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 :كیژمارهپێشه
 

. رچهاو بهه  ن دێهههه الیهه مهه تی جۆراوجۆر و ههه ڵێك بابه دا كۆمه یه م ژماره ڕێز، له ری به خوێنه 
هها دخخهی  روه ههه.   وه یهنهه ڵبژاردنی كوردسههان به ه ی هه له سه مه  ئاوڕێك له  پێمان باش بووه
 . یپۆشێ ئه  یه م ژماره ئه  تێكی تر كه ی عێراق بابه م دواییانه كانی ئه تیه زایه سیاسی و ناڕه

  ت بهه بهاره سهه  ی سینهیهمهار ههاتهووه شێوه  دا به یه م ژماره له  رێكی فیكری و سیاسی كه وه ته
  مهه ئهه  كهات بهووتهرێهه كهه پهێهویسهه ئهه.   تی كۆمۆنیزمی كهرێهكهاریهه ت و خه نسور حیكمه مه

 .م دێه ، سیمیناری دووه٢٢  ی داهاتوودا، ژماره ژماره  و له  مه كه سیمیناری یه
  لهه  كهێهكهه ش یهه ده یهه و پهه  پهه ده سهیهاسهی ههه و ڕێهبهازی ئهاڕاسهههه  ت به باره ك سه گفهوگۆیه

. بهیهنه  مانیفێسهی كۆمۆنیسهیش ئهه  ت به باره ها وتارێك سه وه ره هه.    یه م ژماره كانی ئه ته بابه
 . رچاو به  دێهه  ڕی كۆمۆنیسهیه ی بیروباوه مسۆده  باسێكی تیۆری كه

 . بین  ڵبژاردنی كوردسهان ئه هه  ت به باره ی حزب سه یاننامه كان ا به نامه ڵگه شی به به  له
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 مالشتیجهڵدهگهگفتوگۆله

 

  وه پرسیارێكی گشهیه  تا له ره ت باش، با سه م كاته شهی ئه هاوڕێ ده: دی گای سۆشیالیسهی
كهان  كهۆمهۆنهیهسهههه  كهه  تا ئێسها وا بهاو بهووه.  كرێ لێمان ئه  میشه هه  ی  كه سه پێ بكه ده
ههیهج جهۆرێهك    ڕاسهههی نهاكهرێ بهه  ئایها بهه.  ن كه ڵبژاردن  و بایكۆتی ئه دژی هه  میشه هه

 ڵبژاردن بكات؟  ی هه ش اری پرخسه كان و حزبی كۆمۆنیسه به كۆمۆنیسهه
  :مال شهی جه ده

حزابی  کان و ئه کرێه کۆمۆنیسهه و ده  کی سیاسیه یه ڵبژرادن پرخسه ی هه پرخسه
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 

ڵبژاردن ا کۆمۆنیسهەکان بەوێنەی  ی هه پرخسه  له.  خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش
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ڵوێسهێکی تاکهیکی و لە بڕگەیەکی دیاریکراودا یان لەتێکچوونی هاوسەنگی هێزی  هه
بۆرژوازی بە قازانجی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش و بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە 
دەکرێه پەرلەمان ببێهە سەکۆیەک یان دەریچەیەک بۆ ئەوەی بهوانرێه ناوەرخکی سیاسی 

کی چینی بۆرژوازی  بۆ  یه ک پڕخژه کانی وه تی پەرلەمان و ئەرک وئامانجه و چینایه
کرێ کۆمۆنیسهەکان  دەشێ و ده  وه جەماوەری خەڵکی کرێکار و زەحمەتیكش رخش  بکاته

  که   دیارە بەش اری کۆمۆنیسهەکان ئەو کاتە  جائیز و مومکینه.  بەش اری تیا بکەن
دخخێکی ئازادانە و بواری یەکسان بۆ خۆ کان ی کردن و می یای گشهی بۆ هەمووان 

. کردن بۆ هەموو الیەنەکان فەراهەم بێه لەبەردەسه بێه و داهاتی کۆمەڵگە بۆ پڕوپاگان ه
ڵکی کرێکار و  ن ی خه وه رژه کان به وە لەسەرووی هەموو ئەمانەوە بۆ کۆمۆنیسهه

تی کافی  رفه ی ده و مانایه مکرا به راهه ڵبژاردنێک ا ئازادی فه ر هه هه و له  مایه تکێش بنه حمه زه
كردن و  ن ه ئازادی  پڕوپاگه بێه و  تی ا هه سایه حزابی سیاسی و  که موو ئه م هه رده به له
کرێ  وا ده ئارابێه، ئه واوی له ته ڵک به خه  کان به نه و بۆچوونی الیه  رنامه یان نی به گه
  وه سهه ده به  وه کانه ن کۆمۆنیسهه الیه ک تاکهیکێک له مان ا وه رله ڵبژاردن و په هه ش اری له به

کاربهێنێه  مانی به رله باتی په کێشی سیاسی ا خه کێشمه  ک مانۆڕێکی سیاسی له بگیرێه و وه
  و ڕاسهیه ش ا ئه وه ڵ ئه گه له.  تکێش حمه ڵکی زه باتی کرێکاران و خه خه  دان به ره قازانجی په به
رنایڤی  ڵهه ک ئه کان سوشیالیزم وه کۆمۆنیسهه   ئێمه  ڵک بووترێه که ری خه ماوه جه  بێ به ده

اڵتی  سه شوێ  شۆڕش و ده  تی به م مرخڤایه رجه م سه رده به  ینه خه چینی کرێکار ده
کی تر شۆڕشی کۆمۆنیسهی  واتایه به.  یی ی  بۆ چینی كرێكار بۆ ئاڵوگۆڕی ڕیشه وه سیاسیه

  وه  وه مهێنان و کاره رهه کانی به ر هۆیه سه تی به ن ارێهی تایبه ی خاوه وه شان نه ڵوه پێناو هه  له
تی  شبوونی چینایه دابه  کۆتایی به  ڵگا، شۆڕشێک که موو کۆمه موڵکی گشهی هه  کردنی به

  بات، بازاڕ و ئاڵوێری کااڵیی و پاره ی  ده به کرێ له هێنێه و نیزامی کاری به ڵگا ده کۆمه
ر بۆ  ماوه موو جه کانی هه ی پێ اویسهیه وه پێناو پڕکردنه مهینان له رهه بات، به ناو ده له

.  وه گرێهه پێناو قازانج ده  مهینان له رهه کان جێگای به رچی زیاتری ئینسانه رانی هه خۆشگوزه
شۆڕشی "    لیمه مانای که  ڵکۆ به موو شۆڕشێکیش به ک هه ی  نه وه شۆی  شۆڕشه به   ئێمه

اڵت ارێهی چینی  سه واوی ده داری و ته رمایه می سه رتاپای سیسهه دژی سه  له"   کرێکاری
دوور   ک که ڵگایه هێنێه و کۆمه دی ه ڵگا به کۆمه  ئاڵوگۆڕ له  وه گوڕیشه ڕه  له  دار که رمایه سه
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  س ناچار بێه هێزی کاری خۆی بفرخشێه وه ی هیج که وه بێ ئه  وه و سان نه چەو  بێ له
ی گرتووه و  رچاوه سه  داریەوه رمایه نیزامی سه  له  دێنێ که  ریانه وه و کۆێره کۆتایی به

وت و  ره سههێنانی سه ده به  ش له ران و هاوبه کسان و خۆشگوزه کی ئازاد و یه ڵگایه کۆمه
گرێه  شۆڕش ده ر به  به  مێکه مان خۆی سیسهه رله اڵم په به.  زرێنێه مه داده  ڵگا سامانی کۆمه

  گشهییه   و حوکمه به  ی که یه و جێگا تا ئه.  پارێزێه داری ده رمایه می سه کانی سیسهه و پایه
  ن ئێمه که ڵبژاردن  و بایکۆتی ده دژی هه  میشه کان هه کۆمۆنیسهه  گوایه  که  وه ڕێهه گه ده
یان  وه  وه نه که ت ه مووشهێک ره هه  نی  که  تی و تقلی ی و حاشیانه سونه  په وجۆر چه له
ی  وه بگۆڕن بێ ئه  که وێه دخخه یانه ده که   مێشک ایه  یان له وه ی یوتۆپیای ئه وانه ئه

  وه نگیه رهه تی وفه اڵیه ڕووی ئاسۆی کۆمه بێ له رن، ده ینبه به داری له رمایه می سه سیسهه
ی چینی کرێکار بۆ باش  تی رخژانه زایه بات و ناڕه خه  جیاوازی بکرێ، ئێمه  وانه ڵ ئه گه له

و  به  مه اڵم ئه گری ، به رده ری ئیعهیبار وه زه نه ک چاکسازی به یه ڕه ر زه بوونی ژیانی و هه
ڵکو  بهپێناو ریفۆرم وچاکسازی دا،    بات له خه  ببێه به  موو کاری ئێمه هه  ش نییه مانایه
ی   وه ییهره تیهر و ئاڵوگۆڕێکی بنچینه ڕه کی بنه یه له سه شوێ  مه وتێكی مارکسیسهی به ک ڕه وه
ی قوڵی  خنه ر ڕه به  مانی ب رێهه رله می په سیسهه  پێویسهه  تیەدا و ه اڵیه می کۆمه م سیسهه له

  مێک بێه که مانی سیسهه رله می په سیسهه  پێمان وانییه  ئێمه  ی که وه رباری ئه سه.   ئێمه
نووس  چاره  تی هاواڵتیان له خاله دیبهێنێه و رێگا ب ات ده ڵگادا به کۆمه  یی له ئالۆگۆڕی ڕیشه

ی  ت و پێگه مانی ا سیاسه رله می په سیسهه له  ر بکات، چونکه ی خۆیان ا مسۆگه و ئاین ه
ر چوارساڵ  هه  که  حزبێکه  ڵه اڵت الی کۆمه سه وده   وه ته اڵت ا پێشهر بڕاوه سه ده کان له  حزبه

 ن، نگیان پێ ب ه ده کان ا که ڵبژاردنه نێو هه ڵک له م خه رده به  نه خه سانێک ده که  ڵه جارێک کۆمه
  یه که داریش بکه رمایه تووی سه کی واڵتانی پێشکه ماشایه مڕخ ته ر ئه گه ت ئه نانه ته

ی مافی  مینه زه  ر ئالۆگۆڕێک له هه  میشه مانی ا هه رله تی په سونه له  یه کیان هه یه پێشینه
ڕێگای فشار   ڵکو له به  بووه مان نه رله وتی په سکه ر کرابێه هیج کات ده گه هاواڵتیان ا ئه

ڵکی کرێکار و  باتی خه هێزو خه و به  وه قامه شه  کان ا  له تیه زایه نێو ناڕه له  وه ره ده له
هی خۆیان نازان   ڵبژاردن به ی هه کایه  مێکه ڵکی زخر ده خه . لمێنراوه تکێش سه حمه زه

و  و  بێزارن لێی، ئه  یه و پرخسه رموگوڕ نی  به ن و گه ش اری ناکه کی زخر تیا به یه ژماره
،  ری نییه ماوه ری وشیاری جه هان ه  سیاسیه  مه و سیسهه ئه  یان ال ئاشکرا بووە که راسهیه
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ک  روه هه.   کیان پێی نیه هیوایه  ر بۆیه هه.  اڵت سه ده  له  ڵکه ی خه وه ی دورخسهنه سیله وه
 :ڵێه ت ده نسوور حیکمه هاوڕێ مه
  ، که م چینه ئه  که  که یه مانی یان دیموکراسی بۆرژوازی شێوه رله دیموکراسی په" 

مای  کرێ، بنه مای کاری به ، بنه رمایه ر سوودبردنی سه سه ی له ڵگاکه مای کۆمه بنه
  به  و هێزی کاریشی گۆڕیوه  زران ووه مای کڕی  و فرخشه  دامه بوونی بازاڕ، بنه

سیسهمی سیاسی   شنه م چه کی له ڵگایه کۆمه.   کردووه ک، ئازادی پێ پێناسه کااڵیه
ر  هه"  ڵێ ئازادی ش ئه وه و به  مانی بنیات ناوه رله ی دیموکراسی په قوله ر مه سه له
مانی  رله سیسهمی په"  ڵیه  ڵبژاردن ده مانی و هه رله می په سیسهه ت به باره سه

نوسی خۆیان ا  چاره  ت له خاڵه هاوواڵتیان ده  اڵت ب اته سه ده  که  سیسهمێک نییه
هاوواڵتیان   وامی له رده به  به  اڵته سه م ده ، ئه وه وانه پێچه  به  که  سیسهەمێکه.  ن بکه
پێی   شه وه رئه به ر له هه.  سانی تر که  ی ات به ئه  وره دوای ده  له  و دەوره  وه نێهه سه ئه
سانێک   که  کیالنه م وه ئه.  تی کاله تی یان دیموکراسی وه رایه ڵێ  دیموکراسی نوێنه ئه
وای دابنێی    دا که ڵگایانه و کۆمه ساڵ جارێک، له ٥ر  ساڵ جارێک یا هه ٤ر  بۆ هه  که

  ڵگادا به نووسی کۆمه چاره  تکردن له خاڵه تی ده اڵحیه ، سه تیان تیایه دیموکراسیه
  دا هاوواڵتی له یه وره و ده له.  گرن رئه ڵک وه ری ملیۆنی خه ماوه تی جه رایه نوێنه
  له  دیاره.   ڵگادا نییه کۆمه  تی له خاڵه بچوکهری  ئیمکانی ده  وه ی دیموکراسیه ڕێگه

ی  ڕێگه  اڵم له ریان، به سه  دواتر دێمه  توانێ، که ئه  وه ڕێگای میکانیزمی تره
ی  ماوه  ر له گه ئه.  ڵگادا بکات نووسی کۆمه چاره  ت له خاڵه ناتوانێ ده  وه دیموکراتیکه

ر بڕی  گه ئه.  هاوواڵتی ناپرس   نێ، له یه نگ ڕابگه جه  ته م حکومه دا ئه ساڵه ٤م  ئه
ی ئاینی  ن قوتابخانه ر بڕیار ب ه گه ئه.  هاوواڵتی ناپرس   له  وه رزببێهه به  سوو
 ٤ی  ی بۆ ماوه که ، ئازادیه تی داوه کاله هاوواڵتی وه.  هاوواڵتی ناپرس   ، له وه نه بکه

هاوواڵتیان   تێک له خاڵه ، ده وه دێنه  ش که که ساڵه ٤دوای .  سانی تر که  به  ساڵ داوه
  دا که ڵبژاردانه و هه نێو ئه  له  ره وه.   ڵبژێره و هه کیلی دوای ئه ڵێ  وه ناخوازن، پێی ئه

 ٤م  له  م ئینسانانه و ئه  ڵبژێره کێک هه مه، یه رده به  ته حزابی سیاسی خسهوویانه ئه
تی  خاڵه مانای دیموكراسی، ڕای تاك و ده:  ت حكمه.  م" ) .اڵت سه ده  نه یه دا بگه ساڵه

 (ڵگادا نوسی كۆمه چاره  هاواڵتیان له

 مانیکوردستانرلهڵبژاردنیپههه
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وکاتی  دخمای ئه  ت له کێهی سوڤیه یه  ری شۆرشی چینی کرێکار له ت لینی  رابه نانه ته  وه
   کان به فیه ن ێک چاکسازی، به لشه هه  ژێر فشاردا ملی ا به له  ردا که یسه اڵتی قه سه ده

ش اریان  شۆڕش به  یان له وه ک تاکهیکێکی سیاسی و نزیکردنه قازانجی چینی کرێکار وه
می  ر سیسهه سه مان له وه رباری بۆچوون و لێک انه سه  وتێکی  که ش ره ئێمه  بۆیه.  کرد
پێش و   ئالۆگوڕێک بێهه  ک ا که یه وره ده  له  نگه مانی  ڕه رله ڵبژاردنی په مانی  و هه رله په

دخخێکی ئاسایی ا   ڵبژاردن له مان و هه رله نێو په  چوونه  مانی کارا بێه وه رله می په سیسهه
شۆڕشی   له  وه تکێش بۆ نزیک بوونه حمه ری کرێکار و زه ماوه وی جه پێشڕه  ک به کۆمه
ش اری تیا  ناوی و به  چینه ڵکو ده به  وه، ینه تی ناکه ر ڕه ک هه تی چینی کرێکار  نه اڵیه کۆمه
بات بۆ  خه  بۆ نموونه...  نگی و ئای یۆلۆژی  رهه ی انی ئابووری، سیاسی، فه مه  ی  له که ده

روردە و  ت و په وڵه ده  کسانی ژن و پیاو، جیایی دی  له ی بێکاری، یه زیادبونی کرێ، بیمه
ڵکی کرێکار  ژیانی خه  ر گۆڕینێک له کان و رێکخرابوونی هه مکردنی ئازادیه راهه فێرکردن، فه

و  ی  به که و پشهیوانی لێ ه  بۆ ئێمه  یاتیه تکێش جێگای گرنگی و حه حمه و زه
 .  باسمکرد  وه ره سه م  له   ی که وه رجانه پێشمه

 
ی  ڵبهژاردنهه ناو هه ی به م پرخسه ر ئه سه  بێینه  وه م باسە گشهیه با له:  دی گای سۆشیالیسهی

بایكۆتی   ی كه وه له  حزب جگه. نجام ب رێ یلول ا ئه كۆتایی مانگی ئه  له  وا بڕیاره كه  مجاره ئه
كرێ زیاتر  ئه. ن كه نه  یه جاڕانه  گاڵهه  م پرخسه ش اری ئه كات به ڵكیش ئه وازی خه كات بانگه ئه
 ن؟ ی حزب ڕخشنایی ب ه ڵوێسهه م هه ر ئه سه له
  :مال شهی جه ده

پەرلەمان و حكومەت و  بەدیاریکراویش هەڵبژاردن لە هەلومەرجی کوردسهان و لە غیابی 
کی باوی  قەوارەی دەوڵەتی ا، هەرگیز ناتوانرێه ناوی بنرێه هەڵبژاردن و یان کایەیه

دەسەاڵت لە کوردسهان ا، لەبنەڕەت ا دەسەاڵتێکی میلێشیایی و حزبییە، کە ...  دیموکراسی
وە دژی هەر ...  خۆی ناکۆکە بە سەرەتاییهری  پرانسیپەکانی دیموکراسی باوی دنیا

ئێوە تەماشا بکەن، ...  تاییهری  پێوانەکانی هەڵبژاردنی تیا بێه هەڵبژاردنێکە کە سەره
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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... چەن ی  هەڵبژاردنیش بکرێه، ناتوانرێه ئەو واقعیەتە داسەپاوە تاڵە بگۆڕێه...  بەسهووە
  ت ان  به رعیه بۆ شه  کوردسهان ا نمایشێکه  ڵبژاردن له بۆیە هه...  ئەوە بەکردەوەش سەلماوە

وام بوونی  رده اڵتی بۆرجوازی و هێشهنەوەی ئەو دوو دەسەاڵتە میلیشیاییە و بۆ به سه ده
. کوردسهان ا  اڵتی بۆرجوازی له سه ی پاراسهنی ده ر بناغه سه زعی موجود له وه
ن  ساڵ جارێک و  ر چه کێهی هه پارتی و یه  وانه اڵت له سه کانی نێو ده دیاریکراوی حزبه به
ن بۆ  خه ڕێ ده به  کارانه کی ساخهه یه ن ی ڕخژیان بخوازێه، پرخسه وه رژه ر کاتێک به هه
اڵتی میلیشیایی خۆیان و گورز وەشان ن لە  سه ده ن به ت ب ه شرویه ڵک تا مه وجان نی خه گه

الڕێ ابردن و لێکهرازانی  بۆ به  که یه ڕخشنهر بڵێم پرخسه.  بزوتنەوەی ناڕەزایەتی جەماوەری
. کات بنکۆڵ ده  مانه اڵتی ئه سه ده  ریکه ڵکی کوردسهان خه خه کاتێک ا  ڵک له تی خه زایه ناڕه
  ڵك گوایه نگی خه ش اری و ده ی به وه به  ڵبژاردنه م هه ن به که ڵک دڵخۆش ه شی خه وانه ئه

کی  یه ڵه شیان هه مه ڵک، به هۆشیاری خه ن له ده ئه  ربه تری  زه وره كات، ئەوا گه گورانكاری ده
ربریوه  تی ده زایه شێوازی جۆراجۆر ناڕه به   ڵکێک که خه  کاتێک ا ن  له که ی سیاسی ده وره گه
ور  ده  وه وانه پێچه  ، به و حزبانه گای ئه تا ئاسهی سوتان نی باره  وتووه  اڵته سه و ده ی به"نا"و  

  ئاڵوگوڕ له.  کیهی اڵتی پارتی و یه سه پشه ده  وه نه ڵک جارێکی تر بخه بگێڕن تا خه
  ی له م جاره ڵبژاردنی ئه هه  له  ئێمه.  ناکرێه  وه مانه رله ڕێگای هەڵبژاردن و په کوردسهان ا له
ن و  که ش اری نه ی  به ده ڵک ئه ی ، بەڵكوهانی خه ش اری ناکه ر به ک هه کوردسهان ا نه

  ڵبژاردنه م  هه ش بڵێم ئه وه ئه.  ن ده تی پێ نه ن و مەشروعیه و ریسوای بکه  وه نه ڵی بکه پوچه
پێی   وه ره ئۆکهۆبه 61دوای  ڵگای کوردسهان له کۆمه  چێه که ده  رێوه رجێک ا به ڵومه هه له

ر  رامبه به  حزابی ناسیونالسهی کورد له ی ئه پێگه  ، قوناغێک که  وه سهیاره قوناغێکی هه  ناوەته
تا   وه ی بۆرجوازی کوردی قوڵبۆته واده ی ناو خانه وه وتنه ،  قڵشه و دوور که غ ا داکشاوه به

ر جارێکی تر  ی ئۆکهۆبه61، دواتریش ....کان یی و جیهانیه ن ی ناوچه یوه تێکچوونی په
حزابی  ڵبڕی و نیشانی ا ئه حزابی بۆرجوا ناسیونالسهی کورد هه تی ئه ر ماهیه سه ی له رده په
هلی  ک ئه ومی وناسیونالسهی کوردسهان نه تی و میلیشیایی و  قه شیره اڵت اری عه سه ده

چاویان   میشه ڵکو هه کانی خۆیان نی  به ڵێنه ر به سه سهان و سوربوون له ڕاوه
  ی زیاتره رمایه کردنی سه که ڵه و که اڵت و پۆسه و پاره  سه چوونی کورسی ده رنه سه ه ده له
دوای   تکێشی کوردسهان، زخر بێ ئابڕوانه حمه ڵکی کرێکار و زه ر خوێنی خه سه له
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یی  ک پارچه یه  سه بۆ جارێکی تری سوێن  خواردن به ر ریزیان به ی ئۆکهۆبه61ساتی  کاره
ومی شکسه خواردو ماچکردنی الشانی  بۆ فی راڵیزمێکی قه  وه ڕانه خاکی عێراق و گه

ڵکی  نوان ی خه  ئیراده  ز و پشهکردن له رکه مه اڵت له  سه و تایفەکانی ده  رخکی کوتله سه
ومی  کێشی قه ڕ و کێشمه شه نوسی خۆیان و کۆتایهێنان به کوردسهان بۆ دیاریکردنی چاره

ڵکی  وان ژیان و داهاتووی خه اڵم ئه به.  ڵبژارد تون و تیژیان هه  کی دور له ڕێگایه  و تایفی وه
ک  غ ا، وه به  زی له رکه اڵتی مه سه ڕ و ملمالنێی خۆیان و ده نێو شه  وه کوردسهانیان گێڕایه

سەاڵت  مان ده ی هه وه سهبوونه بااڵ ده  ساڵ ١٢  ک که یه کارنامه  دان به ڕێگای درێژه  میشه هه
قوربانی و باجی   که   ڵ و تااڵنچیه ن ه حزابی میلیشیایی و گه می حوکمڕانی ئه و سیسهه
 .سێنی ڵکی کوردسهان ده گیانی خه  بێمافی له

حزابی بۆرجوا ناسیونالسهی  اڵتی ئه سه و نیو ده یه  زیاتر لە دوو ده  ڵکی کوردسهان که خه
کێهی و پارتی  و پێنج قوڵی زخنی  اڵتی دوو قوڵی یه سه ده کانی، له  مووجۆره هه  کورد له

ونی  مانی رووپۆشکراو بۆ جوانکردنی روخساری قێزه رله وز و نیلی و په رد و سه زه
  وه اڵم انه ڵک و وه کانی خه رکوت و تیرخر و تااڵن و بڕخ و ژێر پێنانی مافه سه
کانی  قه رهه تیە به زایه ڵکێشانی ناڕه خۆی  هه و له گولهله   ڵک به کانی خه تاتری  مافه ره سه به
تانی  وڵه کانی ده ن یه وه رژه ی به چوارچێوه وتکردن له ڵسوکه ڵکی کوردسهان و هه خه

شی  و راسهیه ئه  وه.  زمونکرد کانی دنیای ئه زلهێزه  ته وڵه ڵی باشی ده و گۆێڕایه  وه که ناوچه
کێهی و  سهی یه ده اڵت له  سه ده  وه ڵبژردنه مان و هه رله ڕێگای په  ناكرێ له  بۆ ئاشکرا بوو که

 . رێه یان شهێک چاک بکات یان الی به ربکرێه وه پارتی ده
ر خۆیان  سه اڵتیان له سه ده  که  یه حزاب هه سەاڵتێکی میلیشیای ئه کوردسهان ا ده  له 

کێهی و  ن ی  ساڵ  حاکمێهی یه گۆشه و خوێ  باجی چه ڵکی کوردسهان  به خه.   تاپۆکردووه
سهپێکردنی  سها و ده ی ئی عای ئۆپۆزسیۆن بوون و ده و هێزانه ت ئه نانه ن،  ته ده پارتی ئه

یان ئاشکرا بوو  و ئی عایانه تی ئه ر زوو واقعیه هه  وه مانه رله ڕێگای په  کرد له اڵتیان ده سه ده
  دا  به یه وره و ده ر له ماشاکان هه ته  ئێوه.  مل نادات  وه و ڕێگایه کێهی له پارتی و یه  که

ی  زگایه و ده م ئه رده به  بڕیار برایه  ن ی  پرخژه ناو ئۆپۆزسیۆن چه  کانی به نه ئیعهرافی الیه
زاران تۆماری  هه و  ن  یان ئه یه نجام بگه ئه  کێکی به یانهوانی یه نه  مانه رله ناوی په  که
ی ژنان و ئازادی و کوشهنی  له سه مه  ت به باره تیە سه زایه ناڕه
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  شوبات و رخژانی دوایی که61ئاشکراکردنی و دادگایکردنی بکوژانی ..نوسان  رخژنامه
کان  مانه رله ن ام په اڵم جیهێڵراو ئه موو بێ وه ڵک بوون هه رینی خه ری به ماوه داخوازی جه

ڵکی کوردسهانیان  ش زیاترخه مه له..  گوێی خۆیان نابوو یان له کانیان لۆکه ک بهی حزبه وه
تگوزاری و پێشێلکاری و  بوونی خزمه یی و نه بێ موچه  یرانی کی و قه ره ڵ گرفهی سه گه له
  ی له وه ڵی و تااڵن و بڕخی داهاتی کوردسهان و خۆ دزینه ن ه رکوتی سیاسی و گه سه
  یان خسهنه کهر وه ر شانی یه تاکان بۆسه ڵک و فرێ انی خه کانی خه رپرسیارێهی و مافه به
  ئاشکراکرد که  و ڕاسهیەی ش ئه مه ئه.   وه ڕووكرده ڕووبه..  غ ا زی به رکه اڵتی مه سه تای ده خه
زگا  و ده ر ئه ڵکو هه بۆ ئالۆگۆڕ به  ئامرازێک نییه  م حزبانه ڵبژرادنی ئه مان و هه رله په
کانیان  ی حزبه مانهار رله رگایان داخسه و په مان  ده رله په  ی خۆیان ناویان لێناوه رعییه شه

وانەی ژیان و داهاتووی  ئه  ربۆیه هه..  ڕان  رپه تیان ده کانی حکومه زیره و وه  وه ماڵه  ناردوه
کانی  وره گه  ن  حزبه ئاشکرا نکۆڵی لێ ناکه  ک خۆشیان به ر وه ن هه که ڵگا دیاری ده کۆمه
موو  ر هه سه بێه له ده  پێشهر  که  ئێکیان جێخسهووه ب ه وان مه ئه  مان  وه رله ی په وه ره ده

  که  یه و حزبانه خۆی ئه دانپیانانی ڕاسهه  وه ئه  وایه که.  ن وافق بکه شهێکی وردو درشه ته
ت خۆشیان  نانه ته   .و حزبانه ی رووکاری دزێوی ئه وه بۆ شاردنه  نها دیکۆرێکه مان ته رله په
، لەبەر  وه هێڵنه چنگی خۆیان ده اڵت له سه ر ده وان هه نگیش بێن  ئه ک ده ر یه گه ڵێ  ئه ده

. ئەوەی هێزی میلیشیایان هەیە و پارە و پاڵپشهی واڵتانی کۆنەپەرسهی ناوچەکەیان هەیە
خاوەنى چینایەتى دەسەاڵتى سیاسی لە .   یه وه ره کالکه اڵتیان یه سه ک و ده حوکمی چه  واته

کردنی  بۆ پیاده  مان دیکۆرێکه رله ڵکو په ڕێگەى هەڵبژاردنى پەرلەمانییەوە دیارى ناکرێ به
  ڵبژاردنه م هه نابێ له ر ک هه ، بۆیە نه ن موڵکەکانه چینی بۆرجوا و خاوه  اڵتی چینێک که سه ده

ی ،  ش اری بکه حزابی بۆرجوا ناسیونالیسهی کوردسهان به ی ئه یه له جاری و مەهزه گاڵهه
م  سهی ئه ده ڵگای کوردسهان له کۆمه.    وه ینه سک بکه رته م  به رده به زایان له فه  ڵكو پێویسهه به

رکێشی  و سیسهەمێکی دەسەاڵت ارێهی پێشکەوتوانە و  کان ده میلیشیایی و تااڵنچیه  حزبه
هەموو الیەنەکانی بەش ار .  زرێه جێگای ا دابمه ڵک له ی خه ئیراده  سهو به مۆدێرن و پشه به

لەپرخسەی هەڵبژاردن ا تەنها قازانج و بەرژەوەن یەکانی سەرمایەداران و خاوەن 
سەروەت و سامانی کۆمەڵگای   ن  که و هێزانه ئه  مانه ئه.  ن که تی ده رایه کۆمپانیاکان نۆێنه

  بارمهه  ڵکی کوردسهانیان به خه  ملیۆن له ٥  ژیانی زیاتر له  ن، که به تااڵن ده کوردسهان به
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کراوی نێو ژێر زەمی  و  فهه نی مۆڵ و ڤیلال و باخ و دخالری سه خاوه  ن که وانه ئه.  گرتووه
میلیشایا   مه م سیسهه ی ئه وه پەرلەمان و هەڵبژاردنیان بۆ هێشهنه....  وروپان کانی ئه بانقه

بوونی  بایی و نه ژاری و بێ ئاوی بێ کاره هه له  ڵکی کوردسهانه و ڕاگرتنی خه  سیاسیه
رکوتی  ی پاکوخاوێ  و سه ت و ژینگه المه ن روسهی و رێگاوبانی سه تگوزاری و ته خزمه
وێه بۆ  ڵکیان ده مۆری خه نجه نگ و په و ده...   ڵکی کوردسهان کانی خه موو جۆرە ئازادیه هه

دژ بە شارسهانیەت و مودێرنیزمی کۆمەڵگا و    تون کردنەوەی فەزای کۆنەپەرسهی و
سه و نادڵنیایی  نوس و بنبه بێ ئاسۆیی و نادیاری چاره  ڵکی کوردسهان له ڕاگرتنی خه

بەدیاریکراویش هەموو ئەم حزبانە دەیانەوێه دەنگی خەڵک بکەنە پەنجەمۆری .  ی که ئاین ه
کارنامە و دەسەاڵتێک کە نەک .  شەرعیەت انەوە بەدەسەاڵت و کارنامەی ڕەشی سیاسییان

ڵکی  کانی خه لمێنراوه سه  تاتری  مافه ره ڵکو سه هیج بەرژەوەن یەکی خەڵکی تیا نییە، به
خۆیان   ڵک ژیانیان بگٶڕێه و ئومێ یان به وێه خه مانه ده  ئێمه.   کوردسهانیان پێشێلکردووه

ن و  بکه خۆی خۆیان ئاماده  اڵت ارێهی راسهه سه بێ و خۆیان بۆ ده ی خۆیان هه ئیراده  و به
 .ن کانی خۆیان، خۆیان ڕێکخراو بکه وری خواسهه ده له

 

ئهایها بهایهكهۆت یهان   یهه وه دا ئهه شهی پرسیهار لهێهره اڵم هاوڕێ ده به:  دی گای سۆشیالیسهی
ژاری  ری برسی و هه ماوه تی جه زایه ڕاسهای ناڕه  كێك له ڵك چ كۆمه كردنی خه ش اری نه به

  اڵتی بۆرژوازی كورد؟ به سه ی ده وه تكردنه ڕه  بێ له كی ئه ریه كات و چ كاریگه كوردسهان ا ئه
 ئاڵوگۆڕ پێكبهێنێ؟  بێ كه ی ئه ریه و كاریگه كی تر، ئایا ئه واتایه

 : مال شهی جه ده
یەکێک لەو مەسەلە سەرەکیانەی کە دەسەاڵتی بۆرژوازی کورد شانازی پێوە دەکات، 

. ئەگەر ئەو چەکەی لەدەسه دەربهێنرێه، زخر لەوە ریسواتر دەبێه کە هەیە.  هەڵبژاردنە
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 

کردن و  ش اری نه رجۆر به هه.  دەدات، بەتایبەتی لە دنیای فەرمی و لەناو ڕای گشهی دنیادا
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ت  رعیه ی شه وه رگرتنه مانای وه به  ڵبژاردنه م هه ر به رامبه ڵکی کوردسهان به بایکۆتێکی خه
  وه ڵکه نگی خه ڕێگای ده له  کات، واته ده  قسه  وه ڵکی کوردسهانه ناوی خه به  ی که اڵته سه و ده له
  وه گرێهه رده وه  اڵته سه و ده ت له شروعیه  مه   ی که و مانایه ، به رز کردوه هاتوون و خۆیان فه نه

ڵپێچانی  ، هه اڵته سه م ده ڵپێچانی ئه ی هه سهمایه ده  دا ببێهه ئاین ه  توانرێه له و ده
  وه نه که ڕای گشهی ا باڵوی ده ڵک و له نێو خه  حزاب له ی ئه وجان نه و گه ی ئه وه باڵوکردنه

ی  ڕیانه و خۆشباوه له  کێكه دیموکراسی هاتوون و دیموکراسیش یه  وان به ی ئه وه به
  نه که ش اریان ده ڵک و به نگی خه ده  میشه وان هه ئه  دات، چونکه ڵکی ئه خه  به  اڵت که سه ده
  نه که ڵێ ده ی به نگی زخرینه یان و ده که اڵته سه ده و پشهیوانی له وره  یەکی گه رمایه سه
  واته(  نا و بایکۆت)نگی  اڵم  ده به.  ڵک هاتوون نگی خه ده به  خۆیان و گوایه ت به قانیه حه
مانای  به  ڵکه کانی خه ن یه وه رژه کانی دژی به وه کارو کرده  ڕازی نییه،  اڵته سه و ده ڵک به خه
کرێه  ڵبژاردن ده مانی و هه رله می په نێو سیسهه ی له سانه له و درخ و ده  شه موو بانگه و هه ئه
بۆ جوانکردنی   کی فریوکارانه یه قاژه له په  له  اڵت جگه سه سهپێکردنی ده سهاوده ده ت به باره سه
واتای  به.   نییه  حزابی بۆرجوا ناسیونالیسهی کورد هیچی دیکه اڵتی میلیشیای ئه سه ده
ی  وه تنه هەموو الیەنەکانی بەش ار لە پرخسەی هەڵبژاردن ا و دوورکه   ڵک له تی خه فره نه
تەنها و   زمونکراویان که مانی ئه رله و په و حزبانه  تی ئه و سیاسه  رنامه و به  جن ه ئه  له  ڵکه خه
مانای  پارێزن، به نها قازانج و بەرژەوەن یەکانی سەرمایەداران و خاوەن کۆمپانیاکان ده ته

دژی  فەزای کۆنەپەرسهی و دژ بە شارسهانیەت و مودێرنیزمی کۆمەڵگا و  به   وه سهانه ڕاوه
ی  دەنگی خەڵک  وه دان به نه  بەدیاریکراویش ڕێگه...  ڕاوەسهانە بەدژی بێمافەکانی ژنان و

گۆێی  دات به ده  یامه و په ئه.  بکەنە شەرعیەت انەوە بە دەسەاڵت و کارنامەی ڕەشی سیاسیان
نووسى چينى  ڵكى کوردسهان و چاره نووسى خه چاره  نادرێه   گهڕێ  اڵت اران ا که سه ده

سهى  ده کوردسهان ا  له   ن ی ئينسانى له ت و شكۆمه كرێكار و ئازاديخوازی و حورمه
ڵگای  نوس و داهاتوی کۆمه چاره  یاری به  یی دا بێه که ماڵه حزابی میلیشیایی و بنه ئه

ک  بێه و کۆمه خ ده بێ بایه  وه ڵکه ن خه الیه له  ته اڵت و حکومه سه و ده ئه.  ن کوردسهان بکه
كانی  كێهی و پارتی و پێكهاته یه  وان، به ت بونیان و ئه داله ق بونیان، نا عه ناهه  کات به ده
اڵتیان  سه ده  یان نییه وه مافی ئه  ن، كه اڵتی ئه سه گرتنی ده وه سهه ده  ركێ بۆ به ڕكابه  كه  وه تره
 . بێه هه
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 ی ئیرادهی هێز و  وه تێك بۆ كۆكردنه رفه ده  ر بكرێهه ماوه كردنی جه ش ارینه كریه به ده
. شكسه بكێشی   ڵبژاردن به ی هه جاڕانه سیناریۆ گالهه م ئه  گرتووانه تیمان و یه چینایه

تی خۆی  زایه ی ناڕه وه جواڵنه  نگ ان ی ده واوبوونی پرخسه و تا ته ئێسهاوه  رله  هه   پێویسهه
ت هاوکاتی  نانه ته.  اڵت ا سه ڕووی ده  کانی خۆی ب ا به و خواسهه  وه ی انه مه  بنوێنێ و بێهه

ن ی  ک و ناوه ڕه کانی کار، گه ی انه کان، مه تیه زایه ڵسوڕاوانی ناڕه کان، هه نه ی الیه پرخپاگان ه
نگی نا بۆ  ڵبڕینی ده ری و هه ماوه ی گشهی جه وه ی انی کۆبونه مه  نه کان و زانکۆکان بکه شاره
تیانه  زایه ئەم جواڵنەوە ناڕه ی وه ئاسهی ئهمیلیشیای تا   حزابی مانی ئه رله اڵت و په سه ده

پشه   كان به كه ڕه كانی كارو گه ن ه ناوه  وه سیاسی بکرێهەوە و بگوێزرێهه  ڕێكخراو بكرێه و
  نه و ملمالنێی الیه کێشه    تێکەڵكردن به  ر و خۆپارێزی بكرێه له ماوه ی جه ئیراده  سه  به به

 ... جن ایان ئهكان و  سیاسه
  ڵک له وری خه ده  و وه نییه  وه ڵبژاردنه م هه ن ی به یوه بڕوای م  په ت به ئالۆگۆڕ به باره سه
اڵتی  سه ده  وه وانه پێچه  ڵکو به ر نابێه به سهبه ده  وه مانه رله ڕێگای په اڵتی سیاسی ا له سه ده

  خاته گرێه دیوارێک ده چاوەڕوانی ا ڕاده گیر و له گۆشه  وه یه م ڕێگه ڵک له بۆرجوازی خه
اڵت ارێهی شورایی  سه نها ده ته.  کات ر خۆی تاپۆ ده سه اڵتی سیاسی له سه ڵک و ده نێوان خه

ڵگا  بردنی کۆمه ڕێوه به  ڵک له وری خه توانێ ده ده که   ریه ماوه خۆی جه اڵتی ڕاسهه سه و ده
نها  ته  به  ش ا که وه ڵ ئه گه له.  ڵگا دابی  بکات رانی کۆمه ی ئازادی و خۆشگوزه ئاڕاسهه به

   بێه که  وه رووی له  ڵک پێویسهه کانی خه تیه زایه خەبات و ناڕه ڵکو به  س نییه بایکۆت به
.  وه جیابکاته  حزابی میلیشایایی و تاالنکاران و تاقمانەی ئه سهه ریزی خۆی لە هەموو ئەم ده

هێن  بۆ خەڵک  ری ده سه رده تی و ده گبه ژاری و نه هه  النانی دەسەاڵتی هەموویان که وه
   سهوربه دەسەاڵتی میلیشیایی پێویسهە بگوڕێه بە دەسەاڵتی پشه ئه.   بکرێه بە ئامانج

کی  ژار و برسیەکان لە دەوری ئاسۆیه ی ڕیزی سەربەخۆی  هه وه جەماوەر و جیاکردنه
همی  وه خۆی له   سهۆ بگرێه که ئه  له  مکاره سهه  اڵته سه و ده النانی ئه توانای وه  ڕخش  که

ن ی  وه رژه کان و به ساوه ن ی چینی چه وه رژه رسهی داماڵێه، به په وه ته ناسیونالیزم و نه
اڵتی  سه ڵ ده گه حسابکردن له  سفیه ی کۆمەڵگای بوێه بۆ ته چینی کرێکار و سهەم ی ه

باتی ئازادیخوازان  خه  سهۆ بگرێه وه ئه  ر و تااڵنجی دژی ئازادی و دژی ژن له رکوتگه سه
  ریه ماوه دامەزرانی شورا و ئەنجومەن و رێکخراوە جه   روو له  م ی ه ری سهه ماوه و جه
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کان، بۆ بەدەسهەوە گرتنی ئی ارە و کاروبار و خزمەتگوزاری لە گەڕەک و  جۆراجۆره
بڕوای م  بۆ ئازادی   به   كه نها ڕێگایه ته  مه کارگە و فەرمانگە و شار و شارخچکەکان ا، ئه

 .گێڕێه ور ده ڵک تیای ا ده تی ئینسانی کە بڕیاری خه اڵیه سیاسی و ماف و ژیانێكی كۆمه

 
ی  ن  ساڵه م چه ی ئه ماوه  داری كوردسهان له ری كرێكار و نه ماوه جه: دی گای سۆشیالیسهی

  كێهی و پارتی و هێزه اڵتی یه سه ده  ر به رامبه یان به‘‘  نا’’نگێكی ڕاسا هاواری  ده  دوایی ا به
م  ری ئهه سه  وی بردنه گره.  وانیان ناوێه و هیج هێزێك ئه  وه رز كردخته كان به ئۆپۆزسیۆنه

اڵته ار و  سهه ده  اڵتهی بهۆرژوازی كهورد بهه سهه واوی ده بۆ البردنی تهه  رینه به  تیه زایه ناڕه
 ؟ چی ایه  له  وه یه كه ئۆپۆزسیۆنه

  :مال شهی جه ده
  وی ههاتهنهه گهره لهه  یهه کوردسهههانه ا ههه  ی له اڵته سه م و ده م سیسهه کان نی ئه ڵهه گۆڕی  و هه

شی  ری بێبه ماوه قازانجی جه  تکیشی کوردسهان ایه به حمه ڵکی زه ی انی چینی کرێکار و خه مه
  سهههانهه هه رانی و ئارامی و هەروەها  کسانی  و خۆشگوزه دیهێنانی ئازادی و یه ڵگا و به کۆمه
  اڵتهی سهیهاسهی دەوێهه و سهه گهرتهنهی ده وه سهه ده نوس و به چاره تکردنی له خاڵه رپێ و ده سه

م   ئهه  کهه  یهه وه نگاوی گرنگ و کهارا ئهه هه.  ڵگای کوردسهان بکات ی کۆمه ڕی ئاین ه دەبێ شه
حهزابهی  کهانهی ئهه ڕی و ڕێهگهاچهاره خهۆشهبهاوه  خهۆی لهه  یهه ڵهگهادا ههه کۆمهه ی له تیانه زایه ناڕه

ڵگهای  کۆمه  یی له ی ئاڵۆگۆڕی ڕیشه و ئاسهه ئه  ڵک بگاته خه.  ناسیونالسهی و ئیسالمی دابڕێه
  بهڕوای بهه  ت، وه دی نهایهه مهانهی بهه رلهه مهی پهه ڵبژرادن و سیهسهههه ڕێگای هه  کوردسهان ا له

حهزاب و  م ئهه زمونی ئهه ئه  ساڵه 71ڵکی کوردسهان  خه.  بێه ی خۆی هه ئیراده  سه  به پشهبه
ری و  سهه رده تهی و ده ههامهه نهه لهه   جگه   کردووه کات هیچی حاسڵ نه ده میلیشیایه   اڵته سه ده

  ڵههێههنههی درخیههنههه ک بههه زار و یههه ی هههه وه خشههیههنههه ژاری و بههرسههێهههههی و بههه مههاڵههوێههرانههی و هههه
ڵهکهی  خهه.   کهردووه وز نهه کردن زیاتر هیچی تری سهه نجام هیج نه رئه کان ا، سه وه ڵبژاردنه هه له

کێهی و پارتهی و گهۆڕان و  یه کان به  موو حزبه هه  بزان  که  و ڕاسهیه ئه  کوردسهان پێویسهه
م  سیسهه  رگری له ی ئێسها و به م دخخه ی ئه وه خوازیاری هێشهنه  وه ی نۆی و ئیسالمیه وه نه

و جهیهاکهاری و  ی کهاری کهرێ گهرتهه وه هێشهنه  رگری له ن، به که داری ده رمایه و نیزامی سه
تهووی  نهگهی دواکهه رههه ی فهه وه رکوت و ئیسههبه ادی سهیهاسهی و ههێهشهههنهه کسانی و سه نایه
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ژاری و برسێهی و بێ مافی ژنهان و الوان و  ی ئاینی و پیاوساالری و بێکاری و هه خورافه
تها  ی نوێ ئێسهها و ههه وه گۆڕان پێشهر و نه  بڵێم كه  وه بێ ئه دا ئه لێره. ن که یی ده النه و بێخانه
شه ا  ی بهێهبهه مهاوه زایهههی و بهێهزاری جهه نهاڕه  م سهاڵهخ خهۆیهان بهه رهه ی به كه یمانێهیه هاوپه
و   كهه ڕاسهههیهه  مهه ئهه.  اڵته ا سهه مهان ده ئهاشهی ههه  ن به ن تا بیكه كه واس  و یاری پێ ئه ڵئه هه
یه ان بهڕیهار  مه  ڵک خۆی بێهه وێه خه مانه ده   ئێمه.  تی زمون بینیویه ئه  به  وه داخه  ر به ماوه جه
خۆی خهۆی  ربه ی خۆی ب ات و خۆی رێکخراو بکات و ڕیزی سه نوس و ئاین ه ر چاره سه له

ری  کانی خۆی بکات تا بهههوانهێهه کهاریهگهه تیه اڵیه کۆمه  ن یه وه رژه به رگری له و به  وه جیابکاته
بهۆ شهۆیهنهی کهار و   وه بهگهوازێهههه  یهه ههه  ی کهه تهیهانهه زایه و ناڕه نگاو ئه هه نگاو به دابنێه، هه

ربهگهرێهه و خهۆی  کهانهی ڕابهرد و وه تهیهه زایهه نهاڕه  زمون له ئه کان، وه  که ڕه کان و گه ن ه ناوه
نه ان   کرێکاران، کارمهه.   ن ەکان موو ناوه لکێش کات بۆ هه کانی په تیه زایه ڕێکخراو بکات وناڕه
ڵبهژێهرن و دیهاری  ی خۆیان هه قینه ری ڕاسهه ، نۆێنه کانی دیکه شه موو به و مامۆسهایان و هه

ری  مهاوه ی  جهه پێکهێنهانهی رێهکهخهراوه   دەتوانرێه باس له ڵبژێراو  ڵسوڕاوانی هه هه  ن له بکه
کان جها  وه رم وگوڕی کۆڕو کۆبوونه وباسی گه ل و قسه ده جێگای جه  خۆ بێهه ربه ئازاد و سه

تها ..  نشهیهنهان ن امان، خانهه مئه خۆی مامۆسهایان، کرێکاران، ژنان، الوان، که ربه رێکخراوی سه
ک  کهان وه پهانه نهی داخهوازیهه پهێهنهاو داسهه ، لهه کهانهی دیهکهه یهیهه ریە پهیهشهه مهاوه جهه  رێکخراوه

رانهی  نگی و ههاودڵهی ڕابهه بگرێه، ئینسجام و هاوئاهه  وه  سهیه ده به  باتکارانه کی خه یه سیله وه
  پهلهه  بهه  کهان پهلهه تهیهه زایهه بهاتهی نهاڕه نهگهی وههاوخهه ههێهزکهردنهی ههاوده کان و بهه تیه زایه ناڕه
  زایهههیهه و نهاڕه ی ئهه وه ریهکهردنهه رتهاسهه کهی رخشه  تها ئهاسهههی سهه خشهیهه ی نهه چوارچێوه له
ههێهشههها پهێهیەکهیهان   ی که سیاسیانه  نه و حزب و الیه همی ئه وه رچوون له ،  و ده ریانه ماوه جه
  وه ت لهه فهرسهه  مهیهشهه ، ههه ڵهکه ایهه کهانهی خهه تهیهه زایهه نهێهو نهاڕه و پێیەکیان له  اڵته سه نێو ده له
. ڵهک م ڕاسهههی خهه ده  نه ڵک و خۆیان بکه کانی خه تیه زایه نێو ناڕه  گرن خۆیان بخزیننه رده وه

ناوەن ەکانی کهار و ژیهان و سهەراسهەریهکهردنەوەی   کۆبوونەوەی گشهیەکان له ڕێکخسهنی
کهردن   گرتنی دەسەاڵت لە خوارەوە و کۆنهرخڵکهردن و ئهیه اره ناڕەزایەتیەکان تا بە دەسهەوه

کهان کە  نهۆێهنەرانهی واقهعهی خهۆیهان  رەو پێکهێنانی شهورا و  ئەنهجهومەنهه نگاونان به و هه
ک لەژێهر  هەڵبژێرن ئی ارەی شار و شارخچکەکانی بەڕێوەبەرن، داهاتی هەر شار و جێگهایهه

ڵهگها  چاودێری نوێنەرانی خۆیان ا بێهه و مهووچە و خەرجهیەکهانهی خهزمەتهگهوزاری وکهۆمهه
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 مالشتیجهڵدهگهگفتوگۆله



نهاو  خهۆشهمهان لهه  النهه سهه م مهه ر ئهه سهه پێ اگری لهه  له  جگه  میشه هه  ئێمه.  بگرن  وه سهه ده به
  لهه  یهه م پهرخسهه ئه  مان داوه وه وڵی ئه كانیان ا هه ڵسوڕاوه ر و هه ڵ ڕابه گه كان و له تیه زایه ناڕه

 .وێه اڵم كاری زیاتری ئه ، به وه پێشه  رینه ڕێكخراوبوون به
  ڵهک بهه ری بەشمەینەتهی خهه ماوه ی چینی کرێکار و جه وه بۆ ئه  وه  ، که تایه ره هێشها سه  مه ئه
بێه لە حزبی چیانەیەتی خۆی ا رێکهخهراو بهێهه، بهۆ  حزبی خۆی هه  اڵت بگات پێویسهه سه ده
بەبهێ حهزبهی چهیهنهایەتهی   یهه له سه م مه ئه.  وه اڵتی سیاسی نزیک بێهه سه ده  ی بهوانێه له وه ئه

  کهه  یهه حزبی کۆمۆنیسهی کرێکاریی کهوردسهههان هههدا  ئێسهه  له  خۆشبەخهانە.  خۆی ناکرێه
ر بارودخخی ئێسهای کوردسهان  سه ت و کارەکانی و شیکاری دروسهی له و سیاسه  رنامه به

بەسهەری دەبهات   ی کهه سیاسیهه سه و ئەو گێژاوه  یران و  بنبه قه  رکێشانی کۆمەڵگا له و ده
  خهاتهه رێگای دروسه دەخاتە بەردەم کۆمەڵگا و چینی کرێکار و ئەمەش ئەرکی قورسههر ده

رک  دەخهاتە سهەرشهانهی کهۆمهۆنهیهسههەکهان و  ئهه  کهانهی وه م حزبهه و کهادره رشانی ئه سه
کهانهی  تهیهه اڵیهه کهۆمهه  سهههه رجهه بهه  کان و روخسهاره تیه سایه کان، که تیه زایه ڵسوڕاوانی ناڕه هه

ڕزگهاری   رشهوبهاڵویهه دا بۆ ئەوەی لەم  پهه م پێناوه له  موو ئازادیخوازن که کوردسهان و هه
  پهێهویسهههه  رکێکهه ئه  مه ئه.  بێه دا ڕوڵیان هه رخانه رچه م وه له  سه  وه پاڵ حزب ا ڕابوه  بێه له

 . روو بەڕووی هەلومەرجی ئێسها بینەوە  گرتووانه هوشیاری و یه  به
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تیلهزایهنگیناڕهیدهوهرزبوونهبه

 یراناویدایدۆخێكیقهرگهجه

 ریمڵسامانکهگهگفتوگۆله

 ر ماوه كانی جه تیه زایه رجی سیاسی عێراق و ناڕه لومه هه  ت به باره سه
 

ناتوانایی چینی .   مساڵ خراپتر بووه ڵبژاردنی ئایاری ئه دوای هه  بارودۆخی عێراق له
كانی  ناكۆكی نێوان هێز و باڵه  به  وه اڵمدانه ت و وه اڵتدار بۆ دروستكردنی حكومه سه ده
  نه.   ری كردووه یرانێكی خنكێنه ڕووی قه ڵك، ڕووبه ژیانی خه  به  وه اڵمدانه ك و وه الیه له

ی  سوننه  ون و نه ڕێكبكه  ی سیاسی توانیویانه كانی شیعه جیاوازه  تا ئێستا باڵه
كانی ناسیۆنالیزمی كوردیش  كان و ڕۆشنە کە  هێزه عسیه ی به سیاسی و پاشماوه

٠١ 

 ریم سامان که
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كانی  تیه زایه هاوكاتیش ناڕه.   وه نه كالیی بكه اڵت یه سه توانای ئەوەیان نییە ده
غداد  و به  و ناسریه  سره كانی به شاره  ی دواییدا له م ماوانه تی له تایبه ر، به ماوه جه

و ئاست و ئاسۆی   كه بۆ ناساندی دۆخه.   وه ته ڵداوه ریان هه سه  هتد، دووباره...  و
ڵ  گه له  م گفتوگۆیه پێویستی زانی ئه  كان، دیدگای سۆشیالیستی به تیه زایه ناڕه

 .ریم دا ساز بكات سامان كه
 

  وسهان  له سهه كانی بۆرژوازی هێشها ده جیاوازه  باڵه  كاتێك ا كه  له: دی گای سۆشیالیسهی 
  تی له تایبه  مریكاش به تی ئێران و ئه خاڵه ت ا و ده ت و دروسهكردنی حكومه وڵه پێكهێنانی ده

ی ئێسها  م دخخه كانی ئه وه ره جیاكه  ڕای تۆ نیشانه به.   یرانه و قه له  شێكه عێراق ا بۆ خۆی به
 ؟  چییه

  :سامان کەریم

هەلومەرجی سیاسی .   هەلومەرجی سیاسی عێراق لە چەن  ڕوەوە جێگای سەرنج انە
ئێسهای عێراق لەم قۆناغە دیاریکراوەی ئێسهادا، بە دوو تایبەتمەن ی دیاریکراوەوە 

واتە لەگەڵ ڕوخان نی .  ەوە دەسه پێ ەکات ١٠٠٢لە ساڵی :  یەکەمیان.  دەناسرێهەوە
کە سیسهەمی سەدام حسی  دەڕوخێه، هەر ئەوە .  حکومەتی بەعس و دەوڵەتی نەتەوەیی دا

بەڵکو لەگەڵی ا دەوڵەتێک بە شوناسنامەی نەتەوەیی عەرەبەوە .  نییە کە حکومەت دەڕوخێه
ئەم تایبەتمەن یە لە لیبیا هەر ئێسها لە ئارادیە، لە میسر .  دەڕوخێه و پاشان کاول دەبێه

سیاسەتی ئەمریکا بۆ پیادەکردنی هەمان پرخسێس سەرکەوتوو نەبوو، هەروەها لە سوریا 
کەواتە تایبەتمەن ی یەکەم، .  لە ڕوانگەی منەوە شکسه بەم سیاسەتەی ئەمریکا هێنرا

ئەمە مانای ئەوەیە کە هەموو هێزە سیاسیەکان بە .  نەبونی شوناسنامەیە بۆ دەوڵەت
بورژوایی و کرێکارییەوە، بە ئیسالمی، ناسیونالیسهی و کۆمۆنیسهی یەوە، مەسەلەی 
سەرەکیان یەکالیکردنەوەی شوناسی دەوڵەتە و شەڕی سەرەکی لە نێوانیان ا لەسەر 

هەلومەرجی :  ئەم تایبەتمەن یە مانای ئەوەیە.  یەکالیکردنەوەی شوناسنامەیە بۆ دەوڵەت
 . دا دەڕوات" ئینهقالی" سیاسی وە گشهی عێراق بە پرخسێسێکی ڕاگوزەردا 

مانگ  ٢هەلومەرجی سیاسی ئێسهای عێراق و پێکهێنانی حکومەت کە پاش :  دوەمیان
تائێسها باسێک نییە لە پێكهاتنی وە لەم قۆناغەدا تەنانەت یەکالیکردنەوەی شوناسنامەی 

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٩

 رماوهكانیجهتیهزایهرجیسیاسیعێراقوناڕهلومههه



دەوڵەت، بەسهراوەتەوە بە کێبەرکێ و ملمالنێی نێوان ئەمریکا و هاوپەیمانانی لەالیەک و 
ئەم تایبەتمەن یە دیاریکراوە، ئەوە نیشان دەدات کە . ئێران و هاوپەیمانانی لە الیەکی دیکەوە

هەلومەرجی سیاسی ئەمڕخی عێراق لە ڕوانگەی بورژواییەوە بەگشهی  گرێ راوە بە 
کێبەرکی و ملمالنێی جیهانی لە نێوان زلهێزەکانی سەرمایەدا بۆ دووبارە دابەشکردنەوەی 

. ئەمە دیسان هەلومەرجێکی ڕاگوزەرە لە ئاسهی جیهانی دا.  جیهان لە ئاسهی گشهی ا
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 

دابەش بوون لە .  بە هەموو جۆرەکانیەوە، دەرگیرە لەگەڵ دابەش بونێکی بێ وێنەو تون ا
ئەمریکا و ئێران هێزی سەرەکی و نفوزی .  نێوان جەمسەرە جیهانی و ناوچەییەکان ا

پاشان هەریەک لە سعودیە و .  سەرەکیان هەیە بەسەر هیزە سیاسیە بورژواییەکانەوە
تائیفی و   -هێزە سیاسیە، سوننی تورکیا ڕخڵی بەرچاویان هەیە لەسەر بەشێک لە

  .ناسیونالیزمی عەرەب و ئیسالمە سوننیەکان

 

یە  کەواتە بام  لێرەدا باسەکەت پێ ببڕم و پرسیارەکەم بەم شێوه:  دی گای سۆشیالسهی 
لە وەاڵمی پرسیارەکەی پێشوودا، تۆ وەالمی بەشی کۆتایی پرسیارەکەت .  داڕێژمەوە

کەواتە بەپێی ئەو .  مڕخی هەلومەرجی سیاسی عێراق واتە نیشانە جیاوازەکانی ئه.  دامەوە
بورژوایی ئیسالمی وە ئیسالمی قەومی ! تایبەتمەن یانە، لە ئێسهادا حکومەت بۆ پێک نایەت؟

 !؟.وە ئەوانی دیکە بۆ تا ئێسها نەیانهوانیوە حکومەت پێک بهێن 
  :سامان کەریم

اڵم پێکهێنانی حکومەت ئەمجارەیان  بۆتە  به.  هێزەکان بۆ پێکهێنانی حکومەتە هەوڵی هەموو 
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 

هەموو ئەمانە پێکەوە کاریگەرییان داناوە لەسەر .  ئەمریکا و ئاڵوگۆڕەکانی نێو خۆی عێراق
ئیسالمی سیاسی شیعی کە لەم هەلومەرجەدا بۆ یەکەمجارە لە نێو .  پێکهێنانی حکومەت

 ریمڵسامانکهگهگفتوگۆله
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خەلیجی و کە زیاتر -جەمسەرێکی ئەمریکی...  خۆیان ا دابەش بوون بەسەر دوو جەمسەردا
کە بەشێکی حزبی دەعوەی لەگەڵە پەیڕەوی لێ ەکات و کوتلەی "  نەسر"  عەبادی ڕەوتەکەی 

ی سەدر نزیکە لێوەی لەسەر پایەی تەوژمی یان ڕەوتێکی تازە کە ماوەی چەن  "  سائرون"
ئەم "  عێراقی-نەتەوەیی"ساڵێکە خەریکە خۆی فۆرمۆڵە دەکات، وەک ڕەوتێکی بۆرژوایی 

ڕەوتە لە پرخسێسێک ا هاتوە و هێشها دوا فۆرمۆڵەی خۆی وەرنەگرتوە، هەروەها ڕەوتی 
با ئەوە ڕخش  بێه حزبی شیوعی عێراق سەر .  حیکمەیان لەگەڵە بە سەرخکایەتی ئەلحەکیم

. بەم ڕەوتەیە و لە گەڵ ڕەوتی سەدردا تا ڕادەی جووت بوون نزیک بوونەوە لەیەکهری
" هەروەها هاوپەیمانی .  بەشێک لە سوننەکان و باڵی عەالوی نزیکهرن  لەم جەمسەرەوە

دەتوانی  بڵێی  لە نێو هێزە سوننیەکان ا .  بە سەرخکایەتی ئوسامە نوجەیفی"  قەرار-بڕیار
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 ، 

بە سەرخکایەتی هادی عامری و هەروەها باڵی "  حەش ی شەعبی"  هێزەکانی ڕەوتی فەتخ
لە گەڵیان ا بەشێک ...  بەشێک لە حزبی دەعوە و، عەسائیب ئەلحەق "  دەوڵەتی یاسا"  مالکی 

هێزە سوننیەکان هەن بەتایبەتی باڵی کەربولیەکان و هەروەها بەشێک لە مەجالیسی   لە 
 .عەرەبیەکان و لە کوردسهان یەکیهی زیاتر نزیکە لەم ئاڕاسهە سیاسیەوە

پێویسهە ئاماژە بۆ ئەوە بکەی ، بۆ هێزە سوننی و کوردییەکان ئەم دابەش بونە ئاڵوگۆڕی 
یەکێهی و "لە هەموو بارێک ا هێزەکانی بزوتنەوەی کوردایەتی بەتایبەت .  بەسەردا دێه

مڕخدا و بەپێی ئەو دوو تایبەتمەن یەی سەرەوە باسمان کرد  لە هەلومەرجی ئه"  پارتی
شێك  شێك دەب  لە حکومەت، بەهەمان شێوە بەشی زخری هێزە سوننی و  تایفیەکان به به

 . دەب  لە حکومەت لەم هەلومەرجەدا
مڕخی  بۆرژوایی وەک چینێک لە ئه.  مڕخی نێو خیزانی هێزە بورژواییەکانە ئەمە واقعیەتی ئه

عێراق ا، نە توانای یەکالیکردنەوەی دەوڵەتی هەیە، وە تەنانەت توانای پێکهێنانی حکومەتی 
مڕخی  وە بورژوایی لە وواڵتێکی وەک ئه.  بورژواییەکی هێجگار مل کەچ و زەبونە.  یە هه

عێراق ا ناتوانێه هێزگەلێکی لەوە باشهر بهێنێهە دەرەوە بۆ دەسەاڵت ارێهی و ڕێكخسهنی 
 . چینەکەی خۆی
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بەجیا !  مڕخ ئەوەیە ئایا ئێران وئەمریکا لەسەر پرسی عێراق ڕێک دەکەون؟ ی ئه كێشه
ئایا دەتوان  .  لەوەی کە خۆیان کێشەی گەورەیان هەیە لەسەر پێگەی ئێران لە ناوچەکەدا

سەرخک وەزیرانێک کە هەر !  بگەنە ئاسهی نزیک بوونەوە و دیاریکردنی سەرخک وەزیران؟
ئەوەی کە تائێسها ڕوونە ئەوەیە کە ئێران ڕازی نییە بە دوبارە .  دوو الیان ڕازی بکات

دیاریکردنەوەی عەبادی بۆ پۆسهی سەرخک وەزیران و ئەمریکاش ڕازی نییە بە مالکی و 
! دەگەنە کەسێک کە جێی ڕەزامەن ی هەردووالیان بێه؟!  ئایا دەگەنە ئەنجامێک؟.  عامری

ڕێکەوت  لەسەر سەرخک وەزیران، .  لەمبارەوە چەن ی  ناوی جیاواز پێشنیاز کراوە
ئەگەر نا، ڕێکەوتنی ئەمریکا و ئێران لەسەر عێراق بۆ ماوەیەکی دیاریکراوو .  ناونیشانێکە

 . کاتیش بێه، زخر لەوە فراوانهرە
مڕخی عێراق ، ئەوەن ەی بگەڕیهەوە بۆ پێکهێنانی حکومەت، ڕاسهەوخۆ  هەلومەرجی ئه

بەسهراوەتە بە ڕێکەوتنی ئەمریکا و ئێرانەوە یان الوازکردن و کەمکردنەوەی کاریگەری 
کە گریمانەی .  یەکێک لەو دوو الیەنە و بەم پێیە ئەو کات الیەنێکیان دەسهی بااڵی دەبێه

 . دووەمیان پرخسەی پێکهێنانی حکومەت دەسپێرێه بە نادیار
 

  اڵت ار له سه كانی چینی ده ره پێكهێنه  سڵی هێزه ی ئه له سه مه  وایه كه:  دی گای سۆشیالیسهی
جێن ای  ئه  موویان خۆیان به هه  زانراوه  كاتێك ا كه ن؟ له وه شوێ  چییه و به  عێراق ا چییه

 ؟ گرێ اوه  وه ییه رب و زلهێزێكی جیهانی و ناوچه مریكا و غه ئه
  :سامان کەریم

مڕخی  چینی بورژوایی لە وواڵتانی وەک عێراق لە الیەک وە لە هەلومەرجێکی وەک ئه
بورژوایی لە .  عێراق ا بە شێوەیەکی دیاریکراوتر، ئەوە سنوری هەموو دەسەاڵت و هێزیەتی

چاوەڕێکردنی هێزێکی باشهر لە بورژوایی جگە لە گەمژەیی .  عێراق ا، هەر ئەوەیە کە هەیە
شێك لە بورژوایی  مەگەر کەسێک بکرێ وتار بنوسێه ڕووی به.  نەبێه شهێکی دیکە نییە

 . بڕازێنێهەوە وەک ڕخشنبیرەکان، ئەوەیان ئیهر ئەرکی چینایەتی و بژێوییە
مەسەلەی سەرەکی هێزەکانی بورژوایی .  هەروەک لە سەرەوە ئاماژەمان پێکرد

