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فوئادقهرهداغی

سهرهتایهک
ره نگه  نووسین له سه ر ملمالنێیه کی سیاسی – ئه ده بی، به ر له  چل ساڵ له مه وبه ر کارێکی ئاسان نه بێت. 
له م ماوه یه دا گۆڕانێکی به رچاو به سه ر جیهان و ناوچه ی رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست و عیراقدا هاتووه . پرسی 
چاره نووسی کورد چ له  باشووری کوردستان و چ له  پارچه کانی دیکه ی کوردستان، له  ڕووی ستراتیژو 
بێئه ندازه ی  جیاوازییه کی  ده گوزه رێت  ئه مڕۆ  که   بارودۆخێک  نوێوه .  قۆناغێکی  ناوه ته   پێی  تاکتیکه وه  
له گه ڵ بارودۆخی سه ره تای حه فتاکانی سه ده ی رابردوودا هه یه،  که  )روانگه ( له و مێژووه دا سه ری هه ڵدا. 
له و ملمالنێیه دا کردبێت، شیاوترین کارێک بۆ به سه رکردنه وه ی  له به ر ئه وه  بۆ هه ر که سێک به شداریی 
و  ئایدیای خۆی  له   به ده ر  ناتوانێت  دیاره  هیچ که سێک  بدوێت.  لێی  ئه وه یه،  وه کو خۆی  مێژووه   ئه و 
چۆنایه تیی بیرکردنه وه ی شه نوکه وی مێژوو بکات، به اڵم وه ک راستیی مێژوویی، ده بێت به  گیانی هه ست 

»روانگه« و 
مێژوویه ک له  ملمالنێی 

ئه ده بی و سیاسیی نه وه یه ک 
ئه دیب و نووسه ری کورد
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به  لێپرسراوێتی کردن و ده ستپاکییه وه  ئه و الپه ڕانه  
هه ڵبداته وه،  تا پانۆراما یان دیوانێکی واقیعییانه ی 
ئه و ملمالنێیه  بۆ نه وه کانی ئه مڕۆ بگوێزێته وه . ئه مه  
لێره دا   ئه و رێڕه وه یه  که  هه وڵ ده ده م راستگۆیانه 

په یڕه وی بکه م.

بانگهوازیروانگه
دوای تێپه ڕبوونی  مانگ و نیوێک به سه ر ده رچوونی 
به یاننامه ی 11ی ئازار )مارت(ی ساڵی 1970دا، به  
واژۆی چه ند ئه دیبێک بانگه وازێکی ئه ده بی ده رچوو. 
ئه دیبه کان بریتی بوون له : »حسه ین عارف، شێرکۆ 
که ریم،  میرزا  جه اللی  بۆتانی،  کاکه مه م  بێکه س، 

جه مال شارباژێڕی، که مال ره وف محه مه د«.
روانگه ی  له   »بانگه وازێک  به ناوی  بانگه وازه که،  
له   جار  یه که م  بۆ  نوێمانه وه (،  کوردیی  ئه ده بی 
رۆژنامه ی )هاوکاری(ی ژماره  )15(ی ساڵی یه که م 
له   توانیی  بانگه وازه که   باڵوکرایه وه.    1970/4/25
ماوه یه کی که مدا ئه دیبه  گه نجه کان له  ده وری خۆی 
کۆبکاته وه ، بۆیه  بزافێکی ئه ده بیی فراوان، شان به 
ئازار  به یاننامه ی  ئه و جموجۆڵه  سیاسییه ی   شانی 
له  کوردستاندا به ڕێی خستبوو، بووه  به شێک له و 
واقیعه  نوێیه . لێشاوێک نووسین هه ر له  لێکدانه وه ی 
بانگه وازه که وه  تا سه ر شیعرو چیرۆک و چاوپێکه وتن 
)هاوکاری(دا  رۆژنامه ی  له   به تایبه تی  راپۆرت،  و 
سه رنجی  و  بایه خپێدان  مایه ی  بووه   و  ده رکه وت 
له   ئه و سه رده مه   نووسه ران و رۆشنبیرانی  هه موو 

هه موو شاره کانی کوردستاندا.
بزافێکی  ئه ده بییه دا،  بزافه   ئه م  له گه ڵ  هاوکات 
و  سیاسی  که سانی  چه ند  له نێو  نوێ  سیاسیی 
رووناکبیردا سه ری هه ڵدابوو، هه ڵسووڕاوه کانی ئه م 
بزافه  سیاسییه  سه رگه رمی پێکهێنانی رێکخستنێکی 

ئه لته رناتیڤی  ببێته   بتوانێت  که   بوون،  نوێ 
نه ته وایه تیی  بزووتنه وه ی  سه رکردایه تیی 
رووخسارێکی  کوردستانداو  باشووری  له   کورد 
نه ته وایه تییه که   بزافه   به   نوێ  پێشکه وتووانه ی 
ببه خشێ و  له گه ڵ ره وتی تێکۆشانێکی جیهانیدا بۆ 

