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 :ناوەڕۆک    

  

اڵتی میلیشیایی و  سه ده  كۆتاییهێنان به   
.دۆخی ئێستا  ڕزگاربوونی كوردستان له  

 ٢ ....................................................ڵ عوسامنی حاجی مارف  گه گفتوگۆ له
 

 تی كۆمۆنیزمی كرێكاری،  ت و خه نسور حیكمه ری ڕۆڵی مه وه ته
 ٨١ .....................................................................................م سیمیناری دووه

  
 ژنان،  كانی توندوتیژی دژ به تی و هۆكاره اڵیه مای كۆمه بنه

 ٨٠٢....................................................................................... ریم موحسین كه 
 
 نگاو بۆ دواوه،  و دوو هه  وه نگاوێك بۆ پێشه هه  

 ٨٢١..........................  ریم نووسینی عوسامنی حاجی مارف و موحسین كه
 

 رباخ،  فۆیه  ت به باره كانی ماركس سه تێزه 
  ٨١١..................................مال موحسین كردنی جه رگێڕان و ئاماده وه
  

 . ، ڤالدیمیر ئیلیچ لینین اڵتی دووانه سه ده

 ٨٥١............................................................................. مین ز ئه به رگێڕانی نه وه

 
 

 

 ٨٦١.......................................................................................... :کان نامه  ڵگه به

 : ت به باره یانی حزب سه به 
 اڵتی میلیشیایی،  سه ده  كۆتاییهێنان به 

 .ساتباری ئێستا دۆخی كاره  رجی كۆتاییهێنان به پێشمه

   
 

  
 



٨ 

 
 
 
 

 : كی ژماره پێشه
 

ڵێك  دا كۆمه  ، له یه ٨١١٢ی ساڵی  دوا ژماره  كه  كه ی گۆڤاره ١١  ڕێز، ژماره ری به خوێنه 
  كی زۆرتری به گرنگیه  یه م ژماره ڕاستیدا ئه  ، و له تی سیاسی و فیكری پێكهاتووه بابه
.  تی فیكری داوه بابه  
ی  ٨١یااناێاكای پامایانایاۆمای  به  ت به باره سه  كه می سیاسی گفتوگۆیه كه كی و یه ره تی سه بابه

 . ناسیۆنالیزمی كورد_اڵتی بۆرژوا سه النانی ده ر دۆخی كوردستان و چۆنێتی وه سه له  حزبه
ت و  نساور حاكا اه ماه  ت باه بااره ی  ساه فیكری و سیاسیه  ره وه و ته ی پێشوودا ئه ژماره  له
درێایی   دا و لاه یاه م ژمااره و لاه  می باووباۆوه كه سی یناری یه  تی كۆمۆنیزمی كرێكاریه خه
 . م دێت دا سی یناری دووه وه ئه
كاانای  تای و ۆاۆكااره اڵیاه ماا كاۆماه باناه  ت باه بااره كان سه باسه  كێكی تر له ودا یه دوای ئه  به

و دوو   وه ناگااوێاك باۆ پاێاشاه ۆاه) ناوی   تێكی سیاسی دێت به پاشان بابه.  توندوتییی ژنانه
تایا   رباخ دێت و دوا بااباه فۆیه  ت به باره كانی ماركس سه و تێزه دوای ئه(.   نگاو بۆ دواوه ۆه

 . اڵتی دووانه سه ده  ت به باره سه  ۆی لینینه
  ت باه بااره ساه  ندی حازباه ی ناوه ی كۆمیته ٨١ی پمینیۆمی  یاننامه كاندا به نامه ڵگه شی به به  له

 .كوردستان  اڵتی میمیشیایی له سه النانی ده كۆتایی ۆێنان و وه
 

مال موحسین  جه  

ر رنووسه سه  

٨١٠٢ری  ی دیسێمبه ٢٠  

 
  

 

 

 ٨١١٨نابی /  ٨٠  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اڵتی میلیشیایی و  سه ده  كۆتاییهێنان به

 .دۆخی ئێستا  ڕزگاربوونی كوردستان له

 ڵ عوسامنی حاجی مارف  گه گفتوگۆ له
 

مای  مانگی تشرینی دووه  ندیی حزب له ی ناوه ی كۆمیته٨١پمنیۆمی :  دیدگای سۆشیالیستی
رجای  اڵتی میمیاشایاایای پاێاشا اه سه ده  كۆتاییهێنان به: " ژێر ناوی كی له یه یاننامه مساڵدا به ئه

تاا باا  ره ۆاوڕێ عاوسا اان ساه.   وه دا بووكرده" ساتباری ئێستا دۆخی كاره  به  كۆتاییهێنانه
  كاوێاوه  لاه  شاناه م چاه كای لاه یاه یاانانااماه ركردنی باه پێویستی ده  ین كه پرسیار بكه  وێوه له

  تاه م بااباه ر ئاه ساه ت له تایبه پمنیۆمدا به ندی له  ی ناوه و بۆچی کۆمیته  ی گرتووه رچاوه سه
 ؟ ستاوه ڕاوه

 :عوس ان حاجی مارف
دەسەاڵتی بۆرژوا ناسیۆنالیساتای کاورد بە ۆەردوو ۆاێازی مایامایاشایاای بانەمااڵەیای و بە 
دابەشکاردنای کاوردساتاان بە نااوچەی زەرد و ساەوز و بەردەوامایادانایاان بە گاێایاو و 
ناجێگیریی سیاسی و ڕوودانی چەندین کارەسات و نەۆامەتی، بەردەوامی بوون و مانەوەی 

 

٢ 

 عوسامنی حاجی مارف

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



سااال لە سااەر حساااباای ئاااوارەبااوون و سااەرگەرداناای و  ٨٢ئەم دەسااەاڵتە بااۆ ماااوەی 
ۆەژارکردنی زۆرینەی دانیشتوان و شکانادنای شاکاۆ و ئایارادە و دەوری خەڵاك باووە لە 
دیاریکردنی چارەنووسی خۆیدا، کە ۆەر بەم ئاراستەیە بەڕێوەچووە و درێیەیان بە ژیاانای 

نەبوونی ۆیچ جۆرە تروسکایی ئومێدی ئاڵوگۆڕێك کە پەیاوەسات باێات .  سیاسیی خۆیانداوە
بە بەرژەوەنادی ژیاان و گاوزەران و ئااساودەیاای خەڵاکەوە لە ساایەی ئەم دەساەاڵتە و 
ۆێزەکانی بەشدار لەم دەسەاڵتەدا سەل ێندراوە کە بێئاکام و مەحاڵە و ۆەرگایاز ڕووناادات، 
لە ۆەمانکاتدا بەرجەستەبوونی تووڕەیی و باێازاری و نااڕەزایەتای بەرفاراوانای خەڵاك بەم 
دەسەاڵتە تەنها یەك ڕێگا لەبەردەم چارەنووسی خەڵاکای کاوردساتاانادا نایاشاان ئەدات باۆ 
ڕزگاربوون لەم ۆەلومەرجە پڕ مەینەتی و بێ ئاسۆییە، ئەوی  کۆتاییهێاناانە بەم دەساەاڵتە 

 .و دامودەزگاکانی
دەربارەی ئەم ۆەلومەرجە سیاسیایەی کاوردساتاان و دەور و جاێاگااوڕێاگاای حازبەکاانای 
کوردایەتی و ئیسالمییەکان و کاریگەرییاان لەساەر بەرجەساتەکاردنەوەی ئەم ۆەلاومەرجە 

ی حازبا اانادا ٨١دژوارە و دواتر باسکردن لەسەر دەرچوون لەم باارودۆخە لە پامانایاۆمای 
ۆەرچەندە ئاماژە بەوە کرا کە دەماێاك سااڵە .  قسەوباسێکی جدی و سەرەکی ۆاوڕێیان بوو

باس لە سەر وەالنانی ئەم دوو دەسەاڵتە بنەماڵەیی و میمیشیا ناسایاۆناالایاساتە کاراوە و لە 
پەسندکراوەکانی کۆنگرەکان و پمنیۆمەکاندا پێداگیری لەسەر کراوە و وەك پاێاداویساتای باۆ 
گەڕانەوەی جێگیری سیاسی و دیاریکردنی چارەنووسی کوردستان و ۆاتنە مەیادانای دەور 

بەاڵم بەتاایابەتای .  و دەخاڵەتی خەڵك بۆ سەربەخۆیی کاوردساتاان و دامەزرانادنای دەوڵەت
ی ئۆکتۆبەر و ئاڵوگۆڕ لە ۆاوکێشەی سیااسای و فەراۆەماهاێاناانای ١١بەدوای ڕووداوەکانی 

دۆخێکی نالەبارتر و دژوارتر لە ۆەلومەرجی سایااسای ئاێاساتاای کاوردساتاانادا، مەساەلەی 
  کۆتاییهێنان بەم دەسەاڵتەی حزبەکانی کوردایەتی ۆەردوو بنەماڵە پێداویستییەکی حەیااتایاه
بۆ وەالنانی کۆسپەکانی خەبات و ئاوات و بەدیهاێاناانای خاواساتەکاانای خەڵاکای کارێاکاار و 

بەجیا لەمەش دروشا ای ڕووخاانای دەساەاڵت بە ۆەر جاۆرێاك .  زەح ەتکێشی کوردستان
ۆەر .  تەعبیری لێکرابێت تێکەل بە خواستەکانی جەماوەری تاوڕە و نااڕەزایەتایایەکاان باووە

بۆیە لە کاتێکدا پمنیۆمی حزب ان پێداگری لەساەر ئااڵاوگاۆڕێاکای ڕیشاەیای لە ۆەلاومەرجای 
سیاسی و ئابووری کوردستاندا دەکات لەۆەمانکاتدا پێداگری لە ۆەوڵدان بۆ بەڕێاساساتان و 

 
 ..اڵتی میلیشیایی و  سه ده  كۆتاییهێنان به

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١  



بەۆێزبوونی بزووتنەوەیەکی بەرینای جەمااوەری باۆ کاۆتاایایاهاێاناان بەم دەساەاڵتە و بەم 
ئەم بەیاانەی پامانایاۆم پاێاداویساتایای .  ۆەلومەرجە نالەبار و ناجێگیر و فەالکەتاباارە دەکاات

ۆەنگاوێکە لە راستای بەڕێسستن و لە چوونە پێشەوەی ئەو بزووتنەوەیەدا بە ۆەناگااوێاکای 
پێشڕەو و پێویست دەخەمڵێنرێت بۆ وەالنانی بەربەستی ستراتییی شۆڕشای کارێاکااری لە 

 .کوردستاندا
 
کات،  ده" اڵتی میمیشیایی سه ده  كۆتاییهێنان به"  باس له  که یانه ، به باشه:دیدگای سۆشیالیستی 
و "  ڕووخانی ڕژێم"پ و کۆمۆنیستیدا زیاتر دروش ی  ی چه وه نێو بزووتنه کاتێکدا له له
اڵتی  سه ده  کۆتاییهێنان به  ستتان له به مه  وایه ، که وه کرێته رزده وجود به اڵتی مه سه ده

 ؟ ن ڕووخانی ڕژێ ێك ناکه  ڕۆشنی باس له میمیشیایی چیه و بۆچی به 
 : عوس ان حاجی مارف

بەۆەر جۆرە دروشم و شێوازێك بۆ بەکارۆێنانی دەستەواژەی کۆتاییهێنان بە دەسەاڵت، 
ۆتد، ...وەالنانی دەسەاڵت، ڕووخانی دەسەاڵت، ئاڵوگۆڕ لەدەسەاڵت، ڕاماڵینی دەسەاڵت

مانای ئەوەیە ئەو دەسەاڵتە ۆەرچیەك بێت و نوێنەرایەتی ۆەر ۆێڵێکی سیاسی بکات و 
سەر بەۆەر الیەنێکی سیاسی بێت ئیتر کارنامەی تەواو بووە و دەبێت بڕوات و بگۆڕدرێت 

لە "  کۆتاییهێنان بەدەسەاڵتی میمیشیایی"و کۆتایی بەدەسەاڵتی بهێنرێت، واتە بەکارۆێنانی 
بەیاننامەی حزبی ئێ ەدا مانای ئەوەیە دەسەاڵتی سیاسی ئێستای کوردستان بە ۆەردوو 
دەسەاڵتی ناوچەی زەرد و سەوز دەبێت کۆتایی پێبهێنرێت و لە ناوەڕۆکدا لەگەل ۆەر 
دەسەتەواژەیەکی تردا کە بۆ ڕووخانی دەسەاڵتی سیاسی بەکار دەۆێنرێت جیاوازی نیە و 
مانای ئەوەیە ئەو دەسەاڵتە دەبێت لەسەر دەسەاڵت و حوک ڕانی و بەڕێوەبردنی 
دامودەزگاکانی ئەو وواڵتە یان ناوچەی ژێردەسەاڵتی دەستوپای ببەسترێت و دوور 

بەاڵم واقعیەتی پێکهاتەی دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستاندا کە دەسەاڵتی .  بسرێتەوە
میمیشیاییە و دابەش بووە لە بەینی دوو ۆێزی سیاسیدا و ناوەندێکی دەسەاڵت بەرجەستە 
نیە و کوردستان پێناسەی دەوڵەت و سیست ێکی دامەزراوی سیاسی و ناوەندی نیە، 

لە باری عەمەلییەوە ڕۆشن نابێت، چونکە لە کاتێکدا کە "  بڕوخێ دەسەاڵت"بەکارۆێنانی 
سیستم و ناوەندێك بۆ ڕژێ ێکی سیاسی بوونی نیە چۆن ڕێگای ڕووخاندنی دەگیرێتە بەر، 

 ڵ عوسمانی حاجی مارف گه گفتوگۆ له

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١  



ۆەردوو ۆێزی بنەماڵە و میمیشیا کە ناوچە نفوزی خۆیان ۆەیە و ۆەریەك لە ناوچەی 
خۆیدا دەسەاڵت بەڕێوە دەبات، ڕێگاکەی ئەوەیە کۆتایی بە دەسەاڵتی ممیشیاییان بهێنرێت، 
ۆەڵبەتە ئەم ڕێگایەش مانای عەمەلی و میکانیزمی خۆی ۆەیە کە دەکرێت دواتر قسەیان لە 

 .بارەوە بکەین
 

ڵکی ناڕازی  خه اڵم ۆاوڕێ عوس ان خۆتان ئاگادارن که  به:  دیدگای سۆشیالیستی
  ربڕینی جۆراوجۆر باسی کۆتاییهێنان به ده کانیان به  تییه زایه کوردستان بەدرێیایی ناڕه

  وانه ڵگادا له گوێی کۆمه به  کاندا داوه تییه زایه نێو خۆپیشاندان و ناڕه اڵتی ئێستایان له سه ده
ش  مجۆره ۆتد به"... و کورسییه ن ئه چۆڵیکه"، "بڕوخێ دز"، "اڵت سه بڕوخێ ده"   وتوویانه

ڵك  بۆخه نه   ی که وه اڵم ئه ر به ماوه الی جه  اڵت خاڵێکی ڕۆشنه سه ی ڕۆیشتنی ده له سه مه
النانی  لی وه مه مانای عه  ی بۆکراوه ندیدا ئاماژه ی ناوه ی کۆمیته که یانه به  ڕۆشن و نه له

کۆتاییهێنان به "ی دروش ی  وه لی کردنه مه ر بپرسین مانای عه گه کی تر ئه واتایه به.  اڵته سه ده
ی چ  وه کایه شوێن ۆاتنه دا به م دروش ه دی ئه ۆێنانه و حزب له   چیه"  اڵتی میمیشیایی سه ده 

 ؟ یه وه باتکارانه تی و خه اڵیه رجێکی سیاسی و کۆمه لومه ۆه  جۆره
 : عوس ان حاجی مارف

ۆەروەك پێشتر ئاماژەم پێدا دروش ەکان بۆ کۆتاییهێنان بە ۆەر دەسەاڵتێك لەالیەن 
جەماوەری ناڕازییەوە چۆن بەکار دەۆێنرێت کێشەیەك نیە، چونکە لە بنەڕەتدا لە ۆەست و 
ویست و خواستی خەڵکیدا ئەو مانایە دەبەخشێت، ئەو دەسەاڵتە لەبەر ۆەر ۆۆیەك بێت 
قەبوڵیان نیە و بە ئومێدی لە ناوچوون و گۆڕانیەتی، ئەمە واقعیەتی دروش ی ناڕەزایەتییە 

ۆێزە سیاسییەکان کاتێ دەیانەوێت  بەاڵم .  رییەکانە و بێزار و توڕەیە لەم دەسەاڵتە جەماوه
ئەم خواستە جەماوەرییە بقۆزنەوە و کاری لەسەر بکەن، ئاشکرایە ۆەر ۆێزو الیەنێك 

اڵیەتییەکانەوە  لەڕوانگەی بەرژوەندی سیاسی و پەیوەستبوونی بە بزووتنەوە کۆمه
گەر سەرنج .  دەخاڵەت لە ڕێکسستن و ڕابەریکردنی ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکاندا دەکات

ی شوبات و دواتر وەك ئۆپۆزیسیۆن ١٢بدەن ئەو ۆێز و الیەنە قەومی و ئیسالمییانەی لە 
خۆیان پێناسە دەکرد و بە جۆرێك باسی گۆڕانی دەسەاڵتیان دەکرد، بە ناوی خەباتی 
مەدەنییەوە کە تا ئێستاش بە ۆەمان شێواز بەردەوامن، لە ڕێگەی ۆەڵبیاردن و پەرلەمانەوە 
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ئومێدی ئەوە ڕەواج پێ ئەدەن کە ئەتوانن دەسەاڵتی بنەماڵە بگۆڕن و ۆێزی میمیشیا 
بەاڵم ئەمجۆرە شێوازە بە جیا لەوەی کە نەك ناکرێ پێناسەی .  نیشت انی بکەنەوە

ئۆپۆزیسیۆن بۆ ئەو ۆێز و الیەنانە بکرێت، بەڵکو بۆ خۆشیان بەشێکن لەو دەسەاڵتە و 
پارێزەری مانەوەی ۆەمان سیست ی سیاسی و دەسەاڵتی سەروو خەڵکین، لە ۆەمانکاتدا 
وەك ئەزموونێکی شکست خواردوو ناکارا و بێ انا و بەرجەستەکردنی زیاتری دەسەاڵتی 

 .بنەماڵە و میمیشیا خۆی سەل اند و ڕیسوابوون
کۆتاییهێنان "ئەوەی کە پێویستە لە دروش ی بەیانەکەی ئێ ەدا ڕۆشن کرێتەوە واتە 

بەو مانایە بەکار ۆاتووە، کە چۆن ۆەول بدەین دەسەاڵت لەژێر "  بەدەسەاڵتی میمیشیا
یەکەم کە پێشتر بۆ خۆمان ڕۆشن بوو لە .  دەستی حزبە دەسەاڵتدارەکان دەربهێنرێت

ڕێگای خەباتی مەدەنی بە مانای ۆەڵبیاردن و پەرلەمانەوە ئی کانی گۆڕینی دەسەاڵت بۆ 
حزب و الیەنە کۆمۆنیست و کرێکارییەکان نەك ئی کانی نیە و ناکرێت، بەڵکو ئەوپەڕی 
گاڵتەجاڕی و ڕیسواییە، کە خۆشبەختانە ئەزموونی ئەم چەند ساڵەی گاڵتەجاڕیی 
ۆەڵبیاردن و پەرلەمان لە کوردستاندا بە ڕادەیەکی ڕوو لە پێ  و بە ڕێیەیەکی بەرز بۆ 
بەشی زۆرینەی خەڵکی کوردستان سەل ێندرا، کە بەشدار نەبوونی ڕێیەیەکی بەرز لە 

دووەم  واقعیەتی .  ۆەڵبیاردنەکانی ئەم ساڵی کوردستاندا ئەو ڕاستییەی دەرخست
دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان کە پێکهاتەیەکی دەوڵەتی نیە و ڕژێ ێکی سیاسی ناوەندی 
و کۆکراوە بۆ حوک ڕانی لەسەرتاسەری کوردستاندا وەك یەك بەڕێوەبەرایەتی کار ناکات 

رد و سەوز و چەندین لق و پۆپی لێ بۆتەوە، ئێجگار بە  و دابەش بووە بە دوو ناوچەی زه
زەح ەت دێتە بەرچاو کە بتوانرێت ن وونەی ۆاتنە مەیدانی ناڕەزایەتی جەماوەری لە 

بۆن وونە لەو .  ن وونەی میسر و تونس و ئێران لە کوردستاندا دووبارە بکرێتەوە
وواڵتانەدا ۆەرکات لە پایتەختەکەیدا دامودەزگاکانی دەسەاڵت لەالیەن جەماوەری 
ناڕازییەوە گەمارۆ درابن ئەوە توانراوە دەسەاڵتی سیاسی فەلەج و بێ دەستوپابکات و 

پێویستە .  ڕای اڵن، بەاڵم واقعیەتی کوردستان پرۆسەیەکی بە پێچوپەنای بەسەردا سەپێنراوە
کە ۆەنگاو بە ۆەنگاو ناوچە بە ناوچە ۆەوڵبدرێت دەسەاڵت لە ژێر دەسەتی دەسەاڵتی ۆێزە 
ممیشیاکان دەربهێنرێت و دەور و دەخاڵەت و ئیرادەی خەڵك لە کاروباری بەڕێوەبەرایەتی 
و ئابووری و سیاسی و دادوەریدا لەۆەر ناوچەیەك کە ڕزگار دەکرێت جێگایان بگرێتەوە، 
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تا دەگاتە ئەو ئاستەی تەواوی کوردستان لە ژێر دەسەاڵتی ئەم ۆێزە میمیشیاییانە 
 .پاکدەکرێتەوە

 
  اڵتی ئێستای به سه النانی ده ی وه له سه مه  که یاننامه دا به وه ل ئه گه له:  دیدگای سۆشیالیستی

ۆێشتا   مه اڵم ئه ، به وه ته گرێداوه  وه یه"ری ماوه كی سیاسی جه یه وه بزووتنه"یدانی  مه ۆاتنه
ڕاستای  ڕوو له  مەلی ناخاته کی عه و ۆیچ سینارێویه  وه ۆێڵیته ناڕۆشنی ده به   که ته خودی بابه

لی مومکن  مه سیناریۆی عه  وایه اڵت، که سه ده رۆێنانی دروش ی کۆتاییهێنان به  ده  وه کرده به
؟ واتە  اڵت چیه سه النانی ده کاندا بۆ وه تی و سیاسییه چینایه  ی ئێستای ۆێزه ۆاوکێشه  له

ن چۆن  که باسی ئه  ی ئێوه رییه ماوه جه  سیاسییه  وه و بزووتنه ئایا ئه  که  یه وه ئه  که پرسیاره
دا چ ڕۆڵێكی  م نێوه ؟ حزب له می چیه رده بهێنێ و ڕێگاكانی به  اڵته سه و ده توانێ كۆتایی به ئه
وی پێ  كات و بره وی ئه پته  وه بنه  خات و له ڕێك ده  یه وه و بزووتنه نها ئه ؟ ئایا ته یه ۆه
 دات؟ ئه

 : عوس ان حاجی مارف
مەسەلەیەك کە پێوستە زیاتر باسی لەسەر بکەین و بە ۆەند وەری بگرین، بۆ ڕوخان یا 
ڕاماڵین و کۆتاییهێنان بە ۆەر دەسەاڵتێك پێویستە پێ  ۆەموو شتێك لە چوارچێوەی 

ئەمە .  و نە ویستنی زۆربەی جەماوەری خەڵکەوە بێت بەو دەسەاڵت و سیست ە"  نا"دەنگی 
مەرجی سەرەکییە بەر لە ۆەر خۆڕێکسستن و ئامادەییەك بۆ وەالنان و کۆتاییهێنان بەۆەر 

واقعیەتی ئێستای کوردستان کە وەك ڕۆژی ڕوناك دیار و ئاشکرایە ئەم .  دەسەاڵتێك
خواستەی خەڵك بۆ کۆتایی بەم دەسەاڵتە خاڵێکی بەۆێزی باس و لێکدانەوەی ئێ ەیە بۆ 

 .کارکردن لەسەر ۆەنگاوە عەمەلییەکان و ڕێکسستنی ئامادەییەکانیدا
سال لە دەسەاڵتی حزبەکانی کوردایەتی بەۆێزی میمیشیای بنەماڵە و  ٨٢ئاکامی 

گرێدانەوەی ۆەلومەرجی سیاسی کوردستان لە پەیوەند بە کێشەکانی حکومەتی ناوەندی و 
ت و بەرژەوەندی وواڵتانی زلهێزی دنیا  خاڵه لە پەیوەند بە شەڕ و کێش ەکێ  و دەور و ده

و وواڵتانی ناوچەکە بەتایبەتی ئێران و تورکیا، دۆخێکی نەگۆڕی درێیەدان و بەردەوامییە 
ساڵەدا کوردستانی پێ داگیراوە،  ٨٢لە ناجێگیری و نائارامی سیاسی کە لەتەواوی ئەو 

سەپاندنی ڕاگرتنی کورستانە لە گییاوی سیاسی و دیارنەبوونی چارەنووس و ئایندەیەکی 
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ناڕۆشن و قەتیس بوون لەناو گەمەی سیاسی و تەرازووی ۆاوسەنگی ۆێزە ممیشیاکاندا، 
کە دەرگیربوونە بە کارەسات و تراژیدیا و فەزایەکی نەخوازراوی بێ کۆتایی لە ژیان و 

 .گوزەرانی کۆمەڵگەدا
ساڵی پارتی و یەکێتیدا وەك دوو کۆمپانیای مۆنۆپۆل بۆ ڕێکسستنی  ٨٢لە دەسەاڵتداریەتی 

شێوازێك لە دۆخێکی ئابووری بە ئامانجی فەراۆەمهێنانی بااڵترین ڕێیەی قازانج و 
پێکهێنانی زەمینەیەکی گونجاو بۆ دەست بەسەراگرتن و جەردەیی و تااڵنکاری تەواوی 
سامانی کوردستان درێسییان نەکردووە بۆ قۆرخکردنی تەواوی بنەماو ڕەگەی ئابووری لە 
ۆۆکانی بەرۆەمهێنان و بازاڕ و بازرگانیدا، کە بەرپرسان و توێیێك لە سەرمایەداران بە 
سەدان ممیۆن و چەندین ممیار دۆالر کەڵەکەی سەرمایەکانیانە، کە لە بەرامبەریدا بە ممیۆن 
ئینسان ڕەنجدەر و نەدار و ۆەژار و بێکار بوون، کە تا ئەوپەڕی بێ خزمەتی و ژیانێكی 
ناشایستە و نائیسانی بە ۆەقی دانیشتوانی کوردستان بەخشراوە، بەجیا لە بوونی 
سەرگەردانی و ئاوارەیی و ڕووبەڕوو بوونەوەی کارەسات و ژیانێکی ۆەمیشە لە 

 .چاوەڕوانی و مەترسیدا
سال دەسەاڵتی ناسیۆنالیستی  ٨٢کرێکاران و زەح ەتکێشانی کوردستان لە سایەی 

بنەماڵەیی پارتی و یەکێتی و ۆاوکارانیان لە ئیسالمییەکان و دەستەوتاق ی تر لە 
ی ئۆکتۆبەردا کە ۆەلومەرجێکی ١١بزووتنەوەی کوردایەتی، بەتایبەتی بە دوای کارەساتی 

نالەبارتری تازەی بۆ خەڵکی کوردستان ۆێنایە ئاراوە و کێشەکانی قوڵتر و سەختتر 
کردەوە، خەڵکی کوردستان لەالیەك لەبەرامبەر دۆخێکی سیاسیی نالەبارتر و نائارامتر و 

لەالیەکی ترەوە لە دۆخێکی ئابووری بێ .  سەرگەردانتر و نائەمنتر ڕووبەڕوو بوونەتەوە
. سەروبەر و پڕ کێشە لە بازرگانی و قاچاخچیتی و تااڵن و بڕۆ و دزی زیاتر ئاشنا بوون

مهێنانی ئاستێکی یەکجار نزم لە کرێ و زۆری سەعاتکار و نەبوونی  لە ۆەمانکاتدا فەراۆه
خزمەتگوزاری و نەبوونی سەالمەتی کاردا ژیان بەسەر دەبرێت، جگە لە نەدان و 

دۆخێکی وەۆا پێشهاتووە کە بە .  کەمکردنەوەی موچە و بڕینی زۆربەی خزمەتگوزارییەکان
ئەوپەڕی بێ ئیرادەکردن و زەلیل بوون و بێ افی و بێئومێدی و گۆشەگیرکردنی دەور و 

لە ڕاستای .  دەخاڵەتی خەڵکیان بۆ پاراستنی سەرمایەکانیان و دەسەاڵتەکەیان دابین کردووە
ئەم واقعیتەوەیە کە لەپال ناڕەزایەتییەکانی جەماوەری تووڕە و بێزار لەم دەسەاڵتە 
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ۆەمیشە لە پال بەرزکردنەوەی خواستەکانیان لە داواکردنی موچە و خزمەتگوزارییەکاندا 
وەك خواستێك بەرز دەکرێتەوە، ئەوە جێگای "  بڕوخێ دز"و "  بڕوخێ دەسەاڵت"دروش ی 

. سەرنجی جدییە لە ئاستێکی فراواندا ئەم خواستە بۆتە واقعیەتێکی پێویستی کۆمەاڵیەتی
بەاڵم چۆن ئەم خواستە وەك بزووتنەوەیەك گەشە دەکات و ۆەنگاوەکانی بەجێگەیاندنی 
دەباتە پێشەوە کە تا ئێستا لە دەورانێکی خۆڕسکی و بێئومێدی تێپەڕی نەکردووە یان 
سنووربەندی لەبەرامبەر ۆەژموونی ئاسۆی ناسیۆنالیستی بنەبڕ نەبووە، ۆەربۆیە الیەن و 
ۆێزی ڕەوتە بۆرژوازییەکان لە ناسیۆنالست و ئیسالمییەکان ئەتوانن سواری سەری بن و 

ئەوە کاری .  خۆیان بکەن بە خاوەنی و بۆ بەرژەوەندییە سیاسییەکانیان بەکاری بهێنن
ئێ ەیە کە ڕەوتی ۆەنگاوەکانی ئەو خواستە جەماوەرییە بەرەو ڕەوتی بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتی سەربەخۆ لەئاسۆی ناسیۆنالستی بەرینە پێشەوە، کە ئێستاش لە ئاستێکدا 
واقعیەتی ناڕەزایەتییەکان گەیشتووە بەو ئاکامەی کە ئومێد بەو ۆێزانەی خۆیان ناوناوە 
ئۆپۆزیسیۆن لەناو دەسەاڵتدا کەمڕەنگ بێتەوە و بە ۆەمان دەرەجە بسرێنە خانەی 

 .بەشداربووی تاوانەکانی دەسەاڵتی یەکێتی و پارتییەوە
 

ر بکرێ زیاتر بدوێن و  گه دا ئه یه م چوارچێوه رله ۆاوڕێ عوس ان ۆه: دیدگای سۆشیالیستی
ی  وه پاککردنه"یا  وه"  ری رتاسه ڕینی سه ڕاپه"ند سیناریۆی  تا چه  که  وه نه بده  وه اڵمی ئه وه
  اڵت بیسوازێ، به سه ڵك و ده ی نێوان خه ی ۆاوکێشه وجۆره به" کان ۆانگاوی شاره نگاوبه ۆه

 بینن؟   لی ده مه مومکین و عه
 : عوس ان حاجی مارف

پێشتر باس ان لەسەر ئەوە کرد کە واقعیەتی دەسەاڵتی بنەماڵە و ۆێزی میمیشیایی، 
کوردستانی بە ناوچەی نفوزی ۆێزە سیاسییەکانی دابەش کردووە و دۆخێکی تایبەت لە 

لەسایەی مانەوەی ئەم .  پەیوەندی ئابووری و سیاسی لە کوردستاندا بەڕێوە دەبرێت
دەسەاڵتی پارێزەرەی سیست ی سەرمایەداری و سەرمایەگوزاری بە شێوازی ئەوپەڕی 

ۆیچ جۆرە تروسکاییەك کە گۆڕانکاری ئەم   دڕندەیی و بە کۆیمەکردنی کرێکاراندایە كه
دۆخە لەباری سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە بەقازانجی جەماوەری کرێکاران و 
زەح ەتکێشاندا بەدەست بێنێت لە ناو ئەم دەسەاڵتەدا نەك بەدی ناکرێت و ڕوونادات، 
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بەڵکو ۆاوکێشەی ئاڵوگۆڕەکان و کێشەی نێوان ۆێزەکان و شەڕی دەسەاڵت و 
خۆکۆکردنەوەیان و فراونکردنی ۆێزە ممیشیاکانیان و پاراستنی بەرژەوەندییەکانیان و 
پاشکۆبوون و خۆبەستنەوەیان بە سیاسەت و بەرژەوەندییەکانی وواڵتانی ناوچەکە ئەوە 
دووپات دەکاتەوە کە دۆخی سیاسی و ئابووری کوردستان بۆ ژیان و گوزەرانی کرێکاران 
و زەح ەتکێشان و خەڵکی ۆەژار و نەدار بەردەوام زیانبەخشتر و سەختتر دەشکێتەوە و 

ۆەتا .  قڵشتی چینایەتی گەورەتر و مەترسیدارتر دەکات و ئایندەی کوردستان نادیار دەکات
بۆیان بموێت و بکرێت یەك فمس لە ڕێیەی قازانج  کەم ناکەنەوە، بۆ کەڵەکەی سەرمایە و 
تااڵنچێتی و دزی و جەردەیی ئەوپەڕی دڕندەیی و بێ افی و چەوسانەوە و کاری دژی 

دۆخەکەیان بە زۆری .  ئینسانی و کاری ۆەرزان و کۆیمەیی پەیڕەودەکەن و بەکار دەۆێنن
ۆێزە میمیشیاکانیان بەجۆرێك سەپاندووە کە ۆیچ جۆر یاساوڕێسایەکی کار بە قازانجی 

خاوەنکار یان بەرپرسەکانن یا لە ژێر .  کرێکاران بوونی نەبێت یان نەتوانێ دەوری ۆەبێت
پارێزگاری بەرپرسەکاندان، ۆەر ناوچەیەك و شارێك ۆەلومەرجی کار بەجۆرێك بە یاسای 
عەقڵی خاوەنکارەوە بەڕێوەدەبرێت، بەجیا لەوە کوردستان دابەش بووە بە دوو زۆنی زەرد 

لە ۆەمانکاتدا ناوچەکان و شارەکان لە ژێر سایەی دەور و نفوزی بەرپرسێکی .  و سەوز
بۆیە بە بۆچوونی من ڕاپەڕینی سەراسەری جەماوەری کارێکی سەخت .  حزبی چەکداردایە

و دژوارە و ۆەروەۆا ڕێگایەکی سەختە پێ ان وابێ بە ڕێگای ڕاپەڕینی سەراسەرییەوە 
دەتوانرێت دەسەاڵتی سیاسی بڕوخێنرێت یا کۆتایی پێ بهێنرێت، بەڵکو لەۆەر شوێن و 
جێگا و شارێکدا نفوزی ناڕەزایەتی جەماوەری گەشەیکرد و ڕێکسراو بوو دەتوانێت 
بەڕێوەبردنی ئەو شارە بچێتە دەست دەسەاڵتی ڕێکسراوە جەماوەرییەکان لە ن وونەی 
شوراکان یان ۆەرشێوازێك خۆی لە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی جەماوەری کرێکاران و 

دواتر ۆەنگاو بە ۆەنگاو ئەزمونێکی سەرکەوتوو نیشان بدرێت .  زەح ەکێشاندا نیشان بدات
و پەل بهاوێت بۆ ناوچەکانی تر و پەڕوباڵی ئەو ۆێزە سیاسییانە دەرکێشێت تا ڕوتیان 

بەکورتی مەبەست ئەوەیە مەرج نیە چاوەڕوانی ئەوە بین یا ئومێدی خەباتی .  دەکەنەوە
 .سیاسی بەوە گرێ بدرێت کە تەنها ناڕەزایەتییەکی سەرتاسەری لە کوردستان بەرپا ببێت

 
باشە ۆاوڕێ عوس ان ئەم ڕێکسستنە جەماوەرییانە خۆبەخۆ و بێ :  دیدگای سۆشیالستی
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 چەکدار بوون سەر دەگرێت؟
 :عوس ان حاجی مارف

ۆەڵبەتە وەك لە وەاڵمی پرسیارێکی تردا ووتم ئەمە کاری ئێ ەیە، کە دەوری ڕابەری و 
واتە بەبێ .  ڕێکسستن و بەۆێزکردن و یەکگرتوو كردنی ئەو ناڕەزایەتییانە پەرە پێبدەین

دەوری الیەنی سیاسی کۆمۆنیست و ئازادیسواز و پێشڕەوان و حزب و ڕێکسراوە 
جەماوەرییەکان و لە ۆەمانکاتدا بەبێ ۆێزی چەکداری جەماوەری ڕێکسراو ئەم پرۆسەیە 
نەك سەرناکەوێت بەڵکو بەرەوڕووی سەرگەردانی و شکستێکی گەورەی سیاسی یا 

ۆەڵسووڕانی سیاسی جەماوەری ناڕازی لە پرۆسەی خەبات بۆ .  بەالڕێدابردن دەبێتەوە
وەالنانی دەسەاڵتی میمیشیا بەڵگەنەویستە کە دەبێت دابینی ۆێزێکی بەرگری پتەو و 

تگەر بێت لە کێشە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا و  خاڵه ڕێکسراو و بەئەزموون و ده
 .مەوقعیەتی پێشڕەوانە بنوێنێت

 
" كانی ئێستا تییه ینه مه  ڵگای له كی كۆمه كجاره ڕزگاری یه"  كه یاننامه به: دیدگای سۆشیالیستی

ی  له سه شدا مه م ڕاستایه و له   " وه شۆڕشی كرێكارییه"وی ڕێکسستنی  گره  خستۆته
دا دیاری " م شۆڕشه ڕێگای ئه  نگاو له مین ۆه كه یه  ی ئێستای به اڵته سه م ده کۆتاییهێنانی ئه"

  تێکی بااڵتردا به حاڵه  له)شۆڕش  وێت به  تانه ده  ئایا ئێوه  که  یه وه ئه  که کردووه، پرسیاره
ی شۆڕش و شۆڕشی  مینه اڵتی ئێستا بهێنن؟ ئایا زه سه ده کۆتایی به ( شۆڕشێکی کرێکاری

 ؟ واقعیه  ته م بابه ند ئه ؟ تاچه ئارادایه دۆخی ئێستای کوردستاندا له کرێکاری له 
  :عوس ان حاجی مارف

واقعیەتی پەیوەندی بەرۆەمهێنان لە کوردستان بەۆەر دۆخێکی سیاسی دژوارەوە لە ۆەمان 
چوارچێوەی پەیوەندی ئابووری سەرمایەداری جیهاندایە و بەشێکە و پەیوەستە بە ۆەمان 

ۆەر بەو مانایە لە کوردستانیشدا وەك ۆەر وواڵتێکی .  بازاڕی پەیوندی کار و سەرمایەوە
تری دنیای سەرمەیاداری تەنها یەك شۆڕش ئەتوانێ پێناسەی کۆتاییهێنان بە واقعیەتی 
ئێستای ۆەلومەرجی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی بکات، ئەوی  شۆڕشی 
سۆشیالستییە، ۆەر بۆیە ۆیچ ڕێگایەك بۆ ڕزگار بوون لەم ۆەلومەرجە ئابووری و سیاسی  
و کۆمەاڵیەتیە و ئەم دێوەزمەی دەسەاڵتی سیاسی بۆرژوازی لەکوردستان و ۆەر 

٨٨ 

 ..اڵتی میلیشیایی و  سه ده  كۆتاییهێنان به

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



جێگایەکی تری دنیادا نیە جگە لە کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتەکانیان و جێگرتنەوەیان بە 
. حکومەتی کرێکاری و ۆەڵوەشانەوەی پەیوەندی کار و سەرمایە ناتوانێ شتێکی تر بێت

بەجیا لەوەی لەباری مەوزوعیەوە زەمینەی شۆڕشی کرێکاری واقعیەتێکی کوردستانە، لە 
ۆەمانکاتدا ۆەر ئێستا  کرێکاران و زەح ەتکێشانی کوردستان پێویستیان بە شۆڕشێکە بە 
ئااڵ و پەرچەمی ئازادی و یەکسانی و حکومەتی کرێکاری خۆیان کۆکەنەوە و ڕێکسراو 
بکەن و بێنە مەیدان، شۆڕشێك سەرەتای ئاڵوگۆڕێکی ڕیشەیی بێت بۆ تەواوی ناوچەکە و 
دنیا، شۆڕشێك پەیامی ڕزگاری لە ۆەموو جۆرە جیاکاری و نایەکسانی و چەوسانەیەك لە 

ئەرکی .  خۆی نیشان بدات و ۆەر ناوچەیەك کەوتە ژێر دەستیان جێبەجێی بکات
کۆمۆنیستەکانە ۆەر لە ئێستاوە لەسەر بنەمای لەئارادا بوونی زەمینەی شۆڕش ڕابەری و 
ڕێکسستنی بزووتنەوەی کرێکاری بکەن لە ڕاستای چوونەپێشەوەی ۆەنگاوەکان بۆ 
شۆڕشی کرێکاری کە ۆەر لە ئێستاوە پێویستە ڕێکسستنی کرێکاران بۆ شۆڕشی کرێکاری 
بسەنە دەستوری ۆەڵسووڕانی سیاسییانەوە و لەسەر ئەو بنەمایە بەرنامەکاری ۆاتنەمەیدان 

ڕوخانی دەسەاڵت یا کۆتایی دەسەاڵت بۆ کۆمۆنیزمی .  و دەخاڵەتی کرێکارن داڕێین
 .  کرێکاری وەالنانی بەربەرستەکانی شۆڕشی سۆشیالستییە

گێیاو و ناجێگیریی سیاسی و دەسەاڵتی میمیشیایی لە کوردستاندا بەربەستێکی واقعیە 
لەبەردەم پێکهێنانی حکومەتی کرێکاریدا، پاکسازی ئەم بەربەستە پێداویستیەکی حەیاتیە بۆ 

ئەم پاکسازییە ئەتوانێ لە ڕێگەی ۆاوپەی انی ڕیزێکی بەرینی .  شۆڕشی کرێکاری
جەماوەری ناڕازی و توڕە و بێزار و کەسان و ڕێکسراوی ئازادیسوازی و چەپ و 

ۆەروەك لەسەرەتاوە ئاماژەمان پێکرد ئەتوانرێت لە ۆەر .  کۆمۆنیستەوە بەڕێبسرێت
 .ناوچەیەکدا شێوازێکی گونجاو بۆ ئەو پاکسازییە بگیرێتە بەر و جێبەجێ بکرێت

 
  دوای  کات که ئه  وه به  ئاماژه  که یاننامه به  وه كی تره الیه اڵم له ، به باشه: دیدگای سۆشیالیستی

اڵت، ۆەلومەرجێکی گونجاو فەراۆەم بێت کە لە سایەیدا خەڵکی  سه ده  كۆتاییهێنان به
کوردستان بتوانن بە شێوەیەکی ئازادانە سیستەمی حوک ڕانی ئایندەی کوردستان دیاری 

ڕوو؟ ئایا  خستۆته تی خۆی نه دیمی حکومه ڕۆشنی به ؟ بۆچی حزب به مانای چیه  مه ، ئه..بکەن
  وه ڕێنه ڵکی بگه خه  وه اڵتی ئێستا دیسانه سه ده دوای کۆتاییهێنان به   نێ که یه ناگه  وه ئه  مه ئه
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 تی ئێستا؟ فۆرمی حکومه  دان به مانی و درێیه رله می په ی سیسته بۆ ژێرسایه
 : عوس ان حاجی مارف

مەسەلەیەك کە ۆەر لەسەرەتای دەسەاڵتی ئەم دوو ۆێزە ناسیۆنالیست و میمیشیاییەوە کە 
لە پەیوەست بە بەرژەوەندی و سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئەمریکاوە پرۆسەی دەسەاڵتی 

 ٨٢سیاسییان لە کوردستاندا بە دوو ناوچەی زۆنی زەرد و سەوز کردۆتە ئەمری واقع و 
سال لە گێیاو و ناجێگیری سیاسی و کێش ەکێ  لەگەل حکومەتی ناوەندیدا خەڵکی 
کوردستانیان دەرگیر بە نالەبارترین دۆخی سیاسی و ئابووری کردووە، لەژێر ناوی 

ئەمجۆرە لە .  فیدرالیزمی قەومیدا ڕایانگرتووە و بەردەوامی بە دەسەاڵتەکەیان ئەدەن
دەسەاڵت بە پەرلەمانە کارتۆنیەکەیانەوە ئەوپەڕی دەوری دیوە لە گۆشەگیرکردن و بێ 
ئیرادەکردن و شکۆشکاندنی دەور و دەخاڵەتی خەڵك لە دەسەاڵتی سیاسی و لە 

واقعیەتی دابەشبوونی کوردستان بە دوو ناوچە لەسەر .  دیاریکردنی چارەنووسی خۆیاندا
بنەمای دەور و نفوزی سیاسی و عەسکەری الیەنەکان بەزۆر سەپێنراوە، دەسەاڵتی حزبی 

کەیان سەودا و مامەڵەیەکی  سەپێنراوە، دەسەاڵتی دامودەزگای حکومەتی و پەرلەمانه
بازرگانییە و سەپێنراوە، واتە خەڵکی کوردستان ئازادی بیاردە و ئیرادەی ئەوەیان نیە 
سیست ی حوک رانی دیاری بکەن و لە چوارچێوەی فیدرالیزمی قەومیدا گەمارۆ دراون و 

کۆتاییهێنان بەم دەسەاڵتە بەجیا لەوەی ئەڵتەرناتیڤی .  بەزۆر و بە گران پێیان دەفرۆشرێت
ئێ ە چیە و چی دەکەین، دەبێت ئیرادە بگەڕێنرێتەوە بۆ دەور و دەخاڵەتی خەڵك کە 

وەالنان و کۆتاییهێنان بەم دوو دەسەاڵتە میمیشیاییە .  سیست ی حوک ڕانی خۆی ۆەڵبیێرێت
ئەم دەسەاڵتە .  خواست و پێداویستی واقعیەتێکی ژیانی زۆرینەی دانیشتوانی کوردستانە

مۆتەکە و کابوسێکە دەبێت بسرێتە الوە، ۆەر بۆیە پێویستە لە پرۆسەی ئامادەییەکانی 
کۆتاییهێنان بەم دەسەاڵتە دابینی ئەو ۆەلومەرجە بکرێت کە نابێت بگەڕێتەوە بۆ سیست ی 
پەرلەمانی و درێیەدان بە حکومەتی ئێستا بەڵکو دەبێت توانای گەڕانەوەی ۆیچ جۆرە 

ئەمەش لەڕێگەی ئاڵوگۆڕی .  کابوسێك نەبێت کە بێتەوە ناو ژیان و گوزەرانی خەڵك
ڕیشەیی و لەناوبردنی ئەو بنەما ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتییانەی چەوسانەوەی 
ئینسان لەسەر ئینسان ڕادەگرێت، ئەوەش لە بەرنامە و نەخشە و سیاسەتی ئاێ ەدا ڕۆشنە 
کە ۆەڵوەشانەوەی سیست ی سەرمایەداری و دامەزراندنی سیست ی سۆشیالستی تەنها 
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ئەڵتەرناتیڤی ئێ ەیە و ۆەر دەور و نەخ  و کاریگەرییەك لە ناو شەڕ و کێش ەکێشە 
سیاسی و لەبەرامبەر دەسەاڵتی بۆرژوازی و باڵەکانیدا و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا لە 

  ر جۆرێك له سه پێداگری ان له  ئێ ه بەردەوام  ۆەروەۆا.  پێناو بەجێگەیاندنی ئەو شۆڕشەیە
رینی  ری به ماوه ر جه جێكه ر و جێبه تیایدا یاسادانەر و بڕیارده  كه  اڵتدارێتی كردووه سه ده

  ره ماوه و جه وخۆی ئه تی ڕاسته خاڵه ده  كه  وه اڵتی شوراییه سه ڕێگای ده  تی له ش خۆیه بێبه
بۆ   وه م ئاسۆیه و به  ئێستاوه  له  ره ماوه و جه ریكردنی ئه ڕێكسستن و ڕابه.  كات دابین ئه

خساندنی  كانی ڕه مینه توانێ زه اڵتی میمیشیایی بۆرژوا ناسیۆنالیزمی كورد ئه سه النانی ده وه
 . ئاراوه  وخۆ بێنێته تی ڕاسته خاڵه ده  له  و جۆره ل بۆ ئه ۆه
 

ی  ر ئاینده سه م باسکردن له زانن ۆه ۆاوڕێ عوس ان خۆتان ده:  دیدگای سۆشیالیستی
ند  یوه نێکیدا په الیه اڵت له سه ده ی کۆتاییهێنان به  له سه م مه گشتی و ۆه دۆخی کوردستان به 

ك باری قانونی  تی عێراق چ وه عێراق و ڕۆڵی حکومه  زی له رکه اڵتی مه سه ده  به  وه بێته ده
ری که  سکه ك ۆێزێکی سیاسی وعه چ وه  ، وه ئارادایه له  تی فیدراڵیزمێك که وڵه نێوده

.. کات،  ی کوردستان دیاری ده ئاینده  نێ که ئاڵوگۆڕێك داده  ر جۆره ر ۆه سه ریی له کاریگه 
 بێ؟ چۆن ده  نه م الیه ڵوێست له ۆه

 : عوس ان حاجی مارف
دیاریکردنی چارەنووسی کوردستان لە ئێستادا جیابوونەوەیە لە حکومەتی عێراقی قەومی 
و ئیسالمی و تائفی و لە ۆەمانکاتدا دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆیە، بە تایبەتی بە 

ی ئۆکتۆبەرەوە بەو ١١دوای جێبەجێ بوونی ڕیفراندۆم و کارەسات و ڕووداوەکانی 
مەرجە ئەتوانێ دەوڵەتی سەربەخۆ لە کوردستاندا لەئێستادا وەاڵمی دروست وەرگرێتەوە و 
جێبەجێ بکرێت کە لەگەل پرۆسەی کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی میمیشیاییدا یەك بگرێتەوە، 
چونکە ۆەردوو حزبی کوردایەتی و بنەماڵە و میمیشیایی بەجیا لە تااڵنچێتی و جەردەیی و 
قۆرخکردنی سەروەت و سامانی کوردستان، بە ئاشکرا و بە فەرمی ئەوەیان سەل اندوە کە 
نەك ڕێز لە دەنگ و ئیرادەی خەڵکی کوردستان بۆ دەنگدانیان لەسەر جیابوونەوەی 
کوردستان لە عێراق نەگرتووە و نایگرن، بەڵکو بە شێوەیەکی زەلیالنە و ڕیسوایانەتر بۆ 
پاراستنی بەرژەوەندییەکانیان و ناوچەی نفوزیان و مانەوەی ۆێزە میمیشیاکانیان و 
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چارەنووسی کوردستان بە بەبێ .  تااڵنوبڕۆی زیاتر پەنا دەبەن بۆ گەڕانەوە بۆ بەغدا
ویست و خواست و ئیرادەی خەڵك دەبەستنەوە بە حکومەتی قەومی و ئیسالمی و تائفی 
ناوەندییەوە، بەردەوامی بە فیدرالیزمی قەومی شکست خواردوویان ئەدەن و چارەنووسی 
کوردستان زیاتر دەخەنەوە ناو گێیاو و سەرگەردانی و ۆەرا و شەڕی نێوان ۆێزە 

لە ئێستادا جیابوونەوەی کوردستان و نەگەڕانەوە بۆ بەغداد .  تائفیەکانی حکومەتی عێراقەوە
جیا نابێتەوە لە کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی میمیشیا و کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی ۆێزە قەومی 

مان و  اڵتی ئه سه النانی ده ۆاوكاتی وه  دا، واته م ڕاستایه له.  و ئیسالمییەکان لە کوردستاندا
عێراق و ۆاوشانی   له  وه ڵكی كوردستان بۆ جیابوونه ی خه جێكردنی بڕیاری زۆرینه جێبه

اڵتی  سه ده  ی كه یه و پمه به.   وه پێشه  ڕواته كداری  ده ری چه ماوه خۆڕێكسستنی جه  مه ئه
مری واقع، توانایی  ئه  كاته ی كوردستانی  ئه وه ی جیابوونه له سه نێ و مه الئه وان وه ئه
  ر جۆره ۆه  ڵك خۆی له كداری خه ری و چه ماوه ۆێزی جه  به  بێ كه ر ئه به سته ی بۆ ده وه ئه

بێت  تی ده وڵه پشتیوانی نێوده  ش پێویستی به مه بێگومان ئه.  ك بپارێزێ یه شه ڕه ۆێرش و ۆه
 .دابین بكرێ  م پشتیوانییه كانی ئه مینه بێ زه و ده

 
مریکا و  ئه  ی ڕیفراندۆمدا بینی ان که له سه مه ك له  روه ئاخر ۆه:  دیدگای سۆشیالیستی

دا  لێره..    وه ر داۆاتووی کوردستانه سه به  یه ریان ۆه ڕۆڵی کاریگه  که تانی ناوچه وڵه ده
  رییانه م کاریگه کرێ و چۆن ئه ده  م فاکتۆره ل ئه گه له  ڵه چۆن مامه  که  یه وه ئه  که پرسیاره
 وه؟ کرێنه ناکام ده

  :عوس ان حاجی مارف
ڕۆل و کاریگەریی دەوڵەتی ئەمریکا و وواڵتانی ناوچەکە تەنها پەیوەند نابێت بە 
ڕیفراندۆمەوە، بەڵکو ڕۆڵی ئەمریکا وەك مەوقعیەتی ۆێزێکی بااڵدەست چارەکە سەدەیەکە 

لە ۆەمانکاتدا .  زیاتر کاریگەریی جدی ۆەیە لەسەر بارگیی و گێیاوی سیاسی لەناوچەکەدا
کێش ەکێ  و شەڕی وواڵتانی زلهێزی دنیا و وواڵتانی ناوچەکە بە چەندین ئاڵوگۆڕ و 

ۆێزە ناسیۆنالیست و .  شەڕ و کارەسات و سیناریۆدا تێپەڕیوە و بەردەوامی ۆەیە
ئیسالمییە میمیشیاکان لە کوردستاندا بەرژەوەندی سیاسی ۆێزەکانیان گالندوە و تێکەل 
کردووە بەم شەڕ و کێش ەکێشەی وواڵتانی زلهێزی دنیا و وواڵتانی ناوچەکەوە، کە نادیار 
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بە مانایەك چارەنووسی خەڵکی .  و بێسنوورە چۆن ڕێڕەوی ئەم ۆەلومەرجە کۆتایی دێت
کوردستانیان بەستۆتەوە بە ناجێگیری و گێیاوی سیاسی و سەرگەردانی و کارەساتێکەوە 

ۆەر بەم مانایە ڕیفراندۆمەکەشیان کردۆتە .  نادیارە کەی کۆتایی دێت و بە چی کۆتایی دێت
ۆەربۆیە ڕێگای عەمەلی کارساز بۆ دەربازبوون لەم ۆەلومەرجە .  قوربانی ئەم ۆەلومەرجە

پڕکارەسات و نالەبارە ۆاتنە مەیدانی دەوری سەربەخۆی جەماوەر بەجیا لە ئاسۆی 
ناسیۆنالیستی و ئیسالمی سیاسییەوە، ۆاتنە مەیدان بە مانای بەڕێسستنی بزووتنەوەیکی 
بەرفراوانی کۆمەاڵیەتی بۆ کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی میمیشیایی و دامەزراندنی دەسەاڵتێك 
بە دەور و ئیرادە و دەخاڵەتی ڕاستەوخۆی خەڵك، بە دامەزراندنی دەسەاڵتی شورایی 

  ڵك له اڵتی خه سه توانێ ده ك وتم ئه وه  شه ته خاڵه ور و ده م ده ر ئه ۆه.  کۆمەڵگا بەڕێوەببرێت
 .و ۆێرشێك بپارێزێ  شه ڕه ۆه  ر جۆره ۆه
 

ی کۆتاییهێنان به  له سه مه  دا که وه ل ئه گه ۆاوڕێ عوس ان له:  دیدگای سۆشیالیستی
ركردنی  به سته و ڕزگاركردنی و ده  م گێیاوه ركردنی كوردستان له اڵتی ئێستا و ده سه ده 

ست  یوه نها په ته  تكێ ، به ح ه رینی كرێكار و زه ری به ماوه بۆ جه  ژیانێكی باشتر و ئاسوده
رشانی  سه  وێته كه ركێك ئه چ ئه  بڕوای ئێوه به.   وه حزبی كۆمۆنیستی كرێكارییه  به  وه نابێته

م  ی ئه وه ره ده  له  پ كه ری و كۆمۆنیست و چه ماوه ڵسووڕاوانی كرێكاری و جه ۆه
 بۆیان؟  وازتان چیه بانگه  وه مباره دان؟ له حزبه

 : عوس ان حاجی مارف
پێ  ۆەموو شتێك پێویستە بۆچوون و درکێکی ۆاوبەش ان ۆەبێت دەربارەی کۆتاییهێنان 
بەدەسەاڵتی سیاسی ئێستای کوردستان کە خواستی زۆرینەی جەماوەری توڕە و بێزار و 
ناڕازییە، ۆەروەۆا ڕێککەوتن دەربارەی چۆنیەتی کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی میمیشیایی و 

واتە کاتێ ئێ ە باس .  گەڕانەوە بۆ دەور و ئیرادە و دەخاڵەتی خەڵك لە دەسەاڵتی سیاسیدا
تگەر دەکەین لەم ۆەلومەرجە  خاڵه لە بەڕێسستنی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بەرفراوانی ده

سیاسییەی ئێستای کوردستاندا بەجیا لەوەی خۆمان یان ۆەر الیەنێکی تر چ ئایدیا و 
بۆچوون و سیاسەت و نەخشەیەکی ۆەیە بۆ ئایندەی کوردستان، بەاڵم دەتوانین پێکەوە لە 
ژێر چەتر و ڕیزی ئەو بزووتنەوە جەماوەرییە کۆمەاڵیەتییەدا کە ئامانجی کۆتاییهێنانە بەم 
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دەسەاڵتە و دەور و ئیرادە و دەخاڵەتی ڕاستەوخۆی خەڵك لە دەسەاڵتی سیاسیدا بنەمای 
ۆەڵسووڕانی سیاسییەتی، دەتوانین پێکەوە ئەو بزووتنەوە جەماوەرییە بەۆێز بکەین و 

کێش ەکێشی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان و ۆێزە سیاسییەکان لەسەر .  کاری لەسەر بکەین
شانۆی سیاسی کوردستاندا کراوە و فراوانە و بوار بۆ ۆەر ۆێزێکی کۆمۆنیست و 
ئازادیسواز ۆەیە پێشڕەوییە سیاسییەکانی لەپەیوەند بە بەرژەوەندی خەبات و ناڕەزایەتی 

 .جەماوەری کرێکاران و زەح ەتکێشان عەمەلی بکاتەوە
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نسور  ی ڕۆڵی مه رباره رێک ده وه ته

 تی كۆمۆنیزمی كرێكاری ت و خه حیكمه

  

 م سیمیناری دووه
 

ت و هێڵی سیاسیی  نسور حكمه ری ڕۆڵی مه وه ته  له  مه شی دووه ستان به رده ی به مه ئه
و   م باسیه كی ئه ره ی سه چوارچێوه  دا باڵوبۆوه ١١  ژماره  له  مدا كه كه شی یه به  له.  و ئه

میدا كیرد و  رده ی كیۆمیۆنیییسیتیی سیه وه بزووتینیه  تمان له نسور حكمه گرنگی ڕۆڵی مه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٨١  

  ریم  موحسین  که
 عوسامنی حاجی مارف  

  و سایه رسه خه

 جامال موحسین



  ییه باسانیه  و دژه‘‘  خنه ڕه’’و  ت به باره م سه شی دووه به. كانیمان پۆشی گرنگه  له سه مه
ر  سیه  و هیاوكیات دێییینیه  وه ت بیۆتیه نسور حیكیمیه ی مه كه وه ڕووی بزووتنه ڕووبه  كه

عیوسیمیان حیاایی میار  و   ك لیه ریه دا هه م سیمیناره له.  می رده كانی به نگیه ئاسته
 .شدارن مال موحسین به و اه  و سایه سره ریم و خه موحسین كه

 

 :مال موحسین جه
ت  باره سه  مه ین سی یناری دووه كه شی ئه دا پێشكه ی لێره مه ئه.  تان باش م كاته ۆاوڕێیان ئه

  و و ڤێرژێنك له ی ئه كه وه و و بزووتنه ت و ۆێڵی فیكری سیاسی ئه نسور حك ه مه  به
كی  یه شێوه  مدا توانی ان به كه شی یه به  له  ئێ ه.  ستابوو ری ڕاوه سه و له ئه  كۆمۆنیزم كه

تی  رایه و نوێنه  كۆمۆنیزمی پیاده  ت چ جۆرێك له نسور حك ه مه  بپۆشین كه  وه گشتی ئه
ك  وه.  نیشان دا  وه یه وباره كانی ان له گرنگه  باسه  ئێ ه  ر چی بوو، وه سه سی له كرد و فۆكه ئه
و  ر ئه سه  ش دوودا زۆرتر دێینه به  له  دا كه وه مان به میشدا ئاماژه كه سی یناری یه  له

ی كۆمۆنیزمی كرێكاری و  وه و و بزووتنه م ۆێڵی سیاسی ئه رده به  ته ی ۆاتوونه نگیانه ئاسته
ر بتوانرێ ناوببرێ  گه ئارادان، ئه  ی له كه وه و و جوواڵنه ئه  ت به باره ی سه وباسانه و قسه ئه
ومان  و و ۆێڵی سیاسی ئه ی ئه كه وه كان و جوواڵنه ڕه مدا باوه كه شی یه به  یانی له.   خنه ڕه  به

  یه وه م جوواڵنه م ئه رده كانی به نگیه ئاسته  ت به باره دا سه م سی یناره له  پێ ان باشه. باس كرد
 . كانی كۆمۆنیزمی كرێكاری بدوێین ڕه و بیروباوه

ندێ  ر ۆه سه له  دا كه م دواییانه تی له تایبه بیستین به بینین و ئه وێ ئه وله لێره  ته ڵبه ۆه
گیردرێ، دواتر  ئه  خنه ڕه  كرێ و گوایه ئه  كانی قسه ت و باسه نسور حك ه ی مه له سه مه

ر كۆمۆنیزمی كرێكاری و  سه به  ك كه رشوبوویه اڵم په به.   مه ر ئه سه  نه تتر دێیه تایبه
م  له  یه وه م جوواڵنه ئه  ی كه وه ت ئه نانه و ته  ت ۆاتووه نسور حك ه ی مه كه وه جوواڵنه
نسور  كانی مه سڵیه ئه  له سه ر مه سه  وه یی بچێته كی پایه یه شێوه  به  یتوانیوه ی خۆیدا نه ئاسته
  خاڵه  له  كێكه ش یه مه ئه  خشی دیار بێ كه و نه  نجه په  ڵگادا جێگه نێو كۆمه  ت و له حك ه
ت یان با بڵێین  نسور حك ه م ۆێڵی سیاسی مه رده به له  كی جدیه نگیه كانی و ئاسته الوازه

و  ڵگا و چ ئه چ كۆمه  كه  كی جدیه یه له سه مه  مه ئه.  ی كۆمۆنیزمی كرێكاریدا وه جوواڵنه
  مجۆره به  پێ ان باشه.   تی ریه سه رنجی جدیان له پ سه ڵێن چه خۆیان ئه  به  نانی كه الیه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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  مه ئه.   وه ت دا بچینه نسور حك ه مه  بێ به ئه  س پێیان وایه ندێك كه ۆه  ین كه ست پێبكه ده
  ووترا به ئه  وه كانه په چه  ندێ له ن ۆه الیه كاتی خۆی چۆن له  یاد كه  وه ۆێنێته مان ئه وه ئه

ی پێشوو  ده شتاكانی سه ی سااڵنی ۆه مانه رده و سه ر ئه ۆه.   وه ماركس و ماركسیزمدا بچینه
. بۆ ماركس  وه كۆمۆنیزمی گێڕایه  و دووباره  وه تی كرده و ڕه  وه ی دایه مه اڵمی ئه ت وه حك ه
و  اڵم به به  ت ماركس نییه حك ه  كه  ڕاسته.   وه خت لێكرده ش ان جه مه مدا ئه كه ش یه به  له  ئێ ه
بۆ   وه ڕێته بگه  ڕ كه گه  دا خستبووه و ئاقاره الی خۆی به قه ول و ته و ۆه ئه  كی كه یه ندازه ئه

ئێستا   یه ندازه و ئه به  بۆیه.  پانی سیاسی گۆڕه  وه كۆمۆنیزم بێنێته  له  و ڤێرژنه ماركس و ئه
پ  چه  دووباره  كه  كه یه له سه مه  مه یان ئه.   وه تیشدا بچینه حك ه  بێ به ڵێن ئه سانێك ئه كه
 . كاندا پێویسته ڕه بیروباوه مان به  وه پێداچوونه  وێت بڵێ كه یه ئه
  تۆ ڕات چییه.  ۆاوڕێ عوس ان حاجی مارف  مه كه م پرسیار ڕووئه كه یه  وه یه مباره له
نسور  تی مه تایبه  ۆێڵی كۆمۆنیزمی كرێكاری و به  كه  پێیان وایه  سانێكدا كه ر كه رامبه به له

بێ  ئه  بووه  رشوبوویه نگی و په م  ئاسته بێت و تووشی ئه  وته جێكه  یتوانیوه نه  ت كه حك ه
 نگاندنیان بۆ بكرێ؟ ڵسه نوێ ۆه رله سه  كانی پێویسته و باسه  وه پیایدابچینه

 

 : عوسمان حاجی مارف

ر ڕەوت و بزووتنەوەیەکی سیاسی  بۆچونی من پێویستە ئەوە ڕۆشن بێت کە ۆه  به
کۆمەاڵیەتی کاتێ سەردەردەۆێنێت و دەناسرێت و ناو دەردەکات و دەبێتە خاوەنی بەرنامە 
و نەخشە  و خەتێکی سیاسی جیاواز و ڕۆشن  لەناو ۆاوکێشە سیاسیەکاندا بەشێوەی 

ئاشکرایە کە کەسایەتیەک یان چەند .  حزبێک و ۆێزێکی سیاسی دەناسرێت و دەور دەبینێت
کەسایەتیەک وەک خاوەن و ڕابەری ئەو بزوتنەوەیە ناو دەردەکەن و حسابیان لەسەر 

ی كۆمۆنیزمی كرێكاری لە ئێران،  وه مارکسیزمی شۆڕشگێڕ و بزوتنه  بۆ ن ونه.  دەکرێت
مێیووی سەرۆەڵدان و ۆەڵسوڕانی سیاسی و دەور و کاریگەریەکانی لەسەردەمی خۆیدا و 

لە دیدگا و سیاسەت و بۆچونەکانی ڕەوت و الیەنەکانی تری ناو   ی كه و ڕەخنانه ئه
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی دەورانی خۆی و پێشوتری خۆی دەگرێت، بە ناونیشانی 

، ئەزمونێکی بەرزو "حزبی کۆمۆنستی ئێران"مارکسیزمی شۆڕشگێر تا پێکهێنانی 
دواتر دیاریکردنی .  دەستکەوتێکی گەورەیە لە ناو بزوتنەوەی کۆمۆنستی ئێراندا

 م سمیناری دووه
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جیاوازیەکان وەک پێشڕەوییەک لە ڕەوتی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا له بەرامبەر تەواوی ئەو 
ڕەوت و مەیمە غەیرە کرێکاریانەی خزاونەتە ناو بزووتنەوەی کرێکاریەوە، ۆەنگاوێکی 

کۆمۆنیزمی کرێکاری بە ڕەوت و مەیمێکی بە توانا و بەرجەستە .  بەرزتری دەستنیشان کرد
لە چوارچێوەی کێش ەکێ  و .  لە شانۆی سیاسی ئێران و ناوچەکەدا ناسرا و جێکەوت

بە جیا .  ئاڵوگۆڕی سیاسی ناوچەکە و جیهاندا بۆ ماوەی چارەکە سەدەیەک پێشڕەوی نواند
لە دەوری عەمەلی ڕیزێک لە ڕابەرانی ئەم بزوتنەوەیە لە ئێران و عێراقدا، بەاڵم ۆیچ کەس 
ناتوانێ نکوڵی لە دەوری سەرەکی و بەرجەستەی ۆاوڕێ مەنسور حک ەت بکات، لەوەش 

 .واوەتر وەک خاوەنی ئەم ڕەوتەو ڤێرژنە نوێیە ناوبانگی دەرکرد و جێگیربوو
لە ماوەی ئەو چارەکە سەدەیەدا چەندین باس و مەسەلەی گرنگ بە دیدگا و مێتۆدی ئەم 

نێكی درێی  مه ته  ته و خه وامبوونی ئه رده ڕەوتە وەاڵم دراونەتەوە و کاریان لەسەر کراوە، به
نسور  ژیانی مه  له  تێكه واقعیه  مه ئه.  دات نیشان ئه  یه وه م بزووتنه ڵسوڕانی سیاسی ئه ۆه  له

ڵێكی بەرین لە کادر و  و كۆمه  بووه  كه وه ری بزووتنه ن و ڕابه خاوه  ت خۆیدا كه حك ه
شێك لەو کادر و ڕابەرانە لە ۆەر شێوازێکدا بێت  تا ئێستاش به  بووه،   وه وره ده  ڕابەری به

بەجیا لەم مێیوە و .  وەک درێیکراوەی ئەو ڕەوتە ۆەڵسوڕانی سیاسیان دەبەنە پێشەوە
جێگاوڕێگایە مانای ئەوە نییە ئەم ئەزمونە نابێ بێ پێداچونەوە و بێ ڕەخنە بێت، ئەوەی 
جێگای سەرنجی جدیە خودی ئەم ئەزمونە بۆ خۆشی کە وەک دوا ڤێرژنی نوێ لە ناو 
بزوتنەوەی کۆمۆنستیدایە لەسەر ڕەخنە و پێداچونەوە بە ئەزمونی  ڕەوتەکانی سەردەمی 

ۆێز کردوە و بردۆتە پێشەوە، بۆیە  خۆی و پێشتر لە  بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری بە
بە جیا لەوەی باسی ئەو کەس و الیەنانە بکەین کە  لە ۆەوڵی پێداچونەوە یان ڕەخنەن لە 
ئەزمونی کۆمۆنیزمی کرێکاری تا ئێستا وەک ڕەوتێک یان مەیمێک بە خەتێکی نوێ نەیان 

ۆەروەۆا نەک نەیانتوانیەوە گەشە بە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی .  توانیوە خۆیان بناسێنن
بدەن بەڵکو دەوری زیاتریان لە پەرشوبووی و ڕەوتی ناحزبی و مەحفەلیزمدا گێڕاوە و 
چەندین ۆەنگاو گەڕاونەتەوە بۆ دەورانی دووبارە پەراوێزخستنی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی، 

 .لە ۆەمان کاتدا دەوریان خۆپاراستن  بووە لە مەسەلەی دەسەاڵتی سیاسی
اڵتی سیاسی باس لەوە دەکات کە  سه ده  سی ینارێکدا دەربارەی  له  بۆ ن ونە ۆاوڕێ مەنسور

. ئێراندا  ئایا کۆمۆنیزمی کرێکاری فرسەتی ئەوەی ۆەیە یان ئەتوانێ دەسەاڵت بگرێت له

٢٨ 
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٢٢ 

باوەڕم   لەسەرەتای باسەکەیدا ئاماژە بەوە ئەدات و دەڵێت بۆیە ئەو باسە دەکەم، چونکە
حزبی کۆمۆنیزمی کرێکاری ئەتوانێت   ۆەیە کە ئی كانی ئەوە ۆەیە كۆمۆنیزمی كرێكاری، وه

ی پێ  كۆتایی ژیانی  و كاته تا ئه ست ە بڵێم ۆه به لێرەدا مه.  اڵت بگرن سه ئێراندا ده  له
  سێكی شۆڕشگێڕ كه ك كه وه  تا شۆڕشگێڕانه لیترو واقعیتر ۆه مه عه  م باسانه جۆرێك له
ری چینێك دەكات و بەرەو یەکالیی کردنەوەی  ری حزبێك دەكات و چۆن ڕابه چۆن ڕابه

توانم  مانی خۆی  ئه دوای نه  بۆچوونی من به  به.   .  ئێراندا  اڵتی سیاسی ۆەنگاو بنێت له سه ده
و الوازی   كه تی ناوچه تی دۆخی جیهانی و واقعیه واقعیه  ورده  سال ورده ٣تا ٨بڵێم دوای 

و  یشت به گه ت دا نه نسور حك ه می مه رده سه  له  ی كۆمۆنیزمی كرێكاری كه وه بزووتنه
خودی ئێراندا مەوقعی حزبی کۆمۆنستی   له  وه یدانیه لی و مه مه باری عه ی بتوانێ له ئاسته

  وی  چووه ی ئه كه له سه کرێکاری لەناو ۆاوکێشەی سیاسی ئێراندا پایەدار بکات، مه
رشوبووی  ك و الوازی و په یه كشه پاشه  یه وه م بزووتنه خودی ئه  ته ڵبه ۆه.   وه ئاستێكی تره

حزابی جۆراوجۆری  لێکەوتەوە،  بینی و ئه  وه خۆیه بینی، پارچە پارچە بوونی به  وه خۆیه به
  یشته گه ك نه مانایه  ی ژیانی خۆیدا به ماوه  گۆڕەپانی سیاسیدا و له  ی له كه نه خودی خاوه

ئێستا   یشت، كه گه  نجامه م ئه بۆ به  توانێ باسێك بكات كه ئینسان ئه.  ئامانجی خۆی
من دەمەوێ پێداگری لەسەر   ی كه وه اڵم  ئه ، به كی تره یه له سه و مه  نییه  وه باسەکەمان ئه

  ن، وه تدا بكه نسور حك ه باسەکانی مه  به  وه ویستویانە پێداچوونه  ی كه سانه و كه بکەم، ئه
  كانی یان خودی ۆاورێ مەنسور به باسه  شێك له و بگرن، یان به له  خنه وێت ڕه یانه یان ده

بۆ   وه ڕێته گه ده  كه له سه سڵی مه بۆچوونی من ئه  به  وه، خنه ژێر پرسیار و ڕه  نه گشتی بسه
  شوێنێكدا و  له  له  وه رەکانیه ڕابه  حزب و به  به  یه وه م بزووتنه م ئەزمونە و ئه ئه  ی كه وه ئە

بوو، ۆەروەۆا ۆاوڕێ  كی ۆه ۆێز مانایه ك ئۆپۆزسیۆنێكی به ئێراندا وه  كاتی خۆیدا له
دوای   بەاڵم بە.   وه پێشه  ته نگاوێك چووینه ند ۆه چه  مەنسور لەکاتی خۆیدا دەیوت ئێ ه

لەدەستانی ژیانی ۆاوڕێ مەنسور و ئاڵوگۆڕ لە ۆەلومەرجی سیاسی ئێرا ن و ناوچەکە، 
دەبینین دەوری کۆمۆنیزمی کرێکاری پاشەکشەیەکی بەرچاوی بە خۆوە   كه  واقعه  وه ئه

حزابی  و ئه  وه وته رشوبووی لێكه ی په وه ر ئه سه له  ری دەبێت ش كاریگه مه ۆەڵبەتە ئه.   بینیوه
ڵگای  كۆمه  تگەر له خاڵه مانای ده توانرا حزبێكی سیاسی به جۆراوجۆر دروست بوون و نه

بەدوای ئەو   كه  بۆچوونی من ئاساییه  به.  ئێران و كوردستان و عێراقدا بەرجەستە بێت
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  كانی ی و بۆچونه كه كه و پێگه وه سڵی بزووتنه ئه  له  خنه ڕێن و ڕه سانێك بگه پاشەکشەیە كه
ۆەوڵبدەن باس لە   یە و بۆچوونەکانیەتی وه م بزووتنه نی ئه خاوه  سێك كه تا كه ۆه  بگرن، وه
موو  ۆه  له  جێی پرسیاره  ی كه وه اڵم ئه به.  ن ی باسەکان و تەرحەکانی بكه وه پێداچوونه

ی  زمونه و ئه مان ئه ن، ۆه بكه  یه وه م پێداچوونه وێ ئه یانه گرن و ئه ئه  یه خنه م ڕه ی ئه وانه ئه
  ی گرت له خنه ت بۆ خۆی پێشڕەوی نواند لە باس و تەرحەکانی یان ڕه نسور حك ه مه  كه
گرانی ئێستا  خنه ڕه  كێك له ۆیچ یه.  وه، پێشه ی ۆێنایه می پێ  خۆی و ڤێرژنێكی تازه رده سه
ئەزمونێک لە ئێستادا ۆێشتا سەرکەوتنی بەدەست   ی كه وه یان ئه.  ناگرنە بەر  یه و پرۆسه ئه

ن، کە ئەمە جگە لە  كه ی تیا ئه وه یان و پێداچوونه خنه رنج و ڕه ی سه جێگه  ، بۆته نەۆێناوە
 ...عەجولی و سەرەرۆیی وردە بۆرجوازی شتێکی تر نیە

 

 :مال موحسین جه
  دا بێیته لێره  پێم باشه  بڕم، شتێكی تر كه پێت ئه  كه  اڵم ۆاوڕێ عوس ان، ببوره ئاخر به

یتوانی  ت، كۆمۆنیزمی كرێكاری، نه نسور حك ه ی مه كه وه بزووتنه  ی كه وه ئه.  ری سه
  ت ژیانی  بواری به نانه اڵتی سیاسی و ته سه ده  ئێراندا بگات به  می خۆیدا له رده سه له

