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خوێنەری بەڕێز:
ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە ،بریتییە لەو پرۆژە فكری
و فەلسەفیەی ،كە دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بە
پرۆژەی ( )100نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو،
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم ،بەم پێیەش تاوەكو
ئێستا لەم پرۆژەیەدا ( )80نامیلكەمان چاپكردوە.
بەشی یەكەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە بێركلی،
ئاشنابوون بە باشالر ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە
هایدگەر ،ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز  2بەرگ ،ئاشنابوون بە
هانا ئارێنت ،ئاشنابوون بە هیگڵ ،ئاشنابوون بە سارتەر،
ئاشنابوون بە نیچە ،ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر ،ئاشنابوون بە
سالڤۆی ژیژەك ،ئاشنابوون بە ماركس( )8بەرگ).
بەشی دووەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە فیورباخ،
ئاشنابوون بە تۆماس م��ۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر،
ئاشنابوون بە گرامشی  ،1،2ئاشنابوون بە ئەرستۆ،
ئاشنابوون بە دیموكراسی ،ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3
بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەرکون ،ئاشنابوون بە فۆكۆ ،ئاشنابوون
بە ئەکیونی ،ئاشنابوون بە ئەنگڵس ،ئاشنابوون بە جۆن
ستوارت میل  3بەرگ ،ئاشنابوون بە جاك الكان ،ئاشنابوون
بە الیبنتز ،ئاشنابوون بە میكاڤیلی).
بەشی سێیەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر،
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون
بە پۆپەر ،ئاشنابوون بە دۆركهایم ،ئاشنابوون بە دریدا،
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ئاشنابوون بە لیوتار ،ئاشنابوون بە لینین  2بەرگ ،ئاشنابوون
بە ترۆتسكی ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ ،ئاشنابوون بە
پۆپۆلیزم  2بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون
بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار،
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2
بەرگ ،ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست)
بەشی چوارەم بریتییە لە (كۆنفۆشیۆس ،جۆن دیۆی،
پیەربۆردیۆ ،مارتن لوسەر ،ئاالن بادیۆ ،ویتگنشتاین ،ماوتسی
تۆنگ ،لیڤی شتراوس ،چۆمسكی ،والتەر بنیامین ،مارتین
بوبەر ،مۆنتیسكۆ ،سپێنوزا ،جولیا كریستیڤا ،روالن بارت،
رۆدۆلف كارناب ،جۆرج باتای ،فۆکۆیاما ،دیڤد هارڤی ،سان
سیمۆن).
خوێنەری بەڕێز :بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی()2011دوو
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا
باڵوكراونەتەوە ،بەشی یەكەمیان()16فەیلەسوفن كە بریتیین
لە( ویتگنشتاین ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە قەشە
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ ،لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا ،میتافیزیك،
لە دیدی فەلسەفیەوە ،كۆمەڵگەو دەوڵەت ،دیموكراسی ئازادی
تاك و كۆمەڵگە،بزوتنەوەی فێمێنیزم ،سوقرات ،سۆسیال
دیموكرات فرۆید ،وێنەی ژی��ان لە بۆچوونی بیرمەنداندا،
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی ،نیچە،
ئاشنابوون بە هیوم ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسل).
بەشی دووەم ( )25نامیلكە و بریتین لە (ئاشنابوون
بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون بە كیرگە
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گۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر ،ئاشنابوون بە كارل پۆپەر،
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین ،ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون
بە ئەرستۆ ،ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین ،ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ ،ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە،
ئاشنابوون بە فرۆید ،ئاشنابوون بە جۆن لۆك ،ئاشنابوون بە
لینین ،ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم ،ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت ،ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم ،بلیمەتی
و شێتی ،ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار ،ئاشنابوون بە
ڤێرجینیا وۆلف ،ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس ،ئاشنابوون
بە درێدا)
لە ئایندەیەكی نزیكیشدا بەشی پێنجەم كە خۆی لە
كۆمەڵێك فەیلەسوف و چەمكی نوێ ،كە ئەمڕۆ لە دونیای
فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
ئەم پ��رۆژەی��ەش لە س��اڵ��ی()2018دا بە شێوازێكی
نوێ و بە ناساندنێكی تر درێژەی دەبێت ،چونكە بە پلەی
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و
هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
ئامانج لەم پرۆژەیەش مەبەستمانە ئەو كردارە بیری و
عەقڵی و توانستە بیریانەی ،كە بیرمەندو فەیلەسوفەكان
بەدرێژایی مێژووی بیری مرۆڤایەتی ناویانە ،بەئاسانترین
رێگە بگەیەنینە خوێنەر ،چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو
هێنانەدی خواست و دیوە شاراوەكانی مێشكدا لە بوارە
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت ،تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان
7

و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت ،لەبەرئەوەی ئەگەر
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە ،ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم
شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو
ئایدیا جیاوازەكان و گرنگی بیركردنەوەكان بكات ،لەپێناو
چارەسەركردنی گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی
كە پێویستە لێیبڕوانێت ،تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند» من بیردەكەمەوە ،كەواتە
من هەم» ،واتە بخوێنەرەوە ،بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو
بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە ،پێویستە بەر لە هەر
شتێك ،هۆكاری بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین ،خوێندنەوەش
یەكێكە لە هۆكارەكان و بەهۆشیەوە ،بیركردنەوەكان
بەرئەنجامی دەب��ن ،چونكە پرۆسەی بیركردنەوە ،لەپێناو
هێنانەدی داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە ،ئەم گەشەكردنەی
تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش ،بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بۆیە نابێت پرۆسەی خوێندنەوەو بەرۆشنبیریكردن،
نەك تاك ،بەڵكو كۆمەڵگەش خۆی لێ نەبوێرێت ،چونكە
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن ،بۆیە پێویستە بەردەوام
عەقڵەكان كراوەبن ،لەپێناو بەرهەمهێنانی بیری نوێ و
بنیادنانی ئایندەیەك ،جیاوازتر لەرابردو.
د .لوقمان رەئوف
2017
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یبلۆگرافیای ژیانی ماو تسی تۆنگ
د .لوقمان رەئوف
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م��او وەك كەسایەتێكی سیاسیو ڕابەریكیسەربازی ()1893/12/26لەگوندی شاوشان
لەهەرێمی خونان لەبەشی هیوفنو لەخێزانێكی
جوتیار لەچین لەدایك بووە.
لەسەرەتای الویەتیدا كاری لەسەر مەسەلەیراپەرینی جوتیارانو ئەو شەڕانەی كەلەسااڵنی
( )1864-1850رویانداوەكردوە.
لەساڵی( )1911شۆڕشێكی ل��ەدژی وەچەیچینخ بەرپاكردو لەدوای چەند مانگێك كۆتایی
بەسەردەمی پاشایەتی هێنراو سیستمی كۆماری
لەچین راگ��ەی��ەن��را ،تاساڵی ( )1949بەهۆی
شەڕی ئەهلیەوە نەتوانرا حكومەتێكی جێگیر
دابنرێت.
لەساڵی ( )1910-1901لەچین نزیكەی هەزارراپەڕین ئەنجامدراون.
لەساڵی ( )1918-1911سەرقاڵی خوێندنب��وو لەشەنغشا ت��اوەك��و مۆڵەتی فێركردنی
وەرگ��رتو رایگەیاند»بۆ یەكەمجار لەژیانمدا
نەخشەی جیهانم بینی  ،بۆیە زۆر بەگرنگیەوە
لێمكۆڵیەوە» وان���ەی فەلسەفی و مێژوویی
واڵتانی وتوەتەوە ،لەهەمانكاتیشدا بۆ یەكەمجار
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مانیفێستی شیوعی ماركسو ئەنگلسی خوێندەوە
.
لەساڵی ()1917دوای ئەوەی (ژینگیك)بۆریهەناسەی خۆی بڕی بەهۆی ئەوەی ویستیان
بەزۆر بیدەن بەشو ،بۆیە ماو رایگەیاند»ژنان
خاوەنی هێزێكی شۆڕشگێڕی گرنگن» بۆیە
زۆر لەژنان چونە بەرەی شۆڕشەوە.
لەساڵی ( )1918ب��ووە مامۆستا لەزانكۆیپەكین و لێرەش بەهۆی بیركردنەوەی چەپی
بووە شیوعی.
( )1920بەئاشكرا دەركەوت ماركسیە ،وەكدەیان كەسی تری چینی.
( )1921ب��وو بەیەكێك ل��ەو ( )12كەسەیكەحزبی شیوعیان لەشەنفهای دام��ەزران �دو،
لەسەر خۆش پلەی وەرگرت.
لەساڵی ( )1921چ��ووە شەنغشا ب��ۆئ��ەوەی
كۆنگری دام���ەزران���دی حزبی شیوعی چینی
( )pccداب��م��ەزرێ��ن��ن ،لەكاتێكدا لەچین ()57
ماركس هەبوو ،گەورەترین گروپیان پێكهێنابوو
ل����ە( )16ك���ەسو پ��اش دام��ەزران��دن��ی��ش حزبی
شیوعی چینی ( )pccدابمەزرێنن یەكەمین
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سەندیكای كرێكارانی شیوعی دامەزراند.
( )1923لەكۆنگرەی سێ حزبی شیوعی چینیهەڵبژێرا بۆ ئەندامی لیژنەی مەركەزی .
لەساڵی ( )1925بەسەر الدێكاندا دەگەڕا بۆئەوەی هەم كاریان لەگەڵیاندا بژی ،هەمەكاریان
لەگەڵدا بكاتو گوێ لەسكااڵو داواكانیان بگرێت.
بۆیە یەكێتی جوتیارانی دامەزراندو جوتیاریشی
بۆ حزب كاندید دەك��رد ،چونكە پێوابوو دڵی
شۆڕش الدێكانە ،بۆیە لەساڵی ( )1926ملیۆنێك
جوتیار بوونە ئەندام ل��ەم كۆمەڵەیەدا ،بەاڵم
دوای ساڵێك بوو بە( )10ملیۆن.
لەساڵی ( )1925م��او ب��ی��رك��ردن��ەوەی گ��ۆڕابەهۆی گۆڕانی چینەوە ،پشتی بەجوتیارەكان
دەبەستو هەموو سەرەنجی خۆی خستبووە
سەر گەشەی كشتوكاڵی.
ل��ەس��اڵ��ی ( )1937ب��وو ب��ەس��ەرۆك��ی حزبیشیوعی.
گەشەی بەبیری شیوعیداو چەمكێكی نوێیبۆ بیری شیوعی نوێ بەناوی (ماویەت) هینایە
گۆڕێ ،كەبریتی بوو لەتێكەڵەیەك لەشیوعەتو
بیری لینینو ماركس.
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لەساڵی ()1949دوای تیرۆركردنی زۆرێكل��ەس��ەرك��ردە ش��ی��وع��ی��ەك��ان ،ه��ێ��زی شیوعی
س����ەرك����ەوت ،واڵت دووچ������اری م��م�لان��ێ��ی و
شەڕبوویەوە ،لەوبارە ه��ەژاری و نەزانیەدا،
م��او شێوازی خ��ۆی بۆ رووب��ەڕووب��وون��ەوەی
دوژمنەكانی گرتەبەر.
لەساڵی ( )1950هێزێكی سەربازی گەورەی
لەخۆبەخشەكان ن��ارد بۆ باكوری كۆریا ،بۆ
شەڕكردن لەدژی سوپای ئەمریكا.
هاواڵتی چینی بەرەو پێشكەوتنو سەردەمییوب��ەه��ێ��زی ب��رد ب��ەه��ۆی گ��رن��گ��ی��دان ب��ەخ��وێ��ن��دنو
پیشەسازیو تەندروستیو سیستمی ئابوریو
سەرمایەداری گ��ۆڕی بۆ سۆسیالستیو هەموو
ئۆرگانەكانی واڵت��ی كۆنترۆڵكرد ،بۆیە لەساڵی
( )1958گرنگیدا بەپیشەسازی بچوك لەالدێكان،
بەهۆیەوە جوتیارو كرێكاری خستەگەڕ لەم بوارەدا.
لەساڵی ()1962هێزێكی سەربازی لەسنوریهیماالیاوە نارد بۆ هندو پاش چەند هەفتەیەك
لەو شوێنانەی كەگرتبووی كشایەوە.
لەساڵی( )1966ماو شوڕشێكی رۆشنبیریبەرپاكرد.
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خاوەنی (هەشت بەرهەمە) لەساڵەكانی (1957،1956،1942،1941،1940،1936،1927،
.)1926
-لە( )1976/10/9كۆچی دوایكرد.
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وەرگێڕان :مەجید مارابی
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تیۆریە سەربازییەكانی ماو تسی تۆنگ
شەش بەرهەمی سەربازی – بەشی یەكەم
چۆن خوێندنەوە بۆ جەنگ دەكرێت
 – 1یاساكانی جەنگی گەشەكردوو

بە پێی یاساكانی جەنگی شۆڕشگێڕانە هەر
كەسێك شەڕێكی شۆڕشگێڕانە رێبەریبكات،
پێویستە سەرەتا خوێندنەوەی وردی بۆ بكات .ئەم
بەرهەمە ماو تسی تۆنگ بە مەبەستی كۆبەندی
ئەزمونەكانی دووەمین جەنگی شۆرشگێڕانەی
ناخۆیی نووسیویەتی و لە ئاكادیمیای سوپای
سووردا لە باكوری «شانسی» وتراوەتەوە .بەپێی
ئاماژەی دانەر زیاتر لە پێنج بەشی ئەم بەرهەمە
نەنووسراوەتەوە و بەهۆی گرفتاربوونییەوە
بەشەكانی تایبەت بە پەالماری ستراتیژی ،كاری
سیاسی و چەند مەسەلەیەكی تر نەنوسراوە،
ئەم بەرهەمە دەرەنجامی مشتومڕێكی فڕەالیەن
و چڕوپڕە كە لە سەردەمی دووەمین جەنگی
شۆڕشگێڕانەی ناوخۆیی ح��زب لەنێوان دوو
رێبازی ناكۆك لەسەر مەسەلە سەربازیەكان
هاتوەتەئاراوە و دەربڕی بۆچوونەكانی یەكێك
لەم رێبازانەیە لە دژی ئەویتریان ،كۆبوونەوەی
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فراوانی مەکتەبی سیاسی كۆمیتەی ناوەندی لە
مانگی كانوونی دووەمی ساڵی  1935لە (زۆن
ئای) كۆتایی بەو مشتومڕە هێنا كە لەنێوان ئەو
دوو رێبازەدا هاتبووەئاراوە ،راستی بۆچوونەكانی
م����او ت��س��ی ت��ۆن��گ��ی دەس��ەل��م��ان��د و رێ��ب��ازی
ناڕاستیشی رەتدەكردەوە .لە ئۆكتۆبەری ساڵی
1935دا كۆمیتەی ناوەندی حزب گوازرایەوە
بۆ باكوری شانسی و لە دیسەمبەری هەمان
ساڵدا ماو راپۆرتێكی لەژێر ناوی «سەبارەت بە
تاكتیكەكانی خەبات لەدژی ئیمپریالیزمی ژاپۆن»
پێشكەشكرد و تێیدا مەسەلەكانی تایبەت بە
رێبازی سیاسی حزبی لە سەردەمی دووەمین
جەنگی شۆڕشگێڕانەی ن��اوخ��ۆی��ی بەشێوەی
رێكوپێك چارەسەركرد .ساڵێك دوات��ر وات��ا لە
ساڵی 1936دا ئەم بەرهەمەی كە لێكدانەوەیەكی
پوختەكراوە لە مەسەلە ستراتیژەكان لە شەڕی
شۆڕشگێڕانەی چیندا نووسیوە.
یاساكانی جەنگی شۆڕشگێڕانە مەسەلەیەكە
ك���ە ه��ەرك��ەس��ێ��ك ش��ەڕێ��ك��ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕان��ە
رێبەری بكات ،پێویستە خوێندنەوەی بۆ بكات
و چ��ارەس��ەری بۆ ب��دۆزێ��ت��ەوە ،ئێمە ئێستا لە
جەنگداین ،جەنگی ئێمە جەنگێكی شۆڕشگێڕانەیە،
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جەنگی شۆڕشگێڕانەی ئێمە لە چیندا روودەدات،
واتا لە واڵتێكی نیوەكۆڵۆنی و نیوە فیۆدالیدا ،لەم
رووە پێویستە ئێمە نەك هەر دەبێت خوێندنەوە
بۆ یاسا گشتییەكانی جەنگ بكەین ،بەڵكو دەبێت
یاسا تایبەتییەكانی جەنگی شۆڕشگێڕانە و
یاسا تایبەتییەكانی كە تەنها تایبەتە بە شەڕی
ێ بكەین .لە هیچ
شۆڕشگێڕانەی چین ،تاووتو 
كەس شاراوە نییە كە هەركات كارێك كە ئێمە
دەی��ك��ەی��ن ،ئ��ەگ��ەر ب���ارودۆخ و تایبەتمەندی و
پەیوەندیەكانی لەگەڵ دیاردەكاتی تر لێكنەدەینەوە،
ناتوانین یاسا جێكەوتوەكانی بناسین و بزانین
چ���ۆن بەكاریبهێنین ،ن��ات��وان��ی��ن ب��ە باشترین
شێوە ئەنجامیبدەین .ش��ەڕ كە بە پەیدابوونی
خاوەندارێتی تایبەت و چینەكان دەستیپێكردوە،
ب��اش��ت��ری��ن ش��ێ��وازی خ��ەب��ات��ە ب��ۆ ل��ەن��اوب��ردن��ی
جیاوازیی چینایەتی و نەتەوایەتی و كێشەی الیەنە
سیاسیەكان كە گەیشتونەتە قۆناغێكی تایبەتی
لە گەشەكردن .ئەگەر ئێمە بارودۆخی جەنگ و
تایبەتمەندی و پەیوەندیەكانی لەگەڵ دیاردەكانی
ت��ر تێنەگەین ،یاساكانی جەنگ ناناسین ،لە
شێوازەكانی رێبەریكردنی جەنگ تێناگەین و
ناتوانین س��ەرك��ەوت��ن بەدەستبهێنین .ش��ەڕی
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شۆڕشگێڕانە چ جەنگی شۆڕگێڕانەی چینەكان
و چ جەنگی شۆڕشگێڕانەی نەتەوەیی بەدەر لە
بارودۆخ و تایبەتمەندیی گشتی جەنگ ،خاوەنی
دۆخ و تایبەتمەندیی خۆشیەتی .ب��ەم پێیەش
جەنگی شۆڕشگێڕانە ،بەدەر لە یاسا گشتیەكانی
جەنگ ،خاوەنی یاسای تایبەت بە خۆشیەتی.
ێ تێگەیشتنی دۆخ و تایبەتمەندیەكانی ئەم
بەب 
جەنگە ،بێ تێگەیشتنی یاسا تایبەتەكانی ناتوانرێت
جەنگی شۆڕشگێڕانە رێبەری بكرێت و بەرەو
سەركەوتن ببرێت .شەڕی شۆڕشگێڕانەی چین
– چ جەنگی ناوخۆیی و چ جەنگی نیشتمانی
كە لە ژینگەی تایبەتی چیندا روودەدات و بەم
جۆرە بە بەراوردكردنی لەگەڵ جەنگی گشتی
ی��ان جەنگی شۆڕشگێڕانە بە گشتی خاوەنی
هەلومەرج و تایبەتمەندی تایبەت بە خۆیەتی .لەم
رووەوە جەنگی شۆڕشگێڕانەی چین جگە لە یاسا
گشتییەكانی جەنگ خاوەنی یاسای تایبەت بە
ێ تێگەیشتنی ئەم یاسایە گەیشتن
خۆشیەتی .بەب 
بە سەركەوتن لە جەنگی شۆڕشگێڕانەی چیندا
مەحالە .بەم پێیە ئێمە دەبێت یاسا گشتیەكانی
جەنگ و هەروەها یاساكانی جەنگی شۆڕشگێڕانە
و لەكۆتاییدا یاساكانی شەڕی شۆڕشگێڕانەی
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چین بخوێنینەوە .هەندێك بۆچوونی هەڵە هەیە
كە لەمێژە لەالیەن ئێمەوە رەتكراوەتەوە .ئەوان
دەڵێن :تەنها خوێندنەوەی یاساكانی جەنگ بەسە،
بە واتایەكی روونتر ،تەنها پەیرەویكردن لە رێسا
سەربازیەكان كە لە چین ل��ەالی��ەن حكومەتی
كۆنەپەرەستەوە باڵوكراوەتەوە ،بەسە .ئەوان
تێناگەن كە ئەو رێسایانە تەنها یاسای گشتی جەنگ
دەخاتەڕوو ،جگە لەوەش لە سەرەتاوە تا كۆتایی
كۆپیكراوی سەرچاوە دەرەكیەكانە و ئێمە ئەگەر
ێ هیچ گۆڕانكارییەك
بەو جۆرەی كە هەیە بەب 
لە شكڵ و ناوەرۆكدا كۆپیبكەین و بەكاریبهێنین
وەك��و ئ��ەوە وای��ە «ق��اچ ببڕینەوە بۆ ئ��ەوەی لە
پێاڵودا جێگەی بێتەوە» ئەم كارەش بە دڵنیایەوە
ئێمە تووشی شكست دەكات ،ئەو كەسانەش لە
پاساوی بۆچوونەكەی خۆیاندا دەڵێن :بۆچی
ئێمە دەبێت ن��اڕەزای��ی دەرببڕین لە دژی ئەو
شتەی كە لەرابردوودا بە خوێن بەدەستهاتووە؟
ئ��ەوان تێناگەن كە ئێمە ئەگەرچی دەبێت رێز
بۆ ئەزمونێك دابنێن كە لە رابردوودا بە خوێن
بە دەستهاتووە ،بەاڵم لە هەمان كاتدا پێویستە
رێز لە ئەزمونێكیش بگرین كە بە بەهای خۆێنی
خۆمان بەدەستمانهێناوە ،هەندێك بۆچوونێكی
20

نادروستی دیكەیان هەیە كە دیسان ماوەیەك
لەمەوبەر لەالیەن ئێمەوە رەتكراوەتەوە ،ئەوان
بانگەشەی ئەوە دەكەن كە تەنها خوێندنەوەی
ئەزمونی جەنگی شۆڕشگێڕانەی روسیا بەسە،
بە واتایەكی روون��ت��ر ،ئ��ەوەن��دە بەسە كە ئێمە
ملكەچی یاسایەك بین ك��ە ش��ەڕی ناوخۆیی
یەكێتی سۆڤیەت پەیرەوەی لێكرد و بەدوای ئەو
رێسا سەربازیانەدا بڕۆین كە لەالیەن ئۆرگانە
سەربازیەكانی سۆڤیەتەوە باڵوبووەتەوە .ئەوان
تێناگەن كە ئەو یاسا و رێسایانە رەنگدانەوەی
تایبەتمەندیەكانی تایبەت بە جەنگی ناوخۆی
سۆڤیەت و سوپای سوری سۆڤیەتە و ئەگەر
رێگەی هیچ جۆرە دەستوەردان و ئاڵوگۆڕێكی
ت��ێ��دا ن����ەدەن و وەك���و خ���ۆی ك��ۆپ��ی ب��ك��ەی��ن و
بەكاریبهێنین ،دیسان وەك��و ئ��ەوەی لێدێت كە
«قاچ ببڕینەوە بۆ ئەوەی ببێتە قیاسی پێاڵوەكە»
ئەو كارەش ئێمە تووشی شكست دەك��ات .ئەو
كەسانە لە پاساوی بۆچونەكەیاندا دەڵێن :جەنگی
ئێمە وەكو جەنگی یەكێتی سۆڤیەت ،جەنگێكی
شۆڕشگێڕانەیە و یەكێتی سۆڤیەت لە جەنگەكەیدا
سەركەوتوو ب��ووە ،بەم پێیەش چۆن دەكرێت
رێگایەكی تر جگە لە بەكارهێنانی نمونەی یەكێتی
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سۆڤیەت ب��وون��ی هەبێت؟ ئ���ەوان تێناگەن كە
ئێمە بۆ ئەزمونی سەربازی یەكێتی سۆڤیەت،
ل��ەو رووەوە ك��ە ئ��ەزم��ون��ی نوێترین جەنگی
شۆڕشگێڕانەیە ،ئەزمونێكە كە بە رێبەرایەتی
لینین و ستالین بەدەستهاتووە ،رێزێكی تایبەتی
بۆ دادەن��ێ��ی��ن ،ب��ەاڵم لەالیەكی دیكە ،پێویستە
رێزیش بۆ ئەزمونی جەنگی شۆڕشگێڕانەی چین
دابنێین ،چونكە لێرەدا هۆكارێكی زۆر هەیە كە
تایبەتە بە شۆڕشی چین و سوپای س��ووری
چین .هەندێكی دیكە دیسان بۆچوونێكی سێهەمی
دیكەیان هەیە كە ماوەیەكی دوورودرێژە لەالیەن
ئێمەوە رەتكراوەتەوە .ئەوان دەڵێن :بەنرخترین
ئەزمون ،ئەزمونی لەشكركێشییە بۆ باكور لە
سااڵنی  1927–1926و ئێمە دەبێت فێری ببین،
بە واتایەكی روونتر ،ئێمە دەبێت لە لەشكركێشی
بۆ باكور سەبارەت بە پێشڕەوی راستەوخۆ و
داگیركردنی شارە گەورەكان پەیرەوی بكەین.
ئ��ەوان تێناگەن كە ئێمە لە هەمان كاتدا دەبێت
ئەزمونی بكەین و بە كردەوە دەریبهێنین ،چونكە
لە جەنگی ئێستای ئێمەدا هەلومەرجەكە گۆڕاوە.
ئێمە دەبێت لە ئەزمونی لەشكركێشیی باكور
تەنها ئەو شتانە فێرببین كە لەئەمڕۆدا هێشتا بە
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كەڵك دێت .دەبێت هاوتەریب لەگەڵ دۆخی ئێستا
داهێنانێك بكەین كە لە خۆمان بێت .بۆیە یاساكانی
رێنمایی جەنگ بە گوێرەی بارودۆخی جەنگ،
واتا بە گوێرەی كات و شوێن و تایبەتمەندیەكانی
دەگۆڕدرێت .ئەگەر هۆكاری كات لەبەرچاوبگرین،
دەبینین كە جەنگ و یاساكانی رێبەری كردنی
جەنگ لەگەڵ كاتدا گەشە دەكات ،هەر قۆناغێكی
م��ێ��ژووی��ی خ��اوەن��ی تایبەتمەندی خ��ۆی��ەت��ی و
ناتوانرێت بە شێوەی میكانیكی لە قۆناغێكەوە
بۆ قۆناغێكی تر ب��گ��وازرێ��ت��ەوە .ئەگەر جەنگ
لە ب��واری خەسلەتەكانییەوە لەبەرچاوبگرین،
دەبینین كە وەك��و جەنگی شۆڕگێڕانە و دژی
ش��ۆڕش ه��ەردووك��ی��ان خ��اوەن��ی تایبەتمەندی
خۆیانن ،یاساكانی زاڵ بەسەر ئەواندا هەركام
تایبەتمەندییەكی هەیە كە ناتوانرێت بە شێوەی
میكانیكی لە یەكێكەوە بۆ یەكێكی تر بگوازرێتەوە.
ئەگەر هۆكاری شوێن لەبەرچاوبگرین ،دەبینین
كە وەكو هەر واڵت یان نەتەوەیەك بە تایبەت
ه���ەر واڵت و ن��ەت��ەوەی��ەك��ی گ����ەورە خ��اوەن��ی
تایبەتمەندی خۆیەتی ،یاساكانی جەنگیش بۆ هەر
نەتەوە یان واڵتێك زامنی تایبەتمەندی تایبەت بە
خۆیەتی كە بەم جۆرەش ناتوانرێت بە شێوەی
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میكانیكی لە یەكێكەوە بۆ ئەویتر بگوازرێتەوە.
ئێمە لە خوێندنەوەی یاساكانی هیدایەتكردنی ئەو
جەنگانەی كە لە قۆناغە جۆراوجۆرەكانی مێژوودا
روودەدەن و خاوەنی خەسڵەتی جۆراوجۆر بوون
و لە سەرزەمینە جۆراوجۆرەكاندا و لەالیەن
نەتەوەی جۆراوجۆرەوە بەرپابوون ،سەرنجی
خۆم لەسەر تایبەتمەندییەكان و گەشەی ئەم
یاسایانە چڕدەكەمەوە و بە مامەڵەیەكی میكانیكی
بەرامبەر بە مەسەلەی جەنگ خەبات بكەین ،ئەمە
ت��ەواوی بابەتەكە نییە .ئەگەر فەرماندەیەك كە
لەسەرەتادا توانای فەرماندەیی كردنی تیمێكی
بچووكی هەبووە ،بتوانێت فەرماندەیی یەكەیەكی
گەورەتر بکات ،نیشانەی گەشە و پێشكەوتنی
ئ���ەو دەب���ێ���ت .ل��ەن��ێ��وان ف���ەرم���ان���دەی شوێنی
دی��اری��ك��راو ی��ان چەند شوێنی جۆراوجۆریش
ج��ی��اوازی و ناكۆكی هەیە .ب��ەم ج��ۆرە ئەگەر
فەرماندەیەك توانای ئەنجامدانی ئەركەكانی
لە شوێنێكی ئاشنادا هەبووە ،ئێستا بتوانێت لە
شوێنە جۆراوجۆرەكاندا ئەركەكانی ئەنجامبدات
ئەوەش دیسان نیشانەی گەشەیە .بارودۆخیش
لە قۆناغە جیاوازەكانی جەنگێكی دیاریكراویشدا
بەهۆی گەشەی تەكنیك و ستراتیژی دوژمنی
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ئێمەوە دەگ��ۆڕدرێ��ت ،ئەگەر فەرماندەیەك لە
سەرەتادا توانای فەرماندەیی جەنگی لە قۆناغە
سەرەتاییەكاندا هەبووە ،ئێستا بتوانێت جەنگەكە
لە قۆناغێكی سەرتردا فەرماندەیی بكات ،ئەوەش
نیشانەی پێشكەوتن و گەشەی زیاتریەتی.
ئەگەر فەرماندەیەك توانای فەرماندەیكردنی
یەكەیەك ب��ە ق��ەب��ارەی��ەك��ی دی��اری��ك��راوەوە لە
شوێنێكی دیاریكرا و لە قۆناغی دیاریكراو لە
گەشەی جەنگدا بێت ،روون و ئاشكرایە كە هیچ
گەشەیەكی ن��ەك��ردوە .هەندێك الی��ەن بەهۆی
ئەوەی لە توانا و لێوەشاوەییەكانیان لە بوارێكدا
خۆشحاڵ دەبن و خۆیان بە زانینی بەرتەسكی
خ��ۆی��ان��ەوە س����ن����وورداری دەك�����ەن ،ه��ەرگ��ی��ز
پێشناكەون ،ئ��ەوان دەتوانن لە شوێن و كاتی
دیاریكراودا رۆڵێكیان لە شۆڕشدا هەبێت ،بەاڵم
بە گشتی رۆڵێكی گرنگ ناگێڕن ،ئێمە پێویستمان
ب��ەو فەرماندانە هەیە كە بتوانن لە رێبەری
كردنی جەنگدا رۆڵ��ی گرنگ بگێڕن .تێكڕای
یاساكانی رێبەرایەتیكردنی جەنگ ،بە گوێرەی
كامڵبوونی مێژوو و كامڵبوونی جەنگ گەشە
دەكەن ،هیچ شتێك لە جیهاندا بوونی نییە كە
گۆڕان هەڵگر نەبێت.
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 – 2ئامانجی جەنگ لەناوبردنی جەنگە

ج��ەن��گ ،ئ��ەم دێ��وزم��ەی كوشتنی مرۆڤەكان
بەدەستی یەكتر ،سەرەنجام بە ه��ۆی گەشەی
كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیەوە لەناودەچێت و تەنانەت لە
داهاتوویەكدا كە ئەوەندە دوور نییە ،لەناودەچێت.
ب���ەاڵم ب��ۆ ل��ەن��اوب��ردن��ی ج��ەن��گ تەنها رێگایەك
هەیە :ئەویش لە رێگەی جەنگەوە رووب��ەڕووی
جەنگبوونەوەیە .لە رێگەی جەنگی شۆڕشگێڕانەوە
رووب��ەڕووی جەنگی ناشۆڕشگێڕانە بوونەوە .لە
رێگەی جەنگی شۆڕشگێڕانەی نیشتمانی لەدژی
جەنگی ناشۆڕشگێڕانەی نیشتمانییەوە .مێژوو تەنها
دوو جۆر جەنگی بینیووە جەنگی دادپ��ەروەران��ە
و جەنگی ن��ادادپ��ەروەران��ە .ئێمە لەگەڵ جەنگی
دادپەروەرانەین و دژی جەنگی نادادپەروەرانەین.
سەرجەم جەنگی ناشۆڕشگێڕانەكان نادادپەروەرانە
ب����وون ،ت��ێ��ك��ڕای ج��ەن��گ��ە شۆڕشگێڕییەكانیش
دادپ����ەروەران����ەن .ئێمە س��ەرەن��ج��ام ب��ە دەستی
خ��ۆم��ان ك��ۆت��ای��ی ب��ە س���ەردەم���ی ج��ەن��گ��ەك��ان لە
ژیانی مرۆڤایەتیدا دەهێنین ،بێگومان جەنگێك كە
ئێستا ئێمە گیرۆدەی بووین ،بەشێكە لە جەنگی
كۆتایی .بەاڵم بێگومان جەنگێك كە لە بەرامبەر
ئێمەدایە ،بەشێكە لە گەورەترین و بێبەزەییانەترین
جەنگەكان .گەورەترین و بێبەزەیانەترین جەنگی
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نادادپەروەرانە و نایەكسان لە بۆسەی ئێمەدایە،
ئ��ەگ��ەر ئ��ێ��م��ە ب��ەی��داخ��ی ج��ەن��گ��ی دادپ����ەوەران����ە
هەڵنەكەین ،ب��ەاڵی��ەك��ی م��اڵ��وێ��ران��ەك��ەر ب��ەرۆك��ی
زۆرینەی مرۆڤایەتی دەگرێتەوە .بەیداخی جەنگی
دادپ��ەروەران��ەی مرۆڤایەتی ،بەیداخی رزگاریی
مرۆڤایەتییە .بەیداخی جەنگی دادپەروەرانەی چین
بەیداخی رزگاریی چینە .جەنگێك كە زۆرینەی
ه����ەرەزۆری مرۆڤایەتی و زۆری��ن��ەی چینییەكان
تێوەیگالون ،بێگومان جەنگێكی دادپ��ەروەران��ەی��ە،
هەنگاوێكی پڕبایەخ و جێی شانازیە ،هەنگاوێكە
كە مرۆڤایەتی و چین رزگاردەكات ،پردێكە بەرەو
قۆناغێكی نوێی مێژووی جیهان .كاتێك كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی بگاتە ئەو خالە لە پێشكەوتن كە چینەكان
و دەوڵەت لەناوبچن ،ئیتر هیچ جەنگێك لەئارادا نابێت.
نە جەنگی دژە شۆڕش و نە جەنگی شۆڕشگێڕانە،
نە جەنگی نادادپەروەرانە و نە جەنگی دادپەروەرانە
– ئەمەش سەردەمی ئاشتی نەبڕاوەی مرۆڤایەتی
دەب��ێ��ت .هۆگری ئێمە بەرامبەر بە خوێندنەوەی
یاساكانی جەنگی شۆڕشگێڕانە لە ئاواتی ئێمەوە
بۆ لەناوبردنی هەموو جەنگەكان سەرچاوەدەگرێت،
راست لێرەدایە كە سیمای جیاكەرەوەی نێوان ئێمە
كۆمۆنیستەكان و سەرجەم چینە چەوسێنەرەكان
دەردەكەوێت.
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 –3ستراتیژی خوێندنەوەی یاسا داسەپاوەكان
بەسەر هەلومەرجی گشتیی جەنگدا

