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 ! چەپ و مێژوو لە کوێدان

 بەشی یەکەم

 { کاریگەری ڕووداوەکانلوو مەرجی جیهان و}هە

    

ینەوە لە هەر بارێکی و لێکۆڵ یکانکە ئینسان بۆ لێکدانەوە سەرەتا وا باشترە     

. چونکە ئەنجامی ئەو  ئەزمە گرتوو، لێکدانەوەی دیالێکتیکی بۆ بکرێت

 .  ئەتوانێت بە تەواوەتی دەست نیشان بکاتکاریگەریانە لەسەر ئەزمە 

لێرەدا هەڵوێستەیەک لەسەر مێژووی ئەو ڕووداوانە وەردەگرین و دەچینە     

گومان وا باشترە کە ئێمە لە مێژووی پێش ئێستاوە دەست ، بێ انلێکدانەوەیسەر

ەندی ئیستای ئەزمەمان بۆ دەست نیشان بکات. لە شەڕی ەهپێبکەین کە ئەتوانێت ڕ

جیهانی یەکەم و دوای ئەو شەڕەو شەڕی جیهانی دووەم و دوای ئەو جەنگە، 

ەندێک کە زۆرترین کەس لە دنیادا ەهڕک یان بوو بووە ێسۆسیالیزم بوو بووە باس

لەو کاتانەدا بە چەندین جۆر گومان سۆسیالیزم ، بێ هیوای خۆی پێوە گرێ دابوو

ەندی هزری گە لە ڕەهاڵم بە هەر هەموویان بێجبەلێکدانەوەی بۆ دەکرا، 

ەندە دەربچن کە سۆسیالیزمی ەهڕفیزمی ئەو کاتەی لینین، ئەیان ویست لەو بەلشە

بەاڵم ئەو هەوڵە هەر زۆر زوو .  سیالیزمی زانستی بەیان بکەنبۆرژوازی بە سۆ

ەرای بۆگەن بووی ناخۆی بڵێین گئاکامەکانی شکستی پێوە دیار بوو، یان ڕوونتر 

سەرمایەداری دەوڵەتی و ئەو  و لێکدانەوانەی کە لە مەڕهەموو ئەبە  هەڵگرتبوو.

ەندەی کە ئەووروپای ەهو ئەو ڕ داصینیئابووری تەشکیلەیەی لە پەیوەندی 

یە کەم ەموویان نەیان ئەتوانی لەو ڕاستیڕۆژهەاڵتی گرتبوو، ئەمانە بە هەر ه

ئەو مۆدیلەی سەرمایەداری ئەم مۆدیلە لەگەڵ ،  بکەنەوە کە گەواهی ئەوەیان ئەدا

. واتە تەنها جیاوازی  ئازاد بێخەوش نووقمی سەرمایەداری بوو بوونبازاڕی 

کاری بازرگانی و توانی سەرمایە بۆ یلەوەدا هەبوو دەوڵەتی سەرمایەداری ئە

 سەرمایە بەکار بهینێت. وپەیوەندی کار

ئەو  هۆکاریواتە هەوڵدان بۆ دەرچوون لە شکستێک پێویست بە دۆزینەوەی     

جێ بکەیت، دەبێت باش  ەوێت ئەو هەواڵنە جێ بەشکستە دەکات. واتە کاتێک دەت

بە هەر حاڵ.......... بە ڕای ت کە سەرچاوەکانی لە کوێوە دێتە کایەوە لەوە گەشتبی

سەرمایەداری لەسەر ئاستی جیهانی و بە من ئەم دوو مۆدیلە لە پێک هاتنی نیزامی 

ئەو کاتەی ، واتە هەر  ەکی گەورەیان لە نێواندا هەبووەناوی جیاوازەوە مل مالنێی
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سۆسیالیزمەوە دەست بە سەر سەرمایەداری دەوڵەتی دەیویست بە ناوی کە 

ە هەمان کاتدا مۆدیلەکەی تری لەکانی ناو بازاڕی جیهانیدا بگرێت، لکارتێ

 ری مەیدان بێت.شێدەکرد کە دەبێت ئەم بەرەکانێی لەسەر ئەوە بەر

وە یان بەوە هەبووە زیاتر قوڵ ببنەەو ئەرکانەی سەرمایەداری پێویستیهەموو ئ    

گەورەترین بەهای بەرهەم یەکان و کۆکردنەوەی بۆ بەهێز کردنی توانا سەربازی

دا : بە ڕاستی وار چێوەی بەرهەم هێنانی سەربازیهاتووەکان و قەتیس مانیان لە چ

کرد کە شۆڕشی ستی پێدەکارەسات لێرەوە دەست پێ ناکات بەڵکو لەو کاتەوە 

نی بەرهەم هێنان و هەر ۆیەکاهکرێکاری ڕووسیا لە دوای دەست بەسەردا گرتنی 

واتە .  پێکردووەدا گەرای پێچەوانەی ئیش کردن بۆ سۆسیالیزم دەستی لەو کاتەش

ان بەوە هەبووە کە هەر یهەر ئەو کاتە لەسەر ئاستی جیهان، هەردوو ال پێویستی

،  هاوپەیمان بۆ خۆیان تووندو تۆڵ و تۆکمە دروست بکەنیەکە لە الیەن خۆیەوە 

. ئەمانە هۆکارێک بوون کە ئەیان توانی  لەسەر ئاستی بەکاربردنی ئینسانەکان

نفوسی گەورە بۆ خۆیان ڕابکێشن لەسەر ئاستی دەوڵەتان و ئەندامانی ناو دەووڵەتە 

ت لەسەر ئەو . واتە هەر الیەک بیر کردنەوەیەکی جیاوازی وەردەگرێ جیاجیاکان

 دوو مۆدیلە.

هنی ذە ناو حث و تێڕوانینەکانی خۆیان دەکرد لئەو دوو مۆدێلەش پەخشی بە    

ئینسانەکاندا، کە ئەتوانن ئەمەیان بەم ڕێگەیە ئەوی تریان بە ڕێگەی خۆی خۆش 

کاتێک جاڕنامەی گەردوونی مافی مرۆڤ  بۆ ئینسانەکان دابین بکەن .گوزەرانی 

یەوە و هەردوو مۆدێلەکە مۆری تەئیدی خۆیان عەدالەتی کۆمەاڵیەتیە ناو کایەی هات

 کە بەڕاستی داوەریی کار بوو لەسەر بە پیرۆز ڕاگرتنی خاوەندارێتی تایبەتی، لێدا 

ە تایبەتەش لە ناوەڕۆکی پەیوەندییەکانی خۆیدا بنەڕەتی بێ ی. واتە ئەم خاوەندارێتی

نەوەی ئینسان بوو. هەموو ئەمانە و نا عەدالەتی و چەوساندیەکانی ئینسان و مافی

تر کە چوو  یەکانیدانەوەکان وبەها کۆمەاڵیەتیگەلێک لە دیدو بۆچوونەوەکان ولێک

وتی وکردنەوەی گەلێک لەو کەسانەی کە خۆیان بە ڕەبوونە چوار چێوەی بیر

و کەنااڵنەی خۆیانەوە کە بە باشییان مێژوودا هەڵپەسارد بوو، دەیان ویست  لە

ئەگەر چەند . واتە  گێڕی بە حیسابی خۆیان جێ بە جێ دەکەنشۆڕش دەزانی کاری

نەیتوانیوە ، وەیەک لەسەر ئاستی جیهانی بۆچوونەکانی شیکردبێتەوە لێکۆڵەرە

. یان خودی  لەسەریان بووەکە بە بەردەوامی  بەدەر بوو بێت لەو کاریگەرییانەی

ریگەری خراپی لە ئینسانی توێژەرەوە خۆی لە بنەڕەتدا بە ناوی اجتهادەوە کا

                                      . بەجێهێشتووەدا ڕەتی فەلسەفەی سۆسیالیزمی زانستیبنە
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خۆیان بە ڕەووتی فکری و سیاسی و ئابووری ئەو کاتەی ، ان یئەمانە بەشێک    

ەوە گرێ دابوو کە نەی ئەتوانی بە هیچ جۆرێک کاریگەری سۆڤێتاتمۆدێلی 

ی هەلوو مەرجێک ن هەبێت و لێکدانەوەکانیان بە پێلەسەر ڕووداوەکاپۆزەتیڤانەی 

ی ئەو واقعەش ڕێگا چارەی ناو لێکدانەوەکانی خۆیان بۆخود ێپ، بە  کە واقع بووە

 یان ئەوانەی بە ناوی اجتهادەوە ،  هۆشیاری ئینسانەکان پرۆسیس کرد بێت

. واتە  تە کردووەئاکارێکی خراپ ئاڕاسی هزری بە شێوانێکی گەورەی لە ڕەهەند

.  ئەمانە خۆیان دەبوونەوە هۆی تەنگەژە لە لێکدانەوەکان و هەڵوێستەکانی ئینساندا

ن شکستی خواردو لە جێگای ئەو فدراسیۆنی کرێکاریان بێجگە لەوەی کە کۆمنتر

هەر هەموویان نەیان ئەتوانی ئەلفێک بخەنە سەر  کردووە بە ئەلتەرناتیڤ، ئەمانە

گرتوو کرێکاری پێ دەوڵەمەندوو یەکئینسان و ئاڕاستەی بزووتنەوەی چینی هزری 

. کەواتە پێویست بوو لەو کاتانەدا کار لەسەر ئەوە بکرایە کە  هاو هەڵوێست بکەن

زانستی تر نترن شکست ئەخوات ئەبێت پرۆسیسێک کارامە و شیاو ترو مکۆ

وتنەوەی ێشەوە لەسەر ئاستی هاوکاری و هاوخەباتی بزوبهاتایەتە پ

 . ناسیۆنالیستی چینی کرێکارئەنتەر

ڕابەریانەی لە کەسێکی یەک هەیە کە بتوانێت ئاستی ئەمانە پێویستیان بە تیۆری    

اشکۆی ئێستا هەبووە یان پ. واتە ئەوەی هەتا  دا بەرجەستە بکاتتیۆریسەن

اندا ئاوێزان  بووە ی بەرژەوەندی خۆی لەگەڵ ڕووداوەکڕووداوەکان بووە یان بە پێ

بەرینی خستوەتە چوار چێوەی یەک و بەرژەوەندییەکانی یەک چینی پان و 

کاتێک ئێمە لەگەڵ  . بەم هۆیەوە بەرژەوەندی تەسکی کۆمەڵێک کەسی ترەوە

دا مامەڵەمان دەکەین پێویستە بە دیالێکتێک کردنەوەی دیالێکتێکیسیستەمێکی بیر

یانەی کە لە ەموو ئەو خەباتی ڕزگاری نیشتمانییە ناکرێت ه. بەم پێ وەاڵم بدەینەوە

خەباتە بەیان ئەو مەرجی سۆسیالیستی و یان بە پێش پێشووتردا بە خەباتی دەورانی 

بارەیانەوە بەسەرماندا تێپەڕێت و هیچ قسەیەکیش لە دەکرا، هەروا سووک و ئاسان 

چێوەی چوار دان لە کە چەندە ئینسانی وابەستەی نیشتمان و هەوڵ،  نەکرێت

تاریستی لە ناوەندی چەپی . کاریگەری بزووتنەوەی پەرلەمان نیشتماندا دەکرد

.  و بوو بوونە ڕێبازێکی زۆر تازەو شیاوتری بزووتنەوەی چەپئۆپۆزیسیۆندا 

بە جێکانی بیر کردنەوە بوو بوونە ناوەڕۆکی ئەرکە دەست ئەم جۆرە لە هەروەها 

پێشووتردا لە دەورانی ە بەکارهێنانەکان وات.  چەپ لەسەر ئاستی ئەوروپا و جیهاندا

وەختی خۆیدا گەرای خۆی لە ساتەئەوەیان ڕوون دەکردەوە کە ئەزمەکە 

 هەموو هەوڵەکان لە دوای کۆلۆنیال.  هەڵگرتووەو هەتا ئێستاش بەردەوامی هەیە

لە سۆسیالیزم ویست بە ناوی ئەوەی کە بەشێک کردنەوە سەرچاوەی دەگرت و دەیان

وە بتوانێت خۆی بە هێزو ،  یەرژوازی کۆڵۆنیاڵ کراوی خۆ وواڵتیڕزگاری بۆ، 
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نەهامەتییانەی کە بەسەر لە دەست ئەو ، بازووی چینی کرێکار ڕزگار بکات 

یەی سەرمایەدار یەجیهانی یەئابوورییەکاندا دەهات بە پێی ئەو پەیوەندیە پەیوەندی

 . ئیمپریالیزمی جیهانی بەسەر بازاڕی جیهاندا هەیبووە

هەموو ئەو لێکدانەوانە لە دوای لینینەوە تائێستا هیچ لێکدانەوەیەکی تری بۆ     

انە لە ڕێگەی هۆیەکانی ینەکراوە، هەر بۆیە بۆرژوازیش توانیویەتی ئەو کوێرەوەری

ئینسانی ئەم سەر زەمینە بۆ سیاسەت و هنی ذبەشێک لە ڕاگەیاندنی خۆیەوە 

ئیتر هەموو بزووتنەوەکان لەو .  بکات کۆنترۆڵخۆی یەکانی بەرژەوەندی

ی جیهان کاریگەری ی ڕووداوەکانەئەوەند. واتە  چێوەیەدا قەتیس مابوونچوار

ەیان توانیوە ئەوەندە بزووتنەوەکان ن ، یەکان هەبووەلەسەر پەیوەندییە سیاسی

هاتەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابووری ئەو سیستەمە دابنێت کاریگەری لەسەر پێک

یە ئەزمە . بەم پێ ڕانی ئەو سیستەمە بە ئاڕاستەی خۆی تاو بداتو بزووتنەوەی گۆ

یەکانی سیستەمی سەرمایەداری بە دوای خۆیدا کۆمەڵێک کاری نەگەتیڤانەی ئابووری

، یان کاریگەریەکانیان دەبوونە  بۆ بزووتنەوەکانی چینی کرێکار بە جێ ئەهێشت

،  یاندابەرامبەر بێ وەاڵمیۆش دامێنن لە کە هەموو بزووتنەوەکان دهۆی ئەوەی 

دا بە گۆڕان لە بنەڕەتدا بە کردیان ، گۆڕان لە شکڵناکرێت وەک ئەوەی کە چونکە 

 . حساب بهێنن

ئابووری سیستەمی سەرمایەداری کاریگەری بۆ خۆی و ئەزمەی     

ئاستی هەر لە ەندی سەرمایەداری بە جێ دەهێڵێت، بزووتنەوەکانی تری دژی ڕەه

ەندی ئاستی ڕەهکردنەوەو تێڕوانیەکان و هەموو ئەو لێکۆڵینەوانەی کە لە سەر بیر

 جێ بە جێ دەبێت .هێنانی سەرمایەداری و پالنی بزووتنەوەی کرێکاری بەرهەم

 هاوکێشەی تیۆری بۆ بەرهەم هێنانیان ، ەم هاتووەکانیان هاوکێشەیهەروەها بەره

واتە نەبوونی پالنی گونجاو لە ناو  . ەندی واقعی دەبێتنا یەکسان و نا هاوتای ڕەه

جیهاندا کرێکاری لە بزووتنەوەی بزووتنەوانەی کە لە بەشە جیا جیاکانی ناو ئەو 

کە بە پێناو خزمەتێکی گەورەی بزووتنەوەبتوانێت پالنێکی گونجاو لە تا هەن، 

 وترڤی گونجاو تروو شیاو یهەرگیز نەبووەتە ئەلتەرناتماوئیزم  . بگەیەنرێتئەنجام 

هەروەها نارشیزم و وەیان ئا.  ئەوسای سۆسیالیزمەندی ئێستاو ڕەهزانستی تری 

هەڵووێستی وەک ترۆتسکیزم و ئیکۆنۆمیزم و بە گشتی ڕڤیژنیزم ناتوانێت ، 

پێش چوونی  گونجاو زانستی بێت لە مەڕ بەرەو کۆمۆنیزمی زانستی هەڵوێستێکی

تردا دەورانی پێشووەر هەموویان کە لە . ئەمانەو ه بزووتنەوەی کرێکاری

،  ناو چینی کرێکار هەبووە  یکانکاریگەریان لەسەر ڕەهەندی هزری بزووتنەوە

. ئەوەش  جێ هێشتووەهنی ئەندامانی ناو کۆمەڵ بەذکاریگەری خراپی لەسەر 

پەڕاندنی ئەم بارە لە ڕڤیژنیزم لە ناو بزانین هەوڵدراوە بە حیساب بۆ تێ
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مێکی کۆن ژنیزر طوباویانەو میتاڤیزیکانەی ڕڤیبزووتنەوەکاندا. بەاڵم بە بارێکی ت