كانیدا  ڕه نسیپ و بیروباوه ر پره سه بێ به ئه  ی كه وه ئه  بكاته  مه دا، بۆچی ئه خودی خۆی نه
بێ  ووترا ئه ئه  كاتی خۆی كه  یركه وه، سه ی ماركسه وه به  وه ستم كرده یوه په  ؟ بۆیه وه بچیته

باو،   دی وكراسی بوو بوو به  بوو كه  وه رئه به له  وه ماركس یان ماركسیزمدا بچینه  به
و  سۆشیالیزم به  ڕ به ی باوه وه رئه به سۆشیالیزم ۆێنابوو، له  ڵك وازی له ی خه وه رئه به له

ڕێی  له  كسانیه كرێ و دابینكردنی ئازادی و یه ی كاری به وه شانه ڵوه ۆه  ی كه مانایه
ڵگای  كۆمه  واته  وه وسانه كی بێچین و چه ڵگایه زراندنی كۆمه تی پرۆلیتاریا و دامه دیكتاتۆریه

می خۆی  رده یانووت ماركسی  بۆ سه ئه  بۆیه.   وه ژێر پرسیاره  وتبووه كه  مه كۆمۆنیستی، ئه
كانیشی قابیمی  ت زانست و میتۆده نانه و ته  وه دا بچینه مانه ئه  بێ به و ئه  ی كردووه وه لێكدانه

بڕوای من   به  ڵێن؟ چونكه ت وا ئه نسور حك ه بۆ مه  كه  م مانایاشه ئایا به.   یه وه پیاچوونه
نسور  مه  بێ به ڵێن ئه نێن و ئه پی  دائه كۆمۆنیست و چه  خۆیان به  سانێ كه كاتێك كه

كی  یه پڕۆژه  نی شتێكی ترن و نه خاوه  ك تۆ وتت نه اڵم خۆشیان وه ، به وه تدا بچینه حك ه
ی  وه ڕی سۆشیالیستی و ئه باوه  یت له كه ست ئه اڵم ۆاوكاتی  ۆه به  وه ره ده  ته تریان ۆێناوه

٢١ 
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كی ئازاد و  ڵگایه كۆمه  ۆێڵرێ و بكرێ به داری نه رمایه ڵگای سه كۆمه  یه ئی كانی ۆه  كه
نسور  مه  به  وه ندی پیاچوونه یوه په  من پێم وایه.   وه دا كال بۆته مه یان له كه له سه كسان مه یه

 ؟  یه رنجێكت ۆه دا چ سه مه تۆ له.  دایه وه ت و ماركسیشدا له حك ه
 

 :عوسمان حاجی مارف

ر  ۆه  تێكدا و به ر خه ۆه  مێكدا، لەبەرامبەر ڕەوتێکدا یا به رده ر کات و سه ۆه ی  له وه ئه
  ناوکێش ەکێ  و ۆاوكێشه  كی سیاسی کۆمەاڵیەتی له یه وه بزووتنه  تێكدا كه سیاسه

ید كردوە و باس لە ڕەخنەو پێداچونەوە دەکرێت بۆی شتێكی  سیاسیەکاندا مانای په
سڵی ماركسیزم و لێکدانەوە و  نی ئه خاوه  ی كه وه جیا له به  می ماركس رده سه.   مومكینه

داری و نووسینی كاپیتال و ئایدۆلۆژی  رمایه ڵگای سه ماكانی كۆمه پێکهاتە و بنه  له  خنەیە ڕه
وە و حزبەکانی سۆشیال دی وكراتی  بزووتنه   ، وه یه ۆه  ۆا نووسینی تر كه نده ڵ انی و چه ئه
حزابی  ۆێزبوونی ئه به  تا ئەگات به م ۆه كه رناسیۆناڵی یه نته خرێ لە ئه ڕێ ئه به  مه رده و سه ئه

سۆشیال   بۆ ن ونه.   یه كی تری ۆه یه وڕێگه وروپادا مانا و جێگه واوی ئه ته  كۆمۆنیستی له
. بوو كی خۆیان ۆه تی  دوای ماركسی  ۆێز و توانایه تایبه وروپادا به ئه  كان له دی وكراته

واتە نەک باس لەسەر ڕەخنە .  دات ر ڕووئه ند سال دوای ماركس شۆڕشی ئۆكتۆبه تا چه ۆه
لە مارکس و مارکسیزم مانا و دەورێکی  نەبوو بەڵکو دەورانی ڕەونەق و گەشەو بەرین 

 ..بوونەوەی شۆڕشی کرێکاری و مارکسیزم ئەوروپای داگرتبوو
 

 :مال موحسین جه

ئارادا   زۆر له  ی كه و باسانه ، یانی ئه اڵته تا دوای ڕووخانی بمۆكی ڕۆژۆه ستم ۆه به نا من مه
یدا  واجی په ڵدا و ڕه ریهه سه  قسه  له  و مۆدیالنه ئه  وه شایه ڵوه اڵت ۆه بمۆكی ڕژۆه  بوون كه

 .كرد
 

 :عوسمان حاجی مارف

اڵت و داڕوخانی ئەو بمۆکە باسێکی ترە چونکە لەو سەردەمەدا  می بمۆكی ڕۆژۆه رده سه
بەگشتی خودی بزووتنەوەی کۆمۆنیزم  لەبەرامبەر قەیرانێکدا ڕوبەڕوی فەرامۆشی 
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دەبوەوە و بە شکستی گەورەی کۆمۆنیزم پێناسەدەکرا، واتە پێویستە ڕۆشن بێت دوو شت 
ی ماركسیان  وه می خۆیدا  باسی پێداچوونه رده سه  ی ماركس له وه كێكیان ئه یه  یه ۆه

 ؟ یه وه ستت ئه به اڵت؟ ئایا مه كردبێت یان دوای بمۆكی ڕۆژۆه
 

 :مال موحسین جه
تی   نسور حك ه ی تێداین و مه م كۆمۆنیستانه ئه  ئێ ه  م كه كه مانێك ئه رده نا، من باسی سه

  ك مۆدێمێكی تر له وان وه چۆن ئه  گرتی كه  وه پی ئێرانه چه  له  كه  وه ی دایه وه اڵمی ئه وه
 ..ن‘‘ سۆشیالیزم’’
 

 :عوسمان حاجی مارف

ماركس بگیرێ یا   له  خنه ڕه  ت كرد كه وه ماركسدا، تۆ باسی ئه  بوو به نه  وه پێداچوونه  وه ئه
ئیشكاالتی   اڵت به بۆچوونی من بمۆكی ڕۆژۆه  به.  ن خنه كانی قابیمی ڕه باسه  ی كه وه ئه

ك  ، وه ماركس كردووه  داكۆكیان له  وه وەک وواڵتانی سەرمایەداری دەوڵەتی خۆیه
وت ان کە ئەوانە وواڵتانی   اڵم ئێ ه به  كردووه  كۆمۆنیست یان ماركسیست خۆیان پێناسه

بوون و داوتر سیست ی سەرمایەداریە دەوڵەتیەکەیان تێکشکان و  سۆشیالستی نه
بەاڵم لەبەر ئەوەی بەناوی وواڵتانی سۆشیالیستیەوە بوون ئەوە زەربەیەک .  ۆەڵوەشانەوە

بوو لە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی، ئەوەش ئاشکرایە لە ۆەلومەرجی شکستی بەرفراوان و 
یەک لەدوای یەکی واڵتانی بمۆکی ڕۆژۆەاڵتدا، کە بە شکستی کۆمۆنیزم ناوزەندی دەکەن  
لەباری لۆژیکیەوە ئاشکرایە کە باس کردن لە پێداچونەوە لە سەر  مارکس و مارکسیزم 

می  رده سه  له  بكرێ كه  وه ر باس له اڵم گه به.   دەۆێنێتە ئاراوە، واتە ئەوە باسێكی تره
دا  مه رده و سه له   خنانه و ڕه ڕای من ئه به.  گرتبێ  له سه ندێ مه ۆه  یان له خنه ماركس خۆیدا ڕه

حزابی  كان یان ئه سۆشیال دی وكراته  ، چونکە  یتوانی ڕۆل بگێڕێت بەدوای نەمانی مارکس نه
بوو بۆ داكۆكی  كی باشیان ۆه و كات بەۆەر ئستالفاتێک کە بویان توانایه كۆمۆنیستی ئه

ی  مه ئه.  بوو وری نه دا زۆر ده مه رده و سه له  وانه و پێداچوونه ئه  وه رئه به ماركس له  کردن له
ستالین، برجنێف و   ماو تسی تونغ، له  له  گرێ بۆ ن ونه ئه  خنه تی  ڕه نسور حك ه مه  كه

  كه  یه وه رئه به له  ، بگره ماركس بووه  یان له خنه ڕه  كه  نییه  وه رئه به ۆتد له..  تروتسكی و

٢٥ 

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



لەسەر ڕەوتی شۆڕشی سۆشیالیستی   یانتوانیوه بوون یان نه ماتریالیزمی پراكتیكی نه
. ۆەنگاو بنێن، بەڵکو بەشێکیان ناکۆک بون بە ڕەوتی چونەپێشەوەی شۆڕشی کرێکاری

 .   بووه ماركسیزمدا نه  به  وه پێداچوونه  ، له وە بووه وه له  كه خنه ڕه
 

 :مال موحسین جه
و  سوپاس بۆ ئه.  م كه جۆرێكی تر ئه م به كه بوو، پرسیاره نه  وه م ئه كه سته به من مه

س  ڵێم كه من ئه.   وه دا چۆته و شتانه ت خۆی به نسور حك ه اڵم من ناڵێم مه به  وانه ڕوونكردنه
كانیشدا  شته  بێ به ، ئه ماوه ڵك نه كه  یانووت ماركسیزم به بوون ئه پ ۆه نی چه و الیه
  ڵكانێك كه مان شت ئێستا خه ۆه.   وه ی دایه مه اڵمی ئه ت ۆات وه نسور حك ه مه.   وه بچینه

،  ی پێویسته وه ت پیاچوونه نسور حك ه ڵێن مه ئه  كی تردا چووه الیه  ڕیان به خۆیان باوه
لێكچوونێك   بوو كه  وه ئه  ندیه یوه و په م له كه سته به من مه.  گرت رینه واو، سه و ته تی ئه خه
 . وه دا چووبێته وه ت خۆی به حك ه  ی كه وه ك ئه نه  وه یه مباره له  یه ۆه

 

 :عوسمان حاجی مارف

  ئێستا باس له  سانێك كه كه  ی بۆ ن ونه وه جیاوازی له.  بینم ك ئه شدا جیاوازیه وه تا له من ۆه
  به  نییه  وه پێداچوونه  مه اڵم ئه ن، به كه لینیندا ئه  تا به ت یان ۆه نسور حك ه مه  به  وه پێداچوونه

نسور  مه  به  وه پێداچوونه  وەک کۆمۆنیستێک باس له  ی كه وانه موو ئه ۆه.  خودی ماركسدا
ی كۆمۆنیستی  وه بزووتنه  ك كه تیه سایه ن یان كه كه سێكی تردا ئه ر كه ت یان ۆه حك ه

.  خودی ماركس نییه  یان له كه خنه ڕه  یه، یه و پرۆسه خودی ئه  یان له كه خنه ڕێسستبێ، ڕه به
نی  ت خاوه ، خودی حك ه وه ت دا بچینه نسور حك ه مه  بێ به ڵێن ئه ی ئه سانه و كه ئه  بۆیه

  ۆاوكێشه  له  بووه ی ۆه وڕێگه ، جێگه بووه ری ۆه ماوه ، جه بووه ، حزبی ۆه ك بووه یه وه بزوتنه
  ، وه یه ، میتۆدی خۆی ۆه یه ، تیۆری ۆه یه كاندا، باس و نووسراوێكی زۆری ۆه سیاسیه

بەگشتی خۆی لە خۆیدا ڕەخنەیە لەم   وه دا بچنه مه وێ به یانه ی ئه وانه جۆرێك ئه
. گرن اڵتی سیاسی ئه سه سەر باسی  حزب و ده له  خنه ڕه  کەسانێک  بۆ ن ونه.   یه وه جوواڵنه

تی ئەو  كولیه  ئاستێكدا له  سێك له ر كه ر جۆرێك و ۆه ۆه  كه  یه وه ی من ئه كه رحال قسه ۆه به
  وتووی نازانێ، به ركه سه  تا به وه گرێ یان ئه شێكی ئه به  گرێ یان له ئه  خنه باسە تیۆریانە ڕه
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  بوو به شوێنێكدا نه  خودی كۆمۆنیزمی كرێكاری له  كه  ۆاتووه  وه ته و واقعیه بۆچوونی من له
مەبەستم ئەوەیە زمینەو بنەمای ڕەخنەکانیان .  ۆێزێك، ئێستاش لە حاڵەتی پەرشوبوویدایە

لەو شوێنەوە نییە کە خۆیان بە ڕێگاو ئەنجامگیری و ڕەوتێکی نوێتر گەیشتبن، بەڵکو لەو 
شوێنەوە سەر دەردەۆێنن و ئەنجامگیری بۆ پێداچونەکانیان دەکەن کە ناچارن ئەو کارە 
بکەن لەبەر ئەوەی بزووتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری دەستکەوتێکی بۆ دنیای بۆچون و 

 .خەیاڵەکانی ئەوانی بەدەست نەۆێناوە
مان  زۆربه  یه ك ۆه یه قسه.  ك یه وڕێگه جێگه  یانده ر لینینی گه شۆڕشی ئۆكتۆبه  بۆ ن ونه

كو  روه ئی كان بوو لینینی  ۆه  بووایه ر نه ر  شۆڕشی ئۆكتۆبه دوبارەی دەکەینەوە، گه
ۆەر ..  مێكدا وەک بمیسانۆف و کاوتسکی و رده سه  ك له یه له سه نی مه رێك و خاوه نووسه

ۆیچ شوێنێك   و له  گرتووه اڵتیشی نه سه اڵم ماركس ده به.   مارکسیەکی تر باسی بكرایه
ی کە واقعیەتی شەڕی چینی کرێکارە لەبەرامبەر  كه وه اڵم بزووتنه به  بووه اڵتی نه سه ده

بوونی   یە له سه نی ئەسڵی ئەو مه كو خاوه میشه وه دەسەاڵتی بۆرجوازی و سەرمایەداریدا ۆه
ئەگەر ڕەخنەیەکی  ۆەبێت لە مارکس ئەوە ڕەخنەی ڕەوتە .   ۆەیە و بۆی دەگەڕێینەوە

اڵم  بۆرجوازیەکانە بەو مانایەی ۆەول ئەدەن شۆڕشی کرێکاری بەسەرکەوتن نەگات، به
لینین یان   له  خنه ڕه  سێكی  كه ركه ۆه.  عیانه رجه ماركس مه  میشه كان ۆه خودی كۆمۆنیسته

  وه ماركسه  له  ی كه وه بۆ ئه  بۆ مارکس و مانیفێست   وه ڕێته گه گرێ ئه ت ئه نسور حك ه مه
نسور  مه  له  ی كه وه له  ، جیاوازه یه لینین ۆه  له  ك كه یه خنه تا ڕه ۆه.   وه ست پێ بكاته ده

كردایه، چونکە  ی نه و شۆڕشه ئه  بوا ڵێن ده لینینە ئه  یەک کە لەسەر خنه ڕه.   یه ت ۆه حك ه
می  رده سه  اڵم له ر ڕووسیادا ۆات، به سه به  و دۆخە ئه  پێیان وایە کاتی نەبوو ۆەر بۆیه

  تیه سایه كه  له  كێكه یبوو نیشانیدا یه كاتی خۆشی لینین ۆه  ی كه یه وڕێگه و جێگه خۆیدا ئه
  ی كه وه اڵم ئه به.  كات و نه تا بۆرژوازی  ناتوانێ باسی سەرکەوتنی ئه ۆه  كان، كه جیهانیه

  جێگایەک كه  یشت به گه كوردستان، ئێران، عێراقدا نه  شوێنێكدا له  كۆمۆنیزمی كرێكاری له
رشوبووی تیا دروست بوو  په  كاندا بۆ بكرێ، وه سیاسیه  ۆاوكێشه  تی له حسابی تایبه

و ڕەخنەگرانەی کە پێشتر لەگەل باسەکانی ۆاوڕێ مەنسوردا بون و بەشێک بون  خودی ئه
وێ پێداچونەوە بە باسەکانی ۆاورێ  یانه جۆرێك ده لەو بزووتنەوەیە، بەاڵم ئێستا به

مەنسوردا بکەن، ئەوەی ڕاستی بێت ناڕۆشنە چی دەڵێن و دەیانەوێت چی بکەن و چ 
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اڵم واقعیەتێک کە  ن، به بچن پێداچونەوە بكه  ن كه ده ول ئه موو ۆه ۆه.   یه دیمێكی تریان ۆه به
بیات و تێز و  ده نووسراو و ئه  رمانێك له خه  و  یه كی ۆه مێیوویه  یه وه م بزووتنه پێشتر ئه

ر  به  گرتۆته كیان نه یه ڕێگه  تانه و بابه ر ئه سه كێك له ۆیچ یه  یه، رحی سیاسی ۆه بۆچوون و ته
بێ  ڵێ ده ده  وێت وەاڵمی کەسێک بدەینەوە کە گەر من یا ۆەر کەسێکی تر ب انە  بۆ ن ونه  كه
  ئەوەی ڕاستی بێت  من ئاگادارنیم.   وه تدا بچ ه نسور حك ه تەرح و باسەکانی مه  به
بن ئەو کارەیان ئەنجام دابێت و نوسراو و لێکدانەوەیەکیان نیشان دابین، یان  سانێك ۆه كه

بە پێچەوانەوەی ئەو رەوتەوە حەرەکەتێکی تریان بەرێ خستبێ تا ئێ ەش لەسەر دروست 
  ۆیچ کات مەنفی نییە.  یا نادروستی تێز و ۆەنگاوە عەممیەکانیان بۆچونی خۆمان ڕاگەیەنین

ۆیچ .  بێ ت ۆه نسور حك ه لینین و مه  له  خنه ماركسی  بگیرێ، ڕه  تا له ۆه  خنه ر ڕه گه ئه
ئەوەش کە .  س نییە دەرگای ڕەخنەی لەسەر دانەخراوە ده کەس و بۆچون و دیدگایەک موقه

زیاتر لە پرسیارەکەی ئێوەدا بەرجەستە دەبێتەوە گوایە ئەو کەسانە لەو شوێنەوە دەکەونە 
ڕەخنە و پێداچونەوە گوایە باسەکانی ۆاوڕێ مەنسورو خەتەکەی تەواو بوەو بەکەڵک 

بەاڵم بەبۆچونی من ئەوەی جێگای .  نەماوەو کاری پێ ناکرێت، ۆەڵبەتە ئەمەش دنیا بینینێکە
بۆیە ۆیچیان لێ سەوز نابێت، چونکە کاتێک .  سەرنجە لە بن بەستەوە سەرچاوەی گرتووە

ئەو قسانە مانای دەبێت کە ڕەوتێکی نوێی مەیداندار خۆی مەترەح کردبێت و لە باری 
عەمەلیەوە وەاڵمدەرەوەی کێشە و مەعزەلەکانی سەردەمی خۆی بێت، واتە نەیان توانیوە 
ۆەمان دەور ببینن کە لینین و مەنسور حک ت بەرجەستەیان کردۆتەوە، کەسانێک کە 
دەیانەوێت یا بتوانن ئەو دەوری ڕابەریە بگێڕن پێویستیان بەوە نییە کێشە و گرفتیان ببێتە  

ۆیچ کەس و   لە ۆەمان کاتدا کێشەکە لەوەدایە.  پێداچونەوە بە لینین و مەنسور حک تدا
الیەنێک لەوانەی لە ۆەوڵی ڕەخنە و پێداچونەوەن، نەک مەسەلەیەک وشتێكی جدیان ڕۆشن 
نەکردۆتەوە، بەڵکو بەردەوام بە  بنبەست گەیشتوون و دەورێکی نەرێنیان لەسەر 

 .بزووتنەوەی کۆمۆنیستی بینیوە
 

 :مال موحسین جه
می  شی دووه بۆ به  وه س ئه به  ی زۆر جدی تیا نییه خنه ڕه  یان كه و خاڵه ر ئه سه  دێینه

پێت وا .  ۆاوڕێ موحیسن  مه كه ڕو ئه  وه نده یوه و په ر له دا ۆه من لێره.  سوپاس.   مه كه پرسیاره
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ت دا  نسور حك ه تی كۆمۆنیزم ی كرێكاری و مه ر خه رامبه به ی له النه سه م مه ئه  كه  نییه
ی  رشوبوویه و په رباری ئه سه  كانی كه ڕێگریه  كێك له یه  ك، بۆته یه نگه ئاسته  یڵێن بۆته ئه
اڵم  ی پێكرد به ك عوس انی  ئاماژه وه  كانی ۆاتووه ی و حزبه كه وه ر جوواڵنه سه به

ر تۆ  گه ؟ ئه تدا داناوه نسور حك ه ی مه كه وه ر خودی بزووتنه رامبه به كی جدی له نگیه ئاسته
 .رموو فه  یه ر شتێكت ۆه و گه بۆ ئه  یه وه ی پیچاوونه له سه و مه درێیی ئه  و له  یه و باره له
 

 :ریم موحسین كه 
و   مه ڕای من زۆر كه به  كه  یه وه كێكیان، پێداچوونه یه.  م دوو شت باس بكه  پێ باشه.  سوپاس

نسوری  كانی مه باسه  ت به باره ن سه كه باسی پێداچونەوە ئه  ن كه م ۆه سانێكی زۆر كه كه
دووەم خۆجیاکردنەوە و بگرە وەستانەوەیە بەرامبەر بە .   ئێستادا  ت، النی کەم له حك ه

باسەکانی مەنسوری حیک ەت لەالیەن کەسانێکەوە کە پێشتر خۆیان بە بەشداری 
مەنسوری حک ەت دەزانی، لەگەل کەسانێکی دیکەدا کە خۆیان سەر بە رەوتێکی جیاواز و 

سانێك  ساڵی ڕابردوودا كه ٨١ی  ماوه  توانم بڵێم له ت ئه ڵبه ۆه!  تازەی چەپ ناوزەد دەکەن
حدود بوون و دەکرا  اڵم بێکاریگەر و مه بانگەشەی پێداچونەوەیان دەکرد، به  بوون كه ۆه

بەاڵم ئێستا .  یان بوو ۆه  ی كه رحه و ته بۆ ئه  بۆ باسەکانیان نه  یت نه كه وتۆ نه حسابێكی ئه
كۆمۆنیزم   له(  ڤێرژێنك)جۆرێك  ت به نسور حك ه مه  ناکەن، بگره  وه نەك باسی پیداچوونه

لە   كه  وانه م و ئه ده زای موقه رین و ڕه جی ئازه ی ئیره ته ماعه و جه ستم له به مه.  ن حساب ناكه
كو  تا وه ره و سه  وه حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی ئێران و مەنسوری حیک ەت جیابوونه

ت خۆیان دەناساند،  نسور حك ه ل مه گه ندیكردن له جۆرێك سنوربه  یان به  وه پێداچوونه
مانێك كۆمۆنیزمی كرێكاری بوون و ئەوان نوێنەری  رده وەکو ئەوەی خۆیان سه

ت و  ۆێڵی مەنسور حیك ه  ن كه كه ئه  وه وان ئێستا باسی ئه اڵم ئه به.  کۆمۆنیزمی کرێکارین
  پێویست بووه  كه  بووه و ۆێڵێكی كۆمۆنیست نه  کۆمۆنیزمی کرێکاری ۆێڵێكی تر بووه

سانێك  اڵم كه ، به سنورداره  پرسی پێداچوونەوە لە ئێستادا    بۆیه.   وه نه خۆیانی لێ جیابكه
وێ  یانه ئه  مانه ن، ئه كه د ئه پ ناوزه چه  ن، به كه د ئه كۆمۆنیست ناوزه  خۆیان به  ن كه ۆه

واندا مەنسوری حیک ەت و  بۆچوونی ئه  له.  ن تدا بكه نسور حك ه ل مه گه ندی له سنوربه
وتێكی  ڕه  دا و بگره كه ناوچه  له  بووه وتێكی كۆمۆنیستی ڕادیكال نه کۆمۆنیزمی کرێکاری ڕه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٢٩  

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه



جۆرێك ۆۆکاری  به.   ڵسوڕانی كردووه ۆه  وه ناوی كۆمۆنیزمه  بۆرژوازی بووە کە به
كانی کۆمۆنیزمی کرێکاری بەوە  وتنه كه رنه كانی و سه كانی یا الوازیه حدودیاته مه

شكست   نجامەکەی به ئه  ، بۆیه بووه كۆمۆنیزمێكی واقعی نه  م كۆمۆنیزمه ئه  لێكدەدەنەوە كه
و   بووه نه  وه كرێكاره  ندی به یوه ئەوان بانگەشەی ئەوە دەکەن کە ۆیچ په!  یشتووه گه

م  تارادەیەك ئه.   بووه ك كۆمۆنیزم نه مانایه  تا به و ۆه  بووه كۆمۆنیزمێكی شۆڕشگێڕ نه
 .  یه ۆه  تێڕوانینه

.  تێڕوانینانەی ۆێناوەتە ئاراوە  م جۆره ئه  كه  یه ر و ۆۆكار ۆه ڵێك فاكته بەبڕوای من كۆمه
ر روونکردنەوەی ئەم  سه  ی بێ ه وه ر له م به ك بده یه وه وێ ڕوونكردنه مه اڵم من ئه به

، وا نیشان  رچی زۆر جار وا نیشان دراوه گه ناتوانین، ئه  بڕوای من، ئێ ه  به.   مەسەلەیە
دوو سێ حزبی   كی دیاریكراو كه یه وه بزووتنه  له  كۆمۆنیزمی كرێكاری بریتیه  بدەین كه

.  كاندا پێناسەی بکەین ی حزبه چوارچێوه  عێراق و كوردستان و ئێراندا و زیاتر له  له  یه ۆه
ڵكو  ت خۆی سەبارەت بە بزووتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری وا ناڵێت، به نسور حك ه مه
  كه  ی ماركسه و كۆمۆنیزمه مان ئه ڵێین كۆمۆنیزمی كرێكاری ۆه پێی ئه  ئێ ه  ی كه وه ڵێت ئه ئه

ۆاتووین   ئێ ه.  ، کۆمۆنیزمێك نییە لەدەرەوەی چینی کرێکار خۆی كۆمۆنیزمی ناو كرێكاره
كانی  باقی جۆره  له  وه ی خۆی جیابكاته وه كو چۆن ماركس كاتی خۆی بۆ ئه جۆرێك وه  به

یانی .   ڵبیاردووه مان ۆه م ناوه ، ئێ ەش ئه خۆی نا  ی له م ناوه ناو كۆمۆنیزم، ئه تری به
  تانه و بابه ت، ئه نسور حك ه ی مه كه پێی پێناسه تا به ۆه  ی كه وه رله كۆمۆنیزمی كرێكاری به

، بەپێی  ئیتر الوازه.   یه ۆه  م كۆمۆنیزمه ڵگادا ئه كۆمه  تی، خۆی له خۆی نووسیویه  بێت كه
پێویست رێکسراو نییە، سەروسی ای زۆر دیار نییە، ئەوە مەسەلەیەکی دیکەیە، بەاڵم 

سال  ٢١  ئێ ه  ڵێ كه و ئه ئه.   کۆمۆنیزمی کرێکاری بزوتنەوەیەکی واقعی و مەوجودە
ی ماركس و  كه كۆمۆنیزمه  مه ئه.  دنیادا  له  ئێراندا بگره  ك له ، یانی نه مان پێكراوه كشه پاشه
  له  وه ۆاتین ناومان نا كۆمۆنیزمی كرێكاری بۆ خۆجیاكردنه  لێره  اڵم ئێ ه ، به لینینه

كۆمۆنیزمی كرێكاری   دەبێ کەمێك ووردبینانە مامەڵە بکەین كه  پێ وایه  بۆیه.  كانی تر وته ڕه
وتێكی فیكری تووشی  كو ڕه كو حزبی سیاسی، وه كی سیاسی، وه یه وه كو جوواڵنه ر وه گه ئه

كانی عێراق و  حزبه  كاندا له زاره كان و دوو ۆه ته وه كانی نه مه رده سه  له  كه  الوازی بووه
. تی شێكیه به  مه ئه  چێت كه مان بیر نه وه بێ ئه بووبوو، ئه  سته رجه ئێران و كوردستاندا به

 م سمیناری دووه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٠  



نسا و  ڕه عێراق و كوردستان و ئێران و توركیا و فه  ی له كه تیه اڵیه كۆمه  كو ووتم بنکە وه
،  یه داری ۆه رمایه سه  ی له خنه و ڕه  كۆمۆنیزمی ماركسه  ی كه وه ، ئه یه موو شوێنێك ۆه ۆه
  یه وه ر ئه ۆه  تی، ندارێتی تایبه كرێ و خاوه  ی كاری به وه شانه ڵوه كات بۆ ۆه بات ئه ی خه وه ئه
  سیاسیه  ربڕینه م ده ۆاتین ئه  ئێ ەش.  ڵێ كۆمۆنیزمی كرێكاری ت پێی ئه مەنسوری حیك ه  كه

  یدا كردبوو له ۆێزێكی په  م بەشەی كۆمۆنیزمی كرێكاری كه ئه.  ین ی لێ بكه حزبیه  فیكریه
 .  ك ۆاتووه یه ربه تووشی زه  مه ت دا ئه نسور حك ه وجودی خودی مه

ت و حزبی  نسور حك ه نێوان مه  ین له راوردێك بكه ر به گه توانم ئاوۆا بیڵێم؛ ئه ئه
  بۆ ن ونه.  بینین ڕای من لێكچوونێك ئه فیدا، به لشه كۆمۆنیستی كرێكاری و لینین و حزبی به

  كاتێك كه  وه ك بگرنه كان یه ڤیه نشه كان و مه ڤیه لشه به  ریكه دوای شۆڕشی شوبات خه  له
ر شۆڕشی  سه ی بڕیاردان له له سه مه  كانی نیساندا له تێزه  له.   ڕووسیا نییه  لینین له

تەنانەت پێ     .یه كانیان ۆه ڤیه نشه مان بۆچوونی مه كان ۆه ڤیه لشه جۆرێك به سۆشیالیستی به
و  بڵێم ئه  كه  یه وه ستم ئه به مه.  ن كه ئه  وه كگرتنه ی یه ریكن كۆنگره ی لینین خه وه ڕانه گه
. ڕووسیادا خودی لینین بوو  ری شۆڕشی كرێكاری كرد له كه سته رجه ر و به ی نوێنه ته خه
ناو  مووی چ له یی و فیكری و ۆه ی حزبی و ڕێكسراوه ژمونی و كۆنترۆل و ئۆتۆریته ۆه

  لینین كه  ی دابوو به یه وڕێگه و جێگه ئه  مه ڕووسیادا ئه  ناو چینی كرێكار له ی و چ له كه حزبه
كو  ت وه نسور حك ه ن مه قریبه ته  كه  من پێ وایه.  مری واقع ئه  بكات به  و شۆڕشه بتوانێ ئه

كانی پێ  خۆی و  موو ڤێرژنه ۆه  ی كۆمۆنیستی كرێكاری له خنه ڕه  ، واته كه خنه نی ڕه خاوه
كۆمۆنیزم دوای سااڵنێكی زۆر و   ری كه سه  وه دا بچ ه وێ لێره من نامه  ی كه و باسانه ئه
م ۆات  ئه.  ناسرابوو  وه ناوی كۆمۆنیزمه ، شتێكی تر به كه خودی چینه  یان سال دابڕان له ده
. ت و ڕێكسستن كرد مای فیكر و سیاسه ر بنه سه شی له یه و ڕەخنه ئه.  ی لێگرت خنه ڕه
من .  بوو  سڵیه ئه  خنه م ڕه بوو، خاوەنی ئه  م تێڕوانینه نی ئه ت خۆی خاوه نسور حك ه مه

ت  مەنسوری حیك ه  كۆمۆنیزمی كرێكاری ناسراوبووه  به  ی كه وته و ڕه ناو ئه  له  پێ وایه
  وه خواره  چۆته ڕۆنه  یه خنه و تێڕوانین و ڕه ئه  ڵێ كه و ئه  بووه ی ۆه كێشه  میشه خۆشی ۆه

سڵی  نی ئه خاوه  و، بە نەمانی مانی ئه نه  به  پێ وایه  بۆیه.  ی كه ری حزبه تەنانەت بۆ ناو ڕابه
ناوی كۆمۆنیزمی   به  كه  حزبیەی  سیاسیه  فیكریه  م تێڕوانینه سڵی ئه نی ئه ، خاوه كه خنه ڕه

  مانی لینین چۆن نه.  ی جدی بەرئەکەوێ ربه زه  ڵدا، ئەو رەوتە ریهه ناسرا و سه  وه كرێكاریه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ١٨  



لەالیەك،   مه ئه.  ڕووسیا  كۆمۆنیزم و سۆشیالیزم له  شۆڕشی كرێكاری، له  ی دا له ربه زه
و  و جیابونەوانەی لەناو حزبەکەی ئەودا رویاندا و تێكشكانی ئه دواتری  بێگومان ئه

ی  و كۆمۆنیزمی كرێكاریه ر ئیعتباری ئه سه ری له و بنیاتی نا، بێگومان كاریگه ئه  ی كه حزبه
 !ری بوو، زەربەی بەرکەوت مز و ڕابه كو ڕه ت وه نسور حك ه مه  كه

بێجگە لەم الیەنە زاتیانەی بزوتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری وەکو رەوتێکی سیاسی حزبی 
لە ئێران و عێراق، کە وایانکرد پێداچوونەوە یان پاکانەکردن لە کۆمۆنیزمی کرێکاری و 
. مەنسوری حک ەت و بگرە دژایەتیکردنی لەناو بەشێك لە الیەنگرانی ئەودا سەرۆەڵبدا

لەسەر الوازکردن و   بووه وریان ۆه ڕاستی ده  به  كه  یه ڵێك ۆۆكاری بابەتی ۆه ۆاوکات كۆمه
قوڵکردنەوەی کێشەکانی بزوتنەوەکە، ئەوی  بارودۆخی سیاسی و ۆەلومەرجی خەباتی 

بە بڕوای من بارودۆخی سیاسی ئێران ئاڵوگۆڕی .  کرێکاری و جەماوەریە لە ئێران
كی  یه ئێراندا جوڵه  رنگونی و ڕوخانی ڕژێم له ی سه وه مانێك جواڵنه رده سه.   ردا ۆاتووه سه به

كۆمۆنیزمی كرێكاری   ی كه كشێیه و پاشه حوك ی ئه  اڵم به ری بوو، به ماوه فراوان و جه
ڵگای ئێراندا  ناو كۆمه وتێكی تر له ڕه  ورده بەدوای نەمانی مەنسوری حک ەتدا كردی، وورده

  ڕیفۆرمسوازی له  جۆرێك له به  مه ئه.  وز بوو ی سه وه سەری بەرزکردەوە کە بزووتنه
كی ڕادیكال  یه وه اڵتی بۆرژوازی ئیسالمیدا پەرە پێدا، یانی جواڵنه سه مان ده ی ۆه چوارچێوه

م  پال ئه له.  كات ش ئه یه وه م بزووتنه ر خودی ئه سه ری له كاریگه  بكات دیارە   كشه پاشه  كه
رگا  ڵگای ئێرانیشدا بەگشتی جارێكی تر ده باسم كرد، لەناو خودی كۆمه  ی یه ربه زه
  وه اڵتی جێگیربكاته سه و ده  وه كۆماری ئیسالمی خۆی توندبكاته ی  وه ڕووی ئه  به  وه كرێته ئه

ری  ش  بەدەوری خۆی كاریگه مه ئه.  كردن ببات كشه و پاشه ره رنگونی به ی سه وه و بزووتنه
ئێراندا وەکو ۆێزێکی   له  داناوه  ی کۆمۆنیزمی کرێکاری وه ی بزووتنه دواوه ر چوونه سه له

بەۆۆی پەالماری   ك كه یه ربه زه  عێراقیشدا بزووتنەوەکە چ به  له.  ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی
  و ئاڵوگۆڕه كێتی نیشت انیەوە دژ بە حزبی عێراق، بەری کەوت و چ دواتری  ئه چەکداری یه

نتی  تێكی ئه وڵه مریكا و وجودی ده ڵگای عێراقدا ڕوویاندا و ۆاتنی ئه كۆمه  له  ی كه سیاسیانه
ری دنیای دژی كۆمۆنیزم دەکات، گەشاندنەوە و بوژاندنەوەی ۆەرچی  ڕابه  كۆمۆنیست كه

رەوتی کۆنەپەرستی دژی کۆمۆنیستی و دژی مرۆیی بۆرژوازیە و زاڵبوونیان بەسەر 
فەزای سیاسی و کۆمەاڵیەتی و دەسەاڵتدارێتی عێراق و کوردستاندا، بێگومان بارودۆخێکی 

١٢ 

 م سمیناری دووه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



لەبار و نەگونجا و بۆ بزووتنەوەی کۆمۆنیستی پێکهێنا و ئەمانە کاریگەری نەرێنیان لەسەر 
بەم ۆۆیانەوە .  گەشە و پێشڕەوی بزوتنەوەکە و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق کرد

زەمینەی پێداچوونەوە و پاشگەزبوونەوە و بگرە دژایەتیکردنی کۆمۆنیزمی کرێکاری لەناو 
 .بەشێك لە الیەنگرانی پێشووی کۆمۆنیزمی کرێکاری و چەپدا پەرە پێدا

 

 :مال موحسین جه

یان با   كێشه  مانه ئه  كه  بۆچی پێت وایه  كه  كه ر باسه سه  وه ر بێیته ۆاوڕێ موحسین گه
 ت دا؟ نسور حك ه ی مه كه وته ر ڕه رامبه به  نگین له بڵێین ڕێگری و ئاسته

 

 :ریم موحسین كه

نها ویستم قسەیەك لەسەر ئەو مەسەلەیە بکەم،  م، بەاڵم ته كه ڵێ من ئێستا باسی ئه به
ر ئاڵوگۆڕێكی سیاسی  سه بوو له مریكا ڕۆڵی ۆه ی ئه م ۆاتنه ی عێراق و ئه م دۆخه ئه  چونكه

كی تاڕادەیەك ڕادیكال و  زایه فه  كرا به  كشه ڵگای عێراق ۆات، پاشه ر كۆمه سه به  كه
، ناسیۆنالیزمی كورد  ئەوەش وایکرد ناسیۆنالیزم جارێكی تر بیێتەوە. بوو ۆه  كه  گرانه خنه ڕه
ناو  وتێكی تری ڕیفۆرمیستی له ڕه  مه دوای ئه.  وه كوردستانی عێراقدا ژیایه  تی له تایبه  به

  وه تیه اڵیه باری سیاسی و كۆمه مووی له ۆه  مانه ئه.  دات ڵئه رۆه خودی بۆرژوازیدا سه
  به  وت و باڵێکی بۆرژوازی فەراۆەم کرد كه كانی سەرۆەڵدان و بااڵدەستبوونی ڕه مینه زه

  وەی كه له  بووه مەش بێگومان ڕۆڵی ۆه ئه.  رەوە ده  اڵت دێته سه ده  له  وه گرتنه خنه ناوی ڕه
بەپێی   ی كۆمۆنیزمی كرێكاریه وه م بزووتنه ی جارێكی تری ئه وه ۆێزبوونه ی به مینه تا زه ۆه

مانی  نه  ر بزووتنەوەکە کەوت به به  ك كه یه ربه ستم زه به یانی مه.  خسێت ڕه پێویست نه
تی  تایبه  كانیدا ڕوویدا به ناو حزبه له  ئینشقاقاتێك كه  ت و ۆەروەۆا به نسور حك ه مه

ڵگای عێراق و كوردستاندا ڕوویان دا،  كۆمه  له  شی كه و ئاڵوگۆڕانه ی خۆی و ئه كه حزبه
ی  شه م گه رده به تی له اڵیه رجی سیاسی و كۆمه لومه ئەمانە پێکەوە فرسەتەکان و ۆه

  دا كه وه بوو له رییان ۆه كاریگه  مانه ئه.  دا الواز كرد م واڵته كی گشتی له یه شێوه كۆمۆنیزم به
م  م زاتی و ۆه ڵێك ڕێگری ۆه كۆمه  ئەم ۆۆکارانە بوونه.  الواز بێ  یه وه م بزووتنه ئه

ك  بێگومان وه  مه ئه.  یدا وه پێشه ی كۆمۆنیزمی كرێكاری و چوونه شه م گه رده به تی له اڵیه كۆمه
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كۆمۆنیستی   خۆیان به  ی كه وانه ڵێك له ناو كۆمه كات له دروست ئه  وه ووتم پیاچوونه
دا  رجه لومه م ۆه له  وتێك ۆەیە كه سانێكێك، ڕه كه  وه له  بێجگه.  كرێكاری ناوزەد دەکرد

ك ۆەول دەدەن خۆیان  یه موو شێوه ۆه  خۆی دەناسینێ، به  وه بەناوی كۆمۆنیزمه
م  النی كه  ل بۆرژوازیدا كردووه، گه كێشی له ورانێك كێش ه ده  ی كه وته لەو ڕه  وه نه جیابكه

كی  یه وه كو بزووتنه كۆمۆنیزمی كرێكاری وه  ئێ ه.  ین كه باسی كوردستان ئه  ی كه وه ئه
كێش ان  سال كێش ه ١١ی  نزیكه  كوردستانی عێراقدا، به  سیاسی و تەنانەت حزبی له-فیکری

ئیسالمی سیاسی و   وتە سەرەکیەکانی بۆرژوازی كورد کرد، كه سڵی و ڕه ل ۆێزە ئه گه له
ناوی   ئێستا به  ی كه یه تازه  وته م ڕه بڕوای من ئه  ئێستا به   .ناسیۆنالیزمی کورد بوون

  وێ ببن به دوور بگرن و نایانه به  و مێیووه وێ خۆیان له یانه وه خۆی دەناسێنێ، ئه په چه
كۆمۆنیزمی   كی  له یه خنه ی ۆچ ڕه وه بێ ئه  تا به ۆه.   و مێیووه ریكی ئه ن و شه خاوه

  به  مانەن كه ئه.  دا بكێشن ل ئێ ه گه ندی خۆیان له وێ سنوربه یانه مان ئه ئه!  كرێكاری بگرن
 .ن كه واوبوونی كۆمۆنیزمی كرێكاری ئه ی كۆتایی ۆاتن یان ته جۆرێك تیۆریزه

  وه داخه باسم كرد به  ی كه م بارودۆخه ر خودی خۆمان، ئه سه  وه وێته كه ئه  ی كه نه و الیه ئه
پێویست   كه  یه و شێوه توانێت به كۆمۆنیزمی كرێكاری نه  كه  بووه  وه ر ئه سه ری له كاریگه
  ر بۆ ن ونه گه ئه.   گرنگه  وه المه منی  به  عوس ان خاڵێكی باس كرد كه.  بكات  شه بوو گه
بارێكی تردا  كان به ر ئاڵوگۆڕه گه ، ئه بووه ت نه فرسه  چونكه  ره گه ئه  مه ، ئه بوایه ت ۆه فرسه
ن و  و خاوه ئه  ت و ۆێڵێك كه نسور حك ه مه  ی كه م كۆمۆنیزمی كرێكاریه ئه  كه  بووایه
م  ۆێز و له  به  ئێراندا ببوایه  كوردستانی عێراق یان له  شوێنێك له  ری بوو، له ڕابه

  اڵتدا، له سه ده  كاندا، له سیاسیه  كێشه ناو كێش ه له  بووایه كی ۆه دا جێ پێیه ئاڵوگۆڕانه
م  رجه ر سه سه ن ئالوگۆڕی به ت ه حه  مه ، ئه بوایه  وه سته ده اڵت و ۆێزی به سه كدا ده یه گۆشه

  ی كه وه باسم كرد ڕێگری كرد له  ی كه و ڕاستیانه ئه  وه داخه اڵم به به.  ۆێنا دا ئه كه له سه مه
م  ئه  ی كه وه ر ئه ری دانا لەسه كاریگه  مه ئه.   و ۆێزه ببێ به  م كۆمۆنیزمی كرێكاریه ئه

كۆمۆنیزمی جیهانی و   له  شێكیشه بێگومان كۆمۆنیزمی كرێكاری به.  الواز بێ  یه وه بزووتنه
 .  ش داناوه ر ئێ ه سه ری له ش جارێكی دیکە كاریگه م كۆمۆنیزمه الوازی ئه
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 :مال موحسین جه

و  ئه  ی دواییان كه و شتانه ر ئه سه  وه چێته گشتی نه  به  كه ی باسه وه اڵم بۆ ئه ، به زۆر باشه
تێك خۆم  خاڵه ك ده وه  دا پێم خۆشه من لێره.  كوردستاندا كێن و چین  پ له چه  له  جۆره
  سانێك به كه  ی كه وه جیا له به  كه  یه وه وی  ئه ئه.   وه م خاڵه ند به یوه په  م له ك بكه یه ئیزافه

خشێك  ورونه ده  یڵێن، من پێم وایه ئه  یه له سه م مه ر ئه سه له  وه یان كۆمۆنیسته  وه په ناوی چه
. ی كۆمۆنیزمدا بوو ت پێدانی سیاسیانه خاڵه ور و ده ده  یبوو له ت ۆه نسور حك ه مه  كه

ی  له سه مه  به  وه بێته ست ئه یوه ردووكتاندا ۆات و په كانی ۆه قسه  له  ی كه وه دوایی  ئه
اڵت بۆ چینی  سه اڵت، ده سه تیی كۆمۆنیزم یانی ده ڕه ی بنه له سه كرۆك و مه.   وه اڵته سه ده

كی جدی بوو  یه له سه مه  بوو كه  مه ر ئه ۆه  بۆیه.  كان ت و چینه وڵه ۆێشتنی ده تا نه كرێكار ۆه
ت كردن و حزب دروست كردنی   تكردن و سیاسه خاڵه ری ده سه له  ت كه نسور حك ه بۆ مه

  شه ربۆیه ۆه.   كه له سه ی مه نه م الیه ر ئه سه  دا بوو، دوایی  دێینه یه له سه م مه پێناوی ئه له
  ت به باره سه  بووه  خنه ی ڕه ت دا جێگه نسور حك ه كانی مه باسه  له  میشه ۆه  ی كه وه ئه
ری  سه ستاون و له ڵگادا وه راغی كۆمه قه  وان له ئه  كه  بووه  وه قمیدی و ڕادیكال ئه پی ته چه
  وه خنه باری ناوه ك له نه  وه باری ڕوخساره ی تیی له ند قسه ت چه نانه توانن ته ئه  كه  وه وه ئه

چ   مه ی ئه وه ن به ی گوێ بده وه بێ ئه اڵم به داریردا به رمایه ر سه رامبه به ن له بكه
ند پێی  نێت یا چینی كرێكار چه یه گه ڵگا ئه كۆمه  خات، یان چ زیانێك به ڕێئه ك به یه وه جوواڵنه

اڵم  به  بووه  وه پی ڕادیكال ئه ندێتی چه ت ه و بۆتایبه  وه پێشه  چێته یان ئه  دواوه  ته یه
  یداكردنی كۆمۆنیزم له اڵت په سه یان ده  تی كردنی كۆمۆنیزمی كرێكاری وه رایه نوێنه

و  نێت به یه بگه  م كۆمۆنیزمه ئه  كه  یه وێوه ت دا له نسور حك ه ی مه واوی بوونی سیاسیانه ته
اڵم  بوو به  وه ی بۆ ئه الكه قه ول و ته موو ۆه ژیاندا بوو ۆه  و له كاتێك ئه  شه ر بۆیه ۆه.   شوێنه

ك چۆن الستیكێك  جێی خۆی وه  وه ۆاتۆته  پ دووباره چه.  دا ئیتر خۆی ژیان بواری پێ نه
بوو و  ئی كانی نه  مه نابێ و نا ئیتر ئه  ی پێشووی خۆی كه وه ر ئه سه  وه بیكشێنی ۆاتۆته

  به  ئاراد انییه  اڵت له سه ده  ی كۆمۆنیزم بگات به وه میكانیزمێكی  بۆ ئه  گرت و بۆیه رینه سه
ی حزب و  له سه م مه ر ئه سه  مه دا نایه من جارێ لێره.  وه ڕێگای حزبی سیاسیه تی له تایبه
  مه ئه  پێم وایه.  ری سه  وه دێینه  ره وه م ته شێك له ك به دواتر وه  كه  اڵتی سیاسیه سه ده
ت  نسور حك ه مه  ی كه وه رئه به له  پ پێی وایه چه  له  م جۆره ئه  چونكه  كی گرنگه یه له سه مه
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ی  كه بۆ كۆمۆنیزمه  تی كه ئامانجی سیاسی و چینایه  له  و ئاسته ئه  یتوانی بگاته خۆی نه
ی  له سه و مه و ناتوانێ ئه  وه ته ماوه پ كارێی تری بۆ نه چه  یشتووه گه نه  دانابوو، ئیتر كه

  و به  مانه ۆه  كه  وه ر ئیشكاالتێكه ۆه  اڵم بۆ كۆمۆنیزمی كرێكاری به بكات به  پیاده  اڵته سه ده
  له  و میتۆده و ئه  ته و سیاسه یڵی ئه ر ڕه سه له  من پێم وایه  مانه ۆه  كه  وه كه ر الوازیه ۆه
ریدا  سه به  یه نگی و الوازیشی ۆه ر ئاسته گه تا ئه ۆه  یه ری كۆمۆنیزم ئی كانی ۆه تگه خاڵه ده
ئاڵوگۆڕی   اوه پی تر بۆ خۆی داناه چه  له  و جۆره ئه.   وه پێشه  وێت و بتوانێ بڕواته ركه سه

ك كۆمۆنیزمی كرێكاری  وتێكی جدی وه كاتێك ڕه  ڵگادا بكات بۆیه كۆمه  یی له ڕیشه
  وه بنه رز ئه به  وانه موو ئه كات ۆه اڵتی سیاسی ئه سه ده  باس له  وه كاته رز ئه ربه سه
ئامانجی   یشت به گه ی پاریس نه كۆمۆنه  ی كه وه وێ بڵێم ئه مه ئه.   وه ستنه وه ریدا ئه رامبه به له

اڵم  اڵتی گرت و به سه یگرت و ده ر سه ی شۆرشی سۆشیالیستی ئۆكتۆبه وه كۆتایی خۆی، ئه
  كۆمۆنیزم كه  له  و ڤێرژنه ۆیچ شوێنێك ئه  له  ی كه وه ئه  یشت، وه شكست گه  دواتر به

ژێرپرسیاردا  بۆ له  ك نییه یه اڵتی سیاسی نیشانه سه ده  یشته گه ی داڕشت نه كه ماركس زانسته
.  ت وایه نسور حك ه بۆ مه  مه ش ئه ندازه مان ئه ۆه  به.  دانانی كۆمۆنیزم و ماركس خۆی

بوو   وه دوایه ی خۆی به نجامه و ئه یشت به گه و نه ی ئه كه زمونه حزب و ئه  ی كه وه ئه
كولدا   ڤێرژنی كۆمۆنیزمی كرێكاری له  و، واته ی ئه كه وه ی بزووتنه وه بۆ ئه  ك نییه یه نیشانه

 .  وه ژێر پرسیاره  وه بێ بسرێته ئه
 : و سایه سره خه. رموو ؟ فه یه كی ۆه یه قسه  وه یه مباره وی  له سره ر ۆاوڕێ خه گه

 

 : و سایه سره خه

  ت نه نانه لینین و ته  ت و نه نسور حك ه مه  كی ئوسوڵی نه یه شێوه به  بڵێم که  وه تا ئه ره سه
  یه ڕ ۆه ندێک باوه تی ۆه تایبه نین، به     وه خنه وه و ڕه روو پێداچوونه سه ماركسی ، ۆیچیان له

   حوک ی ئاڵوگۆڕ له  مێکی تردا به رده سه می خۆی دروست بێت و له  رده بۆ سه  نگه ڕه
  نه  تیانه سایه م که ئه  دیوێکی تریشدا به .  بسوازێ  وه پێداچونه  رانه و باوه ڵگاکاندا ئه کۆمه

   وه خنه و ڕه  وه روو پێداچونه سه له  ، تا کانیان ئاس انی و ئاینه ڕه باوه   رن و نه مبه خۆیان پێغه
ی  له سه مه  بۆیه.  ین م بده ڵه قه له "  کوفر "ست لێدانیان به  ین و ده رنجیان بۆ بده سه
  كه دا پرسیاره اڵم لێره به.   ڕێك شتێكی ئاساییه ر باوه ۆه  له  ر زه نه  وه و ئیعاده رنجدانه سه
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  به  وه اڵمدانه و بۆ وه  وه تیه اڵیه كی كۆمه یه وه چ جوواڵنه  ند به یوه په  له  سانه و كه ئه که   یه وه ئه
وێ چ گرێوگۆڵێك  یه ۆا ئه روه ۆه  گۆڕێ، وه  ته تی ۆێناویه باتی چینایه خه  چ پرسیارێك كه

  ر زه نه و ئیعاده   یه ۆه  وه رنجدانه سه  دووباره  ڵبگرێ وا پێویستی به ستێک ۆه ربه چ به  وه بکاته
 رێ پێی بووه؟  پێشتر باوه ند دا بکات که بیرمه  ڕی فونه باوه  له
کانی کۆمۆنیزمی کرێکاری و  باسه له   وه رنجدانه سه  باسی دووباره  اڵم کاتێک که به
ی رابردوودا،  یه ند ده ی چه ماوه  له كه   ئاراوه،  ت دێته نسور حك ه کانی مه ڕه باوه  وه وێشه له
دوو  م له  ی کۆمۆنیستیدا جێگای گرت و النی كه وه بزووتنه ست له  وتێکی بااڵده ک ڕه وه

و   مهێنا رۆه لسوڕاوانی کۆمۆنیستی به ۆه  حزابی جۆراوجۆر و ڕیزێکی فراوان له واڵتدا ئه
تا  ره کات سه ، پێویست ده یه ی ۆه درێیه  یه جروبه م ته تا ئێستاش ئه  کی نیشاندا که یه جروبه ته

    : رچاوبگرین به دوو خال له
كو  ڕ، وه كو تیۆر و باوه تیست وه ت یان حیك ه نسور حك ه بێ مه ده  که  یه وه میان ئه كه یه

   له  وه ینه م، جیابکه رده کۆمۆنیزمی سه  ت و ڤێرژنێک له ریتێكی تایبه ۆێڵێکی ستراتییی و نه
عموم  وتنی مه رکه ۆێشتا سه ڵسوڕانی سیاسی که  حزاب و ۆه ئه  زمونیک له ئه.  ی كه زمونه ئه

  پۆلێک له و شه  وه گی بۆته سته نده ڕووی دابڕان و لێکترازان و چه ڕووبه  و بگره  نییه
تی  ش فرسه ته م حاڵه نگرانی کردووه و ئه کادران و الیه  دڵساردی و بێئومێدی  ڕووی له

" پی نوێ چه" نێکی تر به  نگری مارکس و ۆه پ و الیه چه  خۆیان به  سانێک که که  به  داوه
م  ئه  ی که وه بێ ئه به.   ن ر کۆمۆنیزمی کرێکاریدا بده سه به"  شکست" بناسێنن و حوک ی 

که   وه سته ده  ن به ک بده تیۆریه کان و له ره ڕۆکی باوه ناوه کی دروست له  یه خنه ڕه  سانه که
تی  ناوی کۆمۆنیزمی کرێکاری داویه  دوتوێی ڤێرژنێکی کۆمۆنستیدا به  ت له نسور حیک ه مه 

کان و پراتیکی  ی حزبه جروبه ته ی که  وه ت ڕازی  نین به نانه ته  وه.   وه سته ده به
که   کاتێکدایه  له  مه ئه.   وه نه جیابکه  رانه م تیۆر و باوه کانی کۆمۆنیزمی کرێکاری له تیه سایه که
بینین  ده  وه یه که کانی کۆمۆنیزمه ڕ و تیۆریه خۆی و باوه  ک ماركس به الیه مێیوودا له  له  ئێ ه 

  چ له  م کۆمۆنیزمه کانی ئه تیه سایه ڵسورانی که ی حزبی و ۆه جروبه ته  وه کی تریشه الیه و له
وتن  رکه سه  یتوانیوه نه  بینین که مدا ده که رناسیوناڵی یه نته ئه دا و چ له"کان کێتی کۆمۆنیسته یه"

کان و حزبی  ڤیکه ڵشه ی لینین و به جروبه ی ته ۆاوشێوه م  یا النی که ست بهێنێ، وه ده به
اڵتی چینی بۆرژوازیدا  سه ر ده سه وتن به رکه سه  لی له مه كی عه کۆمۆنیستی ڕوسیا، مانایه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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كان شكڵی تێدا  تیۆریه  زمونێك كه بڵێم ئه  یه وه ستم ئه به مه.  و دنیاش بگۆڕێ  وه تاقی بکاته
  ته م دوو بابه بێ ئه بوون و ده  ۆاتۆته  کدا که ل خودی تیۆریه گه له  گرن زۆر زۆر جیاوازه ئه

و   وه مدا بچێته كه رناسیۆنالی یه نته زمونی ئه ئه  وێت به ر بیه گه سێك ئه كه.   وه ینه لێک جیابکه
ت  نانه ته)، وه بداته  زمونه م ئه کانی  نێو ئه سه یی و که پراتیکی ڕێکسراوه  رنج له سه  دووباره

  به.  پێویستیشه  و بگره  ۆیچ گرفتێکی تێدا نییه(  نگمس خۆشیان پراتیکی خودی مارکس و ئه له
ندی  ری خۆیدا كۆبه زه نه  ئیعاده کاتێک له  کارێکی دروستی کردووه  سه و که بڕوای من ئه

ی ئێستای کۆمۆنستی بناسێنێ  وه نه  کانی به رسه و ده  زمونه و ئه كانی ئه وته سكه ده بكات كه 
ر  سه وتن به رکه ئاكام بگا و سه یتوانی به  م نه که رناسیوناڵی یه نته بۆچی ئه  ل ێنی که و بیسه

م  اڵم ئه به.   وه شایه ڵوه نجامیشدا بۆچی ۆه ئه  ست بهێنێ و له ده کانیدا به ته وڵه بۆرژوازی و ده
تیۆری   یان له  وه باییه بۆ تیۆری زێده  وه ڕانه گه  تۆ بێیت له  كه  نییه  وه پێویستی به   کاره
  که زمونه ی ئه وه بۆی بچیت و پێت وابێت بێئاکام مانه   وه یرانی ئابوری مارکس خۆیه قه

م ب ان  که رناسیوناڵی یه نته ی ئه وه شانه ڵوه شبوون و ۆه دابه  کرێ و دروسته ئایا ده. یه وه لێره
ین  رباخ و گومان بکه ر فۆیه سه کانی مارکس له تێزه  له  وه رنجدانه سه بۆ دووباره   وه ڕێنێته گه

 گرن؟  ده  وه م تێزانه له  رچاوه سه  که زمونه و پێ ان وابێ ناکامی ئه
ت  نسور حك ه مه  ک که ڕ و تیۆریه ل باوه گه کردن له ڵه بۆ مامه   م راستیه بڕوای من ئه به

  تری دوباره ژێر چه ر له گه وێت بڵێم ئه مه کی تر ده واتایه  به.   ر وایه ۆه  وه سته ده تی به داویه
کان و پراتیکی  کرێکاریه  كۆمۆنیستیه  حزابه زمونی ئه ئه  وێ به دا بته وه رنجدانه سه
ندی  ت ه حزابێکی قودره ئه  ببنه  یانتوانیوه بۆ نه  ی كه وه یت به تا بگه  وه لسوراوانیدا بچیته ۆه

شی که  وه و ئه  که یه له سه کاندا، خۆی مه سیاسیه  ۆاوکێشه  سڵی له تی و ۆێزێکی ئه اڵیه كۆمه
ئیمغای  بگات که   وه ت به که ره زه نه ئیعاده  وه که زمونه بوونی ئه وتوو نه رکه ۆۆی سه وێت به بته 

  به.    کی تره یه له سه ، مه م ۆاتووه رۆه به  بکات که  تیۆریانه  وته ستکه و میتۆد و ده موو ئه ۆه
ی  تیۆریانه  وته ستکه و ده موو ئه گرن و ۆه ک ده یه به  نه م دووالیه ی ئه وانه بڕوای من ئه

ژێر ناوی دوباره  نێن له ر داده سه و گومانی له  وه سڕنه کۆمۆنیزمی کرێکاری ده
گینا  ئه.  دواداچونێکی زانستی  ، تا به رچاوه به ستێکی تریان له به دا، ئامانج و مه وه رنجادانه سه 

ی کۆمۆنیزمی  وه کانی جواڵنه زمونی حزبه ئه  گرتن له خنه ڕه  ناكات له  وه ۆچ پێویست به
كانی  مه رده سه  ت له وڵه تیۆری ده  ڵكۆڵین، بۆ ن ونه كان ۆه تیۆریه  یت که بگه  وه کرێکاریدا، به
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بۆژروازی   له  خنه ڕه  ، یان بۆ ن ونه سته داری ژێرده رمایه شۆڕشدا، تیۆری تێزی ئابوری سه
  ی كه وه ئه  ناكاته  مه ت ئه نانه ته.  شۆڕشی ئێراندا  نتی شۆڕش له نیشت انی و یا شۆڕش و ئه

  گومان له  ی كه وه ر ئه سه  وه زمونی کۆمۆنیزمی کرێکاری بچیته ئه له   وه رنجدانه بۆ سه
ر ڕازی  گه ئه  وایه که.    دایه لێره  كه یت پێت وابێت كێشه ناسیۆنالیزم بکه  ت له ی حك ه خنه ڕه

موکوڕی  ناکامی و که  رنج له سه  و دووباره  وه ینه لێک جیا بکه  نه م دوالیه ی ئه وه بین به
بۆ   زانم و پێم وایه کارێکی دروست و ئوسوڵی ده  به وا من  ئه وه  ینه مان بده که زمونه ئه

  ك له ندیه كۆبه  وه خنه ڕیگای ڕه له   كه  یه وه کان ان ئه ركه ئه  کێک له ئێستا یه ش له  ئێ ه
تا ئێستا   ی چییه ۆۆكاره  ی كه وه شوێن ئه  وینه ین و بکه بكه  م حزبانه زمونی ئه ئه
  ڕه و باوه تی به اڵیه ڕی كۆمه وپه حزابێكی سیاسی ئه ئه  ئاستی  ینه بگه  مانتوانیوه نه

و   پرسیارێکی واقعیه  مه ؟ ئه وه قۆزتۆته کان ان نه ته و بۆ فرسه  مانه ۆه که  وه ماكسی اڵیستیه
  به  حزابێك که بۆ ئه  یاندایه ره جه  له که   باتێكی زیندوووه خه  ند به یوه په  توانێ له ئینسان ئه

ش  ن و دوباره خۆیانی بکه  ن، له كه كاری تیا ئه  وه ناوی كۆمۆنیزمی كرێكاریه
خاڵێكی تر .  ین ختی لێبكه بێ جه ئه  كه  خاڵێكه  مه ئه.  ر به ردا بگرنه رامبه به ی له وه رنجدانه سه
 ..كه

 

 :مال موحسین جه

تی سی ینارێكی  بابه  ینه توانین بیكه ئه  اڵم ئێ ه به  خاڵێكی گرنگه  مه ئه  و وایه سره ۆاوڕێ خه
 .ترمان

 

 : و سایه سره خه

تیزم و كۆمۆنیزمی  ی حیك ه له سه ستین مه ری ڕابوه سه له  پێویسته م، كه  خاڵی دووه
كانی موحسینیشدا  قسه  جۆرێك له  به  بروای من دوو شتی جیاوازن كه  به ، که  كرێكاریه

ریتێکی جیا  کان و نه فکری وسیاسیه  گه ڕه  له  كێكه نها یه تیست ته حیك ه  من پێم وایه.  ۆات
ئسی  ر ڕه سه ت خۆی له نسور حک ه ر چی مه گه ی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا، ئه وه ناو جواڵنه له
ک  کۆمۆنیزمی کرێکاری وه  چونکه.   می بووه که یه  ری  و داۆێنه  بووه  یه وه م جواڵنه ئه
ری  ژێر کاریگه گرتنیدا، له ره ی شکڵگرتن و په پرۆسه  م له رده ت و سه زمونێكی تایبه ئه

١٩ 

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



رێتی سیاسی و فکری و پراتیکی تر  لێک نه تیدا، گه باتی چینایه تی و خه اڵیه رجی کۆمه لومه ۆه
  ئێ ه  كه  وه ك ئه دروست وه.   وه و کۆبۆته  متیستدا ئاوێزانکردووه ی حیکه گه ل ڕه گه خۆی له

بوون و  كان لینین یان لینینیست نه ڤیكه ڵشه موو به اڵم ۆه به  ڤیكه، ڵشه توانین بڵێین لینین به ئه
موو كۆمۆنیزمی  اڵم ۆه به  كی كۆمۆنیزمی كرێكاریه یه گه تیست ڕه ش حیك ه م مانایه به.  نین

ڕای  ره ودا نین، سه ی ئه درێیه تیست نین و له  ڕی حیك ه ریت و باوه ت و نه كرێكاری خه
  بۆیه.  ن كه ت ده وتی حیک ه ڕه ر به یان ئیدعای کۆمۆنیزمی کرێکاری و سه که ریه ۆه  ی كه وه ئه
؟ ئایا  وه پیاچوونه  له  ست چییه به مه   ین که عمومی که بێ مه ده  وه دیسانه  وه شه م باره له

رچاو  به زمونێك له ك ئه کۆمۆنیزمی کرێکاری ئێستا وه  که  سته به ک ان مه یه وه پیاچوونه
ی  درێیه تدا و له نسور حک ه کانی مه ڕ و تیۆریه ل باوه گه له  یه ی ۆه فاسیمه گرێ که  ده
  ، یان دوباره وه سته ده تی به ت داویه حک ه  که  رێتیکی سیاسی و فکریدا نییه نه

مان  وه کانی ئێستا به کانی کۆمۆنیزمی کرێکاری و حزبه ناکامیه  ک که یه وه رنجدانه سه
مادام  ال بنێین و پێ ان وابێ که  ت وه کانی حک ه ڕه موو تیۆر و باوه نێ ۆه یه گه ده
 .  نییه  وه ره اڵمده رخۆشی وه ۆه  بووه وتوو نه رکه ی سه که زمونه ئه
  وه نتیقی ۆێزه مه  له  ، ڵبیاردووه یان ۆه م باسه می ئه ی رووی دووه سانه و که بڕوای من ئه به 
کانی  ست ۆاتوه ده تی تیۆریه به قیقه حه  ڕوانن و پێیان وایه کان ده تیه اڵیه کۆمه  وه جواڵنه  له
ک  وه  مه ئه.   یه ڵه ی ۆه که ریه وا تێوه بوو ئه ر ۆێزی نه گه تی و ئه ک ۆێز گرتنیه یه وه ر جواڵنه ۆه
  که، داره دا له"ی نیوتن که سێوه"ی  وه خواره  وتنه زمونی که ئه مادام له که بڵێین   وایه  وه ئه
بێ  ده  ، بۆیه" ویدایه ڕاکێشانی کێشی زه"تیۆری  له  ڵه ۆه  وایه ین، که مان توانی تامی بکه نه
پێ ان   سانه م که ئه  م جۆره دروست به!  ین بکه  که تا تامی سێوه  وه دا بچینه که خودی تیۆره به
ئاستی   اڵتێك له سه ده  بوو به كانی نه تیست و تیۆریه ی حیك ه زمونه م ئه مادام ئه  ڵێن  كه ده

  مه ئه.  ماوه تی نه قیقه تی ۆه کانیه ڕه خودی تیۆر و باوه  وه گرت ئیتر ئه دا و ۆێزی نه كه ناوچه
  وه نتیقی ۆێزه مه  ڵكو له نابینێ، به  وه تی خۆیه قیقه مانای حه  تیۆری به  كه  ڵێت مان پێده وه ئه

 :ماو تسی تۆنگ بگرین  له  وانه کی پێچه یه ن ونه  وه باره م  با له. ل ێنێ سه راستی ده
خالقیاتی پۆپۆلیستی و  ئه  له  راپا پڕه سه  كه  وه كتێبه ٤  ماو تسی تۆنگ به زانین که موو ده ۆه

ک ۆیچ ئیزافاتیکی بۆ  نه  و بگره  کی تیۆری نییه ۆایه ڵگری ۆیچ به ناسیونالیزمی چینی و ۆه
رایی و  ڵكگه ناسیۆنالیزم و خه ڵکو به  ، به ی مارکس و لینین نییه تیۆری شۆڕشگێرانه
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اڵت و  سه ده  یشتنه گه  وه ناوی کۆمۆنیزمه به  اڵم چونكه به   . ڵی کردووه نگی دێهاتی تێکه رۆه فه
ک شاڕل بتمهایم و  ندی وه یان بیرمه ، ده وه ناوی سۆشیالیزمه  زرێنێ به تێك دامه وڵه توانی ده

و "  کانی ماو ره تیۆر وباوه"ر  سه له  ل کردن ده ڵدان و جه پیاۆه  وتنه بۆل سویزی كه
  بوو وه ڕۆكدا ۆیچ نه ناوه  كاتێكدا له  له.  شغول كرد مه  وه فكارانه م ئه ك دنیایان به یه وره ده
و  ئه  ئایا.  تی نیه ت خاوه نسور حك ه مه  ک که ڕ و تیۆریه باوه راورد ناكرێ به  رگیز به ۆه

زمونی  ماندا بۆ ئه وه رنجدانه سه  دووباره و   وه رانه گه ، له زانستی و مارکسیستیه  میتۆده
زمونی  مادام ئه   ین که بگه  وه کانی ماوتسی تۆنگ، ئۆتۆماتیکی به ڕه کۆمۆنیزمی چین و باوه

کی راست و دروستی  رییه ڵگری تێوه ۆه"   ماویزم"،  وتوبووه رکه حزبی کۆمۆنیستی چین سه
 ؟   مارکسیزمه

ی كۆمۆنیزمی كرێكاریدا،  وه رنجدانه سه  ی دووباره له سه مه  ند به یوه په  خاڵێكی تر له 
و ناساندنی   یه وه م جواڵنه کانی ئه رونی حزبه ر ئینشقاقاتی ده بۆ سه  وه ڕێته گه ڵده ۆه  كه باسه

  مه ئه.  ت نسور حک ه کانی مه ره ر باوه بۆ سه  وه ڕێته گه ی ده ڕیشه  یرانێکه قه  مه ئه  ی که وه به
میدا  رده به  رگا له زمونێك ده كو ئه ۆێشتا وه  یانه ۆه  که  وه و حاڵه به  م حزبانه ئه  که  کاتێكدایه له

  و كاته یدا ناكات؟ ئه اڵت په سه رجی ئێراندا ده لومه ڕین و ۆه ڕاپه  یانی له ڵێ به كێ ده  یه كراوه
ر له  زه نه  وام ئیعاده رده مان و به که وه بزوتنه  ین له رنج بده سه  یه وه ئه  که ته بابه  وایه چی؟ که

تووشی   م حزبانه بۆچی ئه  ی كه وه ر ئه سه ک له ندیه كۆبه  ین به گه ین تا ئه مان بکه که زمونه ئه 
رگی  ی خۆیاندا دوای مه وته و ڕه ی ئه رگه جه  یانتوانی له ی ئینشقاقات بوون؟ بۆ نه گیرۆده

م كۆمۆنیزمی  ش زیاتر بۆ ئه وه له  ستن وه ڕابوه  ریتانه و نه ر ئه سه ت له نسور حك ه مه
 . كان ڤیكه ڵشه ی حزبی به ك ن ونه تی وه اڵیه حزبێكی سیاسی كۆمه  بووه نه  كرێكاریه

  له  وه رنجدانه سه  و دووباره  ر  زه نه  ئیعاده  باس له  ی كه وانه بڕوای من ئه  به  بۆیه
ڕێن  ی بگه وه ن تا ئه که ڵبیاردنێكی سیاسی ده ن زیاتر ۆه كه ت ئه نسور حك ه کۆمۆنیزمی مه

كی ئوسوڵی  یه خنه ڕه  وه شه تدا و لێره نسور حك ه كانی مه تیۆریه  ت له قیقه ی حه وه بۆ دۆزینه
نسور  رگی مه دوای مه  له  ساڵه ١١  زیاد له  وه ، ئه ن یر كه رن سه وه.  ن بده  وه سته ده به

و   ت ناکافیه نسور حك ه كانی مه تیۆریه  ڵێت باس و ده كه  ئاراوه  ۆاتۆته  و باسه ،  ئه وه ته حك ه
  یه ت ۆه نانه ته.  ڕێین زمونێکی تر بگه بێ بۆ ئه و ده  ماوه ڵێن ڕۆڵی نه نین، ده  وه ره اڵمده وه
م  ین ئه رنج بده ر سه گه اڵم ئه به..  بۆرژوازی  پی ورده ناکرێکاری و چه  کات به حکومی ده مه
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و   خنه تی ڕه ی بابه وه زمونێكی باشتریان له دا ئه ساڵه  ١١م  ی له وه بێ ئه به  سانه که
رێتی ناحزبی و ناسیاسی  زیاتر نه  مانه الی ئه قه ته  وه وانه پێچه  به.  نیشاندابێ  فزکردنیانه ڕه

رشوبووی کۆمۆنیزم و بێ  په  ویان به و بره  و پێداوه پ و كۆمۆنیزمدا بره نێو چه بوونیان له
خ كردنی  بێبایه.   كوردستان و عێراق و ئێراندا داوه  له  كان باتی كۆمۆنیسته خكردنی خه بایه
نسور  رگی مه تا مه  وه ی ئێرانه٢٧می شۆڕشی ساڵی  رده سه  له ی که  وتانه سكه و ده ئه

نێکی  وتون، الیه قاڵبی ڤێرژنێکی کۆمۆنیزمدا جێکه  ست ۆاتوون و له ده ت به حک ه
و   وه ر ماركس و لینینی  دایه سه رنجی له ت سه نسور حك ه كاتی خۆی مه.  تی کیه ره سه

ی  یه وه م خویندنه و ئه  یه وه رانه م گه اڵم ئه به.  کانی مارکسیزم زیاد کرد ئیزافاتێکی بۆ تیۆریه
وه  تیه  باتێكی ڕۆشنی چینایه كی سیاسی و خه یه وه جوواڵنه  ند به یوه په  له  بۆ مارکس و لینین

م  له  كان و کرێکارانی بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو، وه كۆمۆنیسته  ن ۆ ه شۆڕشی به  بوو که
و   وه ر زیندوکرایه تگه خاله و ده  وتێکی شۆڕشگێرانه ک ڕه ر مارکسیزم وه ک ۆه شدا نه وه ڕێڕه
وتی  ستکه گرت و ده  وه خۆیه ۆێزی به قوتبێکی به  ڵگا، بگره ر شانۆی کۆمه سه  وه ۆاته
م  ئه ی که سانه و كه  ین له رنج بده ر سه اڵم گه به.   ی سیاسی و تیۆری جێگیر کرد وره گه

کانی  ره نێوان خۆیان و باوه  سنورێکیان له  وه ڵه وه ئه  وا له ئه  گرتووه وه  سته ده یان به ته بابه
  وه کاری ۆوشیارکردنه"  به  ك که یه ی بازنه وه ره ده   ته و فڕێیان داوه  تدا کێشاوه نسورحک ه مه

كی ئیسپاتیان  یه ۆێشتا ۆیچ قسه  ی كه وه بێ ئه ن، به به ناوی ده"  ستهێنانی فکر ده و به
  تیان خستۆته نسور حک ه جۆرێك مه به  تاوه ره سه ر له ۆه  مانه یانی ئه.  ری كردبێ سه له

پی  چه"ی  وه شوێن ساغکردنه  وتۆته که  که*   ک ۆاوڕییه  بۆ ن ونه.   وه رییه زه بایكۆتێکی نه
ک  وه"ت  نسور حيك ه مه  گات که ده  وه ر، به ر سۆڕشی ئۆکتۆبه سه دیدارێکدا له  له"  نوێ

کورستانی  پی   چه  بۆیه"   هبوو ه نهو هاقيعى كوردستانو  هتۆى بو هى ئک هديين هيو هتیۆریستێک پ
ش  و ئاماده  پێویستیشی پێی نییه  ربۆیه ۆه"..  رڤاتیزم کۆنزه لهجۆرێك   به"  باشوری کردووه
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 : وه ره ی شۆڕشی ئۆکتۆبه باره ، له١١٨  ژماره/ گفتوگۆی وەلید عومەر لەگەل ۆەفتەنامەی ئاوێنە  بروانه*/ 

رڤاتيڤ بووه و په نابردن بۆ  ڕووى تيۆرييه وه كۆنزه پى باشور تێكڕا له وه ، چه ڕينيشه له دواى ڕاپه"
كه په يوه ندييه كى ئه وتۆى به واقيعى كوردستانه وه نه بووه  « مه نسور حيك ه ت» تيۆريستێكى وه ك

ك مێیووى كوردستاندا ناتوانيت كۆمه ڵێكى  ،جۆرێك بووه له كۆنزه رڤاتيزم؛ چونكه له ناو مێیوويهكى وه
 زۆر له توێیه جياجياكان به ناوى پۆپۆليزمه وه بكه يته ده رێ و پێتوابێت ئه وانه كرێكار نين و ده بێت

 ".يان نه بێت« به شداريى سياسى»



و ئاالن بادیۆ "  ك ژییه"   وه ئیعجابه به  وه والشه بینی له چی ده که!!   وه کانی بسوێنێته نوسینه  نییه
اڵم ئایا  به.  گرێ ده ی  وه سته ده  کوردستان به  پ له ر چه سه کردن له و بۆ قسه  وه خۆێنێته ده

ت و  نسور حك ه ڵگای كوردستان یان مه تی كۆمه واقعیه  به  نزیكترن  م ناوانه کانی ئه بۆچونه
  م له کوردستانی ئێران و ۆه  م له ۆه   بووه وخۆ و جدی ۆه تێكی ڕاسته خاله ده  كانی كه ڕه باوه

