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 ى حزبى شيوعى كوردستان 6بەرەو کۆنگرەى 
 نادر عبدالحمید

اندا پێگەی حیزبی شیوعی هەستی پێدەکرێت لە هاوکێشە سیاسیەکانی ئیمڕۆی کوردست وەک: ئاگا پرێس -1

 کارەکانی ئەو الوازیە چین؟هۆ. زەالوا کوردستان

 .(حشک)حیزبی شیوعی کوردستان  جێگەوڕێگەی سیاسی :نادر عبدالحمید

 لەئەم حزبە  :ڕیشەیی تر بخرێتەڕوو کەپرسیارە پێویستە، دائەم پێگە الوزە هۆکارە ئەسڵیەکانیبەدوای  گەڕانبۆ 

 چین؟ هۆکارەکان لە هاوکێشە سیاسیەکانی کوردستاندا، بەرواری دامەزراندیەوە هیچ کاتێك پێگەیەکی بەهێزی نەبووە

هەمیشە پێگەکەی الواز ( حشک)هاوکێشە سیاسیەکاندا،  ا و لەلەگەڵ ئەوەدا لە مێژووی کوردستاند ،وەیا بە جۆرێکی تر

بووە و  وەلە خوارە ڕووی کێرڤەکەی بووە، بەاڵم ئەم ڕەوەندی الوزیە لەباتی ئەوەی چارەسەر بکرایە کەچی هەمیشە

 .؟یەکانهۆکارلە  بکرێتپرسیار  لێرەوە ،چووەتر زیاهەرچی ی الواز بەرەو

ی حزبێكی شیوعی بۆ بەدوای پێگەیەکی بەهێزەوەیە لە هاوکێشە سیاسیەکانی جدی تر ئەوەیە کە ئەڵبەتە پرسیار

سیاسی هەبێت تا بتوانێت سوڵح و سازان بێنێتەدی لە نێوان حزبە  قورسی دا؟ ئایە بۆ ئەوەی کێشێکیکوردستان

هەڵپێچانی دەسەاڵتی گەندەڵ و ملهوڕانەی ئەو  بەدوای ؟ یاەویش لەژێر سێبەریاندا بحەوێتەوەئو  قەومیەکانی کوردستاندا

 .بۆ پرسیارەکە؟ جا لێرەوەیە کە وەاڵمەکان جیاواز دەبن سۆشیالیزمەوەیەهێنانەدی  حزبانە و 

 بە بزوتنەوە یەکەحزبە یبوون پەیوەست ، بە پلەی یەکەمداهەر حزبێك و الوازی فاکتۆری هەرە ڕیشەیی لە بەهێزی

، انژمارەی ئەندام ،کادری بەرجستە تریش یکانپلەبە ،ەڕابەری لێهاتوو بەپلەی دووەمیش، ەوەکانسیاسیە ەکۆمەاڵیەتی

 .فۆکوس دەکەینەسەر خاڵی یەکەملێرەدا  .هتد...  ەپەیوەندیە نێونەتەوەییەکانئیمکاناتی مادی و میدیایی و هێزی چەکدار و 

ە، و ئەو مێژووەشی لە ناو (حشع)ی حزبی شیوعی عێڕاق (ڕێکخراوی هەرێمی کوردستان)بەردەوامی ( حشک)

بگەڕێینەوە بۆ  هەناوی خۆیدا هەڵگرتووە، بۆیە بۆ دەستنیشانکردنی هۆکارەکانی پێگەی الوازی ئیمڕۆی، ناچار دەبین

 ، تا بزانین چ، کە ساڵی دەسپێکی فەڕمی کارکردنیەتی وەک حزبێکی سەربەخۆ1991مێژوویەکی کۆنتر لە حوزەیرانی 

 .بەمیرات بۆ ماوەتەوە( حشع)سیفات و تایبەتمەندیەکی لە مێژووی 

بە مەبەستی هەڵسەنگاندن بۆ جۆری ئەو  ، نەکبدەینەوە (واتا حشع) کحزبی دای ئاوڕێک لە ڕابردووی ئەگەر

 ،عێڕاقدای لە هاوکێشە سیاسیەکانی ئەو کاتە ئەو حزبەکێشی  دیاری کردنی بەڵکو بۆنوێنەرایەتی دەکات،  کەشیوعیەتەی 

-1991) دا، وە چ لە سەردەمی جمهوریەتی یەکەمدایەتی لە سااڵنی چل و پەنجاکانی سەدەی بیستچ بەر لە ڕوخانی پاشا)

الوان  ی،جوتیار ،کرێکاری) مەاڵیەتی سیاسیج بزوتنەوەی کۆبە پێنو گرێی خواردووە  لێکهەڵپێکراوە دەبینین ،(1991

 .هێز و توانای ئەم حزبەش لێرەدا بووە .(نیشتمانی دژی ئیمپریالیزمی بریتانیاسەربەخۆیی ، ژنان و خوێندکاران،

 خستە سەر قەاڵندۆشکانی خۆیان، وەکبە هێز و توانای خۆیان هاتنە مەیدان و حزبی شیوعیان  بزوتنەوانە ئەو پێنج

