیە کە لەگەڵ ئەمریکا
بێه ،جا ئەمە چەن ە بە قازانجیەتی یان نا ئەوە جێگای باسی م
نمونەی کێشەی ئیسڕائیل -فەڵەسهی

نییە لێرەدا .لەمبارەوە

بەرچاو و تازەیە .ئەمریکا کە نەیهوانی بەپێی

ڕێکەوتنامەی ئۆسلۆ و بڕیارەکانی شورای ئاسایشی نێونەتەوەیی چارەسەری کێشەکە
بکات ،کە نەیهوانی ڕابەری خۆی بەتەواوی مسۆگەر بکات بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە،
سیاسەتی تێک ان دەگرێهە بەر ،ڕێگری دادەنێه لەبەردەم چارەسەرەکانی دیکەدا.
گواسهنەوەی بالوێزخانەی ئەمریکا بۆ قودس و هەروەها پیشنیاری

گرێبەسهی سەدە"

صفقة القرن" ئەوە نیشان دەدەن .ئەمریکا بە کورتی دەڵێه ئەگەر هەمووی خۆم
چارەسەری نەکەم ئەوا دەتوانم رێگر بم لە هەر چارەسەرێک .بۆ عێراقیش وایە .کە عێراقی
بۆ نەخورێه ئەوا هەوڵ دەدات بەشێکی بخوات و ڕێگری بکات لە هەوڵی الیەنەکانی دیکە.
ڕوخانی یان داڕمانی ڕخژئاوا ئەمریکای توشی بارێکی هێسهریک کردوە ،لە شێری برین ار
دەچێه .داڕمانی ڕخژئاوا ئهمڕخ لە هەڵوێسهی جیاوازی ئەمریکا و ئەوروپادا دەردەکەوێه
لە بەرانبەر ئێران دا.
بۆ ئەمریکا لەم هەلومەرجە ڕاگوزەرە جیهانیەدا ،لە هەلومەرجی ئهمڕخی دابەشکردنەوەی
جیهان ا ،دەزانێه کە پێگەی جارانی نەماوە لە جیهان و ناوچەکەدا و ناتوانێه هەموو
بڕیارێک ب ات .وە لە ناوچەکەدا جگە لە ئیسرائیل پێگەی بەهێزی نەماوە .تورکیا بە
هەنگاوی گەورە دور دەکەوێهەوە لێی ،سعودیە سیسهەمێکی سیوکراسی هەیە و جێگای
باوەڕ نییە و خۆی لە ئاڵوگۆڕدایە و هەرگیز بۆ ئەمریکا نمونەیەکی سەرکەوتوو نەبووە لە
حوکمرانی .بۆ مانەوەی لە ناوچەکەدا ،بۆ ئابڵوقەدانی ڕوسیا لە الیەک ،بۆ پێشگرت
پالنی " پشهێنەیەک ،ڕێگایەک" کە گەورەتری

بە

پالنی ئابوری چینی یە ،وە هەروەها بۆ

کۆنهرخڵکردنی بۆرییەکانی نەوت و غاز ،کۆنهرخڵکردنی ناردنی وزە بۆ ئەوروپا ...بۆ هەموو
ئەمانە پێویسهی بەوە هەیە لە ناوچەکەدا بمێنێهەوە .لێرەوە مەسەلەی دابەشکردن مەترەح
دەبێه بۆی .لەمبارەوە ،کوردسهان بۆ ئەمریکا باشهری

پێگەیە و ناسیونالیزمی کورد و

بەتایبەت پارتی باشهری هێزە لە ئێسهادا.
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لەسەر مانەوەی عێراق بە یەکگرتوویی ،بە هەمان شێوە هێزەکان لە بەرانبەر یەکهردان.
بهاڵم نەک بەو شێوەیهی سەرەوە ،بەڵکو هەموو هێزەکانی ئیسالمی سیاسی شیعە وە
هەموو هێزە نەتەوەییەکانی عەرەب ،وە هێزەکانی ئیسالمی سوننی دژ بە لەتکردنی عێراق .
ئەوەی دەمێنێهەوە هێزەکانی بزوتنەوەی ناسیونالیزمی کوردە ،کە ئەوانیش لەمبارەوە
دابەش بوون بەسەر دوو جەمسەردا .کە دیسان لێرەدا جێگای باسمان نیە.
بەجیا لەوانە کە هەموویان خەمی سیاسی  .مەسەلەی سەرەکی هێزە بورژواییەکانی عێراق
مەسەلەی ئابوری وبازاڕە .لەسەر ئەم پۆینهە ،ئەوەن ەی بگەڕێهەوە بۆ هەژارترکردنی چینی
كرێكار و خەڵکی مەحروم ،هەموو ئەو هێزە بورژواییانە بە ئیسالمی و نەتەوەییەوە ،بە
سوننی و تایفیەوە هەموویان موکوڕن لەسەری و موو بە بەینینان ا ناچێه .ماوەی  ٢٥ساڵە
ئەم هێزانە عێراقیان بەدەسهەوەیە ،تائێسها هیج کێشەیەکیان نەبووە لەسەر هەژاری خەڵک،
کەمی کرێ ،بێکاری .وە لەسەر نەبونی کارەبا و خزمەتگوزارییە گشهیەکان .بورژوایی
عێراق ئەمڕخ هەموویان موکوڕن لەسەر ئابوری بازاڕ و بازاڕی ئازاد و پریڤایهکردنی
کەرتی دەوڵەت و سیاسەتی تەقەشوف "سک هەڵگوژی " ....کە هەر هەموویان دژ بە ویسه
و خواسهی کرێکار و خەڵكی بەشمەینەتی عێراقە.
لەم هەلومەرجەدا و لە سایەی ئەو دوو تایبەتمەن یەی سەرەوە ،بورژوای عێراقی
خوازیاری کەڵەکەی سەرمایەیە ،لە ڕێگای ناردنی نەوتەوە وەک بهشێك لە ئەرکی جیهانی
خۆی ،وە ئەم کارەی مسۆگەر کردووە تائێسها .وە هەروەها لەم هەلومەرجەدا کە خەڵک
ناڕازییە ،کە فەوزایەکی گەورەیە و حکومەت پێکنەهاتوە ،بورژوای دەسەاڵت اری عێراق
خەریکی بردنە پێشەوەی خێرای سیاسەتی پریڤایهکردنی کەرتی دەوڵەتە ،لەکارەباوە بگرە
تا ئاوی خواردنەوە و تا خوێن ن و پیشەسازی و تەنانەت هەراجکردنی کەرتی نەوت
لەڕێگای نۆبەکانی وەبەرهێنانەوە"جوالت الهراخیص".
هەروەها دابینکردنی کۆنهرخڵی هەلومەرجەکە بەگشهی ،واتە بوونی ئەمنیەتێک کە تاڕادەیەک
زامنی ترس بکات لە نێو کۆمەڵگادا ،و زامنی ڕاگرتنی چینی كرێكار بکات بە کرێی هەرزان.
لەگەڵیشی ا وەگەڕخسهنی می یایەکی گەورە و گران بۆ ئەم کارەی ،کە تیای ا وەگەڕخسهنی
مەرجەعیەتی سیسهانیە بۆ کارەکانی .بهاڵم سیسهانی دوای ئەمریکا و ئێران و بەرژەوەن ی
خۆیان دێه .سیسهانی کراوەتە پەردەی پیرخزکردنی سیاسەتەکانی خۆیان ،بەشێوەی
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جیاواز .وە ئەمە ئەرکی سەرەکی مەرجەعیەت بوە وە هەیە .ئەگەر نا ئەوە سیسهانی هاوار
دەکات و بەقسەی ناکەن .مەبەسهم ئەوەیە بڵێم کە ئهمڕخ مەرجعیەت کراوەتە کاڵوێکی
گەورە و دەیخەنە سەر سەری خەڵکی مەحروم و سهەم ی ە .ئەوە مەرجعیەتە کە لەژێر
دەسەاڵت و سیاسەتی هێزەکانی ئیسالمی سیاسی شیعەدا کار دەکات ،نەک بە پێچەوانەوە.
پیش کۆتایی وەاڵمی ئەم پرسیارە .بە پێویسهی دەزانم کە باسێک بکەم .ئەوەی کە ئایا ئەم
هێزە بورژواییانە خۆیان گرێ اوە بە ئەجێن ای ئەمریکاو ئێران یان وواڵتانی ترەوە ،باسێکی
دەقیق نییە .کاتێک دەڵێی کە خۆیان گرێ اوە ،مانای ئەوەی هەیە کە دەتوان خۆیان گرێ
نەدەن ،لە حاڵێک ا ،کە گریمانەی ئاوا بوونی نییە .هێزێک دەتوانێه جێگۆڕکی بکات ،بۆ
نمونە لە جەمسەری ئەمریکاوە بچێه بۆ جەمسەری ڕوسیا ،هەروەک ئێسها لە تورکیادا
هەنگاونان بەم ئاراسهەیە دەبینی  .یان بە پێچەوانەوە .بۆ نمونە عیبادی دەتوانێه لە
ئەمریکاوە بیگۆرێه بۆ ئێران یان مالکی لە ئێرانەوە بیگۆرێه بۆ ئەمریکا ...ئەوانە هەمووی
بەپێی هێزهاوسەنگی ئالوگۆڕی بەسەردا دێه و دەبێه .بهاڵمهیج هێزێکی بورژوایی نییە لە
جیهان ا کە سەربەخۆی بێه بە موتڵەق .بورژوای هێزیک وچینێکی تەواو جیهانیە .پاشان
بورژوای وواڵتانی وەک ڕخژهەالتی ناوەڕاسه بەمانایەک بەشەق بوون بە بورژوایی و بە
کۆمەکی وواڵتانی زلهێزی سەرمایە سەرپێ کەوتون .بۆیە مەسەلەکە ئەوەیە کە لە
چوارچێوەی گشهی ئامانجی بورژوایی جیهانی و هەروەها دابەشکردنی کارێک کە عێراق
بەری کەوتوە لە ئاسه دابەشکردنی کاری جیهانی ا ،بورژوایی کارەکانی دەباتە پێشەوە.
ئەوەی هەلومەرجەکەی سەخه کردووە ،ئەو دوو تایبەتمەن ییەی سەرەوەیە .دوو قۆناغی
ئینهقالی لە عێراق ا پێکەوە گرێ دراوە ،کە یاساو ڕێسای خۆی هەیە و ناتوانی لە سەر
بناغەی هەلومەرجی ئاسایی" موتەعاریف" لێک انەوە بۆ مەسائیلە سیاسیەکان بکەی ،
نەخشەی کۆمۆنیسهی ب ەینە دەسهەوە.
دی گای سۆشیالیسهی :با بێینه سهر الیهنێكی تر .بهش اری نهكردنی جهماوهر له
گالههجاڕی ههڵبژرادنهكانی ئایاردا به كردهوه بهرزكردنهوهی دهنگی ’’نا‘‘ ی جهماوهری
بوو بۆ ڕهتكردنهوهی تهواوی هێزه پێكهێنهرهكانی پرخسهی سیاسی له عێراق ا .وه
سهرههڵ انی ناڕهزایهتیهكان بهشێوهكی فراوان له بهشێك له شاره گهورهكان ا له درێژهی
ئهم دهنگه ناڕهزایهتیهدا بوو .ڕای ئێوه لهسهر ئهم ناڕهزایهتیانه و ئاسۆكهی چییه؟
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سامان کەریم:
کرێكار وە خهڵكی ناڕازی عێراق ،لە ساڵی ١٠٠٨ەوە بە شێوهی جیاواز لەسەر شەقام و لە
مەی ان ا بوون .كرێكار وە خەڵک ناڕازییە .ئەم پۆینهە تەنها بابەتێکمان پێ دەڵێه .کە پایەی
ناڕەزایەتی لە عێراق ا دژ بە بێمافیە ئابورییەکان بە تایبەت :نەبوونی کارەبا و کەمی کرێ،
بێکاری ،خزمەتگوزارییەکان ،دانهمەزران نی دەرچوان ....بەتون ی بەردەوامە .کەواتە پۆینهی
یەکەم وە گرینگ پایەی ماددی ناڕەزایەتی خەڵک وە کرێکار بەهێزە و بەردەوامە.
"نا"ی نەچوون بۆ دەنگ ان .لە ناوەرخک ا "نا"یەک بوو ،بەدەسەاڵتێک کە  ٢٢ساڵە عێراقی
کۆنهرخل کردوە .ئەم لێک انەوەیەکی سیاسیە و دروسهە .بەاڵم کە سەرنج دەدەینە پراتیکی
خەڵکی ناڕازی و مانگرت و جواڵنەوە کرێکارییەکان لە عێراق ا ،هێشها زخری ماوە بۆ ئەو
مەبەسهە بۆ ئەو لێک انەوە سیاسی یە .واتە " نا"ی ئەوان " نایەک" نەبووە تائێسها کە "دژ بە
مانەوەی دەسەاڵتی" ئەوان بێه .ئەوان خواسه و داواکاریان هەیە :کارەبا ،ئاوی
خواردنەوە ،دامەزران ن ،بیمەی بێکاری ،دژ بوون بە فەساد بە شێوەیەکی گشهی .هەموو
ئەم خواسهانە دەکرێه جێبەجێ بکرێه بێ ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی زەربەیەک بخوات یان
برین ار بێه .لەئاسهی شارەکان ا جیاوازی هەیە .لەوانەیە لە والیەتی کالیفۆرنیای ئەمریکا
جوالنەوەیەکی ناوچەیی ڕوب ات کە لە ئەریزخنیا هەر باسیش نەبیه .ئهمڕخ جواڵنەوە
شارییەکان پایەی ماددی خۆیان هەیە .بەسرە شارێکی لەمجۆرەیە ،کە  ٦حەقلی نەوتی
گەورەی تێ ایە ،وە زخربەی نەوتی عێراق لێرەوە دەڕوات ،و خاوەنی پەترخدخالرە"
هەربەرمیلێک نەوت و دخالرێک بۆ خەزێنەی شار" ،روحیەتی بوون بە هەرێم لەسەر پایەی
زوڵم و زخرو هەژاری و بێکاری ..وە کێبەرکیی هێزە بورژواییەکان " بون بە هەرێمی"
کردختە ئاراسهەیەکی کۆمەالیەتی لەمشارەدا .جواڵنەوە شارییەکان خۆی باسێکی فراوانە.
لێرەدا هێن ە بەسە و دەمەوێه بڵێم کە لەئاسهی شارەکان ا ئاڵوگۆڕ بەسەر دەسەاڵت ا
بهێنرێه هێشها سەنهەر زەربەی نەخواردوە ،بەتایبەت ئەگەر ئاڵوگۆڕەکە لە چوارچێوەی
نێوخۆی هێزەکانی ئێسهادا ب  ،ئەوە هەر زخر دورە لەم باسەوە .بۆ ئەوەی ئەو " نا" یە
جێبەجی بێه ،پێویسهە ئاسهی هوشیاری بەشی پێشرەوی ناڕەزایەتیەکان و بزووتنەوەی
كرێكاری تا ڕادەی ئەلهەرناتیڤی سیاسی بۆ دەسەاڵتی ئێسها گەشە بکات و هێزی
ناڕەزایەتی خەڵک بە دەوری ا ڕێكخرا بکرێه .ئەمە کاری کۆمۆنیسهەکان ،کاری ئێمەیە.
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دی گای سۆشیالسهی :کەواتە ڕەئی ئێوە چۆنە لەسەر ناڕەزایەتیەکان و ئاسۆکەی چیە؟!
سامان کەریم:
ناڕەزایەتیەکانی ئێسها ،بەهەمان شێوە پێویسهە لە نێو هەلومەرجی سیاسی وکۆمەاڵیەتی
ئەم هەلومەرجەدا سەرنج ب رێه .ئەم ناڕەزایەتیانە چەن الیەنی هەیە .گرینگهرینیان لە
ڕوانگەی منەوە ،ئەوەیە کە بواری کردختەوە بۆ دەخاڵەتی ڕاسهەوخۆی کرێکار وە خەڵکی
ناڕازی وە کۆمۆنیسهەکان .بواری کردختەوە ،بۆم مەسەلەیەکی بابەتەییە نەک لێک انەوەی
سیاسی .پایەی ناڕەزایەتیەکە فراوانە ،لەئەنجامی کەڵەبونی هەژاری و برسێهی و نەبونی
خزمەتگوزارییەکان ا سەری هەڵ ایەوە .بەم پێیە ئامانجی ئەم ناڕهزایهتیانە تا ئێسها
کۆمەڵێک خواسهە و هەروەک ئاماژەم پێکرد ،دەتوانرێه جێبەجێ بکرێه .بهاڵم بێگومان
نایکەن ،مەگەر بە هێزی یەکگرتوو وە بەهێزترو فراوانهر.
ناڕەزایەتیەکان سەرەڕای پایەیی بابەتیان ،بهاڵم فراوان بوونەوەی لەسەرەتاوە و
نمایشکردنی جۆرێک لە ڕێكخراوبوون پێوەی ،هەروەها هەڵکوتانە سەر بارەگای حزبەکان
و هەن ێ کۆمپانیای نەوت ...نیشانەی ئەوە بوو کە هێزە سیاسیەکان بەتایبەت دوو
جەمسەری دابەش بووی نێو ئیسالمی سیاسی شیعی ،هەوڵیان دا خەڵکی ناڕازی بەگەڕ
بخەن بۆ بەدەسههێنانی سیاسەتەکانی خۆیان .ڕێگایەک بوو ،ئەگەر چی بۆ ئەوان ترسناک،
کە هەردوو جەمسەری نێو ئەم هێزانە توانای خۆیان لەبەرانبەر یەک تاقیکردەوە ،بهاڵم
زخری نەخایان هیزەکانی خۆیان کشان ەوە ،دواتر لە ڕێگای هێزی عەشایەرەوە هاتنەوە
مەی ان و دواتر وازیان لەوەش هێنا .بەو ئاسهەی کە ئەو هێزانە بەش اری نەکەن ئەوا
خۆپیشان انەکان بچوکهر دەبنەوە .وە ئەمە واقعهر و سەر ڕاسههرە.
کۆمۆنیسهەکان و بەشی پێشرەوی بزووتنەوەی كرێكاری پێویسهە لەسەریان دەخاڵەتی
بەردەوام و ڕێكخراو و نەخشەدار بکەن .م پێم وایە لە ئاسهی ماکرخدا لەم هەلومەرجەدا،
ئامانج دەبێه ناوچەی نفوز بێه .ئایا لە شارێک ا مەیسەر دەبیه یان لە گەڕەکێک وەک
گەڕەکی سەدر لە بەغ ا بۆ نمونە .م

مەبەسهم ئەوەیە کە ئەم کارە لە شاری بەسرەدا

ئێسها زەمینەی هەیە .خواسه یان ئامانجی بزووتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵکی ئەم شارە ،بە
بێکار و هەژاریەوە ،بە خه ڵكی ناڕازی و كرێكارییەوە ،دەبێه دەسەاڵتی لۆکاڵی ئەم شارە
بێه دەسەاڵتی " شورای نوێنەرانی پارێزگا" .کە هەڵقوالی شورای گەڕەکەکانە .ئەمە
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ڵسامانکهریم

گفتوگۆله 
گه

پێویسهە ئامانج بێه .ئەم ئامانجە کاری هێجگار گەورە و هەرقلی دەوێه .بە پراتیک و
شێوازی کۆمۆنیسهی و لە سەر پایەی کۆبونەوەی گشهی لە گهڕهكەکانەوە بگرە تا دەگاتە
دامەزران نی پاریزگار و بەرپرسەکانی شار ،هەمووی لە ڕێگای هەڵبژاردنی ڕاسهەوخۆوە
پیادە دەکرێه .ئەم شێوازە لەکار لە هەر ناوچە و شار و شوێنک ا مەیسەر ببێه ،دەسەاڵتی
کاری راسهەوخۆی جەماوەری دەبێه.
ئەمە ئامانجە و لەهەمان کات ا پێویسهە هەنگاو بە هەنگاو لەهەر ناوچە و شوێنێک ا بەپێی
هێز هاوسەنگی پراتیک بکرێه و ببێهە بهشێك لە وزە و گیانی خەباتکارانە لە دەروونی
بزووتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵک ا .لە روانگەی منەوە پێویسهە ئەوە ئاسۆی ئەم قۆناغەی
ناڕەزاتیەکان بێه کە لە چەن شارێک بەڕێوە دەچێه .دەبێه ئاگاداری ئەوە بی

کە

ئەوشارانەی کە ئێسها بەردەوام لە ڕخژانی هەینی دا یان چەن ڕخژی تردا ،ناڕهزایهتی تێ ا
دەکریه لە  ٥شار زیاتر نییە و جار هەیە لەوە کەمهرە.
دی گای سۆشیالیسهی :خهڵكی ناڕازی كه لهگهڵ هیج یهكێك لهو هێزانهدا نی و به
دیاریكراویش كۆمۆنیسههكان ئهتوان و ئهبێ چی بكهن له پهیوهن بهو دخخه و ئهو
ناڕهزایهتیانهوه؟
سامان کەریم:
گەورەتری کۆسپی هەموو ناڕهزایهتیەکانی عێراق ،ئەوەیە کە خەڵکی ناڕازی بە
ئێسهاشەوە ،پراتیکی خەباتی جەماوەری نەکردوە بە شێوهیەکی ئازادانە و لە سایەی یاسا
و ڕێسایەکی ئازاددا و بەم پێیە هەمیشە لەپڕ وە ناڕێكخراو هاتۆتە دەرەوە .لەوە قەباعەتهر
ئەوەیە کە ئێسها تەجروبەی " بەهاری عەرەبی" هاتۆتە سەر و بۆتە بهشێك لە هوشیاری
نەگەتیڤی خەڵکی ناڕازی عێراقیش ،کە ئەوەن ەی دیکە ،خەڵک لە ڕێكخراو بوون دوور
ڕادەگرێه .یەکێک لە تایبەتمەن یە هەرە زەق و ناشری و خراپەکانی "بەهاری عەرەبی"
ناڕێكخراوو بوون" بوو .گوایا ئەم هەموو" شۆڕشە !!" کراوە ،بهاڵم سەیر دەکەیه یەک دانە
ڕێكخراوی خەڵکی لە گەڕەک و نێو کارگەکان بە دوای خۆی ا بەجێنەهێشهووە .ئەمە
کۆسپێکی گەورەیە و کاری گەورە و بەردەوامی دەوێه .مەسەلەی سەرەکی ئەوەیە.
کرێکارانی هوشیار و پێشرەو ،کۆمۆنیسهەکان دەتوان لەگەڵ ناڕهزایهتی سەر شەقام و
مەی انەکان ا ،کڵپەی ناڕەزایەتی لە دڵی گەڕەک و کارەکان ا بەرزبکەنەوە؟! .ئایا دەتوانی لە
چەن ی گهڕهكی بەسرە ،ناڕهزایهتی ئەنجام ب ەی بۆ هەمان خواسه و داوا کە لەسەر
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شەقامەکان بەرزی دەکەینەوە .ئەمە پۆینهێکە و گرینگە بەتایبەت ئەگەر بیرمان الی ئاسۆی
سیاسی ئەم بزوتنەوەیە بێه ،هەروەک لەسەرەوە باسمان کرد .لە هەمانکات ا ڕێگا و
شیوازێکە بۆ پارچەپارچەکردنی هێزە میلیشاییەکانی بورژوایی ،توانایی ئەوان کەم
دەکاتەوە بۆ سەرکوتکردنی و لەبەرانبەردا ،هێزو توانای ناڕەزایەتیەکان بەرز دەکاتەوە.
لە دڵی ئەم هەلومەرجەدا وە لەسایەی ئاسهێک لە توانا وئیمکاناتی کۆمۆنیسهەکان ا ،وە لە
چوارچێوەی الوازی کۆمۆنیزم لە ئاسهی کۆمەاڵیەتی و کاڵچەری کۆمەاڵیەتی ا ،دەکرێه
دەسه بۆ هەن ێک کار و پراتیکی دەسه بەجێ ببرێه .لە ڕوانگەی منەوە ڕێكخراو بوونی
هەڵقەیی لە  ٢کەسیەوە بگرە تا دەگاتە تۆڕی فراوانی هوشیار کردنەوە و ڕێكخسه
بەتایبەت لە نێو الوان ا مەسەلەیەکی هێجگار گرینگە .بەبێ بوونی پراتیکی لەم چەشنە پێم
وایە کارێک بە قازانجی کۆمۆنیزم و کرێکار مەیسەر نابێه.
مەبەسه له هەڵقەی هوشیار کردنەوە ئهو هەلقانەیە کە لەگهڕهك یا زانکۆ یا کارگە و
پەیمانگا یان بازاڕ ...لە نێوان  ٢کەس یان زیاتردا پێک دێه کە لەوانەیە سەرەتاکەی تەنها
پەیوەن ی کۆمەاڵیەتی و هوشیاریەکی سەرەتایی بێه بۆ ڕێكخراوبون .بە بێ بوونی سەدان
هەڵقەی لەو چەشنە ،ناتوانی

باس لە کۆبونەوە گشهیەکان بکەی

لە گهڕهكەکان ا .لە

پەیمانگا و زانکۆکان ا .چونکە ڕخشنە کە کۆبونەوەی گشهی لە گهڕهك و لە شوێنی خوێن ن
و یان بازاڕدا ،بە بانگەواز ناکرێه وە نایەتەدی ئەگەر هێزێک لە خوارەوە نەیجوڵێنیه .ئەو
هێزە ئەو " هەڵقانە" ن کە پێویسهە کاریان لەسەر بکرێه و فراوان ببنەوە .م

هەنگاوی

یەکەم هێجگار سەخه دەبینم  .کاری لەم چەشنە کاری بە حەوسەڵە و ڕختینی کۆمۆنیسهی
یە کە بەڕاسهی و بە داخەوە لەگەڵی ئاشنا نی .
بۆ پێکهێنانی ئەم هەڵقانە دەبێه کۆمۆنیسهەکان لە پێشەوە ب و ببنە ناوکۆکەی ئەم هەڵقانە
و تۆڕە فراوانەکانی .بەتایبەت هەوڵ ب رێه کە لە سەرەتاوە کەسانی پێشرە و لەم هەڵقانەدا
بەش ارب  .هەروەها کارێكی دیکە ئەوەیە کە هەوڵ ب رێه ناڕهزایهتیەکان سنوری شەقام
و مەی انەکان ببڕێه ،بچێهە نێو بازاڕ ،نێو گهڕهك وە بەتایبەت لە سەرەتاوە بچێهە نێو
پەیمانگا و زانکۆکان ،وە هەروەها لەسەر پایەی هێز هاوسەنگی و ئاسهی یەکگرتوویی
كرێكارانی نەوت ،بچێهە نێو کارگەکانی نەوت ،بەاڵم ئەم کارە بیرکردنەوە و لێک انەوەیەکی
وردی پێویسهە بە هاوکاری ڕابەرانی نەوت خۆیان .خاڵێکی دیکە ئەوەیە کە لەهەر کوێ
بواری ئەوە هەیە رێكخراوێک پێک بهێن  ،ڕاسهەوخۆ دەسه پێبکەی  ،هیج سەرەتا و
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لێک انەوەیەکی ناوێه لە هەلومەرجی ئاوادا ...بێکاران ،یان دەرچوانی زانکۆ بۆ دامەزران ن،
یان دەسهفرخشانی فالنە بازاڕ و شەقام ...کۆمۆنیسهەکان دیسان ئەرکیانە کە دروشم وە
خواسهەکان یەکبخەن لە ئاسهی شار وە گهڕهكەکان ا .دوایی پۆینه ئەوەیە کە دەبێه هەر
لەسەرەتاوە هاوئاهەنگی بکرێه لە نێوان ناڕهزایهتیە جیاوازەکان ا چ لە ئاسهی یەک شاردا،
یان چەن شارێک ا ،لە ڕێگای ڕابەرانیەوە .لەسایەی سیاسەتێکی وادا کۆمۆنیزم دەتوانێه
ببێه بە هێز و حسابی لەسەر بکرێه ،یان الیەنی کەم زەمینەی ماددی و مەلموسی بۆ
بڕەخسێه.
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عوسامنی حاجی مارف

خهرسهو سایه

موحسین کهریم

یڕۆڵیمهنسور


رباره

رێکده
ته 
وه

توخهتیكۆمۆنیزمیكرێكاری


حیكمه
ڕونگردنهوهیهک بۆ خوێنهران:
ئهمهی بهردهستان سیمینارێكه كه دیدگاای ساۆشایاالایاساتای لاهگاهڵ هاهریاهك لاه
هاوڕێیان خهسرهو سایه ،عوسمانی حاجی مارف و موحسیان كاهریامادا ساازی داوه.
سیمینارهكه سهبارهت به ڕۆڵی مهنسور حكمهت و خهتی سایااسای ئاهوه .هاهڵاباهتاه
ئهبێ ئهوه بڵێین كه ئهم مهسهلهیه زۆر لهوه فراوانتره كه به سیمینارێك یان هاهتاا
چهند سیمینارێك بپۆشرێ بهاڵم ئهمه ههوڵێكه تاكو هێڵه سیاسیهكانی كۆمۆنایازمای
كرێكاری و پراتیكی مهنسور حكمهت و جیاوازیهك كه ئهو ههیباوو بانااساێاناێ و لاه
چهند گۆشهیهكهوه تیشكی بخاتهسهر .بهاڵم ئێمه ئاهم تاهوهره باه دوو سایامایاناار
پێشكهش ئاهكاهیان .باهشای یاهكاهم ،واتاه ئاهم سایامایانااره ،زۆرتار نااساانادن و
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ربارهی


رێکده
ته 
وه

خستنهپاێاشایااوی ماهنساور حایاكاماهت و خاهت و بااوهڕهكاانای ئاهباێ و ئاهوهی
دووهمیشیان ،بۆ ژمارهی داهاتوو ،سهبارهت به چارهنووسای خاهت و بااوهڕهكاانای و
جواڵنهوهكهی و ئاستهنگیهكانی بهردهم ئهم تهجروبهیه پێداگری ئهكهین هاوكااتایاش
دێینه سهر ئهو ڕهخناناهی ڕووباهڕووی ئاهو باووناهتاهوه ،یااخاود كاهماوكاوڕی و ئاهو
الوازیانهی كه ئهم جواڵنهوهیه ئهكرێ ههیبێ .به تایبهتی كه له دوای مهرگی ئاهوهوه
پهرشوباڵوی له جواڵنهوهكهی ئهودا بۆته دهردێكی كوشنده و تهنانهت ههندێك ئێستاا
خۆیان له خهت و سیاسهتهكانی ئهو به دوور ئهگرن.
ئامانج لهم سیمینارانه تهنها ئهوه نییه كه ئێمه مهنسور حیكاماهت بانااساێانایان و
پێشكهشی بكهین .بگره زۆرتر فۆكهس لهسهر ئهوهیه كه له كاتاێاكادا كاۆماۆنایازمای
كرێكاری وهك ڤێرژنێكی نوێی گهڕانهوه بۆ كۆمۆنیزمی ماركس ئهبێ تا ئاهو ئااساتاه
بناسێنرێ كه جیاوازیهكانی ئهم هێڵه سیاسیه لهگاهڵ ماۆدێا اهكاانای تاری باه نااوی
كۆمۆنیزمهوه دهربخرێ .هاوكاتیش پێداگری لهسهر ئهم هێڵه سیاسیه و گارناگای باۆ
جوواڵنهوهی كۆمۆنیستی له كوردستانی عێراقدا وهاڵمێكه بۆ ههموو ئهو هاێارشااناهی
كراونهته سهر كۆمۆنیزمی كرێكاری چ لهالیهن دهسهاڵتهوه له سااڵنای پاێاشاووهوه تاا
ئێستا و چ لهالیهن ترێندێك كه خۆ به چاهپ و كاۆماۆنایاسات ئاهزاناێ .خساتاهڕووی
كاراكتهری مهنسور حیكمهت و میتۆد و پراتیكی ئهو له ڕێڕهوی بهرپاكردنی شاۆڕشای
كۆمۆنیستیدا مهسهلهیهكی گرنگه تاكو كرێكارانی ساۆشایاالایاسات و هاهڵساوڕاوانای
كرێكاری و چهپ باه چااوێاكای كاراوه و هاوشایااراناهوه تاێای باڕوانان و لاه دهوری
ئارگیومێنتی سیاسی و ههتا فیكری بهڕێبخهن .مهنسور حیاكاماهت و ئاایادیاهكاانای،
سیاسهت و پاراتایاكاهكاانای ئاهباێ لاهباهردهساتای هاهڵساوڕاوانای كاۆماۆنایاسات و
سۆشیالیستدا بێ تاكو به هوشیارانه یان ههڵیبژێرن و ببنه ههڵسوڕاوی مهیدانی ئاهم
جواڵنهوهیه ،یان لهگهڵی نهبن و ڕهخنهی لێ بگرن.
جهمالموحسین:

با سهرهتا لهوێوه دهسه پێ بكهی كه بۆ ئهم نهوهیه له كۆمۆنیسهههكهان كهه لهه سههرهتهای
ههشهاكانی سهدهی ڕابردوودا به باسهكانی مهنسور حكمهت و دواتر كۆمۆنیزمی كرێكهاری
ئاشنا بوون ،كاریگهریهكانی ئهو لهسهر بزووتنهوهی چهپ و كۆمۆنیسهی له كهوردسهههان و
عێراق و ڕخڵێك كه ئهو بینی به شێوهیههكهی بههرچهاو دیهاره .بههاڵم ئههوهی كهه مههسههلههی
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سهرهكی بهوو ئههوه بهوو كهه مههنسهور حهكهمههت لهه بهاسههكهانهی دهورانهی مهاركسهیهزمهی
شۆڕشگێڕهوه تا كۆمۆنیزمی كرێكاری تایبهتمهدێهیهكهی دابهوو بههو كهه جهیهاواز بهوو بههو
مانایهی كه لێك انهوهو شیكاریهكی كه ئهو بهۆ دنهیها و دخخهی جهیهههانهی و جهێهگههوڕێهگههی
كۆمۆنیزم و تێگهیشه و لێك انهوهی هۆكاری سهرنهكهوتنی شۆڕشی ئۆكهۆبهر ئهیهكهرد تها
باسكردن لهسهر مهسهلهی ڕێكخسهنی سیاسی و جهماوهری كهرێهكهار و زهحهمههتهكهێهش و
مۆدێلێكی تر له تهحههزوب و سهیهاسههتهكهردن كهه ئههو نهوێهنههرایههتهی ئههكهرد ،كهه ئههكهرێ
ئهمانهههموو گۆشهی جیاجیا ب ئێمه بێینه سهریان .بهاڵم بۆ ئهوهی بچیهنهه بهاسههكههوه بها
لهوێوه دهسه پێبكهی كه ئهمهوێ سهرنجی ههریهكهتان لهسهر ڕخڵی مهنسور حكمهت بهۆ
به دهسههوهدانی لێك انهوهی ماركسهیهسهههی و كهۆمهۆنهیهسهههی لهه دنهیها و ڕووداوهكهانهی و
تێگهیشه و ئاوڕدانهوه له پێشوو ،باسهكانهی لههسههر دیهمهوكهراتهی و شهۆڕش ...وه دواتهر
دێینهسهر تهحهزوبی كۆمۆنیسهی و مهسهلهی دهسهاڵتی سیاسی لهالیهن چینی كهرێهكهار و
گێڕانهوهی ماركس بۆ جوواڵنهوهی سۆشهیهالهیهسهههی چهیهنهی كهرێهكهار .سههرهتها لهه ههاوڕێ
موحسی كهریمهوه دهسه پێئهكهی  .فهرموو.

موحسینكهریم:

له ڕاسهی ا م مهنسور حیكمهت وهكو دیاردهیهك كه له ناو كهۆمهۆنهیهزمهی ئههم نهاوچههیههدا
سهر ههڵئهدا ،سهیر ئهكهم .ئهم كهسێهیه له شوێنێكهوه دهسه پێئهكات و چهن وێسهگهیههك
له ژیانی ئهودا ههیه .له شۆڕشی ئێرانهوه دهسه پێئهكات کاتێك دێهه ناو پرخسهی سیاسی
و کێشمەکێشە سیاسیهكان و فهزای سیاسی ئێرانەوە .له مهاوهیههكهی كهورتهی دیهاریهكهراودا
ئهبێ به دیهاردهیههك و دەتهوانهێ دهور و نههخشهێهكهی گههورهی هههبهێهه لههسههر ئهاسهههی
بزووتنهوەی کۆمۆنیسهی و کرێکاری له ئێران و دواتریش لهه عهێهراقه ا .بهه ڕای مه

ئههبهێ

مەنسور حکمەت وهك ئهم دیاردهیه بناسێنی .
مهنسور حیكمهت سهرهتا له شۆڕشی ئێرانهوه وهكو كهسایهتیهكی سهیهاسهی کهۆمهۆنهیهسهه
دهرئهكهوێه و لێرهوه ههنگاوهكانی یهكهمی دەسه پهێه ەکهات .سهەرەتها دهسهه دەبهات بهۆ
دروسهكردنی گروپی سیاسی بەنهاوی (سهههههنه ) .دوای ئههویهش یههكهێهههی تهێهكهۆشهەرانهی
كۆمۆنیسه (اتحاد مبارزان كمهونهیهسهه) دروسهه ئههكهات ،كهه لهه جههرگههی هههلهومههرجهی
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شۆڕشی ئێرانەوە سەر هەڵه ەدات .مەنسهور حهکهمەت هههوڵ ئههدات وهك كههسهایههتهیههكهی
سیاسی له ڕوانگهی ماركسیزمی هاوچهرخهوه دهخاڵهت بكات لەو شۆڕشەدا ،بهه حهوكهمهی
ئهوهی كه له ههناوی كۆمۆنیزمی ئێران ا سهریههڵنهداوه و بەهۆی ئەوەی لەدەرەوەی ئێهران
بووە .ئهمه ههلێك ئهبێ بۆی تاكو له دهسهی یهكهمهوه ،دهسهی بهه مهاركسهیهزم ڕابهگهات و
ههم دووریش بێ لهو چهپهی ئێران ،كه چهپێكی ماوی و جیهان سێیهمی و تێكهڵوپێكهڵێهكهی
سهیرو سەمەرە بوو .ئهم دهسهڕاگهیشهنهی به ماركهس و مهارکسهیهزم ،فهرسههتهی ئههوهی
پێ اوە کە تەنانەت لە مەسەلەی ڕێكخسه و دروسهکردنی گروپی سیاسی کۆمۆنیسهیه ا بهه
شێوهیهكی تر بیربكاتهوه و جیاواز بێ لهو دیاردهیهی كه له ئێران ا ههبوو یان ئهو ڤهێهرژنهه
له كۆمۆنیزم كه ههبوو .ههتا ئهگهر ئهمه له شهكهڵهه سههرهتهایهیههكههشهیه ا بهووبهێ ،مەنسهور
حکمەت شێوازێکی جیاواز لە کاری رێکخسه و پراتیكی سهیهاسهی و حهزبهی نهوێهنەرایەتهی
دەکات .ئهو ههوڵ ئهدات له شۆڕشی ئێران ا شهێكی دیکە بڵێه.
لە نوسراوی’’شۆڕشی ئێران و ڕخڵی پرخلیهاریا‘‘دا ئهیهوێه باس له ڕخڵهی پهرخلهیهههاریها لهه
شۆڕشی ئێران ا بكات وهكو ڕهوتێكی تازه ،ڕهوتێكی ماركسیسه و كۆمۆنهیهسهه قسههكهانهی
خۆی بكات .ههڵبهته له ڕهوتی شۆڕش ا مەنسوری حکمەت روبەرووی ئەوە دەبهێههەوە كهه
بارودخخی بزووتنهوهی چهپ و بزووتنهوهی چینی كرێكاری لە چ ئاسههێهكه ایە .بههتهایهبههتهی
ئهو ڕهوتهی كه له ئێران ا له ناو كهرێهكهاران و جههمهاوهردا بههنهاوی كهۆمهۆنهیهزمههوه ڕخڵهی
ههبووه ،له شێوهی جیاجیادا خۆی دهرخسهووه .بۆ نمونه له ترختسكیسههوه تێی ا بهووه تها
ماوی و ئهوهی پێی ئهووترا خهتی جیهان سێیهمی .ئهمانه ههمووی كۆمهڵێهك مههیهل بهوون
له چهپی ئێران ا كه مهنسور حیكمهت ئهكهوێهه بهرامبهر ئهمهانههشههوه .گههر دیهقههت به هیه
لهگهڵ دهسهپێكردنی شۆڕشی  ٢١٢١دا سهرباری ئهوهی كه ئهیههوێ دەورونەخشهی هەبهێ
له مهسهلهكانی شۆڕش ا ،بەاڵم هاوکات ڕووبهڕووی ههن ێ مهسهلەی تریش دەبهێههەوە کە
راسهەوخۆ پەیوەن ی بە خودی بزووتنهوهی چەپی ئێرانەوە هەیە .بۆ نمونه كهاتهێهك بهاسهی
(ئهفسانهی بۆرژوازی میللی و پێشكهوتنخواز) وهكو باسێكی تهیهۆریهكهی سهیهاسهی ئهابهوری
ئهنووسێه ،لەم نوسینەدا دەیەوێ وەاڵم به ڕێگریه بنهڕهتیه فیكری و بنهماییهكانهی بههردهم
كۆمۆنیزم له ئێهرانه ا به اتەوە ،کە بهێهگهومهان ئەمە تەنههها کهێهشهەی بهزووتهنههوهی چەپ و
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کۆمۆنیسهی ئێران نەبوو ،بەڵکو کێشەیەکی بنەڕەتی تیۆری و فکری بزووتنهوهی چەپ بهوو
لە ناوچەکەو ئەوەی بە کۆمۆنیزمی جیهانی سێیەمی دەناسرا!
ئەو جۆرە لە کۆمۆنیزم بهشێك له بۆرژوازی لە وواڵتانی دواکەوتهووی سهەرمهایەداری بهه
نیشهمانپهروهر دیموكرات و پێشهكههوتهنهخهواز نهاودەبهرد .لەئهاکهامهی ئەمهجهۆرە تهێهڕوانهیهنەدا
ڕهخنهی چینی كرێكاری له بۆرژوازی كول ئههكهرد و چهیهنهی كهرێهكهاری ئههكهرد بهه ڕهشهه
لهشكری بۆرژوازی خۆماڵی ،كه له بنهڕهت ا ئههمهه ههیهج پههیهوهنه یههكهی بهه كهۆمهۆنهیهزم و
سۆشیالیزم و خهبات و شۆڕشی كرێكاریهوه نهبوو .مههنسهور حهیهكهمههت دێهه ئههو بهاسهه
ئهنووسێه ،بهاڵم به داخهوه نەیهوانی ههموو بهشهكانی تهواو بكات و تهنها دوو بهشی لهێ
ئهنووسێ .لهوێ ا بهڕای م بۆچوونێكی ماركسیسهی سهبارهت به سهرمایهداری له جیهانی
سێ ا ،ئهوهی ئهو پێی ئهڵێ سهرمایهداری وابهسهه ،جێگهوڕێگهی ئهم سهرمهایههداریهه لەنهاو
سیسهەمی سەرمایەداری جیهانی ا چییە ،جێگهوڕێگهی له بازاڕی جیهانیی سهرمایه و كهاردا
چییه  ،ئەوانە زخر بە ووردی و زانسهیانە ،کە تایبەتمەن ی میسه خلهۆژی مهارکسهیهزمە ،لهێهك
دەداتەوە .لەسەر ئەو بنەمایەشهەوە جهێهگههوڕێهگههی كهۆمهۆنهیهزم و كهرێهكهار وەکهو ههێهز و
بزووتنهوه یەکی سەربەخۆو دژی سهەرمهایەداری دەخهاتەڕوو کە شهۆڕش وەکهو پهراتهیهکهی
سیاسی ئەم چینە بهۆ ئهاڵهوگهۆڕ لە کهۆمەڵهگهادا و دامەزانه نهی دەسهەاڵتهی چهیهنهی کهرێهکهار
شههی ه ەکههاتەوە و لە تەپههوتههۆزی بههۆچههوون و لههێههک ه انەوە غەیههرەکههرێههکههاری و خەڵههکههی و
پۆپۆلیسهیەکان دەری ەکێشێ!
بێگومان لهناو ئهم ههلومهرجهدا كه باسم كرد ،لهناو ههلومهرجی شۆڕشهی ئهێهرانه ا ،لههنهاو
وهاڵم انهوه به گرێ و كێشه و گرفهه فیكریهكانی بهردهم كۆمۆنیهزمه ا ،ههاوكهات هههمهیهشهه
بهشێك له كێشهكانی ئهوه بوو كهه چهۆن لە ڕوانهگەی چهیهنهی کهرێهکهارو کهۆمهۆنهیهزمهێهکهی
دەخالەتگەر و کرێکاری و رادیکاڵ ،وهاڵم به ڕێگریهكانی بەردەم شۆڕش ب اتهوه .بۆ نمهونهه
یەکههێههك لە بههاسههەکههانههی لەهەمههان دەورانه ا وتههاری "دورنههمههای فەالکەت و ههههڵسههانهههوهی
سهرلهنوێی شۆڕش" دەنوسێه .لەم باسەدا بنەما ئابوریەکانی شۆڕشی ئێران لهێهکه ەداتەوە،
کە بوونەهۆی روخانی رژێمی شا و باسی ئهوه ئهكات کە لەبەرئەوەی ئەو گرفهانە وەاڵمهی
وەرنەگرتۆتەوە و هەژاری و بهێهکهاری ،وەکهو خهۆیهان مهاونەتەوە ،ئەگەری هەسهههانەوەی
شۆڕش لەئارادایە ،کە دوای هاتنه سهركاری كۆماری ئیسالمی جهۆرێهك لهه ههێهوربهوونههوه
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رووی ابوو .هەر لە درێژەی ئەم لێکه انەوەیه ا بهاسهی قەیهرانهی سهەرمهایەداری لە ئهێهران و
بەردەوامههبههوونههی دەکههات تەنههانەت لە دەورانههی بەدەسههەاڵت گەیشهههههنههی رژێههمههی کههۆمههاری
ئیسالمیش ا! مەنسور حکمەت "تیۆری ماركسیسههی قههیهران" دەنهوسهێهه و لهێهکه انەوەیەکهی
مارکسیسهی بۆ قهیرانی سهرمایهداری ئێران دەخاتەڕوو ،وەکو بەشهێهك لە سهەرمهایەداری
وابەسهە کە لەژێر کارکردوکاریگەری سەرمهایەداری ئهیهمهپهریهالهیهسهههی و مهۆنهۆپهۆلهیه ایە و
یاساکانی ئەوان بەسەری ا زاڵە.
لەچوارچێوەی هەمان مێسۆددا بۆ لێک انەوەی سەرمایەداری ئێهران ،بهاسهی جهێهگههوڕێهگههی
حكومهتی كۆماری ئیسالمی دەکات لهناو سیسهمی سهرمایهداری ئێهران و زهرورهتهی ئههم
ئهمجۆره له حكومهت له باری سهیهاسهیههوه بهۆ بهۆرژوازیههك دەخهاتەڕوو كهه لە ئهاکهامهی
شۆڕشی خەڵکی کرێکار و زەحمەتكێشی ئێرانەوە گورزی بەرکەوتوە .به بڕوای مه

لهێهرهدا

مهسهلهیهكی زخر گرنگ ئههێنێهه پێشهوه ،كه بهجۆرێك گهشهكردن و تەواوکردنهی (بهاسهی
دهوڵهت و شۆڕشی لینی )ە ،ئەویش باسی ( دەوڵەت لە دەورانی شۆڕشگێڕانە)دایە .مەنسهور
حکمەت لەم نهوسهراوەدا بهاسهی جهێهگههورێهگههی سهیهاسهی دەوڵەتهی بهۆرژوازی دەکهات لە
سەردەمی شۆڕش ا ،بەوەش تێگهیشهنێكی ماركسیسهیانه بهۆ خهودی مههقهولههی دهوڵههت و
بهتایبهتیش جێگهوڕێگهی دهوڵهتی كۆماری ئیسالمی لهناو سیسهمی سهرمایههداری ئهێهرانه ا
دەخاتەڕوو ،کە ئەو سەردەمە سەرگێژی لەناو بزووتنهوهی چەپ و کهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهرانه ا
دروسه کردبوو .بزووتنهوهی چەپ و کۆمۆنیسهی ئێران نەیان ەتهوانهی پهایەی کهۆمەاڵیەتهی
دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی وەکو نوێنەری سیاسی بۆرژوازی تێبگەن ،پێیانوابوو حکومەتی
ئیسالمی ئێران بە حوکمی ئای یۆلهۆژیها و نەریهههی سهیهاسهی و پهێهگەی کهۆمەاڵیەتهی لەنهاو
وردەبۆرژوازی و بەشە دواکەوتوەکانی کۆمەڵگادا ،نوێنەرایەتهی چهیهنهی بهۆرژوازی نهاکهات!
ئەوان پێیانوابوو کە ڕهوتێكی كۆنهپهرسهی ئیسالمی كه بهجۆرێك پاشماوهكانی دنیای كهۆن
و دهرهبهگایهتی چ له ڕووی سیاسهت و فیكر و ههتا چ له ڕووی ئابهوریههوه نهوێهنههرایههتهی
ئهكهن ،هیج پههیهوهنه یههكهی بهه دنهیهای سههرمهایههداری و كهۆمههڵهگهایههكهی سههرمهایههداری
پێشهكههوتهووی وهك ئهێهرانههوه نهیهیهه! بەپهێهچەوانەی ئەو رەوتە بهاوەی چەپەوە ،بهاس لهه
جێگهوڕێگهی سیاسی ئهم دهوڵهته له سیسهمی سهرمایهداری ئێران ا ئهكات .ئەو حهکهومەتهی
ئیسالمی وهكو حکومەتێك کە له ههلومهرجێكی شۆڕشگێڕانهدا خهریهكهه پهێه اویسهههیههكهانهی

٣٤

دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

توخهتیکۆمۆنیزمیکرێکاری


نسورحیکمه
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جێگیریی سیاسی و سەرکوتی شۆڕش بۆ بۆرژوازی دابی بكات و خەریکە جارێكی دیهکە
ههلومهرجی گهڕانهوهی وهبهرهێنانی سهرمایه و چهوسانهوهی چینهی كهرێهكهار لهه ئهێهرانه ا
فهرههم بكاتهوه ،تەماشا دەکرد و مامەڵەی دەکرد!
دوای ئهمه قۆناغێكی تر له مێژوو و خهباتی سیاسی مهنسور حیكمههته ا دەسهه پهێه ەکهات،
ئهههویههش مهههسهههلهههی زهرورهتههی دروسهههههكههردنههی حههزبههه .ئهههو لهههنههاو شههۆڕشهههوه ،لهههنههاو
كهموكوڕیهكانی خودی شۆڕش و چینی كرێكار و بهزووتهنههوهی كهۆمهۆنهیهسهههیههوه ئههگهات
بهوهی كه كۆمۆنیزم ئهبێ رێکخراو و موتهحهزب بێه ،ڕێكخراوێكی یههكهگهرتهووی هههبهێهه،
سیاسهتی ههبێه و بهوانێ دهور و نهخشی له ههلومهرجی شۆڕشگهێهڕانهه و شهۆڕش و لە
ئاڵوگۆڕی كۆمهڵگادا بە قازانجی چینی کرێکار ههبێه .ئەوەبوو حزبی كۆمۆنیسهی ئێهران ،چ
وهكو هه نگاوێكی سیاسی بە ئاقاری رێکخسهنی سیاسی چینی کرێکار و چ لهه وهاڵمه انههوه
به مهسهلهكانی شهۆڕش و وهاڵمه انههوه بهه پهێه اویسهههیههكهانهی ڕخڵهی چهیهنهی كهرێهكهار لهه
ههلومهرجی شۆڕشگێڕانه و لەناو کۆمەڵگادا ،پێک ێه .مەنسوری حهکهمەت لەوە گەیشهههبهوو
کە له سهردهمی شۆڕش ا ،الوازی كۆمۆنیزم و نهبوونی تهحهزوبی كۆمۆنیسهی کهرێهکهاری،
گورزێکی کوشن ە بوو كه بەر شۆڕشی ئێران کەوتبوو .ئهو هۆکارەی وایکرد كه شۆڕشێك
كه كرێكار و زهحمهتكێش به قامهتی خۆیهوه هاته ناویهوه ،نهتوانێ سههركههوته

بههدهسهه

بهێنێ ،ئهوه بوو كه كۆمۆنیزم و سۆشیالیزم و چینی كرێكار حزبی سیاسهی خهۆی نههبهوو.
ئهو لەوکاتەدا دهسه ئه بات بۆ دروسهكردنی حزبی سیاسی چهیهنهی كهرێهكهار .هههڵهبههت لههم
پرخسهیهدا چهن مهسهلهی جۆراوجۆر دێهه ئاراوه :وهاڵم انهوه به مهسهائهیهلهی سهیهاسهی و
فیكری خودی بزووتنهوهی كۆمۆنیسهی و تهنانهت به مهسهائهیهلهی پهراتهیهك و شهێهوهكهار و
مهسهلهی ڕێكخسه و …هه  .ئهو به چهنه بهاسهێهك ههاتهۆتهه سههر ئههم مههسههالنهه چ لهه
رەخنەکانی لە (وهح هتی كۆمۆنیسهی) ،له پۆپۆلیزم ،له شێوهكاری پۆپۆلیسهی و شێوهكهاری
ناكرێكاری و …شهی تر .ئهمانه ههمووی له سهردهمی حزبی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهرانه ا دێهنهه
دهرهوه .مهسهلهی شوراكان و ڕێكخسهنی كرێكاری و شێوه جیاجهیهاكهانهی ڕێهكهخهسههه

بهۆ

كۆمهڵگای ئێران ..ئهمانه ههمووی بهاس ئههكهات بهۆ نهیهشهانه انهی ئههوهی كهه چهۆن حهزبهی
كۆمۆنیسه بهوانێ دهور و نهخشی له یهكخسهنی چینی كرێكاردا بهرجهسهه بكاتهوه و ئههم
حزبه چۆن ببێ به حزبی كرێكاری.
دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

٣٥

ربارهی


رێکده
ته 
وه

ههڵبهته ئهم سهردهمه ئهتوانی بڵێی كه هاوکات لهباری فیكری و سیاسیههوه بهۆ مههنسهور
حههیههكههمهههت گهههڕانهههوهش بههوو بههۆ مههاركسههیههزمههی ڕهسهههن .لهههم ڕهوت و جههواڵنهههوهیهههشه ا
نوێنهرایهتی فهیهكهری و سهیهاسهی ڕهوتهی گههڕانههوه بهۆ مهاركسهیهزم بهوو ،ئههوهی كهه بهه
ماركسیزمی شۆڕگێڕ ئهناسرا .ئەتوانم بڵێم بەرجەسهەبوونی حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهه لههبهاری
ڕێكخراوهییهوه بەرجەسهەبوونی ماركسیزمی شۆڕشگێڕ بوو ،بەرجەسهەبوونی ئههم جهۆره
له ڕهخنهگری بوو له ڕهوتهكانی پێش خهۆی و جههخهههكهردنههوه بهوو لههسههر چهوونههوهی
كۆمۆنیزم بۆ ناو چینی كرێكار ،لەکاتێک ا بههۆی شكسهی ئهزمونی سۆڤهیههتههوه ،بهۆمهاوەی
دەیان ساڵ ،دابڕانێك له نێوان كۆمۆنیزم و چهیهنهی كهرێهكهار دروسهه بهووبهووه ،مەسهەلەی
گەڕانەوەی کۆمۆنیزم بۆسەر پایهی كهۆمههاڵیههتهی خهۆی ،واتە چهیهنهی کهرێهکهار ،مەسهەلەی
جەوهەری و پێناسەیی بوو بۆ کۆمۆنیزم .مەنسهوری حهکهمەت ،چەپ و کهۆمهۆنهیهزمهی ئەو
سەردەمەی ئێران بە چهپ و کۆمۆنیزمی ناكرێكاری ناودەبات کە پایەی کهۆمەاڵیەتهی خهۆی
لەناو توێژەکانی دیكهی كۆمهڵگادا داڕشهبوو ،چاالكوان و ههڵسوڕاوهكانی له بنهڕهت ا لهوان
بوون .تەتانەت کرێکاریش وەکو ئەفراد ،نەك وەکو چهیه  ،بەوشهێهوازەی لەگەڵ خهاسهیەتهی
کۆمەاڵیەتی توێژە ناکرێکاریەکان ا بێهەوە ،رێهكه ەخهران! شهێهوازێهكهی رێهکهخهسههه

و کهاری

سیاسی و جەماوەری كه زخرتر گونجاو بهوو لههگههڵ شهێهوازی چهریهكهی ،پهۆپهۆلهیهسهههی و
شێوازی ڕێكخسهنی ناكرێكاری .مەنسور حکمەت لهگهڵ ڕهخنههیههكهی فهیهكهری و سهیهاسه ا،
هاوكات ڕهخنهی نهریه و شهێهوهكهاری ئههم جهۆره ڕهوتهانەی كهرد و پهێه اگهریهی لەسهەر
گهڕانهوه بۆ ئهسڵی ماركسیزم کرد لهبهاری فهیهكهری و تهیهۆری و لههبهاری ڕێهكهخهسههه

