
 *"!بەعەرشی ئەعال ناگەیەنێك وازهێنان لەحزب هیچ کەسێ"
تر بوون بناسێنی، وەیان کۆمۆنیست و ترمارکسی ەوە، تا ئەوەی خۆت بەیەت و هەق بەجانبوازهێنان لەسەری مەزڵومیی

دەی، قەڵەم ب حزبدا ماون لە و کۆمۆنیزم، لەچاو ئەوانەی لە چینی کرێکار دڵسۆزتر بۆ خۆت بەڕاستگۆتر و ئەوەی کە
ئەمانە ئەو .. .،هەڵگری ئامانجی گەورەتری ژینەیت ولەمێ ی قوڵ ویکە خاوەنی جیاواز تەنانەت وا وەسفی خۆت بکەیت

بەاڵم دەرکەوتوە  .مۆنیستی کرێکاریدا بەدی دەکرێنحزبی کۆ ونەوە لەوونەکانی جیابولە نم ڕوخسارە هاوبەشەن کە
ساغکردنەوەی مەحفەلێکی نوێ و دواتریش  بۆك یەالتەقە لە جگە هەمو ئەم حوکمانە شتێکی زیاتر نەبوون کە

ناکرێ چیتر کاری  ە، کەیناکرێکاری بێ نەقش و ناکۆمۆنیستی و و شکست خواردوو و کە خەتابارك جێهێشتنی حزبێ
حزب  رکەوتنەوە لەودو وازهێنان و نەکانی ئەم جۆرە لەونمو وەش دەبینین کەەوە ئەیاستیکەنار ئەم ڕ لە .تێدا بکرێت

وتر و وتا ئێستا ئەلگۆیەکی سەرکەوتکەچی وبارەبوونەوەی چەندجارە، وتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری، دوای دوبزو و
پەرشوباڵویی  پەرەدان بە م و چەپ وزیکۆمۆنئیعتباری  زیان و لێدان لە نەبووە، بگرە بە سەوز پێشڕەوتریان لێ

 .زی کۆمۆنیستەکانی لێکەوتۆتەوەیزیاتری ڕ
 هەروەها لەڕووی پاساو و وە ،وازێکەوە کە گرتیەبەرانەی هاوڕێ سامان کەریم لەڕووی شێیئەم دوایبەاڵم وازهێنانی 

ستقالەی یکی ئاساییدا ئوەیەشێ ئەو ئەگەر لە. خۆی ە لەوانەی پێشکردویەتی جیاوازی هەی ئیدعایەکەوە کە حوکم و
 دەربڕینی لە ئەسەف و پێناخۆش بوون و ەتر جگ یانیێهاوڕ حزب و هاوڕێکانی بکردایە، من و وایی لەو مااڵ بدایە

سەالمەتی و ژیانێکی بەختەوەر شتێکی ترمان  هیوای زەکانی حزبدا، هەروەهاڕی ڕێز و تەقدیر بۆ چەند ساڵ خەباتی لە
کێشانەوەکەیدا  کار لە نامەی دەست بەاڵم بەداخەوە هەم ئەو پاساوانەی کە لە. وسینوپێ نەبوو پێی بڵێین و بۆی بن

دژی  لە کەك وکردنەوەی چەند تێزێەنگاوی دواتریدا، دەستی برد بۆ باڵیەکەمین ه هەم بەوەی لە دووە وبەیانی کر
ناڕۆشنی  و گومان و ەیوتنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاریوبز کوردستان و ی عێراق ویهەردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکار

هەقانیەت  سەراپا بەدەرن لە دانەکەوە، کەداوەتە مەیفڕێ" مارکسیزمی هاوچەرخەوە"ەناوی یەکی زۆری بیسەرەگێژە و
 .مە بدەمەوەئەم وەاڵ ەکان، خۆم بەناچار بینییەتە کۆمۆنیستینسون و

فیدایی، گیان ڕەنجکێشان و پێکەوە لەکی زۆرمان ئەوەی سااڵنێك ن و هاوڕێ سامان وەم م کەئەوەش بڵێ هەر لێرەدا
ناو خەباتی سەختەوە، لەپێ شیرین و دەوەری تاڵ ویا دەردەسەری و ئومێدی گەش و هیوای لێڵ وك هەزارویە بە

هەرکەس زیاتر بۆ من، نیگەرانکەر و ناخۆشترە،  اندووە، بڕیاری وازهێنانەکەی لەڕمۆنیزمدا تێپەو کۆ چینی کرێکار
دێژەوە، بۆ من هیچ ئاگاداری و پێشینەیەکی نەبوو، تەنانەت بواری  و ورووە دوچونکە وازهێنانەکەی بەم هەموو مێژ

گایەکی دروست و هێنان ڕێ ئەگەر قەناعەتی واز یەکتر، تا بەك دانێو فرسەت پێ و ڕاگۆڕینەوە هیچ جەدەل ا بەنەد
پڕۆژەیەکی "ن ێە شونکەویگا نەدات بچیتر ڕێ کاتەوە وك لەگەڵ خۆی شەری هاوڕێیانێکی تر کارسازە، من و

 لەك ەڕیزێلەالیەکەوە نامەی ئیستقالەکەی ب سامان دەبینم هاوڕێك بەداخەوەم کاتێ. تەمەن تێپەڕێنین و ەوە"فەشەل
هەر ئەو ئازیزانەی  بۆ ئەوە نیشان نەداوە کە رێتیایسەنای هاوڕێکانی کۆتایی پێهێناوە، کەچی بەرپرس وشەی مەدح و

ێ و هاوڕلەك ستەش هیچ یەڕك بە یە ناو حزبدا،ۆژی لەڕنە پێشتر و نە تا کۆتاتەنانەت !! چاڵی فەشەل دەرکێشێ لە
پێی گەیشتووە ئاگادار  و ئەنجامەی کە دەکەن، لەو هۆکار دەهە زیاترە کاری لەگەڵکیان چوار ی کە هەندێئازیزانە
 !نەکردوە

 
 :ینشقاق لەژێر پەردەی وازهێناندائ

 ئەو گرتیەبەر ئینشقاقێکی مەحفەلی و کەك وازێئیستقالەی داوە، بەاڵم شێ کە تدائە هاوڕێ سامان وانیشان
 ئەمە چۆن؟. شانەوەی حزبوەبانگەوازکردنە بۆ هەڵ

لە  مەکتەبی سیاسی حزبی عێراق دەخاتە موفاجەئەوە وك و ئاگادارکردنەوەیە سەرەتا ئەو بەبێ هیچ پێشینە
ڕۆژ  ێ و دوورپاشان نامەی ئیستقالەکەی دەنێ. تحزب دەدا زارەکی پێیان ڕادەگەیەنێ ئیستقالە لە کۆبوونەوەیەکدا بە

 دا باڵویدئاستێکی مەحدو لە نەوە نیە ووبوواڵت کە ئیستقالەکەی بۆ بێیان دەڵپێ دیاری دەکا بۆ مەکتەبی سیاسی و
حزب پێشکەش دەکەن و چەند  ەسوڵ ئیستقالەیان لەعامر ڕ ان کامیل ئەحمەد وهاوکاتی ئەم کارە هاوڕێی. دەکاتەوە

حوکمدانە  دژی حزب و زۆربەیان لە دوانزە تێزەوە ڕاگەیاند کە زیاتر ناخایەنێ، هەرسێکیان گروپێکیان بەك ڕۆژێ



چەند ڕۆژ لەگەڵ  ساڵەی خۆی بە ٠٣یەکیوسامان مێژو هاوڕێ ەی مارکسە کەوازە کۆمۆنیزمشێئەمە ئەو . لەسەری
لەوەش زیاتر هاوڕێ سامان تا ئەم ساتەوەختەش ئەوەی بۆی  !دا پێ کۆتایی هێنا"ئازیز وجێگای ئیفتخار"هاوڕێیانێکی 

ی بزووتنەوە ئەندامی حزب و دۆست وك ڕۆژێ کەك بەدەستی هەرکەسێکرابێت نامەی ئیستقالەکەی گەیاندووە 
بیەوێت و  واتە شێوازێکی گرتەبەر کە ئەو ئیستقالەکەی خۆی بدات بە هەرکەس کە. کۆمۆنیستی کرێکاری بووبێت
 نامەکەی ئەویان بۆ کەسانە بگەیەنێ کە مەکەی خۆی بەودەرفەت بۆ حزب هەبێت کە وەاڵدەستی پێبگات بەبێ ئەوەی 

 هاوڕێ کە کاتێکدایە ەتی عەلەنی بوونی جەدەلی سیاسی و فکری، لەنتەواو پێچەوانەیە بە سون ئەم کارە کە. چووە
 بەداخەوە ئەو شێوازێكی گرتەبەر کە. نامەکەیدا و یەکجار قوڵیش دەکات لە" جیاوازی قوڵ"سامان ئیدعای هەبوونی 

ەکان، بگرە شێوەیەکی مەحفەلی نیشاندا، کە لێدان لە یاوازیونەوەی جیوڕۆشن ب بوو بە دەرفەتدان بەك هەر ناکۆك نە
 .ی بەدواوەبێتئیعتباری حزب

دروست  ا بەدموئەید ئەحمەد نەوەی هاوڕێوبەرامبەر شێوازی جیابو لەسەیرتر ئەوەیە هاوڕێ سامان  یلە هەموو
ت یهەمان نەر ەتدا دەست بۆاڵخراپترین ح ناوزەد دەکات کەچی لە" تی مەحفەلی بەهیزینەر" بەئەوان  ێ ورڕەخنە دەگ
 :ێتڵدە دا"نەڕۆن دەبوو بمێننەوە و"وتاری  ئەو لە. دەباتەوە
ئاوایی بکەیت و لە بەڵکو لە نادی یەکدا هەرئاوا ماڵ لە حزبداك ساڵ ئەندام بوون نە ٠٢-٠٣ناکرێت پاش ”

ئەمە ئاماژەیەکی . کار کێشاوەتەوە هەموو کەس حزب و هاوڕێیانت ئاگادار بن کە دەستت لەك دەرەوە و وە
 (ی تەئکید هی منەڵهێ) ..".مەترسیدارە، بۆ بوونی فەرهەنگ و نەریتێکی مەحفەلی بەهێز،

 :ێتڵو دە واهەمان وتاردا زیاتر دەڕ لە
ك کەمێڕایەڵی داوای هاوڕێیانی بوایە لە کۆمیتە مەرکەزی و مەکتەب سیاسی و موئەیەد دەبوایە گوێ هاوڕێ"

کە ك بوار کاتیو هاوڕێیانی بکردایە لە هاوڕێ ڕێ رەوە سەیرێکی داوای خۆیلەمبا. ەتی بدایە پێیانمۆڵ
بوو، کە  یانی مەکتەب سیاسی و کۆمیتە مەرکەزی ئەوەێو هاوڕ خواستی موئەیەد. ئیستقالەکەی پێشکەش کرد

د موئەیە بەاڵم هاوڕێ. ڵ دوایخستساك تەقریبەن یە. هاوڕێ ڕێبوار عەلەنی کردنەوەی ئیستقالەکەی دوابخات
وە ئەحزابی ئەم وی گرتڵیە شکبزووتنەوەبەجیا لەوە، ئەوەتەی ئەم . ڕۆژ خۆی پێ نەگیراك تەنانەت بۆ یە

. ەتیان کردوەێراق و کوردستان هەمیشە لە سەرهەڵدانی کێشە لە حزبێکدا دەخاڵران و عبزووتنەوەیە لە ئێ
و ئیدعاکانی خۆیان نەبێت  و پێوانەئەگەر بێ ئیعتمادی بە باس  !چی بوو کە مەجالیان بەمەش نەدا؟ئەمجارە 

  "!چی دیکە هەیە؟
 (هێلی تەئکید هی منە)

دا ئەو دمی موئەیەلە وەاڵچۆن  ڕووبەڕووی هاوڕێ سامان خۆی بکرێتەوە، کەك ئەم دێڕانەی سەرەوە دەبێ ڕێا تسئێ
تەنانەت . ەکەی بکەنێیان قسەوباسی کافی لەسەر ئیستقالڕو بواری تەواوی نەداوە تا هاو ڕەخنەیە دەگرێت کە ماوە

حزبی  شێوەی ئیستقالە دانەکەی ڕێبوار ئەحمەد لە هێنانەوەی موئەیەد ئاماژە بەبۆ وەبیر ئەوە بخرێتەوە بەرچاوی کە
ك و چەند مانگێك بۆ چەند جارێ (سامان لەوانە داوای خودی هاوڕێ)یان ێچۆن لەسەر داوای هاوڕ عێراق دەکات، کە

حزب ئامادەیی  یانی مەکتەبی سیاسی ڕاگەیاندنی ئیستقالەکەی دواخستوە تاێو سەرئەنجام، لەسەر داوای هاوڕ
لەوەی زیاتر لە  ئەمە جگە .گیر نەبنڵانی حزب غافێکخراوەکمی مەدروسی خۆی ئامادە بکات و ڕو وەاڵ وەربگرێ

لە چەندین  ،اتهۆشداری دابوو بە پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندی کە ئەگەر وەزعەکە وابڕوا ئیستقالە دەد بەرلەوەك ساڵێ
 کەك دەبینین دەستی بردووە بۆ شێوازێك کەچی ئێستا هاوڕێ سامانێ. نامە و نوسراودا هۆکارەکانی باس کردوە

هاوڕێیانی خۆی، بەڵکو ئەوانی  هەر ماوەیەکی کافی نەدا بەك ئەو نە. ئەوالترەچەند هەنگاو لەوەی هاوڕێ موئەیەد 
بەرگرتن بە  یهەوڵ ڕۆژی دووەمدا، لە کاتێکدا کە نانەت لەتە. خستە ژێر فشاری دیاریکردنی دوو ڕۆژەوە

وارە دەوەستم و ی ئێ٨تا سەعات "وتی  سەعات دیاری کرد و ەتی بە، کەچی ئەو دوا مۆڵبوو ی لەئاراداکەئیستقالە
ا ئاماژە بە شێوازەکەی دبەرامبەر موئەیەد لە هاوڕێ سامان کە"! پاشان نامەکەم دەنێرم بۆ ئەوکەسانەی دەمەوێ

می ئەم پرسیارەدا با وەاڵ لە !وەتەوە، بەاڵم خۆی   شێوازێکی گرتەبەر؟اڵور دەکات بەوەی مەسئوالنە جوڕێبوا
 ؛ئەو دەڵێ سامان، سەر ئیستقالەکەی هاوڕێ سەرنج بەرینە