مەسەلەیەکی تر کە .  بەاڵم ئەمە مەسەلە و ئامانجێکە.  یەکالیکردنەوەی شوناسی دەوڵەتە
سیاسەتی !  هەموو رخژێک باس دەکرێه، ئەوەیە ئایا عێراق وەک دەوڵەتێک دەمێنێه؟

ئەمریکی هەم لە عێراق و هەم لەسوریا وە بە بڕوای م  لە ئێران و تورکیاش  ئەوەیە کە 
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مەسەلەکە بۆ ئەمریکا ئەوەیە کە ناتوانێه ئامانجەکانی خۆی .  ئەم وواڵتانە دابەش بکرێ 
بپێکیه لە ناوچەکەدا، ناتوانێه هەموو عێراق بەرێه، ئەوکات پەنا دەباتە بەر دابەشکردن 
لەسە پایەی نەتەوە، لێرەوە ناسیونالیزمی کورد شانسی ئەوەی هەیە کە لەگەڵ ئەمریکا 

لەمبارەوە .  بێه، جا ئەمە چەن ە بە قازانجیەتی یان نا ئەوە جێگای باسی م  نییە لێرەدا
ئەمریکا کە نەیهوانی بەپێی .  فەڵەسهی  بەرچاو و تازەیە  -نمونەی کێشەی ئیسڕائیل

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

ئەمریکا بە کورتی دەڵێه ئەگەر هەمووی خۆم .  ئەوە نیشان دەدەن"  صفقة القرن
کە عێراقی .  بۆ عێراقیش وایە.  چارەسەری نەکەم ئەوا دەتوانم رێگر بم لە هەر چارەسەرێک

. 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 

مڕخ لە هەڵوێسهی جیاوازی ئەمریکا و ئەوروپادا دەردەکەوێه  داڕمانی ڕخژئاوا ئه.  دەچێه
 . لە بەرانبەر ئێران دا

مڕخی دابەشکردنەوەی  بۆ ئەمریکا لەم هەلومەرجە ڕاگوزەرە جیهانیەدا، لە هەلومەرجی ئه
جیهان ا، دەزانێه کە پێگەی جارانی نەماوە لە جیهان و ناوچەکەدا و ناتوانێه هەموو 

تورکیا بە .  وە لە ناوچەکەدا جگە لە ئیسرائیل پێگەی بەهێزی نەماوە.  بڕیارێک ب ات
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 

بۆ مانەوەی لە ناوچەکەدا، بۆ ئابڵوقەدانی ڕوسیا لە الیەک، بۆ پێشگرت  بە .   حوکمرانی
کە گەورەتری  پالنی ئابوری چینی یە، وە هەروەها بۆ "  پشهێنەیەک، ڕێگایەک"  پالنی 

بۆ هەموو ...  کۆنهرخڵکردنی بۆرییەکانی نەوت و غاز، کۆنهرخڵکردنی ناردنی وزە بۆ ئەوروپا
لێرەوە مەسەلەی دابەشکردن مەترەح .  ئەمانە پێویسهی بەوە هەیە لە ناوچەکەدا بمێنێهەوە

لەمبارەوە، کوردسهان بۆ ئەمریکا باشهری  پێگەیە و ناسیونالیزمی کورد و .  دەبێه بۆی
 . هێزە لە ئێسهادا بەتایبەت پارتی باشهری  
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. لەسەر مانەوەی عێراق بە یەکگرتوویی، بە هەمان شێوە هێزەکان لە بەرانبەر یەکهردان
ی سەرەوە، بەڵکو هەموو هێزەکانی ئیسالمی سیاسی شیعە وە  اڵم نەک بەو شێوەیه به

. هەموو هێزە نەتەوەییەکانی عەرەب، وە هێزەکانی ئیسالمی سوننی دژ بە لەتکردنی عێراق 
ئەوەی دەمێنێهەوە هێزەکانی بزوتنەوەی ناسیونالیزمی کوردە، کە ئەوانیش لەمبارەوە 

 . کە دیسان لێرەدا جێگای باسمان نیە. دابەش بوون بەسەر دوو جەمسەردا
هێزە بورژواییەکانی عێراق  مەسەلەی سەرەکی .  بەجیا لەوانە کە هەموویان خەمی سیاسی 

لەسەر ئەم پۆینهە، ئەوەن ەی بگەڕێهەوە بۆ هەژارترکردنی چینی .  مەسەلەی ئابوری وبازاڕە
كرێكار و خەڵکی مەحروم، هەموو ئەو هێزە بورژواییانە بە ئیسالمی و نەتەوەییەوە، بە 

ساڵە  ٢٥ماوەی .  سوننی و تایفیەوە هەموویان موکوڕن لەسەری و موو بە بەینینان ا ناچێه
هێزانە عێراقیان بەدەسهەوەیە، تائێسها هیج کێشەیەکیان نەبووە لەسەر هەژاری خەڵک،  ئەم 

بورژوایی .  وە لەسەر نەبونی کارەبا و خزمەتگوزارییە گشهیەکان.  کەمی کرێ، بێکاری
عێراق ئەمڕخ هەموویان موکوڕن لەسەر ئابوری بازاڕ و بازاڕی ئازاد و پریڤایهکردنی 

کە هەر هەموویان دژ بە ویسه "....  سک هەڵگوژی "کەرتی دەوڵەت و سیاسەتی تەقەشوف 
 . و خواسهی کرێکار و خەڵكی بەشمەینەتی عێراقە

لەم هەلومەرجەدا و لە سایەی ئەو دوو تایبەتمەن یەی سەرەوە، بورژوای عێراقی 
شێك لە ئەرکی جیهانی  خوازیاری کەڵەکەی سەرمایەیە، لە ڕێگای ناردنی نەوتەوە وەک به

وە هەروەها لەم هەلومەرجەدا کە خەڵک .  خۆی، وە ئەم کارەی مسۆگەر کردووە تائێسها
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 

 ". جوالت الهراخیص"لەڕێگای نۆبەکانی وەبەرهێنانەوە
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 

اڵم سیسهانی دوای ئەمریکا و ئێران و بەرژەوەن ی  به.  مەرجەعیەتی سیسهانیە بۆ کارەکانی
سیسهانی کراوەتە پەردەی پیرخزکردنی سیاسەتەکانی خۆیان، بەشێوەی .  خۆیان دێه
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ئەگەر نا ئەوە سیسهانی هاوار .  وە ئەمە ئەرکی سەرەکی مەرجەعیەت بوە وە هەیە.  جیاواز
مڕخ مەرجعیەت کراوەتە کاڵوێکی  مەبەسهم ئەوەیە بڵێم کە ئه.  دەکات و بەقسەی ناکەن

ئەوە مەرجعیەتە کە لەژێر .  گەورە و دەیخەنە سەر سەری خەڵکی مەحروم و سهەم ی ە
 . دەسەاڵت و سیاسەتی هێزەکانی ئیسالمی سیاسی شیعەدا کار دەکات، نەک بە پێچەوانەوە

ئەوەی کە ئایا ئەم .  بە پێویسهی دەزانم کە باسێک بکەم.  پیش کۆتایی وەاڵمی ئەم پرسیارە
هێزە بورژواییانە خۆیان گرێ اوە بە ئەجێن ای ئەمریکاو ئێران یان وواڵتانی ترەوە، باسێکی 

کاتێک دەڵێی  کە خۆیان گرێ اوە، مانای ئەوەی هەیە کە دەتوان  خۆیان گرێ .  دەقیق نییە
هێزێک دەتوانێه جێگۆڕکی بکات، بۆ .  نەدەن، لە حاڵێک ا، کە گریمانەی ئاوا بوونی نییە

نمونە لە جەمسەری ئەمریکاوە بچێه بۆ جەمسەری ڕوسیا، هەروەک ئێسها لە تورکیادا 
بۆ نمونە عیبادی دەتوانێه لە .  یان بە پێچەوانەوە.  هەنگاونان بەم ئاراسهەیە دەبینی 

ئەوانە هەمووی ...  ئەمریکاوە بیگۆرێه بۆ ئێران یان مالکی لە ئێرانەوە بیگۆرێه بۆ ئەمریکا
هیج هێزێکی بورژوایی نییە لە  اڵم به.  بەپێی هێزهاوسەنگی ئالوگۆڕی بەسەردا دێه و دەبێه

پاشان .  بورژوای هێزیک وچینێکی تەواو جیهانیە.  جیهان ا کە سەربەخۆی بێه بە موتڵەق
بورژوای وواڵتانی وەک ڕخژهەالتی ناوەڕاسه بەمانایەک بەشەق بوون بە بورژوایی و بە 

بۆیە مەسەلەکە ئەوەیە کە لە .  کۆمەکی وواڵتانی زلهێزی سەرمایە سەرپێ کەوتون
چوارچێوەی گشهی ئامانجی بورژوایی جیهانی و هەروەها دابەشکردنی کارێک کە عێراق 
. بەری کەوتوە لە ئاسه دابەشکردنی کاری جیهانی ا، بورژوایی کارەکانی دەباتە پێشەوە

دوو قۆناغی .  ئەوەی هەلومەرجەکەی سەخه کردووە، ئەو دوو تایبەتمەن ییەی سەرەوەیە
ئینهقالی لە عێراق ا پێکەوە گرێ دراوە، کە یاساو ڕێسای خۆی هەیە و ناتوانی  لە سەر 

لێک انەوە بۆ مەسائیلە سیاسیەکان بکەی ، "  موتەعاریف"  بناغەی هەلومەرجی ئاسایی
 .نەخشەی کۆمۆنیسهی ب ەینە دەسهەوە

 

  ر له ماوه كردنی جه ش اری نه به.  نێكی تر ر الیه سه  با بێینه:  دی گای سۆشیالیسهی 
ری  ماوه ی جه‘‘  نا’’نگی  ی ده وه رزكردنه به  وه كرده  كانی ئایاردا به ڵبژرادنه جاڕی هه گالهه

  وه.  عێراق ا  ی سیاسی له كانی پرخسه ره پێكهێنه  واوی هێزه ی ته وه تكردنه بوو بۆ ڕه
ی  درێژه  كان ا له وره گه  شاره  شێك له به  كی فراوان له شێوه كان به تیه زایه ڵ انی ناڕه رهه سه
 ؟ ی چییه و ئاسۆكه  تیانه زایه م ناڕه ر ئه سه له  ڕای ئێوه. دا بوو تیه زایه ناڕه  نگه م ده ئه
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  :سامان کەریم

ی جیاواز لەسەر شەقام و لە  ەوە بە شێوه١٠٠٨ڵكی ناڕازی عێراق، لە ساڵی  کرێكار وە خه
کە پایەی .  ئەم پۆینهە تەنها بابەتێکمان پێ دەڵێه.  كرێكار وە خەڵک ناڕازییە.  مەی ان ا بوون

نەبوونی کارەبا و کەمی کرێ، :  ناڕەزایەتی لە عێراق ا دژ بە بێمافیە ئابورییەکان بە تایبەت
کەواتە پۆینهی .  بەتون ی بەردەوامە....  مەزران نی دەرچوان بێکاری، خزمەتگوزارییەکان، دانه

 . یەکەم وە گرینگ پایەی ماددی ناڕەزایەتی خەڵک وە کرێکار بەهێزە و بەردەوامە
ساڵە عێراقی  ٢٢یەک بوو، بەدەسەاڵتێک کە "نا"لە ناوەرخک ا .  ی نەچوون بۆ دەنگ ان"نا"

بەاڵم کە سەرنج دەدەینە پراتیکی .  ئەم لێک انەوەیەکی سیاسیە و دروسهە.  کۆنهرخل کردوە
خەڵکی ناڕازی و مانگرت  و جواڵنەوە کرێکارییەکان لە عێراق ا، هێشها زخری ماوە بۆ ئەو 

دژ بە "نەبووە تائێسها کە "  نایەک"  ی ئەوان "نا"  واتە .  مەبەسهە بۆ ئەو لێک انەوە سیاسی یە
کارەبا، ئاوی :  ئەوان خواسه و داواکاریان هەیە.  ئەوان بێه"  مانەوەی دەسەاڵتی

هەموو .  خواردنەوە، دامەزران ن، بیمەی بێکاری، دژ بوون بە فەساد بە شێوەیەکی گشهی
ئەم خواسهانە دەکرێه جێبەجێ بکرێه بێ ئەوەی دەسەاڵتی سیاسی زەربەیەک بخوات یان 

لەوانەیە لە والیەتی کالیفۆرنیای ئەمریکا .  لەئاسهی شارەکان ا جیاوازی هەیە.  برین ار بێه
مڕخ جواڵنەوە  ئه.  جوالنەوەیەکی ناوچەیی ڕوب ات کە لە ئەریزخنیا هەر باسیش نەبیه

حەقلی نەوتی  ٦بەسرە شارێکی لەمجۆرەیە، کە .  شارییەکان پایەی ماددی خۆیان هەیە
" گەورەی تێ ایە، وە زخربەی نەوتی عێراق لێرەوە دەڕوات، و خاوەنی پەترخدخالرە

، روحیەتی بوون بە هەرێم لەسەر پایەی "هەربەرمیلێک نەوت و دخالرێک بۆ خەزێنەی شار
" بون بە هەرێمی"  وە کێبەرکیی هێزە بورژواییەکان ..  زوڵم و زخرو هەژاری و بێکاری

. جواڵنەوە شارییەکان خۆی باسێکی فراوانە.  کردختە ئاراسهەیەکی کۆمەالیەتی لەمشارەدا
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 

یە "  نا"  بۆ ئەوەی ئەو .  نێوخۆی هێزەکانی ئێسهادا ب ، ئەوە هەر زخر دورە لەم باسەوە
جێبەجی بێه، پێویسهە ئاسهی هوشیاری بەشی پێشرەوی ناڕەزایەتیەکان و بزووتنەوەی 
كرێكاری تا ڕادەی ئەلهەرناتیڤی سیاسی بۆ دەسەاڵتی ئێسها گەشە بکات و هێزی 

 . ئەمە کاری کۆمۆنیسهەکان، کاری ئێمەیە. ناڕەزایەتی خەڵک بە دەوری ا ڕێكخرا بکرێه
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 ! کەواتە ڕەئی ئێوە چۆنە لەسەر ناڕەزایەتیەکان و ئاسۆکەی چیە؟: دی گای سۆشیالسهی
  :سامان کەریم

ناڕەزایەتیەکانی ئێسها، بەهەمان شێوە پێویسهە لە نێو هەلومەرجی سیاسی وکۆمەاڵیەتی 
گرینگهرینیان لە .  ئەم ناڕەزایەتیانە چەن  الیەنی هەیە.  ئەم هەلومەرجەدا سەرنج ب رێه

ڕوانگەی منەوە، ئەوەیە کە بواری کردختەوە بۆ دەخاڵەتی ڕاسهەوخۆی کرێکار وە خەڵکی 
بواری کردختەوە، بۆم  مەسەلەیەکی بابەتەییە نەک لێک انەوەی .  ناڕازی وە کۆمۆنیسهەکان

پایەی ناڕەزایەتیەکە فراوانە، لەئەنجامی کەڵەبونی هەژاری و برسێهی و نەبونی .   سیاسی
تیانە تا ئێسها  زایه بەم پێیە ئامانجی ئەم ناڕه.  خزمەتگوزارییەکان ا سەری هەڵ ایەوە

اڵم بێگومان  به.  کۆمەڵێک خواسهە و هەروەک ئاماژەم پێکرد، دەتوانرێه جێبەجێ بکرێه
 .نایکەن، مەگەر بە هێزی یەکگرتوو وە بەهێزترو فراوانهر

اڵم فراوان بوونەوەی لەسەرەتاوە و  ناڕەزایەتیەکان سەرەڕای پایەیی بابەتیان، به
نمایشکردنی جۆرێک لە ڕێكخراوبوون پێوەی، هەروەها هەڵکوتانە سەر بارەگای حزبەکان 

نیشانەی ئەوە بوو کە هێزە سیاسیەکان بەتایبەت دوو ...  و هەن ێ کۆمپانیای نەوت
جەمسەری دابەش بووی نێو ئیسالمی سیاسی شیعی، هەوڵیان دا خەڵکی ناڕازی بەگەڕ 

ڕێگایەک بوو، ئەگەر چی بۆ ئەوان ترسناک، .  بخەن بۆ بەدەسههێنانی سیاسەتەکانی خۆیان
اڵم  کە هەردوو جەمسەری نێو ئەم هێزانە توانای خۆیان لەبەرانبەر یەک تاقیکردەوە، به

زخری نەخایان  هیزەکانی خۆیان کشان ەوە، دواتر لە ڕێگای هێزی عەشایەرەوە هاتنەوە 
بەو ئاسهەی کە ئەو هێزانە بەش اری نەکەن ئەوا .  مەی ان و دواتر وازیان لەوەش هێنا

 .وە ئەمە واقعهر و سەر ڕاسههرە. خۆپیشان انەکان بچوکهر دەبنەوە
کۆمۆنیسهەکان و بەشی پێشرەوی بزووتنەوەی كرێكاری پێویسهە لەسەریان دەخاڵەتی 

م  پێم وایە لە ئاسهی ماکرخدا لەم هەلومەرجەدا، .  بەردەوام و ڕێكخراو و نەخشەدار بکەن
ئایا لە شارێک ا مەیسەر دەبیه یان لە گەڕەکێک وەک .  ئامانج دەبێه ناوچەی نفوز بێه
م  مەبەسهم ئەوەیە کە ئەم کارە لە شاری بەسرەدا .  گەڕەکی سەدر لە بەغ ا بۆ نمونە

خواسه یان ئامانجی بزووتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵکی ئەم شارە، بە .  ئێسها زەمینەی هەیە
ڵكی ناڕازی و كرێكارییەوە، دەبێه دەسەاڵتی لۆکاڵی ئەم شارە  بێکار و هەژاریەوە، بە خه

 ئەمە . کە هەڵقوالی شورای گەڕەکەکانە". شورای نوێنەرانی پارێزگا" بێه دەسەاڵتی 
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بە پراتیک و .  ئەم ئامانجە کاری هێجگار گەورە و هەرقلی دەوێه.  پێویسهە ئامانج بێه
كەکانەوە بگرە تا دەگاتە  ڕه شێوازی کۆمۆنیسهی و لە سەر پایەی کۆبونەوەی گشهی لە گه

دامەزران نی پاریزگار و بەرپرسەکانی شار، هەمووی لە ڕێگای هەڵبژاردنی ڕاسهەوخۆوە 
ئەم شێوازە لەکار لە هەر ناوچە و شار و شوێنک ا مەیسەر ببێه، دەسەاڵتی .  پیادە دەکرێه

 . کاری راسهەوخۆی جەماوەری دەبێه
ئەمە ئامانجە و لەهەمان کات ا پێویسهە  هەنگاو بە هەنگاو لەهەر ناوچە و شوێنێک ا بەپێی 

شێك لە وزە و گیانی خەباتکارانە لە دەروونی  هێز هاوسەنگی پراتیک بکرێه و ببێهە به 
لە روانگەی منەوە پێویسهە ئەوە ئاسۆی ئەم قۆناغەی .  بزووتنەوەی ناڕەزایەتی خەڵک ا

دەبێه ئاگاداری ئەوە بی  کە .  ناڕەزاتیەکان بێه کە لە چەن  شارێک بەڕێوە دەچێه
تی تێ ا  زایه ئەوشارانەی کە ئێسها بەردەوام لە ڕخژانی هەینی دا یان  چەن  ڕخژی تردا، ناڕه

 . شار زیاتر نییە و جار هەیە لەوە کەمهرە ٥دەکریه لە 

 
  دا نی  و به و هێزانه كێك له ڵ هیج یه گه له  ڵكی ناڕازی كه خه:  دی گای سۆشیالیسهی

و  و ئه  و دخخه ن  به یوه په  ن له بێ چی بكه توان  و ئه كان ئه دیاریكراویش كۆمۆنیسهه
 ؟ وه تیانه زایه ناڕه

  :سامان کەریم
تیەکانی عێراق، ئەوەیە کە خەڵکی ناڕازی بە  زایه گەورەتری  کۆسپی هەموو ناڕه

یەکی ئازادانە و لە سایەی یاسا  ئێسهاشەوە، پراتیکی خەباتی جەماوەری نەکردوە بە شێوه
لەوە قەباعەتهر .  و ڕێسایەکی ئازاددا و بەم پێیە هەمیشە لەپڕ وە ناڕێكخراو هاتۆتە دەرەوە

شێك لە هوشیاری  هاتۆتە سەر و بۆتە به"  بەهاری عەرەبی"  ئەوەیە کە ئێسها تەجروبەی 
نەگەتیڤی خەڵکی ناڕازی عێراقیش، کە ئەوەن ەی دیکە، خەڵک لە ڕێكخراو بوون دوور 

" بەهاری عەرەبی"یەکێک لە تایبەتمەن یە هەرە زەق و ناشری  و خراپەکانی .  ڕادەگرێه
اڵم سەیر دەکەیه یەک دانە  کراوە، به!!"  شۆڕشە "  گوایا ئەم هەموو.  بوو"  ناڕێكخراوو بوون

ئەمە .  ڕێكخراوی خەڵکی لە گەڕەک و نێو کارگەکان بە دوای خۆی ا بەجێنەهێشهووە
. مەسەلەی سەرەکی ئەوەیە.  کۆسپێکی گەورەیە و کاری گەورە و بەردەوامی دەوێه

تی سەر شەقام و  زایه کرێکارانی هوشیار و پێشرەو، کۆمۆنیسهەکان دەتوان  لەگەڵ ناڕه
ئایا دەتوانی  لە !.  مەی انەکان ا، کڵپەی ناڕەزایەتی لە دڵی گەڕەک و کارەکان ا بەرزبکەنەوە؟

تی ئەنجام ب ەی  بۆ هەمان خواسه و داوا کە لەسەر  زایه كی بەسرە، ناڕه ڕه چەن ی  گه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٢١

 ریمڵسامانکهگهگفتوگۆله



ئەمە پۆینهێکە و گرینگە بەتایبەت ئەگەر بیرمان الی ئاسۆی .  شەقامەکان بەرزی دەکەینەوە
لە هەمانکات ا ڕێگا و .  سیاسی ئەم بزوتنەوەیە بێه، هەروەک لەسەرەوە باسمان کرد

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 

لە ڕوانگەی منەوە ڕێكخراو بوونی .  دەسه بۆ هەن ێک کار و پراتیکی دەسه بەجێ ببرێه
کەسیەوە بگرە تا دەگاتە تۆڕی فراوانی هوشیار کردنەوە و ڕێكخسه   ٢هەڵقەیی لە 

بەبێ بوونی پراتیکی لەم چەشنە پێم .  بەتایبەت لە نێو الوان ا مەسەلەیەکی هێجگار گرینگە
 . وایە کارێک بە قازانجی کۆمۆنیزم و کرێکار مەیسەر نابێه

ك یا زانکۆ یا کارگە و  ڕه و هەلقانەیە کە لەگه هەڵقەی هوشیار کردنەوە ئه  مەبەسه له
کەس یان زیاتردا پێک دێه کە لەوانەیە سەرەتاکەی تەنها  ٢لە نێوان ...  پەیمانگا یان بازاڕ

بە بێ بوونی سەدان .  پەیوەن ی کۆمەاڵیەتی و هوشیاریەکی سەرەتایی بێه بۆ ڕێكخراوبون
لە .  كەکان ا ڕه هەڵقەی لەو چەشنە، ناتوانی  باس لە کۆبونەوە گشهیەکان بکەی  لە گه

ك و لە شوێنی خوێن ن  ڕه چونکە ڕخشنە کە کۆبونەوەی گشهی لە گه.  پەیمانگا و زانکۆکان ا
ئەو .  و یان بازاڕدا، بە بانگەواز ناکرێه وە نایەتەدی ئەگەر هێزێک لە خوارەوە نەیجوڵێنیه

م  هەنگاوی .  ن کە پێویسهە کاریان لەسەر بکرێه و فراوان ببنەوە"  هەڵقانە"  هێزە ئەو 
کاری لەم چەشنە کاری بە حەوسەڵە و ڕختینی کۆمۆنیسهی .  یەکەم هێجگار سەخه دەبینم 

 .یە کە بەڕاسهی و بە داخەوە لەگەڵی ئاشنا نی 
بۆ پێکهێنانی ئەم هەڵقانە دەبێه کۆمۆنیسهەکان لە پێشەوە ب  و ببنە ناوکۆکەی ئەم هەڵقانە 

بەتایبەت هەوڵ ب رێه کە لە سەرەتاوە کەسانی پێشرە و لەم هەڵقانەدا . و تۆڕە فراوانەکانی
تیەکان سنوری شەقام  زایه هەروەها کارێكی دیکە ئەوەیە کە هەوڵ ب رێه ناڕه.   بەش ارب 

ك  وە بەتایبەت لە سەرەتاوە بچێهە نێو  ڕه و مەی انەکان ببڕێه، بچێهە نێو بازاڕ، نێو گه
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 

خاڵێکی دیکە ئەوەیە کە لەهەر کوێ .   وردی پێویسهە بە هاوکاری ڕابەرانی نەوت خۆیان
بواری ئەوە هەیە رێكخراوێک پێک بهێن ، ڕاسهەوخۆ دەسه پێبکەی ، هیج سەرەتا و 
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بێکاران، یان دەرچوانی زانکۆ بۆ دامەزران ن، ...  لێک انەوەیەکی ناوێه لە هەلومەرجی ئاوادا
کۆمۆنیسهەکان دیسان ئەرکیانە کە دروشم وە ...   یان دەسهفرخشانی فالنە بازاڕ و شەقام

دوایی  پۆینه ئەوەیە کە دەبێه هەر .  كەکان ا ڕه خواسهەکان یەکبخەن لە ئاسهی شار وە گه
تیە جیاوازەکان ا چ لە ئاسهی یەک شاردا،  زایه لەسەرەتاوە هاوئاهەنگی بکرێه لە نێوان ناڕه

لەسایەی سیاسەتێکی وادا کۆمۆنیزم دەتوانێه .  یان چەن  شارێک ا، لە ڕێگای ڕابەرانیەوە
هێز و حسابی لەسەر بکرێه، یان الیەنی کەم زەمینەی ماددی و مەلموسی بۆ  ببێه بە 
 . بڕەخسێه
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نسوریڕۆڵیمهربارهرێکدهوهته

 تیكۆمۆنیزمیكرێكاریتوخهحیكمه
 

 :ران ک بۆ خوێنه یه وه ڕونگردنه
  ك لاه ریاه ڵ هاه گاه دیدگاای ساۆشایاالایاساتای لاه  كه  ستان سیمینارێكه رده ی به مه ئه

.  ریامادا ساازی داوه ، عوسمانی حاجی مارف و موحسیان كاه و سایه سره هاوڕێیان خه
  تاه ڵاباه هاه.   وه تی سایااسای ئاه ت و خه نسور حكمه ڕۆڵی مه  ت به باره سه  كه سیمیناره

تاا  سیمینارێك یان هاه به  كه   فراوانتره  وه زۆر له  یه له سه م مه ئه  بڵێین كه  وه بێ ئه ئه
كانی كۆمۆنایازمای  سیاسیه  تاكو هێڵه وڵێكه  هه مه  اڵم ئه ند سیمینارێك بپۆشرێ به چه

یباوو بانااساێاناێ و لاه  و هه ئه  ك كه ت و جیاوازیه نسور حكمه كرێكاری و پراتیكی مه
دوو سایامایاناار   باه  ره وه م تاه ئاه  اڵم ئێمه به. ر سه تیشكی بخاته  وه كه یه ند گۆشه چه 

، زۆرتار نااساانادن و  م سایامایانااره ئاه  م، واتاه كاه شای یاه باه.  یان كاه ش ئاه پێشكه

٢٢ 

  و سایه رسه خه عوسامنی حاجی مارف    ریم  موحسین  که
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ی  وه باێ و ئاه ئاه  كاانای ڕه ت و بااوه ت و خاه نساور حایاكاماه پاێاشایااوی ماه خستنه
كاانای و  ڕه ت و بااوه نووسای خاه چاره  ت به باره ی داهاتوو، سه میشیان، بۆ ژماره دووه

ین هاوكااتایاش  كه پێداگری ئه  یه جروبه م ته م ئه رده كانی به نگیه ی و ئاسته كه وه جواڵنه
و  ماوكاوڕی و ئاه ، یااخاود كاه وه تاه و باووناه ڕووی ئاه ی ڕووباه خناناه و ڕه ر ئه سه  دێینه

  وه وه رگی ئاه دوای مه  له  تی كه تایبه  به.  یبێ كرێ هه ئه  یه وه م جواڵنه ئه  ی كه الوازیانه
ندێك ئێستاا  ت هه نانه و ته  ردێكی كوشنده ده  ودا بۆته ی ئه كه وه جواڵنه  رشوباڵوی له په

 . گرن دوور ئه  و به كانی ئه ته ت و سیاسه خه  خۆیان له
ت بانااساێانایان و  نسور حیكاماه مه  ئێمه  كه  نییه  وه نها ئه ته  م سیمینارانه ئامانج له

كاتاێاكادا كاۆماۆنایازمای   له  كه  یه وه ر ئه سه س له زۆرتر فۆكه  بگره.  ین شی بكه پێشكه
  و ئااساتاه بێ تا ئاه بۆ كۆمۆنیزمی ماركس ئه  وه ڕانه ك ڤێرژنێكی نوێی گه كرێكاری وه

نااوی   كاانای تاری باه ڵ ماۆدێا اه گاه له  سیاسیه  م هێڵه كانی ئه جیاوازیه  بناسێنرێ كه
و گارناگای باۆ   سیاسیه  م هێڵه ر ئه سه هاوكاتیش پێداگری له.  ربخرێ ده  وه كۆمۆنیزمه

ی  و هاێارشااناه موو ئه بۆ هه  اڵمێكه كوردستانی عێراقدا وه  ی كۆمۆنیستی له وه جوواڵنه
تاا   وه سااڵنای پاێاشاووه  له  وه اڵته سه ن ده الیه ر كۆمۆنیزمی كرێكاری چ له سه  ته كراونه

ڕووی  خساتاه.  زاناێ پ و كاۆماۆنایاسات ئاه چاه  خۆ به  ن ترێندێك كه الیه ئێستا و چ له
رپاكردنی شاۆڕشای  وی به ڕێڕه  و له ت و میتۆد و پراتیكی ئه نسور حیكمه ری مه كاراكته

ڵساوڕاوانای  تاكو كرێكارانی ساۆشایاالایاسات و هاه  كی گرنگه یه له سه كۆمۆنیستیدا مه
وری  ده  تاێای باڕوانان و لاه  وه و هاوشایااراناه  چااوێاكای كاراوه  پ باه كرێكاری و چه

كاانای،  ت و ئاایادیاه نسور حیاكاماه مه.  ن ڕێبخه تا فیكری به ئارگیومێنتی سیاسی و هه
ڵساوڕاوانای كاۆماۆنایاسات و  ساتای هاه رده باه باێ لاه كاانای ئاه ت و پاراتایاكاه سیاسه

م  یدانی ئاه ڵسوڕاوی مه هه  ڵیبژێرن و ببنه یان هه  هوشیارانه  سۆشیالیستدا بێ تاكو به
 . ی لێ بگرن خنه بن و ڕه ڵی نه گه ، یان له یه وه جواڵنه

 

 :مالموحسینجه
تهای  ره سهه  لهه  كهان كهه كۆمۆنیسههه  له یه  وه م نه بۆ ئه ی  كه  سه پێ بكه ده وێوه  تا له ره با سه
ت و دواتر كۆمۆنیزمی كرێكهاری  نسور حكمه كانی مه باسه  ی ڕابردوودا به ده شهاكانی سه هه

كهوردسهههان و   پ و كۆمۆنیسهی له ی چه وه ر بزووتنه سه و له كانی ئه ریه ئاشنا بوون، كاریگه
ی  لهه سهه مهه  ی كهه وه اڵم ئهه بهه.   رچهاو دیهاره كهی بهه یهه شێوه و بینی به  ئه عێراق و ڕخڵێك كه 

 یربارهرێکدهوهته
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ورانهی مهاركسهیهزمهی  ده كهانهی  بهاسهه  ت لهه نسهور حهكهمهه مهه  بهوو كهه  وه كی بهوو ئهه ره سه
و  جهیهاواز بهوو بهه  و كهه كهی دابهوو بهه دێهیه تمه تا كۆمۆنیزمی كرێكاری تایبه وه  شۆڕشگێڕه

ی  وڕێهگهه و بهۆ دنهیها و دخخهی جهیهههانهی و جهێهگهه ئه كی كه  و شیكاریه وه لێك انه ی كه  مانایه
یهكهرد تها  ر ئه وتنی شۆڕشی ئۆكهۆبه كه رنه ی هۆكاری سه وه یشه  و لێك انه كۆمۆنیزم و تێگه

تهكهێهش و  حهمهه ری كهرێهكهار و زه ماوه ی ڕێكخسهنی سیاسی و جه له سه ر مه سه باسكردن له
كهرێ  ئهه  كهرد، كهه تهی ئهه رایهه و نهوێهنهه ئهه تهكهردن كهه  زوب و سهیهاسهه حهه ته مۆدێلێكی تر له 

بها   وه كهه بهاسهه  ی بچیهنهه وه اڵم بۆ ئه به.  ریان سه  بێینه ی جیاجیا ب  ئێمه  موو گۆشه هه مانه ئه
ت بهۆ  نسور حكمه ر ڕخڵی مه سه تان له كه ریه رنجی هه وێ سه مه ئه  ی  كه سه پێبكه ده  وێوه له
كهانهی و  دنهیها و ڕووداوه ی ماركسهیهسهههی و كهۆمهۆنهیهسهههی لهه  وه دانی لێك انه وه سهه ده به 
دواتهر  وه ...  ر دیهمهوكهراتهی و شهۆڕش سهه كانهی لهه پێشوو، باسه  له وه  یشه  و ئاوڕدانه تێگه
ن چینی كهرێهكهار و  الیه اڵتی سیاسی  له سه ی ده له سه زوبی كۆمۆنیسهی و مه حه ر ته سه دێینه
ههاوڕێ   تها لهه ره سهه.  ی سۆشهیهالهیهسهههی چهیهنهی كهرێهكهار وه ی ماركس بۆ جوواڵنه وه گێڕانه

 .رموو فه. ی  كه سه پێئه ده  وه ریمه موحسی  كه

 

 :ریمموحسینكه
دا  یهه م نهاوچهه ناو كهۆمهۆنهیهزمهی ئهه  له  ك كه یه كو دیارده ت وه نسور حیكمه ڕاسهی ا م  مه  له
ك  یهه ن  وێسهگه كات و چه سه پێئه ده  وه شوێنێكه  له  سێهیه م كه ئه. م كه یر ئه دا، سه ڵئه ر هه سه
ی سیاسی  ناو پرخسه  كات کاتێك دێهه سه پێئه ده  وه شۆڕشی ئێرانه  له.   یه ودا هه ژیانی ئه  له

كهی كهورتهی دیهاریهكهراودا  یهه مهاوه  له.   زای سیاسی ئێرانەوە كان و فه سیاسیه  و کێشمەکێشە
ر ئهاسهههی  سهه بهێهه لهه ی ههه وره خشهێهكهی گهه ور و نهه ك و دەتهوانهێ ده یهه دیهارده  بێ به ئه

بهێ  ڕای مه  ئهه  بهه.  عهێهراقه ا  ئێران و دواتریش لهه  له  وەی کۆمۆنیسهی و کرێکاری بزووتنه
 .بناسێنی   یه م دیارده ك ئه وه  مەنسور حکمەت

كی سهیهاسهی کهۆمهۆنهیهسهه  تیه سایه كو كه وه  وه شۆڕشی ئێرانه  تا له ره ت سه نسور حیكمه مه
سهه دەبهات بهۆ  سهەرەتها ده.  می دەسه پهێه ەکهات كه كانی یه نگاوه هه  وه وێه و لێره كه رئه ده

كهێهههی تهێهكهۆشهەرانهی  ویهش یهه دوای ئهه(.  نه  ههه سهه) دروسهكردنی گروپی سیاسی بەنهاوی 
رجهی  لهومهه ی ههه رگهه جهه  لهه  كهات، كهه دروسهه ئهه(  اتحاد مبارزان كمهونهیهسهه) كۆمۆنیسه 

 تیکۆمۆنیزمیکرێکاریتوخهنسورحیکمهڕۆڵیمه
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كهی  تهیهه سهایهه ك كهه دات وه وڵ ئهه مەنسهور حهکهمەت ههه.  شۆڕشی ئێرانەوە سەر هەڵه ەدات
حهوكهمهی   ت بكات لەو شۆڕشەدا، بهه خاڵه ده  وه رخه ی ماركسیزمی هاوچه ڕوانگه  سیاسی له

و بەهۆی ئەوەی لەدەرەوەی ئێهران   داوه ڵنه ریهه ناوی كۆمۆنیزمی ئێران ا سه هه  له  ی كه وه ئه
مهاركسهیهزم ڕابهگهات و   سهی بهه ده  وه، مه كه سهی یه ده  بێ بۆی تاكو له لێك ئه هه  مه ئه.  بووە
ڵێهكهی  ڵوپێكه می و تێكه پێكی ماوی و جیهان سێیه چه  ی ئێران، كه په و چه م دووریش بێ له هه
ی  وه تهی ئهه ماركهس و مهارکسهیهزم،  فهرسهه  ی به یشهنه سهڕاگه م ده ئه.  یرو سەمەرە بوو سه

  پێ اوە کە تەنانەت لە مەسەلەی ڕێكخسه  و دروسهکردنی گروپی سیاسی کۆمۆنیسهیه ا بهه
  و ڤهێهرژنهه بوو یان ئه ئێران ا هه  له  ی كه یه و دیارده و جیاواز بێ له  وه كی تر بیربكاته یه شێوه

شهیه ا بهووبهێ، مەنسهور  كهه تهایهیهه ره سهه  شهكهڵهه  له  مه ر ئه گه تا ئه هه.  بوو هه  كۆمۆنیزم كه  له
حکمەت شێوازێکی جیاواز لە کاری رێکخسه  و پراتیكی سهیهاسهی و حهزبهی نهوێهنەرایەتهی 

 . شۆڕشی ئێران ا شهێكی دیکە بڵێه  دات له وڵ ئه و هه ئه. دەکات
  ڕخڵهی پهرخلهیهههاریها لهه  وێه باس له یه دا ئه‘‘ شۆڕشی ئێران و ڕخڵی پرخلیهاریا’’ لە نوسراوی

كهانهی  وتێكی ماركسیسه و كۆمۆنهیهسهه قسهه ، ڕه وتێكی تازه كو ڕه شۆڕشی ئێران ا بكات وه
  وتی شۆڕش ا مەنسوری حکمەت روبەرووی ئەوە دەبهێههەوە كهه ڕه  له  ته ڵبه هه.  خۆی بكات

تهی  تهایهبهه بهه.  ی چینی كرێكاری لە چ ئاسههێهكه ایە وه پ و بزووتنه ی چه وه بارودخخی بزووتنه
ڕخڵهی   وه نهاوی كهۆمهۆنهیهزمهه ردا بهه مهاوه ناو كهرێهكهاران و جهه  ئێران ا له  له  ی كه وته و ڕه ئه
تها   تێی ا بهووه  وه ترختسكیسهه  له  بۆ نمونه   . رخسهووه ی جیاجیادا خۆی ده شێوه  ، له بووه هه

یهل بهوون  ڵێهك مهه مووی كۆمه هه  مانه ئه.  می تی جیهان سێیه ووترا خه ی پێی ئه وه ماوی و ئه
یه   ت به ه ر دیهقهه گهه.   وه شهه مهانهه ر ئه رامبه به  وێهه كه ت ئه نسور حیكمه مه  پی ئێران ا كه چه  له
وێ دەورونەخشهی هەبهێ   یهه ئه  ی كه وه رباری ئه دا سه ٢١٢١سهپێكردنی شۆڕشی  ڵ ده گه له
لەی تریش دەبهێههەوە کە  سه ن ێ مه ڕووی هه كانی شۆڕش ا، بەاڵم هاوکات ڕووبه له سه مه  له

كهاتهێهك بهاسهی   بۆ نمونه.   ی چەپی ئێرانەوە هەیە وه راسهەوخۆ پەیوەن ی بە خودی بزووتنه
كو باسێكی تهیهۆریهكهی سهیهاسهی ئهابهوری  وه(  وتنخواز ی بۆرژوازی میللی و پێشكه فسانه ئه) 
م  رده كانهی بهه ماییه فیكری و بنه  تیه ڕه بنه  ڕێگریه  به  نووسێه، لەم نوسینەدا دەیەوێ وەاڵم ئه

ی چەپ و  وه ئێهرانه ا به اتەوە، کە بهێهگهومهان ئەمە تەنههها کهێهشهەی بهزووتهنهه  كۆمۆنیزم له
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ی چەپ بهوو  وه کۆمۆنیسهی ئێران نەبوو، بەڵکو کێشەیەکی بنەڕەتی تیۆری و فکری بزووتنه
 !لە ناوچەکەو ئەوەی بە کۆمۆنیزمی جیهانی سێیەمی دەناسرا

  بۆرژوازی لە وواڵتانی دواکەوتهووی سهەرمهایەداری بهه  شێك له ئەو جۆرە لە کۆمۆنیزم به
لەئهاکهامهی ئەمهجهۆرە تهێهڕوانهیهنەدا .  وتهنهخهواز نهاودەبهرد ر دیموكرات و پێشهكهه روه نیشهمانپه

  شهه ڕه  كهرد بهه كهرد و چهیهنهی كهرێهكهاری ئهه بۆرژوازی كول ئهه  ی چینی كرێكاری له خنه ڕه
كهۆمهۆنهیهزم و   كهی بهه نه یهه یهوه ههیهج پهه  مهه ت ا ئهه ڕه بنه  له  شكری بۆرژوازی خۆماڵی، كه له

  و بهاسهه ت دێهه ئهه نسهور حهیهكهمهه مهه.  بوو نه  وه بات و شۆڕشی كرێكاریه سۆشیالیزم و خه
شی لهێ  نها دوو به واو بكات و ته كانی ته شه موو به نەیهوانی هه  وه داخه  اڵم به نووسێه، به ئه
جیهانی   داری له رمایه سه  ت به باره ڕای م  بۆچوونێكی ماركسیسهی سه وێ ا به له.  نووسێ ئه

لەنهاو   داریهه رمهایهه م سه ی ئه وڕێگه ، جێگه سهه داری وابه رمایه ڵێ سه و پێی ئه ی ئه وه سێ ا، ئه
و كهاردا   رمایه بازاڕی جیهانیی سه  ی له وڕێگه سیسهەمی سەرمایەداری جیهانی ا چییە، جێگه

، ئەوانە زخر بە ووردی و زانسهیانە، کە تایبەتمەن ی میسه خلهۆژی مهارکسهیهزمە، لهێهك  چییه
ی كهۆمهۆنهیهزم و كهرێهكهار وەکهو ههێهز و  وڕێهگهه جهێهگهه  لەسەر ئەو بنەمایەشهەوە.  دەداتەوە
یەکی سەربەخۆو دژی سهەرمهایەداری دەخهاتەڕوو کە شهۆڕش وەکهو پهراتهیهکهی  وه بزووتنه

سیاسی ئەم چینە بهۆ ئهاڵهوگهۆڕ لە کهۆمەڵهگهادا و دامەزانه نهی دەسهەاڵتهی چهیهنهی کهرێهکهار 
شههیهه ەکههاتەوە و لە تەپههوتههۆزی بههۆچههوون و لههێههکهه انەوە غەیههرەکههرێههکههاری و خەڵههکههی و 

 !پۆپۆلیسهیەکان دەری ەکێشێ
نهاو  رجی شۆڕشهی ئهێهرانه ا، لهه لومه ناو هه باسم كرد، له  دا كه رجه لومه م هه ناو ئه بێگومان له

  مهیهشهه م كۆمۆنیهزمه ا، ههاوكهات ههه رده كانی به فیكریه  و گرفهه  گرێ و كێشه  به  وه اڵم انه وه
چهۆن لە ڕوانهگەی چهیهنهی کهرێهکهارو کهۆمهۆنهیهزمهێهکهی   بوو كهه  وه كانی ئه كێشه  شێك له به

بۆ نمهونهه .   وه كانی بەردەم شۆڕش ب اته ڕێگریه  اڵم به دەخالەتگەر و کرێکاری و رادیکاڵ، وه
ی  وه ڵسههانههه دورنههمههای فەالکەت و هههه" یەکههێههك لە بههاسههەکههانههی لەهەمههان دەورانهه ا وتههاری 

لەم باسەدا بنەما ئابوریەکانی شۆڕشی ئێران لهێهکه ەداتەوە، .  دەنوسێه"  نوێی شۆڕش رله سه
كات کە لەبەرئەوەی ئەو گرفهانە وەاڵمهی  ئه  وه کە بوونەهۆی روخانی رژێمی شا و باسی ئه

وەرنەگرتۆتەوە و هەژاری و بهێهکهاری، وەکهو خهۆیهان مهاونەتەوە، ئەگەری هەسهههانەوەی 
  وه ههێهوربهوونهه  ركاری كۆماری ئیسالمی جهۆرێهك لهه سه  شۆڕش لەئارادایە، کە دوای هاتنه
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هەر لە درێژەی ئەم لێکه انەوەیه ا بهاسهی قەیهرانهی سهەرمهایەداری لە ئهێهران و .  رووی ابوو
بەردەوامههبههوونههی دەکههات تەنههانەت لە دەورانههی بەدەسههەاڵت گەیشهههههنههی رژێههمههی کههۆمههاری 

دەنهوسهێهه و لهێهکه انەوەیەکهی "  یهران تیۆری ماركسیسههی قهه" مەنسور حکمەت !  ئیسالمیش ا
داری ئێران دەخاتەڕوو، وەکو بەشهێهك لە سهەرمهایەداری  رمایه یرانی سه مارکسیسهی بۆ قه

وابەسهە کە لەژێر کارکردوکاریگەری سەرمهایەداری ئهیهمهپهریهالهیهسهههی و مهۆنهۆپهۆلهیه ایە و 
 . یاساکانی ئەوان بەسەری ا زاڵە

ی  وڕێهگهه لەچوارچێوەی هەمان مێسۆددا بۆ لێک انەوەی سەرمایەداری ئێهران، بهاسهی جهێهگهه
م  تهی ئهه روره داری ئێهران و زه رمایه ناو سیسهمی سه تی كۆماری ئیسالمی دەکات له حكومه

لە ئهاکهامهی   ك دەخهاتەڕوو كهه بهۆ بهۆرژوازیهه  وه باری سهیهاسهیهه  ت له حكومه  له  مجۆره ئه
دا  بڕوای مه  لهێهره  به. شۆڕشی خەڵکی کرێکار و زەحمەتكێشی ئێرانەوە گورزی بەرکەوتوە

بهاسهی ) كردن و تەواوکردنهی  شه جۆرێك گه به  كه  وه، پێشه  هێنێهه كی زخر گرنگ ئه یه له سه مه
مەنسهور .  دایە( دەوڵەت لە دەورانی شۆڕشگێڕانە) ە، ئەویش باسی ( ت و شۆڕشی لینی  وڵه ده

ی سهیهاسهی دەوڵەتهی بهۆرژوازی دەکهات لە  ورێهگهه حکمەت لەم نهوسهراوەدا بهاسهی جهێهگهه
ت و  وڵهه ی ده قهولهه بهۆ خهودی مهه   یشهنێكی ماركسیسهیانه تێگه  سەردەمی شۆڕش ا، بەوەش

داری ئهێهرانه ا  رمایهه ناو سیسهمی سه تی كۆماری ئیسالمی له وڵه ی ده وڕێگه تیش جێگه تایبه به
ی چەپ و کهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهرانه ا  وه دەخاتەڕوو، کە ئەو سەردەمە سەرگێژی لەناو بزووتنه

ی چەپ و کۆمۆنیسهی ئێران نەیان ەتهوانهی پهایەی کهۆمەاڵیەتهی  وه بزووتنه.  دروسه کردبوو
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

كانی دنیای كهۆن  جۆرێك پاشماوه به  رسهی ئیسالمی كه په وتێكی كۆنه ئەوان پێیانوابوو کە ڕه
تهی  رایهه نهوێهنهه  وه ڕووی ئابهوریهه  تا چ له ت و فیكر و هه ڕووی سیاسه  تی چ له گایه به ره و ده
داری  رمهایهه كهی سهه ڵهگهایهه داری و كهۆمهه رمهایهه دنهیهای سهه  كهی بهه نه یهه یهوه ن، هیج پهه كه ئه

  بەپهێهچەوانەی ئەو رەوتە بهاوەی چەپەوە، بهاس لهه!   نهیهیهه  وه ك ئهێهرانهه وتهووی وه پێشهكهه
ئەو حهکهومەتهی .  كات داری ئێران ا ئه رمایه سیسهمی سه  له  ته وڵه م ده ی سیاسی ئه وڕێگه جێگه

كهانهی  پهێه اویسهههیهه  ریهكهه دا خه رجێكی شۆڕشگێڕانه لومه هه  كو حکومەتێك کە له ئیسالمی وه
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جێگیریی سیاسی و سەرکوتی شۆڕش بۆ بۆرژوازی دابی  بكات و  خەریکە جارێكی دیهکە 
ئهێهرانه ا   ی چینهی كهرێهكهار لهه وه وسانه و چه  رمایه رهێنانی سه به ی وه وه ڕانه رجی گه لومه هه
 ! ، تەماشا دەکرد و مامەڵەی دەکرد وه م بكاته رهه فه

ته ا دەسهه پهێه ەکهات،  نسور حیكمهه باتی سیاسی مه مێژوو و خه  قۆناغێكی تر له  مه دوای ئه
نههاو  ، لههه وه نههاو شههۆڕشههه و لههه ئههه.   تههی دروسهههههكههردنههی حههزبههه روره ی زه لههه سههه ویههش مههه ئههه
گهات  ئهه  وه ی كهۆمهۆنهیهسهههیهه وه كانی خودی شۆڕش و چینی كرێكار و بهزووتهنهه موكوڕیه كه
بهێهه،  كهگهرتهووی ههه زب بێه، ڕێكخراوێكی یهه حه بێ رێکخراو و موته كۆمۆنیزم ئه  ی كه وه به

و شهۆڕش و لە   رجی شۆڕشگهێهڕانهه لومه هه  خشی له ور و نه بێه و بهوانێ ده تی هه سیاسه
ئەوەبوو حزبی كۆمۆنیسهی ئێهران، چ .  بێه ڵگادا بە قازانجی چینی کرێکار هه ئاڵوگۆڕی كۆمه

  وه اڵمه انهه وه  نگاوێكی سیاسی بە ئاقاری رێکخسهنی سیاسی چینی کرێکار و چ لهه كو هه وه
   كهانهی ڕخڵهی چهیهنهی كهرێهكهار لهه پهێه اویسهههیهه  بهه  وه اڵمه انهه كانی شهۆڕش و وه له سه مه  به
مەنسوری حهکهمەت لەوە گەیشهههبهوو .  و لەناو کۆمەڵگادا، پێک ێه  رجی شۆڕشگێڕانه لومه هه

زوبی كۆمۆنیسهی کهرێهکهاری،  حه بوونی ته می شۆڕش ا، الوازی كۆمۆنیزم و نه رده سه  کە له
شۆڕشێك   و هۆکارەی وایکرد كه ئه.  شۆڕشی ئێران کەوتبوو  بەر  گورزێکی کوشن ە بوو كه

سهه  ده وته  بهه ركهه توانێ سهه ، نه وه ناویه  هاته  وه تی خۆیه قامه  تكێش به حمه كرێكار و زه  كه
. بهوو كۆمۆنیزم و سۆشیالیزم و چینی كرێكار حزبی سیاسهی خهۆی نهه  بوو كه  وه بهێنێ، ئه

م  ت لهه ڵهبهه ههه.  بات بۆ دروسهكردنی حزبی سیاسی چهیهنهی كهرێهكهار سه ئه و لەوکاتەدا ده ئه
سهائهیهلهی سهیهاسهی و  مه  به  وه اڵم انه وه:   ئاراوه  ی جۆراوجۆر دێهه له سه ن  مه دا چه یه پرخسه

كهار و  سهائهیهلهی پهراتهیهك و شهێهوه مه  ت به نانه ی كۆمۆنیسهی و ته وه فیكری خودی بزووتنه
  چ لهه  النهه سهه م مهه ر ئهه سهه  نه  بهاسهێهك ههاتهۆتهه چه  و به ئه.  هه … ی ڕێكخسه  و  له سه مه

كهاری  كاری پۆپۆلیسهی و شێوه شێوه  له  پۆپۆلیزم،  له  ،(تی كۆمۆنیسهی ح ه وه)رەخنەکانی لە 
  می حزبی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهرانه ا دێهنهه رده سه  مووی له هه  مانه ئه.  شهی تر… ناكرێكاری و 

جیاجهیهاكهانهی ڕێهكهخهسههه  بهۆ   ی شوراكان و ڕێكخسهنی كرێكاری و شێوه له سه مه.   وه ره ده
چهۆن حهزبهی   ی كهه وه كهات بهۆ نهیهشهانه انهی ئهه مووی بهاس ئهه هه  مانه ئه..  ڵگای ئێران كۆمه

م  و ئهه  وه بكاته  سهه رجه كخسهنی چینی كرێكاردا به یه  خشی له ور و نه كۆمۆنیسه بهوانێ ده
 . حزبی كرێكاری  چۆن ببێ به  حزبه
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نسهور  بهۆ مهه  وه باری فیكری و سیاسیهه هاوکات له  توانی  بڵێی  كه ئه  مه رده م سه ئه  ته ڵبه هه
شهه ا  یههه وه وت و جههواڵنههه م ڕه لههه.  ن سههه ش بههوو بههۆ مههاركسههیههزمههی ڕه وه ڕانههه ت گههه حههیههكههمههه
  بهه  ی كهه وه بهۆ مهاركسهیهزم بهوو، ئهه  وه ڕانهه وتهی گهه تی فهیهكهری و سهیهاسهی ڕه رایه نوێنه

بهاری  ئەتوانم بڵێم بەرجەسهەبوونی حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهه لهه.  ناسرا ماركسیزمی شۆڕگێڕ ئه
  م جهۆره بەرجەسهەبوونی ماركسیزمی شۆڕشگێڕ بوو، بەرجەسهەبوونی ئهه  وه ییه ڕێكخراوه

ی  وه ر چهوونهه سهه بهوو لهه  وه خهههكهردنهه كانی پێش خهۆی و جهه وته ڕه  گری بوو له خنه ڕه  له
، بهۆمهاوەی  وه تهه زمونی سۆڤهیهه هۆی شكسهی ئه كۆمۆنیزم بۆ ناو چینی كرێكار، لەکاتێک ا به

نێوان كۆمۆنیزم و چهیهنهی كهرێهكهار دروسهه بهووبهووه، مەسهەلەی   دەیان ساڵ، دابڕانێك له
تهی خهۆی، واتە چهیهنهی کهرێهکهار، مەسهەلەی  اڵیهه ی كهۆمهه گەڕانەوەی کۆمۆنیزم بۆسەر پایه

مەنسهوری حهکهمەت، چەپ و کهۆمهۆنهیهزمهی ئەو .  جەوهەری و پێناسەیی بوو بۆ کۆمۆنیزم
پ و کۆمۆنیزمی ناكرێكاری ناودەبات کە پایەی کهۆمەاڵیەتهی خهۆی  چه  سەردەمەی ئێران بە

وان  ت ا له ڕه بنه  كانی له ڵسوڕاوه ڵگادا داڕشهبوو، چاالكوان و هه ی كۆمه توێژەکانی دیكه  لەناو
تەتانەت کرێکاریش وەکو ئەفراد، نەك وەکو چهیه ، بەوشهێهوازەی لەگەڵ خهاسهیەتهی .  بوون

شهێهوازێهكهی رێهکهخهسههه  و کهاری !  کۆمەاڵیەتی توێژە ناکرێکاریەکان ا بێهەوە، رێهكه ەخهران
ڵ شهێهوازی چهریهكهی، پهۆپهۆلهیهسهههی و  گهه زخرتر گونجاو بهوو لهه  سیاسی و جەماوەری كه

كهی فهیهكهری و سهیهاسه ا،  یهه خنهه ڵ ڕه گه مەنسور حکمەت له.  شێوازی ڕێكخسهنی ناكرێكاری
ی كهرد و پهێه اگهریهی لەسهەر  وتهانە ڕه  م جهۆره كهاری ئهه ریه و شهێهوه ی نه خنه هاوكات ڕه

بهاری ڕێهكهخهسههه  و  لهه  بهاری فهیهكهری و تهیهۆری و سڵی ماركسیزم کرد له بۆ ئه  وه ڕانه گه
!پێ اگری بۆکارکردن و پراتیکی کۆمۆنیسهی لەناو خودی چهیهنهی کهریهكهاردا کهرد.  پراتیكەوە

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
  سائیلی سیاسی و فکری جۆراوجۆر لەئاسهی جهیهههانه ا ههاتهۆتهه دا مه مه رده م سه بێگومان له

سهه  ده  وه ه ٢١٨٨ساڵهی   له  پرخسەکەی  ت كه وه، بەتایبەتی مەسەلەی ڕوخانی سۆڤیه پێشه
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ی کههۆمههۆنههیههسهههههی و خههودی بههیههروبههاوەڕی  وه كههات و کههاریههگەری لەسههەر بههزووتههنههه پههێههئههه
لەپاڵ کاریگەری ئەم گهۆڕانهکهاریهانە لەسهەر .  یەکسانیخوازی و ئازادیخوازی لەئاسهی دنیادا

خودی حزبی كۆمۆنیهسهههی ئهێهران و سهەرهەڵه انهی کهیهشهەکهانهی نهاوخهۆی ئەو حهزبە، کە 
مەنسوری حکمەت دەسه بهۆ نهوسهیهنهی .  مەنسوری حکومەت هەوڵی اوە وەاڵمیان پێب اتەوە

دەبهات و وەاڵم (  کۆمۆنیزم و جیهانی ئەمڕخ) و دواتریش (  …  كانی ئێمه جیاوازیه)بابەتەکانی 
بە   وه اڵمه انهه ڵ وه گهه یهانهی ههاوكهات لهه.  بە گرێ فکری و تیۆریەکانی کۆمهۆنهیهزم دەداتەوە

  ش بهه وه اڵمه انهه ر ئهاسهههی ئهێهرانه ا، وه سهه م كۆمۆنیزم لهه رده كانی به كان و كێشه گرێوگۆڵه
ر ئاسهی دنیا یەکێك بوە لە سەرقاڵیەکهانهی مەنسهوری حهکهمەت وەکهو  سه له  له سه مان مه هه

زمهونهی  ئهه) بهاسهی   بهۆ نهمهونهه.  کۆمۆنیسهێکی هوشیار و دەخالەتگەر و ئینهەرناسیۆنالیسهه
  و كهه ی ئهه فهیهكهری و تهیهۆریهانهه  و بهاسهه له  كێكه یه(  ت شۆڕشی کرێکاری لە یەکێهی سۆڤیه

  ی چهیهنهی كهرێهكهار لهه زمونه م ئه ی ئه وه و ڕوونكردنه  وه شیكردنه  له  بووه ڕخڵێكی گرنگی هه
  و ڕەخهنهه ئهه  یانهوانیوه نه  وه تروتسكیزمیشه  كۆمۆنیزم به  كانی تر له موو ڤێرژنه هه  دنیادا كه

. سهه رده بهه  نهه زمهونهه، بهیهخهه و ئهه لهه  وه سهههه ده ی ات به ت ئه نسور حیكمه مه  كه  تیه اڵیه كۆمه
سەرجەم رەوتەکانی دیکەی کۆمۆنیزم و بەتایبەتی ئەوانەی سەر بە رەوتی تهرختسهکهیهزمه ، 

زمونی یەکێههی  ئه  یان له خنه رخانی سیاسی و ئای خلۆژیا و فیكر ڕه ر ئاسهی سه سه زخرتر له
رەخنەیان لە تەشەنەکردنی بیروکهراتهیهزم لەنهاو بەدەنەی سهەرکهرادیەتهی .  بووه ت هه سۆڤیه

حزبی کۆمۆنیسهی یەکێهی سۆڤیەت بووە، رەخنەیهان لە الوازی و نەبهوونهی دیهمهوکهراسهی 
لەناوخۆی حزب ا هەبوە، وەکو ئەوەی کێشەی ئەم ئەزمونەی چهیهنهی کهرێهکهار نەبهوون یهان 

ی  خهنهه بهۆ  ئهاسهههی ڕه  وه ببەنە خواره  كه خنه ڕه  ی كه وه ك ئه نه  کەمی دیموکراسی بووبێه،
كهو  ڤهیهزم وه كهانهی خهودی بەلشهه مهوكهوڕیهه و كهه  كهان و كهێهشهه تهیهه اڵیهه كهۆمهه  وه بزووتهنهه
نهگهاونهان  كهانهی ههه پهێه اویسهههیهه  اڵم به وه  یهوانیوه نه  تی كه اڵیه كی سیاسی كۆمه یه وه بزووتنه

كانی نهاو خهودی  كێشه و كۆمۆنیزم و سۆشیالیزم ب اتەوە، بەتایبەتی لە دەروانی كێشمه ره به
ر  سهه لهه ٢١١٨تها  ههه  وه ه ٢١١٤  خودی حزبی کۆمۆنیسهی سهۆڤهیەت لەنهێهوان سهاڵەکهانهی

کە لەئەکامی نەبوونی وەاڵمی کۆمۆنیزم بهۆ . ی ئابوری بۆ سۆشیالیزم وه ی گواسهنه له سه مه
یەکی دیکەی سیاسی کۆمەاڵیەتی، کە ناسهیهۆنهالهیهزمهی روسهیە،  وه ئەم گواسهنەوەیە، بزووتنه
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لەنهاو خهودی حهزبەوەو بەنهاوی کهۆمهۆنهیهزم و شهۆڕشهی کهرێهکهاریەوە، لە چهوارچهێههوەی 
 ! سەرمایەداری دەوڵەتی ا، وەاڵم بە گەشەی سەرمایەداریانەی روسیا دەداتەوە

  وڵهی داوه مەنسهوری حهکهمەت ههه  سائیلهی جهۆراوجهۆرن كهه ڵێك مه كۆمه  مانه رحاڵ ئه هه به
ی شكسهههی خهودی بهلهۆكهی رخژهەاڵت و  دەوڵەتهی  له سه تەنانەت مه.   وه اڵمیان پێ ب اته وه

و  م ئهه رده بهه لهه و پرس و مەسهەالنەی كهه رخ و ئه ی كۆمۆنیزمی هاوچه وڕێگه سۆڤیەت، جێگه
كهانهی کهۆمهۆنهیهزم  تهیهه اڵیهه فیكری و كۆمهه  له سه كانی، مه ، كێشه دا قەراری گرتوە یه وه بزووتنه

ربهڕیه  و  دیهمهوكهراسهی  ده) بۆنمونە باسی .   وه اڵمیان پێ ب اته دات وه وڵ ئه و هه کامانەن، ئه
كهانهی  كهیهه ره سهه  وته ڕه  ی كۆمۆنیزم له خنه وێه ڕه یه بڕوای م  ئه  به  كه  باسێكه(  كان ڕاسهیه

دیموكراسی، بخاتەڕوو کە بەدوای روخانی بلۆکی رخژهەاڵته ا، وەکهو   بۆرژوازی  بەتایبەتی
رەوتههی سههەرکەوتههوی بههۆرژوازی بەرامههبەر بە کههۆمههۆنههیههزم وێههنهها دەکههرا و حههزبە بەنههاو 
کۆمۆنییسهەکان یەك دوای یەك یان ناوەکانیان دەگۆڕی بهۆ دیهمهوکهراسهی، یهان پهاشهگهری 

دەیهویسهه چەکهێهکهی فهکهری و تهیهۆری به اتە دەسهههی .   دیموکراسیان بەخۆیانەوە دەلکهانه 
کۆمۆنیسهەکان بەرامبەر بە بۆرژوازی و هێرشی پێچەوانە بهۆسهەر بهۆرژوازی و رەوت و 

كهی تهر هەوڵهی بهۆ ئەوە بهوو کە كهۆمهۆنهیهزم  واتایهه  به.  کانی دەسه پێبکرێهەوە وه بزووتنه
مهای  ر بهنهه سه داری له رمایه ڵگای سه كانی كۆمه كیه ره سه  له ده كێش و جه ناو كێشمه  وه رێهه به

 . زوبی كۆمۆنیسهیەوە حه تا ته ڵسوڕان و هه فیكر و تیۆر و پراتیك و شێوازی هه
بهڕوای مه  لەگەڵ ئەو بهاسهانەی سهەرەوەدا کە  و بهه  یهه جێی ئاماژه  كی تری كه یه له سه مه

ئهێهران و   ی فیكری سیاسی كۆمۆنهیهزم لهه وه پاكژبوونه  له  بوو وریان هه ئاماژەم پێکردن، ده
ت  نسهور حهیهكهمهه كهانهی مهه بهاسهه.  دا ٢١١٢ساڵی   له  ن اوه ڕی كه ی شه له سه ش ا، مه كه ناوچه
ر كهۆمهۆنهیهزمهی ئهێهران، بهگهره  سهه نههها لهه ك تهه نه او، نهه كهه  مریكا له ڕی ئه شه  ت به باره سه

م  نهاكهه  مهه رده و سهه ت باسی ئه ڵبه هه.   ری خۆیەوە کۆمۆنیزمی لە عێراقیش خسهەژێر كاریگه
شهههاكهانه ا، کهاریهگەری  ههه  كۆمۆنیزمی ئێران، لەسەردەمی ماركسیزمی شهۆڕشهگهێهڕدا لە  كه
وتهی فهکهری  ن  گروپ و ڕه ر كۆمۆنیزمی عێراق دانابوو، وە لەژێر ئە وکاریگەریەدا چه سه له

هەروەههها دوای سههەرهەڵهه انههی .  و سههیههاسههی چەپ و کههۆمههۆنههیههسههه درووسههه بههوو بههوون
ناو حزبی كۆمۆنیسهههی ئهێهرانه ا  تێك له ی خه وه فراكسیۆنی كۆمۆنیزمی كرێكاری و جیابوونه

دا دوبارە کۆمۆنیزم لە عێراقه ا ٨١و  ٨٨كانی  ساڵه  له(   كانی ئێمه جیاوازیه) كانی دوای باسه  له
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کەوتەژێر کاریگەری ئەم رەوتە تازەیەو گروپ و رێکخاروە چەپەکانی عێراق خهۆیهان سهەر 
  دا بهه ١٢ساڵهی   كانی سەبارەت بە شەڕی کەن او له اڵم باسه بەم رەوتە فکریە دەناسان ، به

ر  سهه ری لهه كهاریهگهه  مهه عهێهراقه ا و ئهه  رخانێكی پێكهێنا بۆ كۆمۆنیزم لهه رچه بڕوای م ، وه
ری جه ی  نه او كهاریهگهه ڕی كهه ر شهه سهه ی لهه و باسه خودی ئه.  عێراقیش ا دانا  كۆمۆنیزم له

چ   و بهاسهە ئهه  یه  كهه وه م مێژووه و شاههیه ی ئهه شێكی  له به  موومان، كه ر هه سه بوو له هه
 . دا دروسه كرد فیكری ئێمه  ئاڵوگۆڕێكی ریشەیی لە بونیادی

  ره مسهه كهێهشهی جهه و كهات و كهێهشهمهه و بهۆ بهارودخخهی دنهیهای ئهه ئهه  ك كهه یهه وه لێهكه انهه
  بهه  یهه وه و بهزووتهنهه ی ئهه وه اڵمه انهه ی كهۆمهۆنهیهزم و وه وڕێهگهه كان و جهێهگهه ئیمپریالیسهیه