ڕابەری خۆیان ناساندیان، بەاڵم لەو چرکە ساتە هەستیارە مێژووییەدا، کە بەدوای ڕوخانی ڕژێمی پاشایەتی هاتبۆ ئاراوە 

 دروست هەروەک .کۆتایی بەتەمەنی سیاسی ئەو حزبە هێنا دەسەاڵت بە مانایەکدا، نەگرتنەدەستی 1991لە عێڕاقی 

لەباری جەستەییەوە لە ژیاندا ماوە، بەاڵم لەدوای ( 6119موزی تەم)لە ئێستادا ( مام جەالل" )یەکیەتی"سکرتێری 

یش وەك الشەیەکی ڕێکخراوەیی و (حشع)جا . تەمەنی سیاسی کۆتایی هاتووە( 6116دێسەمبەری )نەخۆشیەکەیەوە 

ە بزوتنەو ڕابەر و ڕێکخەریئەو حزبەی  .حزبی لە ژیاندا ماوە، بەاڵم تەمەنە سیاسیەکەی دەمێکە تەواو بوە

الشەیەکی مردووی سیاسیە بەسەر شانی کرێکاران و  :(بە دەربڕێنکی مارکس) ەوە 1958لەدوای  ،ەریەکان بووجەماو

 .، سەنگینی دەکات و دەست و پێی گرتوونەوەبزوتنەوە جەماوەریە شۆڕشگێڕەکانی عێڕاق

( حشک)ئەو مناڵەوە بین  و ئیفلیجی کانی الوازیئەگەر لەو ڕوانگەیەوە بگرێنەوە سەر پرسیارەکەمان و بەدوای هۆکارە

لەوانە  ی هەر حزبێکیشهێزبەالوازی و ( معیاری)وە پێوەری  بووە، پاشەکەوت( واتا لە حشع)کە لەو الشە مردووە 

بزوتنەوە ناڕەزایەتیەکانی جەماوەری ستەم دیدە و  بە خۆی لێکهەڵپێکاوە سەنگێنین کە تا چ ئەندازەیەکببەوە هەڵ (حشک)
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بۆ  پێشکەوتووخوازەکانی کۆمەڵگەوە، ئەوا لێرەدا هەنگاوێکمان هەڵهێناوەتەوە ڕووە و وەاڵمی ئەو پرسیارەئازادیخواز و 

 .(حشک)دنی هۆکارەکانی الوازی پێگەی دەستنیشان کر

کە لە کوردستاندا سەری  کخۆپێشاندانێهەر و  ناڕەزایەتی بزوتنەوەیەکی دا، هەر(بەعس)جاران لەسەردەمی ڕژێمی 

لە ڕێکخستن و  بوون بەشێک مەوجود بوون و هەم تیا هەم و حزبە قەومیەکانیش تنەوەی کوردایەتیوبزهەڵبدابایە، 

لە  شار و شارۆچکەکانی کوردستان بەدژی دەوڵەتی ناوەندی بەغدا انەیناڕەزایەتیئەو کە  ددەیەکابەڕ ،ڕابەرایەتیشی

 لەو سەردەمەدا دا لە قاڵب درابوون، بۆیەبزوتنەوەی کوردایەتی و حزبە قەومیەکانچوارچێوەی ئاسۆ و ئامانجەکانی 

 .ی ناڕەزایەتی و خۆپێشاندانەکانبزوتنەوە بزوتنەوەی کوردایەتی و لە نێوان بکرێت ئەستەم بوو جیاوازی

 یو شەپۆل خەڵکی کوردستان ەکانیە جەماوەریەزایەتیبزوتنەوە ناڕبەدواوە  6111بەتایبەت لە و  1991لە بەاڵم 

 .ئەوان دەگرێتیەخەی دژی دەسەاڵتی حزبە قەومیەکانی کوردستانە و ڕاستەوخۆ  لەدوای یەکەکان، خۆپێشاندانە یەک

و  کلەالیە و خۆپێشاندانەکان زایەتیەکانەبزوتنەوە ناڕ ،ەەعس بەسەرچووئەو یەکانگیر بوونەی زەمانی ب ەوەرلێ

 .کبوون بە دوو قوتبی دژ بەیە لەالیەکی ترەوە شبزوتنەوەی کوردایەتی و حزبە قەومیەکانی

بیت و هەم  کاندادەسەاڵتدارە ی حزبە قەومیە"کوردستان بەرەی" لە ناکرێت هەم لەگەڵ بزوتنەوەی کوردایەتی و بۆیە

هەر ئەو حزبە  خۆپێشاندان دەکەن و بزوتنەوەی ناڕەزایەتیان وەڕێخستووە بەدژی بەرژەوەندی خەڵکێکدا بیت کە لەگەڵ

بژێریت، هەڵ قوتبێکیان قوتبە دژ بەیەکەدادوو ناچاریت لە نێوان ئەو  .ەی کە مافەکانیان پێشێل دەکاتقەومیە دەسەاڵتداران