سێک  تی بۆ که تایبه کی زانستی؟ به یه ، یان کرده ڵبیاردنێكی سیاسیه ۆه  مه عێراقی ؟ ئایا ئه
و  و ئه"  تیۆریستێك"کانی  ی نوسراوه وه و خوێندنه  ڵگه بێ به بڕیاری دابێت به  وه ڵه وه ئه  له  که

م  ئه  كه  ڕۆشنه  که له سه بڕوای من مه  به.  وه ڵگا کۆمه  به   "نده یوه په بێ "  یت که رکه ده  حوک ه
ل  گه ندی له یوه په  رێکی سیاسی که زه رن بۆ تیۆر و نه ست به وێ ده نایانه  سانه که  جۆره

عاشقی   كو ڕۆشنبیرانێك كه وه  مانه ئه.   یه تی چینی كرێكاردا ۆه اڵیه باتێكی واقعی و كۆمه خه
نا  ده  وه ڕێنه گه چن بۆی ده ی خۆیان دێ ده وڕێگه ڵكی جێگه كه  به  ی كه و تیۆریانه تیۆرن و ئه

كی  ۆایه به  یه وه رنجدانه یان سه  یه وه ڕانه گه  له  م جۆره ئه  بۆیه.   وه نه كه ت ده ی تر ڕه كه باقیه
  وه ڕووی تیۆریشه بێ و له دا ڕۆڵیکی ۆه ی شۆڕشگێرانه ت و کرده سیاسه  نییه و ناتوانی له

 . کان نیسته پ وکۆمۆ ی چه وه کرده  باتی به کانی خه ر ئاسۆ و ئامانجه سه ک بساته ڕۆشناییه
 

 :مال موحسین جه

رنجێكت  كورتی سه  به  عوس ان گیان وتت كه.  و گیان سره ست خۆش خه ، ده زۆر باشه
 .رموو ، فه ماوه

 

 :عوسمان حاجی مارف

، سەبارەت بەو کەس و الیەنانەی ۆەر لە کاتی خۆیدا واتە لە دەورانی  یه كم ۆه یه من ئیزافه
جەنگی کەنداو و دامەزراندنی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقدا تا ماوەیەکی دواتری  
یان ۆەر لەسەرەتای تەرحەکانی ۆاورێ مەنسور دەربارەی کۆمۆنیزمی کرێکاری لەگەل 

ل  گه ل حزبی عێراق و له گه ر زوو له ئەو باسانە و ئەو ڕەوتەدا نەۆاتن، یا ۆه
ڵبیاردنێكی سیاسی و  ۆه  وه ئه.  كات رق ئه فه  مه رده و سه جا ئه.  ۆاتن شدا نه كه وه بزووتنه

حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی   كۆمۆنیزمی كرێكاری و له  له  وه فکری بوو کە خۆیان جیاكرده
کە .  وتن ركه ده  وه ناوی تره  عموم بوون و به ئێران و عێراق، کە جیاوازی و بابەتەکانیان مه
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یانتوانی ۆیچ كاركرد و  نه  وه لی و سیاسیه مه باری واقعی و عه بۆچوونی من له  ئەوانی  به
ی  ۆاوكێشه  ی سیاسیدا یان له ۆاوكێشه  له  تێك كه خه  یانتوانی ببنه تا نه بێ و ۆه ڕۆڵێكیان ۆه

ون و  ركه ك ڕۆشن  فکرێک  ده تا وه معێك ۆه كو جه وتێك وه كو ڕه فیكری و تیۆری وه
نەیان توانی لە ژێر ۆێیمۆنی و کاریگەری کۆمۆنیزمی کرێکاریدا لە ئاستی کۆمەڵگەدا 

ۆەرجارە لەباری فکریەوە مەشغەڵەیەکیان بۆ خۆیان دروست   ی كه وه جیا له دەرباز بن، به
و وتی دەگەڕانەوە بۆ ئەوەی  سره كو خه دەکرد بەاڵم دواتر بە بنبەست دەگەیشتن، وه

و كێ و كێ بکەن تا بیکەنە ئەڵتەرنەتیفی مەنسور "  ك ژییه"بانگەوازی کەسانێکی وەک 
حک ت و کۆمۆنیزمی کرێکاری، بەاڵم لە سوڕانەوەی ۆەمان بۆشایی ناو بازنە 

دوای   له  كه  یه و الیەنە ر ئه سه له  ی ئێ ه كه بەاڵم خودی باسه.   بنبەسەتەکەیاندا دەمانەوە
مان پێدا  سێ قۆڵی ئاماژه  و باس و مەسەالنەی  كه ت و دوای ئه نسور حك ه مانی مه نه
تیۆری   له  خنه ك ڕه ، نه  كه زمونه ئه  له  خنه ڕه  وی  وتی دێن و دەگەڕێنەوە بۆ سره كو خه وه

واتە سەرچاوەی .   ری بینای كردووه سه ت له حك ه  مای ئەو باسە ماركسیانەی كه و بنه
وە دەست پێ دەکات، ئەزمونێک کە خۆیان تیا ژیاون  زمونه ڕەخنە و پێداچونەوەکانیان لە ئه

لە باری واقعیەوە ڕاستیەک .  و کاریان تیاکردووە و تەمەنێکی زۆر بەرگرییان لێ کردووە
ۆەیە کە ئەم ئەزمون و ڕەوتە جارێ نەبوە بە ۆێزێک لە ئاستی کۆمەڵگە و لە ناو 

بۆیە ئەو ئەزمونە .  کێش ەکێ  و ۆاوکێشەی سیاسیدا یان لە ئاستێکدا پاشەکشەی کردووە
وەک پێشتر ئاماژەم پێدا وەاڵمی بە خەیااڵت و کێشە زۆنی و بۆچونە فکریەکانی ئەو کەس 

بە واتایەک خودی ئەو کەسانە ۆەر لە سەرەتاوە .  والیەنانەی ڕەخنەیان ۆەیە نەداوتەوە
بۆیە ناتوانن لەناو ئەو .  بەشێک نەبوون لەو ئەزمونە بەڵکو کێ  بوون و تێوەگالون

ئەزمونەدا بەردەوامی بە ۆەڵسوڕانی سیاسی و کارکردن لە حزبێکی سیاسیدا بدەن، 
ئەم جۆرە ئاڕاستەیە بۆخۆی ۆەر .  ئەمەش بەو ئاکامەی گەیاندون کە پێداچونەوە بکەن

 . لەسەرەتاوە بن بەست و شکست خواردووە
خودی قوڵبوونەوە   كه  یه وه كەم ئه دوو خاڵی تر کە بە پێویستی دەزانم ئاماژەی پێ بدەم؛ یه

پێشتر   دا كه و بوارانه ت له سەردەمی شۆڕشی ئێران  لە نسور حك ه و دەرکەوتنی مه
ماویزم یان   وی، له شوره  كانی پێ  خۆی دەگرت، له له سه ڕەوت و خەت و مه  ی له خنه ڕه

لە دیدگا و بۆچونەکانی ئەو ڕەوت و الیەنانە   یه خنه ڕه  بوو كه نه  وه ر ئه تروتسكی بێ، ۆه
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رەخنە گرتن لە بۆرژوازیە نیشت انیەکەی ستالین و ماوتسی تۆنغ، یان   بۆ ن ونه.  بگرێت
ر پۆپۆلیزم، یان رەخنە لە سیست ی ئابوری  رامبه به كانی له بەشێک لە باس و نووسراوه

مان  ۆه  شورەوی و زۆر شتی تر، جگە له دەوڵەمەندی ئەو ئەدەبیاتە فکری و سیاسیانە، لە
می خۆیدا واتە  لە شۆڕشی  رده سه  زیاتر ئاشنای بوین و ناسیا ان له  ئێ ه  ی كه وه كاتدا ئه

ست بووین، جواڵنەوە و بزووتنەوەیکی بەۆێز و  یوه ی په ئێراندا و قەبوڵ ان کرد و پێوه
یانی ئێ ه .  بە ناوبانگی ماركسیزمی شۆڕشگێڕ دەنگی دایەوە  و كاته ر ئه ۆه  بەرفراوان كه

نازناوەکەی ماركسیزمی   ۆێزێکەوە کە ست بوون به  یوه کەوتینە ژێرکاریگەری و په
ناو   واجی له ئاستێكی فیكری سیاسیدا ڕه  ی كه له ، یانی ۆاوكاتی ئەو ڕەخنانه شۆڕشگێڕه

بزووتنەوەی کۆمۆنیستی و چەپی ئێراندا پەیدا کردبوو، لەۆەمان کاتدا ۆێزێکی وەک 
کۆمەڵەی زەح ەتکێشانی کوردستانی ئێران بە دەیان ۆەنگاو لە ئاستی کۆمەڵگەدا  

کی سەرسەخت لەبەرامبەر ۆێز  ی كۆمۆنیستی  کردە ئەمری واقع و ڕاوەستاویه وه بزووتنه
گشتی جێگای ئومێد و مەوقعیەتیی تایبەتی   ڵگادا به ناو كۆمه  و دەسەاڵتی بۆرجوازیدا، کە له

و  كانی ئه په كو چه ش وه ، ئێ ه بوو بۆ ئێ ه لی ۆه مه كی واقعی و عه یانی مانایه.  بوو خۆی ۆه
ڵێك باس و  كۆمه  ی بەدوای وه ك ئه نه  وه ته كه ره و حه ست بووین به یوه چووین په  كاته

یانی بزوتنەوەکە لە مەیداندایەو چاالكانە دەور و ۆێیمونی ".  ژییەک"كتێبەوەین لە بابەتی 
بە .  ی كێ  كرد بۆ ناو خۆی و بووینە بەشێکی دانەبڕاو لەو بزووتنەوەیە و ئێ ه  ۆەیە

كانی  مەدا باسه رده رمان، تا لەو  سه سه ری داناوە له كاریگه  كه  شه وه ئه  بۆچوونی من ۆەر
و  یانی ئێستا ئه.   ۆاوڕێ مەنسور حک ەت و ئەدبیاتی مارکسیزمی شۆرشگێر بسوێنینەوە

ن لەو الیەنەوە جێگای سەرنجی جدیە ۆێشتا  بكه  وه وێ پیاچوونه یانه ی ده سانه كه
دیوە تا ۆاو نەزەریان بین و کێش ان بکەن  باسەکانیان نەنوسیوە یا من ۆیچ باسێکی وام نه

باسەکانی ۆەبوون و .  ، بەاڵم میتۆدی ۆاوڕێ مەنسور تەواو جیاواز بوو ؟..!بۆ پێداچونەوە
ۆاوکاتێ  ۆەنگاوبەۆەنگاو لەباری عەمەلیەوە خێراتر  باسەکانی بزوتنەوەکەی دەبردە 

ئەم ڕەخنەگەرانەی ئێستا نه ڕەخنە و باسەکانیان دیارە و نە ڕەوتێکی بەرجستە و .  پێشەوە
ن، کە لە ئێستادا  تەنها  كه ئه  وه پیاچوونه  یاندووه کاران لەباری عەمەلیەوە، تەنها ڕایانگه

و چۆن   ی چۆنه وه اڵم ئه ، به و باسەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاریان قبول  نییه  یه رنجیان ۆه سه
  یه ن و کارکردی عەمەلیان دەوری چیە و چ شتێكیان ۆه كه ر بینا ئه سه و چی له  قبوڵیان نییه

١٥ 
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.  بۆ دواوه شتێکی تر نین  وه ته كو الستیک كشاونه مال وتی کە وه كو جه ی وه وه یری ئه غه  به
وتوو و نا  راوێزكه حافیمی بچوك بچوك و په مانای دروستكردنی مه  یان به كه وه ڕانه گه
اڵمی کێشە  ی وه وه كان و بۆ ئه ناو ژووره  وه ته و چوونه  ڵگاوه كۆمه  ست به یوه په
 . وه ۆنیەکانی خۆیان بدەنه زه
و لەسەر   قەیراندایە  چەند کەسێکم بیستووە دەڵێن كۆمۆنیزمی كرێكاری له  خاڵێكی تر، له 

بۆ ئەو مەبەستەش .   اڵم بەو قەیرانە بدەنەوە وێ بڕۆن وه یانه بنەمای ئەم بۆچوونەیان  ده
پێ  ۆەمو شتێ، پاشکۆی ووشەی كرێكاری لە کۆمۆنیزم دەکەنەوە، تا جیاوازی خۆیان 

ن  كه وان باسی ئه ئه  و قەیرانەی كه بۆچوونی من ئه  به.  لەباری فۆرماڵیەوە بناسێنن
کە پێم وایە ۆەر ئەو   ر مەبەستیان باسی تیۆریه، گه ئه.   مەبەستیان لە چییه  زانراوه نه

مەبەستەیان ۆەیە چونکە ۆەوڵئەدەن بە باسەکانی ۆاوڕێ مەنسوردا بچنەوە و تیۆری تر 
بارەی تیۆریەوە کۆمۆنیزمی کرێکاری لە   بڕوای من ۆەڵەکەیان ئەوەیە کە له  دابتاشن،، به

قەیراندا نیە و خاوەنی درێیەدان بە ۆەمان خەتی رۆشن و گونجاون  بە مێتودی 
و سەرگەردانن بۆ   یه قەیرانێک ۆه  كه  وانەی بڕیارانداوه بەاڵم ئه.  مارکسیزم و لینیینزم

یەی کە لە زۆنی  زمه دوای  وەاڵمندانەوەن بەو ئه  وەاڵمدانە و بە قەیرانەی نامەعمومە و به
  ی، به كه مانا تیۆریه  بڕوای من كۆمۆنیزمی كرێكاری به  به.  خۆیاندایە و نەزانراوە چیە

سەردەمی خۆی و ڕەخنە   كانی به اڵمه مانای وه  كانی، به رحه ی و ته كه نه مانای خاوه
بەڵکو .   قەیراندا نییه و خاوەن تیۆری و خەتێکی گونجاوه  كانی پێشوو له لەقۆناغه

سەرگەردانی و نەگەیەشتنی ئەو الیەنانەی بەبێ بوونی تەرحێکی رۆشن و ئەنجام گیریەکی 
. گونجاو و باسێکی تیۆری و مەیدانی لە گێیاوێکدان و بە سەرگەردانی بێنەوبەرە دەکەن

ۆەموو ئەمانەش لەو واقعیەتەتیانەوە سەرچاوەی گرتووە کە کۆمۆنیزمی کرێکاری لەم 
ۆێز و پاشەکشەی کردووە، کە   نەبووە به  دوایانەدا ۆاوسەنگی ۆێزی لە ئاستێکدا نەبووە و

ئەم پاشەکشەیەش بۆ خۆی باسێکە و دەکرێت وەک ئەزمونێک لێکدانەوەی جدی قسەی 
 .لەسەر بکرێت

ین  وه بەوئەزموونەدا بكه ،  ۆەرکات  پێداچوونه یه خنه جێگای ڕه  ی ئێ ه كه زمونه ئه  ی وه ئه
ی سیاسیدا وەک ۆاوسەنگی ۆێز  ئاستی کۆمەڵگە و لەناو ۆاوكێشه  له  وشوێنەوەیە كه له

ت و  ڵسوڕانی سیاسی اندا و لە پتەوی حزبیه ۆه  جێگای قەبوڵی خۆش ان نییە، له

١٦ 

 م سمیناری دووه
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الوازین، جێگای ڕەخنەیە و پێویستە کاری   وه ڵگا و چینی كرێكاره كۆمه  ندی ان به یوه په
  به  وه كوردستانه  ست بێ به یوه كۆمۆنیزمی كرێكاری دیاردەیەک نییە په.   لەسەر بکەین

خودی خەباتی چینایەتی كرێكاردا   له  یمێكه مه  و ڕەوت و  نیا، بەڵکو دیاردەیەکی جیهانیه ته
 .یەو مانا پەیدا دەکات و بەۆێز دەبێت بوونی ۆه

 

 :ریم موحسین كه

و باسی كرد  سره خه  خاڵێك كه  یه له سه م مه ر ئه سه ر له ۆه.   یه تێكی كورتم ۆه خاڵه من ده
  ی بۆرژوازی له خنه ڕه  شێك له به.  م ی پێبكه ئاماژه  وه كه یه گۆشه  زم كرد له منی  حه

زمونی  باسی ئه  بۆ ن ونه.  تی و ئامانجەکەشی بۆ شێواندنیەتی یه كه زمونه كۆمۆنیزم ئه
زمونی كۆمۆنیزم ئەکەن بە  ر ئەکەن و دەیکەن بەمێیووی ستالین، ئه شۆڕشی ئۆكتۆبه

وێ بڵێن كۆمۆنیزم  یانه ئه  وه مه له.  فون و فیسار  كۆریای باكور و به  ماویزم و به  مێیووی
وە  کە خۆیان وێنای  ه!"خراپ"  شكستسواردووه  زمونه م ئه وێت له یانە ئه.   ق نییه ر حه سه له

وڵی بۆ  اڵتی كرێكار و ۆه سه كۆمۆنیزم و ده  دەکەن و دەرخواردی خەڵکی دەدەن، بڵێن
  بێ به ش بكرێ، ئه وه ر ئه مووی بێسوودن و ۆچ نین و تەنانەت ئەگه ۆه  مانه ڕزگاری ئه

بانگەشەی   شێك له بڕوای من به  به!  تڵوعام و خوێنڕشتن ركوت و قه ئیستبداد و سه
،  وه یه وه م بزووتنه زمونی ئه شكستێكی ئه  له  كه  یه وه ر كۆمۆنیزم دا ئه رامبه به بۆرژوازی له

ر كۆمۆنیزم و  رامبه به کەمپینێکی راگەیاندن و چەواشەکاری و ۆێرشێکی دەروونی و له
كۆمۆنیزمی   ر به رامبه به جۆرێك له  ش به مه ئه  پێ وایه.  ڕێ بسەن چینی كرێكاردا به

 . كاردێت كرێكاریدا به
كوردستاندا حەممەیەکی بەوجۆرە لە دژی كۆمۆنیزمی كرێكاری بەرێسرا لە سااڵنی   له

نەوەدەکاندا، کە بەبڕوای من ئەو حەممە و ۆێرشانەی ئێستا بۆسەر کۆمۆنیزمی کرێکاری 
خودی   مان له خنه رباری ڕه كاندا سه ٧١  له!  بەجۆرێک درێیکراوەی ۆەمان ئەو حەممەیەیە

اڵم  به  کارکردی حزب و کەمتوانایی لە تەبدیمبوونی بە ۆێزێکی سیاسی کۆمەاڵیەتی کاریگەر،
كانی  وه ل بزووتنه گه ڕی له یبوو شه ۆه  ی كه سیاسیه  حزبیه  وه و جواڵنه به  وته م ڕه ئه

كرد، لەگەل دوو  ڕی لەگەل ناسیۆنالیزم و ئیسالمی سیاسیدا ئه كرد، شه بۆرژوازیدا ئه
دا حزب نەیتوانی ئەوان  ڕه م شه له.  كوردستاندا  تی بۆرژوازی له اڵیه ی كۆمه وه بزووتنه

١٧ 
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١١ 

ل كردن، لەسەر زۆربەی  گه كێشی له و كێش ه  وه ڕێكه ناو شه  بەشکست بکێشێ، بەاڵم چووه
مەسەلەکانی کۆمەڵگا یەخەی گرتن، لەسەر کرێکار، دەستفرۆش، زەح ەتکێ ، منال، ژن و 
ژنکوشتن، لەسەر مافی الوان و بێکاری و  خانەنشینان و  ئاوارەکان و دابینکردنی 

  بۆ ن ونه.  ساس بوو حه  مه ڵگاش به كۆمه!  یەخەی گرتن.  تاد...  خزمەتگوزاری و سوتەمەنی و
کێش ەکێشی حزب لەگەل ئیسالمیەکان لەسەر مەسەلەی ژنان و مەدەنیەتی کۆمەڵگا، 

ل ناسیۆنالیزمدا لەسەر پرس و مەسەلەکانی  گه كێتی و پارتی و له ل یه گه مم النێ له
بانی  الل تاڵه جه  پەیوەست بە ژیان و گوزەران و ئازادیەکانی خەڵکەوە، تا ئەو رادەیەی

  الماری ئێ ه كێتی  و پارتی په ت قسە بکات، تا ئەو رادەیەی یه نسوری حك ه خۆی دژی مه
ن و  سەرەنجام یەكێتی بە  ل بكه گه ڵ ان دابنیشن و ئیتفاق ان له گه ن، له ن و لێ ان بده بده

ی  نیشانه  مانه ئه!  ۆێزی میمیشایکانی ۆێرش بکاتە سەر حزب و بنکە و بارەگاکانی دابسات
اڵم ئێستا  به.  كرد ڕی ۆێزەکانی بۆرژوازی ئه ۆێز بوو و شه به  یه وه م بزووتنه بوو کە ئه  وه ئه

! زمونێكی ئێ ە و کۆمۆنیزمی کرێکاری شكستی ئه  دەکەن بە  یه ربه کەسانێك ۆەن کە ئەم زه
  مه ئه!  وا بانگەشە دەکەن کە ئەزمونی کۆمۆنیزمی کرێکاری شکستی خواردو تەواوبوو

 . روونیه لەدژی کۆمۆنیزمی کرێکاری و حزب ڕێكی ده بڕوای من شه به
خودی   له  ك كه یه خنه ڕه  له  بێجگه)  ئەگەر کورتی بکەمەوە، مەسەلەکە بەوجۆرەیە کە

نی  ت  کە خۆی خاوه نسور حك ه و بێجگە لەوەی کە مه(   مانه خۆمان و حزب ان ۆه
بوو، وەکو چۆن   وەکە تووشی كێشه بوو، وە بە نەمانی ئەو بزووتنه  كه وه بزووتنه

  بڕوای من ئەوەیه ئەوی  به   كان تووش بوون،  دەبێ راستیەکی دیکەش ببینین كه ڤیه لشه به
جۆرێك   ل ناسیۆنالیزمدا كرد، ئێستا به گه كاندا شەڕێکی له ٧١  كۆمۆنیزمی كرێكاری له  کە

ناوی  به  ی كه وتانه و ڕه بەشێکی زۆری ئه.   وه ی لێ بكاته وێ تۆڵه یه ناسیۆنالیزمی  ئه
ن، بەشێوەی جۆراوجۆر سەریان دەچێتەوە سەر ناسیۆنالیزمی کوردو  كه ئه  قسه  وه په چه

بانگەشەکانیان دژی کۆمۆنیزمی کرێکاری دەنگدانەوەی ئەو حەممە نەفسیەی ناسیۆنالیزمی 
 ! کوردو ئیسالمی سیاسیە دژی کۆمۆنیزمی کرێکاری

 

 :مال موحسین جه

نگاندنی  ڵسه ر ۆه سه  كرێ كاتێكی تر بێینه ئه  باسێكی تر كه  بێ به ئه  وه اڵم ئه ، به باشه

 م سمیناری دووه
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١٩ 

ی خۆمان دوور  كه ره وه ته  ی زۆر له وه بۆ ئه   .ن یكه پدا ئه ژێر ناوی چه له  ی كه وانه ئه
 .  وه وینه كه نه

 

 :ریم موحسین كه

  مه ڵێم ئه ئه  كه.  بێ م و نوقسان نه واو بكه م ته كه ربڕینه س با من ده ، به وه وینه نا دوور ناكه
الواز بووه، بۆرژوازی،   یه وه م بزووتنه ئه  ئێستا كه  ی ناسیۆنالیزمه وه كردنه تۆڵه  جۆرێك له

چ   وه، په ناوی چه وتێك به ئێستا ڕه.  وێ دوا تیری خۆی بهاوێت یه ناسیۆنالیزمی كورد ئه
سەریان ۆەڵداوە   تازه  ی كه وانه و چ ئه  و وازیان ۆێناوه  وه ته جیابوونه  ئێ ه  له  ی كه وانه ئه

و خۆیان لەپال قوتابسانەی فرانکفۆرت و ژییەك و ئەوانەدا پێناسە دەکەن، یان ئیمهام لە 
یری  ماویزم و پاش اوەکانی کۆمۆنیزمی جهیان سێهەمی کۆنەوە وەردەگرنەوە، ئەگەر سه

  بۆ ن ونه!  ناسیۆنالیزمه، ناسیۆنالیزمی چەپە  یان بكەی كه فیكری و سیاسیه  چوارچێوه
موو بونیاتی  ۆه  بی فرانكفۆرتی، لە بنەرەتدا كته خۆی دەباتەوە بۆ سەر مه  ی كه وه ئه

ی مم النێی چینایەتی  له سه مه  کۆمەاڵیەتی مارکسیزم و كۆمۆنیزمی توڕۆەڵداوە كه_فکری
کرێکارو بۆرژوازیە، کە حزبی پێشڕەوی چینی کرێکارە و دەسەاڵتی سیاسی و حکومەتی 

ی  وه بێ ئه وی  وتی، به سره ك خه روه ، ۆه وته م ڕه ئه.   کرێکاری و دیکتاتۆریەتی پرۆلیتاریایە
ساڵی   ده  له  خنه تا ڕه ی بگرێ، ۆه زمونه م ئه ت بگرێ، له نسور حك ه مه  ك له یه خنه ڕه  كه

دژی ناسیۆنالیزم و ئیسالمی سیاسی   یه وه ۆەڵسوڕانی سیاسی و شەڕی ئەم بزووتنه
، واتە چاو لەو ٨١١٢  نێته یه گه ئه  وه كانه ٢١  بگرێ، زۆر ئاسایی  مێیووی كۆمۆنیزم له

دەیان ساڵەی مێیووی سیاسی و خەباتی چینایەتی و شەڕی کۆمۆنیزم و بۆرژوازی و 
  مه بڕوای من ئه به!  بەتایبەتی شەڕی کۆمۆنیزمی کرێکاری لەگەل بۆرژوازی کورد دەپۆشێت

م  وێت ئه خات و نایه رئه خۆی ده  وه په ناوی چه  مڕۆ به ئه  و ناسیۆنالیزمەیە كه جۆرێك ئه به
الوازی   له  بێجگه.  ین ش دیاری بكه مه بێ ئه ئه  ئێ ه.  ی كۆمۆنیزمی كرێكاری ببینرێ مێیووه
ڕی  سال شه ١١  كه  یه وه م بزووتنه ر ئه سه له  یه كانی خۆمان، ۆێرشێك ۆه موكوڕیه و كه

و  حوك ی ئه  به  تیه ۆێرشێكی فیكری و سیاسی و چینایه  مه ، ئه ل ناسیۆنالیزم كردووه گه له
ورانێك ئاڵوگۆڕی سیاسی  من ووتم ده.   ستی پێكردووه كوردستاندا ده  ی له تازانه  ئاڵوگۆڕه

ئێستا بارودۆخی   نگ كردەوە، بەاڵم م بزوتنەوەکەی ئێ ەدا ته رده به زای له کوردستان فه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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٥٠ 

ی ناسیۆنالیزم و  دواوه چوونه  ریدا ۆاتووه، جۆرێك له سه به  كوردستان و ئاڵوگۆڕێك كه
كانی بۆ كۆمۆنیزمی  ته رفه جارێكی تر ده  مانه دیمدا، ئه شوێن به  ڕان به ڵك و گه تی خه زایه ناڕه

وه کە نەخشی خۆی وەکو ۆێزێکی سیاسی کۆمۆنیست لەئاستی کۆمەڵگای  كرێكاری كردۆته
ش بۆسەر کۆمۆنیزمی کرێکاری  و ۆێرشه  ممه م حه ئه  بەبڕوای من!  کوردستاندا بگێڕێ

 ! دا وه ل ئه گه له  ۆاوكاته
 

 :مال موحسین جه

  ئێستا بچینه  پێویسته.  مان پۆشی ره وه م ته می ئه كه شی یه به  ئێ ه.  ستت خۆش بێ ده  باشه
لە قسەکانی پیشتردا باسی ڕەخنە و .   باسێكی زۆر گرنگه  م كه شی دووه ر به سه

حسی سەرەکی و تیۆری و  پێداچوونەوەمان کرد، بەاڵم بەشێ زۆری ئەوانە نەکراونەتە بە
لە سەردەمی مەنسور حیک ەتیشدا قسە و مشتومڕی لەسەر بوو،   باسێک كه.   نووسراوه

حزب و دەسەاڵتی سیاسییە، کە زۆر مەسەلەی فیکری و تێۆری بە دوای خۆیدا ۆێنا، کە 
. یبینن اڵت دەیڕوانی ئه سه زۆر کەس بە الدان لە مەسەلە مارکسیەکان و ئەوەی لینین بۆ ده

ۆەندێک لەوانەی سااڵنێک لە پال مەنسوڕ حیک ەت بوون جیابوونەوە لەبەر ئەوەی پێیان 
 . وابوو، کە دەبێت پڕۆلیتاریا دەسەاڵت بگرێت، نەک حزب

حزب و دەسەاڵتی سیاسی مشتومڕە گەورەکەی بەدوای خۆیدا ۆێنا و مەنسور حک ەت لەو 
ئەگەر سەرەتا .  س دەخەینە سەری بارەوە گەلێک کاری کردووە، بۆیە ئێ ە لەم بەشەدا فۆکه

ئەم بابەتە بە ناچاری دەمانگەێنیت بە ۆەندێک .  لەو بارەوە پێشەکیەک بدەم تا ڕۆشن بێت
مەسەلە، کە لقیان لێ دەبێتەوە، کە بریتین لە حزب، پەیوەندی حزب و چین، سێهەمیان ئایا 
دەسەاڵتی چینە یان دەسەاڵتی حزب؟ بۆ ئەوەی ئەم بابەتانە بپۆشین، بە سێ پرسیار 

حزب .  ۆاوڕێ خەسرەو لە تۆوە دەست پێدەکەم، لە مەسەلەی حزبەوە:  دەیانسەمە ڕوو
وەی کۆمۆنیستی ، جەرایەنی ناو چینی  کاتێک سەر بە دیاردە کۆمەاڵیەتییەکانە، بۆ بزووتنه

کرێکار، ۆەمان دیاردەی کۆمەاڵیەتییە، بەاڵم بۆ چوونە ناو ئەم باسەوە با لە ڕوانگەی 
ین، ئەو پێداگیری لە چ جۆرە حزب و تەحەزوبێكی  ماشای بكه مەنسوڕ حیک ەتەوە ته

کۆمۆنیستی دەکرد؟ واتە حزبی کۆمۆنیست چییە و لە ڕوانگەی ئەوەوە بە شوێن چ 
جۆرێك لە حزبەوە بووە لە سەرەتاکانی کۆمۆنیستی کرێکارییەوە، کاتێک لە ژیاندا بووە، بۆ 
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 مال ئاسۆ که  

ئەم باسە با لێرەوە دەست پێ دەکەین و ۆاوڕێ خەسرەو تۆ پێت وایە لە ڕوانگەی 
 مەنسوڕ حیک ەتەوە چۆن دەست بۆ پێکهاتەکانی ئەم چینە براوە؟ 

 

 :خەسرەو سایە

نسور  دیدی مه  زوبی کۆمۆنیستی و حزبی کۆمۆنیست له حه ته  تا من پێم وایه ره سه 
یمێکی زیندوو و واقعی ناو  کۆمۆنیزم و سۆشیالیزم مه:  کات ست پێده ده  وه تدا لێره حک ه

م  یی ئه ی ڕێکسراوه وته رکه سوم و ده جه ته ، حزبی کۆمۆنیست  ڵگایه چینی کرێکار و کۆمه
ر  ۆه تر له یمێک واوه مه.   ڵگادا ئاست کۆمه  روونی چینی کرێکاردا و چ له ده  یه چ له یمه مه
نێ و  یه اڵت بگه سه ده  ی چینی کرێکار به وه کات بۆ ئه بات ده خه وتێکی کرێکاری،  ڕه

و ئازادی و  ره ڵگا به و کۆمه وه  شێنێته ڵوه کرێ ۆه تی و کاری به موڵکدارێتی تایبه  وه شه لێره
ندی نێوان حزب و چین  یوه ی په ش بنامه مه ر ئه وه ۆه.  رێ کان به کسانی واقعی ئینسانه یه

، "سازماندۆی"  اڵم باسی حزب و دەسەاڵتی سیاسی شتێکی تر نییە جگەله به.  زرێنێ مه داده
تی ۆێز و ڕێکسستنی چینی کرێکار  اڵیه یانی خەباتی حزبێکی کۆمۆنیستی بۆ سازدانی کۆمه

ستراتییی شۆڕشی   چ لە ئاستی جواڵنەوەی کرێکاریدا و چ لە ئاستی کۆمەڵگادا، که
اڵتی سیاسی شتێکی  سه ش باسی حزب و ده م جۆره به.  کرێکاریی بە دەستەوە گرتووە

کۆمۆنیزمی کرێکاری و مەنسور حک ەت لە سوننەت و   وه شه ر لێره ۆه.  جیاوازتر لەمە نییە
ر و میحوەریی لە پەیوەند  ک فاکتۆرێکی بڕیارده حزبییەکانی تر جیاوازە و حزب وه شێوە 

نەزەری مەنسور حک ەتەوە ئەم حزبە  کەوایە له .   ئاراوه بە دەسەاڵتی سیاسییەوە دێنێته 
 چییە؟ 

ڕەبتی   گرێ که رچاو ده به ک ۆەویەتێک له پێشدا حزبی کۆمۆنیست وه  مەنسور حک ەت له
ئەگەر ئەو حزبە بچووک بێت یان گەورە،   واته.  رجێکدایە لومه نییە بەوەی ئەو حزبە لە چ ۆه

بێت یان  مترین کرێکار ۆه نفوزی لە نێو کرێکاردا ۆەبێت یان نا، ئەگەر لە ئۆرگانەکانیدا که
ک ۆەویەتی ۆەیە کە  یه  وه الی ئەوه به کانیدا ڕێکسستبێت، زۆرترین کارگەری لە نێو ڕیزه

ت لە ۆەموو دەورەیەکدا، ئەگەر ئەو حزبە لە قودرەتی سایسیدا بێت یان نا،  نانه ته.  نەگۆڕە
سومی  جه ته:  لە پەرلەمان بیت یان لە ئۆپۆزیسیۆندا بێت، تەنها یەک ۆەویەتی ۆەیە، ئەوی 

باتی کرێکاران  ، سونەتێک کە خه سوننەتێکی خەباتکارانەی گرایشی سۆسیالیستی کرێکاریه
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ی چینی کرێکار بۆ  لە چورچێوەی داخوازیەکانی ڕۆژانه  بینێ که واوەترە لە خەباتێک ده
ساتەکانی سەرکۆمەڵگا بە  رد و مەئه ۆەروەۆا ڕیشەی ده.   دایه ڕێگه باشبوونی گوزەرانی له 

موناسەباتی سەرمایەداری دەبینێت و ڕزگاری مرۆڤ و کرێکار سەرئەنجام ۆەموو 
کۆمەڵگا لە ڕزگاری چینی کرێکار لە نیزامی سەرمایەداری و ۆەوڵوەشاندنەوەی ئەو 

کۆشی لە جێگەشیدا نیزامی سۆسیالسیتی و ۆەڵوەشاندنەوەی کاری  بینێ و تێده نیزامەدا ده
نگاودا ئاراستەیە بۆ  مین ۆه که یه ئەم خەباتە بەر لەۆەر شتێک و له .  دیبهێنێ کرێگرتە به

،  یەکەم ئەرکێک کە حزبی کۆمۆنیستی بۆخۆی دایناوه  واته.  گرتنی دەسەاڵتی سیاسی
ڵگا و کرێکارانی بۆ  ش ۆێزی کۆمه مه بۆ ئه.  ست ده  اڵت بگرێته سه بێ ده ئەوەیە کە ده
چینی کرێکار بە دەسەاڵت بگات و ئەرکە ئابورییەکانی خۆی    وه شه لێره  ۆەڵسرێنێت، وه

وەك ئەوەی مارکس دەڵێ سەرئەنجام کرێکار خۆی خۆی ڕزگاردەکات و کۆمەڵگاش 
  ین که گه ده  وه دا به مه له .  ئەمە ماۆیەتی ئەحزابی کۆمۆنیستییە.  ڕزگار دەکات، بەدی بهێنێت

. وتی سروشتی وخۆڕسکی بزووتنەوەی کرێکاریی نییە حزبی کۆمۆنیستی درێیکراوەی ڕه
ترێدیۆنێنیزمدا   خۆیدا له بەو مانایەی، کە بۆ ن ونە لینین دەڵێت خەباتی مەتڵەبی کرێکاری له

وەی کرێکاری  حزبی کۆمۆنیست درێیرکراوەی خەباتی بزووتنه  وایه که.  سەر دەردەۆێنێت
كانیان نییە، ئەگەر چی ئەمە بەشێکە و دەبێت بەدەستەوە بگیرێت و کاری تێدا  بۆ داخوازیه

یانی بەرئەنجامی "   وجوده تی مه شۆڕشگێڕکردنی واقعیه"ولی مارکس  قه کۆمۆنیزم به.  بکرێت
  ک له داریدا، نه رمایه خەباتێکی ۆوشیاری چینایەتی کارگەرە لە بەرانبەر نەزم و نیزامی سه

حزابی  ش جیاوازی نێوان ئه مه رئه ۆه.  ی که رجی کاره لومه دژی ۆه ر له باتی کارگه ی خه درێیه
 .کات کان دیاری ده کۆمۆنیستیه  کرێکاری و حزبه

 

 :مال موحسین جه

مەبەستت لەوە نییە کە ئەو شێوازە لە حزب کە ۆەویەتە بۆ مەنسور حک ەت و 
گەڕاندنەوەیە بۆ مانیفێستی کۆمۆنیست و مارکس و ئەنگمس تەکید لەسەر ئەوە دەکەنەوە، 
. کە جیاوازی ئەحزابی کۆمۆنیستی لەگەل باقی ئەحزابەکانی تری ناو چینی کرێکاردا چییە

تۆ پێت وایە؟ مەبەستم ئەوەیە کە ئەم خاڵە بڕێک زیاتر ڕۆشن بکەیتەوە، کە چۆن 
 .شوناسییە و بەتایبەتی کە ئەمە گەڕاندنەوەیە بۆ ئەو بەندەی مانیفێست
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 :  خەسرەو سایه

بوونی  بوون ونه  که  یه تی ۆه ویه ک ۆه ک باس کرد حزبی کۆمۆنیست یه روه ۆه...  ڵێ به
ر  تە لە ۆه ئەم ۆەویه  دیاره.   تی ڵگریه کاندا ۆه رجه لومه واوی ۆه ته  وله  ستراوه به  وه وه به
کی  تیدا شکڵ و پێکهاتە و تەنانەت سازمانی حزبیەکەی تایبەت ەندیه اڵیه رجێکی کۆمه لومه ۆه

بەاڵم حزبی کۆمۆنیست بەو شێوەیە نییە، کە لە پیشدا .  گرێ ده  وه خۆیه دیاریکراو به
کاندا دروست  کریکاریه ستهێنانی داخوازیه ده بات بۆ به ئەحزابی کرێکارییە و لە ڕەوتی خه

 . بووبێت و دواتر دەبێت بە حزبی کۆمۆنیست
ری و قورسایی جوواڵنەوەی  ژێر کاریگه لە سەردەمی ماركسدا حزبی کۆمۆنیست له

یان  که پێکهاته حزابێک که  ئه  ، واته وه کرێکاریدا ناکەوێتە بەرانبەر ئەحزابی کرێکاریه
بە پێچەوانەوە حزبی کۆمۆنیست .   یان کۆمۆنیستی نییه رنامه اڵم ئاسۆ و به ، به کرێکاریه
؟ لەو دەورەیەدا کە  بۆ وایه  مه ئه.  نێ بە شێک لە ئەحزابی کرێکاری داده  خۆی به

و   لی و مانیفاکتۆره ع ه ، نیزامی مه و سەقامگیر بووه  سەرمایەداری تازە خۆی داسەپاندووه
ۆا ئینسانی  و ممیۆنه  کرێ ڕاکێشاوه سازی دانیشتوانێکی زۆری بۆ نێو کاری به پیشه
پێویست جوواڵنەوەیەکی   ، به وه کاندا کۆکردۆته کرێکاریه  که ڕه و گه کارخانه   ری له کارگه

باردا،  رجی ژیان و کارێکی ناله لومه ر ۆه رامبه به وێت له یه ده که   وجود ۆێناوه کرێکاری به
دانیشتواندا که   دوای ئاڵوگۆڕێك له  به که   ته م واقعیه ئه.  دی بهێنی ستێ و ڕیفۆرمێک به ڕاوه

ی  مایه  لە الدێکاندا پێکهات و بووه  وه لە واڵتانی ئەوروپادا، بە ۆۆی داماڵینی موڵکیەته 
کۆبوونەوە و تەمەرکوزێکی زۆری ۆێزی کار، جوواڵنەوەی کرێکاری، بەتایبەتی لە 

بواری بەرۆەمهێناندا،  کاربردنی ئامێری بوخاری له سەردەمی مانیفاکتۆر و دوای به
ری  جوواڵنەوەی کرێکاری دەبێتە یەک واقعیەت، کە ستراتییی کۆمۆنیستی مارکس لەسه

مای  ر بنه سه کان و له ری کۆمۆنیسته ستپێشسه ده  ئینتەرناسیۆنالی یەکەم کە به.  ستێ وه راده
حزبی کۆمۆنیست .  ، ۆەموو ئەحزابە کرێکارییەکانیشی لەخۆ گرتووە زراوه مانیفێست دامه

ژێر سایەی  بەاڵم بۆ ن ونە لە شەرایەتی ئیستادا، کە له.  نەکەوتۆتە ڕەقیبەوە لەگەل ئەمانەدا
دەوڵەتێکدا کە سەرکوت و ئیستبداد ۆەیە، جوواڵنەوەی کرێکاریی سەرکوتە یان ۆێشتا لە 

بۆ ن ونە لە کوردستانی .  تی می مارکس دا بوویه رده سه له  ی که و جۆره به  مەیداندا نییه
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نگ و  گێیاوێکی سیاسی و جه  ڵگا له و کۆمه  ۆێزه ۆەژموونی ناسیۆنالیزم زۆر به  عێراقدا، که
. چینی کریکار زۆر کەم تەحەروک و جووڵەی ۆەیە  وه شه و لێره  راری گرتووه نائارامیدا قه

و   عیفه ندنی پیشەسازیشەوە زه سه ره و په  رمایه کانی سه تەنانەت لە ڕووی کارکرده
وروپادا  تانی ئه وڵه می مارکس و ده رده ل سه گه ناکرێ له که   یه ندی خۆی ۆه ت ه یبه تا
دژی  وخۆ له  ڕاسته تیدا، که  باتی چینایه خه  له  م چینه ر بۆیە ئه ۆه.  ین راوردی بکه به

بۆرژوازی   بوایه ده  سائیمی تر که لێک مه و گه  عیفه خۆی بنوێنێ زه  رمایه بۆرژوازی و سه
سائیمی  و مه  ک کێشه و وه  کرێکار گرتووه ی به خه چی ئێستا یه ، که ری بکردایه سه چاره

ومی، ژنان، ئیسالمی  ی قه له سه مه  وانه ، له وه کانه کرێکاریه  ته پێ  بابه  سیاسی ۆاتۆته
ک کوردستاندا، نەک  دۆخی ئیستای وه ی له وه ڕای ئه ره سه  مه ئه....  سیاسی وسکوالریزم و

ک  کریکارانی کوردستان وه ڵکو  تەنها ئەحزابی کرێکاری غەیرە کۆمۆنیستی لە ئارادا نییە، به
لە سەردەمی   که  کاتێکدایه  له  مه ئه.  باتی خۆیاندا خه  ن له جروبه م ته و که  چینێک تازه

نانەت بەر لە سەرۆەڵدانی  بوون، ته نی کرێکاری ۆه ک الیه کان وه السالیه.  مارکسدا وا نەبووە
و   نگرانی کابێ، سانسی ۆن، فۆریه وروپا جوواڵنەوەی بابۆفیەکان، والیه کۆمۆنیزم لە ئه

کۆمۆنیزمی مارکس  ر به ئارادابوون، ئەمانە سه جوواڵنەوەی چارتیستەکان لە بەریتانیا له
تی پێکهات  ر چۆنیه سه ریان له بوون، بەاڵم واقعەن جوواڵنەوەی کرێکاریی بوون وکاریگه نه

 .  بووه یدا ۆه که ییه ڕیکسراوه  قاڵبه وتنی کۆمۆنیزم له رکه و روخساری ده
تی   تایبه  ئێستادا، به  ی له که وه جوواڵنه  پێکهاتی چینی کرێکار و نه  نه که   ئاشکرایه

حزبی کۆمۆنیستی   ربۆیه ، ۆه می مارکس نییه رده ک سه ک ئێران و عێراقدا وه واڵتانێکی وه له
یداکردنی نفوز  و په  شه ورانی پێکهاتن و دواتری  گه ده  له  وه تی خۆیه ویه ۆه کرێکاری به

م  ک له ریه ۆه  اڵتی سیاسیدا، له سه و ده ره قۆناغی چوون به نجام له  ره نێو کریکاراندا و سه له
کاندا  ورانه موو ده ۆه  اڵم له ، به یه و ڕوخسار و خۆنواندنی جیاوازی ۆه  وته رکه دا ده قۆناغانه

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری   که  یه وه وی  ئه ئه  یه تی ۆه ر و ماۆیه وۆه ک جه یه
لە ناو چینی کرێکار و کۆمەڵگادا  که  یل و ڕەگەیەکی سۆسیالیستیه ڕێکسراوبونی سیاسی مه

کان  کۆمۆنیستیه  رێته ر ئامانج و نه سه له ، ڕێکسراوبوونیکی سیاسی که  یه وجودی ۆه
ۆا  روه ۆه.  ندنیان سه ره و پێدان و په کات بۆ بره بات ده وام خه رده و به  ستاوه ڕاوه
و  ڕیکسراو بکا و پته  رێتانه و ئامانج و نه وری ئه ده باتی کۆمۆنیستی به کۆشێت خه تێده

 م سمیناری دووه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



٥٥ 

حزبی کۆمۆنیست سونەتێکی دیاریکراو و شێوەیەک لە شێوەکانی   م جۆره به.  رایانبگرێ
تی، چ لە ئاستی کۆمەڵگا و چ لە نیو  تی خۆیه سایه ن که پراتیک و ڕابەرایەتی کردن و خاوه

بەاڵم لە .  ما و ۆەویەتی جێگیری حزبی کۆمۆنیست بێت ئەمە دەتوانیت بنه.  چینی کرێکاردا
فاکتۆرێکدا کە چینی کرێکار و   ڵه ری کۆمه ژێر کاریگه ر واڵتێکدا له ۆه  قۆناغێکدا، و له

. بێ وتنی جیاواز ده رکه ی ده ئەم حزبە پێکهات و شێوه  راری گرتووه ی تیا قه جوواڵنەوەکه
ش  نگ و سیناریۆی ڕه یا جه ، وه رکوت و ئیستبداد تونده سه  قۆناغیکدا که له  بۆ ن ونه

یا  ، وه رشوبووه عیف و په ی زه که وه چینی کرێکار و جوواڵنه  وه م ۆۆیه و به  پاوه داسه
ر و بۆرژوازیدا  نێوان کارگه و ۆێشتا له عیفه  تی زه باتی چینایه خه  مێکدا که رده سه له

دا  قۆناغانه  م جۆره پێویست له ، به  گرتووه نه  وه خۆیه ندی فراوان و ئاشکرای به ربه نگه سه
م  کجار که کی یه تیه مایه که  نگه نێو کرێكاراندا و ڕه له  نفوزی حزبی کۆمۆنیست الوازه

  تیه زایه ندنی ناڕه سه ره کانی په قۆناغه  له  وه شه وانه پێچه به.  کانیدا ڕێکسراوببوبن ڕیزه له
  دۆخێکدا که و له  ورانی شۆڕشگێرانه  ده  یا  له ی کرێکاریدا، وه وه کان و جوواڵنه کرێکاریه

نفوزێکی   پێویست حزبی کۆمۆنیست  یه، به تی سیاسی کارای ۆه خاڵه حزبی کۆمۆنیست ده
 .  نیوکرێکاراندا ست دێنێ له ده زیاتر به

ما  تی حزبی کۆمۆنیست و بنه ی ماۆیه وه ڕێگای ناسینه  بە دروست له  مەنسور حک ەت
و  ت ئه نانه و ته  وتیدا، داۆێنانی کردوه رکه شکڵی ده  ی له وه ی و جیاکردنه که تیه اڵیه کۆمه

  ناسراوه"  ڕێکسراوی حیرفەیی شۆڕشگێڕان"  به ر حزبی کۆمۆنیست که  سه تێزی لینین له
 . ئاستێکی تر  برده

مان  ، ۆه کانه کۆمۆنیستیه  رێته ڵگری ئامانج و نه ۆه وتی سۆشیالیستی، که  ڕیکسراوکردنی ڕه
وتێکی سۆشیالیستی  ڕه.  کات لینین باسی ده  که  یه یه یی و شۆڕشگێرانه حرفه  و ڕێکسراوه ئه

  یه وه یان ئه ڵه شغه و مه  له اڵم ۆەموو مەسه ناوچینی کرێکاردا، به له  تێکه لیه قه ئه  میشه ۆه که 
و چۆن بۆ شەڕ لەگەل   وه باتی سیاسیه کە چۆن چینی کرێکار بێنێتە مەیدانی خه

نجام بۆ گرتنی دەسەاڵتی سیاسی ڕێکسراو و  ره سەرمایەداری و حکومەتەکەی و سه
تی و خەباتی کرێکاری   زایه بتوانێ بچووکترین ناڕه  م حزبه ئه ک که یه راده ڕێن ایی بکات، به

یەک  اڵت له سه لێکراوان بۆ ئاستی خەباتێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە دژی ده وست ه
و تێزه  بەرانبەر ئیکۆنۆمیستەکاندا ێیداگری له  سونەتی لینینیدا، له ک چۆن له روه ۆه. ڵپێکێت ۆه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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  کانی کرێکاران نییه ئابوریه  کرد کە حزبی کۆمۆنیستی درێیکراوەی بزووتنەوەی داخوازیه 
تێکی  سیاسه  ر به توانێ ۆه دا، ده باته خه  م جۆره ی ئه ره ت و په باشترین حاڵه  ت له نانه و ته

کرێکار   نه  یاند که ت ڕای گه نسور حک ه دروست مه.  ندیکالستی بگات تریدیۆنیۆنیستی وسه
کرێکار چینێکی .   باتی سنفیه نجامی خه رئه حزبی کۆمۆنیست به  و نه  ره وه پێشه/  سنف 
م  به.  رتاپای کۆمەڵگای ئێستا ۆەیە نەقدی بە سه  ک تاکی  ۆاواڵتییەکە که و وه  تیه اڵیه کۆمه
موویان به  زانێ وۆه ڵگا ده کانی کۆمه له سه موو مه ر ۆه رامبه ندیدار به یوه په  ش خۆی به پێیه

مەسەلەی ژن، ئازادییە سیاسییەکان، .   یه گیان ۆه سته یوه په  وه م چینه ژیان و داۆاتویی ئه 
وانین  قه گات به جوتیار، ژیان و گوزەرانی ۆەموو بەشی چەوساوەی کۆمەڵگا، تاده

  وه یه که باته خه و به  یه له سه ش بۆ کرێکار مه مانه موو ئه ۆه..  اڵتدارێتی سه می ده وسیسته
باشکردنی ژیانی خۆی چاو  نها بۆ  ری خۆی بنێ و ته به رله کرێکار ناتوانێت سه.   سته یوه په
  ئاخر خۆ له.  خواستێکی ئابوری ببڕێ وئیتر بێ وباالت بێت بەرانبەر بە کۆمەڵگا  ڵه کۆمه  له

خۆیدا  یان خۆی له که یه ر تا ۆه  نییه  ستی جیاکراوه ربه کاندا دیوار و به تیه اڵیه کۆمه  نێوان چینه
چینی کرێکار بۆ ئەوەی خۆی ڕزگار بکات، دەبیت کۆمەڵگاکەش ڕزگار   ربۆیه ۆه. تیس بکا قه

ئەم سوننەتەیە، کە لە نێو کۆمۆنیزمی کرێکار و بۆچوونەکانی مەنسور حیک ەتدا .  بکات
ئەگەر ئێوە تەماشای بەحسێک بکەن بە ناوی حزبی کۆمۆنیستی .  ر وۆه ما وجه کراوەتە بنه

لە ڕووسیادا   گرێت که ئیکۆنۆمیزمە ده  وته ۆەمان ئەو ڕه له  خنه ئێران لە گرەوی چیدایە ڕه
ی پێکهاتنی حزبی  ر پڕۆسه رامبه به ندین سال لە شۆڕشی ئێراندا و له دوای چه  وه.  باو باو

مکی  چه پێکهاتنی حزبی کۆمۆنیست به  وتێک که ، ره وه ته کۆمۆنیستدا، خۆی بەرۆەم ۆێناوه
  وه وتنی حزبه رکه تی ده ڕواڵه نێو حزبدا، یانی به تی کرێکاران له ندایه و چه"  ند یوه په" 

ک  تی حزبی کۆمۆنیست وه لەسەرێکەوە ماۆیه  ئیکۆنۆمیستیه  وته ئەم ڕه.   وه ستێته به ده
  وه مانیفێسته  له  که  ی جیاوازه باتکارانه تێکی  سیاسی و پراتیکی خه ئامانج وسونه ی  وه ئه

  م ئامانج و سونته ، کەئه وه و دواتری  ئەوە ڕەت دەکاته  وه کاته ت ده ، ڕه خۆی ناساندووه
یان  لە نێو چینی کرێکاردا، جا بە ۆەر بۆچوون وه  یمێکه ی کۆمۆنیزم خۆی مه یه باتکارانه خه

چۆن بکرێ   که  یه وه ئه  که ته بابه.   یه اڵم مەوجودە و ۆه خەتێکی کال و سەرەتاییەوە بێت، به
و خەباتێکی  ره ڕیکسراو بکرێ ولە چوارچێوەی سوننەتێکی سیاسی و حزبیدا به  یمه م مه ئه

 .دەرەوە  کۆمەاڵیەتی، کۆمۆنیزمێکی کۆمەاڵیەتی بهێنرێته

 م سمیناری دووه
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 :مال موحسین جه

لێرەدا خاڵێک دەبیت ۆەڵوێستەی لەسەر بکەین، بەجیا لە شوناسێک کە باست کرد کە حزبی 
بەاڵم مەنسور حیک ەت لە باسە سەرەتاییەکانی پێ  .  یبێت ۆه  کۆمۆنیست پێویسته

پێکهێنانی حزبی کۆمۆنیستی ئێرانیشەوە زەرورەتی تەحەزوبی کۆمۆنیستی باس لێوە 
دەکات، دواتری  کە دەزانێت ئەو حزبە نەبووە بەو حزبە کۆمۆنیستییەی کە کاریگەری 

یی ۆەیە، کە ئەوی  ئەوەیە حزبی  دروست دەکات، ۆەمیشە لە باسەکانیدا شتێکی پایه
کۆمۆنیستی دەبیت حزبی ڕابەرانی کارگەران بێت، حزبی ڕابەرانی سۆسیالسیتی کارگەران 

. تەنانەت ئۆرگان و کۆمیتەکانی، ئەوانە دەبێت لە دەستی کرێکارانێکی پێشڕەودا بن.  بیت
؟ پێم وایە ڕۆشنکردنەوەیەکی  وه ند دێته دا چه مه ل ئه گه ئایا ئەو قسەیەی کە تۆ کردت له

ی، کە وێڕای ئەوەی مەنسوڕ حیک ەت  وه ئایا ئەو قسەیەی تۆ ناکاتە ئه.  زیاتری دەوێت
پێداگیری لەم مەسەلەیە دەکات، حزبی نوخبە دروست بکرێت؟ پێم خۆش بوو لەم بارەوە 

 . وەیەک بدەیت، تا ڕۆشن تر ببێتەوە ڕوونکردنه
 

 :  خەسرەو سایه

  وه تا با ئه ره سه.  ن که ی بۆده تاندا ئاماژه که پرسیاره  له که   نییه  و جۆره به  که ته بابه.  نەخێر
و   کانیشه و شەخسیەتە سیاسی و ڕۆشنبیره"  نوخبەکان"حزبی کۆمۆنیست حزبی   بڵێم که

کانن  کۆمۆنیستیه  ڵگری ئامانجه زانن و ۆه چینی کرێکار ده  شێک له به  خۆیان به  ش که مانه ئه
ل  گه جیاوازی له  ماوه بنه  و له  كان شتێکی تره اڵم حزبی نوخبه ندامی حزب بن، به توانن ئه ده

کی  مایه بنه  ر له ده مای ئایدیۆلۆژی و به ر بنه سه كان له حزبی نوخبه.   یه حزبی کۆمۆنستیدا ۆه
. بێ و دروست ده  وه کاته کانی خۆی کۆده وجودی نێو چینی کرێکار ماتریاله ن مه واقعه

یمی  م پێدا، حزبی کۆمۆنیست ڕێکسراوکردنی مه ک پێشتر ئاماژه روه کاتێکدا، ۆه له
بوونی فکر و  ۆه  ر له و پێشتر و به  تێکی واقعیه دیه وجه مه که   کۆمۆنیستی نێو چینی کرێکاره

 .  یه گی ۆه ئایدیۆلۆژیا، ئاماده
بێ و  ده   وه دڵنیایه ، به وه ڕیته گه ڵسوڕاوانی کرێکاری ده ران و ۆه ڕابه  ی به یه و جێگه تائه

بێ  ی حزبی کۆمۆنیستدا وجودیان ۆه نه ده به  ر ئاستێک بێت له ۆه به  م پیکهاتوانه ئه  پێویسته
کی تر حزبی  واتایه به.  بێت  وه سته ده کانی حزبیان به و ئۆرگانه ڵێیت کۆمیته  ک خۆت ده و وه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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کانی خۆیدا  ڕیزه وان له ڵسوراوانی کرێکاری بێت وئه ران و ۆه بێ حزبی رابه کۆمۆنیست ده
ک و  یه چ ڕێیه  به  م پێکهاتوانه وجودی ئه  یه وه ئه  که دا پرسیاره اڵم لێره به.  ڕیکسراوبکات

حزبی کۆمۆنیستی   م حزبه ی بڵیین ئه وه رج بۆ ئه مه  کرێ به ده"  تیان ندایه چه"  نده چه
بۆچونی   ر له سه  نگه ڕه  وه کرێته ڕۆشن نه  م باسه ر ئه گه بروای من ئه به.   کریکاریه

ک بۆ بوونی  مایه رج و بنه ک مه وه"   وه چینی کرێکارانه ند به یوه په"وتێزی "  رایی رگه کارگه"
ین  بێ جیاوازی بکه تا ده ره سه  م باسه ی ئه وه بۆ ڕۆشنکردنه.  ربهێنێ حزبی کۆمۆنیست ده

ی ئێندامانی  تی و ڕێیه ندایه بوونی چه ل ۆه گه نێو کرێکاراندا، له نێوان نفوزی حزب له له
ۆۆی دیفاعکردن  کرێ به حزبێکی کۆمۆنیستی ده  بۆ ن ونه.  کانی حزبدا ڕیزه کرێکار له

ڵێک  ستبردن بۆ کۆمه ستاویی و ده ۆۆی ڕاوه کانی کرێکاران و به ئامانج و خواسته له
رین  داران نفوزێکی به رمایه اڵتی سه سه ده  ر به رامبه به  وه شۆڕشگێڕانه  ت و تاکتیکی سیاسه

بێ  تی کرێکار بێت، به ش حزبی چینایه م ئێعتباره یدابکا و به ڵگادا په نێو کرێکاران و کۆمه له
ندام  ئه  و حزب ۆاتبن و بوبێتنه ره کرێکاران به کی زۆر له یه ۆێشتا ژماره  ی که وه ئه
یرانی  ڵدانی قه رۆه تایی سه ره سه  له  ڤیک که لشه ی حزبی به ن ونه.  کانیدا ڕیزه له

کانی  چاو حزبه له  مه شوراکاندا نفوزی که م له بینین ۆه دا ده ١٧١٢ساڵی  دا له شۆڕشگێرانه
( تی تایبه وانی کرێکاری به ران و پێشره مانای رابه به)کرێکاران   م له کی که یه م ڕێیه تردا و ۆه

کان و  کۆمۆنیستیه  ئامانجه  یگیری له ستاوی و په ۆۆی راوه اڵم به کانیدا، به ڕیزه  ندامن له ئه
م نفوزی  مانگدا ۆه ١ی  ماوه ڤیک توانی له لشه ، حزبی به وه کانی لینینه شۆڕشگێریه  تاکتیکه

نیو کریاکارانی مۆسکۆ  تی له تایبه نێو کرێکاراندا، به کانی له م ڕیزه ۆه  بااڵ بکات وه
ش بزانین  وه بێ ئه اڵم ده به.   وه رین بکاته به  وه ندامانیه تی ئه ندایه رووی چه ترسبۆرگدا، له وبه
موو کرێکاران  اڵتگرتنیدا ۆێشتا ناتوانێ ۆه سه قۆناغی ده  ت له نانه حزبی کۆمۆنیست ته  که

روون  ده  تی له مایه ک حزبی که وه ش ۆه م پێیه کانیدا، به ڕیزه ندام له ئه  ڕیکسراو بکا و بیانکاته
ر حزبێکی سیاسی  بۆ ۆه  م ڕاستیه ئه.   وه مێنێته کرێکاران ده ر به رامبه و پێکهاتی خۆیدا به

مانی  ۆیچ کات  ئه...  کان کان، ئیسالمیه کان، ڕیفۆرمیسته ، ناسیونالیسته روایه بۆرژوازی  ۆه
موو  ۆه  نه  ناسیونالیست و ڕیفۆرمیست و ئیسالمی، وه  ن به ڵگا بکه موو کۆمه ۆه  ناتوانن نه

تی کرێکاری بۆ  ندایه تی چه بابه  ربۆیه کانیان، ۆه ندامی حزبه ئه  نه یان بکه که وته ڕدارانی ره باوه
ڕۆل و   مه و ئه  تیه اڵیه ی کۆمه ستهێنانی نفوز و دامێنه ده تی به بابه  حزبی کۆمۆنیست، به

 م سمیناری دووه
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 . کات ی حزب دیاری ده قشی کرێکارانه نه
تی کار و  و سونه ڵه  شغه ر ئاسۆی سیاسی و مه سه  وه ڕێته گه ڵده ۆه  ته م بابه نێکی تری ئه الیه
باتی چینی کرێکار و  خه  ر به رامبه کانی حزبی کۆمۆنیست به تیه اڵیه کۆمه  ڵسورانه ۆه

و  ئه کات که  دیاری ده  مه ئه...  و ئابوری چینی کرێکاردا  باتی ڕۆژانه ل خه گه کردن له ڵه مامه
کرێ حزب  ده.  کانیدا ڕیزه  تی کرێکار له ندایه ک بوونی چه نه  نزیکه  وه کرێکاره  له  نده چه  حزبه
اڵم ئاسۆ و ئامانجێکی  رانی کرێکاری پێکهاتبێت، به کرێکاران و رابه  راپا له سه
  حزبه  ته م حاله ی ئه ن ونه.   وه پێشه  رێته ندیکالیستی، ئانارشیستی و ڕیفۆرمیستی به سه

 .  وروپایه کانی ئه ه ١١و  ٠١کانی  یه کانی ده سۆشیال دی وکراته
ڵیین  ، کاتێک ده وه بیر بهێن ه به  وه وێت ئه مه ، ده وه ره ی سه م قسانه ک خاڵیکی ئیزافی بۆ ئه وه

نی  و خاوه  وجودی نێو چینی کرێکاره وتێکی واقعی و مه کۆمۆنیزم و سۆشیالیزم ڕه
ڵێین حزبی کۆمۆنیستی  ده  تی، ۆاوکات که ڵسوڕاوانی خۆیه وان و ۆه ران و پێشره ڕابه

وری  ده  به  یه یمه وت و مه م ڕه نجامی ڕیکسراوکردنی ئه رئه ری خۆیدا، به وۆه جه کرێکاری له
ترین و  ئاماده  شێک له به  ی که وه گات به پێویست ده  کاندا، به کۆمۆنیستیه  و ئامانجه  رنامه به

حزبدا   لسوڕاوانی کرێکارمان له ران و ۆه وترین وۆوشیارترین کرێکاران و رابه پێشره
ین،  که وجودی حزبی کۆمۆنیست ده  باس له  م ماتریاله مای ئه ر بنه سه و له  ڕیکسراو کردووه

م  اڵم به به.  الی حزبدا راکێشێت به  زۆرینه  یتوانیوه وۆێشتا نه  یه مینه ماتریالێکی که  دیاره که
یا  بێت وه چکه ر به گه ی شێر ئه وه ک ئه ، دروست وه ر حزبی کۆمۆنیسته ۆه  وه شه یه مینه که
ڵیکی تر  ر ئاژه ۆه  له یه که  کانی شێری ۆه ته سمه ر و خه ڵگری کاراکته و ۆه  ر شێره ۆه  وره گه

    .رق ناکات فه  وره بێت یان گه  چکه وه، سا ئیتر به کاته جیای ده
  له  وی  دابرانی کۆمۆنیزمه ستم ئه تی مێیوویی ڕاوه ک واقعیه ر یه سه وێت له مه کۆتاییدا ده له

ندی نێوان  یوه و په  پێکهاتووه  وه ره دوای شکستی شۆڕشی ئۆکتۆبه  له  چینی کرێکار که
ت  نانه کان و ته ڤیکه لشه زانین به موو ده ۆه.   ی کرێکاری گۆڕیوه قه به حزب و ته

ریان  سه  وه ی کرێکاریه وه جواڵنه ند به یوه په له  حزابی کرێکاری بوون واته کان ئه ڤیکه نشه مه
اڵم کاتێک شۆڕشی  ، به خۆگرتووه یان له م چینه ڵسوڕاوانی ئه ران و ۆه و ڕابه  ڵداوه ۆه

حزبی   بێته ردا ده وۆه جه خوا و حزبی کۆمۆنیستی ڕوسیا له ر شکست ده ئۆکتۆبه
دات  ک ڕووده یه وه ک دابڕانێک و جیابوونه الیه ، له رگی کۆمۆنیزمدا به ناسیونالیزمی ڕوسیا، له

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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  بێته کۆمۆنیزمی ڕوسی ده  وه کی تریشه الیه لێی و له  ی کرێکارانه وه وتنه وی  دوورکه ئه  كه
گری حزبی  خنه دژ و ڕه نواعی کۆمۆنیزمی بۆرژوایی، جا یان له ڵدانی ئه رۆه دایکی سه

  م جۆره موو ئه ۆه.   وه ته ودا خوالونه ی ستراتییی ئه بازنه یا له کۆمۆنیستی روسیا بوون وه
ۆۆکارێک بوون بۆ   بگره  بووه نه  وه کرێکاره  بتیان به ر ڕه ک ۆه ش نه کۆمۆنیزمانه

ی  ش نزیکه ته م واقعیه ی قڵشتی نێوان کۆمۆنیزمی مارکس و چینی کرێکار، ئه وه رینکردنه به
تی کرد و  رایه ت نوێنه نسورحیک ه مه  ڤێرژنێکی کۆمۆنیستی که.   ساڵی خایاندووه ٧١بۆ  ٢١

موو  ۆه و له  وه دا مارکسیزمی زیندووکرده وه ل ئه گه له  وه پێشه و سازیدا، له ئه  حزبێک که
نێوان کۆمۆنیزم و   له  ش که و دابڕانه به.   وه کانی کۆمۆنیزمی بۆرژوایی جیای کرده جۆره
باسی   ر بۆیه ئاگابوو، ۆه به    مێیوویه  تێکی ک واقعیه ی و چینی کرێکاردا، وه که حزبه

م  بۆ ئه  ی کۆمۆنیزمی مارکسه وه کی گرنگی خۆیدا گێرانه یه گۆشه  کۆمۆنیزمی کرێکاری له
رویجی  بمیغ و ته ته  ی دابڕانێکی مێیوویی به وه پڕکردنه  اڵم دیاره به.  ی خۆی جیگاوڕیگایه

نجام  ره سه یی کرێکاران به و شێنه  دانه وڵدان بۆ ڕێکسراوکردنی دانه کان و ۆه کرێکاریه  ته بابه
م گرفت و  ک رووداوی مێیوییی تردا ئه خوڵقاندنی یه  له  مان شێوه ۆه  بێ به ڵکو ده ناگات، به

م  اڵت بگات و له سه ده  ی به که بێ کۆمۆنیزم و حزبه یانی ده.   وه اڵم بدرێته وه  دابڕانه
حزبێكی   کان له ڤیکه لشه ک به دروست وه.  الی خۆیدا راکێشێ ی کرێکاران به زۆرێنه  وه ڕێگایه

ۆێشتی  ی کرێکار و نه حزبی زۆرینه  اڵتیان گرت و  بوون به سه ده  وه تی کرێکاریه مایه که
باسی حزب   ت له نسور حک ه مه  که  یه ته و بابه ئه  مه ئه. ی که قه به لێنی نێوان کۆمۆنیزم و ته که

 .   ڵگادا چاوی تێبڕیوه اڵتی سیاسی حزب و کۆمه سه و ده
 

 : مال موحسین جه

دەگەڕێ ەوە سەر ئەو بابەتە، بەاڵم پی  ئەوە ڕوو دەکەمە ۆاوڕێ محسن، چونکە ۆەر 
وەک تۆش باست کرد، کە ۆەر لە سەردەمی دامەزراندنی کۆمۆنیزمی کرێكاری و 

وەی مەنسور حک ەت و دامەزراندنی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری و ئێستاشی  خۆجیاکردنه
ر ئەو حزبەدا وتراوە، ئەوەیە کە ئەو حزبە  لەگەڵدا بێت قسەیەک کە لەو کاتەوە لە بەرانبه

حزبێکی نوخبەی ڕۆشنبیرانی   وە، حزبی کۆمۆنیست نەیتوانی بچێتە ناو چینی کرێکاره
کۆمۆنیسیە، یان لیدەرە سیاسەییەکانە، بە تایبەتی پاش ئەو بەحسەی مەنسور حک ەت کە 

 م سمیناری دووه
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٦٨ 

بۆیە ئەوان ئەمە دەکەن بە پاساوێک بۆ .  دەڵێت حزبی سیاسی حزبی شەخسیەتەکانە
ئەوەی مۆرێکی تر بدەن بە حزبی کۆمۆنیستی کرێکارییەوە، بە بزوونتەوەیەکەوە کە 
مەنسور حک ەت نوێنەرایەتی دەکرد، کە خەسڵەتێکی وردە بۆرجوازی پێ دەدات، نەک 

بچێتە نێو چینی   ۆەر بۆیە پێیان وایە کە بۆیە ئەم حزبە نەیتوانیوه.  حزبێکی کرێکاریی
پێم خۆشە لەم بارەوە ۆاوڕێ محسن ڕوونکرندوەی خۆی بدات، . کرێکار و یان ببێتە شتێک
 .ینەوە بە بەحسی حزب و دەسەاڵتی سیاسییەوە توا دواتر پەیوەستیان بکه

 

 : ریم موحسین که

بە بۆچوونی من کاتێك باسی حزب دەکرێ، بەتایبەتی ئەحزابی حزبی کۆمۆنیستی، لە 
زۆربەی ئەو .  دەورەی بیست بۆ سی ساڵی ڕابردوودا، چەندین بۆچوون خۆی دەردەخات

بۆچونانەش لە  دەوری تێڕوانینی لینین بۆ حزب و  حزبی بەلشەڤی یان 
قسە لەسەر ئەوە دەکەن کە ئەو دەورانە ئەحزاب .  دی وکراتەکان دەسوڕێتەوە_سۆسیال

؟ ڕۆشنبیران چ دەورێکیان ۆەبووە لەناو !چۆن بووە و پێکهاتە چینایەتییەکەی چۆن بووە
ۆەڵبەت .  حزبدا، ۆەموو ئەمانە بە شێوەی جۆراو جۆر لەسەر حزب و حزبیەت ۆەبوون

ئێ ە کۆمۆنیستەکان باسەکانی لینین ان سەبارەت بە رێکسراوی رؤشنبیرانی شۆڕشگێر 
خوێندۆتەوە، بەتایبەتی ئەو لە بەرانبەر ڕەوتێکدا ئەو بۆچوونە دەخاتەڕوو کە زیاتر خەباتی 
! ئابووری بە ئەرکی چینی کرێکار دادەنێت و خەباتی سیاسی  بۆ بۆرژوازی جێدەۆێڵێ

بەپێچەوانەی لینینەوە کە خەباتی ئابوری و سیاسی وەکو یەك خەباتی لێكهەڵپێکراوی چینی 
بە بۆچوونی من دەورانێکی دیاریکراو لە مێیوویەکی دیاریکراوی .  کرێکار مامەڵە دەکات

ڕووسیادا ئەم باس و لێکدانەوەیە رەواجی ۆەبووە، بەاڵم ئەم بۆچوونە بەشێوەیەکی 
میکانیکی لەناو چەپدا رەواجی پێدراوە و بە شێوەیەک دژبەیەکیەک و دووجەمسەریی 

 . پێکهێناوە، ۆەڵبەت بە شێوەیەکی کاریکاتۆری
بەاڵم بە بۆچوونی من مەنسور حک ەت تێگەیشتنێك و دەورێکی واقعی دەگەڕێنێتەوە بۆ 
خودی حزب و ئەحزابی کۆمۆنیستی، بەوەی کە یەکەم؛ حزبی کۆمۆنیستی تەجەسومی 
بزووتەوەیەکە لەنێو خودی چینی کرێکاردا بوونی ۆەیە؛ یانی حزبی کۆمۆنیستی 
تەجەسومی رێکسراوەیی ئەو بەش و مەیل و رەوتەی ناو خودی چینی کرێکارە کە بە 

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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کۆمۆنیزمی کرێکاری ناوی دەبات و بەشێكە لە ۆوشیاری سۆشیالیستی و پێکهاتە و 
ڕەوتێکی نێو چینی کرێکار خۆیەتی و وەک مەیمێك .  میکانیزمی رێکسراوەیی چینی کرێکار

واقعیەتێکی ماددی لە نێو چینی کرێکاردا ۆەیە، نەک ئەوەی لە دەرەوەی چینی کرێکارەوە 
ئەم لێکدانەوەیە بە بڕوای من بەتەواوی جیاواز بوو لە ۆەموو  ئەو ڕەوتە .  ببرێتە ناویەوە

چەپانەی کە لە عێراقدا ۆەبوون و پێیان وابوو کە کۆمۆنیزم و ئەحزابی کۆمۆنیستی 
سرەو  ۆەر وەک ئەوەی خه!  دیاردەیەکی دەرەوەی چینی کرێکارن و دەبرێنە ناو کرێکارەوە

الیەنی .  الیەنێکییەتی  مه ئه!  باسی کرد، کە حزب بچێت پەیوەندی بە چینی کریکارەوە بکات
دووەم ئەوەیە کە کۆمۆنیزم وەک فکر، زانست و فەلسەفە، ئەگەر سەرنج بدەین، نەک تەنها 
لە سەردەمی مەنسور حک ەتدا، نەک تەنها لە سەردەمی لینیندا، تەنانەت لە سەردەمی 
مارکسیشدا، ۆەمیشە وەک ڕەخنەیەکی فکری لە بنیادی سەرمایەداری، لەنێو چینی 
بۆرژوازی خۆیدا، لەنێو بەشێك لە ڕۆشنبیرانی کۆمۆنیست کە لە چینی بۆرژوازیەوە 

یانی بە جۆرێک لە ئاستی فکردا، واقعی نایەکسانی ئابوری و کۆمەاڵیەتی، .  ۆاتوون، ۆەبوە
یانی ئەو ڕەخنەیەی کە بەشی پیشڕەوی چینی کرێکار ۆەیبووە، لەالیەن ئەوانەوە عەکس 

مەنسور حیک ەت دەڵێت ئێ ە بە خۆمان   من لە قسەکانی پێشوودا وتم، كه.  کراوەتەوە
جۆرێک ئەمە   دەڵێین کۆمۆنیزمی کرێکاری و بە خۆمان دەڵێن کۆمۆنیست، بۆئەوەی به

ۆاوتا نیشان بدات لەگەل ئەو ڕەوتەی لەنێو چینی کرێکاردا خۆی بە کۆمۆنیست دەزانیت و 
 . رەخنە دەگرێت لە نیزامی سەرمایەداری

ئەگەر سەرنج بدەین چ مارکس، ج ئەنگمس و چ ڕابەرانی دیکەی کۆمۆنیزم، ۆەموویان لە 
وەک وتم ئەمان  لەڕووی فکریەوە ئەو .  ناو چینی بااڵ، لە نێو چینی بۆرژوازیەوە ۆاتوون

. ڕەخنە ماددی و واقعییەی کرێکار لە کۆمەڵگای بۆرژوازی ۆەیەتی، عەکسیان کردۆتەوە
ۆەمیشە تەجەسومی سیاسی و .  ئاراستەی ئەم رەخنەیەش کۆتاییهێنانە بە کاری بەکرێ

فیکری ئەم رەخنەیە ئاوەۆا بووە کە لەنێو ڕۆشنبیرانێکی چینی بۆرژاوازیەوە، ئەوانەیان کە 
ئەم رەخنەیەیان قەبول کردوە و بەشێک بوون لێی ، ڕابەران و بیرمەند و تێکۆشەرانێکی 
کۆمۆنیست ۆاتونەتە مەیدان و نەخشی بەرچاویان ۆەبووە لە خەباتی سۆشیالیستیانەی 

 . چینی کرێکاردا

٦٢ 

 م سمیناری دووه
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لینینی  بە ۆەمان شێوە لەنێو چینی بۆرژوازی ڕووسیاوە ۆاتووە، لەناو توێیی 
زۆرینەی ڕابەرانی بەلشەڤی بە .  ئەنتمجستیای ئەوکاتەی روسیاوە ۆاتووە(  رۆشنبیران)