ر،  تهگهه خهاڵهه كهانهی كهۆمهۆنهیهزمهێهكهی ده وه ره جهیهاكهه  نیشانهه  مانه یبوو، ئه كانی دنیا هه له سه مه
  سهههووه، ماركسیزم و شیكاری مادی و ماركسهیهسهههی بهه  پشهی به  كۆمۆنیزمێكی ڕخش  كه

  كێك به اتهه چه  مجۆره و به  وه كی ماركسیسهی لێكب اته یه شێوه  كان به جیهانیه  توانی ڕووداوه
عهێهراق و ئهێهرانه ا بهۆ تهێهگەیشههه  و هەڵهوێسهه   كان له سه چینی كرێكار و كۆمۆنیسهه ده

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 
زوبی كۆمۆنیزمی كرێكاری و دروسهکردنی حزبی سیاسی یەکپارچە و  حه ته  له سه پاشان مه

كهی  یهه لە ویسهگهه. خاوەن یەك پێگەی کۆمەاڵیەتی دەبێهە ئەولەویەتی کاری مەنسور حکمەت
ته ا، کهاتهێهك ئەو حهزبەی لە دەورانهی  نسور حهیهكهمهه تری ژیانی سیاسی و رێکخراوەیی مه

رێکخراوەیی چهیهنهی کهرێهکهاری ئهێهران لە   -شۆڕشی ئێران و دابینکردنی دەخالەتی سیاسی
شۆڕش و لە کۆمەڵگادا، دروسهی کرد، ناتوانێ وەاڵم بە مەسەلەکهانهی کهۆمهۆنهیهزم به اتەوە، 

و  کهاتهێهك ئهه.  زوبی كۆمۆنهیهزم دەبهات حه ته  مەنسوری حکمەت دەسه بۆ شێوازێکی دیکەی
  بهكهات لهه  وه ڕێی ئه بگرێ و چاوه  وه ی خۆیه كه كاڵوه  سه به و تەنها دەیەوێ ده كۆمۆنیزمه 

وه و  كالبكاتهه كانی خۆی یه له سه ڵگای ئێران ا مه كۆمه  دا، یان تەنانەت له ڵه ئۆردوگاكانی كۆمه
ئیهر کاری بەسەر ئەوەوە نەبێ چی بەسەر کهۆمهۆنهیهزم و کهرێهکهار لە دنهیهادا دێهه، ئهیهههر 
مەنسوری حکهمەت دەسههەوەسهههان دانهانهیهشهێ و رێهگهای خهۆی لەو جهۆرە کهۆمهۆنهیهزمە 

خشهی كهۆمهۆنهیهزم  ڕخڵ و نهه  كی دروسه باس له یه شێوه ت به نسور حیكمه مه.  جیادەکاتەوە
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  ریهكهه خهه  ڵ كۆمۆنیزمێكی نهاكهرێهكهاریه ا كهه گه له  وه ڕێكه شه  چێهه ئه.  ئاسهی دنیادا  كات له ئه
ژێهر  کۆمۆنیزمێك کە لهه.  كات كانی خۆی بۆ بۆرژوازی چۆڵ ئه ره نگه ئاخری  سه  ورده  ورده

ژێهر فشهاری  دیهمهوكهراسهی، لهه  ههێهزكهردنهی كهۆمهۆنهیهزم بهه ناوی به  ناوی دیموكراسی و به
دوای شكسهی بلۆكی رخژهەاڵت ا دەسهههبەرداری کهۆمهۆنهیهزم   كۆمۆنیسهی  پڕوپاگەن ەی دژه

نهگهی  مەنسوری حکمەت ئااڵی کۆمۆنیزمێکی جەنگاوەری هەڵکهرد کە لەجەرگەی جهه!  دەبوو
تهی كهۆمهۆنهیهزمهی  ی شكسهی كۆمۆنیزم، قامه شه نەفسی بۆرژوازی ا دژ بە کۆمۆنیزم و بانگه

  وتهه ر خهودی ڕه رامهبهه بهه ڕێهكهی چهیهنهایەتهی لهه شهه  ڕاسه کردەوە و جهارێهكهی تهر چهوەوە
تێكهی  روره م کارە زه ئه....  كانی بۆرژوازی لە چەشنی دیموكراسی و ناسیۆنالیزم و  تیه ڕه بنه

كۆمۆنیزم، واتە کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری، لە   له  م جۆرە ی ئه وه ناسنامەیی بوو بۆ جیاكردنه
و رەوت و مەیهلە جهۆراوجهۆرەکهانهی نهاوبهراو بە کهۆمهۆنهیهزم لەدوای  وه  سەرجەم بزووتنه

ی  وه تهی جهیهابهوونهه روره زه  وه هەر لهێهره!  شکسهی ئەزمونی شۆڕشی کرێکاری لە روسیهادا
 .یان کرد ژێر ناوی كۆمۆنیزمی كرێكاری ا به تێكی فیكری سیاسی و حزبی له كو خه خۆی وه

  حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهران دێهههه  فکری له-تێكی سیاسی كو خه كۆمۆنیزمی كرێكاری وه 
كهی  یهه ر پهایهه سهه لهه  كهو حهزبهێهك كهه ئنهجها وه.  نێ یه گه رەوە و دواتریش حزبی خۆی ڕائه ده

  لهه  حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهران كهه  دروسه بهكهات و خهۆی لهه  سهاوه، تی ڕاوه اڵیه كۆمه
نسهور  دا مهه مهه رده م سهه لهه.   وه كهاتهه جیائهه  ر پێكهاتووه، نهه جۆرێك باڵی سه ناسیۆنالیزم و به

باری فیكری وێه حزبێكی سیاسی بنیات بنێ، حزبێکی كۆمۆنیسهی كرێكاری له یه ت ئه حیكمه
هها  روه ههه   . سیاسی و ڕێكخسه  و پهراتهیهکهی سهیهاسهی و کهۆمەاڵیەتهیەوە، بهنهیهات بهنهێهه  -

  حهزبهێهكهی سهیهاسهی، حهزبهێهك كهه  گۆڕێه بهۆ ئه  م حزبه ئەولەویەتی دەبێ بەوەی کەچۆن ئه
و   كهه ئهاسهههی نهاوچهه  ئهاسهههی ئهێهران و چ لهه  ڵگادا چ له كانی كۆمه له سه مه  له  ره تگه خاڵه ده

سهاڵهی   له  وه و لەسەردەمی دروسهكردنی حزبی كۆمۆنیسهی كرێكاریه كانی ئه وڵه هه.  دنیاش ا
  بهه  وەیە اڵمه انهه ، وه ی دروسهكردنی حزبێكی سهیهاسهیهه هەتاكو كاتی مردنی، پرخسه  وه ه ١٢

تی،  دا كردوویه و كاتانه له  ی كه و باسانه ئه.  ئاسهی دنیادا  له  م كۆمۆنیزم رده كانی به گرێوگۆڵه
م كۆمۆنیزم و ڤێرژنێكی تر  رده به  كی تر بخاته وێ ڕێگایه یه ئه  ن كه گرنگانه  و باسه موو ئه هه
 . ر و کۆمەاڵیەتیە تگه خاڵه كۆمۆنیزمی كرێكاری و ده  كۆمۆنیزم ب ات بەدەسهەوە كه  له
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  لهه  خهنهه ڕه  تهی چ لهه دا كهردوویهه یهه و مهاوه لهه  كهانهی كهه سیاسی و فیكریه  رحاڵ باسه هه به
دا ( ی كۆمۆنیزمی كهرێهكهاری رنامه ت و ناسیۆنالیزم و به میلله) ناسیۆنالیزم کە لە نووسراوی 
حهزب و ) كانی كۆمۆنیهزمهی كهرێهكهاری و دواتهر  بهاسهەکهانهی  بەرجەسهەیە و چ باسی پایه

  بهوون كهه  واڵنه و هه موویان نمونەکانی ئه هه  مانه ، ئه( ڵگا اڵتی سیاسی و حزب و كۆمه سه ده
حزبێكی سیهاسهی   ت داویەتی لەپێناو گۆڕینی حزبی كۆمۆنیسهی كرێكاری بۆ نسور حیكمه مه
كهانهی  گرێییه  له سه مه  اڵم به ڵگا و وه كانی كۆمه تیه اڵیه سیاسی و كۆمه  له سه مه  ر له خالەتگه ده

ڵهگهادا  كهانهی كهۆمهه تی و سیاسیه اڵیه كۆمه  كێشه كێشمه  بهوانێ له  حزبێك كه.   وه ڵگا ب اته كۆمه
  وه بهزووتهنهه  سهههی بهه بهێ و ده خشهی ههه ور و نهه ڵهگها بهێ، ده ری كهۆمهه وجود بێ، ڕابه مه

قهازانهجهی چهیهنهی   گیرکردبێه و بهوانێ ئاڵوگۆڕی سهیهاسهی و جه ی بهه  وه كانه تیه اڵیه كۆمه
ی كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری  رنهامهه دا بهه وه م ڕێهڕه و لهه ئهه.  ئێران ا دروسه بهكهات  كرێكار له

م كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری و  رده بهه  دەیهخهاتە  كامیل كهه كی موته یه رنامه كو به ڕێژێ وه دائه
ن و تەنانەت ئەوە بەڕوونهی  ری سیاسی بكه خالەتگه كان بۆئەوەی بزان  چۆن ده كۆمۆنیسهه

  لهه  ڵهگها چهیهیهه، وان بهۆ دنهیها و كهۆمهه ی ئهه رنهامهه وان و به یامی ئه دەخاتە بەردەمیان کە په
( بەرنامەی دنیای بهاشهههردا) و لە  ئه.  كات ش ئه پێشكه  مانه ی كۆمۆنیزمی كرێكاری ا ئه رنامه به

جیهانبینی خهۆی و كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری بهۆ سهەرمهایەداری ههاوچەرخ و ئەرکەکهانهی 
 .اڵت و دەوڵەتی كرێكاری دەخاتەڕوو سه کۆمۆنیزم و ده

ئەو گهرفههە   وه، داتهه اڵمی پێ ئهه وه  كی گرنگ كه مەنسوری حکمەت لەوێ ا یه له سه هاوكات مه
كان ا بووبوە گرێکوێرە و کەس بۆی نەدەکهرایەوە،  سیاسی و فکریە بوو کەلەناو كۆمۆنیسهه

  مەنسور حهکهمەت بەڕخشهنهی لهه.   ی ریفۆرم و شۆڕش و پەیوەن ی نێوانیانە له سه مه  ئەویش
روون دەکهاتەوە و پەیهوەنه ی نهێهوانهیهان   یهه لهه سهه م دوو مه كی باشهردا ئه ی دنیایه رنامه به

كهان  كهۆمهۆنهیهسهههه  شهێهك لهه بهه  لەوێ ا مەنسور حکمەت ئەو گرێیە دەکاتەوە کە.   دەخاتەڕوو
ی  ریفۆرمی سیاسی و ئهابهوری بهۆ چهیهنهی کهرێهکهار  وه ژێر ناوی ئه گیرخدەی بووبوون، له

هەروەکهو ئەو جهۆرە .  اڵتهی بهۆرژوازی بهووبهوون سهه سهلهیهمهی ده جۆرێهك تهه پێویسهە و به
بۆچوون و تێڕوانینە ناکرێکاری و ئانارشیسهەشی رەخهنە لهێهگهرت کە نهاتهوانهێ و نهایەوێ 

ی ریفۆرم لە خەباتی چینی کرێکارو ئامادەسازی بۆ شۆڕشی کرێهکهاری نهادیه ە  وڕێگه جێگه
كو  ، وه وه ڕینه نگاوێكی په كو هه ی ئیساڵحات وه وڕێگه ت جێگه نسور حیكمه دا مه لێره!  دەگرێه
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باری فیكری و سیاسی و ڕێهكهخهسههه  و  سازی چینی كرێكار له ئاقاری ئاماده  نگاوێك به هه
ی  یهه لهه سهه م مهه كی باشهههردا ئهه ی دنیایه رنامه به  له.  بۆ شۆڕش سەیردەکات  وه باری زاتیه له

ی  وڕێهگهه ن ی نێوان شۆڕش و ئیساڵحات و جێهگهه یوه په  ، واته یان كردووه ڕخشنی به  زخر به
 .  وه ڕخشنی كردخته  كان چییه، كرێكاریه  ڕیفۆرم بۆ كۆمۆنیسهه

گهرنهگ بهوو،  ٢١١٢كی تر کە دەتوانم بڵێم بە ئەن ازەی شەڕی کەنه اوی سهاڵهی  یه له سه مه 
بهوو، کەمەنسهوری حهکهمەت دروسهه بەهەمهان  ١٠٠٢ری سهاڵهی  ی سێپهێمبه ٢٢روداوی 

میسۆدی مارکیهسهههی و لهیهنهیهنهی کە بهۆ شهەڕی کەنه او بەدسهههیەوە گهرت، ئەو روداوەو 
ئەم روداوە دروسهه !  ی سیپهێمبەری پهێهشهبهیهنهی کهرد(  ٢٢) روخسارەکانی جیهان لە دوای 

ی  نه ازه ئهه  توانم بڵێم بهه ئه.  دی سیاسی دنیای گۆڕی شهه وەکو شەڕی کەن او، سەرتاپای مه
ر ناوەن ی بازرگانی ئەمهریهکها  ن او، هێرشی تیرخریسهی بۆ سه كه  مریكا له می ئه كه ڕی یه شه
مەنسهوری حهیهکهمەت، .  گشهی سیمای دنهیهای گهۆڕی  دوای ا هات، به ی به یه وه و كاردانه و ئه
تهی ئەمهریهکها و  وڵهه كان  تیرخریهزمهی ده كێشی نێوان تیرخریسهه ی كێشمه وڕێگه ر جێگه سه له

لهی  مهه ی دروسهی دابەدەسهەوەو و جارێكی تر پالتفۆرمی عه وه تیرخریزمی ئیسالمی، لێك انه
  م گرێهوگهۆڵهه اڵم به كان کە چۆن وه م كۆمۆنیسهه رده به  كۆمۆنیزم و چینی كرێكاری خسهەوە

موو دنیای بەخۆیەوە سهەرقهاڵ کهردوەو کهاریهگەریەکەی بەپهانهههایهی هەمهوو  هه  كه  وه نه ب ه
 .جیهان ا باڵودەبێهەوە

ڵسهوڕانهی سهیهاسهی  می ژیانی خۆی و ههه رده سه ت له نسور حیكمه مه  رحاڵ م  پێموایه بەهه
تهوانهیه   ئهه  ك ا ڕخیشههووه كهه یه ن  ویسهگه چه دا، به  ساڵه  ن ه وه ی بیسه و ئه ماوه  خۆی ا، له

وێهه  یهه ئهه  تهیهه سهایهه م كهه ئهه  كهه  یهه وه ش ئهه تهه م خهه ئهه.  هێڵێکی هاوبەش لەناوی ا بکێشهیه 
سهه پهێهئەكهات و  ده  وه تهیهۆره  كات، له سه پێئه ده  وه ته سیاسه  ر بێ، له تگه خاڵه كۆمۆنیزم ده

ڵهگهادا،  ناو كهۆمهه خشی چینی کرێکار و کۆمۆنیزم له ور و نه بات بۆ ڕێكخسه  بۆ ده سه ئه ده
یه ان، کهۆمهۆنهیهزمهێهکهی  مهه  ر بێنێههه تگه خاڵه وێه كۆمۆنیزمێكی ده یه دا ئه وه دواشیكردنه  له  وه

ڵ ههێهزو  گهه لهه  یهه ڕی ههه كهێهش و شهه توانای كێشمه  كه  وه باری سیاسی و فیكریه ڕخش  له
یهنهی و ڕێهكهخهسهههنهی  سازی فیكری و سیاسهی و زه كانی بۆرژوازی ا و ئاماده سڵیه ئه  وته ڕه

تهی  زرانه نهی حهكهومهه اڵتی سهیهاسهی و دامهه سه گرتنی ده وه سهه ده كات بۆ به چینی كرێكار ئه
 .كرێكاری
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و  ت ئهه نسهور حهیهكهمهه بهڕوای مه  مهه بهه  كهه  یهه وه م ئهه دا بكهه یه م نۆره م له ر كۆتا قسه گه ئه
وێهه  یهه و ئهه  گهرتهووه  وه مهاركسهیهزمهه  سهههی بهه ده  وه مهه كهه ڕخژی یهه  له  بوو كه  یه دیارده

مهوو  ههه  اڵتی سیهاسهی بهه سه ده  یشه  به ری چینی كرێكار بۆ گه كو ڕێنیشان ه ماركسیزم وه
نجام كۆمۆنیزم  رئه ئەیەوێ سه.  كانی ژیانی سیاسی خۆی ا ب اتە دەسهی چینی کرێکار قۆناغه

اڵت دەکهات لەگەڵ  سهه ڕی ده ر و جەنگاوەرو میلیهانه کە شه تگه خاڵه بکاتە کۆمۆنیزمێکی ده
  وه سهههه ده اڵت به سه بۆرژوازی ا و هەناگو بۆئەوە دەنێ لەئێران ا چینی کرێکارو کۆمۆنزیم ده

و جیهانیش ا بەهەمانشێوە ئەم کهۆمهۆنهیهزمە جەنهگهاوەرە سهەر راسهه   كه ناوچه  بگرن و له
 ! بکاتەوە

 

 :مالموحسینجه

  هاوڕێ موحسی  بهه  كه  یه وه ویش ئه دا شهێك بڵێم ئه م  لێره.   ی تۆیه و نۆره سره هاوڕێ خه
  ی تهر بهه و ههاوڕێهیهانهه كهرێ ئهه ئهه  بۆیهه.  كانی كرد كی باسه ڕوویه كی گشهی خسهنه یه شێوه
ر  سهه م تها لهه كهه دا پرسیهار ئهه م  لێره  وه.   وه نه كه ی نه و دووباره  وه چنه دا نه له سه مان مه هه
ت و  خهاڵهه تهای ده ره سهه لهه  هاوڕێ موحسینیش باسی كهرد كهه.  ی تر ب وێ  له سه ن ێ مه هه

تهێهكهی  تهی خهه رایهه نهوێهنهه  بیهنهرێ كهه ئه  وه رگی ئه تاكو مه  وه ته نسور حكمه ژیانی سیاسی مه
ی مهاركسهیهسهههی و تها  وه بهۆ لهێهكه انهه  ی دووبهاره وه ڕانهه ڕووی گهه  كرد چ لهه جیاوازی ئه

ش  وه ئهه  حهزب، كهه  لهه  بهووه ڕازی نهه  میهشهه هه  ی كه وه دروسهكردنی جۆری حزب و تا ئه
. ی تهر له سه ، تا زخر مه وه زوبی كۆمۆنیسهیه حه ته  ن  به یوه په ری له سه  وه دواتر دێینه  باسێكه

  تهی لهه تهایهبهه  بهه  كه  و ڤێرژنه یانی ئه. یه بكه  و جیاوازیه ر ئه سه ك له تۆش پێ اگریه  پێم باشه
ژمهونهی  ژێر ههه  فغانسهانی خسهه ئه  شێك له تا به كوردسهانی عێراق یان عێراق و ئێران و هه

 .رموو فه.  وه خۆیه
 

  :وسایهسرهخه

  لهه  ره م ڕابهه تا بزانی  ئه  كه باسه  ی  به ك ب ه یه وێ چوارچێوه مه ی م  ئه كه ڕاسهیه.  سوپاس
وتهی چهی  سهكهه و ده  چ كارێكی كهردووه  ژیان ا ماوه  ی له و كاته تا ئه  وه ڵ انیه رهه وتی سه ڕه

.  بهووه مهڕخدا ههه دونهیهای ئهه ی کۆمۆنیسهی لهه وه و چ ئیزافاتێكی بۆ ماركسیزم وجواڵنه  بووه
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و تا   رخه كانی ماركسیزمی هاوچه ڕه ت و باوه نسور حكمه مه  ڵێی  كه ڕاسهی كاتێك ئه  ئایا به
دوای  و تیهۆرێهك بهه  وه تێك و سهراتیژ و لێك انه ك و هج سیاسه یه ت و ڕوانگه ئێسها هیج خه

ڵه ان  پێ اهه  مه یان ئه  ، ڕاسهمان وتوه بووه و ماركسیسه نه كانی ئه ی تیۆریه ن ازه ئه  لێنین ا به
خسهیهاتهی  شهه  ریه  لهه یهفهێهكهی بهه تهه  ، وه دوای لهیهنهیهنهه  تی له تایبه ، به مایه دحێکی بێ بنه و مه
. ؟ چهیهیهه  یهه و چهوارچهێهوه ئهه  وایه که.  ؟ بینی  ری دنیادا ئه راسه سه كادیمی و ماركسیسهی له ئه
بات و کاری سیهاسهی  کانی مێژوی خه کیه ره سه  ی انه و مه ویسهگه و  بێ تا ده ره ڕای م  سه به

دیهاری   ڵهگهاوه و دخخی کۆمهه وکاته  حواڵی ئه حاڵوئه ن  به یوه په ت، له  نسورحکمه و پراتیکی مه
و  تهجهزیهه )  وه  شکردن و شهیهکهاریهه گرتنی میهۆدی دابه وه سهه ده ڕیگای به ی  و پاشان له بکه

تهوانهیه   بێ و نهه نه  وه ره اڵم ه وه  وه ئه  نگه رنا ڕه گه ی ،  ئه سهپێبکه کانمان ده وه لێک انه(  الهحلیل
ڕوو  یهنهه بخه  و باباتانه موو ئه و هه وه  ینه ی کردم ب ه و پرسیاره اڵمی ئه کجار وه یه به   ئێمه  كه
ریه   سهه بهه بێ ده ئه  کی تر م  پێم وایه واتایه به.   وه ته نسورحکمه رخڵی مه  سه  به یوه په  که 

كهو  ، چ وه ی كهردووه و قسهه  وتهووه ركهه و تیهایه ا ده ئه  ی ان كه مه  ی ان به ی مه وه بۆ لێك انه
  ئهێهمهه  م مهانهایهه بهه.   ریكردن ڕخڵی گێهڕاوه ت و ڕابه كو سیاسه كو تیۆر چ وه پراكهیك و چ وه

مهال  جه  ی  كه رخه ده  کۆمۆنیسهیه  جیاوازه  ته و خه دا ئه و وێسهگانه كێك له ر یه هه  توانی  له ئه
رچهاو  بهه  یهنهه كی گشهههی بهخهه یه شێوه به  که ته ر بابه گه ئه  یانی ئێمه.  کات پرسیارده  وه یه باره له
  وه رجێكی واقعی خهۆیهه لومه ناو هه  ی بیباته وه تا ئه  وه كاته مان ئای خلۆژی ئه  كه نگان نه ڵسه هه

پهێهمهان وابهێ   ر ئێهمهه گه تی ئه تایبه  ، به وه گرێیب اته  وه می خۆیه رده سه ی ان به مه  ی ان به و مه
ر  و ههه  یه ی جۆراوجۆری هه و وێسهگه  یه كی هه تایه ره ، سه وتێكی بڕیوه ت ڕه نسور حكمه مه
ر  ههه و لهه  وه پهێهشهه  خۆیانی  تیێ ا هاتۆته  ت به سائیلی تایبه ش مه و بڕگانه  م وێسهگه ک له یه
تهی  وتێکی تایبه ڵسوكه ریکردن و هه ی ماركسیسهی، تیۆر و پراتیک، رابه وه شیان ا لێك انه که یه
  بهۆیهه.    وه بهۆتهه الڵهه و گهه  تی کراوه رایه ، نوێنه مه رده و كات و سه سۆشیالیزمی ئه  جیاواز له  و

وێهه  مهه مه  ده  وه یهه م ڕوانهگهه یه ، لهه كهانهمهان بهكهه قسهه  م شهێهوازه بهێ بهه ئهه  م  پێم وایهه
یه انهی  مهه  م، کهه یهه:  بکێشهم  یه و چوارچێوه کی وێنای ئه ره ی انێکی سه ن  مه ڕووی چه خسهنه به

و   ڕوانهگهه  ، چ جهۆره دا چهی كهردووه م بهواره ت لهه نسهور حهكهمهه مهه.   یهه فهه لسهه میهۆد و فه
ژێهر نهاوی  لهه   ی كهه و ڕوانگانهه ڵ ئه گه له  ؟ جیاوازی چی بووه وه ره ده  ته كی هێناوه دنیابینیه

جهۆرێهك  ؟ یهانهی بهه و تیای ا ژیاوه ئه  دا كه مه رده و سه ماركسیزم و لینینیزم و كۆمۆنیزمی ئه
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  مهه رده و سه ڵ كۆمۆنیزمی ئه گه له  یه كی هه و چ جیاوازیه كۆمۆنیزم و میهۆدی كۆمۆنیسهی ئه
نسهور  ته ا، مهه یه انهی سهیهاسهه مهه  ؟ دواتهریهش لهه ی لێگرتووه خنه و ڕه  ڵی ژیاوه گه و له ئه  كه

سهراتیژی سهیهاسهی و   وانه  له  وه گرێهه ی تر ئه له سه ڵێك مه كۆمه  مه ؟ ئه ت چی كردووه حكمه
ت  وڵهه ی ده لهه سهه کهان، مهه ی تهاکهههیهکهه لهه سهه لهی ومهه مهه كۆمۆنیسهی، ڕیبازی سیاسی و عهه

نهگ،  جهه  لوێسهی سیاسی له نگ وهه تی جه ی کۆمۆنیسهی، بابه رنامه مانی شۆڕش، به رده وسه
  لهزومهاتهه حزوبی سهیهاسهی و کهۆمهۆنهیهسهههی، مهه ریکردنی سیاسی ، حزب و ته شێوازی ڕابه
یه انهی  مهه  لهه.   یه انهێهكهی تهره ش مهه مه ، ئه و سهراتیژه كانی ئه ئامرازه  کان و لیه مه سیاسی وعه
ئهێهران   داری لهه رمهایهه جیهان ا و سه  داری له رمایه سه  له  خنه گری ئابوری ا، ڕه خنه تیۆری ڕه

رێهكهی  زه ت چ نهه نسور حهكهمهه و بزانی  مه  وه سۆراغیه  بێ بچینه و ئه  ی انێكی تره ش مه مه ئه
  و كهاتهه تا ئهه  ی كه وتانه سكه و ده كانی لینی  و ئه ڕه و چ ئیزافاتێكی بۆ ماركس و باوه  هێناوه

ڕای م  سۆشیالیهزم و  ی انیش به  دوا مه  ؟ وه چی   ی بۆ كردووه و ئیزافه و ئه  ئارادا بووه  له
،  بزانی  چهی كهردووه  كه  ی انێكه ش مه وه ئه.   كانی سۆشیالیزم و كۆمۆنیزمی بۆرژواییه شێوه

مه    ؟ بهۆیهه كی پێ راوه و دواتر چ مانایه  ت چۆن بووه نسور حكمه می مه رده كۆمۆنیزمی سه
یه  و  ركهیهز بهكهه توانیه  تهه ئه  ئێمه  وه مبارانه كان بكرێ له ی ان پرسیاره مه  ی ان به مه  پێموایه

تهی  كهوردسهههان ئهاشهنهایهه  تی له تایبه پ و كۆمۆنیسهی به ی ئێسهای چه وه نه  توانێ كه ئه  وه ئه
یه ا  مهان پهێهكهرد پهه ئهامهاژه  دا كه یه و پرخسه له  وتانه سكه و ده ت و ئه نسور حكمه مه  وردتر به

 . بكات
،  وه یه انهانهه و مهه ک لهه ریه ناو هه  بچینه ی که وه ر شهێك و پێش ئه هه  ر له به  اڵم م  پێموایه به
ڵه انهی  رههه سهپێک  بۆ سه مای ده و بنه زمینه  ی  که  ك بکه یه تا و پێشینه ره سه  به  بێ ئاماژه ئه
و  ئهه تهێهكهی سهیهاسهی کهه  كۆمۆنهیهزم وخهه  له  و ڤێرژنه ن بۆ ئه رچاوه مه و سه نسورحیکه مه

كهانهی  رچهاوه كهات، سهه باسی ماركهس ئهه  لینی  كه  ك چۆن بۆ نمونه وه.   کات تی ده رایه نوێنه
كانی ماركسیزمه ا،  پێكهاتووه  شه و سێ به  رچاوه وتاری سێ سه  له  تی تایبه كات، به دیاری ئه

ئینهیلهیهجهیهنهههسهیها   ی كه ریه سیاسی و ڕخشنگه  وته سكه و ده و ئه  رجه لومه و هه لینی  باسی ئه
ی  وه جهوواڵنهه  نه  بهه یهوه پهه  و مهاركهس لهه   وه سهه ده به  دا داویانه مه رده و سه له(  ڕخشنبیران)

سهههی  تهی ده بوویه  ك كه تیه زایه و كات و چینی كرێكار و ناڕه كۆمۆنیسهی و سۆشیالیزمی ئه
مهی خهۆی و  رده ڕ و بهۆچهوونهی سهه وتهریه  بهاوه پهێهشهڕه  رگهرته  لهه سوودوه و به  بردووه
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مه  .    داوه  وه سهههه ده رایی چینی کرێکهاری بهه گه خنه ب و تیۆری ڕه كهه گرت  لێیان مه خنه ڕه به
سهههی مه   بهه بهێهگهومهان مهه.   تیش دروسههه نسور حكمه ن بۆ مه قیقه ده  یه له سه م مه ئه  پێم وایه

ش کهۆپهی  ، ئهێهمهه وه تهه بۆ مارکهس ههێهنهاویهه لینی    ی که رچاوانه و سه مان ئه هه  که  نییه  وه ئه
  ت لهه نسهور حهكهمهه كهانهی مهه رچهاوه بێ بزانیه  سهه  اڵم ده ت، به نسورحیکمه ر مه ی  بۆسه بکه

وتهنهی  ركهه ده  لهه  یهه خشهی ههه نهه  كهه  یهه كهی ههه ره ی سهه لهه سهه ڕای م  سێ مهه به.   یه كوێوه
کهی  زگهایهه كهو ده ت، وه كو ماركسیسهێك و کۆمۆنیسهێکی جیها و تهایهبهه ت ا، وه نسورحکمه مه

ک شهێهوازێهک  سهۆشهیهالهیهزم، وه  كو جۆرێك لهه دارێك وه تمه كو سیاسه فکری و میهۆدێك وه
تهی  یان توانیویه مینه ر زه سه دا له و فاكهۆرانه ری ئه ژێر کاریگه و له ئه  واته.  ری وپراتیكی رابه له
  یهه ن ی ههه یوه په  رنجی منه جێگای سه ش که  و فاکهۆره له  سه و سێ مه ئه.  بنوێنێ  خشه م نه ئه
رایهی  گهه خهنهه ماركسیزمێكی ڕه  النه سه و مه كێك له یه.   وه وه كانی ژیانی ئه تا و پێشینه ره سه  به

بهۆ خهودی مهارکهس خهۆی و   وه ڕانهه و گهه وه  خهوێهنه نهه  ت بهه نسور حكهمهه مه.   ڕخژئاواییه
کهی فهکهری  زگهایهه ک ده و وه  رگهرتهووه مهارکسهیهزمهی وه  یهه یهی ههه ئهامهاده بیاتێک  کهه  ده ئه
سهههی  و مارکسیزمهی ده ی مارکسیزمی ئه ومانایه ش به مه ، ئه سهاوه ری راوه سه گری له خنه ڕه

ک تهرختسهکهیهزم،  کهانهی وه بهه کههه ماوتسیهۆنگ وسهالی  و مه  له ، که  بووه م نه م و سێهه دووه
هها  روه ههه.  دا بهاوبهوون وکهاتهه  لهه  وه سهههه ده بهه  دراوه..  بهی فهرانهکهفهۆرت و کهه پی نوێ، مه چه

  ی کهه وه رقی، ئه ، یانی مارکسیزمی شه وه کانه اڵتیه ڕخژهه  ی ماركسیزمه وانه پێچه  ت به حیکمه
تهی و  وایهه ته ی نه له سه مه  ن  به یوه په له  م، كه ڵێه، مارکسیزمی جیهانی سێهه موحسی  پێی ده

  وه دانكردنه ی ئیسهعمار و ئاوه كێشه ن  به  یوه په ت و ڕیفۆرمیزم، یان له  ومیه ی قه له سه بۆ مه
زگهاكهانهی  نیشهمانی كردنی سهامهانهی سهروشهههی و دامهوده و به   ی واڵت وه تیكردنه نعه و سه
نهیهگهای  گۆشهه ت له  حیكمه.   کار هێناوه و مارکسیزمیان به وه  ته ڕاونه بۆ مارکس گه  وه ته وڵه ده

  و خهۆێ لهه ئهه.   وه تهه ڕاوه گهه و بهۆی نهه  وه خوێهنه ختهه ماركسیزمی نه  وه تانه م بابه هیچکام له
ی  لهه سهه ی مهه وه بهۆ ئهه  وه ڕێههه توانێ بۆ ماركسیزم بگه ناسیۆنالیسهێک ئه  ڵێ كه شوێنێك ا ئه

جهۆرێهک   مهه ، ئهه مهارکسهیهزمهی چهیهنهی کهرێهکهار نهیهیهه  مهه اڵم ئهه بكهات، بهه  ومی پێ چاره قه
  وه مهبهاره لهه.    یهه کی بۆرژوازیهانهه یه وه ی جوواڵنه کۆمۆنیزمی بۆرژوایی و پاساوی تیۆریانه له

رانه ا  نجه ه ی ڕه ڵه كۆمه  به له تایه  كانی كوردسهانی عێراق ا،  به په چه  مان له یه م نمونه ئه   ئێمه
سهی ئیسهعمهار  ده  ی له كه واڵته  ی كه وه بۆ ئه  سێك ماركسیزمی پێویسه بووه یان كه.   بینیوه
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هیج جۆرێهك   ت به حیكمه...  نگی ڕزگاری بکات رهه وتوویی ئابوری و فه دواکه  ربهێنێ و له ده
،  وه وانهه پهێهچهه  بهه.   گهریهه خنهه ڕه  مجۆره ماركسیزم و ئه  له  م جۆره بۆ ئه  وه ڕێهه ی ناگه پێشینه

و بۆچوونی پهرخلهیهههاریهای   ڕوانگه  ن  به یوه په  گری ڕخژئاوایی له خنه و میهۆد و تیۆری ڕه ئه
ت  کی تهایهبهه و مێژوویه  یه هه  که هایه ساڵه  داری، كه رمایه سه له  م چینه ی ئه خنه تی و ڕه نعه سه
و   وه ره ده تهه خهۆی ههێهنهاوه ت بهه گری تایهبهه خنه بیاتێکی تیۆری ڕه ده وئه  ران ووه خۆی تێپه به
  ر لهه ت به نانه ته.   یانکراوه ڵمانی ا به خودی مانیفێسه و کاپیهاڵ و ئای یۆلۆژی ئه  ڕخشنی له به

ی زانسهههیه ا  شهێهوه  و مهاركهس تهوانهی لهه  بهووه ههه  پرخلیههاریهه  گریه خنه م ڕه ماركسیش ئه
مهیه   كهه یهه.  زڕیهنهێ ر دابمه سه تی و پرخڵیهێری له گری چیانیه خنه بێکی ڕه کهه ومه  وه دایبڕێژێهه
ی  وه تا ئه  تێکی ئیسپاتی نییه مارکسیزم زخرتر بابه که   یه وه ئه   کیه ره ت سه بۆ حیكمه  خاڵ كه

  گهریهه خهنهه ی ڕه زگهایهه و مارکسیزم ده یانی بۆ ئه.   گرتنه خنه یی وڕه خنه کی ڕه زگایه میهۆد وده
ی  النهه سهه ت و مهه و بهابهه مهوو ئهه ر ههه سه ، له تی و پرخلیهاریاوه باتی چینایه خه  ن  به یوه په له
،  یهه وه اڵتهه سهه ده  یشهههی چهیهنهی کهرێهکهار بهه شۆڕشی سۆشهیهالهیهسهههی و گهه  ن یان به یوه په
ش  كانی خۆی پێهشهكهه ئیسپاتیه  تی باسه ش ا  توانیویه گریه خنه ڕه  پرخسه  م و له  کاربردووه به

وتهی  ی ڕه وه ره ده کهراو لهه پهێهشه ا ئهامهاده كامل و لهه شهێكی موته  بووه ت وانه بۆ حکمه.  بكات
م و ناوی کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری  رده به  تیو سوشیالیزمی پرخلیهیری، بخاته باتی چینایه خه

زگهای  ك مهاركهس خهۆی ده كهو مهیهههۆدی مهاركهس و وه دروسهه وه  ت بهه حیكمه.  لێنابێه
  وتهه سهههکهه وتهریه  شهاڕێهی فهیهكهری و ده پهێهشهڕه  بهه  پشهههی داوه  گری ڕخژئاوا كهه خنه ڕه

کهی  واتایه به.  گرێه ئه  وه سهه ده  سههاتبوون، به ده دا به مه رده و سه له که    وه کانی خۆیه جیهانیه
ی  وه ر لهه بهه  كه یه گه ت ڕه نسور حیکمه گری کۆمۆنیسهی مه خنه زگای ڕه تر میهۆد وتیۆر و ده

وروپهایهی، یهانهی خهودی مهارکهس  مارکسیزمهی ئهه له   رچاوه سه پێ بكات سه ده  وه ئێرانه  له
كان ا باس  كادیمیه زگا ئه ده  زانكۆكان و له  له  ریهانیا به  تی له تایبه ، به ی گرتوه رچاوه خۆی سه
... ڵهنهاسهی و لێکی سیاسی و وئابوریو کۆمه تگه ی مارکسیزم و بابه باره ی زخر له وه ولیکۆڵینه

مهوو  ههه كی جیاوازی لهه یه گه وه ڕه  م دخخه ڕی  له تێپه  ت به نسور حیکمه مه.  بوو واجیان هه ڕه
گهری مهارکسهی  خهنهه ی ڕه زگها ده  ورپهادا بهاوبهوون، ئهه ودا لهه  مهی ئهه رده سهه  له ی که  وانه ئه
شهوێه    وتهه کهه  وتی شۆڕشهگهێهرانهه ڵسوكه پراكهیك و هه  شێك له كو به گرت و وه وه سهه ده به

 . ڵگا و دنیا ک بۆ گۆڕینی کۆمه یه وه کی کۆمۆنیسهی، جوواڵنه یه وه ی جوواڵنه وه ساغکردنه
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ت و ڕخڵهی  نسور حیهكهمهه ر مه سه له  ر و لینینه ری شۆڕشی ئۆكهۆبه كی تر، کاریگه یه له سه مه
كانی كۆمۆنیزمی كرێهكهاری و  ڕه كان و  كامڵبوونی باوه تیۆریه  وته سكه ر ده سه له   ته م بابه ئه
بهێ  بهه  م  پێهم وایهه.   وی لێكردووه یڕه و په ئه  ی كه تێكی فیكری و سیاسی و پراتیكیه و خه ئه

رگهیهز  لهیهنهیه  ههه  ت لهه یشهنێكی تهایهبهه ر و تێگه ت بۆ شۆڕشی ئۆكهۆبه كی تایبه یه وه خوێن نه
  ههێهج  م کهاتهه بڕوای م  تا ئه به .  یشه پێی گه بگات که  و ئاسهه توانی به یئه ت نه نسور حكمه مه
و   ڕ و پهراتهیهکهی شهۆڕشهگهێهرانهه ر شهانهی بهاوه سهه و لهه ئهاسهههی ئهه بهه   یهوانیوه سێك نه كه

  وه و پێشه ره ت ا به زخر بابه تر له ویش واوه نگاو له هه ی لینی  خۆی ڕاگرتبێ و به کۆمۆنیسهانه
ر و لهیهنهیه   زمهونهی شهۆڕشهی ئهۆكهههۆبهه ر ئهه سه له  ڕه ها الپه ها كهێب، ملیۆنه زاره هه.  بڕوات

ركهی  ڕخشهنهی ده  بهه و نهه  لینینی ناسیوه و نه  كو ئه اڵم هیچیان وه به  و باس كراوه  نوسراوه
ئهاکهامهیهشه ا لهه  رگرتبێ و له  وه  داوه وه سهیه ده ر به شۆڕشی ئۆکهۆبه  زمونێك كه س و ئه دره

کهانهی  تهه سهههکهه دا لینینیزم وده و حزب و تاکهیک و پراتیکی شۆڕشگێرانه  رنامه ت و به سیاسه 
ر  ر بهۆ سهه ری شۆڕشی ئۆکهههۆبهه بڕوای م  کاریگه به.   ری زین و راگرتبێ شۆڕشی ئۆکهۆبه

سهازدانهی شهۆڕشهی   ر لهیهنهیه  و ی پاریس بۆسه ری كۆمۆنه کاریگه  له  ت زخر زیاتره حیکمه
 . ر ئۆكهۆبه

تهوانهێ  وانه ا، ئهه حزبێکی سیاسی پێهشهره كی شۆڕشگێر، ڕێکخراو له یه مینه چۆن كه  ی كه وه ئه
ڵهگهای بهۆ سهازبه ات،  ری بهکهات و کهۆمهه اڵت ڕێهبهه سه و ده ره تی کریکاران به باتی چینایه خه

چهیهنهی   نه  بهه یهوه پهه ، لهه  وه اڵتی سیاسیه سه حزب و ده  ن  به یوه په  له  ڕی لینینه کرخکی باوه
ر  سهه کانی ا له وه لێك انه   له  ی م ڕێبازه و ئه  ڕه م باوه لینی  ئه.   وه اڵتی سیاسیه سه کرێکار و ده

شهۆڕشهی  ش لهه  وه کهرده مارکسیزم ا و بهه   وی به و بره  وه کردخته اڵڵه ی پاریس گه كۆمۆنه
ی بهۆ شهۆڕشهی  وه لهێهکه انهه ت له  نسور حكمه الی مه له   م خاڵه ئه.  وی لێکرد یڕه ردا په ئۆکهۆبه
ر  ک ههه گرتنی ئیسهراتیژی شهۆڕشهی کهرێهکهاریه ا، نهه وه سهه ده به  ر وڕخڵی لینین ا له ئۆكهۆبه

ڕوا و  ی ده زیهاتهر لهێهوه  ، بهگهره  وه بێهههه گیرێ و زین وو ده ده  وه سهه ده رێک به ک میحوه وه
  رکهه ئهه ی، بهه  کهه ر و هۆکاری شکهسهههه زمونی شۆڕشی ئۆکهۆبه ی ئه وه و شیکردنه خنه  ڕه به

اڵت  سهه گهرتهنهی ده وه سهههه ده مهی بهه رده سه ی ئابوری سۆسیالیسهی  له رنامه کان و به ئابوریه
فهکهری  لهه   زنهه وتهێهکهی تهیهۆری مهه سهکه و ده خۆی ئیزافه   مه ئه.  گات ده  وه ن کرێکارانه الیه له

ی  وه ئاسه بزوتهنهه کان چ له تیۆری و سیاسیه  ره لێکۆڵه تا ئێسها هیج کام له   مارکسیزم ا، که
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م  ت بهه نسهورحهیهکهمهه مهه.  یشهههون گهه کان ا پێهی نهه کادیمیه زگا ئه ئاسه ده کۆمۆنیسهی ا و چ له
  ڕیهگهایهه  و کوێره م داهاتووی شۆڕشی کرێکاری و له رده به کی ڕخشنی خسهه ی ئاسۆیه کاره
 . ربازیکرد توبوو، ده تێی که که
  بههڕوانههیهه  کههه  بههیههات و مههێههژووه ده و ئههه ووردی لههه  مههێههک بههه ر کههه گههه ش زیههاتههر ئههه مههه لههه
ر  سهه و لهه ئه  ری لینی  ومیهۆد و شێوازێک که ڕخشنی کاریگه به   ت تیا چاالکه نسورحیکمه مه
. بینرێ ده  وه ویشه ر ئه سه به  وی لێکردووه یره ڕوسیادا، په کانی شۆڕشی کرێکاری له  له سه مه
حهزابهی  ر ئهه رامهبهه بهه  ڵهوێسهه لهه ، ههه ئهارادایهه لهه شۆڕشێک کهه   رخورد به مای به بنه  وانه له

کهانهی  وتهه ی ڕه وه ت، نهاسهیهنهه نهگ، حهزب وحهزبهیهه تهی جهه کهان، بهابهه بهۆرژوازی وتهاکهههیهکهه
 .تی تر لی بابه وگه.. پۆپۆلیزم  له  خنه سۆشیالیزمی بۆرژوازی و ڕه

ر خههودی  سهه ر لههه ک ههه ویههش نهه ئهه.   ری شههۆڕشهی ئهێههرانههه م ڕخڵ وکههاریههگهه خهاڵههی سههێههیهه
  م جهۆره ڵ انی ئه رهه سه  له  بووه ی هه وره ڕخڵی زخر گه   م شۆڕشه ڵکو ئه ت، به نسورحیکمه مه
ی کهۆمهۆنهیهزمهی  وه جهوواڵنهه دواتر له   که  سیاسیه  وته م ڕه دایك بوونی ئه ماركسیزم و له  له

نسهور  مهه   ئهێهران بهوو کهه له  17شۆڕشی ساڵی   وه ڕای م  ئه به.  خۆی ا کرێکاری ا شکڵی به
بهۆ تهاران و   وه ڕیهه بگه  وه نه ن ه له له   وه یه که مارکسیزمه تی بۆالی خۆی ڕاکێشا، تا به حیکمه

م  شهاههیه ی ئهه  ئهێهمهه  بهوایهه نهه  م ڕووداوه ر ئه گه توانم بڵێم ئه ئه.  بگێڕێ  ڕخڵی شۆڕشگێرانه
وێهکهی تهری  ڕێهره  نهگهه بهویه  و ره ده نهه  زمهونهه م ئهه کۆمۆنیزم ومارکسیهزم و ئهه له   وته ره

  کهه  وه و ههۆیهه ر بهه ک ههه بوو، نه  وره ڕووداوێكی زخر زخر گه  م شۆڕشه ئه.  پێش ته بگرتایه
پهاو  مهنهی داسهه مهی ئهه دخخهی سهیهاسهی و وئهابهوری و سهیهسهههه یهی لهه  ئاڵوگۆڕێکی ڕیشهه

کهێهک  توانی یه که   وه و هۆیه ک به ت نه نانه ، ته رزه له  ی خسهه که اڵت ا پێکهێنا و ناوچه ڕخژهه له
کهی  یهه ربهه ڕژێمی شا بهوو بهڕوخهێهنهێ و زه دا که  که ناوچه کان له رسهه په کۆنه  خهه اڵ سه قه  له

چهیهنهی   کهه  وه و ههۆیهه بهه  رڕاسههه ا به ا، بهگهره التی ناوه ڕخژهه مریکا له  نفوزی ئه ج یش له 
خهۆیهان   وه خۆیان و شوراکانایانه  وت به سازی نه تی کرێکارانی پیشه تایبه کرێکاری ئێران، به

خهودی  تهی دا و  بهاتهی چهیهنهایهه مهارکسهیهزم و خهه ی به  ره و نگێکی گه ش سه مه رخسه، ئه ده
ی  تی و شهۆڕشهگهێهرانهه ویش ئیلهامێکی چینایه وئه  وه ریه ژێر گاریگه  تی خسهه نسورحیکمه مه

وه  ی سازدانی کهۆبهۆنهه شۆڕشی ئێران ا، بیرخکه رگرت، باسی ڕخڵی پڕخلیهاریا له تی لێوه تایبه
وتهی  ی ڕه وه نێهو کهرێهکهاران ونهاسهیهنهه  تی ڕێکخسه  له ن یکا، سیاسه کان، شوراو سه گشهیه
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کهان و زخر بهاسهی تهر  لهی و ئهاژیهههاتهۆره مهه ری عه سۆشیالیسهی ناو کرێکاران، باسی ڕابه
  ن لهه ههمهه ر شهۆڕشهی بهه ڕای م  گهه  به.  شۆڕشێ ئێران له   یه م ئیلهامگرتنه ی ئه وه نگ انه ڕه
ههێهزتهر و ڕادیهكهاڵهههر و  به  ن ه وه ئه  ده   رق ا ڕووی ب ایه می دوای شكسهی بلۆكی شه رده سه

بهی  ره هاری عهه به  ی به وانه كانی میسر و تونس وئه شۆڕشه  چا و نوان  له رتر خۆی ده كاریگه
ر  رامهبهه بهه ر و سهۆشهیهالهیهزم لهه تهی كهارگهه باتهی چهیهنهایهه دی خه شهه مه  چونكه.  دکران ناوزه
ڕاسههه ا،  اڵتهی نهاوه ڕخژههه  گرنگهری  واڵت ا له  دا له م شؤڕشه اڵتی چینی بۆرژوازی ا، له سه ده
ڵ  ر شانۆی سیاسی و تهێهكهه سه  پرخلیهاریای ئێرانی هێنایه  و   رخسه ئاسهێکی رخشن ا ده له

 .ت سیاسه  بوو به
پ و مارکسیزمهی  سێکی ئاکادمیسه و ڕخشنبیرێکی چه ت که نسور حیکمه مه  وه کی تره الیه له
و  بهۆ ئهه  وانهه پهێهچهه ڕێ، بهه بهۆ ژیهان بهگهه  وه کهانهه تیۆرو کهیبهه ، تا له  بووه سیاسی نه  یره غه
وجهوددا، سهازدانهی ههێهز وشهکهانه نهی  دخخی مهه لی، ئاڵوگۆر له  مه ری سیاسی وعه خاڵهگه ده

ڵهگها،  حهرومهانهی کهۆمهه کهرێهکهاران و مهه یهار بهه  ی نهه ره کانی هێزی بۆرژوازی و بهه سنوره
و  لهه  سهه مه  مه ڵگا، ئه ی کۆمه سهبردن بۆ ڕیشه و ده  و پراتیکی شۆڕشگێڕانه نجام بۆ ئه ره سه
ر  گهه ئهه.   وه تهه ڕاوه ش بهۆ تهیهۆری گهه مهه ربهۆئهه و ههه بهۆ ئهه  کهیهه کی و ناوه ره ی سه ڵه شغه مه
  ی، تها تهیهۆریهه کهه گهریهه خهنهه زگها ڕه كهان و ده ڕه بهاوه  شهێهکهی زخر لهه ی  بهه رنجیش ب ه سه

مهویهان  ، ههه یهه سهههه رجه شکیلی حزبی کۆمۆنیسهی ئێران ا به و ته  رنامه به  له كانی که  ئیسپاتیه
  واڵتهێهكهی دیهاریهكهراو و لهه  تی له باتی چینایه حاڵ و بارودخخێكی واقعی و خه  ن  به یوه په له
،  ڵه اوه ریهان ههه دا سه 17دوای شۆڕشی ساڵی  به مێكی جیهانی دیاریكراودا بووه که  رده سه
  ت جهیها نهیهیهه نسهور حهیهکهمهه وتنی نهاوی مهه رکه ک ا بڵێم ده یه ڕسهه ر له گه ئه.   مهاتوون رهه به
کهان  ده وه تهای سهااڵنهی نهه ره تا سه  وه 17ساڵی  ت له نانه ته. ن همه ڵ انی سۆڕشی به رهه سه له
نسهور  بهاتهی مهه کی ژیان و مێژووی خهه ره کی سه یه وێسهگه  مێژووه ک له  یه هه ی ده نزیکه که 

 .     وتی خۆی بڕیوه ڕه  وه م شۆڕشه ن  به یوه په ت پێک ێنی، له  حیکمه
 : وه مه کانم کورتبکه ر قسه گه ئه

ربهی و  گهری و مهاركسهیهزمهێهكهی غهه خنه باسم كرد ڕه  ی كه یه له سه م سێ مه ئه  م  پێم وایه
  و پێشهیهنهه ئه  مانه ر و لینی  و شۆڕشی ئێران، ئه بۆ ماركسیزم و شۆڕشی ئۆكهۆبه  وه ڕانه گه

ت  نسور حهكهمهه تاكانی مه ره دایكبوون و سه وێنی له هه که  یه تیانه اڵیه سیاسی و فیكری و كۆمه
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 مال ئاسۆ که  

نسهور  مهیهههۆدی مهه  یه ان بهۆ نهمهونهه مه  ی ان به مه  كه  یه وه دا م  پێشنیارم ئه رلیره هه.   بووه
داری  رمهایهه ی ئهابهوری وسهه خهنهه مهیه انهی ڕه ت ا، ئینجا له ی انی سیاسه مه  ت، پاشان له حكمه

خهاڵ ..   کانی کۆمۆنیزمهی بهۆرژوازیه ا می انی سۆشیالیزم و جۆره ئیران وجیهان ا، پاشان له 
و   بهڕگهه  کهه  وه ر بهاسهه بهه یهنهه  ی بهخهه نانهه و الیه و ئه  ی انانه م مه شوێ  ئه  وینه خاڵ بکه  به

   یهه م چوارچهێهوه ئه  نگه ڕه  . خۆگرتووه تیان له بات وتیکۆشانی حیکمه کانی خه کیه ره سه  وێسهگه
ک  كانهی بهنهاسهێهنهێ و وه وته سكه ده  ڕوو، وه كانی بخاته ڕه ت و باوه نسور حكمه دروسههر مه

 .  وه ی بکاته سهه رجه وتێکی کۆمۆنیسهی جیاواز به ڕه
و  كهرێ بهۆ ئهه نهه  ووترێ و ئیزافه ر نه گه ئه  پێم وایه  م كه دا باس بكه ر لێره خاڵێكی تریش هه

تهی ههیهومهانهیهزم و  سهڵهه خهه  ویهش ئهه   . چێ رئه واو ده ناته  که وا باسه پێشهر وتم ئه  ی كه قسانه
سهیهاسهی و   ڕ و بهۆچهوون و پهراتهیهکهه باوه ری  به رله ڵ سه گه له  ڵکێشه تێهه  که  راییه ئینسانگه
  تهاوه ره سهه  ر لهه ههه   ته سڵه م خه ئه.   وه رگیز لێی جیا نابێهه ت ا و هه نسور حكمه کانی مه حزبیه

گهری مهارکسه ا تها  خهنهه زگای ڕه کاربردنی ده وبه   وه رخوردکردن ولێک انه پاڵ میهۆدی به  له
ت  حهیهکهمهه.  و ون نهابهێهه وه  بێهه کانی درێژده وته ڵسوکه نی سیاسی و هه مه کانی ته حزه دوا له

واو  ڕخکێکی ته ناوه  هیومانیزمێک که  واته.  گرێ ڵ ه هه رچاوه سه  وه ماركسه  له  م هیومانیزمه ئه
نهیهزامهی  ر لهه  نهامهۆیهی ئهیهنهسهانهی کهارگهه  گهرته  لهه خهنهه ره  و مارکس به  وه یه تی هه چینایه
کها و ڕزگهاری  ری ده هیومانیزمهی کهارگهه  کرێ، باس له می کاری به داری وسیسهه رمایه سه

بهۆ شهۆڕشهی   وه م چیهنهه باتی ئه ڕزگاری کرێکاران و خه به   وه سهێهه به ڵگا و ئینسان ده کۆمه
باتی خهۆیه ا  خه ت له نسور حیکمه مه  ی  که بیاتێک بکه ده یری ئه ر سه دروسه گه.  کۆمۆنیسهی

م  رجهه سهه لهه   یهه سهههه رجهه کهی بهه یهه پشهههێهنهه  راییهه ئینسانگه  ته سڵه م خه ، ئه می هێناوه رهه به
ی و  کهه تهیهه مهانها چهیهنهایهه  ڵهکهو بهه ی نها، بهه كهه مانا لیبراڵیهه  ت، به ئینسانیه  دیاره.  کانی ا باسه
  تی لهه تایبه زخرن، به  وه و بارانه له  نمونه.   وه یه که ڕزگاری کرێکاران وشۆڕشه ی به وه نه سهه به

وتهی ئهیهنهسهانهی  سهكهه وتری  داكهۆكهی و ده پێشڕه  كان ا كه و داخوازیه  رنامه ی به وه نووسینه
ری جیهانی و جهیهههانه اگهری  پێوه  هیومانیزم به  كه  و نمونانه له  كێكه یه  مه ئه.   وه کردخته اڵڵه گه
ی  رنهامهه بهه  كهه  تهوانهم بهڵهێهم ئهه  ربهۆیهه ههه.  ی لۆکاڵی و ئێهرانهی ک پێوانه ، نه رچاوگرتووه به له

  لهه  ، ڕاسههه یه تا ئێرانی جیهانی هه/  تێكی ئینسانی یونیڤێرساڵ سڵه كی باشهر زخرتر خه دنیایه
  تهه سهڵهه م خهه اڵم ئهه بهه  نهووسهراوه  وه ك ئهێهرانهه كهی وه ڵهگهایهه رجی كۆمهه لومه هه  ن  به یوه په
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ی مهنهااڵن،  لهه سهه ر مهه سهه هها  لهه وه ههه.  باسمکهرد خشێ که  به ی پێ ئه ته و حاڵه ی ئه ئینسانیه
ڕی نێهوان  كێش و شه كێشمه  ل دیل له گه له  ڵه نگ و مامه ی جه له سه باربردن، مه ژنان، مناڵ له

بهاسهمهکهرد،  ی کهه  رایهیهه ئینسهانهگهه  ته سڵه م خه ی تردا ئه له سه و دیموكرات و زخر مه  ڵه كۆمه
بهواری تهاكهههیهكه ا و   م له ت هه نسور حیکمه بڵێم مه که   یه وه سهم ئه به کورتی مه  به.  بینرێ ده
ر و  ی چهیهنهی كهارگهه گۆشه  رایی له ت و ئینسانگه بواری پراكهیك و تیۆری ا ئینسانیه  م له هه

بهۆرژوازی و   ی كهه ركهوتهه م و سهه و سهههه سهه ئهه ده  ركێشانی لهه ڵگا و ده ڕزگاری كۆمه
و  پاڵ ئهه رایی له ت و ئینسانگه ی ئینسانیه وه ی گێڕانه له سه بینێ و مه ده  ی دایهێناوه كه سیسهمه

گهرێ و  رده مهیهرات وه  بهه  وه مهاركسهه  بهات لهه سهی بۆ ده ده ی كه  شۆڕشگێڕیه  گریه خنه ڕه
ی  وه ی گهێهڕانهه وه سهۆشهیهالهیهزم بهزوتهنهه" ڵێهه  ده ی که  خشانه دره  و وته ئه.   وه هێنێهه كاریئه به

كهان و  تهه سڵهه خه  له  كێكه ری  یه هیومانیزمی كارگه  ڵێه که مان پێ ه وه ئه"  بۆ ئینسان  یه ئیراده
ك پهراتهیهك و  ڕ تهیهۆر، چ وه ك باوه ت چ وه حیكمه  دا كه یه و پرخسه مو ئه هه  له  رزێکه پێشفه
  ڕانه ووه وت و کاری حزبی تێهیهپهه ڵسوكه ك هه تکردن، وه ریه و سیاسه ك نه کردن، وه ڵه مامه
 .  وه و لێی جیانابێهه ڵی گرتوه  خۆی ا هه  له
 

:مالموحسینجه  

ك بینیهان هاوڕێ مهوحسهیه  چهاوخشهانه نهێهكهی خهێهرای  هاوڕێ عوسمان وه.  سه خۆش ده
ی  وه ویش ئهیهزافهاتهی كهرد و داوای ئهه سره كان ا كرد و هاوڕێ خه كیه ره سه  له سه ر مه سه به

ر شهههی  بوو ههه نه  وه سهم ئه به دام و مه وه ڵ ئه گه منیش له  دیاره.  ك دابنرێ یه كرد چوارچێوه
نه ێ خهالهم  ههه  وه ویشهه سهره كانی موحسیه  و خهه نجامی قسه ئه  اڵم له ، به وه گشهی ا بمێنینه

ر  بهزانهیه  گهه  وه س با پێش ئهه به.  ری سه  م ا بێینه ی دووه وره ده  وێ له مه ئه  كه  ركێشاوه ده
  تهان بهه كهه ر یهه كرێ هه ی دواتر ئه ی خۆت بكه م ا ئیزافاتێك یان قسه كه ی یه شه و به تۆش له

 .رموو فه. ڵ بگرم گه ی جیاتان له گۆشه  جیا گۆشه
 

:عوسمانحاجیمارف  

ت و ڕخڵ  نسور حهكهمهه واتە دەربارەی تایبەتمەن ی مە  شه م به ر ئه سه ر بۆ بەردەوامی له هه
نه  خهاڵهێهک هەیە بە  ی کۆمۆنهیهزمهی کهرێهکهاریه ا، چهه وه و لە نێو بزووتنه ی ئه وڕێگه و جێگه

هەڵبەتە مەبەسهی ئێمە لەم بهاسهە .  زانم لەم باسەداو دواتر زیاتر ڕخشنبکرێهەوە پێویسهی ئه
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ئەچێهە دەرەوەی ئەو چوارچێوەیەی کە هاوڕێ مەنسور تەنها وەها پهێهنهاسهە دەکهرێهه، کە 
ی  وه مارکسیەکی هاوچەرخ یان کەسایەتیەکە توانیهویەتهی دەوری هەبهێهه لە نهاو بهزووتهنهه

یان تەنها ئەو مەدالیایەی بکەینە سهەرشهان کە لە دەرس و خهوێهنه نەکهانهیه ا . کۆمۆنیسهی ا
ری  وه  سهی دوو، دەسهی سهێهوه ده  گەڕاوەتەوە بۆ ئەسڵێک کە مارکس و مارکسیزمە، کە له

گرتوەو سنوربەنه ی  کهردووە لە بەرامهبەر تەواوی دنهیهای چەپهێهک کە مهارکسهیهزم و  نه
کۆمۆنیزمیان لە ناوەڕخکی خەباتی چینایەتی کرێکار دەرکێشاوە، ئەوانە خهاڵهی درەخشهانهی 

تهێهك و  كهو خهه ت وه حهیهكهمهه.   پیاهەڵ انی هاوڕێ مەنسورە بەاڵم ئەسڵی پهێهنهاسهەکەی نهیهیهه
ك بۆ دنیای سهەردەمهی خهۆی و وەاڵم بە کهێهشهەکهانهی  یه وه تا لێك انه بۆچوونێك و یان هه

کە بە پهراکهههیهکهی   یهه کۆمەڵگەوە خەباتی چینی کرێکار بۆ شۆڕشی کرێکاری ڤێرژنێكی تازه
شۆڕشگێرانە و خەباتی کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ شۆڕشی سۆشیالسهی بە بنەما و ڕیشهەی 

هەربهۆیە ڕەخهنەگهرته  لە مەنسهور حهکهمەت لەو .  ئاڵوگۆڕبوون لە کۆمەڵهگەدا وەرگهرتهووە
مەنسهور حهکهمەت .  کە نوسینەکانی چەن ە قابیلی قەبوڵە یها قهابهیهلهی ڕەخهنەیە  شوێنەوە نییه

ی کۆمۆنیزمی کرێکاری ا هەڵگری میسۆدێکی مهارکسهی و ڕەوتهێهکهی  وه لەناو دنیای بزووتنه
پێشڕەوە و خاوەن ئەزمونێک لە پراکهیکی شۆڕشگیڕانەیەو چووە ناو کێشمەکێش و شهەڕی 

 .کۆمەاڵیەتیەکانی بۆرجوازی ا  وه ڕاسهەوخۆ لەبەرامبەر تەواوی بزووتنه
  بهگهرێ لهه  خهنهه و سەرنجی هەبهێ یهان ڕه  وه سێك بیخوێنێهه كه  یه وه ر باسێكی قابیلی ئه هه
ی  وه تی هێنهانهه روره زه  كه  یه وه ئه  كه له سه اڵم مه به  وه دا بچێهه و باسانه ت و به نسور حكمه مه
ی پێ ا بەگشهی یەکەیەکی لێک انەبهڕاوە  ن  قۆناغێك ا ئاماژه چه  ویش له سره خه  كه  و باسانه ئه

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 

هەرئەوەی هاوڕێ مەنسور دەڵێه کهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری .  خۆی لەو خەتە ڕخش  کاتەوە
ناڕەزایەتی کرێکارە دژی سەرمایەداری، ئەتوانم بڵێم مانای ڤێرژنی تازە و خەتهی مەنسهور 
حکمەت ڕێکخهسههه  و ئهامهادەکهردن و ڕابەریهکهردنهی ئەو نهاڕەزایەتهیەی کهرێهکهارانە دژی 

كهۆمهۆنهیهزم    وه سهاڵهه ٢٠دوای   له  كاتێك ا كه  و بۆ ماركس له ی ئه وه ڕانه سەرمایەداری، گه
كرد، حکمەت بە مهانها پهراتهیهکەکەی   شێوازێكی تر كاری ئه  ڵگرتبوو و به پەرچەمێکی تری هه

ك ڕەخهنەگهرێهکهی  و وه ئه  كه  یه وه گرنگهر ئه  لەهەمووی.   سڵه و سەرچاوە و ئه بۆ ئه  وه ڕایه گه
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مارکسی و شۆڕشگێڕ لە تەواوی ژیانی  سیاسی ا بەدوای بە عەمەلی کردنەوە چەسپهانه نهی 
ی  وه ئهه.  شۆڕشی سؤشیالیسهههی  خەباتی  چینایەتی کرێکارانەوە بوو بۆ بەئەنجام گەیان نی 

  دژ بهه  تهی كهرێهكهاره زایهه نهاڕه  ی كهه وه ی كهۆمهۆنهیهزمهی کهرێهکهاری دەکهات بهه پێهنهاسهه  كه
شهۆڕشهێهک   تە بە ئەساس وەردەگهرێهه کهه لە جهیهههانه ا تەنههها وقعیه مه  و داری، ئه رمایه سه
ئهاڵهوگهۆڕی ڕیشهەیهی   باس له.   ، شۆڕشی سۆشیالیسهیه ویش شۆڕشی كرێكاریه ئه  حه تره مه
و  ر ئهه سهه خهه لهه كهانهیه ا جهه بهاسهه  ی كهه لە زوربەی وه ر ئهه كات و کاری بۆ دەکرد، هه ئه
 .تی بەڵکو گۆڕینییه  فسیری جیهان نییه ڵێ گرنگ ته ئه  كه  وه كاته ی ماركس ئه یه قوله مه

خسیه ا سهەرنهجهم  ژیانی شه  ت بگێرمەوە کە  له نسور حكمه ڕێگام ب ەن شهێك دەربارەی مه
  ی كهه وه نه  ئهه چهه.  ن  به کاری سیاسی و قسەوباسەکانی لە کهۆبهونەوەکهانه ا یوه په  له  داوە،
دوای دەورو   كو كامهێهرامهانهێهك بهه وه  مان کات ا هه  بۆ ماركس وەک ئەسڵێک لە  وه ته ڕاوه گه

لهیهنهیه  .   بهوو  وه كانی لینینه نەخش و مەوقعیەتی سیاسی  پراکهیك و كار و تەرح و بۆچوونه
شۆڕشه ا و دەوری چهۆن بهووە، تهاکهههیهکهی چهۆن داڕشهههووە و دەور و   له  چی كردووه

ڵ  گهه كهێهشهی لهه كهێهشهمهه  لهه  مەوقعیەتی حزبی چۆن پاراسهووە گەشەی پهێه اوە،  چهۆن وه
قهیهق بهێ  ر ده گهه.  كانی تردا دەوری گهێهڕاوە و چهۆن مهامەڵەی کهردووە وته كان و ڕه نه الیه
دەوری   كهه  ی كهردووه وه ك كامێرامهانهێهك زخر بە وردی چهاودێهری  ئهه م وه كه ربڕینه ده

