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وشەیەک بۆ پێشەکی
کاتێ پەیامی «بۆ گورباشۆۆۆۆۆەی مەزن ،لەگەو سۆۆۆۆاو و ییواخوازیدا»1م
نوو سی ،ئەو گوتارەی ئەو دەمەی یاوڕێ گوربا شۆەی لێ دەرچێ کە لە
کۆنگرەی بیسۆۆۆۆۆتوحەوتەمی حیزبی شۆۆۆۆۆیوعیدا ،لە  ٢٥شۆۆۆۆۆوباتی سۆۆۆۆۆا ی
١٩٨٦دا خوێندیەوە ،لە خوێندنەوەکانمدا چاوم بە نووسراوێ نەکەوتبوو
کە لە یەکێتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر چۆۆا کرابێ و پەیوەنۆۆدی بە سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی
«پەرەسۆۆۆۆترۆیکا» و «گالسۆۆۆۆنۆسۆۆۆۆت» ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەوە بووبێ .پاش چاپبوونی
پەیامەکەم بە چەند مانگێک ،بارودۆخ وا کەوتەوە کە نوسۆۆۆۆۆۆۆ ەیەکی
«پەرە سترۆیکا»م دە ستبکەوێ کە «حمدي عبدالجواد» وەریگێڕابوو و
«مح مد المعلم» پێ یدا چووبۆوە و «دار الشۆۆۆۆۆۆۆر »ی بێروور باوی
کردبۆوە ،لەگەو چەند ژمارەیەکی گۆەار و ڕۆژنامەی مۆسۆۆکۆدا کە یی
سۆۆەردەمی «بنیاتنان و ڕوونبوونەوە» بوون .ئەوانە ئاسۆۆۆی بەرینیان لە
بەردەممدا کردەوە تا  -بە گوێرەی توانا  -پێیدا بڕۆم و یەندێ شۆۆۆۆۆتم
لێیان دەسۆۆت بکەوێ کە یی سۆۆەردەمی سۆۆتالین و دواتر بن ،تا دەگاتە
سەردەمی سەرۆک گورباشۆڤ.
یەروەیا ئەو واقیعە کواڵوەی یەکێتی سۆۆۆۆۆەیەتی کە یەر لە سۆۆۆۆنووری
میللی و حکوومەتۆۆدا مۆۆابۆوە و تیۆۆایۆۆدا بننۆۆانەوەی بە سۆۆۆۆۆۆۆەر یەکۆۆدا
 - 1مسعود محمد« ،إلی العظیم غورباتشوف :تحیة ورجاء» .بغداد –
 .1988ئەم کتێبە بە ناونیشانی «بۆ گورباشۆەی مەزن :لەگەو ساو و
ییواخوازیدا» لە الیەن حەکیم کاکەوەیس-ۆەوە تەرجەمەی کوردی کراوە.
حەساری گەورە ،کەرکووک ،کوردستان .2013
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کە ەکەبووی تێکەاڵوی ئەو لێشۆۆۆۆاوە بەتینە دەبێ کە دەوروبەری حەفتا
سا ە پێشی گیراوە .جا بە ڕوونی بۆم ئاشکرا بوو کە ئەوپەڕی بۆچوونم
لە سۆۆۆۆۆەر ئەو خراپییەی کە دەیان سۆۆۆۆۆاو بوو خۆی بە سۆۆۆۆۆەر گەالنی
سۆۆۆۆۆۆەیەتدا سۆۆۆۆۆەپاندبوو ،لەو قەبارە ڕاسۆۆۆۆۆتییەی خۆی زیاتر نەبووە کە
تاکەکانی گەلی سۆۆۆۆۆۆەیەتی ،لەم سۆۆۆۆۆەردەمەدا ئاشۆۆۆۆۆکرای دەکەن و لە
ڕۆژنامە و باوکراوەکاندا دەینووسۆۆۆۆۆۆۆن و بۆچوونیشۆۆۆۆۆۆۆم لە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئەو
بەربەسۆۆۆۆۆۆۆتانەی کە دانرابوون ،لە واقعی خۆیان گەورەتر نەبوو .بۆیە بۆ
بەردەوامبوون لە سۆۆۆەر ئەو یەنگاوانەی کە پێشۆۆۆتر نابوومن یەسۆۆۆتێکی
وەیا گرتبوومی پێشۆۆۆۆۆی پێ نەدەگیرا و یەر دەبوو لە سۆۆۆۆۆەر نووسۆۆۆۆۆینی
«پەرەسترۆیکا  -بنیاتنانەوە» لە سنووری توانا و بە گوێرەی بارودۆخی
چاپکردن و باوکردنەوە بەردەوام بم ،بەاڵم نووسین زیادی کرد و وای
لێ یار لە کتێبێکدا جێی نەبێتەوە و منیش بە باشۆۆۆۆۆۆۆم زانی لە یەکەم
دەرفەتتدا بەشۆۆۆۆۆۆۆی یەکەمی چا بکرێ ئەوەش بۆ خۆپارێزی لە دوو
مەترسی ،یەکەمیان ئەوە بوو چاپکردنی یەموو ئەوانەی دەیاننووسم لە
یەک کتێبدا لە توانای من بەدەر بوو ،دووەمیش ،چاپکردنیان بە یەک
جار دەبوو بۆ کاتێ دوا ب رێ کە دەستم بە سەر بارودۆخەکەیدا نەڕوا
و نەزانم یە کەوتەکانی چۆن دەبن .لەبەر ئەوە بەشۆۆۆۆۆۆۆی یەکەم بوو بە
پ شکی بە شداربوونی ئەو یەو ەی کە بۆ خۆ شکردنی ڕووبەرێکی کەمی
شاڕێیەک دابووم کە ییواخواز بووم بەرەو ئاسۆی ڕووناکتر و ئاسایشی
زیاتر بڕوا.
مەسعوود محەمەد
بەغدا – ١٩٨٩/٨/٤
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«بۆ خوێنەر»
ئەوە دەسۆۆۆت ێک یا ناونیشۆۆۆانی ئەو پێشۆۆۆەکییەیە کە شۆۆۆەش الپەڕە ،لە
الپەڕە پێنجەمەوە تا دەیەمی خایاندووە و لەو پێشۆۆۆەکییەشۆۆۆدا زۆر ڕا و
بۆچوون خراونەتە ڕوو کە پێویسۆۆت بە بەدواداچوون دەکەن ،بەاڵم من
تایبەتمەندیم بە یەندێکیان دا تا باسەکە بۆ خوێنەر درێژ و ماندووکەر
نەبێ .خا ە یە بژێردراوەکانی پێشەکییەکە و یەرچییەکی لە کتێبەکەدا
لێی دەکەوێتەوە جێی ئەوە بۆ خوێنەر ناگرێتەوە بە کتێبەکەدا بچێتەوە،
چونکە ناکرێ ڕۆحی کتێبەکە و کەشویەوای دەوری ئەو خااڵنەی قسە
لەسۆۆۆەرکردن دەخوازن ،بە تێروتەسۆۆۆەلی لەم الپەڕانەدا جێیان ببێتەوە.
خوێنەر ئەوەش دەبینێ الیەنێکی قسۆۆۆۆۆۆۆەی من ئاماژەیە بە یەندێ لەو
بۆچوونانەی کە لە قسۆۆەکانی سۆۆەرۆک گورباشۆۆۆەدا یاتوونە بێ ئەوەی
دەقەکانیان بگوازمەوە ،چونکە گوازراوەکان یەر ئەوانەن کە قسەیان لە
سۆۆۆۆۆۆۆەر دەکرێ .لێرەدا و لە چوارچێوەی یە بژاردنەکەدا کە یەک بە
دوای یەک و بە پێی ڕیزبەندییان لە پێشۆۆۆۆەکییەکەدا ،بەوپەڕی کورتی
لە سەریان دەدوێم و یەکەمیان دەقێکە لە الپەڕە ٦ی پێشەکییەکە ،کە
دەکاتە الپەڕە دووی کتێبەکە و خۆی باسۆۆۆی پێداویسۆۆۆتی باوبوونەوەی
کتێبەکەی کردووە تا پایەدارانی سیاسی و پیاوانی ئاینی و کارمەندان و
ڕۆژنامەوانان و مامۆسۆۆۆۆتایان و ...یتد بی وێننەوە و قسۆۆۆۆەکەیشۆۆۆۆی بەم
ڕستەیە تەواو کردووە:

«بە تایبەتی ڕۆژنامە و تەلەەزیۆنی ڕۆژاوا شەپۆلی نیەت راپی
بەرانبەر واڵتەکەم دەیانگرێتەوە.»...
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جا ئەوەی لەم بوارەدا من دەیبینم ،یۆکاری ئەو بۆچوونەی سۆۆۆۆۆۆۆەرۆک
گو ربۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆۆڤ بۆ کۆۆاریگەری دەگەڕێتەوە کە ئۆۆاگۆۆایۆۆانە و نۆۆائۆۆاگۆۆایۆۆانە
یە دەڕژێتە یۆشەوە و دیاردەکان وا بەرجەستە دەکا ،بێ ئەوەی بەریان
کەوتبێ وەک ئەوەی بە گەنەویسۆۆۆۆت بن ،زەین لە بارەیانەوە وشۆۆۆۆیاری
دەدا ...یەکێ لەو یۆکۆۆارانە ئەوەیە دەسۆۆۆۆۆۆۆتگۆۆای ڕاگەیۆۆانۆۆدنی ڕۆژاوا بە
شۆۆۆۆۆۆۆێوەیەکی گشۆۆۆۆۆۆۆتی ،گرنگی بە الیەنی ورووژێنەری یەوا ەکۆۆان و
بۆچوونەکان و یە وێسۆتەکان دەدا تا ئەوەی وێنەی کارەسۆار لە گۆەار
و تەلەەزیۆنەکاندا ،سۆۆەد جار بە سۆۆەر وێنەی گوو و سۆۆەما و خۆشۆۆیدا
زا ە .ئەگەر ئۆۆاگۆۆاداران لەوانە ورد ببنەوە کە لە دەزگۆۆای ڕاگەیۆۆانۆۆدنی
ڕۆژاوادا دەیانبینن و دەیانبیسۆۆۆۆۆتن ،لەوانەیە بە یۆی زۆری پیشۆۆۆۆۆاندانی
الیەنی نەرێتی و بەربەسۆۆۆۆۆت و سۆۆۆۆۆەرنەکەوتنەوە کە ئەو دەزگایانە لە
بارەی الیەنی ورد و بەرینی ژیانی ڕۆژانەی ڕۆژاوا گەورەیان دەکاتەوە،
بڵێ گەالنی ڕۆژاوا لە دەمەدەمی یەرەسهێناندان.
ئەوانە بە عادەر ،لە کاتی پێویسۆۆۆۆتیدا نەبێ باسۆۆۆۆی الیەنی ئاسۆۆۆۆایش و
د نیایی و پێشۆۆۆۆکەوتن ناکەن چونکە ئەوانە سۆۆۆۆەرمایەی مسۆۆۆۆۆگەرن و
پێویسۆۆت بە باسۆۆکردنیان ناکا و بە دووبارەکردنەوەش سۆۆوود ناگەیەنێ،
بە پێچەوانەی الیەنی نەرێنییەوە کە پێویسۆۆۆۆۆۆۆتە دووپار بکرێتەوە و لە
سۆۆەری بوەسۆۆتن تا بە خێرایی چارەسۆۆەر بکرێ .لە واقیع النادەم ئەگەر
بڵێ م زۆر جار یەوا ی ئەوەندە دژ بە سۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆەتی بەریتانیا لە ڕادیۆی
لەندەنەوە دەبیسۆۆۆۆتم ،زۆر لەوە زیاترە کە ئاڕاسۆۆۆۆتەی ڕووسۆۆۆۆیا دەکرێ،
ئەوەش لەبەر ئەوە نا بەزەییان بە ڕووسۆۆۆیادا بێتەوە بە کو لەبەر ئەوەی
یێرش کردن بۆ سۆۆەر سۆۆیاسۆۆەتی بەریتانیا زۆرتر و توندترە و لە ناوەوە
و لە دەرەوە ،وەکو یەک ڕەخنەی لێ دەگیرێ .سۆۆۆۆۆەرجەمی سۆۆۆۆۆەرچاوە
ڕاگەیاندنەکانی تریش لەوەوە پێوانە دەکرێ.
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بە پێی بەدواداچوونم لە گوێگرتنی ڕادیۆ ،ڕادیۆی مۆسۆۆۆکۆ لە شۆۆۆێوازی
قسەدا بەرانبەر بە ڕۆژاوا ،چەندین پلە توندترە و پێم وا نییە یەک جار
قسەیەکی نەرمم لێ بیستبێ کە بەرانبەر ڕۆژاوا کردبێتی.
لە کۆتایی ئەم الپەڕەیدا دەربڕینێکی کورر دەچنم تا قسۆۆۆۆۆۆەیەکی زۆر
کورتی لەبارەوە بکەم ،دەربڕینەکە دە ێ:

«حیزبی شیوعی شیکردنەوەیەکی ڕەخنەگرانەی لە بارەی ئەو
بارودۆخەی کە لە نیوەی دووەمی یەشتاکاندا پەرەی سەند،
پێشکەش کردووە».
ماوەی پتر لە شۆۆۆەسۆۆۆت سۆۆۆاو حیزبی شۆۆۆیوعی نوسۆۆۆت و لە ناوەڕاسۆۆۆتی
یەشۆۆۆۆتاکاندا بەشۆۆۆۆێکی بەئاگا یاتەوە و بووە سۆۆۆۆەرکردەی بونیاتنانەوە.
ئەوەی لە قسۆۆەی سۆۆەرجەمی ئەو نووسۆۆەرە سۆۆۆەیەتییانە تێیدەگەم کە
لەم ڕۆژانەدا لە ڕۆژنۆۆامەکۆۆانی ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆا باوی دەکەنەوە ،ئەوەیە کە
زۆربەی بەریە سۆۆۆۆۆۆۆتکۆۆۆۆارانی پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکۆۆۆۆا ئەو حیزبییۆۆۆۆانەن کە
بەرژەوەنۆۆۆدییۆۆۆان یەیە و دەترسۆۆۆۆۆۆۆن بەرژەوەنۆۆۆدییۆۆۆان نەمێنێ .ئەدی
پاکتاوکردنەکانی ئەو دواییانە ،دوورخسۆۆۆتنەوەی ئەم و سۆۆۆڕکردنی ئەو،
جگە لە بیرۆکراتییە حیزبییەکان کەسۆۆۆۆۆۆی تر ئەنجامی دا و گەورەترین
مەترسۆۆی لە سۆۆەر بزووتنەوەی ڕاسۆۆتکردنەوە سۆۆەرچاوەکەی یەر ئەوان
نییە؟
لە الپەڕە ٧ی کتێبەکەدا باسۆۆێک لە سۆۆەر شۆۆیکردنەوەی پەرەسۆۆترۆیکا،
لە الیەن ڕۆژاواوە یەیە و کتێبەکە ئاویای کورر کردۆتەوە:

«بۆچوونێک یەیە دە ێ بارودۆخی داتەپیوی ئابووری سۆەیەر
سەپاندوویەتی و ڕەیابوون لە وەیمی سۆسیالیزم دەگەیەنێ و قەیران
لە بەیا بااڵکانی و ئامانجە کۆتاییەکانیدا یەیە ،ئەوجا کتێبەکە بە
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پێی بۆچوونی خۆی سەریە دانی پەرەسترۆیکا بە یەندێ یۆکارەوە
دەبەستێتەوە ،لەوانە :پا ێوەنەر ...ناڕازیبوونمان بوو لە شێوەی
بەڕێوەچوونی کاروباری واڵتەکەمان».
ڕاست بە دوای ئەوەدا دە ێ:

«بەاڵم یەستکردن بەوەی کە وزەی شاراوەی سۆسیالیزم بە پێی
پێویست سوودی لێ نەبیندراوە ،بووە یاندەرێکی زۆر گەورە».
ئەوجا بە چەند ڕسۆۆۆۆۆتەیەک بنەمای خۆشۆۆۆۆۆباوەڕیی زا بوون بە سۆۆۆۆۆەر
تەنگوچە ەمەکاندا بە بوونی بنەمای تەندروسۆۆۆۆۆتی ماتریا ی و سۆۆۆۆۆامانی
دایار و تێڕوانینی بەرینی جیهانییەوە دەبەستێتەوە.
بە بۆچوونی من ،داتەپینی ئابووری سۆەیەتی کە سیمای ئەو داتەپینەیە
کە تووشی بنەماکانی سستەمەکە بوو ،بە یۆکارێکی گرنگی یۆکارەکانی
بنیاتنا نەوەوە بوو کە پێویسۆۆۆۆۆۆت ناکا یاشۆۆۆۆۆۆای لێ بکرێ ،چونکە ئەگەر
ئابووری بە یۆی سۆۆۆۆۆۆۆەالمەتی ئەو بنەمایانەوە سۆۆۆۆۆۆۆەالمەر بێ کە لە
سەریان یە چندراوە ،چ پێویست بە نانەوەی یەرایەکی نەرێتی وا دەکا،
گۆ شەکانی س ستەمەکە بلەرزێنێ و مەبە ست لە بنیاتنانەوەی بینایەکی
بەیێز چییە؟
گەلی ڕوو س و گەالنی تری سۆۆۆۆۆۆۆەیەتیش لەگە یدا ،دوای کارەسۆۆۆۆۆۆاتی
جەنگ زەلیلییەکی تری سۆۆۆۆۆتالینێکی سۆۆۆۆۆەرکەوتووی یاتە سۆۆۆۆۆەر و لە
شۆۆۆۆۆۆۆەسۆۆۆۆۆۆۆتەکاندا بە قاتوقڕی داڕزا ،لە کاتێکدا جیهانی دەوروبەری بە
میهرەجانی تێروتەسۆۆۆۆۆەل و پۆشۆۆۆۆۆتە شۆۆۆۆۆەپۆلی دەدا و ژاپۆنی دۆڕاو لە
پشۆۆۆۆۆۆۆتییەوە ،لە یەموو بوارەکۆۆانی ژیۆۆانۆۆدا دایێنۆۆانی دەکرد .ئەم گەلە،
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دەیتوانی لە حەفتۆۆاکۆۆان و دواتردا سۆۆۆۆۆۆۆەردەمێکی نوێی لەو شۆۆۆۆۆۆۆێوەیە
دامەزرێنێتەوە کە ئێسۆۆتا سۆۆەرۆک گورباشۆۆۆڤ بەرگری لێ دەکا .بەاڵم
ئەوەی کە وزەی شۆۆاراوەی سۆۆۆسۆۆیالیزم سۆۆوودی لێ نەبیندراوە ،ئەوە لە
تۆۆۆاقیکردنەوەی ئێوە و خە کی تر و لە ڕێی لۆژیۆۆۆک و بیرکردنەوەی
دروسۆۆتەوە دیارە ئەو سۆۆۆسۆۆیالیزمەی بە زەبری یێز بسۆۆەپێندرێ و لە
سۆۆۆروشۆۆۆتی واقیع و پەرەسۆۆۆەندنی شۆۆۆارسۆۆۆتانییەوە یە نەقواڵبێ جگە لەو
ناوەڕۆکەی کە سۆۆۆۆۆۆۆتالین دەری سۆۆۆۆۆۆۆت ناوەڕۆکی تری نابێ ئەویش بە
دارەوە ،ڕاونانی وەرزێر و بە زەوتکردنی زەوییەکانی ،خەسۆۆۆۆاندنێتی و بە
تیرۆر و زمانبڕینی و زا کردنی حیزبە بە سەر پیشەسازی و ڕۆشنبیری
و خەیا ی ئاگایی و وەیمی جەنگەوە ،بە پشتبەستن بە دەزگای ئاسایشی
وا کە شەیتانیش دەتۆقێنێ.
لە یە بژاردنەکۆۆۆانی ئێوە و ئەوەی پۆ ۆنیۆۆۆا سۆۆۆۆۆۆۆەلمێنۆۆۆدرا کە پۆۆۆارتە
کۆمۆنسۆۆۆۆۆۆتەکان لە الی خە کی قێزەونن و ئەوەش ڕووی ترسۆۆۆۆۆۆی ئەو
حی زبانەیە لە بنیاتنانەوە چونکە دەبێتە پارچەپارچەی ئێسۆۆۆۆۆۆکگرانی الی
خە ۆۆک ،کە ییب بەریەمیۆۆان نییە و یەموو شۆۆۆۆۆۆۆتێکیش دەخۆن .ئەو
حیزبانە لەگەو گەالنی خۆیاندا ئەوەندە لە پێشۆۆۆبڕکێدان ،ڕووسۆۆۆیا ئاویا
لەگەو ئەمەریکۆۆادا لە پێشۆۆۆۆۆۆۆبڕکێۆۆدا نییە ،چونکە ئۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆتەوایی نێوان
بیرۆکراتی و سۆۆۆۆۆۆۆەرجەمی گەلۆۆۆدا مەیلەو مەحۆۆۆا ە بەاڵم پێکهۆۆۆاتن و
پێکەوەژیان لە نێوان ڕووسیا و ئەمەریکادا ڕێیان تێ دەچێ.
بارودۆخ و دەوروبەرێک کە بەریان پێ ناگیرێ یە وێست و ڕاگەیاندنی
سۆۆیاسۆۆییانەی وەیا بە سۆۆەر بەڕێزتدا دەسۆۆەپێن کە بە د ی خۆر نین و
یەر لە کۆتایی الپەڕە  ٧دا ڕاسۆۆۆۆۆۆتی ئەو قسۆۆۆۆۆۆەیەم دەردەکەوێ کاتێ
دە ێی « :پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکۆۆا سۆۆۆۆۆۆۆەلمۆۆانۆۆدی کە لەوە زەحمەتترە وەک لە
سەرەتاوە بیرمان لێی دەکردەوە» جەویەری زەحمەتییەکە لەوەدا خۆی
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دەنوێنێ کە سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمی بەلشۆۆۆۆەەی خۆی چەوسۆۆۆۆانەوەیە و جگە لە
چەوساندنەوە ییچی تر نییە.
دە ێن سۆۆۆۆۆۆۆەمەنۆۆدەر گیۆۆانۆۆدارێکە و لە ئۆۆاگردا دەژێ و منیش دە ێم
تونۆۆۆدوتیژی لە تونۆۆۆدوتیژیۆۆۆدا دەژێ و زۆرداریش لە زۆرداریۆۆۆدا و
دکتاتۆری لە دکتاتۆریدا و میکرۆبی سۆۆۆۆیلیش لە نەخۆشۆۆۆۆیدا دەژێ .بۆ
کراوەییشم لە قساندا ،داوای لێبوردن دەکەم...
نووسۆۆۆۆۆەر لە کۆتایی الپەڕە ٧ی کتێبەکە بەرپەرچی ئەوانەی کە دە ێن
ئامانجەکانی پەرەسۆۆترۆیکا لە پشۆۆت پێشۆۆنیاری ئاشۆۆتیانەی نێودەو ەتی
ڕووسیاوەن ،بەم گوتەیە وەاڵم دەداتەوە:

« ...ئەوە زیادەڕۆییە لە ساکارکردنەوەی شتەکاندا چونکە باش
زاندراوە کە یەکێتی سۆەیەتی ماوەیەکی زۆرە لە پێناوی ئاشتی و
یاوکاری ...یتد-دا کار دەکا».
منیش بۆچوونی خۆم بۆ شۆۆۆۆۆۆۆوێنێکی تر یە دەگرم لە یەندێ الپەڕەی
تری ئەم بەشە یا بەشەکانی تر تووشی دەبین.
الپەڕەی یەشۆۆۆۆۆۆتەمیش یەموو قسۆۆۆۆۆۆەی خۆشۆۆۆۆۆۆە لە بارەی بارودۆخی
نێودەو ەتی و پێویسۆۆتی ڕەواندنەوەی ترسۆۆی ناوکی و سۆۆەرەتای قسۆۆەش
تا ئاستێکی زۆر زمانێکی ڕاستگۆیانەیە کە دە ێ:

« ...جیهانێکی بێجەنگ و بێ ملمالنێی چەک و چەکی ناوکی و
توندوتیژیمان دەوێ ،ئەوەش تەنها لەبەر ئەوە نا کە بۆ گەشەکردنی
ناوخۆییمان باشترە ،بە کو ئەوە پێداویستی بابەتیانەی جیهانە و لە
واقعی ڕۆژانەی ئێستامانەوە سەر یە دەدا».
ئەم ڕسۆۆتەیەی دواتریش لە سۆۆێیەم سۆۆێیەکی الپەڕەکەدایە و ناوەڕۆکی
گردەبڕە:
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«پێ دەچێ یەموو مرۆەێک لەوەدا یەکڕا بێ کە دۆڕاو و سەرکەوتوو
لە شەڕێکی وەیادا نابێ و کەسیش بە زندوویی نامێنێتەوە».
لە ناوەڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی الپەڕە ٩دا ،ئەو ئا ماژانە بەوپەڕی جوانی دەربڕاون و
دە ێ:

« ئێمە یەموومان نەفەری یەک کەشتیین کە زەوییە و نابێ ڕێ
بدەین نقوم بێ چونکە کەشتیی دووەمی نووح لە ئارادا نییە».
تۆۆۆۆا کۆتۆۆۆۆایی الپەڕە  ١٠بە شۆۆۆۆۆۆۆێوازێکی جوان دەڕوا کە کۆتۆۆۆۆایی
پێشەکییەکەیە و ناوی «بۆ خوێنەر»ە.
لە گۆشۆۆۆەیەکی تایبەتییەوە ،قسۆۆۆەیەکی سۆۆۆەرپێی یاوشۆۆۆانی سۆۆۆەرۆک
گورباشۆەم یەیە :ترسی ئەتۆمی ،لە بەر ئەوە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاد ناکا کە
دوو ئۆردوگاکە ناگەنە ئەنجامی پێشۆۆۆۆۆۆۆگیری چەکی ئەتۆمی و تێکدانی
کۆگاکانیان ،بە کو لەبەر ئەوە زیاد دەکا واڵتانی شۆۆۆۆۆۆێتۆکەی بچووک و
چەتەی قاچاغچیی تیرۆرسۆۆت لە ماوەی پەنجا یا سۆۆەد سۆۆا ی دایاتوودا
دەسۆۆۆتیان بەوەندەی بگا بەشۆۆۆی وێرانکردنی دنیا یا بەشۆۆۆێکی دنیا بکا و
لەوەش مەترسۆۆۆۆۆۆۆیدارترە چونکە یۆکاری تێکدانی حیسۆۆۆۆۆۆۆابی دەو ەتە
گەورەکانە و ئەو تەگبیرانەش دەشۆۆۆۆۆۆۆێوێنێ کە بۆ سۆۆۆۆۆۆۆنووردارکردن و
لەناوبردنیان پێویسۆۆۆتن چونکە یەتا ئێسۆۆۆتاش جیهان لە بارەی تیرۆری
جیهانییەوە یەکهە وێست نییە و لەگەو ئەمیاندا دۆستە و لەگەو ئەوی
تر دوژمنە و سوود و زەرەری ئۆردوگای بەرانبەر لە دروستبوونی تیرۆر
و لەناوچوونی تیرۆردا دەخاتە حی سابەوە ،ئەوجا حی سابی یەکالییکەرەوە
بۆ پەرە سەندنی دەکا لە کاتێکدا چارە سەری ڕۆ ی یەکەم و بنەڕەتی لە
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پەیوەندی نێوان دەو ەتە گەورەکاندا پێ دەدرێ .ئەگەر نەشتوانن یەک
یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتی یەکگرتوویۆۆۆان لە بەرانبەریۆۆۆدا یەبێ ،یەر لە بنەڕەتەوە
چارەسەری کێشەکە ناکرێ .مەترسیدارترین پشتگیریکردنی تیرۆر ،لە
بواری مەترسی ئەتۆمیدایە.
لێرە بە دواوە ،بەدواداچوو ن ،بە گوێرەی ڕیزبەنۆۆدی و ئەو ئۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆتە
ماندووبوونەی کە پێی دەوێ ،بۆ بە شەکانی کتێبەکە دە ست پێ دەکا و
بۆ دەو ەمەنۆۆۆدکردنی نۆۆۆاوەڕۆک ،بە گوێرەی توانۆۆۆای سۆۆۆۆۆۆۆەپۆۆۆانۆۆۆدن و
دۆزینەوەی یۆکار ،بە نییەتی پاک و جێی باوەڕ ،بۆ بەدەسۆۆۆتهێنانی یەر
چاکەیەکی گشتی کە بە توانای بە سەردا بشکێ.
«بەشۆۆۆۆۆی یەکەم  -پەرەسۆۆۆۆۆترۆیکا  -بنەما و جەویەر و سۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆتی
شۆڕشگێڕانەی»
دوای ئەوەی بە پەلە بە سۆۆۆۆۆۆۆەر خا ە زەقەکانی پێشۆۆۆۆۆۆۆەکی کتێبەکەدا
گوزەرمان کرد و پێش ئەوەی بچینە سۆۆۆۆۆۆەر باسۆۆۆۆۆۆکردنی ئەو خااڵنەی
کتێبەکە کە دەبێ باس بکرێن ،پێویسۆۆۆۆۆتە بڵێین کە کتێبەکە و یەرچی
وردەکۆاری ڕووداو و ئۆایۆدۆلۆژیۆا و یە وێسۆۆۆۆۆۆۆۆت و پێکهۆاتەی قەومیی
کۆمە گای سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتی کە لە پشۆۆۆۆۆۆۆتییەوە یەن ،تا بەرەو دوا دەگاتەوە
مێژووی کۆن و گەڕانەوە بۆ پرۆسۆۆۆۆەی شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆی ئۆکتۆبەر و یەرچی
ناتەبایی لە بۆچوونی بەشۆۆۆۆۆۆۆداربووانیدا لە بارەی ئاسۆۆۆۆۆۆۆتی دواکەوتنی
شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆەوە لە گۆڕانکاریدا و سۆۆۆۆۆووربوونی لینین لە سۆۆۆۆۆەر الدان لە
دیموکراتییەوە بەرەو چینایەتی کە بە یەک لێدان سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنی  -بە
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پێی بۆچوونی ئەو  -دەمودەسۆۆۆۆۆۆۆتی بە دواوە بێ نەک سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنی
پایەپایە.
یەموو ئەوانە و یەرچی کۆۆاریگەری و یۆکۆۆارێکی لە ڕووی بەرینی و
قوو ییەوە پەیوەندی پێیانەوە بووبێ ،لە تێگەیشتنی دیاردەی «ڕووسیای
سۆۆۆۆەیەر»ەوە ،گرنگ و یەکالکەرەوە بووە ،سۆۆۆەرسۆۆۆوڕمان لەو ڕووداوە
یەک بە دوای یەکانەی کە ڕوویاندا ،یەر لەو ڕۆژەوە بگرە کە سۆەیەر
دەسۆۆۆۆۆەاڵتی تێدا گرتە دەسۆۆۆۆۆت یەتا ئەو ڕۆژەی یاوڕێ گورباشۆۆۆۆۆۆڤ
ڕایگەیاند کە پێویسۆۆۆۆۆۆۆتە دووبارە بینا بکرێتەوە ،یەمووی دەڕەوێنێتەوە.
جگە لەوەش ،ڕووداوەکان یەر بۆ خۆیان بەشۆۆۆۆی ئەوە ناکەن لە یەموو
ڕوویەکەوە لە بابەتەکە بگەین چونکە دەو ەتی سۆۆۆەیەر نە لە بۆشۆۆایی
دەوروبەریەوە دامەزرا نە لە نێوان دەو ەتانی دواکەوتوودا و تەنانەر نە
لە نێوانی دەو ەتگەلێکیشۆۆۆۆۆۆۆۆدا دانەمەزرا کە لە ڕووی پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتن و
شۆۆارسۆۆتانەتییەوە لە ئاسۆۆتی ئەودا بووبن .جگە لەوانەش ،بە پێی پا نانی
ڕووداو و پ ێداویسۆۆۆۆۆۆۆتی کە خۆبەخۆ یەن گاو بە کۆمە گە کان دەنێن لە
یەناوی مێژووەوە نەیاتووە تا لە حیساب و قازانج و زەرەر دابڕابێ:
پێکهاتەی دەو ەتی قەیسۆۆۆۆۆۆەر لە خودی ڕووسۆۆۆۆۆۆیا و واڵتە فرەوانەکانی
ب ندەسۆۆۆۆۆۆۆتی لە ئارادابوون ..دەو ەتی پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتوو یەبوون کە لەگەو
دەو ەتە تۆۆازەکەدا بەر یەک دەکەوتن .ئەوجۆۆا میللەتۆۆانی تر لە ئۆۆارادا
بوون ،کە یەندێکیان نەگەیشتبوونە ئەو ئاستەی کە دەو ەر پێکبێنن.
دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆۆەیەر «ئینجیل»ێکیشۆۆۆۆۆۆی یەبوو کە سۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆەتەکەی
دادەڕشۆۆۆۆۆۆۆت و ڕەفتاری چاک و خراپی دیاری دەکرد و واتای یەموو
شۆۆۆتێکی لێکدەدایەوە کە سۆۆۆەر بە «کۆمەاڵیەتی» بوایە .ئەم ڕاسۆۆۆتییە،
لەگەو ئەوەدا دژ نۆۆاوەسۆۆۆۆۆۆۆتێتەوە ئەوەی بە پێی ئینجیلی تۆۆازە بکۆۆا ،بە
کەیفی خۆی یا ئەو شۆۆێوەیەی کە بە باشۆۆی دەزانێ لێکدانەوەی بۆ دەکا
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چونکە یەر دەبوو کاروبار ،بە شێوەیەک لە شێوەکان ،لە بەر ڕۆ شنایی
ئەو ئینجیلە چرایە بەڕێوە بچێ.
خوێنەر دەتوانێ بە تۆۆۆاقیکردنەوەی «ڕێتێچوون  -شۆۆۆۆۆۆۆیمۆۆۆانە» یەر
الیەنێکی دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆەیەتی ب اتە بەر تاقیکردنەوە و بە شۆۆۆۆۆێوەیەکی
جیاواز لەوەی کە یەیە ،بیداتە بەر زەین .بۆ نموونە ڕووسۆۆیا بەردەوامی
ئاسۆۆۆۆۆیای یەتا ئۆقیانووسۆۆۆۆۆی ئارامی بە دەمەوە نەبوایە و لە سۆۆۆۆۆەر ئەو
بنەمایە زنجیرەی ڕووداوەکان ،تا بەرپابوونی شۆۆۆۆۆۆۆڕش بداتە بەر زەین،
بە تایبەتی دوای یێرشۆۆۆۆۆۆۆی نازییە کان لە جەنگی جی هانی دووە مدا و
ئەگەر ئەو قوواڵییەی پشت شاخەکانی ئۆرا ی نەبوایە چ دەبوو.
بەاڵم من بۆ ڕوونکردنەوە ،شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆی ئۆکتۆبەر بە بێ ئەنجۆۆۆامی
کۆمۆنسۆۆتیبوونی تاقی دەکەمەوە ،کە ئەوەش نەک یەر ڕێی تێ دەچوو،
بگرە لە سۆۆەرەتاکانی شۆۆۆڕشۆۆەوە ،لە واقیعەوە نزیکتر بوو و کۆمۆنیزم لە
ئامانجەکانی شۆڕشدا نەبوو .یەکەم ئەنجام ئەوە دەبوو کە شەڕی ناوخۆ
نەقەومێ و شۆۆەڕی دەسۆۆتتێوەردانی بێگانە نەبێ و سۆۆەردەمی سۆۆتالین و
دوای ستالین ،واڵر تووشی چەقبەستنی سیاسی نەبێ و پێویستیش بە
«بنیاتنانەوە» نەدەما ،بە کو ڕێڕەوی مێژوو ،کێشە و بەربەستی تری لێ
دەکەوتنەوە کە ڕێی تێ دەچوو لەو جۆرانە بوونۆۆۆایە کە لە کۆمە گۆۆۆا
ناکۆمۆنسۆتەکاندا ڕوویان داوە .ئەوەی گوتم ،لە بە گەنەویسۆتەوە نێزیکە
نەک لە مەزەنۆۆدەی خەیۆۆا ەوە و بۆ قەبوو کردن لەوەش نێزیکترە کە
جەنابی سۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆف لە پێشۆۆۆەکی کتێبەکەیدا گوتوویەتی کە
ئەگەر لە بواری ئاشتیدا بە گوێی سۆەیەر بکرابا بارودۆخی نێودەو ەتی
ئاسایی دەبوو (کۆتایی الپەڕە ٧ی کتێبەکە).
بارودۆخی نێودەو ەتی ،تەنانەر ئەگەر واش دابنێین کە دوو جەمسۆۆۆەر
بە ئاڕاستەی جیاوازی سیاسیشەوە لە ئارادا نەبن ،بە ئاسانی دەستەمۆ
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نابێ و ئاسۆۆۆۆۆۆۆایی ناکرێ .بزانە لە پێش پەیدابوونی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتدا چەند
دەو ەر بەشۆۆەڕ یاتن و چەند کێشۆۆە لە نێوان دەو ەتە کۆمۆنسۆۆتەکاندا
پەرەیان سەند و بوون بە جەنگ ..مەبەستم نییە بەم قسانەم لە گرنگی
قسۆۆۆۆۆەکانی سۆۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆۆڤ کەم بکەمەوە چونکە بۆچوونەکەی
شۆۆۆۆۆۆۆایسۆۆۆۆۆۆۆتەی ڕێزگرتنە سۆۆۆۆۆۆۆەرچاوەکەی لە ڕۆحێکەوەیە کە پڕە لە
ئاشۆۆۆۆۆۆۆتی وازی بەاڵم دەمەوێ بەرگری لەو بۆچوونەم بکەم لە بارەی
سۆۆۆۆۆۆەیەتی بێ کۆمۆنیزمەوە دەرمبڕی و پشۆۆۆۆۆتگیرییەکی لە قسۆۆۆۆۆەکانی
سەرۆک گورباشۆڤ بەیێزترم دەست نەکەور...
تێگەیشۆۆۆۆۆتنی تەواو لەو سۆۆۆۆۆەرچاوانەی کە یە دەڕژێنە دەفری دەو ەتی
سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتییەوە ،جا مێژوویی بێ یا سۆۆۆۆۆۆۆەردەم ،ناوخۆیی بێ یا جیهانی،
بۆچوونێکی نێزیک لە سۆۆروشۆۆتی مرۆەیشۆۆی ب ەرە سۆۆەر ،جا تاکی تەنها
بێ یۆۆا تۆۆاکەکۆۆان بە کۆمە ی تێکنۆۆااڵوی نۆۆاو کۆمە گەی خۆیۆۆان ،بەو
حیسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆابەی مرۆڤ بنی بنۆۆۆاغەی یەموو ئەوانەیە کە مێژوون یۆۆۆا
کۆمەاڵیەتین ،بە یەموو جوانی و ناشۆۆۆۆۆیرینییەکەوە و بە یەموو چاکە و
خراپی و بەرزی و نزمی و پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتن و پاشۆۆۆۆۆۆۆکەوتن و  ...و ...یەتا
دواییەوە.
ئەم لێکدانەوەیە بۆ زانین یا تێگەیشۆۆۆۆۆۆۆتن لە « تاقیکردنەوەی تاقانەی
کۆمۆنیزم» کە جیا لە یەموو دنیا ڕووسۆۆۆۆۆیای تێکداوە ،زۆر پێویسۆۆۆۆۆتە.
لەوەش زیۆۆاتر ،تێگەیشۆۆۆۆۆۆۆتن لەو یۆکۆۆارانەی کە ڕێیۆۆان بۆ بەرپۆۆابوونی
کۆمۆنیزم لە ڕوو سیا خۆش کرد ،لە پێوی ست پێوی ستترە بۆ ئەوەی ئەو
قسۆۆەیەی پێشۆۆترم قەبووو بکرێ کە ئەوەی بە «نسۆۆیب» تەعبیری لێ
دەکرێ ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆای وەک جێیەک بۆ بەرپۆۆابوونی کۆمۆنیزم یە بژارد
چونکە ڕێی تێ دەچوو بۆۆارودۆخی مەیۆۆدانی شۆۆۆۆۆۆۆەڕ لە یەکەم جەنگی
جیهانیدا لە نێوان ڕووسیا و ئە مانیادا وەیا بشکایەتەوە ڕێی ڕووخاندنی
17