ێ ج��ەن��گ روودەدات ،دۆخ��ی
ل��ە ه��ەرك��و 
گشتیی جەنگیش دێ��ت��ەئ��اراوە ،دۆخ��ی گشتی
جەنگ لەوانەیە سەرتاسەری جیهان بگرێتەوە،
ل��ەوان��ەش��ە س��ەرت��اس��ەری واڵت��ێ��ك بگرێتەوە،
لەوانەیە ناوچەیەكی سەربەخۆی پارتیزانی
ی���ان ب��ەرەی��ەك��ی س��ەرب��ەخ��ۆ و ب��ەرف��راوان��ی
عەمەلیاتی لەخۆبگرێت .هەر دۆخێكی جەنگی
كە هەڵسەنگاندنی سەرجەم الیەنەكان و قۆناغە
ج��ۆراوج��ۆرەك��ان��ی پێكبهێنێت ،دۆخ��ی گشتی
جەنگە .ئەركی زانستی ستراتیژی خوێندنەوەی
ئەو یاسایانەی هیدایەتكردنی جەنگە كە زالە
بەسەر دۆخ��ی گشتی جەنگدا ،بۆچی دەبێت
فەرماندەیەكی ئۆپەراسیۆنی ئەپراتیڤ یان
تاكتیكی ت��ا ئاستێك ل��ە یاسا ستراتیژیەكان
تێبگات؟ چونكە بە هۆی تێگەیشتنی گشتەوە
باشتر دەتوانێت لە بەشەكاندا بكارێت ،چونكە
بەش پەیرەوی لەگشت دەك��ات .ئەو بۆچوونە
ك��ە س��ەرك��ەوت��ن ت��ەن��ه��ا ل��ەرێ��گ��ای دەگ��م��ەن��ە
تاكتیكیەكانەوە ب��ە دەس��ت��دێ��ت ،بۆچوونێكی
ێ دەخات كە
هەڵەیە ،چونكە ئەو راستیە پشتگو 
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سەركەوتن یان دۆڕانی جەنگ بە گشتی و لە
پلەی یەكەمدا بەندە بە لێكدانەوە و دۆخی گشتی
و قۆناغە جۆراوجۆرەكانییەوە .ئەگەر لە بەراورد
ك��ردن و لێكدانەوەی دۆخ��ی گشتی و قۆناغە
جۆراوجۆرەكانیدا كەموكۆڕی و هەڵەی بەرچاو
رووب��دات ،بە دڵنیایەوە جەنگەكە رووب��ەڕووی
شكست دەبێتەوە .كاتێك دەوترێت»:هەنگاوێكی
حیساب بۆكراوە ،نە ئەو هەنگاوەی كە تەنها
تایبەتمەندی الوەك��ی هەیە بۆ ك��ۆی دۆخەكە
دی��اری��ك��ەر نییە و ئ���ەوەی ك��ە ل��ە شەترەنجدا
راستە ،سەبارەت بە جەنگیش هەر وایە ،بەاڵم
دۆخی گشتی ناتوانێت سەربەخۆ و جیاكراوە
لەبەشەكانی خۆیبێت ،چ دۆخێكی گشتی لەكۆی
بەشەكانی خ��ۆی پێكدێت .ج��اروب��ار لەوانەیە
ێ ئەوەی كاریگەریەكی
هەندێك لەبەشەكان بە ب 
جیدی لەسەر دۆخ��ی گشتی دابنێن ،تووشی
داڕم��ان یان شكست ببن ،چونكە ئەم بەشانە
دیاریكەر نەبوون بۆ دۆخی گشتی .زۆرجار ئەوە
روودەدات كە لە كردەی تاكتیكی یان ئەپراتیڤی
هەندێك لە شكستەكان یان سەركەوتوو نەبوون
دەبێتە هۆی بشێوی لەدۆخی گشتی جەنگدا،
چونكە ئەو شكست و سەركەوتوو نەبوونانە
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خاوەنی بایەخێكی لێبڕاو نەبوون .بەاڵم شكست
زۆربەی كردەكانی ئەپراتیڤ كە دۆخی گشتی
جەنگ پێكدەهێنێت یان شكستی یەك یان دوو
تاكتیكی دیاریكەر ،دۆخ��ی گشتی دەستبەجێ
دەگۆڕێت .لێردا»زۆربەی كردە تاكتیكیەكان»
و ی���ان «ی���ەك ی���ان دوو ك����ردوەی تاكتیكی
دیاریكەرن .لە مێژووی جەنگەكاندا بینراوە
كە دوای زنجیرەیەك سەركەوتن ،شكست لە
جەنگێكدا بە تەنهایی بووەتە هۆی لەناوبردنی
سەرجەم دەستكەوتەكانی پێشوو ،یان دوای
چەندین شكستی یەك لە دوای یەك ،سەركەوتن
لە جەنگێكدا بە تەنهایی دەتوانێت دۆخێكی نوێ
بخولقێنێت .لەو خااڵنەی سەرەوەدا « زنجیرەیەك
سەركەوتن» یان «زنجیرەیەك شكستی یەك لە
دوای یەك» تەنها تایبەتمەندی الوەكی هەیە و
هیچ رۆڵێكی دیاریكەری لەكۆبەندی دۆخەكەدا
ن��ەگ��ێ��ڕاوە .لەكاتێكدا بە پێچەوانە« ،شكست
لەجەنگێكدا بە تەنهایی» یان «سەركەوتن لە
جەنگێك بە تەنهایی» رۆڵی دیاریكەریان بوو.
هەمووی ئەمانە دەلیلن بۆ لێكدانەوەی تێكڕای
دۆخ��ەك��ە .بۆ كەسێك كە فەرماندەیی گشتی
ئۆپەراسیۆنەكەی لە ئەستۆدایە ،لە هەموو
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شتێك گرنگتر سەرنجدان بە لێكدانەوە و دۆخی
گشتی جەنگە .خاڵی سەرەكی ئەوەیە كە ئەو
دەبێت سەرجەم مەسەلەكانی پەیوەندیدار بە
رێكخستنی یەكەكان و فۆرمە سەربازیەكانی
خۆی ،پەیوەندی نێوان ئۆپەراسیۆنە تاكتیكیە
جیاوازەكان ،پەیوەندی نێوان قۆناغە جیاوازەكانی
ئۆپەراسیۆنێك ،پەیوەندی نێوان كۆی چاالكی
ب��ەرەی خۆیی و كۆی چاالكی ب��ەرەی دوژمن
ب��ەگ��وێ��رەی دۆخ��ی ئێستا ل��ە بەرچاوبگرێت.
هەمووی ئەمانە پێویستی بە وردبینی و هەوڵی
زیاتری ئەوە ،ئەگەر ئەو ئەم مەسەالنە لەبەرچاو
نەگرێت و خ��ۆی لەگەڵ مەسەلە الوەكیەكان
س��ەرق��اڵ ب��ك��ات ،ب��ە سەختی دەت��وان��ێ��ت خۆی
لەشكست رزگاربكات .پەیوەندی نێوان كۆ و
بەش نەك هەر سەبارەت بە پەیوەندی نێوان
ستراتیژی و تەكنیكی ئۆپەراسیۆنی ئەپراتیڤ،
بەڵكوو سەبارەت بە پەیوەندی نێوان تەكنیكی
ئۆپەراسیۆنی ئۆپراتیڤ و تاكتیكیش دروستە.
نمونە زانستیەكەشی بریتیە لە پەیوەندی نێوان
ئۆپەراسیۆنی لەشكرێك و چاالكی فەیلەق و
كەتیبەكانی ،یان پەیوەندی نێوان ئۆپەراسیۆنی
كەتیبەیەك و دەستە و تیمەكانی ،فەرماندە لەهەر
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پلەیەكدا بێت ،دەبێت سەرنجەكانی خۆی لەسەر
مەسەلە یان ئەپەراسیۆنێك چڕ بكاتەوە كە بە
گشتی دۆخێك كە لەچوارچێوەی بەرپرسیارێتی
ئ���ەودای���ە ،گرنگترین و ل��ێ��ب��ڕاوان��ەت��ری��ن رۆڵ
بگێڕێت ،نەك مەسەلە یان ئۆپەراسیۆنی دیكە.
بۆ دەستنیشانكردنی ئەوەی كە چ شتێك گرنگ
یان دیاریكەرە ،نابێت دۆخی گشتی یان تاك
لە بەرچاو بگیرێت ،بەڵكوو پێویستە دۆخی
دیاریكراو بكرێتە سەرچاوەی لێكۆڵینەوە .لە
هەر ئۆپەراسیۆنێكی سەربازیدا گۆشە و خاڵی
هێرش دەبێت بە گوێرەی بارودۆخی دوژمن،
دۆخ��ی زەوی و توانای هێزە خۆیەكان هەر
لەو ساتەدا دەستنیشان بكرێت .لەناوچەیەكدا
كە خ��ۆراك زۆرە ،دەبێت وریابیت ل��ەوەی كە
سەربازەكان زۆر نەخۆن و لەو ناوچانەی كە
خۆراكی پێویست نییە ،دەبێت ئاگارداری ئەوە
بیت كە سەربازەكان برسیان نەبێت .لە ناوچە
سپیەكاندا دزەك��ردن��ی تۆسقاڵێك زانیاریش
لەوانەیە ببێتە هۆی شكستهێنانی هەڵمەتەكانی
دواتر .ئەو پرسە لەناوچەی سووردا مەسەلەیەكی
ئ���ەوەن���دە ج��ی��دی نییە .ل��ەه��ەن��دێ��ك هەڵمەتدا
پێویستە كە فەرماندە پلە بەرزەكان بەشداری
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تێدا بكەن ،بەاڵم لەهەندێكی دیكەیاندا پێویست
نییە .لە قوتابخانەیەكی سەربازیدا گرنگترین
مەسەلە بریتیە لەهەڵبژاردنی ب��ەڕێ��وەب��ەر و
مامۆستا و دەستنیشانكردنی رێنمایەكانی
پ����ەروەردە ،لەگردبوونەوەیەكی جەماوەریدا
ێ زیاتر گرنگی بە رێكخستنی جەماوەر بۆ
دەب 
بەشداری ك��ردن تێیدا و دروشمی گونجاوی
تێدا بەرزبكرێتەوە ،چەندین شتی دیكەی لەو
چەشنە ،بە كورتی ،بنەمای سەرەكی ئەوەیە كە
دەبێت سەرەنجەكان لەسەر ئەو بازنە گرنگانە
چڕبكرێنەوە ك��ە تێكڕای دۆخ��ەك��ە ب��ەوان��ەوە
گرێدراوە .لەخوێندنەوەی یاساكانی زاڵ بەسەر
دۆخی گشتی جەنگدا تێفكرین و لێوردبوونەوەی
پێویست دێت .چونكە ئەوەی كە لەگەڵ كۆبەندی
دۆخەكەدا لە پەیوەندیدایە ،بە چاونابینرێت و
مرۆڤ ناتوانێت دەركی پێبكات مەگەر ئەوەی
كە بە قوڵی تێفكرێت ،رێگایەكی دیكە بوونی
نییە .ب��ەاڵم لەو رووەوە كە كۆ پێكهاتووە لە
بەشەكان ،كەسێك كە لەبەشدا ئەزمونی هەیە ،لە
ئۆپەراسیۆنی ئەپراتیڤ و لە تاكتیكدا ئەزمونی
هەیە .دەتوانێت مەسەلەیەكی گەورەتر درك
بكات بەو مەرجەی كە بە راستی بیەوێت بە
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قوڵی تێفكرینی بۆ بكات .مەسەلە ستراتیژەكان
بریتین لە :لە بەرچاوگرتنی پەیوەندی نێوان
دوژمن و خۆیی ،لە بەرچاوگرتنی پەیوەندیەكانی
نێوان ئۆپەراسیۆنەكانی ئەپراتیڤە جۆراوجۆر
یان نێوان قۆناغە جیاوازەكانی ئۆپەراسیۆنێك،
لەبەرچاوگرتنی ئەو توخمانەی كە لەتێكڕای
دۆخ��ەك��ەدا كاریگەرن (رۆڵێكی دیاریكەریان
هەیە) ،لەبەرچاوگرتنی رەهەندە تایبەتیەكانی
دۆخی گشتی ،لەبەرچاوگرتنی پەیوەندی نێوان
جەبهە و پشتی جەبهە ،لە بەرچاوگرتنی جیاوازی
و پەیوەندی نێوان زیانەكان و ساڕێژەكان،
هەڵمەت و پشوو ،جێگیركردن و سەنگەرگرتنی
هێزەكان ،هێرش و بەرگری ،خۆحەشاردان و
هاوڕەنگكردن ،هێرشی بەرفراوان و هێرشی
یارمەتی ،هێرش چەسپاندن ،چ��ڕب��وون��ەوە و
چڕنەبوونەوەی فەرماندەیی جەنگی درێژخایەن
و جەنگی ك��ورت��خ��ای��ەن ،جەنگی م��ان��ەوە لە
سەنگەر و جەنگی جوڵەپێكراو ،هێزە خۆیەكان
و هێزە دۆستەكان ،ئەم پلە و ئەو پلە ،سەرۆك
و ژێ��ردەس��ت��ەك��ان��ی ،ك��ادی��رەك��ان و بێپلەكان،
سەربازانی پێشینەدار و سەربازە نوێیەكان،
كادیرە بەرزەكان و كادیرە پلە نزمەكان ،كادیرە
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دێرینەكان و كادیرە نوێیەكان ،ناوچەی سوور
و ن��اوچ��ەی سپی ،ن��اوچ��ەی س���ووری ك��ۆن و
ناوچەی س��ووری نوی ،ناوەچەی ناوەندی و
ناوچەی سنووری ،وەرزی گەرما و وەرزی
سەرما ،سەركەوتن و شكست ،یەكە بچوكەكان
و یەكە گەورەكان ،سوپای رێك و پێك و یەكەی
پارتیزانی ،لەناوبردنی دوژم��ن و راكێشانی
ج��ەم��اوەر ،ف��راوان��ك��ردن��ی ری��زەك��ان��ی سوپا و
پ��ت��ەوك��ردن��ەوەی ،ك���اری س��ەرب��ازی و ك��اری
سیاسی ،ئەرك لە ئەم یان ئەو دۆخدا ،بەرەی
جێگیر و ب��ەرەی ناجێگیر ،جەنگی ناوخۆیی
و جەنگی نیشتمانی ،ئ��ەم قۆناغی مێژوویی
و ئەو قۆناغی مێژووی و هتد ..هیچ كام لەم
مەسەلە ستراتژیانە ناتوانرێت بە چاوببینرێت،
بەاڵم ئەگەر مرۆڤ بە قوڵی بڕوانێت ،دەتوانێت
ه��ەم��ووی ئ��ەم م��ەس��ەالن��ە روون ب��ك��ات��ەوە و
لێتێبگات و زاڵبێت بە سەریدا .د .بە واتایەكی
تر دەتوانرێت تێكڕای مەسەلە گرنگەكانی جەنگ
یان ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ ئاستی بەرزتری
بنەماكان بەرزبكرێتەوە لەوێدا چارەسەر بكرێت.
ئەركی خوێندنەوەی مەسەلەكانی ستراتیژی بەم
ئامانجەوە بەستراوەتەوە.
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 –4گرنگ ئەوەیە كە بتوانین فێرببین

بۆچی ئێمە سوپای سوورمان پێكهێناوە؟ بۆ
ئ��ەوەی كە لەو رێگایەوە دوژم��ن تێكبشكێنین؟
ب��ۆ ئ���ەوەی بتوانین ل��ە جەنگدا بەكاریبهێنین.
فیربوون سەختە ،بەاڵم لەوە سەختتر فێربوون و
بەكارهێنانییەتی .زۆر كەس لە پۆلەكانی خوێندن
و یان لە كتێبەكاندا كاتی قسەكردن سەبارەت بە
زانستی سیستم خاوەن بۆچوون و بیرچاك دێنە
بەرچاو ،ب��ەاڵم كاتێك كە جەنگێك روودەدات،
هەندێكیان سەركەوتوو دەبن و هەندێكی دیكەیان
شكست دەهێنن .مێژووی جەنگەكان و ئەزمونی
ئێمە لەجەنگ سەلمێنەری ئەو بابەتەیە .كەواتە
كلیلی چ��ارەس��ەری ئ��ەم بابەتە لە كوێیە؟ ئێمە
لە ژیانی راستەقینەدا ناتوانین چاولەدەست بین
بۆ ئ��ەوەی «پلەدارانی هەمیشە سەركەوتوو»
بوونیان هەبێت .مێژوو لەم جۆرە فەرماندانەی
زۆر كەم بە خۆیەوە بینیوە .چاوەڕوانی ئێمە لە
فەرماندەكانمان كە دلێر و تێگەیشتوو بن و لە
شەڕی درێژخایەندا بە تەواوەتی سەركەوتوو
ببن  -فەرماندەگەلێك كە دانایی و بوێریان لە
ی��ەك جێدا هەیە .كەسێك كە دەی��ەوێ��ت دانایی
و بوێری هەبێت ،پێویستە شێوازێك بۆ خۆی
هەڵبژێرێت – شێوازێك كە پێویستە ه��ەم لە
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فێربووندا بەكار ببرێت ه��ەم لە بەكارهێنانی
ئەوەی كە فێری بووە .ئەم شێوازە چییە؟ ئەم
شێوازە بریتیە لەئاشنابوون لەگەڵ سەرجەم
دۆخەكانی دوژمن و دۆخی خۆییدا ،دۆزینەوەی
یاساكانی زاڵ بەسەر ئۆپەراسیۆن دوو الیەن و
بەكارهێنانی لە ئۆپەراسیۆنە خۆیەكاندا .لە رێسا
سەربازیەكاندا زۆرب���ەی واڵت��ان ئامۆژگاریان
س��ەب��ارەت ب��ە پێویستی «ن��ەرم��ی ن��وان��دن لە
بەكارهێنانی بنەماكان بە گوێرەی ب��ارودۆخ» و
هەروەها رێنوێنیگەلێك سەبارەت بە گرتنەبەری
رێوشوێنی پێویست لە كاتی شكستدا دەبینرێت.
ئامۆژگاریەكان فەرماندەكان لە هەڵەی زەینی كە
سەرچاوەگرتووە لە بەكارهێنانی میكانیكیانەی
بنەماكان ،دەپارێزێت و رێنمایەكان دەریدەخەن
كە ئەگەر فەرماندەیەك تووشی هەڵەی زەینی
ببێت یان ئەگەر گۆڕانكاری پێشبینی نەكرا و
حاشاهەڵنەگر لە دۆخ��ی عەینیدا رووی��دا ،چۆن
دەبێت هەڵسوكەوت بكات .بۆچی هەڵەی زەینی
روودەدەن؟ چونكە دام���ەزران و فەرماندەیی
كردنی هێزەكان لە جەنگێك یان هەڵمەتێكدا لەگەڵ
بارودۆخی كات و شوێن هاوتەریب نەكردوە،
دۆخ��ی زەینی لەگەڵ دۆخ��ی عەینی هاوتەریب
نەبووە و یان جیاوازی لەگەڵ نەبووە.
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بەواتایەكی تر چونكە جیاوازییەكانی نێوان
ع��ەی��ن و زەی���ن چ��ارەس��ەر ن��ەب��ووە .مرۆڤەكان
لەهەر كارێكدا كە دەی��ك��ەن ،بە كەمی دەتوانن
لەسەرهەڵدانی وەها دۆخێك رێگری بكەن ،بەاڵم
جیاوازیەكە لەوەدایە كە هەندێك بە لێوەشاوەیی
زیاترەوە لە ئەستۆی كارەكە بەردێن و هەندێكی
كەمتر ،ب��ەوج��ۆرەی كە ئیمە س��ەب��ارەت بە هەر
كارێك داوای لێوەشایوەیەكی زیاتر دەكەین،
لەبواری سەربازیشدا دەمانەوێت سەركەوتنەكان
زیاتر ی��ان بە پیچەوانە شكستەكان كەمتر بن.
لێرەدا بابەتەكە لەسەر ئەوەیە كە زەین دەبێت
ب��ە ش��ێ��وەی گونجاو هاوتەریبی عەین بكرێت.
نمونەیەك لەبواری تاكتیكدا دەهێنینەوە .ئەگەر
خاڵێك بۆ هێرشكردن دەستنیشان بكرێت ،یەكێك
ل��ە بالەكانی دوژم���ن و رێ��ك پشت بەستوو بە
خاڵی الوازی دوژمن بێت لە ئەنجامدا هێرشەكە
سەركەوتن بە دەستبهێنێت ،دەردەكەوێت كە دەبێت
زەین لەگەڵ عەین هاوتەریب بوبێت ،واتا كاری
دۆزی��ن��ەوە داوەری و بڕیارەكانی فەرماندەكان
لەگەڵ دۆخی راستەقینەی دوژم��ن رێكخستن
و جێگیركردنی هێزەكانی هاوتەریب بێت .بە
پێچەوانەوە ئ��ەگ��ەر خاڵێك ك��ە ب��ۆ هێرشكردن
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هەڵبژێردراوە ،گۆشەیەكی تر یان دڵی دوژمن
بێت ،دەرەنجام هێرشەكە رووبەڕووی دیوارێكی
دڕكاوی بێتەوە و سەركەوتو نەبێت ،دەردەكەوێت
كە لەنێوان عەین و زەیندا هاوتەریبیەك نەهاتوەتە
ئ����اراوە ،ئ��ەگ��ەر س��ات��ی هێرشكردنەكە لەكاتی
گونجاودا دەستنیشان بكرێت ،ئەگەر هێزی یەدەگ
لەكاتی گونجاودا بەكاربهێنرێت و تێكڕای چاالكی
و كردارێك كە لەكاتی هەڵمەتدا ئەنجام دەدرێت ،بە
سودی ئێمە و بە زیانی دوژمن بێت ،دەردەكەوێت
كە بە درێژایی ئۆپەراسیۆنەكە رێنوێنی زەینی
لەگەڵ دۆخی عەینیدا هاوتەریبی تەواوی هەبووە.
ئەم ج��ۆرە هاوتەریب بوونە لەكاتی جەنگ یان
هەڵمەتدا زۆر ناوازەیە ،چونكە الیەنەكانی بەشداری
بووی جەنگ یان هەڵمەتەكە لەژمارەیەكی زۆر
مرۆڤ پێكهاتووە چەكدارن و نهێنییەكانی خۆیان
دەشارنەوە ،ئەمەش لەگەڵ تەنە بێڕۆحەكان و یان
كاروباری رۆژان��ە جیاوازی زۆرە .بەاڵم ئەگەر
فەرماندەیی لەگەڵ هێڵی گشتی واتا توخمێك لەوان
كە خاوەنی گرنگی و بایەخی دیاریكەرن ،لەگەڵ
دۆخی راستەقینەدا بگونجێن ،لەو كاتەدا بناغەی
سەركەوتن دانراوە.
ج��ێ��گ��ی��رك��ردن و س��ەن��گ��ەرب��ەن��دی ب��ەج �ێ و
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گ��ون��ج��اوی ه��ێ��زەك��ان ل��ە ب���ڕی���ارە بەجێكانی
فەرماندەوە سەرچاوە دەگرێت ،بڕیارە بەجێكانی
فەرماندە س��ەرچ��اوە ل��ەدادی��اری��ە دروستەكانی
ئ��ەوەوەدەگ��رن ،داوەری��ە دروستەكانیشی پشت
بە كاری دۆزینەوە و ناسینی ورد و پێویست
و گواستنەوەی هەموو زانیاریە جۆراوجۆرەكان
كە لەكاری دۆزینەوە و ناسیندا بەدەست هاتووە،
دەبەستێت .فەرماندە ت��ەواوی شێوازە مومكین
و پێویستەكانی تایبەت بە دۆزینەوە و ناسین
بەكاردەهێنێت و سەرجەم ئەو زانیاریانەی كە
لەدۆخی دوژمن دەستی كەوتووە هەڵدەسەنگێنێت
و كا لە گەنم جیادەكاتەوە ،ئەوەی كە دروست نییە
دەیسڕێتەوە و ئەوەی دروستە تۆماری دەكات،
لە یەكێكەوە بۆ ئەوی تردەچێتە پێش و لەناوەوە
بۆ دەرەوە رۆدەچێت ،ئەو كات هێزەكانی خۆی
هەڵدەسەنگێنێت ،خوێندنەوە ب��ۆ هاوسەنگی
ه��ێ��زی ه�����ەردووال دەك����ات و پ��ەی��وەن��دی��ەك��ان��ی
نێوانیان شرۆڤە دەكات و لەكۆتاییدا دەست بۆ
داوەری كردن دەبات و بڕیار دەدات و پالنەكانی
رێكدەخات .ئەمەیە پ��رۆس��ەی ت��ەواو و كامڵی
ناسینی دۆخ كە ستراتیژیزانێكی سەربازی دەبێت
بەر لە رێكخستنی هەر نەخشەیەكی ستراتیژی،
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نەخشەی ئەپراتیڤ یان نەخشەی ئۆپەراسیۆنی
تاكتیكی بپێوێت .بەاڵم ستراتیژێكی سەربازی
ناوشیار لەبری ئەوەەی بەم جۆرە هەڵسوكەوت
بكات ،پالنە سەربازیەكانی لەسەر بنەمای زەینی
خۆی دادەڕێژێت و بەم هۆیەشەوە ئەم جۆرە
نەخشانە بەخەیاڵی دێنەبەرچاو لەگەڵ راستیدا
ناگونجێن .ستراتیژداڕێژێكی خۆویست كە تەنها
پشت ب��ە ش��ەوق و زەوق���ی خ��ۆی دەبەستێت،
دەكەوێتە داوی دوژمنەوە ،بەو زانیاریە رواڵەتی و
ناتەواوەی كە لەدوژمن بە دەستیهێناوە ،لەخۆبایی
دەبێت یان دەكەوێتە ژێركاریگەری پێشنیارە
نابەرپرسیارانەكانی ژێردەستانی خۆیەوە كە
پشتی بە ناسینی راستەقینەو بیركردنەوەی
قووڵ نەبەستووە ،بەم جۆرە بە ناچاری سەری
لە بەرد دەدات ،چونكە ئەو نازانێت یان نایەوێت
بزانێت كە هەر نەخشەیەكی سەربازی دەبێت بە
پشت بە دۆزینەوەی پێویست وردبوونەوەی قوڵ
لەدۆخی خۆیی و دوژم��ن هەروەها پەیوەندی
بەرامبەر یەكی ئەوان ببەستێت .پرۆسەی ناسینی
ب���ارودۆخ ن��ەك ه��ەر ب��ەر ل��ەپ��رۆژەی نەخشەی
س��ەرب��ازی ،بەڵكوو دوای ئ���ەوەش ب���ەردەوام
دەبێت .لە جێبەجێكردنی نەخشەیەكی سەربازیدا،
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لەهەمان دەستپێكی جێبەجێكردنی پرۆسەكەوە
تا كۆتایی ،پرۆسەیەكی دیكەی لەناسینی دۆخ
لەئارادا دەبێت كە پرۆسەی پراتیكی پێدەوترێت.
لەكاتی جێبەجێكردنی ئ��ەم پرۆسەیەدا دەبێت
دیسان بكۆڵدرێتەوە كە ئایا نەخشەیەك كە لە
پرۆسەی پێشوودا رێكخراوە لەگەڵ راستیەكان
دێتەوە یان نا .ئەگەر نەخشەكە لەگەڵ راستیدا
نەگونجێت ،دەبێت بە پشتبەستن بە زانیاریە
نوێیەكان لێكدانەوەی نوێی بۆ بكرێت ،بڕیاری
تازەی لێبدرێت و دەستكاری نەخشە سەرەكیەكە
بكرێتەوە بۆ ئەوەی كە لەگەڵ دۆخی نوێ هاوتا
بكرێت .گۆڕین و راس��ت��ك��ردن��ەوەی نەخشەكە
لەهەموو ئۆپەراسیۆنێكی سەربازیدا ئەنجام
دەدرێت تەنانەت هەندێك جار پالنەكە لە بنەڕەتەوە
دەگۆڕدرێت .ئەو كەسەی كە لە پێویستی وەها
گۆڕینێك تێنەگات یان خواستی وەها گۆڕینێكی
نەبێت تەنها كوێرانە دەجوڵێتەوە .دیسان سەری
لە بەرد دەداتەوە .ئەوەی كە لە سەرەوە ئاماژەی
پێدرا ،هەم بۆ ئۆپەراسیۆنی ستراتیژی پیویستە
ه��ەم ب��ۆ ئۆپەراسیۆنی تاكتیكی و ئەپراتیڤ.
س��ەرب��ازی��ەك��ی ب��ە ئ��ەزم��ون ،ب��ەو م��ەرج��ەی بە
هێمنی و ل��ەس��ەرخ��ۆی��ی فێرببێت ،دەت��وان��ێ��ت
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تایبەتمەندیەكانی هێزەكانی خۆی (فەرماندەكان،
ت��اك��ەك��ان ،چ��ەك ،خ���ۆراك و هتد و ك��ۆی ئەم
هۆكارانە و هەروەها تایبەتمەندیەكانی هێزەكانی
دوژمن (فەرماندەكان ،تاكەكان ،چەك ،خۆراك و
هتد و كۆی ئەم هۆكارانە) و ئەو هەلومەرجانەی
كە پەیوەندیدارە بە جەنگەوە – وەكو بارودۆخی
سیاسی ،ئابوری ،جۆگرافی ،كەش و هەوا و ...هتد
بە باشی بناسێت ،وەها كەسێكی سەربازی بە
دڵنیابوونێكی زیاترەوە جەنگ یان ئۆپەراسیۆنی
سەربازی رێبەری دەكات لێوەشاوەییەكی زیاتر
بۆ گەیشتن بە سەركەوتن دەبێت .ئەو ئەم سودە
لەو رووەوە بە دەس��ت دێنێت كە لەماوەیەكی
دوور درێ����ژدا ب���ارودۆخ���ی ه��ێ��زەخ��ۆی��ەك��ان و
هێزەكانی دوژمنی ناسیوە ،یاساكانی كرداری
دۆزیوەتەوە و ناكۆكیەكانی نێوان زەین و عەینی
چارەسەركردوە .ئەم پرۆسەی ناسینە زۆر گرنگە،
بە بێ ئەم ئەزمونە كە لە ماوەیەكی دورودرێژدا
بەدەستهاتووە ،بە سەختی دەتوانرێت یاساكانی
زاڵ ب��ەس��ەرت��اس��ەری جەنگ فێر ببیت و لێی
تێبگەیت .ئەو كەسانەی كە تەنها لە سەر كتێب
جەنگ دەناسن ،ناتوانن فەرماندەیەكی پلە بەرز
و بە راستی توانا ب��ن ،تەنها ئ��ەو كەسەی كە
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لە گۆڕەپانی جەنگدا پ��ەروەردە ب��ووە ،شیاوی
وەها پلەیەكە .تێكڕای یاساكانی جەنگ و تیۆریە
سەربازیەكان كە رەه��ەن��دی بنەڕەتیان هەیە،
بیالنی ئەزمونی ئەو جەنگانەن كە پێشینیانی ئێمە
یان هاوچەرخەكانی ئێمە دایانڕشتووە .دەبێت
ئەو وانانەی كە لەجەنگەكانی رابردوەوە بە ئێمە
گەیشتووە و بە بەهای خوێن كۆتایی هاتووە،
بە وردی بكۆڵینەوە .ئەمە یەكێك لەئەركەكانی
ئێمەیە .ب��ەاڵم ئێمە ئەركێكی دیكەشمان هەیە
ئەویش ئەوەیە كە بە هاوكاری ئەزمونەكانی
خۆمان دەرەنجامەكان تاقی بكەینەوەو ئەوەی
ك��ە س��ودم��ەن��دە وەری��ب��گ��ری��ن و ئ��ەوەش��ی كە
بێكەڵكە دووریبخەینەوە و ئەوەشی كە تایبەتە
بە خۆمان بخرێتە س��ەری .ئەم ئەركە دووەمە
گرنگیەكی گەورەی هەیە ،ئەگەر ئێمە بەم جۆرە
هەڵسوكەوت نەكەین ،توانانیی كۆنترۆڵكردنی
جەنگمان نابێت .كتێب خوێندنەوە فێربوونە،
بەاڵم خستنەكاری فێربوونیش دیسان فێربوونە،
تەنانەت جۆری باشترەكەشی .شێوازی سەرەكی
ئێمە فێربوونی جەنگە لە كاتی جەنگدا.
تەنانەت كەسێكیش كە نەخوێندەوار بێت توانای
فێربوونی جەنگی هەیە ،ئەو دەتوانێت لەرێگەی
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جەنگەوە فێری جەنگ بێت .جەنگی شۆڕشگێڕانە
كاری جەماوەرەو بە زۆری لەو بابەتانە نییە كە
لەسەرەتادا بكرێتە كردار و دواتر فێری ببیت،
چونكە پراتیككردن خ��ۆی فێربوونە ،لەنێوان
كەسێكی سەربازی و ناسەربازیدا جیاوازی هەیە،
بەاڵم ئەو جیاوازیە دیواری گەورەی چین نییە و
دەتوانرێت بە خێرایی لەناو بچێت ،رێگەچارەی لە
ناوبردنیشی بەشداریكردنە لە شۆڕش و جەنگدا.
كاتێك ئێمە دەڵێن فێربوون و بەكارهێنان پرسێكی
ئاسان نییە ،مەبەستمان ئەوەیە كە فێربوون و
بەكارهێنانی لێهاتوانە كارێكی سەخت و ئەستەمە.
كاتێك ئێمە دەڵێین كەسێكی ناسەربازی دەتوانێت
ببێتە سەربازی ،مەبەستمان ئەوەیە تێپەڕین لەو
رێڕەوەوە كارێكی سەخت نییە.
لە وەسفكردنی یەكگرتنی ئەو دوو حوكمەدا لێرەدا
وتەیەكی پێشینیانی چین دەهێنینەوە كە دەڵێت» :لە
جیهاندا هیچ گرفتێك ناتوانێت لەبەرامبەر مرۆڤی
بە ئیرادەدا بەرگە بگرێت» .تێپەڕین لە دەروازەوە
گرفت نییە ،لێهاتویی و ش��ارەزای��ی��ش پرسێكی
مومكینە ،بە مەرجێك مرۆڤ ئیرادە بكات و توانای
فێربوونی هەبێت .یاسای جەنگیش هاوشێوەی
یاساكانی زاڵ بە س��ەر ت��ەن و دی��اردەك��ات��ی تر،
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رەنگدانەوەی راستیە عەینییەكانە لەزەینی ئێمەدا،
هەور شتێك ل��ەدەرەوەی زەینی ئێمەدایە ،راستی
عەینی نییە .كەواتە بابەتی جێی لێكۆڵینەوە و ناسینی
ئێمەش دۆخ��ی دوژمنیش لەخۆدەگرێت و هەم
دۆخی خۆمانیش لە خۆدەگرێت ،ئەو دوو جیهەتە
دەبێت بابەتی جێی خوێندنەوە و لێكدانەوەی ئێمە
بێت .لەحالەتێكدا كە خوێندنەوە و تاتوێكەر تەنها
زەینی ئێمەیە .كەسانێك هەن كە دەتوانن خۆیان
باش بناسن ،بەاڵم توانای ناسینی دوژمنیان نییە
و كەسانێكیش هەن كە دەتوانن دوژمن بەباشی
بناسن ،ب��ەاڵم توانای ناسینی خۆیانیان نییە ،نە
ئەمانە و نە ئەوانی تر هیچیان توانای چارەسەری
كێشەی پەروەردە و بەكارهێنانی یاساكانی جەنگ
نین .قسەگێڕانەوەیەك ل��ە كتێبی س��ۆن ئ��ۆزی،
تیوری داڕێژی سەربازی بەناوبانگی چینی دێریندا
دەڵێت» :ئەگەر خۆت و دوژمن بناسیت ،سەد جار
دەجنگیت و ناكەویتە مەترسیەوە» .ناوەرۆكی ئەو
رستەیە دوو قۆناغ لەخۆدەگرێت – قۆناغی فێربوون
و بەكارهێنان ،واتا ناسینی یاساكانی كامڵبوونی
راستیە عەینییەكان و دی��اری��ك��ردن��ی كردەكانی
خ��ۆم��ان ب��ە گ��وێ��رەی ئ��ەو یاسایە ب��ە مەبەستی
زاڵبوونە بەسەر دوژمنێكدا كە لە بەرامبەرماندایە.
ئێمە نابێت بایەخی كەم بەم وتەیەی پێشینیان
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بدەین .جەنگ ،بەرزترین شێوازی خەبات لە نێوان
نەتەوەكان و دەولەتەكان ،لە نێوان چینەكان و
گروپە سیاسیەكاندا ،نەتەوەكان ،دەولەتەكان ،چین
و گروپە سیاسیەكان كە لە جەنگدان ،سەرجەم
یاساكانی جەنگ ب��ە مەبەستی ب��ە دەستهێنانی
سەركەوتن بەكاردەهێنن .بێگومان سەركەوتن یان
دۆڕان لەجەنگدا بە زۆری بارودۆخی سەربازی،
س��ی��اس��ی ،ئ���اب���وری و س��روش��ت��ی دوو الی��ەن��ی
شەڕكەر دیاریدەكات .بەاڵم ئەمە تێكڕای بابەتەكە
نییە .توانای زەینی الیەنەكان لەكۆنترۆڵكردنی
ئۆپەراسیۆنی جەنگیدا لەدیاریكردنی ئەنجامی
جەنگدا ك��اری��گ��ەرە .ستراتیژدانەێكی سەربازی
لەهەولەكانیدا بۆ گەیشتن بە سەركەوتن ناتوانێت
لەو كۆسپانەی كە دۆخی مادی پێكیهێناوە ،ئەو التر
بچێت ،بەاڵم دەتوانێت و پێویستە بە بەدەستهێنانی
س���ەرك���ەوت���ن ل���ەو چ���وارچ���ێ���وە دی���اری���ك���راوەدا
ه��ەوڵ��ب��دات .شانۆی چاالكی ستراتیژ دانەرێكی
سەربازی لەسەر بنەمای مادی عەینی دروست
دەكرێت ،بەاڵم ئەو دەتوانێت لەسەر ئەو شانۆیە
رێبەرایەتی حەماسەیەكی پڕشكۆ بكات كە لێوان
لێوە لەرەنگەكان و ئاهەنگە پڕ لە هێزەكان .لەو
رووەوە فەرماندەكانی سوپای سووری ئێمە دەبێت
لەسەر بنەمای عەینی ئێستا ،واتا لەسەر بنەمای
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دۆخی سەربازی ،سیاسی ،ئابوری و سروشتی
هێزی بێباك و لێوەشاوەیی خۆی گەشە پێبدات،
سەرجەم ئەو هێزانەی كە لەژێر كۆنترۆڵیدایە،
بۆ تێكشاندنی دوژمنانی نەتەوەیی و چینایەتیمان
بخەینە گەڕ و ئەم جیهانە گەندەڵە ژێرورووبكەین.
لێرەدایە كە توانا زەینییەكانی ئێمە دەتوانێت و
دەبێت لەكۆنترۆڵكردنی جەنگدا بكەوێتەكار .ئێمە
رێگە بە هیچ فەرماندەیەكی سوپای سوور نادەین
كە وەكو مرۆڤێكی بێمێشك و سەركێشی لێبێت كە
بە شێوەی شەلم كوێرم ناپارێزم چەپ و راستی
خۆی دەكاتە ئامانج ،ئێمە دەبێت فەرماندەكانی
سوپای سوور هان بدەین بۆ ئەوەی كە بە شێوەی
قارەمانانی دلێر و تێگەیشتوویان لێبێت و نەك هەر
بوێری زاڵبوون بە سەرهەموو كۆسپەكانیان بێت،
بەڵكوو بتوانن جەنگەكە لەدەستپێكەوە تا كۆتایی
لەسەرجەم ئاڵوگۆڕ و هەڵكشان و داكشانەكاندا
كۆنترۆڵ بكەن .فەرماندەی سەربازی كە لە زەریی
ێ ئەوپەڕی جەنگدا مەلە دەكات ،نەك هەر پێویستە
ب
خۆی لە نوقمبوون بپارێزێت ،بەڵكوو دەبێت توانای
ئەوە تێدا بێت بە هەنگاوی هاوسەنگ و دڵنیاوە
خۆی بگەیەنێتە كەنارەكانی سەركەوتن .یاساكانی
رێنوێنی ك��ردن��ی ج��ەن��گ ،تەكنیكی مەلەوانییە
لەزەریای جەنگدا .ئەمەیە شێوازەكانی ئێمە.
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حزبی كۆمۆنیستی چین و
جەنگی شۆڕگێڕانەی چین
بەشی دووەم

