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بەشی یەكەم:
) 1 (

پێویستە هەموو كۆمۆنیستێك ئەم راستییە وەربگرێت: 
»دەسەاڵتی سیاسی لە لوولەی تفەنگەوە گەشە دەكات.«

دەسەاڵت وەرگرتن بە هێزی چەكدار و یەكالكردنەوەی 
مەسەلەكە بە جەنگ، ئەركی ناوەندیە و بااڵترین شێوازی 
بۆ  شۆڕش  لینینیەی   - ماركسی  پڕەنسیپە  ئەم  شۆڕشە. 
هەموو جیهان و بۆ چین و هەموو واڵتانی دیكە گونجاوە.
سوپا  دەوڵ��ەت،  لەمەڕ  ماركسی  بیرۆكەی  بەگوێرەی 
كەسێك  هەر  دەوڵەتە.  دەسەاڵتی  سەرەكیی  پێكهاتەی 
سوپای  پێویستە  وەربگرێت،  دەوڵەت  دەسەاڵتی  بیەوێت 
دەكەن  ئێمە  بە  گاڵتە  كەس  هەندێك  هەبێت.  بەهێزی 
وەك داكۆكیكاری »توانا و دەسەاڵتی جەنگ«. بەڵێ ئێمە 
شتێكی  ئەوە  شۆڕشگێڕین،  جەنگی  توانای  داكۆكیكاری 
پارتی  تفەنگەكانی  ماركسییەتە.  ئەوە  خراپ،  نەك  باشە 
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كۆمۆنیستی، روسیای سۆسیالیزمی خوڵقاند. ئێمە كۆمارێكی 
دیموكراتی دەخوڵقێنین.

سەردەمی  لە  چینایەتیدا  خەباتی  لە  ئەزموونەكان 
ئیمپریالیزمدا پێمان دەڵێن كە تەنها بە هێزی چەك چینی 
و  بۆرجوازیی  چینی  زەحمەتكێش  جەماوەری  و  كرێكار 
دەتوانین  رووەوە  لەم  دەبەزێنن،  چەكدارەكان  دەرەبەگە 
بڵێین كە تەنها بە چەك دەكرێت تەواوی جیهان بگۆڕدرێت.

پارتی كۆمۆنیست:
پێشەوە  ب��ەرەو  ئامانجەكەمان  كە  ناوەڕاست  هێزی 
كە  تیۆرییەكان  بنەما  چینە.  كۆمۆنیستی  پارتی  دەب��ات 

رابەریی بیر و هزرمان دەكات ماركسیی- لینین یە.
پارتێكی  پێویستە  بكرێت،  بەرپا  ش��ۆڕش  ئەگەر   
لەسەر  كە  شۆڕشگێڕ  پارتێكی  بەبێ  هەبێت.  شۆڕشگێر 
لەگەڵ  دامەزرابێت  ماركسی-لینینی  تیۆریی شۆڕشگێڕانەی 
رابەریی  مەحاڵە  ماركسی-لینینی،  شۆڕشگێڕانەی  شێوازی 
و  ئیمریالیزم  خەڵك  جەماوەری  و  بكرێت  كرێكار  چینی 

كلكەكانی ببەزێنێت.
بەبێ هەوڵ و تەقەالی پارتی كۆمۆنیست چینی،بەبێ 
هەرگیز  چین  گەلی  كۆڵەكەی  وەك  چینیەكان  كۆمۆنیستە 
بەدەستبهێنن،  رزگاریی  یاخود  سەربەستی،  ناتوانێت  چین 

یان بەپیشەسازی كردن و نوێباوكردنەوەی كشتوكاڵەكەی.
سەركردایەتیی  ناوەڕۆكی  چینی  كۆمۆنیستی  پارتی 
هەموو گەلی چینە بەبێ ئەم ناوەڕۆكە مەسەلەی سۆسیالیزم 
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سەركەوتوو نابێت.
ماركسیی- چەكی  باش،  دیسیپلینی  خاوەن  پارتێكی 
بەكار  لەخۆگرتن  رەخنە  شێوازی  و  هەڵگرتبێت  لینینی 
بهێنێت و بنووسێت بە جەماوەری خەڵكەوە، سوپایەك لەژێر 
یەكگرتووی  بەرەیەكی  و  پارتەدا  جۆرە  ئەو  فەرماندەیی 
هەموو چینە شۆڕشگێرەكان لەژێر فەرماندەیی ئەو پارتەدا- 
ئەمانە ئەو سێ چەكە سەرەكییەن كە دوژمنمان پێی بەزاند.
پێویستیشە  و  هەبێت  جەماوەر  بە  بڕوامان  پێویستە 
پڕەنسیپی  دوو  ئەمانە  هەبێت  حیزب  بە  متمانامان 
بنچینەیین. ئەگەر گومان بخەینە سەر ئەم پڕەنسیپانە، هیچ 

بەدەستناهێنین.
پارتی كۆمۆنیستی چینی، بە چەكی تیۆریی و ئایدۆلۆژیی 

ماركسی- لینینیەوە،
هێناوە،  چین  گەلی  بۆ  كاركردنی  نوێی  شێوازێكی 
هەیە،  پراكتیزەوە  بە  یەكپارچە  تیۆریی  بە  پێویستی  كە 
پەیوەندیی نزیك بە جەماوەرەوە دروست بكات و پیادەی 

رەخنە لەخۆگرتن بكات.
راب��ەری��ی  نابێت  ت��وان��ای  سیاسی  پارتێكی  هیچ   
بزووتنەوەیەكی شۆڕشگێڕی بكات بەرەو سەركەوتن، تاوەكو 
خاوەنی تیۆریی شۆڕشگێرانە نەبێت، لەگەڵ زانینی مێژوو 
و بە توندی دەست بگرێت بەسه ر بزووتنەوەی پراكتیكیدا.
بریتییە  ڕاستكردنەوە«ی  گوتوومانە،«رەوتی  هەروەك 
لە بزووتنەوەیەكی فراوان و باڵوی رۆشنبیریی ماركسیی«.
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لەرێگەی  پارتەكە  سەرجەمی  كە  مانایەیە  بەو  راستكردنەوە 
رەخنەوە فێری ماركسیزم و رەخنە لەخۆگرتن ببێت. بیگومان 
ماوەی  لە  بین  فێر  ماركسیزم  دەربارەی  زیاتر  دەتوانین  ئێمە 

بزووتنەوەی ڕاستكردنەوەدا.
ملێۆن  سەدان  بۆ  باشتر  ژیانێكی  گرانە  ئەركێكی  و  كار 
ل��ەڕووی  كە  كەمان  واڵت��ە  و  بكەین  مسۆگەر  چین  خەڵكی 
ئابووریی و رۆشنبیریەوە دواكەتووە، بنیات بنێین بەرەو واڵتێكی 
خۆشگوزەران و بەهێز كە لە ئاستێكی بەرزی كلتووریدا بێت و 
دەگونجێت بتوانین ئه م کاره  راپه ڕێنین بە شێوەیەكی كارامه تر 
و چاكتر كار بكەین هەموو خەڵكانی دەرەوەی حیزب، ئەوانەی 
ئەنجامدانی  لەسەر  سوورن  و  پەسندە  ال  بەرزیان  نموونەی 
چاكسازی كە دەبێت بزووتنەوەی راستكردنەوە ئەنجام بدەین، 
ئێستا و لە داهاتووشدا و بەردەوام شتە هەڵەكان لە خۆمان 

دوور بخەینەوە.
پارتێكی  ك��ردەوەك��ان��ی  هەموو  دەسپێكی  خاڵی  رێباز 
دوائەنجامی  و  دەنوێنێت  خۆی  پڕۆسەكەدا  لە  و  شۆڕشگێڕە 
بە  سیاسەتێك  شۆڕشگێر  پارتێكی  پارتەیە.  ئەو  كردارەكانی 
بكات.ئەگەر  بەكارێك  دەست  هەركات  دەگەیەنێت  ئەنجام 
رێبازێكی راست بە ئەنجام نەگەیەنێت، ئەوە رێبازێكی هەڵە 
جێبەجێ دەكات، ئەگەر سیاسەتێكی دراو بە وریاییەوە جێبەجێ 

نەكات، ئەوە كوێرانە ئەو كارە دەكات.
و  پڕۆسەكەیە  ئەوە  ئەزموون،  دەگوترێت  پێی  ئ��ەوەی 
كاركردنی  رێگەی  لە  تەنها  رێبازێكە.  ئەنجامدانی  دوائەنجامی 
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دەتوانین  ئەزموونەوە  لەرێگەی  دیكە،  بەواتایەكی  خەلكەوە، 
بڕیار بدەین ئەو رێبازە راستە، یان هەڵەیە و بریار بدەین تا چ 
رادەیەك ڕاستە یان هەڵەیە، بەاڵم كاركردن و پراكتیزەی خەڵك 
شۆڕشگێڕ  جەماوەری  و  شۆڕشگێڕ  پارتێكی  ئەوەی  بەتایبەتی 
هەر دەبێت بە جۆرێك لە رێبازەوە بەسترابێت. لەبەر ئەوە، 
سیاسەتەكە  پێویستە  بدرێت،  ئەنجام  كارێك  هەر  بەرلەوەی 
رۆشنایی  لەبەر  ك��ردووە  فۆرمەلەمان  كە  بكرێتەوە،  روون 
بارودۆخە دراوەكان بۆ ئەندامانی حیزب و جەماوەریش. ئەگەر 
نا، ئەندامانی حیزب و جەماوەر لە رێنمایی رێبازەكەمان دوور 

دەكەونەوە و كوێرانە سیاسەتێكی هەڵە ئەنجام دەدەن.
پارتەكەمان هێڵی گشتی و سیاسەتی گشتی بۆ شۆڕشی چین 
داناوە، هەروەها چەند هێڵێكی دیاریكراوێش بۆ كار و سیاسەتە 
تایبەتییەكان. لەگەڵ ئەوەشدا، لە كاتێكدا زۆرێک لە هەڤااڵن 
دیاریكراوەكانیان  سیاسەتە  و  كاركردن  دیاریكراوەكانی  هێڵە 
لەبیرە، كەچی زۆر جار هێڵە گشتییەكان و سیاسەتە گشتییەكان 
لەیاد دەكەن. ئەگەر لە راستیدا هێڵ و رێبازی گشتیی حیزبمان 
و  بەكام  نە  که   كوێر  شۆڕشگێڕی  دەبینە  ئەوا  بچێتەوە،  بیر 
سەرلێشێوا، و كاتێك هێڵێكی دیاریكراوی كار و سیاسەت بە 
و  چەپ  بە  و  تێكدەچێت  لێ  رێگەمان  دەگەیەنین،  ئەنجام 

راستدا دەچەمینەوە و كارەكەش تووشی شكستی دێت.
سیاسەت و تاكتیك بریتین لە گیانی حیزب. كە لە هەموو 
ئاستەكاندا هەڤااڵنی سەركردە دەبێت بایەخی تەواوی پێبدەن و 

بەهیچ جۆرێك نابێت كەمتەرخەم بن.
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) 2 (
چینەكان و خەباتی چینایەتی

سەركەوتن  هەندێكیان  دەك��ەن،  خەبات  چینەكان 
و  دەبرێن  لەناو  دیكەش  هەندێكی  و  دەهێنن  بەدەست 
شۆڕشی  بووە  ئاوا  بووە،  هەروا  مێژوو  پێدێت.  كۆتاییان 

شارستانیی بۆ هەزاران ساڵ.
لە  بریتییە  ب��ۆچ��وون��ەوە  ل��ەم  مێژوو  لێكدانەوەی 
مادەپەرستی )مەتریالیزمی( مێژوویی و پێچەوانەوەستان لەم 

بۆچوونە نموونەپەرستی )ئایدیالیزم(ی مێژووییە.
لە كۆمەڵگەی چینایەتیدا هەموو كەس وەك ئەندامی 
بیركردنەوەیەك،  جۆرە  هەموو  و  دەژی  تایبەتی  چینێكی 

بەبێ لێدەركردن، مۆركی چین یان توێژی پێوە دەنرێت.
بریتییە  بەزۆریی  كۆمەڵگەدا  لە  گۆڕان  هۆكارەكانی 
لە  ناوخۆیی  )متناقضات(  پێکناکۆکییه کان  دروستبوونی  لە 
كۆمەڵگەدا بەمانای، پێکناکۆکی نێوان هێزە بەرهەمهێنەره كان 
چینەكان  نێوان  پێکناکۆکیی  و  بەرهەم  پەیوەندییەكانی  و 
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پێکناکۆکیی نێوان كۆن و تازە، ئەوە هاتنەكایەی ئەو دژ 
تین  بەرەو پێش دەبات و هێز و  به یه کانیه  كە كۆمەڵگە 
لەالیەن  كۆن  كۆمەڵگەی  شوێنگرتنەوەی  بە  دەبەخشێت 

تازەكەوە.
ن��اڕەوای  ئابووریی  چەوساندنەوەی  و  بەكارهێنان 
بۆ  پێوەنان  پاڵی  دەرەب��ەگ��ەوە  چینی  لەالیەن  جوتیاران 
چەندین ڕاپەڕین دژی حوكمەكەیان، ئەوە خەباتی چینایەتیی 
جوتیاران بوو، راپەڕینی چوتیاران و جەنگی جوتیاران كە 
پاڵنەری راستەقینە بوو بۆ گۆڕانی مێژوویی لە كۆمەڵگەی 

دەرەبەگیی واڵتی »چین«دا.
نەتەوایەتیی  خەباتی  ئەوەیە:  كۆتایی  لێكۆڵینەوەی 
سپییەكانی  نێوان  لە  چینایەتییەوە.  خەباتی  بە  پەیوەستە 
كە  كۆنەپەرستە  فەرمانڕەوایی  ناوەندی  تەنها  ئەمریكادا 
جۆرێك  بەهیچ  دەك��ات.  سەركوت  پێست  رەش  خەڵكی 
رۆشنبیرە  و  جوتیار  و  كرێكار  نوێنەرایەتیی  ناتوانن 
سپی  خەڵكانی  زۆرینەی  ئەوانەی  بكەن،  شۆڕشگێڕەكان 

پێست پێكدێنن.
بە  سەبارەت  خۆمانە.  بەدەست  گەل  رێكخستنی   
كۆنەپەرستەكانی چین، بەدەست خۆمانە خەڵك رێك بخەین 
بۆ ئەوەی بیانڕووخێنن. هەموو شتێكی كۆنەپەرست وەك 
یەك وایە، ئەگەر پێدانەكێشیت ناكەوێت. وەك گسكدانی 

زەوی وایە، خۆڵەكە لەخۆیەوە لەناو ناچێت.
دوژمن خۆی لەخۆیەوە لەناو ناچێت. نە كۆنەپەرستەكانی 
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ئەمریكا  ئپیمپریالیزمی  دوژمنكارەكانی  هێزە  نە  و  چین 
لە  خۆیان  رەزامەندیی  بە  مێژوو  شانۆی  لەسەر  چین  لە 

دەسەاڵت دەرناچن.
نووسینی  یان  داوەتی خوان،  لە  نییە  بریتی   شۆڕش 
وتار، یان كێشانی وێنەیەك یان شت چنین، ناكرێت هێندە 
میانڕەوە  نەرمونیان بێت، هێندە  بێگەرد و لەسەره خۆ و 
شۆڕش  بێت.  لێبوردە  و  جوامێر  خۆڕاگر  و  شیرین  زمان 
توندوتیژی كەلە  لە كردەوەیەكی  یاخیبوونێك،  لە  بریتییە 

رێگایەوە چینێك چینێكی دیكە ال دەبات.
چیانكای چیك هەمیشە هەوڵ دەدات هەموو دەسەاڵت 
ئێمە!؟  ئەی  بكات.  داگیر  خەڵك  لە  دەسكەوتەكان  و 
سیاسەتمان ئەوەیە تۆڵەی لێبستێنینەوە و بجەنگێین بۆ هەر 
بستێك لە خاك. ئێمە لەسەر ئەو شێوازە كار دەكەین. ئەو 
بسەپێنێت،  میللەتدا  بەسەر  شەڕ  دەدات  هەوڵ  هەمیشە 
بەدەستی چەپ شمشێرێك و بەدەستی راست شمشێرێكی 
دیكە. ئێمەش شمشێر هەڵدەگرین، لەسەر ئەم نموونەیەش 
تیژ  شمشێرەكانی  چیك  چیانكای  كە  دەڕۆین.....ئێستا، 

دەكاتەوە، دەبێت ئێمەش ئەوەی خۆمان تیژ بكەینەوە.
ئەمە  كێن.  دۆستەكانمان  كێیە؟  ئێمە  دوژمنی  ئایا 
سەرەكی  هۆی  شۆڕشەكە.  بۆ  گرنگە  پرسیاری  یەكەمین 
شتێكی  چین  لە  شۆڕشگێرانە  خەباتی  هەموو  بۆچی  كە 
یەكبوون  لە  بووە  بێتواناییان  نەهێناوە  بەدەست  ئەوتۆی 
دوژمنی  پەالماردانی  لەپێناو  راستەقینەكان  دۆستە  لەگەڵ 
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هیچ  جەماوەرەوە  رێبەری  شۆڕشگێر  پارتی  راستەقینەدا. 
پارتە  كاتێك  نەهێناوە  بەدەست  سەركەوتنی  شۆڕشێك 
شۆڕشگێڕەكە بەهەڵەدا ئەوانی بردبێت. بۆ ئەوەی مسۆگەری 
شۆڕشەكەماندا  لە  دێنین  بەدەست  سەركەوتن  كە  بكەین 
بە  بدەین  بایەخ  پێویستە  نابەین،  بە هەڵەدا  و جەماوەر 
یەكبوون لەگەڵ دۆستە راستەقینەكاماندا بۆ ئەوەی پەالماری 
دوژمنە راستەقینەكانمان بدەین. بۆ جیاكردنەوەی دۆستی 
راستەقینە لە دوژمنی راستەقینە، پێویستە شیتەڵێكی گشتیی 
كۆمەڵگەی  شێوازەكانی  لەمەڕ چینە  بكەین  ئابووری  باری 
چینیی و بۆچوون و هەڵوێستی تایبەتیی خۆیان بەرامبەر 

شۆڕشەكە.
هاوپەیمانن  كە  ئ��ەوان��ەن  هەموو  دوژمنەكانمان 
پینی  بیرۆكراتەكان  ئیمپریالیزم-دەرەبەگەكان،  لەگەڵ 
بیانییەكان  بۆ  كە  خۆماڵی  فەرمانبەرانی  سەرپەرشتیاری 
كەرتی  و  دەرەب��ەگ��ەك��ان  چینەگەورەكەی  ك��اردەك��ەن، 
بەوانەوە.  پەیوەستن  كە  رۆشنبیران  چینی  كۆنەپەرستانی 
پیشەسازییە. پرۆلیتاریای  شۆڕشەكەمان  راب��ەری  هێزی 
دۆستە نزیكەكانمان بریتین لە سەرجەم نیمچە- پرۆلیتار و 
بۆرجواییە بچووكەكان. سەبارەت بە گۆڕان و الركردنەوەی 
بۆرجوازیی ناوەڕاست، باڵی راستیان لەوانەیە ببنە دوژمنمان 
و باڵی چەپیان ببنە دۆستمان-باڵم پێویستە هەمیشە وریا 
بین و نەهێڵین لەناو ریزەكانماندا چەواشەكاریی بخولقێنن.
بێت  شۆڕشگێر  كەسانی  الیەنگری  كەسێك  ه��ەر   



12

ئیمپریالیزم،  الیەنگری  كەسێك  هەر  شۆڕشگێڕە.  ئەوە 
دەرەبەگایەتیی و بیرۆكرات-سەرمایەداریی بێت ئەوە دژی 
شۆڕشگێڕ  خەڵكی  الیەنگری  كەسێك  هەر  شۆڕشگێرییە. 
هەڵسوكەوت  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  قسە،  بە  تەنها  بێت 
بكات، ئەوە تەنها بە قسە شۆڕشگێڕە ئەوەش كە بە كردار 
تەواو  بەواتای  الیەنگریی خەڵكانی شۆڕشگێڕە،  قسەش  و 

شۆڕشگێڕە.
 من وای دادەنێم شتێكی خراپە ئەوندەی پەیوەندیی 
و  سیاسی  پارتێكی  كەسێك،  ئەگەر  هەبێت،  بەئێمەوە 
لەالیەن  نەدرابێت  پەالمار  قوتابخانەیەك  یان  سوپایەك، 
دوژمنەوە، چونكە لەو حاڵەتەدا بێگومان بەو مانایەیە كە 
ئێمە دابەزیوینەتە ئاستی دوژمن. شتێكی باشە ئەگەر لەالیەن 
دوژمنەوە هێرشمان بكرێتە سەر، مادام ئەوە دەسەلمێنێت 
نێوان  لە  جیاكردنەوە  بۆ  كێشاوە  ئاشكرامان  هێڵێكی  كە 
دوژمن و خۆماندا و هێشتا باشتریشە ئەگەر دوژمن دڕندانە 
پەالمارمان بدات و رەنگی رەشمان بەسەردا بكات و بەبێ 
هیچ چاكە و رەوشتێكی شیاو. ئەوە دەری دەخات، كە ئێمە 
نەك تەنها هێڵێكمان كێشاوە بۆ جیاكردنەوە لەنێوان خۆمان 

و دوژمندا، بەڵكو لە كارەكەماندا زۆرمان بەدەستهێناوە.
دەبێت ئێمە پشتگیریی لە هەشتێك بكەین، كە دوژمن 
كە  ببینەوە  شتێك  هەر  رووب��ەڕووی  و  دەوەستێت  دژی 

دوژمن الیەنگری بێت.
هەڵوێستی ئێمە هەڵوێستی پرۆلیتاریای جەماوەرەكەمانە. 
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بۆ ئەندامانی پارتی كۆمۆنیست، ئەمە بەو مانایەیە پابەند 
گیانی  رێباز و  بە  پابەندبن  پارتەكەوە،  بن بە هەڵوێستی 

پارتەكەوە.
دوای ئەوەی دوژمنی چەك بەدەست لەناو بران، هێشتا 
دوژمنان هەن كە بێ چەكن، سوورن لەسەر هەوڵی بێ 
وچان دژی ئێمە. هەرگیز نابێت ئێمە بەسووك سەیری ئەو 
دوژمنانە بكەین. ئەگەر ئێستا بەرز نەبینەوە و لە كێشەكە 

تێنەگەین بەم شێوەیە، ئەوا هەڵەی خراپ دەكەین.
بێگومان  ناوخۆ  كۆنەپەرستانی  و  ئیمپریالیستەكان 
دواهەناسە  تا  و  ژێركەوتنیان  دوای  ناوەستن  دەستەوسان 
دەجەنگن. دوای ئەوەی سیستم و ئاشتی سه قامگیر دەبێت 
لە سەرتاسەری واڵتدا، ئەوان هەر سەرقاڵی تێكدان دەبن 
و نا ئارامی دەخوڵقێنن بە رێگای جۆراوجۆر له  هەه ر ئان و 
ساتێكدا هەوڵ دەدەن بگەڕێنەوە. ئەوە حەتمیە و گومانی 
خۆمان  وریایی  نابێت  بارودۆخێكدا  هیچ  لە  و  نییە  تێدا 

سست و خاو بكەینەوە.
لە چین، لەگەڵ ئەوەشدا گۆڕانی سۆسیالیستی لەڕووی 
سیستمی خاوەندارێتییەوە تەواو بووە و هەرچەندە خەباتی 
جەماوەر  شۆڕشی  كاتیی  خەسڵەتی  چینایەتی  بەرفراوانی 
چینی  پاشماوەی  هێشتا  بەاڵم  هاتووە،  كۆتایی  بەگشتی 
دەرەبەگ ماوە، هێشتا چینی بۆرجواز هەیە و لە قاڵبدانەوەی 
نیمچە بۆرجواز تازە دەستی پێكردووە. خەباتی چینایەتی 
بە هیچ جۆرێك كۆتایی نەهاتووە. خەباتی چینایەتی نێوان 
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پرۆلیتاریا و چینی بۆرجواز و خەباتی چینایەتیی نێوان هێزە 
سیاسییە جۆراوجۆرەكاندا و لە بواری ئایدۆلۆژی لە نێوان 
پرۆلیتاریا و چینی بۆرجواز درێژه  و بە پێچ و پەنا هەر 
دەبێت. زۆر سەخت  كاتیشدا  هەندێك  لە  و  دەمێنێتەوە 
چینی پرۆلیتار دەیەوێت جیهان بەگوێرەی روانگەی جیهانیی 
لەم  شێوە.  هەمان  بە  بۆرجوازیش  چینی  بگۆڕێت،  خۆی 
بەدەست  سەركەوتن  كامیان  ئایا  پرسیارەی  ئەو  رووەوە 

دێنێت، هێشتا لە راستیدا یەكال نەبۆتەوە.
ماوەیەكی زۆر دەخایه نێت بڕیار لە مەسەلەكە بدرێت 
نێوان سۆشیالیزم و سەرمایەداریی  ئایدۆلۆژیی  لە خەباتی 
لە واڵتەكەماندا. هۆكارەكە ئەوەیە، كە كاریگەریی چینی 
كۆمەڵگە  لە  ئەوانەی  رۆشنبیر،  چینی  ئەوەی  و  بۆرجواز 
زۆر  ماوەیەكی  بۆ  واڵت���ەدا  ل��ەم  ه��ات��وون،  كۆنەكەوە 
دەمێننەوە، هەروەها ئایدۆلۆژیی چینەكەیان. ئەگەر ئەمە 
زەق  هەڵەی  تێینەگەین  هەر  یان  تێنەگەین،  بەتەواوی 
ئایدۆلۆژیدا  بواری  لە  خەباتكردن  پێویستی  و  دەكرێت 

پشتگوێ دەخرێت.
لە واڵتی ئێمەدا ئیدۆلۆژیی بۆرجوازو نیمچە-بۆرجواز، 
زۆر  ماوەیەكی  بۆ  ب��ەردەوام  دژە-ماركسیزم  ئایدۆلۆژیی 
سۆسیالیستیی  سیستمی  سەرەكیی،  بەشێوەیەكی  دەمێنن. 
سەرەكیمان  سەركەوتنی  چەسپێنراوە.  ئێمەدا  واڵتی  لە 
ئامرازەكانی  خاوەندارێتیی  گۆڕینی  لە  بەدەستهێناوە 
لە  ت��ەواوم��ان  سەركەوتنی  هێشتا  ب��ەاڵم  بەرهەمهێنان، 
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بەرەی سیاسی و ئایدۆلۆژیدا بەدەست نەهێناوە. لە بواری 
ئایدۆلۆژیدا، پرسیاری ئەوەی كێ سەركەوتن بەدەستدێنێت 
هێشتا  بۆرجوازدا  و  پرۆلیتار  چینی  نێوان  ملمالنێی  لە 
لەڕاستیدا یەكال نەبۆتەوە. هێشتا دەبێت خەباتی درێژخایەن 
دژی ئایدۆلۆژیی بورجواز و نیمچە-بۆرجواز ئەنجام بدەین. 
ئایدۆلۆژیی  خەباتی  لە  دەست  و  تێنەگەین  ئەمە  هەڵەیە 
كەسە  و  تارمایی  چەوتەكان،  بیرۆكە  هەموو  هەڵبگرین. 
بەر  بخرێنە  پێویستە  بێفەڕەكان  شتە  و  ناپەسندەكان 
رەخنە، لە هیچ بارودۆخێكدا نابێت رێگەیان پێبدرێت بێ 
بەتەواوی  رەخنەكە  دەبێت  بەاڵم  ببنەوە،  باڵو  چاودێریی 
ماقوولڵو لێكۆڵینەوەیی و نەرم و بە قەناعەت بێت، زبر و 

بیرۆكراتیانە و لە سروشت بەدەر نەبێت.
ماركسیزمن،  بە  دژ  دۆگماتیزم  و  گ��ۆڕان  رێبازی   
لەگەڵ  هاوشان  پێشكەوێت،  ماركسیزم  پێویسته   بێگومان 
پراكتیزەكردن و ناكرێت بێ جووڵە بوەستێت. دەپووكێتەوە 
و دەمرێت ئەگەر پەنگخواردوو بێت و كڵێشەیەكی نەگۆڕ 
ماركسیزم  بنچینەییەكانی  پڕەنسیپە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بێت. 
نابێت پێشێل بكرێت، دەنا هەڵە دەكرێت. ئەوە دۆگماتیزمە 
میتافیزیكییەوە  گۆشەنیگای  لە  بچیت  ماركسیزم  بەرەو 
رێبازی  ئەوەش  دایبنێیت.  نەگۆڕ  و  ڕەق  شتێكی  و وەك 
گۆڕانە حاشا لەپرەنسیپە بنچینەییەكانی ماركسیزم و ڕاستییە 
لە  شێوەیەكە  گ��ۆڕان  رێبازی  بكەیت.  گەردوونییەكانی 
شێوەكانی ئایدۆلۆژیی بۆرجوازی. الیەنگرانی رێبازی گۆڕان 
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نكۆڵیی لە جیاوازییەكانی نێوان سۆسیالیزم و سەرمایەداری، 
دیكتاتۆری و پرۆلیتاری، وە دیكتاتۆریەت و بۆرجوازیەت 
دەكەن. ئەوەی ئەوان بەرگریی لێدەكەن، لە راستیدا هێلی 
نییە، بەڵكو هێڵی سەرمایەداریە. یەكێك لە  سۆسیالیستی 
ئایدۆلۆژیدا ئەوەیە  ئەركە گرنگەكانی ئێستامان لە بەرەی 
هەڵسەنگاندن و رەخنەی رێبازی گۆڕانخوازیی بخەینە روو.
مەیلێكی  راستڕەو  یاخودهەلپەرستی  گۆڕانخوازی، 
بۆرجوازی بیرە كە تەنانەت لە دۆگماتیزم مەترسیدارترە.
پاڵپشتە  راس��ت��ڕەوەك��ان  هەلپەرستە  گ��ۆڕان��خ��وازەك��ان، 
سەر  دەكەنە  هێرش  ئەوانیش  ماركسیزم،  زارەكییەكانی 
»دۆگماتیزم«، بەاڵم لە راستیدا ئەوان هێرش دەكەنە سەر 
مادەپەرستی و  بەرهەڵستی  ئەوان  ماركسیزم.  ناو كرۆكی 
هەوڵ  دەدەن.  تێكی  و  دەكەن  )ژیربێژیی(  دایەلیكتیك 
پێشەنگی  رۆڵی  و  گەل  دیموكراتی  دیكتاتۆریەتی  دەدەن 
بەرهەڵستی  و  بكەن  الواز  و  تێكدەن  كۆمۆنیست  پارتی 
گۆڕان و بنیاتنانەوەی سۆسیالیستیی دەكەن و تێكیدەدەن. 
لە  سۆسیالیستی  شۆڕشی  سەرەكیی  سەركەوتنی  دوای 
بێهوودە  كە  هەن  خەڵك  ژمارەیەك  هێشتا  واڵتەكەماندا 
دەچن  و  سەرمایەداریی  سیستمی  گەڕانەوەی  دەڕواننە 
بەرەی  بە  بەرەیەكدا،  هەموو  لە  كرێكاردا  چینی  گژ  بە 
لەم  راستیشیان  دەستە  پیاوانی  وە  ئایدۆلۆژیشەوە. 

ملمالنێیەدا گۆڕانخوازەكانە.
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) 3 (
سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم

كامڵی  سیستمێكی  خ��ۆی��دا  ل��ە  خ��ۆی  كۆمۆنیزم 
كۆمەاڵیەتیە  نوێی  سیستمێكی  و  پرۆلیتاریی  ئایدۆلۆژی 
یان  ئایدۆلۆژیا،  دیكەی  جۆرەكانی  هەموو  لە  جیاوازە   و 
پێشكەوتنخوازترین  و  تەواوترین  و  كۆمەاڵیەتی  سیستمی 
مێژووی  لە  سیستمە  عەقاڵنیترین  و  شۆڕشگێڕانەترین  و 
كۆمەاڵیەتی  و  ئ��ای��دۆل��ۆژی  سیستمی  م��رۆڤ��ای��ەت��ی��دا. 
دەرەبەگایەتیی شوێنەكەی تەنها لە مۆزەخانەی مێژوو دایە، 
سیستمی ئایدۆلۆژیی و كۆمواڵیەتی سەرمایەداریش بوووەتە 
پارچەیەكی مۆزەخانەی مێژوو لە یەك بەشی ئەم جیهانەدا 
)لە یەكێتی سۆڤیەت(، لەكاتێكدا لە واڵتانی دیكە بووەتە 
نموونەیەك بۆ )كەسێك لە گیانەاڵوی خنكاندا، وەك خۆری 
ئاوابووو لە پشت گردە خۆرئاواییەكانەوە( هێندە نابات فڕێ 
دەدرێتە مۆزەخانەوە، سیستمی ئایدۆلۆژیی و كۆمەاڵیەتی 
كۆمۆنیست بەتەنیا خۆی پڕە لە گەنجیی و چاالكیی، كە 
جیهان ڕادەماڵێت بە تین و گوڕی هەرەسی بەفر و هێزی 

هەورە بروسكە.
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سیستمی  جێگەی  دواكاتدا  لە  سۆسیالیستیی  سیستمی 
كە  سەربەخۆیە،  یاسایەكی  ئەمە  دەگرێتەوە  سەرمایەداری 
بەدەرە لە ئیرادەی مرۆڤ بە هەر توانایەك كۆنەپەرستیان 
بێت  زوو  بەرن،  دواوە  بۆ  مێژوو  چەرخی  بدەن  هەوڵ 
یان درەنگ شۆڕش بەرپا دەبێت و بێگومان سەركەوتوش 

دەبێت.
سیاسیەكانمان  تێڕوانینە  هەرگیز  كۆمۆنیست  ئێمەی 
یاخود  ئایندەمان،  نییە،  تێدا  گومانی  هیچ  ناشارینەوە، 
بەرنامەی ماركسیمان چین بەرەوپێش دەبات بۆ سۆسیالیزم 
و كۆمۆنیزم، هەردوو، ناوی پارتەكەمان و ڕوانگەی جیهانی 
نایابەی  نموونە  ئەم  بۆ  پەنجە  پەنا  و  پێچ  بێ  ماركسیی 

دواڕۆژ دەكەن، دواڕۆژێك لە رۆشنی و شكۆمەندی.
شۆڕشگێڕانەی  بزووتنەوەی  بگرین،  وەری  بەگشتی 
چین بە رابەریی پارتی كۆمۆنیست دوو قۆناغەكە پییڕەو 
دەكات، بە واتای شۆڕشی دیموكراتی و سۆسیالیستیی، كەلە 
پڕۆسەی  جیاوازن.  شۆڕشگێڕانەی  پڕۆسەی  دوو  بنچینەدا 
یەكەم  ئەوكاتەی  تەنها  بكرێت،  دووەم دەكرێت جێبەجێ 
تەواو دەكرێت. شۆڕشە دیموكراسییەكە خۆ ئامادەكردنێكی 
زەروریە بۆ شۆڕشی سۆسیالیستیی  و شۆڕشی سۆسیالیستی 
پاشكۆیەكی حەتمی شۆڕشی دیموكراتییە. ئامانجی كۆتایی 
كە هەموو كۆمۆنیستەكان خەباتی بۆ دەكەن هێنانە كایەی 

كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستی و كۆمۆنیستیە.
هێزەكانی  رزگ��ارك��ردن��ی  سۆسیالیستی  ش��ۆڕش��ی 
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خاوەندارێتیی  لە  گ��ۆڕان  ئامانج.  دەكاتە  بەرهەمهێنان 
و  كشتوكاڵ  لە  هەرەوەزیی  و  سۆسیالیستی  بۆ  تاكەوە 
پیشە دەستییەكاندا و لە خاوەندارێتیی سەرمایەداریەوە بۆ 
سۆسیالیستیی لە پیشەسازیی شەخسی و بازرگانیدا، دەبێت 
ئەركی  بكاتە  بەرهەمهێنەره كان  هێزە  فراوانی  رزگاریی 
خۆی، بەم جۆرە بارودۆخە كۆمەاڵیەتییەكان دەخوڵقێنرێن 
و  پیشەسازی  بەرهەمهێنانی  لە  مەزن  فراوانكردنی  بۆ 

كشتوكاڵیدا.
تەنها  نەك  دەدەی��ن،  ئەنجام  شۆڕشێك  ئێمە  ئێستا 
تایبەتەوە  لە خاوەنییەتی  گۆڕان  لەسیستمی كۆمەاڵیەتیدا، 
بۆ گشتیی، بەڵكو لە تەكنۆلۆژیشدا، لە پیشە دەستیەكانەوە 
وە  میكانیكی،  مۆدێرنی  ف��راوان��ی  بەرهەمیهێنانی  بۆ 
كشتوكاڵدا  لەبواری  لكاون.  پێكەوە  شۆڕشە  دوو  ئەو 
پێویستە  تێدایە،  ئێمەی  واڵت��ی  كە  ب��ارودۆخ��ەدا  ل��ەو 
گەورە  ئامێری  مەكینەو  بەكارهێنانی  پێش  هاوكارییكردن 
شێوازێكی  بە  كشنوكاڵ  سەرمایەدارەكاندا  واڵتە  بێت)لە 
ئێمە  نابێت  لەبەرئەوە  پێشدەكەوێت(،  سەرمایەدارانە 
بەهیچ جۆرێك حیسابی پیشەسازیی و كشتوكاڵ، گۆڕان و 
بە پیشەسازیكردنی سۆشیالیستیی وەك دووشتی جیاواز و 
تەریك تەماشا بكەین و، ناشبێت بە هیچ جۆرێك جەخت 
یەكێكیان بكەین و ئەوی دیكە سست و فەرامۆش بكەین.

سیستمە كۆمەاڵیەتیە نوێیەكە تازە دامەزراوە و پێویستی 
سیستمە  كە  وادابنرێت  نابێت  پتەوبووونی،  بۆ  بەكاتە 
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ساتەوەدامەزراوە،  لەو  پتەودەكرێت  تەواوی  بە  نوێیەكە 
چونكە ئەوە مەحاڵە.پێویستە هەنگاو بەهەنگاو پتەوبكرێت 
بۆ بەدەستهێنانی چەسپاندنی كۆتایی پێویستە، نەك تەنها 
و  واڵت  سۆشیالیستیی  بەپیشەسازیكردنی  بەدەستهێنانی 
ئابوریدا،  بەرەی  لە  سۆشیالیستیی  شۆڕشی  لە  كۆڵنەدان 
بەڵكو بەردەوامبووون لەسەر خەباتی قورسی شۆڕشگێڕانەی 
بەرەكانی  لە  سۆشیالیستیی  رۆشنبیریی  و  سۆشیالیستیی 
بارودۆخی  ئەمانەشەوە،  لەسەرو  ئایدۆلۆژیدا.  و  سیاسیی 

تەواوكەری نێودەوڵەتیی زیاتر پێویستە.
لە چین خەبات بۆ پتەوكردنی سیستمی سۆشیالیستیی، 
سەرمایەداریی  یان  سۆشیالیزم  ئایا  بڕیاردان  بۆ  خەبات 
زیاتر  مێژویی  كاتی  دەب��ێ��ت.،  سەركەوتو  ب��ەرق��ەرارو 
بزانین كە سیستمی  بەاڵم دەبێت هەموومان  دەخوازێت. 
دەبێت.  پتەو  و  دەچەسپێت  بێگومان  سۆشیالیزم  نوێی 
دەتوانین بە متماناوە دەوڵەتێكی سۆشیالیستیی دروستبكەین 
رۆشنبیریی  و  زانست  و  وكشتوكاڵ  نوێباو  پیشەسازیی  بە 

نوێباوەوە.
دەوڵەتەكەمان  دوژمنایەتی  رۆشنبیرانەی  ئەو  ژمارەی 
بەواتایەكی  دەوڵەتەكەمانە،  لە  رقیان  كەمە.  زۆر  دەكەن 
دیكە دیكتاتۆریەتی پرۆلیتاریا و باس و چیرۆكی كۆمەڵگەی 
دەوروژێنن  گرفتێك  هەبێت،  دەرفەت  كات  هەر  كۆن، 
)چین(ی  و  بروخێنن  كۆمۆنیست  پارتی  هەوڵدەدەن  و 
بۆرژوازیی،  پرۆلیتاریاو  رێبازی  بگەڕێننەوە.لەنێوان  كۆن 
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كەللە  سەرمایەداریدا،  و  سۆشیالیست  رێبازی  لەنێوان 
رێبازە  ئەم  راستیدا  ئەوەی دووەم هەڵدەبژێرن.لە  ڕەقانە 
مەحاڵە و لەراستیشدا ئامادەن خۆیان بەدەست ئیمپریالیزم 
بدەن.  بیرۆكراتەوە  سەرمایەداریی  و  دەرەبەگایەتیی  و 
پیشەسازیی،  و  سیاسیی  ناوەندە  لە  كەسانە  جۆرە  ئەو 
بازرگانیی، كلتوریی و رۆشنبیریی، زانستیی و تەكنەلۆژیی 

و ئایینییەكاندا هەن و دەبینرێن و، ئێجگار كۆنەپەرستن.
جوتیارو  جوتیارانە.ئابوریی  رۆشنبیریی  جدیەكە  كێشە 
كە  كشتوكاڵ،  بەكۆمەڵگەكردنی  و  باڵوە  و  پەرش  الدێ 
بە ئەزمونی یەكێتی سۆڤیەت هەڵبەسەنگێنرێت، كاتی زۆر 
كشتوكاڵ،  بەكۆمەڵگەكردنی  دەوێت.بەبێ  گرانی  كاری  و 

ناگەینە ئەنجامی تەواوكردنی سۆشیالیزمی پتەو. 
كە  یەكەمینجار،  هەبێت،  متمانامان  ئێمە  پێویستە 
بچنە  هەنگاوبەهەنگاو  خوازیارن،  جوتیاران  جەماوەری 
سەر رێگای سۆشیالیزم لەژێر فەرماندەیی حیزبدا، دووەم، 
حیزب توانای ڕابەریی جوتیارانی لەسەرئەم رێگەیە هەیە.

ئەم دووخاڵە كرۆكی مەسەلەكەیە، رەوتی سەرەكیی.
هەرەوەزیەكاندا  كۆمەڵە  لە  سەركردە  دەستەكانی 
جوتیارە  هەژارەكان و،  جوتیارە  بااڵدەستیی  پێویستەپێگەی 
نوێیەكانی ناوەندی خوارو لەم دەستانەدا، لەگەڵ جوتیارە 
پاشكۆ،  هێزێكی  وەك  خ���وارو،  ن��اوەن��دی  كۆنەكانی 
نێوان  یەكێتی  دەتوانرێت  بەوشێوەیە  بچەسپێنن.تەنها 
بهێنرێت  بەدەست  ناوەندەكان  و  ه��ەژارەك��ان  جوتیارە 
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بكرێت،  چەسپاو  و  پتەو  ه��ەرەوەزی��ەك��ان  كۆمەڵە  و 
بەرهەمهێنان فراوان بكرێت و گۆڕانكاریە سۆشیالیستیەكان 
بەدەست  دروست  شێوەیەكی  بە  الدێكاندا  لەسەرتاسەری 
بهێنرێت، بەگوێرەی رێبازی حیزب. ئەگەر نا، یەكێتی نێوان 
جوتیارانی هەژارو جوتیارانی ناوەند دا بەدەست ناهێنرێت، 
هەرەوەزیەكان  كۆمەڵە  ناكرێت،  ف��راوان  بەرهەمهێنان 
واڵتدا  هەموو  لە  سۆشیالیستیەكان  گۆڕانە  و  پتەوناكرێن 

ناهێنرێنە دی.
و  یەكبگرین  دا  ناوەند  جوتیارانی  لەگەڵ  گرنگە  زۆر 
ئەگەر ئەوە نەكەین هەڵەیە، بەاڵم ئایا دەبێت چینی كرێكار 
الدێكاندا  لە  ببەستێت  كێ  بە  پشت  كۆمۆنیست  پارتی  و 
و  دا  ناوەند  جوووتیارانی  لەگەڵ  بگرن  یەك  ئەوەی  بۆ 
گۆڕانی سۆشیالیستیی لە هەموو واڵتدا بهێننەدی؟ ئەوەبووو 
مەسەلەكە، كاتێك خەبات دژی دەرەبەگەكان دەستیپێكرد 
و چاكسازیی خاك و زەوی جێبەجێكرا، ئەمڕۆش مەسەلەكە 
ئەوەیە، كە خەبات دژی جوتیارە دەوڵەمەندەكان و تاكە 
ئەنجامدانی  بۆ  دەستیپێكردوە  دیكە  سەرمایەدارەكانی 
ه��ەردوو  لە  كشتوكاڵدا.  لە  سۆشیالیستیی  گۆڕانكاریی 
قۆناغە  لە  ناوەند  جوتیارانی  شۆڕشگێڕانەكەدا،  م��اوە 
سەرەتاییەكاندا ڕاڕا و دوو دڵ بووون، ئەوان تەنها دوای 
گشتیی  مەیلی  بە  دەكەوێت  چاویان  ڕوونیی  بە  ئەوەی 
و  نا  دێنە  نزیكی شۆڕشەكە،  و سەركەوتنی  رووداوەك��ان 
شۆڕشەكەو دەبنە الیەنگیری ئەو شۆڕشە.پێویستە جوتیارە 
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و  بدەن  ناوەندەكاندا  جوتیارە  لەگەڵ  هەوڵ  هەژارەكان 
بۆالی خۆیان رایانبكێشن، بۆئەوەی شۆڕشەكە فراوان بێت 

تاوەكو سەركەوتنی كۆتایی.
دەوڵەمەندەكاندا  و  دەستڕوشتو  جوتیارە  لەنێوان 
میلە  ئەم  سەرمایەداریی.  بۆ  هەیە  جدی  مەیلێكی  حەزو 
لە  كاری سیاسیی  بەئاستەمیش  ئێمە  ئەگەر  تەشەنەدەكات 
ناو جوتیاراندا بخەینە پشتگوێ لەكاتی بزوتنەوەی كۆمەڵە 
لە  ئەوە.هەر  دوای  درێژ  ماوەیەكی  بۆ  هەرەوەزیەكاندا 
سەرەتاوە بزوتنەوەی هەرەوەزیە كشتوكاڵیەكان خەباتێكی 
كۆمەڵەیەكی  بوووە.هیچ  سەخت  ئایدۆلۆژیی  و  سیاسیی 
دانامزرێت.  خەباتەدا  بەو  تێپەڕبوون  بەبێ  هەرەوەزیی 
دروستبكرێت  نوێ  سۆشیالیستیی  سیستمێكی  ئەوەی  پێش 
پێویستە كۆنەكە نەهێڵرێت و پاكبكرێتەوە. پاشماوەی بیرە 
كۆنەكان كە رەنگدانەوەی سیستمە كۆنەكەبێت، لە مێشكی 
رێگە  بەئاسانیی  و  دەمێنێتەوە  درێژ  بۆماوەیەكی  خەڵكدا 
چۆڵ ناكەن. دوای دامەزراندنی كۆمەڵەیەكی هەرەوەزیی، 
ئەوەی  پێش  تێپەڕێت  زیاتردا  زۆر  ملمالنێی  بە  دەبێت 
ئەوكاتەی  كاتەش،  ئەو  تەنانەت  پتەوبكرێت،  بتوانرێت 

هەوڵەكانی خاو دەكاتەوە لەوانەیە داڕمێت.
هێزە خۆكردەكانی سەرمایەداریی لەم سااڵنی دواییەدا 
بەردەوام زیادیكردوە و گوندنشینی دەوڵەمەنیش لە هەموو 
ناوەندەكان  لەگوندنشینە  پەیدابوووە.زۆریش  شوێنێك 
هەوڵدەدەن ببنە دەوڵەمەند، لەالیەكی دیكەوە گەلێك لە 
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بەهۆی  دەژین  نەبووونیدا  لە  هێشتا  هەژارەكان  جوتیارە 
قەرزدارن  هەندێكیش  بەرهەمهێنان،  كەرەسەی  نەبووونی 
و هەندێكیشیان زەویەكانیان بەكرێدەدەن یان دەیانفرۆشن، 
جەمسەرگیریی  نەكرێت،  چاودێریی  حاڵەتە  ئەم  ئەگەر 
ئەو  دەبێت.  خراپتر  رۆژ  لەدوای  رۆژ  ناچار  الدێكاندا  لە 
بە  ئەوانەش  لەدەستدەدەن،  زەویەكانیان  جوتیارانەی 
هیچ  ئێمە  كە  دەكەن  ئەوە  گلەیی  دەمێننەوە،  هەژاریی 
یارمەتیدانیان  یان  فەوتاندن  لە  رزگاركردنیان  بۆ  ناكەین 
بۆ سەركەوتن بەسەر گرفتەكانیاندا. جوتیارە خۆشگورەرانە 
ناوەندەكانیش كە مل بەرەو سەرمایەداریی دەنێن، بە ئێمە 
خۆشحاڵ نابن، چونكە هەرگیز ئێمە ناتوانین داواكاریەكانیان 
رێبازی  پەیڕەوكردنی  لەسەر  نیازمان  تاوەكو  رازیبكەین 
گوندنشینە  هاوپەیمانیی  ئایا  نەبێت.  سەرمایەداریی 
لەم  بێت  پتەو  و  ڕابگرێت  خۆی  دەتوانێت  كرێكارەكان 
بارودۆخانەدا؟ بێگومان، نەخێر.ئەم كێشەیە چارەسەری نییە 
لەسەر بنەمای تازە نەبێت. ئەوەش مانای جێبەجێكردنی، 
هەموو  سۆشیالیستیەكانی  گۆڕانە  هەنگاوی،  بە  هەنگاو 
لەدوای  یەك  ئەنجامدانی  لەگەڵ  هەمانكاتدا  لە  كشتوكاڵ 
یەكی بەپیشەسازیكردنە سۆشیالیستیەكانی پیشە دەستیەكان 
وپیشەسازیی سەرمایەداریی و بازرگانیی، بەواتایەكی دیكە 
جوتیاری  ئابوریی  نەهێشتنی  و  هاوكاریی  ئەنجامدانی 
دەوڵەمەند و ئابوریی تاك لە الدێكاندا بۆ ئەوەی هەموو 
ئێمە  چاكتربێت.  گوزەرانیان  پێكەوە  الدێ  دانیشتوانی 
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پتەوكردنی  بۆ  رێگایە  تاكە  ئەمە  كە  دەكەینەوە  دووپاتی 
هاوپەیمانیی جوتیارە كرێكارەكان.