سۆۆسۆۆتەمی قەیسۆۆەری نەبوایە و تەنانەر ڕێی تێ دەچوو لینین یەر لە
بنەڕەتەوە نەیتوانیبا بگاتە ڕووسۆۆۆیا یا بشۆۆۆگەیشۆۆۆتبا ،لە ڕێی ئا ۆسۆۆۆکاوی
دوورەوە بوایە و لەکاتی لەباردا نەگەیشتایە ئەوجا شۆڕش ئاڕاستەیەکی
تری وەردەگرر.
یۆکاری حەتمییەتی بەرپابوونی کۆمۆنیزم لە سا ی ١٩١٧دا لە ڕووسیا،
لە یۆکاری حەتمەیەتی بەرپابوونی شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆی «بۆرژوا»ی فەرەنسۆۆۆۆۆا
کەمتر بوو و ئەو جیۆاوازییەش لە میقۆداری «حەتمییەر»ی ئەو دوو
شۆۆۆڕشۆۆەدا یەر بۆ خۆی تەفسۆۆیرێکی باش بۆ سۆۆەردەمی سۆۆتالین دەکا
چونکە بۆ تەماحکار ئ اسۆۆۆۆۆۆانترە دەسۆۆۆۆۆۆت بە سۆۆۆۆۆۆەر شۆۆۆۆۆۆتێکدا بگرێ
«چۆۆارەنووس» بۆی یێنۆۆابێ ،بۆیە بە کەیفی خۆی دایۆۆدەڕێژێ و بە
ئاڕاسۆۆۆتەیەکی جیاوازیدا دەبا .بەاڵم شۆۆۆتێک کە بە وزەی گەشۆۆۆەکردنی
سروشتی خۆیەوە یە قو ێ ،الدانی لەو ئاڕاستەیەی کە سەرچاوە و ڕەگ
پێ ۆری دەدەنێ و بۆی دیاری دەکەن ،ئاسان نییە.
لێرەدا ئەو قسۆۆۆۆۆۆەیە بە ڕاسۆۆۆۆۆۆت دەگەڕێ کە ئەو یۆکارانەی ڕێیان بۆ
سۆۆۆەریە دانی سۆۆۆۆڕشۆۆۆی فەرەنسۆۆۆی خۆش کرد ،یەر خۆیان بوون ڕێی
لەناوچوونی ئەو تووڕەیاتانەیان لە ماوەیەکی ڕێژەیی کورتدا خۆش کرد
کە لەگەو الیەنگرانی یەکەمیۆۆدا پەیۆۆدا ببوون و تەنۆۆانەر پێویسۆۆۆۆۆۆۆتە
سۆۆۆەرنجی شۆۆۆتێکی ئەوپەڕی مەترسۆۆۆیداریش بدرێ کە لە خەسۆۆۆڵەتی
سۆۆۆەرجەمی چەپدا یەیە ئەوەش سۆۆۆیمای سۆۆۆیاسۆۆۆی چاالکە بۆ واتای لە
خۆی بەرینتر کە لەگەو یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتی ناڕەزایی تردا لە خۆی دەگرێ،
مەبەسۆۆتیشۆۆم لە «ڕەخنە» چوارچێوە گشۆۆتییەکەیەتی چونکە ڕەخنە لە
ناوەڕۆکدا لە شۆوێنی نابەرپرسۆیارەتییەوە ڕەتکردنەوەی ئەوەیە کە یەیە
و ڕێی تێ دەچێ بینەرێک ڕەخنە لە بینایەکی بەرز بگرێ و نەشۆۆۆۆتوانێ
کوالنەیک بۆ مریشۆۆۆۆۆۆکەکانی خۆی دروسۆۆۆۆۆۆت بکا و خە کی ڕێڕەویش
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ڕەخنەی زامدارکەر لە سۆۆۆەرۆکی واڵتان دەگرن کە بۆچی لە مەسۆۆۆەلە
ئابووری و سۆۆیاسۆۆییەکان و چارەنووسۆۆی گەالندا لە ناو خۆیاندا پێکنایەن
و خۆشی لەگەو ئەندامانی خێزانەکەی خۆیدا ناتەبایە.
بە عادەر شۆۆۆۆۆڕش دەکەوێتە دەسۆۆۆۆتی چەپەکانەوە و ئەوەش ڕەخنەی
توندوتیژە تا ئاسۆۆتی ڕەتکردنەوە و پێچەوانەکردنەوەی ئەو دەسۆۆەاڵتەی
لە ئارادا یەیە و بزوێنەری کارو بارە .بە قەدەر ئەو تو ندوتیژییەی لە
شۆڕشدا یەیە ،بیانووی بوونی خۆی و تاوانبارکردنی نەیارەکەشی دەبنە
بابەتی دەرەوەی دەمەتەقێ و دەگەنە ڕادەی بە گەنەوی ست بۆ ئەوانەی
شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆەکە ڕادەپەڕێنن .لەو گۆشۆۆۆۆەنیگایەشۆۆۆۆەوە ،دابڕانێکی تەواوە لە
یەسۆۆۆتکردن بە بەرپرسۆۆۆیارەتی بەرانبەر ئەو بیناسۆۆۆازییەی کە دەیەوێ
بیڕووخێنێ .بیانووی شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش یەرچییەک بێ بۆ خۆی و چەند پێی وا
بێ لە یەموو کەون و بزاوتنی مێژوو و پێکهۆۆۆۆاتەکۆۆۆۆانی کۆمە گە
تێگەیشۆۆۆۆۆۆۆتووە و دەنگی چەند دلێر بێ ،لە ئەنجامدا و بە گردەبڕی لە
یە سەنگاندن و پێوانەکاری نەیارەکەیدا دوو جاران «تۆباوی – یۆتوپی
– ئوتوپیا» یە :لە یە سۆۆۆۆۆۆۆەنگاندن و پێوانەکاری نەیارەکەیدا یۆتوپییە
چونکە نەیۆۆۆارەکەی ئەو خراپە نییە کە ئەو بۆی دەچێ .لە الیەکی
تریشۆۆەوە ،لە یە سۆۆەنگاندن و پێوانەکاری خۆیدا یۆتوپییە ،چونکە خۆی
ئەو چاکەکارە نییە کە تێیگەیشتووە.
زۆر شۆڕشمان دیت نەیتوانی پیاز بۆ بازاڕ پەیدا بکا و پێش شۆڕشیش
پیاز کۆمەو بوو و کەس نەیدەکڕی و ییب شۆڕشێکیشمان نەدی دانی
پێدا بنێ کە سۆۆۆۆۆۆۆەر لە بەقا ی دەرناکا بۆیە پیاز لە بازاڕدا نییە و پێی
زانیبێ یا نەیزانیبێ ،یەر سۆۆۆۆۆۆۆوور بووە لە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئەوەی کە یۆکاری
نەبوونی پیاز یێزی سەردەمی کۆن و دوژمنانی پێشکەوتن و ئاشتییە و
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شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆەکان ملی چەندین بێتاوانانیان بە پەتەوە کرد بۆ داپۆشۆۆۆۆۆینی
بێتوانایی خۆیان لە دابینکردنی تەماتە و یێلکەی لەقلە ...
لێرەدا مەبەسۆۆۆۆۆۆۆۆت لە زەقکردنەوەی واتۆای «نۆابەرپرسۆۆۆۆۆۆۆیۆارەتی» لە
یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتی «ڕەخنەگرتن» دا دەربڕینی ناڕەزایەتی نییە لە بیرۆکەی
ڕەخنەگرتن بە کو بۆ چاوکردنەوەیە بەرانبەر ڕاسۆۆۆۆتییەکی گەورە کە بە
شۆۆۆۆۆۆێوەیەکی گشۆۆۆۆۆۆتی لە حیسۆۆۆۆۆۆابدا دیار نییە .یەر چۆن لە دەربڕینی
ناڕەزایی لە خرا بە کاریێ نانی باروو تدا ،ناڕەزایی لە بوونی باروور
دەرنابڕم ،ئاویاش ڕەخنەم لە ڕەخنەگر ئەوە نییە دەسۆۆتبەرداری ڕەخنە
بێ دەنا یەکەم ئەرکم ئەوە دەبوو کە خۆم دەسۆۆۆۆۆتبەرداری ڕەخنە بم...
ئەگەر ڕەخنە گر بەم ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتییە نەزانێ ،ڕەخنەی بنیۆۆۆۆاتنەر نۆۆۆۆابێ.
ڕاسۆۆۆۆتییەکەش ئەمەیە :سۆۆۆۆەرجەمی ڕەخنەکان بەرپرسۆۆۆۆیارەتییان تێدا
نییە ...ئەوەی کە بەردەوام دووبۆۆارە دەکرێتەوە کە دەبێ جیۆۆاوازی لە
نێوان ڕەخنەی بنیاتنەر و ڕەخنەی ڕووخێنەردا بکرێ ،لە خشتەر نەبا،
چونکە ئەگەر نەبوونی بیرۆکەی بەرپرسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆۆارەتی لە ڕەخنەدا ڕوون
نەکرێتەوە ،ئەوا توندترین ڕەخنەگری ڕووخێنەر بەیێزترینیان دەبێ لە
ئیدیعای ڕەخنەگرتنی بنیاتنەردا.
ڕێی تێگەیشۆۆۆۆۆۆۆتنی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی لە د یاردە کۆمەاڵیەتییە کان ،بە مێژوو و
ڕووداوەکانیەوە ،زۆر و گەلێ زۆرن چونکە ئەوەی عەقڵ تیایدا سەرسام
دەبێ سۆۆۆۆۆۆووربوونی میللەتان و باوەڕەکانە لە سۆۆۆۆۆۆەر ڕێدانی موو بە بێ
بەربەسۆۆۆۆت گەشۆۆۆۆە بکا و نەبڕدرێ ،یا یەندێ کەس لە سۆۆۆۆاوکردندا
لوور بە لووتی یەکتردا دەسۆۆۆۆۆۆۆوون ..ئەی لەگەو ئەو مژدەیەدا کە
تەقاندنەوەی بوومەلەرزەئاسۆۆای وەک شۆۆۆڕشۆۆی ڕووسۆۆیا ڕایگەیاند چۆن
دەبێ و لە واقعیشدا یەر وای کرد.
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ئەگەر بیانوویێنانەوەی شۆڕشگێڕ بگاتە ئەوەی یاوڕێی تێکۆشانی خۆی،
بە بێ یۆیەکی دیار یا لەبەر یۆیەک لە سۆۆۆۆۆۆۆزادان پتر یە نەگرێ یا
تاوا نێک کە دواتر ناڕاسۆۆۆۆۆۆۆت دەردەچێ لەناوبەرێ ،یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتێکە بە
تەواوەتی لە یەسۆۆتی بەرپرسۆۆیارەتی داما دراوە .ئەی ئەگەر دەسۆۆتی بە
نەیۆۆارێکی خۆی بگۆۆا چی لێ دەکۆۆام مۆۆادام شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش ئەو الیەنەیە کە
ئەوپەڕی دووریی لە ڕەخنەوە دوورە ،یەر ئەو یۆکارە بەسۆۆۆە بۆ ئەوەی
خۆی دەسۆۆت لە دەسۆۆەاڵر یە گرێ ،لە کاتێکدا خۆی ڕەخنان دەگرێ
و خە ک دەگرێ و خە ک ئازاد دەکا و بنیار دەنێ و وێرانیش دەکا...
ئەگەر یۆکۆۆاری دووەم ب رێتە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئەم یۆکۆۆارە یەکەمە تۆۆا کۆۆاتی
یەڕەتی شۆڕش درێژ دەبێتەوە ڕێ بە ییب مرۆەێکی ناو دەسەاڵر نادا
ڕەخنەی ئاڕاسۆۆۆۆۆۆۆتە بکا و بە بیانوویێنانەوە و بەپیرۆززانینی کارەکانی و
دەربڕینی ناڕەزایی لە یەر شتێکی بە د ی نەبێ لە جیهانی دەوروبەریدا،
ئۆۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی بەردەوامبوونی ئۆۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆکرا بوو ...ڕێنەدان بە ڕەخنە و بە
بەریە سۆۆۆۆۆۆۆتکار لە واڵتە ڕاپەڕیوەکاندا ،وا دەکا یەموو دەسۆۆۆۆۆۆۆتگاکانی
ڕاگەیاندن لە چنگی دەزگاکانی ئاسۆۆۆۆایش و چەوسۆۆۆۆاندنەوە و پشۆۆۆۆکنین
قۆرخ دە کا و بەوەش تەمەنی کارە نەرێنییە کان تا ماوەیەکی وا درێژ
دەبێ کە مەزەندە ناکرێ .بۆ ئەوەی الیەنێکی گرنگی واڵتێکی شۆڕشگێڕ
بە دواکەوتوویی و بۆگەنی بمێنێتەوە ،ئەوەندە بەسۆۆۆۆۆە ب رێتە سۆۆۆۆۆایەی
دروشۆۆۆۆمێکی لەخشۆۆۆۆتەبەرەوە کە جارێ لە جاران شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆەکە بەرزی
کردۆتەوە بێ ئەوەی پێویسۆۆۆۆۆۆت بووبێ لە ناو ڕەشۆۆۆۆۆۆەخە کەکە بیانووی
لەخشتەبردن بهێندرێتەوە ،وەک پیالنی ئیستیعمار و بۆرژوا و یەبوونی
بزووتنەوەی یە گەڕانەوە ،کۆۆۆامە پیالنێکی ئیسۆۆۆۆۆۆۆتیعمۆۆۆاری بۆرژوازی
ستالینی کردە خوایەک ماوەی سیی ساو ملیۆنەیا خە کی یەژاری ئەم
کەونە بی ەرستن؟
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ئەی چ یێزێکی شەیتانی وای لە ماو کرد جاسووسێکی ئیستیعماری لە
کەسایەتی یاوڕێیەکی خەباتی خۆیدا ئاشکرا بکار کە ئەویش سەرۆک
کۆماری چین ،لیو شاو شی بوو؟ ئەگەر ئەو کارە ساتە گەورانە ،لەوانەش
شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆی ڕۆشۆۆۆۆنبیری ،یەناوی شۆۆۆۆۆڕش خۆی سۆۆۆۆەرچاوەیان بێ ،چ
حیکمەتێۆۆک لەوەدایە بێهوودە خۆمۆۆان سۆۆۆۆۆۆۆەرقۆۆاو بکەین و بە دوای
یۆکاری شۆۆەیتانانەی کاروباری بچووکی وەک پەککەوتنی ئەم کارگە و
وشکبوونی ئەو کێڵگەیەدا سەرقاو بکەین.
شەیتانێتی ستالین و سێبەری ماو (لە دواڕۆژەکانی تەمەنیدا) بەوەی کە
پرسۆۆەی نەتەوەیی جیهانی شۆۆارسۆۆتانەتی پڕ دەکەنەوە ،بە قەدەر مێژوو
گەورەیە و ب ەشۆۆۆۆۆۆۆی ئەوە دەکا یەموو کارگەکان لە کار ب ا و یەموو
کێڵگە کان وشۆۆۆۆۆۆۆۆک ب کا و دوای ئەوەش ئەو توا نایەی بمێنێ جۆرە یا
ناڕاستی وا ب ولقێنێ کە پێشبینییان نەکرێم
قۆرخکردنی دامودەزگای ڕاگەیاندن لە دەسۆۆۆۆۆۆتی دەسۆۆۆۆۆۆەاڵتدا لە واڵتە
شۆڕشگێڕەکان و بەڕێوەبردنی الیەن خە کەوە لەو واڵتانەی بەرەو ئەوە
دەچن ئۆۆازادی ڕا دەربڕین و بەڕێوەبردنیۆۆان یەبێ ،وایۆۆان کرد تۆۆای
تەرازووی سۆۆۆۆیاسۆۆۆۆەر تا ئاسۆۆۆۆتی تناقو جیاواز بن و دیتمان چەرچل
شۆۆۆۆۆۆۆەڕی لە بەرانبەر نۆۆۆازییەکۆۆۆانۆۆۆدا بۆ واڵتی خۆی بردەوە بەاڵم بە
پێچەوانەی یەموو پێشبینیکردنێک کە لە سەر ڕووکەشی بارودۆخەکان
یە ۆۆدەچنۆۆدرێن ،شۆۆۆۆۆۆۆەڕی یە بژاردنی دۆڕانۆۆد .بەاڵم فرانکۆ و تیتۆ و
سۆۆتالین و ماو و دکتاتۆرەکانی تری بەلقان تا کۆتایی تەمەنیان لە سۆۆەر
دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر بەردەوام بوون لە کۆۆاتێکۆۆدا نیکسۆۆۆۆۆۆۆن لە ئۆۆابڕووچوونی
«واتەرگەیۆۆۆت» دا ڕووخۆۆۆا ،کە قەر بەو گەورەییە نەبوو کە دەزگۆۆۆا
ڕاگەیاندنەکان یە یانڕژاند و خستیانە ڕوو و زۆری نەما ڕۆنا د ڕێگنیش
لە مەسەلەی ئێرانگەیتدا بڕووخێ و ییب کام لەو دوو ڕووداوەش بەشی
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ئەوە نۆۆاکەن ببنە یۆکۆۆاری چ ەیەکی گلەیی بەرانبەر دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتۆۆداری
زۆرداری فەرمۆۆانڕەوا کە بە تونۆۆدی چنگی لە دەزگۆۆا ڕاگەیۆۆانۆۆدنەکۆۆانی
واڵتی خۆی گیر کردووە و ئەگەر یەکێ لەو واڵ تانەدا بیەوێ بە نرخی
خوێنی خۆی چواریەکی الپەڕەیەک ڕەخنە بەرانبەر حکوومەتەکەی
باو بکاتەوە ،مەحا ە پێی بکرێ چونکە چاپ انەکان و تای ڕایتەرەکان
یەک حەرفی لەوە بۆ چا ناکەن کە نووسیویەتی یا ڕێکی خستووە...
لە ڕاستیدا ،مەودای درێژی چەپاندن و سنووردارکردن و یەڕەشە ،کە
یۆۆۆاوشۆۆۆۆۆۆۆۆۆان بووە لەگەو بەردەوامی چەپڵەڕێزانی بەرفرەوانۆۆۆدا و لە
کەشۆۆۆۆۆۆۆویەوایەکی وادا ییب کەرەسۆۆۆۆۆۆۆەیەکی بەرگری لەخۆکردن و
تۆ ەکردنەوە لە زا م نەبێ ،یەسۆۆۆۆۆۆتی ڕەتکردنەوەی زو م و زەاللەر لە
ناخی مرۆ ەدا دەکوژێ و بە یەو ی پە یداکردنی پارووە نان و کونجی
حەوانەوە ئەو یەسۆۆۆتە تیمار دەکا و ییب سۆۆۆەیر نییە تێ ەڕبوونی دەیان
ساو بە پێدایە دانی س ستەمێکدا و نەفرەر کردنی یەموو شتێکی تر،
ئەو یەسۆۆۆتە لە الی خە ک ب ولقێنێ کە ئەو بارودۆخە تاکە بارودۆخی
بەکە کە..
سۆۆۆۆۆۆەفەری من لەگەو پەرەسۆۆۆۆۆۆترۆیکادا ،بە یە بژاردنی تاقیکردنەوەی
تیۆری و ئایدۆلۆژیا و پێوانەکردنیان بە لۆژیکی پەتی و ئەنجامەکانیان
لە پیادەکردنیاندا لە الیەن کۆمە گاوە ،دەیان سۆۆۆۆۆۆاو پێش کەوتۆتەوە و
خۆم لە سەر ئەوە ڕایێناوە کە بە جۆرێ تەماشای مێژوو و واقیع بکەم
کە یەک شت بن ،چونکە ئەو تاکە کەسەی کە بە چاوی خۆم دەیبینم
سۆۆۆۆۆۆۆەرگەرمی یە سۆۆۆۆۆۆۆوکەوتە لەگەو کۆمە گادا ،یەر خۆیەتی تیۆرییە
کۆمەاڵیەتی و فەلسۆۆۆۆەفە مرۆییەکان و حوکمە مێژووییەکانی بۆ یەموو
شۆۆۆۆتێکی پەیوەندیدار بە خۆیەوە ،لە ئەسۆۆۆۆتۆ گرتووە و بە ییب جۆرێک
بەو چیرۆکانە کە سۆۆۆۆیاسۆۆۆۆەتمەدارەکان دایدەڕێژن و ئەو ڕەیاییەی کە
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فەلسەفەکان لە باسی مرۆەدا دایدەیێنن ناخە ەتێم و یەموو شێوەیەکی
مرۆڤ کە لە چنینی خە کی لێهاتوو بن بۆ پیشاندانی کۆمە گە و مێژوو،
ئەگەر پێچەوانەی ئەوە بن کە دەیانبینم ،لە بنەڕەتەوە ڕەتیان دەکەمەوە.
ئەو عیباراتانەی کە مێژوونووسۆۆۆەکان بۆ مەبەسۆۆۆتی سۆۆۆیاسۆۆۆی لە کاتی
قسۆۆۆۆۆەکردندا لە سۆۆۆۆۆەر خە کی ورگی کتێبیان پێ پڕ دەکەنەوە ،وەک:
جەمۆۆۆاوەری بەربەرینی بەخشۆۆۆۆۆۆۆنۆۆۆدە ...خە کە گشۆۆۆۆۆۆۆتییە خێرخواز و
ئاشۆۆۆۆۆۆۆتی وازە کان ،بۆ ئەوەی لە خراپە کاران و خوێنمژان دا یانبڕێ –
ئەوانەی بۆرژوای شۆۆۆۆۆۆۆەڕخواز و وێرانکەرنمم ئەوە تەواو بێبنە مایە .من
حەقیقەر یا شۆۆۆتێکی لە حەقیقەتەوە نزیکی ئەو خێرخوازانە دەناسۆۆۆم و
تۆش دەیناسیت و یەر ئەوەندە لە غەیریی خۆیان باشترن کە یەژاری
و دەسۆۆۆۆتنەڕۆیشۆۆۆۆتن و توانایان ڕێیان لێ دەگرن بە ناخی کاریگەری و
خۆپەرسۆۆۆۆۆۆۆتیدا ڕۆبچن ،لەگەو ئەو جیاوازییەدا کە لە نێوان تاکەکاندا
یەیە  ،جۆۆا بۆۆازرگۆۆان بن یۆۆا بەقۆۆاو یۆۆا حەمبۆۆۆاو یۆۆا وەرزێر .ئەوەش
بە گەنەویسۆۆۆۆتە خە کی شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانی پەروەردەکراوی دروسۆۆۆۆتی شۆۆۆۆارە
پێشۆۆۆۆکەوتووەکان ،لە جەماوەری گەلە دواکەوتووەکان زیاتر بە ڕەفتاری
دروستەوە وابەستە دەبن و ڕەچاوی یاسا و بەرژەوەندی دەکەن.
لە الیەن سۆۆیاسۆۆەتمەدارە چەپەکانەوە ،لەوەدا زیادەڕەوییەکی زۆر کراوە
گوایە جیاوازی چینایەتی سۆۆۆۆۆنووری گردەبڕی نێوان چاکە و خراپەیە و
یەر دە ێی کەسۆۆێکی سۆۆەر بە چینێک لە ڕەگەزی کەسۆۆێکی تری سۆۆەر
بە چینێکی تر نییە ...لە ڕابردوودا شۆۆۆتی وەیا نەبووە و ئێسۆۆۆتاش شۆۆۆتی
وەیۆۆۆا نییە مەگەر بە زەبری تەنزیرکەران و ڕەواج ێۆۆۆدەران ،چونکە
چینە کان تێک نااڵون و پەراوێزێکی بەرژەوە ندی یاوبەشۆۆۆۆۆۆۆی بەرین لە
نێوانیاندا یەیە و بە یێزێکی پشۆۆۆۆۆتشۆۆۆۆۆکێن نەبێ تێکناشۆۆۆۆۆکێ .ئەو وێنە
قێزەونەی تەنزیرکەران بۆ کۆمە گەی فرەچین دەیکێشۆۆۆۆۆۆۆن لە سۆۆۆۆۆۆۆەر
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کاغەز نەبێ نییە .لە الیەکی تریشۆۆۆەوە ،وێنەی درەوشۆۆۆاوەی کۆمە گەی
بێ چێ ن لە واقیعۆۆۆۆدا نییە ،مەگەر بە یە بەسۆۆۆۆۆۆۆتن و پینەوپەڕۆی
تەنزیرکەران ،نەک یەر ئەوە ،زۆرداری کەسۆۆی حیزبی یا کەسۆۆی سۆۆەر
بە دەزگای ئاسۆۆۆۆۆایشۆۆۆۆۆی کۆمە گەی بێچیندا دەسۆۆۆۆۆەاڵتی لە کەسۆۆۆۆۆێکی
دەو ەمەندی یەر واڵتێکی دنیا زیاترە.
ئەمە دە ێم و شۆۆۆۆۆۆۆتی تریش کە کۆتاییەکی دیاریان نییە ،تا ئەو وێنە
جادووییە لە بەر دیدی بینەر و خوێنەر الکەوێ کە نیگاری کۆمە گە
بێچینەکان و وێنەی شێواوی کۆمە گە چینایەتییەکانی پێ دەکێشری تا
ئەوەی زاراوەی « ناچینایەتی» خۆی لە خۆیدا د نەوایی خودی تێدایە
چو نکە ڕادەی دابەز ین و بەرز بوونەوەی بەخ تی خە کی و خرا پی
بارودۆخ ،بە تایبەتی ئەوەی پەیوەندی بە ئازادی گشۆۆۆۆۆۆۆتی کۆمە گەی
بێچینەوە یەیە زۆر توندتر و قورسۆۆۆۆۆۆترە لە بارودۆخی خە کی کۆمە گە
فۆۆرەچۆۆیۆۆنەکۆۆۆۆان و واز لەو دەو ەتۆۆۆۆانەش دێۆۆنۆۆیۆۆن کە لە لۆۆووتۆۆکەی
شۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆتانەتیدان ،وەک واڵتانی سۆۆۆۆۆکەندناەی کە لە ییب ڕوویەکەوە
بەراورد یە ناگرن .پێویسۆۆۆتی وای کردووە ناچینایەتی بە یێزی سۆۆۆەپاو
ئەوە بگەیەنێ کە خاوەندارێتی تاک و توانای تاکەکان الببرێن و ببن
بە خۆاوەنی پرۆژەی وا بۆار و قورسۆۆۆۆۆۆۆۆایی نەبوونی ئۆازادی ڕا دەربڕین
پێشۆۆۆۆۆۆۆوازییان لێ بکەن ،جگە لە د نیانەبوون لە یەبوونی پێویسۆۆۆۆۆۆۆتییە
ڕاسۆۆتەقینەکانی ژیان .ڕاسۆۆتە لە سۆۆەردەمەکانی پێشۆۆوودا یەو ێکی زۆر
درا بۆ ئەوەی بارودۆخ بەو خراپییە نەبێ و تەنانەر خە ک تێروتەسەل
و ئاسۆۆوودەش بن ،بەاڵم داخسۆۆتنی دەرگای پێشۆۆکەوتن کە بە یەوو و
دایۆۆێۆۆنۆۆۆۆانۆۆی تۆۆۆۆاکەوە وابەسۆۆۆۆۆۆۆۆتەیە و تەرخۆۆۆۆانۆۆکۆۆردنۆۆی تەنۆۆزیۆۆرکەران
ئاڕاستەکەرانەوە کە بوون بە کۆمە ێکی کەڕوال ی بیروکراتی چەقبەستە
بە قەدەر شەییدان سوور بوون لە سەر دابەشکردنی خێر و پێشکەوتن
و تێروتەسۆۆۆۆۆۆۆەلی ،ئەوەش لە ڕێییەکەوە ،د ۆپەی ئینجیلی شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش و
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یەرچییەکی مێشۆۆۆۆۆۆۆکە لە قۆا بۆدراوەکۆانیۆانەوە ،بە جۆرەیۆا لێکۆدانەوەوە
بیۆۆدە ێنێ و ئەوەش وای کرد پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتن ببێ بە کردارێۆۆک کە بە
زەحمەر دەیاتە دی.
لە بەشۆۆۆۆۆی یەکەمی کتێبی پەرەسۆۆۆۆۆترۆیکادا ،لە ناوەڕاسۆۆۆۆۆتی الپەڕە ١٣
ناونیشۆۆانێک بە سۆۆێ وشۆۆەوە یەیە« :بنەماکانی ،ڕیشۆۆەکانی و سۆۆروشۆۆتە
شۆۆۆڕشۆۆگێڕەکەی» .دوای چەند دێڕێکی تریش ،ناونیشۆۆانێکی تازە دێ:
«پەرەسۆۆۆۆۆترۆیکا – پێویسۆۆۆۆۆتییەکی یەنووکەیی» .ڕسۆۆۆۆۆتەیەکی کورتی
سۆۆۆۆەرەتای گوتارەکەی سۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆڤ ،سۆۆۆۆەرنج ڕادەکێشۆۆۆۆێ و
تەنانەر داوای ڕا دەربڕینیش دەکا« :پەرەسترۆیکا ئارەزووی سەرپێیی
یەندێ تاکەکەسۆۆی تەمادار و کۆمە ێ سۆۆەرکردە نییە» .ئەو قسۆۆەیە تا
ئاسۆۆتێکی بااڵ ڕاسۆۆتە و بەرگەی ئەوەش دەگرێ زیاتری لە سۆۆەر سۆۆوور
بین ،وەک سۆۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆۆڤ خۆشۆۆۆۆۆی دوای چەند دێڕێکی کەم
گوتویەتی:

«پەرەسترۆیکا پێویستییەکی گردەبڕە و لە ئەنجامی پرۆسەی
پێشکەوتنێکی قوو ەوە ،لە کۆمە گە سۆسیالستییەکەمانەوە سەری
یە داوە ،ئەم کۆمە گەیە بایی ئەوە پێگەیوە بگۆڕێ»...
بۆ ئەوەی قسەکەی سەرۆک گورباشۆڤ لەو زیاتر ڕوون بێ ،پێم باشە
ئەمانەی خوارەوەی لە سەر بڵێم:
-1

پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆی کا ئارەزووی کۆمە ێ خە کی تە مادار نییە ،بەاڵم لە
یەمان کاتدا بزووتنەوەیەکیش نییە لە ڕیزەکانی گەلەوە سۆۆۆۆۆۆۆەری
یە ۆۆۆۆدابێ ،لە بەر ئەوە ،بە د نیۆۆۆۆاییەوە بۆچوونی پیۆۆۆۆاوانێکە لە
سۆۆۆۆۆۆەرکردایەتی حیزب و دەو ەتدان و لە ناو کاردانەوەی بەیێزی
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ئەوانەدا کە بە توندی دەسۆۆۆۆۆۆتیان لە شۆۆۆۆۆۆێوازی چەقبەسۆۆۆۆۆۆتن گیر
کردووە و ڕێیەکی تر نەبووە تۆۆۆۆا ببێتە داخوازی جەمۆۆۆۆاوەر بۆ
چۆۆاککردنەوەی بۆۆارودۆخ ،چونکە جەمۆۆاوەر فێر نەبووە و یەرگیز
جورئەر ناکا بە ویسۆۆۆتی خۆی داوای شۆۆۆتێک بکا و ڕێی ئەوەشۆۆۆی
نەبووە لە دەسۆۆتی بەریە سۆۆتکار و چەقبەسۆۆتوو و ئەوانە دەرباز بێ
کە سوودیان لە حا ەتی لەدەستدانی ئیرادەی گەل بینیوە.
-2

پێویسۆۆۆۆۆۆتییەکی گردەبڕە ...کۆمە گەی سۆۆۆۆۆۆۆەیەتیش بۆ گۆڕانکاری
پێگەیوە .لەگەو ئەو سۆۆۆۆەرنجەدا کە ئەم پێویسۆۆۆۆتییە بە پێویسۆۆۆۆتی
بۆۆریۆۆنۆۆکۆۆۆۆاریۆۆیەک دەچۆۆێ کە نەخۆۆۆشۆۆۆۆۆۆۆۆیۆۆیەک بۆۆی ۆ ۆۆوازێ نەک
خۆشۆۆۆۆۆۆۆگوزەرانییەک ب ێ و ب رێتە سۆۆۆۆۆۆۆەر خۆشۆۆۆۆۆۆۆگوزەرانییە
کە ەکەبووە کانی تر .کۆمە گەی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتی لەبەر ئەوە بۆ گۆڕان
پێگەییوە ،خراپییەکان و دواکەوتن لە ڕۆحی سەردەم و کورتهێنانی
توا نای بەریەمهێ نان و نەبوونی پارێز گاری یاسۆۆۆۆۆۆۆۆایی و نەبوونی
توانای خە ک بۆ ڕەتکردنەوەی خرا و داواکاری چاکتر ،کە ەکە
بوونە .ئەگەر بریجنێڤ و ئاڕاسۆۆۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆۆی و ئایدۆلۆژیە بە
بەردبووەکانی بمابان ،ئەو پێداویسۆۆۆۆتییە گردەبڕە بە بێ چارەسۆۆۆۆەر
دەمایەوە و گەلی سۆۆۆەیەتیش بە بێ چارەسۆۆەر ،بۆ چارەسۆۆەر ئامادە
دەبوو چونکە لەو یە کەوتە مێژووییانەدا کە چارەسۆۆەریان پێ بووە،
دەبوو کەسۆۆۆۆۆۆۆێکی وەک بەڕێزتۆۆان یە کەوێ و بۆچوونی یەبێ و
ئازایەتی تێدا دەسۆۆۆۆۆۆۆت ێکردنی ئەو برینکارییەی تێدا بێ ئەگەرچی
یەتا ئەم سۆۆەعاتە نازانین ڕادەی سۆۆەرکەوتن و سۆۆەرنەکەوتنی ئەو
یەو ە نۆایۆابە چەنۆدە چونکە ئەو یۆاوکێشۆۆۆۆۆۆۆەیەی لە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئەو
برینکارییە پێک دێ ،سێ نەزاندراوی تێدان:
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.1

ڕادەی ئەوانەی لە سۆۆەرکردایەتی و حیزبدا درکیان کردووە و
ئازایەتییان تێدایە ،بە پێوانە لەگەو بەریە ستکاراندا چەندە.

.2

بەر چاوڕوونی الیەنگرانی گۆڕان کاری بەرانبەر بنە ما نوێیە کان
بۆ بیرلێکردنەوە و بەبەرنامەکردن کە سۆۆۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆۆۆتی کارەکە
دەیان وازێ و دەوری بە مەترسی گیراوە ،تا چ ئاستێکەم

.3

ڕادەی ڕێ ێدانی جەماوەر ،بەو حیسۆۆۆۆۆۆۆۆابەی مرۆەی ئازادن و
چارەنووسی خۆیان دیاری دەکەن ،بۆ بەشداریکردن چەندە؟

ئەو پرسیارانە یی ئەوەن لەم باسەدا چەندین جار بێنە پێشمان.
لە سەرەتای الپەڕە ١٤شدا سەرۆک گورباشۆڤ دە ێ:

«یەکێتی سۆەیەر دەو ەتێکی نوێیە و لە وێنەی نییە ...لە ماوەی
حەور دەیەی ڕابردوودا ،واڵتەکەمان بە مێژوویەکدا ڕەر بووە ،بە
قەدەر چەندین سەدە یەیە .یەکێ لە بەیێزترین واڵتی دنیای
دامەزراند تا جێی ڕووسیای دواکەوتووی نیمچە دەرەبەگ و نیمچە
داگیرکراوی بگرێتەوە .وزەی بەریەمهێنی گەورە و توانای فکریی
زەبەالح و ڕۆشنبیریی بەرز کۆمە گەیەکی بێوێنە و چاودێری
کۆمەاڵیەتی ڕەگداکوتاومان بۆ  ٢٨٠ملیۆن کەس یەیە.»...
من کە لەگەو بیرەکانی پەرەسترۆیکادا شۆڕ بوومەتەوە ،داوای لێبوردن
لە سەرۆک گورباشۆڤ دەکەم ،کە لەگەو خۆمدا ڕاستگۆ دەبم.
دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆۆەیەتی تەنها لە تەمەنی کۆمۆنسۆۆۆۆۆۆتیدا نوێیە و نازییەکان
لەوەش نوێتر بوون و تەمەن یان ،چە ند دەیەیەکی تێنەپەڕا ندبوو بەاڵم
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ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆای قەیسۆۆۆۆۆۆۆەری دەو ەتێکە تەمەنی بۆ ڕابردوویەکی نۆۆادیۆۆار
دەگەڕێتەوە و لە ڕووی ئەو سەردەمانەشەوە کە دەسەاڵتی بووە ،یەژار
نییە .لە ناوەڕاسۆۆۆۆتی حەفتاکاندا ،بۆ نموونە ،بۆ یادی دووسۆۆۆۆەد و پەنجا
سۆۆا ەی ئەکادیمیای سۆۆۆەیەتی ،لە بەغدا ،بەو حیسۆۆابەی وەکیلی کۆڕی
زانیاری کورد بووم ،بانگهێشۆۆۆۆت کرابووم .ئەوەش وا دەکا کە سۆۆۆۆەد و
نەور سۆۆۆۆۆۆا ی تەمەنی ئەکادیمیای سۆۆۆۆۆۆۆەیەتی دەکەوێتە سۆۆۆۆۆۆەردەمی
قەیسۆۆۆۆۆەرەوە و ئەوەش ماوەیەکی کەم نییە ئەگەر بەوەی پێوانە بکەین
کە لە یەنۆۆۆدێ واڵتۆۆۆد ا ،لە سۆۆۆۆۆۆۆەدەی بیسۆۆۆۆۆۆۆتەمۆۆۆدا نەبێ کۆڕیۆۆۆان
دانەمەزراندووە .لە یەندێ فیلمی ڕووسۆۆۆۆۆۆیدا ،قەاڵ و کۆشۆۆۆۆۆۆکی وەیای
دەرەبەگی ڕووسۆۆیم دیوە یی سۆۆەدەی شۆۆانزە بووە و یێشۆۆتا گەورەیی و
دیکۆر و شۆۆۆێوەی بیناسۆۆۆازیی یۆ ەکانی و تەشۆۆۆریفار و ئایەنگیان لەوە
زیۆۆاترە یەنۆۆدێ لە گەالنی ئەمڕۆی دنیۆۆا بە تەکنیۆۆک و لێهۆۆاتوویی و
شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانی و توانای ئەمڕۆیانەوە لە شۆۆۆۆێوەیان دروسۆۆۆۆت بکەن ...ئەو
ڕۆژەی ناپلیۆن لە سۆۆۆۆەرەتای سۆۆۆۆەدەی نۆزدەدا ڕووسۆۆۆۆیای داگیر کرد،
مۆسۆۆۆکۆ ناوی گومەزە زێڕینەکان بوو ...چەقی شۆۆۆارسۆۆۆتانەتی گەورە کە
شۆۆارە گەورەکان دەریاندەخسۆۆت ،چەندین سۆۆەدە بوو دیاردەیەکی زەقی
بوونی ڕووسۆۆی بوو .ئەگەر بۆ ئەو نەخشۆۆانە بگەڕێینەوە کە تا ڕادەیەک
کۆنن ،دەبینین تۆڕی ئاسۆۆۆۆۆۆۆنەڕێی ڕووسۆۆۆۆۆۆۆی یەکێک بووە لەو تۆڕانەی
دنیای ئێمە کە سۆۆەرنجیان بۆ الی خۆیان ڕاکێشۆۆاوە و لە سۆۆیبیریاوە ،بە
خەتێکی درێژ ،یا یەرەدرێژی یەندێ لە سۆۆۆۆۆۆەردەمەکانی دەسۆۆۆۆۆۆەاڵتی
قەیسەر ،ئەوروپای بە ئۆقیانووسی ئارامەوە گرێ داوە.
گا تەش نەبوو لە سەدەی ڕابردوودا ،ناوی ڕووسیا وەک یەکێ لە پێنج
دەو ەتە گەورەکانی دنیا دەیار و ئەوەندەی بەس بوو سۆۆۆۆێ ئوسۆۆۆۆتو ی
سۆۆۆۆۆۆۆەربەخۆی یەبوو :یەکێ لە ڕۆژیەاڵتی دوور و یەکێ لە بە تیک و
سۆۆۆێیەمیش لە زەریای ڕەش .لە سۆۆۆەردەمی قەیسۆۆۆەردا ،لسۆۆۆتەی ناوی
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پیاوانی بەرزی ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیا لە یەموو بوارەکانی زانسۆۆۆۆۆۆۆتدا ئەوەندە درێژ
دەبێتەوە تا ئەوەی لە یەندێ کتێبتاندا بەوە دەستبەردار دەبن لە بواری
فیزیا و ڕووەکناسۆۆۆۆۆۆی و زانسۆۆۆۆۆۆتی تردا ،بە ناویێنانی زانا ڕووسۆۆۆۆۆۆەکانی
سەردەمی قەی سەر داکەون و بە دەگمەن نەبێ ناوی زانای نەتەوەکانی
تر نایێنن مەگەر کە سانی وەک نیوتن و گالیلۆ و داروین و ئەنی شتاین،
کە زۆر دیارن و ناکرێ ناویان نەیێندرێ ...لەم بوارەدا ،ئەوەندە بەسۆۆە
کە یەوێنی شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆی بەلشۆۆۆۆەەی یەک ملیۆن کرێکاری پرۆلیتاری بە
ڕێک راو بوو لە پەترۆسبۆرگ و مۆسکۆ.
ئەوەی جێی سەرسوڕمانە و ناکرێ پشتگوێ ب رێ و دیاردەیەکی زەقە
و بە المەوە سۆۆۆۆۆۆەیرە پەیوەندداران لە دنیاکەماندا لە وردەکارییەکانیان
پشۆۆۆتگوێ خسۆۆۆتووە ،ئەوەش ئەوەیە ئەو پێشۆۆۆکەوتنە شۆۆۆارسۆۆۆتانییەی لە
ماوەی چەندین سۆۆەدەی بە دوایەکدا لە ڕووسۆۆیا بەدی یاتبوو ،جۆرەیا
کەموکورتی و نۆۆاڕێکی لە بەڕێوەبردن و ئۆۆاڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەکردنی تێۆۆدابوو و
چەندەیا گەندە ی کۆمەاڵیەتی و سۆۆیاسۆۆی یەبوون ئەو کەشۆۆویەوایەیان
خولقاند یەو ی گۆڕانکاری لە دوای یەو ە ناسۆۆۆۆۆۆەرکەوتووەکەی ١٩٠٥
دووبارە ببێتەوە.
سۆۆۆەرکەوتنی شۆۆۆۆڕشۆۆۆی ئۆکتۆبەر ،تێکە ەیەک بوو لە شۆۆۆارسۆۆۆتانەتی و
تێکشۆۆۆکانی سۆۆۆەربازی ،شۆۆۆارسۆۆۆتانەتی لە یەموو ڕاپەڕینێکی ڕووسۆۆۆیدا
یۆکۆۆۆاری بەردەوام و جێگیر بووە و بە بێ ئەو یۆکۆۆۆارە ڕێ نەدەبوو
یەکێکیان ،کە شۆۆۆۆایسۆۆۆۆتەی ئەوە بێ پێی بگوترێ ڕاپەڕین یا شۆۆۆۆۆڕش،
ئەنجۆۆام بۆۆدرێ ..بە پێچەوانەشۆۆۆۆۆۆۆەوە ،دەبینین یۆکۆۆاری بەرپۆۆابوونی
«بنیاتنانەوە – پەرە سترۆیکا» کە ەکەبوونی نەرێنی پەک ستنی بنکەی
جە ماوەرییە لە بواری دایێ نان و بە بەردبوونی عەقڵی ڕێبەرایەتییە لە
قا بی چەقبەسۆۆۆتوودا و ئەگەر شۆۆۆۆڕشۆۆۆەکانی پێشۆۆۆوو ڕاپەڕینی بەشۆۆۆێکی
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خە ک بووبن لە دژی کەمایەتی دەسەاڵتدار ،ئەوا پەرەسترۆیکا بزاوتنی
بەشێکی یەک جەستەیە لە سنووری جەستەکەدا و نزیکترین واتای لە
ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتییەوە ئەوەیە دەربوونی دوومە ێۆۆک بێ لە نۆۆاوەوە بەاڵم لە ژێر
چاودێری پزیشکێکی برینکاردا ،کە «گورباشۆڤ» نوێنەرێتی و یەرگیز
باوەڕ نەدەکرا ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتکردنەوە« ،بنیاتنانەوە» ،یا دەربوونی دوومەو لە
دەرەوەی جەستە شۆڕشگێڕە حەفتا ساو بۆماوەکە بێ و یەکەم شت و
گرنگترین شت کە شۆڕشی بەلشەەی بۆ بەردەوامی خۆی و ڕێگرتن لە
یە گەڕانەوە ئەنجامی دا ،ئەوە بوو یەموو گەلی کردە بە شێک لە خۆی
و لێی دانەبڕا و نەیتوانی جیابێتەوە و بەوەش یەموو ڕێیەکی دە سەاڵر
ڕێک سۆۆۆۆۆۆۆتنی مسۆۆۆۆۆۆۆۆگەر کرد تۆۆۆۆا ئەوەی تەنۆۆۆۆانەر بیرکردنەوەی
ناگوێڕایە یشی لە یۆشی خە کدا سڕییەوە.
لەم بۆنەیەدا شتێکم بیر کەوتەوە کە بیست ساو بەر لە ئێستا گوتوومە
و دوای ئەوە لە یە کەوتی پێویسۆۆۆۆتدا چەندین جار دووبارەم کردۆتەوە
و ئێستاش لە ژێر ئەم ناونیشانەدا دووبارەی دەکەمەوە:
حەکایەتێکی کورر
چەنۆۆۆد سۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ێۆۆۆک بوو کتێبی « State and Revolutionدەو ەر و
شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش»ی لینینم خوێندبۆوە و توندوتیژژەیەکی لە گێڕانەوەی یەر
ڕووداوێکی گۆڕپانی کۆمە گە بۆ «ڕەنج ۆری» (اسۆۆۆۆتغالل) سۆۆۆۆەرنجی
ڕاکێشۆۆۆۆام ،تەنانەر دەشۆۆۆۆڵێ تاکە یۆکار بۆ دامەزراندنی دەو ەر ئەوە
بووە کە چینی دەسۆۆۆۆۆەاڵتدار ویسۆۆۆۆۆتوویەتی لە ڕەنج ۆری بەردەوام بێ
بۆیە سۆۆسۆۆتەمی حوکمڕانی دایێناوە و دادگا و یاسۆۆا و بەندی انە ...یتد
ڕێک سۆۆۆۆتووە .ڕۆژێکیش لە سۆۆۆۆای دەسۆۆۆۆەاڵتی کۆمۆنیزمدا ڕەنج ۆری
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نۆۆۆۆا م ێ نێ ،ح کوومە ت یش خۆبە خۆ ،بە یۆی نە بوو نی پ ێ ۆرەوە ،کە
ڕەنج ۆرییە ،نامێنێ.
گوتم ڕێکەوتێکی سۆۆۆۆەیرە کە مێژوو بە سۆۆۆۆەر یێڵێکی تەواو پێچەوانەی
قسۆۆۆۆۆۆۆەکانی لینیندا دەڕوا و وەک ئەوەی مێژوو بڕیاری دابێ ملمالنێی
ئەو بۆچوونەی بکۆۆا .ئەگەر بکرێ ئەو دەو ەتۆۆانەی لە سۆۆۆۆۆۆۆەر بنەمۆۆای
چۆۆیۆۆنۆۆۆۆایەتۆۆی و ڕەنۆۆج ۆ ۆۆۆری مۆۆۆۆاونەتەوە بە مۆۆیۆۆوەیەک بۆۆچۆۆوێۆۆنۆۆیۆۆن،
حکوومەتەکەی توێکڵەکەیەتی و دوای ئەوە نۆۆۆاوکەکە دێ کە گەلە،
بەاڵم دەو ەتێک لە سۆۆۆۆۆەر بنەمای مارکسۆۆۆۆۆیزم بنیار نرابێ ،بە لەیانە
دەچێ و یەر گەاڵیەکی لێ بکەیتەوە گەاڵیەکی تر دەردەکەوێ تۆۆۆا
گەاڵکان کۆتاییان دێ و بەوە یەموو گەل دەبنە گەاڵ واتە حکوومەر،
ئەوەش وا دەگەیەنێ کە گەل بزر بوو نەک دەسەاڵر.
لە ڕوو سیای سۆەیەتی گەل بوونێکی دابڕاوی لە دە سەاڵر و حیزب و
لینین و مارکس نەبوو تا بتوانێ بیر لە بنیاتنانەوە و یەر شۆۆتێکی تر کە
ئەرکی سۆۆۆۆۆۆۆەر شۆۆۆۆۆۆۆانی نەبێ ،بکاتەوە .بە ئاسۆۆۆۆۆۆۆانی پێم یەرس ناکرێ
پەرەسۆۆترۆیکا بە شۆۆۆڕش ناو بندرێ ،وەک سۆۆەرۆک گورباشۆۆۆڤ باسۆۆی
دەکا ،چونکە لە گۆڕانکاری سۆۆۆیاسۆۆۆیدا عادەر وایە ئەو شۆۆۆۆڕشۆۆۆەی لە
دوای شۆڕشی یەکەمدا دەکرێ ،ناو بندرێ یە گەڕانەوە یا داگیرکردن،
زاراوەیەکی ئۆۆامۆۆا دەم بۆ ئەم دیۆۆاردەیە پێ نییە جگە لەوەی کە گوتم
دەربوونی دوومە ە .بەاڵم ئەگەر بڵێن پرۆسۆۆۆۆۆۆۆەکە ئەوەندە بەربەرین و
گشۆۆتگیرە بۆ سۆۆەرکەوتنی ،پێویسۆۆت بە بەشۆۆداری جەماوەری بەربەرین
دەکا ،ئەوەش یەر وا دەکا کە دوومە ەکە ببێتە ئاوسۆۆۆۆانێکی زۆر گەورە
کە چڵکێکی زۆری لە خۆی گرتووە.
جگە لەوەش ،ئەوانەی کە ئەنجامیان دا ،لە ڕاسۆۆۆۆۆۆتیدا ڕێیان لە خە ک
بڕیوەتەوە پێی بڵێن شۆۆۆۆۆۆۆڕش چونکە وەک لە قسۆۆۆۆۆۆەکانی سۆۆۆۆۆۆەرۆک
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گورباشۆۆۆۆۆۆۆەدا دەردەکەوێ ،پشۆۆۆۆۆۆت بە مارکسۆۆۆۆۆۆیزم و لینینیزم و کۆی
دەسۆۆتکەوتەکانی شۆۆۆڕشۆۆی بەلشۆۆەەی دەبەسۆۆتن بۆ چارەسۆۆەرکردنی ئەو
یەاڵنەی کە لە سۆۆۆۆۆۆەرەتاوە لەو جێبەجێکردن و تەنزیرکردنانەوە پەیدا
بوون و باشۆۆترین شۆۆیکردنەوە ئەوەیە کە دەردێک بە یۆی دەرمانێکەوە
پەیدابووە ،بە یەندێ لە پێکهاتەکانی یەمان دەرمان چارە سەر بکرێ و
بەوەش لە واتای دەربوونی دومەو دەرناچێ و سیمایەک بۆ ئەوە نابینم
ناوی شۆڕشی لێ بندرێ.
ئەم قسۆۆۆۆۆۆەیەم یەر بۆ ئەوە بوو شۆۆۆۆۆۆانبەشۆۆۆۆۆۆانی لۆژیکی شۆۆۆۆۆۆتەکان و
نۆۆاویێنراوەکۆۆان بڕۆین و گوێ بەوە نەدەین چی یەکەم کۆۆاریگەری لە
سەر ئەو بیرۆکەیە یەیە کە پەرەسترۆیکای لێ کەوتەوە ،چونکە گرنگ
سەرکەوتنی برینکارییەکەیە و ئەگەر سەرکەوتوو بێ ناونانی بە شۆڕش
چ زەرەری نابێ ،بەاڵم مەسۆۆۆۆۆۆۆەلەکە ناوکێکی شۆۆۆۆۆۆۆاراوەی یەیە و نابێ
پشۆۆۆۆتگوێ ب رێ و چەند لە بیری خۆمانی ببەینەوە و بوونیمان نەزانی،
ئەو یەر کۆۆۆاری خۆی دەکۆۆۆا .لە فیزیۆۆۆا نموونەیەک بۆ ڕوونکردنەوە
دەخوازمەوە:
پێشینان دەیانگور سروشتی دەوروبەرمان لە چوار «توخم» (عنصر)ی
مۆۆاتریۆۆالی بنەڕەتی پێکهۆۆاتووە ،ئەوانەش ئۆۆاو و ئۆۆاگر و یەوا و خۆۆاکە.
وەرزێریش لە کۆنەوە یەتا ڕۆژی ئەمڕۆی ،یەسۆۆۆۆۆۆۆتی بە چوار توخمە
بنەڕەتییەکان نەکرد جا چ بەوە بگا بە یە ەی بزانێ .لەگەو ئەوەشۆۆۆۆۆدا
بەردەوام بە سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتوویی دەکێڵێ و تۆو دەکۆۆۆا و دەدوورێتەوە و
یەمووشمان لە بازاڕ و شەقام و کارگە و چاخانە و ئوتێل و چێشت انە
و ئاش انەی ما ەوە ،بێ ئەوەی بیر لەو چوار توخمە یا ئەو سەد و چوار
توخمە بکەینەوە ،کار دەکەین .بەاڵم ئەگەر مەسۆۆۆۆەلەی چوار توخمەکە
وەک حەقیقەتێ گەیشۆۆۆۆۆۆۆتە سۆۆۆۆۆۆۆنووری بیرکردنەوەی فیز یازانە کان و
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کیمیازانەکان ،بە سۆۆەالمەتی تێناپەڕێ چونکە یەموو شۆۆتێکی سۆۆەر ئەم
گۆی زەوییە دەبێ بە یە م و لەنۆۆۆاو دەچێ ئەگەر زانۆۆۆای نۆۆۆاوکی لە
ژمارەی توخمەکاندا بە یە ەدا بچن.
ناونانی پەرەسۆۆۆترۆیکاش بە شۆۆۆۆڕش و یەو ی دۆزینەوەی چارەسۆۆۆەر لە
دەقەکانی لینین و مارکسۆۆۆۆۆۆەوە ،زەرەری لەو یە ەیە کەمتر نییە ئەگەر
زانایان لە ژمارەی توخمەکاندا تێی بکەون.
ئەی خوێنەر ،ئەگەر من و تۆ و یەرای بازاڕ و شۆۆۆۆۆەقام یاوار بکەین و
بیڵێینەوە کە پەرەسۆۆۆۆۆترۆیکا شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆە و دەرمانە ئامادەکەی لە دەقی
قسۆۆۆۆۆەکانی لینین و مەزنەکانی تری مارکسۆۆۆۆۆیزمەوەیە ،ئەوە زەرەرێکی
ئەوتۆی نییە بەاڵم ئەگەر ئەوانەی سۆۆۆۆۆۆەرپەرشۆۆۆۆۆۆتی بنیاتنانەوە دەکەن
پێیان وابێ چارەسۆۆەری شۆۆکسۆۆت لە بواری کشۆۆتوکا ییە یاوکارییەکاندا
ئەوەیە ژمارەیان زیاد بکرێ پڕوپاگەندەیان بۆ بکرێ و ڕێ بە وەرزێر
نەدرێ خۆی لە زەوییەکە یدا ئازاد بێ ،ئەوە کارەسۆۆۆۆۆۆۆۆاتە و ئەن جامی
مۆۆا وێرانکەری دەبێ و دوو ئەنجۆۆامی کوشۆۆۆۆۆۆۆنۆۆدە لە یەموو ئەوانی تر
ما وێرانکەرتر دەبن ،یەکەمیان ئەوەیە چارەسۆۆەری شۆۆکسۆۆتێک بە شۆۆتێ
کە خۆی یۆکاری شکستەکە بووە ،دەبێتە دوو جار شکست و زیادبوونی
وێرانکاری ...ئەنجامەکەی تریش ئەوەیە بەردەوامبوون لە سەر ڕێڕەوی
شۆۆۆۆۆۆ کسۆۆۆۆۆۆت لە باشۆۆۆۆۆۆترین ئەنجامیدا بۆ ئەوانەی خەریکی بنیاتنانەوەن
چەقبەسۆۆۆۆۆۆتن و بەبەردبوونی تازە بەدەسۆۆۆۆۆۆت بێنن و جێی ئەوانەی کە
خەریکین وەک جێی بریژنێڤ و قارەمانەکانی تری چەقبەسۆۆۆۆتنی دوای
سۆۆەردەمی سۆۆتالینی لێ دێ ،بۆچوون و دروشۆۆمە بۆشۆۆەکان دە ێنەوە و
وەک بریژنێڤ بە دەسەاڵر و تێروتەسەلی ڕایدەبوێرن.
ئەوجا ئەو نایومێدییە دێ کە لە نایومێدییەکانی پێشوو تا ترە ،ئەوەش
ئەگەر ئەوانەی خەریکی بنیاتنانەوەن ،بتوانن لە چەقی سۆۆۆۆەرکردایەتیدا
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بمێننەوە ،بەاڵم زۆر ڕێی تێ دەچێ خە کۆۆۆانی نۆۆۆاخی بەبەردبوون بۆ
دەسۆۆۆۆۆۆەاڵر بگەڕێنەوە و بە گەی زەقیشۆۆۆۆۆۆیان بە دەسۆۆۆۆۆۆتەوە دەبێ کە
پڕوپاگەندەی ڕاستکردنەوە و بنیاتنانەوە کەرەسەی شەیتانن و بە سەر
جیهانی ئەو شۆۆۆڕشۆۆە ڕەسۆۆەنەدا سۆۆەپاون کە بۆ سۆۆەپاندنی «دکتاتۆری
پرۆلیتۆۆاری» و پۆۆاککردنەوەی شۆۆۆۆۆۆۆێوازی شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆگێڕی لە یەموو
خڵتوخاشۆۆۆۆێکی بۆرژوا و یە گەڕانەوەیەکەوە یاتووە کە درۆودەلەسۆۆۆۆەی
دیموکراتییۆۆان پێیە .نۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆچم بۆ ڕێتێچوونەکەی تر ئەوەش ڕاپەڕینی
جەماوەری بەربەرینە بەرەو ڕووی چەقبەسۆۆۆۆۆتنە نوێیەکە کە لە خودی
بنیاتنانەوە کەوتۆتەوە چونکە ئەوە شۆۆۆۆۆتێکە ئەوپەڕی «بوونی یێزەکی»
 Potentialیە ،بەاڵم بێت و وەک یێزێکی یەکالییکەرەوەی گۆڕانکاری
خۆی بسۆۆۆۆۆۆەپێنێ ،ڕێتێچوونێکی بە قەدەر ئەو یاڕین و داڕزاندنە دوورە
کە لە سۆۆا ی ١٩١٧وە دەوامی بوو تا پێش پەرەسۆۆترۆیکا .سۆۆیمای تاکی
ڕووسۆۆۆۆۆۆۆی و جەماوەی ڕووسۆۆۆۆۆۆۆی زۆر ڕوونە و چاوەڕوانی کەشۆۆۆۆۆۆۆتییە
نیشتیمانییەکەی نووحە بێت و لە الفاو ڕزگاری بکا و توانای ئەوەی لە
دەست داوە تەنانەر بیر لەوەش بکاتەوە ،بە یەو ی خۆی ،خۆی دەرباز
بکا.
لەگەو داوای لێبوردنم لەو فەرموودەیەی سۆۆۆۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆۆۆۆڤ لە
یەندێ قسەیدا کردوونی و گوتوویەتی کەشتیی دووەمی نووح لە ئارادا
نییە چونکە ئەو قسۆۆۆۆۆەیەی ئەو لە باسۆۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆەتی نێودەو ەتی و
مەترسۆۆۆۆۆییەکانی چەکی ئەتۆمی بوو ...ڕووسۆۆۆۆۆەکان و زۆر میللەتی تری
ناڕووسی واڵتانی ئەم دنیایە چاوەڕوانی نووح یا گۆدۆ دەکەن.
دوای ئەوەی لە چەند دێڕی پێشۆۆتر قسۆۆەمان لە کتێبەکە گواسۆۆتەوە و
لە سەری دواین ،سەرۆک گورباشۆڤ لە یەمان الپەڕە ١٤دا دە ێ:
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«ئەوەی پێشتر گوتم ،واقیع و ڕاستی و حەقیقەتی بێ ئەمالوئەوالیە،
ئەنجامی ڕوونی کاری چەندین نەوەی گەلەکەمانە و ئەوەش ڕوونە
کە پێشکەوتنی واڵتەکەمان سبەینێ تەنها بە یۆی شۆڕشەوە
جێبەجێ دەبێ .ئەوەش بەریەمی شۆڕشە .بەریەمی سۆسیالیزمە،
وەک سستەمێکی کۆمەاڵیەتی تازە و ئەنجامی یە بژاردنی مێژوویی
گەلەکەمان .پشتی بە تێکۆشانی باوباپیرانمان و ملیۆنان کارکەری
گەل قایمە – وەرزێر و کرێکار و ڕۆشنبیر – کە لە حەفتا سا ی
ڕابردوودا بەرپرسیارەتی ڕاستەوخۆی پاشەڕۆژی واڵتیان خستۆتە
ئەستۆی خۆیان».
ئەم ق سانەی کە سەرۆک گوربا شۆڤ بەوپەڕی د سۆزییەوە دەیانڵێت،
چۆۆاوەڕوانی گوتنیۆۆان ،لەو پلەوپۆۆایەوە دەکرێ ،بەاڵم ئۆۆاگۆۆامۆۆان لێیە نە
بەرپرسۆۆۆۆۆۆیارەتی ڕەسۆۆۆۆۆۆمی و نە سۆۆۆۆۆۆەرۆکایەتی یا حیزبی یا جیهانی یا
خۆریەاڵتی ناوەڕاسۆۆۆتی ،ئەوەندە سۆۆۆەرقا مان ناکەن سۆۆۆەرنج نەدەین چ
حەقیقەتگەلێ لە پشتی ئەو قسە جوان و بەرزانەوە یەیە .یەرچییەکیشی
لە سۆۆۆۆەر بڵێم زەرەری نییە چونکە لە سۆۆۆۆەرچاوەی خۆشۆۆۆۆەویسۆۆۆۆتی و
سووربوونمەوە لە سەر سەرکەوتنی دەیڵێم ،یەر بۆ ڕوونکردنەوە دە ێم
ئەگەر کەسۆۆۆێ گوتی ئەو زەوییەی لە سۆۆۆەری وەسۆۆۆتاوە تێکە ەیەکە لە
ئاسۆۆن زینگ و کاربۆن ،منیش پێم وا بوو ئەو زەوییە تێکە ەیەکە لە لم
و زیو و فسفۆر ،ئەوە سووکایەتی نییە بە یە وێستی ئەو چونکە چۆن لە
سۆۆۆەر ئەو وەیمانەی خۆی وەسۆۆۆتابوو ،یەر ئاویا بە قیتی لە سۆۆۆەر ئەو
توخمانەش وەستاوە کە من ئاشکرام کردوون.
قسەم لە سەر ئەو بڕە گوازراوەیەی سەرەوە و شتێکی کە پێشتر باسی
یاتووە لەمەی خوارەوەدا چڕ دەبێتەوە:
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.1

ئەوەی لە بڕگەی پێشۆۆۆۆۆتردا یاتووە کە یەکێتی سۆۆۆۆۆۆەیەر لە
ماوەی حەفتۆا سۆۆۆۆۆۆۆۆا دا مێژوویەکی بڕیوە بە قەدەر چە ندین
سەدەیە.