هەمان ئەنجام هەر هەمان هەڵوێست و هەوڵی بۆ دراوە ، کە  و بە مۆدێکی تازە ،

دەورانی پێشووتردا لە لەکە ،  چوار چێوەی سیاسی بۆ بزووتنەوەکە دادەڕێژێت 

کەواتە بۆ هەموو تێپەڕاندنێک لەو  واقع و لە واقعدا بەرجەستە بووە . ژیاندا 

انە تێ یانە و هۆشیارانە ئەو هەلومەرجیئاستەی پێشووتر دەبێت تێپەڕاندنێکی زانست

پەڕێنین ، واتە مارکسیزم تەنها وەاڵمەو تەنها بە دیالێکتێکی خۆی ئەتوانێت لە 

ت دیالێکتێکی ئێستادا جێگای بکاتەوە......... بە مەرجێک ئەم دیالێکتیکە بتوانێ

. واتە هەموو  بدرێتسەفی خۆی بپارێزێت و دیالێکتیکی تیادا تاو لفەبەهای 

لە ژیانی خۆیان  زەتیڤانە نین و ناشتوانن ئەو هەلومەرجەهەوڵەکان هەوڵی پۆ

اجتهادێکی گەورەو بچووکی ناو ، چونکە تێڕوانینی ماوئیزم ناتوانێت  جێگیر بکەن

ی ئەزمەی رەوەی هەلومەرجوەاڵم دەمارکسیزم بێت و هەروەها ناشتوانێت 

، لەگەڵ ئەوەشدا کە کۆمەڵێک  ەهەندە بێتڕڕەهەندەی هزری و پراکتیکی ئەو 

 . خەون و خەیاڵ جێ بە جێ بکات

ئەمانەو هەموو ئەو الیەنانەی کە بە تەنها نین لە کاریگەریەکانیان لەسەر     

بگێڕن و وە ەتوانن دەورێک هەیە کە دجیهاندا لەزانستی ڕەهەندی سۆسیالیزمی 

دانەوەمان لە سەر ئەزمەی بزووتنەوەی چەپ لە هەند گرتن و لێکئێمەش لە بە

یانە لەسەر هنیذ. یان تەنها بە لێکدانەوەیەکی  ، بە هەندییان نەگرتن جیهاندا

ی لە دەرەوە ببینین  انچەند کاریگەریەک. واتە ئێمە  ڕووداوەکان بەکارییان بەرین

. چونکە ئەو کاریگەریانە  وەوەی کاریگەرییەکان هەیەئەوەندە زیاتر پەیوەندی بە نا

 . قوڵ ترو بە هێزتر دەبن لە سەر ئاستی بزووتنەوەکە

دووژمەنەکەیدا بە جۆری سەرمایەداری بە سوودی خۆی دەیەویت لە بەرامبەر     

ئەمانە کە  های هۆشیاری چینی کرێکاری دابنێت ،جیاواز کاریگەری لەسەر بە

گشتە لە پاشماوەکانیان دەگەڕێتەوە بۆ الی ئێمەش . واتە ئێمەش بەشێکین لەو 

مان تایبەت بوونمان لە ڕێگەی پەیوەندی گشتیبوونمانەوە کاریگەری گشتجیهاندا کە 

بە  چێوەی تایبەتی بوونمانە بەو مانایە ناڵێم کە ئێمە چوار. وات لەسەر دەبێت

ئێمە دەمانەوێت پەیوەندی . بەڵکو  ڕێنیەوەدا بسوبەردبوو بکەین و لە دەوری

یەک کە کاریگەری پۆزەتیڤانەی هەبێت پەیوەندیمان کە گشت بوونمانە بکەینە تایبەتی

. لێرەوە دەردەکەوێت کە بەهای تێڕوانینەکان بۆ  لەسەر بزووتنەوەکە

هەتایی بنبڕ ەو کاریگەریانە بە شێوەیەکی هەتا، نەیان توانیوە ئ بزووتنەوەکانیان

 بە سنووری خۆی ئەمێنیت لە سەرمان . کاریگەریانەبکەن هەرچەندە نەگەتیڤی ئەو 

 نەبێت بەڵکو  مانسەر ئیسقان یە کاریگەری تابەاڵم ئێمە خوازیارین ئەو کاریگەری
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بەها بێت لەسەر ئاستی ئەگەر کاریگەریشی هەبوو ئەوا زۆرزۆر بێ

 . بزووتنەوەکەمان

کەوێت، کە بزووتنەوەی چەپ لە کوردستان و عێراقیش بێبەش لێرەدا ئەوە دەردە    

، واتە  کانیان لەسەرەدۆخەکە لە جهیاندا کاریگەری هەموو بزووتنەوانەی نین لەو 

میتۆدێکەوە کە هەڵئێنجاوی میتۆدێکی ڕڤیژنیستی نەیان توانیوە پەیوەست بن بە 

بێ ،  دەخواتخولیایەکی سەرگەردان بوودا سووڕ نەبێت . هەتا ئێستا چەپ لە مالی

دا ۆریتی کانی تری جیهان بێ ئاکامی لە هەلومەرجیبەشەگومان ئەویش هەروەک 

. نەیتوانیوە بە  یەی جیهانی سەرمایەداریەکانەندناو ڕەهەندی هەیەو پاشکۆی ڕەه

هیچ جۆرێک لە جۆرەکانی بزووتنەوەی کۆمۆنیزمی زانستی هەڵوێستی جیهانی و 

گونجاو و شیاوی خۆی لە خزمەتی بزووتنەوەی چینی کرێکار و بزووتنەوەی 

توانایە . ئەم چەپە ئەوەندە بێ  کۆمۆنیزمی زانستی دا وەربگرێت و پرۆسیسی بکات

خۆی هەڵوێست ناگرێت..... خۆی خۆی نانووسێ.......  کە خۆی بیر ناکاتەوە........

هەڵوێستی پێدەگرن و بۆی دەنووسن و  بیری بۆ دەکەنەوەو! دانەوە ناکات....... لێک

، بیر کردنەوەیان بۆ میتۆد لێ  دەدەنەوە...... حیزبی بۆ دروست دەکەنبۆی لێک

 . یان خۆشیان لە خۆیان حەرام دەکەن دەکەن ،حەرام 

اجتهاد بکات ، و لێرەدا نەیتوانیوە  لە گشت ئەم حاڵەتانەدا..... چەپ لە دنیا     

ئەو مەرحەالنەی نەیتوانیوە بە واقعی سەرمایەداری هەڵبسەنگێنێت ، نەی توانیوە 

ەندێکی میتۆدی زانستی ڕەه. لە الی ئەمانە  کە تیایدا دەژین چۆن بەکاری بهێنێت

. بە هەر حاڵ ئەمانە هەر هەموویان  ، وە جێگاشی نابێتەوە لە الیان یەبوونی نی

ە دیالێکتێک بەکار ناهێنن ، هەر هەموویان دەبنە الیەنێک ک دەهێنندوگماتیزم پێک 

ی . لە ڕوو یەکانی ئێستاو ئاستی بزووتنەوەکەبۆ لێکدانەوەی مادییانەی پەیوەندی

کوێدا ئەگوزەرێت کە چەندە  تیۆریشەوە هەر باس ناکرێت کە حاڵ و ئەحواڵیان لە

یەکانی هزری ۆدو قۆناغەباکن لە ئاستی میت ندە بێچە، یەوە هەژارن لە باری میتۆدی

. هەموو هەڵوێستەکانیان هەڵوێستی بێ هەڵوێستن.  سۆسیالیزمناو میتۆدی 

فەرهەنگەکەیان فەرهەنگی بێ زانستن...... فەرهەنگی داتاشراوی ئەندێشەی 

. بەشێک لە چەپی جیهان  کۆڵ و ووردە بۆرژوازیەئەندێش مەندێکی بیر

جەنگی ئەستێرەکان دەبوونەوە  یگەری جەنگی ساردو جەنگی ئاسمانی یان کار

. ئاکامی خراپی لە سەر  ئاواتەکانیانی پێوە ببەستنەوەئەوەی کە هەموو هیواو 

بیرکردنەوەیان دادەناو لێکدانەوەی جۆر بە جۆریان لەسەر دەکرا کە گوایە 

بردنەوەی لە ئاسماندا ئەتوانرێت بردنەوە بێت لەسەر زەمین و سۆسیالیزمی مۆدێلی 

ی خراپی . ئەمانە هەر هەموویان کارکرد دابمەزرێنێت ەوڵەتیسەرمایەداری د

 لەوەهەروەها گومان  . کلک بوونی چەپە بە سیاسەتەکانی سەرمایەداری جیهانەوە
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 کۆڵ بوونایدا هەبوو، بەشەکەی تریشیان بیریان تیندیناکرێت کە بەشێکیان بەرژەوە

. 

 بەشی دووەم

 ی هەڵوەشانەوە{ێت و هەلومەرج}یەکێتی سۆڤ

بێ گومان لە دوای شۆڕشی ئۆکتۆبەرو دامەزراندنی دەوڵەتی شوراکانی     

کە کرێکاران ئەتوانن دیکتاتۆریەتی خۆیان سەلماند ە ئەوەی ئەو قۆناغ،  ڕووسیا

.  دابمەزرێنن ئەگەر بتوانن بە باشی و بە شێوەیەکی گونجاو مامەڵەی لە گەڵدا بکەن

.  جێ بکاتمێژووییەکانی خۆی جێبەتاتۆریەتە نەیتوانی ئەرکە بەاڵم ئەم دیک

یەتی و ئابووری یە ری ناو پەیوەندی یە کۆمەاڵئەمانەو چەندین هۆکاری ت

کی سیاسی ناهەمواری ئەو پەڕی بارێنەیان ئەتوانی تێ دامەزراوەکانییان ،

یان. نەیان ئەتوانی تێ پەڕی مەزراوەکانیدا یەیە کۆمەاڵیەتی و ئابووریپەیوەندی

ی تر ێکیە بکەن، بە جۆراری ئەو پەیوەندییە سەرمایەداریموبارێکی سیاسی نا هە

ا جۆر وو دەقاو دەق لەگەڵ سۆسیالیزمدا نپرۆسیسی ژیانی خۆی دەکرد کە شیا

 . جیاواز بوون ئەو دەورانە

کە ناوی خۆیان بە سۆسیالیست ، یە ئۆپۆزیسۆنەکان لە الی زۆری الیەنە سیاسی    

) نەیان لە ال بە دۆزینەوەی کنزێکی و کۆمۆنیست لە قەڵەم ئەدا، ئەو بارا

واتە هەموو ئەمانە بوو بوونە ئەو  لە قەڵەم ئەدا .بە نرخ گەوهەرێکی ( 

کە مۆدێلێکی ،  سەرچاوەی دەگرت وەسەرچاوەیەیەی کە )مرجع(یان لەو دەوڵەتە

ی ناو گەمەی سیاسی و ئابووری و سیاسەتی سەرمایەداری جیهانتازەی هێنا بووە 

واتە لە الی بەشێک لەم ئۆپۆزیسیۆنە داکۆکی لێ دەکراو بەشێکی تریش بە یەوە . 

یان ئەتوانی لە چوارچێوەی سیستەمی بیر شنە ،ەکرد دجۆرێکی تر دژایەتی 

 لەسەر)میتۆد(  ەانجە. چونکە ئەم مەنهکردنەوەی ووردە بۆرژوازی تێپەڕ بکەن 

داهێنەرانە نەبوون بۆ بزووتنەوەی  )میتۆدی( یێکمەنهەج ، ئاستی دنیادا

دۆزەرەوەی  یکردنەوەتنەوەی چینی کرێکار، سیستەمی بیرکۆمۆنیستی و بزوو

ناهەموارانەی کە دەکەوتنە   ەارەکانی تێپەڕاندن نەبوون لەو هەلومەرجڕێگا چ

 . لە مۆدێلێکی تری سەرمایەداری )بەرگریکردن( دوای دیفاع کردن

ەندی خۆیان گرێ دابوو بە یەکێتی سۆڤێتەوە هەتا باران ئەو الیەنانەی کە بەرژەو    

بارینی مۆسکۆ کاریگەری لەسەر ئەوە دادەنا لە الی ئەمان چەتر هەڵ بدەن لە 

. یان بە  بکەنلەبەر، یان جلو بەرگی سیبریا  شدایڕۆژانی دەرکەوتنی تیشکی ڕۆژ

 نی بۆ بکەنیان شاگەشکەو شایی و لۆغاەرهەم هێنانێکی تری چەکە سەربازییەکانیب
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چینی کرێکار لەو دەزگا ایە سەرچاوەی میتۆد و ڕابەرایەتی چینایەتی و. کە گ

. ئەو حیزبانەی کە  تۆڵ ڕاگرتووەخۆی توند و  هاتیدەوڵەتیە سەرمایەدارییەدا پێک

مەرجەعیان سۆڤێتی جاران بوو .... دەرس )وانە( خوێندنیان لەو دەزگایانەی 

کە  . تیۆری بەیان کراوە و کۆمەکی مەعنەویئەواندا بە سەرچاوەی یارمەتی و 

 یانەی بۆرژوازیانەدا بێجگە لە فێرکردنێکی ووردەئەشێت لەم دەزگای

یان ئەو  ، هیچ مەنهەجێکی مارکسیستی زانستی بەیان نەکرا بێت لێکۆلەرەوەکان

سەربەخۆیی ڕزگاری نیشتمانی و  لە سەر بیروبۆچونیکە ئیشی دەکرد ەکەی ڕخە

ئەو ،  تانەهاەڕنیشتمانی و گەلێکی بەختیارو زۆر بابەتی تری لەو تووئابووری 

کاریگەریان لەسەر ئەمانە .  تیا نەئەووترایەوەقوتابخانەیە هیچ وانەیەکی تریان 

یەک بە یەکی ئەو الیانانە هەبووە کە پەیوەندی تووندو تۆڵیان لەگەڵ ئەو مەنهەجەدا 

جیهان هەبووە نەوەکو تەنها یەک شوێنی . واتە کاریگەریەکە لەسەر ئاستی  بەستبوو

. لە الی ئێمە دەورانی ڕابردوو ئەم کاریگەریانە هەبوون و  جیا جیای گرتبێتەوە

ەندێک لە الی ئێمە هڕەیەکانی بەسەر جەستەی فکری ی کاریگەریئێستاش ئاسەوار

الشەیان شین لەسەر کوتراوی ئەو خااڵنە ئێستاش خاڵ جێ هێشتووەو خاڵی بە 

مەیل و بۆچوونە لە بەم ەندەکانی تری جیاواز . لە الیەکی ترەوە ڕەه دەکاتەوە

یەکی دیارو کاریگەر بوون توانیبێتیان جیاوازینەهەوڵەکانیاندا ئەوەندە سەرکەوتوو 

. واتە خاڵی تێپەڕاندنی ئەمان خاڵی جیاوازی  بۆ هەموو بزووتنەوەکە هەبوو بێت

چوار چێوەیەک وست کردنی بەڵکو تەنها در، ڕیشەیی بۆ دروست نەکردبوون 

هەوڵەکانی خۆیان بە  ،بووە بە کۆمەڵێک هەڵوێستی زۆر الوەکی و بێ کاریگەر

 .و چواندووە  کاریگەر ڕەچاو کردووە

تەوە و ببینێدا خۆی بێت هەوڵەکان لە جیاوازی بنەڕەتیبە بڕوای من ئە    

گوزەراندنی یانەی مارکسیستیانە بۆ هەل و مەرجەکانی خوێندنەوەیەکی دیالێکتیکی

و اجتهاد کردنێکی کرێکاری  ژیانی سیاسی و ڕێکخراوەیی و بزووتنەوەی

یەکەی اکسیزم و بنەرەتی جیاوازییانەی دەوێت کە بتوانێت لە ناوەڕۆکی مزانستی

ۆ پشت و وە هەروەها خوێندنەوە بەندی جیاجیای دەورو، لەگەڵ ڕەهخۆی بگات 

کاریگەری ئەو ژوورنالیزمە وانن ئەمانە ئەت واقعی عەینی واقعەکەی خۆی بکات .

. واتە ئەو هێرشەی کە بە  اتەوەی خۆی کەم ڕەنگ بکەندڕەهبەهای  یە لەسەرجیهان

دەکرایە سەر بزووتنەوەی کرێکاری و کۆمۆنیستی هۆی داڕوخانی سۆڤیەتەوە 

لەسەر ئاستی جیهاندا ، هەر هەمووی پێویستی بە وەاڵمی تیۆری و سیاسی و فکری 

هەتا ئێستا ئەو وەاڵمانە نەبوونەتە هۆی ئەوەی کە کاریگەری  کەخۆی هەبووە . 

ێویستیان بە ئینسان البەرێت . بێ گومان ئەمانەش پئەو داروخانە لەسەر ذهنی 

ک هەبوو کە نەکراوون لەو ئان و ساتانەدا یان کە کراون بێ بەحث و پلیمی
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بۆ داڕوخانی مۆدێلێکی  . واتە )مرۆڤەکان( کاریگەر بوون لەسەر ذهنی ئینسانەکان

بۆ سەر کۆمۆنیزم بە بوون بە هۆی هێرشێکی گەورە  تری سەرمایەداری ،

ەتوانێت ئەرک و حیزب ندروست بوونی حیزب وەاڵم نەئەدرایەوە ، کە 

تەنها دروست بە جێ بکات . حیزبی چینی کرێکار جێمەهامەکانی خۆی وەک 

لە ڕەوینەوەی کاریگەری  جێ کەری ئەو هەلومەرجانەکاری جێبەکردن ناتوانێت 

 میدیاکانی جیهاندا بێت لەسەر ذهنی ئینسانەکان .