مەبەستمان لە پالندانانی سەرتاسەریی پالن دانانێكە كە 
رەچاوی بەرژەوەندیی )600(ملیۆن كەسی واڵتەكەمان بكات.
لە دانانی پالندا كاروبار بەڕێوەبردن، یاخود هەڵسەنگاندنی 
كێشەكاندا، پێویستە لەو ڕاستیەوە دەستپێبكەین كە )چین( 
)600(ملیۆن دانیشتوانی هەیە و ناشبێت ئێمە هەرگیز ئەم 

ڕاستیە لە یاد بكەین.
لە پاڵ سەركردایەتی پارتەكەدا، فاكتەری یەكالكەرەوە 
زۆر  خەڵكی  دانیشتوانەكەمان،  )600(ملیۆن  لە  بریتیە 
بەمانای هەوێنی زیاتری بیرۆكەكان، گڕوكفی زیاتر و وزەی 
زیاتر پێشتر هەرگیز جەماوەری خەلك وەك ئێستا هێندە 

بزۆز و جەنگاوەرو بووێر نەبووون.
بەدەر لە خاسیەتەكانی دیكە، ئەو شتەی بەرچاوبوووە 
سەبارەت بە )600(ملیۆن كەسەكەی گەلی چین ئەوەیە كە 
) هەژار و مردو( بووون. رەنگە ئەمە شتێكی خراپ دیار 
بێت، بەاڵم لە راستیدا شتێكی باشە. هەژاریی ئارەزووی 
گۆررین، ئارەزووی كاركردن و ئارەزووی شۆڕش بەرپاكردن 
بەرز دەكاتەوە. لەسەر الپەڕیەكی بەتاڵ كە هیچ نیشانەیەكی 
لەسەر نەبێت، دەتوانرێت جوانترین كەسایەتیی و جوانترین 

وێنەی لەسەر بكێشرێت. 
و  چین  شۆڕشی  سەرتاسەریەكەی  سەركەوتنە  دوای 
ناچوونییەكیی  كێشەی زەوی، هێشتا دوو  چارەسەركردنی 
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ناخۆییەكەمان و  یەكەمیان  ماوە.  دا  )چین(  لە  سەرەكیی 
ناچوونییەكیی نێوان چینی كرێكار و بۆرژوازیدایە. دووەم 
واڵتە  و  چین  نێوان  ناچوونییەكیی  ئەوەش  كە  دەرەكیە، 

ئیمپریالیستەكانە.
لە ئەنجامدا، دوای سەركەوتنی شۆڕشە دیموكراتیەكەی 
فەرماندەیی  لەژێر  گەل  كۆماری  دەسەاڵتی  هێزو  گەل، 
چینی كرێكاردا نابێت الواز بكرێت، بەڵكو پێویستە بەهێز 

بكرێت.
نەمێنێت و  ئێوە دەتانەوێت دەسەاڵتی دەوڵەت  »ئایا 

الببرێت ؟«
بەڵێ دەمانەوێت، بەاڵم لە ئێستادا نا، ناتوانین هێشتا 

ئەوە بكەین. 
هەیە،  بووونی  ئیمپریالیزم  هێشتا  چونكە  بۆچی؟ 
چونكە لە واڵتەكەماندا چین و توێژەكان هێشتا بووونیان 
هەیە. ئەركی ئێستامان بریتیە لە بەهێزكردنی دەزگاكانی 
و  گەل  پۆلیسی  گەل،  سوپای  بەتایبەتی  گەل-  دەوڵەتی 
دادگاكانی گەل-بۆ ئەوەی بەرگریی نەتەوەیی پتەو بكەین 

و بەرژەوەندیەكانی گەل بپارێزین.
چینی  كە  دیموكراتییە  دیكتاتۆریەتێكی  دەوڵەتەكەمان 
كرێكار سەركردایەتی دەكات و لەسەر بناغەی هاوپەیمانیی 
ئایا ئەم دیكتاتۆریەتە بۆ چ  كرێكار-جوتیار دامەزرێنراوە. 
مەبەستێكە؟ كاری یەكەمی سەركوتكردنی چینی كۆنەپەرست و 
پیاوەكانییەتی و، سودخوازەكانی واڵتەكەمان كە بەرهەڵستیی 
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شۆڕشە سۆسیالیستیەكەمان دەكەن، سەركوتكردنی ئەوانەی 
تێكبشكێنن،  سۆشیالیستیەكەمان  بوونیادە  هەوڵدەدەن 
بەواتایەكی دیكە بەالداخستن و چارەسەركردنی ناچوونییەكە 

ناوخۆییەكان لە نێوان خۆمان و دوژمندا.
سزادانی  و  دادگاییكردن  و  دەستگیركردن  نمونە،  بۆ 
دەنگدان  مافی  لێسەندنەوەی  شۆڕشن،  بە  دژ  ئەوانەی 
دەرەب��ەگ  لەوانەی  ئازادیەكانیان  رادەربڕین  ئازادیی  و 
دیاریكراو-  ماوەیەكی  بۆ  بیرۆكراتن  سەرمایەداری  و 
بۆ  دیكتاتۆیەتەكەمان.  مەودای  دەكەونە  ئەمانە  هەموو 
پارێزگاریكردنی نیزامی گشتیی و پاراستنی بەرژوەندیەكانی 
پارە- ل��ەدژی  دیكتاتۆریەت  پێویستە  هەروەها  گ��ەل، 
كوژەكان  پیاو  ئاگرتێبەردەرەكان،  دەستبڕەكان،  دزەكان، 
ی  ئەوانە  دیكە،  بەچەكانی  ناكەس  و  تاوانبارەكان  تاقمە 
پەیڕەو  پەكدەخەن،  گشتی  نیزامی  ترسناك  شێوەیەكی  بە 

بكرێت. 
پارێزگاریكردنی  دیكتاتۆریەتە  ئەم  دووەم��ی  ك��اری 
واڵتەكەمانە لە تێكدان و رووخاندن و ئەگەری دەستدرێژیی 
دوژمنانی دەرەكیە. لەو حاڵەتەدا، ئەركی ئەم دیكتاتۆریەتەیە 
و  خۆمان  نێوان  دەرەكیەكانی  ناچوونییەكە  چارەسەری 
دوژمندا بكات. ئامانجی ئەم دیكتاتۆریەتە پارێزگاریكردنی 
گشت میللەتەكەمانە، بۆ ئەوەی بتوانن خۆیان تەرخان بكەن 
بەرەو واڵتێكی  بیناكردنی چین  ئاشتیان و  كاری  ئیشو  بۆ 
سۆشیالیست بە پیشەسازیەك و كشتوكاڵێك و زانستێك و 
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كلتورێكی نوێباوەوە.
دیكتاتۆریەتی دیموكراتیی گەل پێویستی بە سەركردایەتی 
چینی كرێكارە، چونكە تاكە چینێكە كە دوربینە، خۆنەویستە 
مێژووی  شۆڕشگێڕانەیە.تەواوی  روویەكەوە  لەهەموو  و 
شۆڕش دەیسەلمێنێت� كە بەبێ رابەریی چینی كرێكار شۆڕش 
سەركەوتن  شۆڕش  چینە  ئەو  رابەریی  بە  و  شكستدێنێت 

بەدەستدێنێت.
لەسەر  دروستبوووە  گەل  دیموكراتیی  دیكتاتۆریەتی 
بناغەی هاوپەیمانیی چینی كرێكار و بۆرژوازیی شارنشین 
كرێكاران  هاوپەیمانیی  لەسەر  سەرەكیش  بەشێوەیەكی  و 
و گوندنشینان، چونكە ئەم دوو چینە لەسەدا )80-90(ی 
دانیشتوانی چین پێكدێنن. ئەم دوو چینە هێزی سەرەكیین 
لە روخاندنی ئیمپریالیزم و » كیومینتانە »كۆنەپەرستەكان. 
گۆڕان لە »دیموكراسیی نوێ«وە بۆ سۆشیالیزم، هەروەها 
و  هاوپەیمانیی  لەسەر  بەندە  سەرەكیی  بەشێوەیەكی 

یەكگرتنی ئەوان.
و  بەرهەمهێنان  بۆ  خەبات  چینایەتیی،  خەباتی 
تاقیكردنەوەی زانستیی، ئەو سێ بزوتنەوە شۆڕشگێڕانەیەن 
ئەم  سۆشیالیستیی.  بەهێزی  واڵتێكی  دامەزراندنی  بۆ 
كۆمۆنیستەكان  كە  مسۆگەرن  زەمانەتێكی  بزوتنەوانە 
رێبازی  دژی  پارێزراودەبن  و  بیرۆكراسیی  لە  دووردەب��ن 
بە  هەتایە  هەتا  دۆگماتیزم،  و  گۆڕان)راستكردنەوە( 
كە  بەمتمانان  گەرەنتیی  دەمێننەوە.ئەوانە  نەبەزیی 
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پرۆلیتاریەت بتوانێت یەكبگرێت، لەگەڵ جەماوەری زۆری 
بەدەستبهێنن.  دیموكراتیی  دیكتاتۆریەتی  و  زەحمەتكێش 
الدێییە  و  دەرەبەگەكان  نەبووو،  بزوتنەوانە  ئەم  ئەگەر 
و  خراپ  كەسانی  ش��ۆڕش.  دژەكانی  و  دەوڵەمەندەكان 
بەدخووەكان رێگایان بدرێت بە سنگەخشكێ بچنەدەرەوە، 
بنوقێنن  ئەمانە  لەهەموو  چاو  كادیرەكانمان  كە  لەكاتێكدا 
لەیەك  دوژمنان  و  خۆمان  نەتوانن  حاڵەتیشدا  لەزۆر  و 
جیابكەنەوە بچن هاوكارییان بكەن و گەندەڵ بن، پەرت 
و بێورەبكرین لەالیەن ئەوانەوە، ئەگەر كادیرەكانمان بەم 
ناوەوە،  دزەبكاتە  بتوانێت  دوژمن  و  بكشێنەوە  شێوەیە 
ئەگەر زۆر لە كرێكارەكانمان، الدێنشینەكان و رۆشنبیرانمان 
بێ دیفاع مانەوە بەرامبەر بە تاكتیكە نەرم و توندەكانی 
دوژمن، ئەوا زۆرنابات، رەنگە چەند ساڵك یان ئەوپەڕی 
دژەش��ۆڕش  دۆخی  دروستبووونەوەی  دەهەیەك،  چەند 
لەسەرتاسەری واڵتدا بێگومان روودەدات، پارتە ماركسیی-
پارتێكی  یان  »گۆڕان«  پارتێكی  دەبێتە  بێگومان  لینینییەكە 

فاشیست و، سەرجەمی چین رەنگی خۆی دەگۆڕێت.
دیكتاتۆریەتی دیموكراتیی گەل دوو شێواز بەكاردێنێت. 
بەرامبەر دوژمن شێوازی دیكتاتۆریی بەكاردێنێت، بەمانای، 
بۆ ئەو ماوەیەی پێویست بێت بوواریان نادات بەشداریی 
ملكەچی  دەك��ەن  ناچاریان  و  بكەن  سیاسیەكان  چاالكیە 
یاساكانی حكومەتی گەل بن و خەریكی كاركردن بن و، لە 
رێگەی كاركردنەوە، دەگۆڕدرێن بۆ كەسانی نوێ. بەرامبەر 
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بە گەل، بە پێچەوانەوە، شێوازی نەك زۆرلێكردن، بەڵكو 
رێگەیان  پێویستە  بەمانا،  دەهێنێت،  بەكار  دیموكراسیی 
زۆریان  و  بكەن  بەشداریی  سیاسیەكاندا  چاالكیە  لە  بدات 
لێناكات ئەمە یان ئەوە بكەن، بەڵكو شێوازی دیموكراسیی 

بەكاردەهێنێت لە فێركردنیان و قەناعەتپێكردنیاندا.
 لە ژێر سەركردایەتیی پارتی كۆمۆنیستدا و گەلی چین 
ئەنجامدەدات،  بەهێز  »راستكردنەوە«ی  بزوتنەوەیەكی 
لە  سۆشیالیزم  خێرای  گەشەكردنی  بەدیهێنانی  لەپێناو 
بۆ  بزوتنەوەیەكە  ئەوە  پتەوتر.  بناغەی  لەسەر  دا  چین 
كە  واڵت��دا  لە  سەرتاسەریی  مشتومڕێكی  جێبەجێكردنی 
الدێ  لە  شارو  لە  مشتومڕێك  رێنماییشە،  بە  ئازادیشەو 
لەسەر پرسی وەك رێبازی سۆشیالیستیی بەرامبەر رێبازیی 
سیاسەتە  و  دەوڵەت  بنچیینەیی  سیستمی  سەرمایەداریی، 
و  حیزب  فەرمانبەرانی  كاركردنی  شێوازی  سەرەكیەكانی، 
مشتومرێك  پرسی خۆشگوزەرانیی خەڵك،  وە  حكومەت، 
راستیەكان  ئامادەكردنی  رێگەی  لە  جێبەجێدەكرێت  كە 
راست  بەشێوەیەكی  بۆئەوەی  شتەكان،  لێكدانەوەی  و 
خەڵك  ن��او  واقیعیانەی  ناچوونییەكە  ئ��ەو  دروس��ت  و 
چارەسەر بكرێن، كە پێویستی بەچارەسەری بەپەلە هەیە. 
و  خۆرۆشنبیركردن  بۆ  سۆشیالیستیە  بزوتنەوەیەكی  ئەمە 

خۆدارشتنەوەی جەماوەر. 
پێشەوەیە،  لە  ئەركمان  گرانترین  بیناكردندا  كاری  لە 
هەرچەندە لە پارتەكەماندا پتر لە )10( ملیۆن ئەندام هەیە، 



31

دانیشتوانی  لە  پێكدێنن  بچووك  كەمینییەكی  هێشتا  بەاڵم 
و  گشتیەكان  رێكخراوە  دەوڵ��ەت و  بەشەكانی  لە  واڵت، 
پرۆژەكاندا، پێویستە كاری زۆر لەالیەن كەسانی دەرەوەی 
ئەگەر  بكرێت  بەچاكیی  كارە  ئەم  مەحاڵە  بكرێت.  حزب 
پشت بە جەماوەر نەبەستین و هاوكاریی كەسانی غەیر-
پتەوكردنی  لە  بەردەوامین  كاتێكدا  لە  نەكەین.  حزبیی 
لە  بەردەوامبین  پێویستیشە  پارتەكەمان،  تەواوی  یەكێتی 
پتەوكردنی یەكێتی هەموو نەتەوەكان، چینە دیموكراتیەكان، 
جەماوەریەكان و،  رێكخراوە  و  دیموكراتیەكان  پارتە 
یەكگرتووی  ب��ەرەی  فراوانكردنی  و  پشتگیریكردن  لە 
دیموكراتیی میللەت، هەروەها پێویستە بە ویژدانانە هەموو 
دەركەوتنێكی نادروست، لە هەر جومگەیەكی كارەكانماندا 
میللەت،  و  حزب  نێوان  یەكێتی  بۆ  زیانبەخشە  و  هەیە 

لەناوبەرین.
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) 4 (
مامەڵەكردنی دروست لەگەڵ ناچوونییەكەكانی 

ناو میللەت
ناچوونییەكیی كۆمەاڵیەتیی  ئێمە رووبەڕووی دووجۆر 
دەبینەوە—ئەوانەی خۆمان و دوژمن و ئەوانەی ناو میللەت 

خۆیان. ئەم دووە لە سروشتیاندا زۆر جیاوازن. 
 بۆ تێگەیشتنی ئەم دوو جۆرە جیاوازە ناچوونییەكە بە 
شێوەیەكی راست، پێویستە روون و ئاشكرابین سەبارەت بە 

واتای »میللەت« و واتای »دوژمن«........ 
سۆشیالیزم،  دامەزراندنی  ماوەی  ئێستادا،  قۆناغی  لە 
بە  كە حەز  كۆمەاڵیەتیەكان  گروپە  و  توێژەكان  چینەكان، 
پشتگیریی و كار دەكەن بۆ ئامانجی بیناكردنی سۆشیالیزم 
هێزە  لەكاتێكدا  میللەتەوە،  چینی  دەك��ەون��ە  هەموو 
شۆڕشی  بەرهەڵستیی  كە  گروپەكان  و  كۆمەاڵیەتیەكان 
بیناكردنی  بە  بەرامبەر  ناحەزن  و  دەكەن  سۆشیالیستیی 

سۆشیالیستیی، هەموو ئەوانە دوژمنی گەلن. 
ئەمڕۆ،  ب��اڵوە  چین  ل��ە  ك��ە  هەلومەرجانەدا  ل��ەو 
ناچوونییەكی نێوان میللەت ناچوونییەكی نێوان چینی كرێكار 
پێكدێنێت، ناچوونییەكیی نێوان گوندنشینەكان ناچوونییەكیی 
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نێوان چینی رۆشنبیر، ناچوونییەكیی نێوان چینی كرێكار و 
گوندنشینەكان، ناچوونییەكیی نێوان كرێكاران و گوندنشینان 
لەالیەك و رۆشنبیران لە الیەكی دیكە، ناچوونییەكی نێوان 
چینی كرێكارو كەرتەكانی دیكەی خەڵكی زەحمەتكێش لە 
الیەك و بۆرژوازیی نەتەوەیی لەالیەكی دیكەو ناچوونییەكیی 
نیوان بۆرژوازیی نەتەوەی،..... هتد. حكومەتی گەلەكەمان 
یەكێكە كە نوێنەری بەرژەوەندیەكانی خەڵكە، حكومەتێكە 
هێشتا  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  دەك��ات.  خەڵك  خزمەتی  كە 
ناچوونییەكیی تایبەت هەیە لە نێوان حكومەت و میللەتدا. 
دەوڵەت،  بەرژەوەندیەكانی  نێوان  ناچوونییەكیی  ئەمانە 
بەرژەوەندیی  و  هەرەوەزیەكان  كۆمەڵە  بەرژەوەندیەكانی 
تاك، نێوان دیموكراسیی و مەركەزیەت، نێوان سەركردایەتی 
بیرۆكراتیی  شێوازی  لە  ناچوونییەكیانەی  ئەو  كۆمەڵ،  و 
بەحكومەت  تایبەت  كارمەندانی  هەندێك  و  كاركردن 
سەرهەڵدەدات.  جەماوەر،  لەگەڵ  پەیوەندیەكانیاندا  لە 
بەگشتیی  خەڵكدا.  لەناو  ناچوونییەكیە  هەمووی  ئەمانەش 
بەرژەوەندیەكانی گەل دەكەوێتە  بنچینەیی  پێناسی  بڵێین، 
وناچوونییەكیەكانی  گەلە  نێوان  ناچوونییەكیەكانی  بناغەی 
نێوان خۆمان و دوژمن بریتین لە ناچوونییەكیی ناحەزانە 
ناچوونییەكیەكانی  گەلدا،  ریزەكانی  لەناو  دوژمنایەتیی.  و 
نێوان خەڵكی زەحمەتكێش ناحەزانە نین، لەكاتێكدا ئەوانەی 
رواڵەتێكی  چەوسێنەرەكان  و  چەوسێنراوەكان  چینە  نێوان 

نادوژمنانەی هەیە لەگەڵ رواڵەتێكی ناحەزانەدا. 
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لە  راست  چۆن  ئایا  گەلەكەماندا،  سیاسی  ژیانی  لە 
كەسێكدا؟  كردارەكانی  وت��ەو  لە  دەكرێتەوە  جیا  هەڵە 
ئیرادەی  دەستورەكەمان،  پرەنسیپەكانی  بنەماكانی  لەسەر 
كە  گشتیەكان  سیاسیە  پێگە  و  گەلەكەمان  زۆری  زوربەی 
سیاسیەكانمان  پارتە  لەالیەن  بۆدراوە  بۆنەدا جای  زۆر  لە 
فراوانتر  كەبە  دابنێین،  ئەوانە  دەتوانین  گروپەكانەوە،  و 

بڵێین، پێوەرەكان دەبێت بەم شێوەیەی خوارەوە بێت:
)1(دەبێت وتەو كردەوە یارمەتیدەر بێت بۆ یەكگرتن، 

نەك پەرتكردن، خەڵكانی رەگەزە جۆراو جۆرەكان. 
گۆڕانە  بۆ  زیانبەخش،  نەك  سودبەخشبن  )2(دەبێت 

سۆشیالیستیەكەو بیناكردنی سۆشیالیستیی. 
نەك  ب��ن،  پ��ت��ەوك��ردن  ی��ارم��ەت��ی��دەری  )3(پێویستە 
دیكتاتۆریەتی دیموكراتیی گەل لەباربەرن یان الواز بكەن. 
وپتەوكردن،  یەكگرتن  بۆ  بن  یارمەتیدەر  )4(پێویستە 
نەك الوازكردن یان لەباربردنی مەركەزیەتی دیموكراتیی. 

نەك  بەهێزكردن،  بۆ  یارمەتیدەربن  دەبێت   )5(
پەرتكردن و الوازكردنی سەرۆكایەتیی پارتی كۆمۆنیست. 

)6( پێویستە بەسود بن نەك زیانبەخش، بۆ یەكێتیی 
ئاشتیخوازی  سۆشیالیستیی نێودەوڵەتیی و یەكێتیی گەالنی 

جیهان. 
لەم شەش پێوەرە، گرنگترینەكانی رێبازی سۆشیالیستیی 

و سەركردایەتیی حزبە. 
لە  یەكێكە  دژە-شۆڕشەكان  سەركوتكردنی  مەسەلەی 
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ملمالنێكانی نێوان ئێمەو دوژمن، ناچوونییەكیەك لە نێوان 
ئەم  هەن  كەسانێك  میللەتدا  لەناو  دوژمندا.  و  خۆمان 
كەس  جۆر  دوو  دەبینن،  دیكە  شێوەیەكی  بە  مەسەلەیە 
ئەوانەی  جیاوازە.  ئێمە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  بۆچوونەكانیان 
لەنێوان  ناكەن  جیاوازیی  هەیە  راستڕەویان  بیركردنەوەی 
خۆمان و دوژمندا و دوژمن بە میللەتی خۆمان دادەنێن. 
جەماوەرە  كە  دادەنێن  بەدۆست  كەسانە  ئەو  ئەوانە 
بیركردنەوەی  ئەوانەی  دادەنێن،  بەدوژمنیان  فراوانەكە 
دوژمن  ئێمەو  نێوان  ناچوونییەكیەكانی  هەیە  »چەپ«یان 
ناو  ناچوونییەكی  هەندێك  كە  دەكەن  گەورە  بەجۆرێك 
خەڵك وەك ناچوونییەكیەكانی ناو دوژمن حیساب دەكەن 
و وەك كەسانی دژە-شۆڕش دایان دەنێن، كە لە راستیدا 
دژە-شۆڕش نین. هەردوو تێڕوانینەكە هەڵەیە. هیچیان نابنە 
هۆكار بۆ مامەڵەكردنی دروستی مەسەلەی سەركوتكردنی 
دژە-شۆڕشەكان یاخود ڕاستكردنەوەی هەڵسەنگاندنی ئەم 

كارە. 
لە  تەنها  چۆنایەتیەكان  )ناچوونییەكیەكان(  جیاوازیە 
رێگای شێوازە چۆنایەتیە جیاوازەكانەوە چارەسەر دەكرێن، 
شێوازی  بە  ب��ۆرژوازی  پرۆلیتاریاو  نێوان  جیاوازیەكانی 
نێوان  شۆڕشی سۆشیالیستیی چارەسەر دەكرێن، جیاوازیی 
جەماوەری فراوانی میللەت و سیستمی دەرەبەگایەتیی بە 
شێوازی شۆڕشی دیموكراتیی چارەسەر دەكرێت، جیاوازیی 
شێوازی  بە  ئیمپریالیزم  و  ژێردەستەكان  واڵت��ە  نێوان 



36

دەكرێت،  چارەسەر  نەتەوایەتیی  شۆڕشگێڕانەی  جەنگی 
لە  گوندنشین  چینی  و  كرێكار  چینی  نێوان  جیاوازیی 
بەهەرەوەزیكردن  شێوازی  بە  سۆشیالیستییدا  كۆمەڵگەی 
دەكرێت،  چارەسەر  كشتوكاڵدا  لە  مەكینەبەكارهێنان  و 
رەخنەو  شێوازی  بە  كۆمۆنیست  پارتی  ناو  جیاوازیەكانی 
جیاوازیەكانی  دەك��رێ��ت،  چ��ارەس��ەر  رەخنەلەخۆگرتن 
هێزە  پەرەپێدانی  شێوازی  بە  سروشت  كۆمەڵگەو  نێوان 
پرەنسیپی  دەك��رێ��ن......  چ��ارەس��ەر  بەرهەمهێنەكان 
جیاوازیە  چارەسەری  بۆ  جۆراوجۆر  شێوازی  بەكارهێنانی 
جۆراوجۆرەكان یەكێكە كە دەبێت ماركسی لینینییەكان بە 

توندیی چاودێریی بكەن. 
و  دوژمن  و  خۆمان  نێوان  جیاوازیەكانی  لەبەرئەوەی 
شێوازە  بە  پێویستە  جیاوازن،  سروشتدا  لە  میللەت  نێوان 
جیا جیاكان چارەسەر بكرێن. بە كورتیی، ئەوانەی پێشەوە 
لەنێوان  روونە  جیاكردنەوەیەكی  ئامادەكردنی  مەسەلەی 
خۆمان و دوژمندا، ئەوەی دوایش مەسەلەی ئامادەكردنی 
جیاكردنەوەیەكی روونە لەنێوان راست و هەڵەدا. بێگومان 
راستە، كە جیاكردنەوە لە نێوان خۆمان و دوژمندا مەسەلەی 
راست و هەڵەیە. بۆ نمونە مەسەلەی ئەوەی كێ راستە، ئێمە 
ئیمپریالیستەكان،  بیانییەكان،  كۆنەپەرستە  و  ناوخۆین  كە 
هەروەها  بیرۆكراتەكانیش،  سەرمایەدارە  و  دەرەبەگەكان 
مەسەلەی راست و هەڵەیە، هەرچەندە لە جۆرێكی جیاوازە 

لە پرسەكانی راست و هەڵە لەناو میللەتدا. 
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سروشتێكی  كە  پرسەكان  بەالداخستنی  بۆ  رێگا  تاكە 
ئایدۆلۆژییان هەیە یان مەسەلەكان كە مایەی مشتومڕن لەناو 
خەڵكدا، بە شێوازی دیموكراتیە، بە شێوازی رەخنەگرتن، 
بە شێوازیی قەناعەتپێكردن و فێركردن، نەك بە شێوازی 

سەركوتكردن یان زۆرلێكردن. 
لە  ب��ن  ب����ەردەوام  بتوانن  ئ���ەوەی  ب��ۆ  میللەت،   
بەشێوەیەكی  لێكۆڵینەوەكانیاندا  و  بەرهەمهێنانەكەیان 
دەیانەوێت  رێكبخەن،  رێوپێكی  بە  ژیانیان  كاریگەرو، 
بەرهەمهێنان  لە  لێپرسراون  ئەوانەی  حكومەتەكەیان 
گونجاو  فرمانی  رۆشنبیریەكان  و  كلتوریی  رێكخراوە 
سەلیقەیە  ئەوە  هەبێت،  ئیلزامیی  سروشتی  كە  دەربكەن 
كە مانەوەو بەردەوامبوونی فرمانێكی گشتیی مەحاڵ بێت 
و  ئیداریەكان  فرمانە  ئیداریانە.  رێسا  جۆرە  ئەو  بەبێ 
دەكەن  تەواو  یەكتر  فێركردن  و  قەناعەتپێكردن  شێوازی 
تەنانەت  میللەتد،  لەناو  جیاوازیەكان  چارەسەركردنی  لە 
رێسا ئیداریەكان بۆ بەردەوامبوونی فرمانی گشتیی پێویستە 
قەناعەت و فێركردنی لە گەڵدا بێت، چونكە لە زۆر حاڵەتدا 

رێسا بە تەنها كار ناكات. 
بێگومان چینی بۆرژوازیی و نیمچە بۆرژوازیی تێڕوانینی 
خۆیان دەربارەی ئایدۆلۆژیەكانی خۆیان دەردەبڕن. بێگومان 
شێلگیرانە راو بۆچوونی خۆیان لەسەر پرسە ئایدۆلۆژیی و 
سیاسیەكان دەردەبڕن بەهەر رێگەیەك لە توانایاندا بێت. 
نابێت شێوازی سەركوتكردن بەكاربهێنین و رێگەیان نەدەین 
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بدەین  رێگەیان  دەبێت  بەڵكو  دەرببڕن،  خۆیان  بۆچوونی 
ئەوە بكەن و لە هەمان كاتیشدا مشتومڕیان لەگەڵدا بكەین 
و رەخنەی گونجاویان ئاڕاستە بكەین. بێگومان پێویستە ئێمە 
رەخنە لە بیرو بۆچوونی هەڵە بگرین بەهەر وەسفێك بێت. 
بێگومان راست نییە ئەگەر خۆمان ڕابگرین و رەخنە نەگرین، 
تەماشاكەر بین لە كاتێكدا بیروڕای هەڵە بێ چاودێریی باڵو 
ببێتەوە و رێگەیان بدەین گۆڕەپانەكە بۆخۆیان بەكاربهێنن. 
گیاكەڵەكانیش  و  لێبگیرێت  رەخنەیان  هەڵەكان  پێویستە 
لەگەڵ  سەردەربهێنن.  كوێیەك  لەهەر  بكرێن  ریشەكێش 
و  بێت  دۆگماتیكی  نابێت  رەخنەیە  جۆرە  ئەو  ئەوەشدا 
بەڵكو  بەكاربهێنرێت،  میتافیزیكی  شێوازیی  ناشبێت 
دایالێكتیكی)لێكۆڵینەوەیی(  شێوازی  بدرێت  هەوڵ  دەبێت 
و  زانستیی  شیتەڵكردنێكی  پێویستە  ئەوەی  بەكاربهێنرێت. 

مشتومڕی قەناعەتپێكردنە. 
 پێویستە كەموكووڕیەكانی خەڵك بخرێنە بەر ڕەخنە، 
بەڕاستیی  ئێمە  پێویستە  ئەنجامدانی ئەوەدا،  لەكاتی  بەاڵم 
لەگەڵ خەڵكەكەدابین و لە رووی پەرۆشیەوە قسە بكەین 
مامەڵەكردنی  بكەین.  بیانپارێزین و رۆشنبیریان  ئەوەی  بۆ 
ب��ەرەی  ن��او  چ��وون��ە  بەمانای  دوژم���ن،  وەك  ه��ەڤ��ااڵن 

دوژمنەوەیە. 
 ناچوونییەكیی و ملمالنێ شتێكی گەردونیی و حەتمیە، 
چۆنێتیی  وات��ە،  چارەسەركردنیان،  شێوازەكانی  ب��ەاڵم 
ملمالنێكە، جیاوازە بە گوێرەی جیاوازیەكانی سروشتی ئەو 
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ناچوونییەكیانە. هەندێك لەوانە سیفەتی دوژمنكاریان هەیە، 
شتەكان،  بەرەوپێشچوونی  بەگوێرەی  نیانە.  دیكە  ئەوانی 
هەندێك لەو جیاوازیانە كە لە سەرەتادا دوژمنكارانە نەبوون، 
دەگۆڕێن بۆ دوژمنكاریی، لەكاتێكدا هەندێكی دیكە كە لە 

بناغەدا دوژمنكارانە بوون دەگۆررێن بۆ دۆستانە. 
میللەت  ناو  ناچوونییەكیەكانی  ئاسایدا،  لەبارودۆخی 
مامەڵە  بەرێكوپێكی  ئەگەر  ب��ەاڵم  نین.  دوژمنكارانە 
سست  هووشیاریمان  و  سەرنج  ئێمە  ئەگەر  یان  نەكرێن، 
دوژمنایەتی  لەوانەیە  بێت،  كەم  چاودیریكردنمان  و  بێت 
سەرهەڵبدات و تەشەنە بكات. لە واڵتێكی سۆسشیالیستیدا 
كاتیە.  و  ناوچەیی  دیاردەیەكی  تەنها  جۆرە  لەم  گوڕانی 
هۆكارەكە ئەوەیە كە سیستمی چەوسانەوەی مرۆڤ لەالیەن 
میللەت  بەرژەوەندیەكانی  و  نەماوە  هەڵگیراوەو  مرۆڤەوە 

لەبناغەدا یەكن. 
چینی  نێوان  ناچوونییەكیەكانی  ئێمەدا،  واڵت��ی  لە 
كۆمەڵی  بە  سەر  نەتەوەیی  بۆرژوازیی  چینی  و  كرێكار 
ئەو  نێوان  چینایەتیی  خەباتی  میللەتە.  ناچوونییەكیەكانی 
دووانە خەباتی چینایەتیی ناو ریزەكانی میللەتە، چونكە چینی 
بۆرژوازی نەتەوەیی دوو سیفەتی هەیە. لەماوەی شۆڕشی 
و  شۆڕشگێڕیی  الیەنی  سیفەتی  دیموكراتیی-بۆرژوازیدا، 
لەماوەی شۆڕشی سۆشیالیستیدا  دڵنەواییكردنیشی هەبووە. 
لە  یەكێك  قازانج  و  سود  بۆ  كرێكار  چینی  بەكارهێنانی 
لەكاتێكدا  پێكدێنێت،  نەتەوەیی  بۆرژوازی  چینی  الیەنەكانی 
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گۆڕانی  قبووڵكردنی  بۆ  ئامادەبوونیان  و  دەستور  پشتگیریی 
نەتەوەیی  ب��ۆرژوازی  پێكدێنێت.  دیكە  ئەوی  سۆشیالیستیی 
لەگەڵ ئیمپریالیستەكاندا جیاوازن، دەرەبەگەكان و بیرۆكرات-
سەرمایەداریش. ناچوونییەكیەكانی نێوان بۆرژوازی نەتەوەیی 
و چینی كرێكار یەكێكە لەوانەی نێوان چەوسێنەرو چەوسێنراو، 
هەلومەرجە  لە  بەاڵم  دوژمنكارە.  ناحەزو  سروشت  وەبە 
ناحەزە  چینایەتیە  جیاوازیی  ئەم  )چین(دا،  تایبەتیەكانی 
دەكرێت، ئەگەر بە رێكوپێكی مامەڵە بكرێت، بگۆڕدرێت بۆ 
یەكێكی دۆستانە و لەرێگەی شێوازە ئاشتیانەكانەوە چارەسەر 
بكرێت. بەاڵم دەگۆڕدرێت بۆ جیاوازیی نێوان خۆمان و دوژمن 
یەكبوون-  سیاسەتی  و  نەكەین  مامەڵەی  چاكیی  بە  ئەگەر 
چینی  ئاڕاستەی  فێركردن  رەخنەو  نەكەین،  پەیڕەو  لەگەڵدا 
ب��ۆرژوازی  چینی  ئەگەر  یان  نەكەین،  نەتەوەیی  ب��ۆرژوازی 

نەتەوەیی بەم رێبازو سیاسەتەی ئێمە رازیی نەبێت. 
 )1965( لە  هەنگاریا  دژە-شۆڕشگێڕیەكەی  یاخیبوونە 
كە  سۆشیالیست  واڵتێكی  ناو  كۆنەپەرستەكانی  مەسەلەی  دا 
هاوپەیمان بوون لەگەڵ ئیمپریالیستەكان و هەوڵیاندا مەرامە 
لە  وەرگرتن  سود  رێگای  لە  جێبەجێبكەن  پیالنگێریەكانیان 
و  جیابوونەوە  بەرپاكردنی  بۆ  میللەت  ناو  ناچوونییەكیەكانی 
تێكدانی نیزام. ئەم دەرس و پەندەی رووداوەكانی هەنگاریا 

شایستەی سەرنجدانە. 
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بەشی دووەم:
) 5 (

جەنگ و ئاشتی
تایبەت  خاوەندارێتی  دەركەوتنی  بە  جەنگەی  ئەو 
بۆ  ملمالنێیە  شێوەی  سەریهەڵدا،بەرزترین  چینەكان  و 
گەیشتوونەتە  كە  ناچوونیەكانەی  ئەو  چارەسەركردنی 
قۆناغێكی دیاریكراو لەنێوان چینەكان و میللەتان و دەوڵەتان 

و كۆمەڵە سیاسیەكان.
» جەنگ درێژبوونەوەی سیاسەتە«. جەنگ بەو مانایە 
كۆنیشەوە  لە  سیاسیە.  كارێكی  جەنگیش  سیاسەتە.خودی 
هەرگیز روینەداوە جەنگ رویدا بێت و سروشتی سیاسیی 

نەبو بێت.
» جەنگ درێژبوونەوەی سیاسەتە«. جەنگ بەو مانایە 
كۆنیشەوە  لە  سیاسیە.  كارێكی  جەنگیش  سیاسەتە.خودی 
هەرگیز روینەداوە جەنگ رویدا بێت و سروشتی سیاسیی 

نەبو بێت.
چ��ارەس��ەری  بۆ  خەباتە  شێوەی  بەرزترین  جەنگ 
ناچوونییەكیەكان، كاتێك دەگاتە قۆناغێكی تایبەت، لە نێوان 
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چینەكان، نەتەوەكان، دەوڵەتان یاخود گروپە سیاسیەكان، 
چینەكانەوە  و  شەخسیی  خاوەنییەتیی  سەرهەڵدانی  لە 

بوونی هەبووە. 
جەنگ  روەوە  لەم  سیاسەتە.  بەردەوامبوونی  جەنگ 
سیاسەتەو خودی جەنگیش كردەوەیەكی سیاسیە، هەر لە 
سیفەتێكی  كە  نەبووە  جەنگێك  هیچ  كۆنەوە  سەردەمی 

سیاسیی نەبووبێت. 
لەم  و  هەیە  خۆی  تایبەتیی  سیفەتی  جەنگ  بەاڵم   
روەوە ناكرێت لەگەڵ سیاسەتدا بەگشتیی وەك یەك تەماشا 
ئامرازی  بە  سیاسەتە  درێژبوونەوەی  جەنگ   « بكرێن. 
ناتوانێت  كە  قۆناغێك  دەگاتە  سیاسەت  كاتێك   « دیكە. 
بەرپا  جەنگ  ئاساییەكان،  رێگە  بە  پێشەوە  بچێتە  چیتر 
كاتێك  كە  رێگە  سەر  لەمپەڕەكانی  ڕاماڵینی  بۆ  دەبێت 
لەمپەڕەكان الدەبرێن و ئامانجە سیاسیەكەمان بەدەستدێت، 
بەتەواوی  كۆسپەكان  ئەگەر  بەاڵم  دەوەستێت،  جەنگ 
ئامانجەكە  تاوەكو  بێت  بەردەوام  دەبێت جەنگ  النەبرێن 
بەتەواوی بەدەست دەهێنرێت.... ئیدی دەكرێت بگوترێت 
جەنگ  لەكاتێكدا  خوێنڕشتن،  بەبێ  جەنگە  سیاسەت  كە 

سیاسەتە بە خوێنڕشتنەوە. 
و  ڕەوا  ج��ۆرە،  دوو  جەنگ  كە  دەریدەخات  مێژوو 
ناڕەوا. هەموو جەنگەكان كە پێشكەوتنخواز بن ڕەوان، وە 
هەموو جەنگەكان كە ڕێگرن لە پێشكەوتن ناڕەوان. ئێمەی 
كۆمۆنیست بەرهەڵستی هەموو جەنگە ناڕەواكان دەكەین 
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كە رێگرن لە پێشكەوتن، بەاڵم دژی جەنگی پێشكەوتنخواز 
و ڕەوا نین. ئێمەی كۆمۆنیست نەك تەنها دژی جەنگی ڕەوا 
نین، بەڵكو چاالكانە بەشداریی تێدا دەكەین. سەبارەت بە 
جەنگە ناڕەواكانیش، جەنگی یەكەمی جیهان نمونەیەكە كە 
ئیمپریالیستیی  بەرژەوەندیی  بۆ  هەردوو الیەنەكە شەڕیان 
دەكرد، لەبەرئەوە كۆمۆنیستەكانی هەموو جیهان بەگەرمیی 
ئەم جۆرە جەنگە  بەرهەڵستیكردنی  بۆ  رێگا  بوون.  دژی 
بەر  روونەدانی  بۆ  بكرێت  لەتوانادایە  هەرچی  ئەوەیە 
بەجەنگ  بەرپابوو،  جەنگ  هەركات  بێت،  بەرپا  لەوەی 
بە  ن��اڕەوا  جەنگی  بەرهەڵستیی  بكرێت،  بەرهەڵستیی 

جەنگی ڕەوا، هەركات مومكین بێت. 
كۆمەڵگەی  لە  شۆڕشگێڕییەكان  جەنگە  و  شۆڕشەكان 
ئەوانە مەحاڵە هیچ هەنگاوێك  بەبێ  ناچاریە،  چینایەتیدا 
لە گەشەكردنی سۆشیالیستیی و رووخاندنی چینی  بنرێت 
كۆنەپەرستیی فەرمانڕەوا، كەواتە مەحاڵە میللەت دەسەاڵتی 

سیاسیی بباتەوە. 
تەنها  نەك  كە  دژە-ژەهرێكە  شۆڕشگێڕانە  جەنگی 
چڵكەكانمان  لە  بەڵكو  ل��ەن��اودەب��ات  دوژم��ن  ژەه��ری 
ڕەوا  شۆڕشگێڕانەی  جەنگێكی  هەموو  خاوێنماندەكاتەوە 
هێزو دەسەاڵتی مەزنی پێبەخشراوەو دەتوانێت زۆر شت 
جەنگی  گۆڕانیان.  بۆ  بكات  خۆش  زەمینە  یان  بگۆڕێت 
لە  چین  ئەگەر  دەگۆڕێت،  یابانیش  و  چین  چین-یابان، 
جەنگی بەرهەڵستیدا و لە بەرەی یەكگرتوودا بمێنێتەوە، 
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چینیش  و  نوێ  یابانی  بۆ  دەگۆڕێت  بێگومان  كۆن  یابانی 
بۆ چینی نوێ، میللەت و هەموو شتەكانیش لە چین و لە 
یابان دەگۆڕدرێن لە ماوەی جەنگەكەو لەدوای جەنگەكەدا. 
تێبگات«  راستیە  ئەو  دەبێت  كۆمۆنیستێك  هەموو 
دەسەاڵتی سیاسیی لە لولەی تفەنگەوە بەدەست دەهێنرێت. 
چەكداریی،  هێزی  ب��ە  دەس���ەاڵت  بەدەستهێنانی 
و  سەرەكی  ئەركی  جەنگ  بە  مەسەلەكە  بەالداخستنی 
بەرزترین شێوەی شۆڕشە. ئەم رێبازەی ماركسیی –لینینییەی 

شۆڕش بۆ چین و هەموو واڵتانی دیكە چاكەی تێدایە. 
پارتی  ن��ە  پرۆلیتارو  ن��ە  چ��ەك��دار،  خەباتی  بەبێ 
مەحاڵ  و  نابێت  پێگەیەكیان  هیچ  چین  لە  كۆمۆنیست 
دەبێت شۆڕش سەركەوتن بەدەستبهێنێت. لەم سااڵنەدا) 18 
ساڵ لە دامەزراندنی حزبەوە( گەشەكردن، یەكبوون و)بە 
بەڵشەفیكردنی( پارتەكەمان بەرەو پێش چووە لە ناو جەنگە 
شۆڕشگێڕانەكاندا و، بەبێ خەباتی چەكدار پارتی كۆمۆنیست 
بێگومان نەدەبوو بەوەی ئەمڕۆ. هەڤااڵنی ناو حزب نابێت 

ئەم ئەزمونەی خوێنمان لە پێناویا داوە، لەبیر بكەن. 
سوپا  دەوڵ��ەت،  لەمەڕ  ماركسیی  تیۆریی  بەگوێرەی   
هەركەسێك  دەوڵ��ەت��ە.  دەسەاڵتی  سەرەكیی  پێكهاتەی 
بیەوێت دەسەاڵتی دەوڵەت بگرێتە دەست دەبێت سوپای 
كە  پێدەكەن  گاڵتەمان  كەس  هەندێك  هەبێت.  بەهێزی 
ئێمە الیەنگری » جەنگی لەتوانا بەدەر« ین. بەڵكو ئێمە 
ئەوە  بەدەرین،  لەتوانا  داكۆكیكاری جەنگی شۆڕشگێڕانەو 
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شتێكی باشە، خراپ نییە، ئەوەیە ماركسییەت. چەكەكانی 
ئێمەش  خولقاند.  سۆشیالیزمی  روسیا  كۆمۆنیستی  پارتی 
ئەزمونەكانی  دەكەین.  دروست  دیموكراتیی  كۆمارێكی 
فێرمان  ئیمپریالیزمدا  لەسەردەمی  چینایەتیی  خەباتی 
دەكات كە تەنها بە هێزی چەك چینی كرێكارو جەماوەری 
لەم  ببەزێنن،  دەرەبەگ  بۆرجزازو  دەتوانن  زەحمەتكێش 
رووەوە دەتوانین بڵێین كە تەنها بە چەك تەواوی جیهان 

دەگۆڕدرێت. 
ئێمە الیەنگری نەهێشتنی جەنگین، جەنگمان ناوێت، 
ئەوەی  بۆ  وە  ناهێڵرێت،  بەجەنگ  تەنها  جەنگ  بەاڵم 

لەچەك رزگارت ببێت پێویستە چەك هەڵبگریت. 
قەسابخانەی  هۆی  دەبێتە  كە  دێ��وەی  ئەم  جەنگ، 
نامێنێت  و  پێدێت  كۆتایی  دواجار  پیاواندا،  لەناو  یەكتر 
لە  مرۆڤایەتیەوەو،  كۆمەڵگەی  پێشكەوتنی  رێگەی  لە 
ئایندەیەكی زۆر دور نا، بەاڵم تەنها یەك رێگە هەیە بۆ 
نەهێشتنی و ئەوەش بەرهەڵستیكردنی جەنگە بە جەنگ.، 
جەنگێكی  بە  ناشۆڕشگێڕانە  جەنگی  بەرهەڵستیكردنی  بۆ 
بە  دژە-شۆڕش  چینێكی  بەرهەڵستیكردنی  شۆڕشگێڕانە و، 
كۆمەڵگەی  كاتێك  نەتەوەیی،  شۆڕشگێڕانەی  جەنگێكی 
و  توێژەكان  و  چین  كە  خاڵەی  ئەو  دەگاتە  مرۆڤایەتیی 
ئیدی  پێدەهێنرێت.  كۆتاییان  و  دەبرێن  لەناو  دەوڵەتان 
جەنگی دیكە نابێت، دژە-شۆڕش یاخود شۆڕشگێڕانە، ڕەوا 
بۆ  هەمیشەیی  ئاشتیی  سەردەمی  دەبێتە  ئەوە  ناڕەوا  و 
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مرۆڤایەتیی.
 لێكۆڵینەوەمان لەمەڕ یاساكانی جەنگی شۆڕشگێڕیی، 
لە خواستی ئێمە بۆ نەهێشتنی هەموو جۆرەكانی جەنگەوە، 
نێوان  لە  دەردەكەوێت  جیاوازیەكە  لێرەدا  سەریهەڵداوە، 

ئێمەی كۆمۆنیست و هەموو چینە چەوسێنەرەكاندا. 
دیكە  سۆشیالیستەكانی  واڵتە  هەموو  و  واڵتەكەمان 
واڵتانی  گەالنی  شێوەش  بەهەمان  و  ئاشتین  خوازیاری 
جیهان. تەنها ئەوانەی تامەزرۆی جەنگن و ئاشتیان ناویچت 
لە  ژمارەیەك  لە  مۆنۆپۆلەكانن  سەرمایەدارە  گروپە  ئەو 
واڵتە ئیمپریالیستەكاندا كە پشت بە دوژمنكاریی دەبەستن 

بۆ سودو قازانجەكانیان. 
 بۆ بەدەستهێنانی ئاشتیەكی هەمیشەیی جیهان، پێویستە 
لەگەڵ  بدەین  هاوكاریی  و  دۆستایەتیی  بە  برەو  زیاتر 
بەرەی سۆشیالیست و هاوكاریمان  لە  واڵتە دۆستەكانمان 
بەهێز بكەین لەگەڵ هەموو واڵتانی ئاشتیخوازدا. پێویستە 
دامەزرێنین،  دیپلۆماتیی  ئاسایی  پەیوەندیی  هەوڵبدەین 
لەسەر بنەمای رێزی هاوبەش بۆ یەكپارچەیی و سەروەریی 
خاك و یەكسانیی و سودی هاوبەش، لەگەڵ هەموو ئەو 
واڵتانەدا كە خوازیاری پێكەوەژیانن بە ئاشتی لەگەڵ ئێمەدا. 
نەتەوەیی  سەربەستیی  لە  چاالكانە  پشتگیریی  پێویستە 
و  ئەفریقیا  ئاسیا،  واڵتانی  لە  رزگاریی  بزوتنەوەكانی  و 
و  ئاشتیی  بزوتنەوەی  هەروەها  بكەین،  التین  ئەمریكای 

خەباتە ڕەواكان لە هەموو واڵتانی جیهاندا. 
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سەبارەت بە واڵتە ئیمپریالیستەكانیش، دەبێت لەگەڵ 
گەلەكانیاندا یەك بگرین و هەوڵبدەین بە ئاشتیی پێكەوە 
بكەین و  لەگەڵدا  بازرگانیان  ئەو واڵتانەدا،  لە گەڵ  بژین 
رێگە لە ئەگەری جەنگ بگرین، بەالم لە هیچ بارودۆخێكدا 

نابێت داڵدەی بۆچونی ناواقیعی لەبارەیانەوە بدەین. 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئاشتیی.  بۆ  ئارەزوومەندین  ئێمە 
ئەگەر ئیمپریالیزم سوربێت لەسەر شەڕ هەڵگیرساندن، هیچ 
چارەیەكی دیكەمان نابێت بەڵكو دەبێت بڕیاری تەواو بدەین 
تاكۆتایی شەڕ بكەین بەر لەوەی دەست بە بیناكردنەكەمان 
بترسن،  لە جەنگ  رۆژ  لەدوای  رۆژ  ئێوە  ئەگەر  بكەین. 
ئەی چی دەكەن ئەگەر دواجار جەنگ روویدا؟ یەكەمینجار 
)بای خۆرئاوا( دا زاڵ  )بای خۆرهەاڵت( بەسەر  گوتم كە 
بووە و جەنگ هەڵناگیرسێت و، ئێستاش ئەم روونكردنەوانم 
بەرپا  جەنگ  نەوەكو  بارودۆخەكە  لەسەر  كرد  پێشكەش 
ببێت. هەردوو ئەگەرەكە بەوشێوەیە بیری لێكراوەتەوە و 

حیسابی بۆ كراوە. 
ئایا  ئێستا مشتومڕیانە  لە سەرتاسەری جیهاندا  خەڵك 
جەنگێكی سێهەمی جیهان بەرپا دەبێت یان نا. سەبارەت بەم 
پرسیارەش ئێمە دەبێت عەقڵیەتی بۆ ئامادەبكەین و هەندێك 
لێكۆڵینەوە ئەنجام بدەین. ئێمە بەتوندیی الیەنگری ئاشتین 
و دژی جەنگین. بەاڵم ئەگەر ئیمپریالیستەكان سوربن لەسەر 
شەڕهەڵگیرسان، نابێت لەوە بترسین. هەڵوێستمان لەسەر 
ئاژاوەو  بەرامبەر هەر  پرسە هەمان هەڵوێستە وەك  ئەم 
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ترسمان  دووەم،  ئەوەین،  دژی  ئێمە  یەكەم،  پشێوییەك: 
یەكێتی  لەدایكبوونی  جیهان  یەكەمی  جەنگی  نییە.  لێی 
سۆڤیەتی بەدوادا هات كە دانیشتوانەكەی )200( ملیۆنە. 
جەنگی دووەمی جیهان سەرهەڵدانی بەرەی سۆشیالیستی 
بەدوادا هات بە كۆی )900( ملیۆن. ئەگەر ئیمپریالیستەكان 
سوربن لەسەر نانەوەی جەنگی سێهەمی جیهان گومانی تێدا 
نابێت كە چەند سەد ملیۆنێك دانیشتوان وەردەگەڕێن بۆ 
سۆشیالیزم، ئەوسا جێگە بۆ ئیمپریالیستەكان لەسەر زەویدا 
ئیمپریالیزم  بونیادی  تەواوی  لەوانەشە  نامێنێت، هەروەها 

دواجار داڕمێت. 
كێشە  دووب��ارە  بێنە،  شكست  بكە،  دروس��ت  كێشە 
دروست بكە، دووبارە شكست بێنە.... تاوەكو رۆژی نەمان- 
كۆنەپەرستانی  هەموو  و  ئیمپریالیستەكان  لۆژیكی  ئەوەیە 
هەرگیز  گەل،  مەسەلەی  لەگەڵ  مامەڵكردنیاندا  لە  جیهان 
ماركسیە. كە  یاسایەكی  ئەمە  ناوەستن.  لۆژیكە  ئەو  دژی 
كە  ئەوەیە  مەبەستمان   « دڕندەیە.  ئیمپریالیزم   « دەڵێین 
هەرگیز  ئیمپریالیستەكان  ناگۆڕێت،  هەرگیز  سروشتەكەیان 
تیغی قەسابیی فڕێنادەن، هەرگیز نابن بە ) بودایی( تاوەكو 

رۆژی لەناوچوونیان. 
دووبارە  و  بجەنگێ  دووبارە  بێنە،  بجەنگێ، شكست 
شكست بێنە، دووبارە بجەنگێ...... تا سەركەوتن، ئەوە 
لۆژیكە  ئەو  دژی  هەرگیز  ئەوانیش  وە  و  گەلە  لۆژیكی 
ناوەستن. ئەوە یاسایەكی دیكەی ماركسیە. شۆڕشی گەلی 
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روسیا ئەم یاسایەی پەیڕەو كرد، شۆڕشی گەلی )چین(یش، 
هەروەها. 

تەنها لەبەرئەوەی كە سەركەوتنمان بەدەست هێناوە، 
بەرامبەر  بكەینەوە  سست  هۆشیاریمان  هەرگیز  نابێت 
پیالنە شێتگیرەكان بۆ تۆڵە سەندنەوە لە ئیمپریالیستەكان و 
پیاوەكانیان. هەركەس هۆشیاریی سست بێت ئەوا لەڕووی 
سیاسیەوە خۆی بێ چەك دەكات و خۆی دەخاتە پێگەیەكی 

ملكەچیەوە. 
ئیمپریالیستەكان و پیاوەكانیان، كۆنەپەرستە چینییەكان 
خۆیان بەدەستەوە نادەن لە خاكی چین دا. بەردەوام دەبن 
لە گەلەكۆمەكێكردن دژی گەلی چین بە هەموو شێوەیەك. 
چاندنی  بۆ  چین  بۆ  دێنن  بەقاچاغ  پیاوەكانیان  بۆنمونە 
دووبەرەكیی و كێشەدروستكردن. ئەوە گومانی نییە، ئەوان 
هەرگیز ئەو چاالكیانە ناخەنەپشتگوێ. با نمونەیەكی دیكە 
چینییەكان  كۆنەپەرستە  هانی  ئیمپریالیستەكان  بهێنینەوە، 
بۆ  گ��ەڕ  دەخ��ەن��ە  خۆشیان  هێزی  تەنانەت  و  دەدەن 
گەمارۆدانی بەندەرە چینییەكان. تاوەكو بۆیان بكرێت ئەم 
بەتاسەوەبوون  هێشتا  ئەگەر  زیاتر،  لەوەش  دەكەن.  كارە 
بۆ  دەنێرن  سەربازەكانیان  لە  هەندێك  و  سەركێشیی  بۆ 
داگیركردن و بێزاركردنی سنورەكانی چین، ئەمەش شتێكی 
بكینەوەو  لەمانە  بیر  بەتەواوی  پێویستە  نییە.  مەحاڵ 

حیسابیان بۆ بكەین. 
ئایندە رۆشنە و هیچ كەس  پێشكەوتندایە،  لە  جیهان 
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ناتوانێت ئەم مەیل و خولیا گشتیەی مێژوو بگۆڕێت. ئێمە 
دەبێت بەردەوام بین لەسەر پڕۆپاگەندە لەناو گەلەكەماندا 
ئایندە  ئەو  و  جیهان  پیشكەوتنی  راستیەكانی  دەرب��ارەی 
رۆشنەی لە پێشمانەوەیە بۆ ئەوەی متمانە لە سەركەوتندا 

دروست بكەن. 
 فەرماندەكان و جەنگاوەرانی سەرتاپای سوپای رزگاریی 
گەلی چین بێگومان نابێت خاو ببنەوە لە ئیرادەدا بۆ شەڕ 
كردن، هەر بیركردنەویەك ئیرادە الواز بكات بۆ شەڕ و 

دوژمن بە بچوك بزانێت هەڵەیە.
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) 6 (
ئیمپریالیزم و هەموو كۆنەپەرستان پڵنگی كاغەزن

رواڵەتدا  لە  كاغەزن.  پڵنگی  كۆنەپەرستان  هەموو 
بەهێز  ئەوەندە  راستیدا  لە  بەاڵم  تۆقێنەرن،  كۆنەپەرستان 
بەڕاستی  كە  ئەوەی  درێژخایەنەوە،  تێڕوانینێكی  لە  نین، 

بەهێزبێت میللەتە نەك كۆنەپەرستان. 
جوت  نییە  دونیادا  لە  شتێك  هیچ  چۆن  ه��ەروەك   
ئاواش  دژەكانە(،  یەكێتی  یاسای  ئەمە   ( نەبێت  سروشت 
هەیە-  سروشتیان  دوو  كۆنەپەرستان  وهەموو  ئیمپریالیزم 
پڵنگی راستەقینەن و لەهەمان كاتیشدا پڵنگی كاغەزن. لە 
مێژووی رابردودا، بەر لەوەی دەسەاڵتی دەڵەت بەدەست 
بهێنن و ماوەیەكیش دوای ئەوە، چینی خاوەن كۆیلەكان، 
بوون،  چ��االك  بەهێزو  ب��ۆرژواز  و  دەرەبەگەكان  چینی 
بوون.  راستەقینە  پڵنگی  بوون  پێشكەوتنخواز  شۆڕشگێڕو 
بەاڵم بە تێپەڕبوونی كات، لەبەر ئەوەی دژەكانیان- ژینی 
پرۆلیتار،  و  )جوتیاران(  گوندنشینەكان  چینی  كۆیلەكان، 
دژیان  خەباتیان  كرد،  پەیدا  هێزیان  هەنگاو  بە  هەنگاو 
كرد توندتر و توند تر، ئەم چینی فەرمانڕەوایانە هەنگاو 



52

بەهەنگاو گۆڕان بە پێچەوانەكەیان، ببن بە كۆنەپەرست، 
بوون بە كەسانێكی دواكەوتو.، بوون بە پڵنگی كاغەز! لە 
ئەنجامیشدا روخێنران یاخود دەڕوخێنرێن لە الیەن گەلەوە. 
ئەم  بۆگەنەكان  و  دواكەوتوەكان  كۆنەپەرستان،  چینی 
جووت سروشتیەیان هێشتەوە تەنانەت لەكاتی خەباتی مان 
و نەمانیان لەدژی میللەت. لە روویەكەوە پڵنگی راستەقینە 
ملیۆن.  دەیان  و  ملیۆن  بە  هەڵدەڵوشی  خەڵكین  بوون، 
و  دژوار  كاتێكی  بە  میللەت  خەباتی  ومەسەلەی  ئامانج 
مەینەتیدا تێپەڕی، بە درێژایی رێگەكە پێچ و وەرچەرخان 
هەبوو. بۆ لەناوبردن و تێكشكاندنی حوكمی ئیمپریالیزم و 
دەرەبەگیی و سەرمایەداریی-بیرۆكرات لە چین، سەد ساڵ 
زیاتری پێچوو بۆ گەلی چین و لەدەستدانی گیانی دەیان 
 ! بكە  تەماشا  دا.   )1849( لە  سەركەوتن  لە  بەر  ملیۆن 
ئایا ئەمانە پڵنگی زیندوو و پۆاڵین و راستەقینە نەبوون؟ 
بەاڵم لەدوا كاتدا بوون بە پڵنگی كاغەز و مردو. ئەمانە 
نەدیوە  راستیانەیان  ئەم  خەڵك  ئایا  مێژوون.  راستیەكانی 
یاخود نەیانبیستوە؟ لە راستیدا لەمانە بە هەزاران و دەیان 

هەزاران هەبوون! هەزاران و دەیان هەزاران ! 
لێرەدا، ئیمپریالیزم و هەموو كۆنەپەرستان، كەسەیری 
ناوەڕۆكیان بكەیت، لە گۆشەنیگایەكی درێژ خایەنەوە، لە 
گۆشە نیگایەكی ستراتیژیەوە، پێویستە وەك خۆیان تەماشا 
ئێمە لەسەر ئەوە  پڵنگی كاغەز. دەبێت  بكرێن. - وەك 
الیەكی  لە  بكەین.  دروس��ت  ستراتیژیمان  بیركردنەوەی 
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دیكەوە، ئەوانە پڵنگی راستەقینەو پۆاڵیین و زیندون. كە 
ئەو  لەسەر  دەبێت  ئێمە  لوشن.  هەڵ  میللەت  دەتوانی 

بناغەیە بیری تاكتیكیمان دروست بكەین. 
ب��ەڕواڵ��ەت  كۆنەپەرستە  هەموو  كە  گوتومە  من   
پڵنگی كاغەزن. هۆكارەكەش ئەوەیە كە  تەنها  بەهێزەكان 
لە میللەت دابڕاون. تەماشاكەن! ئایا هیتلەر پڵنگی كاغەز 
قەیسەری  گوتم  هەروەها  من  نەڕوخێنرا؟  هیتلەر  نەبوو؟ 
هەموو  یابان  و  چین  ئیمپراتۆری  ئیمپریالیزمی  روسیا، 
و  رووخ��ان  هەموو  دەزانین،  وەك  بوون.  كاغەز  پڵنگی 
البران. ئیمپریالیزمی ئەمریكا هێشتا نەڕوخێنراوە و بۆمبی 
دەڕوخێنرێت.  ئەویش  ب���اوەڕەدام  لەو  هەیە.  ئەتۆمی 
تەنها  بەردێك  بەرزكردنەوەی   « كاغەزە.  پڵنگی  ئەویش 
میللی  قسەیەكی  خۆتا«  قاچی  بە  بكەوێتەوە  ئەوەی  بۆ 
مێشكێك،  بێ  چەند  رەفتارێكی  وەسفكردنی  بۆ  چینییە 
مێشكانەن.  بێ  جۆرە  لەم  واڵتان  هەموو  كۆنەپەرستانی 
خەڵكی  بۆ  ئەوان  چەوسانەوەی  كۆتاییدا،  لێكدانەوەی  لە 
گەالندایە  شۆڕشی  هەڵكشانی  لەخزمەتی  تەنها  شۆڕشگێڕ 
بە مەودایەكی فراوانترو چڕتر. ئایا چەوسانەوەی میللەتی 
چیكەوە  چانكای  و  روسیاو  قەیسەری  لەالیەن  شۆڕشگێڕ 
روسیای  شۆڕشەكانی  لە  نەكرد  دروست  كاریگەریەی  ئەم 