نە پڕوپاگەندەیە دژی  ئەمەش .هەڵبژاردووە یحزبە قەومیەکانو دەستێکەاڵوکردن لەگەڵ  کوردستانی بەرەی( حشک)کە 

 .لە خوارەوە بە بەڵگەوە دەیسەلمێنین خستنە پاڵیەتی،تۆمەت  ئەو حزبە و نە

و لەگەڵ حزبی دا بو"بەرەی نیشتیمانی"بەدواوە کە لە  1991هەیبوو لە ( حشع) کە حزبی دایک ەمان ئەو ڕۆڵەیه

خەجاڵەتیان دەکێشا لەبەردەم ناڕەزایەتیە جەماوەریەکان ( حشع)کادر و ئەندام و هەڵسوڕاوانی  وە بەعس و دەسەاڵتەکەی،

 ئێستا کوردستاندا،خەڵكی دای سەپاندبوو بەسەر  (حشع)ی هاوپەیمانی رژێم ش کەەو ئەو زوڵم و ستەمە نەتەوایەتی

" بەرەی نیشتیمانی"لە  ئەویان لە بەغدا، هەیە حزبەکەی دایکیجێگەوڕێگەی دا هەمان انی کوردستیش لەمڕۆ(حشک)

 .داحزبە قەومیە کوردیە دەسەاڵتدارەکان" بەرەی کوردستانی"لە  و ئەمیان لە هەولێر حزبی دەسەاڵتدار

ی "بەرەی کوردستان"ت ئەو حزبە بەشێک لە دا، دەبینی(حشک)ساڵی   61تەوە بە ڕابردووی چاوێک بخشێنی ئەگەر

بووە، ئەرکی خۆشی بەوە داناوە " سێبەر و کلکی دەسەاڵت" بەواقعی یان" فەرمانڕەوادارودەستەی "حزبە قەومیەکان و 

 .بکاتەوە یپاك بکات و هەوڵبدا لە کەموکوڕی و گەرد و خەوش یەی هەولێر"دیموکراتی"ەو ئەزمونە بەرگری لکە 

 :بەڵگەیەكچەند 

ڕۆڵی حزبێکی  ،دا نەبوولەبەرەی ناڕەزایەتی و شەپۆلی خۆپێشاندانەکان (حشک)، دا 6119لە ئۆگۆستی  .1

 بەڵكو دەرکات و الیەنگری لە خۆپێشاندان و خواستەکانی جەماوەر بکات، زیسیۆنیشی نەبینی کە بەیاننامەیەکئۆپۆ

کە دوو  ،دان دەکرهاوبەشی بەیاننامەیەکی( یەکیەتی)و  (پارتی)لەگەڵ شەش حزب لەوانە هەردوو حزبی دەسەاڵت 

لە  بوو هەڕەشە ئەویش الیەک ؛خاڵی جەوهەری تێدا بوو بۆ هێورکردنەوەی ناڕەزایەتیەکە و خۆپێشاندانەکان

دامەزراوەکانی  بۆ سەر مەتی توندوتیژی جەماوەری هەڵکردنسەرکۆنە لەژێر پەردەیجەماوەری ڕاپەڕیوو، 

 .ان دابووچاکسازی  یبەڵێن لوس ێکیزمانبە  ،بۆ چاوبەستەگی جەماوەر لە الیەکی تریشەوە، دەسەاڵت و بارەگاکانیان

 ،سەری هەڵدا دا 6111لە ساڵی ( سەردەشت عوسمان)هەروەها لە کاتێکدا کە بزوتنەوەکەی ناسراو بە بزوتنەوەی  .6

 شەاڵڵی خوێنی کرد و پاشان بەڕێکەوت و دەسەاڵتی کوردی 6111ی شوباتی  19دوای ئەویش بزوتنەوەی وە 

دیارە  .ت و قسەکەری فەڕمی حکومەتەکە بوولە حکومەبوو بەشێك  (حشکواتا ) ئەم حزبە ،سەرکوتی کرد

قسەکەری ڕەسمی )لە حکومەتدا هەبێت و ئەندامی مەکتەبی سیاسیەکەی  (وەزارەتی ڕۆشنبیری) حزبێک

بەشێك بێت لە ناڕەزایەتی  ئیدیعای نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەکانی خەڵک بکات و چۆن دەتوانێت ،بێت (حکومەت

دروست بەپێچەوانەوە ئەم حزبە لە پاڵدەستی  ؟و خوێنی ڕشتون جەماوەر کە بەدژی ئەو دەسەاڵتە هاتوونەتە مەیدان

کە  بەڵکو بەو مانایە ،بەو مانایە کە دەستی سور بێت بەخوێنی قوربانیەکان نەک حزبەکانی دەسەاڵتدا وەستابوو،

 خێرخواز یێکجێگەوڕێگەی لیبڕاڵ وەرگرتنیواتا  .بۆ چاکسازی بوو ەدەسەاڵت ئەو کەریڕاوێژکار و ئامۆژگاری

 .لەناو دەسەاڵتدا
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 جێگەوڕێگەیەک کاتێك، ەکەت و دەبێتە قسەکەری ڕەسمی حکومەتدەکا ێکبەشداری وەزارەت کاتێك حزبێکی شیوعی