ئازادی و یه کسانی و سۆسیالیزم گونجاوبێت. 
نووسه ری  که   سیاسییه   بزافه   ئه م  هه ڵسوڕاوانی 
به الی  که متر  سه ره تا  بوو،  یه کێکیان  وتاره   ئه م 
راستتر  یان  ده چوون،  ئه ده بییه که دا  پرسه  
بزافه   به دواداچوونی  سه ر  نه یانده په رژایه   بڵێین 
به   هه ڵسوڕاوانه ،   ئه م  چونکه   ئه ده بییه که ، 
پێکهێنانی  و  سیاسی  کاری  و  په یوه ندیکردن 
بارودۆخی  دیراسه کردنی  و  رۆشنبیری  شانه ی 
کوردستان و دانانی به رنامه ی ئاینده  بۆ پێکهێنانی 
رزگاریخوازانه ی  بزووتنه وه ی  رابه ریکردنی  و  حزب 
پێکهێنانی  دوای  خه ریکبوون.  کورده وه  گه لی 
شانه   کاری  کوردستان  لینینی  مارکسی  کۆمه ڵه ی 
بوو،  رێکخراوتر  چاالکترو  چڕترو  رۆشنبیرییه کان 
کۆمه ڵه دا  ریزه کانی  له   خۆڕۆشنبیرکردن  هه ڵمه تی 
که   گرته وه ،  بواره کانی  هه موو  بووه وه و  فراوانتر 

یه کێک له وانه  بواری ئه ده بی بوو. 
که سێک  هه ر  بوو،  ماویستی  رێکخراوێکی  کۆمه ڵه  
بیروباوه ڕی  لینینیزم –   - مارکسیزم  به    باوه ڕی 
ماوتسیتۆنگ نه بوایه  وه ک ئه ندام وه رنه ده گیرا، بۆیه  
ئه ندامه کانی، له  بواری ئه ده بدا، کاریگه رێتیی ئه و 
ئایدیایه یان به سه ره وه بوو، به تایبه تی نووسینه کانی 
چۆیانگ  و  یوان  ون  یاو  و  چینگ  چیان  و  ماو 
ئه ده بییه کانی  باڵوکراوه   ئه ده ب، هه روه ها   له سه ر 
سه رده می شۆڕشی مه زنی رۆشنبیریی پڕۆلیتاریای 
وتووێژێکی  الیه نه   ئه م  دیراسه کردنی  چین. 
سه باره ت به  ئه ده بی شۆڕشگێڕانه  له  نێو کۆمه ڵێک 
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خسته وه و  دۆسته کانیشیدا  کۆمه ڵه و  هاوڕێیانی  له  
و  باس  مایه ی  بووه   روانگه   ئه ده بی  به رهه مه کانی 
له   سه رده مه دا  له و  کۆمه ڵه   سه رنجیان.  ره خنه و 
قۆناغی پێکهاتندا بوو، ده بوایه  زۆر به  نهێنی کار 
بکات، ده بوایه  خۆی له  حکومه تی به عس و پارتی 
نه ده کرا  بۆیه   بشارێته وه ،  باڵه که یه وه   به  هه ردوو 
به  ئاشکرا و له و سه ره تایه ی کارکردنیدا ده رباره ی 
بۆ  و  ئه وه  له به ر  وه ربگرێت،  هه ڵوێست  روانگه  
کۆکردنه وه و  بۆ  بده م  هاوڕێکانم  یارمه تیی  ئه وه ی 
به   گه یشتن  و  بیروبۆچوونه کانیان  رێکخستنی 
نووسی،  وتارێکم  چه ند  یه کگرتوو،    هه ڵوێستێکی 
بوون  شه خسیم  تێگه یشتنی  راو  نووسینانه    ئه م 
ده رباره ی )روانگه (، به اڵم له  هه مان کاتدا بابه تێک 
بوو که  هاوڕێکانم  وه ک ماده یه کی رۆشنبیری بۆ 
ئه و کاته  که ڵکیان لێ وه رده گرت. به م پێیه  یه که م 
و  کۆن  مه سه له ی  ناونیشانی: »روانگه و  به   وتارم 
نوێ له  ئه ده بی کوردیدا« له  رۆژنامه ی )هاوکاری( 
ژماره  )52( به  به رواری 2ی کانوونی دووه می ساڵی 
دیکه م  وتاری  دواشیدا دوو  به   باڵوکرده وه .   1971
نووسی به  ناونیشانی: »رێگای ئه ده بی کوردایه تی 
یان رێگای روانگه«  و »ئه ده ب بۆ کێ ده نووسین؟«  
کردو  نووسینیان  به شداریی  کۆمه ڵه ش  هاوڕێیانی 
چه ند وتاری ره خنه ییان له سه ر رێبازه که و به رهه می 
روانگه ییه کان نووسی، که  دیارترینیان  نووسینه کانی 
فوئاد مه جید میسری و فازیلی مه ال مه حمودو به کر 

حسه ین  بوو.
له ڕاستیدا هه ر له  یه که م وتارمه  وه  که  دوای هه شت 
)هاوکاری(  ژماره ی   37 و  بانگه وازه که   له   مانگ 
به پێی  )روانگه (  له   هه ڵوێستم  هێڵی  نووسیم، 
ملمالنێ«  و  »یه کگرتن  ماویستی:  پره نسیپێکی 
رایه ڵێک، سه رجه م  وه ک  ئه م هه ڵوێسته   وه رگرت، 

شێوازی  به سته وه و  یه که وه   به   وتاره کانمی 
قۆناغی  له   ته نانه ت  دیاریکرد ،  نووسینه کانمی 
دووه می وتاره کانیشمدا که  ساڵی 1972  نووسیم، 
له   هاوڕێیه کمدا  چه ند  له گه ڵ  جیابوونه وه م  دوای 
دیکه،  ماویستی  رێکخراوێکی  پێکهێنانی  کۆمه ڵه و 
هه مان  به پێی  هه ناسه و  هه مان  به   هه ر  دیسان  

پره نسیپ له  )روانگه ( دواوم.