واتە ئەو ناکۆکیە ۆەمیشەی لەنێو رەوتە چەپەکاندا ۆەبووە سەبارەت بەو .  ۆەمانشێوە
حزبی کرێکاری یان حزبی کۆمۆنیستی .  مەسەلەیە، مەنسور حک ەت چارەسەری دەکات

کرێکاری، حزبی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتییە کە خۆی لە نێو چینی کرێکاردا مەوجودە و 
ڕەخنەی ۆەیە لە نیزامی سەرمایەداری و ئامانجەکەی ۆەڵوەشاندنەوەی کاری بەکرێ و 

 -تەحەزوبی کۆمۆنیستی، تەجەسومی رێکسراوەیی.  گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتیە لە کۆمەڵگادا
لە باری کۆمەاڵتییەوە، .  فکری و سیاسی ئەم مەیل و رەوتەیە کە لەنێو چینی کرێکاردا ۆەیە

ڕابەرانێک لە مێیووی چەپی ئێران و عێراقدا، کە مەنسور حک ەت بەرجەستەترین 
کەسایەتیە، بەجۆرێک لەباری رێکسراوەییەوە ئەو تەجەسومەیان کردووە و ۆەوڵیان داوە 
رەخنەی بەشی سۆشیالیست و پێشڕەوی چینی کرێکار لە بۆرژوازی لە بواری پراتیکی 
سیاسیدا بە کردەوە عەکس بکەنەوە بە ئاقاری تێکشکاندنی دەسەاڵتی بۆرژوازی و  
دامەزراندنی دەسەاڵتی چینی کرێکار، وەک ۆەنگاوی یەکەم بۆ تەنفیزکردنی شۆڕشی 

 .کرێکاری و ئاڵوگۆڕی ئابوری لە کۆمەڵگادا
 

 :مال موحسین جه

گیراوە، کە   یه خنه ئەوەی لە سەرەتادا وتم، کە لە سەرەتای کۆمۆنیزمی کرێکارییەوە ئەو ڕه
حزبی کۆمۆنیست نوخبەیەکە و تەنانەت مەنسور حیک ەتی  وەک ڕۆشنفکرێک 

كی زۆر نازانستیانە زۆر نا  بەشێکی ئەوەیە کە ئەو جۆرە بۆچوونانە دیدگایه  ناسراوە،
ئەوان کرێکار بە شێوەیەک پێناسە دەکەن، .  واقعیانەیان لە چینی کرێکار و کرێکاران ۆەیە

نها  و ته  کە بەیانیان لە خەو ۆەڵدەستێت، سەری خۆی شۆڕ دەکات و دەچێ بۆ کارەکەی
دەبێت حزب لەمانە پێک بێت، بۆ ئەوەی ...  کارەکەی دەری نەکەن  ی بۆ گرنگە کە له وه ئه

چینی کرێکار کۆمەڵگای بە دەستەوەیە،   ی كه وه اڵم ئه به.  بچێت شتێک بۆ کارگەر بکات
بەرۆەۆێنانی بە دەسەتەوەیە، تەنانەت داینەمۆی کۆمەاڵیەتی بە دەستەوەیە و چینیێكی 

. نابینن  مه ، ئه تی شۆڕشه اڵیه مۆی كۆمه و خۆشی توخم و داینه  ڵپێكراوه تی لێكهه اڵیه كۆمه
 بۆیە ئەگەر ئەفرادێکی ئاوۆا لە ڕیزەکان و ڕابەری ئەو حزبەدا نەبن، ناتوانێ ئەو حزبە 
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 . سۆسیالسیتی بێت و ئەو کۆمۆنیستەی مارکس باسی دەکات بهێنێتە دی
 

 : ریم موحسین كه

بۆچوونەی کە بە درێیایی مێیووی بزووتنەوەیەکە ۆەبووە، کرێکار زیاتر وەک   ئەو
کرێکار لەگەل .  بوونەوەرێکی فیزیکی سەیردەکات، نەک بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتی

بۆرژوازیدا لە پەیوەندیەکی کۆمەاڵیەتیدایە، پەیوەندیەکی فیزیکی نییە، ئەوەی تەنها لە ناو 
لە ناو کارگە .  کرێکار بونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە.  ردایە کارگەکەدا ۆەیە و بەدلەکەی لە به

ئەوە بۆچوونێکی تەکنۆکراتیە کە !  ۆەیە، لە کۆمەڵگا ۆەیە، لە پەیوەند بە دەسەاڵتەوە ۆەیە
کرێکار تەنها وەک بەدلە لەبەر و وجودە فیزیکیەکەی دەبینێت، نەک وەکو وجودە 

 . کۆمەاڵیەتیەکەی
لە دەورانی خودی مارکسدا، ئەو بۆچوونە ۆەبوو کە رۆشنبیرانی کۆمۆنیستی دەخستە 
بەرامبەر بە کرێکارانەوە و بایەخی بۆ جێگاورێگای ئەوان لەناو خەباتی چینایەتی و 

گوایە کرێکار خۆی دەتوانێ مەسەلەکانی خۆی درك بکات و .  سۆشیالیستیدا دانەدەنا
لە سەردەمی لینینیشدا ۆەمان .  نەخشەو ۆەنگاوەکانی خەبات و تێکۆشانی دیاری بکات

نیستیەکان، ئیکۆنۆمیستەکان، تەنها  ئەو رەوتەی پێی دەوترا ترێدیۆنیه.  بۆچوون ۆەبوو
مەسەلەی سیاسی .  خەباتی کرێکاریان لە چوارچێوەی خەباتی ئابووریدا قەتیس دەکردەوە

بەرەاڵ دەکرد بۆ بۆرژوازی و بەم پێیەش دەورو بایەخی شۆڕشگێڕانی کۆمۆنیستی بێبایەخ 
ئەم بۆچوون و روانگەیە ناتوانێت کرێکار تەنانەت وەک بونەوەرێکی کۆمەاڵیەتی .  دەکرد
 .ببینێ

سەرنج بدەن خودی واقعیەتی سەرمایەداری ئەم واقعیەتەی دروستکردووە، بۆ ن ونە 
. ئەگەر بتەوێ ئاڵوگۆڕ لە ئابوریدا بکەیت، ناچاریت لە سیاسەتیشدا گۆڕانکاری بکەیت

ئەوەی مارکس دەڵێ سەرجەم بونیادی کۆمەڵگا، کولتوری، فیکری لەسەر ئەو نایەکسانییە 
خەباتی ئابووری کرێکار بە تەنها، لە چوارچێوەی  تۆ ناتوانیت.  ئابوریە دروست بووە

مارکس دەڵێت، ڕەوتی .  ئابوریدا قەتیس بکەیتەوە، چونکە واقعیەتەکە خۆی ئاوۆا نییە
واتە خەباتێکی سیاسیە و ئەگەر ئەم .  خەباتی چینی کرێکار بەرەو ئیشتراکیەت دەڕوات

خەباتی چینی !  خاسیەتە لە خەباتی چینایەتی کرێکار وەربگریتەوە، ئیتر مانایەکی نامێنێتەوە
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کرێکار، کە بۆ باشترکردن و ئاڵوگۆڕە لە ژیانیدا، دەبێت بەرەو ۆەڵتەکاندنی ئەو نایەکسانییە 
کرێکار خۆی ناتوانێت .  چونکە ئەمە خۆی بونیاتی کۆمەڵگای سەرمایەدارییە.  بێت کە ۆەیە

دەستبەرداری ئەوەبێت کە لە چوارچێوەی سیستەمی سەرمایەداریدا تەنها خەبات بکات بۆ 
ئەمەش کیش ەکێشێکی کۆمەاڵیەتی سیاسییە .  ئەوەی کرێکەی چەند دینارێك زیاد بکات

ئەگەر ئێ ە تەنها لە چوارچێوەی .  ساڵی ڕابردوودا شایەتی بووین٨١١خۆمان لە ماوەی   کە
خەباتی ئابووریدا قەتیس ب ێنێنەوە و کرێکار تەنها وەک بوونەوەرێکی ئابووری سەیر 

بۆرژوازی کرێکار .  بکەین، لەچوارچێوەی ڕوانگەی بۆرژوازیدا بۆ چینی کرێکار دەمێنینەوە
بەاڵم کرێکار .  وەکو فەرد دەبینێت و تەنها لە بەرانبەر مەکینە و ئاالتدا دەیبنێت

بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتیە، چینێکە و بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی خۆی ۆەیە و دەتوانیت 
مەیل و ڕەوتی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆی ۆەیەو دەتوانێ  ئەحزابی سیاسی دروست بکا،

 .سیسەمێکی تازەی کۆمەاڵیەتی بۆ کۆمەڵگا دیاری بکات. کۆمەڵگاش ئیدارە بکات
مەبەستم ئەوەیە کە وەک چۆن بۆرژوازی چینێکە، کرێکاری  چینێکی بەرامبەرە بە 

تەماشا بکەن بۆرژوازی لە ئابوریدا بوونی ۆەیە، لە سیاسەتدا  بونی ۆەیە و .  بۆرژوازی
بگرە دەسەاڵت و حکومەتی بەدەستەوەیە، ئەحزابی سیاسی و بزووتنەوەی سیاسی و 

چینی .  کۆمەاڵیەتی جۆراوجۆری ۆەیە، لە بواری کەلتوردا ۆەیە، لە ئەدەب و شیعردا ۆەیە
کرێکاری  بە ۆەمان شێوە بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە لەناو ۆەموو مەیدانەکانی ژیانی 

ئەگەر کرێکار وەک .  کۆمەاڵیەتیدا ۆەیە و پێوەی پەیوەستە و کاریگەری لەسەری ۆەیە
بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتی سەیر بکەین کە پرس و مەسەلەکانی پەیوەستە بە کۆمەڵگاوە و 
بزووتنەوەکەی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتیە، ئەوسا دەتوانرێ ئەوە قبول بکرێ کە  لە 
خەبات و تێکۆشانی چینی کرێکاردا بۆ ئازادی و یەکسانی کۆمەاڵیەتی جێگای ۆەزاران 
ڕۆشنبیری مارکسیست دەبێتەوە، ئیتر سەخت نیە لەوە بگەی کە بۆچوون و فیکر و 

ئەم سۆشیالیزمی .  جیهانبینی ئەوان تێكهەڵکێ  بێت لەگە ئەم ڕیشە کۆمەاڵیەتیەی کرێکار
کرێکارییە، دەتوانێت بەشێک بێت لەم خەباتە کۆمەاڵیەتیەی چینی کرێکار بۆ ئاڵوگۆڕی 

ئەمە خەباتێکە چەندین شێواز لە خۆ دەگرێت، بەپێی ۆەلومەرجە .  تی لە کۆمەڵگادا اڵیه كۆمه
  و بۆچوونه بڕوای من ئه  اڵم به به.  سیاسییەکان، بە پێی ۆەلومەرجە مێیوویەکان

باشترین   له  جۆرێك چینی کرێکار بۆ چینی كرێكار و تەنانەت بە  بۆچوونێكی فیزۆكراتیه
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ئەگەر بە پێی ئەم !  بڕێت دائه  وه ۆوشاریه  به  كه رانی چینه ند و تێكۆشه باتكار و بیرمه خه
لۆجیکە بێت، دەبێت مارکس و لینین و ۆەموو ئەوانی تر بچنە دەرەوەی کرێکارەوە، نەک 

  .تەنها مەنسوری حیک ەت
 

 :مال موحسین جه

ئەو بۆچوونەیان ۆەیە   بۆچوونی من پەیوەستە بەوەی کە کەسانێک كه  دروستە، به
ر خۆی  بەاڵم بۆ کۆمۆنیستێک كرێكار ۆه.  کارگار  بۆ  یه دیدگایەکی بۆرژوازیانەیان ۆه

خەباتی .  دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی پڕ چەوسانەوەیە، وەک مارکسی  تەکیدی لێ دەکاتەوە
  رجێک کە تێیدا کۆمەڵه ئەم چینە لە دژ ۆەلومەرجێکە کە دەیەوێت ڕزگاری بێت لە ۆەلومه

کەسێک خاوەنی ۆەموو ۆۆکانی بەرۆەمهێنان  لە دەستیاندا کۆبۆتەوە و ۆەر بۆم 
بۆنەیەشەوە پارە و سەروەتی کۆمەڵگا دەچێتە دەستی ئەوانەوە، لە بەرانبەریشدا چینێکی 
زۆری کۆمەڵگا لە ناچاریدا دەبێت بچێت بۆ ئەوان کار بکات، بۆ ئەوەی بتوانن بیێوی 

دیارە مارکسی  مەبەستی لە ڕزگارکردنی کۆمەڵگا لەم .  ڕۆژانەی خۆیان دەربهێنن
 . بۆچوونە کۆمەاڵیەتییەوەیە

 

 : ریم موحسین كه

بارودۆخە  حزبێکی کۆمۆنیسی ئەگەر نەتوانێ.  م واو بكه م ته كه یتێ قسه تێكم بده ر فرسه گه
کەی، فیکرەکەی، سیاسییەکەی، تەنانەت شێوازی ۆەڵسوڕانی، نەتوانێت زەمینەی ئەوە  حزبیه

دروست بکات کە ڕابەران و ۆەڵسوڕاوانی کرێکاری خۆیان تێیدا ڕێکسراوبکەن، بێگومان 
دەبێت كرێكاران حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری وەک ناوەند و شوێنی .  کێشەی ۆەیە

سروشتی ڕێکسراوبوونی خۆیان تەماشا بکەن، ئەگەر ئەمە نەبوو، واتە ئەم حزبە 
 . کیشەیەکی ۆەیە و پەیوەندی بە کرێکار و کۆمۆنیزمەوە نییه

 

 : مال موحسین  جه

و  ر ووجودی  كرێكار و چینی كرێكار و ئه سه  مان بچێته كه وێ جارێ باسه ر حال نامه ۆه به
اڵم   به  باسی تر زۆره  وه وبارانه له  ت  خۆیدای ، چونكه نسور حیك ه مه  ی كه واڵنه ۆه
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م  به.  اڵتی سیاسی سه ی ده له سه ر مه سه  دوای دێینه  دا بوو كه وه پێناوی ئه  ر له م ۆه مانه ئه
اڵتی  سه ر ده سه  بچینه  وه اڵم پێ  ئه شیتان باس لێكرد به دوو به  ئێوه  حزب كه  له  مۆدێمه

نسور  ی مه یانه ره م جه یان له خنه سانێك ڕه كه.  ین كی تر بكه یه له سه سیاسی، باسی مه
  ی پێشتر باسكرا كه و خااڵنه به  یه وه ئه  ی ئێ ه م حزبانه جۆرێكی  ئه  ت به نانه ت ته حیك ه
ل  ، ناتوانێ تێكه  وه م چینه نێو ئه  ، ناتوانێ بچێته  سیكتاریسته  چینی كرێكار بۆیه  له  دووره
كانی چینی  شه كگرتووكردن و ڕێكسستنی به ك بۆ یه یه ناوكۆكه  ت ناتوانێ ببێ به نانه ببێ ته

شوێن   ر به ۆه  شه وه ر ئه به  له  یه، حزابی كۆمۆنیستیدا ۆه ی ئه پێناسه  كو له كرێكار وه
كانی خۆیانیان بۆ  خسیاته ر و شه ن و زۆرتر لیده كه قدیسی  ئه ن و ته وه ی خۆیانه كه ته خه

زۆر   ت له نانه ن و ته بكرێ ڕێگا ناده  مانه ر به رامبه ت به فه ر موخاله گه ئیتر ئه  گرنگه
ی  له سه مه  كرێ و به تی سیاسی ئه فه ركوتی موخاله كرێین  سه ش ئه وه دا ئیتیهامی ئه له سه مه

وڕووی  ره زۆر به  یه له سه م مه دا ئه خیرانه م ئه له.  ن كه تبارمان ئه تۆمه  وانه ستالینستی و ئه
ر  سه  له  نییه  وه م ئه كه سته به اڵم  من مه به.   وه ری عێراق كرایه حزبی كۆمۆنیستی كارگه
  ند به یوه په  له  م بۆچوونه ئه  یه وه م ئه كه سته به مه  ین، بگره بكه  حزبێكی دیاریكراو قسه

مان  ۆێڵی  ر ۆه سه  وێ له مانه ش ئه ئێ ه  ت بنادینا  وه نسور حیك ه مه  كه  وه حزبه  جۆرێك له
دا  مه ر ئه رامبه به  دژمان، تۆ له  له  یه ۆه  بۆچوونه   م جۆره و بین ئه سیاسی  و میتۆدی ئه

 ڵێی چی؟  ئه
 

 : عوسمانی حاجی مارف

  ند شتێك ئیزافه و و موحسیندا چه سره كانی ۆاوڕێ خه ی قسه ئیدامه  بە پێویستی دەزانم له 
زوب  حه ت و ته م پرسیارەی تۆش جدیە بەتایبەتی کە دێیتەوە سەر حزبیه م ، ۆەڵبەتە ئه بكه
ی  حزبیه  ئەو شێواز و پرنسیب و ئسوڵه.  بە جۆرێك لەالیەن کەسانێکەوە قەبول ناکرێت  كه
حزبیەتی كۆمۆنیزمی   له  ی كردووه یا سیاغه  ت مەترەحی کردووە و نسور حیك ه مه  كه

  ویشدا ئاماژەی پێکرا کە پێداویستی پێکهێنانی حزب چیه سره كانی خه قسه  كرێكاریدا، کە له
حزب ۆەیە، بەجۆرێک ئاماژە بە   ی کە ئێستا لەالیەن کەسانێکەوە وێنایەکیان لەسەر وه ؟ ئه

حزب دەکەن کە ئاکامەکەی دەبێت بێ پرنسیبی و پابەند نەبون بە مەوازین و پەیڕەوی 
ناوخۆ و بڕیارە حزبیەکانەوە دەبێتە ۆەڵوەشانەوەی ۆەیکەلەی حزب، وەک لیبرالێک 
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بەرگری لە ئازادی ناحزبی بوون دەکەن لە ناو حزبدا، بەم پێیە پێداویستی حزب و حزبیەت 
وێ  مه گەر زیاتر بچینە ناو باسەکەوە ده.  بە فەرامۆشی و قەدەر و چاوەڕانی دەسپێردرێت

ی  وه شانه ڵوه داری و ۆه رمایه ی سه ڵگه مان كۆمه كه له سه سڵی مه م، ئه كه ر باسه سه  بێ ه
بەگشتی زۆربەمان وەک مارکسیەک یان ۆەموو ئەوانەی دژە .   داریه رمایه ی سه ڵگه كۆمه

سیست ی سەرمایەدارین ۆاوبۆچونین لەسەر ئەوەی کە کۆمەڵگەی سەرمایەداری دەبێ 
ۆەڵوەشێتەوە، واتە بەگشتی لەسەر بنەمای بوونی کۆمەڵگەی سەرمایەداری و پێکهاتەی 

ئەم کۆمەڵگەیە و دەور و مەوقعیەتی چینی کرێکار لەو ۆەڵوەشاندنەوەیەدا   ناکۆکیەکانی
بەاڵم ئەوەی جیامان دەکاتەوە دەوری چۆنیەتی ڕێکسراوەیی و .  دووبارە ۆاوبۆچونین

ۆەڵبەتە .  ئامادەیی چینی کرێکارە بۆ شۆرش و بۆ گەیشتن بەدەسەاڵتی سیاسی
كان لەو بارەیەوە بەدوای ۆەڵوەشانەوەی دەوڵەتی بۆرجوازی و  نارشیسته ئا

 .دامودەزگاکانی، پێیان وایە کە نابێ ئەڵتەرناتیڤی دەسەاڵت و دەوڵەت ۆەبێت
ڕابەری و دەوری مێیویی و واقعیەتی پێکهاتەی چینی   به  یه ڵگه و كۆمه ی ئه وه شانه ڵوه ۆه 

كرێكار، لە بۆچونی مارکسدا مەسەلەیەکی میکانیکی و خۆبەخۆ نییە و ۆەڵوەشانەوەی 
سەرمایەداری کردار و پرۆسەیەکی سروشتی نییە، بەڵکو بە پراتیکی شۆرشگێرانەی چینی 
کرێکار و ئامادەبوونی بۆ دەسەاڵتی سیاسی، بە واتای حکومەتی کرێکاری و دکتاتۆریەتی 
پرۆلیتاری بە سەرکەوتن دەگات و دەتوانێ پەیوەندی کاری بەکرێ و سەرمایە کۆتایی پێ 

 .ڵگەی سەرمایەداری کۆتایی پێ بهێنێت كۆمه  بهێنێت، وه
با لێرەدا ۆەڵوێستەیەک بکەین و بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای پێکهاتنی کۆمەڵگەی 

خودی سەرمایەداران و بۆرژوازی   سەرمەیەداری لە بەرامبەر کۆمەڵگەی دەرەبەگایەتیدا،
م ۆێنان بۆ بازاڕی كار و ڕاکێشانی ۆێزی کار بۆ بازاڕ و  رۆه بۆ فەراۆەم ۆێنانی به

بەرجەستەکردنەوەی کاری بەکرێ و ڕێکسستنی لە پەیوەندیەکی کۆمەاڵیەتیدا و 
بەستنەوەی بە یاسا و دەستور، ئسوڵێک لە چوارچێوەی پێکهاتنی چەندین جۆر لە 
دەسەاڵتی سیاسی بۆ بۆرجوازی و سەرمایەداران ببینن بۆ سەپاندن و ڕێکسستنی کاری 

ت و  وڵه بەکرێ و پاراستنی کۆمەڵگەی سەرمایەداری، کە چەندین ئی كانات و ده
دامودەزگاو ئەحزاب و سەرۆکی وواڵت و موقدەسات و خورافات و ئایدۆلۆژیان دروست 

نگاوی  ۆێندەی تر بەۆێزتر و پتەوتریان  ۆه  نگاو به ۆه  وه.  و ڕەواجیان پێداوە كردووه 

٦١ 
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نگی ناوخۆیی و ناوچەیی و  کردوە، تا ئاستی پێکهێنانی فەزای جەنگ و ۆەڵگیرسانی جه
كارۆێنانی جۆرەۆا   ، دروستکردن و به وره یشی گه جیهانی، دروست کردنی لەشکر و جه
لە پێناو مانەوە و   پێكهاتە و ئامڕازێكن  مانه موو ئه ۆه  .چەکی پێشکەوتوو و چەکی کۆمەڵکوژ

پاراستنی کۆمەڵگەی سەرمایەداریدا، بۆ بەرگرتن بە شۆڕشێک کە لە ناواخنی پێکهاتەی 
ل ێت کە مانەوە و  واتە ئەوە دەسه.  ناکۆکیەکانی کۆمەڵگەی سەرمایەداریدا واقعیەتی ۆەیە

.  یه ۆه  و ئی كاناتە زۆر و زەبەالح و ۆێزە داری پێویستی به رمایه ی سه ڵگه پاراستنی كۆمه
ئاسانی   كرێكاران به  وه نرێته بۆرژوازی بسه  له  ۆێزه  زەبەالح و به  و ئی كاناته ر ئه گه ئه
توانن لەدەرگای شۆڕشی سۆشیالستی بدەن نەک چاوەڕوان بن بۆ ئاڵوگۆڕێکی  ئه

لەوانەیە ڕەوت و کەسان و الیەن ۆەبن باوەڕیان بە شۆرش و .  سروشتی و میکانیکی
حکومەتی کرێکاری و دەوڵەت ۆەبێت بۆ شۆڕشی سۆشیالستی، بەاڵم چۆنیەتی ئاراستە و 
ۆەڵسوڕانی سیاسی و ۆەوڵدانیان بۆ ڕێکسستنی کرێکاران لە حزبێکی کۆمۆنیستیدا لە 
ۆەمان فەزای ئانارشستی و لیبرالیدا بسوڕێتەوە و نەتوانێ لە حزبێکی سیاسدا ئینسجام 
بکات بۆ ڕابەریکردنی شۆڕشی کرێکاری، یان تەنها لە ناو خەباتی ئابوری کرێکاری و 

 .مافەکانی کرێکاراندا و ڕێکسراوی سەندیکایدا ئەسیربێت
لێرەوە پێویستە بگەڕێینەوە بۆ دەورو جێگاوڕێگای حزب لە خەباتی چینی کرێکاریدا بۆ 

گرنگترین پێناسەیەک بۆ حزب ئەوەیە کە حزبی .  شۆڕشی سۆشیالستی
مانای   م ئامڕازه ئه.  سۆسیالیستی بۆ شۆڕشی   ستی چینی كرێكاره ئامڕازی ده كۆمۆنیستی 

ستی  ده  ودا، یا دارێك بێ به م و ئه ر ئه سه  ئەوە نییە کە دارێک بەدەستەوەیە بكێشرێ به
حزب .   وه شێنێته ڵوه رۆك و فون حزبی پێ ۆه ر فون سه سه  و بیكێشێ به  وه چینی كرێكاره

لە پەیوەند بە خەباتی   یه مانای واقعی و پراتیکی و ئۆرگانی و حەیاتی خۆی ۆه  ئامڕازێكه
ئەو حزبە دەبێت حزبی چینی کرێکار بێت، حزب پێكهاتە و ئامرازێکە .  چینی کرێکارەوە

شۆڕشێك بەڕێوە ببات و ئەو شۆڕشە بەسەرکەوتن بگەیەنێت، شۆڕشێك   دەبێت
چینی كرێكار دەگات   ی تا یه م پڕۆسه ئه.  اڵت سه ده  نێت به یه گەڕبسات چینی كرێكار بگه به

بەدەسەاڵت، کۆمەڵگە دەکەوێتە بەر ۆێیمۆنی بەڕێوەبردنی حکومەتی کرێکاری ۆەنگاونان 
بۆ دامەزراندنی کۆمەڵگەی سۆشیالستی و دامەزراندنی بنەما ئابوریەکانی کۆمەڵگەی 
سۆشیالستی بە پرۆسەیەکی پێچیدە و سەختدا تێپەر دەبێت و ڕوبەڕوی ۆێرشی 
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پاش اوەکانی بۆرجوازی دەبێتەوە، بۆ بەر گرتن بە سەرکەوتنی حکومەتی کرێکاری و 
رانێکی کرێکاری ڕۆشن و کارا و  واتە نەبوونی ڕابه.  گەڕانەوەی دەسەاڵتی بۆرجوازی

خاوەن ڕێکسراوەیی جەماوەری وەک شوراکان، نەبونی حزبێكی توندوتۆل و بەپرنسیب، 
 .شۆرش ناتوانێ بەردەوام بێت... نەبوونی لەشکری چەکداری شورای جەماوەری

ر حزبیەتدا نەفی کردنەوەی حزب، شتێکی تازە نییە  رامبه به  ت له فه بە بۆچوونی من موخاله 
تی پێدا،  موحسن ئیشاره  ی ئەوەی كه وا ، تا ته بیگره  وه كانه نارشیسته ئه  له  و مێیووی ۆەیە 

چینی كرێكار و کرێکاران   له  ت شتێكی جیایه کە دەڵین سیاسه  كانیشدا ئیكۆنۆمیسته ناو له
موو  ئەو بۆچونانە مانای دەوری حزب لە  ۆه .پێویستیان بە حزب و سیاسەت و ڕابەر نییە

زۆر جار حزب بە دوژمنی .  پەیوەند بە شۆڕشی کرێکاریەوە بە ۆەند وەرناگرن و نایبینن
کرێکاران بە حساب دەۆێنن و نایەنەوێت ئەو پەیوەندیە زیندو و ئۆرگانیەی کە چین و 
حزب دەکاتە یەک ئۆرگان ببینن، حزب و ڕێکسراوبون بەشێکی دانەبڕاوە لە خەباتی 

 .چینایەتی کرێکار و حزب دایکی چینی کرێکارە
شۆڕش بەمانای ئاڵوگۆڕی ڕیشەیی بە ۆەڵوەشانەوەی کۆمەڵگەی سەرمایەداری و  

خودی نییە و نابێت، بەڵکو   دامەزراندنی کۆمەڵگەی سؤسیالستی ۆەرگیز کردارێکی خود به
داریدا و بەمانای ماتریالیزمی پراکتیکی، ئەوە دەور و ئیرادە و  رمایه ی سه ڵگه واقعی كۆمه  له

  ڕێکسراوبون و ئامادەیی عەمەلی شۆرشگێرانەی چینی کرێکارە بۆ ئەو ئەرکە مێیووییە، نه
و شۆرش و  ئه  ن كه ناكه  م جۆره ماركس پێناسەی  شۆڕش به  ت نه نسور حك ه مه  لینین نه
و بەبێ بونی  نیا ته  به اڵتی شورایی سه ده.  بێ بوونی حزبێك سەردەکەوێت  به  ئاڵوگۆڕه

حزبێکی کۆمۆنستی ناتوانێ دەوری پێشڕەوانە لە پاراستنی حکومەتی کرێکاری و 
ر لە ڕوسیا شوراكان ئی كان بوو  پێ  شۆڕشی ئۆكتۆبه  بۆن ونه.  ئامانجەکانیدا بگێرێت

ر لینین و  گه ن، ئه بۆرژوازی بكه  ن و دەسەاڵت ڕادەستی  ست بده ده  اڵت له سه ده
ر  ڵێن شۆڕشی كرێكاری و شۆڕشی ئۆكتۆبه پێی ئه  كه  و شۆڕشه ئه  بوونایه كان نه فیه لشه به
. دەبوو دا ئی كانی سەرکەوتن بۆ سەندنی دەسەاڵت لە بۆرجوازی نه و كاته ڕوسیای ئه  له

ن لەسەرەتادا بۆ  بكه  و شۆڕشه چوون ئه ده  خود نه  کرێکاران بەشوراكانیشیانەوە خود به
لە مێیوی خەباتی کرێکاراندا دژ بە سەرمایەداری .  سەندنەوەی دەسەاڵت لە بۆرجوازی
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بەو مانایە .  ن ونەی سەرکەوتنی دەسەاڵتی سیاسی کرێکاران بەبێ حزب ئەزمونێک ان نییە
 .حزب پێداویستیەکی مێیوویی و پێداویستیەکی واقعی و پراتیکیە  لە بۆچونی ئێ ەدا

  بێته ، ئه نوخبه  بێته ده  اڵم ئەوەی لەکۆتایی پرسیارەکەدا ئاماژەی پێ دەکەیت کە ئایا حزب به
مەحفەلێکی سکتاریست، دکتاتۆر دروست دەکات و لە چینی کرێکار دادەبڕێت، ۆەڵبەتە لە 
مێیووی ژیانی سیاسی و حزبایەتیدا واقعیەتی ڕوودانی ئەم پرسیارانە بینراوە و شتی لەم 

ۆەر بۆیە لەباری عەمەلیەوە جێگای پرسیار و نیگەرانیە، بەاڵم ئەم .  بابەتە ۆەبووە
واقعیەتیی دابڕانە لە مێیوی خەباتی حزبە بەناو کرێکاری و کۆمۆنیستەکاندا ناکرێ ئەو 

کەس ناتوانێ ئەوە بسەل ێنێت .  ئەنجامگیریەی لێ بکرێت کە کرێکاران حزبیان پێویست نییە
کە شۆڕشی کرێکاری  بەبێ بونی حزبی کۆمۆنیست دەکرێت و ئەزمونی شۆڕشەکانی  
ئەوەیان سەل اندووە، حزب کاتێ لە چینەکەی دائەبڕێ کە سیاسەت و نەخشە و پراتیکی 
وەاڵمدەرەوەی گرفت و کێشە و خەبات و ۆەڵسورانی سیاسی چینەکەی نەبێت، ڕێگەی 

ئەم واقعیەتە بۆ ۆەمو حزبێک ۆەمان مانای ۆەیە، لە .  سەرکەوتنی ئامانجەکانی نەبێت
پرۆسەی مێیووی ۆەڵسورانی سیاسی حزبە بۆرجواکاندا چەندین حزب ان دیوە شکستیان 

بۆیە خودی ئەو پرسیارە بۆ خۆی ۆەڵەیە کە .  خواردوە و حزبی تر جێگای گرتوونەتەوە
بەدوای ئەوەدا بگەڕێین، ئایا لە حزبە کۆمۆنیستەکاندا خاوەن بەرژەوەندی و دکتاتۆر 

وەاڵمی من ئەوەیە ۆەرکات ۆەر حزبێکی کۆمۆنیستی بەرنامە و سیاسەت .  دەوریان دەبێت
و کاری ڕێکسراوەی  نەیتوانی تەعبیر لە بەرژەوەندی خەباتی چینی کرێکار بۆ 
بەسەرکەوتن گەیاندنی شۆرشی کرێکاری بکات، ئەوە درەنگ یا زوو بەرەو ڕووی بنبەست 

 .یا شکست دەبێتەوە، یان دەکەوێتە داوی تەعبیر لەبەرژوەندی چینە داراکان
تی كرێكارانە دژ بە  زایه ر ناڕه سه  له  ر شۆڕشی كرێكاریه سه  له  كەمان واتە باسه

بێ  یمی سۆسیالیستی ناو بزوتنەوەی كرێكاریە، دە ۆێز كردنی مه  به  سەرمایەداری، لەسەر
و چینە و کێشە و گرفت و نارەزایەتیەکاندا لە  تی ئه ناو واقعیه  له  و حزبه لە ۆەمان کاتدا ئه

  وه باری سیاسیه  ر له گه كانی   ڤیه نشه تا مه كان ۆه ڤیه لشه خودی به.  دایک ببێت و پێ بگرێت
  واقعیەتی چینی کرێکار و  شێك بوون له دەورانی خۆیدا به  دابێ له رحی دروستیشیان نه ته

. كرێكاریدا ئاوێزان بووبوون ی  وه تی و بزووتنه زایه ناو دڵی ناڕه  بوون و له شتێكی جیانه
رەوە کە پاشەکشە و سەرنەکەوتنی  دوای شۆڕشی ئۆكتۆبه  به  بەاڵم حەفتا سال زیاترە 

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



٧٢ 

بەردوام بونی شۆرش بووە ۆۆکاری دابڕان و ئەو دابڕانە بوو بە واقع و زەربەی لە 
بزووتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی دا و کاریگەری لەسەر دەوری حزبەکان و 
جێگاوڕێگایان لە نوێنەری نەکردنیان بۆ خەبات و شۆڕشی کرێکاری بووە سیاسەتی 

 .ئەسڵیان
بەجیا لەوەی ۆاوڕێ مەنسور دەوری لە ڕابەری بوندا وەک مارکسیەک پێشڕەو کاریگەری 
ۆەبوو دەربارەی باسە تیۆری و سیاسیەکانی، لەۆەمان کاتدا لەتەواوی ژیانی ۆەڵسوڕانی 
سیاسیدا و لە باری عەمەلی وسیاسیدا لە ۆەوڵی گێڕانی ئەوەدا بوو کە چۆن حزبی 
کۆمۆنیستی کرێکاری لە باری سیاسی و ڕێکسراوەییەوە ئاوێزان کات بە خەباتی چینی 

 ....کرێکارو ئامانجەکانیەوە 
 

 : مال موحسن  جه

   باسێكی كه  بێ به ئه  وه اڵم ئه به
 

 : عوسمانی حاجی مارف 

چینەکەی  کە چەندە لەباری سیاسی و وەاڵم   بێ له جیا نه توانێ  مەبەستم ئەوەیە حزبێك ئه
بە کێشە و گرفتەکانەوە ئاوێزانە بە ئایندەی سەرکەوتنی شۆڕشی کرێکاریەوە، بۆ 

ۆەر   مومكینه  ی كه وه كاندا ئه په ناو خودی کۆمۆنیستەکان و چه  له  یه ت ۆه شكوكیه مه   ن ونه
نوسی چینی   كو چاره ، یا وه نوسی ڕوسیای لێ دێت كو چاره اڵت بگرێ وه سه گەر ده  حزبێک
بە فیزیكی حزبەوە نییە، وە بە  کرێکارانەوە ۆەڵبەتە ئەو   كه پەیوەندی  له سه مه.  لێ دێت

ری  ماوه ناو جه  توانم بڵێم جۆرێك له دەوری خۆی ۆەیە، بۆ ن ونە حزبی شیوعی عیراق ئه
رحەکانی  ت و ته اڵم ئەجندا و سیاسه كرێكارانی عێراقدا دەور و نفوزێکی زۆری ۆەبوو به

 .نامۆ بون بە شۆڕشی کرێکاریەوە
 

 : ریم  موحسن كه

ممیۆن كرێكاریی  ١١رب بوو  مریكا بوو ، پیاوی غه پۆڵۆنیا پیاوی ئه  زامن له ی ته وه بزوتنه
 .ل بوو  گه  له

 م سمیناری دووه
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 : عوسمانی حاجی مارف

بۆیە کاتێک ڕەخنە لە ئەزمونی شورەویی دەگێرێت لەو سۆنگەیەوە نییە کە بەلشەفیەکان 
پەیوەندیان بە کرێکارانەوە بووە، یا حزبیەت و حزبایەتی دکتاتۆر دروست دەکات و لە 

ئەسڵی مەسەلە کە ۆاوڕێ مەنسور ڕۆشنی کردۆتەوە، کە تەواوی .  چینی کرێکار دادەبڕێت
ڕابەری بەلشەڤیەکان لە وەاڵم دانەوەیان بە داڕشتنی بەرنامەیەکی ئابوری نەک ۆیچ 
پەیوەندیەکی بە ۆەڵوەشاندنەوەی کۆمەڵگەی سەرمایەداری و کۆتاییهێنان بە کاری کرێ 
نەبوو، بەڵکو وواڵتێکی گەورەی شورەویان لەسە ربنەمای مانەوەی کاری بەکرێ و 
سەرمایەداری دەوڵەتی گەشەی پێدا، ۆەر ئەم ڕەوتەش بووە مایەی گەورەترین ئەزمونی 

ۆەرەوۆا بەردەوامی دان بە .  شکستی شۆڕشی سۆشیالستی لە جیهاندا
بەرجەستەکردنەوەی کاری بەکرێ و چەوسانەوەی کرێکارن و پێکهاتەی شورەوی وەک 

مایەی بەرۆەم ۆێنانی زوڵم وستەم  لەالیەن   ن ونەی وواڵتێکی سەرمایەداری دەوڵەتی بووه
 .دەسەاڵتی حزبی کۆمۆنیستی شورەوی و ڕابەرەکانیەوە

 

 :مال موحسین  جه

پێی   بوو به  وه م بۆ ئه م سێ پرسیاره ، سوپاس ، من ئه  ر حال مادام وایه ۆه  به  زۆر باشه
حزب   ت جۆرێك له نسور حك ه ماركس ، مه  پێی میتۆدێك كه  به  ئێوه  كێك له ر یه اڵمی ۆه وه

ئاڵوگۆڕی   بوو كه  وه ی ئه كه فه لسه سڵی فه مانایاك ئه  و حزبی كۆمۆنیستی بووی با بڵێین به
بێ حزبی سیاسی   به  كرێ وه حزبی سیاسی ئه  به  وه ره ست چینی كارگه ده  یی به ڕیشه

ڕینی  كانی ڕاپه دوای ڕووداوه  ك خۆمان بینی ان له وه  شه وه ر ئه ۆه  وه.   ئی كانی نییه
اڵم ناسینالیزمی  كانی كوردستان شوراكان ان پێكهێنا به كۆمۆنیسته  كوردستانی عێراق ئێ ه

نسور  مه  بوو كه  وه ر حال ئه ۆه  به.  بكا  یانه ره م جه ركوتی ئه و سه  كشه كورد توانی پاشه
بۆشاییكی   ی به ر زوو په ت حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی ئێرانی دروست كرد ۆه حك ه

اڵ بوو بۆ  بوو ئاوه  كراوه  ڵگه با بڵێین كۆمه  كوردستانی عێراقیشدا برد كه  سیاسی له
ی  ڵگه ژێر ناوی كۆمه  له بوو  وه ئه.  ی كۆمۆنیستی وه تی بزوتنه خاله كان و ده كۆمۆنسیته

  ته روره م پێویستی و زه ر ئه سه  یه پێی له حیزبێكی سیاسی ۆه  كوردستان پێویستی به
كردنی   شه گه  دواتر له  ر بۆیه ۆه   .یه ی وجوودی ئێ ه ناوكۆكه  من پێ وایه  داگرت كه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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شوێن   جدی به  ی زۆر به وه ر ئه سه  دێته اڵتی سیاسی  سه كانیدا باسی حیزب و ده باسه
ی  ڵگایانه و كۆمه ست له ده  اڵتی سیاسی بگرنه سه ده بێ  كانی  ئه بۆ كۆمۆنیسته  كه  یه وه وه ئه
تا حزبی كۆمۆنیستی  ره بێ سه ش ئه مه ئه  وه.  ن كه ڵسوڕانی تیا ئه ت و ۆه عالیه فه  كه

اڵتی  سه گرتنی ده  اڵتداربوون وه سه ی ده دوقیافه سڵی تا قه ئۆپۆزسیۆنێكی ئه  ری بكاته كارگه
ی  جدیانه  و باسه كێك له یه  ش بووه یه له سه م مه ر ئه ۆه  وه.  بگرێ  وه سته ده  سیاسی به

م  ئه  كه  یه وه كان ئه خنه ڕه  كێك له ی یه وه ر ئه سه  دا دێینه لێره   .وه بووه  خنه ڕووی ڕه ڕووبه
  ی گوایه ساسیه ئه  و باسه بۆچوونی لینین و یان با بڵێین ئه  له  وه وێته كه دوور ئه   یه له سه مه
ڵێن  ئه  ش كه وانه ت ئه نانه ته  وه  ره اڵتی چینی كارگه سه ده  كه  یه كۆمۆنیزمی ماركسدا ۆه  له
  به  وه ستنه به زۆر خۆیان ئه  ره اڵتی چینی كارگه سه اڵتی شوراكان یا ده سه اڵت ده سه ده

. پێ  شۆڕش ١٧١٢ی مانگی نیسانی  نه اڵتی دووالیه سه باسی ده  له  كه  وه كی لینینه یه قسه
اڵتی  سه یا با بڵێین ده  مینه كان نین حزبی كه بالنكیسته  وێ و ئێ ه نامانه  ڵێ ئێ ه وێدا ئه له
  یان به  مم النێی پڕۆلیتاریاوه  ین به سته وابه  ماركسیستێكین كه  ئێ ه.  زرێنین داب ه  مینه كه
دژی   كان، له بۆرژواییه  دژی وورده  دژی بۆرژوایی، له  له  تی پڕۆلیتاریاوه باتی چینایه خه
  ر ئیعتی ادێك به ۆه  وه  وه وجوود بهێڵنه ی مه ڵگه وێ كۆمه یانه ئه  ی كه وانه موو ئه ۆه

ندێك شوێن  ۆه  له  كه بوونی شوراكان  ند به یوه په   له.   وه ینه كه تی ئه ڕه  بۆرژوازی ئێ ه
ر  سه  ئكیداتی لینین له واوی ته اڵم ته به.  كا ئه  م باسه ئه  تیان بووه رایه اڵت یا نوێنه سه ده
  كه  ڵێ مادام حزبی ئێ ه ری و ئه سه  وه دێته  كانی نیسانی  دووباره تێزه  له  كه  یه وه ئه
حزبی   ببین به  بێ ئێ ه ین و ئه مینه ناو شوراكاندا كه  له  كه  كانه ڤیكه لشه ستی حزبی به به مه

. اڵتی سیاسی سه و ده ره بێ حزب بڕوا به ئه  ری ناو شوراكان وه ماوه ی زۆرترین جه زۆرینه
  كۆمۆنیستیه  و حزبه ی ئه باره و تۆ له سره بڵێم ۆاوڕێ خه  بوو كه  وه م بۆ ئه یه م ن ونه من ئه

  كاندا ۆاتنه باسه  ر سێكتان له ۆه  ت پێكیهێنا وه نسور حیك ه مه  كه  وه ندیانه ت ه م تایبه به
  له  و جۆره اڵمی ئه وه  چۆن ئێوه  وه تیه تی و ئاسۆ و ئامانجی چینایه باری چینایه  ری له سه

  مه ئه  پێیان وایه  بڕێنن وه حزب دائه  اڵتی سیاسی له سه ی ده له سه مه  كه  وه نه ده بۆچوون ئه
  وه م باره رنجی تۆ له تا سه ره سه  بیكات؟ پێ سۆشه  م چینه بێ ئه میكانیكی ئه  كه  كه یه له سه مه

 .ین بده  كه باسه  به  شه بزانم و تا دواتری  زیاتر گه

 

 م سمیناری دووه
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 :  و سایه سره خه

ی حزبێک  وه له جگه   ر حزبێکی سیاسی شتێکی تر نییه ری ۆه وۆه جه بڵێم که  وه پێشدا ئه له
.  تی پێکهێنانی حزب چیه روره گینا زه اڵتی سیاسی، ئه سه گرتنی ده وه سته ده بێت بۆ به

تی و  رایه نوێنه  وه ڕێگای حزبی سیاسیه کان له تیه اڵیه کۆمه  چینه   وه کی تریشه الیه له
  ی حزب بتوانن له وه ره ده بێ حزب و له  ی خۆیان به وه ک ئه کرێن، نه تی ده رایه رابه

ئایا "  یوتوه لینینی  کاتی خۆی نه.  ون رکه دهاڵت  سه ر ده سه له  کاندا سیاسیه  کێشه کێش ه
کان  ڤیکه لشه ئایا به"تی  ڵکو وتویه به"  گرێ ئه  وه سته ده اڵت به سه ی ده وه چینی کرێکار جڵه

اڵتی سیاسی  سه گرتنی ده  م جۆره به".  ستی خۆیاندا بپارێزن ده اڵت له سه وی ده توانن جڵه ده
  .گرێ اڵت ده سه ی ده که حزبه  ی که وه له جگه   کی نییه ۆیچ مانایه  وه ن چینی کرێکاره الیه له
اڵت  سه ئایا حزب یان چین ده  ی که وه ت به باره کان سه کان و ناڕۆشنیه اڵم با بزانین الدانه به
 :  ڵداوه ری ۆه سه  کوێوه گرێ له ده
ت  نسور حك ه مه  له  خنه كات، یان با بڵێین ڕه جیاوازی خۆی ئه  ی كه و بۆچوونانه واوی ئه ته
رکێکی  بۆ ده  وه ڕیته گه وه، ده كاته تی ئه گرێ و ڕه ئه"  اڵتی سیاسی سه حزب وده"  ت به باره سه
فسیرێكی  ته  وه شه و لێره  مانیفێستدا ۆاتووه  له  ک كه یه واژه سته ده و نادروست له   ڵه ۆه

:"  که   مانیفێستدا ۆاتوه  له.  دات ده  وه سته ده به  پیوه رگێکی کرێکاری و چه به  بۆرژوایی، به
ی  گه یل و ڕه مه  یه واژه سته ده  م مای ئه ر بنه سه له".  كات چینی كرێكار خۆی خۆی ڕزگار ئه

ر  سه دا له لێره  كرێ ئه  كه  ردێنێ، رده لی جیاواز سه مه سیاسی جۆراوجۆر و ستراتییی عه
 : ستم کیان ڕاوه ره سێ جۆری سه

اڵت  سه چینی کرێکار ده ی که و بۆچوونه به  ستوه پشتی به ، که كێكیان، دیدگای شوراییه یه
  شوراکاندا ڕێكسراو بێ و به بێ له چینی كرێكار ئه  ی كه وه ئه واته .  ک حزب گرێ نه ده

وڵبدا بۆ گرتنی  ۆه  وه م شورایانه ڕێگای ئه دواجاردا له و له   وه ره ده بێته   ی زۆرینه شێوه
ستێ  ڵده ۆه  که  یه وه ی ئه که ڕۆکی کاره و ناوه  کیه دا ڕۆڵی حزب الوه م ستراتییه له.  اڵت سه ده
نگاوی كرێكاران و  ۆه نگاو به ی ۆه وه رویج وۆوشیارکردنه بمیغ وته کاری ته  به

ک  پشتی یه پاشان حزب له.  شوراکاندا وازکردنیان بۆ پێکهێنان و ڕێکسراوبون له بانگه
و  ره ، ۆوشیاری کرێکاران به وه کانه كرێكاریه  تیه زایه یران و ناڕه ڵدانی قه رۆه ی سه وره ده

  ی كه وه بێ و دوای ئه شدا شوراکان دروست ئه باته م خه ی ئه رگه جه  با و له ت ده سیاسه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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اڵت بگرێ و  سه چێ ده ڕۆژێكدا ئه  ی کرێکاران ڕێکسراوبون وچینی کرێکار له زۆرینه
ی  رنامه کردنی به  وه کرده بۆ به  شه ستێ و بانگه وه ڕاده  وه م شورایانه پشتی ئه  حزبی  له

 . کات سۆشیالیستی ده
  به  وه ڕیگای شۆڕشێکه کرێکار له  واته"  شۆڕش سواری"ڵێن  پێی ئه كه  یه بۆچوونێكی تر ۆه

،  وه پێشه شۆڕش دێته  خات بۆ کاتێک که ڵئه دا حزب خۆی ۆه م ستراتییه له.  گات اڵت ده سه ده
  تی تا ڕۆژێك له یه که ره ماوه رویج و ۆاندانی جه بمیغ و ته شغوڵی ته ش حزب مه و کاته تا ئه

ی  وره و ده  وه ناكۆكیه  ونه كه مهێنان ئه رۆه كانی به ندیه یوه مهێنان و په رۆه كانی به ڕۆژان ۆێزه
وه  یدانه مه  فراوانی دێته کان به ریه ماوه جه  تیه زایه دا و ناڕه ڵده رۆه سه  یرانێكی شۆڕشگێڕانه قه

  وه بیته وری کۆده ده له   ی زۆرینه وه شدا حزب دوای ئه ته م حاله له.    ئاراوه و شۆڕشێک دێته
 . اڵت سه وگرتنی ده ره خات به ریان ده ی شۆڕشدا سه ییه په نگری به  الیه  بنه ده

بێ شۆڕشی  ی خۆی خۆی ڕزگارکات ده وه ڵیت كرێكار بۆئه ده  كه   یه  وه دوا بۆچوون ئه
ی چینی کرێکار  وه ی ئابوریه، جا بۆ ئه كه ش بناغه م شۆڕشه ئه.  رپابکات سۆشیالیستی به

ش  م کاره ئه.  زرێنێ تێكی جێگیر داب ه وڵه ر ده کسه بێ یه زرێنێ ئه ئابوری سۆشیالیستی داب ه
ی  ڕێگه  ، سا ئیتر له وه یدانه مه  ی كرێكار ڕێكسراو بکا و بیهێنێته زۆرینه  كه  یه وه پێویستی به

توانن سۆشیالیزم  چینی کرێکار ئه که  یه وه گرنگ ئه.  وه ی شۆڕشه ڕێگه  بیت یان له  شوراوه
 . اڵت بگرن سه وانی  ده بێ ئه ده  ربۆیه زرێنن ۆه دامه
ت  نانه ته.   داوه زمونی خۆی نیشان نه واقعدا ئه  یان تائیستا له که ستراتییه و   م بۆچوونانه ئه
ر  وانی  شۆرشی ئۆكتۆبه ئه كه   یاندووه اڵت گه سه ده چینی كرێكاری به  ی كه و شۆڕشانه ئه

  بگره.   داوه ڵنه ریان ۆه دا سه م بۆچوونانه ی ئه چوارچێوه ، ۆیچیان له ی پاریسه و كۆمۆنه
ی چینی  ت زۆرینه نانه و ته  ڕویانداوه  وه م بۆ چوونانه ی ئه وه وانه پێچه ردووکیان به ۆه

و  موو ئه ی ۆه وه وانه وێ بڵێم پێچه مه ئه.  ست ده  گرتۆته اڵتیان نه سه كرێكار تێیدا ده
،  وه سته ده به  دراوه"  کات چینی کرێکار خۆی خۆی ڕزگارده"ی  واژه سته ده  له که   وه فسیرانه ته
اڵت  سه م، حزب ده که یه:   کات که ده  وه ر ئه سه پێداگری له  وه ته جورئه ت به نسور حك ه مه
م، شۆڕشی  دووه.  گات اڵت ده سه ده به  وه یه که ڕێگای حزبه چینی کرێکار له   گرێ، واته ده

و "  ی شورایی زۆرینه "ش به مه درێ و ئه وه سازده كی ڕێكسراوه یه مینه ی كه ڕێگه  کرێکاری له
پێشدا   بێ له حزب ده م،  سێهه.   ستراوه به نه  وه ڵدانی شۆڕشه رۆه روانکردنی سه چاوه

 م سمیناری دووه
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جێگیرکردنی   وه شه تی بۆرژوازی و لێره مه اڵت بگرێ و دواتری  تێکشکاندنی مقاوه سه ده
تی  سبیتی حوک ه ل ته گه م، ۆاوکات له چواره.  ربگرێ ت وه ویه وله ئه  ی به که اڵته سه ده

چینی کرێکار خۆی خۆی "  یه وه ، لێره وه پێشه زایفی ئابوری سۆشیالیستی دێته کرێکاریدا وه
گیرسێ له  ی تیا ده م خااڵنه ئه  کاری و دۆخێک که ر ورده سه من دواتر له" .. .  کات ڕزگارده

ل  گه ی له ڵه خودی مارکس و مامه اڵم با ئاوڕێک له م، به که ده قسه  وه ته نسور حک ه ری مه زه نه 
 :   وه ینه ، بده یاندووه مانیفێستدا ڕایگه له   دا، که یه واژه سته و ده ئه

اڵتی سیاسی و  سه تی گرتنی ده چۆنیه  کجێ باسی له مارکس ۆیچ کاتێک یه که   ئاشکرایه
" کات چینی کرێکار خۆی خۆی ڕزگارده" ی که وه رۆێنانی واتای ئه ده  وه کرده تی به چۆنیه

  ل شۆڕش وبزاوته گه کردن له ڵه نجامی مامه ئه  کدا و له یه پرۆسه ڵکو له  ، به وه سته ده به داوه  نه
تا  ره سه.   دقیق  و ئیسپاتی کردووه ته  وه یه م باره کانی خۆی له ڕه کاندا باوه تیه اڵیه کۆمه

ورانێک  بۆ ده  ی ئابوری سیاسیدا ئاماژه خنه ڕه  ک له شداریه کی کتێبی به پێشه  ماركس له
ش  مه ، ئه"بۆ سۆشیالیزم  وه داریه رمایه سه له  وه ورانی گواستنه ده"ڵێت  پێی ئه  کات که ده
کانی  ندیه یوه کان و په مادیه ره  مهێنه رۆه به  کانی نێوان ۆێزه ی ناکۆکیه وه نجامی قوڵبونه رئه به
خوڵقێنێ و  داریدا، ده رمایه سه یرانێكی سیاسی و ئابوری له قه  که  تیه اڵیه مهێنانی کۆمه رۆه به
  می شۆڕشه رده سه"ڵێت پێی ده وڕانێک که  وه، ده کایه ورانێکی ئینتقالی دێنیته ده

  له  جگه  شتێکی تر نییه  وه ر چینی کرێکاره زه نه له  ورانه م ده ی ئه وه پڕکردنه.  "کان تیه اڵیه کۆمه
دواتر   تا  وه مێنێته وه ده كی گشتی كرا یه شێوه به  تا ئێره  م باسه ئه.  تی پڕۆلیتاریا دیکتاتۆریه

ی  له سه تی  دواتر مه تایبه  ی پاریسدا و به ل كۆمۆنه گه کردنی مارکسدا له ڵه ل مامه گه له
، قۆناغێك  وه كاته دوو قۆناغ جیائه  تی پرۆلیتاریا به ی دیكتاتۆریه له سه مه  ی گۆتا كه رنامه به
كی  كۆمه  مانه ئه.  م رده به  خاته ڵگای كۆمۆنیستی ئه ئابوری سۆشیالیستی و دوایی كۆمه  كه

  به.  بڕوانێت  ه "اڵتی سیاسی سه حزب وده"ی  له سه م مه لینین جۆرێكی تر له  ی كه وه كرد به
  كات كه ئه  وه ی پاریسدا، ماركس باسی ئه ی ۆۆکاری شکستی كۆمۆنه له سه مه  تی له تایبه

بوو   ری شۆڕشی كۆمۆنه ر و ڕێکسه ڕابه  زی كه ركه ی مه وێ یان لیینه كانی ئه كۆمۆنیسته
اڵتی  سه ی بڕوا ده وه باتی ئه  اڵتی گرت له سه ی ده وه دوای ئه  دا بوو كه وه ی له ڵه ۆه

ۆێزی   بوایه ش ده مه قامگیر بکات، بۆ ئه تی پڕۆلیتاریا سه كرێكاری، یانی دیکتاتۆریه
ی پێ  كشه ركوت بكات و پاشه واوی سه ته  شۆڕشی بۆرژوازی به  ۆێزی دژه   وانه، واته پێچه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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اڵتی  سه ۆات ده  وه وانه پێچه  به.  تی کرێکاری جێگیر بكات حکومه  وه م ڕێگایه بكات و له
ی ئابوری و  رنامه جێکردنی به شوێن جێبه  وتنه مانی  كه كان كرد و ئه سمی ی كۆمۆناره ته

  شۆڕشیان به  كانی دژه ری ۆێزه ته كان خه جۆره  جۆرێك له  به.   وه زراندن و چاكسازیه دامه
م  نسا ئه ڕه رکار البراوی بۆرژوازی فه سه ۆێزی له ی  ره به  بۆیه.  رامۆشی سپارد فه

الماری پاریسیان دا و  و دواجاری  په  وه خۆكۆكردنه  وتنه و که  وه یان قۆسته ته فرسه
ڕاستی بۆ   لینین به.  ی بوو كه نجامه ئه  وه ئه.  ركوت كرد کانیان سه شۆڕشی کۆمۆناره
شۆڕشی سۆشیالیستی   بوو كه  وه وی  ئه یدان ئه مه  ۆاته  وه م تێزه ر به شۆڕشی ئۆكتۆبه

كی  یه نجامی جوڵه ئه  له  وه كانه بۆرژوازیه  ی شۆڕشه وانه پێچه  یان شۆڕشی كرێكاری به
  رجێكی دیاریكراودا و به لومه ۆه  تیایدا له  كه  شۆڕشێكه.  ت نایه  وه خوده  ئابوری خود به

ری  حزب و ڕابه  وه موویانه پێ  ۆه  و له  وه كانیه كی زۆنی چینی كرێكار و پێكهاته ییه ئاماده
  له نجام بدرێ که  ئه   وه کی ئاگاۆانه یه کرده  و له  خشه نه  به  توانرێ ده  وه كۆمۆنسیتیه

ر و  به وجود بگرێته اڵتی مه سه ی ڕوخاندنی ده خشه فی نه لشه مدا حزبی به که نگاوی یه ۆه
کرێکاران   ک له یه چ ڕێیه  بێت که وه ڕوانی ئه ی چاوه وه بێ ئه بگرێ، به  وه سته ده اڵت به سه ده
بن شۆڕشێک  وه ڕێی ئه یا چاوه ، وه  کان داوه ڤیکه لشه به  نگیان به شورادا ڕیکسراون و ده  له

شوێن   ونه کان بکه ڤیکه لشه ڕووبدا و به  وه کانه ئابوریه  نجامی ناکۆکیه رئه به  خۆ له خۆ به
نگاندنی دۆخی  ڵسه دوای ۆه لینین به   وه وانه پێچه به.   وه و شۆڕشه پۆلی ئه سواربونی شه

ی  خشه ری کۆمۆنیستی، نه کانی رابه اڵت و تواناییه سه یرانی ده سیاسی و نفوزی حزب و قه
  کۆشکی زستانه  رۆێنا و بۆرژوازی له ده  وه کرده  ڕینی مۆسکۆی به گرتنی ڕاپه وه سته ده به
کان و حزبی  ڤیکه لشه به  م جۆره به.  یاند ی کرێکاریی راگه تی شۆڕشگێرانه رکرد و حکومه ده
: ی مانیفێست که واژه سته ۆێنانی ده ر وه ده کرده  و به ره نگاویان نا به مین ۆه که ڤی یه لشه به
و  ره تی چینی کرێکار به رایه نوێنه یانی حزب به ".  کات چینی کرێکار خۆی خۆی ڕزگارده"

 . ڵهێنا نگاوی ۆه تی ۆه رزگاری چینایه
ی بالنکیستی  کرده  کان خۆیان له ڤیکه لشه چۆن به  تا و شۆڕش چییه اڵم جیاوازی كوده به

 ڕێسست؟ تیان به اڵیه واقعی شۆڕشێکی کۆمه و به  وه جیاکرده
ی چینی  ده وا دژی باڵێکی تری نێو خانه  و باڵێک له  كی بۆرژوازیه یه ڕێگه  میشه تا ۆه كوده 

ڵکی  باتی کرێکاران و خه رکوتی خه بۆ سه  وه ته ڕه بنه له  بات، که  ستی بۆده ده  وه اڵتداره سه ده

 م سمیناری دووه
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قازانجی چینی بۆرژوازی و   به  یه ورانی شۆڕشگێرانه ڕکردنی ده ڕیو و تێپه ناڕازی و ڕاپه
.  یه میکانیزمی خۆی ۆه  تا بكات چونكه رگیز ناتوانێ كوده كرێكار ۆه.  ی که زمو نیزامه نه

چینی بۆرژوازی  له  شێكه خۆی به  برێ، که ستی بۆده ده  وه ن باڵێکه الیه له  میشه تا ۆه کوده
بۆ .   ریكه وجوددا شه اڵتی مه سه بردنی ده ڕێوه کانی به ئی کانات و میكانیزمه  اڵتدار و له سه ده

  یا به سوپا كراون وه  نجامدراون به مێیوودا ئه له  ی كه تایانه و كوده ی ئه زۆربه  ن ونه
ت بانکیان  نانه پشتیوانی ئی کاناتێکی قانونی و ئابوری و ته  ركوتی نهێنی و به زگای سه ده
ن ئۆتۆریته  و خاوه  وپایه پۆست و پمه ڵگرانی  ن ۆه الیه روۆا له ، ۆه بووه  وه پشته له

  شێکن له به  وانه موو ئه ۆه ، كه ستی بۆ براوه ده   وه اڵته سه کانی ناوخودی ده ناسراوه
ی بۆرژوازیدا  واده یا باڵێکی نێو خانه  شێك وه ستی به ده  اڵتی چینی بۆرژوازی و له سه ده

شێكی  مادام كرێكار ۆیچ به  واته که.  ن تا سازبده کوده  وه ۆۆیه به  توانیویانه  بوون كه
ی خێزانی  وه ره ده  واوی له ته داریدا و به رمایه ڵگای سه كۆمه  له  نییه  وه سته ده اڵتی به سه ده

كان و  تای بالنكیسته تیۆری كوده  میشه ۆه  بۆیه.  تا بكات ، ناتوانێ كوده اڵتداره سه چینی ده
  ی كه و پیالنانه ئه  بۆ ن ونه.  موو شوێنێكدا ۆه  له  كان شكستی خواردووه ئانارشیسته

 ١٧١٠تزار كردیان پێ  شۆڕشی   ر به رامبه كان به ناردۆنیكه  شێك له ئانارشیست و به
خودی   وانه كێك له یه  رانیان گیران و ئیعدام كران، كه نجامده موویان ئاشکرابوون و ئه ۆه

 . ی لینین بوو براکه
ری  بێ کاراکته گرێ، ده اڵت ئه سه ڵێین حزب ده وه بڵێم کاتێک ده وێ ئه مه م ده م قسانه له
کان و  تیه اڵیه کۆمه  وه یدا، ڕۆڵی جواڵنه سایه  له  مانی شۆڕشدا بناسین که رده سه ت له وڵه ده
  وه جوواڵنه  پشتیان به حزابی سیاسی که  نگ و نفوزی ئه تیان، سه وازنی ۆێزی چینایه ته

ی  خنانه و ڕه واوی ئه بڕوای من ته به.   وه ته ورانێکی تایبه ده  چێته ، ده داوه  وه کانه تیه اڵیه کۆمه
ریدا، بۆچونی  رامبه به  گیرێ و له ت ده نسور حک ه اڵتی سیاسی مه سه باسی حزب و ده  له  که
کرێکاری "، "گرێ اڵت ده سه چینی کرێکار ده"جۆری   یی مارکسیستی، له فزی و کڵێشه له

  له  ری کردنی شۆڕشه نجامی ڕابه رئه اڵت به سه ده"، "گرن اڵت ده سه شوراکاندا ده ڕیکسراو له
رکی  ده  شن که دا ۆاوبه وه موو له ر ۆه ڕوو، ۆه خرێته ده"..   وه ڕێگای پرۆلیتاریای ڕیکسراوه

کان به  جۆره  جۆرێک له  كانی شۆڕشدا و به مه رده سه  ت له وڵه ده له   دروستیان نییه
ڕۆك و  كانی شۆڕشدا ناوه مه رده سه  ت له وڵه ده  وه وانه پێچه به .  یسپێرن رامۆشی ده فه 

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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ندی  یوه و په  اڵت جێگیر بووه سه ده  مێكدا كه رده سه  له  یه كی زۆر جیاوازی ۆه ندێتیه ت ه تایبه
ت و  ندی سیاسه یوه مانی شۆڕشدا په رده سه له.   ڕێوه ڕوات به ئابوری ڕۆتینی و ئاسایی ئه

دات، ۆاوکات  ک ده حه مه ت له وڵه نوسی ده ت چاره و سیاسه  وه بێته ده  وانه ئابوری پێچه
ت  وڵه اڵت و ده سه ده  وه شه م ۆۆیه به..  بێت ده اڵتدا کراوه  سه ده ڕووی ئاڵوگۆڕ له   رگا به ده
دۆخێکی  له.  کان تیه اڵیه کۆمه  وه تی و پێکدادانی جواڵنه ری مم النێی چینایه نته سه  بێته ده

کانی به  ری کۆمۆنیستی و تاکتیکه یی، ڕۆڵی رابه حزاب و ئاماده وی ئه ئاواشدا پێشڕه
..  ره ری و بڕیارده ی، فاکتۆرێکی میحوه وه کالکردنه اڵت و یه سه الماردانی ده ی په ئاڕاسته 

نسور  التی سیاسی مه سه گرێ، یان باسی حزب و ده اڵت ئه سه ڵێین حزب ده ئه  کاتێک  وایه که
چ    رجێكدا و به لومه چ ۆه  له  و حزبه ئه  ین که ستنیشانی بکه بێ ده ین، ئه که مت ده حکه

  له   وه اڵت بگرێ و خۆشی جیا کردبێته سه توانێ ده ئه  وه ساتێکه خه تێک و موشه قابیمیه
 :ستم ری راوه سه زانم له پێویستی ده به که   یه و پرسیاره ئه  مه نارشیزم؟ ئه بالنكیزم و ئه

موو  ۆه  ، حزبی كۆمۆنیست له وه کانه ی بالنکسته وانه پێچه ، به یه وه ئه  له سه مین مه كه یه
  رکه م ئه توانێ ئه کدا ده یه وره ده  ڵکو له ست، به ده  اڵت بگرێته سه رجێكدا ناتوانێ ده لومه ۆه

لێنی  یرانی ئابوری و سیاسی درز و كه و قه  یه اڵت کراوه سه ی ده له سه مه ڕێنێ که  ڕاپه
دۆخێکی   کی تر واتایه به.   وه تی حاک ه یئه کانی چینی بۆرژوازی و ۆه نیو ڕیزه  خستۆته

ڵکی   خه  توانێ و نه اڵت ده سه ده نه"ولی لینین  قه ئیتر، به و   وه ئارادایه له  شۆڕشگێڕانه
  وه کان و بزووتنه نیوان حزبه  اڵت له سه ر ده سه ئارادا بێ و مم النێی سیاسی له  له"  وێت یه ده

ڵکو بۆ  ر بۆ حزبی کۆمۆنیست، به ک ۆه نه  ته قیقه م حه ئه.  ستبێت قی به كاندا، چه تیه اڵیه كۆمه
ك  یه وره موو ده كانی بۆرژوازی ۆه باڵه  بۆ ن ونه.   روایه کانی ۆه وته چینی بۆرژوازی وره

  بێت که دا نه و کاتانه نها له ته.  رن و باڵێكی تری بۆرژوازی بێت ر كار البه سه ناتوانن باڵی له
اڵتدارێتی  سه رکار توانای ده سه گۆڕدابێ و باڵی له تی له یرانی سیاسی و حکومه ی قه له سه مه
كات و پێ ان  ت باسی ئه نسور حك ه مه  که  یه رجه لومه و ۆه ئه  مه ئه.   وه ژێر پرسیاره  وتبێته که
"  یه اڵت کراوه سه ی ده له سه مه ورانێکدا که  ده كی شۆڕشگێڕی سازماندراو له یه مینه  که: "ڵێ ده
 . اڵت بگرێ سه توانی ده ئه

رج  ئارادابێت مه تی  له یرانی حكومه ر قه گه ت ئه نانه حزبی كۆمۆنیست ته  یه وه خاڵێكی تر ئه
و   وه كاته نه  سته رجه خۆیدا به  ندێتی له ت ه ڵێك تایبه ر كۆمه گه اڵت بگرێ ئه سه بتوانێ ده  نییه
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ناو چینی كرێكار و  بێ نفوز و ئیعتباری له ده  كه  یه وه ئه  وانه كێك له یه.  ۆێنابێت ستی نه ده به
پشتیوانی   ستهێنابێت و له ده ئاستێکی پێویست به ڵگادا به ناو كۆمه ی كرێكاردا و له وه بزووتنه

. حزبدا  ندام له ئه   ک بن و بووبنه یه که زۆرینه  نییه  وه مانای ئه به  مه ئه.  ندبێت مه ۆره وان به ئه
حزب و   یان به و حزبه ڵك ئه خه  که  یه وه نفوز و ئیعتباری حزب ئه  ست له به کی تر مه واتایه به
  وابزانن که  یه ریان ۆه سه له یشتنیك که  ر تێگه ۆه  ڵبیاردبێ و به رناتیڤی خۆیان ۆه ڵته ئه
  ناتوانێ به  و حزبه رنا ئه گه گۆڕدرێ، ئه وانی  ده ژیانی ئه  و حزبه وتنی ئه رکه سه به
ستم  به مه.  اڵت بگرێ سه بڕوات ده  روا ۆه  وه ریه ماوه كی بێنفوز وبێ ئیعتباری جه یه مینه كه
موو  یان ۆه  ندامبوونی زۆرینه ئه پێویستی  به  ک نه  یه نه یه م ال کی حزبی ئه تیه مایه که له

 .   كرێكاران
  که  وه کردبێته سته رجه خۆیدا به  کۆمۆنیزم له  ڤێرژنێک له  و حزبه بێ ئه ده  یه وه خاڵیکی تر ئه

ن،  ئید و پشتیوانی لێبکه ڵیبیێرن وته یی بتوانن ۆه ساده  تی به اڵیه میعیاری کۆمه ڵك به  خه
م  بێ النی که ده  مه بۆ ئه.  ست ده  نه ن و ڕیشی خۆیانی بده ک ئیعت ادی پێبکه یه راده به
ران و  ستدابێ، ڕابه رده به بێ له ڵگادا ببێ، حزب ده کۆمه ژمونی سیاسی و ئایدۆلۆژیكی له ۆه
بیان   ڵگاوه ڵک و کۆمه کانی خه له سه و مه زیه  قه ویست بن و به ڵسوراوانی ناسراو و خۆشه ۆه

 ..   وه ناسنه
  شێکی کافی له به  بدا، كه  وه اڵته سه ده م له  توانێ ده حزبێك ده  كه  یه وه كی تر ئه یه له سه مه

کانی حزبدا  ڕیزه ی خۆی له که وتی سۆشیالیستی ناو چینه رانی ڕه وان و ڕابه پێشڕه
كگرتوو و  خۆیدا یه  سۆشیالیستی ناوچینی کرێکاری له  یمی ک مه یه ڕاده ڕێکسستبێت و به
  ڵسوڕاوانی كۆمۆنیستی ناسراو كه ران و ۆه ڕابه  بێ بوونی ڕیزێك له به.  ڕێكسراو كردبێ

اڵت، ناتوانرێ ۆێشتا  سه ستی ده ده  ڕینێك بۆ گرتنه كێشن بۆ شۆڕشێك بۆ ڕاپه ڵك ڕائه خه
 . ڵگرێ نگاو ۆه اڵت ۆه سه و ده ره توانێ به ین ئه ر حزبێک بکه سه له  قسه

گرتنی تاکتیکی  وه سته ده ی ئاسۆی سیاسی و به له سه دا مه مانه پال ئه  خاڵیکی تر له
  ڤی له لشه حزبی به کی کۆمۆنیستی که  ر لینین وێڕای ئاسۆیه گه ئه  بۆ ن ونه.   یه شۆڕشگێرانه

بوو،  ڵگری تاکتیکی شۆڕشگێرانه ، ۆه وه کانی تر جیاکردبوه پ و راسته چه  وته موو ره ۆه
اڵت بۆ  سه ده"کی تردا  یه وره ده  کدا، له یه وره ده له "  اڵت بۆ شوراکان سه موو ده ۆه"شیعاری 

، تا بڕیار "وی و ئازادی شكردنی زه ئاشتی و دابه"، خودی دروش ی "شوراکانی پترسپۆرگ
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ورانی  ده  لینینی له تاکتیکێکن که   ڵه کۆمه  مانه ئه..  ڕینی مۆسکۆ راپه"ر سازدانی  سه له
بوو   وه م تاکتیکانه ڕێگای ئه لینین له .   وه ناسرێته اڵتدا پێ ده سه ی ده وه و کرانه شۆڕشگێرانه 

ناو جوتیارانی الدێوه و    ڤیکی برده لشه نارخست و نفوزی حزبی به كانی که ناردۆنیكه  که
نگ و برسێتی بۆالی  جه  ڵکی ناڕازی له ربازان و خه شێکی زۆری سه ۆا پشتیوانی به روه ۆه

شوراكاندا بشکێنێ و   كان له ڤیكه نشه مه  بوو توانی نفوزی  وه م ۆۆیه ر به ۆه وه.   خۆی راکێشا
 .  وه ریكیان بكاته ته
و  لزوماتی ئه م بۆکردن مه ی ئاماژه مانه موو ئه بڵێم ۆه که   یه وه ستم ئه به م مه م قسانه له

  گینا وانییه اڵت بگات، ئه سه ده  توانێ به ئه  وه ندێتیانه ت ه م تایبه به  و حزبه ن و ئه حزبه
ی  وه و ساغكردنه  رنامه ریكی به وتوون و خه نهێنی كاریدا خه  له  تێك حزبێك بن كه ماعه جه
ت  نانه ته.  ن اڵت بکه سه گرتنی ده وه و باس له ره ده  و و ڕۆژێكدا بێنه شه  كانن و له ره زه نه

ک  ناتوانێ یه  وه دیسانه  لزوماتانه م مه بێ ئه کرێکار پێکهاتبێ به راپا له  ر سه گه حزبێک ئه
  و ره توانێ بڕوات به نا، حزبی كۆمۆنیست كاتێك ئه..   وه اڵت گرتن نزیک ببێته سه ده نگاو له  ۆه
ی  تانه و خاسیه موو ئه دا توانیبێتی ۆه باتکارانه كی سیاسی و خه یه پرۆسه  اڵت له سه ده

نسور  مه کانی  كه بۆچونه  یه یه و چوارچێوه ئه  مه ئه.   وه کردبێته  سته رجه خۆیدا به باسکران له
 .  ر بۆچونێکی تر ۆه  وه له كاته ت جیاده حک ه

ی بۆ لینین کرد  ڕووسیادا كرد و ئاماژه  له  ی نه اڵتی دووالیه سه ده  مال باسی له ۆاوڕێ جه
ڕوسیا پێی  كه  یه وه ست ئه به م مه که یه  م قسانه له..  ین كان ناكه كو بالنكیسته وه  ڵێ ئێ ه ئه  که

ست  ده به  وه ره یانی سه  اڵتی دوالنه سه ، ده وه ته اڵت کراوه سه ده  که  وه که یه وره ده  ته ناوه
وحاک ان ناتوانن حوکم   یه وه ڵکه ست شوراکان و خه ده ڵگا به ی کۆمه وه وخواره  یه وه حاک انه

و   وه خواره  حزاب ڕۆچۆته نفوزی ئه  که  شه وه ۆا مانای ئه روه ۆه.   ن دا بکه وه ر خواره سه به
سیاسی و   باته و خه کانی ئه ته ش خاسیه مه ئه.  ست ده ڵگای گرتۆته  کۆمه  وه خواره  له

.  رگرتووه ندێتیان لێوه ت ه رگیرن و تایبه کان تییدا ده حزبه خات که رده ده  واقعیه  تیه چینایه
ڵیت  پێ ان ده  که  یه وه نێکی ئه ین الیه کان ناکه ک بالنکیسته وه  ڵێت ئێ ه ی لینین ده وه م ئه دووه

اڵت گرنگی  سه کان بۆگرتنی ده باتی کۆمۆنیسته خه له  نه م الیه ئه.  ین شۆڕش ناکه یاری به 
زمونی  ئه  ی ماركس به ڵه مامه تی  له  نسور حك ه م مه م لینین و ۆه وۆه  یه خۆی ۆه
  رپرسیارانه دا نابه وانه ر ئه رامبه به تیكردنی مارکس له دژایه.   وه ته ی پاریس بۆیان ماوه کۆمۆنه
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ۆێشتا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاران بۆی   ، یانی شۆڕشێک که ن که وه ده شۆڕشه  یاری به 
. رگرێ وبیپارێزێ اڵت وه سه بتوانێ ده  که  ۆێناوه ست نه ده  ی به ته و قابیمیه وئه  نییه   ئاماده

  بات بۆ گرتنه خه  له  شێك بووه ك و به یه گۆشه  میشه ۆه  ته قڵیه م عه ر به رامبه به  وه ستانه وه
مان  ۆه ت به نسور حك ه لینین  و مه.   وه کانه ن کۆمۆنیسته الیه اڵتی سیاسی له سه ستی ده ده

وازی  ن و بانگه که ده  وه شۆڕشه  یاری به  ن که که ده  وانه تی ئه ی ماركس دژایه شێوه
كانی  یی و پێداویستیه ی توانا وئاماده وه بێ ئه ن بۆ شۆڕش، به که ری نارازی ده ماوه جه