خستنەکەی و هەوڵی کجۆری ڕێو تیۆری ی بە هەر حاڵ حیزب تەنها بە گۆڕان    

گومان ، کە بێ جێ بگەیەنێتدەتواتێت ئەو ئەرکە بە ستراتیژو جۆری ستراتیژەکەی

سۆڤیەت من ناچمە  ڕووخاندنی یەکێتی. بۆ  ی دیالێکتێک جیاوازنجۆرەکانیان بە پێ

چونکە جێگایەکی تر دەخوازێت کە باسی لێوە بکرێت . بەاڵم بە  قواڵی باسەکەوە ،

یەکانی ئەو داڕووخانە ۆ الچوونی کاریگەریهەر حاڵ دەمەوێت ئەوە ڕابگەیەنم کە ب

یەکانی جیهانیلە الیەنە هەندێک  و الچوونی ئەو فریاد ڕەسەو ئەو ئاواتەی کە 

تە مۆتەکەو لە دەست ووەبئەمڕۆکە  وتنەوە جیا جیاکان خەونیان پێوە دەبیبێ ،بزو

چوونی ئاواتەکانیان ، یان هەر بێژانێک کە دێتەوە سەر سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم و 

ئەو سیستەمە فکری و  کە کۆتایی یەکجارەکی کۆمۆنیزم ئەوان وەاڵمت دەدەنەوە

کۆمەاڵیەتی و ئابوری کۆتایی پێهات ، یان ی بۆ سیستەم یە .و کۆمەاڵیەتی سیاسی

ویست لەو ڕێگەیەوە بزووتنەوەی نەیان دەزانی یان دەیان بەاڵم کۆتایی مێژووە !؟

، چونکە ئەم مۆدێلە  خۆیانەوەستی بخەنە ژێرکاریگەری لێکدانەوەکانی کۆمۆنی

. مۆدێلەیە کە لە سەر بنەڕەتی کاری بە کرێ و سەرمایە جێگیر بووە ئەو هەمان 

 ەبێت بانگەواز بۆ سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم بکاتندا ەروەها ناتوانێت تەنها لە شکڵه

هەتا ئێستا کاریگەری ئەو شکستە بە شێوەیەکی زانستی بەیان نەکراوە . هەروەها  . 

لەگەڵ و یان پیادەکردن و نەگونجاندن  داڕێگەی لە پەرلەمانتاریستی لە جێگەوچەپ 

. ئیتر لە دوای ئەو حەرەکەتەوە بەهای بوونی  دایەی سەرمایەداریبزووتنەوەئەو 

چەپ وەک خۆی لە دەستی داوە . لێرەوە دەردەکەوێت کە چەپ بەوە دەناسرێتەوە 

بۆ ناو چینی کرێکار  خۆی و ناتوانێت جێگەو ڕێگەی یەکە تێکەڵ بە بۆرژوازی

 لە بەرامبەر ئەو بزووتنەوانەدا ئێمە مارکسیستو . هەر لێرەوە  گۆڕ پێ بکاتئاڵو

بوونی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی و کرێکاری بە گرنگ و بە بەها دەزانین و 

او ترە بۆ تێپەڕاندنی ئەو ئەزمەیە لە سەردەمی ئێستادا ، جهەروەها شیاو ترو گون

دا جێگایان بۆ بکەینەوە ت چەپ بوون لە حیساباتی ) هەژماری( بۆرژوازیبۆیە دەبێ

.  ەوەی کۆمۆنیستی چینی کرێکاربزووتنەوە نەوەکو پەیوەندی داری بکەین بە، 

خودی چەپ نەیان توانیوە دەربچن لە چەپ بوونیان و مارکسیستێکی زانستی و 

واقعی سەردەمەکەی خۆیان بن و کاریگەری ئەو ڕووداوانە لەسەر ذهنی هاوکارو 
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جەماوەرێکی بەرینی چینی کرێکار البەرن . ئەوەندەی خەریک بوون  هاوخەبات

انەوە ڕۆژانەوە ، ئەوەندە بە ڕۆشن کردنەوەی ذهنی ئینسانەکبە کاری ڕیفۆرمی 

ناهەموواری ئەو  ێک کە دەردەچێت ناتوانێت قۆناغیتێکەڵ نەدەبوون . هەر بەحث

. ئەزانێت کە  کاریگەریانە لەسەر شانی چینی کرێکار بە دروستی هەست پێ بکات

کوێدایەو چۆن یەکەی لە م نازانێت گرانی و چەقی قورسایبارێکی گران هەیە بەاڵ

ای من کۆمۆنیزمی وڕبئەتوانێت ئەو هێزی نوێڵە بە جووڵە بەکار بهێنێت . بە 

ئەوەندەش ، یەوە هەیە پەیوەندهاتووی ئەو ستی چەندە پەیوەندی بە واقعی پێکزان

ە زیاتر پەیوەندی بە ذهن ڕۆشنی ئینسانەکانەوە هەیە . ئەوەشمان لە یاد نەچێت ک

و واقع بەرجەستە  وەجەنگی کەنەداوەدە لە دوای ەنئاکامی شکستەکانی ئەم ڕەه

کە نەتوانراوە لەسەر ئاستی  ندە ڕەگی دەگەڕێتەوە بۆ پێشووتر ،. هەرچە بووە

جیهاندا هێزێکی بەرینی هۆشیاری چینایەتی چینی کرێکار پەروەردە و ئامادە 

ی داڕوخانی ئەو سیستەمە لە ە گرفتیان نەبێت لە هەلومەرجبکرێت ، ک

بزووتنەوەی ناو پەرلەمانتاریزم لە الی  )پرسی( مەسەلەیسەرمایەداری . وە 

ان کردە خاڵی و دەی هەندێک ڕەهەندەی هزری بوو بوونە ئەلتەرناتیڤی ئەزمەکە

یزمە نێت بە بەشێک لەو پەرلەمانتارەندی سۆڤێتاتیش ئەتوادەرچوونیان ، کە ڕەه

 .  دابنرێت

بەڵکو ئەوانیش بەشێک نەیان ئەتوانی کوردستانیش نەگرنەوە ،  کاریگەریانەئەم     

کاریگەریەیان لەسەر هەبووە ، چونکە ئەم لەو گشتە لە جیهاندا بوون کە 

لەوەی کە دا کە نزیک بوون ، بێجگە یەکە زیاتر لەو ناوچانەدا ڕوویانکاریگەر

لەبەرئەوەی هەر ئەو کاریگەرییە نزیکەی  ، دووریش بووایە هەروەک ئێستا دەبوو

الی ئێمەیە کە کاریگەری لەسەر جیهان هەیە ، لەبەر ئەوەی تێکستەکان لەسەر 

هەروەها لەسەر ئاستی جیهاندا ڕەهەندێکی  ئاستی جیهاندا شکست خواردووە .

تا بتوانێت لە  دانەوەی ئەم شکستە ڕێچکەی نەگرتبوو و نەگرتووە ،زانستی بۆ لێک

 ەندە هەبێت .مەش ئەم ڕەهالی ئێ

بۆرژوازی بۆ سیاسەتی بۆرژوازی لە الی ووردەچەپی  ەتیئەوەندەی پاشکۆی    

ەپ بەرجەستەیە ، بەو و لە جیهاندا هەیە ، ئەوەندەش بۆرژوازی بوونی چ ئێمە

یەکان ەک یەک و لە یەک ئاستدا کاریگەرییە کە لە شوێنە جیا جیاکاندا ومانایانە نی

نی جیهاندا . بێجگە یەک الیەنی نیسبی هەیە لە ناوچە جیا جیاکا ئەمەش وەک یەکە ،

خڵتەو  ئابووری و دروست بوونەوەی کۆمەڵێک ناهەمواری لەوەی کە هەلومەرجی

ەندی ناسیۆنالیستی خاڵ و کۆمەڵێک ڕەهەندی کۆنە پارێزی کۆمەڵ و ڕەه

ە هەموو بەرامبەریاندا . چونکەندی چەپ لە ، هەروەها بێ وەاڵمی ڕەه دواکەوتوو

رێت یان دروست ببێت . کە گفتوگۆیەک ناتوانێت ئامانجی زانستی لێوە سەرچاوە بگ
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ەی کە بۆ وەاڵم دانەوەی ەو هەلومەرجێکی زۆر گرنگ و بەشێکە لئەمە قۆناغ

و کۆمۆنیزم بۆ سەر سۆسیالیزم ەندی ژورنالیزمی جیهانی و هێرشەکانی ڕەه

و سەربەست نی یە .  میتۆدێکی زانستیێکی جیا نەکراوەیە . لێرەدا هەتا ئێستا قۆناغ

کە توانیبێتی لەو دیاردانە بە ووردی بکۆڵێتەوە ، ئەوەشی هەیە نەیتوانیوە زانستی 

ەم بێت .... و نەی توانیوە لە خۆ پارێزی ووردە بۆرژوازی دەربچێت.. ئ

ی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ەندی فکرانە بێ ئامانجی داوە بە ڕەههەلومەرج

بزووتنەوەی چەپ لەم ناوچانەو لە جیهاندا . کە ئەویش داپۆشراوی سەر 

ی چەپی ەتی چەپ خۆیەتی . ئەو کلک بوونەکاریگەری ئەزمەی سیاسی و کۆمەاڵی

و ڕەوتی ناسیونالیستی چەکدار و چەکداری ئێرە بۆ چەپی ووردە  بۆرژوازی ئێران 

وون بئاستی گەوجکە تا  ، جێ هێشتوونبەسەر لەزۆر خراپی  کاریگەریەکی ،

بووەتە بەشێک لە  داەیی لە نێوەندیانی کردوون . هەروەها بێ ئیرادگەوج

بێ ووشەی  و دەماری ملبەرز کردنەوەی یان کە تەنها بە هەڵسوڕانی سیاسی

گێڕی و بێ ئەوەی بتوانێت ئەلفێک بخاتە سەر ڕستەی لەوەو پێشی شۆڕش

 . ملیانی بۆ فەلەت کردوواویان ، دەماری روەرگی

انە کەواتە لەم بەشەیاندا هەتا وەکو چەپ لە هەموو ئەو کاریگەریانە ئاگادارو ووری

ک بۆ ئێستاو ئایندەی ناتوانێت کارێ، ریان دەرنەچێت بێت و لە ژێر کاریگە

 . بە جێ بکات لە ناو بزووتنەوەی چینی کرێکارداکۆمۆنیزم جێ
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 بەشی سێیەم

 

 خانی کۆمەاڵیەتی {داڕوخانی ژێر} 

پەیوەندی بەوەوە هەیە کە خانی کۆمەاڵیەتی هەر سیستەمێک داڕوخانی ژێر    

توانای بەرهەم هێنان تیایدا دەبێت بە سفر یان نزیک بە سفر دەبێتەوە . ئەویش لە 

یەوە کە لە بازاڕدا ەبەندی کااڵیزڕێگەی بەرهەم هێنانی بەرهەمێکی زۆر و 

یا دان شانێیەی کە لە نێوان پاکردن نییە ، واتە ئەو پەیوەندیی داوپێییەکەی بە زۆر

ی زۆری بەرهەم پەیوەندییەکەی بە پێداواکردندا هەیە ، خواست یا و خستنەڕو 

دەکەون  یان کاتێک کە کارگەکان لە کار، هێنان داواکردن لەسەریان کەم دەبێتەوە 

توانای کڕینی کااڵیی توانایەکی الوازو سست دەبێت بۆ  لەو ڕێگەیەی پێشووترەوە ،

الیەکی ترەوە بێ توانایی گەشەی ئاستی بەرهەم لە  . ئینسانی بەکاربەری کااڵکان

هێنان ، بە جۆرێکی تر دەکەوێتە ژێر کاریگەری بەرهەم هاتوویەکی زۆری 

واتە کاری . جیهانی یەوەو هەمان کاری پێشوو لە پەیوەندی یەکانیاندا ڕوو دەداتەوە 

ان یان هەر هەموویان بەرهەم هێن ، ی پالنێک ئەکەوێتە کەنارەوەبەرهەمهێن بە پێ

بەهای  چێوەیەک ،ئابووری هەر چوار ژێرخانی  بۆ داڕوخانی .  سفر دەبێتتیایدا 

بازرگانی کەم تا زۆرێک ئەبێتە سەرچاوەی داهات و کۆکردنەوەی قازانجی زیاتر. 

ەکی ترو ناوچەیهاتووی گرتوو کااڵی بەرهەم واتە دەرەوەی ناوچەی ئەزمە

گوێزانەوەی و کۆنترۆڵ کردنی بەرهەم هێنانی ناوچەی ئەزمە گرتووی بەرامبەر 

.  دەبێتە مایەی بێ کارکردن و لە توانای کڕینی ئینسان کەم دەکاتەوەدەکات و 

هەروەها لە ئاستی هەموو جیهانیشدا ، بەشێوەیەکی فراوانتر و کاریگەر تر فشار 

ی انمالنێکەخاتە سەر بژێوی مرۆڤ . کەواتە ئەزمە لە چوار چێوەی ملد

 سەرمایەداران و توانای بەرهەم هێناندا بەرجەستە و واقع دەبێت .

پەیوەندییە چینایەتییەکان دەکاتە کەناری  مانەوەی ئەزمە حەتمەیەتی    

لەهەمانکاتدا و یەکانەواقعی پەیوەندییە چینایەتیئەزمە واتە  ، یەکانی خۆیەوەپەیوەندی

ئەزمە  . بەو مانایە نا کە ەیشیەکاندەرخەری لەناوچوونی پەیوەندییە چینایەتی

، بەڵکو بە  یەکان لە ناو بباتئەتوانێت لە ساتەوەختی خۆیدا پەیوەندییە چینایەتی

  .  پێچەوانەوە بە تەواوی تووندو تیژی دەکاتەوە

، ئەوەیە کە سیستەمێک ژیانی لەگەڵ ئەزمەدا ئاوێزان بێت  ستملێرەدا مەبە     

لەبەرئەوەی سیستەمی سەرمایەداری ، لەگەڵ نەخۆشی درێژخایەنی ئەزمە دەرگیرە 
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دا یان لە ساتە ، ئینسان لە دواتری دەبێت ئەوە بۆ هەموو الیەک ڕوون بێتو دەژی ، 

یان .  یە دایەیە چینایەتئەزمەدا هەوڵی لە پێناوی لە ناوبردنی ئەو پەیوەندی وەختی

نەها ئینسان بێ بەها ێنن و کاریگەریان لەسەر ژیانی ملوێدەیەوێت ئەزمەکان نەم

بێت . کەواتە سیستەمێک ژیانی هەموو ئەزمە بێت ئەوا ئینسان هەوڵی لە پێناوی 

ژیانێک بە سەر بەرێت کە کاریگەرییەکان و بێ ئەوەدا دەبێت کە بتوانێت 

یەکانی . ئەزمە بووەتە ناوەڕۆکی پەیوەندین ربەسەر خۆیان الی ژیانیان لەیەکانمافی

و سەرمایەداریش ئەزمە سەرمایەداری واتە ئەزمە بە مانای سەرمایە داری دێت 

. واتە حەتمەیەتی مێژوویی بۆ سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم پەیوەندی  ناوەڕۆکی دەبێت

نێکی ە ناوەڕۆکی جواڵئەو حەتمیەتە دەبێتبە کۆمەڵگای چینایەتی ئێستاوە هەیە ، کە 

ەکان . بەاڵم لە الی بوورییە ئاماددی و دیالێکتێکی  مێژوویی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتی

تەمێکی پان و ئێمە ئەزمە سەرچاوەکەی بە هەمان سەرچاوەوە بەندە کە لە سیس

.  یەوەهێنانی سەرمایەداریدا ژیانی بەند بووە بە ژیانی بەرهەم بەرینی سەرمایەداری

دا سەرتاپای بەرهەم هێنانی سەرمایەداری ی کە لە پێش جەنگی کەنەداوبێجگە لەوە

ڕوو لە ئەزمەیەکی بێ سنوور بوو بوو، چونکە بەرهەم هێنانی کااڵیی لە ڕێگەی 

تەکنۆلۆجیاوە بەهای کااڵیی دابوو بە هەموو شتەکان و کااڵیەکی بێ شووماری لە 

گەمارۆی ئابووری ئیمپریالیستی ەندی ناندا بەرهەم هێنا بوو . واتە ڕەهبەرهەم هێ

نەوەی ئەزمەی بوو لەسەر سیستەمی سەرمایەداری و کرێکاران لە عێراقدا ، چڕ

هەروەها پەیوەندی بەوەشەوە هەیە کە . یە لەو ناوچەیەدا سەرمایەداری جیهانی

یان چەکێکی کاریگەرترە لە چەکە ، یە تووندو تۆڵی سەرمایەداری چەکێکی

ەتوانێت چەکی هایدرۆجینی کە دیەلۆژی و ئەتۆمی و با کۆکوژەکانی وەک چەکی

یەکانی تر بکات . یان سەرەڕۆی پاوانی ناوچەی بەرهەم هێنەری وواڵتانی

سەرمایەداری لە ژێر ڕکێفی هەمان سیستەمی سەرمایەداری ئیمپریالیستی بخاتە 

ڕەنگ و بێ بەها بکاتەوە .  وە کە خودی ئەزمە لەسەر خۆی کەمچوارچێوەیەکە

الیەک ڕەوینەوەی ئەزمە لەسەرخۆی و لە الیەکی تریش پاوان کردنی  واتە لە

گوێ ڕایەڵ کردنی ئەو ، هەمان سیستەم بۆ خۆی و ئایندەی هەمان سیستەم 

دانی هەمان ئەو . لە الیەکی تریش پیشان یە بۆ سیاسەتی مۆنۆپۆڵی خۆیوەیەێچوارچ

 ووالنەوەیەکجو  کاریگەریانە لەسەر چینی کرێکار کە دەست نەدەنە هیچ شۆڕش

دارو مەترسیدا ژیانێکی لە ژێر کاریگەری گەمارۆی ئابووری، ئەگینا ژیان 

. بێجگە لەوەی کە هەر الیەک  پەیوەندیەکان و ژیانی چینەیەخنکێنەری بەرەبەرەی 

، ئەوا ئەتوانێت ئەوە پیشانی ئەو سیستەمە بدات ، ڕابەرایەتی ئەو سیاسەتەی کرد 

ی پالن و سیاسەتەکانی خۆی دەبرێت بە سیاسەت و مەنهەجی ئابووری بە پێ کە

دا سیاسەتی  و )مجلس أمن( (UN)ڕێوە . هەر وەک ئەوەی کە ئەمریکا بەسەر 

دار چێوەی بڕیارنامەکانی خۆیدا سنوورمیلتارێتی و ئابووری خۆی لە چوار
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)مستهلک( بن ،  بەرۆی بەرهەمهێن و ئەوانی تر بەکاردەکاتەوە ، ئەو دەیەوێت خ