چاوەڕێی ردوو، لە چەندین کاتدا، ساڵی ڕاب ٦بە درێژایی  .کار کێشانەوەوە ئامادەم بۆ دەست لە٠٣٠٢ساڵی لە "
 ."ئەمڕۆ کە گەیشتوومە دواخاڵی هێزی خۆم بۆ مانەوەم. ساتە وەختە بوومئەم 



بەبێ ئەوەی یەکجار لەگەڵ هاوڕێ  ك،دەرونیدا بۆتە گرێیە هێنان لە ساڵە واز ٦ هاوڕێ سامان باسی ئەوە دەکات کە
چاوەڕوانی "بەداخەوە  !یە بەوانەوە پەیوەندی نیەبڵێی ئەم گرێك بکەوێتە ڕاوێژەوە، وە نزیکەکانی خۆیدا باسی بکا و

مەرگ لەبەردەم دەرگای هەمووماندا  کۆرۆنا بوو، کەکارەساتباری وەختی ئەو هەڵیبژارد، ساتە کە" ساتە وەختێك
بنێ و وەالك اتی ئەوەی بەرپرسیارانە هەموشتێجیلەگونجاتر زانی،  بەك هەمووکاتێ ئەو ئەم دۆخەی لە. ڕاوەستا
، و بەرگرتن بە ئاکامە مەترسیدارە هەمەالیەنەکانی لەسەر کۆمەڵگای بەشەری ونەی ئەم کارەساتەووبەڕووبولەپێناو ڕ
کاتەی هەڵبژارد بۆ کردنەوەی  هەڵبژێرێت، کەچی ئەو ئەم ەکانی"پڕئفتیخار ئازیز و"یەکڕیزی هاوڕێ  هاودڵی و

 .تەنها لە دڵی خۆیدا هەڵیگرتوەە ساڵ ٦ کەك یەگرێ
بەردەوامی  ، کەچی هەر لەو ماوەیەدا بە"ساڵە ئامادەم بۆ ئیستقالە ٦" دەڵێتك گای نیگەرانیتر ئەوەیە کاتێلەمەش جێ
یەکانی حزب، ئایا ئەمە پرەنسیپێکی سیاسی و کۆمۆنیستی و یئەندامانی ئۆرگانە ڕابەر بووە لەك خۆی یەکێ

بەهۆی ك ڕێیانێدا، هاویساڵەی بێبڕوای ٦حزب و هاوڕێکانت، بەتایبەتی ئەگەر لەماوەی ئەم  بەرپرسیارانەیە بەرامبەر بە
هاوڕێ سامان لە داڕشتن و پەسەند کردنیدا بەشداربووە،  تیکەی حزبەوە کەکبردنە پێشەوەی ئەو سیاسەت و پرا

و بەسرا،  و ناسریەد بەغدا هاوڕێیانێکت لەك تی کاتێبەرپرسیارێ کردنێکە بەگیانیان لەدەستبدایە؟ وەیا ئەوە   هەست 
بووە لەوان، بکەونە بەردەم مەترسی مەرگەوە، کەچی ك سامان یەکێ اوڕێه کەك یەیو سیاسەتی ڕابەر بەپێی بڕیار

 !!"دامەزراندنی حزبەکەش پەشیمانم بگرە لەئامادەی ئیستقالەدانم "هەر ك نە کەس بڵێ خۆشی بەبێ ئەوەی بە
ێ دەهەیە تۆ س کە یتەعامول ناوبنێم چ بیرکردنەوە و تە لەیمن نازانم ئەو نەر ئەمە ناو بنێین چی؟بەڕاستی دەبێ 

حزبەکەت نەماوە، بەبێ ئەوەی لەو ماوە  ت بەە باوەڕساڵ ٦حزبێکدا کارت کردووە کەچی  لەلەگەڵ هاوڕێیانێکت 
حزب وایی خۆت لەسەر کەم بێبڕئایا نەدەکرا النی. تەوەڕستەش ئەم باسەیان لەگەڵدا بکەیك یە زۆرەدا یەکجار و بە

نی خۆت قانع بکردایە تا چیتر خۆیان وت بدایە ئەوانت بە بۆچوو هەوڵ انی هاوئۆرگانت باس بکردایەلەگەڵ هاوڕێی
 !؟"و دامەزراندنەکەشی هەڵەبووە فەشەلی هێناوە"کە ك نەخەنە مەترسی مەرگەوە بۆ حزبێ

اوە کە ئیستقالە بدات، گەڕك و بە قەولی خۆی لە فرسەتێ حزب وە بەووا ببێبڕ ەدا خۆیساڵ ٦سامان لەم  هاوڕێ
 !ننەوەێنام بۆچی دەڕۆن و د ئەحمەد گرتووە کەەموئەیك هاوڕێیانێکی وە اوە و ڕەخنەی لەتەقەالی د و کەچی هەوڵ

ەکرێ بە کەسانی ئایا د. کام هەڵوێستەوە بناسێتەوە هاوڕێ سامان بە ێنازانئینسان  لەمەشدا سەرسوڕمان ئەوەیە کە
 !؟"م من دەڕۆماڵبە ،وە نەڕۆن و بمێننەوەێدەبوو ئ"تر بڵێی 

 
  سامان؛ەوەی هاوڕێ ونوهۆکاری جیاب
 ؟"یە زۆر قوڵەکانیجیاواز"یان  ،حزب بێبڕوایی بە

 یە، تا هەرکەس بتوانێ بنەمای بڕیارەکەی بەنانەکەی چت خاڵی سەرەکی بۆ وازهێێناڵهاوڕێ سامان بەڕۆشنی پێمان 
ەکات کە زب دح بڕوایی چەند ساڵەی بەبێ باس لەك ئیستقالەکەیدا هاتووە، لەالیە ئەوەی لە !دروستی هەڵسەنگێنێ

ی خۆی "یەکی قوڵیجیاواز"هێنانەکەی، وە لەالیەکی تریشەوە ئاماژە بۆ  کاتی واز وە دەست پێدەکات تاە٠٣٠٢لەساڵی 
بابەت، پێی گەیشتووە ك ساڵی خایاندووە، لەسەر کۆمەڵی ٦ ماوەی دەورانی بێبڕواییدا، کە لە لەگەڵ حزبدا دەکات، کە

ی فکریماندا سیستم چینی کرێکار لە" هەوڵدراوە گەیشتوە کەك خاڵی دا بە٠٢می پلینۆ یانەش دواجار لەیو ئەم جیاواز
 :ئەوەتا دەڵێت. ، بۆیە ئیتر بڕیاری جیابوونەوەکەی بۆتە شتێکی حەتمی"بسڕنەوە

 لەك ئەم پلینۆمەی دوایی، جێگای مشتومڕێکی گەورە بوو لە مێژووی حزبماندا، کە تیایدا، چینی کرێكار نە
، ی فکریماندا، بیسڕنەوەسیستملە یەتی هێنرایە دەرەوە کە ئەوەیان ئاساییە، بەڵکو هەوڵیاندا، هاوسەنگی چیناهێز

بە درێژایی چەند " :قسانەدا دەڵێت درێژەی ئەم لە .یەەر شەقام و مەیدانەکاندا بوونی نچونکە چینی کرێکار لەس
 نەوەی چینی کرێکار لەڕیس" بە ٠٢واتە دوای ئەوەی پلنۆمی . "ساتە بوومساڵی ڕابردوو ئامادەی ئەم چرکە

 .(هێلی تەئکید هی منە) !!"ی فکریدا گەیشتووەسیستم
ی سیستم نەوەی کرێکار لەیهەوڵدان بۆ سڕ"یە حوکمی یئایا ئەوە شێوازێکی کۆمۆنیست: من دەپرسمك بەر لەهەر شتێ

ەسەر چینی کرێکار و ڕانی خۆی لوهەڵسو و دنهەموو فەلسەفەی دامەزران بەسەر حزبێکدا بدەیت کە" ماندایفکر
و  هیچ بڕیارئایا  ؟ۆشن بخەیتە پشتی ئەم حوکمەبەبێ ئەوەی بەڵگەیەکی ڕ، کردووە بزووتنەوەکەی پێناسە

سادەیی  بکرێ ئاوا بە سەلماندنی ئەم تۆمەت و حوکمە، تا سیاسەتێکی نوسراو و ڕاگەیەنراو هەیە بۆ ك،گەنامەیەڵبە



ئیستقالەت نەدا؟  هەڵوێستت نەگرت و" هەوڵدانە"ڕاستەوخۆ دوای ئەم  ؟ ئەگەر هەیە بۆچیئەنجامێکی لەمجۆرە بگری
چی بەرپرسیارێتی پۆستی کە" ی فکریمانداسیستمی کرێکار لە هەوڵدراوە بۆ سڕینەوە"ای ئەوەی یان چۆن بوو دو

 ، بۆکردن بۆ خۆ پڕوپاگەندە ئایا ئەمە ئەتوانێ شتێکی زیاتر بێت لە! کخستنی حزبت گرتۆتە ئەستۆ؟ڕێمەکتەبی 
 لەم ڕێگایەشەوە هەنگاوی دواترت بە حزب الیەنگری بۆ کرێکار نەماوە و حزب و وا نیشان بدەیت کە وازهێنان لە

 زاخاوی کرێکاری ڕەنگ بکەیت؟
هاوڕێ سامان هەوڵیداوە  ئەوەیە کە ،کی نادروست و نامەنتقی خۆی دەردەخاتێخاڵك لەمەش زیاتر ئەوەی وە
پاساو بکات، لەکاتێکدا " ە قوڵەکانی خۆیدایجیاوازی"درێژەی پرۆسەی ڕۆشنکردنەوەی  و لە وازهێنانەکەی لەسەر بنەما

 بگرە بە حزب گەیشتووە و هێنان لە بەقەناعەتی واز و بێئومێد بووە و ئەم کارە، خۆی بێبڕوا دەستبردن بۆ لە بەر
هەر ك ئەمەش نە. ەسەر بردووەحزبدا ب بابەتی تردا بەشێوەی کاتی مانەوەی لەك هەندێ یلەژێر کاریگەری تەکلیف و

و زیاتر بۆ خۆهەڵخستنە  بۆ وازهێنان، بابەتێکی ناپەیوەستەك هۆکارێك یەکان وەیباسی جیاواز ئەوە دەگەیەنێت کە
 !!وازهێنان گەیشتوم یەکانمدا بەیی دەرخستنی جیاوازەدرێژ کەسێکی مونەزیر و پێشمان بڵێت من لەك وە

ئەو ئاماژەی بۆ  یانەی کەیبوونی جیاوازی بێت، هێشتا هەموو ئەو جیاوازهە" هۆکاری وازهێنانەکەی"خۆ ئەگەر 
و وهەم حزبدا بە حزب، بگرە ئەو دەیتوانی لەناو بێت بۆ وازهێنان و جیابوونەوە لەك وە ناتوانێت، هۆکارێوکرد

ئەستۆگرتنی لەو ئازادانە بیانباتە پێشەوە، تەنانەت دەیتوانی شان بداتەبەر  ەکانی خۆیەوە بمێنێتەوەیجیاوازی
 "یە قوڵەکانییجیاواز" ئەو پۆستە و خۆی بۆ بااڵترین پۆستی حزبی کاندید بکردایە و شەڕی لەسەر یەت ویمەسئول
ڕێگایەکی ئسوڵی و واقعی بۆ وازهێنان  بکردایە تا بیانکاتە سیاسەتی ڕەسمی هەموو حزب، وەیان دەگەیشت بە خۆی
ئەوەش بڵێم هاوڕێ سامان لەو  با. وی موئەیەدی کردۆتەوەڕوبەووونەی هاوڕێ ڕێبواردا ڕونم ئەوەی خۆی لەك وە

ك یزو ن روئیستقالەکەی، دو گرتن لەڵدابوو، مەرجێکی دانا، بۆ دەست هەحزبی  وەکو مۆڵەت بە ڕۆژەدا کە دوو
بزانین  بدەین وك بەاڵم با سەرنجێ. بەڵگە بۆ وازهێنانەکەی ئاماژەیان پێدەکاتك وە یە کەپەیوەندی بەو هۆکارانەوە ن

 سامان کامانەیە؟ ی هاوڕێ"ە قوڵەکانیجیاوازی"
 

 ەم ئینشقاقەی هاوڕێ سامان دەدەن؟هەقانیەت ب" یە قوڵەکانیجیاواز"ئایا 
ك بەپێی ڕیوایەتی خۆی بەشێکیان وە کردوە کە لەو باسانەی ڕیزك نامەی ئیستقالەکەیدا لیستێ ئەو لە ؛بێگومان نا

یە یجیاواز"تاپێمان بڵێت لەپشتی  !چاویان هەڵهێناوە" جیاوازی قوڵ"ك یان وەو بەشێکی تر" بی وەرگیراوەباسی حز"
اڵنەوەکەدا جێگیر وجو بابەتی مارکسیستی لەك ئاکامیشدا کۆمەڵێ سیاسی هەیە و لەو  داهێنانێکی فکری" قوڵەکانیەوە

باسانە،   لە ناوخۆی  ئەوو جەدەالنە بدات کە لەسەر بەشێکی زۆری  کردوە، بەبێ ئەوەی کەمترین ئاماژە بەو ڕەخنە
 .نەوە ڕووبەڕووی کراوەتەوەیاێئاستی عەلەنیدا لەالیەن هاوڕ و   لە داحزب

 یەکانیدا لەگەڵ حزب و بەشێکی زۆر لەیو هەڵوێستگرتنە سیاس لێکدانەوە بێگومان هاوڕێ سامان جیاوازی لە
جیاوازی " خۆشیدالەمەش زیاتر لەگەڵ  اڵنەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا هەبووە، هەروەهاویانی تر، لەئاست جوێهاوڕ

. وێستی تەواو پێچەوانەی هەبێتدوو هەڵ ن ووبۆچو بابەت دووك کەلەسەر یەك ، بەڕادەیە هەبووە" یڵیەکجار قو
ڕای  واڵنەوەکەماندا بگرێ و ئەوانەشی کە دوووج حزب و یانە پێگەیەکی موسبەت لەیم بەبێ ئەوەی ئەم جیاوازاڵبە

لێرەدا با الپەڕەکانی چەند . نەگرتووە ڕاشکاوانە ڕەخنەی لێ بێدەنگی تێی پەڕاندووە و بە جیاوازی لەسەر هەبوە،
 :ەکان زیاتر دەرکەونینە لەو باسانە هەڵبدەمەوە، تا ڕاستیووەکو نموك مەسەلەیە