جەنگی شۆڕشگێڕانەی چین ك��ە ل��ە ساڵی
1924ـەوە دەستیپێكردوە تا ئێستا بە دوو قۆناغدا
تێپەڕیوە :قۆناغی یەكەم لە ساڵی 1924ـ��ەوە
بۆ ساڵی  1927و قۆناغی دووەمیش لەساڵی
1927ـ����ەوە ب��ۆ  1936ب����ەردەوام ب���ووە و لە
ئێستادا قۆناغی جەنگی شۆڕشگێڕانەی نیشتمانی
لە دژی چین دەكرێتەوە .جەنگی شۆڕشگێڕانەی
ێ قۆناغەدا ل��ەالی��ەن پڕۆلیتاریای
چین ل��ەم س 
چین و پارتەكەی و پارتی كۆمۆنیستی چینەوە
رێبەرایەتی دەكرێت .دوژمنانی سەرەكی ئێمە لە
لە جەنگی شۆڕشگێڕانەی چیندا ئیمپریالیزم و
هێزە فیودالییەكانن .ئەگەرچی بۆرژوازیی چین
لەوانەیە لە ساتەوەختی مێژوویی دیاریكراودا
بەشداریی جەنگی شۆڕشگێڕانە بكات ،بەاڵم
ب��ەه��ۆی خۆویستی و ن��ەب��وون��ی سەربەخۆیی
سیاسی و ئابوری نە دەتوانێت و نە دەیهەوێت
رێبەرایەتی جەنگی شۆڕشگێڕانەی چین تا كۆتایی
بكات.
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جوتیاران و هێزە وردەب����ۆرژوا شاریەكان
دەی���ان���ەوێ���ت چ��االك��ان��ی ب���ەش���داری���ی جەنگی
شۆڕشگێڕانە بكەن و بە سەركەوتنی كۆتایی
بگەیەنن .ئ���ەوان ه��ێ��زە سەركیەكانی جەنگی
شۆڕشگێڕانەن ،بەاڵم لەو ڕووەوە كە خاوەنی
ت��ای��ب��ەت��م��ەن��دی��ی وردە ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ی��ان ه��ەی��ە،
ئاسۆی روانینی سیاسی ئ��ەوان بەرتەسكە (و
بەشێك لە سوپای بێكارانیش خاوەنی باوەڕی
ئەنارشیستین) و بەو هۆیەشەوە ناتوانن جەنگ
بە دروس��ت��ی رێ��ب��ەری بكەن .بۆیە ل��ەو كاتەوە
كە پڕۆلیتاریا پێی ناوەتە گۆڕەپانی سیاسیەوە،
بەرپرسیارێتی رێبەرایەتی جەنگی چین دەكەوێتە
ئەستۆی پارتی كۆمۆنیستی چینەوە .لەوەها
سەردەمێكدا ه��ەر جەنگێكی شۆڕشگێڕانە كە
لەالیەن چینی كرێكاران و پارتی كۆمۆنیستەوە
رێبەرایەتی نەكرێت یان لە قەڵمڕەو رێبەرایەتی
ئ��ەو دەرب��ێ��ت ،مەحكومە ب��ە شكست .چونكە
ل��ە س��ەرج��ەم ت��وێ��ژە كۆمەاڵیەتیەتی و دەستە
سیاسیەكان چینی نیوەكۆڵۆنی تەنها پڕۆلیتاریا و
پارتی كۆمۆنیستن كە لە تەسكبیری و خۆویستی
بەدوورن و خاوەنی بەرباڵوترین ئاسۆی سیاسی
و بەرزترین پلەی رێكخراوبوونن و زیاتر لە
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هەموان توانای ئەوەیان هەیە كە لە ئەزمونەكانی
پڕۆلیتاریای پێشەنگی جیهان و پارتە سیاسیەكانی
ێ لوتبەرزی فێریان
بە بەوپەڕی سەرخۆیی و ب 
بكات و ئ��ەوان لەپێناو پێشخستنی پرسەكانیدا
بەكاربهێنێت .بەم هۆكارانە تەنها پڕۆلیتاریا و
پارتی كۆمۆنیستن كە دەتوانن جوتیاران ،وردە
ب��ۆرژوازی شار رێبەری بكەن و زاڵبن بەسەر
بیرتەسكی جوتیاران و وردەبۆرژواكاندا ،هەر
وەها زاڵبن بە سەر داگەڕانی هۆزی بێكاراندا
بۆ خراپەكاری و هەڵبەزدابەزەكانی بۆرژوازی (
هەڵبەت بەو مەرجەی كە لەسیاسەتەكانی خۆیاندا
تووشی هەڵە نەبن) و داهاتوو شۆڕش و جەنگ
ب��ەرەو سەركەوتن ببەن ..بە گشتی دەتوانرێت
بوترێت كە جەنگی شۆڕگێڕانەی ساڵەكانی 1924
–  1927لە دۆخێكدا هاتەئاراوە كە پڕۆلیتاریای
نێودەوڵەتی و پڕۆلیتاریای چین و پارتەكەی لە
ب��ۆرژوازی نیشتمانی چین و پارتەكەی هەوڵی
سەپاندنی هەژمونی سیاسیان دەدا لەگەڵیان
هاوكاری سیاسیان هەبوو .بەاڵم لە ساتەوەختی
هەستیاری شۆڕش و جەنگدا ،لە پلەی یەكەمدا
بە هۆی خیانەتی بۆرژوازی گەورە و هەروەها
ب��ەه��ۆی هەلپەرەستانی ن��اوخ��ۆوە ری��زەک��ان��ی
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شۆڕشگێڕانی خۆبەخش پشتیان لە رابەرانی
ش���ۆڕش ك��رد و ئ��ەو جەنگە شۆڕشگێڕانەیە
رووب��ەڕووی شكست بووەوە .جەنگی شۆڕشی
زەوی و زار كە لە ساڵی 1927ـ���ەوە تائێستا
بەردەوامە ،لە هەلومەرجێكی نوێدا روودەدات.
دوژم���ن ل��ەم جەنگەدا تەنها ئیمپریالیزم نییە،
بەڵكو یەكێتی بۆرژوازی گەورە و خاوەن موڵكە
گەورەكانیش لەخۆدەگرێت .بۆرژوازی نیشتمانی
بووەتە شوێنكەوتووی بۆرژوازیی گەورە .تەنها
پارتی كۆمۆنیستە كە ئەم جەنگە شۆڕشگێڕانەیە
رابەری دەكات و لە ئێستاوە هەژمونی رەهای
خ��ۆی ب��ەس��ەری��دا زاڵ���ك���ردووە .ئ��ەم هەژمونە
رەهایەی پارتی كۆمۆنیست جێی پێشبینی نەبوو
ك��ە جەنگی شۆڕشگێڕانە بتوانێت ب��ەم ج��ۆرە
بەردەوام بێت .پارتی كۆمۆنیستی چین دلێرانە و
پایەدار لە سەركردایەتی جەنگی شۆڕشگێڕانەی
چیندایە و لە م��اوەی  15ساڵی ب��ەردەوام��دا بە
تێكڕای گەلی نیشانداوە كە دۆست و الیەنگری
خەڵكە و ب��ە ب��ەردەوام��ی ل��ەب��ەرەی پێشەوەی
شۆڕش بۆ بەرگری كردن لە بەرژەوەندیەكانی
خەڵك و ئازادیو رزگاری خەبات دەكات .پارتی
كۆمۆنیستی چین خەباتی سەخت و دژواری
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خ��ۆی بەبەهای خوێن و گیانی س��ەدان ه��ەزار
لە كادیرە ئازا و دلێر و دەیان هەزار لە كادیرە
قارەمانەكانی ،رۆڵێكی پەروەردەیی گەورەی لە
نێوان جەماوەری س��ەدان ملیۆنی خەڵكدا گێڕا.
ئەو سەركەوتنە مێژووییە گەورانەی كە پارتی
كۆمۆنیست بە درێژایی خەباتی شۆڕشگێڕانەی
خۆی بەدەستیهێناوە ،مەرجی پێویستی بۆ مانەوە
و رزگ��اری چین ل��ەم ساتەوەختە هەستیارەدا
كە رووب��ەڕووی دەستدرێژی دوژمنی نیشتمان
بووەتەوە ،دەستەبەر كردوە ،ئەم دۆخە بریتیە
لە بوونی رێبەریەكی سیاسیە كە جێی متمانەی
زۆرینەی هەرە زۆری خەڵكە و لە الیەن ئەوانەوە
بە درێژایی سااڵنێكی دووردرێژ تاقی كراوەتەوە.
ئەمڕۆ ئەوەی كە پارتی كۆمۆنیست دەیڵێت ئاسانتر
لەهەر پارتێكی سیاسی دیكە وەریدەگرن .بە بێ
خەباتی دژواری پارتی كۆمۆنیست بە درێژایی
پانزە ساڵی رابردوو ،رزگاری نیشتمان لە مەترسی
دیلبوونێكی نوی مەحاڵ بووە .پارتیكۆمۆنیستی
چین بە درێژایی جەنگی شۆڕشگێڕانە ،جگە لە
دوو هەڵەی ئۆپۆرتۆنیزمی راست چن دۆ سیڤ
و ئۆپۆرتۆنیزمی چەپ لی لی سان ،تووشی دوو
هەڵەی دیكەش بووە :هەڵەی یەكەم ئۆپۆرتۆنیزمی
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چ��ەپ لە ساڵەكانی  1934 – 1931تووشی
زیانێكی ی��ەك��ج��ار گ���ەورە ب��ەدرێ��ژای��ی جەنگی
شۆڕشگێڕانەی زەوی زار ب��ووەوە ،بە جۆرێك
كە ئێمە لە ب��ەری بەرپەرچدانەوەی پێنجەمین
ئۆپەراسیۆنی «گەمارۆ و سەركوت»ی دوژمن،
ناوچەكانی ژێر كۆنترۆڵی خۆمان لە دەستدا و
سوپای سوور الواز بوو .ئەم هەڵەیە لە كانوونی
دووەم��ی 1935دا لە گردبوونەوەی بەرباڵوی
بۆروی سیاسی كۆمیتەی ناوەندیدا لە زۆن ئەیدا
ه��ەم��وار ك��را .هەڵەی دووەم���ی ئۆپۆرتۆنیزمی
راست جۆن گۆ تاو لە سااڵنی 1936 – 1935
بوو وەها پەرەیسەند كە دیسیپلین و رێك و پێكی
پ��ارت و سوپای س��ووری تێكدا و كە زیانێكی
قورسی بە بەشێكی هێزە سەرەكیەكانی سوپای
سوور گەیاند .بەاڵم لەبەر رۆشنایی رێبەرایەتی
دروس���ت و بەئەزمونی كۆمیتەی ن��اوەن��دی و
هۆشیاری سیاسی ئەندامانی حزب فەرماندەكان
و جەنگاوەرانی سوپای س��وور ئەم هەڵەیەش
هەموار كرایەوە .هەموو ئەم هەاڵنەش جگە لە
ئێمە زیانی لە ش��ۆڕش و جەنگدا ،ب��ەاڵم ئێمە
سەرەنجام هەموویمان راس��ت��ك��ردەوە ،لەكاتی
زاڵبوون بە سەر ئەم هەڵەیانەدا بوو كە كە پات
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و سوپای سووری ئێمە دیسانەوە كارامەتر و
بەهێزتر بوو .پارتی كۆمۆنیستی چین رێبەرایەتی
ئ��ەم جەنگە شۆڕشگێڕانەیە خ��رۆش��ان و پڕ
شانازیەی بە ب��ەردەوام��ی بەدەستەوە ب��ووە و
ئێستاش رێبەرایەتی دەكات .ئەم جەنگی نەك هەر
بەیداخی ئازادی چینی هەڵداوە ،بەڵكو بایەخێكی
شۆرشگێڕانەی نێودەوڵەتیشی هەیە .خەڵكانی
شۆڕشگێڕی جیهان چ��اوی هیوایان تێبڕیوین،
ئێمە لەم قۆناغە نوێیەدا ،وات��ا قۆناغی جەنگی
شۆڕشگێڕانەی نەتەوەیی لە دژی ژاپۆن ،شۆڕشی
چین بە ئەنجامی كۆتایی دەگەیەنین و ئەم دوو
ش��ۆڕش��ە خ��ۆره��ەاڵت��ی زەوی و سەرتاسەری
جیهان دەخەنە ژێر كاریگەری قوڵەوە .شەڕی
شۆڕشگێڕانەی ئێمە تا ئێستا نیشانیداوە كە
ئێمە نەك هەر پێویستمان بە رێبازێكی دروستی
ماركسیستی بەڵكوو پێویستمان بە رێبازێكی
سەربازی دروستی ماركسیستی هەیە .شۆڕش و
جەنگ لە ماوەی پانزە ساڵدا ئەم رێبازە سیاسی و
سەربازیەی پوختەو تەیار كردوە .ئێمە دڵنیاین كە
لێرە بەدواوە ،لە قۆناغی جەنگی نوێدا ،ئەم رێباە
ێ گەشەیەكی زیاتر دەكات
بە گوێرەی دۆخی نو 
ناوەرۆكەكەی كامڵتر و دەوڵەمەندتر دەبێت و
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ئێمە لە ئامانجەكانی خۆی واتا زاڵبوون بە سەر
دوژمنی نیشتمانیدا نزیك دەكاتەوە .مێژوو بە
ئێمە دەڵێت رێبازی سیاسی و سەربازی دروست
بە خۆڕایی و لەهێمنی خۆیدا پێكنەهاتووە و
گەشە ناكات لە الی��ەك ل��ەدژی ئۆپۆرتۆنیزمی
«چەپ» و لەالیەكی دیكە لەدژی ئۆپۆرتۆنیزمی
«راست» خەبات دەكات .بە بی خەباتو زاڵبوونی
تەواو بەسەر ئەم چەواشەو بەالرێداچوونانەدا
كە لەریشەی ش��ۆڕش و جەنگی شۆرشگێڕانە
دەدات ،داڕشتنی رێبازێكی دروست و گەیشتن
بە سەركەوتن لە جەنگی شۆڕشگێڕانەدا مەحاڵە.
هەر بەم هۆیەشە كە من لەم نامیلكەیەدا زیاتر
ئاماژە بە بۆچوونە نادروستەكان دەدەم.
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ماو تسی تۆنگ
«دەسەاڵتی سیاسی لە لولەی
تفەنگەوە سەرچاوەی گرتووە»
وەرگێڕانی :شاسوار كەمال مەحمود
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ژمارەیەكی كەم خەڵك هەن لە مێژوودا شانازی
ئ��ەوی��ان بەربكەوێت ،ك��ە بەتەنیا چارەنووسی
نەتەوەیەكیان گۆڕیبێت ،یەكێك لەوانە ماو تسی
تۆنگە ،ئەو كەسەی لە جوتیارییەوە پێگەیشت
و بووە تیۆریستێكی شۆڕشگێڕ ،سەركردەیەكی
سیاسی ،پیاوی دەوڵەتی چینی كۆمۆنیستی.
كاریگەریەكانی ماو بۆ زیاتر لە ( )10ساڵ
درێژەی كێشا ،لە رۆیشتنی مەزنەوە لە سااڵنی
سییەكاندا تا سەركەوتنی سوپای سور لە ساڵی
( ،)1949م��او تسی تۆنگ تا مردنی لە ساڵی
()1976دا لە تەمەنی ( )83ساڵیدا وەك رابەری
حزب ماوەتەوە.
دوای م��ەرگ��ی م���او ت��س��ی ت��ۆن��گ ،م��ێ��ژوو
بەرەحم نەبووە بەرامبەر یادكردنەوەی ،بەوەی
دەسەاڵتی ماویزم لەسەر بڕیاردان و مۆدێلی
كراوە دوای ساڵی ( )1976كەمیكردووە ،بەاڵم
بەپێی باڵوكراوەیەكی رەسمی كە ساڵی 1981
ب�ڵاوك��راوەت��ەوە ئاماژە ب��ەوە ك��راوە كە ژیانی
سیاسی ماو تا ساڵی ( )1957بە شێوەیەكی
راس��ت��ب��ووە و دوای ئ��ەو م��اوەی��ە خەباتەكەی
نایەكسان ب��ووە و جێگای هەڵوێستە لەسەر
كردنە.
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سەرەتاكانی ژیانی
م��او لە گوندی  Shaoshanلە خێزانێكی
جوتیار لەدایكبووە .باوكی بە جوتیاری پێگەیشتوە
تا دەوڵەمەند بووە و بوەتە بەڵێندەری دەغڵودان،
ماو هەرزەكارێكی یاخی بوو ،باوكی ویستویەتی
ببێت بە جوتیار ،ب��ەاڵم ماو دەیوست خوێندنی
زیاتر لەوەی لە خۆیندنگەكەیان هەبوو بەدەست
بهێنێت .ل��ە تەمەنی ( )13ساڵیدا م��او ماڵەوە
بەجێدەهێڵێت و لە ناوچەیەكی نزیك گوندەكەیان
داخڵی خوێندنگەیەكی پێشكەوتوتر دەبێت .لەساڵی
 1911دەگ��ات��ە  Changshaك��ە پایتەختێكی
ناوچەیی بووە و دەچێتە خۆیندنگەی ئامادەیی.
لە كۆتاییەكانی تەمەنی هەرزەكاریدا بوو،
ئەو كاتەی نائارامیی گەورە لە چین سەریهەڵدا،
بنەماڵەی چینگ بە تەواوی هەرەسی هێنابوو
و شۆڕشی «یات سێن» دەستیپێكردبوو .ماو
پ��ەی��وەن��دی دەك���ات ب��ە ی��ەك��ەی ش��ۆڕش��ەوە لە
ناوچەكە .لەگەڵ ئ��ەوەی بۆ م��اوەی تەنها ()6
مانگ لە خزمەتدا ب��وو ،ئ��ەو ئەزمونە ببووە
رازی��ك��ەری ح��ەزە گەنجانەییەكانی و ئیلهامی
پاڵەوانی سەربازی لە جۆرج واشنتۆن و ناپلیۆن
و جەنگاوەرە چینییەكانەوە وەردەگرت.
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دوای گ��ەڕان��ەوەی ب��ۆ  Changshaماو
ب��ڕی��اری ن��ەداب��وو كە چی بخوێنێت ،زۆرب��ەی
هاوتەمەنەكانیشی بەو شێوەیە بوون لەو كاتە
ئ��اڵ��ۆزەدا ،بۆیە بوارەكانی یاسا و بازرگانی
و مێژووی تاقیكردەوە پێشئەوەی لە بواری
پ���ەروەردە جێگیربێت و لە ساڵی ()1918دا
خوێندنگەی راهێنانی مامۆستایان تەواودەكات،
دوات���ر دەچێتە پەكین ب��ۆ پ��ەی��وەن��دی��ك��ردن بە
زان��ك��ۆوە .لەبەر نەبوونی پ��ارەی پێویست بۆ
خوێندنەكەی ،ناچاردەبێت وەك یاریدەدەری
كتێبخانە ك��ارب��ك��ات ،دوای (ش����ەش) مانگ
دەگەڕێتەوە بۆ  Changshaبۆ سەرلەنوێ
وان��ە وت��ن��ەوە ،ساڵی ( )1920ژیانی خێزانی
لەگەڵ  Yang Kaihuiپێكدەهێنێت.
لەدایكبوونی كۆمۆنیستێك
لە سااڵنی بیستی سەدەی رابردوودا ،واڵتی
چین بەدەست هەمان ئەوگرفتانەوە دەینااڵند،
كە ماوەی چەند دەیەیەك بوو ئالودەی ببوو:
هەژارییەكی تاقەت پڕوكێن ،گەندەڵیی حوكمیی
فراوان ،دەستوەردانی گەورەی بیانی لە واڵت.
هەر لەوكاتەوە خوێندكار بوو لە شانگشا و
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پەكین كاریگەر بوو بە فەلسەفەی ماركسی-
لینینی ،ه��ەروەه��ا پ��ەی��وەن��دی��ك��رد ب��ەو كەسە
شۆڕشگێڕانەی وەك خۆی بوون ،كە پێیانوابوو
سۆسیالیزم چارەسەری گرفتەكانی چین دەكات.
ل��ە س��اڵ��ی ()1920دا ب���ووە ب��ەڕێ��وب��ەری
خۆیندنگە ل��ە ش��ان��گ��ش��ا .ل��ە دەرەوەی كاتی
دەوام��ی رەسمی ،خوێندكاران و كرێكاران و
بازرگانانی ك���ۆدەك���ردەوە و ه��ان��ی��دەدان دژی
دەستبەسەرداگرتنی ژاپۆن بۆ ناوچەی شاندۆنگ
بوەستنەوە .كە بەپێی رێكەوتنامەی ڤێرسای دوای
جەنگی جیهانی یەكەم ئیمتیازی چین بوو .ئەم
دەستوەردانەی ژاپۆن وەك ئیهانەیەك وابوو بۆ
سەروەری دەسەاڵتی چین ،هاوكات هاندەرێكیش
ب��وو بۆ كۆمۆنیست و كۆمارییەكان تا گیانی
دژە ئیمپریالیزم لە چیندا گەشە پێبدەن .ساڵی
( )1921ماو تسی تۆنگ نوێنەری هونان بوو
بۆ كۆبوونەوەی دامەزراندنی پارتی كۆمۆنیستی
چینی لە شانگهای.
لە ساڵی ()1923دا كۆمۆنیستی جیهانی
(كومێنترن) كۆمۆنیستەكانی چینی ئاڕاستەكرد،
كە ك��ار لەگەڵ پارتی نەتەوەیی س��ەن یات-
سێن (كۆمێنتانگ) بكەن .كومنترن بەڵێنی بە
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سەن یات داب��وو ،ئەگەر هاوپەیمانێتی لەگەڵ
كۆمۆنیستەكانی چیندا ب��ك��ات ،ئ���ەوا یەكێتی
سۆڤیەت یارمەتی دەدات لە دابینكردنی چەك
و راوێ���ژك���اری س��ەرب��ازی ب��ۆ دروستكردنی
سوپایەكی بەهێز ك��ە بتوانێت دوب���ارە واڵت
یەكبخاتەوە و میرەكانی جەنگ لەناوبەرێت،
كە دەستیان بەسەر ناوچەیەكی زۆری چیندا
گ��رت��ب��وو ،ه��ەروەه��ا نائارامیشیان ل��ە واڵت��دا
دروستكردبوو.
س��اڵ��ی ( )1924م��او ل��ەگ��ەڵ خێزانەكەی
دەڕوات بۆ شانگهای وەك بەڕێوبەری یەكێك
لە كۆمێنتانگەكان .لە ماوەی ساڵێكدا گەڕایەوە
و دەستیكرد بە رێكخستنی ناڕەزایی جوتیاران،
ئەمەش دەبێتە هۆی توڕەبوونی دەسەاڵتدارانی
سەربازی و ناچار دەبێت هەڵبێت بۆ كانتۆن،
شوێنی سەركردایەتی سەن یات-سێن.
ل���ە م���ارس���ی ( )1925س���ەن ی��ات-س��ێ��ن
ب��ە شێوەیەكی چ��اوەڕوان��ن��ەك��راو دەم��رێ��ت و
سەركردایەتی پارتی كۆمینتانگ دەگوازرێتەوە
بۆ چینك كای-شێك كە هاوسەری خوشكی
سەرۆكی كۆچكردو بوو ،ئەمەش پێگەی لەناو
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حزبدا بەهێز كردبوو .یەكێك لە كارەكانی چینك
بریتیبوو لە دورخستنەوەی كۆمۆنیستەكان
ل��ە پۆستەكانی س��ەرك��ردای��ەت��ی��دا ،ئەمە ب��ووە
هۆی ئەوەی هاوپەیمانی نێوان نەتەوەییەكان
و ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان ل���ە س��اڵ��ی ()1927دا
هەرەسبهێنێت .دوای ئ��ەوە كۆمۆنیستەكانە
گەڕانەوە بۆ گوندەكان ئەو شوێنانەی ناڕەزایی
جوتیاران لەگەشەكردندا بوو ،هەروەها شوێنێكی
گونجاویش بوو بۆ پەیداكردنی پشتیوانی بۆ
خۆیان.
سااڵنێك لە دەرەوە
ل��ە ئ��ۆك��ت��ۆب��ەری س��اڵ��ی ()1927دا ،م��او
سەركردایەتی گروپێكی بچوك لە جوتیارانی
ه���ون���ان دەك�����ات ب�����ەرەو چ��ی��اك��ان��ی ن��اوچ��ەی
(جیانگشی) .ل��ەوێ ل��ەگ��ەڵ ئەندامانی دیكەی
پارتەكەیدا حكومەتێك لە شێوەی یەكێتی سۆڤیەت
دروستدەكەن و دەستدەكەن بە دروستكردنی
سوپا بە شێوەی گەریال .بەهۆی دابەشكردنی
زەوی��ەوە پشتیوانی جوتیارانیان بەدەستهێنا.
سوپای تازە دروست بوو بەهۆی تاكتیكەكانیەوە
بووە مەترسی بۆ سەر نەتەوەپەرستەكان ()22
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ساڵ دواتر .فراوانبوونی پشتیوانیی جوتیارانی
گوندەكان لە كۆمۆنیستەكان ،بووە هۆی ئەوەی
دەس��ەاڵت��ی نەتەوەپەرستەكان ل��ە شارەكاندا
سنوردار بكرێت .لە ماوەی سی ساڵدا حكومەتی
شێوە سۆڤیەتی (جیانگشی) ،بووە هۆی ئەوەی
كۆنتڕۆڵی ملیۆنان خەڵك بكات لە گوندەكاندا،
ه����ەروەه����ا س���وپ���ای س����ور ب�����ووە خ���اوەن���ی
( )200,000پیاو.
م����اوەی س��ی س���اڵ ب���ەس ب���وو ب��ۆ ئ���ەوەی
نەتەوەپەرستەكان شكست بە میرەكانی جەنگ
بهێننن و سەرلەنوی واڵت یەكبخەنەوە ،دوای
ئ����ەوەش ل��ە س���ەرەت���ای س��ی��ی��ەك��ان��ی س���ەدەی
بیستدا ،نەتەوەپەرستەكان هەڵمەتی لەناوبردنی
كۆمۆنیستەكانیان دەستپێكرد و چەندان كەسیان
لەناوبرد ،یەكێك لەوانە هاوسەری ماو تسی
تۆنگ بوو .دوای ئەوە ماو ئافرەتێكی دیكەی
كردە هاوسەری خۆی.
ل��ە س��اڵ��ی ()1934دا ن��ەت��ەوەپ��ەرس��ت��ەك��ان
ب��اش��ت��ری��ن ك��ەس��ان��ی خ���ۆی���ان خ��س��ت��ەك��ار بۆ
دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان ،ئ��ەم��ەش
كۆمۆنیستەكانی ناچاركرد هەڵبێن .دوای ئەمە
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رێپێوانی ئەفسانەیی مەزن دەستیپكرد (جەنگی
60,000م���ی���ل) .ل��ەو جەنگەدا ك��ە ()80,000
گ��ەری�لا ب��ەش��داری��ی��ان ك���رد ،ژم��ارەی��ەك��ی زۆر
كەم رزگ��اری��ان ب��وو .لەم قۆناغەوە ماو تسی
تۆنگ بەبێ گومان بووە باشترین سەركردەی
كۆمۆنیستی چین ،تەنانەت لە بوارەكانی سیاسی
و سەربازیشدا.
ل��ە م���اوەی ژی��ان��ی م���اودا حكومەتی چین
هەمیشە وێنەیەكی باشی دەرب����ارەی م��او و
هاوڕێ شۆڕشگێڕەكانی پێشاندەدات .لە ئێستادا
مێژوونوسان پێیانوایە ماو تسی تۆنگ زۆر بە
وەحشیانە بەرامبەر ركابەرەكانی دەسەاڵتی
بەكارهێناوە لە ماوەی حوكمكردنیدا .ماو گرنگی
بە شیعرنووسین ،كۆكردنەوەی بۆچونەكانی
دەرب���ارەی تیۆرەكانی ماركسی-لینینی دەدا،
ب��ەش��ێ��وەی��ەك بگونجێت ل��ەگ��ەڵ ج��ەم��اوەری
ج��وت��ی��اری چیندا -ئێستا ئ��ەو تێگەیشتنە لە
سۆسیالیزم پێیدەوترێت ماویزم.
خوێندنەوەی بیروبۆچونەكانە م��او تسی
ت��ۆن��گ ب��ب��وون��ە پێداویستیەكی كۆمۆنیستی،
هاوكات دۆزی��ن��ەوەی هەر كەموكوڕییەك لەو
ب��ۆچ��وون��ان��ەدا وەك عەیبەیەكی شەخسی و
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پاشخان ب���ۆرژوازی سەیردەكرا ،كە دەب��ووە
ه��ۆی ن���اڕازی ب��وون��ی س��ەرك��ردەك��ان��ی حیزب
و پێویست بوو لەبەردەم رای گشتیدا داوای
لێبوردن بكرێت.
دوای ئ�����ەوەی م���او ت��س��ی ت��ۆن��گ س��اڵ��ی
( )1939لە هاوسەری دووەم��ی جیادەبێتەوە،
هاوسەرگیری لەگەڵ جیانگ چینگ یەكێك لە
ئەكتەرە ناودارەكانی ئەوكاتدا دەك��ات .دواتر
جیانگ چینگ لە ناوەڕاستی شەستەكاندا رۆڵێكی
كاریگەری دەبێت لە شۆڕشی كلتوری چین.
دوای ئ��ەوەی ژاپ��ۆن ساڵی ( )1937چین
داگ��ی��ردەك��ات ،لەسەر داوای كۆمارییەكان و
بەتایبەتیش لەسەر داوای كۆمۆنیستی جیهانی
(كومێنترن) ه���ەردووال ،هاوپەیمانی نێوانیان
نوێدەكەنەوە ،لەپێناو شەڕكردن لەگەڵ دوژمنی
هاوبەشدا .ناوچەی ژێر دەسەاڵتی ماو 100
ملیۆن كەسی لەخۆدەگرت و سوپای سور لە
نێوان ( )500,000بۆ ملیۆنێك سەرباز دەبوو.
دوای تەسلیمبوونی ژاپۆن بە ساڵێك ،دوبارە
واڵتی چین دوچاری شەڕی ناوخۆ دەبێتەوە.
لەگەڵ هاتنی ئۆكتۆبەری ساڵی ()1949دا،
كۆمۆنیستەكان نەتەوە پەرستەكانیان لە تەواوی
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چین دورخستەوە بۆ دورگ��ەی تایوان .ئیتر ماو
بووە سەرۆكی پارتی كۆمۆنیستی چینی ،سەرۆكی
كۆماری میللی چین ،سەرۆكی هێزە چەكدارەكان.
فێربوون بۆ بەڕێوەبردنی حكومەت
م��او تسی ت��ۆن��گ و ب��ازن��ەی دەس���ەاڵت لە
ئەندامانی مەكتەبی سیاسی حیزب زۆر بەخێرایی
پالنی ئاوەدانكردنەوەی واڵتی خاوەن زۆرترین
دانیشتوانیان لەرووی كۆمەاڵیەتی و ئابورییەوە
دانا .لە سەرەتادا پالنێكی پێنج ساڵەیان لەسەر
شێوەی یەكێتی سۆڤیەت دانا بۆ گەشەپێدانی
پیشەسازی.
پالن و سیاسەتەكان راگەیەنران و لەكاتی
جێبەجێكردنیشدا پالن و سیاسەتی نوێی خرایە
سەر .سیاسەتی ماو بریتی بوو لە «لێگەڕێن
با سەد گوڵەكان بكرێنەوە» ،بۆ بەدەستهێنانی
نوخبەی واڵتیش ،ماو تسی تۆنگ رێگەی بە
ئازادیی رادەربڕین دا ،كە لە هەندێك حاڵەتدا
رەخ��ن��ە ل��ە پ��ارت��ی كۆمۆنیست دەگ��ی��را و ماو
تسی تۆنگ ئەو رۆشنبیرانەی دوردەخستەوە
بۆ گوندەكان ،بۆ ئ��ەوەی «دوب��ارە پ��ەروەردە
بكرێنەوە».
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ساڵی ( )1958ماو هەنگاوێكی گەورەتری
هەڵگرت بەرەو مۆدێرنكردنی توانای پیشەسازی
چین لەپێناو زۆركردنی بەرهەمی كشتوكاڵیدا.
گرفتی سەرەكی ئەو پالنانە ئەوە بوو لەسەر
بناغەی سیاسی دارێژرابوون ،نەوەك لەسەر
ب��ن��اغ��ەی��ەك��ی ع��ەم��ەل��ی ،ه���ەروەه���ا ك��ارەس��ات��ە
سروشتیەكان و نەمانی یارمەتییەكانی یەكێتی
سۆڤیەت بارودۆخەكەی قورستر كردبوو.
بە بۆچوونی مێژوونوس پاتریسیا باكلی

ئێبرێی -Patricia Buckley Ebrey -
سیاسەتە ئابورییە هەڵەكانی ماو تسی تۆنگ،

بوونە هۆی دروستكردنی برسێتیەكی كوشندە

لە چیندا و ( )30ملیۆن هاواڵتی لەماوەی سااڵنی
( )1962-1959بەهۆی برسێتیەوە گیانیان
لەدەستدا .ئەو كارە بووە هۆی ئەوەی ماو تسی

تۆنگ هەندێك لە كاریگەرییەكانی لەدەستبدات.

ل��ە س��اڵ��ی ()1966دا ب��ە پاڵپشتیی سوپا

ش��ۆڕش��ی ك��ل��ت��وری راگ��ەی��ان��د و دژی ه��ەم��وو
ئەوانەش وەستایەوە كە گومانیان لێدەكرا دژی
ئەم پرۆسەیە بن .ملیۆنان هاواڵتی چینی توشی
ناڕەحەتی بوون ،یاخود گیانیان لەدەستدا بەتایبەتی
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مامۆستایان و ن��وس��ەران و ه��ون��ەرم��ەن��دان و
سەركردەكانی حیزب ...هەر كەسێك كاردانەوەی
هەبوایە بە كۆنەپەرست لەقەڵەم دەدرا.

ه���اوك���ات م��اك��ی��ن��ەی ئ��ی��ع�لام��ی��ی چ��ی��ن لە

پڕوپاگەندەی ب��ەردەوام��دا ب��وو بۆ م��او تسی

تۆنگ ،هەروەها هاوواڵتیانی هۆشیاردەكردەوە

لەوەی لەسەر هەموو كەسێك ،ئەگەر بتوانێت
بخوێنێتەوە ی��اخ��ود ن���ا ،پێویستە « كتێبی

سور»ی هەبێت ،كە وتەكانی ماو تسی تۆنگی
لەخۆگرتبوو .ماو تسی تۆنگ ساڵی ()1976

كۆچی دواییكرد و ك��اردان��ەوەی توند لە چین
دروستبوو دەربارەی پەرستن و بەرزراگرتنی

كەسەكان.

ساڵی ( )1981واڵت��ی چین هەڵسەنگاندنی

رەسمی دەربارەی ماو تسی تۆنگ باڵوكردەوە.
لە باڵوكراوەكەدا هاتووە سەركردایەتیكردن و

بۆچوونەكانی ماو تسی تۆنگ تا ساڵی ()1957
جیگای ش��ان��ازی��ن ،ب��ۆك��ارەك��ان��ی دیكەشی كە

لەماوەی دوو دەی��ەی دوات��ردا ئەنجامیداون و
هەڵەبوون رەخنەی لێگیراوە.
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:سەرچاوە
: بەم ناونیشانەی خوارەوە،CNN سایتی
http://www.cnn.com/SPECIALS/1999/
/china.50/inside.china/profiles/mao.tsetung
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(ماو ،كاسترۆ ،گیڤارا) و
بزوتنەوە نیشتیمانییەكان
شۆڕشی بەردەوامی بەالڕێدابراو
سێ بۆچون دەربارەی شۆڕش
تۆنی كلیف
لە ئینگلیزییەوە :ئازاد ئارمان
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ترۆتسكی ل��ە پشتی پ���ەردەوە تیۆرەكەی
خۆی دەربارەی شۆڕشی ( )1905پەرەپێدەدا.
ه��ەم��و م��ارك��س��ی��س��ت��ێ��ك��ی ئ���ەم س���ەردەم���ەش،
ه��ەر ل��ە كاوتسكی و بلیخانۆفەوە بیگرە تا
لینین ،دەركیان بەوە ك��ردووە كە تەنها واڵتە
پیشەسازییە پێشكەوتووەكانن ئ��ام��ادەن بۆ
ش��ۆڕش��ی سۆسیالیستی ،ڕاش��ك��اوان��ەت��ری��ش
بیڵێین ...ئەوان ڕایانگەیاندوە كە ئەو واڵتانە بە
ناچاری هێزی كرێكاران بەرەو پێشەوە دەبەن،
وەك��و بەرئەنجامێك بۆ گەشە و پێشكەوتنە
تەكنۆلۆجییەكانیان .واڵت��ە دواكەوتوەكانیش
دەتوانن لە ئاوێنەی واڵت��ە پێشكەوتوەكانەوە
س��ب��ەی��ن��ێ��ی خ���ۆی���ان ب��ب��ی��ن��ن .چ��ی��ن��ی ك��رێ��ك��ار
تەنها ل����ەدوای پ��رۆس��ەی��ەك��ی دور و درێ��ژی
گەشەی پیشەسازی و تێپەڕبوون بە ڕژێمی
پەرلەمانتاری ب��ۆرژوازی��دا ،بەو ڕادەی��ە گەشە
دەك��ات ،كە لەگەڵیدا بتوانێت پرسی شۆڕشی
سۆسیالیستی بهێنێتە ئاراوە.
سەرجەم سۆسیال دیموكراتەكانی ڕوسیا -بە
مەنشەفیك و بەلشەفیكییەوە -ئەوەیان لەال ئاشكرا
ب��وو كە روسیا لە شۆڕشی ب���ۆرژوازی نزیك
دەبێتەوە .ئەمەش لە ئەنجامی ئەو ملمالنێیەوە
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سەریهەڵدابوو كە لەنێوان هێزە بەرهەمهێنەرەكانی
س��ەرم��ای��ەداری ل��ەالی��ەك��ەوە و ئ��ۆت��ۆك��راس��ی و
زەویداری و پاشماوەی دەرەبەگایەتی لەالیەكی
ترەوە لە ئارادابوو .مەنشەفیكەكان لەالی خۆیانەوە
بەو ئەنجامگیرییە گەیشتن كە بەپێی پێویستی
قۆناغەكە ،بۆرژوازی ڕابەرایەتی شۆڕش دەكات
و دەسەاڵت دەگرێتە دەست .وایان بیردەكردەوە
ك��ە دەب���ێ س��ۆس��ی��ال دی��م��وك��رات��ەك��ان پشتگیری
لە ب���ۆرژوازی لیبرال بكەن لە شۆڕشەكەدا ،لە
هەمان كاتیشدا و لە ه��ەن��اوی سەرمایەداریدا
دەبێ بەرگری لە بەرژەوەندیی تایبەتی كرێكاران
بكەن لە ڕێگای خەباتكردن بۆ بەدیهێنانی هەشت
سەعات كار لە ڕۆژێكدا و هەندێک چاكسازی
كۆمەاڵیەتی تر .بەلشەفیكەكانیش الیان وابوو كە
ش��ۆڕش لە شوناسەكەیدا ب���ۆرژوازی دەبێت و
ئامانجەكەشی سنورە دیاریكراوەكانی شۆڕش
بۆرژوازی نابەزێنێت.
ل��ی��ن��ی��ن ل���ە س��اڵ��ی ()1905دا وت��وی��ەت��ی:
«ش��ۆڕش��ی دی��م��وك��رات��ی ل��ە ه��ی��چ ك��ات��ێ��ك��دا لە
سنوری پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی – ئابورییەكانی
ب��ۆرژوازی دەرناچێت ،»...هەروەها وتویەتی:
«شۆڕشی دیموكراسی لە روسیا هەرگیز نابێتە
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هۆی الوازكردنی هەژمونی ب��ۆرژوازی ،بەڵكو
پتەوتری دەكات» .بەردەوام لینین ئەم قسانەی
دوپاتكردوەتەوە.
ت���ا ڕۆژان���ێ���ك دوای ش���ۆڕش���ی ش��وب��ات��ی
1917ش لینین دەستبەرداری ئەو تێڕوانینانەی
سەرەوە نەبووە .بۆ نمونە لە ئەیلولی ()1914
بەردەوام بوو لەسەر ئەو بۆچونەی كە دەبێت
شۆڕشی روسیا خ��ۆی تەرخانبكات بۆ سێ
ئەرك سەرەكی :یەكەم ،دامەزراندنی كۆمارێكی
دیموكراتی كە تیایدا مافی یەكسان و ئەوپەڕی
ئ��ازادی تێدا مسۆگەر بكرێت بۆ دیاریكردنی
چ��ارەن��ووس��ی م��ی��ل��ل��ەت��ان ب��ەگ��ش��ت��ی .دووەم:
دەستبەسەرداگرتنی هەموو زەوی��وزارێ��ك كە
موڵكی دەرەبەگەكان بێت .سێیەم :جێبەجێكردنی
خواستی هەشت سەعات كار لە ڕۆژێكدا.
ئ���ەوەی لینینی بەشێوەیەكی ڕیشەیی لە
مەنشەفیكەكان جیادەكرەوە ،سوربوونی بوو
ل��ەس��ەر سەربەخۆیی ب��زوت��ن��ەوەی كرێكاریی
ل��ە ب�����ۆرژوازی ل��ی��ب��رال ،ب��ەت��ای��ب��ەت ل��ە ب��ارەی
بەسەركەوتن گەیاندنی شۆڕشە بۆرژوازییەکە
سەرەڕای هەر جۆرە ڕێگریكردنێك كە دەشێت
لەالیەن خودی بۆرژوازییەوە بێتە ئاراوە.
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ترۆتسكیش هەر وەك��و لینین ب��ڕوای بەوە
ب���ووە ك��ە ب�����ۆرژوازی ل��ی��ب��ڕال ن��ات��وان��ێ��ت هیچ
ئەركێكی شۆڕشگێڕانە تا سەر جێبەجێبكات
و ب���ەس���ەرك���ەوت���ن ب��گ��ەی��ەن��ێ��ت ،ش����ۆڕش بۆ
بەدەستهێنانی زەوی كە بەندێكی سەرەكی
پێكدەهێنا لە شۆڕشی ب��ۆرژوازی��دا ،تەنها لە
ڕێ��گ��ەی هاوپەیمانێتیی ن��ێ��وان ك��رێ��ك��اران و
جوتیارانەوە دێتەدی ،بەاڵم ئەوەی ترۆتسكیی
لە لینین ج��ی��ادەك��ردەوە ،ئ��ەو بڕوایە ب��وو کە،
هاتنەكایەوەی حزبێكی سەربەخۆی جوتیاری
ك��ارێ��ك��ی م��ەح��اڵ��ە و ج��ەخ��ت��ی ل��ەس��ەر ئ��ەوە
دەكردەوە ،كە جوتیاران بەڕادەیەكی وا لەنێوان
خۆیاندا بەسەر كەسانی هەژار و دەوڵەمەندا
دابەشبوون ،كە ناتوانن یەكێتییەك و حزبێكی
سەربەخۆی خۆیان پێكبهێنن.
ل����ەم ب����ارەی����ەوە ت��رۆت��س��ك��ی دەن��وس��ێ��ت
ك���ە( :س���ەرج���ەم ئ��ەزم��ون��ەك��ان��ی م��ێ��ژوو ئ��ەوە
نیشاندەدەن ،كە جوتیاران توانایەكی ئەوتۆیان
نییە ڕۆڵ��ێ��ك��ی س��ەرب��ەخ��ۆ ب��گ��ێ��ڕن) .ئ��ەگ��ەر لە
هەمو شۆڕشەكاندا -لە ڕیفۆرمەكانی ئەڵمانیا
ب��ەدواوە -جوتیاران الیەنگری ئەم بەشە یان
ئەو بەشە لە بۆرژوازی بووبن ...ئەوا لە ڕوسیا
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بە هۆی گەشەكردنی هێزی چینی كرێكار و
خۆپارێزی بۆرژوازییەوە ،جوتیاران ناچاردەبن
ك��ە پشتگیری ل��ە پ��رۆل��ی��ت��اری��ای شۆڕشگێڕ
بكەن .خودی شۆڕشەكەش بە جێبەجیێكردنی
ئ���ەرك���ەك���ان���ی ب�����ۆرژوازی�����ی دی��م��وك��رات��ی��ك
ناوەستێتەوە ،بەڵكو هەنگاویش دەن��ێ بەرەو
بابەتە سۆسیالیستییەكانی پڕۆلیتاریا .ئەوەتا
ت��رۆت��س��ك��ی دەن��وس��ێ��ت :پ��ڕۆل��ی��ت��اری��ا ل��ەگ��ەڵ
بەرەوپێشچونی سەرمایەداری گەشە دەكات
و بەهێزدەبێت .لەم بوارەشدا چونەپێشەوەی
سەرمایەداری برەو بە پێشكەوتنی پڕۆلیتاریا
دەدات ڕووەو دیكتاتوریەتی پڕۆلیتاریا.
بەاڵم ئەو ڕۆژ و ساتەی كە لەگەڵیدا دەسەاڵت
دەكەوێتە دەستی پڕۆلیتاریاوە ،بە شێوەیەكی
ڕاستەوخۆ پابەند نییە بەو هەلومەرجەی هێزە
بەرهەمێنەرەكانی تیایە ،بەڵكو بەو ئاستەی كە
خەباتی چینایەتی و بارودۆخە نێونەتەوەییەكەی
تیایە ،هەروەها پابەندە بە زنجیرەیەك هۆكاری
تایبەتییەوە :خ��وون��ەری��ت ،دەستپێشخەری و
ئامادەبوون بۆ خەبات.
ل��ە واڵت��ێ��ك��دا ك��ە ل��ە ڕووی ئ��اب��وری��ی��ەوە
دواك��ەوت��وە ،پڕۆلیتاریا دەت��وان��ێ زوت��ر بگاتە
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دەسەاڵت ،وەك لەوەی لە واڵتە پێشكەوتوەكاندا.
ل��ە ساڵی ()1871دا پڕۆلیتاریا ل��ە پاریسی
وردە بۆرژوازیدا توانی بە شێوەیەكی ژیرانە
ك����اروب����اری ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ب��گ��رێ��ت��ەدەس��ت –
ئەگەرچی تەنها ب��ۆ دوو مانگیش ب��ێ ،ب��ەاڵم
تەنانەت بۆ یەك سەعاتیش نەیتوانی لە مەڵبەندە
گەشەسەندوەكانی سەرمایەداری لە بەریتانیا و
واڵتە یەكگرتوەكاندا دەس��ەاڵت بگرێتەدەست.
ئ��ەو بۆچونەی ك��ە ل��ەب��ارەی ه��ەن��دێ شێوەی
پابەندبوونی ئۆتۆماتیكیانەی پڕۆلیتاریاوە هەیە،
بە هێزە تەكنیكی و سەرچاوەكانی ئابوری
واڵتەوە ،تەنها پێشبینییەكە و لە سادەكردنەوەی
ماتریالیزمی ئابورییەوە س��ەرچ��اوەی گرتوە
و ئ���ەم ب��ی��رك��ردن��ەوەی��ە ه��ی��چ پ��ەی��وەن��دی بە
ماركسیزمەوە نییە.
ل��ە دی���دی ئ��ێ��م��ەوە ،ش��ۆڕش��ی ڕوس��ی��ا ئەو
هەلومەرجە بابەتیانەی خوڵقاند كە بۆ وەرگرتنی
دەس��ەاڵت لە الی��ەن پڕۆلیتاریاوە پێویستە و
وایكرد سەركەوتنی ش��ۆڕش لە ت��وان��ادا بێت،
تەنانەت پێش ئەوەی سیاسەتەكانی لیبرالیزمی
ب����ۆرژوازی ئ��ەگ��ەری ب��ەرپ��اك��ردن��ی حكومەتی
عەقاڵنی خۆی بێنێتە ئاراوە.
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توخمێكی تری گرنگ لەو تیۆرەدا بریتییە
لەو تایبەتمەندییە نێونەتەوەییەی كە شۆڕشی
چاوەڕوانكراوی روسیا هەیبووە .ئەو شۆڕشەی
ك��ە دەش���ێ ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی��ەك��ی نیشتمانیدا
هەڵگیرسێت ،بەاڵم تەنها ئەو كاتە دەگاتە ترۆپكی
خ��ۆی ك��ە ش��ۆڕش��ی واڵت��ە پێشكەوتوەكانیش
سەربكەوێت.
لەگەڵ ئەمەشدا ئایا تا چ ڕادەیەك سیاسەتی
سۆسیالیستی چینی كرێكار ،لەگەڵ هەلومەرجە
ئابوریەكانی ڕوس��ی��ادا دێ��ت��ەوە؟ تەنها شتێك
كە لەم باریەوە دەتوانین بە دڵنیاییەوە بیڵێین
ئ���ەوەی���ە :ك��ە ڕووب������ەڕووی چ��ەن��دی��ن ڕێ��گ��ری
س��ی��اس��ی دەب���ێ���ت���ەوە پ��ێ��ش ئ�����ەوەی ب��ەه��ۆی
دواكەوتوی تەكنیكی واڵتەكەوە هەنگاوەكانی
ب��ب��ەس��ت��رێ��ت .ب��ەب��ێ پشتگیری ڕاس��ت��ەوخ��ۆی
پڕۆلیتاریای ئەوروپا ،چینی كرێكاری ڕوسیا
ناتوانێت ب��ەردەوام لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە و
ناتوانێت دەسەاڵتدارێتیەكەی خۆی بگۆرێت بە
دیكتاتۆریەتێكی سۆسیالیستی بەردەوام.
توخمە سەرەكییەكانی تیۆرییەكەی ترۆتسكی
دەكرێ لە شەش خاڵدا كۆبكرێنەوە:
• ب���ۆرژوازی���ی���ەك دوای ش����ۆڕش دێ��ت��ە
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گ��ۆڕەپ��ان��ەك��ەوە ،ك��ە ب��ە شێوەیەكی ریشەیی
ج��ی��اوازە ل��ەگ��ەڵ پێشوی خ��ۆی��دا و ل��ە ڕووی
پێشكەوتنەوە دوو س��ەدە ل��ە پێشترە ،ب��ەاڵم
ب��ێ��ت��وان��ای��ە ل��ە خ��س��ت��ن��ەڕووی چ��ارەس��ەرێ��ك��ی
ریشەیی و دیموكراتی و شۆڕشگێڕانە بۆ ئەو
زۆر و ستەمەی دەرەبەگایەتی و ئیمپریالیزم
ناویانەتەوە .بێتوانایە لە ب��ارەی تێكشكاندنی
سەرتاپای رژێمی دەرەبەگایەتی و بەدیهێنانی
س��ەرب��ەخ��ۆی��ی��ەك��ی نیشتمانی راس��ت��ەق��ی��ن��ە و
بەرپاكردنی دیموكراتیەتێكی سیاسی .ئەوان
لە واڵتە پێشكەوتوەكاندا بن ،یاخود لە واڵتە
دواكەوتوەكاندا بە شۆرشگێڕ لە قەڵەم دراون،
بەاڵم بە شێوەیەكی رەها هێزێكی خۆپارێزن.
• ئەركی سەرەكی بینینی رۆڵی شۆڕشگێرانە
دەكەوێتە ئەستۆی پڕۆلیتاریاوە ،هەرچەندە ئەو
پڕۆلیتاریایە الوازبێت یاخود ژمارەكەی كەم بێت.
• جوتیاران لەبەرئەوەی ناتوانن ك��رداری
س��ەرب��ەخ��ۆ ب��ن��وێ��ن��ن ب��ە ن���اچ���اری دوای ئ��ەو
ب���زوت���ن���ەوان���ە دەك������ەون ك���ە ل���ە ش���ارەك���ان���دا
سەرهەڵدەدەن ،لەبەرئەوە پێویستە پەیوەست
بن بە رابەرایەتیی پڕۆلیتاریای پیشەسازییەوە.
• چارەسەرە بنەڕەتییەكانی مەسەلەی وەك:
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(چاكسازیی زەوی ،نیشتمان و كۆتایهێنان
بە ئەو كۆتوبەندە كۆمەاڵیەتی و دەرونیانەی
كە رێگری لە پێشكەوتنی ئابوری دەك��ەن)،
بەناچاری پێویستی تێپەڕاندنی سنورەكانی
خاوەندارێـی تایبەتی بۆرژوازی دێنێـە ئاراوە.
شۆڕشی دیموكراتی بەرەبەرە گەشەدەكات،
ب���ەرەو شۆڕشێكی سۆسیالیستی ،بەمەش
دەبێتە شۆڕشێكی بەردەوام.
• تەواوكردنی شۆڕشی سۆسیالیستی (كە
هەرگیز لە سنورەكانی نیشتمانێكدا نایەتەدی
و ب���ەم���ەش ش���ۆڕش���ی س��ۆس��ی��ال��ی��س��ت��ی لە
ئاستێكی تازە و فراوانتری وشەكەدا دەبێتـە
شۆڕشێكی بەردەوام و تەنها بە سەركەوتنی
یەكجارەكی و بەدیهێنانی كۆمەڵگەیەكی نوێ
لە سەرتاسەری زەمیندا بە كامڵبوونی خۆی
دەگات) .ئەوپەڕی دواكەوتویی و بیرتەسكییە
هەوڵی بەدیهێنانی (سۆسیالیزم لەیەك والتدا)
بدرێت.
• ل����ە ك���ۆت���ای���ی���دا ،ش����ۆڕش����ی واڵت����ە
دواك��ەوت��وەك��ان ،دەبێتە ه��ۆی بەگوڕخستنی
شۆڕش لە واڵتە پێشكەوتوەكاندا.
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گەیشتنی ماو بە دەسەاڵت