شوێنی جیاجیای بازاڕی کااڵکانی ئەو ، واتە دەیەویت شوێنە جیاجیاکانی جیهان 

ئەم سیاسەتە ناتوانێت لەسەر حسابی . ، زۆرترین وەبەرهێنانی تیادا بکات  بێت

کەواتە ئەوەی لە  . ت و ئیسقانی خەڵکی تر پارێزگاری لە کەسانی تر بکاتۆشگ

بۆ پارێزگاری لە کەمێک لە ئینسانەکان بە ، نێک ی پالعێراقدا ڕووی داوە بە پێ

ڕەحمی چەکە پێشکەوتووەکان و کایگەری و ڕێژەیەکی زۆر ئینسان دەخاتە ژێر 

. واتە ئەوەش لە پێناو فراوان بوونی هاوپەیمانێتیەکەیدا لە  یەوەتەقینەوە گەورەکانی

بەسەر صربیادا، کە ئەتوانێت  داسەپاند بووئەوروپا هەمان سیاسەتی تۆقێنەرانەی 

جێ بە جێ خۆیدا ئەیەوێت ئەو کارە ئایندەیەکی بێ ئەزمەی  لە پێناویبڵێین لێرەدا 

تایە ەتا هەبۆ ه چونکە ناتوانیت ئەزمە و دەرگیریەکانی  ئەمەش مەحاڵە ، . بکات

، واتە بێجگە لەوەی کە ئەمریکا یان و لەناوببات  لەسەر خۆی کەم بکاتەوە

زۆر بە شێوەیەکی ، سەرمایەداری جیهانی ڕوو بە ڕووی ئەزمە بوو بوونەوە 

اکاتە ئەوەی کە لە ئەمە ن ، وە بۆ ناو عێراق، ئەو ئەزمەیان ، گوێزایانەسیستماتیک 

، بەڵکو بە پێچەوانە  ڕووبەڕووی ئەزمە نەبوو بووە عێراق، تردا دەورانی پێشوو

 ق سەرتاپای دەرگیری ئەزمە بوو بوو . عێرا

بدەینەوە ؟ بێ گومان دەبێت دەمانەوێت گەمارۆی ئابووری بەچی لێکبەاڵم لێرەدا     

ئەوە ڕۆشن بێت کە سیاسەتی گەمارۆی ئابووری چ ئامانجێکی هەیەو دەیەوێت لە 

ئەوە ڕۆشنە کە ئەو سیاسەتە دەیەوێت ناوچەیەک  !پالنی خۆیدا چ هەڵبگرێت ؟

لک( ، بۆ ئەوەی لەئەنجامدا پەیوەندییە بە نفوسێکی بەکاربەر)مسته بکات

یان هەبێت . ئەم سیاسەتە هەتا وەکو انی بەرهەم هێنانی خۆی بەردەوامیەکئابووری

کە نەیان توانیوە  ر ئەو الیەن و بزووتنەوانە هەیە ،کاریگەری لەسەئێستاش 

کە  واتە سیاسەتە، جێنن نئامانجی ئەم سیاسەتە لە بۆچوونەکانی خۆیاندا هەڵ بهێ

کە بێ گومان ، کاریگەری خراپی داناوە لەسەر بیرو کردەوەکانیان و دەربڕینەکان 

انی خۆیان لەوە خاڵی کردووەتەوە کە ی چەپ زۆر گێالنەو ساوێلکە ئاسا شالیەن

لێکدانەوە لەسەر ئەم ئاستانە بکەن و بتوانن ئەو ئامانجەی کە ئەم سیاسەتە هەیەتی 

 . بکەنەوەڕوون 

دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە خودی چەپ ناتوانێت ، کەواتە بەشێکی ئەزمەی چەپ     

هەڵپێچی سیاسەتەکانی خۆی  ی، کە ئەویش خۆی لە ناو ئەو کایەدا بدۆزێتەوە

وو ڕووداوەکان کدانەوەیەکی تیۆری زانستی بۆ هەم. واتە دەبێت تۆ لێ کردووە

ەبێت لە چوارچێوەی سیاسەتێک کە و دواتریش ڕێگا چارەی دەرچوون ه بکەیت

ێت ئەرکی ئێستا یە بزان. بەم پێئیمپریالیزمی جیهانی دەیەوێت جێ بە جێ بکات 

نی یە و دەبێت چ کارێک لە خولگەی ئامانجەکانی بزووتنەوەی چیلەسەر شانی  چی
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ەندە ڕۆشنیت لەسەر ئەو دەبێت. دا بخوولێتەوە کرێکارو بزووتنەوەی کۆمۆنیستی

بە ئاگا  انە هەبێت کە بتوانێت دەوورو پشتجیاکانی ئەم کاریگەریالیەنە جیا

ان( ناتوانێت ئەم ئەرکە  بهێنێتەوە . بە ڕاستی بەیان نامەیەک یان شیعارێک )پالکارت

کارەکانی خۆیان لە چوارچێوەی بێجگە لەوانەی کە هەموو، ت ابە جێ بکجێ

لە ناوەندی چەپی ووردە  تادەهێنن . هەتا ئێسامەیەکدا کۆتایی پێبۆنەکان و بەیان ن

تێرو تەسەل لەسەر بەهای دا کارێک بۆ ئەوە نەکراوە کە بحثێکی بۆرژوازی

ێتەوە ێنیەکانی گەمارۆ و ئەزمە لەسەر بزووتنەوەکەو چینی کرێکار بڕەوکاریگەری

و بەیان نامەدا  ...... واتە کارەکان لە چوارچێوەی کۆمەڵێک ڕۆژنامەی خەبەری

بۆرژوازی و یەکانی هەندی ئەو ڕەهەندە لە کاریگەری، کە ڕەجێ کراوە جێبە

دانەوەی ئەزمەی سەرمایەداری لەسەر واتە ڕەنگ ئەزمەی بۆرژوازی دەربچێت .

کەواتە .  یەکتری بندەڵێیت وەک ڕەنگدانەوەیەکە کە الزم و مەلزوومی ، چەپ 

بکات . بەاڵم ئەمە لە ەندەکانی بۆرژوازی تۆش لەگەڵ خۆیدا ڕاپێچ ڕەهناکرێت 

 . بەو شێوەیەیە کە لە پێشەوە باسم کردنالی چەپ 

بۆ دەرچوون لە چوار چێوەی ئەو ، یە ئێستاش پالنێک لەناو چەپدا نی هەتا    

کە ئەزمەی سەرمایەداری کاریگەری دانەوە لە سەریان . دەرچوون لە ئەزمەیەی 

ان پێ بداتەوە ، بەڵکو جیهان ئەزمە میثاق و وحدە عمل و هاوکاری ناتوانێت وەاڵمی

بە ڕەوینەوەی  یەکی زانستی بوو وەاڵمبینی چەپ ، کاتێک ئەتوانێت  جیهان بین

،  یە ەزای )چەپ( نیووتهزرو  ئەزمە بداتەوە . بۆ خۆم بە هیچ جۆرێک بڕوام بە

 یە مێژووی لەوەو پێشەوەب و دەگرێتەوە ،چونکە چەپ بەو مانایە دێتە پێش چاوم 

ەو جۆرە پڕاوپڕی دەزگای . بەاڵم لە ئێستاشدا چەپ هەر ب چەپی هێگلی دەبینم

و بە هەڵگەڕاوەیی یەت هێگڵییەکانی چەپە . چونکە هەتا ئێستاش لە خەوشی ئیعالمی

دەربازیان نەبووە و بەشێک لەو میتۆدە سەرچاوەی دیالێکتێک بینین ، 

ک کە مارکسیزم چوارچێوەی بیرکردنەوەیانە . هەتا چەپ نەگۆڕێت بۆ بزووتنەوەیە

گومان چەپ هەر بە ، بێخستنەکانی بێت کبیرکردنەوەو میتۆدی هەڵسەنگاندن و ڕێ

گیری ئەزمە دەبێت . ئەوان دەیانەوێت بە سیاسەتێک کار بکەن کە ربەردەوامی دە

ەو یردە بۆرژوازیسەرو بەر ئاوێزانی سیاسەت و سیستەمی بیر کردنەوەی وو

هەوا کردنە ناو پێستی قسەو باسەکانیان و ڕەچاو  اندا ودرۆزنی لە لێکدانەوەکانی

نەکردنی ئەزمەکانیان و بە چاک لێکدانەوەی هاوکارەکانیان کە لەوانەیە زۆر زۆر 

کەمیان لەو کارانە جێگای ڕەزامەندی بزووتنەوەیەکی کرێکاری بێت . 

 دەرچوون لە ئەزمەی ڕۆژنامەکان ناتوانێت هەوڵێک لەهەوڵەکانی دامەزراندنی

 ، بەڵکو لێکدانەوەکانی ئەو دیفاکتۆیە و پالنەکانیان لەو دیفاکتۆیەدا ، چەپ بێت
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ەزمەیەی کە دەربچن لە هەموو ئەو ئ کە ئەتوانن، دەتوانێت ئەوەمان پیشان بدات 

 داوەتەوە لە سەریان . یەوە ڕەنگی بەهۆی  سەرمایەداری

ان درکیان لێکدانەوەی ئەونەوەکو  .بە کورتی چەپ پاش کەوتەی ڕووداوەکانە     

شەتەکی بدەنەوە ، بەڵکو پەشوکانوونی ، وەک خۆی لێکسەر ئەزمەی ئێستا نییە و لە

بە ڕیفۆرمەکان دەتوانێت بزووتنەوەکەی  داوون بەخۆیەوە . چەپ دڵی بەوە خۆشە ،

پێشەوە ، واتە جوواڵنێکی خود بە خودی بە هەمو شت دەزانن ، خۆیان ببەنە 

 ئەچنە ئاو .  بەڵکو وەکو کوتاڵ نناتوانن گەشە بکە

کە بزووتنەوەی کۆنەپەرستی ، گەواهی ئەو باسانەی ئێمە بەوەوە گرێ دەدەم     

ەندی خەریکە خودی هێزەکانی تری ناو ڕەهکە ، هێزێک  تەمەذهەبی بووە

ناسیۆنالیستی ئەخوات . ئەمانەش هەموو ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو کاریگەریانەی کە 

ێراقدا هەبووەو کە لە عسۆڤیتاتەوە هەبووە و ئەو ئەزمەیەی  پەیوەندی بە داروخانی

ئەو الیەنەی کە  واتە جارێکی تر ئینسانەکان دەگەڕێنەوە بۆ ئەوەیهەیە ، 

جێگای ئومێدی  یەداری دەوڵەتی دەکرد ،ی سیستەمی سەرمائامۆژگاری بە پێ

دا بیەذهەفریاد ڕەس لە بزووتنەوەی م ، ئێستا بوونی نەماوەڕزگار بوونیان بوون 

کاتێک فریاد ڕەس فریاد ڕەسەی کە هیچ دەبینرێتەوە ، ئیسالمی سیاسی بوونەتە ئەو 

وەک ئێرەدا ئەتوانن ی ئەوەی لە ناوچەیەکی دوو مەینەتیە . ئەوان بە پێنابێت لەم دەر

،  خۆیان ۆیان ڕابکێشن و بیان کەن بە هەواداریو هەستی ئینسان بۆ الی خ سۆز

ڕووانەی کە   لەو کە جی کۆمەاڵیەتی ئێمە ڕوویەئەوەی کە هەلومەر بە هۆی

یە نامان کات و لەگەڵیدا ئاوێزانە . ئەم ڕاستیتێکەڵ و پێکەڵە بە تیۆری مەزهەبەکان 

 ێتە ئەوەی کە ئێمە دەبێت توێژینەوەو لێکدانەوەیبەڵکو دەمان گەیەن، بە دوژمن 

ا نابێت یەکدە مەالچونکە لەگەڵ کۆلکڕۆشنمان لەسەر هەمو الیەنەکان هەبێت ، 

ڵەم بە سەرچاوەی گفتووگۆکانی فەلسەفەیەکی ماددی لە قە گۆیەکەوە ،بکەوینە گفتوو

 کرێکار البەرین . بێجگە لەوەی  یە لەسەر سەری چینیبدەین و بمانەوێت ئەو تارمای

پارێزەکان ئامانجەکانی مەکان بە بەردەوامی دەبنە پانتاییەک کە الیەنە کۆنەئەز

واتە الی گەشە کردنیان . کەدەدەن و دەیکەنە دەست کەادا تاو خۆیانی تی

ئەو هەواڵنەی ، زانستی ئامادەنەبوونی تێئوورییەکی مارکسیستی و کۆمۆنیستی 

هەروەها زیندوو دار کردووە . امانجئیسالمی سیاسی بۆ ئامانج و سیاسەتی خۆی ئ

دا دروست گەشەی ڕەهەندی مذهبی تیایان، بوونەوەی ئەو ئیحساساتە لە جزائیریشدا 

یەوە ئەزمەی ئابووری و کۆمەاڵیەتیهەموو شتێک پەیوەندی بە پێش کردووە ، 

ئێمە فریاد بەڵکو ، یە ێن ئەوەی کە هەبووە فریاد ڕەس نیئەڵ ئەمانە هەبووە . واتە

لە جزیرەدا شۆڕشمان کردوو لە کاتی خۆیدا ئێمە ڕەسین ئەویش لەو ڕێگەیەوە کە 

گیر ێکی ترمان تیایدا جێاڵیەتی و هەلومەرجکۆمە ێکی تریقۆناغمان هێنا بە کۆتایی
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بێجگە ، کاری بەسەردا بهێنێت ، نەی توانیوە گۆڕاندا کاتەکرد . لە بنەڕەتیشدا لەو 

دا ، چوەتە یەکی کۆمەاڵیەتیپەیوەندی یەکان لە چوارچێوەیپەیوەندیلەوەی کە زۆری 

بچمە سەر خاڵە  ا . من لێرەدا نامەوێەریعەتێکەوە و ئیتر بە پیرۆز دانرناوو ش

ووردو درشتەکانی ئەو الیەنە ، بەو مانایە نا کە خۆ پارێزی بکەم بەڵکو ئەو 

 مەسەلەیە جێگەیەکی تایبەتی دەوێت .

یە گە بەو مەنهەجە کۆنە پارێزیجێ، وە بە هەر حاڵ لێکدانەوەکان نەیان توانی    

. ئەمانە هەر هەموویان  گەڵیاندا لە گەمەیەکی منااڵنەدا بوون چۆڵ بکەن ، بەڵکو لە

بەش بەشی بێ توانای یەکانی چەپن ،  ، بەش بەشی ئەزمەکانی چەپن

 ە بزانرێت کە لە ڕەهەندی هزری دەرچوونیشیان لێکدانەوەی دەوێت ، دەبێت ئەو

ژیانی سیاسی و ڕێکخراوەیی    یئێستای چەپدا چ بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەو ڕووە

کارەکان بە شێوەیەکی تێڕوانین و لێکدانەوە و هەڵسوڕان و بتوانرێت  ! تێ بپەڕێنن

غەی ئەو ئەزمەیە  جدی ترو هەمە الیەنە تر هێرش بکاتە سەر ئەزمەکەو قۆزا

نەبێت بە صدفی هەتا هەتای ڕەق و بەهێزی و گەرای ناوی نەپوکێتەوە 

نە چەپ گەرای ناو قۆزاغەی خۆیان ببە . کەواتە دەبێتبەبەردبوون ڕوونەدات 

، دەبێت م پێیە چەپ ن . بەان و تا دواین گەشەی خۆی ببەری ژیسووڕێکی ت

لەسەرخۆیان البەرن ، ژیانی  و هزری و سیاسیەکان ئابووری یئەزمە کاریگەری

یان پێ ەبدەن کە ئەزمەی ئابووری ئەم سیستەمە گەمخۆیان بە ئاڕاستەیەک تاو

 نەکات و قوتیان نەدات . 
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 بەشی چوارەم

 

 لێکدانەوەکانی چەپ {} میتۆدی 

 خۆی ئاڕاستەی ەکەیسیستەمی فکری بێ گومان هەموو بزووتنەوەیەک     

مێکی فکریش بزووتنەوەیەکی هەر سیستە بزاوتنی دەست نیشان دەکات . هەروەها 

بێ گومان لە سیستەمی سەرمایەداریدا ، چەپی ووردەبۆرژوازی  دەبێت .