ی کەئەوکات سکرتێر)و سامان  و هاوڕێ موئەیەدولەسەر ئەم بابەتە سەرەتا هەرد. هێرشی ئەمریکا بۆسەر موسڵ/ ٠
سەربەخۆ دوو وتاریان باڵو  بە ، بەبێ گەڕانەوە بۆ ئۆرگانەکەی خۆیان و(حزب و ئەندامی مەکتەبی سیاسی بوون

ویستە ئەم جەنگە ێپ"هەڵبڕینی دروشمی  جەنگە بە ان بەرامبەر بەویوکیان سیاسەتی کۆمۆنیستیوکردەوە و هەرد
. بەیانێکدا هەڵوێستی خۆی ڕاگەیاند ی عێراق لەدواتر لەبەر ڕۆشنایی ئەم دروشمە حزب !!کرد ئاڕاستە" بوەستێت

 :بڵێ تەقدیس کرد، کەك یەدەهاوڕێ سامان ئەم دروشمەی بەڕاد
ۆ هێزێکی کۆمۆنیست و ب .”پێویستە ئەم جەنگە بوەستێت”: ستی لەم قۆناغەدا ئەوەیە کەیسیاسەتی مارکس"

تاکتیکی کۆمۆنیستی . ڵەوە دەگوزەرێتە دیاریکراوەدا لەم کەنایشی کرێکاری لەم قۆناغە مێژوویڕمارکسیست شۆ



 هێڵی تەئکید هی/ سامان کەریم/ ویستە ئەم جەنگە بوەستێتێوتاری پ) "تێقۆناغەدا لەم ڕێگایەوە جێبەجێدەبلەم 
 .(منە

هەم تاکتیکی  ی وە ستراتیژی عەمەلی شۆڕشی کرێکارو، هەم بو"جەنگ دەبێ بوەستێت"بەم جۆرە دروشمی 
بێت بۆ ك یە لەوەی تاکتیکێەوەی کۆمۆنیستیدا، شتێكی زیاتر ناڵنوجو وی ئەم دروشمە لەوکاتێکدا مێژ لە !کۆمۆنیستی

و زەحمەتکێش  ی کرێکارخەڵک ناڕەزایەتی زیانبارەکانی لەسەر خەبات وخستنەوەی ئاکامە  ورود ڕاگرتنی جەنگ و
ێ ەم سیاستە جیاوازەی هاوڕبەاڵم ئ(. ئەویش ئەگەر ئەم دروشمە دروستبێت لەبەرامبەر هەر جەنگێکی دیاریکراودا)

 سامان سەری لەکوێوە دەردەهێنا؟
. ەر بەم جەنگەشەڕی موسڵدا سیاسەتی هەردوو حزب ئیدانەکردنی جەنگ و وەستانەوەی توند بوو بەرامب لە

ی لەناوبردنی داعش نازانین و بە بە شەڕ ڵت کە ئێمە شەڕی موسان دەکستەش لەوەدا خۆی بەیاناوەڕۆکی ئەم هەڵوێ
بەالدا خستنی پێشبرکێی دوو ملیۆن کەسی دەخاتە ناو ئاگری جەنگەوە لەپێناو ك شارێکی نزی ن دەزانی کەشەڕێکما

لەو  داعش ینیڕاماڵشکاندن و ی ڕبەاڵم شە .ەکانی جیهان و هێزە درێژکراوە ناوچەییەکانیانیرژوازیۆجەمسەرە ب
ێکدا دروشمی لەکات. دەزانیك ێڕانەی خەڵبەکاری شۆڕشگئەمەمان بە شەڕ و ر دەستیدا بوو، ئێمە ناوچانەی لەژێ

 .دژی داعش بێت لە دەکات، بەجەنگێکیشەوە کەك ڕاوەستانی هەموو جەنگێبە مانای  "جەنگ ئەبێ بوەستێت"
ال دژی شەڕی موسڵ وهەردو ین کەوبو هاوڕێ سامان لەسەر ئەو خاڵە هاوبەش تر، ئەگەرچی ئێمە و واتایەکی بە
یە بەو جۆرەی هاوڕێ سامان حکوم دەکرد، بەاڵم ئێمە پێمان وابوو کە دروست ن شەڕەکەمان مەوالوین و هەردوبو

ری داعشدا ژیانی کارەساتبار ێەها هاواڵتی لەژێر حوکمی شمشێین تا ملیۆنڕداوای وەستانی جەنگی دەکرد، لێگە
ابماڵرێت، ڕ دەبوو بشکێ و داعش هەر. كت لەسەر ژیان و ئەمنیەتی خەڵێبك ەەشەیهەروا هەڕو داعش  بەسەر بەرن

دەبێ ئەم "گومانیش لەوەدا نەبوو کە ئەم کارە تەنها بە کردەوەی سەربازی ئیمکانی هەبوو، لەم پەیوەندەدا دروشمی 
بەم . داعش حوکمی شاری موسڵی بەدەستەوە بوو کەك مانەوەی دۆخێ بوو بەك ڕازی بوونێ" جەنگە بوەستێت

مە بەپێچەوانەوە ێکاتێکدا ئ یش ڕەت دەکردەوە، لەجۆرەش هاوڕێ سامان هەموو جۆرە جەنگێکی لەدژی داعش
هەروەها . جەنگی شکاندنی داعش کاری خودی جەماوەری ستەمدیدە و ئازادیخوازە پێداگریمان لەسەر ئەوە دەکرد کە

داعش  لەگەڵ ی ئەوانبوو کە بەندوبەست داگریمان لەسەر ئەوەپێتەوە، جێگایەی بە سیاسەتی دەوڵەتان دەگەڕێ تا ئەو
مەحکوم  ێبەڕاستی شەڕی داعش بکات نابك وە تەنانەت هەر هێز و الیەنێ. دژایەتی و لێدانی داعشك مە، نەمەحکو
 .المان بووووان هەردوێی نئەمە کرۆکی جیاواز .بکرێت

ك کەڵ دا بە٠٣٠٢لەساڵی  یەکەمجارجار بانگەشەی بۆ ڕیفراندۆم کرد،  وومەسعود بارزانی د. فراندۆمیباسی ڕ /٠ 
وجودی داعش پرسی ڕیفراندۆمی خستەسەر زاری میدیاکانەوە، ئەمەش لەسەر بنەمای بااڵدەستی  وەرگرتن لە

داعش پەالماری موسڵ و شارەکانی تری  کایەوە کە فرسەتێکدا هاتە لە سەربازی پێشمەرگە بەسەر سوپای عێراقدا و
ەکانی مەرجك وانەیەێپهیچ بە ارە ڕیفراندۆمی ئەمج. و شکستی خوارد سوپای عێراق نەیتوانی بەرگری بکا عێراقیدا و

جارەدا، لەبەرامبەر ڕیفراندۆمی ئەم . ئاستی پڕوپاگەندەیەکدا مایەوە تەنها لە بە بەکردەوەش یفراندۆمی تیا نەبووڕ
دەبێ کۆمۆنیزم پشتیوانی  پێداگری توندیشی لەسەر ئەوە دەکرد کە فراندۆم دەکرێ ویهاوڕێ سامان پێی وابوو ڕ

 .لێبکات
دۆخێکی ئارامتری دوای  فراندۆمی کرد، ئەمەش لەیدیسانەوە مەسعود بەرزانی داوای ڕدا، ٠٣٠٢سالی لە دووەمجار

بەاڵم هاوڕێ سامان بڕوای وانەبوو ڕیفراندۆم بکرێ و گرەوی لەسەر ئەنجام نەدانی . شکستی داعش هاتەکایەوە
و جیهانی  ەکانی ناوچەکەیەسکەریع گوایە ڕەوەندە سیاسی و نەشی لەسەر بنەمای ئەوە بوو کەوئەم بۆچو. دەکرد

 و مەسعود بەرزانی لە زیاتر تێناپەڕێك پڕوپاگەندەیە لە ڕیفراندۆم ناکرێ و لێکداوەتەوە و بەو ئەنجامە گەیشتووە کە
ناوچە  تەنانەت پێی وابوو ئەگەر ڕیفراندۆم ئەنجامیش بدرێ ئەوا لە !یین ڕۆژەکاندا پەشیمان دەبێتەوەدوا

ووداوەکان ڕەوتی ڕرد کە لە ماوەی چەند هەفتەیەکدا دەک لەسەر ئەوە گرەویشی و ێتوەناچێجێناکۆکەکان بەڕ
دواتریش خۆی  ون ووهەموو ئەم پێشبینیانەی هاوڕێ سامان ناڕاست دەرچ. کدانەوەکانی ئەو دەردەخاتێدروستی ل

ی ڕیفراندۆم بیر وەکو هەمان سەردەم"ئەو تا ئەمڕۆش  بەاڵم مادام کە. هیچی لەبارەوە نەوت نەکردە خاوەنی و
 :بابەتەکە وردبینەوە لەك ە کەمێدەزانێت، خراپ نی" ەو سیاسەتە بە ئاڕاستەیەکی قەومی ڕۆشندەکاتەوە و ئ



فراندۆم تێیکەوتووە، بەتایبەتی یلەسەر بابەتی ڕ ە دەسەلمێنێ کەیناکۆکی من نازانم هاوڕێ سامان تاچەند ئەو هەڵە و
خۆشی  ەوە بگرە بەرامبەر بەیەحزابی کۆمۆنیستی کرێکاری کەوتۆتە جیاوازیسیاسەتی ئ هەر بەرامبەر بەك نەکە ئەو 

دوو سیاسەتی  قەڵەمداوە، کە سیاسەتی کۆمۆنیستی لە وکیانیشی بەوۆشندایە و هەردەکی ڕیلە ناکۆکی و جیاوازی
 :بوونك و دژ بەیە پێچەوانە

 یشکستی سەربازی هەوڵیدا فرسەت لەیزمی کورد ناسیونالکە ك کاتێ، دا٠٣٠٢فراندۆمی یەکەمجاری ساڵی یڕ لە
لەگەڵ داعشدا، بکەوێتە دوای لە هاوئاهەنگی ك ێبەجۆرتەنانەت حکومەتی مەرکەزی، بەرامبەر داعش وەرگرێ و 

داعش کاری بەسەر کوردەوە نیە و ئێمەش کارمان "لەم کاتەدا بارزانی دەیوت  ئا. بەدەستهێنانی بەشی زیاترەوە
و ناوچە ك کەوتوەتە بندەستی با بۆ داعش بێ و کەرکو انیشتوانی ئەو ناوچەیەی کەموسڵ و د. بەسەر داعشەوە نیە
دۆخێکی ئاوادا ڕیفراندۆم هەنگاوێکی دروست و واقعی نیە، بەڵکو  ئەوکات ئێمە وتمان لە". مەێجێناکۆکەکانیش بۆ ئ

وتارێکدا بەناوی  سامان لە م هاوڕێاڵبە. کراوەتەوە یەکالك زەبری چە پێشتر بە کەك دەبێ بۆ کارێك تەنها نمایشێ
 کرد کە جارەوە پێداگری لەوەولەبارەی ڕیفراندۆمەکەی ئە" نیستینەوەی کوردستان و سیاسەتێکی کۆمۆوجیابو"

دەوڵەتی قەومیش دامەزرێنێ، ئەوا خاڵی لێکەوتە  یستەکان و خودی پارتیش بێت وناسیونالئەگەر ڕیفراندۆم سیاسەتی 
 وتی؛ئەو . لی پشتیوانی کۆمۆنیستەکانەقابی و بۆرژوازیدایە ولەنێوان سیاسەتی کۆمۆنیستەکان 

!! یستەکانە یان پارتییەناسیونالیفراندۆم سیاسەتی ڕنەوە و ولەسەر ئەوەی کە جیابوك لە کۆتاییدا چەند دێڕێ" 
هێزە    ی مانگەوە ٠٢و لە د ، پارتی خەریکی پێکهێنانی حکومەتە لە بەغدامن تا ئێستا وای نابینممومکنە وابێت 

ئەوکات یەکەمجار . بەاڵم گریمان وایە. ن لەسەر پێکهێنانی حکومەتی بەغداوەکان ڕێککەوتویئیسالمی و قەومی
 .منە یهێڵی تەئکید ه". رژوایی لە پۆینتێکدا یەکبگرنۆە سیاسەتی کۆمۆنیستی و سیاسەتی بنابێت لە مێژوودا ک

دیسانەوە مەسعود بەرزانی داوای ی داعش نەما، هەڕەشە کەك دا، کاتێ٠٣٠٢ وەمجاری ساڵیوڕیفراندۆمی د لە
هەڵوێستی کۆمۆنیستی یەکەمجاری خۆی  جیاواز لە و هەشتا دەرەجە بە فراندۆمی کرد، بەاڵم هاوڕێ سامان سەدیڕ

 :و وتی لەدژی ڕیفراندۆم ڕاوەستا
ئەم هێزەیە، هەر  باسی ئەم ڕیفراندۆمە دیاریکراوە لە پایەیەکی سەرەکیدا، باسی پارتی و بارزانی و مێژووی"

بەرچاو نەگرێت رژوایی کورد لەۆهێزێکی بك تیکی وەکمێژووی ئەم هێزە و سیاسەت و پراك هێزێ الیەن و 
 .."دستاندا زۆری خەڵکی کور هەڵەیەکی گەورە دەکات، لە بەرانبەر زۆربەی هەرە

 کۆمۆنیستیەوە داڕێژراون، سیاسەتیوکیان بەناوی ولەم دوو هەڵوێستە کە هەردك ئێستا پرسیار ئەوەیە کە کامیە
! ناودەبات؟" ڵیەکی یەکجار قویجیاواز"وانیان بە ێخودی خۆی جیاوازی ن لەکاتێکدا هەر !؟هەڵوێستێکی کۆمۆنیستیە

پارتی و بارزانی و مێژووی " ناکات کە وە باسێك لەوەە٠٣٠٢ڕیفراندۆمی ساڵی  چۆنە وا هاوڕێ سامان لە پەیوەند بە
رژوایی کورد ۆهێزێکی بك تیکی وەکمێژووی ئەم هێزە و سیاسەت و پراك هێزێ یەن و ئەم هێزە، کە ئەگەر هەر ال

ك هیچ بایەخێە و ؟"زۆری خەڵکی کوردستاندا بەرچاو نەگرێت هەڵەیەکی گەورە دەکات، لە بەرانبەر زۆربەی هەرەلە
بۆ ڕەتکردنەوەی ڕیفراندۆم و ك وە دەیکاتە بنەمایەە٠٣٠٢ڕیفراندۆمی  پەیوەند بە نەی دانانێ، بەاڵم لەوبۆ ئەم بۆچو