چینی كرێكار رۆڵێكی ئ��ەوت��ۆی نەگیڕاوە
ل��ە س��ەرك��ەوت��ن��ی م����اودا .ت��ەن��ان��ەت پێكهاتەی
كۆمەاڵیەتی حزبی كۆمۆنیستیش بەتەواوی
لە چینی كرێكار پێكنەهاتبوو .هەتاكو خودی
م��اوی��ش ئ��ەوك��ات��ە ل��ە ح��زب��دا وەك راب��ەرێ��ك
دەرك�����ەوت ك��ە پ��ێ��گ��ەی ح���زب دور ل��ە چینی
كرێكارەوە گ��وازرای��ەوە .هەتا ساڵی ()1926
ی��ش ب��ەالی ك��ەم��ەوە ل��ە ()66%ی ئەندامانی
حزب لە كرێكاران پێكهاتبوو ()22%ی تری
رۆشنبیران ،جوتیارانیش ()5%یان پێكدەهێنا.
ل��ە تشرینی دوەم���ی ()1928ـ������ەوە ژم���ارەی
كرێكاران بە رێژەی ( )5/4دابەزی و راپۆرتێكی
رەسمی رایگەیاند كە حزب (لەنێو كرێكارانی
پیشەسازیدا ،تاكە ناوەندێك حزبی ساغ نییە)
حزبیش رایگەیاند كەوا رێژە كرێكاران لە ساڵی
( )1928تەنها ( )10%ئەندامانیان پێكهێناوە و
لە ساڵی ( )3%( )1929و لە ئاداری ()1930
( )% 2.5و لە ئەیلولی هەمان ساڵدا گەیشتە
( ،)% 1.6بەم شێوەیەش هەتا کۆتایی ساڵ
حزب هیچ ئەندامێكی كرێكاری نەما .لەوكاتەوە
تا سەركەوتنی یەكجارەكی م��او كرێكارێكی
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پ��ی��ش��ەس��ازی ل��ە ح��زب��دا ن��ەب��وون ت��ا قسەیان
لەبارەوە بكرێت.
جێگەو رێگای كرێكاران لە ستراتیژی حزبی
كۆمۆنیستدا لە م��اوەی هێزپەیداكردنی ماودا،
ئەوەندە بێ بایەخ بوو بەڕادەیەك حزب هیچ بە
پێویستی نەدەزانی لە ماوەی ئەو ( )19ساڵەدا،
كە بە س��ەر دوای��ی��ن كۆنگرەدا -ك��ە لە ساڵی
()1929دا ئەنجامدرا -تێپەڕیبوو كۆنگرەیەكی
نیشتمانی بۆ سەندیكاكان سازبكات ،یاخود
باكی بە پشتگیری كرێكاران نەبوو لە حزب،
هەروەكو لەو بڕیارەی حزبدا دەردەك��ەوێ��ت،
كە نیاز نییە هیچ رێكخراوێكی لەو ناوچانەدا
بهێڵێتەوە ك��ە كۆمینتانگ دەس��ەاڵت��ی هەبوو
بەسەریاندا لە سااڵنی ( )1945-1937شەڕی
ناوخۆدا .كاتێک حكومەتی كۆمینتانگ لە كانونی
یەكەمی ( )1937بڕیاریدا سزای مەرگ بەسەر
ئەو كرێكارانەدا جێبەجێ بكات كە ماندەگرن،
یاخود بانگەشە بۆ مانگرتن دەك��ەن لە كاتی
ک
جەنگدا ،وتەبێژێكی حزبی كۆمۆنسیت بە یەكێ 
لە پەیامنێرەكانی راگەیاندبوو كە حزب «تەواو
قەناعەتی هەبوو بەو مامەڵەیەی حكومەت لە
ش��ەڕدا گرتویەتیەبەر» .دوای ئ��ەوە لە كاتی
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ش��ەڕی ن��اوخ��ۆی نێوان حزبی كۆمۆنیست و
كۆمینتانگ بە دەگمەن لە ناوچەكانی كۆمینتانگدا
ك��ە ب��ەش��ی زۆرب���ەی ك��رێ��ك��اران��ی پیشەسازی
واڵت��ی لەخۆگرتبوو  -رێكخراوەیەكی حزبی
كۆمۆنیست بەدیدەكرا.
دەس��ت بەسەرداگرتنی ش��ارەك��ان لەالیەن
م�����اوەوە ،زی���اد ل��ە ه���ەر شێكی ت��ر داب��ڕان��ی
ت����ەواوی ح��زب��ی كۆمۆنیستی دەرخ��س��ت��ووە
ل��ە چینی كرێكارانی پیشەسازی .س��ەرك��ردە
كۆمۆنیستەكان تەواوی هەوڵیانداوە رێگری لە
هەر جۆرە راپەڕینێكی كرێكاران لە شارەكاندا
بكەن لەسەروبەندی گرتنی شارەكانی پەكیندا.
بۆ نمونە بەر لە دەستبەسەراگرتنی هەردوو
شاری تیانسینان و پەكین ،جەنەڕاڵ لین پیاو
()Lin Piaoی سەركردەی بەرەی جەنگ ئەم
جاڕنامەیەی باڵوكردەوە:
بانگەوازێك بۆ ج��ەم��اوەر :ب��ۆئ��ەوەی یاسا
بپارێزن ،بەردەوامبن لە كارەكانیاندا .هەموو
ك��ارم��ەن��دەك��ان��ی كۆمینتانگ ی��ان بەرپرسانی
پ��ۆل��ی��س ،ب��ەرپ��رس��ی ه��ەرێ��م��ەك��ان ،ش��ارەك��ان
و ش��ارۆچ��ك��ەك��ان و ه��ەر كەسێكی ت��ر ك��ە لە
دام��ەزراوەی��ەك��ی حكومەتدان لە شارۆچكە و
83

الدێ��ك��ان ،ی��اخ��ود بەرپرسانی پ��او چیا (pao
 ،)chiaه��ەم��وی��ان س��ەرپ��ش��ك ك���راون ك��ە لە
پۆستەكانیاندا بمێننەوە).
لەو كاتەی كە هێزەكان لە روباری یانگ تازە
( )Yangtze Riverدەپەرینەوە ،پێش ئەوەی
شارە گەورەكانی ناوەڕاست و باشوری چین،
شانگهای ،هانكور ،كانتۆن بكەونە دەستیان ،ماو
و جوتی بانگەوازێكی تریان باڵوكردەوە:
هیوادارین كرێكاران و خ��اوەن كارەكان لە
هەمو پیشەكاندا بەردەوام بن لەسەر كاری خۆیان
و كارەکان بە شێوەیەكی ئاسایی بچنە پێشەوە و
بەرپرسانی حكومەتی كۆمینتانگ پارێزگارەكان
و بەڕێوەبەرانی شارەوانی و هەمو ئاستەكان
تری بەڕێوەبردن ،یان پاڵێوراوانی (ئەنجومەنی
نیشتمانی) و ئەندامانی ئەنجومەنی یاسادانان و
كۆنترۆڵی یوان و ئەنجومەنی سیاسی خەڵك و
بەرپرسانی پۆلیس و سەركردەی ڕێكخراوەكانی
پاو چیا  pao chiaدەتوانن لە پۆستەكانی خۆیان
بمێننەوە و لەژێر فەرمانی سوپادا ڕزگاریبەخشی
خەڵك و حكومەتی خەڵك بن.
چینی كرێكار نەچار بە جوڵەنەكردن كرا.
ڕاپۆرتێك كە لە ()22ی نیسانی ()1949دا –
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وات��ە دوو ڕۆژ پێش گیرانی شارەكە لەالیەن
سوپای ڕزگ��اری��خ��وازی خەڵكەوە -لە شاری
نانكینگەوە بەرزكرابووەوە ،بەم شێوەیە باس
لە بارودۆخەكە دەكات:
ج���ەم���اوەری ش���اری نانكینگ هیچ ج��ۆرە
خۆشحاڵییەك نیشان ن���ادەن .ئ��اپ��ۆرای��ەك لە
كەسانی خۆهەڵقورتێنەر ئەم بەیانییە لە قەراغی
ئەوبەری روبارەكەوە بینراون ،كە بە مەبەستی
بینینی ئ��ەو ش��ەڕە چ��وب��وون ك��ە ل��ەو ب��ەرەوە
ل��ەئ��اراداب��وو ...كارەكان بەشێوەیەكی ئاسایی
دەچ��ون��ەپ��ێ��ش��ەوە .چ��ەن��د دوك��ان��ێ��ك داخ���راون،
ئ��ەم��ەش ب��ەه��ۆی بێبازاڕییەوە ن���ەوەك ش��ەڕ.
سینەماكان وەكو جاران قەرەباڵغن.
مانگێك دوای ئەمە هەواڵنێرێكی ڕۆژنامەی
(نیویۆرك تایمز) لە شەنگەهایەوە ئەم ڕاپۆرتە
دەنوسێت:
هێزەكانی سوپای سوور دەستیانكردووە بە
هەڵواسینی پۆستەری چینی زمان كە جەماوەر
ڕێنمایی دەكات بۆ ئەوەی هێمنی نیشانبدەن و
دڵنیای دەكردنەوە كە هیچ جۆرە مەترسییەكیان
لەسەرنییە.
لە كانتۆن :دوای ئ��ەوەی كۆمۆنیستەكان
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ه��ات��ن��ە ن���او ش�����ارەوە چ��ون��ە ن���او بنكەكانی
پۆلیسەوە و ڕێنمایی ئەفسەرەكانیان دەكرد تا
لە پۆستەكانیاندا بمێننەوە ،بۆ ئەوەی ئاسایش
بپارێزن.
شۆرشی كاسترۆ
شۆڕشێك كە نە چینی كرێكار و نە جوتیاران
ڕۆڵێكی سەرەكییان ه��ەب��ووە تیایدا و تەنها
ڕۆشنبیرانی چینی ناوەڕاست بەشی هەرە زۆری
ملمالنێكەیان تیادا پێكهێنابوو… گەیشتنی فیدل
كاسترۆیە بە دەسەاڵت .پەرتوكەكەی ڕایت میڵز
(– )Wright Millsكە مۆنۆلۆگێكی راستەقینەی
دەرونیی سەركردە كوبییەكانە– بە پلەی یەكەم
باس لەو شتانە دەكات كە لە شۆڕشدا بوونیان
نەبووە:
ش��ۆڕش خ��ۆی لە خۆیدا جەنگێك نەبووە
ل��ەن��ێ��وان س��ەرم��ای��ەداران و ئ��ەو كرێكارانەی
بە ڕۆژان���ە ك��اردەك��ەن .شۆڕشەكەمان كاری
سەندیكاكان و كرێكارانی ش��ار ،ی��ان حزبە
كرێكارییەكان ،یاخود شتێكی لەو بابەتە نەبووە.
كرێكاران لە شاردا لە بارەی شۆڕشەوە هیچ
جۆرە هۆشیارییەكیان نەبوو.
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چینی جوتیاران ئامادبوونێكی ئەوتۆیان
نەبووە لە شۆڕشەكەی كاسترۆدا .لە كۆتایی
نیسانی ()1958دا كۆی ژمارەی ئەو چەكدارانەی
لە گەڵ كاسترۆدا بوون گەیشتە ( )180چەكدار
و لە سەردەمی هەرەسی «باتیستا»دا ژمارەیان
گەیشتە ( )805چەكدار.
بزوتنەوەكەی كاسترۆ بزوتنەوەی چینی
ن��اوەڕاس��ت ب��وو ،ئەو ( )82چ��ەك��دارەی لەژێر
فەرمانی كاسترۆدا ب��وون و لە مەكسیكەوە
هاتبوون و لە كانونی یەكەمی ( )1956كوبایان
داگیركرد ،هەروەها ئەو دوانزە چەكدارەی كە لە
(سیێرا مایسترا) مانەوە و بەرەنگارییان دەكرد،
هەر هەموویان سەر بە چینی ناوەڕاست بوون.
ل��ە س���ەرەت���ادا ب��ەرن��ام��ەك��ەی ك��اس��ت��رۆ لە
چاكسازییەكی لیبڕاڵی بەرفراوان ،كە بەالی چینی
ن��اوەڕاس��ت��ەوە پەسەندبێت ،تێپەڕی نەدەكرد.
لە شوباتی ( ،1958كاسترۆ لە وتارێكدا بۆ
گۆڤاری كۆرۆنێت ( )Coronetڕایگەیاند كە ئەو
لەپالنیدا نییە وەبەرهێنانی بیانی هەڵوەشێنێتەوە
یان خۆماڵییان بكات:
م��ن ه��ەس��ت��دەك��ەم خ��ۆم��اڵ��ی��ی��ك��ردن ،ئ��ەگ��ەر
گەورەترین ئەنجامیش بخاتەوە ،بارگرانییەك
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پ��ێ��ك��دەه��ێ��ن��ێ��ت .ل���ەو ب������اوەڕەدا ن��ی��م دەوڵ����ەت
بەهێزتر بكات ،بەڵكو دام���ەزراوە تایبەتەكان
الوازدەك���ات و ل��ەوەش گرنگتر ،هەر هەوڵێك
ب��ۆ خۆماڵییكردنی كۆفرۆشی گشتی دەبێتە
هۆی كۆسپدانان لەبەردەم ئامانجی سەرەكی
پالتفۆرمی نیشتمانیمان واتە (خۆماڵیكردن لە
گونجاوترین هەلدا) ،بۆیە هەمیشە وەبەرهێنانی
بیانی پێشوازی لێدەكرێت و پارێزراو دەبێت.
ل���ە ئ���ای���اری س��اڵ��ی ()1958دا دوب���ۆس
ژیاننامەی كاسترۆی دەنوسێتەوە ،كە دەڵێت:
جواڵنەوەی ()26ی تەمموز ،هەرگیز باسی
لە بە سۆسیالیزم ك��ردن ،ی��ان خۆماڵییكردنی
پیشەسازییەكان نەكردوە .ئەمەش بەسادەیی
ترسێكی دەبەنگانەی شۆڕشەكەمان پێكدەهێنێت.
ئێمە هەر لە یەكەم ڕۆژەوە ڕامانگەیاندوە ،كە
لەپێناو بەهێزكردنی ئەوتۆی (یاساكانی )1940
دەجەنگین ،ك��ە بنەماكانی دڵنیایی و م��اف و
ئەركەكان دابیندەكات بۆ هەمو ئ��ەو هێزانەی
بەشداری لە بەرهەمهێناندا دەكەن .ئەو پێكهاتەیەی
س����ەرەوە دام���ەزراوەی���ەك���ی ئ����ازادە و زۆر لە
مافەكانی سەرمایەی وەبەرهێنراو ،هەروەها مافە
سیاسی و شارستانی و ئابورییەكانی تریش.
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ل��ە (2ی ئ���ای���اری  ) 1959ك��اس��ت��رۆ بە
ئەنجومەنی ئابوری ڕێكخراوی واڵتانی ئەمریكا
ل��ە ب��ۆی��ن��س ئ��ای��رس��ی ڕاگ��ەی��ان��د« :ئ��ێ��م��ە دژی
وەبەرهێنانی تایبەت نین… ئێمە باوەڕمان بە
كەڵك و ئەزمون و گەرموگوڕی وەبەرهێنەرە
تایبەتەكان هەیە… كۆمپانیاكان و وەبەرهێنەرە
تایبەتەكان ،هەمان دڵنیایی و مافەكانی دامەزراوە
نیشتمانیەكانیان دەبێت».
بێتوانایی چینە كۆمەاڵیەتیە تێكهەڵچووەكان،
ك��رێ��ك��اران و س���ەرم���ای���ەداران ،ج��وت��ی��اران و
خاوەن زەوییەكان ،الوازیی مێژوویی نەگۆڕی
چینی ناوەڕاست و هێزی لەبننەهاتوی دەستە
ن��وێ��ی��ەك��ەی ك��اس��ت��رۆ -ك��ە پ��اب��ەن��دن��ەب��وون بە
ه��ی��چ ج���ۆرە ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ی ڕێ��ك��خ��راو و
ی��ەك��گ��رت��ووەوە -ئ���ەوە ڕوون��دەك��ات��ەوە چۆن
پرۆگرامە میانڕەوییەكەی كاسترۆ لە سااڵنی
1958-1953دا ،كە لەسەر بنەمای دامەزراوەی
تایبەت دان��راب��وو ،بەئاسانی وەالوەدەن��رێ��ت
و بەرنامەیەكی ڕادیكااڵنەی خاوەندارێتی و
پالندانانی دەوڵەتی جێیدەگرێتەوە .كاسترۆ تا
16ی نیسانی  )1961ئ��ەوەی ڕانەگەیاندبوو
كە ش��ۆڕش سۆسیالیستییە .بەپێی قسەكانی
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سەرەك كۆمار ،دوكتۆر ئۆسڤالدۆ دۆرتیكۆس
ت����ۆرادۆ« :رۆژێ���ک ل��ە رۆژان خەڵكی بۆیان
دەردەك���ەوێ���ت ی���ان دڵ��ن��ی��ا دەب����ن ،ك��ە ئ���ەوەی
چ��ەپ��ڵ��ەی��ان ب��ۆ ل���ێ���داوە و ب��ەب��اش��ی��ان زان��ی��وە
شۆڕشێكی سۆسیالیستی بووە» -گوزارشتێكی
ت��ەواوە بۆ چەوساندنەوەیەكی بۆناپارتیانەی
خەڵك ،بەو پێیەی كە خەڵك لە مێژودا بابەتن
نەوەك ئامرازی هۆشیاری!
هەڵەی تیۆرییەكە لەكوێدایە؟

ل���ەك���ات���ێ���ك���دا ه��������ەروەك خ���اڵ���ی ی��ەك��ەم��ی
ئەنجامگیرییەكان ترۆتسكییش ئاماژەی پێدەكات،
وەكو یاسایەكی ڕەها بۆرژوازی تازەپێگەیشتوو
خاوەنی سروشتێكی خۆپارێز و ترسنۆكانەیە،
كەسایەتی شۆڕشگێڕانەی چینی تازە دەركەوتوی
كرێكاران ه��ەروەك لە خاڵی دوەم��دا هاتووە نە
رەهایە و نە لە چارەنەهاتوشە .هەڵسانگاندنی
هۆكارەكانیش كارێكی گران نییە .ئایدیۆلۆژیای
بەرباڵو لەنێو كۆمەڵگەیەكدا كە چینی كرێكار
بەشێكی پێكدێنی ئایدیۆلۆژیای چینی دەسەاڵتدارە،
لە زۆر ب��اردا بوونی زۆرینەیەكی بێ ق��ەوارە
لە كرێكارە نوێیەكان كە لە دەرەوەی شارن و
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پێگەیەكیان لەدەستداوە گیروگرفتێكی زۆر بۆ
رێكخراوە پڕۆلیتارییە سەربەخۆكان دەخوڵقێنێت،
ئەمە سەرباری ناشارەزایی و نەخوێندەواری و
الوازییان .كە ئەمەش بەرەو ڕووی الوازییەكی
ترمان دەكاتەوە؛ ئەویش پشتبەستنە بە خەڵكانێك
لە دەرەوەی كرێكاران بۆ رابەرایەتیكردنیان.
زۆرب��ەی سەندیكاكان لە واڵتە دواكەوتوەكاندا
لەالیەن كەسانی دەرەوەی خۆیان « »outsider
بەڕێوەدەبرێن .راپۆرتەكان لە هیندستانەوە دەڵێن:
گشت یەكێتییەكان ل��ە هیندستان ب��ەك��ردەوە
كەسانێك بەڕێوەی دەبەن ،كە هیچ پێشینەیەكی
پیشەییان نییە واتە «بێگانە»ن… زۆربەی ئەم
بێگانانەش تێكەاڵوییان لەگەڵ پتر لە یەكێتییەك
هەیە .رابەرێكی نیشتمانی بە هەیبەت وتویەتی،
كە ئەو سەرۆكی نزیكەی ( )30یەكێتی بووە ،بە
ڕاشكاویش ڕایگەیاندوە كە ئەزمونێكی ئەوتۆی
نەبووە بۆ بەرێوەبردنی كارەكەی!
الوازی و پشت بەستن ب��ە بێگانە رێ بۆ
پ��اب��ەن��دب��وون ب��ە ت��اك��ە ك��ەس��ەوە خ��ۆش��دەك��ات.
زۆر ل��ە یەكێتییەكان هێشتا خ��وی گ���ەڕان بە
دوای (ك��ەس��ای��ەت��ی)ی��ەك��دا ب��ەس��ەری��ان��دا زاڵ���ە.
كەسایەتییەكی بەهێز دەتوانێت دەست بەسەر
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یەكێتییەكەدا بگرێت ،بەسەر هەموو سیاسەت
و كردارەكانییەوە .یەكێتییەكەش وەك بەوە
دەناسرێتەوە ،كە موڵكی ئەو كەسایەتییە بێت.
كرێكارەكان بەدوایدا دەگەڕێن تا گیروگرفتەكانیان
بۆ چ��ارەس��ەر بكات و گشت داواكانیان زامن
بكات .وەك بەرگریكەر و پاڵەوانێك پشتی پێ
دەبەستن و بۆ هەر شوێنێكیان بەرێت ئامادەن
بەدوایدابچن .توخمێكی فراوان لە پاڵەوانپەرستی
ب��ەم ه��ەڵ��وێ��س��ت��ەوە دی����ارە .ژم��ارەی��ەك��ی باش
لەم پاڵەوانانە لە بزوتنەوەی كرێكاریدا هەن.
ئەمان تەنها لە بەدەستهێنانی هەندێ داواكاریدا
یارمەتیی كرێكاران دەدەن ،نەوەك لە گەشەپێدانی
ڕێكخراوە دیموكراتییە پشتبەخۆ-بەستووەكاندا.
ئەم رێكخراوانە بەو ئاراستەیەدا گەشە ناكەن ،تا
كرێكاران فێر ببن پشت بە خۆیان ببەستن نەك بە
بەزەیی كەسایەتییە دیارەكان بۆ چارەسەركردنی
كێشەكانیان.
خاڵێكی تری الوازیی بزوتنەوەی كرێكاران
لە زۆربەی واڵتە دواكەوتوەكاندا ،پشتبەستنە
بە دەوڵەت .راپۆڕتەكان لە هیندستانەوە دەڵێن:
دەوڵەت زۆربەی ئەو ئەركانەی گرتوەتە دەست،
كە لە كۆمەڵگە ئ��ازادەك��ان��دا ئەركی یەكێتییە
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پیشەیییەكانە .ه��ەروەك چۆن ئێستا دەوڵ��ەت
ن��ەوەك��و س��ازش��ی دەس��ت��ەی��ی ن��ێ��وان خ��اوەنكار و كرێكاران -رۆڵی سەرەكی دەگێڕێت لە
ێ و مەرجەكانی تری كاركردن.
دیاریكردنی كر 
ئەمەش تاڕادەیەك لەچارەنەهاتوبووە بەهۆی
باری ئابوری و الوازی كرێكاران و یەكێتـییە
پیشەیییەكانیانەوە.
لە ئەفریقیای رۆژئ��اوای سەر بە فەڕەنسا
ڕاپۆرتەكان دەڵێن :هەوڵە راستەوخۆكانی ئەم
یەكێتییە دژ بە خاوەنكار بە دەگمەن زیادكردنی
راستەقینەی كرێی بۆ كرێكارە ئەفریقییەكان
لێكەوتوەتەوە؛ لەم سااڵنەی دوایییدا دابونەریتە
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی و ك��اری��گ��ەری��ی��ە سیاسیەكانی
بزووتنەوە كرێكاریەكان بەرپرسیار بوون لە
زۆربەی زیادكردنەكانی كرێی راستەقینە.
گرنگترین فاكتەر ك��ە ئ���ەوە دی��اری��دەك��ات
ئایا چینی كرێكار لە واڵت��ە دواكەوتووەكاندا
ب��ە ڕاس��ت��ی شۆڕشگێڕن ی��ان ن��ا ،فاكتەرێكی
خۆییە .چاالكیی حزبەكان و بە تایبەتی حزبە
كۆمۆنیستەكان كاریگەرییان لەسەر ئەمە هەیە.
باسكردنی رۆڵی دژە شۆڕشگێڕانەی ستالینیزم
لە واڵتە دواكەوتوەكاندا -كە پێشتر ئاماژەی
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پێكراوە -لێرەدا پێویستیان بە دوبارەكردنەوەیە.
زن��ج��ی��رەی��ەك ل��ە ب��ارودۆخ��ە ی��ەك ل���ەدوای
یەكە نیشتمانی و نێونەتەوەییەكان شكاندنی
ك��ۆت��وب��ەن��دەك��ان��ی ف��ی��وداڵ��ی��زم و ئیمپریاڵیزم
دەكاتە ناچارییەك بۆ هێزەكانی بەرهەمهێنان.
یاخیبوونەكانی چینی جوتیاران ڕاماڵینێكی
قوڵترو فراوانتری لەوانی پێشتر بەخۆیەوەبینی.
هەر لەو یاخیبوونە نیشتمانییانەشدا ڕەگوڕیشەی
ئەو یاخیبوونە نیشتمانیانە داكوترابوو لە دژی
داتەپینی ئەو ئابورییەی ئیمپریالیزم لەگەل خۆیدا
هێنابووی ،ه��ەروەه��ا لەپێناوی باشتركردنی
باری ژیان كە داواكارییەكی دەستبەجێ بوو.
پێداویستیی ه��ێ��زە ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ەرەك��ان و
هەستی یاخیبوون لەنێو چینی جوتیاراندا
بەسنەبوون بۆ شكاندنی تەوقی موڵكایەتی
دەرەبەگایەتی  Landlordismو ئیمپریالیزم.
سێ فاكتەری تریش یاریدەدەر بوون:
• الوازب���وون���ی ئیمپریالیزمی جیهانی لە
ئەنجامی گەشەی ناكۆكییەكانی نێوان هێزەكان،
و ئیفلیجییەك كە جومگەكانی دەستێوەردانە
هەمەالیەنەكانی ئیمپریالیزم بە هۆی دروستكردنی
بۆمبی هایدرۆجینییەوە هێناویەتییە کایەوە.
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• گرنگی ڕوولەزیادبووی حكومەت لە واڵتە
دواكەوتوەكاندا .یەكێک لە داوە مێژوییەكان
ئەوەیە كاتێک ئەركێكی كۆمەاڵیەتی رووبەرووی
كۆمەڵگە دەبێتەوە ،ئەو چینەی كە بە ناچاری
ل��ەس��ەری��ەت��ی ب��ە ئەنجامی بگەیەنێت ئ��ام��ادە
نەبێت ،چەند گروپێك لە خەڵك ،كە زۆرج��ار
هێزێكی س��ەر بە دەوڵ��ەت��ن جێبەجێی دەك��ەن،
لەم هەلومەرجەدا هێزە دەوڵەتییەكە رۆڵێكی
گرنگ دەگ��ێ��ڕێ��ت .ئ��ەم��ەش تەنها ل��ە ژێرخانی
ئابوری نیشتمانیدا رەنگناداتەوە -ك��ە بەپێی
ئەو گەشە دەك��ات -بەڵكو لەسەر كارەكتەری
سەرونیشتمانیی ئەمڕۆی ئابوری جیهانیش!
• رۆڵ��ی گ��ەش��ەك��ردووی چینی بیرمەندان
وەك ڕابەر و یەكااڵكەرەوەی نەتەوە و لەسەرو
ئەمانەشەوە بەگەڕخەری جەماوەر .ئەم خاڵەش
پێویستی بە درێژەپێدانێكی تایبەتی هەیە.
شۆڕشی ڕۆشنبیری

چینی بیرمەندانی شۆڕشگێڕ خ��ۆی وەك
فاكتەرێكی یەكگرتوو سەلماند لەو نەتەوانەی
لەم دوایییەدا بە دەركەوتن پتر لەوانەی روسیای
قەیسەری .ئاشكرایە كە موڵكایەتیی تایبەتی
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ب���ۆرژوازی ڕوو لە ئیفالس و لەرزۆكبوونی
پایەكانی ئیمپریالیزم و سەرمایەداریی دەوڵەتییە
بە هۆی بێهێزبوونی ئیمپریالیزم ،هەروەها گرنگی
ڕوولەزیادبووی پالندانانی دەوڵەتی ،هەروەها
ئەزمونەكەی روسیا و كاری رێكخراوەیی حزبە
كۆمۆنیستەكان ،هەستێكی نوێی پێكەوەگرێدان
بەو بیرمەندانە دەبەخشێت .وەك تاكە بەشێكی
پەیوەستنەبوو بە هیچ بوارێكی تایبەتی نێو
كۆمەڵگەوە ،چینی ئەندێشەمەندان سەرچاوەیەكی
ڕوون��ی دەستەبژێرێكی شۆڕشگێڕی پسپۆڕن
كە وادەردەكەوێت نوێنەری بەرژەوەندییەكانی
نەتەوەكەیان بن دژ بە بەرژەوەندییە چینایەتی و
دەستەییە تێكهەڵچوەكان .سەرەڕای ئەوەی تەنها
بەشێكیشن لە كۆمەڵگەكە ئیلهام لە كولتوری
نیشتمانییەوە وەردەگ�����رن ،لەكاتێكدا چینی
جوتیاران و كرێكاران نە كاتی ئەو پشوەیان
هەیە و نە ڕۆشنبیرییەكی ئەوتۆشیان هەیە.
ه���ەروەه���ا چینی ب��ی��رم��ەن��دان ب��ەئ��اگ��ان لە
دواكەوتویی واڵتەكەیان لەڕووی تەكنولۆژییەوە.
كاتێك ب��ەش��داردەب��ن لە جیهانی تەكنەلۆژیی
و زانستیی س���ەدەی بیستدا ،دواك��ەوت��وی��ی
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نەتەوەكەیان دایاندەمركێنێتەوە .ئەم هەستەش
ل��ەالی ئ��ەو رۆشنبیرانە زەق��ت��رە كە بەدەست
بێكارییەوە دەناڵێنن .ئەم دواكەوتوییە ئابوورییە
گشتییە وەها دەكات كە تاكە هیوای خوێندكاران
ئەوە بێت كارێكی حكومییان دەستبكەوێت ،بەاڵم
ئەمەش بەشیان ناكات.
ئ��ەوان زۆر ب��اوەڕی��ان بە لێهاتویی هەیە،
تەنانەت لە بواری ئەندازیاریی كۆمەاڵیەتیشدا.
هیوایان وایە چاكسازی لە سەرەوە دەستپێبكات
و پێیانخۆشە ئەم دونیا نوێیە بدرێتە دەست
خەڵكانێك كە بەمە بزانن ،وەك ل��ەوەی ئەوە
ببینن كە خەباتی لیبرااڵنەی تاكە هوشیارەكان و
خەڵكانی ئازادیخواز لە ئەنجامدا جیهانێكی نوێ
بۆخۆیان وەدەستدێنن .ئەوان زۆر دەربەستی
پێوانەكانیانن بۆ رزگ��ارك��ردن��ی نەتەوەكەیان
ل��ە چەقبەستویی ،ب���ەاڵم كەمتر دەرب��ەس��ت��ی
دی��م��وك��راس��ی��ن .گەشتێك بەرجەستە دەك��ەن
بەرەو بەپیشەسازیكردن ،بەرەو كەڵەكەبوونی
سەرمایە ،بەرەو ژیانەوەی نیشتمانی .دەسەاڵت
پەیوەندییەكی راستەوخۆی بە الوازیی چینەكانی
تر و نابوتبوونی سیاسیانەوە هەیە.
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ئەمانە هەمویان وەها دەكەن سەرمایەداریی

دەوڵ��ەت��ی تۆتالیتار ئامانجێكی سەرنجراكێش
ب��ێ��ت ب��ۆ رۆش��ن��ب��ی��ران .ل��ەراس��ت��ی��ش��دا ئ���ەوان
ئااڵهەڵگری س��ەرەك��ی كۆمۆنیزمن لە نەتەوە
ت��ازەپ��ێ��گ��ەی��ش��ت��وەك��ان��دا .ه����ەروەك پسپۆڕێك

ل��ە ئەمریكای الت��ی��ن دەن��وس��ێ��ت« :كۆمۆنیزم
رەزامەندییەكی زۆر گ��ەورەی بەدەستهێنا لە

ئەمریكای التین لەنێو خوێندكاران و چینی
ناوەڕاستدا» .لە هیندستان ،لە كۆنگرەی حزبی

كۆمۆنیست لە ئەمریتسار (ئازار و نیسانی)1958

نزیكەی ()67%ی نوێنەرەكان سەر بە چینی
پڕۆلیتاریا و جوتیاران نەبوون ،بەڵكو لە (چینی

ن��اوەڕاس��ت ،خ���اوەن زەوی��ی��ەك��ان ،بازرگانانی

بچوك)؛ لە ()72%ی لە پلەی زانكۆدا بوون.
شۆڕشی بەردەوامی بەالڕێدابراو

بەپێی تیۆرییەكەی ترۆتسكی ئ��ەو هێزانەی
پێویستە راب��ەرای��ەت��ی��ی ش��ۆڕش��ە كرێكارییە
سۆسیالیستییەكان بكەن ،لەكاتی ئامادەنەبوونی
خ����ودی ش���ۆڕش���گ���ێ���ڕدا ،دەش���ێ���ت پ��ڕۆل��ی��ت��اری��ا
ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە ئ��اراس��ت��ە ب��ك��ەن ،وات���ە ب���ەرەو
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سەرمایەداریی دەوڵەتیی ببەن .بە بەكارهێنانی
ئەوەی لەجیهاندا بەكارە لە تیۆرییەكە و ئەوەی
ج��ێ��ی گ��وم��ان��ە (س���ەب���ارەت ب��ەچ��االك��ی خ��ودی
پڕۆلیتاریا) ،دەگەینە دەستەواژەیەكی بگۆڕ ،كە
لەبەر نەبوونی ناوێكی گونجاو ،دەكرێت پێیبڵێین
«شۆڕشێكی بەردەوامی سەرمایەداریی دەوڵەتیی
بەالڕێدابراو».
هەرەسهێنانی رژێمی ستالینیستی لە روسیا
و ئەوروپای رۆژهەاڵت ،گوزەری (چین)ـەكەی
ماوی بەرەو كۆت و بەندەكانی سەرمایەداریی
ب����ازاڕ ك��ێ��ش��ك��رد ،پ��ەرت��ب��وون��ی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی
بزوتنەوە ماویست و ستالینستیەكان رێیان بۆ
گەشەكردنی شۆڕشێكی بەردەوام و راستەقینە،
هەروەك ترۆتسكی وەسفی كردوە ،خۆش كرد.
ئێمە لەنێو بەئاگاهاتنەوەیەكی لەسەرخۆ و
دورودرێ���ژی بزوتنەوەی چینی كرێكارین لە
جیهانی سێهەمدا.
ئەوەمان بینیوە چۆن چینی كرێكاران لە ئێران
سەرقاڵی مانگرتنێكی گشتی بوون كە شوراكانی
ك��رێ��ك��اران رێكیانخستبوو ،لەئەنجامیشدا
لەسەركارالبردنی شای لێكەوتەوە .بینیومانە
چۆن چینی كرێكارانی ئەفریقای باشور رژێمی
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ئاپارتایدیان لەناوبرد ،هەروەها سەرهەڵدانی
چینی كرێكارانی چەكدار لە كۆریای باشورمان
بینیوە ،هەروەها بەفراوانترین و جەماوەریترین
مانگرتنی گشتیمان لە بەرازیل بەخۆوەدیوە.
بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو ستەمكارییەی كە
دەیەكانی كۆنەپەرستی و ستالینیزم و فاشیزم
بەجێیانهێشتووە ،پێویستمان ب��ە ماوەیەكی
دورودرێ����ژە ،ب��ەاڵم رێگا ل��ەب��ەردەم شۆڕشی
ب��ەردەوام و ڕاستەقینە وااڵی��ە تا ئامانجەكانی
خۆی بێنێـتەدی.
دەربارەی نوسەر:

«تۆنی كلیف» ساڵی ( )1917هەمان ساڵ
كە شۆڕشی ئۆكتۆبەری روسیای تیا بەرپابوو،
لە فەلەستین لەدایكبووە .ساڵی ( )1930بووە
بە سۆسیالیستێكی شۆڕشگێڕ و یەكێك بووە
لە پەیڕەوكەرانی لیۆن ترۆتسكی .دواب��ەدوای
ئەوەی لە فەلەستیندا كاریكردوە بۆ پێكهێنانی
گڕوپێكی بچوكی شۆڕشگێڕ ،لە كۆتایی جەنگی
جیهانی دوەم���دا هاتوەتە بەریتانیا .ب��ەدوای
خوێندنەوەیەكی چڕ و تێبینیكردنی بارودۆخی
واڵتەكانی ئەوروپای رۆژهەاڵت ،كە لە فەلەكی
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یەكێتیی سۆڤیەت دا دەخوالنەوە ،دەستبەرداری
ترۆتسكیزمی ئەرتەدۆكس بووە.
«كلیف» گروپی لێكۆڵینەوەی سۆسیالیستی
ل��ە س��اڵ��ی ()1950دا دام���ەزران���د ،ك��ە ب��ووە
زەم��ی��ن��ەی��ەك ب��ۆ پێكهێنانی »سۆسیالیستە
ئ��ەن��ت��ەرن��اس��ی��ون��ال��ەك��ان» ل��ە ش��ەس��ت��ەك��ان دا،
هەروەها «حیزبی كرێكارانی سۆسیالیست» لە
حەفتاكاندا.
خ���اوەن���ی دەی����ان پ���ەرت���وك و ن��ام��ی��ل��ك��ە و
س��ەدان وت��اری ج��ۆراوج��ۆرە .لەوانە پەرتوكی
«سەرمایەداریی دەوڵەتی لە روسیا» ،لە ساڵی
( )1947نوسیویەتی و وەرگێردراوە بۆ ()16
زمانی دونیا .سێ بەرگ دەربارەی كار و ژیانی
لینین و چوار بەرگیش دەرب��ارەی ترۆتسكی،
هەروەها پەرتوكی خەباتی چینایەتی و رزگاریی
ژن���ان ،ترۆتسكیزم دوای ترۆتسكی ،تیوری
شۆرشی بەردەوامی بەالرێدابراو ،ماركیسزم
لە ه��ەزارەی سێیەمدا و ...هتد .ماوەیەكی كەم
دوای دەرچ��ون��ی پەرتوكێك ل��ەب��ارەی ژیانی
خۆیەوە ،كە بە ناونیشانی (ژیانێك بۆ بردنەوە:
بەسەرهاتی شۆڕشگێڕێك) لە نیسانی ()2000دا
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كۆچی دوایی كرد .بۆ ئاشنابوون بە بیر و هرز
و بەرهەمەكانی تۆنی كلیف دەتوانن سەردانی
«ئەرشیفی ئەنتەرنێتی ماركسیستەكان» بكەن
بەم ناونیشانەی خوارەوە:
http://www.marxists.org/archive/cliff/index.htm
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ماو تسی تۆنگ و
ماویستەكان
كیت ویندشاتل
لە فارسیەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد
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هاوینی ساڵی ( 1936ئێدگار سنۆو Edgar
 )snowرۆژنامەنوسی ئەمریكی لە پەكینەوە بەرەو
باكوری چین بەڕێكەوت و چەند چاوپێكەوتنێكی
لەگەڵ ماو تسی تۆنگ ئەنجامدا و ماوەیەك دوای
ئ��ەوە بە ن��اوی (ژیاننامەی خۆنوسی ماو تسی
تۆنگ) باڵویكردەوە ،هەروەها لە كتێبێكی تریدا
بەناوی (ئەستێرەی سور بەئاسمانی چینەوە)
چاوپێكەوتنەكانی لەگەڵ ڕێبەرە كۆمۆنیستەكان
و س��ەرج��ەم بابەت و زانیارییە كۆكراوەكانی
ب�ڵاوك��ردەوە .ئەو ماو تسی و الیەنگرانی وەك
پاڵەوانێك وێناكردووە كە ژیانی خۆیان بۆ ئازادی
واڵتەكەیان تەرخانكردوە ،سنۆو بەپلەی یەكەم
ئ��ەوان نەك وەك شۆڕشگێڕانی سۆسیالیست،
بەڵكو زۆرتر ئەوانی وەك بەرگریكارانی چاكسازی
زەوی�����وزار ب��ۆ تێكشكاندنی كۆتوبەندەكانی
فیوداڵیزم و ئازادیی جوتیاران دەناسێنێت .بەپێی
نوسینەكانی ئ���ەو ،كۆمۆنیستەكان الیەنگری
یەكێتی سۆڤێتی ج��اران نەبوون و خوازیاری
دۆستایەتی لەگەڵ ئەمریكا بوون .لەو ( )80هەزار
كەسەی كە لەو پیادەڕەویە مەزنەدا بەشداربوون
تەنها ( )26هەزار كەس لە ژیاندا مانەوە .ئەوان
ڕێڕۆیشتنی ( )75هەزار میلیی خۆیان درێژەپێدا
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و ماویش لەگەڵ سەربازەكانیدا پیادەڕەوی كرد.
كتێبەكەی سنۆو كاریگەریی باشی لەسەر رای
گشتیی ئەمریكا و ئ��ەوروپ��ا دروس��ت��ك��رد و لە
چینیش كاریگەری لەسەر هاوواڵتیان دروستكرد
و هاوواڵتیان چونە ریزی پارتی كۆمۆنیستەوە.
ساڵی ( )1941بەهۆی ئەو ناوبانگەی ماو تسی
تۆنگ بەهۆی پیادەڕەویەكەیەوە بەدەستیهێنابوو
ژم��ارەی ئەندامانی پارتەكەی گەیشتنە ()700
ه��ەزار ك��ەس ،پارتی كۆمۆنیست پێویستی بە
گەنجانی خوێندەوار بوو.
بەاڵم ژیاننامەی نوێی (ماو تسی :چیرۆكێكی
نەزانراو) لە نوسینی (یانگ چانگ و جۆن هالیدی)
دەریدەخات كە سەرجەم پڕوپاگەندەكانی سنۆو
دورن لە راستیەوە .لەجیاتی ئ��ەوەی ماو تسی
دژی ژاپۆنیەكان بوەستێتەوە ،پێشوازی لێكردن.
ئەو ئومێدەواربوو ژاپۆنیەكان لەگەڵ (چیانگ
چایشك) شەڕ بكەن و لەكۆتاییدا لەناویبەرن
و ببنە هۆی راكێشانی هێزی یەكێتیی سۆڤێت
بۆ چین .لەجیاتی ئ��ەوەی م��او تسی پاڵەوانی
سەربەخۆیی واڵتەكەی بێت لە دەیەی ()1920
ـەوە داردەستی یەكێتی سۆڤێت بووە و چەك و
پارەی لێوەرگرتون .ئەو دەیزانی تاکە هیوای ئەو
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بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت لە چین بەدەستهێنانی
پشتیوانیی یەكێتیی سۆڤێتە ،بڕوایەك لەكۆتاییدا
و ساڵی ( )1949دوای بەدەستهێنانی دەسەاڵت
هاتەدی .ماو تسی خوازیاری چاكسازی زەویوزار
نەبوو ،هیچ زەویەكی لەنێوان جوتیاراندا دابەش
نەكرد و ئازادی نەكردن( .پێگەی سور) لە رویجین
( )Ruijinلە جیانكسی ( )Jiangxiلەباشوری چین
نەك لەڕێگەی شۆڕشی جەماوەریەوە ،بەڵكو بە
هێرشی سەربازی سوپای سور و چەكی یەكێتی
سۆڤێت داگیركرا .زۆربەی گێڕانەوەكانی سنۆو
لەبارەی پیادەڕەویە مەزنەكەوە راست نەبوون.
مەبەست لەو پیادەرەویە جێگیركردنی بنكەیەكی
ێ بوو لە باكور نزیك سنوری مەغۆلستان بۆ
نو 
ئەوەی لەم ڕێگەیەوە بتوانن چەك و جبەخانەیان
لە یەكێتی سۆڤێتەوە بەدەستبگات .ژمارەیەك لە
شەڕەكان لەو پیادەڕەوییەدا هەرگیز رویاننەداوە.
لە بەشی زۆری ئ��ەو پیادەڕەوییەدا م��او تسی
لەسەر شانی سەربازەكانی ب��ووە .لە راستیدا
ماو تسی لە كۆتایی پیادەڕەویەكەیدا لەو ()80
ه���ەزار كەسە تەنها  4ه���ەزار كەسی لەگەڵدا
م��اب��وو .لەڕاستیدا نوسینی ئ��ەو كتێبە لەالیەن
س��ن��ۆوە خ��واس��ت��ەی م���او ت��س��ی ب����ووە ،ساڵی
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( )1936بەو ئەنجامە گەیشتبوو كە پێویستی
بە رۆژنامەنوسێكی بیانی و دۆستە بۆ ئەوەی
وێنەیەكی ئیجابی بخاتە ب��ەردی��دی رایگشتی.
هەرچییەك سنۆو نوسیویەتی لەالیەن (ماو)ـەوە
كۆنترۆڵ كراوە و گۆڕانكاری تێدا ئەنجامدراوە.
چانگ و هالیدی لە كتێبەكەیاندا بەپشت بەستن بە
ئەرشیفی یەكێتی سۆڤێتی جاران باس لە چۆنێتی
پشتیوانی (ستالین) بۆ گەیشتنە دەسەاڵتی ماو
تسی دەك��ەن .بەپێی سەرژمێریەكانی چانگ و
هالیدی ،ماو تسی لە ڕێڕەوی سیاسی خۆیدا لە
ساڵی ( 1920تا  )1976بەرپرسیارە لە مردنی
( )70ملیۆن هاواڵتیی چین .بەرزترین ژمارەی
قوربانیان ( )38ملیۆن كەس بووە لە چوار ساڵ
قەیرانی ( 1958تا  .)1961رۆژئاواییەكان دوای
باڵوبوونەوەی كتێبی (گیانە برسییەكان :برسێتی
نهێنی لە چین) كە ساڵی (( )1966جاسپێر بیكر
 )Jasper Beckerنوسی ،پەیان بەم روداوە
برد .بیكر ئەم روداوە بە نەزانی ئایدۆلۆژیی ماو
لە ڕێنوێنیكردنی ئەزمونێكی دیكتاتۆرانە ،بەاڵم
ناكام لە چین لێكدەداتەوە ،بەاڵم چانگ و هالیدی
ێ دەدەن بەدەستەوە كە خراپتر لەوە
بەڵگەی نو 
ب��ووە .رژێمی ماو تسی لەو سااڵنەدا بەرهەمە
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كشتوكاڵییەكانی واڵت��ی بۆ واڵتانی ئەوروپای
رۆژه��ەاڵت هەناردەكردوە ،كە لەژێر دەسەاڵتی
كۆمۆنیستەكاندا بوون و لەبەرامبەردا چەك و
پشتیوانی سیاسی وەردەگرت .لە ساڵی یەكەمی
قەیرانەكەدا وات��ە ( 1958تا )1959چ��ی��ن ()7
ملیۆن تەن دانەوێڵە كە دەیتوانی ( )38ملیۆن
مرۆڤ تێربكات هەناردەی دەرەوە كردوە .ساڵی
( 1960كە  )22ملیۆن هاواڵتی چین بەهۆی
برسێتیەوە مردون چین گەورەترین بەخشەری
ی��ارم��ەت��ی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ب���ووە ل��ەس��ەر بنەمای
بەرهەمی نەتەوەیی.
ماو ساڵی ( )1958لە كۆنگرەی پارتەكەیدا
رایگەیاندوە ئەوان نابێت لە مردنی مرۆڤەكان
لە ئەنجامی بەرنامەكانی پارتەكەیاندا بترسن،
بەڵكو دەبێت پێشوازی لێبكەن! ساڵی 1957
ل��ە م��ۆس��ك��ۆش وت���ب���ووی( :ئ��ێ��م��ە خ��ۆم��ان بۆ
قوربانیكردنی ( )300ملیۆن چینی لە شۆڕشی
جیهانیدا ئامادەكردوە) .ئەو لەبارەی ئومێدەواری
بۆ رودانی شەڕێكی تری جیهانی ساڵی ()1958
وتویەتی( :گرفت چیە ئەگەر نیوەی دانیشتوان
لەناوبچن ،بەاڵم نیوەكەی تر یان یەك لەسەر
سێیان بمێننەوە؟)! لەبەرئەوە ئەو ( )70میلۆن
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م��رۆڤ��ەی ك��ە ب��وون��ە ق��ورب��ان��ی��ی س��ەرك��ەوت��ن��ە
سیاسیەكانی ماو تسی زۆر لە پێشبینیەكانی ئەو
كەمتر بوون .زۆربەی قوربانیەكانی ماو تسی
الیەنگرانی خۆی بوون نەك دوژمنەكانی .ماو
تسی ستراتیژی درێژخایەنی خۆی لەسەر بنەمای
تیرۆركردنی هاوڕێ كۆمۆنیستەكانی دانابوو.
هەركەسێك گومانی لە بیروڕاكان بكردایە بە
دوژم��ن لەقەڵەم دەدرا و م��اڵ و سامانەكەی
دەستی بەسەردا دەگیرا و بەزۆر كاری پێدەكرا،
یان لەسێدارەدەدرا .ئەو كەسانەی لە سەرەتادا
تۆمەتباركران ئەفسەرە سەربازییەكانی سوپای
سور و ركابەرەكانی ماو تسی بۆ بوونە ڕێبەری
پارتەكە بوون و زۆربەی ئەو كەسانەی كوژراون
ئەندامی پارتەكە بوون .بەپێی سەرژمێریەكانی
چانگ و هالیدی لە سااڵنی ( 1931تا )1934
نزیكەی ( )700ه��ەزار مرۆڤ لە بنكەی سور
لە رویجین كوژراون ،كە نیوەیان وەك دوژمنی
چینایەتی ناسێنراون و ئەوانەی تریش تا مردن
كاریان پێكراوە یان بەهۆكاری تر لەناوبراون.
ئەو پیاو و ژنە خوێندەوارانەی چینی ناوەند،
كە چووبوونە ری��زی ئ��ەم پ��ارت��ەوە بەخێرایی
لەوە تێگەیشتن كە كەوتونەتە داوی ڕژێمێكەوە،
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ك��ە تەنها ب��ە م���ردن لێی ق��وت��ار دەب���ن .ساڵی
( )1942ماو تسی سەرجەم ئەو خۆبەخشانەی
لەناوچەكانی ژێردەسەاڵتی ناسیۆنالیستەكانەوە
هاتبوون بە سیخوڕ لەقەڵەمی دان و فەرمانی
دەستبەسەركردن و ئەشكەنجەدانیانی دەركرد.
لەژێر دەسەاڵتی ماودا بەكارهێنانی باڵوكراوە
و رادیۆ بێگانەكان و ناردن و وەرگرتنی نامە
یاساغ بوو ،چونكە وەك سیخوڕی لێكدەدرایەوە.
ئەو كەسەی سەردەمانێك گەنجێكی خۆبەخشی
چ���االك ب��وو دوای دوو س��اڵ م��ان��ەوە لەژێر
دەس��ەاڵت��ی ئ��ەم ڕژێ��م��ەدا دەگ��ۆڕا بۆ مرۆڤێكی
كۆنترۆڵكراو كە نەیدەتوانی هیچ شتێك بڵێت
بێجگە لەوەی پارتەكە دەیڵێت .رۆژنامەنوسێك
دەگێڕێتەوە( :ئەگەر پرسیارت لە ( 20یا )30
ك��ەس ب��ك��ردای��ە ،ل��ە رۆش��ن��ب��ی��رەوە ت��ا كرێكار
بەنزیكەیی هەموو وەاڵمەكان وەك یەك بوون،
مایەی سەرسوڕمانیش نییە ئەوان یەك دڵ و
زمان رەتی دەكەنەوە كە پارتەكەیان چاودێری
راستەوخۆی بەسەر كارەكانیانەوە هەبێت).
مانگی (ئ��ای��اری )1966م��او تسی شۆڕشی
فەرهەنگی راگەیاند كە لەالیەن ( )5پیاو و ژنێكەوە
(هاوسەری ماو تسی) بەڕێوەدەچوو ،ماویش
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ل��ەس��ەرو ه��ەم��وی��ان��ەوە ب��وو .وێ��ن��ەی م��او تسی
لەسەر هەر راپۆرتێكی رۆژنامەی People›s
 Dailyدانرا و پێویست بوو هەمو تاكێك وێنەی
ئەو لە سینەی بدات .سەرجەم هاوواڵتیانی چین
كتێبی سوری بچوك كە وتەكانی ماو تسی تێدا
تۆمار كرابوو پێیاندرا و پێوست بوو ئەو كتێبەیان
لەسەرجەم بۆنە گشتیەكاندا پێبێت و ب��ەرەو
ئاسمان بەرزی بكەنەوە :ئیتر ماوتسیزم بوو بە
ئاینی زۆرەكی حكومەت.
یەكێك لە كارەكانی ماو تسی ساڵی ()1966
بۆ ترساندنی كۆمەڵگەی چین سودوەرگرتن
ب��وو لە گەنجانی زانكۆ و خوێندنگەكان .ئەو
سەرجەم خوێندنگە و زانكۆكانی بە شێوەیەكی
كاتی داخ��س��ت و داوای ل��ە خ��وێ��ن��دك��اران كرد
بەهۆی ژەهراویكردنی هزری ئەوان بە ئایدیای
ب����ۆرژوازی رەخ��ن��ە ل��ە مامۆستاكانیان بگرن.
گەنجە خوێنگەرمەكانیش هێرشیان كردە سەر
مامۆستاكانیان و ئ��ازاری��ان دان و زۆرب���ەی
مامۆستاكان لەژێر ئەشكەنجە و ئازاردا گیانیان
لەدەستدا یان نێردران بۆ ئۆروگاكانی كاركردن،
چ��ان��گ و ه��ال��ی��دی ئ��ەم دۆخ��ەی��ان ب��ە (تاڤگەی
خۆكوژی) ناوبردوە.
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سوپای سور رەخنەی كردبووە كۆمەڵگەی
چینەوە و ه��ەر نیشانەیەكیان ل��ە فەرهەنگی
رەسەنی چین بەرچاو بكەوتایە لەناویان دەبرد،
كتێبی كتێبخانەكانی پەكین سوتێنران و نوسەرە
بەرجەستەكان و گۆرانیبێژ و هونەرمەندان ناچار
دەكران چۆك دابدەن .سوپا لە ماڵەكان بۆ كتێب و
هەرشتێكی پەیوەندیدار بە فەرهەنگەوە دەگەڕان و
لەناویان دەبردن .ئامانج لەم كارانەش لەناوبردنی
یادەوەرییە دێرینە مێژوویی و فەرهەنگیەكانی
چین بوو .تا ساڵی ( 6483 )1958تەالری دێرین
لە پەكین مابوونەوە ،بەاڵم سوپای سور نزیكەی
( )4922تەالریانی وێران كرد.
چانگ و هالیدی نوسیویانە ستالین لەڕێگەی
ێ ئەوەی كەس هەستی پێبكات
پۆلیسی نهێنیەوە ،ب 
قوربانیەكانیان لە بەندیخانەكان توند دەكرد ،بەاڵم
ماو تسی لەبەرچاوی رای گشتی ئەم كارانەی
ئەنجامدەدا .ساڵی ( )1966حكومەتی كۆمۆنیستی
چین ژم��ارەی��ەك��ی زۆر ل��ەو مرۆڤە برسیانەی
بەرهەمهێنا كە تینوی تۆڵەسەندنەوە و دەسەاڵت
ب��وون .لە م��اوەی شۆڕشی فەرهەنگیدا چین لە
تاریكیدا بەسەری برد و لە كۆتاییدا بوو بە هۆی
گیان لەدەستدانی زیاتر لە ( )3ملیۆن مرۆڤ.
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كتێبەكەی چانگ و هالیدی تەنها چیرۆكی
ك���ارە شەیتانییەکانی م��رۆڤ��ێ��ك ن��ی��ی��ە ،بەڵكو
شیكردنەوەیەكی كاریگەری دۆخی مرۆڤایەتیە.
س��اڵ��ی (( )1960پ��ی��ێ��ر ت���رودی���ۆ Pierre
 )Trudeauكە دواتر بوو بە سەرۆك وەزیرانی
كەنەدا سەردانی چینی كرد و لە گەڕانەوەیدا
كتێبێكی بەناوی (دوو بێتاوانی چینی) نوسی ،كە
باسی ئەو برسێتیەی نەدەكرد( .مونتێگومری)
فەرماندەی هێزی پیادەی بەریتانیا سااڵنی (1960
و  )1961دوو ج��ار س��ەردان��ی چینی ك��ردوە
ێ هیچ قەیران و برسێتییەك
رایگەیاندوە ل��ەو 
بوونی نییە ،بەڵكو هەندێك ناوچە خواردنیان كەم
بووە و ئەمەشی بە تاوانی ماو لەقەڵەم نەداوە و
وتویەتی( :چین پێویستی بە سەرۆكە و تۆ نابێت
لەم كەشتییە دابەزیت) .نەتەوە یەكگرتوەكانیش
ب��ەت��ەواوی بێتوانا ب��وو .ڕێكخراوی ف��او ساڵی
 1959چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەنجامداوە و
رایگەیاندوە بەرهەمهێنانی خواردەمەنی لە چین
لە پێنج ساڵی راب��ردودا لە ( 50%بۆ )100%
زی��ادی��ك��ردوە .كاتێك ڕێ��ب��ەری سۆسیالیستی
ف��ەرەن��س��ا (ف��ران��س��وا م��ی��ت��ران) س��اڵ��ی ()1961
رۆیشتوە بۆ چین ،ماو پێیگوتووە( :من دووبارەی
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دەكەمەوە بۆ ئەوەی پەیامەكە بەباشی ببیسرێت،
لە چین قەیران و برسێتی نییە) .لەو كاتەشدا
ماو ( )3نوسەری متمانەپێکراو (ئێدگار سنۆو،
هان سوین  ،Han Suyinفلیكس گرین Felix
)Greenی بانگهێشتكرد ،بۆ ئەوەی پەیامەكەی
لە ڕێگەی راپۆرت یان كتێب یان چاوپێكەوتنێكی
تەلەفزیۆنی لەگەڵ بی بی سی باڵوبكاتەوە.
ل��ەن��ێ��وان رۆشنبیرانی رۆژئ����اوا چەپەكانی
فەرەنسا پشتیوانییان دەك��رد .سیمون دیبوڤوار
ساڵی ( )1955سەردانی چینی كرد و رایگەیاند:
(دەسەاڵتێك كە ماو بەكاریدێنێت لە دەسەاڵتی
ێ دەسەاڵتی
رۆزڤێلت دیكتاتۆرانەتر نییە .چینی نو 
لە دەستی تاكە كەسێكدا مەحاڵ كردوە).
لە دەیەی ()1950دا ماو تسی بۆ ئەوەی یەكێتی
سۆڤێت رازی بكات ،كە چەكی ناوەكی بدات بە
چین ،دوو جار لەگەڵ تایوان گرژیی دروستكرد
بۆ ئەوەی لەم ڕێگەیەوە مەترسی هێرشی ناوەكی
ئەمریكا بۆ سەر چین بخاتەڕوو .ساڵی (1972
تا  )1973ئەم كارەی بەپێچەوانەوە ئەنجامدا بۆ
ئەوەی ئەمریكا ڕازیبكات چەكی ناوەكی بدات بە
چین .لەو سەردەمەدا كیسەنجەر بە چینییەكانی
وت گروپێكی ئامادەی نهێنی دروست دەكات بۆ
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ئەوەی لە چەكە ناوەكییەكان و فڕۆكە تاكتیكیە
هەڵگرەكانی بۆمبی ناوەكی بكۆڵنەوە ،هەروەها
كیسەنجەر داوای لە فەرەنسییەكان كرد كۆتایی بە
گەمارۆی سەر چین بهێنن و فڕۆكەیان پێبفرۆشن،
هەروەها بەنهێنی هانی بەریتانیا و فەرەنسای دا
تەكنەلۆژیای ناوەكی بە چین بفرۆشن .تاكتیكی
كیسەنجەر بۆ دورخستنەوەی چین لە یەكێتیی
سۆڤێت سەركەوتو بوو ،بەاڵم نەك بەو شێوەیەی
خ���ۆی دەی��وی��س��ت .س��اڵ��ی ( 1973ب���رژن���ۆف)،
نیكسۆن و كیسەنجەری ئاگاداركردەوە ئەگەر
لەنێوان ئەمریكا و چین ڕێككەوتننامەی سەربازی
ئەنجامبدرێت مەترسیدارترین كاردانەوەی دەبێت
و یەكێتی سۆڤێت ناچاردەكات هەڵوێستی تر
وەربگرێت.
چ��ان��گ و ه��ال��ی��دی ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی خ��ۆی��ان بە
یادەوەرییەكی ناو ئومێدەوارانە كۆتایی پێدێنن.
ئەمڕۆ وێنەی گەورەی ماو و جەنازەكەی هێشتا
لە مەیدانی (تیان ئان من) لە ناوجەرگەی پایتەختی
چین حكومەت دەكەن .ڕژێمی كۆمۆنیستی ئێستا
خۆی بە میراتگری ماو تسی و درێژەپێدەری
ئەفسانەكەی ئەو دەزانێت .لە راب��ردودا چەندین
كتێب ل��ەب��ارەی چینەوە ن��وس��راون ،ك��ە رۆڵ��ی
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گرنگیان لە گۆڕانكاری سیاسەتەكانی ئەم واڵتەدا
گێڕاوە .كتێبەكەی ئێدگار سنۆو (ئەستێرەی سور
بە ئاسمانی چینەوە) رۆڵی گرنگی لە بەدەستهێنانی
پشتیوانی ناوخۆیی بۆ پارتی كۆمۆنیستی چین
ه��ەب��وو ،ب���ەاڵم ل��ەب��ەرچ��اون��ەگ��رت��ن��ی كتێبەكەی
چانگ و هالیدیش ئەستەمە .ئەو رووداوان���ەی
كە نوسەرەكانی ئەم كتێبە باسیدەكەن ،ئەوەندە
مەترسیدارن كە هاوواڵتیانی چین دەهەژێنێت.
ماو لەجیاتی ئەوەی ئەو پیاوە بێت كە پاشایەتی
دێرینی چین دوبارە زیندوبكاتەوە ،ئەو ئەوكەسە
بوو خستیە سەر چ��ۆك .ئەم كتێبە مێژویەكی
بەهێزە كە میراتگرانی ماو بۆ بەدرۆخستنەوە و
كوژاندنەوەی ڕێگەیەكی دورودرێژیان لەبەرە.
ب��ەو شێوەیەی كە كتێبەكەی سنۆو یارمەتی
دامەزراندنی رژێمی كۆمۆنیستی داوە ،كتێبەكەی
چانگ و هالیدیش دەتوانێت یارمەتی رووخانی
بدات .ئەگەر بڕیارە لە سەردەمی ئێمەدا كتێبێك
بەتەنهایی بتوانێت ڕێڕەوی مێژوو بگۆڕێت ئەوا
ئەم كتێبەیە.
سەرچاوە:

ئیران ئێمروز ،ویكی پیدیا
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كاروانی خەباتی
ماو تسی تۆنگ ()1976-1893
محەمەد چیا
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(م����او ت��س��ی ت��ۆن��گ )Mao tse Tung
سەركردەیەكی شۆڕشگێڕی و سەركردەیەكی
كۆمۆنیستی دیار ،سەركردەی جەنگی رزگاریی
لە چین و دامەزرێنەری كۆماری چینی میللی.
م��او ل��ە ()1893/12/26دا ل��ە خێزانێكی
ج��وت��ی��اری ه����ەژار ل��ە گ��ون��دی ش���او ش���ان لە
ن��اوچ��ەی هۆنان لەدایكبووە .لە خوێندنگەی
گ��ون��دەك��ە خوێندویەتی و پ��اش��ان پەیوەندی
ك���ردوە ب��ە قوتابخانەیەكی س��ەرەت��ای��ی��ەوە لە
ناوچەی شیانگ ،لەوێوە گواستویەتییەوە بۆ
قوتابخانەیەكی ناوەندی لە پایتەختی ناوچەكە.
دوای شۆڕشی ( ،)1912-1911كە سەركردەی
نیشتمانی سەن یات سن سەركردایەتیكرد بۆ
كۆتاییهێنان بە حوكمی دەرەبەگایەتی خێزانی
مانشۆ ،ماو لە سوپای شۆڕشدا بۆ ماوەیەكی
كورت خزمەتیكرد .لە ساڵی ()1913دا چووە
پەیمانگای مامۆستایانی چ��وارەم لە هۆنان و
لە ساڵی ()1918دا تەواویكرد .لەو ماوەیەدا
م��ێ��ژوی ك��ۆن و ك��ل��ت��وری رۆش��ن��ب��ی��ری چینی
خوێندەوە ،ه��ەروەك چۆن بیرۆكە نوێیەكانی
خ����ۆرئ����اوای ت��اوت��وێ��ك��رد و ل��ێ��ی��ان ش����ارەزا
ب��وو ،ه��ەروەه��ا كاریگەربوو بە نوسینەكانی
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كۆنفۆشیوس و سەن یات سن و تۆڵستۆی و
كانت و دیالەکتیکی هیگڵ و زۆر بایەخی دەدا
بە شۆڕشی سۆسیالیستی لە روسیادا ()1917
و بەو بیرۆكانەی لەگەڵ خۆی هێنانی.
ل��ە نیسانی (» )1918رێ��ك��خ��راوی میللیی
ن���وێ»ی دام���ەزران���د ل��ە ن��اوچ��ەی چ��ان��گ شا
ب��ە ئامانجی دۆزی��ن��ەوەی رێگایەكی ن��وێ بۆ
ئەنجامدانی گۆڕانكاریی ڕیشەیی ل��ە چیندا.
ل��ە ساڵی 1919دا پەیوەندیكرد ب��ە زانكۆی
پەكینەوە وەك ئەمینداری كتێبخانە كاری تێدا
كرد ،وێڕای ئەوەی كە خوێندكاریش بوو تێیدا.
لەكاتی خوێندنی زانكۆییدا لەگەڵ (ك��ای هو)
دا هاوسەرگیری ك��رد ،ك��ەوا كچی یەكێك لە
مامۆستاكانی بوو .لە زانكۆدا زۆر كاریگەر بوو
بە بیرۆكەكانی مامۆستاكەی (چین) لە بواری
ئابوریدا ،كەوا كەسێكی كۆمۆنیست بوو.
لە هەمان ساڵدا بەشداریكرد لە رێكخستنی

ڕاپ��ەڕی��ن��ی  4ئ��ای��ار/م��ای��ۆی الوان����دا ل��ە دژی
پەیماننامەی فرسای دەرب��ارەی ڕادەستكردنی

زەوییە چینییەكان كە ئەڵمانیا داگیریكردبوون

بە ژاپۆن.
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لە ساڵی ()1920دا م��او لە پەكین چاوی
كەوت بە نوێنەری شۆڕشی سۆڤیەتی ئەدۆلۆف
ج��ۆف ،ل��ە رێ��گ��ەی چینی م��ام��ۆس��ت��ای��ەوە ،لەو
دی����دارەوە ئ���ەوەی هەستپێكرد ك��ە سۆڤیەت
دەی��ەوێ��ت پەیوەندییەكی ه��اوت��ا و چوونیەك
لەگەڵ واڵتەكەیدا ببەستێت .سازشی حكومەتی
سۆڤیەتیش لە باكوری مەنشوریا بۆ چین -كە
ئەوكات حكومەتی قەیسەریی داگیریكردبوو-
ئ��ەم��ەش رۆڵ���ی ه��ەب��وو ل��ە قەناعەتپێكردنی
ماو بە ش��اردن��ەوەی نەزعەی داگیركاریانەی
روس��ی��ای ن��وێ و زی��ات��ر ن��زی��ك��ب��وون��ەوەی لە
بیرۆكە «ب��ەل��ش��ەف��ی��ەك��ان» ،چ��وون��ە ن��او پێگە
ماركسییەكانەوە.
ماو هەر لەساڵی ()1920ـەوە دەستیكرد بە
پێكهێنانی شانە كۆمۆنیستییەكان .لە تەمموز/
یۆلیۆی ( )1921لە كۆبوونەوەی دامەزراندنی
حزبی كۆمۆنیستی چیندا بەشداریكرد و بووە
ئەمینداری لیژنەی حزب لە ناوچەی هۆنان .لە
كۆنگرەی سێیەمی حزبدا ماو هەڵبژێردرا وەك
ئەندام لە لیژنەی ناوەندیی حزبدا ،هەروەها
کرا بە سەرنوسەری گۆڤاری حزبی سیاسی
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هەفتانە .حزب لەم كۆنگرەیەدا بڕیاریدا لەبارەی
سیاسەتی هاوپەیمانی لەگەڵ حزبی نیشتمانی
(كۆمنتانگ) بە سەركردایەتی سەن یات سن
ب��ۆ پێكهێنانی ب��ەرەی��ەك��ی یەكگرتوو ل��ە دژی
ئیمپریالیزم و دەرەبەگایەتی لەپێناو رزگاركردنی
چین و یەكخستنەوەیدا.
لە ساڵی ()1926دا دان��را وەك ئەمینداری
لیژنەی جوتیارانی سەر بە لیژنەی ناوەندی
ح����زب ،ل���ە س��اڵ��ی ()1927دا دوو كتێبی
باڵوكردەوە« :شیكارێك بۆ چینەكانی كۆمەڵگەی
چینی» و »راپۆرتێك لەبارەی لێكۆڵینەوەكان
لە بزوتنەوەی جوتیاران لە ه��ۆن��ان» تێیاندا
بیرۆكەكانی روون��ك��ردەوە ل��ەب��ارەی شۆڕشی
دی��م��وك��راس��ی��ەت��ی ن��وێ��وە ل��ە چ��ی��ن ،ه��ەروەه��ا
دەربارەی پێگەی گرنگی كێشەی جوتیارییەوە
و گرنگی ئۆرگانی ئەوەی شۆڕشی جوتیاران
بچێتە سایەی سەركردایەتی چینی كرێكارانەوە.
لە هەمان ساڵدا هەڵبژێردرا بە ئەندامی یەدەگی
مەكتەبی سیاسی حزبدا.
لەساڵی ()1925دا سەركردەی نیشتمانی
سەن یات سن كۆچی دوای��ی ك��رد ،كۆمنتانگ
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چانگ كای –شیك جێگەی گرتەوە ،كە ئەم بڕوای
بە هاریكاریی نەبوو لەگەڵ حزبی كۆمۆنیستیدا،
بۆیە لەساڵی ()1930دا هەڵمەتێكی سەربازی
ك���ردە س���ەر ن��اوچ��ەی كیانگسی ك��ە پێگە و
بارەگای حزبی كۆمۆنستی بوو ،سەربازەكانی
قەسابخانەی گ���ەورەی���ان ئ��ەن��ج��ام��دا ل��ە دژی
ئەندامانی حزب و جوتیارانی الیەنگرانی ئەو
حزبە ،ماوتسی تۆنگ دەستگیركرا ،بەاڵم توانی
دوای چەند كاتژمێرێك هەڵبێت ،ئەمەش بە
یارمەتی چەند ئەفسەرێك لە سەركردایەتی
كۆمنتانگ ،بۆیە چانگ كای شیك هاوسەرەكەی
تۆنگ (كای هوی) لەسێدارەدا .ماو دوای ئەم
دوو جار هاوسەرگیری كردووە و دوو كچ و
دوو كوڕی لێیان بووە.
ل���ە پ��ەن��اگ��ەك��ەی��ەوە ل���ە چ��ی��اك��ان م���او بە
ی���ارم���ەت���ی ه����ەری����ەك ل���ە «چ������وان الی» و
»تشوتە» دەستیكرد بە دروستكردنی سوپای
رزگاركردنی میللیی چین ،لە تشرینی دووەم/
نۆڤەمبەری ساڵی ( )1931لە كیانگسی ئەوەی
بەرپاكرد كە پێیدەوترێت كۆماری سۆڤیەتی
چینی ،كە دەسەاڵتێكی میللی بوو بۆ رێكخستنی
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ناوچەكە و بەڕێوەبردنی .ماو دەركی بەوە كرد
سوپاكەی كە لە سەد هەزار تێپەڕی نەدەكرد
لەژێر هەڕەشەی لەناوچووندایە ،بۆیە بڕیاریدا
بكشێتەوە بۆ هەرێمی چانسی لەباكوری چین،
كە ناوبرا بە رێپێوانی هەرە گەورە ،كە سوپای
لە میانەیدا بەپێ ( )9000كیلۆمەتری بڕی،
نزیكەی نیوەی ژمارەكەیان گیانی لەدەستدا.
م��او ش��اری (یینان)ی ك��ردە پایتەختی خۆی،
لەم ماوەیەدا ژاپۆن دەستیكرد بە هێرشكردنە
س��ەر ژاپ��ۆن ( ،)1937/7/7بۆیە سەرلەنوێ
حزبی كۆمۆنیستی دروشمی یەكێتی نیشتمانی
و هاوپەیمانی لەگەڵ كۆمنتانگدا بەرزكردەوە بۆ
روبەڕوبوونەوەی هێرشی داگیركاری ژاپۆن
لەسەر بنەمای بەرنامەیەكی نیشتمانی گشتی،
بۆیە چانگ كای شیك ناچاربوو جارێكی تر
هاوپەیمانی لەگەڵ حزبی كۆمۆنیستیدا بكاتەوە
لەترسی رودانی یاخیبوون لەناو سوپاكەیدا.
جەنگ لەگەڵ ژاپۆندا ب��ەردەوام بوو ،هەتا
ل��ە جەنگی جیهانی دووەم���دا ساڵی ()1945
شكستیخوارد .كۆمۆنیستەكان ل��ەو بەشەدا
ئازادیان كردبوو لە مەنشوریا و لەو هەرێمانەدا
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كە دەسەاڵتیان بەسەریدا گرتبوو ،حكومەتی
میللی ناوچەییان دامەزراند ،هەروەها هەستان
بە دابەشكردنی زەوی دەرەبەگەكان بەسەر
جوتیارەكاندا .لەگەڵ چانگ كای شیكدا لە (10
)1945/10/دا رێكکەوتننامەیەكی ئاشتی و
بونیادنانەوەیان ئیمزاكرد ،بەاڵم چانگ هێندەی
ن��ەب��رد –ب��ەه��ان��دان��ی وی�لای��ەت��ە یەكگرتوەكانی
ئەمریكا -رێكەوتننامەكەی شكاند ،فەرمانیدا
بە كاربەدەستەكانی هەستن بە لەناوبردنی
ئ��ەو حكومەتە هەرێمیانەی كۆمۆنیستەكان
دروس���ت���ی���ان���ك���ردب���وو ،ئ���ەم���ەش ب����ووە ه��ۆی
هەڵگیرسانی جەنگی ئەهلی و بۆ ماوەی چوار
س��اڵ ب���ەردەوام ب��وو ،كە لە میانەیدا سوپای
رزگاركردنی میللی چینی –بەسەركردایەتی
ماوتسی تۆنگ -توانی هێزەكانی ك��ای شیك
بكاتە دەرەوە و لە (ئۆكتۆبەری )1949دا بچێتە
ناو پەكینەوە و كۆماری چینی میللی رابگەیەنێت،
چانگ كای شیك ناچاربوو چین بەجێبهێڵێت و
پەنابەرێتە بەر دورگەی فۆرمۆزا.
لە سێ ساڵی یەكەمی بەرپابوونی چینی
ن��وێ��دا ،دەس���ەاڵت���ی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی دەستیكرد
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ب��ە دان��ان��ی بەرنامەیەكی پێنج رەه��ەن��دان��ە بۆ
بونیادنانی واڵت لەسەر بنەمای سۆسیالیستی.
(لەكانونی یەكەم /دیسەمبەری  )1949ماوتسی
ت��ۆن��گ ب��ەس��ەرۆك��ای��ەت��ی ش��ان��دێ��ك��ی ح��زب��ی و
حكومی گەورە سەردانی مۆسكۆی كرد ،لەوێ
«رێكەوتننامەی دۆستایەتی و هاوپەیمانی و
هاریكاری هاوبەرامبەری لەنێوان چین و یەكێتی
سۆڤیەت»دا ئیمزا كرد ،بەپێی ئەو رێكەوتننامەیە
یەكێتی سۆڤیەت یارمەتیگەلێكی زۆر گەورەی
لە هەموو بوارەكاندا پێشكەشكرد ،بەتایبەتی
لە ب��واری دروستكردن و پیشەسازیدا ،بەاڵم
م��او دەرئەنجامی گ��ەورە و خێرای دەویست
لەبواری بەرهەمهێناندا ،بۆیە لەساڵی ()1958
دا پێشنیاری بازدانی مەزنی كرد بۆ پێشەوە ،كە
ئامانجی بەدەستهێنانی بەرهەمهێنانێكی گەورە
ب��وو بە كاتێكی كەمتر لە رێگەی رێكخستنی
«كۆمۆنە» میللییەكانەوە ،كە ئەمانە یەكەی
ك��ارگ��ێ��ڕی ف����راوان ب���وون و ش���ار و گ��ون��دی
دەگرتەوە ،بە سێ ئەركی بنەڕەتی هەڵدەستا:
بەرهەمهێنان و بەرگری و فێركردن.
بەاڵم ئەزمونەكە شكستیهێنا و بووە هۆی
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كارەساتێكی ئابوری راستەقینە ،هەروەك چۆن
ئەزمونەكە رووب��ەڕووی رەخنەی هەندێك لە
سەركردە حزبیەكان بووەوە ،بەتایبەتی لەالیەن
وەزی���ری ب��ەرگ��ری «ب��ن��گ ت��ی ه����وای»وە ،كە
بەهۆی ئەو رەخنانەیەوە لە هەموو پۆستەكانی
دورخرایەوە.
ل��ە س��اڵ��ی ()1960دا ،ب��ە پشتبەستن بە
وەزیری بەرگری نوێ لین بیاو ،ماو دەستیكرد
بە ئەنجامدانی گۆڕانكارییەكی رێكخستنی لەناو
س��وپ��ای رزگ��اری��ی چیندا .ل��ە ه��ەم��ان كاتیشدا
هەڵمەتێك دەستیپێكرد لە دژی ئەوەی پێیدەوترێت
بیرۆكراسیەتی حزبی و رەگەزە بۆرژوازییەكان
ك���ە خ���ەری���ك ب���وو ل���ەن���او ح���زب و دەوڵ���ەت���دا
سەریانهەڵدەدا .هەڵمەتەكە دەستەی رۆشنبیران
و هونەرمەندانی گرتەوە ئەوانەی تۆمەتباركران
بە كاریگەربوون بە رۆشنبیری خۆرئاوایی .ئەو
دروشمەش كێشرایەوە كە دەماودەمی دەكرد و
ماو لە سەرەتای پەنجاكاندا ڕایگەیاندبوو «بهێڵە
با سەد گوڵ بكرێنەوە و بهێڵە با سەد قوتابخانەی
فكریی ملمالنێ بكەن».
سەركردایەتی حزب لەم م��اوەی��ەدا «كتێبی
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سور»ی باڵوكردەوە ،كە ژمارەیەك لە وتار و
گوتار لەخۆدەگرێت كە ماوتسی تۆنگ پێشكەشی
ك��ردب��وون ،ب��ۆ ئ���ەوەی ببێتە ب��ەرن��ام��ەی��ەك بۆ
رۆشنبیركردنی هەموو «كادیر»ـە حزبیەكان،
بەتایبەتی لەناو ڕیزەكانی سوپا و الواندا.
لەساڵی ()1959دا م��او وازی ل��ە پۆستی
سەرۆك كۆمار هێنا و هاوڕێی رێگای «لیوچاو
شی» شوێنی گرتەوە.
لە سەرەتای شەستەكاندا ناكۆكی ڕوویدا
لەنێوان چین و یەكێتی سۆڤیەتدا ،دەكرێت
هۆكارەكانی كورت بكەینەوە لە نەیاریی چین
بۆ ئیدانەكردنی ئاشكرای قۆناغی ستالینیی
و نەیاریی سیاسەتی پێكەوەژیانی ئاشتیانە
كە خرۆشۆف لە بەرامبەر خۆرئاوادا پیادەی
دەك��رد ،دواج��اری��ش ئیمزاكردنی پەیماننامەی
تاقیكردنەوەی ئەتۆمی لەنێوان سۆڤیەت و
هەریەك لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا
و ب��ەری��ت��ان��ی��ادا ل��ە س��اڵ��ی ()1963دا .چین
پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ یەكێتی سۆڤیەتدا
بچڕاند و پسپۆر و ش��ارەزا سۆڤیەتیەكان لە
چین دەرك��ران ،ئەو دابڕانە تا ساڵی ()1989
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ب���ەردەوام ب��وو ،ب��ووە هۆی لەتبونێكی گەورە
لەناو بزوتنەوەی كۆمۆنیستی جیهانیدا و هەتا
لەناو خودی ژمارەیەك لە حزبە كۆمۆنیستیەكان
لە جیهاندا.
لە سەرەتای حەفتاكاندا پەیوەندییەكان لەگەڵ
خ��ۆرئ��اوادا دەستیپێكرد ،كە بە دبلۆماسیەتی
«تۆپی سەرمێز» ،ناسرا كە هینری كیسنجەری
وەزیری دەرەوەی ئەمریكا پێشەوایەتی دەكرد.
دوای بڕینی پەیوەندیەكان لەنێوان چین و
یەكێتی سۆڤیەتدا وی�لای��ەت��ە یەكگرتوەكانی
ئەمریكا لە هەڵوێستی نەیاریی خۆی كشایەوە لە
ئەندامێتی چین لە نەتەوە یەكگرتوەكاندا ،دانی نا
بەهەریەك لە پەكین و تایواندا .لەساڵی ()1972
دا پەیوەندیەكانی چین لەگەڵ خۆرئاوادا گەیشتە
لوتكە ،ئەویش بەسەردانی نیكسۆنی سەرۆكی
ئەمریكا بۆ چین و ئیمزاكردنی پەیماننامەی
شەنگەهای بۆ هاریكاری ئابوری و رۆشنبیری
لەنێوان هەردوو واڵتدا.
شكتسخواردنی كۆمۆنە میللیەكان و وەستانی
یارمەتیە سۆڤیەتیەكان و رودان��ی ژمارەیەك
كارەساتی سروشتی بوونە هۆی ئاڵۆزبوونێكی
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گ���ەورە ل��ەرەوش��ی ئ��اب��وری��دا ،ئ��ەم��ەش وایكرد
پسپۆڕە ئابوریەكان ناچاربوون -بەپشتیوانی
لەالیەن س��ەرۆك كۆمارەوە لیوچاوشی -واز
لەكۆمۆنەكان بێنن و سەرلەنوێ دەس��ت بە
بونیادنانی ئ��اب��وری بكەنەوە لەسەر بنەمای
هاندانی پاڵنەرە كەسیەكان و پشتیوانیكردن
لەئابوری خێزانیی لەكشتوكاڵدا.
ب����ەاڵم م���او ل��ێ��ب��وردو ن��ەب��وو ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو
رەخنانەدا كە ئاراستەی «كۆمۆنەكان» دەكران،
بۆیە سەرلەنوێ لەساڵی ( )1966دا جارێكی تر
پێشنیاری پێویستی واڵتی كرد بۆ «شۆڕشێكی
رۆش��ن��ب��ی��ری پ��رۆل��ی��ت��اری گ����ەورە» ئامانجی
گێڕانەوەی رۆحی چینایەتی دروستبوو بۆ حزب
و دەوڵەت و رزگاربوون لە هەموو دەردەكانی
ب��ورژوازی��ەت ،ئەویش بە چوون بۆ جەماوەر
و فێربوون لێیەوە پشتبەستن بە الوەك��ان كە
بیرۆكەكانی بورژوازیەت پیسی نەكردون ،بۆیە
دەستكرا بەهەڵمەتێك داوای ل���ەالوان دەك��رد
بۆ یاخیبوون بەسەر دەس��ەاڵت��داو دەستگرتن
بەسەر سامان و داهاتەكانی واڵتدا .بۆ ئەمەش
فەیلەقی پاسەوانی سوری چەكدار پێكهێنران و
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دەسەاڵتی فراوانیان پێدرا بۆ لەناوبردنی ئەو
رەگەزانەی كە دژ بە حزب و سۆسیالیزمن .لەم
ماوەیەدا –كە دە ساڵی خایاند ،واتە هەتا كۆچی
دوایی ماو لە نۆی ئەیلولی ()1976دا ،دەیان
هەزار كەس لە سەركردەكانی حزبی و حكومی
لە پۆستەكانیان دورخرانەوە و نێردرانەوە بۆ
گوند بۆ سەرلەنوێ راهێنانەوەیان .زانكۆكان
داخ���ران ،مامۆستاكانی چەوسێنرانەوە ،ئەو
كتێبانەی دەستاودەستیان دەك��رد ،بە تۆمەتی
رەواجدان بە بیرۆكە بورژوازیەكان سوتێنران
 ،ئ���ەم ف���ەوزای���ە ه��ەم��وو ب��وارەك��ان��ی ژی��ان��ی
گرتەوە .س��ەرۆك «لیوچاوشی» لە پێشەنگی
قوربانیەكانەوە بوو ،دوای ئەوەی بە هەلپەرستی
و الدان تۆمەتباركرا لە پۆستەكەی دورخرایەوە.
هەتا «لین بیاو» -وەزیری بەرگری نزیك لەماو
خ��ۆش��ی��ەوە -ك��ە ك��ۆن��گ��رەی نۆیەمی ح��زب بە
جێگری ئەویان هەڵبژاردبوو لەساڵی ()1969
دا ،لەم هەڵمەتە دەرب��ازی نەبوو ،تۆمەتباركرا
بە تۆمەتی ه��ەوڵ��دان بۆ تیرۆركردنی م��او لە
روداوێكی ئاڵۆزی فرۆكەدا كوژرا.
دوای ك���ۆچ���ی دوای�����ی م����او ه���اوس���ەری
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سێیەمی «ج��ی��ان��گ چینگ» ویستی جڵەوی
كاروبارەكان بگرێتەدەست و ب���ەردەوام بێت
ل��ەس��ەر سیاسەتەكەی ل��ەگ��ەڵ س��ێ ك��ەس لە
ئ��ەن��دام��ان��ی مەكتەبی سیاسیی ح��زب��دا ،ب��ەاڵم
س��ەرك��ردای��ەت��ی ن��وێ��ی ح���زب رووب���ەڕووی���ان
بووەوە ،دەستگیریكردن و دادگایی كردن .دوای
ئەمە چین چووە ناو قۆناغێكی نوێوە ،ئەویش
قۆناغی چاكسازیی و كرانەوەیە بەسەر جیهانی
دەرەكیدا .ئەم قۆناغە گۆڕانكاری گەورە و قوڵی
بەخۆیەوەبینی لە رەوشی چیندا ،ئابوورییەكەی
بە شێوەیەكی خێرا و سەیر پەرەیسەند ،ئاستی
بژێوی و ژی��ان بەرزبوونەوەیەكی بەرچاوی
بەخۆوە بینی ،چین بووە یەكێك لە هێزە هەرە
مەزنەكان لە جیهانی ئەمڕۆدا ،ئابوریەكەشی
چوارەم ئابورییە لەجیهاندا.
ماوتسی تۆنگ سەركردەیەكی مێژوویی
ك��ارام��ە و ل��ێ��ه��ات��وو ب���وو ل��ە س��ەرك��ردەك��ان��ی
بزوتنەوەی رزگاریخوازی نیشتمانی جیهانیی،
رۆڵێكی زۆر گرنگی گێڕا لەمێژووی چیندا.
كەلتورێكی گرنگی بەجێهێشت لەسەر هەردوو
ئاستی فیكری و ك��رداری��ی كە ناكرێت لەبیر
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بكرێت ،ه��ەروەه��ا شاعیرێك ك��ە زۆرێ���ك لە
هۆنراوەی هەبوو كە هەندێكیان وەرگێڕاون بۆ
زمانە بیانیەكان .سەرەڕای ئەنجامدانی هەندێك
هەڵە لەخەباتی سیاسیدا ،بەاڵم مەزنی ماو وەك
سەركردەیەكی سیاسی و میللی گ��ەورە وەك
خاڵێكی درەوشاوە لەمێژووی چیندا دەمێنێتەوە.