 ئەو حزبە و ئەو ،ئازادیخواز دەکات، بێ پێچ و پەنادەگرێت لە ناو دەسەاڵتێکدا کە سەرکوتی هاواڵتیان و جەماوەری وەر

 .نابێ ت بەوالوە شتێکی ترەیکۆنەپەرست ، لەڕاستڕەوی و لیبڕاڵیەتلە  ی نوێنەرایەتی دەکاتەشیوعیەت

لێرەدایە کە ( حشک)بوونی ئەم جۆرە لە شیوعیەتی  (بەزمانی کوردی کۆنەپەرست) کۆنسێرڤەتیڤلیبڕاڵیەت و 

ێکی گەندەڵ و اوپەیمانەتیدا بە دەسەاڵتلە ه ەوەیەکۆمەڵگ چاکسازیڕابەرایەتیەکەی ئاگاهانە بەدوای هێنانەدی 

لە پەیوەند بە ڕێکخستن و ڕابەرایەتی جەماوەری بێبەش و ناڕازی بەدژی  وە، نەکسەرکوتگەر، ژنکوژ و پیاوساالرە

 .ئەو دەسەاڵتە

کە ڕابەرانی ئەو لە حکومەتی هەرێم و ئیمتیازێكیش  وەریدەگرێت کە ئەم حزبە بەناوی بودجەی حزبەکانەوە پارەوپولێک

 ەیخزمەتکاری نۆکەری و ئەو لیبڕالیە، ئەو جێگەوڕێگە" حەاڵڵی"قدەستێکی ، لە ڕاستیدا هەلێی بەهرەمەند بوون حزبە

 .لێرەدایە شالوزی پێگەی ئەم حزبە ئەسڵی هۆکاری  .لە ڕاوێژکاری و پڕۆژە پێشکەش کردن بۆ دەسەاڵت ڕابەرانیەتی

ی سااڵنی چلەکان و پەنجاکانی سەدەی (حشع)مێژووی حزبی دایکی خۆی واتا  قۆناغی یەکەمی بەپێچەوانەی( حشک)

بوو بەو و پڕ نفوز و بەهێز بوو چونکە لێکهەڵپێکرا خۆشەویست، کە حزبێکی و سەردەمی جمهوریەتی یەکەم، بیست

 بێت یان نەبووە و نیە کە لێکهەڵپێکراو حزبێک( حشک) کە لەسەرەوە ئاماژەمان پێداون، عێڕاقدا، لە بزوتنەوانەوەپێنج 

، منداڵی پەروەردەی دەستی (حشک) واتا. بووبێت بە بزوتنەوە ناڕەزایەتی و بەرحەق و شۆڕشگێڕەکانی کوردستانەوە

ە و (حشع)پەروەردەی الشە مردووەکەی ی ئەو سااڵنەی چل و پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو نیە، بەڵکو منداڵی (حشع)

، ئەمیش لێرە لە غدابە لە بەعسهاوپەیمانی  ی(1991)ی (حشع)سیاسی  (نەهجی) خەتی ەکە لەکۆپی بەدیاریکراویش

 1991 میراتگری ی سااڵنی چل و پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو نیە، بەڵکو(حشع)خاوەن میراتی ( حشک) .هەولێر

 .کەیەتی

 خۆپێشاندانەکان و سادەی کۆمەڵگەی کوردستان لەناو یانهاواڵتیوەك ( کحش)بڵێم، کە ئەندامان و هەڵسوڕاوانی  شئەوە

بەاڵم . جێگەی دەستخۆشی و ڕێزلێنانە ، ئەمەچاالکیشیان ئەنجامداوە و ئەو بزوتنەوە جەماوەریانەدا مەوجود بوون و کار

حزبەکە بە  .بووە انئەوە نابێتە پاکانەی سیاسەتی ڕەسمی وەیا هەڵوێستی ڕەسمی حزبەکەیان کە دروست پێچەوانەی ئەو

و  و کادر ئەندام توانیویانە ،خۆپێشاندانەکان ناڕەزایەتیەکان وەی دەسەاڵتدا بووە، لە حاڵێکدا فەڕمی و بە واقعی لەناو بەر

خوا کاری وا دەکات )ەڵێت پەندێکی کوردی هەیە د .بەدژی دەسەاڵت ەوەانناوخۆی نەکەب کێش( حشک)ی چاالكوانان

مایەی  ،، بەڵکو بەپێچەوانەوەئەندام و کادر و هەڵسوڕاوەکانینەك نوقتە قوەتی ( حشک)جا (. دەبێ خەجاڵەت بەندەش

 .هەر بەرەو خوارە ی حزبەکە، کێرڤلەخۆبوردیەکی ئەوانیشەوەداکاری و بووە، هەربۆیەشە بە هەموو گیانفی انئیحراجی

 ، جێگەوڕێگەفکری و سیاسی (نەهجی) الوازی پێگەی ئەم حزبە، خەتی هۆکاری سەرەکی و ڕیشەیی یکورتبە