گەورەو چین دا؟
 ئیمپریالیزمی ئەمریكا خاكی تایوانی چینیی داگیر كرد و 
لە نۆ ساڵ لەمەو پێشەوە داگیریی كردوە و ماوەیەكە كورت 
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بەر لە ئێستا هێزە سوپاییەكانی نارد بۆ داگیركردنی لوبنان. 
والیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا سەدان بنكەی سەربازیی لە 
زۆر واڵت لە سەرتاسەری جیهاندا دامەزراندوە. هەرێمی 
تایوانی چین، لوبنان و هەموو بنكە سەربازیەكانی ئەمریكا 
لەسەر خاكی بیانیی هەموو تەنافن و لە ملی ئیمپریالیزمی 
ئەمریكاییەكان  الیەن  لە  تەنافانە  ئەو  ئااڵون.  ئەمریكاوە 
خۆیانەوە داهێنراون و لەالیەن كەسی ترەوە نییە، ئەوان 
سەری  ئااڵندوە و،  خۆیان  ملی  لە  تەنافانەیان  ئەم  خۆیان 
واڵتانی  گەالنی  چین،  گەلی  داوەتەدەست  گوریسەكەیان 
بە  دژ  و  ئاشتیخواز  جیهانی  گەالنی  هەموو  و  ع��ەرەب 
ئەمریكا  تاوەكو دوژمنكاریی  دەستدرێژیی و دوژمنكاریی. 
زیاتر لەو شوێنانە بمێنێتەوە، تەنافەكان توند تر دەبێت لە 

ملیاندا. 
ئیمپریالیزم زۆر ناخایەنێت چونكە كاری خراپ ئەنجام 
دەمێنێتەوە  الیەنگرەكانا  نۆكەرو  كۆنەپەرستە  لە  دەدەن. 
كردوە  داگیر  شوێنی  چەندین  زۆر  بە  میللەتن،  دژی  كە 
ئاسایش  لە  هەڕەشە  و  سەربازیدا  بنكەی  چەندین  لەگەڵ 
)%90(ی  لە  پتر  بەوجۆرە،  ئەتۆمی.  بۆمبی  بە  دەكات 
لە  راپەڕن،  دەكات  ناچاریان  ئیمپریالیزم  جیهان  میللەتانی 
هێشنا  ئیمپریالیزم  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئەو.  دژی  خەباتێكدا 
زیندوە هێشتا لە ئاسیاو ئەفریقیاو ئەمریكای التین شێتانە 
ئیمپریالیزم  هێشتا  خۆرئاوا  لە  كوشتنن.  خەڵك  خەریكی 
ئەم  پێویستە  دەچەوسێنێتەوە.  واڵتەكانیاندا  لە  خەڵك 



55

سەرجەم  لە  میللەتە  ئەركی  ئەوە  بگۆررێت.  بارودۆخە 
جیهاندا كە كۆتایی بە دوژمنكاریی و چەوساندنەوە بهێنێت 
كە ئیمپریالیزم ئەنجامی دەدات و، بەشێوەیەكی سەرەكیش 

ئیمپریالیزمی ئەمریكا. 
رەفتار  توندوتیژ  كە  بەوەی  ئەمریكا،  ئیمپریالیزمی 
دوژمنی  بە  ك��ردوە  خۆی  شوێنێك،  هەموو  لە  دەك��ات 
تەریك  كەنارو  خۆی  زیاتر  و  جیهان  هەمەموو  میللەتانی 
نایانەوێت ببنە كۆیلە هەرگیز بە بۆمبی  كردوە. ئەوانەی 
ئیمپریالیزمی  دەستی  لە  كە  هایدرۆجین  بۆمبی  و  ئەتۆم 
ئەمریكادایە، بەچەترسێن نابن. تەوژمی توڕەیی میللەتان لە 
جیهاندا دژی چەوسێنەرە ئەمریكاییەكان بەری پێناگیرێت. 
خەباتی ئەوان دژی ئیمپریالیزمی ئەمریكاو بەكرێ گیراوانی 

بێگومان سەركەوتنی گەورەتر بەدەست دێنێت. 
ئەمریكا  مۆنۆپۆلەكانی  سەرمایەدارە  گروپە  ئەگەر   
سیاسەتەكانیان  بەرەوپێشبردنی  لەسەر  بن  ب���ەردەوام 
كە  دێ��ت  ه��ەر  رۆژە  ئ��ەو  جەنگ،  و  دوژمنكاریی  لە 
لەتەناف بدرێن لەالیەن خەڵكانی هەموو دونیاوە. هەمان 

چارەنوسیش چاوەڕوانی تاوانكارەكانی ئەمریكا دەكات. 
ال  بۆچوونەمان  ئەم  ئێمە  درێژ  دورو  ماوەیەكی  بە   
دروست بووە بۆ خەبات دژی دوژمن: لەرووی ستراتیژەوە 
دەبێت رقمان لە هەموو دوژمنانمان بێت، بەاڵم لەرووی 
تاكتیكەوە دەبێت هەموویان بە جدی وەر بگرین. ئەمە بەو 
مانایەشە كە پێویستە ئێمە رقمان لە دوژمن بێت لەگەڵ 
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وەریبگرین  جدی  بە  دەبێت  بەاڵم  هەمووان،  بۆ  رێزدا 
رقمان  ئەگەر  تایبەتی.  مەسەلەیكی  هەر  بۆ  رێ��زەوە  بە 
ئەوا  هەمووان،  بۆ  رێزەوە  بە  نەكەین  دوژمن  ئاڕاستەی 
ئەنگلس  و  ماركس  دەكەین،  هەلپەرستیی  هەڵەی  ئێمەی 
سەرەتادا  رۆژان��ەی  لەو  بەاڵم  ب��وون،  مرۆڤ  دوو  تەنها 
هەموو  لە  دەبرێت  لەناو  كەسەرمایەداریی  ڕایانگەیاندبوو 
بەرچاوەكان  كێشە  لەگەڵ  مامەڵەكرد  لە  بەاڵم  جیهاندا. 
دەكەین  سەركێشیی  هەڵەی  ئێمە  تایبەتیەكاندا  دوژمنە  و 
ئەگەر بە جدیی وەریان نەگرین. لە جەنگ دا شەڕ تەنها 
تەنها  دوژم��ن  هێزەكانی  دەكرێت،  یەك  دوای  لە  یەك 
یەك  تەنها  كارگەكان  دەبرێن.  ناو  لە  یەك  لەدوای  یەك 
تەنها  دەتوانن  یەك دروست دەكرێن. جوتیاران  لە دوای 
تەنانەت  پەڵە زەوی بكێڵن.  پەڵە زەوی لەدوای  خاك بە 
هەمان شتیش راستە دەربارەی خواردنی ژەمێك. لەرووی 
كە  دەزانین  ئاسانە-  المان  ژەمێك  ستراتیژەوە، خواردنی 
توانای تەواوكردنیمان هەیە. بەاڵم لە راستیدا پارو بە پارو 
دەیخۆین. مەحاڵە بە یەك هەڵلوشین تەواوی خوانێك قوت 
بدەین. ئەمە وەك )چارەسەرێكی نەختە نەختە ( ناسراوە. 
هێزەكانی  لەناوبردنی  پێیدەگوترێت  سەربازیدا  زوبانی  لە 

دوژمن یەك لە دوای یەك. 
بیرو بۆچوونی من ئەوەیە كە بارودۆخی نێودەوڵەتی 
لە  ئەمرۆ  وەرچەرخان.  نوێی  خاڵێكی  گەیشتوەتە  ئێستا 
جیهاندا دوو )با ( هەیە بای خۆرهەاڵتیی و بای خۆرئاوایی. 
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قسەیەكی چینی هەیە، »یان بای خۆرهەاڵت زاڵ دەبێت 
بەسەر بای خۆرئاوادا، یان بای خۆرئاوا زاڵ دەبێت بەسەر 
خەسڵەتی  كە  وەهایە  ب��اوەڕم  من   « خۆرهەاڵتدا.  بای 
ئەمڕۆی باودۆخەكە ئەوەیە كە بای خۆرهەاڵت زاڵە بەسەر 
سۆشیالیزم  هێزەكانی  مانایەیە،  بەو  ئەوە  خۆرئاوادا.  بای 

لەرادەبەدەر بااڵدەستترن لە هێزەكانی ئیمپریالیزم. 
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) 7 (
چاونەترس بە خەبات بكەو سەركەوتن بەدەستبهێنە

دەستدرێژیكارانی  و  یەكگرن  جیهان،  گەالنی  ئەی 
ئەمریكیی و نۆكەرانیان ببەزێنن!ئەی گەالنی جیهان، نەترس 
وبەرەو  بووەستنەوە  گرفتەكان  رووبەڕووی  بجەنگن،  بن، 
جیهان  ئەوكات  هەنگاوبرۆن.  ل��ەدوای  هەنگاو  پێشەوە 
هەمووی دەبێت بەهی گەالن.دڕندە و بەدخوەكان هەموو 

لەناودەبرێن.
پارتی كۆمۆنیستی چین، دوای ئەوەی ئاگاداركردنەوەیەكی 
بناغەی  لەسەر  نێودەوڵەتیی  و  ناوخۆ  بارودۆخی  روونی 
هەموو  كە  هەستیكرد  ئەنجامدا،  ماركسی-لینینی  زانستی 
دەبێت  دەرەوە  و  ناوخۆ  كۆنەپەرستانی  هێرشەكانی 
كاتێك هەورە  تێكبشكێنرێت.  تێكبشكێنرێت و دەشكرێت 
ئەوانە  كە  ئاماژەماندا  دەركەوتن،  ئاسماندا  لە  رەشەكان 
و  تێدەپەڕێت  تاریكیەكە  كات  بەزووترین  و  كاتین  تەنها 

خۆر دەردەكەوێت.
كۆنەپەرستەكان  هێزە  هەموو  مێژوو،  بەگوێرەی 
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كۆتایی  هەوڵی  كات  هەموو  نەمانن،  لێواری  لەسەر  كە 
هەندێك  شۆڕشگێڕەكان،  هێزە  دژی  دەخەنەگەڕ  خۆیان 
لە  ماوەیەك  بۆ  ببرێن  بەهەڵەدا  لەوانەیە  لەشۆڕشگێڕان 
ناوەوە  الوازیی  بەاڵم  رووكەش،  هێزی  دیاردەی  رێگەی 
ناتوانێت ئەو راستیە تێبگات، كە دوژمن لە نەمان نزیك 

بوەتەوە، لەكاتێكدا خۆیان لە سەركەوتن نزیك دەبنەوە.
بەتەواوی  ئێمە  شەڕبكەن،  ئەوان)كیومینتاگ(  ئەگەر 
لەناویان دەبەین. شتەكان بەو شێوەیە: ئەگەر ئەوان هێرش 
بێنن و ئێمە لەناویان بەرین، ئەو خۆشیەیان دەستدەكەوێت، 
هەندێك لەناو بەرە، هەندێك خۆشیی، زیاتر لەناوبەرە، 
تەواو.  خۆشیی  لەناوبەرە،  هەرهەمووی  زیاتر،  خۆشیی 
تۆزێك  مێشكمان  دەشبێت  و  ئاڵۆزن  چین  كێشەكانی 
رووبەروویان  ئێمە  شەڕبكەن،  ئەوان  ئەگەر  بێت.  ئاڵۆز 

دەوەستینەوە، شەڕ دەكەین بۆ بەدەستهێنانی ئاشتیی.
بۆ  بارودۆخەكە  و  بدات  پەالمارمان  كەسێك  ئەگەر 
بە سوربوونەوە  و  تەواویی  بە  بێگومان  بێت،  لەبار  شەڕ 
بە  )ئێمە  دەكەین،  لەخۆمان  پارێزگاریی  لەناوبردنیان  بۆ 
پەالماردەدەین،  كاتێك  بەاڵم  نادەین،  پەالمار  هەڵەشەیی 
دەبێت سەركەوتوو بین.( نابێت هیچ كات بە هەڕەشەی 

پڕوپوچی كۆنەپەرستەكان بەچەترسێن بكرێین.
بێت،  ئێمەوە  خواستی  بە  پەیوەندیی  ئەوەندەی   
نامانەێت بۆ تەنها یەك رۆژیش شەڕ بكەین، بەاڵم ئەگەر 
تا  دەتوانین  بكەین،  شەڕ  بكات  ناچارمان  بارودۆخەكە 
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كۆتایی شەڕ بكەین.
ئێمە الیەنگری ئاشتین، بەاڵم كە ئیمپریالیزمی ئەمریكی 
داواكاریە  و  خۆی  لوتبەرزیی  لە  واز  نەیەوێت  بەردەوام 
ناماقوڵەكانی و پیالنەكانی بۆ درێژكردنەوەی دوژمنكاریەكان 
بهێنێت، ئەوا تاكە رێگە بۆ گەلی چین ئەوەیە هەر سوربێت 
لەسەر شەڕكردن شانبەشانی گەلی كۆریا.مەسەلە ئەوە نییە 
كە حەزمان لە شەڕە ئامادەین دەستبەجێ شەڕ رابگرین و 
ئەو پرسانەی كە ماون بۆ چارەسەر بۆ دواتر هەڵیان بگرین.
بكات  ئەوە  ئامادەنییە  ئەمریكی  ئیمپریالیزمی  بەاڵم 
چەند  ب��ۆم��اوەی  بەردەوامبێت  ش��ەڕ  با  كەواتە  باشە، 
ئیمپریالیزمی ئەمریكی بیەوێت شەڕ بكات، ئێمە ئامادەین 
شەڕ بكەین، تا ئەو ساتەی خۆی دەیەوێت بوەستێت، تا 

ساتی سەركەوتنی تەواو بۆ گەلی چین و گەلی كۆریا.
 پێویستە ریزەكانمان لە بیركردنەوەی بێئەنجام رزگار 
بكەین. هەموو ئەو بۆچوونانەی تواناكانی دوژمن بە زۆرتر 
دەخەملێنن و زیادەی پێوەدەنێن و هێزو توانای گەل بە 

كەم دادەنێن، هەڵەن.
ئومێدیان  نابێت  سەركوتكراو  گەالنی  و  میللەتان 
و  ئیمپریالیزم  )مەعقولیەت(ی  سەر  بخەنە  رزگاریی  بۆ 
یەكێتی  كە  سەردەكەون،  بەوە  تەنها  ئەوان  نۆكەرانیان. 

خۆیان پتەو بكەن و بەردەوامبن لەسەر خەباتكردن.
ناوخۆییە  ف��راوان��ە  ش��ەڕە  ئ��ەم  كاتێك  نییە  گرنگ 
زوو  بین.ئەگەر  ئامادە  بەچاكیی  دەبێت  هەڵبگیرسێت، 
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هەر  پێویستە  بەیانی،  سبەی  بابڵێین،  پێبكات،  دەست 
ئامادەبین. ئەوە خاڵێكە.لە بارودۆخی ناوخۆو نێودەوڵەتی 
مەودای  لەوانەیە  ماوەیەك  بۆ  كە  هەیە  ئەگەر  ئێستادا 
شوێندا  یەك  لە  یان  سنوردارداربێت،  ناوخۆ  جەنگی 
بمێنێتەوە.خاڵی یەكەم ئەوەیە كە دەبێت ئێمە خۆمانی بۆ 
ئامادە بكەین، خاڵی دووەم ئەوەیە، كە بۆ ماوەیەكی زۆر 
ئامادەبوین،  كە  ئامادەبین.  پێویستە  بەكورتیی،  هەبووە. 
دەتوانین بە باشیی مامەڵە لەگەڵ هەموو جۆرە بارودۆخێكی 

ئاڵۆزدا بكەین.
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) 8 (
جەنگی گەل

جەنگی شۆڕشگێڕانە جەنگی جەماوەرە، دەكرێت تەنها 
بە تەیاركردنی جەماوەر و پشتبەستن پێیان ئەنجامبدرێت.

چەندین  جەماوەرەیە،  ئ��ەوە  چیە؟  پۆاڵیین  ق��ەاڵی 
دەكەن.  پشتگیری شۆڕش  دڵسۆزیی  بە  كە  ملیۆن خەڵك 
ئەوە قەاڵی پۆاڵیینی راستەقینەیە كە مەحاڵە هیچ هێزێك 
ناتوانێت  دژە-ش���ۆڕش  تێكیبشكێنێت.  زەوی��دا  لەسەر 
تێكیدەشكێنین  ئێمە  پێچەوانەوە،  بە  تێكبشكێنێت،  ئێمە 
بەگردبوونەوەی چەندین ملیۆن خەڵك لە دەوری حكومەتە 
شۆڕشگێرەكە و فراوانبوونی جەنگی شۆڕشگێڕانە، دەتوانین 
هەموو دژە-شۆڕشێك لەناوبەرین و تەواوی چین بگرینە 

دەست.
ج��ەم��اوەری  لە  هێز  س��ەرچ��اوەی  دەوڵەمەندترین 
حاڵەتێكی  لە  چین  جەماوەری  لەبەرئەوەی  خەڵكدایە، 
نارێكخراودان یابان ترسی نییەو خۆیمان لێ سوردەكاتەوە. 
یابانی  ئەوكاتە  چارەسەردەكرێت،  ناتەواویە  ئەم  كاتێك 
بازنەیەكی  بكەوێتە  گایەكی شێت كە  دەستدرێژیكار وەك 
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ئاگرەوە، بە سەدان ملیۆن لە گەلەكەمان دەورە دەدرێت 
و تەنها دەنگەكەیان دەیانتۆقێنێت، ئەوانیش لە ئاگرەكەدا 

دەسوتێن.
كە  دەكەن،  چاوترسێنمان  بەجۆرێك  ئیمپریالیستەكان 
دەبێت بە جدی مامەڵەیان لەگەڵدا بكەین. نەك تەنها دەبێت 
پێویستە  بەڵكو  هەبێت،  بەهێزمان  نیزامیی  سوپای  ئێمە 
بە فراوانی لەشكرانی میلیشیای گەل رێكبخەین. ئەمە وا 
لە ئیمپریالیستەكان دەكات زەحمەت بێت بەالیانەوە یەك 
بست نەتوانن بێنە خاكمانەوە لەكاتی روودانی داگیركردندا.
گشتیی،  بە  شۆڕشگێڕانە  جەنگی  رەچاوكردنی  بە 
هێزە  ئ��ەوان��ەی  و  گ��ەل  گەریالكانی  ئۆپەراسیۆنەكانی 
سەرەكیەكانی سوپای سور یەكتر تەواو دەكەن وەك باڵی 
هێزە  تەنها  ئێمە  ئەگەر  م��رۆڤ،  چەپی  باڵی  و  راس��ت 
گەریالكانی  بەبێ  هەبێت،  سورمان  سوپای  سەرەكیەكانی 
باڵی  یەك  كە  لێدێت  جەنگاوەرێكمان  وەك  ئەوا  گەل، 
هەبێت. بە واتای تەواو، بەتایبەتیی لەرووی ئۆپەراسیۆنی 
ناوچەی  لە  دەكەین  خەڵك  لە  باس  كاتێك  سەربازیەوە، 
كەگەلێكی  ئەوەیە  مەبەستمان  فاكتەرێك،  وەك  بنكەكاندا 
كە دوژمن  ئەوە هۆكاری سەرەكیە،  چەكدارمان هەبێت. 

ناوێرێت نزیكی ناوچەی بنكەكانمان بكەوێت.
گومانی تێدا نییە، سەركەوتن یاخود دۆڕاندن لە جەنگدا 
بە بارودۆخی سیاسیی و سەربازیی و ئابوریی و سروشتیی 
هەردوال دیاریدەكرێت، بەاڵم تەنها بەمانە نا. هەروەها بە 



64

جەنگەكەدا  ئاڕاستەكردنی  لە  هەردووالش  دەرونی  توانای 
دیاریدەكرێت. لە هەوڵ و تەقەالدا بۆ بردنەوەی جەنگ 
بارودۆخە  سنوردارانەی  بەو  ناتوانێت  سەربازیی  شارەزای 
مادیەكان دەیسەپێنن تێپەڕێنێت، لەگەڵ ئەوەشدا لەناو ئەو 
بۆ  خەبات  پێویستیشە  و  دەتوانێت  سنوردارداركردنانەدا، 
سەركەوتن بكات. شانۆی كاركردن بۆ شارەزایەكی سەربازیی 
بەاڵم  بیناكراوە،  مادیە هەستپێكراوەكان  بارودۆخە  لەسەر 
پێشكەشكردنی  ئاڕاستەی  دەتوانێت  شانۆیەوە  ئەو  لەسەر 
زۆر لە دراماكان بكات، پڕ لە دەنگ و رەنگ و هێز و 

مەزنیی.
خۆپاراستن   « لە  بریتیە  بەتایبەتی  جەنگ  ئامانجی 
مانای  بە  دوژم��ن  )لەناوبردنی  دوژم��ن.«  لەناوبردنی  و 
مانای  بەرگریی«،  هێزی  »لێسەندنی  یاخود  چەككردنی، 
ل��ەرووی  هێزەكەی  ئەندامەكانی  سەرجەم  نییە  ئ��ەوە 
جەستەییەوە لەناوبەریت.( لە جەنگی كۆندا رم و قەڵغان 
دوژمن و،  لەناوبردنی  پەالمارو  بۆ  رمەكە  بەكاردەهێنران، 
قەڵغانەكە بۆ بەرگریكردن و خۆپاراستن. تاوەكو ئەمڕۆش، 
قەڵغان.  و  رم  درێژبوونەوەی  چەكەكان  جۆرە  هەموو 
بۆمب هەڵگرو چەكی ئۆتۆماتیك و تۆپی دورهاوێژ، چەكی 
دورهاوێژ و گازی ژەهراویی پەرەسەندنی ڕمە و، پەناگەی 
گاز  ماسكی  و  كۆنكرێت  قایمكاریی  و  خودە  بۆردومان و 
پەرەسەندنی قەڵغانە. تانك چەكێكی نوێیە و كاری ڕم و 
سەرەكیی  ئامرازی  هێرشكردن  یەك.  بە  كردوە  قەڵغانی 
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لەناوبردنی دوژمنە، بەاڵم ناكرێت دەست لە بەرگرییكردن 
هەڵبگیرێت. لە هێرشكردندا ئامانجی هەنوكەیی لەناوبردن 
و تێكشكاندنی دوژمنە، بەاڵم لە هەمانكاتدا خۆپاراستنە، 
چونكە ئەگەر دوژمن تێكنەشكێنرێت، تۆ تێكدەشكێنرێیت. 
بپارێزیت،  ئەوەیە خۆت  ئامانجی هەنوگەیی  بەرگریدا  لە 
تەواوكردنی  بۆ  ئامرازە  بەرگریی  لەهەمانكاتدا  ب��ەاڵم 
هێرشكردن، یان ئامادەبوون بۆ دەستپێكردنی هێرشكردن، 
بەرگریە،  درێژەپێدانی  و  بەرگریە  جۆری  لە  كشانەوە 
دەبێت  هێرشكردنە.  درێژەپێدانی  شوێنكەوتن  لەكاتێكدا 
سەرەتایی  ئامانجی  دوژمن  تێكشكاندنی  كە  ئاماژەبدرێت 
لەناوبردنی  تەنها  جەنگە و خۆپاراستن دووەمینە، چونكە 
دوژمن بە ژمارەی زۆر دەتوانین بە چاكیی خۆمان بپارێزین. 
تێكشكاندنی  سەرەكیی  ئامرازی  كە  هێرش  لەبەرئەوە، 
ئامرازی  كە  بەرگریی،  لەكاتێكدا  سەرەتاییە،  دوژمنە، 
خۆپاراستنە،  ئامرازی  دوژمنەو  تێكشكاندنی  تەواوكەری 
رۆڵی  كات  زورب��ەی  راستەقینەدا و  دووەمینە.لەجەنگی 
سەرەكیی بەرگریی دەیبینێت و بە هێرشیش باقیاتی كاتەكە 
بەسەردەبرێت، بەاڵم ئەگەر جەنگ بە گشتیی وەربگرین، 

هێرشكردن بە سەرەتایی دەمێنێتەوە.
هەموو پرەنسیپە رێنماییەكانی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكان 
لە یەك پرەنسیپەوە هەڵدەقوڵێت: ئەوپەڕی هەوڵدان بۆ 
دوژمنە،  ئەوەی  لەناوبردنی  و  هێزی خۆ  پارێزگاریكردنی 
لە  قوربانیدان  هاندانی  بۆ  بهێنینەوە  پاساو  كەواتەچۆن 
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جەنگدا؟ هەموو جەنگێك نرخێك داوا دەكات و هەندێك 
جار نرخێكی زۆر بەرز، ئایا ئەمە پێچەوانەی » خۆپاراستن » 
نییە؟ لە راستیدا هیچ پێچەوانەییەك نییە، ئەگەر بە راستتر 
دایبنێین، قوربانیدان و خۆ پاراستن هەردووكیان پێچەوانەن 
و تەواوكەری یەكترن، چونكە ئەو جۆرە قوربانییە زەروریە 
نەك تەنها بۆ لەناوبردنی دوژمن، بەڵكو بۆ خۆپاراستن-
باجدان(  یان  كاتیی.«خۆنەپاراستن«)قوربانیدان  نیمچەیی و 
پێویستە بۆ خاتری خۆپاراستنی گشتیی و هەمیشەیی.لەم 
رێنمایی  پرەنسیپی  زنجیرەیەك  بنچینەییەوە،  پرەنسیپە 
هەموویان-  كە  هەڵدەقوڵێت،  سەربازییەكانەوە  لەكردەوە 
هەر لە پرەنسیپی تەقەكردنەوە ) خۆحەشاردان بۆ خۆپاراستن 
و بەكارهێنانی تەواوی هێزی ئاگر بۆ تێكشكاندنی دوژمن( 
لەگەڵ  باڵوبوونەتەوە  ستراتیژ-  پرەنسیپەكانی  تاوەكو 
رۆحیەتی ئەم پرەنسیپە. هەموو پرەنسیپە تەكنیكییەكان و 
تاكتیك وهەڵمەتەكان  بە  پەیوەست  پرەنسیپەكانی  هەموو 
پرەنسیپە  ئەم  جێبەجێكردنی  بۆ  نمونەن  ستراتیژەوە،  و 
دوژمن  تێكشكاندنی  و  خۆپاراستن  پرەنسیپی  بنچینەییە. 

بناغەی هەموو پرەنسیپێكی سەربازییە.
پرەنسیپی ئێمە لەمەڕ ئۆپەراسیۆن بریتین لە :

پەرشوباڵوەكانی  تەنیاو  هێزە  پەالماری  پێشدا  -1لە 
دوژمن بدە و دواتریش پەالماری هێزە بەهێزو چڕەكانی 

دوژمن بدە.
-2لە سەرەتادا شارە بچووك و مامناوەندیەكان و الدێ 
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چڕەكان بگرە، دواتر شارە گەورەكان بگرە.
بكەینە  دوژمن  كاریگەرەكانی  هێزە  -3قەالچۆكردنی 
مەكەنە  ەكان  شار  و  شوێن  گرتنی  سەرەكیمان،  ئامانجی 
ئامانجی سەرەكی. گرتنی شارێك یان شوێنێك دەرهاویشتەی 
لەناوبردنی هێزە كاریگەرەكەی دوژمنە و، زۆر جار دەكرێت 
دوای  تەنها  بگیرێت،  تەواویی  بە  شوێنێك  یان  شارێك 

ئەوەی چەند جارێك دەستاودەست كەوتوە.
بااڵدەست  ت��ەواو  هێزێكی  شەڕێكدا  هەموو  -3ل��ە 
كۆبكەرەوە )دوو یان سێ یان چوار و هەندێك جار پێنج 
هێزەكانی  دوژم���ن(دەوری  هێزی  ئەوەندەی  شەش  یان 
دوژمن بدە بە تەواویی و هەوڵبدە هەموویان لەناوبەریت 
و رێگە مەدە كەس لە تۆڕەكە رزگاریی ببێت. لە بارودۆخی 
بدە  دوژم��ن  لە  پشتشكێن«  »گ��ورزی  شێوازی  تایبەتیدا 
بۆ  چڕبكەینەوە  هێزەكانمان  هەموو  بەواتای  بەكاربهێنە، 
ئەنجامدانی هێرشێكی بەرەیی و هێرشێك بۆ سەر یەك یان 
هەردوو تەنیشتەكەی، بە مەبەستی قەاڵچۆكردنی بەشێكی 
باشیی  بە  سوپاكەمان  ئەوەی  بۆ  دیكە،  ئەوی  ڕاونانی  و 
وئاسانی سەربازەكانی بجوڵێنێت بۆ تێكشكاندنی هێزەكانی 
شەڕی  لە  دوربخەیتەوە  خۆت  هەوڵبدە  دوژمن.  دیكەی 
دەبێت  تر  زۆر  زیانمان  تیایدا  كە  بەردەوام،  ماندوبوونی 
لە دەستكەوت، یاخود وەك یەك دەردەچین.بەم شێوەیە، 
ژمارەوە(،  )لەڕووی  ناتەواوە  سەرجەم  وەك  هەرچەندە 
و  شوێنێك  هەموو  لە  دەبین  بااڵدەست  ئێمە  بێگومان 
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لە  سەركەوتنە  زامنی  ئەمەش  هەڵمەتێكدا،  لەهەموو 
سەروەرو  ئێمە  دەكات،  تێپەڕ  كاتیش  كە  هەڵمەتەكەدا. 
دوژمن  ئەنجامیشدا  لە  و  گشتیی  بە  دەبین  بااڵدەست 

قەاڵچۆ دەكەین.
ئامادە  بۆ  خ��ۆت  ئەگەر  مەكە،  شەڕێك  -5هیچ 
تیایدا  نەزانیت  ئەگەر  مەكە،  شەڕێك  هیچ  نەكردبێت، 
لەنێوان  لەبەردەستدایە  كە  بارودۆخەدا  لەو  براوەیت، 
خۆمان و دوژمندا هەموو هەوڵێك بدە، تاوەكو سەركەوتن 

مسۆگەر بكەیت.
)بوێریی  شەڕەكە  شێوازی  بە  بدە  جوڵە  -6وزەو 
و  قوربانیدان  لە  و  ماندوبوون  لە  نەترسان  و  شەڕدا  لە 
شەڕكردنی بەردەوام) بەمانای شەڕی یەك لەدوای یەك لە 

ماوەیەكی كورتدا بەبێ پشودان(
-7هەوڵبدە دوژمن لەناوبەریت كاتێك دەكەوێتە جوڵە. 
لە هەمانكاتدا سەرنجی تاكتیكەكانی هێرشی پێگەیی بدە و 

خاڵ و شارە پارێزراوەكانی بگرە.
بە سوربوونەوە  پەالماردانی شارەكان  بە  -8سەبارەت 
بەرگریی  بەالوازیی  كە  بگرن،  شارانە  پێگەو  ئەو  هەموو 
پێگە  ئەوشارو  هەموو  لەبارەكاندا،  لەساتە  لێدەكرێت. 
پارێزراوانەی دوژمن داگیر بكەن، كە بە هێزی مامناوەند 
یاریدەدەربێت.  باودۆخەكە  بەمەرجێك  دەكەن،  بەرگریی 
سەبارەت بە پێگەو شارەكانی دوژمن كە زۆر پارێزراون، 
پاشان  دەبن،  لەبار  مەرجەكان  تاوەكو  بكەن  چ��اوەڕوان 
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بیانگرن.
چەك و  ئەو  هەموو  بە  بكەینەوە  پڕ  -9هێزەكانمان 
سەرچاوەی  ك��راون،  دەستگیر  كە  دوژم��ن  سەربازانەی 
سەرەكی سوپاكەمان لە هێزی مرۆڤ و مەواداكان لە ناو 

بەرەی شەڕدایە.
-10پشوەكانی نێوان هەڵمەتەكان بەچاكیی بەكاربهێنن بۆ 
حەوانەوە و مەشقكردن و بەهێزكردنەوەی سەربازەكانمان.
ماوەكانی حەوانەوە و مەشقكردن و بەهێزكردنەوە نابێت، 
بهێڵین  نابێت  تواناماندابێت  لە  تا  درێژبن،  زۆر  بەگشتیی 

دوژمن بواری هەناسەدانی هەبێت.
ئەمانە شێوازە سەرەكیەكانن كە سوپای رزگاریی گەل 
ئەوانە  دا  چیك  كای«  »چان  بەزاندنی  لە  بەكاریهێناوە 
ئەنجامی هێمن كردنەوەی سوپای رزگاریی گەل لە شەڕدا 
دژی دوژمنانی ناوخۆ و دەرەكیی و، بەتەواویی بۆ باودۆخی 
لەسەر  ئێمە  تاكتیكی  و  گونجاوە.....ستراتیژ  ئێستامان 
بناغەی جەنگی گەل دانراوە و، هیچ سوپایەك كە دژی گەل 

بێت ناتوانێت ستراتیژو تاكتیكی ئێمە بەكاربهێنێت.
نییە و  بااڵدەستیی راستەقینە  بۆ شەڕ  ئامادەیی  بەبێ 
هیچ دەستپێشخەریەكیش ناكرێت. كە لەم خاڵە گەیشتین. 
زۆركات  بێت،  ئامادە  بەاڵم  بێت،  ناتەواو  كە  هێزێك 
دەتوانێت دوژمنێكی بااڵدەست بشكێنێت بە هێرشی كتوپڕ.
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 بەشی سێیەم
)9(

سوپای میللی
بەبێ سوپای میللی هیچ بۆ میللەت نامێنێتەوە.هۆكار 
بۆ بەهێزیی ئەم سوپایە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە هەموو 
ئەندامەكانی ملكەچی نیزام و پرەنسیپن بە هوشیارییەوەو 
بە تێگەشتنەوە.هەموو پێكەوە شان بەشان شەڕیان كردوە 
لە پێناو بەرژەوەندیی تایبەت بۆ چەند كەسانێكی دیاریكراو 
و كۆمەڵێكی بچووك. تاكە ئامانجی ئەم سوپایە ئەوەیە بە 
توندیی لەپاڵ گەلی چیندا بوەستن بە هەموو دڵسۆزیەكەوە 

خزمەتی بكەن.
بۆ  سیاسیەكان  ئەركە  كۆمەڵیكە  چین  سوری  سوپای 
ئەركی  نابێت  حاڵەتێكدا  هیچ  لە  جێبەجێدەكات.  شۆڕش 
ئێستادا،  كاتەی  لەم  بەتایبەتی  بێت  تەنها شەڕكردن  سوپا 
چونكە بێجگە لە شەڕكردن بۆ تێكشكاندنی هێزی سەربازیی 
دوژمن، ئەركی مەزنی دیكەی لەسەر شانە،ئەویش بریتیە 
لە پروپاگندە كردن لە ناو جەماوەردا و پرچەككردنیان و 
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دامەزراندنی دەسەاڵتێكی  بۆ  یارمەتیدانیان  و  رێكخستنیان 
شەڕكردن  ئامانجانە  ئەم  شۆڕشگێڕانە.بەبێ  حوكمڕانیی 
مانی خۆی لەدەست دەدات سوپای سوریش هۆكاری بوون 

ومانەوەی خۆی لەدەست دەدات.
سوپای رزگاریی میللی هەمیشە هێزێكی شەڕكەر دەبێت 
سەركەوتنمان  دوای  تاوەكو  دەمێنێتەوە  شێوەیەش  بەو  و 
لە سەرتاسەری واڵتدا و لەو قۆناغە مێژووییەدا كە درێژ 
دەبێتەوە بۆ پێش البردن و لەناوچوونی توێژ و چینەكان لە 
واڵتدا و تێیایدا سیستمی ئیمپریالی لە جیهاندا دەمێنێتەوە 
و نابێت هیچ تێنەگەیشنێك و ڕاڕییمان هەبێت دەربارەی 

ئەم خاڵە.
سوپایەكمان هەیە بۆ شەڕ و »سوپایەك«ی ترمان هەیە 
شەڕكردن،  سوپای  بە  سەبارەت  بەرهەمهێنان.  كاری  بۆ 
سوپای نوێی چوارەم و هەشتەممان هەیە، بەاڵم ئەم سوپای 
شەڕكردنە دەبێت دوو ئەرك جێبەجێ بكات كە شەڕكردن 
و بەرهەمهێنانە. بەم دوو جۆرە سوپایە و تواناكانی سوپای 
شەڕكردن لە ئەنجامدانی ئەو دوو ئەركەدا لەگەڵ توانایدا 
بۆ كاری جەماوەریی دەتوانین بەسەر گرفتەكاندا زاڵ بین و 

ئیمپریالیەتی یابانی ببەزێنین.
هیچ  ناهێڵین  و  دەبێت  پتەوتر  نیشتمانیمان  بەرگریی 
ئیمپریالییەك جارێكی دیكە خاكمان داگیر بكات. پێویستە 
لەسەر  و  بكەین  چەكدارەكانمان  میللیە  هێزە  پارێزگاریی 
بووە  خۆڕاگر  كە  ئازا،  میللیی  رزگاریی  سوپای  بنەمای 
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لەبەردەم تاقیكردنەوەكاندا و لە پاڵ سوپای بەهێزدا هێزی 
ئاسمانی و هێزیی دەریایی بەهێزمان دەبێت.

ئاراستەی  كە حیزب  ئەوەیە،  ئێمە  بۆچوونی  و  رێباز 
تفەنگ دەكات و هەرگیز ڕێگە نادەین تفەنگەكان ئاراستەی 

حیزب بكەن.
هەموو  سوپاكەمان  سەربازانی  و  ئەفسەران  پێویستە 
و  مەزنین  میللی  رزگاریی  سوپای  ئێمە  كە  بێت  لەیادیان 
ئێمە هێزێكین كە پارتی كۆمۆنیستی چینی مەزن ڕابەریی 
ئەگەر  دەهێنین،  بەدەست  بێگومان سەركەوتن  و  دەكات 

پەیڕەویی رێنماییەكانی حیزب بكەین لە هەموو كاتێكدا.
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) 10 (
بەشی 10 لە كتێبی سوور 

پارتەكەیە  گرنگی  نیزامێكی  حزب  لیژنەی  پێکهاته ی 
رێگەگرتن  و  هەرەوەزیی  سەركردایەتیی  زامنكردنی  بۆ 
ل��ە ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ك��ار ل��ەالی��ەن ی��ەك ك��ەس��ەوە. لەم 
دامودەزگا  لە  هەندێك  كە  كە  دا،  سەرنجمان  دوواییەدا 
شێوازی  نا(  هەمویاندا  لە  )بێگومان  سەركردایەتییەكان 
قۆرخكردنی كارو بڕیاردان لەسەر مەسەلە گرنگەكان لەالیەن 
لیژنەی حزب  بۆتەوە. كۆبوونەوەكانی  یەك كەسەوە باڵو 
ئەوە نییە كە بڕیار لەسەر چارەسەریی مەسەلە گرنگەكان 
دەدات، بەڵكو كەسێك بەتەنیا و بوونی ئەندامانی لیژنەی 
حزب بووەتە شتێكی رواڵەت. هەروەها جیاوازیی بیروڕا لە 
نێوان ئەندامانی لیژنە چارەسەر ناكرێت و بۆ ماوەیەكی زۆر 
ئەندامانی  لە  یەكێتیەش  ئەو  بە هەڵواسراوی دەمێنێتەوە. 
یەكێتیەكی  تەنها  دەكەن،  پارێزگاری  خۆیاندا  لەناو  لیژنە 
سەرزاره کیە، نەك راستەقینە. ئەم حاڵەتە دەبێت بگۆڕدرێت 
پێویستە لە ئێستاوە رێسایەكی تۆكمە دابنرێت، لە دەزگا 
سەركردایەتییەكاندا، هەر لە نووسینگە هەرێمایەتییەكانەوە 
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ناوچە  لیژنەكانی  تاوەكو  مەركەزین  لیژنەی  بە  سەر  كە 
ئیدارییەكان، لە لیژنەكانی بەرەكانەوە بۆ لیژنەكانی لیواكان، 
هەروەها لە دامودەزگا سەركردایەتییەكانی ناوچە سەربازی 
لە  و  سەركردایەتی  فیرقەكانی  یاخود  شۆڕشگێرییەكان  و 
فیرقەكانی سەركردە حزبییەكان لە حكومەت و رێكخراوە 
میللیەكان و ئاژانسەكانی هەواڵ و خانەكانی رۆژنامەكان. 
مەسەلە  ن��ەك  )بێگومان  گرنگەكان  مەسەلە  هەموو 
مشتومڕی  یان  چارەسەر،  مەسەالنەی  ئەو  و  بێبایەخەكان 
جێبەجێكردنی  تەنها  و  كۆبوونەوەكاندا  لە  كراوە  لەسەر 
لیژنەكە  بە  بدرێت  پێویستە  دەربارەیان(  ماوە  بڕیارەكان 
كە ئەندامە ئامادەبووەكان مشتومڕی لەسەر دەكەن و رای 
خۆیان بەبێ شاردنەوە دەردەبڕن و بریاری ئاشكرای لەسەر 
دەدەن و ئەندامە لێپرسراوەكان جێبەجێی دەكەن...لەگەڵ 
ئەوەشدا، دەبێت كۆبوونەوەكانی لیژنەی حزبیی دوو جۆر 
كۆبوونەوە  و  هەمیشەییەكان  ئەندامە  بن:كۆبوونەوەی 
گشتییەكان و ناشبێت تێكەڵ بكرێن و دەبێت ئاگادار بین 
و  هەرەوەزیی  سەركردایەتی  بەاڵم  ئەوەشەوە،  و  لەسەر 
ئەم  نابیت  پێویستن.  هەردووكیان  شەخسی  مەسئولیەتی 
یان ئەو بخرێتە پشت گوێوە لە سەپادا سەرۆكەكان بۆیان 
كە  كاتێك  یاخود  سەربازییەكاندا،  كردەوە  كاتی  لە  هەیە 

بارودۆخەكە پێویست دەكات، بڕیاری بە پەلە بدەن.
ئاستی)  لە  حزبی  لیژنەی  ئەمینداری  لەسەر  پێویستە 
فەرماندەی دەستە(ی لێهاتوودا بیت، چونكە لیژنەی حزبی
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دەستەی  وەكو  پێكهاتووە،  ئەندام   )20 تا   10( لە   
فەرماندەی  وەك  لیژنەیە  ئەم  ئەمینداری  وایەوە  سوپایی 
دەستەیە  ئەم  سەركردایەتیكردنی  راستیدا  لە  دەستەكەیە. 
بە شێوەیەكی باش كاریكی ئاسان نییە. هەر نوسینگەیەك 
لە نووسینگە هەرێمایەتییەكانی سەر بە لیژنەی مەركەزی 
یان لقی نووسینگەكانی ناوچەیەكی فراوان بەڕێوە دەبات 
و  بەڕێوەبردن  دەك��ات.ئ��ەم  جێبەجێ  ق��ورس  ئەركی  و 
سەركردایەتیكردنە تەنها مانای دیاریكردنی ئاراستەی گشتی 
و سیاسەتەكان نییە، بەڵكو مانای ئەوەشە شێوازی دروست 
بۆ كاركردن دابنرێت، چونكە بە دانانی ئاراستەی گشتی و 
سیاسەتی دروست، دیسان كێشە روو دەدات ئەگەر شێوازی 
لیژنەی  لەسەر  پێویستە  بۆیە  پشتگوێ،  بخرێتە  كاركردن 
حزبیی بۆ ئەوەی ئەركی خۆی كە ڕابەری كردنە، ئەنجامی 
بدات، پێویستە پشت بە پیاوانی »دەستە« كە ببەستێت و 
یارمەتیان بدات رۆڵی خۆیان بە تەواوی ببینن. وە لەسەر 
ئەمینداری لیژنەكەیە كە، بۆ ئەوەی ببێتە سەرۆكێكی باش 
بۆ دەستەكە، كۆشش كەر بیت لە فێربوون و لێكۆڵینەوەی 
مەسەلەكاندا و زەحمەتە ئەمینداری لیژنە یان جێگرەكەی 
رێبەریی پیاوانی دەستەكە بە باشی بكات ئەگەر بایەخ بە 
بەباشیی  و  نەدات  ناویاندا  لە  رێكخستن  و  دیعایە  ئیشی 
چارەسەریی پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەندامی لیژنەكە نەكات. 
ئامرازی سەرخستنی كۆبوونەوەكان دیراسە نەكات.« پیاوانی 
نەچن،  بەرەوپێش  رێكخراو  هەنگاوی  بە  ئەگەر  دەستە« 
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لە  كەس  ملیۆن  چەندین  سەركردایەتیی  ناتوانن  هەرگیز 
نێوان  پەیوەندیی  ئاشكراشە  بكەن،  جەنگدا  و  بیناكردن 
پڕەنسیپە  ئەو  بەگوێرەی  ئەندامەكانی  و  لیژنە  ئەمینداری 
دەڕوات كە دەڵێت كەمینە لەژێر دەستی زۆرینە دایە.ئەم 

گفتوگۆیەشمان تەنها بۆ بەراورد هێناوەتەوە.
كە  ئەمەیە  لێكۆڵینەوە.  و  بەرباس  بخەنە  مەسەلەكان 
ئەندامانی  هەروەها  و  بیكات  دەبێت  لیژنەكە  ئەمینداری 
دەبێت  بەڵكو  مەگرن،  رەخنە  پاشەملە  لە  لیژنەكەش. 
دەبێتەوە،  رووتان  بەرەو  مەسەلەكان  لە  مەسەلەیەك  كە 
كۆبوونەوە ئەنجام بدەن، مەسەلەكە باس و مشتومڕی لەسەر 
بكەن و بڕیاری لەسەر بدەن. ئەوكات مەسەلەكە چارەسەر 
و  پێشەوە  هاتە  مەسەلەیەك  چەند  ئەگەر  بەاڵم  دەبێت، 
باس نەكرا، بەهەڵواسراوی دەمێنێتەوە بۆ ماوەیەكی زۆر كە 
لەوانه یە چەند ساڵێك بخایەنێت. بێجگە لەوەش، پێویستە 
لەسەر سەر« سەرۆكی دەستە« و ئەندامانی لیژنە تەبا بن، 
چونكە هیچ شتێك وەك لە یەكگەیشتن و تەبایی و پشتی 
ئەمینداری  نێوان  لە  نییە  باشتر  دۆستایەتی  و  یەكترگرتن 
و  مەركەزی  لیژنەی  نێوان  لە  ئەندامەكانییه وە  و  لیژنە 
نووسینگە هەرێمایەتییەكانیدا و لە نێوان ئەم نووسینگانە و 

لیژنە حزبیەكانی ناوچەكان.
» زانیارییه كان بگۆڕنەوە«، بە واتایەكی دیكە، پێویستە 
دەرب��ارەی  زانیاریی  حزبی  لیژنەی  ئەندامانی  لەسەر 
زانیارییانەی  ئەو  هەموو  و  یەكتر  بە  بدەن  بارودۆخەكە 
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ئاڵوگۆڕ  بۆچوونەكانیان  دەربارەیان  و  كەوتووە  دەستیان 
هاوبەش  زمانی  دۆزینەوەی  بۆ  گرنگە  زۆر  ئەمە  بكەن. 
لە نێوانیاندا، بەاڵم هەندێك لە ئەندامان ئەم كارە ناكەن، 
بەڵكو وەك )الو تسۆ( دەڵێت: بەدرێژایی ژیان سەردانی 
یەكتر ناكەن، هەرچەندە ئەوان گوێیان لە خوێندنی كەڵەشێر 
و وەڕینی سەگە لە ماڵی یەكتردا« لە ئەنجامیشدا زمانی 

هاوبەش نابێت لە نێوانیاندا.
راوێژ لەگەڵ ژێردەستەكانتان بكەن لەو شتانەدا كە ئێوە 
تێیناگەن و نایزانن. پەلە مەكەن لە دەبڕینی هەڵوێستەكانتان 
زانینی  ئیدیعای  لێی.نابێ  بەرهەڵستتان  یان  لەسەر شتێك 
شتێك بكەین، كە زانیاریمان لەسەری نیە و«شەرم نەكەین 
پێویستە  بەڵكو  بكەین«،  خۆمانەوە  خوار  بەوانەی  راوێژ 
گوێ بگرین بەباشیی بۆ ڕای كادیرە نزمەكان. خوێندكار بن 
پێش ئەوەی مامۆستا بن و راوێژ لەگەڵ كادیرە نزمەكان 
بكەن بەرلەوەی بڕیار دەربكەن. رای كادیرەكان لە ئاستە 
ئێمە  دەبیت  هەڵەیە،  هەیانە  و  راستە  هەیانە  نزمەكاندا 
دروستەكان  ڕا  چونكە  بكۆڵینەوە،  لێی  بیستنیان  دوای 
دەبێت گوێیان لێ بگیرێت و بەدوایاندا بچین و ڕا هەڵەكان 
كە لە ئاستە نزمەكانەوە دێن، دەبێت ئەوانەش گوێیان بۆ 
ڕابگرین، بەاڵم پەیڕەوی ناكەین، بەڵكو رەخنەیان ئاراستە 

دەكەین.
فێری« پیانۆ لێدان بن«. مرۆڤ بۆ ئەوەی پیانۆ لێبدات 
هەندێكیان  نەك  بجوڵێنێت،  پەنجەی  دە  هەر  دەبێت 
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بجوڵێنێت و ئەوانی تر بێ جووڵە واز لێبهێنێت، بەاڵم ئەگەر 
دیسان  بنێت  پیا  دەستی  پێكەوە  پەنجەكەی  دە  هەر  بە 
ناتوانێت ئاوازێك بژەنێت. كەواتە بۆ ژەنینی موزیكی جوان 
بێت.  رێكوپێك  و  ریتم  بە  پەنجەكان  جووڵەی  پێویستە 
توندی  بە  سەرەكییەكەی  ئەركە  دەبێت  حزبیش  لیژنەی 
كار  هەرچی  دەبێت  كاتیشدا  هەمان  لە  دەست،  بگرێتە 
هەیە لە دەوروبەری ئەم ئەركە لە بوارەكانی تردا گەشەی 
بواری  چەندین  سەر  هاتووینەتە  ئێمە  ئەمڕۆ  پێبدرێت.. 
دابەش  كارەكاندا  بەسەر  بایەخەكانمان  دەبێت  كاركردن، 
یەكە چەكدارەكان  ناوچەكان و هەموو  لە هەموو  بكەین 
تەنها  بایەخەكانمان  نابێت  و  فەرمانگەكاندا  هەموو  و 
تر  مەسەلەكانی  و  بكەین  قەتیس  مەسەلەدا  هەندێك  لە 
هەموو  لەسەر  پەنجە  پێویستە  بەڵكو  بخەین،  پشتگوێ 
الیەنەكانی دابنێین. ئەوە ئەو شێوازەیە كە دەبێت شارەزای 
بین. هەندێك كەس پیانۆ جوان لێدەدات و هەندێكی تر 
خراپ لێی دەدەن و جیاوازیش زۆرە لە نێوان ئەو ئاوازانەی 
لە  هەڤااڵن  دەبێت  بۆیە  دەبین،  گوێبیستی  هەردوال  لە 

لیژنەكانی حزبدا بە چاكی« پیانۆ لێ بدەن ».
» بە توندی ئەركەكانتان بگرنە دەست«. ئەمە بە مانای 
ئەوەیە كە ئەركی سەرشانی لیژنەی حزبی تەنها ئەوە نییە 
ئەركە سەركییەكانی بگرێتە دەست، بەڵكو دەبێت »بەتوندی 
بەدەستەوە  شتێك  ناتوانیت  تۆ  چونكە  دەست«،  بیگرنە 
بگریت، تاوەكو بەتوندی پەنجەكانتی پێوە نەگریت و هیچ 



79

بگریت  پێوە  پەنجەكانتی  شلی  بە  بەاڵم  نەكەیت،  شلیان 
باڵو  دەست  بێگومان  نابێت،  باشتر  نەگرتنەكەی  لە  ئەوە 
بدەیتە  دەست  هەروەها  و  ناگیرێت،  بۆ  شتت  بكەیتەوە 
وا دەردەكەوێت كە  نەكەیت،  توند  لێ  شتێك و دەستی 
ئەركەكانیان  كە  هەن  هەڤااڵنیش  نەتگرتووە.  راستیدا  لە 
دەگرنە دەست وەك خەڵکی تر، بەاڵم بە باشی ئەنجامی 
لەبەرئەوە  نەیانگرتووە.  توندی  بە  لەبەرئەوەی  نادەن، 
ئەركەكان جێبەجێ ناكرێن، ئەگەر بەدەست نەیانگریت، و 

جێبەجێش ناكرێن، ئەگەر توندی و هێزی لەگەڵ نەبێت.
گرنگی بە » ژمارە بدەن »، ئەمە بەو واتایه یه ، دەبێت 
و  بدەین  مەسەلەكە  )چەندایەتیی(ی  الیەنی  بە  بایەخ 
لێكۆڵینەوەی )چەندایەتیی( بناغەیی بكەین، چونكە هەموو 
–دیاریكراودا  چەندایەتییەكی-بڕێكی  لە  چۆنایەتییەك 
چۆناێەتییەك  هیچ  چەندایەتیی  بەبێ  دەبێت،  بەرجەستە 
بایەخ  نازانن  ئەمڕۆش  تاوەكو  لە هەڤااڵنمان  زۆر  نابێت. 
بەالیەنی چەندایەتیی، ئامارە بنەڕتییەكان و رێژەی سەدیی 
و سنووری چەندایەتیی كە جۆری شتەكان دیاریی دەكات، 
هیچ  دەرب��ارەی  یان  مێشكیاندا«ژمارە«  لە  ئەوان  بدەن. 
شتێك النییە و ئەنجامەكەش ئەوەیە، كە ناتوانن خۆیان لە 

هەڵەكان البدەن.  
لە  پێویستە  گەل«  كردنی  دڵنیایی  بۆ  راگەیاندن   «  
نموونە،  بۆ  رابگەیەنرێن،  كۆبوونەوەكان  س��ەرەت��اوە 
دەركردنی راگەیاندنی گشتیی بۆ دڵنیایی كردنی گەل، بۆ 
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ئەوەی هەموان بزانن چی لە كۆبوونەوەكاندا باس دەكرێت 
و ئەو مەسەالنە چین كە پێویستیان بە چارەسەرە، و بۆ 
ئەوەی هەر یەكەیان زوو خۆی ئامادە بكات. جێی سەرنجە 
ئەنجام  كادیران  كۆبوونەوەی  دەستەكان  لە  هەندێك  كە 
دەدەن بێ ئامادەكردنی راپۆرت و پڕۆژەی بڕیارەكان، ئیتر 
لە كاروبارەكاندا پالن نابێت دوای ئەوەی بەشداربوان ئامادە 
دەبن. ئەوەش ئەو پەندەمان بیر دەخاتەوە »سوارەكان و 
ئەسپەكان هاتن، به اڵم ئازووقە و ئالیك ئامادە نەكراوە« 
پەلە  سازدانی  لە  كەواتە  نییە.  پەسەند  رەفتارێكی  ئەمە 

كۆبوونەوەكاندا مەكەن، ئەگەر بە باشی ئامادە نەكرابن. 
»پێویستە هێزەكان لە ژمارەدا كەم بن و لە جۆریشدا 
باش بن و هەروەها ئیدارە حكومییەكان.« بەگوێرەی ئەم 
و  بڕیارەكان كورت  و  بابەتەكان  وتارو  پێویستە  پرەنسیپە 
نابێت  پوختە بن و مەبەستەكانیان روون بێت، هەروەها 

كۆبوونەوەكان زیاد لە پێویست درێژ بن.
سوور بن لەسەر یەكبوون لەگەڵ ئەو هەڤااڵنەی ڕایان 
لەگەڵ ڕای ئێوە جیاوازە و پێكەوە كار بكەن. ئەمە رێبازێكە 
كە دەبێت گرنگیی پێبدەین لە رێكخراوە مەدەنییەكان و لە 
سوپادا هەروەها ئەوە بەسەر پەیوەندییەكانیشماندا لەگەڵ 
كەسانی دەرەوەی حیزب، جێبەجێ دبێت. ئێمە لە هەموو 
بۆیە  گەیشتووین،  بەیەك  و  هاتووین  واڵتەوە  بەشەكانی 
تەنها  نەك  بكەین،  كار  و  بگرین  یەك  بەباشیی  دەبێت 
ئەو  لەگەڵ  بەڵكو  ئێمەن،  ئەو هەڤااڵنەی هاوڕای  لەگەڵ 
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هەڤااڵنەشدا كە رایان لەگەڵ ڕای ئێمەدا جیاوازە.
مەسەلەیەكە  ئەمە  بن.  لووتبەرزیی  ئەگاداری  زۆر 
بۆ  مەبدەئیە بۆ هەموو سەركردەكان و مەرجێكی گرنگە 
پارێزگاریكردن لە یەكێتی و تەنانەت ئەوانەش كە هەڵەی 
گەورەیان ئەنجام نەداوە، بەاڵم سەركەوتنی گەورەیان لە 
لووتبەرزیی  نابێت  ئەوانیش  بەدەستهێناوە،  كارەكانیاندا 

بیانگرێت.
 دوو هێڵی جیاكەرەوە بكێشن. یەكەم، لەنێوان ئەوەی 
و  )یەنان  لەنێوان  شۆڕشە،  دژی  ئ��ەوەی  و  شۆڕشگێڕە 
ئەم  ئەوەیە  ئەركیان  نازانن  كەس  هەندێك  بەاڵم  سیان( 
بیرۆكراسی  دژی  كاتێك  بۆیە  بكێشن،  جیاكەرەوەیە  هێڵە 
هەروەك«  دەكەن  یەنان  لە  باس  نموونە،  بۆ  دەجەنگن، 
هیچ شتێكی باشی تێدا نەبوو بێت« بێئەوەی بەراورد لە 
نێوان بیرۆكۆاسیی یەنان و بیرۆكراسیی سیان بكەن. ئەوان 
بەوە هەڵەیەك لەبارەی بناغەوە دەكەن. دووەم، پێویستە 
لە ریزەكانی شۆڕشدا هێڵێكی جیاكەرەوە لە نێوان راست 
و هەڵەدا، لەنێوان سەركەوتنەكان و دژەكاندا بكێشرێت و 
جیابكرێنەوە كامیان شتێكی بنەڕەتییە كامیان بە پلەی دووەم 
دێت. بۆ نموونە، جیابكرێتەوە، ئایا سەركەوتنەكان بە رێژەی 
%30 یە یان %70؟ ئەم رێژەیەش نابێت كەم بكرێتەوە یان 
زیادەڕۆیی تێدا بكرێت، بەڵكو دەبێت كاتێك كە تەماشای 
كارەكانی كەسێك دەكرێت، راپۆرتێكی بنەڕەتیمان هەبێت 
و دیاری بكەین، ئایا سەركەوتنەكانی %30 یە و هەڵەكانی 
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%70یە یاخود بە پێچەوانەوە.ئەگەر سەركەوتنەكانی 70% 
بنرخێنین  بەرز  كەسە  ئەم  كاری  لەسەرمان  پێویستە  بیت 
لەڕووی بناغەوە. هەڵه یە ئەگەر هەڵەكانی كەسێك بە بەرز 
پێویستە  بێت.  بەرز  سەركەوتنەكانی  كاتێكدا  لە  دابنێین، 
مەسەلەكان  لە  مەسەلەیەك  تەماشای  كاتێك  لەسەرمان 
جیاكەرەوەیە  هێڵە  دوو  ئەم  نەچێت  لەبیرمان  دەكەین، 
دژە  ئەوەی  و  شۆڕشگێڕە  ئەوەی  هێڵەی  ئەو  بكێشین: 
و  سەركەوتنەكان  هێڵەی  ئەو  دەكاتەوە.وە  جیا  شۆڕشە 
دژەكان جیا دەكاتەوە. ئەگەر ئەم دوو هێڵە لە مێشكماندا 
سروشتی  دەنا  دەڕوات،  باشیی  بە  كارەكان  هەڵبگرین، 
مەسەلەكانمان لێ تێكەڵ دەبێت. تەبیعی، بۆ كێشانی ئەم 
دوو هێڵە بە راستیی، دەبێت دیراسەیەك و شیتەڵێكی ورد 
بكەین و هەڵوێستمان بەرامبەر هەموو كەسێك و هەموو 
مەسەلەیەك دەبێت هەڵوێستی شیتەڵكردن و دیراسە بێت.
پرەنسیپی  رێكخستندا  لە سنووری  توندی  بە  پێویستە 
مەركەزیەتدا  سایەی  لە  ئاراستەكراو  دیموكراتیی  ژیانی 
جێبەجێ بكرێت، بەمەرجێك ئەوە بەم شۆڕشەی خوارەوە 

جێبەجێ بكرێت: 
هێڵێكی  حیزب  سەرۆكایەتییەكانی  دەزگا  دەبێت   1-
بۆ  چارەسەر  بتوانێت  و  دابنێت  ئاراستەكردندا  لە  راست 
ئەوەی  بۆ  بدۆزێتەوە،  بێتەوە  روبەڕووی  كێشەیەك  هەر 
خۆی ئامادە بكات بۆئەوەی ببێتە مەڵبەندی سەرۆكایەتی.