و

پراتیكەوە .پێ اگری بۆکارکردن و پراتیکی کۆمۆنیسهی لەناو خودی چهیهنهی کهریهكهاردا کهرد!
مەنسوری حکمەت لەم قۆناغەدا دەویسه حزبی کۆمۆنیسه بکاتە ئامرازێهکهی رێهکهخهسهههنهی
سیاسی دەسهی چینی کرێکارتا بهوانێ لەڕێگای ئەم ئامرازە سیاسیەوە چهیهنهی کهرێهکهار بهۆ
ئەنجام انی شۆڕشی سۆشیالیسهی خۆی ئامادەبکات و دەوری پێشڕەوی کهۆمەڵهگها بهبهیهنهێ
لەرێگای دەخالەتی سیهاسهی ئەو حهزبەوە لە پهرس و مەسهەلە سهیهاسهیەکهانهی کهۆمەڵهگهاو
وەاڵم انەوە پێیان.
بێگومان لهم سهردهمهدا مهسائیلی سیاسی و فکری جۆراوجۆر لەئاسهی جهیهههانه ا ههاتهۆتهه
پێشهوه ،بەتایبەتی مەسەلەی ڕوخانی سۆڤیهت كه پرخسەکەی له ساڵهی  ٢١٨٨هوه دهسهه
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پههێههئهههكههات و کههاریههگەری لەسههەر بههزووتههنهههوهی کههۆمههۆنههیههسهههههی و خههودی بههیههروبههاوەڕی
یەکسانیخوازی و ئازادیخوازی لەئاسهی دنیادا .لەپاڵ کاریگەری ئەم گهۆڕانهکهاریهانە لەسهەر
خودی حزبی كۆمۆنیهسهههی ئهێهران و سهەرهەڵه انهی کهیهشهەکهانهی نهاوخهۆی ئەو حهزبە ،کە
مەنسوری حکومەت هەوڵی اوە وەاڵمیان پێب اتەوە .مەنسوری حکمەت دەسه بهۆ نهوسهیهنهی
بابەتەکانی (جیاوازیهكانی ئێمه…) و دواتریش (کۆمۆنیزم و جیهانی ئەمڕخ) دەبهات و وەاڵم
بە گرێ فکری و تیۆریەکانی کۆمهۆنهیهزم دەداتەوە .یهانهی ههاوكهات لههگههڵ وهاڵمه انههوه بە
گرێوگۆڵهكان و كێشهكانی بهردهم كۆمۆنیزم لههسههر ئهاسهههی ئهێهرانه ا ،وهاڵمه انههوهش بهه
ههمان مهسهله لهسهر ئاسهی دنیا یەکێك بوە لە سەرقاڵیەکهانهی مەنسهوری حهکهمەت وەکهو
کۆمۆنیسهێکی هوشیار و دەخالەتگەر و ئینهەرناسیۆنالیسهه .بهۆ نهمهونهه بهاسهی (ئههزمهونهی
شۆڕشی کرێکاری لە یەکێهی سۆڤیهت) یهكێكه لهو بهاسهه فهیهكهری و تهیهۆریهانههی ئههو كهه
ڕخڵێكی گرنگی ههبووه له شیكردنهوه و ڕوونكردنهوهی ئهم ئهزمونهی چهیهنهی كهرێهكهار لهه
دنیادا كه ههموو ڤێرژنهكانی تر له كۆمۆنیزم به تروتسكیزمیشهوه نهیانهوانیوه ئههو ڕەخهنهه
كۆمهاڵیهتیه كه مهنسور حیكمهت ئهی ات بهدهسههههوه لههو ئههزمهونهه ،بهیهخههنهه بههردهسهه.
سەرجەم رەوتەکانی دیکەی کۆمۆنیزم و بەتایبەتی ئەوانەی سەر بە رەوتی تهرختسهکهیهزمه ،
زخرتر لهسهر ئاسهی سهرخانی سیاسی و ئای خلۆژیا و فیكر ڕهخنهیان له ئهزمونی یەکێههی
سۆڤیهت ههبووه .رەخنەیان لە تەشەنەکردنی بیروکهراتهیهزم لەنهاو بەدەنەی سهەرکهرادیەتهی
حزبی کۆمۆنیسهی یەکێهی سۆڤیەت بووە ،رەخنەیهان لە الوازی و نەبهوونهی دیهمهوکهراسهی
لەناوخۆی حزب ا هەبوە ،وەکو ئەوەی کێشەی ئەم ئەزمونەی چهیهنهی کهرێهکهار نەبهوون یهان
کەمی دیموکراسی بووبێه ،نهك ئهوهی كه ڕهخنهكه ببەنە خوارهوه بهۆ ئهاسهههی ڕهخهنههی
بزووتهنههوه كهۆمههاڵیههتهیههكهان و كهێهشهه و كههمهوكهوڕیههكهانهی خهودی بەلشههڤهیهزم وهكهو
بزووتنهوهیهكی سیاسی كۆمهاڵیهتی كه نهیهوانیوه وهاڵم به پهێه اویسهههیههكهانهی هههنهگهاونهان
بهرهو كۆمۆنیزم و سۆشیالیزم ب اتەوە ،بەتایبەتی لە دەروانی كێشمهكێشهكانی نهاو خهودی
خودی حزبی کۆمۆنیسهی سهۆڤهیەت لەنهێهوان سهاڵەکهانهی  ٢١١٤هوه هههتها  ٢١١٨لههسههر
مهسهلهی گواسهنهوهی ئابوری بۆ سۆشیالیزم .کە لەئەکامی نەبوونی وەاڵمی کۆمۆنیزم بهۆ
ئەم گواسهنەوەیە ،بزووتنهوهیەکی دیکەی سیاسی کۆمەاڵیەتی ،کە ناسهیهۆنهالهیهزمهی روسهیە،
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لەنهاو خهودی حهزبەوەو بەنهاوی کهۆمهۆنهیهزم و شهۆڕشهی کهرێهکهاریەوە ،لە چهوارچهێههوەی
سەرمایەداری دەوڵەتی ا ،وەاڵم بە گەشەی سەرمایەداریانەی روسیا دەداتەوە!
بهههرحاڵ ئهمانه كۆمهڵێك مهسائیلهی جهۆراوجهۆرن كهه مەنسهوری حهکهمەت هههوڵهی داوه
وهاڵمیان پێ ب اتهوه .تەنانەت مهسهلهی شكسهههی خهودی بهلهۆكهی رخژهەاڵت و دەوڵەتهی
سۆڤیەت ،جێگهوڕێگهی كۆمۆنیزمی هاوچهرخ و ئهو پرس و مەسهەالنەی كههلههبههردهم ئههو
بزووتنهوهیهدا قەراری گرتوە ،كێشهكانی ،مهسهله فیكری و كۆمههاڵیههتهیههكهانهی کهۆمهۆنهیهزم
کامانەن ،ئهو ههوڵ ئهدات وهاڵمیان پێ ب اتهوه .بۆنمونە باسی (دیهمهوكهراسهی دهربهڕیه

و

ڕاسهیهكان) باسێكه كه به بڕوای م ئهیهوێه ڕهخنهی كۆمۆنیزم له ڕهوته سههرهكهیههكهانهی
بۆرژوازی بەتایبەتی دیموكراسی ،بخاتەڕوو کە بەدوای روخانی بلۆکی رخژهەاڵته ا ،وەکهو
رەوتههی سههەرکەوتههوی بههۆرژوازی بەرامههبەر بە کههۆمههۆنههیههزم وێههنهها دەکههرا و حههزبە بەنههاو
کۆمۆنییسهەکان یەك دوای یەك یان ناوەکانیان دەگۆڕی بهۆ دیهمهوکهراسهی ،یهان پهاشهگهری
دیموکراسیان بەخۆیانەوە دەلکهانه  .دەیهویسهه چەکهێهکهی فهکهری و تهیهۆری به اتە دەسهههی
کۆمۆنیسهەکان بەرامبەر بە بۆرژوازی و هێرشی پێچەوانە بهۆسهەر بهۆرژوازی و رەوت و
بزووتنهوهکانی دەسه پێبکرێهەوە .به واتایههكهی تهر هەوڵهی بهۆ ئەوە بهوو کە كهۆمهۆنهیهزم
بهرێههوه ناو كێشمهكێش و جهدهله سهرهكیهكانی كۆمهڵگای سهرمایهداری لهسهر بهنههمهای
فیكر و تیۆر و پراتیك و شێوازی ههڵسوڕان و ههتا تهحهزوبی كۆمۆنیسهیەوە.
مهسهلهیهكی تری كه جێی ئاماژهیهه و بههبهڕوای مه

لەگەڵ ئەو بهاسهانەی سهەرەوەدا کە

ئاماژەم پێکردن ،دهوریان ههبوو له پاكژبوونهوهی فیكری سیاسی كۆمۆنهیهزم لهه ئهێهران و
ناوچهكهش ا ،مهسهلهی شهڕی كهن اوه له ساڵی  ٢١١٢دا .بهاسههكهانهی مههنسهور حهیهكهمههت
سهبارهت به شهڕی ئهمریكا له كههنه او ،نههك تههنههها لههسههر كهۆمهۆنهیهزمهی ئهێهران ،بهگهره
کۆمۆنیزمی لە عێراقیش خسهەژێر كاریگهری خۆیەوە .ههڵبهت باسی ئهو سههردهمهه نهاكههم
كه كۆمۆنیزمی ئێران ،لەسەردەمی ماركسیزمی شهۆڕشهگهێهڕدا لە هههشهههاكهانه ا ،کهاریهگەری
لهسهر كۆمۆنیزمی عێراق دانابوو ،وە لەژێر ئە وکاریگەریەدا چهن گروپ و ڕهوتهی فهکهری
و سههیههاسههی چەپ و کههۆمههۆنههیههسههه درووسههه بههوو بههوون .هەروەههها دوای سههەرهەڵه انههی
فراكسیۆنی كۆمۆنیزمی كرێكاری و جیابوونهوهی خهتێك لهناو حزبی كۆمۆنیسهههی ئهێهرانه ا
له دوای باسهكانی(جیاوازیهكانی ئێمه) له ساڵهكانی  ٨٨و ٨١دا دوبارە کۆمۆنیزم لە عێراقه ا
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کەوتەژێر کاریگەری ئەم رەوتە تازەیەو گروپ و رێکخاروە چەپەکانی عێراق خهۆیهان سهەر
بەم رەوتە فکریە دەناسان  ،بهاڵم باسهكانی سەبارەت بە شەڕی کەن او له ساڵهی  ١٢دا بهه
بڕوای م  ،وهرچهرخانێكی پێكهێنا بۆ كۆمۆنیزم لهه عهێهراقه ا و ئههمهه كهاریهگههری لههسههر
كۆمۆنیزم له عێراقیش ا دانا .خودی ئهو باسهی لههسههر شههڕی كههنه او كهاریهگههری جه ی
ههبوو لهسهر ههموومان ،كه بهشێكی لهم مێژووه و شاههیه ی ئههوهیه

كهه ئههو بهاسهە چ

ئاڵوگۆڕێكی ریشەیی لە بونیادی فیكری ئێمهدا دروسه كرد.
لێهكه انههوهیههك كهه ئههو بهۆ بهارودخخهی دنهیهای ئههو كهات و كهێهشهمههكهێهشهی جههمسههره
ئیمپریالیسهیهكان و جهێهگههوڕێهگههی كهۆمهۆنهیهزم و وهاڵمه انههوهی ئههو بهزووتهنههوهیهه بهه
مهسهلهكانی دنیا ههیبوو ،ئهمانه نیشانهه جهیهاكههرهوهكهانهی كهۆمهۆنهیهزمهێهكهی دهخهاڵههتهگههر،
كۆمۆنیزمێكی ڕخش كه پشهی به ماركسیزم و شیكاری مادی و ماركسهیهسهههی بههسهههووه،
توانی ڕووداوه جیهانیهكان به شێوهیهكی ماركسیسهی لێكب اتهوه و بهمجۆره چهكێك به اتهه
دهسه چینی كرێكار و كۆمۆنیسههكان له عهێهراق و ئهێهرانه ا بهۆ تهێهگەیشههه

و هەڵهوێسهه

وەرگرت بەرامبەر بەو روداوە سیاسیە ،کە ههێهشههها کهاریهگەریەکهانهی لەسهەر نهاوچەکە و
دنیاش بەشێوەیەك لە شێوەکان ماوەتەوە و ئەزمونی ژیانی ملیۆنەها ئینسهان لە عهێهراق و
ناوچەکە راسهی لێک انەوەکانی مەنسوری حکمەتیان سەلمان !
پاشان مهسهله تهحه زوبی كۆمۆنیزمی كرێكاری و دروسهکردنی حزبی سیاسی یەکپارچە و
خاوەن یەك پێگەی کۆمەاڵیەتی دەبێهە ئەولەویەتی کاری مەنسور حکمەت .لە ویسهگههیههكهی
تری ژیانی سیاسی و رێکخراوەیی مهنسور حهیهكهمههته ا ،کهاتهێهك ئەو حهزبەی لە دەورانهی
شۆڕشی ئێران و دابینکردنی دەخالەتی سیاسی -رێکخراوەیی چهیهنهی کهرێهکهاری ئهێهران لە
شۆڕش و لە کۆمەڵگادا ،دروسهی کرد ،ناتوانێ وەاڵم بە مەسەلەکهانهی کهۆمهۆنهیهزم به اتەوە،
مەنسوری حکمەت دەسه بۆ شێوازێکی دیکەی تهحهزوبی كۆمۆنهیهزم دەبهات .کهاتهێهك ئههو
كۆمۆنیزمه و تەنها دەیەوێ دهسه به كاڵوهكهی خۆیهوه بگرێ و چاوهڕێی ئهوه بهكهات لهه
ئۆردوگاكانی كۆمهڵهدا ،یان تەنانەت له كۆمهڵگای ئێران ا مهسهلهكانی خۆی یهكالبكاتههوه و
ئیهر کاری بەسەر ئەوەوە نەبێ چی بەسەر کهۆمهۆنهیهزم و کهرێهکهار لە دنهیهادا دێهه ،ئهیهههر
مەنسوری حکهمەت دەسههەوەسهههان دانهانهیهشهێ و رێهگهای خهۆی لەو جهۆرە کهۆمهۆنهیهزمە
جیادەکاتەوە .مهنسور حیكمهت بهشێوهیهكی دروسه باس له ڕخڵ و نههخشهی كهۆمهۆنهیهزم
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ئهكات له ئاسهی دنیادا .ئهچێهه شهڕێكهوه لهگهڵ كۆمۆنیزمێكی نهاكهرێهكهاریه ا كهه خههریهكهه
ورده ورده ئاخری سهنگهرهكانی خۆی بۆ بۆرژوازی چۆڵ ئهكات .کۆمۆنیزمێك کە لههژێهر
ناوی دیموكراسی و به ناوی بهههێهزكهردنهی كهۆمهۆنهیهزم بهه دیهمهوكهراسهی ،لههژێهر فشهاری
پڕوپاگەن ەی دژه كۆمۆنیسهی دوای شكسهی بلۆكی رخژهەاڵت ا دەسهههبەرداری کهۆمهۆنهیهزم
دەبوو! مەنسوری حکمەت ئااڵی کۆمۆنیزمێکی جەنگاوەری هەڵکهرد کە لەجەرگەی جههنهگهی
نەفسی بۆرژوازی ا دژ بە کۆمۆنیزم و بانگهشهی شكسهی كۆمۆنیزم ،قامهتهی كهۆمهۆنهیهزمهی
ڕاسه کردەوە و جهارێهكهی تهر چهوەوە شههڕێهكهی چهیهنهایەتهی لههبههرامهبههر خهودی ڕهوتهه
بنهڕهتیه كانی بۆرژوازی لە چەشنی دیموكراسی و ناسیۆنالیزم و  ....ئهم کارە زهرورهتێكهی
ناسنامەیی بوو بۆ جیاكردنهوهی ئهم جۆرە له كۆمۆنیزم ،واتە کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری ،لە
سەرجەم بزووتنهوه و رەوت و مەیهلە جهۆراوجهۆرەکهانهی نهاوبهراو بە کهۆمهۆنهیهزم لەدوای
شکسهی ئەزمونی شۆڕشی کرێکاری لە روسیهادا! هەر لهێهرهوه زهرورهتهی جهیهابهوونههوهی
خۆی وهكو خهتێكی فیكری سیاسی و حزبی لهژێر ناوی كۆمۆنیزمی كرێكاری ا بهیان کرد.
كۆمۆنیزمی كرێكاری وهكو خهتێكی سیاسی-فکری له حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهران دێهههه
دهرەوە و دواتریش حزبی خۆی ڕائهگهیهنێ .ئنهجها وهكهو حهزبهێهك كهه لههسههر پهایههیههكهی
كۆمهاڵیهتی ڕاوهسهاوه ،دروسه بهكهات و خهۆی لهه حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهران كهه لهه
ناسیۆنالیزم و بهجۆرێك باڵی سهنههر پێكهاتووه ،جیائههكهاتههوه .لههم سههردهمههدا مههنسهور
حیكمهت ئهیه وێه حزبێكی سیاسی بنیات بنێ ،حزبێکی كۆمۆنیسهی كرێكاری لهباری فیكری
 سیاسی و ڕێكخسه و پهراتهیهکهی سهیهاسهی و کهۆمەاڵیەتهیەوە ،بهنهیهات بهنهێهه .هههروهههائەولەویەتی دەبێ بەوەی کەچۆن ئهم حزبه ئهگۆڕێه بهۆ حهزبهێهكهی سهیهاسهی ،حهزبهێهك كهه
دهخاڵهتگهره له مهسهلهكانی كۆمهڵگادا چ له ئهاسهههی ئهێهران و چ لهه ئهاسهههی نهاوچههكهه و
دنیاش ا .ههوڵهكانی ئهو لەسەردەمی دروسهكردنی حزبی كۆمۆنیسهی كرێكاریهوه له سهاڵهی
 ١٢هوه هەتاكو كاتی مردنی ،پرخسهی دروسهكردنی حزبێكی سهیهاسهیهه ،وهاڵمه انههوەیە بهه
گرێوگۆڵهكانی بهردهم كۆمۆنیزم له ئاسهی دنیادا .ئهو باسانهی كه لهو كاتانهدا كردوویهتی،
ههموو ئهو باسه گرنگانهن كه ئهیهوێ ڕێگایهكی تر بخاته بهردهم كۆمۆنیزم و ڤێرژنێكی تر
له كۆمۆنیزم ب ات بەدەسهەوە كه كۆمۆنیزمی كرێكاری و دهخاڵهتگهر و کۆمەاڵیەتیە.
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بهههرحاڵ باسه سیاسی و فیكریهكهانهی كهه لههو مهاوهیههدا كهردوویههتهی چ لهه ڕهخهنهه لهه
ناسیۆنالیزم کە لە نووسراوی (میللهت و ناسیۆنالیزم و بهرنامهی كۆمۆنیزمی كهرێهكهاری)دا
بەرجەسهەیە و چ باسی پایهكانی كۆمۆنیهزمهی كهرێهكهاری و دواتهر بهاسهەکهانهی (حهزب و
دهسهاڵتی سیاسی و حزب و كۆمهڵگا) ،ئهمانه ههموویان نمونەکانی ئهو ههواڵنه بهوون كهه
مهنسور حیكمهت داویەتی لەپێناو گۆڕینی حزبی كۆمۆنیسهی كرێكاری بۆ حزبێكی سیهاسهی
دهخالەتگهر له مهسهله سیاسی و كۆمهاڵیهتیهكانی كۆمهڵگا و وهاڵم به مهسهله گرێییهكهانهی
كۆمهڵگا ب اتهوه .حزبێك كه بهوانێ له كێشمهكێشه كۆمهاڵیهتی و سیاسیهكهانهی كهۆمههڵهگهادا
مهوجود بێ ،ڕابهری كهۆمههڵهگها بهێ ،دهور و نههخشهی هههبهێ و دهسهههی بهه بهزووتهنههوه
كۆمهاڵیهتیهكانهوه گیرکردبێه و بهوانێ ئاڵوگۆڕی سهیهاسهی و جه ی بهه قهازانهجهی چهیهنهی
كرێكار له ئێران ا دروسه بهكهات .ئههو لههم ڕێهڕهوهدا بههرنهامههی كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری
دائهڕێژێ وهكو بهرنامهیهكی موتهكامیل كهه دەیهخهاتە بههردهم كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری و
كۆمۆنیسههكان بۆئەوەی بزان چۆن دهخالەتگهری سیاسی بكهن و تەنانەت ئەوە بەڕوونهی
دەخاتە بەردەمیان کە پهیامی ئهوان و بهرنهامههی ئههوان بهۆ دنهیها و كهۆمههڵهگها چهیهیهه ،لهه
بهرنامهی كۆمۆنیزمی كرێكاری ا ئهمانه پێشكهش ئهكات .ئهو لە ( بەرنامەی دنیای بهاشهههردا)
جیهانبینی خهۆی و كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری بهۆ سهەرمهایەداری ههاوچەرخ و ئەرکەکهانهی
کۆمۆنیزم و دهسهاڵت و دەوڵەتی كرێكاری دەخاتەڕوو.
هاوكات مهسهلهیهكی گرنگ كه مەنسوری حکمەت لەوێ ا وهاڵمی پێ ئههداتههوه ،ئەو گهرفههە
سیاسی و فکریە بوو کەلەناو كۆمۆنیسههكان ا بووبوە گرێکوێرە و کەس بۆی نەدەکهرایەوە،
ئەویش مهسهلهی ریفۆرم و شۆڕش و پەیوەن ی نێوانیانە .مەنسور حهکهمەت بەڕخشهنهی لهه
بهرنامهی دنیایهكی باشهردا ئهم دوو مهسههلههیهه روون دەکهاتەوە و پەیهوەنه ی نهێهوانهیهان
دەخاتەڕوو .لەوێ ا مەنسور حکمەت ئەو گرێیە دەکاتەوە کە بههشهێهك لهه كهۆمهۆنهیهسههههكهان
گیرخدەی بووبوون ،لهژێر ناوی ئهوهی ریفۆرمی سیاسی و ئهابهوری بهۆ چهیهنهی کهرێهکهار
پێویسهە و بهجۆرێهك تههسهلهیهمهی دهسههاڵتهی بهۆرژوازی بهووبهوون .هەروەکهو ئەو جهۆرە
بۆچوون و تێڕوانینە ناکرێکاری و ئانارشیسهەشی رەخهنە لهێهگهرت کە نهاتهوانهێ و نهایەوێ
جێگهوڕێگه ی ریفۆرم لە خەباتی چینی کرێکارو ئامادەسازی بۆ شۆڕشی کرێهکهاری نهادیه ە
دەگرێه! لێرهدا مهنسور حیكمهت جێگهوڕێگهی ئیساڵحات وهكو ههنگاوێكی پهڕینهوه ،وهكو
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ههنگاوێك به ئاقاری ئامادهسازی چینی كرێكار لهباری فیكری و سیاسی و ڕێهكهخهسههه

و

لهباری زاتیهوه بۆ شۆڕش سەیردەکات .له بهرنامهی دنیایهكی باشهههردا ئههم مههسههلههیههی
زخر به ڕخشنی بهیان كردووه ،واته پهیوهن ی نێوان شۆڕش و ئیساڵحات و جێهگههوڕێهگههی
ڕیفۆرم بۆ كۆمۆنیسهه كرێكاریهكان چییه ،ڕخشنی كردختهوه.
مهسهلهیه كی تر کە دەتوانم بڵێم بە ئەن ازەی شەڕی کەنه اوی سهاڵهی  ٢١١٢گهرنهگ بهوو،
روداوی  ٢٢ی سێپهێمبهری سهاڵهی  ١٠٠٢بهوو ،کەمەنسهوری حهکهمەت دروسهه بەهەمهان
میسۆدی مارکیهسهههی و لهیهنهیهنهی کە بهۆ شهەڕی کەنه او بەدسهههیەوە گهرت ،ئەو روداوەو
روخسارەکانی جیهان لە دوای ( )٢٢ی سیپهێمبەری پهێهشهبهیهنهی کهرد! ئەم روداوە دروسهه
وەکو شەڕی کەن او ،سەرتاپای مهشههدی سیاسی دنیای گۆڕی .ئهتوانم بڵێم بهه ئههنه ازهی
شهڕی یهكهمی ئهمریكا له كهن او ،هێرشی تیرخریسهی بۆ سهر ناوەن ی بازرگانی ئەمهریهکها
و ئهو كاردانهوهیهی بهدوای ا هات ،به گشهی سیمای دنهیهای گهۆڕی .مەنسهوری حهیهکهمەت،
لهسهر جێگهوڕێگهی كێشمهكێشی نێوان تیرخریسههكان تیرخریهزمهی دهوڵههتهی ئەمهریهکها و
تیرخریزمی ئیسالمی ،لێك انهوهی دروسهی دابەدەسهەوەو و جارێكی تر پالتفۆرمی عهمههلهی
كۆمۆنیزم و چینی كرێكاری خسهەوە بهردهم كۆمۆنیسههكان کە چۆن وهاڵم بهم گرێهوگهۆڵهه
ب هنهوه كه هه موو دنیای بەخۆیەوە سهەرقهاڵ کهردوەو کهاریهگەریەکەی بەپهانهههایهی هەمهوو
جیهان ا باڵودەبێهەوە.
بەههرحاڵ م پێموایه مهنسور حیكمهت لهسهردهمی ژیانی خۆی و هههڵسهوڕانهی سهیهاسهی
خۆی ا ،له ماوهی بیسه و ئهوهن ه ساڵهدا ،به چهن ویسهگهیهك ا ڕخیشههووه كهه ئههتهوانهیه
هێڵێکی هاوبەش لەناوی ا بکێشهیه  .ئههم خههتههش ئههوهیهه كهه ئههم كههسهایههتهیهه ئههیههوێهه
كۆمۆنیزم دهخاڵهتگهر بێ ،له سیاسهتهوه دهسه پێئهكات ،له تهیهۆرهوه دهسهه پهێهئەكهات و
دهسه ئهبات بۆ ڕێكخسه بۆ دهور و نهخشی چینی کرێکار و کۆمۆنیزم لهناو كهۆمههڵهگهادا،
وه له دواشیكردنهوهدا ئهیهوێه كۆمۆنیزمێكی دهخاڵهتگهر بێنێههه مههیه ان ،کهۆمهۆنهیهزمهێهکهی
ڕخش لهباری سیاسی و فیكریهوه كه توانای كێشمهكهێهش و شههڕی هههیهه لههگههڵ ههێهزو
ڕهوته ئهسڵیهكانی بۆرژوازی ا و ئامادهسازی فیكری و سیاسهی و زهیهنهی و ڕێهكهخهسهههنهی
چینی كرێكار ئهكات بۆ بهدهسههوهگرتنی دهسهاڵتی سهیهاسهی و دامههزرانه نهی حهكهومههتهی
كرێكاری.

٤٢
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نسورحیکمه

ڕۆڵیمه
ئهگهر كۆتا قسهم لهم نۆرهیهدا بكههم ئههوهیهه كهه بههبهڕوای مه

مههنسهور حهیهكهمههت ئههو

دیاردهیه بوو كه له ڕخژی یههكههمههوه دهسهههی بهه مهاركسهیهزمههوه گهرتهووه و ئههیههوێهه
ماركسیزم وهكو ڕێنیشان هری چینی كرێكار بۆ گهیشه به دهسهاڵتی سیهاسهی بهه هههمهوو
قۆناغه كانی ژیانی سیاسی خۆی ا ب اتە دەسهی چینی کرێکار .ئەیەوێ سهرئهنجام كۆمۆنیزم
بکاتە کۆمۆنیزمێکی دهخاڵهتگهر و جەنگاوەرو میلیهانه کە شهڕی دهسههاڵت دەکهات لەگەڵ
بۆرژوازی ا و هەناگو بۆئەوە دەنێ لەئێران ا چینی کرێکارو کۆمۆنزیم دهسهاڵت بهدهسههههوه
بگرن و له ناوچهكه و جیهانیش ا بەهەمانشێوە ئەم کهۆمهۆنهیهزمە جەنهگهاوەرە سهەر راسهه
بکاتەوە!

جهمالموحسین:

هاوڕێ خهسرهو نۆرهی تۆیه .م لێرهدا شهێك بڵێم ئهویش ئهوهیه كه هاوڕێ موحسی بهه
شێوهیهكی گشهی خسهنهڕوویهكی باسهكانی كرد .بۆیهه ئههكهرێ ئههو ههاوڕێهیهانههی تهر بهه
ههمان مهسهلهدا نهچنهوه و دووبارهی نهكهنهوه .وه م لێرهدا پرسیهار ئههكههم تها لههسههر
ههن ێ مهسهلهی تر ب وێ  .هاوڕێ موحسینیش باسی كهرد كهه لههسههرهتهای دهخهاڵههت و
ژیانی سیاسی مهنسور حكمهتهوه تاكو مهرگی ئهوه ئهبیهنهرێ كهه نهوێهنههرایههتهی خههتهێهكهی
جیاوازی ئهكرد چ لهه ڕووی گههڕانههوهی دووبهاره بهۆ لهێهكه انههوهی مهاركسهیهسهههی و تها
دروسهكردنی جۆری حزب و تا ئهوهی كه ههمیهشهه ڕازی نههبهووه لهه حهزب ،كهه ئههوهش
باسێكه دواتر دێینهوه سهری لهپهیوهن به تهحهزوبی كۆمۆنیسهیهوه ،تا زخر مهسهلهی تهر.
پێم باشه تۆش پێ اگریهك لهسهر ئهو جیاوازیه بكهیه.یانی ئهو ڤێرژنه كه بهه تهایهبههتهی لهه
كوردسهانی عێراق یان عێراق و ئێران و ههتا بهشێك له ئهفغانسهانی خسهه ژێر هههژمهونهی
خۆیهوه .فهرموو.

وسایه:


سره

خه
سوپاس .ڕاسهیهكهی م ئهمهوێ چوارچێوهیهك ب هی به باسهكه تا بزانی ئهم ڕابههره لهه
ڕهوتی سهرههڵ انیهوه تا ئهو كاتهی له ژیان ا ماوه چ كارێكی كهردووه و دهسهكههوتهی چهی
بووه و چ ئیزافاتێكی بۆ ماركسیزم وجواڵنهوهی کۆمۆنیسهی لههدونهیهای ئههمهڕخدا هههبهووه.
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ئایا به ڕاسهی كاتێك ئهڵێی كه مهنسور حكمهت و باوهڕهكانی ماركسیزمی هاوچهرخه و تا
ئێسها هیج خهت و ڕوانگهیهك و هج سیاسهتێك و سهراتیژ و لێك انهوه و تیهۆرێهك بههدوای
لێنین ا به ئهن ازهی تیۆریهكانی ئهو ماركسیسه نهبووه ،ڕاسهمان وتوه یان ئهمه پێ اههڵه ان
و مهدحێکی بێ بنهمایه ،بهتایبهتی له دوای لهیهنهیهنههوه ،تههیهفهێهكهی بههریه

لهه شههخسهیهاتهی

ئهكادیمی و ماركسیسهی لهسهراسهری دنیادا ئهبینی ؟ .کهوایه ئههو چهوارچهێهوهیهه چهیهیهه؟.
بهڕای م سهرهتا دهبێ ویسهگه وو مهی انه سهرهکیهکانی مێژوی خهبات و کاری سیهاسهی
و پراتیکی مهنسورحکمهت ،له پهیوهن بهحاڵوئهحواڵی ئهوکاته و دخخی کۆمههڵهگهاوه دیهاری
بکهی و پاشان لهڕیگای بهدهسههوهگرتنی میهۆدی دابهشکردن و شهیهکهاریههوه (تهجهزیهه و
الهحلیل) لێک انهوهکانمان دهسهپێبکهی  ،ئهگهرنا ڕهنگه ئهوه وهاڵم هرهوه نهبێ و نههتهوانهیه
كه ئێمه به یهکجار وهاڵمی ئهو پرسیارهی کردم ب هینهوه و ههموو ئهو باباتانه بخهیهنههڕوو
که پهیوهسه به رخڵی مهنسورحکمهتهوه .بهواتایهکی تر م پێم وایه ئهبێ دهسهه بههریه
بۆ لێك انهوهی مهی ان به مهی ان كه ئهو تیهایه ا دهركههوتهووه و قسههی كهردووه ،چ وهكهو
پراكهیك و چ وهكو تیۆر چ وهكو سیاسهت و ڕابهریكردن ڕخڵی گێهڕاوه .بههم مهانهایهه ئهێهمهه
ئهتوانی له ههر یهكێك لهو وێسهگانهدا ئهو خهته جیاوازه کۆمۆنیسهیه دهرخهی كه جهمهال
لهبارهیهوه پرسیاردهکات .یانی ئێمه ئهگهر بابهتهکه بهشێوهیهكی گشهههی بهخههیهنهه بههرچهاو
ههڵسهنگان نهكهمان ئای خلۆژی ئهكاتهوه تا ئهوهی بیباته ناو ههلومهرجێكی واقعی خهۆیههوه
و مهی ان به مهی ان بهسهردهمی خۆیهوه گرێیب اتهوه ،به تایبهتی ئهگهر ئێهمهه پهێهمهان وابهێ
مهنسور حكمهت ڕهوتێكی بڕیوه ،سهرهتایهكی ههیه و وێسهگهی جۆراوجۆری ههیه و هههر
یهک لهم وێسهگه و بڕگانهش مهسائیلی تایبهت به خۆیانی تیێ ا هاتۆته پهێهشههوه و لهههههر
یهکهشیان ا لێك انهوهی ماركسیسهی ،تیۆر و پراتیک ،رابهریکردن و ههڵسوكهوتێکی تایبهتهی
و جیاواز له سۆشیالیزمی ئهو كات و سهردهمه ،نوێنهرایهتی کراوه و گههالڵههبهۆتههوه .بهۆیهه
م پێم وایهه ئههبهێ بههم شهێهوازه قسههكهانهمهان بهكههیه  ،لههم ڕوانهگههیههوه مه

دهمههوێهه

بهخسهنهڕووی چهن مهی انێکی سهرهکی وێنای ئهو چوارچێوهیه بکێشهم :یههکههم ،مههیه انهی
میهۆد و فهلسههفههیهه .مههنسهور حهكهمههت لههم بهوارهدا چهی كهردووه ،چ جهۆره ڕوانهگهه و
دنیابینیهكی هێناوهته دهرهوه؟ جیاوازی چی بووه لهگهڵ ئهو ڕوانگانههی كهه لهه ژێهر نهاوی
ماركسیزم و لینینیزم و كۆمۆنیزمی ئهو سهردهمهدا كه ئهو تیای ا ژیاوه؟ یهانهی بههجهۆرێهك

٤٤
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كۆمۆنیزم و میهۆدی كۆمۆنیسهی ئهو چ جیاوازیهكی ههیه لهگهڵ كۆمۆنیزمی ئهو سهردهمهه
كه ئهو لهگهڵی ژیاوه و ڕهخنهی لێگرتووه؟ دواتهریهش لهه مههیه انهی سهیهاسههته ا ،مههنسهور
حكمهت چی كردووه؟ ئهمه كۆمهڵێك مهسهلهی تر ئهگرێههوه له وانه سهراتیژی سهیهاسهی و
كۆمۆنیسهی ،ڕیبازی سیاسی و عههمههلهی ومههسههلههی تهاکهههیهکههکهان ،مههسههلههی دهوڵههت
وسهردهمانی شۆڕش ،بهرنامهی کۆمۆنیسهی ،بابهتی جهنگ وههلوێسهی سیاسی له جههنهگ،
شێوازی ڕابهریکردنی سیاسی  ،حزب و تهحزوبی سهیهاسهی و کهۆمهۆنهیهسهههی ،مههلهزومهاتهه
سیاسی وعهمهلیهکان و ئامرازهكانی ئهو سهراتیژه ،ئهمهش مههیه انهێهكهی تهره .لهه مههیه انهی
تیۆری ڕهخنهگری ئابوری ا ،ڕهخنه له سهرمایهداری له جیهان ا و سهرمهایههداری لهه ئهێهران
ئهمهش مهی انێكی تره و ئهبێ بچینه سۆراغیهوه و بزانی مهنسور حهكهمههت چ نههزهرێهكهی
هێناوه و چ ئیزافاتێكی بۆ ماركس و باوهڕهكانی لینی و ئهو دهسكهوتانهی كه تا ئههو كهاتهه
له ئارادا بووه و ئهو ئیزافهی بۆ كردووه چی ؟ وه دوا مهی انیش به ڕای م سۆشیالیهزم و
شێوهكانی سۆشیالیزم و كۆمۆنیزمی بۆرژواییه .ئهوهش مهی انێكه كه بزانی چهی كهردووه،
كۆمۆنیزمی سهردهمی مهنسور حكمهت چۆن بووه و دواتر چ مانایهكی پێ راوه؟ بهۆیهه مه
پێموایه مهی ان به مهی ان پرسیارهكان بكرێ لهمبارانهوه ئێمه ئهتوانیه

تههركهیهز بهكههیه

و

ئهوه ئهتوانێ كه نهوهی ئێسهای چهپ و كۆمۆنیسهی بهتایبهتی له كهوردسهههان ئهاشهنهایههتهی
وردتر به مهنسور حكمهت و ئهو دهسكهوتانه لهو پرخسهیهدا كه ئهامهاژهمهان پهێهكهرد پههیه ا
بكات.
بهاڵم م پێموایه بهر له ههر شهێك و پێش ئهوهی کهبچینه ناو ههریهک لههو مههیه انهانههوه،
ئهبێ ئاماژه به سهرهتا و پێشینهیهك بکهی که زمینه و بنهمای دهسهپێک بۆ سهرهههڵه انهی
مهنسورحیکهمه و سهرچاوهن بۆ ئهو ڤێرژنه له كۆمۆنهیهزم وخههتهێهكهی سهیهاسهی کهه ئههو
نوێنهرایهتی دهکات .وهك چۆن بۆ نمونه لینی كه باسی ماركهس ئههكهات ،سههرچهاوهكهانهی
دیاری ئهكات ،بهتایبهتی له وتاری سێ سهرچاوه و سێ بهشه پێكهاتووهكانی ماركسیزمه ا،
لینی باسی ئهو ههلومهرجه و ئهو دهسكهوته سیاسی و ڕخشنگهریهی كه ئینهیلهیهجهیهنهههسهیها
(ڕخشنبیران) لهو سهردهمهدا داویانه بهدهسههوه و مهاركهس لهه پههیهوهنه بهه جهوواڵنههوهی
كۆمۆنیسهی و سۆشیالیزمی ئهو كات و چینی كرێكار و ناڕهزایهتیهك كه بوویهتهی دهسهههی
بردووه و بهسوودوهرگهرته

لهه پهێهشهڕهوتهریه
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بهڕهخنهگرت لێیان مهكههب و تیۆری ڕهخنهگهرایی چینی کرێکهاری بههدهسههههوه داوه .مه
پێم وایه ئهم مهسهلهیه دهقیقهن بۆ مهنسور حكمهتیش دروسههه .بهێهگهومهان مههبههسهههی مه
ئهوه نییه که ههمان ئهو سهرچاوانهی که لینی بۆ مارکهس ههێهنهاویههتههوه ،ئهێهمههش کهۆپهی
بکهی بۆسهر مهنسورحیکمهت ،بهاڵم دهبێ بزانیه

سههرچهاوهكهانهی مههنسهور حهكهمههت لهه

كوێوهیه .بهڕای م سێ مههسههلههی سههرهكهی هههیهه كهه نههخشهی هههیهه لهه دهركههوتهنهی
مهنسورحکمهت ا ،وه كو ماركسیسهێك و کۆمۆنیسهێکی جیها و تهایهبههت ،وهكهو دهزگهایههکهی
فکری و میهۆدێك وهكو سیاسهتمهدارێك وهكو جۆرێك لهه سهۆشهیهالهیهزم ،وهک شهێهوازێهک
لهرابهری وپراتیكی .واته ئهو لهژێر کاریگهری ئهو فاكهۆرانهدا لهسهر زهمینهیان توانیویهتهی
ئهم نهخشه بنوێنێ .ئهو سێ مهسهله و فاکهۆرهش که جێگای سهرنجی منه پهیوهن ی هههیهه
به سهرهتا و پێشینهكانی ژیانی ئهوهوه .یهكێك لهو مهسهالنه ماركسیزمێكی ڕهخهنههگههرایهی
ڕخژئاواییه .مهنسور حكهمههت بهه خهوێهنه نههوه و گههڕانههوه بهۆ خهودی مهارکهس خهۆی و
ئهدهبیاتێک کهه ئهامهادهیهی هههیهه مهارکسهیهزمهی وهرگهرتهووه و وهک دهزگهایههکهی فهکهری
ڕهخنهگری لهسهری راوهسهاوه ،ئهمهش بهومانایهی مارکسیزمی ئهو مارکسیزمهی دهسهههی
دووهم و سێههم نهبووه ،که له ماوتسیهۆنگ وسهالی و مهکهههبههکهانهی وهک تهرختسهکهیهزم،
چهپی نوێ ،مهکههبهی فهرانهکهفهۆرت و ..دراوه بههدهسههههوه لههوکهاتههدا بهاوبهوون .هههروههها
حیکمهت به پێچهوانهی ماركسیزمه ڕخژههاڵتیهکانهوه ،یانی مارکسیزمی شهرقی ،ئهوهی کهه
موحسی پێی دهڵێه ،مارکسیزمی جیهانی سێههم ،كه لهپهیوهن به مهسهلهی نهتهوایههتهی و
بۆ مهسهلهی قهومیهت و ڕیفۆرمیزم ،یان له پهیوهن به كێشهی ئیسهعمار و ئاوهدانكردنهوه
و سهنعهتیكردنهوهی واڵت و به نیشهمانی كردنی سهامهانهی سهروشهههی و دامهودهزگهاكهانهی
دهوڵهتهوه بۆ مارکس گهڕاونهتهوه و مارکسیزمیان بهکار هێناوه .حیكمهت له گۆشههنهیهگهای
هیچکام لهم بابهتانهوه ماركسیزمی نهخوێهنه ختههوه و بهۆی نههگههڕاوهتههوه .ئههو خهۆێ لهه
شوێنێك ا ئهڵێ كه ناسیۆنالیسهێک ئهتوانێ بۆ ماركسیزم بگهڕێهههوه بهۆ ئههوهی مههسههلههی
قهومی پێ چاره بكهات ،بههاڵم ئههمهه مهارکسهیهزمهی چهیهنهی کهرێهکهار نهیهیهه ،ئههمهه جهۆرێهک
لهکۆمۆنیزمی بۆرژوایی و پاساوی تیۆریانهی جوواڵنهوهیهکی بۆرژوازیهانههیهه .لههمهبهارهوه
ئێمه ئهم نمونهیهمان له چهپهكانی كوردسهانی عێراق ا ،به تایهبه له كۆمهڵهی ڕهنجه هرانه ا
بینیوه .یان كهسێك ماركسیزمی پێویسه بووه بۆ ئهوهی كه واڵتهكهی له دهسهی ئیسهعمهار
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ڕۆڵیمه
دهربهێنێ و له دواکهوتوویی ئابوری و فهرههنگی ڕزگاری بکات ...حیكمهت به هیج جۆرێهك
پێشینهی ناگهڕێههوه بۆ ئهم جۆره له ماركسیزم و ئهمجۆره ڕهخنههگهریهه .بهه پهێهچههوانههوه،
ئهو میهۆد و تیۆری ڕهخنهگری ڕخژئاوایی له پهیوهن به ڕوانگه و بۆچوونی پهرخلهیهههاریهای
سهنعهتی و ڕهخنهی ئهم چینه لهسهرمایهداری ،كه ساڵههایهکه ههیه و مێژوویهکی تهایهبههت
بهخۆی تێپهران ووه وئهدهبیاتێکی تیۆری ڕهخنهگری تایهبههت بههخهۆی ههێهنهاوهتههدهرهوه و
بهڕخشنی له خودی مانیفێسه و کاپیهاڵ و ئای یۆلۆژی ئهڵمانی ا بهیانکراوه .تهنانهت بهر لهه
ماركسیش ئهم ڕهخنهگریه پرخلیههاریهه هههبهووه و مهاركهس تهوانهی لهه شهێهوهی زانسهههیه ا
دایبڕێژێههوه ومهکههبێکی ڕهخنهگری چیانیهتی و پرخڵیهێری لهسهر دابمهزڕیهنهێ .یههكههمهیه
خاڵ كه بۆ حیكمهت سهرهکیه ئهوهیه که مارکسیزم زخرتر بابهتێکی ئیسپاتی نییه تا ئهوهی
میهۆد ودهزگایهکی ڕهخنهیی وڕهخنهگرتنه .یانی بۆ ئهو مارکسیزم دهزگهایههی ڕهخهنههگهریهه
لهپهیوهن به خهباتی چینایهتی و پرخلیهاریاوه ،لهسهر هههمهوو ئههو بهابههت و مههسههالنههی
پهیوهن یان به شۆڕشی سۆشهیهالهیهسهههی و گههیشهههی چهیهنهی کهرێهکهار بهه دهسههاڵتههوهیهه،
بهکاربردووه و لهم پرخسه ڕهخنهگریهش ا توانیویهتی باسه ئیسپاتیهكانی خۆی پێهشهكههش
بكات .بۆ حکمهت وانهبووه شهێكی موتهكامل و لههپهێهشه ا ئهامهادهکهراو لههدهرهوهی ڕهوتهی
خهباتی چینایهتیو سوشیالیزمی پرخلیهیری ،بخاته بهردهم و ناوی کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری
لێنابێه .حیكمهت بهه دروسهه وهكهو مهیهههۆدی مهاركهس و وهك مهاركهس خهۆی دهزگهای
ڕهخنهگری ڕخژئاوا كهه پشهههی داوه بهه پهێهشهڕهوتهریه

شهاڕێهی فهیهكهری و دهسهههکههوتهه

جیهانیهکانی خۆیهوه که لهو سهردهمهدا بهدهسههاتبوون ،به دهسههوه ئهگرێه .بهواتایهکهی
تر میهۆد وتیۆر و دهزگای ڕهخنهگری کۆمۆنیسهی مهنسور حیکمهت ڕهگهیهكه بههر لههوهی
له ئێرانهوه دهسه پێ بكات سهرچاوه له مارکسیزمهی ئههوروپهایهی ،یهانهی خهودی مهارکهس
خۆی سهرچاوهی گرتوه ،بهتایبهتی له بهریهانیا له زانكۆكان و له دهزگا ئهكادیمیهكان ا باس
ولیکۆڵینهوهی زخر لهبارهی مارکسیزم و بابهتگهلێکی سیاسی و وئابوریو کۆمهڵهنهاسهی و...
ڕهواجیان ههبوو .مهنسور حیکمهت به تێپهڕی لهم دخخه وه ڕهگهیهكی جیاوازی لهههههمهوو
ئهوانهی که له سههردهمهی ئههودا لهه ئههورپهادا بهاوبهوون ،دهزگهای ڕهخهنههگهری مهارکسهی
بهدهسههوهگرت و وهكو بهشێك له پراكهیك و ههڵسوكهوتی شۆڕشهگهێهرانهه کههوتهه شهوێه
ساغکردنهوهی جوواڵنهوهیهکی کۆمۆنیسهی ،جوواڵنهوهیهک بۆ گۆڕینی کۆمهڵگا و دنیا.
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مهسهلهیهكی تر ،کاریگهری شۆڕشی ئۆكهۆبهر و لینینه لهسهر مهنسور حیهكهمههت و ڕخڵهی
ئهم بابهته لهسهر دهسكهوته تیۆریهكان و كامڵبوونی باوهڕهكانی كۆمۆنیزمی كرێهكهاری و
ئهو خهتێكی فیكری و سیاسی و پراتیكیهی كه ئهو پهیڕهوی لێكردووه .م پێهم وایهه بههبهێ
خوێن نهوهیهكی تایبهت بۆ شۆڕشی ئۆكهۆبهر و تێگهیشهنێكی تهایهبههت لهه لهیهنهیه

هههرگهیهز

مهنسور حكمهت نهیئهتوانی بهو ئاسهه بگات کهپێی گهیشه .بهبڕوای م تا ئهم کهاتهه ههێهج
كهسێك نهیهوانیوه بهه ئهاسهههی ئههو لههسههر شهانهی بهاوهڕ و پهراتهیهکهی شهۆڕشهگهێهرانهه و
کۆمۆنیسهانهی لینی خۆی ڕاگرتبێ و بهههنگاو لهویش واوهتر لهزخر بابهت ا بهرهو پێشهوه
بڕوات .ههزارهها كهێب ،ملیۆنهها الپهڕه لهسهر ئههزمهونهی شهۆڕشهی ئهۆكهههۆبههر و لهیهنهیه
نوسراوه و باس كراوه بهاڵم هیچیان وهكو ئهو نه لینینی ناسیوه و نههبهه ڕخشهنهی دهركهی
درهس و ئهزمونێك كه شۆڕشی ئۆکهۆبهر بهدهسهیهوهداوه وهرگرتبێ و له ئهاکهامهیهشه ا لهه
سیاسهت و بهرنامه و حزب و تاکهیک و پراتیکی شۆڕشگێرانهدا لینینیزم ودهسهههکههتههکهانهی
شۆڕشی ئۆکهۆبهری زین و راگرتبێ .بهبڕوای م کاریگهری شۆڕشی ئۆکهههۆبههر بهۆ سههر
حیکمهت زخر زیاتره له کاریگهری كۆمۆنهی پاریس بۆسهر لهیهنهیه

و سهازدانهی شهۆڕشهی

ئۆكهۆبهر.
ئهوهی كه چۆن كهمینهیهكی شۆڕشگێر ،ڕێکخراو لهحزبێکی سیاسی پێهشهرهوانه ا ،ئههتهوانهێ
خهباتی چینایهتی کریکاران بهرهو دهسهاڵت ڕێهبههری بهکهات و کهۆمههڵهگهای بهۆ سهازبه ات،
کرخکی باوهڕی لینینه له پهیوهن به حزب و دهسهاڵتی سیاسیهوه ،لهه پههیهوهنه بهه چهیهنهی
کرێکار و دهسهاڵتی سیاسیهوه .لینی ئهم باوهڕه و ئهم ڕێبازهی له لێك انهوهکانی ا لهسههر
كۆمۆنهی پاریس گهاڵڵهکردختهوه و برهوی به مارکسیزم ا و بهه کهردهوهش لهه شهۆڕشهی
ئۆکهۆبهردا پهیڕهوی لێکرد .ئهم خاڵه لهالی مهنسور حكمهت له لهێهکه انههوهی بهۆ شهۆڕشهی
ئۆكهۆبهر وڕخڵی لینین ا له بهدهسههوهگرتنی ئیسهراتیژی شهۆڕشهی کهرێهکهاریه ا ،نههک هههر
وهک میحوهرێک بهدهسههوه دهگیرێ و زین وو دهبێههههوه  ،بهگهره زیهاتهر لهێهوهی دهڕوا و
بهڕهخنه و شیکردنهوهی ئهزمونی شۆڕشی ئۆکهۆبهر و هۆکاری شکهسههههکههی ،بهه ئههرکهه
ئابوریهکان و بهرنامهی ئابوری سۆسیالیسهی لهسهردهمهی بههدهسههههوهگهرتهنهی دهسههاڵت
لهالیهن کرێکارانهوه دهگات .ئهمه خۆی ئیزافه و دهسهکهوتهێهکهی تهیهۆری مههزنهه لهه فهکهری
مارکسیزم ا ،که تا ئێسها هیج کام له لێکۆڵهره تیۆری و سیاسیهکان چ لهئاسه بزوتهنههوهی
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کۆمۆنیسهی ا و چ لهئاسه دهزگا ئهکادیمیهکان ا پێهی نههگههیشهههون .مههنسهورحهیهکهمههت بههم
کارهی ئاسۆیهکی ڕخشنی خسههبهردهم داهاتووی شۆڕشی کرێکاری و لهو کوێره ڕیهگهایهه
کهتێی کهتوبوو ،دهربازیکرد.
لهههمهههش زیههاتههر ئهههگهههر کهههمههێههک بههه ووردی لهههو ئهههدهبههیههات و مههێههژووه بههڕوانههی ه

کههه

مهنسورحیکمهت تیا چاالکه به ڕخشنی کاریگهری لینی ومیهۆد و شێوازێک که ئهو لههسههر
مهسهلهکانی شۆڕشی کرێکاری له ڕوسیادا ،پهیرهوی لێکردووه بهسهر ئهویشهوه دهبینرێ.
لهوانه بنهمای بهرخورد به شۆڕشێک کهه لههئهارادایهه ،هههڵهوێسهه لهه بههرامهبههر ئههحهزابهی
بهۆرژوازی وتهاکهههیهکههکهان ،بهابههتهی جههنهگ ،حهزب وحهزبهیههت ،نهاسهیهنههوهی ڕهوتههکهانهی
سۆشیالیزمی بۆرژوازی و ڕهخنه له پۆپۆلیزم ..وگهلی بابهتی تر.
خهاڵههی سههێههیههم ڕخڵ وکههاریههگههری شههۆڕشهی ئهێههرانههه .ئههویههش نههک هههر لهههسههر خههودی
مهنسورحیکمهت ،بهڵکو ئهم شۆڕشه ڕخڵی زخر گهورهی ههبووه له سهرههڵ انی ئهم جهۆره
له ماركسیزم و لهدایك بوونی ئهم ڕهوته سیاسیه که دواتر له جهوواڵنههوهی کهۆمهۆنهیهزمهی
کرێکاری ا شکڵی بهخۆی ا .بهڕای م ئهوه شۆڕشی ساڵی  17له ئهێهران بهوو کهه مههنسهور
حیکمهتی بۆالی خۆی ڕاکێشا ،تا بهمارکسیزمهکهیهوه له لهن هنهوه بگهڕیههوه بهۆ تهاران و
ڕخڵی شۆڕشگێرانه بگێڕێ .ئهتوانم بڵێم ئهگهر ئهم ڕووداوه نههبهوایهه ئهێهمهه شهاههیه ی ئههم
رهوته له کۆمۆنیزم ومارکسیهزم و ئههم ئههزمهونهه نههدهبهویه

و رهنهگهه ڕێهرهوێهکهی تهری

بگرتایهتهپێش .ئهم شۆڕشه ڕووداوێكی زخر زخر گهوره بوو ،نهک هههر بههو ههۆیههوه کهه
ئاڵوگۆڕێکی ڕیشههیهی لهه دخخهی سهیهاسهی و وئهابهوری و سهیهسههههمهی ئههمهنهی داسههپهاو
لهڕخژههاڵت ا پێکهێنا و ناوچهکهی خسهه لهرزه ،تهنانهت نهک بهو هۆیهوه که توانی یهکهێهک
له قهاڵ سهخهه کۆنهپهرسههکان لهناوچهکهدا که ڕژێمی شا بهوو بهڕوخهێهنهێ و زهربههیههکهی
ج یش له نفوزی ئهمریکا له ڕخژههالتی ناوهرڕاسههه ا به ا ،بهگهره بههو ههۆیههوه کهه چهیهنهی
کرێکاری ئێران ،بهتایبهتی کرێکارانی پیشهسازی نهوت به خۆیان و شوراکانایانهوه خهۆیهان
دهرخسه ،ئهمهش سهنگێکی گهورهی به مهارکسهیهزم و خههبهاتهی چهیهنهایههتهی دا و خهودی
مهنسورحیکمهتی خسهه ژێر گاریگهریهوه وئهویش ئیلهامێکی چینایهتی و شهۆڕشهگهێهرانههی
تایبهتی لێوهرگرت ،باسی ڕخڵی پڕخلیهاریا لهشۆڕشی ئێران ا ،بیرخکهی سازدانی کهۆبهۆنههوه
گشهیهکان ،شوراو سهن یکا ،سیاسهتی ڕێکخسه له نێهو کهرێهکهاران ونهاسهیهنههوهی ڕهوتهی
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سۆشیالیسهی ناو کرێکاران ،باسی ڕابهری عهمههلهی و ئهاژیهههاتهۆرهکهان و زخر بهاسهی تهر
ڕهنگ انهوهی ئهم ئیلهامگرتنهیه له شۆڕشێ ئێران .به ڕای م

گههر شهۆڕشهی بههههمههن لهه

سهردهمی دوای شكسهی بلۆكی شهرق ا ڕووی ب ایه ده ئهوهن ه بهههێهزتهر و ڕادیهكهاڵهههر و
كاریگهرتر خۆی دهنوان لهچا و شۆڕشهكانی میسر و تونس وئهوانهی به بههاری عههرهبهی
ناوزهدکران .چونكه مهشههدی خهباتهی چهیهنهایههتهی كهارگههر و سهۆشهیهالهیهزم لههبههرامهبههر
دهسهاڵتی چینی بۆرژوازی ا ،لهم شؤڕشهدا له گرنگهری واڵت ا له ڕخژهههاڵتهی نهاوهڕاسههه ا،
لهئاسهێکی رخشن ا دهرخسه و پرخلیهاریای ئێرانی هێنایه سهر شانۆی سیاسی و تهێهكههڵ
بوو به سیاسهت.
لهالیهکی ترهوه مهنسور حیکمهت کهسێکی ئاکادمیسه و ڕخشنبیرێکی چهپ و مارکسیزمهی
غهیره سیاسی نهبووه ،تا له تیۆرو کهیبههکهانههوه بهۆ ژیهان بهگههڕێ ،بههپهێهچههوانهه بهۆ ئههو
دهخاڵهگهری سیاسی وعهمهلی ،ئاڵوگۆر له دخخی مههوجهوددا ،سهازدانهی ههێهز وشهکهانه نهی
سنورهکانی هێزی بۆرژوازی و بههرهی نههیهار بهه کهرێهکهاران و مههحهرومهانهی کهۆمههڵهگها،
سهرهنجام بۆ ئهو پراتیکی شۆڕشگێڕانه و دهسهبردن بۆ ڕیشهی کۆمهڵگا ،ئهمه مهسههلهه و
مهشغهڵهی سهرهکی و ناوهکهیهه بهۆ ئههو هههربهۆئههمههش بهۆ تهیهۆری گههڕاوهتههوه .ئههگههر
سهرنجیش ب هی بههشهێهکهی زخر لهه بهاوهڕهكهان و دهزگها ڕهخهنههگهریههکههی ،تها تهیهۆریهه
ئیسپاتیهكانی که له بهرنامه و تهشکیلی حزبی کۆمۆنیسهی ئێران ا بهرجهسههههیهه ،هههمهویهان
لهپهیوهن به حاڵ و بارودخخێكی واقعی و خهباتی چینایهتی له واڵتهێهكهی دیهاریهكهراو و لهه
سهردهمێكی جیهانی دیاریكراودا بووه که بهدوای شۆڕشی ساڵی  17دا سهریهان هههڵه اوه،
بهرههمهاتوون .ئهگهر لهڕسههیهک ا بڵێم دهرکهوتنی نهاوی مههنسهور حهیهکهمههت جهیها نهیهیهه
لهسهرههڵ انی سۆڕشی بههمهن .تهنانهت لهساڵی  17وه تا سهرهتهای سهااڵنهی نههوهدهکهان
که نزیکهی دهههیهک له مێژووه وێسهگهیهکی سهرهکی ژیان و مێژووی خههبهاتهی مههنسهور
حیکمهت پێک ێنی ،له پهیوهن بهم شۆڕشهوه ڕهوتی خۆی بڕیوه.
ئهگهر قسهکانم کورتبکهمهوه:
م پێم وایه ئهم سێ مهسهلهیهی كه باسم كرد ڕهخنهگهری و مهاركسهیهزمهێهكهی غههربهی و
گهڕانهوه بۆ ماركسیزم و شۆڕشی ئۆكهۆبهر و لینی و شۆڕشی ئێران ،ئهمانه ئهو پێشهیهنهه
سیاسی و فیكری و كۆمهاڵیهتیانهیه کهههوێنی لهدایكبوون و سهرهتاكانی مهنسور حهكهمههت
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بووه .ههرلیرهدا م پێشنیارم ئهوهیه كه مهی ان به مهیه ان بهۆ نهمهونهه مهیهههۆدی مههنسهور
حكمهت ،پاشان له مهی انی سیاسهت ا ،ئینجا لهمهیه انهی ڕهخهنههی ئهابهوری وسههرمهایههداری
ئیران وجیهان ا ،پاشان له می انی سۆشیالیزم و جۆرهکانی کۆمۆنیزمهی بهۆرژوازیه ا ..خهاڵ
به خاڵ بکهوینه شوێ ئهم مهی انانه و ئهو الیهنانههی بهخههیهنهه بههر بهاسههوه کهه بهڕگهه و
وێسهگه سهرهکیهکانی خهبات وتیکۆشانی حیکمهتیان لهخۆگرتووه .ڕهنگه ئهم چوارچهێهوهیهه
دروسههر مهنسور حكمهت و باوهڕهكانی بخاتهڕوو ،وه دهسكهوتهكانهی بهنهاسهێهنهێ و وهک
ڕهوتێکی کۆمۆنیسهی جیاواز بهرجهسههی بکاتهوه.
خاڵێكی تریش ههر لێرهدا باس بكهم كه پێم وایه ئهگهر نهووترێ و ئیزافه نههكهرێ بهۆ ئههو
قسانهی كه پێشهر وتم ئهوا باسهکه ناتهواو دهرئهچێ .ئههویهش خههسهڵههتهی ههیهومهانهیهزم و
ئینسانگهراییه که تێههڵکێشه لهگهڵ سهرلهبهری باوهڕ و بهۆچهوون و پهراتهیهکهه سهیهاسهی و
حزبیهکانی مهنسور حكمهت ا و ههرگیز لێی جیا نابێههوه .ئهم خهسڵهته هههر لهه سههرهتهاوه
له پاڵ میهۆدی بهرخوردکردن ولێک انهوه وبهکاربردنی دهزگای ڕهخهنههگهری مهارکسه ا تها
دوا لهحزهکانی تهمهنی سیاسی و ههڵسوکهوتهکانی درێژدهبێههوه و ون نهابهێهه .حهیهکهمههت
ئهم هیومانیزمه له ماركسهوه سهرچاوهههڵ هگرێ .واته هیومانیزمێک که ناوهڕخکێکی تهواو
چینایهتی ههیهوه و مارکس به رهخهنههگهرته

لهه نهامهۆیهی ئهیهنهسهانهی کهارگههر لهه نهیهزامهی

سهرمایهداری وسیسههمی کاری بهکرێ ،باس له هیومانیزمهی کهارگههری دهکها و ڕزگهاری
کۆمهڵگا و ئینسان دهبهسهێههوه به ڕزگاری کرێکاران و خهباتی ئهم چیهنههوه بهۆ شهۆڕشهی
کۆمۆنیسهی .دروسه گهر سهیری ئهدهبیاتێک بکهی که مهنسور حیکمهت لهخهباتی خهۆیه ا
بهرههمی هێناوه ،ئهم خهسڵهته ئینسانگهراییهه پشهههێهنههیههکهی بههرجههسههههیهه لهه سههرجههم
باسهکانی ا .دیاره ئینسانیهت ،به مانا لیبراڵیههكههی نها ،بههڵهکهو بهه مهانها چهیهنهایههتهیههکههی و
بهسههنهوهی بهڕزگاری کرێکاران وشۆڕشهکهیهوه .نمونه لهو بارانهوه زخرن ،بهتایبهتی لهه
نووسینهوهی بهرنامه و داخوازیهكان ا كه پێشڕهوتری

داكهۆكهی و دهسهكههوتهی ئهیهنهسهانهی

گهاڵڵهکردختهوه .ئهمه یهكێكه لهو نمونانه كه هیومانیزم به پێوهری جیهانی و جهیهههانه اگهری
لهبهرچاوگرتووه ،نهک پێوانهی لۆکاڵی و ئێهرانهی .هههربهۆیهه ئههتهوانهم بهڵهێهم كهه بههرنهامههی
دنیایهكی باشهر زخرتر خهسڵهتێكی ئینسانی یونیڤێرساڵ /جیهانی ههیه تا ئێرانی ،ڕاسههه لهه
پهیوهن به ههلومهرجی كۆمههڵهگهایههكهی وهك ئهێهرانههوه نهووسهراوه بههاڵم ئههم خههسهڵههتهه
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ئینسانیهی ئهو حاڵهتهی پێ ئهبهخشێ که باسمکهرد .هههوههها لههسههر مههسههلههی مهنهااڵن،
ژنان ،مناڵ لهباربردن ،مهسهلهی جهنگ و مامهڵه لهگهل دیل له كێشمهكێش و شهڕی نێهوان
كۆمهڵه و دیموكرات و زخر مهسهلهی تردا ئهم خهسڵهته ئینسهانهگههرایهیههی کهه بهاسهمهکهرد،
دهبینرێ .به کورتی مهبهسهم ئهوهیه که بڵێم مهنسور حیکمهت ههم له بهواری تهاكهههیهكه ا و
ههم له بواری پراكهیك و تیۆری ا ئینسانیهت و ئینسانگهرایی له گۆشهی چهیهنهی كهارگههر و
ڕزگاری كۆمهڵگا و دهركێشانی لهه دهسهه ئههو سههههم و سههركهوتههی كهه بهۆرژوازی و
سیسهمهكهی دایهێناوه دهبینێ و مهسهلهی گێڕانهوهی ئینسانیهت و ئینسانگهرایی لهپاڵ ئههو
ڕهخنهگریه شۆڕشگێڕیهی كه دهسهی بۆ دهبهات لهه مهاركسههوه بهه مهیهرات وهردهگهرێ و
بهكاریئههێنێههوه .ئهو وته درهخشانهی که دهڵێهه "سهۆشهیهالهیهزم بهزوتهنههوهی گهێهڕانههوهی
ئیرادهیه بۆ ئینسان" ئهوهمان پێ هڵێه که هیومانیزمی كارگهری یهكێكه له خهسڵههتههكهان و
پێشفهرزێکه له ههمو ئهو پرخسهیهدا كه حیكمهت چ وهك باوهڕ تهیهۆر ،چ وهك پهراتهیهك و
مامهڵهکردن ،وهك نهریه و سیاسهتکردن ،وهك ههڵسوكهوت و کاری حزبی تێهیهپههڕانه ووه
له خۆی ا ههڵی گرتوه و لێی جیانابێههوه.