سیاسی لینی  چۆن بووە و چۆن کۆمۆنیزمی کردووە بە ههێهزێهکهی سهیهاسهی بهااڵدەسهه و 
لینی  هەمیشە نمونەیەکی زین وو کاریگەر بوو لە ژیهانهی سهیهاسهی .  بەدەسەاڵتی گەیان ووە
تهی لهه دەورو  ش دیهقهه نه ه وه بۆ ماركهس ئهه  وه ته ڕاوه گه  چەن   م مانایه مەنسور حکمەت ا، به
م بهاس  لە ژیانی سیاسی مەنسور حکمەت ا كهه  یه له سه م مه ئه  پێم وایه.    پراکهیكی لینی  داوه

وە ئەکهرد بەجهیها لەهەردەورو  سهی به تا ئینسان هه هه.   كراوه ی پێ نه یان زخر ئاماژه  كراوه
  و جهۆره ئه  یەک هەمان  وه یەکی مەنسور حکمه وەک خاوەن و ڕابەری بزووتنه و ڕێگه جێگه
  شه وه ر ئه هه.   بۆ هەڵسوڕانی سیاسی خۆی دەسه نیشان کردبوو  تەو دەوری لینی  وقعیه مه
کە بەرێههە پهێهشهەوەو  وه هێنێ بۆ ئەوەیە هەنگاوێهک بهزووتهنهه ك ده یه له سه باسێك یان مه  كه

كرد چۆن لینی  كۆمۆنیزمی كهرد  ئكی ی ئه ته  ی كه وه ك ئه مانایه  به.  ئاڵۆگۆڕێک ئەنجام ب ات
  كهه  بهوو وه رئهه تهیهش ههه نسهور حهكهمهه تی مه وقعیه دەورو مه. اڵت سه ده  یان ی به هێز و گه  به

بهۆ .  هێزو شۆڕشی کهرێهکهاری بەسهەرکەوته  بهگەیەنهێهه  ئێران ا بكات به  چۆن كۆمۆنیزم له
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ئهێهرانه ا   ئهایها كهۆمهۆنهیهزم لهه" یەکێ لە باسەکانی کۆڕێکی ا بە ناونیشانهی    جارێک له  نمونه
كهۆمهۆنهیهزم    سەرەتای قسەکانی بەوە دەسه پێ دەکات و دەڵێه گەر بزانم "  وێ كه رده سه
م و لە حهزبهی  كهه كاری سیهاسهی ئهه  اڵت ئەوە واز لە سیاسەت دەهێنم، بۆیه سه ده  گات به نا

پهێهشهبهیهنهی   مهه ئهه.  '' وێ كهه رئهه ئێران ا سهه  زانم كۆمۆنیزم له ئه  کۆمۆنسهی کرێکاری ئێران ام،
باتی چهیهنهی  واتە حزبی کۆمۆنسهی کرێکاری بۆ خه  م ئامڕازه ئه  كه  كردنی كار و پراکهیكێكه

 .  یاڵی نیه و خه  یه یبینێ، یانی شهێكی كرده واقعی ئه  ئێران ا به  كرێكار له
  و بهاسهانهه تهوانه  بهڕخن ئهه بهگهرن ئهه  خهنهه وێ ڕه ر بهیهانهه سانێهك گهه م  وتم كه  ی كه وه ئه

ت  وقهعهیهه و مهه ر ئه سه ت بگیرێ له نسور حكمه مه  ر له گه ئه  خنه اڵم گرنگهری  ڕه به  وه بخوێننه
،  یهه مهاركهس جهۆرەهها نهوسهراوو كهههێهبهی ههه  ، بۆ نمونه وه كاته ئكی  ئه ته  تی كه یه و پراکهیكه
  لهه  ك شهه گهرنهگهه اڵم یهه به ، بهه  خهنهه مهوو قهابهیهلهی ڕه ههه  وانهه ئه  ، مومكینه یه كاپیهاڵی هه

باسی هەڵوەشانەوەی کۆمەڵگەی سهەرمهایەداری   كه  یه وه تی ماركس ا ئه وقعیه ی مه وه لێك انه
تهی چهیهنهی كهرێهكهار  اڵیهه كات، باسی پراکهیكی كۆمهه و شۆڕشی كرێكاری و سۆشیالیسهی ئه

ی لە  خنه ر کەسێک ڕه گه ئه. تی ماركس كردوویه  كه  یه وره ئیكهشافێكی واقعی گه  مه ئه. كات ئه
  مهه خهێهر ئهه بێه پێویسهە ئەو ئیکهشافە واقهعهیە پشهه ڕاسهه کهاتەوە و بهڵهێ نهه مارکس هه

داری ا ڕوو نادات، هەڵهبەت سهەرمهایەداران و  رمایه دنیای سه  ، یانی شۆڕش له  دروسه نییه
بۆرجوازی بیرمەن ەکان و حزبەکانیان دەڵهێه  دنهیهای سهەرمهایەداری دنهیهایەکهی واقهعهی و 

و حکومەتی کرێکاری بەرجەسهە   كرێكاریه  م شۆڕشه ئایا ئه  یه وه ئه  كه له سه نەگۆڕە، واتە مه
تهیهۆری   لهه  خنه بێ ڕه ماركس بگرێ ئه  له  خنه وێ ڕه ر بیه ؟ کەسێک گه یان ناواقعیه  و واقعیه

مههارکههس بههگههرێههه دەربههارەی هەڵههوەشههانەوەی کههۆمەڵههگەی سههەرمههایەداری و دامەزرانهه نههی 
ر  ههه  وه.  کۆمەڵگەی سۆشیالسهی، بە مانایەک خۆ جیاکردنەوەیە لە مهارکهس و مهارکسهیهزم

، هەڵسوڕانی سیاسیمهان لەو شهۆڕشهە  یه شۆڕشی كرێكاری هه  ڕمان به باوه  ئێمه  ی كه وه ئه
ڵهگهادا،  كهۆمهه  تی چینی كرێكهارە لهه وقعیه مه  ی كه وه ئه.  ماركسیسهی   م مانایه جیانابێهەوە، به

وجهودیەتهی بەشهێهکە لە  ڵهگە و مهه كهۆمهه  بهۆخهۆی جەمسهەرێهکە لە پهێهکهههاتەی   م چینهه ئه
پێکهاتەیەکی ئۆرگانی وەک هەر کائنهێهکهی زیهنه و کە کهۆمەڵهگەی سهەرمهایەداری لهێ پهێهک 

کە چینی كرێهكهار کهۆمەڵە کەسهێهک   وه یهێنێهه ئه  نمونه  ت بۆ خۆی به نسور حكمه مه.   هاتووە
مهوو  ههه  تهوانه  لهه ئهه  مهانهه کەلە ناو کۆمەڵگەدا مارکس پێهی بهاشهە شهۆڕش بهکەن، ئهه  نییه
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ڵکو چینی کرێکار مەوجود یەتێکی واقعهیە لە پهێهکهههاتەی  وریان باشهربێه به كانی تر ده چینه
کۆمەڵگەی سەرمایەداری ا بۆ خۆی ئەو مەوقهعهیەتەی هەیە کە گهۆڕیهنهی دنهیها لە نهاو دڵهی 

  یهه وه ی ئهه كه ته وقعیه مه  پراکهیکی شۆڕشگێڕانەی چینی کرێکاردا بەرجەسهە بۆتەوە، كائینێكه
ڕخڵهی حهزب و پهراکهههیهكهی   لەبهاری عەمەلهیەوە بهه  مهه اڵم ئهیهههر ئهه كهات بهه ئاڵوگۆڕ ئه  كه

 .ت دەچێهە پێشەوە دانی نەخشە و سیاسه  و به  شۆڕشگێڕانه
بێ دەربارەی هەر نوسراو باسێکی قابیلی  ت هه نسور حكمه مه  له  خنه ر  ڕه گه ك ئه مانایه  به 

ئەوەیە سەرنج ب رێه، بۆ نمونە دەربارەی شەڕی کەن او هەلومەرجی سیاسهی ئەو کهاتەی 
نه او  ڕی كهه ر شهه سهه سێك بڵێ لهه كرێ كه عێراق و ناوچەکە و دەورو بااڵدەسهی ئەمریکا ئه

تهی  یهه ههه  ی كهه و بهاسهانهه موو ئه لێک انەوەیەکی وورد ترم هەیە و ئیزافەی بۆ بکات، یان هه
  مانهه اڵم ئه شی لێ بگیرێ به خنه ن  شهێكی ا ڕه چه  توانرێ له ن  تر بكرێ و  ئه مه وڵه كرێ ده ئه

  ت، بەڵهکهو خهۆ جهیهاکهردنەوە بهه نسور حكمه تی مه خه  له  یه وه خۆجیاكردنه  ی كه وه ئه  ناكاته
  كهه  بووه شۆڕشێك هه  ڕی به ت باوه نسور حكمه مه  كه  ، مانای وایه یه ك مانای هه ڕای م  یه

ویش شۆڕشی سۆشیالیسهیه و ئهامهڕازو ڕێهگهاکهانهی گەیشههه  بەو شهۆڕشهە بەرجەسههە  ئه
و کهردنهی   کردختە لە دەوری حزب وەک ئامڕازی دەسهی چینی کرێهکهار بهۆ ئەو شهۆڕشهە

م واقهعهیەتە  ئهه  وه.  کۆمۆنیزم و حزب بە هێزێکی کۆمەاڵیەتی ئامادە بۆ شۆڕش و دەسەاڵت
. بۆ مهاركهس وەک ئەسهڵ  ڕان ختەوه کۆمەاڵیەتیە و شۆڕشی کرێکاریە مەنسور حکمەتی  گه

و   وه پهێهشهه  چهێهههه چۆن ئهه  مه جا ئیهر ئه  تی چینی كرێكاره وقعیه دەور و مه  م شۆڕشه ئه  وه
كهوێهوه مهانها پەیه ا   ، چۆن  ئەو شۆڕشە سەردەکەوێه، بەوادرەکانی له كانی چۆنه ییه ئاماده

كهات، لە چهوارچهێهوە و دەور و خەبهات و ئهاسهۆی کهرێهکهاران و  سه پهێ ئهه ده  دەکات و
 ..سۆشیالسه و ڕابەرەکان و حزبەوە تەشنەدەکات

ت لە خهوێهنه نەوەو قەبهوڵ کهردنهی مهارکهس وەک ئەسهڵ و سهنهوربەنه ی  نسور حكمهه مه 
لەبەرامههبەر هەمههوو ئەو ڕەوت و الیەنههانەی  جههێههگههاوڕێههگههایەکههی جههیههاوازیههان لە خەبههاتههی 
سهوشههیهالسههههی کهرێههکهاران گهرتەبەر، بەتهایههبەتههی بەدوای شهکههسههههی شههۆڕشهی ئهۆکهههههۆبەر، 

و  لهه  گشهههی جهیهابهۆوه  كۆمۆنیسهێک بەشێوەی جۆراوجهۆر بهااڵدەسهههی پەیه ا کهرد کە بهه
ك  رچیه كانی هه ی کە دەبێه ڕابەری شۆڕشی سۆشیالیسهی بكات، جا ئیهر ڤێرژنه ته وقعیه مه

هههه ، ..  تهی شهورەوی و ئهۆرخ کهۆمهۆنهیهزمە مە، خهه ، كۆمۆنیزمی جیهانی سێیه بێه، ماویزمه
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ڵهگهای  دنهیهای كهۆمهه شهۆڕشهێهك  لهه  كهه  یهه وه ئهه  و ڕەوتهانە مهوو ئهه دەورو مەوقعیەتهی ههه
و  لهه  وه وتهبهوونهه دووركهه   حه، بەجهێهیهان ههێهشهههوو تره داری ا ئەمرێکی واقعە و مه رمایه سه

، یهانهی چهونە  شۆڕشەو ڕێگایەکیان گرتەبەر کە بوونە بەشێک لە پارێزەرانی سەرمایەداری 
 .ن ی و وەسهانەوە له بەرامبەرشۆڕشی كرێكاری ا بەرەی سنوربه

  سهڵهه م ئهه ر ئهه سه  وه ت چووه نسور حكمه مه  پێویسهە سەرنجی ئەوە ب ەی  كه  كه  یه وه لێره 
ك  كهاریهه و ئهامهاده  حهه تهره جیهان ا مهه  تەنها شۆڕشێك له  و بەرجەسهەکردنەوەی ئەوەی كه

م  ئهه  سهانهێهك پهێهیهان وایهه ر كهه گهه ئهه.  تیكردنی ا رایه ڕابه  ڕخڵێك ببینێ له  ی كه وه بكات بۆ ئه
  ی كهه وه ئهیهههر ئهه.   وه نهه ت جیابهكهه نسور حكمه مه  بێ خۆیان له ئه  م مانایه ناكرێ به  شۆڕشه

وه نهاتهوانهێ  ئه  ته وبابه ، یان شهی تری له واو نییه کەسێ پێی وایە باسێکی هاوڕێ مەنسور ته
ت  حهیهكهمهه  لیهنهیه  لهه  ماركس له  له  خنه گشهی ڕه  اڵم به به.  بێه  ڕەخنەکەی ج ی و عەمەلی 

بهۆ .  تهی یهه ههه  تهێهك كهه وقعهیهه ڕخڵ و مه  لی له مه كی عه بێ، مانایه كی پراکهیكی هه بێ مانایه ئه
ح بوو بەلشهەفهیەکهان دەسهەاڵت بهگهرن یهان  تره ئایا مه.  هێز  لینی  كۆمۆنیزمی كرد به  نمونه

ی ڕەوتێکە کە پێی وایە کرێکهار پهێهویسهههی بە حهزب  خنه وەش ڕه ئه.  نەدەبو ئەو کارە بکەن
کرێکاران خۆیان  ئەتهوانه  ئهاڵهوگهۆڕ   و نابێه لەڕێگەی حزبەوە دەسەاڵت بگرێه، گوایە  نییه

  خهنهه وێ ڕه ر بهه گه اڵم ئه به  یه هه  و بۆچونێكه  تێكه خه  مه ئه.   حزب نییه  بکەن و پێویسهیان به
سهههی چهیهنهی  ئهامهڕازی ده  ی كه و شهه ، ئه وه زران نی حزبه دامه  بێ بچی له لینی  بگری ئه  له

ن و بهاوەڕیهان بە  ناكه  مه ن ئه سانێك هه كه.  شۆڕشی سۆشیالیسهی  یشه  به بۆ گه  كرێكاره
تهیهش  نسهور حهكهمهه بۆ ڕەخنەگرت  لە مهه.  لینی  نییه  ڕیان به باوه  و مانایه به  مه ، ئه حزب نییه

ت  نسهور حهكهمهه مهه  وێ خهۆی لهه یهه وتهێهك ئهه نێك، ڕه سێك، الیه ر كه گه ئه.   مان شهه ر هه هه
سهڵهی  كانی دەورێکی کاریگەری نابێه، چونکە ئه بیاته ده خنه لە نوسراو و ئه بە ڕه  وه جیابكاته

ههێهز و   یویسه كۆمۆنیسه بكات بهه لینی  ئه  بۆ نمونه  كه   و شوێنەوەیه له  كه وه خۆجیاكردنه
ڵگادا بۆ شۆڕشی سۆشیالیسهی چینی  كۆمه  ی ئاڵوگۆڕ له سیله وه  بەدەسەاڵت، حزب بكات به

تها کەسهانهێهک کە  ههه  یان نا؟ ئایا دروسهە یا هەڵەیە؟  پهێهم وایە  حه تره مه  مه كرێكار، ئایا ئه
  زمونی كۆمۆنیزمی كرێكاری ڕابگەیەن ، یان پهێهشهههر كهه پێیان خۆشە بانگەشەی شکسهی ئه

ت  نسور حكمه ڵ خودی مه گه كانی ئەو الیەنانە له كرد جیاوازیه ت ئه باسیان لەشكسهی سۆڤیه
تهی بەرژوەنه ی چهیهنهی کهرێهکهار بهۆ شهۆڕشهی کهرێهکهاری لە  وقهعهیهه مهه  و لهه ئه  كه  یه وه ئه
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و بهاس و  سڵی ئه ر ئه مەسەلەکانی دەورانی، بەاڵم ڕەوتەکانی تر لە کۆمۆنسهەکان ناچنە سه
کارو هەڵسوڕانەی کە هەر ئێسها شۆڕشی سۆشیایلسهی لەهەر شوێنێکی ئەم دنیایەدا بهێهه 

مهوكهوڕی  تریه  كهه وره گه  مه ڕای م  ئه به.   واقعیەتێکی کۆمەاڵیەتیە و دەبێه کاری بۆ بکرێه
ماركس و لهیهنهیهنهی دەگهرن،   تا له ت و هه نسور حكمه خودی مه  له  كه  كانی تره خنه موو ڕه هه

سهههیهان بهۆ  ی كه مارکس و لیهنهیه  و حهکهمهه ده ته قانیه و حه ئه  كه  مەسەلەکە بەو جۆرەیە 
 . جێگای پرسیارێكی ج یه  مه ، ئه وه نه كه فی ئه نه  گرانه خنه م ڕه ئه  بردووه

گەر نمونەیەک وەک وێنایەک  باس بکەی  لەسەر پێکهاتەی کۆمەڵگە بە گشهی و   خراپ نییه
بیاتی ماركس ا تهعهبهیهری لهێ کهراوە، ئەویهش  ده ئه  کۆمەڵگەی سەرمایەداری بەتایبەتی کە له

كی ئۆرگانهیهك پهێهنهاسهە دەکهرێهه، بەو مهانهایە کهۆمەڵهگە  یه ك پێكهاته ڵگا وه ئەوەیە کە كۆمه
و پێویسهە ڕەگ و پێهکهههاتە و نهاکهۆکهیەکهان و   کائنێکی زین ووە پێکهاتەیەکی میکانیکی نییه

كهی ئهۆرگهانهی لە گەراوە  یهان لە ههێهلهکەوە یهان  یهه ئاڵوگۆڕەکانی بناسینەوە، چۆن پێكهاته
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، 

  نهابهێهههه  رایهه و گهه ئه  یه و هێلكه رمی گونجاو نەبێه ئه بێ، پلەیەکی گه گەر ئامڕازێك نه واتە ئه
ڵهگها و وجهودی چهیهنەکهان  كهۆمهه.  رێكی زین وو یانی شهێكی تری لێ دروسه نهابهێ وه بوونه

ناکۆکی نێوان چینەکانە کە بەرژەوەن ی جیاوازی ئابوری کۆمەڵگەیان پی تەعبیهر دەکهات و 
وجهودی چهیهنهی .  کۆیان دەکاتەوە دواتر هەڵ ەوەشێهەوە و کۆمەڵگەیەکی تر بەرهەم دێههەوە

و لە دایهک بهووی پهێهکهههاتەی   كە دروسهههکهراو نهیهیهه  یه ته و واقعیه ی ئه كرێكار و ملمالنێكه
کۆمەڵگەی سەرمایەداریە و لە ڕەحمی ئەو کۆمەڵگیەدا گەرای بنەمای ئهاڵهۆگهۆری چهانه ووە 

کۆمەڵگەی سۆشیالسهی بەبێ شۆڕشی کرێهکهاری لە دایهک نهابهێهه، .  کە دەبێه لە دایک بێه
. شۆڕشی کرێکاری بەبێ ئامراز و دخخی  گونجاو هێلکەی کۆمەڵگای سۆشیالسهی ناشکێنێ

تەکهانهی  رەكهانهی نەخشهە و سهیهاسهه ك بهۆ حهزب و ڕابهه یهه وڕێهگهه چ جێگه  یه مه ئه  مەبەسه
ی حههزب الی مەنسههور حههکههمههه  بە مههانهها  وڕێههگههه دادەنههرێههه، گههرنههگههی و دەور و جههێههگههه

کۆمەاڵیەتیەکەی یەکەیەکی لێک جیانەکراوەی خەبات و شۆڕشی کرێهکهاریە، ئەو ئهامهرازەیە 
  کە تۆیی شۆڕش دەخاتە سەر ڕەوتی لەدایک بهون و بەسهەرکەوته  گەیهانه ن، ڕخڵهێهك كهه

مها  م بهنهه ر ئهه سهه شەخسی خۆم لهه.  بیبینێ  وڵی داوه یویسه بیبینێ و هه ت ئه نسور حكمه مه
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كهانهی  خهنهه و ڕه  وه لێكۆڵینه  جیا له كانی و به باسه  جیا له  یناسم، به ئه  پراکهیكه شۆڕشگێڕانەیە
یهویسهه  ئهه  رگهرتهووه لینینی وه  له  ی كه زمونه و ئه اڵم ئه دار و گرنگ ، به شهی پایه  كه  وانه ئه

وی كۆمۆنیهزم  مانای پێشڕه مانای شۆڕشی سۆشیالیسهی كرێكار به  ئێران ا به  ئاڵوگۆڕێك له
نهی  مهه تهه  زمونی ژیانی ا و له ئه  جا له.  كان بەئاکامی خۆی بگەیەنێه اڵتی كۆمۆنیسهه سه و ده

  بهاسهێهكهی تهره  وه ئهه  وه یشهه بهه گه و هاوڕێ مەنسور نه وه  یشه به سیاسی خۆی ا لینی  گه
لەبهاری   وتهایهه ر ههاوڕێ مەنسهور فهریها بهكهه گهه ئهه.  ی زیاتر بكرێ قسه  وه ر ئه سه كرێ له ئه

كانی  م نووسینه م خۆی و هه ت هه ڵبه هه  ی لینینی بەدەسه بهێنایە، ته وقعیه و مه عەمەلیەوە ئه
 .بوو كی تریان ده یه وڕێگه جێگه
م ئیهنهسهانە مەزنە، جها  میهۆدی کارو هەڵسوڕانی سیاسی  ئه  وه ڵه وه ئه  ر له ن هه رنج ب ه سه

ی  ڵهه بە كهۆمهه  لە پەیهوەنه  کهردنهی. ، هەوڵی اوە كۆمۆنیزم بهکهات بە ههێهز ، ئینسانیه كرێکاریە
كۆمۆنیزم لە شۆڕشی ئێران ا بخاتە ناو هاوکهێهشهەی   كه  دا بووه و پێناوه له  وه تكێشانه حمه زه

لهی  مهه تهێهكهی عهه كه ره حه  بوو كه  وه و ئه بۆ ئه  له سه سڵی مه سیاسی و هاوسەنگی هێزەوە، ئه
  لهه  كهه  بهووه  وه وه دوای ئهه بهه  میشه ویش هه ڕای م  ئه به.   رنامه نێك به رزه ده  له  هاتره به به

دروسهههكهردنهی حهزبهی .  هێهز  و ئاڵوگۆڕ بكات و ببێ به  وڕێگه توانێ جێگه كوێ ا كۆمۆنیزم ئه
. بهبهیهنهێ  و ڕخڵهه مهێهكه ا ئهه رده سهه  اڵم توانی لهه بێ به كمان  لێی هه یه خنه ر ڕه كۆمۆنیسه هه

عهبهیهری  س وا تهه ن ێ كه ی هه وه ڵ ئه گه دروسهكردنی حزبی كۆمۆنیسهی كرێكاریی عێراق له
كەن کە پەلە بووە و پهێه اویسههەیەکهانهی ئهامهادە نەبهوون و تەنههها ڕێهکەوتهنهی چەنه   لێ ده

ڕێکخراوێکە، بەاڵم بۆ مەنسور حکمه پێکهێنهانهی حهزبهی کهۆمهۆنهیهسهههی کهرێهکهاری عهێهراق 
زەرورەتی گۆرینی هاوکێشەی سیاسی بوو لە ناو واقعیەتی ئەوکاتەی عێراق  و ئهێهران بە 

ر  گەر ههه.  ئێران و عێراق و كهوردسهههانه ا  قازانجی فراوان بون و بەهێز بونی  كۆمۆنیزم له
یه لە دروسه بونی حزبی کۆمۆنیسهی کرێکاری عێراق پهێهویسههە وەک  ی هه خنه سێك ڕه كه

دیاردەیەکی سیاسی و دەوری مەنسور حهکهمهه لەو دیهاردەیەدا وەاڵم به اتەوە نەک وەک 
 .بینەرێکی سەتحی کە پێیان وایە ئەو ڕێکخراوانە گونجاو نەبوون

ئاماژەیان بەدەوری مەنسور حکمه دا لە بهوارە جهیهاجهیهاکهانه ا،   و هاوڕێیانه ی ئه وه جیا له به
لهی و سهیهاسهی و شهۆڕشهگهێهڕو  مهه سێكهی عهه ت كه نسور حكمه مه  كه  یه وه ر ئه لەکۆتای ا هه

كهانهی  رحهه بهۆچهوون و تهه  جیها لهه به.  یەکە وه خاوەن خەتێک و خاوەنی بەڕێخسهنی بزووتنه
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چهۆن شهۆڕشهی   بهوو كهه  وه وه دوای ئهه اڵم بهه كانی چهی بهوون بهه خنه ڕه  ی كه وه جیا له به
ی  لهه سهه نههها مهه ئەم شۆڕشە ته  کەدا بەسەرکەوت  بگەیەنێه، كه ئێران و ناوچه  کرێکاری  له

تهی جهیهههانهی و خەبهاتهی  وقهعهیهه تهوانهم بهڵهێهم مهه ش ئه و مانایه واوی جیهان ا، به ته  له  ئەسڵیە
.  ویش شۆڕشی سۆشیهالهیهسهههیهه ئه  حه تره دنیادا مه  ك شۆڕش له رناسیۆنالسهی تەنها یه ئینهه
ر  گهه ئهه.   و خەبات و كهاری سهیهاسهی بهووه  خنه ڕه  مه و ئه  جوهی  کاری ئەو بووه وه ته  مه ئه
  و ئاکامەی  كهه بێ بڕوات بگات به ت ئه نسور حكمه مه  له  وه وێه خۆی جیابكاته یه سێك ئه كه
 . و تەرح و کارانەی ئەو هەوڵی بۆ داون بڵێ دروسه نی  و نابێ و ناکرێ و مەترەح نییه ئه
 

 :مالموحسینجه

ڵهێهم و دوایهی  نه  شهههێهك ئهه م  چهه.  كۆتایی هات  كه شكردنی باسه تا بۆ پێشكه ره شی سه به
ت كاركردی  نسور حكمه ری سیاسی مه كاراكهه.  ی  بكه  قسه  له سه ن ێك مه ر هه سه وێ له مه ئه
ر  گهه كرد كۆمهۆنهیهزم ئهه ر ئه سه ك خۆشی پێ اگری له وه  میشه هه  ی كه وه مانای ئه  بوو به هه

كردبێ كۆمۆنیهزم  ڵگا گیرنه كۆمه  سهی له ده  وه كرده ر به گه بێ، ئه ر نه تگه خاڵه كۆمۆنیزمێكی ده
  یهویسهه بهه ئهه  وه.  ی بهیهنهی م ڕخڵهه رخ ئهه ك كۆمۆنیهسهههێهكهی ههاوچهه خۆشی وه  بۆیه.   نییه
  بهبهاتهه  یهه لهه سهه م مهه كهانهی ئهه حزب دروسهههكهردنهه  كانی، به سیاسیه  ته خاڵه ده  كانی، به باسه
ر  بهه  تهیهه گهرتهوویهه  كانهی كهه ته ت و سیاسه نسور حكمه ر مه سه له  ئێمه  م  پێم وایه.   وه پێشه
  ی كهه وه تها ئهه ههه  بهگهره  وه ری ماركسیسهیه ، تیۆر و ڕخشنگه وه ت و تاكهیكه باری سیاسه له

  بهۆ بهاسهه  ئهیهزافهاتهیهشهی كهردووه  كهه  سهی تهریهش پهێهی وایهه نه ێ كهه وتهههان و ههه  ئێهوه
م  ی ئهه وڕێهگهه جهێهگهه  وه م ڕووانهه موو ئه پراتیك كردن و هه  ت له نانه ته  كان وه ماركسیسهیه

  یهه لهه سهه م مهه توانرێ ئهه ئه  وه.   بووه  وه ره تگه خاڵه تی كۆمۆنیزمێكی ده باری واقعیه له  ئینسانه
  مهه مه  ههیهوادارم ئهه.  گهرێ ڵهئهه خهۆی بهاس ههه  النهه سهه و مهه ك لهه ر یهه اڵم ههه بهه.  ببهیهنهرێ

  نه  بهه یهوه په  له  بۆ نمونه.  ریان سه  بهوانی  كاتی تریش بێینه  ی ئێمه وه ك بێ بۆ ئه یه وازه دره
و  نه  بهه یهوه پهه  ، لهه ر شۆڕش و سۆشیهالهیهزم چهیهیهه سه و بۆچوونی له ی ئه وه ، ئه وه شۆڕشه

نه ێهك  ههه  كهه  كی جه یهه یه له سه دا وتی و مه م دواییه و له سره خه  كه  وه ی هیومانیزمه له سه مه
نێو باسی هیومانیزمی لیبراڵیسهی   جۆرێك چوونه  مه ئه  گرن و پێیان وایه ی ڵێئه خنه س ڕه كه

ژمهون  ی ههه له سه ر مه سه له.   گرێ ڵئه و باسێكی ج ی هه  قسه  مه ئه  كه  یه وه بۆرژوازیه و ورده

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی
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ڕی ئهایه خلهۆژی و بهیهروڕاكهانهی  تهی، شهه اڵیهه ڕی كهۆمهه ی شهه لهه سه ر مه سه اڵت، له سه و ده
بۆرژوازی و ڕوخان ن و   به  كشه نگاو بۆ پاشه هه  نگاو به ڕی سیاسی و هه ڵگا و تا شه كۆمه
  ئهێهمهه  رج نییه مه  بۆیه.  رپاكردنی سۆشیالیزم داری و به رمایه ی سیسهمی سه وه شان نه ڵوه هه
شه ا  م سهیهمهیهنهاره لهه  اڵم م  پێم بهاشهه به. بگری   یان گۆشانه  له سه م مه ی ئه دانه موو دانه هه
 .ر بگری  ی هه ك دوو گۆشه یه

ی  لهه سهه مهه  له  بڵێم كه  وه وێ ئه مه م  ئه.  و باسی میهۆدی كرد سره خه  كه  وه ر ئه سه  وه بێمه
نه  و دواتهر  ههه كهاتهی سهه  لهه  وه تایه ره كانی سه باسه  ت له نسور حكمه ، مه وه میهۆد و تیۆره

ر دروسهكردنی حزبهی كهۆمهۆنهیهسهههی ئهێهران  سه پێ اگری له  تا دوایی كه اتحاد مبارزان و هه
  وه سهههه ده ی ماركسیهسهههی بهه خنه كی ڕه بێ چه ئه  ڵێ ئێمه بۆ ماركس و ئه  وه ڕێهه گه كات ئه ئه

  ی كهه وه چ لهه  وه پهێهشهه  ی بهرده له سه ن ی  مه چه  وه باری تیۆره له  مه ئه  م  پێم وایه.  بگری 
  كانهی لهه خنه ڕه  شۆڕشی ئێران ا، له  خشی پڕخلیهاریا له ورونه ده  ی پێ ا له موحسینیش ئاماژه

و   م بهاسهانهه ئهه.   وه وانهه ئهیهسههههعهمهاری و ئهه  كهۆمهۆنهیهزمههی مهاوی و پهۆپهۆلهیههسهههی و دژه
  اڵم دواتهر لهه بهه.  رپهێهی خهۆی سه  وه سائیلێكی تیۆری ماركسیسهی خسهه كانیان مه هاوشێوه

خۆشهی   وه ڵ انی كۆمۆنیزمی كرێكاری و فراكسیۆنی كۆمۆنیزمی كرێكاریه رهه می سه رده سه
بهاری  مهاركسهیهزمهی شهۆڕشهگهێهڕ تهوانهی لهه'' :  ڵهێ پێشوو و ئه  له  وه داته جۆرێك ئاوڕێك ئه به

ی مهاركسهیهزم  ژمهونهه م ههه ئهه.   وه به اتهه  النه سه و مه اڵم به بكات و وه  م كاره ئه  وه ئای خلۆژیه
  وه و بهزووتهنهه ئهه  ، بهگهره نهیهیهه  مهه اڵم كهۆمهۆنهیهزمهی كهرێهكهاری ئهه بهه  وه زاڵ بكاته  دووباره
بهوو   وه ئه  یه م قسه ی ئه وه هێنانه  سهم له به مه''  . گرێ ڵگا دائه راپای كۆمه سه  كه  یه تیه اڵیه كۆمه
و  ئهه  كرێ كه باس ئه  ی كه و شهه ڕاسهی ئه به.   ی تیۆر و میهۆده له سه م مه ر ئه سه  وه بێینه  كه

  یهه لهه سهه م مهه زخر باسی ا ئه له  چی  چونكه  النه سه م مه ت ئه تایبه و به  ئیزافاتی بۆ تیۆر بووه
ی  لهه سهه نه ێ مهه ی كۆمۆنیهزمهی كهرێهكهاری ههه رنامه باسی ناسیۆنالیزم و به  بۆ نمونه.   یه هه

ت  ی سهۆشهیهالهیهزم و سهۆڤهیهه له سه ر مه سه له.   ووتراوه ر ناسیۆنالیزم نه ه پێشهر له  كه  تێ ایه
ك  یهه با جارێ گهۆشهه.  زخر شهی تر  وه...   ووتراوه نه  كات كه سائیلێكی تیۆری قوڵ باس ئه مه

  وه یهه م بهاره ت لهه نسهور حهكهمهه مهه  ك كهه ئایا جیهاوازیهه.  ر هی تر سه  وه بگری ، دواتر دێینه
  بهۆ تهیهۆری مهاركهس خهۆی لهه  وه ڕانه ر گه گه نیشانی دا بۆچی میهۆدێكی جیاوازتر بوو؟ مه

  م مهانهایهه ؟ بهه جهیهاوازه  وه كهه چ ڕوویه  كرێ شهێكی جیاواز بێه؟ یاخود با بڵێی  له خۆی ا ئه
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كهان  كهۆمهۆنهیهسهههه  بۆ ئێمهه  ڵ چینی كرێكاردا كه گه ڵپێكانی له بۆ ماركسیزم و لێكهه  وه ڕانه گه
م  ی ئهه نهه م الیه ر ئه سه وێ بزانم هاوڕێكان له مه دا ئه لێره  ؟ بۆیه شهێكی جیاوازه  یه گرنگی هه

 .موحسی   وه مه تا ڕوو بكه ره ڵێ  چی؟ با سه ئه  ره وه ته
 

:ریمموحسینكه  

سهههه  بهه تی ئهایها تهۆ مهه تایبه  به.  دورودرێژ بوو  بوو چونكه ت زخر الم ڕخش  نه كه پرسیاره
ی  كهه كهرێ و ههۆكهاره یهرئهه وتێكی جیاواز سهه ك ڕه بۆ ماركس بۆچی وه  وه ڕانه بوو گه  وه له

 ؟  چییه
 

:مالموحسینجه  

ی  جهیهاجهیهانهه  تیۆریه  و باسه بوو ئه  وه سهم ئه به بوو، مه بۆ ماركس نه  وه ڕانه سهم گه به نا، مه
ی اتهحهاد مهبهارزان و چ دواتهر  رده سهه  كان هێنای چ له له سه ر مه سه ت له نسور حكمه مه  كه
  لهه سهه ر تیهۆری مهاركسهیهزم بهۆ مهه سه له  م پێ اگریه می ماركسیزمی شۆڕشگێردا، ئه رده سه

  میهۆدێكی جهیهاواز بهوو لهه  مه ت و بۆچی ئه نسور حكمه مه  كی دا به جیاجیاكان، چ جیاوازیه
 تی كۆمۆنیسهی ا؟ و سیاسه  وه لێك انه

 

:ریمموحسینكه  

ك  ت وه زمونی سۆڤیه دوای شكسهی ئه  له  دروسه بوو كه  وێوه له  كه بڕوای م  جیاوازیه  به
  ی کهۆمەاڵیەتهی خهۆی دابهڕا و بهوو بهه پایهه  كات، كۆمۆنیزم له تیش باسی ئه نسور حكمه مه

تەنانەت خودی ماركسیزم و كهۆمهۆنهیهزم .  کانی بۆرژوازی وه ئااڵی فکری و سیاسی بزووتنه
ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هێنرا و بەشێوازی دیکە تەفسهیهر و لهێهکه انەوەی بهۆ دەکهرا کە ههیهج 

ی  وه پەیوەن یەکی بە مارکسیزم و کۆمۆنیزمەوە نەبوو، وەکو فکر و جیهانبینهی و بهزووتهنهه
چهیهنهی   لهه  كانهی تهر بهێهجهگهه اڵت ار و توێژه سه چینی ده.  کۆمەاڵیەتی چینی کرێکار  -سیاسی

ردەگرت لەپێناو بەرژەوەن ی خهۆیهانه ا و  كۆمۆنیزم وه  ڵكیان له موویان كه هه  مانه كرێكار، ئه
ی ئای خلهۆژی و  چوارچێوه  شێك له به  فسیری بۆ دەكرد و كردیان به جۆرێك ته  به  كه ریه هه

سهمهی ڕووسهی،  وروپایهی، كهۆمهۆنهیهزمهی ڕه كۆمۆنیزمی ئه  وانه ی ئه نمونه  له.  فیكری خۆیان
كهۆمهۆنهیهزم و   نه یهان بهه یهوه ههیهچهیهان پهه  مهانهه ئهه  كانیان، كه كۆمۆنیزمی چینی و هاوشێوه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٢
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كهانهی پهێهش  كۆمهۆنهیهزمهه  ر ماركس كۆتایی به گه جۆرێكی تر بڵێم  ئه به.  بوو نه  وه ماركسیزمه
اڵم  بهوو، بهه سۆشیالیهزم ههه  بوو، یان له كۆمۆنیزم هه  له  ی كه موو ڤێرژنه و هه خۆی هێنا، به

و جۆرانە لە کۆمۆنیزمی غەیهری کهرێهکهاری  ت جارێكی تر ئه زمونی سۆڤیه دوای شكسهی ئه
بهاتهی  خهه  ن ی به یوه په  كۆمۆنیزم و ماركسیزمێك كه.  بەناوو شێوازی دیکەوە سەریان هەڵ ا

نسهور  مهه  ی كهه وه ئهه!  چینی كرێكارەوە بۆ هەڵپیچهانهی سهیهسههەمهی سهەرمهایەداریەوە نەمها
تا سەرهەڵ انی ڤێهرژنهی دیهکە  دابڕان و هه  مانێكی زخر له رده كات دوای سه ت باسی ئه حكمه

 ! سهی دووەم و سێیەم پەی ا بوو ماركسیزم، مارکسیزمی ده  له
وتی سهالیزنیزم و كۆمۆنیزمی ڕووسی و  كۆمۆنیزم و ڕه_ ورخ وتی ئه زانی  ڕه موومان ئه هه

یهان جهۆرێهك  كهه ریهه بهوون ههه ئێران و عێراق ا هه  له  ی كه وانه موو ئه چینی و گیڤاریزم و هه
پ  لە باشهری  حەڵەت ا ناسیۆنالیزمهێهكهی چهه  بۆنمونه.  بوون لە کۆمۆنیزمی غەیری کرێکاری

خۆیی  ربه سه  یشه  به ی میللی و رزگاری نیشهمانی و گه له سه پێناوی مه یانویسه له بوون ئه
. ڵهواسهیهبهوو ماركسیزم ا هه  ، خۆیان به م شهانه ئیسهعمار و ئه  ئابوری و یان ڕزگار بوون له

خهۆ .  وە كهۆمهۆنهیهزمهه  كرێكارەوە هەبهوو، نە بە مهاركسهیهزم و  ن یان به یوه په  نه  مانه ئیهر ئه
دابهڕان و   لهه  مهه رده م سه دوای ئه  بۆیه.  كرد ی ماركسیزمیان ئه شه مووشیان بانگه هه  وانه ئه
، خهودی  وه نهاوی مهاركسهیهزمهه  وتی جۆراوجهۆر بهه كردنی ڤێرژنی جۆراوجۆر و ڕه نه شه ته
 . وتێكی جیاواز بوو سڵی ماركسیزم و لینی  و میهۆدی لینی ، ڕه بۆ ئه  وه ڕانه گه

 

:مالموحسینجه  

  ، به ڵێی میهۆدخلۆژی لینینه تی كرد و تۆش ئه رایه ت نوێنه نسور حكمه مه  كه  م میهۆده ئه  چییه
 ؟ دیاریكراوی چییه

 
 

:ریمموحسینكه  

كهۆمهۆنهیهزم، لهیهبهراڵهیهزمهی چەپ و   كهانهی تهر لهه مهوو ڤهێهرژنهه ووتم هه  ی كه وه ، ئه یركه سه
تهی  مان واقهعهیهه ی هه چوارچێوه  ت ا له باشهری  حاڵه  دیموكراسی و ناسیۆنالیزم بوون، کە له

تی و ئابوری بۆرژوازی ا خەباتیان دەکرد بۆ باشکردنی بارودخخی ئابوری چهیهنهی  اڵیه كۆمه
وتووی سەرمایەداری ا، لە وواڵتانی دواکەتهووی سهەرمهایەداری و  واڵتانی پێشكه  کرێکار له

ئیسهعمار و ئیمپریالیزم، ئهامهانهجهی   وابەسهە بەئیمپریالیزمەوە، تێ ەکۆشان بۆ ڕزگاربوون له
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كهانهی پهێهشهوومه ا  قسهه  لهه  ی كه وه ئه!  ی ئابوری نیشهمانی بوو شه سیاسی و سهراتیژیان گه
(. وتهنهخهواز ی بهۆرژوازی مهیهلهلهی و پهێهشهكهه فسهانهه ئهه) باسم كرد  سەبارەت بە نووسراوی 

ئەمجۆرە ئامانجانە وەکو ئامانجی ڕزگاری چینی كرێكار و پرسە سەرەکیەکانی كهۆمهۆنهیهزم 
شهههێهكهی تهر، کە ههیهج لهێهکهچهونهێهکهی لەگەڵ   ئیهر كۆمۆنیزم بهوو بهوو بهه. كران فسیر ئه ته

كهو  مهاركسهیهزم، وه بۆ خودی بنەماکانی   وه ڕانه گه. مابوو کۆمۆنیزمەکەی ماركس و لینین ا نه
ك  سۆشیالیزم پێ اویسهیهه  ی كه وه كو ئه بۆرژوازی، وه  تی چینی كرێكار له اڵیه ی كۆمه خنه ڕه

  ی كهه وه كهو ئهه داری، وه رمهایهه دژی سهه  لهه  باتی واقهعهی چهیهنهی كهرێهكهاره می خه رهه و به
تهی و  اڵیهه تی و پهراتهیهكهی كهۆمهه باتی چینایه خه  به  كه  كه ڵگایه داری كۆمه رمایه ڵگای سه كۆمه

تهوانهرێ  ودەکهرێ  تا ڕێكخراوی چینی كرێكار ئه ی چینی كرێكار و هه سیاسی و هوشیارانه
نهگهاوی  م ههه كهه تەنهانەت مهاركهس یهه.  ماركسیهزمه ا ههاتهووه  مووی له هه  مانه ئه...  بگۆڕدرێ

  لهه  ڕاسهههه.   سهههپهێهكهردووه رێکخراوی لەرەوتی خەباتی ڕزگاریخوازانەی چیهنهی كهرێهكهار ده
اڵم ڕێكخراوی سیاسی چینی كرێكهار  بوو، به می ماركس ا حزبی سیاسی درووسه نه رده سه

كان، مارکس دەسهی برد بۆ دروسهکهردنهی  كرێكاریه  قابه كێهی و نه یه  له  درووسه بوو، جگه
هەروەهها .  ی درووسهههکهرد( كهان كێهههی كهۆمهۆنهیهسهههه یه) رێکخراوی سیاسی چینی کرێکار و 

ئینهەرناسیۆنالیزمی یەکەم لەسەر دەسهی مارکس ا دروسه بوو، کە رێکخراوێکهی سهیهاسهی 
 .جیهانیی چینی کرێکار بوو

  یشههه  بهه تی چینی كرێكار و گهه اڵیه وتنی پراتیكی سیاسی و كۆمه ركه بە کورتی ماركس سه
واتە ئەوەی کە مهارکهس کە .  بهیهنهی ئه  وه باتی سیاسی ڕێكخراوه ی خه ڕێگه  سۆشیالیزمی له

،  " كهان بهوە باتی چینه ڵگاكان، بێجگە لە کۆمۆنەی سەرەتایی، مێژووی خه مێژووی كۆمه" ڵێ  ئه
   لهوری له تی و سیاسی و ئابوری و تەنانەت كه اڵیه مانای ئەوەیە کە ئاڵوگۆڕی كۆمه

  لهه  بەدیهاریهکهراوی.  وه كهانهه تی چیهنهه اڵیه كۆمه -پراتیكی سیاسی  به  سهراوەتەوە ڵگادا، به كۆمه
داری ا، مارکس کێشمەکێشی نێوان پرخلیهاریا و بۆرژوازی بە بزوێهنەری  رمایه ڵگای سه كۆمه

ر  گهه ت و نهاچهاری، ئهه روره زه  بهه  كهه  یهه و ههێهزه پڕخلیهاریا  ئهه.  مێژووی کۆمەڵگا دادەنێ
دا  دەبێ رووب ات، ئەوا  ڵگایه م كۆمه ئاڵوگۆڕێكی بنچینەیی سیاسی و ئابوری و فەرهەنگی له

بەاڵم ئەم تهێهگەیشهههنەی مهارکهس لە .  و ی ئهه وه ره ده  لهه  شهێكی تر نیهیهه.  یكات ئه  م چینه ئه
خەباتی چینیاتی لە کۆمەڵگهای سهەرمهایەداری و دەوری پهرخلهیهههاریها وەکهو گهۆڕهەڵهکەنهی 
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  ڕزگهاری نهیهشهههمهانهی، لهه  بووبوو بهه  گۆڕابوو بەشهێکی دیکە  لە ناوچەیەك  سەرمایەداری
بهۆنهمهونە تهۆخهکهردنەوەی !  دیموكراسی و ڕیفۆرم، و بگرە جهۆرێهك لهیهبهراڵهیهزم  شوێنێك به

جهۆرێهك  دیموکراسی وەکو پێنهاسهەی پهارتە بەنهاو کهۆمهۆنهیهسههەکهانهی ئەوروپهای رخژاوا، 
تی پڕخلیهههاریها  ی دیكهاتۆریه وه تكردنه تا ڕه ی ماركس و هه سڵه ئه  ئه ب ه و مه بوو له  كشه پاشه
  مە ئهه  كه  تكردبۆوه، تی پڕخلیهاریایان ڕه كۆمۆنیزم دیكهاتۆریه_ ورخ حزابی ئه ی ئه زخربه.  بوو
تهێهكهی  روره كهو زه كهات وه تی پڕخلیهاریا ئه ماركس باسی دیكهاتۆریه.   ری ماركسیزمه وهه جه

تهی  مهه اڵت و مهقهاوه سه ده  اڵتی چینی كرێكار و كۆتاییهێنان به سه سیاسی بۆ جێگیركردنی ده
ماركس .   و كۆمۆنیزم نییه ره به  وه تی پڕخلیهاریا ئیمكانی گواسهنه بێ دیكهاتۆریه به.  بۆرژوازی

تهێهكهی  روره كهو زه تهی پهڕخلهیهههاریها وه اڵتی كرێكار و دیكههاتهۆریهه سه م ا ده كه نگاوی یه هه  له
ت بهۆ  رێ و فهرسهه یه  بهه بهه تی بهۆرژوازی لهه مه كانی مقاوه مینه زه  سیاسی سەیردەکات كه

رەوتەکهانهی بەنهاو .  و كهۆمهۆنهیهزم دابهیه  بهكهات ره چینی كرێكهار بهرەخسهێهنهێ ئهاڵهوگهۆڕ بهه
 .کۆمۆنیزمی دوای شکسهی ئەزمونی سۆڤیەت، ئەم بڕوایەیان نەبوو

و فیكهری و  وه فیكر و شیكردنه  گەڕانەوە  بۆ  له  بۆ ماركسیزم، بێجگه  وه ڕانه ڵێم گه ئه  م  كه
  له  ری ئاڵوگۆڕه وهه جه  ی كه وه كو ئه بۆ چینی كرێكار وه  وه بوو ڕانه كانی مارکس، گه تیۆریه
ڵگادا و وەکو پێویسهی رزگاربوونی خۆی دەبێ ئاڵوگۆر لە کهۆمەڵهگهای سهەرمهایەداری  كۆمه

ڕێی  و  كان ا بگه کۆمۆنیسهەکان بچ  و بەناو چینه  ی كه وه ك ئه هاوچەرخ ا ئەنجام ب ات، نه
تهوانهێ  ك چهیه  ئهه یهه  بوو كهه  وه بۆ ماركس مانای ئه  وه ڕانه گه!  چینی شۆڕشگێڕ ب خزنەوە

تهی  اڵیهه سیسههمهی ئهابهوری و سهیهاسهی و كهۆمهه  له  ڵگادا بكات، ئاڵوگۆڕێك كۆمه  ئاڵوگۆڕ له
ر  نهاچهاری ههه ڵهكهو بهه بهه  شهۆڕشهگهێهڕه،  م چهیهنهه ی ئهه وه رئهه بهه ك لهه تەنانەت نهه.  ڵگادا كۆمه

. ودا ژیهانهی ئهه  دا رووب ات پێویسهی و زەرورەتهی ئهاڵهوگهۆڕە لهه ڵگایه م كۆمه ئاڵوگۆڕێك له
ئاڵوگۆڕی سیاسی ئابوری و کۆمەاڵیەتی بهۆ .   ی درووسه كردووه مه و ئه تی ژیانی ئه واقعیه

ئەم لێک انەوەیە پهێهچەوانەی لهێهکه انەوە و مهامەڵەی !  ، بەڵکو ناچاریە کرێکار هەڵبژاردن نییه
بەناو کۆمۆنیسهەکان بوو سەبارەت بە کهرێهکهار و شهۆڕشهی   وه سەرجەم رەوت و بزووتنه

 .کرێکاری و گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگای سەرمایەداری ا
لینی  وەکو فکرو تیۆر و پراتیکی   كه  یه وه بۆ لینی  و میهۆدی لینی ، ئه  وه ڕانه مەبەسهم لە گه

چینایەتیی کرێکار مارکسیزمی وەرگهرت، بهێهجهگە لەوەی کە لەڕووی فهکهری و تهیهۆریەوە 
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گەشهەی ) ، بهۆنهمهونە کهههێهبهی  ماركسیزم دا، کە لێرەدا فرسەتی باسکردنهی نهیهیهه  ی به شه گه
سێ سەرچاوە و سێبەشی ) و نوسراوەکانی   و بابەتە فەلسەفیەکانی(  سەرمایەداری لەروسیا

بەاڵم لەڕووی پراتیکەوە مارکسیزمهی تەواوکهرد .... و تاد(  دەوڵەت و شۆڕش)و ( مارکسیزم 
مهۆرکهێهکهی تهیهۆری و   بەجۆرێك کە بەبڕوای م  ئەتوانم بڵێم لینی  ماركسیزمی زخرتهر لهه

  و ماركسیزمی كرد بهه ئه.   ن ی لینینه تمه تایبه  مه ئه.  پراتیكی-وتێكی سیاسی ڕه  فیكریەوە کردە
کۆمەاڵیەتیه ا،   -ری سیاسی و مەی ان ار لە بواری ملمالنێی سیاسی خالەتگه ماركسیزمێکی ده

تیۆریە ئابوری و فەلسەفیەکان ئەداتە دەسهی چینهی   وه مارکسیزمێك کە نەك تەنها شیكردنه
. جەماوەری رێکخراو نهیهشهان دەدات  -کرێکار، بەڵکو چۆنیەتی گۆڕینیان بۆ پراتیکی سیاسی

ئەو دەورەی مارکس بۆ پراتیکی ئینسان لە گۆڕینی هەلومەرجهی مهادی   كه  یه وه سهم له به مه
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 

، حزبێك کە ئامانجەکەی شۆڕشی کۆمەاڵیەتهی چهیهنهی کهرێهکهار و  سیاسی چینی کرێکارەوە
دامەزارن نی دیکهاتۆریەتی پرخلیهاریایە وەکو هەنگاوی یەکەمی ئەنجامه ان و سهەرخسهههنهی 

لینی  لەرێگای حزبی سیاسی چینی کرێکارەوە هەوڵی ا هەژمهونهی .  ئەم شۆڕشە کۆمەاڵیەتیە
سیاسی لە کۆمەڵگادا دەسهەبەربکات و رابەری چهیهنهی کهرێهکهار بهۆ ئهاڵهوگهۆڕی سهیهاسهی 

دەخالەتگەری سیاسی و وەاڵم انەوە بە گهرێ و گهۆڵە سهیهاسهی و .  کۆمەاڵیەتی دابی  بکات
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 

 .  کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگادا -ئاڵوگۆڕی سیاسی
ی لینی ، واتە ئەوەی کە چهۆن چهیهنهی کهرێهکهار ئهامهادە دەکهات بهۆ شهۆڕش و  م میهۆده ئه

گرتنەدەسهی دەسەاڵتی سیاسی، لەسەرجەم پراتیکی سیهاسهی و لە تهێهگەیشهههنهی فهکهری و 
ڕخژی   لهه"  هەروەکهو  بهلهیهخهانهۆف دەڵهێ.  سیاسی لینین ا جێگهای سهەرەکهی داگهیهر دەکهات

كهه خهۆی   وه و ڕخژه یانی لینیه  لهه".  چۆن بگاتە دەسەاڵت  كه  یه وه یاڵی الی ئه خه  وه مه كه یه
وەکو کەسایەتیەکی مارکسیسه دەناسێه، دەنوسێه، هەڵسوڕانی فکری و سیاسهی دەکهات، 
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پێ اگری لەسەر خەباتی سیاسی چینی كهرێهكهار   كه  وه و ڕخژه له...  كات ڕێکخراو درووسه ئه
ر رەوتە سەن یکالیسهی و ئیکۆنۆمیسهەکانی روسیادا کە کاری سیاسی بهۆ  رامبه به دەکات، له

بۆرژوازی جێ ەهێڵ  و خەباتی چینی کرێکار تەنەگەبەر دەکەنەوە بە خەباتی ئابهوری،  لەو 
یهی  وه نهاو خهودی بهزووتهنهه وتێكی سیاسهی كهۆمهۆنهیهسهههی لهه كو رابەری ڕه کاتەوە لینی  وه

اڵتهی  سهه باتی سیاسی و گرنگی گرتنهی ده خی حزب و خه ر بایه سه  كاته ركیز ئه كرێكاری ا ته
بەڕای م  لهیهنهیه  لەسهەرەتهای کهاری سهیهاسهی خهۆیەوە .  وه ن چینی كرێكاره الیه سیاسی له

كهی  یهه بهكهات و تهوانهیهشهی لە پهرخسهه  هەوڵی بۆ ئەوەیە کە چینی كرێكار بۆ شۆڕش ئاماده
نسهور  مهه.  اڵت سهه ده  نێهه یه سیاسی و هوشیاری ەرانە و ڕێكخسهنی حزبی ا چینی كرێكار بگه

واتە لەیەکەم ساتەکانی دەسههکهردنهی بە کهاری .  ئامانجەی هەبوو  م تیش، بەرای م  ئه حكمه
سیاسی یەك پرخسەی گرتوەتەپێش، ئەویش بڕینی هەنگاوەکان بەرەو دەسهەاڵتهی سهیهاسهی 

 .چینی کرێکار و وەاڵم انەوە بە ئامادەییە سیاسی و فکری و عەمەلیەکان
و دواتهر (  نه  ههه سهه)گروپی سیاسی بەناوی   وه و ڕخژه پێشهر ووتم، کە مەنسور حکمەت له 
نهاو  كهات، بهه درووسهه ئهه(  اتهحهاد مهبهارزان کهمهونهیهسهه  -یەکێهی تێکۆشەرانی کۆمۆنیسه) 

اڵم سهەرەنهجهام هەمهوو  ، بهه وراز و نشێوی تێ ایه زخر هه  ڕوات كه كی مێژووی ا ئه یه پرخسه
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 

كهان  گهرێهوگهۆڵ و ڕێهگهریهه  اڵم بهه وه.  نهێ یهه اڵت بهگهه سه ده  چۆن چینی كرێكار به  ئەوەیە كه
كان، کەمهوکهوڕیە ڕێهكهخهراوەیهی و حهزبهیەکهان  فیكری و سیاسیه  ڕێگریه  اڵم به وه.   وه داته ئه

دەداتەوە، گرفهەکانی رێکخسهنی جەماوەریی چهیهنهی کهرێهکهار شهەنهوکەو دەکهات و رێهگهای 
  وه نهاو شهۆڕشهی ئهێهرانهه ی لهه وه حهوكهمهی ئهه م جهاردا، بهه كهه یهه  لهه!  دروسه نیشان دەدات

، كهرێهكهار بهۆ  وه داتهه شهۆڕشه ا ئهه  كانی چینی كهرێهكهار لهه گیروگرفهه  اڵم به دا، وه ڵئه رهه سه
اڵت بگرێ یان چمکێکهی  سه بێ و خۆی ده خشی کاریگەر و سەربەخۆی هه ورونه یهوانی ده نه

؟ یهانهی  كهانهی چهیهیهه یهیهه سیاسی و فیكری و ڕێكخراوه  ؟ كێشه! دەسەاڵتی بەدەسهەوە نەگرت
ئایا كهۆمهۆنهیهزم )عوسمانیش باسی كرد   ی كه وه اڵت و ئه سه ده  نێهه یه وێ كۆمۆنیزم بگه یه ئه
( ڵگا اڵتی سیاسی و حزب و كۆمه سه باسی حزب و ده)  و هەروەها (  وێ؟ كه رئه ئێران ا سه  له

  ڵێم میهههۆدی لهیهنهیه  و ئه  كه  یه وه لێره.  اڵت سه ده  نێهه یه وێه كۆمۆنیزم بگه یه ئه  كه  یه وه بۆ ئه
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اڵتهی  سهه ده  ت هەمان شهە، کە هەردووکیان هەوڵیان دا چینی كرێكار نسور حكمه میهۆدی مه
وڵهی دا و  ت ههه نسور حكمه سیاسی بگرێ، لینی  توانی ئەو ئەرکە ئەنجام بگەیەنێ، بەاڵم مه

دیهارە ئەوەی کە مەنسهوری حهکهمەت نەیهههوانهی ئەو ئەرکە ئەنهجهام به ات .  بۆی تێكهۆشها
، زخر فهاکههەری کهۆمەاڵیەتهی و سهیهاسهی و تەنهانەت  نهیهیهه  وه پەیوەن ی بە خهودی خهۆیهه

و حزبی هەیە چ لەسەر ئاسهی ناوخۆی ئێهران و چ لەسهەر ئهاسهههی دنهیهادا کە   وه بزووتنه
. 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 

 !دا بمردایە، رەنگ بوو شۆڕشی ئۆکهۆبەر رووی نەدایە٢١٢٢ساڵی 
 

:مالموحسینجه  

ك  التهان وه  وه دێهمهه  وه اڵتهی سهیهاسهیهه سهه ی ده یهه لهه سهه و مهه سهه خۆش بێ، م  بۆ ئهه ده
ت  تهایهبهه و و دوایهی بهه سهره الی خهه  چمه ئێسها ئه.  ت، منیش بۆم گرنگ بوو رێكی تایبه وه ته

 . اڵت سه ی شۆڕش و پراتیك و ده له سه ر مه سه  وه دێینه
 

:وسایهسرهخه  

ت  نسهور حهكهمهه مهه  م كه كی گشهی باسی میهۆدێك بكه یه شێوه وێ به مه دا م  ئه یه وره م ده له
  لهه ت کهه  سۆڤیهه له"  مارکسیزم لینینیزم" بی  کهه ری مه ژێر کاریگه پێشهر له.  سها ری ڕاوه سه له
  لهه  تهه و سهونهه ردا شهکهڵهی گهرت ئهه دوای شکسهی شۆڕشی ئهۆکهههۆبهه می سهالی  به رده سه

و   کهه یهه فهه لسهه و مهارکسهیهزمهیهش فهه  سهوفهه یهلهه مارکس فهه  پ ا زاڵ بوو که ی چه وه جوواڵنه
. کهیک و ماتیالیزمی مهێهژوویهی ، ماتریالیزمی دیاله وه شه دوو به  کرا به ش ه ئۆتۆماتیکیش دابه

بهوڵ  ی قهه کهه مارکسیزم و ڕوانگهه رخودکردن به  میهۆد و به له   ته م سونه ت ئه نسور حیمه مه
ژێهر   گهرت و لهه وه سهههه ده بهه  وه مارکس و لیهنهیهنهه  مکی ماتریالیزمی پراتیکی، له کرد و چه نه
ی،  کهه مانا گشهیه و  پراتیک به  بۆ ئه.  ریکێشا کان ده میکانیکی وئای یالسیهیه  پوتۆزی میهۆده ته

هها  روه تهیه ا، ههه اڵیهه مهێنانی کۆمهه رهه می به ڵگا وسیسهه کۆمه  تی ئینسان له اڵیه پراتیکی کۆمه
سهپێكردن بۆ پێکهێهنهانهی  ر و خاڵی ده وهه ک جه ی، وه که تیه تایبه مانا  به  پراتیکی شۆڕشگێرانه

" زی چهاالک گه ڕه" ڵێه  پێی ده  ی که وه پراتیکی شۆڕشگێرانه، یانی ئه.  ئاڵوگۆر، پێ اگری لێکرد
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ڵسهورانهێهکهی  ت و ههه کان وسهونهههه تیه اڵیه کۆمه  وه ر چینی کرێکار و جوواڵنه سه  وه مانباته ده
  وه پێشیهانهه کانی تر و له  چینه  ر به رامبه کێشێکی واقعی ا به ی کێشمه رگه جه له   که  نه الیه مه هه

شه ا  نه ه یهوه م پهه لهه.  ن که کانی، مێژوو دیاری ده نگه نگاو ڕه ڕه  وه چینی بۆرژوازی و جوواڵنه
  وه ڕێهگهای جهواڵنهه لهه کان  کهه  چینه  وه ڵکو ئه ئامانجێکی نییه، به/ت خۆی ا غایه مێژوو خۆی له

ر  سهه ، لهه وه خهۆیهانهه  ت بهه کانی تهایهبهه و ئامرازه ڵه  شغه ئاسۆ و مه و به  وه کانیانه تیه الیه کۆمه
ت  نهانهه تهی و تهه اڵیهه ت و گهرێهوگهۆڵهی سهیهاسهی وئهابهوری و قهانهونهی و کهۆمهه بابه  ڵه کۆمه
نهجهام  ره و سهه نهاو مهێهژووه   دێهنهه  وه شهه و لهێهره  وه که یه ر به رامبه به  ونه که نگیش ده رهه فه

دروسهه .   كهانهه كهێهشهی چهیهنهه نجامی كێهشهمهه رئه مێژوو به  كه  یه م مانایه به.   ن که دروسهی ده
كهات، یهانهی سهازدانهی شهۆڕشهی  عهوسهمهان بهاسهی ئهه  كهه  وه و خهاڵهه ت، لهه نسور حكمهه مه

زێهکهی  گهه ک ڕه کها و وه مهێهژوو ده تی ڕوو لهه ڕه و ئامانجێکی بنه  ک غایه سۆشیالیسهی،  وه
وه  کی کۆمۆنیسهی کهرێهکهاریهه یه وه ی انی جوواڵنه مه شوێ  سازدان و هێنانه  وێهه که چاالک ده

م و  سهههه  كهان و لهه تهیهه چهیهنهایهه  شبوونه زوڵم و دابه  له  ڵگا و ڕزگارکردنی بۆ گۆڕینی کۆمه
. کهرێ مهی کهاری بهه سههه  وه پێشیانه ، له  یه سهه رجه شێوازی جۆراوجۆر به  به  اڵوارن ێك كه هه
بهۆ   تهیهه تی و چینایه اڵیه کی کۆمه بۆ ماركس و بۆ تیۆر پێویسهیه  وه ڕانه گه  ش ا م کۆنێکسهه له
تی و سۆشیالیهسهههی چهیهنهی كهرێهكهار  اڵیه تا ئیمکان بوونی شۆڕشی كۆمه  یه وه و ڕووی له ئه
مکی پراتیكی ئینسانی وپراتهیهکهی  چه  مایه م بنه ر ئه سه و له  و لێره ئه.  لمێنێ بریرکات و بیسه ته

 .  وه كایه  زی چاالک دێنێهه گه ی ڕه شۆڕشگێرانه
تهی  اڵیهه ت ا ئهیهمهکهان بهوونهی شهۆڕشهی كهۆمهه مه میهۆدی حیکه تی له ره ش خاڵی بنه م جۆره به

الی بهلهیهخهانهۆف   ی کهه وتهویهه پاسفیسهی و پهاشهکهه  و میهۆده ی ئه وانه پێچه  و به ئه.  كرێكاره
شهۆڕشهی کهرێهکهاریهان وه ک   کهه بهوو،  واجهی ههه وروپها، ره کهانهی ئهه وسۆشیال دیموکراتهه

ک  بهیهنهی و وه داری ا ده رمایه ی ئابوری سه شه ی گه پرخسه  خۆ له تمی و خۆبه کی حه یه کرده
ڕوانی،  شهۆڕشهی  بۆیان ده  وه مهینانه رهه کانی به ن نی هێزه سه ره په یی له نجامێکی شێنه رئه به

و  و ههۆشهیهارانهه نهجهامهی پهراتهیهکهی شهۆڕشهگهێهرانهه  رئهه ک ئهیهمهکهانهێهک بهه سۆشیالیسهی وه
زو ب و  حهه ت و تهه سهیهاسهه  ، کهه ی عونسری چاالکی کۆمۆنیسهی وکریکهاریهه ئامانج ارانه

یهانه   و ڕای گهه  وه شهانه ه ڵهوه ی ههه م مهیهههۆده ت ئه نسور حكمه مه.   زه رکه کول تێی ا مه شه ته
م پهراتهیهكهی  كه ی یه پله  پراتیكی ئینسانی و به  له  که  ڵکو ئیمکانێکه ، به تمی نییه سۆشیالیزم حه
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  چینی کرێهکهاره  که  وه تیه اڵیه ی انی هێزێكی كۆمه مه  و چۆنێهی سازدان و هێنانه  شۆڕشگێڕانه
و بهۆ  ی ئهه وه ڕانهه گهه   وه شهه لهێهره.  بهبهێهه  م شهۆڕشهه کرێ ئیمكانی ئهه ئه  گرێ و ده رچاوه سه

دامهاو و   ره ی چهیهنهێهکهی ههه وه ک ئهه تهی، نهه یهه کهه تی وئابوریه اڵیه کۆمه  وڕێگه كرێكار، جێگه
یهان   لهۆجهیها دا، وه كهنهه ڵ تهه گهه لهه  ڵ بووه كنیكی و تێكه یان مرخڤێکی ته  ، ڵگایه ژاری کۆمه هه
بهۆ چهیهنهی کهرێهکهار   وانهه م لێک انه كێك له و هیج یه بۆ ئه   .  ژماره زیاترن وانیهر توێژێکی به له
مهههێهنهانهی  رههه ئهابهوری بهه/  تی  اڵیه سیسهمی كۆمه  ی كرێكار له وڕێگه ڵکو جێگه ، به ما نییه بنه
ر چهیه   ههه لهه  یهه ی ههه نه یهه تهمهه و تایهبهه یان پێ ا، ئه ك هاوڕێیانیش ئاماژه داری ا، وه رمایه سه
کهرێ،  ی کهاری بهه وه وسهانهه چهه  بۆ ڕزگارکردنی خۆی له  ناچاره  ڵگا که شیکی تری کۆمه وبه
  وه م چهیهنهه ڕزگهاری ئهه ڵهگهاش بهه ڕزگهاری کهۆمهه  ربهۆیهه ڵگا ڕزگاری بکات،  ههه بێ کۆمه ده
م و  ركهوت و سهههه سهه  كهی لهه ن یهه وه رژه به  هیج جۆه که  یه و چینه کرێکار ئه.   وه ته سهراوه به
کهی  یهه وه توانێ جوواڵنهه فیمینیسهێک ئه  بۆ نمونه.   كان ا نییه الواردنی ئینسانه و هه  وه وسانه چه