دەزگا  بارودۆخی  شارەزای  بااڵ  دەزگاكانی  -2دەبێت 



83

بێت  جەماوەر  ژیانی  شارەزای  هەروەها  بێت،  نزمەكان 
بۆ  بابەتی  بناغەیەكی  ببێتە  شارەزاییە  ئەم  ئ��ەوەی  بۆ 

ئاراستەكردنی راست.
-3دەبێت رێكخراوە حیزبییەكان لە هەموو ئاستەكاندا، 
لەخۆڕاوە  بریار  بكەن  چارەسەر  كێشە  دەیانەوێت  كاتێك 
نەدەن بەبێ بیركردنەوە و ئەگەر بریارێك لە بریارەكانیاندا 

دەبێت بە توندی جێبەجێی بكەن.
بااڵیانە  دەزگا حیزبییە  ئەم  گرنگ  بڕیارێكی  -4 هەر 
دەیدەن، دەبێت بەپەلە لە هەموو دەزگا نزمەكانەوە و بۆ 

هەموو جەماوەری حیزب بگوازێتەوە.
دەزگا نزمەكانی حیزب و جەماوەری ئەندامان دەبێت 
بە درێژی مشتومڕ لەسەر رێنماییەكانی دەزگا بااڵكان بكەن، 
لەسەر  بڕیار  و  بگەن  ماناكانی  لە  تەواوی  بە  ئەوەی  بۆ 

شێوازی پەیڕەوكردنی ئەنجامدانەكەی بدەن.
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 )11(
رێچكەی جەماوەریی: 

گەل و بەتەنیا گەل، هێزی بزوێنەرە لە دروستكردنی 
مێژووی جیهان.

جەماوەر پاڵەوانە راستەقینەكانە و ئێمە لە زۆر حاڵەتدا 
سادەین و مایەی پێكەنینین و بەبێ ئەم تێگەیشتنە مەحاڵە 

سادەترین زانست بەدەست بهێنرێت.
سنوورە.  بێ  خوڵقێنەری  هێزێكی  میللی  جەماوەری 
دەتوانێت خۆی رێك بخات و بچێتە ناو هەموو بوارەكان 
و لقەكانی كار كە بواری تێدا بەدی بكات بۆ خستنەگەڕی 
بەرهەم  فراوانكردنی  قووڵكردنەوەو  لەپێناو  وزەكانی 
خۆشگوزەرانی  بە  خۆی  بۆ  تاوەكو  بچێت،  بەرەوپێش 

فراوانەوە پڕۆژە دابمەزرێنێت.
جوتیاران  بزووتنەوەی  كە  ئێستا  بوژاندنەوەیەی  ئەم 
لە  گەورەیە.،وە  و  مەزن  رووداوێكی  دەیبینێت،  بەخۆوە 
ماوەیەكی زۆر كورتدا لەم بووژاندنەوەیەدا سەدان ملیۆن 
جوتیار لە ناوچەكانی ناوەڕاست و باشوور و باكوری چین 
رادەپەڕن بەهێز و تەوژمێكی زۆر وەك گەردەلول كە هیچ 
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لە روویا  ناتوانێت  بێت،  هێزێكی دیكە، هەرچەند مەزن 
پێوەندی  كە  بەندەكان  و  ئەوانە هەموو كۆت  بوەستێت. 
كردوون، تێكدەشكێنن و بەرەو رێگەی رزگاری هەنگاو دەنێن 
و هەموو ئیمپریالییەكان و ئاغایانی جەنگ و گەندەڵكاران 
و تاوانباران فڕێ دەدەنە ناو چاڵی مەرگەوە، بەاڵم حیزب 
تاقیكردنەوەی  لەبەردەم  خۆیان  شوڕشگێڕەكان  هەڤاڵە  و 
قبووڵ  لەسەر  بڕیار  ئەوانەی  و  دەبیننەوە  جووتیاراندا 
و  ئایا سەرۆكایەتیی  دەدەن.  رەتكردنەوەیان  یان  كردنیان 
ڕابەریی جووتیاران دەكەن و یان لە پشتیانەوە دەوەستن 
یان لەڕوویاندا دەوەستن و دژیان  لێدەگرن؟  و رەخنەیان 
لەم  یەكێك  لە هەڵبژاردنی  ئازادە  دەبن؟ هەموو چینێك 
دەكات  ناچارت  بارودۆخەكە  هەرچەندە  هەڵوێستە،  سێ 

بەپەلە هەڵبژێریت.
هەڵكشانی بەرزی چاكسازی كۆمەاڵیەتی لە الدێكاندا بە 
رابەریی بزووتنەوەی هەرەوەزییەكان لە هەندێك ناوچەكاندا 
ئەمڕۆ دەركەوتووە و بەمزوانەش هەموو ناوچەكانی واڵت 
ئیشتراكییە  شۆڕشگێڕییە  بزووتنەوە  ئەمە  دەگرێتەوە. 
فراوانە، كە دایشتوانی الدێكان پێی هەڵدەستن و ژمارەیان 
جیهانییە  پڕمانای  بزووتنەوەیەكی  زیاترە،  ملیۆن   500 لە 
گوێرەی  بە  و  گەرمی  بە  ئێمەیە  ئەركی  مەزنە.  زۆر  كە 
شێوەیەك  هەموو  بە  نەك  بكەین،  رابەریی  دانراو  پالنی 
لەكاتی  روودانی هەندێك الدان  و  بەرین  دواوەی  بەرەو 
بزووتنەوەكەدا مەسەلەیەكە ناتوانین خۆمانی لێ البدەین. 
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راستكردنەوەی  بەاڵم  بگەین،  تێی  دەتوانین  شتێكە  ئەوە 
و جووتیارەكان  كادیرەكان  نابێت، چونكە  گران  الدانەكان 
بكەن،  هەڵەكانیان  و  به یه که کان  دژ  چارەسەری  دەتوانن 

ئەگەر یارمەتیی ئیجابیان بدەین. 
بەاڵم  تێدایە،  زۆری  ئیشتراكیی  تینی  گڕو  جەماوەر 
ئەو كەسانەی تەنها لەسەر شێوازی كۆن دەڕۆن، تەنانەت 
هیچ  بە  نابینن  گڕوتینە  ئەم  شۆڕشگێریشدا،  قۆناغی  لە 
جۆرێك. ئەوانە نابینان، بەردەمی خۆیان بە تاریكی دەبینن 
تێكەڵ  ن��اڕەوا  ڕەواو  رادەی��ەك  دەگەنە  جار  هەندێك  و 
كەسانی  ئایا  دەكەنەوە.  ئ��اوەژوو  راستییەكان  و  دەكەن 
لەسەر شێوازی  تەنها  ئەوانەی  بینیوە؟  لەم جۆرەمان كەم 
دەكەنەوە.  كەم  گەل  گڕوتینی  لە  بەردەوام  دەڕۆن  كۆن 
هەركات شتێكی نوێ هاتە بەردەمیان یەكەم شت نكۆڵی 
لێدەكەن و دەكەونە بەرهەڵستی كردنی و پاشان بەناچاری 
رەخنە  رواڵ��ەت  بە  و  دەنێن  خۆیاندا  دۆڕاندنی  بە  دان 
تازە  شتێكی  دیكە  جارێكی  ئەگەر  و  دەگ��رن  خۆیان  لە 
دەكەنەوە،  دووبارە  شت  هەمان  بوەوە،  روویان  بەرەو 
بەڵكو بەرامبەر هەموو شتێكی تازە دووبارەی دەكەنەوە كە 
دێتە بەردەمیان. ئەم جۆرە كەسانە بەردەوام لە هەڵوێستی 
یەكالكەرەوەكاندا  ساتە  لە  و  کردن  رارای��ی  و  دوودڵ��ی 
پاشەكشێ دەكەن و هەموو جار پێویستیان بە پاڵێكی توندە 

لەدواوە بۆ ئەوەی هەنگاوێك بەرەو پێشەوە بڕۆن.
پارتەكەمان بیست ساڵ زیاترە رۆژانە كاری جەماوەری 
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دەكات و هەموو رۆژێك تەئكید لەسەر رێچكەی جەماوەری 
ئێمە  دوواییەدا.  ساڵەی  دە  چەند  ئەم  ماوەی  لە  دەكات 
هەمیشە داوای پشت بەستن بە جەماوەری میللی لە شۆڕشدا 
تیایدا بەشدار بن و سنوورداركردنی  دەكەین كە هەموان 
پشت بەستن بە تەنها چەند كەسێك كە هیچ كاریان نییە 
لەگەڵ  دەكەین.  بەرهەڵستیی  نەبێت،  دەرك��ردن  بریار 
لە كاری  ئەوەشدا هێڵی جەماوەری بەبێ جێبەجێ كردن 
هەندێك هەڤااڵندا ماوەتەوە. ئەوانە تا ئێستا بە كشوماتی 
و سستی كار دەكەن و پشت بە ژمارەیەكی كەم لە خەڵك 
دەبەستن.لەهۆكاری ئەوانەش، ئەوان كە كارێك لە كارەكان 
جێبەجێ بكەن نایانەوێت بە روونی باسی بكەن بۆ ئەوانەی 
بۆچی و چۆن گڕوتین  نازانن  ئەوانە  رابەرییان دەكەن و 
دەربخەن، هەرچەندە خوازیارن  هێزە خوڵقێنەرەكانیان  و 
هەموان بەشداری بكەن لە كاردا، بەاڵم مانا و سروشتی 
ئیتر  ناڵین.  پێ  ئەنجامدانەكەیان  چۆنێتی  یان  كارەكە، 
و  كاركردن  بۆ  ببنەوە  بەرز  هەموان  حاڵەتەدا  لەم  چۆن 
سەرەكی  ئامرازی  بدەن؟  ئەجامی  پەسەند  شێوەیەكی  بە 
رۆشنبیركردنی  بێگومان  مەسەلەیە  ئەم  چارەسەریی  بۆ 
ئەمانەیە لەڕووی ئایدۆلوژیاوە و وانە پێگوتنیانە لە رێچكەی 
هەڤااڵنە  ئەم  دەبێت  كاتیشدا  هەمان  لە  جەماوەرییه وە 

گەلێك شیوازی كاركردنیان فێر بكرێت.
كە  كردووین  فێری  ساڵدا   24 ماوەی  لە  شارەزاییمان 
هەموو ئەرك و سیاسەت و شێوازێكی كاركردنی دروست 
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لەگەڵ داواكاریی جەماوەردا یەكدەگرێتەوە لە كات و شوێنی 
پێوە بەهێز دەكاته وە ئەوانەش كە  خۆیدا و پەیوەندیمان 
جەماوەردا  داواكاریی  لەگەڵ  كە  ئەوانەن  لەوانە،  هەڵەن 
ناگونجێن لە كات و شوێنی خۆیدا و دورمان دەخاتەوە لێی. 
هۆكاری ئەوەی كە چەقبەستنی بیروباوەڕ و تاقیكردنەوەیی 
و  دوورەپ��ەرێ��زی  و  بەتەنیا  دەرك��ردن  بڕیار  شێوازی  و 
دیكە،  خراپەكانی  و  كاردا  لە  هەڵەشەیی  و  بیرۆكراسیی 
بێگومان زیانبەخشن و نابێت بە هیچ جۆرێك بهێڵرێنەوە. 
دەبێت بەپیرییانەوە بچین ئەگەر لە هەر كەسێك رووی دا. 
كە دەڵێم ئەم شێوازانە زیانبەخشن، بێگومان لەبەر ئەوەیە 

كە لە جەماوەرمان دوور دەخاتەوە.
دەبێت  جەماوەرەوە،  بە  بچه سپین  ویستمان  ئەگەر 
كار  جەماوەر  خواستەكانی  و  پێویستییەكان  بەگوێرەی 
جەماوەر  بەرژەوەندیی  بۆ  كارێك  هەر  چونكە  بكەین، 
نەك  بێت،  هەڵقواڵ  پێویستیەكانیانەوە  لە  دەبێت  بكەین، 
لە ئارەزوە شەخسییەكانمانەوە. زۆر جار دەبینین جەماوەر 
هەرچەندە  هەیە،  دیاریكراو  چاكسازییەكی  بە  پێویستیان 
لەو پێویستییە تێناگەن و سوور نین لەسەر ئەو چاكسازییە 
و ئارەزویان لێی نییە. لەم حاڵەتانەدا دەبێت بە ئارام بین 
دەگات  تێی  جەماوەر  زوربەی  تاوەكو  بین  چ��اوەڕوان  و 
دوای ئەوەی ئەرك دەكێشین بۆ باڵوكردنەوەی هوشیاری 
لەنێوانیاندا و سووربونیان و ئارەزویان بۆ ئەو چاكسازییە. 
ئیدی تەنها ئەوكاتە دەتوانین دەست بە چاكسازی بكەین، 
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هەر  جۆرە،  بەو  دەكەوینەوە.  دوور  جەماوەر  لە  دەنا 
كارێك پێویست بە بەشداریكردنی جەماوەر بكات دەبێتە 
شێوەیەك و شكست دەهێنێت، ئەگەر بە هوشیاریەوە و 
هەن  پڕەنسیپ  دوو  نەكات.  بەشداریی  خۆی  ویستی  بە 
دەبێت ئەگاداری بین و پەیڕەوی بكەین. یەكەم، دەبێت 
پێویستییەكی فیعلی جەماوەریی هەبێت، نەك پێویستییەكی 
دەبێت  بێت.دووەم،  خەیاڵماندا  لە  خۆمان  كە  وەهمی 
ئیرادەی جەماوەری هەبێت، چونكە جەماوەر خۆی بریار 

دەدات نەك ئێمە نوێنەرایەتیی بكەین لەو بڕیاردانەدا.
حیزب  بۆ  بانگەوازێك  كۆنگرەكەمان  لەسەر  پێویستە 
كاری  و  هەڵسوكەوت  سەرنجی  و  بن  ئاگا  بە  كە  بگات 
هەموو هەڤااڵن بن لە هەموو بازنەكانی كاردا بۆ ئەوەی 
هەموو  دەبێت  حیزبیش  نەكەونەوە.  دوور  جەماوەر  لە 
بوێت  خۆش  گەلی  جەماوەری  كە  تێبگەیەنێت  هەڤاڵێك 
یەكێك  بە  خۆی  و  بێت  دەنگیان  گوێبیستی  چاكی  بە  و 
ناویان و  بچێتە  بچێت و  كوێیەك  بۆ هەر  بزانێت  لەوان 
خۆی بە بەرزتر نەزاێت لەوان و كار بكات بۆ رابوونیان و 
بەرزكردنەوەی هۆشیارییان و ئاگاداری ئاشتی ئێستیان بێت 
و یارمەتیان بدات بەرەبەرە خۆیان رێك بخەن بەگوێرەی 
پرەنسیپی خۆبەخشی بۆ ئەوەی بەرەبەرە دەست بە هەموو 
رەوشی  گوێرەی  بە  بكەن  پێویستەكان  هەوڵە  و  خەبات 

ناوخۆ و دەرەوە لە كات و شوێنی خۆیدا.
ئەگەر بریارمان دا هێرش بەرین بەرلەوەی جەماوەر لە 
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پێویستی ئەو هێرشە بگات ئەوە دەبێتە سەركێشی و ئەگەر 
جەماوەر بە زۆر رابكێشین بۆ كارێك كە دژی خواستیان 
جەماوەر  ئەگەر  و  دێنین  شكست  بێگومان  ئەوا  بێت، 
ئەوە  ویست،  نەمان  ئێمە  و  بڕوات  بەرەوپێش  ویستی 
بڕیاردەركردن(  )تەنها  شێوازی  ڕاستڕەویە.  هەلپەرستیی 
چونكە  كارێكدا،  ج��ۆرە  هەموو  لە  هەڵەیە  شێوازیكی 
دژی  و  تێدەپەڕێت  جەماوەر،  الی  هوشیاریی  ئاستی  لە 
خواستەكانی.  و  جەماوەر  ویستی  لە  رێزگرتنە  پڕەنسیپی 
ئەوە نەخۆشیی هەڵەشەیی دەردەخات. نابێت هەڤااڵنمان 
تێدەگەن  ئ��ەوان  شتانەی  ئەو  هەموو  كە  وابێت  پێیان 
ئێمەش  تێیدەگات.  ئەوان  وەك  فراوانەكەش  جەماوەرە 
نازانین ئایا جەماوەر تێدەگات و ئامادەیە بۆ كاركردن لە 
رێگەی لێكۆلینەوە و پشكنین لەناو جەماوەردا. كە ئەوەمان 
بڕیاردەركردن(  )تەنها  شێوازی  لە  خۆمان  دەتوانین  كرد 
لە  هەڵەیە  شێوازێكی  هەروەها،  پاشكۆییش  بدەین.  ال 
ئاستی  لە  دواكەوتنی  بە  چونكە  كارێكدا،  ج��ۆرە  هەر 
هوشیاریی سیاسیی الی جەماوەر و رەتكردنەوەی پڕه نسیپی 
رابەریی جەماوەر بۆ پێشەوە، نەخۆشی و دەردی سستیی 
دەردەخات.كەواتە نابێت هەڤااڵنمان وابزانن كە جەماوەر 
زۆر  نایزانن، چونكە  ئەمانیش  نایزانن  ئەوان  ئەو شتانەی 
پێشمانەوەن و زۆر  لە  فراوانەكە  جار دەبینین جەماوەرە 
تامەزرۆی هەنگاوێكی دیكەن بۆ پێشەوە، بەاڵم هەڤااڵنمان، 
لەبری ئەوەی هەستن بە سەركردایەتی كردنی جەماوەرە 
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فراوانەكە بۆ پێشەوە، بڕوا بە ڕاو بۆچوونی هەندێك لە 
ئەندامە دواكەوتوەكانیان دەكەن و ڕای جەماوەرە فراوانە 
ئەم جۆرە  پاشكۆی  دەبنە  بەوەش  دادەنێن.  بە هەڵە  كە 

كەسانە.
پوختەكردنی ڕای جەماوەر و گێڕانەوەیان بۆ جەماوەر 
دوای پوختەكردنەكە و بەردەوام بوون لەسەر جێبەجێكردنی 
بەمەبەستی دەستكەوتنی ڕای دروست بۆ رێنمایی كردن، 

رێگەی بنچینەییە لە سەركردایەتی كردندا.
 هەر سەركردایەتی كردنێك لە هەر كارێكی واقیعیدا 
جێبەجێكردنی  بە  نادرێت  ئەنجام  پارتەكەماندا  كاری  لە 
ئەم  ئیتر  نەبێ  جەماوەر«  بۆ  جەماوەرەوە  لە  شێوازی« 
)ڕا  جەماوەر   ڕاكانی  كۆكردنەوەی  بەمانای  پڕەنسیپەش 
دیراسە  )واتە  پوختەكردنیان  و  ڕێكنەخراوەكان(  جیاوازە 
رێكخراو(،  چڕكراوەی  ڕای  بۆ  پووختەكردنیان  و  كردنیان 
پاشان گێڕانەوەی ڕا كورتكراوەكان بۆ جەماوەر و بانگەشە 
بۆكردنیان و روونكردنەوەیان بۆ ئەوەی تێی بگەن و ببنە 
ڕای تایبەت بە خۆیان و پابەندی بن و بە كردەیی جێبەجێی 
بكەن و لە كاتی جێبەجێكردنیاندا لەالیەن جەماوەرەوە ئەم 
نا.  یان  دروستن  بزانن  ئەوەی  بۆ  بكەنەوە،  تاقی  رایانە 
پاشان هەمان شت دووبارە دەكرێتەوە، ڕای جەماوەر كۆ 
و  كردنیان  پوختە  دوای  دەگیڕدرێتەوە  بۆیان  دەكرێتەوە، 
پەیڕەوی دەكەن و جارێكی تر جێبەجێی دەكەن.....ئیدی 
بەو جۆرە ڕاكان جار لەدوای جار دروستتر دەبن، بەتینتر و 
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زۆرتر دەبن. ئەوە تیۆریی ماركسیە لە مەعریفەو زانستدا.
دەبیت روو لە جەماوەر بكەین و لێوەیان فێر بین و 
ئەزموونەكانیان پوختە بكەین و رێكیان بخەین و بیانكەینە 
رێباز و ئامرازی باشتر، پاشان بۆ جەماوەری بگوێزینەوە )لە 
رێگەی پڕوپاگه ندەوە( وە داوایان لیبكەین جێبەجێی بكەن 
كێشەكانیان  چارەسەریی  بۆ  لێوەربگرن  كەڵكی  ئەوەی  بۆ 
بكەونە  و  بهێنن  بەدەست  سەربەستی  بتوانن  تاوەكو 

كامەرانیەوە.
هەندێك لە هەڤااڵنمان لە دەستەكانی سەركردایەتیدا 
كە  بەسە  ئەوەندە  كە  وای��ە  پێیان  شوێن  هەندێك  لە 
ئەوەی  بێ  بزانێت  حیزب  سیاسەتەكانی  سەركردایەتی 
پێویست بێت جەماوەری لێ تێبگەیەنرێت. ئەوەش یەكێكە 
لەو هۆیانە كە ناتوانین هەندێك لە كارەكانمان بە باشی 

جێبەجێ بكەین.
بە  دەكرێن  بن  كوێیەك  هەر  لە  بەگشتی،  جەماوەر 
كۆمەڵێكی  تاڕادەیەك،  چاالك  كۆمەڵێكی  كۆمەڵەوە:  سێ 
دەبێت  بۆیە  دواكەوتوو.  تاڕادەیەك  كۆمەڵێكی  و  ناوەند 
سەركردەكان كار بەباشیی بكەن بۆ یەكبوون لەگەڵ كەمینە 
چاالكەكاندا و پشتیان پێ ببەستن و بیانكەنە بڕبڕەی پشتی 
سەرۆكایەتی لە بەرزكردنەوەی هوشیاریی كەسە ناوەندەكان 

و ڕاكێشانی كەسە دواكەوتووەكان.
كاری  بۆ  حیزبدا  سیاسەتی  گۆڕینی  لە  ش��ارەزای��ی 
جەماوەری و چاكت ێگەیشتن لە جەماوەری فراوان لەگەڵ 
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كادیرەكانی سەركردایەتیی، تاوەكو تەواو شارەزای هەموو 
ئەوە  هەڵدەستین،  پێی  ئێمە  كە  بن  خەباتێك  و  جووڵە 
هێڵی  یەوە  ماركسی-لینینی  سەركردایەتیی  هونەرێكی 
لە كارەكەماندا  ئێمە  ئایا  جیاكەرەوەیە كە دیاریی دەكات 

هەڵە دەكەین یان نا.
تینەوە  بەگوڕو  بەتەنیا  سەركردایەتیی  كۆمەڵی  ئەگەر 
جەماوەر  ئەوەی  و  خۆیان  گڕوتینی  بێئەوەی  بكات،  كار 
كە  بێئاكامدا،  هەوڵی  لە  گڕوتینیان  ئەوا  یەك،  بە  بكەن 
و  دەبێت  كز  دەدەن،  ئەنجامی  خەڵك  لە  كەمینەیەك 
گوڕوتین  بە  فراوانەكە  جەماوەرە  ئەگەر  بەاڵم  نامێنێت، 
بن و كۆمەڵێكی سەركردایەتیی بەهێز نەبینن، ئەركەكانیان 
گڕوتینە  ئەو  نییە  مومكین  ئەوا  بخات،  رێك  باشیی  بە 
یاخود  بڕوات،  دروستدا  ئاراستەیەكی  بە  بێت،  بەردەوام 

هەڵكشێت بۆ ئاستێكی بەرزتر.
 ئەو بەرهەم و بەرژەوەندی و ئەزموون و هەستانەی 
دەبێت  كە  شتانەیە  ئەو  دەك��ات،  پراكتیزەی  جەماوەر 
و  پێبدەن  بایەخی  ب��ەردەوام  سەركردایەتیی  كادیرەكانی 

ئاگاداری بن.
بدەین  كێشانە  بەو  زۆر  گرنگیی  لەسەرمان  پێویستە 
زەوی  كێشەی  لە  جەماوەرەوە،  ژیانی  بە  پەیوەستن  كە 
دار  لە  رۆژانە  پێویستییەكانی  كێشەی  تاوەكو  كارەوە  و 
و ڕۆن و برنج و خوێ و....هتد. هەموو ئەم كێشانەی 
بە ژیانی جەماوەرەوە پەیوەست دەبێت، بخرێنە خشتەی 
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چوارچێوه ی كارەكانمانەوە. دەبێت مشتومڕی لەسەر بكەین 
و  بكەین  جێبەجێ  بڕیارەكانیش  و  بدەین  بۆ  بریاری  و 
هەروەها  وردبینەوە،  جێبەجێكردنەكەش  ئەنجامی  لە 
ئیمە  كە  بگەیەنین  ف��راوان��ەی  ج��ەم��اوەرە  و  لە  دەبێت 
و  خۆشی  لە  و  دەكەین  بەرژوەندییەكانیان  نوێنەرایەتیی 
ناخۆشیدا هاوبەشیانین. دەبێت یارمەتییان بدەین و تێبگەن 
زیاترە،  گرنگییان  كە  ك��ردوون،  دیاریمان  ئەركانەی  لەو 
ئەوەی  بۆ  جەنگە،  شۆڕشگێرییەكانی  ئەركە  مەبەستمان 
ناوچەكانی  لە هەموو  ئامانجەكانی  و  بن  پاڵپشتی شۆڕش 
واڵتدا باڵو بكەنەوە، بۆ ئەوەی جەماوەر وەاڵمی بانگەشە 
سەركەوتنی  لەپێناو  دواك��ات  تا  بداتەوە  سیاسییەكانمان 

شۆڕشدا خەبات بكەن.
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) 12 (
كاری سیاسیی

ئەهلی  یەكەمی  جەنگی  ماوەی  )واته   ماوەیەدا  لەو 
تاوەكە  و  دەستیپێكرد  وە   1924 سالی  كەلە  شۆڕشگێڕی 
لە  چیندا  مێژووی  لە  جار  یەكەم  بۆ  خایاند(وە  ی   1927
دائیرەی  و  دان��ران  حیزب  نوێنەری  چەكدارەكاندا  هێزە 
بە  نوێی  رواڵەتێكی  نیزامە  ئەم  دامەزرێنرا و  تیا  سیاسیی 
 1927 ساڵی  كە  سوور،  سوپای  و  بەخشیوە  هێزانە  ئەم 
دامەزرا و سوپای هەشتەمیش ئەم نیزامەیان بۆ مایەوە و 
پەرەیان پێدا. سوپای رزگاریی میللی لە ریزەكانیدا كارێكی 
هۆكارێكی  بە  كە  نا  بونیاد  چاالكیی  شوڕشگێڕی  سیاسیی 
لەسەر  دوژمندا  بەسەر  سەركەوتندا  لە  دادەنرێت  بەهێز 
بناغەی جەنگی میللی و پڕەنسیپی یەكێتی نێوان سوپا و 
و  جەنگاوەرەكان  و  فەرماندەكان  نێوان  یەكێتیی  و  گەل 

پڕەنسیپی لێكهەڵوەشاندنی هێزەكانی دوژمن.
لەم سوپایەدا زنجیرەیەك كاری سیاسی كە بۆ جەنگی 
یەكخستنی  ئامانجی  بۆ  كە  بووە،  كامڵ  پێویستە،  میللی 
دۆستەكان  سوپا  لەگەڵ  یەكبوون  و  سوپاكەمانە  ریزەكانی 
و یەكبوون لەگەڵ گەل و لێکهەڵوەشانی سوپای دوژمن و 
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مسۆگەركردنی سەركەوتن لە شەڕدا.
ك��اری سیاسی ش��ادەم��اری ژی��ان��ە ل��ە ه��ەم��وو ك��ارە 
لەكاتی  تایبەتی،  شێوەیەكی  بە  ئەمەش  ئابوورییەكاندا. 
جێبەجێ  ریشەوە،  و  رەگ  لە  ئابووریدا  نیزامی  گۆڕینی 

دەكرێت.
سوپادا  دەستەیەكی  لە  حیزبی  لقێكی  دامەزراندنی 
بۆ شەڕكردن  توانای سوپای سووردا  لە  گرنگە  هۆكارێكی 
بێئەوەی شكست  قورسدا  باودۆخی  لە  بوێرانە  و  ئازایانە 

بهێنێت.
رێبازی  س��ێ  سیاسیدا  ك��اری  ل��ە  هەشتەم  س��وپ��ای 
سەرەكی دەكاتە رێنمایی: یەكەم، پڕەنسیپی یەكێتیی نێوان 
ریشەكێشكردنی  رێگای  لە  ئەوەش  سەربازەكان.  پلەدارو 
لە  رێگەگرتن  و  سوپادا  لە  دەبێت  دەرەبەگایەتیەوە 
رووشكاندنی سەربازەكان و لێدانیان و بیناكردنی سیستمێکی 
هۆشمەند، بەشداریكردن لە خۆشی و ناخۆشیی ژیاندا. لە 
ئەنجامی ئەوە، سوپا بەكۆمەڵ دەبێتە یەكگرتوویەكی پتەو. 
دووەم، پڕەنسیپی یەكێتیی نێوان سوپا و گەل. ئەوەش لە 
رێگای جێبەجێكردنی نیزامێكی ورد دەبێت لە مامەڵەكردن 
لەگەڵ جەماوەردا كە رێگ نەدات بە هەر دەستدرێژییەك بۆ 
سەر بەرژەوەندییەكانی و پڕوپاگندەكردن لەناو جەماوەردا 
باری  كردنی  سووك  و  كردنی  پڕچەك  و  رێكخستنی  و 
دارایی لەسەر شانی و لێدانی خیانەتكاران و یاریدەدەرانی 
دوژمن كە زیان بە سوپا و گەل دەگەیەنن. بەهۆی ئەوەوە 



97

دەبینین سوپا لەگەڵ گەلدا بە یەكێتییەكی پتەو یەكدەگرن 
سێیەم،  لێدەكرێت.  پێشوازییان  شوێنێك  هەموو  لە  و 
پڕەنسیپی لێكهەڵوەشاندنی هێزەكانی دوژمن و لێبوردەیی 
بەند  دیلی جەنگدا. سەركەوتنمان  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لە 
نییە لەسەر كردەوە سەربازییەكانمان بەتەنیا، بەڵكو لەسەر 

لێكهەڵوەشاندنی هێزەكانی دوژمنیش بەندە.
دروستەكان  پڕەنسیپە  پەیڕەوی  هێزەكانمان  دەبێت   
سوپا  نێوان  پەیوەندییەكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  لە  بكات 
و  سوپا  لەنێوان  و  حكومەت  و  سوپا  نێوان  و  گەل  و 
حیزب و لە نێوان ئەفسەران و سەربازاندا و لەنێوان كاری 
سەربازی و كاری سیاسی و پەیوەندییەكانی نێوان كادیرەكان 
نەبن.  جەنگ  میرەكانی  هەوەسی  دووچاری  پێویستە  وە 
ئاگاداری سەربازەكانیان و  پێویستە ئەفسەرەكان بە چاكی 
بن نابێت بە ناگرنگ و بێبایەخ تەماشای بەرژەوەندییەكانی 
بدەن.  جەستەییان  س��زای  ناشبێت  بن،  سەربازەكانیان 
بە  زیان  ناگونجێت،  و  بكات  گەڵ  ئاگاداری  سوپا  دەبێت 
لە  رێز  سوپا  پێویستە  بگەیەنێت.  گەل  بەرژەوەندییەكانی 
نابێت بە  حكومەت و حیزب بگرێت و بە هیچ جۆرێك 

سەربەستی و دوور لە حكومەت و حیزب كار بكات.
سیاسەتی ئێمە سەبارەت بە ئەو دیالنەی لە هێزەكانی 
یابان و بەكرێگیراوان و دوژمنانی شیوعیەت ئەوەیە بەرەاڵ 
و  لێیانە  تەواوی  رقی  جەماوەر  لەوانەی  بێجگە  بكرێن، 
شایستەی مەرگن و الیەنە لێپرسراوەكان رەزامەندی لەسەر 
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گوللەباران كردنیان داوە، بەاڵم ئەوانەی ناچار كراون بچنە 
ناو هێزەكانی كۆنەپەرستان و تاڕادەیەك مەیلی شۆڕشیان 
رابكێشین،  خۆمان  بۆ  زۆریان  ژمارەیەكی  دەبێت  هەیە، 
دیكەش  ئەوانی  و  بكەن  سوپاكەمان  خزمەتی  ئەوەی  بۆ 
گیران  بەدیل  دیكە  جارێكی  ئەگەر  بكرێن.  ئازاد  هەموو 
المان، دیسان بەرەاڵ بكرێن و نابێت سوكایەتییان پێبكەین، 
هەوڵ  ی��ان  بكەین،  زەوت  لێ  كەلوپەلیان  پ��ارەو  ی��ان 
بدەین ناچاریان بكەین نكۆڵی لە دڵسۆزیی كۆنیان بكەن، 
بەڵكو دەبێ بەبێ جیاوازیی بە نەرمی مامەڵەیان له گه ڵدا 
دەبێت  بن،  نوقم  كۆنەپەرستیدا  لە  هەرچۆنێك  بكەین. 
ئەم سیاسەتەیان لەگەڵدا بەكار بهێنین، كە سیاسەتێكی زۆر 

كاریگەرە لە كەناركردنی سەربازگەی كۆنەپەرستیدا.
چەك هۆكارێكی گرنگە لە جەنگدا، بەاڵم هۆكارێكی 
مرۆڤە  یەكالكەرەوە  هۆكاری  چونكە  نییە،  یەكالكەرەوە 
سەربازی  هێزی  سەر  ناكەوێتە  هێز  رێژەی  ماددە.  نەك 
و ئابووریی، بەڵكو بەمانای رێژەی توانا و ورەی مرۆڤە، 
چونكە هێزی سەربازی و ئابووریی پێویستی بە سەرپەرستیی 

مرۆڤ هەیە.
كۆنەپەرستە  ك��اغ��ەزە  پڵنگێكی  ئەتۆمی  بۆمبی   
زۆر  و  خەڵك  ترساندنی  بۆ  دێنن  بەكاری  ئەمریكییەكان 
ترسناك دیارە، بەاڵم لە راستیدا وا نییە، بێگومان بۆمبی 
لەسەر  بڕیار  گەل  بەاڵم  كۆكوژی،  بۆ  چەكێكە  ئەتۆمی 
ئەنجامی جەنگ دەدات، نەك چەكی تازە یان دوو چەك.
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سیاسی  گیانی  ئەگەر  سەربازەكانە.  سوپا  بناغەی 
سیاسیی  كاری  و  نەچێنین  سوپادا  پیاوانی  لە  پێشكەوتوو 
پێشكەوتوو نەكەین، بۆ ئەم مەبەستە ئەوا ناگەینە یەكێتییەكی 
راست لە نێوان پلەداران و سەربازاندا و گڕوتینیان جۆش 
هەموو  و  بەرز  تاڕادەیەكی  بەرگریدا  جەنگی  لە  بدەین 
ئەوكاتە  سەربازییەكان  تاكتیكە  و  فەنییەكانمان  كەلوپەلە 
پێویستیان بە باشترین بناغە دەبێت بۆ دەرخستنی چاالكییە 

پەسندەكانیان.
لەناو  ب��اڵوە  زۆر  رووت  سەربازی  بۆچوونی  دی��دو 

هەڤااڵندا لەناو سوپای سووردا. ئەمانەش رواڵەتەكانیەتی:
-1 ئەم هەڤااڵنە وای دادەنێن كە كاروباری سەربازی و 
كاروباری سیاسی دژی یەكترن و نایانەوێت دان بنێن بەوەدا 
ئامرازەكانی  لە  ئامرازێكە  تەنها  سەربازی  كاروباری  كە 
پێوە  زیاتریشی  هەندێك  سیاسییەكان.  ئەركە  ئەنجامدانی 
رابەری  سەربازی  كاروباری  كە  دادەنێن  وای  و  دەنێن 
سروشتیە  شتێكی  دەڵێت«  كە  دەكات  سیاسی  كاروباری 
سەربازێكی  ئەگەر  بێت،  باش  سیاسەتەوە  لەڕووی  مرۆڤ 
مەحاڵە  نەبێت،  چاك  سەربازی  ئەگەر  بەاڵم  بێت،  چاك 

سیاسییەكی باش بێت.« 
یەكخستنی  لە  سەرەكییە  هۆكاری  فیكری  رۆشنبیری 
ریزەكانی حیزب هەموو بۆ ئەوەی خەباتی سیاسیی مەزن 
ئەنجامی  نەتوانین  ئەگەر  گرنگە،  ئەمەش  ئەستۆ.  بخاتە 
بە  حیزب  دیكەی  سیاسییەكانی  ئەركە  ناتوانین  بدەین، 
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ئەنجام بگەیەنین.
لەم دواییەدا كاری سیاسی و فیكری لەناو رۆشنبیران و 
خویندكارە گەنجەكاندا الواز و كز بووە و هەندێك الدان و 
خواری لەناویاندا دەكەوتووە. الی هەندێك كەس سیاسەت 
و ئایندەی نیشتمان و ئایدیاڵە مرۆییە بەرزەكان چەند شتێكن 
كە شایستەی گرنگی پێدان نین. الی ئەمانە وادەردەكەوێت، 
ماركسیەت رۆژێك لە رۆژان بەبرەو بوو، بەاڵم ئێستا وەك 
جاران برەوی نەماوە. لەم حاڵەتەدا پێویستە لەسەرمان كاری 
و  رۆشنبیران  پێویستە  و  بكەین  بەهێز  سیاسیی  و  فیكری 
خوێندكارە گەنجەكان پێكەوە بە جدی و بە كۆشش زانیاری 
لەسەر  پێشكەوتن  خوێندندا،  بابەتەكانی  لەپاڵ  و  وەربگرن 
ئەمە دەبێت  لەبەر  بەدەستبهێنن،  فیكری و سیاسی  ئاستی 
ماركسیەت بخوێنن و دیراسەی رووداوەكانی رۆژ و مەسەلە 
سیاسییەكان بكەن. ئەو مرۆڤەی بۆچوونی سیاسیی دروستی 
دەبێت  وایە.....ئیتر  گیان  بێ  جەستەیەكی  وەك  نەبێت، 
فیكری  كاری  ئەركی  رێكخراوەكان  و  فەرمانگەكان  هەموو 
و  شیوعی  حیزبی  ئەركی  ئەمە  ئەستۆ.  بخەنە  سیاسی  و 
كۆمەڵەی گەنجان و فەرمانگە پەیوەندیدارە حكومییەكانە و 
بەتایبەتیش ئەركی بەڕێوەبەر و مامۆستایانە لە خوێندنگە و 

زانكۆكاندا.
سەرجەم سەربازانی سوپای سوور هوشیاریی چینایەتییان 
زانیاریی  هەروەها  وەرگرتوە،  سیاسی  رۆشنبیریی  دوای 
دامەزراندنی  دابەشكردنی زەوی و  بە  بنچینەیان سەبارەت 
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جوتیاران  و  كرێكاران  چەكداركردنی  و  سیاسی  دەسەاڵتی 
چینی  و  خۆیان  لەپێناو  كە  دەزانن  هەموو  بەدەستهێناوە، 
كرێكار و جوتیاردا دەجەنگن.بۆیە دەتوانن ئەركە گرانەكانی 
لە  بێزاری دەربڕین و  نەبڕاوە بخەنە ئەستۆ بەبێ  خەباتی 
بۆ  لیژنە  فەوجێكدا  و  كەتیبەیەك  و  دەستەیەك  هەموو 
كاری  و  بەرژەوەندییەكانیانە  نوێنەری  و  هەیە  سەربازان 

سیاسی و جەماوەری دەكات.
پەردەالدان  )واتا  بێزارییەكان  دەرخستنی  بزووتنەوەی 
و  ك��ۆن  كۆمەڵگەی  مەینەتییانەی  و  ئ��ازار  ئ��ەو  لەسەر 
كۆنەپەرستان بەسەر جەماوەری زەحمەتكێشدا سەپاندبووی(و 
سێ پشكنینەكە )واته  پشكنینی ئینتیمای چینایەتی و پشكنینی 
خەبات(.  ورەی  پشكنینی  كارو  بەئەنجامگەیاندنی  مەودای 
ئاراستەكراوە،  راست  شێوەیەكی  بە  كە  بزووتنەوەیە  ئەم 
هۆشیاریی سیاسیی بەشێوەیەكی زۆر بەرز كردۆتەوە لەالی 
هەموو فەرمانەكان و جەنگاوەران لە سوپادا لە شەڕكردن 
و خەباتكردندا لەپێناو رزگاركردنی جەماوەری زەحمەتكێش 
و ئەنجامدانی چاكسازیی كشتوكاڵی لە سەرتاسەری واڵتدا و 
هاوبەشی  دوژمنی  چیك،  كای  چان  چەتەكانی  لەناوبردنی 
بوەهۆی  بزووتنەوەیە  ئەم  كاتیشدا،  لەهەمان  میللەت. 
یەكبوونی توند لە نێوان هەموو فەرماندەكان و جەنگاوەرەكان 
بناغەیە  ئەو  پارتی كۆمۆنیستدا.لەسەر  لەژێر سەركردایەتیی 
سوپا زیاتر پاك و روونیی تێكەوت لە ریزەكانیدا و زیاتریش 
سیستمی بەهێز كرد و بزووتنەویەكی جەماوەری گەشە پێدا 
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سەركردایەتیەكی  سایەی  لەژێر  كە  سەربازیدا،  مەشقی  لە 
دروستدا و سیستمێکی تەواودا جێبەجێكرا. بەم جۆرە سوپا 
ئێستا وەك یەك پیاو یەكی گرتووە و یەك پارچەیە، هەموو 
ئەندامەكانی بەشداریی بە بۆچوون و بیرەكانیان دەكەن و 
و  نییە  باكیان  قوربانیدان  لە  و  دەدەن  هاوبەش  هەوڵی 
بكەن  چارەسەر  ماددییەكان  گرفتە  و  كێشە  هەیە  توانایان 
و لە شەڕدا ئازایەتی و پاڵەوانێتی هەرەوەزیی بنوێنن. ئەم 

جۆرە سوپایە لەجیهاندا هەرگیز ناشكێنرێت.
بە  میللی  رزگاریی  سوپای  دوای��ی��ەدا  مانگانەی  لەم 
هەموو بەشەكانییەوە سوودی لەو ماوانەی نێوان شەڕەكانی 
بە  مەشقكردن  و  رێكخستنەوە  كەوتۆتە  و  وەرگ��رت��ووە 
بە  كراوە،  دروستدا  رێنماییەكی  لەژێر  ئەوەش  فراوانیی. 
كارە  ئەم  دیموكرتییانە.  شێوازێكی  بە  و  تەواو  دیسیپلینی 
گڕوتینی شۆڕشگێڕانەی لەناو جەماوەری فراواندا لە فەرماندە 
و جەنگاوەران دروست كرد و توانیان بە روونی لە ئامانجی 
رەوتی  هەندێك  بۆ  سنووری  هەروەها  تێبگەن،  جەنگەكە 
ئایدۆلوژیی هەڵە و ناڕاست و دیاردە خراپەكان كەلە سوپادا 
سەریهەڵدابوو، دیاریكرد. هەروەها رۆشنبیری بە كادیران و 
سەربازان بەخشی و تارادەیەكی زۆریش توانای شەڕكردنی لە 
سوپادا بەرز كردەوە. لە ئەمڕۆ بەدواوە دەبێت، بەردەوام 
بزووتنەوەی  لە  نوێیە  ج��ۆرە  ئ��ەم  ئەنجامدانی  لە  بین 
دیموكراتییە  سرشتە  بە  سوپادا  لە  ئایدۆلۆژیی  رۆشنكردنی 

جەماوەریەكەی.
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سیاسەتی فێركاری كۆلیژی جەنگی و سیاسەت دژی یابان 
راستدا كۆ دەبێتەوە،  ئاراستەیەكی سیاسیی چەسپاو و  لە 
پێوە  سادەیی  و  جدییەت  كە  كاركردن  شێوازێكی  لەگەڵ 
بێت و ستراتیژ و تاكتیكی نەرم ئامێرانە ئەو سێ خاڵەن، 
كە  شۆڕشگێڕ  سەربازێكی  دروستكردنی  بۆ  پێویستن  كە 
خاڵە  سێ  ئەم  بناغەی  لەسەر  و  بێت  یابان  بەرهەڵستیی 
ئەركی  بە  دەست  مامۆستاكانی  و  كۆلیژ  فەرمانبەرانی 

پەروەردە و فێركردن دەكەن و قوتابیش فێر دەبێت.
ماوەتەوە،  بۆمان  كە  نەته وەكەمان  نەریتەكانی  لە 
شێوازی خەباتی سەختە، ئیتر دەبێت ئەم نەریتە زیاتر پەرە 
پێبدەین. زیاتر لەمەش، حیزبی شیوعی هەمیشە بانگەشە 
دەكات كە بۆ ئاراستەی سیاسیی چەسپاوی راست هەنگاو 
بنێین. ئەم ئاراستەیەش ناكرێت لە شێوازی خەباتی سەخت 
جبا بێتەوە، چونكە مەحاڵە داوا لە هەڤااڵن بكەین شێوازی 
خەباتی سەخت پەیڕەو بكەن، بەبێ ئاراستەیەكی سیاسیی 
ئاراستەی  لە  پارێزگاری  مەحاڵیشە  و  راست  چەسپاوی 
پەیڕەوكردنی  بەبێ  بكرێت،  راست  چەسپاوی  سیاسیی 

شێوازی خەباتی سەخت.
و  هۆشمەندی  و  بەرز  ورەی  و  هاوكاری  و  یەكێتی 

سیستم و چاالكیی و گورجیی لەسەر ئێوە پێویستە.
هەبێت«  راستەقینەی  سەنگی  جیهاندا  لە  ئ��ەوەی 
جدیەتە« و پارتی كۆمۆنیست زیاترین بایەخ بە »جدیەت« 

دەدات.
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 بەشی چوارەم
)13(

پەیوەندیی نێوان ئەفسەران و سەربازان
سوپاكەمان هەمیشە دوو رێباز پەیڕەو دەكات: یەكەم 
سەریان  بین،  توند  دوژمنەكانمان  بەرامبەر  كە  ئەوەیە، 
ئەوەیە  دووەمیش  و  بەرین  لەناویان  و  بكەین  شۆڕ  پێ 
نەرمونیان بین بەرامبەر بە پیاوانی ریزەكانمان و گەلەكەمان 
یەك  و  ژیردەستەكانمان  و  سەردەست  و  هەڤااڵنمان  و 

بگرین لەگەڵیاندا. 
بەیەك  و  هاتووین  واڵتەوە  جیاوازی  شوێنی  لە  ئێمە 
ئامانجێكی شۆڕشگێڕانەی هاوبەش.... گەیشتووین لەپێناو 
یەكی  بە  یەك  ئاگاداری  كادیرەكانمان  دەبێت  كەواتە 
ئەندامان  هەموو  لەسەر  پێویستە  و  بكەن  سەربازەكانمان 
لە ریزەكانی شۆڕشدا ئاگاداری یەكتری بكەن و یەكترییان 

خۆش بوێت و هاوكاریی یەكتر بن.
و  كادیران  پشتگیریی  هەڵمەتی  لەسەرمان  پێویستە 
ئاگاداركردنی سەربازان لە هەموو كەرتەكانی سوپادا ئەنجام 
بدەین. داوا لە كادیرەكان بكەین خزمەتی سەربازان بكەن 
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و دواش لە سەربازەكان بكەین خزمەتی كادیران بكەن و 
داوا لە هەموان بكەین كە كەموكورتیی و هەڵەكانی یەكتر 
ئاشكرا بكەن و دەست بكەن بە راستكردنەوەیان. ئیتر بەم 

شێوەیە یەكێتییەكی پتەوی ناوخۆیی بەدەست دێنن.
لە  رێگرن  هەڵە  شێوازی  كە  وادەزان���ن  كەس  زۆر 
چاكتركردنی پەیوەندییەكانی نێوان ئەفسەران و و سەربازان 
و نێوان سوپا و گەل، بەاڵم چەند جارێك من پێم گوتون 
كە ئەوە مەسەلەی هەڵوێستی بنچینەییە )یاخود پڕەنسیپی 
بنچینەیی(، مەبەستیشم رێزگرتنی سەربازەكان و رێزگرتنی 
گەلە و ڕێك لەم هەڵوێستەوە سیاسەتی جۆراوجۆر و شێواز 
سیاسەت  ئەم  البدەین،  لێی  ئەگەر  دەبێت، چونكە  پەیدا 
دەبێت  مەحاڵ  و  دەردەچ��ن  هەڵە  بێگومان  شێوازانە  و 
لەنێوان  و  و سەربازان  ئەفسەران  لەگەڵ  باش  پەیوەندیی 
سوپا و گەلدا دروست ببێت. پڕەنسیپە سەركییەكان بۆ كاری 
ئەفسەر  نێوان  یەكێتیی  یەكەم،  لە سەپادا سیانن:  سیاسی 
و سەرباز، دووەم، یەكێتیی نێوان سوپا و گەل،سێیەمیش 
لێكهەڵوەشاندنی هێزەكانی دوژمن و ئەگەر بمانەوێت ئەم 
پرەنسیپانە بە شێوەیەكی بەسوود جێبەجێ بكەین، دەبێت 
رێزگرتنی  كە  پێبكەین  دەست  بنچینەییەوە  هەڵوێستی  لە 
سەرباز و گەل دەسەپێنێت بە سەرماندا و پارێزگاریكردنی 
دوژم��ن،  هێزەكانی  لە  دیلەكانه   شەخسیی  كەرامەتی 
ئەوانەی چەكیان فڕێ داوە. بێگومان ئەوانەی پێیان وایە 
ئەم مەسەلەیە پەیوەندیی بە هەڵوێستی بنچینەییەوە نییە، 
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و  چوون  بەهەڵەدا  ئەوا  تەكنیكیە،  مەسەلەیەكی  بەڵكو 
دەبێت هەڵەكەیان راست بكەنەوە.