 لەدەرەوەی ەو ،ی ڕاوێژکاری دەبینێت وەك لیبڕاڵێکڕۆڵ ، کەلە هەولێر دەسەاڵتدار قەومی یحزب لەپاڵ ەکەیەتیسیاسی

 .بونەتەوەە خۆماڵیە دەسەاڵتئەو  بزوتنەوە ناڕەزایەتیە جەماوەریەکاندایە کە ڕووبەڕووی خۆپێشاندانەکان و

کە لەباری سیاسیەوە لیبڕاڵێکی کۆنسێرڤەتیڤ و ( حشک)پرسیاری هەرە جدی ئەوەیە، ئایە دەکرێت حزبێکی وەک 

کی زۆری وەرگرتووە، بەڵێ ئایە گەلێڕابەرایەتیەکەی ئیمتیازەاڵت و ڕاستڕەوێکە، وە دەستی قایمکردوە لە کلکی دەس

دەکرێت حزبێکی ئاوا لە کلکایەتی کردن بۆ دەسەاڵت هەڵبقەندرێت، جێگەوڕێگەکەی بگوازرێتەوە بۆ ناو بزوتنەوە 

اونی ئەو ناڕەزایەتیەکان تا لەم پێگە الوازەی بێتەدەرەوە؟ ئەمە پرسیارێکی واقعیە لەبەردەم کادر و ئەندام و هەڵسوڕ

حزبە کە نایانەوێت حزبەکەیان لەو جێگەوڕێگە شەرمەزاریەدا ببینن و خەجاڵەتی بکێشن لەبەردەم بزوتنەوە 

 .بەدواوە 1991لە ( حشع)شەرمەزاری و خەجاڵەتکێشانی کادر و ئەندامانی  روەکناڕەزایەتیەکانی کوردستاندا، هە

 .ی خۆی گرێبدات[ 9]سەبتەمبەردا کۆنگرەی حیزبی شیوعی کوردستان بە نیازە لە مانگی : ئاگا پرێس -6

  یا لەسەر هەمان مەتۆد بەردەوام دەبێت؟نکاری گەورە لە کۆنگرە ڕوودەدات، بەبڕوای بەڕێزت گۆڕا

 .هیچ تەحدایەكی جدی ڕووبەڕووی حزب و کۆنگرەکەی نەبۆتەوە: نادر عبدالحمید

وتار و  ن و ماڵپەڕە ئەلیکتڕۆنیەکاندا وەککە لە ڕۆژنامەکا ناڕەزایەتیەکی تەشکیالتی لە ڕیزەکانی ئەو حزبەدا هەیە،

ە خەتێکی بەاڵم هێشتا نەگەیشتۆتە ئەوەی ک ەردەدڵی هەڵدەڕێژرێن،وكیشدا وەك دبابەت باڵو دەکرێنەوە، وە لە فەیسب

بۆیە . ەبۆ حزبەکە و بۆ ئەم کۆنگرەی گەاڵڵە کرابێڕابەرایەتیەکە پەیڕەوی لێدەکات، ی خەتە سیاسی جیا لەو-فکری
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و  کێفڕاکسیۆن ئاسۆیەکی فکری سیاسی جیاواز نابیندرێت کە توانیبێتی ئەو ناڕەزایەتیانە کۆبکاتەوە لە شکڵی

 .بکات و بیەوێت لەناو کۆنگرەدا شتێک لەناو حزبەکە بزوتنەوەیەکی تەشکیالتی

. بکرێت چاوەڕوانی گۆڕانکاریەکئەوا دەکرا  ،لە خەتێکی فکری و سیاسی جیا شکڵی گرتبا ئەگەر پێشتر فڕاکسیۆنێک

ئەوە شکڵ بگرێت،  یشداو مامناوەند ، بەڵكو لە ئایندەیکی نزیکادلەم ماوە کەمەی پێش کۆنگرەهەر  نەکفکر ناکەم 

 ."لەم قوڕە هەر ئەم تەپوتۆزە هەڵدەستێت"ئەویش بەحوکمی پاشخانێکی فکری سیاسی کە ئەو حزبە هەیەتی، وەك دەڵێن 

 ی(نەهج)گەورە چیە؟ ئایە گۆڕینی سەروکەللـەی ڕابەرایەتی و دەموچاوەکانە یان گۆڕینی خەت مەبەست لە گۆڕانکاری 

دۆستانی ئەو ئەندامان و  ان،زۆر ڕەخنەی فکری و سیاسی لێرەولەوێ خراوەتەڕوو لەالیەن کادر سیاسی حزبەکەیە؟

بکرێتەوە لە خەتێکی ڕادیکاڵ و ، بەاڵم ئەوە کۆکردنەوەی دەوێت تا بەرجەستە کە جێگەی دەستخۆشانەن حزبەوە

ی هیچ تەحدایەكبۆیە  ،نابیندرێت دەستپێشکەریەکی ئاوا بەداخەوە. کەئاسۆیەکی شۆڕشگێڕانەدا و بخرێتە بەردەم کۆنگرە