یە و تیایدا بەرژەوەندی و بەرژەوەندیهەمان سیاسەت  یان بە ئاکاریبزووتنەوەی دژ

ی دەیەوێت بەشی پەیدا بکات لە سیستەمئەو دەستەیە دەست نیشان دەکات ، 

کۆمەاڵیەتی چینایەتی ، لە الیەکی ترەوە بزووتنەوەیەکی  ئابووری کۆمەاڵیەتیدا .

لەگەڵ  ەگەڵ واقعدا و بە میتۆدیش جیاوازجیاواز لبە ئاڕاستە بەرامبەر دەسەاڵت ، 

ڕاستەی ، ئەمەشیان بە ئا ی ئێستاسیستەمە ئابووری سیاسی ئەمدیالێکتێکی واقعی 

یان بە ، لەگەڵ بەرژەوەندی کۆمەڵێکی پان و بەرین  ،بەرژەوەندی چینێک دەبێت 

و  بڵێین چینی پان و بەرینی چینی کرێکار ، ئاڕاستەی سیاسەت شێوەیەکی تر 

  . هەڵوێستەکانی خۆی تاو دەدات

ێنوێنی کەری کورتی هەموو بزووتنەوەیەک دەبێت سیستەمێکی فکری ڕبە    

لەگەڵ ئەوەشدا بە سیستەمی  ە بێت .یەکانی ئەو بزووتنەوەیسیاسەت و بەرژەوەندی

یەکەی ئەدۆزرێتەوەو دەتوانرێت هەر لە هەمان هزرییەکەی بزووتنەوە پراکتیکی

هەموو ئەمانە لە چەپدا بە شێوەیەکی  بکرێت .ئاسۆوە دەست نیشانی ئامانجەکانی 

ەوەندەی پابەندی بزووتنەوە فکرییە ووردە  ستماتیک نابینرێت ، یان ئس

یەکانە ئەوەندە لەگەڵ بزووتنەوە و سیستەمی فکری مێژوویی و میتۆدی بۆرژواز

 . یەردا تێکەڵ و جووت نیچینی کرێکا

کۆمۆنیزمی ان بۆرژوازی بە ناو نیشلەالیەک بزووتنەوەی هزری ووردە    

، مارکسیزمی شۆڕشگێڕی پێشووتریانە  کرێکاری ئەوەندەی دووبارە کەرەوەی

ئەوانەی تری دەرەوەی ئەوانیش ، هەریەکەیان و بەجۆرێک و بە ئاکارێک  و 

لۆجیکێکی ناسیونالیستی چەکداری و ووردەهیگڵیەت و هەندێکیشیان خۆیان بۆ 

یەکی تر گروپێکی بێناونیشانی یەکالیی نەبووەتەوە کە ئەبێت چی بکات ، لەال

ئەوەندە لەگەڵ سیستەمی ئاڕاستە ئانارشیست دەردەکەون و بیردەکەنەوە ،
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ناکرێت تۆ ناوی ڕۆبۆت .  ینمارکسیزم ئاوێزان نیبیرکردنەوەی تازەو زیندووی 

بەکار بهێنرێت . لەگەڵ دیالێکتیکی مارکسیزم چۆن نەزانیت ڕۆبۆت و بەریت 

تووندو و پەیوەندییەکی ئەمانە نەیان کردووەتە تازە بوونەوە بەڵکو جۆرێکی ترە 

هەیە . بەو مانایەی کە سیاسەت و میتۆدەکانی برنیشتایین  یان لەگەڵ ڕیڤیژنیزمداتۆڵی

و بەشێکیش هیگلیەت و بەشێکی تر ئیکۆنۆمیزم و تا سنوورێک لەگەڵ ئانارشیزمدا 

، یان پێک هێناوە ی ئەوانەی ترو میتۆدی کۆمۆنیزمی کرێکارتێکەڵ یەک بوون 

. ئەم ری ڕیڤیژینیزم کە بەناوی مارکسیزمەوە ئەدوێت بێجگە لەو جۆراوجۆریەی ت

ئەوەندە نەیان ، تێڕوانینانە ئەوەندەی بوونەتە دواکەوتن و ئەزمەی بزووتنەوەکە 

پلمیکی ناو  گەڵ بحث ولە پ بڕەوێننەوە . چونکە ئەم تێگەشتنانەتوانیوە ئەزمەی چە

یان بە ڕێگەی بەیان نامەو پالکارتان سەری کێشەکانیچارە مارکسیزم نایەتەوە ،

ندی چەپی دەدەنەوە . لێرە ئەوەندەی ئەو ڕەهەندە پاشکۆیەتی بۆ ڕەهەوەاڵمی پێ

 ەوەندە بیر ناکاتەوە ئەوەندە ئاوەزیئو کردویەتی ، ئەزمە گرتووی ئێران دەکات 

کیە کە یبۆ دەرچوون لەو چوارچێوە داڕێژراوە میتافیز. بەکار ناهێنیت 

وەندی خۆی گرێ ئەدات بە گۆڕان ، پەیو بێ گمایانەبیرکردنەوەی دۆ

امەڵە دەکات دا مبۆرژوازیدیدوتێڕوانینەکانی ەوەندەی لەگەڵ ئ هەلومەرجەکانەوە ،

بێ گومان هەموو ئەو بەهایانەی کە لە . ناپەڕێنێت ئەوەندە ئەو درککردنەی تێ

ی حیزبە چەپەکانی تر و مینی و بەرنامەکانی تر ەرنامەی دنیای باشترب

کانی ناو بزووتنەوەی خراپە هەیە هەر هەموو دەرخەری الیەنە دابەرنامەکانیان

بە بەرد بووەیە . واتە  یە کی ئەو بزووتنەوە ووردە بۆرژوازیفکری و پراکتی

وەوە دەست پێ دەکات کە یان بەشێک لەو چەپەیە کە تواناکانی خۆی تەنها بەئەمانە

 بەشێوەیەک دەکۆڵێتەوە لەگەڵئەو بزووتنەوانەو دیاردەکانی تەنگوچەڵەمەکانی 

یەوە . کەواتە میتۆدەکان دەبێت ەداری ئەخاتە ژێر ڕەخنەیەکی شکڵیی سەرمایشێوە

کانی خۆیدا بەکاربهێنێت مۆخ لەگەڵ دژەخۆی تا سەرکاریگەری  بە پێی پێویستی

 وەدابنێت ، نەوەکو لە ڕووی دەرەوەی دیاردەیەکی شارەوە گەریان لەسەریان کاری

ەندەی هەر وەرگرتبێت . واتە ئەو ڕەه هەند قسە بکات و بە ترۆپکی ڕەخنەشی بە

ە دەرەوەی حیزبەکەیەو ئیدعا و بە هەمان ناوەوە دەداتە کۆمۆنیزمی کرێکاری ل

ەکەیان نەی توانیوە جیا بوونەو، هێنانی حیزبێکی تر دەکات بانگەوازی پێک

. بەڵکو لەڕوی تێکی جیاوازی خۆی ڕابگەیەنێت کلێجیابوونەوەیەکی دیا

 ەک چۆن میتۆدەکەیان لەگەڵ ڕوکاری دەرەوەجیابوونەتەوە ، هەر و ڕوخساریەوە

، ئەو هەبووبێت یەکاندا ی سۆسیالیستە خەیاڵیمامەڵە دەکات . واتە ئەوەی لە فەلسەفە

بەند نین . بێ گومان  ن ئەوەندە بە واقعەوەئەوەندەی بە خەیاڵەوە بەند یبەکارهێنانە

یە بۆ ی ئێمە ئێستا واقعێکی حەقیاتی نیهەڵسەنگاندندیدو بڕواکان و ی واقع بە پێ

بەڵکو بە پێ ی تێڕوانینەکانی کۆمۆنیزمی زانستی ، ژیانی ئینسان پەیوەندیەکانی 
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 بدرێتەوە . ی واقعەکەیتواقعێکە دەبێت لەبنەڕەتەوە هەڵبووەشێتەوە ، نەوەکو ئارایش

ئەوانەی کە لە پێشەوە باسم کردن میتۆدی بەشێکی چەپە کە بێ گومان جیاوازی و 

ئەزمەیەکەوە سەرچاوەی گرتووە ، میتۆدی ئەم جیابوونەوەکانی لە ڕێگەی 

یە ناتوانێت وەاڵم دەرەوە بێت بە میتۆدی سیاسی و کۆمەاڵیەتی بزووتنەوە هزری

 سەرمایەداری .

لەسەر ئەزمە  ی ڕۆشنتپێویستە درک، یە بۆ هەموو تێپەڕاندنێکی ئەزمە بەم پێ    

رێت لەو چوارچیوەیە یەکانی دەست نیشان بکریت و بتوانهەبێت و کاریگەر

بدرێت کە دنیای ئەزمە گرتووی چەپ بە یان دەبێت هەوڵ بۆ ئەوە ،  ندەربچ

انستی دەتوانێت کۆمۆنیزمی زتێزەکانی ئەوەش تەنها  تێپەڕاندنی وەاڵم بدرێتەوە .

بە هەموو  ئەوان   چونکە چەپ وەاڵمی خۆیان وەرگرتووەتەوە مە بداتەوە .اڵئەو وە

یان کۆمەڵێکیان وەکو خۆیان دەڵێن مینی  مانایەک پرۆژەیەکی بەرنامەیی

لە بنەڕەتەوە هەمووی نامەیی ، بە پرۆژەیەکی بەیان دەردەکەن بەرنامەیان هەیە و

ئەزمەیەکدا پرۆژەیەک دەردەکرێت دەبێت ئەوە لە هەڵئەوەشێنێتەوە . کاتێک لە 

نەوەکو بە پێچەوانەوە وەک ، ئەستۆی خۆی بگرێت کە وەاڵم بە ئەزمەکە بداتەوە 

وە هەتاوەکو ئێستا ئەو مێژووەی کە لە دەوورانی پێشووتری ئەم بزووتنەوەیە

 ناوەڕۆکو  نەیتوانیوە وەاڵم بە چەپ داوە . کەواتە ئەم باڵەی ئەزمە گرتووی ڕووی

لەبەر ئەو هۆیانەی کە لە بەشەکانی تردا ،  ڕووی ئەزمە گرتووی خۆی بداتەوە 

باسم کردووە . ئەوەندەی کاریگەری ئەزمەی سەرمایەداری لەسەر ئەو ڕەهەندە 

ئەم ڕەهەندە نەیتوانیوە شیکردنەوە و لێکدانەوەی خۆی لەسەر هەبووە ئەوەندە 

و لەناو ذهنی خۆیاندا بڕەوێنێتەوە ڕاندنی و تێپەئاستی ڕەوینەوەی ئەو ئەزمەیە 

. واتە دەرچوونیش پێویستیان بەوە هەیە کە لە باسی میتۆدی ئەزمە لەناوببات 

ەی جیاوازو مەحکەمتر یەکیەنەی چەپ دەردەچێت و جیهان بینیگرتووی ئەم ال

پێشکەوتنێکی میتۆدی بە  لەسەر بناغەو بنەڕەتی مارکسیزم  پێداگرێت و بوەستێت ،

 . وە ببینێتخۆیە

، تا بتوانێت یانە نەخشە ڕێژبکرێت ت زانستیبێکردنەوانە دەساختمانی ئەو بیر    

ری و میتۆدی خۆی نەکەوێتە ژێر کاریگەری سروشتی ئەو تەالری هز

بردنی  یەکەی دەیەوێت یان هەوڵ دەدات بۆ لەناوکە سیستەمە فکری ەوەانکۆمەڵگای

ێک بە میتافیزێک ناو زەند تۆ دیالێکتواتە ناکرێت  هەموو بەهایەکی شۆڕشگێڕی .

جێگات بە بەرزو بەڕێز  دیالێکتێکیدایزێکت بەیان کرد بێت و لە یان میتاف  بکەیت ،

زۆر بیرکردنەوەی ڕوویەکی الیەنێک و . دیالێکتێک و بەهەندی وەرگریت بنێت دا

میتافیزیکانەی کە شتەکان بە نەگۆڕو وەستاو  و بیرکردنەوەزۆر جیاوازە لە

یان دەیانەوێت نەفی گۆڕانی چەندایەتی بۆ چۆنایەتی بکەنەوە ، یان ، دەبینێتەوە 



 

22 
 

، هەروەها نەبینینەوەی گۆڕانی چەندایەتی مێژوویی بۆ چۆنایەتی مێژوویی 

 .بەپێچەوانەشەوە 

 ئەزمە گرتوو ، چەپیناهەمووارەی  پێویستە بۆ تێپەڕاندنی ئەو هەلومەرجە    

لیزمی مێژوویی یادا تاو بدەین و ماتران لەناو ماتریالیزمی دیالێکتێکدیالێکتێکی خۆم

پێ بکەین . واتە کاتێک قۆناغەکەی  خۆمان بە شێوە ڕاست و ڕەوانەکەی گۆڕانی 

، ئەوەی دۆزییەوە کە یەکان های لێکدانەوە ماددیبە کە دیالێکتێک بوو بە

یان  ، هەیە بە جارێکی تر داڕشتنەوەی ماددی گۆڕاویەکان پێویستیان گۆڕانکار

دا . ئەویش ماتریالیزمی دیالێکتیکلەناو هەیە واتاو مانایەکی تری  ماددەی گۆڕاو

دابێت لە ڕووی فیزیاوی و بەو مانایایە نا کە ماددە خاسیەتی خۆی لە دەست 

کەی ، گۆڕانی هەلومەرجەتازە بوونەوەو  یە ئەمە بۆکیمیاوییەکەیەوە . بەم پێ

کان لە المان ڕوون و یەیالێکتێک پێویستە بەهای پەیوەندیزیندوو ڕاگرتنی وەک د

بەها گۆڕاو و ئەگینا بەسەر سەردا دەمانخاتە چاڵەوە . کەواتە هەموو  ئاشکرا بێت ،

سیستەمی هزری  گۆڕانە بەردەوامەکانینوێ بوونەوەو لە ڕێگەی  نەگۆڕاوەکان

دیالێکتێک ماتریالیزمی دیالێکتیکەوە دەدۆزرێتەوە . یان دیالۆگی ناو ماتریالیزمی 

 مانەش دەبنە سەرچاوەی فکرو میتۆد وجێ بکات . ئەئەتوانێت ئەو ئەرکە جێبە

و  ئیش کردن بۆ ئایندەیەکی تەواو گۆڕاو ەی ئێمە ،بەرچاو ڕۆشنی ئەم سەردەم

ە خودی ب ناتوانرێت پەی یەبەم پێ نەبراو لە الیەن دەورو بەرەوە ، هەرپەی پێ

هەر  یەکەڕوو ئەوا قۆناغ و، ئەگەر وا نەکرێت میتۆدێکی لەو جۆرە ببڕێت ، 

 کردووە . ئەزمەیەکی گەورەو قووڵ وەک ئێستای لێ دێت کە چەپ ئاوێزانی

یان دەرناچیت تۆدەکەیدا ، چونکە چوارچێوەی مبەرامبەری هەروەها بێ وەاڵمیشە لە

 گرتووە .ئەزماوییەی کە خودی چەپ هەڵیلەو چوارچێوە 

ی لە ڕووەکانی تری چەپ ئەو الیەنانەی دەرەوەی کۆمۆنیزم ڕوکارێک    

کاری خۆیان زۆر  ، بێ دیسپلین و بێ میتۆد ییە ، ئەوانیش بە هەمان شێوەکرێکاری

کۆمۆنیزمی کرێکاریین و  هەڕەمەکییانە دەست داوەتێ ، یان لە شیعاریاندا هەروەک

 ە لێکدانەوە نین بە جۆرێکی تر خەڕەکی شکاویان خستووەتەنەوەکانیاندا کە لێکدال

واتە ئەمانەی دەرەوەی کۆمۆنیزمی کرێکاری نەیان توانییووە بیر  .گەڕ 

فکری و  واو و کەماڵ جێگرتوو و جیاواز لەڕوویکردنەوەیەک کە بە جۆرێکی تە

نیشانی بەهای  ێت دەسترسیاسی خۆیان تاو بدەن . بەڵکو هەتا ئێستاش ناتوان

نەبێت بحثێکی قووڵ و دروست ر هیچ یان هە، میتۆدی ئەمانەش بکرێت 

ڕۆشنیان دەرخستبێت . هەندێک یان هەبێت لەسەر دنیاو جیهان بینی وبەنرخ

بنیادی فکری و میتۆدی بۆ دەرەوەی مارکسیزم ، دەیانەوێت بە کلک بوونیان 

خۆیان بەیان بکەن و یان بزووتنەوەیەکی جیاواز نیشان بدەن . ئەمەیان بە ڕاستی 
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، و لەبەرگیکی تردا کرێکاری وایە کۆمۆنیزمی بیرکردنەوەکانی کارێکە هەروەک 

نیشان بدات کە  یەیە دیالێکتێکیناتوانێت ئەو جیاوازیکە و هەوڵێکیانە کارێکە 

ئەزمە لە ئەستۆیان  ئەمانەش ناتواننیان پێک بێت . ێت ، یشان بدرپێویستە پ

ی یان ئەو ئەرکە جێ بە جێ بکەن . بەڵکوو بە پێ، و بە تاڵ کەنەوە  دەربهێنن

بۆ دیدو ت بە تەواوی دەرگیرییەتی . تێپەڕاندن بەو شێوەیە نییە کە کلک بی انخۆی

کردنەوەیەکی بیر، بەڵکو بەو شێوەیە دەبێت کە بۆچونەکانی دەرەوەی مارکسیزم 

لەسەر ئاستی ، بیخەیتە ڕوو بۆ کۆمەڵگا دروست بدەیت بە دەستەوە زانستی و 

ت هەبێت ، ئاڕاستەی بیروبۆچونەکانیان لەسەر تیرەی بیری پالنی گونجاو ئەزمەکە

بکات لە ان مارکسیزم داڕێژن و تاوبدەن ، ئەمەیان نەکردووە ، تا سەد دەرسەد دەری

یان ئەو ئاسۆیە ، گرێدانیان بێ سوودە ش هیوا پێوە نیئەزمەکەدا . کەواتە ئەوا

یان سیستەمی یە بەم پێ ئاسۆیەکی تاڵ و ناخۆش دێنێتەوە بەردەم بزووتنەوەی چەپ .