جهمالموحسین:

دهسه خۆش .هاوڕێ عوسمان وهك بینیهان هاوڕێ مهوحسهیه

چهاوخشهانه نهێهكهی خهێهرای

بهسهر مهسهله سهرهكیهكان ا كرد و هاوڕێ خهسرهویش ئهیهزافهاتهی كهرد و داوای ئههوهی
كرد چوارچێوهیهك دابنرێ .دیاره منیش لهگهڵ ئهوهدام و مهبهسهم ئهوه نهبوو هههر شهههی
گشهی ا بمێنینهوه ،بهاڵم له ئهنجامی قسهكانی موحسیه

و خههسهرهویشههوه هههنه ێ خهالهم

دهركێشاوه كه ئهمهوێ له دهورهی دووهم ا بێینه سهری .بهس با پێش ئههوه بهزانهیه

گههر

تۆش لهو بهشهی یهكهم ا ئیزافاتێك یان قسهی خۆت بكهی دواتر ئهكرێ ههر یههكههتهان بهه
جیا گۆشه گۆشهی جیاتان لهگهڵ بگرم .فهرموو.

عوسمانحاجیمارف:
ههر بۆ بەردەوامی لهسهر ئهم بهشه واتە دەربارەی تایبەتمەن ی مەنسور حهكهمههت و ڕخڵ
و جێگهوڕێگهی ئهو لە نێو بزووتنهوهی کۆمۆنهیهزمهی کهرێهکهاریه ا ،چههنه خهاڵهێهک هەیە بە
پێویسهی ئهزانم لەم باسەداو دواتر زیاتر ڕخشنبکرێهەوە .هەڵبەتە مەبەسهی ئێمە لەم بهاسهە
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ئەچێهە دەرەوەی ئەو چوارچێوەیەی کە هاوڕێ مەنسور تەنها وەها پهێهنهاسهە دەکهرێهه ،کە
مارکسیەکی هاوچەرخ یان کەسایەتیەکە توانیهویەتهی دەوری هەبهێهه لە نهاو بهزووتهنههوهی
کۆمۆنیسهی ا .یان تەنها ئەو مەدالیایەی بکەینە سهەرشهان کە لە دەرس و خهوێهنه نەکهانهیه ا
گەڕاوەتەوە بۆ ئەسڵێک کە مارکس و مارکسیزمە ،کە له دهسهی دوو ،دەسهی سهێهوه وهری
نه گرتوەو سنوربەنه ی کهردووە لە بەرامهبەر تەواوی دنهیهای چەپهێهک کە مهارکسهیهزم و
کۆمۆنیزمیان لە ناوەڕخکی خەباتی چینایەتی کرێکار دەرکێشاوە ،ئەوانە خهاڵهی درەخشهانهی
پیاهەڵ انی هاوڕێ مەنسورە بەاڵم ئەسڵی پهێهنهاسهەکەی نهیهیهه .حهیهكهمههت وهكهو خههتهێهك و
بۆچوونێك و یان ههتا لێك انهوهیهك بۆ دنیای سهەردەمهی خهۆی و وەاڵم بە کهێهشهەکهانهی
کۆمەڵگەوە خەباتی چینی کرێکار بۆ شۆڕشی کرێکاری ڤێرژنێكی تازهیهه کە بە پهراکهههیهکهی
شۆڕشگێرانە و خەباتی کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ شۆڕشی سۆشیالسهی بە بنەما و ڕیشهەی
ئاڵوگۆڕبوون لە کۆمەڵهگەدا وەرگهرتهووە .هەربهۆیە ڕەخهنەگهرته

لە مەنسهور حهکهمەت لەو

شوێنەوە نییه کە نوسینەکانی چەن ە قابیلی قەبوڵە یها قهابهیهلهی ڕەخهنەیە .مەنسهور حهکهمەت
لەناو دنیای بزووتنهوه ی کۆمۆنیزمی کرێکاری ا هەڵگری میسۆدێکی مهارکسهی و ڕەوتهێهکهی
پێشڕەوە و خاوەن ئەزمونێک لە پراکهیکی شۆڕشگیڕانەیەو چووە ناو کێشمەکێش و شهەڕی
ڕاسهەوخۆ لەبەرامبەر تەواوی بزووتنهوه کۆمەاڵیەتیەکانی بۆرجوازی ا.
ههر باسێكی قابیلی ئهوهیه كهسێك بیخوێنێههوه و سەرنجی هەبهێ یهان ڕهخهنهه بهگهرێ لهه
مهنسور حكمهت و بهو باسانهدا بچێههوه بهاڵم مهسهلهكه ئهوهیه كه زهرورهتی هێنهانههوهی
ئهو باسانه كه خهسرهویش له چهن قۆناغێك ا ئاماژهی پێ ا بەگشهی یەکەیەکی لێک انەبهڕاوە
و خەتێک و ڤێرژنێکی تازە دیاری دەکات ،گەر ڕەخنەیەکی جه ی هەیە دەبهێهه ڕەخهنە لەو
ڤێرژنە و لەو خەتە بگێرێه ،بە مانایەکی دیاریکراوتر کەسی ڕەخنەگر پێویسهە جیابونەوەی
خۆی لەو خەتە ڕخش کاتەوە .هەرئەوەی هاوڕێ مەنسور دەڵێه کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری
ناڕەزایەتی کرێکارە دژی سەرمایەداری ،ئەتوانم بڵێم مانای ڤێرژنی تازە و خەتهی مەنسهور
حکمەت ڕێکخهسههه

و ئهامهادەکهردن و ڕابەریهکهردنهی ئەو نهاڕەزایەتهیەی کهرێهکهارانە دژی

سەرمایەداری ،گهڕانهوهی ئهو بۆ ماركس له كاتێك ا كه له دوای  ٢٠سهاڵههوه كهۆمهۆنهیهزم
پەرچەمێکی تری ههڵگرتبوو و به شێوازێكی تر كاری ئهكرد ،حکمەت بە مهانها پهراتهیهکەکەی
گهڕایهوه بۆ ئهو سەرچاوە و ئهسڵه .لەهەمووی گرنگهر ئهوهیه كه ئهو وهك ڕەخهنەگهرێهکهی
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مارکسی و شۆڕشگێڕ لە تەواوی ژیانی سیاسی ا بەدوای بە عەمەلی کردنەوە چەسپهانه نهی
خەباتی چینایەتی کرێکارانەوە بوو بۆ بەئەنجام گەیان نی شۆڕشی سؤشیالیسهههی .ئههوهی
كه پێهنهاسههی كهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری دەکهات بههوهی كهه نهاڕهزایههتهی كهرێهكهاره دژ بهه
سهرمایهداری ،ئهو مهوقعیهتە بە ئەساس وەردەگهرێهه کهه لە جهیهههانه ا تەنههها شهۆڕشهێهک
مهترهحه ئهویش شۆڕشی كرێكاریه ،شۆڕشی سۆشیالیسهیه .باس له ئهاڵهوگهۆڕی ڕیشهەیهی
ئهكات و کاری بۆ دەکرد ،ههر ئههوهی كهه لە زوربەی بهاسههكهانهیه ا جههخهه لههسههر ئههو
مهقولهیهی ماركس ئهكاتهوه كه ئهڵێ گرنگ تهفسیری جیهان نییه بەڵکو گۆڕینییهتی.
ڕێگام ب ەن شهێك دەربارەی مهنسور حكمهت بگێرمەوە کە له ژیانی شهخسیه ا سهەرنهجهم
داوە ،له پهیوه ن به کاری سیاسی و قسەوباسەکانی لە کهۆبهونەوەکهانه ا .چههنه ئههوهی كهه
گهڕاوهتهوه بۆ ماركس وەک ئەسڵێک لە ههمان کات ا وهكو كامهێهرامهانهێهك بهه دوای دەورو
نەخش و مەوقعیەتی سیاسی پراکهیك و كار و تەرح و بۆچوونهكانی لینینهوه بهوو .لهیهنهیه
چی كردووه له شۆڕشه ا و دەوری چهۆن بهووە ،تهاکهههیهکهی چهۆن داڕشهههووە و دەور و
مەوقعیەتی حزبی چۆن پاراسهووە گەشەی پهێه اوە ،چهۆن وه لهه كهێهشهمههكهێهشهی لههگههڵ
الیهنهكان و ڕهوتهكانی تردا دەوری گهێهڕاوە و چهۆن مهامەڵەی کهردووە .گههر دهقهیهق بهێ
دهربڕینهكهم وهك كامێرامهانهێهك زخر بە وردی چهاودێهری ئههوهی كهردووه كهه دەوری
سیاسی لینی چۆن بووە و چۆن کۆمۆنیزمی کردووە بە ههێهزێهکهی سهیهاسهی بهااڵدەسهه و
بەدەسەاڵتی گەیان ووە .لینی هەمیشە نمونەیەکی زین وو کاریگەر بوو لە ژیهانهی سهیهاسهی
مەنسور حکمەت ا ،بهم مانایه چەن گهڕاوهتهوه بۆ ماركهس ئههوهنه هش دیهقههتهی لهه دەورو
پراکهیكی لینی داوه .پێم وایه ئهم مهسهلهیه لە ژیانی سیاسی مەنسور حکمەت ا كههم بهاس
كراوه یان زخر ئاماژهی پێ نهكراوه .ههتا ئینسان ههسهی بهوە ئەکهرد بەجهیها لەهەردەورو
جێگهو ڕێگهیەکی مەنسور حکمه وەک خاوەن و ڕابەری بزووتنهوهیەک هەمان ئهو جهۆره
مهوقعیهتەو دەوری لینی بۆ هەڵسوڕانی سیاسی خۆی دەسه نیشان کردبوو .ههر ئهوهشه
كه باسێك یان مهسهلهیهك دههێنێ بۆ ئەوەیە هەنگاوێهک بهزووتهنههوهکە بەرێههە پهێهشهەوەو
ئاڵۆگۆڕێک ئەنجام ب ات .به مانایهك ئهوهی كه تهئكی ی ئهكرد چۆن لینی كۆمۆنیزمی كهرد
به هێز و گهیان ی به دهسهاڵت .دەورو مهوقعیهتی مهنسهور حهكهمههتهیهش هههرئههوهبهوو كهه
چۆن كۆمۆنیزم له ئێران ا بكات به هێزو شۆڕشی کهرێهکهاری بەسهەرکەوته

٥٤
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نسورحیکمه

ڕۆڵیمه
نمونه جارێک له یەکێ لە باسەکانی کۆڕێکی ا بە ناونیشانهی "ئهایها كهۆمهۆنهیهزم لهه ئهێهرانه ا
سهردهكهوێ" سەرەتای قسەکانی بەوە دەسه پێ دەکات و دەڵێه گەر بزانم

كهۆمهۆنهیهزم

ناگات به دهسهاڵت ئەوە واز لە سیاسەت دەهێنم ،بۆیه كاری سیهاسهی ئههكههم و لە حهزبهی
کۆمۆنسهی کرێکاری ئێران ام ،ئهزانم كۆمۆنیزم له ئێران ا سههرئههكههوێ'' .ئههمهه پهێهشهبهیهنهی
كردنی كار و پراکهیكێكه كه ئهم ئامڕازه واتە حزبی کۆمۆنسهی کرێکاری بۆ خهباتی چهیهنهی
كرێكار له ئێران ا به واقعی ئهیبینێ ،یانی شهێكی كردهیه و خهیاڵی نیه.
ئهوهی كه م وتم كهسانێهك گههر بهیهانههوێ ڕهخهنهه بهگهرن ئههتهوانه

بهڕخن ئههو بهاسهانهه

بخوێننهوه بهاڵم گرنگهری ڕهخنه ئهگهر له مهنسور حكمهت بگیرێ لهسهر ئهو مههوقهعهیههت
و پراکهیكهیهتی كه تهئكی ئهكاتهوه ،بۆ نمونه مهاركهس جهۆرەهها نهوسهراوو كهههێهبهی هههیهه،
كاپیهاڵی ههیه ،مومكینه ئهوانهه هههمهوو قهابهیهلهی ڕهخهنهه به  ،بههاڵم یههك شهه گهرنهگهه لهه
لێك انهوهی مهوقعیهتی ماركس ا ئهوهیه كه باسی هەڵوەشانەوەی کۆمەڵگەی سهەرمهایەداری
و شۆڕشی كرێكاری و سۆشیالیسهی ئهكات ،باسی پراکهیكی كۆمههاڵیههتهی چهیهنهی كهرێهكهار
ئهكات .ئهمه ئیكهشافێكی واقعی گهورهیه كه ماركس كردوویهتی .ئهگهر کەسێک ڕهخنهی لە
مارکس هه بێه پێویسهە ئەو ئیکهشافە واقهعهیە پشهه ڕاسهه کهاتەوە و بهڵهێ نههخهێهر ئههمهه
دروسه نییه ،یانی شۆڕش له دنیای سهرمایهداری ا ڕوو نادات ،هەڵهبەت سهەرمهایەداران و
بۆرجوازی بیرمەن ەکان و حزبەکانیان دەڵهێه

دنهیهای سهەرمهایەداری دنهیهایەکهی واقهعهی و

نەگۆڕە ،واتە مهسهلهكه ئهوهیه ئایا ئهم شۆڕشه كرێكاریه و حکومەتی کرێکاری بەرجەسهە
و واقعیه یان ناواقعیه؟ کەسێک گهر بیهوێ ڕهخنه له ماركس بگرێ ئهبێ ڕهخنه لهه تهیهۆری
مههارکههس بههگههرێههه دەربههارەی هەڵههوەشههانەوەی کههۆمەڵههگەی سههەرمههایەداری و دامەزرانه نههی
کۆمەڵگەی سۆشیالسهی ،بە مانایەک خۆ جیاکردنەوەیە لە مهارکهس و مهارکسهیهزم .وه هههر
ئهوهی كه ئێمه باوهڕمان به شۆڕشی كرێكاری ههیه ،هەڵسوڕانی سیاسیمهان لەو شهۆڕشهە
جیانابێهەوە ،بهم مانایه ماركسیسهی  .ئهوهی كه مهوقعیهتی چینی كرێكهارە لهه كهۆمههڵهگهادا،
ئهم چینهه بهۆخهۆی جەمسهەرێهکە لە پهێهکهههاتەی كهۆمههڵهگە و مههوجهودیەتهی بەشهێهکە لە
پێکهاتەیەکی ئۆرگانی وەک هەر کائنهێهکهی زیهنه و کە کهۆمەڵهگەی سهەرمهایەداری لهێ پهێهک
هاتووە .مهنسور حكمهت بۆ خۆی به نمونه ئهیهێنێههوه کە چینی كرێهكهار کهۆمەڵە کەسهێهک
نییه کەلە ناو کۆمەڵگەدا مارکس پێهی بهاشهە شهۆڕش بهکەن ،ئههمهانهه ئههتهوانه
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چینهكانی تر دهوریان باشهربێه به ڵکو چینی کرێکار مەوجود یەتێکی واقعهیە لە پهێهکهههاتەی
کۆمەڵگەی سەرمایەداری ا بۆ خۆی ئەو مەوقهعهیەتەی هەیە کە گهۆڕیهنهی دنهیها لە نهاو دڵهی
پراکهیکی شۆڕشگێڕانەی چینی کرێکاردا بەرجەسهە بۆتەوە ،كائینێكه مهوقعیهتهكهی ئههوهیهه
كه ئاڵوگۆڕ ئهكهات بههاڵم ئهیهههر ئههمهه لەبهاری عەمەلهیەوە بهه ڕخڵهی حهزب و پهراکهههیهكهی
شۆڕشگێڕانه و به دانی نەخشە و سیاسهت دەچێهە پێشەوە.
به مانایهك ئهگهر ڕهخنه له مهنسور حكمهت ههبێ دەربارەی هەر نوسراو باسێکی قابیلی
ئەوەیە سەرنج ب رێه ،بۆ نمونە دەربارەی شەڕی کەن او هەلومەرجی سیاسهی ئەو کهاتەی
عێراق و ناوچەکە و دەورو بااڵدەسهی ئەمریکا ئهكرێ كهسێك بڵێ لههسههر شههڕی كههنه او
لێک انەوەیەکی وورد ترم هەیە و ئیزافەی بۆ بکات ،یان ههموو ئهو بهاسهانههی كهه هههیههتهی
ئهكرێ دهوڵهمهن تر بكرێ و ئهتوانرێ له چهن شهێكی ا ڕهخنهشی لێ بگیرێ بهاڵم ئهمانهه
ناكاته ئهوهی كه خۆجیاكردنهوهیه له خهتی مهنسور حكمهت ،بەڵهکهو خهۆ جهیهاکهردنەوە بهه
ڕای م یهك مانای ههیه ،مانای وایه كه مهنسور حكمهت باوهڕی به شۆڕشێك ههبووه كهه
ئه ویش شۆڕشی سۆشیالیسهیه و ئهامهڕازو ڕێهگهاکهانهی گەیشههه

بەو شهۆڕشهە بەرجەسههە

کردختە لە دەوری حزب وەک ئامڕازی دەسهی چینی کرێهکهار بهۆ ئەو شهۆڕشهە و کهردنهی
کۆمۆنیزم و حزب بە هێزێکی کۆمەاڵیەتی ئامادە بۆ شۆڕش و دەسەاڵت .وه ئههم واقهعهیەتە
کۆمەاڵیەتیە و شۆڕشی کرێکاریە مەنسور حکمەتی گهڕان ختەوه بۆ مهاركهس وەک ئەسهڵ.
وه ئهم شۆڕشه دەور و مهوقعیهتی چینی كرێكاره جا ئیهر ئهمه چۆن ئههچهێهههه پهێهشههوه و
ئامادهییهكانی چۆنه ،چۆن ئەو شۆڕشە سەردەکەوێه ،بەوادرەکانی له كهوێهوه مهانها پەیه ا
دەکات و دهسه پهێ ئهه كهات ،لە چهوارچهێهوە و دەور و خەبهات و ئهاسهۆی کهرێهکهاران و
سۆشیالسه و ڕابەرەکان و حزبەوە تەشنەدەکات..
مهنسور حكمههت لە خهوێهنه نەوەو قەبهوڵ کهردنهی مهارکهس وەک ئەسهڵ و سهنهوربەنه ی
لەبەرامههبەر هەمههوو ئەو ڕەوت و الیەنههانەی جههێههگههاوڕێههگههایەکههی جههیههاوازیههان لە خەبههاتههی
سهوشههیهالسههههی کهرێههکهاران گهرتەبەر ،بەتهایههبەتههی بەدوای شهکههسههههی شههۆڕشهی ئهۆکهههههۆبەر،
كۆمۆنیسهێک بەشێوەی جۆراوجهۆر بهااڵدەسهههی پەیه ا کهرد کە بهه گشهههی جهیهابهۆوه لههو
مهوقعیهته ی کە دەبێه ڕابەری شۆڕشی سۆشیالیسهی بكات ،جا ئیهر ڤێرژنهكانی ههرچیهك
بێه ،ماویزمه ،كۆمۆنیزمی جیهانی سێیهمە ،خههتهی شهورەوی و ئهۆرخ کهۆمهۆنهیهزمە ..هههه ،
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ڕۆڵیمه
دەورو مەوقعیەتهی هههمهوو ئههو ڕەوتهانە ئههوهیهه كهه شهۆڕشهێهك لههدنهیهای كهۆمههڵهگهای
سهرمایهداری ا ئەمرێکی واقعە و مهترهحه ،بەجهێهیهان ههێهشهههوو دووركههوتهبهوونههوه لههو
شۆڕشەو ڕێگایەکیان گرتەبەر کە بوونە بەشێک لە پارێزەرانی سەرمایەداری  ،یهانهی چهونە
بەرەی سنوربهن ی و وەسهانەوە له بەرامبەرشۆڕشی كرێكاری ا.
لێرهوهیه كه پێویسهە سەرنجی ئەوە ب ەی كه مهنسور حكمهت چووهوه سهر ئههم ئههسهڵهه
و بەرجەسهەکردنەوەی ئەوەی كه تەنها شۆڕشێك له جیهان ا مههتهرهحهه و ئهامهادهكهاریههك
بكات بۆ ئهوهی كه ڕخڵێك ببینێ له ڕابهرایهتیكردنی ا .ئههگههر كههسهانهێهك پهێهیهان وایهه ئههم
شۆڕشه ناكرێ بهم مانایه ئهبێ خۆیان له مهنسور حكمهت جیابهكههنههوه .ئهیهههر ئههوهی كهه
کەسێ پێی وایە باسێکی هاوڕێ مەنسور تهواو نییه ،یان شهی تری لهوبابهته ئهوه نهاتهوانهێ
ڕەخنەکەی ج ی و عەمەلی بێه .بهاڵم به گشهی ڕهخنه له ماركس له لیهنهیه

لهه حهیهكهمههت

ئهبێ مانایهكی پراکهیكی ههبێ ،مانایهكی عهمهلی له ڕخڵ و مهوقعهیههتهێهك كهه هههیههتهی .بهۆ
نمونه لینی كۆمۆنیزمی كرد به هێز .ئایا مهترهح بوو بەلشهەفهیەکهان دەسهەاڵت بهگهرن یهان
نەدەبو ئەو کارە بکەن .ئهوەش ڕهخنهی ڕەوتێکە کە پێی وایە کرێکهار پهێهویسهههی بە حهزب
نییه و نابێه لەڕێگەی حزبەوە دەسەاڵت بگرێه ،گوایە کرێکاران خۆیان ئەتهوانه

ئهاڵهوگهۆڕ

بکەن و پێویسهیان به حزب نییه .ئهمه خهتێكه و بۆچونێكه ههیه بهاڵم ئهگهر بههوێ ڕهخهنهه
له لینی بگری ئهبێ بچی له دامهزران نی حزبهوه ،ئهو شههی كه ئهامهڕازی دهسهههی چهیهنهی
كرێكاره بۆ گهیشه به شۆڕشی سۆشیالیسهی .كهسانێك ههن ئهمه ناكهن و بهاوەڕیهان بە
حزب نییه ،ئهمه بهو مانایه باوهڕیان به لینی نییه .بۆ ڕەخنەگرت لە مههنسهور حهكهمههتهیهش
ههر ههمان شهه .ئهگهر كهسێك ،الیهنێك ،ڕهوتهێهك ئههیههوێ خهۆی لهه مههنسهور حهكهمههت
جیابكاتهوه بە ڕهخنه لە نوسراو و ئهدهبیاتهكانی دەورێکی کاریگەری نابێه ،چونکە ئهسهڵهی
خۆجیاكردنهوهكه لهو شوێنەوەیه كه بۆ نمونه لینی ئهیویسه كۆمۆنیسه بكات بهه ههێهز و
بەدەسەاڵت ،حزب بكات به وهسیلهی ئاڵوگۆڕ له كۆمهڵگادا بۆ شۆڕشی سۆشیالیسهی چینی
كرێكار ،ئایا ئهمه مهترهحه یان نا؟ ئایا دروسهە یا هەڵەیە؟ پهێهم وایە هههتها کەسهانهێهک کە
پێیان خۆشە بانگەشەی شکسهی ئهزمونی كۆمۆنیزمی كرێكاری ڕابگەیەن  ،یان پهێهشهههر كهه
باسیان لەشكسهی سۆڤیهت ئهكرد جیاوازیهكانی ئەو الیەنانە لهگهڵ خودی مهنسور حكمهت
ئهوهیه كه ئهو لهه مههوقهعهیهه تهی بەرژوەنه ی چهیهنهی کهرێهکهار بهۆ شهۆڕشهی کهرێهکهاری لە
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مەسەلەکانی دەورانی ،بەاڵم ڕەوتەکانی تر لە کۆمۆنسهەکان ناچنە سهر ئهسڵی ئهو بهاس و
کارو هەڵسوڕانەی کە هەر ئێسها شۆڕشی سۆشیایلسهی لەهەر شوێنێکی ئەم دنیایەدا بهێهه
واقعیەتێکی کۆمەاڵیەتیە و دەبێه کاری بۆ بکرێه .بهڕای م ئهمه گهورهتریه

كههمهوكهوڕی

ههموو ڕهخنهكانی تره كه له خودی مهنسور حكمهت و ههتا له ماركس و لهیهنهیهنهی دەگهرن،
مەسەلەکە بەو جۆرەیە كه ئهو حهقانیهتهی كه مارکس و لیهنهیه

و حهکهمهه دهسهههیهان بهۆ

بردووه ئهم ڕهخنهگرانه نهفی ئهكهنهوه ،ئهمه جێگای پرسیارێكی ج یه.
خراپ نییه گەر نمونەیەک وەک وێنایەک باس بکەی لەسەر پێکهاتەی کۆمەڵگە بە گشهی و
کۆمەڵگەی سەرمایەداری بەتایبەتی کە له ئهدهبیاتی ماركس ا تهعهبهیهری لهێ کهراوە ،ئەویهش
ئەوەیە کە كۆمهڵگا وهك پێكهاتهیه كی ئۆرگانهیهك پهێهنهاسهە دەکهرێهه ،بەو مهانهایە کهۆمەڵهگە
کائنێکی زین ووە پێکهاتەیەکی میکانیکی نییه و پێویسهە ڕەگ و پێهکهههاتە و نهاکهۆکهیەکهان و
ئاڵوگۆڕەکانی بناسینەوە ،چۆن پێكهاتهیهه كهی ئهۆرگهانهی لە گەراوە یهان لە ههێهلهکەوە یهان
خانەیەکەوە مانای گۆڕی بۆ ژیان دەسه پهی دەکهات وە ئەو گەرا و ههێهلهکەیەش بەبهێ
ئامادەکردن یا بوونی ئامراز و دخخێکی گونجاو ناتوانێ گەشە بکات ژیان دەسه پێ بهکهات،
واتە ئهگەر ئامڕازێك نهبێ ،پلەیەکی گهرمی گونجاو نەبێه ئهو هێلكهیه ئهو گههرایهه نهابهێهههه
بوونهوهرێكی زین وو یانی شهێكی تری لێ دروسه نهابهێ .كهۆمههڵهگها و وجهودی چهیهنەکهان
ناکۆکی نێوان چینەکانە کە بەرژەوەن ی جیاوازی ئابوری کۆمەڵگەیان پی تەعبیهر دەکهات و
کۆیان دەکاتەوە دواتر هەڵ ەوەشێهەوە و کۆمەڵگەیەکی تر بەرهەم دێههەوە .وجهودی چهیهنهی
كرێكار و ملمالنێكهی ئهو واقعیهتهیه كە دروسهههکهراو نهیهیهه و لە دایهک بهووی پهێهکهههاتەی
کۆمەڵگەی سەرمایەداریە و لە ڕەحمی ئەو کۆمەڵگیەدا گەرای بنەمای ئهاڵهۆگهۆری چهانه ووە
کە دەبێه لە دایک بێه .کۆمەڵگەی سۆشیالسهی بەبێ شۆڕشی کرێهکهاری لە دایهک نهابهێهه،
شۆڕشی کرێکاری بەبێ ئامراز و دخخی گونجاو هێلکەی کۆمەڵگای سۆشیالسهی ناشکێنێ.
مەبەسه ئهمهیه چ جێگهوڕێهگههیههك بهۆ حهزب و ڕابههرەكهانهی نەخشهە و سهیهاسههتەکهانهی
دادەنههرێههه ،گههرنههگههی و دەور و جههێههگهههوڕێههگهههی حههزب الی مەنسههور حههکههمههه بە مههانهها
کۆمەاڵیەتیەکەی یەکەیەکی لێک جیانەکراوەی خەبات و شۆڕشی کرێهکهاریە ،ئەو ئهامهرازەیە
کە تۆیی شۆڕش دەخاتە سەر ڕەوتی لەدایک بهون و بەسهەرکەوته

گەیهانه ن ،ڕخڵهێهك كهه

مهنسور حكمهت ئهیویسه بیبینێ و ههوڵی داوه بیبینێ .شەخسی خۆم لههسههر ئههم بهنههمها
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ڕۆڵیمه
پراکهیكه شۆڕشگێڕانەیە ئهیناسم ،به جیا له باسهكانی و بهجیا له لێكۆڵینهوه و ڕهخهنههكهانهی
ئهوانه كه شهی پایهدار و گرنگ  ،بهاڵم ئهو ئهزمونهی كه له لینینی وهرگهرتهووه ئههیهویسهه
ئاڵوگۆڕێك له ئێران ا به مانای شۆڕشی سۆشیالیسهی كرێكار بهمانای پێشڕهوی كۆمۆنیهزم
و دهسهاڵتی كۆمۆنیسههكان بەئاکامی خۆی بگەیەنێه .جا له ئهزمونی ژیانی ا و له تههمههنهی
سیاسی خۆی ا لینی گهیشه بهوه و هاوڕێ مەنسور نهگهیشهه بههوه ئههوه بهاسهێهكهی تهره
ئهكرێ لهسهر ئهوه قسهی زیاتر بكرێ .ئههگههر ههاوڕێ مەنسهور فهریها بهكههوتهایهه لەبهاری
عەمەلیەوە ئهو مهوقعیهتهی لینینی بەدەسه بهێنایە ،ههڵبهت ههم خۆی و ههم نووسینهكانی
جێگهوڕێگهیهكی تریان دهبوو.
سهرنج ب هن ههر له ئهوهڵهوه میهۆدی کارو هەڵسوڕانی سیاسی ئهم ئیهنهسهانە مەزنە ،جها
كرێکاریە ،ئینسانیه ،هەوڵی اوە كۆمۆنیزم بهکهات بە ههێهز.لە پەیهوەنه کهردنهی بە كهۆمههڵههی
زهحمهتكێشانهوه لهو پێناوهدا بووه كه كۆمۆنیزم لە شۆڕشی ئێران ا بخاتە ناو هاوکهێهشهەی
سیاسی و هاوسەنگی هێزەوە ،ئهسڵی مهسهله بۆ ئهو ئهوه بوو كه حهرهكهتهێهكهی عههمههلهی
بهبههاتره له دهرزهنێك بهرنامه .بهڕای م ئهویش ههمیشه بههدوای ئههوهوه بهووه كهه لهه
كوێ ا كۆمۆنیزم ئهتوانێ جێگهوڕێگه و ئاڵوگۆڕ بكات و ببێ به هێهز .دروسهههكهردنهی حهزبهی
كۆمۆنیسه ههر ڕهخنهیهكمان لێی ههبێ بهاڵم توانی لهه سههردهمهێهكه ا ئههو ڕخڵهه بهبهیهنهێ.
دروسهكردنی حزبی كۆمۆنیسهی كرێكاریی عێراق لهگهڵ ئهوهی ههن ێ كهس وا تههعهبهیهری
لێ ده كەن کە پەلە بووە و پهێه اویسههەیەکهانهی ئهامهادە نەبهوون و تەنههها ڕێهکەوتهنهی چەنه
ڕێکخراوێکە ،بەاڵم بۆ مەنسور حکمه پێکهێنهانهی حهزبهی کهۆمهۆنهیهسهههی کهرێهکهاری عهێهراق
زەرورەتی گۆرینی هاوکێشەی سیاسی بوو لە ناو واقعیەتی ئەوکاتەی عێراق و ئهێهران بە
قازانجی فراوان بون و بەهێز بونی كۆمۆنیزم له ئێران و عێراق و كهوردسهههانه ا .گەر هههر
كهسێك ڕهخنهی هه یه لە دروسه بونی حزبی کۆمۆنیسهی کرێکاری عێراق پهێهویسههە وەک
دیاردەیەکی سیاسی و دەوری مەنسور حهکهمهه لەو دیهاردەیەدا وەاڵم به اتەوە نەک وەک
بینەرێکی سەتحی کە پێیان وایە ئەو ڕێکخراوانە گونجاو نەبوون.
بهجیا لهوهی ئهو هاوڕێیانه ئاماژەیان بەدەوری مەنسور حکمه دا لە بهوارە جهیهاجهیهاکهانه ا،
لەکۆتای ا ههر ئهوهیه كه مهنسور حكمهت كهسێكهی عههمههلهی و سهیهاسهی و شهۆڕشهگهێهڕو
خاوەن خەتێک و خاوەنی بەڕێخسهنی بزووتنهوهیەکە .بهجیها لهه بهۆچهوون و تههرحههكهانهی
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بهجیا لهوهی كه ڕهخنهكانی چهی بهوون بههاڵم بههدوای ئههوهوه بهوو كهه چهۆن شهۆڕشهی
کرێکاری له ئێران و ناوچهکەدا بەسەرکەوت بگەیەنێه ،كه ئەم شۆڕشە تهنههها مههسههلههی
ئەسڵیە له تهواوی جیهان ا ،بهو مانایهش ئهتهوانهم بهڵهێهم مههوقهعهیههتهی جهیهههانهی و خەبهاتهی
ئینههرناسیۆنالسهی تەنها یهك شۆڕش له دنیادا مهترهحه ئهویش شۆڕشی سۆشیهالهیهسهههیهه.
ئهمه تهوهجوهی کاری ئەو بووه و ئهمه ڕهخنه و خەبات و كهاری سهیهاسهی بهووه .ئههگههر
كهسێك ئهیهوێه خۆی جیابكاتهوه له مهنسور حكمهت ئهبێ بڕوات بگات بهو ئاکامەی كهه
ئه و تەرح و کارانەی ئەو هەوڵی بۆ داون بڵێ دروسه نی و نابێ و ناکرێ و مەترەح نییه.

جهمالموحسین:

بهشی سهرهتا بۆ پێشكهشكردنی باسهكه كۆتایی هات .م چههنه شهههێهك ئههڵهێهم و دوایهی
ئهمهوێ لهسهر ههن ێك مهسهله قسه بكهی  .كاراكههری سیاسی مهنسور حكمهت كاركردی
ههبوو به مانای ئهوهی كه ههمیشه وهك خۆشی پێ اگری لهسهر ئهكرد كۆمهۆنهیهزم ئههگههر
كۆمۆنیزمێكی دهخاڵهتگهر نهبێ ،ئهگهر بهكردهوه دهسهی له كۆمهڵگا گیرنهكردبێ كۆمۆنیهزم
نییه .بۆیه خۆشی وهك كۆمۆنیهسهههێهكهی ههاوچههرخ ئههم ڕخڵههی بهیهنهی .وه ئههیهویسهه بهه
باسهكانی ،به دهخاڵهته سیاسیهكانی ،به حزب دروسهههكهردنههكهانهی ئههم مههسههلههیهه بهبهاتهه
پێشهوه .م پێم وایه ئێمه لهسهر مهنسور حكمهت و سیاسهتهكانهی كهه گهرتهوویههتهیهه بههر
لهباری سیاسهت و تاكهیكهوه ،تیۆر و ڕخشنگهری ماركسیسهیهوه بهگهره هههتها ئههوهی كهه
ئێهوه وتهههان و هههنه ێ كههسهی تهریهش پهێهی وایهه كهه ئهیهزافهاتهیهشهی كهردووه بهۆ بهاسهه
ماركسیسهیهكان وه تهنانهت له پراتیك كردن و ههموو ئهم ڕووانههوه جهێهگههوڕێهگههی ئههم
ئینسانه لهباری واقعیهتی كۆمۆنیزمێكی دهخاڵهتگهرهوه بووه .وه ئهتوانرێ ئههم مههسههلههیهه
ببهیهنهرێ .بههاڵم هههر یههك لههو مههسههالنهه خهۆی بهاس هههڵهئههگهرێ .مه

ههیهوادارم ئههمهه

درهوازهیهك بێ بۆ ئهوهی ئێمه بهوانی كاتی تریش بێینه سهریان .بۆ نمونه له پهیهوهنه بهه
شۆڕشهوه ،ئهوهی ئهو بۆچوونی لهسهر شۆڕش و سۆشیهالهیهزم چهیهیهه ،لهه پههیهوهنه بههو
مهسهلهی هیومانیزمهوه كه خهسرهو لهم دواییهدا وتی و مهسهلهیهكی جه یهه كهه هههنه ێهك
كهس ڕهخنهی ڵێئهگرن و پێیان وایه ئهمه جۆرێك چوونه نێو باسی هیومانیزمی لیبراڵیسهی
و وردهبۆرژوازیهوهیه كه ئهمه قسه و باسێكی ج ی ههڵئهگرێ .لهسهر مهسهلهی هههژمهون
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ڕۆڵیمه
و دهسهاڵت ،لهسهر مهسهلههی شههڕی كهۆمههاڵیههتهی ،شههڕی ئهایه خلهۆژی و بهیهروڕاكهانهی
كۆمهڵگا و تا شهڕی سیاسی و ههنگاو به ههنگاو بۆ پاشهكشه به بۆرژوازی و ڕوخان ن و
ههڵوهشان نهوهی سیسهمی سهرمایهداری و بهرپاكردنی سۆشیالیزم .بۆیه مهرج نییه ئهێهمهه
ههموو دانهدانهی ئهم مهسهله یان گۆشانه بگری  .بهاڵم م پێم بهاشهه لههم سهیهمهیهنهارهشه ا
یهك دوو گۆشهی ههر بگری .
بێمهوه سهر ئهوه كه خهسرهو باسی میهۆدی كرد .م ئهمهوێ ئهوه بڵێم كه له مههسههلههی
میهۆد و تیۆرهوه ،مهنسور حكمهت له باسهكانی سهرهتایهوه لهه كهاتهی سهههههنه و دواتهر
اتحاد مبارزان و ههتا دوایی كه پێ اگری لهسهر دروسهكردنی حزبهی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهران
ئهكات ئهگهڕێههوه بۆ ماركس و ئهڵێ ئێمه ئهبێ چهكی ڕهخنهی ماركسیهسهههی بههدهسههههوه
بگری  .م پێم وایه ئهمه لهباری تیۆرهوه چهن ی مهسهلهی بهرده پهێهشههوه چ لههوهی كهه
موحسینیش ئاماژهی پێ ا له دهورونهخشی پڕخلیهاریا له شۆڕشی ئێران ا ،له ڕهخنهكانهی لهه
كهۆمهۆنهیهزمههی مهاوی و پهۆپهۆلهیههسهههی و دژه ئهیهسههههعهمهاری و ئههوانههوه .ئههم بهاسهانهه و
هاوشێوهكانیان مهسائیلێكی تیۆری ماركسیسهی خسههوه سهرپهێهی خهۆی .بههاڵم دواتهر لهه
سهردهمی سهرهه ڵ انی كۆمۆنیزمی كرێكاری و فراكسیۆنی كۆمۆنیزمی كرێكاریهوه خۆشهی
بهجۆرێك ئاوڕێك ئهداتهوه له پێشوو و ئهڵهێ '' :مهاركسهیهزمهی شهۆڕشهگهێهڕ تهوانهی لههبهاری
ئای خلۆژیهوه ئهم كاره بكات و وهاڵم بهو مهسهالنه به اتههوه .ئههم هههژمهونههی مهاركسهیهزم
دووباره زاڵ بكاتهوه بههاڵم كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری ئههمهه نهیهیهه ،بهگهره ئههو بهزووتهنههوه
كۆمهاڵیهتیهیه كه سهراپای كۆمهڵگا دائهگرێ ''.مهبهسهم له هێنانهوهی ئهم قسهیه ئهوه بهوو
كه بێینهوه سهر ئهم مهسهلهی تیۆر و میهۆده .بهڕاسهی ئهو شههی كه باس ئهكرێ كه ئههو
ئیزافاتی بۆ تیۆر بووه و بهتایبهت ئهم مهسهالنه چی چونكه لهزخر باسی ا ئهم مههسههلههیهه
ههیه .بۆ نمونه باسی ناسیۆنالیزم و بهرنامهی كۆمۆنیهزمهی كهرێهكهاری هههنه ێ مههسههلههی
تێ ایه كه پێشهر لههر ناسیۆنالیزم نهووتراوه .لهسهر مهسهلهی سهۆشهیهالهیهزم و سهۆڤهیههت
مهسائیلێكی تیۆری قوڵ باس ئهكات كه نهووتراوه ...وه زخر شهی تر .با جارێ گهۆشههیههك
بگری  ،دواتر دێینهوه سهر هی تر .ئایا جیهاوازیههك كهه مههنسهور حهكهمههت لههم بهارهیههوه
نیشانی دا بۆچی میهۆدێكی جیاوازتر بوو؟ مهگهر گهڕانهوه بهۆ تهیهۆری مهاركهس خهۆی لهه
خۆی ا ئهكرێ شهێكی جیاواز بێه؟ یاخود با بڵێی له چ ڕوویهكههوه جهیهاوازه؟ بههم مهانهایهه
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گهڕانهوه بۆ ماركسیزم و لێكههڵپێكانی لهگهڵ چینی كرێكاردا كه بۆ ئێمهه كهۆمهۆنهیهسههههكهان
گرنگی ههیه شهێكی جیاوازه؟ بۆیه لێرهدا ئهمهوێ بزانم هاوڕێكان لهسهر ئهم الیهنههی ئههم
تهوهره ئهڵێ چی؟ با سهرهتا ڕوو بكهمهوه موحسی .

موحسینكهریم:

پرسیارهكهت زخر الم ڕخش نهبوو چونكه دورودرێژ بوو .به تایبهتی ئهایها تهۆ مههبههسهههه
لهوه بوو گهڕانهوه بۆ ماركس بۆچی وهك ڕهوتێكی جیاواز سههیهرئههكهرێ و ههۆكهارهكههی
چییه؟

جهمالموحسین:

نا ،مهبهسهم گهڕانهوه بۆ ماركس نهبوو ،مهبهسهم ئهوه بوو ئهو باسه تیۆریه جهیهاجهیهانههی
كه مهنسور حكمهت لهسهر مهسهلهكان هێنای چ له سههردهی اتهحهاد مهبهارزان و چ دواتهر
سهردهمی ماركسیزمی شۆڕشگێردا ،ئهم پێ اگریه لهسهر تیهۆری مهاركسهیهزم بهۆ مههسههلهه
جیاجیاكان ،چ جیاوازیهكی دا به مهنسور حكمهت و بۆچی ئهمه میهۆدێكی جهیهاواز بهوو لهه
لێك انهوه و سیاسهتی كۆمۆنیسهی ا؟

موحسینكهریم:

به بڕوای م جیاوازیهكه لهوێوه دروسه بوو كه له دوای شكسهی ئهزمونی سۆڤیهت وهك
مهنسور حكمهتیش باسی ئهكات ،كۆمۆنیزم له پایههی کهۆمەاڵیەتهی خهۆی دابهڕا و بهوو بهه
ئااڵی فکری و سیاسی بزووتنهوهکانی بۆرژوازی .تەنانەت خودی ماركسیزم و كهۆمهۆنهیهزم
ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هێنرا و بەشێوازی دیکە تەفسهیهر و لهێهکه انەوەی بهۆ دەکهرا کە ههیهج
پەیوەن یەکی بە مارکسیزم و کۆمۆنیزمەوە نەبوو ،وەکو فکر و جیهانبینهی و بهزووتهنههوهی
سیاسی -کۆمەاڵیەتی چینی کرێکار .چینی دهسهاڵت ار و توێژهكانهی تهر بهێهجهگهه لهه چهیهنهی
كرێكار ،ئهمانه ههموویان كهڵكیان له كۆمۆنیزم وهردەگرت لەپێناو بەرژەوەن ی خهۆیهانه ا و
ههریهكه به جۆرێك تهفسیری بۆ دەكرد و كردیان به بهشێك له چوارچێوهی ئای خلهۆژی و
فیكری خۆیان .له نمونهی ئهوانه كۆمۆنیزمی ئهوروپایهی ،كهۆمهۆنهیهزمهی ڕهسهمهی ڕووسهی،
كۆمۆنیزمی چینی و هاوشێوهكانیان ،كه ئههمهانهه ههیهچهیهان پههیهوهنه یهان بهه كهۆمهۆنهیهزم و
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ڕۆڵیمه
ماركسیزمهوه نهبوو .بهجۆرێكی تر بڵێم ئهگهر ماركس كۆتایی به كۆمهۆنهیهزمههكهانهی پهێهش
خۆی هێنا ،بهو ههموو ڤێرژنهی كه له كۆمۆنیزم ههبوو ،یان له سۆشیالیهزم هههبهوو ،بههاڵم
دوای شكسهی ئهزمونی سۆڤیهت جارێكی تر ئهو جۆرانە لە کۆمۆنیزمی غەیهری کهرێهکهاری
بەناوو شێوازی دیکەوە سەریان هەڵ ا .كۆمۆنیزم و ماركسیزمێك كه پهیوهن ی به خههبهاتهی
چینی كرێكارەوە بۆ هەڵپیچهانهی سهیهسههەمهی سهەرمهایەداریەوە نەمها! ئههوهی كهه مههنسهور
حكمهت باسی ئهكات دوای سهردهمانێكی زخر له دابڕان و ههتا سەرهەڵ انی ڤێهرژنهی دیهکە
له ماركسیزم ،مارکسیزمی دهسهی دووەم و سێیەم پەی ا بوو!
ههموومان ئهزانی ڕهوتی ئهورخ_كۆمۆنیزم و ڕهوتی سهالیزنیزم و كۆمۆنیزمی ڕووسی و
چینی و گیڤاریزم و ههموو ئهوانهی كه له ئێران و عێراق ا ههبهوون هههریههكههیهان جهۆرێهك
بوون لە کۆمۆنیزمی غەیری کرێکاری .بۆنمونه لە باشهری حەڵەت ا ناسیۆنالیزمهێهكهی چههپ
بوون ئهیانویسه لهپێناوی مهسهلهی میللی و رزگاری نیشهمانی و گهیشه به سهربهخۆیی
ئابوری و یان ڕزگار بوون له ئیسهعمار و ئهم شهانه ،خۆیان به ماركسیزم ا ههڵهواسهیهبهوو.
ئیهر ئهمانه نه پهیوهن یان به كرێكارەوە هەبهوو ،نە بە مهاركسهیهزم و كهۆمهۆنهیهزمههوە .خهۆ
ئهوانه ههمووشیان بانگهشهی ماركسیزمیان ئهكرد .بۆیه دوای ئهم سهردهمهه لهه دابهڕان و
تهشهنهكردنی ڤێرژنی جۆراوجۆر و ڕهوتی جۆراوجهۆر بهه نهاوی مهاركسهیهزمههوه ،خهودی
گهڕانهوه بۆ ئهسڵی ماركسیزم و لینی و میهۆدی لینی  ،ڕهوتێكی جیاواز بوو.