ئایا پارتی و بەرزانی لەو سێ ! ەم دەدات؟ڵقە یستی لەناسیونالکی ێحزبیش لەو ڕیفراندۆمە بە سیاسەت یالیەنگری
ێ سامان ڕوەاڵمی ئەم پرسیارە بۆ هاو! ە؟وبەسەردا هاتو یوەکەی گۆڕانێکی ئاوا جەوهەریوساڵەدا ماهیەت و مێژ

 .بەجێ دێڵم
و ئەو کارەساتەی لە شنگال  ێبوو کە کۆبانی بکەو کاتێکدا دۆخەکە لە لێواری ئەوەدالە .ەوەیکۆبانیبارەی شەڕی لە/ ٠
کۆمەڵی خەڵکی مەدەنی و بە تااڵن بردنی ژنان وەکو غەنیمەتی جەنگ  بارە ببێتەوە و کوشتاری بەوویدا لەوێش دووڕ

 :بخوڵقێت، هاوڕێ سامان وتی
ت و چییان ێت کۆمۆنیستەکان چییان دەست دەکەوکۆبانی سەرکەو دواجار پرسیارێکی سادە ئەوەیە ئەگەر" 

ووسرێت، جا یزم دەنناسیونالن ئازایەتی و بوێریی هەر بۆ و ئەگەر کۆبانی داگیر کرا دیسا! کۆکردۆتەوە؟
 !وتاری داعش و کۆبانی و گەشەی ناسیونالیزم/ سامان کەریم". زبێکیانپەیەدە بێت یان هەر ح

. نیە کۆمۆنیزمەوە کی بەییەی بکەوێت یان نەکەوێ هیچ پەیوەندکۆبان نەی سەرەوە ئەوەیە کەئەم بۆچوو ییواتای زمن
م مادا بەاڵم لە ڕوانگەی کۆمۆنیزمەکەی ئەوەوە کە ،پشتیوانی خەڵکی کۆبانی کردووە لەفزی باس لە چی بەئەو ئەگەر
شتاری بە کۆمەڵی خەڵکی بێدیفاعی کۆمۆنیستەکان، ئیتر نە کوك پەیەدە ڕۆڵی هەیە نەك یستی وەناسیونالهێزێکی 



پێویستی  هەیە و نەەکی بە کۆمۆنیزمەوە یپەیوەندینە  بایەخێکی هەیە وغەنیمەی جەنگ   کۆبانی و بردنی ژنان وەکو 
شانازی  نامەی ئیستقالەکەیدا دەیەوێت ئەوە بە ئێستاش لە. بەر بە کارەساتێکی وەها بگرێتتا  ەیجەنگێکی بەرگریبە 

 :ڵێدە کەوسێت وبۆخۆی بن
لە ك سیاسەتێکی جیاوازمان گرتەبەر لەئاستی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا، نە.. بەرگری لە کۆبانێدا" ڕووداویلە  

 ."ی حزبمان دیار بوویە لەسەر ڕابەرئاستی حزبماندا، بەاڵم ڕەنگدانەوەی ئەو جیاوازییان
ئاماژەیەکی  ی عێراق، چونکە هیچحزب یوە لەسەر ڕابەریوب یە چییئەم جیاواز ی موسبەتییمن نازانم کاریگەر

سامان  ێهاوڕ م ئەوە دەزانم کەاڵناخاتە بەردەست، بەك خۆشی هیچ بەڵگەیە یە ونکۆنکرێت لەم بارەوە 
 ن ئەوەی کەێخۆی و کەوتە شو ەکانییە ئایدیۆلۆژییکردە قوربانی هەڵوێستگیری ییەتی کۆمۆنیزماڵبەرپرسیارێتی کۆمە

ئیتر سیاسەتی کۆمۆنیستی لەوەدا خوالسە دەبێتەوە کە ی کۆمۆنیستەکان نیە، یرڕابە مادام مقاوەمەتی کۆبانی بە
کۆبانی  و ئەگەر! ت و چییان کۆکردۆتەوە؟ێت کۆمۆنیستەکان چییان دەست دەکەوئەگەر کۆبانی سەرکەو: "دەڵێت

بۆ ك یەجێگا ڕوانگەیەکی ئاواش نە". یزم دەنووسرێتناسیونالی هەر بۆ ی و بوێرداگیر کرا دیسان ئازایەت
کۆمۆنیزمەوە  ونەوەی کارەساتی شنگال بەوبارە بوپێشی وایە دو و نە تەوەێەکەی ئەو لەکۆبانی دەهێڵیپشتگیری

 پشتیوانی و ژێر پەردەی ، لەهەوڵیدەدا بکەم کەك ونێوۆچب لەم بارەوە ئاماژە بە هەرگای خۆیەتی ێج. پەیوەندی هەیە
ی شەڕ کۆمۆنەکان و بەکانتۆنەکانی ئەو ناوچانە  و کەبدات ەوە، خەسڵەتێکی چەپ بە پەیەدە یکۆبانی یبەرگری
ت و ێسوبوو بە هەڵك ەوەیە بە تەواوی ناکۆکدانەم هەڵوێست و لێم ئبەاڵ. بچوێنێکۆمۆنەی پاریس بە  یشکۆبان

وانگەیەوە شایانی پشتیوانی توند بوو کە ڕی بەرگری لە کۆبانی لەو شەڕ. مەوەێی ئبزووتنەوەی حزبەکانی سیاسەت
کی دەکرد و ڕێگای نەدا کارەساتێیەکان یوانە مەدەنی لە سیما و پێەتی داعش وەستایەوە و بەرگریامبەر بە بەربەریبەر

  .ابەری کردووەڕ ڕێکخستووە وەی ئەو شەڕئیتر ئەوە گرنگ نەبوو کە کام الیەن . بێتەوە بارەودو ێوەکو شنگال لەو
 :سیویەتیوستقالەکەیدا نونامەی ئی هاوڕێ سامان لە. كەی کەرکولەسەر مەسەل/ ٢

خۆی حزبدا بوو، لەبەرئەوە ڕەخنەی خۆم لە ێون اتە پێشەوە، بەاڵم ئەم بابەتە لەهك دوای ئەوانە، بابەتی کەرکو
ی ۆی ئەم بڕیارەی کە واژیحزبم ئاگادارکردەوە لە ئاڕاستەی قەوم. ئاستی کۆمیتەی مەرکەزیدا باڵوکردەوە

 ..". نیسی کرێکاریی کوردستانەوە پێشنیاز کرابووکە لەالیەن حزبی کۆمۆك بڕیارێ. دەکەن
 سەر بڕیارنامەکەدا داسەپاندووە؟بە" ئاڕاستەی قەمی"نێکەوە حوکمی وڕوانگەی   بۆچو بەاڵم هاوڕێ سامان لە

اسس "ڵ کێشەی لەگە بۆ کۆمیتەی ناوەندی حزبی عێراقی ناردووە دان بەوەدا دەنێت کە سەرەتا ئەو لەو نامەیەی کە
ی "سس ومنطلقا"بزانین لەسەر کەوایە با .اوەکانی دواتری ناو بڕیارنامەکەهەنگك بڕیارەکەدا هەیە نەی "و منطلق

 :بڕیارەکە دەڵیت چی
ان السبيل الحل النهائي لقضية كركوك مرتبط بسبيل الحل النهائي : "السطر االول من القرار هو. اسس االول: االول

هذا منطلق  و ،ير حل قضية الكرد لحل قضية كركوكبيل اخرى غس خر وآبمعنى ليس هناك حل ." لقضية االكرد
مثال لماذا لن يرتبط باسقاط الحكومة العراقية و مجئ او بنيان حكومة بامكانها ان تحل هذه . قومي باألساس

ماذا ل ،وايضا للمثال ،للمثال فقط... القضية عبر اخراج كركوك و العراق كله من الدستور القومي و االثني و الديني
 ...لن يرتبط بالحكومة العمالية

جراء إبعد  ،لعملية حل قضية الكرد في العراق إن الخطوة التالية"القرار في مقطعه الثاني يقول : االسس الثاني: الثاني
بعد إرساء دولة  .يتمثل بإرساء دولة مستقلة ،تصويت اغلبية جماهير كردستان باالنفصال و 6102استفتاء 

الخط التاكيد ) ..."ء مجمل قاطني كركوك برايهمبداستفتاء خاص إلإجراء إلضروري من ا ،ةكردستان المستقل
 .(سامان/مني

لماذا مثال ما  .اصبح مقطعا تأريخيا علينا نحن نستند عليه ،الذي قادته بارزاني مقدسا 6102ء هنا اصبح استفتا
مرات كثيرة حول  ل بنتائجه مثل ما نقولحزب ال نقبنحن ك ستفتاء في ظروف غير مواتية ونقول تم اجراء اإل

 .(سرەوەخ/ ی تەئکیدێڵه) ...نتخابات البرلمانيةجراء اإلإ
 کە؛ یەکەم، مادام بڕیانامەکە چارەسەری کۆتایی کێشەی کەرکوکی بە لەم قسانەی سەرەوە هاوڕێ سامان پێیوایە

ونی وئۆتۆماتیکی حوکمی قەومی ب، ێێگایەکی تر نابینهیچ ڕ ی کێشەی کوردەوە بەستۆتەوە وچارەسەری کۆتای
 نیە، چونکە هەر ڕاستی و دروستی تێداك بەاڵم حوکمێکی ئاوا بەقەد سەرەدەرزیە !!ونتەڵەقی بڕیارنامەکە دەردەکاتم



جێگایەکی  بەرئەنجامی سەرهەڵدانی کێشەی کوردە وك کێشەی کەرکو دەزانێت کە ئینسانێکی سادە ئەوە باش
ناکرێ  کەك ڕادەیە ئەحزابی ناسیونالیزمی کورددا گرتووە، بە ن دەوڵەتی عێراق وواێوی ناکۆکی نومێژ مەرکەزی لە

کێشەکە  ووهەرد یەکترەوە ڕێگاچارە بۆ پەیوەند بە دەبێ لە ناچاری و جیابکرێتەوە بەك کێشەیە لێ ئەم دوو
هاوڕێ  ئەگەر .پێمان خۆشە وابێت نە ئێمە کۆمۆنیستەکان دروستمان کردووە و ئەم واقعیەتەش نە. بدۆزرێتەوە

هیچ ڕەبتێکی  کەك بخاتەڕوو بۆ کێشەی کەرکوك با ئەو چارەسەرێ ئێمە گوناهمان چیە و ێسامان ئەم واقعیەتە نابین
 .کێشەی کوردەوە نەبێت بە

 ونە بەونمو بۆ رێدراوەتەوەگکێشەی کوردەوە  تەنها بەك بۆچی چارەسەری کێشەی کەرکو دەپرسێ کە: دووەم
نەبێت  ی واێپێدەچێت هاوڕی سامان پ. وەیەوە نەبەستراوەتەیحکومەتی کرێکارو  الرۆی سکدەستورێک ڕوخانی ڕژێم و

سادەیی ببینێت، ئەگینا ئەوە  وەیا ڕەنگە کێشەکە زۆر بەناوی کێشەی کوردەوە هەبێت،  راق بەێع کێشەیەکی قەومی لە
تەنانەت . بخەنەڕووئەم کێشەیەدا  ەربەرامبچارەی سیاسی لەگاهەموو ئەگەرێکدا ڕێ دەبێ لە کانە کەئەرکی کۆمۆنیستە

 الری ناقەومیشدا، دیسانەوە هەر دەبێ کێشەی کورد بەۆێم و هاتنەسەر کاری حکومەتێکی سکحاڵەتی ڕوخانی ڕژ لە
الریزم ۆکبەرقەراری س نا ڕوخانی ڕژێم وگەرچارەسەر بکرێ، ئەك انەوە بۆ ڕای خەڵڕگە ی، یانی بەڕێگایەکی سیاس

حکومەتی  بەك بارەی گرێدانەوەی چارەسەری کێشەی کەرکو لە. شەکە چارەسەرناکاتخۆی ئۆتۆماتیکی کێك وە
دیسانەوە دواوەیە، بەاڵم  بە یشکاالتی جدیییەوە ئیرۆباری تی و لە ەوە، لەگەڵ ئەوەدا فەرەزیەیەکی نادروستەیکرێکاری

بۆ ك ێ ڕێگاچارەیەدەب شدا هەریحکومەتی کرێکارسەرکاری  هاتنە دەسەاڵتکردنی کرێکاران وسەردەمی  لە
چارەسەری کێشەی  و ڕوسیا حکومەتی کرێکاری لە نین ویلەمبارەوە ل. چارەسەری ئەم کێشەیە بخرێتەڕوو

کێشەی  بەك هاوڕێ سامان بەستنەوەی کێشەی کەرکو ئەوەی کە. نەیەکی ڕۆشنەوتەدا نمواڵقەومیەکان لەم و
یەوە یارەسەری ئەم شارە بە حکومەتی کرێکارچی چبۆ دەکات کە داوا ئاڕاستەی قەومی دەزانێ و کوردەوە بە

چارەسەری کێشەی  یان دەکات کەبەك ێبۆچوونە، ینابەستینەوە، لەگەڵ ئەوەدا کە داوایەکی نادروست و نامەنتقی
! تی کۆمۆنیستی خۆیی، کام سیاسه ربه فراندۆم و سهیوانە وتاری ڕڕب) .شیالیزمدا دەبینێ و بەسۆس لەتەنها  بەی موقە
 (.ریم هاوڕێ سامان که  هبك اڵمێ وه

ینێ چونکە گرێ دراوەتەوە بڕیارنامەکەی کەرکوکدا دەب لە" ئاڕاستەی قەومی"ەمدا هاوڕێ سامان وخاڵی دو لە: سێهەم
سەربەخۆیی  زۆرینەی خەڵکی کوردستان تێیدا دەنگیان بە ێکەوە کەمڕیفراندۆ سەربەخۆیی کوردستان وبە باسی 
و  ڕیفراندۆمی پارتی"سەربەخۆیی،  بۆك یە ئەم ڕیفراندۆم و دەنگدانەی خەڵپێی وا بەاڵم ئەو کە. کوردستاندا

ڕابردوودا چەندین  لە ناکاتەوە، کە بارەونێکی ئایدیۆلۆژی زیاتر دوووبۆچ حوکم و شتێکی زیاتر لە، ئیتر "ەیبەرزانی
 .سەریان بارە بچینەوەودوویست نیە ێپرەدا ێل سیوە، کەووتارمان لەسەر ئەم بۆچوونە نو