.2

ئیمکانی پێشکەوتنی ڕووسیا بە یۆی شۆڕشەوە یەیە و یەکێکە
لە بەریەمەکانی سۆسیالیزم.

.3

سۆۆۆسۆۆیالیزم وەک سۆۆسۆۆتەمێکی کۆمەاڵیەتی تازە ،یە بژاردەی
مێژوویی گەالنی یەکێتی سۆەیەتە.

.4

ئەم پێشۆۆۆکەوتنە ،پشۆۆۆتی بە تێکۆشۆۆۆانی باوباپیرانمان و ملیۆنان
کارکەری گەل قایمە – وەرزێر و کرێکار و ڕۆشنبیر – کە لە
حەفتا سا ی ڕابردوودا بەرپر سیارەتی ڕا ستەوخۆی پا شەڕۆژی
واڵتیان خستۆتە ئەستۆی خۆیان.

ئەوەی پەیوەنۆۆدی بە بڕگەی یەکەمەوە یەیە ،توانۆۆایەکی زەبەالحی بۆ
فرەوانبوون پێوە دیارە و پێویسۆۆۆۆۆتە بەوپەڕی تواناوە قسۆۆۆۆۆەی لە سۆۆۆۆۆەر
کورر بکرێتەوە چونکە کارەسۆۆۆاتێکی گەورەی وای تێدایە کەس نازانێ
چۆن لەوەی جیا بکاتەوە کە لە سۆەیەر ڕووی دا تا لە سەر قسەی بە
بنەما بەردەوام بێ لە سۆۆۆۆەر ئەوەی چوو و ئەوەشۆۆۆۆی دێ و کێ پێشۆۆۆۆی
خسۆۆۆۆۆت و کێ دوای خسۆۆۆۆۆت و نزیکەی نیوەی کاتی نێوان بەرپابوونی
شۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆی  ١٩١٧و نووسۆۆۆۆۆۆینی کتێبەکەی سۆۆۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆۆۆڤ
«پەرەسۆۆۆترۆیکا» سۆۆۆەردەمی سۆۆۆتالینی بوو و ئەوەی لەو ماوەیە ڕوویدا،
دەکرێ بگوترێ کورتکردنەوەی چەندین سەدە بوو بۆ چەند دەیەیەک
و بۆ سۆەیەر ڕێککەور لە قورسایی نێودەو ەتیدا یاوتای ئەمەریکا بێ
ئەوجا دەسۆۆەاڵتی ڕووسۆۆی بە سۆۆەر ڕۆژیەاڵتی ئەوروپادا بشۆۆکێ کە بوو
بە پشۆۆۆتێنی ئاسۆۆۆایشۆۆۆی ڕووسۆۆۆی و د نیایی لە بەردەوامبوونی کۆمۆنیزم.
مادام مەیلەو یەکڕایی لە سەر ئەوەش یەیە کە ستالین تاوانکار بوو بۆ
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ئەوەی گەلی سۆەیەتی و ئایدۆلۆژیای سۆسیالیزم لەوەدا بەشدار بن کە
چەند سەدەیەک بۆ چەند دەیەیەک کورر کرانەوە دەبوو یەر بەشدار
بکرێن لە تاوانەکانی سۆۆۆۆۆۆۆتالیندا تا ببنە یاوبەش لە یەرچییەکی چاکە
بوو.
بەاڵم ئەگەر سۆۆۆتالین لە تاوانکاریدا وەتاک بکەوێتەوە ،مافی خۆیەتی لە
کورتکردنەوەی زەمانیشۆۆۆۆۆۆۆدا بە تاک بکەوێتەوە چونکە ئەو کاتەکەی
کورر کردۆتەوە .لە کەسۆۆۆۆۆۆۆیش قەبووو نۆاکرێ زیرەکی خۆی لەوەدا
بەکار بێنێ بە لێکدانەوە و گەمەکردن بە قسۆۆۆۆان حا ەتەکە وەیا بێنێتە
بەر زەین کە شۆۆۆۆۆۆۆەی تانێکی زەبەالحی خراپە کار دەسۆۆۆۆۆۆۆتی بە سۆۆۆۆۆۆۆەر
دەزگایەکی زەبەالحی چاکەکاردا گرتبوو و تۆوی شەیتانی دەکردە گوو
و پونگە و ڕەنگەکۆۆانی کۆ کەزێڕینە ،چونکە ئەوە سۆۆۆۆۆۆۆەرشۆۆۆۆۆۆۆێتییەکی
مندااڵنەیە و ئەوەی تەمەنی یەرزەکاری تێ ەڕاندبێ نایڵێ.
کورتکردنەوەی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەقینەی مەودا زەمەنییە کان ،کورتکردنەوەیەکی
شۆۆۆۆۆایسۆۆۆۆۆتەیە بۆ بیرۆکەی کورتکردنەوە :ژاپۆن چەندین سۆۆۆۆۆەدەی بۆ
مۆۆۆاوەیەکی ڕێژەیی کورر کردەوە ،بە بێ تونۆۆۆدوتیژی و زۆرەملێ و
لەناوبردن و ئۆردوگای کاری زۆرەملێی ئەوانەی بۆ نەمانی لەسۆۆۆۆۆۆەرخۆ
پا ێورابوون ،وەک لە سۆۆۆەردەمی سۆۆۆتالیندا باو بوو ،لە چەند ژمارەیەکی
 New Timesو  Moscow Newsو یەندێ گۆەاری تر کە ئەمسۆۆۆۆاو لە
سۆۆۆۆەردەمی گالسۆۆۆۆنۆسۆۆۆۆتدا دەرچوون ،بەریەمی کورتکردنەوە لە بواری
تەندرو ستیدا ئەو ئەنجامە نەرێنییانە ناخولقێنی کە لەو چەو ساندنەوە و
دەردە سەرییانە کەوتوونەتەوە کە شانبە شانی کورتکردنەوەی زۆردارانە
ڕێیان بڕیوە ڕەنگە بشۆۆێ نموونەیەک بۆ ئەوە بهێنمەوە کە دەسۆۆتگرتنی
یەک بەڕێوەبەرایەتی بە سۆۆۆۆەر چارەنووسۆۆۆۆی سۆۆۆۆەرجەمی گەلێکدا چی
دەکا ،ییتلەر لە ماوەی کەمتر لە شۆۆۆۆۆۆەش سۆۆۆۆۆۆا دا توانی ئە مانیا بکاتە
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یەکەم یێزی سۆۆۆۆۆۆەربازی یەموو دنیا و کۆگای چەک و گەلەکەشۆۆۆۆۆۆی
بەرەو ئەوە بەرێ کە دەیزانین و پێویست بە گوتنی زیاتر ناکا .زو م لە
مێژووش ناکەین ئەگەر بڵێین ئەم شۆۆۆەڕخوازە وەک سۆۆۆتالین پەنای بۆ
شۆۆێوەی کاری زۆرەملێ (سۆۆوغرە بە سۆۆەربازە دیلە نائە مانەکان کرا) و
کۆچ ێکردنی بەکۆمەو نەبرد و ملیۆنۆۆۆان وەرزێری نە خسۆۆۆۆۆۆۆتە بەر
مەترسۆۆی مردنەوە و نەشۆۆبووە یۆکاری دابەزینی ئاسۆۆتی بژێو ،بە کو لە
تێکۆشانە شەڕانییەکەیدا بووژانەوەی ئەنجام دا.
ییتلەر بە ق سەی ق سەکەران کە ئیم ریالیزم و یێزی شەڕ و شەیتان،
ئامێری جادوویی دابێتە ییتلەر نابێتە یۆکاری نەیێشتنی سەرسوڕمانی
ئەوەی ئەنجامی دا چونکە فەرەن سە لە ترسێکدا بوو وای لێ کرد یێڵی
ماجینۆ دروسۆۆۆت بکا بۆ ئەوەی لە مەترسۆۆۆی ییتلەر پارێزراو بێ کەچی
ماجینۆش بە کە کی نەیار .دواتر لە باسی ماوەی میونخ و بەرپابوونی
جەنۆۆگ یەکسۆۆۆۆۆۆۆەر دوابەدوای ڕێککەوتنی سۆۆۆۆۆۆۆتۆۆالین و ییتلەردا ،بە
زەروورەر باسەکە دێتە پێشەوە.
قسەکردن لە سەر کورتکردنەوەی کار بە ناچاری لەگەو باسی ماوەی
دوای خۆیدا تێکەو دەبێ ،ئەوەش ئەوەیە پێشۆۆکەوتنی ڕووسۆۆیا بە یۆی
شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆەوە ڕێی تێ دەچوو و یەردووکیان بە نیشۆۆۆۆۆانەی سۆۆۆۆۆتالینەوە
وابەسۆۆۆۆۆۆتە بوون .پێویسۆۆۆۆۆۆتە لێرەدا لە یە سۆۆۆۆۆۆەنگاندن و خەماندن و
گەڕانەوەی شتەکان بۆ یۆکاری ڕاستەقینەی خۆیان ئەوپەڕی ورد بین،
ڕەنگە ئەوە ببێتە یارمەتیدەر بۆ ئاشۆۆۆکرا کردنی ڕاسۆۆۆتیی پێشۆۆۆکەوتن و
پاشکەوتن.
زۆر دەو ەتی ئەوروپا یەن کە لە ڕووی دایاتی سۆۆۆروشۆۆۆتییەوە دەیەکی
توانای دەو ەتانی سۆەیەتیان نییە و لە بواری شار ستانەتی و زان ستی و
خۆشۆۆۆۆگوزەرانی و دیموکراتی و یەموو ئەوەی بۆ ئەمان و ئاسۆۆۆۆایش بە
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خە یا دا دێن مەودای زۆر یان بە بێ شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش و تو ندوتیژی و یەک
د ۆ خوێن بڕیوە و پێویسۆۆۆۆۆۆتیان بەوەش نییە بیانوو بۆ بەراوردکردنی
خۆیان لەگەو شۆۆۆۆەڕدا بۆ خنکاندنی ئازادی و بڕینی یەناسۆۆۆۆە بهێننەوە.
جا گوتنی ئەوەی گوایە پێشۆۆۆکەوتنی سۆۆۆۆەیەر بەو شۆۆۆێوەیە نەبوایە کە
ستالین ئەنجامی دا جێبەجێ نەدەبوو ،بە گەنەوی ستانە ڕەر دەکرێتەوە،
ئەوەش یەر لەبەر ئەوە نا کە بیانوو بۆ تاوانەکانی دەیێندرێتەوە بە کو
لەبەر ئەوەی ئەوە قسەیەکە بە ئاڕاستەی پێچەوانەی ڕاستی و واقیعەوە
دەڕوا چونکە ئەو پێشۆۆکەوتنە کە لە ڕووسۆۆیا بەدەسۆۆت یار ،شۆۆێوازی
ستالینیش نەبوایە پلەی بەرز نەدەکردەوە و ئەوەش زیاتر لەم گوتەیەی
خوارەوەدا دەردەکەوێ:
پێوەرێکمان بۆ پێوانەکردنی پێشکەوتنی ئەم واڵر یا ئەوی دی یەیە و
یە ە ناکار .لە باری شۆڕشدا کە لە یەموو ڕوویەکەوە بارێکی جیاوازە
لەگەو بارودۆخی ئەو واڵ تانەی کە بە بێ بازدان و لەرزین توانیو یانە
بەوە بگەن کە شۆڕش پێی گەیوە و ئەو ئەنجام بدەن کە ئەنجامی داوە
چونکە شۆۆۆڕش نموونەیەکی تاقانەی دیاریکراوە و پەراوێزەکانی تێکە ی
پەراوێزی غەیری خۆی نابێ .ئەگەر لە بواری کارە بادا پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتنی
بەدەست یێنا و لە واڵتانی تردا ئەوە بەدەست نەیار ،بە بێ دەمەتەقێ
ئەوە دەبێتە بەریەمی شۆۆۆڕش ،بەاڵم ئەگەر پێشۆۆکەوتنێکی ئاویا بە بێ
شۆۆۆۆڕش و خوێنڕشۆۆۆتن و زەوتکردنی ئازادی لە واڵتانی تردا بەدەسۆۆۆت
یار ،کەواتە شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش شۆۆۆۆۆۆۆتێکی لە عادەر بەدەری نەکردووە و لە
سۆۆۆۆۆەریشۆۆۆۆۆیەوە نرخێکی زۆری خوێنی خە ک و ئازادی و ئاسۆۆۆۆۆایش و
کەرامەتیان قەرزار دەبێ.
ئەگەر لە واڵتانی تردا پێشۆۆۆۆۆۆکەوتنێکی وا پێش یار کە لەوە زیاتر بوو
شۆۆۆۆڕش ئەنجامی دابێ ،پێشۆۆۆکەوتن لە واڵتی شۆۆۆۆڕشۆۆۆدا لەگەو بوونی
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شۆڕشیشدا بەدی یاتووە نەک بە یۆی شۆڕشەوە ،چونکە بە گەنەویستە
ئەو پێ شکەوتنە بە بێ شۆڕ شیش ،وەک لە واڵتە بێ شۆڕ شەکاندا بەدی
یار .یەر بەدی دەیار .بەاڵم یۆکاری سۆۆۆۆۆۆۆەرنەکەوتنی لە بوارێکی
واڵتی شۆڕشدا ،بە بێ ییب بیانوویەک بۆ شۆڕش دەگەڕێتەوە ئەگەر لە
واڵتانی بێ شۆڕشدا لە یەمان بواردا سەرکەوتن بەدەست یاتبێ.
بەم بۆنەیەوە لە بیرمە سا ی  ١٩٦٦گوێم لە گوتاری سااڵنەی سەرۆکی
واڵتێکی شۆۆۆۆڕشۆۆۆگێڕ ڕاگرتبوو کە لە یادی شۆۆۆۆڕشۆۆۆەکەدا دەی وێندەوە،
گوێم لێ بوو بە ڕاسۆۆتگۆیانەی پڕ شۆۆانازییەوە دەیگور خە کانێک یەن
پڕوپۆۆۆۆ اگەنۆۆۆۆدەی ئەوە باو دەکەنەوە کە لە واڵتەکەمۆۆۆۆانۆۆۆۆدا قەیرانی
نیشۆۆۆۆۆۆۆتەجێبوون یەیە .منیش پییۆۆان دە ێم لە واڵتەکەمۆۆانۆۆدا قەیرانی
نیشۆۆتەجێبوون یەیە چونکە دراوی قورسۆۆم نییە چەمەنتۆ و ئاسۆۆنی پێ
بکڕم ،ئیتر چۆن بە سۆۆەر قەیرانەکەدا زاو بم؟ بە دەنگێکی بیسۆۆتراوەوە
لە بەر خۆمەوە گوتم :گەورەم بۆ ئەوە شۆڕشت کرد تا دوای  ١٤ساو
لە بەرپابوونی ،مزگێنیم بدەیتێ کە قەیرانی نیشۆۆۆۆۆتەجێبوون چارەسۆۆۆۆۆەر
ناکرێ؟ نەدەکرا بە بێ شۆڕش مەودا بە پەیدابوونی قەیرانەکە بدەین؟
با ئەوەش بزانین کە پێش شۆۆۆۆۆۆۆڕش قەیرانی نیشۆۆۆۆۆۆتەجێبوون لە ئارادا
نەبووم
بۆ بۆۆابەتەکە دەگەڕێمەوە و دە ێم ئەوەی سۆۆۆۆۆۆۆتۆۆالین ئەنجۆۆامی دا ،بەو
شۆۆۆۆۆۆۆێوازە نامرۆەانەیە نەبوایە کە گرتبوویە بەر ،ئەنجام نەدەدرا چونکە
دوای ئەوەی تۆقۆۆانۆۆدنی باو کردەوە و لەنۆۆاوبردنی بە کۆمە ی پەیڕەو
کرد و مێژووی سۆۆۆۆۆەیەتی لغاو کرد و چنگی ئاسۆۆۆۆنینی لە جڵەوی گیر
کرد کەس توانۆۆای بەخشۆۆۆۆۆۆۆینی دایێنۆۆانی نەمۆۆا تۆۆا لێهۆۆاتووییەکۆۆان بۆ
ئەنجامدانی کاری دایێنەرانە گرد ببنەوە و سۆۆۆۆۆۆۆتالین چاری نەما یەر
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دەبوو ئەوپەڕی توندوتیژی بەکار بێنێ تا ئەوە ئەنجام بدا کە گەلێکی
ئازاد بە ئاسانی و سروشتی ئەنجامی دەدا.
بەو کەسەی کە ڕەنگە بڵێ بە یۆی نەزانی گەلەوە چارەی نەبوو و یەر
دەبوو ئەوە بکا ،دە ێم :ئایە تێکۆشۆۆۆۆۆۆەرانی ڕیزی پێشۆۆۆۆۆۆەوە و یاوڕێیانی
تێکۆشانی خۆی لە شۆڕشی بەلشەەیدا نەزان بوون تا زۆرینەیان ،ئەگەر
نە ێم یەموویان لەناوبەرێ؟ ئەی جگە لە کوشتن بۆ بێالیەنکردنی ئەو
کەسۆۆانە و خۆ الدان لەو شۆۆەڕەی کە ڕێی تێدەچوو تێیاندا بێ ،ڕێیەکی
تر نەبوو؟ ئێمە لە با سی شیکردنەوەی دەروونی ستالیندا نین تا بزانین
چی وای لێ کردووە حەزی بە ئەشۆۆۆکەنجەدان و لەناوبردنی یاوڕێکانی
خۆی بێ چونکە ئەوە ئەرکی دەرووننۆۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە و ئێمە ئەوە نین و
ئەوەندەمان بەسۆۆۆۆۆە بزانین ئەگەر سۆۆۆۆۆتالین نەبوایە یا نەگەیشۆۆۆۆۆتبایەتە
دەسۆۆۆۆەاڵر و ئەو مافەشۆۆۆۆمان یەیە بڵێین ڕووداوەکانی مێژووی کۆن و
نوێ و بڕیار عەقڵ و لۆژیک دەیسەپێنن باوەڕ بێنین کە ڕێی تێ دەچوو
کاروبار باشتر بوایە و پێشکەوتن زیاتر بوایە و ئاسایش فەرایمتر بوایە
و دادپەروەری ڕەگداکوتاوتر بوایە و بە نەبوونی دیکتاتۆر یەموو شۆۆۆۆتێ
جوانتر و تەواوتر بوایە.
بەاڵم کە دکتاتۆری سۆۆتالینی ڕازی نەبوو الکەوێ و ڕازی نەبوو کەمتر
توندوتیژ بێ ،سۆۆۆۆۆۆۆتالین لە پەیڕەوکردنی زۆرداری لەو مافە ئیالیییەی
تێ ەڕاند کە بە پاشاکان دراوە و ئیرادەی گەل تا ئاستی ئیرادەی کۆیلە
دابەزی و بە کە زیاتر ڕۆچوو تا ئەوەی جەماوەر لە کۆیلە زەلیلتر بوون
و بۆ بەخواکردنی ئاغاکەیان گوێڕایە تر بوون .بۆ پشۆۆۆۆتڕاسۆۆۆۆتکردنەوەی
ئەوەی لێرەدا دە ێین ملیۆنان ملیۆن تێکۆ شەری چە لە ئا ستی دنیادا
ماوەی چارەکە سەدەیەک ستالینیان دەپەرست و ئێستاش یەندێکیان
ماوە ناوێری ڕای خۆی بڵێ .نموونەی ئەوە ،لە یەندێ ژمارەی New
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 Timesو  Moscow Newsی ئەمسۆۆۆا دا وەاڵمی یاواڵتییەکی سۆۆۆۆەیەتم
خوێندەوە کە بۆ ئەو ئە مانییە ڕۆژیەاڵتییەی نووسۆۆۆۆیبوو کە بیانووی بۆ
کردەوەکانی سۆۆۆتالین یێنابۆوە و گوتبووی بۆ دروسۆۆۆتکردنی «ئۆملێت»
پێوی ستە یێلکە ب شکێندرێ ،سۆەیەتییەکەش وەاڵمی دەداتەوە :ق سەکە
جوانە بە مەرجێ خۆر ئۆملێۆۆت نەبیۆۆت ...لەگەو ئەوەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆدا دە ێم
جیاوازی زۆرە لە نێوان ملشکاندنی بێتاوانان و یێلکەشکاندندا.
جەنابی سۆەرۆک گورباشۆۆڤ من لە بۆچوونە سۆیاسۆییەکانمدا کەسۆێکی
خەیا ی نیم و بە قەدەر ئەوەی بە چاوی کەسێک دەڕوانم بۆ کاروباری
دنیا د ۆش دەبێ و خەمبار دەبێ و تیایدا واقعیم و بەرانبەر کەسۆۆێک
کە ژیانی بەفیڕۆ و ناپێویست ڕۆیشتووە چاو داناخەم .پتر لە سیی ساو
پێش ئێسۆۆۆۆۆۆۆتۆۆا گوتوومە و گوتوومەتەوە من ڕازیم دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتۆۆدارێکی
فەرمانڕەوای جیهانە سۆۆۆۆێیەمەکەمان یەرچی بۆ بەردەوامی دەسۆۆۆۆەاڵتی
خۆی و سۆۆۆۆۆۆەروەری و زەوقی خۆی پێویسۆۆۆۆۆۆت بوو بیکار و ئەگەر بۆ
چاوترسۆۆۆاندن پێویسۆۆۆت بوو دە کەس بکوژێ ،با دە کەس بکوژێ و بۆ
پەنجا باز نەدا .ئەگەر لە بەندکردنی تێکۆشۆۆۆۆۆەراندا ئاسۆۆۆۆۆوودەیی خۆی
بینییەوە ،با تێکۆشۆۆۆۆەران بە بێ ئەشۆۆۆۆکەنجە و کوشۆۆۆۆتن بەند بکا .با لە
کوشۆۆۆتن و بەندکردن و ئاوارەکردندا ئامانجی ورد بێ کە سۆۆۆەالمەتی و
بەردەوامی خواوەنۆۆدێتی و لە پێنۆۆاوی ئۆۆارەزوودا خە ۆۆک نەکوژێ و بۆ
د ەڕاوکێی خە ۆۆک کەس بەنۆۆد نەکۆۆا .لە مێژووە داسۆۆۆۆۆۆۆتۆۆانەکەمۆۆانۆۆدا
چیرۆکێک یەیە دە ێ پاشایەک یەبوو بە کرداری شەیتان دوو مار لە
سۆۆۆەر شۆۆۆانی ڕووان و ئەو دوو مارەش ڕۆژی مێشۆۆۆکی دوو گەنجیان بۆ
خۆراک دەویسۆۆۆۆۆۆت ..ئیتر تا کۆتایی باسۆۆۆۆۆۆەکە کە بەوە کۆتایی دێ لە
ڕۆژێکدا شۆۆڕشۆی بە سۆەردا بکرێ کە ناو نرا «نەورۆز» و یەتا ڕۆژی
ئەمڕۆ ئایەنگی بۆ دەگێڕین و زۆر باشیش دەکەین.
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ئەگەر بە ڕۆحی سۆۆتالین و یاوشۆۆێوەکانی بڵێم :یەموو ڕۆژێ گەنجێ یا
دوو سەربڕە و بە مۆخیان شانت چەور بکە ئەگەر ماریش نەبوو بەاڵم
لە جیاتی ییب بیسۆۆۆۆت سۆۆۆۆەرمەبڕە یەی خوا بت ارێزێ و لە دوو دنیادا
نەمرر کا ...ئەی جێگرەوەی سۆۆۆتالین ئەگەر لە دەسۆۆۆەاڵتدارانی دنیای
سۆۆۆۆێیەمەوە شۆۆۆۆتێ فیر بیت ،شۆۆۆۆانت بە مۆخی بنیادەم چەور مەکە ،بە
مۆخی مۆۆامر چەوری کە ...بنیۆۆادەمی تۆۆاوانبۆۆار ئەوەنۆۆدە جۆریۆۆان یەیە
الیەنی توندوتیژی و دڕندەییان لە ژماردن نایەن و لە یەندێ گوندی
ناوچەی ئێمە ،بەر لە شۆۆەسۆۆت یا حەفتا سۆۆاو مرۆکوژێکی گچکە یەبوو
ناوی «کوێ ا ئاری» بوو و بێهوودە لە کوشۆۆۆۆۆۆتندا زیادەڕۆیی دەکرد و
یەتا ئێستاش باسی یەیە .یەکێ لێی پرسیبوو چی وار لێ دەکا بە بێ
یۆکۆۆار خە کی بکوژیۆۆت ،ئەویش گوتبووی :کە دەبینم کوژراو ال و
دەسۆۆتی ڕادەوەشۆۆێنێ لەزەتی لێ دەبینم .خۆ ڕەنگە سۆۆتالین یەکێ بووبێ
لەوانەی کە شۆۆۆۆۆۆەیدای ئەو ئاسۆۆۆۆۆۆایشۆۆۆۆۆۆەن کە لە مردنی خە کی تردا
دەیبیننەوە چونکە مردوو زەرەر ناگەیەنێ...
ئەو کۆارانەی بە پێی ئۆارەزووی کەسۆۆۆۆۆۆۆی زاو ئەنجۆۆام دەدرێن و ڕای
خە کیان لە سەر نییە ،پێویستە بۆ ئەو و لە سەر ئەو حیساب بکرێ و
بەوە سۆۆۆۆۆۆۆوودێکی ئەدەبی بە خە کی تر دەگۆۆا چونکە چەنۆۆد کۆۆار یۆۆا
قارەمانێتی بدەیتە پا یان کە ب ە د یان نییە ،سۆۆۆۆۆۆۆوودی لێ نابینن .مادام
زۆربەی کارە مێژووییەکانیش لە ویژدانەوە دوورن بەشە ناشرینەکەشی
بۆ خە کی کە تای تەرازوویان قورس دەکا د یان خۆش ناکا .دە سۆۆۆۆۆاو
لەمەوبەر شتێکی بەم واتایەم نووسیبوو:

«جێی قەبوو کردن نییە یەر شتە چاکەکان بۆ جەماوەر
بگەڕێندرێتەوە لە کاتێکدا نە ییب ڕۆ ێکی تێدا بووە نە ئارەزووشی
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لێ بووە و ئەگەر بە نایە چاکەکانی بە سەردا بدرێ دەبێ بە
نایەقیش شتە زەرەربەخشەکانی بە سەردا بدرێ»
و گوتم« :ئایە دەگونجێ نیوەی ڕدێنی مێژوو بتاشین و واز لە نیوەکەی
تری بێنین؟».
لە ڕاستیدا زۆر جار وا بووە کە زۆرینەی خە ک مەیلیان بە الی کاری
خراپی وادا چووە کە سۆۆۆۆۆۆۆوودێکی بۆی بووبێ یا ئارەزووی بزواندبێ و
کەمتر مەیلی بە الی چاکەیەکدا چووە کە سۆۆوودی خۆی تێدا نەبووبێ
بەاڵم بەوەندە جیاوازییەی ئارەزوو چاوپۆشۆۆۆۆۆۆۆی دەکەین و بە نەبوونی
ئیرادەی خە ک بۆ کاری چاک و خرا واز دێنین و دەسۆۆۆۆۆۆۆتبەرداری
قەرزار و خاوەن قەرز دەبین و ئەوان بەمە سوودمەند دەبن.
ئەوەی بە ئیرادەی ستالین و نەبوونی ییب جۆرە ئیرادەیەکی جەماوەر و
بە نرخێکی زۆری خوێن و فرمێسۆۆۆۆۆۆۆۆک و ئەو کاریگەرییە نەرێنییەوە
ئەنجام درا ،کە یەتا ئێستاش لە سەر خە کی ڕووسیا ماوە ،یەمووی بۆ
خۆی د ەگەڕێتەوە بە بەدەسۆۆۆۆۆتهێنانی چەکی ناوکیشۆۆۆۆۆەوە ،لە ماوەیەکی
قیۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆی کەمۆۆدا .ئەوەش وا نۆۆاگەیەنێ کە ئەوەی ئەو کردی تۆۆاکە
یە بژاردەی مێژوویی بووبێ بۆ ئەنجۆۆامۆۆدانی ئەوەی ئەو ئەنجۆۆامی دا.
ئەگەر لە یەکەم ڕۆژی دوای مردنی لینینەوە کارەکان بە پێی بنەمای
شۆۆارسۆۆتانەتی و ویسۆۆتی گشۆۆتی بەڕێوە بچووبایەن ،ئەنجامە ئەرێنییەکان
فرەوانتر دەبوون و بوونی وەحشۆۆۆۆۆۆۆیگەرێتیش کەمتر دەبوو ،بەاڵم
یە بژاردنەکەی کە لە بەر سۆۆۆێبەری سۆۆۆروشۆۆۆتی توندوتیژی خۆی بوو،
تاکە ڕێگای بوو و جگە لە یەندێ شۆۆۆۆۆتی کەم ،وەک ڕێکەوتنی لەگەو
ییتلەردا ،یەرچییەکی کرد لە سۆۆروشۆۆتیدا بوو و دووی غەریزەی خۆی
کەوتبوو ،ئەوەیش وەک ئەو گورگەی کە دەیۆۆان مەڕ دەکوژێ و بە

45

چارەکە بەرخێک تێر دەبێ و شێر شتی وا ناکا چونکە لەگەو سروشتیدا
ڕێک نایەتەوە.
بەاڵم ق سەکردن لە سەر کردەوەکانی ستالین شتی مەتر سیداری تری
بە دوادا دێن و پێویستە بگوترێن .ئەو کارە گەورانەی لە یەندێ بواردا
جێبەجێی کردن ،خەسڵەتێکی تایبەتمەندی تاقانەی ستالین نییە و یەر
مرۆەێک بارودۆخ وای لێ بکا چارەنووسی نەتەوەیەکی بە دەستەوە بێ،
دەتوانێ لە ڕێی بەکارخسۆۆتنی ملیۆنان کرێکار و بەکارخسۆۆتنی کەرەسۆۆە
و پارەی پێویستەوە ،چیا لە شوێنێ خۆی یە کەنێ و بیهاوێتە زەریاوە و
یەندێ لەو کارانەش ،بە یۆی گرانی ئەنجامدانیەوە ،بە سۆۆۆۆۆۆوغرە نەبێ
ئەنجۆۆام نۆۆادرێ و ڕەنگە مەسۆۆۆۆۆۆۆرەفەکەی لە خێرەکەی زیۆۆاتریش بێ.
ئەگەر ئارەزووی فیرعەونی میسۆۆر لە دروسۆۆتکردنی ئەیرام نەبوایە ،کە
دەسەاڵتی بە سەر یەموو شتێکی می سر ،بە بە شەر و ئاژەو و زەوی و
سۆۆۆامانەوە دەڕۆیشۆۆۆت ،نەدەکرا خە کی میسۆۆۆر یە سۆۆۆەنگاندنیشۆۆۆی بۆی
بکردایە ئەگەر ئۆۆارەزووشۆۆۆۆۆۆۆی لێی بوایە چونکە بەردەوامی ئۆۆارەزووی
ملیۆنان کەس و سووربوون لە سەر پەیداکردنی سامان و کارکردن بۆ
ماوەی بیست ساو بەو پێوەرە گەورەیە ،شتێکە لە دەرەوەی ڕێتێچوون.
یەرەمەکۆۆان کۆۆاری فیرعەونە و بەشۆۆۆۆۆۆۆی گەلی میسۆۆۆۆۆۆۆریش جگە لە
دەردەسۆۆەری و ماندووبووبن لە دروسۆۆتکردنی ،ییچی دیکە نییە .ڕۆژی
 ١٩٨٥/٧/٧لە یە کێ لە ڕۆژنۆۆۆۆامەکۆۆۆۆا نی بەغۆۆۆۆدادا و لە ز ن ج یرەی
گوتارێکمدا ،لە ناو قسەی تردا ئەمەم نووسی:

«بەشی ئەو عەمەالنەی کە یەرەمی میسریان پێ بەرز کرایەوە یەر
بە قەدەر ئەو پەتەیە کە بەشی ئیعدامکراوێکە ،یا بەقەدەر ئەو
شەپۆالنەیە کە یی نقوومبوویەکە .یەرەمەکان ،لە یەک حا ەتدا
دەبووە یی کرێکار و کۆیلەکان :ئەوەش ئەوەیە قەبوو یان نەکردایە
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دروستی بکەنمم یەر بەردێکی تاشراوی ئەو یەرەمە ،نیشانەی
کۆیالیەتی سەد یەزار عەمەلە یا زیاترە و ئیتر لەوەوە یەموو کارێکی
دیار و ڕەفتارێکی یەست ێکراو کە خە ک بە بێ ئارەزووی خۆیان و
بە ئارەزووی دەسەاڵتدارەکان ئەنجامیان داوە ،ییچی بۆ حیسابی
ئەوان ناگەڕێتەوە ،نا تەنانەر لە حیسابی ئەوان دەریش دەکرێ
چونکە جەماوەر یەژارییەکەی زیاد دەکا و بەرانبەر ئەو کارانەی
ئەنجامیان داون بەیایان کەم دەبێ».
ئەو قسۆۆۆۆۆۆۆەیە ،بۆ خە کی میسۆۆۆۆۆۆۆری فیرعەونی و یەموو ئەو گەالنە بە
ڕاست دەگەڕێ کە دەستبەرداری ئیرادەی خۆیان بوون یا ئیرادەیان لە
دەسۆۆۆت داوە و ڕەنگە گەلی سۆۆۆۆەیەتی گەورەترین نموونەی ئەوە بێ و
ئەو کارە زەبەالحانەی سۆۆتالین ئەنجامی دان لە ئەنجامی دەسۆۆەاڵتییەوە
بوو بە سۆۆەر دایاتی نەتەوەیی دووسۆۆەد ملیۆن بەشۆۆەر ،بە کەیفی خۆی
لێی سۆۆۆۆۆۆەرف دەکرد و بە کەیفی خۆی ئاڕاسۆۆۆۆۆۆتەی دەکرد .بەاڵم ئەو
گەالنەی کە خاوەنی دایاتی نەتەوەیی خۆیانن ،کاتی ئەوەیان نییە بیر
لە کەنا ی زەبەالح و بەربەسۆۆۆۆۆتی گەورە بکەنەوە و ئامادە نین %٨٠ی
دایاتی خۆی لەو پرۆژانەدا خەرج بکا کە ڕەنگە سوودیشی نەبێ ،بە کو
بە پێی ئارەزووی خۆی چەندی بوێ لێی سۆۆۆۆۆۆۆەرف دەکا و ئەوەندەش
توا نای بەریەمهێ نانی یەیە بۆ الیەنە پێویسۆۆۆۆۆۆۆتییە کان و بەرژەوە ندی
گ شتی و پێداوی ستی ژیانی سەردەمانە پ شتی پێی قایم بێ و بە ڕا ستی
یەرچی بە نۆۆاوی تۆۆاکەک ۆانیەوە تۆمۆۆار کرابێ یی خۆیۆۆانە و لە مو کە
گشتییەکانیشدا ،بە بێ بە گەیێنانەوە و یە چوون ،شەریکن.
بەاڵم سۆسیالیزم یە بژاردەی مێژووی گەالنی سۆەیەتی بێ ،لە ڕاستیدا
شۆۆۆڕش تێکە ەیەک بوو لە ویسۆۆتی یەمەڕەنگ و تێکشۆۆکانی سۆۆەربازی
کە بووە سەرەتای ڕووخانی قەی سەر و ق سەیەکی لینینم بیر دێتەوە کە
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لە یەندێ کتێبدا گوتوویەتی کە سەرکەوتنی یەموو شۆڕشێک بە دوو
مەرجەوە وابەستەیە:
یەکەمیان ئەوەیە بەردەوامی بارودۆخ بەو شێوەیە مەحاو بێ .دووەمیان
ئەوەیە چینی دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتدار نەتوانێ بەردەوامی بە بارودۆخەکە بدار.
پێویسۆۆۆتە قەیرانێکی وا ڕوو بدا ئەو یاوکێشۆۆۆەیە بێنێتە دی .قسۆۆۆەکەی
لینین بەریەمی دوای سەرکەوتنی شۆڕ شی ئۆکتۆبەر بوو و شێوەیەکی
نەرێنی لە سۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆەرنەکەوتنی شۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆی  ١٩٠٥تێدایە ...کاتێ
بەل شەەییەکان سەرکەوتن ،خاوەندارێتی سۆڕش و سۆ سیالیزم کەوتنە
دەسۆۆۆتی حیزبی دەسۆۆۆەاڵتدار کە لە ڕوا ەتدا نوێنەری ئیرادەی جەماوەر
بوو بەاڵم نوێنەرایەتییەکی بەردەوامی سۆۆۆۆۆۆۆەپێنۆۆۆۆدراو کە قۆۆۆۆابیلی
بەرپەرچدانەوە نەبێ چونکە جەماوەر دوای ئەوەی کۆمۆنیزم دەسەاڵتی
وەرگرر ئیتر یە بژاردنی ڕەتکردنەوەی نەما و ئەوەش ڕاسۆۆۆۆتییەکە لە
ئاسۆۆتی بە گەنەویسۆۆتدایە و تەنانەر دوای ڕاگەیاندنی پەرەسۆۆترۆیکاش
پاشۆۆۆۆماوەیەکی بەیێزی ماوە و دواتر باسۆۆۆۆی ئەوەش دێ ...لە ڕاسۆۆۆۆتیدا
حیزب خۆی بە تەواوەتی دەستی لە خاوەندارێتی شۆڕش سۆسیالیزم بۆ
سۆۆۆۆۆۆتالین یە گرر یەتا ڕۆژی مردنی و ئەو پیاوەش بە ئاشۆۆۆۆۆۆکرا و بە
سۆۆووربوون و شۆۆانازییەوە ،کەمتەرخەمی لە خۆسۆۆەپاندن ،وەک وەکیلی
ڕەیۆۆای بەردەوامی یەتۆۆا مردنی حیزب و گەل و مێژوو و لینینیزم –
مارکسۆۆۆۆیزم نەکرد ...دوای سۆۆۆۆتالینیش خاوەندارێتی واقعی ڕووسۆۆۆۆی بۆ
یەندێ لەو دەسۆۆتە دەسۆۆەاڵتانە گوازرایەوە کە حەزیان بە دەسۆۆەاڵر و
دەرفەر بوو.
ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتە گەل لە یەموو واڵتێکدا دەبێ خاوەنی یەموو واقیعەکە بێ و
دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەقینەش جگە لەوەی تەرجەمەی پراکتیکی ئەو
بنەمۆۆۆایە بێ ییچی تر نییە بەاڵم واقیع لە کوێ و تیۆری لە کوێم
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ئەوەی جێی سۆۆەرنجە ،کام دەسۆۆەاڵر زۆر توندوتیژ و گردەبڕە و ال بە
الی مافی گەلدا بۆ ئازادی یە بژاردن ناکاتەوە ،دەنگی لە یەموو کەس
لە ڕاگەیۆۆانۆۆدنی پیرۆزڕاگرتنی داد و ئۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆۆایش و ئۆۆازادی بەرزترە و
ییچیان کەسۆۆۆیان لە قەرەقۆزی گەورەی ناو ئەدیبان و یونەرمەندان و
زمۆۆۆۆان ۆۆۆۆاراوان و قە ەمی دایێنەر و پەڕەمووچەی خولقێنەر ئیعۆۆۆۆدام
نەکردووە و بە پۆۆۆارێزەری دیموکراتیۆۆۆدا یە ۆۆۆدەدا کە جگە لە دزی
دیموکراتی ییچی تر نەبووە و چەندیان بە دوورودرێژی باسی نیعمەتی
تێربوونی بە ئیشتیا و پۆشاکی نەرم و ما ی خۆشیان کردووە لە کاتێکدا
خە ک لە برسۆۆۆۆۆاندا دەمردن و شۆۆۆۆۆڕەوپڕەیان دەپۆشۆۆۆۆۆی و لە تەویلەدا
دەخەوتن.
دەکرێ چوارچێوەی قسۆۆۆۆۆۆۆان بەرین بکەینەوە بۆ ئەوەی مەبەسۆۆۆۆۆۆۆتمان
تێروپڕ بێ و ئەگەر وامان دانا گەالن خاوەنی مێژوون ،تاوانێکی وایان
ڕووبەڕوو دەکەینەوە یەموو خا ێکی بوونیان و یەموو ساتێکی تەمەنیان
دەگرێتەوە چونکە مێژوویەکی وایان دروست کردووە ،دوژمنی خۆیان و
یاوڕێی دەسەاڵتە و بەوەش شایستەی ئەوە دەبن تووشی کارەساتی وا
بێن بیانهاڕێ چونکە خۆیان خۆیانیان تێ خستووە ،ئەدی خۆیان خاوەنی
م ێژوو ن ین؟ من دەزا نم ئەو گەالنەی کە بە نۆۆۆۆاچۆۆۆۆاری دەکەونە
بۆۆارودۆخەوە بەرانبەر ئەو زو م و خراپەکۆۆاری و بۆچوونە بۆشۆۆۆۆۆۆۆۆۆانە
بەرپرسۆۆۆیار نابێ کە زۆردار و داگیرکەر و بکوژەکان بە سۆۆۆەریدا دێنن،
بەاڵم لە الیەکی ترەوە بەرپرسۆۆۆۆۆۆۆیارەتی دێتە سۆۆۆۆۆۆۆەر کە لێکۆ ەرەوە و
تۆۆوێۆۆژەرەوە و مۆۆێۆۆژووزانۆۆۆۆان نۆۆۆۆایۆ ەنە خۆۆۆۆانەی تۆۆۆۆاوانۆۆبۆۆۆۆارنەکۆۆردن و
تاوانبارکردنەوە :ئەوەش بەرپرسۆۆۆۆۆۆیارەتی لێ رسۆۆۆۆۆۆینەوەیەکی ڕاسۆۆۆۆۆۆتی
جێبەجێکردنی حوکمی تاوانبارکردنە ،لە کاتێکدا لە کێشۆۆۆۆۆۆۆانی وێنەی
سیاسەتی واڵتەکەی دەستبەردار بێ ،موسیبەر خاکەکەی داپۆشیبێ و
ئەویش وەک تۆپە ێکی لەبیرکراو پشتگوێ خرابێ .ئەو زەاللەر و زو م
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و سۆۆووکایەتی و بێنرخکردنەی بە سۆۆەریدا دێن لە سۆۆااڵنی بەندکردنی
دز و تەزویرچی و ڕێگر گەورەترن و بۆ تاوانبارکردن و تۆمەتوەپا دانی
بەسۆۆۆۆۆۆۆن ،چونکە یەموو تەمەنی کە ئیرادەی پەکی خراوە نرخی تاوانە
گەورەکەی دەدا کە لە دەسۆۆۆتدانی ئیرادەیە و قسۆۆۆەی من و خە کی تر
کە بڵێین گەلی کڵۆو لە ڕووداوەکانی دەوروبەری بێتاوانە ،بۆ چارەسۆۆۆەر
دادی نادەن و ئەوەندە بەسە پێی بڵێین کڵۆو و کڵۆ ییەکەی یۆکارێکی
گەورەیە بۆ تاوانبارکردنی.
ئەگەر ئێمەی نووسۆۆەران و بیرمەندان شۆۆێوازی خۆمان لە بێتاوانکردنی
گەلی کڵۆو بە الوە پەسەند بێ ،ئەو ڕاستییە گەورەیە ڕاست بۆتەوە کە
ئەو گەلە کڵۆ ە چ جۆرە سۆۆووکایەتی و ئازارێکی چەشۆۆتووە تا ئەو بناغە
یە بەسۆۆتراوە یە تەکێنێ کە سۆۆەرسۆۆامبوونی خۆمان بە بێبەریکردنێکی
بۆش لە سەری یە چنیوە.
ئەگەر بێناگابوونی یەک دەقیقەی چاودێری گەنجینەیەک بەس بێ بۆ
ئەوەی دز دەسۆۆتی بە سۆۆەردا بگرێ ئەی دەیان سۆۆاو و سۆۆەدان خەوی
خۆشی سەدان ملیۆنان بەشەر بۆ ئەوە بەس نییە فێری ئەو لۆژیکەمان
بکۆۆا لە خەوی چۆۆاودێرەکەوە فێری بووین؟ کەس جورئەر دەکۆۆا ئەو
چاودێرە بە بیانووی خەوەوە بێبەری بکا؟ دەبوو و چاوەڕوانیش دەکرا و
بە سۆۆۆۆۆۆۆەریەوە ئەرکیش بوو کە نەخەوێ بەاڵم کە خەور گەنجینەکە
بووە یی دزەکە و ئەو ڕۆژەش تۆ ەی دەکرێتەوە کە گەن ج ینەکە
بگەڕێتەوەمم جەنابی سەرۆک گورباشۆڤ ،من لەوە دەگەم کە واقیع زۆر
زۆر لەوە قورستر و ئا ۆزترە ئاویا بە ئاسانی دەستەمۆ ببێ و خەوتوو لە
خەوی غەفڵەر بەئاگا بێتەوە و خۆی لە زنجیری کۆیالیەتی داما ێنێ
تۆۆا ئەوەی تیۆری خەبۆۆاتی چینۆۆایەتی بەو شۆۆۆۆۆۆۆێوەیەی داڕێژراوە ،گوایە
بزووتنەوەیەکی بەردەوامی یەموو مێژووە ،بە درێژایی مێژوو جێبەجێ
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نەبووە جگە لە یەندێ حا ەتی دەگمەن کە بە چەندین سۆۆۆۆۆەدەدا و لە
واڵتانی دوور لە یەکتردا پەرر بۆتەوە و تەنانەر ئاگاشۆۆۆۆۆیان لە یەکتر
نەبووە .جگە لەو حا ەتە یەرە دەگمەنانە ییب تێکۆشۆۆۆۆۆۆۆانێک بە ناوی
خەباتی چینایەتییەوە تۆمار نەکراوە مەگەر لە سنووری یەو ی مانەوەدا
بووبێ کە زۆربەی یەرە زۆری جارەکان بە یەو ی تاکە کەسی بوونە.
خەباتی چی نایەتی و خەباتی نەتەوەیی و خەباتی جی هانی شۆۆۆۆۆۆۆێوازێکی
دەگمەنە و پێویسۆۆتییان بە بەشۆۆداریکردنی گشۆۆتی چینەکە و گەلەکە یا
یەموو گەالن یەیە ،ئەوەش بە ئاگایی و سۆۆۆووربوونەوە بۆ گەیشۆۆۆتن بە
ئامانجێکی خۆیان کە لە یەموو ڕوویەکەوە ڕوون بێ .ئەگەرچی ئەوانە
پەیوەندییەکی توندوتۆ یان بە زۆرینەی ناوەڕۆکی کتێبە گرنگەکەتانەوە
یەیە بەاڵم من ناچمە ناو باسی کوێرەڕێیەکانیەوە.
تێکۆشۆۆانی تایبەتی تاکە کەسۆۆێک یا بنەما ەیەک چارەنووسۆۆی مرۆەە بۆ
ئەوەی بژێ و پێویسۆۆۆۆتی بە مامۆسۆۆۆۆتا نەبێ و لە سۆۆۆۆەر بەشۆۆۆۆداربوونی
تاکێکی تر نەک یەر پەکی ناکەوێ بگرە لە سەر پارووە نانی ژیان بەر
یەکیش دەکەون .لە کۆنەوە یەتۆۆا ئەو کۆۆاتەی من پێی ڕا گەیشۆۆۆۆۆۆۆتم،
زۆربەی ملمالنێکۆۆان لە نێوان تۆۆاکەکۆۆانی یەک چین بوون و یەرگیز
حەمباو ملمالنێی بازرگان یا مڵکداری نەکردووە ،بە کە حەمبا ێکی تر
ڕکابەری بووە .بەقا یش ڕکابەری لەگەو بەقا ی تردا یەیە نەک عەتار
و ئیدی بەو شۆۆۆۆۆۆێوەیە .ئەو شۆۆۆۆۆۆێوازە یەتا ئێسۆۆۆۆۆۆتاش بەرباوە مەگەر
شۆۆۆارسۆۆۆتانەتی ئەوەندە پێشۆۆۆکەوتوو بێ بە جێگرەوەی کەرەسۆۆۆەی ژیان
جێی پڕ کردبێتەوە و سۆۆۆۆنووری بۆ بەریەککەوتن و ملمالنێیان دانابێ و
قسە لە سەر ئەو بابەتەش دوور و درێژە.
لەم سۆۆەردەمە تازانەدا بارودۆخ گۆڕا و مارکسۆۆیزم ڕۆ ێکی گەورەی لە
بزواندنی یەسۆۆۆۆۆۆۆتی چینایەتیدا یەبوو کە بە شۆۆۆۆۆۆۆێوەی جۆراوجۆر و لە
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ئاستی جیاوازدا تا ئاستی ناکۆکبوون لە کۆمە گەیەکەوە بۆ یەکێکی دی
دەرکەور و یەکێ لە ئەنجامەکانیشیی ،بۆ نموونە ،پەرەسەندنی یەستی
چینایەتی بوو لە واڵتە دواکەوتووەکاندا و ئەوەشۆۆی بەریەمی یێنا ،تەنها
ئەوە بوو یەژار ڕقی لە دەو ەمەنۆۆد بێ و نەشۆۆۆۆۆۆۆیتوانی ملمالنێی نۆۆاو
زەحمەتکێشۆۆۆۆۆۆۆە کان نەیێڵێ .نقابە کان یە ندێ یەو یان لەو بوارەدا دا
بەاڵم یەو ێکی پڕ لە کەموکورتی و توندڕەوانە کە کەسانێک ئەنجامیان
دەدا لە تاریکیدا نقوم ببوون ...ئەو گەالنە د نیاییان بۆ مافی تاکەکانیان
نییە د یان بەوە خۆش نابێ لە سۆۆۆۆۆۆۆەر کاغەز دان بەوەدا ب ندرێ کە
کاروباریان لە دەسۆۆۆتی خۆیاندایە و ئەوەندە بەسۆۆۆە کە تاکەکان خاوەنی
خۆیان یا ئازادی خۆیان نین و ئەو یەناسانەی یە یاندەمەژێ بە ئیزنی
دەزگای ئاسۆۆایش و دەسۆۆەاڵتن ،ئیتر کە خاوەنی خۆی نەبێ چۆن دەبێ
بە خاوەنی مێژووەکەی؟ ئا ستی تاکی سۆەیەتی لە سەردەمی ستالین و
سەردەمە بە بەردبووەکانی دوای ئەو لە ئاستی ئەو کەسانە زیاتر نەبوو
کە خاوەنی خۆیان نین و حیزب وەیا تەماشۆۆا دەکرێ کە درێژەپێدەری
تاکە لە لەدەسۆۆۆتدانی ئیرادەدا و جگە لە ئە قەی پەیوەندی نێوان لوتکە
و ب نکە ،بۆ ج ێبەج ێ کرد نی فەرمۆۆۆۆان و پەیۆۆۆۆدا کرد نی دەرفەر بۆ
خەاڵتکردنێکی یۆۆاکەزایی بۆ دەربڕینی پێزانین بەرانبەر خزمەتەکۆۆانی،
ییچی د یکە نییە .یەموو ئەوانە لە سۆۆۆۆۆۆەر حیسۆۆۆۆۆۆابی جەماوەر کە ییب
جۆرە ئیرادەیەکی نەبووە و یەتۆۆا تۆ و ئەو برایۆۆانەر کە لەگە تۆۆدان و
باوەڕتان بە ڕاسۆۆۆۆتکردنەوە ،لە سۆۆۆۆەر شۆۆۆۆێوەی پەرەسۆۆۆۆترۆکا یێنا و ئەو
سۆۆۆۆەرەتایانەمان لەگە یدا دیت کە بەربەسۆۆۆۆت لە بەردەم ئەو تاکانەدا
دادەنێن کە دەیانەوێ تاکایەتی خۆیان پەیڕەو بکەن.
یەکێ لەو مەسۆۆەلە گرنگانەی کە پەرەسۆۆترۆیکا ،لەگەو مەسۆۆەلەی زۆر
گرنگی تردا دەی اتە ڕوو ،مەسەلەیەکی ترسناکە و ئەوەش ئەوەیە ئاخۆ
سۆۆۆسۆۆیالیزم یە بژاردەی مێژوویی گەالنی سۆۆۆەیەتە یا یە بژاردنێکە لە
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لووتکەی یەرەمی دەسۆۆۆۆۆەاڵتەوە بە سۆۆۆۆۆەریدا سۆۆۆۆۆەپاوە؟ ئەی جەماوەر
دەتوانێ لە الیەن خۆیەوە چارەسۆۆەر لە دایێنانی خۆی پێشۆۆکەش بکا یا
داوای لێ دەکرێ ئەو چۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆەر قەبووو بکۆۆا کە پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکۆۆا
پێشۆۆۆۆۆۆۆکەشۆۆۆۆۆۆۆیۆۆانی دەکۆۆا؟ ئۆۆا ئەمە شۆۆۆۆۆۆۆوێنی تۆۆاقیکردنەوەی قوواڵیی
پەرەسۆۆۆترۆیکایە بۆ چوونە ناو پرۆسۆۆۆەی داڕشۆۆۆتنەوەی کەسۆۆۆایەتی تاکی
سۆۆۆۆەیەتی .ئارەزووی خە کی سۆۆۆۆەیەر لەو بۆچوونانەدا کە لە ڕۆژنامە
سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتییەکۆۆۆۆانۆۆۆۆدا باو کراونەتەوە و لە چۆۆۆۆاپە ئینگلیزییەکۆۆۆۆانۆۆۆۆدا
خوێندوومەتەوە ئەوەیە سۆۆەربەسۆۆتییەکی تەواویان یەبێ بۆ بڕیاردان لە
سۆۆەر یەرچییەکی بە الیانەوە ئاسۆۆوودەبەخش بێ و ڕای یەکێ لەوانەم
خوێندەوە ڕایدەگەیەنێ کە ییب ییوایەک لە سەرکەوتنی پەرە سترۆیکا
بەدی ناکا ئەگەر ئەم سێ مەرجە بەدی نەیەن:
.1

دەسۆۆۆت بەسۆۆۆەردا گرتنی ئابووری لە الیەن دەو ەتەوە کۆتایی
بێ.