سەرچاوە :أحمد مكی
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ماو و شوێنكەوتووانی
كیت ویند شاتڵ
وەرگێڕانی :عەلی بیروەندی
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لە هاوینی ساڵی ()1936دا ،رۆژنامەنووسی
ئ��ەم��ری��ك��ی «ئ��ی��دگ��ار س��ن��ۆ» ،پەكینی ب���ەرەو
باكووری رۆژهەاڵتی چین بەجێهێشت تا ئەو
ناوچە تازەیە ببینێت كە كەوتبووە ژێر دەستی
پارتی كۆمۆنیستی چینەوە .ئەو لەوێ چەندین
چاوپێكەوتنی دوورودرێ����ژی لەگەڵ راب��ەری
ح��زب «ماوتسی تۆنگ» ئەنجامدابوو .سنۆ
پ��اش م��اوەی��ەك ئ��ەو راپۆرتانەی رێكخست و
دایڕشتەوە و لەژێر ناوی «ژیاننامەی ماوتسی
تۆنگ بە دەستنووسی خۆی« باڵویكردنەوە،
وات��ا ی��ەك��ەم و تەنها چیرۆكێكی هەمەالیەنە
ل��ەس��ەر ژی��ان��ی م��او ك��ە ئ��ەو خستبوویەڕوو.
سنۆ لەگەڵ سەرانی تری حزبی كۆمۆنیست
چاوپێكەوتنی ئەنجامدابوو ،پاشان هەموو ئەم
بابەت و زانیارییانەی لە كتێبەكەی خۆی بە
ناوی «ئەستێرەیەكی سوور بەسەر ئاسمانی
چینەوە« وە لە ساڵی ()1937دا باڵوكردەوە.
سنۆ لەو كاتەدا الوێكی تەمەن ( )32ساڵ
بوو .ئەو كە لە «كانزاس سیتی» لەدایكببوو،
بەزوویی لەدوای تەواوكردنی زانكۆی میسوری
رەوانەی چین كرا .ئەو لەوێ بوو بە پەیامنێرێكی
ت����اڕادەی����ەك س���ەرك���ەوت���ووی رۆژن��ام��ەك��ان��ی
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«نیۆیۆرك هیراڵد تریبیۆن ،ساتردەی ئۆنینگ
پۆست« و رۆژنامەكانی ت��ر .كتێبەكەی ئەو
لەپڕ بوو بە پڕفرۆشترین كتێب و سنۆ بوو
بە نووسەرێكی ن��اودار و خ��اوەن كەسایەتی
نێودەوڵەتی.
«ئەستێرەیەكی س��وور ب��ەس��ەر ئاسمانی
چینەوە» ،چیرۆكێكە باس لە جەنگە ناوخۆییەكانی
چ��ی��ن دەك�����ات ل��ەن��ێ��وان ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ەك��ان و
ناسیۆنالیستەكانی سەر بە «چیانگ چایشك»،
ئ��ەم كتێبە ك��اردان��ەوەك��ان��ی ئ���ەوان س��ەب��ارەت
بە هێرشی ژاپۆنییەكان لە ساڵی ( ،)1931و
داگیركردنی چین لەالیەن ژاپۆنەوە تاووتوێدەكات
و چیرۆكی «بەپێ رۆیشتنە دوورودرێژەكەی
ماوتسی تۆنگ و سوپاكەی» لە ساڵی ()1934
دا ،لە بنكەكانی خۆیان لە باشوورەوە بەرەو
ب��ارەگ��ا نوێكەیان ل��ە ب��اك��ور دەگ��ێ��ڕێ��ت��ەوە .تا
ئ���ەو ك��ات��ە خ��ەڵ��ك��ی ج��ی��ه��ان كۆمۆنیستەكانی
چینی بەهۆی لۆمە و سەركۆنەی دوژمنانی
ئەوانەوە دەناسییەوە ،بەاڵم ڕاپۆرتەكانی سنۆ
تێڕوانینی ئەوانی گۆڕی .ئەو ماو تسی تۆنگ
و الیەنگرانی وەك پاڵەوانەكان وێناكردبوو،
كە ژیانی خۆیان تەرخانكردووە بۆ ئازادیی
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واڵتەكەیان هەم لە دەستدرێژیی بێگانەكان و
هەمیش ئەو ناسیۆنالیستانەی كە بە شێوەیەكی
زۆر ماڵوێرانكەر نووقمی گەندەڵی ببوون .سنۆ
ئەوانی بەپلەی یەكەم نەك وەكو شۆڕشگێڕە
سۆسیالیستەكان ،بەڵكو زیاتر وەكو پارێزەرانی
چاكسازی زەوی كە بۆ تێكشكاندنی كۆت و
زنجیری دەرەبەگە فیوداڵەكان و ئازادكردنی
جووتیاران خەبات دەكەن ستایش كردبوو .ئەو
دەنووسێت ،كۆمۆنیستەكان وابەستە نەبوون
بە یەكێتی سۆڤییەت و خوازیاری دۆستایەتی
بوون لەگەڵ ئەمریكا .لەو ( )80هەزار كەسەی
كە لەو بەپێ رۆیشتنە بەشدارییانكرد ،تەنها
( )26هەزار كەسیان بە سەالمەتی رزگاریان
بوو ،ئەوان ( )75هەزار میلیان بڕی كە لە توانای
هەر مرۆڤێكی ئاسایی بەدەرە ،ماو شانبەشانی
سەربازەكانی هەموو رێگاكەی بەپیادە بڕی.
كتێبەكەی سنۆ ،رۆڵێكی زۆر گرنگی گێڕا
لە گۆڕینی بیروڕای گشتی چی لە ئەمریكا و
چی لە ئەوروپا بەرامبەر بە ماو تسی تۆنگ
و باشتر سەیركردنی .هەرچەند كە كاریگەری
سەرەكی ئەم كتێبە لە خودی چیندا بوو ،ئەو
شوێنەی كە كاریگەرییەكی گ��ەورەی لەسەر
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الوە توندڕەوەكان دروستكرد« .ئەستێرەیەكی
س��وور بەسەر ئاسمانی چین« و ژیاننامەی
دەس��ت��ن��ووس��ی م��او تسی ت��ۆن��گ ،ب��ێ ی��ەك و
دوو وەرگ��ێ��ڕدرا بۆ س��ەر زمانی چینی و لە
سنوورێكی فراواندا باڵوكرایەوە .زۆر لە پیاوان
و ژنانی الوی چینی كە لە شارەكان دەژیان و
لە چینی ناوەند ب��وون ،كە كتێبەكەی سنۆیان
خ��وێ��ن��دەوە ب��ی��روڕای خ��ۆی��ان گ���ۆڕی .ئ��ەوان
م��ووی س��ەری��ان ك��ورت��ك��ردەوە كە ل��ەو كاتەدا
نیشانەی مەردایەتی بوو ،كە وابەستە بە حزبی
كۆمۆنیست ب��وو .نزیكی ساڵی ( )1941بوو،
بەهۆی ئەو ناوبانگەی كە ماو تسی تۆنگ لەو
بەپێ رۆیشتنە بەدەستیهێنا ،ژمارەی ئەندامانی
حزب گەیشتە ( )700هەزار كەس.
دەستنیشانكردنی خۆبەخشە ئازاكان لەنێو
الوان���ی ش��ارەك��ان ،ئامانجێگی گ���ەورەی ماو
تسی تۆنگ بوو .ئەوانی تر كە دەمانەوە زیاتر
سەربازە نەخوێندەوارەكان بوون ،كە لە رێگەی
خاوەن زەوییەكانەوە هێنرابوونە ناو حزبەوە.
حزبی كۆمۆنیست پێویستی بەپێشكەشكارە الو
وخوێندەوارەكان بوو .لەساڵی ( ،)1937الوان
لە «یەنان» ،واتە پایتەختە نوێیەكەی ماو تسی
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تۆنگ لە پارێزگای «شانكسی» كۆبوونەوە بە
تاسەی بینینی جوامێری س��ەردار و سەربازە
كۆنەكانەوە بوون.
هەرچەند ئەو چیرۆكەی كە رووداوەكە بەم
شێوەیە دەگێڕێتەوە ب��ەت��ەواوی ساختە بوو،
ژیاننامە نوێیەكەی م��او تسی تۆنگ بەناوی
«چیرۆكێكی نەناسراو» ،لە نووسینی «یانگ
چ��ان��گ و ج��ۆن ه��ۆڵ��ی��دی» ،ئ���ەوە دەردەخ���ات
ه��ەم��وو ئ��ەو پڕوپاگەندە گرنگانەی ك��ە سنۆ
باسی لێوەكردبوو هیچیان راست نەبوون .ماو
تسی تۆنگ لەبری ئەوەی رووبەڕووی هێرشی
ژاپۆنیەكان ببێتەوە ،كەچی پێشوازیی لێكردن.
ئەو ئومێدەوار بوو كە ژاپۆنییەكان هەڵكوتنە سەر
ركابەرەكەی «چیانگ چایشك» و لەناویبەرن
و ببنە هۆی هاتنە ناوەوەی هێزەكانی یەكێتی
سۆڤییەت بۆناو خاكی چین .ماو تسی تۆنگ
جەنگی چەكداری لەگەڵ ژاپۆنییەكان نەكرد،
ه��ەروەه��ا ل��ەگ��ەڵ ناسیۆنالیستەكانیش خۆی
دەدزی��ی��ەوە .ماو تسی تۆنگ لەجیاتی ئەوەی
ببێتە پاڵەوانی سەربەخۆیی واڵتەكەی ،لە دەیەی
()1920دا ،دەستكەالی یەكێتی سۆڤییەت بوو
كە چەك و پارەی لەوان وەردەگرت .ماو تسی
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تۆنگ پەیڕەوی فەرمانەكانی یەكێتیی سۆڤییەتی
دەكرد و چاودێریكردنی ئەوانی بەسەر حزبی
كۆمۆنیستەوە قبوڵكرد .ئەو دەیزانی كە تەنها
مایەی ئومێدەواری بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت
لە چیندا بە پشتیوانیكردنی یەكێتی سۆڤییەت
ئەنجامدەدرێت ،بڕوایەك كە لە كۆتاییدا بووە
ه��ۆی دەستبەسەراگرتنی دەس���ەاڵت لەالیەن
ئ���ەوەوە ل��ە ساڵی ( .)1949م��او تسی تۆنگ
خوازیاری چاكسازی زەوی نەبوو و زەوی لەنێو
جووتیاراندا دابەشنەكرد و ئەوانی ئازادكرد.
ق��ەاڵی س��وور (ب��ارەگ��ا)ی یەكەمجاری ئ��ەو لە
«رویجین» لە جیانكسی ،لە باشووری چین
نەك لەرێگەی بەرپابوونی شۆڕشی چینەكانەوە،
بەڵكو ل��ەالی��ەن ك���ردەوەی س��ەرب��ازی سوپای
سوور كەلەالیەن مۆسكۆوە پڕچەك كرابوون
دەس��ت��ی ب��ەس��ەردا گ��ی��رای��ەوە .حكومەتەكەی
ئەو لەسەرەتادا ت��ەواو هاوشێوەی حكومەت
وس��وپ��ای��ەك��ی داگ��ی��رك��ەر ب���وو ،ك���ەس���ەروەت
وسامانی ناوخۆیی تااڵن دەكرد وهەر كەسێك
بەرەنگاری بكردنایە دەیانكوشت.
پێشتریش چیرۆكەكەی سنۆ لەبارەی «بەپێ
ڕۆیشتنە دوورودرێ���ژەك���ەوە» هیچی راس��ت
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نەبوو .ئامانج لەم بەپێ رۆیشتنە جێگیركردنی
ب��ارەگ��ای��ەك��ی ن��وێ ب��وو ل��ەب��اك��وور ل��ە نزیكی
سنووری مەنگۆلیا ،تا بەشێوەیەكی خێراتر چەك
وپێداویستی جەنگی لەرێگەی سۆڤییەتەوە دابین
بكرێت .زۆرێك لە ئەفسانەكانی سنۆ سەبارەت
بە ژم��ارەی كەمتری هێزە كۆمۆنیستەكان كە
هێزەكانی ناسیۆنالیستەكانیان تێكشكاندبوو
خەیاڵێك زیاتر هیچی تر نەبوو .لەراستیدا «
چیانك چایشك» ،تا ئەندازەیەكی زۆر رێگاكەی
م��او خ��ۆی دی��اری��ك��رد ،ئ��ەوی��ش بەدابینكردنی
رێڕەوێكی ئازاد بۆ ئەو لەنێوان ئەو شوێنانەدا
كەبۆی دی��اری��ك��راب��وو ،لەكاتێك كە رێگاكانی
ت��ری دادەخ���س���ت .ئامانجی چیانگ چایشك
ئەوەبوو ،كە س��وود لە هاتنی سوپای سوور
ببینێت لەناوچەكانی دەوروب��ەر وتەنیشت ،كە
پێكهاتبوون لەفەرماندە سەربازییە ناوخۆییە
س��ەرك��ێ��ش��ەك��ان وئ������ەوان ن���اچ���ار ب��ك��ات كە
پەیوەندی پێوە بكەن وبەم شێوەیەش لەبوونی
كۆمۆنیستەكان بۆ یەكێتی خاك و واڵت لەژێر
فەرمانڕەوایی ناسیۆنالیستەكان بەهرەمەند بێت.
هەندێك لەدیارترین نەبەردەكان لە رێپێوانە
گەورەكە هەر رووینەدابوو .بۆ نموونە پەڕینەوە
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گەورەكەی سەر پردە هەڵواسراوەكەی سەر
رووب���اری (دادو) ل��ە « ل��ۆدی��ن��گ» ،بەراستی
لەبەرامبەر سوپای ناسیۆنالیستەكان نەبووە
وهیچ كۆمۆنیستێك لەو شوێنەدا نەكوژراوە و
ماویش لەهەندێ لە نەهامەتییەكانی سوپاكەی
خۆی دەستی هەبووە .لەبری بەپێ رۆیشتنی
دژواری س��ەر شاخەكان ونێو زۆنگاوەكان،
م��او تسی تۆنگ وس��ەرك��ردە سەربازییەكانی
تر بەدرێژایی ئەو رێگەیە زیاتر بەسەر شانی
هێزەكانی خۆیانەوە لەناو كەژاوە دانیشتبوون
لەجێگایەكی سێبەر وبەرز .لەراستیدا ماو تسی
تۆنگ لەكۆتایی س��ەف��ەرەك��ەی خ��ۆی��دا ب��ەرەو
باكووری پارێزگای شانكسی تەنها ( )4هەزار
ك��ەس ل��ە ( )80ه���ەزار س��ەرب��ازی هێزەكانی
گەیشتنە مەنزڵ.
س��ن��ۆ ك��ت��ێ��ب��ەك��ەی خ����ۆی وەك ه��ەوڵ��ی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ێ��ك��ی ب��ێ��ب��اك ك��ە س��ەف��ەرێ��ك��ی
پڕمەترسی خستوەتە ئەستۆ پیشانداوە ،نەك
وەك پەیامنێرێك كە راستییەكان بنووسێت.
ئ��ەو ل��ە چ��اپ��ی ی��ەك��ەم��ی كتێبەكەی ن��ووس��ی،
كە ئامادەكردنی ئەو راپۆرتانە بۆ نووسینی
كتێبەكەی هیچ سانسۆرێك نەخراوەتە سەر
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كارەكەی .هەرچەند كە راستیەكەی ئەوەبوو
نووسینی ئەو كتێبە داهێنانی خودی ماو بوو
كە لە ساڵی ( ،)1936ئەو بیرۆكەیەی الدروست
بوو ،كە پێویستی بە رۆژنامەنووسێكی بێگانەو
دۆس���ت ه��ەی��ە ت��ا وێ��ن��ەی ئ��ەو ب��ە دڵ��خ��وازان��ە
وخۆشەویست و پۆزەتیڤ لەناو خەڵكدا نیشان
بدات .حزب كە بەشێوەیەكی نهێنی لەشانگهای
چ��االك��ی ئ��ەن��ج��ام��دەدا ،ل��ەپ��اش خ��وێ��ن��دن��ەوەی
پێشینەی سنۆ ،رازی بوو لەسەر كارەكەی و
بەرنامەی سەفەرەكەی ل��ەالی��ەن سیخوڕێكی
ن��ه��ێ��ن��ی��ی��ەوە رێ��ك��خ��را .س��ن��ۆ دەب����وو لەپێشدا
پرسیارەكانی چاوپێكەوتنەكانی بۆ رازیبوونی
بەرپرسەكان لەسەر ئەو چاوپێكەوتنە بخستایەتە
بەردەستیان .ماو دەقی چاوپێكەوتنەكەی كە
سنۆ لەگەڵی دەی��ك��رد دووب���ارە سەیریدەكرد
وهەندێ پەرەگرافی لێ دەردەهێنا وخۆی شتی
تری دەنووسیەوە لەبری ئەوە .لەپاش ئەوەی
سنۆ بۆ ئامادەكردن وچاپكردن وباڵوكردنەوەی
كتێبەكە چینی بەجێهێشت ،هاوسەرەكەی «
هلن» لە یەنان مایەوەو چەند راستكردنەوەو
هەڵەچنییەكی لەسەر دەستنووسەكەی ماوتسی
ت��ۆن��گ ئ��ەن��ج��ام��داو رەوان������ەی دەك�����رد ،سنۆ
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یەكەم كەس ولە بەهێزترین ئەو كەسانە بوو
كەلەئەوروپا پشتیوانی ماو تسی تۆنگ بوون
وهاندەری بوون بۆ هاتنەسەر كاری دەسەاڵتی
خۆی وپارتەكەی .سنۆ هێشتاش لەنێو چەپەكاندا
وەك كەسایەتیەكی پاڵەوان سەیر دەكرێت ،هەم
بۆ نووسینەكانی لەدەیەی ( )1930دا و هەمیش
بەهۆی ئەو ئازار وئەشكەنجەیەی كەلە دەیەی
()1950دا ،لەو لێكۆڵینەوانەی لەگەڵی لەنجامدرا
لەالیەن «ئیدگار هۆر و سیناتۆر مەك كارتی»
چەشتی ،لێكۆڵینەوەیەك كە بووە هۆی ئەوەی
سنۆ ئەمریكا بەجێبهێڵێت و رووبكاتە سویسرا.
ئەو ئێستاش لە پەیمانگاكانی رۆژنامەنووسیدا
وەك سەرمەشقی رۆژنامەنووسێكی لێهاتوو
ن���اودەب���رێ���ت .ل���ەدەی���ەی راب�������ردوودا ژی��ان��ی
ئ���ەو س��ەرەك��ی��ت��ری��ن ب��اب��ەت��ی چ��ەن��دی��ن كتێب
ب���وو ،ك��ە ه���ەم���ووی ل���ەالی���ەن چاپخانەكانی
زانكۆكانەوە چاپكراوە و زانكۆی «میسوری»
بەشانازییەوە رایدەگەیەنێت كە هێشتا كۆمەڵێك
لەدەستنووسەكانی سنۆی لەئەرشیفی خۆیدا
پاراستووە.
كتێبەكەی چانگ وهاڵیدی ،بەتەواوی ناوبانگی
سنۆ وهەموو ئەو كەسانەی كەهاوخەمی ئەون،
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دەخاتە ژێر پرسیارەوە .ئەم كتێبە هەمەالیەنەترین
لێكۆڵینەوەیە ل��ەس��ەر ئ��ەو بابەتە ،ك��ە تائێستا
نووسرابێت وبۆ دەرخستنی ئەوەی كەچۆن ماو
تسی تۆنگ بەدەسەاڵت گەیشت ،بەراستی ماو
لەالیەن « جۆزێف ستالین» ەوە رێنمایی دەكرا ،كە
باشترین سوودیان لە ئەرشیفی یەكێتی سۆڤییەت
بینیوە .لێكۆڵینەوەكانی كتێبەكە سیاسەتی واقعی
ئەودیوی « بەپێ ڕۆیشتنە دوورودرێژەكەی»
خوێندوەتەوە ،ئەو راستییە دوپاتدەكاتەوە .ئەم
كتێبە ئاشكرای دەك���ات ك��ە چ��ۆن ژمارەیەكی
كەمی نووسەرانی رۆژئ��اوا لەدەیەی ()1930
دا ،ئەم ڕژێمەیان ناسی ،بەتایبەت «ئیدگار سنۆ
و ئاگنس سمیدڵی» ،زۆر بەجوانی فریودراون.
ئ��ەم ن��ووس��ەران��ە ت��ووش��ی ه��ەڵ��ەی دەستكاری
وهەڵگێڕانەوەی واقعێك ب��وون بەشێوەیەكی
گاڵتەجاڕی كەلە چەمكێكی زۆر سادەدا هاوكاری
پێشكەوتنی كەسێك بوون كە گەیشتە بەرزترین
پۆستی زلهێزێكی مێژووی مرۆڤایەتی.
چانگ وهاڵیدی ،ئەوەیان ژمارەكردووە كە ماو
تسی تۆنگ لەرەوتی سەركەوتنە سیاسییەكانی
خۆیدا لەساڵی ( 1920تا  ،)1976بەرپرسی
مردنی ( )70ملیۆن چینییە .ئەم ژمارەیە زیاترە لەو
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بەكۆمەڵ كوشتنەی كەلەالیەن هیتلەر وستالینەوە
پێكەوە ئەنجامدراون .بەرزترین ژمارەی زیانی
مرۆیی ئەو ( )38ملیۆن كەسە بوو كەلە برسێتی
ماوەی نێوان چوار ساڵی ( 1958تا  )1961دا،
لەناوچوون ،ئەویش لەئەنجامی بەناو «هەنگاوی
گ���ەورەی ب��ەرەوپ��ێ��ش��چ��وون» .رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان
ئەم رووداوە لەكاتی باڵوكردنەوەی كتێبە پڕ
مشتومڕەكەی «جاسپیر بیكەر» ەوە لەساڵی
( )1961دا ،كە بەناوی «رۆح��ە برسییەكان،
برسێتی نهێنی لەچیندا» دەناسنەوە كە تیایدا
هەواڵی مردنی ( 30تا  )40ملیۆن مرۆڤ هاتووە،
بیكەر ئەم رووداوە بەتراژیدیای ئایدیۆلۆژی ماو
تسی تۆنگ بەرەو ئەزموونێكی سوڵتەگەرا ،بەاڵم
بێئاكام لە سۆسیالیستكردنی چین دەزانێت ،بەاڵم
چانگ و هاڵیدی چەند شاهیدێك دەخەنەڕووـ كە
ئەوە نیشاندەدات كە ئەو رووداوە كارەساتبارتر
بووە لەوەی كەباس دەكرێت.
رژێ���م���ی م����او ل����ەو س����ااڵن����ەدا ب��ەره��ەم��ە
كشتوكاڵییەكانی هەناردە دەكرد بەرەو ئەوروپای
رۆژهەاڵت كە لە ژێردەستی كۆمۆنیستەكاندا بوو،
لەبەرامبەردا چەك و جبەخانە وپشتیوانی سیاسی
بۆخۆی دابیندەكرد .خ��ۆراك وكۆمەكی دارای��ی
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بۆ پشتیوانیكردنی راپەڕینی دژە ئیمپریالیزم و
كۆمۆنیستی بۆ ئاسیا و ئەفریقیا و ئەمریكای
التین دابین دەكرد .لە ساڵی یەكەمی برسێتییەكەدا
واتا ساڵی ( 1958تا  ،)1959چین ( )7ملیۆن
ت��ەن دانەوێڵە كە خ��ۆراك��ی ( )38ملیۆن كەس
پڕدەكاتەوە هەناردەی دەرەوە دەكات .لە ساڵی
( )1960دا ،ئەو ساڵەی كە تیایدا ( )22ملیۆن
هاواڵتی چینی بەهۆی برسێتییەوە گیانیان لە
دەس��ت��دا ،چین گ��ەورەت��ری��ن واڵت���ی خۆبەخشی
هاوكارییە نێودەوڵەتیەكان بوو لە بەرهەمهێنانی
ك��ەرەس��ت��ەی خ���اوی نیشتمانی ل��ەس��ەر ئاستی
جیهاندا .بەبیانووی ه��اوردەك��ردن��ی بەرهەمە
كشتوكاڵییەكانی چینەوە ،ئەڵمانیای رۆژه��ەاڵت
توانی كۆبوونی بەشە خۆراكی ساڵی ( )1958و
هی ئەلبانیا لەساڵی ()1961دا ،ببڕێت.
ه��اوك��ات لەچیندا س���ەرچ���اوەی س��ەرەك��ی
خۆراك بۆ دانیشتووانی شار گۆڕاوە بۆجۆرێك
لە »خۆراكی جێگرەوە» ،مادەیەكی بێزاركەر
كەلەكاتی خ��واردن وفڕێدانە دەرەوەی بڕێكی
كەم پرۆتینی تیدابوو .لە گوندەكاندا ،خۆراكی
جووتیارانی برسی وب��ەش مەینەت گەیشتە
ئاستێك كە درەخ��ت وگژوگیاش كەم بووەوە
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ولە پارێزگاكانی (ئانهوی) و (گانسو) گەیشتە
ئاستێكی مەترسیدار لەشارەكانی واڵتی چین
لەساڵی ( )1960دا ،مرۆڤەكان گۆشتی یەكتریان
دەخوارد..
كوشتنی بەكۆمەڵ لە پێوەرەكانی « بەپێ
رۆیشتنی گ��ەورەی ب��ەرەو پێش» ،شتێك بوو
كە م��او تسی تۆنگ خ��ۆی بۆ ئامادەكردبوو.
ئەو لەساڵی ( ،)1958لە كۆنگرەی حزبەكەی
رایگەیاندكە ئەوان نابێت لەپێناو رێباز وبیرۆی
حزبەكەیان لەمردنی مرۆڤەكان سڵ بكەنەوە،
بەڵكو دەب��ێ��ت خۆشحاڵ ب��ن ب��ەو م��ردن��ە .لەو
سەردەمەدا ئەوە بابەتێكی ئاسایی بوو لەقسەكانی
ئەودا .ماو لەساڵی ( )1957دا ،لەمۆسكۆ ووتی:
«ئێمە خۆمان بۆ بەقوربانیكردنی ( )300ملیۆن
چینی لەشۆڕشی جیهانیدا ئ��ام��ادەك��ردووە«.
ئەو بەئومێدی جەنگێكی تری جیهانی لەساڵی
1958دا ،ووتی« :هیچ كێشە نیە ئەگەر نیوەی
دان��ی��ش��ت��ووان ل��ەن��او ب��چ��ن ،شتێك ك��ە زۆر بە
دەگمەن لەمێژووی چیندا بەدیدەكرێت ،بەاڵم
نیوەكەی تر یا بگرە سێ یەكی دانیشتووان
بمێننەوە« .هەربۆیە ئەو ( )70ملیۆن كەسەی
ك��ە رەن��گ��ە ب��ووب��ێ��ت��ن��ە ق��ورب��ان��ی س��ەرك��ەوت��ن��ە
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سیاسییەكانی ماو ،لەراستیدا زۆر لەوە كەمترە
بەپێی پێشبینییەكانی ئەو.
ب���ۆ م����او ت��س��ی ت���ۆن���گ ژم������ارەی زۆری
دانیشتووانی چین كە نزیكەی ( )600ملیۆن
كەس بوون لەساڵی ( )1960دا ،بە بەراوورد
ب��ەوەی بۆ ستالین وهیتلەر رەخسا ،بیانووی
ژم��ارەی��ەك��ی زۆری ق��ورب��ان��ی ب��ۆ ئ���ەو دەدا
بەدەستەوە ،بەاڵم ئەوەی كە ماو تسی تۆنگی
ك��رد ب��ەدێ��وێ��ك��ی گ���ەورە تەنها بەكوشتدانی
قوربانییەكانی نەبوو ،بەڵكو زیاتر لەو پێناوەدا
بوو كە زۆرێك لە قوربانیەكانی ئەو نەك تەنیا
لەنێو دوژمنە راستەقینەكە ،یان خەیاڵییەكانی
بوون ،دیارە لەنێو الیەنگرە سەرەكییەكانیشیدا
بەدیدەكران .چانگ وهاڵیدی ئاشكرای دەكەن
كەماو تسی تۆنگ دەس��ەاڵت��ی سیاسی خۆی
لەسەر ستراتیژی تاهەتایی دامەزراندبوو كە
بێ سڵەمینەوە وەك بڵێی دەی��ەوێ پێشبڕكێی
ه��اوڕێ كۆمۆنیستەكانی بكات لە كوشت وبڕ
وتیرۆردا وەك ستالینی هاوڕێی.
ئ��ەم ش��ێ��وازە لەساڵی ( 1931ت��ا ،)1934
و ل��ە « ب���ارەگ���ای س����وور» ی ی��ەك��ەم��ی م��او
تسی تۆنگ لە رویجین لە پارێزگای جیانكسی
148