 .بکرێت ی شەشکەی نەبۆتەوە تا چاوەڕوانی گۆڕانکاری گەورە لە کۆنگرەڕووبەڕووی حزب و کۆنگرە جدی

هەندێ  ،هێنێتەدیب ئاڵوگۆڕی شکڵی فشاری ئەو ناڕەزایەتیانەدا کەمێک ڕابەرایەتی لەژێرتەوە کە نەفی ئەوە ناکرێبەاڵم 

ئەوەی بەهای . هیچ بەهایەکی مێژوویی نابێت ئەوەش سەروکەللـە و دەموچاوەکانی ڕابەرایەتی ئاڵوگۆڕیان بەسەردا بێت،

ئێستا ڕابەرایەتی ئەم حزبە دەستی پێوە گرتووە و بۆتە  یمێژووی دەبێت ئەوەیە کە ئاسۆیەکی فکری سیاسی جیا لەوە

تا حزبەکە لە  خاوەن ئیمتیاز لە ڕێگەیەوە، بخرێتە بەردەم کۆنگرەکە و حزبەکە و خەبات بکرێت بۆ ساغ کردنەوەی

بە  ناڕەزایەتیەکانت بۆ ناو بزوتنەوە رێبک ێتەوە و کێشدربپچڕێن داردەسەاڵت حزبی (وە بەواقعی کلکایەتی) هاوپەیمانەتی

 .دژی خودی  ئەم دەسەاڵتە

مارکسیستی هەر لە جێگەوڕێگەی چینایەتی و خەتی سیاسی حزبەکە نیە بەتەنها، بەڵكو لەو ڕەخنانەشە کە  یڕەخنە

توانیوە ئاسۆیەکی شۆڕشگێڕانە و خەتێکی سیاسی ڕادیکاڵ، جیا لە اننەی و دەکرێنەوەو حزبەکە ڕووبەڕووی ڕابەرایەتی 

وە تاکو ئەمەش نەهێتە ئاراوە چاوەڕوانی گۆڕانکاری گەورە  ،ەڕوواڵ و خەتی سیاسی فەڕمی حزبەکە بخەنئاسۆی ز

 .نابێلەو حزبە و لە کۆنگرەکەی لە شوێنی خۆیدا 

لەدوای کۆنگرە  ستەی لەسەر بکات وێهەڵوحزبی شیوعی کوردستان کە زۆر گرنگەچ بوارێک : ئاگا پرێس -1

 کارەکانی؟بیکاتە بەرنامەی سەرەکی 

 .بکرێتە بەرنامەی سەرەکی واز، پێویستەخستنەڕووی ئاسۆیەکی فکری سیاسی جیا :نادر عبدالحمید

قسەیەکی هاوڕێیانەیە لەگەڵ کادر و ئەندام و هەڵسوڕاوانی  وەك حزب، ئەوەی کە هەمە( حشک)من هیچ قسەیەکم نیە بۆ 

ە و لێرەدا لە چەند گۆشەیەکەوە م هەیسیاسی و چینایەتی-فکریڕەخنەی تا ئەو شوێنەی پەیوەستە بە حزبەکەوە . حزبەکە

 لەناو کۆنگرە و چ پێش کۆنگرە وەیا ،ئەو بورانەی کە زۆر گرینگە هەڵوێستەی لەسەربکرێتبەاڵم . خستوومەتەڕوو

 ئەوەیە کە ئەو کادر و ئەندام و هەڵسوڕاوانەی کە دڵسۆزانە و لەخۆبوردوانە چاالکن،لەالیەن ، شدوای کۆنگرە

بەرز بکەنەوە بۆ ئاستی خستنەڕووی خەتێکی فکری  ڕابەرایەتی و گۆشەوکەناری حزبەکەڕەخنەکانیان لە ڕەخنە لە 

خەتێك کە لە ڕەنگدانەوەی  .جیاواز لەو خەتە فکری سیاسیەی کە ئێستای حزبەکەیان لەسەری دەڕوات جدی و سیاسی

ناڕەزایەتیە کۆمەاڵیەتیەکان، مانگرتن و خۆپێشاندانە جەماوەریەکان بێت دژی دەسەاڵت، نەك خەتێک بێت ڕاوێژکاری 

 .دەسەاڵت

ئەوەی لە . یەکالکەرەوە نە کافیە ونە بەاڵم  ،بەرهەقە و گۆشە جیاجیاکانی چاالکی حزب ئەڵبەتە ڕەخنە لە ڕابەرایەتی

کە پێویستە کادر و  ی ئێستایەەخستنەڕووی ئاسۆیەکی فکری سیاسی جیا لەویەکالکەرەوەیە، ەو حزبەدا چارەنوسی ئ

پێش کۆنگرە و دوای  و خەبات بکەن بۆ جێگیر کردنی لەناو حزبدا ئەندامان بیکەنە بەرنامەی کاری سەرەکیان

 .کۆنگرەش

ئەوا  شیوعیەتی مارکس و ئینگلس و لینین دەزانێتهەر کادر و ئەندام و هەڵسوڕاوێکی ئەو حزبە ئەگەر خۆی سەر بە 