.2

ئەو بازاڕە بگەڕێتەوە کە پێش شۆڕش باو بوو.

.3

کرێکۆار و ناکرێکۆار ڕێیۆان یەبێ بەوپەڕی ئازادییەوە توا نای
خۆیان بفرۆشن...

یەکێکی تر ڕای نزیکی لەو ڕایە یەبوو و تەنانەر لەوەش سۆۆوورتر بوو
کە خە کی مافی خۆیان بەدەست بێنن و لە سەر ئەوەش سوور بن کە
ئەو ڕاستی و ڕووداوانەی لە سەردەمی ستالینەوە بە تەماوی ماونەتەوە
ئاشۆۆۆۆۆۆۆکرا بکرێن و بەراورد لە نێوان ئەوانەدا دەکا کە خۆیان یەیانە و
گەلە پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتووەکانی تر یەیانە و یەندێکیان زیادەڕۆیی دەکەن و
دە ێن بەشۆۆۆۆۆۆۆی تۆۆاکی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتی لە نیشۆۆۆۆۆۆۆتەجێبوونۆۆدا چوار مەتری
چوارگۆشەیە و تاکی ئەمەریکی ژوورێکی تەواوی یەیە ...بەو شێوەیە تا
دەبینم سۆۆەرۆکی دادگای بااڵی سۆۆۆەیەتی لە یەکێ لە ژمارەکانی New
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 Timesدا لە باسۆۆی سۆۆسۆۆتەمی یاسۆۆایی سۆۆۆەیەتدا شۆۆتی وا دە ێ قەر
خەیۆۆا م بۆی نەدەچوو .دەبینم فالدیمیر لومیکۆ بڕگەیەکی لە گوتەی
جەنابت ،لە الپەڕە ٧٥ی ژمارەی شۆۆۆۆۆوباتی  International Affairsەوە
گواسۆۆۆۆۆۆۆتۆتەوە کە لە کۆبوونەوەی ٤٣یەمی نەتەوە یەکگرتووەکۆۆۆانۆۆۆدا
گوتووتە و ئەمە دەقە ئینگلیزییەکەیەتی:
We are deeply absorbed in the building a socialist rule – of – law
– state.

یەر دە ێی یەتا ئێستا لە دەو ەتێکدا دەژین چەتری یاسای بە سەرەوە
نییە .عەقڵ چۆن قەبوو ی بکار گەالنی سۆۆۆۆۆۆۆەیەتی سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆتەمێکیان
یە بژاردبێ کە تیایدا مرۆەایەتی تاک و کۆ تیایدا بە یاسۆۆۆۆۆۆۆا پارێزراو
نەبێ؟ نەبوون یۆۆا الوازی یۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆۆا لە یەر واڵتێکۆۆدا تۆۆایبەتمەنۆۆدییەکە
بەرژەوەندی یێزی خۆ سەپێن لە دژی ژێردە ستەکان دەی وازێ و ییب
لێکدانەوەیەکی تر یە ناگرێ و ییب ئەنجامێکیشۆۆی لێ چاوەڕوان ناکرێ
ئەوە نەبێ کە دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر چنگیی تونۆۆۆد بێ و خە کەکەش مۆۆۆل بۆ
ئارەزووەکانی بدەن .پێم وایە یەکەم ئەرکی پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکا ئەوەیە ئەو
تۆۆایبەتمەنۆۆدییە لە دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتۆۆدارانەوە بگوازێتەوە بۆ گەل و بۆ ئەوەی
تووشی زیادەڕۆیی نەبین ئاستی مام ناوەندی ئەوەیە بە یاسای کاریگەر
پارێزگاری لە مافەکانی گەل بکرێ و سۆۆنووری ڕوون بۆ بەرپرسۆۆیارەتی
سەرکردە و دەسەاڵتەکانی دیاری بکرێ ،ئەوەش ناکرێ ئەگەر یاسا لە
دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتی جێبەجێکردن بە تەواوەتی جیۆۆا نەکرێتەوە و کۆمە گە بە
دەسۆۆۆەاڵتدار و بێدەسۆۆۆەاڵتەوە نەخرێنە بەردەم جێبەجێکردنی یاسۆۆۆایی
ئوسۆۆۆوولییەوە کە دادگا لە دامێنەوە تا سۆۆۆەرەوە چاودێری بکا و نقابەی
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سۆۆەربەخۆی پارێزەرانی تەواو سۆۆەربەخۆش یاوشۆۆانی نەبێ ،ئەوەش داد
نادا ...پێشم وا نییە پێویست بکا زیاتری بە دوودا بڕۆین.
بڕگەی چوارەمی سۆۆۆۆۆۆۆەرەوە کە دەقەکەی دە ێ «ملیۆنەیۆۆۆا خە کی
کارکەری کرێکار و وەرزێر و ڕۆشۆۆۆنبیران »...یەکێکە لەو دروشۆۆۆمانەی
کە لەگەو باوبوونەوەی کۆمۆنیزمی نێونەتەوەییدا باو بووەوە و یەو ی
زۆری بۆ یە کەندنی کەندی قوو ی نێوان چینەکان داوە و نەویسۆۆۆتراوە
کەندەکان پڕ بکرێنەوە و پردی پەیوەندییان بە سەردا درو ست بکرێن
ئەوەش بە یۆی ئەو وەیمەوە خۆی بە خەیا ی خەوبینەرانی دروشۆۆۆۆۆمە
نێونەتەوەییە کا ندا دەکرد بۆ گەیشۆۆۆۆۆۆۆتن بە کۆمە گەیەک ج یاوازی لە
نێوان ڕۆ ەکانیدا نەبێ ،ئەمەشۆۆۆۆیان لە ڕێی بێچین کردنیەوە کە دەکاتە
ئەوەی یەر لە پرۆلیتاریا پێک بێ.
لە ڕاسۆۆۆۆۆتیدا ،زیادکردنی «ڕۆشۆۆۆۆۆنبیران» بۆ کرێکار و وەرزێر یەر لە
بنەبانەوە بۆ بەقاچاخبردنی کەرە سەی حەرامە بۆ ناو حەاڵ ەکان چونکە
پێویسۆۆتی وای کردووە ڕۆشۆۆنبیری و زانسۆۆت بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری
کۆمە گە بەکار بهێندرێن دەنا مەکینەکە لە کار دەکەوێ .خەسۆۆۆۆۆۆۆڵەتی
«بەقاچاخبردن»ی ئەو وشەیە بەوە ڕوونتر دەبێتەوە کاتێ ڕایدەگەیەنێ
کە کرێکۆۆۆار و وەرزێر ڕۆشۆۆۆۆۆۆۆنبیر نین ،واتە ئەیلی ئەوە نین ئەرکی
ئاڕاسۆۆتەکردن و بەڕێوەبردن و ڕێک سۆۆتن و «زانسۆۆتاندن»ی کارەکان
بگرنە ئەسۆۆتۆ توانای ئەوەیان نییە زادی زانسۆۆت و تەکنیک و یونەر و
شارەزایی بدەنە کۆمە گە .بە بێ ئەم «بەقاچاخبردن»ۆۆۆۆۆۆۆۆۆە حەرامە بۆ
کۆڕی حەاڵ ەکان دەبوو دەرگای قوتاب انە و کۆلێژ و زانکۆکان داخرێن
و کۆمە گە بەرەو ژیانی ناو ئەشۆۆۆۆۆکەور بگەڕێننەوە .کەسۆۆۆۆۆی عاقڵ بە
بیریۆۆدا دێ وەرزێر یۆۆا کرێکۆۆار ببێتە فڕۆکەوان یۆۆا زانۆۆای ئەتۆم یۆۆا
مایسۆۆۆۆۆۆترۆی سۆۆۆۆۆۆەمفۆنیا یا مامۆسۆۆۆۆۆۆتای زانکۆ یا ئەندازیاری پەنگاوی
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دانیبەر؟ ڕۆشۆۆۆۆنبیران یەر بە زەروورەر و گردەبڕ ،سۆۆۆۆەر بە بۆرژوای
دەرەوەی واتای «پرۆلیتار»ن و بە شۆێوەیەکی ڕەیا ناوکی شۆارسۆتانەتی
و زانسۆۆت و تەکنەلۆژیان .ئەم ڕێکەوتە چییە شۆۆۆڕش بە پرۆلیتاری ناو
ببرێ لە کاتێ کدا بە شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش بێ بۆرژوا  -کە بە پێی «لێ کدانەوەی
چینایەتی» ی کۆمە گە ،خە کانێکن لە ڕووی پێکهاتەوە بەریە سۆۆۆۆۆۆۆتی
پرۆلیتارن  -نە بەرپا دەبێ و نە بەردەوام دەبێ و نە پێشیش دەکەوێ؟
ئەم دابەشۆۆۆۆکردنەی الیەنە شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆگێڕە دیارەکان بە سۆۆۆۆەر کرێکار و
وەرزێر و ڕۆشنبیردا ،دوای سەرکەوتنی شۆڕش پێویست نامێنێ چونکە
بە دەسۆۆۆەاڵر گەیشۆۆۆتووە و پێویسۆۆۆت بەو دروشۆۆۆمانە ناکا ئاماژە بن بۆ
جیاوازی سۆۆۆۆۆۆۆەرچاوەی چینایەتی و کۆمەاڵیەتییان چونکە بیریاتنەوەی
ئەوەی فان الیەن بۆرژوان و فانیش پرۆلیتار لە کاتی جۆشۆۆۆسۆۆۆەندنی
شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆگێڕێتیدا بۆ ورەبەرزکردنەوەی ورەی «چەوسۆۆۆۆۆۆۆاوەکان» و
خۆشۆۆۆۆۆۆکردنی ئاگری پێویسۆۆۆۆۆۆتە تا زوو بگەنە دەسۆۆۆۆۆۆەاڵر ،ئەوەش بە
سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتن بە سۆۆۆۆۆۆۆەر ناچەوسۆۆۆۆۆۆۆاوەکاندا .لۆژیکی ڕەیا و لۆژیک لە
جێبەجێکردندا ئەوە دەخوازن لە سایەی دەو ەتی «پرۆلیتا» دا وشەی
«گەل» بەس بێ.
لە یەندێ شۆۆۆوێنی کتێبەکەتدا و لە باسۆۆۆی چارەسۆۆۆەری ترسۆۆۆی ناوکیدا
دە ێی پێویسۆۆۆۆۆۆۆۆت بەوە نا کا لە جۆری دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر بکۆ ینەوە چونکە
یەموومان دانیشۆۆۆتووی یەک یەسۆۆۆارەین و مەبەسۆۆۆتمانە لە لەناوچوون
بی ۆۆا رێزین و ئەگەر ئۆۆامۆۆانج سۆۆۆۆۆۆۆەالمەتی ئەم «زەوی» یە بێ دەبێ
یەکسۆۆۆانی لە نێوان ئەو سۆۆۆسۆۆۆتەمانەدا یەبێ کە لە ناوەڕۆکدا جیاوازن.
ئەی چۆن لە دەو ەتێکدا کە ناچینی ڕاگەیاندووە بیری خە کی دێننەوە
کە سەر بە چینی جیاوازن؟ من بەیایەکی ئەوتۆ بۆ بەرزکردنەوەی ئەو
دروشۆۆۆۆۆۆۆمە دابەشۆۆۆۆۆۆۆکردنە لە دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتدا دانانێم مەگەر لەو
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گۆشۆۆەیەوە کە لەگەو ڕووی ئاشۆۆکرای بانگێشۆۆەکەدا ناتەبایە کە گوایە
یەموو خە ک لە کۆمە گەی بێ چیندا یەکسۆۆۆانن .یا ڕەنگە ویسۆۆۆتبێتت
لەگەو یەکێ لە ئۆۆارەزووکۆۆانمۆۆدا یەک بێتەوە تۆۆا لە یەکەم دەو ەتی
پرۆلیتۆۆاری بێنینتیمۆۆادا بە گەیەکی بەیێز ببینم کە ئینتیمۆۆای یەمەجۆر
شۆۆۆۆتێکە قسۆۆۆۆەی لە سۆۆۆۆەر نییە و یەکێکە لە پێویسۆۆۆۆتییەکانی کۆمە گە
بە گەش ئەوەیە لە یەندێ دروشۆۆۆۆمی سۆۆۆۆۆەیەتدا ،دوای حەفتا سۆۆۆۆا ی
دروسۆۆتبوونی دەو ەتەکە یەر ماوەتەوە ،بە کو ئەوەی حیسۆۆابی لە سۆۆەر
دەکەم ئەوەیە کاتێ چەپە تو ندە کان دەبینن سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر مافی بوونی
ئینتیمای جیاواز تەنها بەو سۆۆۆێ الیەنە ،کرێکار و وەرزێر و ڕۆشۆۆۆنبیران
دەدا ،ئەوان لە سۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆەتی جیهانی سۆۆۆۆۆۆێیەمدا توندتر دەسۆۆۆۆۆۆت لە
یە گیرسۆۆۆۆۆانی شۆۆۆۆۆەڕی چینایەتی گیر دەکەن و ئیتر بازنە بۆشۆۆۆۆۆەکەی
تێکۆشانی سیاسی لە جیهانی سێیەمدا بەردەوام دەسووڕێتەوە چونکە چ
ییوا لە بەئۆۆۆاگۆۆۆا یۆۆۆاتنەوەی نۆۆۆاکرێ بۆ ئەوەی بە وەالنۆۆۆانی یۆکۆۆۆارە
نۆۆاوخۆییەکۆۆانی نۆۆاتەبۆۆایی لە ڕێبۆۆازەکەدا ،کە یەکێکیۆۆان دابەشۆۆۆۆۆۆۆکردنی
چینایەتییە ڕیزی تێکۆشۆۆۆەرانی یەک ب ا ،بەاڵم کۆمۆنسۆۆۆت دەسۆۆۆت لە
شۆۆۆێوازی دابەشۆۆۆکردنی چینایەتی بەرنادا تا جگە لە پرۆلیتار ،بە سۆۆۆەر
چینەکان و نوێنەرانی چینەکاندا زاو نەبێ...
گەورەم ،بە تاقیکردنەوەی پراکتیکی ،لەو کاتەوە کە دەو ەتی سۆۆۆۆەیەر
پەیدا بووە و پێشۆۆۆتریش بە یەموو لۆژیکێکی سۆۆۆاە یەکالیی بۆتەوە کە
پێش شۆڕش گردبوونەوەی دەسەاڵر و سەرمایە لە دەستی دەسەاڵتدا،
بۆ سەر کەرامەتی خە ک و ئازادی و چارەنووسیان لەوە مەترسیدارترە
پارە بە سۆۆۆەر الیەنەکانی دەو ەتدا دابەش بکرێ بە مەرجێ بە یاسۆۆۆای
بەربە ست سنوور بۆ توانای دە سەاڵر و دە ستڕۆی شتنی ئاڕا ستەکردنی
دابندرێ بۆ ئەوەی توندوتیژ نەبێ و لە الیەکی ترەوە ڕۆ ی یاواڵتی لە
بەرگری لەخۆکردنۆۆدا زیۆۆاد بکرێ ئەوەش بەوەی مۆۆافی ڕەخنەگرتن و
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بەرپەرچدانەوەی دەسۆۆۆۆۆەاڵر و خۆپیشۆۆۆۆۆاندان و مانگرتن و شۆۆۆۆۆتی لەو
بابەتانەیان یەبێ .چاوەڕوانی ئەوەش ناکرێ سۆۆۆۆۆۆۆامان خۆی لە خۆیدا
ببێتە سەرچاوەی ترسی ڕاستەوخۆ و چارەسەری نەبێ چونکە «باج»ی
بەرەو یەوراز و یاسۆۆۆای ڕێکوپێکی کار و بوونی کەرەسۆۆۆەی خۆدەربڕین
بۆ یەموو کەس ،لەگەو گەشۆۆۆۆۆۆەکردنی سۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆیدا کە لە فرەحیزبی
دەکەوێتەوە بۆ ئەوە بەسۆۆە مەترسۆۆی سۆۆامانی دەسۆۆتی تاکەکان نەیێڵێ.
من خۆم تاقیم کردۆتەوە ،کاتێ لە واڵتێکدا بە پێی پەیماننامەی پێش
شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆی تەمموزی  ١٩٥٨وابەسۆۆۆۆۆتەی ئینگلیز بوو ،فەرمانبەر بووم،
قورسۆۆایی نوێنەری بەریە سۆۆتکار چەندین جار لە قورسۆۆایی گەورەترین
دەو ەمەندی واڵر زیاتر بوو ،ئیتر لە واڵتێکی وەکو نەرویج یا بەلجیکا
یا چیکۆسۆۆلۆەاکیادا ،سۆۆامان چی لە سۆۆیاسۆۆەر دەکا و توندڕەوانی چە
لە ترسۆۆۆۆۆۆاندنی جەماوەر لە گردبوونەوەی «سۆۆۆۆۆۆەرمایە» لە دەسۆۆۆۆۆۆتی
تاکەکاندا ،دایێنانیان کردووە و شۆۆانبەشۆۆانی ئەوەش بە بەردەوامی و بە
سۆۆۆووربوونەوە یەو یان داوە ڕەنج ۆری ناشۆۆۆرین بکەن تا وای لێ یار
لە بیری خە کیان بردەوە گردبوونەوەی سەرمایە لە دەستی دەو ەتدا و
نا ساندنی دە سەاڵر وەک الیەنێکی دوور لە ڕەخنە و ئیفالس پێکردنی
تاکەکان لە یەر د نیاییەکی ژیانی سۆۆۆۆەربەخۆ بۆ بەدەسۆۆۆۆتهێنانی لوقمە
نۆانێۆۆک کە دەو ەر دەیۆداتێ ،یەک ملیۆن جۆار مەترسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆدارترە لەو
ترسۆۆۆۆۆۆۆەی کە ڕێی تێ دەچێ بە یۆی ئازادی خاوەندارێتییەوە لە واڵتە
دیموکراتییەکۆانۆدا ببێ .بەاڵم لە واڵتی دکتۆاتۆریۆدا کە سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆتەمی
خ ۆ اوەنۆۆدارێتی تۆۆاکی تێۆۆدا مۆۆابێ ،دەو ەمەنۆۆد و یەژار و نەزان و زانۆۆا،
یەموویان لە ڕووی ئەو «بێ قورسۆۆۆۆۆۆۆایی» ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەوە یەکسۆۆۆۆۆۆۆانن کە
دەیگوزەرێنن.
جا گەورەم ،مەترسی لە خودی سەرمایەوە پەیدا نابێ بە کو لە نەبوونی
د نیایی دیموکراتی ڕاسۆۆۆتەقینەوە پەیدا دەبی کاتێ دەسۆۆۆتی بە سۆۆۆەردا
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دەگی رێ جۆۆا بە ئۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆکرا بێ یۆۆا بە فێۆۆڵ و تە ەکە و بۆۆادانەوە ...ئەو
خنکاندنەی کە مەترسۆۆۆۆییەکەی لە بیرۆکراتییەوە سۆۆۆۆەریە دەدا ،جا لە
ڕووسۆۆۆیا بێ یا ڕۆدیسۆۆۆیا ،بۆ خە ک لەوە قورسۆۆۆتر و گرانترە سۆۆۆمیس و
گۆنزالیس و پۆپۆلۆف واز لە یەو ی خۆیۆۆۆۆان بێنن بۆ فەرایمکردنی
سەرمایە ،کە لە گۆ شەیەکی بەریەمهێنان و لە ژێر چاودێری دارایی و
«باج» د نییایی کاردا بەڕێوەر بەرن.
جگە لەوەش ،گوشۆۆۆتنی بزوێنەری تاک کە چەقی پێشۆۆۆکەوتن بووە لەو
زندەوەرانەوە دەستی پێ کردووە کە لە یەک شانە پێکهاتوون تا دەگاتە
مرۆڤ کە موعجیزەی کەونی یەسۆۆۆۆت ێکراوە و جێی نووکی ڕم و دەمی
ق ە ەم دەگرێتەوە ،کە بەبێ دەم و نووک ،دەبنە دار ێک و چیلکەیەک
و بەچاکدانانی پا نەری کۆمەاڵیەتی لە سۆسیالیزمی ڕێک راودا چ نەبوو
جگە لە یە ەی یۆتۆپیایی زاناکانی سەرەتای ئەو بوارە کە چەندین جار
و چەندین بار الیەنە ئەو واقعییەتەی دادەپۆشۆۆۆۆۆێ کە تێیدا یەیە ،جگە
لەوەش بە نەرێنییەکی بێالیە نانەی یۆتۆپ یاییەوە ناوەسۆۆۆۆۆۆۆتێ و یەر لە
یەکەم یەنگۆۆاوەوە داوا دەکۆۆا بوون بگرێتە خۆی و لەگەو لۆژیۆۆک و
سۆۆۆروشۆۆۆتیدا دەڕوا تا دەگاتە ئەوەی کە لە ڕێڕەوە مێژووەکەیدا دیتمان،
خوێنی ڕژاو و ئازادی پێشێلکراو و چەندین زو می سەپاو و یە کەندنی
چەنۆۆدین بنەچە و ئۆۆاوارەکردنیۆۆان ...تۆۆا پێش پۆۆانزە یۆۆا دە ڕۆژ پێش
ئەمڕۆی ( )١٩٨٩/٦/١٦دیتمۆۆۆۆان چینی گەل و شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش یەزاران
خوێندکاری بێچەکیان لە گۆڕەپانی پەکین کوشت.
ئەمە یەنۆۆدێ تەرجەمەی عەمەلیی دروشۆۆۆۆۆۆۆمی کرێکۆۆار و وەرزێر و
ڕۆشۆۆۆۆۆۆنبیرە و لە وەیمیش بیر بۆ ئەوە ناچێ لە دەو ەتێکدا سۆۆۆۆۆۆێبەری
دیموکراتی بۆرژوای تێدا بێ ،شتی وا ڕوو بدا و سۆسیالیزمی مارکسیش
پێی دە ێ بەریەم ۆر و چەوسۆۆۆۆۆۆۆێنەری چینە کان و خوێمژ ...گوتم بە
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باشۆۆۆۆۆۆۆترزانینی یاندانی بزوێنەری کۆمەو لە بزوێنەری تاک یە ەیەک
بووە و ئەوەش کەمترین شۆۆۆۆۆۆۆتە باسۆۆۆۆۆۆۆی ئەو بۆچوونەی پێ بکرێ دەنا
نەزانییەکی چڕە بەرانبەر بە سۆۆۆۆروشۆۆۆۆتی مرۆڤ و سۆۆۆۆروشۆۆۆۆتی مانگا و
سۆۆروشۆۆتی شۆۆتی تریش ،چونکە ژیان بەو یاندەرە نەبێ بەردەوام نابێ و
یێلکەش بەو پا نەرە نەبێ یە ینایێنێ و بیناسۆۆۆۆۆۆۆازی و کشۆۆۆۆۆۆۆتوکاو و
دۆشۆۆۆۆۆۆین و دۆزینەوەی ئەسۆۆۆۆۆۆتێرە و یەردوو تەوەری زەوی و قوواڵیی
زەریاکان و دابەزین لە سەر مانگیش بە بێ ئەو پا نەرە ئەنجام نادرێن.
برینکارییەکی سۆۆۆۆۆۆۆاکاری یەندێ لە ئەندامەکانی پیاو یا ژن دەیکاتە
بوونەوەرێکی مەیلەو بەنجکراو و برین کارییەکی تر ئارەزووی مڵ کداری
لێ دەسۆۆێنێتەوە و لە پلەوپایەی دادەگرێ و دەیکاتە بوونەوەرێکی نێوان
بەشەر و ئاژەو :یاندەری مرۆڤ لە یەندێ شێوەیدا ،وەک خۆشویستنی
ژیان و بەردەوامبوون ،دنگەی بەردەوامبوونی زندەوەرانن بە بەشۆۆۆۆۆەر و
ئۆۆاژەو و بە بێ ئەوانە پەرر دەبن و لەنۆۆاودەچن .پۆۆا نەری تۆۆاک لە
یەندێ مەودای لە سۆۆۆۆۆۆۆەرەتای بوونیەوە لە یەموو سۆۆۆۆۆۆۆەردەمەکاندا
دروسۆۆۆۆۆۆۆتکردنی کیانی خۆی بووە ،ئەوەش بزوێنەرێکە و دەشۆۆۆۆۆۆۆێ پەرە
بسۆۆۆۆۆۆۆێنێ و گەشۆۆۆۆۆۆۆە ب کا یا بە پێی بارودۆخ بکەوێتە ژێر کاریگەری
خۆگونجاندنەوە تا ئەو ڕۆژە یە ست بە پێی شار ستانەتی گە شە دەکا و
ئیتر پێویسۆۆۆۆۆت بە بزوێنەری خاوەندارێتی تایبەتی تاک نامێنێ ئەوەش
بە یۆی لەدایکبوونی بزوێنەری گشۆۆتییەوە لە جێی بزوێنەری تاک ،لەو
دەمەدا ،ئیتر لە بنەڕەتەوە پێوسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت بە تیۆریزەکردن و حیزب و
گوتنەوەی دروشۆۆۆۆمیش نامێنێ ،ئەوەش بۆ سۆۆۆۆەرجەمی گەالن ڕۆژێکی
گەلێ دوورە و بە گەنەوی ستی شە بۆ کۆمە گایەک کە ماوەی سیی ساو
سۆۆۆتالینی پەرسۆۆۆتبێ و سۆۆۆەردەمێک لە بەردبووندا مابێتەوە و ئێسۆۆۆتاش
یەنگاوی لە تۆڕی بیرۆکراتی بنا ێ و یاسۆۆۆۆۆۆایەکیش نەبێ پەنای بۆ ببا،
زۆر دوورە.
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یەر لە بۆنەدا دە ێم تیژترین چەک کە بە ڕووی بیرۆکراتی و زۆرداری
و زا می بە بەردبوودا یە کێشۆۆۆۆۆرێ ،شۆۆۆۆۆمشۆۆۆۆۆێری خاوەندارێتی تاک و
بزوێنەری تاک و بە پێی ئارەزوو خۆڕەفتارییە لە سۆۆۆۆۆۆۆنووری یاسۆۆۆۆۆۆۆای
شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانەتیدا ،چونکە ئەو ئارەزووانەی حەفتا سۆۆۆۆا ە لە ناو قومقومی
ڕێنمایی و شۆۆۆۆیکردنەوە و دروشۆۆۆۆم و چاوەڕوانی دابەزینی «وەحی» لە
یەرە بەرزوە خەفە کراون وایان کردووە ئەو بزوێنەرانە ببنە دێوی ناو
قومقومی خەتمکراو و ئەگەر بە ئارەزووی ئارەزوومەندانی خاوەندارێتی
و بیناسازی و یە سوکەور و سەفەر خەتمی سەر قومقومۆکە لە سەر
بزوێنەرەکە البچێ وەک الفاو سۆۆەر دەکا و بیرۆکراتی و تیۆریسۆۆازان و
خاوەنەکانی تۆڕی جۆاڵییکەرەی فەلسۆۆۆۆۆۆۆەفە و ئایدۆلۆژیا و چینایەتی
ڕەنج ۆری و بەربەسۆۆۆۆۆۆۆتی ئارەزوو و ح زب ڕادەما ێ ...ئەمە دە ێم و
ییوادارم ئەو الفاوە یە نەسۆۆێ چونکە ڕێی تێ دەچێ کاریگەری نەرێنی
لەم زووانەدا یەبێ بەاڵم وەک کاردانەوەی ئەو دروشۆۆۆۆۆمانە دەیڵێم کە
بانگاشۆۆۆۆەی ئەوە دەکەن کە ڕۆ ەکانی یەک گەل بۆ ماوەیەکی ئەبەدی
و ئەزەلی بە ناوی خەباتی چینایەتییەکی واوە بە یەکترەوە سۆۆۆۆۆۆۆەرقاو
دەبن کە ئاگربەسۆۆۆۆۆۆۆت و پێکهاتن قەبووو ناکا ،لە کاتێکدا ڕۆژ بە ڕۆژ
ئەو شۆۆۆۆۆۆۆێوازە ز یاد دە کا کە بە جۆرێ لە جۆرە کان ئەو ناتە باییە بە
لێکتێگەیشۆۆتن چارەسۆۆەر بکا ،وەک لە کۆمە گەی سۆۆوید و سۆۆویسۆۆرا و
دەو ەتە شارستانیەکانی تردا چارەسەر دەکرێ و لە دەست تیۆرستەکان
و ییتافلێدەرەکان و یاندەرەکان و بیرۆکراتەکان نەجاتیان بووە ،ئەوجا
حەساونەتەوە...
گەورەم سۆۆەرۆک گورباشۆۆۆڤ ،من داواناکەم بە زەبری یێز دەسۆۆت لە
سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆیالیزم یە گیرێ .ئەگەر گەلێک پێی خۆش بێ لە سۆۆۆۆۆۆەر ئەو
سۆسیالیزمە بەردەوام بێ کە بە زۆر ،بە سەریدا سەپاوە ،مادام خۆبەخۆ
و لە نۆۆۆۆاخەوە یە قواڵوە و ئیرادەی خە کی تێۆۆۆۆدا زەور نەکراوە،
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ئارەزوویەکی جێی ڕێزە .ئەمە یاوشۆۆۆۆۆۆۆانی لۆژیکی ڕێزگرتن لە ئیرادەی
جەماوەر دە ێم ،ئەگەرچی دەزانم بە قەدەر کەمبوونی بزوێنەر تاکی ناو
کۆمە گەی ئەم سۆۆۆەردەمە و تەسۆۆۆکبوونەوەی بازنەی یە بژاردنی تاک
لە کار و ڕەفتاردا ،لە الیەکەوە دواکەوتن دەبێ و لە الیەکی تریشۆۆۆۆۆەوە
بیرۆکراتی ،چونکە بە گەنەویستە کاتێ کە خە کی لە ڕووی خاوەندارێتی
و ئۆۆازادی ڕەفتۆۆار و یە بژاردنی شۆۆۆۆۆۆۆێوازی ژیۆۆان و ڕقبونەوەیۆۆانەوە لە
دەزگای ڕاگەیاندن بۆ ڕا دەربڕین ،دەستبەرداری بزوێنەری تاک دەبن،
ئیدی دەستەی دەسەاڵر لە جێی ئەوان ئەو ئەرکە دەگرنە ئەستۆ دەنا
واقیعەکە یەر بە جارێ دەیبەستێ و حەتمیەتی بیرۆکراتی لێرەوە پەیدا
دەبێ چونکە ڕێی تێ ناچێ خە کەکە دەسۆۆۆۆۆتبەرداری بزوێنەری خۆیان
بن ،ئەوجا ببنە چاودێری دەسۆۆۆۆەاڵر بە سۆۆۆۆەر ڕەفتاری خۆیانەوە .ئەوە
وەیمە .دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر لە یەموو واڵتێکدا کە مەرجەکانی دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی
ڕاسۆۆۆتەقینەیان تێدان ،پەیڕەوی بیرۆکراتیش دەکەن ئەگەرچی یاسۆۆۆای
وایۆۆان یەیە کە ڕێزی بزوێنەری تۆۆاک دەگرێ و خۆۆاوەنۆۆدارێتی تۆۆاک
دەپارێزرێ و دان بە مافی ڕەفتاری ئازادانەی تاکدا نراوە ،ئەی ئەگەر
لە واڵتێکدا بە یاسۆۆا ئەو یەسۆۆتانە بکوژرێ چۆن دەبێ؟ بنەمای یەموو
شۆۆارسۆۆتانییە بەرزەکان ،بەوە دەسۆۆتی پێ کردووە مرۆ لە پەسۆۆەنکردنی
جۆری گۆشتی نیوەڕۆژە و شامدا ئازاد بێ تا دەگاتە یەموو ڕوو و الیەن
و شێوازێکی سستەمی دەسەاڵر و بە ئازادی ڕا دەربڕین و بیروباوەڕ و
ئاین و لەزەتبینینی ژیاندا تێ ەڕیوە کە یەموویان توخمی نایەکگرتوو و
ڕوونن و پێویسۆۆۆۆۆۆۆتیان بەوەیە چاودێری بکرێن و بە باشۆۆۆۆۆۆۆی لە دژی
دەستتێوەردان و تێکدانی دەمەزەرد بکرێنەوە.
بۆ ئەوەی وەزیرێکی واڵتێک ناچار بێ گوێ لە بۆچوونی خە ک بگرێ
و ڕێزی ئارەزوویان بزانێ ،دەبێ سۆۆۆسۆۆۆتەمی وا یەبێ توانای تەواوی بۆ
ئەوە یەبێ ڕەفتاری بەرپرسۆۆۆەکە دەسۆۆۆتەمۆ بکا ،ئیتر ڕۆژنامەوانی ئازاد
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بێ یا دادگای ئازاد یا یاسۆۆۆادانانی ئازاد و باوەڕی پتەوی خە ک بەوەی
کە لە واڵتەکەدا خۆیان خاوەنی ڕاسۆۆۆۆتەقینەی مەسۆۆۆۆەلەکەن و وەزیر و
سەرۆکی وەزیر و سەرۆکی سەرۆکەکەشی بە پارەی سامانی نەتەوەیی
بە کرێ گیراون تا بە پێی یاسۆۆۆۆۆای ڕەچاوکراو و سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆتەم و نەریتی
گشۆۆۆۆۆتی .پەرە بە بەرژەوەندی گشۆۆۆۆۆتی بدەن ،واتە دەزگای چاودێری و
لێ رسۆۆۆۆینەوە لە سۆۆۆۆەر ئەوانە یەبێ کە دەسۆۆۆۆت لە مافەکان وەردەدەن
نەک لە پلەی یەکەمدا یەتا پلەی دەیەم بۆ ترسۆۆۆۆۆاندنی یاواڵتیان بێ.
لەگەو یەموو ئەوانەشۆۆۆۆۆۆۆدا کەلێنی وا دەمێنێ کە لێیەوە ،فەرمانبەری
گەورە فێڵی پێچکردنەوە بە دەوری یاسۆۆۆۆۆۆۆۆا و خە ک و نیشۆۆۆۆۆۆۆت ما ندا
بدۆزێتەوە .جا بۆ ئەوەی سۆۆۆۆۆەربازی ئاسۆۆۆۆۆایی لە ئاسۆۆۆۆۆتێکدا بێ بتوانێ
بەرانبەر سەرلەشکر کەرامەتی خۆی ب ارێزێ ،دەبێ بارودۆخ گەیشتبێتە
ئەو ئاسۆۆۆۆۆۆتەی مەڕ و گورگ پێکەوە ئاو ب ۆنەوە بەاڵم سۆۆۆۆۆۆەرباز بگاتە
ئەوەی بۆ دڕندەییەکی سۆۆۆۆۆەرلقێک یا کارێکی نایاسۆۆۆۆۆایی بەرانبەری لێ
بگرێتەوە دەبێ بۆ مەڕ دان بەوەدا نرابێ گورگ بلەوەڕێنێ و یەرگیز
ترس لە باوەڕیێ نانەوە نایێ بە ئازادیی خە ک لە الوا ندنەوەدا ،گوایە
دان بە خاوەندارێتی و بزوێنەری تاک و دیموکراسیدا نراوە .بەاڵم بێت
و ئەمەریکا ببێتە دێوێکی بەرجەسۆۆۆتەی خراپییەکانی خاوەندارێتی تاک
تا ئەوەی وەک ئامێری خراپەکاری جیهانی ببیندرێ ،حەکایەتێکی زۆر
ئاسۆۆۆۆانە و لە دەمی ئەوانەی باوەڕیان بە نەیێشۆۆۆۆتنی چین یەیە ،خۆش
نییە.
جەنۆۆابی سۆۆۆۆۆۆۆەرۆک گوربۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆۆڤ :لە تەرازووی بەراوردکۆۆاری نێوان
سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزمی مارکسۆۆۆی و ئەوەی پێی دە ێن بۆرژوا ،لەبەر زۆر یۆ ،لە
یەموو شۆۆۆۆۆۆۆت ێک چاوخە ەتێنەرتر ئەوەیە یەکێتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر و واڵتە
یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بکرێنە نموونەی بەراوردکردن:
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یەکەم ،لە ناو دەو ەتە کۆمۆنسۆۆۆتەکاندا ،ڕووسۆۆۆیا باشۆۆۆترین نموونەیە بۆ
ئەوەی باس بکرێ بەاڵم ئەمەریکا باشترین نموونەی جیهانی بۆرژوازی
نییە.
دووەم ،یەر خراپەکارییەک کە لە ئەمەریکاوە سۆۆۆۆۆۆۆەرچاوە دەگرێ ،لە
الیەن دۆسۆۆۆتانی ئەمەریکا و خە کەکەیەوە ،کە کاری ڕەخنەلێگیراو ،کە
دەکەوێتە بەر گەورەکردن و زیۆۆۆادەڕۆیییەوە دادیۆۆۆان نۆۆۆادا و گەالنی
جیهانی سێیەمیش کە کێشەیان لەگەو ڕۆژاوادا یەیە و دیارە ئۆردووی
سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمیش گەورەتریان دەکاتەوە ،بەاڵم کارەکانی سۆۆۆۆۆەیەر لە
الیەن دەو ەتە کۆمۆنسۆۆۆۆتیەکان یا گەلی ڕووسۆۆۆۆیاوە جێی ڕەخنەلێگرتن
نین و چاویان لە ئاسۆۆۆتیاندا دەنووقێنن و لە جیهانی سۆۆۆێیەمدا بیانوویان
بۆ دەدۆزنەوە.
سۆۆۆۆۆێیەم ،ڕەخنەگرە مارکسۆۆۆۆۆییەکان ،کارەکانی ئەمەریکا دەکەنە بیانوو
ئەوەی کە بۆرژوازییەر یەمووی خراپەیە و خۆیۆۆان بەوەوە مۆۆانۆۆدوو
ناکەن جیاوازی لە نێوان سۆۆۆویسۆۆۆرا و ئەمەریکادا ببینن چونکە ویژدانی
سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆی لە جیهاندا ،بەرانبەر بەرژەوەندی خۆیی یێشۆۆۆۆۆتا لە پرخەی
خەودایە.
چوارەم ،ئەمەریکا دەو ەتێکی مەزنە و لە ئۆردوگای بەرانبەردا سۆەیەر
یاوشۆۆۆۆۆۆۆانێتی و یەردوو دەو ەر کاری وایان ئەنجام داوە کەس پێی
ڕازی نییە ،ئەوەش لەبەر ئەوە نۆۆا یەردووکیۆۆان دوو دەو ەتی خراپی
دنیان ،بە کو «مەزنایەتی» دەو ەر واتە بەرژەوەندی فرەوانی تێکنااڵو
کە لە یە سۆۆۆوکەوتی جیهانیدا پێوەری بەرژەوەندییان لەگە دا دەگۆڕێ،
شۆۆۆۆۆۆتی بێکە ک دەچێتە جغزی بەکە کەوە و دەشۆۆۆۆۆۆزانین زۆر دەو ەتی
بچووکی ئەم جیهانە کاری ئەوەندە ئابڕووبەرانە ئەنجام دەدەن تەزوو
بە جەسۆۆۆۆۆۆتەدا دێنن ،جا لە ئاسۆۆۆۆۆۆتی کاروباری ناوخۆیی بێ یا دەرەکی.
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پێویسۆۆۆتە لێرەدا باسۆۆۆی ڕاسۆۆۆتییەکی گرنگ بکەین ئەوەیش ئەوەیە ،ئەو
دەو ەتەی بە شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش پەیدا بووە ،بە الی کەمەوە لە بەر دوو یۆکار
بوێرییەکی زیاتری بۆ ئەنجامدانی یەرچییەکی بوێ ،تێدایە ،یەکەمیان
ئەوەیە کە لە ناوەوە ڕایەکی گشتی وا نییە لە ڕای شۆڕش جیاواز بێ و
یەرچییەکی ئەنجامی دەدا حیسۆۆۆۆاب بۆ بۆچوونی گەلەکەی ناکا چونکە
نە بۆچوونی یەیە نە کەرەسۆۆۆۆۆۆۆەی دەربڕینی بۆچوونی یەیە .یۆکۆاری
دووەم ئەوەیە کە شۆۆۆڕش لە سۆۆەرەتاوە بەرەو ڕووی سۆۆسۆۆتەمێک بەرپا
بووە کە یەبووە و لە دژی یاسایەک کە پیادە کراوە و بە پێی بۆچوونی
ئایدۆلۆژی و سۆۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆۆی خوێنی حەاڵو کردووە و زۆر بە توندی ئەو
یەسۆۆۆۆۆۆتەی دەبێ کە ئەوەی دوای شۆۆۆۆۆۆۆڕش لەگەو دەرەوەدا ئەنجامی
دەدا ،ئەوەندەی ئەوە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆت و بەکە کە کە لە ناوخۆ لەگەو خە کدا
ئەنجامی داوە و ئەگەر بیانووی بۆ یەر کارێکی وەحشۆۆیگەرانە یەبێ لە
ناو ما ەکەی خۆی پەنای بۆ دەبا چونکە ئەوە ئاسۆۆۆۆۆۆۆوودەیی و د نیایی
زیاترە لەوەی بە سۆۆۆۆۆۆۆەر یەنگاریا یا چیکۆسۆۆۆۆۆۆۆلۆەاکیای بێنێ یا بچێتە
ئەفغانسۆۆۆۆۆۆۆتانەوە یا ئەوەی لە ئەریتیریا لە شۆۆۆۆۆۆۆوێنانی تری جیهان ڕوو
دەدا...
گەورەم تۆ یەکەم کۆمۆنسۆۆۆۆۆۆۆتی گەورە بووی یاتیت و دەسۆۆۆۆۆۆۆتت لەو
باوەڕی د ۆدانەوەیە بەردا و بە بردنەوەی خول ێک ،سۆۆۆۆۆۆۆو پا کا نت لە
ئەفغانستان کێشایەوە و وازر لە «یاوکاری» (تضامن) لەگەو پۆلۆنیادا
یێنا و زۆر شۆۆۆتی تریشۆۆۆت ئەنجام دا و وایان لێ کردیت ببیتە جێگای
ییوا بۆ ئەوەی بە ڕێڕەوێکی شۆۆۆۆایسۆۆۆۆتەی شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانەتیدا سۆۆۆۆیاسۆۆۆۆەتی
نێودەو ەتی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆت بکەیتەوە و ڕێگاشۆۆۆۆۆۆۆت خۆش کرد تا مرۆڤ لە
قەپێلکی چینایەتی بێتە دەرێ و شۆۆۆۆتی تر ...و شۆۆۆۆتی تری ...چاکەکاری
کە لە ژماردن نایەن .لەگەو ئەوەشۆۆۆۆدا حوکمی لۆژیکی دەو ەتی مەزن
دەمێنێتەوە بۆ مەسۆۆۆۆەلەی دیواری بەرلین کە خاوەنماو لە دز ناپارێزێ
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و دزان بۆ خۆیۆۆۆان دێن و دەچن ،بە کو خۆۆۆاوەنمۆۆۆا ەکە لە نێوان ئەو
دیوارانەدا سنووردار دەکا کە سەغڵەتی کردوون و ڕێ بە یەکگرتنەوەی
ئە مانیا نادا و ئەو زەوییانەش بۆ ئە مانیای ڕۆژیەاڵر ناگێڕێتەوە کە
لە پێکهاتنەکەی سۆۆۆۆۆتالیندا لە دوای جەنگ خرانە سۆۆۆۆۆەر پۆ ۆنیا ،وەک
بزانم ،بەرانبەر ئەو زەوییانەیی پۆ ۆنیا کە خرانە سەر ڕووسیا و ئەمەیە
لۆژیکی دەو ەتی مەزن کە لە دا ما ینی چەک و یەر پەی مان نامەیەکی
گەورەدا کە پەیوەنۆۆۆدی بە یۆۆۆاوسۆۆۆۆۆۆۆەنگی یێزەوە بێ ،بە بنەمۆۆۆاکۆۆۆانی
سەالمەتی خۆیەوە وابەستەیە.
ئەمەریکا لە ناوچەی دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتی خۆیدا دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتی ییب یەکێ لەو
شۆۆۆۆتانەی نییە و بە عەیب و عاری خۆیەوە لەو دەشۆۆۆۆتە دەژێ و زەوی
کەسۆۆۆۆۆی داگیر نەکردووە و خەسۆۆۆۆۆڵەتی دەو ەتی داگیرکەری نییە و نە
سیبیریای یەیە نە ئاسیای ناوەڕاست یا واڵتانی بە تیک لەوەشدا وریایە
تا کارە ییچوپووچەکانی بە الی کەمەوە لە الیەن گەلەکەی خۆیەوە بە
قەبوو کراو وەربگیرێن و یەر سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتووش نۆۆۆۆابێ و لە الیەن
ڕۆژن امەوانی خۆیەوە تووشۆۆۆۆۆۆی چەندین بریندارکردن دەبێ و ئەوەندەی
نەماوە کۆنگرێ سۆۆۆۆۆۆۆیش ببێتە الیەنێکی سۆۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆۆی کە ڕەخنەگرتن لە
یەرچییەکی سۆۆۆۆۆۆۆەرۆککۆمار دەی اتە ڕوو ب اتە ئەسۆۆۆۆۆۆۆتۆی خۆی بۆیە
یەموو عەیبەکانی بە دەرەوەن .تەنانەر تاقیکردنەوە فەلەکییەکانیشۆۆۆۆی
بە بەر چاوی خە کەوە ئەنجام دەدرێن و تێکشۆۆۆۆۆۆۆکانی لە یەر بوارێکدا
دەبێتە باسی یەموو دنیا .خولی چوار ساو سەرۆکایەتی ،خۆی لە خۆیدا
کێشەیەکە چونکە ئەوەی خۆی دەپا ێوێ وەختە لە پێشەکیەکانی چەند
مانگێکی ماندووبوونی خۆئامادەکردندا لە ئاسۆۆۆتی یەموو والیەتەکان ،بۆ
خۆ پااڵوتن و ملمالنێ و چوونە مە یدانەوە نیوەی خۆی بەخەرج بدا و
نیوەکەی تری لە ترسۆۆۆۆۆۆۆی بەردەوامی ملمالنێی بۆۆۆا ە جیۆۆۆاوازەکۆۆۆانی
بەڕێوەبردن و تۆۆارمۆۆایی کۆنگرێس خەرج دەکۆۆا و یێشۆۆۆۆۆۆۆتۆۆا تەواو لە
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ماندووبوونی دوو سۆۆۆۆۆۆۆا ی یەکەم پشۆۆۆۆۆۆۆوو نەدا خەمی نەمانی دەورەی
سەرۆکایەتی دەیگرێ ...ئیتر بەو شێوەیەم
جگە لەوەش کۆمە گەی ئەمەریکی گەورە و زەبەالح و ترسۆۆۆۆۆۆهێنەرە و
یەر خۆی دێوی سەرۆکایەتی و یەموو با ە سیاسی و بەڕێوەبردنەکانە...
باسەکە درێژ دەبێتەوە و درێژ دەبێتەوە و وازی لێ دێنم و دە ێم ئەگەر
جێوڕێی بەرژەوەندییە گەورەکان نەبوایە کە ئارامی بە سۆۆۆۆۆۆۆەر ڕەفتاری
ئەو دوو دەو ەتە گەورەیەدا دە سەپێنێ لە توانای سەرۆکی سۆەیەتی یا
ئەمەریکی بەدەر دەبوو بەرانبەر قسۆۆۆۆۆۆەیەکی ڕووشۆۆۆۆۆۆێنەر و گێچە ێکی
ئاشۆۆۆۆۆکرای سۆۆۆۆۆەرۆکی واڵتێک قەبووو بکا کە ژمارەی دانیشۆۆۆۆۆتوانی بە
قەدەر ژمارەی شۆۆۆۆارێکی نابێ و بۆ ئەوەی بەراوردکە لە نێوان ئابووری
دەستبەسەرداگیراوی دەو ەتێک و ئابووری کراوەی خە ک دادپەروەرانە
بێ ،پێویسۆۆۆۆۆۆتە تەماشۆۆۆۆۆۆای بارودۆخی دەو ەتە مامناوەندییەکان و خوار
مام ناوە ندییەوەی یەردوو ئۆردو گاکە بکەین« :یۆ ە ندا – بول گار یا»،
«ڕۆمانیا – سویسرا»« ،ئۆکرانیا – نەمسا»« ،یەنگاریا – دانیمارک»
و سۆەرنجیش بدەینە پیشۆەسۆازی و کشۆتوکا ی یەردوو سۆسۆتەمەکە تا
جیاوازییەکە بێفێڵ بێ – قسەش لە سەر دیموکراتی ناکەم چونکە یی
بەراوردکردن نییە.
دوای بڕگەکۆانی پێشۆۆۆۆۆۆۆتری کتێبەکە و ئەوەی لە سۆۆۆۆۆۆۆەری گوترا ،لە
سۆۆۆۆۆەرەتای الپەڕە ١٥یدا باسۆۆۆۆۆی دیاردەی سۆۆۆۆۆەرنەکەوتنی ئابووری و
چەقبەسۆۆۆۆتن و کە ەکەبوونی کێشۆۆۆۆە بێچارەسۆۆۆۆەرەکان و گەشۆۆۆۆەکردنی
لەسۆۆۆۆۆۆۆەرخۆ دەکا .لێرەدا چەند دێڕێک لە ناوەڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی الپەڕە  ١٦ەوە
دەگوازمەوە ،کە بڕگەیەکی گرنگی وای تێدایە کە پێویسۆۆۆۆۆتی بەوەیە بە
سووربوونەوە قسەی لە سەر بکرێ .دە ێ:
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« ئەوەندە کەرەسەی خاو و وزە و دایاتی ترمان بە خەرج دا و لە
ڕاستیدا ئێستاش بە خەرجی دەدەین ،بۆ ئەنجامێک کە زۆر لەوە
زیاترە یەر دەو ەتێکی پێشکەوتووی تر بۆ یەمان ئەنجام بە خەرجی
دەدا .دایاتی واڵتی ئێمە ،وەک دایاتی سروشتی و وزەی کار بوون
بە قوربانیمان».
کۆۆۆۆاتێ لە نۆۆۆۆاوەڕۆکی ئەو بڕگەیە ورد دەبمەوە ،بە بێ گەڕانەوە بۆ
کاریگەری نەبوونی بزوێنەری تاک الی کرێکار و نەبوونی پەرۆشۆۆۆۆۆۆۆی
الی چاودێران بۆ سەرکەوتنی پرۆژەیەک لە ئابووری سۆسیالیزمدا کە
لە سۆۆۆۆۆۆەرەوەڕا سۆۆۆۆۆۆەپێندرا بێ ،دەبینم ئەو بڕگەیە دوو واتای ئەوپەڕی
مەترسیداری تێدان.
واتای یەکەم تێگەیشۆۆۆۆۆتنە لە زیادکردنی خەرج بە شۆۆۆۆۆێوەیەکی زۆر بۆ
بەریەمهێنانی کەرەسۆۆۆۆۆۆۆە لە ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیا بە پێوانە لەگەو بەریەمهێنانی
یەمان کەرەسۆۆە لە واڵتە پەرەسۆۆەندووەکانی تردا (وشۆۆەی «تر» لێرەدا
نۆۆاوەڕۆکی خۆۆاترانەی بۆ ئۆۆابووری سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتی تێۆۆدایە چونکە دەو ەتی
سۆۆۆۆۆەیەتی ،بواری یێزی جەنگ و ئاسۆۆۆۆمانگەڕی لێ دەرچێ ،بە یەمان
ئاستی واڵتە پەرەسەندووەکان پێش نەکەوتووە) .یۆکاری ئەم دیاردەیە
شۆۆۆۆۆۆۆاراوە نییە ،چونکە بە قەدەر ئەوەی کۆمە گەیەکی دیاریکراو چەند
مۆۆۆافی کراوەیی و یە بژاردنی زیۆۆۆاتر بێ بۆۆۆاوەڕی بە کۆۆۆارەکەی خۆی
بەیێزتر دەبێ و حەماسۆۆۆۆەتی بە قەدەر یەسۆۆۆۆتە خۆڕسۆۆۆۆکەکەیەتی کە
خزمەتی خۆی و باوەڕ و ئاواتە کانی خۆی دە کا و بە پێوانە وەک ئەو
دایکەی لێ دێ کە بە دیار کۆرپەی یەناوی خۆی شەون وونی دەکا و
چاودێری سۆۆۆۆۆۆۆەالمەتی و ئاسۆۆۆۆۆۆۆوودەیی دەکا ،ئەگەر ئەو دایکە ب ەیتە
تایەکی تەرازوو و دایانێکیش ب ەیتە تایەکەی تر.
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واتای دووەم ئەوەیە کە سۆۆۆۆۆۆامانی سۆۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆۆتی و وزەی کار لە واڵتە
سۆسیالستییەکاندا ئەو واڵتانەیان گەندەو کردووە.
من لەو باوەڕەدام زۆریی سامانی سروشتی خۆی لە خۆیدا خە ک بەرەو
گەندە ی و دەسۆۆۆۆۆۆۆتباوی و نازوفیز نابا چونکە ئەگەر کەسۆۆۆۆۆۆۆێک لە
حەوزێکدا لەگەو ماسۆۆۆۆۆۆۆیدا بژێ ،ئەگەر کەرەسۆۆۆۆۆۆۆەی ڕاوەماسۆۆۆۆۆۆۆی و
پێداویستی ئاش انەی نەبێ ،دوور نییە لە برساندا بمرێ...
ئەوەی ناخی ئابووری ڕووسیای شێواندووە و ناوەندی سامانی سروشتی
گە ندەو کردووە و لە جی ها ندا وێنەی نییە ،ئەوەیە وزەی بەریەمهێنی
کرێکار و ئەندازیار و کارگە و ئاسۆۆۆتی تەکنیک و ڕێک سۆۆۆتن زۆر لەوە
دامێنترە سۆۆەر لەو گردە کۆمە بووە خاوانەی پیشۆۆەسۆۆازی دەرکا چونکە
ئۆۆۆاو چەنۆۆۆد زۆر بێ پەم ی بچووک یەر دەتوانێ ئەوەنۆۆۆدەی ئۆۆۆاو لێ
ڕاکێشۆۆۆۆۆۆۆێ کە لەگەو توا نا یدا بگونجێ و ئاوە ز یادەکەش بە دەور یدا
خەسار دەبێ و دەبێتە گۆماوی وەستاو.
ئەو گەنۆۆۆۆدە ییەی لە زۆرییەوە دێ زۆر بەو پۆۆۆۆارەیە دەچێ کە لە
دەو ەمەنۆۆۆدێکەوە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت میراتگر دەکەوێ و بە کەیفی خۆی ،بە
دەسۆۆۆتباوی و لووتبەرزی لێی سۆۆۆەرف دەکا و لە ئامێزی نازونیعمەتدا
تەمبەو دەبێ ،یا بۆ نموونە ،وەک ئەندازیارێکی کەمشۆۆۆۆۆۆۆارەزا لە زۆری
چەمەنتۆ و کەرپووچ و کرێکار و ئامێری بەکاربەر ،چاوی زە دەبێ و
دەستی دەلەرزێ و بە کەرەسەی بەر دەستی دیوارێکی خوار بە بەردی
چەوتوچێڵی وا دروست دەکا کە ئامادەی ڕووخان بێ.
ئەگەر ڕێی ئەوە یەبوایە سۆۆامانی سۆۆروشۆۆتی سۆۆۆەیەر بدرێتە دەسۆۆتی
ژاپۆنییەکانەوە بۆ خودی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتییەکان ،ئەو گەندە یانەیان دەکردە
بەیەشت و لە واڵتی خۆماندا دەیانماندی کرێکاریان لە ژاپۆنەوە دەیێنا
بۆ ئەوەی کارەکانیان لە کاتی دیاریکراوی خۆیاندا تەواو بکەن و ئەگەر
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وایۆۆۆۆا ن نە کردایە ،خۆیۆۆۆۆان مۆۆۆۆایە پووچ دە بوون و ئەو پرۆژانەی بۆ
ئەنجامدانیان یاتبوون ،ئەنجام نەدەران و جا با تیۆرییەکانی زێدەبایی و
بەرخۆری چی بۆ خۆیان دە ێن بیڵێن.
مایەی پەژارە و گریانە ئەو تیۆرییانەی لە دنیادا ڕەواجیان پەیدا کرد
ڕۆ ی توخمی مرۆییان نەخسۆۆۆۆۆۆتۆتە حیسۆۆۆۆۆۆابەوە و دایاننەناوە جێگای لە
شۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆتانەتی و بەریەمهێنان و ڕێزگرتنی کار و وابەسۆۆۆۆۆتەبوون بە
ئەرکەوە لە کوێیە و بەوە دەسۆۆۆۆۆتبەردار بوون کە کرێکار خە کی واڵتی
بۆرژوا بێ و بچەوسۆۆۆۆۆێتەوە و ڕەشۆۆۆۆۆبوونیشۆۆۆۆۆی لە ئەمەریکا بەس بوو و
بوونیشۆۆۆی لە جیهانی سۆۆۆێیەمدا دەیکردە مەالیەکەر ...یەموو ئەوانەش
وەیمی بێبنەمان.
وەزیرێکی کشۆۆتوکا ی عیراقی لە نیوەی یەکەمی شۆۆێسۆۆتەکاندا سۆۆەردانی
دانیمارکی کردبوو گێڕایەوە کە جگە لە وەزیری کشۆۆۆۆتوکا ی دانیمارک
کەسۆۆی تری دەسۆۆتنەکەوتبوو لە یاموشۆۆۆکانیدا جانتاکەی بۆ یە گرێ و
کرێکارە کشۆتوکا ییەکانی لە کۆشۆکی خاوەن کێڵگەیەکی گەورەدا دیبوو
کە یەر سێ ژەمەکە ،لەگەو خاوەنی کێڵگەکەدا ،پێکەوە نانیان دەخوارد
و ب ە ئیمۆۆۆان سۆۆۆۆۆۆۆوێنۆۆۆدی خوارد کە تەویلەی یەکێ لەو وەرزێرانەی
سۆۆۆۆۆەردانی کردن و لە کێڵگە گەورەکەدا بوو ،لە ما ەکەی ئەم خاوێنتر
بوو و ییب کام لەوانە ،بە خاوەنی کێڵگەکە و کچە تاقانەکەشۆۆۆۆۆۆۆیەوە لە
کۆۆاری خۆیۆۆدا زەغەلی نەدەکرد و ییب یەکێ لە کرێکۆۆارەکۆۆانیش بۆ
سەرگەرمی لە مەلهاکانی شاردا شەوبێری نەدەکرد.
گەورەم ،شۆۆارسۆۆتانەتی لە یەموو بوارێکدا شۆۆتی سۆۆەرسۆۆوڕیێنەر ئەنجام
دەدا ...بە داخێکی جەرگبڕەوە خوێندمەوە کە سۆۆتالین لە چەند سۆۆا ێکی
سۆۆۆییەکاندا گەنجینەی خشۆۆۆڵی بۆرژوای فرۆشۆۆۆتبوو یەکێ لەوانە دیاری
گراندۆ بووە بۆ ژنەکەی ناپلیۆن ...ئەو گەنجینانە بە نرخی ئەو ماددە
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خاوە فرۆشۆۆۆۆۆران کە لێی دروسۆۆۆۆۆت کرابوون و دوای تێ ەڕبوونی چەند
سۆۆا ێک بە سۆۆەر ئەو تاوانە یونەرییە مێژووییە شۆۆارسۆۆتانییەدا ،یەندێ
کەسۆۆۆی ژیر لەو خەسۆۆۆارەتە گەورەیە ئاگادار بوونەوە و کەوتنە پاڕانەوە
لەم کڕیار و لەو کڕیار تا یەندێکیان بۆ ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیا بگێڕنەوە و خانمێکی
زۆر دەو ەمەندی ئەمەری کا زۆری بۆ گێڕانەوە ...ئەم وێنەیە نەختێ لە
مەیدانی بەریەم دوور دەکەوێتەوە بەاڵم بەو مرۆەەوە وابەسۆۆۆۆۆۆتەیە کە
بەریەم دێنێ چونکە ئەگەر ئەو بتوانێ یەک کیلۆ گەنجینە بە نرخی
یەک کیلۆ لەو برۆنزە بفرۆشێ کە یونەرمەندانە و جوان و خەیا نامێزانە
لێی سەرف کراوە چەند ئاسانە ئاسن و تەلی کارەبا پشتگوێ ب ام
پێم خۆشە شانبەشانی ئەو بڕگە خوازراوەی سەرەوە بڕۆم کە بە دوای
چەنۆۆد بڕگەیەکی تردا یۆۆاتووە و دە ێ چەقبەسۆۆۆۆۆۆۆتن و بۆگەنبوون و
دواکەوتن لە نیوەی دووەمی حەفتاکانەوە دەسۆۆۆۆۆۆۆتیان پێ کردووە بەاڵم
من لەو بۆۆاوەڕەدام یەوێنی ئەو نەرێنیۆۆانە لە یەموو سۆۆۆۆۆۆۆەردەمەکۆۆانی
پێشۆۆۆۆتردا یەبووە لەو ڕۆژەوەی کۆمۆنیزم بە زۆر سۆۆۆۆەپێندرا و ئەوەندە
بەسۆۆۆۆە کە ملیۆنان خە ک لە واڵتی سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمدا ،لە سۆۆۆۆییەکاندا لە
برسۆۆۆۆۆان مردن و خە کانێک کە دوای شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆی  ١٩٥٨سۆۆۆۆۆەردانی
سۆۆۆۆۆۆەیەتیان کردووە شۆۆۆۆۆوێنەواری ئیفلیجییان لە گەنجاندا دیوە کە بە
یۆی برسۆۆۆێتی سۆۆۆااڵنی سۆۆۆییەکانەوە تووشۆۆۆیان بووە .ئەی برسۆۆۆێتی لە
واڵتێکدا سۆۆۆەیرە وەرزێرەکەی بە یۆی چەوسۆۆۆاندنەوەوە ئاسۆۆۆوودەیی لە
کوشۆۆۆۆۆتنی مەڕ و مانگا و ئەسۆۆۆۆۆ و یێسۆۆۆۆۆتری خۆی ببینێ بۆ ئەوەی
نەگەنە دەستی دەسەاڵر؟
گەورەم من ئەوەنۆۆدە ئۆۆاگۆۆاداری وردەکۆۆاری واڵتەکەتۆۆان نیم تۆۆا تێبگەم
ئۆۆاخۆ بۆچی خراپەکۆۆاری لە حەفتۆۆاکۆۆانۆۆدا زۆر بووە بەاڵم ئەوەی جێی
سەرسوڕمانە ئەوەیە لەو کاتانەدا نەبووە کە زۆرداری و بەربەستکردنی
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ئازادی و کاری زۆرەملێ و زەلیلکردن و کڕنۆشۆۆۆۆۆۆۆبردن بۆ دکتاتۆر لە
ئۆۆارادا بوونەم ئەوەی جێی گومۆۆان نییە ،ئەوەیە کە پیشۆۆۆۆۆۆۆەسۆۆۆۆۆۆۆۆازی
« سۆسیال ستی» لە ییب کاتێکدا لە ئاستی پی شەسازی ییب دەو ەتێکی
بۆرژواکاندا نەبووە کە پی شە سازی بووبێ :نوو سەر لە ناوەڕا ستی الپەڕە
 ١٨دا دە ێ زۆر لەو ئۆۆامێرانەی بۆ مۆۆاو دروسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت دەکرێن خراپن،
مەبەسۆۆۆۆتیشۆۆۆۆی ئەوەیە بەریەمی سۆۆۆۆااڵنی حەفتاکانن :دیارە مەبەسۆۆۆۆتی
ئەوەیە لە حەفتاکاندا ،بە پێوانە لەگەو پێشۆۆۆۆۆتردا خراپتر بوونە یەرگیز
نەمانبیسۆۆۆتووە مۆسۆۆۆکۆەیب لە ئاسۆۆۆتی ئەو ئۆتۆمبیالنەدا بێ کە دەو ەتە
بۆرژوازییەکان بەریەمیان دێنن.
کاتێ دوای شۆۆۆڕشۆۆی  ١٩٥٨پێشۆۆوازیمان لە شۆۆارەزا ڕووسۆۆەکان کرد،
خە کانێکمان دی یەژاری بە سیمایانەوە و ترس لەو کەسەی ئاڕاستەی
دەکردن لە چاویاندا دیار بوو تا ئەوەیە یەندێکیان ،دوای ئەوەی بازاڕە
پۆۆڕەکۆۆۆۆانۆۆی بەغۆۆۆۆدای دیۆۆبۆۆوو کە چۆۆی دو بۆ ۆۆوازێ لۆۆێۆۆی یەبۆۆوو ،بە
سەر سوڕمانەوە پر سیبووی :ئێوە کە ئەم یەموو شتە خۆ شانەتان یەیە
چی وای لێ کردن شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش بکەن .یی تریۆۆان یەبوو وەک مێوانی
حکوومەتی عیرا لە ئوتێلی پلە یەک دابەزیبوو ،ماوەیەک دەترسۆۆۆۆۆۆان
بەشۆۆۆۆۆۆۆداری مێوانەکانی تر لەو خواردنە چەورە یەمەجۆرەدا بکەن کە
نایابترین قا و ئیشۆۆۆتیهابزوێن و میوەی لە سۆۆۆەر بوو و کولێرەیەک و
نەختێ زەاڵتەیۆۆان یە ۆۆدەگرر و دەچوونە پەنۆۆایەکەوە ...بە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی
لەوپەڕی ئەدەبدا بوون و کاتێ دەیاتن و دەچوون کەس یەسۆۆۆۆۆۆۆتی پێ
نەدەکردن بەاڵم زیاتر بە دانیشتووی یەسارەیەکی تر دەچوون.
کتێبەکە ،دوای ئەوەی ئا ماژە بە کەرەسۆۆۆۆۆۆۆە خراپە کانی ناو ما ەوەی
سۆەیەتی دەکا ،دێتە سەر ژماردنی الیەنە خراپە بەرەودواوەچووەکان و
گە ندە ی یەموو بوارە کان بە ئا یدۆلۆژی و ڕەوشۆۆۆۆۆۆۆتیشۆۆۆۆۆۆۆەوە .یەموو
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سۆۆۆۆۆۆۆەرەدێڕێکی ناوەڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی الپەڕە  ١٨تا دەگاتە «ڕووکردنە لینین،
سەرچاوەی ئایدۆلۆژیی پەرەسترۆیکا» کە لە ناوەڕاستی الپەڕە ٢٣دایە
پێویسۆۆۆۆۆتی بە لێدوانی چڕ و پڕ و ڕوونکەرەوە یەیە تا سۆۆۆۆۆەرسۆۆۆۆۆوڕمان
لەوەی ڕووی داوە نەمێنێ ،ئەمانەش یەندێ نموونەن لەو قسۆۆانەی کە
لەو الپەڕانەدا یاتوون:
.1