جهمالموحسین:

چییه ئهم میهۆده كه مهنسور حكمهت نوێنهرایهتی كرد و تۆش ئهڵێی میهۆدخلۆژی لینینه ،به
دیاریكراوی چییه؟

موحسینكهریم:

سهیركه ،ئهوهی كه ووتم ههمهوو ڤهێهرژنههكهانهی تهر لهه كهۆمهۆنهیهزم ،لهیهبهراڵهیهزمهی چەپ و
دیموكراسی و ناسیۆنالیزم بوون ،کە له باشهری حاڵهت ا له چوارچێوهی ههمان واقهعهیههتهی
كۆمهاڵیه تی و ئابوری بۆرژوازی ا خەباتیان دەکرد بۆ باشکردنی بارودخخی ئابوری چهیهنهی
کرێکار له واڵتانی پێشكهوتووی سەرمایەداری ا ،لە وواڵتانی دواکەتهووی سهەرمهایەداری و
وابەسهە بەئیمپریالیزمەوە ،تێ ەکۆشان بۆ ڕزگاربوون له ئیسهعمار و ئیمپریالیزم ،ئهامهانهجهی
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سیاسی و سهراتیژیان گهشهی ئابوری نیشهمانی بوو! ئهوهی كه لهه قسههكهانهی پهێهشهوومه ا
باسم كرد سەبارەت بە نووسراوی (ئههفسهانههی بهۆرژوازی مهیهلهلهی و پهێهشهكههوتهنهخهواز).
ئەمجۆرە ئامانجانە وەکو ئامانجی ڕزگاری چینی كرێكار و پرسە سەرەکیەکانی كهۆمهۆنهیهزم
تهفسیر ئهكران .ئیهر كۆمۆنیزم بهوو بهوو بهه شهههێهكهی تهر ،کە ههیهج لهێهکهچهونهێهکهی لەگەڵ
کۆمۆنیزمەکەی ماركس و لینین ا نهمابوو .گهڕانهوه بۆ خودی بنەماکانی مهاركسهیهزم ،وهكهو
ڕهخنهی كۆمهاڵیهتی چینی كرێكار له بۆرژوازی ،وهكو ئهوهی كه سۆشیالیزم پێ اویسهیههك
و بهرههمی خهباتی واقهعهی چهیهنهی كهرێهكهاره لهه دژی سههرمهایههداری ،وهكهو ئههوهی كهه
كۆمهڵگای سهرمایهداری كۆمهڵگایهكه كه به خهباتی چینایهتی و پهراتهیهكهی كهۆمههاڵیههتهی و
سیاسی و هوشیارانهی چینی كرێكار و ههتا ڕێكخراوی چینی كرێكار ئهتهوانهرێ ودەکهرێ
بگۆڕدرێ ...ئهمانه ههمووی له ماركسیهزمه ا ههاتهووه .تەنهانەت مهاركهس یههكههم هههنهگهاوی
رێکخراوی لەرەوتی خەباتی ڕزگاریخوازانەی چیهنهی كهرێهكهار دهسهههپهێهكهردووه .ڕاسهههه لهه
سهردهمی ماركس ا حزبی سیاسی درووسه نهبوو ،بهاڵم ڕێكخراوی سیاسی چینی كرێكهار
درووسه بوو ،جگه له یهكێهی و نهقابه كرێكاریهكان ،مارکس دەسهی برد بۆ دروسهکهردنهی
رێکخراوی سیاسی چینی کرێکار و (یهكێهههی كهۆمهۆنهیهسههههكهان)ی درووسهههکهرد .هەروەهها
ئینهەرناسیۆنالیزمی یەکەم لەسەر دەسهی مارکس ا دروسه بوو ،کە رێکخراوێکهی سهیهاسهی
جیهانیی چینی کرێکار بوو.
بە کورتی ماركس سهركهوتنی پراتیكی سیاسی و كۆمهاڵیهتی چینی كرێكار و گههیشههه

بهه

سۆشیالیزمی له ڕێگهی خهباتی سیاسی ڕێكخراوهوه ئهبهیهنهی .واتە ئەوەی کە مهارکهس کە
ئهڵێ "مێژووی كۆمهڵگاكان ،بێجگە لە کۆمۆنەی سەرەتایی ،مێژووی خهباتی چینهكهان بهوە"،
مانای ئەوەیە کە ئاڵوگۆڕی كۆمهاڵیهتی و سیاسی و ئابوری و تەنانەت كهلهوری له
كۆمهڵگادا ،بهسهراوەتەوە به پراتیكی سیاسی -كۆمهاڵیهتی چیهنههكهانههوه .بەدیهاریهکهراوی لهه
كۆمهڵگای سهرمایه داری ا ،مارکس کێشمەکێشی نێوان پرخلیهاریا و بۆرژوازی بە بزوێهنەری
مێژووی کۆمەڵگا دادەنێ .پڕخلیهاریا ئههو ههێهزهیهه كهه بهه زهرورهت و نهاچهاری ،ئههگههر
ئاڵوگۆڕێكی بنچینەیی سیاسی و ئابوری و فەرهەنگی لهم كۆمهڵگایهدا دەبێ رووب ات ،ئەوا
ئهم چینه ئهیكات .شهێكی تر نیهیهه لهه دهرهوهی ئههو .بەاڵم ئەم تهێهگەیشهههنەی مهارکهس لە
خەباتی چینیاتی لە کۆمەڵگهای سهەرمهایەداری و دەوری پهرخلهیهههاریها وەکهو گهۆڕهەڵهکەنهی
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سەرمایەداری گۆڕابوو بەشهێکی دیکە لە ناوچەیەك بووبوو بهه ڕزگهاری نهیهشهههمهانهی ،لهه
شوێنێك به دیموكراسی و ڕیفۆرم ،و بگرە جهۆرێهك لهیهبهراڵهیهزم! بهۆنهمهونە تهۆخهکهردنەوەی
دیموکراسی وەکو پێنهاسهەی پهارتە بەنهاو کهۆمهۆنهیهسههەکهانهی ئەوروپهای رخژاوا ،جهۆرێهك
پاشهكشه بوو لهو مهب هئه ئهسڵهی ماركس و ههتا ڕهتكردنهوهی دیكهاتۆریهتی پڕخلیهههاریها
بوو .زخربهی ئهحزابی ئهورخ_ كۆمۆنیزم دیكهاتۆریهتی پڕخلیهاریایان ڕهتكردبۆوه ،كه ئههمە
جهوههری ماركسیزمه .ماركس باسی دیكهاتۆریهتی پڕخلیهاریا ئهكهات وهكهو زهرورهتهێهكهی
سیاسی بۆ جێگیركردنی دهسهاڵتی چینی كرێكار و كۆتاییهێنان به دهسهاڵت و مهقهاوهمههتهی
بۆرژوازی .بهبێ دیكهاتۆریهتی پڕخلیهاریا ئیمكانی گواسهنهوه بهرهو كۆمۆنیزم نییه .ماركس
له ههنگاوی یهكهم ا دهسهاڵتی كرێكار و دیكههاتهۆریههتهی پهڕخلهیهههاریها وهكهو زهرورهتهێهكهی
سیاسی سەیردەکات كه زهمینهكانی مقاوهمهتی بهۆرژوازی لههبههیه
چینی كرێكهار بهرەخسهێهنهێ ئهاڵهوگهۆڕ بههرهو كهۆمهۆنهیهزم دابهیه

بههرێ و فهرسههت بهۆ

بهكهات .رەوتەکهانهی بەنهاو

کۆمۆنیزمی دوای شکسهی ئەزمونی سۆڤیەت ،ئەم بڕوایەیان نەبوو.
م كه ئهڵێم گهڕانهوه بۆ ماركسیزم ،بێجگه له گەڕانەوە بۆ فیكر و شیكردنهوهو فیكهری و
تیۆریهكانی مارکس ،گهڕانهوه بوو بۆ چینی كرێكار وهكو ئهوهی كه جهوههری ئاڵوگۆڕه له
كۆمه ڵگادا و وەکو پێویسهی رزگاربوونی خۆی دەبێ ئاڵوگۆر لە کهۆمەڵهگهای سهەرمهایەداری
هاوچەرخ ا ئەنجام ب ات ،نهك ئهوهی كه کۆمۆنیسهەکان بچ و بەناو چینهكان ا بگهڕێی
چینی شۆڕشگێڕ ب خزنەوە! گهڕانهوه بۆ ماركس مانای ئهوه بوو كهه یههك چهیه

و

ئههتهوانهێ

ئاڵوگۆڕ له كۆمهڵگادا بكات ،ئاڵوگۆڕێك له سیسههمهی ئهابهوری و سهیهاسهی و كهۆمههاڵیههتهی
كۆمهڵگادا .تەنانەت نههك لههبههرئههوهی ئههم چهیهنهه شهۆڕشهگهێهڕه ،بههڵهكهو بههنهاچهاری هههر
ئاڵوگۆڕێك لهم كۆمهڵگایهدا رووب ات پێویسهی و زەرورەتهی ئهاڵهوگهۆڕە لهه ژیهانهی ئههودا.
واقعیهتی ژیانی ئهو ئهمهی درووسه كردووه .ئاڵوگۆڕی سیاسی ئابوری و کۆمەاڵیەتی بهۆ
کرێکار هەڵبژاردن نییه ،بەڵکو ناچاریە! ئەم لێک انەوەیە پهێهچەوانەی لهێهکه انەوە و مهامەڵەی
سەرجەم رەوت و بزووتنهوه بەناو کۆمۆنیسهەکان بوو سەبارەت بە کهرێهکهار و شهۆڕشهی
کرێکاری و گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگای سەرمایەداری ا.
مەبەسهم لە گهڕانهوه بۆ لینی و میهۆدی لینی  ،ئهوهیه كه لینی وەکو فکرو تیۆر و پراتیکی
چینایەتیی کرێکار مارکسیزمی وەرگهرت ،بهێهجهگە لەوەی کە لەڕووی فهکهری و تهیهۆریەوە
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گهشهی به ماركسیزم دا ،کە لێرەدا فرسەتی باسکردنهی نهیهیهه ،بهۆنهمهونە کهههێهبهی (گەشهەی
سەرمایەداری لەروسیا) و بابەتە فەلسەفیەکانی و نوسراوەکانی (سێ سەرچاوە و سێبەشی
مارکسیزم ) و (دەوڵەت و شۆڕش) و تاد ....بەاڵم لەڕووی پراتیکەوە مارکسیزمهی تەواوکهرد
بەجۆرێك کە بەبڕوای م ئەتوانم بڵێم لینی ماركسیزمی زخرتهر لهه مهۆرکهێهکهی تهیهۆری و
فیكریەوە کردە ڕهوتێكی سیاسی-پراتیكی .ئهمه تایبهتمهن ی لینینه .ئهو ماركسیزمی كرد بهه
ماركسیزمێکی دهخالەتگهری سیاسی و مەی ان ار لە بواری ملمالنێی سیاسی -کۆمەاڵیەتیه ا،
مارکسیزمێك کە نەك تەنها شیكردنهوه تیۆریە ئابوری و فەلسەفیەکان ئەداتە دەسهی چینهی
کرێکار ،بەڵکو چۆنیەتی گۆڕینیان بۆ پراتیکی سیاسی -جەماوەری رێکخراو نهیهشهان دەدات.
مهبهسهم لهوهیه كه ئەو دەورەی مارکس بۆ پراتیکی ئینسان لە گۆڕینی هەلومەرجهی مهادی
کۆمەاڵیەتی دای ەنێه و پهراتهیهکهی ئهیهنهسهانەکهان لە دیهاریهکهردنهی مهێهژووی کهۆمەاڵتهیه ا بە
ناوکۆکەی ئاڵۆگۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان دەسهنیشان دەکات ،الی لینی بەرەو کامڵبهوون دەبهرێ
و دەبێهە پراتیکی سیاسی بەکۆمەڵی چینی کرێکار ،ئەویش لەرێگای درووسههكهردنهی حهزبهی
سیاسی چینی کرێکارەوە ،حزبێك کە ئامانجەکەی شۆڕشی کۆمەاڵیەتهی چهیهنهی کهرێهکهار و
دامەزارن نی دیکهاتۆریەتی پرخلیهاریایە وەکو هەنگاوی یەکەمی ئەنجامه ان و سهەرخسهههنهی
ئەم شۆڕشە کۆمەاڵیەتیە .لینی لەرێگای حزبی سیاسی چینی کرێکارەوە هەوڵی ا هەژمهونهی
سیاسی لە کۆمەڵگادا دەسهەبەربکات و رابەری چهیهنهی کهرێهکهار بهۆ ئهاڵهوگهۆڕی سهیهاسهی
کۆمەاڵیەتی دابی بکات .دەخالەتگەری سیاسی و وەاڵم انەوە بە گهرێ و گهۆڵە سهیهاسهی و
کۆمەاڵیەتیەکانی کۆمەڵگا خاسیەتێکی گرنگ و تایبەتی لینی بوو ،کە توانی نەك هەر چهیهنهی
کرێکاری روسیا بگەیەنێهە دەسەاڵت ،بەڵکو لە رێگای دەخالەتگەری سهیهاسهیەوە لە ئهاسهههی
کۆمەڵگا و وەاڵم انەوە بە پرسە هەسهیارە کهۆمەاڵتهیەکهان ،چهیهنهی کهرێهکهار بهکهاتە رابەری
ئاڵوگۆڕی سیاسی -کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگادا.
ئهم میهۆده ی لینی  ،واتە ئەوەی کە چهۆن چهیهنهی کهرێهکهار ئهامهادە دەکهات بهۆ شهۆڕش و
گرتنەدەسهی دەسەاڵتی سیاسی ،لەسەرجەم پراتیکی سیهاسهی و لە تهێهگەیشهههنهی فهکهری و
سیاسی لینین ا جێگهای سهەرەکهی داگهیهر دەکهات .هەروەکهو بهلهیهخهانهۆف دەڵهێ" لهه ڕخژی
یهكهمهوه خهیاڵی الی ئهوهیه كه چۆن بگاتە دەسەاڵت" .یانی لینیه

لههو ڕخژهوه كهه خهۆی

وەکو کەسایەتیەکی مارکسیسه دەناسێه ،دەنوسێه ،هەڵسوڕانی فکری و سیاسهی دەکهات،
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ڕێکخراو درووسه ئهكات ...لهو ڕخژهوه كه پێ اگری لەسەر خەباتی سیاسی چینی كهرێهكهار
دەکات ،لهبهرامبه ر رەوتە سەن یکالیسهی و ئیکۆنۆمیسهەکانی روسیادا کە کاری سیاسی بهۆ
بۆرژوازی جێ ەهێڵ و خەباتی چینی کرێکار تەنەگەبەر دەکەنەوە بە خەباتی ئابهوری ،لەو
کاتەوە لینی وهكو رابەری ڕهوتێكی سیاسهی كهۆمهۆنهیهسهههی لههنهاو خهودی بهزووتهنههوهیهی
كرێكاری ا تهركیز ئهكاته سهر بایهخی حزب و خهباتی سیاسی و گرنگی گرتنهی دهسههاڵتهی
سیاسی لهالیهن چینی كرێكارهوه .بەڕای م لهیهنهیه

لەسهەرەتهای کهاری سهیهاسهی خهۆیەوە

هەوڵی بۆ ئەوەیە کە چینی كرێكار بۆ شۆڕش ئاماده بهكهات و تهوانهیهشهی لە پهرخسههیههكهی
سیاسی و هوشیاری ەرانە و ڕێكخسهنی حزبی ا چینی كرێكار بگهیهنێهه دهسههاڵت .مههنسهور
حكمهتیش ،بەرای م ئهم ئامانجەی هەبوو .واتە لەیەکەم ساتەکانی دەسههکهردنهی بە کهاری
سیاسی یەك پرخسەی گرتوەتەپێش ،ئەویش بڕینی هەنگاوەکان بەرەو دەسهەاڵتهی سهیهاسهی
چینی کرێکار و وەاڵم انەوە بە ئامادەییە سیاسی و فکری و عەمەلیەکان.
پێشهر ووتم ،کە مەنسور حکمەت لهو ڕخژهوه گروپی سیاسی بەناوی (سهههههنه ) و دواتهر
( یەکێهی تێکۆشەرانی کۆمۆنیسه -اتهحهاد مهبهارزان کهمهونهیهسهه) درووسهه ئههكهات ،بههنهاو
پرخسهیهكی مێژووی ا ئهڕوات كه زخر ههوراز و نشێوی تێ ایه ،بههاڵم سهەرەنهجهام هەمهوو
بیر و فهکهرو کهارە تهیهۆریەکهانهی و پهراتهیهکهی سهیهاسهی و کهاری رێهکهخهراوەیهی و حهزب
دروسهکردنی ،وە سەرەنجام گۆڕینی حزب بۆ حزبی سیاسی دەخالەتگەر و کۆمەاڵیەتی ،بۆ
ئەوەیە كه چۆن چینی كرێكار به دهسهاڵت بهگههیههنهێ .وهاڵم بهه گهرێهوگهۆڵ و ڕێهگهریههكهان
ئهداتهوه .وهاڵم به ڕێگریه فیكری و سیاسیهكان ،کەمهوکهوڕیە ڕێهكهخهراوەیهی و حهزبهیەکهان
دەداتەوە ،گرفهەکانی رێکخسهنی جەماوەریی چهیهنهی کهرێهکهار شهەنهوکەو دەکهات و رێهگهای
دروسه نیشان دەدات! لهه یههكههم جهاردا ،بههحهوكهمهی ئههوهی لههنهاو شهۆڕشهی ئهێهرانههوه
سهرههڵئهدا ،وهاڵم به گیروگرفههكانی چینی كهرێهكهار لهه شهۆڕشه ا ئههداتههوه ،كهرێهكهار بهۆ
نهیهوانی دهورونهخشی کاریگەر و سەربەخۆی ههبێ و خۆی دهسهاڵت بگرێ یان چمکێکهی
دەسەاڵتی بەدەسهەوە نەگرت!؟ كێشه سیاسی و فیكری و ڕێكخراوهیهیههكهانهی چهیهیهه؟ یهانهی
ئهیهوێ كۆمۆنیزم بگهیهنێهه دهسهاڵت و ئهوهی كه عوسمانیش باسی كرد (ئایا كهۆمهۆنهیهزم
له ئێران ا سهرئهكهوێ؟) و هەروەها ( باسی حزب و دهسهاڵتی سیاسی و حزب و كۆمهڵگا)
بۆ ئهوهیه كه ئهیهوێه كۆمۆنیزم بگهیهنێهه دهسهاڵت .لێرهوهیه كه ئهڵێم میهههۆدی لهیهنهیه
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میهۆدی مهنسور حكمهت هەمان شهە ،کە هەردووکیان هەوڵیان دا چینی كرێكار دهسههاڵتهی
سیاسی بگرێ ،لینی توانی ئەو ئەرکە ئەنجام بگەیەنێ ،بەاڵم مهنسور حكمهت هههوڵهی دا و
بۆی تێكهۆشها .دیهارە ئەوەی کە مەنسهوری حهکهمەت نەیهههوانهی ئەو ئەرکە ئەنهجهام به ات
پەیوەن ی بە خهودی خهۆیههوه نهیهیهه ،زخر فهاکههەری کهۆمەاڵیەتهی و سهیهاسهی و تەنهانەت
بزووتنهوه و حزبی هەیە چ لەسەر ئاسهی ناوخۆی ئێهران و چ لەسهەر ئهاسهههی دنهیهادا کە
هێشها ئەو کارەی بۆ مەنسوری حکمەت ،تا ئەوکهاتەی لەژیهانه ا بهوو ،فەراهەم نەکهردبهوو.
رەنگە ئەگەر مەنسوری حکمەت چەنه سهاڵهێهکهی دیهکە بهژیهایە ،ئهاکهامهێهکهی ئەو هەواڵنەی
دەربکەوتایە و بەشوێنێك بگەیشهایە ،وەکو چۆن ئەگەر لینی لە کهاتهی شهۆڕشهی شهوبهاتهی
ساڵی ٢١٢٢دا بمردایە ،رەنگ بوو شۆڕشی ئۆکهۆبەر رووی نەدایە!

جهمالموحسین:

دهسهه خۆش بێ ،م بۆ ئههو مههسههلههیههی دهسههاڵتهی سهیهاسهیههوه دێهمههوه التهان وهك
تهوهرێكی تایبهت ،منیش بۆم گرنگ بوو .ئێسها ئهچمه الی خههسهرهو و دوایهی بههتهایهبههت
دێینهوه سهر مهسهلهی شۆڕش و پراتیك و دهسهاڵت.

وسایه:


سره

خه
لهم دهورهیهدا م ئهمهوێ بهشێوهیهكی گشهی باسی میهۆدێك بكهم كه مههنسهور حهكهمههت
لهسهری ڕاوهسها .پێشهر لهژێر کاریگهری مهکههبی "مارکسیزم لینینیزم" لهسۆڤیههت کهه لهه
سهردهمی سهالی بهدوای شکسهی شۆڕشی ئهۆکهههۆبههردا شهکهڵهی گهرت ئههو سهونههتهه لهه
جوواڵنهوهی چهپ ا زاڵ بوو که مارکس فههیهلههسهوفهه و مهارکسهیهزمهیهش فههلسههفههیههکهه و
ئۆتۆماتیکیش دابهش هکرا به دوو بهشهوه ،ماتریالیزمی دیالهکهیک و ماتیالیزمی مهێهژوویهی.
مهنسور حیمهت ئهم سونهته له میهۆد و بهرخودکردن به مارکسیزم و ڕوانگههکههی قههبهوڵ
نهکرد و چهمکی ماتریالیزمی پراتیکی ،له مارکس و لیهنهیهنههوه بههدهسههههوهگهرت و لهه ژێهر
تهپوتۆزی میهۆده میکانیکی وئای یالسیهیهکان دهریکێشا .بۆ ئهو پراتیک به مانا گشهیهکههی،
پراتیکی کۆمهاڵیهتی ئینسان له کۆمهڵگا وسیسههمی بهرههمهێنانی کۆمههاڵیههتهیه ا ،هههروههها
پراتیکی شۆڕشگێرانه بهمانا تایبهتیهکهی ،وهک جهوههر و خاڵی دهسهپێكردن بۆ پێکهێهنهانهی
ئاڵوگۆر ،پێ اگری لێکرد .پراتیکی شۆڕشگێرانه ،یانی ئهوهی که پێی دهڵێه "ڕهگهزی چهاالک"
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دهمانباتهوه سهر چینی کرێکار و جوواڵنهوه کۆمهاڵیهتیهکان وسهونههههت و هههڵسهورانهێهکهی
ههمهالیهنه که له جهرگهی کێشمهکێشێکی واقعی ا بهرامبهر به چینهکانی تر و له پێشیهانههوه
چینی بۆرژوازی و جوواڵنهوه ڕهنگاو ڕهنگهکانی ،مێژوو دیاری دهکهن .لههم پههیهوهنه هشه ا
مێژوو خۆی لهخۆی ا غایهت/ئامانجێکی نییه ،بهڵکو ئهوه چینهکان

کهه لههڕێهگهای جهواڵنههوه

کۆمهالیهتیهکانیانهوه و بهئاسۆ و مهشغهڵه و ئامرازهکانی تهایهبههت بهه خهۆیهانههوه ،لههسههر
کۆمهڵه بابهت و گهرێهوگهۆڵهی سهیهاسهی وئهابهوری و قهانهونهی و کهۆمههاڵیههتهی و تههنهانههت
فهرههنگیش دهکهونه بهرامبهر بهیهکهوه و لهێهرهشههوه دێهنهه نهاو مهێهژووه و سههرهنهجهام
دروسهی دهکهن .بهم مانایهیه كه مێژوو بهرئهنجامی كێهشهمههكهێهشهی چهیهنههكهانهه .دروسهه
مهنسور حكمههت ،لههو خهاڵههوه كهه عهوسهمهان بهاسهی ئههكهات ،یهانهی سهازدانهی شهۆڕشهی
سۆشیالیسهی ،وهک غایه و ئامانجێکی بنهڕهتی ڕوو لههمهێهژوو دهکها و وهک ڕهگههزێهکهی
چاالک دهکهوێهه شوێ سازدان و هێنانهمهی انی جوواڵنهوهیهکی کۆمۆنیسهی کهرێهکهاریههوه
بۆ گۆڕینی کۆمهڵگا و ڕزگارکردنی له زوڵم و دابهشبوونه چهیهنهایههتهیههكهان و لهه سههههم و
ههاڵوارن ێك كه به شێوازی جۆراوجۆر بهرجهسههیه ،لهپێشیانهوه سهههمهی کهاری بههکهرێ.
لهم کۆنێکسههش ا گهڕانهوه بۆ ماركس و بۆ تیۆر پێویسهیهکی کۆمهاڵیهتی و چینایهتهیهه بهۆ
ئهو ڕووی لهوهیه تا ئیمکان بوونی شۆڕشی كۆمهاڵیهتی و سۆشیالیهسهههی چهیهنهی كهرێهكهار
تهبریرکات و بیسهلمێنێ .ئهو لێره و لهسهر ئهم بنهمایه چهمکی پراتیكی ئینسانی وپراتهیهکهی
شۆڕشگێرانهی ڕهگهزی چاالک دێنێهه كایهوه.
بهم جۆرهش خاڵی بنهرهتی لهمیهۆدی حیکهمهت ا ئهیهمهکهان بهوونهی شهۆڕشهی كهۆمههاڵیههتهی
كرێكاره .ئهو به پێچهوانهی ئهو میهۆده پاسفیسهی و پهاشهکههوتهویههی کهه الی بهلهیهخهانهۆف
وسۆشیال دیموکراتههکهانهی ئههوروپها ،رهواجهی هههبهوو ،کهه شهۆڕشهی کهرێهکهاریهان وه ک
کردهیهکی حهتمی و خۆبهخۆ له پرخسهی گهشهی ئابوری سهرمایهداری ا دهبهیهنهی و وهک
بهرئهنجامێکی شێنهیی لهپهرهسهن نی هێزهکانی بهرههمهینانهوه بۆیان دهڕوانی ،شهۆڕشهی
سۆشیالیسهی وهک ئهیهمهکهانهێهک بههرئههنهجهامهی پهراتهیهکهی شهۆڕشهگهێهرانهه و ههۆشهیهارانههو
ئامانج ارانهی عونسری چاالکی کۆمۆنیسهی وکریکهاریهه ،کهه سهیهاسههت و تههحههزو ب و
تهشهکول تێی ا مهرکهزه .مهنسور حكمهت ئهم مهیهههۆدهی هههڵهوهشهانه هوه و ڕای گههیهانه
سۆشیالیزم حهتمی نییه ،بهڵکو ئیمکانێکه که له پراتیكی ئینسانی و به پلهی یهكهم پهراتهیهكهی
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شۆڕشگێڕانه و چۆنێهی سازدان و هێنانه مهی انی هێزێكی كۆمهاڵیهتیهوه که چینی کرێهکهاره
سهرچاوهدهگرێ و ئهکرێ ئیمكانی ئههم شهۆڕشهه بهبهێهه .لهێهرهشههوه گههڕانههوهی ئههو بهۆ
كرێكار ،جێگهوڕێگه کۆمهاڵیهتی وئابوریهکههیههتهی ،نههک ئههوهی چهیهنهێهکهی هههره دامهاو و
ههژاری کۆمهڵگایه ،یان مرخڤێکی تهكنیكی و تێكهڵ بووه لههگههڵ تههكهنههلهۆجهیها دا ،وه یهان
لهوانیهر توێژێکی بهژماره زیاترن .بۆ ئهو هیج یهكێك لهم لێک انهوانهه بهۆ چهیهنهی کهرێهکهار
بنهما نییه ،بهڵکو جێگهوڕێگهی كرێكار له سیسهمی كۆمهاڵیهتی  /ئهابهوری بههرهههمهههێهنهانهی
سهرمایهداری ا ،وهك هاوڕێیانیش ئاماژهیان پێ ا ،ئهو تایهبههتهمههنه یههی هههیهه لهههههر چهیه
وبهشیکی تری کۆمهڵگا که ناچاره بۆ ڕزگارکردنی خۆی له چههوسهانههوهی کهاری بههکهرێ،
دهبێ کۆمهڵگا ڕزگاری بکات ،هههربهۆیهه ڕزگهاری کهۆمههڵهگهاش بههڕزگهاری ئههم چهیهنههوه
بهسهراوهتهوه .کرێکار ئهو چینهیه کههیج جۆه بهرژهوهن یههكهی لهه سههركهوت و سههههم و
چهوسانهوه و ههالواردنی ئینسانهكان ا نییه .بۆ نمونه فیمینیسهێک ئهتوانێ جوواڵنههوهیههکهی
ژنان بۆ ڕزگاری ژنان لهسههمی قانونیو فهرههنگهی بههڕی بهخهات ،بههاڵم نهاتهوانهێ هههمهوو
كۆمهڵگا له ههموو سههمێكی تر ڕزگاری بکات .ههروهها ناسیۆنالیسهێك ئهتوانێ بگهڕێهههوه
بۆ ئهنواعی تیۆری بۆ ئهوهی كه بهوانێ مهسهلهی میللی پێ چارهسهر بكات ،بهاڵم نهاتهوانهێ
وهاڵم به سههمهكانی تر ب اتهوه .بهگشهی چینی بۆرژوازیو جوالنهوهکانی ئهتوانهێ زخرشهه
بگۆڕن ،تهنها دوو مهسهله نهبێه ئهویش مههسههلههی گهۆڕیهنهی خهاوهنه ارێهههی تهایهبههتهی و
ههڵوهشانهوهی سیسهمی كاری بهكرێیه ،کهسهرچاوهی ههمهوو نهابههرابههریههکهانهی دونهیهای
ئههههمهههڕخیهههه .وهاڵمههه انههههوه بههههم دوومههههسههههلههههیههههش ئههههرکهههی چهههیهههنهههی کهههرێهههکهههارو
شۆڕشهکۆمهاڵیهتیهکهیهتی ..خودی ئهمه جێگاو ڕیهگهای شهۆڕشهگهێهرانههی تهاسههری چهیهنهی
کرێکار لهکۆمهڵگای سهرمایهداری ا دهردهخات.
ئهم میهۆدهی مهنسهور حهكهمههت بهاشهههر خهۆی دهردهخهات کهاتهێهک بهۆ داکهۆکهیهکهردن لهه
میهۆدخلۆژی لینی  ،ڕهخهنهه لهه ڕێهکهخهراوی "وهحه هتهی کهۆمهۆنهیهسهههی" دهگهرێ وئهامهاژه
بهوهدهکات که میهۆدخلۆژی لینی وهک میهۆدخلۆژی مارکس نه له کاپیهاڵهوه دهسهپێ هکا و
نه له شیکردنهوهی ئابوری سهرمایهداریهوه ،بهڵکو لهڕهخنهگرت له ماتریالیزمی فههلسههفهی
و ڕهوشهێک که ئهم ماتریالیزمه میهافیزیکی ومیکانیکیه له مههعهریهفههنهاسهی /ئهیهبهسهمهۆلهۆژیها
وجود ناسی و ئینسان ناسی ا ،بهکاری دهبات وههموشهێک دهباته نێو پهیوهن ی نێوان مهاده
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و هۆشهوه وهیج جێگایهکیش بۆ پراتیکی کۆمهاڵیهتی ئینسان و پراتیکی شۆڕشگێرانهی ئهو
ناهێڵیههوه .میهۆدخلۆژی مارکس ،ههوهها میهۆدخلۆژی لینینیش ،له ئای یۆلۆژیای ئهڵمهانهی و
له تێزهکانی ا بهرامبهر به ماتریالیزمی فۆرباخ دهسه پێ هکات ،لهوێش ا ماتریالیزمی پراتیک
وهک بنهمایهک بۆ وجود ناسی و تهیهۆری مههعهریهفهه و ..بههکهاردهبهرێ وخهودی هههر ئههم
میهۆدهشه که دواتر مارکس له مهی انی ڕهخهنههی ئهابهوری سهیهاسهیه ا بههکهاری دهبهات ،تها
نیشانی ب ات سهرمایهداری وهک سیسههمێکی بهرهههمهێهیهنهان چهۆن کهاردهکها و ئهیهنهسهانهی
کرێکار ،وهک فرخشیاری هێزی کاری خۆی ،چۆن وهک تهنها چینێکهی تهاسههر شهۆڕشهگهێهر
لهڕزگارکردنی کۆمهڵگادا ،جێگای گرتووه.
لێرهوهیه باسی پراتیكی شۆڕشگێڕانهه لههمهیهههۆدی لهیهنهیهنه ا وهک مهیهحهوهری ئههسهڵهی بهۆ
بردنهپێشهوه مهسهلهی شۆڕشی کرێکاری و بهکردهوه دهرهێنانی ئیهمهکهان بهوونههکههی ،لهه
میهۆدی مارکسهوه ،یانی له ماتریالیزمی پراتیکیهوه دهسهپهێه هکها و بههرهوه ئهامهادهکهردنهی
چینی کرێکار و دابی کردنی مهلزوماتهكانی شۆڕشی ئهم چینه چ وهک سیاسهت و تاكهیك،
سهراتیژ و بهرنامه ،حزب و ڕێكخراوه ..تێکهۆشهانهی خهۆی دهگهرێههههبههر وهههر لهێهرهشههوه
مهسهلهی تیۆری ئهبێهه بهشێك لهم پراكهیكه شۆڕشگێڕانهیه .بهم جۆرهش حیکمهت پێهمهان
دهڵی که میهۆدخلۆژی لینی له ئابوری ڕوسیا و شیکردنهوهکهیهوه دهسهپێناکهات ،تههنهانههت
لێك انهوهی دیاریكراو بۆ ههلومهرجی دیاریكراو بنهمای میهۆدخلۆژی ئهو نییه ،بهڵکو لیهنهیه
بۆیه ههلومهرجی تایبهت شی هکاتهوه و دهسه دهبات بۆ ههڵسهنگان نی ئابوری ڕوسیها ،تها
بیسهلمێنێه كه هێزی دواڕخژ كرێكاره و شۆڕشێك كه ئهم چینه ئهیكات ئهتوانهێ كهۆمههڵهگها
بهرهوپێشهوه بهرێه .واته نه جوتیار وهک ئهوهی ناردخنیکهکان باوهڕیان پهێهی هههبهوو ،وه
نه توێژی ڕخشنبیر ،نه لیبراڵهكهان ،ههیهج یههكهێهك لههمهانهه "پهیهاوی دواڕخژ" نهیه

و ئههگههر

ئاڵوگۆڕیش بكهن بهپێی جێگهوڕێگه و ئامانجێك كه خۆیان ههیانه له مێژووی ئههو قهۆنهاغهه
دا دهمیننهوه کهتێی ا راوهسهاون .دروسه مهنسور حكمهت كاتێك رهخنهه لههسههرمهایههداری
وابهسههی ئیران دهگرێ دهیهوێه پێمان بڵێه که " بۆرژوازی نیشهمانی وشۆڕشهگهێهڕ" نههک
ههر وجودی نییه بهڵکو ئهفسانه و درخیهکه تا ڕخڵی کرێکار و شۆڕشهکهی به فههرامهۆشهی
بسپێردێ و له بهرنامهی کاری هێزه کۆمۆنیسهیهکان دهربهێنرێه .تهنانهت کاتهێهک کهه ئههو
دهسه هبات بۆ شیکردنهوهی ئیساڵحاتی ئهرزی سهردهمی شا ،بۆئهوهیهه کهه بهیهسههلهمهێهنهێ
دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

٩٠

ربارهی


رێکده
ته 
وه

ئێران واڵتیکی سهرمایهداریه و ههلومهرجهكه وا گۆڕاوه که پهیوهن ی کارو سهرمایه خهۆی
بکێشێهه الدێكانی ئێرانهوه و ملمالنێی كرێكار و بۆرژوازی ،چ الدێكانه ا وچ لههسههراسههری
ئێران ا ملمالنێی ئهسڵیه ،نهك لهنێوان دهرهبهگ و جهوتهیهاردا .ئههگههر لهه هههنه ێ نهاوچههش
هێشها ڕهوتی گهشهی سهرمایهداری پێنهگههیشهههووه مهلهمهالنهێهی نهێهوان خههڵهكهی هههژار و
جوتیاری الدێ و خاوهن زهوی و زارهكان ئامادهگیان ههیه ،خهودی ئههمههش بههشهێهكهه لهه
درێژكراوهی خهباتێكی چینایهتی نێوان پڕخلیهاریا و بۆرژوازی لهئهاسهههی سههراسههریه ا بهه
گشهی .لهمانهش زیاتر لهلێك انهوهی قهیرانی ئابوری ئێران ا ،حێکمهت بههشهوێه

ئههوهوهیهه

که ناکۆکیهکانی نێو ئهم سیسهمه بناسێ وڕهنگ انهوهی لهسهر چینی دهسهاڵت و بهاڵههکهانهی
بۆرژوازی و کارکردێک که بۆ تێپهربوون لهم قهیرانه ،بهرامبهر به کهرێهکهاران دهیهگهرنههبههر
نیشان ب ات ،هاوکات ڕابهرانی کرێکاری ئاشنابکات بهوهی که ئهم قهیرانه چ کاریگهرییههکهی
لهسهر ئیهحاد و یهکپارچهیی کرێکاران دروسهه دهکها و چ مههوانهعهێهک دهخهاتهه بههردهم
خهباتی چینایهتیانهوه .بهم جۆرهش بهكارهێنانی ئهم تیۆرانه لهالیهن مهنسور حکمهتهوه و
له گهڕانهوهی ا بۆ ماركس و بۆ لینی  ،بۆ كاپیهاڵ ،شیکردنهوهی ئابوری ...بۆ ئهوه بووه تها
بیسهلمێنێ و نیشانی ب ات كه ئیهمهكهانهی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی و ههێهنهانهه مههیه ان و
سازمان انی چینی كرێكار ههیه .ئهمه ئهو میههۆدهیهه كهه مههنسهور حهكهمههت لهه مهاركهس و
لینینهوه وهریگرتووه.
ئهو بهم میهۆدهوه له لهێهكه انههوهی جههنهگههكهانه ا ،لهه پههیهوهنه بهه هههلهومههرجهه سهیهاسهیهه
جیاوازهکانهوه و له ههر دخخێكی دیاریكهراودا ،ئههو شهوێهنهكههوتههی ئههم ڕایههڵههیهه و ئههم
ئیمکانبوونهی شۆڕشی سۆشیالیسهی و پراتێکێکی شۆڕشگێرانهبووه که ئاراسهه بووه بۆی.
بهم مانایهش ئهو ههڵگری خهتێكی جیاواز و لێك انهوه و میهۆدێكی جیاواز بووه.
ئهگهر لهگۆشهیهکی ترهوه سهرنج ب هی ئێمه دهبینی ماركس و تیۆریهكانی یهك جهۆره و
له ئهدهبیاتێک ا کۆکراونهتهوه ،بهاڵم لهوالشهوه جۆرهها ڤێرژن و خهتی سهیهاسهی و فهکهری
وعهملی بهناوی ماركسیزم و لینینیزمهوه دهبینی  .له ماركسیزمی سهالی و ترختسکیهوه تها
ماو وئهنوهر خۆجهوه بگره تا جهالل تاڵهبانی ،لهئاڵهۆیسهر ومهکههههبهی فهرانهکهفهۆرهتههوه تها
سهمیر ئهمی و فرانکو ومارکۆزه ..بۆچی ئهم ههموو جۆره ماركسیزمه ههیه؟ مههسههلههكهه
ئهوهیه كه ههر یهكه لهمانه له دهوری ئهمرێکی كۆمهاڵیهتی و چینایهتیی شهکهڵهیهان گهرتهووه
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ووهک جوواڵنهوهی بهشیکی کۆمهڵگا و بۆ چارهسهری كهێهشههیههك و بههو ئهامهانهجههشههوه
چوونهته ناو مێژووی ئهو كاتهوه و بۆئهمهش دهسهان بۆ تێوهر بردووه تها مهێهژوو بههرهو
ئهو ئامانجه بهرن وتهبریری بکهن .دروسه مهنسور حكمهتیش وهک ڤێرژن وڕهگهیههک لهه
مارکسیزمی سهردهم لهسهر بنه مهای ئهامهانهج و ئهیهمهكهان بهوونهی سهازمهانه انهی شهۆڕشهی
كۆمهاڵیهتی كرێكار بۆ ڕزگاری كۆمهڵگا له سیسهمی سههرمهایههداری ئههو دوو شههههی كهه
بۆرژوازی پێی ناكرێ ،کهوتۆته شوێ پراتیکی شۆڕشگێرانهوه .ئهمه میهۆد و لهێهكه انههوهی
ئهوه وهكو پشهێنهیهک له یهكهمی نووسینهوه كه (خطوط عم ه) یهه تها ئهاخهریه

بهاس كهه

لهسهر مهسهلهی جهنگی تیرخریسهی دوو جهمسهری تیرخریسهی كهه دوای ڕووداوهكهانهی
 ٢٢ی سێپهێمبهر ئهینووسێ به ڕخشنی دیار و بهرجهسههیه.

جهمالموحسین:

هاوڕێ عوسمان تۆ ئهتهوێ لهمبارهیهوه قسه بكهیه؟

عوسمانحاجیمارف:
بەڵێ هەر لهم بارهیهوه چهن شهێك ئههڵهێهم ،یههكههمهیهان ئههوهی كهه جهیهاوازی ئههو خههتهه
سیاسیهی مهنسور حكمهت به گشهی له سههردهمهی خهۆیه ا لهه سههرهتهای دهسهههپهێهكهردنهی
هەڵسوڕانی سیاسی و شۆڕشی ئێرانهوه وەک خەتێکهی تەواو جهیهاواز لە تەواوی چەپ و
کۆمۆنیسهەکان ئەو کاتە دەردەکەوێه .بۆ نمونە لە دەورانێک ا دەکەوێهە سنوربەن ی لەگەڵ
تەواوی ئەو الیەنانەدا ،نەک تەنها چەن ڕەوتێکی سهیهاسهی بەنهاوی مهاویهزم و تهێهزی سهێ
جیهانی و خەتی سۆڤهیەت  ...هههه لە مەیه انهی سهیهاسهی ئەوکهات بهاوی بهوو ،بههڵهكهو گەر
بگەڕێینەوە بۆ ئەو سهەردەمە مەسهەلەکە هەر بهوونهی حهزب و الیەنهی سهیهاسهی بەنهاوی
کۆمۆنیسهەوە نەبوو ،بەڵکو واڵتێكی وهك سۆڤیهت به دەوڵەتێکی سۆشیالیسههی نهاوبهانهگهی
هەبو هەروەها چی وەک وواڵتێک کە کۆمۆنیسهە ناسراوە ..ههمهوو ئههمهانهه لە سههردهمهی
شۆڕشی ئێران ا وەک دوو وواڵتی زلهێز هێژمۆنی سیاسی و فهکهریهان لەسهەر تەواوی ئەو
ڕەوتە سیاسیانەی خۆیان بە کۆمۆنهیهسهه دەنهاسهانه هەبهوو ،هەرچەنه ە هەر یەکهێهک لەو
زلهێزانە یا ئەو واڵتانەی ناوبانگی دەوڵەتی سۆشیالیسهیان هەبوو وەک بەرەی جیهاواز هەر
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الیەنێکیان ئەوی تهری پهێ سهۆشهیهایهلهسهههی نەبهو ،بەاڵم ڕەخهنەی هەریەک لەو بەرانە لە
بەرامبەرەکەی لەو واقعیەت و دی گایەوە نەبو کە وەک وواڵتێکی سەرمایەداری پێهنهاسهەیهان
بکات ،جا چی سۆڤیهتی پێ سۆشیالیسهی نهبووه ،ئهلبانیا ئهوانی پێ سهۆشهیهالسهه نههبهوو
یان بە پێچەوانەوە .بەاڵم هیج یهكێك لهوانه نههچهوونههتهه سههر ئههو پهێهنهاسهە و نهاسهانه نە
واقعیەی كه ههموو ئههوانهه سههرمهایههی دهوڵههتهی بهوون .ئههوهی جهیهاوازی سهنهوربەنه ی
ڕەخنەی مهنسور حكمهت لە تەواوی ئەو وواڵتانە ،دەرهێنانی ئەو ئەنجهامە واقهعهیە بهو کە
هەمویان لە ڕیزی هەمان واڵتانی سەرمایەداری لە جیهان ا پهێهنهاسهەكهرد ،ئههمههوێ لهێهرهوه
بچمه سهر دوو شه .یهكهمیان ،ڕهخنهگرت لهوهی كه ئەو وواڵتانە هیچیان سۆشیالهیهسهههی
نی  ،دووەم جگە لەوەی وواڵتانێکی سەرمایەدارن هیج پهێهنهاسهەیەکهی تهریهان بهۆ نهاکهرێهه.
مهنسور حكمهت دهربڕینێكی سەرنج ڕاکهێهش و سهادەی هەیە کە ئههڵهێ'' :ئههگههر بهه هههر
واڵتهێهكه ا تههێ پەڕیهه و كهاری بهههكهرێههه تههیها بههیهنههی ئەوە ئەو ووالتە سههەرمهایەداریە و
سۆشیالیسهی نییه''.!..
ئهبێ ههڵوهشانهوهی پهیوهن یهكانی سهرمایهداری ،پەیهوەنه ی کهارو سهەرمهایە ،لههوێهوه
دهسه پێبكات كه كاری بهكرێ نەمێنێ و ههڵبوهشێهههوه ،لهه چهیه

یهان ڕوسهیها یهان هههر

شوێنێكی دنیادا كه بانگهشهی سۆشیالیزم وهك دامهزراوهیهكی سۆشیالیسهی خۆی پێناسهه
دەکرد ،مادام كاری به كرێ بنەمای سروشهی بازاڕیان بووە نەک واڵتێكی سهۆشهیهالهیهسهههی
نەبون و نی  ،ووالتانێکهی سهەرمهایەداری عەیهارە ١٤ن .ئههمهه بههشهێهوهیههكهی گشهههی ئههو
ڕهخنهیهیه كه مهنسور حكمهت ههتا بۆ میهۆدێك كه لهباری پراکهیهكهیههوه بههكهاری دهههێهنها
ئهوهیه كه لە ڕێگای شۆڕشی کرێهکهاری و دامەزرانه نهی حهکهومەتهی کهرێهکهاریەوە بەدوای
بەجێ گەیان نی کۆتایی هێنان بوو بە كاری بهكرێ ،شۆڕشی كرێكاریش ئهوه مهانهاكههیههتهی
كه پرخسەی پەیوەن ی کار و سەرمایە ههڵبوهشێنێههوه و لە دنیای واقع ا شهههێهک نەمهێهنهێ
ناوی کاری بەکرێ بێه .بهگشهی ئهوهی ئهو وواڵتانەی له ماوهی ئهو چهن ی ساڵههدا بهه
ناوی سؤشیالیزمەوە هێژمونی سیاسی فکریان لەسەر بهزووتهنههوهی کهۆمهۆنسهههی هەبهووە
ئهوه واقعیهتهكهیانه.
دواتر سهردهمێكی تر و واقعیەتێکی تر دنیای داگرت ،كه شكسهی ئهم ئهزمونههی وواڵتهانهی
بەناو سۆشیالسهیە بەتایبەتی دەوڵەتی شورەویی كه دەورانێکی تەواو لە دارمانی ئابوری و
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ناجێگیری سیاسی و کۆمەالیەتی بەخۆوە بینی ،کە دوژمنانی چینی کهرێهکهار و دوژمهنهانهی
کۆمۆنیزم نازناویان کرد بە شکسهی سۆشیالیزم و کۆمۆنهیهزم ،کە لە دنهیهای واقهعه ا ئەم
دیاردەیە زهربهیهكی قورس بو لە بزووتنهوهی کرێکاری و کۆمۆنسهی .بهجهیها لههوهی كهه
ئاماژەمان پێ ا کە ئەو شکسهە پەیوەن ی بە ئهزمونێكی سیسهمی سۆشیالیسهههیەوە نهیهیهه و
قەیران و شکسهی نمونەی و سهرمایهی دهوڵهتیهه ،بەاڵم لهه كهاتهی خهۆیه ا دودڵهی و بهێ
ئومێ یشی خسهە ناوڕیزەکانی بزووتنهوهی كۆمۆنسهیەوە .بە جۆرێك دەوترا كه كۆمۆنهیهزم
وەهمەو سهرناگرێ ،شۆڕشی كرێكاری قابهیهلهی سههركههوته

نهیهیهه ،ئههوهتها ئەوە نهمهونەی

ئهزمونهكهی سۆڤیهته و شكسهی خوارد ،ئهوهتا چینه بهوجۆرهیه و ئههو واڵتهانههی تهریشهه
كه پێیان ئهووترێ ئهوروپای ڕخژهههاڵت بههرهو هههڵهوهشهانههوه ڕخشههه  .بههاڵم هههر لههو
سهردهمهدا مهنسور حكمهت توانی كۆمۆنیزمێكی تر یان تهرحێهكهی تهر ،سهیهاسههتهێهكهی تهر،
بهدهسههوه ب ات .ههتا یهكههم وەاڵمهی بهۆ ئەو ههێهرشهەی دەکهرایە سهەر سهۆشهیهالهیهزم و
بزووتنهوه ی کۆمۆنیسهی ،ئەوەی ڕاگەیان کە دەبێهه خهۆمهان و کهۆمهۆنهیهزمەکەی خهۆمهان
بپارێزی  .بۆ نمونه م له كۆنگرهی یهكهمی حزبی كۆمۆنیسهههی كهرێهكهاریهی ئهێهرانه ا بهووم
قسهكهی ئهوه بوو كه كۆمۆنیزم له دەورانێکی سڕ بون ایە ،ئێمه جارێ دەبێه ههوڵ به هیه
و بهوانی خۆمان و کۆمۆنیزمەکەمان بپارێزی  .جا بهڕاسهی بەو مهانهایەی مەبەسهههی بهوو
توانی ئهو ڕخڵه ببینێ كه نەک كۆمۆنیزمەکەی بپارێزێ ،گەشەی ڕەوتێکی تازەی لە ئێران و
ناوچەکەدا ناسان و جێگاو ڕێگای بارز کات لە ناو هاوکێشەی سیاسی و و کهیهشهمەکهێهشهی
ڕەوتە کۆمەاڵیەتیەکان ا.
به گشهی ئهمه ڕخڵ و جێگهوڕێگهی ئهو ئینسانهیهه كهه ڕهخهنههکهانهی لهه تههواوی ڕەوت و
الیهنهكانی تر جا له دهسهاڵت ا بهوون یهان نها ،نهاوی سهۆشهیهالهیهزمهیهان لهه خهۆیهان نهابهێ
دەسهکەوتێکی گەورەبون بۆ بزووتنهوهی کۆمۆنیزمی کرێکاری و ڤێرژنێك و خهتێكی تهری
بهدهسههوه دا و سهلمان ی كه ئهوانه هیچیان سەربە شۆڕشی سۆشیالهیهزم نهیه  ،سههر بهه
چینی كرێكار و شۆڕشی كرێكاری نی  .ئهو ڕەوت و الیههنهانە هههتها چههمهكهی شهۆڕشهیهان
گۆڕیبوو بە خەباتی مەدەنی و دیمکراتی ،پێناسەی مهوقعیهتی چینی كرێهكهاریهان گهۆڕیهبهوو.
ناوهڕخكی شۆڕشی كرێكاریان کردبوە شهێکی ترو سهرپۆشهێهكهی تهریهان بههسههردا دابهوو.
مەنسور حکمەت ئەو سەرپۆشەی فرێ او کۆمۆنیزمی خسههوه سهر ئههرزی واقه ،،ئههمههی
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خسههوه ناو شهڕێك كه لهگهڵ تهواوی بۆچوونهكان و لههگههڵ خهودی چهیهنهی بهۆرژوازیه ا
ههههیههه و كههه ئهههبههێ شههۆڕشههێههك بههێ كههاری بهههكههرێ ههههڵههوهشههێههنههێههههههوه .ئهههمههه بهههڕای مه
تایبهتمهن یهكی گرنگی ئهم ڕهوتی كۆمۆنیزمی كرێكاریهیه ،ئهم ڤێرژنه تهازهیههیهه كهه وهكهو
خهسرهویش ئاماژهی پهێه ا هههمهوو ئههو تهیهۆریهانههی کە دەیهکهردنە سهەرچهاوەی تەرح و
باسەکانی بۆ ئەوە كاری پێی ههبووه پێشوهخه خهتێكی ههیه کە بەدوای بەجێ گەیهانه نهی
گۆڕینی دنیاوەیە ،،مهوزوع و كارێكی عهمهلی ههیه و به تیۆریهكهی بهههێهزی ئههكهات .نههك
ئهوهی ئهو باسهی دروسهه یان نا .مهسهلهن ئهو باسهی لهسهر شهڕی كهن او ،سههیهر كهه
دنیا ناڕهزایهتی كرد بهرامبهر به بااڵدهسههی ئههمهریهكها .ئههو ههات لهێهكه انههوهی دا لههسههر
جێگهوڕێگه و ڕخڵ و بااڵدهسهی ئهمریكا بهدوای ڕوخانی بلۆكی شههرق كهه چ مههئسهات و
كارهساتی به دوادا دێه و ئێسها ههمووان ئهیبینی  ،واقعی بوونی تیۆریهكههی ئههو نهیهشهان
ئهدات .واقعیهت ئهوهیه كه چۆن کرێکارانی جیهان شهڕ بكات لههگههڵ ئههو تههوهجهوهههدا و
چۆن چینی كرێكار بههێزبكرێ كه بهچهێههههوه سههر ئههسهڵهی شهۆڕشههكههی خهۆی ،ئههمهانهه
جیاوازی و ڕخڵی مهنسور حكمهته له پراکهیكی كهۆمههاڵیههتهیه ا كهه وهكهو پهێهشهههریهش وتهم
دهرسێكە له لینی و مهوقعیهتی ئهو وهریگرتووه.
م شهێك وهكو نمونه بهێنمهوه شهخسی بیلخانۆف كه باسههكهانهی مهاركهس و ئههدهبهیهاتهی
مارکسی تەرجەمەکردوە و شەخسی خۆشی دەوری بووە لە ڕووسیادا ،بههاڵم لهه هههمهان
كات ا له كێشمهكێش ا بووه لهگهڵ ڕابهری بههڵشهفهیهكههكهان و بههتهایهبههت لهیهنهیهنه ا .لهه دوای
شۆڕشی ئۆكهۆبهر ،قسهیەکی بلیخانۆف ههیه كه ئهڵێ '':یهكێك له ههڵهکانی ژیانی سیاسهیهم
ئهوهیه كه له لینی تێنهگهیشهم'' .له ههمان كات ا ئهو خۆی لههگههڵ لهیهنهیهنه ا كهێهشهمههكهێهشهی
كردووه و وهاڵمی داوهتهوه بهاڵم بۆ ئهوهی كه لینی سهركهوت بهدهسهئههێنێ و لههبهاری
پراکهیكی كۆمهاڵیهتیهوه ئهتوانێ ئهو شۆڕشه به ئاكامێك بگهیههنهێ نەخهش و مههوقهعهیههتهی
لینینه .بهڕای م كهسانێكیش گهر بیانهوێ مهنسور حكمهت بناس ئهبێ مههوقهعهیههتهی ئههو
پراکهیكه شۆڕشگێڕانهیه ،ئهو ڕخڵهی كه ئهیویسه و هههوڵهی ئههدا كهۆمهۆنهیهزم لهه ئهێهرانه ا
بهدهسهاڵت بگهیهنێ و حكومهتی كرێكاری دابمهزرێنێ و مهیهههۆدهكههی ئههو بهبهیهنه  .ئههگههر
ڕهخنهیهك ههیه ئهبێ لهمه بگیرێ ،ئایا مهوقعیهت و ڕخڵی ئهو ئهوه بوو؟ خالهێهكهی تهریهش
بۆ نمونه ئهوهی كه له باسهكانی ئهودا ههیه و له قسهوباسه شهخسیهكهانهیهشهی لهه كهۆڕ و
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كۆبوونهوهكان ا كردوویهتی ئهوهیه كه خودی بەلشفیهكههكهان و لهیهنهیه

بههشهێهك بهوون لهه

خهباتی واقعی كرێكاران .بهجیا لهوهی كه ئهو دهوڵهتهه دوایهی سهۆشهیهالهیهسهههی نههبهووه و
دەوری چینی كرێكار وەالنراو شکسه بە شۆڕشەکەی هێنرا ،بهاڵم مهنسور حكمهت به جیها
له گهڕانهوهی بۆ ماركس و ئهو ڕهخنانهی كه بووی بهاڵم له هههمهان كهاته ا بهاوهڕی بههوه
ههبوو كه خودی حزب كه ئامڕازی دهسهی چینی كرێكاره لهناو مهوقعیهتی كرێكاران ا ئهبێ
پێكبێه و دابمهزرێ ،له پهیوهن به خهباتی ئهوهوه ئهبێ دابمهزرێ .وه كێشه و ڕێگریهكانهی
و سهراتیژیهتی گشهی ئهو حزبه به مانایهك ئهگهر له واقعیهتی خهباتی ڕخژانهی ،چ نهههێهنهی
یان ئاشكرا ،و خهباتی ئابوری و سیاسی كرێكارهوه نهبێ ئهوه خهباتی چینی كرێكار نهیهیهه
بۆ شۆڕشی سۆشیالیسهی .ئهوه شهێكی تره بهجیا لهوه ههر ئی عایهكه ههبێ هههتها ئههگههر
له باس ا بگهڕێیههوه بۆ كاپیهاڵ و بڵێی لهوێوه سههرچهاوه ئههگهرم .بههاڵم ئههگههرئههو حهزبهه
سیاسهتهكهی بهرنامهكهی مهوقعیهتهكهی بهشێهك نههبهێ لهه خههبهات و ژیهانهی كهرێهكهاران
ناتوانێ كۆمۆنیزم به دهسەاڵت بگهیهنێ ،ناتوانێ حكومهت و دهسهاڵتی چینی كرێكار جێگیهر
بكات .تهوهجوهێك كه مهنسور حكمهت بووی و تیۆریهك كه پشهی پێ دەبەسه و بههكهاری
دەهێنا بەرجەسهەکردنەوەی واقعیەتی گەشەی خەبهاتهی چهیهنهی کهرێهکهار بهو بهۆ شهۆڕشهی
کرێکاری .ئهمهیه حهقانیهت و واقعی بوونی تیۆری و پراتیكی مهنسور حكمهت.

موحسینكهریم:

م تێبینیهكی تر زیاد بكهم ،ههرچهن ه ئاماژهیهكم بۆ كرد له مهسهلهی ریفۆرم و شۆڕش ا.
بەتایبهتی لهناو چهپی جیهان سێیهمی و چهپی عێراق و ئێران و ئهم واڵتانهدا مههسههلههیههك
ههبوو كه جیاكردنهوهو قۆناغبهن ی شۆڕش بوو .ئهوهی كه به جۆرێك ئهگههر تەنهانەت بهه
شێوەیەکی راسهەوخۆ و لە بەرنامەی سهیهاسهی حهزبە بەنهاو کهۆمهۆنهیهسههەکهانه ا ئهامهاژەی
پێنەکرایە ،بەاڵم به عهمهلی و به ههڵسوڕان و بهه نههریهه و پهراتهیهكهی سهیهاسهیەوە ،ئەوە
ماناکەی بوو کە جارێ سهردهمی شۆڕشی دیموكراسیه و کاتی شۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی
نەهاتوەو زەمینەی بابەتی و کۆمەاڵیەتی ئامادەنییه بۆ ئەنجام انی ئەو شۆڕشە! یانهی کهاتهی
ڕیفۆرم و شهی لهو بهابههتەیە .تەنهانەت چەمهکهی شهۆڕش لەنهاو بهیهرکهردنەوەی ئەو جهۆرە
کۆمۆنیزمەدا شۆڕشی سۆشیالیسهی نهبوو .شۆڕش الی ئەو چەپە ،شۆڕشی ههموو خههڵهك
بوو ،شۆڕشێکی دیموکراتیك بوو ،شۆڕشێك كه ریفهۆرمهی سهیهاسهی و ئهابهوری دەکهات و
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نیشهمان ڕزگار ئهكات و سهربهخۆیی بەدیئههێنێ و لهم چواچێوهیهدا بوو .یانی نهاوەرخکهی
ئابوری شۆڕش لەو تێگەیشهنەدا جۆرێك له ئابوری نیشهمانی بهوو .بەشهێهوەیەکهی گشهههی
نەك لەئێران ،بەڵکو لەئاسهی واڵتانی جیهانی سێیهمیش ا ئەمجۆرە تێگەیشهنە لەشۆڕش بهاو
بوو ،به هیج شێوهیهك مهسهلهی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی لههگهۆڕێ نههبهوو .شهۆڕشهی
سۆشیالیسهی وەکو روئیایەکی دووردەسه و سەراب تەماشا دەکرا!
ئامانجی ئەو حزبانەی خۆیان بە چهپ و كۆمۆنهیهسهه نهاودەبهرد ،سهههراتهیهژی سهیهاسهیهان،
ئهنجام انی شۆڕشی دیموكراتیك بوو نهك شۆڕشی سۆشیالیسهی ،مهنسهور حهكهمههت ئههم
مهسهلهیهی كۆتایی پێهێنا .کۆتایی ههێهنهانهی بە قهۆنهاغهبەنه ی شهۆڕش! مەنسهوری حهکهمەت
ئەوەی راگەیان کە هەلومەرجی بابەتی دنیا ،هەلومەرجی شۆڕشی سۆشهیهالهیهسهههیە و یەك
جۆر شۆڕش هەیە ،کە شۆڕشی سۆشیالسیهههی چهیهنهی کهرێهکهارە .بههاڵم پەیهوەنه ی نهێهوان
ریفۆرم و خهباتی ڕخژانه ی كرێكاران بۆباشکردنی ژیان و گوزەران و هەلومەرجی کاریهان،
لەگەڵ ئامادەسازی زاتی چینی کرێکار بهۆ بەرپهاکهردنهی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی روون
کردوە .هەڵبەتە ئەوجۆرە لە بیرکردنەوەی دخگمایی بۆ شۆڕش لەناو چەپی غەیرەکرێهکهاری
و کۆمۆنیزمی بۆرژوایی دوای شۆڕشی ئۆکهۆبەر ،پشهی بەو لهێهکه انەوەیەی بەلشهەفهیەکهان
بەسهبوو بۆ شۆڕش ،کە شۆڕشی بۆ دوو قهۆنهاد دابەش دەکهرد شهۆڕشهی دیهمهوکهراسهی
بۆرژوازی و دەسەاڵتی دیموکراسی شۆڕشگێهر و هەروەهها شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی و
دامەزران نی حکومەتی کرێکاری .ئەو بۆچوونەی بەلشەفیەکان لە شۆڕشی شوبات ا بەئهاکهام
گەیشه و تەواو بوو .لینی کۆتایی بەمجۆرە لە قۆناغبەن ی شۆڕش ههێهنهاو راسههەوڕاسهه،
دەسهی دایە ئامادەسازی بۆ ئەنجام انی شۆڕشی کرێکاری .بۆ لینی

شهۆڕشهی شهوبهات و

دەسەاڵتی دوالیەنەی بۆرژوازی و پرخلیهاریا تەنها تەمرینێکی سیاسی بوو بۆ چینی کرێکار
تا خۆی ئامادەبکات بۆ بەرپاکردنی شۆڕشی خۆی نەك قهۆنهاغهێهك بهێهه کە کهرێهکهار پهاڵ
ب اتەوە و بۆرژوازی دەسەاڵتی سیاسی سازبه اتەوە! ئەو بهۆچهوونەی کە سهەرجەم رەوتە
بەناو کۆمۆنیسهەکان رەواجیان پێ ابهوو گهوایە بە رەچهاوکهردنهی ئەزمهونهی بەلشهەفهیەکهان!
مەنسور حكمهت دروسه بەهەمان میهۆدی لینی مامەڵەی شۆڕشی کرد و ئەم تهێهگەیشهههنە
غەیرەکرێکاریەی لە شۆڕش کۆتایی پێهێنا کە لەناو چەپی نوێ ا بااڵدەسه بوو!
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ههر له درێژی قسهکانی پێشودا دهمهوێه الیهنیکهی تهر لههدهرکهی مههنسهور حهیهکهمههت بهۆ
میهۆدی مارکس و لینی باس بکهم ئهویش ههردوو چهمکی زهنی و عهینیی (زاتو مههوزوع،
سهبجیکه و ئهۆبهجهێهکهه) و پههیهوهنه ی ئههم دوانهه بههیههکههوه و بهه ئهیهمهکهانهی شهۆڕشهی
سۆشیالیسهیهوه .مهنسور حیکمهت بهپێچهوانهی رهوته چپ وکۆمۆنیسههکانهی سههردهمهی
خۆیهوه( ،بگره تائیسهاش ههروایه) چهمکی زههنی تهنها لههوشیاری ،یان شعور وئاگاههیه ا،
بهرتهسک ناکاتهوه ،بابهتیش بهو شهه پهێهنهاسهه نهاکهات کهه لهه دهرهوهی ههۆش و زهیهنهی
ئینسان ایه ،بهڵکو بۆ ئهو فاکهۆری زهنی بهمهانهای عهونسهوری چهاالک و ئهاڵهوگهۆڕبههخشهه،
بهمانای ههموو ئهو قابیلیهت و ئیمکاناتهیه که له دهسهی ایه بۆ گۆڕینی کۆمهڵگا ،عونسهوری
چاالک و زههنی ههمان پڕخلیهاریای شۆڕشگێر و ڕیهکهخهراوه ،کهه لهه هههمهان کهاته ا خهۆی
عهینیه و له دهرهوهی بیری مرخڤهکان ا بهسهربهخۆههیه ،بهاڵم بابهتێکه له ڕێگای پهراتهیهکهی
شۆڕشگێرانهوه دهگۆڕی بۆ عونسوری چاالک و ئالوگۆڕبهخش .لهکهنار ئهمهش فهاکهههۆری
عهینی واته مهوزوع لهالی مهنسور حیکمهت هۆکاری تهسلیم بوونی و چۆک ادانی ئهیهنهسهان
نییه لهبهرئهوهی ئاماده و پهرهسهن وو نییه ،بهلکو چوارچێوهو ههلومهرجێکه بهۆ کهارکهردن
و بردنه پێشهوهی پراتیکی سۆڕشگێرانهی چینی کرێکار .لهسهر ئهم بنهمایهیه که مههنسهور
حیکمهت خۆی له دووڕهوت و دوو بهۆچهوون جهیهادهکهاتههوه ،یههکههمهیهان ئههو بهۆچهوون
وڕهوتهی كه سۆشیالیزم دووره دهسه و مهحهاڵ ئههكهات ،بههدهلهیهلهی ئههوهی كهه ههێهشههها
ههلومهرجی مهوزوعی بۆ كرێكار ئاماده نیهیهه ،وهیها ههێهشههها ههیهزهکهانهی بههرهههمهههیهنهانهی
سهرمایهداری برهوی به کرهکاران نهداوه و توانای دهسهبردن بۆ شۆڕشی پێنهبههخشهیهون،
ئهم ڕهوته تائهو ئاسهه دهڕوا که سۆشیالیزم وهک بهرئهنجامی حهتمی پرخسهی ئابهوری و
ناکۆکیهکانی نێوان هێزی بهرههمێینان و پهیوهن یهکانی بهرههمهێنانی سهرمایهداری دهبینی
و بهم جۆرهش چینی کرێكار وهک چینێکی بهیه هخهاڵههت و پهاسهفهیهسهه لههبههرچهاودهگهرێ.
ڕهوتهکانی وهک مهنشهفیزم و ڕیفۆرمیزم ودیموکراسی خوازی بهپشهیهوانهی ئههم دیه گهایهه
ڤیرژنێکی بۆرژوازی له مهارکسهیهزم وکهۆمهۆنهیهزم دهدهن بههدهسههههوه .ڕهوتهی دووهمهیهان
ئیرادهگهریه که له دهرهوهی واقعیاته سیهاسهی و ئهابهوریههکهان و بههبهێ لههبههرچهاوگهرتهنهی
ئامادهییهکانی چینی کرێکار و ههژمونی سیاسی و فکری و پهرهگرتنی ئاسهی تهحههزوب و
دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨
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یهکگرتوویی و سهرهنجام قوتبی بوونهوهی ئاڵهههرنهاتهیهڤهی کهۆمهۆنهیهسهههی و کهرێهکهاری لهه
کۆمهڵگادا ئیمکانی شۆڕشی سوسیالیسهی یهکسهره دهکهنهوه و بهمهش یهاری بهه شهۆڕش
و خهباتی کرێکاران دهکهن ،ئانارشیزم و پیالنگێری نوێنهرهوهی عههمههلهی ئههم دیه گهایههن.
مهنسور حكمهت ڕێك وهك ماركس یاریکردن به شۆڕش و خهباتی كرێكار و زهحمهتكهێهش
ڕهت هکاتهوه و لهسهر ئهوه پێ ادهگرێ که لهگهڵ ئهوهدا سههرمهایههداری بهوونهی کهۆمههڵهگها،
لهرووی عهینی و مهوزوعیهوه شۆڕشی سۆشیالیسهی ئیمکان کردووه ،بههاڵم لههو شهوێهنهه
کههێشها کرێکار لهڕووی تهحهزوب و ڕێکخراوبونهوه ئاماده نییه ئیمکان بهوونهی شهۆڕشهی
کرێکاری به کۆمهڵه پێ اویسهیهکهوه گرێ هداتهوه كه دهبێ لهههر ههلومهرجێک ا به پراتیهکهی
شۆڕشگێرانه دابی بکرێ ،بهم جۆره مهنسورحیکمهت دهیهوێه ههلومهرجی بابهتی بهنهاسهێ
تا بهوانێ پێشڕهوی چینی کرێکار بۆ شۆڕشهكهی بهدهسهبهێنێ و ئاسههنگیهکانی وهالبنێ و
بهم جهۆرهش خهۆی لههو جهۆره ئهیهرادهگههریهانهه جهیهائههكهاتههوه .لههسهیهاسههته ا نهاوهڕخكهی
سهراتیژیهک که مهنسور حكمهت پێ اگری لهسهر دهکهات مههسههلههی شهۆڕشهه .ڕێهك وهك
لینی ئهو ئهیهوێ لهڕێگای هاتنهكایهوهی ههلومهرجێكی شهۆڕشهگهێهڕانههوه چهیهنهی كهرێهكهار
ڕێچكه بهرهو شۆڕشی سۆشیالیزم بگرێ و لهههر ههلومهرجێکی تریش ا ئهوه مهیهحهوهرهی
سیاسهت وتاکهیکه بۆی كه چۆن چینی كرێكار ،لهو تهنگانه و بهربهسهههانهه دهرکهێهشهێ كهه
باری زهنی ،یانی ئامادهیی ئهوی پهكخسهووه .ئهمهش بهه مهانهای ڕخشهنهبهیهنهی سهیهاسهی و
ئاگاهی یهکگرتووبون و ڕێهكهخهراوبهوونهی چهیهنهی کهرێهکهار وهک ڕیهزیهکهی سههربههخهۆ ،کهه
مهركهزهكهی حزب و تهحهزوبی سۆشیالیسهی چینی كرێكاره.