ئەنجامدرا .سیستەمی پشكنین « چۆئان الی
باب» ،ئەنجامیدەدا كەلە بنەڕەتدا لەپشكنەرەكانی
خ��ەڵ��ك��ی ی��ەك��ێ��ت��ی س��ۆڤ��ی��ی��ەت��ەوە ل��ە شانگهای
وەرگ��ی��راب��وو ،س��ەرچ��اوەی س��ەرەك��ی ئ��ەوەش
ن��م��وون��ەی حكومەتەكەی ستالین ل��ە یەكێتی
سۆڤییەتی سۆسیالیستی بوو .هاوشێوەی ئەوە
هەموو دانیشتووان لەچەند كۆمیتەیەكی جیاجیادا
رێ��ك��دەخ��ران ك��ە رۆڵ��ی��ان تەنها جێبەجێكردنی
فەرمانەكانی حزب بوو .هەر كەسێك كە وەك
دوژمنی بیروباوەڕی ئەوان گومانی لێ بكرایە،
ئەوە هەموو سامانەكەی دەستی بەسەردا دەگیرا
وب��ە ن��اچ��اری ك��اری تاقەت پڕوكێنی پێدەكرا،
یان تەنانەت لەسێدارە دەدرا .داهێنانە نوێكانی
ماو تسی تۆنگ سەبارەت بەسیستەمی یەكێتی
سۆڤییەت ئەوەبوو ،كە ئەو ئازار وئەشكەنجەكان
بكاتە كارێكی س��ەرت��اپ��اگ��ی��ری .خۆپیشاندانی
چینەكان ،رەخنەگرتنی ئاشكرای رۆژنامەنووسان
و دانپێدانانی گشتی ل��ەب��ارەی ئ��ەوەی كە ئەو
كەسە كەسێكی دژە بەلشەفییە كارێكی ئاسایی
رۆژان��ە ب��وو .م��او تسی تۆنگ ئ��ەو تۆمەتانەی
بۆ هەڵوەشانەوەی پێگەكانی حزب و بۆ هەر
كەسێك كە دژایەتی ئەو بكات ،یان لەناوبردنی
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هەر كەسێك كە ئەو پێیوابوو ناپاكە بەكاردەهێنا.
ئ��ەو كەسانەی كە تۆمەتباركران ،ئەفسەرانی
س��ەرب��ازی سوپای س��وور وركابەرەكانی ماو
بۆ سەركردایەتی حزب ب��وون و زۆرب��ەی ئەو
كەسانەی كە دەكوژران ئەندامانی حزب بوون.
پیاوەكان بۆ خزمەتی س��ەرب��ازی بانگدەكران
و بۆ تەمێكردنی ئەو كەسانەی كە سەرپێچی
ئەم كارەیان دەكرد ،سەربازە هەاڵتووەكان بە
شێوەیەكی ئاشكرا دادگایی دەكران و لەسێدارە
دەدران .بەرپرسانی بەسەربازگرتن لە دابینكردنی
ژم����ارەی پێویستی س��ەرب��ازەك��ان ب��ێ ئ��اك��ام
بوونایە ،لە كۆبوونەوەیەكی جەماوەری رەخنە
و تانە وتەشەریان ئاراستە دەكرا وهەر لەوێدا
لەسێدارە دەدران .هەر هاموشۆ و پێكەوەژیانێكی
كۆمەاڵیەتی و میوانداری دەبووە هۆی كوشتنی
مرۆڤەكان .سەربازە كۆنەكان دەیگێڕنەوە كە:
هیچ خێزانێك رێگەی پێنەدەدرا كە میوانداری
كەس بكات ،یان شەوان كەسێك الیان بمێنێتەوە.
هەر خێزانێك كارێكی لەو شێوەی بكردایە لەگەڵ
میوانەكەی دەكوژرا .كاتێك كە ماو تسی تۆنگ
وچۆن الی خۆیان بۆ بەپیادە رۆیشتنە گەورەكە
ئامادە دەكرد ،لیستێكیان لە ناوی ئەو ئەفسەرانەی
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كە گومانیان لێیان هەبوو ئامادەكرد .چاوروونی
حزب بۆ ناوچەكە لەسێدارەدانی هەزاران كەس
لە ئەندامان ،هەروەها زۆرینەی مامۆستاكانی
وانەكانی حزب بوو .چانگ و هاڵیدی هەژماریان
ك��ردووە كە لەنێوان سااڵنی ( 1931تا 1934
دا) ،نزیكەی ( )700هەزار كەس لە «بارەگای
سوور»دا گیانیان لەدەستداوە و ئەوانی تریش
ك��اری قورسی مەرگباریان پێ ئەنجامدراوە،
یان بەهۆی هۆكاری تری حزبیەوە لەناوچوون.
گورگەكان بەكۆمەڵ وگوندە وێرانەكان ،دیمەنی
ئەو ناوچەیەی ئاوێزان كردووە .لەو چوار ساڵەی
كە م��او تسی تۆنگ ل��ەوێ ب��وو ،دانیشتووانی
ئ��ەو ناوچەیە كە سەردەمێك دەوڵەمەندترین
ودرەوشاوەترین ناوچە بوون ،بۆ ئاستی ()20%
دابەزی ،واتە گەورەترین پاشەكشە لە چیندا.
پیاوان و ژنانی خوێندەوار لە چینی ناوەند
كە مووی سەریان كورت دەك��ردەوە ولەگەڵ
ئایدیاكانی خۆیان ب��ەرەو یەنان دەڕۆیشتن،
لەكۆتایی دەیەی ()1930دا ،شتێكیان سەبارەت
ب��ەو دابوونەریتە ن��ەدەزان��ی ،ب��ەاڵم ه��ەر زوو
بۆیان دەرك��ەوت كەوتوونەتە دەست رژێمێك
كە تەنها بەقوربانیكردنی ژیانی خۆیان دەتوانن
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لە بەاڵكانی ئەو رژێمە رزگ��ار ببن .كەسانێك
كە لە كاتی هەڵهاتن دەستگیر دەكران ،یەكسەر
ل��ەس��ێ��دارەدەدران .پێكهاتەكانی حزب لەیەنان
ج��ی��اوازی تێدا دەبینرا وئەفسەرانی ح��زب لە
بەشە خۆراك و جلوبەرگدا پشكێكی باشتریان
ب��ە ب������ەراورد ب��ە س���ەرب���ازە خ��ۆب��ەخ��ش��ەك��ان
دەستدەكەوت .تەنها ئۆتۆمبیلێك لەو ناوچەیە كە
لەالیەن كرێكارانی كارگەی جلشتنی چینییەوە
وەك ئەمبوالنس س��وودی��ان ل��ێ وەردەگ���رت،
وەك ئۆتۆمبیلێك بۆ ماو تسی تۆنگ دەستی
بەسەرداگیرا .هەر كەسێك رەخنەی لەو دۆخە
بگرتایە ،تەنانەت ئەگەر بەتایبەتی ونهێنیش
بوایە ،ئەگەر رەخنە وسەركۆنەی خۆی بكردایە
وەك الیەنگری ترۆتسكی ،سزای زیندانی تاكە
كەسی دەدرا .لەساڵی ()1942دا ،ماو تسی تۆنگ
هەموو ئەو خۆبەخشانەی كە لەژێر دەسەاڵتی
ناسیۆنالیستەكانەوە هاتبوون ،وەك سیخوڕ
لەقەڵەمیدان .ئ��ەو فەرمانی دەستگیركردن و
ئ��ازار و ئەشكەنجەدانی بۆ دەرك���ردن تا دان
بە تاوانەكانی خۆیاندا بنێن .لەسێدارەدان چی
واقعی وچی وەك نمایشێك بێت ،بەشێك بوو لە
كار و بەرنامەكانی رۆژانە .ژیان لە یەنان بریتی
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بوو لە كۆبوونەوە و ترساندن و لێپێچینەوە
لەو كەسانەی كۆدەبنەوە ،لەوێدا خۆبەخشەكان
لەبەرامبەر ئ��ام��ادەب��ووان دان��ی��ان ب��ە سیخوڕ
بوونی خۆیاندا دەنا.
بە پێچەوانەی هیتلەر و ستالین كە پۆلیسی
نهێنیان ب��ۆ دەستگیركردن و لێپێچینەوە لە
قوربانییەكان پێكدەهێنا ،ماو تسی تۆنگ هەموو
ئەو كەسانەی كە هێشتا تۆمەت نەدراوەتە پاڵیان
بۆ پاسەوانی ،لێكۆڵینەوە و سزادانی تۆمەتباران
بەكاردەهێنا .ناوچەی نیشتەجێبوونی یەنان
بووە حكومەتێكی دیكتاتۆری هەڵسوڕاو .سوود
وەرگرتن لە چاپەمەنی ورادیۆ بیانییەكان قەدەغە
بوو ،ناردن و وەرگرتنی نامە رێگە پێدراو نەبوو،
لەراستیدا نامەكان وەك شاهێدێك بۆ سیخوڕی
ل��ەق��ەڵ��ەم��دەدران .گاڵتەكردن ،لە گۆشە وپەنا
دانیشتن وگاڵتەجاڕی كردن بەگشتی قەدەغە
بوو .رژێم سزایەكی نوێی گشتگیر ونادیاری
داهێنا« :هەڵگێڕانەوەی قسە» كە مەبەست لێی
ه��ەر تێڕوانینێك ب��وو ،كە دەك��را وەك سكااڵ
لێكبدرێتەوە ،یان تانە وتوانج وپالرێك كە دەبووە
هۆی ئەوەی كە خاوەنەكەی وەك سیخوڕێك،
ی��ان ناپاكێك تۆمەتبار دەك��رێ��ت .كەسێك كە
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سەردەمێك الوێكی خۆبەخش و پڕجموجوڵ
بوو ،بە دوو ساڵ چاالكی كردن لەم رژێمەدا
دەب��ووە كەسێكی تەواو كە توانای باسكردنی
هیچ شتێكی نەبوو جگە لە پیاهەڵدان بە روحی بێ
گیانی هێڵی حزب نەبێت .پەیامنێرێكی میوان ئاوا
باس دەكات« :ئەگەر ئێوە پرسیارێك لە( 20یان
 )30كەس بكەن ،لە رۆشنبیران هەتا كرێكاران،
وەاڵم��ەك��ان��ی ئ���ەوان وەك��و ی��ەك��ە .هەمیشە وا
دەردەكەوێت كە دیدگایەكی گشتی هەیە ،كەلە
كۆبوونەوەكان دیاریدەكرێت .سەرسوڕمانیش
نیە كە ئەوان بەشێوەیەكی یەك دڵ ویەك زمان
و دابڕاوانە ئەوە ب��ەدرۆ دەخەنەوە ،كە حزب
چاودێری راستەوخۆی بیروراكانیان دەكات».
م��او ب��ەراس��ت��ی ئ��ەم ن��م��وون��ەی��ەی ب��ەوات��ای
شۆڕشی كلتووری لە ساڵی ( 1966تا  )1968دا،
بەكارهێنا .مێژوونوسانی حزب و زانكۆییەكانی
«سمپات»ی رۆژئاوا ،هەندێ جار ئەم رووداوە
وەك هەوڵەكانی م��او ب��ۆ زی��ن��دووك��ردن��ەوەی
رۆحی شۆڕشگێڕی وپێشگرتن لە جوواڵنەوە
سەرمایەدارییەكان و دژە سۆسیالیستی بەرەوا
و گرنگ دەردەخ����ەن ،ب��ەاڵم چانگ و هاڵیدی
دەریدەخەن كە شۆڕشی كلتووری لەراستیدا بۆ
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لەناوبردنی بەرپرسانی تری حزبی كۆمۆنیست
داڕێژرا بوو ،تا حزب مەترسیدار وسەركردایەتی
ماویش زامن بكرێت .بەراستی ماو تسی تۆنگ
ئەو رووداوەی وەك «لەناوبردنێكی گەورە»
دەژم����ارد .ئامانجە س��ەرەك��ی��ەك��ەی ئ���ەو ،ئەو
سەركردە حزبیانە بوو كە پێیان وابوو هەوڵەكانی
م��او لەبەسۆسیالیستكردن وپیشەسازیكردن
لە «بەپیادە ڕۆیشتنە گ��ەورەك��ە ب��رەو پێش»
ەوە ،كارەساتێك ب���ووە .ل��ەه��ەم��ووی گرنگتر
لەنێوانیاندا «لیۆ شاو چی» بوو كە ماوەیەك
چی لەحزب وچی لە سوپا جێگری فەرماندە،
ب��ەاڵم ئ��ەو دوچ���اری چەندین ه��ەڵ��ەی گ��ەورە
بوو ،لەوانە داننان بەسیاسەتمەدارانی یەكێتی
سۆڤییەت لە ب��ارەی ئ��ەوەی كە ( )30ملیۆن
چینی لەماوەی سااڵنی ( 1958تا )1961دا،
بەهۆی كەمی خۆراكەوە مردوون .لیۆ هەروەها
بەشێوەیەكی ئاشكرا داوای لێبووردنی لە
قوربانیانی قات وقڕییەكە كرد وسەركەوتووانە
لەسەر كەمكردنەوەی هەناردەكردنی بەرهەمە
كشتوكاڵییەكان وم����ادە خ��ۆراك��ی��ی��ەك��ان��ی تر
پێداگری ك��رد .م��او تسی تۆنگ لەمانگی (/5
 )1966دا شۆڕشی كلتووری راگەیاند ولیۆی
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لە كۆبوونەوەی كۆمیتەی ن��اوەن��دی ح��زب لە
مانگی ( )8ی هەمان ساڵدا لەسەركار البرد.
شۆڕشی كلتووری لەالیەن گروپێكی ناوەندی
كەپێكهاتبوون لە پێنج پیا ویەك ژن ،ئەویش
(هاوسەرەكەی ماو) بوو دامەزرێنرا كە خودی
ماویش سەرۆكی هەموویان بوو ،وە ماو بوو
بە ئاینێكی نەتەوەیی .وێنەی ماو تسی تۆنگ
لەسەر هەرالپەڕەیەكی رۆژنامەی (peoples
 ،)Dailyدەبینرا ون��ی��وەی س��ەری ئ��ەو وەك
ئ��ارم��ێ��ك دروس��ت��ك��را ك��ە ه��ەم��وو دەب���وو ئەو
ئارمەیان لەسەر جلەكانیان هەبووایە .لەناو
بەرهەمە هەڵبژێردراوەكانی روخساری دیاری
ماو ژمارەیەكیان بەچاپ گەیاند كەلە ژمارەی
دانیشتووانی چینیش زۆر زیاتر بوو ،نزیكەی
( )4ملیارد وهەشت سەد ملیۆن ئارمی سەری
ماو دروستكرا ،واتا هەر چینییەك شەش ئارمی
بەردەكەوت .هەر چینییەك دانەیەك لەكتێبی «
س��ووری بچووك» كە ووتەكانی م��اوی تیادا
نووسرابوو وەرگ��رت و ئ��ەو كتێبە دەب��وو لە
ت��ەواوی مەراسیمە گشتییەكاندا پێیان بووایە
و لەدوعا ونزاكردن ودەست بەرزكردنەوە بۆ
ئاسمان ئەو كتێبەیان لەدەست بووایە ،لێرەدا
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چیتر دیاردەی ماویزم بووە بە ئاینێكی ئیجباری
حكومەت.
یەكەم فاكتەرێك كە ماو تسی تۆنگ لەساڵی
()1966دا ،ب��ۆ ترساندنی كۆمەڵگەی چینی
س���وودی ل��ێ بینی ،الوان ل��ە قوتابخانەكان
وزان��ك��ۆك��ان ب����وون .م���او ه��ەم��وو قوتابخانە
وزان��ك��ۆك��ان��ی ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی ك��ات��ی داخ��س��ت
وداوای لە خوێندكاران كرد كە رەخنەی توند
ئاراستەی مامۆستاكانی خۆیان بكەن بەوەی كە
مێشكیان دەشۆنەوە بە ئایدیای بورژوازی .بە
خوێندكاران دەووترا كە پارێزگاری لە ماو تسی
تۆنگ بكەن ،لەوەی كە هیچ شتێك فێرنەبوون.
ل��ەگ��ەڵ ئ����ەوەی زۆر ل��ە ئ����ەوان خۆبەخشە
عاشقەكان و خ���اوەن ئامانج ومەبەستەكان
ب����وون .زۆر ل���ەم الوان����ە ك��ە ب��ۆ ی��ەك��ەم��ج��ار
لەژیانی خۆیاندا مۆڵەتی بەشداریكردنیان لە
چاالكییە سیاسییەكان پێدەدرا ،بێ حەوسەڵە
ئ��ەو ه��ەالن��ەی��ان دەق��ۆس��ت��ەوە ،ل��ەژێ��ر ن��اوی «
گ��اردە س��وورەك��ان» ،ئ��ەوان هێرشیان كردە
سەر ناوەندەكانی خوێندنی خۆیان و مامۆستا
و كارمەندەكانیان ب��ەرەو شوێنە گشتییەكان
پەلكێش دەك���رد و ب��ەش��ێ��وەی��ەك��ی توندوتیژ
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بەرامبەر بە ئ��ەوان هەڵسوكەوتیان دەك��رد و
فەالقەیان دەكردن .زۆر لە مامۆستا ژنەكان لەم
رووداوان���ەدا دەستدرێژی سێكسییان دەكرایە
سەر ،هەڕەشە و سووكایەتییەك كە دەبووە
ه��ۆی حاڵەتێك ك��ە چانگ و هاڵیدی ناویان
لێنابوو «تاڤگەی خۆكوژییەكان» ،مامۆستاكان
وئەندامانی ت��ری چینی خوێندەوار رەوان��ەی
ن��اوچ��ە پ��ی��ش��ەس��ازی��ی��ەك��ان و دەورووب������ەری
گوندەكان دەكران بۆ ئەنجامدانی كاری دەستی.
گ���اردە س���وورەك���ان ل��ە ه��ەم��وو شوێنێكی
كۆمەڵگەی چینیدا باڵوكرابوونەوە و پەالماری
ه��ەر دی��اردەی��ەك��ی دابوونەریتی كۆنیان دەدا
ولەناویان دەبرد وهەر ئەوەندەی كە كەسێكیان
بدیتبا كە جلی كۆنی لەبەربووایە ،یان مووی
سەری بە ستایڵی كۆن تەراش كردبێت ،جلەكانیان
بە زۆر لەبەر دادەكەند و مووی سەریان هەموو
دەتاشی .كتێبەكانی كتێبخانەی سەرەكی پەكیین
وجلوبەرگ و شتە ن��اوازە كۆنەكانی ئۆپێرای
پەكیین ن��ێ��ردران ب��ۆ ج��ەژن��ی یارییە ئاگرینە
گ��ەورەك��ان��ی ش��ار .ن��ووس��ەران��ی بەرجەستەو
دیاری واڵت ،گۆرانیبێژان وهونەرمەندان ناچار
دەك���ران ك��ەل��ەب��ەردەم ئاگرەكاندا چۆكدابدەن
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ل��ەك��ات��ێ��ك ك��ە ج��ەس��ت��ەی��ان دەك���ەوت���ە ب���ەردەم
رەحمەتی شەق وپێ لەقەی گاردە سوورەكان.
ئەوان هەموو ماڵەكانیان لە هەر شار والدێیەكدا
بۆ گەڕان بەدوای كتێب ،یان هەر شتێكی تری
فەرهەنگی دەپشكنی .زۆر لە خێزانەكان لەترسی
دۆزینەوەی ئەم شتانە لە ماڵەكانیان ،هەرچیان
هەبوو لە كتێب وبەرهەمی هونەری یان دەیان
سووتاند یان بە نرخێكی كەم دەیانفرۆشت.
گ��اردە س��وورەك��ان هەروەها ئامانجێكی تری
م��اوی��ان جێبەجێكرد كەلە م��ێ��ژەوە كەڵكەڵەی
دەك��رد ،ئەویش رووخانی ئەو بینا و پەیكەر
وش��وێ��ن��ەوارە مێژووییانەی كەلە س��ەردەم��ی
پادشاكانی راب��ردووەوە دروستكرابوون .ئەو
ئامانجە لەناوبردنی بیرەوەرییە بەجێماوەكانی
رابردووی مێژو وكلتووری چین بوو .تا ساڵی
( ،)1958هێشتاش هەم نزیكەی ( )6483بیناو
شوێنەوارە كۆنەكان لەپەكیین ماونەتەوە ،بەاڵم
گ��اردە س��وورەك��ان نزیكەی ( )4922بینایان
لەوانە خاپووركرد.
چانگ وهاڵیدی رایدەگەیەنن كە ستالین كاری
لەناوبردنی لەرێگەی كەسانی هەڵبژێردراو،
وات��ا هێزەكانی پۆلیسی نهێنی و ()K.G.B
159

یەوە ئەنجام دەدا كە تێیدا قوربانییەكان بەبێ
ئ��ەوەی كەسانی تر بزانن ف��ڕێ دەدران���ە ناو
زیندانەكان ی��ان ل��ەو رێگەیەوە ل��ەن��اودەب��ران.
ب��ەاڵم ماو تسی تۆنگ پاكسازییە گەورەكەی
خۆی بە توندوتیژی وسووكایەتی لەبەرچاوی
هەموو خەڵكی ئەنجامی دەدا .ئ��ەو ژم��ارەی
ج��ەالدەك��ان��ی خ��ۆی زیاتر و زیاتر دەك��رد كە
قوربانییەكان لەالیەن ژێردەستەكانی خۆیەوە
ئ��ازار و ئەشكەنجە دەدران .لەساڵی ()1966
دا ،حكومەتی كۆمۆنیستی لەچیندا ژمارەیەكی
زۆری مرۆڤی برسی لەو واڵتە بەبارهێنابوو كە
تینووی تۆڵەكردنەوە بوون لە مەرجەعەكانی
خۆیان و حەزیان لەگەیشتن بەدەسەاڵت دەكرد.
جارێكیتر م��او تسی تۆنگ ئەندامانی حزبی
بەكاردەهێنا بۆ ترساندنی خۆیان .لەئەنجامی
«شۆڕشی كلتووری»دا هەموو چین هاوشێوەی
ب��ارەگ��ا س���وورە س��ەرەت��ای��ی��ەك��ان ل��ە رویجین
ویەنان بەڕێوەدەبران .ئەو رووداوە لەكۆتاییدا
بووە هۆی لەناوبردنی ( )3ملیۆن مرۆڤ.
سەرچاوە  :ئەنتەرنێت
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ماو و ماویزم
لە چین و ماچیندا
نەسرەت شاد
وەرگێڕانی :عەلی بیروەندی
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م��اوی��زم رێ��ب��ازی كۆمۆنیزمە ل��ە واڵت��ی
چین ،ئێستاش پڕوپاگەندەی ئ��ەوە دەكرێت
كە شۆڕشی چین هێشتا تەواو نەبووە .ئەو
ئایدیایەی جێگرەوەیەكی شۆڕشگێڕ و خۆڕاگر
ب��وو لە بەرامبەر كۆمۆنیزمی چەقبەستوی
بیرۆكراتی روسیا ،لە كۆمۆنیزمی جیهانیدا
ماویزم رەوتێكی جیابووەوە و جوداییخواز
بوو .سەرچاوەكانی بۆرژوازی رایدەگەیەنن
كە ماویزم تەنها ( )15ساڵ بەردەوام بوو ،لە
ساڵی ()1980دا دەستی بە پاشەكشە كرد.
لە چیندا ماویزم هەرگیز خۆشەویست نەبوو.
ڕێبازی حزبی كۆمۆنیستی چین ،ئایدیاكانی
ماو بوو بە شێوەیەكی نوێ .لە چیندا ماو تسی
تۆنگ بە ڕابەرێكی شۆڕشگێڕ و دامەزرێنەری
چ��ی��ن��ی ن���وێ ن���اوزەن���ددەك���رێ���ت .سیاسەتی
ناوخۆیی ماو لەساڵی ()1958دا بە بەشێك لە
هەڵەكانی چەپ لە قەڵەم دەدەن .لەسەردەمی
بەجیهانیبووندا ،لیبراڵە نوێیەكان هەوڵدەدەن
تا ماو وەك پیاوكوژێك و سیاسەتی ناوخۆیی
ئەو بە كارەساتی س��ەدەی بیست بناسێنن.
ك��اردان��ەوەی بەشێك لە چەپەكان بەرامبەر
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ڕەخنەكانی راستڕەوەكان ،ئەوەیەكە شۆڕشی
چین بە شۆڕشێكی شوانكارەیی لە واڵتێكی
دواكەوتوو دەزانن كە چاوەڕوانی شتی باشی
لێناكرێت .لەگەڵ ئەم ئاستەنگانەدا ماویزم
ئێستا لە واڵتانی وەك (پیرۆ ،نیپاڵ ،هندستان،
فلیپین و مەكسیك و ...هتد) چاالكە .ماو تسی
تۆنگ دەیوت« :گرنگ نییە پشیلە چی رەنگە،
گرنگ ئەوەیە كە بتوانێت راوی مشكەكان
بكات« .بەڕێوەبەران و سەرمایەداران كە لە
دەوڵەتی سۆسیالیستی كاربكەن ،بە بەشێك لە
هێزی سۆسیالیستی ئەو واڵتە دەژمێردرێن.
ل��ە ساڵی ()1921دا ،پ���ازدە ڕۆشنبیری
چەپ بە هاوكاری پەیماننامە نێودەوڵەتییەكان،
حزبی كۆمۆنیستی چینیان دام��ەزران��د .ئەم
حزبە لەساڵی ()1925دا ،هەزار ئەندام و لە
ساڵی ()1927دا )60( ،هەزار ئەندامی هەبوو.
«لینین» پێشتر بە تیۆری یەكگرتنی كرێكاران
و جوتیاران بووە هەوێنی بەخۆداچونەوەی
رێ��ب��ازی م��ارك��س��ی��زم ،ل��ە س��اڵ��ی ()1934دا
كۆمۆنیستەكان بە سەركردایەتی ماو تسی
تۆنگ ڕێپێوانێكی سەرتاسەری ()16000
163

كلیۆمەترییان دەستپێكرد .پێنج یەكی ئەو
( )200هەزار كەسەی كە بەشداریان كردبوو
لەو ڕێپێوانە تاقەتپڕوكێنە گیانیان لەدەستدا.
ماو لە ساڵی ()1938دا دەڵێت :بەدەستەوە
گرتنی دەسەاڵتی سیاسی بە لوولەی تفەنگەكان
بەدەستدێت ،چونكە شۆڕش نە میواندارییە ،نە
نوسینی داڕشتنێك ،نە نیگاركێشانی تابلۆیەك
و نە ب��ەدەس��ت چنینی لەچكێكی زستانییە،
بەڵكو شەڕی توێژێكە لە دژی توێژێكی تر،
واتا شۆڕش و هەستانەوەیە ،بەپێچەوانەی
ماركس و كاوتسكی ،ماو تسی تۆنگ چینی
هەرە هەژاری پرۆلیتاریا بە بەشێك لە هێزی
شۆڕشەكە دەزانێت .ئەو دەیوت كە جەنگی
پارتیزانی دەبێت لە پەیوەندییەكی توندوتۆڵدا
بێت لەگەڵ خەڵك و مرۆڤی شۆڕشگێڕ دەبێت
بتوانێت وەك ماسی لە هەموو دەریایەك مەلە
بكات.
ل��ە س��اڵ��ی ()1959دا ،م���او ت��س��ی تۆنگ
ه���ەڕەش���ەی ل��ە ن��ەی��ارەك��ان��ی ك���رد ك��ە دی��د
و ب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی ب��ە پ��راك��ت��ی��ك��ی ن��ەك��رێ��ت،
ئ����ەو دەچ��ێ��ت��ە ش����اخ و ش��ۆڕش��ێ��ك��ی ن��وێ
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دەستپێدەكات .ئەو سەرەنجام ئەو كارەی لە
ساڵی ()1962دا بەدەستپێكردنی شۆڕشی
كلتوری ئەنجامدا تا رێگەی دەربازبوون بۆ
بیروكراتی سۆسیالیستی بدۆزێتەوە ،گەرچی
ئەو توشی شكستێكی تراژیدی بوو .ئەوكاتە
ك��ۆن��ەخ��وازەك��ان ل��ە دژی ش��ۆڕش��ی كلتوری
بوون .ئەو خوێندكارانەی لەدوای تەواوكردنی
خوێندن لە دەرەوە ،مۆدێلەكانی رۆژئاوایان
دەهێنایە چینەوە ،هێشتا خۆیان بە بەشێك
ل��ە ه��ێ��زی سۆسیالیستی دەزان����ی .ل��ە كاتی
شۆڕشی كلتوریدا ،چاالكوانانی ئەو شۆڕشە
دەی��ان��وت كە ئەدیبان و داهێنەرانی هونەر
دەبوو لەچوارچێوەی حزبدا كاریان بكردایە
و ئەو ڕێبازەیان پێشبخستایە ،چونكە هەست
و سۆزەكانی مرۆڤ لەژێر كاریگەری خەباتی
چینایەتیدایە .ئ��ەوان دەبێت سۆسیالیزم و
ڕزگ���اری نەتەوەیی لەبەرچاوبگرن .تا ئەو
كاتە بەشێكی گرنگی كلتووری چین لە یەكێتی
سۆڤییەتەوە دەهاتە ناوەوە .گروپێكی تر بە
دروش��م��ی پێكەوەژیانی ئاشتییانەی نێوان
كلتووری ڕۆژئ���اوا و كلتوری شۆڕشگێڕی
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ل��ە دژی ك��ل��ت��وری ڕۆژئ����اوا و ك��ۆن��ەخ��وازی
دواك���ەوت���وو خ��ەب��ات��ی��ان دەك����رد .ن���او ساڵی
( )1939هاوسەرگیری كرد .هاوسەرەكەی
خوازیاری یەكسانی ژن و پیاو بوو ،رەخنەی
لە ن��اوەڕۆك��ی دەرەب��ەگ��ان��ەی ئۆپێرای چینی
دەگرت.
ب���ۆ ی��ەك��ەم��ج��ار «س�����ۆن ی���ات���س���ن» ،لە
س��اڵ��ی ()1912دا ،ل���ەدژی ق��ەی��س��ەری چین
دەسەاڵتی كۆماری ڕاگەیاند .كۆمۆنیستەكان
ل��ەب��ری دەس��ت��ەگ��ەری پێكهێنانی بەرەیەكی
یەكگرتوویان پێشنیاركرد .ئەوان هاوواڵتیانی
چەوساوەی ژێر دەسەاڵتی واڵتانی جیهانی
سێیەمیان بە بەشێك لە پرۆلیتاریای جیهانی
دەژم��ارد .ماوتسی تۆنگ بە جیاكردنەوە و
شیكردنەوەی چینایەتی لە چیندا دەی��وت لە
چ��وارس��ەد ملیۆن ك��ەس لەساڵی 1926دا،
زیاتر لە ( )395ملیۆنیان پرۆلیتاریا و نیوەی
ئ���ەو ژم��ارەی��ەش��ی��ان وردە ب�����ۆرژوان .ئ��ەو
لە گوندەكاندا ،خ��اوەن زەوی��ی��ە گ��ەورەك��ان،
ب��ە ب����ۆرژوا گ���ەورەك���ان و خ���اوەن زەوی��ی��ە
ب��چ��وك��ەك��ان ب��ە ب����ورژوا م��ام��ن��اوەن��دەك��ان و
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جوتیارانی خ��اوەن زەوی بە وردە ب��ۆرژوا
و ئەوانی تر بە نیوە پرۆلیتاریا و پرۆلیتاریا
ناودەبات .ئەو دەیوت كە بۆرژوا گەورەكان
ل���ە پ��ەی��وەن��دی��ی��ەك��ی ب����ەردەوام����دان ل��ەگ��ەڵ
ئیمپریالیزم .ئەو بەئاماژە بەوەی تەنها ()5%
ی خاكی واڵتی چین بە كەڵكی كشتوكاڵ دێت،
دەیوت (بە یەك پژمینی خەڵكی چین هەموو
واڵت دەكەوێتە لەرزە) .بەبڕوای ماو ڕەگەزی
سەرەكی خەباتی كۆمەاڵیەتی ،سیاسەتە نەك
ئابوری .ئەو تێكۆشانی چین و توێژەكان بە
هێزی بزوێنەری گەشەسەندنی كۆمەاڵیەتی
دەزانێت .بەبڕوای ماویستەكان ناكۆكی ڕەوتە
ماركسییەكان رۆڵی سەرخانی وەك سیاسەت،
كلتور ،ئەخالق و ئایدیۆلۆژیا گرنگترە لە رۆڵی
ژێرخان .شكستی ژاپ��ۆن لە جەنگی جیهانی
دووەم بووە هۆی ئەوەی كە ماوتسی تۆنگ
جەخت بكاتەوە لەسەر هەژمونی كۆمۆنیستی
لە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی ئەوكاتە .ئەم كارەی
ئەو بووە هۆی هەڵهاتنی «چیانگ چایشك»،
لە ساڵی ( )1949بەرەو تایوان.
ماو سەرپێچی لە بڕیارێكی باوكی دەكات
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ب��ە ڕەت��ك��ردن��ەوەی ئەخالقی كۆنفۆشیۆسی
دەسەاڵتدار ،هەروەها رەتكردنەوەی پرۆسەی
هاوسەرگیری ب��ەزۆر .ئەو لە تەمەنی ()16
ساڵیدا ماڵی باوكی بەجێهێشت تا بە وتەی
خۆی بچێتە ناو خەڵكەوە .ئەو لەژێر كاریگەری
(نیوكانتەكان) بەتایبەت «فردریك پاوڵسن»،
ب��ەدڕەوش��ت��ت��ری��ن رەف��ت��اری��ی كۆمەاڵیەتی بە
زۆربڵێی و دەستدرێژیكردنە س��ەر م��اڵ و
ئازادی تاك دەژم��ارد .ماو لەبەرئەوەی هیچ
زمانێكی بێگانە فێرنەبوو ،س��ەرەت��ا لەژێر
كاریگەری ئانارشیستەكانی وەك (تۆڵستۆی،
باكۆنین و كرۆپۆتكین)دا بوو .ئەو سەردەمە
تەنها ژمارەیەكی كەمی بەرهەمەكانی ماركس،
ئەنگڵس ،لینین و ستالین وەرگێڕدرابوونە
سەر زمانی چینی.
م���او پشتیوانی ل��ە ئ��ازادی��ی��ەك��ان��ی ژن��ان
دەك����رد ،وت���ی ك��ە ن��ی��وەی ئ��اس��م��ان ب��ەس��ەر
شانی ژنانەوەیە .حزبی كۆمۆنیست تیۆری
ئ��ازادی��ی پ��ەی��وەن��دی��ی سێكسی ل��ەگ��ەڵ ژن��ان
لەساڵی ()1951دا سانسۆر كرد .ئەو گرنگیدا
ب��ە پشتیوانیكردن ل��ە مافەكانی م��ن��دااڵن و
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رەتكردنەوەی هاوسەرگیریی بەزۆر .لەدوای
شكستی تیۆری بزوتنەوەی گەورە ،ماو لەساڵی
()1960دا ،كۆششی ك��ارخ��وازان��ی ئابوری
پەسەندكرد .ئەو دەی��وت كە دەبێت سەرەتا
كلتوری چین بەنەتەوەیی بكرێت ،پاشان ببێت
بە بەشێك لە كلتوری جیهانی .ئەو لە كاتێك
كە بەخۆرئاوابوونی رەت��دەك��ردەوە ،وتی كە
دەبێت الیەنە باش و پۆزەتیڤەكانی كلتوری
رۆژئ���اوا وەربگرین لە چیندا بەپێچەوانەی
فیوداڵیزمی ئ��ەوروپ��ی��ی��ەوە ،خ���اوەن زەوییە
زۆرەكان نەدەچوونە چوارچێوەی پێكهاتەی
ئەرستۆكراتیەوە ،بەڵكو وابەستە بە بۆرژوازی
كۆمپرادۆری بوون.
چین لە ساڵی ()1970دا ،ڕابەریكردنی
كۆمۆنیزمی جیهانی بەسەركردایەتی یەكێتی
سۆڤییەتی رەتكردەوە و خۆی پڕوپاگەندەی
سەركردایەتیكردنی شۆڕشەكەی لە واڵتانی
جیهانی سێیەمدا دەكرد .لەئێستادا چین هیچ
هەوڵێك بۆ ئەنجامدانی شۆڕشێكی جیهانی
ن���ادات .ه��ەروەه��ا ح��زب��ی كۆمۆنیستی چین
( )10ساڵی كۆتایی تەمەنی ماوتسی تۆنگ ،بە
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بەشێك لە هەڵەكانی چەپ لەقەڵەدەدات .یەكەم
ژنی ماو لەپێش سەركەوتنی شۆڕشی چین
لەالیەن هێزە بۆرژوازییەكانەوە لەسێدارەدرا
و دواین ژنیشی بە تۆمەتی شۆڕشكردن لە
دژی دەوڵەت ،چەندین ساڵ لە زیندان بوو ،كە
رەنگە ئێستاش هەر لە زیندان بێت.
سەرچاوە  :سایتی مشعل
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ئەفسانەی ماو تسی تۆنگ
كریس هارمان
لە ئینگلیزییەوە :ئازاد ئارمان
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خەڵكێكی زۆر لە چەپ باوەڕیان وایە سەركردەی
چ��ی��ن (م���او ت��س��ی ت��ۆن��گ )Mao Tse-tung-
شۆڕشگێرێكی مەزن بوو -لە هەمان كاتدا دەیخەنە
ریزی كۆمەڵەی ماركس ،ئەنگلس ،لینینەوە .لە كۆتایی
سااڵنی شەستەكانیشدا لە زۆربەی خۆپیشاندانەكانی
دونیادا وێنەی (ماو) بەرزدەكرایەوە.
م��او ه��ەر ئ��ەو كاتیش وەه��ا سەیری خۆی
دەكرد كە لەسەر هەمان نەریتی سۆسیالیستی
بەردەوامە ،بەاڵم دەسەاڵتدارانی یەكێتی سۆڤیەت
لە سەردەمانی سەركردەكانی وەكو خرۆشۆف و
بریجنێف دەستبەرداری بوون و پشتیان تێكرد.
تاوەكو ئەمڕۆش خەڵكانێك دەبینیت وێنەی
(ماو)یان لە یەخەیان داوە ،ئەوان باوەریان وایە
ڕێبازی سیاسی ماویزم ئەڵتەرناتیڤە بۆ گەرمیی
ئەم سەردەمەی بازاری سەرمایەداری چین .لە
هەمان كاتدا ئەو خەڵكانە رقیان لەم پەرتووكە
تازەیە دەبێتەوە (ماو :چیرۆكێكی نادیار) Mao
 The Unknown Storyلە نووسینی یۆنگ
چانگ و جۆن هالیدای Jung Chang, Jon
 ،Hallidayل��ەب��ەرئ��ەوەی پێیانوایە ه��ەر لە
سەرەتای پەرتووكەكەوە تاوەكو كۆتایی باسی
ئاوابوون و هەرەسی ئەفسانەی ماو دەكات.
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مردن لە برسێتیدا

ئەم پەرتووكە نیشانیدەدات چۆن سیاسەتەكانی
ماو بوەتە هۆكاری ئەوەی دەیان ملیۆن جوتیار
لە برسێتیدا بمرن ،لە ڕێگای بەكارهێنانی شێوازی
جۆر بە جۆری ئەشكەنجەدان ،تیرۆر و كوشتنی
بە دەستی ئەنقەست لەالیەن دەوڵ��ەت��ەوە -ئەم
خوێنرێژییە تەنها لە دژی خ���اوەن زەوی���ی و
زارەكانی نیزامی كۆن نەبوون ،بەڵكو ژمارەیەكی
زۆر یان لە كەسە نزیكەكانی دەوروبەری خودی
ماو بوون.
پشتیوانان و شاهیدانی ئەم ڕووداوان��ە ئەو
كەسانەن كە ماو باش دەناسن ،یاخود لەگەڵ
ماو كاری سیاسییان كردووە ،ئەم بەڵگەنامانەش
ل���ە ئ��ەرش��ی��ف��ی واڵت���ان���ی چ��ی��ن و رووس���ی���ادا
دەس��ت��ك��ەوت��وون .ل��ەوان��ەی��ە كەسانێك هەبێت
ئینكاری لەم ڕاستییە بەڵگەنەویستانە بكات ،بەاڵم
ئەو كەسایەتییە چەپانە بەم كارەیان هەوڵدەدەن
لەتمە و زیان بە مەسەلەی سۆسیالیزم بگەیەنن.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم پەرتووكە دوو هەڵەی
تیایە:
یەكەم :دەستنیشانی ئەوە دەكەن ئەم راستییانە
«چیرۆكێكی ن��ادی��ارە» .ئ��ەوەی لە نووسەرەكان
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دەیبینرێ ئ��ەوەی��ە ،لەوانەیە ئ��ەوان هەردووكیان
سەرسامبن بە «ئەفسانەی ماو» .یۆن چانگ كچی
یەكێك لە بەرپرسەكانی پارتی كۆمۆنیستی چینە،
و خوێندكاری گۆشكراوی قوتابخانەی ئەم رێبازە
بووە لە چین لە ساڵی ()1960دا ،هەروەها جۆن
هالیدای ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆڤاری
«ڕوانگەی چەپی نوێ  »new left reviewبوو ،لە
كۆتایی سااڵنی شەستەكاندا نیمچە -ماویست بووە.
لە هەمان كاتدا ،بەشێكی تر لە چەپ وێنەیەكی
نەگەتیڤی زۆر ب��ای��ەخ��داری��ان نیشانداوە و بەم
ئەنجامگیرییە گەیشتوون كە رژێمی ماو هەنگاوێك
نەبوو ب���ەرەو رزگ���اری مرۆڤایەتی .یەكێك لەم
كەسایەتییانە ،تۆنی كلیف ( )Tony Ciffب��ووە،
دام��ەزرێ��ن��ەری پارتی كرێكارانی سۆسیالیست-
بەریتانیا ،لە پەرتووكەكەیدا ( )48ساڵ لەمەوبەر
(واتە ساڵی  )1947ئەمەی خستەروو ،هەروەها
ئ��ام��ادەك��ردن��ی چ��ەن��د زن��ج��ی��رە وت��ارێ��ك��ی ج��ی��اواز
لە گۆڤاری مانگانەی «ڕوان��گ��ەی سۆسیالیستی
 ،»Socialist Reviewو گ��ۆڤ��اری ت��ی��ۆری
«سۆسیالیزمی ئەنتەرناسیونالی International
 »Socialismو «ڕۆژن�����ام�����ەی ك��رێ��ك��اری
سۆسیالیست  »Socialist Workerلە ساڵەكانی
()1960دا لەسەر هەمان ڕێبازی پێشوو.
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بەبێ ڕاڤەكردن

دووەمین و گرنگترین هەڵەی پەرتووكەكەی
چ��ەن��گ و ه��ال��ی��دای ه��ی��چ ل��ێ��ك��دان��ەوەی��ەك��ی بۆ
سیاسەتەكانی ماو نەكردووە لە غەیری نیشاندانی
ئ���ەوەی كە م��او ح��ەز و ئ����ارەزووی وەرگرتنی
دەسەاڵتی هەبووە ،بەاڵم تەنیا ئەو كاتە تێدەگەیت
چ��ی رووی����داوە ل��ە چین ئ��ەگ��ەر تێروانینێك و
وێنەیەكی ب��ەرف��راوان��ت��رت هەبێت ،ن��ەك تەنها
سەیركردنی سایكۆلۆژیەتی ماو.
ل��ە یەكەمین دەی����ەی س����ەدەی راب�����ردوودا
ل��ە چین ،وەك��و ئ���ەوەی زۆرب���ەی زۆری ئێمە
دەی��زان��ی��ن و پێیدەڵێن جیهانی سێیەم ،لەژێر
دەسەاڵتی داگیركەرانەی سەرمایەداری رۆژئاوا
و یابان وێرانبوو .هەر یەكەیان چەند كۆلۆنییەكی
بچووك بچووكیان دروستكرد و پێیاندەوت
«ئ��ی��م��ت��ی��ازات» ( )concessionsل��ە ش��ارە
گەورەكاندا و پشتیوانیكردن لە فەرماندەكانی
جەنگ كە لە كێبركێیەكی خوێناویدا ب��وون لە
پێناوی كۆنترۆلكردنی تەواوی واڵت.
ت����ەواوی ن����ەوەی ن���وێ ل��ە ڕوون��اك��ب��ی��ران و
خوێندەوارانی چین هەستیان بە شەرمەزاریی
گەورە دەكرد لەوەی ڕوویداوە بە سەر واڵتەكەیاندا،
كە كۆنترین و مەزنترین شارستانیەتی جیهانییە.
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ئ���ەوان ل��ە ب��ێ هیواییدا دەگ����ەڕان ب��ە دوای
ئەلتەرناتیڤێك -یەكەمین گۆڕانیان بەرەو ئایدیای
لیبرالیزمی س���ەدەی ن��ۆزدەه��ەم ب��وو ،لەسەر
خوێندنەوە و رێچكەی كەسانێكی وەكو جۆن
ستیوارت میل ،دوای ئ��ەوەش ب��ەرەو ئایدیای
«مافی چارەی خۆنووسینی نیشتیمانی» كە ئەم
ڕێبازەش بەكارهاتبوو لەالیەن سەرۆكی ئەو
كاتەی ئەمریكا ویڵسن بۆ رزگاریی واڵتەكەی لە
دەست دەسەاڵتخوازی ئیمپریالیستی.
ل��ە كۆتایشدا ه��ەن��گ��اوی��ان هەڵگرت ب��ەرەو
ڕێبازی شۆڕشی ئۆكتۆبەری ( ،)1917كە تازە
دەس��ەاڵت��ی رووس��ی��ای ئیمپریالی دراوسێیانی
شكست پێهێنابوو.
لە سەرەتای ساڵی ()1920دا ،دەستەیەك لە
چااڵكوانان ،یەكێك لەوانەش ماو ،هەموویان بە
یەكەوە (پارتی كۆمۆنیستی چین)یان دامەزراند.
لە س��ەرەت��ادا تێكۆشانیان بچووك ب��وو ،بەاڵم
ت��ا ڕادەی��ەك��ی زۆر ل��ەن��او ن��اوەن��دەك��ان��ی چینی
كرێكاراندا بوون لە هەوڵی خۆئامادەكردندا بوون
بۆ پێشكەشكردنی ئەلتەرناتیڤێكی سۆسیالیستی
شۆڕشگێرانە لە دژی ئیمپریالیزم و ستەمكاران.
شەپۆلێكی م��ەزن لە خەباتی «كرێكاران»
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هەموو شارەكانی گرتەوە ،كاریگەریی قووڵی
كردە سەر ژمارەیەكی بەرفراون لە ڕۆشنبیرانی
چینی ناوەڕاست و ئەوەی بۆ بیروڕای گشتی
نیشاندا كە ڕێبازی رووسیا هەنگاوێكە بۆپێشەوە.
یەكێك لە دەسەاڵتدارە بەهێزەكان بزووتنەوەی
چ��ەك��داری (فەرماندەكانی سوپا) ب��وو ،چیانگ
كای -شێك لەپێناوی گەیشتن بە ئامانجەكانی
خۆیدا ه��اوك��اری لەگەڵ رووسیا دەستپێكرد،
بۆ سوودوەرگرتن لە ش��ارەزای��ی و لێهاتووی
رووسەكان بۆ مەشقپێكردنی سوپاكەی خۆی.
ئەو گروپەش كە ئەوكات دەس��ەاڵت��دار بوو لە
رووسیا لەژێر سەرۆكایەتیی ستالیندا بوون ،بە
پارتی كۆمۆنیستی چینی راگەیاند كە یارمەتی و
هاوكاری چیانگ كای -شێك بكەن بۆ بەهێزكردن
و بنیاتنانی سوپاكەی چیانگ.
مانۆڕەکان