روانگهلهچههلومهرجێکداسهریههڵدا؟
کۆمه ڵه یه کی  یان  حزبێک  یان  رێکخراوێک  هیچ 
و  رۆشنبیری  کۆمه اڵیه تی،  ئابووری،  سیاسی، 
خودیانه ی  ئاره زووی  و  ویست  به   ته نها  ئه ده بی 
رێسایه که   ئه مه   سه رهه ڵنادات،  پێکهێنه رانی 
هه لومه رجی  له   روانگه   ده گرێته وه .  )روانگه (ش 
ده رکه وت،  مێژوودا  له   سیاسی  وه رچه رخانێکی 
سه رده مه ی  ئه و  کاریگه رێتیی  نزیک  دوورو 
به سه ر  کاریگه رێتییه که   هه روه ها  بوو،  به سه ره وه  
ئه وه   له به ر  هه بوو،  ره خنه لێگره کانیشییه وه  
ده بێت له  خوێندنه وه ی ئێستای روانگه و نووسینی 
ره خنه لێگره کانیشیدا ره چاوی ئه و راستییه  بکرێت. 
به و مه به سته  لێره دا ئاماژه  به  چه ند خاڵێک ده که م:
له   گه نجان  راپه ڕینی  یان  شۆڕش  1.کاریگه رێتیی 
جیهانی  هه موو  شۆڕشه ی  ئه و  1968دا،  ساڵی 
ئایدیاو  گشتگیربوو،   شۆڕشه   ئه و  گرته وه . 
فیکری  سه رچاوه   جیاوازی  به   چه پ،  سیاسه تی 
رێنوێنییان  و  سه رکردایه تی  سیاسییه کانیانه وه،  و 
رۆشنبیریی  مه زنی  شۆڕشی  به تایبه تی  ده کرد، 
پڕۆلیتاریا له  چین که  سیمای جه ماوه ری و بڕبڕه ی 

پشتی شۆڕشه که ی  گه نجان بوو.
ڤێتنام  گه لی  رزگاریخوازانه ی  جه نگی  2.گه رمبوونی 
دژی ئیمپریالیزمی ئه مریکی و هه ڵچوونی خه باتی دژه  

هه ر له  یه که م 
وتارمه  وه  که  دوای 
هه شت مانگ 
له  بانگه وازه که  
و 37 ژماره ی 
)هاوکاری( 
نووسیم، هێڵی 
هه ڵوێستم له  
)روانگه ( به پێی 
پره نسیپێکی 
ماویستی: 
»یه کگرتن 
و ملمالنێ« 
وه رگرت، ئه م 
هه ڵوێسته  وه ک 
رایه ڵێک، سه رجه م 
وتاره کانمی 
به  یه که وه  
به سته وه و شێوازی 
نووسینه کانمی 
دیاریکرد

ئێمه  )ره خنه گره کان( روانگه  به  گشتی و 
شه خسییه ته  ئه ده بییه کانیمان به  ورده بۆرژوازی 
له  قه ڵه م ده دا
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ئیمپریالیستی له  سه رانسه ری جیهاندا، به تایبه تی له  
ئاماژه کانی شکستی  ئاسیاو   باشووری رۆژهه اڵتی 
ئه مریکا، که  چه ند ساڵ به ر له  رووخانی حکومه تی 
ده ستنیشانده ی )سایگۆن( دیاربوون. ئه م جه نگه  
ره نگی  ئه و سه رده مه دا  ئه ده بییه کانی  به رهه مه   له  
داوه ته وه  و  له  نێوانیاندا ئه و به رهه مه  ئه ده بییانه ش  

هه ن که  سه ر به  روانگه  بوون.
3.جه نگی عه ره ب – ئیسرائیل له  ساڵی 1967داو 
له به رده م  عه ره بییه کان  ده وڵه ته   تێشکانی 
به رزبوونه وه ی  ئه وه ش  سه ره نجامی  ئیسرائیلدا . 
ده سه اڵتی زایۆنیسته کان له  الیه ک و توندبوونه وه ی 
فه له ستینییه کان  چه کدارانه ی  به رهه ڵستیی 
نزیکبوونه وه ی  هه روه ها  ئیسرائیل؛  به رامبه ر 
الیه نه کانی بزووتنه وه ی نه ته وه یی کوردو چه په کانی 
به رهه ڵستیکاره کانی  رێکخراوه   له   کوردستانیش 

فه له ستینه وه .
دانپێدانانی  به   ناچاربوونی  و  به عس  4.ملدانی 
به شێک له  مافه کانی گه لی کورد له  به یاننامه ی 11ی 
یه کێتیی  زۆری  کۆششێکی  و  هه وڵ  دوای  ئازاردا 
سۆڤیه ت له  ڕێی که سایه تییه کی دیپلۆماسیی وه ک 
)پریماکۆڤ(ه وه، ئه و به یاننامه یه ی که  گه شه کردنی 
بۆ  رۆشنبیرییه کانی  ئه ده بی  و  زانستی  داموده زگا 

ماوه ی چه ند ساڵێک لێکه وته وه.
نه ته وایه تی  بزووتنه وه ی  باڵێکی  5.سه رکه وتنی 
کورد و تێشکانی باڵێکی تریان که  بۆ چه ند ساڵ 

هاوکاریی ده سه اڵتی به عسی کرد.
6.هه لومه رجی ده ستپێکردنی وتووێژ له  نێوان هه ردوو 
هه ر  ئه مجاره ش  یه کگرتنه وه ،  بۆ  پارتیدا  باڵه که ی 
به هۆی گه وره  دیپلۆماسیی سۆڤیه تی پریماکۆڤ-و 
له  ساڵی  یه کگرتن  ئاکام گه یشتنی هه وڵه کانی  به  
هه ردوو  رێکخستنه کانی  تێکه ڵبوونه وه ی  1971داو 

حزبه که .
7.هاوکاتی یه کگرتنه وه ی هه ردوو باڵه که ی پارتیش، 
دامه زراندنی کۆمه ڵه ی مارکسی لینینی کوردستان و 
ئه و هه لو مه رجه  فیکری و سیاسی و رێکخراوه ییه ی 

کۆمه ڵه  خولقاندی.