داڕمانی لەسەرخۆی بەیای ئایدۆلۆژی و مەعنەوی گەلەکەمان
دەستی پێ کرد - .ناوەڕاستی الپەڕە .١٨

.2

ڕێژەکۆۆۆانی گەشۆۆۆۆۆۆۆەکردن دابەزی ...ئۆۆۆامۆۆۆادەیی بۆ وەرگرتنی
بەریەمی زانست و تەکنەلۆژیا کەمی کرد ...خێرایی چاکبوونی
ئاستی ژیان کەم بوو ...ناڕەحەتی لە پەیداکردنی نیشتەجێبوون
و خواردەمەنی و کەرەسۆۆۆۆۆۆەی خزمەتگوزاری و سۆۆۆۆۆۆەرفکردن
زەحمەر بوو -ڕاسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت لە دوای دەربڕینە وەرگیراوەکەی
سەرەوە.

.3

پڕوپاگەندەی سۆۆۆۆۆەرکەوتن – ڕاسۆۆۆۆۆتەقینە و یە بەسۆۆۆۆۆتراو –
دەسۆۆۆۆۆۆۆتێکی بۆۆۆۆااڵی یەیە ...یۆۆۆۆانۆۆۆۆدان بۆ پێۆۆۆۆدایە ۆۆۆۆدان و
بچووککردنەوە ...ئەوجۆۆۆۆا پشۆۆۆۆۆۆۆتگوێ سۆۆۆۆۆۆۆتنی ڕای خە کی...
پشۆۆۆۆۆۆۆۆ ت گ یر ی کرد نی ل ێکۆۆۆۆدانەوەی خو ێنۆۆۆۆدن بۆ زانسۆۆۆۆۆۆۆۆتە
کۆمەاڵیەتییەکان و دوورخستنەوەی بیرکردنەوەی دایێنەرانە...
حوکم و یە سۆۆەنگاندنی ڕووکەش وەک ڕاسۆۆتی ڕاگەیەندران.
ئاڕاستەی نەرێنی وەک ئەوانە کاریگەرییان لە سەر ڕۆشنبیری
و یونەر و ڕۆژنامەوانی و پرۆ سەی فێربوون و پزی شکی یەبوو
و ئاسۆۆۆۆۆۆۆتەکان چوونە خوار مامناوەندی – ڕوا ەتی و یەرای
پێدایە دانیش – تا یەکەم سێیەکی الپەڕە .١٩
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.4

پێشۆۆۆۆۆۆۆکەشۆۆۆۆۆۆۆکردنی واقعی بە ڕوا ەر بێکێشۆۆۆۆۆۆۆە ،کاریگەری
پێچەوانەی یەبوو و قسۆۆۆۆۆۆۆە و کردار لێکۆۆدابڕان  ...گەنۆۆدە ی
ئەخالقی دزەی کردە ناو ڕەوشۆۆتی گشۆۆتییەوە ...ئا وودەبوون بە
کحول و ماددەی سۆۆۆۆۆۆۆڕکەر و تاوان زیادیان کرد ...ئیتر بەو
شێوەیە تا کۆتایی...

ئەوەی باوەڕم پێیەتی و ڕەوتی مێژوو دەیسەلمێنێ ئەوەیە زۆرینەی ئەو
کەموکورتییانە کۆنن و لە سەرەتای شۆڕ شەوە یەبوونە .بۆ سەلماندنی
قسۆۆۆۆۆۆۆە دە ێم ،کە پڕوپاگەندەی سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتن و یاندانی پێدایە دان و
ملکەچکردن ڕوکنێکی ئاینی نیشۆۆۆۆتیمانی پرۆلیتاری مارکسۆۆۆۆی بوو و لە
سۆۆەردەمی سۆۆتالیندا ،شۆۆەو و ڕۆژ بە سۆۆەر گەلی سۆۆۆەیەتدا سۆۆەپا بوو.
سەرجەمی حیزب تۆپە ێ پ شتگوێ راو ،بە کو مردووی بن پێی ستالین
بوو .یەموو گەلیش لە حیزب مردووتر بووم گیانی قارەمانێتی لە جەنگا
و لە کاتی ئاوەدانکردنەوەدا لە ناوەخنی ڕسۆۆۆتەدا ،لێکدانەوەیان ئاسۆۆۆانە:
جەنگ یەڕەشۆۆە بوو لە سۆۆەر بوونی ڕووسۆۆی چونکە جەنگی لەناوبردن
 Annihilationبوو و خۆبەدەسۆۆۆۆۆۆتەوەدان لە پێناوی مانەوەدا سۆۆۆۆۆۆوودی
نەبوو .سۆۆۆۆۆۆۆوپای ییتلەر تەنانەر ئەوانەشۆۆۆۆۆۆۆی لەناوبردن کە ڕقیان لە
سۆۆۆۆۆتالین بوو و بە یەلهەلەوە پێشۆۆۆۆۆوازییان لە سۆۆۆۆۆوپای نازی کرد .ئەو
جەنەرا ە سۆۆۆۆۆ ییە ڕووسۆۆۆۆۆە ،ناوەکەیم بیر نەماوە ،خە کی کۆ کردەوە بۆ
ئەوەی شۆۆۆەڕی ڕووس بکا .یەموو دنیا سۆۆۆەرنجی دا کە سۆۆۆتالین دوای
ئەوەی بە ئاشۆۆۆۆۆۆۆکرا یەڕەشۆۆۆۆۆۆۆەی لەناوچوونی بەدی کرد ،دروشۆۆۆۆۆۆۆمە
چینایەتییەکانی بە دروشمی نیشتیمانی ڕووسی گۆڕی .گیانی قارەمانێتی
کۆۆاتی جەنۆۆگ لە تەمەنێکی قوو ەوە یۆۆاتبوو ،کە لە تەمەنی شۆۆۆۆۆۆۆۆڕش
قوو تر بوو و لەوەش قوو تر بوو کە تاوانەکانی سۆۆتالین ڕەگی یە کێشۆۆێ
74

و سەرکەوتن لە جەنگدا ،ئە مانەکان بە سەر ڕوو سەکانیاندا سەپاند و
گیۆۆانی خۆبەختکردنی ملیۆنۆۆان ڕووس بزوا ئەگەرچی ئەو ڕەفتۆۆارانەی
ستالین زەاللەر و زەوتکردنی مرۆەایەتیشیان بوو.
ئەگەر بەرگریکردنی مرۆ لە ڕۆحیی خۆی پێویستی بە شیکردنەوە نەبێ
بێسۆۆۆۆۆۆۆوود نییە بە بیری یەموو دنیۆۆای بێنمەوە کە فنلەنۆۆدییەکۆۆان چ
ڕۆحێکی سۆۆۆووربوونیان بۆ پاراسۆۆۆتنی کەرامەتی نەتەوەییان یەبوو کاتێ
سۆۆۆتالین جەنگی بە سۆۆۆەریاندا سۆۆۆەپاند .لە سۆۆۆەرەتاوە پێی وابوو کارێکی
ڕایێنانی ماسۆۆوولکە یا خۆدەرخسۆۆتنە و یەندێ پێیان وابوو ئەوە جەنگی
نێوان پڵنۆۆۆگ و پشۆۆۆۆۆۆۆیلەیە بەاڵم قۆۆۆارەمۆۆۆانێتی فنلەنۆۆۆدییەکۆۆۆان یەموو
مەزەندەکانی یە وەشۆۆۆۆۆۆۆاندەوە .ڕووسۆۆۆۆۆۆۆەکان خۆشۆۆۆۆۆۆۆیان نموونەیان لە
بەرگریکردندا یەیە کە جێی سۆۆۆۆەرسۆۆۆۆوڕمان نایێڵێ و یە وێسۆۆۆۆتیان لە
شەڕی ناپلیۆندا بە سە .بە کورتییەکەی ،بەرگریکردن لە خۆ ،لە یەموو
زندەوەرێکدا ئاشکرایە.
بەاڵم ورەی بەرز بۆ ئاوەدانکردنەوەی دوای جەنگ ،لە یەندێ ڕووەوە
بەردەوامی ئەو حەما سە بوو کە لە سەردەمی جەنگدا کڵ ەی سەندبوو
و ییوایەکی خۆشۆۆۆۆۆۆۆیش بەوەی کە لە بری قۆۆارەمۆۆانێتی و قوربۆۆانیۆۆدان
خەاڵر دەکرێن ،تێکە ی ببوو و بۆۆارودۆخی دوای جەنگیش کە کۆۆاری
دەویسۆۆۆت لە چاو جەنگەوە ئاسۆۆۆان بوو و ئەوەش بۆ ئەنجامدانی بەپەلە
بارسۆۆۆۆووکی بوو بە تایبەتی شۆۆۆۆێوەی سۆۆۆۆوغرە و زۆرەملێی کەمتر بوو و
تەواو دووریشۆۆی خسۆۆتبۆوە بۆیە کرێکار بە ڕۆحی ییوابەخشۆۆەوە کاریان
ئەنجۆۆۆۆام دەدا جگە لەوەی مۆۆۆۆا ەکەی خۆی و کێڵگەکەی خۆی و
شۆۆۆۆۆۆۆەقامەکەی خۆی دروسۆۆۆۆۆۆۆت دەکردەوە و لەو قارەمانێتییەی گەلی
فنلەنۆۆدی بە بێ یۆۆاتویۆۆاوار و دروشۆۆۆۆۆۆۆم و پڕوپۆۆاگەنۆۆدەی قۆۆارەمۆۆانێتی
دەری سۆۆت و ڕۆژی دوو سۆۆەعار کاری خۆبەخشۆۆانەی بێبەرانبەریان،
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لەو سۆۆااڵنەدا پێشۆۆکەش کرد ،کە ڕووسۆۆیا سۆۆەرانەی خسۆۆتە سۆۆەریان،
نموونەمۆۆان یەیە .ئەو گیۆۆانی ئۆۆاوەدانکردنەوەیە کەم بێ یۆۆا زۆر ،جێی
سۆۆۆۆۆۆۆەرسۆۆۆۆۆۆۆوڕمان نییە جا ڕووس بێ یا ناڕووس .چما بەریتانییەکان و
ئە مانەکان کەمتەرخەمییان کرد؟
ئەگەر چۆۆار نەبێ و دان بەوەدا بنێین کە سۆۆۆۆۆۆۆۆااڵنی حەفتۆۆاکۆۆان ئەو
خە سڵەتەیان یەبوو کە کۆمە گەی سۆەیەر کەموکورتی زەبەالحی لێ
دەرکەور ،لێ کدانەوە و شۆۆۆۆۆۆۆیکردنەوەی ئەوە بۆ یۆ کاری تایبەتی ئەو
مۆۆاوەیە نۆۆاگەڕێتەوە ،واتە وەک چۆن بیرەنەور کتوپڕ یە ۆۆدەقو ێ یۆۆا
تاوەبارانێک لە پە ەیەورێکەوە دادەکا ،ئاویا پەیدا نەبووە .ئەگەرچی لە
واڵ تی سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆیالسۆۆۆۆۆتییەوە دوور بووبێتم ،لەو دنیا بەرینە دوور نیم کە
کەرەسەی ئەنجامگیری پێ شکە شی مرۆ دەکا بە تایبەتی لە شتگەلێکدا
سۆۆنووریان دیار بێ و تومیان ڕوون بێ ،جا پێ دەچێ یۆکاری بەجێ بۆ
ئەو دیاردانەی کە لە حەفتاکاندا ڕوویان داوە سێ بن.
یەکەمیان ئەوەیە کە گردبوونەوەی نەرێنییەکان خۆی لە خۆیدا دەبێتە
یۆکار بۆ وشۆۆککردنی تواناکان و سۆۆاردبوونەوەی پەرۆشۆۆی و زیادبوونی
پشۆۆۆۆتگوێ سۆۆۆۆتن ،کە شۆۆۆۆتێ نییە پەیوەندی بە سۆۆۆۆەردەم و شۆۆۆۆوێنێکی
دیاریکراوەوە یەبێ بە کو بە شێوەیەکی گشتی کاریگەرە.
یۆکاری دووەم ئەوەیە سۆۆەرنجی گەلی سۆۆۆەیەتی بۆ سۆۆەر ڕاسۆۆتییەکانی
دنیای دەوروبەریان تەشەنەی کردووە و بۆیان دەرکەوتووە ئەو دۆزەخە
نییە کە تیۆری چینۆۆۆۆایەتی و زێۆۆۆۆدەبۆۆۆۆایی و کردەی خوێنمژی بۆی
بەرجەسۆۆۆۆتە کردوون و لە بەراورددا بۆی دەرکەوتووە بەڕێکردنی ژیان
لە واڵتەکەی و لە سۆۆۆۆۆێبەری ئەو قسۆۆۆۆۆانەدا ،نیو سۆۆۆۆۆەدەیە بەیەشۆۆۆۆۆتی
بە ێندراو بەدی نەیاتووە .مادام ئەو مەودایەش لە بەردەمیدا داخراوە
داوای ڕاسۆۆۆۆۆۆتکردنەوە و چاککردنەوە بکا ،ماندوێتی و بێزاری سۆۆۆۆۆۆواری
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سۆۆۆۆەری بوون و بەرەو نەرێنی الیدا و سۆۆۆۆەرکردە دەسۆۆۆۆەاڵتدارەکانیش
حەزیان لێیە چارەنووسۆۆۆی خە ک لە واڵتەکەتاندا بە دەسۆۆۆتیانەوە بێ تا
بارەکە بە شۆۆۆۆۆۆێوەی خۆی درێژە بکێشۆۆۆۆۆۆێ و تیایدا بەرەو بەیەشۆۆۆۆۆۆتی
مسۆگەری بێسەریێشە و مسۆگەری بێنیفالس بەرز ببنەوە.
یۆکاری سۆۆێیەمیش کە خەسۆۆڵەتی نەرێنی یەیە ،نەبوونی دەسۆۆەاڵتە لە
دەستی پۆاڵینی کەسێکی داستانناسای وەک ستالین بێ کە بە ترساندن
و کەسۆۆۆایەتی سۆۆۆەرنجڕاکێش و پیرۆزکراو بتوانێ بەردەوامی بە بزاوتنی
کۆمە گەی ییوابڕاو بدا .بۆ ئەوەی ئەم یۆکارە ڕوونتر بێ ،وا دادەنێین
دە سەاڵتی ڕوو سیا لە بی ستەکان و سییەکان و چلەکان – کاتی جەنگ
 بە دەستی پۆلگانین یا کۆسەگین یا بریژنێڤەوە بوایە کە زەحمەتترینسۆۆۆۆۆەردەمەکانی تاقیکردنەوەکانی سۆۆۆۆۆۆەیەر بووە ،ئایە ڕێی تێ دەچوو
بیانتوانیبا ئامێری دەو ەر بە ناو ئەو یەموو ناخۆشۆۆۆۆۆۆۆیانەدا باژوون لە
کاتێکدا لە بەربەستدانان بۆ چەقبەستن و گەڕانەدواوە ،لە دوای جەنگ
و سەردەمی ئاسوودەیی سەرکەوتوو نەبوون؟
ئەوەی ئاگاداری ڕووداوەکانی یەکێتی سۆۆۆەیەر بێ بۆی زەحمەر نییە
لەم ڕاسۆۆۆتییە تێبگا ،ئەوەش ئەوەیە کە لینین خۆشۆۆۆی ،لەگەو ئەوەشۆۆۆدا
کەسۆۆایەتییەکی داسۆۆتانناسۆۆای بەیێز ،پلەوپایەی بەرزی لە د ی خە کدا
یەبوو ،نەیتوانی واڵتە ماندووەکەی لە دوای شۆۆۆۆڕش و جەنگی ناوخۆدا
بەرەو ئاستێکی دیاری تێروتەسەلی چاوەڕوانکراو و بە ێندراو بەرێ .ئەو
دیلی سۆۆۆۆۆۆۆێ کۆۆۆۆارتێکەری یەکالییکەرەوە بوو ،کە ڕێی یەبوون و
تێروتەسۆۆۆۆۆۆۆەلییان لێ تەنگ کردبۆوە ،ئەوانەش ،یەکەم گۆڕینی توانای
سۆسیالیزم کە بە یێز سەپێندرابوو و بنەمایەکی جیاوازی لەگەو نیازی
تاکەکەسۆۆیدا یەبوو تا ڕۆحی دەسۆۆتەجەمعی جێی بگرێتەوە بۆ بزواندنی
کۆمە گە بەو شێوەیەی کە شۆڕ شی پێ ئەنجام درا و زۆر لەوە دوورتر
77

بوو ببێتە بزوێنەری یەسۆۆتی گشۆۆتی و یاوبەش و جێگرەوەی بزوێنەری
تاک یەتا تاک و کۆمەو بە ئیرادەی خۆیان وەک کەرەسەی شەترەنج
یەمایەنگ بن بۆ پالنی یاریچییەکە ،کە لینین خۆی بوو.
ئەو یەندە خە کە بە زەبتوڕەبتەی گەلی ڕووس کە تا ئاسۆۆتی پێویسۆۆت
پێگەیشۆۆۆۆتوون بۆ ئەوەی ڕۆحی دەسۆۆۆۆتەجەمعییان یەبێ ،لە ناو زەریای
ئەو کۆمە گەیەدا بزر دەبوو ،کە خۆی لە یەموو بوارێکی کۆمەاڵیەتیدا
جیاواز بوو تێکشۆۆکانی شۆۆەڕی ناوخۆ لەتوپەتی کردبوو و بە دووی تیکە
نانێکەوە بوو بی وا و چاوەچاوی چرکە سۆۆۆاتێکی بوو پشۆۆۆووی تێدا بدا و
بە ێنی بەختەوەری بەردەوامی وای پێ درابوو مەگەر بە خەیۆۆۆۆاو و
دروشم بهاتبایەتە دی...
تەنۆۆۆۆانەر ئەو نەختە خە کە ڕێ ک راوە ڕێکەش ،وەک لە بۆۆۆۆارەی
ڕووداوەکانی دوای شۆۆۆڕشۆۆەوە دەی وێنینەوە ،بەشۆۆێکی زۆری لە ڕۆژانی
سۆۆەرەتادا ڕاپەڕی یا یاخی بوو و لە خەتی شۆۆۆڕش الیدا ،ئەوەش لەبەر
ئەوە نا خیانەتی لە خۆی و باوەڕی خۆی کردبێ بە کو لەبەر ئەوە بوو
پالن و ئەنجۆۆۆۆام ئەو جۆرە نەبوون کە دانرابوو .لێرەشۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆدا دە ێم
یەکنەیاتنەوەی دەستکەوتی شۆڕش لەگەو دروشمەکانیدا مەبەستێکی
خراپی سۆۆۆۆەرکردەکان نەبوو بە کو لە یوتۆپیایی فەلسۆۆۆۆەفەی شۆۆۆۆۆڕش
خۆیەوە بووە کە لە سەر کاغەز نەبێ ،مەودای جێبەجێکردنی نەبوو.
نووسۆۆۆۆینی سۆۆۆۆەرکردەکان لە ماوەی ڕاسۆۆۆۆتەوخۆی دوای شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆدا لە
سۆۆۆنووری خوتبەی قەشۆۆۆەیەک دەرنەدەچوون کە لە باسۆۆۆی بەیەشۆۆۆتدا
بی وێنێتەوە کە دوای مردن بە دەسۆۆۆۆۆۆۆتی دێنن و یەموو بۆ باوەڕداران
مژدەبەخش بوو و بۆ فاسقەکانیش یەڕەشە...
یۆکاری دووەم مەحا بوونی یە گەڕانەوەی دەمودەسۆۆۆۆۆت بوو لە وەیمی
دروشۆۆۆۆۆمەکانی شۆۆۆۆۆۆڕش و جیاوازی دروشۆۆۆۆۆمەکان لەگەو واقیعدا کە
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ئەوەندە زۆر پەیوەندییان بە یەکەوە نەبوو .ئەگەر خەیا ی پشۆتنەسۆتوور
بە بە گە لە بواری ژیانی ئاسۆۆۆۆۆاییدا بەکار بێنین دەتوانین لە وردەکاری
ئەو حەقیقەتە نزیۆۆۆک بکەوینەوە کە لێککەوتنی ڕۆژانەی بەردەوامی
دروشۆۆۆۆمی شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆی چینایەتی تێدا ڕوو دەدا لەگەو ئەو واقیعەدا کە
دروشم داینەیێناوە.
تۆ بڵێی ڕۆژی چەند جار ناوەڕۆکی دروشۆۆۆمی شۆۆۆۆڕش لە بیر کرابێ بۆ
ئەوەی قەتارێ بەڕێ ب رێ کە سۆۆۆۆکەکەی چەمیوە و سۆۆۆۆووتەمەنی لێ
بڕاوە و (درێول – شۆۆوفێری قەتار)ی ئیعدام کراوە و ئەندازیارەکانی بە
یۆی بنەمای چینایەتی و تەمبە ی کرێکارەوە لە ناو کێشەی بێ کۆتایی
بێ چارەسەردا خراونەتە بەندی انەوە و یەموویان لە بنەڕەتدا یی ئەوە
نەبوونە قەتار ب ەنە ڕێ و ئەگەر بە یەر شێوەیەکی یاسایی و نایاسایی
موعجیزەیەک قەتارەکەی خسۆۆۆۆۆۆتە ڕێ ،ئەوجا بیهێنە بەر زەینی خۆر
دەبێتە چ یەلهەلە لێدان و ییتافل ێدان و دەربڕینی خۆشۆۆۆۆۆۆۆی بۆ توانای
شۆۆۆۆۆۆڕش لە خولقاندنی مەحا دا بۆ بزواندنی قەتارەکە ،بەاڵم لە یەمان
ماوەدا دە قەتار لە وێستگەیەکی سوید یا دانمارکەوە بە بێ یەرا بەڕێ
کەوتوون.
ئەم سۆۆۆۆۆۆۆەرنجۆۆۆۆانە فیلمێکم بیر دەیێننەوە کە زانۆۆۆۆایەک لە یەموو
کێشەیەکدا دەگەڕێتەوە سەر کتێب و کە جارێ ناچار بوو شەڕ لەگەو
کابرایەکی شۆۆەڕانیدا بکا ،کتێبی لە بارەی یونەری بۆکسۆۆێنیەوە بە الی
خۆیەوە دانا و یەر کە سۆۆەرنجی کتێبەکەی دەدا ،چەند بۆکسۆۆێکی بەر
دەکەور .ئەوجا کتێبەکەی وەالنا و بە بێ تیۆری پەالماری نەیارەکەی
دا و بە یەک مشۆۆت خسۆۆتی ...لینین و یاوڕێکانی نەیانتوانی بە ئاسۆۆانی
فیلمەکە ،دەستبەرداری کتێبەکانیان و تیۆرییەکانی خۆیان بن ئەگەرچی
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جەویەری سەرکەوتن لە یەردوو بارەکەدا یەکێکە ئەوەش ڕەچاوکردنی
بارودۆخ نەک خەیا ی خەیا بازان.
یۆکاری سۆۆۆۆۆۆۆێیەم نەخۆشۆۆۆۆۆۆۆییەکەی بوو کە پەکی توانا بێوێنەکەی لە
گۆڕینی تاکتیک و دانانی جێگرەوەدا خسۆۆۆۆتبوو .پێویسۆۆۆۆتی بە ماوەیەکی
زۆر بوو بە تەندروستییەکی تەواوەوە تا لە سەرجەمی ئەو بارودۆخە بگا
کە پێویسۆۆۆۆۆتی بەوە بوو بە خۆ ی شۆۆۆۆۆۆڕش چارەسۆۆۆۆۆەر بکرێ نەک ئااڵ
شۆۆۆۆۆۆۆەکۆۆۆاوەکۆۆۆانی .ڕەنگە بە گەم بۆ ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی بۆچوونەکەم یەبێ لە
شۆۆۆۆیکردنەوەی چەقبەسۆۆۆۆتن و گەندە یدا ئەوەش لەم قسۆۆۆۆەیەدا کە لە
کۆتایی الپەڕەکەوە دەیگوازمەوە ،کە دە ێ:

«جەماوەری کارگەر بە ڕاستی لە ڕەفتاری ئەو کەسانە تووڕە بوون
کە جێی باوەڕ و بەرپرسیارن ،لەگەو ئەوەشدا بە خراپی دەسەاڵر
بەکار دێنن و ڕەخنە سەرکوێر دەکەن و سەروەر و سامان کۆ
دەکەنەوە و یەندێکیان تەنانەر بوونە شەریکەبەشی ڕەفتاری
تاوانکاری ،ئەگەر پێشیانەوە وابەستە نەبن».
پێشۆۆۆۆۆۆۆتر ئەم جەمۆۆۆاوەرە بیری لە یە چوون نەکردۆتەوە و یەرگیز
ڕانەیاتووە لە سۆۆۆەردەمی سۆۆۆتیالیندا گوێی لە ڕەخنە بێ تا ئەوەی خۆی
دیتەوە یا یەسۆۆۆۆتی بە خۆی کرد لە حەفتاکاندا تێگەیشۆۆۆۆت چ خراپە و
الدانێک ئەنجام دەدرێ بۆیە دەسۆۆۆۆۆتی کرد بە ڕەخنەگرتن و ڕەخنەش
بوو بە زەنگلێدان.
بەاڵم من ڕاستکردنەوەیەکی ساکارم لە سەر ق سەکە یەیە کە لۆژیکی
کتێبەکە خۆی دەیسەپێنێ و بەو شێوە ڕەیاییە پێویست بە «جەماوەری
کارگەر» ناکا چونکە کرێکاران خۆیان لە دروسۆۆتکردنی شۆۆتی خرا و
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ڕەفتاری نایەموار و بەفیڕۆدانی کەرەسۆۆۆۆۆەدا بەشۆۆۆۆۆدار بوون ...ڕاسۆۆۆۆۆتتر
ئەوەیە نۆۆاوی تەنهۆۆا «جەمۆۆاوەر» بهێنۆۆدرێ و ئەگەر نۆۆاچۆۆاریش بین
پێناسۆۆۆەیان دەسۆۆۆتنیشۆۆۆان بکەین دەبێ بڵێین «جەماوەری یۆشۆۆۆیار» ،یا
«د سۆۆۆۆۆز» یا «ڕۆشۆۆۆۆنبیر» بۆ ئەوەی ئەو سۆۆۆۆەرسۆۆۆۆوڕمانە نەمێنێ لە
ناڕەزایی خە کانێک خۆیان بەشێکن لە یۆکاری ناڕەزایی.
لە سۆۆۆۆۆەرەتای الپەڕە ٢١دا ،سۆۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆۆڤ ڕووی خۆش بە
«کۆمۆنست»ۆەکان دەدا و دە ێ:

«دیارە ڕێک راوەکانی حیزب کاریان دەکرد و زۆرینەی
کۆمۆنستەکان بە د سۆزی و خۆبەختکەرانە ئەرکی خۆیان بەرانبەر
گەل ئەنجام دەدا».
ئەمەش ڕەنگە یەندێ حیسۆۆۆۆۆۆۆابی تایبەتی سۆۆۆۆۆۆۆەپاندبێتی و خزمەتی
مەبەسۆۆۆۆتەکانی پەرەسۆۆۆۆترۆیکا بکا تا یەسۆۆۆۆتی سۆۆۆۆەرجەمی حیزبییەکان
نەڕووشۆۆۆۆۆێ .بە بێ ئەم لێکدانەوەیە یا لێکدانەوەیەکی وەک ئەوە ،نازانم
چۆن باوەڕ بە پاشۆۆۆۆۆەکشۆۆۆۆۆە و گەندە ی بێنم لە کاتێکدا لە واڵتێکدا کە
کۆمۆنست حوکمی دەکا ،حیزبییەکان د سۆزانە و خۆبەختکەرانە کاریان
کردبێ و لە یەمان کاتدا ناد سۆزی و خۆ بەختنەکردنی کۆمۆنستەکان
یۆکاری پاشەکشە و گەندە ی بێ؟
یەر نەتەوەیەک زۆرینەی ئەو خە کەی کە لە پلەوپۆۆۆایەی بەرزدان
د سۆۆۆز و خۆبەختکەر بن ئەوپەڕی تەندروسۆۆت و سۆۆەالمەتە .سۆۆەرۆک
گورباشۆڤ لە دێڕەکانی نیوەی یەکەمی الپەڕە ٢٢دا قسەیەکی یەیە و
تیۆۆایۆدا ڕوونۆاکییەکی تەواو دەخۆاتە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئەوانەی کە دەربڕینەکەی
پێشتر لێایی خستە سەریان ،لێرەدا دە ێ:
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«ڕەخنە ئاڕاستەی ئەوانە دەکەم کە تاقیکردنەوەی کار و یەستی
دادپەروەرییان یەیە و لە شێوازی ڕەچاوکراوی کاردا بە بنەماکانی
بەلشەەییەوە وابەستەن».
چ کاردانەوەشم بەرانبەر وشەی «بەلشەەی» نییە ،وەک یەر مەزەبێکی
سۆۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆۆی کۆمەاڵیەتی کە بنەمای تایبەتی خۆی یەیە و لە بنەڕەتدا
ئەوانە دایانڕ شتووە کە وی ستوویانە خۆیان لەو کەموکورتییانە الدەن کە
دەبنە یۆی یە ە و شۆۆۆۆۆتی تر .مەسۆۆۆۆۆیحییەر خۆشۆۆۆۆۆی ،کە لە تەرەفی
پێچەوانەی بەلشۆۆۆۆۆەەیدایە ،پەیامی وا دەداتە مەسۆۆۆۆۆیحی ئەگەر پێیانەوە
وابەستە بێ خواروخێب نابێ...
بەاڵم مەودای ئەوە دەمێنێ بڵێین «ئەوەی تۆۆاقیکردنەوە و یەسۆۆۆۆۆۆۆتی
دادپەروەری» یەبێ ،جا بەلشەەی بێ یا بۆرژوا یا یندۆس یا موسو مان،
ئەرکی خۆی بە تەواوی ئەنجۆۆۆام دەدا و خوار نۆۆۆابێ و بە خواربوونی
ئەوانەدا یە نادا کە پلەوپایەی بەرزیان یەیە بەاڵم بە حیزبیبوون ،جا
لە بەلشۆۆۆەەیدا یا یەر حیزبێکی تر ،کە تەنها باوەڕی بە خۆی یەبێ ،بە
پێی پێویسۆۆۆۆۆت دەبێتە بەربەسۆۆۆۆۆتیێکی ترسۆۆۆۆۆناک لە بەردەم ئەندامێکی
حیزبۆۆدا ،کە بیەوێ بەرەوڕووی الدانی حیزبەکەی بوەسۆۆۆۆۆۆۆتێتەوە .ئەو
حیزبییەی تەنهۆۆۆا بۆۆۆاوەڕی بە حیزبەکەی خۆی یەیە ،یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتی
جوامێرانەی حیزبێکی تر ڕەر دەکاتەوە کە ئایدۆلۆژیای تایبەتی خۆی
یەبێ و پێی ناخۆشۆۆۆۆۆۆۆە ناو بانگی پاک بێ .ئەو حیزبییە ،یەموو وزەی
عەقڵی خۆی بۆ ئەوە خەرج دەکا ناوی خە کی تر بزڕێنێ و چاکەشۆۆیان
بە خراپە لێکبداتەوە .ئەمەش دیاردەیەکی ئاشکرایە و بۆ بە گەیێنانەوە،
پێویست بە خۆماندووبوون ناکا.
ئەی کەسۆۆۆۆێکی وا ،ئەگەر حیزبەکەی یا سۆۆۆۆەرۆکەکەی خۆی لە خەر
الیۆۆۆدا ،یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتی چۆن دەبێ؟ مەسۆۆۆۆۆۆۆەلەکە بە بێ مۆۆۆانۆۆۆدووبوون
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یە دەگێڕێتەوە و بەو ئاسۆۆۆۆۆۆۆانییەی چاکەی خە کی بە خراپە لێکدایەوە،
خراپەکان بە چاکە لێکدەداتەوە ...ئەوە سۆۆروشۆۆتی یەر حیزبێکە باوەڕی
بە ئازادی یە بژاردن و ڕا و حیزبی ج یاواز نەبێ و ئەگەر یەک ێک لە
قوڕێکی تر دروسۆۆۆۆۆۆۆۆت کرابێ یە بکەوێ لەنۆۆاو دەبرێ و ئەوەش دوو
حیکمەتی تێۆۆۆدایە ،لە الیەکەوە ئەو د ەڕاوکێیەی لەکۆو دەبێتەوە کە
بەرانبەر ئەو کەسۆۆۆە یەیە ،لە الیەکی تریشۆۆۆەوە خە کی تری حیزبی و
ناحیزبی پێ چاوترسۆۆۆۆۆۆۆێن دەکرێ و ڕەنگە لە ناوبردنە کانی سۆۆۆۆۆۆۆ تالین
دیارترین نموونە بێ لە مێژووی یەموو تێکۆشۆۆۆاندا لە سۆۆۆەر ئەوەی کە
دەیڵێم.
ئێمە لەناوبردنی ناوخۆیی وەک ئەوەی سۆۆۆتالینمان ،لە ماوەکانی دواتردا
نەبیستووە بەاڵم دیتمان چۆن بە سەر یەموو بزووتنەوەیەکدا زاو بوون
کە داوای نەختێ ئازادییان لە دەو ەتە ڕۆژەیەاڵتییەکاندا دەکرد .جگە
لەو خە یااڵنەی حیزبی بەلشۆۆۆۆۆۆۆەەی ،چارەنووسۆۆۆۆۆۆۆی لە یی یەن گار یا و
چیکۆسۆۆۆۆۆۆلۆەاکیا باشۆۆۆۆۆۆتر نابێ .بە مافی خۆمی دەزانم ب رسۆۆۆۆۆۆم :دەبوو
بریژنێڤ چی کردبا گەر کەسێ لە سەردەمی ئەودا باسی پەرەسترۆیکا
و گالسنۆستی کردبا؟
دوای تێ ەڕاندنی شۆۆۆۆۆتی تر قسۆۆۆۆۆە وا دەخوازێ بچینە سۆۆۆۆۆەر ئا ۆزترین
ئا ۆزی بابەتێکی ناوەڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی الپەڕە  ٢٣کە ئەم ناونیشۆۆۆۆۆۆۆانەی یەیە:
«ڕووکردنە لینین :سەرچاوەی ئایدۆلۆژی پەرەسترۆیکا».
ئەم نۆۆاونیشۆۆۆۆۆۆۆۆانە ،لە دووو الپەڕە کەمتر پێۆۆدایە ۆۆدانی بە دوادا دێن.
ئاماژەی شەرحنەکراوی بۆ «لینین»یش تێدایە ،وەک:

«کارەکانی لینین و دیدەکانی لە بارەی سۆسیالیزم و بیری دایێنانی
جەدەلی و دەو ەمەندکردنی تیۆری و پارێزگاری سیاسییەوە ،بۆ ئێمە
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وەک پا شتێک کە وشک نەکا ،مایەوە ...لینین لە عەقڵ و د ی
ملیۆنان خە کدا دەژی».
ئەوجا دە ێ:

«ڕووکردنە لینین ،بۆ گەڕان بە دوای شیکردنەوە و وەاڵمی ئەو
پرسیارانەی کە کراون ،بە پلەیەکی بااڵ حیزب و کۆمە گەی وریا
کردەوە.»...
سۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆڤ لە کۆتایی الپەڕە  ٢٣و سۆۆۆەرەتای الپەڕە ٢٤دا
بە گەی شارەزایی خۆی بۆ سەلماندنی ڕاستی ئەو بۆچوونانەی سەرەوە
لە بارەی لینینەوە دێنێتەوە و دە ێ:

«لە ڕاپۆرتەکەی ٢٢ی ئەپریلی ١٩٨٣مدا ،لەو کۆبوونەوە
جەماوەرییەدا کە بۆ یادی  ١١٣سا ەی لەدایکبوونی لینین تەرخان
کرابوو ،ئاماژەم کردبوو بە بۆچوونەکانی لینین ،لە سەر ئەوەی کە
پێویستە حیساب بۆ یاسا ئابوورییەکان بکرێ لە بواری پالندانان و
حیسابی ئابووری و بەکاریێنانی خە کی لێهاتوو لە بوارەکانی ئاشتیدا
– ڕەخنەگرانە و یاندەرانە.»...
ئەوجا دە ێ:

«ئەمڕۆ تێگەیشتنی باشترمان بۆ دوانووسینەکانی لینین یەیە ،ئەو
نووسینانەی کە لە ناوەڕۆکدا ،وەسێتنامەی سیاسی بوون .کاتێ
کاریگەری نەخۆشی لە سەری زیاد بوو ،بۆ پاشەڕۆژی سۆسیالیزم
زۆر بە پەرۆش بوو و یەستی بەو مەترسیانە کردبوو کە بۆ سستەمی
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نوێ لە بۆسەدا بوون ...پێی وابوو سۆسیالیزم بەرەوڕووی مەترسی
گەورە دەبێتەوە و دەبێ زۆر تێبکۆشێ تا ئەوە ئەنجام بدا کە شۆڕشی
بۆرژواکان نەیتوانی ئەنجامی بدا.»...
ئەوجا بەم ئەنجامە دەگا:

«لە ڕاستیدا ،سەردەمی لینین گرنگییەکی زۆر گەورەی یەیە و
فێرمان دەکا چونکە یێزی جەدەلی مارکسی  -لینینی سەلماندی کە
ئەنجامەکانی لە سەر شیکردنەوەی ڕاستەقینەی مێژوو بەندە.»...
بە داخەوە ئەو دەقانەی لینینمان لە بەر دەسۆۆۆۆۆۆۆتدا نییە کە ئەو چەند
دێڕە ئاماژەیان پێ دەکەن و نا شتوانین ئەو ڕووداوانە ب سەلمێنین کە بۆ
سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی قسۆۆۆۆۆۆۆە کان دەگەڕێنەوە یا ئەو سۆۆۆۆۆۆۆەردەمەی دەقەکەی
ورووژاندووە ،چونکە سەرنجم داوە لینین وەک سەرکردەی شەڕ نەک
وەک فەیلەسووفێک کە لە پلەی یەکەمدا سەرقا ی تیۆراندن بێ ،کاری
نەیاری خۆی دەخسۆۆۆۆتە بەر ڕەخنە و پێیدا دەڕۆیشۆۆۆۆت تا دەگەیشۆۆۆۆتە
ئەنجامگیری و یاسای گشتی کە ڕووداو و تیۆری تێدا تێکەو دەبوون و
سۆۆۆۆۆۆۆەیر نییە لینین لە یەڕەتی خۆیۆدا و لە بەرپەرچۆدانەوەی نەیۆاری
خۆیدا پەنا بۆ ڕووداوێکی تر بەرێ و دی سان یا سای گ شتی لێ بەریەم
بێنێ .لینین لە سۆۆۆەرجەمیدا ،سۆۆۆەرکردەیەکی تاکتیکییە و لەگەو شۆۆۆتە
گۆڕاوەکاندا یە سۆۆۆۆۆوکەور دەکا تا ئەوەی بە پێی باوەڕی خۆی پەرەی
بە مارکسۆۆۆۆۆۆۆیزم دا بە پێی ئەوەی ناوی لێ نا ڕووداوە تازەبووەکان .لە
کتێبی «ئیم ر یالیزم و ئیم ر یالسۆۆۆۆۆۆۆتە کا ندا» – ( چاپی دار الت قدم –
مۆسۆۆۆۆۆکۆ )١٩٧١دا بە جۆرێ باسۆۆۆۆۆی کەسۆۆۆۆۆانێکی وەک کاوتسۆۆۆۆۆکی و
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پ لی انۆف دەکا کە وای دانابوون لە مارک سیزم الیانداوە ،گەیاندوویەتیە
ئۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆتێکی وەیۆۆا تونۆۆد و تووڕەبوون لە بۆۆابەتییەکەی الیۆۆداوە و چۆتە
دەرەوەی بازنەی لێکۆ ینەوە بۆ ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی و بەرژەوەندی و ویژدان .ئەو
داوە مووەشۆۆۆۆۆۆۆی نەپسۆۆۆۆۆۆۆاندووە کە پەیماننامەی بریت لیتۆفک لەگەو
حکوومەتی ئە مانیادا یەبوو چونکە د نیابوو سۆۆۆۆۆۆۆەالمەتی و بەردەوامی
دەو ەتی سۆۆۆەیەر لە سۆۆەر ئەوە وەسۆۆتاون لە جەنگ دەرکەوێ ،بەاڵم
ئەو داوەی لەگەو ئەوانەدا پسۆۆۆۆۆاند کە یەرگیز لە قەیسۆۆۆۆۆەری ئە مانیا
خراپتر نەبوون و ئەگەر دەسۆۆۆۆەاڵتیان بە دەسۆۆۆۆت بهێنابا زیاتر ڕێی تێ
دەچوو دەو ەتی شۆۆۆۆڕشۆۆۆی ئۆکتۆبەر بە شۆۆۆێوەیەک لە شۆۆۆێوەکان بمابا.
بەاڵم یەڕەتی لینین و باوەڕبەخۆ بوونی تەواوی و بە خۆی و ئیرادە و
بیرەکانی خۆی و ڕەتکردنەوەی تەواوی بیری خە کی تر بۆ ئاسۆۆان کرد
تا ئاستی ڕووبەڕووبوونەوە و ئەوسەری تەرەفەی بەرانبەر ڕەخنەیان لێ
بگرێ .زەحمەتیش نییە سۆۆۆۆۆۆۆەرنج بۆۆدەین لینین دوای سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنی
شۆۆۆڕشۆۆەکەی بووە مرۆەێکی تازە کە تەواو لەو کەسۆۆەی پێش شۆۆۆڕش
جیاواز بوو و ئەوەش شێوەیەکی تری قسەیەکە کە پێشتر کردوومە کە
«ڕەخنەگر» بە عادەر لە شوێنی نابەرپرسیارەتییەوە قسە دەکا چونکە
بە دەرخسۆۆۆۆتنی بە گەی چاکەی یا خراپەی ڕەخنەلێگیراوەوە وابەسۆۆۆۆتە
نییە بە کو قسۆۆۆۆۆۆۆەیەکی ڕازاوە لە بارەی مەسۆۆۆۆۆۆۆەلەیەکی مرۆەایەتییەوە
یە ۆۆۆۆدەبژێرێ کە مەرجیش نییە بێ کەموکورتی بێ .بەاڵم لەگەو
ئەوەشۆۆۆۆۆدا بە مافی خۆمی دەزانم گلەیی لەو مرۆەە بکەم کە لە سۆۆۆۆۆەر
شۆۆۆتێ ڕەخنە لە کەسۆۆۆێک دەگرێ و خۆشۆۆۆی شۆۆۆتێ دەکا بەو تەواوەتییە
نییە کە بە یۆی نەبوونییەوە ئەوی تری ڕەر کردۆتەوە.
مرۆڤ لە ڕووی ئەدەبی و مرۆەۆۆۆایەتی و بەرژەوەنۆۆۆدی و لە یەموو
ڕوویەکەوە لە سەریەتی بەوەوە وابەستە بێ کە ڕەخنەگرتنی لە خە کی
لە سۆۆۆۆەر بنەمای توانا و کەرەسۆۆۆۆەی بەردەسۆۆۆۆت بێ بۆ دروسۆۆۆۆتکردنی
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باشۆۆۆۆۆۆۆتر :پێویسۆۆۆۆۆۆۆتە خزمایەتی لە نێوان ڕادەی ڕەخنە و «ڕێتێچوونی
باشۆۆۆتر»دا یەبێ .بە باوەڕی من ،لینین یەکێ بوو لەو لێهاتوانەی کە پڕ
بوو لە وزەی شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆگێڕی و گۆڕانی گەورە و بە پێی شۆۆۆۆۆۆۆێوازی
بیرکردنەوەی خۆی سۆەرفی دەکرد و بەرەو ئامانجێک دەچوو کە خۆی
بۆۆاوەڕی پێی بوو و سۆۆۆۆۆۆۆەبری ئەوەی نەبوو گوێ لە بە گە و بیۆۆانووی
خە ک بگرێ ..بڕیاری دا سۆۆۆۆۆۆواری قەتاری قەیسۆۆۆۆۆۆەری ئە مانیا بێ بۆ
ئەوەی خێرا بگاتە واڵتی خۆی بەاڵم بێگومان لە کە سێکی تری قەبووو
نەدەکرد ئەوە بکا کە خۆی کردی چونکە یەڕەتی سۆۆروشۆۆتی و باوەڕی
گردەبڕی بە خۆی (کە لە ناوەڕۆکدا باوەڕنەبوونی بە خە کی دەرەوەی
بۆۆاوەڕی خۆی لەخۆ دەگرێ) وەیۆۆا نەدەکرایەوە بەرانبەر گەڕانەوە بە
قەتاری ئە مانیا دەسۆۆت ۆشۆۆی بکا ئەگەر ئەو کەسۆۆە خۆی نەبوایە .پێش
سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنەکەی ،بەالیەوە زەحمەر بوو لەگەو سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیالسۆۆۆۆۆۆۆتە
سۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆگێڕەکاندا تەبا بێ بەاڵم لە برێسۆۆۆۆت لیتۆەیک Brest-Litovsk
لەگەو ئە مانە کا ندا ڕ ێک کەور .ئەو یە وێسۆۆۆۆۆۆۆ تانەی لە ویژدانیەوە
دەیاتن کە پڕ بوو لە ڕازیبوون لە خۆ و د نیابوون لە مەبەسۆۆۆۆتی خۆی.
بەاڵم بێت و لە مەبەسۆۆۆۆت اکی ییب کەسۆۆۆۆێکی تر د نیا بێ کە لەگە یدا
یاوڕا نییە ،ئەوە لە سروشتیدا ،بە تەواوەتی ڕەر کرابۆوە .لە دەوروبەری
شۆۆۆۆڕشۆۆۆی  ١٩١٧ڕەتی دەکردەوە گوێ لە ییب دەنگێ بگرێ کە داوای
دەکرد د گەورەیی و نەرمونیانی بکردایە ،تا دەو ەتی سۆۆۆەیەر لە سۆۆەر
بنەمای تیۆری ئەو دامەزرا و کێشۆۆۆەکان سۆۆۆەریان دەریێنا ،یەندێکیان
لە یەموو کارێکدا لە سنووری سروشتی شتەکاندا نەبوون و یەندێکیان
لە ئەنجامی شۆۆۆەڕی ناوخۆ و دەسۆۆۆتتێوەردانی بێگانەوە نەبوون و یەموو
ئەوانەش شۆۆۆۆۆۆۆتگەلێ بوون چۆۆاوەڕوان دەکرا ببن و گلەییش لە یەک
بەشۆۆەر نەکرێ کە گرنگی پێ نەداوە یا پێشۆۆتر حیسۆۆابی بۆ نەکردووە:
لەگەو ئەوەشدا لە حیساب دەریاندەکەین و تەنها لە سەر ئەو کێشانە
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دەوەسۆۆۆۆۆتین کە لە ئەنجامی سۆۆۆۆۆوسۆۆۆۆۆیالیزمەوە سۆۆۆۆۆەریان یە داوە کاتێ
سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزم ڕووبەڕووی ناخۆشۆۆۆۆی یا مەحا ی وا بۆتەوە لەییب کەس
شۆۆۆۆاراوە نابن ئەگەر لە مەسۆۆۆۆەلەکاندا الیەنگر نەبێ .ئەوەی سۆۆۆۆەرۆک
گورباشۆڤ لە تر سی لینین بۆ چارەنووسی سۆسیالیزم ئاماژەی پێ دەدا،
کە دوای زیادبوونی نەخۆشۆۆۆۆۆۆۆییەکەی بووە ،لە ئەنجامی ئەوەوە بوو کە
ڕووسۆۆۆۆۆۆیا لە  ١٩١٧و بیسۆۆۆۆۆۆتەکاندا بۆ ییب جۆرە سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆیالیزمێک
پێنەگەیشۆۆۆۆۆۆۆتبوو و مەترسۆۆۆۆۆۆۆی جە نگ و شۆۆۆۆۆۆۆەڕی ناوخۆ و تە نانەر
بەریە سۆۆۆۆۆۆۆتکۆۆۆاری نۆۆۆاوخۆش زەحمەر و مەحۆۆۆاو بوون و لینین لە
ترسەکانیدا حیسابی بۆ نەکردبوون و الیەنە نەرێنییەکانی سستەمی لێ
دەرچێ کە لە سۆۆۆۆۆۆۆەرەوە باس کران ،لەگەو حەقیقەتی بارودۆخەکە و
پاشۆۆۆ انی مێژوویی و ئارەزووی خۆبەخۆی جەماوەردا ڕێک نەدەیاتەوە،
ترسی تر نەبوو .الیەنی سەیری ئەم جیاوازییە لە نێوان ئەوەی شۆڕشی
سۆسیالستی لە ڕووی پێشکەوتنی شارستانییەوە پێی دەوێ و بارودۆخی
داتەپیوی ڕوو سیای دوای جەنگ و تێک شکاندن ،ئەوەیە کە لە شانازی
بەل شەەییەکاندا دەیبی ستین کە شۆڕ شی سۆ سیال ستی لە واڵتێکدا بەرپا
بوو ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتییەکانی ژیان تیایدا تەنانەر بۆ ژیانێکی دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆیانەی
باشۆۆیش ئامادە نەبوو ،بەلشۆۆەەییەکان ئەگەر سۆۆوور بوایەن ،لە توانایاندا
بوو سۆۆسۆۆتەمێکی کەینووتی لە بری سۆۆۆسۆۆیالیزم دامەزرێنن ئەوەش بە
بەکاریێنانی ئەو کەرەسانەی کە بۆ شۆڕشی سۆسیالیزم بەکاریان یێنا.
نازانین ئاخۆ دەبوو جیاوازییەکە چەند بوایە لە نێوان ئەو شۆۆۆۆۆۆۆوێنەوارە
نەرێنییەی شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆی سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزم یێشۆۆۆۆتییەوە ،کە خۆی لینینی لە
مەترسۆۆۆۆۆییەکان ئاگادار کردەوە ،لەگەو ئەو کاولکارییەدا کە دەو ەتێکی
کەینووتی دروسۆۆۆۆۆۆۆتی دەکرد .بەاڵم پێم وا نییە ئەوەش بۆ شۆۆۆۆۆۆۆۆۆانی
دەسۆۆەاڵتداران قورس بوایە چونکە شۆۆۆڕشۆۆی بەلشۆۆەەی خۆی بە سۆۆەر
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جەماوەرەکەی خۆیدا ،تا سۆۆۆااڵنێکی زۆر یە گەڕا تا خسۆۆۆتیە ژێر ڕکێفی
ئیرادەی ستالینەوە و ئەویش ئەوەی پێ کرد کە کردی.
قسۆۆۆۆۆۆۆەکردن لێرەدا لە سۆۆۆۆۆۆۆەر دەو ەتی کەینووتی بە دەوری ئەو
گریمانەیەدا دەسۆۆۆۆووڕێتەوە لە ییب حالەتێکدا ڕێی ڕوودانی نەبوو بەاڵم
چەندین گریمانەی تر لە ئەنجامی یەک شۆۆۆۆۆۆت نزیک دەکاتەوە مادام
ویسۆۆۆۆۆتی مرۆڤ زا ە نەک یاسۆۆۆۆۆاکانی سۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆت .ئەوەی دەمەتەقێ
یە ناگرێ ئەوەیە شۆۆۆۆڕشۆۆۆی بەلشۆۆۆەەی دەسۆۆۆتدرێژییەکی بەرین بوو بۆ
سۆۆۆۆۆۆۆەر بنەماکانی شۆۆۆۆۆۆۆیکردنەوەی مێژوو ،بە شۆۆۆۆۆۆۆێوەی جەدەلییانەی
مارکسییانە و مەرجەکانی لە پەیدابوونی کۆمە گەیەکی سۆسیالستیدا و
بە بیانوویەکی کراوەی بەرین نەبێ قەبوو یش ناکرێ شۆڕشی بەلشەەی
دەو ەمەنکردنی مارکسیزم بووبێ و بارانی بە خوڕیش دوای یەوا ەکانی
کەشۆۆۆۆویەوا ،دەو ەمەندکردنی بەڕێوەبەرایەتی کەشۆۆۆۆناسۆۆۆۆی نییە ئەگەر
مژدەی خۆرەتاوی دابێ.
تاقیکردنەوەی یەک بە دوای یەکی شۆۆۆڕشۆۆە سۆۆۆسۆۆیالسۆۆتەکان بە سۆۆەر
مەرجەکۆانی مۆارکسۆۆۆۆۆۆۆیزمۆدا تێ ەڕین تۆا وای لێ یۆار لە واڵتە یەرە
دواکەوتووەکانی ڕۆژیەاڵتدا سەردەکەور ،بەاڵم یەموویان لە ناو کاری
تێکشۆۆۆۆۆۆۆکۆۆۆۆاو و ڕەفتۆۆۆۆاری خوێنۆۆۆۆاوی خۆیۆۆۆۆانۆۆۆۆدا مۆۆۆۆارکس و مەرجە
شار ستانیەکانیان پە سەند دەکرد و ئا ستی نزمی بیریش کە خە سڵەتی
ئەو شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆانە بوو وەیا بوو بڵێین ئەوانە لە سۆۆۆۆنووری سۆۆۆۆەرکێشۆۆۆۆی
دەرنەچوون .بەاڵم دەبێ ئەوەش بڵێین یە بژاردنی مۆارکس کە گیۆانی
سۆۆەرکێشۆۆیی ئەو شۆۆۆڕشۆۆگێڕانە خۆی بۆ ئامادە کردبوو یە سۆۆەنگاندنی
بیری مارکسۆۆۆۆی لێ کەوتەوە و وای کرد کۆمە گا شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانیەکان لە
«شۆڕشی سۆسیالستی» کە چاوەڕوان دەکرا ڕووبدا ،دوور بکەونەوە.
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بۆ ڕوونکرنەوەی زیاتری ڕۆ ی شۆڕش لە پەیدابوونی ئەو کێ شانەدا کە
لینین لە ئەنجامەکەی دەترسا ،دە ێم ئەو بیست سا ەی ژیانی وەرزێری
ڕووسی کە بە تاریک دادەندرێن ،لە یەموو ئەو ناوچانەی واڵتی خۆمدا،
کە من تەمۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆۆای بۆۆارودۆخیۆۆانم کردووە ،بە ڕوونترین سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی
گەشۆۆۆۆۆۆەکردن دادەندرێ .کرانەوەی بارودۆخی دوای جەنگ و نەبوونی
بەربەسۆۆۆتی فەلسۆۆۆەفی و شۆۆۆۆڕشۆۆۆگێڕی لە بەردەم وەرزێر و ناوەرزێردا،
ساکارترین و سەرەتاییترین یۆکار بوو بۆ گەشەکردن ،تەنانەر وەرزێر
وای لێ یاتبوو لەبەر ئەوەی پێویسۆۆۆتی بە یاوکاری مڵکدار نەبوو ،وەک
بنەتۆو و کەرەسۆۆۆۆەی بەریەم وای لێ یار ڕقی لە بوونی مڵکدار بێ تا
گرانییە جیهانییەکە لە کۆتایی بیستەکان و سەرەتای سییەکاندا یار و
تەرازوو تێکچوو بەاڵم تا ئەو ئاسۆۆۆۆۆتەش نا کە بگاتە نەبوونی مەگەر لە
بارودۆخی جەنگی دووەمدا .ئاویابوو و واڵتەکەم لە جەنگی ١٩١٤شۆۆۆدا
نەبوو و لە کاتی جەنگدا سۆۆۆۆەر بە دەسۆۆۆۆەاڵتی عوسۆۆۆۆمانی بوو و سۆۆۆۆا ی
 ١٩١٧قاتوقڕی کوشۆۆندەی تووش یار و لە بیسۆۆتەکان و سۆۆییەکان و
یەتا کۆتاییەکانی پە نجاکان بە بەریتانیاوە وابەسۆۆۆۆۆۆۆتە بوو و بە پێوانە
لەگەو ڕووسیای قەیسەریدا ئەوپەڕی دواکەوتوو بوو.
لە زۆر ئاماژەپێدانی نووسۆۆۆۆۆۆەران و بیرمەندان و سۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆەتمەداران و
تەنانەر سۆۆۆۆەربازییەکانیش ،ڕووسۆۆۆۆەکان دەبینین ئەو قسۆۆۆۆانە لە لینین
دەخوازنەوە کە ڕێنمایی گشۆۆتییان تێدان بۆ ئەوەی ڕێی ڕاسۆۆت بگرن و
شتی لەو بابەتانەی کە تیایاندا یەک خاو لە سەر یەک پیت داناندرێ،
وەکو ئەو قسەیەی پێشتری:

«حیساب بۆ یاسا ئابوورییەکان بکرێ و ژیرانە پەیوەندییەکانی کااڵ
بەکار بهێندرێ و بچووکترین بەقا ی بازاڕ لە بواری کاری خۆیدا بە
شتی لەوە گرنگتر و وردترەوە وابەستە دەبێ».
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ئەف سەری گەورەی ڕوو سە بەل شەەیەکان دەبینم لە ڕێنماییەکانیاندا لە
بارەی بەرپەرچدانەوەی ئەتۆمییەوە ،کە دەیان سۆۆاو دوای مردنی لینین
پەیدا بوو ،باسی وابەستەبوون لە یونەری سەربازیدا دەکەن بە ڕێنمایی
مارکسۆۆی لینینییەوە و باسۆۆی ئەوەش ناکەن ئەو یونەرە چییە و لە بازاڕ
و ڕەفتاردا چۆن کە کیان لێ وەردەگیرێ ،چونکە بە بێ ییب گومانێک
لینین و مۆۆۆارکس دوورترین کەس بوون لە چۆنیەتی داگرتنی بۆۆۆاری
لۆرییەکی سۆۆۆۆۆۆۆەر بازی و لە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی ال نادەم ئەگەر بڵێم گەورەترین
کارەسۆۆۆۆاتی سۆۆۆۆەربازی کە بشۆۆۆۆێ بە سۆۆۆۆەر سۆۆۆۆوپایەکدا بێ ئەو کاتەیە
سۆۆۆۆەرکردە سۆۆۆۆەربازەکان لە پالنی تاکتیکی خۆیاندا یانا بۆ تیۆرزانەکان
بەرن ئەگەر بە قورسایی مارکس بن.
ییوادارم بە گواسۆۆۆۆۆۆۆتنەوەی عیبارەتێکی خۆم لە گوتارێکمدا بە ناوی
«حوار غ ر متکافئ مع الحرب  -وتووێژی دالەنگاوم لەگەو شۆۆۆۆۆەڕدا»
کە بەشۆۆێکە لە کتێبی «من یموم الح اة  -لە پەرۆشۆۆەکانی ژیان» کە
سۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ی  ١٩٨٨باو کراوەتەوە ،پێچەوانەی خۆم نەوەسۆۆۆۆۆۆۆتمەوە ،لەو
ڕوانگەیەوە کە دانیشتوانی عیرا سێیەکی دانیشتوانی ئێرانن ،گوتوومە:

«ڕەنگە ڕێژەی یەک بۆ سێ لە خەسارەتی مرۆییدا کەمترین ئاست
بێ کە بۆمان بشێ .لێشاوی مرۆ وەک لێشاوی دراو ،بەر لەوەی لە
سێسەد کۆتایی بێ ،لە سەد کۆتایی دێ ئەگەر لە سەر یەک بۆ سێ
بەردەوام بێ».
ئەم قسۆۆۆۆۆۆۆەیە پالنی گشۆۆۆۆۆۆۆتی تێۆۆۆۆدا نییە بە کو دەچێتە خۆۆۆۆانەی
بە گەنەویسۆۆۆۆتییەوە و یەندێ ڕوونکردنەوە و کەرەسۆۆۆۆەی باوەڕپێهێنانی
لەگە دایە .کتێبی «یونەری شۆۆۆۆۆۆەڕی سۆۆۆۆۆۆۆەیەتی»  -کە تەرجەمەی
دکتۆر کازم یاشۆۆم نیعمەیە و پەخشۆۆانی «یۆبەی ڕایێنان» ی سۆۆەربە
«بەڕێوەبەرایەتیی گەشۆۆۆۆۆەی توانای جەنگاوەری عیراقی سۆۆۆۆۆا ی ١٩٨٧
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یەکەم چۆۆۆۆاپی کردووە ،بە دەسۆۆۆۆۆۆۆتمەوەیە و پەنجۆۆۆۆاوپێنج گوتۆۆۆۆاری
سۆۆۆۆیاسۆۆۆۆەتمەدار و ئەفسۆۆۆۆەری بااڵی بەلشۆۆۆۆەەی تێدان یەموویان پلەی
لینینیان ڕاگرتووە و لە سۆۆااڵنی پەرسۆۆتنی سۆۆتالیندا کەمتر ناوی دێنن و
خوێنەری ئەو گوتارانە شۆۆتێکی تێدا نابینێ شۆۆایسۆۆتەی گرنگی ێدان بێ،
مەگەر بە دەگمەن لە دوای قڕکردنی سۆۆۆۆەرکردایەتی ڕووسۆۆۆۆی سۆۆۆۆا ی
 ، ١٩٣٨زۆربەیان ڕیاییکردنە بۆ سۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆەتمەداران و بە پێی میزاجی
پلەدارانن .بەاڵم ئەوەی زۆرینەی سەرنجم بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ ئەو
توندوتیژییەیە کە لە قسۆۆۆۆەی لینیندا یەیە کاتێ زۆر سۆۆۆۆوورە لە سۆۆۆۆەر
ئەوەی کۆتایی جەنگ ،پێش زا بوون بە سۆۆۆۆۆەر مەسۆۆۆۆۆەلەی چینایەتیدا،
مەحا ە و لەو سۆۆۆۆۆۆۆووربوونە گردەبڕەیدا بەرانبەر یەموو یەو ێکی نوێی
د سۆۆۆۆۆۆۆزانە پێچەوانە دەوەسۆۆۆۆۆۆتێتەوە کە دەسۆۆۆۆۆۆتەی پەرۆسۆۆۆۆۆۆتریکا بۆ
لێکحۆۆا یبوون لەگەو ئیم ریۆۆالیزمۆۆدا یەو ی بۆ دەدەن کە پێکەوەژیۆۆانی
ئاشتیانە و دوور خستنەوەی تارمایی شەڕە.
بەاڵم من خۆم بەمەوە وابەسۆۆۆۆۆۆتە ناکەم تا دەرفەتبڕاو نەبم و لە ڕووی
بەخشۆۆۆۆۆۆۆندەییەوە دە ێم ئەو مەترسۆۆۆۆۆۆۆییەی ئەمڕۆی جەنگ لە سۆۆۆۆۆۆۆەر
مرۆەایەتی یەیە ،لە ڕۆژانی لینیندا نەبووە مەودا لە کەس بەوە نابڕمەوە
کە بیۆۆانووەکەی سۆۆۆۆۆۆۆەرکردەیەکی وەکو لینین بەوە ڕەر بکەمەوە کە
حوکمی لە سۆۆەر پاشۆۆەڕۆژدا داوە و ژیانی ئەوسۆۆا و دواڕۆژی مرۆەایەتی
داڕشۆۆۆۆۆۆۆتووە چونکە نموونە گەلێ زۆرە کە ڕووداوەکۆۆان بە پێچەوانەی
پێشۆۆبینییەکانیەوە ڕوویان داوە جا لە سۆۆەر ڕێڕەوی سۆۆۆسۆۆیالیزم بێ کە
دەبوو ئاسوودەیی و کۆبوونەوەی خۆبەخۆی جەماوەر بە دەوری دروشم
و ئاوات ەکانەوە ئەنجامی بێ یا لە بارەی سۆۆۆۆۆۆۆەرمایەدارییەوە کە بەرەو
لەناوچوونی حەتمی دەچێ.
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لە ڕاسۆۆۆتیدا ،تاکبوونەوەی لینین بە بۆچوونی گردەبڕەوە گەڕانەوەی نییە
و باوەڕی بە حەتمیەتی سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنی بوو (حەتمیەر واتای نزیک و
ئاسۆۆۆۆۆان لەخۆ دەگرێ نەک دوور و بێچارەسۆۆۆۆۆەر) وای لێ کرد ببێ بە
تەوەری بەریە سۆۆۆۆتکاری شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆگێڕ بۆ یەموو ئەوانەی جێگیربوونی
سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆالیزمیۆۆان بە الوە زەحمەر بوو و ئەگەر بۆۆاوەڕی پتەو و
ڕەگداکوتاوی بە ڕێڕەوی مێژوو نەبوایە ،یەر لە ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیا نا ،بە کو لە
ئەوروپا و یەموو واڵتە پێشۆۆۆۆکەوتووەکان نەیدەتوانی بۆچوونەکانی خۆی
ئاشۆۆۆۆۆکرا بکا چونکە لە یۆشۆۆۆۆۆی ئەوانەوە زۆر دوور بوو کە شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆی
 ١٩١٧یان بەرپا کرد .لەوەوە کە لە بارەی ڕۆژانی شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆەوە لێی
دەگێڕنەوە ،جۆش و خرۆشۆۆۆۆی جەماوەر لە ڕۆژە بەراییەکاندا سۆۆۆۆەرنجی
ڕاکێشۆۆۆۆۆا بوو و دەیگور جەماوەر لە ئێمە شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆگێڕترە و بەوەش،
باوەڕیێنانی بە واقعیبونی دروشۆۆۆۆۆمەکانی خۆی و دواکەوتنی دروشۆۆۆۆۆمی
یاوسەنگەکان یا ئەوانەی لە سەر خەتێ وەستابوون کە لە پشت خەتی
شۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆگێڕییەوە بوو ,پتەوتر دەبوو .جگە لەوەی نزیکایەتی لە نێوان
سۆۆۆروشۆۆۆتی خوێنسۆۆۆاردی و یە ەشۆۆۆەیی خۆی لەگەو یەکەم شۆۆۆەپۆلی
یە چوونی زیادی شۆۆۆڕشۆۆگێڕانە ،کە تێکشۆۆکاندن لە بەرەی شۆۆەڕدا بۆی
ببوو بە وزە و گەورەبوونی کێشۆۆۆۆۆۆۆەکان و مانەوەیان بە بێ چارەسۆۆۆۆۆۆۆەر
نەکردنیان ،لە الیەکی ترەوە ،چارەیەکی تر نییە.
لە سۆۆۆۆۆۆۆەرجەمی ئەو وێنەیەدا ،لینین ئەو تیرە ئاگراوییە یاوێژراوە بوو
بەوپەڕی خێرایی ئاسۆۆمانی دەبڕی بۆیە سۆۆەیر نییە قسۆۆەکانی ،لە ڕووی
گەرموگوڕی و گردەبڕییەوە لەگەو بارودۆخەکەدا گون جاو بووبن و بە
باوەڕی من ئەوە یۆکار بوو بۆ ئەوەی زۆر لە بۆچوونە دیاریکراوەکانی
لە بۆۆارەی ڕووداوە مێژووییەکۆۆانی دواترەوە بەدی نەیۆۆاتبن جگە لەوەی
یەر ئەوە خۆی بوون بە یۆکار باوەڕ بە ییب بۆچوونێک نەیێنێ ئەگەر
گردەبڕ و ڕیشۆۆەیی نەبووبێ و بە ناشۆۆرینترین خەسۆۆڵەر تۆمەتباریشۆۆی
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بکا .لەمەوە دەردەکەوێ ئەوانەی لە سەر خۆشویستن و بە پیرۆززانینی
لینین پەروەردە کراون ڕێ نادەن ئاماژە بەو بۆچوون قسۆۆۆۆۆۆۆانەی بکرێ
کە وەیا سۆۆۆۆۆۆۆنوورداری کردوون کە چ لێکدانەوە یە نەگرێ ،ئەوانەی
نەبێ کە لەگەو سیا سەتی دەو ەتی سۆەیەتدا یەک دێنەوە و ئەگەر وا
دانێین کە ڕێڕەوێکی ناڕاسۆۆۆۆۆتیان گرتووە نە زەرەری بۆ خۆیان یەیە نە
بۆ ئەو بەرژەوەندییەی لە خەیا یاندایە بە گۆچانێکی بەیێزی قسۆۆۆۆۆۆۆەی
لینین پشۆۆۆۆۆۆۆتگیری لێ بکەن و لە یەموو بارێکدا پێیان وایە لە سۆۆۆۆۆۆۆەر
ڕێبازی لینین دەڕۆن.
من کە لە قسۆۆۆۆۆۆۆە و کرداری لینیندا ئەو پێوەرانە لە بەرچاو دەگرم ،بە
قەدەر داوە موویەک لە مەزنایەتی و کەسایەتییەکەی ،وەک پێشڕەوێکی
شۆڕشگێڕی سیاسی کەم ناکەمەوە .باوەڕیشم پێی وایە ئەگەر دە سا ی
تر بژیابا بیروباوەڕەکانی لە بێژنگ دەدا و ئەوانەی ڕاسۆۆۆۆۆۆت دەکردنەوە
کە بەدی نەیاتن چونکە ئەو مرۆەێک بوو لە خەیا بازییەوە دوور بوو و
خۆی لە «بیرۆکەی جێگیر»ی نەگۆڕ ڕەیا کردبوو .لە بارێکیشۆۆۆۆدا نین
پێویسۆۆۆۆۆۆۆتمان بەوە بێ بزانین ئاخۆ چ مەودایەکی لە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتکردنەوە و
گۆڕینی بۆچوونەکۆۆۆۆانی دەبڕی و ئۆۆۆۆاخۆ دەگەیشۆۆۆۆۆۆۆتە ئەو بۆۆۆۆاوەڕەی
خاوە ندارێتی بە تاک بدرێتەوە یان نام من پێم وا نییە ئەوەی بکردبا
بەاڵم ئەگەر بیسۆۆۆۆت سۆۆۆۆا ی تر بژیابا ،دووریش نەبوو مەودای کار لە
بەردەم یدا بۆ ئەوە کراوە بوایە شۆۆۆۆۆۆۆتێ ب کا کە بۆ میزاجی قورس بوو.
گریمانەکان یەرچییەک بن پێویستە ئەوە بڵێم کە جارێ نەمگوتووە:
بەرژەوەندی زندەوەر لە پێش ڕێکوپێکی تیۆری و پلەوپایەی مردووەوە
دێ و ئەوەش خۆی لە خۆیۆۆدا بە گەنەویسۆۆۆۆۆۆۆتە ،بەاڵم بە بەرفرەوانی
دیو مانە ز ندەوەران لە پێ ناوی مردوودا خۆ یان بەکوشۆۆۆۆۆۆۆۆت دەدەن و
ئامادەن – زۆر زۆریش ئامادەن – لە پێناوی بەرزی ئەو تیۆرییەدا کە
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باوەڕیان پێی یەیە ،تا ئاسۆۆۆۆۆۆۆتی خۆبەختکردن بەرگری بکەن .لۆژیکی
تیۆریش وا دەخوازی خۆبەختکردن لە پێناوی باوەڕێکی ئاینیدا بێ کە
تارمایی بەیەشۆۆۆۆۆۆۆت و ئاگری دوای مردن ،وەیا لە پشۆۆۆۆۆۆۆتیەوە بن ،لە
واقیعەوە نزیکتر بن و «فەنابوون لە خوا»دا الی سۆۆۆۆۆفی لە «فەنابوون
لە زێدەبایی»ی مارکسی بەیێزتر بێ ،بەاڵم ئەو واقیعەی بە چاو دیومە
و لە کتێب خوێندوومەتەوە نموونەی وەیا دەدەن بە دەسۆۆۆۆۆۆۆتەوە کە لە
حەماسۆۆەتدا بۆ بیرۆکەکە لە یەک ئاسۆۆتدان .یێشۆۆتا لە International
 Affairsدا قسۆۆۆۆۆۆۆەی پیاوگەلێکی وا دەخوێنمەوە کە زۆر لەوەوە دوورن
پرۆلیتۆار بن بەاڵم لەبەر ئەوەی سۆۆۆۆۆۆۆەر بە دەو ەتی پرۆلیتۆارن ،وا خۆ
نیشۆۆان دەدەن کە پرۆلیتار بن و ئەوەندە لە سۆۆەر جیاکردنەوەی مرۆڤ
لە سۆۆەر بنەمای کۆمەاڵیەتی (چینایەتی) سۆۆوورن کەوتوونەتە سۆۆەرووی
ئەوانەوە کە لە سۆۆەر بنەمای ڕەنگ مرۆڤ جیا دەکەنەوە و ئەگەر بڵێم
مارک سییە ڕە سەنەکان پێیان وایە چینایەتی لە خە سڵەتە بایۆلۆژییەکان
بەیێز ترە ،زیۆۆادەڕۆییم نەکردووە و دەمۆۆانبیسۆۆۆۆۆۆۆۆت خوێنۆۆدکۆۆارێۆۆک لە
زانکۆکانی دەو ەتە سۆۆۆسۆۆیالسۆۆتیەکاندا وەرنەگیراوە لەبەر ئەوەی باوکی
دەو ەمەند بووە .جیاوازی ڕەنگ لە جیاوازی چینایەتی پتر بە مرۆەەوە
وابەسۆۆۆۆۆتەیە چونکە ڕەنگ بە بۆماوەیی دەمێنێتەوە بەاڵم سۆۆۆۆۆەرمایە بۆ
خوێن و مۆخی نەوەی دواتر ناگوازرێتەوە...
ماوەیەکی دوور و درێژ بەربەرەکانەی زانسۆۆۆۆتی دەروونی لە پەیمانگەی
دەو ەتە سۆسیالستییەکاندا دەکرا بە حیساب دایێنانێکی بۆرژوایانەیە و
مەبەستی ئەوەیە لە ڕێی گرنگیدانی زیادەوە بە نەفس و قوواڵیی عەقڵی
شۆۆۆۆۆۆۆاراوەوە بە بێ خەباتی چینایەتی و جیاوازی کۆمەاڵیەتی ،ڕەفتار بە
مرۆەەوە بلکێنێ و واقعی ئابووریش ب اتە پەراوێزەوە .ئەوجا سۆووربوون
لە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئین کارکردنی زانسۆۆۆۆۆۆۆتی دەروونی بووە کەمایەتی چونکە بە
تاقیکردنەوە بوونی سەپا بۆیە مارکسییە «زیرەک»ۆۆۆۆۆۆۆەکانمان دیت بە
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دەوری بابەتەکەدا دەخوالنەوە لە دەرگای پشۆۆۆۆۆتەوە یێنایانە ژوورەوە و
گوتیان زانستی دەروونی ڕاستەقینە زانستی دەروونی مارکسییە .وای لە
شەرمەزاری ئەم ڕێبزرییەم
بەریەمی خە کانێکم خوێندەوە کە لە  New Timeدا نووسیبوویان دوای
ئەوەی حەفتا ساو ئەوە دە ێنەوە کە ڕاستی مێژوویی مەزن لە جیاوازی
چینۆۆایەتیۆۆدایە ،گێژ بوون و دوای کرانەوەکەش بۆیۆۆان دەرکەور کە
ڕاسۆۆتی شۆۆتێکی ترە .یەکێکیان دە ێ باوەڕم بە خوا نییە ،بەاڵم پێی وایە
بەریەمی مێژووی کۆنە ،بە یەموو بۆاوەڕ و نەریۆت و بەزمەکۆانیەوە و
د ن یاشۆۆۆۆۆۆۆە لەوەی نەبوونی بەشۆۆۆۆۆۆۆێکی «خوا» لە د ی مرۆەدا ،ئەگەر
خوانەناسۆۆۆیش بێ کەمایەتییەکی زۆر گەورەیە ،ئەوجا ناوی یەندێ لەو
کەسۆۆۆایەتییانەی یێناوە کە بەشۆۆۆدارییان لە شۆۆۆۆڕشۆۆۆدا کردووە – وەک
بزانم – بە توندوتیژی و د ڕەقی ناویان ڕۆیشۆۆتووە ،دە ێ ئەوانە «خوا»
لە د یاندا نەبووە.
گەورەمم کتێبێکی زانا شوێنەوارناسەکانی ئێوەم لە بارەی عیراقی کۆنەوە
خوێندەوە تیایدا پشۆۆۆۆتیان بە توێژینەوەی زانا ڕۆژاواییەکان بەسۆۆۆۆتووە و
منیش دە ست ۆ شیم لێیان – لە زاناکانتان – کرد بۆ ئەو وردییەیان لە
ئەنجامگیریدا ،بەاڵم ئەوەی زۆر ئازاری دام ئەوە بوو باسۆۆی کۆمە گەی
کۆنی عیراق یان وا کردووە وەک ئەوەی شۆۆۆۆۆۆۆۆارەمێروولە بن و جگە لە
کۆکردنەوەی دەنکە گەنم و یە گرتنی ئا ف خەمی تریان نەبووە و نە
بزە دەکەن و نە گۆرانی دە ێن و نە لە خۆشۆۆۆی و ناخۆشۆۆۆیدا سۆۆۆەردانی
یەکتر دەکەن و نە عاشق دەبن و نە درۆ دەکەن و نە ڕاست دەکەن و
نە ...نە لە ییب شۆۆۆۆۆۆۆتێکدا کە مرۆ تیایدا سۆۆۆۆۆۆۆەرقاو دەبێ ،زاناکانتان،
گەورەم ،دیلی یا دەروێشۆۆۆی ئەو گوتە ناسۆۆۆراوەن گوایە کار خولقێنەری
مرۆەە ،ئەوەش زۆر لە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتییەوە دوورە چونکە کۆۆاری یەرەوەزی
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خەلقەندەی مرۆڤ و درو ستکراوی دە ستی مرۆڤ و پەیدابووی یۆ شی
مرۆەە دەنا یەموو ئاژە ەکان دەبوونە مرۆڤ لەبەر ئەوەی کار دەکەن.
بۆ ئەوەی کارێک بەرەو پەرەسۆۆۆەندن بچێ ،یەر دەبێ مرۆەی جیاواز لە
ئاژەو یەبێ و ڕاستترە بڵێم« :کار ،مرۆڤ پەرەی پێ دەدا» چونکە کار
خۆی لە خۆیدا بوونی سۆۆۆۆۆۆەربەخۆی نییە تا پەرە بدا یا پەرە بسۆۆۆۆۆۆێنێ.
چەند ناخۆشە لە یەکێ لە بە گەنەویستەکاندا قسەی وا کاوێژ بکەینەوە
ئەوەش یەر لەبەر ئەوەی ئینگلس لە یەکێ لە کتێبەکانیدا گوتوویەتی.
دەگێڕنەوە ،ئەگەرچی بە پراکتیۆۆک دوو تەنیۆۆان لە بورجە خوارەکەی
«پیتسۆۆۆە»وە یاویشۆۆۆتە خوارەوە کە قوراسۆۆۆییان جیاواز بوو و بە یەمان
خێرایی گەیشۆۆۆۆۆۆۆتنە زەوی ،بەاڵم ئەوانەی بۆۆاوەڕیۆۆان بە بۆچوونەکەی
ئەرسۆۆۆۆۆۆۆتۆ یەبوو کە ئەو تەنۆۆۆانەی قورسۆۆۆۆۆۆۆۆۆاییۆۆۆان جیۆۆۆاوازە ،بە پێی
قورساییەکانیان ،بە خێرایی جیاواز دەگەنە زەوی ،دەستبەرداری باوەڕی
خۆیان نەبوون و نەدەچووە عەقڵیانەوە کە بەریە ستی یەوا و کاریگەری
لە سۆۆۆەر قەبارەی جیاواز ،کاریگەری لە سۆۆۆەر قەبارەی سۆۆۆووک یەیە...
بەو شۆۆۆۆۆۆۆێوەیە تا کۆتایی بارودۆخێک کە کۆتایی نییە و کەمفامەکان
سوورن لە سەر ڕێزگرتنی ناڕاستێک کە خۆیان بە پیرۆزی دەزانن.
گەورەم ،کار بە سۆۆۆەر بیرۆکەی سۆۆۆەردەمیدا تێدەپەڕێ و گەورەترین
مەترسی لە سەر بیری مرۆڤ ئەوەیە بۆچوونێکی دیاریکراوی بە سەردا
بسۆۆۆۆۆەپێنیت کە بلیمەتێک ڕۆژی لە ڕۆژانی سۆۆۆۆۆەدەی پێشۆۆۆۆۆتر یا ئەم
سۆۆۆۆۆۆەدەیە گوتوویەتی و ئەوەی بلیمەتێکی تر لە سۆۆۆۆۆۆەدەی دێ دەیڵێ.
بلیمەتەکۆۆان جێی دیۆۆاریکراوی خۆیۆۆان لە تۆمۆۆاری نەمرانۆۆدا یەیە و
شایستەی نەمرین ،ئەگەرچی ڕامان لە گە یاندا جیاوازیش بێ یا زەمانە
ڕایەکی وا پێشکەش بکا ،کە لە حەقیقەتەوە نێزیکتر بێ.
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مرۆ یەر بەوەی لە دەرەوەی ژووری بەنۆۆدی ۆۆانە بێ ،زنجیری لە کۆو
نۆۆابێتەوە چونکە کۆر و زنجیر لە سۆۆۆۆۆۆۆەر بیری لە کۆتی بەنۆۆدی ۆۆانە
تو ندترن و بە ندی انە کاتییە ،بەاڵم بە ندی انەی فکری ،بە ندی انەی
ڕاسۆۆتەقینە و ئاسۆۆایی زیاتر دەخاتەوە .بۆ کەسۆۆی د سۆۆۆز ئەوە شۆۆەریفترە
یە ەی خۆی بدۆزێتەوە و یەو ی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتکردنەوەی بدا نەک بە گەی
تازە ب اتە سۆۆۆەر بە گە کۆنەکانی تا ڕاسۆۆۆتی فەلسۆۆۆەفەکەی بسۆۆۆەلمێنێ
چونکە ئەگەر ڕاسۆۆۆۆۆۆت بوایە ئەو بە گانەی پێشۆۆۆۆۆۆتری بەس بوو .بەاڵم
بیۆۆانوو بۆ یە ەکۆۆان بێنێتەوە و کەموکوڕییەکۆۆان داپۆشۆۆۆۆۆۆۆێ و خەریکی
ڕێبزری بێ ،ئەوە خراپە و گەورەترین تاوانە .لەوەدا مرۆ ویژدانی خۆی
ڕێنمایی دەکا و دەکرێ ئەو یەواڵنەی بۆ داپۆشۆۆۆۆۆۆۆینی یە ەکانی دەیدا
بکۆۆاتە بیۆۆانوو بۆ یۆکۆۆاری نەیۆارەکەی لە دۆزینەوەی یە ەکۆۆانیۆۆدا و بە
د نیاییەوە ئەگەر نەیارەکەی لە ڕەخنەدا پەنا بۆ فێڵ بەرێ ،قێزی لێ
دەبێتەوە و دەبا کە خۆشی فێڵ دەکا ،قێزی لە خۆی ببێتەوە.
بە ڕاسۆۆۆتی جێی سۆۆۆەرسۆۆۆوڕمانە سۆۆۆووربوون لە سۆۆۆەر ئیرادەی تاکێکی
دیاریکراو لە کۆمە گەیەکدا بانگەشۆۆەی حەرامکردنی تاک ەرسۆۆتی بدا و
باوەڕیێنان بە کۆ تیایدا باو بێ – با کۆی پرۆلیتار بێ و ڕۆشۆۆۆۆۆۆۆنبیرانی
یاتبێتە سەر – تەنانەر تاک ەرستی لە کەسایەتی ستالین و ماو و یی
تری مارکسۆۆیدا گرد بووەوە و شۆۆارمان بینی ناوی بە ناوی خە کانێکەوە
نرا ،بە یۆی د سۆزی یا چاکەکاری یا تێگەیشتنەوە نەناسرا بوون بەاڵم
جەماوەری تێکۆشەر کە بە گیانی خۆیان قوربانییان دا یا دواتر بە یۆی
وابەسۆۆۆۆۆۆۆتەبوون یانەوە بە باوەڕەوە لە ناوبران ،ناو یان بزر کرا .کاتێکیش
بارودۆخ دەگۆڕێ و سۆۆۆۆۆۆۆ تالینگراد دەبێتە ەۆ گۆگراد و یە ندێ ناو لە
عەرش دادەگیرێن و ئیعتیبۆۆۆۆار بۆ ئەو نۆۆۆۆاوانە دەگەڕێتەوە کە لە
موسۆۆۆۆۆیبەتێکدا لە دەسۆۆۆۆۆتیان دابوو کە یەر لە ناو خە کانێکدا ڕوو دەدا
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وازیان لە ڕەفتاری ئاسۆۆۆۆۆۆۆایی یێنابێ و ڕەفتاریان لە تیۆری و قسۆۆۆۆۆۆۆە
سەیرەکانی وەریگرتبێ.
ئەوەندەم مارکسۆۆی دیوە کە ناژمێردرێن ،یەو یان داوە بە مارکسۆۆیزمدا
ڕۆچن و قسۆۆۆۆۆۆۆەکانیان ،لە قسۆۆۆۆۆۆۆەی خۆیان زیاتر لە مارکس و لینین
خواسۆۆۆۆۆۆۆتۆتەوە بێ ئەوەی بۆ زانینی بۆچوونەکۆۆانیۆۆان ئۆۆاوڕ لە ئەنجۆۆامی
بۆچوونەکۆۆۆانیۆۆۆان ،لە واقعی ژیۆۆۆانۆۆۆدا بۆۆۆدەنەوە و بزانن ئۆۆۆاخۆ لە الیەن
یەموانەوە قەبووو دەکرێم ئەوانە وەک ئەو پیۆۆۆاوە ئۆۆۆاین ەروەرەن کە
یەوو دەدەن شۆۆۆۆێواز و مەرجی نوێژکردنیان و دەربڕینی وشۆۆۆۆەکانی بە
ڕێکوپێکی بێ چونکە د نیایە چارەنووسۆۆۆۆی لە ڕۆژی پەسۆۆۆۆاندا بەوانەوە
بەندە و خۆزگە مارکسۆۆیش بیانوویەکی ئاویای دەبوو بۆ وابەسۆۆتەبوونی
توندوتۆ ی بە دەقەکانی مارکسۆۆۆییەوە و یەو ی بێوچانی بۆ یەکهاتنەوەی
لەگە یۆۆانۆۆدا چونکە بە یەرحۆۆاو ئەویش پەیوەنۆۆدی بەو بەرژەوەنۆۆدییە
دنیاییانەوە نامێنێ کە لە سۆۆۆۆۆۆەر واقیع یە چندراون و لە ڕێوڕەسۆۆۆۆۆۆم و
دەقە کا ندا دەگەڕێ ئاخۆ پە تاتە باشۆۆۆۆۆۆۆترە یا تە ماتە و داخۆ دەکرێ
نەردەوانی دراوسێکەیان بە کرێ بگرێ یان نا.
شتی لەو بابەتانە لە ڕووسیای ئەمڕۆدا دەبیستین کە دەکرێ بۆ ماوەی
دەیان سۆۆۆۆاو زەوی بە وەرزێر بدرێ و لەمەشۆۆۆۆدا فێڵێک دۆزرایەوە کە
نۆۆۆاکرێ زەوی بە نۆۆۆاوی وەرزێرەوە بێ و دەبێ پیرۆزی نەیێشۆۆۆۆۆۆۆتنی
خۆۆاوەنۆۆدارێتیش بمێنێ ،ئەوەش وێنەیەکە یەنۆۆدێ ڕووداوی «کێڵگەی
ئۆۆاژەو»ی جۆرج ئۆروێڵم بیر دێنێتەوە کە تیۆۆایۆۆدا خۆۆاوەنە تۆۆازەکۆۆانی
کێڵگەکە شۆۆۆۆەراب قەدەغە دەکەن و ئەو فێڵەشۆۆۆۆی بۆ زیاد دەکەن کە
بڕگەیەک دەخەنە کۆتایی دەقە یاسۆۆۆۆۆۆۆاییەکەوە و ئاویای لێ دەکەن:
شۆۆەراب واردنەوە قەدەغەیە ...تا ئاسۆۆتی مەسۆۆتبوون .قەدەغە کراوەکانی
تریش بە یەمان شێوە.
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من نە خەریکی توانجلێدانم و نە نیازم یەیە لە نووسۆۆیندا ئێسۆۆکی خۆم
سۆۆۆۆۆۆۆووک بکەم و یەرگیز لە بەرنۆۆامەمۆۆدا نییە لە شۆۆۆۆۆۆۆکۆی مەزنە
ڕاسۆۆۆۆتەقینەکان کەم بکەمەوە و ئەگەر دیتم یەکێکیان یە ە دەکا  -بە
پێی بۆچوونی خۆم کە شۆۆۆۆۆۆۆتێکی ترم نییە  -خەمم بۆ ڕیتمی یێڵە
یە ەکۆۆۆان ی ،لە یەسۆۆۆۆۆۆۆتێکەوە دێ کە بە ییب جۆرێ پەیوەنۆۆۆدی بە
بەرژەوەنۆۆۆدییەوە نییە ،بە کو وەک ئەو خەمەیە ئەگەر پە ەیەک بەر
تابلۆی جیوکوندا (مۆنا لیزا) بکەوتایە ،خەمی ئەو خە کەم یە دەگرر
کە خەمی یە ەیەکی ئەو مەزنەیان یە دەگرن.
داگرتنی سۆۆۆتالین لە عەرشۆۆۆەکەی ،کارێکی مێژوویی مەزن و پێویسۆۆۆت
بوو ،چونکە تۆۆاوانکۆۆار بوو نەک مەزن ،دەنۆۆا جەنگیز خۆۆان و ییتلەر و
یەموو دێوە کانی مێژوو ،مەزن دەبوون .دان نانیش بە سۆۆۆۆۆۆۆەرکردایەتی
لینین و پێشڕەوایەتییەکەی ،جوان و خوازراو و پێویست بوو چونکە ئەو
چاکەیەی یەیە ئەو دەو ەتەی سۆۆۆۆۆەیەتی دامەزراند کە شۆۆۆۆانازی پێوە
دەک ەن .وەکو حوکمی بە گەنەویسۆۆۆۆۆۆۆتیش بوو مۆۆۆۆارکس و ئینگلس
پلەوپایەی دیاری خۆیان لە میحرابی مێژوودا ب ارێزن ،بەاڵم:
بە ییب جۆرێ لە جێی خۆ یدا نییە پلە و پایەی پێغەمبەرایەتی یان پێ
بدرێ و ڕێنمایی و فەلسۆۆۆۆەفە و بۆچوونەکانیان بە «ئیلهام» وەربگیرێ
چۆۆونۆۆکە لۆۆێۆۆهۆۆۆۆاتۆۆوویۆۆی تۆۆۆۆاکۆۆی مۆۆرۆڤ بە یەر کۆۆوێ بۆۆگۆۆۆۆا ،تۆۆوانۆۆۆۆای
پێشۆۆۆۆۆۆۆڕەوایەتیکردنی ،لە سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی خۆی سۆۆۆۆۆۆۆەر ناکا یەتا کێڵگەی
سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی دوای خۆی پاراو بکا .ئەگەر وەیاش دابنێین بە وردبینی
خۆی نیو سۆۆۆۆۆەدەی دوای خۆی یا زیاتری بینی ،بە د نیاییەوە لێهاتوانی
ئەو سۆۆەردەمە لە سۆۆەر ئەو واقیعەی تیایدا دەژین ،لەو بەرچاوڕوونترن،
لە بەر ئەم چوار یۆیە گردەبڕە:
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 یەکەم ،ئەو دنیایەی تێیدا دەژیت ،زۆر ڕوونتر و کراوەترە لەو
جیهانەی کە بلیمەتێک وێنای دەکا.
 دووەم ،زانسۆۆت و زانیاری و پراکتیک بە ڕێژەیەکی ئەندازەیی
لە سەردەمێکەوە بۆ سەردەمێکی تر زیاد دەکا.
 سۆۆۆێیەم ،بە زیادبوونی ژمارەی دانیشۆۆۆتوان ڕێژەی بلیمەتەکان
زیاد دەکا.
 چوارەم ،گەشۆۆۆۆۆۆۆەسۆۆۆۆۆۆۆەنۆۆدنی مێژوویی لە یەموو ڕوویەک و
ئا ستێکیەوە کێ شە و چارە سەری وەیا دەخاتەوە ،لە سەردەمی
ئەو زانایەدا لە دایک نەبوونە کە پێش سەد یا دوو سەد ساو
مەرگ پێچاویەتییەوە.
زانۆۆۆای یەرە زانۆۆۆای سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ی  ١٩١٩پێشۆۆۆۆۆۆۆبینی ئەوەی نەکردووە
گۆڕانکارییەکانی سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆەر و بەرژەوەندی وا دەکەن نزیکبوونەوە لە
نێوان دەو ەتێکی ئیم ر یالیزمی و دەو ەتێکی کۆمۆنسۆۆۆۆۆۆۆت یدا ببێ .نەک
یەر ئەوە ،لینین خەیا یشۆۆۆۆۆۆۆی بۆ ئەوە نەچووە دەو ەتە کۆ ۆنیالەکان و
ڕووسۆۆۆۆیای کۆمۆنسۆۆۆۆت بۆ زا بوون بە سۆۆۆۆەر ئە مانیای نازی ئیم ریالی
سۆۆۆۆۆۆەرمایەداری پێک بێن و ڕێی بە خۆی نەدەدا ئەوە قەبووو بکا دوو
دەو ەتی کۆمۆنسۆۆۆتی بچنە جەنگەوە و ئەو دەو ەتانەش تەماشۆۆۆاکەر بن
کە لە دیدی لینینەوە الیەنی پێچەوانەن بۆ یەر شۆۆۆۆۆۆتێک کۆمۆنسۆۆۆۆۆۆتی
پرۆلیتاری بێ و لە ڕووی مێژووییەوە حوکمی بە سۆۆۆەردا دراوە دوژمنی
گەالن بێ تا ڕۆژێکی لە ڕێڕەوی حەتمییەتی پەرەسەندندا لەناو دەچێ...
قسۆۆەکردن بەم ئاڕاسۆۆتەیدا تا جێیەکی بێ کۆتایی درێژە دەکێشۆۆێ و بۆ
لووتبەرزیش نەبێ جێی دەمەتەقێی تێدا نییە .کورتەی قسۆۆان لە بابەتی
«ڕووکردنە لینین»ۆۆۆەوە ئەوەیە ئەگەر سنووری ڕێزی ڕەیا لە ڕێنمایی
و بۆچوونەکۆۆۆانی لینین ببەزێنۆۆۆدرێ و ب رێنە بواری جێبەجێکردنەوە،
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بەرا نبەر بەرژەوەنۆۆۆۆدی چۆۆۆۆاوەڕوا ن کراو دە ب ێتە یە گەڕانەوە ،چو نکە
بە گەنەوی ستە گوربا شۆڤ لەم ڕۆژەیدا لەوە ڕوونتر کێ شەکانی واڵتەکە
دەبینێ کە لە لینین چاوەڕوان دەکرێ ب یانبینێ و لەبەر ئەوە و بە پێی
یەموو لۆژیکێکی ڕاست چارەسەری ڕاستیش لە لینین باشتر دەبینێ و
یەندێ لەو کێشە گەورە و ترسناکانەی ئێستا یەن لە ڕۆژگاری لینیندا
نەبوونە و تەنانەر یەندێک یان ،ئەگەر نە ێین زۆرینەیان ،لە ئەن جامی
ئەو بۆچوون و جێبەجێکردنانەی ئەوەوە بوونە کە لە مارکسۆۆۆۆۆۆۆیزمی و
بۆچوونی تایبەتی خۆیەوە بوونە.
بەاڵم پێوەرێکی لەوە وردتر و دروسۆۆۆۆۆۆۆتترمان یەیە لەوەی تەنها ڕامان
وابێ لە کاراکردنی سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزمدا چی باشۆۆۆە و چی باش نییە ،ئەوەش
ڕای جەماوەری گەلە کە بیانووی پێویسۆۆۆۆۆت نییە .یەکەم یەنگاوی ئەو
ڕێڕەوە ئەوەیە کە ڕێ نەدرێ سۆۆۆەرکردە ئەو سۆۆۆسۆۆۆتەمە بسۆۆۆەپێنێ کە
چەندین سۆۆەردەمە وەک ئینجیلی تازە تەماشۆۆا کراوە گوایە تاقیکردنەوە
یە ناگری دەنا پەرە سترۆیکا و گال سنۆ ست جگە لە ڕێوڕە سمی ئا سایی
یە ندێ شۆۆۆۆۆۆۆوێنی ئە قە بە تا ەکە  ،Vicious Circleکە دەسۆۆۆۆۆۆۆووڕێ و
دەگاتەوە سۆۆۆۆۆەرەتای زنجیرە کێشۆۆۆۆۆە لە یەکتر پەیدابووەکان ،ییچی تر
نین.
من نا ێم پەر بۆ نەیار شۆڕ بکرێ گەمە بەو سستەمە بکا کە یەیە و
شۆۆۆەرعییەتی وەک یی سۆۆۆسۆۆۆتەمێکی پەتاداری سۆۆۆۆەیەر کە لە سۆۆۆەر
شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆ ێک یە چ ندراوە زۆرینەی یەرە زۆری گەالنی ڕووسۆۆۆۆۆۆۆ یا
بەشۆۆۆدارییان تێدا کردووە ،بە کو ئەوە دە ێم کە شۆۆۆۆڕش نەک یەر لە
گەل گەورەتر نییە بە کو بە قەدەریشی نییە و لە میقداردا لێشی نزیک
نابێتەوە و بە حیساب شۆڕش کەرەسەیەک بووە ،ڕۆژێ لە ڕۆژان گەل
بۆ مەبەستێک بەکاری یێناوە کە پێی وا بووە بە شێوازی پرۆلیتاری لە
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بەرژەوەندی گشتی خە کدایە و بەوە کلیلێکی بۆ کۆر و بەندی خە ک
ویسۆۆۆۆۆۆت نەک زنجیرێکی تر کە لە سۆۆۆۆۆۆا ی  ١٩١٧ەوە بە بەیەشۆۆۆۆۆۆتی
بە ێنداوەوە بیبەستێتەوە و ئەوەشی باوە یە بژاردەی زۆرینەیە بۆ ئەوەی
بزاندرێ دەبێ چی بکرێ و لەوەیە زۆرینە بیانەوێ ماوەیەک برسۆۆۆۆی و
ڕوور بن یۆا بە بێ ئۆتۆمبیۆۆل ،بە پێ ڕێ بکەن .ئەو گەلە ،لە ڕۆژانی
ستالین و دواتردا ،زەاللەتی بە سەردا سەپاوەمم
یەمو و ڕابردووی مێژووی یەر گەل ێک تەن ها کەلەپوورە و شۆۆۆۆۆۆۆتێ بە
ناچاری ئەمڕۆ و سۆۆۆۆۆۆۆبەی تیایدا بژێیت :کەلەپوور ،یەندێکی خراپە و
یەندێکی باشۆۆە و الیەنە باشۆۆەکەی بە ڕووداوەکانی و کەسۆۆەکانیەوە لە
خەیا دا دەمێنێ و داوای پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتنی زیاتر ژیانی خۆش دەکا ،ئەوجا
یەسۆۆۆۆتی پێزانین و سۆۆۆۆاو بۆ گیانی کۆچکردووە د سۆۆۆۆۆزەکانیان دەچێ.
خە ک لە بارودۆخی ئاسۆۆۆۆاییدا لەوە عاقڵترن سۆۆۆۆووکایەتی بە شۆۆۆۆتێکی
جوان بکەن لە ڕابردووەوە بۆی مابێتەوە و کەسۆۆۆۆۆۆۆم نەدی ئەو خانووە
بسۆۆۆۆووتێنێ کە لە باوکییەوە بۆی ماوەتەوە مەگەر میراتگر تێکچووبێ یا
تێکچوویەک کاری لە سۆۆۆۆۆۆۆەر عەقڵی کردبێ یا کەوتبێتە بارودۆخێک
توانای خۆڕاگری نەمابێ و وەک شێت ڕەفتاری کردبێ و شێتیش نەبێ
بەاڵم بارودۆخی لەگەو شۆۆۆۆۆۆۆێتێ کدا یاوسۆۆۆۆۆۆۆۆانی کردبێ .نموونەی لەو
بابەتانەمان دیوە چ وەک تاک و چ وەک کۆ و تاکە کەسۆۆۆۆۆۆۆم دیوە بۆ
دەربازبوون لە دەسۆۆۆۆۆەاڵتی کەسۆۆۆۆۆوکار خۆی سۆۆۆۆۆووتاندووە و وەرزێری
ڕووسمان دیوە کە چەند سا ێک لە دوای شۆڕش بە کۆمەو حەیوان و
پەلەوەری خۆیانیان کوشتووە و لە باسی کشانەوەی دە یەزار یۆنانی بە
سەرکردایەتی زەینەفووندا باسی ئەوە یەیە سەرجەمی عەشرەتێک کە
دەورەیان گیرا ،بە پیاو و ژن و مندا ەوە خۆیان لە شۆۆۆۆۆۆۆاخێکی بەرزەوە
یە ۆۆدا .لە ڕێڕەوی مێژوودا ،وێنەی زۆری لە ژمۆۆاردننەیۆۆاتوومۆۆان لەو
کارەسۆۆۆاتانە یەیە کە لە الیەن زۆرداری تاوانکارانەوە بە سۆۆۆەر گەالندا
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یاتوون ،جا با ڕێ بەو گەالنە بدەین ئازادی خۆیان بەو شۆۆۆۆێوەیە بەکار
بێنن بە د یانە جا با بە ویسۆۆۆۆۆۆۆتی خۆیان یەندێ ئازاریش بە خۆیان
بگەیەنن چونکە بە پێچەوانەی ئەوەوە کە ژێردەسۆۆۆتە بن ،دوایی خۆیان
چارەسۆۆۆۆۆۆۆەری دەکەن و خۆیان بەرپرس دەبن و بە ناچاری چاوەڕوانی
دەر مانی چارەسۆۆۆۆۆۆۆەر دەبن لەوەی بری نداری کردوون و ئەو دوو بارە
جیاوازییان گەلێ زۆرە...
مرۆەۆۆۆۆایەتی مرۆڤ بە ئۆۆۆۆازادی یە بژاردنییەوە بەنۆۆۆۆدە ،ئۆۆۆۆازادییەکی
سەردەمانەی بە بنەما و ناکرێ بە ملکەچکردنی سەردەمانەوە وابەستە
بێمم چەند سۆۆا ێک پێش ئێسۆۆتا ،کرێکارانی کانەکان لە وێڵزی بەریتانیا
خۆپیشۆۆۆۆۆۆۆاندانیان ئەنجام دا و بە مانگرتن ڕێی حکوومەتیشۆۆۆۆۆۆۆیان نەدا
کانەکان بەکار بێنێ .بارودۆخەکە – وەک لە بیرم بێ -ماوەی پتر لە
یەک سۆۆۆۆۆۆۆاو ئاویا مایەوە و مانگانەی خۆشۆۆۆۆۆۆۆیان وەردەگرر و دوایی
مانگرتنەکە بە شۆۆۆۆێوەیەک لە شۆۆۆۆێوەکان و بە بێ خوێنڕشۆۆۆۆتن و گرتن
چۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆەر کرا .ڕەنگە الملییۆۆان کردبێ یۆۆا سۆۆۆۆۆۆۆنووری بەرژەوەنۆۆدی
نەتەوەییان بەزاندبێ و زەرەرەکان ،وەک لە بیرم بێ ،گەیشۆۆتنە سۆۆەدان
ملیۆن دۆالر بەاڵم خۆپیشۆۆاندانەکە یاسۆۆایی بوو و بەو حیسۆۆابەش مافی
کۆمەاڵیەتی دان ێدانراو بوو و خۆی دای نابوو و کرێ کارە کان بەوە لۆمە
ناکرێن مافی خۆیان بەکار یێناوە و ئەگەر بە ئارەزووی خۆیان یەندێ
جار دەسۆۆۆۆۆۆۆت لە مافی خۆشۆۆۆۆۆۆۆیان یە گرن لۆمە ناکرێن ،بەاڵم ئەگەر
کرێکۆۆار لەوە بێبەش بێ لە ڕێیەکی یۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆۆایی کۆۆاریگەر و بە یێز و
یە وێسۆۆۆتەوە بەرانبەر حکوومەر بە توندی بوەسۆۆۆتێتەوە و بەرگری لە
مافی خۆی بکۆا ،کرێکۆاران و کۆمە گەی بەریتۆانی یەموو لۆمەیەکیۆان
دەکرێ و مافی خۆپیشۆۆۆۆۆاندانیش ئەگەر پارەی مانگانەی لەگە دا نەبێ،
مافەکە جێگیر نییە.
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کۆمۆنسۆۆۆتێکی کۆنی عیراقی کە لە سۆۆۆەردەمی دەسۆۆۆەاڵتی خرۆشۆۆۆۆەدا
سەردانی سۆەیەتی کردبوو ،بۆی گێڕامەوە کە کرێکارانی یەندێ کارگە
مانیان گرتبوو و لە کارگەکاندا مابوونەوە و حکوومەتیش یەو ی دەدا
قایل یان ب کا کە خۆ یان خاوەنی کارگەن و چۆن لە دژی خۆ یان مان
دەگرنم بەاڵم ئەوان بەردەوام بوون ..حکوومەتیش ییچی بۆ نەمۆۆایەوە
ئەوە نەبێ ڕۆژێکیان زرێ ۆشۆۆی ناردە سۆۆەریان و چی کوشۆۆت کوشۆۆتی و
چی شۆۆۆێال شۆۆۆێالی و ئەوانەی بە زندوویی مانەوە ،یەموویان خرانە ناو
ئۆتۆمبیلی ڕەشۆۆۆۆۆۆی پەردەدارەوە و بۆ شۆۆۆۆۆۆوێنێک بردیانن و ئیتر کەس
ییچی لە بارەیانەوە نەبیست.
ڕوا ەتی مەسۆۆۆۆۆۆۆەلەکە وا دەخوازێ کە دەبوو بە پێچەوانەوە بوایە و
کرێکاران لە دەو ەتی خۆیاندا بە ئازادی مانیان بگرتایە و ئەوانەی وێڵز
و دەو ەتە یاوچەشۆۆۆۆنەکانی تر ،بەرەو شۆۆۆۆوێنی نادیار برابان .کێشۆۆۆۆەی
پێچەوانەبوونەوە بەو شۆۆۆۆێوەیەی سۆۆۆۆەرەوە لەوەدایە کە لە دەو ەتەکەی
خرۆشۆۆۆۆۆۆەدا ئینجیلێک یەیە لە سۆۆۆۆۆەرەوەی توانای کرێکارانەوەیە و لە
ژیان و بوونیان پیرۆزترە و شۆۆۆتێکی دەسۆۆۆتووری و یاسۆۆۆایی نییە ژیان و
ئۆۆازادی و مڵۆۆک و مۆۆا ی لە جەبەرووتی ئەو ئینجیلە پیرۆزە ب ۆۆارێزێ
بەاڵم شۆۆۆۆۆتی وەک ئەو ئینجیلە لە یاسۆۆۆۆۆای ئینگلیزدا ،کە کار ڕێکدەخا
نییە و ئەوەش لە ئەنجامی پەرەسۆۆەندنێکی سۆۆروشۆۆتییەوەیە کە پیرۆزی
تێدا نییە ،یەر وەک گیایەکی سۆەوز لە ماوەی چەند مانگێکدا دەگۆڕێ
و دەبێتە پووشۆۆێکی زەرد و یەندێ تۆوی گەیویشۆۆی لەگە دا دەبێ تا بۆ
سۆۆۆۆۆۆا ی دایاتوو شۆۆۆۆۆۆین بێ ..سۆۆۆۆۆۆێبەری ڕاسۆۆۆۆۆۆتیش لەوەدا نییە ئەگەر
کەسۆۆۆۆۆێکیش بڵێ ئەو مافانە بۆ سۆۆۆۆۆڕکردنی کرێکاری ئینگلیز دراون تا
س ستەمی بەرخۆری دەوامی بێ و ئەو ق سەیە خۆی کەموکورتی تێدایە
و بەو قسۆۆەیە دەچێ کە بیانووی بێدەنگی کرێکاری ڕووسۆۆی یا بولگاری
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بەوە بێنێتەوە کە خۆی خۆۆاوەنی کۆۆار و خۆۆاوەنی حکوومەتە ئیتر چۆن
ئەرکی داواکاری و خۆپیشاندان و مانگرتن بگرێتە ئەستۆمم
سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆتەمی ئینگلیزی لەگەو یەموو کەموکورتی و خەسۆۆۆۆۆۆڵەتێکیدا،
ڕەنگدانەوەی خەسۆۆۆۆۆۆڵەر و نەرێنییەکانی کۆمە گەکەی ئینگلیزە کە لە
سۆۆۆۆۆۆەر بنەمای ئازادی خاوەندارێتی و ڕا دەربڕین و ڕەفتاری ئازادانەی
ناو سۆۆۆنووری ئەو یاسۆۆۆایانە یە چندراوە کە زۆرینە بڕیاری لە سۆۆۆەریان
داوە و گەندە ی تێدا نییە .عەلمانییەتی تیۆری و ڕا و بۆچوون یەرچۆنێ
بێ ،وەک یەموو بیدەعەیەکی عەقڵی کە لە فەیلەسۆووفە یۆنانییەکان یا
ئەوروپییەکۆۆان یۆۆا ڕۆژیەاڵتییەکۆۆانەوە مۆۆاونەتەوە و ییچیۆۆان مەودای
جێبەجێکردنیان نەماوە و شۆۆتی باشۆۆتر جێی گرتوونەتەوە ،بۆ خەسۆۆڵەتی
نەریتی دەگەڕێتەوە.
یەر بە بیرکردنەوە لە ناونی شانی «ڕووکردنە لینین» شتی بێکۆتایی بە
بیرمدا دێ و ئەگەر بیرم تەنها لە سۆۆەر یەک خاو چڕ بکەمەوە کە لە
کۆتۆۆایی الپەڕە ٢٤ی کتێبەکەدا یۆۆاتووە و دە ێ« :سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی لینین
گرنگییەکی زۆری یەیە» و پێش چەند الپەڕەیەک گواسۆۆۆتوومەتەوە و
بەم ڕستەیەش کۆتایی دێ« :ئەنجامگیرییەکان پشت بە شیکردنەوەی
بارودۆخی مێژوویی دەبەستن» و ئەوەی لە بەر چاوم لە «شیکردنەوەی
بارودۆخی مێژووی» دا ڕوونە و لە نووسینەکانی لینین ،لە ١٩١٩ەوە تا
 ١٩٢٤بەر چاوم دەکەوێ ئەوەیە کە لینین بۆ بنیاتنانی حوکمەکانی لە
بارەی نالەبارترین و تەنگەتاوترین و نائارامترین بارودۆخی ڕۆژگاری
خۆیەوە ،بە سروشتی چاالکی خۆیەوە وابەستەیە و یەر دە ێی مێژوو بە
تیری لە ئاگری تواوە نوقومکراو دەنووسۆۆۆۆۆۆۆێ و دنیایکی دەرەوەی دنیا
سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزمەکەی خۆی پیشۆۆۆان دەدا ،کە یەمووی شۆۆۆەڕ و تاریکی و
یەکترخواردنە .بە جۆرێکیش بۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆی خە کی نۆۆاپرۆلیتۆۆار دەکۆۆا یەر
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مرۆەێک ئەو خەسۆۆۆۆڵەتانەی یەبێ ،یەرگیز نە دەتوانێ پێش بکەوێ نە
فێر ببێ نە گەشۆۆۆۆۆە بکا و تەنانەر سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆیالسۆۆۆۆۆتە بەشۆۆۆۆۆداربووەکانی
نێودەو ەتی دوومیش لەگەو بۆچوونیۆۆۆدا ڕێۆۆۆک نۆۆۆایەنەوە .ئیتر چۆن
بتوانین بە بیری خۆمۆۆانیۆۆدا بێنین کە کۆمە گۆۆا ڕۆژاواییەکۆۆان نەریتی
ڕێزداریان یەیە و لێیان دانابڕێ و دەسۆۆۆۆۆەاڵتداری بەریتانیا ،بۆ نموونە،
پێشۆۆۆۆینەی یاسۆۆۆۆایی وای یەیە یەموو ئیم راتۆرەکە ناتوانێ لە سۆۆۆۆەری
الیبەرێ چونکە زانکۆ و دادگۆا و ڕێک راوە دینی و دنیۆۆاییەکۆانی واڵتە
بۆرژوا دەو ەمەنۆۆدەکۆۆان ،یەموویۆۆان لە نووسۆۆۆۆۆۆۆینەکۆۆانی لینینۆۆدا پیالنی
شۆۆۆە یتانییە .مەبەسۆۆۆتیش زۆرینەی نووسۆۆۆینەکانی و شۆۆۆەقامی سۆۆۆەرەکی
بیرکردنەوەیەتی نەک وردە پروشۆۆۆۆۆۆکێک کە لە بۆنەکاندا لێرە و لەوێ
پەرر بووبێتن ،چونکە شەیتان خۆشی لە یە سەنگاندنی بیانووی خۆیدا
کە خۆی لە ئاگرە و ئادەم لە قوڕ ،یەندێ قسەی بەجێی یەیە.
بە بێ ئەوەی ییب لە گرنگی لینین کەم بکەمەوە دە ێم گرنگی ئەو لە
سەرخ ستنی شۆڕش ،لە کاتی بەرپابوونی شۆڕ شدا بوو چونکە شۆڕش
ئەوپەڕی پێویسۆۆۆۆتی یەکالکەرەوەی بە یە وێسۆۆۆۆتی توندی لینین یەبوو
کە لە جوو ە نەدەیار و باوەڕی ڕەیای بە شۆڕش و بە خۆی یەبوو و
ئەو شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆە قەر بە بێ ئەو عەزم و جەزم و گردەبڕییەی
سەرکردەکەی سەرکەوتنی بە دە ست نەدەیێنا .سۆ سیالیزم ،لە الیەن
لینین و یەندێ لەو یاوڕێیانەیەوە کە ئەگەر لینین نەبوایە کەس گوێی
لێ نەدەگرتن ،بە سەر سروشتی شۆڕشەکەدا درابوو.
دوای سەرکەوتنی سەرەتایی و ڕووکە شی بۆ سەپاندنی سۆ سیالیزم بە
سۆۆۆۆەر یەموو بزووتنەوەکەدا و دوای پەڕینەوەی لە مەودای مەترسۆۆۆۆی
ڕاسۆۆۆۆتەوخۆ ،دەسۆۆۆۆەاڵتی لینین بووە مەترسۆۆۆۆی لە سۆۆۆۆەر ڕێڕەوەکەی بە
تایبەتی لەو الیەنەوە کە نەترسۆۆۆۆانە بەرەنگاری یەو ی ڕاسۆۆۆۆتکردنەوەی
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ڕێڕەوەکەی یا ئەو خواروخێچییانە دەبووە کە لە پراکتیکدا دەردەکەوتن.
نەخۆشییەکەشی کە لە زیادبووندا بوو ،بووە بەربەستێکی ترسناکی ئەو
الیەنە و تا ئەوەی نەیتوانی سۆۆۆۆۆۆۆ تالین لە پلەو پایەکەی البەرێ .دوای
مردنەکەی ،بە بە گەی گردەبڕ سۆۆۆۆۆۆۆەلمێندرا ییب گرنگییەکی عەمەلی
نییە چونکە مەحاو بوو ییب مرۆەێکی تر ئەو وزە لینینییە زەبەالحە لە
خۆی کۆ بکاتەوە و بتوانێ یە ە لە جێی خۆیدا ڕاگرێ و ڕاستی بکاتەوە
و شتێکی ڕاست لە جێیدا دابنێ.
ییب کەس نەبوو بوێرێ دەم بکۆۆاتەوە و بە یەک وشۆۆۆۆۆۆۆە ئۆۆامۆۆاژە بۆ
یە ەیەک لە کارەکاندا بکا و ئیتر پەنا برایە بەر داپۆشۆۆۆۆۆۆۆینی یە ە و
کەموکورتی و پێچکردنەوە بە دەوری ئۆۆامۆۆانج و دە و دروشۆۆۆۆۆۆۆمۆۆدا،
ئەوەش بە ڕێبزری و الدان و تۆقاندن ،تا سۆۆتالین بە شۆۆەیتانی خۆی لە
چەقی سەرکردایەتیدا جێی گرتەوە.
سەرجەمی فکر و شاکار و ڕێنماییەکانی لینین بە شی ئەوەیان نەکرد لە
ییب بوارێکدا پێش بە الدانێک بگرێ ،چەندە بچووکیش بووبێ چونکە
یەرچی الدەری یەرەگەورە دەیویسۆۆۆۆۆۆت بوو بە ئاین و ئینجیلی نوێ و
جێی لینینیزم و مارکسۆۆۆۆۆۆیزم و جەماوەر و یەموو ئەو وشۆۆۆۆۆۆانەی وەک
ئەوانە بە ئیزم تەواو دەبن گرتەوە و یە ڕژانە ناو یەک وشۆۆۆۆۆۆۆەوە کە
« ستالینیزم» بوو تا ماوەی پتر لە چارەکە سەدەیەک حوکمی ڕوسیا و
جیهانی شۆڕ شی پرۆلیتاری بکا و لەگەو ئەوە شدا خرۆ شۆڤ ڕێڕەوێکی
کردەوە ،بەاڵم تا دەرکەوتنی پەرە سترۆیکا و گال سنۆ ست ،تارماییەکەی
یەر مایەوە.
ڕۆ ی لینین بە مردنی کۆتایی یار و تەنانەر پێش مردنیشۆۆۆۆی لەگەو
زیادبوونی نەخۆشۆۆۆۆۆۆۆییەکەی و لەکزیدانی گەرموگوڕییەکەی تا ئەوەی
نەتوانێ ئاڕاسۆۆۆتەی شۆۆۆۆڕش بەرەو ئەو جێیە بەرێ کە داینابوو ،کۆتایی
108