نەك لە سەرچاوەی  و سیاسەتی پێبکات، پێویستە لەو سەرچاوە ئەسڵیانەی دامەزرێنەرانیەوە مانای شیوعیەت تێبگات

ی هاوپەیمانی (حشع)خەتی سیاسی  ەوە، نەك لەنوسەرەکانیان دەولەتی پێشوی سۆڤیەت وسیاسەتمەدارانی  و ستالین

 .ەوەبەعس
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هۆکارەکانی ئەم الوازیە چین و . دا بەردەوام بەرەو الوازی دەڕواتپیگەی چەپ لە کوردستان: ئاگا پرێس -4

 حیزبی شیوعی تەحەمولی چەندی ئەم شکستی و الوازیانە دەکات؟

 .من لەبەشی دووەمەوە دەستپێدەکەم. ئەم پرسیارە دوو بەشە :نادر عبدالحمید

a)  ،جێگەوڕێگەیەکی ، بەڵکوهەڵگرتنی ئایدیۆلۆژیەکی دیاریکراویش نیەچەپ بوون ئیدیعای فکری و سیاسی نیە 

لەناو کۆمەڵگەیەکی  ،لە چرکە ساتێکی مێژووییدا ، کە حزبێکی دیاریکراو هەیەتیسیاسیە عەمەلی واقعی و

 .و بزوتنەوە ناڕەزایەتیەکانی ئەوانی گرتووە هاواڵتیانوە لە پەیوەند بەو کێشانەوە کە یەخەی  ،دیاریکراودا

 دەبینین ئەو حزبە لە مێژووی بیست و چەند ساڵی ڕابردووی کوردستاندا( حشك)ئەگەر لەم ڕوانگەوە بگەڕێینەوە سەر 

 (حشک) وەکو لەسەرەوە زۆر نمونەمان هێناوەتەوە کەهەر .جێگەوڕێگەیەدا نەبووە لەو عەمەلی واقعی و بە شێوەیەکی

ی و ریدا نەبووە بەدژی دەسەاڵتی خۆماڵخۆپێشاندانی جەماوەلە بەرەی بزوتنەوە ناڕەزایەتیەکان و شەپۆلەکانی 

کوردەواری، بەڵكو لە بەرەیەکدا بووە لەگەڵ حزبە قەومیە دەسەاڵتدارەکانی کوردستان کە ئەو بزوتنەوانەیان سەرکورت 

 .کردوە

تەنها . یەکانی، تا بەرپرسیاریەتیەکی هەبێ لە شکست و الوازبزوتنەوەی چەپبەشێک نەبووە لە ( حشک)بەم مانایە 

لە چلەکان و پەنجاکانی ( حشع)، هەروەها مێژووی خۆشەویستی ئەوە نەبێت کە ڕواڵەتی فکری و ئایدیۆلۆژی ئەو حزبە

ی چلەکان و ( حشع)میراتگری وابزانن ئەم حزبە  هەڵسوڕاونێکی دڵسۆزئازادیخوازان و وای کردوە  سەدەی ڕابردوو،

یبڕاڵ ل ڕاستڕەوە بەدەوری سیاسەتە ئەو حزبە تا ئەوان خراپی یێکسودوەرگرتنە ئەمەش ببێتە و ،پەنجاکانە و چەپە

وەرگرن  و شۆڕشگێر ئاسۆیەکی فکری سیاسی ڕادیکاڵ هێڵێتەوە و ڕێگەیان لێبگرێت لەوەیکۆنسێرڤەتیڤەکەی خۆیدا ب

 .کوردەواری خۆاڵتی بۆرژوازیدەسەاڵتی  ملهوڕی، گەندەڵکاری و سەرکوتی بەدژی ،داناڕەزایەتیەکان نەوەلەناو بزوت

دەکەن و لە هەڵبژاردنە  د، حزبەکەی خۆیان بە چەپ ناوزە(حشک)ئەندام و هەڵسوڕاوانی سەر بە گەرچی کادر و 

، دەناساند" لیستی چەپ"ی حیزبەکەیان بە "لیستی ئازادی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی"لۆکاڵی و پەرلەمانیەکانی کوردستاندا 

وەك ، شەوەفەرهەنگی سیاسی یەڕوولە بەرەی ڕاستدایە، لئەم حزبە و بە عەمەلی جگە لەوەی کە بەواقعی بەاڵم 

ئەو  کردبێت،حزبێکی چەپ پێناسە  خۆی وەک ئەو حزبە ەڕمیبە ف نابینیتەوە کە سەر کاغەز دوو دێڕی یش"دروشم"

 حەزدەکەن کەئاوات و ئارەزووی ئەو کادر و ئەندام و هەڵسوڕاوانەیە چاوێلکەی  تەنها ئیدیعایەی نەبووە و نیە، ئەوە

 .ببیننحزبەکەیان ئاوا 

 (.یەمین ئەلوەسەت)ە ڕۆژئاویی حزبێکی دەستەڕاستی میانەڕەو بە تەعبیری ژوڕناڵیزمی (حشک)جێگەوڕێگەی واقعی 