پێگهیچینایهتییروانگهورهخنهگرهکان
ئه و سه رده مه،  ئێمه  )ره خنه گره کان( بۆ دیاریکردنی 
ناسنامه ی که سه کان و شوناسی رێکخراو و کۆمه ڵ 
و ئیتیجاهه  ئه ده بی و رۆشنبیرییه کان په نامان بۆ 
شیکردنه وه یه کی چینایه تی ده برد، واته  ئه وه نده ی 
شیکردنه وه ی  ئامرازی  فێربووبووین،  کاته   ئه و 
به رامبه ره کانیشمان  به کارده هێنا،  مارکسییانه مان 
به   و سایکۆلۆژییه کانی سه ر  پێوه ره  سۆسیۆلۆژی 
قوتابخانه  رۆژئاواییه کانیان بۆ هه ڵسه نگاندنی که س 
ئێمه   بۆیه   به کارده هێنا،  نه یاره کانیان  ئیتیجاهه   و 
)ره خنه گره کان( روانگه  به  گشتی و شه خسییه ته  
ئه ده بییه کانیمان به  ورده بۆرژوازی له  قه ڵه م ده دا، 
دیاره  ورده بۆرژوازیش به پێی سه رچاوه  مارکسییه کان 
سه رباری  ئێمه   هه یه .  به خۆیان  تایبه تی  سیفه تی 
ئه م ناسنامه یه،  پێمان وابوو که  ئه م ورده بۆرژوازییه  
نیمچه   سیستمێکی  سایه ی   له   ئه وه ی  هۆی  به  
ئایدیای  کاریگه رێتیی  ده ژین،  ده ره به گیدا 
بۆ  هۆکارێکه   ئه مه ش  به سه ره وه یه ،  ده ره به گییان 
ئاماده   ره خنه دا  بچنه وه و  به گژ  توندی  به   ئه وه ی 
به رهه مه کانیان قبووڵ بکه ن؛  له   نه بن  ره خنه گرتن 
و  بچن  و  بێن  نوێدا  و  کۆن  نێوان  له   هه روه ها 
هه ڵوێستیان له م کایه یه دا جۆرێک له  هه ڵواسراوه یی 
له   فه ردییه ت  ورده بۆرژوا  وه ک  و  دیاربێت  پێوه  
دژی  ئه وه ی  پاساوی  به   و  هه بێت  هه ڵوێستیاندا 
ئیلزامن،   رێکخستن و ئیلتیزامی سیاسی و فیکری 
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هه ڵسه نگاندنه   له م  جگه   ره تبکه نه وه.  ئه ده بی  و 
که م  به   گۆشه گیرو  نه ته وه په رستیی  ناسنامه ی 
سه یرکردنی جه ماوه رمان ده دایه  پاڵیان به  به ڵگه ی 
زمانه ی  ئه و  شێوازی  و  نووسینه کانیان  ناوه رۆکی 
ئاستی  له گه ڵ  ئێمه   له الی  که   ده نووسی  پێیان 
جه ماوه رێک، که  ئه و کاته  زۆربه ی نه خوێنده واربوو، 

نه ده گونجا. 
ئه ده بییه کانییه وه   هێما  زمانی  له   روانگه ش  دیاره  
هه ڵسه نگاندنیان هه بوو بۆ ره خنه گره کان، ئه گه رچی 
وه سفێکی چینایه تییان بۆ نه ده کردین، به اڵم به شێک 
پێمانیان  پاڵیان  دابوومانه   ئێمه   سیفه تانه ی  له و 
ناوده برد،  دۆگم  به   ئێمه یان  ئه وان  ده گوته وه . 
پێیان وابوو ئازادییان لێ زه وت ده که ین، له جیاتی 
دیاریکراو  فیکرێکی  یان  رێگه یه ک  به   ئیلتیزام، 
ئیلزامیان ده که ین. پێیان وابوو ئێمه  که سپه رستین 
ماوتسیتۆنگه وه ،  و  ستالین  پیاهه ڵوتنی  له ڕێی 
توندوتیژین  الیه نگیری  ئێمه   وابوو  پێیان  هه روه ها 
به   ئاینده دا  له   خۆمان  بیروباوه ڕی  ده مانه وێت  و 
بوونی  له وه   بسه پێنین، جگه   توندوتیژییه وه   هۆی 
گیانی ئینته رناسیۆنالیستییان له  ئێمه دا به  خه وش 
ده زانی و پێیان وابوو له  ڕێگای نه ته وه  المانداوه و 
له  جیاتی خه مه  نه ته وایه تییه کان، خه مه  ناوچه یی و 
جیهانییه کانمان خستووه ته  ریزی پێشه وه.  له ڕووی 
نه زان  به   ئه ده بدا  کایه ی  له   ئێمه یان  ئه ده بیشه وه  
ئه ده بی  به  شوێنکه وتووانی  که م  یان النی  ده زانی 
خه ڵکی  به   ئه ده به یان  ئه و  پێوه ره کانی  و  کۆن 

ده ناساندین.