پێویستە لەسەر كۆمۆنیستەكان،كاتێك لەناو جوتیاراندا 
قەناعەتپ  شێوازی  پەیڕەوی  دەدەن،  ئەنجام  كارەكانیان 
بەهیچ  و  بكەن  دیموكراتی  رۆشنبیركردنی  و  ێكردن 
بەتەنها  بۆ شێوازی فەرمان دەركردن  پەنا  نابێت  جۆرێك 
دڵسۆزانە  چین  كۆمۆنیستی  پارتی  ببەن.  زۆرلێكردن  و 

ئاگاداری ئەم رێبازی ماركسی-لینینیه  دەكات.
پێكهاتنەوەی  كە  تێبگەن  هەڤااڵنمان  لەسەر  پێویستە 
ئایدیۆلۆژیی كارێكی وردە و پێویستی بە ئارامگرتن هەیە 
و ماوەیەكی زۆر دەخایەنێت، سوودی نییە ئەگەر هەوڵ 
ساڵ  بەدەیان  كە  بگۆڕین،  خەڵك  ئایدیۆلۆژیی  بدەین، 
كۆبوونەوە  و  وانەوتنەوە  بە  بووە،  دروست  ژیانیان  لە 
لەگەڵیاندا. قەناعەت پێكردن تاكە رێگەیە بۆ بەدەستهێنانی 
ئەوە، بەاڵم زۆرلێكردن هەرگیز نامانگەیه نێتە ئەو ئەنجامە. 
لەبەرئەوە نابێت هەوڵ بدەین بە زۆر دابینیان بكەین. ئەم 
شێوازە لە مامەڵەكردن لەگەڵ دوژمندا رێگەی پێدەدرێت و 
بەهیچ جۆرێك لە مامەڵەكردن لەگەڵ هەڤااڵن و دۆستاندا 

رێگەی پێنادرێت.
دوژمن  و  نێوان خۆمان  جیاوازیی  لەسەرمان  پێویستە 
وەردەگ��ری��ن  دوژمنكارانە  هەڵوێستی  ئەگینا  بزانین، 
لەگەڵدا  مامەڵەیان  دوژمن  وەك  و  هەڤااڵنمان  بەرامبەر 
لەگەڵ  راستگۆیی  بە  و  گەرمیی  بە  دەبێت  دەكەین. 
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هەڤااڵندا بدوێین، بەمەبەستی پارێزگاری كردنی مەسەلەی 
نەك  سیاسیی،  هوشیاریی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  و  میللەت 
و  گاڵتەپێكردن  زوبانی  لەگەڵیاندا  لەقسەكردندا  زوبانمان 

هەڵكوتانەسەر بێت.
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)14 (
پەیوەندی نێوان سوپا و گەل

یەك  گەلدا  جەماوەری  لەگەڵ  سوپا  لەسەر  پێویستە   
و  ل��ەوان  بەشێكە  ئەو  بكەن  هەست  ئ��ەوەی  بۆ  بگرن 
ئەوكاتیش ئەم سوپایە بەهێز دەبێت و هەرگیز نابەزێنرێت 

لە جیهاندا.
ئێمە  كە  بگەیەنین  هەڤاڵێكی  هەموو  لە  پێویستە 
پتەومان  ب��ڕوای  و  دەبەستین  گەل  بە  پشت  مادامەكی 
دروستكەرە  هێزێكی  خاوەنی  گەل  جەماوەری  كە  هەیە، 
كە كۆتایی نایەت و متمانامان بە گەلە و تێكەاڵوین، ئیدی 
هیچ گرفتێك نابێت، كە نەتوانین بەسەریدا سەركەوین و 
هیچ دوژمنێك ناتوانێت بمانبەزێنێت، بەڵكو ئێمە بێگومان 

دەیبەزێنین.
لەگەڵ  باش  پەیوەندیی  هەڤااڵنمان  لەسەر  پێویستە   
دەچن  بۆی  شوێنێك  هەر  لە  بكەن  دروست  جەماوەردا 
ئاگاداری باشی جەماوەر بن و یارمەتیان بدەن  و دەبێت 
جەماوەرە  لەگەڵ  دەبێت  بكەن.  چارەسەر  گرفتەكان 
فراوانەکەدا یەك بگرن هەتا ژمارەی زۆرتریان لێ ڕابكێشن، 
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ئەوە باشتره .
الیەنگری  سوپا  پێویستە  رزگاركراوەكاندا  شوێنە  لە 
حكومەت بێت و ئاگاداری میللەت، ئەمە لەالیەك و لەالیەكی 
ناوچانەدا  لەم  دیموكراتییەكان  حكومەتە  دەبێت  دیكەوە 
مامەڵەكردن  و  سوپا  پشتگیریی  لە  بكەن  گەل  رابەریی 
لەسەر بنەمای باشترینیان، لەگەڵ خێزانی جەنگاوەران دژی 
یابان. ئەوەش بۆ چاكتركردنی پەیوەندییەكانی نێوان سوپا 

و گەل بە باشترین شێوە.
بۆ ئەوەی هەموو فەرماندەكان و جەنگاوەرانی سوپا لە 
گرنگیی پشتگیریكردنی حكومەت و ئاگاداری كردنی گەل 
فێركردنی  لەسەرمان  پێویستە  شێوه   باشترین  بە  تێبگەن 
سوپا  ئەگەر  چونكە  بدەین،  ئەنجام  لەناویاندا  ئایدۆلۆژیی 
پەیوەندییەكان  ئەوا  بدات،  ئەنجام  ئەركە  ئەم  چاكی  بە 
بێگومان پتەو دەبن لە نێوان دەستە مەدەنییەكان و گەل 

لەالیەك و سوپا لەالیەكی دیكە.
و  سوپا  لەسەر  پێویستە  هەڵمەتانەدا،  ئەم  كاتی  لە 
لە  وردببنەوە  گشتگیر  شێوەیەكی  بە  حكومەت  و  حیزب 
ناچوونیەكییەكان و هەڵەكان كە لە ساڵی 1943دا ئەنجامیان 
ئێستا  بكەنەوە.لە  راستیان  جدیی  بە  1944دا  لە  و  داوە 
بەدواوە، پێویستە ئەم هەڵمەتە لە هەموو شوێنێك دەست 
پێبكات لە مانگی یەكەمی هەموو ساڵێكی هەتاویدا و لەو 
ماوەیەدا پەیماننامەی » الیەنگیریكردنی حكومەت و ئاگاداری 
كردنی گەل« لەگەڵ پەیماننامەی » پشتگیری كردنی سوپا 
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یابان  بە  دژ  جەنگاوەرانی  خێزانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  و 
و  ئاشكرا  بە  و  بخوێنرێتەوە   « باشترینیان  بنەمای  لەسەر 
بەردەوام رەخنە لەخۆ بگیرێت دەربارەی ناچوونیەكییەكان 
ئەنجام  بنكە جەماوەرییەكاندا  ناوچەی  لە  كە  و هەڵەكان 
فەرمانگە  بەرامبەر  سوپا  خراپەكارییەكانی  وەك  دراوە، 
و  جەماوەرییەكان  رێكخراوە  و  حكومییەكان  و  حیزبی 
یان تەخسیركردنی جەماوەری گەل لە  جەماوەرانی گەل، 
لەخۆ  لە الیەنەكان رەخنە  یەك  )هەر  ئاگاداركردنی سوپا 
ئەوەی  بۆ  نەگرن(  دیكە  الیەنەكەی  لە  رەخنە  و  بگرن 
هەڵەكان  و  بكرێنە  راست  ناچوونیەكییانە  ئەم  بتوانرێت 

بەتەواوی راست بكرێنەوە.
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) 15 (
 دیموكراسیی لە سێ بوارە بنچینەییەكەدا

بدرێت.  سوپا  بە  دیموكراسیی  باش  بڕێكی  پێویستە 
نەهێشتنی  و  البردن  مەبەستمان  بە شێوەیەكی سەرەكی، 
سەربازەكان  تێخوڕینی  و  لێدان  لە  دەرەبەگانەیە  شێوازی 
و  خۆشی  لە  سەربازان  و  ئەفسەران  بەشداریكردنی  و 
ناخۆشیدا. كە ئەوەمان كرد ئامانجی یەكێتی ئەفسەران و 
سەربازان بەدەست دەهێنین و توانایی سوپا بۆ شەڕكردن بە 
ڕادەیەكی زۆر بەرزدە بێتەوە. ئێستاش هیچ گومانێك نییە 
لە تواناماندا بۆ خۆڕاگرتن لە جەنگی سەختی درێژخایەندا. 
تووشی  ئ��ەوەی  بێ  سوور  سوپای  خۆڕاگرتنی  هۆی 
سستی و ماندوویی ببێت، سەرەڕای ئاستی نزمی لە ژیانی 
ماددیی و پێكدادانە بەردەوامەكاندا دەگەڕێتەوە بۆ، لەگەڵ 
ئەو رۆڵەشدا كە حیزب دەیبینێت، ئەو دیموكراسیەیە كە 
سوپا هەیەتی، چونكە ئەفسەرەكان لە سەربازەكان نادەن 
ئازادیی  دەژین.سەربازەكانیش  لەگەڵیاندا  ئاستدا  لەیەك  و 
كۆبوونەوە و قسەكردنیان هەیە. رەسمیاتی بێ مانا نەماوە. 
لە  كراوەیە.  هەموان  چاودێریی  بۆ  حیسابات  دەفتەری 
چین تەنها گەل نییە كە پێویستی بە دیموكراسیی هەیە، 
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بەڵكوو سوپاش پێویستی پێیەتی و سیستمی دیموكراسی لە 
سوپادا چەكێكی گرنگە بۆ تێكشكاندنی سوپای دەرەبەگی 

بەكرێگیراو. 
سیاسەتی گشتیی كە ئێمە پەیڕەوی دەكەین لە بواری 
كاری سیاسیی سوپادا بریتییە لە جۆشدان و هاندانی سوپا، 
مەزن  ئامانجی  بەدیهێنانی سێ  لەپێناو  تەواو  جۆشدانێكی 
سایەی  لە  كە  دیموكراسییەوە  بزووتنەوەیەكی  رێگای  لە 
ئامانجەكانیش  بچێت.  بەڕێوە  مەركەزیدا  فەرماندەییەكی 
ئاست  سیاسیی  یەكێتییەكی  ئەنجامدانی  ل��ە:  بریتین 
لە  بەرزكردنەوە  ئاست  و  ژیان  باری  چاككردنی  و  بەرز 
بزووتنەوەی  لە  مەبەست  سەربازیدا.  تەكنیكی  و  تاكتیك 
هێزە  لە  گڕوتینەوە  بە  ئێستادا  لە  كە  چاكسازییەكە  سێ 
چەكدارەكانمادا روو دەدات بریتییە لە بەدەستهێنانی دوو 
ئامانجی یەكەم بە شێوازی دیموكراسیی لە بواری سیاسەت 

و ئابووریدا. 
مافی  پێویستە  ئابووری  دیموكراسیەتی  بە  سەبارەت 
نوێنەرانە  ئەو  بۆ  سرییەكان  سەرۆكەكانی  یاریدەدانی 
مسۆگەر بكرێت كە سەربازەكان هەڵیانبژاردووە )و مافی 
ئەوەیان نابێت پیشەی تایبەتیی سەرۆكەكان تێپەڕ بكەن.( 
ئازووقە و خواردەمەنی لە  لەسەر بەڕێوەبردنی كاروباری 

سرییەكانیاندا. 
مەشقی  لە  پێویستە  سوپا،  دیموكراسیی  بە  سەبارەت 
ئەفسەران  نێوان  لە  ئاڵوگۆڕ  مەشقی  شێوازی  سەربازیدا 
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جێبەجێ  خۆیاندا  سەربازەكان  نێوان  لە  و  سەربازاندا  و 
بەرەی  سرییەكانی  پێویستە  شەڕكردندا  لەماوەی  بكرێت. 
گەورە  و  بچووك  كۆبوونەوەیەكی  جۆرە  هەموو  جەنگ 
جۆش  سەربازەكان  جەماوەری  لەوێدا  و  بدەن  ئەنجام 
دەدرێن لەژێر رێنمایی سەرۆكی سرییەكاندا بۆ مشتومڕكردن 
لەسەر شێوازی هێرشكردن و داگیركردنی پێگەكانی دوژمن 
و چۆنیەتیی ئەنجامدانی ئەركە سەربازییەكانی دیكە. كاتێك 
پێویستە  درێژە دەكێشێت،  ماوەی چەند رۆژێك  بۆ  شەڕ 
كۆبوونەوەی لەم جۆرە ئەنجام بدرێت لەو ماوەیەدا. ئەم 
دیموكراسیەتی سەربازییە بە سەركەوتوویی ئەنجام درا لە 
و  )شینسی(  هەرێمی  باكووری  فلە  بانلۆن(دا  هەڵمەتی) 
)شانسی- سنووری  ناوچەی  لە  )شجیاتشوانگ(  هەڵمەتی 
شاهار-خبی( و جێبەجێ كردنەكە سەلماندی كە ئەم شێوازە 

سوودی مسۆگەرە و هیچ زیانێكی نییە. 
خەباتە  ئەم  –كە  ناتوانێت  چینی  كۆمۆنیستی  پارتی 
مەزنە دەكات – سەركەوتن بەدەست بهێنێت تاوەكو داوا 
كادیرەكانی  و  ئەندامەكان  و  قیادییەكان  دەزگا  لە هەموو 
نەكات، هەموو تواناو گڕوتینی خۆیان بخەنە گەڕ. دەشبێت 
قیادییەكان  دەزگا  تواناكانی  لە  بێتەوە  روون  گڕوتینە  ئەم 
ئامادەییان  و  بونیادنەر  كاری  بۆ  كادیراندا  و  ئەندامان  و 
بۆ هەڵگرتنی لێپرسراوی و ئەو چاالكیانەی لە كارەكانیاندا 
لە  كارامەییاندا  و  ئازایەتی  لە  هەروەها  دەری��دەخ��ەن، 
لە دژەكان و  بابەتەكان و خسته رووی ڕەخنە  جوواڵندنی 
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جێبەجێكردنی چاودێریی دۆستانە لەسەر دەزگا قیادییەكان 
ئەوا  نەبێت،  ج��ۆرە  بەو  ئەگەر  ب��ەرزەك��ان.  كادیرە  و 
گڕوتینەكەیان تەنها رواڵەتە بەبێ بابەت. لەگەڵ ئەوەشدا 
دەرخستنی ئەم گوڕوتینە بەندە لەسەر دیموكراسیی ژیانی 
حیزبدا.ئەگەر گیانی دیموكراسیی نەبوو لە ژیانی حیزبدا، 
نایەت،  بەدەست  گوڕوتین  دەرخستنی  ئامانجی  ئ��ەوا 
هەروەها ناكرێت ژمارەی گەورە لە كادیرە بەتواناكان پێك 

بهێنرێت لەژێر سێبەری ژیانی دیموكراسیدا نەبێت. 
ئەگەر  دەربڕێت  خۆی  ڕای  هەیە  بۆی  كەس  هەموو 
شكاندن  تانەو  مەبەستی  و  نەبێت  دوژم��ن  كەسە  ئەم 
ئەركی  بێت.  هەڵە  ڕاكەی  ئەگەر  نییە  گرنگیش  نەبێت. 
لەوانی  گوێ  ئەوەیە  ئاستەكاندا  هەموو  لە  سەركردایەتی 
دیكە بگرن. دەبێت لەوەدا پەیڕەوی دوو پڕەنسیپ بكەن: 
-1چی دەزانیت بیڵێ بەبێ شاردنەوە. -1 قسەكەر تاوانی 
نییە، با قسەكەشی ئاگاداركردنەوە بێت بۆ گوێگر. ئەگەر 
پڕەنسیپی« قسەكەر تاوانی نییە« بەڕاستی جێبەجێ نەكرێت 
و بە درۆ جێبەجێ بكرێت، ئەوا پڕه نسیپی »چی دەزانیت 

بێڵێ بەبێ شاردنەوە« جێبەجێ نابێت. 
پێویستە لەناو حیزبدا دەربارەی ژیانی دیموكراسی كاری 
رۆشنبیری ئەنجام بدەین، تاوەكو ئەندامانی حیزب تێبگەن 
و  دیموكراسی  نێوان  پەیوەندیی  و  دیموكراسی  ژیانی  لە 
دیموكراسی  مەركەزیی  نیزامی  و چۆن  چییە  مەركەزیەت 
جێبەجێ دەكرێت و تەنها بەم كاری رۆشنبیرییە دەتوانین 
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بكەین  ف��راوان  بەڕاستیی  حیزب  ناو  دیموكراسیی  ژیانی 
رێگای  چوونەسەر  لە  كەوینەوە  دوور  هەمانكاتدا  لە  و 
دیموكراسیی توندڕەو و ئازادیی ڕەها لە رەفتاركردندا كە 

نیزام تێك دەدات. 
یان  سەپادا،  لە  حیزب  ناو  دیموكراسیی  لە  مەبەست 
لە دەستەی مەدەنیدا ئەوەیە نیزام بەهێز بكرێت و توانای 

خەبات بەرز بكرێتەوە، نەك الواز بكرێت. 
پێویستە لەسەرمان، لەڕووی تیۆریەوە، مەیل وبۆچوونی 
دیموكراسیی توندڕەو لە ڕەگ و ریشە دەربهێنین. بۆ ئەم 
مەترسیی  كە  بین  وریا  لەسەرمان  پێویستە  مەبەستەش 
ئەم مەیلە لەوە دایە، كە زیان بە رێكخراوە حیزبییەكان 
دەگەیەنێت و لەوانەیە ببێت بەهۆی داڕمانی یەكجارەكیی 
ئەم رێكخراوانە و لەوەشدا كە توانای حیزب لە خەباتكردندا 
ناهێڵێت،  بەتەواوی  توانایە  ئەم  بەڵكو  دەك��ات،  الواز 
راپه ڕێنێت  خەباتكردن  ئەركی  بە  ناتوانێت  حیزب  ئیتر 
پێویستە  دەبێت.  شۆڕش  شكستهێنانی  ئەنجامەكەشی  و 
ئاماژەش بەوە بدەین كە سەرچاوەی ئەم مەیل و بۆچوونە 
بریتییە لە سروشتی بە سووك زانینی نیزام و دواكەوتنی 
بۆرجوازیی  خەسلەتی  كە  شەخسی،  هەوەسی  و  هەوا 
بچووكە. هەركات ئەم سروشتە دزە بكات بۆ ناو حیزب، 
دەردەكەوێت  توندڕەودا  دیموكراسیی  مەیلی  لەشێوەی 
دژو  مەیلێكی  ئەوەش  رێكخستنەوە.  و  سیاسیی  لەڕووی 

جیاوازە لەگەڵ ئەركەكانی خەباتگێڕانەی پرۆلیتاردا.. 
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)16 (
 سیاسەتمان لە بواری فێكردن و مەشقكردن 

پەروەردەیان  كەسانەی  ئەو  بۆ  لەسەرمان  پێویستە 
دەكەین، گەشەكردنێك لەسەر ئاستی رەوشت و عەقڵ و 
جەستە زامن بكەین بۆ ئەوەی ببنە زەحمەتكێشی رۆشنبیر 

و خاوەن هەستی ئیشتراكی.
سەبارەت بە فێركردنی كادیرەكان، پێویستە سیاسەتێكی 
كێشە  لێكۆڵینەوەی  بە  بایەخ  كە  دابنرێت،  فێركردن 
چین  شۆڕشی  بە  پەیوەستن  ئەوانەی  بدات،  واقیعییەكان 
و رێنمایی وەرگرتن لە پڕەنسیپە بنچینەییەكانی ماركسی-
لە  هەڵبگرین  دەست  پێویستە  و  لێكۆڵینەوەدا  لە  لینینی 
دیراسەكردنی ماركسی-لینینی بە شێوەیەكی وشك كە لە 

واقیعەوە دووەرە.
گرنگترین شت بۆ قوتابخانەیەكی سەربازی هەڵبژاردنی 

بەڕێوەبەر و مامۆستایان و دانانی سیاسەتێكی فێركردنە.
بێگومان ناكرێت قوتابخانە بەڕێوە ببرێت، 100 كەسی 
مەگەر  سەركەوتوو  بەڕێوەبردنێكی  نموونە،  بۆ  بێت  تێدا 
كۆمەڵێكی سەركردە بن كە بەگوێرەی بارودۆخە واقیعیەكە 
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دروست بووبن )و لێرەولەوێ كۆ نەكرابنەوە بە شێوەیەكی 
ناسروشتی( و چەند كەسێك لەخۆ دەگرێت لە چاالكترین 
مامۆستا و كارمەند و خوێندكار كە لە هەموویان پاكتر و 

لێزانتر بن.
پێویستە لەسەر ئەفسەران و سەربازان لە سوپاكەماندا 
و  بكەنەوە  بەرز  سەربازیدا  هونەری  لە  خۆیان  ئاستی 
ئازایانە و بوێرانه  لەم جەنگەدا بێنە پێشەوە، كە بێگومان 
تییایدا سەركەوتوو دەبین، و دوژمنان هەموو لەناو بەرن و 

بە توندیی و بە تەواوی.
مەشقكردن  و  رێكخستنەوە  بەرنامەكانی  ئەوكاتەی 
دەستی  كەمە  ماوەیەكی  ئ��ەوان��ەی  دەك��ەی��ن،  جێبەجێ 
پێكردووە و لە ماوەی ساڵێكدا كۆتایی دێت، پێویستە بایەخ 
گرێیان  و  پێكەوە  سیاسی  و  سەربازی  الیەنی  بە  بدەین 
بدەین، بەاڵم دەبێت لە سەرەتاوە بایەخی چڕ بە الیەنی 
سیاسیی بدەین واته  بە چاكتركردنی پەیوەندییەكانی نێوان 
و  ناوخۆ  یەكێتیی  پتەوكردنی  و  سەربازان  و  ئەفسەران 
كادیر و جەنگاوەراندا  لە جەماوەری  ورووژاندنی غیرەت 
و تەنها بەم شێوەیە بۆمان ئاسان دەبێت الیەنی سەربازیی 
لێ  باشی  ئەنجامێكی  و  بكەین  جێبەجێ  بەرنامەكە 
سەربازی،  مەشقی  رێگاكانی  بە  سەبارەت  بەدەستبهێنین. 
دروست  مەشقكردندا  لە  جەماوەری  جووڵەیەكی  پێویستە 
بكەین، ئیتر ئەفسەران مەشق بە سەربازان دەكەن و بە 

پێچەوانەشەوە سەربازان مەشق بە یەكتر دەكەن.
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دروشمی ئێمە لە مەشق پێكردنی هێزەكان بریتیە لە:« 
ئەفسەران مەشق بە سەربازان بكەن و بە پێچەوانەشەوە 
ئەزموونی  سەربازان  بكەن.«  یەكتر  بە  مەشق  سەربازان 
كردەیی فراوانیان لە شەڕدا هەیە، پێویستە لەسەر ئەفسەران 
ئەگەر  دەبێت  بەهێزتر  تواناكانیان  ئیدی  فێربن.  لەوانەوە 

ئەزموونی كەسانی دیكە وەربگرن.
ئامانجمان  مەشقكردن،  كەرەسەكانی  بە  سەبارەت 
ئاستی  بەرزكردنەوەی  جاران،  هەروەك  یەكەم،  پلەی  بە 
تەكنیكیی لە نیشانه كان و شەڕ بە چەكی سپی و هەڵدانی 
بۆمب و شتی دیكەیه . بە پلەی دووەمیش، بەرز كردنەوەی 
ك��ردەوە  بە  تایبەت  بایەخدانی  لەگەڵ  تاكتیكی  ئاستی 

سەربازییەكان لە شەودا. 
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)17 (
 خزمەتی گەل

لە  خۆمان  پێویستە  و  بین  بەئارام  و  خاكی  پێویستە 
و  پاكی  بەوپەڕی  و  بپارێزین  سەركێشی  و  لووتبەرزی 

دڵسۆزییەزوە خزمەتی گەلی چین بكەین.
ئەو خاڵەی لییەوە دەستپێدەكەین لە هەموو كارەكانماندا 
بریتییە لە خزمەتكردنی گەل بە پاكیی و دڵسۆزیی و خۆ 
جیانەكردنەوە لە جەماوەر بۆ ساتێكیش بێت و لەبەرچاو 
گرتنی بەرژەوەندیی گەل، نەك بەرژەوەندیی تاكێك، یان 
كۆمەڵێك خەڵك لە هەر كارێكدا بیكەین و یەكێتیی نێوان 

پاكیمان بۆ گەل و پاكیمان بۆ دەزگا حیزبییە بااڵكان.
مەرگەزییەتی  دەوڵ��ەت��دا  دەزگ��اك��ان��ی  لە  پێویستە 
دیموكراتی جێبەجێ بكرێت و پێویستە لەسەر كارمەندانی 

ئەم دەزگایانە خزمەتی گەل بكەن. 
كە  بیسۆن(،  )نۆرمان  هەڤاڵ  لەخۆبردوویی  گیانی 
كارەكەی  بۆ  دڵسۆزیدا  و  پاكی  له   ئەوپەڕی  گەیشتبووە 
گەل  و  هەڤااڵن  بۆ  ت��ەواو  دڵسۆزیی  و  خۆشەویستی  و 
دەركەوتبوو، بۆیە دەبێت هەموو كۆمۆنیستێك لەوەوە فێر 
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ببێت. 
گیانی  فێری  ل��ەوەوە  هەموومان  لەسەر  پێویستە 
نەبێت.  تێدا  خۆپەرستیی  تۆزقاڵێك  كە  ببین  لەخۆبردن 
پێدەكات  دەس��ت  هەنگاوەوە  لەم  كە  كەسێك  هەموو 
دەتوانێت ببێتە كەسێكی زۆر بەسوود بۆ میللەت. كارامەیی 
شەخسی لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی دیكە جیاوازە، بەاڵم 
كەسێكی  ئەوا  هەبێت،  خەسڵەتەی  ئەم  مرۆڤ  هەركات 
نەفس پاك و رەسەن و ڕەوشت بەرزە، دوورە لە مەرامی 

پیسەوە و بەسوودە بۆ گەل. 
و  هەشتەم  نوێی  سوپای  و  كۆمۆنیستمان  پارتی 
شۆڕشن  كەتیبەكانی  دەكات  رابەرییان  حیزب  كە  چوارەم 
بۆ  كردووە  تەرخان  خۆیان  بەتەواوی  كەتیبانەمان  ئەم  و 
رزگاركردنی گەل و لە هەموو روویەكەوە بۆ بەرژەوەندیی 

گەل كار دەكەن.
و  پلە  هەر  گەلن  خزمەتكاری  كادیرەكانمان  هەموو 
پایەیەكیان هەبێت و هەرچیش دەكەین بۆ خزمەتی گەلە. 
كە  هەیە  نادروستییه ک  و  خراپی  هیچ  حاڵەتەدا  لەم  ئایا 

خۆمانی لێ رزگار بكەین؟
بەرامبەر  بین  پ��اك  ئ��ەوەی��ە،  سەرشانمان  ئەركی 
ئەركەكانمان لەبەردەم گەلدا و دەبێت هەموو وتە و كار و 
سیاسەتەكانمان لەگەڵ بەرژەوەندیی گەلدا بگونجێت. ئەگەر 
هەڵەیەكمان ئەنجام دا، بە باشی راستی بكەینەوە. ئەمەیە 

مەبەستمان لە پاكی لە ئەركەكانمان لەبەردەم گەلدا. 
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پێویستە قوربانی بدەین، كە خەبات دەكەین. مردنیش 
لەم حاڵەتەدا زۆر روو دەدات، بەاڵم ئەگەر بەرژوەندیی 
گەل لەبەرچاو بگرین و بیر لە ئازار و نەهامەتیی زوربەی 
ئەو گەلە بكەینەوە و لەپێناویدا بمرین، ئەوا مردنەكەمان 
لە  دەبێت  بكرێت  بۆمان  تا  ئەوەشدا  لەگەڵ  شەرەفە. 

قوربانیدانی ناپێویست دوور كەوینەوە.
ماناكانی  هەرچەندە  بمرێت،  كوس  هەموو  دەبێت 
مردن جیاوازن. ئەدیبێكی كۆنی چینی بەناوی شوماتشین، 
گوتویەتی » هەموو مرۆڤێك دەمرێت، بەاڵم لەوانەیە سوێی 
مردنەكەی لە شاخی)تای( قورستر بێت یاخود، لەوانەشە لە 

پەڕێك سووكتر بێت.«
ئیتر ئەگەر مرۆڤ لەپێناو بەرژەوەندیی گەلدا بمرێت، 
بەاڵم  دەبێت،  قورستر  تای  شاخی  لە  مردنەكەی  سوێی 
ئەوانەدا  لەپێناو  یان  بكات،  فاشیستەكان  خزمەتی  ئەگەر 
بمرێت كە گەل دەچەوسێننەوە، ئەوا سوێی مردنەكەی لە 

پەڕێك سووكتر دەبێت.
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)18(
 نیشتمانپەروەریی و نێونەتەوەیی

ئایا دەكریت شیوعی، كە نێونەتەوەییە، نیشتمانپەروەر 
بیت لە هەمانكاتدا؟ بەڕای ئێمە ئەوە مومكینە، بەڵكو واجبیشە. 
دیاری  مێژوویی  باودۆخی  نیشتمانپەروەریی  ناوەڕۆكی 
دەكات. دەستدرێژی كارە یابانییەكان« نیشتمان پەروەریان« 
هەیە. نیشتمانپەروەریی هیتلەر و نیشتمانپەروەریی ئێمەش 
هەیە، به اڵم بەناو- نیشتمانپەروەریەكەی دەستدرێژی كارە 
توندی  بە  كۆمۆنیستەكان  دەبێت  هیتلەر  و  یابانییەكان 
بەرهەڵستی بكەن و شیوعییەكانی یابان و ئەڵمانیا بانگخوازی 
دۆڕاندنن بەرامبەر ئەو جەنگەی واڵتەكەیان دەیكات، چونكە 
بەرژوەندیی گەلی یابان و ئەڵمانیا لەوە دایە یابان و هیتلەر 
دەیكەن  كە  جەنگانەدا  لەو  ببەزێنن  شێوەیەك  هەموو  بە 
و تاوەكو شكاندنەكەیان گەورەتر بێت ئەوە باشتر دەبێت، 
لە گەلەكەیان  زیان  ئەوان دەیكەن،  ئەو جەنگانەی  چونكە 
لە  كە  زیانانەش  لەو  بێجگە  واڵتەكەدا،  هەدوو  لە  دەدات 
گەالنی دیكەی جیهانی دەدات، بەاڵم ئەوەندەی پەیوەندیی 
بە چینەوە هەبێت، بارودۆخەكە بە پێچەوانەوەیە، چونكە 
چین بووەتە قوربانیی دوژمنكاری. لەبەر ئەو هۆیە پێویستە 
نێونەتەوەییش بن.  كۆمۆنیستە چینییەكان نیشتمانپەروەر و 
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كاتدا  لەهەمان  نێونەتەوەییشین  و  نیشتمانپەروەر  ئێمە 
بۆ  دوژمنكاران  دژی  شەڕ  لە  بریتییە  ئێمە  دروشمی  و 
بەزین  و  كۆڵدان  ئێمەوە  بەالی  نیشتمان.  لە  بەرگریكردن 
تاوانە، لە كاتێكدا خەباتكردن لەپێناو بەدەستهێنانی جەنگی 
كە  سەرشانمانە  ئەركی  یابانی  دوژمنكاریی  دژی  بەرگریی 
نابێت خۆمانی لێ بدزینەوە، چونكە بەزاندنی دوژمنكاران 
و رزگاركردنی میللەتەكەمان بەدی نایەت تاوەكو نەجەنگێین 
بۆ بەرگریكردن لە نیشتمان. هەروەها پرۆلیتاریا و هەموو 
رۆڵەكانی گەلی زەحمەتكێش رزگار ناكرێن، تاوەكو نەتەوە 
رزگار نەبێت و ئەگەر چین سەركەوتوو بێت و داگیركەرانی 
میللەتانی  بە  پێشكەش  یارمەتیی  ئەوا  ببەزێنێت  ئیمپریالیی 
دیكەش كردوە. كەواتە لەڕاستیدا نیشتمانپەروەریی جێبەجێ 
كردنی كردەیی نێونەتەوەییە لە جەنگی رزگاریی نیشتمانیدا.
كردووە  بیانی  كەسێكی  لە  وای  كە  گیانێكە  چ  ئەوە 
مەسەلەی رزگاریی چین بگرێتە باوەش هەر وەكو مەسەلەكە 
هی خۆی بێت بێ ئەوەی هیچ فاكتەرێكی خۆپەرستیی لە 
ناخیدا بێت؟ ئەوەیە گیانی نێونەتەوەیی، گیانی كۆمۆنیستیی 
ببێت...... فێر  لێوەی  چینی  كۆمۆنیستێكی  هەموو  كە 
واڵتە  هەموو  لە  بگرین  یەك  پرۆلیتاریادا  لەگەڵ  دەبیت 
و  بەریتانیا  و  یابان  پرۆلیتاریای  لەگەڵ  سەرمایەدارەكاندا، 
ئەمریكا و ئەڵمانیا و ئیتالیا و هەموو واڵتە سەرمایەدارەكان. 
رزگاركردنی  پیمپریالیەت و  بەزاندنی  بۆ  رێگایە  تاكە  ئەوە 
گەالنی  و  میللەتان  سەرجەم  رزگاركردنی  و  میللەتەكەمان 
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نێونەتەوەییەی  ئەو  ئێمە.  نێونەتەوەیی  ئەوەیە  جیهان. 
و  نەتەوەیی  دەمارگیریی  نەهێشتنی  لە  دەدات  یارمەتیمان 

نیشتمانی.
رزگاربوونی  هەوڵی  كاتێك  چەوسێنراوە  میللەتانی 
تەواو دەدات پێش هەموو شت لە خەباتدا پشت بە خۆی 
دەبەستێت، پاش ئەوە تەنها پشت بە یارمەتیی نێونەتەوەیی 
دەبەستێت. پێویستە لەسەر ئەو گەالنەی لە شۆڕشەكانیاندا 
سەركەوتوون، یارمەتی ئەو گەالنە بدەن كە هێشتا خەبات 
بۆ رزگاریی دەكەن و ئەوەش ئەركێ نێونەتەوەیی ئێمەیە. 
دەوڵ��ەت. لە  نوێن  ج��ۆری  ئیشتراكییەكان  دەوڵەتە 
و  براوە  لەناو  تیا  چەوسێنەری  چینی  كە  دەوڵەتانەن  ئەو 
دەست.  گرتۆتە  حوكمی  دەسەاڵتی  زەحمەتكێش  گەلی 
نێوانیاندا،  پەیوەندییەكانی  چارەسەریی  لە  دەوڵەتانە،  ئەم 
جێبەجێ  نیشتمانپەروەری  و  نێونەتەوەیی  نێوان  پڕەنسیپی 
دەكات. بەرژەوەندییە هاوبەشەكان و بەها بااڵ هاوبەشەكان 

بە توندی پێكمانەوە دەبەستن.
بگرن  یەك  ئیشتراكی  بەرەی  واڵتانی  گەالنی  پێویستە 
و پێویستە گەالنی ئاسیا و ئەفریقا و ئەمریكای التین یەك 
هەموو  و  بگرن  یەك  كیشوەرەكان  هەموو  گەالنی  بگرن، 
هەموو  لەسەر  پێویستە  و  بگرن  یەك  ئاشتیخواز  گەالنی 
ئەو واڵتانەی دەكەونە بەر دوژمنكاری و دەستبەسەراگرتن 
هەموویان  تاوەكو  بگرن  یەك  ئەمریكا  دەستێوەردانی  و 
گەورەترین بەرەی یەكگرتوو پێكبهێنن بۆ بەرهەڵست كردنی 
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ئیمپریالیەتی  هەموو سیاسەتێكی دوژمنكاریی و جەنگ كە 
ئاشتیی  لە  كردن  بەرگری  بۆ  و  دەكات  پەیڕەوی  ئەمریكا 

جیهانی.
شتەكان بێوچان گەشەدەكەن و دەگۆڕدرێن. روخساری 
چین تەواو گۆڕاوە، هەرچەند تەنها 45 ساڵ بەسەر شۆڕشی 
1911دا تێپەڕ بووە. چین گۆڕانی مەزنتر بەخۆوە دەبینێت، 
دوای 45 ساڵی دیكە، واته  لە 2001دا یاخود لە سەرەتای 
ئیشتراكی  دەوڵەتێكی  دەبێتە  ئەوكاتە  دا.   21 س��ەدەی 
چین  لەبەرئەوەی  بێت.  واش  دەبیت  هەر  و  پیشەسازیی 
واڵتێكە كە رووبەڕەكەی دەگاتە 9 ملێون و 600 هەزار كم 
زۆر  بەشدارییەكی  دەبێت  ملیۆن،   600 دانیشتوانەكەشی  و 
بكات لە خزمەتی مرۆڤایەتیدا، بەاڵم ئەوەی جێی داخمانە، 
كە  ل��ەوەی  بوو  كەمتر  زۆردا  ماوەیەكی  لە  خزمەتەكانی 
پێویست بوو، بەاڵم دەبێت خاكیی بین، ئەمڕۆش و تاوەكو 
45 ساڵی تریش و هەتا هەتاییش. پێویستە ئێمەی گەلی چین 
– لە پەیوەندییەكانماندا لەگەڵ دەوڵەتانی دیكە_ بە توندی 
نابێت  هەرگیز  بین.  گەورەكان  دەوڵەتە  شۆڤینیەتی  دژی 
لووتبەرزی  كە  بگرین،  گەورەكان  دەوڵەتە  شۆڤینی  رێگەی 
بوون  لەخۆبایی  تووشی  نابیت  هەرگیز  و  خۆبەزلزانینە  و 
ببین، بەهۆی سەركەوتنمان لە شۆڕشدا بەهۆی ئەوەی لە 
دەوڵەتێك  هەموو  چونكە  هێناوە،  بەدەستمان  بیناكردندا 
بچووك بێت، یان گەورە الیەنی بەهیزیشی هەیە و الیەنی 

الوازیش.
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 بەشی پێنجەم:
)19(

قارەمانێتی شۆڕشگێڕانە
گرفتەكانە  بەرەنگاربوونەوەی  گیانی  خاوەنی  سوپایە  ئەم 
و بۆ ئەوە پێكهێنراوە شان و شەوكەتی دوژمنان بشكێنێت و 
هەرگیز ملكەچیان نەبێت، هەرچەندە گرفتەكان قورس بن، ئەم 
لە شەڕكردندا بەردەوام دەبێت، تەنانەت ئەگەر یەك سەرباز بە 

زیندوویی بمێنێتەوە. 
بكەینەوە  ب��ەرز  لەشەڕدا  بوێری  و  ئازایەتی  گیانی  با 
بەرامبەر  خۆڕاگرتن  و  دان  قوربانی  بۆ  بچین  بەرەوپێش  و 
ماندوبوون كۆڵنەدانی بەردەوام لە شەڕكردندا )بەمانای بەشداری 
كردن لە شەڕی یەك لەدوای یەكدا لە ماوەیەكی كورتدا و بەبێ 

حەوانەوە(.
بەهەزاران لە باوباپیرە پاڵەوانەكانمان پێش ئێمە كەوتن و 
گیانی خۆیان بەخت كرد لە ئازایەتیدا بۆ بەرژەوەندیی گەل. با 
ئێمە ئااڵكانیان بەرزكەینەوە و بەو رێگەیەدا بڕۆین كە بە خوێنی 

پاكیان سوور بووە.
ورەی خۆتان توندبكەنەوە و لە قوربانیدان سڵ مەكەنەوە و 
بەسەر گرفتەكاندا زاڵ بن و تاوەكو سەركەوتن بەدەست بهێنن. 



127

و  هێرش  سوپای  كاتێك  یەكالكەرەوەكاندا،  ساتە  لە 
دەچ���وو.........ب���ەرەی  بەرەوپێش  باكوور  هەڵمەتی 
حیزبی  و  )كۆمینتان(  نێوان  لە  یەكگرتوو  نیشتمانی 
نوێنەری  ك��ە  ڕم��ا،  گ��ەل��دا  ج��ەم��اوەری  و  كۆمۆنیست 
چینی  گەلی  بۆ  رزگاركردنی  مەسەلەی  بەرژەوەندییەكانی 
دەكرد. ئەم بەرەیە و هەموو سیاسەتە شۆڕشگێڕانەكانی ڕما 
و هەرەسی هێنا لەسەر دەستی دەسەاڵتدارێتی كۆمینتان كە 
بە غەدر و ناپاكیی سیاسەتی »پاكتاوی حیزب« ی گرتەبەر 
لەو  میللەت.......ئیتر  دژی  خوێنڕشتن  سیاسەتی  لەگەڵ 
گرتەوە،  كردنی  پشتیوانی  جێگەی  ناوخو  شەڕی  رۆژەوە 
بۆ  گۆڕدرا  پرشنگدار  و چینی  دیموكراسیی  ستەم جێگەی 
چینی تاریك، بەاڵم حیزبی كۆمۆنیستی چین و رۆڵەكانی 
گەڵ نەترسان لەوە و دانەمركانەوە و دوژمنیش نەیتوانی 
لەناویان بەرێت. دووبارە لە زەویەوە هەڵسانەوە و پەڵەی 
خوێنی سەر جەستەیان سڕیەوە و الشەی هەڤاڵەكانیان بە 
شۆڕشە  ئااڵی  شەڕ.  بە  كردەوە  دەستیان  و  سپارد  خاك 
میللی  بەرگریی  بە  دەستیان  ك��ردەوە  بەرز  مەزنەكەیان 
كرد و ئیدارەی میللیان لە ناوچە فراوانەكانی خاكی چیندا 
دامەزراند و چاكسازیی كشتوكاڵیان جێبەجێ كرد و سوپای 
گەلیان دامەزراند-سوپای سووری چین- و پارێزگاریان لە 

هێزە شۆڕشگێڕەكانی گەلی چین كرد و پەرەیان پێدا. 
گەورەتان  خزمەتی  زۆرن.  خاسیەتی  خاوەنی  ئێوە 
بوون  لەخۆبایی  هەمیشە  دەبێت  بەاڵم  كردوە،  پێشكەش 



128

بەدوور بن. ئێوە شایستەی رێزی جەماوەرن، بەاڵم لەوانەیە 
ئەم رێزە بە ئاسانی بەرەو لەخۆبایی بونتان بەرێت و ئەگەر 
گوڕوتینتان  خۆتان  خاكیەتیی  و  بوون  لەخۆبایی  تووشی 
كادیران  رێزی  و  نەگرت  خەڵكتان  رێزی  و  دا  لەدەست 
و  نامێنێت  پاڵەوانێتیەكەتان  ئەوا  نەگرت،  جەماوەرتان  و 
نموونەییەكەتان لێدەبێتەوە. ئێمە لە رابردوودا لەو جۆرە 

كەسانەمان بینیوە، بۆیە هیوادارم رەفتاری ئەوان نەكەن.
زاڵ  گەورەكاندا  ناخۆشیە  و  زۆر  گرفتە  بەسەر  ئێوە 
و  ت��ەواو  ژیرییەكی  و  دەگمەن  ئازایەتییەكی  و  ب��وون 
لەناوبردنی  بۆ  خەباتتاندا  لە  دا  نیشان  زۆرتان  گوڕوتینی 
و  پیشەسازی  بەرهەمی  ب��ووژان��دن��ەوەی  بۆ  و  دوژم��ن 
كشتوكاڵی و پەرەپێدانیان. ئێوە پێشەنگی سەجەم نەتەوەی 
چینن و بربڕەی پشتن كە چەرخی پێشكەوتنی مەسەلەكانی 
ئەو  ئێوە  دەبات.  بەرەوپێش  بوارەكاندا  هەموو  لە  گەل 
كۆڵەكانەن كە حكوومەت پشتی پێدەبەستێت، ئەو پردانەن 
كە حكومەتی گەل و جەماوەری فراوان پێكەوە دەبەستێت.
ئ��ێ��م��ەی ن���ەت���ەوەی چ��ی��ن��ی، گ��ی��ان��ی پ��اڵ��ەوان��ی و 
بۆ  دەنێت  پێوە  پاڵمان  كە  تێدایە،  خۆبەختكردنمان 
دوژمنەكانمان  دژی  خوێناوییەكان  جەنگە  ئەنجامدانی 
خاكە  گێڕانەوەی  لەسەر  سوورین  ئێمە  كۆتایی.  هەتا 
و  بە هەوڵ  نەتەوەكەمان  و سەروەریی  داگیركراوەكەمان 
تەقەالی خۆمان و توانای هەڵسانەوە و راوەستانمان هەیە 

شانبەشانی نەتەوەكانی جیهان.
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)20(
 بیناكردنی واڵتەكەمان بە كاری جدی و 

دەستگرتن بە تێچوونەكان 
رۆڵەكانی  و  كادیر  هەموو  بیری  ب��ەردەوام  پێویستە 
گەورەیە،  ئیشتراكیی  واڵتێكی  چین  كە  بخەینەوە،  گەل 
ئەوەش  ئابووریەوە.  لەڕووی  دواكەوتووە  و  هەژار  بەاڵم 
نەگونجاوییەكی گەورەیە. بۆ ئەوەی واڵتەكەمان دەوڵەمه ند 
و بەهێز بێت پێویستە ئەركی قورس جێبەجێ بكەین بۆ 
ماوەی دەیان ساڵ و لەناو ئەو ئەركانەدا، سیاسەتی بینای 
كە  تێچوونەكان  گرتنەوەی  و  جدی  كاری  بە  واڵتەكەمان 
پێویست دەكات بە كەم خەرجكردن و پاشەكەوت كردن بە 

وردیی و بەگژداچوونەوەی زیادەڕۆیی.
پێویستە پڕەنسیپی كاری جدی و پاشەكەوت كردن لە 
خەرجییەكانی بەڕێوەبردنی كارگەكان و فرۆشگا و هەموو 
دیكە  پڕۆژەكانی  و  هەرەوەرزیی  و  حكومییەكان  پڕۆژە 
جێبەجێ بكرێت. پێویستە لە هەموو پڕۆژەكاندا جێبەجێ 
بكرێت. ئەوە پڕەنسیپی دەستگرتنەوە و پاشەكەوتكردنە و 
یەكێكە لە پڕەنسیپە بنچینەییەكانی ئابووریی ئیشتراكیی. چین 
واڵتێكی گەورەیە، بەاڵم هێشتا زۆر هەژارە. دەیان ساڵی 
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دیكەش تێدەپەڕێت بەرلەوەی دەوڵەمەند ببێت و تاوەكو 
دەستگرتنەوە  و  جدی  كاری  پڕەنسیپی  پێویستە  ئەوكات 
تایبەتیی  بایەخی  دەبێت  بەاڵم  بكەین،  خەرجییەكاندا  لە 
بە بانگهێشتی ئەم پڕەنسیپە و پەیڕەوكردنی دەستگرتنەوە 
بكەین لە داهاتەكانی داهاتوودا، بەتایبەتیی لە ماوەی پالنی 
پێنج ساڵیدا كە لە ئێستادا و سااڵنی داهاتوودا جێبەجێی 

دەكەین.
پێویستە لەسەر هەڤااڵن لە هەموو ناوچەكان پاشەكەوتی 
بە  و  بكەن  ماددییەكاندا  و  مرۆییەكان  توانا  لە  زۆر  زۆر 
و  بكەنەوە  چڕ  ئێستا  لەسەر  بایەخ  نابێت  جۆرێك  هیچ 
بێحیساب بەكاری بهێنن و زیادەڕۆیی تێدا بكەن. هەڤااڵن 
كار  سااڵنی  بۆ  حیسابێك  دەبێت  بن،  شوێنێك  هەر  لە 
پێویستە  زۆرتریش.  سااڵنی  بۆ  و  دابنێن  پێكردن  دەست 
لەسەریان حیساب بۆ سااڵنی درێژخایەنی جەنگ بكەن كە 
ئێستا بەرپای دەكەین و ئەو رۆژەش كە دەست بە بیناكردن 
لەسەریان  پێویستە  دوژمن.  دەرپەڕاندنی  دوای  دەكەین، 
وردیی  بە  كە  كاتەدا  لەو  بدەن  بەرهەمهێنان  بە  پەرە 
پابەندن بە دەستگرتنەوە و پاشەكەوتكردن و دووركەوتنەوە 
دا هەندێك  وا رووی  لە هەندیك شوین  زیادەڕۆیی.  لە 
لە هەڤااڵن حیساباتی درێژخایەنیان نەكردبوو و بایەخیان 
بە دەستگرتنەوە لە وزەی مرۆیی و مادی و گەشەپێدانی 
بەرهەم نەدابوو، بۆیە ئەو ناوچانە زیانی زۆریان بەركەوت 
بەهۆی ئەوەوە. لەبەرئەوە ئەركی ئێمە ئەمڕۆ ئەوەیە، كە 
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ئەم وانەیەمان وەرگرتووە، ئاگادار بین لەوە.
بۆ ئەوەی بتوانین بەرهەمی كشتوكاڵی و پیشەسازی لە 
شارە بچووكەكاندا بە خێرایی به رەوپێش بەرین، پێویستە 
لەسەرمان، لە كاتی بەڕێوەچوونی خەباتماندا بۆ نەهێشتنی 
سیستمی دەرەبەگایەتی ئەوپەڕی بایەخ بدەین بە هەموو 
بۆ  دروست  بژێویی  و  بەرهەمهێنان  ئامرازەكانی  جۆرە 
بنێین دژی هەر كەسێك  تایبەتی  بەكارهێنان و هەنگاوی 
که  تێكی بدات، یان بەفیڕۆی بدات و زیادەڕۆیی نەهێڵین 
ئاراستەی  خۆمان  بایەخی  و  خواردنەوەدا  و  خواردن  لە 

پاشەكەوت و دەستگرتنەوە بكەین.
پێویستە خەرجیە داراییەكان بخەینە ژێردەستی پڕەنسیپی 
دەست پێوه گرتن و پاشەكەوت كردن و پێویستە بۆ هەموو 
لە  دزیكردن  كە  بكەینەوە  روون  حكومەتی  فەرمانبەرانی 
تاوانە.  مڵك و ماڵی حكومەت و بەفیڕۆدانی گەورەترین 
لەرابردوودا هەندێك ئەنجاممان بەدەستهێنا لە لەناوبردنی 
دزی كردن و زیادەڕۆیی كردن. ئەمڕۆش دەبێت هەوڵی 
زاڵە  نیزامەكەماندا  بەسەر  پڕه نسیپەی  ئەو  بدەین.  زیاتر 
لێپێچینەوەدا ئەوەیە، كە دەبیت دوا فلس پاشەكەوت  لە 
و  شۆڕشگێڕییەكەماندا  مەسەلە  و  جەنگ  لەپێناو  بكەین 

لەپێناو بیناكردنی ئابووریماندا.
5 - لەناو زۆر لە فەرمانبەرانماندا ئارەزووی ترسناك 
لە  نەكردنی جەماوەر  لە بەشداری  بریتیە  پەیدا بووە كە 
شەخسی  ناوناوبانگی  بۆ  هەوڵدان  و  ناخۆشیدا  و  خۆشی 
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لەو  خراپە.  زۆر  شتێكی  ئەمە  ت��اك.  بەرژەوەندیی  و 
و  ئارەزوو  جۆرە  ئەم  بەسەر  سەركەوتن  بۆ  شێوازانەمان 
كاتی  لە  ئیدارییەكانمانە  دەزگا  باڵوكردنەوەی  مەیالنەدا، 
لە  دەستگرتنەوە  و  بەرهەم  زیادكردنی  هەڵمەتەكانی 
رێكخراوەكانی  بۆ  كادیران  گواستنەوەی  و  خەرجییەكان 
بنكە بۆ ئەوەی زۆرترین ژمارە بتوانن بگەڕێنەوە بۆ كاری 

بەرهەمهێنان. 
بەرهەمهێناندا  كارەكانی  لە  سوپا  بەشداریكردنی   6-
باری  ئازووقە  لە  پێویستییەكانی  دابینكردنی  مەبەستی  بە 
سووك  میللەتی  سەرشانی  باری  و  كردووە  باشتر  ژیانی 
و  سوپا  فراوانبوونی  بۆ  بووە  یارمەتیدەر  پاشان  كردووە 
بەدەستهێناوە  زۆریشی  بچووكتری  ئەنجامی  دەستبەجێش 
كە بریتین لە: -1 پتەوكردنی پەیوەندیی نێوان سەرباز و 
ئەفسەر، چونكە ئێستا پێكەوە كار دەكەن بۆ بەرهەمهێنان 
 2- ب��ووە.  دروس��ت  لەنێوانیاندا  ق��ووڵ  برایەتییەكی  و 
ئێستا  جەستەیی.  كاری  بەرامبەر  هەڵوێست  چاكتركردنی 
جەستەیی  كاری  بە  بەرامبەر  سوپا  پیاوانی  هەڵوێستی 
باشتر بووە لەو كاتەوە دەستیان بە بەرهەمهێنان كردووە 
ئازووقە و تەمەڵی و  لە  پێویستیی خۆیان  دابینكردنی  بۆ 
ئارەزووی بێكاری كە ڕەوشتی خوێڕییەكانە، نەهێڵراوە. -3 
پشتگیری كردنی نیزام، بایەخدان بە نیزام لە بەرهەمهێناندا 
پشتگیریی نیزامی سوپا دەكات لە شەڕ و لە ژیانی سوپادا، 
نەك الوازی بكات. -4 پتەوكردنی پەیوەندیی نێوان سوپا 
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ناوماڵی  كاروبای  چەكدارەكان«  هێزە  ئەوكاتەی  گەل،  و 
و  مڵك  بە  زیانگەیاندن  رووداوی  رێك دەخست  خۆیان« 
و  سوپا  لەبەرئەوەی  نەماوه ،  و  بووەوە  كەم  گەل  ماڵی 
گەل لە بەرهەمهێناندا بە نۆرە یارمەتی پێشكەش دەكەن، 
ئیتر دۆستایەتیان بەهێزتر بوو. -5 بێزاربوون لە حكومەت 
لەناو سوپادا كەم بووەوە و پەیوەندیی هەردوال باشتر بوو. 
-6 پاڵنان بە چەرخی هەڵمەتە مەزنەكەی بەرهەمهێنانەوە 
كە گەل ئه نجامی ده دات.ئەوكاتەی سوپا لە بەرهەمهێناندا 
حكومییەكان  فەرمانگە  كردنی  بەشداری  كرد،  بەشداریی 
و رێكخراوەكانی دیكە لە بەرهەمهێناندا بووە زەرورەت، 
و  كرد  بەرهەمهێنان  بە  دەستی  زیاترەوە  بە جۆشی  ئیتر 
ئەو هەڵمەتە گشتیەی گەل رایده په ڕێنێت، هەمووی لەپێناو 
بە  ئیتر  بوو.  پێویست  زۆر  بوو،  بەرهەمدا  زیادكردنی 

جۆشەوە گەل بەرەوڕووی چوو. 
هەندێك كەس دەڵێن ئەگەر یەكەكانی سوپا بەشداریی 
مەشقی  و  ش��ەڕ  ناتوانیت  ئ��ەوا  بكات،  بەرهەمهێنان 
سەربازی بكات و فەرمانگەكانی حكومەت و رێكخراوەكانی 
خۆیان  كارەكانی  ناتوانن  هەڵسن،  كارە  بەم  ئەگەر  دیكە 
یەكە  چونكە  نییە،  راست  بۆچوونە  ئەم  بدەن.  ئەنجام 
ف��راوان  شێوەیەكی  بە  سنوور  لەسەر  سەربازییەكانمان 
بەشدار بوون لە بەرهەمهێناندا لە چەند ساڵی رابوردوودا. 
لە  بەدەستهێنا.  پۆشاك  و  خ��ۆراك  لە  خۆیان  پێویستیی 
لەسەر مەشقی سەربازیی  بوون  بەردەوام  كاتیشدا  هەمان 



134

خۆیان و فێربوونی سیاسەت و فیربوونی زانیاریی گشتی. 
سەركەوتنەكانی  لە  وەك  ب��وون  سەركەوتووتر  ل��ەوەدا 
پێشووتر،  هەروەها یەكێتیی لەناو سوپا و لە نێوان سوپا و 
گەلدا لە جاران زیاتر بەهێز بوو. لە بەرەی پێشەوە ساڵی 
فراوانی  هەڵمەتێكی  لە  بەشداربوون  هێزەكانمان  رابردوو 
لە  مەزنیان  سەركەوتنی  ئەوەشدا  لەگەڵ،  بەرهەمهێناندا، 
هەموو  لە  مەشقكردنیان  هەڵمەتی  و  بەدەستهێنا  شەڕدا 
یەكەكاندا دەست پێكرد، بەاڵم فەرمانبەرانی حكومەت و 
رێكخراوەكانی دیكە بەهۆی بەرهەمهێنانەوە بژێویان باشتر 
بووە، ئێستا بەدڵنیایی زیاتر و توانی زۆرترەوە كار دەكەن. 
ئەوە ڕەوشەكەیە لە ناوچە سنوورویەكان و بەرەی پێشەوە. 
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)21(
پشت بەخۆ بەستن و خەباتی سەخت

ئایا پێویستە سیاسەتمان لەسەر چ بنەمایەك بەند بێت؟ 
لەسەر هێزی تایبەتیی خۆمان، ئەوەش پێیدەوتریت پشت 
واڵتانی  هەموو  چونكە  نین،  گۆشەگیر  ئێمە  بەخۆبەستن. 
جیهان و گەالنی خەباتگێڕی دژ بە ئیمپریالیەت دۆستمانن، 
دەكەین،  بەخۆبەستن  پشت  لەسەر  جه خت  ئێمە  بەاڵم 
رێكی  خۆمان  هێزانەی  ب��ەو  بەستن  پشت  به   چونكە 
دەخەین، دەتوانین بەسەر هەموو كۆنەپەرستە چینییەكان و 

بیانییەكاندا سەر بكەوین. 
ئێمە داوای پشت بەخۆبەستن دەكەین و ئومێدمان بە 
بوەستین،  ئەوە  لەسەر  نابیت  بەاڵم  پشتگیریی دەرەكییە، 
بەڵكو لەسەر هەوڵەكانی خۆمان و لەسەر هێزی داهێنەری 

هەموو سوپا و هەموو میللەت. 
یەكەمە  هەنگاوی  واڵتدا  لە  سەركەوتن  بەدەستهێنانی 
میلە.  هەزار   10 درێژییەكەی  كە  گەورەدا  ڕێپێوانێكی  لە 
شۆڕشی چین شۆڕشێكی مەزنە، بەاڵم رێگەی دوای شۆڕش 
رێگەیەكی درێژە و كارەكەش مەزنتر و سەختتر دەبێت. 
پێویستە ئەم خاڵە لە ئێستاوە لە حیزبدا روون بكرێتەوە 
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و دەبێ داوا لە هەڤااڵن بكەین، كە بەردەوام پارێزگاریی 
و  سەرچڵی  لە  دوور  بكەن  ئارامگرتن  و  خاكێتیی  گیانی 
گیانی خەباتی سەخت  له   پارێزگاری  بەردەوام  ملهوڕی و 

بكەن.
دەبێ بە شێوەیەكی كۆتایی هەڤااڵن رزگار بكەین لە 
هەر بیرۆكەیەك كە پێیان بڵێت ئێمە دەتوانین سەركەوتن 
و  رێكکەوتەكان  بە  بەستن  پشت  بە  بهێنین،  بەدەست 
دەرفەتە چاوەڕوان نەكراوەكان بەبێ پێویستی بۆ خەباتی 

سەخت و ئارەق و خوێنڕشتن.
پێویستە هەمیشە گەل تێبگەیەنین دەربارەی پێشكەوتنی 
جیهان و ئایندە رۆشنەكەی بۆ ئەوەی متمانای بە سەركەوتن 
بڵێین، هەروەها  گەل  بە  دەبیت  هەمانكاتدا  لە  هەبێت. 
بە هەڤااڵن كە رێگەكەی لە پێشمانەوەیە و پێچاوپێچە و 
هێشتا بەربەست و گرفتی زۆر هەیە، كە رێگەی شۆڕشی 
بەستووە. كۆنفرانسی حەوتەمی پارتەكەمان وای داناوە، كە 
تووشی گرفتی زۆر دەبین لەبەرئەوەی خۆمان پێمان باشە 
وای دابنێین، كە تووشی گرفتی زۆر دەبین. هەڤااڵن هەن 
گرفت  بەاڵم  بكەنەوە،  گرفتەكان  لە  بیر  زۆر  نایانەوێت 
راستییەكی حاشاهەڵنەگرە و دەبێت هەموو دانی پێدا بنێین، 
كەم بیت یان زۆر. نابیت هەڵوێستمان )دان پیانەنان( بێت. 
لەناویان  و  بكەین  شرۆڤەیان  و  بنێین  پێدا  دانی  دەبێت 
بەرین. لە جیهاندا رێگەی راست و رێك نییە، بۆیە دەبێت 
پێچاوپێچەكاندا  بە رێگا  بۆ رۆیشتن  ئامادە بكەین  خۆمان 
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چونكە  هەبێت،  خۆڕاییمان  دەسكەوتی  تەماعی  نابێت  و 
ناكرێت وابزانین كە هەموو كۆنەپەرستەكان چۆك دادەدەن 
لەسەر زەوی لە بەیانییەكی جوان و دڵڕفێندا بە خواستی 
خۆیان. بەكوردی و بەكوری، ئیندە رۆشنە هەرچەندە رێگە 
و  ماوە  لەبەردەمماندا  زۆر  گرفتی  چونكە  خواروخێچە، 
دەتوانین  ئێمە  بێگومان  بكەین.  سەیریان  بەسووك  نابیت 
بەسەر هەموو گرفتێكدا سەر بكەوین و سەركەوتن بەدەست 
بهێنیە ئەگەر لەگەڵ رۆڵەكانی گەلدا یەكبگرین و پێكەوە 