شەپۆلێكی شۆڕشگێریی نیشتیمانی تەواوی
واڵتی داپۆشی ،لەساڵی 1927دا گەیشتە لوتكەی
خۆی ،ئەو كاتە بوو كە «كرێكاران» ڕاپەرین
و دەس��ت��ی��ان��گ��رت ب��ە س��ەر ش���اری شەنگهای،
دواتریش تەسلیمی دەستی (چیانگ كای -شێك)
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یان كرد ،بەاڵم بەشێكی دیاریكراو لە كۆمەڵگا
لەناو رێزەكانی سوپادا ناڕازیی بوون و دەیانوت
ش��ۆڕش تەنها بۆ دژایەتیكردنی ئیمپریالیستە
بیانییەكان نییە.
لەو سەردەمانەی كە سوپای چیانك كای-
شێك ،شاری شەنگهایان كۆنترۆلكرد ،یەكسەر،
لولەی چەكەكانیان وەرگێرا بۆ سەر كرێكاران و
ڕێكخراوەكانی چینی كرێكارانیان تەفروتونا كرد.
دەسەاڵتی میلیتاری هەزاران هەزار كەسی كوشت
و لەناوبرد ،زیاتر لە كوشتاری ئیسپانیاییەكان
لەكاتی سەركەوتنی هێزە فاشیستەكان لە جەنگی
ناوخۆییدا ،یاخود زیاتر لە شیلییەكان ئەو كاتەی
پینۆشە دەسەاڵتی بە دەستەوە گرت لە كودەتای
ساڵی ( )1973دا.
چ��ااڵك��وان��ە شۆڕشگێرەكان ب��ە زۆری بەم
شێوەیە توانییان بمێنەوە و درێ��ژە بە ژیانیان
بدەن ،روویانكردە گوندەكان و لەالیەن بەشێك
لە سوپای نیشتیمانی پشتیوانییان لێكردن و
لەوێدا توانیان بنكەی گەریالیی دامەزرێنن.
لەگەڵ ئەوەشدا ،لەوێدا (لە الدێكان) بۆ یەكەم
جار میتۆدێكییان بەكارهێنا بۆ كاركردن ،كە زۆر
جیاواز بوو لەگەڵ دیموكراسی جەماوەری كە
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پشتی بە هەڵكشان و داكشانی خەباتی كرێكاران
دەبەست ،بەاڵم لە سوپای گەریالییدا تەنیا سوپایە
و بەس .كە دامەزراوە لەسەر بنچینەی دیسپلینی
توند لە س��ەرەوە بۆ خ���وارەوە .جیاواز لەمانە
هیچی تر نەبوو ئەنجامی بدەن ،تەنها ئەوە نەبێت
خۆیان تێربكەن بە خواردنی جوتیارانی ناوچەكە،
هەروەها نزیك بوونەوە لەو جوتیارانەی كە لە
برسێتیدا دەمردن.
سونەت و خو و رەوشتی پارتی كۆمۆنیستی
چین زۆر گ��ۆران��ی ب��ەس��ەردا ه���ات .بەشێكی
رادیكالی چینی ناوەراست كاتێ پەیوەستبوو بە
بزوتنەوەی كرێكاران لە ساڵی ()1920دا ،بەاڵم
ئێستا وەكو سەرهەنگێكی سەربازی كاردەكات
و ژی��ان دەك��ات .لە تەنیشت جووتیارێك ژیان
دەبەنەسەر و لەگەڵ ئەوەشدا بەكاریاندەهێنن لە
تێكۆشاندا لەپێناوی شەڕی خۆیاندا.
ئەم ئاڵوگۆڕانە لە دەرەوە لە الیەن ستالینەوە
پشتیوانی لێدەكرا( .ستالین) زۆرب��ەی ئەندامە
كۆنەكانی پارتی كۆمۆنیستی چینی دەرپەڕاند،
بە تایبەتیش ئەوانەی هاوڕابوون لەگەڵ لیۆن
ترۆتسكی لە ڕەخنەگرتن لەو هاوپەیمانییەتی
لەگەڵ چیانگ كای-شێكدا ئەنجام درابوو.
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لە بااڵوە بۆ خوارەوە

ئەو جێگا و رێگایەی كە سەركردەكان بە
دەستیان هێنا بوو لە سەر ڕێچكەی لە بااڵوە
بۆ پاین دامەزرابوو ،ئەو شێوازە لە دیسپلین لە
رووسیای ستالینیدا بااڵدەست بوو ،كە هاوشێوە
بوو لەگەڵ كاركردی سوپای گەریالیی.
ئەو هەموو پاڵپشتیكردن و هاندان و بەدكردارییە
لە خراپترین جۆری پیالنگێری كەسێتیدا ،خۆی
لە خۆیدا بۆ لەناوبردنی گرنگترین مشتومڕی
ڕاستگۆیانەیە و لە هەمان كاتدا نیگەرانییە لە
جەماوەری خەڵك.
ئەم مۆدێلەی بەسەر كێشەی چیندا زاڵ بوو،
تەنها ڕێگا بۆ دواییپێهێنانی بەرپابوونی شۆڕشە لە
پایینەوە (لە خوارەوە) ،بە بەشداری راستەقینەی
دیموكراسی كرێكاران .لە جیاتی ئەو كۆپییەی
ستالین كردی لە ڕووسیا -دووبارەكردنەوەی
ب��ەپ��ی��ش��ەس��ازی��ك��ردن ل��ەس��ەر ش��ان��ی رەن����ج و
ماندووبوونی كرێكاران و جووتیاران.
ئەوەی دەبینرێت پەروەردەكردنی ئەو بەشە
بەرفراوانەی چینی ناوەراستە لە چین هەروەها
لە زۆربەی بەشەكانی تری واڵتانی جیهان -كە
هۆكارێكە بۆ شكانی نیشتیمان و ئیدانەكردنی
ئەو بابەتە ناپەسەند و بێ پاداشتانە.
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مۆدێلی ستالینی لە سەردەمانی سااڵنی (1930
)-1940دا نەشونمایكرد .رژێمی چیانگ كای-
شێك ،لە ساڵی ( )1927دا ڕێکكەوتننامەی ئاشتی
لەگەڵ دەسەاڵتدارە بیانییەكان و فەرماندەكانی
سوپا م��ۆرك��رد ب��ۆ پلیشاندنەوەی ك��رێ��ك��اران.
دەركەوت كە بێتوانایە لە پێشكەشكردنی هەست و
سۆز و ئامانجی نیشتیمانی و بەرەنگاربوونەوە لە
بەرامبەر هێرشی سوپای یابان لەساڵی ()1937
دا.
لە دواییدا هەتا بەشێك لە فەرماندەكانی سوپای
چیانگ كای -شتێك هەستی ڕاكێشان بەرەو الی
(ماو)یان هەبوو ،لە ساڵی ()1949ڕێگایاندا سوپای
ماو بە تەواوی لەسەر زەمینی واڵت باڵوبێتەوە.
بزووتنەوەی جەماوەری

پەرتووكی (ماو :چیرۆكێكی نادیار) هەندێک
زانیاری تازە لەسەر ئەو سەردەمە پێشكەشدەكات،
ب���ەاڵم كورتیهێناوە ل��ە بەیەكەوەبەستنەوەی
سەركەوتنەكان و شكستەكانی بزووتنەوەی
شۆڕشگێرانەی جەماوەری.
ل��ەج��ی��ات��ی پ��ش��ت پ��ێ��ب��ەس��ت��ن ب����ەم كڵێشە
نەپاڵێوراوەی بۆ وێنە وەكو ماو پەیوەندیكرد بە
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پارتی كۆمۆنیستی چین بە بێ بوونی پیشەیەك
لەكاتێدا پارتی كۆمۆنیست ( )57ئەندامی هەبوو،
یاخود رژێمی شۆڕشگێریی لە رووسیا لە ساڵی
()1920دا نیەتیان «تێكوپێكدان»ی چین بووە لە
پێناوی بەرزڕاگرتنی دەسەاڵتی واڵتی خۆیان.
لەم پەرتووكەدا بە هیچ جۆرێك هەست ناكەیت
باسی دەسەاڵت و هێزی بزووتنەوەی كرێكاران
بكرێت لە سااڵنی بیستەكاندا .لە پەیوەند بەمەوە،
پەرتووكە تازەكەی پاتریك لیسكۆتPatrick( ،
)Lescotبە ناوی «پێش ماو» (،)Before Mao
كە لەسەر ژیاننامەی سەركردەیەكی تری پارتی
كۆمۆنیستی چین نوسراوە بە ناوی لی لیسان Li
 Lisanزۆر بایەخدارترە.
بۆ چانگ و هالیدای ،سەركەوتنی كۆتایی ماو
بە شێوەیەكی س��ادە ئەم ئەنجامگیرییە دەدات
بەدەستەوە كە بە كۆمەكی رووسیا سەركەوتنی
بەدەستهێناوە »Mole« ،لەنێوان هێزەكانی چیانگ
كای -شێك و هەڵەكانی واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكا.
ئ���ەم پ��ەرت��ووك��ە ل��ەوان��ەی��ە ل���ەم ش��وێ��ن��ەوە
دروستبێت كە باس لە ژمێریاریی راب��ردووی
گۆڕانكارییەكانی دەورون��ەخ��ش��ی م��او دەك��ات
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لە ڕیێپێوانە بەناوبانگەكەی ب��ەن��اوی (Long
 ،)Marchبەاڵم بەگشتی سەركەوتوونەبووە لە
لێكدانەوەی یەكەم سەركەوتنی كۆنترۆكردنی
پ���ارت���ی ك��ۆم��ۆن��ی��س��ت��ی چ��ی��ن و دوات���ری���ش لە
شكستهێنانی چیانگ كای -شێك.
م��ێ��ژوو ب��ە تەنها ب��ەره��ەم و ئەنجامگیری
سەیروسەمەرەی تاكەكەسی نییە ،لێرەدا زۆر
بە رۆشنی كەسایەتییەكی بەدكردار لە رەفتاری
م��اودا هەیە ،ب��ەاڵم ئەمە هەلومەرجێكی تایبەت
دروستیكردووە و هێناویەتییە پێش .كە رێگای
پێداوە بەم شێوە رووداوەكان ڕووبدەن.
بە دڵنیایییەوە ئەوە راستە بۆ یەك جار ماو
لە دەس���ەاڵت ب��وو .ئ��ەو رژێ��م��ەی ئ��ەو پێكیهێنا
پشتی بەستبوو بە بەشێك لە خوێندەوارانی
چینی ن��اوەڕاس��ت ،هەروەها ڕێكیخستن یان لە
ڕێگای پارتێكی دیكتاتۆری .ئ��ەوان كۆنترۆڵی
هەلومەرجەكەیان كرد و سوپای جووتیارانیان
بەكارهێنا وەكو خۆراكی جەنگ.
ئامانجی چینایەتی ئەم گروپە فەرمانڕەوایە
ئ��ەوەب��وو چین ببێتە دەسەاڵتدارێكی م��ەزن لە
تەنیشت دەسەاڵتدارە مەزنەكانی تر .خاڵی گرنگ
بۆ ئ��ەوان ئ��ەوە ب��وو بنیاتنانی پیشەسازییەكی
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مۆدێرن و بەرهەمهێنانی چەكی مۆدێرن ،هاوتا
(هاوسەنگ) بێت وەك��و ئەوانی تر لە ت��ەواوی
دونیادا .ئەوە تەنها كەڵكەڵەی (خولیا) كەسایەتی
نەخۆشی ماو نەبوو.
گرتنەوە (پێگەیشتنەوە)

لەگەڵ ئەوەشدا نووسەرانی ئەم پەرتووكە
باس لە گرنگی و رێگرییەكانی پەرەسەندنی دارایی
دەك��ەن لە رێگای هەناردنە دەرەوەی خ��ۆراك،
لەبەرئەوەی چین لەو دەورانەدا زۆر هەژار بوو،
تەنیا دەیتوانی لە ڕێگای دەستبەسەرداگرتنی
زەوی وزاری جوتیارانی برسییەوە ئەمە مەیسەر
بكات ،ئەمانە ب��وون بە هۆكار بۆ برسیەتی و
مەرگی دەیان ملیۆن جووتیار.
ه��ەت��ا ئ��ەم��ان��ەش ب���ەس ن���ەب���وون ت��اوەك��و
ئامانجەكانی ماو بێنێتەدی بۆ پێگەیشتنەوە بە
واڵتانی ڕۆژئاوا لە دە بۆ پازدە ساڵی رابردوو.
ل��ێ��رەدا زۆر ب��ە ڕۆش��ن��ی زنجیرەیەك ناكۆكی
و تەمومژاوی مەرگبار لەناو ڕابەرایەتی چین
دەردەكەوێت.
ل��ە ن��اوەراس��ت��ی شەستەكاندا ،ل��ە دەوران���ی
«ش���ۆڕش���ی ڕۆش���ب���ی���ری»دا دەس��ت��ی��ان��ك��رد بە
184

سیاسەتی پاکكردنەوەی ڕۆشنبیران و شارەزایان،
ئەم سیاسەتە ب���ەردەوام بوو تاوەكو كوشتنی
سەرۆكی واڵت لیۆ شەوكی (،)Liu Shaoqi
و كوشتنی سەرۆكی هێزە سەربازییەكان لین
بیاو ( ،)Lin Biaoبە بیانوی ڕاكردنیان لە واڵت،
هەروەها دواب��ەدوای مەرگی ماو ،زیندانیكردنی
هاوسەری ماو و بە دەس��ەاڵت گەیشتنی دینگ
شیاو بینگ (.)Deng Xiaoping
ئامانجی سیاسەتی پێگەیشتنەوە بە ڕۆژئاوا
و زی��ادب��وون��ی دەس��ەاڵت��ی ملیتاریزمی چین بە
م��ەرگ��ی م��او كۆتایی ن��ەه��ات ،ب���ەاڵم ئێستا لە
رێ��گ��ای ب��ەش��دارب��وون ب��ە ب���ازاری جیهانییەوە
جێبەجێدەكرێت .ئ��ەم سیاسەتە ب���ووە هۆی
گەشەسەندنی ئابووری و خۆشگوزەرانی بەشێكی
بەرفراوانی چینی ناوەڕاست لەناو شارەكاندا.
بەاڵم تاوەكو ئێستاش ئەم بارودۆخە خراپ
و نالەبارە ناوچەیەكی بەرین و مەزنی الدێكانی
گرتوەتەوە ،هەروەكو دەبینین لە فلیمێكی چینی بە
ناوی «نا بۆ كەسێكی تر» ()Not One More
كە لە سەر قوتابخانەی الدێ و تیرەی كوێرانە
( )Blind Shaftل��ەس��ەر ك��رێ��ك��اران��ی ب��ەردی
خەلووزە.
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الوازترین خاڵی ئەم پەرتووكە ئەوەیە ماو
ب��ە شەیتانێكی نایەكسان و ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا
«بەرپرسیار لە مردنی ( )70ملیۆن ك��ەس لە
سەردەمی ئاشتیدا» -دەزانێت ،هەروەها «زۆر
خراپتر لە هیتلەر و ستالین».
ت�����ەواوی ف��ەرم��ان��ڕەوای��ان��ی ب��ەرب��ەری��زم��ی
سەرمایەداری جیهانی ئامادەن بۆ بینینی مەرگی
مرۆڤەكان ئەگەر پێویست بكات ،لەپێناوی گەیشتن
بە ئامانجەكانیان بۆ بەدەستهێنانی سەروەت و
سامان و خۆپرچەكکردن.
پەسەندكردنی ئابلۆقەی ئ��اب��ووری بەسەر
عێراقدا ،كە بووە هۆی گیانلەدەستدانی نیو ملیۆن
منداڵ ل��ەم��اوەی ( )10س��اڵ��دا ،ه��ەروەه��ا ئ��ەوان
دڵ��ش��ادن بە تەقینەوەكان لە شارەكانی وەكو
بەلگراد ،یاخود فەلوجە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەوان
الیەنگیری لە سیستەمێك دەكەن كە دەبینن لە
واڵتانی جیهانی سێیەمدا هەموو رۆژێك پەنجا
ه���ەزار م��رۆڤ ب��ە ه��ۆك��اری برسیەتی دەم��رن.
ئەمەش مانای ئ��ەوەی��ە لە م��اوەی چ��وار ساڵدا
مرۆڤەكان زیاتر دەم��رن ل��ەوەی لەژێر سایەی
رژێمی ماودا مردن.
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دەربارەی نووسەر:

كریس هارمان ( )Chris Harmanلە (8ی
نۆڤێمبەری ساڵی  1942لە لەندەن لەدایكبووە-
و لە (7ی نۆڤێمبەری  )2009لە ڤیستیڤاڵی
ماركسیزم لە قاهیرە كۆچی دوایی كردووە) .ئەو
چاالكوان و ڕۆژنامەنووسێكی سۆسیالیست و
مێژوونووس و بیرمەندێكی ماركسیست بووە،
پێش ه��ەم��وو ئەمانەش ئ��ەو سۆسیالیستێكی
شۆڕشگێڕ بوو.
ك���ری���س ی��ەك��ێ��ك ب�����ووە دام���ەزرێ���ن���ەران���ی
پ��ارت��ی ك��رێ��ك��اران��ی سۆسیالیست -بەریتانیا
( ،)Socialist Workers Partyب��ۆم��اوەی
 20ساڵ سەرنووسەری رۆژنامەی «كرێكاری
سۆسیالیست» ( ،)Socialist Workerهەروەها
م��اوەی��ەك��ی زۆری���ش س��ەرن��ووس��ەری گۆڤاری
وەرزی تیۆری سۆسیالیستی «سۆسیالیزمی
نێونەتەوەیی» ()International Socialism
ب�����ووە .ب���ۆ ئ��اش��ن��ای��ەت��ی زی���ات���ر ب���ە ئ��ای��دی��ا و
بیروبۆچوونەكانی كریس ه��ارم��ان دەت��وان��ی
سەردانی ماڵپەری ئەرشیفی ماركسیستەكان
بكەیت بەم ناونیشانەhttp://www.marxists. :
org/archive/harman/index.htm
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كریس نووسەری چەندین وت��ار ،نامیلكە و
پەرتوووكە لەوانە:
•شۆڕشی رووسیا چۆن شكستیهێنا؟
•دوای��ی��ن ج��ۆش و خرۆشی ڕووداوەك��ان��ی
( ) 1968و دوای ئەو.
•ماركسیزم چۆن كاردەكات؟
•پێغەمبەر و پرۆلیتاریا.
•لێكدانەوەی قەیرانی س��ەرم��ای��ەداری -لە
روانگەی ماركسیستییەوە.
•چینی كرێكاران لە جیهان.
•رووس���ی���ا :ل��ە دەوڵ��ەت��ی ك��رێ��ك��اران��ەوە بۆ
سەرمایەداری دەوڵەتی.
•شۆڕش لە سەدەی بیست و یەكەم دا.
•مرۆڤ دروستكەری مێژووی جیهانە.
•سەرمایەداری زۆمبی :قەیرانی جیهانی و
گرنگی ماركس.
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ماوتسی تۆنگ
وانە و ئەندێشەكانی
لە فارسییەوە :رایان عوسمان
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ماو تسی تۆنگ رێبەری كۆماری چین ،لە نۆی
سێپتەمبەری ( )1976لە تەمەنی ( )82ساڵیدا
كۆچی دواییكرد ،نەک تەنیا لە بواری سیستمی
سۆسیالیستی ،بەڵكو دەریایەك وانە و تیۆری لە
دوای خۆی بەجێهێشتووە .ئەم پیاوە بەهێزەی
سەدەی ( )20كە لە ساڵی ( )1893لە ویالیەتی
هۆنان لە خێزانێكی جوتیار هاتبووە دنیاوە ،بە
پێچەوانەی بیریار و سیاسەتمەدارانی تر لە
زەمەنی ئەفالتونەوە تائێستا ،بە قسەكردنی زۆر
( )Rhetoricرانەهاتبوو ،لەبەرئەوەش كە توانای
هۆنراوە گوتنی هەبوو ،بیروڕا و ئامۆژگارییەكانی
لە شێوەی دروشمی یەك رستەیی یان كەمێك
ێ كاتیش بە
درێژتر لە پەرەگرافێكدا و هەند 
ش��ێ��وەی رێكخراو دەردەب����ڕی .ئ��ەو دەی��گ��وت:
ب��ی��روب��اوەڕێ��ك شایەنی م��ان��ەوەی��ە ،ك��ە توانای
ئەوەی هەبێت النیكەم رۆشنبیرانی كۆمەڵگەیەك
لە شێوەی لێكۆڵینەوە ،بەدواداچوون بەخۆیەوە
خەریك بكات .زیان لە گەورەیی سەربازان نەدات،
هیوای كرێكار و جوتیاران (زەحمەتكێشان ) بێت
و دوژمنایەتی توندی سیاسەتمەدران لەكاتی
كاركردندا پەرەپێنەدات.لە ب��واری ملمالنێدا،
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ماو كە لە ساڵی ( )1911لەگەڵ یازدە هاوەڵی
تری ،حیزبی كۆمۆنیستی چینی لەسەر بنەمای
ن��اڕەزای��ی ب��ەردەوام��ی جوتیار و كرێكاران و
هێرشی سەربازی دژی خەڵك دامەزراند ،بڕوای
بە سەركەوتنی بزوتنەوەیەك بوو ،كە لە كۆمەڵێك
هێز پێكهاتبێ النی كەم ()10%ی ئامانجەكانیان
هاوبەش بن .بەم هۆیەوە لەسەرەتای كاركردنیدا
ل��ەگ��ەڵ حیزبی ن��ەت��ەوەگ��ەرای (كۆمین تانگ-
 )Kuomintangكەوتە هاوكاری كە خوازیاری
لەناوبردنی كاریگەری دەرەكی و بەدەستخستنی
سەربەخۆیی واڵت بە مانای راستەقینە بوو،
چونكە ئامانجی هاوبەشی هەردوو حیزبەكە بوو،
هەروەها كاتێك چیانگ كای شاك رێبەری كۆمین
تانگ لە ( )1925بۆ وەرگرتنی یارمەتی پەنای بردە
رۆژئاوا ،لەگەڵیدا كەوتە ناكۆكی.سااڵنێك دواتر
دوبارە لەدژی دوژمنە هاوبەشەكە – یابانییەكان
 لەگەڵ كۆمین تانگ چووە بەرەیەكەوە .ماو كەلە ساڵی ( )1918بەرپرسی كتێبخانەی زانكۆی
پەكین بوو ،دەرفەتی خوێندنەوەی بیروباوەری
سوسیالیستە بە ناو ئەوروپیەكانی بە تایبەت
ماركسی بەدەستهێنابوو ،لەسەر ئ��ەو بروایە
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ب��وو ك��ە م��رۆڤ پێویستە ل��ەس��ەر ب��ی��روب��اوەر،
ی��ان ئایدیایەك مەیل پەیدا بكات ،تا بتوانێت
لەسەر ئەو بنەمایە بیروراكانی گەشەپێبدات،
بەهێزیان بكات و ئەگەر نا چ��اوەڕوان��ی زۆر
باشی لێناكرێت .لەدەیەكانی كۆتایی تەمەنیدا،
شۆڕشێكی فەرهەنگی بۆ لەناوبردنی ئەوانەی
كە بڕوایەكی پتەویان بە بنەماكانی سۆسیالیزم
نەبوو ،دەستپێكرد .لە زەمینەی دیموكراسیدا
م���او ب����ڕوای ب��ەدی��م��وك��راس��ی��ەك��ی ج��ەم��اوەری
(ئەنجومەن -سۆڤێتی  )Sovietی هەبوو كە
لەسەر بنەمای (دەسپێك لە ئاستی گوندەكان
و كارگە و گ��ەرەك) بوو و بە ت��ەواوی بڕوای
بەدیموكراسی لە تایپی رۆژئاواییەكەی نەبوو ،و
بەدیكتاتۆریای بەهێزەكان وچینی سەرمایەدار
ێ هێز دەزان��ی،
وب���ۆرژوا والساییكردنەوە وب � 
كەنەدەبوو پ��ارە وسامان هۆی بەدەستهێنانی
ه��ێ��زی س��ی��اس��ی ب���ن ،ج��ەخ��ت��ی ل��ەس��ەر ئ��ەوە
دەك�����ردەوە ،ك��ە نابێت ح��ك��وم��ەت میكانیزمی
دابینكردنی بەرژوەندییەكانی چینی دەسەاڵتدار
بێت كە ئەو ناوی دەنان (بەرهەمهێن ) دەیوت
ێ گۆڕانكاری لە ستراكتۆری خاوەندارێتی لە
:ب
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كۆمەڵگەدا ،ناتوانرێت بە حكومەتی راستەقینەی
خ��ەڵ��ك ب��ۆ خ��ەڵ��ك ب��گ��ەی��ن.ب��ە ب���ی���روڕای م��او،
دەوڵ���ەت دەزگ��ای��ەك��ە ب��ۆ فەراهەمكردنی هۆو
پ��ێ��ن��اوی یەكسانیی ئ��اب��وری – ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی
خەڵك باشترین دەوڵ��ەت ئ��ەوەی��ە ،كە خێراتر،
ئاسانتر خەڵك بەم ئاواتە سروشتییە وئامانجە
ێ چین بكاتە
كۆتاییە بگەیەنێت و كۆمەڵگەی بەب 
واقیع .لەبارەی هەلومەرجی نوێنەرایەتیكردنی
خەڵكەوە لە ئەنجومەنی نوێنەران و شوراكاندا
ماو دەی��وت :نوێنەر پێویستە كەسێك بێت كە
لەگەڵ خەڵك وفەراهەمكردنی پێداویستی و مافە
سروشتیەكانیاندا راستگۆ بێت و بۆگەیشتن
ێ و خزمەت بە خەڵك
پێیان لە كۆشش نەوەست 
لە خوێنی دا بێت و هەموو شتێكی بۆ كۆمەڵگە
بوێت ،نەك خۆی  ،داهات و چێژو خۆشییەكانی
خۆی بەهی كۆمەڵگە بزانێت و هیچكات لێیان
جیا نەبێتەوە .سەرچاوەی بەرهەمهێنانی سامانی
گشتی دەب��ێ��ت الی كۆمەڵگە ب��ن ن��ەك ت��اك و
هەمووان بە یەكسانی لە داهاتەكانی ئەم سیستمە
(سۆسیالیستی)یە بەهرەمەند بن .ماو بڕوای بە
هەمیشە ئەكتیڤ بوونی شۆڕش بوو و دەیوت :
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كە ئەگەر چرای شۆرش خامۆش ببێ ،هەر زوو
هەموو دەسكەوتەكان دەدرێنە بەربا و بارودۆخ
بۆ جارانی خۆی دەگەڕێتەوە.
لە بواری دانانی یاسادا ماو بڕوای وابوو كە
یاسای پێشنیاركراو النی كەم پێویستە لەگەڵ
یاسا سروشتی یەكەدا نزیك بێت وسۆسیالیزم
هەڵنەوشێنێتەوە .پێویستە پێشتر ل��ە الی��ەن
پ��ەی��ڕەوك��اران��ی راس��ت��ەق��ی��ن��ەی سۆسیالیزم و
پسپۆراندا پێداچوونەوەی وردی كرابێت .لەگەڵ
كۆپیكردنی یاسا نەبوو لە كۆمەڵگەیەكی ترەوە
و پێیوابوو ه��ەر كۆمەڵگەیەك هەولومەرج و
تایبەتمەندی كلتوری خۆی هەیە .بەپێچەوانەی
ماركس ولینین و ترۆتسكییەوە ناسیۆنالیزمی
رەتكردەوە و سۆسیالیزمەكەی لە چوارچێوەی
ناسیۆنالیزم دان��ا و ل��ەوە سۆسیالیزمی چینی
ب��ەره��ەم��ه��ێ��ن��ا .ل��ە وت��ەك��ان��ی��دا هەمیشە باسی
هاوشاری چینی كردوە كە پێویستە لە كۆمەڵگەی
چینیدا لەرووی ماف وئەركەوە یەكسان بێت و
بەتەواوی جیاكاری لە كاردا نەبێت .ئەو بڕوای بە
جەختكردنەوە لە چینی ستەم لێكراو ،داگیركراو،
فەوتێنراو و كۆكەرەشە كراو بوو تا نیشتیمانی
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جیهانیی.ماو هەمیشە دەیوت كە نەتەوە بندەستە
كۆڵۆنیاڵە ستەم لێكراوەكان رێگەیان بێجگە لە
شۆڕش وهەستانەوە نییە .بەاڵم جەختیشی لەوە
دەكردەوە كە ئەم هەستانەوەیە پێویستە خۆیان
بیكەن و توانا و مەیلیان بۆی هەبێت .ماو دوای
پ��ی��ادە رۆیشتنی ( 9700ك��م)ی ل��ە ساڵەكانی
(1934و )1935و رزگ��ارك��ردن��ی پەیڕەوانی
خۆی لەم رێگەیەوە لە تواناكانیان تێگەیشت،
چونكە پاشماوەكانی ئەم رێگا مێژووییە درێژە
س��ەرك��ەوت��ووب��وون ل��ە ئ��ۆك��ت��ۆب��ەری ()1949
كۆماری گەلی چین دابمەزرێنن .شەڕی كۆریا،
رێكخستن و ه��ێ��زی ف��ی��داك��اری چینیەكانی
ل��ەس��ەردەس��ت��ی وان��ەك��ان��ی م���او ب��ۆ جیهانیان
دەرخ��س��ت .م��او سەركەوتوبوو نەتەنیا چینی
لێكترازاو بەو هەموو دوژمنانەی كە هەیبوو
بكاتە خاوەن یەكەی ئەتۆمی ،بەڵكو كورسیەكەی
لە رێكخراوی نەتەوەكان وەرگرتەوە ،دواجار
ئەمریكای ناچار بە خواستی پەكین كرد ،كە لە
جیهان دا تەنیا یەك چین بوونی هەیە و تایوان،
چینی دووەم نییە ،كە دواتر پەیوەندی سیاسییان
ێ دا .ماو لە كاتی سەرزەنشتكردنی كارەكانی
گر 
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ستالین ل��ەالی��ەن خ��رۆش��ۆف��ەوە ،كۆتایی كاری
سۆسیالیزمی سۆڤییەتی پێشبینی كردبوو ،لەم
كاتەوە سەرانی حیزبی كۆمۆنیستی سۆڤییەتی
بە ه��ەواداری دۆزینەوەی بزوتنەوەیەكی نوێ
() Revisionistدەزان��ی وپەیوەندی لەگەڵیاندا
باشنەبوو .ماو بڕوای بە پەیوەندی راستەوخۆی
سەرۆكی حكومەت لەگەڵ خەڵك دا هەبوو و
نامەكانی خەڵكی بە تەنیا دەخوێندەوە و ژیانێكی
ساكاری ،نەك باشتر لە تێكرای خەڵكی هەبوو(.)1
بزوتنەوەی گەلی چین چۆن دامەزرا؟

لە ()1ی ئۆكتۆبەری ساڵی ( ،)1949ماو
تسی تۆنگ ،رێبەری حیزبی كۆمۆنیستی چین
لە شوێنێكی ق��ەدەغ��ەك��راو لە خەڵك (باڵكۆنی
پێشووی ئیمپراتۆرانی چین) كە ن��اس��راوە بە
مەیدانی (تیان ئان مان) ،دامەزراندنی كۆماری
گەلی چینی راگەیاند ،بە گرتنەدەستی دەسەاڵت
لەالیەن م��اوەوە ،جەنگی ناوخۆی درێژخایەنی
چین كۆتایی پێهات .ماو تسی تۆنگ رێبەری
حیزبی كۆمۆنیستی چین و چانگ ك��ای چاك
رێبەری حیزبی نەتەوەگەرای كۆمینتانگ زیاتر
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ل��ە ( )30س��اڵ ل��ەت��ەك ی��ەك��ت��ردا جەنگابوون،
دواج���ار بە شكستهێنانی چانگ ناچار دەبێت
بۆ دوورگ��ەی سور (تایوانی ئەمڕۆ) هەڵبێت و
ێ حكومەتێك بە ن��اوی كۆماری نەتەویی
ل��ەو 
چین دامەزرێنێت .ماو تسی تۆنگی ( )55ساڵی
رێبەر كە سەركەوتنی بەدەستهێناوە دەبێتە
سەركردە و نزیكترین هاوەڵی ،چۆن الی دەبێتە
سەرۆك وەزیر ،سەرەڕای ئەمە ماوتسی تۆنگ
لە سەردەمی دەسەاڵتیدا كۆمەڵێك كردەی وەك
(بزوتنەوەی سەد گوڵ) و (بزاڤی گ��ەورەی بۆ
پێشەوە) و (شۆڕشی فەرهەنگی) ئەنجامدا كە لە
هەریەكێكیاندا (دە) ملیۆن چینیی بێ تاوان گیانی
خۆیان تێدا لەدەستدا .بە مردنی ماو لەساڵی
( ،)1976رێبەرە پراگماتیکەكانی ژێر دەسەاڵتی
دۆنگ شیاو پینگ دەركەوتن و كۆتاییان هێنا بە
قۆناغی كارەساتباری چین و هیوای ژیانێكی
باشتر لەم واڵت��ە بەرین و گەورەیە بەرەبەرە
پ��ەی��داب��وو و چین ل��ە داب��ڕان��ی س��ەردەم��ی ماو
دوركەوتەوە ،دواتر ئەو رۆژەی كە كۆماری گەلی
چین تێیدا دامەزرابوو ،كرایە جەژنی نەتەوەیی لە
چینی كۆمۆنیستیدا(.)2
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: سەرچاوە
http://www.pnu-club.com/pnu.thread16513.
html 1( )باشگاە دانشجویان پیام نوور
http://www.tebyan.net/newindex.
aspx?pid=181924(2)
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ئاشنابوون بە ئەفالتوون
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین
ئاشنابوون بە سوقرات
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین
ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ
ئاشنابوون بە دیڤید هیوم
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە فرۆید
ئاشنابوون بە جۆن لۆك
ئاشنابوون بە لینین
ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم
ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
ئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم
بلیمەتی و شێتی
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە سیكۆالریزم
ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار
ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف
ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس
ئاشنابوون بە درێدا
مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

27

كتێبی سور

28
29

سەیران بۆ سەرێكانێ
گەندەڵی

نوسەر

ساڵی
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
214
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013

وەرگێڕ
رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆڕش مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
رێباز مستەفا
سەرهەنگعەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
مستەفا زاهیدی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر
بازگر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
ماجيد خەلیل

ماوتسی تۆنگ

فازڵ حسێن مەال
رەحیم

سرتان عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014
2014
2014
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

یوتۆپیا
لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ
پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك
داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ،ئەو
رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە
ئاشنابوون بە بێركلی
ئاشنابوون بە باشالر
ئاشنابوون بە دیكارت
ئاشنابوون بە هایدگەر
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە هانا ئارێنت
ئاشنابوون بە هیگڵ
ئاشنابوون بە سارتەر
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر
ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
چوارەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم
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2015
پێشەوا فەتاح
كۆمەڵێك نوسەر
2015
ئەنوەر حسێن  -شۆڕش مستەفا
2015
ئەنوەر حسێن (بازگر)
رێكەوت ئیسامعیل 2015
بریتا بولەر
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ماجد خەلیل
سەجعان میالد ئەلقزی

2015
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2015

ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لەسەر حەق بوو

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59
60
61

ئاشنابوون بە فیورباخ
ئاشنابوون بە تۆماس مۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە دیموكراسی
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
سێیەم
ئاشنابوون بە ئەركون
ئاشنابوون بە فۆكۆ
ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی
ئاشنابوون بە ئەنگڵس
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە جاك الكان
ئاشنابوون بە الیبنتز
ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

ماركس كێ بوو

80

حركة الحداثة فی الشعر الكردی

81

فیتنە

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

پێشڕەو محەمەد 2015
تێری ئیگڵتۆن
ئەرسەالن
2015
رۆبێرت بایەر
حەسەن
2015
كۆمەڵێك نوسەر
2015
وریا غەفوری
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ئەرسەالن حەسەن

2015

ئومێد عوسامن

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

مستەفا زاهیدی

2015

د .نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
جەبار ئەحمەد
ماجید خەلیل
ئارۆ هەورامی

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

مەجید مارابی -
د.عبدلعلی مقبل
جەواد حەیدەری
2015
د.سەروەر عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ
2016
هشام جعیط
كەریم
2015
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

داعش و میلیشیاكان
ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە پۆپەر
ئاشنابوون بە دۆركهایم
ئاشنابوون بە دریدا
ئاشنابوون بە لیوتار
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ترۆتسكی
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەفالتون
ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر
ئاكام بەسیم

98

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

95
96
97

100
101
102
103
104
105
106
107

202

ئەنوەر حسێن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ب .لیڤا

2016
2016
2016

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
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هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
205

مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
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كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

پرۆژەی  25نامیلكەی فەلسەفی
ساڵی چاپ

ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆڕش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رەئوف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

214

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سيكۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامن رەئوف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 20 – 1
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

2

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

3

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

4

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

5

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

6

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

7

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

8

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

9

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

10

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

11

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

12

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

13

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

14

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

15

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

16

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

18

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

19

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

20

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم

جەالل حەمید

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 40 – 21
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

21

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

22

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفوری

2015

23

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

24

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2015

25

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم

ئومێد عوسامن

2015

26

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

27

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

28

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

29

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

30

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم

مستەفا زاهیدی

2015

31

ئاشنابوون بە ئەركون

د .نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد

2015

32

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

33

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی

ماجید خەلیل

2015

34

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

35

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

36

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

37

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

38

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 60 – 41
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

41

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

42

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

43

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

44

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

45

ئاشنابوون بە دۆركهایم

ئارام مەحمود – دانا لەتیف
جەالل

2016

46

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

47

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجید خەلیل

2016

48

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

49

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

50

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

51

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

52

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم

ب .لیڤا

2016

53

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم

ب .لیڤا

2016

54

ئاشنابوون بە ئەفالتون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

55

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

56

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

57

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

59

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

60

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست

موصڵح شێخ شیسالمی

2016
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 80 – 61
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

61

ئاالن بادیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

62

روالن بارت

كۆمەڵێك نوسەر

2017

63

جۆرج باتای

هاوار محەمەد

2017

64

چۆمسكی

كۆمەڵێك نوسەر

2017

65

جۆن دیۆی

د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود

2017

66

رۆدۆلف كارناب

كۆمەڵێك نوسەر

2017

67

كۆنفۆشیۆس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

68

جولیا كریستیڤا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

69

لیڤی شرتاوس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

70

مارتین بوبەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

71

ماوتسی تۆنگ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

72

مۆنتیسكۆ

سیار خورماڵی

2017

73

پیەر بۆردیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

74

سپێنوزا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

75

ویتگنشتاین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

76

والتەر بنیامین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

77

فرانسیس فۆکۆیاما

كۆمەڵێك نوسەر

2017

78

مارتن لۆسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

79

سان سیمۆن

كۆمەڵێك نوسەر

2017

80

دێڤد هارڤی

كۆمەڵێك نوسەر

2017
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پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()10 - 1
ژمارە
1

ناوی توێژینەوە
سێگۆشەی گڕگرتوو

ناوی نوسەر
ولیام داریمپڵ

2

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون
و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی
ئاسیا ،خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی
باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی
سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە
جیۆپۆلۆتیكەكانی

هەڵگورد جەالل

8

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

9

تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی

10

چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی

3
4
5
6
7
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ناوی وەرگێڕ
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
/

2016

عەلی فائیز – كەریم
سەجادپور
مارتن میرفی

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

ئەنتۆنی دۆركن

سۆران عەلی

2016

بیالل عەبدوڵاڵ

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2016

بەهزاد ئەحمەدی
لفورىك – مەسعود
درەخشان
ئەلشێخ بای ئەلحەبیب
– رەشید خەشانە
د.عەلیرەزا سەمیعی
ئیسفەهانی –
عەبدولكەریم سالكی
ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند
سوبرامانیان

ساڵی چاپ
2016

2016
2016

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر

2016

پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()20 – 11
ژمارە
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ناوی توێژینەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی
ناوخۆو دەرەوە
پەیوەندییەكانی ئێران و
هندستان
چین و ئێران

ناوی نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

ناوی وەرگێڕ
بابان ئەنوەر

ساڵی چاپ
2017

ماجید خەلیل

2017

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی
كازمی
محەمەد چیا
د.فهد مزبان خزار –
منوشهر دوراج – مایكل
سینگ
ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
ئارام مەحمود
هاكان ئالتینای
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
ئەحمەد
دادپەروەری
كۆشان عەلی زەمانی
براندۆن فایت – كلۆی
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
كۆگلین – شولت
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
راپۆرتی وەرزیی بانكی سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
كاریگەرییەكانی دابەزینی
نێودەوڵەتی
نرخی نەوت
/
بەختیار ئەحمەد ساڵح
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
شاناز هیرانی
ئەنوار بوخرس
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی
كەنارو بیابان
/
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ئەنوەر حسێن (بازگر)
ناوچەییەكان
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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