ناکۆکییهکانیروانگهورهخنهگرهکان
ئه گه ر وتاره کانی ئه و پۆلیمیکه  ئه ده بی و سیاسییه  
فراوانه ی ئه وسا، واته  چل ساڵ له مه وبه ر جارێکی 

ناکۆکی  بابه تی  و  خاڵ  کۆمه ڵێک  بخوێنینه وه ،  تر 
ده بینین. له به ر ئه وه  بێ شرۆڤه کردنیان لێره دا به  

کورتی ده یانخه ینه ڕوو.
1.روانگه  دروشمی )وته ی نوێ، بیری نوێ، کرداری 
نوێ(ی بۆ خۆی دیاری کردبوو، رایان وابوو که  ئه و 
ئه ده به ی پێشکه شی ده که ن ئه و سێ الیه نه  نوێیه ی 
ده بێت  نوێ  وته ی  وابوو  بڕوامان  ئێمه ش  تێدایه ؛ 
سۆسیالیستی  ریالیزمی  شۆڕشگێڕانه و  ریالیزمی 
لینینیزم   – مارکسیزم  ده بێت  نوێ  بیری  بێت، 
نوێش  کرداری  بێت،  ماوتسیتۆنگ  بیروباوه ڕی   –
ده بێت کارێکی رێکخراوه یی کۆمۆنیستی بێت له  نێو 

جه ماهیردا.
خۆیدا،  گشتێتیی  له   روانگه،   2.به رهه مه کانی 
ئه ده بێکی نه ته وه یی )هه موو نه ته وه (ی به رجه سته  
گه ل  ئه ده بی  له سه ر  پێداگریمان  ئێمه ش  ده کرد، 
ده کرد، گه لیش له الی ئێمه  کرێکاران و جووتیاران و 
ورده بۆرژوازی شۆڕشگێڕو بۆرژوازی نیشتمانی بوو.

3.روانگه  بانگه شه ی بۆ ئه ده بێکی ئازادی بێسنوور 
ئازادی  که   وابوو  بڕوامان  ئێمه ش  ده کرد،  رۆخ  و 
ره ها نییه و واقیعێک له م جیهانه دا نییه  پێی بڵێن 

ئازادیی بێسنوور و بێپه ی.
ده سته یه ک  بۆ  ئه ده ب  ئێمه   ده یانگوت  4.روانگه  
لێمان  خه ڵکی  نییه   مه رج  و  ده نووسین  )نوخبه ( 
بۆ  ئه ده ب  ده بێت  ده مانگو ت  ئێمه ش  تێبگه ن، 

خه ڵکی و بۆ ملیۆنه ها که س بنووسرێت.
نووسه ران  و  ئه دیبان  به   شاهیدی  رۆڵی  5.روانگه  
ده دا، واته  شاهید بن له سه ر سه رده مه که ی خۆیان، 
ئێمه ش رۆڵێکی ئه کتیڤمان بۆ ئه دیبان و نووسه ران 
داده نا، که  ده بێت شانبه شانی جه ماهیر پراکتیکی 

خه باتی شۆڕشگێڕانه  بکه ن.
هاوچه رخ  کوردیی  ئه ده بێکی  بانگه شه ی  6.روانگه  

ڕوانگەییەکان پێیان وابوو ئێمه  الیه نگیری 
توندوتیژین و ده مانه وێت بیروباوه ڕی خۆمان له  
ئاینده دا به  هۆی توندوتیژییه وه  بسه پێنین

روانگه  رۆڵی 
شاهیدی به  
ئه دیبان و 
نووسه ران ده دا، 
واته  شاهید 
بن له سه ر 
سه رده مه که ی 
خۆیان، 
ئێمه ش رۆڵێکی 
ئه کتیڤمان 
بۆ ئه دیبان و 
نووسه ران داده نا، 
که  ده بێت 
شانبه شانی 
جه ماهیر 
پراکتیکی 
خه باتی 
شۆڕشگێڕانه  
بکه ن
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پیاده کردنی  بۆ  خۆی  ئه رکی  ده کردو  مۆدێرنی  و 
ئه رکی  ئێمه ش  کردبوو،  ده ستنیشان  ئه ده به   ئه و 
شۆڕشگێڕانه و  واقیعیی  ئه ده بێکی  به دیهێنانی 
رزگاریی  قۆناغی  بۆ  شۆڕشگێڕانه مان  رۆمانسیی 
و  نیشتمانی(  دیموکراتیی  )شۆڕشی  نیشتمانی 
قۆناغی  بۆ  سۆسیالیستی  واقیعیی  ئه ده بێکی 
له م  هه ر  دانابوو.  ئه ستۆی خۆمان  له   سۆسیالیزم 
ده ره وه ی  له   و  ژوور  له   ئه ده بی  روانگه   بواره دا، 
قۆناغی مێژووییدا ده بینی، ئێمه ش ئه رکی ئه ده بمان 
ده بێت  مانا  به   گرێدابوو،  مێژووییه وه   قۆناغی  به  
به دیهێنانی  خزمه تی  له   واڵتێکدا،  هه ر  له   ئه ده ب 
ئه و  به پێی  بێت،  مێژووییه که دا  قۆناغه   ئه رکه کانی 

قۆناغه ی که  ئه و واڵته  ده یبڕێت.
7.روانگه  باوه ڕیان به  ئه ده بێکی هه مه ڕه نگ هه بوو، 
هه بوو  ئه ده بی  کێبه رکێی  به   باوه ڕمان  ئێمه ش 
ئه ده بی  بۆڕبۆڕێنی  به   وتارێکمدا  له   کاته   ئه و  که  