هەوڵ بدەین. 
بەبێ  دەبینن  پرشنگدارەكە  الیەنە  تەنها  ئەوانەی 
گرفتەكان، ناتوانن سەركەوتووبن لە بەجێهێنانی ئەركەكانی 

پارتەكەمان. 
 كرێكار و جوتیار و رۆشنبیرە كارمەندەكان ئەوانەن كە 
سامانی كۆمەڵ دروست دەكەن و مادام جڵەوی چارەنووسیان 
ماركسی-لینینی  رێبازی  لەسەر  و  خۆیانەوەیە  بەدەست 
بەرامبەر  وەرگرتووە  دروستیان  هەڵوێستێكی  و  دەڕۆن 
لێیان،  خ��ۆالدان  لەجیاتی  كێشەكەكان  چارەسەركردنی 
بەسەریدا  نەتوانن  كە  نابیت  گرفت  جیهاندا  لە  ئەوكات 

سەربكەون. 
پێویستە لەسەر هەموو هەڤااڵن لە حیزبدا نرخی تەواو 
بە هەموو گرفت و كێشەكان بدەن و ئامادە بن بەسەریاندا 
زاڵ بن بە شێوەیەكی رێكوپێك و بە ئیرادەیەكی پۆاڵیین. 
گرفتمان  ئێمەش  و  هەیە  گرفتیان  كۆنەپەرستەكان  هێزە 
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نییه ،  چارەسەرییان  كۆنەپەرستان  گرفتەكانی  بەاڵم  هەیە، 
چونكە ئەم هێزانە بەرەو نەمان دەچن و هیچ ئایندەیەكیان 
نییە، بەاڵم گرفتەكانی ئێمە چارەسەر دەكرێت چونكە ئێمە 
هێزێكی گەشەكردوین و ئایندەمان رۆشنە. پێویستە لەسەر 
دەسكەوتەكانمان  سەختەكاندا  دژوارو  كاتە  لە  هەڤااڵنمان 
لەبیر نەكەن. پێویستە ئایندەی رۆشنمان ببینن و دەبێت 

دلێری و بوێریمان زیاتر بكەین.
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)22(
شێوازی بیركردنەوەو شێوازی كاركردن

بەردەوامە  پێشكەوتنی  مێژووی  مرۆڤایەتی،  مێژووی 
ئەم  ئ����ازادی.  بۆشایی  ب��ۆ  زەرورەت�����ەوە  بۆشایی  ل��ە 
پڕۆسەیەش هەرگیز كۆتایی نایەت. ملمالنێی چینایەتی لە 
هەركۆمەڵگەیەكدا چین و توێژی تێدا بێت كۆتایی نایەت. 
لە  تازە و راست و هەڵە هەرگیز  و  نێوان كۆن  خەباتی 
كۆمەڵگەیەكی بێ چیندا ناوەستێت و مرۆڤایەتیش هەرگیز 
لەپێناو بەرهەمهێنان و  لە پێشكەوتن لە مەیدانی خەباتد 
لە مەیدانی تاقیكردنەوەی زانستیدا ناوەستێت. سروشتیش 
بەردەوام لە پێشكەوتن دایە. مەسەلەكەس لەهەمان ئاستدا 
تاقیكردنەوەكان  بۆیە دەبێت مرۆڤ بەردەوام  ناوەستێت، 
پێش  هەمیشە  و  بكات  داهێنان  ئەوەی  بۆ  بكات  پوختە 
بكەوێت. ئەو بیركردنەوانەش كە حەز بە وەستان و رەشبینی 
دەكات،  شانازی  و  قەناعەت  و  گوڕوتین  لەدەستدانی  و 
مێژوودا  راستییەكانی  لەگەڵ  چونكە  هەڵەیە،  هەمووی 
لە  مرۆڤایەتیدا  كۆمەڵگەی  پێشكەوتنی  لە  ناكەوێت  رێك 
لەگەڵ  ناكەوێت،  رابردوودا. هەروەها رێك  ملیۆن ساڵی 
راستیە مێژووییەكاندا كە تاوەكو ئێستا زانیومانە بە سروشتی 
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مێژووی  و  ئاسمانییەكان  تەنە  مێژووی  سروشتی  )وات��ه  
زەمین و مێژووی بونەوەران و مێژووی سەرجەم زانستە 

سروشتییەكان(
زانستە سروشتییەكان چەكێكە مرۆڤ خەباتی پێدەكات 
لەپێناو ئازادیدا، بۆیە مرۆڤ، بۆ ئەوەی ئازادی لەناو كۆمەڵدا 
سروشتییەكان  زانستە  بە  پشت  دەبێ  بهێنێ،  بەدەست 
و  بەكارهێنانی  و  سروشت  بۆ  تێگەیشتنیدا  لە  ببەستێت 
گۆڕینی. ئیتر بەو شێوەیە دەتوانێت لە سروشتدا ئازاد بێت.
دوو  ماركس  فەلسەفەی  لە  دیالكتیكی  مادیەتی 
خەسڵەتی بەرچاوی هەیە: یەكەمیان، خەسڵەتی چینایەتی، 
خزمەتی  لە  دیالەكتیكی  مادیەتی  كە  رایدەگەنێت  چونكە 
كە  زانستییەكەیەتی  خەسڵەتە  دووەمیان،  دایە.  پرۆلیتاری 
جه ختی لەسه ر شوێنكەوتەیی تیۆرییە بۆ پراكتیزەی زانستی 
دەكات، چونكە تیۆریەكە لەسەر بناغەی پراكتیزەی زانستیی 
دانراوە، پاشان دەگەڕێتەوە و دووبارە خزمەتی پراكتیزەی 

زانستی دەكات.
فەلسەفەی ماركسی وای دادەنێت كە ئەو مەسەلەیەی 
جیهان  دانراوەكانی  یاسا  نییە  ئەوە  هەیە،  زۆری  گرنگیی 
بەڵكو  هەبێت،  روونكردنەوەیت  توانای  پاشان  و  بزانیت 
زانیارییە دایە لە گۆڕینی جیهاندا بە  لە بەكارهێنانی ئەم 

شێوەیەكی كاریگەر.
ئایا  هەڵدەقوڵێن؟  لەكوێوە  دروستەكان  بیرۆكە  ئایا 
لە  سروشتییە  ئایا  نەخێر!  خ��وارەوە؟  دێنە  ئاسمانەوە  لە 
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پراكتیزەی  لە  تەنها  بە  ئەوە  نەخێر!  ئەقڵدا؟  و  مێشك 
پراكتیزەی  جۆر  سێ  لە  هەڵدەقوڵێت.  كۆمەالیەتییەوە 
كۆمەاڵیەتییەوە هەڵدەقوڵێت: خەبات لەپێناو بەرهەمهێناندا 

و ملمالنێی چینایەتی و تاقیكردنەوەی زانستی. 
بوونی كۆمەاڵیەتیی مرۆڤ بیركردنەوەی دیاری دەكات. 
كە خەسڵەتی  دروستەكان  بۆچوونە  له   هەركات جەماوەر 
بیركردنەوانە  ئەم  ئەوا  تێگەیشت،  پێشكەوتووە  چینی 
جیهان  و  كۆمەڵگە  كە  م��ادی  هێزێكی  بۆ  دەگ��ۆڕدرێ��ت 

دەگۆڕێت.
كۆمەاڵیەتییەكانیاندا  كارە  ئەنجامدانی  لە  مرۆڤەكان 
سەركەوتن  لە  ئیتر  دەك��ەن،  خەباتێك  ج��ۆرە  هەموو 
به رفراوان  ئەزموونی  یەك  وەك  شكستهێنانەكانیان  و 
وەردەگرن. ژمارەیەكی زۆر لە دیاردەی بابەتی لە ئەقڵی 
هەستەكەوە:  پێنج  رێگەی  لە  دەدات��ەوە  رەنگ  مرۆڤدا 
بەركەوتن. و  تامكردن  بۆنكردن،  لێبوون،  گوێ  بینین، 
روو  بازدانێك  پاشان  هەستیە،  مەعریفەكە  سەرەتاوە  لە 
دەدات بۆ مەعریفەی ئەقڵی، واته  بیرەكان، ئەوەش دوای 
یەكێكە  ئەوە  لە مەعریفەی هەستی.  بڕێك  كەڵەكەبوونی 
یەكەمین  ئەوەش  مەعریفە.  بەدەستهێنانی  پڕۆسەكانی  لە 
قۆناغە لە تەواوی پڕۆسەی بەدەستهێنانی مەعریفە و قۆناغی 
لە  بۆ هۆشیاریی خۆیی،  بابەتییەوە  لە مادەی  گواستنەوە 
بوونەوە بۆ فیكر، بەاڵم هێشتا نەسەلمێنراوە لەم قۆناغەدا 
ئایا هوشیاریی مرۆڤ، یاخود بیرەكانی )لەوانەش تیۆرییەكان 
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رەنگدانەوەی  ڕێوشوێنەكان(  و  پالنەكان  و  سیاسەتەكان  و 
بەڕاستی یاسا دانراوەكانی جیهانە یان نا. ناشكرێت جه خت 
دووەمی  قۆناغی  لێرەدا  بكرێت.  ناڕاستیشی  و  ڕاستی  لە 
بەدەستهێنانی مەعریفە دێتە پێشەوە. قۆناغی گواستنەوە لە 
هوشیارییەوە بۆ مادە دووبارە. لە فیكرەوە بۆ بوون، كاتێك 
یەكەمدا  قۆناغی  لە  بەدەستهێنراوە  مەعریفەیەی  ئەو  كە 
بەكارهێنانی كۆمەاڵیەتییەوە  ئەنجامدان و  بواری  دەخرێتە 
بۆ دڵنیابوون لەوەی ئایا ئەم تیۆری و سیاسات و پالن و 
رێوشوێنانە سەركەوتنی چاوەڕوان كراو بەدەست دێنن یان 
نا. بەگشتی، ئەگەر سەركەوتوو بین ئەوا راستن و ئەگە 
شكستخواردوو بن، ئەوا هەڵەن. ئەوەش بەتایبەتی راستە 
سەبارەت بە ملمالنێی مرۆڤ لەگەڵ سروشتدا.لە خەباتی 
چینی  نوێنەری  كەوا  هێزانەی  ئەو  دەبینین  كۆمەاڵیەتیدا، 
نەك  دەبن،  شكست  تووشی  جار  هەندێك  پێشكەوتوون 
لەبەرئەوەی  بەڵكو  نییە،  دروست  بیرەكانیان  لەبەرئەوەی 
لە تەرازوی هێزە بەشداربوەكاندا لە كۆنەپەرستی الوازترە 
كاتی  شێوەیەكی  بە  ئەوە  لەبەر  دیاریكراو.  ماوەیەكی  بۆ 
سەركەوتن  زوو،  ی��ان  بیت  درەن��گ  ب��ەاڵم  دەدۆڕێ���ت، 
بەدەست دەهێنێت. پاشان بازدانێكی دیكە لە مەعریفەی 
بەتاقیكردنەوەی  ئ��ەوەی  دوای  دەدات،  روو  مرۆڤدا 
بازە  ئەم  و  دەبێت  تێپەڕ  عەمەلیدا  )كردەیی(  پراكتیزەی 
تەنها  بە  بازە  ئەم  چونكە  گرنگترە،  پێشووتری  ل��ەوەی 
دەتوانێت راستی و هەڵەیی بازی یەكەم لە بەدەستهێنانی 
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تیۆری و سیاسەت و  بیر و  واتە  مەعریفەدا بسەلمێنێت، 
پالنە و رێوشوێنەكان، كە لە روودانی رەنگدانەوەی جیهانی 
بابەتیدا پێكهاتووە و بێجگە لەمە هیچ رێگەیەكی دیكە نییە 

بۆ تاقیكردنەوەی ڕاستی.
زۆر  نادت  روو  دروست  مەعریفەیەكی  بە  گەیشتن 
جار، تەنها دوای دووبارە بوونەوەی چەندجاریی پڕۆسەی 
لە  پاشانیش  نەبێت،  هوشیاری  بۆ  ماده وه    لە  گواستنەوە 
هوشیاریەوە بۆ مادە دووبارە، واته  لە پراكتیزەی كردییەوە 
بۆ مەعریفە و پاشان لە مەعریفەوە بۆ پراكتیزەی كردەیی 
دوبارە. ئەوە تیۆریی ماركسیە بۆ مەعریفە، تیۆریی مادی 

دیالەكتیكی بۆ مەعریفە.
ئەوە  بۆ  ببێت،  فێر  شتێك  بیەوێت  كەسێك  ئەگەر 
رێگەی تری نییە تەنها چوونە ناو ئەو شتەوە نەبێت.واته  
ئیتر  )پراكتیزەی كردەنی(.  بژی  ئەو شتەدا  ژینگەی  لەناو 
ئەگەر ویستت مەعریفە بەدەست بهێنیت، دەبێت بەشداری 
لە پراكتیزەی كردەییدا بكەیت كە ئامانجی گۆڕینی واقیعە. 
هەرمێكە  پێویستە  بكەیت،  هەرمێ  تامی  ویستت  ئەگەر 
تیۆریی شۆڕش  ویستت  ئەگەر  و  بیخۆیت  واته   بگۆڕیت، 
و رێگەكانی فێر بیت، پێویستە لە شۆڕشدا بەشدار بیت. 
راستەوخۆوە  ئەزموونی  لە  راستەكانە  مەعریفە  هەرچی 

هەڵدەقوڵێت. 
مەعریفە لە پراكتیزەی كردەنییەوە دەست پێدەكات و 
مەعریفەی تیۆریش كەلە رێگەی پراكتیزەكردنی كردەنییەوە 
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جێبەجێ  كردەییدا  پراكتیزەی  لە  پێویستە  دێت  بەدەست 
لە  مەعریفە  كاریگەری  رۆڵ��ی  دیكە.  جارێكی  بكرێت، 
باری كاریگەر لە گواستنەوە لە مەعریفەی هەستییەوە بۆ 
دەبێت  بەڵكو  تەنها،  بە  دەرناكەوێت  عەقڵی  مەعریفەی 
دەركەوێت هەروەها- ئەمەش لەوە گرنگترە – لە بازدان 
لە مەعریفەی عەقڵیەوە بۆ پراكتیزەی كردەنی شۆڕشگێڕانە. 
زانراوە كە مرۆڤ ئەگەر ویستی كارێك بكات، باری 
بە  پەیوەندییەكانی  دەوروبەری كارەكە و خاسیەتەكانی و 
شتەكانی ترەوە شارەزا نەبوو، ئەوا یاساكانی تایبەت بە م 
كارەو شێوەی ئەنجامدانی نازانێت و لە ئەنجامدا ناتوانێت 

بەباشی بیكات. 
كارەكەیدا  لە  سەركەوتن  بیەوێت  م��رۆڤ  ئەگەر 
بەدەست  خوازراوەكان  ئەنجامە  واته   بهێنێت،  بەدەست 
بابەتییەكانی  یاسا  لەگەڵ  خۆی  بیری  دەبیت  بهێنێت، 
لەگەڵ  بیری  ئەگەر  خۆ  بگونجێنێت.  دەرەكیدا  جیهانی 
كردەنیدا  پراكتیزەی  لە  بێگومان  نەگونجا،  یاسایەنەدا  ئەم 
دەرسی  ئ��ەوا  هێنا  شكستیشی  كە  دەهێنێت،  شكست 
و  دەك��ات��ەوە  ڕاس��ت  خ��ۆی  بیرەكانی  و  لێوەردەگرێت 
دەیگونجێنێت لەگەڵ یاساكانی جیهانی دەرەكیدا. ئەوكات 
دەتوانێت شكستهێنانەكەی بگۆڕێت بە سەركەوتن. ئەوەش 
یان سەركەوتن«  وتەكەیان،« شكستهێنان  لە  مەبەستەكەیە 

یاخود »سوار تا نەگلێت نابێته  سوار«
كە  كردووین،  فێری  ماركسییەت  و  ماركسین  ئێمە 
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بابەتییەكانەوە  ڕاستییە  لە  دەكەین  مەسەلەكان  تەماشای 
لەرێگای  و  رووتەكانەوە  پێناسە  لە  نەك  پێبكەین  دەست 
شیكاركردنی ئەو راستیانەوە بگەینە پڕەنسیپی دروست و 

رێوشوێن و سیاسەتەكان.
گرنگترین شێوازی بنچینەیی لە كاركردندا كە پێویستە 
ئەوەیە  بەرچاویان،  بیخەنە  كۆمۆنیستان  هەموو  لەسەر 
كە بڕیار لەسەر سیاسەتی كار بدەن بەگوێرەی بارودۆخی 
هەڵەكانمان  هۆكاری  لەسەر  لێكۆڵینەوە  ئەگەر  واقیعی. 
ئێمە  كە  ئ��ەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە  دەبینین  بكەین، 
سیاسەتی كارەكەمان لەسەر بناغەی بۆچوونی خۆمان داناوە 
و لە بارودۆخی واقیعی و لە كات و شوێنی خۆی دوور 

كەوتووینەتەوە. 
لە  شتێكە  تاكە  سروستەوە  لەسه رووی  و  ئایدیالیزم 
جیهاندا بۆ مرۆڤ هیچ ئەركێكی تێناچێت، چونكە بواری 
بە  پشت  ئ��ەوەی  بێ  بدوێت  خۆی  ئ��ارەزوی  بە  دەدات 
بەر  بخاتە  قسەكانی  بێئەوەی  و  ببەستێت  بابەتی  واقیعی 
دایالكتیك  و  ماددیەت  بەاڵم  واقیعەكە،  تاقیكردنەوەی 
هەوڵ و تەقەال لە مرۆڤ دەخوازێت، چونكە دەبێت پشت 
بە واقیعی بابەتی ببەستێت و لەبەردەمیدا تاقی ببێتەوە و 
ئەگەر هەوڵ نەدات، دەخلیسكێتە ناو رێگای ئایدیالیستی و 

میتافیزیكیەوە )لە ژوور سروشتەوە(.
بكەین، دەبێت  بمانەوێت مەسەلەیەك دیراسە  ئەگەر 
وا  رواڵەتەكەشی  و  مەسەلەیەوە  ئەو  كرۆكی  رۆبچینە 
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دابنێین، كە دەمانگەیەنێتە كرۆكەكەی، ئیدی دەبێت دەست 
بەكرۆكەكەوە بگرین. تەنها ئەوەش رێگا زانستیەكەیە، كە 

بەكار دێت لە شیكردنەوەی شتەكاندا. 
دەردی سەرەكی لە گۆڕانی شتەكاندا لە ناوخۆی دایە 
دەردی  شارراوەیەش  پێکناکۆکییه   ئەم  دەرەوەی.  نەك 
سەره كیە لە گۆڕاندا، بەاڵم بوونی پەیوەندی و كاریگەریی 
هاوبەش لە نێوان شتێك و شتێكی دیكەدا دەردێكی سووك 

و كەم بایەخە. 
دیالكتیكی مادی پێیوایە هۆكارە دەرەكییەكان مەرجی 
هۆكارە  و  گۆڕانن  بناغەی  شارراوەكان  هۆكارە  و  گۆڕانە 
دەرەكییەكان كاری خۆی لە رێگەی هۆكارە شارراوەكانەوە 
دەكات. ئەوەتا هێلكە بە پلەیەكی گەرمی گونجاو دەبێت 
بە جووچك، لەگەڵ ئەوەشدا گەرمی ناتوانێت بەرد بكات 
جیاوازە  یەكەمدا  لە  گۆڕان  بناغەی  چونكە  جووچك،  بە 

لەگەڵ ئەوەی دوەم.
فەلسەفەی ماركسی یاسای )یەكێتیی دژەكان( بە یاسای 
بوونی  كە  یاسایەكە  ئەوە  دادەنێت.  گ��ەردوون  بنەڕەتی 
رەهایە لە سروشتدا بێت، یاخود لە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، 
دژەدا  دوو  ئەو  نێوان  لە  م��رۆڤ.  بیركردنەوەی  یاخود 
یەكێتیی و ملمالنێ هەیە لە هەمان كاتدا ئەوەش دەبێتە 
لە هەموو  ناچوونیەكیی  گۆڕانی شتەكان.  هۆی جووڵە و 
شتەكان  سروشتی  بەپێی  سروشتیان  بەاڵم  هەیە،  شتێكدا 
ناچوونییەكی  لە  دژەكان  نێوان  یەكێتیی  ئیتر  دەگۆڕێت. 
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ئەوە  لەبەر  سنووردارە،  و  كاتی  دیاردەیەكی  شتەكاندا 
دەمێنێتەوە  ڕەهایی  بە  نێوانیان  ملمالنێی  بەاڵم  رێژەییە، 

بەبێ سنوورداركردن. 
 شێوازی شیتەڵكردن، شێوازێكی دیالكتیكیە. مەبەستمان 
لە شیتەڵكردن شیكردنەوەی لێک دژه کانی ناو شتەكانە و 
بەبێ تێگەیشتنی تەواو لە ژیان و تێگەیشتنی راستەقینەی 
لەباره وه   لێكۆڵینەوەی  دەمانەوێت  یه کانه ی  به   دژ  ئەو 

بكەین، مەحاڵە شیكردنەوەی راست ئەنجام بدرێت. 
بارودۆخە  دیاریكراوی  شیكردنەوەی  دەڵێت:  لینین 
ماركسیەتدا  لە  سەرەكییە  شتی  »گرنگترین  تایبەتەكان 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  بەاڵم  زیندوهوەكەیەتی.«  گیانە  و 
هەڤااڵنمان بۆچوونی شیتەڵكرنیان نییە و نایانەوێت شیتەڵ 
لە  بدەن  ئەنجام  یەك  ل��ەدوای  یەك  قووڵی  دیراسەی  و 
مەسەلە ئاڵۆزەكاندا، بەڵكو ئەو خوەیان هەیە، كە حوكمی 
ئاساییان بەسەردا دەدەن، یان بە سەلماندنی ڕەها یاخود 
بە نەفیكردنی ڕەها. ئێمەش لە ئێستاوە دەبێت ئەم بارە 

راست بكەینەوە. 
شێوازی ئەم هەڤااڵنە لە تێڕوانینی مەسەلەكاندا هەڵەیە، 
چونكە تەماشای رووە جەوهەریی و بنچینەییەكانیان ناكەن، 
بەڵکو لە رووە ناجەوهەری و نابنچینەییەكان ورد دەبنەوە. 
لێرەدا دەبێت ئاماژە بدەین كە ناكرێت رووە ناجەوهەری 
و نابنچینەییەكان پشتگوێ بخرێن، بەڵكو دەبێت رووبەڕوو 
چارەسەر بكرێن، بەاڵم نابێت دابنرێن بە رووی جەوهەری 
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و بنچینەیی و بەو هۆیەشەوە رێگەمان لێ تێك بچێت. 
جۆراوجۆر  هۆكاری  و  ئاڵۆزن  مەسەلەكان  جیهاندا  لە 
بڕیاری دەدەن، بۆیە دەبێت لە چەند روویەكەوە تەماشایان 

بكەین، نەك تەنها لە یەك رووەوە. 
ئەو كەسانەی كە بە گوێرەی تێڕوانینی خۆیان تەماشای 
شێوەیەكی  بە  و  گۆشەوە  یەک  لە  دەك��ەن  مەسەلەكان 
سەرزارەكیی هەر خۆیانن كاتێك كە دەگەنە شوێن دەكەونە 
پەلەكردن و ڕای خۆیان دەسەپێنن لە دەركردنی فەرمانەكان 
و رێنماییەكان لە یەكێك لە مەسەلەكاندا بێ ئەوەی سەیری 
باودۆخی دەوروبەری ئەو مەسەلەیە و كۆی ئەو مەسەلەیە 
بكەن )واتا مێژوو و باری ئێستای لە هەموو رووەیەكەوە( 
و بەرلەوەی بگەنە جەوهەری مەسەلەكە )واته  سروشت و 
پەیوەندیی ناوخۆی نێوان ئەو و مەسەلەكانی دیكە(. ئەم 

جۆرە كەسانە بێگومان هەڵدەنوتێن و دەكەون. 
خۆمان  دەبێت  دەكۆڵینەوە،  مەسەلەیەك  لە  كاتێك 
لە تێڕوانینی شەخسی و تێڕوانینی یەكالیەنە و تێڕوانینی 
شەخسیی  تێڕوانینی  چونكە  بگرین،  ب��ەدوور  رووك��ەش 
بەمانای بێتوانایی لە دیراسەی مەسەلەكاندا بە شێوەیەكی 
بابەتی، واته  بێتوانایی لە دیراسەكردنیدا بەگوێرەی بۆچوونی 
كردەیی(دا  )پراكتیزەی  لێكۆڵینەكەمدا  لە  ئەمەم  مادی. 
بە  یەكالیەنە،  تێڕوانینی  بە  سەبارەت  كردۆتەوە.  روون 
هەموو  لە  مەسەلەكان  لێكۆڵینەوەی  لە  بێتواناییە  مانای 
بەشێك  تەنها  )بینینی  دەڵێین  بەمە  یاخود  روویەكەوە، 
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دارستانەكە.  بەبێ  بینینی درەختێك  بەبێ هەموو(، وەك 
ئەگەر ئەوەمان كرد ناتوانین رێگەی پێویست بدۆزینەوە بۆ 
چارەسەریی ناچوونییەكەكان. ناشتوانین ئەركەكانی شۆڕش 
بكەین،  جێبەجێ  باشیی  بە  ئەركەكانمان  بدەین،  ئەنجام 
ناشتوانین ملمالنێی بە باشی لەناو حیزبدا تەكنەلۆژی پەرە 

پێبدەین. 
دەربارەی زانستەكانی سەربازی )سەن ووتسوو( دەڵێت: 
»ئەگەر شارەزای دوژمنەكەت و شارەزای خۆت بیت، لە 
قسەیە،  لەم  مەبەستی  نابیت،  ژێركەوتوو  شەڕێكدا  هیچ 
زانینی مەسەلەی هەردوو الیەنی شەڕڤان. )وی تشینگ( لە 
بنەماڵەی )تانگ( دەڵێت:« ئەگەر گوێ لە هەردوو الیەنەكە 
لە  گوێ  ئەگەر  بەاڵم  دەردەكەوێت،  بۆ  راستیت  بگریت، 
راستیت  ئەوا  بكەیت،  الیەنگریی  و  بگریت  الیەن  یەك 
تێڕوانینی  هەڵەی  بە  دركی  تشینگ  وی  دەبێت.  ون  لێ 
تێڕوانینی  هەڤااڵنمان  لە  زۆر  كەچی  كردبوو،  یەكالیەنە 
یەكالیەنەیان هەیە بۆ مەسەلەكان و لەبەرئەوەش ده که ون 

و.
شتێك  شارەزای  بەڕاستی  ئەوەی  بۆ  دەڵێت:«  لینین 
بین، دەبێ هەموو الیەن و پەیوەندی و ئامرازەكانی لێك 
روویەكەوە  هەموو  لە  ناشتوانین  هەرچەندە  بدەینەوە. 
دیراسەكردنی  لەسەر  سووربوونمان  بەاڵم  بكەین،  ئەوە 
مەسەلەكان لە هەموو روویەكەوە دەمانپارێزێت لە هەڵە 

و سڕبوون.« 
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بەاڵم  بێت،  لەیاد  وشانەمان  ئەم  لەسەرمان،  پێویستە 
ڕەچ��اوی  م��رۆڤ  كە  مانایەیە  بەو  رووك��ەش  تێڕوانینی 
هەروەها  نەكات،  كۆمەڵ  پێکناکۆكەكانی  خاسیەتەكانی 
تایبه تمه ندییەكانی هەر الیەنێك لە الیەنەكانی دژ به  یه ک. 
بوونەوە  قووڵ  لە  نكۆڵیی  مانایەیە، كە مرۆڤ  بەو  ئەوە 
لە شتەكان و لێكۆڵینەوە لە خاسیەتی ناچوونییەكەكان بە 
و  دەكات  تەماشای  دوورەوە  لە  تەنها  و  دەكات  وردی، 
هەوڵ دەدات، دوای ئەوەی تارماییەكی خێرای ناچوونیەكی 
بەدی دەكات، كە چارەسەری پێکناکۆکییه ک بكات و وەاڵمی 
پرسیارەكان بداتەوە و ناكۆكییەكان بخات بەالیەكدا و كارەكان 
جێبەجێ بكات، یان ئاراستەی كردەوە سەربازییەكان بكات. 
تێڕوانینی  دەكات.  دروست  كێشە  هەمیشە  شێوازە  ئەم 
تاکه کسین،  تێڕوانینی  لەهەمانكاتدا  رووكەش  یەكالیەنەو 
چونكە هەموو شتە بابەتییەكان لە ڕاستیدا پێكەوە لكاون 
لەبری  كەس  هەندێك  بەاڵم  هەیە،  ناخۆییان  یاسای  و 
یەك  لە  ب��دەن،  نیشان  خۆیان  وەك��وو  شتەكان  ئ��ەوەی 
الیەنەوە سەیرێكی رووكەشی دەكەن بێ ئەوەی تێبگەن لە 
پەیوەندییە هاوبەشەكان و یاسا ناوخۆییەكانی، لەبەر ئەوە 

شێوازەكەیان شەخسیە )خۆییە(.
لە  رەها  زیادەڕۆیی  مانای  بە  یەكالیەنە  تێڕوانینی 
بیركردنەوەدا. ئەوەش تێڕوانینی میتافیزیكییە بۆ مەسەلەكان. 
كارەكانمان  بۆ  هەڵسەنگاندنمان  لە  یەكالیەنە  تێڕوانینی 
بریتییە لە سەلماندنی هەموو شت یان نەفیكردنی هەموو 
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كە  ئەوەیە،  شتەكان  هەموو  سەلماندنی  مانای  شتەكان. 
الیەنە  بەبێ  ببینیت  كارەكانی  باشی  الیەنی  تەنیا  مرۆڤ 
كە  ڕەخنە.  نەك  بكات  قبووڵ  ستایش  تەنها  و  خراپەكان 
وەك  باشە،  روویەكەوە  هەموو  لە  كارەكانمان  دەڵێین 
دەردەكەوێت، قسەیەكی پێچەوانەی راستیە، چونكە هەموو 
كارەكانمان دروست و باش نییە و بەڵكو هێشتا كەموكوڕی 
و هەڵەیان تێدایە، هەروەها هەمووشی خراپ و نادروست 
نییە، چونكە ئەوەش ناهەقیە بەرامبەر راستی، كەواتە لەم 
حاڵەتەدا شیكردنەوە پێویستە و نەفیكردنی هەموو شتێك 
مانای ئەوەیە، که  مرۆڤ بێئەوەی هیچ شیكارێك بكات، 
وای دادەنێت، كە هیچ شتێك بە باشی نەكراوە و پێیوایە، 
خەباتی  مەسەلەی  م��ەزن،  ئیشتراكیی  بینای  مەسەلەی 
دەكات،  تێدا  بەشداریی  كەس  ملیۆن  س��ەدان  كە  مەزن 
پشێویە و شتێكی تێدا نییە، شایستەی رێز و بایەخ بێت. 
هەرچەندە زۆر لەوانەی ئەم تێڕوانینەیان هەیە، جیاوازن 
بەاڵم  دەكەن،  ئیشتراكی  سیستمی  دوژمنایەتیی  لەوانەی 
متمانه   تەنها  و  بەخشە  زیان  و  هەڵەیە  تێڕوانینەیان  ئەم 
ئەگەر  هەڵەیە  بۆیە  دەدەین،  لەدەست  مسەلەكەمان  بە 
كە  هەڵبسەنگێنین،  تێڕوانینەوه   ئەو  لەڕووی  كارەكانمان 
دەڵێت: سەلماندنی هەموو شتێك، یاخود ئەوەی دەڵێت 

نەفیكردنی هەموو شتێك. 
كاتێك ماركسییەكان لە شتێك دەڕوانن، نابیت تەنها لە 
تەماشای هەموو  دەبێت  بەڵكو  بڕوانن،  هەندیەك الیەنی 
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الیەنەكانی بكەن. گریمان بۆقێك لە بنی بیرێكەوە گوتی 
»ئاسمان تەنها بە ئەندازەی دەمی بیرێكە. ئەو بەهەڵەدا 
چووە، چونكە قەبارەی ئاسمان بە ئەندازەی دەمی بیرێك 
دیاریكراوی  »بەشێكی  بڵێت:  بۆقەكە  ئەگەر  بەاڵم  نییە، 
هەقە،  لەسەر  ئەوە  بیرێكە.«  دەمی  قەبارەی  بە  ئاسمان 
چۆن  بین  فێر  دەبێ  دەگونجێت.  واقیعدا  لەگەڵ  چونكە 
واته   بكەین،  مەسەلەكان  تەماشای  رویەكەوە  هەموو  لە 
نابێت بە تەنیا سەیری رووی پێشەوە بكەین، بەڵكو الیەنە 
شاردراوەكانی پشتەوەش تەماشا بكەین، چونكە لە هەندێك 
پێچەوانەی  ئەنجامی  شتێك  لەوانەیە  تایبەتیدا  بارودۆخی 

لێبكەوێتەوە، یاخود ببێتە هۆی شتێكی باش. 
ئێمە دان بەوەدا دەنێین، كە شتە مادییەكان، لە گۆڕانی 
و  دەدەن  رۆحییەكان  شتە  لەسەر  بڕیار  مێژوودا،  گشتیی 
پێویستە  دەدات.  كۆمەاڵیەتی  بڕیاری  كۆمەاڵیەتی  بوونی 
ئیمە دان بەوەدا بنیێن، كە شتە رۆحییەكان كاردانەوەیان 
هوشیاریی  كاردانەوەی  و  هەیە  مادییەكان  شتە  لەسەر 
كاردانەوەی  و  كۆمەاڵیەتی  بوونی  لەسەر  كۆمەاڵیەتیی 
بەمەدا  دان  كە  ئێمە  هه بوایه ت.  ئابووری  بنكەی  لەسەر 
پێچەوانەی  بە  بەڵكو  ناكەین،  مادییەت  دژایەتیی  دەنێین، 
ئەوەوە خۆمان لە مادییەتی ئالی بەدوور دەگرین و بەتوندی 

دەست بە مادییەتی دیالكتیكیەوە دەگرین.
ئەوانەی كە ئاراستەی جەنگ دەكەن، ناتوانن سەركەوتن 
بەدەست بهێنن، ئەگەر ئەو سنوورەی بارودۆخە بابەتییەكە 
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تەواو  هەوڵی  پێویستیشە  بەاڵم  ببەزێنن،  پێداوە  ریگەی 
بدەن بۆ بەدەستهێنانی سەركەوتن لەو سنوورانەدا. شانۆی 
بابەتییەكان  توانا  لەسەر  پێویستە  سەركردەكان  پڕۆسەی 
دروست بكرێت، بەاڵم لەسەر ئەم شانۆیە دەتوانن ئیدارەی 
و  ژیان  لە  پڕ  جۆراوجۆری  شانۆگەریی  كردنی  پێشكەش 

هەڵوێستی پاڵەوانانە و قوربانی دان بكەن.
كە  بكەن  بیرۆكەكانیان  لە  وا  خەڵك  لەسەر  پێویستە 
لەگەڵ بارودۆخە گۆڕدراوەكەدا بگونجێت و بێگومان كەس 
نقوم  خەیاڵدا  لە  و  بكاتەوە  بیر  بنچینە  بەبێ  نییە  بۆی 
بارودۆخی  سنووری  و  بكێشێت  كار  بۆ  پالن  یان  ببێت، 
بابەتی ببەزێنێت، یا خود شتێك بكات كە لەڕاستیدا توانای 
بیری  ئەوەیە  كێشەكە  ئەمڕۆ  بەاڵم  نەشكێت،  بەسەردا 
ڕاستڕەوی موحافیزكار هێشتا لە زۆر بواردا زیانبەخشە و 
بەهۆی  بكرێت  بوارانەدا  لەم  كارەكان  هاوشانیی  ناهێڵت 
كە  ئەوەیە،  كێشەكە  ئەمڕۆ  بارودۆخەكە.  بابەتی  گۆڕانی 
ئەگەر هەوڵ و  بدرێت  ئەنجام  وا هەیە كە دەكرا  كاری 
تەقەالمان لەگەڵ بدایە، بەاڵم زۆر كەس وای دەبینن كە 

مەحاڵە بكرێت. 
پێویستە ئەقڵ بەكار بهێنین و بە وردی بیر لە هەموو 
شتەكان بكەیتەوە. مەسەلەیەكی بەناوبانگ هەیە دەڵێت:« 
برۆت جووت بكە، فیڵەكە دەدۆزیتەوە.« ئەوە بە مانای 
البردنی  بۆ  دەكات.  دروست  دانایی  قووڵ  بیركردنەوەی 
ناو  كردۆته   تەشەنەی  ترسناك  شێوەیەكی  بە  كە  نابینایی 
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شێوازی  لە  شارەزایی  و  بیركردنەوە  دەبیت  پارتەكەمان، 
شیكردنەوە راهاتن لەسەری هان بدرێت.

ئەگەر پڕۆسەیەك لە پرۆسەكان ناچوونیەكی زۆری تێدا 
هەیە  سەرەكی  ناچوونیەكی  نێوانیاندا  لە  بێگومان  بێت، 
ئەوانی  دەبینێت،  سەرۆكایەتیی  یەكالكەرەوەی  رۆلی  كە 
لە  ئێمە  دەبێت  بۆیە  دان،  نزمتر  پێگەیەكی  لە  دیكەش 
زیاتر  یان  دوو جۆر  كە  ئاڵۆز  پڕۆسەیەكی  دیراسەی هەر 
پێکناکۆکییه کی تێدایە، هەوڵی تەواو بدەین بۆ دۆزینەوەی 
جڵەوی  توانیمان  كە  تیایدا.  سەرەكی  پێکناکۆکییه کی 
خێرایی  بە  دەشتوانین  بگرین  سەرەكیە  پێکناکۆکییه   ئەم 

چارەسەری هەموو دژ به  یه که کان بكەین. 
پێویستە یەكێك لە پێکناکۆکییه کان سەرەكیی و ئەوی 
لە  قیادی  رۆڵی  سەرەكیی  الیەنی  بێت.  الوەكی  دیكەش 
پلەی  بە  شتەكان  سروشتی  و  دەبینێت  ناچوونیەكیەكەدا 
لەسەر  بڕیاری  پێکناکۆکییه که   سەرەكیی  الیەنی  یەكەم 
ئەم  بەاڵم  ك��ردوە،  داگیر  كۆنترۆڵی  پێگەی  كە  دەدات 
بارودۆخە هەموو كات جیگیر نتیە چونکە الیەنی سەرەكی 
دەگۆڕێت  یەكەیان  هەر  که   پێکناکۆکییه که   ناسەرەكی  و 
شتەكە  سروشتی  ئەوە  بەگوێرەی  ئیتر  دیكە،  ئەوی  بۆ 

دەگۆڕێت. 
دەبێت  نییە.  بەس  بەتەنیا  ئەركەكان  دیاریكردنی 
كێشەی شێوازەكان چارەسەر بكەین، كە یارمەتیمان دەدەن 
بۆ بەدیهێنانی ئەم ئەركانە. ئەركەكەمان وەك پەڕینەوەی 
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بپەڕینەوە و  بەلەم  یان  پرد،  بەبێ  ناتوانین  وایە.  رووبار 
هەر  نەكەین،  چارەسەر  پردەكە  و  بەلەم  كێشەی  ئەگەر 
هەروەها  پووچەڵە،  پەڕینەوەكە  بە  سەبارەت  باسێك 
باسكردنی ئەنجامدانی ئەركەكان بەبێ چارەسەریی كێشەی 

شێوازی كاركردن تەنها زۆر بڵێییە و هیچی تر.
ئەنجامدانی  بۆ  ناكرێت  تەیار  ف��راوان  ج��ەم��اوەری 
ئەركێك لە ئەركەكان ئەگەر بانگەوازێكی گشتیی فراوانی 
ئاڕاستە نەكرێت، سەبارەت بەو ئەركە، بەاڵم ئەگەر كادیرە 
سەركردەكان تەنها بانگەوازی گشتی بكەن و بە شێوەیەكی 
كە  نەكەن،  ئەركەكە  جێبەجێكردنی  بە  دەست  كردەنی 
بانگەوازیان بۆ كردووە لە زۆریی رێكخراوەكاندا و تیایدا 
سەركەوتنیان  رێكخراوانەدا  لەم  و  نەبوونەتەوە  قووڵ 
لە  بكەن  پەیدا  شارەزایی  تاوەكو  نەهێناوە،  بەدەست 
وه ربگرن،  لێ  كەڵكی  رێكخراوانەدا  ئەم  ئاراستەكردنی 
ئەوا  بوو،  ئەوەیان پێ بەس  ئەگەر كادیرەكان  من دەڵێم 
ناڕاستی  و  ڕاستی  تاقیكردنەوەی  بۆ  نابیننەوە  رێگەیەك 
بانگەوازە گشتییەكەیان و دەوڵەمەند كردنی پێكهاتەكان و 

رەنگە بانگەوازەكان بەبێ دەنگدانەوە بفەوتێن.
رێنمایی  ناتوانێت  سەركردە  كادیرێكی  هەر  بێگومان 
گشتیی هەموو یەكەیەك بكات ئەگەر لە ئاستە نزمەكاندا 
ئەزموونێكی دیاریكراوی لە كەسه کان و ڕووداوی تایبەتی 
لە  بكەین  بەگشتیی  شێوازە  ئەم  دەبێت  وەرنەگرتبێت. 
هەموو شوێنێك تاوەكو كادیرە سەركردەكانمان لە هەموو 
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ئاستێكدا بتوانن بەكاری بهێنن.
هیچ ناوچەیەك بۆی ناكرێت ئەركە زۆرە مەركەزییەكان 
لە هەمانكاتدا ئەنجام بدات، بەڵكو دەبێت لە هەر ماوەیەكی 
دیاریكراودا یەك ئەركێ مەركەزی دیاری بكات، ده بێ لە 
گرنگیدا بە پلەی دوو، یان سێ ئەركی دیكەشی لەگەڵدا 
بێت. لەبەرئەوە دەبێت لێپرسراوی گشتی لە هەریەك لە 
ناوچەكاندا مێژوو و بارودۆخی خەبات لە ناوچەكەیدا بە 
هەند وەربگرێت و ئەركە جیاوازەكان هەریەك لە شوێنی 
خۆیدا دابنێت، نەك تەنها هەڵبسێت بە جێبەجێ كردنی 
بەبێ  دێت،  بۆی  بااڵكانەوە  دەستە  كەلە  رێنماییەك  هەر 
نەخشەدانانی خودی خۆی ئیدی گەلێك )ئەركی مەركەزی( 
پشێویی.  ببێتە  بارودۆخەكە  و  ببێت  كەڵەكە  بەسەردا 
نزمەكان  دەستە  لە  داوا  بااڵكان  دەستە  نابێت  هەروەها 
بكات ئەركە زۆرەكان جێبەجێ بكەن لە یەك كاتدا بێئەوەی 
و  پەلەیە  كامیان  و  گرنگترینە  كامیان  بكەنەوە  روون��ی 
ببێتە  بێئەوەش دیاریی بكات كامەیە ئەركی مەركەزیی و 
هۆی ئاژاوە و تێكچوونی هەنگاوەكانی ئەو دەستانەی سەر 
بەدەست  چاوەڕوانكراو  ئەنجامی  نەتوانن  و  كارەكەن  بە 
ئەوەیە  كردن  سەركردایەتی  هونەری  لە  یەكێك  بهێنن. 
بە  دابنێن  گشتیی  نەخشەیەكی  سەركردەكان  كادیرە  كە 
گوێرەی بارودۆخی مێژوویی و حازری هەر ناوچەیەك و 
بە شێوەیەكی دروست بڕیاری چەقی قورسایی كارەكە بدەن 
لەگەڵ ریزبەندیی لە هەریەك لە ماوەكاندا و ئەم بڕیارە بە 
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توندی جێبەجێ بكەن بۆ ئەوەی دڵنیا بن لە بەدەستهێنانی 
ئەنجامە دیاریكراوەكان.

لە  كارەكان  بەڕێوەچوونی  لە  بین  ئاگادار  پێویستە 
هەموو كاتێكدا و ئاڵوگۆڕی ئەزموونەكان بكەین و هەڵەكان 
لە كاتی خۆیدا راست بكەینەوە و بۆمان نییە سستی بنوێنین 
تاوەكو چەند مانگێك یان ساڵێك، بۆ نموونە تێپەڕ دەكات، 
و  ئەنجامەكان  پوختەكردنی  بۆ  بكەین  كۆبوونەوە  پاشان 
راستكردنەوەی  و  حیساباتەكان  هەموو  پیاچوونەوەی 
دەبێتە  چونكە سستی  گوژم،  یەك  بە  هەمووی  هەڵەكان 
هۆی زیانی مەترسیدار، بەاڵم راستكردنەوەی هەڵەكان كاتی 

دەركەوتنیان،زیانەكان كەم دەكاتەوە.
سەركردەكان بۆیان نییە چاوەڕێی چارەسەری كێشەكان 
و  زۆر  ناڕەحەتی  هۆی  ببنە  و  دەبن  كەڵەكە  تاوەكو  بن 
ئینجا هەوڵی چارەسەریان بدرێت، بەڵكو دەبێت لە پێشی 

بزوونەوەكەوە بڕۆن نەك لە دوایەوە.
گەرمیی  یەكخستنی  پێیەتی  پێویستمان  ئێمە  ئەوەی 
سۆز و بوێریی و خۆڕاگرتنە كە چاالكی و رێكوپێكی یەك 

دەخات.
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بەشی شەشەم:
)23(

لێكۆلینەوەو دیراسەكردن 
وا پێویست دەكات لەسەر ئەو كەسانەی كارو ئەركی 
عەمەلی ئەنجام دەدەن، لێكۆڵینەوە ئەنجام بدەن دەربارەی 
پێویستن،  لێكۆڵینەوانە  ئەم  نزمەكان.  ئاستە  بارودۆخی 
ئاگایان  و  دەزانن  تیۆری  تەنها  كە  ئەوانەی  بۆ  بەتایبەتی 
بە  تیۆری  بتوانن  دەبێت  مەحاڵ  ئەگینا  نییە،  واقیع  لە 
جێبەجێكردنی عەمەلیەوە ببەستنەوە. هەرچەندە هەندێك 
هەركەس  دەه���ات،«  گاڵتەیان  من  قسەكەی  بە  ك��ەس 
لێكۆڵینەوە ئەنجام نەدات، مافی قسەكردنی نییە.« وە بە 
بەاڵم من  برد،  ناویان  تەسك«  تەجربیی  )ئەزموونسازیی( 
بەڵكو  نیم،  پەشیمان  لەو قسەیە  نه ته نیا  ئەمڕۆش  تاوەكو 
مافی  نەكات  لێكۆڵینەوە  ئ��ەوەی  لەسەر  س��وورم  هێشتا 
ئوتومبێلە  )هەركە  هەن  كەس  زۆر  و  نابێت  قسەكردنی 
رەسمییەكانیان بەجێ دێڵن ( هەرا و زەنای زۆر لە دەوری 
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خۆیان دەنێنەوە و لێرەولەوێ ڕا و تێبینی باڵو دەكەنەوە 
و ڕەخنە لەم دەگرن و سەرزەنشتی ئەو دەكەن. لەڕاستیدا 
دەشكێن،  و  دەدۆڕێن  لەكۆتاییدا  نموونەكانیان  و  ئەمانە 
بنەمای  لەسەر  سەره نجانە  و  تێبینیی  جۆرە  ئەم  چونكە 
نەزانێك  زۆربڵێیی  وەك  تەنها  و  نین  ورد  لێكۆڵینەوەی 
زۆری  زیانی  ئیمپراتۆرەوە«  نیردراوانی   « لەالیەن  و  وایە 
بێشومار بە پارتەكەمان گەیشتووە. ئەوانەی لێرە و لەوێ 
ئاسەواری  بچیت،  شوێنیك  هەر  بۆ  و  بوونەتەوە  باڵو 
ئەوانی لێیە. ستالین ڕاستی كردووە كە گوتوویەتی« تیۆری 
کرده یی  جێبەجێكردنی  بە  ئەگەر  نابێت،  ئامانجێكی  هیچ 
شۆڕشگێڕانەوە بەستراو نەبێت و بێگومان ڕاستیشی كردووە 
لەسەر  ئەگەر  عەمەلیی  پراكتیزەكردنی  گوتوویەتی،«  كە 
بە  خۆت  وایە  ئەوە  وەك  نەبێت،  شۆڕشگێڕانە  رێنمایی 
تاریكیدا بدەیت.« كەواتە نابێت وشەی »ئەزموونسازی ئاسۆ 
تەسك« لەكەس بنێین تەنها لە پیاوی كورت بین نەبێت، 
كە بەبێ رێنوێنی كار دەكات و هیچ دواڕۆژێكی لێ بەدی 

ناكرێت.
لە  ڕاستیدا  بەدوای  گەڕانە  ئەم هەڵوێستە هەڵوێستی 
كە  شتانەن،  ئەو  هەموو  واقیع  لە  مەبەستمان  واقیعدا. 
هەموو  راستیی«  و  هەیە  بوونیان  بابەتی  شێوەیەكی  بە 
پەیوەندییە ناوخۆییەكانی ئەو شتانەیە، واتە ئەو یاسایانەی 
كۆنترۆڵیان دەكات. مەبەستیشمان لە »لێكۆڵینەوە« دیراسە 
و بەدواداچوونە. بۆیە پێویستە لە بارودۆخی واقیعی ناو 



160

واڵت و دەرەوەی دەست پێبكەین، یاخود لەناو هەرێمێك 
یاسا  و  دەرەوەی���ان  و  ناوچەیەك  یان  پارێزگایەك،  یا 
راستەقینەكانیان لێوە وەربگرین نەك یاسا خەیاڵییەكان، واته  
پەیوەندییە ناوخۆییەكانی نێوان رووداوەكان بدۆزینەوە كە 
لە دەوروبەری خۆمان روو دەدات و بیكەین بە ڕابەر بۆ 
كارەكانمان. بۆ ئەوەی ئەمە بكەین نابێت پشت ببەستین 
بە خەیاڵدانی خۆمان و گوڕوتینی كاتی و كتێبە مردووەكان، 
و  ببەستین  بابەتییەكان  رووداوە  بە  پێویستە پشت  بەڵكو 
دروستەكانی  ئەنجامە  و  بهێنین  بەدەست  تەواو  زانیاریی 
لێ هەڵێنجێنین بە رێنمایی پڕەنسیپە گشتییەكانی ماركسی 

لینینی.
مەسەلەكە  وەك  مرۆڤ  كە  هەڵەیە  شێوازێكی  ئەوە 
دەڵێت: )بە چاو نووقاوی چۆلەكە دەگرێت( یاخود )نابینا 
ڕاوە ماسی دەكات(، كە مرۆڤ سستیی لە كارەكەیدا بكات 
كەمترین  بە  و  بكات  قسە  هەر  و  نەبێت  ورد  تیایدا  و 
زانست رازیی بێت. ئەم شێوازە تەواو دژی گیانی بنچینەیی 
لینینی ماركسیە، هەرچەندە زۆر لە هەڤااڵنی حیزب بەم 
و  لینین  و  ئەنگڵس  و  ماركس  ئێمە  دەكەن.  كار  شێوازە 
چاكی  بە  بارودۆخەكە  پێویستە  كە  كردوین  فێری  ستالین 
لێك بدەینەوە و لە بارودۆخە بابەتیە واقیعیەكەوە دەست 
لە  گەلێك  بەاڵم  ئارەزووی خۆمانەوە،  لە  نەك  پێبكەین، 

هەڤااڵنمان پێچەوانەی ئەم راستییە دەجووڵێنەوە.
كەواتە  بكەیت؟  چارەسەر  كێشەیەك  نییە  توانات  ئایا 
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لێكۆڵینەوە بكە لە بارودۆخەكەی ئێستای و رابردووی! هەر 
كاتێكیش ئەوانەت بەتەواوی زانی، دەگەیتە چارەسەرەكەی. 
لە  نەك  دێن،  لێكۆڵینەوەكان  دوای  ئەنجامەكان  چونكە 
دەبێت،  خۆی  بەتەنیا  گەمژە  مرۆڤی  تەنها  و  پێشیانەوە 
یاخود كۆمەڵێك وەك خۆی كۆ دەكاتەوە و مێشكی خۆیان 
»پێكهێنانی  یان  بۆ »دۆزینەوەی چارەسەەرێك«.  دەگوشن 
بۆیە  بكەن،  لێكۆڵینەوەیەك  هیچ  بێئەوەی  بیرۆكەیەك.« 
جۆریك  هیچ  بە  ئەمە  كە  بكەینه وه   جه خت  دەبێت 

نامانگەیەنێتە چارەسەریی دروست یاخود بیرۆكەی جاك.
ماوەی  بۆ  سكپڕییە  وەك  كێشەیەك  لە  لێكۆڵینەوە 
10 مانگ. چارەسەری كێشەكەش وەك لەدایكبوونی یەك 

رۆژییە. خودی لێكۆڵینەوەش چارەسەری كێشەكەیە.
دەبێت مرۆڤ بە یارمەتیی بیرۆكەی ماركسی و لینینی 
و شێوازی ماركسی و لینینی لێكۆڵینەوە و دیراسەی ورد و 
هەمەالیەنە بكات بۆ باودۆخی دەوروبەر و ناشبێت بەتەنیا 
پشت بە حەماسەت ببەستێت، بەڵكو وەك ستالین دەڵێت، 
بكات  عەمەلی  گیانی  و  شۆڕشگێڕانە  حەماسەتی  دەبێ 
لێكۆڵینوەی  بارودۆخ  زانینی  بۆ  رێگەیەك  تاكە  یەك.  بە 
واقیعی  بارودۆخی  لە  لێكۆڵینەوە  واتای  بە  كۆمەاڵیەتییە، 
هەر چینێك تیایدا دەژی. سەبارەت بەو كەسانەش كە كاری 
رێنمایی دەكەن رێگەی بنچینەیی بۆ زانینی بارودۆخەكان 
لە  كەم  ژمارەیەكی  لەسەر  بكەنەوە  چڕ  بایەخ  ئەوەیە، 
گوند و شارەكان بە گوێرەی نەخشەیەكی دانراو و چەند 
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بەگوێرەی  بدەن  ئەنجام  ورد  و  فراوان  لێكۆڵینەوەیەكی 
بۆچوونی بنچینەیی ماركسی، واته  بە شێوازی شیكردنەوەی 

چینایەتی. 
دانیشتنەكانی  لە  دانیشتنێك  هەموو  ناكات  پێویست 
بن،  ئامادە  زۆر خەڵك  ژمارەی  كۆمەاڵیەتی  لێكۆڵینەوەی 
بەڵكو تەنها 3 بۆ 5 كەس، یان 7 بۆ 8 كەس بەسە ئامادە 
لیستی  و  بخایەنێت  زۆر  كاتی  دانیشتنەكە  ناشبێت  بن. 
بابەتەكان دروست بكرێت كە لێكۆڵینەوەی لەسەر دەكرێت. 
ئاراستە  پرسیار  خۆی  دەبێت  لێكۆڵەر  ئەمەشدا  لەگەڵ 
تێبینیەكانیان وەربگرێت  ئامادەبوان و سەرنج و  بكات بۆ 
بێگومان  مرۆڤ  لەبەرئەوە  بكات.  لەسەر  مشتومڕی  و 
بە  ئەگەر  بێت،  باش  تیایدا  و  بكات  لێكۆلینەوە  ناتوانێت 
پەرۆش و پڕ حەماسەت نەبێت و زۆر لەخۆی نەكات بۆ 
و  لووتبەرزی  بەبێ  خۆیەتی  خوار  لە  لەوانەی  گوێگرتن 
نەدابێت  بڕیاری  و  نەبێت  زانیاریی  بەدەستهێنانی  تینووی 
واز لە لووتبەرزی بهێنێت بۆ ئەوەی لەژێر دەستی خەڵکدا 