عوسمانحاجیمارف:
پێم باشهە ئهیهشهارە بە خهاڵهێهك به ەم ،خههسهڵههتهێهکهی بهاسههكهانهی مەنسهور حهکهمەت وهك
خهسرهویش ئاماژه ی پێ ا ،ڕاسهکردنەوە یان وەاڵم انەوە بەو دی گا و بۆچونانەیە كه پێیهان
وایە سهرمایهداری له زخر شوێنی دنیادا گەشهی نهكردووه یان ماویهتی و بهگهاتە قهۆنهاغهێ
کامڵبونی سەرمایەداری ،هاوڕێ مەنسور سنهوربههنه ی و ڕەخهنەیەکهی جه ی ڕخشهنهی لەو
بههۆچههونههانە گههرتههووە و ئەوەی دەسههه نههیههشههان کههرد كههه تهههواوی دنههیهها وهك یهههكهههیهههكههی
سهرمایهداری پێکەوە لکاوە و پهیوهسهه به یهكهوه ،ئیهر ئهوهی بۆ نمونه له شوێنێك ا زێه ە
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قازانج "فوق سود" ههیه بەاڵم ئەوەی جهیهههان یەک یەکەی سهەرمهایەداری و یەک بهازاڕە
لەمەسەلەکە ناگۆڕدرێه .بۆ نمونه ئهوانهی كه باوهڕیان بهوه ههبوو كه سههرمهایههداری لهه
ههموو شوێنێك گهشهی نهكردووه ،ئەو بۆچهونەیهان لهێ بەدەسهه دەههێهنها كهه بهۆرژوازی
نیشهمانی ئەتوانێ دخسهی کرێکاران ب و شۆڕشی ڕزگهاری و نەتەوەیهی پهێهش شهۆڕشهی
سۆشیالسهیە ،واتە بەمانایەک ئەوەیان ڕادەگەیان کە لهباری مهوزوعیهوه جارێ زهمیهنههی
شۆڕشی كرێكاری نییه و کاتی نەهاتووە .بۆ نهمهونهه هەر بهۆ ئەم جهۆرە ئهاراسههەیە و بهه
ئامانجی شۆڕشی ڕزگاری و نهتهوهییههوه حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهههیهان دروسهه كهردووه .بەم
شێوەیە ئەو شۆڕشی ڕزگاریخوازیە بەسەرکەوت بگەیەن پاشان سۆشیالیزم دابمەزرێهنه ،
ئهوهی كه سنوربهن ی تهواوی لهگهڵ ئهم دی گا و ئاراسهەیەدا كرد مهنسور حهكهمههت بهوو
لەبەرامبەری ا پێشڕەوی ئەو خەتەی کرد كه دنیا یههك یههكهه و یەک بهازاڕه و لهه هههمهوو
شوێنێكی دنیادا له كوێره دێیهكهوه بۆ ههر شارو شارخچکەو وواڵت و شوێنێك تهنها یههك
سیسهمی واقعی بەرجەسهیە کە سەرمایەداریە .هەر بۆیە لە هەر شوێنێکی ئەم دنهیهایە یەک
شۆڕش ئەتوانێ دنیا بگۆڕێ و بەشەریەت ڕزگار دەکات تەنههها شهۆڕشهی کهرێهکهاریە .ههیهج
ئاڵوگۆڕێكی تر لهسهر گۆی زهوی ئاڵوگۆڕی ڕیشهیی پێکناهێنی و تهنها یهك شۆڕش ههیهه
ئهویش سۆشیالیسهیه ،ئههمهه سهنهوربههنه یههكهی جه ی بهوو كهه تههواوی ئههو بهۆچهوون و
دی گایانهی كه لهو چوارچێوهیهدا ئهسوڕانەوە لە زهنیەتی بەشێکی زخر لە چەپەکانی ئهێهران
و عێراق بە ئێمەشەوە بکاتە دەرەوە ،بەو مانایە خەتێهکهی سهیهاسهی تهر و تهازە بەرجەسههە
بوەوە.

جهمالموحسین:

دێینه سهر تهوهرێكی تر لهم باسهدا بهاڵم كاتیشمان دیاریكراوه .له قسههكهانهی هههمهووتهانه ا
زخر باسه هاته سهر شۆڕش ،شۆڕشی كۆمهاڵیهتی چینهی كهرێهكهار و ئههمههش مههسههلههی
ئهسڵی مهنسور حكمهت بوو بهو مانایهی كه شۆڕش خۆی پراكهیكێكی كۆمهاڵیههتهی چهیهنهی
كرێكاره ههروهك ماركسیش جهخهی لێكردختهوه .بۆ مهنسور حكمهتیهش چ لهه بهاسههكهانهی
ڕهخنه له شۆڕش یان ئهزمونی سۆڤیهتهوه بگره تا شۆڕشی ئێهران كهه ڕهخهنههی قهوڵهی دا
بهدهسههوه نیشان هری ئهوه بوو كه وهك ماركسیسهێك مهنسور حكمهت به دوای شهۆڕش
و پراتیكێكی شۆڕشگێڕانه و گهیشه به دهسهاڵتهوه بوو .فۆكهسی سهرهكی كۆمۆنیهزمهیهش
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ههر ئهمهیه وهك ماركس و ئهنگڵسیش لهباری تیۆری وههتا پراتیكهیهشههوه پهێه اگهریهان لهێ
ئهكرد كه بهبێ دهسهاڵت و پراتیكی شۆڕشگێڕانه ئیمهكهانهی شهۆڕشهی كهۆمههاڵیههتهی چهیهنهی
كرێكار نییه .وه ههر ئهوهش كه رهخنهیان له كۆمۆنهی پاریس ئهوه بوو كه شهۆڕش تههواو
نهبوو و دهسهاڵتی كرێكار نهگهیشه به جێی خۆی .ئههمهه نهاوهڕخكهی هههمهوو مههسههلههكهه
پێكئههێنێ واته پراتیكی شۆڕشگێڕانه و دهسهاڵتی سیاسی .با بێینهه سههر ئههم مههسههلههیهه.
بهاڵم بۆ سیمیناری دووهم دێهیهنهه سههر ئههوهی كهه جهێهگههوڕێهگههی حهزب و تههحههزوبهی
كۆمۆنیسهی چییه لهم پهیوهن هوه .له ئێسهادا نایهینه سهر ئهم الیهنهیان .با ئێسها بێینه سهر
ئهوهی كه پراتیكی شۆڕشگێڕانه و مهسهلههی شهۆڕش و پههیهوهنه ی بهه دهسههاڵتههوه الی
مهنسور حكمهت چۆن بووه؟

وسایه:


سره
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خهت و جیههتگری مهنسور حكمهت لهپهیوهن به مهسههلههی گهرتهنهی دهسههاڵتهی سهیهاسهی،
لهوێوه دهسه پێئهكات ،کهدهڵێه چینی کرێکار وکۆمۆنیسههکان ،ناتوان وڕیگا پێ راو نییه
له رێگای بهدهسههێنانی زخرینهی پهرلهمانیهوه ،وهیا له ڕێگای ڕیفۆرمهکردنهی شهیهنههیهی و
ههنگاوبهههنگاوی سیسههمی مهجودهوه بهرهو دهسهاڵت بڕخن ،تهنانههت ڕێهگهه پهێه راونهیه
ڕێگهی کودهتاو پیالنگێری بۆ ئهم ئهرکه بگرنهبهر ،بهڵکو گرتنی دهسهاڵت لهالیهن کرێکاران
و کۆمۆنیسههکانهوه لهڕێگای سازمان انی یهک ههسهانی جهماوهری و شهۆڕشهگهێهرانههوه و
لهسهر مهتنی ههلومهرجێکی شۆڕشگێرانه مومکهیه

و ڕێهگهه پهێه اروه ،هههلهومههرجهێهک کهه

بهرئهنجامی قهیهرانهه ئهابهوری و سهیهاسهیههکهانهه لهه کهۆمههڵهگهای سههرمهایههداریه ا ،چهونهکهه
دامهزران نی حکومهتی کاتی شۆڕشگێر ،یانی حکومهتی کرێکاری ،بهبێ هههڵهوهشهانه نههوهی
دامو دهزگای دهوڵهت و سهرکوتی مقاوهمهتی چینی بۆرژوازی پایهدار و راوهسهاو نهابهێهه.
بهاڵم ئهمه بهمانای ئهوه نایهت که دهسهاڵتی سیاسی بههرئههنهجهامهی ئههوهبهێهه کهه هههمهوو
كرێكاران له ڕخژێك ا لهسهر خهتێكی ناڕهزایهتی ڕاوهسههه
دهسهههاڵت بههڕوخههێههنه

لهه مهانهگهرتهنهێهكهی جههمهاوهریه ا

وبهههرهو دهسهههاڵت بههڕخن ،لههیههرهدایههه كههرخكههی بههۆچههوونههی پههراتههیههكههی

شۆڕشگێڕانهی مهنسور حكمهت لهپهیوهن بهمههسههلههی گهرتهنهی دهسههالتههوه دێههههئهاراوه،
ئهمهش بهو مانایهی که حزبێکی سیاسی کۆمۆنیسهی کههێشها کهمایهتی چهیهنهی کهرێهکهاری
لهخۆی ا ڕیکخراوکردوو ه(پێشرهوانی چینی کڕیکارو رابهران وههڵسوراوانی کۆمۆنیسهه) و

١٢

دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

توخهتیکۆمۆنیزمیکرێکاری


نسورحیکمه

ڕۆڵیمه
لهدرێژهی جهنگ وکێشمهکهێهشهی نهیهوان جهوواڵنههوهکهانهی بهۆرژوازی و پهرخلهیهههاریهادا لهه
ههلومهرجێکی قهیراناویی و شۆڕشگێرانهدا ،توانیویهتی كۆمهڵگا له دهوری ئاسۆی سیهاسهی
و ئاڵههرناتیڤی کۆمۆنیسهی جهمسهربهن ی کرختهوه ولهێهرهشههوه پشهههیهوانهی و الیههنهگهری
زخرینهی چینی کرێکار و زهحمهتکێشان و هاوپهیمانانی کۆمهلهڵهیههتهی ئههم چهیهنههی بهۆالی
خۆی ڕاکێشاوه ،یانی ئهم حزبه سیاسهیهه کهۆمهۆنهیهسهههیهه هههرچههنه بهچهوکهیهش بهێ و لهه
پێکهاتهکهی ا زخرینهی دانهدانهی کرێکارانی لههخهۆ نههگهرتهبهێ بههاڵم لههپهرخسههی جههنهگ و
کێشمهکێشی جوواڵنهوهکان و ئاڵههرناتیڤهکانیان ا بۆته بابهتی هههڵهبهژێهردراوی زخریهنهه ،وه
لێرهشهوه توانای بردنی ئهم هێزهی بهرهو ڕێکخسههنهی گهورزی کهۆتهایهی یهانهی ڕاپههڕیهنهی
جهماوهری بۆ ڕوخان وگرتنی دهسهاڵت کهوتۆتهدهسه .بهبهڕوای مه

كهرخكهی بهۆچهوونهی

مهنسور حكمهت بۆ دهسهاڵتی سیاسی ئهوهیه كه حزبی كۆمۆنیسهی هیج كهاتهێهك نهاتهوانهێ
زخرینهی چینی كرێكار بكاته كۆمۆنیسه پاشان بهیهانهکهاتهه ئههنه امهی حهزبههکههی و ئههوجها
دهسهبهرێ بۆ گرتنی دهسهالتی سیاسی ،ههروهکو چۆن حزبێکی ناسیۆنالیسه وهیا لیبهراڵ
ناتوانێ چاوهڕیی ئهوهبێه وهیا سهاسههتهی خهۆی لههسههر ئههوه دابهنهێ تها هههمهوو چهیهنهی
بۆرژوازی بكاته ناسیونالهیهسهه ولهیهبهراڵ ئههوجها بههرهودهسههاڵت هههنهگهاوهههڵهگهرێ .لههم
پهیوهن هدا ڕخزا لۆکسمبۆرک قسهیهکی دروسهی وتووه ":ئهوه تاکهیکه که حزبی بههلشههفهی
له زخرینهی جهماوهری کرێکار نزیک کردختهوه ،نهک به پێچهوانهوه".
مهنسور حكمهت له باسی پراتیکی شۆڕشگێرانه و مهسهلهی گرتنهی دهسههاڵتهی سهیهاسهیه ا،
حزبی سیاسی کۆمۆنیسهی بهخاڵی مهرکهز وهرگرتووه وئهوه ئهم حزبهیه که به تاکههیهک و
سیاسهتهکانی ،به نهخشه و ههڵسورانی کۆمۆنیسهی خۆی پێشهنگ وڕێبهری چینی کهرێهکهار
دهکات بهرهودهسهاڵتی سیاسی .لێکه انههوهی ئههو بهۆ قههیهرانهی سهیهاسهی و هههلهومههرجهی
شۆڕشگێرانه و خهسلهتهکانی دهوڵهت لهسهردهمانی شهۆڕشه ا ،هههمهووی بهۆ ئههوهیهه کهه
نهبهردهکان و سهنگهرهکانی جهنگ و کهێهشهمههکهێهشهی بهزووتهنههوه سهیهاسهیههکهان لههنهێهوان
پرخلیهاریا و بۆرژوازی ا بناسێنێ و له ڕێگای دهسهبردن بۆ تاکهههیهکههکهان و ڕهوشههههکهانهی
خهباتهوه زخرینهی چینی کرێکار و مهحرومانی کۆمهڵگا بۆ الی ئالههرناتیڤی کهۆمهۆنهیهسهههی
ڕاکێشێ .بهم جۆرهش بۆ حیکمهت سیاسهت به مانای بردنه پێشهوه و دهسهبردنه بهۆ ئههو
كۆمهڵه تاكهیك و ئامڕازانه كه بههۆیانهوه هێز له كۆمهڵگادا جێگهۆڕكهێ پهێ دهکها و رخڵهی
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بزووتنهوهکانی تری پێ ناكام دهكاتهوه .کاتێک حیکمهت حزب و تهحهزوبهی کهۆمهۆنهیهسهههی
بهخاڵی مهرکهزی لهپهیوهن بهدهسهاڵتههوه وهردهگهرێ ،مههسههلههی بههههێهزکهردنهی ڕهوتهی
سۆشیالیسهی چ لهناو چینی كرێكاردا وچ لهئاسهی کۆمهڵگهادا وهک فهاکهههۆرێهکهی بهڕیهاردهر
سهرنج هدات ،ههربۆیه تهواوی الیهنهکانی پراتیکی شۆڕشگێرانه ،رووی لههوهیهه ،هههروهک
بۆ لینینیش وابوو ،که چۆن ئهم ڕهوته ههژمونی خۆی بهکها و رهوتهه بهۆرژوازیههکهانهی تهر
لهوانه لیبراڵیزم و ڕیفۆرمیزم ،و ناسیونالیزم و ئهوانیهر ناکام و الوهکی بکهاتههوه و بهبهێهههه
ناوکۆکهی ئیهحاتێکی کۆمهاڵیهتی و چینایهتی کارگهری و زخرینهی کۆمهڵگا و کرێهکهاران و
بهشمهینهتان جهزبی سیاسهت و ئالههرناتیڤی ئهم ڕهوته ببێ..
ههر لهم پهیوهن هدا ،الیهنێکیهر ههیه که دهمهوێ ئاماژهی پێبکهم :
مهنسور حكمهت له كهێبی رزنم گان و راهی كارگر ،کێشه لهسهر سۆشیالیزمی خههلهقهی لهه
ئێران وههروهها له ڕهخنهگرتنی ا له رێکخراوی وهح هتی کۆمۆنیسهی ،مهسهلهی دهسهاڵتهی
سیاسی له پهیوهن به شۆڕشی بهردهوامهوه ههمان میهۆدی لینینهوه بهدهسههههوهدهگهرێ و
لهههلومهرجی تایبهتی شۆڕشی ئێران ا تهشخیس و تایبهتمهن ی پێه هبههخشهێ .ئههو لههسههر
بنهمای دهرکێکی دیاری کراو لهڕهوتی خهباتی چینایهتی گرتنهبهری پرخسهیهکی واقعی بهۆ
سهرخسهنی شۆڕشی سۆشیالیسهی ،مامهڵه لهگهڵ شۆڕشێکی دیفاکهههۆ و لههحهاڵهی حهازردا
دهکات و دهکهوێهه شوێ ئهوهی چۆن لهم شۆڕشانهدا پراتیكی شۆڕشگێڕانه بههئهاڕاسههههی
بردنه سهرهوهی قابیلیهتهکان و تواناییهکانی چینی کرێکار بۆ گهرتهنهی دهسههاڵتهی سهیهاسهی
بگرێههبهر و ئهو ههلومهرجه بهێنێهه کایهوه كه چینی كرێكار تیای ا پهڕ و باڵ دهركا و ههێهز
بگرێ و یهكگرتووبێ و ئاسهی تهحهزوبی بچێهه سهرهوه و هوشیاری چینایهتی بااڵبکات و
سهرهنجام وهک عونسرێکی دهخاڵههتهگههری چهاالک ڕابههری کهۆمههاڵیههتهی لههو شهۆڕش و
ئاڵوگۆڕه شۆڕشگێرانهیهدا بهدهسه بهێنێ کههێشها سۆشیالیسهی نییه .ئهو لهبهرامبههر ئههو
پرسیارهدا که شۆڕشی ئێران چ جۆره شۆڕشێکه ،دیموکراتی یان سۆشیالسیهی؟
خۆی لهدوو دی گای باو جیادهکاتهوه:
یهکهم لهبهرامبهر دی گای پۆپۆلیسهی راهی کارگهرو ڕهزمهن هگانه ا ،کههپهێهان وابهوو دهبهێ
شۆڕشی ئێران دهسهی ئیمپریالیزم لهسهر سیاسهت و ئابوری ئێران ههڵگرێ و وابهسهههیهی
سهرمایهداری کۆتایی پێبهێنێ ،لهکاتێک ا خهسڵهت و ماهیهتی شۆڕشهکهیان بههدیهمهوکهراتهی
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دهناسان و بهم جۆرهش ئامانجی سهۆسهیهالهیهسهههیهان دهخسهههه سههرشهانهی حهکهومههتهێهکهی
دیموکراتی بۆرژوایی..
دووهمیش لهبهرامبهر دی گای پاسفیسهی و مهنشهفیکانهی وهح هتی کۆمۆنسهی ا ،که پهێهیهان
وابوو :کهمادام پرخلیهاریای ئێران پهرهسهن و نیهیهه و گهیهرخدهی پهاشهکههوتهوویهی ئهابهوری
سهرمایهداریه ،ناتوانێ ڕخڵی خۆی بۆ شۆڕشی سۆشیالسیهی له شۆڕشی ئێسهههاد بهگهێهڕێ،
ههربۆیه خهسڵهتی شۆڕشی ئێسهای ئێران دیموکراتی بۆرژوازیه و دهبهێ چهیهنهی کهرێهکهار
چاوهڕێ بکا تا چینی بۆرژوازی ئهرکهکانی خۆی به ئاراسههی پهرهسهن نی سههرمهاهیه اری
بهسهرهنجام دهگهیهنێ ئهوکهات دهسهه بهۆ شهۆڕشهی خهۆی بههرێ .بههمهجهۆره وهحه هتهی
کۆمۆنیسهی سیاسهتی ئینهزار و بێ هخالهتی لهسهر بنهمای قۆناد بهقۆناد کردنهی شهۆڕشه ا
بۆ کرێکاران پێشنیار دهکرد.
مهنسورحیکمهت هیج کهام لههم دوودیهگهایههی قههبهوڵ نههکهرد و وهاڵمهی ئههو پهرسهیهارهی
پێشووشی به ڕخڵی چینی کرێکار و بهدهسههێنانی ڕابهری لهم شۆڕشهدا بهسههوه .ئههو بهه
تاکهیکی دروسهی بۆ بهدهسههوگرتنی دهسهاڵت و هێنهانهه سههرکهاری حهکهومههتهێهکهی کهاتهی
شۆڕشگێڕ له کرێکاران وجهماوهری زهحمهتکێش و بهعهمهلی دهرهێنانی خێرای بهرنهامههی
النی کهم ،لهتهزمینی ئازادی سیاسی و ڕێکخراوبون و مانگهرتهنههوه تها ئهازادیههکهانهی تهر و
کۆمهڵهی ئهوخواسهانهی که قهیرانی ئابوری وشۆڕشگێرانه قوڵهههر دهکهاتههوه ،کهۆمههڵهگها و
ئابوری سهرمایهداری ڕووبهڕووی ناکۆکیهکهی سههرهکهی دهکهاتههوه کهه لهه سههرێهکهیههوه،
حکومهتێکی شۆڕشگێر به ئازادیههکهان و خهواسهههی ڕهفهاه و بهژێهوی کهرێهکهارانههوه بهۆتهه
سهرخانی سیاسی کۆمهڵگا و لهسهرێکی تریشهوه ئابوری سهرمایهداری دامههزراو لههسههر
ڕاگرتنی هێزی کاری ههرزان و بهرههمهێنانی سهروقازانجهێنهری سههرمهایهه (فهوقهه سهود)
لهشوینی خۆدا ماوهتهوه .بهم جۆرهش کۆمهڵگا له دوڕیانێهکه ا رادهگهرێ ،یها گههرانههوه بهۆ
حکومهتی ئیسهب اد و سهرکوتگهر که ئابوری سهرمایهداری ئێران دهیهخهوازێ ،ئههویهش لهه
ڕێگای سهرکوتی شۆڕشهوه ،یان تێپهری له سهرمای اریهوه بهرهو سۆشیالیزم .لهدخخێکهی
ئاوادا حیکمهت هاوشیهوهی لهیهنهیه

وهاڵم بههم نهاکهۆکهیهه دهداتههوه" :ئهێهمهه لههنهیهوهی ڕێه ا

ڕانههاوهسهههههیه  ،ئههێههمههه خههوازیههاری شههۆڕشههی بهههردهوامههیه " ،لههێههرهشهههوه مههانههای ئهههو کههرده
شۆڕشگێرانهیه و ئهو پراتیکه کۆمۆنیسهیه دهکهات کهه نهفهوزی حهزب لههنهێهو کهرێهکهاران و
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لهئاسهی کۆمهڵگادا بهرهو سهرهوه دهبا و زهمینهکانی دهسهههبهردن بهۆ رابههڕیهنهی کهۆتهایهی
ئامادهدهکات .بهمجۆرهش شۆڕشی بهردهوام لهچوارچیوهی سهراتیژی شۆڕشی کرێهکهاریه ا
رادهگرێ.

عوسمانحاجیمارف:
م پێم باشه ئاماژه به دهرسێك بكهم كه پهێهم وایهه زخربههمهان لهه مههنسهور حهكهمههتهمهان
وهرگرتووه .کاتێک باس لە سهركهوتنی شۆڕشی سۆشیالیسهی دەکرا .مهفهومهێهك ڕەواجهی
ههبوو كه شۆڕش له برسێهیهوه دەسه پێ دەکات و دروسه ئهبێ ،ههتا ههنه ێ ئههحهزابهی
چهپیش پێیان وابوو .ئهوهی كه سهرمایهداری كرێ و ژیانی خهڵهك كههم بهكهاتههوه ،خههڵهك
برسی بێ ئهمه واقعێکی نالەبار و ناكۆكیهك دروسه ئهكات كه خهڵك ناچار ئهبهێ شهۆڕش
بكات ،بهاڵم ئهگهر كرێی كرێكار بهرز بێ ،سهعات كار كهم بێ ئهمه ئهیهحهههمهالهیههتهی ئههوه
ئهدات كه كۆمهڵگا ئارام دەبێه و شۆڕش ڕونادات .مهنسور حكمهت تهواو بهه پهێهچههوانههی
ئهمه وە سەرکەوتنی شۆڕشی بەرجەسههە دەکهردەوە ،،بە بهۆچهوونههكههی ،بەمهیهههۆدهكههی،
ئەوەی ڕاگەیان کە نهخێر به برسێهی شۆڕشهی شهۆشهیهالسهههی نهابهێهه .ڕهنهگهه جەمهاوەری
خه ڵكی ناڕازی بۆ داخوازی و دژی برسیەتی ڕاپەڕێ و دنیها وێهران کەن و تهااڵنهی بهكەن،
بهاڵم ئاڵوگۆڕی ڕیشهیی له كۆمه ڵگادا بە قازانجی دەسەاڵتی کرێکار زخر زەحهمەت دەبهێهه،
ئەوەی کە پهیوهن یهكانی بهرههمهێنان ههڵبوهشێههوه ،به مانایهك كه سهرمایهداری نهمێهنهێ
یان بڵێی دهوڵهت و دامودهزگا و ههموو پێکهاتەکانی سەرمایەداری لەیەک بهرازێ و نهمێنی
ئهوه به شۆڕشێكی هوشیارانهی کرێکارانێک دهكهرێ کە بهرسهی نەبه  .شهۆڕش بهه تهێهری
ئهكرێ به برسێهی ناكرێ .ئهوهی كه کرێکاران كرێیان بهرزبێههوه و سهعهات كهاریهان كههم
بێههوه ..ئامادهترن بۆ شۆڕشێک کە تەواوی دنیا دەگۆرێ تها ئههوهی كهه بهرسهی به  ،تها
ئهوهی لهه كهاری تهاقههتهپهڕوكهێهنه ا نهقهوم کهرابه  .بههبهڕوای مه

ئههمهه دهرسهێهك بهوو بهۆ

کۆمۆنیسهەکان و چهپهكان ،بۆ ئێمه تهجروبهیهكی تازه بوو ،تهجروبهیهك بوو كه ئهسڵههن
ئاڵوگۆڕی له سیسهمی فیكری كۆمۆنیسههكان ا كرد كه چۆن بیر له شۆڕشی سۆشیالیهسهههی
بكهنهوه .به واتایهكی تر ،ئهو بهیهركهردنههوهیههی كهه گهوایهه شهۆڕش بهه بهرسهێهههی ئههكهرێ
پهیوهن ی به شۆڕشی سۆشیالیسهیهوه نییه ،پهیوهن ی به ههسهان و تووڕهیی خههڵهكههوهیهه
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نهك بۆ ئهوهی كه ئاڵوگۆڕ له كۆمهڵگادا ههبێ .یهانهی مههبەسههتههكهه ئههوهیهه كهه شهۆڕشهی
سۆشیالیسهی مانایهكی ئهوهیه كه پهیوهن یهكانی بهرههمهێنان ههڵوهشێههوه .ئهمهه خهاڵهێهك،
خاڵێكی تر ئهوهی كه چۆن له ناو بۆرژوازی ا ڕهوت و بزووتنهوه كۆمهاڵیهتیهكان هههن بهه
دیموكراتخواز و سۆشیال دیموكرات و ڕیفۆرمیسه و  ...له ناو كرێكاریش ا وهكو چیهنهێهكهی
زین وو چهن ی ڕهوتی تێ ایه ،له سەن یکایی و ئیساڵحیهوه بگره تا مهیلی سۆشیهالهیهسهههی.
وه شۆڕشێك كه بیكات ،وهك خهسرهوهیش وتی لە قەولی مهنسور حكمهتە و تهئكیه ی لهێ
ئهكاتهوه ،ئهو مهیله سۆشیالیسهیهیه جا كهمینه بێه یا زخرینە ،بههههێهز ئههبهێ و ئههتهوانهێ
ڕابهری شۆڕش بكات ئهویش له ڕێی حزبێكهوه كه ئهتوانێ ههژمونهی فهیهكهری و سهیهاسهی
خۆی له ناو تهواوی ڕەوتەکانی كرێكاران ا بااڵدهسه بكات .به مانایهك به جهیها لههوهی كهه
مهیلی سۆشیالیسهی له ناو چینی كرێكاردا بههێز بێ و نفوز پهی ا بكات ،نهك بهو مهانهایههی
هێشها كه ههموو چینهكه سۆشیالیسهی ب  ،بهاڵم ئههوهی كهه چهیهنهی كهرێهكهار ئههگهات بههو
ئهنجامهی كه ئهو بهشه واتە ئهو مهیله سۆشیالیسهیه یان ئهو حزبههی كهه دەور دەبهیهنهێهه
هاوسەنگی هێزی بەقازانجی چونە پێشەوەو بااڵدەسهی ڕەوتی سۆشیالسههی دابهیه

دەکهات

دەبێهە جێگای ئومێ و ڕابەری شۆڕش ،ئەو مەیلەو حزبەکەی پێهویسههە بەرنهامە ونەخشهی
سیاسی و دروسه ب ات بەدەسهەو ،تهاكهههیهكهی دروسهه لەهەر تهونه پهێهچهیەکهی سهیهاسهیه ا
دەرکێشێهه ،بهو مانایه ئهو حزبه ئهتوانێ ئامڕازی دهسهی چینی كرێكار بهێ بهۆ شهۆڕشهی
سۆشیالسهی .یهكێك لهو شهانهی كه حزبێهك ئههتهوانهێ دهخهاڵههت بهكهات لهه هههڵسهوڕان و
خهباتی كرێكاری ا ئهوهیه كه پێشهكی وهك هێزێك له كهۆمههڵهگهادا ،ههێهزێهك لههپههیهوهنه بهه
كرێكارهوه بارز ببێ .ئهگهر ئههمههی دابهیه

نەکهردبهێ ئەوە حهزبهێهكهه ئههتهوانهێ بهۆچهون و

لێک انەوەی هەبێه ،جەدەلی فیكهری و بهاسهی هههبهێ ،بەاڵم نەیهههوانهیهوە مەشهغەڵەکهانهی و
هەڵسوڕانی سیاسی لە ناو واقعیەتی هاوکێشەی سیاسی و شەڕی چینایەتی ا دەسهەوسهههان
و چاوەڕوانە ،ئهتوانی بڵێی سهردهمانێكه له مێژووی چهپ و لهناو چههپه ا ئههو واقهعهیههتهه
ههیه و ههتا ڕابیههی فیزیكیان بە کرێکارە وە بووە ،بهاڵم نەچونەتە پای بە ههژمون کردنهی
ئهو مهیله سۆشیالیسهیه ،ههژمونیەک كهه هەوڵ به ات خهۆی ئهامهاده بهكهات بهۆ شهۆڕشهی
سۆشیالیسهی لە ئەجن ا و کاری عەمەلی ا نەچەسپاوە .ئێسهاش کاریگەری ئەو نائامادەیی و
حاشیەبونەی کۆمۆنیسهەکان سونەتێک و دەردێکی بەردەوامە!
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موحسینكهریم:

م له قسهوباسهكانی پێشووم ا كهم تها زخر ئهامهاژهم بهه چههمهكهی شهۆڕش و پهراتهیهكهی
شۆڕشگێڕانه کرد .باسم لەوە کرد کە مهنسور حكمهت جارێكی تر پێناسهی خودی چەمکهی
شۆڕشی كردهوه .بهتایبهتی لهناو چهپی جیهان سێیهمیه ا مەبەسهه لە شهۆڕش ،شهۆڕشهی
سۆشیالیسهی نهبوو .ناكۆكیەك لهنێوان چەمکی شهۆڕش و ڕیهفهۆرمه ا هههبهوو .ئههوهی كهه
واقعی بوو ڕیفۆرم بوو ،ئهوهشی كه خهیاڵی بوو شۆڕش بهوو .شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی
خهیاڵ بوو ،بۆیه ههموو بەرنامەو پراتیكی ئهوان ڕیفۆرم دیاریكردبوو .ههر خودی شهۆڕش
بووبوو بهوهی كه لەپێناو ئەنجام انی کۆمەڵە ریفۆرمێکهی سهیهاسهی و ئهابهوریه ایەو تەواو!
ئهوهی كه ڕێكخسه و حزبی بۆ دروسه ئههكهرا ،سهیهاسههت و تهاكهههیهكهی بهۆ دائههنهرا ،لهه
بەرنامەو هەڵسوڕانی سیاسی ئهو جۆره هێزانهدا ،ڕیفۆرم بوو نهك شۆڕش .نهریهی كهار و
ههڵسوڕان و ههموو شهێكیان لهسهر ئهمه داڕشهبوو .بهاڵم مهنسور حهكهمههت جهارێهكهی تهر
پێناسه ی چەمکی شۆڕشی لە ڕوانگەی چینی کرێکارەوە کردەوە و ووتی کە کرێکاران یەك
شۆڕشیان دەوێ کە شۆڕشی سۆشیالیسهیە.
ئهوهی كه عوسمانیش باسی كرد ،كۆمۆنیزم لهسهر بنهمای ههژاری پێهكهنهایههت ،مەنسهوری
حیکمەت سۆشیالیزمی هههژاری ڕهت كهردهوه .جهۆره بهۆچهوونهێهك لههنهاو چههپهی جهیهههان
سێیهمی ا هه بوو کە پێی وابوو ئەگەر ژیانی مادی کرێکار باش بێه ئیههر لە شهۆڕش دوور
دەکەوێهەوە! مەنسور حکمەت وەکو گاڵهەکردن بەوجۆرە سهۆشهیهالهیهزمە دەڵهێ پهێهیهانهوابهوو
ئهگهر كرێكار تهلهڤزیۆن و سهالجهی ههبێه ئیهر گەن ەڵ بهووە و بهووە بە بهۆرژوا .ئههمهه
واقعیهتێك بوو ههموو چهپی جیهان سێیههمهی گهرتهبهۆوه ،یهان بهڕوایهان وابهوو کە لههسههر
بنهمای نهبوونی و ههژاری و فهالكهت کرێهکهار دەسهه بهۆ شهۆڕش دەبهات! بههبهڕوای مه
مهنسور حكمهت جارێكی كه شۆڕشی خسههوه سههر پهێهی خهۆی .شهۆڕش لهه كهۆمههڵهگهای
سهرمایهداری ا شۆڕشی كرێكاری و سۆشیالیسهیه .بهمه سنوربههنه ی لههگههڵ هههمهوو ئههو
ڕهوتانهدا كرد كه بهناوی چهپ و كۆمۆنیزمهوه خۆیان دەناسان  ،چ ئههوانههی ڕیهفهۆریسهه
یان ناسیۆنالیسه بوون ،یان ههتا ئهو جۆره له كۆمۆنیزمه ئهوروپیهی كه به حساب بهاسهی
شۆڕشی سۆشیالیسهی ئهكرد ،بهاڵم له دنیای واقعه ا ئەو شهۆڕشهەی مەبەسهههی بهوو هەر
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شۆڕشی دیموكراسی بهوو! چهونهکە تەنهانەت رەخهنەی لە ئەزمهونهی سهۆڤهیەت لەڕوانهگەی
دیموکراسیەوە بوو نەك سۆشیالیسهی .پێیانوابوو کە گرفهی سهەرەکهی دەوڵەتهی سهۆڤهیەت
نەبوونی دیموکراسی و تەشەنەکردنی بیرخکراتیزم بوو لەناو بەدەنەی حزبی کهۆمهۆنهیهسهههی
سۆڤیەت و رابەری ئەو حزبەدا.
سەرباری ئەوەی باسم کرد ،یهك دوو مهسهلهی تر دێهه نهاو ئههم تهێهگههیشهههنههوه .ئەویهش
ئەوەیە کە مهنسور حكمهت بڕوای وابوو کە پراتیكی شۆڕشگێڕانه و شۆڕش كێشمهكهێهشهی
نێوان بزووتنهوه كۆمهاڵیهتیهكانه ،شهێكی ئهیهرادەگەری کە ویسهه و ئهارەزوی کەسهان و
بگرە ئەحزابێکیش بێه! الی مەنسور حکمەت شۆڕش بریهی نییه لە شهڕی نێهوان خههڵهك و
دهسهاڵت .بەڵکو بزووتنهوه كۆمهاڵیهتیهكان له كێشمهكێشه ان ،چهیهنههكهان لهه چهوارچهێهوهی
بزووتنهوه كۆمهاڵیهتیهكانی خهۆیهانه ا و لەرێهگهای ئەوانەوە شههڕی سهیهاسهی نهێهوانهیهان و
کێشمەکێش لەسەر دهسهاڵت ئهكههن .چ بهۆرژوازی و چ کهرێهکهار ،جهۆرەهها بهزووتهنههوهی
كۆمهاڵیهتیان هەیە و لەالیەن ئەوانەوە نوێنەرایەتی دەکرێ  .كێشمهكێشی چینهكان لهڕێگههی
یان له چوارچێوهی بزووتنهوه سیاسی و كۆمهاڵیهتیهكانهوه دەڕواتە پێشەوە .کێشمەکێهشهی
چینی کرێکار لەگەڵ بۆرژوازی ا لەڕێگای بزووتنهوه کهۆمەاڵیەتهیەکهانهی چهیهنهی کهرێهکهارەوە
لەگەڵ بزووتنهوهکانی بۆرژوازی وەکو دیموكراسی ،لیبراڵیزم و ناسیۆنالهیهزم و ئهیهسهالمهی
سیاسی و  ...تاد .دەڕواتە پێشەوە .بزووتنهوهی کۆمۆنیزمی کرێکاری لهگهڵ سههرجههم ئەو
مهیل و ڕه وتانەی ناو چینی کرێکاردا جیاوازە کە خەبهاتهی چهیهنهی کهرێهکهار لەچهوارچهێهوەی
خەباتی ریفۆرمیسهی ا قەتیس دەکەنەوە ،وەکو بزووتنهوهی سەن یکهایهی یهان بهزووتهنههوهی
ئانارشیسهی کە هەمووجۆرە رێکخسهنێکی سیاسهی و حهزبهی چهیهنهی کهرێهکهار و دەوڵەتهی
کرێکاری رەت دەکاتەوە و بەکردەوە چینی کرێکار لەناو دخزەخهی سهەرمهایەداریه ا ئەسهیهر
دەکات!
مەنسور حکمەت بهه مهانهایههك شهۆڕشهی كهرێهكهاری بهردهوه بهۆ سههر ئههو تهێهگههیشهههنهه
كههۆمهههاڵیهههتههیهههی كههه شههۆڕش پههراتههیههكههی سههیههاسههی واقههعههی چههیههنههی کههرێههکههارە کە لەرێههگههای
بزووتنهوهیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیەوە کە کۆمۆنیزمە ،بەسەرەنجام دەگات .بۆئەوەی ئەم
شۆڕشەش بەسەرەنجام بگات دەبێ ئەو پراتیکە سیاسیە چینایەتیە لەرێگای حزبی سیهاسهی
کۆمۆنیسهیەوە بەرجەسهە بێه و ببێهە واقعیەتێکی مادی! له دوا لێك انهوهدا بایهخهی حهزبهی
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كۆمۆنیسهی و كرێكاری دێههپێشهوه و به بڕوی م لینینش ههمان ئهم خهسڵهتههی هەبهوو.
حزبی سیاسی چینی کرێکار لە پراتیکی سیاسی لینین ا جێگایەکی یەجهگهار گهرنهگهی هەبهوو.
مهنسور حكمهت جهارێهكهی تهر ئههچهێههههوه بهۆ سههر ئههم ئههسهڵهه كهه ڕخڵهی حهزب وهكهو
بوونهوهرێكی كۆمهاڵیهتی ،لەناو خودی بزووتنهوهیهكی كۆمهاڵیهتی ایه كه خهریكه شهڕێكی
سیاسی و كۆمهاڵیهتی لهگهڵ چینی بۆرژوازی ا ئهكا ،لهگههڵ دهوڵههتهی بهۆرژوایه ا ئههیهكهات.
حزبیهت و تهحهزوبی كۆمۆنیسهی كرێكاری ئامێرێكه كه خهریكه تههجههسهومهی سهیهاسهی و
ڕێكخراوهیی خەباتی سۆشیالیسهی چینی کرێکارو شهڕێكی كۆمهاڵیهتی ئهكات كه كهرێهكهار
لهگه ڵ بۆرژوازی ا رخژانە ئەنجامی دەدات و دەبێه سەرەنجام بگاتە ئاکامی مەنهههقهی خهۆی
کە سەن نەوەی دەسەاڵتی سیاسیە لە بۆرژوازی و دامەزران نی حکومەتی کرێکاریە!
مەنسوری حکمەت لە ملمالنێێ چینایەتیەوە له كۆمهڵگای سهرمایهداری ا دەسه پهێه ەکهات و
دەگات بە ئاسهێکی دیکە لە بەرجەسهەبوون و مادی بوونی ئەم ملمالنێیە بۆ کێهشهمەکهێهشهی
نێوان بزووتهنههوهی کهۆمەاڵیەتهی چهیهنهی کهرێهکهار لەگەڵ بهزووتهنههوهکهانهی بهۆرژوازیه ا و
بەئاسهێکی تر دەگات لە بەرجەسهەکردنی ئەو ملمالنێهیە لەرێهگهای حهزبهی سهیهاسهی چهیهنهی
کرێکارەوە .کەواتە چەمکی حزب بۆ مەنسوری حکمەت هەروەکو لینی چەمکێکهی بهنەڕەتهیە
لە خەباتی چینایەتی کرێکار لە دژی بۆرژوازی .پاشان دێههەسهەر ئەوەی کە حهزب دەبهێ
چی بکات و چۆن لە دنیای واقعی و کۆمەاڵیەتی ا تهجهسومی ئهم كێشمهكێشه كۆمهاڵیههتهیهه
ئهكات لهسهر دهسهاڵتی سیاسی .مهفهومێك كه مهنسور حكمهت له پهیوهن به دهسهاڵتههوه
ئەی ات بهدهسهیهوه ،دهقیقهری تێگەیشهنە بۆ گرتنی دهسهاڵت ،ئەویش ئەوەیە کە مەنسوری
حکمەت گرتنی دەسەاڵت لەالیەن کرێکارەوە لە ساتەوەخهێک ا نابینێ کە کرێکار یهان حهزبهی
چینی کرێهکهار بهڕیهار دەدات شهۆڕش بهکهات ،بەڵهکهو شهۆڕش و گهرتهنهی دەسهەاڵت وەکهو
پرخسەیەکی سیاسی کۆمەاڵیەتی دەبینێ ،کە تێی ا کهرێهکهار لەبهاری ههوشهیهاری و زاتهیەوە
ئامادە دەبێه و پاشان لە ساتێکی دیاریکراودا بڕیاری شۆڕش و راپەڕی جێبەجهێ دەکهات.
هەرلەم روانگەیەوە پەیوەنه ی نهێهوان ریهفهۆرم و شهۆڕش لهێهک دەداتەوە ،کە ریهفهۆرم لە
هەلومەرجی سیاسی و ئابوری چینی کرێکاردا وەکو پرخسەی ئامادەسازی چینی کرێکار و
تەکمیلەکردنی پێویسهەی زاتیەکانی شۆڕش چاولێ ەکات .تهسهورێك كه كۆمۆنیسههههكهان و
كههۆمههۆنههیههسهههههه كههرێههكههاریهههكههان ههههیههانههه بههۆ ریههفههۆرم جههیههاوازه لههه تهههسهههورێههك كههه ڕهوتە
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ڕۆڵیمه
ڕیفۆرمیسهیەکان ههیانە بۆی .بۆ کۆمۆنیزمی کرێکاری هەر هەنگاوێك لە مەی انی ریفۆرمه ا
دانانی خشهێکە لە خشهەکانی شۆڕش.
مەسەلەیەکی گرنگی دیکە کە مەنسوری حکمەتی جیادەکردەوە لە کۆمۆنیزمی دوای لهیهنهیه
ئەوەبوو کە وەکو لینی پێیوابوو گرتنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن حزبی چینی کهرێهکهارەوە
مانای سەرکەوتنی شۆڕش و کۆتایی شۆڕش نییه ،یهان بە ئەنهجهامه انهی راپەڕیهنهی چهیهنهی
کرێکار و سهەنه نەوەی دەسهەاڵتهی سهیهاسهی لە بهۆرژوازی ،شهۆڕش کهۆتهایهی نەههاتهووە.
مەنسوری حکمەت وەکو لینی تێگەیشه و روانینێکی كۆمهاڵیهتی بۆ شهۆڕش هههبهوو ،ئەو
پێیوابوو کە گرتنی دهسهاڵتی سیاسی ههنگاوێكه بۆ تهواوكردنی شۆڕش .هەنگهاوی یەکەمە
بۆ سەرکوتی بەرەنگاری بۆرژوازی و سازکردنی زەمینە سهیهاسهیەکهانهی بەردوام بهوون و
سەرکەوتنی شۆڕش کە سەرەنجام بە ئاڵهوگهۆڕی ئهابهوری سهۆشهیهالهیهسهههی لە کهۆمەڵهگهادا
بەئاکام دەکات .بەبهێ تەواوکهردنهی ئەم هەنهگهاوە ،ههێهشههها شهۆڕشهی کهرێهکهاری بەمهانهای
کۆمەاڵیەتی ووشەکە کۆتایی نەههاتهوە .هەر لەم تهێهگەیشهههنەوە لهێهکه انەوەی بهۆ ئەزمهونهی
شۆڕشی کرێکاری لە روسیا کرد.
مەنسوری حکمەت ،هەروەکو لینی پێیوابوو کە دەبهێ حهزبهی سهیهاسهی چهیهنهی کهرێهکهار ،
دەخالەتگەرو وهاڵم ەرەوە بێه بهگرێ و پرسە سیاسیهكانی كۆمهڵهگها .پهێهیهوابهوو لەرێهگهای
وەاڵم انەوە بە گرێ و پرسە سیاسیە بنەڕەتیەکانی کۆمەڵگا ،دەتوانێ حزبی سیاسی چهیهنهی
کرێکار بگۆڕدرێه بۆ حزبی رابەری کهۆمەڵهگها و تهوانهای ئەنهجهامه انهی شهۆڕشهی هەبهێهه.
مەنسوری حکمەت وەکو لینی پێیوابوو کە دەبێ چینی کرێکارو حزبی چینی کرێکار بهوانه
سەرجەم توێژە بێبەش و سهەملێکراوەکانی کۆمەڵگا لەگەڵ خۆیان بهێن و ببنە رابەڕیان بۆ
بەدیهێنانی ئاڵوگۆڕ لە ژیان و گوزەران و رزگاربونیان لە سهەم و چەوسان نەوەو بهێهمهافهی.
لەوبارەوە مەنسوری حکمەت لە سەر پرسی نەتەوەیی و بەدیکاریکهراوی مەسهەلەی کهورد،
لەسەر مهسهله ی ژنهان وەکهو دوو پهرسهی هەسهههیهار لە نهاوچەکەدا ،وەاڵمهی دروسهه و
کۆمۆنیسهی داوەتەوەو دژی بیروبۆچوون و بزووتنهوه بۆرژوایهیە نەتەوە پەرسهه و دژە
ژن و پیاوساالریەکان وەسهاوەتەوە .وەکهو دوو ڕێهگهری جه ی بەردەم چهوونههپهێهشههوهی
خهباتی كۆمۆنیسهی رێگاچارەی دەسهنیشان کردوە .ئهم رێگریانە وەکو کۆسپەکانی بهردهم
شۆڕشی سۆشیالیسهی دیاری ئهكات كه كرێكار بۆ ئهوهی له شۆڕش نزیك بێههوه ،دەبێهه،
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ئه م كێشانەی لە کهۆڵ کهۆمەڵهگها کهردبهێههەوە ،یهان بهههوانهێ بە بەدیهل و بەرنهامەی خهۆی
جەماوەری قانی ،کردبێه لەسەر ئەو پرسانەو لەدەوری حزبی کۆمۆنیسهی کرێکاری کۆیهان
بکاتەوە .مەنسوری حکمەت بڕوای وابو وکە دەبێ حزبی کۆمۆنیسهی کرێهکهاری حهزبهێهكهی
دهخاڵهتگهری سیاسی بێه كه خهریكه وهاڵم به ڕێگریهكان و گرێكانی كهۆمههڵهگها ئههداتههوه،
بۆئەوەی لەورێگایەوە حزبی سیاسی چینی کرێکار ببێهە رابەری ئهاڵهوگهۆڕی سهیهاسهی لە
کۆمەڵگادا.

عوسمانحاجیمارف:
مهنسور حكمهت جهخه ئهكاتهوه لە سهر ڕخڵی حهزب و كهارو هەڵسهوڕانهی حهزب وهكهو
ئامڕازێك بۆ ئهو شۆڕشه كۆمهاڵیهتیه بۆ ڕابههریهكهردنهی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی .یهانهی
ئامرازی دهسهی ئهو چینهیه .بهاڵم گهر لەباری واقعیشەوە سهیهریهكههیه

لههنهاو كهۆمههڵهگهادا

بەبێ بونی حزبێکی سیاسی و کارا و بەهیز شۆڕشی سۆسیالهیهسهههی لە نهاو ڕای گشهههیه ا
وەک خەون و خەیاڵ دەمێنێهە ،دەوری مەنسور حکمەت لە پێکهێهنهانهی حهزبهی کهۆمهۆنسهههی
کرێکاری گەشبینی و ئومێ بەخش بوو ،چونکە وێناکردن وچاوەڕوانی بەوەی ئهاڵهوگهۆر لە
سیسهمی سەرمایەداری بە پرخسەیەکی سروشهی و میکانیکی دەگهوزەرێ و پهێهویسهههی بە
حزب نییه  ،شۆڕش سهامهنهاک و وێهران کەرە ،ئەوە ئهایه یهایەکە نهایەوێهه وەرچەرخهانهی
کۆمەڵگە بە پراکهیک و ئیرادەی بەشەرەیەت بەدەسه بێه ،دەیەوێه بۆ چەن یه

سهاڵهی بهێ

کۆتایی بەشەریەت لە وەهم و خەیاڵی کۆمەڵگەی سۆشیالسهی ا بخەوێنێه.
بهبێ حزبێكی کۆمۆنسهی سیاسی كه ئامڕازی دهسهی چهیهنهی كهرێهكهار بهێ ئههم شهۆڕشهه
ناتوانێ ڕووب ات ،نە سەرمایەداری بە پرخسەیەکی میکهانهیهکهی کهۆتهایهی دێهه نە شهۆڕشهی
سۆشیالسهی خۆبەخۆیی ڕوو ئەدات ،هەر بەم مانایە کە مەنسور حکمه سۆشیالیزم نهاکهاتە
ئەمرێکی حەتمی ،گەر پراکهیکی شۆڕشگیرانەی چینی کهرێهکهار نەبهێهه سهۆشهیهالهیهزم سهەر
ناکەوێه.
ئهوهی كه له ئەزمونی لینی وله ئەزمونی مهنسور حكمهت دایە ئەو پرخسە میکانکهیە ڕەت
دەکەنەوە و پشه بەدەور و ئیرادە ی ئینسان و پراکهیکی شۆڕشگێرانە دەبەسه .
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ڕۆڵیمه
خراپ نییه گەر سەرنجهان بۆ خاڵێک ڕابکێهشهم دەربهارەی پهرسهیهارێ کە لەسهەر حهزب و
دەورو مەوقعیەتی حزب دەکرێه بەتایبەتی کاتێ مەسەلە دێهە سەردەسەاڵتی سهیهاسهی .ئەو
پرسیارە دێهە پێشەوە ئهڵێ باشه زهمانهت چییه كه ئهگهر حزب دهسهاڵت بگرێ كههسهێهكهی
وهك سهالی دروسه ناكاتەو ،دیكهاتۆریه تی حزبی و دکهاتۆریەتی تهاک دوبهارە نهابهێههەوە،
حزبەکان هه موویان وەک یەک و لەدواجاردا یەک ئەنجهام لەدەسهەاڵتهی سهیهاسهیه ا ئەدەن
بەدەسهەوە .وەاڵمی ئەم پرسیارو نیگەرانییه بەوە نادرێهەوە کە بڵێ کۆمۆنسهەکان ئینسانی
شەریف و باشی ناوکۆمەڵگەن و ئای یاکەیان ئینسانی و یەکسانخوزایە کاری وانهاکەن !.یهان
بەڵێنامەیان پێ واژخ بکەی کە کار وا ناکەن !.لەم بارەیەوە رەخنەیەک کە مەنسهور حهکهمهه
لە ئەزمونی شورەویهی دەیهگهرێهه ،ڕەوشهه و سهروشهههی کەسهەکهان نهیهیهه کە ئەزمهونهی
شورەویی بە شکسهێک دەگەیەنێه و کەسان و حزبی دیکهاتۆر بەرهەم دەهێنێه بەڵکهو ئەو
بەرنامە ئابوریەیە کە بەلشەفیەکان بۆ پێهکهههاتەی ئهابهوری یەکهیەتهی شهورەویهی بهریهاریهان
لەسهەر دابههوو ،ئەو بەرنههامەیەی کە گەشهەی ئههابههوری شههورەویههی لەهەمهان چههوارچههێههوەو
پێکهاتەی وواڵتێکی سەرمایەداری ا دەبردە پهێهشهەوە ،بەرنهامەیەک لەسهەر مهانەوەی کهاری
بەکرێ و چەوسانەوەی کرێکاران دارێژرابوو ،جا گەر كارێكی بهكرێی تاقهت پڕوكێه

و لە

چوارچێوەی سەرمایەداری دەوڵەتی ا کۆمەڵگە بەڕیوە ببرێه ئهوه ئهكی ە دیكهاتۆر دروسهه
ئهههكههات ،دهسهههاڵتههی حههزبههی زاڵ دهكههات ،نههمههونهههكههانههی سهههههالههیه

و مههاو تسههی تههۆنههگ و

هاوشێوهكانیان  .مومكهیهنهه بههم شهێهوهیهه دووبهارهبهبهێههههوه .دووبهاره نههبهوونههوهی ئههوه
زهمانهتی ئهمه بهبۆچوونی م ئهو بهرنامه ئابوریهیه كه كاری بهكهرێ نههفهی ئههكهاتههوه و
ههڵی هوهشێنێههوه ،به مانایهك سۆشیالیزم چۆن سهرئهكهوێ .جا ئهوەی كه شۆڕش چهۆن
بەرپا ئەکرێه بهاڵم دواتر سهركهوتنهكهی مهسهلهیهكی ترە.

جهمالموحسین:

ئهوه ئهبێ به باسێكی تر ،چۆنێهی پارێزگاری كردن له سۆشیالیزم.

عوسمانحاجیمارف:
ڕاسهە ئەوە باسێکی ترە بەاڵم پێویسهە لەکاتێکی تردا قسەوباسی لەسەر بهکەیه  ،دەمەوێهه
ئاماژە بەوە بکەم کە چۆن تێگەیشه و تەوەجهێک کە مهنسور حكمهت ڕهوان وویهتیهوه بهه
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مانای ئهوهی كه چۆن ئهتوانرێه زەمانەتی مانهوهی دهسهاڵتهی شهوراكهان بهكهرێهه ،بەاڵم
سهالی بەدەسەاڵتی خۆی توانی فەرامۆشی بکات و وەالیان بخات ،ماناكهی ئهوهیه كه ئههو
نەخشە بهرنامه ئابوریه ی کە دەبوو کۆمەڵگەیەکی سۆشیالسهی لە شورەوی ا دابمەزرێنرێهه
وەاڵم نەدرایەوە بۆیە دەسەاڵتی شوراکانیش جێگایەکهی بهۆ نەمهایەوە ،واتە هەر حهزبهێهکهی
کۆمۆنیسهی کە دەیەوێه ڕابەری شۆڕشی کرێکار بکات پێویسهە دەسه پهر بهێهه بە وەاڵم
چۆنیەتی بەرنامەی ئابوری سۆشیالسهی ،بۆیە مەنسور حکهمهه بهۆ خهۆشهی ئهامهاژە بەوە
دەکات کە ئایا لەکاتی خۆیه ا لهیهنهیه

ئەو وەاڵمە ئهابهوریەی دامەزرانه نهی کهۆمەڵهگەیەکهی

سۆشیالیسهی ئەدایەوە ،لەو بارەیەوە بە بێ وەاڵم دەمێنێهەوە!