مهوو  اڵم نهاتهوانهێ ههه ڕی بهخهات، بهه نگهی بهه رهه می قانونیو فه سهه ژنان بۆ ڕزگاری ژنان له
  وه ڕێههه توانێ بگه ها ناسیۆنالیسهێك ئه روه هه.  مێكی تر ڕزگاری بکات موو سهه هه  ڵگا له كۆمه
اڵم نهاتهوانهێ  ر بكات، به سه ی میللی پێ چاره له سه بهوانێ مه  ی كه وه نواعی تیۆری بۆ ئه بۆ ئه
توانهێ زخرشهه  کانی ئه وه گشهی چینی بۆرژوازیو جوالنه به.   وه كانی تر ب اته مه سهه  اڵم به وه

تهی و  نه ارێهههی تهایهبهه ی گهۆڕیهنهی خهاوه لهه سهه ویش مهه ئه  بێه نه  له سه نها دوو مه بگۆڕن، ته
کهانهی دونهیهای  ریهه رابهه مهوو نهابهه ی هه رچاوه سه ، که كرێیه ی سیسهمی كاری به وه شانه ڵوه هه
رکهههی چهههیهههنهههی کهههرێهههکهههارو  ش ئهههه یهههه لهههه سهههه م دوومهههه بهههه  وه اڵمههه انهههه وه.   مهههڕخیهههه ئهههه

ری چهیهنهی  ی تهاسهه جێگاو ڕیهگهای شهۆڕشهگهێهرانهه  مه خودی ئه..  تی یه که تیه اڵیه کۆمه شۆڕشه
 .خات رده داری ا ده رمایه ڵگای سه کۆمه کرێکار له

  خهات کهاتهێهک بهۆ داکهۆکهیهکهردن لهه رده ت بهاشهههر خهۆی ده نسهور حهكهمهه ی مه م میهۆده ئه
  گهرێ وئهامهاژه ده"  تهی کهۆمهۆنهیهسهههی حه ه وه" ڕێهکهخهراوی    لهه  خهنهه ڕه میهۆدخلۆژی لینی ،  

کا و  سهپێ ه ده  وه کاپیهاڵه  له ک میهۆدخلۆژی مارکس نه  میهۆدخلۆژی لینی  وه  کات که ده وه به
فهی  لسهه ماتریالیزمی فهه گرت  له  خنه ڕه ڵکو له وه، به داریه رمایه ی ئابوری سه وه شیکردنه  له  نه

ئهیهبهسهمهۆلهۆژیها /  نهاسهی عهریهفهه مهه  له  میهافیزیکی ومیکانیکیه  م ماتریالیزمه ئه  وشهێک که و ڕه
  ن ی نێوان مهاده یوه نێو په  باته موشهێک ده بات وهه کاری ده وجود ناسی و ئینسان ناسی ا، به
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و  ی ئه تی ئینسان و پراتیکی شۆڕشگێرانه اڵیه کیش بۆ پراتیکی کۆمه وهیج جێگایه  وه و هۆشه
ڵمهانهی و  ئای یۆلۆژیای ئه  ها میهۆدخلۆژی لینینیش، له وه میهۆدخلۆژی مارکس، هه.   وه ناهێڵیهه

وێش ا ماتریالیزمی پراتیک  له کات،  سه پێ ه ده  ماتریالیزمی فۆرباخ   ر به رامبه کانی ا به تێزه له 
م  ر ئهه بهرێ وخهودی ههه کهارده بهه..  و  عهریهفهه ک بۆ وجود ناسی و تهیهۆری مهه مایه ک بنه وه

بهات، تها  کهاری ده ی ئهابهوری سهیهاسهیه ا بهه خهنهه ی انی ڕه مه دواتر مارکس له  که   شه میهۆده
ئهیهنهسهانهی   کها و مهێهیهنهان چهۆن کهارده رههه مێکی به ک سیسهه داری وه رمایه نیشانی ب ات سه

ر شهۆڕشهگهێهر  نها چینێکهی تهاسهه ک ته ک فرخشیاری هێزی کاری خۆی، چۆن وه کرێکار، وه
 .       ڵگادا، جێگای گرتووه ڕزگارکردنی کۆمه له
سهڵهی بهۆ  ری ئهه مهیهحهوه  ک مهیهههۆدی لهیهنهیهنه ا وه لهه  باسی پراتیكی شۆڕشگێڕانهه  یه وه لێره 

ی، لهه  کهه رهێنانی ئیهمهکهان بهوونهه ده  وه کرده ی شۆڕشی کرێکاری و به له سه مه  وه پێشه بردنه
کهردنهی  ئهامهاده  وه ره بهه  کها و سهپهێه ه ده  وه ماتریالیزمی پراتیکیه  ، یانی له وه میهۆدی مارکسه 

،  ت و تاكهیك ک سیاسه چ وه  م چینه كانی شۆڕشی ئه لزوماته چینی کرێکار و دابی  کردنی مه
  وه شهه ر لهێهره ر وههه بهه گهرێهههه تێکهۆشهانهی خهۆی ده..   ، حزب و ڕێكخراوه  رنامه سهراتیژ و به

ت پێهمهان  ش حیکمه م جۆره به.    یه شۆڕشگێڕانه  م پراكهیكه شێك له به  بێهه ی تیۆری ئه له سه مه
ت  نهانهه سهپێناکهات، تهه ده  وه یه که وه ئابوری ڕوسیا و شیکردنه  میهۆدخلۆژی لینی  له  ڵی که ده

ڵکو لیهنهیه   ، به و نییه مای میهۆدخلۆژی ئه رجی دیاریكراو بنه لومه ی دیاریكراو بۆ هه وه لێك انه
نگان نی ئابوری ڕوسیها، تها  ڵسه بات بۆ هه سه ده و ده  وه کاته ت شی ه رجی تایبه لومه هه  بۆیه
ڵهگها  توانهێ كهۆمهه یكات ئه ئه  م چینه ئه  و شۆڕشێك كه  هێزی دواڕخژ كرێكاره  لمێنێه كه بیسه
  بهوو، وه ڕیان پهێهی ههه کان باوه ی ناردخنیکه وه ک ئه جوتیار وه  نه  واته. رێه به  وه وپێشه ره به
ر  گهه نهیه  و ئهه"  پهیهاوی دواڕخژ"   مهانهه كهێهك لهه كهان، ههیهج یهه لیبراڵه  توێژی ڕخشنبیر، نه  نه

  و قهۆنهاغهه مێژووی ئهه  له  یانه خۆیان هه  و ئامانجێك كه  وڕێگه پێی جێگه ن به ئاڵوگۆڕیش بكه
داری  رمهایهه سهه لهه  خنهه ت كاتێك ره نسور حكمه دروسه مه.  سهاون تێی ا راوه که  وه میننه دا ده
ک  نهه"  بۆرژوازی نیشهمانی وشۆڕشهگهێهڕ"  وێه پێمان بڵێه که   یه گرێ ده ی ئیران ده سهه وابه
رامهۆشهی  فهه ی به  که تا ڕخڵی کرێکار و شۆڕشه  که و درخیه  فسانه ڵکو ئه به  ر وجودی نییه هه

و  ئهه  ت کاتهێهک کهه نانه ته.  ربهێنرێه کان ده کۆمۆنیسهیه  ی کاری هێزه رنامه به  بسپێردێ و له
لهمهێهنهێ  بهیهسهه کهه   یهه وه می شا، بۆئه رده رزی سه ی ئیساڵحاتی ئه وه بات بۆ شیکردنه سه ه ده
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خهۆی   رمایه ن ی کارو سه یوه په  که  وا گۆڕاوه  كه رجه لومه و هه داریه  رمایه ئێران واڵتیکی سه
ری  راسهه سهه الدێكانه ا وچ لهه  ملمالنێی كرێكار و بۆرژوازی، چ  و  وه الدێكانی ئێرانه  بکێشێهه

ش  نه ێ نهاوچهه ههه  ر لهه گهه ئهه.  گ و جهوتهیهاردا به ره نێوان ده ك له ، نه سڵیه ئێران ا ملمالنێی ئه
ژار و  ڵهكهی ههه مهلهمهالنهێهی نهێهوان خهه  یشهههووه گهه داری پێنه رمایه ی سه شه وتی گه هێشها ڕه

  لهه  شهێهكهه ش بهه مهه ، خهودی ئهه یه گیان هه كان ئاماده وی و زاره ن زه جوتیاری الدێ و خاوه
  ریه ا بهه راسهه ئهاسهههی سهه تی نێوان پڕخلیهاریا و بۆرژوازی له باتێكی چینایه ی خه درێژكراوه

  یهه وه وه شهوێه  ئهه ت  بهه یرانی ئابوری ئێران ا، حێکمه ی قه وه لێك انه ش زیاتر له مانه له.  گشهی
کهانهی  اڵت و بهاڵهه سه ر چینی ده سه ی له وه نگ انه بناسێ وڕه  م سیسهمه کانی نێو ئه ناکۆکیه که 

ر  بهه یهگهرنهه کهرێهکهاران ده ر به  رامبه یرانه، به م قه ربوون له بۆ تێپه بۆرژوازی و کارکردێک که 
کهی  رییهه چ کاریگه  یرانه م قه ئه ی که  وه رانی کرێکاری ئاشنابکات به نیشان ب ات، هاوکات ڕابه

م  رده بهه خهاتهه  وانهعهێهک ده کها و چ مهه یی کرێکاران دروسهه ده کپارچه ر ئیهحاد  و یه سه له
و   وه ته نسور حکمه ن مه الیه له  م تیۆرانه كارهێنانی ئه ش به م جۆره به   .   وه تیانه باتی چینایه خه
تها   بووه  وه بۆ ئه...   ی ئابوری وه ی ا بۆ ماركس و بۆ لینی ، بۆ كاپیهاڵ، شیکردنه وه ڕانه گه له 

یه ان و  مهه ئیهمهكهانهی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی و ههێهنهانهه   لمێنێ و نیشانی ب ات كه بیسه
  مهاركهس و  ت لهه نسهور حهكهمهه مهه  كهه  یهه و میههۆده ئه  مه ئه.   یه سازمان انی چینی كرێكار هه

 . ریگرتووه وه  وه لینینه
سهیهاسهیهه   رجهه لهومهه ههه  نه  بهه یهوه پهه  كهانه ا، لهه نهگهه ی جهه وه له لهێهكه انهه  وه م میهۆده و به ئه

م  و ئهه  یهه ڵهه م ڕایهه ی ئهه وتهه و شهوێهنهكهه ر دخخێكی دیاریكهراودا، ئهه هه  و له  وه کانه جیاوازه
.  بۆی  بووه  ئاراسهه که   بووه ی شۆڕشی سۆشیالیسهی و پراتێکێکی شۆڕشگێرانه ئیمکانبوونه

 .  و میهۆدێكی جیاواز بووه  وه تێكی جیاواز و لێك انه ڵگری خه و هه ش ئه م مانایه به
و   ك جهۆره كانی یه بینی  ماركس و تیۆریه ده  ی  ئێمه رنج ب ه سه  وه کی تره یه گۆشه ر له گه ئه
تی سهیهاسهی و فهکهری  ها ڤێرژن و خه جۆره  وه والشه اڵم له به  ، وه ته بیاتێک ا کۆکراونه ده ئه له 
تها   وه ماركسیزمی سهالی  و ترختسکیه  له.  بینی  ده  وه ناوی ماركسیزم و لینینیزمه ملی به وعه

تها   وه تهه بهی فهرانهکهفهۆره کهههه ر ومه ئاڵهۆیسه بانی، له الل تاڵه تا جه  بگره  وه ر خۆجه نوه ماو وئه
  كهه لهه سهه ؟ مهه یه هه  ماركسیزمه  موو جۆره م هه بۆچی ئه..   می  و فرانکو ومارکۆزه میر ئه سه
  تیی شهکهڵهیهان گهرتهووه تی و چینایه اڵیه مرێکی كۆمه وری ئه ده له   مانه له  كه ر یه هه  كه  یه وه ئه
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  وه شهه و ئهامهانهجهه ك و بهه یهه ری كهێهشهه سه ڵگا و بۆ چاره شیکی کۆمه ی به وه ک جوواڵنه ووه
و  ره تها مهێهژوو بهه  ر بردووه سهان بۆ تێوه ش ده مه و بۆئه  وه و كاته ناو مێژووی ئه  ته چوونه

  ک لهه یهه گه ک ڤێرژن وڕه تیش وه نسور حكمه دروسه مه.  ن بریری بکه رن وته به  و ئامانجه ئه
مهای ئهامهانهج و ئهیهمهكهان بهوونهی سهازمهانه انهی شهۆڕشهی  ر بنه سه له  م رده مارکسیزمی سه

  ی كهه و دوو شهههه داری ئهه رمهایهه سیسهمی سهه  ڵگا له تی كرێكار بۆ ڕزگاری كۆمه اڵیه كۆمه
ی  وه میهۆد و لهێهكه انهه  مه ئه.   وه شوێ  پراتیکی شۆڕشگێرانه  وتۆته بۆرژوازی پێی ناكرێ، که

  تها ئهاخهریه  بهاس كهه  یهه(   خطوط عم ه)   كه  وه می  نووسینه كه یه  ک له یه كو پشهێنه وه  وه ئه
كهانهی  دوای ڕووداوه  ری تیرخریسهی كهه مسه نگی تیرخریسهی دوو جه ی جه له سه ر مه سه له
 .   یه سهه رجه ڕخشنی دیار و به  ینووسێ به ر ئه ی سێپهێمبه ٢٢
 

:مالموحسینجه  

 یه؟ بكه  قسه  وه یه مباره وێ له ته هاوڕێ عوسمان تۆ ئه 

 
:عوسمانحاجیمارف  

  تهه و خهه جهیهاوازی ئهه  ی كهه وه مهیهان ئهه كهه ڵهێهم، یهه ن  شهێك ئهه چه  وه یه م باره بەڵێ هەر له
سهههپهێهكهردنهی  تهای ده ره سهه  مهی خهۆیه ا لهه رده سهه  گشهی له  ت به نسور حكمه ی مه سیاسیه

وەک خەتێکهی تەواو جهیهاواز لە تەواوی چەپ و   وه هەڵسوڕانی سیاسی و شۆڕشی ئێرانه
بۆ نمونە لە دەورانێک ا دەکەوێهە سنوربەن ی  لەگەڵ .  کۆمۆنیسهەکان ئەو کاتە دەردەکەوێه

تەواوی ئەو الیەنانەدا، نەک تەنها چەن  ڕەوتێکی سهیهاسهی بەنهاوی مهاویهزم و تهێهزی سهێ 
ڵهكهو گەر  هههه  لە مەیه انهی سهیهاسهی ئەوکهات بهاوی بهوو، بهه... جیهانی و خەتی سۆڤهیەت 

بگەڕێینەوە بۆ ئەو سهەردەمە مەسهەلەکە هەر بهوونهی حهزب و الیەنهی سهیهاسهی بەنهاوی 
دەوڵەتێکی سۆشیالیسههی نهاوبهانهگهی   ت به ك سۆڤیه کۆمۆنیسهەوە نەبوو، بەڵکو  واڵتێكی وه

  مهی رده سهه  لە  مهانهه مهوو ئهه هه..  هەبو هەروەها چی  وەک وواڵتێک کە کۆمۆنیسهە ناسراوە
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 

بهوو  وانی پێ سهۆشهیهالسهه نهه لبانیا ئه ، ئه بووه تی پێ سۆشیالیسهی نه بکات، جا چی  سۆڤیه
و پهێهنهاسهە و نهاسهانه نە  ر ئهه سهه  تهه چهوونهه نهه  وانه كێك له بەاڵم هیج یه.  یان بە پێچەوانەوە

ی جهیهاوازی سهنهوربەنه ی  وه ئهه.  تهی بهوون وڵهه ی ده رمهایهه سهه  وانهه موو ئهه هه  واقعیەی كه
ت لە تەواوی ئەو وواڵتانە، دەرهێنانی ئەو ئەنجهامە واقهعهیە بهو کە  نسور حكمه ڕەخنەی  مه

  وه وێ لهێهره مهه هەمویان لە ڕیزی هەمان واڵتانی سەرمایەداری لە جیهان ا پهێهنهاسهەكهرد، ئهه
ئەو وواڵتانە هیچیان سۆشیالهیهسهههی   ی كه وه گرت  له خنه میان، ڕه كه یه.  ر دوو شه سه  بچمه

. نی ، دووەم جگە لەوەی وواڵتانێکی سەرمایەدارن هیج پهێهنهاسهەیەکهی تهریهان بهۆ نهاکهرێهه
ر  ههه  ر بهه گهه ئهه'' :  ڵهێ کە ئهه  ربڕینێكی سەرنج ڕاکهێهش و سهادەی هەیە ت ده نسور حكمه مه

ئەوە ئەو ووالتە سههەرمهایەداریە و  كهرێههه تههیها بههیهنههی  واڵتهێهكهه ا تههێ پەڕیهه  و كهاری بههه
 ''. ..!سۆشیالیسهی نییه

  وێهوه داری، پەیهوەنه ی کهارو سهەرمهایە،  لهه رمایه كانی سه ن یه یوه ی په وه شانه ڵوه بێ هه ئه 
ر  چهیه  یهان ڕوسهیها یهان ههه  ، لهه وه شێههه ڵبوه كرێ نەمێنێ و هه كاری به  سه پێبكات كه ده

  كی سۆشیالیسهی خۆی پێناسهه یه زراوه ك دامه ی سۆشیالیزم وه شه بانگه  شوێنێكی دنیادا كه
كرێ بنەمای سروشهی بازاڕیان بووە  نەک واڵتێكی سهۆشهیهالهیهسهههی  دەکرد، مادام كاری به

و  كهی گشهههی ئهه یهه شهێهوه بهه  مهه ئهه.  ن١٤، ووالتانێکهی سهەرمهایەداری عەیهارە  نەبون و نی 
ههێهنها  كهاری ده بهه  وه باری پراکهیهكهیهه له  تا بۆ میهۆدێك كه ت هه نسور حكمه مه  كه  یه یه خنه ڕه
كه لە ڕێگای شۆڕشی کرێهکهاری و دامەزرانه نهی حهکهومەتهی کهرێهکهاریەوە بەدوای    یه وه ئه

تهی  یهه مهانهاكهه  وه كرێ، شۆڕشی كرێكاریش ئه كاری به  بەجێ گەیان نی کۆتایی هێنان بوو بە
و لە دنیای واقع ا شهههێهک نەمهێهنهێ   وه شێنێهه ڵبوه پرخسەی پەیوەن ی کار و سەرمایە هه  كه

دا بهه  ن ی  ساڵهه و چه ی ئه ماوه  له  و وواڵتانەی  ی ئه وه گشهی ئه به.   ناوی کاری بەکرێ بێه
  ی کهۆمهۆنسهههی هەبهووە وه ی سؤشیالیزمەوە هێژمونی سیاسی فکریان لەسەر بهزووتهنهه ناو
 . یانه كه ته واقعیه  وه ئه

ی وواڵتهانهی  زمونهه م ئه شكسهی ئه  ، كه مێكی تر و واقعیەتێکی تر دنیای داگرت رده دواتر سه
كه دەورانێکی تەواو لە دارمانی ئابوری و   بەناو سۆشیالسهیە بەتایبەتی دەوڵەتی شورەویی
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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 

ی كهه  وه جهیها لهه به.   ی کرێکاری و کۆمۆنسهی وه كی قورس بو لە بزووتنه یه ربه زه  دیاردەیە 
و   زمونێكی سیسهمی سۆشیالیسهههیەوە نهیهیهه ئه  ئاماژەمان پێ ا کە ئەو شکسهە پەیوەن ی بە

كهاتهی خهۆیه ا دودڵهی و بهێ   ، بەاڵم  لهه تیهه وڵه ی ده رمایه قەیران و شکسهی نمونەی و سه
كۆمۆنهیهزم   بە جۆرێك دەوترا كه.  ی كۆمۆنسهیەوە وه ڕیزەکانی بزووتنه ئومێ یشی خسهە ناو

تها ئەوە نهمهونەی  وه ، ئهه وته  نهیهیهه ركهه رناگرێ، شۆڕشی كرێكاری قابهیهلهی سهه وەهمەو سه
  ی تهریشهه و واڵتهانهه و ئهه  یه وجۆره به  تا چینه وه و شكسهی خوارد، ئه  ته ی سۆڤیه كه زمونه ئه
و  ر لهه اڵم ههه بهه.  ڕخشههه   وه شهانهه ڵهوه و ههه ره اڵت بهه وروپای ڕخژههه ووترێ ئه پێیان ئه  كه
تهێهكهی تهر،  رحێهكهی تهر، سهیهاسهه ت توانی كۆمۆنیزمێكی تر یان ته نسور حكمه دا مه مه رده سه
م وەاڵمهی بهۆ ئەو ههێهرشهەی دەکهرایە سهەر سهۆشهیهالهیهزم و  كهه تا یه هه.  ب ات  وه سهه ده به

ی کۆمۆنیسهی، ئەوەی ڕاگەیان  کە دەبێهه خهۆمهان و کهۆمهۆنهیهزمەکەی خهۆمهان  وه بزووتنه
می حزبی كۆمۆنیسهههی كهرێهكهاریهی ئهێهرانه ا بهووم  كه ی یه كۆنگره  م  له  بۆ نمونه.  بپارێزی 

یه   وڵ به ه جارێ دەبێه هه  دەورانێکی سڕ بون ایە، ئێمه  كۆمۆنیزم له  بوو كه  وه ی ئه كه قسه
ڕاسهی بەو مهانهایەی مەبەسهههی بهوو  به  جا.  و بهوانی  خۆمان و کۆمۆنیزمەکەمان  بپارێزی 

نەک كۆمۆنیزمەکەی بپارێزێ، گەشەی ڕەوتێکی تازەی لە ئێران و   ببینێ كه  و ڕخڵه توانی ئه
ناوچەکەدا ناسان  و جێگاو ڕێگای بارز کات لە ناو هاوکێشەی سیاسی و و کهیهشهمەکهێهشهی 

 . ڕەوتە کۆمەاڵیەتیەکان ا
واوی ڕەوت و  تهه  کهانهی لهه خهنهه ڕه  كهه  یهه و ئینسانه ی ئه وڕێگه ڕخڵ و جێگه  مه گشهی ئه  به
خهۆیهان نهابهێ    اڵت ا بهوون یهان نها،  نهاوی سهۆشهیهالهیهزمهیهان لهه سه ده  كانی تر جا له نه الیه

تێكی تهری  ی کۆمۆنیزمی کرێکاری و ڤێرژنێك و خه وه دەسهکەوتێکی گەورەبون بۆ بزووتنه
  ر بهه هیچیان سەربە شۆڕشی سۆشیالهیهزم نهیه ، سهه  وانه ئه  لمان ی كه دا و سه  وه سهه ده به

مهكهی شهۆڕشهیهان  تها چهه نهانە ههه و ڕەوت و الیهه ئه.  چینی كرێكار و شۆڕشی كرێكاری نی 
. تی چینی كرێهكهاریهان گهۆڕیهبهوو وقعیه گۆڕیبوو بە خەباتی مەدەنی و دیمکراتی، پێناسەی مه

. ردا دابهوو سهه رپۆشهێهكهی تهریهان بهه ڕخكی شۆڕشی كرێكاریان کردبوە شهێکی ترو سه ناوه
ی  مهه رزی واقه،، ئهه ر ئهه سه  وه مەنسور حکمەت ئەو سەرپۆشەی فرێ او کۆمۆنیزمی خسهه
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ڵ خهودی چهیهنهی بهۆرژوازیه ا  گهه كان و لهه واوی بۆچوونه ڵ ته گه له  ڕێك كه ناو شه  وه خسهه
ڕای مهه   بههه  مههه ئههه.   وه شههێههنههێهههههه ڵههوه كههرێ هههه بههێ شههۆڕشههێههك بههێ كههاری بههه ئههه  و كههه  یههه هههه
كهو  وه  كهه  یهه یهه تهازه  م ڤێرژنه ، ئه یه وتی كۆمۆنیزمی كرێكاریه م ڕه كی گرنگی ئه ن یه تمه تایبه
ی کە دەیهکهردنە سهەرچهاوەی تەرح و  و تهیهۆریهانهه مهوو ئهه ی پهێه ا ههه ویش ئاماژه سره خه

یه کە بەدوای بەجێ گەیهانه نهی  تێكی هه خه خه پێشوه  بووه باسەکانی  بۆ ئەوە كاری پێی هه
ك  نهه.  كهات ههێهزی ئهه ی به كه تیۆریه  و به  یه لی هه مه وزوع و كارێكی عه گۆڕینی دنیاوەیە،، مه

  یهر كهه ن او، سهه ڕی كه ر شه سه ی له و باسه ن ئه له سه مه.  یان نا  ی دروسهه و باسه ی ئه وه ئه
ر  سهه ی دا لهه وه و ههات لهێهكه انهه ئهه.  مهریهكها سههی ئهه بااڵده  ر به رامبه تی كرد به زایه دنیا ناڕه

ئسهات و  چ مهه  رق كهه دوای ڕوخانی بلۆكی شهه مریكا به سهی ئه و ڕخڵ و بااڵده  وڕێگه جێگه
و نهیهشهان  ی ئهه كهه یبینی ، واقعی بوونی تیۆریه مووان ئه دوادا دێه و ئێسها هه  ساتی به كاره
دا و  جهوههه وه و تهه ڵ ئهه گهه ڕ بكات لهه چۆن کرێکارانی جیهان شه  كه  یه وه ت ئه واقعیه.  دات ئه

  مهانهه ی خهۆی، ئهه كهه سهڵهی شهۆڕشهه ر ئهه سهه  وه بهچهێهههه  هێزبكرێ كه چۆن چینی كرێكار به
كهو پهێهشهههریهش وتهم  وه  تهیه ا كهه اڵیهه پراکهیكی كهۆمهه  له  ته نسور حكمه جیاوازی و ڕخڵی مه

 .  ریگرتووه و وه تی ئه وقعیه لینی  و مه  رسێكە له ده
بهیهاتهی  ده كهانهی مهاركهس و ئهه باسهه  خسی بیلخانۆف كه شه  وه بهێنمه  كو نمونه م  شهێك وه

مهان  ههه  اڵم لهه مارکسی تەرجەمەکردوە و  شەخسی خۆشی دەوری بووە لە ڕووسیادا، بهه
دوای   لهه.  ت لهیهنهیهنه ا تهایهبهه كهان و بهه ڵشهفهیهكهه ری بهه ڵ ڕابه گه له  كێش ا بووه كێشمه  كات ا له

کانی ژیانی سیاسهیهم  ڵه هه  كێك له یه''  : ڵێ ئه  كه  یه یەکی بلیخانۆف هه ر، قسه شۆڕشی ئۆكهۆبه
كهێهشهی  ڵ لهیهنهیهنه ا كهێهشهمهه گهه و خۆی لهه مان كات ا ئه هه  له.  '' یشهم گه لینی  تێنه  له  كه  یه وه ئه

بهاری  هێنێ و لهه سهئه ده وت  به ركه لینی  سه  ی كه وه اڵم بۆ ئه به  وه ته اڵمی داوه و وه  كردووه
تهی  وقهعهیهه نهێ نەخهش و مهه یهه ئاكامێك بگه  به  و شۆڕشه توانێ ئه ئه  وه تیه اڵیه پراکهیكی كۆمه

و  تهی ئهه وقهعهیهه بێ مهه ت بناس  ئه نسور حكمه وێ مه ر بیانه سانێكیش گه ڕای م  كه به.   لینینه
ئهێهرانه ا   دا كهۆمهۆنهیهزم لهه وڵهی ئهه یویسه و ههه ئه  ی كه و ڕخڵه ، ئه یه شۆڕشگێڕانه  پراکهیكه

ر  گهه ئهه.  و بهبهیهنه  ی ئهه كهه زرێنێ و مهیهههۆده تی كرێكاری دابمه نێ و حكومه یه اڵت بگه سه ده به
بوو؟  خالهێهكهی تهریهش   وه و ئه ت و ڕخڵی ئه وقعیه بگیرێ، ئایا مه  مه بێ له ئه  یه ك هه یه خنه ڕه

كهۆڕ و   كهانهیهشهی لهه خسیه شه  وباسه قسه  و له  یه ودا هه كانی ئه باسه  له  ی كه وه ئه  بۆ نمونه
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  شهێهك بهوون لهه كهان و لهیهنهیه  بهه خودی بەلشفیهكهه  كه  یه وه تی ئه كان ا كردوویه وه كۆبوونه
و   بهووه دوایهی سهۆشهیهالهیهسهههی نهه  تهه وڵه و ده ئه  ی كه وه جیا له به.  باتی واقعی كرێكاران خه

جیها   ت به نسور حكمه اڵم مه دەوری چینی كرێكار وەالنراو شکسه بە شۆڕشەکەی هێنرا، به
  وه ڕی بهه مهان كهاته ا بهاوه ههه  اڵم له بووی به  ی كه خنانه و ڕه ی بۆ ماركس و ئه وه ڕانه گه  له
بێ  تی كرێكاران ا ئه وقعیه ناو مه له  سهی چینی كرێكاره ئامڕازی ده  خودی حزب كه  بوو كه هه

كانهی  و ڕێگریه  كێشه  وه.  زرێ بێ دابمه ئه  وه وه باتی ئه خه  ن  به یوه په  زرێ، له پێكبێه و دابمه
ی، چ نهههێهنهی  باتی ڕخژانه تی خه واقعیه  ر له گه ك ئه مانایه  به  و حزبه تی گشهی ئه و سهراتیژیه

  باتی چینی كرێكار نهیهیهه خه  وه بێ ئه نه  وه باتی ئابوری و سیاسی كرێكاره یان ئاشكرا، و خه
ر  گهه تها ئهه بێ ههه كه هه ر ئی عایه هه  وه جیا له به  شهێكی تره  وه ئه.  بۆ شۆڕشی سۆشیالیسهی

  و حهزبهه رئهه گهه اڵم ئهه بهه.  گهرم ئهه  رچهاوه سهه  وێوه بۆ كاپیهاڵ و بڵێی له  وه ڕێیهه باس ا بگه  له
بهات و ژیهانهی كهرێهكهاران  خهه  بهێ لهه شێهك نهه ی به كه ته وقعیه ی مه كه رنامه ی به كه ته سیاسه

اڵتی چینی كرێكار جێگیهر  سه ت و ده نێ، ناتوانێ حكومه یه سەاڵت بگه ده  ناتوانێ كۆمۆنیزم به
كهاری  پشهی پێ دەبەسه و بهه  ك كه ت بووی و تیۆریه نسور حكمه مه  جوهێك كه وه ته.  بكات

دەهێنا بەرجەسهەکردنەوەی واقعیەتی گەشەی خەبهاتهی چهیهنهی کهرێهکهار بهو بهۆ شهۆڕشهی 
 .ت نسور حكمه ت و واقعی بوونی تیۆری و پراتیكی مه قانیه حه  یه مه ئه. کرێکاری

 

:ریمموحسینكه  

. ی ریفۆرم و شۆڕش ا له سه مه  كم بۆ كرد له یه ن ه ئاماژه رچه م، هه بكه  كی تر زیاد م  تێبینیه
ك  یهه لهه سهه دا مهه م واڵتانه پی عێراق و ئێران و ئه می و چه پی جیهان سێیه ناو چه تی له بەتایبه

  ر تەنهانەت بهه گهه جۆرێك ئه  به  ی كه وه ئه.  ن ی شۆڕش بوو و قۆناغبه وه جیاكردنه  بوو كه هه
شێوەیەکی راسهەوخۆ و لە بەرنامەی سهیهاسهی حهزبە بەنهاو کهۆمهۆنهیهسههەکهانه ا ئهامهاژەی 

ریهه و  پهراتهیهكهی سهیهاسهیەوە، ئەوە  نهه  ڵسوڕان و بهه هه  لی و به مه عه  به  پێنەکرایە، بەاڵم
و کاتی شۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی   می شۆڕشی دیموكراسیه رده ماناکەی بوو کە جارێ سه

یانهی کهاتهی !  بۆ ئەنجام انی ئەو شۆڕشە  نەهاتوەو زەمینەی بابەتی و کۆمەاڵیەتی ئامادەنییه
تەنهانەت چەمهکهی شهۆڕش لەنهاو بهیهرکهردنەوەی ئەو جهۆرە .   تەیە و بهابهه ڕیفۆرم و شهی له

ڵهك  موو خهه شۆڕش الی ئەو چەپە، شۆڕشی هه.  بوو کۆمۆنیزمەدا شۆڕشی سۆشیالیسهی نه
ریفهۆرمهی سهیهاسهی و ئهابهوری دەکهات و   بوو، شۆڕشێکی دیموکراتیك بوو، شۆڕشێك كه
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یانی نهاوەرخکهی .  دا بوو یه م چواچێوه هێنێ و له خۆیی بەدیئه ربه كات و سه نیشهمان ڕزگار ئه
بەشهێهوەیەکهی گشهههی .   ئابوری نیشهمانی بهوو  ئابوری شۆڕش لەو تێگەیشهنەدا جۆرێك له

میش ا ئەمجۆرە تێگەیشهنە لەشۆڕش بهاو  نەك لەئێران، بەڵکو لەئاسهی واڵتانی جیهانی سێیه
شهۆڕشهی .  بهوو گهۆڕێ نهه ی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی لهه له سه ك مه یه هیج شێوه  بوو،  به

 !سۆشیالیسهی وەکو روئیایەکی دووردەسه و سەراب تەماشا دەکرا
پ و كۆمۆنهیهسهه نهاودەبهرد، سهههراتهیهژی سهیهاسهیهان،  ئامانجی ئەو حزبانەی خۆیان بە چه 
م  ت ئهه نسهور حهكهمهه مه  ك شۆڕشی سۆشیالیسهی، نجام انی شۆڕشی دیموكراتیك بوو نه ئه
مەنسهوری حهکهمەت !  کۆتایی ههێهنهانهی بە قهۆنهاغهبەنه ی شهۆڕش.  ی كۆتایی پێهێنا یه له سه مه

ئەوەی راگەیان  کە هەلومەرجی بابەتی دنیا، هەلومەرجی شۆڕشی سۆشهیهالهیهسهههیە و یەك 
اڵم پەیهوەنه ی نهێهوان  بهه.  جۆر شۆڕش هەیە، کە شۆڕشی سۆشیالسیهههی چهیهنهی کهرێهکهارە

ی كرێكاران بۆباشکردنی ژیان و گوزەران و هەلومەرجی کاریهان،  باتی ڕخژانه ریفۆرم و خه
لەگەڵ ئامادەسازی زاتی چینی کرێکار بهۆ بەرپهاکهردنهی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی روون 

هەڵبەتە ئەوجۆرە لە بیرکردنەوەی دخگمایی بۆ شۆڕش لەناو چەپی غەیرەکرێهکهاری .  کردوە
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 

ئەو بۆچوونەی بەلشەفیەکان لە شۆڕشی شوبات ا بەئهاکهام .  دامەزران نی حکومەتی کرێکاری
لینی  کۆتایی بەمجۆرە لە قۆناغبەن ی شۆڕش ههێهنهاو راسههەوڕاسهه، .  گەیشه و تەواو بوو

بۆ لینی  شهۆڕشهی شهوبهات و .  دەسهی دایە ئامادەسازی بۆ ئەنجام انی شۆڕشی کرێکاری
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 

ئەو بهۆچهوونەی کە سهەرجەم رەوتە !  ب اتەوە و بۆرژوازی دەسەاڵتی سیاسی سازبه اتەوە
! بەناو کۆمۆنیسهەکان رەواجیان پێ ابهوو گهوایە بە رەچهاوکهردنهی ئەزمهونهی بەلشهەفهیەکهان

ت دروسه بەهەمان میهۆدی لینی  مامەڵەی شۆڕشی کرد و ئەم تهێهگەیشهههنە  نسور حكمه مە
 ! غەیرەکرێکاریەی لە شۆڕش کۆتایی پێهێنا کە لەناو چەپی نوێ ا بااڵدەسه بوو
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:وسایهسرهخه  

ت بهۆ  نسهور حهیهکهمهه رکهی مهه ده نیکهی تهر لهه وێه الیه مه کانی پێشودا ده درێژی قسه  ر له هه
وزوع،  زاتو مهه) ینیی  مکی زهنی و عه ردوو چه ویش هه م ئه میهۆدی مارکس و لینی  باس بکه

ئهیهمهکهانهی شهۆڕشهی   و بهه وه  کهه یهه بهه  م دوانهه نه ی ئهه یهوه و پهه(  بجیکه و ئهۆبهجهێهکهه سه
مهی  رده کانهی  سهه چپ وکۆمۆنیسهه  وته ی ره وانه پێچه ت به نسور حیکمه مه.   وه سۆشیالیسهیه

هوشیاری، یان شعور وئاگاههیه ا،   نها له هنی ته مکی زه چه(   روایه تائیسهاش هه  بگره) ،  وه خۆیه
یهنهی  ی ههۆش و زه وه ره ده  لهه نهاکهات کهه  پهێهنهاسهه   و شهه تیش به ، بابه وه سک ناکاته رته به

،  خشهه مهانهای عهونسهوری چهاالک و ئهاڵهوگهۆڕبهه و فاکهۆری زهنی به ڵکو بۆ ئه ، به ئینسان ایه
ڵگا، عونسهوری  بۆ گۆڕینی کۆمه  سهی ایه ده له   که  یه ت و ئیمکاناته و قابیلیه موو ئه مانای هه به

مهان کهاته ا خهۆی  ههه  لهه ، کهه  مان پڕخلیهاریای شۆڕشگێر و ڕیهکهخهراوه هنی هه چاالک و زه
ڕێگای پهراتهیهکهی  له   تێکه اڵم بابه ، به یه خۆهه ربه سه کان ا به ی بیری مرخڤه وه ره ده و له   ینیه عه

ش  فهاکهههۆری  مه نار ئه که له.  خش گۆڕی بۆ عونسوری چاالک و ئالوگۆڕبه ده  وه شۆڕشگێرانه
سلیم بوونی و چۆک ادانی ئهیهنهسهان  ت هۆکاری ته نسور حیکمه الی مه وزوع له مه  ینی واته عه

بهۆ کهارکهردن   رجێکه لومه و هه لکو چوارچێوه ، به ن وو نییه سه ره و په  ی ئاماده وه رئه به نییه له
نسهور  مهه که   یه مایه م بنه ر ئه سه له.  ی چینی کرێکار ی پراتیکی سۆڕشگێرانه وه پێشه  و بردنه
و بهۆچهوون  مهیهان ئهه کهه ، یهه وه کهاتهه وت  و دوو بهۆچهوون جهیهاده دووڕه ت خۆی له  حیکمه
ههێهشههها   ی كهه وه لهیهلهی ئهه ده كهات، بهه حهاڵ ئهه سه و مه ده  سۆشیالیزم دووره  كه  ی وته وڕه
مهههیهنهانهی  رههه کهانهی بهه یها ههێهشههها ههیهزه نیهیهه، وه  وزوعی بۆ كرێكار ئاماده رجی مه لومه هه
خشهیهون،  بهه سهبردن بۆ شۆڕشی پێنه و توانای ده  داوه کاران نه کره  وی به داری بره رمایه سه
ی ئابهوری و  تمی پرخسه نجامی حه رئه ک به سۆشیالیزم وه  ڕوا که ده  و ئاسهه تائه  وته م ڕه ئه

بینی  داری ده رمایه مهێنانی سه رهه کانی به ن یه یوه مێینان و په رهه هێزی به  کانی نێوان  ناکۆکیه
. گهرێ رچهاوده بهه ت و پهاسهفهیهسهه لهه خهاڵهه ک چینێکی بهیه ه ش چینی کرێكار وه جۆره  م و به
  م دیه گهایهه پشهیهوانهی ئهه فیزم و ڕیفۆرمیزم ودیموکراسی خوازی به نشه ک مه کانی وه وته ڕه

مهیهان  وتهی دووه ڕه.   وه سهههه ده ن بهه ده مهارکسهیهزم وکهۆمهۆنهیهزم ده ڤیرژنێکی بۆرژوازی له 
رچهاوگهرتهنهی  بهه بهێ لهه کهان و بهه سیهاسهی و ئهابهوریهه  ی واقعیاته وه ره ده  له  که  ریه گه ئیراده
زوب و  حهه گرتنی ئاسهی ته ره ژمونی سیاسی و فکری و په کانی چینی کرێکار و هه ییه ئاماده

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی

 تیکۆمۆنیزمیکرێکاریتوخهنسورحیکمهڕۆڵیمه



١١ 

  رنهاتهیهڤهی کهۆمهۆنهیهسهههی و کهرێهکهاری لهه ی ئاڵههه وه نجام قوتبی بوونه ره کگرتوویی و سه یه
شهۆڕش  ش یهاری بهه  مه و به  وه نه که ده  ره کسه ڵگادا ئیمکانی شۆڕشی سوسیالیسهی یه کۆمه
. ن م دیه گهایهه لهی ئهه مهه ی عهه وه ره ن، ئانارشیزم و پیالنگێری نوێنه که باتی کرێکاران ده و خه
تكهێهش  حمه باتی كرێكار و زه خه  شۆڕش و  ك ماركس یاریکردن به ت ڕێك وه نسور حكمه مه
ڵهگها،  داری بهوونهی کهۆمهه رمهایهه دا سهه وه ڵ ئه گه له گرێ که  پێ اده  وه ر ئه سه و له  وه کاته ت ه ڕه
  و شهوێهنهه اڵم لهه ، بهه شۆڕشی سۆشیالیسهی ئیمکان کردووه  وه وزوعیه ینی و مه رووی عه له
ئیمکان بهوونهی شهۆڕشهی   نییه ئاماده   وه زوب و ڕێکخراوبونه حه ڕووی ته هێشها کرێکار له که

پراتیهکهی   رجێک ا به لومه ر هه هه بێ له ده  كه  وه داته گرێ ه  وه که پێ اویسهیه  ڵه کۆمه  کرێکاری به
تی بهنهاسهێ  رجی بابه لومه وێه هه یه ت ده نسورحیکمه مه  م جۆره دابی  بکرێ، به  شۆڕشگێرانه

البنێ و  کانی وه نگیه سهبهێنێ و ئاسهه ده ی به كه وی چینی کرێکار بۆ شۆڕشه تا بهوانێ پێشڕه
ڕخكهی  ته ا نهاوه سهیهاسهه لهه.   وه كهاتهه جهیهائهه  ریهانهه گهه ئهیهراده  و جهۆره خهۆی لهه  ش م جهۆره به

ك  ڕێهك وه.  ی شهۆڕشهه لهه سهه کهات مهه ر ده سه ت پێ اگری له نسور حكمه مه  ک که سهراتیژیه
چهیهنهی كهرێهكهار   وه رجێكی شهۆڕشهگهێهڕانهه لومه ی هه وه كایه ڕێگای هاتنه وێ له یه و ئه لینی  ئه
ی  ره مهیهحهوه  وه رجێکی تریش ا ئه لومه ر هه هه و شۆڕشی سۆشیالیزم بگرێ و له ره به  ڕێچكه
  رکهێهشهێ كهه ده  سهههانهه ربه و به  نگانه و ته چۆن چینی كرێكار،  له  بۆی كه   ت وتاکهیکه سیاسه

مهانهای ڕخشهنهبهیهنهی سهیهاسهی و   ش بهه  مه ئه   .  كخسهووه وی په یی ئه باری زهنی، یانی ئاماده
  خهۆ، کهه ربهه ک ڕیهزیهکهی سهه کگرتووبون و ڕێهكهخهراوبهوونهی چهیهنهی کهرێهکهار وه ئاگاهی یه

 .زوبی سۆشیالیسهی چینی كرێكاره حه ی حزب و ته كه زه ركه مه
 

 :عوسمانحاجیمارف 

ك  وه  كهانهی مەنسهور حهکهمەت تهێهکهی بهاسهه سهڵهه پێم باشهە ئهیهشهارە بە خهاڵهێهك به ەم، خهه
پێیهان   ی پێ ا، ڕاسهکردنەوە یان وەاڵم انەوە بەو دی گا و بۆچونانەیە كه ویش ئاماژه سره خه

تی و بهگهاتە قهۆنهاغهێ  یان ماویه  كردووه ی نه زخر شوێنی دنیادا گەشه  داری له رمایه وایە سه
نه ی و ڕەخهنەیەکهی جه ی ڕخشهنهی لەو  کامڵبونی سەرمایەداری، هاوڕێ مەنسور سنهوربهه

كههی  یههه كههه ك یههه واوی دنههیهها وه تههه  بههۆچههونههانە گههرتههووە و ئەوەی دەسههه نههیههشههان کههرد كههه
شوێنێك ا زێه ە   له  ی بۆ نمونه وه ، ئیهر ئه وه كه یه  به  سهه یوه په  داری پێکەوە لکاوە و رمایه سه
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بەاڵم ئەوەی جهیهههان یەک یەکەی سهەرمهایەداری و یەک بهازاڕە   یه هه" فوق سود"قازانج 
  داری لهه رمهایهه سهه  بوو كه هه  وه ڕیان به باوه  ی كه وانه ئه  بۆ نمونه.   لەمەسەلەکە ناگۆڕدرێه

بهۆرژوازی   ، ئەو بۆچهونەیهان لهێ بەدەسهه دەههێهنها كهه كردووه ی نه شه موو شوێنێك گه هه
نیشهمانی ئەتوانێ دخسهی کرێکاران ب  و شۆڕشی ڕزگهاری و نەتەوەیهی پهێهش شهۆڕشهی 

  ی  میهنهه وه جارێ زه وزوعیه باری مه سۆشیالسهیە، واتە بەمانایەک ئەوەیان ڕادەگەیان  کە له
بهه   هەر بهۆ ئەم جهۆرە ئهاراسههەیە و  بۆ نهمهونهه.  شۆڕشی كرێكاری نییه و کاتی نەهاتووە

بەم .   حهزبهی كهۆمهۆنهیهسهههیهان دروسهه كهردووه  وه ییهه وه ته ئامانجی شۆڕشی ڕزگاری و نه
شێوەیە ئەو شۆڕشی ڕزگاریخوازیە بەسەرکەوت  بگەیەن  پاشان سۆشیالیزم دابمەزرێهنه ،  

ت بهوو  نسور حهكهمهه م دی گا و ئاراسهەیەدا كرد مه ڵ ئه گه واوی له ن ی ته سنوربه  ی كه وه ئه
مهوو  ههه  و لهه  و یەک بهازاڕه  كهه ك یهه دنیا یهه  لەبەرامبەری ا پێشڕەوی ئەو خەتەی کرد كه

ك  نها یهه ر شارو شارخچکەو وواڵت و شوێنێك ته بۆ هه  وه كه دێیه  كوێره  شوێنێكی دنیادا له
هەر بۆیە لە هەر شوێنێکی ئەم دنهیهایە یەک .  سیسهمی واقعی بەرجەسهیە کە سەرمایەداریە

ههیهج .  شۆڕش ئەتوانێ دنیا بگۆڕێ و بەشەریەت ڕزگار دەکات تەنههها شهۆڕشهی کهرێهکهاریە
  یهه ك شۆڕش هه نها یه یی پێکناهێنی و ته وی ئاڵوگۆڕی ڕیشه ر گۆی زه سه ئاڵوگۆڕێكی تر له

و بهۆچهوون و  واوی ئهه تهه  كهی جه ی بهوو كهه نه یهه سهنهوربهه  مهه ، ئهه ویش سۆشیالیسهیه ئه
سوڕانەوە لە زهنیەتی بەشێکی زخر لە چەپەکانی ئهێهران  دا ئه یه و چوارچێوه له  ی كه دی گایانه

و عێراق بە ئێمەشەوە بکاتە دەرەوە، بەو مانایە خەتێهکهی سهیهاسهی تهر و تهازە بەرجەسههە 
 .بوەوە

 

:مالموحسینجه  

مهووتهانه ا  كهانهی ههه قسهه  له.  اڵم كاتیشمان دیاریكراوه دا به م باسه رێكی تر له وه ر ته سه  دێینه
ی  لهه سهه ش مهه مهه تی چینهی كهرێهكهار و ئهه اڵیه ر شۆڕش، شۆڕشی كۆمه سه  هاته  زخر باسه

تهی چهیهنهی  اڵیهه شۆڕش خۆی پراكهیكێكی كۆمه  ی كه و مانایه ت بوو به نسور حكمه سڵی مه ئه
كهانهی  بهاسهه  تیهش چ لهه نسور حكمه بۆ مه.   وه خهی لێكردخته ك ماركسیش جه روه هه  كرێكاره

ی قهوڵهی دا  خهنهه ڕه  تا شۆڕشی ئێهران كهه  بگره  وه ته زمونی سۆڤیه شۆڕش یان ئه  له  خنه ڕه
دوای شهۆڕش   ت به نسور حكمه ك ماركسیسهێك مه وه  بوو كه  وه ری ئه نیشان ه  وه سهه ده به

كی كۆمۆنیهزمهیهش  ره سی سه فۆكه.  بوو  وه اڵته سه ده  یشه  به و گه  و پراتیكێكی شۆڕشگێڕانه
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پهێه اگهریهان لهێ   وه تا پراتیكهیهشهه باری تیۆری وهه نگڵسیش له ك ماركس و ئه وه  یه مه ر ئه هه
تهی چهیهنهی  اڵیهه ئیمهكهانهی شهۆڕشهی كهۆمهه  اڵت و پراتیكی شۆڕشگێڕانه سه بێ ده به  كرد كه ئه

واو  شهۆڕش تهه  بوو كه  وه ی پاریس ئه كۆمۆنه  یان له خنه ره  ش كه وه ر ئه هه  وه.  كرێكار نییه
  كهه لهه سهه مهوو مهه ڕخكهی ههه نهاوه  مهه ئهه.  جێی خۆی  یشه به گه اڵتی كرێكار نه سه بوو و ده نه

.  یهه لهه سهه م مهه ر ئهه سهه  با بێینهه.  اڵتی سیاسی سه و ده  پراتیكی شۆڕشگێڕانه  هێنێ واته پێكئه
زوبهی  حهه ی حهزب و تهه وڕێهگهه جهێهگهه  ی كهه وه ر ئهه سهه  م دێهیهنهه اڵم بۆ سیمیناری دووه به

ر  سه  با ئێسها بێینه.  یان نه م الیه ر ئه سه  ینه ئێسهادا نایه  له.   وه ن ه یوه م په له  كۆمۆنیسهی چییه
الی   وه اڵتهه سهه ده  نه ی بهه یهوه ی شهۆڕش و پهه لهه سه و مه  پراتیكی شۆڕشگێڕانه  ی كه وه ئه
 ؟  ت چۆن بووه نسور حكمه مه

 

:وسایهسرهخه  

اڵتهی سهیهاسهی،  سهه ی گهرتهنهی ده لهه سهه مه  ن  به یوه په ت له نسور حكمه تگری مه ت و جیهه خه
کان، ناتوان  وڕیگا پێ راو نییه    ڵێه چینی کرێکار وکۆمۆنیسهه ده كات،  که سه پێئه ده  وێوه له
یهی و  کردنهی شهیهنهه ڕێگای ڕیفۆرمه یا له  ، وه وه مانیه رله ی په سههێنانی زخرینه ده رێگای به له 
پهێه راونهیه    ت ڕێهگهه نانهه اڵت بڕخن، ته سه و ده ره به  وه جوده می مه نگاوی سیسهه هه نگاوبه هه

ن کرێکاران  الیه اڵت له سه ڵکو گرتنی ده ر، به به بگرنه  رکه م ئه تاو پیالنگێری بۆ ئه ی کوده ڕێگه
و   وه ری و شهۆڕشهگهێهرانهه ماوه سهانی جه ک هه ڕێگای سازمان انی یه له  وه کانه و کۆمۆنیسهه

رجهێهک کهه  لهومهه ، ههه پهێه اروه  مومکهیه  و ڕێهگهه  رجێکی شۆڕشگێرانه لومه تنی هه ر مه سه له
  داریه ا، چهونهکهه رمهایهه ڵهگهای سهه کهۆمهه  لهه  کهانهه ئهابهوری و سهیهاسهیهه  یهرانهه نجامی قه رئه به 

ی  وه شهانه نهه ڵهوه بێ ههه تی کرێکاری، به تی کاتی شۆڕشگێر، یانی حکومه زران نی حکومه دامه
. سهاو نهابهێهه دار و راوه تی چینی بۆرژوازی پایه مه رکوتی مقاوه ت و سه وڵه زگای ده دامو ده

مهوو  ههه  بهێهه کهه وه نهجهامهی ئهه رئهه اڵتی سیاسی بهه سه ده ت که  نایه  وه مانای ئه به  مه اڵم ئه به
ریه ا  مهاوه مهانهگهرتهنهێهكهی جهه  سههه  لهه تی ڕاوه زایه تێكی ناڕه ر خه سه ڕخژێك ا له  كرێكاران له

كههرخكههی بههۆچههوونههی پههراتههیههكههی   دایههه اڵت بههڕخن، لههیههره سههه و ده ره اڵت بههڕوخههێههنهه  وبههه سههه ده
،  ئهاراوه دێهههه  وه التهه سهه ی گهرتهنهی ده لهه سهه مهه ن  به یوه په ت له نسور حكمه ی مه شۆڕشگێڕانه

تی چهیهنهی کهرێهکهاری  مایه هێشها که حزبێکی سیاسی کۆمۆنیسهی که ی که  و مانایه ش به مه ئه
و (  ڵسوراوانی کۆمۆنیسهه ران وهه وانی چینی کڕیکارو رابه پێشره)  خۆی ا ڕیکخراوکردوو ه له
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کهانهی بهۆرژوازی و پهرخلهیهههاریهادا لهه  وه کهێهشهی نهیهوان جهوواڵنهه نگ وکێشمه ی جه درێژه له
وری ئاسۆی سیهاسهی  ده  ڵگا له تی كۆمه دا، توانیویه شۆڕشگێرانه یراناویی و  رجێکی قه لومه هه 

نهگهری  پشهههیهوانهی و الیهه  وه شهه ولهێهره  وه ن ی کرخته ربه مسه رناتیڤی کۆمۆنیسهی جه و ئاڵهه
ی بهۆالی  م چهیهنهه تهی ئهه لهڵهیهه یمانانی کۆمه تکێشان و هاوپه حمه ی چینی کرێکار و زه زخرینه

  نه  بهچهوکهیهش بهێ و لهه رچهه ههه  کهۆمهۆنهیهسهههیهه  سیاسهیهه  م حزبه خۆی ڕاکێشاوه، یانی ئه
نهگ و  ی جهه پهرخسهه اڵم لهه گهرتهبهێ بهه خهۆ نهه ی کرێکارانی لهه دانه ی دانه ی ا زخرینه که پێکهاته
  ، وه  ڵهبهژێهردراوی زخریهنهه تی ههه بابه  کانیان ا بۆته رناتیڤه کان و ئاڵهه وه کێشی جوواڵنه کێشمه
ڕیهنهی  و ڕێکخسههنهی گهورزی کهۆتهایهی یهانهی ڕاپهه ره ی به م هێزه توانای بردنی ئه  وه شه لێره
بهڕوای مه  كهرخكهی بهۆچهوونهی  به.  سه ده وتۆته اڵت که سه ری بۆ ڕوخان وگرتنی ده ماوه جه
حزبی كۆمۆنیسهی هیج كهاتهێهك نهاتهوانهێ   كه  یه وه اڵتی سیاسی ئه سه ت بۆ ده نسور حكمه مه

وجها  ی و ئهه کهه نه امهی حهزبهه ئهه  كۆمۆنیسه پاشان بهیهانهکهاتهه  ی چینی كرێكار بكاته زخرینه
یا لیبهراڵ  کو  چۆن حزبێکی ناسیۆنالیسه وه روه التی سیاسی، هه سه رێ بۆ گرتنی ده سهبه ده

مهوو چهیهنهی  دابهنهێ تها ههه  وه ر ئهه سهه تهی خهۆی لهه یا سهاسهه بێه وه وه ڕیی ئه ناتوانێ چاوه
م  لهه.  ڵهگهرێ نهگهاوههه اڵت ههه سهه وده ره وجها بهه ناسیونالهیهسهه ولهیهبهراڵ  ئهه  بۆرژوازی بكاته

فهی  لشهه حزبی بهه که   تاکهیکه  وه ئه:"   کی دروسهی وتووه یه دا ڕخزا لۆکسمبۆرک قسه ن ه یوه په
 ".  وه وانه پێچه ک به  ، نه وه ری کرێکار نزیک کردخته ماوه ی جه زخرینه  له
اڵتهی سهیهاسهیه ا،  سهه ی گرتنهی ده له سه و مه  باسی پراتیکی شۆڕشگێرانه  ت له نسور حكمه مه 

تاکههیهک و   به  که  یه م حزبه ئه  وه رگرتووه وئه ز وه رکه خاڵی مه حزبی سیاسی کۆمۆنیسهی به
ری چینی کهرێهکهار  نگ وڕێبه ڵسورانی کۆمۆنیسهی خۆی پێشه و هه  خشه نه  کانی، به ته سیاسه

رجهی  لهومهه یهرانهی سهیهاسهی و ههه و بهۆ قهه ی ئهه وه لێکه انهه. اڵتی سیاسی سه وده ره کات به ده
  کهه  یهه وه مهووی بهۆ ئهه مانی شهۆڕشه ا، ههه رده سه ت له وڵه کانی ده ته سله و خه  شۆڕشگێرانه

نهێهوان  کهان لهه سهیهاسهیهه  وه کهێهشهی بهزووتهنهه نگ و کهێهشهمهه کانی جه ره نگه کان و سه رده به نه
کهانهی  وشهههه کهان و ڕه سهبردن بۆ تاکهههیهکهه ڕێگای ده  پرخلیهاریا و بۆرژوازی ا بناسێنێ و له

رناتیڤی کهۆمهۆنهیهسهههی  ڵگا بۆ الی ئالهه حرومانی کۆمه ی چینی کرێکار و مه زخرینه  وه باته خه
و  بهۆ ئهه  سهبردنه و ده  وه پێشه  مانای بردنه  ت به ت سیاسه ش بۆ حیکمه م جۆره به.  ڕاکێشێ
کها و رخڵهی  گهۆڕكهێ پهێ ده ڵگادا جێ كۆمه  هێز له  وه هۆیانه به  كه  تاكهیك و ئامڕازانه  ڵه كۆمه
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زوبهی کهۆمهۆنهیهسهههی  حه ت حزب و ته کاتێک حیکمه.  وه كاته کانی تری پێ ناكام ده وه بزووتنه
وتهی  ههێهزکهردنهی ڕه ی بهه لهه سهه گهرێ، مهه رده وه  وه اڵتهه سه ده ن  به یوه په زی له رکه خاڵی مه به

ر  ک فهاکهههۆرێهکهی بهڕیهارده ڵگهادا وه ئاسهی کۆمه ناو چینی كرێكاردا وچ له سۆشیالیسهی چ له
ک  روه ، ههه یهه وه ، رووی لهه کانی پراتیکی شۆڕشگێرانه نه واوی الیه ته  ربۆیه دات، هه رنج ه سه

کهانهی تهر  بهۆرژوازیهه  وتهه ژمونی خۆی بهکها و ره هه  وته م ڕه چۆن ئه  بۆ لینینیش وابوو، که
  و بهبهێهههه  وه کی بکهاتهه وانیهر ناکام و الوه لیبراڵیزم و ڕیفۆرمیزم، و ناسیونالیزم و ئه  وانه له

ڵگا و کرێهکهاران و  ی کۆمه ری و زخرینه تی کارگه تی و چینایه اڵیه ی ئیهحاتێکی کۆمه ناوکۆکه
 .  .ببێ  وته م ڕه رناتیڤی ئه ت و ئالهه زبی سیاسه تان جه ینه شمه به
   :م  ی پێبکه وێ ئاماژه مه ده که   یه نێکیهر هه دا، الیه ن ه یوه م په ر له هه
لهقهی لهه  ر سۆشیالیزمی خهه سه له  كهێبی رزنم گان و راهی كارگر، کێشه  ت له نسور حكمه مه
اڵتهی  سه ی ده له سه تی کۆمۆنیسهی، مه ح ه رێکخراوی وه  گرتنی ا له خنه ڕه  ها له روه ئێران وهه 

گهرێ و  ده وه سهههه ده به  وه مان میهۆدی لینینه هه   وه وامه رده شۆڕشی به ن  به  یوه په سیاسی له 
ر  سهه و لهه ئهه.  خشهێ بهه ن ی پێه ه تمه شخیس و تایبه تی شۆڕشی ئێران ا ته رجی تایبه لومه هه له
کی واقعی بهۆ  یه ری پرخسه به تی گرتنه باتی چینایه وتی خه ڕه رکێکی دیاری کراو له مای ده بنه
حهاڵهی حهازردا  شۆڕشێکی دیفاکهههۆ و لهه ڵ  گه له  ڵه مامه  رخسهنی شۆڕشی سۆشیالیسهی، سه
ی  ئهاڕاسهههه بهه  دا پراتیكی شۆڕشگێڕانه م شۆڕشانه ی چۆن له وه شوێ  ئه  وێهه که کات و ده ده

اڵتهی سهیهاسهی  سهه کانی چینی کرێکار بۆ گهرتهنهی ده کان و تواناییه ته ی قابیلیه وه ره سه  بردنه
كا و ههێهز  ر ڕ و باڵ ده چینی كرێكار تیای ا په  كه  وه کایه  بهێنێهه  رجه لومه و هه ر و ئه به بگرێهه

تی بااڵبکات و  و هوشیاری چینایه  وه ره سه  زوبی بچێهه حه بێ و ئاسهی ته كگرتوو بگرێ و یه
و شهۆڕش و  تهی لهه اڵیهه ری کهۆمهه ری چهاالک ڕابهه تهگهه خاڵهه ک عونسرێکی ده نجام وه ره سه

و  ر ئهه رامبهه به و له ئه.   هێشها سۆشیالیسهی نییه سه بهێنێ که ده دا به یه شۆڕشگێرانه  ئاڵوگۆڕه
 ، دیموکراتی یان سۆشیالسیهی؟  شۆڕشێکه  شۆڕشی ئێران چ جۆره دا که  پرسیاره

 :   وه کاته دوو دی گای باو جیاده خۆی له 
بهێ  پهێهان وابهوو ده گانه ا، کهه ن ه زمه رو ڕه دی گای پۆپۆلیسهی راهی کارگه ر  رامبه به م له که یه

یهی  سههه ڵگرێ و وابه ت و ئابوری ئێران هه ر سیاسه سه سهی ئیمپریالیزم له شۆڕشی ئێران ده
دیهمهوکهراتهی  یان بهه که تی شۆڕشه ت و ماهیه سڵه کاتێک ا خه داری کۆتایی پێبهێنێ، له رمایه سه
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تهێهکهی  رشهانهی حهکهومهه سهه  خسهههه ش ئامانجی سهۆسهیهالهیهسهههیهان ده م جۆره ناسان  و به ده
 ..دیموکراتی بۆرژوایی

پهێهیهان  تی کۆمۆنسهی ا، که  ح ه ی وه فیکانه نشه ر دی گای پاسفیسهی و مه رامبه به میش له دووه
وتهوویهی ئهابهوری  ی پهاشهکهه و گهیهرخده  ن و نیهیهه سه ره مادام پرخلیهاریای ئێران په که:  وابوو
شۆڕشی ئێسهههاد بهگهێهڕێ،  ، ناتوانێ ڕخڵی خۆی بۆ شۆڕشی سۆشیالسیهی له  داریه رمایه سه
بهێ چهیهنهی کهرێهکهار  و ده  تی شۆڕشی ئێسهای ئێران دیموکراتی بۆرژوازیه سڵه خه  ربۆیه هه

یه اری  رمهاه ن نی سهه سه ره ی په ئاراسهه کانی خۆی به  رکه ڕێ بکا تا چینی بۆرژوازی ئه چاوه
تهی  حه ه وه  مهجهۆره بهه.  رێ سهه بهۆ شهۆڕشهی خهۆی بهه وکهات ده نێ ئه یه گه نجام ده ره سه به

قۆناد کردنهی شهۆڕشه ا  مای قۆناد به ر بنه سه تی له خاله تی ئینهزار و بێ ه کۆمۆنیسهی سیاسه
 .کرد بۆ کرێکاران پێشنیار ده

ی  و پهرسهیهاره اڵمهی ئهه کهرد و وه بهوڵ نهه ی قهه م دوودیهگهایهه ت هیج کهام لهه نسورحیکمه مه
  و بهه ئهه.   وه سهه دا به م شۆڕشه ری له سههێنانی ڕابه ده ڕخڵی چینی کرێکار و به  پێشووشی به

تهێهکهی کهاتهی  رکهاری حهکهومهه سهه  اڵت و هێنهانهه سه وگرتنی ده سهه ده تاکهیکی دروسهی بۆ به
ی  رنهامهه رهێنانی خێرای به لی ده مه عه تکێش و به حمه ری زه ماوه کرێکاران وجه شۆڕشگێڕ له 

کهانهی تهر و  تها ئهازادیهه  وه زمینی ئازادی سیاسی و ڕێکخراوبون و مانگهرتهنهه ته م، له النی که
ڵهگها و  وه، کهۆمهه کهاتهه قوڵهههر ده  یرانی ئابوری وشۆڕشگێرانه قه  ی که وخواسهانه ی ئه ڵه کۆمه

،  وه رێهکهیهه سهه  لهه کهه   وه کهاتهه کهی ده ره کهی سهه ڕووی ناکۆکیه داری ڕووبه رمایه ئابوری سه
  بهۆتهه  وه فهاه و بهژێهوی کهرێهکهارانهه کهان و خهواسهههی ڕه ئازادیهه تێکی شۆڕشگێر به  حکومه

ر  سهه زراو لهه داری دامهه رمایه ئابوری سه  وه رێکی تریشه سه ڵگا و له رخانی سیاسی کۆمه سه
( سهود  فهوقهه)  رمهایهه  ری سهه روقازانجهێنه مهێنانی سه رهه رزان و به ڕاگرتنی هێزی کاری هه

بهۆ   وه رانهه گهرێ، یها گهه دوڕیانێهکه ا راده  ڵگا له ش کۆمه م جۆره به.   وه ته شوینی خۆدا ماوه له
ویهش لهه  یهخهوازێ، ئهه داری ئێران ده رمایه ئابوری سه ر که  رکوتگه تی ئیسهب اد و سه حکومه

دخخێکهی  له.  و سۆشیالیزم ره به  وه رمای اریه سه ری  له  ، یان تێپه وه رکوتی شۆڕشه ڕێگای سه 
ی ڕێه ا  نهیهوه لهه  ئهێهمهه: "  وه داتهه ده  م نهاکهۆکهیهه اڵم بهه ی لهیهنهیه  وه ت هاوشیهوه ئاوادا حیکمه