 ئەوە هەڵەیە کە وا بزانرێت حزبێکی ڕیفۆڕمیستە، چونکە لەناو ناڕەزایەتیەکانی جەماوەر و ئەو بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیانەدا

کە دژی دەسەاڵت هاتوونەتە مەیدان، تا بڵێین خەتێکی شۆڕشگێڕی نیە دژی دەسەاڵت و خەتێکی  قەراری نەگرتووە

زۆر لەوە گەورەترە، ( حشک)گرفتی  .ی و ناڕەزایەتیە جەماوەریەکانداڕیفۆڕمیستی هەیە لەناو بزوتنەوە کۆمەاڵیەاڵیەت

سەرەتا دەبێ دەستی ڕابەرایەتیەکەی بشکێندرێت کە لە کلکی دەسەاڵت گیربووە، کە بۆخۆی، "گرێ کوێرەیە"وەك دەڵێن 

شەڕی شۆڕشگێری پاشان کێش بکرێتە ناو مەیدانی بزوتنەوە ناڕەزایەتیەکان و جا لەم مەیدانەدا شەڕی چەپ و ڕاست، 

 .و ڕیفۆڕمیست بوونی لەگەڵدا بکرێت

b) غیابی جەسارەت و شەهامەتی سیاسی. 

وەك دەڵێن ئەم هەویرە ئاو زۆر هەڵدەگرێت من تەنها وەك سەرخەت لێرەدا . سەبارەت بە بەشی یەکەمی پرسیارەکەش

هەم بەعەمەلی لە  ەو ،دۆکیومێنتەوە سمی و بەەکە دەبێت سەرەتا هەم بەڕئەویش یەکەم ئەوەیە . دەکەم دوو خاڵئاماژە بە 

. اڕەزایەتیەکاندا بیت و خەریکی ڕێکخستن و ڕابەرایەتیان بیت بە دژی دەسەاڵتی خۆماڵی کوردەواریناو بزوتنەوە ن

ستڕاتیژی گرتنەدەستی دەسەاڵت هەبێت دەبێ  خاڵی دووەم و لەیەکەم گرینگتر ئەوەیە کە ئەمەش کافی نیە بەڵکو

 انی گەندەڵیان وبۆ تێکشاندن و هەڵپێچان و وەالنانی ئەو دەسەاڵتە و دادگایی کردنی سەر انەوەلەڕێگەی ئەو بزوتنەو

کە سامانی سەرزەوی و ژێر زەوی کوردستانیان حەپەلوش کردوە،  ئەوانەی دەستبەسەراگرتنی مومتەلەکاتەکانیان،

ەکان و گەرمیانی کە دەستیان سورە بەخوێنی، سۆران مامە حەمەییەکان، سەردەشت عوسمانەکان و کاروان ئەوانەی

 .چەندانی تریش
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هاتبۆ مەیدان و دژایەتی دەکرد،  چۆن لەبەرامبەر ڕژێمی بەعسدا کشەهامەتی ئەوەی نەبێت وە جورئەت و ئەگەر چەپ

خوازیاری  و هەڵپێچان و وەالنانی هەڵنەگرێت، کوردیە تەئاواهی بەو شەهامەتەوە پەرچەمی دژایەتی ئەو دەسەاڵ

وە بزوتنەوە ناڕەزایەتیەکان بەم ئاسۆ فکری و سیاسیەوە دەستبەسەراگرتنی مومتەلەکاتەکانیان و دادگایی کردنیان نەبێت، 

سپێرێت کەس ڕیشی خۆی ناداتە دەست چەپ و شیوعیەت، کەس چارەنوسی مناڵەکانی نا ڕێکخراو و ڕابەرایەتی نەکات،

کە جێگەی ئەم  نەبێت نەك هەر ئەوە بەڵکو ئەگەر چەپ و شیوعیەت خاوەن ئاڵتەرناتیڤێک. بە چەپ و شیوعیەت

بگرێتەوە بە دەسەاڵتدارەتیەکی پشتبەستوو بە شۆرا و  و پەرلەمانە کارتۆنیەکەی دەسەاڵتەی سەمایە و بازاڕی ئازاد

اڵبوون بەسەر شکست و هەنگاوێك هەڵبهێنێتەوە بۆ زناتوانێت هیچ  بۆ بەڕێوەبردنی واڵت،هاواڵتیان  کۆمۆنەکانی

 .الوازیەکانی خۆیدا

-زۆر لەسەر مەسەلەی ستڕاتیژ، خەتی فکری( ئەناتۆمی کۆمۆنیزمی کرێکاری کوردستان)لە باسێکدا بە ناونیشانی 

بکات بە  هیوادارم کۆمەگیەک .رێسیاسی و ئاڵتەرناتیڤ دواوم، کە لە ئایندەیەکی نزیکیشدا وەك نامێلکەیەك چاپی دەک

لە ڕاستای زاڵبون بەسەر شکست و الوازیەکانی بزوتنەوەی چەپ و کۆمۆنیستی کوردستانی  و دیالۆگێک کۆشش

 .عێڕاقدا

nadr1506@yahoo.com 

 .6119تەمموزی  کۆتایی