وسایه:


سره

خه
م خاڵێكی ترم ههیه ،ئهویش مهسهلهی چۆنیهتی بهرخوردکردنه به ئهحزابی بۆرژوازی لهه
سهردهمی شۆڕشگێڕانهدا مهنسور حكمهت ههروهك ماركس لههوێهوه دهسهه بهههههڵهویسهه
گرت ناكات که ئهحزاب و ڕهوته بۆرژوازیهكان سههبهارهت بهه خهۆیهان ئههیهڵهێه  ،هههروهک
ئهوهی كه ڕیکخراوه چهپهکان له ئهزمونی شۆڕشی بههمهن ا پهیڕهویان لیکرد وخومهینهیهان
بهپێی بانگهشهیهکی ئهنهی ئیمپریالیسهی و ئهنهی ئهمریكایی به شۆڕشگیڕ وڕابهری شۆڕش
له قهڵهم ا وههمویان خۆشخهیاڵ بوون بهوهی كه ئهو ڕهوته بهرامبهر به خۆی ئههیهووت و
گوایه دهتوانێ دهسهی ئهمریکا و ئیمپریالیزم لهسهر ئێران کۆتابکات ،ههربۆیه چوونهپشههی.
مهنسور حیکمهت به پێچهوانهوه بههپهێهی دهرکهیهک کههلهه پهایهه ئهابهوری و سهیهاسهیههكهانهی
سهرمایهداری ژێر دهسهاڵتی ئیمپریالیزم وسهرخانێکی سیاسی که مهانههوهی ههێهزی کهاری
ههرزان دهیخوازێ ،ڕخڵی تهواوی ڕهوت و مهیله بۆرژوازیهکان و قابلیهتیان له سهردهمانهی
شۆڕش ا لێک هداتهوه و دهیان ناسێنی .ئهو دهڵێه چ لیبرالهکان و چ بهاڵهی خهومههیهنهی دوو
باڵی دژه شۆڕش ههریهکهیان به میکانیزمی خۆیهوه بۆ سهرکوتی شۆڕش و گهێهڕانههوهی
ههلومهرجهکه بۆ دواوه لهکاردان ،هاوکات سهرمایهداری ژێردهسههی ئیمپریالیزم له ئێهران،
هێج بهشێک له بۆرژوازی شۆڕشگێر و ئهنهی ئهیهمهپهریهالهیهزم و دیهمهوکهراتهخهواز نهاخهوازێ
وههموو بالهکانی دژه شۆڕش ودژه دیهمهوکهراتهیه

بههتهایهبههتهیهش ئهابهوری ئهیهران نهاتهوانهی

سهرخانێکی دیمکراتی بێه ههربۆیه لیهبهرالههکهان وحهکهومههتهی بهازرگهان دهروا و نهاتهوانهێ
نوێنهری گشه چینی بهۆرژوازی ئهێهران بههدهسهه بهههێهنهی .ههاوکهات بهاڵهی خهومههیهنهی کهه
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توخهتیکۆمۆنیزمیکرێکاری


نسورحیکمه

ڕۆڵیمه
لهپێکهاتهدا وردهبۆرژوازیه ،بهاڵم بهناوی شۆڕشهوه بۆ سهرکوتی شۆڕش هاتۆتهمهی ان و
بهمهش نوینهری بۆرژوازی ئێران دهکات له دوباره گێرانهوهی ههلومهرجی بهرههمههێهنهانهی
ئیمپریالیسههانههی سههرمهایههداری ئهیهرانه ا .مههنسهور حهیهکهمههت بههم بهاسهانههی نههک هههر
خوشباوهڕی بزوتنهوهی چهپی بهم یان بهو بهاڵهی بهۆرژوازی ڕهتهکهردهوه بههڵهکهو لههسههر
بنهمای لێک انهوهیکی واقعی بهۆ کهۆمههڵهگها لههسههردهمهانهی شهۆڕشه ا ،ڕیهزی سههربههخهۆی
پرخلیهاریای ڕاگرت که مهرجێکی سهرهکی بردنهپێهشههوهی پهراتهیهک و تهاکهههیهکههکهانهه لههو
ههلومهرجانهدا ،بهئاراسههی بهدهسههێنانی نفوزو کاریگهری چینی کرێکار و حزبهکهی .

عوسمانحاجیمارف:
لهسهر ئهم خاڵهی خهسرهو ئیزافهیهكهم هههیهه .چههپهی ئهێهران خهۆشهخههیهاڵهیهان پههیه ا كهرد
بهرامبهر به خومه ینی ،یان چەپەکان لە هەر جوغرافیا و وواڵتێک ا بە گشهههی خهۆش خەیهاڵ
بون بە دەورو مەوقعیەتی حزبە بۆرجوازیەکان ،بەاڵم بۆچی ئێسها كۆمۆنیزمهی كهرێهكهاری
هج خۆشخهیاڵیهكی نییه بهرامبهر هیج جهرهیانێكی بۆرژوازی؟ چونكه بهرنامهی چهپی ئههو
كاته ههر بەدەوری ئەو مهسهالنەدا دەخوالنەوە کە بەشێک بووە لە بەرنامەی خودی حهزبە
بۆرجوازیەکان لە بابەتی "شۆڕشی نەتەوهیی" و دژی ئیمپریالیزم و "دیموکراتی جۆرەکهانهی"
و باوەڕ بون بە بۆرجوازی .لهبهرئهوەی کاتێ خومهینی ئ عهای دژه ئهیهمهپهریهالهی غەرب و
شەرقی دەکرد ،ئاشکرایە ئەو چەپانەی هەڵگری هەمان ئ عای دژی ئیهمهپهریهالهی سهیهاسهەتهی
ئەسڵیانە و سەیری وەزعی خۆیان دەکەن لە چاو مەقعیەتێ کە خومەینی هەیەتهی خهۆیهان
چەن پلە لەدواوەن ،ناچارن بۆ هەمان بەرنامەی کاری خهۆیهان تەوەههمهیهان بە خهومەیهنهی
هەبێه و پشهیوانی لێ بکەن ،ئەمەش دەردی چەپە لە هەر شوێ و وواڵتهێهکه ا بهێهه .بههاڵم
هەر ئهوهی كه كۆمۆنیزمهی كهرێهكهاری تەنههها یەک شهۆڕش دەنهاسهێهه ئەویهش شهۆڕشهی
کرێکاری شۆڕشی سۆشیالسهیە ،بۆ ئەمەش نامەنهههقهیە تەوەههم هەبهێهه بەوەی کە حهزبە
بۆرجوازیەکان ئەو کهارە بهۆ کهرێهکهاران بهکەن ،هەتها ئهێهمە خهۆشهخەیهاڵهیهمهان بەو ڕەوتە
کرێکاریانەش نییه کە سەن یکایی و ئیهسهالحهیه  ،شهۆڕشهی سهۆشهیهالسهههی ئەمهری ڕەوتهی
کرێکارانی سۆشیالسهە.
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جهمالموحسین:

دهسهان خۆش بێ هاوڕێیان سیمیناری یهكهم تهواو ئهكهی و بۆ سیمیناری دووهم دێهیهنهه
سهر مهسهلهكانی تر.
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عهبدواڵ مهحمود

رههندێكڕاستی،

پوتۆزله 
سه


البردنیته
یهده
وپه 
په 
ده 
هه 
تبه 

سه 
باره

بدواڵمهحمود


ڵعه
گفتوگۆله 
گه

دی گای سۆشیالیسهی :ئهم كاتهت باش .پێم خۆشه له پێش ا به شێوهیهكی گشهی یان له
چوارچێوهیهكی گشهییهوه بێیهن سهر ئهم مهسهلهیه .بهشێوهیهكی گشهی ههردوو حزبی
ههدهپه و پهیهده به دوو حزبی چهپ ناسراون و ههتا ههدهپه له توركیا باسی جۆرێك له
’’سۆشیالیزم‘‘ ئهكات .دواتر دێینه سهر ئهمهیان .ئهگهرچی ئهم دوو حزبه له ههن ێ
مهسهلهیان ا جیاواز دهرئهكهون ،بهاڵم بهشێوهیهكی گشهی زانراوه و ئهبینرێ كه له باری
ئای خلۆژی و چینایهتیهوه ئهم دوو حزبه چونیهك و لهژێر كاریگهری پهكهكه و بهتایبهتی
شهخسی ئۆجهالن ان .بۆ نمونهههدهپه كه خۆی به سۆشیالیسهی له قهڵهم ئهدات ،یان وا
ئی عا ئهكات ،وهك نمونهیه كی سیریزای یۆنانی و پۆدیمۆسی ئیسپانی خۆی دهرئهخات و
ئهو دی گایهی كه ههیانه دیموكراتیك سۆشیالیزمه .لهبهرنامهكهشیان ا ههیانه كه الیهنگری
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بدواڵمهحمود


ڵعه
گفتوگۆله 
گه

یه كسانی ژن و پیاون (كه ئهمه مهسهلهیهكه هاوجوتیشه لهگهڵ پهیهدهدا وهك ئاگادارن
مهرسموی یاسای یه كسانی ژن و پاویان دهركرد) ،باس له دیموكراتی ڕاسههوخۆ یان
ئهوهی پێی ئهوترێ خۆسهری ئهكهن كه له واقع ا ئهمهی دواییان سهرێكی به بیرخكهی
كۆنفی راڵیزمی ئۆجهالنهوهیه یان ههن ێ كهس پهیوهسهی ئهكهنهوه به ئاناركیزمی مورای
بوكچینهوه كه بیرمهن ێك و هه ڵسوڕاوێكی ئاناركیسهی ئهمریكیه و باس له پێویسه
نهبوونی دهوڵهت و خۆبهڕێوهبهری ئهكات .بهاڵم بهههرحاڵ ئهمهیان ڕهنگه باسێی تر بێ.
لێرهوه پێم باشه بێینه سهر ئهوهی تۆ وه ك كۆمۆنیسهێك پێناسهت بۆ ئهم دوو حزبه چییه
و چۆن ئهیانبینیه .ئهگهر خۆشه پێه وایه پێویسه ئهكات دهسه بخرێهه سهر
جیاوازیهكانیان ئه توانی باسی لێوه بكهیه.
عهب واڵ مهحمود:
ئهم كاتهتان باش و سوپاس بۆ ئێوه .سهبارهت بهم دوو حزبه ڕاسهیهكهی م هیج یهكێ
لهوان به حزبی چهپ نابینم بهو پێناسهیهی كه ئێمه وهك كۆمۆنیسههكان ههمانه .له
ڕوانگهی كۆمۆنیسههكانهوه چهپ بهو هێز و الیهنانه دهووترێ كه خوازیاری
ههڵوهشان نهوهی خاوهن ارێهی تایبهتی و به گشهیكردنی ئامڕازهكانی بهرههمهێنان و
كۆتاییهێنان به چینهكان  .ئهمه بنهمایهكی زخر سادهی ههر هێزێكه كه خۆی به چهپ
دادهنێ له ڕوانگهی ماركسیزم و كۆمۆنیزمهوه .ئهوهی كه پهیهده یان ههدهپه ئهگهر
تهنانهت له ههن ێك له بهرنامهكانیان ا یان ههن ێ خاڵی ا باس له چینی كرێكار و سۆشیالیزم
و یهكسانی ژن و پیاو و ئیرادهی جهماوهری بكهن ههر بهشێكه لهو جۆره فریوكاریهی كه
ئهحزابی بۆرژوازی له سهراسهری دنیادا دەیکەن .ئێمه هیج حزبێك له دنیادا نابینی كه
كۆمهڵێك خاڵبهن ی ڕازاوه كه كۆدهبنهوه له چوارچێوهی مافهكانی مرخڤ ا نهبینی  .بۆیه
ئهمانیش وهك دوو حزبی بۆرژوازی له چوارچێوهی بهرنامهكانیان ا ئهو دهسههواژانهی
تیادایه .بهاڵم له هیج شوێنێكی بهرنامهی ههدهپه یان پهیهدهدا ههڵوهشان نهوهی
خاوهن ارێهی تایبهتی مهسهلهی سهرهكی نییه .ههتا لهكار و كردهوه و ڕهفهاریشیان ا ئهوه
نابینی .دیاره م ئهتوانم ئهوهش زیاد بكهم كه ئهگهر ههتا خودی زاراوهی ههڵوهشانهوهی
خاوهن ارێهی تایبهتی له بهرنامهشیان ا ئاماژهی بۆ بكرێ ،بهاڵم گهر بنهما نهبێ ،ئهوه ناكاته
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یه 
وپه 
دهپه 
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ئهوهی ئهمانه چهپ  .چ پهیهده و چ ههدهپه دوو ڕێكخراوی بۆرژوازی  ،بهاڵم به
لهبهرچاوگرتنی تایبهتمهن ێهیهك كه لهو واڵتانه ههیه كه كاری تێ ا دهكهن .بۆ نمونه حزبێك
له توركیادا ئهگهر ههبێه ناتوانێ واقعیهتی سیاسی و كۆمهاڵیهتی و ڕهوتی پێشڕهوی ئهو
كۆمهڵگایه و مێژووی ڕابردوی و پایهكانی عهلمانیهتی ئهم کۆمەڵگەیە لەبەرچاو نەگرێه...
بۆیه ههر حزبێك له توركیادا ناچاره دهیهوێه مۆری چهپ بوون له خۆی ب ات و كۆمهڵێك
بهن و خاڵ بهێنێه كه بهرنامهكهی پێ بڕاێنێههوه ،وهك ههر حزبێكی تر له دنیادا .ئهمانیش
دهكرێ لهم چوارچێوهیهدا سهیریان بكرێ .بهاڵم له دنیای واقع ا چ ههدهپه و چ پهیهده
ههریهكهیان لهسهر بنهمای زوڵمێكی قهومی كه لێیان هكرێ ئهمانه دروسه بوون .بەجیا
لەوانە ،واقعیهتهكهی ئهمهیه سهرباری ئهوهی كه ئی عای ئهوه دهكهن كه ئهمانه دهیانهوێ
كۆمهڵگایهكی دیموكراتیك دروسه بكهن له چوارچێوهی تێزێك كه ئۆجهالن له كهێبێك سێ
بهرگی بهرگرینامهدا هێناویانهتی .لهوێ ا لهچوارچێوهی ڕهتكردنهوهی دهوڵهتی نهتهوه
دهیهوێه باس له كۆمهڵگای دیومكراتیك بكات ،بهاڵم له دنیای واقع ا كه تهماشای دهكهیه
كاروكردهوهی ئهو حزبانه پێچەوانەی ئەو بانگەشەیە ...له كوێ ا ،له مهی انی عهمهلی و
واقعی ا ،ڕخژێك له ڕخژان بیسهووته چ ههدهپه و چ پهیهده پشهیوانیان له بزووتنهوهیهكی
كرێكاری بكهن؟ تهنانهت پشهیوانیان له هیج بزووتنهوهیهكی جهماوهری و کۆمەاڵیەتی له
سهراسه ری توركیاش ا نەکردووە ،پشهیوانیان لە بزوتنەوەی ژنان دژی بە بڕیار و
ئیسالمیزەکردنی یاساکان نەکردووە ...پێچهوانهی ئهمانهمان دیوه.
دی گای سۆشیالیسهی :بهاڵم هاوڕێ عهب واڵ دێینهوه سهر ئهو مهسهلهیه كه دهوڵهتی
نهتهوهیی ڕهت ئهكهنهوه چونهكه ئهمه یهكێكه له مهسهلهكان كه زخر كهس بهوهۆیهوه
ئهوان به چهپ دائهنێ .بهاڵم لهسهر ئهو خاڵه كه مێك زیاتر بڕخی

كه وتم چهپ،

مهبهسهێكی ترم بوو .ئهو پێناسهیهی تۆ كردت سهبارهت به ههڵوهشانهوهی خاوهن ارێهی
تایبهتی ئهوه بۆ حزبێكی كۆمۆنیسهی یان سۆشیالیسهی دروسهه .بهاڵم چهپ ئهكرێ چهپی
بۆرژوازی ههبێ ،وهك تۆش بهشێكیه باس كرد .لهگهڵ ئهوهش ا خاڵێكی تر ههیه ،كاتێك
سهیری بهرنامهی ههدهپه ئهكهی ،ههتا كه سهیری ههڵسوڕانهكانیان ئهكهی و تهنانهت له
ههڵمهتی بانگهشهی ههڵبژاردنه كانی توركیادا چ ئهوهی پێشوو و چ ئهمهی ئهم دواییه
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بدواڵمهحمود


ڵعه
گفتوگۆله 
گه

ئهبینی یهكێك له خاڵهكانیان ئهوهیه كه كرێكار ئهچهوسێههوه و نابێ ئهوهن ه بێماف بێ،
ئه بێ ئاسهی بژێوی بچێهه سهر ،ئیهحادیه كرێكاریهكانیان بههێز بكرێ

و دهوڵهت

سهركوتیان نهكا...هه  .بۆیه ئهمه وهكو خاڵێك كه گوایه داكۆكی له چینی كرێكار ئهكات
لهقهڵهم ئهدرێه .وه بهم مانایه پێی ئهووترێ حزبێكی چهپ .پهیهدهش لهبهرامبهر هێزێكی
ڕهشی وهك داعش ا وهسهایهوه و یهكسهر مهرسومی یاسای یه كسانی ژنان و پیاوانی
دهركرد ،كه ئهمه زخرتر له هێزه چهپهكان ئهوهشێههوه ،تهنانهت له واڵتانی ئهوروپا ئهمه
زخرتر سۆشیال دیموكراته كان پێی ناسراونهتهوه و بۆیان بۆته شانازی ئهگهرچی به
واقعی لهژێر كاریگهری بزووتنهوهی كرێكاری و یه كسانیخوازی ژنان ا بووه .م مهبهسهم
لهوه بوو لهم ڕوانگهیهوه باس لهم حزبانه بكرێ چونكه گهر وهك مهلهسهلهیهكی ڕادیكااڵنه
سهیری ئهم مهسهالنه بكرێ له چاو ئهحزابی كۆنهپهرسه یان ڕاسهڕهو و دواكهوتوودا
ئهمهی ئهمان پێشكهوتووانه و ڕادیكااڵنهیه .با لێرهوه سهرنجێك له مهسهلهكه ب هی .
عهب واڵ مهحمود:
ڕاسهە ئەو پێناسەیەی م

کردم ،لە ڕوانگەی کۆمۆنیسهەکانەوە بوو بۆ چەپ ،دەکرێ لە

ڕوانگەی تر یان باشهر بڵێی لە روانگەی باڵ و لقەکانی بۆرژوازیشەوە پێناسەی چەپ
بکەی  ...لە خێزانی بۆرژوازیش ا چهپ و ڕاسه ههیه .چ ههدهپه و چ پهیهدهش خۆیان به
بهشێك له چهپی كۆمهڵگە دهزان  .له ههموو كۆمهڵگەیهكیش ا لهوجۆره حزبانه ههیه .ڕاسهه
له كۆمهڵگەی ئێسهادا كێشمهكێشی چینایهتی و سەرەکی له نێوان دوو چین ا ههیه،
پرخلیهاریا له الیهك و بۆرژوازی لهالیهك .بهاڵم مهرج نییه ههر تهنها دوو حزبیان ههبێ،
ئهحزابی جۆراوجۆریان ههیه بهشێكیان بانگهشهی ئهوه دهكهن كه سهر به بهشی چهپ  ،له
بهشی ههژاران و داكۆكی له بهرژهوهن ی بێبهشان دهكهن ،وه بهشێكیشیان وهك حزبی
پارێزگار یان ئهحزابی تری ڕاسهی بۆرژوازی داكۆكی له بۆرژوازی دهكهن بهشێوهیهكی
ڕاشكاوانهتر .لە کۆمەڵگەی سەرمایەداریی ا بەجیا لە كێشهی سەرەکی نێوان چینی کرێکاری
و بۆرژوازی ،بۆرژوازی خوڵقێنەری دەیان کێشە و گرفهی ترە کە سودمەن ە لێی ...لەوانە
کێشەی سهەمی میللی ،هەاڵوارنی ڕەگەزی ،پرسی ژینگە ،سهەم و هەاڵواردنی ژنان...،تاد،
لەبەرامبەر بەو زوڵم و گرفهە کۆمەاڵیەتیانەدا ،بزوتنەوە و ناڕەزایەتی جەماوەری و
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کۆمەاڵیەتی هەیە ،لەو چوارچێوەیەش ا حزبی جۆراوجۆر هەن ...ئەوانەی کە كێشهیان
ژینگە و وەسهانەوەیان هەیە بە رووی پیسبوونی ژینگە و کەم بوونەوەی دارسهانەکان بە
هۆکاری پیس بوونی ژینگە دەزان

و حزبیان بۆی دروسهکردووە ،وەکو سەوزەکان لە

ئەوروپا .هەن كێشهی ژنان و زوڵم لەسەریان کێشەیانە و دەچ

حزب و ڕێکخراوەی

تایبەت بە رزگاری ژنان!! دروسه دەکەن وەکو رەوت و حزبە فیمینیسهە جۆراوجۆەرکان.
یان هەن كێشهی زوڵمی نەتەوایەتی كێشهیانە و حزبی ڕزگاری نیشهیمانی و
سەربەخۆخواز دروسه دەکەن و ئەگەر لەسەر سهەمی چینایەتی لەگەڵیان ب وێیه ،و لێیان
بپرسی بۆچی سهەمی چینایەتی بنهمای نارەزایەتیهان نییە ،دەڵێ

ئێمه کێشەی

نەتەوایەتیمان هەیە و با سەرەتا ئەوە چارەسەر بکەی  ...وەکو ناسیۆنالیسهێكی فەلەسهینی
یان ئیرلەن ی...تاد .ئەم جۆرە حزب و ڕێكخراوانە کە سەرچاوەی نارەزایەتیان دخسییەک
و كێشه یەکی دیاریکراوە کە دەوڵەت و لە بنەرەت ا نیزامی سەرمایەداری سەرچاوەکەیەتی
خۆیان بە چەپ دەناسێن
پێناسەیەدا ،چەپ

و چەپی کۆمەڵگەن ...هەدەپە پەیەدە ،لە چوارچێوهی ئەم

بەاڵم چەپی بۆرژوازی کە كێشهیان سهەمی چینایەتی نییە و كێشهی

سەرەکیان پرسێک و مەسەلەیەکی دیاریکراوی دەرهاویشهەی سەرمایەدارییە ،خوازیاری
روخان نی سەرمایەداریش نی  ،خوازیاری چارەسەری ئەو پرسانەن لە چوارچێوهی هەمان
نیزامی سەرمایەداریی ا...
دیارە وەکو چۆن چەن ی

جۆر لە دەوڵەت کە خاوەنی سیسهەمی سیاسی جیاوازن ،بۆ

نموونە سیسهەمی سیاسی فی رالی ئی اری ،فی رالی قەومی ،سیسهەمی دینی یان مەزهەبی،
قەومی و یان مەدەنی ،پۆلیسی و سەبازی یان پەرلەمانی و ...سەرخکایەتی یان پەرلەمانی،
سەرخکایەتی تەشریفاتی یان خاوەن دەسەاڵتی رەها ،دیکهاتۆری و سەربازی یان مەدەنی
و پشه بەسهوو بەیاسا ...و لە دنیادا هەن .و لەو نێوەدا دەوڵەتێکی مۆدیرن و دهوڵهتێك
کە دهسهاڵتێكی پهرلهمانی ههیه ،یاساكان تا ڕادهیهك پارێزراون ،باشهره له سیسهمێكی
پۆلیسی و سهركوتگهر یان سەربازی و دینی و تایفی ،ئهمه واقعیهتێكیه .بۆ ئهحزابیش
ههروایە ،ئهكرێ ئهحزابێك ههن ێك له ههنگاوهكانی جێگای پشهیوانی بێ ،بەاڵم لەنێوان
پشهیوانی کردن لەچەن هەنگاو سیاسەتێک و ناسنامە بەخشین ا ،مەودایەکی زخر هەیە..
دەکرێ و دەبێ پشهیوانی لە بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و حزبێک بکەیه کە
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٠١٠

بدواڵمهحمود


ڵعه
گفتوگۆله 
گه

خوازیاری البردنی سهەمی میللیە ،یان خوازیاری کۆتایی بە سهەمی سەر ژنانە ،یان لەدژی
شێوان نی ژینگە تی ەکۆشێه ،بەاڵم ئەمانە هیچیان ناکات بە حزبی چەپ و کۆمۆنیسهی ...با
نموونەیەک بهێنمەوە ،مسهەفا کەمال ئەتاتورک دوای نزیکەی بە شەش سەدە لە دەسەاڵتی
و ئیمپراتۆریەتی عوسمانی ،لەساڵی  ٢١١٢سیسهەمی کۆماری و عەلمانیەت لە تورکیا
دادەمەزرێنێه ،ئەم هەنگاوەی ئەتاتورک لەو سەردەمەدا و تا ئیسهاشی لەگەڵ بێه،
وەرچەرخانێکی گەورە و هەنگاوێکی جێگا پشهیوانییە ،بێ ئەوەی ئەو هەنگاوە ئەتاتورک
یان حزبەکەی بکات بە چەپ و کۆمۆنیسه ...یان ئەوەی کە باسی ئەوە دەکەن نابێ کرێکار
بچەوسێهەوە ،نابێ ئەوەن بێماف ب  ،دەبێ پشهیوانی لە ئیهیحادییەکان بکرێه ،ئاسهی ژیان
و گوزەرانی خەڵک باش بکرێه ،دیارە ئەوانە باش  ،بەاڵم ئەوەی کە ئەمانە لە بەرنامەدا
یان لە کەمپەینێکی هەڵبژاردن ا پێ اگری لەسەر دەکرێه ،ناکاتە ئەوەی کە ئەو حزب و
رەوتە بکاتە چەپ و کۆمۆنیسه ،ئەمرخ هەموو حزبە چەپە بۆرژوازییەکان ،یان
عەلمانیەکان ،سەوزەکان ،ریفۆرمیسهەکان ،ئیکۆنۆمیسهەکان ...تەنانەت بەشێک لە حزبە
راسهەکانیش ئەمانە دەخزێننە ناو بەرنامەکانیانەوە یان لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکان ا
بەدەسهیەوە دەگرن ،بەالم لە دنیای واقعی و بەکردەوەدا ،کەمهری

ئاوڕ لە کێشەی

کرێکاران و مافەکانیان دەدەنەوە .با نموونەیەک بهێنمەوە ،هەدەپە بۆ نەورخزەکان،
بەسەدان هەزار کەس بۆ ئاهەنگی نەورخز کۆدەکاتەوە چاالکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدەن،
بەاڵم ناتوانێ مانگرتنێکی کرێکاریی هەزار نەفەری بۆ کرێ ،یان بۆکەم کردنەوەی سەعاتی
کار ،وەڕێبخات ...یان خۆپیشان ان و چاالکیەک بۆ پشهیوانی لە خواسهێکی ژنان سازب ات،
نە مەشغەڵەیەتی و نە پرسێکی گرنگیشە بۆی ،جا کاتێک لە مەی انی واقعی ا ،ئەوانە بهشێك
لە کار و نەخشەو پرخژەی ئەو هێزه نەبێه ،با لە بەرنامەکەی ا یان لەکەمپەینی
هەڵبژاردنەکان ا،

نووسرابێه،

دەبێ

بەچی؟

جگە

لە

فریوکاریەکی

ئاشکراو

و

بەدەسهەوەگرتنی ئەو ئۆردووە بۆ مەبەسهی تر...
پێكهاتنی خودی ئهو حزبانه و پێكهاتهكانیان كه تهماشای دهكهی ،مهسائیلی چینایهتی نییه
تا چوارچێوهی چینایهتیش مهبناری كار و كردهوهكانیان پێكبهێنێ ،نه پهیهده و نه ههدهپه
وا نی  .نمونهی لهم بابهتهمان له زخر شوێنی دنیادا ههیه ،دەشێ هەدەپە یان پەیەده ،یان
هێزو حزبی تر چەن هەنگاوێک یان دخسیەیەک بەدەسهەوە بگرن کە قابیلی پشهیوانی بێه،
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بەاڵم ئەمە بەتەنها ناکاتە ئەوەی پشهوانی لەو حزب و هێزه بكهی ...لە دنیاد نموونەی لەو
بابەتە زخرە وهك لە فهرهنسا بۆ نمونه كاتێك نیقاب قهدهغه دهكرێه ،ئهوه ههنگاوێكه تۆ
پشهیوانی لێ دهكهی .بهاڵم ئهم پشهیوانییه خود به خود ناكاته پشهیوانی لهو دهوڵهته یان
ئهو حزبهی كه ئهو پێشنیارهی هێناوهته ئاراوه .م

پێم وایه ههر ئهمه بۆ پهیهدهش و

ههدهپهش ڕاسهه .بۆ نمونه پهیهده له كوردسهانی سوریادا ئهوهی كه پێی دهڵێ سیسهمی
خۆبهڕێوهبردن له خوارهوهی كۆمهڵگەوه پیاده دهكا ،خودی ئهم ههنگاوه قابیلی پشهیوانیه،
بهاڵم ئهمه ناكاته ئهوهی پهیهده بكاته ڕهوتێكی چهپ یان ههتا ڕهوتێكی شۆڕشگێڕ و هه .
تهنانهت دهكرێ له واڵتێكی دیكهاتۆر و سهركوتگهریش ا لهژێر فشاری بزووتنهوه
پێشكهوتنخواز و ڕادیكاڵهكان و پێشڕهویهكانی ا كۆمهڵێك شه بهسهر دهوڵهت ا بسهپێنرێ.
نمونهی وامان له دنیادا زخر بینیوه .خۆ ناكرێ كاتێك ئهم دهسكهوته بهدیهات ئهوا مۆری
پێشكهوتنخوازی ب ات لهو دهوڵهته و وهكو دهسكهوتێك بۆ ئهو دهوڵهت حساب بكرێ .زخر
جار ئەو دەوڵەت و هێزانە لە ناچاری و لەژێر گوشاری بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان ا ناچارن
دەسه بۆ هەنگاوی لەو بابەتە ببەن .م پێم وایه به ههمان پێوانه دیسان تهماشای پهیهده
یان ههدهپه بكرێ .ههتا ئێسها مهسهلهی یهكسانی ژن و پیاو كه ئهمان بهرگریان لێ
كردووه و قابیلی پشهیوانیه وه ئێمهش وهك كۆمۆنیسههكان داكۆكی لهوه دهكهی وه م
شهخسی خۆم وهك كۆمۆنیسهێك بهرگریم له مهرسومی یهكسانی ژن و پیاو كرد كه
پهیهده له سوریا دهریكرد .ههروهها ئهوهش كه لهبهرامبهر داعش ا پشه به هێزی خۆیان
دهبهسه

قابیلی پشهیوانییه .ههروهها ئهوهی كه بۆ بهڕێوهبردنی خۆیان ههڵبژاردن و

سیسهمی بهش اری له خوارهوهیان هێناوه بێ ناسنامهی قهومی و ئاینی خهڵك بهوانێ له
بهڕێوهبردن ا بهش اری بكات ئهمهش قابیلی پشهیوانیه .بهاڵم ههموو ئهمانهش ئهم ڕهوته بۆ
م

ناكات به ڕهوتێكی سۆشیالیسهی و كۆمۆنیسهی كه بنهمای پێكهاتنهكهی قهومی نییه.

دووهم ئامانجه نیهائیهكهی و شێوه پێكهاتنهكهی و ڕهوشهی خهباتكارانهكهی و
پهیوهن یهكهی لهگهڵ ئهحزاب و بزووتنهوه پێشكهوتنخوازهكان و بزووتنهوهی كرێكاری
و ...هه لهسهر بنهمایهكی چینایهتیه.
دی گای سۆشیالیسهی :زخر باشه ئهو خاڵهی كه تۆ باسه كرد سهبارهت به ههڵبژاردن له
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خوارهوه خاڵێكی باشه بهڕای م  .سهیر كه ،پهیهده ههروه ك تۆش باسه كرد باس لهوه
ئهكات خهڵك له خوارهوه ئۆرگانه كانی دیاری بكات و ههڵیببژێرێ و بهجۆرێك پێویسهی به
’’دهوڵهت‘‘ نییه .وه ههدهپهش له ههڵبژاردنی  ١٠٢٥دا به ڕخشنی وتی چونكه هاتنهناوهوهی
ههدهپه بۆ ههڵبژاردنهكان جۆرێك فهوزای له ناو ئه حزابی بۆرژوازی توركیشا نایهوه كه
ئهمان پرخ_پهكهكهی و نابێ بهش ار ب بهاڵم ئهمان ،بێگومان به پاڵپشهی هێزی پهكهكه،
ڕایانگهیان كه گهر ڕێیان پێ نهدهن بۆ بهش اری له پهرلهمان ا ئهوان له ناوچهی دیار بهكر
و دهوروبهری دهسه اڵتی لۆكاڵی و خۆجێیی خۆیان پێكئههێن به پشه بهسه بهو شههی
كه خۆیان ههمیشه جهخهی لێ ئهكهنهوه و خۆیان پێی ئه ڵێ

دیموكراسی ڕاسههوخۆ

(جۆرێك لهو دیموكراسیهی له واڵتێكی وهك سویسرا ههیه كه گوایه خهڵك زیاتر دهسهی
ههیه له بهڕێوهبردنی واڵت ا) ،ئهو دوو نمونهیه ههن ێ كهسی چهپ و تهنانهت سۆشیالیسه
و كۆمۆنیسهیش ئهمهن ه به خاڵێكی ئهرێنی دایئهنێ ئهیچوێن

به دهسهاڵتی شورایی له

خوارهوه و ئهڵێ ’’ئهمه ئهو جۆرهیه له [سۆشیالیزم] كه بهو جۆره تهقلی یهی جارانی به
دهسه نهئههات و ئهمهی ئێسها وهسیلهیهكه .ئێوه ئهڵێ چی لهمبارهیهوه؟
عهب واڵ مهحمود:
ئهبێ دوو شه لهیهك جیابكهینهوه .ئهوهی كه حزبێك بهرنامهی چییه و لهسهر چ بنهمایهكه
و ئهوهی له كهمپهینێكی ههڵبژارن ا چی ئهڵێ دوو شهی جیان .ئهگهر تهماشای بكهی ئهبینی
له ههموو ههڵبژاردنێك ا چهپ و ڕاسهی بۆرژوازی هێشها له ژێر سهنگینی مێژووی خهباتی
بزووتنهوه كرێكاری و ڕادیكاڵهكان ایه و كاتێك دێهه سهر دانانی بهرنامه كۆمهڵێك لهو
خااڵنهی تێ دهكهن و به تایبهتیش له ههڵبژاردنهكان یان ههن ێ حاڵهتی ئهزمهگرتوو كه
دهسهاڵت تووش دهبێ ئهو حزبانه پهنا بۆ كۆمهڵێك لهو خاڵ و بهن انه دهبهن كه جیاوازی
ههیه یان النی كهم دهیانهوێ جیاوازیهكانی خۆیان لهگهڵ ئهحزابه ڕكابهرهكانیان ا گهورهتر
نیشان ب هن .بۆیه ئهو دوو خاڵهی كه تۆ باسه كرد ،یهكهمیان ئهوهی دهیانهوێ
دیموكراسی ڕاسههوخۆ یان دهسهاڵتی لۆكاڵی لهوێ بێكبهێن م پێم وایه به ڕاسهی ئهوه
بهشێكی پهیوهن ی به ههڵبژاردنهكانهوه ههیه كه لهوێ ههبوو،لەالیەکەوە کارتێکی فشار بوو
بۆسەر دەوڵەت و هاوکات بهشێك بوو لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکان .نەک ئەجن ایەکی ج ی
و پرخژەیەکی هەدەپە.
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دی گای سۆشیالیسهی :ڕاسهه ئهوه پهیوهن ی بهو كهمپینهوه ههبوو بهاڵم ئهوان
لهبهرنامهكهشیان ا ئهوه هاتووه وهك خاڵێكی سهرهكی كه ’’باوهڕیان به دیموكراسی
ڕاسههوخۆ ههیه‘‘ وه ڕخشنیشیان پێ داوه كه ئهمه به مانای دهخاڵهتی ڕاسههوخۆ و
ههمیشهه جهماوهره.
عهب واڵ مهحمود :دهزانم ،م ئهوهم بینیوه .بهاڵم وهره تهماشا بكه ههر له بهرنامهی خودی
یهكێهی نیشهمانی كوردسهانیش ا ئهو بهن ه ههیه ،ئهوانیش باسی خۆبهڕێوهبهری دهكهن و
تهنانهت نمونهكهشی دهگێڕنهوه بۆ سهردهمی پێكهێنانی ئهنجومهنی الدێكان كه لهسهردهمی
شاخ ا ههبوون و دهیانهوێ ئهوه بگوێزنهوه بۆ شاریش .بهاڵم بۆ یهك جاریش له دنیای
واقعی ا نهیانكردووه .به قهولی نوام چۆمسکی ئهڵێ ’’تۆ بۆ ئهوهی ئهحزابی سیاسی بناسی
دهبێ سهیری ڕهفهار و كردار و ههڵوێسهگیری سیاسییان بكهی نهك بانگهشه و بهن هكانی
بهرنامهی‘‘ .بهههرحاڵ م دهمهوێ جهخه بخهمه سهر دوو خاڵ بۆ ئهوهی ئهمه زخرتر
ڕخش

بێههوه ،یهكهم :له شوێنێكی وهك توركیادا دوو شه ڕوونادات له كوردسهانهوه،

یهكهمیان ،نه له كوردسهانهوه توركیا دهكرێهه كۆمهڵگەیهكی دیموكراتی نادهوڵهتی وه
دووهم نه له كوردسهانی توركیاوه دهوڵهت دهڕوخێه .بهپێچهوانهی ئهو بانگهشهیهشیان كه
باسی دیموكراسی جهماوهری دهكهن م

تێناگهم هێزێكی وهك پهیهده كه وهكو له

بهرنامهكهی ا ههیهتی و دهسهاڵتی خۆسهری جهماوهری دادهمهزرێنێ و پشهیوانی له
كۆمهڵگای دیموكرات دهكهن .بهاڵم له ماوهی دهسهاڵت ارێهی  ٢٦ساڵهی ئهردخگان و ئاك
پارتی ا چهن ی خۆپیشان ان و ناڕهزایهتی له شارهكانی ئهنكهره و ئیسهانبول ڕوویان اوه به
دژی به ئیسالمیزهكردنی توركیا ههدهپه حهرفێكی لهسهر نهووتووه و نهشبۆته بهشێك لهو
بزووتنهوهیه و ئهو بزووتنهوهیهی كه دهیهوێ حهرهكهی لۆكاڵی له ناوچه كوردنشینهكان
پێكبهێنێ و خهڵك دهسهاڵتی ڕاسههوخۆی بكات نهیكردخته پشهیوانی لهو بزووتنهوهیهی كه
له ئهنكهره و ئیسهانبول بهڕێكهوتووه .كاتێك بزووتنهوهیهكی وا دێهه مهی ان و ئهمان یهك
حهرفیان نییه كهواته مهسهلهی ئهوان به دیموكراتیزهكردن نییه ،بهجیا لهوهی كه وهك وتم
له كوردسهانی توركیاوه دهوڵهت به دیموكراتیزه ناكرێ .له ڕاسهی ا ئهمانه زخرتر ئهوهن كه
ئاپۆ له بهرگرینامهكانی ا لهم دواییانهدا هێناویهتی كه ئهویش هێن هی ناكۆكیهكی گهوره
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نیشان دهدات هێن ه خهریك نییه وهاڵمێكی دیاریكراو به گرفهێكی بناغهیی ب اتهوه كه
حزبهكهی لهسهر پێكهاتووه.
چ پهیهده و یا پهكهكه و ئهوهی لهم دواییانهدا پێكهات واته ههدهپه كه ئهساسی
پێكهاتنهكهی دهسهاڵت ارێهی جهماوهری نییه ،بگره ئهوهیه كه له كوردسهانی توركیا
زوڵمێكی قهومی ههیه و دهوڵهتی توركی ئهو زوڵمه به ڕهسمی ناناسێ و له چوارچێوهی
ئهو بهڕهسمیهت نەناسینهدا پهكهكه وهك ههر هێزێكی تری برخژوای له ڕێگهی باڵه
جۆراوجۆرهكانیهوه باڵێكی چهك اری و باڵێكی ناوخۆیی ههیه كه له ساڵی  ١٠٢١هوه
دروسه بووه دهیانهوێ ببنه گوشارێك كه بچ

له دهوڵهتی مهركهزی ا بهش اری بكهن.

ههر ئهوهی كه خۆیان كان ی دهكهن و دڵیان بهوه خۆشه كورسی پهرلهمانییان ههبێ و
تهنانهت بزووتنهوهی ناسیۆنالیسهی كورد شاگهشكه بووبوون كه ههدهپه له ناوخۆی
توركیادا  ٦٢كورسی بهدهسههێناوه .ئهوه موسیبهته بۆ بهشێك له كۆمۆنیسههكانیش كه
دڵیان بهم مەسهلهیه خۆش بوو كه گوایه كورد توانیویهتی دهسكهوت بهدهسه بهێنێه
بێئهوهی بۆ یهك دهقه ئهم كهسانه یان خاوهنانی ئهو دی گایه له خۆیان بپرس كه مهگهر
له كوردسهانی عێراق ا كهم كورسی پهرلهمانی لهالیهن حزبه كوردسهانیهكانهوه
بهدهسههات؟ بهاڵم هیج كارێك نهكرا .بهتایبهتی له نێو ئهو سیسهمه دیكهاتۆریانهی لەو
ناوچهكهدا ههن له نمونهی ئێران و عێراق و سوریا و واڵتی لهم بابهته به هیج جۆرێك
قسهكه لهسهر پرخسێسی دیموكراسی و شهی وا نییه .ههتا خودی ئهو پهرلهمانه له
توركیادا كه سهیری دهكهی ههر به پێی ئهو ئاڵوگۆڕانهی له  ٢٦ساڵی ڕابردودا له
دهسهاڵتی ئاك پارتی ا پێكهات و لهو چوارچێوهیهدا یهكێك له ئامانجهكانی ئهو پارته كه
بریهی بوو لهوهی سیسهمی پهرلهمانی بۆرژوازی به مانا خراپهكهشی بگۆڕێ به
سیسهمێكی سهرخكایهتی و تاكڕهوی و دهسهاڵتی ڕههای فهرد لهسهرهوه تهماشا بكهن به
كوێیان گهیان  .خودی پهرلهمانی بێهوده كرد نهك  ٦٢كورسی ٢٠٠ ،و  ١٠٠كورسیش
ناتوانێ ڕخڵێكی سهرهكی لهژێر سایهی دهسهاڵتی تاكالیهنه و فاشیسهیانهی حزبێكی وهك
ئاك پارتی و ئهردخگان ا ههبێ تا كهسانێك بێ دڵیان پێی خۆش بێ .بۆیه لهوبارهیهوه م
پێم وایه ئهبێ خاترجهم بی لهوهی كه هیج ئاڵوگۆڕێك له توركیادا نه له ڕێی پهرلهمان و
نه لهڕێی ههڵبژاردنهكانهوه دهكرێ و نه لهوێوه دهكرێ كه لهنێو بهن هكانی كهمپینی
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ههڵبژاردن ا بێیه ئهم خااڵنه بهێنیه كه گوایه داكۆكی له كرێكار دهكهی ،كۆمهڵگا
دیموكراتیك دهكهی ،یهكسانی ژن و پیاو دێنێ ...ئهمانه لهو چوارچێوهیهدا ناكرێ .له
كوردسهانی توركیادا دهكرێ ڕێگایهكی تر بگیرێههبهر ،بۆ نمونه بهرهوپێشبردنی
بزووتنهوهی جهماوەری شۆرشگێڕانه بۆ خواسهی كۆتاییهێنان به ههاڵواردنی قهومی،
بزووتنهوهیهك دهكرێ بچێههپێشهوه و دهوڵهتی توركیا ناچار بكات ئهمه بهڕهسمی بناسێ.
ئهویش به مهرجێك ئهگهر ڕێگهچارهیهكی سۆشیالیسهانه و ئینسانانه ،یان النی كهم بڵێم
ڕێگاچارهیهكی كارسازی ب اتێ گهر سۆشیالیسهانهش نهبێ .كارسازانه بهو مانایهی كه
نهچێه دیفاع له فی راڵیزم یان ئهوهی كه خۆیان پێی دهڵێ

كۆنفی راڵیزمی دیموكراتی

ببەسهێهەوە ،لهو چوارچێوهیهدا ناچێههپێشهوه ،چونكه ئهم دوو نمونهیه تهجروبهی خۆیان
له دنیادا نیشان داوه به تایبهتی فی راڵیزمهكه ئهوه تهجروبهكهی زین ووه .كۆنفی راڵیزمیش
خۆی بهڕاسهی شهێكی بهرگریكارانهیه له كۆمهڵێك بڕگهی دیاریكراودا ،له ئهمریكا
ڕووی اوه ،له سویسرا ڕووی اوه .بهاڵم كاتێك بۆرژوازی دهكهوێهه مهترسیهوه یان
دهوڵهتهكه له مهترسی ایه كۆمهڵێك الیهن به سهربهخۆیی خۆیان بڕیار دهدهن هاوپهیمانێهی
پێكبهێن

بۆ بهرگری له دهسهاڵتی سهراسهری ،ئهمه كۆنفی راڵیزمه .فی راڵیزمی قهومیش

ئێمه خۆمان بینیومانه كه تهجروبهكهی چۆنه .بهاڵم ئهگهر ئهمان بهڕاسهی بیانهوێ ئهم
كێشهیه له كوردسهانی توركیادا چارهسهر بكرێ ،ڕێگاكهی ئهوهیه له پشه بزووتنهوهی
ناڕهزایهتی جهماوهری بوەسه

و

بهتایبهتی كه ئهگهر فهزای زاڵی ههدهپه بهسهر

كۆمه ڵگای كوردسهانی توركیادا ،لەبەرچاوبگری  ،ئەوە راسهیەکە کە ئەوان خاوەنی
پایەگایەیەکی بەرجەسهەن و واقعیهته ئهتوان

ئهو كاره بكهن .ئهو كاره بهجۆرێك

بهرنهپێشهوه كه دهسهاڵتی توركیا ناچار بكهن مل ب ات به ڕێگهچارهی كارساز بۆ كێشهی
كورد له كوردسهانی توركیادا.
دی گای سۆشیالیسهی :ئهم مهسهلهیه بۆ توركیا بهوجۆرهیه بهس سهبارهت به پهیهده
ئهوان ئیهر خۆیان دهسهاڵتێكی دی فاكهۆیان دامهزران ووه گوایه لهسهر ههمان بنهمای
دیموكراسی ڕاسههوخۆ یان ئهوهی خۆیان پێی ئهڵێ خۆجێیی و ئهو شهانه .لهم الیهنهوه
كهمێك جیاوازی ههیه له نێوان ههدهپه و پهیهدهدا لهبهرئهوهی ههدهپه هێشها وهك هێزێكی
دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

٠١٩

بدواڵمهحمود


ڵعه
گفتوگۆله 
گه

ئۆپۆزسیۆن ،ئهگهرچی بانگهشهی ئهوهی كردووه كه بۆ هه موو دانیشهووانی توركیایه،
بهاڵم وهك تۆ وته له كوردسهانهوه سهرچاوهی گرتووه بۆیه لهمه زیاتر نهیهوانیوه
بچێههپێشهوه .بهاڵم پهیهده له كوردسهانی سوریادا ههتا ئێسهاشی لهگهڵ ا بێ دهسهاڵتی
بهدهسههوهیه ئهگهرچی ئێسها واخهریكه دهسهاڵتهكهی به شێوهی جیاجیا ئهكهوێهه
لهقولۆقی و خه ریكی دانوسان و ڕێككهوت

و ئهو شهانهیه .پێه وانییه لهمبارهیهوه

جیاوازیهك ههیه چونكه ئهمان بهجۆرێك ئهمهیان پیاده كردووه؟ بۆ نمونه ئهم خاڵهیه كه
ههن ێك له چهپ به دروسه تۆ لهپهیوهن به ههدهپهوه ئاماژهت پێ ا بهس ئهمه ئهوهن ه
سیمپاتی بۆ پهیهده پهی ا كردووه كه ئهوكات بینیمان تهنانهت ههن ێ كهس پێی ئهووت
كۆمۆنارهكان ،ئهمه ئیهر دهسهاڵتی واقعی خهڵكه ،ئهمهیه ئیهر ’’سۆشیالیزم‘‘ ،پێمان باش
بوو به كورتی لهسهر ئهمهش قسهیهك بكهیه.
عهب واڵ مهحمود:
واقعیهتێك ههیه ئهوهی كه له پهیوهن به پهیهدهوه كه له مهی انی عهمهلی ا بهجۆرێك
ئهلگۆیهكی تری نیشان داوه .نمونهكهشی بریهیه لهوهی كه له سێ چوار مهسهلهدا ئهتوانی
ئاماژهی پێ ب هی

كه قابیلی پشهیوانیه .یهكهم ،وهك پێشهریش وتمان سیسهمی

خۆبهڕێوهبهری له خوارهوه ،دووهم مهرسومی یهكسانی ژن و پیاو ،سێیەم ،راوەسهاوی و
بەرگری قارەمانانە لە کۆبانی بەرامبەر بەداعش .چوارەم ،ئهوهی كه نهچووه نێو
چوارچێوهی یهكجارهكی لهگهڵ ئهمریكا و غهرب ا بۆ یهكالییكردنهوهی ملمالنێ و شهڕی
خۆی لهگهڵ داعش ا  ...ئهمانه چهن مهسهلهیهك

كه قابیلی پشهیوانی  .بهاڵم واقعیهتێك

ههیه كه زخر كهم ئاماژهی بۆ دهكرێ و له ئهدهبیاتهكان ا نابینرێ ئهویش ئهوهیه كه ئهم
دهسهاڵتهی بۆ پهیهده پێكهاتووه له كوردسهانی سوریادا بهرههمی پێشڕهوی ڕخژ به ڕخژ
و خهباتی لهپێشهری خهڵكی كوردسهان له دژی دهوڵهتی سوری نهبووه .ئهمه خاڵێكه كه
دهبێ زخر سهرنجی ب رێهێ چونكه ئهگهر ئهو واقعیهتهی له كوردسهانی سوریادا پێكهاتووه
و بهو دهسكهوتانهش كه ئێسها ئهمان بهدهسهیان هێناوه بهرههمی له پێشهری جهماوهری
خهڵك و بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانه بووایه لهبهرامبهر دهسهاڵتی دهوڵهتی مهركهزی ا و
لهبهرامبهر ئهوهدا دهوڵهت و ئهسهد پاشهكشهیان پێ بكرایه و خهلك خۆیان ئهم
دهسهاڵتهیان دامهزران ایه ،ئهمه جیاوازی ههیه لهگهڵ ئهوهی له فهزایهكی دیاریكراوی
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جهنگی ا بۆشاییهكی سیاسی دروسه دهبێ .ئهمان بۆ پڕكردنهوهی بۆشایی سیاسی
دهسهیان بردووه بۆ ئهو ههنگاوانه كه دیاره ئهو ههنگاوانه قابیلی پشهیوانی  ،بهاڵم خودی
ئهو ههنگاوانه ناتوانێ مادام بهرههمی خهباتی له پێشینهی جهماوهری له كوردسهانی
سوریادا نییه ناتوانێ له درێژماوهدا لهسهر قاچهكانی خۆی ڕابوهسهێ .ئهمه یهكێكه لهو
خااڵنهی كه دهبێ ئاماژهی پێ ب هی  .دیاره ئهوهی كه ئهمان توانیویانه كهڵك لهو بۆشاییه
سیاسیه وهربگرن و لهو نێوهدا كۆمهڵێك ههنگاوی دیاریكراو بنێ واقعهتێكی بهرجهسهه و
قابیلی پشهیوانییە ،ئەوە هەنگاوێکی موسبەتە کە بهشێك لەسوریایان لە جەنگی تیرخرسیهی
پاراسه و ئەو بۆشایەیان پڕ کردەوە ،بهاڵم ئهوهی كه ئهمه بهرههمی چ شهێكه ئهوه
پرسیارهكهیه ؟ ئەو هەلومەرجەی بۆ پەیەدە هاتە ئاراوە ،بەرهەمی گۆرانی هاوسەنگی هێز
لەنێوان بزوتنەوەی جەماوەری و شۆڕشگێڕانەی خەڵکی کوردسهانی سوریا لەگەڵ دەوڵەتی
فاشیسهی دهوڵهتی ئهسهددا نەبوو ،رژێمی سوریا ناچار بوو ئهو ناوچانه چۆڵ بكات و
لەجێگای ا پەیەدە ئەو بۆشایەیەی پڕکردەوە ،دەشێ هەماهەنگیەکیش لەنێوان پەیەدەو
دەوڵەتی سوریادا هەبووبێه .کەواتە دەکرێه بڵێ له چوارچێوهی فهزایهكی نهخوازراو كه
هاتهپێشهوه و جۆره ڕێككهوتنێك ههبوو وه بۆشاییهك دروسه بوو و لهو نێوهدا پهیهده
بۆشایهكهی پرکردختەوە ،بهاڵم لهگهڵ ئارامبوونهوه و كۆتایی هات بهو واقعیهته سیاسیهی
له سوریادا ههیه ،كه دیاره پێم وانییه ئهوه زخر به پهله ڕووب ات ،سهرئهنجام دوو ڕێگای
لهبهردهمه ،یهكهمیان یا ئهوهیه كه ئهگهر دهوڵهتی سوریا خۆی بگرێههوه و لهڕێگهی
مفاوهزات و ساتوسهوداوه ئهبێ لهگهل ئهو الیهنانه ڕێكبكهون .دووهمیان ئهوهیه كه
حكومهتی سوریا دهسه ببات بۆ هێرشی سهربازی و ئهو ناوچانه بخاتهوه ژێر كۆنهرخڵی
خۆی ،ههروهك چۆن ههن ێ ناوچهی ههر ئێسها كۆنهرخڵ كردختهوه.
دی گای سۆشیالیسهی :وایه وهك له مهنبهج ئهیبینی .
عهب واڵ مهحمود:
بهڵێ .یان ئهوهی بۆ ماوهیهكی دیاریكراو نهتوانێ ههموو ئهو سهركوت و ئهو ههموو
زوڵمهی كه جاران بوویهتی بیسهپێنێههوه .لهوانهیه به كۆمهڵێك ئیمهیازاتی دیاریكراوهوه
كۆتایی پێ بێ .بۆ نمونه جنسیه نهدهدهردا به كوردهكان له سوریا لهوانهیه ئیهر لهمهودوا
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ئهوه بكات به ڕهسمی .لهوانهیه ههتا به جۆرێك بە ئۆتۆنۆمیش ڕازی ب  .كۆمهڵێك مافی
خوێن ن و نووسی بهڕهسمی بناس  ،بهاڵم هێشها خودی پهیهده سهرباری ئهو ههنگاوانهی
كه باسمان كرد ههڵیگرتوون له ڕووی ئاین هی سیاسیهوه واته دیاریكردنی ئاین هی
سیاسی سوریا وه یهكالییكردنهوهی كێشهكهی لهگهڵ دهوڵهتی ئهسهد مهسائیلێكی
میحوهری نییه كه ئایا دهگهڕێنهوه بۆ ڕای خهڵك بزان

بۆ چارهسهری ئهو كێشهیه چ

وهاڵمێك دهدهنهوه؟ ئایا بۆ نمونه مهسهلهی ڕێگهی ڕیفران خم دیسان بۆ ئهوێش دهگرنه
بهر بزان كه خهڵی سوریا یان ناوچه كوردنشینهكان دهیانهوێ بمێننهوه لهگهڵ سوریا یان
جیاببنهوه؟ ئایا ئامادهن لهسهر ئهمه كار بكهن و ئهمه بكهنه مهبنا و ئهم دهسهاڵته
خۆجێییه و ئهم بهرگریهی كه ئێمه پێشهر بینیومانه له دژی داعش و ئهو ئیرادهیه كه ههیه
بکەنە مەبنای هەڵویسه و پرخژەی سیاسی بۆ ئاین ە  ...ئایا ئامادهن ههموو ئهمانه كه ههن
بیكهنه سهرمایهیهكی گهوره به ئاقاری ئهوهی كه له چوارچێوهی فشارخسهنه سهر
دهوڵهتی مهركهزی سوریا بۆ چارهسهری كێشهی كورد لهوێ یهكالیی بێههوه یان نا؟
هێشها ئهوه ونه له سیاسهتی پهیهدهدا .ڕاسهه مهرسومی یهكسانی ژن و پیاوی ههیه،
ڕاوهسهانهوه و بهرگری ههیه ،ههڵبژاردنی لهخوارهوهی پیادهكردووه ،بهاڵم هێشها ئهم
مهسائیله سیاسیانهی كه میحوهری

له ئهجێن ای سیاسی پهیهدهدا نادیار و ونه کە

ئاین دەی سیاسییە .ئهمه یهكێكه له كێشه گهورهكانی پهیهده كه ئاین هی سیاسی ئهو
كۆمهڵگایه به نادیاری ئههێڵێههوه یان النی كهم ناتوانی بڵێی ئاسۆیهكی باش بۆ كۆتاییهێنان
و چارهسهری ئهو كێشه سیاسیه كه لهوێ ههیه لهئارادایه .زخرتر ئهمانیش دهیانهوێ له
چوارچێوهی دهوڵهتی سوریادا بیبهنه پێشهوه كه ئهو جێگهوڕێگهیهیان بۆ بهڕهسمی بناسێ
كه م پێم وایه له فهزای یان له شێوه دهوڵهتی ئهسهددا شهی وا مومكی نییه.
دی گای سۆشیالیسهی :با بێینهوه سهر خاڵێك كه پێشووتریش كهمێك ئاماژهت پێ كرد
ئهوهش مهسهلهی ئهوهیه كه لهڕاسهی ا ههردوو الیان ،چ پهیهده و چ ههدهپه ،باسی لێوه
ئهكهن كه گوایه دهوڵهتی نهتهوه تهواو بووه و پێویسهی نهماوه .وهك ئهبینی ههدهپه تهنها
له كوردسهانی توركیادا خۆی بهرتهسك ناكاتهوه و تهنانهت خۆی به بهشێك له مهسهله
ڕادیكاڵهكانی سهراسهری توركیاوه پهیوهسه ئهكاتهوه .پهیهدهش به ههمان شێوه ههتا
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كاتی خۆی ساڵخ موسلیم به ڕخشنی كاتی خۆی وتی كه گوایه نایانهوێ شهێكی قهومی و
نهتهوه یی كورد دروسه بكهن .ههموو كهسێك له كوردسهان وهكو یهكه و ههمان مافیان
ههیه .دیاره ئهمه زخرتر وهك ڕێكالم دهنا ئهوهی له واقع ا چییان كردووه مهسهلهیهكی
تره .ئهم خاڵه و لهگهڵ ئهوانه كه تۆ باسه كرد جهوێكی دروسه كردووه كه پهسهن ێهی
داوه بهم دوو هێزه تا ئاسهی ئهوهی كه وهك وتمان خهڵك ئهمانه ی زخر پێ ڕادیكاڵ و
چهپ و تهنانهت ههن ێ كهس باسی ئهوهیان دهكرد كه ئیهر كۆمهڵگای توركیا بهم چهن
كورسیهی ههدهپه ڕزگاری ئه بێ ،ئیهر سۆشیالیزم لهسهر دهسهی پهیهدهدا له سوریا
دائهمهزرێ .ئهم مهسهلهیهی نهتهوهوه و ئهو خااڵنهی باسیان كرا بهجۆرێك سیمپاتی
جێهێشهبوو كه بواری ڕهخنهی لهم هێزانه كهمڕهنگ كردختهوه .با كهمێكیش لهسهر ئهم
مهسهلهیه ب وێی .
عهب واڵ مهحمود:
م

الم وایه خودی بهشێك لهو بۆچوونهی یان ئهو ڕهوتهی كه خۆشخهیاڵییان ههیه

بهوهی كه ههدهپه و پهیهده دوو هێزی ڕادیكاڵ و شۆرشگێڕ یان کۆمۆنیسه  ،ئهوه
جۆرێكه له گیرخدهیی كه ئهو ڕهوت و کەسانە تووشی بوون .پێش ئهوهی باس لهوه بكرێ
كه چ كێشهیهك لهوێ چارهسهر ببێ ،ئهم بۆچوونه گیرخدهی شهێكه كه دهبێ لێی ڕزگار
ببێ .ئێمه زخر جار بینیومانه نهك لهوێ بۆ نمونه له  ١٠٠١دا بزووتنهوهیهك دروسه بوو
له كوردسهانی عێراق ا لهژێر ناوی دژی گهن هڵی یان لهسهر بنهمای شكسهی یهكێهی و
پارتی كه بزووتنهوهی گۆڕان بوو .ئهم بزووتنهوهیه خۆشخهیاڵیهكی ئێجگار گهورهی
دروسه كرد وه خهڵكێكی زخر به هێزێكی شۆڕشگێڕ ناویان برد ،كۆمهڵێك له چهپه
شلوشێواوهكان لهگهڵیان ڕخیشه  ،جەماوەرێکی بەرینی خهلكی ئومێ ی پێوهیان گرێ ا...
بهاڵم ئهوه  ١سالی نهخایان ههر ئهمڕخ بیبینه كه ڕهوتێكی داكوژانی گهوره هاتهپێشهوه و
ژمارهیهكی زخر لهو خهڵكه كه تهوههوم و خۆش باوهڕییان به گۆڕان ههبوو بوون به
قوربانی .م

پێم وایه ههمان حهقیقهت بهجۆرێكی كه لهو ڕوانینهدا ههیه كه پێی وایه

پهیهده یان ههدهپه مادام ئهمانهیان له خۆیان نیشان داوه یان كۆمهڵێك خاڵی پۆزهتیڤ كه
پهیهده له كوردسهانی سوریا ههیهتی  ،ئهمانه وا دهكات كه ئهمانه بكاته هێزێكی ڕزگاركهر
و ’’كۆمۆنیسه‘‘ م

پێم وایه ئهمه له وههم زیاتر هیچی تر نییه .مهئساته تۆ پێه وابێ
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هێزێك كه پهنجه نهخاته سهر مهسائیله ئهسڵیهكانی كۆمهڵگە ،و بنهمای پیکهاتنی سهەم و
نابەرابەری چینایەتی نەبێه ،بهاڵم به كۆمهڵێك مهسائیل و خاڵی ترهوه ،كه دیاره پۆزهتیڤ ،
بنووسێه و ئاین هی تهواوی بزووتنهوهكه نهبینێ ئهمه خۆی موسیبهتێكه! پەیەدە و هەدەپە
نە بنه مای دروسه بوونیان سهەم و نابەرابەری کۆمەاڵیەتی و چینایەتییە و نە خۆشیان
ئەو بانگەشەیەشیان کردووە ،لەوەش واوتر تەنانەت هێزیك نی
چارەسەری کێشەی سیاسی کورد ب

بهوان

هەڵگری

بە ڕێگاچارەیەکی کارساز و شارسهانیانە.