 یەتی ئایدیۆلۆژیگەری، ڕێگەی پێزهن ەاڵم بەجیا لەم خااڵنەی سەرەوە، گرفتی سەرەکی هاوڕێ سامان ئەوەیە کەب
پەالماردانی  ئۆکتۆبەر و ی٠٦وداوەکانی وبەدوای ڕ کەك دۆخێ. وسراوەوبڕیارنامەکەی بۆ ن نادات ئەو دۆخە ببینێ کە

بوونی خەڵکەکەی هاتە ئاراوە،  ئاوارە وك ری چەزۆ بەك کۆنترۆڵکردنەوەی کەرکو سوپای عێراق و یسەربازی
انەوەی دەسەاڵتیان بۆ شارەکە، ڕستەکان بۆ گێینەعرەتەی قەومی پەرەگرتنی دەعوای حزبە ناسیونال کەك دۆخێ

بوو بۆ ك نامەکە هەوڵیبڕیار. ترسدا ڕاگرتبوو و دڵەڕاوکێ و یمانائار لەسی خەڵکی شاری کەرکوکی وچارەنو
مەبدەئی سپاردنی ژیان و ئەمنیەتی شارەکە  پشتی بەستووە بە ئەم دۆخە کە ەکی سیاسی بۆووی ڕێگاچارەیڕخستنە

بژێوی  گرتنەدەستی باری ئەمنی و خۆیانەوە، پێکهێنانی نوێنەرانی شورای شار وك بەڕێوەبردنی لەالیەن خەڵ و
ەکان یدابینکردنی ئازادی ەکان وچەکداری حزب وجودی هێزی ئەمنی و گەنەدان بەێو ڕ و هەڵگرتنی میلیتاریزم هاواڵتیان

 اتی ئەوەی بەجیهاوڕێ سامان لە. وەهێناكەکانی بڕیارنامەکەی پێیئەمانە الیەنە سەرەکی .هەنگاوی ترك گەلێ و
ن ێحزب، بەشو بەردەمەخالەتگەری کۆمۆنیستی بخاتە دۆخەکە بڕوانێ و ڕێگای د ەوە لەیەکی ئینسانییبەرپرسیارێتی

 ، کە"سەربەخۆیی و ڕیفراندۆمی بەرزانی مەسەلەی کورد و"بوو، لەمەڕ  انی خۆیەوەەکیساغکردنەوەی گرفتە زهنی
تەنگانەی خەڵکی شارێکی الگرنگ نەبوو  بۆ ئەو. یوەوسوبابەتی لەسەر ئەم مەسەالنە نك کەمان خەروارێبزووتنەوە

 "!ان هەیەیتەی قەومیئاڕاس"ڵێ ئێمەش ب یەکانی خۆی زیاد بکا و بەیبۆسەر لیستی جیاوازك بەقەد ئەوەی کە خاڵی
کە سەدان ك خۆت هیچ بەدیلێکت نەبێ بۆ کێشەیە کۆمۆنیستانەیە، کە استی ئەوە   مامەڵەیەکی بەرپرسیارانە وبەڕ



ئۆپۆزسیۆنێکی ڕەخنەگر خۆت ك تەقەالی هاوڕێکانتدا، وە ، کەچی لەبەرامبەر هەوڵ وتبێ گیرۆدە هەزار کەسی پێوە
 ؟یوسوخۆت بن ەوە بۆیشانازی ئەمە بەك ساڵێ دوای چەند وهەڵخەیت 

 :هاوڕێ سامان دەڵێت. نی شارەکانی عێراقیلەسەر ڕاپەڕ/ ٢
دەکرد، بەاڵم لە  شۆڕش کاری لەسەرك تیکیەوە وەکحزب لەگەڵ ڕاپەڕیندا، لەباری پرا یمامەڵەی ڕابەری"

 ".شۆڕشە ن دەیخوێنینەوە، کە ئەمەبەیان و باسەکانی حزبدا، زۆر بە دەگمەن ئەوەمان گوێ لێ دەبێت یا
 تەنانەت. م بارەوە نیشان بداتی ئەو لە"ەکی قوڵیجیاوازی"ئەوەی  گلەیی دەچێت تا لەڕاستیدا ئەم دەربڕینە زیاتر لە

وتارێکیدا  ڕۆشنی لە م ئەو بەاڵئەوەی ڕای خۆی بڵێت، بەەوە بەبێ یەکانییلیستی جیاواز ئەم باسەی خستۆتە نێو
" لوعبەی بۆرژوازی" انەی بەیئەم ناڕەزایەتی ".سياسية مضادة لهممطالب الجماهير، تشيأت الى حركة " بەناوی

 :ئەوەتا دەڵێت. یەنو نەدارەوە  داخوازی خەڵکی بێکار بەکی ییەهیچ پەیوەند لێکداوەتەوە و ڕایگەیاندووە کە
، تقودها شبح، تنظمها شبح اخر. ية صورة من الصورأعالقة لها بمطالب الناس ب لية الالحركة السياسية الحا

طرف من اطرافها تكسر او تدمر اباح التي تصنعها البرجوازية، او هذه االش... تويتر وتمولها شبح عبر فيسبوك 
 .ال يتحقق شيئا و ...تجاجات اصبحت متكررةحنوية للجماهير، خصوصا ان تلك االالطاقة المع

فير فرص العمل و ال ضمان البطالة و هذه حركة سياسية ال عالقة لها بمطالب الناس و الجماهير، ال عالقة لها بتو
بهذا المعنى تشيأت الحركة باسم . الجماهير تموضعت فيها اي في هذا القالب الذي رسمتها البرجوازية. ال وال

حيث الساحة خالية من قوة ثورية عمالية ن، یاالحتجاجات و هذه هي لعبة برجوازية ذكية خالل العقدين الماضي
 .تنشد لتغير الجذري

 داخەوە لێرەدا ناتوانم زۆری لەسەر بڕۆم، بەاڵم ئاماژە بە زۆر هەڵدەگرێ کە بۆچوونانەی هاوڕێ سامان قسەئەم 
 بەرخوردێکی ئایدیۆلۆژی، بە قسانەی سەرەوە ڕوانگە و یەکەم، ئەو: پێویست دەزانم ێکی کورت بەچەند خاڵ کردن بە

نەوەیەکی واڵسەراحەتەوە پێمان ناڵێت کە جو دەکات، تەنانەت بە یەکی جەماوەری بەرهەق ئاشکراجوواڵنەوە
یەکی دروستکراو جوواڵنەوەدووەم، حوکمی ئەوەی . ەستی نیدەخاڵەتی کۆمۆن و شایەنی پشتیوانی و کۆنەپەرستانەیە

لە  نەوەیەکە کەاڵووەکانی جیتیەکۆمەاڵی ایە چینایەتی ونەبینینی پ کردن و مانای ئینکار ە، بەیلوعبەیەکی بۆرژوازی و
تێکی کۆنەپەرستی ئیسالمی، دەسەاڵ و سیستمگوزاری، لەبەرامبەر و خزمەت و کار ەوە بۆ نانیریوی ئابویەکسانیدڵی نا
 یە لەیساحەکە خاڵ" نەکانی ئەوەیە کەوسامان بۆ بۆچو ێسێهەم، معیاری هاوڕ. ری هەڵداوەدا سەرەو تایفەگ فاسد

ك واتە کاتێ. اوەستاوەاسەتدا ڕسی زمێکی تەواو لەپشتی ئەم معیارەشەوە مەنشەفی ، لە"ی کرێکاریڕهێزێکی شۆڕشگێ
تر نەبێت، ئی ی کرێکاریش لەئاراداڕهێزێکی شۆڕشگێ کە دروستکراوی دەستی بۆرژوازی بێت وجوواڵنەوە

کەشوهەوای دڵخوازانەی ئەوان ك کاتێ ەتیدا بمێنن، تادەخاڵ بێ وانی واوەڕسیاسەتی چ کۆمۆنیستەکان دەبێ لە
 ،یەن ەکانی لەبەرچاویجەماوەری جوواڵنەوەیزمەکان و قابیلیەتی چینایەتی هەر میکانك ان نەهاوڕێ سام !!دێتەکایەوە

سورەتە نەچێت،  لەوك هەر شتێ یەکان دەکا ویجەماوەر جوواڵنەوەیری زهنیدایە ئەندازەگ لە سورەتێکەوە کە بگرە بە
 .قەڵەمی دەدات دروستکراوی دەستی بۆرژوازی لە ئەو بە لوعبە و

 :لەمبارەوە دەڵێت. ۆنایەرکۆەکانی خۆیدا هێناویەتی پەتای قوڵ یەیلیستی جیاواز هاوڕێ سامان لە بابەت کەین یدوا/ ٢
بکات کە کۆتایی بە  تیایدا داوا لە جەماوەری ڕاپەڕیونەکردەوە کە  لەمبارەوە حزب بەیانێکی فەرمی باڵو"

لە ڕوانگەی منەوە مامەڵەی حزب . کەەیبوونەوەی نەخۆشی کۆبوونەوەکانی خۆیان بهێنن لەبەر مەترسی باڵو
 ."لەگەڵ ئەم ڕووداوەدا، مامەڵەیەکی تەواو پۆپۆلیستیانە بوو

کاتی خۆیدا  راق لەدەبوایە مەکتەبی سیاسی حزبی عێ کە دانەیوسامان دەکەم لەو بۆچو ێەدا من تەئیدی هاوڕڵلەم خا
دوو مەسەلە زۆر م بەاڵ. کارە کرا دواتر ئەم کە. جۆرەی بدایە پەتاکە بەیاننامەیەکی لەو مەترسی توشبوون بە لەبەر

پێچەوانەی هەڵوێستی  حزب بە نانی لەدوای وازهێ سامان هەرهاوڕێ یەکەم  ؛ساماندا ەی هاوڕێسەیرە لەم خاڵ
 ونەی مانەوە لەو، ئەمەش لەسەر بنەمای ئەو بۆچ"ماڵ هاتنەدەرەوە لە"وتارێکدا کەوتە بانگەوازکردن بۆ  خۆیەوە لە
کردەوە،  باڵو ی"رۆناۆو ک چینی کرێکار"وسراوی وناوی گروپە تازەکەیەوە ن دواتریش بە !ەیبۆرژوازی ماڵدا قسەی

و  باسەکە دەرکێشراوە تری، لەور فشاری ڕەخنە لە وتارەکەی پێشوێلەژ ی"ێدەر ماڵ وەرنە لە"رەشدا شیعاری ێل
وتارە  و ئەمونەر دەتوانێ بۆ هەردنە خوێوبۆ ڕاستی ئەم بۆچو! )هیچ شتێکیش لەسەر هۆکاری وەالنانی ناڵێت

و پێی وایە  ێدەزان "رژوازیۆلوعبەی ب"ە بە یئیعترازی بزووتنەوەسامان ئەم  دووەم لە کاتێکدا کە هاوڕێ. (بگەڕێتەوە



ۆنەوە بۆ بڵێت بڕك تا بە خەڵی لە پشتەوەیە ئیتر بۆچی ئەوەندە دەرکردنی بەیانی حزبی بۆ گرنگە "حەشەبك کۆمەلێ"
ك ێت، ئیتر بۆچی شتێکی نابت بەیانی حزب هیچ ڕۆڵێێی لە پشتەوە بت ئەشباحێرژوازی بۆر لوعبەی بخۆ ئەگە ؟ماڵ

 !ت؟ێکی نەبنان کە هیچ بایەخ و ڕۆڵێێبۆ وازهك دەکات بە کێشە تا ئاستی هۆکارێ
 :نەی سەرەوە بگرم ئەوەیەاڵئەو خا وهەمو ئەگەر لەك ەیئەنجامگیری
نامەی ئیستقالەکەیدا ئاماژەی پێکردووە  ئەو لە سامان لەسەر ئەو بابەتانەی کەو هاوڕێ  ەوە ئێمەیدڵنیای یەکەم، بە

 یانەدا بەیانی کردووە، هەرگیز جێگایەکی لەیئەو لەم جیاواز کەك ن و سیاسەتێوجیاوازیمان هەیە، بەاڵم بۆچو
بەدوای خۆیدا وە، بەڵکو وپێشڕەوی سیاسی و فکری نەگرتك خەباتی کرێکاراندا، وە ی کۆمۆنیستی وبزووتنەوە

 ەتی دەخاڵەتگەرانە ویحیۆڕ زیانی ئینسجامی سیاسی و فکری و بە ی پەرە پێداوە ویناڕوشنی و سەرەگێژە
 هێنانەکەی بە بدات تا واز هەوڵك جۆرێ هەرڕاستیدا هاوڕێ سامان  لە. و بووەبەرپرسیارانەی کۆمۆنیستەکان تەوا

ی عێراقدا یحزبی کۆمۆنیستی کرێکار قاقگەرانەی ئەو لەیداپۆشێت، ناتوانێ هەوڵی ئینش" جیاوازی قوڵ"بەرگی 
 .ۆی و بۆ هەتاهەتایە دەمێنێتەوەئەست ئەمەش خەتایەکە لە. بشارێتەوە

حزبدا  م هێشتا مانەوە لەاڵیانەی باسمان کرد، بەیئەو جیاواز وسەرباری هەمو کەێم ڵدووەمیش، دەمەوێت ئەوە ب
نەتی نسو بن بە بەندپا انە لە ئەحزابی کۆمۆنیستیدا، کەیجۆرە جیاوازی ونی ئەموب لەك مومکین بوو، تەنانەت هیچ شتێ

بازنەی  لە ێکات ناتوانچیەوە هییدڵنیا نەکات بە یە، هەرکەس ئەمە قبوڵنەوە سادەتر یکرێکاری و کۆمەاڵیەتی
 .فیرقەیەکی مەزهەبی دەرچێت ۆلۆژی وییداکی ئێمەحفەل

 
 !کرێکاریتێپەڕین لە کۆمۆنیزمی 

بیروڕا و : "سپێرین، ئەو دەڵێتفەرامۆشی ب نابێ بە ەکە کەیسامان هەڵگری ڕاستی الەکەی هاوڕێنامەی ئیستق 
 ڕاستی ئەم قسەیەش ئەوەیە، کە". ساڵ بە دوای ساڵ ئالۆگۆڕی بەسەردا دەهات ەکانمیفکری و سیاسیتێگەیشتنە 

خۆی پێی  کەك و تەجروبەیە کۆمۆنیزمی کرێکاری دی لەێنائوم حزب و هاوڕێ سامان لەسەر بنەمای بێبڕوایی بە
لە  ەوە، یانی ئەو شتەی کەیسیاسی ۆسەیەکی ئاڵوگۆڕی فکری ور، ئەوی خستۆتە نێو پ"شەلی هێناوەفە"دەڵێت 