بە سنگ فراوانیەوە فیر ببێت.
دروستیی نەخشەكانی فەرماندەی سەربازیی بریتییە لە 
دروستیی ئیرادە و سەرچاوەی دروستی ئیرادەش دروستیی 
لەسەر  بەندە  بڕیارەكانیشی  ڕاستیی  و  بڕیارەكانێتی 
سوسەكردنی ورد و پێویست و لەسەر بنەمای بیركردنەوە 
لەو زانیارەی دەستی دەكەوێت لە میانەی سوسوكردنەكەدا 
یەكتر،  لەگەڵ  كردنیان  ب��ەراورد  بە  لێوردبوونەوەی  و 
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ئامرازیكی  جۆرە  هەموو  سەربازی  فەرماندەی  چونكە 
ولەهەموو  سوسەكردندا  لە  دەهێنێت  بەكار  پێویست 
زانیاریەك وورد دەبێتەوە كە تایبەتە بە الیەنی دوژمن كە 
نەبێت  گرنگ  كەوتووە.ئەوەی  دەستی  سوسەكردنەدا  لەو 
دەیخاتە ئەوالوە و ئەوەش كە سوودی زۆری هەبێت، لێی 
دەردەهێنێت. دواجار ئەم زانیارییانە پێكەوە لێك دەدات 
نهێنییەكانەوە.  ناو  دەچێتە  شتەكانەوە  رووكەشی  لە  و 
هەبێت،  خۆیەوە  بارودۆخی  بە  پەیوەندیی  ئەوەی  پاشان 
ڕەچاوی دەكات و گرنگیی پێدەدات و باودۆخی هەردووال 
لە  و  دەكات  پەیوەندییەكانیان  دیراسەی  دەكات،  بەراورد 
پالندانان.  دەكەوێتە  و  بڕیارێك  دەگاتە  ئەوانەش  هەموو 
پالنی  كە  بارودۆخەکه یه   زانینی  پرۆسەی  ت��ەواوی  ئەمە 
ستراتیژیی سەربازیی پێدا دەڕوات بەرلەوەی هەر پالنێكی 
یان  هەڵمەتێك  بە  تایبەت  نەخشەیەكی  یان  ستراتیژیی، 

شەڕێك داڕێژێت.
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)24(
راستكردنەوەی بیرۆكە ناڕاستەكان

خۆبەزلزانین  و  ب��وون  لەخۆبایی  جۆریك  هیچ  بە 
پاساویان نییە تەنانەت ئەگەر سەركەوتنی زۆر گەورەش لە 

كارەكانماندا بەدەست بهێنین.
خاكەرایی یارمەتیی مرۆڤ دەدات پێش بكەوێت، بەاڵم 
لەخۆبایی بوون به رەو دواوە دەیبات. ئەمە راستیەكە كە 

دەبیت هەرگیز لە یادمان بێت.
رەنگە بەهۆی سەركەوتنمانەوە لە ریزەكانی پارتەكەمان 
كەسانێك پەیدا بووبێتن كە مەیلی شانازی كردنیان هەبێت 
بڵێن خاوەن چاكە و ئیستیحقاقن و لە پێشكەوتن دوا  و 
دەك��ەون و چیتر  راب��واردن  و  كەیف  دوای  و  دەك��ەون 
ستایشمان  گەل  ئێمە  سەخت.  ژیانی  بە  دەبن  نیگەران 
مەرایی  بۆ  بۆرجوازییەكان  سەركەوتنەكانمان،  بۆ  دەكات 
ناتوانێت  دوژم��ن  كە  سەلمێنراوە  پێشەوە.  دێنە  ك��ردار 
بەچەك بمانبەزێنێت، بەاڵم دەكرێت مەرایی و ماستاوكردنی 
ریزەكانماندا  ناو  الوازەكانی  ئیرادە  بەسەر  بۆرجوازییەكان 
زاڵ بێت.لەوانەیە كۆمۆنیست هەبن، كە دوژمن نەیتوانیوە 
نازناوی  شایستەی  ئەوانە  بیت،  زاڵ  بەسەریاندا  بە چەك 
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ناتوانن  بەاڵم  وەستاون،  دوژمندا  رووی  بە  كە  پاڵەوانن 
خۆیان ڕابگرن لەبەردەم ئەو گولالنەی بە شەكر داپۆشراون 
و لەبەردەمیاندا كۆڵ دەدەن و هەڵدێن، بۆیە دەبێت لەم 

رووەوە ئاگادار بین.
و  پشتمانەوە  بەسەر  بار  دەبنە  كە  هەن  شت  زۆر 
پێیانەوە دەناڵێین ئەگەر كوێرانە دەستیان پێوە بگرین بێ 
بیركردنەوە لە بارەیانەوە، بۆ نموونە: ئەو كەسەی كە هەڵە 
دەكات هەست بەوە دەكات، هەڵەی كردووە و بەهەرحاڵ 
بكات،  نزمیی  ورە  و  بە خەمۆكی  لێدەكات هەست  وای 
بەاڵم ئەو كەسەی هەڵە ناكات لەوانەیە تووشی لەخۆبایی 
بوون بێت، چونكە هەست دەكات هەڵەكە لەوەوە نییە. 
هەروەها دەست نەكەوتنی ئەنجام لە كاردا نەفس شكاندن 
و ڕەشبینی دروست دەكات. لەوانەشە بەدەستهێنانی ئەنجام 
لەخۆبایی بوون و ئەو هەڤاڵەی ڕابردووی لە خەباتدا كورتە 
لە  كەمتەرخەمی  بۆ  بیانوو  ببێتە  كورتییە  ئەم  لەوانەیە 
كاردا.لەوانەشە هەڤاڵێكی خاوەن خەباتێكی درێژ پێداگرێت 
لەسەر ڕای خۆی بەهۆی رابردووە درێژەكەیەوە.لەوانەشە 
خۆیان  جووتیارن  و  كرێكار  ئەسڵ  بە  ئەوانەی  هەڤااڵن، 
بابدەن بەسەر رۆشنبیراندا و شانازی بە ڕەگەزی چینایەتیی 
لەوانەشە رۆشنبیران خۆیان  شكۆمەندیی خۆیانه وه  بكەن. 
بەسەر ئەم هەڤااڵنەدا باز بدەن، بەهۆی ئەوەی خاوەنی 
بڕێك زانیارین و هەر كارامەییەكی تایبەتمەند لەوانەیە وەك 
سەرمایە بەكار بهێنرێت لە خۆڕازی بوون و گاڵتەكردن بە 
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لەوانەیە سەرچاوەی  تەمەنی كەسەكەش  تەنانەت  خەڵك. 
و  زیرەكی  بەهۆی  گەنجەكان  بێت.  ب��وون  لەخۆبایی 
پیرەكانیش  دەكەن،  سەیر  سووك  بە  پیرەكان  لێهاتووییان 
سووك  بە  گەنجەكان  دەوڵەمەندیان  ئەزموونی  بەهۆی 
سەیر دەكەن. هەموو ئەم شتانە و هاوشێوەكانیان لەوانەیە 
پێوەبگرین  دەستی  كوێرانە  ئەگەر  بەسەرمانەوە،  بار  ببنە 

بێئەوەی بیری لێبكەینەوە.
لەخۆبایی بوون كاری كردۆتە سەر دەروونی هەندێك 
لە  چەوسێنەرن  و  توندوتیژ  سوپادا،  لە  هەڤااڵنمان  لە 
و  حكوومەت  و  گەل  و  سەرباز  لەگەڵ  هەڵسوكەوتیاندا 
حیزبدا. ئەوانە گلەیی لە هەڤااڵنمان دەكەن، ئەوانەی لە 
فەرمانگە مەدەنییەكاندا كار دەكەن، بەاڵم هەرگیز گلەیی لە 
خۆیان ناكەن. ئەوان تەنها دەستكەوتەكانی خۆیان دەبینن 
پیاهەڵدان و  بە وتەی  بەبێ كەموكۆڕییەكانیان و حەزیان 
بگرن.....بۆیە  رەخنە  لە  گوێ  نایانەوێت  كردنە.  ستایش 

دەبێت سوپا بەسەر ئەم كەموكۆێییانەدا زاڵ بێت.
و  لەبەردەمماندا  وای��ە  بارێك  وەك  سەخت  ك��اری 
تەحەدامان دەكات ئایا دەتوانین بیخەینە سەرشانمان، یان 
نا. )بار(یش قورس و سووكی هەیە. هەندێك كه سیش باری 
سووكیان پێ باشترە لە قورس. ئیتر باری سووك بۆخۆیان 
ئەوەش  دیكە.  خەڵكی  بۆ  قورسیش  باری  و  هەڵدەبژێرن 
پێچەوانەوە  بە  دیكە  هەڤااڵنی  بەاڵم  نییە،  باش  رەفتاری 
بارە قورسەكان بۆ خۆیان هەڵدەبژێرن و رەحەتی و سووكی 
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دیكە  خەڵكانی  پێش  ئەمانە  بەجێدێڵن.  تر  خەڵكی  بۆ 
جیاوازن  لەوان  و  گرفتەكاندا  لە  خۆڕاگرتندا  لە  دەكەون 
لە سوودوەرگرتن لە بەرهەمی كارەكاندا. ئەوانە هەڤاڵی 
لەوانەوە  كۆمۆنیستی  گیانی  دەبێت  هەموومان  و  چاكن 

فێر ببین.
ژمارەیەكی زۆر خەڵك هەن گیانی لێپرسراویان نییە و 
باری سووك  باری سووك له  قورس چاکتره  و  بەالیانەوە 
دیكە.  خەڵكانی  بۆ  قورسیش  باری  و  دادەنێن  بۆخۆیان 
لە  بیر  و  دەبنەوە   مەسەلەیەك  رووب��ەڕووی  كە  ئەوانە 
خۆیان دەكەنەوە بەرلەوەی بیر لە خەڵكی تر بكەنەوە و 
و  تێدەچێت  فوویان  دەدەن  ئەنجام  ئەرك  سووكترین  كە 
دەكەونە خۆبادان پێوەی و مەبەستیانە خەڵكی دیكە بزانن. 
ئەوانە هەستی گەرموگوڕیان نییە بەرامبەر بە هەڤااڵن و 

گەل.
لە  پێنادەن.  گوێیان  و  هەستن  بێ  و  سارد  ئەوانە 
النی  نین،یاخود  كۆمۆنیست  كەسانە  جۆرە  م  ئە  راستیدا 

كەم بە كۆمۆنیستی راستەقینە دانانرێن.
رەف���ت���اری ئ���ەو ج���ۆرە ك��ەس��ان��ەی ه��ەوڵ��ی ئ��ەم 
بە  پەیوەستە  عادەتەن  دەدەن  یە  شیوازی«سەربەخۆیی« 
خۆپەرستیەكەیانەوە كە بریتییە لە »خۆم لە پێشدا«.ئەوانە 
پەیوەندیی  بە  سەبارەت  چوون  هەڵەدا  بە  كات  زۆربەی 
رێزی  زوبان  بە  ئەوانە  هەرچەندە  حیزب.  و  تاك  نێوان 
خۆیان  راستیدا  لە  بەاڵم  دەردەب��ڕن،  حیزب  بۆ  خۆیان 
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ئیتر  دووەم.  ریزی  لە  پارتیش  و  پێشەوە  ریزی  دەخەنە 
پلە  و  ناوبانگ  و  ناو  دوای  ئەمانە  بەنیازی چین؟  ئەمانە 
لە  لقێك  ئیدارەی  كەوتوون.هەركات  پایە و خۆنواندن  و 
لقەكانی كار كەوتە دەستیان، هەوڵی سەربەخۆیی شەخسیی 
بەالی خۆیاندا  ئەمەشدا هەندێك كەس  لەپێناو  و  دەدەن 
ڕادەكێشن و چەندینی دیكەش دوور دەخەنەوە و دەكەونە 
مەرایی و ماستاوكردن لەناو ریزەكانی هەڤااڵندا. ئیتر بەو 
شێوەیە شێوازە قێزەونەكەی بۆرجوازیی دەهێننە ناو پارتی 
كەسانە  بەم  زیان  كە  كەموكۆڕییەی  ئەو  كۆمۆنیستەوە. 
دگەیەنێت، ئەوه یە كە ئەوانە راستگۆ و دڵسۆز نین. ئەوەی 
من بە ئەركی دەزانم ئەوەیە، كە بە راستی و دڵسۆزیی كار 
بكەین، چونكە بەبێ راستگۆیی و دڵسۆزیی مەحاڵە هیچ 

شتێك لە جیهاندا بەدەست بهێرێت.
پێویستە لەسەر كۆمۆنیستەكان پڕەنسیپی )پێویستییەكانی 
ئەگەر  دای��ە(.  گشت  پێویستییەكانی  خزمەتی  لە  بەش 
بێت،  ماقوڵ  گشتی  بارودۆخی  بە  سەبارەت  بیرۆكەیەك 
لەم حاڵەتەدا دەبێت بەش ملكەچی گشت بێت. هەروەها 
ئەگەر مەسەلەكە بە پێچەوانەوە بێت، واته  ئەگەر بیرۆكەكە 
بەاڵم  بێت،  نەگونجاو  ب��ەش  ب��ارودۆخ��ی  بە  س��ەب��ارەت 
كاتەدا  لەو  بێت،  گونجاو  گشتی  بارودۆخی  بە  سەبارەت 
دەبێت بەش ملكەچی گشت بێت. ئەمە ئەو بۆچوونەیە كە 

داوای ئاگاداری كردنی بارودۆخی گشتی دەكات.
سووردا  سوپای  لە  راب��واردن.  و  كەیف  بۆ  هەوڵدان 
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ژمارەیەكی زۆر هەن كە تاكڕەوییان بریتییە لە هەوڵدانیان 
هیوای  بە  كەسانە  جۆرە  ئەم  راب��واردن.  و  خۆشیی  بۆ 
و  خۆشی  لەپێناو  بەڵكو  ك��اردا،  لەپێناو  نەك  ئ��ەوەن، 
چێژوەرگرتندا. ئەوەی زۆرترین رقیان لێیەتی كاركردنە لە 

شوێنە سوورەكاندا كە بارودۆخی ژیان سەختە.
تەسك(  خۆپەرستیی  بەرەو  )مەیل  دژی  ئێمە  دەبێت 
بۆ  م��رۆڤ  كردنی  )ئ��اگ��ادار  شێوەی  لە  كە  بوەستین 
تایبەت بە فەرمانگەكەی خۆی( دایە، بەبێ  بەرژەوەندیی 
فەرمانگەكانی  بەرژەوەندیی  رەچاوكردنی  و  ئاگاداركردن 
خەڵكانی  گرفتەكانی  بە  ن��ەدات  گوێ  هەركەس  دیكە. 
دیكە و نەیەوێت كادیرەكانی ژێردەستی خۆی بگوازێتەوە 
لێدەكرێت  ئەوەی  داوای  كاتێك  دیكە،  فەرمانگەكانی  بۆ 
وەك  رێك  دەگوازێتەوە،  بۆ  نەشارەزای  كادیری  یاخود 
ئەوەی كە دەڵێت )كێڵگەی دراوسێیه كەی دەكاتە ئاوەڕۆی 
بیر بكاتەوە لە بەرژەوەندیی فەرمانگە و  بێئەوەی  الفاو( 
ئەم  كەس  هەر  دیكە.  هەڤااڵنی  یاخود  دیكە  ناوچەكانی 
تەسكە  خۆپەرستییەكی  خاوەنی  ئەوا  هەبێت،  خاسیەتەی 
داوە،  لەدەست  بەتەواوی  كۆمۆنیستیی  گیانی  كەسێكە  و 
چونكە گوێنەدان بە بەرژەوەندیی گشتی و كەمتەرخەمی لە 
بەرژەوەندیی فەرمانگە و ناوچەكانی دیكە، یاخود هەڤااڵنی 
خۆپەرستیی  خ��اوەن  تایبەتییەكانی  خاسیەتە  بە  دیكەدا 
تەسك دادەنرێن. كەواتە دەبێت هەوڵەكانمان زیاتر بكەین 
بۆ رۆشنبیركردنی ئەم جۆرە كەسانە تاکو تێبگەن كە ئەم 
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مەیلە، مەیلی گۆشەگیرییە و ئەنجامی خراپی دەبێت ئەگەر 
لەسەری بەردەوام بن. 

لیبرالیزم بە شێوەی جیاجیا دەردەكەوێت:
كە  كەسێكدا  لەگەڵ  مشتومڕ  بكەوێتە  نابێ  مرۆڤ 
بەهەڵەدا چوبێت، هەرچەندە هەڵەكەی بە باشی دەزانێت 
خەڵكی  ی��ان  ناسیاویەتی،  كەسە  ئ��ەم  ئ��ەوەی  بەهۆی 
و  دۆس��ت  یان  قوتابخانەن،  هاوڕێی  یان  ش��ارن،  یەك 
خۆشەویستییەتی، بەڵكو دەبیت نەچێت بە الیدا و وازی 
یاخود  هاورێیەتی،  و  دۆستایەتیی  مەبەستی  بە  لێبهێنێت 
مەسەلەكە  بێئەوەی  دەكات  دەستكاری  كەمێك  بابەتەكە 
بخات بەالیەكدا، ئەوەش بۆ ئەوەی پارێزگاری كەشوهەوای 
دۆستایەتی و رێككەوتن بكات.ئەنجامەكەشی بریتی دەبێت 
لە زیان گەیاندن بە كۆمەڵەكان و تاكەكان پێكەوە. ئەوە 

شێوەی یەكەمی لیبراڵیە.
خۆی  م��رۆڤ  جۆریك  بە  پاشملە  لە  رەخنەگرتن 
بۆ  لێپرسراوییە  ئ��ەو  هەڵگرتنی  بە  نەكات  ن��اڕەح��ەت 
ئیجابی  شێوەیەكی  بە  پێشنیاز  ئەوەی  لەبری  رەخنەكەی 
بێدەنگ بوون  پێشكەش بە رێكخراوەكە بكات. هەروەها 
لەبەردەم خەڵكدا و زەمكردنیان لە پشتەوە، یان بێدەنگ 
بوون لە كۆبوونەوەدا و پاشان قسەكردنی زۆر لە دواییدا 
سووك  بە  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  لە  دوورك��ەوت��ن��ەوە  و 
كەوتن.  ئ��ارەزوو  و  هەوەس  دوای  و  نیزام  سەیركردنی 
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ئەوەش شێوەی دووەمی لیبراڵیە.
مرۆڤ خۆی البدات لە هەموو ئەو شتانەی بەالیەوە 
بەباشی  كە  مەسەالنەدا  لەو  بێت  كەمدوو  و  نییە  گرنگ 
كە  دەكات  ئارەزوو  ئەوەندەش  هەر  و  هەڵەن  دەزانێت 
گلەیی لێنەكرێت، وەك هەندێك خەڵك دەڵێن: ژیر ئەو 
سێیەمی  شێوەی  ئەوە  بكات.  لەخۆی  پارێزگاریی  كەسەیە 

لیبراڵیە.
خۆی  رای  و  بكات  فرمانەكان  سەرپێچی  مرۆڤ  كە 
بخاتە سەروو هەموو شتێكەوە و داوا لە رێكخراو بكات 
كە ئاگاداری بەرژەوەندییەكانی بێت بێئەوەی داوا لە خۆی 
بێت.  ریكخراوەكە  بەرژەوەندییەكانی  ئاگاداری  كە  بكات 

ئەوەش شێوەی چوارەمی لیبراڵیە.
و  خەڵك  س��ەر  بكاتە  هێرش  ب��دات  ه��ەوڵ  م��رۆڤ 
مەبەستی  بە  دوژمنایەتی  و  ناكۆكی  لەسەر  بێت  سوور 
تۆڵەكردنەوە  و  شەخسی  كینەی  و  رق  دەرهاویشتنی 
لەبری خەباتكردن و مشتومڕكردن دژی ڕا هەڵەكان لەپێناو 
هاوكاری و پێشكەوتن و ئەنجامدانی كار بە باشی. ئەوە 

شێوەی پێنجەمی لیبراڵیە.
مرۆڤ ڕا نادروستەكان بە درۆ بخاتەوە، كە دەیانبیستێت 
لە  بیستوویەتی،  ئەوەی  كە  رادەیەك  بگاتە  لەوانەشە  و 
قسەی دژ بە شۆڕش رایناگەیه نێت، بەڵكو لەسەرخۆ گوێ 
رووی  هیچ  ه��ەروەك  الدەدات،  لێ  خۆی  و  دەگرێت 

نەدابێت. ئەوە شێوەی شەشەمی لیبراڵیە 
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دیعایە  كاری  هیچ  و  بێت  جەماوەردا  لەناو  مرۆڤ 
نەكات و هیچ  پێشكەش  وتار  و  نەدات  نەكات و هانیان 
جۆرە لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون نەكات و هیچ بایەخێك 
لەبیری  و  پێنەدات  گوێ  و  نەدات  بەرژەوەندییەكانی  بە 
بچێت كە كۆمۆنیستە و وەك كەسێكی ئاسایی هەڵسوكەوت 

بكات. ئەوە شێوەی حەوتەمی لیبراڵیە.
جەماوەر  بەرژەوەندیی  بە  زیانبەخش  كاری  مرۆڤ 
ببینێت و رقی لێینەبێت و هیچ ئامۆژگارییەك نەدات، یان 
بەڵكو  نەكات،  ئاشكرا  زیانەكانی  دابنێت و  بۆ  سنوورێكی 
چاوی لێبپۆشێت و بێدەنگ بێت. ئەوە شێوەی هەشتەمی 

لیبراڵیە. 
نەخشە  هیچ  و  بكات  كار  نەدانەوە  گوێ  بە  مرۆڤ 
هەروەك  بخات  پشتگوێ  شتەكان  و  نەبێت  بەرنامەی  و 
پەندەكە دەڵێت )من ناچارم زەنگ لێبدەم هەتا قەشە بم(. 

ئەوە شێوەی نۆیەمی لیبراڵیە.
لە  گەورەیە  كاری  خاوەنی  كە  لێبدات  الف  مرۆڤ 
شۆڕشدا و شانازی بكات و خۆی بە كارامە دەربخات و گاڵتە 
بە كارە سادەكان بكات و خۆیشی توانای ئەركە گەورەكانی 
نەبێت و سستی لە كارەكەیدا بنوێنێت و لە خوێندنەكەیدا 

كەمتەرخەم بێت، ئەوە شێوەی دەیەمی لیبراڵیە.
مرۆڤ بزانێت هەڵەی كردووە، بەاڵم نەیەوێت راستیان 
بكاتەوە و هەڵوێستێكی لیبراڵیانە بەرامبەر خۆی وەربگرێت، 

ئەوە شێوەی یازدەهەمی لیبراڵیە. 
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لە رێكخراوە شۆڕشگێرییەكاندا لیبراڵیەت زۆر زیانبەخشە 
و مادەیەكه  كە یەكێتی كەرت دەكات و توندوتۆڵی الواز 
دەكات و دەبێتە هۆی تەمەڵی و سستی لە كاردا و ناكۆكی 
ورد  رێكخستنی  لە  شۆڕش  ریزەكانی  دەك��ات.  دروس��ت 
بەربەست  دەبێتە  دەكات،  بێبەش  تەندوتۆل  ڕاگرتنی  و 
لەبەردەم ئەنجامدانی سیاسەتەكاندا بە شێوەیەكی تەواو و 
رێكخراوە حیزبییەكان جیا دەكاتەوە لە جەماوەر كە لەژێر 

فەرماندەیی دایە. ئەوە رەوتێكی زیانبەخش و ترسناكە.
وشك  باوەڕی  بە  ماركس  پڕەنسیپەكانی  لیبراڵییەكان 
نین  ئامادە  بەاڵم  ڕاستە،  ماركسیەت  بەالیانەوە  دادەنێن. 
جێبەجێی  تەواوی  بە  نین  ئامادە  یاخود  بكەن  جێبەجێی 
جێگەی  بچێتە  ماركسیەت  نین  ئامادە  هەروەها  و  بكەن 
و  هەیە  خۆیان  ماركسیەتی  كەسانە  ئەم  لیبراڵیەتەكەیان. 
و  ماركسیەتە  دەیڵێن  ئەوەی  هەیە:  خۆشیان  لیبراڵیەتی 
بەسەر  ماركسیەت  لیبراڵیەتە.  دەدەن  ئەنجامی  ئەوەی 
لیبراڵیەت. خۆشیاندا  بەسەر  و  دەكەن  جێبەجێ  خەڵكدا 
ئیتر دوو جۆر كااڵیان هەیە و هەریەكەیان سوودی خۆی 
بیری  كەس  هەندیك  كە  شێوەیەیە  ئەو  ئەمە  هەیە. 
و  دەكات،  گەل  پارێزگاریی  میللی  دەوڵەتی  پێدەكاتەوە. 
بە بوونی ئەم جۆرە دەوڵەتە، گەل دەتوانێت بە شێوازە 
ئاستی  لەسەر  بكات  دروس��ت  خ��ۆی  دیموكراتییەكان 
نیشتمانی و بە بەشداری كردنی هەموو تاكەكانی گەل بۆ 
ئەوەی رزگار ببێت لە كاریگەریی كۆنەپەرستانی ناوخۆ و 
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ئەم كاریگەرییە هەر گەورەیە و ماوەیەكی  بیانی )هێشتا 
خۆی  ئەوەی  بۆ  و  النابرێت(  بەخێرایی  و  دەمێنێت  زۆر 
كۆمەڵگە  كەلە  بكات،  رزگار  نادروستەكان  بیرە  خوو  لە 
هەڵە  رێگەی  ئەوەی  بۆ  و  بووە  دروست  الی  كۆنەكەدا 
بەڵكو دەبێت  نیشانی دەدەن،  نەگرێت، كە كۆنەپەرستان 
و  ئیشتراكی  كۆمەڵگەی  بەرەو  بێت  بەردەوام  بەرەوپێش 

پاشان كۆمەڵگەی كۆمۆنیستیی.
بەاڵم  بكات،  چاكە  كارێكی  كە  نییە  گران  مرۆڤ  بۆ 
بەالیەوە قورس و گرانە كاری خێر بكات بە درێژایی ژیانی 
و هیچ شتێك نەكات و بەردەوام كار بكات بۆ بەرژەوەندیی 
بەرژەوەندیی  بۆ  و  نوێ  نەوەی  و  فراوانەكە  جەماوەرە 
شۆڕش و بەردەوام بێت لەسەر خەباتی سەختی دەیان ساڵه  

بە یەك شێوە و شێواز. ئەمەیە كە قورسترین شتە ! 
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)25(
یەكێتی و هاوكاری

یەكێتیی واڵت و یەكبوونی گەل و یەكگرتنی هەموو 
بۆ سەركەوتنی  زەمانەتی سەرەكین  لە واڵتدا،  نەتەوەكان 

مسۆگەری مەسەلەكەمان.
یەكێتی سەرتاپای چینەكە و سەرتاپای نەتەوە نایەتەدی 
روەها  هە  نەبێت.  كۆمۆنیست  پارتی  یەكێتیی  ئه گه ر 
سەركەوتن بەسەر دوژمندا و ئەنجامدانی ئەركەكانی شۆڕش 
تەنها بە یەكێتیی هەموو چینەكە و هەموو نەتەوە دێتەدی. 
بەگوێرەی  پارتەكەمان  هێزەكانی  هەموو  پێویستە 
كە  بخەین،  ی��ەك  دیسیپلین  و  رێكخستن  پڕەنسیپی 
لەگەڵ  دەبێت  كە  دەیخوازێت  دیموكراتی  مەركەزیەتی 
هەموو هەڤاڵێكدا هاوكار بین، مادام خوازیارە پابەند بیت 

بە بەرنامەكانی حیزب و پەیڕەوی ناوخۆ و بڕیارەكانی.
لە ساڵی 1942دا ئێمە ئەم رێگە دیموكراتیەمان كورت 
ریزەكانی  نێوان  پێکناکۆكییەكانی  چارەسەریی  بۆ  كردەوە 
ئەگەر  و  رەخنە-یەكێتی(  )یەكێتی-  شێوەی  بە  گ��ەل 
دەڵێین:  دەریبڕین،  روونتر  دەستەواژەیەكی  بە  بمانەوێت 
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چارەسەری  و  پێدەكەین  دەست  یەكبوونەوە  خواستی  لە 
ناچونییەكیەكان لە رێگەی ڕەخنە یاخود ملمالنێوە دەكەین 
بناغەیەكی  لەسەر  و  نوێ  یەكبوونێكی  بە  گەیشتن  بۆ 
كە  دەردەكەوێت،  بۆمان  تاقیكردنەوەكانمانەوە  لە  نوێ. 
ئەمەیە رێگەی راست بۆ چارەسەریی ناچونیەكییەكان لەناو 

ریزەكانی گەلدا. 
و  ناوخۆیی  بەهێزی  یەكێتیەكی  خاوەنی  سوپایە  ئەم 
دەرەكییە. لەناوخۆدا یەكێتیی نێوان ئەفسەران و سەربازان 
باڵوە و لەنێوان ئاستە بەرزەكان و ئاستە نزمەكاندا لە نێوان 
كاری سوپایی و سیاسی و خزمەتگوزارییە یاریدەدەرەكان لە 
ریزەكانی دواوە و لە دەروەدا یەكێتی هەیە لەنێوان گەل و 
سوپا و حكومەت و سوپادا و لەنێوان سوپای ئێمە و سوپا 
دۆستەكاندا. بۆیە پێویستە هەر شتێك زیان بەو یەكێتییە 

بگەیەنێت، نەهێڵرێت.
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)26(
دیسیپلین )نیزام(

بە مەركەزیەتەوە  ریزەكانی گەلدا دیموكراسی  ناو  لە 
بەستراوە و ئازادیش بە نیزامەوە. بەو مانایەی دوو رووی 
دژ بەیەك لە یەك قەوارەدا. ئەم دوو رووە دژبەیەك و لە 
هەمانكاتدا یەكگرتووشن. لەبەر ئەوە نابیت بایەخ لەسەر 
بخەین.  پشتگوێ  تریان  ئەوی  و  بكەینەوە  چڕ  یەكێكیان 
هەمانكاتیشدا  لە  پێویستە.  گەلدا  ریزەكانی  لەناو  ئازادی 
یەكێتیەی  جۆرە  ئەم  بنرێت.  وەالوە  مەركەزیەت  مەحاڵە 
نێوان دیموكراسی و مەركەزیەت و نێوان ئازادی و نیزامه  
لێ  مەركەزییەتەكەمانی  دیموكراتی  نیزامی  كە  ئەوەیە، 
دروست بووە. لە سایەی ئەم نیزامەدا گەل خاوەنی بڕێكی 
پێویستە  لەهەمانكاتدا  بەاڵم  دیموكراسیە،  و  ئازادی  زۆر 

لەسەری خۆی پابەند بكات بە نیزامی ئیشتراكیەوە. 
دەبێت ئێمە دووبارە جەخت لەسەر پێکهاته ی  حیزبی 
بۆ  تاكەكان  ملكەچیی   1- لە:  بریتییە  ئەوەش  كە  بكەین 
رێكخراوەكە. -2 ملكەچیی كەمینە بۆ زۆرینە.-3 ملكەچیی 
بااڵكان .-4 ملكەچیی سەرتاپای  ئاستە  بۆ  نزمەكان  ئاستە 
لە  یەكێك  كەسێك  هەر  مەركەزی.  لیژنەی  بۆ  حیزب 
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یەكێتیی  تێكدەری  بە  پێشێل بكات  پێکهاته  بڕگەكانی ئەم 
حیزب دادەنرێت. 

لە  بریتییە  حیزب  پێکهاته ی  بنەماكانی  لە  یەكێك 
دوای  كەمینە  دەبێت  بۆیە  زۆرینە،  بۆ  كەمینە  ملكەچیی 
زۆرینە  ڕای  پشتگیریی  دەكرێنەوە  رەت  ڕاكانیان  ئەوەی 
نیشانەی  كە  هەڵبستن  كارێك  هیچ  بە  نابێت  و  بكەن 
بەرهەڵستیی و ناڕازی بوون بێت و ئەگەر پێویستیەكیش 
لەئارادا بێت، كەمینە دەتوانێت لە كۆبوونەوەیەكی دیكەدا 

مەسەلەكە بخاتەوە بەرباس. 

سێ بنەما گەورەكانی دیسیپلین بریتین لە مانە: 
ملكەچیی فرمانەكان بن لە هەموو كارەكانتاندا .  1-
تەنانەت  مەخوازن  جەماوەر  لە  شتێك  هیچ   2-

ئەگەر دەرزییەك یان پارچە دەزوویەك بێت.-2
دەستە  ڕادەس��ت��ی  هەیە  دەس��ك��ەوت  هەرچی   3-

بااڵكانی بكەن.
-3 هەشت خاڵی ئاگاداریش بریتین لەمانە:

-1بە نەرمونیانی لەگەڵ خەڵكدا بدوێن.
-2لە كڕین و فرۆشتندا پاك بن.

-3هەرچی شتێك وەردەگرن بیگێڕنەوە.
-4قەرەبووی ئەو شتانە بكەنەوە كە لەناویان دەبەن

-5لە خەڵك مەدەن و جنێویان پێ مەدەن.
-6 زیان بە كشتوكاڵ مەگەیه نن.
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-7گەمەو وازی لەگەڵ ژناندا مەكەن.
-8مامەڵەی خراپی دیلەكان مەكەن.

لە  سەربازان  و  ئەفسەران  هەموو  لەسەر  پێویستە 
لە  بن  توند  و  بكەن  بەهێز  دیسیپلین  گیانی  سوپاكەماندا 
سیاسەت  و  جێبەجێكردنی  و  فرمانەكان  كردنی  جێبەجێ 
خاڵەكانی  هەشت  و  دیسیپلین  كانی  گەورە  بنەما  سێ  و 
ئاگاداری و یەكێتیی نێوان سوپا و گەل له  نێوان سوپا و 
حكومەت و نێوان ئەفسەران و سەربازان و یەكێتیی هەموو 
ئەندامانی سوپا بە ئەنجام بگەیەنن و رێگ بە هیچ جۆرە 

پێشێل كردنێكی نیزام نەدەن. 
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) 27(
رەخنە و رەخنە لەخۆگرتن

چونكە  ناكاتەوە،  رەخنە  لە  سڵ  كۆمۆنیستمان  پارتی 
جەماوەری  و  دایە  ئێمە  لەگەل  هەق  و  ماركسین  ئێمە 

بنچینەیی كە كرێكار و جووتیارن لەگەڵ ئێمە دان. 
چییە. نازانن  ترسن  ت��ەواون  و  پاك  مادی  ئەوانەی 
بەشدارن  خەباتدا  لە  ئەوانەی  هەموو  هیوادارین  بۆیە 
و  بكەن  جێبەجێ  خۆیان  ئەركەكانی  ئازایانە  لەگەڵماندا 
بەسەر گرفتەكاندا سەربكەون و نە لە نسكۆكان و نە لە 
ئاراستەكردنی  لە  نەبن  دوودڵ  و  نەترسن  خەڵك  قسەی 
كردنی  پێشكەش  لە  یان  كۆمۆنیست،  ئێمەی  بۆ  رەخنە 
ئێمە خەبات  كە  لەسەرمان،  پێویستە  بەڵكو  پێشنیارەكان، 
دەكەین لەپێناو كۆمۆنیستیی و ئیشتراكیدا گیانی بوێری و 
قوربانیدانمان هەبێت، هەروەك پەندەكە دەڵێت:« ترسی 
نییە لە خستنەخوارەوەی ئیمپراتۆر لەسەر پشتی ئەسپەكەی 

و گوێ نادات جەستەی پارچە پارچە ببێت.« 
ئێمە خاوەنی چەكی ڕەخنە و رەخنە لەخۆ گرتنین كە 
چەكی ماركسی لینینیە و توانامان هەیە شێوازە خراپەكان 

نەهێڵین و شێوازە باشەكان بهێڵینەوە. 
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پراكتیزەكردنی رەخنە و رەخنە لەخۆگرتن یەكێكە لە 
خەسلەتە بەرچاوەكان كەلە پارتە سیاسییەكانی دیكە جیامان 
دەكاتەوە. ئێمە گوتوومانە كە ماڵ دەبێت بەردەوام پاك 
بكرێتەوە و خۆڵ و تۆزتیایدا كەڵەكە نەبێت و بەردەوام 
دەموچاومان بشۆین، ئەگینا پیسی پێوە دەنیشێت. هەمان 
و  هەڤاڵەكانمان  عەقڵی  بە  سەبارەت  دەگوترێت  شتیش 
كارەكانی پارتەكەمان. ئەو پەندەش كە دەڵێت:« ئاوی خوڕ 
پیس نابێت« ئاماژەمان دەداتێ كە بەو جووڵە بەردەوامه  
بەرهەڵستی میكرۆب و ئەو شتانە دەكات و سەبارەت بە 
ئێمەش تاكە ئامرازی كاریگەر بۆ پارێزگاری كردنی عەقڵی 
هەڤااڵنمان و قەوارەی پارتەكەمان لە كاریگەریی پیسی و 
میكرۆبی سیاسی بە هەموو جۆرەكانیەوە ئەوەیە بەردەوام 
پشكنیندا  لە  دیموكراتی  شێوازی  و  بپشكنین  كارەكانمان 
گرتن  لەخۆ  رەخنە  و  رەخنە  لە  ئیدی  بکه ین،  گشتگیر 
سڵ نەكەینەوە، بەڵكو دەربارەی گەلی چین كار بە پەندە 
كاریگەرەكان بكەین، كە بۆ نموونە دەڵێت:« هەرچییەك 
بوویت،  هەڵە  ئەگەر   « شاردنەوه   بەبێ  بیڵێ  دەزانیت 
هەڵەكانت راست بكەرەوە، و ئەگەر هەڵە نیت ئاگاداری 

هەڵەكردن بە.« 
و  جیاواز  ڕای  ب���ەردەوام  حیزبدا  ریزەكانی  لەناو 
رەنگدانەوەی  ئەوەش  دەبێت.  دروست  له ناویان  ملمالنێ 
ناو  نوێیەكانی  و  كۆن  توێژە  و  چین  ناو  جیاوازییەكانی 
كۆمەڵگەیە لەناو حیزبدا. بێگومان ژیانی حیزب دەوەستێت، 
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ئەگەر ناچوونییەكی و ملمالنێی ئایدۆلۆژی بۆ چارەسەری 
ئەم ناچونیەكیەی تێدا نەمێنێت. 

دەكەین،  ئیجابی  ئایدۆلۆژیی  ملمالنێی  داوای  ئێمە 
چونكە ئەوە چەكێكە كە یارمەتیمان دەدات بۆ بەدەستهێنانی 
یەكێتیی ناو حیزب و رێكخراوە شۆڕشگێرییەكان بۆ ئەوەی 
لەسەر  پێویستە  بۆیە  كردندا.  خەبات  لە  بێت  بەتواناتر 
چەكە  ئەم  شۆڕشگێڕێك  هەموو  و  كۆمۆنیستێك  هەموو 
هەڵبگرێت، بەاڵم لیبراڵیەت نكۆڵیی لە ملمالنێی ئایدۆلۆژی 
دەكات و داوای ئاشتیی نا-مەبدەئی دەكات ئەوەش بۆتە 
هۆی دەركەوتنی شێوازی بێبایەخ و هیچ و پووچ و بۆگەن 
تاكەكانی حیزب و رێكخراوە  بوونی هەندێك لە یەكە و 

شۆڕشگێرییەكان، بۆ گەنبوونێكی سیاسییه . 
و  خۆیی  بەرهەڵستی  كاتێك  لەسەرمان،  پێویستە 
لە  گیانەكان  بێ  و  وشك  قاڵبە  شێوازی  و  گۆشەگیریی 
مەسەلە  دوو  سەرنجی  دەكەین،  حیزبدا  نووسینەكانی 
رابردوو  هەڵەكانی  لە  وەرگرتن  دەرس  یەكەم،  بدەین: 
دووەم،  ئایندە.  هەڵەكانی  لە  دووركەوتنەوە  ئامانجی  بە 
رزگاركردنی  ئامانجی  بە  نەخۆشی  »چارەسەركردنی 
نەخۆش.« هەڵەكانی رابردوو پێویستە ئاشكرا بكرێن بێەوەی 
پێویستە  بگیرێت.  لەبەرچاو  كەسێك  هیچ  هەستیاریی 
ئەوەی لە رابردوودا رووی داوە لە شتە خراپەكان شیكار و 
رەخنە و هەڵسەنگاندنی بۆ بكرێت بە شێوازێكی زانستی 
تاوەكو لە داهاتوودا ئەو كارە بە وردی و هوشیاری زیاتر 
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و چاكتر بكرێت. ئەوەیە مەبەست لە:« دەرس وەرگرتن 
لە  دووركەوتنەوە  ئامانجی  بە  راب��ردوو  هەڵەكانی  لە 
هەڵەكانی داهاتوو.« بەاڵم تاكە ئامانجمان لە ئاشكراكردنی 
هەڵەكان و رەخنەی كەموكۆڕیی، رزگاركردنی مرۆڤە نەك 
لەناوبردنی، رێك وەك ئامانجی پزیشكه  لە چارەسەركردنی 
نەخۆشدا. ئەو كەسەی تووشی ریخۆڵە كوێرە بووە، رزگاری 
دەدات.  فڕێ  كوێرەكە  ریخۆڵە  پزیشك  كاتێك  دەبێت 
نەبێت،  سوور  خۆی  هەڵەكەی  لەسەر  هەڵەكارەكە  مادام 
تاوەكو  دەشارێتەوە  نەخۆشیەكەی  که   وایه   ئەوە  وەك 
بەڵكو  دەبێت،  مەحاڵ  چارەسەركردنی  و  دەكات  تەشەنە 
ئارەزوویەكی راستی دەبێت لە چارەسەر و راستكردنەوەی 
هەڵەكانی، ئەوا ئێمەش پێشوازیی لێدەكەین و چارەسەری 
باش.  هەڤاڵێكی  بیكەینە  ئەوەی  بۆ  دەكەین  دەردەك��ەی 
ئێمە لە چارەسەرەكەیدا سەركەوتوو نابین ئەگەر بكه وینە 
ئاڕاستەكردنی رەخنەی قورس و زبر بە مەبەستی ئەوەی 
نابێت  مرۆڤ  بەرامبەری.  دەربڕین  خۆمان  كینەی  و  رق 
زمان زبر و قسەڕەق بێت كاتی چارەسەركردنی دەردێكی 
ئاراستەكردنیدا  لە  پەلە  یاخود  سیاسیی،  و  بایۆلوژیی 
بكات، بەڵكو دەبێت لە ڕوانگەی« چارەسەریی نەخۆشیی 
پێبكەین،  دەست  نەخۆش«ه وه   رزگاركردنی  مەبەستی  بە 

چونكە ئەوە تاكە شێوازی راست و كاریگەرە. 
سەبارەت  پێبدرێت  ئاماژەی  دەبێ  كە  دیكە  خاڵێكی 
هەندێك  كە  ئەوەیە،  حیزبدا  لەناو  رەخنە  مەسەلەی  بە 
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لە هەڤااڵن لە رەخنەكانیاندا بایەخ بە مەسەلە گەورەكان 
نادەن، بەڵكو هەموو بایەخێكیان لەسەر مەسەلە سووكەكان 
چڕ دەكەنەوە و تێناگەن كە مەبەستی سەرەكی لە رەخنە 
بەاڵم  رێكخراوەییەكانە،  و  سیاسییەكان  هەڵە  سەرنجدانی 
ئەوەی پەیوەست بێت بە كەموكۆڕیی شەخسیەوە، پێویست 
بكرێت،  هۆیەوە  ب��ەو  هەڤااڵن  لە  زۆر  گلەیی  ناكات 
ئەگەر ئەم كەموكۆڕییانە پەیوەندیی بە هەڵەی سیاسی و 
رێكخراوەییەوە نەبێت، بۆ ئەوەی سەریان لێ تێك نەچێت 
بكات،  تەشەنە  رەخنەیە  ئەم جۆرە  ر  ئەگە  دانەمێنن.  و 
و  پێکناکۆکییه ک  لەسەر  حیزبدا  لە  بایەخەكان  هەموو 
جیاوازییە بچووكەكان چڕ دەبێتەوە. جا ئەوكات هەموان 
نرخەكان  بێ  شتە  بۆ  هوشیاری  و  لێدەنیشێت  ترسیان 
دەردەبڕن و ئەركە بچینەییەكانی حیزبیان لەبیر دەچێتەوە. 

ئەوەش مەسەلەیەكی مەترسیدارە. 
دەست  حیزبدا  لەناو  كاتێك  بین  ئاگا  بە  پێویستە 
بە  شتەكاندا  بەسەر  دان  حوكم  لە  دەكەین،  رەخنە  بە 
پشتبەستن بە بۆچوونی شەخسی و دەبێ دوور بخەینەوە 
لەسەر  دەبێت  رەخنەگرتن  كردن.  سووكایەتی  لە  رەخنە 
بناغەی بەڵگە و رووداوه کان بێت و لەسەر الیەنی سیاسی 

دابمەزرێنرێت. 
بەهێزكردنی  ب��ۆ  چەكێكە  حیزبدا  ل��ەن��او  رەخ��ن��ە 
رێكخراوەكانی حیزب و بەرزكردنەوەی تواناكانی خەبات، 
نییە  خەسڵەتانەی  ئەم  س��ووردا  سوپای  لە  رەخنە  بەاڵم 
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سەر  هێرشكردنە  بۆ  دەگۆڕدرێت  بەڵكو  جار،  هەندێك 
كەسەكان كە دەبێتە هۆی تێكشكاندنی كەسەكان و رێكخراوە 
تاكڕەویی  لە  وێنەیەكە  ئ��ەوەش  پێكەوە.  حیزبییەكان 
بۆرجوازیی بچووك، بەاڵم ئامرازی راستكردنەوەی ئەوەش 
بریتییە لەه وه ی: بۆ ئەندامانی حیزب روون بكرێتەوە، كە 
خەباتكردن  لە  حیزبە  تواناكانی  بەرزكردنەوەی  بۆ  رەخنە 
و لەپێناو بەدەستهێنانی سەركەوتن لە ملمالنێی چینایەتیدا 
و نابێت وەك ئامرازێك بۆ هێرشكرنە سەر خەڵك بەكار 

بهێنرێت. 
لەوە  ئ��ەوا  بێت،  تێدا  ناچونییەكمان  ئێمە  ئەگەر   
ناترسین ئاگادار بكرێینەوە لێیان و رەخنەمان ئاراستە بكرێت 
گەل  خزمەتی  ئێمە  ئەوەیە  لەبەر  ئەوەش  بەهۆیانەوە، 
دەگەین. ئیدی هەموو مرۆڤێك بۆی هەیە – هەر سەنگ 
ئاگادارمان  كەموكوڕییەكانمان  لە  هەبێت-  بایەخێكی  و 
بكاتەوە، ئەگەر رەخنەگرەكە راست بێت لە رەخنەكەیدا، 
كەموكۆێیەكانمان چاك دەكەین و ئەگەر پێشنیار بكات بۆ 

خزمەتكردنی گەل، ئەوا كاری پێدەكەین. 
فراوانترین  روونگەی  لە  كە  چین  كۆمۆنیستی  ئێمەی 
كە  وایە،  بڕوامان  و  دەكەین  كار  گەلەوە  بەرژەوەندیی 
لە  ناكەین  درێغیی  و  ڕەوای��ە  ت��ەواوی  بە  مەسەلەكەمان 
پێشكەشكردنی ئەوەی كە هەمانە لەپێناو ئەو مەسەلەیەدا 
و هەموو ساتێك ئامادەین گیانمان لەپێناو مەسەلەكەماندا 
بیرۆكەیەك،  هیچ  حاڵەتەدا  لەم  ئایا  بكەین.  پێشكەش 
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لەگەڵ  كە  هەیە  ریگەیەك  ی��ان  ڕای��ەك  بۆچوونێك، 
پێویستییەكانی گەلدا نەگونجێت و ئێمە نەتوانین لەخۆمانی 
سیاسی  پیسیەكی  هەر  دەبین  قایل  ئایا  بخەینەوە؟  دوور 
یان هەر گرفت و كۆستێكی  رووی گەشمان پیس بكات؟ 
هێشتا  كە  ئێمە  داڕزێنێت؟  دروستمان  جەستەی  سیاسی 
شەهیدە  لەو  بیر  هەركات  دەچێژین  ئازار  داین  ژیان  لە 
خۆیان  گیانی  و  بێشومارن  كە  دەكەینەوە  شۆڕشگێڕانە 
لەپێناو بەرژەوەندیی گەلدا بەخت كرد. ئیدی دوای ئەمە 
هیچ بەرژەوەندییەكی شەخسی هەیە كە بۆ قوربانی دان 
المان ئازیز بێت؟  ئایا هیچ هەڵەیەك هەیە كە نەتوانین 

لەخۆمانی دوور بخەینەوە؟
نابیت هەرگیز بوغرا بین بەو سەركەوتنانەی بەدەستمان 
و  بكەین  جڵەوگیر  بوغراییە  ئەو  دەبێت  بەڵكو  هێناوە. 
كە  بكەین  كەموكورتیانە  ئەو  ئاراستەی  رەخنە  هەمیشە 
لێمان روو دەدات، رێك وەكو چۆن دەموچاومان دەشۆین، 
و  پاك  لەپێناو  رۆژێك  هەموو  دەدەی��ن  گسك  ماڵ  یان 

تەمیزیی و البردنی خۆڵ و خاشاك. 
رەخنە دەبێت لەكاتی خۆیدا ئاراستە بكرێت و نابێت 
خۆتان  وەك��و  بكرێت،  ئاراستە  كات  تێپەڕبوونی  دوای 

راهاتوون. 
هەڵە و نسكۆكان فێریان كردووین و مێشك كراوەتر 
بووین، بەوەش توانیومانە كارەكانمان بە شێوەیەكی باشتر 
ئەنجام بدەین. زەحمەت و گرانە بۆ هەر پارتێكی سیاسی 
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ئومێدەوارین  ب��ەاڵم  هەڵەوە،  نەكەوێتە  تاكێك  هەر  و 
هەڵەكانمان كەمتر بن. كاتێك هەڵەیەك ئەنجام دەدەین، 
راستكردنەوەكەی  تا  و  دەكەین  راستكردنەوەیدا  لە  پەلە 

زووتر بێت باشترە.
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بەشی حەوتەم:
)28(

كۆمۆنیستەكان
پێویستە كۆمۆنیست راشكاو و نەفس پاك و دڵسۆز و 
بە ورەو چاالك بێت و بەرژەوەندیی شۆڕشی زیاتر بوێت لە 
ژیانی خۆی و بەرژەوەندییەكانی خۆی بۆ بەرژەوەندییەكانی 
شۆڕش ملكەچ بكات و پێویستە لە هەموو كات و شوێنێكدا 
بێ  بكات  خەبات  و  بیت  راستەكان  پڕەنسیپە  پابەندی 
ماندووبوون و بێزاری دژی هەموو بیرو كردارێكی هەڵە، 
و  حیزب  بەكۆمەڵی  ژیانی  پتەوكردنی  لەپێناو  ئ��ەوەش 
پتەوكردنی پەیوەندیی حیزب و جەماوەر. دەبێ زیاتر لە 
بایەخدان بە هەر تاكێك، بایەخ بە حیزب و جەماوەر بدات 
و زیاتر لە خودی خۆی، بایەخ بە خەڵكی دیكە بدات. تەنها 

بەمەش بە كۆمۆنیست دادەنرێت. 
بەرزترین  كە  بگەیەنین  هەڤاڵێك  هەموو  لە  دەبێت 
كردارەكانی  قسەو  سەرجەم  تاقیكردنەوەی  بۆ  پێوەر 
لەگەڵ  كردەوانە  و  قسە  ئەو  ئایا  ئەوەیە:  كۆمۆنیست 
میللیدا  فراوانی  جەماوەریی  بەرژەوەندیی  گەورەترین 

دەگونجێت و پشتگیریی دەكەن یان نا. 
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لە هیچ كات و بارودۆخێكدا بۆ كۆمۆنیست ناگونجێت 
بەرژوەندیی شەخسیی خۆی بخاتە پلەی یەكەمەوە، بەڵكو 
دەبێت بیخاتە خزمه تی بەرژەوەندیی نەتەوە و جەماوەریی 
گەلەوە. لەسەر ئەم بنەمایەش، خۆپەرستی و گوێ نەدان 
و  گەندەڵی  و  دەوڵ��ەت  لە  دزیكردن  و  كەمتەرخەمی  و 
خۆدەرخستن و شتی لەو جۆرە، سووكترین و قێزەونترین 
و  كاركردندا  لە  جدیبوون  خۆنەویستی  بەاڵم  ڕەوشتن، 
ئەو  بێدەنگی  بە  و  خۆڕاگری  بە  كاركردن  و  دەستپاكی 

رەوشتانەن كە سایستەی رێزن.
پێویستە كۆمۆنیست هەموو كات ئامادە بێت، پابەندی 
لەگەڵ  راستییەك،  هەر  راستیی،  چونكە  بێت،  راستی 
دەبێت  كۆمۆنیست  و  دەگونجێت  گەلدا  بەرژەوەندیی 
هەموو كات ئامادە بێت هەڵەكانی راست بكاتەوە، چونكە 

هەموو هەڵەیەك دژی بەرژەوەندیی گەلە.
بەرژەوەندیی  ئاگاداری  بدەین  هان  هەڤااڵن  پێویستە 
هەموو  و  حیزب  ئەندامێكی  هەموو  و  بكەن  هەموان 
كردەوەیەك  و  قسەیەك  هەموو  و  كاركردن  لقەكانی 
دەربچێت. هەموویەوە  حیزب  بەرژەوەندیی  لە  دەبێت 
بكرێت  دژبەریی  نابێت  هەرگیز  كە  پڕه نسیپێكە  ئەمە 

)هەڵوەشێنرێتەوە و بەرپەرچی بدرێتەوە(.
چارەسەریی  لە  بێت  پێشەنگ  دەبێت  كۆمۆنیست 
تیژبینیدا،  شتەكان بە شێوازی واقیعی و لە دووربینیی و 
چونكە ناتوانن ئەركەكانی سەرشانیان ئەنجام بدەن ئەگەر 
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و  دووربینیی  تەنها  و  نەكەن  پەیڕەو  واقیعی  شێوازی 
لە  ئاراستەكان  بزركردنی  لە  دەخاتەوە  دووریان  تیژبینیی 

رۆیشتنیاندا بەرەو پێشەوە. 
دووربینتر  دیكە  خەڵكانی  لە  كۆمۆنیستەكان  پێویستە 
و  دان  قوربانی  بۆ  بن  ئامادە  زیاتر  هەموان  لە  و  بن 
بەتوانا  زیاتر  هەموان  لە  و  بن  ورە  بەرزترین  خاوەنی 
لە  و  الیەنگیری  بێ  بارودۆخەكان  هەڵسەنگاندنی  بۆ  بن 
خەڵك بەتواناتر بن بۆ پشتبەستن بە زۆرینەی جەماوەر و 

بەدەستهێنانی پشتگیریان.
لە  بن  پێشەنگ  دەبێت  هەروەها،  كۆمۆنیستەكان، 
مامۆستای  ئەوان  كاتێكدا  هەموو  لە  چونكە  خوێندندا، 

جەماوەرن، بەاڵم لە هەمان كاتیشدا قوتابی جەماوەرن. 
بزووتنەوە  لە  كۆمۆنیستانەی  ئەو  لەسەر  پێویستە 
جەماوەرییەكاندا كار دەكەن دۆستی جەماوەر بن نەك ئاغا 
نەك  بن،  ماندوونەناس  مامۆستای  دەبێت  و  سەرۆك  و 
كۆمۆنیستەكان  لەسەر  پێویستە  بیرۆكراتی.  سیاسەتمەداری 
بخەنە  نەبنەوە و مەسەلەكەیان  لە جەماوەر جیا  هەرگیز 
پشتگوێ و رابەری كۆمەڵێكی بچووكی پێشكەوتنخواز بن 
داببڕێن،  جەماوەر  لە  و  گەڵیاندا  لە  بكەن  سەركێشی  و 
نێوان  پەیوەندیی  پتەوكردنی  بە  ب��دەن  بایەخ  بەڵكو 
پێشكەوتنخوازەكان و جەماوەری فراوان. ئەوەش مەبەستە 

لە ئاگاداركردنی كاروباری زۆرینە. 
ئێمەی كۆمۆنیست وەك تۆو واین، گەلیش وەك خاك. 
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بۆ هەر شوێنێك بچین، دەبێت بچینە ناو گەلەوە و رەگی 
تێدا داكوتین و گوڵ بكەین. 