دەکرێت جێ یان ئەوەی کە جێبەیە یان هەیە و ئاوێزانی ڕڤیژنیزمە ، فکریان نی

یەکان فکریسیستەمە ناوەڕۆکی بە ڕاستی . چاو دێتە پێش منااڵنە ەکی وەک یاری

دا لە بەشێکیەم چەپە بزووتنەوەکان . ئ خاڵی جیا بوونەوەیزۆر زۆر گرنگن بۆ 

ئەزمەی هەڵگرتووەو گەرای خۆی لە خۆیدا سیستەمە ئەو سیستەمی فکری هەیە ، 

درێژ نابێت . ئەم چەپە گومان ژیانیشیان زۆر ، بێبە ئەزمەش ژیان ئەگوزەرێنێت 

ووتنەوەی چینی ئەوەندە لە گەشەو ئاواتەکانی بز نزیکەمەرگەوە ئەوەندەی لە 

کرێکارو کۆمۆنیستی زانستیەکانەوە نزیک نییە . بەم پێیە مەرگی ئەمان سیستەمی 

ەمی فکری هەر بزووتنەوەیەک نیشانیان دەکات ، واتە سیست یان دەستفکری

ی کۆمەاڵیەتی ئابووری گۆڕانبوونی ماتریالی بە ئاستی گرنگی ی ەیەکگرنگی

 بزووتنەوەکە هەیە .
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 بەشی پێنجەم

 

 خراوەکان{ک} ڕۆژنامە و ڕێ

ئەو ناوەندە دەست نیشان بکرێت  ساختمانیناوەندێک بە ڕۆژنامەی هەر دەزگاو     

واتە ، بگێڕن  ئەو ڕۆڵەتری گۆڤار ، ناتوانێت وەک بەشەکانی هەڵەیەکی کوشندەیە 

بحث و ی ئەوەندە ناتوانن نامەیهەواڵڕۆژنامەیەکی نامەکان دەبنە ژڕۆئەوەندەی 

کارانەی کە دەکرێت بە ڕووداو و هەموو ئەو بەم پێیە هەرتیادا بکرێت . جدلی 

بە هۆشیاری بدات  انەوە لە گەڵیاندا ، ناتوانێتتۆزێک لێکدهەواڵی ڕۆژانەو 

ئەو هزری ، ناوەندێکی سیاسی دێت بۆ بەاڵم کاتێک گۆڤارێک پێک. دەووروو پشت 

کانی وەەمیتۆدییەکانی خۆی بە گوێرەی توێژینفکری و  هەوڵە تێگۆڤارە دەتوان

الوازی ئەو هێزی و بەیەش دروست بکات . بەم پێ ڕۆشنبیرکردن دەزگایەک بۆ

ژیانی لە . هێزی لێکدانەوەکان دەردەکەون ناوەندەش بە پێی بێهێزی و بە

یەکانی پێویستییەکێک لە لە پاڵ پراکتیکدا ، کاروچاالکیەکانی ڕێکخراو و حیزبیشدا 

چینەکاندا دەست ڕێگەی لە ناو رێت لەوێوە جێگەویە کە ئەتوانتیۆریحیزب الیەنی 

لەسەر تییان خۆ رێت لێکدانەوەییەکان دەتوانواتە بە پێی پێویستیبکرێت . نیشان 

ری خۆت بۆ جێگا رێک لە تیۆری و الیەنی سیاسی و هزخەروابکەیت و 

ئاسۆی یان فکر ڕۆشنی بدەیت بە چینەکەت و لە گەڵیدا ، جیاوازەکان بگوێزێتەوە 

. واتە هەم دەتوانێت قسەی ڕۆشن لەسەر الیەنە  بە ئیرادەوە بۆ ڕۆشن بکرێتەوە

و سیاسی و سیستەمی حازر بکەیت و ناوەندی  کۆمەاڵیەتی و ئابووریجیاجیاکانی 

. بەم  تبکاشنی لە الی ئەندامەکان و دەوورووبەر جێبەجێ یە بە ڕۆئەو پەیوەندی

ڕێکخراو گرنگە ئەوەندەش پێک هاتووی ڕۆشن هێنەری یە چەندە ماتریالی پێکپێ

. واتە خودی حیزب و ڕێکخراو  ئەو ماتریالە گرنگەو ئاوەزی کەرەوەی ذهنی 

یان لە خولگەی بۆشی خۆیدا ، ئایندە بکات بەوە دەبینرێتەوە کە دەتوانێت کارێک بۆ 

 ەی لەو شوێنەدا بێت ،ەکتوێژینەوە و تیۆری گرنگیالیەنی ماڵی خولیایەتی . کەواتە 

 ناکرێت بە هیچ جۆرێک فەرامۆش بکرێت .

. واتە  نەهێنراوەتە بەرنامەی کارکردنیانبەاڵم لە الی چەپ ئەم کارە هەتا ئێستا     

پێویستی بەوە هەبووە لە کە ، چەپ بە هیچ جۆرێک دەستی بۆ ئەم کارە نەبردووە 

هەروەها لە الیەک  جێ بکات .بزووتنەوەیەکدا ئەم ئەرکە جێبەوەی چێچوار
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ی تیۆری ، کەم زانی لە تیۆری بحثی ڕۆشن و قاڵ بوو بوونینەئەگەڕێتەوە بۆ 

یانەی کە نامارکسی ئەو لێکدانەوەبۆ هەموو  چۆڵ کردووە جێگای مارکسیزمدا ،

هەبووە .  ەوەیەەسەر ڕەووتی جوواڵندنی ئەو بزووتنیان ببااڵدەستهەتا ئێستا 

. هەموو ڕێکخراوەکانەوە دیارە بەرچاو بەسەرجەمی  گومان کاڵ فامییەکی بێ

لە گەشە نەکردن و گەڕانەوە بۆ دواوە و دەرنەچوون لە چوار ئەمەش بەشێکە 

  .چێوەیەکی تەسکی ڕێکخراوەیەکی بێ میتۆد 

ەوە و حیزب و گرووپەکانی تر ئێرانئەوەی لە الی ) حیزبی ک . ک . ع ( و     

زیاتریان بەوە هەیە کە بەیان بڕوای بەحسابی خۆیان ئەوان گرنگە ئەوەیە کە 

دیاردەو ڕووداوەکانی ناو کۆمەڵ .  وەاڵمی دان شکێن بێت بۆنامەیەک دەتوانێت 

دنەوەی گومان ئەمە تەنها گەوجی دروستی کردووە یان بە هەوڵی ڕۆشن کربێ

کەواتە ێکی تر . ناخرێتە سەر واو نین و ئەلفێکیشیان بۆ یانەوەبیری هاو ئەندامان

ێکدانەوەکانی کۆمۆنیزمی کرێکاری و الیەنە زاڵە بەسەر ناوەڕۆکی لئەوەندەی ئەم 

، کە هیچ  چەپ حیزب و ڕێکخراو و گروپەکانی تری بیرکردنەوەکانی تری

 ئافرەتان و پرسی نەتەوایەتی و پرسینایەکی بۆ لێکۆڵینەوە کردن لەسەر ما

،  تەوەنەهێشتووەجیاکان کۆمەاڵیەتیە جیا رجە ئابووری وپرسەکانی تری هەلومە

( دەخالەت لە ڕێفراندۆمی UNبۆ دروست کردوون کە )تەنها ئەو گێژاوەی 

.  دوای حیزبەکانی لەدەسەاڵتدا بکەوێت جیانەبوونەوەی کوردستان بوونەوە ، بۆجیا

 چونکە ناکرێت کاریبێ مانایە ، بنەڕەتەوە گومان ئەم وێنا کردنە لە بێ

ئەمە لە الیەک لە الیەکی ،  ( دا هاوتاو هاویەک بکەیتUNکۆمۆنیستەکان لەگەڵ )

بووری خانی کۆمەاڵیەتی و ئاسەر ژێرئێستا لێکۆڵینەوە لە ترەوە هەتاوەکو 

تەنها لە یە . یان لەسەر مەسەلەی ئافرەتان نییان سیستەمی سەرمایەداری بوونی

لەوێ دەکرێ و هیچ مانایەکی قسەو قسەڵۆکی لێرەو ، چوار چێوەی ڕۆژنامەکاندا 

یان  ، چۆنیەتی گۆڕانەکان چۆنەکە ، هێشتووەتەوە نە ییمێژوو و گۆڕانی مێژووبۆ 

یە ڕۆژنامەیتەنها هەواڵ نامەی دەرخستن ین دەکرێتە چەکی خۆەی کە لەسەر ئائەو

لەسەر میصرو هەواڵی ئەفغانستان و ئەوی تری جەزائیر و ئەوانی تریان ، کە ئەم 

کارکردن ەو جەوهەری خراپیان لە سەر جووڵ کاریگەریهەموو ئەمانە .  هیچی تر

 بە مەسەلەی کرێکارانەوە دەربەست بوونە بێئەم کارانە گومان بێ داناوە . دیدگایانو 

دەستەگەرایی ووردە  بەڵکو کاری، یە نی یان کاتێک دەکرێت لە پێناوی کرێکاراندا، 

. ناوەڕۆکن یە . هەموو ئەو واتایانەی کە هەتا ئێستا هەن واتای بێ بۆرژوازی

لە بارەی ئەو  ی خۆشیان تۆزیک ئاگایی لێ وەربگرێتچونکە ناتوانێت ئەندامان

گومان . بێنەوە کە بووەتە سەرچاوەی هەواڵ نامەی ڕۆژنامەکانیان پرسا

وەستان لە بەرامبەر دووگماتیزمدا بەرهەم بڕوانەبوون بە دیالێکتێک و دەستە
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 انە بەوە لە قەڵەم بدەین کە شیکردنەوەیدەهێنێت . واتە ناکرێت ڕۆژنامەکانی ئەم

هەم لە باری  ەی ذهنی کرێکاران بەرهەم دەهێنن ،تیۆری بۆ ڕۆشن کردنەو

کە لە ئەوەی دا . یانمیتۆدەچێوەی ئەو ۆدەکەی خۆیەوەو هەم بەحث لە چوارمیت

 و گروپ و ڕێکخراوانەدا ئەم حیزب و پەیج و ماڵپەڕەئەلەکترۆنیەکانی ڕۆژنامە

کەس قسەی خۆی  ن و بە بۆنەی فیسار بۆنەوە ، فاڵنکەوتنی فاڵچاو پێ، دەبینرێت 

، یا نوسین  ۆژنامەکانی تردا دەیان بینیندەکات ، یان ئەو هەوااڵنەیە کە لە هەموو ڕ

هەتا ئێستاش بیر  . ارکسیزمەوە نیەو لێکدانەوەکانیان فڕی بەسەر بۆچونەکانی م

مەذهەب ڕزگار بکات ، ئاین و لەوە ناکرێتەوە کە چی دەتوانێت ئینسان لە دەست 

ینی چی بکرێت و دەست بدرێتە چ کارێک !؟  ئا یان بۆ بەتاڵ کردنەوەی فکری

گومان هەر هەموویان ناتوانن ئەوەمان پێ بڵێن کە بۆچی هەتا ئێستا کارێکی لەو بێ

ان ڕۆشنەو دەزانرێت لە پێناوی راوە . بەاڵم لە الی ئێمە ئەم کارانەی ئەوجۆرە نەک

دایە . واتە ئەوەندەی بە هەوڵی هەڵخڕاندنی بەشێک لە ئەندامانی خۆیانن بە دوای چی

و دانەخستنی دوکانەکانیان ، ئەوەندە بۆ  نخۆیانداچونەپێشەوەی بەرژەوەندیەکانی 

ئەمانە  نین . دا لە مەیدانداکۆمۆنیستیێناوی شۆڕشی کرێکاری و لە پهەوڵدان 

ەکو بە پێچەوانەوە ، کە نەو، ەندە ڕەهئەم یە لەسەر کاریگەری ئەزمەیەکی فکری

لە بنەڕەتدا  واندنەوەی ئەزمە هەبێت . ئەم ئاوەز و هزرەیان لەسەر ڕەکاریگەری

ۆڵ میان کروار چێوەی ئەزمەدا گیانی ئەزماویهەڵگری ئەزمەیە ، هەر بۆیە لە چ

ێت . هەموو ڕۆژنامەکانیان ناتوانن ئەلفێک زیاد بکەنە سەر هزری بەستەلەک دەب

بە هەموو ماناکانی ڕڤیژنیزم و بوویان . یان لە چوار چێوەی میتۆدێک کە 

هیچی تریان دەکەن ئیکۆنۆمیزمی هەڵگرتووە کارئۆپۆڕتۆنیست و  نارشیزم و ئا

یە ، یان دواوە( هیچی تر نی )بۆ . )بۆ پێشەوە( بێجگە لە ڕۆژنامەیەکئەنجام نەداوە 

مە کراوی بۆ پێشەوەیە )النضال الشیوعی( هەر بە ەتەرج)الشیوعیة العمالیة(ش 

کە کۆمەڵێک هەواڵ نامەی هەواڵ (المساواةهەمان شێوە تا دەگات بە )یەکسانی( و )

ە و کەناڵ ، بەڵکو هەموو ئەو ماڵپەڕتەنها ئەمانە نین  نامەکانی تری یان تێدایە .

بەناوی چەپ و مارکسیزمەوە خۆیان بەیان کردوەو ، بەدەرنین لە ئەلەکترۆنیەکانی 

واتە دەبێت  ئەزمەی هزری و بەپێچەوانەی دیدو بۆچونی مارکسیزمەوە کارکردن .

بۆ ڕۆشن  ی هەلومەرجەکان هەبێت و بکرێت ،تێرو تەسەل لێکۆڵینەوەو شیکاری

یان بەحثەکان لەسەر ئاستی  کردنەوەی ذهنی چینی کرێکار لە ئارادا بێت ،

 تێپەڕاندنی ئەزمەکان بێت و هەوڵی جدیش لەو پێناوەدا بنرێت .

ئەوەی دەگەڕێتەوە بۆ دەرەوەی ئەو حیزبە ، کە چەند گروپ و ڕێخراوێک     

ەکەن هەر لە )پەیامی کۆمۆنیزم( هەن بە ناوی جیاوازەوە کار دهەبوون و 

ئەوانەی و )سیمای کۆمۆنیست( و  تا )پەیڕەوی نوێ( و )بڵێسە( لەپێشوتردا ،
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ەک لە نێوان خۆیاندا دروست بکەن یدەیانەوێت جیاوازی...... بێجگە لەوەی کە تریش

جیاوازن ، نەیان توانیوە لەو یەوە لە ڕووی میتۆدیخۆیان  ی، یان هەیانە بە پێ

ندا لەسەر ڕۆژنامەوانی ( یا٢یە دەربچن کە لە پەیڕەوی نوێ دا لە ژمارە )ڕاستی

چەپ ڕاستیەکی درکاندووەو دەڵێت لەم سەری چەپەوە بۆ ئەو سەری بە مانای پڕاو 

قەیە ، هەروەها پەیڕەوی نوێش بەشێکە لەو ابێ لیپڕی ڕۆژنامەوانی بێ بەهاو 

بەشانەی کە ڕۆژنامەوانی چەپ پێک دەهێنن . هەروەها ئەمانە بە هەمان جۆری 

ێوە تەسکەی ناتوانن لەو چوارچچەپی کۆن نوێوە بە.  نەخۆشی حیزبی ک.ک.ع

تێییدا و گروپ و ڕێکخراوەکان ڕۆژنامەوانی و هەواڵییانە دەربچن کە حیزب 

لەگەڵ تووڕەهاتی گڵیەتەی بەمارکسیزم بەخەڵکی دەفرۆشنەوە ، ، یا ئەو هی دەژێت

خۆپەرست  یباسەکانیان ، هیچ نیە بێجگە لە بزووتنەوەیەکی ووردەبۆرژوازیانە

 . بێت نە

ئەزمانە دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی میتۆدێکی زانستی کەواتە بەشێک لەو     

قسەی زانستی لەگەڵ هەموو الیەنەکانی ژیانی  ێتتا بتوان ، ستییمارکس

یە پێبەم ڕێکخراوەیی و سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی چینی کرێکاردا بکات . 

زۆر زۆر یان نرخەکانی، ئەویش هەر هەموو بەهاکان یەک مەبەست ئەنرخێنن 

. واتە دەزگای ناوەندی ڕۆشنبیری ئەو  توانایەبەها و بێکەمەو لە وەرگرتندا بێ 

پەیوەندی سیاسی و  یڕێکخراوانە نەیان توانیوە لە ڕووانگە گروپ وحیزب و

بەڵکو گێرەی بەردەوامی تێدا ، ی ژیانی خۆیان تێپەڕ بکەن دارئەزمە کۆمەاڵیەتی

بێجگە لەوەی کە بەشان و باڵی  لە ئەزمەی خۆی کردووە ،الیەک باسی چ دەکەن . 