كانی شۆڕشی كرێكاری  زۆنیه  كردنی پێداویستیه باسی ئاماده.  بووبێ  شۆڕش ۆێشتا ئاماده
و  بتوانرێ ئه  كه  یه و مانایه تدا به سور حک ه کانی منه بۆچوونه  تی كرێكاری، له و حكومه

دا  باتكارانه كی سیاسی و خه یه پرۆسه  بكرێ و له  ی باس ان کرد ئاماده ندێتیانه ت ه تایبه
ستهێنابێت  و خۆپارێزی  ده اڵتی به سه کانی گرتنی ده ته ی قابیمیه که چینی كرێكار و حزبه

 ..   وه شۆڕشه  یاریکردن به بکرێ له
 

 :مال موحسین جه

  ند به یوه په  بزانم ۆاوڕێ موحسین له  دا پێم خۆشه مه ی ئه درێیه  ر له ستت خۆش بێ، ۆه ده
و  سره ی خه و خااڵنه باس ان كرد و ئه  كه  وه یه و پێشینه به  وه اڵتی سیاسیه سه حزب و ده

  یمه م مه دژی ئه  ی كه و بۆچوونانه ی ئه وه اڵمدانه بۆ وه  وه ئیزافاتێكه  تا به وتی یان ۆه
 ؟ یه رمو تۆ چیت ۆه ، فه وه ستنه وه ئه

 

 :ریم موحسین كه

ڵكو  به  یه، دا ۆه یه م ناوچه له  ی كه په و چه ر ئه ك ۆه پ، نه تی چه ڕه ی بنه كێشه  كه  پێ وایه
اڵت  سه ی ئایا حزب ده وه ، ئه یه دا گرفتی ۆه م باسه ل ئه گه له  كه  یه وه گشتی، ئه  پ به چه
م  ئاستی ئه  م له ئاستی دنیا و ۆه  م له ۆه  مه ئه  ؟ پێ وایه !گرێ یان چینی کرێکار ئه

و   وه ته نسور حك ه ن مه الیه له  و باسه ی ئه وه پێشه تی دوای ۆاتنه تایبه  شدا به یه ناوچه
  و یان له بگرن له  خنه ن یان ڕه بكه  وه وێ پیاچوونه یانه ئه  سانێك كه دواتری  كه

كرێ حزب  چۆن ئه  ن كه كه زیاتر پێداگری ئه  یه له سه م مه ر ئه سه ی، له كه وه بزووتنه
زراندنی  و باسی دامه  كاتێدا شۆڕشی كرێكاری باسی شۆڕشی چینێكه ؟ له!اڵت بگرێ سه ده
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ك  دا یه لێره.   وه ن چینێكه الیه له  تیه اڵیه و باسی ئاڵوگۆڕی كۆمه  وه ن چینێكه الیه له  اڵته سه ده
ماركس باسی   مانیفێستدا كه  ی له ت بده ر دیقه گه ئه  كه  یه وه میان ئه كه یه.  دوو شت بڵێم

و   یه ناو چینی كرێكاردا ۆه ی له وانه و بزووتنه شێكین له به  ڵێ ئێ ه كات ئه كان ئه كۆمۆنیسته
وان  ل ئه گه له  كانی ئێ ه ڵێ جیاوازیه تا ئه كان و ۆه كرێكاریه  حزبه  له  كێكه یه  حزبی ئێ ه

ك  مانایه  یانی به.  مان لەبەرچاوە كه موو چینه ئامانجی كۆتایی و گشتی ۆه  ئێ ه  كه  یه وه ئه
ناو خودی چینی كرێكاردا  یمێك  له شێك و مه وتێك و به ماركس خۆی باسی جیاوازی ڕه

و  كات و باسی حزب و ڕێكسراوی ئه كۆمۆنیزم باس ئه  ش به یمه م مه ئه  كات كه ئه
و   یه وه م بزووتنه بێگومان ئامانجی كۆتایی ئه.   وانی تر جیاوازه له    كات كه ئه  یه وه بزووتنه

كانی  وته كانی تر و ڕه شه به  له  وه كاته ش خۆی جیائه مجۆره به  كات كه چاو ئه ڕه  م چینه ئه
كان و چ برۆدۆنیەکان  و   ، چ بالنكیه بووه ۆه  مانه رده و سه ئه  تری ناو چینی كرێكار كه

خت  جه  مه ر ئه سه ماركس خۆی له.  باتی ئابوری ئامانجیانه نها خه ته  ی كه وانه ۆەموو ئه
  مان شته بڕوای من ۆه  تی  به نسور حك ه ی مه وه ئه.   مان شێوه ۆه  و لینینی  به  وه كاته ئه
، یانی ۆەموو چینی  یه وه شێكی چینی كرێكاره به  ند به یوه په  كات له اڵت ئه سه باسی ده  كه

موو چینی  اڵت ناگرێ و بگرە بۆ گرتنی دەسەاڵت خەبات ناکات و بگرە ۆه سه كرێكار  ده
موو  ۆه  ، ڕاسته ته واقعیه  مه ئه.   اڵتی بۆرژوازی نییه سه كرێكار خوازیاری ڕووخاندنی ده
ك مەیل و بزوتنەوەی  وت و یه ك ڕه اڵم یه كات، به بات ئه چینی كرێكار دژی بۆرژوازی خه

ئامانجی "یڵێ  ماركس ئه  ی كه وه ئه.  اڵتی بۆرژوازی بروخێنێت سه وێ ده یه ئه  یه م چینه ناو ئه
جۆرێك  ، یانی به "رچاو گرتووه به ی له م چینه كانی خەباتی ئه موو قۆناغه و ۆه  كه موو چینه ۆه
اڵتی  سه ش ڕوخاندنی ده ندیه وه رژه و به ئه  كات كه ندی چینێك ئه وه رژه به  عبیر له ته

ت و  م سیاسه م تێڕوانین و ئه یمێكی، ئه وت و مه و ڕه  م چینه شێكی ئه یانی به.   بۆرژوازیه
ری ڕێكسستنی  كه سته رجه حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری به.  یه ی ۆه ستراتیییه  م ئامانجه ئه
ی حزبی  ڕێگه اڵت بگرێ و بێگومان له سه وێت كرێكار ده یه ئه  كه  یه م تێڕوانینه ئه

 ؟ چۆنه  یه له سه م مه ئه.  وه كۆمۆنیستیه
ی  و باسی ن ونه سره خه.  اڵت بگرێ سه ده  یتوانیوه می ماركسدا كرێكار نه رده سه  له  ۆەڵبەتە
بڕیاری   وه كانه ن بالنكیسته الیه زیاتر له  وه زانین ئه موومان ئه ۆه  ی پاریسی كرد كه كۆمۆنه

كانی  زمونه ڕوویدا ئه  و ڕووداوه ئه  دواتری  كه.  بوو ی ۆه خنه ماركس ڕه  ر درابوو وه سه له

 م سمیناری دووه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  
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ئێ ە و   زمونێك كه اڵم  ئه كان روون دەکاتەوە، به بۆ چینی كرێكار و كۆمۆنیسته
و  له   .ره زمونی شۆڕشی ئۆكتۆبه ئه  بزووتنەوەی کۆمۆنیستی و مارکسیزم ۆەیەتی

دات،  ئه  و بڕیاره سێك ئه تی  كه تایبه  دات و به وتێك بڕیار ئه ڕه  بینین كه ئه  شۆڕشەدا ئێ ه
  درێ لەسەر بەرپاکردنی شۆڕش، كه ی حزبێكی سیاسیدا بڕیار ئه وه كۆبوونه  له.  کە لینینە
موو  ۆه  ئێ ه.  ن بكه  و شۆڕشه ئه  نییه  وه ڕیان به ش باوه كه ی ڕابەرایەتی حزبه زۆرینه

لینین باسی ئەنجامدانی   ندیدا كاتێك كه ی ناوه ی كۆمیته وه كۆبوونه  له  كه  مان بیستووه وه ئه
بوو و  دوێنێ كاتی نه:"  شۆڕش و ڕاپەڕین دەکات و بەو دەستەواژە بەناوبانگەی کە دەڵێ

باسی ئەوە دەکات کە .  بەرگری لە بڕیاری شۆڕش ئەکات  "نگه ینێ دره تی و سبه مڕۆ كاتیه ئه
دەبێ حزبی بەلشەفی دەست بەرێت بۆ ڕاپەڕین و لە ڕێگای کۆمیتە چەکدارەکانی 

اڵتی كیرنسكی  سه کرێکارانەوە لە پترۆسبۆرگ ۆێرش بکەنە سەر کۆشکی زستانە و ده
دا  كه ناو خودی حزبه دات و له لینین بڕیار ئه!   تی كاتی بڕوخێنن البەرن و حكومه

شۆڕش بكات و   بڕیاری داوه  كه موو چینه ۆه  كه  یانی وا نییه!  یه بەرامبەری ت ۆه فه موخاله
سێك دێت  كه.  بڕیاری بەرپاکردنی شۆڕشی داوە  كه ۆەموو حزبه  كه  تەنانەت بەوجۆرە نیە

بێ شۆڕش بكات،  كرێكار ئه  كات كه ی چینی كرێكار ئه مێیووییه  نده وه و ڕه ری ئه نوێنه  كه
  وه خۆیان به  ی كه وانه ئایا ئه.    وه شی كرده سته رجه ی كرد و به وه تی ئه رایه نوێنه  سه م كه ئه
!ن كه ئه  مه ر ئه سه ك له یه ر ڕێبازی لینین دەڕۆن و بڕوایان پێی ۆەیە چ قسه سه زانن کە له ئه

ڤی  لشه بڕیاری شۆڕشی دا یان تەنانەت حزبی به  كه واوی چینه ؟ ئایا  پێیانوایە کە ته
بڕیاری .  پشتی  اڵم توانی حزب بێنێته لینین بڕیاری دا، به!  ؟ بەبڕوای من نەخێر!بڕیاری دا

لینین بۆ شۆڕش و ڕاپەڕین لە روانگەیەکی پیالنگێڕانە و ئانارشیستیەوە نەبوو، بەڵکو  
مای نفوزێكی کۆمەاڵیەتی بوو  ر بنه سه جۆرێك باسی كرد، واتە له  و به سره خه  ی وه وەکو ئه

تی لینین لەناو چینی کرێکار و بەتیابەتی لەناو کرێکارانی  تایبه كان و به ڤیه لشه به  كه
  یكات به دات و ئه كاتێك لینین بڕیار ئه.  سۆشیالیست و ۆوشیاری پترۆسبورگدا ۆەیانبوو

ڵسوڕاوانی سۆشیالیستی ناو چینی  كان و كرێكارانی پتروسبۆرگ و ۆه لشەفیە بڕیاری به
. ڕۆن، دوای ئەوە شۆڕش دەبێتە راستیەکی ئەنجامدراو ی لینیندا ئه رحه م ته ل ئه گه كرێكار له

دەتوانین مامەڵەی   ر، یە بۆ شۆڕشی ئۆكتۆبه وه م لێكدانه لەسەر  بنەمای ئه  من پێ وایه  بۆیه
 . ین تر تێیبگه تی  بکەین و ئاسانتر و ساده نسور حك ه ی مه كه باسه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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ئێ ە ن ونەی شوراکانی روسیامان ۆەیە، !  سەبارەت بەوەی کە شوراکان دەسەاڵت دەگرن
کە لەکاتێکدا ۆەموو دەسەاڵتەکان لە خوارەوە لەژێر دەستی خۆیاندا بوو، بەاڵم بەۆۆی 
ئەوەی کە مەنشەڤیەکان نفوزی زۆریان تێیدا ۆەبوو وە لەسەر ئەو بڕوایەی کە  قۆناغ 

. كردەوە سمی ی بۆرژوازی ئه اڵتیان ته سه قۆناغی شۆڕشی دی وكراتیكه، خەریك بوون ده
بڕێن و   اڵتی واقعی خۆیان دائه سه ده  له  ریكه شوراكان خه  ی كرد كه رحه م ته لینین ۆات ئه

بێناوەرۆك  دەبن و حکومەتی کاتی بە سەرۆکایەتی کیرنسکی خەریکە جومگەکانی 
كات حزبی بەلشەفی  دەسەاڵت سازدەداتەوە و شوراکان لەکار دەکەون،  بۆیە پێویست ئه

  و و به بڕیاری ئه  دوای ئەوە حزبی  به.  ڕۆڵی خۆی بگێڕێ و دەست بۆ دەسەاڵت بەرێت
ت باسی  نسور حك ه مه  ی كه م باسه ئه  پێ وایه  بۆیه.  ی كرد م كاره و ۆات ئه تێڕوانینی ئه
شۆڕشی   ند به یوه په  لینین له  كه  یه وه یه و ئاڕاسته كات، ڕێك له اڵتی سیاسی ئه سه حزب و ده

 .ی كرد ڕووسیادا پیاده  له  وه سۆشیالیستیه
راوردی  ر به گه و باسی كرد، شۆڕشی سۆشیالیستی ئه سره جۆرێك خه به  خاڵێكی تری  كه

یان   ڕوویداوه  كانی تری كه شۆڕشه  رامبەر به تی به اڵیه كو شۆڕشێكی كۆمه یت وه بكه
مجار لە مێیوودا  كه بۆ یه.   یه كان، بڕیارێك و گۆڕانکاریەکی ۆوشیارانه ئاڵوگۆڕه  ر به رامبه به

  وه تیه گایه به ره ده  ن ئاڵوگۆڕ له ت بده دیقه.  شۆڕشێك بەرپابکەن  ن كه ده كان بڕیار ئه ئینسانه
كانی بۆرژوازی  ما ئابوریه بنه  ورده  پێشدا ورده  کە له  بۆ بۆرژوازی، ئاڵوگۆڕێك بووه

ست بۆ  ك واڵتی دیاریكراودا بۆرژوازی ده یه  قۆناغێكی دیاریكراودا له  له.   دروست بووه
  نییه  وه بات و ئیتر دوای ئەوە بۆرژوازی لە ۆیچ وواڵتێکی دیکەدا  پێویستی به شۆڕش ئه

نسادا دەستی بۆ شۆرش بردوە بۆ وەرگرتنی  ڕه فه  له  بۆرژوازی تەنها !   شۆڕش بكات
دەسەاڵتی سیاسی لە چینی دەرەبەگ، بەاڵم لە ئەڵ انیا و بەریتانیا جۆرێك رێکەوتن لەنێوان 

واتە بۆرژوازی بێجگە لە فەرەنسا، لە ۆیچ جێگایەکی دیکە !  ئەو دوو چینەدا دەکرێ
تی خۆی  اڵیه سیست ی ئابوری و كۆمه  ی كه وه بوو بۆ ئه شۆڕش نه  پێیوستی به

بێ شۆرش ناتوانێ ئاڵوگۆڕی ئابوری بکات و شێوازی ئابوری  اڵم كرێكار به داب ەزارێنێ، به
اڵتی بۆرژوازی و  سه توانێ ده شۆڕش ئه  كرێكار تەنها به!  سەرمایەداری لەریشە دەربکێشێ

ڵگا  می ئاڵوگۆڕی ئابوری كۆمه كه نگاوی یه ۆه.  سیست ی ئابوری بۆرژوازی تێكبشكێنێ
حزبی سیاسی   ش به مه ئه.  بگرێ  وه سته ده اڵتی سیاسی به سه بێ كرێكار ده ئه  كه  یه وه ئه

 م سمیناری دووه
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بڕوای   اڵتی سیاسی بگرێ، به سه ناتوانێ ده  چینی کرێکار وەکو چینێك بە گشتی.  كرێت ئه
بۆ چینی كرێكار کە گوایە خودی چینەکە دەسەاڵتی سیاسی   ورێكی ناواقعیه سه ته  وه من ئه
. چینی کرێکار، توێیی جۆرواجۆر و بزووتنەوە و مەیمی جۆراوجۆری تێدایە!  دەگرێ

كان ۆیچ کات نە دەتوانن دەسەاڵتی سیاسی لە بۆرژوازی  ندیكالیسته سەندیکا و سه
وت  ڕه  مانه یل و بۆچوونی ناو كرێكارن، ئه موو مه ۆه  مانه ئه!  وەربگرن و نە کاری ئەوانیشە

اڵم چەندین  به  چینی كرێكار چینێكه،  ڕاسته.  تی فیكری و سیاسی ناو چینی كرێكارن و خه
وت و  گرێت ڕه اڵت ئه سه ده  ی كه وه بڕوای من ئه به  بۆیه.   یه یل و بۆچوونی جیای ۆه مه

وت و  و ڕه ، حزبی ئه وە بزوتنەوەیەکی دیاریكراوی ناو چینی کرێکار و حزبی ئه
 .گرێ اڵتی سیاسی ئه سه ده  كه  بزوتنەوەیەیە

ك  وه  ی وانه حزابی كۆمۆنیستی و ئه جیاوازی ئه  و وتی جیاوازی ئێ ه، سره ی خه وه ئه 
  كان و ئانارکیستەکان کە دەیانەوێ لەڕێگای پیالنگێڕی و کاری تێکدەرانەوە بالنكیسته

  تدا پێویستیان به ڕه بنه  دەوڵەتی بۆرژوازی بڕوخێنن، ئەوەیە کە ئەوان له  اڵتی سه ده
وان رێکسستن و پراتیکی سەرچونە و دابڕاو لە  ی ئه وه ئه.   ڕێكسستنی چینی كرێكار نییه

ۆەڵدەستن بە تیرۆرکردنی سەرانی دەوڵەت و یان کاری لەو   كه  كه یه جەماوەری نوخبه
ك و پراتیكی  یه وه یانی باسی ڕێكسستنی بزووتنه!  بابەتەوە گوایە دەوڵەت دەڕوخێنێ

اڵم  به.   ڵگا كۆمه  كی بێڕیشه و دابڕاو لە یه نوخبه  ، واته تی بزوتنەوەیەک نییه اڵیه كۆمه
مای ڕێكسستنی  ر بنه سه تدا له ڕه بنه  شۆڕشێك کە لینین دەستی بۆ برد و ڕابەری کرد، له

لە ڕووی   و رادەیەی كه به  تی بوو كه تی و چینایه اڵیه كی سیاسی و كۆمه یه وه بزووتنه
لەباری سیاسیەوە و   یه ئاماده  رێکسراوی سیاسیەوە خۆی رێكسستوە و بەو رادەیەی کە

مای  ر بنه سه و له  یه دا نفوزی ۆه كه ناو چینه ۆەروەۆا بەو ڕادەیەی کە بەپمەی جۆراوجۆر له
وتێكی ناو چینی  ڕه  كه  یه وه ش ئه مه ئه  پێ وایه.  بدات  سیاسیه  م بڕیاره توانێ ئه ئه  م نفوزه ئه

 .اڵت بگرێ سه ده  كه  بڕیاریداوه  كه موو چینه جیاتی ۆه كرێكار له
.  ورانێكی گوزاره اڵت بۆ چینی كرێكار لە بۆرژوازیەوە ده سه ی ده وه ی گواستنه پرۆسه 

ئێوە دیقەت بدەن، .  ورانی گوزاردا حزب دەسەاڵتی سیاسی بەدەستەوە بگرێ دەبێ لە ده
و حزبی   بوایه  وه ست شوراكانه ده  اڵت به سه ئەگەر لەسەردەمی شۆڕشی روسیادا ده

اڵتی  سه رگری بۆرژوازی تێكبشكێنن و ده یانتوانی به بەلشەفی لێگەڕابایە، ئایا شوراکان ئه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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؟ ئێ ە ووت ان کە خەریك بوو بەرە بەرە شوراکان دەسەاڵتی خۆی !شورایی بپارێزن
ڤی،  لشه حزبی به  بۆیە دەبوایە حزبێکی کۆمۆنیستی، واته!  رادەستی حکومەتی کاتی دەکرد

دواتردا  له   ی كه وه ئه!  اڵتی كرێكاری بپارێزێ و واشیکرد سه تی چینی كرێكار ده رایه نوێنه  به
حکومەتی کرێکاری تووشی شکست دەبێت و بۆرژوازی لە بەرگێکی دیکەدا و لەناو خودی 

رەخنە لە "  حزبی بەلشەڤیەوە سەردەردێنێتەوە، ئەوە باسێکی دیکەیە و لە نوسراوی 
م  بڕوای من ئه اڵم به به.   ی مەنسور حک ەتدا روون کراوەتەوە"  ئەزمونی یەکێتی سۆڤیەت

اڵتی  سه حزبی سیاسی کۆمۆنیستی چینی کرێکار، توانی ده  ی ناو چینی كرێكار، واته وته ڕه
لە ۆەلومەرجی سیاسی ئیستادا ئەو مەسەلەیە چەند .  وه ربگرێته بۆرژوازی وه  سیاسی له

  زمونی شۆڕشی كرێكاری له ئه  د سال له قات زیاتر راستی تێدایە، چونکە ئێ ە دوای سه
زمونی دژی کۆمۆنیزم و دژی  ك ئه بۆرژوازی دنیایه  ین كه كه اڵت ئه سه ڕووسیادا باسی ده

شۆرش بەدەست ۆێناوە و ۆەزاران رێگا دەگرێتەبەر و دەیان ئی کاناتی لەبەردەستدایە 
جاران   رتر له كاریگه  دان شێوه سه  به!  بۆئەوەی رێگری لە ڕوودانی شۆڕش بکات

حزبی كۆمۆنیستی   نادات كه  وه ك ئی كانی ئه یه ۆیچ شێوه  به.   بۆرژوازی خۆی ڕێكسستووه
. ی چینی كرێكار و بەوجۆرەش بتوانێ شۆڕشی کرێکاری ئەنجام بدات حزبی زۆرینه  ببێ به

ئەگەر سەد سال لەمەوبەر بۆرژوازی غافڵگیر کرا لەالیەن لینین و بەلشەڤیەکانەوە، ئەوا 
ئێستا زۆر ۆوشیارتر و چاوکراوەتر و ۆەستیارترە بەرامبەر بە شۆڕشی کرێکاری و 

 ! مەسەلەی پاراستنی دەسەاڵتەکەی
 

 :مال موحسین جه

ر  گه اڵم ئه یان كرد به كه له سه شێكی زۆری مه باسی به  و دوو ۆاوڕێیه ئه  من پێم وایه  
من پرسیارێكی تری لێ .  شی بكات توانێ پێشكه ئه  یه كی ۆه یه ۆاوڕێ عوس ان خۆی ئیزافه

  باسی ئایا كۆمۆنیزم له  ت خۆشی له نسور حك ه مه  كه  یه ش ۆه و بۆچوونه م، ئاخر ئه كه ئه
كی واقعی  یه شێوه  ڵك به ڵگا و خه كۆمه  كات كه ئه  وه باس له  یه وتنی ۆه ركه لی سه ئێراندا ۆه

  ش نابێ به مه ڵێ ئه كێ ئه  یه وه وی  ئه ئه  وه ڕوومان بكاته یرمان بكات و ڕووبه توانێ سه ئه
ر  تی  شۆڕشی ئۆكتۆبه تایبه  ی تری لێ دێت و به زمونانه و ئه كو ئه روه اڵتی حزبی ۆه سه ده
حزبێكی   كه  یه وه وی  ئه كرێ ئه باس ئه  كه كانی شكستی شۆڕشه خاڵه  كێك له كو یه وه  كه

 م سمیناری دووه
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.  ژێر ناوی كۆمۆنیزمیشدا بووه و له  اڵت داوه سه ده  ی به درێیه  وه دوای لینینه  تۆتالیتار له
  چێ كه وای بۆ ئه  یه ڵكێك ۆه خه  ی چونكه ك بده یه وه م ڕوونكردنه كه ز ئه حه  وه یه مباره له
 . ڕوات دا ئه و ئاقاره ر به نجام ۆه رئه اڵت بگرێ سه سه ر حزبێكی كۆمۆنیستی  ده گه ئه
 

 :عوسمان حاجی مارف

ی ۆاوڕێیاندا چەند  و باسه ی ئه درێیه  ر له و ۆه  م زۆر بۆ گرنگه و پرسیاره من ئه  باشه
نرێ حزبی  كرێ و ناوئه ، حزبێك دروست ئه یركه سه.  مەسەلەیەک ڕۆشن کەینەوە

ریتێك دێتە پێشەوە لە ئەجندای ۆەڵسوڕانی  كۆمۆنیست و لەو بارەیەوە پرنسیب و نه
.  سیاسیدا، ئایا ئەو حزبە ۆەول ئەدات یان بۆ خۆی داناوە بگات بە دەسەاڵتی سیاسی

ڵگا وەک بەشێکی  اڵتی سیاسی یان حزب و كۆمه سه بۆ باسی حزب و ده  وه ڕێینه ر بگه گه ئه
جدی و گرنگ لە باسەکانی ۆاوڕێ مەنسوردا، ئەو پرسیارە دێتە پێشەوە، ئاخۆ ۆۆکەی 

حزابی  ر سونەتی بەشی زۆری ئه گه ؟ ئه م مەسەلەیە بۆتە جێگای باس و لێکۆڵینەوە چییە ئه
ت  نسور حك ه ۆەوا و حاشیەیی پێ  ۆاتنە ئارای ئەم باسانەی مه كۆمۆنیستی و چەپی پێمه

مانا و   م باسانەی ۆاورێ مەنسور اڵت گرتن بوایە، ئه سه بۆ ده تی ۆەنگاوی سیاسیان  واقعیه
كی درێی لە ۆەڵسوڕانی  ڕاستی مێیوویه به  ی كه وه رئه به بوو، له گرنگی و پێداویستیەکی نه

سیاسی حزب و گروپە چەپەکان بە جۆرێک دەست بەرداری مەسەلەی دەسەاڵتی سیاسی 
. بون، یان لە ئەجندای کاری عەمەلیاندا مەسەلەیەک نەبوو بەناوی دەسەاڵتی سیاسیەوە

مانای بەرگری   كو گروپی فشار تەنها به ی وه كه قمیدیه ك مانا ته جۆرێك وه ، یان به ۆەروەۆا 
چینی كرێكارو ڕەخنە لە دەسەاڵت و ۆەڵسوڕاوان،   لە مافەکانی کرێکاران و خەباتی ئابوریی

ئایندەی بەۆێزکردنی گروپەکەیان یا حزبەکەیان  بۆ ئەوەی بگەنە دەسەاڵت و کۆمەڵگە 
بەڕێوە بەرن، بە تەواوی بە فەرامۆشی سپێردرابوو، یان لەچوارچێوەیەکی تەنگ و بێ 

 .ئاسۆدا دەبوونە ۆاوبەشی دەسەاڵت وۆاوشانی حزبە بۆرجواکان
قمیدیەی چەندین ساڵە بۆتە سونەتی کاری گروپ و مەحافمی  ته  له سه و مه ئه  بۆ ن ونه

زمونی كۆمۆنیزم قبول  ئه  ر شتێك له ن و یا ۆه كه ی مانیفێست قبول ئه رنامه کۆمۆنیستی، به
پێناسەدەکات  کە مارکسیەکی عەیارە بیستوچوارە و  وه  دا خۆی به وه دوالێكدانه  ن، له بكه

تا کرێکاران بگەن بە دەسەاڵتی سیاسی، یانی   وه کاری ئەوەیە كرێكاران ۆوشیار بكاته

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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ئیتر سەرپەرشتی ڕێكسستنی کرێکاری بکات و   كه  داناوه  وه ركی سیاسی خۆی به موو ئه ۆه
ئاراستەی ناڕەزایەتی و خەباتیان بگەیەنێ بە دەسەاڵت، واتە کاری حزب دەکات بە 

تا چینی کرێکار بۆ خۆی مەسەلەی دەسەاڵت ..!  سەرپەرشتیاری و ۆوشیار کردنەوە
كاركردن، لەو   له  م جۆره نسور ڕۆشنی دەکاتەوە ئه ك ۆاوڕێ مه وه.  یەکالیی دەکاتەوە

دیدگایەوە سەرچاوە دەگرێ کە دەوری پراتیکی شۆڕشگێرانەی حزب و ڕابەرەکانی بە 
سەرنجێکی  کە لەسەر حزب و  دەسەاڵت ۆەیان بێت .  فەرامۆشی و ناکارایی سپاردووە

ئەو مانایە پەیدا ئەکات حزب وەک ۆێزێک لە ناو کێش ەکێشە سیاسیەکاندا دەسەاڵت 
پێویستە ئەم مەسەلەیە لەو شوێنەوە ڕۆشنکرێتەوە، گەر حزب ئامڕازی دەستی .  بگرێت

چینی کرێکارە بۆ شۆڕشی سۆشیالستی چ دەورێکی ۆەیە لە ڕوخانی دەسەاڵتی بۆرجوازی 
 یەکی دەبێت؟ و بە دوای ڕوخانی دەسەاڵت چ جێگەوڕێگه

ریكی ئەوەیە کرێکاران ڕۆشن کاتەوە و چاوەڕوان  حزبێك زیاد لە بیست سال خه  بۆ ن ونه
، بەاڵم لە دنیای واقعدا لە ماوەی ئەو بیست  دەکات خەباتی کرێکاران بگات بە دەسەاڵت

بن و ئەو دۆخە تێئەپەڕێنن و مناڵەکانیان گەورە  ده  وره ك لە کرێکاران گه یه وه ساڵەدا نه
دەبن و نەوەیەکی تر لە ۆێزی کار دەکەوێتەوە بازاڕ بەاڵم ئەو حزبە ۆەر لە جێگای 
خۆیەتی و خەریکی ڕۆشنکردنەوە و بەئەندام کردنی کرێکارانە بۆ ناو حزبەکەی و لە 

یا لە ۆەڵبیاردندا .  ئەنجامدا ئەو کرێکارانەش بێ ئومێد دەبن لەو حزبە ڕێگەیەکی تر دەگرن
ئەم پرۆسەی ۆوشیارکردنەوە و بەرگری لە کرێکاران بەم .  دەنگ بە حزبێکی تر دەدەن

اڵتی کرێکاری  لەو  سه كرێكاری  ۆوشیار دەبێتەوە نە ده  و نه  ڕێوه ڕوا به ئه  شیوەیە نه
ش لە شوێنی خۆیدا دەمێنێتەوە یا  و حزبه ۆەروەۆا  نە ئه.  پرۆسەیدا مانایەکی دەمێنێت

حزبی   گروپێكی بچوك، بۆ ن ونه  بێ به ی نامێنێ و ئه وڕێگه و جێگه  وه پوكێته ده  ورده  ورده
ی کە سیاسەتی ئەو حزبە خۆ  وه ر به ۆه.  بوو  كه كانی ناوچه وره حزبه گه  كێك له شیوعی یه

  و حزبه كێك له یه  به  بووه  پاراستن بوو لە دەسەاڵت جا لەبەر ۆەر ۆۆیەک بوبێت، 
ۆا  ئێستاش خەریکی  جۆره  ی كه ۆیچ دەورێکی لە شانۆی سیاسیدا نەماوە و  بچوكانه

 .رات و ڕێکەوتنی سیاسی ناپەیوەندە بەخەباتی کرێکارانەوە مناوه
،  وه ی ڕۆشن بكاته كه چینه  كه  نییه  وه نها ئه ته  ی به كه ركه یدان ئه مه  دێته  حزاب بۆیه ئه 

ئەوەش  سونەت و ئەرکێکە کە دەبێتە خاوەنی بەرنامە و خەتی سیاسی و ڕێکسراوی پتەو، 

 م سمیناری دووه
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پێشەوەی خەباتی  ۆەروەۆا بە توانا و  وەاڵمدەرەوەی خێرای کێشە و مەسەلەکانی چونه
بێ وەک ۆێزێک  حزبێکی کۆمۆنیستی ده   ی كه وه ك ئه مانایه  به.  حزبی و کرێکاران بێت

مناوەراتی سیاسی و کاریگەری و گۆڕانی ۆاوسەنگی ۆێز بە قازانجی حزب ۆەمیشە لە 
ی سیاسیدا بە قازانجی  ۆاوكێشه  کارو عەمەلی سیاسیدا بێت، لە ۆەرفرسەت و گۆڕانێک له

خەباتی کرێکاران  فرسەت بقۆزێتەوە و دەسەاڵت بگرێت، حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری 
حزبی چینێکی شۆڕشگێڕە و ۆەر بەو مانایە حزب دەبێت حزبێکی مارکسیستی و 

 . شۆڕشگێر بێت
ۆەرەوۆا ئەگەر حزبێکی کۆمۆنیستی لە ۆەر فرسەتێکی گونجاودا کە دێتە پێشەوە نەیتوانی 
سود لەو ۆەلومەرجە وەربگرێت بۆ بەۆێزبوونی خۆی و گرتنی دەسەاڵت، ئەوە ئاشکرایە 
کە دەبێتە مایەی زیانێکی گەورە لە خەباتی سیاسی ئەو حزبەدا، بەتایبەتی  گرتنی 

ت  فرسه  ندین سال جارێك فەراۆەم دێت و بە چه  ر سەردەم و فرسەتێکدا ۆه  اڵت له سه ده
اڵت بگرێت گەر ئەو فرسەتە لەدەست درا کاریگەری  سه بتوانێ ده  و حزبه تا ئه  وه پێشه  دێته

 .لەسەر پێگەی ئەو حزبە لە ناو کۆمەڵگە و لە ناو خودی ڕیزەکانی خۆشیدا بەجێ دەۆێڵێت
وروپادا چەندەۆا جۆر یەکێتی و  ئێستا گەر سەرنج بدەین لە ناو بزوتنەوەی کرێکاری لە ئه

نەقابات و سەندیکای کرێکاری گەورەی بە نفوزو خاوەن ئۆتۆریتە ۆەن و بە سەدان ۆەزار 
کرێکار ئەندامیانن، بەاڵم دەبینین ئەم سەندیکایانە ۆیچ مەترسیەکیان بۆ سەر دەسەاڵتی 

. ۆەربۆیە ئازادن لە کاری ڕێکسراوەیی و بەرگری لە مافەکانی کرێکاراندا.  بۆرجوازی نیە
ۆەروەۆا لەپال ئەمەشدا چەندین گروپ و ڕێکسراوی چەپ و کۆمۆنیستی و ڕۆشنفکرۆەن 
جگە لە ڕەخنەگرتن لە سەرمایەداری و دەسەاڵتی بۆرجوازی کارێکیان بەسەر دەسەاڵتی 
سیاسیەوە نییە و ۆیچ مەترسیەک ناخەنە سەر دەسەاڵتی سیاسی بۆرجوازی، ۆەر بۆیە بە 

 .ئازادی ۆەڵسوڕانی سیاسی و ڕێکسراویی بەردەوامی پێ ئەدەن
توانێ  ئه  كه  یه وه حزابی کۆمۆنیست و شۆڕشگێڕ و ڕادیکال ئه تی بونی ئه واقعیه  

بکات لە ڕوخانی دەسەاڵتی بۆرجوازی و تێک   تی و ڕابەری چینی کرێكار رایه نوێنه
لەم ئاراستەیە ڕۆڵی جدی دەگێڕێت لە بەۆێز کردن و بەۆێیمونی .  شکاندنی دامودەزگاکانی

ی ئومێد و  جێگه  توانێ بێته کردنی مەیمی سۆشیالستی لە ناو بزووتنەوەی کرێکاریدا، ئه
 .باوەڕپێکراو و پاڵپشت بۆ تەواوی کرێکاران بەۆەر ڕەوت و مەیمێکەوە
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م دەورەی بینی و  لینین ئه.  ۆێز ۆەر حزبێک گەر شەڕی دەسەاڵت نەکات ناتوانێ ببێت بە
ۆاورێ .  بەو کارە ۆەستا و ئەزمونێکی گەوەری خستە بەردەم بزوتنەوەی کۆمۆنیستی

نسور بە ۆەمان میتۆدی لینین ۆەوڵی ئامادەکردن و چارەنوسی حزبەکەی ئەدا لەناو  مه
کێش ەکێشی سیاسی نێوان دەسەاڵت و ۆێزە سیاسیەکاندا، ئەگەر پێداچونەوە و سەرنجێک 
لەسەر باسەکانی ۆاورێ مەنسور لەسەر حزب و دەسەاڵت ۆەیە، پێویستە باسەکانی و 

ۆەر بۆیە .  مێتود و ئەزمونەکەی وەک یەکەیەک ڕەچاو بکرێت و ڕەخنەی لێ بگیرێت
ک لە  تائێستا ۆیچ ڕەخنە و پێداچونەوەیەک لەسەر ئەم باسە نەیتوانیوە مانا و جێگەیه

قمیدیه دەبەن و  ته  و شێوه ۆەروەۆا پەنا  بۆ  ئه.  بەرامبەر کۆمۆنیزمی کرێکاریدا پەیدا بکات
دەگەڕێنەوە بۆ دەوری ناکارا و ناسیاسی و ناعەمەلی بونی ئەو مەحفەلە کۆمۆنیست و 
چەپانە کە حەفتا سال بەدوای شۆڕشی ئۆکتۆبەر بەردەوامیان بە کاری فکری و 

 .ڕێکسراوەیی خۆیان دا
تكێشانی  ح ه ی زه ڵه وتو لە خەباتی کۆمۆنستەکانی ئێران دەوری  كۆمه ركه سه  زمونێكی ئه

توانیان ببنە ۆێز و   وه ناوی ماركسی شۆڕشگێر و كۆمۆنیسته  به  کوردستان بوو كه
لەۆەمان کاتدا ۆەر لەو سەردەمەدا ۆاوڕێ مەنسورو .  پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی بە دەستبهێنن

پەیوەست بوون بە کۆمەڵەی زەح ەتکێشانەوە و "  یەکێتی خەباتگێڕانی کۆمۆنیستەکان"
کاری جدی   و ۆەنگاوە لە کاتی خۆیدا بۆچوونی من ئه حزبی کۆمۆنیستی ئێرانیان پێکهێنا، به

تەنها بۆچوونە تێۆری و سیاسیەکانی   كه له سه و گرنگ و سەرکەوتوو بوو، ۆەربۆیە مه
، ئەوەی توانی لەو سەردەمە ۆاوکاتی شۆڕشی ئێران بزوتنەوەی  ۆاورێ مەنسور نییە

کۆمۆنیستی پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی بەۆێزی ۆەبێت، دەورو کاریگەری ۆێزی بەڕەنگاری 
 .کۆمەڵەی زەح ەتکێشان کوردستان بوو

ی  و ماوه و وتی ئه سره خه  ش كه وه ڕای من ئه اڵتی حزبی، به سه ده  نابێته  ی كه و پرسیاره ئه
تێك و چ  كات، چ سیاسه ڵگا ئه ی كۆمه اڵم چۆن ئیداره به  اڵتی حزبه سه اڵت ده سه ده  گوزاره

و  كێك له ڕای من یه به.  بێت  توانێ پێوانه ئه  وه ئه.  كات ئه  ك پیاده ك و چ ئابوریه یه رنامه به
كرد  سمی ی شوراكان نه اڵتیان ته سه ده  كه  نییه  وه كان دا ئه ڤیه ڵشه به  ی له ربه زه  ی كه شتانه

مان  ی ۆه كه رنامه ر به گه یت ئه سمی ی شورا بكه اڵتی  ته سه ر ده گه خۆ ئه.  بوو و كرێكاری نه
و   وه ۆێزی كار بهێڵێته  ی تروتسكی و ستالین بێ بۆ بیناكردنی ئابوری كه یه رنامه و به ئه

 م سمیناری دووه
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  بێته بیروكراتی، شوراش ئه  بێته ئیتر؟ شوراش ئه  شورا چییه  وه شێنێته وه ڵینه ۆه
ر  شورا گه.  بكات ئابوریه  و ئاڵوگۆڕه توانێ ئه ر شورا نه گه داری، ئه رمایه كی سه زگایه داموده

شتێكی تر   یكات به گۆڕێ و نه نه  و واڵته مای ئابوری ئه ر بنه ست بێ گه ده اڵتیشی به سه ده
. جێگای ستالین یان تروتسكی  بووه ئه  وسا شوراكه نێ ئه یه مانای سۆشیالیستی بگه  كه
  و تێڕوانینه ئه  ئابوریه  رنامه و به جۆرێك ئه  اڵتی حزبی كه سه ده  ك نابێته مانایه  رحال به ۆه به

ی  ماناكه  یی كه بۆ ئاڵوگۆڕێكی ڕیشه  كات كه ئه  ك پیاده یه رنامه چ به  كه  یه سیاسی و ئابوریه
ڕای من  بێ به نه  وه ر ئه گه ئه.   وه شێنێته ڵوه داری ۆه رمایه ڵگای سه كۆمه  بێ كه  وه ئه
 .رق ناكات التی حزبی  بێ فه سه رق ناكات و ده اڵتی كرێكاری  فه سه ده

 

 :مال موحسین جه

  كم پێدا وتم كه یه خۆم ئاماژه  كه  وه و خاڵه ند به یوه په  له  یه كم ۆه یه رحال من خۆم ئیزافه ۆه به
شۆڕشی   كه  مێكدایه رده سه  له  وه ڕاستی ئه كات به ئه  نه اڵتی دووالیه سه لینین باسی ده

  و بۆ خۆیان له  یدا كردووه نفوزیان په  ورده  اڵم شوراكان ورده به  شوبات ناكام بووه
باری  ربازان له رانی كرێكاران و جوتیاران و سه كو شوراكانی نوێنه ندێك شوێندا وه ۆه

زگا  ن داموده الیه بڕیاری  له  تا كه ۆه.   یه وه وانه ستی ئه ده  اڵت به سه ده  دیفاكتۆوه
تا  وه اڵم ئه به  یه اڵتێكیان ۆه سه ده  م مانایه به.  ن جێی ناكه وان جێبه چێ ئه رئه ده  وه كانه حكومیه

و  و له ئه.   وه نه كه ت ئه ت و حكومه وڵه ده  سمیم به ڵگا ته كانی كۆمه له سه ندێك شوێندا مه ۆه  له
  له  ی مانیفێست كه له سه مان مه ر ۆه سه له  كات پێداگریه ئه  اڵته سه و ده باسی ئه  دا كه باسه

كی و  ره ئامانجی سه  كه  وه كاته ختی لێ ئه كان و پرۆلیتاریادا جه ندی كۆمۆنیسته به
  كه  یه وه حزابێكی تری پرۆلیتاری ئه ر ئه ۆه  جیا له  به  كه  یه وه كان ئه جێی كۆمۆنیسته ستبه ده

ستی بۆرژوازی و  ر بااڵده سه كات بۆ زاڵبوون به ئه  ی چینێكدا ئاماده شێوه  پڕۆلیتاریا له
  كانی  ۆاتووه ك وشه ڕێك وه  كه  بزانه.   ن پرۆلیتاریاوه الیه اڵتی سیاسی له سه گرتنی ده

پێویست   مه حزابی كۆمۆنیستی بۆ ئه ر ئه گه ئه  كه  ن پرۆلیتاریاوه الیه اڵتی سیاسی له سه ده
ری  ستپێشسه نگڵس ده رناسیۆناڵدا ماركس و ئه نته ئه  له نه   بوو وه مانیفێست ئه  نه  بوایه نه
ردا زال بێ و  سه دیدگای كۆمۆنیستی و سۆشیالیستی كرێكاری به  كرد كه یان ئه وه ئه

مان میتۆد لینین  ۆه  و به  مان شێوه ۆه  به. دوایی  مانیفێستی حزبی كۆمۆنیستی بۆ بنووسن

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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  ڕۆشنتر باسی لێوه  كانی نیساندا زۆر به تێزه  اڵتی پرۆلیتاریادا له سه ی ده وه ڕوونكردنه  له
ربازی ببێ  اڵتی كاتی ده سه ده  ر جۆرێك له ۆه یاڵی به خۆشسه  ر له بێ كارگه ئیتر ئه  كات كه ئه

  ی كه وه راندا و بۆ ئه نێو كارگه ۆێز له و به  حزبی زۆرینه  بێ ببێ به ڤیك ئه ڵشه و حزبی به
كی نا  یه خنه ڕه  بڕوای من  سانێك كه به كه  م مانایه به.  بگرێ  وه سته ده اڵتی سیاسی به سه ده

دێن   كه  یه وه ئه  وه سته ده ن به ده ئه  ساكارانه  وه باری سیاسیه باری میتۆدۆلۆژی و له كامڵ له
  ك بوونی چینێك له نه  وه سته ده  گرن به تێكی مانیفێست یان لینین ئه شێكی یان خه نها به ته

ر ئاڵوگۆڕێكی  بۆ ۆه  یه حزبی سیاسی ۆه  پێویستی به  كه  وه تی و مێیوویه اڵیه باری كۆمه
  له  بۆچوونانه  م جۆره ئه.  نجامی بدات تی ئه تی و سیاسی و چینایه اڵیه ی كۆمه وره گه
  تا له ۆه  مه ئه.  بۆ چینی كرێكار  وه اڵتی سیاسیه سه ی ده باره له  یشتنێكی جیاوازه تدا تێگه ڕه بنه

. كات باسی ئه  وه اڵته سه ی ده رباره باسی ده  ڕۆشنی له  نگڵس زۆر به وه ئه پێ  مانیفێستیشه
ڕابگرێ و   كه توانێ ئامێره و نه ئه  دا كه كارگه  كرێكار له  كات كه ئه  وه ت باسی ئه نانه ته

  واته پێویستی پێی بێ كه  ك بدات كه بێ و خۆی بچێ پشوویه ست نه ده ی به وه حوك ی ئه
و  وێ ئه كرێكار بیه  ی كه وه چ جای ئه  یه ۆه  وه ر كرێكاره سه اڵتی به سه ده  و ئامێره ئه
  بۆیه.   پاندووه ریدا سه سه ی به اڵته سه و ده ئه  كه  وه شێنێته ڵیبوه بگۆڕێ و ۆه  رجه لومه ۆه

كات  وێ باسی ئه و له ئه  كه  ۆاتووه اڵت بۆ كرێكار و پرۆلیتاریا نه سه ده  ی كه وه باسكردن له
ر  رامبه له  اڵتی سیاسی كه سه ده  ت و له سیاسه  له  ی كرێكاره وه دوورخستنه  مه ڵێ ئه ئه

. تی خاڵێكیه  وه ئه  من پێم وایه.   وه داته ئه  اڵمه م وه كاندا ئه كان و پرۆدۆنیه ئیكۆنۆمیسته
ر حزبی كۆمۆنیستی  گه ئه  ی كه وه ند به یوه په  من پێم خۆش بوو بیڵێم له  خاڵێكی تر كه

ر  گه ئه  ئێ ه.  اڵتی حزبی و دیكتاتۆر وتۆتالیتاری سه ده  ست نابێ به ده  اڵت بگرێته سه ده
  وه كاته ختی لێ ئه ت جه نسور حك ه مه  ش كه وه مان میتۆدی ماركس و ئه ۆه  به  وه ڕێینه بگه
  مه ئه  ی كه و مانایه ر به ۆه  مه اڵم ئه كات به ئه  كی ئابوری پیاده یه رنامه ی چ به وه جیا له  به

م  دا كاركردنی ئه م قۆناغه له.  مێنێ ت نه وڵه بێ ده تدا ئه ڕه بنه  له  چونكه  ره قۆناغێكی گوزه
تیایدا ۆێشتا ئی كانی   رجێك كه لومه ۆه  كه  یه وه بۆ ئه  سۆشیالیستیه  كه  ره گوزه  اڵته سه ده
و   یه تی تێدا ۆه كرێ و مم النێی چینایه ی سیست ی بۆرژوازی و كاری به وه ڵدانه رۆه سه
و  ئه  چونكه  یه ۆه  ته م دیكتاتۆریه ش پێویستی به مه بۆ ئه.  مێنێ نه  رجه لومه م ۆه بێ ئه ئه
بێ، بۆرژوا  ر بوونی ۆه كارگه  ینێ دووباره تیایدا سبه  رێت كه ناوبه رجێك له لومه وێت ۆه یه ئه

 م سمیناری دووه
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،  وه پێشه  رێته تی به اڵیه كی ئابوری و سیاسی و كۆمه یه رنامه كاتێك حزبێك به.  بێ بوونی ۆه
ی  تكردنی ئیداره مانه و زه  ڵگاوه بردنی كۆمه ڕێوه ی به باره و چ له  وه كانه ی ئازادیه باره چ له

  رنامه باری به  و چ له  وه ی شوراكانیه ڕێگه بێگومان له  وه ریه ماوه وخۆی جه ڕاسته
ن  سڵه كان ئه ر یاخود چینه كارگه  رێت كه ناوبه له  رجه لومه م ۆه ئه  یه وه بۆ ئه  وه یه كه ئابوریه

ئیتر   مه ئه.  مێنێ كی دواتر بوونی نه موو مانایه ۆه  ت به وڵه كان و ده چینه.  بێ بوونی ۆه
  ن و بڵێن ئێ ه حزابی كۆمۆنیستی بیده ئه  ی انێكی سیاسی نییه خالقی و یان په ی ئه كه له سه مه
ر  سه له  وه نسیپه ڕووی پره  حزبی كۆمۆنیستی له.  ین كه اڵت ان گرت وا و وا ئه سه ده  كه
  وه ی ئه كه رنامه بێ به كات و ئه كار ئه  كرێیه ی كاری به وه شانه ڵوه ۆه  مای كۆمۆنیزم كه بنه

ی  ركوت بۆ زۆرینه سه  م مانایه به.  بێ كان بوونیان ۆه چینه  ناوببات كه له  رجه لومه و ۆه بێ ئه
بچێت   والوه تاكو له  ركوتێك نییه سه  پێویستی به  ئارادا نابێ چونكه  رگیز له ڵگا ۆه كۆمه

یشتنێكی  تێگه  له  كیه ره كی سه یه له سه مه  مه ئه  من پێم وایه.  بكات  كه ڵه شتێكی تری پێ كه
.  كانه ی چینه وه شانه ڵوه ی ۆه كه ئامانجه  اڵتی سیاسی كه سه ستی ده ده  تی بۆ گرتنه ڕه بنه
ڵگای  مان كۆمه بۆ ۆه  وه ڵگا بگێڕێته كۆمه  وێت دووباره ی بۆرژوازی بیه پاش اوه  كه  عمومه مه

اڵتی  سه ده  تا له ره سه  ، كه كرێكاریه  اڵته سه م ده ، ئه وه وسانه كسانی و چه تی و نایه چینایه
  بێت، ڕێگا به ئه  سته رجه به  وه ڕێی شوراكانه  ری له ماوه حزبی كۆمۆنیستی و دواتر جه

  ڵگا، واته ی كۆمه ی زۆرینه اڵتی پێكهاته سه ده  وه اڵم ئه به.  رج نادات لومه مان ۆه ی ۆه وه گێڕانه
  ت كه وڵه ده  له  و مانا ماركسیستیه مان ئه ۆه  ر به كات و ۆه ئه  م ڕێگریه ئه  ، كه چینی كرێكاره

وێ  یه ئه  كه  مجار ۆی چینێكی زۆرینه ئه.   وه ن چینێكی تره الیه له  ركوتی چیێنێكه ئامێری سه
ی كاری  وه شانه ڵوه تی و ۆه ڵگای چینایه مانی كۆمه ڕێی نه  تی له واوه ته  كسانی به ئازادی و یه

و   وه كان بگێڕێته و چینه  وه وسانه وێ چه یه ئه  كه  مینه ستبهێنێ بۆ چینێكی كه ده به  كرێوه به
 . داری بدات رمایه ڵگای سه كانی كۆمه تیه ۆامه نه  به  درێیه

 

 : و سایه سره خه

ر  سه یان له کورتی قسه به   گات که رم ده زه نه ند خاڵێک به  چه  وه ماله ی ۆاوڕی جه م قسانه له
 :م که ده
شوراکان ۆیچیان   و نه"  ی چینی کرێکار زۆرینه"  ردا نه شۆڕشی ئۆکتۆبه م، له  که یه

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه
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ی چینی کرێکار  ڵسوراو چاالکه ۆه  شه و به ئه   وه لکو ئه اڵت، به سه نا بۆ گرتنی ده نگاویان نه ۆه
چینی کرێکار   شێکی باشیان له ڤیدا ڕێکسراوبون وپشتیوانی به لشه حزبی به  له  بوو که

بوو   وه م ۆۆیه ر به ۆه  وه.  سب بکات تی که اڵیه توانیبووی نفوزی کۆمه  ستهێنابوو وه ده به
م، باسی  دووه.  ڵگرن اڵت ۆه سه نگاو بۆ گرتنی ده ڤی توانیان ۆه ڵشه لینین و حزبی به

  عبیره کا، خۆی ته باسی ده  وه لینینه زمانی  مال له  که ۆاوڕێ جه  نه اڵتی دوو الیه سه ده
ک  ، نه وتوه ی تێکه وره لێنی گه ت که یرانی حاک یه و قه  یه اڵت کراوه سه ده ی که  وه له
  بڵێم که  وه دا ئه ر لێره ۆه.   گرتووه وه  سته ده اڵتی به سه ی چینی کرێکار ده ی زۆرینه ومانایه به

  ، چونکه فزیه مانی شۆڕشدا، باسێکی نادروست و له رده سه له  مینه و که  باسی زۆرینه
وه  کاته تده اڵت ڕه سه النانی ده و رایگیری بۆ وه  ئینتسابێکی دی وکراسیانه  ر جۆره شۆڕش ۆه

و   وه ره ڕیزی سه  چێته نگ و میکانیزمی شۆڕشگێڕێتی ده بروزه زه  چونکه .   و بواری پێنادات
نها فاکتۆرێک بۆ گۆڕانکاری سیاسی و  ک ته تی و وه باتی چیانیه کانی خه ترۆپکی شێوه

 .ک ڕای گیری دی وکراسی گرێ، نه تی جێگا ده اڵیه کۆمه
ی پرسیار  شێوه به ت وتۆتالیتاریزم، که  ک حزبی و دیکتاتۆریه تی یه ئاخردا باسی حکومه له 

  اڵوکردنێکی دروست کردووه کات، پێم وابێت ناڕۆشنی و تێکه حی ده تره مال مه ۆاوڕێ جه
 :م ک بکه یه قسه  وه یه باره زانم له باشی ده  به که 
ژووی  رکێکی ئاوه ده  مه یدانابێت، ئه په  وه کحزبیه تی یه نجامی حکومه ئه م تۆتالیتاریزم له که یه

تێکی  تی کرێکاری حکومه حکومه  وێت وا نیشان بدات که یه ده  وه ته ڕه بنه و له  یه بۆرژوازیانه
رده  کاتێکدا تۆتالتاریزم یانی ئیستبدادی بێپه له.   و کۆمۆنیزم ڕژێ ێکی تۆتالیتاره  ک حزبیه یه
کدا،  یه ماله خس و بنه ستی گروپێکدا، یان شه ده تی له کانیه اڵت و جومگه سه ی ده وه و چڕبوونه 

شێوازی ئیقتسادی   وه ئه  واته.   یه رمایه رکوزی سه مه و ته  وه می چڕبوونه رۆه به  ته م حاڵه ئه
  داریه رمایه مهێنان و ئیحتکاری سه رۆه ش بوون و کۆنترۆڵی به می دابه و سیسته

کانی  ی ماف و ئازادیه وه فی کردنه رزان ونه بۆ ڕاگرتنی ۆێزی کاری ۆه خوازێ که  واده
وێت بڵێم  مه کی تر ئه واتایه به. زرێنێ ر و تۆتالیتار دامه رکوتگه رخانێکی ڕوتی سه ر، سه کارگه

خالق و  نجامی ئایدیۆلۆژی و ئه رئه و به  ک ڕژێ ی سیاسیه ک فۆرم و یه تۆتالیتاریزم یه
مای  ر بنه سه و له رخانێکی سیاسیه  ڵکو سه التدان، به سه ده له  که   فرادێک نییه وشتی ئه ڕه

تی کاتی  تی کرێکاری حکومه حکومه. ردێنێ رده سه  وه رمایه مهێنانی سه رۆه کانی به پێداویستیه

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  
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  وه تی شۆڕشه روره زه  و له  مانی شۆڕشه رده تی سه ، حکومه ی کرێکارانه و شۆڕشگێرانه
حزبێک   ته م حوک ه ئه.  نگدان ڵبیرادن و ده نجامی ۆه رئه ک به ، نه رۆێناوه ری ده سه

حزبی   ی فره له سه مه  ر بۆیه ، ۆه و سازیداوه  ری کردووه شۆڕشی ڕابه  زرێنێ که مه دایده
بۆ   م ڕاستیه ئه.   بووه و جێگیرنه ۆێشتا کاتیه  تی  که تایبه ، به ح نییه تره ردا مه رامبه به له

یرانی سیاسی و گۆرینی باڵێکی  مانی قه رده سه تی کاتی له ، حکومه روایه بۆرژوازی  ۆه
ی  ، ن ونه وه کردۆته  سته رجه تدا به حوک ه  ک حزبی له یه  میشه باڵیکی تر، ۆه  بۆرژوازی به

ش زیاتر   مه له.  ی نیشانداوین مه ڕۆشنی ئه عیراق به  عس له ئێران و به روخانی شا له 
کان،  ی کورسیه وزۆرینه  کاندا، حزبی براوه ڵبیاردنه باشترین دۆخی دی کراسی و ۆه له

  کان له تیسته رڤه ر پارتی وحزبی کۆنسه یبه له.   زراندووه ک حزبی خۆی دامه تی یه حکومه
کان و   ک حزبی دی وکراته تی یه ۆا، حکومه کانیان، ۆاروه تاک حزبیه  ته ریتانیا و حکومه به

 ..  مریکا ئه کان له کۆماریه
ک حزبی  ر یه گه ئه کان ئاوابێ، که  ته تی حکومه سڵه خه  ، وانییه وه تیشه ی دیکتاتۆریه باره له

ت و  وڵه بۆ ده  شکردنه م دابه ئه.   ند حزبی بێت، دی وکراسیه ر چه گه و ئه ته  بێت دیکتاتۆریه
اڵت  سه ت و ده وڵه تی ده تی چینایه سڵه وخه  کی بۆرژواییه یه وه کان لێکدانه ته حوک ه

رکوتی  بۆ سه  داتی چینێکه ئه  وه ته ڕه بنه  ت له وڵه اڵت و ده سه کاتێکدا ده له.   وه شارێته ده
ش  م جۆره به.  لگادا کۆمه له   كی ئابوری و سیاسیه ندیه یوه چینیکی تر و بۆ پاراستنی په

اڵت و  سه م ده ، سا ئیتر ئه وه ر چینێکی تره سه به  تی چینێکه ت دیکتاتۆریه وڵه ت و ده حکومه
تی دی وکراسی  ر حکومه گه یانی ئه.  تیدا خۆی بنوێنی ر فۆرمێکی حکومه ۆه له   ته وڵه ده

ت  نانه و تۆتالیتاربێت، ته  رده ک حزبیو ئسیتبدادی بێپه تی یه یا حکومه حزبی بێت، وه وفره
ر  سه تی چینێک به موویان دیکتاتۆریه ر ۆه تی شاو ش شیر و دینی بێت، ۆه ر حکومه گه ئه

ر چینی  رامبه به له  ره تی کرێکاری دیکتاتۆری چینی کارگه حکومه.  پینن سه داده  وه چینێکی تره
دژی   له  گرێ، که ده رچاوه سه  وه وه ی له که ته روره زه.   دار و بۆرژوازیدایه رمایه سه

داری  رمایه کرێ و موڵکدارێتی سه نیزامی کاری به  ستێ که راوه  وانه موو ئه بۆرژوازی و ۆه
ی  ۆرینه تی کرێکاری ئازادی بۆ ز کی تر حکومه واتایه به.  گرن راده  ڵگاوه ری کۆمه رسه سه به

ك  اڵتی یه سه ده  پێی وایه  ی كه و بۆچوونه ئه  م جۆره به.   کسانیه ری یه دیهێنه لگا و وه کۆمه
بۆ    مدێنی، بۆچوونێكی میتافیزیكی و ناماتریالیستیه رۆه ت به دیكتاتۆریه  حزبی ئۆتۆماتیکی

 تی کۆمۆنیزمی کرێکاری ت وخه نسور حیکمه ڕۆڵی مه



 م سمیناری دووه

٩١ 

ڕۆكی  مانی شۆڕش و ئاڵوگۆڕی سیاسیدا ناوه رده سه  له  ت وڵه تی ده تایبه به.  ت وڵه خودی ده
 .  یه ركی جۆراوجۆری ۆه ندی جۆراوجۆر و ئه ت ه جۆراوجۆر و تایبه

ت  ك خه ر یه سه کانی له موو حزبه ۆه  اڵت وا نییه سه ر ده سه  دێته  بۆرژوازی كه  بۆ ن ونه
  وه دیکتاتۆر، پێکه  بنه ن ونه که ونه یڕه ک حزبی په تی یه ی حکومه وه ستابن و بۆ ئه ڕاوه
تی  رایه نوێنه  به  كی چینی بۆرژوازیه یه مینه كه  وه ئه  وه وانه پێچه به .  زرێنن ت دامه مه حکو
ڵكی  ركوتی خه سه  ترین شێوه دڕندانه  وخۆش به گرێ و ڕاسته اڵت ئه سه ی ده که موو چینه ۆه

دژی   له  زرێنێ که مه داده  ریانه رکوتگه زگا سه و داموده موو ئه کا و دواتری   ۆه ناڕازی ده
دی وکراسی   ش به مانه مووئه ۆه..  زگای نهێنی، دادگا ، زیندان، سوپا، ده ڵکه ماف و ئازادی خه

ری  تی كارگه گرێ حكومه اڵت ئه سه حزب ده  كه.   روایه بۆ پرۆلیتاریاش ۆه.  کرێ رگپۆش ده به
ڵکی  موو كرێكار و خه تی ۆه رایه نوێنه  كه  تی حزبێكه حكومه  ی كه و مانایه كات به دروست ئه

ڵگا جێگیر بکا  ی کۆمه کانی زۆرینه ماف و ئازادیه كه  یه وه ركیشی ئه کات و ئه ت ده نه ش یه به
زم و نیزامی  ی نه ئیعاده  ی که وه بگرێ له  تێكبشكێنێ و ڕێگه  تی چینی بۆرژوازی مه و مقاوه

تی كرێكاری،  یانی حكومه  ته م حكومه ڵێ ئه به.   وه ڕێته جارێکی تر بگه  داروخاوه  پێشوو که
اڵت و  سه ده رووی   به  وه ستانه ر شكست پێدان و ڕاوه رامبه به تی پرۆلیتاریایه له دیكتاتۆریه

رووی  تی کرێکاری له حکومه.   ی بردووه ڕێوه چینی بۆرژوازی به  که  مێکدایه سیسته
  ڵکی ڕێکسراوه کانی خه ریه راسه لی و سه محه  تی شوراکان و ئۆرگانه ، حکومه وه پێکهاتیشه

بردنی  ڕێوه به ر له  ماوه وخۆی جه تی راسته خاڵه ده  ، پێکهاتێک که وه ره بۆسه  وه خواره له
بردنی  ڕێوه می به کانی سیسته و ئی تیازاته  به رته موو مه کات، ۆاوکات ۆه لگادا زامن ده کۆمه

دات  ڵده رۆه سه  وه یه که ته ستانی حکومه ده مان و کاربه رله په  له  بۆرژوازی که
خۆی  تی ڕاسته خاڵه ده  ی له که ری و ئیجراکردنه عی قانوندانه رجه ومه  وه شێنیته وه ڵده ۆه
ش زۆرترین ئازادی و  مه ئه.  کات کانگیر ده کانیدا، یه ڵبیێردراوه ۆه  ره ر و نوێنه ماوه جه

 ...کات ر زامن ده ماوه وخۆ بۆ جه دی کراسی راسته
 

 :ریم موحسین كه

ر  رامبه به جۆرێك له  به  كه  ك حزبیه تی یه و حكومه ئه.   یه منی  كۆمێنتی بچووكم ۆه
و  له  شێكه ر به ۆه  مه ئه  كرێ،  بەبڕوای من اڵتی كۆمۆنیستی و كرێكاریدا باس ئه سه ده

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  
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ی  وانه كان و ئه په جۆرێك تەنانەت چه یگرێت و به كۆمۆنیزم ئه  له  ی بۆرژوازی كه خنانه ڕه
تۆ .   وه ڵێنه ئه  مه ئه  وه ی دی وكراسیه ڕوانگه  له  یه ت ۆه زمونی سۆڤیه ئه  یان له خنه ڕه  كه

برێ، بۆرژوازی  تۆتالیتاریزم ناوئه  به  تی تاك حزبی كه حكومه  ر به رامبه به له  ت بده دیقه
  وه حزبه ی فره ڕێگه ۆیچ شوێنێكی دنیاشدا بۆرژوازی له  له  كات كه حزبی ئه فره  باس له
بۆرژوازی   ڕاسته.  می و بەشێوەی ئیستیسنائی كه ر زۆر به گه ت ناكات، مه حكومه
ست  ده  به  میشه اڵت و بڕیار ۆه سه دا ده وه دوالێكدانه  اڵم له به  یه، زگای دامەزراوی ۆه داموده

  یه وه ست دوو حزبه ده  ركاتێكی  به یه و ۆه وه ڕی دوو حزبه وپه حزبێك یان ئه
ن ونەی دەوڵەتانی ئەوروپاو ئەمریکا ئەم مەسەلەیە باشتر .   قامگیره ی ناسه كه ته حكومه

 .روون دەکاتەوە
 

 : و سایه سره خه

ی من ئاگاداربم  وه می ئه النی که.  بوو تی تاك حزبی نه كان حكومه ڤیكه ڵشه تی به تا حكومه ۆه
  ی وه تی دوای ئه تایبه شداربوون، به کاندا به فیکه لشه تی به حوک ه كان له ناردۆنیكه شێک له به

 ...   وانی قبول کرد وی ئه ی زه رنامه لینین به
 

 :ریم موحسین كه

نێوان پارێزگاران و   ت له چەند ساڵێك لەمەوبەر حكومه  كه  ریتانیا بده تی به دیقه.  ڕاسته
لەوکاتەدا حکومەت لەۆەموو کاتێك الوازتر و .  حزبی لیبرال دی وكراتدا ۆاوبەش بوو

ۆێزتر بوو،  ستی خودی پارتی پارێزگاران بە تەنیا، به ده  چووه  ناجێگیرتر بوو، بەاڵم کاتێك
جۆرێك  ئەو مەسەلەیە به  كه  یه وه ستم له به مه.  ویست ئەیتوانی دەری بکات چی بڕیارێکی ئه

اڵتی  سه ر ده رامبه به له  كی بۆرژوازیه یه نده بەشێكە لە ۆێرشی دەرونی و نەفسی و پروپاگه
تی تاك حزبی و تۆتالیتار و دیكتاتۆر ناوی  حكومه  به  تی كرێكاریدا كه كۆمۆنیستی و حكومه

م  اڵم ئه به!  دیكتاتۆریەت ناودەبەن  تی پرۆلیتاریا به ئەوان دیكتاتۆریه.  دەبەن
ركوت و  سات و تاوان و كوشتن و سه ڕ و كاره کەی خۆی لەژێر سایەیدا  شه دی وكراسیه

.  دات م ئه ڵه قه  دی وكراسی له  كان پیادە دەکرێ، به موو مافێكی ئینسانه پێشێمكردنی ۆه
اڵتی كۆمۆنیزمدا،  سه زمونی ده ر كۆمۆنیزم و ئه رامبه به بۆرژوازی بەمجۆرە پڕوپاگەندەیە له



 ٨٠٠ 

    

اڵتی كۆمۆنیزم وەکو  سه ده  كو فیكر و ئایدۆلۆژیا، بەڵکو ئەیەوێ نها كۆمۆنیزم وه ك ته نه
دەیەوێ بڵێ حکومەتی کرێکاری !  تڵوعام نیشان بدات ركوت و قه و ئیستبداد و سه  ترسی مه

ك حزبی بێ  یان یه كه اڵته سه اڵم بۆ خۆشیان ده به  اڵتی تاك حزبیه، سه و ده  دی وكراسی نییه
ڵك بەڕێدەخەن، خەڵك  موو تاوانێك لەدژی خه اڵم ۆه ند حزبی بێ، به و دوو حزبی و چه

ركوت  ن بۆ سه كه زگای پاراستن و زانیاری دروست ئه دان ده ن و سه كه كوژن، تیرۆر ئه دە
 .تڵوعام، سەرباری شەڕە نەبڕاوەکەیانیان و کاولکردنی ماڵو حاڵی خەڵك و قه

 

 :عوسمان حاجی مارف

اڵت  سه ر حزب و ده سه له  تێك كه و واقعیه  م قسانه نجامی ئه ئه  بۆچوونی من ئێستا له  به
ی دراوە لە  ربانه و زه كێك له تی ئێستای جیهاندا یه لە واقعیه  من پێم وایه.  مان كرد قسه

بزووتنەوەی کۆمۆنیستی مەسەلەی الوازی یا نەبونی باسی  تیۆری و سیاسی نییە، بەڵکو 
بە پمەی یەکەم لەو شوێنەوە بەراورد دەکرێت کە ئەزمونی ۆەوڵدان بۆ دەسەاڵتی سیاسی 
و پەیگیری کردن لەسەر بەۆێزکردنی کۆمۆنیزم لە ئاستی کۆمەاڵیەتیدا کێشە و 
ئاستەنگیەکی بەخۆوە نیشانداوە، ئەمەش دەور و جێگاوڕێگای حزبی کۆمۆنیستی و 

كو پێشتری  وتم  تێگەشتن لە حزبیەت و بەۆێزکردنی حزبی بەرتەسك و الواز کردووە، وه
ی باڵی بەسەر کۆمۆنیستەکاندا کێشاوە، ئەگەر بەشێوەی ڕێکسراوەیی  قمیدیه ته  وه یڕه و په به

  یه وه یان ئه كه خۆیان ڕاگەیاندبێ، لە قاڵبی گروپ و مەحفەل و دەستەی بچوکدا فیكره
ۆانی بدەن   وه نه بنووسن، میدیا بەکار بهێنن و بەرگری لە مارکس بکەن، كرێكار ڕۆشن بكه

ئاستی جیهانیدا بنبەست و   كی گشتی له یه شێوه  به  مه ئه  وه.  بۆ ئەوەی شۆڕش بكات
م  و به  یشتووه گه نجامێك نه ۆیچ ئه  و به  ستاوه شکستی خۆی سەل اندووە جۆرێك ڕاوه

ر  سه تا له ری داناوە ۆه م ئاڕاستە بنبەستە كاریگه ئه.  ۆیچ ئامانجێك ناگات  به  جۆره
گرن  نەک ۆیچ  ت ئه نسور حك ه مه  له  خنه ئێستا ڕه  ش كه سانه و كه كانی خودی ئه بۆچوونه

 .جۆرە پێشرەیەکیان نیشان نەداوە بەڵکو گەڕاونەتەوە بۆ ناو بازنە کۆنە داخراوەکان
  ول بدات له اڵت ۆه سه بۆ ده  حزابێك كه تی ئه روره بینین زه ین ئه ت بده ر دیقه گه  وه ر لێره ۆه
پێداویستی خەباتی کرێکارانە بۆ شۆڕشی   تێكی مێیووییه روره موو جیهاندا زه ۆه

 .سۆشیالیستی

 م سمیناری دووه
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٨٠٨ 

رگرتووه کە کۆمۆنیستەکان دەست بۆ  وە وه بۆرژوازی لە بەرژەوندیەتی و سوودی له
وجیهه  ك ۆاوڕێكانی  وتیان ته روه بۆرژوازی ۆه.   مەسەلەی دەسەاڵتی سیاسی نەبەن

یان  بێ ڕێگه اڵت بگرن و ئه سه اڵت نین و نابێ ده سه حزابی كۆمۆنیستی بۆ ده ئه  ی كه وه به
بوونی ئیدعا .   كێشی چینی كرێكار و بۆرژوازیه تێكی ئێستای كێش ه واقعیه  مه درێ ئه پێ نه

ش  وانه تا ئه ۆه.   كانی ئێ ه پێویسته  ركه ئه  له  كێكه ڕای من یه  اڵت به سه كردن بۆ حزب و ده
گرێت،  اڵت نه سه بێ حزب ده و بیڵێن بۆچی ئه  وه نه رمو با ڕۆشنی بكه فه  یه یان ۆه خنه ڕه  كه
نگڵس و  می ماركس و ئه رده سه  ئەتوانین بڵێین له  نییه  كی تازه یه ش باس و قسه مه ئه  كه

موو  ئەم مەسەلەیە تا ئاستێک خۆ پارێزی و دودڵی تیا کراوە، ۆه  لەبەرامبەر لینیندا
 .  وه ته ڕاوه ر بۆ كۆمۆنیزم و چینی كرێكار گه ره زه  ش به وانه ئه
 

 :مال موحسین جه

 ....بن ستان خۆش بێ و ماندوو نه واو بوو ده مان ته كه ۆاوڕێیان سی یناره
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بنەمای کۆمەاڵیەتی و هۆکارەکانی  

 !توندوتیژی دژ بە ژنان

 
ئامادەکراوە بۆ گۆڤاری دیدگاای (  موحسین کەریم کۆڕێکی فکریی)  ئەم بابەتە لەسەر بنەمای

لە (  ڕۆژی جیهانی وەستانەوە دژی توندوتییی بەرانبەر بە ژنان) سۆشیالیستی کە بەبۆنەی 
 .دا، لە دەزگای جەمال عیرفان، لە سمێ انی، پێشکەشی کرد ٨٠/١١/٨١١٢

 

 !جیاکاری لە دژی ژن ئاکامی سەرهەڵدانی خاوەندارێتی تایبەتی بوو

من ئەمەوێ سەرچاوەی ساتەم و تاونادوتایایی ژناان لە ڕواناگەی ماارکسایازمەوە روون 
لە ڕوانگەی ماارکسایازم و کاۆماۆنایازمەوە، ساەرچااوەی ۆەماووجاۆرە ساتەم و .  بکەمەوە

چەوساندنەوە و جیاکاری و توندوتیییەك دژ بە ژن، ئەو ناایەکساانایە کاۆمەاڵیەتایەیە، ئەو 
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 ٨٠١ 

کۆمەڵگای بۆرژوازی بە تاایابەتای و   دابەشبوونە چینایەتیە و ئەو ستەمە چینایەتیەیە کە لە
جێی خۆیەتی لەوبارەوە ئاماژە بە کتێبای.  چینایەتیدا بە شێوەیەکی گشتی ۆەیە لە کۆمەڵگای

ی ئەنگمس بکەم کە بە زمانی کاوردیا  (  بنەچەی خێزان و خاوەندارێتی تایبەت و دەوڵەت)  
ئەنگماس .  ئەم کتێبە بەشێوەیەکی زۆر زانستیانە ئەو دیاردەیە لێك دەداتەوە.  دەست ئەکەوێ

ئەوکااتە باوو  ئاماژە بەوە دەکات کە یەکەم جیاکاری کە لە نێوان ژن و پیاودا دروست بوو،
یەکەم زوڵ ی مێیوویی کە لە ژن کرا ئەو کااتە باوو .  کە خاوەنداریەتی تایبەت دروست بوو

لە نێوان ژن و پیاو دروست بوو، وە ژنان لە چاوارچاێاوەی  کە کاردابەشکردنی کۆمەاڵیەتی
واتە ژناان ساەرقااڵای کاارێاك .  کاری ناوماڵدا بەسترانەوە و پیاوان کاری دەرەوەیان دەکرد

وەکو کااری ماناال بەخاێاوکاردن، خازمەتای ) کران کە لەڕوانگەی کۆمەاڵیەتیەوە بەۆای نییە 
و پیاوانی  ئەو کاارانەیاان دەکارد کە بەۆاای ۆەباوو وە لە (  مێرد و منال و کاری ناومال

ڕوانگەی کۆمەڵگاوە بە کاری بە بەرۆەم ۆەژمار دەکرا یان ۆەژمار دەکرێ و لە کۆمەڵاگاای 
بۆن وونە کاری بە بەرۆەم لە  ! ۆاوچەرخی سەرمایەداریدا لە بەرامبەریدا پارە وەردەگیرێت

سەردەمی دەرەبەگایەتیدا کااری جاوتایااری باووە و لە ئاێاساتاادا کااری کارێاکااری لەنااو 
 ...کارگەکان و دامەزراوەکان و تاد

کەواتە یەکەم دابەشبوونی کاار لەماێایووی مارۆڤاایەتایادا لەوکااتەوە دەسات پاێادەکاات کە 
دابەشبوونی کار لەنێوان ژن و پیاودا دروست دەبێت؛ ژن دەچێتەوە کاری نێومال دەکات و 

لە کۆمەڵگای سەرەتایی، بەرلەوەی خاوەنداریەتی تایبەتی دروست بێات، .  پیاو کاری دەرەوە
کاری ناومال و دەرەوەی مال و منال بەخاێاوکاردن .  ژنان و پیاوان بەیەکەوە کاریان کردوە

بێگومان ئەنگڵس بۆ پشتگیری ئەم لاێاکادانەوەیەی پشاتای . کاری ژنان و پیاوان بووە پێکەوە
سەبارەت بە گەشاەی (  تۆماس مۆرگان)  بەستوە بە لێکۆڵینەوەکانی زانای بایۆلۆجی ئەمریکا

کە خاۆی مااوەیەك لەنااویاانادا (  قەبایامە ۆانادیە ساوورەکاان)  کۆمەاڵیەتی و ژیاانای ماادی 
 . مابوەوە

جاا .  ئەنگڵس باس لەوە دەکات کە لە کۆمەڵگای سەرەتاییدا ۆەمووان پێکەوە کاریاان کاردوە
ئەگەر بەروبوومی سروشت و دانەوێڵەیان کۆکردبێتەوە یان ڕاویان کردبێت، ژنان و پیاوان 
پااێااکەوە ئەنااجاااماایااان داوە یاااخااود بەڕێااوەبااردناای کاااروباااری ناااومااال و خااێاازان و ماانااال 

ئەو جایااوازیە .  لەوکاتەدا ۆیچ جیاوازیەک نەبووە لە نێوان ژناان و پایااوانادا....  بەخێوکردن
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تەنااانەت ئەگەر ئەو گاارتە .  کاۆمەاڵیەتاایەی ئااێااساتااا لە نااێااوان ژن و پایاااودا ۆەیە، نەبااووە
ڤیدیۆیانەتان بینیبێت کە سەبارەت بە ژیاانای کاۆمەاڵیەتای ۆاۆزەکاانای نااو دارساتاانەکاانای 
ئەمەزۆن و ۆەندێ شوێنی کیشوەری ئەفریقا بوودەکرێنەوە، دەتوانن ن ونەیەکی زۆر نزیك 
! لەسەر ئەوجۆرە لە ژیانی کۆمەاڵیەتی کە مۆرگان و ئەنگڵس باسی دەکەن، بەڕوونی ببیانان