ناوزه دم کرد.
ته نها  روانگه   ره خنه گرتن،  به   8.سه باره ت 
ئه وه   شایسته ی  به   ره خنه ی  بواری  پسپۆڕه کانی 
ده زانی ره خنه بگرن، به اڵم ئێمه  جه ماهیریشمان به  
یه کێتیی  داوای  و  ده زانی  ره خنه گرتن  شایسته ی 
ره خنه ی پسپۆڕه کان و ره خنه ی جه ماهیریی ده کرد.
له   ده کرد  شێوه   له سه ر  جه ختیان  زۆر  9.روانگه  
ده قی ئه ده بیدا و زێتر شێوه یان له ال مه به ست بوو، 
ئێمه ش جه ختمان له سه ر یه کێتیی شێوه و ناوه رۆک 
ده کرد و ناوه رۆک له  ریزی پێشه وه،  له و بڕوایه وه  
یه که م  پله ی  به   یه که یان،  هه ر  چینه کان،  که  

ناوه رۆکیان مه به سته . 
خاڵ  یه ک  له   سه ره وه   خااڵنه ی  ئه و  10.هه موو 
ئه ویش  به رجه سته ده بوو،  ناکۆکیدا  بابه تی  و 
په یوه ندیی نێوان ئه ده ب و سیاسه ت بوو، روانگه ، 

خاوه نی  جیاده کرده وه،  سیاسه ت  له   ئه ده بیان 
تیۆریی )ئه ده ب بۆ ئه ده ب( بوون، هه رچی ئێمه یش 
ده ویست،  سیاسه تمان  و  ئه ده ب  یه کێتیی  بووین 
سته مدیده   گه لێکی  بۆ  که   وابوو  بڕوامان  چونکه  
که  له  ژێر باری چه وساندنه وه ی نه ته وایه تیدا بێت 
نه بوو(  ئارادا  له   جینۆساید  هێشتا  کاته   )ئه و 
ناکرێت ئه ده به که ی به  سیاسه ته وه  گرێنه دات، بۆیه  
ده کرد  ئه ده بمان  و  سیاسه ت  یه کێتیی  بانگه شه ی 
پێیه ش  به و  هه ر  پێشه وه ،  له ڕیزی  سیاسه ت  و 
پێکه وه   ئه ده بیمان  و  سیاسی  ره خنه ی  یه کێتیی 
داوا ده کرد، که  دیسان ره خنه ی سیاسی له  ریزی 

پێشه وه دا بێت.

دهوریمێژووییروانگه...روانگهچییکرد؟
راستییه ک هه یه  پێویسته  هه ر که سێک که  دیراسه ی 
هه ڵسه نگاندنه کانیدا  له   تا  بیزانێت  ده کات  روانگه  
جیاجیاو  ئاستی  ئه ویش  نه چێت،  به هه ڵه  
و  هه ڵوێست  یه کنه بوونی  جیاوازو  تێگه یشتنی 
کاردانه وه ی جیاوازی ئه دیبه کان بوو  به رامبه ر هه ر 
یه کێک له و بابه تانه ی ملمالنێی فیکری و ئه ده بیی 
ره خنه گره کانیش  بۆ  راستییه   ئه م  ده کرا.  له سه ر 
روانگه   ده ڵێین  که   واته   شیوه یه یه ،  به و  هه ر 
ته واوی پرسه   له   روانگه ییه کان  نییه  هه موو  مه رج 
سیاسی و ئه ده بییه کاندا وه ک یه ک بووبن، هه روه ها 
ئه گه رچی  یه کنه بوون،  هه میشه   ره خنه گره کانیش 
یه کگرتوویی و  فیکری سووربوونیان له سه ر بردنه  
و  ده کرا  به دی  له ماندا  زێتر  ملمالنێکه   پێشه وه ی 

ریزه که یان پته وتربوو. 
ئه و ده سته  ئه دیبه ی بانگه وازه که یان واژۆکرد هه ر له  
سه ره تاوه  ناکۆکیی له  نێوانیاندا هه بوو، به تایبه تی 
له  ڕووی سیاسییه وه،  چونکه  پێش ئه مه  سه ر به  
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ئینتیمای حزبی جیاجیابوون)قیاده  مه رکه زی حزبی 
شیوعی، کاژیک، پارتی - باڵی مه کته بی سیاسی(. 
له م ئینتیما جیاوازه دا، فراوانتریش له وه ی ده سته ی 
رۆشنبیره   و  ئه دیب  ئه و  له نێو  بانگه وازه که  ، 
گه نجانه شدا هه بوو که  روانگه یان له ال په سه ندبوو. 
ره خنه گره کانیش به تایبه تی )نووسه ری ئه م وتاره و 
فوئاد مه جید میسری و شه هید فازیلی مه ال مه حمود( 
له  قۆناغی یه که مدا ئینتیمای سیاسییان بۆ کۆمه ڵه  
له  قۆناغی دووه می ملمالنێکه دا که  ساڵی  هه بوو، 
1972 دوای نووسینه که ی شێرکۆ بێکه س )روانگه و 
کوێره ڕه خنه ( ده ستی پێکرد،  هه ر یه که یان سه ر به  
رێکخراوێکی سیاسیی جیابوون )فازیل – قیاده ی 
مارکسی  کۆمه ڵه ی   – میسری  فوئاد  مه رکه زی، 
لینینی کوردستان، فوئاد قه ره داغی – رێکخراوی 
مارکسی لینینی شیوعییه کانی عیراق(، به اڵم له به ر 
سه رچاوه ی  و  بوون  ماویست  هه رسێکیان  ئه وه ی 
بوو،  ماویستی  ئه ده بیاتی   زیاتر  نووسینه کانیان 
سیاسییه  ئینتیما  جیاوازی  به   هه ستی  که سێک 