  کههرده  و مههانههای ئههه  وه شههه ، لههێههره" وامههیهه  رده خههوازیههاری شههۆڕشههی بههه  سهههههیهه ، ئههێههمههه ڕانههاوه
نهێهو کهرێهکهاران و  نهفهوزی حهزب لهه  کهات کهه ده  کۆمۆنیسهیه  و پراتیکه و ئه یه  شۆڕشگێرانه
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ڕیهنهی کهۆتهایهی  سهههبهردن بهۆ رابهه کانی ده مینه با و زه ده  وه ره و سه ره ڵگادا به ئاسهی کۆمه له
ی سهراتیژی شۆڕشی کرێهکهاریه ا  چوارچیوه وام له رده ش شۆڕشی به مجۆره به.  کات ده ئاماده
 .  گرێ راده

 
:عوسمانحاجیمارف  

تهمهان  نسهور حهكهمهه مهه  مهان لهه زخربهه  پهێهم وایهه  م كه رسێك بكه ده  به  ئاماژه  م  پێم باشه
فهومهێهك ڕەواجهی  مه.  وتنی شۆڕشی سۆشیالیسهی دەکرا ركه کاتێک باس لە سه.   رگرتووه وه
حهزابهی  نه ێ ئهه تا هه بێ، هه دەسه پێ دەکات و دروسه ئه  وه برسێهیه  شۆڕش له  بوو كه هه
ڵهك  ، خهه وه م بهكهاتهه ڵهك كهه داری كرێ و ژیانی خه رمایه سه  ی كه وه ئه.  پیش پێیان وابوو چه

بهێ شهۆڕش  ڵك ناچار ئه خه  كات كه ك دروسه ئه واقعێکی نالەبار و ناكۆكیه  مه برسی بێ ئه
  وه تهی ئهه ئهیهحهههمهالهیهه  مه م بێ ئه عات كار كه رز بێ، سه ر كرێی كرێكار  به گه اڵم ئه بكات، به

ی  وانهه پهێهچهه  واو بهه ت ته نسور حكمه مه.  ڵگا ئارام دەبێه و شۆڕش ڕونادات كۆمه  دات كه ئه
ی،  كهه ی، بەمهیهههۆده كهه بەرجەسههە دەکهردەوە،، بە بهۆچهوونهه  مه وە سەرکەوتنی شۆڕشی ئه

جەمهاوەری   نهگهه ڕه.  برسێهی شۆڕشهی شهۆشهیهالسهههی نهابهێهه  خێر به نه  ئەوەی ڕاگەیان  کە
ڵكی ناڕازی بۆ داخوازی و دژی برسیەتی ڕاپەڕێ و دنیها وێهران کەن و تهااڵنهی بهكەن،  خه
ڵگادا بە قازانجی دەسەاڵتی کرێکار زخر زەحهمەت دەبهێهه،  كۆمه  یی له اڵم ئاڵوگۆڕی ڕیشه به

مێهنهێ  داری نه رمایه سه  ك كه مانایه  ، به وه شێهه ڵبوه مهێنان هه رهه كانی به ن یه یوه ئەوەی کە په
مێنی  موو پێکهاتەکانی سەرمایەداری لەیەک بهرازێ و نه زگا و هه ت و داموده وڵه یان بڵێی ده

تهێهری   شهۆڕش بهه.  كهرێ کە بهرسهی نەبه  ی کرێکارانێک ده شۆڕشێكی هوشیارانه  به  وه ئه
م  عهات كهاریهان كهه و سه  وه رزبێهه کرێکاران كرێیان به  ی كه وه ئه.  برسێهی ناكرێ  كرێ به ئه

بهرسهی به ، تها   ی كهه وه ترن بۆ شۆڕشێک کە تەواوی دنیا دەگۆرێ  تها ئهه ئاماده   .. وه بێهه
رسهێهك بهوو بهۆ  ده  مهه بهڕوای مه  ئهه بهه.  تهپهڕوكهێهنه ا نهقهوم کهرابه  كهاری تهاقهه  ی لهه وه ئه

ن  سڵهه ئه  ك بوو كه یه جروبه بوو، ته  كی تازه یه جروبه ته  كان، بۆ ئێمه په کۆمۆنیسهەکان  و چه
شۆڕشی سۆشیالیهسهههی   چۆن بیر له  كان ا كرد كه سیسهمی فیكری كۆمۆنیسهه  ئاڵوگۆڕی له

كهرێ  بهرسهێهههی ئهه  شهۆڕش بهه  گهوایهه  ی كهه یهه وه و بهیهركهردنهه كی تر، ئه واتایه  به.   وه نه بكه
  یهه وه ڵهكهه یی خهه سهان و تووڕه هه  ن ی به یوه ، په نییه  وه شۆڕشی سۆشیالیسهیه  ن ی به یوه په
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شهۆڕشهی   كهه  یهه وه ئهه  كهه تهه بەسهه یهانهی مهه.  بێ ڵگادا هه كۆمه  ئاڵوگۆڕ له  ی كه وه ك بۆ ئه نه
خهاڵهێهك،   مهه ئه.  وه شێهه ڵوه مهێنان هه رهه كانی به ن یه یوه په  كه  یه وه كی ئه سۆشیالیسهی مانایه

  بهه  ن كان ههه تیه اڵیه كۆمه  وه وت و بزووتنه ناو بۆرژوازی ا ڕه  چۆن  له  ی كه وه خاڵێكی تر ئه
كو چیهنهێهكهی  ناو كرێكاریش ا وه  له...  دیموكراتخواز و سۆشیال دیموكرات و ڕیفۆرمیسه و 

. یلی سۆشیهالهیهسهههی تا مه  بگره  وه و ئیساڵحیه  سەن یکایی   ، له وتی تێ ایه ن ی  ڕه زین وو چه
ئكیه ی لهێ  تە و ته نسور حكمه یش وتی لە قەولی مه وه سره ك خه بیكات، وه  شۆڕشێك كه  وه
تهوانهێ  بهێ و ئهه ههێهز ئهه بێه یا زخرینە،  بهه  مینه جا كه  یه سۆشیالیسهیه  یله و مه ، ئه وه كاته ئه

ژمونهی فهیهكهری و سهیهاسهی  توانێ هه ئه  كه  وه ڕێی حزبێكه  ویش له ری شۆڕش بكات ئه ڕابه
  ی كهه وه جهیها لهه  ك به مانایه  به.  سه بكات واوی ڕەوتەکانی كرێكاران ا بااڵده ناو ته  خۆی له

ی  و مهانهایهه ك به ی ا بكات، نه هێز بێ و نفوز په ناو چینی كرێكاردا به  یلی سۆشیالیسهی له مه
و  گهات بهه چهیهنهی كهرێهكهار ئهه  ی كهه وه اڵم ئهه سۆشیالیسهی ب ، به  كه موو چینه هه  هێشها كه

دەور دەبهیهنهێهه   ی كهه و حزبهه یان ئه  سۆشیالیسهیه  یله و مه واتە ئه  شه و به ئه  ی كه نجامه ئه
هێزی بەقازانجی چونە پێشەوەو بااڵدەسهی ڕەوتی سۆشیالسههی دابهیه  دەکهات  هاوسەنگی 

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 

سهی چینی كرێكار بهێ بهۆ شهۆڕشهی  توانێ ئامڕازی ده ئه  و حزبه ئه  و مانایه دەرکێشێهه، به
ڵسهوڕان و  ههه  ت بهكهات لهه خهاڵهه تهوانهێ ده حزبێهك ئهه  ی كه و شهانه كێك له یه.  سۆشیالسهی

  نه  بهه یهوه پهه ڵهگهادا، ههێهزێهك لهه كهۆمهه  ك هێزێك له كی وه پێشه  كه  یه وه باتی كرێكاری ا ئه خه
تهوانهێ بهۆچهون و  ئهه  ی دابهیه  نەکهردبهێ ئەوە حهزبهێهكهه مهه ر ئهه گه ئه.  بارز ببێ  وه كرێكاره

بهێ، بەاڵم نەیهههوانهیهوە مەشهغەڵەکهانهی و  لێک انەوەی هەبێه، جەدەلی فیكهری و بهاسهی ههه
هەڵسوڕانی سیاسی لە ناو واقعیەتی هاوکێشەی سیاسی و شەڕی چینایەتی ا دەسهەوسهههان 

  تهه و واقهعهیهه په ا ئهه ناو چهه پ و له مێژووی چه  له  مانێكه رده توانی  بڵێی  سه و چاوەڕوانە، ئه
ژمون کردنهی  اڵم نەچونەتە پای بە هه به  ی فیزیكیان بە کرێکارە وە بووە، تا ڕابیهه و هه  یه هه
بهكهات بهۆ شهۆڕشهی   هەوڵ به ات خهۆی ئهامهاده  ژمونیەک كهه ، هه سۆشیالیسهیه  یله و مه ئه

ئێسهاش کاریگەری ئەو نائامادەیی و .   سۆشیالیسهی لە ئەجن ا و کاری عەمەلی ا نەچەسپاوە
 !حاشیەبونەی کۆمۆنیسهەکان سونەتێک و دەردێکی بەردەوامە

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی

 تیکۆمۆنیزمیکرێکاریتوخهنسورحیکمهڕۆڵیمه



١١ 

  
:ریمموحسینكه  

مهكهی شهۆڕش و پهراتهیهكهی  چهه  م بهه م تها زخر ئهامهاژه كانی پێشووم ا كه وباسه قسه  م  له
ی خودی چەمکهی  ت جارێكی تر پێناسه نسور حكمه مه  باسم لەوە کرد کە.  کرد  شۆڕشگێڕانه

میه ا مەبەسهه لە شهۆڕش، شهۆڕشهی  پی جیهان سێیه ناو چه تی له تایبه به.  وه شۆڕشی كرده
  ی كهه وه ئهه.  بهوو نێوان چەمکی شهۆڕش و ڕیهفهۆرمه ا ههه ناكۆكیەك له. بوو سۆشیالیسهی نه

شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی .  یاڵی بوو شۆڕش بهوو خه  شی كه وه واقعی بوو ڕیفۆرم بوو، ئه
ر خودی شهۆڕش  هه.  وان ڕیفۆرم دیاریكردبوو موو بەرنامەو پراتیكی ئه هه  یاڵ بوو، بۆیه خه

! لەپێناو ئەنجام انی کۆمەڵە ریفۆرمێکهی سهیهاسهی و ئهابهوریه ایەو تەواو  ی كه وه بووبوو به
  نهرا، لهه ت و تهاكهههیهكهی بهۆ دائهه كهرا، سهیهاسهه ڕێكخسه  و حزبی بۆ دروسه ئهه  ی كه وه ئه

ریهی كهار و  نه.  ك شۆڕش دا، ڕیفۆرم بوو نه هێزانه  و جۆره بەرنامەو هەڵسوڕانی سیاسی ئه
ت جهارێهكهی تهر  نسور حهكهمهه اڵم مه به. داڕشهبوو  مه ر ئه سه موو شهێكیان له ڵسوڕان و هه هه

ی چەمکی شۆڕشی لە ڕوانگەی چینی کرێکارەوە کردەوە و ووتی کە کرێکاران یەك  پێناسه
 . شۆڕشیان دەوێ کە شۆڕشی سۆشیالیسهیە

ت، مەنسهوری  ژاری پێهكهنهایهه مای هه ر بنه سه عوسمانیش باسی كرد، كۆمۆنیزم له  ی كه وه ئه
پهی جهیهههان  نهاو چهه لهه  بهۆچهوونهێهك  جهۆره.   وه ت كهرده ژاری ڕه حیکمەت سۆشیالیزمی ههه

بوو کە پێی وابوو ئەگەر ژیانی مادی کرێکار باش بێه ئیههر لە شهۆڕش دوور  می ا هه سێیه
مەنسور حکمەت وەکو گاڵهەکردن بەوجۆرە سهۆشهیهالهیهزمە دەڵهێ پهێهیهانهوابهوو !  دەکەوێهەوە

  مهه ئهه.  بێه ئیهر گەن ەڵ بهووە و بهووە بە بهۆرژوا ی هه الجه ڤزیۆن و سه له ر كرێكار ته گه ئه
ر  سهه ، یهان بهڕوایهان وابهوو کە لهه مهی گهرتهبهۆوه پی جیهان سێیهه موو چه تێك بوو هه واقعیه
بهڕوای مه   بهه!  ت کرێهکهار دەسهه بهۆ شهۆڕش دەبهات الكه ژاری و فه بوونی و هه مای نه بنه
ڵهگهای  كهۆمهه  شهۆڕش لهه.  ر پهێهی خهۆی سهه  وه شۆڕشی خسهه  ت جارێكی كه نسور حكمه مه
و  مهوو ئهه ڵ ههه گهه نه ی لهه سنوربهه  مه به.   داری ا شۆڕشی كرێكاری و سۆشیالیسهیه رمایه سه
ی ڕیهفهۆریسهه  وانهه خۆیان دەناسان ، چ ئهه  وه پ و كۆمۆنیزمه ناوی چه به  دا كرد كه وتانه ڕه

حساب بهاسهی   به  ی كه وروپیه ئه  كۆمۆنیزمه  له  و جۆره تا ئه یان ناسیۆنالیسه بوون، یان هه
دنیای واقعه ا ئەو شهۆڕشهەی مەبەسهههی بهوو هەر   اڵم له كرد، به شۆڕشی سۆشیالیسهی ئه
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چهونهکە تەنهانەت رەخهنەی لە ئەزمهونهی سهۆڤهیەت لەڕوانهگەی !  شۆڕشی دیموكراسی بهوو
پێیانوابوو کە گرفهی سهەرەکهی دەوڵەتهی سهۆڤهیەت .  دیموکراسیەوە بوو نەك سۆشیالیسهی

نەبوونی دیموکراسی و تەشەنەکردنی بیرخکراتیزم بوو لەناو بەدەنەی حزبی کهۆمهۆنهیهسهههی 
 . سۆڤیەت و رابەری ئەو حزبەدا
ئەویهش    . وه یشهههنهه م تهێهگهه نهاو ئهه  ی تر دێهه له سه ك دوو مه سەرباری ئەوەی باسم کرد، یه

كهێهشهی  و شۆڕش كێشمه  پراتیكی شۆڕشگێڕانه  ت بڕوای وابوو کە نسور حكمه مه  ئەوەیە کە
شهێكی ئهیهرادەگەری کە ویسهه و ئهارەزوی کەسهان و   كانه، تیه اڵیه كۆمه  وه نێوان بزووتنه

ڵهك و  ڕی نێهوان خهه لە شه  الی مەنسور حکمەت شۆڕش بریهی نییه!  بگرە ئەحزابێکیش بێه
ی  چهوارچهێهوه  كهان لهه كێشه ان، چهیهنهه كێشمه  كان له تیه اڵیه كۆمه  وه بەڵکو بزووتنه.   اڵت سه ده

ڕی سهیهاسهی نهێهوانهیهان و  كانی خهۆیهانه ا و لەرێهگهای ئەوانەوە شهه تیه اڵیه كۆمه  وه بزووتنه
ی  وه چ بهۆرژوازی و چ کهرێهکهار، جهۆرەهها بهزووتهنهه.  ن كهه اڵت ئه سه کێشمەکێش لەسەر ده

ی  ڕێگهه كان له كێشی چینه كێشمه.   تیان هەیە و لەالیەن ئەوانەوە نوێنەرایەتی دەکرێ  اڵیه كۆمه
کێشمەکێهشهی .  دەڕواتە پێشەوە  وه كانه تیه اڵیه سیاسی و كۆمه  وه ی بزووتنه چوارچێوه  یان له

کهۆمەاڵیەتهیەکهانهی چهیهنهی کهرێهکهارەوە   وه چینی کرێکار لەگەڵ بۆرژوازی ا لەڕێگای بزووتنه
و ناسیۆنالهیهزم و ئهیهسهالمهی   ، لیبراڵیزم کانی بۆرژوازی وەکو دیموكراسی وه لەگەڵ بزووتنه

م ئەو  رجهه ڵ سهه گه ی کۆمۆنیزمی کرێکاری له وه بزووتنه.  دەڕواتە پێشەوە.  تاد...  سیاسی و 
وتانەی ناو چینی کرێکاردا جیاوازە کە خەبهاتهی چهیهنهی کهرێهکهار لەچهوارچهێهوەی  یل و ڕه مه

ی  وه ی سەن یکهایهی یهان بهزووتهنهه وه خەباتی ریفۆرمیسهی ا قەتیس دەکەنەوە، وەکو بزووتنه
ئانارشیسهی کە هەمووجۆرە رێکخسهنێکی سیاسهی و حهزبهی چهیهنهی کهرێهکهار و دەوڵەتهی 
کرێکاری رەت دەکاتەوە و بەکردەوە چینی کرێکار لەناو دخزەخهی سهەرمهایەداریه ا ئەسهیهر 

 !دەکات
  یشهههنهه و تهێهگهه ر ئهه بهۆ سهه  وه ك شهۆڕشهی كهرێهكهاری بهرده مهانهایهه  مەنسور حکمەت بهه 

شههۆڕش پههراتههیههكههی سههیههاسههی واقههعههی چههیههنههی کههرێههکههارە کە لەرێههگههای   ی كههه تههیههه اڵیههه كههۆمههه
بۆئەوەی ئەم .  کە کۆمۆنیزمە، بەسەرەنجام دەگات  یەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیەوە وه بزووتنه

شۆڕشەش بەسەرەنجام بگات دەبێ ئەو پراتیکە سیاسیە چینایەتیە لەرێگای حزبی سیهاسهی 
خهی حهزبهی  دا بایه وه دوا لێك انه  له!  کۆمۆنیسهیەوە بەرجەسهە بێه و ببێهە واقعیەتێکی مادی
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.  ی هەبهوو تهه سڵه م خه مان ئه بڕوی م  لینینش هه  به  وه و پێشه كۆمۆنیسهی و كرێكاری دێهه
. حزبی سیاسی چینی کرێکار لە پراتیکی سیاسی لینین ا جێگایەکی یەجهگهار گهرنهگهی هەبهوو

كهو  ڕخڵهی حهزب وه  كهه  سهڵهه م ئهه ر ئهه بهۆ سهه  وه چهێهههه ت جهارێهكهی تهر ئهه نسور حكمه مه
ڕێكی  شه  ریكه خه  كه  تی ایه اڵیه كی كۆمه یه وه تی، لەناو خودی بزووتنه اڵیه رێكی كۆمه وه بوونه

. یهكهات تهی بهۆرژوایه ا ئهه وڵهه ڵ ده گهه كا، له ڵ چینی بۆرژوازی ا ئه گه تی له اڵیه سیاسی و كۆمه
سهومهی سهیهاسهی و  جهه تهه  ریكه خه  كه  زوبی كۆمۆنیسهی كرێكاری ئامێرێكه حه ت و ته حزبیه

كهرێهكهار   كات كه تی ئه اڵیه ڕێكی كۆمه یی  خەباتی سۆشیالیسهی چینی کرێکارو شه ڕێكخراوه
ڵ بۆرژوازی ا رخژانە ئەنجامی دەدات و دەبێه سەرەنجام بگاتە ئاکامی مەنهههقهی خهۆی  گه له

 ! کە سەن نەوەی دەسەاڵتی سیاسیە لە بۆرژوازی و دامەزران نی حکومەتی کرێکاریە
داری ا دەسه پهێه ەکهات و  رمایه ڵگای سه كۆمه  مەنسوری حکمەت لە ملمالنێێ چینایەتیەوە له

دەگات بە ئاسهێکی دیکە لە بەرجەسهەبوون و مادی بوونی ئەم ملمالنێیە بۆ کێهشهمەکهێهشهی 
کهانهی بهۆرژوازیه ا و  وه ی کهۆمەاڵیەتهی چهیهنهی کهرێهکهار لەگەڵ بهزووتهنهه وه نێوان بزووتهنهه

بەئاسهێکی تر دەگات لە بەرجەسهەکردنی ئەو ملمالنێهیە لەرێهگهای حهزبهی سهیهاسهی چهیهنهی 
کەواتە چەمکی حزب بۆ مەنسوری حکمەت هەروەکو لینی  چەمکێکهی بهنەڕەتهیە .  کرێکارەوە

پاشان دێههەسهەر ئەوەی کە حهزب دەبهێ .   لە خەباتی چینایەتی کرێکار لە دژی بۆرژوازی
  تهیهه اڵیهه كۆمه  كێشه م كێشمه سومی ئه جه چی بکات و چۆن لە دنیای واقعی و کۆمەاڵیەتی ا ته

  وه اڵتهه سه ده  ن  به یوه په  ت له نسور حكمه مه  فهومێك كه مه.  اڵتی سیاسی سه ر ده سه كات له ئه
اڵت، ئەویش ئەوەیە کە مەنسوری  سه قیقهری  تێگەیشهنە بۆ گرتنی ده وه، ده سهیه ده ئەی ات به

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 

كهان و  كۆمۆنیسهههه  ورێك كه سه ته.  تەکمیلەکردنی پێویسهەی زاتیەکانی شۆڕش چاولێ ەکات
وتە  ڕه  ورێههك كههه سههه تههه  لههه  بههۆ ریههفههۆرم جههیههاوازه  یههانههه كههان هههه كههرێههكههاریههه  كههۆمههۆنههیههسهههههه
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بۆ کۆمۆنیزمی کرێکاری هەر هەنگاوێك لە مەی انی ریفۆرمه ا .  یانە بۆی ڕیفۆرمیسهیەکان هه
 .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 

، یهان بە ئەنهجهامه انهی راپەڕیهنهی چهیهنهی  مانای سەرکەوتنی شۆڕش و کۆتایی شۆڕش نییه
.  کرێکار و سهەنه نەوەی دەسهەاڵتهی سهیهاسهی لە بهۆرژوازی، شهۆڕش کهۆتهایهی نەههاتهووە

بهوو، ئەو  تی بۆ شهۆڕش ههه اڵیه مەنسوری حکمەت وەکو لینی  تێگەیشه  و روانینێکی كۆمه
هەنگهاوی یەکەمە .  واوكردنی شۆڕش بۆ ته  نگاوێكه اڵتی سیاسی هه سه پێیوابوو کە گرتنی ده

بۆ سەرکوتی بەرەنگاری بۆرژوازی و سازکردنی زەمینە سهیهاسهیەکهانهی بەردوام بهوون و 
سەرکەوتنی شۆڕش کە سەرەنجام بە ئاڵهوگهۆڕی ئهابهوری سهۆشهیهالهیهسهههی لە کهۆمەڵهگهادا 

بەبهێ تەواوکهردنهی ئەم هەنهگهاوە، ههێهشههها شهۆڕشهی کهرێهکهاری بەمهانهای .  بەئاکام دەکات
هەر لەم تهێهگەیشهههنەوە لهێهکه انەوەی بهۆ ئەزمهونهی .  کۆمەاڵیەتی ووشەکە کۆتایی نەههاتهوە

 . شۆڕشی کرێکاری لە روسیا کرد
مەنسوری حکمەت، هەروەکو لینی  پێیوابوو کە دەبهێ حهزبهی سهیهاسهی چهیهنهی کهرێهکهار ، 

پهێهیهوابهوو لەرێهگهای .  ڵهگها كانی كۆمه گرێ و پرسە سیاسیه به  اڵم ەرەوە بێه دەخالەتگەرو وه
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، 

ی ژنهان وەکهو دوو پهرسهی هەسهههیهار لە نهاوچەکەدا، وەاڵمهی دروسهه و  له سه مه  لەسەر
بۆرژوایهیە نەتەوە پەرسهه و دژە   وه کۆمۆنیسهی داوەتەوەو دژی بیروبۆچوون و بزووتنه

ی  وه پهێهشهه وەکهو دوو ڕێهگهری جه ی بەردەم چهوونهه.  ژن و پیاوساالریەکان وەسهاوەتەوە
م  رده م رێگریانە وەکو کۆسپەکانی به ئه.  باتی كۆمۆنیسهی رێگاچارەی دەسهنیشان کردوە خه

  وه، دەبێهه، شۆڕش نزیك بێهه  ی له وه كرێكار بۆ ئه  كات كه شۆڕشی سۆشیالیسهی دیاری ئه
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م كێشانەی لە کهۆڵ کهۆمەڵهگها کهردبهێههەوە، یهان بهههوانهێ بە بەدیهل و بەرنهامەی خهۆی  ئه
جەماوەری قانی، کردبێه لەسەر ئەو پرسانەو لەدەوری حزبی کۆمۆنیسهی کرێکاری کۆیهان 

حهزبهێهكهی   مەنسوری حکمەت بڕوای وابو وکە دەبێ حزبی کۆمۆنیسهی کرێهکهاری.   بکاتەوە
  وه، داتهه ڵهگها ئهه كان و گرێكانی كهۆمهه ڕێگریه  اڵم به وه  ریكه خه  ری سیاسی بێه كه تگه خاڵه ده

بۆئەوەی لەورێگایەوە حزبی سیاسی چینی کرێکار ببێهە رابەری  ئهاڵهوگهۆڕی سهیهاسهی لە 
 . کۆمەڵگادا
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كهو  ر ڕخڵی حهزب و كهارو هەڵسهوڕانهی حهزب وه لە سه   وه كاته خه ئه ت جه نسور حكمه مه
یهانهی .  ریهكهردنهی شهۆڕشهی سهۆشهیهالهیهسهههی بۆ ڕابهه  تیه اڵیه كۆمه  و شۆڕشه ئامڕازێك بۆ ئه

ڵهگهادا  نهاو كهۆمهه یه  لهه یهریهكهه ر لەباری واقعیشەوە سه اڵم گه به.   یه و چینه سهی ئه ئامرازی ده
هیز شۆڕشی سۆسیالهیهسهههی لە نهاو ڕای گشهههیه ا  بەبێ بونی حزبێکی سیاسی و کارا و بە

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 

، شۆڕش سهامهنهاک و وێهران کەرە، ئەوە ئهایه یهایەکە  نهایەوێهه وەرچەرخهانهی   حزب نییه
کۆمەڵگە بە پراکهیک و ئیرادەی بەشەرەیەت بەدەسه بێه، دەیەوێه بۆ چەن یه  سهاڵهی بهێ 

 .کۆتایی بەشەریەت لە وەهم و خەیاڵی کۆمەڵگەی سۆشیالسهی ا بخەوێنێه
  م شهۆڕشهه سهی چهیهنهی كهرێهكهار بهێ ئهه ئامڕازی ده  بێ حزبێكی کۆمۆنسهی سیاسی  كه به

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
ت دایە ئەو پرخسە میکانکهیە ڕەت  نسور حكمه ئەزمونی مه  ئەزمونی لینی  وله  له  ی كه وه ئه 

 .دەکەنەوە و پشه بەدەور و ئیرادە ی ئینسان و پراکهیکی شۆڕشگێرانە دەبەسه 
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گەر سەرنجهان بۆ خاڵێک ڕابکێهشهم دەربهارەی پهرسهیهارێ کە لەسهەر حهزب و   خراپ نییه
ئەو .   دەورو مەوقعیەتی حزب دەکرێه بەتایبەتی کاتێ مەسەلە دێهە سەردەسەاڵتی سهیهاسهی

سهێهكهی  اڵت بگرێ كهه سه ر حزب ده گه ئه  كه  ت چییه مانه زه  ڵێ  باشه پرسیارە دێهە پێشەوە ئه
تی حزبی و دکهاتۆریەتی تهاک دوبهارە نهابهێههەوە،  كاتەو، دیكهاتۆریه ك سهالی  دروسه نا وه

موویان وەک یەک  و لەدواجاردا یەک ئەنجهام لەدەسهەاڵتهی سهیهاسهیه ا ئەدەن  حزبەکان  هه
بەوە نادرێهەوە کە بڵێ  کۆمۆنسهەکان ئینسانی   وەاڵمی ئەم پرسیارو نیگەرانییه.  بەدەسهەوە

یهان .!  شەریف و باشی ناوکۆمەڵگەن و ئای یاکەیان ئینسانی و یەکسانخوزایە کاری وانهاکەن
لەم بارەیەوە رەخنەیەک کە مەنسهور حهکهمهه .!  بەڵێنامەیان پێ واژخ بکەی  کە کار وا ناکەن

کە ئەزمهونهی   لە ئەزمونی شورەویهی دەیهگهرێهه، ڕەوشهه و سهروشهههی کەسهەکهان نهیهیهه
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 

ت پڕوكێه  و لە  كرێی تاقه گەر كارێكی به  بەکرێ و چەوسانەوەی کرێکاران دارێژرابوو، جا
كی ە دیكهاتۆر دروسهه  ئه  وه چوارچێوەی سەرمایەداری دەوڵەتی ا کۆمەڵگە بەڕیوە ببرێه ئه

كههانههی سهههههالههیهه  و مههاو تسههی تههۆنههگ و  كههات، نههمههونههه اڵتههی حههزبههی زاڵ ده سههه كههات، ده ئههه
  وه ی ئهه وه بهوونهه نهه  دووبهاره.   وه بهبهێهههه دووبهاره  یهه م شهێهوه بهه  مومكهیهنهه.  كانیان  هاوشێوه

و   وه كهاتهه فهی ئهه كهرێ نهه كاری به  كه  یه ئابوریه  رنامه و به بۆچوونی م  ئه به  مه تی ئه مانه زه
شۆڕش چهۆن   كه   وەی جا ئه. وێ كه رئه ك سۆشیالیزم چۆن سه مانایه  به  ،  وه شێنێهه وه ڵی ه هه

 .  كی ترە یه له سه ی مه كه وتنه ركه اڵم دواتر سه بەرپا ئەکرێه به
 

:مالموحسینجه  

 .سۆشیالیزم  باسێكی تر، چۆنێهی پارێزگاری كردن له  بێ به ئه  وه ئه
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ڕاسهە ئەوە باسێکی ترە بەاڵم پێویسهە لەکاتێکی تردا قسەوباسی لەسەر بهکەیه ، دەمەوێهه 
  بهه  وه تیه وان وویه ڕه  ت نسور حكمه ئاماژە بەوە بکەم کە چۆن تێگەیشه  و تەوەجهێک کە مه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی

 تیکۆمۆنیزمیکرێکاریتوخهنسورحیکمهڕۆڵیمه



٢٤ 

  اڵتهی شهوراكهان بهكهرێهه، بەاڵم  سه ی ده وه توانرێه زەمانەتی مانه چۆن ئه  ی كه وه مانای ئه
و  ئهه  كه  یه وه ی ئه ، ماناكه سهالی  بەدەسەاڵتی خۆی توانی فەرامۆشی بکات و وەالیان بخات

ی کە دەبوو کۆمەڵگەیەکی سۆشیالسهی لە شورەوی ا دابمەزرێنرێهه  ئابوریه  رنامه نەخشە به
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
 

:وسایهسرهخه  

    حزابی بۆرژوازی لهه ئه  به  رخوردکردنه تی به ی چۆنیه له سه ویش مه ، ئه یه م  خاڵێكی ترم هه
ڵهویسهه  ههه سهه بهه ده  وێهوه ك ماركس لهه روه ت هه نسور حكمه دا مه می شۆڕشگێڕانه رده سه

ک  روه یهڵهێه ، ههه خهۆیهان ئهه  ت بهه بهاره كان سهه بۆرژوازیه  وته حزاب و ڕه ئه گرت  ناكات که 
ینهیهان  ویان لیکرد وخومه یڕه ن ا په همه زمونی شۆڕشی به ئه  کان له په چه  ڕیکخراوه  ی كه وه ئه
ری شۆڕش  شۆڕشگیڕ وڕابه  مریكایی به نهی ئه نهی ئیمپریالیسهی و ئه کی ئه یه شه بانگه  پێی به
یهووت و  خۆی ئهه  ر به رامبه به  وته و ڕه ئه  ی كه وه یاڵ بوون به مویان خۆشخه م ا وهه ڵه قه له 

. پشههی چوونه  ربۆیه ر ئێران کۆتابکات، هه سه مریکا و ئیمپریالیزم له سهی ئه توانێ ده ده  گوایه
كهانهی  ئهابهوری و سهیهاسهیهه  پهایهه  لهه رکهیهک کهه پهێهی ده بهه   وه وانه پێچه  ت به نسور حیکمه مه
ی ههێهزی کهاری  وه مهانهه  رخانێکی سیاسی که اڵتی ئیمپریالیزم وسه سه داری ژێر ده رمایه سه
مانهی  رده سه  تیان له کان و قابلیه بۆرژوازیه  یله وت و مه واوی ڕه یخوازێ، ڕخڵی ته رزان ده هه

یهنهی دوو  کان و چ بهاڵهی خهومهه ڵێه چ لیبراله و ده ئه.  یان ناسێنی و ده  وه داته شۆڕش ا لێک ه
ی  وه رکوتی شۆڕش و گهێهڕانهه بۆ سه  وه میکانیزمی خۆیه  یان به که ریه شۆڕش  هه  باڵی دژه

ئێهران،  ی ئیمپریالیزم له  سهه داری ژێرده رمایه کاردان، هاوکات سه له  بۆ دواوه  که رجه لومه هه
نهی ئهیهمهپهریهالهیهزم و دیهمهوکهراتهخهواز نهاخهوازێ  بۆرژوازی شۆڕشگێر و ئه  شێک له هێج به
تهیهش ئهابهوری ئهیهران نهاتهوانهی  تهایهبهه دیهمهوکهراتهیه  بهه  شۆڕش ودژه  کانی دژه موو باله وهه
روا و نهاتهوانهێ  تهی بهازرگهان ده کهان وحهکهومهه لیهبهرالهه  ربۆیه رخانێکی دیمکراتی بێه هه سه

یهنهی کهه  ههاوکهات بهاڵهی خهومهه.  سهه بهههێهنهی ده ری گشه چینی بهۆرژوازی ئهێهران بهه نوێنه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی

 یربارهرێکدهوهته



 ٢٥ 

ی ان و  مه رکوتی شۆڕش هاتۆته بۆ سه  وه ناوی شۆڕشه اڵم به ، به بۆرژوازیه دا ورده پێکهاته له 
مههێهنهانهی  رهه رجی به لومه ی هه وه گێرانه  دوباره کات له  ری بۆرژوازی ئێران ده ش نوینه مه به

ر  ک ههه ی نهه م بهاسهانهه ت بهه نسهور حهیهکهمهه مهه.  داری ئهیهرانه ا رمهایهه ی سهه ئیمپریالیسههانهه
ر  سهه ڵهکهو لهه بهه  وه تهکهرده و بهاڵهی بهۆرژوازی ڕه م یان به پی به ی چه وه ڕی بزوتنه خوشباوه

خهۆی  ربهه مهانهی شهۆڕشه ا، ڕیهزی سهه رده سهه ڵهگها لهه یکی واقعی بهۆ کهۆمهه وه مای لێک انه بنه
و  لهه  کهانهه ی پهراتهیهک و تهاکهههیهکهه وه پێهشهه کی بردنه ره رجێکی سه مه  پرخلیهاریای ڕاگرت که

 . ی  که ری چینی کرێکار و حزبه سههێنانی نفوزو کاریگه ده ی به ئاراسهه دا، به رجانه لومه هه
  

:عوسمانحاجیمارف  

یه ا كهرد  یهاڵهیهان پهه پهی ئهێهران خهۆشهخهه چهه.   یهه كهم ههه یه و ئیزافه سره ی خه م خاڵه ر ئه سه له
ینی، یان چەپەکان لە هەر جوغرافیا و وواڵتێک ا بە گشهههی خهۆش خەیهاڵ  خومه  ر به رامبه به

بون بە دەورو مەوقعیەتی حزبە بۆرجوازیەکان، بەاڵم  بۆچی ئێسها كۆمۆنیزمهی كهرێهكهاری 
و  پی ئهه ی چه رنامه به  یانێكی بۆرژوازی؟ چونكه ره ر هیج جه رامبه به  كی نییه یاڵیه هج خۆشخه

النەدا دەخوالنەوە کە بەشێک بووە لە بەرنامەی خودی حهزبە  سه و مه ر بەدەوری ئە هه  كاته
" دیموکراتی جۆرەکهانهی"و دژی ئیمپریالیزم و " یی شۆڕشی نەتەوه"بۆرجوازیەکان لە بابەتی 

ئهیهمهپهریهالهی غەرب و   ینی ئ عهای دژه خومه  وەی کاتێ رئه به له.  و باوەڕ بون بە بۆرجوازی
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  
اڵم  بهه.  هەبێه و پشهیوانی لێ بکەن، ئەمەش دەردی چەپە لە هەر شوێ  و وواڵتهێهکه ا بهێهه

كۆمۆنیزمهی كهرێهكهاری تەنههها یەک شهۆڕش دەنهاسهێهه ئەویهش شهۆڕشهی   ی كه وه هەر ئه
کرێکاری  شۆڕشی سۆشیالسهیە، بۆ ئەمەش نامەنهههقهیە تەوەههم هەبهێهه بەوەی کە حهزبە 
بۆرجوازیەکان ئەو کهارە بهۆ کهرێهکهاران بهکەن، هەتها ئهێهمە خهۆشهخەیهاڵهیهمهان بەو ڕەوتە 

کە سەن یکایی و ئیهسهالحهیه ، شهۆڕشهی سهۆشهیهالسهههی ئەمهری ڕەوتهی   کرێکاریانەش نییه
 . کرێکارانی سۆشیالسهە
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:مالموحسینجه  

  م دێهیهنهه ی  و بۆ سیمیناری دووه كه واو ئه م ته كه سهان خۆش بێ هاوڕێیان سیمیناری یه ده 
   .كانی تر له سه ر مه سه
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ندێكڕاستی،رههسهپوتۆزلهالبردنیته

 دهیهوپهپهدهههتبهبارهسه

 حمودبدواڵمهڵعهگهگفتوگۆله
 

  كی گشهی یان له یه شێوه  پێش ا به  له  پێم خۆشه.  ت باش م كاته ئه:  دی گای سۆشیالیسهی
ردوو حزبی  كی گشهی هه یه شێوه به.   یه له سه م مه ر ئه ن سه بێیه  وه كی گشهییه یه چوارچێوه

  توركیا باسی جۆرێك له  له  په ده تا هه پ ناسراون و هه دوو حزبی چه  به  ده یه و په  په ده هه
ن ێ  هه  له  م دوو حزبه رچی ئه گه ئه.  یان مه ر ئه سه  دواتر دێینه.  كات ئه‘‘  سۆشیالیزم’’
باری   له  بینرێ كه و ئه  كی گشهی زانراوه یه شێوه اڵم به ون، به كه رئه یان ا جیاواز ده له سه مه

تی  تایبه و به  كه كه ری په ژێر كاریگه ك  و له چونیه  م دوو حزبه ئه  وه تیه ئای خلۆژی و چینایه
دات، یان وا  م ئه ڵه قه  سۆشیالیسهی له  خۆی به  كه  په ده هه بۆ نمونه.  الن ان خسی ئۆجه شه

خات و  رئه كی سیریزای یۆنانی و پۆدیمۆسی ئیسپانی خۆی ده یه ك نمونه كات، وه ئی عا ئه
نگری  الیه  كه  یانه شیان ا هه كه رنامه به له.  دیموكراتیك سۆشیالیزمه  یانه هه  ی كه و دی گایه ئه
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ك ئاگادارن  دا وه ده یه ڵ په گه له  هاوجوتیشه  كه یه له سه مه  مه ئه  كه)كسانی ژن و پیاون  یه
وخۆ یان  دیموكراتی ڕاسهه  ، باس له(ركرد كسانی ژن و پاویان ده رسموی یاسای یه مه
ی  بیرخكه  رێكی به ی دواییان سه مه واقع ا ئه  له  ن كه كه ری ئه وترێ خۆسه ی پێی ئه وه ئه

ئاناركیزمی مورای   به  وه نه كه سهی ئه یوه س په ن ێ كه یان هه   یه وه النه كۆنفی راڵیزمی ئۆجه
پێویسه   و باس له  مریكیه ڵسوڕاوێكی ئاناركیسهی ئه ن ێك و هه بیرمه  وه كه بوكچینه

. باسێی تر بێ  نگه یان ڕه مه رحاڵ ئه هه اڵم به به.  كات ری ئه به ڕێوه ت و خۆبه وڵه بوونی ده نه
  چییه  م دوو حزبه ت بۆ ئه ك كۆمۆنیسهێك پێناسه ی تۆ وه وه ر ئه سه  بێینه  پێم باشه  وه لێره

ر  سه  سه بخرێهه كات ده پێویسه ئه  ر خۆشه پێه وایه گه ئه.  یانبینیه و چۆن ئه
 .یه بكه  توانی باسی لێوه كانیان ئه جیاوازیه

  
 :حمود ب واڵ مه عه
كێ  ی م  هیج یه كه ڕاسهیه  م دوو حزبه ت به باره سه.   تان باش و سوپاس بۆ ئێوه م كاته ئه
  له.   مانه كان هه ك كۆمۆنیسهه وه  ئێمه  ی كه یه و پێناسه پ نابینم به حزبی چه  وان به له

خوازیاری   ووترێ كه ده  نانه و هێز و الیه پ به چه  وه كانه ی كۆمۆنیسهه ڕوانگه
مهێنان و  رهه كانی به گشهیكردنی ئامڕازه  تی و به ن ارێهی تایبه ی خاوه وه شان نه ڵوه هه

پ  چه  خۆی به  كه  ر هێزێكه ی هه كی زخر ساده مایه بنه  مه ئه.  كان  چینه  كۆتاییهێنان به
ر  گه ئه  په ده یان هه  ده یه په  ی كه وه ئه.   وه ی ماركسیزم و كۆمۆنیزمه ڕوانگه  نێ له داده
چینی كرێكار و سۆشیالیزم   ن ێ خاڵی ا باس له كانیان ا یان هه رنامه به  ن ێك له هه  ت له نانه ته

  ی كه فریوكاریه  و جۆره له  شێكه ر به ن هه ری بكه ماوه ی جه كسانی ژن و پیاو و ئیراده و یه
  دنیادا نابینی  كه  هیج حزبێك له  ئێمه.  ری دنیادا  دەیکەن راسه سه  حزابی بۆرژوازی له ئه

  بۆیه.  بینی  كانی مرخڤ ا نه ی مافه چوارچێوه  له  وه بنه كۆده  كه  ن ی ڕازاوه ڵێك خاڵبه كۆمه
ی  واژانه سهه و ده كانیان ا ئه رنامه ی به چوارچێوه  ك دوو حزبی بۆرژوازی له مانیش وه ئه

ی  وه شان نه ڵوه دا هه ده یه یان په  په ده ی هه رنامه هیج شوێنێكی به  اڵم له به.   تیادایه
  وه فهاریشیان ا ئه و ڕه  وه كار و كرده تا له هه.   كی نییه ره ی سه له سه تی مه ن ارێهی تایبه خاوه
ی  وه شانه ڵوه ی هه تا خودی زاراوه ر هه گه ئه  م كه ش زیاد بكه وه توانم ئه م  ئه  دیاره.  نابینی
  ناكاته  وه بێ، ئه ما نه ر بنه اڵم گه ی بۆ بكرێ، به شیان ا ئاماژه رنامه به  تی له ن ارێهی تایبه خاوه
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اڵم به  دوو ڕێكخراوی بۆرژوازی ، به  په ده و چ هه  ده یه چ په.  پ  چه  مانه ی ئه وه ئه
بۆ نمونه حزبێك .  ن كه كاری تێ ا ده  یه كه هه  و واڵتانه له  ك كه ن ێهیه تمه رچاوگرتنی تایبه به له 

و  وی ئه وتی پێشڕه تی و ڕه اڵیه تی سیاسی و كۆمه بێه ناتوانێ واقعیه ر هه گه توركیادا ئه  له
... م کۆمەڵگەیە لەبەرچاو نەگرێه تی ئه لمانیه كانی عه و مێژووی ڕابردوی و پایه  ڵگایه كۆمه
ڵێك  خۆی ب ات و كۆمه  پ بوون له وێه مۆری چه یه توركیادا ناچاره ده  ر حزبێك له هه  بۆیه
مانیش  ئه.  دنیادا  له ر حزبێكی تر  ك هه ، وه وه ی پێ بڕاێنێهه كه رنامه به  ن  و خاڵ بهێنێه كه به
  ده یه و چ په  په ده دنیای واقع ا چ هه  اڵم له به.  یریان بكرێ دا سه یه م چوارچێوه كرێ له ده
بەجیا .  دروسه بوون  مانه كرێ ئه لێیان ه  ومی كه مای زوڵمێكی قه ر بنه سه یان له كه ریه هه

وێ  یانه ده  مانه ئه  ن كه كه ده  وه ئی عای ئه  ی كه وه رباری ئه سه  یه مه ی ئه كه ته لەوانە، واقعیه
كهێبێك سێ   الن له ئۆجه  ی تێزێك كه چوارچێوه  ن له كی دیموكراتیك دروسه بكه ڵگایه كۆمه
  وه ته تی نه وڵه ی ده وه تكردنه ی ڕه چوارچێوه وێ ا له له.  تی دا هێناویانه رگرینامه رگی به به
یه  كه ماشای ده ته  دنیای واقع ا كه  اڵم له ڵگای دیومكراتیك بكات، به كۆمه  وێه باس له یه ده

لی و  مه ی انی عه مه  كوێ ا، له  له...  پێچەوانەی ئەو بانگەشەیە  و حزبانه ی ئه وه كاروكرده
كی  یه وه بزووتنه  پشهیوانیان له  ده یه و چ په  په ده چ هه  ڕخژان بیسهووته  واقعی ا،  ڕخژێك له

  ری و کۆمەاڵیەتی له ماوه كی جه یه وه هیج بزووتنه  ت پشهیوانیان له نانه ن؟ ته كرێكاری بكه
ری توركیاش ا نەکردووە، پشهیوانیان لە بزوتنەوەی ژنان دژی بە بڕیار و  راسه سه

    .  مان دیوه مانه ی ئه وانه پێچه... ئیسالمیزەکردنی یاساکان نەکردووە
 

تی  وڵه ده  كه  یه له سه و مه ر ئه سه  وه ب واڵ دێینه اڵم هاوڕێ عه به:  دی گای سۆشیالیسهی
  وه وهۆیه س به زخر كه  كان كه له سه مه  له  كێكه یه  مه ئه  كه چونه  وه نه كه ت ئه یی ڕه وه ته نه
پ،  وتم چه  مێك زیاتر بڕخی  كه كه  و خاڵه ر ئه سه اڵم له به.  نێ پ دائه چه  وان به ئه
ن ارێهی  ی خاوه وه شانه ڵوه هه  ت به باره ی تۆ كردت سه یه و پێناسه ئه.  سهێكی ترم بوو به مه

پی  كرێ چه پ ئه اڵم چه به.  بۆ حزبێكی كۆمۆنیسهی یان سۆشیالیسهی دروسهه  وه تی ئه تایبه
، كاتێك  یه ش ا خاڵێكی تر هه وه ڵ ئه گه له.  شێكیه باس كرد ك تۆش به بێ، وه بۆرژوازی هه

  ت له نانه ی و ته كه كانیان ئه ڵسوڕانه یری هه سه  تا كه ی، هه كه ئه  په ده ی هه رنامه یری به سه
  م دواییه ی ئه مه ی پێشوو و چ ئه وه كانی توركیادا چ ئه ڵبژاردنه ی هه شه تی بانگه ڵمه هه
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بێماف بێ،   ن ه وه و نابێ ئه  وه وسێهه چه كرێكار ئه  كه  یه وه كانیان ئه خاڵه  كێك له بینی یه ئه
ت  وڵه هێز بكرێ  و ده كانیان به كرێكاریه  ر، ئیهحادیه سه  بێ ئاسهی بژێوی بچێهه ئه
كات  چینی كرێكار ئه  داكۆكی له  گوایه  كو خاڵێك كه وه  مه ئه  بۆیه.  هه ...كا ركوتیان نه سه
ر هێزێكی  رامبه به ش له ده یه په.  پ ووترێ حزبێكی چه پێی ئه  م مانایه به  وه.  درێه م ئه ڵه قه له
كسانی ژنان و پیاوانی  رسومی یاسای یه ر مه كسه و یه  وه سهایه ك داعش ا وه شی وه ڕه
  مه وروپا ئه واڵتانی ئه  ت له نانه ، ته وه شێهه وه كان ئه په چه  هێزه  زخرتر له  مه ئه  ركرد، كه ده

  رچی به گه شانازی ئه  و بۆیان بۆته  وه ته كان پێی ناسراونه زخرتر سۆشیال دیموكراته
سهم  به م  مه.  كسانیخوازی ژنان ا بووه ی كرێكاری و یه وه ری بزووتنه ژێر كاریگه واقعی له

  كی ڕادیكااڵنه یه له سه له ك مه ر وه گه  بكرێ چونكه  م حزبانه باس له  وه یه م ڕوانگه بوو له  وه له
وتوودا  و و دواكه رسه یان ڕاسهڕه په حزابی كۆنه چاو ئه  بكرێ له  النه سه م مه یری ئه سه
 .ی  ب ه  كه له سه مه  رنجێك له سه  وه با لێره.  یه و ڕادیكااڵنه  وتووانه مان پێشكه ی ئه مه ئه
 
 : حمود ب واڵ مه عه

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 

  ش خۆیان به ده یه و چ په  په ده چ هه.   یه پ و ڕاسه هه خێزانی بۆرژوازیش ا چه  لە...  بکەی 
  ڕاسهه.   یه هه  حزبانه  وجۆره كیش ا له ڵگەیه موو كۆمه هه  له.  زان  ڵگە ده پی كۆمه چه  شێك له به
،  یه نێوان دوو چین ا هه  تی و سەرەکی له كێشی چینایه ڵگەی ئێسهادا كێشمه كۆمه  له

بێ،  نها دوو حزبیان هه ر ته هه  رج نییه اڵم مه به.  ك الیه ك و بۆرژوازی له الیه  پرخلیهاریا له
  پ ، له شی چه به  ر به سه  ن كه كه ده  وه ی ئه شه شێكیان بانگه به  یه حزابی جۆراوجۆریان هه ئه
ك حزبی  شێكیشیان وه به  ن، وه كه شان ده ن ی بێبه وه رژه به  ژاران  و داكۆكی له شی هه به

كی  یه شێوه ن به كه بۆرژوازی ده  حزابی تری ڕاسهی بۆرژوازی داكۆكی له پارێزگار یان ئه
ی سەرەکی نێوان چینی کرێکاری  لە کۆمەڵگەی سەرمایەداریی ا بەجیا لە كێشه.  تر ڕاشكاوانه

لەوانە ...  و بۆرژوازی، بۆرژوازی خوڵقێنەری دەیان کێشە و گرفهی ترە کە سودمەن ە لێی
تاد، ...کێشەی سهەمی میللی، هەاڵوارنی ڕەگەزی، پرسی ژینگە، سهەم و هەاڵواردنی ژنان،

لەبەرامبەر بەو زوڵم و گرفهە کۆمەاڵیەتیانەدا، بزوتنەوە و ناڕەزایەتی جەماوەری و 
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یان  ئەوانەی کە كێشه...  کۆمەاڵیەتی هەیە، لەو چوارچێوەیەش ا حزبی جۆراوجۆر هەن
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 

ی ژنان و زوڵم لەسەریان کێشەیانە و دەچ  حزب و ڕێکخراوەی  هەن كێشه.  ئەوروپا
. دروسه دەکەن وەکو رەوت و  حزبە فیمینیسهە جۆراوجۆەرکان!!  تایبەت بە رزگاری ژنان

یانە و حزبی ڕزگاری نیشهیمانی و  ی زوڵمی نەتەوایەتی كێشه یان هەن كێشه
سەربەخۆخواز دروسه دەکەن و ئەگەر لەسەر سهەمی چینایەتی لەگەڵیان ب وێیه، و لێیان 

کێشەی   مای نارەزایەتیهان نییە، دەڵێ  ئێمه بپرسی بۆچی سهەمی چینایەتی بنه
وەکو ناسیۆنالیسهێكی فەلەسهینی ...  نەتەوایەتیمان هەیە و با سەرەتا ئەوە چارەسەر بکەی 

ئەم جۆرە حزب و ڕێكخراوانە  کە سەرچاوەی نارەزایەتیان دخسییەک .  تاد...یان ئیرلەن ی
یەکی دیاریکراوە کە دەوڵەت و لە بنەرەت ا نیزامی سەرمایەداری سەرچاوەکەیەتی  و كێشه

ی ئەم  هەدەپە پەیەدە، لە چوارچێوه...  خۆیان بە چەپ دەناسێن  و چەپی کۆمەڵگەن
ی  یان سهەمی چینایەتی نییە و كێشه پێناسەیەدا، چەپ  بەاڵم چەپی بۆرژوازی کە كێشه

سەرەکیان پرسێک و مەسەلەیەکی دیاریکراوی دەرهاویشهەی سەرمایەدارییە، خوازیاری 
ی هەمان  روخان نی سەرمایەداریش نی ، خوازیاری چارەسەری ئەو پرسانەن لە چوارچێوه

 ... 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، 

سەرخکایەتی یان پەرلەمانی، ...  قەومی و یان مەدەنی، پۆلیسی و سەبازی یان پەرلەمانی و
سەرخکایەتی تەشریفاتی یان خاوەن دەسەاڵتی رەها، دیکهاتۆری و سەربازی یان مەدەنی 

تێك  وڵه و لەو نێوەدا دەوڵەتێکی مۆدیرن و  ده.  و لە دنیادا هەن...  و پشه بەسهوو بەیاسا
سیسهمێكی   له  ك پارێزراون، باشهره یه ، یاساكان تا ڕاده یه مانی هه رله اڵتێكی په سه کە ده

حزابیش  بۆ ئه.   تێكیه واقعیه  مه ر یان سەربازی و دینی و تایفی، ئه ركوتگه پۆلیسی و سه
كانی جێگای پشهیوانی بێ، بەاڵم لەنێوان  نگاوه هه  ن ێك له حزابێك هه كرێ ئه روایە، ئه هه

.. 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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خوازیاری البردنی سهەمی میللیە، یان خوازیاری کۆتایی بە سهەمی سەر ژنانە، یان لەدژی 
با ...  شێوان نی ژینگە تی ەکۆشێه، بەاڵم ئەمانە هیچیان ناکات بە حزبی چەپ و کۆمۆنیسهی

نموونەیەک بهێنمەوە، مسهەفا کەمال ئەتاتورک دوای نزیکەی بە شەش سەدە لە دەسەاڵتی 
سیسهەمی کۆماری و عەلمانیەت  لە تورکیا  ٢١١٢و ئیمپراتۆریەتی عوسمانی، لەساڵی 

دادەمەزرێنێه، ئەم هەنگاوەی ئەتاتورک لەو سەردەمەدا و تا ئیسهاشی لەگەڵ بێه، 
وەرچەرخانێکی گەورە و هەنگاوێکی جێگا پشهیوانییە، بێ ئەوەی ئەو هەنگاوە ئەتاتورک 

یان ئەوەی کە باسی ئەوە دەکەن نابێ کرێکار ...  یان حزبەکەی بکات بە چەپ و کۆمۆنیسه
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 

تەنانەت بەشێک لە حزبە ...  عەلمانیەکان، سەوزەکان، ریفۆرمیسهەکان، ئیکۆنۆمیسهەکان
راسهەکانیش ئەمانە دەخزێننە ناو بەرنامەکانیانەوە یان لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکان ا 
بەدەسهیەوە دەگرن، بەالم لە دنیای واقعی و بەکردەوەدا، کەمهری  ئاوڕ لە کێشەی 

با نموونەیەک بهێنمەوە، هەدەپە بۆ نەورخزەکان، .  کرێکاران و مافەکانیان دەدەنەوە
بەسەدان هەزار کەس بۆ ئاهەنگی نەورخز کۆدەکاتەوە چاالکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدەن، 
بەاڵم ناتوانێ مانگرتنێکی کرێکاریی هەزار نەفەری بۆ کرێ، یان بۆکەم کردنەوەی سەعاتی 

یان خۆپیشان ان و چاالکیەک بۆ پشهیوانی لە خواسهێکی ژنان سازب ات، ...  کار، وەڕێبخات
شێك  نە مەشغەڵەیەتی و نە پرسێکی گرنگیشە بۆی، جا کاتێک لە مەی انی واقعی ا، ئەوانە به

نەبێه، با لە بەرنامەکەی ا یان لەکەمپەینی   لە کار و نەخشەو پرخژەی ئەو هێزه
هەڵبژاردنەکان ا، نووسرابێه، دەبێ بەچی؟ جگە لە فریوکاریەکی ئاشکراو و 

 ...   بەدەسهەوەگرتنی ئەو ئۆردووە بۆ مەبەسهی تر
  تی نییه سائیلی چینایه ی، مه كه ماشای ده ته  كانیان كه و پێكهاته  و حزبانه پێكهاتنی خودی ئه

  په ده هه  و نه  ده یه په  كانیان پێكبهێنێ، نه وه بناری كار و كرده تیش مه ی چینایه تا چوارچێوه
، یان  ، دەشێ هەدەپە یان پەیەده یه زخر شوێنی دنیادا هه  مان له ته م بابه ی له نمونه.  وا نی 

هێزو حزبی تر چەن  هەنگاوێک یان دخسیەیەک بەدەسهەوە بگرن کە قابیلی پشهیوانی بێه، 
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لە دنیاد نموونەی لەو ...  ی بكه  بەاڵم ئەمە بەتەنها ناکاتە ئەوەی پشهوانی لەو حزب و هێزه
تۆ   نگاوێكه هه  وه كرێه، ئه ده  غه ده كاتێك نیقاب قه  نسا بۆ نمونه ره ك لە فه بابەتە زخرە وه
یان   ته وڵه و ده پشهیوانی له  خود ناكاته  خود به  م پشهیوانییه اڵم ئه به.  ی كه پشهیوانی لێ ده

ش و  ده یه بۆ په  مه ر ئه هه  م  پێم وایه.   ئاراوه  ته ی هێناوه و پێشنیاره ئه  ی كه و حزبه ئه
ڵێ  سیسهمی  پێی ده  ی كه وه كوردسهانی سوریادا ئه  له  ده یه په  بۆ نمونه.   ش ڕاسهه په ده هه

،  قابیلی پشهیوانیه  نگاوه م هه كا، خودی ئه ده  پیاده  ڵگەوه ی كۆمه وه خواره  بردن له ڕێوه خۆبه
. وتێكی شۆڕشگێڕ و هه  تا ڕه پ یان هه وتێكی چه ڕه  بكاته  ده یه ی په وه ئه  ناكاته  مه اڵم ئه به
  وه ژێر فشاری بزووتنه ریش ا له ركوتگه واڵتێكی دیكهاتۆر و سه  كرێ له ت ده نانه ته

. پێنرێ ت ا بسه وڵه ر ده سه ڵێك شه به كانی ا كۆمه ویه كان و پێشڕه وتنخواز و ڕادیكاڵه پێشكه
وا مۆری  دیهات ئه به  وته سكه م ده خۆ ناكرێ كاتێك ئه.   دنیادا زخر بینیوه  ی وامان له نمونه
زخر .  ت حساب بكرێ وڵه و ده وتێك بۆ ئه سكه كو ده و وه  ته وڵه و ده وتنخوازی ب ات له پێشكه

جار ئەو دەوڵەت و هێزانە لە ناچاری و لەژێر گوشاری بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان ا ناچارن 
  ده یه ماشای په دیسان ته  مان پێوانه هه  به  م  پێم وایه.  دەسه بۆ هەنگاوی لەو بابەتە ببەن

رگریان لێ  مان به ئه  كسانی ژن و پیاو كه ی یه له سه تا ئێسها مه هه.  بكرێ  په ده یان هه
م    ی  وه كه ده  وه كان داكۆكی له ك كۆمۆنیسهه ش وه ئێمه  وه  و قابیلی پشهیوانیه  كردووه

  كسانی ژن و پیاو كرد كه رسومی یه مه  رگریم له ك كۆمۆنیسهێك به خسی خۆم وه شه
هێزی خۆیان   ر داعش ا پشه به رامبه به له  ش كه وه ها ئه روه هه.  ریكرد سوریا ده  له  ده یه په
ڵبژاردن  و  بردنی خۆیان هه ڕێوه بۆ به  ی كه وه ها ئه روه هه.   سه  قابیلی پشهیوانییه به ده

  ڵك بهوانێ له ومی و ئاینی خه ی قه بێ ناسنامه  یان هێناوه وه خواره  ش اری له سیسهمی به
بۆ   وته م ڕه ش ئه مانه موو ئه اڵم هه به.   ش قابیلی پشهیوانیه مه ش اری بكات ئه بردن ا به ڕێوه به

.  ومی نییه ی قه كه مای پێكهاتنه بنه  وتێكی سۆشیالیسهی و كۆمۆنیسهی كه ڕه  م  ناكات به
ی و  كه باتكارانه وشهی خه ی و ڕه كه پێكهاتنه  ی و شێوه كه نیهائیه  م ئامانجه دووه
ی كرێكاری  وه كان و بزووتنه وتنخوازه پێشكه  وه حزاب و بزووتنه ڵ ئه گه ی له كه ن یه یوه په
 .  تیه كی چینایه مایه ر بنه سه هه  له... و
 

  ڵبژاردن له هه  ت به باره تۆ باسه كرد سه  ی كه و خاڵه ئه  زخر باشه: دی گای سۆشیالیسهی
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  وه ك تۆش باسه كرد باس له روه هه  ده یه ، په یر كه سه.  ڕای م  به  خاڵێكی باشه  وه خواره
  جۆرێك پێویسهی به ڵیببژێرێ و به كانی دیاری بكات و هه ئۆرگانه  وه خواره  ڵك له كات خه ئه
ی  وه ناوه هاتنه  ڕخشنی وتی چونكه  دا به ١٠٢٥ڵبژاردنی  هه  ش له په ده هه  وه. نییه‘‘ ت وڵه ده’’
  كه  وه حزابی بۆرژوازی توركیشا نایه ناو ئه  وزای له كان جۆرێك فه ڵبژاردنه بۆ هه  په ده هه
،  كه كه پاڵپشهی هێزی په  مان، بێگومان به اڵم ئه ش ار ب  به ی  و نابێ به كه كه په_مان پرخ ئه

كر  ی دیار به ناوچه  وان له مان ا ئه رله په  ش اری له ن بۆ به ده ر ڕێیان پێ نه گه  یان  كه ڕایانگه
ی  و شهه سه  به پشه به  هێن  به اڵتی لۆكاڵی و خۆجێیی خۆیان پێكئه سه ری ده وروبه و ده
وخۆ  ڵێ  دیموكراسی ڕاسهه و خۆیان پێی ئه  وه نه كه خهی لێ ئه جه  میشه خۆیان هه  كه
سهی  ڵك زیاتر ده خه  گوایه  كه  یه ك سویسرا هه واڵتێكی وه  ی له و دیموكراسیه جۆرێك له)

ت سۆشیالیسه  نانه پ و ته سی چه ن ێ كه هه  یه و دوو نمونه ، ئه(بردنی واڵت ا ڕێوه به  له  یه هه
  اڵتی شورایی له سه ده  یچوێن  به نێ  ئه رێنی دایئه خاڵێكی ئه  به  ن ه مه و كۆمۆنیسهیش ئه

  ی جارانی به قلی یه ته  و جۆره به  كه[  سۆشیالیزم]  له  یه و جۆره ئه  مه ئه’’ڵێ   و ئه  وه خواره
 ؟ وه یه مباره ڵێ  چی له ئه  ئێوه.  كه یه سیله ی ئێسها وه مه هات و ئه ئه سه نه ده
 :حمود ب واڵ مه عه
  كه مایه ر چ بنه سه و له  ی چییه رنامه حزبێك به  ی كه وه ئه.  وه ینه ك جیابكه یه بێ دوو شه له ئه

بینی  ی ئه ماشای بكه ر ته گه ئه.  ڵێ دوو شهی جیان ڵبژارن ا چی ئه ینێكی هه مپه كه  ی له وه و ئه
باتی  نگینی مێژووی خه ژێر سه  پ و ڕاسهی بۆرژوازی هێشها له ڵبژاردنێك ا چه موو هه هه  له

و  ڵێك له كۆمه  رنامه ر دانانی به سه  و كاتێك دێهه  كان ایه كرێكاری و ڕادیكاڵه  وه بزووتنه
  گرتوو كه زمه تی ئه ن ێ حاڵه كان یان هه ڵبژاردنه هه  تیش له تایبه  ن و به كه ی تێ ده خااڵنه

جیاوازی   ن كه به ده  ن انه و خاڵ و به ڵێك له نا بۆ كۆمه په  و حزبانه بێ ئه اڵت تووش ده سه ده
تر  وره كانیان ا گه ره ڕكابه  حزابه ڵ ئه گه كانی خۆیان له وێ جیاوازیه یانه م ده یان النی كه  یه هه

وێ  یانه ی ده وه میان ئه كه تۆ باسه كرد، یه  ی كه و دوو خاڵه ئه  بۆیه.  ن نیشان ب ه
  وه ڕاسهی ئه  به  وێ بێكبهێن  م  پێم وایه اڵتی لۆكاڵی له سه وخۆ یان ده دیموكراسی ڕاسهه

بوو،لەالیەکەوە کارتێکی فشار بوو  وێ هه له  یه كه هه  وه كانه ڵبژاردنه هه  ن ی به یوه شێكی په به
نەک ئەجن ایەکی ج ی .  شێك بوو لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکان بۆسەر دەوڵەت و هاوکات به

 .و پرخژەیەکی هەدەپە
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وان  اڵم ئه بوو به هه  وه مپینه و كه ن ی به یوه په  وه ئه  ڕاسهه:  دی گای سۆشیالیسهی

دیموكراسی   ڕیان به باوه’’  كی كه ره ك خاڵێكی سه وه  هاتووه  وه شیان ا ئه كه رنامه به له
وخۆ و  تی ڕاسهه خاڵه مانای ده  به  مه ئه  كه  ڕخشنیشیان پێ داوه  وه‘‘   یه وخۆ هه ڕاسهه

 . ره ماوه جه  ه میشه هه
ی خودی  رنامه به  ر له هه  ماشا بكه ته  ره اڵم وه به.  م بینیوه وه زانم، م  ئه ده :حمود ب واڵ مه عه
ن و  كه ری ده به ڕێوه وانیش باسی خۆبه یه، ئه هه  ن ه و به كێهی نیشهمانی كوردسهانیش ا ئه یه
می  رده سه له  نی الدێكان كه نجومه می پێكهێنانی ئه رده بۆ سه  وه گێڕنه شی ده كه نمونه ت  نانه ته

دنیای   ك جاریش له اڵم بۆ یه به.  بۆ شاریش  وه بگوێزنه  وه وێ ئه یانه بوون و ده شاخ ا هه
حزابی سیاسی بناسی  ی ئه وه تۆ بۆ ئه’’ڵێ  ولی نوام چۆمسکی ئه قه  به.   یانكردووه واقعی ا نه

كانی  ن ه و به  شه ك بانگه ی نه ڵوێسهگیری سیاسییان بكه فهار و كردار و هه یری ڕه بێ سه ده
زخرتر   مه ی ئه وه ر دوو خاڵ بۆ ئه سه  مه خه بخه وێ جه مه رحاڵ م  ده هه به.  ‘‘ی رنامه به

،  وه كوردسهانه  ك توركیادا دوو شه ڕوونادات له شوێنێكی وه  له:  م كه ، یه وه ڕخش  بێهه
  تی وه وڵه كی دیموكراتی ناده ڵگەیه كۆمه  كرێهه توركیا ده  وه كوردسهانه  له  میان، نه كه یه

  شیان كه یه شه و بانگه ی ئه وانه پێچه به.  ڕوخێه ت ده وڵه ده  كوردسهانی توركیاوه  له  م نه دووه
  كو له وه  كه  ده یه ك په م هێزێكی وه ن م  تێناگه كه ری ده ماوه باسی دیموكراسی جه