ی کاۆنە، کەپاێای دەوتارێات (  کاۆماۆنە) شێوازی ژیانی ئەو ۆاۆزانە ۆەر لەساەر شاێاوازی 
ژنان وپیاوان، ۆەموو بەیەکەوە دەژین و لەناویەک  پەیوەندی خێزانای .  کۆمۆنەی سەرەتایی

گشتیدا و پێکەوە کاردەکەن و پێداویستیەکانی ژیاانایاان دابایان دەکەن، ئەوانەی ساروشات 
ۆێشتا ئەم ۆۆزانە نەگەیشاتاوونەتە قاۆنااغای کشاتاوکااڵای کە خاۆیاان .  بۆیانی دابین کردوە

بەاڵم وەکاو ووتام، کااتاێاک کە !  خۆراك و دانەوێمەی خۆیان باچاێانان و بەرۆەمای باهاێانان
خاوەنداری تایبەت دروست دەباێات، مەساەلەی ئەم کااردابەشاباونە کاۆمەاڵیەتایە دروسات 
دەبێت، ژنان دەچنەوە مااڵەوە و دەبەساتارێانەوە بە ئەناجاامادانای کااری نااوماال و ماناال 

کاااتااێااک کە ژنااان ئەچاانە ماااڵەوە و سااەرقاااڵاای کاارێااك دەباان کە لە ڕووی .  بەخاێااوکااردن
کۆمەاڵیەتیەوە بەۆاای نایە، نااباێاتە ۆاۆی کاۆکاردنەوەی سااماان و تەناانەت ساەرچااوەی 
دابینکردنی ژیانی خێزان نییە، چونکە ۆیچ بەۆایەکی نییە و لە بەرامبەر ئەناجاامادانایادا ۆایاچ 

ئەو پامەیەی کە پاێاشاتار ۆەیاباوە، لە بەرانابەر  ئیتر.  بڕە پارەیەك یان خۆراکێك وەرناگرێت
ئەو پمە کاۆمەاڵیەتایەی پاێاشاتار ۆەیاباوو لە !  پیاودا، لە دەستی دەدات، پمەیەک دێتەخوارەوە

ئەوەش دەبێتە بنەمای دروستکردنی ئەم جیاوازیەی لەناێاوان ژن و پایااودا .  دەستی دەدات
 !دروست بووە و تا ئێستاش بەشێوازی جۆراوجۆر درێیەی ۆەیە

کاارێاك باووە کە لە بەرامابەریادا .  کارێك کە پیاوان کردویاانە، کااری بەرۆەم ۆاێان باووە
قاابایامای .  ئەو بەرۆەمە قابیمی ئاڵوگۆڕ بووە و بەۆاای ۆەباووە.  پاداشتێکی مادی وەرگیراوە

بە دروستبوونی ساماانایا ، بە کاۆباوونەوەی الی .  ئەوە بوە کە ئەو بەرۆەمە ببێتە سامان
پارسای .  بەشێكی ئەندامانی ۆۆزەکان، پێگەی خاوەن سامان لەباری کۆمەاڵیەتیەوە بەۆێزبوە

لێرەشەوە مەساەلەی .  گواستنەوەی سامان بۆ منال بوەتە مەسەلەیەکی گرنگ و کۆمەاڵیەتی
زەواجی تاك لە تەرەفی ژنەوە دەبێتە پێویستیەکانی مادی و ئابوری، بەر لەوەی ئەخالقی و 

دەبوایە مێردی ژن دیاری بێت و ژن تەنها یەك مێردی ۆەبێ بە پاێاچەوانەی !  کەلتوری بێت
 .کۆمەڵگاکانی پێشوترەوە
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بۆ روونکردنەوەی ئەم مەسەلەیە، واتە ۆەڵاوەشاانەوەی فارەماێاردی باۆ ژناان بەۆاۆکااری 
سەرۆەڵدانی خاوەندارێتی تایبەتی و ئەو گۆڕانکاریانەی بەسەر خێزان و پێگەی ژنادا ۆاات، 
بە باشی دەزانم ۆەر بە سوود وەرگرتن لەو کتێبەی ئەناگاماس، قساەیەك لەساەر دیااردەی 

 .خێزان بکەم
پێ  سەرۆەڵدانی خاوەندارێاتای تاایابەتای، زەواجای تااك لە ئاارادا نەباووە، بەڵاکاو زەواج 

بەرلەوەی کە گۆڕانکاریەکی گەورەی کاۆمەاڵیەتای .  بەشێوەی کۆمەل و گروپ لە ئارادابووە
بەسەر مرۆڤدا بێت، پەیوەندی ساێاکاسای لە ناێاوان ژن و پایااودا لەساەر ۆەماان بانەماای 
پەیوەندی سێکسی دنیای ئاژەاڵن بووە، واتە ۆیچ ساناور و قەدەغەباووناێاك لە پەیاوەنادی 

بەاڵم لە .  سێکسی نێوان سەرجەم نێرینەی ۆاۆز و گاروپەکاانادا و ماێایانەکاانایاانادا نەباووە
قۆناغێکی گەشەی کۆمەاڵیەتیدا کە ئەنگمس بە قۆناغای جایااباوونەوەی جایاهاانای مارۆڤ لە 
جیهانی ئاژەل ناوی دەبات، پەیوەندی سێکسی لەنێوان باوکان و دایکان لەگەل مناڵەکانیاانادا 

 Consanguine)  لەم قۆناغەدا کە بە قاۆنااغای خاێازانای کاۆنسااناجایاۆن .  قەدەغە دەبێت
Family  ) خاوشاك و بارا و ) ناودەبرێ، پەیوەندی سێکسی لەنێوان ژنان و پیاوانی ۆاۆزدا

 .  دا بەشێوەی گروپ و بەکۆمەل بەردەوام دەبێ( ئامۆزا
قۆناغی دوای ئەو، لە ئاستێکی دیکەدا سنوری پەیوەندی سێکسی نێوان ژن و پیاو تەنگەبەر 
دەبێتەوە بە جاۆرێاك کە پەیاوەنادی ساێاکاسای ناێاوان خاوشاك و باراو ئااماۆزاو پاورزا، 

نااودەبارێات، بەاڵم (  Punaluan Family) ئەم قۆناغە بە خێزانی پیاوناالایاۆن.  قەدەغەدەبێت
زەواجی گروپ و بەکۆمەل ۆێشتا لەناێاوان ژناان و پایااوانای ۆاۆزدا بەڕێاوەدەچاێات، واتە 
کۆمەڵێك ژن و کۆمەڵێك پیاو خێزانێک پێکدەۆێنن و پەیوەندی سێسکیان بەشێاوەی کاۆمەل 

ن ونەی ئەم جۆرە لە خاێازان تاا ساەدەی ناۆزدەۆەمایا  لەنااو ۆەنادێ لە .  ئەنجام دەدەن
ۆەڵبەتە تائێستاش لەناو ئەو .  ۆۆزەکانی ۆاوایی لە وواڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا مابوونەوە

خەڵااکااانەی کە بااڕوایااان بە ئااایااناای ئاایااسااالم ۆەیە، مەسااەلەی زەواجاای ئااامااۆزا و پااورزا 
 .رێگاپێدراوە

. دروسات دەباێات(  واتە تااك ژن و ماێاردی) قۆناغی سێهەم ئەو قۆناغەیە کە زەواجی تاك 
سەرەتای ئەم قۆناغە و ئەم جۆرە لە خاێازان لەگەل دەرکەوتانای خااوەنادارێاتای تاایابەتایادا 

بەشێوەیەکی رەۆا ساەری ۆەڵانەداوە (  تاك ژن و مێردی) ئەگەرچی زەواجی .  سەرۆەڵدەدات
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و بەپرۆسەیەکدا رۆیشتوە، کە سەرەتا بەوجۆرە بووە کە کۆمەڵێك ژن و پایااو پەیاوەنادی 
سێکسیان ۆەبوە و یەك خێزانیان پێکهێنااوە کە جاۆرێاك لە خاێازانای تاێاکەل باووە، بەاڵم  
ژنێك، پیاوێكی وەکو مێردی سەرەکی و ئەسڵی خۆی دیاریکردوە و پیاوێاکایا  یەکاێاك لە 

ئەماجاۆرە لە زەواجای تاێاکەل، کە ۆەم !  ژنەکانی وەکو ژنی ئەساڵای خاۆی ماامەڵە کاردوە
زەواجی بەکۆمەل و ۆەم زەواجی تاك لەخۆیدا کۆدەکاتەوە، وەکاو ئەناگاڵاس دەڵاێ رێاگاای 

ئەگەرچی زەواجی تاك ۆیچ کات بەشاێاوەیەکای !  کردەوە بۆئەوەی زەواجی تاك جێگیر ببێت
ۆێشتا لەو کۆمەڵگایانەدا کە پەیڕەوی لە ئاایانای !  رەۆا و بەتەواوی جێگیر و پەیڕەو نەکراوە

ئیسالم دەکەن و لەو وواڵتانەدا کە شەریعەتی ئیسالم بانەماای یااسااکاانایاان پاێاکادەۆاێاناێ، 
زەواجی تاك تەنها لە الیەنی ژنەوەیە، واتە تەنها فرەمێردی قەدەغەکراوە و فرەژنی رێاگاای 

بێجگە لەوەی کە لەو کۆمەڵگا سەرمایەداریانەی کە فارەژنای تاێادا قەدەغەکاراوە و .  پێدراوە
خاێازانای تااکای :  بەڕواڵەت زەواجی تاك بەیاسا جێبەجێ کراوە، بەاڵم وەکاو ماارکاس دەڵاێ

لەشفرۆشی و بازرگانیکردن بە سێکاسای ژناانەوە !  بۆرژوازی ۆاوجووتە لەگەل لەشفرۆشی
یەکااێااکە لە دیاااردە ۆەرە تەشااەنەکااردوو و بەرفااراوانەکاااناای کااۆمەڵااگااا بااۆرژوایاایەکااان لە 

  !رۆژئاواوە تا رۆژۆەاڵت
وەکو لەسەرەتاوە باس ان کرد، زەواجای تااک، یاان دەقایاقاتار، قەدەغەباوونای فارەماێاردی، 
راستەوخۆ لەو زەرورەتەوە پەیدابوو، کە پیاوی خااوەن سااماان پاێاویساتای بەوە باوو کە 
. بزانێ مناڵەکەی کێیە، بۆئەوەی لەدوای نەمانی خۆی سامانەکەی بگوێزرێتەوە بۆ مناڵەکانی

ئەم مەسەلەیەش بە نەمانی فرەمێردی مەیسەر دەبوو، واتە ژنێك دەبێت تەنها یەك ماێاردی 
دیاریکردنی خاوەنی منال لە الیەنی پیاوەوە بەوە دەکرا کە ژن ۆایاچ پەیاوەنادیەکای . ۆەبێت

! سێکسی و ژن و مێردایەتی لەگەل پیاوی دیکەی نەبێ، وەکو ئەوەی کە لە رابردودا ۆەباوو
 !بەاڵم وەکو ووت ان مەسەلەی فرەژنی تائێستاش لەۆەندێ لە کۆمەڵگاکاندا ماونەتەوە

کاردابەشکاردنای کاۆمەاڵیەتای کە ژنای باردە مااڵەوە و کااری نااوماال و  بەوجۆرە یەکەم
بەخێوکردنی منال و خاواردن دروساتاکاردن و جاماشاۆریانای کاردە کااری ژناان و کااری 
دەرەوەش، واتە کاری پەیداکردنی بیێوی ژیان و پێداویساتایەکاانای دیاکەی خاێازانای کاردە 
کاری پیاوان، زەمیانەی دروساتاکارد باۆئەوەی کە گاواساتانەوەی سااماان لە بااوکەوە باۆ 
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مناڵەکان لەتوانادا ۆەبێ و بتوانرێ بە کردەوە جێبەجێ باکارێ، ئەویا  لەرێاگاای زەواجای 
 .تاك ژن و مێردایەتیەوە

بەمجۆرە دەردەکەوێ کە پرۆسەی مێیوویی گواستنەوەی پەیوەندی ساێاکاسای و زەواجای 
نێوان ژن و پیاو لە زەواجای بە کاۆمەڵەوە باۆ زەواجای تااك، راساتەوخاۆ پەیاوەنادی بە 

بەپاێاچەوانەوە، بەر لە .  گۆڕانکاریە ئابوریەکان و سەرۆەڵدانی خاوەندارێتی تایابەتەوە ۆەیە
سەرۆەڵدانی خاوەندارێتی تایبەت، ۆەموو شێوەکانای زەواج و خاێازان، زەواجای گاروپ و 
کۆمەل بوون، سەرباری ئەو گۆڕانکاریانەی کە بەسەریدا ۆاتبوو لە قەدەغەبوونی پەیوەندی 
سێکسی و زەواجی نێوان دایك و باوك و کوڕ و کچ و دواتری  قەدەغەبوونی خاوشاك و 
براو ئامۆزاو پورزا و تەنانەت دواتری  زەواجی تێکەل، کە کۆمەڵێك ژن و پیاو کە دایک و 
باوک و کچ وکوڕ نین و ۆەروەۆا خوشك و برا و ئامۆزا و پورزاش نین، بەاڵم پەیاوەنادی 

بەاڵم لەگەل سەرۆەڵدانی خاوەندارێتای تاایابەتادا !  سێسکیان بەشێوەی کۆمەل پێکەوە ۆەبوو
زەواجاای تاااك بە تااایاابەتاای لە الیەناای ژنەوە، دەبااێااتە شااێااوازی رێااگەپااێاادراو و لەڕووی 

لەنااو خاێازانای تااك ماێاردیادا، ئایاتار ژن دەباێات بە !   کۆمەاڵیەتیەوە یاساایای و شاەرعای
دروساتاکەری مانااال و دوباارە بەرۆەمااهاێاناانەوەی نەوەی پایااو و بەخااێاوکەری ماناال و 

ئەم کاارەی !  باۆ پایااوان... پێشکەشکردنی خزمەتی سێکسی و خواردن و جاماشاۆردن و تااد
ژنان لە ساەرجەم کاۆمەڵاگە چایاناایەتایەکاانادا ۆەماان شاتە بە کەماێاك گاۆڕاناکااریەوە لە 

بەمجۆرە دەتوانین بڵێین کە زەواجی تاك ژن و مێردایەتی لە بنەڕەتدا باۆ ژناانە !  شكڵەکەیدا
: وەکاو ئەناگاماس دەڵاێ!  نەك پیاوان و گەورەترین ستەمیشە لە ژن کە دەیکاتە کۆیمەی پیااو

 !(لەناو خێزاندا پیاو دەوری خاوەنکار دەبینێ و ژنی  دەوری کرێکار)
پمەدوویی ژن ئاکامای تاایابەتا ەنادی باایاولاۆجای ئەو نایایە، بەڵاکاو ئااکاامای  ”ئەنگمس دەڵێ

پەیااوەناادیە کااۆمەاڵیەتاایەکااانە و ۆەوڵەکاااناای پاایاااویاا  بااۆ گەیشااتاان بە خااواسااتەکاااناای بااۆ 
کااۆنااتاارۆڵااکااردناای کااار و ئااارەزووە سااێااکااساایەکاااناای ژن بەرەبەرە بااووە یاااسااا لەناااو 

بەوجاۆرە ساەرەتاا (.  ئەناگاڵاس  -بنەچەی خێزان و خاوەندارێتی تایبەت و دەوڵەت،) " .خێزاندا
. لەناو خێزاندا ئەو پێگەیەی ژن رەس یەت وەردەگرێ و دەبێتە نەریتێکی گشتی و کارپێکراو

ژن ۆەم خزمەتگوزاریی سێکسی بۆ پیاو مەیسەر دەکات و ۆەم کاری نااوماال و خازمەتای 
ۆەم وەکاو .... پیاو دەکات لەڕووی ئامادەکردنی خواردن و جمشۆردن و منال بەخێوکردن و 
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ئەم یاسا نەریتی و عورفایە، لەساەر ئااساتای کاۆمەڵاگاا و یااساا !   خستنەوەی منال بۆ پیاو
تەنانەت خازمەتاکاردنای پایااو لەۆەردوو باارەکەوە .  دەبێتە مەسەلەیەکی شەرعی و یاسایی

مانای دڵسۆزی و وەفای ژن بۆ مێردەکەی دەبەخشێ و دەبێت وەکو بەشێك لە نیشاندان و 
لە کااۆمەڵااگااای !  جااێاابەجااێااکااردناای ئەرکاای خااۆشااەویسااتاای بااۆ مااێااردەکەی ئەنااجاااماای باادات

سەرمایەداریشدا بەۆەمانشێوە، کاری ناومال کە کراوەتە کاری تایبەتی ژن، ۆیچ بەۆاایەکای 
کااری نااوماال باۆ ژناانای خاێازانە !  نییە و ژن لە بەرامابەریادا ۆایاچ کارێایەك وەرنااگارێ

کرێکاریەکان وەکو خزمەتێکی خۆڕایی پێشکەش دەکرێ بۆئەوەی پایااوی کارێاکاار باتاواناێ 
وزە و تواناای باۆ باگەڕێاتەوە و جاارێاکای دیاکە باچاێاتەوە ساەرکاار و ۆاێازی کااری بە 

ئەم کارەی ژنان لە ڕاستیدا کاارێاکە کە بە خاۆڕایای باۆ !  سەرمایەدار و خاوەنکار بفرۆشێ
بۆرژوازی ئەنجام دەدرێ، بەاڵم بەشێوەی کارێکی رۆتین و ئاسایی ژن بەرامبەر بە ماێارد 

بەمجۆرە دەساەاڵتای پایااو لە خاێازانادا لەساەرجەم کاۆمەڵاگاا ! و منالەکانی چاوی لێدەکرێ
چینایەتیەکان و لە کۆمەڵاگاای باۆرژوازیشادا، ئااکاامای ئەم جایااکااریە کاۆمەاڵیەتایە و ئەو 
کاردابەشبونە کۆمەاڵیەتیە کە لەنێوان ژن و پیاودا پێکاهاات و ژنای تەرخااناکارد باۆ کااری 
مناڵاداری و کااری نااوماال، پایااویشای وەکاو خااوەنای سااماان و وەکاو خااوەن پاێاگەی 

بەوجاۆرە خاودی .  کۆمەاڵیەتی باناتار لە ژن، کاردە پایااوسااالر و ساەردار بەساەر ژنەوە
و جیاکاریە کۆمەاڵیەتیە چینایەتیەیە کە کۆمەڵگای چیناایەتای  دیاردەی پیاوساالری ئاکامی ئه

و خاوەندارێتی تایبەتای ۆاێانااویەتە ئااراوە و لە کاۆمەڵاگاای ساەرماایەداریشادا وەکاو دوا 
 !کۆمەڵگای چینایەتی درێیەی پێدەدرێ

جێی خۆیەتی باس لەوە بکەین کە خودی سیساتەمای باۆرژوازی کە بە ۆەڵاوەشاانادنەوەی 
سەرجەم پەیوەندی و نەریت و ئەخالقیات و تێگەیشتنە کۆنەکاانای پاێا  خاۆی دەنااسارێ، 
بۆچی ئەم دیاردە دواکەوتوەی پمەدوویی ژنانی ۆێشتۆتەوە؟ لەکاتێاکادا پەیاوەنادی ئااباوری 

ژناان و ماناااڵنای .  بۆرژوایی، خێزانی کۆنی ۆەڵوەشاندەوە و پەیوەندیە خێزانیەکانی پچڕاناد
خێزانە کرێکاریەکانی پەلکێشی بازاڕی کار کرد، کە ئەوەش رادەیەك لە نەماانای بەشاێاکای 
زۆری نەریتە باوە کۆمەاڵیەتیەکانی کردە پێویستیەکی کاۆمەاڵیەتای و تاارادەیەك ئاازادیای 
ژنان بۆ ئابوری بۆرژوازی پێویست بوو، بەاڵم بۆچی نەیتوانی لە پاش اوەکانی دنیای کاۆن 

؟ بۆچی تا ئێستا چەوسانەوە و نایەکسانای و ! سەبارەت بە ژن خۆی دەرباز و رزگار بکات

٨٠١ 

 ریم موحسین که

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



؟ ۆۆکاری سەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو نایەکسانایە ئااباوری و ! لەسەر ژن ماوەتەوە  ستەم
دەستگرتن بە جیاکاری و دروستکردنی .  کۆمەاڵیەتیەی کە لە کۆمەڵگای سەرمایەداریدا ۆەیە

دوبەرەکی لەناو چینی کرێکار و توێیە بێبەشکراوەکانی کۆمەڵگادا بەمەبەستای لاێاکاتارازانای 
ریزەکانی چینی کرێکار بەرامبەر بە بۆرژوازی ئامانجێکی راستەوخۆی ۆێشاتانەوەی ساتەم 
و جیاکاریە دژی ژنان، وەکو چۆن ستەمی نەتەوایەتی، ستەم و جایااکااری و باێا اافاکاردن 

تاااد لەالیەن بااۆرژوازی و ... لەسااەر باانەمااای رەنااگاای پااێااساات و باایااروباااوەڕی ئااایااناای و 
ئەگەر !  دەوڵەتەکانیەوە بەڕێاوەدەبارێات و دەۆاێاڵارێاتەوە و باگارە تاونادتاوتایایتار دەکارێات

بۆرژوازی لەژێر ئەو ناو و پاێانااساانەدا ریازەکاانای چایانای کارێاکاار و خەڵاكای باێابەش و 
زەح ەتکێ  پەرت دەکات، بەۆەمان شێوە لە رێگای ۆێشتنەوەی پمەدوویای ژن لەبەرامابەر 
پیاودا زەمینەی ناکۆکی و دوبەرەکی لە نێوان ژن و پیاوی کرێکاردا دەۆێڵێتەوە و بەوجۆرە 
ریزەکانی چینی کرێکار پەرشو بوودەکات و تەمەنی دەسەاڵتی نایەکسان و چەوسێنەرانەی 

 !خۆی درێیدەکاتەوە
، لەدوای کاۆتاایایاهااتانای ( تااك ماێاردی)  وەکو لەپێشەوە باسم کرد، مەسەلەی زەواجی تااك

! خاوەندارێتی گشتی سەرەتایی و سەرۆەڵدانی خاوەندارێتی تایبەتیەوە ۆاتەئاراوە و چەسپاا
لەو پێویستیەوە کە باوك دەیویست سامانەکەی باگاوازێاتەوە باۆ مانااڵەکاانای و باۆئەوەش 

؟ لەوبارەدا پرسی پاکیزەیی ژن لەڕوی سێکسیەوە ! دەبوایە بیزانیایە کە مناڵەکانی خۆی کێن
ژن دەبوایە تەنها پەیوەندی ساێاکاسای لەگەل ماێاردەکەیادا ۆەباوایە باۆ ئەوەی .  ۆاتەئاراوە

ئەمەش وایکرد کە ئەگەر ژناێاك لەپشاتای ماێاردەکەیەوە پەیاوەنادی .  باوکی منال زانراوبێت
مەسەلەی پاکیزەیی سێکاسایای  بەوجۆرە.  سێکسی دروستبکردایە رووبەڕووی سزا دەبوەوە

ژن و دڵسۆزی و وەالئی ژن بۆ مێردەکەی، ئەمانە ۆەمووی دەباێات بە کاۆمەڵاێاك یااساای 
ئەم یااساا و .  سزا دەباێاتەوە و نەریت کە ئەگەر ژن لێی دەربچێت ڕووبەڕووی کۆمەاڵیەتی

باۆنا اونە لەو .  نەریتە کاۆمەاڵیەتایە تاا ئاێاساتااش لە زۆریاك لە کاۆمەڵاگااکاانادا مااوەتەوە
کۆمەڵگایانەدا کە ئاینی ئیسالم پەیڕەودەکرێ، مەسەلەی سزا لەسەر پەیوەندی سێکسی ژن 

لەۆەندێ وواڵتایا  .  لە دەرەوەی پەیوەندی ژن ومێردایەتیدا بووە بە یاسای رەس ی وواڵت
ژناان لەساەر ئەوجاۆرە پەیاوەنادیە بەردەبااران و ...  وەکو ئێران و سعودیە و ئەفغانستان 

ئەم وواڵتانە وواڵتی سەرمایەدارین و چینی بۆرژوازی تێیدا دەساەاڵتادارە !  القی دەکرێن شه
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و ئاینی ئیسالم وەکو بنچینەیەکی ئایدیۆلۆژی دەساەاڵتای باۆرژوازی بەرەسا ای نااساراوە، 
بەڵاکاو سازادان !  نەك وەکو پاش اوەی نەریتی کۆن و لە دەرەوەی یاسادا جاێابەجاێ باکارێ

بە یاسای رەس ی دەوڵەت دیاریکراوە و لەالیەن دەوڵەت و دامودەزگاکانایەوە (  زینا) لەسەر 
ئەوە بێجگە لەوەی ئەگەر دەوڵەت خاۆی لە ۆەنادێ وواڵتادا جاێابەجاێای !  جێبەجێ دەکرێ

نەکات، بەاڵم دەسەاڵتی داوەتە دەست عەشیرەت و ۆۆز و کەسوکاار و ماێاردی ژن کە لە 
بەرامبەر پەیوەندی سێکسی ژن لە دەرەوەی پەیوەندی ژن و مێردایەتیادا، سازای بادات کە 
زۆرجار لە کوردستاندا بە کوشتنی ژن یان خوشك یان کچ لەالیەن مێرد و و براو باوکەوە 
ئەنجام دراوە و یاسا و دادگاش بە شێوازی جۆرواجۆر پاکاانەی ئەو تااوانەیاان کاردوە و 

 !تاوانبار لە سزای تاوانەکەی دەربازی بووە
رەنگە کەسیك بێت و بڵێت، ئەم دیاردەیە لەم کۆمەڵگا دواکەوتوانەدا مااوەتەوە کە ۆاێاشاتاا 
کەلتور و فەرۆەنگی باۆرژوازی بەتەواوی تاێاێادا زال نەباوەو نەریات و یااساا کاۆنەکاانای 

بەاڵم باسەکە تەناهاا !  عەشیرەت ۆێشتا لەدەرەوەی یاسا و سیستەمی دادوەریەوە کاردەکەن
سزادانی ژنان نییە لەسەر لەدەستدانی پاکیزەیی سێکاسای، ئەمە تەناهاا الیەناێاکای ساتەم و 

لەگەل ئەوەشدا لە ۆیچ کام لە یاسای بنەڕەتی و دەساتاوری ئەو !  چەوسانەوەیە لەسەر ژن
بێجگە لەوە ستەم و باێا اافای و ناایەکساانای !  وواڵتانەدا ئەو سزایە ۆەڵنەگیراوە و ماوەتەوە

مان لە .  دژی ژن بەشێوازی دیاکە تەناانەت لە وواڵتاانای باۆرژوازی لایاباراڵادا لە ئاارادایە
 .قسەکانی دواترمدا لەوبارەوە رونکردنەوەی زیاتر دەخەمەڕوو

سەرەنجام، بەشێوەیەکی گشتی ۆۆکار و بنەمای ستەم و توندوتییی دژی ژنان و ۆۆکااری 
ئەوەی کە تا ئێستا ماوەتەوە و درێیەی ۆەیە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ناایەکساانایە ئااباوری و 

لەو !  کۆمەاڵیەتیەی لە کۆمەڵگای چینایەتیدا ۆەیە، بە کۆمەڵگای ۆاوچەرخای باۆرژوازیشاەوە
ڕۆژەوە کە دابەشکاری چینایەتی سەرۆەڵدەدا، لەوکاتەوە کە جایااکااری دژی ژن دروسات 

ئەم ناایەکساانای و  تاکو کۆمەڵگای چینایەتی  با اێاناێات، دەبێت، لەوکاتەوە درێیەی ۆەیە و
ڕزگاری ژناانایا  لەتاواناادا .  ستەم و جیاکاریە دژی ژن بەشێوازی جۆراو جۆر دەمێنێتەوە

نییە بە کۆتایهاتنی ئەم پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیە نەبێت، بە ۆەڵتەکاندنی ئەم نایەکسانیە ئابوری 
ڕزگااری ژناان نە بە !  و کۆمەاڵیەتیە نەبێ، بە کۆتاییهێنان بەم دابەشکاریە چینایەتایە نەباێ

تەنها کاتێک ژن دەتوانێ ڕزگااری !  نە بە ڕزگاری کەلتوری مەیسەر نابێ و ڕزگاری یاسایی
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کە ۆایاچ جاۆرە شاێاوازێاکای !  لەگەل پایااودا یەکساان باێات  بێت کە لەباری کاۆمەاڵیەتایەوە
جۆرە بەرژەوەندیەکی مادی لە پەیوەندی سێکسی و لە زەواج   نەمێنێت و ۆیچ خاوەندارێتی
کاتێک ژن و پیاوێک دەچنە پارۆساەی زەواجەوە، ساەرەتاا  سەرنج بدەن، ئێستا.  دا نەمێنێت

مەساەلەی ماارەیایە، مەساەلەی  بیر لەوە دەکەنەوە و ئەوەی یەکسەر زۆنیان داگیر دەکاات،
. پەیاوەنادیەکای خاۆشاەویساتای و ئایاناساانای ناێاوانایاان نەک.  تااد... موڵک و خانوو ماناال و

پێوانەیەکی دیکە کاردەکات کە دوورە لەو پێوانە سادە و ئینسانیەی کە دەبێ لە ناێاوان ژن 
و پیاوێکدا ۆەبێ کە وەکو دوو رەگەزی جیاواز یەکتریان خۆشدەوێ و دەیانەوێ پەیوەندی 

سااەرجەم زەواج لە کااۆمەڵااگااای بااۆرژوازیاادا و بە کااۆمەڵااگااای !  سااێااکااساای پااێااکاابااهااێااناان
بەشێکی زۆری کێشەکانی .  کوردستانیشەوە پەیڕەوی لەم کۆمەڵە کۆتوبەندە ئابوریە دەکەن

دوای زەواج و دروستکردنی خێزان لە کوردستان ۆۆکارەکەی ئەوەیە کە پاێاوانەی ئااباوری 
حوکم بەسەر پارۆساەی زەواج و پەیاوەنادی ساێاکاسای ناێاوان ژن و پایااو دەکاات، نەك 
پەیوەندیەکی یەکساان و ۆااوتاا لەناێاوان دوو مارۆڤای یەکساان و چاوون یەکادا لەبااری 
کۆمەاڵیەتیەوە، کە بنەمای پەیوەندی سێکسی نێوانیان تەنها خۆشەویستی نێوانیان باێات کە 

  !بە بڕیاری ئازادانەی ۆەردوالیان بڕیاریان لەسەر داوە
 

 : بۆچوونە جیاوازەکان لە سەر پرسی ژن و جۆرەکانی فیمینیزم

بێگومان لێرەدا ناکرێ سەبارەت بە ۆەموو بۆچوونە جیاوازەکان ساەباارەت بە پارسای ژن 
بدوێین، بەڵکو تەنها سەرنج دەخەینە سەر رەوت و بۆچوونە بانەڕەتای و ساەرەکایەکاان لە 
پەیوەند بە پرسی ژن و لێکدانەوەیان بۆ سەرچاوە و ۆاۆکاارەکاانای پامەدوویای و ساتەم و 

بێجگە لەم بۆچوونە سۆشیالیستیەی ئێا ە بااسای دەکەیان، چەنادیان .  توندوتییی دژی ژنان
بۆچوون و تێگەیشتن بۆ مەسەلەی ژن و کێشاەکاانای ۆەیە و بازووتانەوەی جاۆراوجاۆری 

ئەم جۆرە روانایانە باۆ پارسای ژن دەتاوانایان .  ە( لیبرال فی ینزم) ژنان، کە سەرەکی ترینیان 
بڵێین لەگەل سەرەتای بااڵدەستبوونی سیستەمی ئابوری و دەسەاڵتی سیاسی باۆرژوازیەوە 

بزوتنەوەی لیابارال .  بەتایبەتی لە ئەوروپا سەریهەڵداوە و بە قۆناغی جۆراوجۆردا تێپەڕبووە
فی ینیزم  بۆچوون و چەمکە فکری و سیاسیەکانی لە لیبراڵیزمی بۆرژوازیەوە وەرگرتاوە و 
بەپێی ئەو بەۆا و بانەماایاانە ماامەڵەی لەگەل کاێاشاەکاانای ژناان و ماافەکاانایادا کاردوە و 
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فی ینیزمی لیبرال بنچینەی بۆچوونەکەی لەسەر ئازادیی ژن بنیات .  بزووتنەوەی بەڕێسستوە
ناوە، ئەگەرچی باسی یەکسانی یاسایی ژن و پیاو دەکات، بەتایبەتی لە باواری خاوێانادن و 
فرسەتی کارکردنی ژنان و ئاڵوگۆڕ لە یاساکاندا بە قازانجی مافەکاانای ژناان، بەاڵم پارسای 
سااەرەکاای ئەم باازوتاانەوەیە مەسااەلەی ئااازادی ژن و ۆەوڵەکاااناای بااۆ ئەوەیە لە رێااگااای 

ۆەروەۆا باۆی گارناگە .  گۆڕانکاری لە یاساکاندا ئاڵوگۆڕ لە بارودۆخی مافەکانی ژناندا بکات
کە ژنان لە بواری سیاسەت و لێپرسراوێتی سیاسی و حکومیدا پێگە و پۆستیان ۆەباێات تاا 

بەبڕوای من ئەم بۆچاوون و .  بتوانن لەو پێگەیەوە کار بۆ باشترکردنی مافەکانی ژنان بکەن
لێکدانەوەیە، کۆنترین و بنەڕەتایاتاریان باۆچاوون و جایاهاانابایانایە، بەغەیاری کاۆماۆنایازم و 
بزوتنەوەی کۆمۆنیستی، کە ساەباارەت بە مەساەلەی ژناان لەئاارادا باووە و تاائاێاساتااش 

بەجۆرێك زۆرێك لە بۆچوون و بزووتنەوە فی ینستیەکانی دیکەی ریشاەیاان .  درێیەی ۆەیە
دەچێتەوە سەر ئەم فکر و جیهاانابایانایە و دەکارێ باوتارێ لاق و بااڵە جایااوازەکاانای ئەو 

 !بزووتنەوە سەرەکیە پێکدەۆێنن
بەشێك لە فی ینیستەکان بنەمای کێشەی ژن و بێ افیەکانی بە پایااو دادەناێان و بەجاۆرێاك 
ژنان دەخەنە بەرامبەر پیاوەوە، لەکاتێکدا وەکو پێشتر ئاماژەمان پاێاکارد، ئەوەی وایاکاردوە 
پیاو لەڕووی کۆمەاڵیەتیەوە پمەیەکی بااڵتری لە ژن پێبدرێ نایەکسانی ئابوری و جیااکااری 
چینایەتی و بوونی خاوەندارێتی تایبەتی و پێویستی ۆێشتنەوەی ئەو خااوەنادارێاتایەیە، نەك 
! ئەوەی کە بە سروشت پیاو بوونەوەرێکی دڕندە بێت و دەبێت ژنان خۆیانای لاێ باپاارێازن

جۆرێکی دیکەی فی ینیزم ئەوەیە کە سەرچاوەی بێ افی ژنان بۆ ئەوە دەگێڕێتەوە کە ژناان 
پێیانوایە ئەگەر ژنان کااری دەرەوە .  خاوەنی ئابوری سەربەخۆ نین و کاری ناومال دەکەن

بکەن و لەبەرامبەر کارێکدا کە دەیکەن وەکو پیاوان کرێ وەربگرن، ئەوکاتە دەبنە خااوەنای 
ئەگەرچای چاوونەدەرەوەی ژناان باۆ نااو !  بڕیاری خۆیان و پیاو ناتوانێ بیانچەوسێنێاتەوە

کاری کۆمەاڵیەتی و بەرۆەمهێن، خۆی پێشکەوتنێکی کۆمەاڵیەتیە لە پەیاوەناد بە ماافەکاانای 
ژنانەوە، بەاڵم دیسانەوە بەشداری ژنان لە کاری کۆمەاڵیەتیدا نەیتاوانایاوە ژناان لە پاێاگەی 
پمەدوویی رزگار بکات و بگرە لە ۆەندێ حااڵەتادا ژناان ساەبااری کااری دەرەوە، نااچاارن 

ئەم ن ونەیە بۆ وواڵتااناێاکای وەکاو .  کاری منال بەخێوکردن و کاری ناوماڵی  ئەنجام بدەن
کوردستان و عێراق و رۆژۆەاڵت ۆیچ گومانێکی لەسەر نییە، بەاڵم بۆ وواڵتانای ئەوروپااش 
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لەگەل کە ژنان لە مافێکی زیااتاری یااساایای بەۆارەمەنادن، دیساانەوە ژناان لەزۆر ڕوەوە 
پیاواندا یەکسان نین و جیاکاری لە دژیان ئەنجاام دەدرێ و باگارە ۆاێاشاتاا بەشاێاوەیەکای 

واتە لەم باارەدا ژن لە .  فراوان کێشەی بەخێوکردنی منال ۆەر ڕوبەڕووی دایکان دەبێتەوە
دەرەوە کاری بەرۆەمهێن دەکات و کرێ وەردەگرێ و لەماڵەوەش کااری خاۆڕایای ئەناجاام 

واتە وەکاو کارێاکاارێاك لەالیەن خااوەناکاارەوە !  دەدات و خزمەتی مێرد و مناڵەکانی دەکات
 !دەچەوسێتەوە و بێ اف دەکرێ و لە ماڵەوەش وەکو خزمەتکارێك و بەبێ کرێ کاردەکات

ە، کە بەتایابەتای لە وواڵتاانای رۆژۆەاڵت و ( فی ینیزمی ئیسالمی) جۆرێکی دیکەی فی ینیزم، 
ئەم جاۆرە لە !  ئەو کۆمەڵگایانەدا رەواجی پەیداکردوە کە پەیڕەوی ئاایانای ئایاساالم دەکەن

فی ینیزم لەو ڕوانگەوە کە ژنان بە چوونیان بۆ ناو دنیای کارکردن لەناو کارگە و فەرمانگە 
و دامەرزاوەکان و لە دەرەوەی ماڵدا، دوقات دەچەوساێانەوە، بەتاایابەتای کە جەساتەی ژن 
بۆئەوە نەکراوە کاری سەخت بکات و رەخنەی ئەوان لەو بۆچوونەی کە ژنان بە کاارکاردن 
و بوونی ئابوری ساەربەخاۆیاان رادەیەك لە ئاازادی بەدەسات دەۆاێانان، ئەوەیە کە ئەوە 

ئەم رەوتە لەژێر ناوی بەرگری لە ژندا، کە گوایە ئەوە ئەرکای پایااوە !  ستەمە لە ژن دەکرێ
ژیانی ژن دابین بکات و ژنان دەبێ خانم و خاتوون لە ماڵەوە دابنیشن، کاۆتای کاۆیاالیەتای 
دەکاتە قاچی ژنان و ۆەول دەدات ئەو پەراوێزە لە ئازادی کە بەدەساتایاان ۆاێانااوە، لاێایاان 

 !وەربگرێتەوە
وەکو ووتم چەندین جۆری دیکەی فی ینیزم ۆەیە وەکو فی ینیزمی ڕادیکال و ڕۆشنگەری و 

لەو چوارچێاوەدا دەساوڕێانەوە کە کاۆتاایایاهاێاناان بە  کە زۆربەیان.  تاد.. پۆست مۆدێرنە و 
ستەم و پمەدوویی ژنان بەوجاۆرە چاارەساەر دەباێ کە ژناان بەشاداری لە سایااساەت و 

لەچوارچێوەی یاساییدا مافەکانی ژنان لە قاڵب دەدەن و بۆی دەگەڕێن، یاان .  دەوڵەتدا بکەن
ئەو جۆرە بۆچوونە تەناهاا رووی ...  دەڵێن کە ژنان دەبێت خۆیان خۆیان ڕزگار بکەن و تاد

دەرەوەی دیاردەکان دەبینێ، نەك بنەما و ۆۆکارەکانی پشتی ئەو دیااردانە کە تەحەکاومای 
زۆربەی ئەو بزووتنەوە و بۆچوونانە ئەوە نابینن یان نایانەوێ باڕوا باکەن کە .  پێوەدەکەن

سیستەمێکی چینایەتی کۆمەاڵیەتی ۆۆکاری پشتی ۆاێاشاتانەوەی ئەو ۆەماوو جایااکااری و 
نایەکسانی و ستەم و چەوساندنەوە و بی افیانەی ژنانە، نەك پیاوساالری، یان خەتای پایااو 
بێت و بە سروشت پیاو دژی ژن بێت، یاخود جیاوازی جەنادەری و ئەو شاتاانە ۆاۆکااری 
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٨٨١ 

من پێ وایە ئەوجۆرە لێکدانەوانە بۆ پرسی ژنان ناتواناێ نە .  ستەم و توندوتییین دژی ژنان
بنەماکانی توندوتییی و ستەم لەسەر ژن دەست نیشان بکات و نە دەتوانێ رێاگااچاارەساەر 
بساتە بەردەمی بزووتنەوەی یەکسانیسوازی ژنان و پیاوان باۆ کاۆتاایایاهاێاناان بەو ساتەمە 

 !مێیووییەی لەسەر ژنان بەڕێوەدەچێت
ئەگەر سەرنجێکی بارودۆخی ژنان بدەین لە ئەوروپا کە النکەی شاارساتاانای باۆرژوازیە و 
نەریت و فکر و جیهانبینی دنیای کۆنی دەرەبەگاایەتای و بااوكسااالری و دەساەاڵتای ئاایان 
لەنێوچوون، بەاڵم دەبینین ۆێشتا ژن لە زۆر ماف بێىەشە و لەگەل پیاواندا یەکسان نیان و 
. بەشێك لە ئازادیەکاانایاان زەوت دەکارێ و تەناانەت بەشاێاوەی پامەدوو ماامەڵە دەکارێان

بۆن ونە، لە مەسەلەی فرسەتی یەکسانی کاردا، ژن ۆەمان مافی پیاوی نییە لەڕووی واقاعای 
ئەگەر ژناێاك .  و کۆمەاڵیەتیەوە، ئەگەرچی لە یاسادا ژن و پیا و ۆەمان مافی یاساییان ۆەیە

بەشاێاوەیەکای   فرسەتی کاری زۆر کەمترە لە چاو پیاوێك و ئەم جایااکااریاه بێت دوو گیان
ژنی دوو گیان پێویستی بە چاودێری زیاترە لەڕوی کاتی کارکردن و .  نادیار بەڕێوەدەچێت

. تااد.... مۆڵەت و ۆەروەۆا کاتێك مناڵی دەبێت، پێویستی بە مۆڵەت و دابایاناکاردنای دایەناگااو
ئەمەش مانای ئەوەیە کە خااوەناکاار دەباێ پاارەیەکای زیااتار باۆ دابایاناکاردنای ئەم .  ۆەیە

باۆیە بەباێ ! خزمەتگوزاریانە دەستەبەر بکات و بەوەش رێیەی قازانجەکەی کەمتر دەبێتەوە
ئەوەی بەشێوەی ئاشکرا ئەو جیاکاریە بکات، ناراستەوخۆ ژنانی دووگیان لەناو داواکاارانای 

پیاوی کرێکار یان کاارمەناد ئەو کاێاشاەیەی !  کاردا بەبیانووی جۆراوجۆرەوە کەناردەخرێن
نیە، بۆیە فرسەتی پیاوان لە ژنان و بەتایبەتی لە ژنانای دووگایاان باۆ کاارپەیاداکاردن زۆر 

خاڵێکی دیکە ئەوەیە کە ژن و پیاو بۆ ۆەماان کااری چاوون یەك کارێای یەکساان ..  زیاترە
 ! وەرناگرن

٪ ی کرێی پیاوان وەردەگرن بەرامابەر بە ۆەماان کااری چاوون ٢١لە ئەمریکا ژنان تەنها  
بۆن اونە ژناانای رەش .  تەنانەت بەپێی رەنگی پێستی ژنان ئەو رێیەیە کەمتر دەبێتەوە.  یەك

org.nwlc://https/) ! ٪ ی کاارێاای پاایاااوان بااۆۆەمااان کااار وەردەگاارن١١پااێااساات تەنااهااا 
-every-nearly-in-gap-wage-and-experience-women/resources

occupation.)  
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دانەیان، زانیارییان دەربارەی جیاوازی کرێی نێوان ژن و پایااو  ٠کۆمپانیا  ١لە بەریتانیا لە 
٪ و ٨١جیاوازی کرێی نێوان ژن لەگەل پیااودا لەکەرتای بایانااساازیادا .  پێشکەش نەکردووە
. ٪ ١٣٧٣٪ و لەکەرتای گشاتایادا ١٢٧٠٪ و لە کەرتی دارایی و دڵنیاییدا ٨١لەکەرتی خوێندندا 

ساڵی دەوێ تاا کارێای  ٨١٢دەڵێ (  World Economic Forum)مونتەدای ئابوری جیهان
report-gap-gender/en/com.dw.www://https-!) کاری پایااوو ژن یەکساان باێات

41213428-a/away-years-217-now-pay-equal .) 
( ۆاۆلایاود) من لەم ماوەیەی پێشوودا گوێام لە بەرناامەیەك باوو کە چەناد ئەکاتەری ژنای 

بەشداربوون تێیدا سەبارەت بە مافەکانی ژنان، ئامااژەیاان بەوە کارد کە ژنە ئەکاتەرەکاان 
واتە جایااوازی لە کارێای ناێاوان ژن و !  لەچاو پیاوە ئەکتەرەکاندا کرێی کەمتر وەردەگارن

 ! پیاودا بۆ ۆەمان کاری یەکسان و چوون یەك لەناو ۆۆلیودیشدا رەنگی داوەتەوە
دا، ٨١١٢تەنهاا لەسااڵای سەبارەت بە توندوتییی دژی ژنان لە وواڵتانی ئەوروپادا، بۆن ونە 

ژن لەالیەن مێردەکانیان یان مێردە کۆنەکانیاانەوە  ١٤ژن کوژراون، لەوانە  ١٣٧لە بەریتانیا 
com.theguardian.www://https/)ژن لەالیەن ئەندامانی خێزانەکانیانەوە کوژراون ١٢و

in-men-by-killed-women-of-76-uk-in-femicide/18/dec/2018/news-uk
killer-their-knew-2017-  .) 

٪ ی ژنان توندوتیایی لە دژیاان بەکااردەبارێات لەڕووی لاێادان، ٠١-٤١لە ئەمریکا لەنێوان 
دەستدرێیی سێکسی، دەستدرێیی بۆ سەر کچانی منال، و توندوتییی خێزانی و بەشاێاکای 
بەرچاوی ئەو توندوتیییانە دژی ژنان لەالیەن مێردەکانەوە یان مێردی پێشویانەوە ئەناجاام 

 (pubmed/gov.nih.nlm.ncbi.www://https/12920616) !دەدرێن
سەبارەت بە بارودۆخی مافەکانی ژنان و پاێاگەی کاۆمەاڵیەتایاان لە کاوردساتاانادا خاۆتاان 

لەپال ئەم نایەکسانایە کاۆمەاڵیەتای و ئااباوری و باگارە یااساایایەدا، چ   شاۆێدی ئەوەن کە
؟ دەبایانان لە دوای ! لە ژنان دەکرێت، چ توندوتیییەك بەرامبەر بە ژنان بەرێسراوە ستەمێك
وە، خەرمانێك لە تاوان و کوشتان و ئەتاک کاردن و ساوکاایەتای پاێاکاردن و  ١٧٧٨ساڵی 

لەژێار نااوی شاەرەفادا .  دەستدرێیی سێکسی  بەرامبەر بە ژنانی کوردستان ئەنجاام دراوە
ئەگەر پارۆساەی ئەنافاالای خەڵاکای  . ئەنفالێك دژی ژنان و کچانای کاوردساتاان بەرێاساراوە

کوردستان لەالیەن رژێ ی دڕندە و مرۆڤکوژی بەعساەوە تااوانای کاۆمەڵاکاوژی باێات، ئەوا  
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ەوە تاوانێکی دیاکەی ١٧٧٨تاوانەکانی دژ بەژنان و  ئەتك کردن و کوشتنیان لە دوای ساڵی 
ئەگەرچی داتایەکی رەس ی و دانپێدانراو لەبەردەسات !  کۆمەڵکوژیە کە دژی ژن بەڕێوەچوە

نییە، بەاڵم بەپێی راگەیاندنەکانی رێکسراوەکانی ژنان و ۆەڵساوڕاوانای بازووتانەوەی ژناان 
ۆەزاران ژن بەشێوازی جۆراوجۆر کوژراون، چ بە کوشتنی راستەوخۆ چ بە ساوتاانادن و 

بۆن ونە سەدان کچ یان ژن تەنها لەسەر تەلەفۆنێك کوژراون و !  ناچارکردن بە خۆسوتاندن
لەکاتێکدا کە دەبێ ئازادی سێکسی بۆ مرۆڤی ساەروو .  ئەتك کراون لەالیەن کەسوکاریانەوە

واتە پەیاوەنادی ساێاکاسای !  تەمەنی یاسایی وەکو مافێکی شەخسی بۆی بەرەس ی بناسرێت
بەاڵم لە کاۆمەڵاگاای .  نێوانیان لەسەر بڕیاری ئازادانەی خۆیان بێت نەك ۆیچ شتێکای دیاکە

کوردستاندا لەسەر ئەم مافە سەرەتاییە وەکو تاوانبار لەگەل ژنان و کچاندا مامەڵە دەکرێات 
یاسای کارپاێاکاراوی .  و لەباری کۆمەاڵیەتی و نەریت و فەرۆەنگەوە سزای کوشتنی لەسەرە

کوردستانی  بەۆەمان نەفەس مامەڵەی دەکات و تاوانباران و بکوژانی ژن، ئەویا  لەژێار 
فشاری بزوتنەوەی یەکسانیسوازی ژناندا، تەنها بۆ ماوەیەکی کەم زیندانی دەکرێن و دوای 

 . ئەوە بە یاسای لێبوردنی گشتی ئازادیان دەکەن
پایااوسااالری،  من پێ وایە ئەو بۆچوونەی کە سەرچاوەی بێ افای ژن دەبااتەوە باۆ باوونای

نادروستە، چونکە خودی دیاردەی پیاوساالری و دەساەاڵتای پایااو بەساەر ژنادا ئااکاام و 
دەرکەوتەی دابەشبوونی چینایەتی کۆمەڵگا و خاوەندارێتی تایبەتی و نایەکسانی ئااباوری و 

پێویستی درێیەکێشان و بەردەوامبوونی ئەو نایەکسانیە و ئەو .  کۆمەاڵیەتیە لەناو کۆمەڵگادا
جیاکاریە کۆمەاڵیەتی و چینایەتیەیە کە وادەکات ستەم لەسەر ژن ۆەباێات، لەناێاوان ژن و 

ۆەروەکاو چاۆن جایااکااری لە ناێاوان ...  پیاودا جیاکاری ۆەبێ و بکرێنەوە بەگایی یەکاتاردا
مرۆڤەکاندا لەسەر بنەمای جیایی رەنگی پێست و زمان و رەچەڵەك و تەنانەت جاوگارافایاای 
! لەدایکبوونیان لە کۆمەڵاگاای ۆااوچەرخای باۆرژوازیادا مااوەتەوە و بەردەوامای پاێادەدرێ

نایەکسانی و ستەمی چینایەتیە کە وا دەکاات ساتەم و چەوساانەوەی نەتەوەیای، رەگەزی، 
ئەم مەساەلەیە باۆ کاۆمەڵاگاای .  لە کاۆمەڵاگاادا مەوجاود باێات.  تااد..  جنسی و مەزۆەبای و

کوردستانی  راستە وەکو ۆەر کۆمەڵگایەکی دیاکەی ساەرماایەداری کە چایاناێاکای خااوەن 
سەرمایە کۆنترۆڵی سەرچاوەکانی سامان و بەرۆەماهاێاناان و بەرۆەمای رەناجای زۆربەی 

سەیر بکەن خەڵکێك کە رەنگی پێستیان رەشە بە چااوی کەماتار .  زۆری کۆمەڵگایان کردوە
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تەماشا دەکرێن، بۆن ونە دەوڵەتی رەگەزپەرستی ئەفریقای باشاوور سایااساەتای جایااکااری 
ی دژی ۆاواڵتیانی رەش پێست بۆ دەیان ساال ( ئاپارتاید) لەسەر بنەمای رەنگی پێست، واتە 

وەکو پێشتر ئاماژەمان پێکرد، ژنانی رەش پێست لە ئەمریکا لەچاو ژنانی سپای .  بەڕێوە برد
لە عاێاراق، ئاێاران، تاورکایاا و ساوریاا !  پێستدا لەڕوی کرێوە روبەڕوی جیاکااری دەبانەوە

! ۆاواڵتیانی کوردزمان روبەڕوی ستەم و بێ افی و جیاکاری و بگرە کۆمەڵکوژی بوونەتەوە
لە کاتێکدا مرۆڤەکان ۆیچ نەخشێکیان نییە لە دیاریکردنی رەنگی پێاسات، رەگەز و تەناانەت 

 !نەتەوەی خۆیاندا
یەوە باۆ پارسای ژن ( رەگەزی)  ئەو بۆچونەوەی کە لەساەر بانەماای یەکساانای جاێانادەری

دەڕوانێت و پێیوایە سەرچاوەی کێشەی ژنان لەوەدایە کە ژن و پایااو لەرووی رەگەزیەوە 
ئەوە راساتە کە ساتەم و پامەدوویای ژن .  یەکسان نین، بە بڕوای من بۆچوونێکی نااتەواوە

لەسەر بنەمای جیاوازی رەگەزیی نێوانیان ئەنجام دەدرێ، بەاڵم خودی ئەو بانەماایەی ئەم 
جیاوازیە رەگەزیەی لەسەر بنیات نراوە، جایااوازی چایاناایەتای و بەرژەوەنادی ئااباوری و 
چینایەتی چینی بۆرژوازیە لە ۆێشتنەوەی ستەم وناایەکساانای و باێا اافای لەساەر بانەماای 

بیانوویەك کە فی ینیستە ئیسالمیەکان وۆەندێ کەس کە دژی ئازادی و .  جیاوازیی رەگەزی
یەکسانی ژنانن، دەیهێننەوە، ئەوەیە کە دەڵێن ژن و پیاو لەرووی باایاۆلاۆجایەوە جایااوازن، 
بۆیە ناکرێ وەکو یەك مامەڵە بکرێن و بەوجۆرەش ناکرێ ۆەمان کار و وەزیفە و ماافایاان 

گومان لەوەدا نییە کە جیاوازی بایولۆجی ژن و پیاو نااتاواناێ پااکاانەی جایااوازی و !  ۆەبێ
جایااوازی باایاۆلاۆجای .  جیاکاری کۆمەاڵیەتی و سیاسی و کەمتربوونی مافەکانی ژنان بکات

ژن و پیاو تەناهاا دەورێاك تەواو دەکاات کە بەۆەردوو رەگەزەکە تەواو و کااماڵ دەباێ، 
ناااکاارێ لەسااەر ئەو باانەمااایەوە جاایاااوازی !  ئەویاا  دوبااارەکااردنەوەی رەچەڵەکاای ماارۆڤە

لە کاۆمەڵاگاای !  کۆمەاڵیەتی دروست بکرێت و پێگەی ژن پمەیەك لەخاوار پایااوەوە دابانارێ
سەرەتای مرۆڤایەتیدا، کە ۆاێاشاتاا خااوەنادارێاتای تاایابەت دروسات نەباووباوو، جایااوازی 
. بایۆلۆجی نێوان ژن و پیاو نەیتوانی جیاکاری لە پێگەی کاۆمەاڵیەتای ژنادا دروسات باکاات

بگرە لەسەرەتای مێیووی کۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا، ئەو کاتەی مارۆڤ لەرێای راووشاکاارەوە 
 !پێداویستیەکانی ژیانی دەستەبەر دەکرد، ژنان و پیاوان یەکسان بوون
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بەر لەوەی بچ ە سەر بەشای کاۆتاایای بااساەکەم، پاێاویساتە ئەوە باڵاێام کە ئەم بااس و  
لێکدانەوەیەی من دەیکەم سەبارەت بەو بزوتنەوەو بۆچوونانەی کە لە پەیوەندی بە پارسای 
ژنەوە ئاماژەم پێکردن، بەو مانایە نییە کە دژایەتای ۆایاچ جاۆرە ۆەوڵاێاك باۆ بااشاباوونای 

نزیکبوونەوەیان لە یەکسانی و بەۆرەمەندبوونی زیاتریان لە ئاازادی، باکەم   مافەکانی ژنان،
من الیەنگری لەۆەرجۆرە باشبوونێك لەباارودۆخای ژیاان و ماافەکاانای .  و بە کەمیان بگرم

مان  . ژنان دەکەم و بە بایەخەوە دەڕوان ە ۆەماوو ئەو ۆەواڵنەش کە بەو ئااقاارەدا باڕوات
دژایەتیم لەگەل ف ینستێکدا نییە، بێجگە لە فی ینیزمی ئیسالمی یان ئەو جۆرە لە فی ینیزم کە 
لەژێر ناوی بەگری لە مافەکانی ژناندا ژنان دەباتەوە کونجی مال و کۆیمەی کاری ناومال و 

دەنا ئەو رەوتانەی کە روویان لە زیادکردنی ئاازادیە فەردیەکاانای .  تاد..  منال بەخێوکردن و
ژنانە، بەو رادیەی ۆەنگاوەکانیان بەو ئاقارەدا بڕوات من گرفتێکم نییە لەگەڵیان، گرفتای مان 
لەگەل ئەوان ئەو کاتە دەست پێدەکات کە سەرچاوەی کاێاشاەکاانای ژناان گارێادەدەنەوە بە 

 .ڕواڵەت و دەرکەوتەکانەوە نەك بە ۆۆکار و بنەماکانەوە
من لەگەل ئەو فی ینیستەم کە خەبات دەکات بۆ یەکسانی ژن و پایااو لە باواری یااساایایادا، 
لەگەل ئەوەم کە بەرگری لە کرێی یەکسان دەکات بۆۆەمان کار بۆ ژن و پیاو، لەگەل ئەوەم 
کە داوای دابینکردنی باخچەی منااڵنی خۆڕایی و شیرخۆرگە دەکات، لەگەل ئەوەم کە باسی 
فرسەتی خوێندن بۆ ژنان و کچان دەکات، لەگەل ئەوەم کە داوای دورخساتانەوەی دەساتای 
ئاین لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و شەخسی ژناندا دەکات، لەگەل ئەوەم کە داوای بەشداری ژناان 

بەاڵم .  تااد...  دەکات لە کاری کۆمەاڵیەتی و دەرچوونی ژنان لەژێار بااری کااری نااوماال و
ۆەمایاشاە کەلاێاناێاك .  دەڵێم ڕزگااری تەواوەتای ژناان لەم چاوارچاێاوەیەدا فەراۆەم نااباێات

دەمێنێتەوە و لە باشترین دەوڵەتانی سەرمایەداریدا کە زیاترین ئازادی و یەکسانی یااساایای 
ڕزگااری تەواوەتای ژناان .  بۆ ژنان تاێادایە، ۆاێاشاتاا ژن لەڕووی کاۆمەاڵیەتایەوە پامەدووە

بەاڵم ئایا کاۆماۆنایاساتەکاان .  جیاوازی چینایەتی و خاوەندارێتی تایبەتی نەمێنێت لەوەدایە کە
 خەبات بۆ یەکسانی ژن و پیاو حەواڵەی سۆشیالیزم دەکەن؟ 
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 :ڕوانگەی کۆمۆنیستەکان و چارەسەر 
بێگومان کۆمۆنیستەکان خەبات بۆ یەکسانی ژن و پایااو و دەساتاڕاگەیشاتانای ژناان بەۆەر 
رادەیەك لەمافەکانیان بۆ یەك چرکەش دواناخەن، خەباات باۆ بااشاتارکاردنای ۆەلاومەرجای 
ژیان و فراوانکردنەوەی مافەکان و ئازادیەکانی ژنان و بەۆرەمەنادباوون لەۆەر رادەیاك لە 
یەکسانی لەگەل پیاواندا، لەڕووی یاسایی، لەڕووی فرسەتی کار، کرێ و خوێنادن و دەورو 
نەخشی ژنان لە بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵگادا، بەشێکە لە خەبااتای یەکساانایاساوازانەی 
کۆمۆنیستەکان لە دژی سیستەم و دەسەاڵتی بۆرژوازی و لەپێناو ئامادەکاردنای ۆەلاومەرج 
و زەمینەکانی شۆڕشی کارێاکااری، بەاڵم پاێاداگاری ئاێا ە لەساەر ئەوەیە کە چاارەساەری 
ستەمکێشی لەدژی ژنان، بەکۆتاییهاتنی ئەو زەمینە کۆمەاڵیەتی و مادیە مەیساەر دەباێ، کە 

لەڕواناگەی ئاێا ەوە !  ئەو ستەمکێشیەی دروستکردوە یان دەیهێڵیتەوە و قاوڵاتاری دەکااتەوە
کۆتاییهێنان بە سایاساتەمای کااری بەکارێ و خااوەنادارێاتای تاایابەتای بەساەر ۆاۆیەکاانای 
بەرۆەمهێنان و سەرچاوەکانی سامانادا، لەرەگەوە ۆاۆکاارەکاانای چەوساانادنەوەی ژناان و 
نایەکسانی و پمەدوویی ئەوان دەردەکێشێ و کۆتاایای بەۆەماوو دیااردەکاانای تاونادوتایایی، 
بێ افی، سوکایەتی، بازرگانی سێکسی و ۆەموو جۆرەکانی دیکەی شکاندنی کەسایەتی ژنان 

 .دەۆێنێ
پێویست دەکات لێرەدا مەسەلەیەك روون بکەمەوە، ئەوی  ئەوەیە کە زەواجی تاك ماێاردی

لە پێشکەوتوترین فۆرمیدا، زەواجی بۆرژوازیە و لەساەر بانەماای (  -monogamy احادي)
خاێازانای باۆرژوازی لەساەر بانەماای .  بەرژەوەندی و پێوانەی ئابوری و ماادی دامەزراوە

. ئابوری و بەرژەوەندی ئابوری دامەزراوە، بەاڵم خێزانی کرێکاری لەم خاسایەتە دامااڵاراوە
کرێکارێکی ژن و پیاو کاتێك پەیوەندی سێکسی و ژن و ماێاردایەتای دادەمەزرێانان، ئەوەی 
حوکم دەکات بەسەر پەیوەندیەکەیاندا تەنها خۆشەویستی و پەیوەندی مرۆیای و ئاازادانەی 

گاوماان لەوەدا نایایە تاا .  نێوانیانە کە لەسەر بنەماای رێاز و ماامەڵەی یەکساان دامەزراوە
سیستەمی بۆرژوازی ب ێنێتەوە، ئەمجۆرە پەیوەندیە و شێوازە لە زەواج ناتاواناێ پاوخات و 

بەاڵم بااساەکەی مان .  بێسەوش و دوور لە کاریگەری پێوانە و سونەتە بۆرژواییەکاان باێات
لەسەر ئەوەیە کە کرێکار خاوەنی ۆیچ جۆرە خاوەندارێتیەکی تایبەت نییە، ۆیچ ساامااناێاکای 
نییە کە بیگوازێتەوە بۆ مناڵەکان و نەوەکانی دوای خۆی، باۆیە ئەم پاێاواناانەی کە بەساەر 



پەیوەندی خێزانی بۆرژوازی و زەواجی بۆرژوازیدا زاڵە، بۆ خاێازانە کارێاکااریەکاان راسات 
بێگومان تەسەورکردنی ئەم شێوازە لە پەیوەندی ساێاکاسای و زەواجای کارێاکااری لە !  نییە

کۆمەڵگا رۆژۆەاڵتیەکان و لە کوردستان ئاسان نییە، کاتێك کە ۆەمان پێاوانەکاانای زەواجای 
بۆرژوازی ئەوی  بە بەرگە دینیەکەیەوە، کە لە یاسا و رێساا و نەریاتە کاۆمەاڵیەتایەکاانای 

بەاڵم لە وواڵتە !  سااەدان سااال لەمەوبەرەوە وەرگاایااراوە، کااار دەکااات و پەیااڕەو دەکاارێ
دەتوانین بڵێین زەواجای .  پێشکەوتووە سەرمایەداریەکاندا ئەم مەسەلەیە بەسادەیی دەبینرێ

بااۆ :"  یە کە وەکااو ئەنااگاامااس دەڵااێ( Monogamy-احااادي) کاارێااکاااری ۆەر زەواجاای تاااکە 
؛ واتە زەواجێك کە لەنێوان دوو کەسی ئازاددا پێکدێت و " یەکەمجار لە مێیوودا جێگیر دەبێ

لەۆەردوو تەرەفەوە جێگیر دەبێ، بەپێچەوانەی زەواجی بۆرژوازیەوە کە لەپال لەشفارۆشای 
 .و پەیوەندیە نهێنیە سێکسیەکان و لە ۆەندێ لە کۆمەڵگاکانیشدا فرەژنی، بەڕێوەدەچێت

گرنگترین مەسەلە لە بواری کۆتاییهێنان بە جیاکاری کاۆمەاڵیەتای لەدژی ژناان، ئەوەیە کە 
دەباێ ژناان باچانەوە نااو کااری .  ژن لە کاری بێبەرۆەم و بێ بەۆای ناومال رزگاار باباێات

ئەوەش بەوە دەکرێ کە کاری ناوماال لەکااری تاایابەت .  کۆمەاڵیەتی و گشتی و بەرۆەمهێن
واتە کاااری خااواردن ئاااماادەکااردن، .  بە ژناانەوە باکاارێاتە کاارێااکای کاۆمەاڵیەتاای و گشاتاای

جمشۆردن، منال بەخێوکردن ببرێنە دەرەوەی ماڵەکان و لە رێگای دابینکردنی چێشاتاساانەی 
گشتی، جمشۆرگەی گشتی، دایەنگا و باخچەی سااوایاانای گشاتایەوە کە ئەماانە ۆەماوویاان 

باێاگاوماان لە کاۆمەڵاگاای .  لەالیەن دەوڵەتەوە خەرجیەکانی دابیان باکارێات، ئەناجاام بادرێان
سەرمایەداریدا دایەنگا و باخچەی ساوایان و جمشۆرگە و چێشتاساانە ۆەن و زۆرن، بەاڵم 
ۆەموویان بە پاارەن و بەپاارەیەکای زۆریشان کە خاێازانە کارێاکااری و کەمادەرامەتەکاان 

ئەو کارەش بە .  دەرەقەتی نایەن و بەناچاری دەبێ خۆیان ۆەستن بە ئەنجامدانی ئەو کارانە
پمەی سەرەکی، بەوۆۆکارەوە کە وەکو نەریتێكی کاۆمەاڵیەتای کاۆن بەکااری ژن نااساراوە، 

واتە سەرباری بوونی ئەو ئی کاناتانە لە کۆمەڵگای بۆرژوازیدا، بەاڵم !  ژنان ئەنجامی دەدەن
لەبەرئەوەی کە لەبازنەی بازاڕ و قازانجدا دەسوڕێنەوە، خێزانە کرێکاری و کەمادرامەتەکاان 

بۆیە یەکەم ۆەناگااو کە حاکاومەتای کارێاکااری لەروسایاا لە دوای شاۆڕشای .  لێی بێبەشن
ۆەڵیاهاێاناایەوە لەباواری دابایاناکاردنای یەکساانای کاۆمەاڵیەتای باۆ ژناان،  ١٧١٢ئۆکتۆبەری 

کردنەوەی دایەنگا و باخچەی ساوایان و جمشۆرگە و چێشتسانەی گشتی بوو لە گەڕەك و 
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لە کارگە و دامەزراوە ئابوریەکاندا، بۆئەوەی ژنان لە کاری ناومال رزگار باکاات و  کااری 
 !ناومال بکاتە کارێکی گشتی نەك تایبەت بە ژنان

بێگومان پاڵنەری بۆرژوازی قازانجە، بۆیە ئامادە نییە کاری ناومال لە ژنان وەرباگارێاتەوە  
تەنانەت لەو شوێناانەشادا کە ئەم خازمەتاگاوزاریاانە .  و بیکاتە کارێکی گشتی و کۆمەاڵیەتی

بەاڵم کااتاێاك ژناانای خاێازانە .  ۆەیە، بەشێکە لە پرۆسەی کەڵەکەکردنی سەرمایە و قاازاناج
کرێکاریەکان و تاوێایە کەمادەرامەتەکاان نااچااردەبان کااری نااوماال باکەن، ئەو کاارە باۆ 

پیاوی کرێکار، کاتاێاك ماانادوو شاەکەت دەگەڕێاتەوە .  بۆرژوازی بە خۆڕایی ئەنجام دەدەن
ماڵەوە دەبێ دیسانەوە بۆ ئەوەی بچێتەوە سەرکارە، پشوو بدات، نان باساوات، جاماوبەرگای 

. دەناا نااتاواناێ درێایە بە کاارکاردن بادات باۆ خااوەناکاار.  بۆ بشۆردرێت، خزمەت باکارێ
خاوەنکار پێویستی بەوەیە کرێکار بتواناێ دووباارە باچاێاتەوە ساەرکاارەکەی تاا لەرێاگاای 

ۆەروەۆاا پاێاویساتای .  چەوساندنەوەی ئەوەوە قازانج بەدەست بهێنێ و سامان کەڵەکە بکات
بەوەیە کە نەوەی تازەی چینی کرێکار جێگای نەوەی کۆن باگارێاتەوە، تاا ۆەمایاشاە ۆاێازی 
. کاری ئامادە ۆەبێت کە کاری بۆ بکات و بچەوسێتەوە و دووبارە سامانی ئەو زیاد بکاتەوە

کەواتە دابینکردنی ژیاانای کارێاکاار و پااراساتانای نەوەی کارێاکاار، پاێاویساتای ئااباوری و 
. کۆمەاڵیەتی بۆرژوازیە و بەبێ ئەوە ئی کانی بەردەوامبوونی ئەم سیستەمە چینایەتایە نایایە

بەاڵم وەکو ووت ان بۆرژوازی بەبێ ئەوەی یەك دینار بۆ ئەو کارە خەرج باکاات، بە ژن و 
کچی خێزانە کرێکاریەکان ئەنجامی دەدات و بەرگای خاۆشاەویساتای ومایاهارەباانای ژن باۆ 

 !پیاوەکەی بەبەردا دەکات
بێجگە لەوە، حکومەتی کرێکاری لە روسیا لەیەکەم ساتەکانی ۆااتانە ساەرکااریەوە، ۆەماوو 
مافە یاساییەکانی ژنانی لەگەل پیاواندا بەرەس ی ناسی و خستیە ناو بەندەکانی دەساتاوری 

ۆەموو جۆرە جیاکاریەكی لەسەر بانەماای رەگەزی لە دژی ژناان .  ەوە(  یەکێتی سۆڤیەت)  
ۆەڵوەشاندەوە و مافی دەنگدانی یەکسان و ۆەڵبیاردن باۆ ۆەماوو پاۆساتەکاانای دەساەاڵتای 

Soviet  1918،64خااڵای) . ساال جاێاگایار کارد ١٢سۆڤیەتی بۆ ژنان و پایااوانای ساەروو 
Constitution، 13Chapter ،(. 4Article  ئەوە لەکااتاێاکادا لە وواڵتاانای پاێاشاکەوتاووی

سەرمایەداری رۆژاوادا دوای دەیان سال لە خەبااتای ژناان و پایااوانای یەکساانایاساواز باۆ 
بەدەستهێنانی مافەکانی ژنان و یەکسانیان لەگەل پیاواندا، بەشێك لە مافە یاساییەکانی ژنان 
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بگرە دوای ئەوەی لە سەر دەستی حاکاومەتای کارێاکااریادا لە روسایاادا .  بەرەس ی ناسران
ۆەموو مافە یاساییەکانی ژنان لەناو دەستوری وواڵتدا جێگیر کرا، تازە ۆەندێ لەو وواڵتانە 

بۆ نا اونە لە بەریاتاانایاا، دوای چەناد ساەدە لە .  مافی دەنگدانیان بۆ ژنان بەرەس ی ناسی
دا ماافای دەناگادان درا بە ١٧١٢دەسەاڵتی چینی بۆرژوازی، بۆیەکەمجار لە شوباتی ساڵی 

و لە  ١٧٣٣لە ئیسپانیا سااڵای .  دا مافی دەنگدان بە ژنان درا١٧٨١لە ئەمریکا لەساڵی .  ژنان
ماافای دەناگادان باۆ  ١٧٠٨و لە یۆنان ساڵای  ١٧٤١و لە ئیتاڵیا ساڵی  ١٧٤٤فەرەنسا ساڵی 

 )Wikipedia: سەرچاوە.) ژنان بەرەس ی ناسرا
لەپال ئەوانەی سەرەوەدا کە ئاماژەم پێکرد، کارێکی دیکەی کۆماۆنایاساتەکاان و حاکاومەتای 
کرێکاری ئەوە دەبێت کە لەڕووی کەلتوری و فەرۆەنگی کۆمەاڵیەتی و سەیرکردنی کۆمەڵگا 
بۆ ژن و پێگەی ژن و مافەکانی، گۆرانکاری بەسەر فکر و بۆچوون و تێاگەیشاتانای خەڵاکادا 

بێجگە لەوەی لەبواری یاسااکاانادا ۆەماوو جاۆرە جایااکااریەك دژی ژناان کاۆتاایای .  بهێنێ
پێدەۆێنێ، ۆاوکات ۆەموو ئەو پێوانە یاسایی و کاۆمەاڵیەتایاانە جاێابەجاێ دەکاات باۆئەوەی 
ۆەموو جۆرە شێوازێکی ستەم و نایەکسانی لەسەر ژنان نەۆێڵێ و کۆمەڵگا لەڕووی فاکاری 
و جێسستنی نەریت و فەرۆەنگی ئینسانی و یەکسانیاساواز و ئاازادیاساوازانەوە ڕباهاێاناێ و 

حکومەتی کرێکاری بە ۆەڵوەشاندنەوەی ۆەماوو بانەمااکاانای خااوەنادارێاتای .  ئامادەی بکات
تایبەتی و پێوانە ئابوریەکانەوە لە پەیوەند بە زەواجەوە، ۆەموو گرێ و پێوەندە ئابوریەکاان 
و ۆەروەۆا بە رەواجدان بە فەرۆەنگی ئینسانی و مودێرن بۆ پەیوەندی سێکاسای و زەواج، 
ۆەموو بنەما ئەخالقی و نەریتە باو و کۆنەکان لەنێودەبات و پەیوەندی سێکسی و زەواجای 
نێوان ژن و پیاو دەکاتە پەیوەندیەکی ئینسانی و دامەزراو لەساەر رێازو خاۆشاەویساتای و 

لەرێگای بەکۆمەاڵیەتیکردنەوەی کااری بەخاێاوکاردنای .  مرۆڤدۆستی ۆاوکاری و پێکەوەژیان
 .مناڵی ، کاری سەرپەرشتی منال لەالیەن دایکوباوکانەوە سادە و ئاسان دەکات
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 هەنگاوێك بۆ پێشەوە و 

 !دوو هەنگاو بۆ دواوە
  

 و  ( ئەمجەد غفور)عوسامنی حاجی مارف 

  -موحسین کەریم

 ٨١٠٢نۆڤەمبەری 
 

دا بووکراوەتەوە، "الحوار ال ت دن"لە گفتوگۆیەکی ۆاوڕێ موئەیەد ئەح ەددا کە لە 
وێنایەکی نادروست دەخاتەڕوو "  ڕەوتی کۆمۆنیست"سەبارەت بە مێیووی ڕێکسراوی 

لەناو ئەڵقەی مەحفەلیزمدا گەمارۆ دەدات و الیەنێکی الوازی کاری "  ڕەوت"بەوەی کە 
دەکاتە ۆەموو خەسڵەت و مێیووی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"سیاسی و ڕێکسراوەیی 

خۆی وەکو بەشێك لە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی کرێکاریی "  ڕەوت"ڕێکسراوەکە، لە کاتێکدا 
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لەعێراقدا دەناساند و لەو ئاڕاستەیەشدا ۆەنگاوی گەورەی ۆاویشتبوو، بەاڵم ۆاوڕێ 
کە جێهێشتنی دنیای کۆنی مەحفەل و شێوەکاری "  ڕەوت"موئەیەد ئەو دیوە پرشنگدارەی 

مەحفەلی و پەیوەستبوون بوو بە پرۆسەی پێکهێنان و بنیاتنانی حزبی کۆمۆنیستی 
ڕەوتی "بەناوی بەرگریکردن لە !  کرێکاری عێراقەوە پەردەپۆش و بێبایەخ دەکات

" ڕەوت"و خەتی سیاسی و سوننەت و ڕابردووی سیاسیەوە، وێنایەك لە "  کۆمۆنیست
ئەدات بە دەستەوە کە لە سەنگەری مەحفەلیزم و خۆالدان لە تەحەزوبی کۆمۆنیستی و 

ئەمە ناۆەقییەکی گەورەیە بەرامبەر بە مێیووی !  بگرە دژوەستانەوەی قەراری گرتبێت
 "!ڕەوتی کۆمۆنیست"
دەیدات بەدەستەوە، ئەگەر "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەو وێنایەی ۆاوڕێ موئەیەد لەسەر  

ڕەوتی "ۆەبێت، ئەوە جارێ ئەو "  ڕەوتی کۆمۆنیست"تۆزقاڵێکی  لێکچوونی لەگەل واقعیەتی 
قبوڵکردن و :  ەیە کە ۆێشتا دوو ئاڵوگۆڕی گەورەی بەسەردا نەۆاتووە؛ یەکەم"کۆمۆنیست