حزبییه  که و هه ڵوێستیان له  روانگه  نه ده کرد.
له ڕاستیدا کاردانه وه ی ئه م سێ نووسه رو ره خنه گره  
ئه وه نده ی  نه بوو،  یه ک  وه کو  روانگه   به رامبه ر 
هه بێت،  وتاره وه   ئه م  نووسه ری  به   په یوه ندیی 
ملمالنێ(  و  )یه کگرتن  پره نسیپی  هه مان  له سه ر 
ئیجابییه کانی  الیه نه   ئه وکات  بۆیه   به رده وامبوو، 
روانگه ی فه رامۆش نه کردو له  وتاره کانیدا ئاماژه ی 
پێیان داوه،  که  لێره دا به شێکیان به  کورتی به یان 

ده که ینه وه:
ته مموزو  چوارده ی  شۆڕشی  تێشکانی  دوای  1-له  
هێرشی سه ربازیی حکومه تی قاسم له  ساڵی 1961دا 
ده گات،   1970 ئازاری  به   تا  کوردستان  سه ر  بۆ 
سڕبوون و وشکه وه بوونێکی به رچاو به  رۆشنبیریی 

دیاربوو.  ئه ده به وه ،  به   به تایبه تی  کوردییه وه ، 
ده شێت ئه م حاڵه ته  به  متبوونی ئه ده بیی ناوبه رین، 
به اڵم روانگه  توانیی ئه و گۆمه  مه نده  بشڵه قێنێت 
بۆیه   بکاته وه ،   کوردیدا  ئه ده بی  به  به ری  گیان  و 
له  یه که م وتارمدا ئه م راستییه و چه ند راستییه کی 

دیکه م له م باره یه وه  به یان کردووه .
2-روانگه  توانیی قۆرخکردنی ئه ده بی کوردی له الیه ن 
به رهه مه وه   بێ  په ککه وتووی  ئه دیبی  کۆمه ڵێک 
خاوه ن  گه نجی  نه وه یه کی  و  بهێنێت  پێ  کۆتایی 

تواناو به هره  به  ده وری خۆیدا کۆبکاته وه .
کۆنه پارێزانی  له   ترس  دیواری  توانیی  3-روانگه  
کورد بڕوخێنێت و له سه ر پرسی ئافره ت هه ڵبداتێ 
قه ڵه مه   »ئه ی  وه ک  بوێرانه ی  بانگه وازێکی  و 
خوێندکارانی  که   ده ربکات،  یه کگرن«  نه ترسه کان 
کۆمه ڵه   ئه ندامی  که   به غدا،  زانکۆی  له   هاوڕێمان 
و  پشتگیری  له   هه بوو  دیاریان  رۆڵێکی  بوون، 

ناردنی بروسکه و ته بلیغاتی سیاسیدا.
4-بانگه وازه که  پره نسیپی سوودوه رگرتنی له  کو لتوور 
و بایه خدان به  نوێکاری له  ئه ده بدا  راگه یاند، به مه ش 
گورزێکی باشی گه یانده  دوو  بیرکردنه وه ی هه ڵه : 
یه که میان وه رگرتنی هه موو کولتووری رابردوو به بێ 
بژارو ته ته ڵه کردنی، دووه میان ره تکردنه وه ی هه موو 
ئه و کو لتووره  ی له  رابردوودا به رهه مهاتووه و بۆمان 

به جێماوه . .
5-به کارهێنان و هاندانی گه نجان له سه ر یاخیبوون 
و شۆڕش و نوێکردنه وه ، بوارێکی باشی ره خساند 
دواکه وتووی  ئه قڵییه تی  له   سامیان  گه نجه کان  که  
خۆشبکات  زه مینه ش  و  بشکێت  کورده واری  باوی 
که  ئێمه ی هه ڵسوڕاوانی بزووتنه وه ی سیاسیی ئه و 
و  نووسین  و  ئاخاوتن  له   بین  ده ستئاواڵه تر  کاته  
ئه گه رچی  خه ڵکه وه ،  به   په یوه ندی  و  هه ڵوێست 

روانگه  باوه ڕیان به  ئه ده بێکی هه مه ڕه نگ هه بوو، 
ئێمه ش باوه ڕمان به  کێبه رکێی ئه ده بی هه بوو

روانگه  زۆر 
جه ختیان 
له سه ر شێوه  
ده کرد له  ده قی 
ئه ده بیدا و 
زێتر شێوه یان 
له ال مه به ست 
بوو، ئێمه ش 
جه ختمان 
له سه ر یه کێتیی 
شێوه و 
ناوه رۆک ده کرد 
و ناوه رۆک له  
ریزی پێشه وه،  
له و بڕوایه وه  
که  چینه کان، 
هه ر یه که یان، 
به  پله ی یه که م 
ناوه رۆکیان 
مه به سته 
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له مپه رێکی  هه ر  هێشتا  نهێنی  کاری  بارودۆخی 
له به رده م کاره کانماندا دروستکربوو.