هەر  ئەو جۆرە لەکار و بیرکردنەویان.  هەڵدەدەن ، هیچیان نەکردووەدا انخۆی

 هەمووی مایەی دەرنەچوون و گنگڵ خواردن و خۆخواردنەوەیانە لە ئەزمەکانیاندا

زمەی خۆی لە ئەنەوەکو  دانە بە ئەزمەی خۆیان ،زیاتر برەوهۆکاری ، هەروەها 

بکۆڵێتەوە . لێکۆڵینەوە لە ئەزمەکان چ ڕێکخراوەیی کۆمەاڵیەتی ، چ کۆمەاڵیەتی 

بە ئەمانە بۆ هەموو بزووتنەیەک . لەکاتێکدا دەبێتە پێویستی  ئابووری بێت گرنگە و

یەوە گیرۆدە بوون و ئەزمەیان لە گیانی ئەزمەی تێئوری و ئابووری سەرمایەداری

دەتوانرێت لە ڕاستی ئەمەش . ەیان توانیوە بنجبڕی بکەن ، نخۆیاندا ژیاندووەتەوە 

 امەکانیانەوە هەوڵ و تەقەالکانیڕۆژن ماڵپەڕو پەیجە ئەلەکتترۆنیەکان و ڕێگەی

ببینرێتەوە یان لە ڕێگەی ناوەندی ڕاگەیاندنەکانیانەوە ئەوەت لە ال ڕێکخراوەکان 

ئەزمە دەبێتە ژیانیان و  دەبێت .کردووە و ڕۆشن بێتەوە چ ئەنجامگیریەکیان 

 . ژیانیان بە ئەزمەوە بەسەر دەبەن
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 بەشی شەشەم

 { بحث و پلمێک} 

روەکو لە پێشترەوە باسم کرد ، لێکۆڵینەوە و شیکردنەوەی هەلوومەرجی هە    

 بەشێکی گرنگە لە گەشەو بااڵ دەوروبەرت و جێگەی ڕێکخراوەکان لە کۆمەڵگادا ،

بەحثەکانیشمان  دەبێت ئێمە دا . سیاسی و ڕێکخراوەیی لە ناو حیزب بوونی فکری و

 . بەرجەستە بکات ە توانای گەشەی ڕێکخراوەکانئاستێکی وادا بێت کلە 

یەک بدات بە ئەندامەکان و لەسەر کە بتوانێت ئاوەز ڕۆشن زیاتر مەبەست لەوەیە    

ن هەبێت و یاو دروستیان دیاردەکان و ڕووداوەکان درکی ڕۆشن و واقعی 

بێت . واتە بە پێی ئەوەی کە لەبەرامبەریشیدا ڕێگا چارەی چارەسەری بنەڕەتیان هە

نی ئەندامان و فراوان بوونی دەبێتە بەشێکی کاریگەر لەسەر زیاد بوو توێژینەوە

یەکەی ، دەبێت ئێمە بە ڕۆشنی و بە دووربینیە  فکرییەکان و زیاد بوونە ماتریاڵ

واتە تاودانی دیالێکتێک لە توێژینەوەکاندا دەبێت  . ڵە بکەینپێویستەوە لە گەڵیدا مامە

امێتی و زیاد ئەندپەیوەنی  ژیانی ڕێکخراوو هەلومەرجیمانەوەی زیندوویەتی  بە

 ەکان .بوونی تواناو دوورییە هزری

یە دەبێت دیالێکتێک بۆ ئەو ئامانجە کار بکات کە دیالێکتێک بپارێزێت . بەم پێ    

چوارچێوەی زیندوو ڕاگرتنی دا دەبێتە بێت کە لە دیالێکتێکئەو ئامانجە واتە 

نە بە نگابەاڵم لێرە هەموو ئەو ڕووا ناو دیالێکتێک . دوورییە هزرییەکان و گەشەی

یەک نامە دەکرێن بە سفر و دەبێتە الیەنێکی وەستاو ، هەروەها دەبێتە دروست 

. دەبێت  ناگەن شیلە ڕووداوەکان ان لەسەر واقع و هەروەهایەکشنیکردنی نا ڕۆ

پی ئێمەش بڵێین صاڵوات لە دیداری ئەزمەیان بێت ، کۆمۆنیزمی کرێکاری و چە

دەرەوەی ئەم ڕەووتە ، هیچ توێژینەوەیەک و نووسراوێکی وایان نییە ، لە 

یان هەندێک بحثی کەم  بێت  ، بتوانرێت بە بەحث ناوی ببرێت . دا چوارچێوەیەک

بە پێچەوانەوە ئەدوێن و هەروەها لە هزری ئەم بەحثانە ئەوەندەی  ەیە ،کەم ه

قعدا ناتەبان . واتە دەتاشرێن و لەگەڵ واەوە و هیگڵیانە و ئۆپۆرتۆنیستانە داخۆیان

هەروەها لە . ڕاستی ناووترێت ئەوەندەش ، دەکرێت  ئەوەندەی ناڕاست ئەدوێن و

ەتوانن ەی کە ئئەوە بە خاڵێکی باشی وەردەگرن یان دەیکەنە ئەو ئەم ڕەووتانەالی 

دەیەک کە دەبینرێت یان دیارهەڵبەت بۆ هەر ڕووداو  ئەنتی ئەمریکا بن .

ئەو ڕووداو دیاردانە بزانرێت و پشتەوەی  پێش هەموو شتێک دەبێت ، ڕوودەدات ،
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ستی هەڵبهێنجرێتە لە ناوەڕۆکەکەی گەیشتبێت ئینجا ئەتوانرێت بە ڕاستی و درو

ێت ئێمە ڕاست گۆیانە خۆتی تیادا تاو بدەیت . کەواتە دەب سەر کاغەزو لێکۆڵینەوەی

بە ئامانج بین لە بەحثەکانماندا ، دەبێت دوور بۆ ئەوەی . جێ بکەین بەحثەکان جێبە

لە دا  ەحثانەب و جۆرەلە لەبەرئەوەیو ئەقڵخوازانە نەبێت ،  یەکبین لە هەر ناڕاستی

ان دەخاتەوە . دەبێت لەگەڵ دوورملەڕاستیەکان ئامانجی ناو بەحثەکان بێ هیواو 

ڕۆشن کەرەوەی ڕووداو گۆڕان  بەحثەکاندا میتۆدێک بە دەستەوە بگیرێت کە تەواو

ڕاست یش بکەین کدانەوەو توێژینەوەئەگینا ئێمە لێیەکانی ناو دیاردەکان بێت . کاری

 ە بکەین .انناشتوانین تێپەڕی ئەو دیاردە ناهەمووار، گۆ نابین 

و سیاسی کۆمەاڵیەتی کی اندا ، هیچ وردبونەوەیەیکانلە گۆنگرە یەانەندئەو ڕەه    

، بەڵکو تەنها کۆمەڵێک لە و ئابووری  دنیای سەرمایەداری تێدا بەدی ناکرێت 

سکرتێرو مەکتەبی  دەکردو کردبووە ووتاریقسەو باسی ڕۆژانەی ناو خۆیان 

 ان  . ردەستینەخستبووە بە ان و هیچ پالنێکی گرنگ و حەیاتی بۆ ئەزمەکەیسیاسی 

و پچراندنی دیسپلینەکانی کردن ببوە ئامانجی گەشەبەرەاڵی لەناو حیزبدا 

یە لە انە ئەیانووت شیاوی زیاد بوونی ئەندامێتیئەورووپیحیزبایەتیان بە مۆدێلێکی 

کاڵ فامییەکی گەورە . ئەمانە  ە(ەبەستم لە باری ئەخالقی یەوە نیحیزبدا )بەڕەاڵی م

ن ، کە بێگوما ناوەڕۆکی وەاڵمی پرسیارەکانی ئەوان بوونقسەیەکی کورت و بێ و 

هیچی تر  حیزب و ڕێکخراو و گروپانەی چەپ بێجگە لە ئایندەی هەڵوەشانی ئەو

   نی یە . 

گەرای هەمان کرمی متبووی تێدایە ، یان هەمان  انژیانی قۆزاغەیی     

، ۆزاغەیەدا مابێت یان لەو قئەوەی کە لە ژیاندا ژیانێکی کەمهەڵگرتووەو هاتووەتە 

مانایەی کە لەناو سووڕی بەڵکو بەو  ەمەیان بەو جۆرە نا کە قۆزاغە تێپەڕێنێت .ئ

دا بپوکێتەوە . بێ گومان دەبێت چ شتێک سووڕی قۆناغەیی تێک بشکێنێت قۆزاغەی

؟ پێش هەموو شتێک ئەگەڕێتەوە بۆ بەهێز بوونی زیندەوری ناو قۆزاغەو !

ئێمە نامانەوێت بە پێی وروبەردا . سروشتی دەگونجاندنی لە هەلوومەرجی 

دەمانەوێت ژیانی بەڵکو  خۆی لەگەڵدا بگونجێنین ، بەر ژیان بگوزەرێنیندەوورو

یمان لە بحث و پلمیکەکانی گۆڕانی بنەڕەتی بەسەردا بهێنین . ئێمە گلەیبەر دەوورو

و هزری  انەوەی میتۆدددەبینین کە بحث و پلمیکەکان ڕەنگئەوە  بەڵکویە ، چەپ نی

و لە ناوەڕۆکی گرتووە کە نووسەر دەستی پێوە میتۆدەییان ئەو یانە ، نووسەرەکان

ڕاستی  ان، یان بەحثەکانیبەرهەم دەهێنریت  وەئەوەندەی لێهەر بەحثەکانییاندا هەیە 

ن و ئەنجامی بۆ چ چیدەخەن کە ناوەڕۆکی میتۆدەکان کارو دروستی ئەوە دەر

کەواتە دەبێت بەحثەکانی ئێمە لە دەرگای هەموو  توێژێک بە ئەنجام دەگەیەنێت !؟

بدات و دیالێکتێکی خۆی لەو  باسەکانی ناو سیاسەت و ئابووری و فەلسەفی
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ئابووری و سیاسی کۆمەاڵیەتی شوێنانەدا ببینێتەوە و لێكۆڵینەوە لەسەر الیەنی 

و بکات . بێ گومان دەتوانێت ئەنجامی ژیری میتۆدی و سیاسی  سیستەمی ئێستا

انە ئەنجام نەدراوە لەناو چەپدا بۆیە رێت . ئەم ئەرکخراوەیی لێوە ئەنجام بگڕێک

دەبێت .  ە بەرکۆمۆنیستی بگیرێتنەتوانراوە ڕێچکەی واقعی و زانستی بزووتنەوەی 

 دیدگاوتا بتوانێت  کردنەوەی ئاسۆی شۆڕش بێت ،هەوڵەکان لە پێناوی ڕۆشن 

و ڕێکخراوەیی دروست ببێت . چەپ بە هیچ جۆرێک ناتوانێت  سیاسەتێکی ڕوون 

 کە پێیگەشتووە دەربچێت هەتا دەست بە میتۆدی مارکسیزمەوەلەو ئەنجامەی ئێستا 

، نەبێتە میتۆدی ڕزگاری چینی کۆمۆنیزمی زانستی  میتۆدی نەگرێت . هەتا

ناو ئەو وو الیەنەکانی هەمدیالۆگی ئەو میتۆدە بەرەوڕووی  پراکتیک وکرێکار و

. دەبێت دیالۆگی ناتوانێت ژیانی قۆزاغەیی ئێستای تێپەڕێنێت  ەوەکاتسیستەمە نە

هەوڵەکانی لە تێئورو پراکتیک و لەسەر گۆڕانی بنەڕەتی ئەم سیستەمە بێت و 

 ئێستاو ئایندەدا ڕوون و ئاشکرا پیشان بدات .
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 بەشی حەوتەم

 

 { درک نەبوونیڕووداوەکان و } 

دنی گانهۆی هەڵساندەبێتە ، دا ک لە هەلوومەرجێکێکردنی هەر ڕووداورکد    

ێوەیەکی بە ش ، کارکردن لە سەر کارکرد و بەرئەنجامەکانی واقعی ئەو ڕووداوە

یانەی ڕێکخراوەیی و هەڵووێستی مێژوو کردنی ئاستیزانستی بۆ زیاتر گەشەدار

درکە ناچێتە شوێنێکی باش هەر ئەم  . ئەو کاتەی کەدەبێت ڕێکخراو یان حیزب 

یان دەبنە درۆکردن ، ئەو کاتە ئاستی لێکدانەوەکان بێ ئامانج و دوور لە واقع دەبن 

ێت یەک هەنگاو بچێتە پێش و بە لەگەڵ خۆت و دەوورو بەرەکەت . هەروەها ناتوان

یەوە هۆی درک ئاڕاستەی واقعی جوواڵنەوەکاندا بڕوات . واتە ئەم کارانە لە الیەکی

ێکی تریشیان هەواکردنە پێستی یە لە هەڵسەنگاندنەکانداو ڕووکەم توانایکردنەو نە

کەم  تا ئاستێک، دەکرێت کدانەوەکانی پێەش کە لێو ئاستی ئەو زانیاریان خۆتەوەیە

و مەرجەکانی ناو واقعێکی عەینی ۆ هەڵسەنگاندنی ڕووداوەکان و هەلوتوانایە ب

ئەزمە لە  ، دەست نیشان دەکەن ەکان دا . ئەمانەش بنەڕەتی ئەزمکارکردن تیای

الی ئێمە ئەو  چەپ لەهزری خۆیاندا بەرهەم دەهێننەوە . ئەوەی دەگەڕێتەوە سەر 

توانیوە بەهایەکی شیکەرەوەو هەڵسەنگێنەری ئەزمەکەی نەی  یبەهایەی چەپ بەپێ

بە ووردە هیگڵیەکان یەوە تا دەگات کۆمۆنیزمی کرێکاریواقعی ئەزمەکان بێت . لە 

یەکانیان لە بەیان هەڵوێستگیر شیزمی ناو بزووتنەوەی چەپ .راڵی ئاناببەو پەڕی و 

ەکانی و الیەننەیتوانیوە بە تەواوی لە بار ،نامەو پالکارتاندا بەرجەستەو دەربڕاوە 

ڕووداوەکان درک پێ یتوانیوە ڕاستی ەڕووداوەکان بکۆڵێتەوە ، ن و ناو ئەزمە

و ئەو نامەی کە لەسەر گەمارۆی ئابووری دەردەکران بکات . بەم پێیە ئەو بەیان

نەتەوایەتی  و یەکسانی خوازی پیاوان و کێشەیئافرەتان  بەیاننامانەی لەسەر پرسی

و دەست مەذهەبی داپۆشراوی بەشێکی کۆمەڵ ئاینی و و هەلوومەرجی 

ەکانی تورکیا بۆ ترسی ئەو مۆتەکەیە و دەست درێژییەکانی عێراق و مەدرێژ

اوەوەی کوردستان و هەروەها قسەو باس لەسەر شەڕی ناوخۆی سنوورو ن

نامانەی کە رۆشان و الوان و هەموو ئەو بەیانکاران و دەست فکوردستان و بێ

لەسەر هەلوومەرجی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی ناوچەکە دەردەکران . 