هەموو  لە  لەسەرمان  پێویستە  كۆمۆنیست  ئێمەی 
كارێكدا بە جەماوەرەوە پەیوەست بین. ئەگەر ئەندامانی 
لەوێدا  ژیانیان  هەموو  و  بكەون  ماڵەوە  لە  پارتەكەمان 
بەسەر بەرن، نەیەنە دەرەوە بۆ روبەڕو بوونەوەی جیهان 
چین  گەلی  بۆ  سوودیان  كەواتە  ئیتر  گەردەلولەكە،  و 
چییە؟ بە هیچ جۆریك هیچ نییە! و ئێمە پێویستمان بەم 
جۆرە كەسانە نییە لە حیزبدا. دەبێت ئێمەی كۆمۆنیست 
گەردەلوولەكە  بەرامبەر  و  بینەوە  جیهان  روب���ەڕووی 
لە  پڕە  كە  ی  زەبەالحە  و  گەورە  جیهانە  ئەم  بوەستین. 
ملمالنێی جەماوەری و ئەم گەردەلوولە بەهێزەی ملمالنێی 

جەماوەری.
گرنگی  كۆمۆنیستەكان  نموونەیی  و  پێشەنگ  رۆڵی 
زۆر گەورەی هەیە. بۆیە ئەركی كۆمۆنیستەكانە لە سوپای 
هەشت و سوپای چوار كە ئازایانە پێشەنگ بن لە شەڕدا 
و لە جێبەجێ كردنی فرمانەكاندا و ئاگاداركردنی نیزامدا 
و ئەنجامدانی كاری سیاسی و پتەوكردنی یەكێتی ناوخۆ و 

هاوكاری.
هەرگیز نابێت كۆمۆنیست لەسەر ڕای خۆی سوور بێت 
و ملهوڕ بێت وابزانێت هەموو شتێك دەزانێت و خەڵكانی 
ژوورەكە  دەرگای  نابێت  و  نایەن  هیچ  كەڵكی  بە  دیكە 
لەسەر خۆی دابخات و خۆی بنوێنێت و خۆی بابدات و 
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بەسەر خەڵكدا و خۆی زاڵ بكات. 
خەڵكی  بۆ  گوێ  بایەخەوە  بە  كۆمۆنیست  پێویستە 
دەرەوەی حیزب رابگرن و بواریان بدەن ڕای خۆیان دەرببڕن، 
خۆ ئەگەر ڕاكانیان دروست بوو، دەبێت پێشوازیی لێبكەین 
و دەبێت شت فێر بین لە خاسیەتەكانیانەوە، بەاڵم ئەگەر 
وتەكانیان  بكەین  پشتگیرییان  دەبێت  بوو،  هەڵە  ڕاكانیان 
بۆ  مەسەلەكەیان  فراوانیەوە  سنگ  بە  پاشان  بكەن  تەواو 

روون بكەینەوە.
كردن  تەریك  هەڵوێستی  كۆمۆنیستەكان  نابێت 
هەڵە  ب��ەوان��ەی  بەرامبەر  وەرب��گ��رن  دوورك��ەوت��ن��ەوە  و 
ئومێدی  كە  ل��ەوان��ەی  بێجگە  دەك��ەن  كارەكانیاندا  لە 
لەسەریان  پێویستە  بەڵكو  لێناكرێت،  راستكردنەوەیان 
پێویستە خۆیان  تێبگەن كە  ئەوەی  بۆ  بكەن  ئامۆژگارییان 
لە خاڵی  لە هەڵەكردن دوور بكەونەوە و  چاك بكەن و 

دەسپێكی تازەوە دەست پێبكەن. 
لە  ب��ەوان��ەی  بەرامبەر  ناگونجێت،  كۆمۆنیست  بۆ 
پێبكەن،  سووكایەتییان  یان  گاڵتە  دواكەوتوون،  سیاسەتدا 
بەڵكو دەبێت خۆیان نزیك بكەنەوە و لەوان و قەناعەتیان 

پێبكەن و هانیان بدەن بەرەوپێش بچن. 
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)29(
 كادیرەكان 

نەگۆڕدرێت،  واڵتەكەمان  و  پارت  رەنگی  ئەوەی  بۆ 
سیاسەتێكی  و  راست  هێڵێكی  كە  نییە  بەس  ئەوە  تەنها 
راستمان هەبێت، بەڵكو مەسەلەكە پێویستی بە دروستكردن 
كە  هەیە  )نەوە(  جێگرەوە  ملیۆنەها  پەروەردەكردنی  و 
شۆڕشگێڕانە.  پرۆلیتاریای  مەسەلەی  بە  ب��دەن  درێ��ژە 
مەسەلەی  ب��ۆ  جێگرەوە  پ��ەروەردەك��ردن��ی  مەسەلەی 
داهاتوودا  لە  ئایا  مەسەلەیەكە  شۆڕشگێڕانە  پرۆلیتاریای 
شۆڕشگێرانەی  مەسەلەی  بە  درێ��ژە  ه��ەن  خەڵكانێك 
و  شۆڕشگێڕ  لە  كۆن  نەوەی  كە  بدەن،  لینینی  ماركسیی 
سەركردایەتیی  ئایا  و  نا؟  یان  پێكردوە  دەستی  پرۆلیتار 
شۆڕشگێرە  بەدەست  داهاتووا  لە  دەوڵەتەكەمان  و  پارت 
داهاتوو  نەوەی  ئایا  نا؟  یان  دەمێنێتەوە  پرۆلیتارەكانەوە 
و  ماركسیەت  كە  دەبن  ب��ەردەوام  راست  ریگەی  لەسەر 
دیكە،  مانایەكی  بە  یاخود  نا؟  یان  كێشاویانە  لینینیەت 
مەسەلەكە ئەوەیە ئایا دەتوانین سەركەوتن بەدەست بهێنین 
بەبێ دەركەوتنی شیواندنەكەی خرۆشۆف لە )چین(دا یان 
نا؟ كۆی قسەكە ئەوەیە ئەم مەسەلەیە گرنگییەكی گەورەی 
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واڵتەكەمان.  و  پارت  بۆ  مردنە  و  ژیان  مەسەلەی  هەیە، 
بە  بنچینەیی هەیە سەبارەت  گرنگییەكی  كە  مەسەلەیەكە 
ماوەی  بۆ  شۆڕشگێڕانە  پرۆلیتاریای  مەسەلەی  دواڕۆژی 
سەد یان هەزار یان تەنانەت دە هەزار ساڵ. ئیمپریالیستە 
لە  گۆڕانكارییانەی  بەو  پشتبەستن  بە  كەرەكان،  پێشبینی 
یەكێتی سۆڤیەت رووی دا، ئومێد دەبەستن بە »گۆررانی 
ئاشتیانە« لە نەوەی سێیەم و چوارەمی پارتی چینی. ئیدی 
ببڕین و پەك بخەین و  بەتەواوی  پێشبینیانە  دەبێت ئەم 
دەبێت ئێمە، لە رێكخراوە بااڵكانەوە بۆ نزمەكان، هەموو 
و  كردن  پ��روەردە  بە  بایەخ  شوێنێك  هەموو  لە  و  كات 

دروستكردنی جێگرەوە بدەین بۆ مەسەلەی شۆڕشگێڕی.
ئەو مەرجە پێویستانە چین كە پێویستە لەم جێگرەوانەدا 

هەبێت بۆ مەسەلەی پرۆلیتاریای شۆڕشگێریی؟
نەك  بن،  راستەقینە  لینینی  ماركسی  دەبێت  ئەمانە 
شێوێنەر وەكو خرۆشۆف كە تەنها بەرگی ماركسیی لینینیی 

بەخۆدا داوە.
پێویستە شۆڕشگێڕ بن بەوپەڕی دڵسۆزییەوە خزمەتی 
نەك  پێكەوە،  جیهاندا  و  چین  لە  بكەن  خەڵك  زۆرینەی 
چینی  لە  كەسێك  چەند  خزمەتی  كە  خرۆشۆف  وەك��و 
بۆرجوازی دەكات خاوەن ئیمتیازات لە واڵتەكەیدا.هەروەها 
خزمەتی بەرژەوەندیی ئیمپریالیەت و كۆنەپەرستیی لەسەر 

ئاستی نێودەوڵەتی دەكات.
پێویستە سیاسیی پرۆلیتاری بن و بتوانن لەگەڵ زۆرینەی 
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بكەن.پێویستە  لەگەڵدا  كاریان  و  بگرن  یەك  خەڵكدا 
ڕان،  یەك  ئەوانەی  لەگەڵ  یەكگرتن،  بێجگەلە  لەسەریان 
جیاوازە،  ڕایان  كە  ئەوانەش  لەگەڵ  بگرن  یەك  باشی  بە 
و  بوون  دژیان  راب��ردوودا  لە  كە  ئەوانەش  لەگەڵ  بەڵكو 
راستیش دەریخستووە، دوای ئەوە كە هەڵە بوون، بەاڵم 
دەبێت بەتایبەتی ئاگار بن بەرامبەر كەسانی خاوەن تەماعی 
شەخسی و پیالنگێڕانی وەك خرۆشۆف و رێگا بگرن لەم 
جۆرە كەسە خراپانە لە داگیركردنی سەرۆكایەتیی حیزب و 

حكومەت لە هەموو ئاستێكدا.
مەركەزیەتی  كردنی  جێبەجێ  لە  بن  نموونە  پێویستە 
دیموكراتیی حیزب و شێوازی سەركردایەتی لەسەر بنەمای 
پڕەنسیپە »لە جەماوەرەوە بۆ جەماوەر »، و پێویستە خۆیان 
ڕابهێنن لەسەر شێوازی دیموكراتی بە شێوەیەك بتوانن گوێ 
لە ڕای جەماوەر بگرن و نابێت زۆردار بن وەك خرۆشۆف 
و مركەزیەتی دیموكراتیی حیزب تیك بشكینن و هێرشی 
كتوپڕ دەكەنە سەر هەڤااڵن و بە شێوەیەكی دیكتاتۆری و 

زۆرەملێی.
پێویستە خاكی و بەئارام بن و لە سەرچڵی و خۆبەزلزانین 
دوور بكەونەوە. پێویستە پڕ بن لە گیانی رەخنەگرتن لەخۆ 
كار راست  بێت، كەموكۆڕی و هەڵەكانی  تێدا  بوێریان  و 
هەڵەكانیان  بن  خرۆشۆف  وەك  نابێت  هەرگیز  بكەنەوە. 
ئەوان  بۆ  تەنیا  بە  چاكەكە  كە  بكەن  ئیدیعا  و  داپۆشن 
دەگەڕێتەوە و هەموو هەڵەكان بە خەڵكی دیكەوە بلكێنن.
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پرۆلیتاریای  م��ەس��ەل��ەی  ب��ۆ  دروس���ت  ج��ێ��گ��رەوەی 
و  دەبێت.  پەیدا  جەماوەرییەوە  خەباتی  لە  شۆڕشگێڕانە 
دەبنە خاوەن  دەبن و  گەورە  گەردەلولەكانی شۆڕشدا  لە 
و  بكرێنەوە  تاقی  كادیرەكان  پێویستە  بۆیە  ئەزموون، 
جێگرەوەیان لێ هەڵببژیردرێت لە گەرمەی خەباتی درێژی 

جەماوەریدا.
پێویستە لەسەر حیزبمان رێكخراوەكانی لە سەرتاسەری 
ه��ەزار  دەی��ان  مەبەستیش  بە  و  بكاتەوە  ب��اڵو  واڵت��دا 
سەركردە  باشترین  لە  سەدانیش  و  بكات  دروست  كادیر 
جەماوەرییەكان و پێویستە ئەم كادیر و سەركردانە جڵەوەی 
ماركسیی-لینینی یان بەدەستەوە بێت و خاوەنی دووربینیی 
و  خۆبەختكردن  گیانی  و  بن  كار  لێهاتوویی  و  سیاسی 
كێشەكان  سەربەخۆیی  بە  بتوانن  و  هەبێت  قوربانیدانیان 
بەڵكو  نەجوڵێن،  گرفتەكاندا  لەبەردەم  و  بكەن  چارەسەر 
و  چین  ن��ەت��ەوەو  پێناو  لە  بكەن  ك��ار  دڵسۆزییەوە  بە 
بە  دەنووسێت  حیزب  بەمانە،  بەستن  پشت  بە  حیزبدا. 
ئەندامانی و جەماوەرەوە و بە پشتبەستن بە سەركردایەتیی 
بەزاندنی  لە  خۆی  ئامانجی  حیزب  ئەمانەوە  بەهێزی 
كادیر  ئەم  لەسەر  پێویستە  هەروەها  دێنێتەدی.  دوژمندا 
و سەركردانە دوور بن لە خۆپەرستی و پاڵەوانێتی فەردی 
و  دەمارگیری  و  سستی  و  تەمەڵی  و  دەرخستن  خۆ  و 
و  دڵسۆز  پاڵەوانی  ئەمانە  دەبێت  بەڵكو  قسەڕەقیی، 
خۆنەویست بن بۆ نەتەوەو چینەكان-ئەمە ئەو خەسڵەت 
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و شێوازی كاركردنەیە كە پێویست لە ئەندامانی حیزب و 
فاكتەری  كادیرەكان  هەبێت.  سەركردەكانیاندا  و  كادیران 
یەكالكەرەوەن دوای دەست نیشان كردنی هێڵی سیاسیی. 
بەم شێوەیە پەروەردەكردنی ژمارەیەكی زۆر لە كادیرانی 

تازە بە گوێرەی پالن یەكێكە لە ئەركەكانی خەباتمان.
لە  كۆمۆنیست  حیزبی  پێویستە  كە  پێوەرەی  ئەو 
سیاسەتیدا بەرامبەر بە كادیرەكان جێبەجێی بكات، بریتییە 
و  حیزب  رێبازی  كردنی  جێبەجێ  لەسەر  سووربوونیان 
ملكەچیان بۆ نیزامی حیزبی و پارێزگاری كردنی پەیوەندیی 
بەهێز لەگەڵ جەماوەر و توانایان بۆ كاركردن بە شێوەیەكی 
سەربەخۆ و گوڕوتینیان لە كاركردندا دووركەوتنەوەیان لە 
پێیدەگوترێت  ئەمە  شەخسی.  بەرژەوەندیی  بۆ  هەوڵدان 
»رێبازی دەست نیشانكردنی كەسەكان بە گوێرەی رەوشت 

و لێهاتووییان«.
بەردەوام بوون و خۆڕاگرتن پێویستە لە جێبەجێكردنی 
هەرەوەزیی  كاری  لە  كادیران  كردنی  بەشداری  نیزامی 
بەرهەمهێندا. كادیرانی پارت و دەوڵەتەكەمان زەحمەتكێشی 
بەو  بووبن.  میللەت  ملی  سواری  ش��ازادە  نەك  ئاسایین 
بەشداریەیان لە كاری هەرەوەزیی بەرهەمهێناندا هەمیشە 
لەگەڵ  توندوتۆڵ  پەیوەندیی  فراوانترین  پارێزگاریی 
زەحمەتكێشاندا دەكەن. ئەم نیزامە رێوشوێنێكی زۆر گرنگە 
سەركەوتن  بۆ  یاریدەدەرە  ئیشتراكیدا.  نیزامی  سایەی  لە 
بەسەر برۆكراسی و رێگەگرتن لە الدان و دۆگمای بیروباوەڕ.
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پێویستە بزانین چۆن كادیران بە باشیی هەڵبسەنگێنین. 
كاتێك كادیر هەڵدەسەنگێنین نابێت تەنها تەماشای قۆناغێكی 
كورتی ژیانیان، یان تاكە رووداوێك لە كارەكانیاندا بكەین، 
بەڵكو دەبێت تەماشای هەموو قۆناغەكانی ژیان و هەموو 
كارەكانیان بكەین.ئەوە رێگەی سەرەكییە لە هەڵسەنگاندنی 

كادیراندا.
پێویستە بزانین چۆن كادیران بە باشیی بەكار بخەین. 
بنچینەیی،  شتی  دوو  لە  بریتییە  سەركردەكان  ئەركی 
ك��ادی��رەك��ان.  بەكارخستنی  و  بیرۆكە  دروس��ت��ك��ردن��ی 
دەرك��ردن  فرمان  و  دروستكردن  بڕیار  و  نەخشەكێشان 
كردنی  »دروس���ت  كە  ئەمانەن  رێنماییەكان...هتد. 
بیرۆكە« لەخۆدە گرن. پاشان، پێویستە لەسەرمان، لەپێناو 
جێبەجێكردنی ئەم بیرۆكانەدا، لەگەڵ كادیرەكاندا یەكبگرین 
و هانیان بدەین بۆ جێبەجێكردنیان. ئەوەش مەبەستمانە لە 

»بەكارخستنی كادیران بەشێوەیەكی باش«.
پێویستە بزانین چۆن ئاگاداری كادیران بین. ریگەكان 

ئەمانەن:
-1رێنمایی كردنیان. ئەمە لەالیەكەوە بە مانای دەست 
ئاوه اڵکردنیان لە كاردا بە شێوەیەك بتوانن ئەركەكان بخەنە 
رێنمایی  گونجاودا  كاتی  لە  دیكەشەوە،  لەالیەكی  ئەستۆ. 
بكرێن، بە شێوەیەك بتوانن توانا دروستكەرەكانیان بخەنە 

ڕوو لەسەر بناغەی رێبازی حیزبی.
مانای  ب��ە  ئ���ەوەش  ئ��اس��ت��ی��ان.  -2ب���ەرزك���ردن���وەی 
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رۆشنبیركردنیان لە رێگەی دابینكردنی دەرفەت بۆ خوێندن 
لە  توانایان  و  تیۆرییان  تێگەیشتنی  بتوانن  شێوەیەك  بە 

كاركردندا بەرز بكەنەوە بۆ ئاستی بەرزتر.
-3 پشكنینی كارەكانیان و یارمەتیدانیان لە پوختەكردنی 
راستكردنەوەی  و  سەركەوتن  فراوانكردنی  و  ئەزموون 
كادیرەكان و پشكنین  بە  بدەین  هەڵەكانیان، بەاڵم ئەرك 
تا  نەمێنێت  لێیان  ئاگامان  نەكەین  كارەكانیان  ئەنجامی  بۆ 
بۆ  نییە  راست  رێگەیەكی  ئەوە  دەك��ەن،  قورس  هەڵەی 

ئاگاداری كردن و خزمەتكردنیان.
بهێنرێت  پێكردن بەكار  پێویستە رێگەی قەناعەت   4-
یارمەتیان  كردوە   هەڵەیان  ئەوانەی  كادیرەكاندا،  لەگه ڵ 
بدرێت هەڵەكانیان راست بكەنەوە. نابێت پەنا بۆ ملمالنێ 
قورسیان  هەڵەی  كە  نەبێت  ئەوانە  لەگەڵ  تەنها  ببرێت 
دان  لێرەدا  كردن.  رێنمایی  بە  نەبوون  رازی  و  كردوە 
بەخۆداگرتن پێویستە، نابێت پەلە بكەین لە لكاندنی تۆمەتی 

»هەلپەرست« بەخەڵكەوە و بكەوینە ملمالنێ لەگەڵیاندا.
كاتێك  گرفتەكانیان.  نەهێشتنی  بۆ  -5یارمەتیدانیان 
و  نەخۆشی  وەك  دەبنەوە،  گرفت  روبەڕووی  كادیرەكان 
سەختیی بژێویی و كێشەی خێزانی یان هەر گرفتێكی دیكە، 
ئاگادارییەكیان  و  خزمەت  جۆرە  هەموو  ئیمەیە  ئەركی 

بكەین.
ئەمانەن رێگاكانی خزمەتكردنی كادیران.

پێكهێنانی تاقمێك سەركردە كە بەراستی بەجەماوەرەوە 
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لكابێت لە رەوتی خەباتی جەماوەریدا نەك دوور لێیانەوە، 
زەحمەتە ئەگەر بەرەبەرە نەبێت. لە زوربەی حاڵەتەكاندا، 
و  نەمێنێتەوە  خۆی  وەك  قیادیە  كۆمەڵە  ئەو  پێویستە 
لە  مەزندا،  خەباتی  بەڕێوەچوونی  كاتی  لە  گۆڕان  بەبێ 
پێویستە  كۆتایی.  قۆناغی  یاخود  بێت  سەرتاییدا  قۆناغی 
بەردەوام پلەی چاالكەكان، ئەوانەی لە بواری خەباتكردندا 
ئەوانە  جێگەی  ئەوەی  بۆ  بكرێتەوە  بەرز  دەردەك��ەون، 
بگرنەوە كە دواكەوتوون، یاخود لە ئەندامە سەرەتاییەكانی 

كۆمەڵەی سەركردەكان جیا بوونەتەوە.
نوێی  كادیری  زۆر  ژمارەیەكی  پارتەكەمان  ئەگەر 
كادیرە  لەگەڵ  یەكبوون  و  هاوكاری  بە  ئەوانەی  نەبێت، 
كۆنەكاندا كار دەكەن، مەسەلەكەمان بەرەو پێش ناچێت.
كادیرە  لە  پێشوازی  كۆنەكان  كادیرە  دەبێت هەموو  بۆیە 
نوێیەكان بكەن و بەگەرمی و سۆزو خۆشەویستیان بۆیان 
هەبێت. راستە كادیرە نوێیەكان كەموكۆڕییان هەیە، چونكە 
خاوەنی  و  بەشدارن  شۆڕشدا  لە  كەمە  ماوەیەكە  ئەوان 
ئەزموون نین و هەندێكیان بە ناچاری هەڵگری پاشماوەی 
ئایدۆلۆژیی خراپی كۆمەڵگەی كۆنن، پاشماوەی ئایدۆلۆژیی 
تاكڕەویی، كە خەسڵەتی بۆرژوازیی بچووكە، بەاڵم دەكرێت 
و  كردن  رۆشنبیر  رێگەی  لە  بەرە  بەرە  كەموكۆڕییە  ئەم 
كادیرە  خەسڵەتی  نەهێڵرێت.  شۆڕشدا  لە  تواندنەوە 
تازەكان، كە ستالین دەڵێت، بریتییە لەوەی كە هەستێكی 
ناسكیان بۆ شتە نوێیەكان هەیە، لەبەر ئەوە پلەیەكی بەرز 
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حەماس و ئامادەییان تێدایە، ئەوەش ئەو خاسیەتانەیە كە لە 
هەندێك كادیری كۆندا نەماوە، بۆیە پێویستە لەسەر كادیرە 
كۆن و نوێیەكان رێز لە یەكتر بگرن و لە یەكتر فێر بن و 
هەر یەك لە خاسیەتەكانی ئەوی دیكە سوود وەربگرێت 
تاوەكو بەسەر كەموكورتییەكانی خۆیدا سەربكەوێت تاوەكو 
بتوانن وەك یەك پیاو یەك بگرن، بۆ خزمەتكردنی مەسەلە 

هاوبەشەكە و دووركەوتنەوە لە رێبازی گۆشەگیری.
ئاگاداری كردنی كادیرە حیزبییەكان بەس نییە، بەڵكو 
دەبێت ئاگاداری كادیرە نا-حیزبیەكانیش بكەین.لە دەرەوەی 
نابیت  بۆیە  هەن،  زۆر  لێهاتوویی  و  توانا  خاوەن  حیزب 
حیزب پشتگوێیان بخات. ئەركی هەموو كۆمۆنیستێكە كە 
دەست لە لووتبەرزی و خۆبەزلزانین هەڵبگرێت و بە باشی 
هاوكاریی بكات لە كاردا لەگەڵ كادیرە نا-حیزبیەكاندا و 
بەوپەڕی دلسۆزییەوە یارمەتیان بدات و بەگەرمی هەڤاڵ بۆ 
هەڤاڵ مامەڵەیان لەگەڵدا بكات و چاالكییان ئاراستە بكات 
بۆ خزمەتی مەسەلە گەورەكە، مەسەلەی بەرهەڵستیی یابان 

و بیناكردنی نیشتمان.
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)30(
گەنجـــــــــــــــــــان

لە  بەاڵم  ئێمەشە،  موڵكی  و  ئێوەیە  موڵكی  جیهان 
هێز  ئێوە  گەنجان!  ئێوەیە.  موڵكی  كۆتاییدا  لێكدانەوەی 
ژیاندان وەك خۆری  بەهاری  لە  و  لێدەتكێ  و چاالكیتان 

پرشنگداری نیوەڕۆ. ئومێدمان بە ئێوەوە بەستووە.
چینیش  ئایندەی  ئێوەیە.  موڵكی  هەمووی  جیهان 

لەدەست ئێوە دایە.
پێویسته  لە سەرجەم گەنجان بگەیەنرێت كە واڵتەكەمان 
بە  بگۆڕدرێت  دۆخە  ئەم  مەحاڵە  و  هەژارە  زۆر  هێشتا 
شێوەیەكی ریشەیی لە ماوەیەكی كورتدا و ئێمە بە تەنیا 
پشت بە گەنجان و رۆڵەكانی گەل دەبەستین بۆ ئەوەی بە 
سەركەوتوویی خەبات بكەن تاوەكو بە دەستی خۆیان واڵت 
لە  بەهێز  و  دەوڵەمەند  دەوڵەتێكی  بیكەنە  و  بكەن  بینا 
دەیان ساڵی داهاتوودا. هاتنەكایەی نیزامی ئیشتراكی رێگای 
بۆ كردینەوە بۆ جیهانێكی نموونەیی، بەاڵم بیناكردنی ئەم 
جیهانە نموونەییە بەندە لەسەر كاری بەردەوام و چاالكیی 

ئێمە.
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ژمارەیه كی بەرچاوی گەنجان بەهۆی ئەوەی ئەزموونی 
سیاسی و ژیانی كۆمەاڵیەتییان نییە، بەراوردی نێوان چینی 
كۆن و چینی نوێ بە باشی نازانن، بەالیانەوە قورسە بە 
بەرپا  تاڵەی  خەباتە  ئەو  گەلەكەمان  چۆن  تێبگەن  قووڵی 
كردووە و چەندین بەربەستی تێپەڕاندووە و خۆڕاگر بووە 
توانیویەتی  تاوەكو  ناڕەحەتی،  جۆر  چەندین  بەرامبەر 
ببێت،  )كومینتان(رزگاری  كۆنەپەرستانی  و  داگیركەر  لە 
هەروەها بەالیانەوە گرانە بە باشی تێبگەن كە پێكهێنانی 
كۆمەڵگەی بەختەوەریی ئیشتراكی نایەتەدی ئه گه ر لە رێگای 
كاری سەخته وه  نەبێت بۆ ماوەیەكی درێژ. بۆیە پێویستە 
و  زیندوو  سیاسیی  پەروەردەیی  كاری  بێوچان  لەسەرمان 
واقیعی لەناو جەماوەردا ئەنجام بدەین، بەردەوام راستیی 
ئەو گرفتانەی سەرهەڵدەدەن بۆیان روون بكەینەوە و راوێژ 
بكەین چ رێوشوێنیك بگرینەبەر بۆ سەركەوتن بەسەر ئەم 

گرفتانەدا. 
گەنجان لەناو هێزەكانی دیكەی كۆمەڵگەدا چاالكترین 
خوێندن  بەرەو  زیاتر  خەڵك  لە  بەگوڕوتینترینن.  و  هێز 
موحافیزكارن.  بیركردنەوەیاندا  لە  كەمتر  لەوان  و  دەچن 
ئەوەش بەتایبەتی لە سەردەمی ئیشتراكیدا دەردەكەوێت.
ئێمە داوا لە رێكخراوەكانی حیزب لە سەرتاسەری واڵتدا 
كۆمەڵەی  لەگەڵ  هاوكاری  بە  بدەن  بایەخ  كە  دەكەین 
گەنجان لە باسكردنی مەسەلەی سوودوەرگرتن لە توانا و 
ووزەی گەنجەكانمان بەتایبەتی و نابیت مامەڵە لەگەڵیاندا 
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تایبەتیەكانیان  خاسیەتە  و  دیكە  تاكەكانی  وەك  بكەن 
بەتەمەن  لە  بێگومان  گەنجانیش  دەبێت  بخەن.  پشتگوێ 
لە  بدەن  توانا هەوڵ  بەگوێرەی  و  بن  فێر  پیرەكانەوە  و 
چاالكییە بەسوودە جۆراوجۆرەكاندا بە رەزامەندیی ئەوان 

بەشداری بكەن. 
و  گەنجەكان  لە  گەنجێك  ناسینی  بۆ  چییە  پێوەر 
ناشۆڕشگێڕە؟  یان  شۆڕشگێرەكان  لە  یەكێكە  بدەین  بڕیار 
ناڕازی  یان  ئارەزوویەتی  ئەویش  هەیە  پێوەر  یەك  تەنها 
بوونیەتی كە تێكەڵ بە جەماوەرە فراوانەكەی كرێكاران و 
جوتیاران ببێت، هەروەها ئایا ئەو ئارەزوە ئەنجام دەدات 
بە  و  تێكەڵبوون  ئەو  بۆ  بێت  ئارەزومەند  ئەگەر  نا.  یان 
شۆڕشگێڕە،  ئەوە  بدات،  ئەنجام  ئ��ارەزووە  ئەو  كردەنی 
دەنا ئەوە ناشۆڕشگێڕ یاخود دوژمنی شۆڕشە. ئەگەر ئەو 
ئەمڕۆ تێكەاڵوی جەماوەری كرێكارو جوتیاران ببێت، ئەوا 
و  كەوتەوە  دوور  لەوە  سبەی  ئەگەر  شۆڕشگێرە.  ئەمڕۆ 
هەڵگەڕایەوە بۆ چەوسانەوەی هەموو خەڵك، ئەوا دەبێتە 

ناشۆڕشگێڕ یاخود دژە شۆڕش.
رۆرشنبیران، بەرلەوەی تێكەاڵوی خەباتی شۆڕشگێڕیی 
بەرژەوەندیی  خزمەتی  بن  بەنیاز  یاخود  بن،  جەماەری 
جەماوەر بكەن و تێكەڵیان بن، زۆر كات ئارەزوی ئەنگێزەی 
خۆیی و تاكڕەوی دەبن. لە بیركردنەوەیاندا كردەیی نین 
و لە چاالكیاندا دوودڵن.لەبەرئەوە و لەگەڵ ئەوەشدا كە 
جەماوەری فراوانی رۆشنبیرە شۆڕشگێڕەكانی چین دەكرێت 
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لە شۆڕشدا رۆڵی پێشەنگ و پرد ببینن، بەاڵم تا كۆتایی 
هەموویان بە شۆڕشگێڕیی نامێننەوە. هەندێكیان ریزەكانی 
هەستیار  ساتی  گەیشتە  هەركات  و  دێڵن  بەجێ  شۆڕش 
دەبن  كەمیشیان  ژمارەیەكی  دەنوێنن.  سلبی  هەڵوێستی 
ئەم  بەسەر  ناتوانن  رۆشنبیرەكان  و  شۆڕش  دوژمنی  بە 
كەموكورتیانه دا زاڵ بن، مەگەر ماوەیەكی زۆر بەشدار بن 

لە خەباتی جەماوەریدا.
پێویستە لەسەر كۆمەڵەی گەنجان، لەپاڵ بەردەوام بوون 
لە كاركردنی گونجاودا لەگەڵ حیزب بۆ ئەنجامدانی ئەركە 
سەرەكییەكەی، كاری تایبەت بەخۆی بكات كە گونجاو بێت 
لەگەڵ خاسییەتی گەنجاندا.پێویسته  )چین(ی نوێ ئاگاداری 
گەنجەكانی بكات و بایەخ بە پێگەیشتنی نەوەی نوێ بدات. 
گەنجانیش لەسەریانە بخوێنن و كار بكەن، بەاڵم لە قۆناغی 
نەشونمای جەستەییدا دەبێت بایەخی تەواو بدرێت بە كار 
و خوێندن و چاالكیی كات بەسەربردن و وەرزشییەكانیان و 

لە هەمان كاتدا حەوانەوەیان. 
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)31( 
ژنان

دەسەاڵتن  نیزامی  سێ  ژێردەستەی  چین  لە  پیاوان 
دەسەاڵتی  و  خێڵەكی  دەس��ەاڵت��ی  سیاسی،  )دەس��ەاڵت��ی 
ئایینی(.... بەاڵم ژنان، لەگەڵ ئەوەی كە ژێردەستەی ئەو 
سێ دەسەاڵتەن كە ئاماژەمان پێدا، ژێردەستەی پیاوانیشن 
)دەسەاڵتی مێردایەتی(. ئەم چوار جۆرە دەسەاڵتە، سیاسیی 
عەقڵیەتی  نموونەی  مێردایەتی،  و  ئایینی  و  خێڵەكی  و 
باوكساالریی دەرەبەگایەتیە و ئەو چوار كۆت و زنجیرەیە 
پێشتر  جوتیاران.  بەتایبەتی  دەبەستێتەوە،  چین  گەلی  كە 
باسمان كرد كە چۆن جووتیاران دەسەاڵتی سیاسیی خاوەن 
زەوییەكانیان لە الدێ رووخاند. كاتێك كە دەسەاڵتی سیاسی 
دەسەاڵتەكانە،  هەموو  پشتی  بڕبڕەی  زه وییەكان  خاوەن  
بەاڵم بە رووخان و كەوتنی، كۆڵەكەكانی دەسەاڵتی خێڵەكی 
بە  تێکچوون. سەبارەت  ئایینیی و مێردایەتی هەمووی  و 
دەسەاڵتی مێردایەتی، هەمیشە تاڕادەیەك الواز بووە لەناو 
هەژارەكان  جوتیارە  ژنە  چونكە  هەژارەكاندا،  جووتیارە 
ناچاربوون بە هۆكاری دارایی، بەشداریی كاری جەستەیی 
پاشانیش  و  دەستڕۆیشتوەكان  چینە  ژنانی  لە  زیاتر  بكەن 
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مافی زۆرتریان هەبووە لە قسەكردندا، تەنانەت لە بڕیاردان 
ئابووریی  دا لە كاروباری خێزانیدا. لەم سااڵنەی دواییدا، 
الدێ زیاتر الت بوو. بەوەش مەرجی بنچینەیی بۆ دەسەاڵتی 
پیاوان لەسەر ژنان الواز كرد. ئەمڕۆش كە بزاوتی جوتیاران 
هەڵساوەتەوە، لە زۆر جێگە ژنان یەكێتیی ژنانی الدێیان 
رەخساوە  بۆ  دەرفەتیان  چونكە  رێكخستووە  و  پێكهێناوە 
سەر بەرز بكەنەوە، ئیتر دەسەاڵتی مێرد رۆژ لەدوای رۆژ 
ئاڵۆزتر بووە. بەكورتی هەموو عەقڵیاتەكان و رژێمەكانی 
دروست  دەرەبەگایەتی  باوكساالری  نیزامی  بنەمای  لەسەر 
فراوانبوونی  لەگەڵ  رۆیشتوون  نشوستی  ب��ەرەو  ب��وون 

دەسەاڵتی جوتیاران.
چاالكیی  و  بەرهەمهێنان  لە  بەشداری  و  یەكبگرن 
سیاسی  و  ئابووری  باری  چاكتركردنی  بۆ  بكەن  سیاسیدا 

ژنان!
گەنجان  بەرژەوەندیی  كردنی  پارێزگاری  داوای  ئێمە 
و ژنان و مندااڵن و ژنان دەكەین لەگەڵ بە هاناچوونی 
و  خوێندنیان  درێژەپێدانی  لە  بێبەشن  گەنجانەی  ئەو 
یارمەتیی گەنجان و ژنان بۆ رێكخستنی خۆیان بۆ ئەوەی 
لە  كارانەی  ئەو  لە هەموو  بكەن  بەشداری  یەكسانیی  بە 
یابانی،  دوژمنكاری  دژی  دایە  بەرگری  جەنگی  خزمەتی 
یاخود ئەوەی خزمەت بە پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی دەكات. 
و  هاوسەرگیریی  ئازادیی  ئەنجامدانی  داوای  هەروەها 
یەكسانیی نێوان ژن و پیاو دەكەین لەگەڵ دەستەبەركردنی 
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دەرفەتی خوێندنی بەسوود بۆ گەنجان و مندااڵن.
رێكوپێك  بە شێوەیەكی  كار  كردنی هێزی  هەماهەنگ 
هاندانی ژنان بۆ بەشداری كردن لە بەرهەمهێناندا یەكەمین 

ئەركی بنچینەییمانە لە بواری بەرهەمهێنانی كشتوكاڵیدا.
 ئەوەی گرنگیی زۆری هەیە لەپێناو بیناكردنی كۆمەڵگەی 
بۆ  ژنانە  فراوانی  جەماوەری  تاودانی  مەزندا،  ئیشتراكی 
بەشداری كردن لە چاالكییەكانی بەرهەمهێناندا. پێویستە لە 
كاری  بۆ  یەكسان  كرێی  پڕەنسیپی  بەرهەمهێناندا  مەیدانی 
یەكسان لە نێوان پیاو و ژندا بهێنینەدی. یەكسانیی راستەقینە 
لە نێوان ژنان و پیاواندا بە ئەنجام ناگەیەنرێت تەنها لە كاتی 

پڕۆسەی گۆڕانی ئیشتراكی هەموو كۆمەڵگەوە نەبێت.
هاوكاریی  نیزامی  هێنانەناوەوەی  لە  كۆتاییهاتن  دوای 
كشتوكاڵی زۆر لە كۆمەڵە هەرەوەزییەكان بینیان كە هێزی 
كار كەمترە لە پێویست. ئیدی تاودانی جەماوەری فراوانی 
ژنان، ئەوانەی پێشتر لە كێڵگەكاندا كاریان نەكردووە بۆتە 
پێویستی بۆ ئەوەی پێگەی خۆیان لە بەرەی كاردا وەربگرن. 
دەبێت  و  كار  هێزی  بۆ  مەزنن  گەنجینەیەكی  چین  ژنانی 
سوود لەم گەنجینەیە وەربگیرێت لە كاتی خەباتكردندا بۆ 

بیناكردنی واڵتێكی ئیشتراكی مەزن.
توانا بدەن بە هەموو كرێكارانی ژن كە پێگەی خۆیان 
یەكسان  كرێی  پڕەنسیپی  لەژێر  وەربگرن  كاردا  بەرەی  لە 
بۆ كاری یەكسان و دەبێت ئەم پڕەنسیپە بە زووترین كان 

جێبەجێ بكرێت. 
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)32(
رۆشنبیریی و هونەر

لە جیهانی ئەمڕۆماندا هەموو هونەر و ئەدەبێك دوای 
و  دەكەوێت  تایبەت  سیاسیی  هێڵێكی  و  تایبەت  چینێكی 
لەسەروو  هونەر  یاخود  هونەر،  لەپێناو  هونەر  لەڕاستیدا 
چینەكانەوە، یان هونەری هاوتەریبی سیاسەت، یان دوور لە 
سیاسەت بوونی نییە. ئەدەب و هونەری پرۆلیتاری بەشێك 
پرۆلیتاری.  شۆڕشگێریی  مەسەلەی  هەموو  لە  پێكدێنن 
ئەوانە هەروەك لینین دەڵێت »قەڵغان و لولەبزمارن« لە 

سەرتاپای مەكینەی شۆڕشگێڕیدا.
ف��راوان��ی  ج��ەم��اوەری  ب��ۆ  شۆڕشگێڕی  رۆشنبیریی 
ل��ەڕووی  چونكە  مەزنە،  شۆڕشگێرانەی  چەكێكی  گەل 
بەرپابوونی  بەرلە  دەكات  خۆش  زەمینە  ئایدۆلۆژییەوە 
پێویست  گرنگی  بەرەیەكی  شۆڕشدا  كاتی  لە  و  شۆڕش 

پێكدێنێت لەبەرەی شۆڕشگێڕیی گشتیدا.
خزمەتی  ئامانجی  بە  هونەرمان  و  ئەدەب  پێویستە   
جەماوەری فراوان بێت، لە پێشیشیانەوە كرێكار و جوتیار 

و سەرباز.
كار  هونەردا  و  ئەدەب  بواری  لە  ئەوانەی  پێویستە 
هەڵوێستیان  و  بەجێبهێنن  ئەركە  ئەم  ئێمە  الی  دەكەن، 
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بگۆڕن. دەبێت بەرەبەرە هەڵوێستیان بگۆڕن به الی جوتیاران 
لە  ئەوەش  پرۆلیتاریادا.  الی  و  سەربازان  و  كرێكاران  و 
بواری تێكەاڵوبوونیان و بەشداری كردنی چاالك لە خەباتی 
ئیدی  كۆمەڵگە.  و  ماركسی  دیراسەی  بواری  و  عەمەلی 
تەنها بەم شێوەیە دەتوانین ئەدەب و هونەری راستەقینە 
بۆ كریكاران و جوتیاران و سەربازان بخولقێنین، خولقاندنی 

ئەدەب و هونەرێكی پرۆلیتاریی راستەقینە.
لە  بەشێكی چاالك  بكرێتە  ئەدەب و هونەر  پێویستە 
ئامێرە شۆڕشگێڕانەكەماندا، بۆ ئەوەی ببنە چەكێكی بەهێز 
دوژمن  پەالماری  و  بخەین  یەك  و  رۆشنبیر  پێ  میللەتی 
بدەین و تیكی بشكێنین و یارمەتیی گەلەكەمان بدەین بۆ 
ئەوەی بتوانێت بە یەك دڵ و یەك ئیرادە بجەنگێت لەگەڵ 

دوژمندا. 
هونەریی:  و  ئەدەبی  رەخنەی  بۆ  هەن  پێوەر  دوو 
پێوەری  دیكەشیان  ئەوی  و  سیاسییە  پێوەری  یەكێكیان 
هونەری. پێوەری سیاسی و پێوەری هونەری هەیە، كەواتە 
پەیوەندیی نێوانیان چییە؟ سیاسەت لە پلەی هونەردا نییە 
و تێڕوانینی گشتی بۆ جیهان لە پایەی داهێنانی هونەری و 

رەخنەی هونەریدا نییە.
رەت  چەسپاوەكان  و  دەرهەست  پێوەرە  تەنها  ئێمە 
ئەو  بەڵكو  ناگۆڕدرێن،  هەرگیز  كە  ئەوانەی  ناكەینەوە، 
كە  دەكەینەوە  رەت  چەسپاوانەش  و  دەرهەست  پێوەرە 
قابیلی گۆڕان نییە. چینە جیاوازەكانی كۆمەڵگە لە هەموو 
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هونەریی  و  سیاسی  پێوەری  چینایەتیدا  كۆمەڵگەیەكی 
ج��ی��اوازی��ان ه��ەی��ە، ب��ەاڵم ه��ەم��وو چینێك ل��ەم ج��ۆرە 
دادەنێت  یەكەم  پلەی  بە  سیاسی  پێوەری  كۆمەڵگایانەدا 
داوای  ئێمە  بەاڵم  پلەی دووەم،  بە  پێوەری هونەریش  و 
نێوان  یەكێتیی  و  دەكەین  هونەر  و  سیاسەت  یەكێتیی 
ناوەڕۆك و شێوەش، واتە یەكێتیی نێوان ناوەڕۆكی سیاسیی 
شۆڕشگێڕانە و بەرزترین ئاست لە شێوەی هونەری و كارە 
نییە،  هونەرییان  نایابیی  و  چاكی  ئەوانەی  هونەرییەكان، 
سیاسییەوە  لەڕووی  هەرچەندە  نابێت  كاریگەرییان  هیچ 
پێشكەوتنخواز بێت. ئیدی ئێمە بە تەنیا بەرهەڵستی ئەو 
هەڵەیان  سیاسیی  بۆچوونی  كە  ناكەین  هونەرییانە  كارە 
هەیە، بەڵكو بەرهەڵستی ئەو مەیل و بۆچوونانەش دەكەین 
كە بانگەشە بۆ كاری هونەری دەكەن )لە شێوەی ریكالم 
و دروشم( كە هەڵگری بۆچوونی سیاسیی راستن بێئەوەی 
هیچ كاریگەرییەكی هونەرییان هەبێت. لەبەرئەوە، دەبێت 
ئێمە لە بواری ئەدەب و هونەردا لە دوو بەرەدا ملمالنێ 

بكەین. 
بكرێتەوە  گوڵ  سەد  با   ( دەڵێت  كە  سیاسەتەی  ئەو 
و سەد قوتابخانەی فیكری پێشبڕكێ بكەن( هانی دەست 
گەشەكردنی  هانی  و  دەدات  زانست  و  هونەر  پێكردنی 
رۆشنبیریی ئیشتراكی دەدات لە واڵتەكەماندا. لە مەیدانی 
هونەردا دەكرێت شێوە و شێوازی جۆراوجۆر گەشەبكات و 
لە بواری زانستدا، دەكرێت قوتابخانە جیاوازەكان ئازادانە 
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بۆ  بانگەشەكردن  پێمانوایە،  ئێمە  چونكە  بكەن،  مشتومڕ 
شتێك بە زۆر بۆ شێوازێك یان قوتابخانەیەك و بێبەشكردنی 
ئەم شێواز و ئەو قوتابخانە بە هێزی دەسەاڵتی ئیداریی، 
كارێكە زیان بە گەشەكردنی هونەر و زانست ده گه یه نێت. 
دەبێت  زانستدا،  و  هونەر  لە  هەڵە  و  راست  مەسەلەی 
هونەری  ناوەندە  نێوان  لە  ئازادەوە  مشتومڕی  رێگای  لە 
و  هونەر  مومارەسەكردنی  رێگەی  لە  و  زانستییەكان  و 
و  زبر  شێوازی  بە  نابیت  و  بكرێت  چارەسەر  زانستەوە 

بڕندە چارەسەر بكرێت. 
سوپایەك كە رۆشنبیریی نەبێت، سوپایەكی عەقڵ الوازە 

و سوپای عەقڵ الوازیش ناتوانێت دوژمن ببەزێنێت. 
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) 33 (
فێربوون

بۆ  كشتوكاڵیدا  دواكەوتووی  )چین(ی  گۆڕینی  لەپێناو 
واڵتێكی پیشەسازی پێشكەوتوو، ئەركی قورس روبەڕومان 
پێویستەوە  ئاستی  لە  ئەزموونەكەمان  هێشتا  و  دەبێتەوە 

دوورە، بۆیە پێویستە بە باشی فێر ببین.
بیری  ئەوەش  بۆ  و  دەگۆڕێت  بارودۆخەكە  بەردەوام 
فێر  پێویستە  بگونجێت،  نوێدا  بارودۆخی  لەگەڵ  مرۆڤ 
ببێت، تەنانەت ئەوانەش كە شارەزای ماركسیەتن. ئەوانە تا 
رادەیەكیش لەسەر هەڵوێستی پرۆلیتاریی خۆیان چەسپاون. 
بێت  نوێ  ئەوەی  و  بن  ب��ەردەوام  فێربووندا  لە  دەبێت 

وەریگرن و دیراسەی مەسەلە تازەكان بكەن.
ببین.  فێری  نەماندەزانی  پێشتر  كە  ئەوەی  دەتوانین 
ئێمە نەتەنیا لە داڕووخانی جیهانی كۆندا كارامەین، بەڵكو 
كاری باشیش دەزانین ئەنجامی بدەین بۆ بیناكردنی جیهانی 

نوێ.
بەرامبەر بە خوێندن و فێربوون دوو هەڵوێست هەیە، 
بیروباوەڕە  )رەقبوونی(  مەنگبوونی  هەڵوێستی  یەكێكیان 
كە خاوەنەكەی بایەخ بە بارودۆخەكە نادات كە لە واڵتدا 
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هەیە، بەڵكو السایی هەموو شتێك دەكاتەوە بەبێ جیاوازی 
دانان لە نێوان ئەوەی دەكرێت جێبەجێ بكرێت و ئەوەی 
نییە،  دروست  هەڵوێستە  بكرێت.ئەم  جێبەجێ  ناكرێت 
بەاڵم هەڵوێستەكەی دیكە بەمانای كارەكانی بیرە لە كاتی 
لەگەڵ  لەوانەی  وەرگرتن  سوود  و  فێربووندا  و  دیراسە 
وەرگرتنی  بەواتای  دەگونجێت،  واڵتدا  ئێستای  بارودۆخی 
ئەو ئەزموونەی بۆ ئێمە سوودی هەیە. ئەم هەڵوێستەی 

دوایین ئەوەیە، كە ئێمە پێویستمان پێیەتی.
ستالین  و  لینین  و  ئەنگڵس  و  ماركس  تیۆرییەكانی 
ئێمە  نابێت  جیهان.  س��ەرج��ەم  ب��ۆ  دروس��ت��ن  تیۆریی 
تیۆرییەكانیان بە باوەڕێكی مەنگ و وەستاو دابنێین، بەڵكو 
دەبێت بە رێنماییكاری دابنێین لە كارەكانماندا. و ناشبێ 
فێر  ماركسی-لینینی  وتەیەكی  و  دەستەواژە  چەند  تەنیا 
ببین، بەڵكو دەبێت ماركسی-لینینی وەك زانستی شۆڕش 
فێر ببین. هەروەها نابێت بەالمانەوە بەس بێت ئەنجامە 
ببین،  فێر  گشتییەكان  یاسا  بە  تایبەتە  كە  تایبەتییەكان 
ئەوانەی ماركس و لینین و ئەنگڵس ستالین پێیگەیشتوون 
لە دیراسە فراوانەكەیاندا بۆ ژیانی واقیعی و تاقیكردنەوەی 
و  هەڵوێستیان  هەروەها  دەبێت  بەڵكو  شۆڕشگێڕانە، 
شێوازیان لە تەماشاكردنی مەسەلەكان و چارەسەركردانیاندا 

فێر ببین.
ئەگەر ئێمە خاوەنی تیۆرییەكی ڕاست بین و بەالمانەوە 
بێ  وتاری  و  قسەكردن  بۆ  بابەتێك  بیكەینە  بێت،  بەس 
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سوود یاخود لەسەر ڕەفە دایبنێین و بە كردەیی جێبەجێی 
نەكەین، ئەوا ئەم تیۆرییە هەرچەندە راست و دروستیش 

بێت، بە هیچ جۆرێك مانای نا بێت.
بتوانین  و  بین  شارەزا  ماركسدا  تیۆریی  لە  پێویستە 
لە  ئامانج  تاكە  چونكە  بكەین،  جێبەجێی  بەكردەیی 
بتوانێت  م��رۆڤ  ئەگەر  كردنە.  جێبەجێ  ش��ارەزاب��وون 
لە  بهێنێت  بەكار  لینینی   - ماركسی  بۆچوونەكانی 
روونكردنەوەی مەسەلەیەك، یان دوو مەسەلەی واقیعیدا، 
ئەوا شایانی ستایشەیه  و دەتوانین بڵێین هەندێك سەركەوتنی 
بەدەستهێناوە تاوەكو زیاتر مرۆڤ شتەكان روون بكاتەوە، 
ئەوا روونكردنەوەكەی قووڵتر دەبێت و سەركەوتنەكەشی 

گەورەتر دەبێت.
دەبەسترێتەوە  ماركسی-لینینی  تیۆریی  چۆن  ئایا 
ئەگەر  وە؟  )چین(ە  شۆڕشی  عەمەلی  مومارەسەی  بە 
دەستەواژەیەكی باو بەكار بهێنین دەتوانین بڵێین )هاویشتنی 
بە  ماركسی-لینینی  نموونەی  چونكە  ئامانج(،  بەرەو  تیر 
بەنیسبەت  تیرە  نموونەی  نیسبەت شۆڕشی چینەوە وەك 
ئامانجەوە، بەاڵم هەندێك لە هەڤااڵن )تیر دەهاوێژن بەبێ 
زۆر جاریش  و  جیاكردنەوە  بەبێ  دەهاوێژن  تیر  ئامانج(، 

لەمانەوە زیان بە شۆڕش دەگات. 
پێویستە ئەوانەی خاوەن ئەزموونن لە كاردا دیراسەی 
بەوەش  تەنها  بیخوێننەوە.  جدی  بە  و  بكەن  تیۆریەكە 
دەتوانن ئەزموونەكەیان رێكوپێك و پوختە بكەن و بەرزی 
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بكەنەوە بۆ ئاستی تیۆری و تەنها ئەوكاتەش وا دانانرێن-
بە هەڵە- كە ئەزموونە بچووكەكەیان ڕاستییەكی گشتیە و 

ناكەونە هەڵەی تاقیكردنەوەوه .
دەیخوێنینەوە،  ئەوەی  كردنی  جێبەجێ  و  خوێندنەوە 
دوایی  ئەمەی  بەاڵم  فێربوون،  لە  جۆرێكن  هەردووكیان 
سیاقی  لە  شەڕكردن  فێربوونی  و  گرنگترە  یەكەم  لەوەی 
ئەو  و  ئێمەیە  سەركییەكەی  ش��ێ��وازە  جەنگدا  خ��ودی 
كەسەی دەرفەتی نەبووە بچێتە خوێندنگە دەتوانێت فێری 
شەركردنیش ببێت و شێوازەكەشی ئەوەیە لە سیاقی جەنگدا 
ئەركی  شۆڕشگێڕانە  جەنگی  لەبەرئەوەی  و  ببێت  فێر 
جەماوەری گەلە و زۆر جاریش بەشداریی شەڕ دەكەن بێ 
ئەوەی پێشتر فێر بووبن، بەاڵم ئەوانە لە كاتی ئەنجامدانی 
شەڕەكەدا فێر دەبن.پراكتیزەكردن خۆی لەخۆیدا فێربوونە. 
دەكاتەوە،  جیا  مەدەنی  و  سەرباز  هەیە  ماوەیەك 
بەاڵم بە درێژیی شۆرای مەزنی چین نییە، بەڵكو مەدەنی 
لە  كردنە  بەشداری  ئەوە  بۆ  رێگاش  بیبڕێت.  دەتوانێت 
شۆڕشدا و ئەوەش بەشداری كردنە لە جەنگدا. ئێمە كە 
مەبەستمان  نییە  ئاسان  جێبەجێكردن  و  فێربوون  دەڵێین 
ئەوەیە ئاسان نییە بۆ مرۆڤ بە چاكی فێر ببێت و ئەوەی 
كاتێك  و  بدات  ئەنجامی  لێزانانە  و  بەجوانی  بووە  فێری 
بە خێرایی  ببنە سەرباز  دەتوانن  مەدەنییەكان  دەڵێین  كە 
سەربازی  دەروازەی  نییە  گران  كە  ئەوەیە،  مەبەستمان 
چینی  وتەیەكی  بە  خاڵە  دوو  ئەم  دەتوانین  تێپەڕێنن. 
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كورت بكەینەوە كە دەڵێت )بەرامبەر بە هێزی ئیرادە هیچ 
زەحمەتیەك نییە(. تێپەڕاندنی دەروازەكە زەحمەت نییە و 
بلیمەتیش لە بوارەكەدا لە توانای دایە مادام مرۆڤ ئیرادەی 

خۆی بەهێز كردووە و بە چاكی فێر بووە. 
فێر  مرۆڤێكەوە  هەموو  لە  ئابووری  ك��اری  دەبێت 
هەبێت.  ل��ەوەدا  ئەزموونی  كە  بێت(  كەسێك  بین)هەر 
دەبێت ئەوانە بكەینە مامۆستامان و بە ڕێز و بە جدی و 
بە هەوڵدان لێیانەوە فێر ببین و ئەگەر شتێكمان نەزانی، 
دەبێت دانی پێیا بنێین كە نایزانین و نابێت بڵێین دەیزانین. 
مەعریفە مەسەلەی زانستە و نابیت هیچ جۆرە درۆ و 
خۆدەرخستنی لەگەڵدا بێت، بەڵكو بێگومان پێچەوانەكەی 

پێویستە، كە ڕاستگۆیی و خاكەڕاییە.
لەخۆڕازی بوون دوژمنی دیراسە و خوێندنە و مرۆڤ 
لەو  تاوەكو  بێت  باش  تیایدا  ببێت  فێر  هیچ  ناتوانێت 
كە  هەڵوێستەش  ئەو  نەبێت.  رزگ��اری  بوونە  لەخۆڕازی 
دەبێت وەری بگرین ئەوەیە، كە )بێ بێزاربوون بخوێنین و 
فێر ببین( سەبارەت بە خۆمان و )فێربوون بەبێ ماندوبوون( 

سەبارەت بە خەڵكانی دیكە.
 هەندێك كەس چەند كتێبێكی ماركسییان خوێندۆتەوە 
و پێیان وایە بوون بە زانا، بەاڵم ئەوەی خوێندوویانەتەوە 
نەچۆتە مێشكیانەوە و ڕەگی دانەكوتاوە، لەبەرئەوە ناتوانن 
هەستە  وەك  چینایەتییان  هەستی  ئیدی  بهێنن،  بەكاری 
ئەوپەڕی  هەن  دیكەش  ماوەتەوە.كەسانی  كۆنەكەیان 
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لەخۆبایین، چەند دەستەواژەیەكی كتێبان لەبەر كردوە ئیتر 
لەخۆیان بایی بوون و لووتیان بەرز كردۆتەوە كە خەریكن 
لە ئاسمان توند دەبن، بەاڵم ئەوانە هەركات گەردەلوولێك 
لە  جیاوازە  زۆر  كە  وەردەگ��رن  هەڵوێستێك  هەڵبكات، 
هەڵوێستی كرێكار و زوربەی جووتیارە زەحمەتكێشەكان، 
چەسپاو  دوایی  ئەوانەی  بەاڵم  دوودڵ��ن،  ئەوانە  چونكە 
لەكاتێكدا  ناڕوونە،  و  نادیار  هەڵوێستیان  و  جێگیرن  و 

هەڵوێستی دواینەكان روون و ئاشكرایە. 
مرۆڤ بۆئەوەی ماركسیەت بەڕاستی تێبگات پێویستە 
فێری ببێت، نەك تەنها لە كتێبەوە، بەڵكو لە بنەڕەتەوە 
و  عەمەلیی  پراكتیزەكردنی  لە  چینایەتییەوە،  ملمالنێی  لە 
پەیوەندیی توندوتۆڵ بە جەماوەری كرێكار و جوتیارانەوە. 
ماركسیان  كتیبی  هەندێك  رۆشنبیرانمان،ئەوانەی  كاتێك 
خوێندۆتەوە، تێگەیشتن بەدەستدێنن لە رێگای پەیوندیكردنی 
بەهێز بە جەماوەری كرێكاران و جوتیارانەوە و لە رێگەی 
دەتوانین  هەموومان  ئەوكات  كردەنیانەوە،  مومارەسەی 
بە نەك تەنها بە هەمان زوبان بدوێین، نەك بە زوبانی 
هاوبەش،بەڵكو  ئیشتراكیی  زوبانی  و  هاوبەش  نیشتمانیی 
تێڕوانینی كۆمۆنیستیی بۆ جیهان.  لە  بە زوبانی هاوبەش 
ئەو كاتە هەموومان بێگومان زۆر چاكتر كاردەكەین وەك 

لە جاران.
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