خه ڵک  بۆ  روانگه   نووسینی  زمانی  6-هه رچه نده  
پاککردنه وه ی  و  رێزمان  ڕووی  له   به اڵم  نه بوو، 
ده ستبردن  و  بیانی  وشه ی  له   کوردی  فه رهه نگی 
بۆ خه یاڵ و وێنه ی شیعری   و وێنا هونه رییه کان، 
داهێنانێکی کرد، که  دوایی به  سوود گه ڕایه وه  بۆ 

زمان و ئه ده بی کوردی.
و  بزواندن  گرنگتر  خااڵنه   ئه و  7-له  هه موو 
ره خنه ی  فراوانی  بزووتنه وه یه کی  جێگیرکردنی 
ئه سپی  ئه دیب  نووسه رو  ده یان  که   بوو،  ئه ده بی 
بزووتنه وه یه ی  ئه م  ئاکامی  دا.  تاو  تێدا  خۆیان 
ره خنه ، جگه  له  خستنه وه ی گه نجینه یه کی ئه ده بی،  
هه زاران گه نجیشی به ره و خوێندنه وه و به شداریکردن 
له  بزووتنه وه ی سیاسیدا هان دا، که  له سه ر بنه ماو 
پێوه رێکی نوێ بیربکه نه وه و کار بکه ن و له  خزمه تی 
گه ل و نیشتمان و داخوازی و ئامانجه کانی جه ماهیردا 
له   ره خنه گره کان  ره خنه ییه ی  گیانه   ئه م  هه ر  بن. 
بواری ئه ده بدا پیاده یان کرد،   دواتر بووه  هێزێکی 
کاریگه رو به  سوودوه رگرتن له و زانیارییه  فیکری و 
له  ملمالنێی فیکری و  سیاسییانه ی ره خنه گره کان 
له ڕێی  ده کردنه وه و  روونیان  کاته دا  ئه و  سیاسیی 
ئه ده ب و ره خنه ی ئه ده بییه وه  ده یانگه یاند،  هانی 
کۆمه ڵه وه   ریزه کانی  به   دا  کوردی  گه نجی  سه دان 
هه ڵگیرساندنی  له   پاشانیش   و  بن  په یوه ست 
بزووتنه وه ی به ره نگاریی چه کدارانه دا دژی حوکمی 
و  بکه ن  به شداریی  به عس  فاشستی  و  شۆڤێنی 

بجه نگن.  
له   سیاسی   – ئه ده بی  دیارده یه کی  وه ک  روانگه  
و  دیاریکراوی کۆمه ڵگه ی کوردی  مێژوویی  بارێکی 
بزووتنه وه  نه ته وایه تییه که یدا هاته  ژیانه وه . له گه ڵ 

هاتنیدا تۆوی هه ڵوه شاندنه وه ی خۆی هه ڵگرتبوو. 
ده رگیری  نه بوو.  له نێویدا  ئایدیۆلۆژی  یه کێتییه کی 
چه ند ناکۆکیی جیاجیا بوو. له  پێگه ی چینایه تیی 
چاالکییه   سه رده مه وه   ئه و  ناڕازیی  ورده بۆرژوازیی 
ده دا.  ئه نجام  خۆی  ملمالنێکانی  و  ئه ده بییه کان 
پێشبینیی  به   پێکهاته که ی  روانگه و  واقیعی 
ئێمه ی ره خنه گره کان ئه وه نده ی تێدا نه ده بوو، که  
به ره وڕووی  ناکۆکییانه ی  ئه و  سه رجه می  به رگه ی 
سه رخانی  له گه ڵ  روانگه   بووبوونه وه  بگرێت. 
بوو.  ناکۆکیدا  له   کاته دا  ئه و  باوی  کۆمه اڵیه تیی 
له گه ڵ  بیرکردنه وه ی  میتۆدی  و  روانین  ناکۆکیی 
کو لتووری باوی خاوه ن مێژووی نه ته وه یی هه بوو. 
بارودۆخی جیهانی و ناوچه یی و ناوخۆش، له  ڕووی 
بره وسه ندنی بزووتنه وه ی کرێکاری و کۆمۆنیستی و 
بزووتنه وه  رزگاریخوازانه  نیشتمانییه کان له  ئاسیاو 
به رژه وه ندیی  له   التیندا،  ئه مریکای  ئه فریقیاو 
جیهانبینی  نه بوو.   ئه ودا  به رده وامیی  و  ملمالنێ 
وه ک  تا  نه بوو  دیاریکراویان  ئایدیۆلۆژیایه کی  و 
و  سیاسی  و  فیکری  هه ڵوێسته   بۆ  سه رچاوه  
ئه ده بییه کانیان بۆی بگه ڕێنه وه . له  ژیانی واقیعیی 
جه ماهیری خه ڵکی کرێکارو جووتیارو زه حمه تکێشی 
کوردستانه وه  دووربوون، ئه ده به که شیان بۆ نوخبه  
بوو نه ک بۆ ئه و جه ماهیره و  ... هتد. له به ر ئه وه  وه ک 
ئێمه  پێشبینیمان کرد یه کگرتنه که یان له و رێبازه دا 
ناکۆکییه کان  سه ره نجامیش  بوو،  کاتی  و  نیسبی 
کاریتێکردن و دوای ماوه یه ک سه ری هه ڵداو به ره و 
هه ڵوه شاندنه وه ی بردن. روانگه  له  به رامبه ر ئایدیاو 
سه رکه وتنی  کوردیدا  کۆمه ڵگه ی  باوی  رۆشنبیریی 
ئایدیاو  به رامبه ر  له   به اڵم  به ده ستهێنا،  به رچاوی 
رۆشنبیریی زیندووی مارکسیزمی ئه و کاته  شکستی 
هێناو، دواجار خۆیان به  وازهێنان و ساردبوونه وه یان 

ناکامی و شکستی رێبازه که یان راگه یاند.