پێداگری لەسەر ۆەڵسەنگاندنی کۆمۆنیزمی کرێکاری بۆ جەنگی کەنداو و ڕووداوەکانی 
بڕیاری مێیوویی بۆ کۆتاییهێنان بە دەورانی کاری مەحفەلی و :  ، دووەم١٧٧١ئازاری ساڵی

بەشداریکردنی چاالکانە لە پرۆسەی پێکهێنانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و 
بۆیە دەڵێین ئەگەر ۆاوڕێ موئەیەد بە .  دەستپێکردنی دەورانی تەحەزوبی کۆمۆنیستی

و ۆەنگاوێکی "  حککع"دا بەشداریکرد لە دامەزراندنی "ڕەوتی کۆمۆنیست"ۆاوڕاییکردن لەگەل 
سال و دوای ئەوەی ۆاوڕێ موئەیەد ڕیزەکانی حزبی ٨٠بۆپێشەوە ۆەڵگرت، بەاڵم دوای

کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و کوردستان جێدەۆێڵێ، میمی کاتیمێرەکان دەگەڕێنێتەوە بۆ 
ی سەردەمی جەنگی "ڕەوت"ئەو سەردەمەو بە ستایشکردنی نەریت و خەتی سیاسی 

ۆاوڕێ وانیشاندەدات !  دوو ۆەنگاو دەگەڕێتەوە بۆ دواوە"  ئەرکە دەستبەجێکان"کەنداو و 
ەوە بەخودی ۆاوڕێ "ڕەوت"کە ئەو باسانەی ڕەخنەیان لێگیراوە و لەالیەن ڕابەریی 

بایەخدار و دروست و  باسێکی تیۆری و سیاسیموئەیەدیشەوە پەسەندکران، 
کاریگەربوون و بەداخەوە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری نەك لەسەر ئەو خەتە نەڕۆیشتوە، 

 ! بەڵکو ڕێگری بۆدروستکردوەو لە پرۆسەیەکی مێیووییدا کردویەتیە دەرەوەی حزب
کە لەسەرەتای "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ئێ ە وەکو دوو کەس لە ڕابەرانی ڕێکسراوی 

وەکو "  ڕەوت"ەوە تا بڕیاری پەیوەستبوونی بە حزبەوە و کۆتایی تەمەنی سیاسی "ڕەوت"
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دا درێیەمان بە خەباتی حزبی و "ڕەوت"ڕێکسراوێکی کۆمۆنیستی، لەتەنیشت دەیان کادری 
کۆمۆنیستی خۆمان داوە لەناو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و کوردستاندا، قبول 

لەکەدار بکرێ، بۆیە ئامانج ان لە نوسینی ئەم "  ڕەوت"ناکەین ئەم مێیووە پرشنگدارەی 
وتارە ڕۆشنکردنەوە و ڕێگاگرتنە لە زەوتکردنی ئەو دوو ۆەنگاو و بڕیارە مێیووییەی 

کە ۆاوڕێ ئەیەوێ لەمێیووی ئەو ڕێکسراوەدا بیسڕێتەوە بەناوی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"
 !بەرگریمێکردنی

 

 مەحفەلیزم و پرۆسەی پێکهێنانی حزب

دا، ١٧٧٣مەسەلەی ڕاگەیاندن و پێکهێنانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق لە ساڵی 
قۆناغ و پرۆسەیەکی تەواو تازە و جیاوازی لە ۆەڵسوڕانی کۆمۆنیستی و سیاسی و حزبی 
خستەبەردەم ڕابەران و ۆەڵسوڕاوانی ئەوکاتەی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی کرێکاری لە 

پێشتر ۆەڵسوڕاوانی بزووتنەوەکە بەگشتی بەوە گرفتاربوون کە تەنها لە .  عێراق
چوارچێوەی گروپ و ڕێکسراوی بەرتەسك و کاری مەحفەلیدا ۆەڵسوڕانی سیاسی و 

بەۆۆی ئەو گرفتاربوونەوە، خەبات و چاالکی سیاسی لە .  کۆمۆنیستییان بەرنەپێشەوە
چوارچێوەی مەحفەل و گروپەکاندا، لەبری ئەوەی ئیمهام لە خەباتی چینی کرێکار و کۆمەڵگا 
و شۆڕشی کرێکاری وەربگرێ، گۆڕابوو بۆ کێبڕکێ لەگەل گروپ و مەحفەلەکانی تردا و 

بۆیە کاتێك پرۆسەی دامەزرانی .  سایەی کردبوو بەسەر ۆەڵسوڕانی فکری و سیاسیاندا
حزب و ۆەڵسوڕان لە حزبێکی سیاسی یەکپارچەدا ۆاتە سەرمێز و بەرنامەی کاری 
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی عێراقەوە، تێپەڕکردنی نەریتە مەحفەلییەکان و خۆگونجاندن لەگەل 
ئەم دەورە تازە و جیاوازەی کە بڕیار بوو بە پێکهێنانی حزب دەست پێبکات، کارێکی ۆەروا 

ئاسان نەبوو بەزوویی نەریت و شێوەکارە مەحفەلییەکان تێپەڕێنرێت .  سادە و ئاسان نەبوو
و حزبێکی سیاسی یەکپارچە شکڵ بگرێت و بیرکردنەوە لەڕابەریکردنی چینی کرێکار و 
کۆمەڵگا بۆ ئەنجامدانی شۆڕشی سۆشیالستی، سەرچاوەی ئیمهامی سیاسی و فکری و 

 . نەریت و شێوەکاری بێت
ئەم کێشەیە بەردەوام گرفتێکی سەختی بەردەم ۆەڵسوڕانی سیاسی ان بووە و زۆربەی 
کات ئاستەنگی بۆ پێشهێناوین، چونکە ۆەر لە سەرەتای پێکهێنانی حزب و دواتر لەناو 
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حزبدا، نەریتەکانی پێشوو گیانسەختانە بەرەنگارییان دەکرد و کۆسپ و تەگەرەیان بۆ 
ۆەر ۆەنگاوێك چوونەپێشەوە .  ۆەڵسوڕانی ڕێکسراوەیی و سیاسیی حزب پێكدەۆێنا

بەشێك لەو .  بەئاقاری شکڵدان بە حزبی سیاسی، بەناو گێرمەوکێشەیەکی زۆردا تێدەپەڕی
ماتریاڵە مرۆییەی لەدەوری پرۆسەی دروستکردنی حزبی سیاسی کۆبووبوونەوە، بەاڵم 
بەکردەوە نەیاندەویست یان نەیاندەتوانی دەستبەداری نەریت و شێوەکارە مەحفەلیەکانی 

بێگومان ئەمە مانای ئەوە نیە )پێشووبن، بەرەبەرە ڕیزەکانی حزبیان بەجێدەۆێشت 
بەشێکی تری لەناو حزبدا مایەوە، بەاڵم (.  ۆەرکەس وازی لە حزب ۆێنابێت بەمهۆیەوە بووە

سەرقاڵی دووبارەکردنەوە و بەردەوامیدان بوو بەۆەمان نەریت و شێوەکار و ڕوانگە و 
بەتایبەت لە یەک دوو ساڵی یەکەمی .  بەۆا مەحفەلی و گروپیەکانی پێ  پێکهێنانی حزب

دوای ڕاگەیاندنی حزبدا، ۆەمان مەحفەل و گروپەکانی پێ  حزب لەناو بەدەنەی حزب و 
ئەم واقعە سەرتاپای حزبی گرتەوە و ۆەموو .  ڕێکسراوەکانیدا سەرلەنوێ خۆیان سازدایەوە

 .مەحفەلەکانی پێشووتر بە شکڵوشێوازێکی تازە لە ناو حزبدا قەوارەیان بە خۆیان دایەوە
 

 ی بەر لە ڕاپەڕینی ئازار"ڕەوت"بەجێمان لە دەورانی 

ڕەوتی "ئەوەی لێرەدا مەبەستی ئێ ەیە، وەك دوو کەس لە ڕابەرانی ئەوکاتەی ڕێکسراوی 
ڕەوتی "، قسەکردنە بەشێوەیەکی تایبەتی لەسەر درێیکراوەی مەحفەلیستی "کۆمۆنیست
لەناو حزبدا وەکو یەکێك لە ڕێکسراوەکان و لەڕاستیدا گەورەترینیان کە لەو "  کۆمۆنیست

ۆاوڕێ موئەیەد لەوەاڵم بە بەشێك لە پرسیارەکانی .  سەردەمەدا چووە پای پێکهێنانی حزب
ئەو گفتوگۆیەدا دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانی پێ  پێکهێنانی حزب و باسکردن لە دەورو 

وەك یەکێك لەو ڕێکسراوانەی کە لە چوارچێوەی دیدگای "  ڕەوتی کۆمۆنیست"جێگاوڕێگای 
. مارکسیزمی شۆڕشگێڕ و کۆمۆنیزمی کرێکاریدا ۆەڵسوڕانی سیاسی دەبردە پێشەوە

ۆاوڕێ موئەیەد لەوەاڵمی پرسیارێکدا سەبارەت بە رەخنەکانی لە حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاریی عێراق، ۆەول ئەدات وەۆا نیشان بدات کە خەتێکی سیاسی جیاواز و تایبەت لە 

داو لەسەرەتای پێکهێنانی حزب و دواتری  لە ناوخودی "ڕەوتی کۆمۆنیست"سەردەمی 
ۆەروەۆا لەچوارچێوەی ئەو بۆچوونەیدا دەچێتە سەر بایەخدان بە دەور و .  حزبدا ۆەبووە

کە دەیەوێت ئەوە بسەل ێنێت "  ڕەوتی کۆمۆنیست"مەوقعیەتی بااڵو جیاوازی ڕێکسراوی 
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لەڕووی لەچاو ڕێکسراوەکانی تری ئەوکاتەی پێ  پێکهێنانی حزب، "  ڕەوتی کۆمۆنیست"
بۆیە .  خاوەن خەتێکی پێشڕەوتر و باوەڕپێکراوتر و گونجاوتر بووە تیۆری و سیاسیەوە

ڕەوتی کۆمۆنیست تاڕادەیەك توانی ڕێکسراوێکی کۆمۆنیستی ":  ۆاوڕێ موئەیەد دەڵێت
ۆێز دروست بکات، توانی باس و مەسائیمی تیۆری و سیاسی لەپەیوەند بەو ئاڵوگۆڕانەی  بە

ۆەروەۆا پالتفۆرمێکی سیاسی بەناوی .  ئەوکاتە لە کوردستان و عێراقدا پێشهات، بساتەڕوو
بووکردەوە، کە ئەرکی کۆمۆنیستەکانی لەناو گۆڕانکارییەکاندا ..."  ئەرکە دەستبەجێکان"

دیاریکرد، بەتایبەتی لە کوردستاندا، بە پێشڕەوییەکی ووردبینانەوە تەرحێکی عەمەلی 
کرد ئەو مەسەالنە بگوێزنەوە بۆ "  ڕەوتی کۆمۆنیست"بەرجەستەبوو کە وای لە کادرەکانی 

یان کرد بە ڕێکسراوێکی شایستە و ناسراو لە ئاستی "ڕەوتی کۆمۆنست"ناو کۆمەڵگەو 
 ."کۆمەڵگەی کوردستاندا

ان يشكل منظ ة شيوعية قوية، الى حد ما، ويقدم ابحاث "  التيار الشيوعي"لقد استطاع 
ومسائل نظرية وسياسية في ا يتعمق بالتحوالت التي جرت في تمك الفترة في كوردستان 

"  مهاماتنا العاجمة"العراق ويقدم الئحة سياسية اس ها  حدد فيها ال هام لمشيوعين في ... 
العراق اثناء التحوالت، وباالخص في كردستان، امتازت بدقة و بطرح ع مي مم وس حيث 

الى منظ ة "  التيار الشيوعي"حول كوادر التيار الشيوعي ۆذه ال سائل الى ال جت ع وحولوا 
 "كوردستانمعتبرة ومعروفة عمى صعيد 

ئەوەی لەم ووتانەی ۆاوڕێ موئەیەددا بەرجەستەیە، جێگا و پێگەیەکی تایبەت، بەتایبەتی 
" ڕەوتی کۆمۆنیست"لەڕووی تیئۆری و خەتی سیاسی و سوننەتەکانەوە، دەدات بە 

بێگومان .  لەبەرامبەر ڕێکسراوەکانی تری پێ  پێکهێنانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق
حاشای لێناکرێت و جێگای "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ڕۆلی تایبەتی سیاسی و عەمەلی 

شانازی انە ۆەروەك لەسەرەتادا جەخت ان لەسەری کردووە، بەاڵم ئەوەی کە ۆاوڕێ 
" ڕەوتی کۆمۆنیست"موئەیەد دەیەوێت لەسەر ئەم بنەمایە لەناو حزبدا پێگەیەکی تایبەت بە 
حزب بەپێی ئەو .  و خەتی سیاسی و ڕوانگەکانی بدات، بەۆیچ جۆرێك واقعیەتی تیا نیە

پێشنیار و تەرحەی کە پێکهات و ڕابەریی ۆەموو ڕێکسراوەکانی ئەوکات ڕەزامەندیی 
خۆیان لەسەری دەربڕی، بەۆیچ جۆرێك درێیکراوەی خەتی سیاسی و نەریت و ڕوانگەی 

یشەوە، بەڵکو ۆەر لەسەرەتاوە و "ڕەوتی کۆمۆنیست"ۆیچ مەحفەل و ڕێکسراوێك نەبوو بە 
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لەبنەڕەتەوە بەڕەخنەگرتن لە نەریت و شێوەکار و ڕوانگە مەحفەلییەکانی ئەوکاتە، 
واتە .  چوارچێوەیەکی سیاسی و عەمەلی و ڕێکسراوەیی و نەریتێکی تازەی خستەڕوو

خودی حزب نەك درێیکراوە، بەڵکو لەسەر بنەمای ڕەخنە لە نەریت و بەۆا و ڕوانگە 
لەوساتەش بەدواوە ۆەرجۆرە پابەندمانەوەیەك بە نەریت و .  مەحفەلییەکان پێکهات

چوارچێوەکانی پێشوو، تەنها بوون بە ڕێگری و دەستوپاگیر بوو لەبەردەم شکڵپێدان و 
بنیاتنانی حزبێکی سیاسی کە ئەرك و ۆەڵسوڕانی خۆی بە سازدان و ڕابەریکردنی 

لەمبارەیەوە ۆەموو مەحفەلەکانی ڕابردوو کۆسپیان سازدەکرد، .  شۆڕشی کرێکاری دانابوو
لەۆەمووان بەرجەستەتر "  ڕەوتی کۆمۆنیست"بەاڵم بەڕاستی دەوری نەریتە مەحفەلییەکانی 

ۆەڵبەت لەو دەورانەدا کەس خۆی نەدەکرد بە خاوەنی ئەو نەریت و !  و سەرسەختتر بوو
ۆەمووان وایان نیشاندەدا کە نەریت و بەۆا و ڕوانگەکانی پێشووی سەردەمی بەر . ڕوانگانە

بەاڵم ئێستا ۆاوڕێ موئەیەد کە دوای تەمەنێکی سیاسی دوورودرێی، !  لە حزبیان تێپەڕاندوە
ئارەزوومەندانە ئااڵی ڕابەریی ئەوانەی بەرزکردۆتەوە، مانای ئەوەیە بەدەمی خۆی دان 

بەم !  ی کردوە"ڕەوتی کۆمۆنیست"بەوەدا دەنێ کە لەناو حزبدا نوێنەرایەتی مەحفەلیزمی 
شێوەیەش بێتوانایی سیاسی خۆی لە مەیدانی کار و نەریتی حزبی و حزبیەتدا ڕاگەیاندوە 

 !و پێداگری لەسەردەکات
" ڕەوتی کۆمۆنیست"ۆاوڕێ موئەیەد بە داتاشینی خەتی سیاسی و فکریی جیاوازی 

لەبەرامبەر ڕێکسراوەکانی تردا، تەحەزوبی سیاسی کۆمۆنیستی دەکاتە قوربانی مەحفەلیزم، 
! دەیکات"  ڕەوتی کۆمۆنیست"بەاڵم ئەمە ناۆەقییەکی گەورەیە ۆاوڕێ موئەیەد بەرامبەر بە 

ئەگەر ئەنجامگیری لە لۆژیکی باسە تیۆری و سیاسیەکانی ۆاوڕێ موئەیەد بکەین کە دوای 
سال بۆیان گەڕاوەتەوە، وە ئەو باسانە لەالیەن کۆمۆنیزمی کرێکارییەوە لەکاتی خۆیدا  ٨٢

ی  وەکو بەشێك "ڕەوت"و بگرە بەدەنەی ڕێکسراوەیی "  ڕەوت"ڕەخنەیان لێگیرا و ڕابەریی 
لە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی کرێکاری لە عێراق قبوڵیان کرد، بەوە دەگەین کە ۆاوڕێ 

دەخاتە دەرەوەی بزووتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکارییەوە، "  ڕەوتی کۆمۆنیست"موئەیەد 
و نە ڕابەرییەکەی پێیانوانەبوو کە دوو خەتی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"چونکە ئەوکات نە 

دا ۆەیە، بەڵکو تەنها یەك خەتی سیاسی و فکری "ڕەوت"سیاسی و فکریی جیاواز لەناو 
"بوونی ۆەبوو کە کۆمۆنیزمی کرێکاری بوو ی  بە توندی پابەندبوونی خۆی بەو "ڕەوت. 
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ئاساییە ۆاوڕێ موئەیەد خۆی لەو مێیووەی .  بزووتنەوەیە ڕاگەیاندبوو وە بەرگری لێدەکرد
بێبەری بکات و پەشی ان بێتەوە، بەاڵم ئەو مافەی نیە بەناوی داتاشینی " ڕەوتی کۆمۆنیست"

"دروست بکات"  ڕەوت"خەتی فکری سیاسیەوە، دووجۆرە  تەنها ئەو "  ڕەوتی کۆمۆنیست. 
ەیە کە چووە پای پێکهێنانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقەوە و بەڕاگەیاندنی "ڕەوت"

فەرمی ئەو پەیامەی بە بزووتنەوەی کۆمۆنیستی کرێکاری و کۆمەڵگای کوردستان 
دەزانین و شانازی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ئێ ە خۆمان بە درێیەپێدەری ئەو پەیامەی ! ڕاگەیاند

دا تا کۆتاییهاتن و "ڕەوتی کۆمۆنیست"بەژیانی سیاسی و ڕێکسراوەیی انەوە دەکەین لەناو 
 . پەیوەستبوونی بە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقەوە

 

 ستایشی مەحفەلیزم

لەشوێنێکی دیکەدا، ۆاوڕێ موئەیەد ئاماژە بەوە دەکات کە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی 
بگوێزێتەوە بۆ ناو "  عێراق نەیتوانی ئەو سوننەتە عەمەلی و سیاسییەی ڕەوتی کۆمۆنیست

بە ۆاوڕێ موئەیەدیشەوە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"حزب، لە کاتێکدا ئێ ە ڕابەرانی ئەوکاتەی 
ئەو پرۆژەیەمان ئی زاکرد کە ناوەڕۆکەکەی بریتی بوو لە دابڕان لە سوننەتە عەمەلی و 

، نەك "ڕەوتی کۆمۆنیست"سیاسییەکانی پێشوو، لەوانەش سوننەتە عەمەلی و سیاسییەکانی 
ۆیچ کاتی  لە ۆیچ جێگایەکی ڕەس یدا نە ۆاوڕێ موئەیەد و نە !  گوێزانەوەیان بۆ ناو حزب

بە یەك ڕستەش ڕاشکاوانە پێداگرییان "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ۆیچ یەك لە ڕابەرانی دیکەی 
تەنانەت ئەگەر ئەوکات مەسەلەیەکی .  لەسەر ئەم تێزەی ئیستای ۆاوڕێ موئەیەد نەکردوە

سوننەتە عەمەلی و سیاسییەکانی ڕەوت "وا بدرایەتە پال ۆاوڕێ موئەیەد کە دەیەوێ 
ۆەربۆخۆی وەکو تۆمەتێکی مەحفەلیستی ۆەژماری دەکرد و "  بگوێزێتەوە بۆ ناو حزب

بۆیە ئەم تێڕوانینەی ۆاوڕێ موئەیەد تەنها دەکرێت وەکو گەڕانەوە بۆ .  ڕەتی دەکردەوە
دەورانی بەر لە دامەزراندنی حزب و تەنانەت پەشی انبوونەوە لە پێکهێنانی حزب لە قەڵەم 

 .بدرێت
ئەوەی پێویستە سەرنجی بدەین و ڕۆشنی بکەینەوە لەم ئاڕاستەیەی ۆاوڕێ موئەیەد پشتی 
پێدەبەستێت بۆ جیاوازییەکانی وەکو نوێنەری خەتێکی سیاسی و فکریی جیاواز و تایبەت 
لەناو حزبدا، ۆەرچەندە مەبەستی ئێ ە نیە لەم نوسینەدا بچینە ناو ووردەکاری ئەو 
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باسانەوە و ڕۆشنیان بکەینەوە، ئەوەیە کە ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ مێیووی باسە تیۆری و 
و دەوری ئەو باسانە، ئەوا ئەو ڕاستییەمان بۆ "  ڕەوتی کۆمۆنیست"سیاسییەکانی ئەوکاتەی 

ئاشکرادەبێت کە ئەو جیاوازییانەی ۆاوڕێ موئەیەد ئاماژەیان پێدەکات، بەردەوامیدانە بە 
! لێکدانەوە و بۆچوونێکی سیاسی کە لەکاتی خۆیدا ڕەخنەیان لێگیرا و بە بنبەست گەیشتن

ەوە، بە ۆاوڕێ موئەیەدیشەوە، درەنگ یا "ڕەوتی کۆمۆنیست"لەالیەن ڕابەریی ئەوکاتەی 
ئەمەش بەومانایە نیە کە ئێستا ۆاوڕێ موئەیەد ناتوانێ و بۆی . زوو ئەو ڕەخنانە قەبوڵکران

گیراوە، پەشی ان "  ڕەوتی کۆمۆنیست"نیە لەو ڕەخنانەی لە مەسەلە تیۆری و سیاسییەکانی 
بێتەوە، بەاڵم گەڕانەوە بۆ ڕەخنەگرتن لەوەی قەبوڵ ان کردووە، جیاوازە لەوەی مێیووی 

بەو باسە تیۆری و "  ڕەوتی کۆمۆنیست"واقعی ئینکاربکەیت و وانیشان بدەیت کە 
 .سیاسییانەی دەورێکی پێشڕەوی بینیوە

ڕەوتی "پێ انسۆشە لەالیەن ۆاوڕێ موئەیەدەوە ئەو خاڵە ڕۆشن بکرێتەوە کە ئاخۆ ئەوەی 
لەباری تیۆری و سیاسییەوە دەوری پێشڕەو و کاریگەری دیوە، دوای ئەوەی "  کۆمۆنیست

خۆشی لەکاتی خۆیدا ئەو ڕەخنانەی قەبوڵکردوە کە لەو باسە تیۆری سیاسییانە گیراوە، چ 
 ؟!دەورێکی ۆەیە و چ گرێکوێرەیەکی سیاسی بۆدەکاتەوە

 

 (ڕەوتی کۆمۆنیست)پێگەی 

" ڕەوتی کۆمۆنیست"ئێستا باشتر وایە بگەڕێینەوە بۆ ئەوکاتەی کە ۆاوڕێ موئەیەد پێیوایە 
پێویستە بگەڕێینەوە بۆ .  دەورێکی تاڕادەیەك جیاوازی لەباری تیۆری و سیاسییەوە بینیووە

ئەو باسە تیۆری و سیاسییانەی کە ۆاوڕێ موئەیەد وەك خاڵێکی بەۆێزی خەتی سیاسی 
پێناسە دەکات و لەۆەمانکاتدا دەیکاتە سەرەتای جیاوازییەکانی خۆی و "  ڕەوتی کۆمۆنیست"

 .خەتێکی تر لەپال کۆمۆنیستی کرێکاری و پرسی پێکهێنانی حزبدا
بەپێویستی دەزانین ئاماژە بەو خاڵە بکەین کە پێ ان وانیە کەسێك ۆەبێت لەناو 
بزووتنەوەی کۆمۆنیستی کرێکاری و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریدا کە گومان لە دەور و 

لەناو بزووتنەوەی کۆمۆنیستیی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ناوبانگ و جێگاوڕێگای گرنگی 
ئەوکاتەدا بکات یان بە فەرامۆشی بسپێرێت یان بە کەمی بگرێت؛ یەکەم لەبەرئەوەی کە 
لەباری ڕێکسراوەییەوە فراوانتر و تۆک ەتر و پتەوتر و لە کاری نهێنیدا کارامە بوو، دواتر 
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ئەم دوو خاڵە لە .  بە دانانی بارەگای چەکداری دەبێتە ڕێکسراوێکی ناسراو لەناو کۆمەڵگەدا
. بوون"  ڕەوتی کۆمۆنیست"بەرجەستەترین الیەنە پێشڕەوی و ئەرێنیەکانی پێگەو دەوری 

ئەگەر مەبەست گواستنەوەی ئەم پێشڕەوییانە بێت بۆ ناو حزب، ئەوە بە کردەوە بینی ان 
کە ئەم جهەتگیرییانە لەحزبدا پەسەندکران و پێداگرییان لەسەر کرا، لە کاتێکدا پاش اوەی 

نەك لەسەر ئەمانە، بەڵکو وەکو ۆەموو مەحفەلەکانی تر، "  ڕەوتی کۆمۆنیست"مەحفەلیزمی 
زیاتر لەسەر ئەوە پێداگری دەکرد کە بەشی خۆی لە کورسیەکانی ڕابەریی حزبدا چەند 

تەنانەت مەسەلەی دانانی بارەگای چەکداری ۆەر لە ڕۆژی یەکەمی دامەزراندنی !  دەبێت
حزبەوە پەسەندکرا و ۆەنگاوی بۆ نرا، لەکاتێکدا دوای چەند مانگێك لە کردنەوەی بارەگای 

، دوای بنبەستێکی سیاسی و ئیداری کە دواتر ئاماژەی پێئەدەین، "ڕەوتی کۆمۆنیست"
بەاڵم حزب بەشێوەیەکی فراوانتر بارەگاکانی حزبی لەزۆرێك لە ! بارەگاکانی خۆی پێچایەوە

شارە سەرەکییەکانی کوردستان کردەوە و ۆاوکاتی  ۆاوکاری کردنەوەی بنکە و بارەگای 
 . ڕێکسراوە جەماوەرییەکانی کرد

ە کە وەکو "ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەگەر بەشێکی تری باسەکە لەسەر شێوەکاری ڕێکسراوەیی 
ئەزمونێك دەبوو بگوێزرێتەوە، سەرباری ئەوەی بەرفراوان بوونەکەی خاڵێکی ئیجابییە، 

ڕێکسستنی سەردەمی نهێنیکاری ژێر :  ؛ یەکەم"ڕەوتی کۆمۆنیست"بەاڵم ڕێکسستنەکانی 
بەشێوەیەکی گشتی، بێجگە لەۆەندێ حاڵەتی دیاریکراو، لە :  دەسەاڵتی بەعس بوون، دووەم

 ١٧٧١ئەڵقەی ڕۆشنبیری و ناپەیوەند بە کرێکارانەوە پێکهاتبوون کە لە دوای ڕووداوەکانی 
زۆر لەژێر کاریگەریی ئەو نهێنیکارییەدا وەك حاڵەتێکی نەرێنی مایەوە، بەاڵم بۆ حزبێکی 
سیاسی کاری ڕێکسراوەیی لە زۆر الیەنەوە مانای ۆێنانە ئارای پێکهاتە و نەریت و 
شێوازی کار و ۆەڵسوڕانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی جیاوازە، جا حزب ان توانیبێتی ئەو کارە 
ئەنجام بدات یان نا، ئەوە باسێکی ترە، بەاڵم ئەوەی ڕۆشنە، ۆۆکارەکەی ناگەڕێتەوە 
بۆئەوەی کە وەکو ۆاوڕێ موئەیەد ئاماژەی پێئەدات، گوایە نەمانویستووە سوننەتە 

چونکە گەر ۆەر کەسێك !  بگوێزینەوە بۆ ناو حزب"  ڕەوتی کۆمۆنیست"پێشڕەوەکانی 
وەکو "  ڕەوتی کۆمۆنیست"بگەڕێتەوە بۆ باسەکانی خودی ۆاوڕێ مەنسور حک ەت، کە 

بنەمای فکری و سیاسی و سوننەتی خۆی چاوی لێدەکردن، دەربارەی ڕێکسراوبوونی 
ڕەوتی "بە )کۆمۆنیستی کرێکاری، باش لەوە تێدەگات کە ڕێکسراوە چەپەکان 
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لەباری عەمەلییەوە چەند نامۆبوون بە کاری ڕێکسراوبوونی (  یشەوە"کۆمۆنیست
ئەگەر سوننەتێکێ  نەگوێزرابێتەوە بۆ ناو حزب .  کۆمۆنیستی و دەوریان لەناو کرێکاراندا

و کەموکوڕی تێداۆەبێت، ئەوە نەگەڕانەوە و بەعەمەلی نەکردنی ئەو باسانەی ۆاوڕێ 
مەنسور حک ەتە کە پێدەچێت ۆاوڕێ موئەیەد بەنیازبێت پێداچوونەوەیان تێدابکات، نەك 

یان ۆیچ مەحفەلێکی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"سوننەت و پێشڕەوییە سیاسییەکانی ڕێکسراوی 
تر، کە لەڕاستیدا کۆسپی سەر ڕێگای نەریتە سیاسییە کۆمۆنیستی و کرێکاری و حزبیەکان 

بەاڵم ئاشکرایە ئەوەی ۆاوڕێ موئەیەد دەیەوێت کاڵیبکاتەوە و بەسەریا تێپەڕێ، .  بوون
لەوبارەیەوە بەشێکی زۆرتری "  ڕەوتی کۆمۆنیست"گواستنەوەی سوننەتە مەحفەلییەکانە کە 

ڕەوتی "کاتێ دێینە سەر باسە سیاسییەکان ئەم الیەنەی مەحفەلیزمی .  بەردەکەوێت
 .و جێگاوڕێگای تایبەتی ۆەر ۆاوڕێیەکی  زیاتر ڕۆشن دەبێتەوە" کۆمۆنیست

 

 "ڕەوتی کۆمۆنیست"جەنگی کەنداو و هەڵوێستی 

ڕەوتی "سەرنجی ئێ ە لەسەر ئەم بۆچوونانەی ۆاوڕێ موئەیەد لەو الیەنەوە نیە کە 
چ جێگاوڕێگایەکی لەناو چەپ و کۆمەڵگادا ۆەبوو، بەڵکو لەسەر ئەوەیە کە "  کۆمۆنیست

لەباری تیۆری و فیکری و سیاسی و "  ڕەوتی کۆمۆنیست"دەیەوێت ئەوە نیشان بدات کە 
بەڕاستی .  مارکسی بوونیەوە شتێکی جیاوازتربووە لە ڕێکسراوە چەپەکانی ئەوسەردەمە

ئەمە جێگای سەرنجە کە دوای چارەکە سەدەیەك لەکاری سیاسی لەناو بزووتنەوەی 
کۆمۆنیزمی کرێکاری و حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و کوردستاندا و بەدوای 
ڕەخنەیەك کە لە دیدگا و بۆچوونی تەواوی ئەوکاتەی بزووتنەوەی چەپ گیرا و ئاڵوگۆڕی 

، تازە خەریکە (یشەوە"  ڕەوتی کۆمۆنیست"بە )بەسەر کاری سیاسی و پێگەی چەپ ۆێنا 
سال کە ٨٢چەندین ۆەنگاو دەگەڕێتەوە بۆدواوە، بۆسەر ۆەمان بۆچوون و دیدگای پێ  

ۆاوڕێ موئەیەد خۆیشی ئەو ڕەخنانەی قەبول کردووە، یان النیکەم ڕاشکاوانە 
پێ انوایە دەیەوێت نیگەرانی لەوە نیشان بدات کە دەبوایە .  لەبەرامبەریدا ڕانەوەستاوە

ئەگەر وابێت، !  جێگاوڕێگا و پێگەیەکی تایبەتی لەناو حیزبدا پێبدرایە"  ڕەوتی کۆمۆنیست"
ئەمە ۆەر لە بنەڕەتەوە بەتەواوی ناکۆکە بە تەرحی پێکهاتنی حزب، کە بڕیاربوو 
چۆنایەتییەکی تازە و چوارچێوەیەکی سیاسی و ڕێکسراوەیی نوێ و نەریتێکی تازە 

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی ٨١٢  
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داب ەزرێت، نەك درێیە بدرێت بە چوارچێوە و نەریتە سیاسی و ڕێکسراوەییەکانی 
 .ڕابردوو

" ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەگەر وەك ئەوەی ۆاوڕێ موئەیەد دەیەوێت نیشانی بدات گوایە 
ڕەوتی "توانی "  ئەرکە دەستبەجێکان"کاریگەریی تیۆری و سیاسی ۆەبووە و نوسراوی 

وەکو ڕێکسراوێکی کۆمۆنیستی بەۆێزبکات و بیساتە پێگەیەکی پێشڕەوەوە "  کۆمۆنیست
لەناو بزووتنەوەی کۆمۆنیستی و چەپی ئەوکاتەدا، ئەگەر بەراستی بتوانێ دروستیی ئەم 
ئیدیعایەی بسەل ێنێت کە گوایە ئەو باسانە وەك بەڵگەنامە و بڕیاری سیاسی خەتێکی 
مارکسیتر و پێشڕەو و جیاوازی نیشانداوە بە بەراورد بە ڕێکسراوەکانی تر، ئەوا قەبوڵ انە 

پێگەیەکی جیاوازتری ببوایە و باسەکانی لەپال تەرح و " ڕەوتی کۆمۆنیست"کە پێویست بوو 
. باسەکانی ۆاوڕێ مەنسوردا لە پرۆسەی دامەزراندن و پێکهێنانی حزبدا سایەی بکردایە

ە لە تەبەننی "ڕەوتی کۆمۆنیست"بەاڵم لەڕاستیدا ئەوەی جێگای سەرنجی جدییە، دەوری 
ڕەوتی "ڕابەریی .  کردنی مارکسیزمی شۆڕشگێڕ و دواتر چوونەپال کۆمۆنیزمی کرێکاریدا

بە ۆەر وێنایەك کە لەسەر خۆی ۆەیبوو، نەیتوانی شتێکی جیاوازتر لە "  کۆمۆنیست
دا، ١٧٧١جگە لەوەش لە ڕووداوەکانی .  ڕێکسراوە چەپ و کۆمۆنیستیەکانی دیکە نیشانبدات

سەبارەت بە لێکدانەوەی بەرامبەر بە جەنگی کەنداو و نەخشەیەکی سیاسی کە دەبوو 
لەبەرامبەر ئەو ۆەلومەرجەدا بگیرێتەبەر، ۆیچ نزیکایەتییەکی لەگەل خەتی کۆمۆنیزمی 
کرێکاری و باسەکانی ۆاوڕێ مەنسور حک ەت سەبارەت بەو جەنگە، نەك نیشان نەدا، 

 .کەوتە ناو ۆەڵەیەکی سیاسییەوە" ڕەوتی کۆمۆنیست"بەڵکو بە مانایەك 
لێکدانەوەیەکی مارکسیستی و ڕۆشنی بۆ ۆەلومەرجی سیاسی و "  ڕەوتی کۆمۆنیست" 

جێگاوڕێگای .  ئابووری ئەوکاتەی جیهان نەبوو کە خەریكبوو شەڕەکەی تێدا بەرپادەبوو
ئەو جەنگە بۆ ئەمریکا وەکو دەوڵەتێکی ئی پریالیستی و سەرۆکی بمۆکی ڕۆژاوا بۆ 
ۆێشتنەوەی دەوری سەرکردەیی بەسەر ڕۆژاوادا دوای کۆتاییهاتنی بمۆکی ڕۆژۆەاڵت، لە 

خاسییەتی دژی ڕژێ ی و .  دا نەبوو"ڕەوتی کۆمۆنیست"تێگەیشتن و لێکدانەوەی سیاسیی 
بەستنەوەی ئومێدی ڕووخاندنی ڕژێ ی سەدام و بەعس لەڕێگای شەڕەوە بەشێك بوو لە 

ئەگەرچی بەۆۆی الیەنگریی .  و ئامادەسازییە عەمەلییەکانی"  ڕەوتی کۆمۆنیست"سیاسەتی 
بۆ باسەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری و خودی مەنسوری حیک ەت و "  ڕەوتی کۆمۆنیست"



ڕەوتی "ئۆتۆریتەی فکریی ئەو بەسەر سەرجەم بزووتنەوەی چەپ و خودی 
نەیتوانی ڕاستەوخۆ بکەوێتە بەرامبەر "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ەوە، ڕابەریی "کۆمۆنیست

لێکدانەوەکانی مەنسور حیک ەت دژی جەنگ، بەاڵم کەوتە ۆەڵوێستێکی دووفاقیەوە، بەوەی 
لەالیەکەوە دژی جەنگ وەستایەوە و دروش ی دژی جەنگی بەرزدەکردەوە، لەالیەکی 
دیکەوە و بەکردەوە پێشوازی لە شەڕەکە کرد، بەوەی کە داگیرکردنی کوەیتی لەالیەن 
عێراقەوە مەحکوم کرد و وەکو فرسەتێکی سیاسی بۆ ڕوخاندنی ڕژێ ی بەعس تەماشای 

 ! دەکرد
کەوتە ناو ئەو ۆەرایەوە کە ئەمریکا بۆ "  ڕەوتی کۆمۆنیست"بەمجۆرە بەکردەوە 

بەمانایەك پێشوازی لە ۆێرشی ئەمریکا و .  خۆسەپاندنی وەکو پۆلیسی جیهان بەرپای کرد
ۆاوپەی انانی بۆسەر عێراق کرد، لەکاتێکدا بزووتنەوە پێشکەوتنسوازەکانی جیهان، بەڕیزی 
سەدان ۆەزار کەسی لە دنیادا ڕژانە سەر شەقامەکان بۆ وەستانەوە بەرامبەر بە جەنگی 

نە لەو ناڕەزایەتییە جیهانییە تێگەیشت و نە ئیعتباری بۆ "  ڕەوتی کۆمۆنیست"کەنداو، بەاڵم 
باسەکانی ۆاوڕێ مەنسور لەو بارەیەوە دانا کە پێشتر خۆی بە مارکسیەکی شۆڕشگێڕتر و 

ۆەر لەسەر بنەمای ئەو ۆەڵە .  کۆمۆنیزمێکی کرێکاریتر لە ڕێکسراوەکانیتر نیشاندەدا
داڕییرابوو کە ۆاوڕێ موئەیەد وەك خاڵێکی بەۆێزی "  ئەرکە دەستبەجێکان"سیاسییەش 

ی لینین "تێزەکانی نیسان"شانازی پێوەدەکات، بەجۆرێك کە وەکو "  ڕەوتی کۆمۆنیست"
 .مامەڵەی دەکات

" ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەو لێکدانەوەیەی :  با لەمبارەیەوە چەند ڕوونکردنەوەیەك بدەین؛ یەکەم
لەسەر ڕووداوەکانی جەنگی کەنداو کە بۆخۆمان پێ انوابوو شاکارێکی نایابی بۆچوونی 

ەو پێشی بۆچوونەکانی ۆاوڕێ مەنسوری داوەتەوە، لەۆەمانکاتدا "ڕەوتی کۆمۆنیست"
ۆەمان بۆچوون و لێکدانەوەی نادروست سایەی کردبوو بەسەر تەواوی ئەو ڕێکسراوانەی 

ۆەروەۆا بەشێك لە ڕابەرانی حزبی .  سەر بە کۆمۆنیزمی کرێکاری بوون لە عێراقدا
ڕەوتی "کۆمۆنیستی ئێران کە دەمانبینین، خالفێکیان لەسەر بۆچوونەکانی ئەوکاتەی 

نیشان نەدا، بەاڵم دواتر ۆاوڕێ ئەسەدی گوڵچینی لە دەرەوەی وواڵت "  کۆمۆنیست
. گەڕایەوە و ئاێ ەو ۆاوڕێ ئەسەد و ۆاوڕێ ڕەح انی حسێنزادە کۆبوونەوەیەک ان کرد

پاش قسەوباس لەسەر ۆەلومەرجی سیاسی و ڕووداوەکان و ڕۆشنکردنەوەی زیاتری 

٨١١ 

 ریم  عوسمانی حاجی مارف و موحسین که

٨١١٨می  كه كانونی یه/  ١١  ژماره/ دیدگای سۆشیالیستی  



باسەکانی ۆاوڕێ مەنسور لەبارەی جەنگی کەنداوەوە، ڕەخنەکان ان وەرگرت و گەیشتین 
، دروست نین و پاش (واتە ڕەوتی کۆمۆنیست)بەوەی ئەو باس و لێکدانەوانەی ئێ ە 

ۆەروەۆا .  خوێندنەوە و جەدەلی زیاتر، باسە ئەسڵییەکانی ۆاوڕێ مەنسورمان قبوڵکرد
، گرنگترین سەرنجی ئەوکاتەی ۆاوڕێ ڕەح انی حسێنزادە "ئەرکە دەستبەجێکان"دەربارەی 

لەسەر ئەو بنەمایە داڕێیراوە کە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەوە بوو کە ئاراستە عەمەلییەکانی 
پێیوایە ۆەلومەرجی سیاسیی عێراق و کوردستان ۆەلومەرجێکی شۆڕشگێرانەیە؛ واتە 

ئەمەش لەۆەمان ئەو لێکدانەوە .  بەنیازە ڕابەریی شۆڕش بکات"  ڕەوتی کۆمۆنیست"
نادروستەوە سەرچاوەی گرتبوو کە دەربارەی شەڕی کەنداو بوومان، یانی ئومێد 

 .بەستنەوە بە ڕووخانی دەسەاڵتی سەدام لە ڕێگای جەنگ و ممهوڕیی ئەمریکاوە
ۆەڵبەتە دوای چەند دانیشتێك لەسەر ئەو باسانە و دواتر قسەوباسی ناوخۆی ڕابەریی 

، ڕەخنە لەو لێکدانەوە و باسە سیاسییانە و لە وێنایەك کە لەسەر "ڕەوتی کۆمۆنیست"
ۆەروەۆا سەرنجێکی تری ۆاوڕێ ڕەح ان دەربارەی مامەڵەی .  ۆەلومەرجەکە بوومان، گیرا

بوو لە بەرامبەر شوراکاندا کە شورای گەڕەکی بە خەڵکی و "  ڕەوتی کۆمۆنیست"
پۆپۆلیستی پێناسە دەکرد و دەیویست بەفەرامۆشی بسپێرێت و تەنها پێداگریی لەسەر 

بەاڵم بەجیا لە ڕەخنەی ۆاوڕێ ڕەح ان، لەباری عەمەلی و .  شورای کرێکاری دەکرد
نەیانتوانی خۆیان لە شورای گەڕەکەکان بەدووربگرن "  ڕەوت"لەدنیای واقعدا ۆەڵسوڕاوانی 

 .نەکرد لەپەیوەند بە شوراکانی گەڕەکەکانەوە" ڕەوت"و لەوبارەوە پەیڕەویان لە سیاسەتی 
 بەاڵم دواتر ئەوەی پێویستە جەختی لەسەر بکەین، بزانین کاردانەوەی ئەو ڕەخنەیە لەسەر 

ڕەوتی "بە کوێ گەیشت؟ یەکەم؛ ڕابەریی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"  باسە تیۆری و سیاسییەکانی
دەرگیری بنبەستێکی سیاسی و قەیرانێك بوو کە پێویستی بەوە بوو جدیتر بە "  کۆمۆنیست

دووەم؛ دوای ئەو بنبەستە بڕیاریدا کە بەشێك لە ڕابەرییەکەی بڕوات بۆ .  خۆیدا بچێتەوە
ۆەرچەندە پاساوی خۆپاراستن و نهێنیکاری بۆ ئەم چوونەدەرەوەیە .  دەرەوەی وواڵت

دەۆێنرایەوە، بەاڵم واقعیەتەکەی بنبەستی سیاسی و ناڕۆشنی بوو دەربارەی چیکردن؟ 
سێیەم؛ ۆەمان بنبەست بەوەی گەیاندین کە نەتوانین بەردەوامی بە بارەگاکان بدەین و 

ۆاوڕێ موئەیەد شانازی بە بڕیاری کردنەوەی بارەگای چەکدارییەوە .  دواتر داخران
دەکات، کەچی ۆیچ بەرپرسیارێتییەك سەبارەت بە داخستنیان لەخۆی نیشان نادات و 
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 !!!لەمبارەیەوە ۆیچ ناڵێت
 

 ؟!ئەرکە دەستبەجێکان، تاکتیکی کام بزووتنەوە

ەوە، ئەوی  "ئەرکە دەستبەجێکان"بەڕاستی شانازیکردنی ۆاوڕێ موئەیەد بە بەڵگەنامەی 
دوای تێپەڕینی زیاتر لە چارەکەسەدەیەك، کارەساتێکی سیاسییە، چونکە ئێ ە لە ڕابەریی 

نەك دوای زیاتر لە چارەکە سەدەیەك، بەڵکو دوای ماوەیەکی کەم لە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"
، بەو ئەنجامە گەیشتین کە ئەو بنەمایەی بەڵگەنامەکەی پێنوسراوە و ١٧٧١ڕووداوەکانی 

و گشت چەپی عێراق، "  ڕەوتی کۆمۆنیست"سەرجەم سیاسەت و کارکردی ئەو قۆناغەی 
بریتی بوو لە کەوتنەژێر ۆەژموونی سیاسی ناسیۆنالیزمی کوردەوە، چونکە ئەو ڕاپەڕینەی 

ڕابەری و ئامادەکاری بۆ بکات، لە بنەڕەتەوە تاکتیکی "  ئەرکە دەستبەجێکان"کە بڕیاربوو 
ناسیۆنالیزمی کوردی گوێمەمشتی ئەمریکا بوو، نەك تاکتیکی کۆمۆنیستی بۆ 

دوای تێپەڕینی زیاتر لە چارەکەسەدەیەك بەسەر !  بەپیرەوەچوونی شۆڕشی کرێکاری
ی پێنوسراوە، گەڕانەوەی "ئەرکە دەستبەجێکان"ڕەخنەی کۆمۆنیستی لەو دیدگایەی کە 

ۆاوڕێ موئەیەد بۆ ئەو دیدگایە و شانازیکردن پێیەوە، ئەوە دەردەخات کە ۆێشتا بۆ 
یان ئەم مەسەلەیەش !  ۆاوڕێ موئەیەد ڕوون نەبوەتەوە و ڕۆشن نیە کە چی ڕوویداوە

؟ !بەشێکە لەو باسانەی ۆاوڕێ مەنسور حک ەت کە ۆاوڕێ موئەیەد دەیەوێ پێیدابچێتەوە
ۆەروەۆا ئەم پاشەوپاشگەڕانەوەیەی ۆاوڕێ موئەیەد لە ۆەمانکاتدا تەقەکردنە لەقاچی 
خۆی، چونکە لەم چارەکەسەدەیەدا ئەو خۆی لە چەندین نووسراویدا لەسەر ئاکامەکانی 
جەنگی کەنداو و دەوروۆەژموونی ئەمریکا وەکو ئاکامێکی سەرەکی ئەو جەنگە، بەشێوەی 
جۆراوجۆر، پەسەندبوونی ئەو ڕەخنە کۆمۆنیستییەی بەفەرز وەرگرتوە، کە ئەوکات لەو 

ەوە بوو، بەاڵم لە پێداچوونەوەکانی "ئەرکە دەستبەجێکان"دیدگایە گیرا کە لە پشتی 
ئێستایدا، بەومانایەی کە دەیەوێ خۆی وەکو نوێنەری خەتێکی سیاسی جیاواز نیشان بدات، 

سال پێ  ئێستا کە کاتی خۆی بە ٨٢بەکردەوە پاشەوپاش دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتی 
ئەم گەڕانەوەیە بۆ ئەو بنبەستە، سیاسەتی ئەوانە نیە کە وەفادارن بە !  بنبەست گەیشت

ەوە کە بە توندی خۆی لەگەل کۆمۆنیزمی "ڕەوتی کۆمۆنیست"خەتی سیاسی و عەمەلیی 
کرێکاری و باسەکانی ۆاوڕێ مەنسور حیک ەتدا گرێدابوو، بەڵکو سیاسەتی کەسانێکە کە لە 
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پاشگەز دەبنەوە و "  ڕەوت"ئاراستەو خەتی سیاسی و فکری بەرجەستە و دوابڕیارەکانی 
 .ڕێگایەکیتر دەگرنە بەر

ئەوەی پێویستە بەیادی بهێنینەوە، ئەو چوونەدەرەوەیەی بەشێك لە ۆاوڕێیانی ڕابەریی 
بەجیالەوەی بۆخۆی بڕیارێك بوو کە بە .  بوو بۆ دەرەوەی وواڵت"  ڕەوتی کۆمۆنیست"

ۆەڵەیەکی سیاسی ئەژماردەکرێت و ئاکامی ئەو بنبەستە فکری و سیاسییە بوو کە ڕابەریی 
و جەنگی کەنداو تێیکەوت، دواتر وەکو بەشێك  ١٧٧١دوای ڕووداوەکانی ئازاری "  ڕەوت"

کە گواسترایەوە بۆناو حزب، زیانی گەورەی بە "  ڕەوت"لەو سوننەتە خراپانەی 
 !بزووتنەوەکەمان و بەحزب و بە گەشەو پێشڕەوییە سیاسی و عەمەلییەکانی گەیاند

 

 پێکهێنانی حزب و بۆچوونە جیاوازەکان 
ۆەڵبەتە بەگشتی ۆەڵوێست و لێکدانەوەی تەواوی چەپەکان و کۆمۆنیستەکانی ئەوکاتە 
بەرامبەر بە شەڕی کەنداو ۆیچ جیاوازی نەبوو لەگەل ۆەڵوێست و بۆچوون و لێکدانەوەی 

" ڕەوتی کۆمۆنیست"و لەڕووی عەمەلیشەوە بەۆەمان شێوەی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"
ڕەفتاریان کرد، بەاڵم ئەوان زووتر و پێ  لە ئێ ە، باسەکانی ۆاوڕێ مەنسوریان قەبول 

تیۆریزەی بارودۆخەکەیان کردبوو، بۆیە بە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەوان کەمتر لە .  کرد
ئاسانی لێکدانەوەکەی مەنسور حیک ەت دەربارەی جەنگی کەنداو و بۆچوونی ئەو 

ڕەوتی "دیارە .  یان قەبوڵکرد١٧٧١لەپەیوەند بە ڕاپەڕین و خرۆشانی ئازاری ساڵی 
ناسراوتر و جێگەوڕێگەیەکی دیارتری ۆەبوو، بۆیە سەختتر بەدەم قەبوڵکردنی "  کۆمۆنیست

واتە ئەم واقعە .  باسەکانەوە دەچوو وە بەزەح ەت لە ۆەر بابەتێکدا دەچووە پێشەوە
سکتاریستی و مەحفەلی و ناسیاسییە بۆئەوەیە کە نایەوێت پێگەو ناوبانگی ڕێکسراوەکەی 

بۆیە لە !  بگۆڕێتەوە لەگەل چوونە ناو دەورەیەك کە ئەو جێگاوڕێگایە لەدەست ئەدات
، بەتایبەتی ئەو ۆاوڕێیانەی لە دەرەوەی "ڕەوتی کۆمۆنیست"پێکهێنانی حزبدا ڕابەریی 

وواڵت بوون، زیاتر سەختگیرییان دەکرد بۆ بەئەنجام گەیاندنی پرۆسەی پێکهێنانی حزب، 
لە ناوەوە زیاتر خەریکبوون بە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"کە لەوبارەیەوە ۆاوڕێیانی 

خۆگونجاندن لەگەل پێکهێنانی حزبدا، بەاڵم ۆاوڕێیانی دەرەوە بەدوای ئەوەوە بوون 
ئەمەش .  لە حزبدا بپارێزن و حسابی تایبەتی بۆ بکرێت"  ڕەوتی کۆمۆنیست"جێگاوڕێگای 
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لەباری عەمەلییەوە مانای تێنەگەیشتنە لە خۆگونجاندن و چوونەناو دەورەیەکی تازەوە کە 
 .پێکهێنانی حزبێکی سیاسییە

ئەم ئاراستەیە کە ئێستا خۆی بە خەتێکی جیاواز پێناسە دەکات و ۆاوڕێ موئەیەد  
نوێنەرایەتی دەکات، کاریگەریی سمبی دانا لەسەر بەشێکی زۆر لە کادران و ۆاوڕێیان و 

، کە تائێستاش پاش اوەی ئەو کاریگەرییە ماوەتەوە و "ڕەوتی کۆمۆنیست"دۆستانی 
ۆەڵبەت )لەناو حزبدا زوڵ ی لێکراوە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"بەوشێوەیە تەعبیردەکرێت کە 

، ئەمەش (ۆەموو مەحفەلەکان لەبیری ئەوەدابوون بەشی زۆرتریان دەستکەوێت
بەرجەستەی ئەو بۆچوونە چەپییە دەکات کە پێیوایە حزب یەکگرتنی ڕێکسراوەکانە نەك 
دیاردەیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی تازە و پێداویستییەکی مێیوویی خەباتی چینایەتی 

ۆەڵەیەکی گەورەیە وەۆا مامەڵەی حزب بکرێت کە .  کرێکار دژ بە سیستەمی سەرمایەداری
ۆاوڕێ موئەیەد لەپەیوەند بەو ڕێکسراوە تازەیەی خۆیانەوە .  یەکگرتنی ئەو ڕێکسراوانەیە

کە پێکیانهێناوە دەیەوێ وا پێناسەی بکات کە جیابوونەوە نیە لە حزبی کۆمۆنیستی 
کرێکاری، بەڵکو دیاردەیەکی تازەیە و دەبێ وەکو پرۆسەیەکی مێیوویی گەاڵڵە بوونی 

بەاڵم مامەڵەی لەگەل پێكهێنانی .  جیاوازیی خەتێکی فکری و سیاسی مامەڵە و سەیر بکرێت
حزبدا تەواو جیاوازە و وەك دیاردەی یەکگرتنی ڕێکسراوەکان بۆی دەڕوانێت، بۆیە بەدوای 

"ڕەوتی کۆمۆنیست"جیاوازییەکدا دەگەڕێ کەپێگە و جێگایەکی تایبەت بدات بە  ڕەوتی ". 
ۆەر جێگاو پێگەیەکی بەۆەرمانایەك ۆەبووبێت، بەاڵم حزب دیاردەیەکی تازەیە "  کۆمۆنیست

و مانا و ناوەرۆکێکی تەواو جیاواز لە دەورانی ڕێکسراوەکان و ۆەڵسوڕانی کۆمۆنیستی 
جدیبوون بۆ حزب و حزبیەت و حزبی مارکسی شۆڕشگێر، مانای .  لەخۆدەگرێ

قەبوڵکردنی حزبێکی سیاسییە کە تەواوی پاش اوەکان و شێوەکار و نەریتی مەحفەلیی 
ڕێکسراوەکان دەخاتە الوە، نەك ستایشکردن و تۆخکردنەوەی ئەوەی کە گوایە ۆەر 

و دواتر حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریدا، خەتێکی سیاسی جیاواز بە " ڕەوت"لەسەرەتاوە لەناو 
ی باسەکان و دەور و  بەاڵم ئەم شێوازە جەنینیە لەکوێ.  شێوازی جەنینی بوونی ۆەبووە

ۆەڵسوڕانی سیاسی و ۆەژموونی کۆمۆنیستی کرێکاریدا خۆی حەشار دابوو وە گەرای 
قودرەتی "دانابوو، کە تا ئێستا ۆیچ چاو و تەنانەت زەڕەبینێکی  پەیدای نەکردوە، جگە لە 

 ؟!ی مەحفەلیزم"قادر
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 شکاندنی بێدەنگی دوای چارەکە سەدەیەك 

لەشوێنێکی تری چاوپێکەوتنەکەیدا کە بە پێویستی ئەزانین وەاڵمێك بە ۆاوڕێ موئەیەد 
دوابەدوای ئەوەی پێگەی تاکەکان گۆڕانی بەسەردا ۆات و بەشێك لە }:بدەینەوە، دەڵیت

بە گوێرەی پێگەی تازەیان لەناو ۆەیکەلەی حزبدا، بوون بە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"ڕابەرانی 
بەشێك لەو کەسانەی کە زۆر بەتوندی بەرەنگاریی ئەو سوننەتانەیان دەکرد کە پەیوەست 

ەوە، ئەو کەسانەی کە بەرژەوەندییان ۆەبوو لە حزبدا، "ڕەوتی کۆمۆنیست"بوو بە 
مەحفەلیزمیان کردە ناوی ئەو ۆێ ایە بۆ وەسفکردنی ۆەموو ئەوانەی پەیوەند بوو بە 

 {ەوە"ڕەوتی کۆمۆنیست"
اصبحوا بحكم موقعهم "  التيار الشيوعي"ۆذا وجرى تبادل مواقع االفراد حيث بعض من قادة 

التيار "من االشداء في محاربة كل ما ۆو متعمق بتقميد  ٍ  الجديد في ۆيكمية الحزب ض ن أعداد
ان ال حفمية باتت اسم الرمز لدى من لهم مصمحة في ذلك داخل الحزب لوصف ".  الشيوعي

 ".التيارالشیوعي"كل ما ۆو متعمق ب 
بەڕاستی ئەم بەشە لە قسەکانی ۆاوڕێ موئەیەد جگە لەوەی کە دوای تەمەنێك لە کاری 

قسە دەکات، دووالیەنی زۆر سمبی "  ڕەوت"حزبی ۆێشتا وەکو مەحفەلیستێکی سەرسەختی 
ئەوە بۆخۆی بە ڕەوا دەبینێت کە دوای ئەو /  و ناۆاوڕێیانە لەخۆی نیشاندەدات؛ یەکەم

ۆەموو ناڕۆشنییە لە باس و جەدەلەکانیدا ڕابگەیەنێت کە خۆی لە ڕۆژی دامەزراندنی 
کانی ڕەوتەوە "تیۆری و سیاسییە"حزبەوە خاوەنی خەتێکی سیاسییە کە لە باسە 

ڕەوتی "سەرچاوەیان گرتووە، بەاڵم بەڕەوای نابینێ کە کەسانێکی تر لە ڕابەریی 
بە گوێرەی ئاخرین ۆەڵبیاردنی سیاسی و بڕیاری مێیوویی و ڕەس ی و "  کۆمۆنیست
خەتێکی سیاسیی تریان ۆەبێت و بڕوایان بەوەبێت کە خەتی حزب "  ڕەوت"شەرعی 

بۆیە پێیاندەڵێت !  یان تێپەڕاندبێت"ڕەوتی کۆمۆنیست"پەیڕەوبکەن و سوننەتە مەحفەلییەکانی 
و مێیووی "  ڕەوت"بەگوێرەی پێگەی حزبییان و بەرژەوەندییان ۆەموو شتێك پەیوەند بە 

ئایا بەڕاستی ئەمەیە ئەزموون و شێوە جەدەلی سیاسی .  بە مەحفەلیزم ناودەبەن"  ڕەوت"
سال زیاتر پێکەوە کارتان کردووە و ئیستا پێتوایە "  ٣١"لەگەل ۆاوڕێیانێکدا کە 

؟ بەڕاستی !بەرژەوەندیی تایبەت و پێگەی حزبییان بنەمایە بۆ ۆەڵوێستە سیاسییەکانیان
 ؟!ئەمەیە لێکدانەوەی مارکسیستی بۆ جیاوازی خەت و بۆچوونە سیاسییەکان
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ئەم حوک ەی ۆاوڕێ موئەیەد لەۆەمان دیدگاوە سەرچاوە دەگرێت کە حزب وەك 
کۆکراوەی میکانیکی و ڕێکەوتن و یەکگرتنی کەسان و ڕێکسراوەکان مامەڵە دەکات، کە 
لەسەر بنەمای بەرژەوەندی شەخسیی کەسەکان بڕیاری لەسەر دەدرێ، نەك وەکو 
دیاردەیەکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و چوارچێوەیەکی تازە و ئامرازێك بۆ خەباتی چینی 

ئەم بۆچوونە ۆەمان دنیابینی ئەو گروپە پچووك و مەحفەالنەیە کە لەسەر بنەمای  .کرێکار
پرۆژەی سیاسی بۆ ئاڵوگۆڕ لە کۆمەڵگادا حزب و شەخسیەتەکانی نابینن، بگرە 

بێجگە لەوەش ۆەوڵئەدات بەمشێوەیە .  ۆاوئاوازبوونی کەسەکان پێوانە و بنەمایە الیان
باسەکە بەالیەکی تردا بەرێت و بیپارێزێ لە ڕەخنە لە نەریت و دیدگاگەلێك کە لە سەرەتای 
پێکهاتنی حزبەوە تائێستا لەئارادان و ئاستەنگییەکی مەترسیدارن لەبەردەم تەحەزوبی 
سیاسی کۆمۆنیستی و خەباتی کۆمۆنیستیدا، ئەوی  بریتیە لە فرقەگەری و مەحفەلیزم و 

ۆاوڕێ دەیەوێ لەجیاتی جەدەلێکی سیاسی و مارکسیستی .  نەریت و شێوەکاری مەحفەلی
شیاو و شایستە، دەست بەو نەریتە دواکەوتووانەوە بگرێت کە گوایە ئێ ەمانان خەتی 
! فکری و سیاسی و ڕابردووی خۆمان فرۆشتوە بە پێگەی تایبەتی شەخسی ان لەناو حزبدا

 .!!ئەمەش دەبێ وەکو داۆێنانێکی تازە لە پاشەوپاشگەڕانەوە چاوی لێ بکرێت
ۆاوڕێ دەیەوێ بڵێ ئەو ۆەموو دادوبێدادەی لەحزبدا دەربارەی کێشەی مەحفەلیزم کراوە،  

ۆەمووی تەنها بەمەبەستی !  ۆەمووی زۆنی و ناواقعی و دروستکراو و بێبنەما بووە
" ڕەوتی کۆمۆنیست"ئینکاریکردن لە پێشڕەوییە سیاسی و فکری و عەمەلییەکانی 

کەوایە بەڕاستی جێگای خۆیەتی بڵێین دوای یەك چارەکەسەدە لە پێکهاتنی !  سازکراون
ئەرکە "ەکەی سەردەمی "ڕەوتی کۆمۆنیست"حزب، ۆاوڕێ موئەیەد ۆێشتا ۆەر 

؟ بۆ لەماوەی ئەو ۆەموو !کەواتە ئەم چارەکەسەدەیە چیکردوە لەناو حزبدا!  ە"دەستبەجێکان
ساڵەدا کە لەناو حزبدا جەدەل و ڕەخنە لە مەحفەلیزم دەگیرا، ڕۆژێك ڕاشکاوانە نەیووت 

بەڕاست دەزانم و پێداگریی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"من خەتی سیاسی و فکری و سوننەتەکانی 
لەسەر دەکەم؟ بەمجۆرە ناکۆکییەکان ڕوونتر دەبوونەوە و ڕەنگە ئەوەندە کات و ووزەی 
کەس ان بەفیڕۆ نەچوایە و ۆاوڕێ موئەیەدی  ناچار نەدەبوو ئەم ۆەموو ساڵە لە تەمەنی 
خۆی لەناو حزبێکدا بەۆەدەربدات کە بڕوای بە خەتی سیاسی و فکری و شێوەکارو نەریتە 

بەاڵم ۆاوڕێ موئەیەد ۆەرگیز وەکو ئەمڕۆ قسەی !  سیاسی و عەمەلیەکەی نەبووە
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نەکردووە، تەنانەت ئەگەر ۆەرکات پێیوترابێت تۆۆێشتا پابەندی بە خەتی فکری و سیاسی 
ەوە، زۆر بەتوندی ئەمەی ڕەتدەکردەوە و بە تۆمەتی ۆەژمار "ڕەوت"و سوننەتەکانی 

 .دەکرد
 

 ؟!ی حزبی"ڕەوت"ی مەحفەلی یان "ڕەوت"

خاڵێکی لەوانەش گرنگتر کە جێگای شانازی ۆەموو ئەو ۆاوڕێیانەیە کە ڕۆڵیان گێڕاوە لە 
بە بڕیاری ڕەس یی  دا، ئەو واقعیەت و ڕاستییەیە کە ئەم ڕێکسراوە"ڕەوتی کۆمۆنیست"

تەواوی ڕابەرایەتی ئەوکاتەی ئاگاۆانە بڕیاریدا کۆتایی بە مێیووی مەحفەلیزمی پێ  حزب 
بهێنێت، کۆتایی بە نەریت و شێوەکار و بەۆا و بۆچوونەکانی ئەو دەورانە بهێنێ و 

بەمجۆرەش ببینە بەشێك لەو .  پەیوەست بێت بە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقەوە
. ۆەول و خەباتەی کە بۆ دروستکردنی مێیوویەکی بەتەواوی جیاواز و نوێ بەڕێکەوتبوو

بۆیە تەنها ئەو .  بوو"  ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەمە کۆتابڕیار و ۆەڵبیاردنی سیاسیی ڕەس ی 
بڕیارە و ئەوانەی پێداگری لەسەر ئەو بڕیارە دەکەن، ئەتوانن و ماف و شەرعییەتی 

ئەوانەی دواتر .  بن بە سمبیات و ئیجابیاتیەوە"  ڕەوتی کۆمۆنیست"ئەوەیان ۆەیە میراتگری 
و ئێستا پەشی انن لەو بڕیارە، بێگومان مافی خۆیانە پەشی ان بنەوە، بەاڵم ئەم پەشی انیە 

بۆ کۆتاییهێنان بە مێیووی "  ڕەوتی کۆمۆنیست"الدانە لەو بڕیارە سیاسییە ڕەس یەی 
ۆەڵبیاردنێکی تازە و ڕێگایەکی دیکە و جیاوازە لە کۆتابڕیار و .  مەحفەلیزمی پێ  حزب
ڕەوتی "و مێیووی "  ڕەوت"و تازە ناتوانن ئەمە بمکێنن بە "  ڕەوت"ۆەڵبیاردنی سیاسیی 

ڕەوتی "بۆیە ۆەڵەدەکەن گەر وا نیشانبدەن ئەوە ئەوانن کە میراتگری .  ەوە"کۆمۆنیست
ین کە لەگەل بڕیاری "ڕەوت"ئەوان ئەوکاتە دەیانتوانی بڵێن خاوەنی .  ن"کۆمۆنیست

و پەیوەستبوونی بە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراقەوە "  ڕەوت"ۆەڵوەشانەوەی 
! یان لەگەل بووایە"ڕەوت"نەبوونایە و بۆ ئەم بڕیارەش دەنگی زۆربەی کادر و ئەندامانی 

. ن وونەی ئەمجۆرە پاشەوپاشگەڕانەوەیە لەمێیووی بزووتنەوەی کۆمۆنیستیدا کەم نیە
دەبێت تاۆەتایە ۆەر لەخەون و .  بەاڵم بێهودەیە و ناتوانن مێیوویەکی ڕاستەقینە بگۆڕن

خەیاڵی مێیوویەکدا بن کە پێیانوایە لەباری تیۆری و سیاسییەوە بە ئاسودەیی و بێ 
ئەمە ڕێکوڕاست .  قڕەوبڕە تیایدا حەواونەتەوە و ۆەرخۆیان پاڵەوانی ئەو مەیدانە بوون
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الساییکردنەوەی ئەو ۆەواڵنەیە کە لە کوردستانی ئێراندا لەالیەن مەیمە ناسیۆنالیستییەکانی 
ناو کۆمەڵەی زەح ەتکێشانەوە دران بۆ نیشاندانی پەشی انی کۆمەڵە لە پەیوەستبوونی بە 

 .حزبی کۆمۆنیستی ئێرانەوە
بڕیارێکی سیاسیی دروست و گرنگیدا، بەاڵم وادیارە بەشێك لە "  ڕەوتی کۆمۆنیست"

ۆەروەکو بەشێك لە ڕابەریی گروپ و ڕێکسراوەکانی تری ئەو "  ڕەوت"ڕابەریی ئەوکاتی 
قۆناغەی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی، لەو ڕۆژگارەدا بەناچاری تەسمی ی ئەمری واقع بوون و 
بەڕواڵەت ڕەزامەندیی خۆیان لە کۆتایهێنان بە دەورانی مەحفەلی و دەستپێکردنی دەورانی 
حزبی سیاسی دەربڕیوە، بەاڵم لەپشتی ئەم ڕەزامەندییە ڕواڵەتییەوە پالنی ئەوەیان ۆەبوو 
. کە لەناو حزبدا ۆێالنەیەکی تازە بۆ مەحفەلیزمی گروپەکەی پێشوویان دروست بکەن

ۆەڵبەتە ۆاوڕێ موئەیەد یەکەم کەس نیە کە ئێ ەمانان سەرزەنشت دەکات لەسەرئەوەی 
لەگەل ڕەوتی پرۆسەی بینای حزبدا ڕۆیشتووین و لەناو حزبدا پشت ان کردوەتە 

ئەوانەی ئەم قسانە دەکەن لەڕاستیدا ".  ڕەوتی کۆمۆنیست"پاش اوەکانی مەحفەلیزمی 
" ڕەوتی کۆمۆنیست"بەمجۆرە بێگانەیی خۆیان بە سیاسەت و بڕیاری سیاسی و شەرعی 

ئەوانەی کە تا ئەمڕۆش پابەند و پەیوەستن بە نەریت و خەتی فکری و .  نیشاندەدەن
ی پێ  بڕیاری پەیوەست بوون "ڕەوتی کۆمۆنیست"سیاسی و سونەتە عەمەلییەکانی 

ڕەوتی "بەحزبەوە، لەڕاستیدا پشتیانکردوەتە ئاخرین بڕیاری سیاسی و مێیوویی 
و بوون بە بەشێك لە مێیوویەکی تازە،  بۆ کۆتاییهێنان بە مێیووی مەحفەلیزم"  کۆمۆنیست

کە مێیووی دروستکردنی حزبی سیاسی و کۆمۆنیستی بوو لەپێناو سازدان و 
بەشداریکردنی ۆاوڕێ موئەیەد لە پێکهێنانی حزبدا، .  ڕابەریکردنی شۆڕشی سۆشیالیستیدا
بوو، جا بەۆەر بۆچوون و "  ڕەوتی کۆمۆنیست"کە دوابڕیاری سیاسی و گرنگی 

ی پێ  "ڕەوت"ۆۆکارێکەوە بووبێت، ۆەنگاوێك بوو بۆپێشەوە، بەاڵم گەڕانەوەی بۆ 
، دوو ١٧٧١ی بەرلە ڕاپەڕینی ئازاری "ڕەوت"دامەزراندنی حزب و لەوەش زیاتر بۆ 

 . ۆەنگاوە بۆ دواوە
 

 هۆکاری ڕاستەقینەی وازهێنانی لە حزب

لەڕاستیدا ۆاوڕێ موئەیەد لەژێرناوی خەت و باس و تیۆریدا کە الی خۆیشی ناڕۆشنن، 
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ڕەوتی "سال پێ  ئێستای  ٨٢بەرگرییەکی سەرسەختانە لە نەریتە مەحفەلییەکانی 
ۆەڵبەت زۆرکات بەشێوەیەکی تەمومیاوی لەناو حزبدا و لەکاتی ۆەر .  دەکات"  کۆمۆنیست

باس و بڕیارێکی سیاسیدا ئەوەی درکاندوە کە مالحەزاتی ۆەیە، بەاڵم ۆیچکات ڕوونی 
نەکردوەتەوە کە مالحەزەکانی چین و کەی باسەکانیان دەکات، تا ئێ ەش بۆچوونەکانی 
ببیستین و بتوانین باس و جەدەلی لەگەڵدا بکەین، جا یان باسەکانی قەبول بکەین یا ڕەتیان 

لەمەش سەرنج ڕاکێشتر لەژیانی سیاسیی ۆاوڕێ موئەیەددا وەك کەسێك لە .  بکەینەوە
ڕابەریی حزبدا، بۆ یەکجاری  لە کۆنگرە یان پمینۆمێکدا بڕیار یا بڕیارنامەیەکی سیاسیی 
تایبەت بەخۆی و بۆچوونە تایبەتەکانی خۆی نەۆێناوەتە بەردەم ان تا پەسەندی بکەین یا 

ۆەمیشە بە ڕستەیەکی کورت ووتویەتی باس و مالحەزەم ۆەیە، کە داوای .  ڕەتی بکەینەوە
! لێکراوە قسە و مالحەزەکانی بەیان بکات، ۆەمیشە وەاڵمی ئەوەبوو کە ئێستا کاتی نیە

ڕاستییەکەی ئەوەندەی تەواوی ژیانی سیاسی ۆاوڕێ موئەیەد پێداگریی دەکات لەسەر 
ئەوەی جیاوازی فکری و سیاسی و خەتی سیاسی جیاوازی ۆەیە و بۆ کاری مەحفەلی 
بەکاری ۆێناوە، یەك لەسەر ۆەزاری ئەوە، ۆەوڵی نەداوە و خۆی خەریك نەکردوە بەوەی 

لەکۆتاییدا ئێ ە وەکو ۆاوڕێ موئەیەد وا نازانین کە .  کە جیاوازییەکانی ڕۆشن بکاتەوە
بەرژەوەندی شەخصی و پێگەی حزبی ئەو بنەمابێت بۆ بۆچوون و ۆەڵبیاردنە 
سیاسییەکانی، بەڵکو وا دەزانین کە ۆێشتا ئەو نەیتوانیوە لە نەریت و دیدگا و شێوەکاری 

ۆێشتا ئەو لە باوەڕ و بەۆا و پەیوەندییە مەحفەلییەکانی ئیمهام .  مەحفەلی تێپەڕبکات
وەردەگرێت و ئەمەش ۆۆکاری سەرەکی دڵەڕاوکێ و نەحەوانەوەیەتی لەناو حزبی 
سیاسیدا و نامۆبوونیەتی بە گێڕانی دەوری ڕابەریی سیاسی لەناو حزبی کۆمۆنیستی 

ئەو بەوازۆێنان لە حزب و .  کرێکاری بەتایبەتی و لەناو حزبی سیاسیدا بەگشتی
پێداگرتنەوەی لەسەر نەریت و بەۆا و ڕوانگە مەحفەلییەکان، گەڕایەوە بۆ خاڵی سەرەتای 

 !بازنەکە و بۆ ۆەمان جێگا و باوەڕ و نەریتەکانی چارەکە سەدەیەك لەمەوبەری، بەداخەوە
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 كانی ماركس  تێزه

 رباخ فۆیه  ت به باره سه

  

 مال موحسین جه: رگێڕانی كردن و وه ئاماده

 ٨١٠٢ری  دیسێمبه
 

 :كی پێشه

تاا  ره ساه.  رباخ ی فۆیه رباره كانی ماركس ده بۆ ناساندنێكی كورت بۆ تێزه  وڵێكه ۆه  م وتاره ئه
ی بتوانام  وه بۆ ئه.   رمگێڕاوه وه  وه ئینگمیزیه  له  دایه ی لێره كوردیه  قه و ده بڵێم ئه  وه وێ ئه مه ئه

٨١١ 
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 کارڵ مارکس



  قاه ده  ی خاۆمام باه كاه قاه راوردی ده یشتن ئااساان باێ، باه بۆ تێگه  ك دایبڕێیم كه یه شێوه به
  م تاێازاناه وێ بڵێم ئه مه شدا ئه وه ل ئه گه له.   ش كردووه كه رویجیه و نه  كه و فارسیه  كه بیه ره عه
تای بایار و  رخاه و ساه  داڕێایراوه  وه ن مااركاس خاۆیاه الیاه كی چاڕ و پاڕ لاه یه شێوه  به  كه

م  ئاه  روا ئاساان نایایاه ۆه  من الم وایه.  رچاو به  اڵم بچڕ بچڕ دێته بۆچوونێكی زۆر قوڵترن به
  ربگێڕدرێناه وه  مجۆره ر به ئارادان ببینرێن و ۆه  له  ك كه یه ند ڕسته ك چه نها وه ته  ربڕینانه ده
یشاتان و تاێاڕوانایان و  تاێاگاه  ت باه بااره سه  ك كه ست و مانایه به ر مه گه ر زمانێكی تر ئه سه

تای مان باۆ  نایاه.  بایانارێان ن ناه ۆاه  وه كانه پشتی تێزه  له  كه  كی زانستی شۆڕشگێڕانه دیدگایه
یشاتاناێاكای دروسات  تێاگاه  كه  یه وه رئه ۆه  وه ئینگمیزه  كان له ی جارێكی تری تێزه وه رگێڕانه وه
شای  كاه و نااساانادناه  وه اڵم ۆاوكاتی  ڕوونكرده به.  م بده  وه سته ده كوردی به  به  وه یانه باره له

 .كات ئه  و كاره كێك به كۆمه
كاانای  ماه رۆاه ی باه ی كاۆكاراوه ٠رگای  باه  له  كه  كراوه  وه ئینگمیزیه  قه و ده له  رگێڕانه م وه ئه

تاا  ره دا ساه رگاه م باه لاه.   وه ی لۆرینس و ویشارتدا باووباۆتاه بالوكراوه  نگڵس له ماركس و ئه
دا  ١٧٨٤سااڵای   لاه  ی پاێ كاراوه وێشدا ئاماژه ك له و وه  ی دانراوه كه سڵیه ئه  قی نوسسه ده
ر  اڵم ۆاه باه.   وه تاه باووكاراوه  وه زگای ماركسی لینینی حزبی كۆمۆنیستی ڕووسیه ن ده الیه له
و   نگڵساه ئێدیت كردنی ئه  له  كه  یه كان ۆه كی تری تێزه یه دا وێنه وه دوای ئه  دا و به رگه م به له
رباخ و كۆتاایای  لودڤیگ فۆیه) ناوی   ی خۆی به كه ك بۆ كتێبه ك پاشكۆیه دا وه١٢٢٢ساڵی   له
  نادێاك لاه ی دواییان ۆاه یه م وێنه ڕاستیدا ئه  له.   وه بوویكردۆته(  ڵ انی ی كالسیكی ئه فه لسه فه
م  ئاه  باۆیاه.   ڕۆشاناتاره  وه بااری زمااناه و لاه  وه كاانای ڕووناتاركاردۆتاه ئیاناگامایازیاه  ربڕینه ده
  وه راوردكاردناه ڕێای باه  شای لاه ناده وه ئاه.    كاراوه  وه نگڵسه ی ئه كه نوسسه  ی من له رگێڕانه وه