حزبی "، "کۆمۆنیزمی مارکس"ك پەنابردن بۆ موستەڵەحاتی وە. برێناودە" تەجدید نەزەر" ئەدەبیاتی کۆمۆنیستیدا، بە
 بەکارهێنانی کۆمۆنیزمی کرێکاری و خۆالدان لە و" حزبی کۆمۆنیزمی مارکس"، "مارکسیزمی موعاسیر"، "مارکسی

انەی هاوڕێ ساماندا، یوسراوەکانی ئەم دوایون ، لە"زمینینینین و لیل" مەنسور حیکمەت و تەنانەت ئاماژە نەکردن بە
 نەزەر و تەجاوز ددا، ئەوی بە تەجدی"ەکانیە فکری و سیاسیڕئاڵوگۆ"دواوێستگەی  ئەو لە نیشانەیەکە لەوەی کە

و  هەر باوەڕ دەست هەڵگرتن لە ڕاگۆڕین و بێگومان ئیعادەی نەزەر و. کردنی کۆمۆنیزمی کرێکاری گەیاندووە
هاوڕێ  یە، بەاڵم ئەوەی جێگای سەرنج و ڕەخنەیە ئەوەیە کەهیچ ئیرادی ن مافێکی سادەی هەر کەسێکە وك سیاسەتێ

دیارە . دەیەوێت بە خشکەیی لێی دەرچێت بەیان نەکردووە و ئێستا سەراحەت و ڕۆشنی ئەمەی بەك سامان، هیچ کاتێ
ەوە "ڵتر و یەکجار قوڵو قو قوڵ"ڕێگای بەکارهێنانی وشەی  ەکانی خۆی لەیهاوڕێ سامان زۆر هەوڵیداوە جیاوازی

گی قوڵی نیشان بدات تا لێرەوە بەبێ دەن بە. ..فراندۆم وکۆبانی ویڕ شەڕی موسڵ وك لەسەر کۆمەڵە باسێکی وە
لەم بابەتانەوە دەست " جیاوازی قوڵ"وە، چونکە ونەبو تێپەڕێنێت، بەاڵم هەرگیز سەرکەوتو کۆمۆنیزمی کرێکاری

مارکسیزمی " دەست پێدەکات کە ئەو بە وەپێناکات، بەڵکو لەسەر چۆنیەتی ساغکردنەوەی ڤێرژنێکی کۆمۆنیزمە
تەجروبەی شۆڕشی ئۆکتۆبەرەوە دەست  نین ویل ە لەدیار نی کۆمۆنیزم کە لەك ڤێرژنێ. وەوناوی برد" مەعاسیر

کارێکی  کردنی کۆمۆنیزمی کرێکاریڕرەدا، تێپەئەم با ودوهەر لە !سەدەی نۆزدەهەمەوە؟ مارکس و پێدەکات، یان لە
 ی وفکر مەسائیلی سیاسی و وویی ووداوی گەورەی مێژوئاڵوگۆڕ و ڕك نیایەد دەبێ ئەو وەاڵم بە نیە و سادە

وتەدا دووبارە ك یە لە. لەبەرامبەردا بخاتە ڕوو مارکسیستی خۆی و ئەڵتەرناتیڤی کۆمۆنیستی و کۆمەاڵیەتی بداتەوە
شتی لەم جۆرە  و" کۆمۆنیزمی مەعاسیر" ، "کۆمۆنیزمی مارکس"بارە کردنەوەی دەستەواژەی کردنەوە و سەد

ەتی ئەگەر کەسەکە مەسەلەی مارکسیزم و کۆمۆنیزم، بەتایب ئۆتۆماتیکی کەس ناگەیەنێ بە ڤێرژنێکی دیاریکراو لە
ی کۆمۆنیستی جوواڵنەوەکەوتەکانی دەست ەوە لەیویژدانێکی عیلمی ساغکردنەوەی مەحفەلێکی مەبەست نەبێ و بە

ی ناوخۆی "ە قوڵەکانیجیاوازی" یە لەبۆ هاوڕێ سامان سادە ن. ەیەکیەتیکۆمۆنیزمی کرێکاری گۆش جیهانی بڕوانێ، کە
بگەیەنێت، چونکە بۆ ئەو ك شوێنێ انە بەکەشیانەوە ئەم دابڕجوواڵنەوەەنانەت ت ری وحزبەکانی کۆمۆنیزمی کرێکا



ساڵ  ٠٣٣ ساڵ دوای مارکس و ٠٢٣ بەك مەسەلەکانی نزی وداو ووساغکردنەوەی کۆمۆنیزمەکەی ڕ تەجدید نەزەر و
ەجروبەی کۆمۆنیستی دەیان ت و کۆبەندی کردن لە هەزاران پرسیار پێشەوە، بۆ ئەو وەاڵمدانەوە بە تەێن دێنیدوای لین

یانەوە هاوڕێ یپەیوەند بەم ڕاست بێگومان لە. یەکانی کۆمۆنیزم دێنێتە ئاراوەیڕەگە فکری و سیاس و ئەنجامگیری لە
ور حیکمەت و کۆمۆنیزمی وەی کە مەنسوجێگەی ئەو مێژ سامان مافی خۆیەتی کۆمۆنیزمی کرێکاری وەالبنێ، بەاڵم لە

بەرامبەر هەردوو حزبی  بەشی زۆریان لە تێز کە ٠٠دەستپێکی  ؟ ئایا بەستی کردووە چی دادەنێتورکرێکاری د
ئەمەیە ! !!؟بەکردەوە دەرهێنانی هەیە یتوانائەرکە وسراوە، ئەم وکوردستاندا ن کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق و

 .ئێمەو جیاوازی قوڵی نێوان ئەو 
ی جوواڵنەوەکری جیاوازی نێو ڕەگەیەکی فك ە، وەکەیکۆمۆنیزمی کرێکاری و مەنهەج ێنمەوە، کەهب با ئەوەش وەبیر
جۆرەکان هەڵگری خوێندنەوە و ڕوانگەیەکە بۆ  لەك جۆرێ پرۆسەی شکڵگرتنیدا تا ئێستاش، خۆی بە کۆمۆنیستی، لە

 ە لەیخەباتی سیاسی و فکریك ۆسەیەکی عەلەنی وسەریح و ڕاشکاوانەی یەرم ئەم کارە پاڵیزم، بەمارکسیزم و کۆمۆن
ك سەردەمێکی دیاریکراودا، نە ەوە، لەیمەلزوماتەکانی شۆڕشی کرێکاری مدانەوە بەاڵاتی چینایەتی و وەخەب پەیوەند بە

عەینەکی ناکامی و  بێبڕوایان بە جۆرەی کە حزبێکی دیاریکراودا، بەو دابڕانە فەردی و گروهیەکانەوە لە پەیوەند بە لە
ید دفەشەلی تەجروبەی حزبێکەوە تەج بێبڕوایی و ەئەوەی کە لك هاوڕێ سامان هەروە. ەوە چاوی لێدەبڕن"لفەشە"

. ی جیابکاتەوەکەجوواڵنەوەتەجروبەی حزبەکانی  ری، لەیۆفکرو تك نەزەر دەکات، ناتوانێ کۆمۆنیزمی کرێکاری وە
هێنان  لێرەشەوە واز. ریەکانی پشت تەجروبە و حزبەکانیشەۆتی و فکرفەشەلی حزبەکان فەشەلی  ێهەر بۆیە وا دەبین

کاتێکدایە کە بۆ  ئەمە لە !!کۆمۆنیزمی کرێکاری دەگەیەنێت وازهێنان و تێپەڕین لە حزب، ئەو بە اق کردن لەئینشق و
تەجروبەی یەکیەتی  کەی هەبێت، لەوە تێدەگات کەجوواڵنەوەئەگەر کەمترین زانیاری لەسەر ك هەر کۆمۆنیستێ
ەن، سەرنەکەوتن وهەڵوەشانەوە، ۆتایی خۆیان بگئامانجی ک ئەنتەرناسیوناڵی یەکەم، بەبێ ئەوەی بە کۆمۆنیستەکان و

مانای فەشەل و  ئەم ناکامی و سەرنەکەوتنەی ئەم تەجروبە تەشکیالتیانە، بە ئەنجام وەرناگرن کە م ئەوەش بەاڵبە
 !تر نیە.. چی چی و کاپیتالیزم و ڕەخنەی مارکس لە دەبایی وێری زیۆبنبەستی ت

ساڵی  ٠٣سیاسی النی کەم  بەر بە مەسەلەیەکی گەورە کە بنەمای فکری وبەداخەوە هاوڕێ سامان نابەرپرسانە بەرام
ئەو هەقی خۆیەتی بەو ئەنجامە بگات کە ئیتر کۆمۆنیزمی . کۆمۆنیستەکانە، مامەڵە دەکات خەباتی نەوەیەکی فراوان لە

ئایا سادەیی لێی دەرچێت؟  وبێدەنگی  م نەدەبوو هەروا بەاڵوە، وەیان هەڵەیە، بەوشکستی خوارد نەماوە وك کەڵ بە کرێکاری
دەکەن ك یەیساڵە پێکەوە لەسەر ئەو مەنهەج و ڕێبازە هەموو فیداکار ٠٣ یانێکیدا کەێهاوڕ ڵنەدەکرا سەمیمانە لەگە

ناو لەپێەکانیان بەئاگایان بهێنێتەوە و ڕانی باوەبخات تا لە فەشەل و هەڵەکێ کی سەریح و ڕۆشن بەڕلێباس و جەدە
و عامر  یان کامیل ئەحمەدێەشدا ئەم تەجدید نەزەرەی خۆی بباتە پێشەوە؟ من نازانم هاوڕئامانجێکی دواتری هاوب

 ۆسەیەکی سیاسی و فکریدا گەیشتون بەر  پ لە ڕەسوڵ چەندە شەریکی ئەم تەجدید نەرەرەی هاوڕێ سامانن و
ردن و تەجاوازکردنی هاوبەشێتی لەسەر تەجاوزکردنی کۆمۆنیزمی کرێکاری، بەاڵم دەمەوێت بزانم کە ئایا ڕەخنەک

عدا مەیسەرە؟ وەزعەکە یواق گروهێکی لەم جۆرە لە بە" مارکسیزمی مەعاسیر" گەیشتن بە و کۆمۆنیزمی کرێکاری
ی خۆی "جیاوازی قوڵ"باسەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری  لەك هەربەوەندە تەواو نابێت، بەڵکو دەبێ لەسەر دنیایە

ەوە بەبێ ئەم کارە هەرجۆرە خۆ یدڵنیای بە .ەوە قسەی خۆی بکاتڕوانگەی مارکسیزمە هاوچەرخەکەی دەرخات و لە
الف هەر  ، بێ سودە و"مارکسیزمی مەعاسیر"، "حزبی مارکسی"، "کۆمۆنیزمی مارکس"ك عیباراتی وە بەك هەڵخستنێ

 .نامێنێتەوە ئاو شتێکی تری لێلە بڵقێکی سەر جگە" ژووەێنی متنااژوو بۆ بنیەخنە لە مێڕ" لێدانیش بەوەی کە
تەجروبەی ئێمە وەکو حزبەکانی کۆمۆیزمی  یە کەەهەیە کە دەمەوێت لێرەدا دانی پێدا بنێم ئەویش ئەوك ەیاستیڕ

 ئەحزابێکی واقعی کە و جوواڵنەوەهەر ك نەبووە، ئەمەش وە وکرێکاری لەم قۆناغەدا ناکام ماوەتەوە و سەرکەوتو
 هاوڕێ سامان ئەگەر لە. ژوو نیەەم قۆناغە کۆتایی مێئێمەش ئبۆ . ان و سەرکەوتنیان هەیەشکهەڵکشان و دا ویمێژو

مارکسیزمی " ن بۆخۆیەوە بەم هەڵوێستەی ئێستای نەگەیشتایە، تەنانەت ئەگەر باوەڕی دەستبرد یدیێبێبڕوایی و بێئوم
ە و پێکەو هەیەتی بمایەتەوە و پێشنیارێکەوە کە ڕەخنە هەر باس و ی داوە دەیتوانی لەگەڵ ئێمە بەلەسەر" هاوچەرخ

بەاڵم بەداخەوە . کەمانجوواڵنەوەیە و ڕاستکردنەوەی باری خواری یباری قورسایی ئەم ناکام بدەینە ژێر شان
خامەوە، هەوڵیدا نابەرپرسانە  ناڕۆشن و کی لێڵ وێمامەڵە بەرپرسانەیە، ئەو بە درک لەجیاتی ئەم ڕاشکاوی و

 بکا و قورسترخۆی  ی"ئیفتخارجێی  ئازیز و"نی داسەپێنێ و حیسابی خۆی جیابکاتەوە و باری هاوڕێیاك ئینشقاقێ



لدا ەفەش ئێستا ئەو خۆی بە قارەمان دەزانێ و هاوڕێکانیشی لە. انە دەرکێشێیشانی خۆی لەژێر باری ئەو ناکامی
 ؟!ەیکوێی بەرپرسیارێتی وێستگەی ئەوە، بەاڵم کوێی ڕەفاقەت وچەقیون، ئەمە پەیامی دوا

 
 کار و کۆمۆنیزمێدابڕانی کر

ەکانی ئەم دەورەیەی کۆمۆنیزم و خەباتی چینی یگرفتە سەرەکی لەك ان دابڕانی کرێکار و کۆمۆنیزم یەکێبێگوم
وە، ومە ئەم کێشەیەی دەستنیشان کردێە ناوەڕاستی هەشتاکانەوە ڕەوتی ئسەرەتا ل. کرێکارە لەدژی سەرمایەداری

نان و هۆکاری سەرەکی وازهێ تی بەو کردویە کەچی هاوڕێ سامان وەکو ئەوەی تازە ئەم گرفتەی دۆزیبێتەوە
بەتە بەر لە دامەزرانی حزب، لە کاتێکدا ئەم با. ی عێراقیدامەزراندنی حزبی کۆمۆنیستی کرێکار ونەوەی لەوپەشیمان ب

ڕۆشنی لەالیەن مەنسور حیکمەتەوە تەرح کراوە و  کەم لە کۆنگرەی دووەمی حزبی کۆمۆنیستی ئێرانەوە بەالنی
حزبی  یە و نە بەحزبی ئێران و نە بەیوییە و هەم جیهانوکی مێژێکە ئەم کێشەیە هەم گرفتردوەتەوە ئەوەشی ڕوونک

ی بزووتنەوە و خۆبەستنەوە بە داگری لەسەر کرێکارەوە پێیدڵنیای بە. ردار دەبێتەوەوعێراق و کوردستان سنو
 کۆمەڵە کارێکی گرنگ و ەوە،کرێکاران ونە ناووچو بۆ دروستکردنی شانەی کرێکاری  تەنانەت هەوڵدانیەوە، یکرێکار