مقاوەمەتی جێگا پشهیوانیه ،خۆبەڕێوەبەری جێگا پشهیوانیه ،مەرسومی یەکسانی ژن و
پیاوی جێگا پشهیوانیه ...سەرئەنجام دەبێ پەیوەسه بێه بە چارەسەری ئەو گرفهە بناغەییە
سیاسییەوە کە كێشه ی کوردە و بەشێکە لە کێشیەکی ناوخۆیی تورکیا و سوریا و هاوکات
کێشەیەکی ناوچەییی پێکەوەبەسهراویشە ...وەاڵمی ئەو دوو هێزە چاوبڕینە بەدەسەاڵتی
ناوەن ییەوە لە دیمشق و ئەنقەرە و بەش ارییە لە دەسەاڵت ا ،کە ئەمەش نەک وەاڵم بە
پرسی سیاسی کورد ناداتەوە ،بەڵکو دەبێهه رێگری بەردەمی ...پی اگری بەردەوامی موسلیم
و پەیەدە کە نایانەوێ شهێکی قەومی و نەتەوەیی دروسه بکەن

زخر ئاشکرایە ،کە

دەیەوێه لەو ڕێگایەوە وەکو بەش و هێزێك لە دیموکرایهزەکردنی سوریادا ڕخڵ
ببەخشێهەوە ،کە ئەمە وەهمە و دەوڵەتی سوریا لە ڕێگای هێزی محەلی و لە کوردسهانی
سوریاوە دیموکراتیزە ناکرێه ...ساڵخ موسلیم خۆیشی ئەو ڕاسهیە دەزانێه ،بەاڵم دەیەوێه
لە ڕێگای ئەم بۆچوونانەوە پەیامی پاراسهنی یەکپارچەیی خاکی سوریا ،بگەیەنێه .لە
تورکیاش ئهوهی كه ئۆجهالن له بهرگرینامهكانی ا نووسیویهتی و مهسهلهی نهتهوه بۆیان
مهسهله نییه و ههتا ئهوه ساڵخ موسلیمیش وتوویهتی ،بهجیا لهوهی كه ڕێكالمێكه،
ڕاسهیهكهی ئهوه زخرتر گوشارێكه كه ئۆجهالن له زین انهوه لهسهر ئهو بزووتنهوهیهی
خۆی ههیهتی .ئهو وهك كهسێكی دهسهبهسهر لهوێ و ههموو نووسراوهكانی ئهم دواییهی
و بهتایبهتی ئهوانهی لهژێر ناوی بهرگرینامهی ئۆجهالن ههیهتی هێن هی بهرگرینامهیهكه بۆ
ئازادكردنی خۆی له زین ان و دەسههەڵگرتنیەتی لەسیاسەتی ڕابردووی خۆی كه له
سهربهخۆیی چوار پارچهی كوردسهانهوه بۆ سهربهخۆیی كوردسهانی توركیا و ئیسهاش
دەسههەڵگرت

لە پرسی کورد لە ژیر ناوی تیکۆشان بۆ كۆمهڵگایهكی دیموكراتیك و

شارسهانیهتی ڕخژههاڵتی ناوه ڕاسه ا ،ئەمە بەجیا لە پاکانە دەتوانی بڵێی  ،پێشەکی دانە بە
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ئەردخگان و ئاک پارتی کە پرسی کورد الی ئەوان کۆتایی هاتووە و بەهەموو شێوەیەک
ئامادەی سازان  ...جیا لەوانەش ئەو دەربڕینانەی وەکو تێز ئۆجهالن لە بەرگرینامەکانیادا
پی اگریان لەسەر دەکات ،وهكو كاریزمایهكی بزووتنهوهی ناسیۆنالیسهی كوردیش بووه به
خه تی سیاسی هەموو رەوتەکانی ژیر سایەی ئۆجەالن چ لە تورکیا و سوریا و چ لە عێراق
و ئێران ا کە بانگهشهیەکی سیاسی و مۆرڤ دخسهانەیە!! بۆ خودی ئهو الیهنانه كه بڵێ
ئهوهتا ئۆجهالن دژی تون وتیژییه ،دژی جیابوونهوهیه ،دژی پارچهپارچهكردنی واڵته ،ئهم
دهیهوێ كۆمهڵگایهكی دیموكراتیك پێكبهێنێ كه له جاڕنامهی جیهانی مافی مرخڤ ا ههیه.
ئهوهی كه دنیا شهڕی لهسهر دهكات و بۆی تێ هكۆشێه .دهیهوێ لهگهڵ ئهم شهپۆله له
ئینسان خسهی و ڕزگاریخوازی و مافی مرخڤ و مافی گهالن و ئهوانهدا خۆی بگونجێنێ.
ئهگهر نا یهكهم ،وهك وتم چ پهیهده و چ ههدهپه بۆچی ئهحزابی لۆكاڵی ؟ بۆ له محهل ا
پێكهاتوون و سهرتاسهری نی ؟ دووهم ،ئهو حزبانه لهسهر بنهمای زوڵمی قهومی
پێكهاتوون ،نهك لهسهر بنهمای قڵشهی چینایهتی له كۆمهڵگای كوردسهانی توركیا یان
سوریادا تاكو كێشمهكێشی چینایهتی ئهو واڵتانه نوێنهرایهتی بكهن و ئهوه الببهن و ههر
لهو چوارچێوهیهش ا بهشێك ب

له چارهسهری كێشهی مهسهلهی كورد تا ئهوه ببێهه

مایهی ئهوهی كه كۆمۆنیسههكانیش به هی خۆیانی بزان  .وه ئهگهر له كوردسهانی توركیا
یا سوریا هێزێك بهو ناوهڕخكهوه بێه كه وهك هێزێكی چینایهتی شۆڕشێگێڕ خوازیاری
ئهوه ب لهوێ قڵشهی چینایهتی نهمێنێ وه بهشێكیش بێه له هێزێك بۆ چارهسهركردنی
پرسی كورد وهكو پرسێكی ههم واڵتی و ههم كه له ناوچهكهدایه ئهو كاته دهبوو ههر
هێزێكی كۆمۆنیسهی نهك ههر پشهیوانی لێ بكات بگره به هێزی خۆی بزانێ و به بهشێك
له بهره و جهمسهرێكی كۆمۆنیسهی بزانێ كه له ناوچهكهدا ههیه .بهاڵم به ڕاسهی ئهمه نییه
تا كۆمۆنیسههكان یان ههر كهسێك لهوبارهیهوه خۆشباوهڕی پێی ههبێ.
تا ئهو شوێنهش به ههنگاوی سیاسی ئهگهڕێههوه ههروهك چۆن له سوی یان نهرویج ا
یان له ئێران یان ههر شوێنێكی دنیادا ههنگاوێك بنرێ ،بۆ نمونه گهر ئهمڕخ له ئێران ا
حیجابی ئیجباری هەڵبوەشیهەوە سزای لهسێ ارهدان نەهێڵ رێ...
دی گای سۆشیالیسهی :وایه  ،جێگای پشهیوانیه.
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عهب واڵ مهحمود:
ناتوانم بڵێم جێی پشهیوانیه .ئهگهر لهژێر فشاری بزووتنهوهی جهماوهری خهڵك له
خوارهوه ههڵبوهشێههوه ،ئهوا دهوڵهتی كۆماری ئیسالمییه ملی داوه نهك ئهوهی كه خێر و
سهدهقه بێه تا پشهیوانی لێ بكهیه .ئهو كاته ئهبێ خهباتهكه درێژه پێ ب هی له
ههڵوهشان نهوهی سزای لهسێ ارهدانهوه تا جێگیركردنی ئازادییهكان .بهاڵم ئهگهر له
واڵتێكی وهك فهڕهنسا یان دانیمارك یان واڵتی لهو چهشنهدا ئێمه شهێكی وا ببینی ههتا
لهوێش ئهمانه بهرههمی بزووتنهوهی ناڕهزایهتی و ئازادیخوازی خهڵك بووه نهك خێر و
سهدهقهی دهوڵهت و دهسهاڵت .بۆچی مافی منااڵن له بهشێك له واڵتانی ئهوروپی ا
زخرتره؟ بۆچی مافهكانی ژنان تا ڕادهیهكی باش زهمانهت كراوه؟ بۆ مافهكانی مرخڤ تا
ڕادهیهكی بهرچاو پارێزراوتره؟ پهیوهن ی بهوهوه ههیه كه هێشها بزوونههوهی جهماوهری
و ناڕهزایهتی و كۆمهڵێك بزووتنەوهی ڕادیكاڵی جهماوهری كاریگهرییان ههبووه لهسهر
ئهوه .وه سهن نهوهی ئهو دهسكهوتانه له خهڵك سهخهه .یانی تۆ بیهێنه پێش چاوی خۆت
ئهگهر بهیانی بڕیار و یاسای تۆزێك تون دژی خهڵك دهربچێه ،خهڵك دێهه سهر جاده.
هێشها ئهمه جیاوازی ههیه .بۆیه ئهمه نابێ لهوبارهیهوه ههموو ئهو كهیسانه تێكهڵ بكهی .
ئهوهی كه پهیهده ئهیكات له كوردسهانی سوریا گرنگه ،بهاڵم بۆ منێكی كۆمۆنیسه كێشهی
چینایەتی و هەڵوەشان نەوەی خاوەن ارێهی تایبەتی و بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیسهی،
مەسەلەی میحوەرییە .یان تهنانهت وهك ئازادیخوازێك كه پرسی ژنان ،ژینگە ،پرسی
كوردیش به پرسی خۆم دهزانم ،كاتێك پهیهده یان ههدهپه ڕێگهچارهیهكی دیاریكراو و
ڕخشنی بۆ كێشهكه نییه بۆ م لهژێر پرسیاردایه .تهبعهن ههموو ئهو ڕێگهچارانهش كه بۆ
ئهم كێشهیه كراون جگه لهو ڕێگهچارانهی سۆشیالیسههكان كردوویانه له یهك شوێ
سهركهوتنی جێ دڵخوازی بەدوای خۆی ا نەهێناوە .ئهگهر نمونهی فنیالن وهربگری
دوای شۆڕشی ئۆكهۆبهر كاتێك لینی

بڕیار لهسهر ئهوه دهدات ئهوهتا ئهبینی

له

فینالن

واڵتێكی سهربهخۆ و ئارامه پێچهوانهی ئهوهی كه بۆ نمونه له باكوری سودان ڕووی ا كه
تا ئێسهاش ههر شهڕ و كێشهی تێ ا ههیه .جیابوونهوهی نهرویج له ساڵی  ٢١٠٥دا كه
كردی به دهوڵهتێكی سهربهخۆ و وهك خاوهن سهروهری هێشهوویهتیهوه و ئهتوانێ ببێ به
نمونه بۆ واڵتانی تری دنیا .كاتێك ئهو ڕێگهچارانه كۆمۆنیسههكان و هێزی شۆڕشگێڕ له
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پشهیهتی و به نهخشهوه دهیباته پێشهوه ههتا جیاوازه لهو ڕێگهچارهیهی كه بۆرژوازی
تهنانهت لهژێر فشاریش ا بیهوێه بیخاته دهسهوری خۆیهوه.
بۆ ههر كۆمۆنیسه و شۆڕشگێڕێك به بۆچوونی م مهسهلهكه ئهوهیه كه ئهوهن هی كه
بێهه سهر ئهوهی ئهو حزبه كه ههڵگری چ پهیامێكه و له مهی انی واقعی ا بنهمای
جواڵنهكهیهتی كه له چ جێگایهكهوه دهسه پێ دهكات جێگایهكی زخر گرنگی ههیه له ههر
لێك انهوه و بۆچوونێك ا .كهسانێك ههن پێیان وایه هێشها دهكرێ مێژوو ،ئاخر خۆ ئهگهر
مێژووی سوریا بنووسرێههوه ههر ئهوه نانووسرێههوه كه یاسای یهكسانی ژن و پیاو
ههیه .مێژوو بهوه دهنووسرێههوه كه چهن ه كێشهی سیاسی خهڵكی كوردسهانی سوریای
بهرهو چارهسهر برد .خۆ ئاگهر كهسێك بیهوێ به ڕووداوه محهلی و كهمڕهنگهكانهوه بێه
مێژووی گهوره بنووسێههوه یانی دهیهوێه مێژوو بشێوێنێه .ئهمانه واقعی  ،بۆیه م پێم
وایه لهمبارهیهوه دهبێ دیقهتێكی زخرتر ب رێ لهسهر ئهو كهیسه سهرباری ئهوهی كه
دهكرێ تۆ پشهیوانی له كۆمهڵێك ههنگاوی دیاریكراو بكهیه بهاڵم خودی ئهو ههنگاوانه نه
ئهو هێزه دهكات به شۆڕشگێڕ و نه دهبێ به ماركسیسه و نه ....هه  .به ڕاسهی دهبێ
گوشار دابنرێ لهسهر ئهو هێزانه كه بێنه سهر ئهسڵی ئهم مهسهالنه .م پێم وایه به ههر
ئهن ازهیهك پهیهده یان ههدهپه بێ

و ببنه بهشێك له بزووتنهوهی سهراسهری

شۆرشگێڕانه له كوردسهانی توركیا یان سوریا دهتوان بههێزتر بب  ،چونكه بزووتنهوهی
شۆڕشگێڕانه له كوردسهان كاریگهری ههیه بهسهر بزووتنهوهی سهراسهری و
بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانهی سهراسهریش له توركیادا كاریگهری بهسهر بزووتنهوهی
شۆڕشگێڕانهی خهڵكی كوردسهانهوه دهبێ .مەبەسهی م لە بزوتنەوەی شۆرشگێرانە ،ئەو
ناڕەزایەتی و نەفرەتە قوڵەی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش و نەداری کوردسهانە لە
دەسەاڵتی بۆرژوازی تورکیا و سیاسەتە سەرکوتگەرانە و جیاوازیخواز و هەاڵواردنەکان و
سهەمی نەتەوایەتی ،دیاره ئهگهر ئهم حزبانه بهشێك ب لهو بزووتنهوه شۆرشگێڕانهیه كه
لهو پارچانهدا ههیه ،چونكه هێشها ئهمه بانگهشهیهكه .هێشها ههدهپه بهشێك نییه لهو
بزووتنهوهیهی كه دهسهاڵتی تاكڕهوانهی ئهردخگان ڕهت بکاتەوە .بەدژی یاسا و ریسا
ئیسالمیەکانی ا وەسهابێهەوە ،پشهیوانی لە بزوتنەوەیەکی کرێکاریی و جەماوەری
کردبێه...تاد ،له هیج شوێنێك ا تۆ بینیوته بهیاننامهیهك ههبێ؟ م
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چهن ی نووسی و كهێب و دخكیومێنهم ههڵ ایهوه له هیج شوێنێكێ ا تیای نییه .زخر مهسهله
ههیه .كچی  ١سااڵنه ئهدهن به شوو ،ئاخر ناكرێ تۆ پشهیوانی له یاسای یهكسانی ژن و
پیاو بكهیه ،بهاڵم له مهی انی عهمهلی ا له توركیایهك ا كه دهیهوێ زهواجی كچی  ١سااڵن
بكاته ڕهسمی بهپێی یاساكانی شهریعهتی ئیسالمی قسهیهكه نهبێ لهسهری ،خۆپیشان انی
جەماوەری بەدژی ئیسالمیزەکردنی تورکیا بکرێه ،تۆ خۆت کەڕ بکەیه و بە ێیشەی خۆتی
نەزانی...
دی گای سۆشیالیسهی :ڕاسهه .دهسهه خۆش بێ .نمونهی تری لهو بابهته زخرن بهاڵم كاتی
ئهوهمان نییه .منیش ئهوهی كه بهالمهوه گرنگ بوو ئهوهیه كه دوو حزبی ناوبراو ناكرێ
كه ههن ێ خاڵی عهمهلی یان ههن ێ مهسهلهی سیاسیان بردبێهه پێشهوه كه شایهنی
پشهیوانی بێه یان سیمپاتیهك بهره و ڕوویان ڕابكێشێ به مانای كاڵبوونهوهی ڕهخنهی
واقعی و چینایهتی و ڕهخنه له جێگهوڕێگهی واقعی ئهوان نییه كه پێم وایه ئهم الیهنانهی
مهسهلهكهت پۆشی و ئهگهر ئهزانی ئیزافهیهكه ماوه ئهتوانی به كورتی بیكهیه.
عهب واڵ مهحمود:
ڕاسهی م شهێكی ئهوتۆم نهماوه .بهالم ئهوه بڵێم كه هیوادارم ئهوانهی خۆیان به چهپ و
كۆمۆنیسه دهزان

له كوردسهان ا جارێكی تر بچ

سهیری مانیفێسه ،ههڵوێسههكانی

ماركس و ئهنگڵس و لینی و مهنسور حكمهت بكهن بۆ چارهسهری ئهم كێشانه و بۆ بینینی
ئهو ڕووداوانه .ئهوه كۆمهكێكی زخر زخر دهكات بهوهی كه ئینسان به چاوێكی كراوهوه
بڕوانێهه ئهو الیهنه سیاسیانه كه له بڕگهیهكی دیاریكراوی مێژوویی ا كۆمهڵێك ههنگاوی
سیاسی دهكهن كه شایهت له نێو ئهو ههنگاوانهیان ا شهی باشیش ههبێ ،بهاڵم ئهمه نابێ
بكاته ئهوهی ناوهڕخكی چینایهتی ئهو هێزانه نهبینی .دیارە چۆن پشهیوانی لە هەن ێک
هەنگاوی دیاریکراوی هیج هێزێکی سیاسی ،کەس ناکات بە پەیڕەوی ئەو هێزه سیاسیە و
هەڵگری ناسنامەی ئەو حزبە ،ئاواش ڕەتکردنەوە و بێبەهاکردنی هەنگاوی ئیجابی هەر
هێزو حزبێکی سیاسی ،کۆمۆنیسه بوونی کەس تۆخ ناکاتەوە ...بەداخەوە ئێمه لە
روداوەکانی کوردسهانی سوریادا شاهی ی دی ی زخر سەیر بووینەوە ،کۆمۆنیسهانێک
هەبوون پشهیوانی کردن لە مەرسومی یەکسانی ژن و پیاو ،بەرگری لە سیسهەمی خۆ
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بەرێوەبەری ،پشهیوانی لە مقاوەمەتی کۆبانی ...بە ناسیونالیسهی دەزانی .هەروەها
لەبەرامبەردا کۆمۆنیسهانێک هەبوون ئەو چەن ئیق امەی پەیەدەیان ،تا ڕادەی ئیق امی
کۆمۆنیسهی دەبینی ...بەڕاسهی هەردوو ئەم دی گایە زیانبارو نادروسه بوون ...خاڵێكی تر
كه بیرم كهوتهوه ئهوهیه كه پهكهكه كه باڵی چهك اری ئهو هێزهیه كه پێی ئهووترێ
ههدهپه ،ئهو ههموو مناڵه چهك ار دهكات ،ئایا بۆیان مهسهله نییه؟ بۆیە ئهبێ به چاوێكی
كراوهترهوه چهپ و كۆمۆنیسههكان بچ

سهیری ئهو ڕووداوانه بكهن .له مێژووی

دورودرێژی سهدهی ڕابردوودا ئێمه زخر ههنگاوی سیاسی لهو بابهتهمان بینیوه كه
ئهحزاب به بهن ی باشهوه هاتوون .له شوێنێكی وهك ئێران ا جهرهیانی مهشروته ههیه کە
دژی پاشایەتی وەسهاوەتەوە و بەکۆمەڵێک ههنگاوی باشەوە هاتۆتە بەرامبەرکێی
سیسهەمی شاهانشاهی ،له عێراق ا مهسهلهی ئیساڵح زهراعی ههیه .كێ ههیه بڵێ كه ئهمه له
قازانجی جوتیار و خەڵک نهبووه؟ بهاڵم ههر بهڕاسهی بوونی ئهو ئیساڵحاته له عێراق ا
سهدام حسێ

دهكات به شۆڕشگێڕ؟ لهكاتێك ا پشهیوانیكردن له ئیق اماتی ئیساڵحات

زهراعی ههموو كهس دهیكات.
دی گای سۆشیالیسهی :دهسه خۆش و سوپاس.
عهب واڵ مهحمود :سوپاس بۆ ئێوهش.
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موزهفهر عهبدواڵ

کرێکارانیجیهانیەکگرن!
دروشمێکیسەرسوڕهێنەر
لەسێوشەدا
چەندسەرنجێکدەربارەیگرنگیڕیکخراوبونیسیاسیلە
مانیفێستیحزبیکۆمۆنیستدا
(بە بۆنەی  ٢٢٠هەمی ساڵەی باڵوبوونەوەی مانیفێسهەوە)

خوێنهرانی ئازیز،
ئهم بابهته ئهگهرچی له یادی  ٠٧١ساڵهی نووسینی مانیفێستی كۆمۆنیستدا
نووسراوه ،بهاڵم لهبهرئهوهی تهنها له ئاستی ئینتهرنێتدا ،له باڵوكراوهی بۆپێشهوهدا،
باڵوكراوهتهوه .دوای ئهوهی ههندێ دهستكاری و ئیزافاتی بۆ كراوه و لهبهر
ناوهڕۆكهكهی سهبارهت به گرنگی ڕێكخراوبوونی جهماوهری و سیاسی چینی كرێكار،
دیدگای سۆشیالیستیش باڵوی ئهكاتهوه.
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دروشمێکیسه
پێشەکی:
لینی لە وەسفی مانیفێسه ا دەڵێه :لەم کهێبەدا بە چەشنێکی بلیمەت (عبقری) یانە تهازەتهریه
بیروڕا لەبارەی جیهان ڕونکراوەتەوە و پیشانه راوە .مهاتهریهالهیهزمهی ڕاسهه و دروسهه کە
بواری کۆمەاڵیەتیش دەگرێههەوە ،دیهالەکهههیهک کە فهراوانهههریه

و قهوڵهههریه

زانسههە لەمەڕ

پەرەسەن ن ،تێبینی و سەرنجی خەباتی چینایەتی و رخڵهی شهۆڕشهگهێهرانە و مهیهژوویهی و
جیهانی پرخلیهاریها کە دامەزرێهنەری کهۆمەڵهگەی تهازەی کهۆمهۆنهیهزمە ،ڕوونهکهراوەتەوە و
خراوەتە ڕوو.
ئەم چەن ڕسهەیەی لینی  ،کە دوای مارکس و ئەنهگهڵهز بە گەورەتهریه

ڕابەری تهیهۆری و

پراکهیکی سیاسی شۆڕشی سۆشیالیسهی کرێکاری دادەنرێهه ،دیه گهای ڕخشه

و کهورتهی

خۆی لەبارەی گرینگی فکری و سهیهاسهی و ڕێهکهخهراوەیهی مهانهیهفهیهسهه و پهێهگە و ڕخڵهی
شۆڕشگێرانەی چینی کرێکار (پرخلیهاریا) لە کۆمەڵهگەی مهرخڤهایەتهیه ا دەربهڕیهوە .وە لەبەر
ڕخشناییەکانی مانیفێسه و هەلهومەرجهی کهۆمەڵهگەی ئەو سهەردەمەی ڕوسهیها و جهیهههان
توانیان چینی کرێکار و توێژە زەحهمەتهکهێهش و چەوسهاوەکهان ڕێهکهخهراو بهکەن لە حهزبهی
کۆمۆنیسهی بەلشەفی و شورا جەمهاوەریهیەکهان و ڕاپەریه

و شهۆڕش بەرپهابهکەن .وە لە

ئاکام ا دەسەاڵتی چینی بۆرژوازی بڕوخێن و دەسەاڵت و دەوڵەتهی ههاوچەرخهی یەکهێهههی
سۆڤیەت (یەکێهی شوراکان) دامەزرێن  .وەهەوڵیش به ەن بهۆ ئهاڵهوگهۆڕی شهۆڕشهگهێهرانەی
ئابوری سەرمایەداری بە ئابوری کۆمەاڵیەتی سۆشیالیسهی.
شایانی ئاماژە پێ انە جگە لە لینهیه

زخری تهر لە ڕابەران و هەڵسهوڕاوان و نهوسهەران و

بانگشەکارانی جواڵنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیسهی لە ئاسهههی جهیهههان دەربهارەی گهریهنهگهی
فکری و سیاسی و ڕێکخراوەیی مانیفیسه ڕخشنگەری و سەرنج و تێبینیان داوە.
جا بە بۆنەی سەد و حەفهاهەمی ساڵەی دەرچونییەوە هەوڵم داوە لە دەروازەی دروشهمە
سەرسوڕههێهنەرەکەی کهرێهکهارانهی جهیهههان یەکهگهرن! و تهێهزی ههێهزی چهیهنهی کهرێهکهار لە
ڕێکخراوبونی ایە و کرێکاران بە هێزی ڕێکخراوبونیان ڕزگاریان دەبێه کە لەسهەر بەرگ و
کۆتا پەرەگرافی مانیفێسه و ناوهڕخكهكهی ا ههاتهووە چەنه سهەرنهجهێهک بهخەمەوە ڕوو .بە
هیوای ئەوەی ئەم سەرنجانە ڕخشناییەک بکاتە سەر گرینهگهی رێهکهخهراوبهونهی سهیهاسهی لە
ڕوانگەی مانیفێسهەوە.
دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨
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سەرنجییەکەم:کورتەمێژوویەک
مێژووی دەرچون و باڵوبونەوەی یەکەم چاپی مانیفێسه –بەیان-ی حزبی کۆمۆنیهسهه بە
زمانی ئەڵمانی ،بە پێی زخربەی سەرچاوەکان دەکاتە  ٢ڕخژ بەر لە ڕوودانی شهۆڕشهی ١٤
شوباتی  ٢٨٤٨فەرەنسا .ئەو شۆڕشەی ئەگەر هەتا ئێسهاش کەسێک بیەوێه لە نهاوەڕخکهی
هەر شۆڕشێک بگات پێویسهە هەردوو شاکارهكهی مارکس – خەباتی چینایەتی لە فەرەنسا
و  ٢٨برخمیر لویس بۆناپارت بخوێنێهەوە .هەرچەن ئەنگڵس لە پێشەکییەدا دەڵێه مهێهژووی
باڵوبونەوەی مانیفێسه  ٢٨مارسی  ٢٨٤٨کە ڕخژی ڕاپەڕینی جەماوەری شهاری مهیهالنهۆی
ئیهالیایە بەاڵم وا دیارە  ١٢شوباتەکە بوو بە مێژووی باڵوبونەوەی.
مانیفێسهی کۆمۆنیسه هەروەک مارکس و ئهنگڵس خۆیان لە زخر پێشەکی و نووسیهنهی تهر
ئاماژەیان پێ اوە بەرنامەی هەموو کۆمۆنیسههەکهانە لە ڕوی تهیهۆرو پهراتهیهکەوە –الهنهیهریە
والهطبیق -لەالیەن کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکانەوە ،کە ڕێکخراوێکی نێونەتەوەیی کرێکاران بهوو
دەرکراوە .کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکانیش درێژکراوەی یەکێهی زەحمەتکێشانی ئەڵهمهانهیها بهوون
کە لە ساڵی  ٢٨٤٥پێکهاتبون .پاشان ناوی خۆیان گۆڕی بۆ ئەم کهۆمەڵەیە .وە لە یەکەمهیه
کۆنگرەیان کە لە لەن ەن لە  ٢٨٤٢-١-١٢کە بەسهیان ،داوایان لە مارکهس و ئههنهگهڵهس کهرد
بەرنامەیەکیان بۆ بنووس  .مارکس و ئەنگڵسیش لەبەر ڕخشنایی باسە تیۆری و سیاسهی و
ئابوری و فەلسەفییەکانیان و ،بەڕەچاوکردنی بەرەوپێشەوەچونی چەن ایەتهی و چهۆنهایەتهی
چینی کرێکار و پێشرەوییەکانی ڕەوتی کومونیزمی ناو کهرێهکهاران و بهزوتهنەوهکەیهان ،ئەم
مانیفێسهەیان نووسی .هەر ئەو کاتیش کە ناوی کۆمۆنیزمیان لهێهنها ،نەک سهوشهیهالهیهزم بهۆ
خۆجیاکردنەوەیان بوو لە جواڵنەوە و ڕەوتە سۆسیهالهیهسهههیەکهانهی دەرەوەی بهزووتهنەوەی
کرێکاری .لەوانە شوێنکەوتوانی ڕخبەرت ئەوی لە بەریهانیا و فهوریهیەکهان لە فەرەنسها کە
هیج پەیوەن ییەکان لەگەڵ کرێکاران نەبهوو لەو سههردهمههدا .بەاڵم ههاوکهات ڕەوتهێهکهی تهر
هەبون لەناو جواڵنەوەی کرێکاری ا کە زخر چاالک بوون و ناوی کۆمۆنیزمهیهان لە خهۆیهان
نابوو ،ئەوانیش ڕەوتی کۆمۆنیسهی ئێکاریزم کایە لە فەرەنسا و ڕەوتی ویهڵنگ لە ئەڵمانهیها
بوون .لەم ڕوانگەیەشەوە مارکس و ئەنگڵسیش پێیان باشهر بوو ئەم ناوە یانی کۆمۆنیهسهه
لە بەرنامەکەیان بێن .
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دروشمێکیسه
ئەمە جگە لەوەی هەر لەو کۆنگرەیەدا توانیان دروشهمهی هەمهو پهیهاوانهی جهیهههان بهرادەرن
بگۆڕن و بیکەن بە دروشمی کرێکارانی جیهان یەکگرن  .دروشهمهی یەکەم زیهاتهر لە الیەن
باکۆنی و پرخدخنیەکانی ناو کۆمەڵەکەوە بەرزکرابۆوە.
ئیهر پاش ئەم یەکەمی چاپە بە زمانی ئەڵمانی  ،دوای  ٢سهاڵهی تهر یهانهی ٢٨٥٠سهاڵهی بە
زمانی ئینگلیزی لەالیەن مەدام هێلی ماکفیرلی وەرگێردرایە سەر زمانی ئینگلیزی و چاپ و
باڵوکراوەیە .بە دوای ئەو دوو زمانە بە دە ساڵ بهۆ زخربەی زمهانە ئەوروپهایهی یەکهان و
زمانی ڕوسی و زخر زمانی تریش وەرگێڕدران و باڵوبوونەوە.
جا کاتێک مانیفێسه نووسرا ،بە وتەی ئهنگڵس ،هەروەک لە پێشەکی یەک ا ئاماژەی پهێه اوە،
کە کۆمۆنیسهەکان و کومەڵەکەیان لە زخربەی واڵتانی ئەوروپا کە هەبوون ،کاروچاالکهیهیهان
قەدەغەکرابوو .تەنانەت ئەو یەکەمی کۆنگرەیەش کە لە لەن ەن بەسهرا بە جۆرێهک نهههێهنهی
بوو .بە تایبەتی دوای کۆنگرە و باڵوبونەوەی فراوانی مانیفێسه لە ئەڵمانیا لە سهاڵهی ٢٨٥١
دا لە هەڵمەتێکی پۆلیس ا لە شاری کۆڵ زخربەی کۆمیهەی ناوەنه یهان دەسهههگهیهرکهران .بە
بڕیهارێهکهی قەرەقهوشهیهانەی دادگها زخربەیهان چەنه یه

سهاڵ خهرانە زیهنه انەوە .ئهیهههر ئەو

ئەن امهانەی کهۆمهیههەی نهاوەنه ی کە دەسهههگهیهر نەکهرابهوون بە بەیهانهێهک هەڵهوەشهانەوەی
کومەڵەیەکان ڕاگەیان تا بەردەوامی کاروچاالکی کۆمەڵەکەیان نەبێهە هۆی سهزای گەورەتهر
لەسەر دەسهگیرکراوەکان و دەسهگیرکردنی خۆشیان .ئەمە جگە لەوەی کۆمەڵێهک ههۆکهاری
تر هەبوو وای کرد کە هەڵیوەشێنهنەوە .بهێهگهومهان دوای ئەم ڕوداوانەش ئهیهههر بە فەرمهی
مارکس لە زخربەی واڵتانی ئەوروپا فەرمانی دەسگیرکردنی لەالیەن پۆلیسەوە بهۆ دەرچهوو
و یاساد ڕاگەیەن را .پۆلیسی نهێنی زخرێک لە واڵتەکانی ئەوروپها بە شهوێهنهیەوە بهوون تها
دەسهگیر و زین انی بکەن.
شایانی ئاماژەیە هەمو تەمەنی یەکێهی زەحمەتکیشانی ئەڵمانیا و کومەڵەی کۆمۆنسهەکان لە
ساڵی  ٢٨٤٥تا  ٢٨٥١بوو.
دە ساڵ دوای هەڵوەشانەوەی کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکان ئیهر مارکس و ئهنگڵس بە هاوکاری
هاوڕێیانیان یەکەمی ئەنهەرناسیونالیان لە ٢٨٦٤- ٨-١٨پێكهێنا .تا ساڵی ٢٨٢٤نهزیهک بە دە
ساڵ –لەهەن ێک جێگا دەڵێ نۆ ساڵ –لە ژێر ئااڵی ئەنهەرناسیونالی یەکەم کهاروخەبهاتهی
ڕێکخراوەییان زیاتر پەرە پێ ا .ئیهر لەو ساتەوە مانیفێسه بە تەواوی بوو بە بەرنامەیەکهی
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تێوری و پراکهیکی سیاسی بۆ کهۆمهۆنهیهسههەکهان و ڕابەرانهی سهۆشهیهالهیهسهههی جهواڵنەوەی
کرێكاری .وە دروشمەکەی کرێکارانی جیهان یەکهگهرن! كە سهەرەتها لە لە الیەن کهۆمەڵەی
کۆمۆنیسهەکانەوە بەرزکرایەوە و تەنها لەناو ژمارەیەکی کەمی کهرێهکهارانهی ئەو  ٢واڵتەی
فەرەنسا و ئەڵمانیا و بەریهانیا ڕەواجی هەبوو .بەاڵم پاش چەنه سهاڵهێهک بهووە بەرنهامە و
دروشمی زخربەی کرێکاران و کۆمۆنیسهەکانی ئەروپا و ڕوسیا و ئەمهریهکها و بەشهێهک لە
ئاسیاش کە هێشها بۆرژوازی وەک چینێک لەگەڵ کرێکهاران ههاوپەیهمهانهی خەبهات بهوون و
ملیان لە ژێر خاچ و شمشێری دەسەاڵتە دەرەبەگییەکهانهی تهزاری ڕوسهی و ئهیهمهپهراتهوری
ئیسالمی عوسمانی ا بوون.
دوای  ٢٢٠ساڵ لە دەرچونی یەکەم چاپی مانیفێسه ئەمهڕخ سهەرەڕای هەمهو دژایەتهی و
ڕێگرییەکان لە دژی ئەو تیۆرو پراکهیک و تهێهزو دروشهمەی کە لە مهانهیهفهێهسههه ا ههاتهووە
لەالیەن دەوڵەت و ڕژێمە بۆرژوازییەکانی زخربەی واڵتان بە دیموکراسی و دکهاتوریانەوە،
کە دوو ڕووی دەسەاڵت ارێهی چینی بۆرژوازیه  ،بەاڵم چهاپ و بهاڵوبهونەوەی بە زخربەی
هەرە زخری زمانە جیهانییەکان لەهەموو الدێ و گەڕەک و شار و واڵتێکهی ئەم دونهیهایەدا،
زیاترە لە کهێبی ئینجیل و تەورات و قورئان .گومانیش لەوەدا نییە کە بۆرژوازی بە هەمهوو
ڕەوتەکانی یەوە بە هەموو شێوازێک درێغی ناکەن لە چاپ و باڵوکردنەوەی ئەو  ٢کهههێهبە
ئاینیه.
هەروەها لەم  ٢٢٠ساڵەدا هەزاران حزب و ڕێکخهراوی کهۆمهۆنهیهسهه و سهۆسهیهالهیهسهه لە
دەوری ئەم مانیفیسهە پێکهاتوە و کۆبونەوە لە واڵتهانهی دونهیهادا .هەرچەنه ە زخرێهک لە و
حزب و ڕێکخراوانە کۆمۆیسه نی بەاڵم کهۆبهونەوەیهان لە دەوری ئەم بەرنهامەیە مهانهای
هەژمونی ڕێکخراوبونی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەرنامەکە دەگەیەنێه .وە دەیهان ڕاپەڕیه

و

شۆڕشی کرێکاریش لە ژێر ڕخشناییەکانی مانیفێهسههه ا ڕویهانه اوە بە تهایهبەتهی لە واڵتهانهی
ئەوروپا ،کە هەڵگری ناوەڕخکی پەیامی مانیهفهێهسهه بهوون .لە دەیهان شهۆڕشه ا کهرێهکهاران
بەهێهزی ڕێهکهخهراویهان تهوانهیهویهانە دەسهەاڵتهی بهۆرژوا بهخەنە مەتهرسهی تەواوە تەنهانەت
دەسەاڵتی بۆرژوا بڕوخێن وەک شۆڕشی کۆمۆنی پاریس لەساڵی  ٢٨٢٢دا و بهۆ مهاوەی
چەن مانگێکیهش دەسهەاڵت بهگهرنە دەسهه .بەاڵم بەههۆی ڕێهکهخهراو نەبهونهیهان لە حهزبهی
کۆمۆنسیه ا نەیان توانیوە بە تەواوی دەسەاڵتهی بهۆرژوا بهڕوخهێهنه
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دروشمێکیسه
دامەزرێن  .وە بەهێزی سەرکوت لە الیەن چینی بۆرژواوە ،وەک لە فەرەنسا و ئەڵهمهانهیها و
زخر واڵتی تری ئەوروپا ڕویان ا راپەڕی و شۆڕشەکانیان شەاڵڵی خوێ کراون.
بەاڵم ئەزمونی شۆڕشی ئۆکهۆبەری روسیا بە ڕابەری لیهنهیه

و بەلشهەفهیەکهان کە بهوونهی

حزب مەرجی سەرەکی یە بۆ سهەرکەوتهنهی ڕاپەریهنهی کهریهکهاری کهۆمەاڵیەتهی و ڕوخهانهی
دەسهەاڵتهی چهیههنهی بهۆرژوازی و دامەزرانه نهی دەسهەاڵتهی کهرێههکهاران و سهههەمهلهێهکههراوانە.
هەرچەن ە ئەو شۆڕشەی ئۆکهۆبەر تەنها دە ساڵێکیشی خهایهانه  ،بەاڵم ئەوە ڕادهی قهوڵهی
تێگەییشهنی لینی و حزبی کۆمۆنیسهی بەلشەفی ئەو کهاتە دەگەیەنهێهه لە مهانهیهفهێهسهه ،وه
لهوهش واوهتر بهدهسههوهگرتنی ههمان میهههۆد و سهیهاسههتهی نهاو مهانهیهفهێهسهههه لهه الیههن
شهخسی لینینهوه.
ئەم دوو تاقیکردنەوەیە لە گرتنە دەسهی دەسەاڵتی سیاسی چینی کرێکار و هەمهوو تهوێهژە
بێبەش و چەوساوەکان ڕاسهی ناوەڕخکی پەیامی سیاسی و ڕێهکهخهراوەیهی مهانهیهفهێهسهههیهان
سەلمان  ،وەک لە تێزی چینی کرێکار تەنها بەهێزی یەکگرتوی خۆیان رزگاریان دەبێهه کە
لە دروشمی کرێکارانی جیهان یەکگرن! كورتیان کردەوە.

سەرنجیدووەم:
وەکلەمانیفێستداهاتووە ڕۆڵیڕێکخراویشۆڕشگێرانەیکرێکاران
بۆئەوەی لە دەروازەی کورتە مێژوویییەکەوە زیاتر بچینە ناوەڕخکی ئەو تێز و دروشهمەی
کە دەڵێه ڕزگاربوونی چینی کرێکار بەهێزی ڕێکخراوی سەربەخۆی خۆیان دابی دەبێه و
دروشمی کرێکارانی جیهان یەکگرن! کە ئاکامی پەیبردنی مهارکهس و ئههنهگهڵهسهە بە پهێهگەی
ڕێکخراوی شۆڕشگێری چینی کرێکار وا پهێهویسهه دەکهات چهاوێهکهی خهێهرا بە دوو بەشهە
سەرەکییەکەی مانیفێسه ا بخشێنی .
سەرەتا مارکس و ئه نگڵس لە پێشەکییەکی کورتەوە دەسهیان پێکردوە وەک زخر کهههێهب و
بەرنههامەی تههرکە لە دێههریههنەوە تهها ئههێههسهههههاش بههۆتە نەریهههههێههکههی بههاوی زخربەی نههووسههیه
ونووسەرەکان .لەو پێشەکییەدا ئاماژە بەوە دەدەن کە چۆن ئیهر کۆمۆنیزم تەنها دونیایەکی
خەیاڵ پاڵو نییە ،وەک لە کهێبی ئیکاریزمی کایەو فورییەدا هاتووە .بەڵکو ڕەوتێکی سهیهاسهی
و کۆمەاڵیەتی ڕیشهەدارە و بە ئەوروپهادا دێهه و دەچهێهه و بە ئهاشهکهرا لە رێهکهخهراوی
کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکان ا خهۆی نهوانه وە .وە ئەمەش بهۆتە مەتهرسهیهیەکهی گەورە لەسهەر
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دەسەاڵتی چینی بۆرژوازی و سیسهەمە سەرمایەدارییەکەی ئەو واڵتانە ،بە تهایهبەتهی لەهەر
 ٢واڵتی فەرەنسا و ئەڵمانیا و بەریهانیا ،ولەبەردەم دەروازەی شۆڕشەکانیان ان.
ئەم مەترسییەش وای لە چینی بۆرژوازی هەموو ئەوروپا و ،تەنانەت ئەمریکاش کردوە ،کە
هەموویان لە جۆرەها پەیمان ا یەکبگرن بۆ لەناوبردنی ئەو تارمایییە .هەر ئەم مەترسییەشهە
کە وای لە چینی بورژوازی کرد لەهەر کوێیەک لە دەسهەاڵته ا بهێهه هەمهو ئهۆپهۆزیسهیهونهی
خۆیان بەهەر شێوازێک بووب بە کۆمۆنسیه لە قەڵەم ب ەن .هەرچی باڵی ئۆپۆزیسیۆنیهشهە
باڵی فەرمانڕەوا بە کۆمۆنیسه تهۆمەتهبهار دەکهات .بهاشهههریه

بەڵهگەش بهۆ بهوون بەههێهزی

کۆمۆنیسهەکان هەڵمەتی ڕاونان و دەسهگیرکردن و زین انیکهردنهی ڕابەرانهی بهزوتهنەوەکەوە
بوو .تەنانەت ئەوانەی کۆمۆنیسهیش نەبوون و سەر بە ڕەوتەکهانهی تهری نهاو جهواڵنەوەی
کرێکاری بوون هەمان تۆمەتهیهان دەدایە پهاڵهیهان و ڕاویهان دەنهان .بە تهایهبەتهی لەوکهاتهانە
داخوازی کەمکردنەوەی کاتی کارکردن بۆ هەشه سەعات کار ،کە لە هەن ێک شهوێهنهی کهار
تا هەژدە سەعات کارکردن بوو ،بە تەواوی تێکەڵ بوو لەگەڵ سیهاسهەت و تهێهزو دروشهمە
خواسهەکانی کۆمەڵەی کۆمۆنیسههەکهان و مهانهیهفهێهسههەکەیهان هەروەک لە بەشهی دووەمهی
داخوازییە دهسهبهجێكان ا هاتبوو.
ئێسها با چاوێکی خێرا بەبەشی یەکەم ا بخشێنی تا بزانیه

پەیهوەنه ی و پهێهگەی سهیهاسهی

وڕێکخراوەیی و مێژویی کرێکاران لەگەڵ بۆرژواکان ا چی یەو چۆن بووە؟

بەشییەکەم:بۆرژواکانوپرۆلیتارەکان
لە بەشی یەکەم ا قسەوباس لەسەر بۆرژواکان و پرخلیهارەکان دەکەن .نهاوەڕخکهی ئهابهوری
و سیاسی و کۆمەاڵیەتی ڕخڵی مێژوویی ئەم دوو چینە وەک دوو ههاوکهێهشهەی حەتهمهی و
پێویسهی یەکهر شی دەکەنەوە.
تا ئەو جێگایەی به چینی بۆرژوا دەگەڕێهەوە قسە لەسەر سەرهەڵ انی چینی بهۆرژوازی بە
درێژایی مێژوو ،و ڕخڵی شۆڕشگێرانەی ئابوری و سیاسی و فکری و کەلهههوری ئەم چهیهنە
دەکەن .بە تایبەتی لەو کاتانەی کە هێشها بۆرژوازی (وشەیەکە لە زمهانهی فەرەنسهی یهانهی
دانیشهوانی شار) لە ژێر دەسەاڵتی فیودالی و خاچی کڵێسا و قەشهەکهانه ا جهۆرەهها بهاج و
سەرانەیان دەدا و دەچەوسانەوە .ئەمە جهگە لەوەی ئهامهاژە بە پەیهوەنه ی و ههاوکهاری و

٠٢٤

دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

سێوشهدا

رسوڕهێنه 
رله


دروشمێکیسه
هاوپەیمانهی خەبهاتهکهارانەی نهێهوان کهرێهکهاران و بهۆرژوازی دەدەن لە دژی دەسهەاڵت و
سیسهەمی فیوداڵی وەک لە پێشەوەش ئاماژەمان پێکرد.
لە ڕوانگەی ماتریالیزمی مێژووییەوە قوناد بە قۆناد و زخر بەوردی و ڕخشهنهی ئهامهاژە بە
سههەرهەڵه انههی چههیههنههی بههۆرژوازی دەدەن لەهەمههوو ڕویەکەوە .بەتههایههبەتههی سههەرهەڵه ان و
پەرەسەن نی شێوازی ئابوری بۆرژوازی لە ژێرەوە کە بنکۆڵی سیسهەمی ئابوری فهیهودالهی
دەکەن .هەتا دەگاتە ئەوەی ئیهر چینی فیودالی بااڵدەسه لەڕووی ئابوری و کهۆمەاڵیەتهی و
کەلهورییەوە خود بە خود هەرەس دێنێه و تەنها دەسەاڵتێکی سیاسی الوازی بە دەسههەوە
دەمێنێه .بە مانایەک یانی بۆرژوازی شۆڕشەکەی ،بە مانا نهاوەڕخکە ئهابهوری یەکەی ،خهۆ
بەخۆ بەسەرەنجام گەییشه و پیش شۆڕشە سیاسی یەکەی لە شەقڵە ڕاپەڕینەکەی کەوت.
هەڵکوتانە سەر باسهیل بەڵگەو نمونەی ئەم ڕاپەڕینە بوو .بەاڵم ئەم پرخسە شۆڕشگهێهرانەیە
لە ڕووی سیاسی یەوە کە ڕاپەڕی بااڵتری شێوازی تون و تیژیهیەتهی لەهەمهوو وواڵتەکهان
وەک فەرەنسا ڕوینەدا .بۆ نمونە لە واڵتانی یەکگرتوی پاشهایەتهی بەریهههانهیها و بەشهێهک لە
دەسەاڵتە فیوداڵەکان بەبهێ ڕاپەڕیهنهی سهەخهه و تهونه وتهیهژو خهوێهنهاوی ،دەسهههبەرداری
دەسەاڵتی سیاسی ڕەها بێه و مل ب ات بە ڕیفۆرمە سیاسییەکان و دەسهورێک قبوڵ بهکهات
کە لەگەڵ نههاوەڕخکههی دەسههەاڵتههی بههۆرژوادا دێهههەوە .هەروەک ئههێههسهههههاش دەیههان بههیههنههی ه
دەسەاڵتەکەیان زخر ڕوکەشییە .بەمەش لە دەسەاڵتی ڕەهای سەرکوتگەری بیانڕوتهێهنەوە و
لە چوارچێوەی دەسهور و یاسا پێویسهەکانی بۆرژوازی ا ،کە دەزگای پەرلەمان و حکهومەت
و قەزای هەڵبژێردراوە و رەنگ انەوەی سیسهەمی ئابوری سەرمایەدارییە ،قەتیسیان بکەن.
لەدوای شیکردنەوەو هەڵویسه گرت لەسەر دەوری شۆڕشگێرانەی بهۆژوازی لەو دەورانە
و پاش بە دەسەاڵت گەیهیهشهههنهی ،ئهیهههر دێهنە سهەر بەشهی دووەمهی ئەم ههاوکهێهشهەیە کە
پرخلیهاریا ،یانی چینی کرێکارە.
لەم ڕوەوە ئاماژە بە ڕخڵ و پهێهگەی ئەم چهیهنە دەکەن لە سهایەی دەسهەاڵتهی بهۆرژوا و
سهیههسهههەمە ئههابههوریەکەی و کەشهفههی گەورەتههریه

هەقههیههقەتهی ئههابههوری دەکەن کە ئەویههش

بەرهەمهێنانی زێ ەباییە لە چوارچێوەی ئەم پەیوەن ییە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی یە.
جا ئەم کەشفە کە مارکس پێش ئهنگڵس پێی گەییشهووە هەروەک خۆی لە زخر جێگا باسهی
دەکات و دەڵیه بیری بنەمایی –فکری اساسی –لە مانیفیسه ا ئەوەیە کە بەرهەمهههێهنهانهی
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ئابوری و ئەو پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەی کە لێیەوە دێهە کایەوە لە هەموو سەدەیەکی مێژووی ا،
میژووی سیاسی و بیری ئەو سەدەیە پێک ێنێه .ئهنگڵس ئەمە لە پێشەکی چاپێک ا لەن ەن لە
ڕێکەوتی مانگی شەشی  ٢٨٨٢ئاماژە پێ دەدات.
ئه نگڵس هەروەها دەڵێه ئەگەرچی خۆی پێش ئەوەی مارکس بۆ یەکەمجار ببیهنهێهه کهههێهبهی
بارو گوزەرانی چینی کرێکار لە بەریهانیای نووسیوە و نهاوەرخکهی ئەو بهیهرخکەی کە لەم
کهێبەی خۆی ا هاتووە الی مارکسیش هاتوە .بەاڵم کاتێک ئەو جارێکهی تهر لە بهروکسهل لە
ساڵی  ٢٨٤٥مارکسی دیوە ئەو زخر قوڵهر و ڕیشەییهر و هەمەالیەنە تر پهێهی گەیشهههوە و،
ئەو بیرەی لە چەن ی کهێب ا تەواو کهردوەو دایهڕشهههوە .هەر بهۆیەش زخر بە تەوازوعەوە
دەڵێه پێویسهە تەنها ناوی مارکس دابنێی لە کەشفکردنی ڕاسهی ئەم تێورو تێزە ئابوری و
کومەاڵیەتی و سیاسی و فکریانە .جەخه لەوەش دەکهاتەوە کە ئەم کەشهفەی مهارکهس ،کە
کرخکەکەی لە کەشفی زی ەبایی کە ئاکامی فرخشهههنهی ههێهزی کهاری کهرێهکهارانە بە چهیهنهی
بۆرژوا خۆی دەبێنێهەوە ،بە قەد کەشفی داروی لە بهواری زانسهههی بهایهۆلهۆژیه ا گهرنهگ و
کاریگەری هەیە لە مێژووی کۆمەاڵیەتی ا .دوای مەرگی مارکسیش ئهنگڵس یەکەم کەس بوو
کە ناوی تێوری شۆڕشگێرانەی مارکسیزمی بەکارهێنا وەک تێوری شۆڕشگهێهرانەی چهیهنهی
کرێکار بۆ شۆڕشی کرێکاری و ڕوخانی دەسەاڵتی بۆرژوازی و گرتنی دەسەاڵتی سهیهاسهی
هەنگاو نان بەرەو بنیاتنانی سۆسیالیزم و کۆمەڵگەی کۆمۆنیسهی ئینسانی تەواو.