نەوە ی چاالکی حیزب و ڕێکخراوەکانی خۆیاەکە لە بارنامانەی هەروەها ئەو بەیان
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و ڕۆژی یادکردنەوەی مەرگی  ی مارس (٨) دەردەکران یان لەسەر یەکی ئایار و

ناش و ............. هتد نەیان توانیوە ڕابەرانی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی جیهانی و 

یانەدا یانەوە لەگەڵ هەموو ئەو بەهاتتوانن بە تەواوی لە گۆشەنیگایەکی مارکسیس

نێت زۆر الیەنی ناتوا روەها بەیان نامەش هە هەبێت .وێن و یان دەربڕینیان بۆی بد

یەکی هۆشیارانە بخاتە ئاگایئینسانەکان بێت ، یان ناتوانێت  ڕۆشن کەرەوەی ئاوەزی

بە واقعی لە دنیای نێوەندی هەڵووێستەکان و ئیرادەی ئینسانەکان بباتە پێشەوە و 

 یە نەتەوایەت شەیکێک هەیە ناوی ەوان لەگەڵ ئەوەی ئەزانن پرسێ. ئ بگات ماددی

بێکاری و هەلوو مەرجی ژیانی ئینسانەکانە ئافرەتان هەروەها کێشەی  یان کێشەی، 

لەم ، بەاڵم ناتوانن بە تەواوی و زانستی یان نایانەوێت ئەو کارە ئەنجام بدەن و 

فکری و سیاسی ئەدوێن هەر هەمووی لەگەڵ بەرژەوەندی  بارەیانەوە بدوێن ، یان 

ستەکانی ناو کدەکات . واتە هەموو تێپێیان یەنە خزمەتالکخۆیاندا جووت و یە

نی کرێکارو بزووتنەوەی نەی توانیوە لە گۆشەنیگای چی دەربڕینەکانیان

 یەوە سەرچاوە بگرێت . کۆمۆنیست

ب و الیەنانەوە هەیە ی خۆی پەیوەندی بە جێگە و ڕێگەی ئەم حیزئەمەش بە پێ    

یانەیان ڕێگەی ووردە بۆرژوازچەپدان و جێگەو مەرجی بزووتنەوەی کە لە هەلوو

پێگەی کۆمەاڵیەتی و یانە لە نیشیان ڕەنگ دەرەوەی جێگیر بوونهەیەو دیدگاکا

بەرژەوەندیەکانیان لە کۆمەڵگا و ناوەندی چەپدا . لەبەرئەوەی میتۆدی 

دا خولگەی خۆی هەیە ەرای بۆچوونەکانی ووردە بۆرژوازیکردنەوەیان لە ماجبیر

 .ەوە و دەسوڕێت

.  یە، واتە چرووکەی ناوەوەی دەنگی هەیەو پێکانی نیچەکی دەستی ئەمانە فیشەک    

گەورەی بەرنامەیی ئەوان بە هەروەک لەوەو پێش باسم کرد پرۆتۆکۆڵی 

. هەروەها  داران لە زەوی دەدرێتنالیستی و دەسەاڵتنامەیەکی ناسیووبەیان

وەکی ترە لەو زۆر الیاندا ، چێوەی ڕێکخراوە جەماوەری یەکانی لە چوارکارکردن 

ە بۆرژوازی لە چونکە پالنی ووردیانەی تری بۆرژوازی ، ڕێکخراوە جەماوەری

بێجگە لەوەی  ێکی بێ ئاسۆو بێ ئامانجی خۆیانە .یەکاندا پالنڕێکخراوە جەماوەری

یە ، یان هەۆن و بێ ناوەڕۆکی ووردە بۆرژوازیکە ستراتیژێکی زۆر ک

زم دایە ، ناتوانێت جیاوازی دا لە ئاستێکی زۆر نجیاوازییەکانیان لەگەڵ بۆرژوازی

و نیە دا ببینرێت . چەپ ئێستا چەپی ئۆپۆزیسیوون بنەڕەتی لە هەڵوێست گیریەکانیان

یەو هیچی تر ، ناتوانرێت لەگەڵ ووتەزاکانی ناو ماتریالیزمی چەپی بۆرژوازی

 ن بۆ بکەیت .حسابیادیالێکتیکی مارکسیزم دا 
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بزووتنەوەکەی یە ئەم هەڵوێستانەی ووردە بۆرژوازی چەپ لەسەر ئاستی بەم پێ    

مانایانە دەرگیری چەپ بە هەموو ئەم بێ هەڵوێستن ، خۆشیان هەڵوێستی 

تەریک ئەزمەیەکی بنەڕەتی و قوڵی فکری خۆیەتی کە ناتوانێت لەم هەڵوێستە 

ڕووی فکری و چینایەتی خۆی تێنەپەڕێنێت و لە هەتا  دەربچێت ،کەوتووانە 

میتۆد و چینی کرێکاردا جێگیر نەبێت و لەگەڵ تری جێگەو ڕێگەیەکی چینایەتی 

یەکانی ناو بزووتنەوەی چینی کرێکاردا جووت نەبێت و بە یدەربڕینە شۆڕشگێڕ

 میتۆدی مارکسیزم کار نەکات . 

یەوە چەپی دوور لە ڕێو ڕۆشتنێکی واقعی و ەواتە چەپ بە هەر هەموو باڵەکانیک    

ئەزمە لەڕووی نۆرمەڵی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی زانستی و چینی کرێکارە . بەاڵم 

وانینەکانی چەپ و واقعی و گرتووی چەپ خۆیەوە ئەو سروشتەی ئەندامان و تێڕ

دا هەیە ، بۆیە بەم شێوە شەق و سروشتییە . چونکە ئەم چەپە ئەوەندەی لە هەگبەکەی

شڕەی خۆی ناتوانێت بمێنێتەوە ، چونکە مێژوو نایان گرێتە خۆی لەم سەردەمەداو 

ئەدات بەسەریاندا ، لەبەر وکۆمەاڵیەتی کمی مەرگی ژیانی سیاسی و ئابووری وح

   ئەوە ئەزمەی چەپ مەرگی ئایندەی چەپ ڕادەگەیەنێت . 
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 بەشی هەشتەم

 

 دەبێت ؟!{} دەرچوون لە ئەزمەی چەپ چۆن 

پێویستی بە ئەزماوی ، مەرجێکی ە بڕوای من دەرچوون لە هەر هەلووب    

ستی بە ئیش کردن لەناو مەرجە هەیە ، وە تێپەڕاندنیش پێویتێپەڕاندنی ئەو هەلوو

ی بپەڕێنێت ۆنایەتی و چەندایەتی دەوێت تا تێواتە گۆڕانی چ ئەو هەلوومەرجەدایە ،

یەکی دیالێکتیکی و ماددی چەندایەتییەی کە هەیە ، چۆنایەتیبەم پێیە دەبێت لەو . 

، یە بۆ چۆنایەتی تەنها گۆڕان لە شکڵدا نی گۆڕانی چەندایەتی دوو پێک بێت .زین

تی بە گۆڕانی بنەڕەتی بەها ، پێویس ی ماتریالیزمی دیالێکتیکبەڵکو بە پێ

ئەوەی کە میتۆد . لێرەوە دەچینە سەر چینایەتی هەیە یەکان و جێگەو ڕێگەی تیۆری

یانە بێت و شێوازێکی گونجاو زانستی مادیدەبێت ، کاری بەسەردا بێت گۆران

یەکان دەبێت هەموو ئاستی بزووتنەوەکە سەرتاپای گۆڕانکاریوەربگرێت . 

بەشانەی کە تا بتوانێت لە ژیانی ئەزمە گرتووی خۆی دەربچێت . ئەو  ەوە ،بگرێت

لە پێش ترەوە باسم کردن و بە سەرچاوەی ئەزمەی چەپم زانیوە ، دەبێت هەموو ئەو 

ێکتیکی مارکسیزم بکرێتەوە و داهێنان لە خودی دیالێكتێک بە دیالبۆشاییانە پڕ

 ئەنجام بدرێت .

لە ڕێگەی گۆڕانکاریە شێوازییەکانەوە ئەو ئەزمەیە چەپ چۆن دەتوانێت     

زیکانەن و نچەپی ئێرانی یەکێک لەو ئەزموونە ، وون زۆرن پەڕێنێت ! ئەزمتێ

  ناوەڕۆکیان هەر وەک خۆی مایەوە . بێگومانیان کرد ، تەنها لە ناودا گۆڕانی

نەوەک نەگەتیڤانە ئەنجام  پۆزەتیڤی خۆیدا بڕواتی کارگۆڕانیش دەبێت بە ڕوو

لەڕووی ڕانەکان کە بەسەر چەپدا دێت دەبێت هەموو گۆ  . لەبەرئەوەبدرێت 

ئینجا ، و مارکسیزم بەهەڵەوگێڕاوی بەیان نەکەن یەوە زۆر زۆر وریا بن میتۆدی

دروست بدرێت یان لۆجێکێکی دەتوانن هەوڵی دروست بۆ جێگەو ڕێگەیەکی 

زانستی هەبێت . هەروەها من اتحاد عەمەل بە کاری گونجاو نابینم بۆ دەرچوونی 

ەر ئەوە ئەدەن کە یەک میتۆدی چونکە میثاقەکان گەواهی لەسچەپ لە ئەزمەکەی 

کاری گونجاو  بە ئەنجامی گۆڕانکاری باری ئێستای چەپدا نەبێت ناتوانێت 
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دروست بکات . دەبێت ئەوەمان لە ال ڕۆشن بێت چەندە گرنگی هەیە کاری گۆڕان

و میتۆدە ، ئەوەندەش جێگەو ڕێگەی ئەمیتۆدی  گۆڕانی ناوەڕۆک و ڕووکاری

یەکی ە . کەواتە دەبێت میتۆد پەیوەستیگێڕدا گرنگی هەیلەناو جەرگەی چینی شۆڕش

یەکانی چینی کرێکارەوە ڵی بە بەهای چینایەتی و پەیوەندییە چینایەتیتوند و تۆ

ئەگینا پاراستنی میتۆد لە ڕێکخراوی جیاواز جیاوازی هاوپەیماندا ناتوانێت  هەبێت .

پ بە هەوڵی هەندێک لە چەچەپ لە ئەزمە بکات ، هەروەک زامنی دەرچوونی 

ڕووی ئێستای ئەزمە سیاسی و ناوەڕۆک و ئەوەوەن کە بیکەن بە ئەلتەرناتیڤی 

میتۆدی زانستی فکری و کۆمەاڵیەتی خۆیان . یەک ڕیزی و یەک دەستی و یەک 

رەوشاوەیە بێت بۆ د دیفاکتۆی ماددی دەتوانێت ئەو الیەنەی مارکسیستی بە پێ

 چەپ .ەی ئێستای دەرچوون لەم هەلومەرج و قۆناغ

چ جای دروست ، یە لەگەڵ زانستەکانی مارکسیزمدا جووت نیهەتا ئێستا چەپ     

هەروەها دەبێت  بێت چ کارێک بە ئەنجام بگەیەنێت !؟دە کردنی اتحاد عەمەل ،

تیک ی ماتریالیزمی دیالێکیانە بە پێئێمە ئەوەش بزانین گۆڕانکاریەکی دیالێکتیک

بە جێش بێت ، ئینجا لوومەرجی کارکردن جێلەناو دیالێکتیکی مارکسیزم بە پێی هە

ی دیالێکتیک میتۆدی مارکسیزم وەک ناوەڕۆک ئەتوانین کاریگەری و هەوڵی

سۆیەکی ئاچێوەی کارەکانی ناو بزووتنەوەی چینی کرێکاردا بپارێزرێن و لە چوار

 . چونکە گەڕانەوە بۆ تێزو تێگەشتنەکانی ن ڕۆشن بە بزووتنەوەکەی بدە

دانی کارێکی زۆر زۆر بێ مانایە ، ئەورووپا و بە مارکسیزم لەقەڵەم زیبۆرژوا

ئەم تێڕوانینە وەک  هەروەها خاڵی دەرچوونیش نیە لەو ناوەڕۆکەی ئێستا .

ی و بێ وەاڵم میتۆدپرۆیسترۆیکا وایە ، لەبەر ئەوەی دەرچوون لە ئەزمەی 

کی ای لۆژیکێ، کە گوایە ئێستی بکەی جێبە جێ بتوانیت بەوە مانەوەی میتۆدی ،

تەنها لە داماوی چەپەوە گومان .  بێ ئەوروپی ئەتوانێت ئەو وەاڵمە بداتەوە 

دەیەوێت ئەو حیزبەی  ەشێکە لە کارە منااڵنەیەکەی چەپ .سەرچاوەی گرتووەو ب

حیزبەکەشی تووشی  هەڵسوڕان و ئەندامێتیکۆمۆنیزمی کرێکاری کە میتۆد و

ێت من ئەم حیزبە وەاڵمی بداتەوە و بڵ تەنگژە بووە ، بە حیزبێکی تر لە دەرەوەی

. بە پێی ئەوان  داکۆمۆنیزمی کرێکاریلەگەڵ یە جیاوازی میتۆدی و فکریم نی

دووبارە یەوە دەبینن . درکی ئەم بەشە ئەوەندە جیاوازییەکەیان تەنها لە ڕووی سیاسی

دیالێکتیکی دەبێنێتەوە . پێی  ساویلکانەیە تێڕوانینوو کارێکی میتافیزکی بە بناغەیو 

اتە حیکمەتی ئەم دەرچوونە . و پێ هەڵ خەڵەتێنێت نێت دەوورووپشتیوایە ئەتوا

خواست و وویستی بێجگە لەوەی چەپێکی ووردە بۆرژوازی هەیەو  چی یە !؟

دا . ئەمانە هەر انکانی ناو حیزبەکانیوپایەپلە کۆمەڵگا و یە لەشوێن داخوازی
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مان ئەڵێت ئەو جۆرە لە ردە بۆرژوازی دەردەخەن و پێکی ووهەموویان ناوەڕۆ

   خۆی بێت . ووردە وردە بۆرژوازی پیرۆزی بیر کردنەوە هەرکارکردن و 

گومان تەنها درکیان لە وونێک لەو ئەزمەیە دەردەچێت ؟ بێکەواتە چۆن دەرچ    

ندەی چوار چێوەی فکری کۆمۆنیزمی کرێکاریدا جەڕیووەو هیچی تر. ئەگینا ئەوە

و  لە هەموو ئاست و سەروسیمایدا مامەڵە دەکات ەم میتۆدە لەگەڵ ڕڤیژینیزمئ

. چێوەیەدا کار ناکات ئەوەندە لەگەڵ دەرچوون لەو چوار .هەیە ەکانی ڕڤیژنیزمدا پل

، هەر ئێستا ئەوەش دیارە بە  کارنامەی ئەم میتۆدە تەنها ڕیسوا بوونیانە لە ئایندەدا

بوونەوەو لێک ترازانی هەموو ئەو کەسانەی کە وەختی خۆی پێک هێنەری جیا

 بوون . 

دەکەنەوە بۆی ، ئەو ناوەڕۆکە لە لێرەدا چەپ خۆی بیرناکاتەوە بەڵکو بیر    

سیاسەت و کارکردن ، بێ گومان ناتوانێت لەو ئەزمەیە دەربچێت کە ئێستا تیایدان . 

 میتۆدەیە کە ناتوانێتانەی لۆجیکی ئەو بە گۆڕانی ناوەڕۆکیتەنها بەڵکو دەرچوون 

 پێشەوە .بەرێتە  یکۆمۆنیستهەنگاوێک لە بزووتنەوەی چینی کرێکارو  تەنها

چونکە ئەم خاڵە خاڵێکی گرنگی دەرچوون و وەاڵم دانەوەیە بە ئەزمەی چەپ ، 

بزووتنەوەی کۆمۆنیستییە لە ناو هەروەها تێپەڕاندنی بزووتنەوەی چینی کرێکار و 

و بەرئەوەی چەپ ئێستا لە جیهاندا الیەنی ئۆپۆزیسیۆنی لە. کردنی بە چەپ  زەند

لەم  ئیترە ، دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی سەرمایەداریدیوی ئەدیوی 

چینی کرێکار شەرم هێنەرە بۆ بزووتنەوەی چەپ ووتەزایەکی  سەردەمەی ئێستادا ،

 .وکۆمۆنیستە زانستیەکان 

ئەزمەیە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ڕاست هەروەها الیەنێکی تری دەرچوون لەم     

گۆبن لەگەڵ واقعی عەینی و درکی ڕۆشنیان لەسەر هەموو ڕووداوەکان هەبێت و 

کوڕییەکانی بزووتنەوەی  وێکدانەوەی زانستییانە بۆ هەموو ڕوویەکی ناجۆر و کەمل

ب لەسەر جێگەو ڕێگەی خۆیان هەروەها حسایانە ئەنجام بدرێت . چەپ بە زانستی

چینی کرێکاردا بکەن کە تا چەندە و چۆن توانیویانە پەیوەندی خۆیان بەو  اونلە 

چەپ بگۆڕێت بە میتۆدێکی  چینەوە گرێ بدەن . کەواتە دەبێت سەرتاپای میتۆدی

 . ەڕزگاری چینی کرێکارزانستی مارکسیستی و کۆمۆنیزمی زانستی کە میتۆدی 

بەکارهێنراوانەی کە تا سەر مۆخیان ڕیڤیژنیزم و ئۆپۆرتۆنیزم و  نەک ئەو میتۆدە

 ڕۆچووە .  ................ دا  هیگڵیەت و ئیکۆنۆمیزم و ئانارشیزم و

یان ئەم یان ئەو بە چوار  دەچێت ئەم کارە تۆزێک گران بێت ، هەرچەندە لەوە    

دەم حکومی مێژوودا چێوەی میتۆدەکەی خۆیەوە قەتیس بمێنێتەوە بەاڵم دواتر لە بەر

کرێکارو چینی ناو بزووتنەوەی ڕەوتی گۆڕانی مێژوویی  ، دەبنە تاوان باری 
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دەرچوون لە مێژوو. کەواتە دەبێت دەست لە کاری وەحدە عمل و  کۆمۆنیزم و 

بێ گۆڕان لە  میتۆدی بە دروستکردنی حیزبێکی سیاسی وچێوەیەکی سیاسی وچوار

یزبی )بزووتنەوەی بنیات نانی حنەبین وەک  میتۆدی دا نەبینینەوە و خۆش باوەڕ

و ووردە گرووپەکانی کۆن و نوێی لەڕابردوودا عێراق(  -کۆمۆنیستی کرێکاری 

تی ئیش بکەین و سبەڵکو دەبێت یەک دەست بە میتۆدێکی زانستی مارکسی چەپ .

یانە بۆ هەموو . دەبێت پێناسەیەکی زانستیبهێنین ئاڵوو گۆڕی چینایەتی پێک 

ماتریالیزمی بۆ ئەمەش لە ئەزمە تێپەڕببن ، ئینجا دەتوانن دیاردەکان بکەینەوە ، 

وەها لە هەرگۆڕەن . باشترین چەکی ئەو ئاڵوو نجلسدیالێکتیکی مارکس و ئ

نووسراوەیەدا ، ڕێگا چارەکان بە سنوورێک جیاکانی ئەم پێشەوەش لە ناو بەشە جیا

   باسم کردوون .

 

     ٢٠١٩ / مانگی ئازارسەرەتایی 

 نەجمەدین فارس 

 