پڕکردنەوەی ئەم دابڕان ە، بەاڵم یحزبیكی کۆمۆنیستی لەوەستان نەهاتووی کۆمۆنیزم و هەر هەمیشەیی و سەرەکی و
و کارگەرگەرایی وەاڵم  کردنی وشەی کرێکار تەقدیس تۆخکردنەوە و و بۆشاییە کارێکی هەروا سادە نیە و بە

دەکەین بۆ تەرکیز و پێداگری لەسەر ك و جەدەلێ هەر موناقەشە ێشوازی لەئێمە لەگەڵ ئەوەدا پ. وەرناگرێتەوە
کرێکار بەو  وەاڵمدانەوە بەم گرفتە و پڕکردنەوەی میانەی نێوان کۆمۆنیزم و هاوکاتهەڵتەکاندنی ئەم کێشەیە، 

ر دەبێت دروستکردنی دوو شانەی کرێکاری چارەسە نە بە، واتە مەیسەر نابێت جۆرەی هاوڕێ سامان باسی دەکات
ك ئایا هێنانە پێشەوەی ئەم بابەتە وە: لێرەدا پرسیارەکە ئەوەیە. ە هاوچەرخەکەی ئەویستییو نە بە گروهە مارکس

کۆمۆنیزمی کرێکاری و  بۆ دەست شتنەوە لەك هۆکارێ کردویەتی بە ئەوەی هاوڕێ سامان تازە کەشفی کردووە و
ن ئەگەر کێشەی هاوڕێ سامان ئەمەیە   ییان با بڵێ حزبەکانی، هەڵوێستێکی پێویست و دروستە؟ وازهێنان لە

تر  و نازانێ تا ئیستا مەحفەل و گروپی یەیا هاوڕێ سامان ئەوەی لەبەرچاو نئا! پێویستی دەکرد تا ئێستا دوای بخات؟
ونەتەوە و دواتریش وهەر بەم پاساوەوە ئینشقاقیان بەسەر حزبەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاریدا داسەپاندووە و جیاب

ساڵ پێش ئێستا  ٠٠" جەماعەتی مستەعفیون"تەوە؟ ڕەزای موقدەم و ۆچینی کرێکار چەند بەرابەر ب وەی دابڕانیان لەما
جیابوونەوە، بەبێ ئەوەی ئەنجامێکی باشتر لەم پەیوەندەدا  رانئێ یحزبی کۆمۆنیستی کرێکاری هەر بەم پاساوە لە

کاری خایەتی بۆ چینی کرێکوێ" :ۆی مارکس ئاسا دەڵێتسەرئەنجام ئەگەر هاوڕێ سامان، وەکو خ. بەدەستەوە بدەن
و پێی وایە کۆمۆنیستەکان بەبێ کرێکاران ناتوانن حزب دروست بکەن، ئەی کەواتە ئەو چۆن مافی بەخۆی " قبوڵ نیە

 خۆ بیەوێ و نەیەوێ ئەوەی ئەویش دروستی کردوە لە کۆتاییدا جۆرێکە لە !؟اوە ئەم گروپە تازەیەی پێکبهێنێد
. یەەوە نیی کرێکاریجوواڵنەوە هیچ ڕەبتێکی بە کرێکاران و ر و دابڕاوە لەوسەرەتاوە دو کە هەر لە" ارکسیحزبی م"

 :لۆمەی تەحەزوبی کۆمۆنیستی کرێکاری دەکا ودەڵێتك ئەو کاتێ
، هیچ دالە ڕەوتی کۆمۆنیزمی کرێکاری. واتە پێکهێنانی حزبتیکدا، کبواری پرا تەحەزوبی کۆمۆنیستی لە

ب پێکدێت پاشان تیۆر و تێزەکانی حز. ە، بە بزووتنەوەی کرێکاری و بەشی پێشڕەوی ئەوەوەەکی نیپەیوەندیی
دێتە  "کرێکاری کردنەوەی حزب"و  "ینی حزب بۆ حزبێکی کرێکاریڕگۆ"و  "پەیوەندگرتن بە چینی کرێکار"

. ەوەی کرێکاریلە پێشەوە ڕابەرییەکەی دروست دەکات بێ ئاگاداربوونی بەشی پێشڕەوی بزووتن .پێشەوە
، بەڵکو تەحزوبی ڕەوتێکی فکرییە، کە یەشی کرێکاری نڕو شۆ ئەمە تیۆری تەحزوبی چینایەتی کرێکار

ڕووداوی هێزە سەرەکییەکانی  ۆی ناتوانێت سیاسی بێتەوە، مەگەر لە پاشکهەرگیز سیاسی نابێتەوە، وە 
 (هێڵی تەئکید هی منە. )رژوازیداۆب

تەحەزوبی "ی بەناوی ان چۆن بۆ بەرژەوەندی خۆی ئەو ڕستانەی سەرەوەسام ێبا لەوە بگەڕێین کە هاوڕ
نانەی خۆی گروپەکەی وپێوانەی ئەم بۆچو هەر بە م وەرن بااڵبەکار بردووە، بە تەفیسر و" ەوەیکاریێکۆمۆنیزمی کر

 یبەش رێکاری وی کبزووتنەوە پەیوەندی بە"، "تیکداکبواری پرا تەحەزوبی کۆمۆنیستی لە"ئەگەر : خۆی بەراورد بکەین
 ؟یەبەشە پێشڕەوەکەیدا ی کرێکار وبزووتنەوەکەوایە گروپی مارکسیزمی مەعاسیر، لە کوێی  ،"پێشڕەوی ئەوەوە هەیە

 پێشڕەوەکەی و بەشە ی کرێکاریبزووتنەوەڕێگای خۆی لەئاست و  پێوانەیەکی لۆکەڵی، ناوچەیی جیهانی جێگا بە



ری مارکسیزمی یۆغکردنەوەی تئایا مەشغوڵی سا ،ە چی دەکاتعاسیر لەپێشەوەپاشان گروپی م !دیاری کردوە؟
بەهەر بارێکدا بێت ئایا ئەمە  !؟وکیان پێکەوە ئەنجام دەدەنوکرێکارانەوە؟ یان هەرد مەعاسیرە یان لەپێشدا دەچنە ناو

ونی بەشی وب کردوە بەبێ ئاگاداریەکتان دروست نەییەتاوە لەپێشەوە ڕابەرئایا ئێ ؟کرێکاری کردنەوە نیە خۆ بەمانای
و کاری هاوڕێ سامان هەر ئەوەیە  کورتەی ئەم قسانە ؟!بهێننکدواتر حزبی لێ پێ کاری وێی کربزووتنەوەپێشڕەوی 

لە کۆمۆنیزمم  شکیلەی دابڕانی کرێکاروزەوە مێت ٠٠وسینی وو نك پێکهێنانی مەحفەلێ کە پێمان بڵێت بە ئیستقالەدان و
 گومان و دردۆنگی ی و پەرەدان بەفکرکردنی فەزای ڵ دەکات بە لێك کۆمە بەداخەوە ئەمە تەنها !!چارەسەر کردووە
دوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری تەواو هەر لەك دابڕینی کەسانێ ەکەشی بەئەو پەڕ. نیستەکانداو کۆمۆو نائومێدی لەنێ

ەنها بەقەد سەرە تك بێگومان بەرنامەیەکی ئاوا نە. تەوەۆلێی جیاب" ناکرێکاری بوون"ەسەر دەبێت کە خودی خۆی ل
ڕۆڵی خۆی  ستای شۆڕشی کرێکاریدا، بەڵکو بەڕا بردنە پێشەوەی ئەرکەکانمان لە بە ناکاتك کۆمەك ەیدەرزی

 !سەختتر کردنی کاری کۆمۆنیستی فەزای فکری و دەبێت لەسەر تێکدانی ئینسجام و یکاریگەری
 :موئەیەدی کردۆتەوە ێڕووبەڕووی هاوڕ ێ سامان بەرامبەر بەم قسانەی خۆی چی دەڵێت کەڕمن نازانم ئێستا هاو

بە حزبی مارکسی ەکی هەیە یمەسەلەی وازهێنان لە حزب و دەست لەکارکێشانەوە   پەیوەندی
لەم بارەوە   . ساڵی دوایی سکرتێری کۆمیتەی ناوەندی حزب بووە ٢-٦ هاوڕێ موئەیەد !!؟یەوەکرێکاری

 ٢-٦ماوەی ئەم  لە !ئامانج و سیاسەتێکی ئاوها؟جێخستنی  یان پێشنیاری چی کردووە بۆ ،کارێکی کردووە
هەمانکاتدا  لە. هیچ !کادری مارکسستی ؟ك ە و چەند کادر پێگەیەندراوە وەوساڵەدا چەند ئەندام زیادی کردو

 و دەست هیچ دەخاڵەت ێخستنی ناوەندی حزب بوو، بەبکبەرپرسی مەکتەبی ڕێك چەند ساڵێ هەر خۆی
ونیدا وهاوڕێ موئەیەد لە ماوەی سکرتێر ب .و بە سەالحیەتی تەواوە کارەکانیداوەردانێکی مەکتەبی سیاسی لە تێ

ێی ڵتۆ ب !ەی کرێکاری و ڕابەرانی کرێکاری؟خستۆتەوە لە بزووتنەوك دەکرێت پێمان بڵێت کە حزبی چەند نزی
 !ری کۆمیتەی ناوەندی بگرێت؟ێکەس بتوانێت دەستی سکرت

 .یەخەی خۆی دەگرێتەوەك ڕێە، ئێستا ووتوێ موئەیەد ئەحمەدی هاوڕبە ك ئەم قسانەی هاوڕێ سامان کە ڕۆژگارێ
کاتیش ئەندامی  ر و هەمووێجێگری سکرتك یەەی حزب و دەوریی ناوەندری کۆمیتەێسکرتك یەەئەو خۆشی دەور

ناو هەر لە کۆتا ماوەکانی کاری لە. ەمەکتەبی سیاسی و کۆتا پۆستیشی بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی حزب بوو
ئایا . م پێشنیارەکەی پەسەند نەکردووەاڵکی کرێکاری، بەوسەری ڕۆژنامەیەوپێشنیاری بۆ کراوە کە ببێتە سەرنحزبدا، 

 !!نیە؟" کاریێشانەیەکی کر"وەنی بۆچی حزب خا بەم حاڵەوە دەبێ ئەندامێکی حزب یەخەی کێ بگرێ کە
 

 !ڕەخنە لە مێژوو یان پەشیمانی لەمێژوو
یدا باش و خراپیەوە تێ مان بەوهەمو یەکەوە کەوباسی مێژو ندووە لەاڵەی ئاهێنانەک سامان بڕیاری واز ێهاوڕ

ویەکی نوێ دروست وموئەیەد بۆ دامەزراندنی گروپە تازەکەی پێوسیت بوو مێژ ێهەر وەکو چۆن هاوڕ. بەشدارین
تەوە ڕێدروستکردنی مێژوویەکی نوێ دەگە مۆنیست، هاوڕێ سامانیش بۆۆتەوە سەر مێژووی ڕەوتی کێو بگەڕت بکا

لەم . ە"سەرنجی کرێکار"ئەویش . ساڵ پێش ئێستا لەسەری بوو ٠٢کە نزیکەی  کخراوەییێڕ ڕێچکەیەکی فکری و سەر
ەوتی کۆمۆنیست تێیدا میحوەرە، ڕ کەك یەوگەڕایەوە بۆ مێژو ئەوەیە هاوڕێ موئەیەد ڕاشکاوانە یەکەیبارەوە جیاواز

توانەوەی  ەی خۆی بەرامبەر بەیئەو بێزاریك ێ موئەیەد هیچ کاتێهاوڕ. ەوڕێ سامان لەم کارەیدا ڕاشکاو نیم هااڵبە
و  ڕەخنەك پڕۆسەی پێکهاتنی حزبدا هەیبووە نەشاردۆتەوە، بەاڵم هاوڕێ سامان هیچ کاتێ لە" ڕەوتی کۆمۆنیست"
 .حزبەوە نەبووە بە "ێکارسەرنجی کر"بوونی  پەیوەست زاری لەێب

دا بیرۆکەی ئەوەمان هەبوو کە دامەزراندنی حزبی "سەرنجی کرێکار" ، لەئێمە کاتی خۆی پێکەوە لەگەڵ هاوڕێ ساماندا
، ڕاوانێکی کرێکاریوی و بە بەشداری هەڵسوسەری خۆوسەرنو کۆمۆنیستی کرێکاری کاری خودی کرێکارانە و بە

زبی حکرد، بۆ ئەوەی لەم ڕێگایەوە کرێکاران ئامادە بکەین بۆ دامەزرانی رمان دە"سەرنجی کرێکار"باڵوکراوەی 
لە ك نێو بەشێێڕ و جەسور و دامەزراو لەشگڕحزبێکی مارکسیستی شۆ": ستا دەڵیتێواتە هەمان تێز کە ئ. خۆیان

کێن و بە ژمارە دەبێ چەند بن تا " پێشڕەوان بەشە لە"لێرەدا پرسیار ئەوەیە ئەو ".. پێشڕەوانی بزووتنەوەی کرێکاریدا
تەجروبەی پێکهاتنی حزبی کۆمۆنیستی  ە بدرێ؟ ئایا لەڕێە شۆڕشگیئیقرار لەسەر پێکهاتنی ئەو حزبە مارکسی

 ئامادە نەبووە؟ ئەگەر نا هاوڕێ سامان خۆی بە" ی کرێکاریبزووتنەوەپێشڕەوانی  بەشە لە"راقدا، ئەو ێع یکرێکاری



ب، ماتریاڵە پێکهێنەرەکانی حز یە لەبیر دەکات کەیسامان ئەو ڕاست ێپێشڕەوان دەزانێ؟ بەداخەوە هاوڕ کام بەش لە
دەوری سەرنجی  لە خۆیدا کۆکردەوە کە لە" وڕاوە کرێکاری و بەشە پێشڕەوەیوهەڵس"بەشێکی خۆیدا هەموو ئەو  لە

هاوڕێ سامان  انەوە کەیناڕۆشنی و ومدانەوە بەو گێژااڵمن نامەوێت لێرەدا بچمە ناو وە. کرێکار خۆیان ڕێکخستبوو
 کخراوێڕ تەحەزوب و"، "شەقام ئاکسیۆن و"، "ڵگا یان کرێکارکۆمە"و" تێزی پەیوەندگرتنو  نەوەوکاری بوکرێ"لەمەڕ 