بەشیدووەم:پرۆلیتارەکانوکۆمۆنیستەکان
لە بەشی دووەمی پرخلیهاریا و کۆمۆنیسهەکان ا بە پرسیارێک دەسه بە ڕونهکهردنەوەی ئەم
هاوکێشەیە دەکەن و دەڵێه

بە شهێهوەکهی گشهههی هەڵهویسهههی کهۆمهۆنهیهسههەکهان بەرامهبەر

پرخلیهارەکان چۆنە؟ هەر بە یەک ڕسههەش وەاڵمهێهکهی سهادە و ڕخشه

وەک هەڵهوێسهههی

کۆمۆنیسهەکان بەرامبەر پرخلیهارەکان دەدەنەوە و دەڵێ کۆمۆنیسهەکان ،کە مەبەسهیهان لە
خۆیانە و ڕێکخراو بوون لە کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکان ،کە ڕابەرانهی تهێهوری و سهیهاسهی و
فکرییان بوون ،هیج بەرژەوەن ییەکی جیاوازیان لە کرێکهاران نهیهیە .تەنههها جهیهاوازیهیەک کە
هەیانبێه لەگەڵ بەشەکانی کرێکاران و حزبە کرێکارییەکانی تر ئەوەیە کە کهۆمهۆنهیهسههەکهان
ڕەچاوی هەموو بەرژەوەن یەکانی ئهێهسهههاو داههاتهوی بهزووتهنەوەی کهرێهکهاری دەکەن.ئەم
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جیاوازیەش خۆی لە ڕیفۆرم و شۆڕش ا دەبینێهەوە تا گەیشهنهی کهرێهکهاران بە دەسهەاڵتهی
سیاسی لەڕێگای ڕووخانی دەسەاڵتی چهیهنهی بهۆرژوازی یەوە ،پهاشهان لە ڕیشهەکهێهشهانهی
شێوازی ئابوری سەرمایەداری کە بەهۆی خاوەن ارێهی تایبەتی ئامرازەکانی بەرهەمههێهنهاوە
کرێکاران بۆ بەرهەمێنان بەکرێ دەگرن بە دانی کرێیەکی کەم کە تەنها بەشهی بهژێهویهیەکهی
سەرەتایی و مەمرەو مەژیهان دەکهات و زێه ەبهایهان لهێ وەردەگهرن .ئەم زیه ەبهایهی یەش
سەرچاوەی هەموو سود و قازانجەکان و کەڵەکەی سەرمایەکانیان و تەنانەت درێهژەدان بە
دەسەاڵتی بۆرژوازی بەهەموو دامودەزگا سەرکوتگەرەکانی یەوە .جها لەهەمهان کهاته ا ئەم
واقعی بەرهەمهێنانە لە ڕووی کۆمەاڵیەتی یەوە خود بەخود کهرێهکهارانهی لە شهوێهنهی کهارو
ژیانیان ڕێکخسهوە .وە لە ژێر یەک ب میچی –سقف –کارگە و شوێنی کاردا بە نهاچهاری
کۆبوونەتەوە .خود بەخود خاوەنی هۆشیاری چینایەتی خۆیان ئاسهی ڕێکخراوبونی خۆیان
دەبەنە سەر .وە بەو رادەیەی ئاسهی ڕیکخراوبونیان دەبەنە سەر بەو رادەیەش لە ڕیهگهای
خەباتی ئابوریان ا زیاترماف و خواسهەکانیان بەسەر سەرمایەداران ا دەسەپێن .
بەاڵم تا ئەو جێگایەی پەیوەن ییان بە کۆمۆنیسهەکانەوە هەیە ،ئەوەیە کە کۆمۆنیسهەکان لە
ڕێگای ڕێکخراوبونیانەوە هەموو بەشە پێشرەوەکەی کرێکاران ڕێک ەخەن لە حزبی سیاسی
و هەروەها لە ڕێهکهخهراوەی جەمهاوەریه ا و ئهامهادەیهان دەکەن بهۆ شهۆڕش .کهرخکهی ئەو
شۆڕشەش بریهییە لە هەڵوەشانەوەی پەیوەن ییە ئابوری و کۆمەاڵیەتییەکەی بۆرژوازی کە
لەسەر خاوهن ارێهی تایبەتی وەسهاوە .وە لە جێگای ا پەیوەن ی خاوهن ارێهی گشهی جهێهگهیهر
دەکەن.
خاڵی گرینگ لەم بەشەدا کە کرخکی دروشمەکەشە ئەوەیە ،کرێكاران وەک ئامهاژەمهان پهێه ا
شێوەی بەرهەمهێنانی سەرمایەداری ناچاری کهردون بە جهۆرێهک لە ڕێهکهخهراوبهوون هەر
بۆیەش خودبەخود کرێکاران هەمیشە بیر لە زیادکردنی کهرێ و بهاشهکهردنهی هەلهومەرجهی
کارکردن و بردنەسەری ئاسهی گوزەرانی خهۆیهان و مهاڵ ومهنهااڵنهیهان دەکەنەوە .تەنهانەت
خههۆیههان لە ڕێههکههخههراوی پههیههشههەیههی و جەمههاوەریش ه ا ڕێههک ه ەخەن .بەاڵم گههریههنههگهههههر لەمە
بەرزکردنەوەی ئەم جهۆرە لە ڕێهکهخهراوبهوونەیە تها ئهاسهههی ڕێهکهخهراوبهونهی سهیهاسهی کە
کرخکەکەی ڕێکخراوبونی حزبی و پێکهێنانی حزبە کۆمۆنیسهەکانە .ئەمەش بەمەبەسهی هەم
باشهر و ئاسانهرو خێراتر بەدیهێنانی خواسههە ئهابهوری و کهۆمەاڵیەتهیەکهانهیهانە و هەم بهۆ
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کۆتاییهێنان بە سیسهەمی بەرهەمهێهنهانهی سهەرمهایەداری و دەسهەاڵتهی بهۆرژوازی یە .لەم
خەبات و تێکۆشانە تا روخانی بە کردەوەی دەسەاڵتی بۆرژوا پێویسهە بەو ڕادەیە سیهاسهی
و کۆمەاڵیەتی یە خۆیان ڕێکخراو کردبێه لەهەمو ڕویەکەوه بووبهنە بەدیهلهی واقهعهی تها لە
یەک ڕاپەڕینی سیاسی دا دەوڵەت و دەسەاڵتی بۆرژوا بڕوخێن و ئیهر دەسەاڵتی سهیهاسهی
خۆیان بسەپێن و دەسه بکەن بە سەپان نی هەنگاوە سەرەتایی یەکانهی شهۆڕشهە ئهابهوری
یەکەیان هەر وەک لە چەن خاڵیکی مانیسفیه ا بۆ ئەو دەورانە کورتهیهان کهردبهووە .کهرخکهی
ئەم شههۆڕشههە ئههابههوری یەش گههۆڕیههنههی شههێههوازی ئههابههوری سههەرمههایەداری یە کەلەسههەر
خاوەن ارێهی تایبەتی گەورەی هۆیەکانی بەرهەمهینان وەسهاوە بۆ شێوازی بەرهەمهههێهنهانهی
ئابوری کۆمەاڵیەتی سۆسیالیسهههی کە لەسهەر خهاوەنه ارێهههی کهۆمەاڵیەتهیهانەی ههۆیەکهانهی
بەرهەمهێنان وەساتەوە.
جا بانگەوازو داخوازی و هۆش اری کرێکارانی جیهان یەکگرن کرخکەکەی بریهیە لەوەی کە
کرێکاران بۆئەوەی پەیامە مێژویی و ئینسانییەکەیان جێبەجهێ بهکەن ،کە کهۆتهایهیهههێهنهان بە
چەوسانەوەی ئینسانە لەالیەن ئهیهنهسهانەوە ،لە ڕێهگهای لەنهاو بهردنهی مهوڵهکه اری تهایهبەتهی
بۆرژوازی و سیسهەمی سەرمایەداری یەوە ،پێویسهە حزبی سیاسی شهۆڕشهگهێهری خهۆیهان
پێکبێن  .بۆیە هەر کەس و الیەنێكیش کە بانگشەی کهۆمهۆنهیهسهههی دەکهات ئەگەر ئهاوا مهانها
سیاسی و ڕێکهخهراوەیهیە حهزبهیەکەی ئەم دروشهمە سهەرسهوڕههێهنەرە سهێ ووشهەیهی یە
وەرنەگرێه ،ئەوە ئیهر لە کرخکی مارکسیزم نەگەیشهوە یان بەاڵڕیی ا دەبات بۆ ئامانجهی نها
کۆمۆنیسهانە.
لە ڕویەکی کەشەوە مانهیهفهیهسهه پهێهمهان دەڵهێهه جهیهاوازی نهێهوان شهۆڕشهە بهۆرژوازی و
کههرێههکههاریههیەکههان لە کههرخکه ا ئەوەیە کە شههۆڕشههە بههۆرژوازیەکههان پههێههش ئەوەی شههۆڕشههە
سیاسییەکەی بکات شۆڕشە ئابوریهیەکەی زخر لە سهەرخهۆ لە چەنه سهەدە لەوەوبەرەوە
ئەنجام اوە لە دژی سیسهەمی دەرەبەگی .یانی ئابوری سەرمایەداری لە یەک دوو سهەدەی
پێش ڕاپەی و شهۆڕشهە گەورە بهۆرژوازی یەکەی فەرەنسها لە سهاڵهی  ٢٢١٥لە هەنهاوی
سیسهەمی ئابوری دەرەبەگیەوە سەری دەرهێناوەو بووە بە بهاو .شهۆڕشهە سهیهاسهیهیەکەی
تەنها کاری گۆڕینی سەرخان و دەسەاڵتی سیاسیە.
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دروشمێکیسه
بەاڵم شۆڕشی کرێکاری بە پێچەوانەوە یەکەمجار ڕاپەڕینی سیاسهی دەکهات و دەسهەاڵتهی
سیاسی هەمە الیەنەی بۆرژوازی دەڕوخێنێه و دەسەاڵتی سیاسهی خهۆی جهێهگهیهر دەکهات.
تەنانەت پێویسهە هەموو دەزگاکانی بۆرژوازی لەناوببات و دەسەاڵت و دەوڵەتهی خهۆی کە
ناویان ناوە دیکهاتۆری پرخلیهاریا لە جێگای دابمەزرێنێه .هەڵبەت ئەم قۆنهاغە راگهوزەرە و
دەوڵەته لە سهرده می شۆڕشگێڕانەدایە وەک بە قۆناغی سهۆسهیهالهیهسهههی نهاویهان بهردوە و
هەنگاو بەهەنگاو دەچنە ێیشەوە بەرەو بنیادنانی شۆڕشە ئابورییە کهۆمهۆنهیهسهههی یەکە کە
ئیهر هیج شوێنەوارێک لە چینە کۆمەاڵیەتی یەکان و هەموو دەرهاویشههەکهانهی نهامهیهنهێهه و
دەوڵەتیش ناوەڕخکە چینایەتی یە سیاسی یەکەی لەدەسه دەدات .بەاڵم ئاخۆ هەمهو ئەمهانە
لە چوارچێوەی یەک وواڵت ا بەدی دێه؟ ئەمە ئیهر جیگای گفهوگۆ و ناکۆکی تێڕوانینە.
لەسههەر ئەم جههیههاوازیەی نههێههوان ئەم دوو شههۆڕشههەی بههۆرژوازی و کههرێههكههاری یە لە
رسهەیەک ا مانیفیسه دەڵێه لە شۆڕشە بۆرژوازییەکهانه ا ڕابهردوو بەسهەر داههاتهودا زاڵە،
بەاڵم لە شۆڕشە کرێکاری و کۆمۆنسیهییەکان ا ئەوە داهاتووە زاڵە بەسهەر ڕابهردوودا .ئەم
تێزانە ئەگەرچی لە مانیفیسه ا ههاتهوون ،بەاڵم لە زخر شهوێهنهی تهریهش بە ڕوونهی بهاسهی
کردون .بە تایبەتی لە یانزە تێزەکەی لەمەڕ فیهوربهاخ و ئهایه یهۆلهۆژی ئەڵهمهانهی .تهێهزەکهانهی
فیورباخ ڕاسهە ڕەهەن ی ئینسانیان هەیە ،بەاڵم لەهەمان کات ا ناوەڕخکێکی چینایەتیان هەیە.
کاتێک لە یەکێک لە تێزەکان دەڵێه فەیلەسوفەکانی پێشهر تەنها دونیایان لێهکه اوەتەوە بەاڵم
گرینگ گۆڕینێهی .پرسیارەکە ئەوەیە چۆن دەگۆڕێه و کهێ دەیهگهۆڕێهه؟ دیهارە مەبەسهههی
چیهنهی کهرێهکهارو ڕخڵە شهۆڕشهگهێهریەکەیەتهی .وه ئههمههش كهاری بههرپهاكهردنهی شهۆڕشهی
كۆمهاڵیهتی چینی كرێكاره و داینهمۆی ئههم شهۆڕشههش ڕێهكهخهسهههنهی سهیهاسهی و حهزبهی
كۆمۆنیسهیه .ئهمه ئهو بنهمایهیه كه كۆمۆنیسههكان لهگهڵ یهكگرتنی تهواوی چینی كهرێهكهار
به پێكهاته و مهیله جیاوازهكانیهوه یهكانگیر ئهكات و له حزبێهكهی سهیهاسهی لههو چههشهنههدا
یهكگرتوو و ئاسۆداری سۆشیالیسهیان ئهكات.
سههەبههارەت بە پەیههوەنه ی و گههریههنههگههی سههیههاسههی و ڕێههکههخههراوەیههی چههیههنههایەتههی کههرێههکههاران
و کۆمۆنیسهەکان،ل ەم بەشەدا ڕوون و ئاشکرا دیارە .وە لە تێزو دروشمەکەش کهورتهیهان
کردختەوە و دەڵێ

کرێکاران پێویسهە لە ڕووی سیاسی حزبییەوە ،یەکبگرن تا دەسهەاڵتهی

بۆرژوا بە ڕاپەری بڕوخێن و دەوڵەتی چهیهنهایەتهی خهۆیهان دامەزرێهنه  .هەر لەسهەرەتهاوە
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پێویسهە بۆ بەرقەراربونی ئابوری سوشیالیسهی چەن کارێک ئەنجام ب ەن .جەخهه لەوەش
دەکەنەوە کە ئەم کارانە لە واڵتیکەوە بۆ واڵتیکهی تهرو لەهەر سهەردەمهێهکه ا ئەگەری هەیە
جیاواز بێه .لێرەدا سۆشیالیزم وەک هەنگاوی یەکەمی شۆڕشهی کهرێهکهاری دادەنهێه

هەتها

هەنگاوی دووم دەسپێ ەکات کە کۆمۆنیزمە لەسهەر بهنەمهای تهێهزە بەنهاوبهانهگەکەی تهریهان
بەڕێوە دەچێه کە دەڵێه :لە کۆمەڵگای کۆمۆنیسههی تهازەدا پەرەسهەنه نهی ئهازادی هەمهوو
ئینسانێک ،مەرجی پەرەسەن نی ئازادی هەمو ئینسانەکانە.
بە کورتی ئەوە بڵێم کە بەشی یەکەم و دووەم بە درێژی و ڕوونهی بهاسهی پهێهگە و ڕخڵهی
شۆڕشگێرانەی پرخلیهاریا و گرینگی سیاسی و ڕێهکهخهراوەیهیهان دەخهاتە ڕوو کە ههاوکهات
کاکڵەی تیۆر و پراتیکی شۆڕشگێرانەی مانیفێسهە.
بۆیە منیش بە پێویسهم زانی سەرنجەکانم لەسەر ئەم دووبەشە چەق ببەسهێه.
بە نیسبەت بەشی سێهەم بریهییە لە سەرنج و تێبێنیەکانیهان لەسهەر شهێهوازی هەڵهوێسهههی
کۆمۆنیسهەکان بەرامبەر حزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان .لەمبارەیەوە بارودخخی ئەوسها و ئهێهسههها،
تەنانەت دەورانی لینینش ،زخر گۆڕاوە .هەر بۆیە وەک ئهنگڵس لە دوای پێهشهەکهی شهوبهاتهی
 ٢٨١٢دا ئاماژەی پێ ەدات ،جگە لە باسە بنەماییەکانی ،کە لەو بەشهەدا ههاتهوە ،زخر شهههی
ناکرێه وەک سەرچاوەیەکی سەرەکی چاوی لێبکرێه .بهاڵم ئهكرێ وهك دهرخههری فهاكهه
و نیشانهكانی دخخی ئهو سهردهمه چاوی لێ بكرێه.

ئەنجامگیریکۆتایی:
ئەگەر ئەمڕخ دوای سەدو حەفها ساڵ لە باڵوبونەوەی یەکەم چاپهی مهانهیهفهێهسهه بەراوردی
ئەم نوسراوەیە بکەی لەگەڵ هەمو ئەو کهێبانەی ،لەم مێژوەوە نووسراون و بهاڵوبهونەتەوە،
جا هەر ناو و ناوەڕخکێیان هەبێه ،دەگەینە ئەو ئەنجامگیرییە کە ههیهج نهووسهراو کهههێهب و
بەرنامەیەک ،وەک لەسەرەوە سەبارەت بە ئینجیل و تەورات و قهورئهان ،ئهامهاژەمهان پهێه ا
نەیان توانیوە بە ئەن ازەی ئەم کهێبە کاریگەریان هەبووبێه لەسەر کۆمەڵگەی مهرخڤهایەتهی.
بە تایبەتی ڕێگای رخشنی ڕزگاری یەکجاری نیشان ابێه بە تهیهۆری یەکهی شهۆڕشهگهێهرانەو
بابەتیانە .ئەمەش بێگومانە دەگەرێهەوە بۆ دوو هۆکار:
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دروشمێکیسه
یەکەم :پێگە و ڕخڵی شۆڕشگێرانەی چینی کرێکار -پرخلیهاریا –لە کۆمەڵگەی مرخڤایەتیهیه ا
کە دوا پەیامی وەرچەرخانی شۆڕشگێرانە بە شێوەی حەتمی کەوتوتە ئەسهۆی ئەم چینە.
ئەم چینە تها کهۆمەڵهگەی مهرخڤهایەتهی رزگهار بهکهات لەهەمهوو شهێهوازێهکهی چەوسهانەوە و
کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیسهی جیهانی بەدی بێنێه کە تیای ا هەروەک لەوێش ا هاتوە کە چهیهنهی
کریکار لە ڕێگای شۆڕشەکەیەوە خۆی و بۆرژوازیش لەناو دەبات ئیهر .قسەیەک نهامهێهنهێهه
لە چینە کۆمەاڵیەتی یەکان و چەوسانەوەی مرخڤ بۆ مرخڤ.
دووەم :ڕخڵی مارکس لە دانانی ئەم تیۆرە شۆڕشهگهێهڕانەیە و پەیهبهردنهی بەوەی کە تەنههها
پراکهیکی ئەم چینە دەتوانێه ڕێک بێهەوە لەگەڵ ئەم تیۆرە .چونکە تهاکە چهیهنهێهکە لەهەمهوو
مێژووی کۆمەڵگەکان تا ئێسها تاسەر شۆڕشگێرە و ئەرکی کۆتایی پێهێنانی چەوسهانەوەش
لەسههەر ئەسهههههۆی ئەم چههیههنەیە .هەر لههێههرەوەشههەوە تههیههۆرەکەی مههارکههس بههووە تههیههۆری
شۆڕشگیرانەی ئەم چینە و ناوی مارکسیزمهی لهێهنهرا کە ڕێهگهای ئهازادیهبەخشهی نەک هەر
کرێکاران ،بەڵکو هەموو مرخڤایەتی یە.
بهمجۆره له مانیفێسه ا جگه له نیشان انی ڕخڵی سهرهكی چهیهنهی كهرێهكهار ،وهك چهیهنهێهكهی
كۆمهاڵیهتی ،وهك بنیاتنهر و دروسهكهری كۆمهڵگا ،وهك چینێكهی جهیهههانهیهش بهاسهی لهێهوه
كراوه .توانایی و هێزی ئهم چینه گهر بهوانێ له ئاسهی جهماوهری و سیاسی ا (واته حزبی ا)
خۆی ڕێكبخات بهجۆرێكه كه شۆڕشی كۆمهاڵیهتی خۆی و بهمجهۆره ئهاڵهوگهۆڕی ڕیشههیهی
دهسههبهر دهكات.
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فریدریك ئهنگڵس

یباوهڕ


دانپیانانێكیكۆمۆنیستانه
جهمالموحسین
وه :
ئینگلیزیه 

رگێڕانیله


وه
ئهم مسۆدهیه له مانگی تههمهوزی سهاڵهی  ٢٨٤٢دا نهووسهراوه دوای ئههوهی كهه یههكهێهههی
كۆمۆنیسههكان (واته  )euaaoL tsinCmmoCفری ریك ئهنهگهڵهسهیهان ڕاسهپهارد مسهۆدهی
بهرنامه بنووسێ و ئهمه ئامادهكرا بۆ كهۆنهگهرهی یههكههمهی ڕێهكهخهراوی نهاوبهراو .بهه دوای
ئهمهدا و نوسخهی دووهمی نووسی له ژێر ناوی [بنهماكانی (پرهنسیپهكانی) كۆمهۆنهیهزم] دا
له تشرینی یهكهمی  ،٢٨٤٢كه له ڕاسهی ا ههردووكیان له پێگهیشههنهی ڕوانهگههی ههاوبههشهی
ماركس و ئهنگڵسهوه سهرچاوهیان گرتبوو  .ئهم دووانه هیچیان باڵونهبوونهوه .تا دواتر لهه
ساڵی  ٢٨٤٨دا ماركس و ئههنهگهڵهس لههسههر بهنههمهای ئههم مسهۆدانههوه بههرنهامههی حهزبهی
كۆمۆنیسه (مانیفێسهی كۆمۆنیسه) یان نووسی و خسهیانه بهردهم كۆنگرهی دووهم كه لهه
كۆتایی تشیرینی دووهم و سهرهتای كانونی یهكهمی ئهو ساڵهدا بهسهرا.
مسۆدهی دانپیانانێكی كۆمۆنیسهانهی بیروباوهڕ (كه ههروهها پێشی ئهووترێ كهرێه خ ،واتهه
باوهڕ یان عهقی ه) ،ههتا ساڵی  ٢١٦٨نهكهوته بههرچهاو .لهه ڕاسهههیه ا ئههمهه وهكهو ڤهێهرژنهی
سهرهتای بهرنامهیهكی ماركسیسهی دهرئهكهوێ بۆ بزووتنهوهی كرێكاری .لێرهدا ئههنهگهڵهس
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به ڕخشنی ڕخڵی چینی كرێكار بۆ بهدهسههوهگرتنی دهسهاڵتی سیاسی و كهۆتهایهیهههێهنهان بهه
سیسهمی سهرمایهداری و گواسهنهوهی كۆمهڵگا بهرهو كۆمۆنهیهزم بهاس ئههكهات .هههروههها
ئهم بهڵگهنامهیه لێهكه انههوهیههكهی بههرجههسهههه بههدهسههههوه ئههدات سههبهارهت بهه نههمهانهی
ناسیۆنالیزم و ههڵوهشانهوهی ئای له كۆمهڵگای ئاین هی مرخڤایهتی ا.
ئهم نامیلكهیه سهرهتایهك یاخود ڤێرژنێك بوو بۆ لێك انهوه و تێگهیشهنێكی قوڵهری تهیهۆری
بۆ مسۆدهی دووهم ،واته (بنهماكهانهی كهۆمهۆنهیهزم) .وه هههر ئههمههی دوایهیهشهیهان بهوو بهه
سهرچاوه و مسۆدهی سهرهكی بۆ نووسهیهنهی مهانهفهێهسهههی كهۆمهۆنهیهسهه .بهۆیهه بهیهروڕا و
لێك انهوهكان و تهنانهت داڕشهنهكان لێرهدا باشهر و فراوانهر و ههتا بهشێوهیهكی ڕخشهنهههر
لهالیهن ئهنگڵسهوه ئههخهرێهههه بههردهسهه كهه لههو مسهۆدهیههی یههكههمه ا نههههاتهووه .بهۆیهه
مهسهلهكانی قۆناغی ڕاگوزهر بهرهو كۆمۆنیزم و چۆنێهی ههڵوهشانه نههوهی خهاوهنه ارێهههی
تایبهتی كهۆمههڵهگهای سههرمهایههداری ،وهك نهمهونهه ،لهه بهنههمهاكهانهی كهۆمهۆنهیهزمه ا بهاشهههر
ڕوونكراوهتهوه .بۆیه ئهمهی بهردهسهان ،مسۆدهی دانپهیهانهانهێهكهی كهۆمهۆنهیهسهههانههی بهاوهڕ
زخرتر تێگهیشهنێكی سهرهتای و گشهی لهه بهوونهی چهیهنههكهان ،پهرخلهیهههاریها و بهۆرژوازی،
بهدهسههوه ئهدات.
ئهوهی سهرنجڕاكێشه ئهوهیه كه ئهم مسۆدهیه ههتا ساڵی  ٢١٦٨نههكههوتهۆتهه بههرچهاو كهه
دواتر له ئهرشیڤی یواكیم فری ریك مارتنس ا ،كه ئهن امێكی چاالكی یهكێهی كۆمۆنیسههههكهان
بووه ،لهالیهن لێكۆڵهری سویسری بێرت ئهن ریهاسههوه دخزراوهتههوه كهه لهه كهههێهبهخهانههی
دهوڵهتی و زانكۆی هامبۆرگ ا پارێزراوه .ئهم بهڵگانه نیشانی ئهدات كه ئهنگڵس چهن ڕخڵهی
ههبووه ،چ له باری ڕێكخراوهیی و چ فیكری و تیۆری ا ،لهناو یههكهێهههی كهۆمهۆنهیهسههههكهانه ا.
گرنگی ئهم ههواڵنهی ئهنگڵس لهوهدایه كه ئهیزانی هێشها ههن ێ ئهن امی ناو ئههم یههكهێهههیهه
خۆیان له بیروڕای یۆتۆپی (خهیاڵی) دهرباز نهكردبوو ،بهتایبهتی لهه داڕشهههنهی پهرسهیهار و
وهاڵمهكانی  ٢تا  ٦دا دیاره كه ئهو ههوڵ ئهدات وهاڵم بهم مهسهلهیه ب اتههوه .بههاڵم دواتهر
له بنهماكانی كۆمۆنیزم ا گۆڕانی زخری بهسهردا هێناون .ئهبێ بووترێ كهه ئههم مسهۆدهیهه
به شێوهیهكی ڕاسههوخۆ و ئاكهههیهڤ لههالیههن ئههنهگهڵهسههوه بههكهارههاتهووه لهه بهنههمهاكهانهی
كۆمۆنیزم ا ،له ههن ێ شوێن ا ههمان دهربڕی و داڕشهنه ڕاسههوخۆ و له زخر شوێهنهیهشه ا
فراوانهر و باشهر وردتر كراوهتهوه.
دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

٠٣٣

فریدریکئهنگلس

ئامانجی م له خسهنه بهردهسهی ئهم وهرگێڕانهه ،یههكههم ئههوهیهه كهه ڕخڵهی ئههنهگهڵهس لهه
نووسینهوه و داڕشهنی بنهماكانی كۆمۆنیزم و دواتر مانیفێسهی كۆمۆنیسه ا بخهمه بهرچاو،
وه دووهم ئهوه نیشان ب هم كه ههرچهن ه دهربڕی و نهووسهیهنههكهانهی نهاو ئههم مسهۆدهیهه
سادانه دێنه بهرچاو بۆ تێگهیشه بهاڵم لهگهڵ ئههوهشه ا تهێهڕوانهیه

و لهێهكه انههوهی قهوڵهی

ئهنگڵس له كۆمههڵهگهای سههرمهایههداری و هههڵهوهشهانههوهی بهنههمهاكهانهی ئههم كهۆمههڵهگهایهه،
خاوهن ارێهی تایبهتی ،و گواسهنهوه بهرهو كۆمهڵگایهكی كۆمۆنیسهی نیشان ئههدات .هههمهوو
ئهمه ڕێگای بهردهم نووسینهوهی ئهو بهرههمه گرنگه مێژووییه سیاسی و تیۆریهی ئهاسهان
كرد كه ههمووان پێی ئاشنای لهم سهر بۆ ئهوسهری دنیا ،ئهویش مانیفێسهی كۆمۆنیهسهههه.
ههن ێك له زانیاریهكان سهبارهت بهم بهڵگهنامهیه له بهرگی  ٦ی كۆكراوهكهانهی مهاركهس و
ئهنگڵس ،له باڵوكراوهكانی لۆرێنس و ویشارت ١٠٢٠ ،هوه وهرگیراوه.
(وهرگێڕی كوردی)

یباوهڕ

دانپیانانێكیكۆمۆنیستانه
فری ریك ئهنگڵس
پرسیاری یهك :تۆ كۆمۆنیسهی؟
وهاڵم :بهڵێ.
پرسیاری دوو:
ئامانجی كۆمۆنیسههكان چییه؟
وهاڵم :ڕێكخسهنی كۆمهڵگا بهشێوهیهك كه ههر ئهن امێكی ئهو كۆمههڵهگهایهه بهههوانهێ ههێهز و
تواناییهكانی ئازادانه گهشه پێ ب ات و بهكاریان بهێنێ بهبێ ئههوهی دخخهه ڕیشههیهیههكهانهی
كهههههههههههههههههههۆمههههههههههههههههههههڵهههههههههههههههههههگههههههههههههههههههها

بشهههههههههههههههههههێهههههههههههههههههههوێهههههههههههههههههههنهههههههههههههههههههێ.

پرسیاری سێ:
ئهی چۆن ئهتانهوێ ئهو ئامانجه بهدیبهێن ؟
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وهاڵم :به ههڵوهشان نهوهی خاوهن ارێهی تایبهتی و جێگرتنههوهی بهه خهاوهنه ارێهههی گشهههی
كۆمهڵگا.
پرسیاری چوار :خاوهن ارێهی گشهی لهسهر چی بنیات ئهنێ ؟
وهاڵم :یهكهم ،لهسهر هێزی كاری بهری و ئامڕازهكانی ژیان كه له گهشهی پیهشههسهازی و
كشهوكاڵ و بازرگانی و نیشههجێكردنی به كۆمهڵهوه سهرچاوهئهگرێ .ههروهها لهسهر ئههو
تواناییهی كه له سهرچاوه ئامێری و كیمیاییهكان ا ههیه بۆ فراوانبوونهوهی بهێهكهۆتهایهی ئههو
هێزی كار و ئامڕازانهی ژیان.
دووهمیش ،لهسهر ئهو ڕاسهیهی كه له هوشیاری و ههسهی ههر تاكێك ا چهن پرهنسیپهێهكهی
پایهیی بهڵگهنهویسه ههیه كه قابیلی بهرپهرچ انهوه نییه .ئهو پرهنسیپانه هۆكهاری تههواوی
گهشهی مێژوویی بوون.
پرسیاری پێنجهم :ئهو پرهنسیپانه چی ؟
وهاڵم :بۆ نمونه ،ههر تاكێك ههوڵ بۆ ئهوه ئهدات ئاسوده بێ .ئاسودهیی تاك دابڕاو نییه له
ئاسودهیی ههمووان… و بهوجۆره.
پرسیاری شهش :چۆن ئهتانهوێ ڕێگای ئهو خاوهن ارێهیه گشهییه ئاماده بكهن؟
وهاڵم :له ڕێی ڕخشنگهری و چاوكردنهوه و یهكخسهنی پڕخلیهاریاوه.
پرسیاری حهوت :پرخلیهاریا چییه؟
وهاڵم :پرخلیهاریا ئهو چینهی كۆمهڵگایه كه بهتهواوهتی به هۆی كاری خۆیهوه ئههژی ،نههك
لهسهر قازانجێك كه له ههر جۆره سهرمایهیهكهوه سهرچاوه بگرێ .ئههو چهیهنههی كهه هههر
بهو هۆیهوه خۆشی و ناخۆشی ،ژیان و مهرگی وابهسههیه به نۆرهكردنی باش یان خهراپهی
كاتهكانی بازرگانیهوه .له وشهیهك ا ،وابهسههیه به ههڵبهز و دابهزی ڕكابهرییهوه.
پرسیاری ههشه:
كهواته یانی پرخلیهاریا ههمیشه بوونی نهبووه؟
وهاڵم :نهخێر .ههمیشه چینی ههژار و كارگهر هههبهووه ،وه هههمهیهشههش ئههوانههی كهاریهان
كردووه ههژارهكان بوون .بههاڵم هههمهیهشهه پهرخلهیهههاریها بهوونهی نههبهووه ،هههروهك چهۆن
ڕكابهرێهی ههمیشه ئازاد نهبووه.
پرسیاری  :١پرخلیهاریا چۆن سهریههڵ ا؟
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وهاڵم :پهی ابوونی پرخلیهاریا ئهنجامی سههرهههڵه انهی ئهامهێهره كهه لهه نهاوهڕاسهههی سههدهی
پێشووهوه داهێنرا و گرنگهرینی ئهو ئامێرانهش ماشینی ههڵمی و ماشینی ڕسههه

و تههونهی

میكانیكی بوون .ئهم ئامێهرانهه كهه زخر گهران بهوون و هههربهۆیهه تههنههها دهوڵههمههنه هكهان
ئهیانهوانی بیانكڕن جێی كرێكارانی ئهو كاتیان گرتهوه لهبهرئهوهی به بهكارههێهنهانهی ئهامهێهر
ئهتوانرا به خێراییهكی زیاتر و ههرزانهر ههمان ئهو كااڵیانه بهرههمبهێنرێ كه كرێكاران بهه
ئامڕازه دهسهیهكانی ڕسه و چنی بهرههمیان ئههێنا .بهمجۆره ئهامهێهرهكهان بهه تههواوهتهی
پیشهسازیان خسهه دهسهی سهرمایهداره گهورهكانهوه و ئهو موڵكه كهمههی كهرێهكهاران كهه
به ئاسههم بهشی ئهكرد و خۆی له توڵ و تهون و …هه ئهبینیهوه كردیه شهی بهێهبهایههخ و
بهوجۆره سهرمایهداری كرده خاوهنی هههمهوو شهههێهك و كهرێهكهاریشهی بهێ ههیهج شهههێهك
هێشههوه .لهم ڕێیهوه سیسهمی كارگه هاتهپێشهوه .ههرئهوهن هی سههرمهایههداران سهوودی
ئهمهیان بینی ،ههوڵیان دا له بواری ههرچی زیاتری كاردا برهوی پهێ به هن .ئهیهههر كهاریهان
زیاتر و زیاتر له نێوان كرێكاران ا دابهش كرد بهجۆرێك كه ئیهر كرێكاران تهنها بهشێهكهیهان
له كااڵیهك دروسه ئهكرد كه پێشهر ههموو كااڵكهیان دروسه ئهكرد .ئهو كهارهی كهه بههم
شێوهیه ئاسانكراوه كااڵكان به خێراییههكهی زیهاتهر بههرهههمهئههههێهنهێ و لههبههرئههوهش زخر
ههرزانهره و ئیهر لێرهوه بۆیان دهركهوت كه تهقریبهن له ههموو بهوارهكهانهی كهاردا ئهامهێهر
ئهتوانرێ بهكاربهێنرێ .ههر ئهوهن هی ههموو بوارێكی كار بوو به بهرههمهێنانی كارگههیهی،
ههههروهك مهههسهههلهههی ڕسههه ه

و چههنههیههنهههكههه ،ئههیهههههر ئهههوانههیههش كهههوتههنههه دهسههه گهههوره

سهرمایهدارهكانهوه و كرێكاران له دوا پاشماوهكانی سهربهخۆییان بهێهبههش كهران .ههێهواش
هێواش گهیشهینه جێیهك كه تهقریبهن ههموو بوارهكانی كار بوون بهه شهێهوهی كهارگههیهی.
ئهمهش بووه هۆی لهناوچوونی ئهو چینه ناوهن ییهی پهێهشهههر بهوونهی هههبهوو بههتهایهبههتهی
پیشهوهره سهرهكیهكان وه به تهواوهتی جێگهوڕێگهی كرێكارانی گهۆڕی و بههرهبههره دوو
چینی نوێ هاتنه بوون كه ههموو چینهكانی تریان له خۆیان ا توانه هوه ،ئههو دوو چهیهنههش
بریهی له:
چینی گهوره سهرمایهداران ،كه له ههموو واڵتانی پێشكهوتوودا تهقریبهن خهاوهنهی هههمهوو
ئامڕازهكانی ژیان و ئهو ئامڕازانهش كه پێ اویسهیهكانی ژیان بهرههمئههێن و بریهی
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له ماشینهكان ،كارگهكهان ،شهوێهنههكهانهی كهار… هههه  .ئههمهه چهیهنهی بهۆرژوایهه ،یهاخهود
بۆرژوازی.
چینێك كه به تهواوهتی بێموڵك و ناچاركراون به فرخشهنی كارهكههیهان بهه چهیهنهی یههكههم،
واته بۆرژوازی ،تهنها بۆ ئهوهی ئامڕازهكانی ژیان كردنیان بهدهسهبههێهنه  .لههبههرئههوهی
الیهنهكانی ئهم بازرگانی كردنه بهكارهوه یهكسان نی و بگره بهۆرژوازی سهوودمههنه ه،
بێموڵكهكان ئهبێ ملكهچی ئهو ههلومهرجه نالهباره ب كه بۆرژوازی سهپان وویهتی .ئهم
چینه ،كه پشه به بۆرژوازی ئهبهسهێ ،پهێهی ئههووتهرێ چهیهنهی پهرخلهیهههارهكهان ،یهاخهود
پرخلیهاریا.
پرسیاری ده :له چ ڕوویهكهوه پرخلیهاریا جیاوازی ههیه لهگهڵ كۆیلهدا؟
وهاڵم :كۆیله ههر جارێك ئهفرخشرێ و تهواو ،بهاڵم پرخلهیهههاریها ئههبهێ هههمهوو ڕخژێهك و
ههموو كاتژمێرێك خۆی بفرخشێ .كۆیله موڵكی خهاوهنههكههیههتهی و هههر بههم ههۆیههشههوه
ژیانێكی مسۆگهری ههیه ههرچهن ه نابوتیش بێ .بهاڵم پرخلیهاریا ،با بڵێی كۆیلهی تههواوی
چینی بۆرژوایه نهك تاكه خاوهنێك و هههر بههم ههۆیههشههوه ژیهانهێهكهی مسهۆگههری نهیهیهه
لهبهرئهوهی هیج كهسێك كارهكهی لێ ناكڕێ گهر پێویسهی پێی نهبێ .كۆیله وهك شهومهك
چاوی لێ ئهكرێ ،نهك ئهن امێك له كۆمهڵگای مهدهنی .پرخلیهاریا وهك كهسهێهههیههك چهاوی
لێ ئهكرێ ،وهك ئهن امێك له كۆمهڵگای مهدهنی .بۆیه كهۆیهلهه ،ڕهنهگهه ،ژیهانهێهكهی بهاشهههری
لهوهی پرخلیهاریای ههبێ بهاڵم ئههمههی دوایهیهان لهه قهۆنهاغهێهكهی بههرزتهری گههشههكهردنه ا
ئهمێنێههوه .كۆیلهیهك بههوجهۆره خهۆی ئهازاد ئههكهات كهه ئههبهێهه بهه پهرخلهیهههاریها لههڕێهی
ههڵوهشانهوهی پهیوهن ی كۆیلهدارێهیهوه به تهنها له تهواوی پهیوهن یهكانی خاوهن ارێهههیه ا.
پرخلیهاریایهك بهوه خۆی ئازاد ئهكات كه خاوهن ارێهی به گشهی ههڵئهوهشێنێههوه.
پرسیاری یانزه :له چ ڕوویهكهوه پرخلیهاریا جیاوازی ههیه لهگهڵ كۆیلهی زهوی ،سێرف*؟
وهاڵم :كۆیلهی زهوی بۆی ههیه پارچهیهك زهوی واته ئامڕازێكی بهرههمهێنان ،بهكاربهێهنهێ
و لهبهرامبهردا بهشێكی كهم و زخری بهرههمهكه وهرئهگرێ .پرخلیهاریا كار بهو ئامڕازانهی
بهرههمهێنان ئهكات كه موڵكی كهسانی ترن و لهبهرامبهر كارهكهی ا بهشێك له بههرهههمهیهان
ئهدهنێ كه بههۆی ڕكابهركێوه دیهاری ئههكهرێ .لهه حهاڵههتهی كهۆیهلههی زهویههكههدا ،پشهكهی
كارگهرهكه به كارهكهی خۆی واته خودی خۆی دیاری ئهكرێ .له حاڵهتی پرخلیهاریادا ئهمهه
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بههۆی ڕكابهرێهیهوه دیاركراوه و لهبهرئهمهش واته بههۆی بهۆرژوازیههوه .كهۆیهلههی زهوی
ژیانێكی مسۆگهری ههیه ،بهاڵم پرخلیهاریا نییهتی .كۆیلهی زهوی بهوه خۆی ڕزگهار ئههكهات
ئاغاكهی دهرپهڕێنێ و خۆی ببێ به خاوهنی موڵك و بهمجۆره ئهچێهه ڕكابهركهێهوه و لههو
كاتهدا ئهچێهه ڕیزی چینی خاوهن موڵك و داراوه .پرخلیهاریا بهوه خۆی ڕزگار ئههكهات كهه
خاوهن ارێهی و ڕكابهرێهی و تهواوی جیاوازیه چینایهتیهكان ههڵبوهشێنێههوه.
[ *سێرف ،بۆی ههبووه بهشێك له زهوی ئاغا بهكاربهێنێه و لێی بژی به نیهسهبههتهێهك .گههر
ئهو زهویهی بهكارنههێنابێ بۆی نهبووه لهو شوێنه بمێنێ .بهم مانایه كۆیلهی زهوی بهووه.
ئهم جۆره له سیسهمی ئاغایهتی له كوردسهان ا بوونهی نههبهووه ،یهاخهود بههجهۆره نههبهووه.
(وهرگێڕی كوردی)]
بهشی پێنج:
پرسیاری دوانزه:
له چ ڕوویهكهوه پرخلیهاریا جیاوازی ههیه لهگهڵ پیشهوهرانی دهسهی ا؟
وهاڵم :بهپێچهوانهی پرخلیهاریاوه ئهوهی پێی ئهووترێ پیشهوهری دهسهی كه تهقریهبههن لهه
ههموو شوێنێك بوونیان ههبوو له سهدهی ڕابردوودا و ئێسهاش لێرهولهوێ بوونیان ههیهه،
به زخری پرخلیهاریای كاتیه .ئامانجی ئهو ئهوهیه كه سهرمایهیهك به دهسه بهێنێ و ئهیهههر
كرێكارانی تر بچهوسێنێههوه .ئهم ئامانجههشهی لههو شهوێهنهه بههدهسهههئههههێهنهێ كهه ههێهشههها
نهقابهكانی پیشهوهران ههن ،یاخود لهو شوێنهی ئازادی بهدواداچوونی بهازرگهانهی ههێهشههها
نهگهیشهووه به ڕێكخسهنی پیشهی دهسهی له كارگهدا یان به ڕكابهرێهی تون  .بهاڵم ههر كه
سیسهمی كارگه له بواری پیشهی دهسهی ا هاتهپێشهوه و ڕكابهرێهی گهیشهه ئهوپهڕی ،ئههم
ئاسۆیه نامێنێ و پیشهوهری دهسهههی زیهاتهر و زیهاتهر ئههبهێ بهه پهرخلهیهههاریها .لههبههرئههوه
پیشهوهری دهسهی یان بهوه خۆی ئازاد ئهكات ببێ به بۆرژوا یان به گشهی بههرهو چهیهنهی
ناوهڕاسه بخزێ ،یان ببێ به پرخلیهاریا له ئهنجامی ڕكابهرێهیهوه (ههروهك ئهوهی ئهێهسههها
لههه زخربهههی حههاڵهههتهههكههانه ا ڕووئهههدات) .بهههمههپههێههیهههش پهههیههوهسههه ئهههبههێ بههه بههزووتههنهههوهی
پرخلیهاریهوه ،واته كهم تا زخر بزووتنهوهیهكی هوشیارانهی كۆمۆنیسهیهوه.
پرسیاری سیانزه :كهواته لهو باوهڕهدا نی كه خاوهن ارێهی گشهههی لهه ههیهج سههردهمهێهكه ا
ئیمكانی ههبووبێ؟
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وهاڵم :نهخێر .كۆمۆنیزم تهنها لهو كاتهوه پهی ابووه كهه ئهامهێهرهكهان و داههێهنهانههكهانهی تهر
ئیمكانی ئاسۆی گهشهیهكی ههمهالیهنه و بوونێكی بهخههوهری هێناوهته پێشهوه بۆ هههمهوو
ئهن امانی كۆمهڵگا .كۆمۆنیزم تیۆری ڕزگاربوونێكه كه بۆ كۆیلهكان و كۆیلههكهانهی زهوی و
پیشهوهرانی دهسهی ئیمكانی نهبووه ،بهڵكو تهنها بۆ پرخلیهاریا ئیمكانی ههبووه و لهبهرئهوه
بهناچاری ئهگهڕێههوه بۆ سههدهی  ٢١و لهه سههدهكهانهی پهێهشهووتهردا ئهیهمهكهانهی نههبهووه.
پرسیاری چوارده :با بگهڕێمهوه بۆ پرسیاری شهشهم .ئایا ئهوهی كه ئهتهوێ ئهامهادهكهاری
بكهی بۆ خاوهن ارێهی گشهی لهڕێی ڕخشنگهری و یهكخسهنی پرخلیهاریاوه ،بهو مانایهیه كهه
شۆڕش ڕهت ئهكهیههوه؟
وهاڵم :ئێمه قان ،كراوی به بێكهڵك بوون و بگره زهرهرمهن بوونی ههرجۆره پیالنهگهێهڕیههك.
هاوكاتیش هوشیاری بهوهی كه شۆڕشهكان به دهسهی ئهنقهسه و شامهڕاییانه پێهكهنهایههن،
بگره له ههموو شوێنێك و له ههموو سههردهمهێهكه ا شهۆڕش ئههنهجهامهێهكهی پهێهویسهههی ئههو
ههلومهرجانهن كه خۆیان به هیج جۆرێك شۆڕشگێڕانه نی جا چ پشهیان به ئیهراده یهاخهود
ڕابهرایهتی ئهحزاب یان تهواوی چینهكه بههسهههبهێ .بههاڵم هههروههها ئههوهش ئههبهیهنهیه

كهه

گهشهی پرخلیهاریا تهقریبهن له ههموو واڵتهكانی جیهان ا به زهبر سهركوت ئهكرێ لههالیههن
چینه داراكانهوه و ههر بهمجۆرهش شۆڕش به زهبر لهالیهن نهیارانی كۆمۆنهیهزمههوه كهاری
بۆ ئهكرێ .سهرئهنجام ئهگهر پرخلیهاریای سهركوتهكهراو بههمهجهۆره ڕاپهێهج ئههكهرێ بههرهو
شۆڕش ،كهواته ئێمه مهسهلهی پرخلیهاریا ههروهك چۆن ئهێهسههها بهه گهوفهههار داكهۆكهی لهێ
ئهكهی به كردهوهش ههروا داكۆكی لێ ئهكهی .
پرسیاری پانزه :ئایا ئێوه نیهتهان وایه به لێ انێهك پههیهڕهوی كهۆمههاڵیههتهی بهاو بهگهۆڕن بهه
خاوهن ارێهی گشهی؟
وهاڵم :ئێمه نیهتێكی وامان نییه .گهشهكردنی جهماوهر به دهركردنهی فههرمهایشهێهك نهاكهرێ،
بهڵكو وابهسههیه بهو ههلومهرجانهوه كه تیهایهانه ا جههمهاوهر ئههژیه

و لههبههرئههمههش ئههم

گهشهیه بهرهبهره ئهچێهه پێشهوه.
پرسیاری شانزه :پێهان وایه چۆن كاریگهری لهسهر گواسهنهوه له دخخی ئهێهسهههاوه بههرهو
خاوهن ارێهی گشهی دائهنرێ؟
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وهاڵم :مهرجی یهكهم و سهرهكی بهۆ پهێهشهكههشهكهردنهی خهاوهنه ارێهههی گشهههی بهریهههیهه لهه
ڕزگاربوونی سیاسی پرخلیهاریا له ڕێی دهسهورێكی دیموكراتیانهوه.
پرسیاری حهڤ ه :یهكهمی پێوانهتان چییه ههر كه دیموكراسیهان دامهزران ؟
وهاڵم :مسۆگهركردنی بژێوی و ژیانی پرخلیهاریا.
پرسیاری ههژده :ئهی ئهمه چۆن به ئهنجام ئهگهیهن ؟
وهاڵم :یهكهم ،لهڕێی بهرتهسككردنهوهی خاوهن ارێهی تایبهتیهوه بهجۆرێك كهه ورده ورده
ڕێگاكانی گواسهنهوهی بۆ خاوهن ارێهی به كۆمهڵ ئاماده ئهكهات ،بهۆ نهمهونهه لههڕێهی بهاجهی
ڕوولهسهرهوه (الضرائب الهههعهاعه يهة)  ،یهان بههرتههسهكهكهردنههوهی مهافهی مهیهرات سههنه ن
بهجۆرێك به قازانجی دهوڵهت بێ و… .هه .
دووهم ،لهڕێی دامهزران نی كرێكارانهوه له شوێنی كار و كارگه نیشهمهانهیههكهانه ا و لههسههر
ئاسهی ههرێمه نیشهمانیهكان ا.
سێیهم :لهڕێی فێركردنی ههموو منااڵنهوه لهسهر حسابی دهوڵهت.
پرسیاری نۆزده :لهم ماوهی ڕاگوزهرهدا ئهم جۆره فێركردنه چۆن ڕێكئهخهن؟
وهاڵم :ههموو منااڵن له دامهزراوه دهوڵهتیهكان ا فێر ئهكرێ ڕێك لهو كهاتههوه كهه ئههتهوانه
ههتا ئهگهر یهكهمی سهرپهرشهی دایكایهتیشیان نهبێ.
پرسیاری بیسه :ئهی ئایا پێشكهشكردنی خاوهن ارێهی به كۆمههڵ جهاڕدانهێهك نهیهیهه بهۆ بهه
كۆمهڵكردنی ژنان؟
وهاڵم :ههرگیز نا .ئێمه تهنها له كاتێك ا دهخاڵهت له پهیوهن ی نێوان ژن و پیاو یهان خهێهزان
به گشهی ا ئهكهی كه ئهم دامهزراوهیه ڕێگری پێكبهێنێ لهبهردهم نهزمی نوێی كۆمهاڵیهتیه ا.
لهگهڵ ئهوهش ا ،ئێمه زخر باش لهوه به ئاگای كه پهیوهن ی خێزان به درێهژایهی مهێهژوو بهه
هۆی پهیوهن یهكانی خاوهن ارێهی و قۆناغهكانی پێشكهوتنهوه گۆڕانی بهسهردا ههاتهووه ،وه
سهرئهنجام كۆتایی هات به خاوهن ارێهی تایبهتیش گرنگهری كاریگهری لهسهری ئهبێ.
پرسیاری بیسه و یهك :ئایا له كۆمۆنیزم ا نهتهوهكان ههر بوونیان ههیه؟
وهاڵم :نهتهوهی ئهو خهڵكانهی كه بههۆی پرهنسیپی به كۆمهڵكردنههوه لههیههك ئههدرێه

و

ههموویان ئهب به یهك ،به هۆی ئهم یهكگرتووییهوه خۆی ئهسهپێنێ و بهمهجهۆرهش ئههمهه
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جێی ئهو جیاوازیه ناوچهیی و چینایهتیه ئهگرێههوه كه به هۆی ههڵوهشانهی بنهماكهیانههوه،
واته خاوهن ارێهی تایبهتیهوه ،ئهوانیش ههڵئهوهشێنهوه.
پرسیاری بیسه و دوو :ئایا كۆمۆنیسههكان ئاینه باوهكان ڕهت ئهكهنهوه؟
وهاڵم :ههموو ئاینهكان كه تا ئێسها بوونیهان هههیهه چههنه دهربهڕیهنهێهك بهوون بهۆ قهۆنهاغهه
مێژووییهكانی گهشهكردنی تاك تاكی خهڵك یان گروپهكانی خههڵهك .بههاڵم كهۆمهۆنهیهزم ئههو
قۆناغهیه له گهشهكردنی مێژوویی كه ئاینهكان ئهكاته زیاده و ههڵیانئهوهشێنێههوه.
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دەسەاڵتدارێتیجەماوەریە!
تبه

یاندنیحزبیكۆمۆنیستیكرێكارییكوردستانسه 
باره


ڕاگه
جاڕیههڵبژاردنیپەرلەمانیکوردستان


گاڵته
کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی کوردسهان ،کە حزبەکانی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن تێی ا
بەش ارن ،رخژی  ٢٠/١/١٠٢٨یان وەکو رخژی دەنگ ان بۆ پەرلەمانی کوردسهان
دیاریکردوە .دیسانهوه سازدانی ههڵبژاردنێکی تر لهههرێمی کوردسهان ا لهالیهن حزبهکانی
نێو دهسهاڵت و بهڕهزامهن ی ئهو حزبانهی کهخۆیان بهناڕازی لهدهسهاڵت ناوزهد دهکهن،
بڕیاری لێ رایهوه .بهمجۆرە ههموو الیهک ڕێکهوتون که بۆ شهرعیهت انهوه بهخۆیان و
لهپێناو دابهشکردنهوهی دهسهاڵت و سامان له نێوانیان ا و هەروەها بەئومێ ی
راسهکردنەوەی باری الری ئەزمونی شکسهخواردووی حوکمڕانی هاوبهشیان ،جارێکیهر
خهڵکی کوردسهان ڕاکێشنهوه بهردهم سن وقهکانی دهنگ ان و بیانکهنهوه بە ئامڕازی
بهڕێخسهنی سینارێۆیهکی تری گاڵههجاڕی کهناویان لێناوه هەڵبژاردن .ئهمه لهکاتێک ایه که
هێشها تانهو شکاتی ههرئهم حزبانه لهتهزویر و دزینی دهنگ و ئهو ڕیسوایی و
ئابڕوچوونهی که لهههڵبژاردنهکهی پهرلهمانی عیراق ا دهرکهوت ،لەگوێێ خەڵک ا
دەزرنگێهەوە!
خاڵی بهرجهسههو هاوبەشی سهرجهم ئهوحزبانهی لهم ههڵبژاردنهدا بهش ارن ،دهسهبردنه
بۆ ههمان قهوانی سواو که گوایه دهنگی خهڵک و بهش اریان لهههڵبژاردن ا ،تهنها فاکهۆر و
ڕێگای بهدیهێنانی گۆڕانکاری و چاکسازیه له سیسههمی دهسهاڵت ارێهی ئێسها و لهژیانی
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سیاسی و ئابوری و کۆمهاڵیهتی هاواڵتیان ا .درخیهکی ئاواش نهک ههر بۆ هێشهنەوەو
پاراسهنی پایهکانی دهسهاڵت ارێهی و چوارچێوهیهکی سیاسی که ئهم حزبانه گهمهی
سیاسی خۆیانی تیادهکهن ،دهسهی بۆبراوه ،بهڵکو ڕاسههوخۆ بەمەبەسهی دژایهتیکردن و
بەالڕێ ابردنی خهباتی شۆڕشگێرانهی جهماوهری ناڕازی کوردسهانە ،که کۆتاییهێنان به
دهسهاڵتی میلیشیایی و تااڵنچی بۆرژوازیی کردخته ئامانج ،دووباره دهکرێههوه .بهتایبهتی
که تهجروبهی چهن ی جارهی هەڵبژاردن و تێپهڕبوونی چهن ی خولی پهرلهمانی ،ئهوهی
سهلمان ووه که ئهم دهسهاڵتهی ئێسها ،نهک ههر ناتوانرێ لهڕێگای دهنگ انەوە کهمهری
گۆڕانکاری و چاکسازی بهقازانجی خهڵکی ههژارو برسی تیابکرێ ،تهنانهت ناتوانرێ
دهسهاڵت له دوو حزبی میلیشیایی و بنهماڵهیی یهکیهتی و پارتیهوه بگوازرێههوه بۆ
ئهحزابێکی تر لهههمان خێزانی بۆرژوازی! بێجگە لەوەش پەرلەمان کارتۆنیبوونی خۆی
بەسەد شێوە سەلمان ووە .کهدهنگ و ڕای خهڵکی کهمهری ڕێزو ئیعهباری نیه ،تابکرێهه
پێوانەو فاکهۆرێک بۆ گۆڕانکاری لهسیسههمی ئێسهادا.
بهاڵم ههڵبژاردنی ئهمجاره ،له فهزایهکی سیاسی جیاواز له ههڵبژاردنهکانی پێشوو بهرێوه
دهچێه ،لهالیهکەوە شکسه و بنبهسهی ئهحزابی بۆرژوازی کورد لە چارهسهری کێشهکانی
نێوان ههرێم و بهغ ا و لەالیەکی ترەوە شکسهی له بهڕێوهبردنی خودی کۆمهڵگای
کوردسهان ا ،ههقیقهتی فهشهل و بێهوانایی ئهم حزبانهی له وەاڵم انهوه بەگرنگهری مەسەلە
سیاسیەکان و سهرهتاییهری خواسهەکانی ڕخژانهی خهڵک و چارهسهرکردنی کێشهی
موچهو خزمهتگوزاریهکان ،لهههسه وهوشیاری زخرینهی هاواڵتیان ا جێخسهوه .لهالیهکی
تریشهوه توڕهیی و بێزای خهڵک بهرامبهر به دهسهاڵت و بێباوهڕییان به حزبهکان و
سیاسهتهکانیان ،نهک ههر پرخژهی چاکسازی و دهسهاودهسهکردنی دهسهاڵتی لهڕێگای
پهرلهمان و ههڵبژاردنهوه ،کردخته بابهتێکی گاڵههئامێز ،بهڵکو مهسهلهی وهالنانی دهسهاڵتی
ئێسهای لهڕیزی پێشهوهی ئهرکه فهوریهکانی بزوتنهوهی ناڕهزایهتی جهماوهری ا داناوه.
لهدخخێکی ئاوادایه که مهسهلهی فریودان و ڕاکێشانی هاواڵتیانی کوردسهان بۆ
سهرسن وقهکانی ههڵبژرادن بۆته گرفه و گرێیهکی سهرهکی بهردهم ههموو حزبهکان و
خودی ههڵهۆقینی لیسههکانی وهک شاسوار عهب ولواحی و بهرههم ساڵخ لهدخخیکی ئاواوه
سهرچاوهیان گرتووه.
خهڵکی ناڕازی کوردسهان ،جهماوهری بێبەش و برسیکراوی کوردسهان!
بهش اریکردن لهم ههڵبژاردنهدا بژاردهی ئێمه نییه .دهنگ ان بهنوێنهرانی ههموو ئهو
حزبانهی که تاقیکراونهتهوه ،جگه له گهیان نی نوێنهرانی چهن حزبێکی خاوهن میلیشیاو
کۆمپانیای بازرگانی بۆ نێو پهرلهمانە کارتۆنیەکەیان و شەرعیەت انەوە بە دهسهاڵت و

٠٤٤

دیدگای سۆشیالیستی /ژماره  / ٠١نابی ١٠٢٨

نامهکان
ڵگه 
به 

یاساو هێزی سهرکوتگهریان بهسهر کۆمهڵگاوه ،شهێکی زیاتری بۆ ئێمه خهڵکی کرێکارو
زهحمهتکێش ،ژنان و الوان و فهرمانبهران تێ ا نییه .بهش اریكردن له گاڵههجاڕی
ههڵبژاردن ا دووبارهكردنهوهی سیناریۆی تهڵخی چهن ساڵی پێشووه بهههموو دهرده
سهری و جیاکاریه چینایهتیهکانیهوه.
بهاڵم تهنها بهش ارینهكردن و بایكۆتكردن بهس نییه .ناڕهزایهتیهكانی چهن ساڵی پێشوو
سهد جار سهلمان وویانه كه بهبێ خۆ ڕێكخراوكردن و یهكگرتنی جهماوهر لهدهوری
ئاسۆیهكی ڕخشنی شۆڕشگێرانه بۆ وهالنانی دهسهاڵتی بۆرژوازی كورد و جێگرتنهوهی
بهدهسهاڵتی ههڵبژێردراوی خهڵكی كرێكار و زهحمهتكێش لهڕێی شورا و ئهنجومهن و
ئۆرگانه واقعیهكانی خۆیانهوه ،ڕزگاری لهدهسهاڵتی خۆ سهپێنی چینه داراكان ئیمكانی نییه.
ئهوان شكسهیان خواردووه و دهسهاڵتیان تهواو بووه ،بهاڵم به زهبری سهركوت و
میلیشیاكانیان هێشهوویانهتهوه .بۆ ئێمهش چهكی كاریگهر خۆ ڕێكخراوكردن و
ئاسۆداربوونی ناڕهزایهتی و بێزاری چهن ساڵهمانه له دهوری خهبات بۆ هێنانهکایهی
دهسهاڵتێكی جهماوهری وا كه ئازادی و یهكسانی و خۆشگوزهرانی بۆ هەموان مسۆگهر
بكات.
کهوایه با ئهو گاڵههجاڕیهی ناویان ناوه ههڵبژاردن و چهن ینجار مایهپووچبوونی
تاقیکراوهتهوه ،بکهینه فرسهتێک بۆ کۆکردنهوهی هێزی چینایهتیمان ،با لهباتی
بهش اریکردن ،ڕخژی دهنگ ان بکهینە ڕخژی ” نا ” وت بهم دهسهاڵتهو سیناریۆی
ههڵبژاردنیان .با بههێنانەمهی انی ڕیزی ناڕهزایهتیمان لهژێر دروشمی نان و ئازادی و
دهسهاڵت ارێهی جهماوهری ،یهکگرتووانه ئهم گاڵههجاڕیه بهشکسه بکێشی .
ئهگهرئهوان سیناریۆی ههڵبژاردن وهک کهمپێنێک بۆ فریودان و له خشههبردنی هاواڵتیان و
ڕاکێشانیان بۆسهر سن وقهکان بهدهسههوه دهگرن ،دهبی ئێمه کرێکاران و فهرمانبهران،
ژنان و الوان و خهڵکی ههژارو برسی ،ههر له ئێسهاوه لهههموو شوێنێک ،لهکارگهو
دامهزراوهو گهڕهکهکان ،لهزانکۆ و ناوهن هکانی شار کۆڕو کۆبوونهوهی ناڕهزایهتی خۆمان
بهڕێ بخهی و رایگهیهنی ” نا بۆ ژیانکردن لهسایهی دهسەاڵتی میلیشیایی وتااڵنچیان ا،
بژی دهسهاڵت ارێهی جهماوهری” !
نا بۆ گاڵههجاڕی ههڵبژاردن!
بهرهو دهسهاڵتی ههڵبژێردراوی واقعی جهماوهری كرێكار و زحمهتكێش و بێبهش!
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