  زرێنێ و پشهیوانی له مه ری داده ماوه ری جه اڵتی خۆسه سه تی و ده یه ی ا هه كه رنامه به
ردخگان و ئاك  ی ئه ساڵه ٢٦اڵت ارێهی  سه ی ده ماوه  اڵم له به.  ن كه ڵگای دیموكرات ده كۆمه

  به  و ئیسهانبول ڕوویان اوه  ره نكه كانی ئه شاره  تی له زایه ن ی  خۆپیشان ان و ناڕه پارتی ا چه
و  شێك له به  شبۆته و نه  ووتووه ر نه سه له رفێكی  حه  په ده كردنی توركیا هه ئیسالمیزه  دژی به
كان  كوردنشینه  ناوچه  ی لۆكاڵی له كه ره وێ حه یه ده  ی كه یه وه و بزووتنه و ئه  یه وه بزووتنه

  ی كه یه وه و بزووتنه پشهیوانی له  یكردخته وخۆی بكات نه اڵتی ڕاسهه سه ڵك ده پێكبهێنێ و خه
ك  مان یه ی ان و ئه مه  كی وا دێهه یه وه كاتێك بزووتنه.   وتووه ڕێكه و ئیسهانبول به  ره نكه ئه  له
ك وتم  وه  ی كه وه جیا له به  كردن نییه، دیموكراتیزه  وان به ی ئه له سه مه  واته كه  رفیان نییه حه
  ن كه وه زخرتر ئه  مانه ڕاسهی ا ئه  له.  ناكرێ  دیموكراتیزه  ت به وڵه ده  كوردسهانی توركیاوه  له

  وره كی گه ی ناكۆكیه ویش هێن ه ئه  تی كه دا هێناویه م دواییانه كانی ا له رگرینامه به  ئاپۆ له
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  كه  وه یی ب اته گرفهێكی بناغه  اڵمێكی دیاریكراو به وه  ریك نییه خه  دات هێن ه نیشان ده
 .  ر پێكهاتووه سه ی له كه حزبه
ساسی  ئه  كه  په ده هه  دا پێكهات واته م دواییانه ی له وه و ئه  كه كه و یا په  ده یه چ په

كوردسهانی توركیا   له  كه  یه وه ئه  ، بگره ری نییه ماوه اڵت ارێهی جه سه ی ده كه پێكهاتنه
ی  چوارچێوه  ناسێ و له سمی نا ڕه  به  و زوڵمه تی توركی ئه وڵه و ده  یه ومی هه زوڵمێكی قه

  ی باڵه ڕێگه  ر هێزێكی تری برخژوای له ك هه وه  كه كه دا په ت نەناسینه سمیه ڕه و به ئه
  وه ه ١٠٢١ساڵی   له  كه  یه ك اری و باڵێكی ناوخۆیی هه باڵێكی چه  وه كانیه جۆراوجۆره

. ن ش اری بكه زی ا به ركه تی مه وڵه ده  بچ  له  گوشارێك كه  وێ ببنه یانه ده  دروسه بووه
بێ و  مانییان هه رله كورسی په  خۆشه  وه ن و دڵیان به كه خۆیان كان ی  ده  ی كه وه ر ئه هه
ناوخۆی   له  په ده هه  كه بووبوون   شكه ی ناسیۆنالیسهی كورد شاگه وه ت بزووتنه نانه ته

  كانیش كه كۆمۆنیسهه  شێك له بۆ به  ته موسیبه  وه ئه.   سههێناوه ده كورسی به ٦٢توركیادا 
سه بهێنێه  ده وت به سكه تی ده كورد توانیویه  گوایه  خۆش بوو كه  یه له م مەسه دڵیان به

ر  گه مه  خۆیان بپرس  كه  له  و دی گایه نانی ئه یان خاوه  سانه م كه ئه  قه ك ده ی بۆ یه وه بێئه
  وه كانه كوردسهانیه  ن حزبه الیه مانی له رله م كورسی په كوردسهانی عێراق ا كه  له
ی لەو  دیكهاتۆریانه  و سیسهمه نێو ئه  تی له تایبه به.  كرا اڵم هیج كارێك نه سههات؟ به ده به

هیج جۆرێك   به  ته م بابه ی ئێران و عێراق و سوریا و واڵتی له نمونه  ن له دا هه كه ناوچه
  له  مانه رله و په تا خودی ئه هه.   ر پرخسێسی دیموكراسی و شهی وا نییه سه له  كه قسه

  ساڵی ڕابردودا له ٢٦  ی له و ئاڵوگۆڕانه پێی ئه  ر به ی هه كه یری ده سه  توركیادا كه
  كه  و پارته كانی ئه ئامانجه  كێك له دا یه یه و چوارچێوه اڵتی ئاك پارتی ا پێكهات و له سه ده

  شی بگۆڕێ به كه مانا خراپه  مانی بۆرژوازی به رله ی سیسهمی په وه بریهی بوو له
  ن به ماشا بكه ته  وه ره سه رد له های فه اڵتی ڕه سه وی و ده تی و تاكڕه رخكایه سیسهمێكی سه

كورسیش  ١٠٠و  ٢٠٠كورسی،  ٦٢ك  كرد نه  مانی بێهوده رله خودی په.  یان  كوێیان گه
ك  ی حزبێكی وه و فاشیسهیانه  نه اڵتی تاكالیه سه ی ده ژێر سایه كی له ره ناتوانێ ڕخڵێكی سه

م    وه یه وباره له  بۆیه.  سانێك بێ  دڵیان پێی خۆش بێ بێ تا كه ردخگان ا هه ئاك پارتی و ئه
مان و  رله ڕێی په  له  توركیادا نه  هیج ئاڵوگۆڕێك له  ی كه وه م بی  له بێ خاترجه ئه  پێم وایه

مپینی  كانی كه ن ه نێو به له  كرێ كه ده  وێوه له  كرێ و نه ده  وه كانه ڵبژاردنه ڕێی هه له  نه
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ڵگا  ی، كۆمه كه كرێكار ده  داكۆكی له  گوایه  بهێنیه كه  م خااڵنه ڵبژاردن ا بێیه ئه هه
  له.  دا ناكرێ یه و چوارچێوه له  مانه ئه...  كسانی ژن و پیاو دێنێ ی، یه كه دیموكراتیك ده

وپێشبردنی  ره به  ر، بۆ نمونه به كی تر بگیرێهه ڕێگایه  كرێ كوردسهانی توركیادا ده
ومی،  اڵواردنی قه هه  بۆ خواسهی كۆتاییهێنان به  ماوەری شۆرشگێڕانه ی جه وه بزووتنه
. سمی بناسێ ڕه به  مه تی توركیا ناچار بكات ئه وڵه و ده  وه پێشه كرێ بچێهه ك ده یه وه بزووتنه

م بڵێم  ، یان النی كه  و ئینسانانه  كی سۆشیالیسهانه یه چاره ر ڕێگه گه رجێك ئه مه  ویش به ئه
  ی كه و مانایه به  كارسازانه.  بێ ش نه ر سۆشیالیسهانه كی كارسازی ب اتێ گه یه ڕێگاچاره

ڵێ  كۆنفی راڵیزمی دیموكراتی  خۆیان پێی ده  ی كه وه فی راڵیزم یان ئه  چێه دیفاع له نه
ی خۆیان  جروبه ته  یه م دوو نمونه ئه  چونكه  وه، پێشه دا ناچێهه یه و چوارچێوه ببەسهێهەوە، له

كۆنفی راڵیزمیش .   ی زین ووه كه جروبه ته  وه ئه  كه تی فی راڵیزمه تایبه  دنیادا نیشان داوه به  له
مریكا  ئه  ی دیاریكراودا، له ڵێك بڕگه كۆمه  له  یه رگریكارانه ڕاسهی شهێكی به خۆی به
یان   وه ترسیه مه  وێهه كه اڵم كاتێك بۆرژوازی ده به.   سویسرا ڕووی اوه  ، له ڕووی اوه

یمانێهی  ن هاوپه ده خۆیی خۆیان بڕیار ده ربه سه  ن به ڵێك الیه كۆمه  ترسی ایه مه  له  كه ته وڵه ده
ومیش  فی راڵیزمی قه.   كۆنفی راڵیزمه  مه ری، ئه راسه اڵتی سه سه ده  رگری له پێكبهێن  بۆ به

م  وێ ئه ڕاسهی بیانه مان به ر ئه گه اڵم ئه به.   ی چۆنه كه جروبه ته  كه  خۆمان بینیومانه  ئێمه
ی  وه پشه بزووتنه  له  یه وه ی ئه ر بكرێ، ڕێگاكه سه كوردسهانی توركیادا چاره  له  یه كێشه
ر  سه به  په ده زای زاڵی هه ر فه گه ئه  تی كه تایبه ری بوەسه  و  به ماوه تی جه زایه ناڕه
ڵگای كوردسهانی توركیادا، لەبەرچاوبگری ، ئەوە راسهیەکە کە ئەوان خاوەنی  كۆمه

جۆرێك  به  و كاره ئه.  ن بكه  و كاره توان  ئه ئه  ته پایەگایەیەکی بەرجەسهەن و واقعیه
ی  ی كارساز بۆ كێشه چاره ڕێگه  ن مل ب ات به اڵتی توركیا ناچار بكه سه ده  كه  وه پێشه رنه به

 .كوردسهانی توركیادا  كورد له
 

  ده یه په  ت به باره س سه به  یه وجۆره بۆ توركیا به  یه له سه م مه ئه:  دی گای سۆشیالیسهی
مای  مان بنه ر هه سه له  گوایه  زران ووه اڵتێكی دی فاكهۆیان دامه سه وان ئیهر خۆیان ده ئه

  وه نه م الیه له.  و شهانه ڵێ  خۆجێیی و ئه ی خۆیان پێی ئه وه وخۆ یان ئه دیموكراسی ڕاسهه
ك هێزێكی  هێشها وه  په ده ی هه وه رئه به دا له ده یه و په  په ده نێوان هه  له  یه مێك جیاوازی هه كه
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،  موو دانیشهووانی توركیایه بۆ هه     كه  ی كردووه وه ی ئه شه رچی بانگه گه ئۆپۆزسیۆن، ئه
  یهوانیوه زیاتر نه  مه له  بۆیه  ی گرتووه رچاوه سه  وه كوردسهانه  ك تۆ وته له اڵم وه به

اڵتی  سه ڵ ا بێ ده گه تا ئێسهاشی له كوردسهانی سوریادا هه  له  ده یه اڵم په به.   وه پێشه بچێهه
  وێهه كه ی جیاجیا ئه شێوه  ی به كه اڵته سه ده  ریكه رچی ئێسها واخه گه ئه  یه وه سهه ده به
  وه یه مباره له  پێه وانییه.   یه و شهانه وت  و ئه ریكی دانوسان و ڕێككه قولۆقی و خه له

  كه  یه م خاڵه ؟ بۆ نمونه ئه كردووه  یان پیاده مه جۆرێك ئه مان به ئه  چونكه  یه ك هه جیاوازیه
  ن ه وه ئه  مه س ئه ت پێ ا به ئاماژه   وه په ده هه  ن  به یوه په دروسه تۆ له  پ به چه  ن ێك له هه

ووت   س پێی ئه ن ێ كه ت هه نانه وكات بینیمان ته ئه  كه  ی ا كردووه په  ده یه سیمپاتی بۆ په
، پێمان باش ‘‘سۆشیالیزم’’ئیهر   یه مه ، ئه ڵكه اڵتی واقعی خه سه ئیهر ده  مه كان، ئه كۆمۆناره
 . یه ك بكه یه ش قسه مه ر ئه سه كورتی له  بوو به

 :حمود ب واڵ مه عه
جۆرێك  لی ا به مه ی انی عه مه  له  كه  وه ده یه په  ن  به یوه په  له  ی كه وه ئه  یه تێك هه واقعیه

توانی   دا ئه له سه سێ چوار مه  له  ی كه وه له  شی بریهیه كه نمونه.   كی تری نیشان داوه لگۆیه ئه
ك پێشهریش وتمان سیسهمی  م، وه كه یه.   قابیلی پشهیوانیه  ی  كه ی پێ ب ه ئاماژه
كسانی ژن و پیاو، سێیەم، راوەسهاوی و  رسومی یه م مه ، دووه وه خواره  ری له به ڕێوه خۆبه

نێو   چووه نه  ی كه وه چوارەم، ئه.  بەرگری قارەمانانە لە کۆبانی بەرامبەر بەداعش
ڕی  ی ملمالنێ و شه وه كالییكردنه رب ا بۆ یه مریكا و غه ڵ ئه گه كی له كجاره ی یه چوارچێوه
تێك  اڵم واقعیه به.  قابیلی پشهیوانی   ك  كه یه له سه ن  مه چه  مانه ئه...  ڵ داعش ا  گه خۆی له

م  ئه  كه  یه وه ویش ئه كان ا نابینرێ ئه بیاته ده ئه  كرێ و له ی بۆ ده م ئاماژه زخر كه  كه  یه هه
ڕخژ   وی ڕخژ به می پێشڕه رهه كوردسهانی سوریادا به  له  پێكهاتووه  ده یه ی بۆ په اڵته سه ده

  كه  خاڵێكه  مه ئه.   بووه تی سوری نه وڵه دژی ده  ڵكی كوردسهان له پێشهری خه باتی له و خه
  كوردسهانی سوریادا پێكهاتووه  ی له ته و واقعیه ر ئه گه ئه  رنجی ب رێهێ چونكه بێ زخر سه ده

ری  ماوه پێشهری جه  می له رهه به  سهیان هێناوه ده مان به ئێسها ئه  ش كه وتانه سكه و ده و به
زی ا و  ركه تی مه وڵه اڵتی ده سه ر ده رامبه به له  بووایه  ی شۆڕشگێڕانه وه ڵك و بزووتنه خه
م  لك خۆیان ئه و خه  یان پێ بكرایه كشه د پاشه سه ت و ئه وڵه دا ده وه ر ئه رامبه به له
كی دیاریكراوی  زایه فه  ی له وه ڵ ئه گه له  یه جیاوازی هه  مه ، ئه زران ایه یان دامه اڵته سه ده
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ی بۆشایی سیاسی  وه مان بۆ پڕكردنه ئه.  بێ كی سیاسی دروسه ده نگی ا بۆشاییه جه
اڵم خودی  قابیلی پشهیوانی ، به  نگاوانه و هه ئه  دیاره  كه  نگاوانه و هه بۆ ئه  سهیان بردووه ده
كوردسهانی   ری له ماوه ی جه پێشینه  باتی له می خه رهه ناتوانێ مادام به  نگاوانه و هه ئه

و  له  كێكه یه  مه ئه.  سهێ كانی خۆی ڕابوه ر قاچه سه دا له درێژماوه  ناتوانێ له  سوریادا نییه
  و بۆشاییه ڵك له كه  مان توانیویانه ئه  ی كه وه ئه  دیاره.  ی  ی پێ ب ه بێ ئاماژه ده  ی كه خااڵنه

و   سهه رجه تێكی به نگاوی دیاریكراو بنێ  واقعه ڵێك هه دا كۆمه و نێوه ربگرن و له وه  سیاسیه
شێك لەسوریایان لە جەنگی تیرخرسیهی  قابیلی پشهیوانییە، ئەوە هەنگاوێکی موسبەتە کە به

  وه ئه  می چ شهێكه رهه به  مه ئه  ی كه وه اڵم ئه به  پاراسه و ئەو بۆشایەیان پڕ کردەوە،
؟ ئەو هەلومەرجەی بۆ پەیەدە  هاتە ئاراوە، بەرهەمی گۆرانی هاوسەنگی هێز  یه كه پرسیاره

لەگەڵ دەوڵەتی   لەنێوان بزوتنەوەی جەماوەری و شۆڕشگێڕانەی خەڵکی کوردسهانی سوریا
چۆڵ بكات و   و ناوچانه ددا نەبوو، رژێمی سوریا ناچار بوو ئه سه تی ئه وڵه فاشیسهی ده

لەجێگای ا پەیەدە ئەو بۆشایەیەی پڕکردەوە، دەشێ هەماهەنگیەکیش لەنێوان پەیەدەو 
  خوازراو كه كی نه زایه ی فه چوارچێوه  کەواتە دەکرێه بڵێ  له.  دەوڵەتی سوریادا هەبووبێه

  ده یه دا په و نێوه ك دروسه بوو و له بۆشاییه  بوو وه وتنێك هه ڕێككه  و جۆره  وه پێشه هاته
ی  سیاسیه  ته و واقعیه و كۆتایی هات  به  وه ڵ ئارامبوونه گه اڵم له ، به ی پرکردختەوە كه بۆشایه

نجام دوو ڕێگای  رئه ڕووب ات، سه  له په  زخر به  وه ئه  پێم وانییه  دیاره  ، كه یه سوریادا هه  له
ی  ڕێگه له  و  وه تی سوریا خۆی بگرێهه وڵه ر ده گه ئه  كه  یه وه میان یا ئه كه ، یه مه رده به له

  كه  یه وه میان ئه دووه.  ون ڕێكبكه  نانه و الیه ل ئه گه بێ له ئه  وداوه زات و ساتوسه مفاوه
ژێر كۆنهرخڵی   وه بخاته  و ناوچانه ربازی و ئه سه ببات بۆ هێرشی سه تی سوریا ده حكومه

 . وه ر ئێسها كۆنهرخڵ كردخته ی هه ن ێ ناوچه ك چۆن هه روه خۆی، هه
 

 . یبینی  ج ئه نبه مه  ك له وه  وایه: دی گای سۆشیالیسهی
 :حمود ب واڵ مه عه
موو  و هه ركوت و ئه و سه موو ئه توانێ هه كی دیاریكراو نه یه ی بۆ ماوه وه یان ئه.  ڵێ به

  وه ڵێك ئیمهیازاتی دیاریكراوه كۆمه  به  یه وانه له.   وه پێنێهه تی بیسه جاران بوویه  ی كه زوڵمه
ودوا  مه ئیهر له  یه وانه سوریا له  كان له كورده  ردا به ده ده نه  جنسیه  بۆ نمونه.  كۆتایی پێ بێ
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ڵێك مافی  كۆمه.  ئۆتۆنۆمیش ڕازی ب   جۆرێك بە  تا به هه  یه وانه له.  سمی ڕه  بكات به  وه ئه
ی  نگاوانه و هه رباری ئه سه  ده یه اڵم هێشها خودی په سمی بناس ، به ڕه خوێن ن و نووسی  به

ی  دیاریكردنی ئاین ه  واته  وه ی سیاسیه ڕووی ئاین ه  ڵیگرتوون له باسمان كرد هه  كه
سائیلێكی  د مه سه تی ئه وڵه ڵ ده گه ی له كه ی كێشه وه كالییكردنه یه  سیاسی سوریا وه

چ   یه و كێشه ری ئه سه ڵك بزان  بۆ چاره بۆ ڕای خه  وه ڕێنه گه ئایا ده  كه  ری نییه میحوه
  گرنه وێش ده ی ڕیفران خم دیسان بۆ ئه ی ڕێگه له سه مه  ؟ ئایا بۆ نمونه وه نه ده اڵمێك ده وه
ڵ سوریا یان  گه له  وه وێ بمێننه یانه كان ده كوردنشینه  ڵی سوریا یان ناوچه خه  ر بزان  كه به

  اڵته سه م ده بنا و ئه مه  نه بكه  مه ن و ئه كار بكه  مه ر ئه سه ن له ؟ ئایا ئاماده وه جیاببنه
  یه هه  كه  یه و ئیراده دژی داعش و  ئه  له  پێشهر بینیومانه  ئێمه  ی كه رگریه م به و ئه  خۆجێییه

ن  هه  كه  مانه موو ئه ن هه ئایا ئاماده...  بکەنە مەبنای هەڵویسه و پرخژەی سیاسی بۆ ئاین ە 
ر  سه  ی فشارخسهنه چوارچێوه  له  ی كه وه ئاقاری ئه  به  وره كی گه یه رمایه سه  نه بیكه
یان نا؟   وه كالیی بێهه وێ یه ی كورد له ری كێشه سه چاره  زی سوریا بۆ  ركه تی مه وڵه ده

،  یه كسانی ژن و پیاوی هه رسومی یه مه  ڕاسهه.  دا ده یه تی په سیاسه  له  ونه  وه هێشها ئه
م  اڵم هێشها ئه به  كردووه، ی پیاده وه خواره ڵبژاردنی له ، هه یه رگری هه و به  وه سهانه ڕاوه
دا نادیار و ونه کە  ده یه جێن ای سیاسی په ئه  ری  له میحوه  ی كه سیاسیانه  سائیله مه

و  ی سیاسی ئه ئاین ه  كه  ده یه كانی په وره گه  كێشه  له  كێكه یه  مه ئه.  ئاین دەی سیاسییە
كی باش بۆ كۆتاییهێنان  م ناتوانی بڵێی ئاسۆیه وه یان النی كه هێڵێهه نادیاری ئه  به  ڵگایه كۆمه

  وێ له یانه مانیش ده زخرتر ئه.   ئارادایه له  یه وێ هه له  كه  سیاسیه  و كێشه ری ئه سه و چاره
سمی بناسێ  ڕه یان بۆ به یه وڕێگه و جێگه ئه  كه  وه پێشه  نه تی سوریادا بیبه وڵه ی ده چوارچێوه

 .  ددا شهی وا مومكی  نییه سه تی ئه وڵه ده  شێوه  زای یان له فه  له  م  پێم وایه  كه
 

ت پێ كرد  مێك ئاماژه پێشووتریش كه  ر خاڵێك كه سه  وه با بێینه:  دی گای سۆشیالیسهی
  ، باسی لێوه په ده و چ هه  ده یه ردوو الیان، چ په ڕاسهی ا هه له  كه  یه وه ی ئه له سه ش مه وه ئه
نها  ته  په ده بینی  هه ك ئه وه.  ماوه و پێویسهی نه  واو بووه ته  وه ته تی نه وڵه ده  گوایه  ن كه كه ئه
  له سه مه  شێك له به  ت خۆی به نانه و ته  وه سك ناكاته رته كوردسهانی توركیادا خۆی به  له

تا  هه  مان شێوه هه  ش به ده یه په.   وه كاته سه ئه یوه په  ری توركیاوه راسه كانی سه ڕادیكاڵه
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ومی و  وێ شهێكی قه نایانه   گوایه  ڕخشنی كاتی خۆی وتی كه  كاتی خۆی ساڵخ موسلیم به
مان مافیان  كه و هه كو یه كوردسهان وه  سێك له موو كه هه.  ن یی كورد دروسه بكه وه ته نه
كی  یه له سه مه  واقع ا چییان كردووه  ی له وه نا ئه ك ڕێكالم ده زخرتر وه  مه ئه  دیاره.   یه هه
ن ێهی  سه په  كه  وێكی دروسه كردووه تۆ باسه كرد جه  كه  وانه ڵ ئه گه و له  م خاڵه ئه.   تره
ی زخر پێ ڕادیكاڵ و  مانه ڵك ئه ك وتمان خه وه  ی كه وه تا ئاسهی ئه  م دوو هێزه به  داوه
ن   م چه ڵگای توركیا به ئیهر كۆمه  كرد كه یان ده وه س باسی ئه ن ێ كه ت هه نانه پ و ته چه

سوریا   دا له ده یه سهی په ر ده سه بێ، ئیهر سۆشیالیزم له ڕزگاری ئه  په ده ی هه كورسیه
جۆرێك سیمپاتی  ی باسیان كرا به و خااڵنه و ئه  وه وه ته ی نه یه له سه م مه ئه.  زرێ مه دائه

م  ر ئه سه مێكیش له با كه.   وه نگ كردخته مڕه كه  م هێزانه ی له خنه بواری ڕه  جێهێشهبوو كه
 .ب وێی   یه له سه مه
 :حمود ب واڵ مه عه

  یه یاڵییان هه خۆشخه  ی كه وته و ڕه ی یان ئه و بۆچوونه شێك له خودی به  م  الم وایه
  وه دوو هێزی ڕادیكاڵ و شۆرشگێڕ یان کۆمۆنیسه ، ئه  ده یه و په  په ده هه  ی كه وه به

بكرێ   وه ی باس له وه پێش ئه.  تووشی بوون  وت و کەسانە و ڕه ئه  یی كه گیرخده  له  جۆرێكه
بێ لێی ڕزگار  ده  كه  ی شهێكه گیرخده  م بۆچوونه ر ببێ، ئه سه وێ چاره ك له یه چ كێشه  كه
ك دروسه بوو  یه وه دا بزووتنه ١٠٠١  له  وێ بۆ نمونه ك له نه  زخر جار بینیومانه  ئێمه.  ببێ
كێهی و  مای شكسهی یه ر بنه سه ڵی یان له ن ه ژێر ناوی دژی گه كوردسهانی عێراق ا له  له

ی  وره كی ئێجگار گه یاڵیه خۆشخه  یه وه م بزووتنه ئه.  ی گۆڕان بوو وه بزووتنه  پارتی كه
  په چه  ڵێك له هێزێكی شۆڕشگێڕ ناویان برد، كۆمه  ڵكێكی زخر به خه  دروسه كرد وه

... یان گرێ ا لكی ئومێ ی پێوه ڵیان ڕخیشه ، جەماوەرێکی بەرینی خه گه كان له شلوشێواوه
و   وه پێشه هاته  وره وتێكی داكوژانی گه ڕه  كه  مڕخ بیبینه ر ئه خایان  هه سالی نه ١  وه اڵم ئه به

  بوو بوون به گۆڕان هه  ڕییان به هوم و خۆش باوه وه ته  كه  ڵكه و خه كی زخر له یه ژماره
  پێی وایه  كه  یه دا هه و ڕوانینه له  جۆرێكی كه ت به قیقه مان حه هه  م  پێم وایه.  قوربانی

  تیڤ كه ڵێك خاڵی پۆزه یان كۆمه  خۆیان نیشان داوه  یان له مانه مادام ئه  په ده یان هه  ده یه په
ر  هێزێكی ڕزگاركه  بكاته  مانه ئه  كات كه وا ده  مانه تی ، ئه یه كوردسهانی سوریا هه  له  ده یه په
تۆ پێه وابێ   ئساته مه.   هم زیاتر هیچی تر نییه وه  له  مه ئه  م  پێم وایه‘‘  كۆمۆنیسه’’و 

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٠٠

 دهیهوپهپهدهههتبهبارهسه



مای پیکهاتنی سهەم و  ڵگە، و بنه كانی كۆمه سڵیه ئه  سائیله ر مه سه  خاته نه  نجه په  هێزێك كه
تیڤ ،  پۆزه  دیاره  ، كه وه سائیل و خاڵی تره ڵێك مه كۆمه  اڵم به نابەرابەری چینایەتی نەبێه، به

پەیەدە و هەدەپە !   تێكه خۆی موسیبه  مه بینێ ئه نه  كه وه واوی بزووتنه ی ته بنووسێه و ئاین ه
مای دروسه بوونیان سهەم و نابەرابەری کۆمەاڵیەتی و چینایەتییە و نە خۆشیان  نە بنه

ئەو بانگەشەیەشیان کردووە، لەوەش واوتر تەنانەت هێزیك نی  بهوان  هەڵگری 
. چارەسەری کێشەی سیاسی کورد ب  بە ڕێگاچارەیەکی کارساز و شارسهانیانە

، مەرسومی یەکسانی ژن و  ، خۆبەڕێوەبەری جێگا پشهیوانیه مقاوەمەتی جێگا پشهیوانیه
سەرئەنجام دەبێ پەیوەسه بێه بە چارەسەری ئەو گرفهە بناغەییە ...   پیاوی جێگا پشهیوانیه
ی کوردە و بەشێکە لە کێشیەکی ناوخۆیی تورکیا و سوریا و هاوکات  سیاسییەوە کە كێشه

وەاڵمی ئەو دوو هێزە چاوبڕینە بەدەسەاڵتی ...  کێشەیەکی ناوچەییی پێکەوەبەسهراویشە
ناوەن ییەوە لە دیمشق و ئەنقەرە و بەش ارییە لە دەسەاڵت ا، کە ئەمەش نەک وەاڵم بە 

پی اگری بەردەوامی موسلیم ...  رێگری بەردەمی  پرسی سیاسی کورد ناداتەوە، بەڵکو دەبێهه
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 

ساڵخ موسلیم خۆیشی ئەو ڕاسهیە دەزانێه، بەاڵم دەیەوێه ...  سوریاوە دیموکراتیزە ناکرێه
لە .   لە ڕێگای ئەم بۆچوونانەوە پەیامی پاراسهنی یەکپارچەیی خاکی سوریا، بگەیەنێه

بۆیان   وه ته ی نه له سه تی و مه كانی ا نووسیویه رگرینامه به  الن له ئۆجه  ی كه وه تورکیاش ئه
،  ڕێكالمێكه  ی كه وه جیا له تی، به ساڵخ موسلیمیش وتوویه  وه تا ئه و هه  نییه  له سه مه

ی  یه وه و بزووتنه ر ئه سه له  وه زین انه  الن له ئۆجه  كه  زخرتر گوشارێكه  وه ی ئه كه ڕاسهیه
ی  م دواییه كانی ئه موو نووسراوه وێ و هه ر له سه سهبه سێكی ده ك كه و وه ئه.  تی یه خۆی هه

بۆ   كه یه رگرینامه ی به تی هێن ه یه الن هه ی ئۆجه رگرینامه ژێر ناوی به ی له وانه تی ئه تایبه و به
  له  ڕابردووی خۆی كه  لەسیاسەتی  زین ان و دەسههەڵگرتنیەتی  ئازادكردنی خۆی له

خۆیی كوردسهانی توركیا و ئیسهاش  ربه بۆ سه  وه ی كوردسهانه خۆیی چوار پارچه ربه سه
كی دیموكراتیك و  ڵگایه دەسههەڵگرت  لە پرسی کورد لە ژیر ناوی تیکۆشان بۆ كۆمه

ڕاسه ا، ئەمە بەجیا لە پاکانە دەتوانی  بڵێی ، پێشەکی دانە بە  اڵتی ناوه تی ڕخژهه شارسهانیه
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ئەردخگان و ئاک پارتی کە پرسی کورد الی ئەوان کۆتایی هاتووە و بەهەموو شێوەیەک 
الن لە بەرگرینامەکانیادا  ئەو دەربڕینانەی وەکو تێز ئۆجه  جیا لەوانەش   ...  ئامادەی سازان 

  به  ی ناسیۆنالیسهی كوردیش بووه وه كی بزووتنه كو كاریزمایه پی اگریان لەسەر دەکات، وه
تی سیاسی هەموو رەوتەکانی ژیر سایەی ئۆجەالن چ لە تورکیا و سوریا و چ لە عێراق  خه

بڵێ    كه  نانه و الیه بۆ خودی ئه!!  یەکی سیاسی و مۆرڤ دخسهانەیە شه بانگه و ئێران ا کە 
م  كردنی واڵته، ئه پارچه ، دژی پارچه یه وه ، دژی جیابوونه الن دژی تون وتیژییه تا ئۆجه وه ئه
.  یه ی جیهانی مافی مرخڤ ا هه جاڕنامه  له  كی دیموكراتیك پێكبهێنێ كه ڵگایه وێ كۆمه یه ده
  له  پۆله م شه ڵ ئه گه وێ له یه ده.  كۆشێه كات و بۆی تێ ه ر ده سه ڕی له دنیا شه  ی كه وه ئه

. دا خۆی بگونجێنێ وانه الن و ئه ئینسان خسهی و ڕزگاریخوازی و مافی مرخڤ و مافی گه
ل ا  محه  حزابی لۆكاڵی ؟ بۆ له بۆچی ئه  په ده و چ هه  ده یه ك وتم چ په م، وه كه ر نا یه گه ئه

ومی  مای زوڵمی قه ر بنه سه له  و حزبانه م، ئه ری نی ؟ دووه رتاسه پێكهاتوون و سه
ڵگای كوردسهانی توركیا یان  كۆمه  تی له مای قڵشهی چینایه ر بنه سه ك له پێكهاتوون، نه

ر  ن و هه الببه  وه ن و ئه تی بكه رایه نوێنه  و واڵتانه تی ئه كێشی چینایه سوریادا تاكو كێشمه
  ببێهه  وه ی كورد تا ئه له سه ی مه ری كێشه سه چاره  شێك ب  له ش ا به یه و چوارچێوه له

كوردسهانی توركیا   ر له گه ئه  وه.  هی خۆیانی بزان   كانیش به كۆمۆنیسهه  ی كه وه ی ئه مایه
تی شۆڕشێگێڕ خوازیاری  ك هێزێكی چینایه وه  بێه كه  وه ڕخكه و ناوه یا سوریا هێزێك به

ركردنی  سه هێزێك بۆ چاره  شێكیش بێه له به  مێنێ وه تی نه وێ قڵشهی چینایه ب  له  وه ئه
ر  بوو هه ده  و كاته ئه  دایه كه ناوچه  له  م كه م واڵتی و هه كو پرسێكی هه پرسی كورد وه

شێك  به  هێزی خۆی بزانێ و به  به  ر پشهیوانی لێ بكات بگره ك هه هێزێكی كۆمۆنیسهی نه
  نییه  مه ڕاسهی ئه  اڵم به به.   یه دا هه كه ناوچه  له  رێكی كۆمۆنیسهی بزانێ كه مسه و جه  ره به  له

 .بێ ڕی پێی هه خۆشباوه  وه یه وباره سێك له ر كه كان یان هه تا كۆمۆنیسهه
رویج ا  سوی  یان نه  ك چۆن له روه هه  وه ڕێهه گه نگاوی سیاسی ئه هه  ش به و شوێنه تا ئه
ئێران ا   مڕخ له ر ئه گه  نگاوێك بنرێ، بۆ نمونه ر شوێنێكی دنیادا هه ئێران یان هه  یان له

 ...  دان نەهێڵ رێ سێ اره حیجابی ئیجباری هەڵبوەشیهەوە سزای له
 

 . ، جێگای پشهیوانیه وایه: دی گای سۆشیالیسهی
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  :حمود ب واڵ مه عه
  ڵك له ری خه ماوه ی جه وه ژێر فشاری بزووتنه ر له گه ئه.   ناتوانم بڵێم جێی پشهیوانیه

خێر و   ی كه وه ك ئه نه  ملی داوه  تی كۆماری ئیسالمییه وڵه وا ده ، ئه وه شێهه ڵبوه هه  وه خواره
  ی له پێ ب ه  درێژه  كه باته بێ خه ئه  و كاته ئه.  یه بێه تا پشهیوانی لێ بكه  قه ده سه
  ر له گه اڵم ئه به.  كان تا جێگیركردنی ئازادییه  وه دانه سێ اره ی سزای له وه شان نه ڵوه هه

تا  شهێكی وا ببینی  هه  دا ئێمه شنه و چه نسا یان دانیمارك یان واڵتی له ڕه ك فه واڵتێكی وه
ك خێر و  نه  ڵك بووه تی و ئازادیخوازی خه زایه ی ناڕه وه می بزووتنه رهه به  مانه وێش ئه له
وروپی ا  واڵتانی ئه  شێك له به  بۆچی مافی منااڵن له.  اڵت سه ت و ده وڵه ی ده قه ده سه

كانی مرخڤ تا  ؟ بۆ مافه ت كراوه مانه كی باش زه یه كانی ژنان تا ڕاده زخرتره؟ بۆچی مافه
ری  ماوه ی جه وه هێشها بزوونهه  كه  یه هه  وه وه ن ی به یوه ؟ په رچاو پارێزراوتره كی به یه ڕاده

ر  سه له  بووه رییان هه ری كاریگه ماوه ی ڕادیكاڵی جه ڵێك بزووتنەوه تی و كۆمه زایه و ناڕه
پێش چاوی خۆت   یانی تۆ بیهێنه.  خهه ڵك سه خه  له  وتانه سكه و ده ی ئه وه ن نه سه  وه.   وه ئه
.  ر جاده سه  ڵك دێهه ربچێه، خه ڵك ده یانی بڕیار و یاسای تۆزێك تون  دژی خه ر به گه ئه

. ی  ڵ بكه تێكه  یسانه و كه موو ئه هه  وه یه وباره نابێ له  مه ئه  بۆیه.   یه جیاوازی هه  مه هێشها ئه
ی  اڵم بۆ منێكی كۆمۆنیسه كێشه ، به كوردسهانی سوریا گرنگه  یكات له ئه  ده یه په  ی كه وه ئه

چینایەتی و هەڵوەشان نەوەی خاوەن ارێهی تایبەتی و بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی کۆمۆنیسهی، 
پرسی ژنان، ژینگە، پرسی   ك ئازادیخوازێك كه ت وه نانه یان ته.  مەسەلەی میحوەرییە

و  كی دیاریكراو  یه چاره ڕێگه  په ده یان هه  ده یه زانم، كاتێك په پرسی خۆم ده  كوردیش به
بۆ   ش كه چارانه و ڕێگه موو ئه ن هه بعه ته.   ژێر پرسیاردایه بۆ م  له  نییه  كه ڕخشنی بۆ كێشه

  ك شوێ  یه  له  كان كردوویانه ی سۆشیالیسهه چارانه و ڕێگه له  كراون جگه  یه م كێشه ئه
  ربگری  له ی فنیالن  وه ر نمونه گه ئه.   وتنی جێ دڵخوازی بەدوای خۆی ا نەهێناوە ركه سه

بینی  فینالن   تا ئه وه دات ئه ده  وه ر ئه سه ر كاتێك لینی  بڕیار له دوای شۆڕشی ئۆكهۆبه
  باكوری سودان ڕووی ا كه  له  بۆ نمونه  ی كه وه ی ئه وانه پێچه  خۆ و ئارامه ربه واڵتێكی سه

  دا كه ٢١٠٥ساڵی   رویج له ی نه وه جیابوونه.   یه ی تێ ا هه ڕ و كێشه ر شه تا ئێسهاش هه
  توانێ ببێ به و ئه  وه تیه ری هێشهوویه روه ن سه ك خاوه خۆ و وه ربه تێكی سه وڵه ده  كردی به

  كان و هێزی شۆڕشگێڕ  له كۆمۆنیسهه  چارانه و ڕێگه كاتێك ئه.  بۆ واڵتانی تری دنیا  نمونه
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بۆرژوازی   ی كه یه چاره و ڕێگه له  تا جیاوازه هه  وه پێشه  یباته ده  وه خشه نه  تی و به پشهیه
 .  وه سهوری خۆیه ده  وێه بیخاته ژێر فشاریش ا بیه ت له نانه ته

  ی كه ن ه وه ئه  كه  یه وه ئه  كه له سه بۆچوونی م  مه  ر كۆمۆنیسه و شۆڕشگێڕێك به بۆ هه
مای  ی انی واقعی ا بنه مه  و له  یامێكه ڵگری چ په هه  كه  و حزبه ی ئه وه ر ئه سه  بێهه

ر  هه  له  یه كی زخر گرنگی هه كات جێگایه سه پێ ده ده  وه كه چ جێگایه  له  تی كه یه كه جواڵنه
ر  گه كرێ مێژوو، ئاخر خۆ ئه هێشها ده  ن پێیان وایه سانێك هه كه.  و بۆچوونێك ا  وه لێك انه

كسانی ژن و پیاو  یاسای یه  كه  وه نانووسرێهه  وه ر ئه هه  وه مێژووی سوریا بنووسرێهه
ڵكی كوردسهانی سوریای  ی سیاسی خه كێشه  ن ه چه  كه  وه نووسرێهه ده  وه مێژوو به.   یه هه
بێه   وه كانه نگه مڕه لی و كه محه  ڕووداوه  وێ به سێك بیه ر كه خۆ ئاگه.  ر برد سه و چاره ره به

م  پێم   واقعی ، بۆیه  مانه ئه.  وێه مێژوو بشێوێنێه یه یانی ده  وه بنووسێهه  وره مێژووی گه
  ی كه وه رباری ئه سه  یسه و كه ر ئه سه تێكی زخرتر ب رێ له بێ دیقه ده  وه یه مباره له  وایه
  نه  نگاوانه و هه اڵم خودی ئه یه به نگاوی دیاریكراو بكه ڵێك هه كۆمه  كرێ تۆ پشهیوانی له ده
بێ  ڕاسهی ده  به.  هه ....   ماركسیسه و نه  بێ به ده  شۆڕشگێڕ و نه  كات به ده  و هێزه ئه

ر  هه  به  م  پێم وایه.   النه سه م مه سڵی ئه ر ئه سه  بێنه  كه  و هێزانه ر ئه سه گوشار دابنرێ له
ری  راسه ی سه وه بزووتنه  شێك له به  بێ  و ببنه  په ده یان هه  ده یه ك په یه ن ازه ئه

ی  وه بزووتنه  هێزتر بب ، چونكه توان  به كوردسهانی توركیا یان سوریا ده  له  شۆرشگێڕانه
ری و  راسه ی سه وه ر بزووتنه سه به  یه ری هه كوردسهان كاریگه  له  شۆڕشگێڕانه

ی  وه ر بزووتنه سه ری به توركیادا كاریگه  ریش له راسه ی سه ی شۆڕشگێڕانه وه بزووتنه
مەبەسهی م  لە بزوتنەوەی شۆرشگێرانە، ئەو .  بێ ده  وه ڵكی كوردسهانه ی خه شۆڕشگێڕانه

ناڕەزایەتی و نەفرەتە قوڵەی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش و نەداری کوردسهانە لە 
دەسەاڵتی بۆرژوازی تورکیا و سیاسەتە سەرکوتگەرانە و جیاوازیخواز و هەاڵواردنەکان و 

  كه  یه شۆرشگێڕانه  وه و بزووتنه شێك ب  له به  م حزبانه ر ئه گه ئه  سهەمی نەتەوایەتی، دیاره
و  له  شێك نییه به  په ده هێشها هه.   كه یه شه بانگه  مه هێشها ئه  ، چونكه یه دا هه و پارچانه له

بەدژی یاسا و ریسا .  ت بکاتەوە ردخگان ڕه ی ئه وانه اڵتی تاكڕه سه ده  ی كه یه وه بزووتنه
ئیسالمیەکانی ا وەسهابێهەوە، پشهیوانی لە بزوتنەوەیەکی کرێکاریی و جەماوەری 

  ن  ڕخژه م چه بێ؟ م  خۆم ئه ك هه یه یاننامه به  هیج شوێنێك ا تۆ بینیوته  تاد، له...کردبێه
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  له سه زخر مه.   هیج شوێنێكێ ا تیای نییه  له  وه ڵ ایه ن ی  نووسی  و كهێب و دخكیومێنهم هه چه
كسانی ژن و  یاسای یه  شوو، ئاخر ناكرێ تۆ پشهیوانی له  ن به ده ئه  سااڵنه ١كچی .   یه هه

سااڵن  ١واجی كچی  وێ زه یه ده  ك ا كه توركیایه  لی ا له مه ی انی عه مه  اڵم له یه، به پیاو بكه
ری، خۆپیشان انی  سه بێ له كه نه یه تی ئیسالمی قسه ریعه پێی یاساكانی شه سمی به ڕه  بكاته

جەماوەری بەدژی ئیسالمیزەکردنی تورکیا بکرێه، تۆ خۆت کەڕ بکەیه و بە ێیشەی خۆتی 
   ...نەزانی

 
اڵم كاتی  زخرن به  ته و بابه ی تری له نمونه. سهه خۆش بێ ده.  ڕاسهه: دی گای سۆشیالیسهی

دوو حزبی ناوبراو ناكرێ   كه  یه وه گرنگ بوو ئه  وه المه به  ی كه وه منیش ئه.   مان نییه وه ئه
نی  شایه  كه  وه پێشه  ی سیاسیان بردبێهه له سه ن ێ مه لی یان هه مه ن ێ خاڵی عه هه  كه

ی  خنه ی ڕه وه مانای كاڵبوونه  و ڕوویان ڕابكێشێ به ره ك به پشهیوانی بێه یان سیمپاتیه
ی  نانه م الیه ئه  پێم وایه  كه  وان نییه ی واقعی ئه وڕێگه جێگه  له  خنه تی و ڕه واقعی و چینایه

 . یه كورتی بیكه  توانی به ئه  كه ماوه یه زانی ئیزافه ر ئه گه ت پۆشی و ئه كه له سه مه
 :حمود ب واڵ مه عه

پ و  چه  ی خۆیان به وانه هیوادارم ئه  بڵێم كه  وه الم ئه به.   ماوه وتۆم نه ڕاسهی م  شهێكی ئه
كانی  ڵوێسهه یری مانیفێسه، هه كوردسهان ا جارێكی تر بچ  سه  زان  له كۆمۆنیسه ده
و بۆ بینینی   م كێشانه ری ئه سه ن بۆ چاره ت بكه نسور حكمه نگڵس و لینی  و مه ماركس و ئه

  وه چاوێكی كراوه  ئینسان به  ی كه وه كات به كێكی زخر زخر ده كۆمه  وه ئه.   و ڕووداوانه ئه
نگاوی  ڵێك هه كی دیاریكراوی مێژوویی ا كۆمه یه بڕگه  له  كه  سیاسیانه  نه و الیه ئه  بڕوانێهه

نابێ   مه اڵم ئه بێ، به یان ا شهی باشیش هه نگاوانه و هه نێو ئه  ت له شایه  ن كه كه سیاسی ده
دیارە چۆن پشهیوانی لە هەن ێک .  بینی نه  و هێزانه تی ئه ڕخكی چینایه ی ناوه وه ئه  بكاته

سیاسیە و   هەنگاوی دیاریکراوی هیج هێزێکی سیاسی، کەس ناکات بە پەیڕەوی ئەو هێزه
هەڵگری ناسنامەی ئەو حزبە، ئاواش ڕەتکردنەوە و بێبەهاکردنی هەنگاوی ئیجابی هەر 

لە   بەداخەوە ئێمه...  هێزو حزبێکی سیاسی، کۆمۆنیسه بوونی کەس تۆخ ناکاتەوە
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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هەروەها .  بە ناسیونالیسهی دەزانی...  بەرێوەبەری، پشهیوانی لە مقاوەمەتی کۆبانی
لەبەرامبەردا کۆمۆنیسهانێک هەبوون ئەو چەن  ئیق امەی پەیەدەیان، تا ڕادەی ئیق امی 

خاڵێكی تر ...  بەڕاسهی هەردوو ئەم دی گایە زیانبارو نادروسه بوون...  کۆمۆنیسهی دەبینی
ووترێ  پێی ئه  كه  یه و هێزه ك اری ئه باڵی چه  كه  كه كه په  كه  یه وه ئه  وه وته بیرم كه  كه
چاوێكی   بێ به ؟ بۆیە ئه نییه  له سه كات، ئایا بۆیان مه ك ار ده چه  موو مناڵه و هه ، ئه په ده هه

مێژووی   له.  ن بكه  و ڕووداوانه یری ئه كان بچ  سه پ و كۆمۆنیسهه چه  وه تره كراوه
  كه  مان بینیوه ته و بابه نگاوی سیاسی له زخر هه  ی ڕابردوودا ئێمه ده دورودرێژی سه

کە   یه هه  شروته یانی مه ره ك ئێران ا جه شوێنێكی وه  له.  هاتوون  وه ن ی باشه به  حزاب به ئه
نگاوی باشەوە هاتۆتە بەرامبەرکێی  دژی پاشایەتی وەسهاوەتەوە و بەکۆمەڵێک هه

  له  مه ئه  بڵێ كه  یه كێ هه.   یه راعی هه ی ئیساڵح زه له سه عێراق ا مه  سیسهەمی شاهانشاهی، له
عێراق ا   له  و ئیساڵحاته ڕاسهی بوونی ئه ر به اڵم هه ؟ به بووه قازانجی جوتیار و خەڵک نه

ئیق اماتی ئیساڵحات   كاتێك ا پشهیوانیكردن له شۆڕشگێڕ؟ له  كات به دام حسێ  ده سه
 .یكات س ده موو كه راعی هه زه
 

 .سه خۆش و سوپاس ده: دی گای سۆشیالیسهی
   .ش سوپاس بۆ ئێوه: حمود ب واڵ مه عه
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 !کرێکارانیجیهانیەکگرن

 دروشمێکیسەرسوڕهێنەر

 لەسێوشەدا

چەندسەرنجێکدەربارەیگرنگیڕیکخراوبونیسیاسیلە

 مانیفێستیحزبیکۆمۆنیستدا

 (هەمی  ساڵەی باڵوبوونەوەی مانیفێسهەوە ٢٢٠بە بۆنەی )
 

 رانی ئازیز، خوێنه
ی نووسینی مانیفێستی كۆمۆنیستدا  ساڵه ٠٧١یادی   رچی له گه ئه  ته م بابه ئه

دا،  وه ی بۆپێشه باڵوكراوه  رنێتدا، له ئاستی ئینته  نها له ی ته وه رئه به اڵم له ، به نووسراوه
ر  به و له  ستكاری و ئیزافاتی بۆ كراوه ندێ ده ی هه وه دوای ئه.   وه ته باڵوكراوه

ری و سیاسی چینی كرێكار،  ماوه گرنگی ڕێكخراوبوونی جه  ت به باره ی سه كه ڕۆكه ناوه
 . وه كاته دیدگای سۆشیالیستیش باڵوی ئه
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٠٠٢ 

 داسێوشهرلهرسوڕهێنهدروشمێکیسه

:پێشەکی  

یانە تهازەتهریه   (عبقری)لەم کهێبەدا بە چەشنێکی بلیمەت :  لینی  لە وەسفی مانیفێسه ا دەڵێه
مهاتهریهالهیهزمهی ڕاسهه و دروسهه کە .  بیروڕا لەبارەی جیهان ڕونکراوەتەوە و پیشانه راوە

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 

ڕخشه  و کهورتهی   پراکهیکی سیاسی شۆڕشی سۆشیالیسهی کرێکاری دادەنرێهه، دیه گهای
خۆی لەبارەی گرینگی فکری و سهیهاسهی و ڕێهکهخهراوەیهی مهانهیهفهیهسهه و پهێهگە و ڕخڵهی 

وە لەبەر .  مهرخڤهایەتهیه ا دەربهڕیهوە  لە کۆمەڵهگەی(  پرخلیهاریا) شۆڕشگێرانەی چینی کرێکار 
ئەو سهەردەمەی ڕوسهیها و جهیهههان   ڕخشناییەکانی مانیفێسه و هەلهومەرجهی کهۆمەڵهگەی

توانیان چینی کرێکار و توێژە زەحهمەتهکهێهش و چەوسهاوەکهان ڕێهکهخهراو بهکەن لە حهزبهی 
وە لە .  کۆمۆنیسهی بەلشەفی و شورا جەمهاوەریهیەکهان و ڕاپەریه  و شهۆڕش بەرپهابهکەن

ئاکام ا دەسەاڵتی چینی بۆرژوازی بڕوخێن  و دەسەاڵت و دەوڵەتهی ههاوچەرخهی یەکهێهههی 
وەهەوڵیش به ەن بهۆ ئهاڵهوگهۆڕی شهۆڕشهگهێهرانەی .  دامەزرێن  (یەکێهی شوراکان)سۆڤیەت 

 .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
هەوڵم داوە لە دەروازەی دروشهمە  جا بە بۆنەی سەد و حەفهاهەمی  ساڵەی دەرچونییەوە 
و تهێهزی ههێهزی چهیهنهی کهرێهکهار لە !  سەرسوڕههێهنەرەکەی کهرێهکهارانهی جهیهههان یەکهگهرن

ڕێکخراوبونی ایە و کرێکاران بە هێزی ڕێکخراوبونیان ڕزگاریان دەبێه کە لەسهەر بەرگ و 
بە .  ی ا ههاتهووە چەنه  سهەرنهجهێهک بهخەمەوە ڕوو كه ڕخكه کۆتا پەرەگرافی مانیفێسه و ناوه

هیوای ئەوەی ئەم سەرنجانە ڕخشناییەک بکاتە سەر گرینهگهی رێهکهخهراوبهونهی سهیهاسهی لە 
 .ڕوانگەی مانیفێسهەوە

 

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



کورتەمێژوویەک:سەرنجییەکەم  

ی حزبی کۆمۆنیهسهه بە -بەیان –مێژووی دەرچون و باڵوبونەوەی یەکەم چاپی مانیفێسه 
 ١٤ڕخژ بەر لە ڕوودانی شهۆڕشهی  ٢زمانی ئەڵمانی، بە پێی زخربەی سەرچاوەکان دەکاتە 

ئەو شۆڕشەی ئەگەر هەتا ئێسهاش کەسێک بیەوێه لە نهاوەڕخکهی .  فەرەنسا ٢٨٤٨شوباتی 
خەباتی چینایەتی لە فەرەنسا  –ی مارکس  كه هەر شۆڕشێک بگات پێویسهە هەردوو شاکاره

هەرچەن  ئەنگڵس لە پێشەکییەدا دەڵێه مهێهژووی .  برخمیر لویس بۆناپارت بخوێنێهەوە ٢٨و 
کە ڕخژی ڕاپەڕینی جەماوەری شهاری مهیهالنهۆی  ٢٨٤٨مارسی  ٢٨باڵوبونەوەی مانیفێسه 
 .شوباتەکە بوو بە مێژووی باڵوبونەوەی ١٢ئیهالیایە بەاڵم وا دیارە 

نگڵس خۆیان لە زخر پێشەکی و نووسیهنهی تهر  مانیفێسهی کۆمۆنیسه هەروەک مارکس و ئه
الهنهیهریە –ئاماژەیان پێ اوە بەرنامەی هەموو کۆمۆنیسههەکهانە لە ڕوی تهیهۆرو پهراتهیهکەوە 

لەالیەن کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکانەوە، کە ڕێکخراوێکی نێونەتەوەیی کرێکاران بهوو  -والهطبیق
کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکانیش درێژکراوەی یەکێهی زەحمەتکێشانی ئەڵهمهانهیها بهوون .  دەرکراوە

وە لە یەکەمهیه  .  پاشان ناوی خۆیان گۆڕی بۆ ئەم کهۆمەڵەیە.  پێکهاتبون ٢٨٤٥کە لە ساڵی 
نهگهڵهس کهرد  کە بەسهیان، داوایان لە مارکهس و ئهه ٢٨٤٢-١-١٢کۆنگرەیان کە لە لەن ەن لە 
مارکس و ئەنگڵسیش لەبەر ڕخشنایی باسە تیۆری و سیاسهی و .  بەرنامەیەکیان بۆ بنووس 

بەرەوپێشەوەچونی چەن ایەتهی و چهۆنهایەتهی   ئابوری و فەلسەفییەکانیان و، بەڕەچاوکردنی
کەیهان، ئەم  چینی کرێکار و پێشرەوییەکانی ڕەوتی کومونیزمی ناو کهرێهکهاران و بهزوتهنەوه

هەر ئەو کاتیش کە ناوی کۆمۆنیزمیان لهێهنها، نەک سهوشهیهالهیهزم بهۆ .  مانیفێسهەیان نووسی
خۆجیاکردنەوەیان بوو لە جواڵنەوە و ڕەوتە سۆسیهالهیهسهههیەکهانهی دەرەوەی بهزووتهنەوەی 

لەوانە شوێنکەوتوانی ڕخبەرت ئەوی  لە بەریهانیا و فهوریهیەکهان لە فەرەنسها کە .  کرێکاری
بەاڵم ههاوکهات ڕەوتهێهکهی تهر .  دا مهه رده هیج پەیوەن ییەکان لەگەڵ کرێکاران نەبهوو لەو سهه

لەناو جواڵنەوەی کرێکاری ا کە زخر چاالک بوون و ناوی کۆمۆنیزمهیهان لە خهۆیهان   هەبون
لە فەرەنسا و ڕەوتی ویهڵنگ لە ئەڵمانهیها   ئێکاریزم کایە  نابوو، ئەوانیش ڕەوتی کۆمۆنیسهی

لەم ڕوانگەیەشەوە مارکس و ئەنگڵسیش پێیان باشهر بوو ئەم ناوە یانی کۆمۆنیهسهه .  بوون
 .لە بەرنامەکەیان بێن 
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ئەمە جگە لەوەی هەر لەو کۆنگرەیەدا توانیان دروشهمهی هەمهو پهیهاوانهی جهیهههان بهرادەرن 
دروشهمهی یەکەم زیهاتهر لە الیەن .  بگۆڕن و بیکەن بە دروشمی کرێکارانی جیهان یەکگرن 
 .باکۆنی و پرخدخنیەکانی ناو کۆمەڵەکەوە بەرزکرابۆوە
بە  سهاڵهی ٢٨٥٠سهاڵهی تهر یهانهی  ٢ئیهر پاش ئەم یەکەمی  چاپە بە زمانی ئەڵمانی ، دوای 

زمانی ئینگلیزی لەالیەن مەدام هێلی  ماکفیرلی  وەرگێردرایە سەر زمانی ئینگلیزی و چاپ و 
بە دوای ئەو دوو زمانە بە دە ساڵ بهۆ زخربەی زمهانە ئەوروپهایهی یەکهان و .  باڵوکراوەیە

 .زمانی ڕوسی و زخر زمانی تریش وەرگێڕدران و باڵوبوونەوە
نگڵس، هەروەک لە پێشەکی یەک ا ئاماژەی پهێه اوە،  جا کاتێک مانیفێسه نووسرا، بە وتەی ئه

کە کۆمۆنیسهەکان و کومەڵەکەیان لە زخربەی واڵتانی ئەوروپا کە هەبوون، کاروچاالکهیهیهان 
نهههێهنهی   بە جۆرێهک  تەنانەت ئەو یەکەمی  کۆنگرەیەش کە لە لەن ەن بەسهرا. قەدەغەکرابوو

 ٢٨٥١بە تایبەتی دوای کۆنگرە و باڵوبونەوەی فراوانی مانیفێسه لە ئەڵمانیا لە سهاڵهی .  بوو
بە  .  دەسهههگهیهرکهران  دا لە هەڵمەتێکی پۆلیس ا لە شاری کۆڵ  زخربەی کۆمیهەی ناوەنه یهان

ئهیهههر ئەو .  بڕیهارێهکهی قەرەقهوشهیهانەی دادگها زخربەیهان چەنه یه  سهاڵ خهرانە زیهنه انەوە
ئەن امهانەی کهۆمهیههەی نهاوەنه ی کە دەسهههگهیهر نەکهرابهوون بە بەیهانهێهک هەڵهوەشهانەوەی 
کومەڵەیەکان ڕاگەیان  تا بەردەوامی کاروچاالکی کۆمەڵەکەیان نەبێهە هۆی سهزای گەورەتهر 

ئەمە جگە لەوەی کۆمەڵێهک ههۆکهاری .  لەسەر دەسهگیرکراوەکان و دەسهگیرکردنی خۆشیان
بهێهگهومهان دوای ئەم ڕوداوانەش ئهیهههر بە فەرمهی .  تر هەبوو وای کرد کە هەڵیوەشێنهنەوە

مارکس لە زخربەی واڵتانی ئەوروپا فەرمانی دەسگیرکردنی لەالیەن پۆلیسەوە بهۆ دەرچهوو 
پۆلیسی نهێنی زخرێک لە واڵتەکانی ئەوروپها بە شهوێهنهیەوە بهوون تها .  و یاساد ڕاگەیەن را

 .دەسهگیر و زین انی بکەن
شایانی ئاماژەیە هەمو تەمەنی یەکێهی زەحمەتکیشانی ئەڵمانیا و کومەڵەی کۆمۆنسهەکان لە 

 .بوو ٢٨٥١تا  ٢٨٤٥ساڵی 
نگڵس بە هاوکاری  دە ساڵ دوای هەڵوەشانەوەی کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکان ئیهر مارکس و ئه

نهزیهک بە دە  ٢٨٢٤تا ساڵی. پێكهێنا ٢٨٦٤ -٨-١٨هاوڕێیانیان یەکەمی  ئەنهەرناسیونالیان لە
لە ژێر ئااڵی ئەنهەرناسیونالی یەکەم کهاروخەبهاتهی  –لەهەن ێک جێگا دەڵێ  نۆ ساڵ  –ساڵ 

بە تەواوی بوو بە بەرنامەیەکهی  مانیفێسه   ئیهر لەو ساتەوە. ڕێکخراوەییان زیاتر پەرە پێ ا
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تێوری و پراکهیکی سیاسی بۆ کهۆمهۆنهیهسههەکهان و ڕابەرانهی سهۆشهیهالهیهسهههی جهواڵنەوەی 
كە سهەرەتها لە لە الیەن کهۆمەڵەی  !وە دروشمەکەی کرێکارانی جیهان یەکهگهرن.  کرێكاری

واڵتەی  ٢کۆمۆنیسهەکانەوە بەرزکرایەوە و تەنها لەناو ژمارەیەکی کەمی کهرێهکهارانهی ئەو 
بەاڵم پاش چەنه  سهاڵهێهک بهووە بەرنهامە و .  فەرەنسا و ئەڵمانیا و بەریهانیا ڕەواجی هەبوو

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 

تهزاری ڕوسهی و ئهیهمهپهراتهوری   ملیان لە ژێر خاچ و شمشێری دەسەاڵتە دەرەبەگییەکهانهی
 .ئیسالمی عوسمانی ا بوون

مانیفێسه ئەمهڕخ سهەرەڕای هەمهو دژایەتهی و   ساڵ لە دەرچونی یەکەم چاپی ٢٢٠دوای  
ڕێگرییەکان لە دژی ئەو تیۆرو پراکهیک و تهێهزو دروشهمەی کە لە مهانهیهفهێهسههه ا ههاتهووە 

دەوڵەت و ڕژێمە بۆرژوازییەکانی زخربەی واڵتان بە دیموکراسی و دکهاتوریانەوە،  لەالیەن 
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، 

گومانیش لەوەدا نییە کە بۆرژوازی بە هەمهوو .  زیاترە لە کهێبی ئینجیل و تەورات و قورئان
کهههێهبە  ٢درێغی ناکەن لە چاپ و باڵوکردنەوەی ئەو   ڕەوتەکانی یەوە بە هەموو شێوازێک

 . ئاینیه
ساڵەدا هەزاران حزب و ڕێکخهراوی کهۆمهۆنهیهسهه و سهۆسهیهالهیهسهه لە  ٢٢٠هەروەها لەم 

هەرچەنه ە زخرێهک لە و .  دەوری ئەم مانیفیسهە پێکهاتوە و کۆبونەوە لە واڵتهانهی دونهیهادا
کۆمۆیسه نی  بەاڵم کهۆبهونەوەیهان لە دەوری ئەم بەرنهامەیە مهانهای   حزب و ڕێکخراوانە

وە دەیهان ڕاپەڕیه  و .  هەژمونی ڕێکخراوبونی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بەرنامەکە دەگەیەنێه
شۆڕشی کرێکاریش لە ژێر ڕخشناییەکانی مانیفێهسههه ا ڕویهانه اوە بە تهایهبەتهی لە واڵتهانهی 

لە دەیهان شهۆڕشه ا کهرێهکهاران .  ئەوروپا، کە هەڵگری ناوەڕخکی پەیامی مانیهفهێهسهه بهوون
تهوانهیهویهانە دەسهەاڵتهی بهۆرژوا بهخەنە مەتهرسهی تەواوە تەنهانەت   بەهێهزی ڕێهکهخهراویهان

دا و بهۆ مهاوەی  ٢٨٢٢دەسەاڵتی بۆرژوا بڕوخێن  وەک شۆڕشی کۆمۆنی پاریس لەساڵی 
لە حهزبهی  بەاڵم بەههۆی ڕێهکهخهراو نەبهونهیهان .  چەن  مانگێکیهش دەسهەاڵت بهگهرنە دەسهه

کۆمۆنسیه ا نەیان توانیوە بە تەواوی دەسەاڵتهی بهۆرژوا بهڕوخهێهنه  و دەسهەاڵتهی خهۆیهان 
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وە بەهێزی سەرکوت لە الیەن چینی بۆرژواوە، وەک لە فەرەنسا و ئەڵهمهانهیها و .  دامەزرێن 
 .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

ی قهوڵهی  ئەو شۆڕشەی ئۆکهۆبەر تەنها دە ساڵێکیشی خهایهانه ، بەاڵم ئەوە ڕاده  هەرچەن ە
  تێگەییشهنی لینی  و حزبی کۆمۆنیسهی بەلشەفی ئەو کهاتە دەگەیەنهێهه لە مهانهیهفهێهسهه، وه

ن  الیهه  لهه  تهی نهاو مهانهیهفهێهسهههه مان میهههۆد و سهیهاسهه گرتنی هه وه سهه ده تر به ش واوه وه له
 . وه خسی لینینه شه

ئەم دوو تاقیکردنەوەیە لە گرتنە دەسهی دەسەاڵتی سیاسی چینی کرێکار و هەمهوو تهوێهژە 
بێبەش و چەوساوەکان ڕاسهی ناوەڕخکی پەیامی سیاسی و ڕێهکهخهراوەیهی مهانهیهفهێهسهههیهان 

وەک لە تێزی چینی کرێکار تەنها بەهێزی یەکگرتوی خۆیان رزگاریان دەبێهه کە   سەلمان ،
 .كورتیان کردەوە! لە دروشمی کرێکارانی جیهان یەکگرن

 

: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 

نهگهڵهسهە بە پهێهگەی  کە ئاکامی پەیبردنی مهارکهس و ئهه!  دروشمی کرێکارانی جیهان یەکگرن
ڕێکخراوی شۆڕشگێری چینی کرێکار وا پهێهویسهه دەکهات چهاوێهکهی خهێهرا بە دوو بەشهە 

 .سەرەکییەکەی مانیفێسه ا بخشێنی 
نگڵس لە پێشەکییەکی کورتەوە دەسهیان پێکردوە وەک زخر کهههێهب و  سەرەتا مارکس و ئه

بەرنههامەی تههرکە لە دێههریههنەوە تهها ئههێههسهههههاش بههۆتە نەریهههههێههکههی بههاوی زخربەی نههووسههیهه  
لەو پێشەکییەدا ئاماژە بەوە دەدەن کە چۆن ئیهر کۆمۆنیزم تەنها دونیایەکی .  ونووسەرەکان

بەڵکو ڕەوتێکی سهیهاسهی .  خەیاڵ پاڵو نییە، وەک لە کهێبی ئیکاریزمی کایەو فورییەدا هاتووە
و کۆمەاڵیەتی ڕیشهەدارە و بە ئەوروپهادا دێهه و دەچهێهه و بە ئهاشهکهرا لە رێهکهخهراوی 

وە ئەمەش بهۆتە مەتهرسهیهیەکهی گەورە لەسهەر .  کۆمەڵەی کۆمۆنیسهەکان ا خهۆی نهوانه وە

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٢٣



دەسەاڵتی چینی بۆرژوازی و سیسهەمە سەرمایەدارییەکەی ئەو واڵتانە، بە تهایهبەتهی لەهەر 
 .واڵتی فەرەنسا و ئەڵمانیا و بەریهانیا، ولەبەردەم دەروازەی شۆڕشەکانیان ان ٢

ئەم مەترسییەش وای لە چینی بۆرژوازی هەموو ئەوروپا و، تەنانەت ئەمریکاش کردوە، کە 
هەر ئەم مەترسییەشهە .  هەموویان لە جۆرەها پەیمان ا یەکبگرن بۆ لەناوبردنی ئەو تارمایییە

کە وای لە چینی بورژوازی کرد لەهەر کوێیەک لە دەسهەاڵته ا بهێهه هەمهو ئهۆپهۆزیسهیهونهی 
هەرچی باڵی ئۆپۆزیسیۆنیهشهە .  خۆیان بەهەر شێوازێک بووب  بە کۆمۆنسیه لە قەڵەم ب ەن