. ی کۆمۆنیستی دەرکێشاوەبزووتنەوەدۆخی کۆنکرێتی  تێیکەوتووە و چۆن ئەم مەفهومانەی لە "بوونی چینی کرێکار
خەباتێکی فکری و سیاسی  بەاڵم دەمەوێت لەوە تەئکید بکەم کە کۆمۆنیزمی کرێکاری و مەنسور حیکمەت لە

 تەحەزوب و"، "حەوزەکان ئاکسیۆن و"، "كتیکتیۆر و پرا"، "حزب و چین"وان ێی نپەیوەندڕۆشنی  دا بەژرودرێودو
 ،تا باسەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری "تی سیاسیاڵحزب ودەسە"، "گاڵکۆمە حزب و"، "کردنی کرێکاری کخراوێڕ

سامان داوێتی بەژێر  ەوە هاوڕێبەداخ. ە داوە بەدەستەوەونی کۆمۆنیستی و کرێکاری خۆی لەسەر ئەم بابەتوبۆچ
هەموو . و عیباراتی گشتی و لەفزیەوە بازی بەسەرداداون دانی چەند ڕستەێفڕ هەموو ئەم دەستکەوتانەدا و بە

یدا سنفە، موقەدەسە و تەقدیسی ێکرێکار ت دەستەوە کە بدات بەك ێلە کۆمۆنیزمك ڕیوایەتێئەوەیە  ئەمانەشی بۆ
رەشەوە حوکمی ئەوە بەسەر و لێ کرێکاری هاتنی حزبێکی تازەیمایەکە بۆ پێکخۆبەخۆیی کرێکار سەرچاوە و بنە

 !!ماوەتەوە یە و لە بۆشایی نێوان چینەکاندا دامەزراوە ودا بسەپێنێ کە بنەمای چینایەتی نحزبی کۆمۆنیستی کرێکاری
مێژووی  دابڕانە لە بەپێویستی " یەکی نوێ بۆ پێکهێنانی حزبێکی مارکسیوبنیادنانی مێژو"هاوڕێ سامان لەپێناو 

ەدا وبەاڵم من کە هاوبەشێتیم لەو مێژو !ویەکی تازەوە دەستپێدەکاتومێژ گروپی تازە لە خۆی، تا وا نیشان بدات کە
یەکانی کاری ڕێکخراوەیی خۆمان دێنمەوە بەرچاو، یو بڕگە سەرەک ە هاوبەشەوئاوڕ دەدەمەوە لەو مێژوك هەیە کاتێ

نەوەکەی وئەگەریش لەمسەری پڕۆسەی پەشیمان بو. بینم تا ڕەخنەگری مێژووپڕۆسەیەکی پەشیمان بوونەوە دە
 پەشیمان بوونەوە لە ە هاوبەشەکەمان بڕۆین، ئەوا سەرەتا لەمڕۆوە بەوهاوڕێ سامانەوە بەرەو ئەوسەری مێژو

 پەیوەند بە سەرەتاوە لە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق لە"مەزراندنی حزب دەست پێدەکات، چونکە اد
دامەزراندنی حزبێکی مارکسی تازە هەیە لەسەر  ئەو باوەڕی بە لەمەش زیاتر ئێستا کە "!کرێکارانەوە دانەمەزراوە

سەرنجی "ەکانی یلێرەشەوە گەڕاوەتەوە بۆ دیدگا فکری و" ی کرێکاریبزووتنەوەپێشڕەوانی  لەك بەشێ"بنەمای 
ئەوالتر ك هەنگاوێ. ەحزبەوە پەشیمان بە "سەرنجی کرێکار"لە پەیوەستکردنی  ە دەگرم کەی، ئەو ئەنجامە مەنتقی"کرێکار
وتارێکی ئیرەجی ئازەریندا، بوونەوەی  ، لەگەڵ باڵو"هەستەی کرێکارانی سۆشالیست"بڕگەی  دەگەین بەوە ولەم مێژ

لەم بارەوە هاوڕێ . هەڵمان وەشاندەوە قەیران گرتی و" هەستە"وسیبووی، ون ٢٠ینی ئازاری ساڵی ڕلەسەر ڕاپە کە
 لێرەشەوە هەم لە بوونی باسەکەی ئیرەج و جێگایەکدا خەتای ئەم هەڵوەشانەوەیە دەخاتە ئەستۆی پاسیف سامان لە

ئەگەر لەمەش تێپەڕین و زیاتر بەرەو دوا . و هەم لە هەڵوەشاندنەوەکەی پەشیمان دەبێتەوە" هەستە"دامەزراندنی 
د تر پێکەوە دامانمەزران من و هاوڕێ سامان وهاوڕێیانێکی ەک" دەستەی پێشڕەوانی پڕۆلیتاریا" دەگەین بە ،نەوەیبگەڕێ

هەڵوەشاندنەوەی  وەدا، دیسانەوە لەوانەوەی ئەم مێژڕگێ جێگایەکدا لە سامان لە دواتر هەڵمان وەشاندەوە، هاوڕێ و
 ی ئەو لەبەم جۆرە دەبینین ڕەخنەو دابڕان !رێودەشڵێت هەرگیز لەمبارەوە لەخۆی نابو پەشیمان دەبێتەوە و" دەستە"

 ستای خۆی، کەوایە دەتوانێت بەچی قانعمانێئ هەموو کاری ڕێکخراوەیی تا مێژووی خۆی، پەشیمان بوونەوەیە  لە
 ڕۆشی پەشیمان نابێتەوە؟کاری ئەم تر لە دوای چەند ساڵێکی کات کەب

ك وە، بەڵکو من وەلەو تەجروبانەی ئاماژەمان پێداك هەریە ری نیە لەیو ئەنجامگ نی لێکدانەوەێبێگومان ئێرە شو
 من بە ساماندا بردۆتەسەر، دەمەوێت بڵێم کە ێۆرینەی تەمەنی سیاسیم لەگەڵ هاوڕەدا زوکە لەو مێژوك کەسێ

مە ئێو بۆ واوەییانە پەشیمان نیم، چونکە ڕەخنەکردنی مێژلەو تەجروبە ڕێکخرك هیچ یە وە لەەئەوپێچەوانەی 
لەگەڵیاندا نەیەتەوە لێی پەشیمان ك هەر شتێ یەکان ویە گشتیمە فکریئەحکا فاهیم وەو م ە بەپێی لەفزنیك ێلەقاڵبدان

ئەو ڕێکخراو و ە و وژوکۆبەندیمان بۆ هەموو ئەو مێکی فکری خۆمان نازانین و ڵێڕاستەهێ ئێمە مێژوو بە. بین
نازی بگرە شا ین،م لە هیچی پەشیمان ناڵنین، بەێە، الیەنی باش و خراپی هەڵدەسەنگوین هەیوب پەڕێقۆناغانەی پێیدا ت

ك ئاستێ و لە هەر سەردەمێکدا بە کخراوەیی ئێمەیەێڕو سیاسی ۆسەی بلوغی فکری و رهەمو ئەوانە پ. پێوە دەکەین
 مۆنیزم و مارکسیزم و چینی کرێکارلە تێگەیشتن و بەو ئامڕازانەی ئەوکات لە تواناماندا بوو بۆ بەرگری لە کۆ

و پاشان " ندەهەس"کدا بە ێکەمان بکەین لە سەردەمجوواڵنەوەوی ومێژ لەك تەنانەت ئەگەر چاوێ. دەستمان بۆ بردووە
دا تێپەڕبووە، "ۆنیستی کرێکاریحزبی کۆم"و پاشان  "حزبی کۆمۆنیستی ئێران"ئەوە بە  و دوای" ی مبارزاندئیتحا"بە 



ك یەێکی هەنگاوەڵە کۆمم هیچ کات باسی پەشیمانی لە هیچ بڕگەیەکیدا نەکراوە، بە پێچەوانە هەموو ئەوانە وەکو اڵبە
هەرچۆن هەڵگری خاڵی ك هەر قۆناغی. ستی چاوی لێکراوەیکاملی خەتێکی مارکسەو ت بەرجەستە بوونلە ۆسە رپ

بۆ ئێمە ئێستاشی لەگەڵ بێت، . وەوبەری نەبێخاڵی الواز و هەڵەش ب وە، بەهەمان شێوە لەوبەهێز و درەخشان ب
 .م پەشیمان نیناڵدەبینین، بە وەداوبەردەوام خۆمان لەبەردەم کۆبەندی ئەم میژ

ئەنجاممانداوە، ئەنجامی  زۆر کار کە ی، ئەوا دەمانتواندواوە بگێڕینەوە بێگومان ئەگەر دەرفەتی ئەوە ببوایە مێژوو بۆ 
 و مومکین بوو حزب و هەروەها دەکرا. ئەنجاممان نەداوە دەکرا پێی هەستین نەدەین و زۆرکاری تریش کە

 بە کەك وینایە، بەاڵم بۆ ئێمەیەوتردا ب کیێمەوقعیەت ئێستا لە ستەیەکی تردا بچێتە پێشەوە کەئاڕا ی ئێمە بەبزووتنەوە
ەداخەوە ب ساڵ بەکوێ دەگات؟ ٠٢بزانین دوای چیدا  بەك داوەتە کارێ یەوە دەستمانیکۆمۆنیست کی ئینسانی وێباوەڕ

پێی وایە  یە دڵخوازەکانی خۆیەوە دەبینێ ویفاهیمە فکرەم ت والڕوانگەی مەقو ابردوو لەئەو بۆچوونەی کە مێژووی ڕ
ڵنەگرە، ئەوا دەبێ حسابی کی حەتمی و چارەهەسیبی حزبەکانی ئێمە بووە، ئەنجامێستا بەنێئ وسەی کەوئەو چارەن
ری تەحەزوبی یۆەکان و تیو سیاسی وە فکریێو چوارچ وەیەکی زانستی و مارکسیانە لەگەڵ بنەماخۆی بەشێ

 ٢٣ی زیاتر لە وژوێهاوڕێ سامان کە مك نا بۆکەسێکی وەئەگەر. بکاتەوە گەوە یەکالبەڵ ی بەکۆمۆنیزمی کرێکار
بەبێ پەشیمانی بنیاد " ژوویەکی تازەمێ"پەشیمانی ببینێت، هەرگیز ناتوانێ بەناوی ڕەخنەوە  ابردووی خۆی بەی ڕساڵ
م اڵت، بەو سەالمەت بێ درێژهاوڕێ سامان تەمەنی  یەکی کۆنی ئەو لەدڵەوە تەمەننا دەکەم کەێهاوڕك من وە. بنێت

ەخنە لە مێژوو بۆ بنیاتنانی ڕ"بە پەشیمانی بسپێرێ و  کانی بەخەباتی خۆی و هاوڕێ ساڵ لە ٢٣مەنی کارەساتە تە
 .ناوزەد بکات" ژوومێ
 

 :وتەدوا ك وە
 .. هاوڕێی ئازیز سامان کەریم 

یەتی چینایەتی یمەوقع ێ لەکاڵوگۆڕئ ، هیچ کەس بە"عەرشی ئەعال ناگەیەنێ بەك حزب هیچ کەسێ وازهێنان لە"
 بۆە نیك پاسپۆرتێحزب  وازهێنان لە. تەجروبەی حزبی ڕزگاری ناکات" فەشەلی" سادەیی لە ناگەیەنێ و هەروا بە

ر رێکای ک"کۆنکرێت"لەسەر  کە" حزبێکی مارکسی"بۆ  ڕاوەستاوە" بیابان یلم"لەسەر  کە ەوەكحزبێ لە ەگوێزانەو
ەیەکی سیاسی تازە و ناتوانێ ناسنامت پێگەی کەسەکاندا دروست ناکا لەك یەیجیاوازتەنانات هیچ  !دامەزرابێت

 .بەکەس ببەخشێ
حزبێکی "ی نناتۆش، ڕێگای پێکهێ لە بۆ کەسانێکی بەر نە بۆ تۆ و حزب، نە ببورە هاوڕیێ ئازیز ئەگەر بڵێم وازهێنان لە

 لەدنت نەماوە، چونکە مەعلوم نیە ئەو بەشە وستکرانسی حزب درچنیە، من دڵنیام تۆ و نەبووە " تازەی مارکسی
 چۆن ئامادە دەکەی؟ وك   ژمارەیە بە کەی و کێن و" پێشڕەوانی چینی کرێکار"

کردت  حزب دادەنێم، بەاڵم بەداخەوە ئەوەی کە تەواوی ڕێز بۆ بڕیاری وازهێنانت لە سامانی ئازیز من بە ێهاوڕ
ی کۆمۆنیستی کرێکاریدا جوواڵنەوە زەرەری حزب و بە سیاسی بوو کەبی ئینتخاك هێنانێکی سادە نەبوو، بەڵکو یە واز

دواهەڵویستی خۆت  تر منت لە کەسێکی هەرك من نەدا وە پێشەوە هیچ ڕێگایەکت بە بەداخەوە تۆ لە. شکاوەتەوە
قسەت  وناردنی نامەی ئیستقالەکەت، هەوڵم نەدا لەم بارەوە پەیوەندیت لەگەڵ بگرم  ئاگادارکردەوە، هەر بۆیەشە بە

و ئەم ئینتخابە  ئاکامە زیانبارەکەی ئەم بڕیارە یە لەمەرج ن مافی من بزانیت کە دیارە دەبێ ئەوەش بە. لەگەڵ بکەم
رمان موتەواوی ع تەواو دەبێت کەك یەجوواڵنەوەزەرەری خۆت و  بزانم بەك ی کاتێتایبەت بم، بە ە بێدەنگیسیاسی

و  ێم ئەوی کردوتەڵحزب و کۆمۆنیزمی کرێکاری ب ە دیفاع لەم لسینەومن ویستم بەم نو. تێدا سەرف کردووە
 حەز .کۆمۆنیستەکان یبەردەمناخاتە ك ە و هیچ ڕۆشناییەکی تێدا نیێەتیبۆت هێناوەتەوە، هیچ هەقانی ش کەپاساوێکی

رزی  ها و جێگا و ڕێگای به یە ڕێز دانەنێم بۆ بهمانای ئەوە ن وسینەی من هەرگیز بەودەکەم ئەوەش بزانیت ئەم ن
م هەقمە بڵێم بەرپرسیاری اڵهێناوە، بە رەمان ێئ هەموومان تا کەهەیە ویەکدا ومێژ بەشداری لە تۆ کەك  کی وه هاوڕێیه

 ... خستەوە وروحزب د خۆت لەك بەم شێوەیە خۆت و هاوڕێیانێکی ئازیزی وە بەرامبەر بەوەی کە
 خەسرەو سایە
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