  كاه رویاجایاه اڵم نه رگێڕدراون، به وه  وه مان نوسسه ۆه  ش له كه و فارسیه  كه بیه ره تم دا عه دیقه
 . وه كه سڵیه ئه  قه ده  له

. كای گشاتای یاه شێاوه  كان به ڕۆكی ناساندنی تێزه ر ناوه سه  وێ بێ ه مه ئه  كیه م پێشه دوای ئه
ر  كاورتای مااناای ۆاه  م و ئنجا دواتر باه رده به  مه خه ئه  وه كان پێكه قی تێزه ش ده مه دوای ئه

  ت باه بااره كاان ساه مێیووی ناووسایانای تاێازه.  م ده ئه  وه سته ده  جیا به  كان به تێزه  كێك له یه
  تاێازه ١١م  ڕاساتایادا ئاه  لاه  ، كه(بروكسل  له) ١٢٤٠ۆاری ساڵی  بۆ به  وه ڕێته گه رباخ ئه فۆیه
دا مایاتاۆد و  م تاێازاناه لاه.   ڵ انای ناووساراوه ك پێ  ئایدۆلۆژی ئه ند تێبینیه ك چه تا وه ره سه
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ئاایان و   یشتنی له ڕووی تێگه  چ له  رباخ ۆاتووه و فۆیه  فه لسه فه  ی ماركس له خنه زگای ڕه ده
باۆ   وه یشاتانایاه ڕووی تاێاگاه  و چ لاه  یشتنێكی ماتریالیستانه بوونی ۆیچ تێگه میتافیزیك و نه

م  ماان ئاه ۆاه  ڵا اانای كاه می ئایادۆلاۆژی ئاه كه ندی یه وێنی به ۆه  بوونه  م تێزانه ئه  وه.  مێیوو
ڕاساتایادا ئاادیاۆلاۆژی   لاه.   ر دراوه ساه ی لاه وه دورودرێیی ڕووناكاردناه  وێدا به له  بیرۆكانه

  لاه  یشتنێكی ماتریالیستانه تێگه  ت به باره نرێت سه كی پڕاوپڕی زانستی دائه تیۆریه  ڵ انی به ئه
ی  رده پاه  ، كاه م تیۆریاه ئه...  '': ڵێ ئه  وه یه وباره نگڵس له ئه. ماتریالیزمی مێیوویی  مێیوو، واته

ی  ڵ اڵی و گاۆڕانای شاۆڕشاگاێاڕاناه ڵگا ۆه ی كۆمه شه گه  ت به باره كان سه ر یاسا پوخته سه له
  كاه)   وه كارده ساتاه رجاه زنای مااركسای باه مین داۆێنانی مه كه ڵدا ۆێنا، یه ر زانستی كۆمه سه به

  ی ساۆشایاالایازم لاه وه كی بایانای لاه ره ڕۆڵی سه  م داۆێنانه و ئه(   باییه میان تیۆری زێده دووه
كاانای مااركاس و  ماه رۆاه ی باه كاۆكاراوه) ''  بگۆڕێ بۆ زانستاێاك(   وه یاڵێكه خه)   وه كه یۆتۆپیایه

 (.كی ، پێشه٠رگی  نگڵس، به ئه
  ربااخ، لاه نێویشیاندا فاۆیاه  گرت، له كان ئه الوه  ۆیگڵیه  ی له خنه ڕه  ختانه رسه ماركس زۆر سه

ی  وه رئاه باه دا له م ئه ڵه قه  وفی له سه ته  و به دا و ئه بائه  خۆیان پێوه  كه  وه ی ماتریالیزمێكه باره
كای و  ره ڕۆكی سه ناوه.  بینی ئه نه  وه كانه تیه اڵیه ئابوری و كۆمه  ندیه یوه په  كرۆكی مرۆڤیان له

خااڵای   و باگاره  بناغه  به  كرده  كتیكی كه ر ماتریالیزمێكی دیاله سه له  كان پێداگریه گشتی تێزه
ۆاۆكاارێاكای   ی ببێت به وه تیۆری  بۆ ئه.   نێت یشتنێك دائه و تێگه  عریفه ر مه ستپێكردنی ۆه ده

  وه بێته  سته رجه دا به كی چاالكی شۆڕشگێڕانه یه كرده  بێ له تیدا ئه اڵیه ی كۆمه شه گه  چاالك له
 (. م كه كانی یه مین تێزه سێیه)
  باه.  '' كارۆكای مارۆڤ'' باۆ   ی مااركساه یشاتانای مااتاریاالایاساتااناه ری تێگه نیشانده  م تێزانه ئه

  توانای باه یئه ڕوانی و نه ی ئه م كرۆكه د له ڕه كی موجه یه شێوه  به  كه  وه رباخه ی فۆیه وانه پێچه
مارۆڤای   كاه  ، مااركاس پاێای وایاه وه ساتاێاتاه باباه  وه كاانایاه تی و مێیوویه اڵیه كۆمه  ندیه یوه په

ۆا مااركاس  روه ۆه.   كانه تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه می په رۆه نها به یاڵی، ته ك خه نه  ، دیاره قینه ڕاسته
  كاه  س نییه به  ڕوات و پێی وایه ی ئه وه نگاربوونه ره ئاین و چۆنێتی به  تر له رباخ واوه فۆیه  له

كاۆتاایای ۆاێاناان یاان   كاات كاه ئاه  وه ر ئه سه پێداگری له.  كانی ئاین ببینیت مینیه رزه سه  بناغه
ۆاێاناێ  كۆتایی پێئه  رجه لومه و ۆه ئه  كه  وه ئاكتێكی شۆڕشگێڕانه  به  سته یوه بنبڕكردنی ئاین په

 (. تێزی چواردا ۆاتووه  ك له روه ۆه)دات  ڵئه رۆه تیایدا ئاین سه  كه
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و   دواوه  تایاه مااركاس خاۆی خساتاوویاه  كان كه گرنگترین تێزه  ره ۆه  له  كێكه یه  تێزی یانزه
و  نگڵسایا ، باه پێكدێنێ الی ماركس و ئه  فه لسه فه  گری له خنه ی دیدگای ڕه جۆرێك پوخته به

كانایاان  پێدانی تیۆریه شه پێدان و گه ره په  وتبوونه كه  وه ردووكیان پێكه ۆه  وه و سااڵنه ی له پێیه
  یاسااتاه چاڕوپاڕی ئاه  باه  كاه  دایاه وه ی كۆتایی لاه م تێزه ڕۆكی ئه ناوه.  كانیان ما زانستیه و بنه

و  اڵم باه باه.  یان تااكاو باتاوانایان بایاگاۆڕیان تاێاباگاه  م جیهانه بێ له ئه  ئێ ه  ڵگا كه م كۆمه رده به
ناهاا باۆ  و تاه  وه مێاناێاتاه ی تیۆردا نه چوارچێوه  له  كه  گرنگه  وه یشتن و لێكدانه تێگه  یه ندازه ئه
ی خاۆیادا  پارۆساه  لاه  ، باگاره یاه بوونی ۆه  مجۆره به  م جیهانه بزانین بۆچی ئه  بێ كه نه  وه ئه

مااركسایازم   كاه  شاه ماه ر ئاه ڕاستیدا ۆه  له. بۆ گۆڕینی  ئاكتێكی شۆڕشگێڕانه  نێت به یه ب انگه
ڕێاناێ و مایاتاۆدێاكای  پاه وجاود تاێائاه ی ماه فه لسه فه  دات كه و تیۆرێك نیشان ئه  خنه كو ڕه وه

 .دا عریفه ر تیۆری مه به  كات به زانستی ئه
  وه ساتایاه ده دا باه م تاێازاناه مااركاس لاه  ی كاه و دیدگا زانستیه ئه  كه  وه بێ دیسان بووترێته ئه
. ری ساه  دوور و درێایی ۆااتاۆتاه  و به  ی پێداوه شه ڵ انیدا زیاتر گه ئایدۆلۆژی ئه  دات له ئه
تای  واوه تاه  مایاان باه كاه شی یه به.  ش پێكدێت دوو به  ی دواییان له م كتێبه ئه  زانین كه ك ئه وه
شای دووش باۆ  ر و باه رباخ و باور و شتێرناه كانی فۆیه ڕوانگه  له  خنه بۆ ڕه  رخان كراوه ته
ماانایافاێاساتای   لاه  ، كاه''  قایاناه ساۆشایاالایازمای ڕاساتاه'' ووتارا  پاێای ئاه  ی كاه و شته له  خنه ڕه

 . ری سه  ته كۆمۆنیستیشدا ۆاتوونه
  واتاه)   یه قینه چاالكی مرۆڤ یاخود مرۆڤی ڕاسته  كاندا ۆاتووه تێزه  له  كی گرنگ كه یه له سه مه

ڵا اانایادا زیااتار  ئاایادۆلاۆژی ئاه  كی ماتریالیستی له مایه ك بنه وه  یه م بیرۆكه ئه(.  و پراتیكی ئه
و زیانادوو و   قایاناه ڕۆڵای مارۆڤای ڕاساتاه  درێایی بااس لاه  دا باه وه و لاه  وی پێدراوه بره

  وجاود كاه رجاێاكای ماه لوماه چ ۆه  ، واته كراوه  یدایه سایه  ی له رجه لومه و ۆه كانی و ئه چاالكیه
گارناگای   وه ر لاێاره ۆاه.  مادێ رۆاه كاانای خاۆی باه خودی چاالكیه  به  ی كه وانه تی و چ ئه دژیه
ژێار  لاه  مایاشاه ۆاه  كاه  وه كارێاتاه ختی لاێائاه جه  مادیانه  رجه لومه و ۆه ی ئه تی مێیووییانه سیفه

ی  ربااره كان ده كانی ناو تێزه گشتیه  بیرۆكه  له  وه وردبوونه.  كانی مرۆڤدان ری چاالكیه كاریگه
و تیۆری ماتریالیزمی مێیوویادا   وه دوای دۆزینه  ڕانی زیاتر به گه  نێت به یه مانگه رباخ، ئه فۆیه
كای  ره مای یاخاود كارۆكای ساه بنه.  تی ڵ انی پۆشیویه می كتێبی ئایدۆلۆژی ئه كه شی یه به  كه
ماهاێاناان دیااری  رۆاه كانی باه ندیه یوه په  كان به كانی نێوان مرۆڤه ندیه یوه په  كه  یه وه ش ئه مه ئه
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ت  نااناه بیروبۆچوون و ئایان و یااساا و تاه  كه  شه ی دواییه ندیانه یوه م په ر ئه ۆه  كرێت وه ئه
رخاانای  ساه  ساتان باه یاوه ی پاه تااناه و بابه موو ئه دا ۆه ك وته یه  ن، له كه ش دیاری ئه فه لسه فه

ی  لاێاوه  رجێاك كاه لومه مهێنان و ۆه رۆه ی به ندیانه یوه و په و ناسینی ئه  وه لێكدانه.   ڵگاوه كۆمه
چااالكای   رباه  ۆاه  كاه  یاه وه می چااالكای مارۆڤان باۆ ئاه رۆه گرن و خۆشیان به ئه  رچاوه سه

و  لاه  شاێاكاه ش باه ماه ئاه.  رباهاێانارێان ساه دا گاۆڕاناكااریاان باه ئاكتی شۆڕشگێڕانه  مرۆڤی  له
  كای تار كاه یاه لاه ساه ماه.   ناده ری باه ساه ی مێایوو لاه وتی ماتریالیستانه ڕه  ی كه ته كتیكیه دیاله
ڵا اانایادا زیااتار فاراوانای  ئایدۆلۆژی ئاه  یشتن لێی و له كات بۆ تێگه كان زیاتر تینووت ئه تێزه

  كاه  وه كااتاه ئاه  وه خت لاه ی بیروڕای ئایدیالیستی جه وه رچدانه رپه بۆ به  كه  یه وه ئه  وه كردۆته
ئااكاتاێاكای مااتاریاالایاساتای   بیر و چۆنێتی پێكهاتنی به  بگره  وه ڕۆشن ناكاته  وه بیره  له  كرده

  باگاره  گارتان نایایاه خاناه ڕه  وه ئه  ی كه وه نێت به یه یگه ش ئه مه نجام ئه رئه سه.   وه كاته ڕۆشن ئه
  رجاۆره و ۆاه  فاه لساه ری ئایان و فاه ت بزوێنه نانه و ته  ری مێیووه ۆێزی بزوێنه  كه  شۆڕشه
كاانای مااركاس و  ماه رۆه ی به رگی كۆكراوه مان به ۆه_  ڵ انی ئایدۆلۆژی ئه)  كی تریشه تیۆریه

ی  لاه ساه ماه  وه كه ته میندا پوخت كراوه تێزی یانزه  ش له مه ڕاستیدا ئه  له(.  ٠٤_٠٣نگڵس، ل  ئه
كای چااالكای  یاه ك كارده وه  وه تایاه اڵیاه ڕێی شۆڕشێكی كاۆماه  له  ڵگایه تی گۆڕینی كۆمه ڕه بنه

  .كان مرۆڤه
كای  یاه ماا و پاایاه باناه  باۆتاه  كێشن كه ی ڕوانینێكی ماتریالیستی مێیوویی ئه خشه كان نه تێزه

م  ی ئاه بااره ك لایانایانایا  لاه روه ۆاه.  كی ماتریالیساتای زانساتای مااركسای گرنگ بۆ دیدگایه
و   وه فی قوڵاكارده لسه ماركس ماتریالیزمی فه'' :  ڵێ ك زانستێك ئه ، وه وه مێیووییه  ماتریالیزمه

باۆ   وه یشاتان و زانایااری ساروشاتای فاراواناكارده ڕی خاۆی و تاێاگاه وپه ی پێدا تا ئه شه گه
مااركاس  مااتاریاالایازمای ماێایوویای.  تای ڵگای مارۆڤاایاه كۆمهی  رباره یشتن و زانیاری ده تێگه
  ی كاه یایاه ره روباه و پشاێاوی و باێاساه ئاه.  دا وه زانستی بیركردنه  زن بوو له وتێكی مه سكه ده

كای  تایاۆریاه  ت باه مێیوو و سیاسه  ت به باره كاندا سه ر ڕوانگه سه ی كێشابوو به پێشتر سایه
  دات چاۆن لاه نایاشاانای ئاه  ك كاه ، تیۆریه وه یان گیرایه نگ جێگه ی كامڵ و ۆاوئاۆه زانستیانه

سیست ێكی تار   وه تیه اڵیه سیست ێكی ژیانی كۆمه  مهێنان له رۆه كانی به ی ۆێزه شه نجامی گه ئه
لایانایان، . ) ردێاناێ رده ساه  وه فیوداڵیزمه  داری له رمایه چۆن سه  كات، بۆ ن ونه ئه شه و بااڵتر گه

ر  ۆاه  ماه ئاه(.   ئكید ۆی لینینه ۆێڵی ته_  ی ماركسیزم كه پێكهاتووه  شه و سێ به  رچاوه سێ سه
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تای و  اڵیاه رێكی كۆماه ك بوونه چۆن مرۆڤ وه  ، واته كاندا ۆاتووه تێزه  له  كه  یه یه له سه و مه ئه
ی سایاساتا اێاكای  چاوارچاێاوه  تای لاه ڵسوڕان و چااالكای خاۆیاه ی ۆه زاده  كانی كه ندیه یوه په
كای مااتاریاالایاساتای و  ماایاه ش بناه مه ، ئه وی مێیووی خۆی دیاریكردووه مهێناندا ڕێڕه رۆه به

 (.وتدا تێزی حه  له  بۆ ن ونه)، (تێڕامان)مول  ئه یال و ته ك خه نه  پراكتیكیه
  ناد باه یاوه پاه  یشتن لاێایاان لاه كان و تێگه تاشدا وتم خودی تێزه ره سه ك له روه رحال ۆه ۆه به

مااتاریاالایازمای ماێایوویای و   ت باه بااره ساه  یاه وه تیۆر و زانستێكی گشتگایارتاری مااركساه
  ماه خاه یشتنی زیااتار لاێایاان ئاه ستم و تێگه وه ڕاده  گشتیانه  وه م ڕوونكردنه من به.  كتیك دیاله

كاانای  كان و بایارۆكاه ر بۆ تێزه دواچوونی زیاتری خوێنه  و به  وه ی مشتومڕ و لێكدانه پرۆسه
  وه كاات ئاه دا پاێاویسات ئاه لێره.  كان رگێڕانی تێزه قی وه ر ده سه  دێ ه  وه لێره.   وه وانه پشتی ئه
 .تی كاندا ۆی ماركس خۆیه تێزه  كان له ئكیده ۆێڵی ته  بڵێم كه

 
 

 رباخ فۆیه  ت به باره كان سه تێزه

 كارڵ ماركس

 ٠٢٨١هاری  به

 
(١) 

  كاه  یاه وه ، ئاه وه رباخایاشاه ی فۆیه وه كانی پێشوو، به موو ماتریالیزمه كی ۆه ره موكوڕی سه كه
ی  شاێاوه  یا لاه(  ئۆبجێكت)   وزوعیدا مهی  شێوه  نها له ست ته و ڕاستی و ۆه[  گیگنشتاند]شت 

  كردهك  ، وهستپێكراوی مرۆڤ كی ۆه چاالكیهك  ك وه كرێ نه ركی پێئه ده(   مول ئه ته)   تێڕاماندا
ی  واناه پاێاچاه  و باه  وه رئاه باه لاه(.  باجاێاكات ساه)   وه ڕووی زاتایاه  ك لاه ناه  ، واتاه( پراكتایاس) 

ن  الیاه لاه(  بساتاراكات ئاه)   داناه ڕه كای ماوجاه یاه شاێاوه نها به ته  چاالكه  شه بهو  ، ئه وه ماتریالیزمه
و   قایاناه بێگوماان ئاایادیاالایازم خاۆی چااالكای ڕاساتاه   چونكه  ی پێدراوه شه گه  وه ئایدیالیزمه

  باه  وێات كاه جاۆرێاك ئاه  ستپێكراوی باه رباخ شتی ۆه فۆیه.  ك خۆی ناناسێ ستپێكراو وه ۆه
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وزوعای  ماهكای  ك چاالكیه اڵم خودی چاالكی مرۆڤ وه ركپێكراو، به شتی ده  له  ڕاستی جیایه
  تااكاه  ی تایاۆری باه دا ڕوانگه( ت سیحیه كرۆكی مه) كتێبی   له  وه رئه به له.  تێناگات ( ئۆجێكتیڤ) 

  پایاساه  شاێاوازی ڕوخسااره  ناهاا لاه تاه  كارده  كااتاێاكادا كاه  ناێات، لاه ی مرۆیی دائاه ڕوانگه
گارناگای چااالكای   و لاه ئاه  رباۆیاه ۆاه.  كارێ ی باۆ ئاه یشتان و پاێانااساه یدا تێگه كه ییه كه جوله

 .یی تێناگات ی كرده خنه و ڕه''  شۆڕشگێڕانه''
(٨) 

(  تاه قایاقاه حاه)   ڕاساتاه  وه وزوعایاه بااری ماه ی مارۆڤ لاه وه بایاركاردناه  ی كاه وه ی ئه له سه مه
باێ  مارۆڤ ئاه(  پاراكاتایاك) كاردار   باه(.   پراكاتایاكایاه)   ییه كرده  ، بگره كی تیۆری نییه یه له سه مه

ر  ساه مشتاوماڕ لاه.  ل ێنێ كانی، بسه وه ت و ۆێز و دنیایی بوونی بیركردنه واقعیه  ڕاستی، واته
كای  یاه لاه ساه كاردار ماه  داباڕێاناراباێ لاه  ك كه یه وه ڕاستی بوون و ناڕاستی بوونی بیركردنه

 . تیه بی په كته مه
(٣) 

و   یاه رده روه كاان و پاه رجاه لاوماه مای ۆاه رۆاه مرۆڤ باه  ی پێی وایه ماتریالیستیه  ڕه و باوه ئه
بایاری  ، لاه كی گۆڕاوه یه رده وه ره رجێكی تر و په لومه می ۆه رۆه ش مرۆڤی گۆڕاو به وه رئه به له
كار خۆشی  رده روه په  كاندا دێنێت و كه رجه لومه ر ۆه سه ئاڵوگۆڕ به  مرۆڤه  وه ئه  كه  وه چێته ئه
دوو   ڵاگاا باكاات باه باێ كاۆماه ی ئاه وه گات به ئه  ڕه م باوه ئه  وه رئه به له.  بكرێ رده روه بێ په ئه
 (. رت ئۆوین ك الی ڕۆبه وه  بۆ ن ونه)ڵگادا  ر كۆمه سه به  سته كێكیان بااڵده یه  كه  وه شه به

رك و  تاوانارێ ده ناهاا كااتاێاك ئاه كاان و چااالكای مارۆڤ تاه رجاه لوماه وتی گۆڕانی ۆه ڕێكه
 .دابنرێ  كی شۆڕشگێڕانه یه كرده  به  قونی بۆ بكرێ كه یشتنێكی عه تێگه

(٤) 
قای  قااوده كۆپی كاردنای ده  كات، له ست پێئه ده  وه بوونی ئاینیه ڕاستی خودبێگانه  رباخ له فۆیه

  وه بیناێاتاه دا خۆی ئه وه ی له كه كاره.  یاڵی و جیهانێكی ڕاستی بۆ جیهانێكی ئاینی خه  وه جیهانه
  وه و چااو لاه ئاه.  خاات ئاه(  یادا كاه ساێاكایاوالره) یادا  كاه ناائاایانایاه  الی بناغه جیهانی ئاینی به  كه
ر  نجام بادرێ ۆاه بێ ئه ئه  ی كه كیه ره سه  و شته ی، ئه كه واوكردنی كاره دوای ته  پۆشێت كه ئه
  وه خاودی خاۆیاه  لاه  كاه  كاه ناائاایانایاه  بانااغاه  ی كاه و ڕاساتایاه ئاه.   وه مێناێاتاه كو خۆی ئه وه
ناهاا  ساپاێاناێ تاه چاه خاۆ ئاه رباه كی ساه ك پاشانشینیه كاندا وه وره ۆه  و خۆی له  وه بێته رزئه به
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.  وه ڕووناباكارێاتاه  نائایانایاه  م بناغه كانی ئه كیه ناوه  مم النێی ناوخۆیی و ناكۆكیه  توانرێ به ئه
  رك بكرێ و ئناجاا باه ده  وه كانیه ناكۆكیه  ی دواییان له مه بێ ئه ر شتێك ئه پێ  ۆه  وه رئه به له

وت خێازانای  ركه ده  ر كه ۆه  بۆ ن ونه  بۆیه. البنرێن وه  م ناكۆكیانه ئه  كی شۆڕێشگێڕانه یه كرده
  بادرێاتاه  وه باری تیۆریه مینی له رزه بێ خێزانی سه ، ئیتر ئه مینی نهێنی خێزانی پیرۆزه رزه سه
 .ش بگۆڕدرێ وه كرده  و به  خنه ر ڕه به

(٠) 
اڵم  باه.  ساتای تێاڕاماانای ۆاه  كاته ، ڕووئه دانه ڕه ی موجه وه بیركردنه  به  ڕازی نییه  رباخ كه فۆیه

 . ستی مرۆڤه یی ۆه كی كرده ستیاری بوون چاالكیه ۆه  ش تێناگات كه وه له
(١) 

اڵم كرۆكی مارۆیای داباڕاناێاكای  به.   وه توێنێته كرۆكی مرۆییدا ئه  له  رباخ كرۆكی ئاینی له فۆیه
م  ئاه  باێ، باگاره وتاوودا ۆاه ریاك كاه تاكی ته  كی زگ اكی له یه شێوه  به  كه  نییه(  تجرید) تی  په

 .  كانه تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه موو په واقعی خۆیدا كۆی ۆه  له  مرۆییه  كرۆكه
نااچااری   نجام به رئه نادات، سه  یه قینه ڕاسته  م كرۆكه له  خنه ی ڕه ره قه  خۆی له  رباخ كه فۆیه
 :بێ ئه
  ر خۆی لاه ستی ئاینی ۆه ۆه  دابنێ كه  بڕاوه  به  وه وتی مێیوویی داببڕێنێ و ئه ڕه  خۆی له.  ١

 .ربگرێ رج وه پێش ه  كان به تاكی مرۆڤه دابڕاویوتوو و  ریك كه و بوونی ته  ئارادایه
ك  ك جاۆر و وه ناهاا وه تاه  چاێ كاه رئه كرۆكی مرۆیی  ده  ری له سه  وجۆره به  م پێیه به.  ٨

ڕووی   نها لاه توانێ ته ئه  كی گشتی خامۆش لێیبڕوانێ كه سێكی ناوه كه
 . وه كۆبكاته  وه كان پێكه تاكه  وه سروشتیه

(٢) 
و  و ئاه  تایاه اڵیه مێكی كۆمه رۆه بهخۆی ''  ستی ئاینی ۆه''   نابینێ كه  وه رباخ ئه نجام فۆیه رئه سه
 . ڵگایه شێوازێكی دیاریكراوی كۆمه  ر به ڕاستیدا سه له  وه كاته و شیئه ی ئه دابڕاوه  تاكه

(٢) 
  ی كاه و ناهاێانایااناه ماوو ئاه قاونای ۆاه ی عه چاره ڕێگه.   ییه كرده  وه بناغه  تی له اڵیه ژیانی كۆمه
 . وه دۆزرێته دا ئه یه و كرده یشتن له ی مرۆڤ و تێگه كرده  ن له به وف ئه سه و ته ره تیۆری به
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(٧) 
ك  ساتایااری وه ۆه  ماتریالیزمێك كه  گات، واته پێی ئه تێڕامانماتریالیزمی   رزترین خال كه به

 .دا'' نی ده ڵگای مه كۆمه''  كان له دابڕاوه  تاكه  تێڕامان له  له  یی تێناگات، بریتیه كی كرده چاالكیه
(١١) 

ی مااتاریاالایازمای ناوێ  كاتێاكادا ڕواناگاه  ؛ له''  نیه ده مه'' ڵگای  ی ماتریالیزمی كۆن كۆمه ڕوانگه
 .  تیه اڵیه ستراوی كۆمه به وه تی پێكه ، یاخود مرۆڤایه مرۆییهڵگای  كۆمه

(١١) 
كااتاێاكادا   ؛ لاه بۆ جیاهاان كاردووه یان وه لێكدانهنها  شێوازی جۆراوجۆر ته  كان به سوفه یمه فه
 .تی گۆڕینیه  كه له سه مه
 

 ... واو بوون كان ته دا تێزه لێره
دا  مان لاێاره  یاه وه ساتام لاه باه ، ماه ڕووی ماانااوه  له  وه ینه ر تێزێك ڕوون بكه كورتی ۆه  با به

كان  مانای تێزه  كه  یه وه زۆرتر ئامانجم ئه  م بگره ر تێزێك ناكه بۆ ۆه  وه و شیكردنه  وه لێكدانه
 .ڕوو مه وان بسه و مانای پشتی ئه

 
 

 :كان ی تێزه وه ڕوونكردنه

 :م كه تێزی یه
یشاتاناێاكای  ربااخایا  تاێاگاه و چ فاۆیاه  ماتریاالایاسات دانااوه  پێشتر خۆیان به  ی كه وانه چ ئه

ت،  وان واقعیاه ئه.   داوه  وه سته ده  رج به لومه شتی واقعی و ۆه  ت به باره یان سه ناماتریالیستانه
ركایاان  یاان ده  بایانایاوه  وه ماولای خاۆیااناه ئه ته  نها له ی زاتی خۆیان، ته وه ره ده  له  شتێكه  كه

د  ڕه كی داباڕێاناراو و ماوجاه یه شێوه  ی به كه مرۆڤ خۆی و چاالكیه  كاتێكدا كه  له.   پێكردووه
ركای  ماان ده ۆاه  پاال باه''  مااتاریاالایازم''   لاه  وجاۆره كاات ئاه ش وا ئاه مه ئه  ن، كه كه رك ئه ده

  واتاه) شای  كاه ی كتێباه ن ونه  رباخ و كه فۆیه  دا له ی ماركس لێره خنه ڕه.  بدات  وه ئایدیالیستانه
ربااخ  ی فاۆیاه وه و لاێاكاداناه  فاه لساه قورساایای فاه  كه  یه وه ئه  وه ۆێنێته ئه(  ت سیحیه كرۆكی مه

ڵساوڕان و چاااالكاای  ی واقااعاای یااان ۆااه گااراناه خاانااه كارداری ڕه  لااه  چااونااكاه  ر تاایاۆره سااه لاه
،  رك كاراوه رباخ ده ی الی فۆیه وجۆره ، به ی كرده دا ماركس ن ونه لێره.  تێناگات  شۆڕشگێڕانه
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م  ئاه  وا بااوباووه  كاه  كای نااپااكااناه یاه شێوه نێ به یداكردن دائه و پول په  بازرگانی و پاره  به
  وه بیركاردناه  وجۆره وێ بڵێ له یه دا ماركس ئه لێره.   یه ی ۆه ۆودیانه ڕوخسارێكی یه  یه له سه مه

ت  نااناه و شاتاێاكای پاوچ و تاه  كای نایایاه ۆیچ گرنگایاه  وه دا كار و چاالكی و كرده فه لسه و فه
  مه الی ماركس ئه  دیاره  ، كه یی شۆڕشگێڕانه ی كرده گرانه خنه كی ڕه ، چ جای چاالكیه '' ناپاكه'' 

 . وه ته تكراوه رباخ ڕه و الی فۆیه  توخ ی ئاڵوگۆڕه
 :م تێزی دووه

، مااركاس  چاالكی یاخود پراكاتایاك دراوه  ك به گرنگیه  مدا بینی ان كه كه تێزی یه  ك له روه ۆه
ی  وه ت بایاركاردناه نااناه تاه  ی كه وجۆره به.   وه كاته زیاتر ڕوون ئه  یه له سه م مه شدا ئه م تێزه له

  كاه  ك نایایاه یه له سه ی زات خۆی، مه وه ره ڕاستی ده  ، واته( ت قیقه حه) مرۆڤ و بینینی ڕاستی 
،  وه كان و مشتومڕی نێوانیان و تیۆری داتاشین بۆی لێكابادرێاتاه سوفه یمه ی فه وه بیركردنه  به
ش  وه ر بایاركاردناه تاا گاه ۆاه.   وه كانه پراكتیكی مرۆڤه  به  یه سته ڕێك وابه  كه یه له سه ش مه مه ئه
ی  كاه ڕاساتای و نااڕاساتایاه  كاه  یاه كه وا خودی پراكتیكه ببینرێ ئه  م پراكتیكه شێك له ك به وه
كانای  ماتریالیسته  كه  یه تیۆریه  و ڕوانگه ی ئه وه تكردنه ڕه  مان شێوه ۆه  ش به مه ئه.  خات رئه ده
 .بڵێنن ی مرۆیی بیقه ڕوانگه  ك تاكه وێ وه یانه ئه( كان ئایدیالیسته  وه)رباخ  جۆری فۆیه  له

 :م تێزی سێیه
ی  وه بۆ ئه  پێیان وایه  كانی تر كه ماتریالیسته  ی خۆی له خنه ر ڕه سه  دا ماركس دێته م تێزه له

  باه  یاه لاه ساه م ماه باێ ئاه رجای بااش باباێ، ئاه لاوماه تاا ۆاه ر بێت و ۆاه سه مرۆڤ گۆڕانی به
ر  ساه ی دوایی گۆڕانیان به م دوانه ی ئه و پێیه به.   وه سترێته ببه  وه رده روه كان و په رجه لومه ۆه

م  تا دۆگا اایای باوونای ئاه قونی بوون و ۆه نا عه.  ردا دێت سه دێت، ئیتر مرۆڤی  گۆڕانی به
  مارۆڤاه  وه ئاه  ناكات كاه  وه ركی ئه ن ده سڵه ئه  ڕۆڵی مرۆڤ نابینێ، وه  كه  دایه وه له  بۆچوونه

باێ مارۆڤ  ئاه  وایاه كاه.  رج باگاۆڕێ لومه و چ ۆه  رده روه ك توخ ێكی چاالك چ په بێ وه ئه  كه
كاێ   م گاۆڕاناه ، ئیتر ئاه یه ست ۆه و چینی بااڵده  یه ر ئێستا ۆه ۆه  ببێ كه  و واقعه سمی ی ئه ته
م  ئاه  ڵاێ كاه اڵم ماركس ئه به.   دا نییه ماتریالیزمه  م جۆره كی له كرێ جێگایه یكات و چۆن ئه ئه
كای  یاه كرده  نها له ش ته وه دی و ئه  ستی خودی مرۆڤ دێته ده گۆڕانكاری، به  ، واته یه له سه مه

 .بێ دا ئه شۆڕشگێڕانه
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 :م تێزی چواره
و  دنایاای واقاعای لاه  ست پێناكات چونكاه ده  وه دنیای واقعه  له  كه  دایه وه رباخ له ی فۆیه كێشه

. یابایاناێ یاڵی و ئایانای ئاه كی خه دنیایه  شێك له ك به و وه  وه داته لێكئه  وه ئاینیه  بوونه خۆبێگانه
كاات تااكاو  راماۆش ئاه دات فاه رێ و ڕووئاه گوزه دنیای واقعیدا ئه  له  ی كه وه ش ئه م مانایه به
  ناێات باه یاه یاگاه ناجاام ناه رئاه ش ساه خاناه دات و ڕه ناه  م دنایاایاه له  خنه ڕه  خۆی له  مجۆره به

كاانای  مادا پاراتایاكای مارۆڤاه تێزی سێیه  له  ی كه وه كی تر ئه واتایه  به.  گۆڕینی  له  وه بیركردنه
ی باۆ  وه تاۆ باۆ ئاه.  ناابایاناێ  م دنایاا واقاعایاه كان و مم النێكانی ئه شدا ناكۆكیه بینی لێره ئه نه

  كاه)   وه جازی ئاینایاه دنیای مه  ڕێیت ناتوانی له ڵگا بگه رجی كۆمه لومه كانی ژیان و ۆه ناكۆكیه
ی  یایااناه واناه م ناكۆكی و پێچه بێ ئه تا ئه ره سه.  بڕوانی(   ی خۆتدا داتناوه ندێشه یال و ئه خه  له
م  باۆچای باه یان لێ بگری كه  خنه ڕه  ببینی، وه  یه دنیای مادیدا بوونیان ۆه  ڕاستی و له  به  كه

  م ناكۆكیااناه گرتن له خنه ی ڕه له سه چ مه.  البنێیت وه  م ناكۆكیانه نجام ئه رئه ن تاكو سه یه شێوه
ش  ماه ئاه.   دیاریكراوی  پراتیكێكی شاۆڕشاگاێاڕاناه  و به  كی پراتیكیه یه له سه و چ گۆڕینیان مه

ی  وه رئاه باه لاه  راماۆشای ساپااردووه فاه  ، باه م تاێازه پێی ئاه  رباخ، به فۆیه  كه  یه و شته ر ئه ۆه
 . یه ی ۆه ركێكی ئاینیانه ده

 :م تێزی پێنجه
مولی  ئه مول كردن یان ته ئه ته  پێی وایه  ك كه رباخ، دیدگایه دیدگای فۆیه  له  یه خنه ڕه  م تێزه ئه
سات و  ت ۆاه نانه ڵێ ته دا ئه كاتێكدا ماركس لێره  له.   یاڵی و ناو زۆنی تاكه ستی شتێكی خه ۆه
كای  خاۆی چااالكایاه  ی مارۆڤ باۆی ۆااتاباێ باگاره وه ره ده  له  ستكردن خۆی شتێك نییه ۆه

ی پاێاشاوو و ۆای  كاه ی مااتاریاالایازماه وه تاكاردناه ڕه  و مااناایاه باه  ماه ئه.   ی مرۆڤه پراكتیكانه
ناای  اڵم پاه به  وه جیاكردۆته  دانه ڕه ی موجه ندێشه ئه  جۆرێك خۆی له  ڕاسته  كه  رباخیشه فۆیه

 .پراكتیكی مرۆڤ  له  شێكه ش به وه ئه  نابات كه  وه ی نه و په  ستی بردووه بۆ تێڕامانی ۆه
 :م شه تێزی شه

د و داباڕاو  ڕه ك شتێكی موجه مرۆڤ وه  كه  یه وه رباخ ئه فۆیه  ی ماركس له خنه دا ڕه م تێزه له
  باه  وه سات كاردۆتاه یاوه ی پاه ماه ربااخ ئاه فاۆیاه  رباۆیاه بایاناێ و ۆاه ریك ئه و یاخود تاكی ته

كاانای گشاث  تایاه اڵیاه كاۆماه  ندیاه یوه په  شێك له ك به ناتوانێ مرۆڤ وه.   وه رێكی ئاینیه وۆه جه
ل تااكای  گاه نادی لاه یاوه پاه  و له  یه ر ۆه كی تر مادام تاك خۆی ۆه مانایه  به.  كان ببینێ مرۆڤه
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ی تااك،  وه ره ده بێ كارۆكاێاكای ئاایانای لاه ، ئه وه ته ستراوه به تی نه اڵیه كی كۆمه یه شێوه تردا به
و تااكای  ئاه  باێ كاه ی تاك خاۆی باوونای ۆاه ی بوون و ئیراده وه ره ده  ك له ت خودایه نانه ته
ر  كاان و ۆاه تایاه اڵیاه كاۆماه  نادیاه یاوه بینینی پاه ش نه مه ئه.  بێ و كۆنترۆڵی كردبێ  وه سته ده به
م  پاێای ئاه ئایاتار باه.  كاات وتی مێیووی دیاریئاه ڕه  كه  وانه كانی ئه وه ش كار و كاردانه وپێیه به
 .رباخ ناتوانێ ماتریالیستی بێ ی فۆیه و بۆچوون و تیۆریه ی ماركس، ئه یه خنه ڕه
ك  نها وه ببینرێ، ته  وجۆره كان به مادام تاكه  كات كه ئه  وه ماركس باس له  وه كی تریشه الیه له

وانای دی  ك تاوخا اێاكای ساروشاتای خاۆی و ئاه وه  و تااكاه و ئاه  یاه جۆرێك بوونیاان ۆاه
وامای  رده كی باه ك چاالكیه ی خودی مرۆڤ، وه وه كار و كاردانه  یه وه م لێكدانه ئه.   وه كاته كۆئه
ی  مااتاریاالایازماه  شاناه م چاه ش و لاه مجۆره به.  ر خودی سروشتی  نابینێ سه تی له اڵیه كۆمه
ك  بایانارێ ناه ساروشات ده  شاێاك لاه رێكی تر و باه وه ر بوونه ك ۆه رباخدا مرۆڤی  وه فۆیه
 .تی اڵیه بوونی كۆمه  وه مێكی پێكه رۆه می كار و به رۆه به

 :م وته تێزی حه
ی باۆ  وه بایاناێ لاێاكاداناه د ئاه ڕه ك جۆر و بوونێكی موجه رباخ تاك وه مادام فۆیه  شه ربۆیه ۆه
ك  خاودی مارۆڤ وه  ، چوناكاه تیه اڵیه مێكی كۆمه رۆه می  به ئه  كه  نییه  وه ستی ئاینی  ئه ۆه
  وتای ماێایوویادا و لاه ڕه  له  كی دیاریكراو كه ڵگایه تی و كۆمه اڵیه شێوازێكی كۆمه  شێك له به
تاكی دابڕاو   به  سته ستی ئاینی وابه ۆه  نابینێ، پێی وایه  ی كردووه شه گه  وه می پراتیكه رۆه به

 . ده ڕه و موجه
 :م شته تێزی ۆه
تای مارۆڤ شاتاێاكای  اڵیاه ژیانی كۆماه  كه  وه كاته ئه  وه خت له شدا ماركس جه م تێزه دیسان له

و  ماوو ئاه ۆاه.  بابایانارێ  وه یال و تاێاڕامااناه خه  ناتوانرێ له  ر بۆیه ۆه.   و پراكتیكه  تیۆری نییه
كاانای، یاان بااشاتار باڵاێایان  ندیاه یوه بوونی مرۆڤ و په  پێیان وایه  ش كه فانه لسه تیۆری و فه

تاوانارێ  وفای ئاه ساه كای ئاایانای و تاه یاه شاێاوه  نها به و ته  كانی، نهێنیه تیه اڵیه كۆمه  ندیه یوه په
اڵم  باه.   وه كاندا بادۆزناه پراتیكی مرۆڤه  له''   نهانه په''  م شته ی ئه چاره توانن ڕێگه لێیبڕوانرێ، ئه

م  ئاه  كاه  یاه وه ربااخ ئاه ش ۆای فاۆیاه واناه و لاه  ماتریالیاساتااناه  فه سمه فه  و جۆره وشی ئه خه
ست  یوه په  ش دووباره مه ئه) می پراكتیكن نابینن  رۆه به  كه  تیانه اڵیه كۆمه  قینه ڕاسته  ندیه یوه په
 (.  وه شه تێزی شه  به  وه بێته ئه
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 :م تێزی نۆیه
  كاانای پاێاشاووه پێشوتر باس كران و ۆی ماتاریاالایاساتاه  ی كه وانه و لێكدانه مای ئه ر بنه سه له
  وه یااڵاه خاه  ی مرۆڤ و له وه ره ده  له  ی كه وانه ، ئه( مول ئه كانی تێڕامان یا ته ماتریالیسته  واته) 

  كاان باه ك پراكتیكێك، تاك تااكای مارۆڤاه ك وه ڕوانن نه ستیاری و مرۆڤ ئه ست و ۆه بۆ ۆه
كای  ڵاگاایاه ی كاۆماه چاوارچاێاوه  نهاا لاه چاالكی سیاسی ته  و له  كرده  كی دابڕێنراو له یه شێوه

رج  لاوماه رككردنی ۆاه و ده  وه لێكدانه  كانی پێشووشدا ووترا كه تێزه  ك له وه.  بینن نیدا ئه ده مه
. ت ش یانای سایااساه مه دا بگۆڕدرێت، ئه پراكتیكێكی شۆڕشگێڕانه  له  كه  یه وه ڵگا بۆ ئه و كۆمه

یااڵای  خاه  لاه  ی كاه ه'' نی ده ڵگا مه كۆمه'' و  كان له بۆ تاكه  قایل نییه  مه ئه  ماتریالیزمه  و جۆره ئه
 .چن بۆی ئه  وه خۆیانه

 :م یه تێزی ده
ستپێكردنی ماتریاالایازمای كاۆن  پێداگری یاخود خاڵی ده.   وه مه نۆیه  به  سته یوه ش په م تێزه ئه
ی  وه كاار و كاارداناه  لاه  داباڕێاناراوه  نای، كاه ده ڵگاای ماه ووترێ كۆمه پێی ئه  كه  یه و شته ئه

گارێ و  ئاه  رچاوه سه  وه ی لێیانه تیانه اڵیه كۆمه  ندیه یوه و په كان و مم النێی نێوانیان و ئه چینه
ساتاپاێاكاردن  كاتێكدا بۆ ماتریالیزمی مێیوویی، ۆی ماركس، خاڵی ده  له... ت وڵه ت و ده سیاسه

 . تیه اڵیه مێكی كۆمه رۆه به  تی كه ڵگای مرۆڤایه كۆمه  ، واته میانه ی دووه مه ئه
 :م یه تێزی یانزه

  ڵاێ كاه پاێا اان ئاه  كاه خودی تاێازه.   دایه م تێزه تی و زانستی له اڵیه ی كۆمه ڕۆشنترین ڕوانگه
  كاه  یاه وه ئاه  لاه ساه گرنگتاریان ماه  بۆ جیهان، بگره  نییه  وه گرنگ سازدانی مشتومڕ و لێكدانه

كاانای  تێازه  ك له وه.   یه كی سیاسی شۆڕشگێڕانه یه ش كرده وه ئه.  گۆڕدرێ ئه  و جیهانه چۆن ئه
و  پاێانااو نااسایانای ئاه  ڵگاا لاه كانی ناو كۆمه واقعیه  ناكۆكیه  له  خنه ڕه  پێشووشدا باس كراوه

م  وه ڕوونكاردناه  م تێزه ر گرنگی ئه سه له  وه ریشه سه له)و ئاقاری گۆڕینی،  ره به  دایه ڵگایه كۆمه
 (. داوه

 
 :كان رچاوه سه
كاانای لاۆرناس و  باووكاراوه  ، لاه٠رگای  نگسڵ، باه كانی ماركس و ئه مه رۆه ی به كۆكراوه.  ١

 (١١.ل_٣.كی و ل پێشه)ویشارت 
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 رویجی بی، فارسی و نه ره كانی عه زمانه  رباخ به كانی فۆیه كان، تێزه سایتی ماركسیسته. ٨
سایتی _  زمانی ئینگمیزی  ی ماركسیزم، به كه پێكهاتووه  شه و سێ به  رچاوه سێ سه:  لینین. ٣

 .كان ماركسیسته
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 * یی اڵتی دووانه سه ده

  

 مین ز ئه به نه:  وه ئینگلیزیه  رگێڕانی له وه

 مال موحسین جه: ی وه پێداچوونه

 
  یه له سه م مه تا له ۆه.  ت وڵه اڵتی ده سه ده  له  ر شۆڕشێك بریتیه كی ۆه ره ی سه له سه مه

ی  له سه ین، چ جای مه له شۆڕشدا بكه  كانه كی زیره شداریه یشتبین، ناتوانین ۆیچ به گه تێنه
 . كردنی شۆڕش ئاڕاسته
  ته ۆێناوه یی اڵتی دوانه سه ده  كه  یه وه ئه  رچاوی شۆڕشی ئێ ه كی زۆر به یه وه ره جیاكه
ین،  گه تێنه  مه تا له ۆه:  رك بكرێ ده  ته م واقعیه بێ ئه ر شتێك ده ۆه  ر له تا به ره سه.   ئاراوه

و   كان ئیزافه كۆنه(   فۆرمۆله)  واژه سته بزانین چۆن ده  پێویسته.  بچین  وه و پێشه ره ناتوانین به
كی گشتی نیشانیان  یه شێوه  كاتێكدا به  ڤیزم له ڵشه ی به وانه ئه  بۆ ن ونه.   وه ینه ڕاست بكه

 س ۆیچ كه.   جیاوازه  وت كه ركه دهیان  سته رجه جێ بوونی به اڵم جێبه ڕاستن به  كه  داوه
 . چووبوو ر بیریشی بۆی نه یان ۆه  كردبۆوه یی نه اڵتی دوانه سه ده  پێشتر بیری له
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، بۆرژوازیداتی  حكومه  تی كاتی، واته پال حكومه یانی چی؟ له  ییه دووانه  اڵته سه م ده ئه
  به  كه  تێكه اڵم بێگومان حكومه به  تاییه ره ۆێشتا الواز و سه  وت، كه ركه ده تێكی تر حكومه
رانی كرێكاران و  وی  شوراكانی نوێنه ئه  كه  دایه شه گه  وام له رده و به  ئارادایه  له  وه كرده
 .  ربازانه سه

پرۆلیتاریا و   له  پێكهاتووه  ته م حكومه ؟ ئه ی تر چییه ته م حكومه تی ئه ی چینایه پێكهاته
  له  چی؟ بریتیه  له  بریتیه  ته م حكومه سروشتی سیاسی ئه(.  ربازاندا رگی سه به له)جوتیاران 
راگرتنی  سه ستبه مای ده ر بنه سه وخۆ له ڕاسته  كه  اڵتێكه سه ، ده تێكی شۆرشگێڕانه دیكتاتۆریه

پێی   ك به نه،  زراوه دامه  وه خواره  ڵك له وخۆی خه ری ڕاسته ستپێشسه و ده  شۆڕشگێڕانه
تی جۆرێكی  واوه ته  به  مه ئه.   دانراوه  وه ندیه تێكی ناوه اڵتی حكومه سه ن ده الیه له  كه ك یاسایه

  دی وكراتیكه  كۆماره  كی گشتی له یه شێوه به  اڵتێك كه سه ده  له  جیاوازه  اڵت كه سه ده  له  تره
تا ئێستاش  اڵت ۆه سه ده  ك جۆرێكی ئاسایی له وه  ، كه ئارادایه كاندا له مانیه رله په  بۆرژوازیه

ی كات پشت  زۆربه  رجه لومه م ۆه ئه.   مریكادا باوه وروپا و ئه وتووی ئه واڵتانی پێشكه  له
كرۆكی   مه كاتێكدا ئه  ، له وه ر بیری لێ ناكرێته پێی پێویست ۆه خرێ یان به گوێ ده

. دا ١٢٢١ساڵی   له  ی پاریسه كۆمۆنه مان جۆری ۆه  له  اڵته سه ده م ئه.   یه كه له سه مه
 : له  اڵت بریتیه سه ده  له  م جۆره كانی ئه تیه ڕه بنه  ندیه ت ه تایبه

و   كراوه  وه باره مان گفتوگۆی له رله په  پێشتر له  كه  ك نییه اڵت یاسایه سه ی ده رچاوه سه.  ١
. كانی خۆیاندا خۆجێییه  ره ڕووبه  له  ڵكه وخۆی خه ری ڕاسته سپێشسه ڵكو ده ، به دانراوه

 .وخۆ ڕاسته’’ راگرتنی سه ستبه ده‘’  ووترێ پێی ده  مه رده م سه ربڕینی ئه ده  به  ی كه وه ئه
ڵك  دژی خه  ڵك و به خه  دابڕاو له  ن به زراوانه و دامه ئه  ی پۆلیس و سوپا، كه وه جێگرتنه.  ٨

یاسا و ڕێكسستنی   وی له یڕه په.  ڵك موو خه وخۆی ۆه كداركردنی ڕاسته چه  ڕێكسراون، به
ن كرێكاران و جوتیارانی  الیه له  دایه م جۆره اڵتێكی له سه ژێر ده له  تێكدا كه وڵه ده  كاروبار له

 . درێت وامی پێده رده گیرێت و به ڕاده  وه خۆیانهكدار  ڵكی چه ن خه الیه له  ، وه وه خۆیانهكدار  چه
اڵتی  سه ده  به  مان شێوه ۆه  ستان، بیرۆكراسی بۆرژوازی، یان به ده توێیی كاربه.  ٣

  مانه ئه.  نرێن تدا داده كی تایبه ژێر چاودێریه ، یان له وه گیرێته ڵك جێیان ده وخۆی خه ڕاسته
  له ن وه چی لێپرسینه ممكهمان كاتدا  ۆه  ڵكو له ڵیێردراو به ستی ۆه ده كاربه  بن به نها ده ك ته نه
توێیی   له.  زێنرێن بۆ ئاستی كرێكارێكی ساده به داده  م پۆستانه ئه.   ڵكدا مین داوای خه كه یه
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رزتر  بێ كرێی به ری بۆرژوازی ده پێوه به  كه  سته ده به’’  یان كارانه‘’و  ئه  ن ئی تیاز كه خاوه
  یان له كرێكه  تن كه تایبه’’  تگوزاری باڵێكی خزمه‘’  گۆڕدرێن بۆ كرێكارانێك كه ربگرن، ده وه

 .  زیاتر نییهتوانای ئاسایی   كرێی كرێكارێكی به
ت  وڵه ده  ت له كو جۆرێكی تایبه ی پاریس وه كۆمۆنه كرۆكی  كه  یه مه ئه نها ته  بهو   مه ئه

  وه نگرانیه ن بمیسانۆف و الیه الیه له  الڕێدابراوه یان به  بیركراوه له  كه  یه م كرۆكه ئه.ۆێنێت پێكده
ن كاوتسكی و  الیه ، له( ماركسیزم كردووه  تیان له خیانه  ی كه وانه ڕاستڕه  و شۆڤینیسته ئه)

نێوان شۆڤینیزم و ماركسیزمدا جێگۆڕكێ   له  وانی كه ئه’’  ند ناوه’’پیاوانی )  وه نگرانیه الیه
  و سۆشیال دی وكرات و سۆشیالیسته موو ئه ن ۆه الیه كی گشتی له یه شێوه  و به(  ن كه ده

 . شدارن تی كاتیدا به حكومه  له  ی كه شۆڕشگێڕانه
  گی بۆیان بچێته سته و چاوبه  وه رۆك و خۆدزینه ربڕینی بێناوه ده  به  ن كه ده ول ده ۆه  مانه ئه

  ی كه وه چاوكردنی ئه اڵم ڕه ن به كه كتر ده یه  زاران جار پیرۆزبایی شۆڕش له ر و ۆه سه
دان   كه  وه نه كه تده ڕه  وه ئه.   وه نه كه ت ده ربازان چین ڕه رانی شوراكانی كرێكاران و سه نوێنه

  كه ی یه و ڕاده تا ئه  بن و ۆه  م شورایانه تا زیاتر ئه ۆه  دا بنێن كه گره ڵنه حاشاۆه  و ڕاستیه به
 . ی پاریسه كۆمۆنه ی ۆاوشێوه  كه  یه ڕووسیادا ۆه  تێك ان له وڵه ده  ئێ ه  وه ۆێز بن، ئه

ۆێشتا   ته وڵه م ده ئه  چونكه  وه كرده(  ی یه و ڕاده تا ئه)ی  واژه ته سه ده  ئكیدم له من زیاتر ته
تی كاتی   حكومه  وخۆ له نگریكردنی ڕاسته الیه  به   ته وڵه ده  م جۆره ئه.   تاییه ره اڵتێكی سه سه ده

  به سمیم ته  وه كرده كان به خواسته  ردانی واقعی له ستبه ك ده یه زنجیره  بۆرژوازی و به
 .كات دهبۆرژوازی   به سمیم تهی خۆی  موو پێگه ۆه  ریكه و وا خه  بووه بۆرژوازی

ن؟  كه ده’’   ڵه ۆه‘’شسیدز، تسیرتمی، ستیكمۆڤ و ۆاوكارانی   كه  یه وه رئه به بۆچی؟ ئایا له
 ی  كه ۆۆكاره.  ك ماركسیستێك ، نه وه كاته زان وا بیر ده سێكی نه نها كه ته.   ی پوچه قسه

كانی  ڕیزه  ی پێویست له ڕاده  به  بوونی ڕێكسراوبوونه و نه تی ناكافی ۆوشیاری چینایه
  ی ورده وڕێگه جێگه   ناوم ۆێناون له  ی كه رانه و ڕابه ی ئه’’ ڵه ۆه‘’.  پرۆلیتاریا و جوتیاراندا

بری  له  گرێت كه ده  رچاوه سه  وه و ڕاستیه له.  گرێت ده  رچاوه سه  وه بۆرژوازیانه
یاڵی  ی خۆشسه وه واندنه بری ڕه له.  ن كه ڵخ ده رچاویان ته بهی كرێكاران،  وه ۆوشیاركردنه

ری  كاریگه  ڵك له ی خه وه جیاتی ئه  له.  یچێنن دهینیاندا  زه  یان زیاتر له بۆرژوازیانه  ورده
 .ن كه ۆێزتر ده به  ریانه م كاریگه مان ئه ن، ئه بۆرژوازی ئازاد بكه

٨٦٠ 
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ی  ڵه ۆه  ونه كه ده  مان شێوه ۆه  ش به بۆچی ۆاوڕێیانی ئێ ه  بێ ڕۆشن بێت كه ئیتر ده  وه مه له
بێ  تی كاتی ده ئایا حكومه:  ڕوو  نه خه ده’’   یه ساده‘’  م شێوه به  كه كاتێك پرسیاره  وه زۆره

 : یه مه اڵمی من ئه جێ بڕوخێنرێت؟ وه ستبه ده
تی ئۆلیگارشی  ی حكومه وه رئه به بڕوخێنرێت، له  كاتیه  ته م حكومه بێ ئه ڵێ ده به.  ١

ئاشتی و نان و   كه  توانایدا نییه  لهۆیچ جۆرێك  ڵك و به تی خه ك حكومه ، نه بۆرژوازیه
 .م بكات راۆه واو فه ئازادی ته

  كه  یه وه ی ئه كه له لیه ر كار الببرێت ده سه له  ته م حكومه ر ئێستا ناتوانرێت ئه ۆه  ی كه وه ئه.  ٨
رانی  ل نوێنه گه رمی و ڕاستی له فه وتنێكی ڕێكهپێی  وخۆ و به وخۆ و ناڕاسته ڕاسته  به

شورای پترۆگراددا،   ری واته رتاسه ل شورای سه گه تی له تایبه شوراكانی كرێكاراندا، به
 . وه ته ر كار ۆێڵراوه سه له
نها  ی ئاسایی بڕوخێنرێ ته ڕێگه  ناتوانرێت به  كاتیه  ته م حكومه كی گشتی، ئه یه شێوه به.  ٣
ن  الیه له  ، واته   وه مه دووهتی  ن حكومه الیه له  كه  وه كه یه’’پشتیوانی‘’  به  ی پاڵی داوه وه رئه به له

  ، واته یه ته م حكومه ئه  وه كاتێكدا ئه  له.  بۆ بۆرژوازی  ، كراوه وه رانی كرێكارانه شورای نوێنه
  له  عبیره وخۆ ته ڕاسته  ، كه یه تی گونجاوی شۆڕشگێڕانه نها حكومه ته  تی شورایی، كه حكومه

ی  شه گه  یه و ڕاده تی ۆێشتا به مرۆڤایه.  ی كرێكاران و جوتیاران ی زۆرینه بیر و ئیراده
اڵتی  سه ده  وتوتر بێت له ركه باشتر و سه  كه  بینیوه تێك ان نه ۆێشتا حكومه  و ئێ ه  كردووه نه

 .ربازان رانی كرێكاران، كرێكارانی كشتوكاڵی، جوتیاران و سه نوێنه
ی چین  زۆرینه  وه تیه باری چینایه كرێكارانی ۆوشیار له  ۆێز پێویسته  ی ببین به وه بۆ ئه
م  له  ڵك بێجگه دژی خه  بۆ توندوتییی به  براوه ست نه ده ی و كاته تا ئه.  پشتی خۆیان  بهێننه
نگری  كان نین، الیه بالنكیسته  ئێ ه.   ئارادا نییه اڵت ۆیچی تر له سه ده  یشتن به بۆ گه  ڕێگایه
نگری  الیه  ماركسیستین، ئێ ه  ئێ ه.  نین  وه كه یه مینه ن كه الیه اڵت له سه ستی ده ده  گرتنه

ڵستی  رۆه بۆرژوازی و به  ی ورده گێیه ره دژی سه  تی پرۆلیتاریاین به باتی چینایه خه
 .بۆرژوازی  ستن به ربڕین و پشت به و داتاشینی ده  شۆڤینیستانه

ن  الیه ر ئێستا له كانی ۆه توخ ه  زرێنین، حزبێك كه با حزبێكی كۆمۆنیستی پرۆلیتاری داب ه
پێناو  كانی خۆمان له با ڕیزه.   دروستكراوه  وه ڤیزمه ڵشه كانی به شێمگیره  ره ۆه  ندامه ئه

 ژارترین ۆه  پرۆلیتاریا، له  ی زیاتر و زیاتر له ژماره  وه یه م ڕێگه ، له وه ینه پرۆلیتاریادا كۆبكه

٨٦٨ 
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* 
 

 ٠٩٠١ی نیسانی ساڵیی ٩  له  وه ته دا باڵوكراوه(  ت قیقه حه)ی پراڤدا  ی باڵوكراوه ٨٢  ژماره  م جار له كه بۆ یه  م وتاره ئه

ی  ١٠_ ٨٢كیانیی  ڕه الپیه  لیه  م وتیاره ڕووسی ئه:   ئینگلیزیه  م ڤێرژنه ی ئه رچاوه سه.   وه ته ئیمزای لینین باڵوكراوه  دا به

ن ئیاییزاكی   الییه لیه   كیه  وه تیه دا بیاڵوكیراوه ٠٩٩١سیاڵیی   له(  وتن ی پێشكه خانه) ن  الیه له  كانی لینین كه مه رهه كۆی به

موو هێڵی  هه.  ی بۆ كوردی كه رگێڕانه بۆ وه  رگیراوه وه  وه كانه سایتی ماركسیسته له  مه ئه. ئینگیلزی  به  كراوه  وه بێرنارده

  (رگێڕی كوردی وه)تی  كان هی لینین خۆیه ئكیده ته

دوای ڕۆژ   ڕۆژ له  قینه زمونی ڕاسته ئه  به  و كاته ئه.  بن ست ده یوه په  وه پێ انه  وه جوتیارانه
كان،  كان، تسیرتمیه ، چسیدزه’’كان سۆشیال دی وكراته‘’’ی  بۆرژوازیانه  یاڵپووی ورده خه

بۆرژوا   موو ورده وانی تر و ۆه و ئه’’  كان شۆڕشگێڕه  سۆشیالیسته‘’كان و  ستێكمۆڤه
 .چێت وادا ده ۆه و به  وه وێته ڕه ۆتد ده... كان و دڵسافه

 .ستێت وه ی خۆیدا ڕاده كه ستی چینه كده پێناو یه  دا له م نێوه له  وه كرده  چینی بۆرژوازی به
تی شورای كرێكاران،  رایه ستی نوێنه كده اڵتی یه سه پێناو ده كرێكارانی ۆوشیاری  له

ك  وی نه گره  له  اڵته سه م ده ئه.  ستن وه ربازاندا ڕاده كرێكارانی كشتوكاڵی، جوتیاران و سه
بیری پرۆلیتاریا و  ی وه ڕۆشنكردنهوی  گره  ڵكو له ، به( ره مغامه)  ركێشانه كاری سه

 .ری بۆرژوازی كاریگه  له  ڕزگاركردنیانه
  به  كانیان كه و ۆاوشێوه’’  كان شۆڕشگێڕه  سۆشیالیسته‘’، ’’كان سۆشیال دی وكراته‘’

ڕێگرن   وه كرده  دا به م نێوه ن له كه ر ده وبه ر و ئه مبه بۆرژوازی ئه  تی ورده رایه نوێنه
 .ی پرۆلیتاریادا یه وه  م ڕزگاربوون و ڕۆشنبوونه م ئه رده به له
 .كات كان ان دیاری ده ركه ئه  كه  كانه ۆێزه ی تیه چینایهو   قینه ڕاسته  یه نده م ڕیزبه ئه  وه ئه
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 کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی میلیشیایی،

 !پێشمەرجی کۆتاییهێنانە بە دۆخی کارەساتباری ئێستا

 ی کۆمیتەی ناوەندی( ١٢)بەیاننامەی پلینۆمی 

ی کوردایەتی  وه سال لە دەسەاڵتی داسەپاوی حزبە بۆرژوازیەکانی بزووتنه٨٢ئاکامی 
بەسەر کۆمەڵگای کوردستاندا بە زەبری ۆێزی میمیشیا و گرێدانەوەی ۆەلومەرجی سیاسی 
کوردستان بە کێش ەکێشی ئەم حزبانەوە لەگەل حکومەتی ناوەندیدا لەالیەك و لەالیەکی 
دیکەوە بە بەرژەوەندی و شەڕ و بەرامبەرکێ و دەستێوەردانی واڵتانی زلهێزی دنیا و 
ناوچەکەوە بە تایبەتی ئێران و تورکیا، بریتیە لە سەپاندن و درێیەدان بە دۆخی 

ساڵە کوردستان گرفتاری ئاکامە ٨٢.  کارەساتبار و بێدەرەتانی و نائارامی سیاسی
ساڵە کوردستان لە گییاوێکی  ٨٢.  کارەساتبارەکانی سیاسەت و کارکردی ئەم حزبانەیە

سیاسی و چارەنوسێکی نادیاردا راگیراوە و لە ناو گەمەی سیاسی و ۆێزۆاوسەنگی حزبە 
ساڵە کارەسات و تراژیدیای ۆەمەجۆر و ۆەلومەرجێکی  ٨٢.  میمیشیاییەکاندا گیرۆدەکراوە

ستەمدیدەی ئەم قورس و کەمەرشکێنی بێ کۆتایی، ژیان و گوزەرانی جەماوەری کرێکار و 
 .کۆمەڵگایەی لەقاڵبداوە

 کان نامه ڵگه به

٨٦١ 



٨٦٥ 

ساڵەی پارتی و یەکێتیدا، وەک دوو کۆمپانیای قۆرخکار،  ٨٢لەژێرسایەی دەسەاڵتی 
شێوازێك و بارودۆخێکی ئابوری پەیڕەوکراوە کە توانیویەتی بااڵترین رێیەی قازانج و 
باشترین فرسەت بۆ کەڵەکەی سەرمایە دەستبەربکات و زەمینەیەکی گونجاو بۆ دەست 
بەسەراگرتن و تااڵنکاری تەواوی سامانی کوردستان لەالیەن بەرپرسان و نزیکەکانی 

بەمجۆرە توێیێک لە سەرمایەداری گەورەیان دروستکردووە کە .  خۆیانەوە بڕەخسێنێ
قۆرخی سەرجەم بنکە و دامەزراوە ئابوریەکانی کوردستانیان کردووە و سەدان ممیۆن 

لەوالشەوە  چەند ممیۆن مرۆڤی رەنجدەر و زەح ەتکێ  و .  دۆالریان بۆ خۆیان کەڵەکردوە
 !کرێکار، ۆەژار و برسی و بێکارکراون و ژیانێكی سەختیان بەسەردا سەپاندوون

ئۆکتۆبەرەوە، خەڵکی کوردستان راپێچکرانە ناو ۆەلومەرجێکی  ١١لە دوای کارەساتی 
سەرباری بەردەوامبوونی بێ افیەکانی جەماوەری .  ئابوری و سیاسی نالەبارترەوە

زەح ەتکێ  و نەمانی خزمەتگوزاریە گشتی و سەرەتاییەکان و بەردەوامبوونی بڕینی 
مووچەی فەرمانبەران و بەرینبوونەوەی بێکاری و خراپتربوونی بارودۆخی ژیان و 
کارکردنی کرێکاران، تااڵنکردنی داۆاتی گشتی و بازرگانی و قاچاخچێتی کردن بە 
داوودەرمان و کەلوپەلە ۆەرە پێویستەکانی ژیانی خەڵك و گرانی لەرادەبەدەری نرخی 

باردۆخی سیاسی کوردستانی  لەالیەن حزبە .   تاد...شتومەک لە بازاڕەکان و
دەسەاڵتدارەکانی بۆرژوازی کوردەوە راپێچی ناو گێیاو و نادیاری ئایندە و سەرگەردانی 

اڵتەکەیان لەو شکست و  سه کرایەوە و لە پێناوی قوتارکردنی خۆیان و سامان و ده
خواستی  پشتیان له  وتبوون،  رەوە تێیکه ئۆکتۆبه ١١کانی  دوای روداوه لە   ی که سته بنبه

. خۆ کرد ربه تێکی سه وڵه زراندنی ده و دامه  وه ڵکی کوردستان بۆ جیابوونه ی خه زۆرینه
بۆ پێشبڕکێیەکی قێزەونی ساتوسەودای سیاسی لەگەل دەسەاڵتدارانی    ستیان برد ده

روو ویست و بڕیاری  سه کۆنەپەرستی بۆرژوازی عێراق تا جارێکی تر، کوردستان له
ئیسالمی عێراقەوە له   -تی نەتەوەپەرستی وڵه ده ، شەتەک بدەنەوە بە  وه یه که ڵکه خه

پشک و "مان فیدراڵیزمی نەتەوەیی شکستسواردوودا، لەژێرناوی  ی ۆه چوارچێوه 
 !ی عێراقدا تی تازه حکومه  له" ندی کورد وه رژه به
لەسایەی دەسەاڵتی میمیشیایی بۆرژوازی کورددا کە بە دڕندانەترین شێوە پارێزگاری لە  

مانەوەی سیستەمی سەرمایەداری و بە کۆیمەکردنی ڕەۆای چینی کرێکار و جەماوەری 

 ی کۆمیتەی ناوەندی( ١٢)بەیاننامەی پلینۆمی 
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زەح ەتكێ  دەکات، ۆیچ جۆرە تروسکاییەك بۆ گۆڕانکاری لەم دۆخە سیاسی و ئابوری و 
کۆمەاڵیەتیەی کوردستاندا بە قازانجی  جەماوەری  کرێکار و زەح ەتکێ  بەدی ناکرێ و 

نەك ۆەرئەوە بەڵکو رەوتی گۆڕانکاریە سیاسیەکان و کێشەی نێوان ئەم .  روونادات
حزبانەی بۆرژوازی کورد، بە ناسیۆنالیست و ئیسالمی سیاسیەوە و شەڕیان لەسەر 
دەسەاڵت، ئەوە دووپات دەکاتەوە کە دۆخی سیاسی و ئابوری کوردستان بە ئاڕاستەی 
. ۆەلومەرجێکی سەختتر و کارەساتبارتر بۆ کرێکاران و زەح ەتکێشان ۆەنگاودەنێ

جیاوازی چینایەتی لە کوردستاندا فراوانتر و بەرینتر دەکاتەوە و جەماوەرێکی زیاتر لە 
. چینی کرێکار و توێیە بێبەش و کەمدەرامەتەکان راپێچی ۆەژاری و برسێتی  دەکات

سامانی بەرپرسانی حزبە دەسەاڵتدار و ۆاوبەشەکانی بۆرژوازی و دەستوپێوەندەکانیان 
زیاتر بەرەو ئاس ان ۆەڵدەکشێ و ۆەرچی  پێویست بکات بۆ پاراستنی دەسەاڵت و 
سامانەکەیان، لە تاوان و سەرکوت و کرێگرتەیی بۆ وواڵتانی ناوچەکەو ئەمریکا سڵی لێ 

 !ناکەنەوە
رزگاریی یەکجاری لە ۆەموو مەینەت و بێدەرەتانیەکانی ئێستای خەڵکی کرێکار و 
زەح ەتکێ ، لە گرەوی شۆڕشی کریکاریدایە، بۆ لە ریشەدەرۆێنانی سیستەمی کاری 

لەم رێگایەدا دەسەاڵتی میمیشیایی حزبە بۆرژوا .  بەکرێ و خاوەندارێتی تایبەتی
ناسیۆنالیستەکان و ئەو دۆخەی بەرپایان کردووە، یەکەمین و گەورەترین بەربەستە 

یەکی  وه ۆەر بەم پێیەش رێکسستن و رابەریکردنی بزووتنه.  لەبەردەم رەوتی ئەم شۆڕشەدا
جەماوەری بەۆێز بۆ راماڵین و ۆەڵپێچانی ئەم دەسەاڵتە و کۆتایهێنان بە دۆخی 
کارەساتباری ئێستا، یەکەمین ۆەنگاوە لە رێگای شۆڕشی کرێکاری کە ۆاوکات خواست و 

 . ئامانجە دەمودەستەکانی جەماوەری کرێکار و زەح ەتکێ  دەستەبەردەکات
لە چەند ساڵی رابردودا، خەڵکی زەح ەتکێ  و ئازادیسواز و ناڕازی کوردستان، بێزاری و 
نارەزایەتی فراوانیان دژ بەم دەسەاڵتە نیشانداوە و بە مانگرتن و خۆپیشاندان و 
کۆبونەوەی جەماوەریی دەیان ۆەزار کەسی خواستەکانیان رووبەڕووی دەسەاڵتداران 
کردۆتەوە، بگرە خواستی کۆتایی ۆێنان بەم دەسەاڵتە بە شێوازی جۆراوجۆر لەالیەن 

بەاڵم ئەزمونی چەند سال لە خەبات و ناڕەزایەتی ۆەمەجۆرەی .  جەماوەرەوە دەخرێتەڕوو
خەڵکی ستەمدیدەی کوردستان ئەو راستیەی سەل اندووە کە ئەم دەسەاڵتە گوێی بیستنی 
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بۆیە تەنانەت دەستەبەرکردنی ئاڵوگۆڕ لە ژیان و .  داخوازی و خواستەکانی خەڵکی نییە
گوزەرانی مەینەتباری ئێستا و بەدیهاتنی خواستە دەمودەستەکانی خەڵك گرێی خواردووە 
بە ۆاتنەمەیدانی جەماوەر و بەڕێسستنی بزووتنەوەیەکی جەماوەری سیاسی بۆ کۆتایهێنان 
بەم دەسەاڵتە و ۆێنانەسەرکاری دەسەاڵتێك کە پشت بە ئیرادەی سیاسی و راستەوخۆی 

دەسەاڵتێک کە   .خەڵک ببەستێت و ژیان و گوزەران و مافەکانی خەڵك دەستەبەر بکات
ئارامی و جێگیری سیاسی و ژیانێکی شایستە و خۆشگوزەران بۆ خەڵکی کوردستان 
مسۆگەر بکات و ۆاوکات بڕیاری ڕیفراندۆمی خەڵکی کوردستان بۆ جیابوونەوە و 
پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆ جێبەجێ بکات و ئەم کۆمەڵگایە لە فەزای بێنەوبەرە و ناکۆکی 

 . نەتەوەیی و گێیاوی فیدراڵیزمی کۆنەپەرستانەی قەومی دەربهێنێت
ی کۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لە کاتێکدا لەسەر ٨١پمینۆمی 

ئەوە پێداگری دەکات کە لە ڕیزی پێشەوەی خەبات و ناڕەزایەتیە جەماوەریەکانی کرێکاران 
و زەح ەتکێشاندا رادەوەستێت، ۆاوکات ۆەموو توانای خۆی دەخاتەگەڕ بۆ گەشە و 

یەکی جەماوەریی بەۆێز کە بتوانێ ئەم  وه پەرەپێدانی ئەم بزووتنەوەیە تا ئاستی بزووتنه
ۆاوکات .  دەسەاڵتە کۆتایی پێبهێنێ و کوردستان بەرەو دەوڵەتێکی سەربەخۆ بەرێت

ۆەلومەرجێکی گونجاو فەراۆەم بکات کە لە سایەیدا خەڵکی کوردستان بتوانن بە شێوەیەکی 
لەم پێناوەدا حزبی .  ئازادانە سیستەمی حوک ڕانی ئایندەی کوردستان دیاری بکەن

کۆمۆنیستی کرێکاری ۆەوڵدەدات وەکو حزبێکی سیاسی بەۆێز و بە توانای جەماوەری لە 
مەیدانی کێش ەکێ  لەسەر ئایندەی کۆمەڵگا دەرکەوێت و بتوانێ رابەریەکی کۆمۆنیستی 

ۆەروەۆا ۆەوڵدەدات لە شکڵوشێوازی گونجا و کارادا لە .  یە دابین بکات وه بۆ ئەم بزووتنه
دەوری ئاسۆیەکی سیاسی شۆڕشگێڕانە رێکیبسات و تا ئەو رادەیە بەۆێزی بکات کە 

ۆەروەۆا حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان .  بتوانێ ئامانجەکانی بەدیبهێنێت
بانگەوازی کرێکاران و جەماوەری ئازادیسواز، ۆەڵسوڕاوانی کرێکاری و ئازادیسواز، 

ناڕەزایەتیەکان دەکات کە لەم خەباتەدا چاالکانە بەشدار و   وه ۆەڵسوڕاوانی بزووتنه
 .ۆاوکاربن و پێکەوە لەگەل ئێ ە رۆڵی خۆیان بگێڕن

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بانگەوازی ۆەموو ئەو حزب و الیەنانەش دەکات کە بانگەشەی 
الیەنگری لە ئازادی و مافەکانی خەڵک دەکەن، بەاڵم تا ئێستا لەالیەک الفی ئۆپۆزیسیۆن 

 ی کۆمیتەی ناوەندی( ١٢)بەیاننامەی پلینۆمی 
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لێدەدەن و لەالیەکی ترەوە راستەوخۆ و ناراستەوخۆ بەشێکن لە پرۆسەی سیاسی و 
چاویان بڕیوەتە کورسی ئەم دەسەاڵتە، کە ئیتر دەستبەرداری گەمەی سیاسی و 

واز لە فریودانی خەڵک !  خۆشباوەڕکردنی خەڵک بن بە سیاسەت و پرۆژەی سیاسی ناکام
! و راپێچکردنی ئەم جەماوەرە ستەمدیدەیە بۆ سیناریۆ گالتەجاڕەکانی ئەم دەسەاڵتە بهێنن

وازلە فریودانی خەڵک بە بەیتوبالۆرەی چاکسازی و گۆڕینی دەموچاوەکان بهێنن لەپێناو 
بەشداریکردن لە دەسەاڵتی میمیشایی ودەستسستنی بەشی خۆیان لە سامانی بەتااڵنبراوی 

کۆتایهێنان بەم دەسەاڵتە پێش ەرجی کۆتایهێنانە بەم بێدەرەتانی و دۆخە .  خەڵكدا
 .کارەساتبارەی ئێستا و ۆەرجۆرە ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتیە لەژیان و گوزەرانی خەڵكدا

 
 حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

 ٨١١٢ئۆکتۆبەری 
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کانی گۆڤاری دیدگای سۆشیالیستی باڵوکراوه له  
 

 پڕۆگرامی سیاسی بزوتنەوەی گۆڕان

 چیمان پێدەڵێت؟ 

 ئاناتۆمی بۆرژوا ناسیونالیزم لەبەرگی چاکسازیدا

 

 

  و سایه رسه خه: نوسینی

 م  که چاپی یه

2018ساڵی   

 

 

 

 

م  ک له ستهێنانی کۆپیه ده بۆ به

فۆرماتی پیدیئێف  به  کتێبه

ردانی سایتی حزبی  سه

کۆمۆنیستی کرێکاری 

:ن کوردستان بکه  

www.hkkurdistan.org 
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بۆ بەدەستهێنانی ژمارەکانی پێشووی گۆڤاری دیدگای 

:سۆشیالیستی، دەتوانن لەگەڵمان پەیوەندی بگرن  

0047 47276028 
com.gmail@didgaisocialisti 

دیدگای سۆشیالیستی، بخوێننەوە و بەدەستی دۆستان و 
 !ئاشنایانی خۆتانی بگەیەنن

mailto:didgaisocialisti@gmail.com