بهاشهههریه  بەڵهگەش بهۆ بهوون بەههێهزی .  باڵی فەرمانڕەوا بە کۆمۆنیسه تهۆمەتهبهار دەکهات
کۆمۆنیسهەکان هەڵمەتی ڕاونان و دەسهگیرکردن و زین انیکهردنهی ڕابەرانهی بهزوتهنەوەکەوە 

تەنانەت ئەوانەی کۆمۆنیسهیش نەبوون و سەر بە ڕەوتەکهانهی تهری نهاو جهواڵنەوەی .  بوو
بە تهایهبەتهی لەوکهاتهانە .  کرێکاری بوون هەمان تۆمەتهیهان دەدایە پهاڵهیهان و ڕاویهان دەنهان

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 

 .جێكان ا هاتبوو سهبه داخوازییە ده
ئێسها با چاوێکی خێرا بەبەشی یەکەم ا بخشێنی  تا بزانیه  پەیهوەنه ی و پهێهگەی سهیهاسهی 

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

بۆرژواکانوپرۆلیتارەکان:بەشییەکەم  

نهاوەڕخکهی ئهابهوری .  لە بەشی یەکەم ا قسەوباس لەسەر بۆرژواکان و پرخلیهارەکان دەکەن
و سیاسی و کۆمەاڵیەتی ڕخڵی مێژوویی ئەم دوو چینە وەک دوو ههاوکهێهشهەی حەتهمهی و 

 .پێویسهی یەکهر شی دەکەنەوە
چینی بۆرژوا دەگەڕێهەوە قسە لەسەر سەرهەڵ انی چینی بهۆرژوازی بە   تا ئەو جێگایەی به

درێژایی مێژوو، و ڕخڵی شۆڕشگێرانەی ئابوری و سیاسی و فکری و کەلهههوری ئەم چهیهنە 
وشەیەکە لە زمهانهی فەرەنسهی یهانهی ) بە تایبەتی لەو کاتانەی کە هێشها بۆرژوازی .  دەکەن

لە ژێر دەسەاڵتی فیودالی و خاچی کڵێسا و قەشهەکهانه ا جهۆرەهها بهاج و (  دانیشهوانی شار
ئەمە جهگە لەوەی ئهامهاژە بە پەیهوەنه ی و ههاوکهاری و .  سەرانەیان دەدا و دەچەوسانەوە

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٢٤

 بدواڵرعهفهموزه



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 
بەتههایههبەتههی سههەرهەڵهه ان و .  سههەرهەڵهه انههی چههیههنههی بههۆرژوازی دەدەن لەهەمههوو ڕویەکەوە

پەرەسەن نی شێوازی ئابوری بۆرژوازی لە ژێرەوە کە بنکۆڵی سیسهەمی ئابوری فهیهودالهی 
هەتا دەگاتە ئەوەی ئیهر چینی فیودالی بااڵدەسه لەڕووی ئابوری و کهۆمەاڵیەتهی و . دەکەن

کەلهورییەوە خود بە خود هەرەس دێنێه و تەنها دەسەاڵتێکی سیاسی الوازی بە دەسههەوە 
بە مانایەک یانی بۆرژوازی شۆڕشەکەی، بە مانا نهاوەڕخکە ئهابهوری یەکەی، خهۆ .  دەمێنێه

. شۆڕشە سیاسی یەکەی لە شەقڵە ڕاپەڕینەکەی کەوت  بەخۆ بەسەرەنجام گەییشه و پیش
بەاڵم ئەم پرخسە شۆڕشگهێهرانەیە .  هەڵکوتانە سەر باسهیل بەڵگەو نمونەی ئەم ڕاپەڕینە بوو

لە ڕووی سیاسی یەوە کە ڕاپەڕی  بااڵتری  شێوازی تون و تیژیهیەتهی لەهەمهوو وواڵتەکهان 
بۆ نمونە لە واڵتانی یەکگرتوی پاشهایەتهی بەریهههانهیها و بەشهێهک لە .  وەک فەرەنسا ڕوینەدا

دەسهههبەرداری   دەسەاڵتە فیوداڵەکان بەبهێ ڕاپەڕیهنهی سهەخهه و تهونه وتهیهژو خهوێهنهاوی،
دەسەاڵتی سیاسی ڕەها بێه و مل ب ات بە ڕیفۆرمە سیاسییەکان و دەسهورێک قبوڵ بهکهات 

هەروەک ئههێههسهههههاش دەیههان بههیههنههیهه  .  کە لەگەڵ نههاوەڕخکههی دەسههەاڵتههی بههۆرژوادا دێهههەوە
بەمەش لە دەسەاڵتی ڕەهای سەرکوتگەری بیانڕوتهێهنەوە و . دەسەاڵتەکەیان زخر ڕوکەشییە

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 گەورەتههریهه  هەقههیههقەتهی ئههابههوری دەکەن کە ئەویههش 
. بەرهەمهێنانی زێ ەباییە لە چوارچێوەی ئەم پەیوەن ییە ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی یە

نگڵس پێی گەییشهووە هەروەک خۆی لە زخر جێگا باسهی  جا ئەم کەشفە کە مارکس پێش ئه
لە مانیفیسه ا ئەوەیە کە بەرهەمهههێهنهانهی  –فکری اساسی  –دەکات و دەڵیه بیری بنەمایی 

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٢٥

 داسێوشهرلهرسوڕهێنهدروشمێکیسه



ئابوری و ئەو پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەی کە لێیەوە دێهە کایەوە لە هەموو سەدەیەکی مێژووی ا، 
نگڵس ئەمە لە پێشەکی چاپێک ا لەن ەن لە  ئه.  میژووی سیاسی و بیری ئەو سەدەیە پێک ێنێه

 .ئاماژە پێ دەدات ٢٨٨٢ڕێکەوتی مانگی شەشی 
نگڵس هەروەها دەڵێه ئەگەرچی خۆی پێش ئەوەی مارکس بۆ یەکەمجار ببیهنهێهه کهههێهبهی  ئه

بارو گوزەرانی چینی کرێکار لە بەریهانیای نووسیوە و نهاوەرخکهی ئەو بهیهرخکەی کە لەم 
لە   بەاڵم کاتێک ئەو جارێکهی تهر لە بهروکسهل.  کهێبەی خۆی ا هاتووە الی مارکسیش هاتوە

مارکسی دیوە ئەو زخر قوڵهر و ڕیشەییهر و هەمەالیەنە تر پهێهی گەیشهههوە و،  ٢٨٤٥ساڵی 
هەر بهۆیەش زخر بە تەوازوعەوە .  ئەو بیرەی لە چەن ی  کهێب ا تەواو کهردوەو دایهڕشهههوە

دەڵێه پێویسهە تەنها ناوی مارکس دابنێی  لە کەشفکردنی ڕاسهی ئەم تێورو تێزە ئابوری و 
جەخه لەوەش دەکهاتەوە کە ئەم کەشهفەی مهارکهس، کە .  کومەاڵیەتی و سیاسی و فکریانە

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 

نگڵس یەکەم کەس بوو  دوای مەرگی مارکسیش ئه.  کاریگەری هەیە لە مێژووی کۆمەاڵیەتی ا
کە ناوی تێوری شۆڕشگێرانەی مارکسیزمی بەکارهێنا وەک تێوری شۆڕشگهێهرانەی چهیهنهی 
کرێکار بۆ شۆڕشی کرێکاری و ڕوخانی دەسەاڵتی بۆرژوازی و گرتنی دەسەاڵتی سهیهاسهی 

 .ئینسانی تەواو  هەنگاو نان بەرەو بنیاتنانی سۆسیالیزم و کۆمەڵگەی کۆمۆنیسهی
 

پرۆلیتارەکانوکۆمۆنیستەکان:بەشیدووەم  

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 

تەنههها جهیهاوازیهیەک کە .  فکرییان بوون، هیج بەرژەوەن ییەکی جیاوازیان لە کرێکهاران نهیهیە
هەیانبێه لەگەڵ بەشەکانی کرێکاران و حزبە کرێکارییەکانی تر ئەوەیە کە کهۆمهۆنهیهسههەکهان 

ئەم . ڕەچاوی هەموو بەرژەوەن یەکانی ئهێهسهههاو داههاتهوی بهزووتهنەوەی کهرێهکهاری دەکەن

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٢١

 بدواڵرعهفهموزه



خۆی لە ڕیفۆرم و شۆڕش ا دەبینێهەوە تا گەیشهنهی کهرێهکهاران بە دەسهەاڵتهی   جیاوازیەش
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 

ئەم زیه ەبهایهی یەش .  سەرەتایی و مەمرەو مەژیهان دەکهات و زێه ەبهایهان لهێ وەردەگهرن
سەرچاوەی هەموو سود و قازانجەکان و کەڵەکەی سەرمایەکانیان و تەنانەت درێهژەدان بە 

جها لەهەمهان کهاته ا ئەم .  دەسەاڵتی بۆرژوازی بەهەموو دامودەزگا سەرکوتگەرەکانی یەوە
واقعی بەرهەمهێنانە لە ڕووی کۆمەاڵیەتی یەوە خود بەخود کهرێهکهارانهی لە شهوێهنهی کهارو 

کارگە و شوێنی کاردا بە نهاچهاری  –سقف  –وە لە ژێر یەک ب  میچی .  ژیانیان ڕێکخسهوە
ئاسهی ڕێکخراوبونی خۆیان   خود بەخود خاوەنی هۆشیاری چینایەتی خۆیان.  کۆبوونەتەوە
وە بەو رادەیەی ئاسهی ڕیکخراوبونیان دەبەنە سەر بەو رادەیەش لە ڕیهگهای .  دەبەنە سەر

 .خەباتی ئابوریان ا زیاترماف و خواسهەکانیان بەسەر سەرمایەداران ا دەسەپێن 
کۆمۆنیسهەکان لە   بەاڵم تا ئەو جێگایەی پەیوەن ییان بە کۆمۆنیسهەکانەوە هەیە، ئەوەیە کە

ڕێگای ڕێکخراوبونیانەوە هەموو بەشە پێشرەوەکەی کرێکاران ڕێک ەخەن لە حزبی سیاسی 
کهرخکهی ئەو .  و هەروەها لە ڕێهکهخهراوەی جەمهاوەریه ا و ئهامهادەیهان دەکەن بهۆ شهۆڕش

هەڵوەشانەوەی پەیوەن ییە ئابوری و کۆمەاڵیەتییەکەی بۆرژوازی کە   شۆڕشەش بریهییە لە
ن ارێهی گشهی جهێهگهیهر  وە لە جێگای ا پەیوەن ی خاوه. ن ارێهی تایبەتی وەسهاوە لەسەر خاوه

 .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 

تەنهانەت .  کارکردن و بردنەسەری ئاسهی گوزەرانی خهۆیهان و مهاڵ ومهنهااڵنهیهان دەکەنەوە
بەاڵم گههریههنههگهههههر لەمە   . خههۆیههان لە ڕێههکههخههراوی پههیههشههەیههی و جەمههاوەریشهه ا ڕێههکهه ەخەن

بەرزکردنەوەی ئەم جهۆرە لە ڕێهکهخهراوبهوونەیە تها ئهاسهههی ڕێهکهخهراوبهونهی سهیهاسهی کە 
ئەمەش بەمەبەسهی هەم .  کرخکەکەی ڕێکخراوبونی حزبی و پێکهێنانی حزبە کۆمۆنیسهەکانە

باشهر و ئاسانهرو خێراتر بەدیهێنانی خواسههە ئهابهوری و کهۆمەاڵیەتهیەکهانهیهانە و هەم بهۆ 
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لەم .  کۆتاییهێنان بە سیسهەمی بەرهەمهێهنهانهی سهەرمهایەداری و دەسهەاڵتهی بهۆرژوازی یە
خەبات و تێکۆشانە تا روخانی بە کردەوەی دەسەاڵتی بۆرژوا پێویسهە بەو ڕادەیە سیهاسهی 

بووبهنە بەدیهلهی واقهعهی تها لە   و کۆمەاڵیەتی یە خۆیان ڕێکخراو کردبێه لەهەمو ڕویەکەوه
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 

کهرخکهی .  یەکەیان هەر وەک لە چەن  خاڵیکی مانیسفیه ا بۆ ئەو دەورانە کورتهیهان کهردبهووە
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 

بۆیە هەر کەس و الیەنێكیش کە بانگشەی کهۆمهۆنهیهسهههی دەکهات ئەگەر ئهاوا مهانها .  پێکبێن 
سهێ ووشهەیهی یە  سیاسی و ڕێکهخهراوەیهیە حهزبهیەکەی ئەم دروشهمە سهەرسهوڕههێهنەرە 

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 کههرخکهه ا ئەوەیە کە شههۆڕشههە بههۆرژوازیەکههان پههێههش ئەوەی شههۆڕشههە 
سیاسییەکەی بکات شۆڕشە ئابوریهیەکەی زخر لە سهەرخهۆ لە چەنه  سهەدە لەوەوبەرەوە 

یانی ئابوری سەرمایەداری لە یەک دوو سهەدەی .  ئەنجام اوە لە دژی سیسهەمی دەرەبەگی
لە هەنهاوی  ٢٢١٥پێش ڕاپەی  و شهۆڕشهە گەورە بهۆرژوازی یەکەی فەرەنسها لە سهاڵهی 

شهۆڕشهە سهیهاسهیهیەکەی .  سیسهەمی ئابوری دەرەبەگیەوە سەری دەرهێناوەو بووە بە بهاو
 .تەنها کاری گۆڕینی سەرخان و دەسەاڵتی سیاسیە
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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 

هەڵبەت ئەم قۆنهاغە راگهوزەرە و .  ناویان ناوە دیکهاتۆری پرخلیهاریا لە جێگای دابمەزرێنێه
می شۆڕشگێڕانەدایە وەک بە قۆناغی سهۆسهیهالهیهسهههی نهاویهان بهردوە و  رده لە سه  دەوڵەته

شۆڕشە ئابورییە کهۆمهۆنهیهسهههی یەکە کە  هەنگاو بەهەنگاو دەچنە ێیشەوە بەرەو بنیادنانی 
ئیهر هیج شوێنەوارێک لە چینە کۆمەاڵیەتی یەکان و هەموو دەرهاویشههەکهانهی نهامهیهنهێهه و 

بەاڵم ئاخۆ هەمهو ئەمهانە .  دەوڵەتیش ناوەڕخکە چینایەتی یە سیاسی یەکەی لەدەسه دەدات
 .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 
مانیفیسه دەڵێه لە شۆڕشە بۆرژوازییەکهانه ا ڕابهردوو بەسهەر داههاتهودا زاڵە،  رسهەیەک ا 

ئەم .  بەاڵم لە شۆڕشە کرێکاری و کۆمۆنسیهییەکان ا ئەوە داهاتووە زاڵە بەسهەر ڕابهردوودا
تێزانە ئەگەرچی لە مانیفیسه ا ههاتهوون، بەاڵم لە زخر شهوێهنهی تهریهش بە ڕوونهی بهاسهی 

تهێهزەکهانهی .  بە تایبەتی لە یانزە تێزەکەی لەمەڕ فیهوربهاخ و ئهایه یهۆلهۆژی ئەڵهمهانهی.  کردون
. 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 

پرسیارەکە ئەوەیە چۆن دەگۆڕێه و کهێ دەیهگهۆڕێهه؟ دیهارە مەبەسهههی .  گرینگ گۆڕینێهی
رپهاكهردنهی شهۆڕشهی  ش كهاری بهه مهه ئهه  وه.  چیهنهی کهرێهکهارو ڕخڵە شهۆڕشهگهێهریەکەیەتهی

ش ڕێهكهخهسهههنهی سهیهاسهی و حهزبهی  م شهۆڕشهه مۆی ئهه و داینه  تی چینی كرێكاره اڵیه كۆمه
واوی چینی كهرێهكهار  كگرتنی ته ڵ یه گه كان له كۆمۆنیسهه  كه  یه مایه و بنه ئه  مه ئه.   كۆمۆنیسهیه

دا  شهنهه و چهه حزبێهكهی سهیهاسهی لهه  كات و له كانگیر ئه یه  وه كانیه جیاوازه  یله و مه  پێكهاته  به
 .كات كگرتوو و ئاسۆداری سۆشیالیسهیان ئه یه
سههەبههارەت بە پەیههوەنهه ی و گههریههنههگههی سههیههاسههی و ڕێههکههخههراوەیههی چههیههنههایەتههی کههرێههکههاران  
وە لە تێزو دروشمەکەش کهورتهیهان .  کۆمۆنیسهەکان،ل ەم بەشەدا ڕوون و ئاشکرا دیارە  و

کرێکاران پێویسهە لە ڕووی سیاسی حزبییەوە، یەکبگرن تا دەسهەاڵتهی    کردختەوە و دەڵێ 
هەر لەسهەرەتهاوە .  بۆرژوا بە ڕاپەری  بڕوخێن  و دەوڵەتی چهیهنهایەتهی خهۆیهان دامەزرێهنه 
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جەخهه لەوەش .  پێویسهە بۆ بەرقەراربونی ئابوری سوشیالیسهی چەن  کارێک ئەنجام ب ەن
دەکەنەوە کە ئەم کارانە لە واڵتیکەوە بۆ واڵتیکهی تهرو لەهەر سهەردەمهێهکه ا ئەگەری هەیە 

لێرەدا سۆشیالیزم وەک هەنگاوی یەکەمی شۆڕشهی کهرێهکهاری دادەنهێه  هەتها .  جیاواز بێه
هەنگاوی دووم دەسپێ ەکات کە کۆمۆنیزمە لەسهەر بهنەمهای تهێهزە بەنهاوبهانهگەکەی تهریهان 

کۆمەڵگای کۆمۆنیسههی تهازەدا پەرەسهەنه نهی ئهازادی هەمهوو   لە:  بەڕێوە دەچێه کە دەڵێه
 .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  
لەمبارەیەوە بارودخخی ئەوسها و ئهێهسههها، .  کۆمۆنیسهەکان بەرامبەر حزبە ئۆپۆزیسیۆنەکان

نگڵس لە دوای پێهشهەکهی شهوبهاتهی  هەر بۆیە وەک ئه.تەنانەت دەورانی لینینش، زخر گۆڕاوە 
دا ئاماژەی پێ ەدات، جگە لە باسە بنەماییەکانی، کە لەو بەشهەدا ههاتهوە، زخر شهههی  ٢٨١٢

ری فهاكهه  رخهه ك ده كرێ وه اڵم ئه به.  ناکرێه وەک سەرچاوەیەکی سەرەکی چاوی لێبکرێه
 .چاوی لێ بكرێه  مه رده و سه كانی دخخی ئه و نیشانه

 
: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 

. لەسەر کۆمەڵگەی مهرخڤهایەتهی  نەیان توانیوە بە ئەن ازەی ئەم کهێبە کاریگەریان هەبووبێه
بە تایبەتی ڕێگای رخشنی ڕزگاری یەکجاری نیشان ابێه بە تهیهۆری یەکهی شهۆڕشهگهێهرانەو 

 :ئەمەش بێگومانە دەگەرێهەوە بۆ دوو هۆکار. بابەتیانە
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لە کۆمەڵگەی مرخڤایەتیهیه ا  –پرخلیهاریا  -پێگە و ڕخڵی شۆڕشگێرانەی چینی کرێکار:  یەکەم
 .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 

قسەیەک نهامهێهنهێهه . کریکار لە ڕێگای شۆڕشەکەیەوە خۆی و بۆرژوازیش لەناو دەبات ئیهر
 .لە چینە کۆمەاڵیەتی یەکان و چەوسانەوەی مرخڤ بۆ مرخڤ

ڕخڵی مارکس لە دانانی ئەم تیۆرە شۆڕشهگهێهڕانەیە و پەیهبهردنهی بەوەی کە تەنههها :  دووەم
چونکە تهاکە چهیهنهێهکە لەهەمهوو .  پراکهیکی ئەم چینە دەتوانێه ڕێک بێهەوە لەگەڵ ئەم تیۆرە

مێژووی کۆمەڵگەکان تا ئێسها تاسەر شۆڕشگێرە و ئەرکی کۆتایی پێهێنانی چەوسهانەوەش 
هەر لههێههرەوەشههەوە تههیههۆرەکەی مههارکههس بههووە تههیههۆری .  لەسههەر ئەسهههههۆی ئەم چههیههنەیە

شۆڕشگیرانەی ئەم چینە و ناوی مارکسیزمهی لهێهنهرا کە ڕێهگهای ئهازادیهبەخشهی نەک هەر 
 .کرێکاران، بەڵکو هەموو مرخڤایەتی یە

ك چهیهنهێهكهی  كی چهیهنهی كهرێهكهار، وه ره نیشان انی ڕخڵی سه  له  مانیفێسه ا جگه  له  مجۆره به
  ك چینێكهی جهیهههانهیهش بهاسهی لهێهوه ڵگا، وه ری كۆمه ر و دروسهكه ك بنیاتنه تی، وه اڵیه كۆمه
( حزبی ا  واته) ری و سیاسی ا  ماوه ئاسهی جه  ر بهوانێ له گه  م چینه توانایی و هێزی ئه.   كراوه

یهی  ئهاڵهوگهۆڕی ڕیشهه  مجهۆره تی خۆی و به اڵیه شۆڕشی كۆمه  كه  جۆرێكه خۆی ڕێكبخات به
 .كات ر ده به سهه ده

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٣٠

 داسێوشهرلهرسوڕهێنهدروشمێکیسه



 

 

 

 

 

 ڕیباوهدانپیانانێكیكۆمۆنیستانه
 

مالموحسینجه:وهئینگلیزیهرگێڕانیلهوه  
 
كهێهههی  یهه  ی كهه وه دوای ئهه  دا نهووسهراوه ٢٨٤٢مهوزی سهاڵهی  مانگی تهه  له  یه م مسۆده ئه

ی  نهگهڵهسهیهان ڕاسهپهارد مسهۆده فری ریك ئه(  euaaoL tsinCmmoC  واته)كان  كۆمۆنیسهه
دوای   بهه.  مهی ڕێهكهخهراوی نهاوبهراو كهه ی یهه كرا بۆ كهۆنهگهره ئاماده  مه بنووسێ و ئه  رنامه به
دا [  كۆمهۆنهیهزم(  كانی نسیپه پره)ماكانی  بنه]ژێر ناوی   می نووسی له ی دووه دا و نوسخه مه ئه
شهی  ی ههاوبهه یشههنهی ڕوانهگهه پێگه  ردووكیان له ڕاسهی ا هه  له  ، كه٢٨٤٢می  كه تشرینی یه  له

  تا دواتر لهه.   وه بوونه هیچیان باڵونه  م دووانه ئه. یان گرتبوو  رچاوه سه  وه نگڵسه ماركس و ئه
ی حهزبهی  رنهامهه بهه  وه م مسهۆدانهه مهای ئهه ر بهنهه سهه نهگهڵهس لهه دا ماركس و ئهه ٢٨٤٨ساڵی 

  لهه  م كه ی دووه م كۆنگره رده به  یان نووسی و خسهیانه(  مانیفێسهی كۆمۆنیسه) كۆمۆنیسه 
 . سهرا دا به و ساڵه می ئه كه تای كانونی یه ره م و سه كۆتایی تشیرینی دووه

  ووترێ كهرێه خ، واتهه ها پێشی ئه روه هه  كه) ڕ  ی بیروباوه ی دانپیانانێكی كۆمۆنیسهانه مسۆده
كهو ڤهێهرژنهی  وه  مهه ڕاسهههیه ا ئهه  لهه.  رچهاو بهه  وته كه نه ٢١٦٨تا ساڵی  ، هه(  قی ه ڕ یان عه باوه
نهگهڵهس  دا ئهه لێره.  ی كرێكاری وه وێ بۆ بزووتنه كه رئه كی ماركسیسهی ده یه رنامه تای به ره سه

 نگڵس فریدریك ئه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٣٢



  اڵتی سیاسی و كهۆتهایهیهههێهنهان بهه سه گرتنی ده وه سهه ده ڕخشنی ڕخڵی چینی كرێكار بۆ به  به
هها  روه ههه.  كهات و كۆمۆنهیهزم بهاس ئهه ره ڵگا به ی كۆمه وه داری و گواسهنه رمایه سیسهمی سه

مهانهی  نهه  ت بهه بهاره دات سهه ئهه  وه سهههه ده بهه  سهههه رجهه كهی بهه یهه وه لێهكه انهه  یه نامه ڵگه م به ئه
 .تی ا ی مرخڤایه ڵگای ئاین ه كۆمه  ی ئای  له وه شانه ڵوه ناسیۆنالیزم و هه

یشهنێكی قوڵهری تهیهۆری  و تێگه  وه ك یاخود ڤێرژنێك بوو بۆ لێك انه تایه ره سه  یه م نامیلكه ئه
  ی دوایهیهشهیهان بهوو بهه مهه ر ئهه ههه  وه(.  ماكهانهی كهۆمهۆنهیهزم بنه)   م، واته ی دووه بۆ مسۆده

بهیهروڕا و   بهۆیهه.  كی بۆ نووسهیهنهی مهانهفهێهسهههی كهۆمهۆنهیهسهه ره ی سه و مسۆده  رچاوه سه
كی ڕخشهنهههر  یه شێوه تا به دا باشهر و فراوانهر و هه كان لێره ت داڕشهنه نانه كان و ته وه لێك انه

  بهۆیهه.   ههاتهووه مه ا نهه كهه ی یهه یهه و مسهۆده لهه  سهه كهه رده بهه  خهرێهههه ئهه  وه نگڵسه ن ئه الیه له
نه ارێهههی  ی خهاوه وه شانه نهه ڵوه و كۆمۆنیزم و چۆنێهی هه ره ر به كانی قۆناغی ڕاگوزه له سه مه

مهاكهانهی كهۆمهۆنهیهزمه ا بهاشهههر  بهنهه  ، لهه ك نهمهونهه داری، وه رمهایهه ڵهگهای سهه تی كهۆمهه تایبه
ڕ  ی بهاوه ی دانپهیهانهانهێهكهی كهۆمهۆنهیهسهههانهه سهان، مسۆده رده ی به مه ئه  بۆیه.   وه ته ڕوونكراوه
كهان، پهرخلهیهههاریها و بهۆرژوازی،  بهوونهی چهیهنهه  تای و گشهی لهه ره یشهنێكی سه زخرتر تێگه

 . دات ئه  وه سهه ده به
  رچهاو كهه بهه  وتهۆتهه كهه نهه ٢١٦٨تا ساڵی  هه  یه م مسۆده ئه  كه  یه وه ئه  رنجڕاكێشه ی سه وه ئه

كهان  كێهی كۆمۆنیسهههه ن امێكی چاالكی یه ئه  رشیڤی یواكیم فری ریك مارتنس ا، كه ئه  دواتر له
ی  كهههێهبهخهانهه  لهه  كهه  وه تهه دخزراوه  وه ن ریهاسهه ری سویسری بێرت ئه ن لێكۆڵه الیه ، له بووه
ن  ڕخڵهی  نگڵس چه ئه  دات كه نیشانی ئه  ڵگانه م به ئه.   تی و زانكۆی هامبۆرگ ا پارێزراوه وڵه ده
. كهانه ا كهێهههی كهۆمهۆنهیهسهههه ناو یهه یی و چ فیكری و تیۆری ا، له باری ڕێكخراوه  ، چ له بووه هه

  كهێهههیهه م یهه ن امی ناو ئهه ن ێ ئه یزانی هێشها هه ئه  كه  دایه وه نگڵس له ی ئه واڵنه م هه گرنگی ئه
داڕشهههنهی پهرسهیهار و   تی لهه تایبه كردبوو، به رباز نه ده(  یاڵی خه) بیروڕای یۆتۆپی   خۆیان له

اڵم دواتهر  بهه.   وه ب اتهه  یه له سه م مه اڵم به دات وه وڵ ئه و هه ئه  كه  دا دیاره ٦تا  ٢كانی  اڵمه وه
  یهه م مسهۆده ئهه  بێ بووترێ كهه ئه.  ردا هێناون سه ماكانی كۆمۆنیزم ا گۆڕانی زخری به بنه  له
مهاكهانهی  بهنهه  لهه  كهارههاتهووه بهه  وه نهگهڵهسهه ن ئهه الیهه وخۆ و ئاكهههیهڤ لهه كی ڕاسهه یه شێوه  به

زخر شوێهنهیهشه ا   وخۆ و له ڕاسهه  ربڕی  و داڕشهنه مان ده ن ێ شوێن ا هه هه  كۆمۆنیزم ا، له
 .  وه ته فراوانهر و باشهر وردتر كراوه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٣٣

 ڕیباوهدانپیانانێکیکۆمۆنیستانه



  نهگهڵهس لهه ڕخڵهی ئهه  كهه  یهه وه م ئهه كهه ، یهه رگێڕانهه م وه سهی ئه رده به  خسهنه  ئامانجی م  له
رچاو،  به  مه ماكانی كۆمۆنیزم و دواتر مانیفێسهی كۆمۆنیسه ا بخه و داڕشهنی بنه  وه نووسینه

  یهه م مسهۆده كهانهی نهاو ئهه ربڕی  و نهووسهیهنهه ده  ن ه رچه هه  م كه نیشان ب ه  وه م ئه دووه  وه
ی قهوڵهی  وه شه ا تهێهڕوانهیه  و لهێهكه انهه وه ڵ ئهه گه اڵم له یشه  به رچاو بۆ تێگه به  دێنه  سادانه

،  ڵهگهایهه م كهۆمهه مهاكهانهی ئهه ی بهنهه وه شهانهه ڵهوه داری و ههه رمهایهه ڵهگهای سهه كۆمهه  نگڵس له ئه
مهوو  ههه.  دات كی كۆمۆنیسهی نیشان ئهه ڵگایه و كۆمه ره به  وه تی، و گواسهنه ن ارێهی تایبه خاوه
ی ئهاسهان  سیاسی و تیۆریه  مێژووییه  گرنگه  مه رهه و به ی ئه وه م نووسینه رده ڕێگای به  مه ئه

.  ویش مانیفێسهی كۆمۆنیهسهههه ری دنیا، ئه وسه ر بۆ ئه م سه مووان پێی ئاشنای  له هه  كرد كه
كهانهی مهاركهس و  ی كۆكراوه ٦رگی  به  له  یه نامه ڵگه م به ت به باره كان سه زانیاریه  ن ێك له هه
 .  رگیراوه وه  وه ه ١٠٢٠كانی لۆرێنس و ویشارت،  باڵوكراوه  نگڵس، له ئه

 (رگێڕی كوردی وه)
 
 

ڕیباوهدانپیانانێكیكۆمۆنیستانه  

 
 نگڵس فری ریك ئه

 
 تۆ كۆمۆنیسهی؟: ك پرسیاری یه

 .ڵێ به: اڵم وه
 :پرسیاری دوو

 ؟ كان چییه ئامانجی كۆمۆنیسهه
بهههوانهێ ههێهز و   ڵهگهایهه و كۆمهه ن امێكی ئه ر ئه هه  ك كه یه شێوه ڵگا به ڕێكخسهنی كۆمه:  اڵم وه

كهانهی  یهیهه ڕیشهه  ی دخخهه وه بێ ئهه كاریان بهێنێ به پێ ب ات و به  شه گه  كانی ئازادانه تواناییه
 .ڵهههههههههههههههههههگههههههههههههههههههها بشهههههههههههههههههههێهههههههههههههههههههوێهههههههههههههههههههنهههههههههههههههههههێ كهههههههههههههههههههۆمهههههههههههههههههههه

 :پرسیاری سێ
 دیبهێن ؟ به  و ئامانجه وێ ئه تانه ی چۆن ئه ئه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٣٤

 نگلسفریدریکئه



نه ارێهههی گشهههی  خهاوه  ی بهه وه تی و جێگرتنهه ن ارێهی تایبه ی خاوه وه شان نه ڵوه هه  به: اڵم وه
 .ڵگا كۆمه

 نێ ؟ ر چی بنیات ئه سه ن ارێهی گشهی له خاوه: پرسیاری چوار
سهازی و  ی پیهشهه شه گه  له  كانی ژیان كه ری  و ئامڕازه ر هێزی كاری به سه م، له كه یه:  اڵم وه

و  ر ئهه سه ها له روه هه.  گرێ ئه رچاوه سه  وه ڵه كۆمه  جێكردنی به كشهوكاڵ و بازرگانی و نیشهه
و  ی بهێهكهۆتهایهی ئهه وه بۆ فراوانبوونه  یه كان ا هه ئامێری و كیمیاییه  رچاوه سه  له  ی كه تواناییه

 . ی ژیان هێزی كار و ئامڕازانه
نسیپهێهكهی  ن  پره ر تاكێك ا چه سهی هه هوشیاری و هه  له  ی كه و ڕاسهیه ر ئه سه میش، له دووه
واوی  هۆكهاری تهه  نسیپانه و پره ئه.   نییه  وه رچ انه رپه قابیلی به  كه  یه ویسه هه نه ڵگه یی به پایه
 .ی مێژوویی بوون شه گه

 چی ؟  نسیپانه و پره ئه: م پرسیاری پێنجه
  له  یی تاك دابڕاو نییه ئاسوده.  بێ  دات ئاسوده ئه  وه وڵ بۆ ئه ر تاكێك هه ، هه بۆ نمونه:  اڵم وه

 .  وجۆره و به …مووان یی هه ئاسوده
 ن؟ بكه  ئاماده  گشهییه  ن ارێهیه و خاوه وێ ڕێگای ئه تانه چۆن ئه: ش پرسیاری شه

 . كخسهنی پڕخلیهاریاوه و یه  وه ری و چاوكردنه ڕێی ڕخشنگه  له: اڵم وه
 ؟ پرخلیهاریا چییه: وت پرسیاری حه

ك  ژی، نهه ئهه  وه هۆی كاری خۆیه  تی به واوه ته به  كه  ڵگایه ی كۆمه و چینه پرخلیهاریا ئه:  اڵم وه
ر  ههه  ی كهه و چهیهنهه ئهه.  بگرێ  رچاوه سه  وه كه یه رمایه سه  ر جۆره هه  له  ر قازانجێك كه سه له
كردنی باش یان خهراپهی  نۆره  به  یه سهه رگی وابه خۆشی و ناخۆشی، ژیان و مه  وه و هۆیه به

     . وه رییه زی ڕكابه ز و دابه ڵبه به هه  یه سهه ك ا، وابه یه وشه  له.  وه كانی بازرگانیه كاته
 :شه پرسیاری هه

 ؟ بووه بوونی نه  میشه یانی پرخلیهاریا هه  واته كه
ی كهاریهان  وانهه ش ئهه مهیهشهه ههه  ، وه بهووه ر ههه ژار و كارگه چینی هه  میشه هه.  خێر نه:  اڵم وه

ك چهۆن  روه ، ههه بهووه پهرخلهیهههاریها بهوونهی نهه  مهیهشهه اڵم ههه بهه.  كان بوون ژاره هه  كردووه
 . بووه ئازاد نه  میشه رێهی هه ڕكابه

 ڵ ا؟ ریهه پرخلیهاریا چۆن سه: ١پرسیاری 

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٣٥

 ڕیباوهدانپیانانێکیکۆمۆنیستانه



ی  ده ڕاسهههی سهه نهاوه  لهه  كهه  ڵه انهی ئهامهێهره رههه نجامی سهه ی ابوونی پرخلیهاریا ئه په:  اڵم وه
ونهی  ڵمی و ماشینی ڕسههه  و تهه ش ماشینی هه و ئامێرانه داهێنرا و گرنگهرینی ئه  وه پێشووه

كهان  نه ه مهه وڵهه نههها ده تهه  ربهۆیهه زخر گهران بهوون و ههه  كهه  م ئامێهرانهه ئه.  میكانیكی بوون
كارههێهنهانهی ئهامهێهر  به  ی به وه رئه به وه له و كاتیان گرته یانهوانی بیانكڕن جێی كرێكارانی ئه ئه
  كرێكاران بهه  مبهێنرێ  كه رهه به  و كااڵیانه مان ئه رزانهر هه كی زیاتر و هه خێراییه  توانرا به ئه

تهی  واوه تهه  كهان بهه ئهامهێهره  مجۆره به.  هێنا میان ئه رهه كانی ڕسه  و چنی  به سهیه ده  ئامڕازه
  ی كهرێهكهاران كهه مهه كه  و موڵكه و ئه  وه كانه وره گه  داره رمایه سهی سه ده  سازیان خسهه پیشه
خ و  شهی بهێهبهایهه  كردیه  وه بینیه هه  ئه…ون و  توڵ و ته  كرد و خۆی له شی ئه م به ئاسهه  به
مهوو شهههێهك و كهرێهكهاریشهی بهێ ههیهج شهههێهك  نی ههه خاوه  داری كرده رمایه سه  وجۆره به

داران سهوودی  رمهایهه ی سهه ن ه وه رئه هه.   وه پێشه هاته  سیسهمی كارگه  وه م ڕێیه له.   وه هێشهه
ئهیهههر كهاریهان .  ن وی پهێ به ه رچی زیاتری كاردا بره بواری هه  وڵیان دا له یان بینی، هه مه ئه

شێهكهیهان  نها به ئیهر كرێكاران ته  جۆرێك كه ش كرد به نێوان كرێكاران ا دابه  زیاتر و زیاتر له
م  بهه  ی كهه و كهاره ئه.  كرد یان دروسه ئه موو كااڵكه پێشهر هه  كرد كه ك دروسه ئه كااڵیه  له

ش زخر  وه رئهه بهه ههێهنهێ و لهه مهئهه رههه كهی زیهاتهر بهه خێراییهه  كااڵكان به  ئاسانكراوه  یه شێوه
كهانهی كهاردا ئهامهێهر  موو بهواره هه  ن له قریبه ته  وت كه ركه بۆیان ده  وه و ئیهر لێره  رزانهره هه
یهی،  مهێنانی كارگهه رهه به  موو بوارێكی كار بوو به ی هه ن ه وه ر ئه هه.  كاربهێنرێ توانرێ به ئه
  وره سههه گههه ده  وتههنههه وانههیههش كههه ، ئههیهههههر ئههه كههه ی ڕسههههه  و چههنههیههنههه لههه سههه ك مههه روه هههه
ههێهواش .  ش كهران خۆییان بهێهبهه ربه كانی سه دوا پاشماوه  و كرێكاران له  وه كانه داره رمایه سه

. یهی ی كهارگهه شهێهوه  كانی كار بوون بهه موو بواره ن هه قریبه ته  ك كه جێیه  یشهینه هێواش گه
تهی  تهایهبهه بهوو بهه ی پهێهشهههر بهوونهی ههه ن ییه ناوه  و چینه ناوچوونی ئه هۆی له  ش بووه مه ئه

دوو   ره بهه ره ی كرێكارانی گهۆڕی و بهه وڕێگه تی جێگه واوه ته  به  كان وه كیه ره سه  ره وه پیشه
ش  و دوو چهیهنهه ، ئهه وه خۆیان ا توانه ه  كانی تریان له موو چینه هه  بوون كه  چینی نوێ هاتنه

 : بریهی  له
مهوو  نهی ههه ن خهاوه قریبه وتوودا ته موو واڵتانی پێشكه هه  له  داران، كه رمایه سه  وره چینی گه

هێن  و بریهی   مئه رهه كانی ژیان به پێ اویسهیه    ش  كه و ئامڕازانه كانی ژیان و ئه ئامڕازه
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، یهاخهود  چهیهنهی بهۆرژوایهه  مهه ئهه.  هههه  … كهانهی كهار كهان، شهوێهنهه كان، كارگه ماشینه  له
 .بۆرژوازی

م،  كهه چهیهنهی یهه  یهان بهه كهه فرخشهنی كاره  تی بێموڵك  و ناچاركراون به واوه ته  به  چینێك كه
ی  وه رئهه بهه لهه.  سهبههێهنه  ده كانی ژیان كردنیان به ی ئامڕازه وه نها بۆ ئه بۆرژوازی، ته  واته
،  نه ه بهۆرژوازی سهوودمهه  كسان نی  و بگره یه  وه كاره به  م بازرگانی كردنه كانی ئه نه الیه

م  ئه.  تی پان وویه بۆرژوازی سه  ب  كه  باره ناله  رجه لومه و هه چی ئه بێ ملكه كان ئه بێموڵكه
كهان، یهاخهود  ووتهرێ چهیهنهی پهرخلهیهههاره سهێ، پهێهی ئهه به بۆرژوازی ئه  پشه به  ، كه چینه

 .پرخلیهاریا
 دا؟ ڵ كۆیله گه له  یه پرخلیهاریا جیاوازی هه  وه كه چ ڕوویه  له:  پرسیاری ده

مهوو ڕخژێهك و  بهێ ههه اڵم پرخلهیهههاریها ئهه واو، به فرخشرێ و ته ر جارێك ئه هه  كۆیله:  اڵم وه
  وه شهه م ههۆیهه ر بهه تهی و ههه یهه كهه نهه موڵكی خهاوه  كۆیله.  موو كاتژمێرێك خۆی بفرخشێ هه

واوی  ی تهه اڵم پرخلیهاریا، با بڵێی  كۆیله به.  نابوتیش بێ  ن ه رچه هه  یه ری هه ژیانێكی مسۆگه
  ری نهیهیهه ژیهانهێهكهی مسهۆگهه  وه شهه م ههۆیهه ر بهه نێك و ههه خاوه  ك تاكه نه   چینی بۆرژوایه

ك  ك شهومه وه  كۆیله.  بێ ر پێویسهی پێی نه ی لێ ناكڕێ گه كه سێك كاره ی هیج كه وه رئه به له
ك چهاوی  سهێهههیهه ك كه پرخلیهاریا وه.  نی ده ڵگای مه كۆمه  ن امێك له ك ئه كرێ، نه چاوی لێ ئه

، ژیهانهێهكهی بهاشهههری  نهگهه ، ڕه كهۆیهلهه  بۆیه.  نی ده ڵگای مه كۆمه  ن امێك له ك ئه كرێ، وه لێ ئه
كهردنه ا  شهه رزتهری گهه قهۆنهاغهێهكهی بهه  ی دوایهیهان لهه مهه اڵم ئهه بێ به ی پرخلیهاریای هه وه له
ڕێهی  پهرخلهیهههاریها لهه  بهێهه بهه ئهه  كهات كهه خهۆی ئهازاد ئهه  وجهۆره ك بهه یه كۆیله.   وه مێنێهه ئه
. ن ارێهههیه ا كانی خاوه ن یه یوه واوی په ته  نها له ته  به  وه دارێهیه ن ی كۆیله یوه ی په وه شانه ڵوه هه

 .  وه شێنێهه وه ڵئه گشهی هه  ن ارێهی به خاوه  كات كه خۆی ئازاد ئه  وه ك به پرخلیهاریایه
 ؟*وی، سێرف ی زه ڵ كۆیله گه له  یه پرخلیهاریا جیاوازی هه  وه كه چ ڕوویه  له:  پرسیاری یانزه

كاربهێهنهێ  مهێنان، به رهه ئامڕازێكی به  وی واته ك زه یه پارچه  یه وی بۆی هه ی زه كۆیله:  اڵم وه
ی  و ئامڕازانه پرخلیهاریا كار به.  گرێ رئه وه  كه مه رهه م و زخری به شێكی كه ردا به رامبه به و له
مهیهان  رههه بهه  شێك له ی ا به كه ر كاره رامبه به سانی ترن و له موڵكی كه  كات كه مهێنان ئه رهه به
دا، پشهكهی  كهه ویهه ی زه تهی كهۆیهلهه حهاڵهه  لهه.  كهرێ دیهاری ئهه  ركێوه هۆی ڕكابه به  نێ كه ده ئه

  مهه تی پرخلیهاریادا ئه حاڵه  له.  كرێ خودی خۆی دیاری ئه  ی خۆی واته كه كاره  به  كه ره كارگه
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وی  ی زه كهۆیهلهه.   وه هۆی بهۆرژوازیهه به  ش واته مه رئه به و له  دیاركراوه  وه رێهیه هۆی ڕكابه به
كهات  خۆی ڕزگهار ئهه  وه وی به ی زه كۆیله.  تی اڵم پرخلیهاریا نییه ، به یه ری هه ژیانێكی مسۆگه

و  و لهه  ركهێهوه ڕكابه  چێهه ئه  مجۆره نی  موڵك و به خاوه  ڕێنێ و خۆی ببێ به رپه ی ده ئاغاكه
  كهات كهه خۆی ڕزگار ئهه  وه پرخلیهاریا به.   ن موڵك و داراوه ڕیزی چینی خاوه  چێهه دا ئه كاته
 . وه شێنێهه ڵبوه كان هه تیه چینایه  واوی جیاوازیه رێهی و ته ن ارێهی و ڕكابه خاوه

ر  گهه.  تهێهك نیهسهبهه  كاربهێنێه و لێی بژی به وی ئاغا به زه  شێك له به  بووه سێرف، بۆی هه*] 
.  وی بهووه ی زه كۆیله  م مانایه به.  بمێنێ  و شوێنه له  بووه هێنابێ بۆی نه كارنه ی به ویه و زه ئه
.  بهووه نهه  جهۆره ، یهاخهود بهه بهووه كوردسهان ا بوونهی نهه  تی له سیسهمی ئاغایه  له  م جۆره ئه
 ([رگێڕی كوردی وه)
 :شی پێنج به

 : پرسیاری دوانزه
 سهی ا؟ رانی ده وه ڵ پیشه گه له  یه پرخلیهاریا جیاوازی هه  وه كه چ ڕوویه  له
  ن لهه قریهبهه ته  سهی كه ری ده وه ووترێ پیشه ی پێی ئه وه ئه  ی پرخلیهاریاوه وانه پێچه به:  اڵم وه
،  یهه وێ بوونیان هه وله ی ڕابردوودا و ئێسهاش لێره ده سه  بوو له موو شوێنێك بوونیان هه هه
سه بهێنێ و ئهیهههر  ده  ك به یه رمایه سه  كه  یه وه و ئه ئامانجی ئه.   زخری پرخلیهاریای كاتیه  به

ههێهشههها   ههێهنهێ كهه سهههئهه ده بهه   و شهوێهنهه شهی لهه م ئامانجهه ئه.   وه وسێنێهه كرێكارانی تر بچه
دواداچوونی بهازرگهانهی ههێهشههها  ی ئازادی به و شوێنه ن، یاخود له ران هه وه كانی پیشه قابه نه
  ر كه اڵم هه به.  رێهی تون  ڕكابه  دا یان به كارگه  سهی له ی ده ڕێكخسهنی پیشه  به  یشهووه گه نه

م  ڕی، ئهه وپه ئه  یشهه رێهی گه و ڕكابه  وه پێشه سهی ا هاته ی ده بواری پیشه  له  سیسهمی كارگه
  وه رئهه بهه لهه.  پهرخلهیهههاریها  بهێ بهه سهههی زیهاتهر و زیهاتهر ئهه ری ده وه نامێنێ و پیشه  ئاسۆیه
و چهیهنهی  ره گشهی بهه  بۆرژوا یان به  كات ببێ به خۆی ئازاد ئه  وه سهی یان به ری ده وه پیشه
ی ئهێهسههها  وه ك ئه روه هه)   وه رێهیه نجامی ڕكابه ئه  پرخلیهاریا له  ڕاسه بخزێ، یان ببێ به ناوه
ی  وه بههزووتههنههه  بههێ بههه سههه ئههه یههوه ش پههه مههپههێههیههه بههه(.  دات كههانهه ا ڕووئههه تههه ی حههاڵههه زخربههه  لههه

 . وه ی كۆمۆنیسهیه كی هوشیارانه یه وه م تا زخر بزووتنه كه  ، واته وه پرخلیهاریه
مهێهكه ا  رده ههیهج سهه  ن ارێهی گشهههی لهه خاوه  دا نی  كه ڕه و باوه له  واته كه:   پرسیاری سیانزه

 بووبێ؟ ئیمكانی هه
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كهانهی تهر  كهان و داههێهنهانهه ئهامهێهره  كهه  ی ابووه په  وه و كاته نها له كۆمۆنیزم ته.  خێر نه:  اڵم وه
مهوو  بۆ ههه  وه پێشه  ته ری هێناوه وه خهه و بوونێكی به  نه الیه مه كی هه یه شه ئیمكانی ئاسۆی گه

وی و  كهانهی زه كان و كۆیلهه بۆ كۆیله  كه  كۆمۆنیزم تیۆری ڕزگاربوونێكه.  ڵگا ن امانی كۆمه ئه
  وه رئه به و له  بووه نها بۆ پرخلیهاریا ئیمكانی هه ڵكو ته ، به بووه سهی ئیمكانی نه رانی ده وه پیشه
 .  بهووه كهانهی پهێهشهووتهردا ئهیهمهكهانهی نهه ده سهه  و لهه ٢١ی  ده بۆ سهه  وه ڕێهه گه ناچاری ئه به

كهاری  وێ ئهامهاده ته ئه  ی كه وه ئایا ئه.  م شه بۆ پرسیاری شه  وه ڕێمه با بگه:   پرسیاری چوارده
  كهه  یه و مانایه ، به كخسهنی پرخلیهاریاوه ری و یه ڕێی ڕخشنگه ن ارێهی گشهی له ی بۆ خاوه بكه

 ؟ وه یهه كه ت ئه شۆڕش ڕه
. ك پیالنهگهێهڕیهه  رجۆره ن بوونی هه رمه ره زه  ڵك بوون و بگره بێكه  قان، كراوی  به  ئێمه: اڵم وه

ن،  پێهكهنهایهه  ڕاییانه سه و شامه نقه سهی ئه ده  كان به شۆڕشه  ی كه وه هاوكاتیش هوشیاری  به
و  نهجهامهێهكهی پهێهویسهههی ئهه مهێهكه ا شهۆڕش ئهه رده موو سهه هه  موو شوێنێك و له هه  له  بگره
یهاخهود   ئیهراده  نی  جا چ پشهیان به  هیج جۆرێك شۆڕشگێڕانه  خۆیان به  ن كه رجانه لومه هه
  بهیهنهیه  كهه ش ئهه وه هها ئهه روه اڵم ههه بهه.  سهههبهێ بهه  كه واوی چینه حزاب یان ته تی ئه رایه ڕابه
ن  الیهه كرێ لهه ركوت ئه بر سه زه  كانی جیهان ا به موو واڵته هه  ن له قریبه ی پرخلیهاریا ته شه گه

كهاری   وه یارانی كۆمۆنهیهزمهه ن نه الیه بر له زه  ش شۆڕش به مجۆره ر به و هه  وه داراكانه  چینه
و  ره كهرێ بهه ڕاپهێهج ئهه  مهجهۆره ركوتهكهراو بهه ر پرخلیهاریای سه گه نجام ئه رئه سه.  كرێ بۆ ئه

گهوفهههار داكهۆكهی لهێ   ك چۆن ئهێهسههها بهه روه ی پرخلیهاریا هه له سه مه  ئێمه  واته شۆڕش، كه
 .ی  كه روا داكۆكی لێ ئه ش هه وه كرده  ی  به كه ئه

  تهی بهاو بهگهۆڕن بهه اڵیهه وی كهۆمهه یهڕه لێ انێهك پهه  به  تهان وایه نیه  ئایا ئێوه:   پرسیاری پانزه
 ن ارێهی گشهی؟ خاوه
رمهایشهێهك نهاكهرێ،  ركردنهی فهه ده  ر به ماوه كردنی جه شه گه.   تێكی وامان نییه نیه  ئێمه:  اڵم وه
م  ش ئهه مهه رئهه بهه ژیه  و لهه ر ئهه مهاوه تیهایهانه ا جهه  كه  وه رجانه لومه و هه به  یه سهه ڵكو وابه به
 .  وه پێشه  چێهه ئه  ره به ره به  یه شه گه

و  ره بهه  دخخی ئهێهسهههاوه  له  وه ر گواسهنه سه ری له چۆن كاریگه  پێهان وایه:   پرسیاری شانزه
 نرێ؟ ن ارێهی گشهی دائه خاوه
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  لهه  نه ارێهههی گشهههی بهریهههیهه شهكهردنهی خهاوه كی بهۆ پهێهشهكهه ره م و سه كه رجی یه مه:  اڵم وه
 . وه سهورێكی دیموكراتیانه ڕێی ده  ڕزگاربوونی سیاسی پرخلیهاریا له

 زران ؟ دیموكراسیهان دامه  ر كه هه  تان چییه می  پێوانه كه یه:  ڤ ه پرسیاری حه
 .ركردنی بژێوی و ژیانی پرخلیهاریا مسۆگه: اڵم وه

 ن ؟ یه گه نجام ئه ئه  چۆن به  مه ی ئه ئه:  ژده پرسیاری هه
  ورده  ورده  جۆرێك كهه به  وه تیه ن ارێهی تایبه ی خاوه وه سككردنه رته  ڕێی به م، له كه یه:  اڵم وه

ڕێهی بهاجهی  لهه  كهات، بهۆ نهمهونهه ئه  ڵ ئاماده كۆمه  ن ارێهی به ی بۆ خاوه وه ڕێگاكانی گواسهنه
نه ن  ی مهافهی مهیهرات سهه وه سهكهكهردنهه رتهه ، یهان بهه( الضرائب الهههعهاعه يهة)   وه ره سه ڕووله

 .هه . …ت بێ و وڵه قازانجی ده  جۆرێك به به
ر  سهه كهانه ا و لهه نیشهمهانهیهه  شوێنی كار و كارگه  له  وه زران نی كرێكارانه ڕێی دامه م، له دووه

 .كان ا نیشهمانیه  رێمه ئاسهی هه
 .ت وڵه ر حسابی ده سه له  وه موو منااڵنه ڕێی فێركردنی هه له: م سێیه

 ن؟ خه چۆن ڕێكئه  فێركردنه  م جۆره دا ئه ره ی ڕاگوزه م ماوه له:  پرسیاری نۆزده
تهوانه   ئهه  كهه  وه و كهاتهه كرێ  ڕێك له كان ا فێر ئه تیه وڵه ده  زراوه دامه  موو منااڵن له هه:  اڵم وه
 . بێ تیشیان نه رشهی دایكایه رپه می  سه كه ر یه گه تا ئه هه

  بهۆ بهه  ڵ جهاڕدانهێهك نهیهیهه كۆمهه  ن ارێهی به شكردنی خاوه ی ئایا پێشكه ئه:  پرسیاری بیسه
 ڵكردنی ژنان؟ كۆمه
ن ی نێوان ژن و پیاو یهان خهێهزان  یوه په  ت له خاڵه كاتێك ا ده  نها له ته  ئێمه.  رگیز نا هه: اڵم وه
. تیه ا اڵیه زمی نوێی كۆمه م نه رده به ڕێگری پێكبهێنێ له  یه زراوه م دامه ئه  ی  كه كه گشهی ا ئه  به
  درێهژایهی مهێهژوو بهه  ن ی خێزان به یوه په  كه  ئاگای   به  وه زخر باش له  ش ا، ئێمه وه ڵ ئه گه له

  ، وه ردا ههاتهووه سه گۆڕانی به  وه وتنه كانی پێشكه ن ارێهی و قۆناغه كانی خاوه ن یه یوه هۆی په
 .بێ ری ئه سه ری له تیش گرنگهری  كاریگه ن ارێهی تایبه خاوه  نجام كۆتایی هات  به رئه سه

 ؟ یه ر بوونیان هه كان هه وه ته كۆمۆنیزم ا نه  ئایا له: ك پرسیاری بیسه و یه
درێه   و  ك ئهه یهه لهه  وه ڵكردنهه كۆمه  نسیپی به هۆی پره به  ی كه ڵكانه و خه ی ئه وه ته نه:  اڵم وه
  مهه ش ئهه مهجهۆره پێنێ و به سه خۆی ئه  وه كگرتووییه م یه هۆی ئه  ك، به یه  ب  به موویان ئه هه

 ١٠٢٨نابی /  ٠١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٠٤١

 نگلسفریدریکئه



،  وه یانهه ماكه ی بنه شانه ڵوه هۆی هه  به  كه  وه گرێهه ئه  تیه یی و چینایه ناوچه  و جیاوازیه جێی ئه
 . وه شێنه وه ڵئه وانیش هه ، ئه وه تیه ن ارێهی تایبه خاوه  واته

 ؟ وه نه كه ت ئه كان ڕه باوه  كان ئاینه ئایا كۆمۆنیسهه: پرسیاری بیسه و دوو
  ربهڕیهنهێهك بهوون بهۆ قهۆنهاغهه نه  ده چهه  یهه تا ئێسها بوونیهان ههه  كان كه موو ئاینه هه:  اڵم وه

و  اڵم كهۆمهۆنهیهزم ئهه بهه.  ڵهك كانی خهه ڵك یان گروپه كردنی تاك تاكی خه شه كانی گه مێژووییه
 . وه شێنێهه وه ڵیانئه و هه  زیاده  كاته كان ئه ئاینه  كردنی مێژوویی كه شه گه  له  یه قۆناغه
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کە..مدایهردهبهكیترمانلهیهبژارده

 !دەسەاڵتدارێتیجەماوەریە
 

تبهبارهیاندنیحزبیكۆمۆنیستیكرێكارییكوردستانسهڕاگه 

 ڵبژاردنیپەرلەمانیکوردستانجاڕیههگاڵته
کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی کوردسهان، کە حزبەکانی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆن تێی ا 

یان وەکو رخژی دەنگ ان بۆ پەرلەمانی کوردسهان  ٢٠/١/١٠٢٨بەش ارن، رخژی 
کانی  ن حزبه الیه رێمی کوردسهان ا له هه ڵبژاردنێکی تر له سازدانی هه  وه دیسانه.  دیاریکردوە

ن،  که د ده اڵت ناوزه سه ده ناڕازی له خۆیان به که  ی و حزبانه ن ی ئه زامه ڕه اڵت و به سه نێو ده
خۆیان و  به  وه ت انه رعیه بۆ شه    وتون که ک ڕێکه موو الیه مجۆرە هه به.   وه بڕیاری لێ رایه

نێوانیان ا و هەروەها بەئومێ ی   اڵت و سامان له سه ی ده وه شکردنه پێناو دابه له
شیان، جارێکیهر  راسهکردنەوەی باری الری ئەزمونی شکسهخواردووی حوکمڕانی هاوبه

بە ئامڕازی   وه نه نگ ان و بیانکه کانی ده م سن وقه ده ر به  وه ڵکی کوردسهان ڕاکێشنه خه
  که  کاتێک ایه له  مه ئه.  هەڵبژاردن  ناویان لێناوه جاڕی که گاڵهه کی تری  ڕێخسهنی سینارێۆیه به

و ڕیسوایی و  نگ و ئه زویر و دزینی ده ته له  م حزبانه رئه و شکاتی هه هێشها تانه
، لەگوێێ خەڵک ا  وت رکه مانی عیراق ا ده رله ی په که ڵبژاردنه هه له   ی که ئابڕوچوونه
 !دەزرنگێهەوە

  سهبردنه ش ارن، ده دا به ڵبژاردنه م هه له ی  وحزبانه ئه م  رجه و هاوبەشی سه سهه رجه خاڵی به
نها فاکهۆر و  ڵبژاردن ا، ته هه ش اریان له ڵک و به نگی خه ده  گوایه  که   وانی سواو مان قه هه  بۆ

ژیانی  اڵت ارێهی ئێسها و له سه می ده سیسهه له   دیهێنانی گۆڕانکاری و چاکسازیه به  ڕێگای
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و  ر بۆ هێشهنەوە ک هه کی ئاواش نه درخیه.  تی هاواڵتیان ا اڵیه سیاسی و ئابوری و کۆمه
ی  مه گه  م حزبانه ئه کی سیاسی که  یه اڵت ارێهی و چوارچێوه سه کانی ده پاراسهنی پایه

تیکردن و  دژایه وخۆ بەمەبەسهی  ڵکو ڕاسهه ، به سهی بۆبراوه ن، ده که سیاسی خۆیانی تیاده
  کۆتاییهێنان به ری ناڕازی کوردسهانە، که  ماوه ی جه باتی شۆڕشگێرانه بەالڕێ ابردنی خه

تی  تایبه به .   وه کرێهه ده ئامانج، دووباره   اڵتی میلیشیایی و تااڵنچی بۆرژوازیی کردخته سه ده
ی  وه مانی، ئه رله ن ی  خولی په ڕبوونی چه تێپه  ی هەڵبژاردن و ن ی  جاره ی چه جروبه ته که 
مهری   که  نگ انەوە ڕێگای ده ناتوانرێ له ر  ک هه ی ئێسها، نه اڵته سه م ده ئه  که  لمان ووه سه

ت ناتوانرێ  نانه ژارو برسی تیابکرێ، ته ڵکی هه قازانجی خه گۆڕانکاری و چاکسازی به
بۆ   وه بگوازرێهه   وه تی و پارتیه کیه یه یی  ماڵه دوو حزبی میلیشیایی و بنه  اڵت له سه ده
بێجگە لەوەش پەرلەمان کارتۆنیبوونی خۆی !  مان خێزانی بۆرژوازی هه حزابێکی تر له ئه

  ، تابکرێهه مهری  ڕێزو ئیعهباری نیه ڵکی که نگ و ڕای خه ده که.  بەسەد شێوە سەلمان ووە
 .می ئێسهادا سیسهه فاکهۆرێک بۆ گۆڕانکاری له  پێوانەو

  رێوه کانی پێشوو به ڵبژاردنه کی سیاسی جیاواز له هه زایه فه ، له  مجاره ڵبژاردنی ئه اڵم هه به
کانی  ری کێشه سه حزابی بۆرژوازی کورد لە چاره سهی ئه کەوە شکسه و بنبه الیه له چێه،  ده

ڵگای  بردنی خودی کۆمه ڕێوه به  غ ا و لەالیەکی ترەوە شکسهی له  رێم و به نێوان هه
بەگرنگهری  مەسەلە   وه وەاڵم انه  ی له م حزبانه ل و بێهوانایی ئه شه تی فه قیقه کوردسهان ا، هه

ی  رکردنی کێشه سه ڵک و چاره ی خه تاییهری  خواسهەکانی ڕخژانه ره سیاسیەکان و سه
کی  الیه له.   ی هاواڵتیان ا جێخسهوه هوشیاری زخرینه سه و هه کان، له تگوزاریه و خزمه موچه
کان و  حزبه ڕییان به  اڵت و بێباوه سه ده ر به  رامبه ڵک به یی و بێزای خه توڕه  وه تریشه
ڕێگای  اڵتی له سه سهکردنی ده سهاوده ی چاکسازی و ده پرخژه ر  ک هه کانیان، نه ته سیاسه

اڵتی  سه النانی ده ی وه له سه مه  ڵکو ئامێز، به تێکی گاڵهه بابه  ، کردخته وه ڵبژاردنه مان و هه رله په
.  ری ا داناوه ماوه تی جه زایه ی ناڕه وه کانی بزوتنه وریه فه رکه  ئه ی  وه ڕیزی پێشه ئێسهای له

ی فریودان و ڕاکێشانی هاواڵتیانی کوردسهان بۆ  له سه مه  که  دخخێکی ئاوادایه له
کان و  موو حزبه م هه رده کی به ره کی سه گرفه و گرێیه  ڵبژرادن بۆته کانی هه رسن وقه سه

  دخخیکی ئاواوه م ساڵخ له رهه ب ولواحی  و به ک شاسوار عه کانی وه ڵهۆقینی لیسهه خودی هه
 . یان گرتووه رچاوه سه
 !ری بێبەش و برسیکراوی کوردسهان ماوه ڵکی ناڕازی کوردسهان، جه خه
و  موو ئه رانی هه نوێنه نگ ان به ده.   نییه  ی ئێمه دا بژارده ڵبژاردنه م هه ش اریکردن له به

ن میلیشیاو  ن  حزبێکی خاوه رانی چه یان نی نوێنه گه  له ، جگه  وه ته تاقیکراونه  ی که حزبانه
اڵت و  سه مانە کارتۆنیەکەیان و شەرعیەت انەوە بە ده رله کۆمپانیای بازرگانی بۆ نێو په
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ڵکی کرێکارو  خه  ، شهێکی زیاتری بۆ ئێمه ڵگاوه ر کۆمه سه ریان به رکوتگه یاساو هێزی سه
جاڕی  گاڵهه  ش اریكردن له به.   ران تێ ا نییه رمانبه تکێش، ژنان و الوان و فه حمه زه
  رده موو ده هه ن  ساڵی پێشووه به ڵخی چه ی سیناریۆی ته وه كردنه ڵبژاردن ا دووباره هه
 . وه کانیه تیه چینایه  ری و جیاکاریه سه
ن  ساڵی پێشوو  كانی چه تیه زایه ناڕه.   س نییه كردن و بایكۆتكردن به ش ارینه نها به اڵم ته به
وری  ده ر له ماوه كگرتنی جه بێ خۆ ڕێكخراوكردن و یه به كه   لمان وویانه د جار سه سه

ی  وه اڵتی بۆرژوازی كورد و جێگرتنه سه النانی ده بۆ وه  كی ڕخشنی شۆڕشگێرانه ئاسۆیه
ن و  نجومه ڕێی شورا و ئه تكێش له حمه ڵكی كرێكار و زه ڵبژێردراوی خه اڵتی هه سه ده به

.  داراكان ئیمكانی نییه  پێنی چینه اڵتی خۆ سه سه ده ، ڕزگاری له وه كانی خۆیانه واقعیه  ئۆرگانه
ركوت و  بری سه زه  اڵم به ، به واو بووه اڵتیان ته سه و ده  وان شكسهیان خواردووه ئه

ر خۆ ڕێكخراوكردن و  كی كاریگه ش چه بۆ ئێمه.   وه ته میلیشیاكانیان هێشهوویانه
ی  کایه بات بۆ هێنانه وری خه ده  له  مانه ن  ساڵه تی و بێزاری چه زایه ئاسۆداربوونی ناڕه

ر  بۆ هەموان مسۆگه رانی  كسانی و خۆشگوزه ئازادی و یه  ری وا كه ماوه اڵتێكی جه سه ده
 .بكات
پووچبوونی  ن ینجار مایه ڵبژاردن و چه هه  ی ناویان ناوه جاڕیه و گاڵهه با ئه  وایه که

باتی  تیمان، با له ی هێزی چینایه وه تێک بۆ کۆکردنه فرسه  ینه ، بکه وه ته تاقیکراوه
و سیناریۆی  اڵته سه م ده وت  به”  نا ”  ینە ڕخژی  نگ ان بکه ش اریکردن، ڕخژی ده به
ژێر دروشمی نان و ئازادی و  تیمان له زایه ی انی ڕیزی ناڕه هێنانەمه با به.  ڵبژاردنیان هه
 .شکسه بکێشی  به  جاڕیه م گاڵهه ئه  کگرتووانه ری، یه ماوه اڵت ارێهی جه سه ده
بردنی هاواڵتیان و  خشهه  مپێنێک بۆ فریودان و له ک که ڵبژاردن وه وان سیناریۆی هه رئه گه ئه

ران،  رمانبه کرێکاران و فه  بی ئێمه گرن، ده ده وه  سهه ده کان به ر سن وقه ڕاکێشانیان بۆسه
و  کارگه موو شوێنێک، له هه له  ئێسهاوه ر له  ژارو برسی، هه ڵکی هه ژنان و الوان و خه

تی خۆمان  زایه ی ناڕه وه کۆڕو کۆبوونه  کانی شار ن ه زانکۆ و ناوه کان، له که ڕه و گه زراوه دامه
سەاڵتی میلیشیایی وتااڵنچیان ا،  ی ده سایه نا بۆ ژیانکردن له”  نی   یه ی  و رایگه ڕێ بخه به

 ” !ری ماوه اڵت ارێهی جه سه بژی ده
 !ڵبژاردن جاڕی هه نا بۆ گاڵهه

 !ش تكێش و بێبه ری كرێكار و زحمه ماوه ڵبژێردراوی واقعی جه اڵتی هه سه و ده ره به
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