یار .ئەمڕۆش کە ڕایدەگەیەنن بنیاتنانەوە پێوی ستە ،بە ییب جۆرێ بە
یۆی لینینەوە نییە بە کو لەگەو یەبوونی ئەو و بە ئۆۆۆۆاڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەی
پێچەوانەی ئەو گردەبڕییە کۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتنۆۆامێزەی ئەوەوەیە کە ببوو بە
خەسڵەتی و شۆڕشەکەشی پێ ڕەنگڕێژ کردبوو.
ئەمڕۆ ئێوە لەگەو جیهانێکدا یە سۆۆۆۆوکەور دەکەن کە لینین لە سۆۆۆۆەر
وێرانکردنی سوور بوو بەو حیسابەی لە ڕووی مێژووییەوە ،کە خۆی لە
خۆیدا وێرانە لە کاتێکدا زۆرینەی گەالنی سۆۆۆۆۆۆەیەر ،ئەوانەی خێریان
لە بیرۆکراتی نەبینی بەو الیەدا دایدەشۆۆۆۆکێنێ کە لێی قەدەغە کرابوو و
دەیەوێ لە دیموکراسۆۆۆۆی ڕاسۆۆۆۆتەقینەدا بژێ کە بە گە و بیانووی ناوێ.
خوێندنەوەی خە کی ئاسۆۆۆۆۆایی گەل لە بارەی کتێبەکەتەوە ،لەو گۆەار و
ڕۆژنۆۆۆۆامۆۆۆۆانەدا دەخوێنمەوە کە لەم ڕۆژانەدا پێم دەگەن و دەبینم
ئارەزوویەکی زەقیان بۆ ڕا ستکردنەوەی ئەو بنەمایانە یەیە کە لینین بۆ
سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆالیزم داینۆۆاون و دواتر لە خەتی خۆی الیۆۆانبرد ...دەبینم
ئا رەزوویەکی مسۆۆۆۆۆۆۆۆگەری سۆۆۆۆۆۆۆووتێنەریان بۆ دەسۆۆۆۆۆۆۆتبەردان یەیە لە
پێدایە دانی ئەوەی ڕقیان لێیەتی و دەربڕینی ڕ لەوەی خۆشۆۆەویسۆۆتە.
پێ دەچێ لەوە تێر بووبن نۆۆۆان بە قەیمۆۆۆاغی دروشۆۆۆۆۆۆۆم و یەنگوینی
ئایدۆلۆژیادا بکەن و بەرگ بە پێوانەی چارەسەری ڕیشەیی و چینایەتی
بدوورن و سواری ئۆتۆمبیلی سۆسیالیزم بن..
بۆ گەلێک لە گەالن ،کارەسۆۆۆۆۆۆۆاتێکی گەورەیە تا ئاخرزەمان لە خەو و
بێداریدا بیر و یەسۆۆۆۆتی دەسۆۆۆۆتەمۆ بن و لە ڕەخنەلەخۆگرتندا نقوم بێ:
ئەمڕۆ بەریەممان چەند بوو؟ دەکرا چەند زیاتر بێ؟ چەندمان ڕێگە
ماوە بیبڕین تا بگەیەنە ئەو ئامانجەی کە حیزب دیاری کردووە؟ داوی
چنینەکە پێ دەچێ یۆۆا پێ نۆۆاچێ ...ئۆۆایە ...یۆۆا ئەوە؟ کەی لە ژیۆۆانمۆۆدا
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دەتوانم سۆۆۆۆۆۆۆەردانی پاریس بکەم و چاودێری حکوومەتم بە سۆۆۆۆۆۆۆەرەوە
نەبێ؟ دەبێ نیویۆرک چەند خۆش بێم
بە بیرمە لە ڕۆمانی (پاسۆۆۆۆۆترناک)ی( )1بەناوبانگدا لە زمانی کەسۆۆۆۆۆێکی
ڕۆمانەکەوە ،لە یەندێ ڕۆژگاری شۆۆۆۆڕشۆۆۆی ئۆکتۆبەردا ،خوێندمەوە کە
لەبەر ئەوەی ئەو خە کە بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ جنێویان بە شتی وا
داوە خۆشۆۆیان دەوێ و پەسۆۆنی شۆۆتی وایان داوە ڕقیان لێیەتی ،تووشۆۆی
پەتایەکی نادیار بوونە ،ئەوەش خوێنلەبەرچوونێکی سۆۆۆۆۆووکە لە یەندێ
شۆۆۆۆوێنی جەسۆۆۆۆتەیانەوە .ڕەنگە ئەوە ڕاسۆۆۆۆت بێ و ڕەنگە لە یۆنینەوەی
خەیا ی ڕۆمانووسۆۆۆۆۆەکەوە بێ بەاڵم ئەوەی ڕاسۆۆۆۆۆتە و گومان یە ناگرێ
ئەوەیە ئەگەر بیر بۆ یەمیشۆۆۆۆە بەرەو تیشۆۆۆۆکێکی تیژی سۆۆۆۆەر الپەڕەی
داخراوی ڕابردووی وا وابەسۆۆۆتە بکرێ کە چاو ئازار بدا عەقڵ تووشۆۆۆی
ماندووبوون و بێزاری دەکا و ئارەزووی ڕوانینی ئازادانە و ئازایانەی بۆ
ئێسۆۆۆۆتا و پاشۆۆۆۆەڕۆژ لێ زەور دەکا و دە ێی لە چاویلکەیەکەوە دەڕوانێ
کە بە پێوانەی چاوی خۆی نییە..
لە واڵتی خۆمۆۆانۆۆدا دیومۆۆانە ئەو دینۆۆدارانەی زیۆۆادەڕۆیی لە تەواوەتی
مەرجەکانی دەستنوێژدا دەکەن تووشی د ەڕاوکێ دەبن و بە ییالکەر
دەستنوێژەکەیان دەشۆن .تێکۆشەرانی یەڕەمەی سیاسی چەپیشم دیت
ببوون بە دیلی ڕێوڕەسمی سیاسی و کە خە کیان دەدی لە بەر شێوازی
سۆۆۆۆۆۆۆاوکردنێکی نەگونجاو لەگەو ئایدۆلۆژیا چینایەتییەکەیاندا ،چاویان
زە دەبووەوە و بزاوتنیان دەشۆۆێوا .ژنانمان دیت بە بیری شۆۆۆڕشۆۆگێڕی
داگیرابوونەوە ،چوونە ئایەنگی خێزانی و کە پێیان گەیشۆۆۆۆتە بەر دەرگا،
( Boris Pasternak )1نووسەری ڕۆمانی دکتۆر ژیڤاگۆ  Doktor Zjivagoکە
سا ی  ١٨٩٠لەدایک بووە و سا ی  ١٩٥٨لە نزیک مۆسکۆ کۆچی دوایی
کردووە .وەرگێڕ.
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سەرکردەکەیان پێی بە زەویدا دا و گوتی :دەیڕووخێنینمم چ پێزانینێکی
جوانە بۆ ئەو بانگهێشتکردنەم
ڕەفتاری مرۆ لە یەموو بوارێک و بابەتێکدا وایە :بە سۆۆەالمەتی لە ژێر
کاریگەری نەریت و چنگی باوەڕ دەرناچێ .بازرگانی بۆرژوا پێ شەکی بە
سۆۆۆۆۆۆۆەرچاوەیە کدا ناچێتەوە تا بزانێ بازرگانییەکەی لەگەو ئەو دەقەدا
دێتەوە یۆۆۆۆان نۆۆۆۆا لە کۆۆۆۆاتێکۆۆۆۆدا نوێنەری بۆۆۆۆازرگۆۆۆۆانی لە دەو ەتێکی
ئایدیۆلۆجسۆۆۆتدا تا ڕێکەوتننامەیەک لەگەو دەو ەتێکی بۆرژوازیدا دەکا،
دەخنکێ چونکە بە خەیا ی ئەو دروشمە شۆڕشگێڕیانەوە وابەستەیە کە
سۆۆۆوورە لە سۆۆۆەر نەبوونی «بەرخۆری» و سۆۆۆزای «زێدەبایی» و فێڵە
تیۆرییەکانی وەک ئەوانە کە یەر لە ناو بێشکە بەرژەوەندی دەکوژێ.
«شۆۆۆۆۆۆۆیکردنەوەی بارودۆخی مێژوویی» لەگەو ڕێک سۆۆۆۆۆۆۆتنی ئایەنگی
زۆرانبازی و ڕێکەوتننامەی بازرگانی و تەواوکردنی پرۆژەی پەلەوەر و
مارەبڕینی کچێک و لەگەو دەسۆۆۆۆۆۆۆت ێکردنی سۆۆۆۆۆۆۆەفەر بۆ یەر جێیەک
یەکسۆۆۆان دەبێ و ئەمانەش یەکسۆۆۆان دەبن لەگەو شۆۆۆتی تردا کە باس
نەکران و پێویسۆۆتە بە سۆۆەالمەتی و بێ گرێ و بەربەسۆۆت و پێشۆۆگری
وردبوونەوە بە شۆۆۆێوەیەک تێ ەڕن لەگەو سۆۆۆروشۆۆۆتی مرۆەی ئاسۆۆۆاییدا
یەک بێتەوە.
جەنابی سۆۆۆۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆۆۆۆڤ ،ڕێم پێ بدە لە دەربڕینی ڕای خۆم
باسەکە فرەوان بکەمەوە تا لە باوەڕ نزیک بێتەوە یا ئەوەندەی دەمەوێ
ڕوون بێ ،دە ێم :دامەزراندنی دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆۆەیەر لە ١٩١٧دا یەر بە
سرو شتی خۆی وەک گۆڕینی ڕەوتی ڕووبارێک بوو لە ئاڕا ستەی خۆی
و ئەوە لە بۆۆۆارودۆخی  ١٩١٧نەبوایە نەدەگونجۆۆۆا چونکە بێهیوایی و
تێکشۆۆکان گەیشۆۆتبوونە ئەوپەڕی لە ڕقبوونەوە لە سۆۆسۆۆتەمە کۆنەکە و
لینینیش بە لێهۆۆۆۆاتووی خۆی توانی یەموو یێزەکۆۆۆۆان بەرەو گۆڕینی
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ڕێڕەوی ڕووبارەکە بەرێ .دوای ئەو یەکەم سەرکەوتنە ،ناڕەحەتی ئەوە
دەرکەور کە ڕووبارەکە بە ڕێڕەوە تازەکەدا بڕوا چونکە گۆڕینی ڕێڕەو
لە شۆۆۆۆوێنێکەوە کە لە دێرزەمانەوە چاو بووە بۆ شۆۆۆۆوێنێک کە ڕێڕەوی
تێۆۆدا نییە تۆۆا ڕووبۆۆارەکەی پێۆۆدا بڕوا وای کرد کۆۆارەکە وەک ئەوە بێ
بەردەوام کە نا ی نوێ یە بکە ندرێ کەس بە بیر یدا نەدەیار و جێی
قەبوو کردن نەبوو ڕووبارەکە بۆ ڕێڕەوەکەی خۆی بگەڕێتەوە.
جا ناڕەح تیەکانی دوای سەرکەوتنی شۆڕش یەتا ڕۆژی «بنیاتنانەوە»
لە ناتەبایی نێوان واقعی بۆماوە و بیر و بۆچوون و بەرنامە و ڕەفتاری
نوێوە پەیدا بوون و داوای واقعێکی گونجاویان دەکرد و ئەوە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆت
نییە کە شۆڕشی بەلشەەی حەتمیەتی مێژووی بوو و توانای سەرکەوتنی
بۆ ئا مادە کرابوون و بۆ ئەوە یار کە واقیع پێی دەویسۆۆۆۆۆۆۆۆت و ئەوە
یەکەم شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆی چینایەتی بوو بە واتا تەواو و ڕاسۆۆۆۆۆتەکەی و یەکەم
شۆۆۆڕشۆۆیش بوو کە واقیع داوای نەدەکرد بەو میقدارە نەبێ کە لینین و
یاوڕێکانی بەشۆۆێ بووبن لە واقیعەکە .شۆۆۆڕش بوو بە سۆۆەر شۆۆۆڕشۆۆێکی
ڕە سەندا کە داوای شتێکی دەکرد بە مەحاو دەچوو ئەوەش خولقاندنی
پرۆلیتار و ئەو دکتاتۆریەتە یەتا ڕۆژی ئەمڕۆ بە مەحا ی مایەوە و بۆ
ئەوەی کرێکار و وەرزێر دەسۆۆۆۆۆەاڵتدار بن دەبوو پێش یەموو شۆۆۆۆۆتێک
خەسڵەتی ڕەنجدەر لەدەست بدا .کۆی ڕەنجدەرانیش بتوانێ دەسەاڵر
بگرێتە دەسۆۆۆۆۆۆت ،ئەوەش خەیا ێکی ترە و تواندرا تەنها لە دروشۆۆۆۆۆۆم و
نووسینەکان ب ولقێندرێ ،بەو حی سابەی حیزبی بەلشەەی لە دەسەاڵتدا
وەکیلیۆۆانە .کۆاری یە کەنۆۆدنی ڕێڕەوێکی نوێ وەیۆۆا دەنوێنێ کە یەموو
ئۆۆاوی ڕووبۆۆارە کۆنەکە یەتۆۆا کۆۆاتی نووسۆۆۆۆۆۆۆینی ئەم دێڕانە لە کەنۆۆا ە
نوێیەکەدایە و یەندێ دیاردەشۆۆۆۆۆۆۆی لەگە دان کە لەگەو ئەو واقیعەدا
ناتەبان کە خە ک لە ئوسۆۆترالیاوە یەتا گرینالندی ئەسۆۆکیمۆ بەسۆۆەری
دەبەن.
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یەکێ لە دیاردەکانی ئەم ناتەباییە گەڕانەوەی بەردەوامە بۆ ئەرشۆۆۆۆۆیڤی
شۆۆڕشۆگێڕی بۆ ئەوەی شۆێوازێکی نەرمی تێدا بدۆزیتەوە و وای پیشۆان
بدەیت کە یەر کارێک ڕۆحی سۆۆۆۆۆۆەردەم دەی وازێ ،لە بەر تیشۆۆۆۆۆۆکی
مارکسۆۆۆۆی لینینی ئەنجام دەدرێ و ڕەیەندێکی دیاری لەگەو ناوەڕۆکی
مۆۆۆارکسۆۆۆۆۆۆۆی لینینیۆۆۆدا یەیە ،یۆۆۆا ڕێڕەوێکی نوێی وەیۆۆۆا دەگریتە بەر
پێوی ستییەکانی سەردەم دەیان وازێ ،لەگەو ئاگاداربوون لەوەی لەگەو
ئینجیلەکانی بەلشەەیدا بەر یەک نەکەون – وەک بەکرێدانی زەوی بۆ
ماوەی دوور و درێژ – یە بژاردنەکانی ئەم دواییەش خۆی ئەگەرچی
بە گوێرەی ئەوانەی پێشۆۆۆۆۆۆۆتر ئەنجام دەدران بازێک بوو بەرەو پێش،
شۆۆێوەیەکە لە شۆۆێوەکانی کۆکردنەوەی دژبەرەکان لە یەک دراوی دوو
ڕوودا ،یە بژاردنێکی ئازادانە بوو وەک یە بژاردنی نەمسۆۆۆۆۆۆۆا یا کەنەدا
بەاڵم ناتوانێ دەسۆۆۆۆۆۆۆت کاری ییب بنەمایەکی سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆتەمی چی نایەتی
سۆسیالستی بکا کە بە بەربەست و ترس پارێزراوە.
یەموو دنیۆۆا زانی چین بەم دواییە–  ٢٥ڕۆژێ پێش ئێسۆۆۆۆۆۆۆتۆۆا – چی
لەگەو ئەوانەدا کرد داوای دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی یان دەکرد و لە ناخی د ەوە
ئاواتەخوازم الی ئێوە شۆۆۆۆۆۆۆتێ ڕوو نەدا بارودۆخەکە بۆ پێش بنیاتنانەوە
بگێڕێتەوە بەاڵم ئەوەش دەزانم ئەو ئۆۆالەتە زەبەالحەی بەردەوامی بە
دەسەاڵتی ستالین و جەماعەتە بەردبووەکانی دوای ئەودا ،یەتا ئێستاش
یەیە و ئەگەر یەو ی گۆڕانکاری بنەڕەتی دەسۆۆۆۆۆۆۆت پێ بکا ،ئامادەیە
سۆۆۆۆفرەی دیموکراسۆۆۆۆی و بنیاتنانەوە ب ێچێتەوە ...ئەمە و شۆۆۆۆتی زیاتر و
ڕێتێچوونی وا دەزانم لە سۆۆۆۆۆۆۆەرەوەی توا نای ئەوانەوەیە کە الیەنگرانی
بنیاتنانەوەن لەو گۆڕانکارییانەی کە جەماوەر بە گشتی دەیانەوێ.
بەاڵم گەورەم لە سۆۆۆۆۆەرمە بۆچوونی خۆم بە شۆۆۆۆۆێوەی لە ڕوون ڕوونتر
دەربڕم چونکە بە بۆچوونەکانم مەترسۆۆۆۆیم لە سۆۆۆۆەر ییب شۆۆۆۆتێکی ئەم
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دنیایە نییە ئەگەر ئەوپەڕی بۆچوونم ئەوە بێ پیرۆزبایی ئەوە بکەم کە
کراوە یەر لە سۆۆەرەتاوە سۆۆوودی نییە .ئەگەر واش دابنێین ئەم کارەی
من لە سۆۆۆۆۆۆنووری خۆدواندن دەرناچێ و لەوەوە دوور بێ کاریگەری لە
سۆۆۆۆۆۆۆەر ڕووداوەکان یەبێ ،جا چ الی ئێوە و چ الی دراوسۆۆۆۆۆۆۆێ یا الی
مۆۆۆا ومنۆۆۆدا ی خۆم ،بۆ نووسۆۆۆۆۆۆۆینەکەم شۆۆۆۆۆۆۆەرەفمەنۆۆۆدانەتر و بۆ خۆم
سۆۆۆۆۆەروەرانەترە بەبێ پێب و پەنا بیڵێم و ڕووی ڕاسۆۆۆۆۆتەقینەی بابەتەکە
ئاشۆۆۆکرا بکەم و لە باری ئەو بیانوو و پەراوێزانە ڕەیای بکەم کە دەبنە
باوەڕپێهێنانی خە کی.
بە پشۆۆۆتبەسۆۆۆتن بە وزەی ئەو ڕاسۆۆۆتییانە بە ویژدانی ئاسۆۆۆوودەوە دە ێم:
خۆگرێدان بە تۆڕی بیروباوەڕ و ئایدۆلۆژیای کۆنی بۆماوە دوو وێنەی
بە دوو ئەنجامی ئەوپەڕی جیاوازەوە یەیە .ئەگەر ئەو تۆڕە بە ڕایە ەی
جۆاڵییکەرە بچوێنین ،ئەوا بۆ جۆاڵییکەرە تاکە کەرەسۆۆۆۆۆۆۆەی کاریگەر و
مسۆۆۆگەری پەیداکردنی خۆراکە جا پەپوولە بێ یا مێروولە یا شۆۆتی تر.
ئەوەی لە کۆمە گەی مرۆەیشۆۆۆۆدا بە گشۆۆۆۆتی ڕۆ ی جۆاڵییکەرە دەبینێ،
خە کە سۆۆۆۆۆۆۆوودمەندەکانن لە بەردەوامی بارودۆخەکەدا و الی ئێوەش
بیرۆکراتی و خاوەن تایبەتمەندییە حیزبییەکان و ئەوانەی پەیوەندییان
پێیانەوە یەیە و لە پەراوێزیاندان جێی دەگرنەوە .ئەوەشۆۆۆی ڕۆ ی نێچیر
و ئەوانە دەبینێ کە بە داوەوە دەبن سۆۆۆۆۆۆەرجەمی خە کی واڵتەکەتان و
ئەو واڵتانەن کە بە زۆرداری بەڕێوە دەچن .ئەوەی لە تۆڕی ڕاوکردندا
داوی بەیێزە گەڕانەوەیە بۆ بۆچوونی خە کۆۆانێۆۆک کە ئەو تۆڕەیۆۆان لە
کاتێکدا چنیوە کە چارەی تریان نەبووە مەگەر دەستهە گرتن لە شۆڕش
و تێگەیشتنی تریشیان نەبووە بۆ مێژوو و لێکدانەوەی ڕووداوەکان ،ئەوە
نەبێ ڕقیان لێی بووە کە وابەسۆۆۆۆۆۆۆتەبوون بووە بە بۆرژوا و دەرەبەگ و
کەینووتەوە و شۆۆتێ ش ۆک نابەم بۆ ئەو گومانەم ببا کە لە سۆۆەرەتاوە بۆ
یەر داوێک کە بۆ تۆڕەکە زیاد دەکرا زیادبوونی ڕێیەکە بۆ دەربازبوونی
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خە ک لە فرتوفێڵی مێژوویی شۆۆۆۆۆۆۆەیتان ،وەک ئەو پەتەیە کە بۆ تێنوو
دەولکەکە دەگەیەنێتە ئاوی بیر کە شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆیش جێگیر بوو نائومێدی
ورووژێنەر سۆۆۆۆۆۆۆەر یە دەدا و کاتی ئەوەش نەما ،بە زیادکردنی داوی
تۆڕی جۆاڵییکەرە نەبێ .بەدواداچوون بۆ نۆۆۆائومێۆۆۆدی بکرێ .ئەوجۆۆۆا
نەخۆشۆۆی لینینی خولقێنەری شۆۆۆڕش یار و بووە بەربەسۆۆتی یەکجاری
لە بەردەم یەو ی چەپارەدانی خە ک لە دەریاویشۆۆۆۆتەی ئامانجی ناکام.
کە سانی خاوەن بۆچوونی پێش شۆڕش و ڕۆژە سەرەتاییەکانی شۆڕش
دەیانگور وەک میوەی پێگەیشۆۆۆتووە و ییچی ناوێ ئەوە نەبێ دەسۆۆۆت
بەریۆۆت و لێیکەیتەوە و سۆۆۆۆۆۆۆتۆۆالینیش لێی کردەوە و بە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی ئەو
جێگرەوەی مێژوویی بوو و نە گەلی سۆۆۆۆەیەر و حیزبی بەلشۆۆۆەەی و نە
ییب جێگرەوەیەکی شۆۆۆۆۆۆەرعی تر ،بەشۆۆۆۆۆۆی خۆی لە حوکمی دادگایەکی
دادپەروەرانەدا کە یاسای ڕوونی یەبێ ،وەردەگرێ.
سۆۆۆۆۆتالین بە دابڕانی لە بەزەیی و ویژدان باشۆۆۆۆۆترین کەسۆۆۆۆۆە ڕۆ ی ئەو
ئەندازیارە ببینێ کە لە سۆۆۆۆۆۆۆەر یە کەندنی کەنا ە تازەکە ،بۆ ڕەتکردنی
ڕێڕەوی مێژوو بەردەوام بێ و ئەو ،لە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتیدا ،وێنەیەکی یەزار جار
گەورەوەکراوی فیرعەونە کۆنەکانە کە یەموو گەلیان بۆ دروسۆۆۆۆتکردنی
ئە یرامە سۆۆۆۆۆۆۆەرسۆۆۆۆۆۆۆوڕیێنەرەکانیان لە یەک کاتدا بە کۆیلە دەکرد و
دەیان ستە کار .ستالینیش بە پێی پێوانەی سەدەی بیستەم مزگێنی لێ
بێ قەشۆۆۆۆۆۆۆمەری بە ڕوونۆۆۆاکبیرانی ڕیزی پێشۆۆۆۆۆۆۆەوەی دنیۆۆۆای چە
(شۆڕشگێڕ) دەکا و دوای ئەوانیش لەشکری نیمچە ڕۆشنبیر و سەدان
ملیۆن یەژاری سەر ئەم یەسارەیە ،یەموویان یەک زمان یەک ئاوازن
بۆ نەمری خودای پەرسۆۆتراو و ڕێ ۆشۆۆکەریانن بۆ بەیەشۆۆت ،جگە لەو
ملیۆنۆۆۆان کەسۆۆۆۆۆۆۆەی کە بۆ کۆۆۆارکردنی زۆرەملێ پۆۆۆا نراون کە بوونە
سووتەمەنی و ئەو دووکە ەیان لێ یەستا کە ئاوی بە چاواندا دەباراند.
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سۆۆۆۆۆۆتالین بە سۆۆۆۆۆۆەرکەوتنێکی گەورەوە لە سۆۆۆۆۆۆەر یە کەندنی کەنا ەکە
بەردەوام بوو و تەنۆۆۆانەر دەشۆۆۆۆۆۆۆیتوانی بە پێوانەیەک خۆی بیەوێ
فرەوانیشۆۆۆۆۆۆۆی بکۆۆا چونکە ببوو بەو خوایەی دەیگور «ببەم دەبوو» و
یەزاران زانا و نووسۆۆۆەر و یونەرمەند و تەنزیرکەر و بیرمەند بە سۆۆۆەر
پێاوەکانیدا دەکەوتن ،لەعنەتی خوایان لێ بێ ،سروودی بە خواکردنی
«مۆۆاددە» یۆۆان دەچڕی کە ئۆۆامۆۆاژە بوو بۆ ئەو .ئەگەر بیتوانیبۆۆا لینینی
دەسۆۆڕییەوە و مارکسۆۆیزمیشۆۆی بە ئاشۆۆکرا لە گۆڕ دەنا ،بە گەش ئەوەیە
کە توانی سۆۆووک و ئاسۆۆان شۆۆۆڕش لە یەموو ناوەڕۆکێکی خۆی بەتاو
بکاتەوە و حیزبیش پەک سۆۆتنێک پەک ب ا سۆۆووکی بکا و یەموو گەل
ب کاتە مێگەلە مەڕی زەل یل و یەزاران کەسۆۆۆۆۆۆۆی د سۆۆۆۆۆۆۆۆز بە تۆمەتی
داتۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆراو یۆۆا بە بێ ییب تۆمەتێۆۆک بکوژێ و فەرمۆۆان بە ملیۆنۆۆان
شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆگێڕی دەرەوە و ناوەوە بدا کڕنۆش بەرەن و کڕنۆشۆۆۆۆیان بردمم
بەاڵم زیرەک بوو و سواری کۆ ی مارکسیزم و شۆڕ شگێڕی و ناوبانگی
لینین بوو و بە کەیفی خۆی و بەو شۆۆۆۆۆۆۆێوەیەی خۆی دەی واسۆۆۆۆۆۆۆۆت
دەیناژاوتن و بەوەش ئەو ڕۆ ەی بینی کە بەرانبەر بە مەڕ چاکەخوازە
و سەری نابڕێ ،مەبەستیشی تەنها دۆشینێتی.
دوای مردنی ئەو چنگی دەسۆۆۆۆۆۆەاڵر خاو بووەوە بەاڵم توانی لە سۆۆۆۆۆۆەر
ئەنجامدانی ئەوەی دەیەوێ بەردەوام بێ یۆکارەکەش ئەگەر بە یۆی
توانۆۆای خۆشۆۆۆۆۆۆۆیەوە نەبووبێ ،بە یۆی ئەوەوە بوو کە یەموو گەل بە
ڕێڕەوی یاسۆۆۆۆۆای کەمتەرخەمی خۆییدا دەڕۆیشۆۆۆۆۆتن و ڕایاتبوون بە بێ
ئیرادە بژێن .ئێدی یە کەندنی قەناتەکە بەردەوام بوو تا ئەو ڕۆژەی بە
یۆی گەشۆۆۆۆۆۆۆەسۆۆۆۆۆۆۆەنۆۆۆدنە زۆرەکۆۆۆانی جیهۆۆۆان لە یەموو ڕوویەکەوە،
بەردەوامبوون لە سەری ئەنجامێکی د نیاکەری نەبوو.
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شۆۆۆاردنەوەی ئەو ڕاسۆۆۆتییانە لە سۆۆۆیمای گرژی ناوەوە و لە سۆۆۆیمای بە
زەردەخەنەی ئەوبەری بە تیۆۆۆۆک بووە خۆخە ەتۆۆۆۆانۆۆۆۆدن و لە بەختی
بەلشۆۆۆۆۆۆەەی و سۆۆۆۆۆۆۆەیەر پیاوانی وەک تۆ و یاوڕێکانت یە کەوتن کە
لەگە تدا باوەڕیان بە واقیعی تازە و پێویسۆۆۆۆۆۆۆتییەکانی یەبوو و چاوی
خاوەنما یان لە واڵتی سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆیالیزمدا بۆ بینینی ڕاسۆۆۆۆۆۆتییەکانی دنیای
فرەوانیان کردەوە بۆ چارەسۆۆۆۆەری ئەو ماوەیەی ڕاسۆۆۆۆتی تێدا پشۆۆۆۆتگوێ
خرابوو و شۆۆۆۆۆتگەلێ کاوێژ دەکرانەوە کە ببوون بە شۆۆۆۆۆوێنەوار  -دە ێم
شوێنەوار و یەرگیز واقعی نەبوو  -درێژەی بێکۆتایی لە یەموو شتێکی
بەکارخراوی سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆیالیزمی مارکسۆۆۆۆۆیزمدا ،لە الی ئێوە یەیە ییچی
ئەوتۆی تێدا ڕەچاو ناکرێ بە پێی مجێزی مرۆەی کوڕی سۆۆروشۆۆت بێ،
نموونەیەکی لە دەرەوەی ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆۆۆاوە ،لە واڵتێکۆۆۆۆدا کە وەک ئێوە
سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزم پیادە دەکا و مەبەسۆۆۆۆتیشۆۆۆۆم چینە .ڕی ۆرتاژێکی وێنەیی
سۆۆۆۆۆەرنجڕاکێشۆۆۆۆۆی نایابم لە بارەیەوە خوێندەوە کە گەنجەکانیان لە ناو
واڵتەکەی خۆیۆۆانەوە بە «ئەەەرێسۆۆۆۆۆۆۆۆت»دا یە گەڕاون نەک لە الیە
یندییەکەوە .یەموو شۆۆۆۆۆۆۆتێکی ئەو ڕی ۆرتاژە جوان و نایابە تا دەگەنە
مەودای جێیەک کە بۆ لووتکەکە دوو سۆۆۆۆۆۆۆەد مەتری دەمێنێ و لەوێ
ڕی ۆرتاژەکە ئاوێکی سۆۆۆۆۆۆارد بە یە چوون و بایەخدانماندا دەکا و دە ێ:
ئەم گەن جانە ،دوایەن گاوە سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتووە کان یان بە پێی ڕێن ماییە کانی
سۆۆەرۆک ماو نا ...ئەگەر شۆۆاخەوان لەو بەرزاییەوە بە پێی ڕێنماییەکانی
ماو یەنگاو بنێ ،پێی دەترازێ و بەرەو قوواڵیی دۆ ەکان گلۆر دەبێتەوە...
ڕەفتارکردن لەگەو ڕاستییەکانی سەردەمیشدا کە بەردەوام شتی تازەی
تێدا پەیدا دەبێ وایە و بە گەڕانەوە بۆ ئەرشۆۆۆۆۆۆیڤی مردووەکان تا بیانوو
بۆ کارەکانی بێنێتەوە ،مەسەلەکە دەدۆڕێنێ.
ئەگەر بە خە یاو وای دانێین مارکس بە یەموو توا نا کانیەوە بۆ ژ یان
گەڕێنرایەوە ،بێگومان ماوەیەکی دەوێ تا تێبگا چی لە سۆۆۆۆۆەر ئەو گۆی
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زەوییە دەگوزەرێ کە سۆۆەد سۆۆاو زیاترە جێی یێشۆۆتووە و لینینیش کە
تەماشای شتێ دەکا کە پێشبینی نەکردووە ،لەو کەمتر سەرسام نابێ..
یەتا لەو باورودۆخە تێدەگا کە بنیاتنانەوە و گالسۆۆۆنۆسۆۆۆتی سۆۆۆەپاندووە
زۆر ماندوو دەبێ :جا ئەگەر بابەتی لێدوانی ڕۆژانی ئێمە مەسۆۆۆۆۆۆۆەلەی
زا نسۆۆۆۆتی بێ یا فەلسۆۆۆۆەفی یا سۆۆۆۆیاسۆۆۆۆی یا ئابووری یا یەر بابەتێکی تر
چونکە کوڕی سۆۆۆەردەمەکە مافی ئەوەی یەیە بۆ نەوە بەسۆۆۆەرچووەکان
ببێتە مامۆستا و ئاشکراکەری یە ەکانیان و ڕاستکەرەوەی سەیوەکانیان
و پڕکەرەوەی کەموکورتییەکۆۆانیۆۆان ،نەک ببێتە قوتۆۆابییۆۆان  -لە بواری
ئایندا نەبێ کە خەسۆۆۆۆۆۆۆڵەتی بەردەوامی یەیە .تەنانەر دینیش ناچار
دەبێ بە پێی پێویستییەکانی کار و شوێن بەرنامەی خۆی بگۆڕێ دەنا
خە ک دەستبەرداری دەبن ،بەاڵم یەرچۆنێ بێ لەگەو کاروباری دنیادا
جیاوازی یەیە چونکە لە بنەڕەتدا پشتی بە شتی نادنیایی قایمە...
پەلە دەکەم و پێش قە ەمەکەم دەکەوم تۆۆۆا لە الپەڕ  ٢٥گوتەیەک
ب وازمەوە کە ئەم شۆۆۆۆۆۆۆوێنە پێی دەوێ و لە بۆۆۆارەی بەرەوپیرچوونی
بنیاتنانەوەوە دە ێ « :ئاشۆۆۆۆۆۆۆکرایە چاککردنەوە و پینەکردنی جوانکاری
بەش ناکەن» و گومانیش نییە کە گەڕانەوە بەرەو دەقە دیاریکراوەکانی
لینین و مارکسیش لە سنووری ئەو پێویستییە تێدەپەڕێ کە جوانکاری
پێی دەوێ چونکە دەقەکان بڕیاری بە گەنەویستانە بە سەر ئەو شتانەدا
دەدەن کە سۆۆۆۆۆۆۆەردەم تێی ەڕاندوون و بۆیان ناگەڕێتەوە و ییوادارم لە
یە بژاردندا سەرکەوتوو بی.
دوای «ڕووکردنە لینین» دێینە سۆۆەر سۆۆەردێڕێکی تر« :بەرنامەیەک
بە وردی ئۆۆامۆۆادە کراوە و ڕاگەیۆۆانۆۆدنی بەیۆۆاوار نییە» .ئەمەش ١٢
الپەڕەی کتێبەکە دەبا و ئەو خااڵنەی لە خۆیان دەگرێ و سۆۆۆۆۆۆۆەرنجی
سۆۆۆۆۆۆەرنجداران ڕادەکێشۆۆۆۆۆۆن کەم نین ،بەاڵم لەبەر ئەوەی لێبوونەوە لە
118

باسۆۆۆۆی یەموویان ،بە سۆۆۆۆەرنج و ڕوونکردنەوە و لێکدانەوەوە لە کاتێکدا
دەستی بە بەرەوە بچێ زەحمەتە واز لە زۆرینەیان دێنم.
قسۆۆۆەیەکی ڕێڕەویم لە سۆۆۆەر ڕسۆۆۆتەیەکی سۆۆۆەرەتای بابەتەکە یەیە کە
دە ێ:

«کۆمە ێ لە سەرانی حیزب و دەو ەر دەستیان بە شیکردنەوەیەکی
گشتگری ئابووری کرد و دوایی ئەو شیکردنەوەیە بووە بناغەی
بە گەنامەکانی پەرەسترۆیکا ...بیرۆکە بنەماکانمان داڕشت.»...
ڕەنگە ئەوەی ئەو دەسۆۆۆۆۆۆۆتە ناوبراوە لە بارودۆخی دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتدا
ئەنجامیان داوە ،کە لێهاتوویی لە کەسە بەرپرسەکانیدا بەدیار دەکەوێ،
ئەوپەڕی ئیمکۆۆانی بەرچۆۆاو بێ مەگەر بۆۆابەتەکە ئەوەی بوێ یۆۆانۆۆا بۆ
تەکنیکی بێگانە ،یا بۆ شتی دەگمەن کە خەیا ی بۆ ناچێ ،ببرێ.
سۆۆۆۆۆۆەرنجی بناغەیی ئەوەیە ئەو کۆمە ە حیزبییە بەرپرسۆۆۆۆۆۆە سۆۆۆۆۆۆەربە
حکوومەر خۆی بەشۆۆێکە لەو کێشۆۆانەی لە بواری ئابووری و بوارەکانی
تردا ڕوویانداوە .ئەوەی گومانی ناوێ ئەوەیە ،وابەسۆۆۆۆتەبوونی ئایدۆلۆژی
بە سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆ یالیزم و بیرۆکەی چی نایەتی و لێ کدانەوەی ز ێدە بایی و
ڕەنج ۆرییەوە ،ئەم کۆمە ە خە کە و یەر کۆمە ێکی تری وەک ئەوان
لە شوێنێکی بەرتەسکدا گەمارۆ دەدا و مەودای یە بژاردنی ئازادانەیان
لە چارەسەردا کەم دەکا چونکە ئەو وابەستەبوونە خۆی یۆکاری گەورە
بوو بۆ پا نانی سۆۆۆۆۆۆۆەرکردە و بەرپرسۆۆۆۆۆۆۆەکان بەرەو پالندانێکی پاکژ لە
شۆۆۆۆۆۆۆوێنەواری بۆرژوا و جیۆۆۆاوازی چینۆۆۆایەتی لە بواری ئۆۆۆابووری و
کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیریم
ئەوەی لەم حۆۆا ەتەدا چۆۆاوەڕوان دەکرێ ،ئەو جیهۆۆانەی یەک حیزب
بەڕێوەی دە با نی گارێکی ج یاوازی لەگەو ئەو کۆمە گا یانەدا یەیە کە
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سۆۆۆۆسۆۆۆیالسۆۆۆتی مارکسۆۆۆی نین و ئیتر بە گەنەویسۆۆۆتە وای ببینن چەند
بارودۆخ لە پۆ ۆنیا و بولگاریا پێی گەشۆۆۆاوە بێ ،ئەوەندە لە سۆۆۆویسۆۆۆرە و
دانیمارک بارگرژی بێ و خە ک تووڕە دەبن ،ئەگەر دەرگاکانی بەرلینی
ڕۆژیەاڵر وااڵ بن دەرگا لە سۆۆۆۆۆەر دانیشۆۆۆۆۆتوانی بەرلینی ڕۆژاوا داخراو
بێ ...لە نەرویج ڕۆژنامەوانی یێند بەربەسۆۆتی یەبێ یەناسۆۆە سۆۆوار بکا
ڕۆژنامەوانی ڕۆمانیا ئەوپەڕی سۆۆۆەربەسۆۆۆتی یەبێ ..ئیتر یەموو بوارێکی
ژیان بەو شێوەیە.
یەک چرکەسۆۆۆار گومانم لە ڕاسۆۆۆتگۆیی و د سۆۆۆۆزی ئەو دەسۆۆۆتانە لە
کارەکانیاندا نییە بۆ ئەو کارەی لە پەرەسۆۆۆۆۆۆترۆیکادا پێیان سۆۆۆۆۆۆ ێردراوە
بەاڵم یەک چرکەش گومۆۆانم نییە کە درێژەپێۆۆدانی ژیۆۆان لە بۆۆازاڕ و
کێڵگە و کارگە و شوێنی کاری شیرەمەنی و ماو و شەقام و قوتاب انە
و شۆۆۆۆۆۆوێنی سۆۆۆۆۆۆەرگەرمی و قاوەخانە و یانە و بەقاو و بەزاز و عەتار و
پینەدۆز ...تا کۆتایی لسۆۆتی بوونی کۆمەاڵیەتی ،ییب کۆمە ە بەشۆۆەرێک
کە لە ژوور و یۆ ەکاندا لە بارەی کێشۆۆۆۆۆۆۆەکانەوە ب وێنن ،نە بیری لێ
دەکەنەوە نە ئۆۆۆۆاگۆۆۆۆایۆۆۆۆان لۆۆێۆۆیە و نە دەرەقەتۆۆی دێۆۆن نە دەرەقەتۆۆی
پێویسۆۆتییەکانی دێن بەاڵم ئەگەر پشۆۆتیان بە لێکۆ ەرەوە و کۆکەرەوەی
یەواو و ڕووداوەکان بەسۆۆۆت ،الفاوی زانیارییان بە سۆۆۆەردا دەبارێنن و
ئەوان نەبن مەحا ە بیانزانن و لە بیریان بمێنن و ئەگەر کۆم یوتەریش
بیریان بهێنێتەوە ناتوانن پەیوەسۆۆۆۆۆۆۆتبوونی زندووی الیەنە جیاوازەکانی
ژیان بزانن کە پێکهاتووە لەو کۆمە ە زانیارییانەی کۆم یوتەر لە خۆی
گرتوون .ئەگەر لە بازاڕدا ڕیزی دووبارە بەکە ک بێ و نا ی ئەسۆۆۆۆۆۆۆ
بێکە ک بێ ئەوە بۆ ئەوە بە گەیە کە بازاڕی ئابووری نادروسۆۆۆت و ئەو
خوێنبەرەی کەرەسۆۆۆۆۆەی پێویسۆۆۆۆۆت دەگەیەنێتە بازاڕ و دوکانی نا بەند
پەکی کەوتووە.
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مەحا ە فەرمانبەری حکوومەر و کەسی دەرەوەی بەرژەوەندی ئا ووێر،
بیر لە یەموو ئەو شۆۆتانە بکاتەوە کە بۆ کۆمە گە پێویسۆۆتن و فەرمانبەر
لە دەو ەتی شۆڕش و ئایدۆلۆژیدا لە یەموو کەس بێکە کترن بۆ ئەوەی
پێویسۆۆۆۆۆۆۆتی خە ۆۆۆک دابین بکەن چونکە لە الیەکەوە لە ڕۆحی خۆی
دەترسێ تا یە ەیەکی وا نەکا کە لە مرۆڤ دەوە شێتەوە بیکا و بەوەش
بە الیەنگری تۆمەتبار بکرێ .بەو ترسۆۆۆە ،ئەو گەرموگوڕییە لە دەسۆۆۆت
دەدا کە بۆ خزمەتی کۆمەاڵیەتی دەبێ یەیبێ و نۆۆۆایەوێ تووشۆۆۆۆۆۆۆی
کێشۆۆۆۆۆەیەک بێ کە ییب سۆۆۆۆۆوودێکی بۆ خۆی تێدا نییە .لە ڕاسۆۆۆۆۆتیدا،
ئەوانەی کار بۆ پڕکردنەوەی پێداویسۆۆۆۆۆۆۆتی خە ک دەکەن و لە پێناوی
بەرژەوەندی ئەواندا لە ڕووی توانا و د سۆۆۆۆۆۆۆۆزییەوە خۆبەختکەرانە کار
دەکەن بە شێوەیەکی گشتی دەچنە پلەی خوارترەوە (لەگەو سەرنجدان
لە جیاوازییەکی تر کە لە سەر شارستانەتی یە چندراوە):
 یەکەم پلەکانی د سۆۆۆۆۆۆۆزی و وردپێوی و لێهاتوویی و لە یەموویان
کاریگەرتر بە تاک دەسۆۆۆۆۆۆۆت پێ دەکا کە یاوتای نییە چونکە ئەو
پیشۆۆۆۆەیەی کە لە سۆۆۆۆەری دەژێ ،بەشۆۆۆۆێکە لە ژیانی .من وەرزێرم
دیوە بە قەدەر مندا ەکانیان ئاژەو و واڵغیان خۆش ویسۆۆۆتووە و بۆ
تۆپینی ئەو یێسۆۆۆۆۆۆۆترەی زەویی بۆیان کێاوە ،گریاون و لە خۆیان
داو ە .سۆۆۆۆۆۆووربوونی مرۆڤ بۆ پیشۆۆۆۆۆۆەکەی بە بوونی شۆۆۆۆۆۆەریک لە
بەرژەوەندیدا کەم دەکا .دیارە دەبێ سۆۆۆۆۆۆەرنجی ئەوەش بدەین کە
تۆاک بە دەگمەن دەتوانێ بەرژەوەنۆدی گەورەی ،بۆ نموونە ،وەک
کارگەی فڕۆکە دروسۆۆت بکا و ئەمەش بابەتێکی ترە و خۆمانی لێ
دەبوێرین.
 پلەی دووەم کۆم ۆۆۆانیۆۆۆا نۆۆۆاحکوومەتییەکۆۆۆانە و نۆۆۆاچینە نۆۆۆاو ئەو
لقوپۆیانەوە کە لێی دەبنەوە.
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 سێیەم پلە حکوومەتی نابۆرژوایە کە ییب پیرۆزییەک لە کارەکانیدا
نییە.
 چوارەم پلە ،ئەو حکوومەتەیە کە بە شۆۆۆۆۆێوەیەک لە شۆۆۆۆۆێوەکان بە
ئایدۆلۆژیایەکەوە وابەسۆۆۆۆتەیە کە بە شۆۆۆۆێوەیەک لە شۆۆۆۆێوەکان ،بۆ
خۆی یە یبژاردووە.
 پێنجەم پلە ،ئەو حکوومەتانەیە کە لە شۆڕشی ئایدۆلۆژییەوە پەیدا
بوونە چونکە یەموو بوونی ،بە زو م و یە ە و الدانەوە ،پیرۆزییەکی
ڕەیایە و بە درێژی باسمان کرد و خوا لە شەڕی الماندا.
من دەزانم پەرەسۆۆۆترۆیکا و گالسۆۆۆنۆسۆۆۆت گۆڕانکارییەکی گەورەیان لە
پلەی گرنگیدان بە پەروەردەی تاک و مرۆەایەتییەکەی بەدی یێناوە و
پێم وابێ لە زیادەڕۆیی تاوانبارکردندا شۆۆۆۆۆکسۆۆۆۆۆتی یێنا ،بەاڵم ئەوە یەر
دەمۆۆێۆۆنۆۆێۆۆتەوە کە ئۆۆۆۆاڕاسۆۆۆۆۆۆۆۆتەکەرانۆۆی ئۆۆۆۆابۆۆووری و فەرمۆۆۆۆانۆۆبەران لە
پێداویسۆۆۆتییەکانی خە ک و چۆنیەتی تێکردنی بە دابینکردنی کەرەسۆۆۆە،
شۆۆۆۆۆارەزایی زندوویان نییە .ناشۆۆۆۆۆزانین چۆن ئەو ڕاسۆۆۆۆۆتییە زەبەالحەی
ئابووری کە ناکرێ بۆ یەک چرکەش پشۆۆۆۆۆۆۆتگوێ ب رێ ،چارەسۆۆۆۆۆۆۆەر
دەکرێ ئەوەش ئەوەیە کە ئابووری دروسۆۆۆۆت سۆۆۆۆسۆۆۆۆتەمێکی دەوێ لە
یەموو ڕێ کارێکی فەرمی و ئەیلییەوە ڕێکوپ ێک ب ێت ،پشۆۆۆۆۆۆۆتیوانیی لە
ئازادیی بزاوتن ب کار ،بەربەسۆۆۆۆۆۆۆۆت و ڕێگر نەیێڵێ و ڕێگە بۆ پە یدا
کردنی کەرەسۆۆۆۆۆۆۆتەی پێویسۆۆۆۆۆۆۆۆۆت خۆش بکۆۆار ،بێ ئەوەی وەزیر و
بەڕێوەبەری ئەمن و پیۆۆاوی موخۆۆابەرار و دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتۆۆداری حیزبی و
موسۆۆۆیبەتە ترسۆۆۆناکەکانی تری دەو ەتی شۆۆۆۆڕشۆۆۆگێڕ دەسۆۆۆتی تێوەردەن.
ئەوەش نازانین چۆن کە شویەوایەکی لە یەک کاتدا ئازاد و بەرپرسانە
لە واڵتی « چینەکۆۆۆۆان»دا دەخولقێ کە ئۆۆۆۆازادی تەواوی تێۆۆۆۆدایە و
بەرپرسیارەتی بەریەمهێن لە بەرژەوەندی خۆیەوە وابەستەیە بێ ئەوەی
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پێویسۆۆتی بە ڕێبەر و فەلسۆۆەفە و سۆۆروودی مارسۆۆیلیز و ئینتەرناسۆۆیۆنال
بێ چۆن کەشێکی وا لە بەرژەوەندییەکدا ،لە واڵتێکی شۆڕشگێڕی وەک
ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆۆۆادا دەخولقێ؟ بەڕێوەبەری کۆۆۆۆارگە چۆن دەتوانێ ئۆۆۆۆازادی
یە سۆۆۆۆۆۆۆەنگاندنی بۆ ئەو میقدارە کەرەسۆۆۆۆۆۆۆە و شۆۆۆۆۆۆۆارەزا و کرێکار و
مەکینەیەی پێویسۆۆۆۆۆۆۆتێتی بەکۆۆار بێنێ و ئەگەر بە یە ەدا بچێ و لە
بەریەمهێنۆۆۆۆانۆۆۆۆدا تێکبشۆۆۆۆۆۆۆکێ زەرەر بۆ کۆمە گە دەگەڕێتەوە چونکە
بەڕێوەبەر خۆۆاوەنی پرۆژەکە نییە و بەو یۆیەوە ،لە ڕووی دەروونییەوە
ئازاد نییە تا داواکاری بەرفرەوان بکا؟
لە یەکێ لە ژمارەکانی  New Timesدا خوێندمەوە کۆمە ێ کۆم انیای
گەورەی ڕۆژاوایی لە سۆۆۆۆۆۆەردەمی پەرەسۆۆۆۆۆۆترۆیکادا گرێبەندیان لەگەو
ڕووسۆۆۆۆیادا بووە ،پێویسۆۆۆۆتیان بە مۆرێک بووە کە نازانم بۆ چی بەکاری
بێنن ،یەک سۆۆۆا ی خایاندووە تا بە سۆۆۆەر ئەو بەربەسۆۆۆتانەدا زاو بن کە
بیرۆکراتی لە بەردەمیاندا دایناون و قسۆۆۆۆەی کەسۆۆۆۆێکی ئەمەریکیشۆۆۆۆم
خوێندەوە کە لە ڕۆژنامەکاندا دەنووسێ کە زەمانێکە لەگەو ڕووسەکاندا
ئا ووێری یەیە ...دە ێ لەگەو یەکێ لە سۆۆۆۆۆۆەرەکی کۆمارێکی بچکۆلەدا
کەوتۆتە گفتوگۆوە بۆ ئەوەی کارێکی مێژوویی بکەن کە کۆمارەکە پێی
ویسۆۆۆتووە و کەرەسۆۆۆەکانیشۆۆۆی بەردەسۆۆۆت بوونە و ڕا و بۆچوونەکانیش
وەک یەک بوونە بەاڵم ڕازیبوونی کۆتایی لە سۆۆۆۆەر مۆسۆۆۆۆکۆ بووە بۆیە
داوای مۆ ەتی مانگێکی کردووە تا کاروبارە ڕەسمییەکان ئەنجام بدرێن،
بەاڵم دە ێ دوو مانگ تێ ەڕیوە و کەمترین وەاڵم نەیاتووە.
بە یەر حاو ،ناکرێ لە چاالککردنی ئابوور یدا ،کۆمە گە و دەز گا کانی
ببن بە چەنۆۆۆد دوورگەیەکی دوور لەیەکتر و ییوا نییە دوورگەیەک
گە شە بکار ئەگەر دوورگەکانی تر خامۆش بن .ئابووری پەیوەندی بە
سۆۆۆۆۆەربەخۆیی یاسۆۆۆۆۆادانان و دادگاوە یەیە لە سۆۆۆۆۆەر بنەمای دابڕاندنی
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دە سەاڵتەکان تا چارەنوو سی خە ک نەبن بە گەمەی دە ستی حیزب یا
فەرمانبەرێکی دەزگا نهێنییەکان چونکە ئەوە بۆ خۆی دەردێکە بەشۆۆۆۆۆی
ئەوە دەکا ئابووری سەرببڕێ .ژیان ڕووبارێکە و لە ڕەوتدایە و ئاوەکانی
بە بەردەوامی تێکەو دەبن و ئەو گەلە بەختەوەرە کە سۆۆۆۆۆۆۆەرانی و
ڕابەرانی دەمارە تیکنااڵوەکانی و ئەو پەیوەندییە وابەسۆۆۆۆۆتانەی بدۆزنەوە
کە بە خوێنبەر و خوێنهێنەرەکانەوە وابەسۆۆۆۆۆۆۆتەیە و خۆراک بۆ یەموو
بەشێکی وەیا دەگوازێتەوە فڕکەی بێ .دانی پێدا دەنێم کە من بەرانبەر
چۆنیەتی بیۆۆۆانوویێنۆۆۆانەوە بۆ ئەوانە لە واڵتەکەتۆۆۆان و بۆ دادگۆۆۆاکۆۆۆای
دادپەروەریتان سۆۆەرسۆۆامم کە یەتا ئێسۆۆتا چاوەڕوانی فەرمانی الیەنێک
دەکا سۆۆۆۆۆۆەر بە یاسۆۆۆۆۆۆا نییە تا بڕیار بدا ئەوەش بە پێی ئەو قسۆۆۆۆۆۆانەی
سەرۆکی دادگاتان کە خوێندوومەتەوە.
ئەوەی لە الپەڕە  ٢٥مۆۆۆۆاوەتەوە و الپەڕە  ٢٦و ٢٧ی ک ت ێبەکەش
یە دەدەمەوە ئەگەرچی سۆۆۆۆۆۆۆەرنجی چاالکم لە سۆۆۆۆۆۆۆەریان یەیە تا لە
سەرەتای الپەڕە  ٢٨بوەستم کە ئەم ڕستەیەی لینینتان بۆ گواستۆتەوە:
«سۆسیالیزم دایێنانی زندووی جەماوەرە».
ئەم داڕشۆۆۆتنە جوانە ،لەو گشۆۆۆتییانەیە کە لە سۆۆۆەر واتایەکی دیاریکراو
جێگیر نابێ و لەگەو داڕشتنێکی سەرۆک گورباشۆەدا ،کە سێ دێڕ لە
دوای ئەوەدا دێ ،بە تەواوەتی تێکەو دەبێ .دە ێ« :خە ک بە یەموو
جۆرە دایێنانەکانیانەوە دروسۆۆۆۆۆۆتکەری مێژوون» .منیش بە پەلە دە ێم
مەرج نییە ئەوانە کە مێژوویان دروست کردووە ،خاوەنی مێژووەکە بن،
چونکە پێشۆۆۆتر باسۆۆۆمان کرد کە ئەوانەی ئەیرامەکانیان دروسۆۆۆت کرد
خاوەنی نەبوون و ئەوەی بە فەرمانی زا م پەتی سێدارە بۆ ئیعدامکردنی
خۆی دەیۆنێتەوە یا گۆڕی خۆی یە دەکەنێ خاوەنی پەتەکە و گۆڕەکە
نین ...ئیتر بەو شێوەیەم
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وشۆۆەی «دایێنان» لە قسۆۆەکانی لینیندا ،لە خۆڕا ،بە یۆی پێداویسۆۆتی
سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆیالیزمەوە ،کە کۆمە ێ خە ک تیایدا یاوکار دەبن ،دراوەتە پاو
جە ماوەر دە نا دایێ نان لە یەموو کارێکی نا یا بدا کە چاالکی پێ بوێ
زیاتر بە تاکەوە وابە ستەیە و یەموو یونەرەکان ،مۆ سیقا و نیگارکێ شان
و پەیکەرسۆۆازی ،یەروا ئەدەب لە داڕشۆۆتنیدا ،بە تایبەتی شۆۆیعر ،کاری
تاکەکەسۆۆن .ناوەڕۆکی کاری یونەری جوان یا پەرچە ئەدەبییەکی بەرز
ڕەنگە بیرۆکەی کەسۆۆۆۆێکی تر بێ بەاڵم جوانی داڕشۆۆۆۆتنەکەی یی تاکە
کەسۆۆۆە .ئەگەر دوو یا سۆۆۆێ کەس بەشۆۆۆدارییان لە تاشۆۆۆینی پەیکەرێکدا
کرد ،کۆۆارەکە بە یۆی یەمەزەوقی و جیۆۆۆاوازی دەروونی و یۆکۆۆاری
پا نەری ئەمیان و ئەویانەوە وا دەشۆۆۆکێتەوە سۆۆۆەرکەوتوو نەبێ .ڕێی تێ
دەچێ یەر لە بنەڕەتەوە کارێکی یونەری بە سۆۆۆۆۆۆەر چەند کەسۆۆۆۆۆۆێکدا
دابەش بکرێ بەاڵم دایێنانەکە یەر دەبێتە یی یەک تاکەکەس بەاڵم
جێبەجێکردنەکە دابەش دەکرێ .بینۆۆۆۆای بەرزی نۆۆۆۆایۆۆۆۆاب بیرۆکەی
ئەندازیارێکی ناسۆۆۆۆراوی بیناسۆۆۆۆازییە بەاڵم یە چنینی دیوار و ڕیزەکانی
کاری وەستا و عەمەلەیە و لێرەوە ڕۆ ی لێهاتوویی و کارامەیی وەستاکە
دەردەکەوێ لە چاو وەستایەکەوە لە بواری یونەردا دامێنتر بێ...
لە ڕاستیدا ،زۆرینەی ئەو کارانەی جەماوەر بە دەستەجەمعی ئەنجامیان
دەدەن ،کاری ماندووکەری کێڵگە و لەوەڕگە و کارگە و کەو کردنن...
و یەموو ڕۆتینی و بێ تامن و جوانی یان ت ێدا نییە مەگەر لە یەسۆۆۆۆۆۆۆتی
ئەوانەوە بێ کە ئەن جامی دەدەن ،ئەوانە کار ئەن جام دەدەن business
 Business isو ئەوەش یەستێکە زۆر پێش ئەو شارستانەتیە پەیدا بووە
کە سووربوون لە سەر ئەنجامدانی ئەرک لە ناخی تاک و کۆدا دەچێنێ
و ئەو یەسۆۆۆۆۆتەش کاتێ الی کرێکار دەبێ کە یەسۆۆۆۆۆت بکا کەرامەتی
پارێزراوە و ڕزقی مسۆۆۆۆۆۆگەرە و بۆ یەر ڕووداوێک پشۆۆۆۆۆتگیری یەیە و
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بەرزبوونەوەی سۆۆۆۆۆۆووربوونی لە سۆۆۆۆۆۆەر ئەرکی خۆی زۆر لە ڕسۆۆۆۆۆۆتەی
دەست ۆشی و «یەی ئافەرینم» زیاتری بۆ دابین دەکا.
ئەوەی جێی سۆۆەرنجە زۆرینەی کارەکان لە ژیانی تاکەکەسۆۆدا قەبارەی
سۆۆۆۆۆۆۆنوورداری یەیە و لەگەو یەو ی تاکەکەسۆۆۆۆۆۆۆیدا یاوڕێژەیە و ئەم
ڕاسۆۆتییەش وای کردووە شۆۆارەکانی ئەو واڵتانەی ئابوورییان تێدا ئازادە
یەزاران یەزار دوکان و جێی پشوودان و پێداویستی یاواڵتیان و کارگە
و پێویستی جیاوازی ڕۆژانەیان بە یەردوو بەری شەقامەکاندا بە چڕی
یەبێ و یەموو ئەوانە سروشتی سۆسیالیزم ڕەتیان دەکاتەوە.
لە یەندێ شۆۆاری گەورەی وەک لەندەن و نیویۆرک و تۆکیۆ و پاریس
و یی دی ،ملیۆنۆۆان ئۆتۆمبیلی تۆۆایبەتیی و کرێ و ملیۆنۆۆان مۆۆاتۆڕ و
پاسۆۆۆۆۆۆۆکیل ،یەمووشۆۆۆۆۆۆۆیان لە کارگێڕی و سۆۆۆۆۆۆۆەرمایەگوزاریدا خاوەن
سروشتێکی تاکفەرمانن و یەمووشیان سەرکەوتووانە لە سنووری ئاماژە
و گڵۆپی یاتوچۆ و پۆلیسۆۆۆۆدا دەگەڕێن و بە ییب جۆرێ پێویسۆۆۆۆتیان بە
وەعزی فەلەسۆۆۆۆۆۆۆەفی و دروشۆۆۆۆۆۆۆمی جە ماوەی و گۆرانیگوتن بە بااڵی
بەرەکەتی گیانی خۆبەخشین و قوربانیدان نییە لە پێناوی گشتدا چونکە
سۆۆروشۆۆتی پەیوەندی بەرژەوەند و سۆۆەالمەتییەکەی لە سۆۆەر سۆۆەالمەتی
ڕەف تاری یەموو تاک ێک بەندە کە لە مەیرەجانی ژیاندا بەشۆۆۆۆۆۆۆداری
دەکەن و یەسۆۆتی بەرپرسۆۆیارەتییەکی چڕ الی یەموو تاکێک دروسۆۆت
دەکەن و ئەوانیش لە سەری ڕادێن و خیانەتی لێ ناکەن.
ییب گومانیشۆۆۆی ناوێ یە گێڕانەوەی ئەو سۆۆۆەرقا ی و کار و پیشۆۆۆانە بۆ
خاوەندارێتی دەو ەر لەو سۆۆۆسۆۆۆتەمە سۆۆۆۆسۆۆۆیالیسۆۆۆتەدا کە لە سۆۆۆەرەوە
سۆۆۆۆۆۆۆەپۆۆۆاوە بەرەو تێکۆۆۆدان و گەنۆۆۆدە ی و بەرەاڵیی دەیبۆۆۆا .شۆۆۆۆۆۆۆوێنی
چاککردنەوەی ئۆتۆمبیل ئەگەر یی تاک و کوڕەکانی بێ کە سەدانی وا
لە شۆۆۆارێکدا یەیە و ڕکابەرییان لەسۆۆۆەر ڕازیکردنی کڕیار ئاشۆۆۆتەواییە
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چونکە بەرژەوەنۆۆدیی خۆیۆۆان وەیۆۆا دەخوازێ ،ئەگەر بکرێن بە مو کی
گشتی ،دەبنە تەمبە انە و سووکایەتی «حەفتەیەکی تر بێرەوە».
کاتێ لە پرۆژەی تاکەکەسۆۆۆۆۆۆۆی یا کۆم انیای ئەیلیدا سۆۆۆۆۆۆۆینە ماکارێک
بەراورد دەکەم لەگەو سینەماکارێکی کە لە ستۆدیۆ سۆسیالستییەکاندا
فەرمۆۆۆانب ەرە ،جیۆۆۆاوازییەکە ئەوەنۆۆۆدە زۆرە بەراورد یە نۆۆۆاگرێ چونکە
سۆۆۆینەماکاری سۆۆۆۆسۆۆۆیالسۆۆۆت فەرمانبەرە و سۆۆۆەر بە بەڕێوەبەرەکەیەتی
بەاڵم ئە ستێرەکانی سینەمای ئازاد لە پلە و کە سایەتیدا ،لە خاوەن پلە
و کەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایەتییەکۆۆۆۆان بەیێزترن و تەنۆۆۆۆانەر دیومە وەزیر یەو ی
خۆنزیککردنەوەی لەو ئەسۆۆۆۆۆۆۆتێرانە داوە تۆۆا لە گۆەۆۆارەکۆۆانۆۆدا وێنەیۆۆان
لەگە یاندا دەرچێ .پانزە ساو بەر لە ئێستا ژنە سینەماکارێکی ڕووسیم
لە حەفتەی فیلمی سۆەیەتی لە بەغدا دیت ،لە ڕووی شێوە و تەمسیل
و ناسراوییەوە لە ئاستی ناودارترین سینەماکاری جیهانیدا بوو بەاڵم بە
دیواری بەرزی بزرکردنی کەسۆۆۆۆایەتی دەوری گیرابوو ،ئیتر چیرۆکەکە
و دەریێ نان و ئازادی ڕەف تار یەمووی بۆی سۆۆۆۆۆۆۆنووردار بوون و یەر
دەتگور پەلەوەرێکی جوانە و خراوەتە قەفەزێکی تەنگەوە .نەمتوانی
بەرگەی بینینیی یەموو فیلمەکە بگرم.
الیەنی ڕۆژنامەوانی بگرن و تەماشۆۆۆۆۆای محەمەد حەسۆۆۆۆۆەنێن یەیکەلی
دنیای عارەب بکەن کە لە زۆربەی سۆۆۆۆۆۆۆەرۆکەکانی جیهان ناودارترە و
یەموو دەو ەتە گەورەکان حیسۆۆاب بۆ گوتارە حەفتانەکانی و کتێبەکانی
و یە سۆۆۆۆوکەوتی دەکەن .سۆۆۆۆااڵنی پێش تەممووزی ١٩٥٢ی میسۆۆۆۆرم
لەبیرە کە عەبود پاشۆۆۆای دەو ەمەند و پیشۆۆۆەکاری میسۆۆۆری بۆ یەندێ
قەرزی حکوومەر کە لە بانکەکانی کردبوو بووە کەفیل...
پیاو و ژن لە بواری یونەردا و لە ئاسۆۆۆۆتی یەموو جیهان کەسۆۆۆۆایەتییان
ئازادانە و بێ ئەوەی سۆۆۆۆۆۆۆەر بە حکوومەر بن دەرکەور بەاڵم لە زۆر
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حا ەتدا ،لە دەو ەتی سۆسیالستیدا بوون بە یەکێ لە کۆرسی گۆرانیگوتن
حکوومەر دەسۆۆۆۆتنیشۆۆۆۆانی دەکا .ڕاسۆۆۆۆتە حکوومەر ئامێر و تواناکان و
سۆۆۆۆتۆدیۆ فەرایم دەکا بەاڵم بۆ حیسۆۆۆۆابی خۆی دەیکا و بە تواندنەوەی
کەسۆۆۆۆۆۆۆۆایەتی یونەرمەنۆۆد و کردنی بە ئۆۆالەتێکی شۆۆۆۆۆۆۆەترەنج ،خۆی و
یونەرمەندان دەکاتە ڕووی ڕاگەیاندن..
بە کورتییەکەی ،وردەکاری لە دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان دەریدەخا کە
ژیان لە بنەڕەتەوە لە سەر بنەمای «تاک» دەستی پێ کردووە ئەوجا
«کۆمەو» یاتووە و لە ناوەڕاسۆۆۆۆۆتی پەرەسۆۆۆۆۆەندندا بووە بە خزمەکاری
یەو ی تاک .دوای ئەوە بە ئاڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەی ڕۆحی دەسۆۆۆۆۆۆۆتەجەمعی ،لەو
بوارانەدا کە یاوکاری و پشتگیری پێویست بوونە پێشکەوتن پێشهاتووە
و لەگە یدا ،ئەو الیەنانەش دەرکەوتوون کە تاک تیایاندا دەردەکەوێ
یا کارەکەی لە سۆۆۆەر دایێنانی تاک بەندە .زۆرینەی دانیشۆۆۆتوانی سۆۆۆەر
یەسۆۆۆۆارەکان بۆ بژێو پشۆۆۆۆتیان بە کار و بژێوی تاکە کەس بەسۆۆۆۆتووە:
پزیشۆۆۆۆۆۆۆۆک و ئەنۆۆدازیۆۆار و پسۆۆۆۆۆۆۆ ۆر و یونەرمەنۆۆد و وەرزشۆۆۆۆۆۆۆکۆۆار و
خزمەتگوزاری یەموو بوارەکان ،دوکاندار و خاوەن ئوتێل و پیشۆۆۆۆۆانگای
گوو و جادووگەر و شۆۆۆۆوفێر و ...یتد .یەموویان پشۆۆۆۆت بە لێهاتوویی و
یەو ی تاک دەبەسۆۆۆۆۆۆۆتن .من دژی یاوکاری و یاوبەشۆۆۆۆۆۆۆی نیم بەاڵم
الیەنگری بزرکردنی درەوشۆۆۆۆۆۆۆۆانەوەی تۆۆاک نیم لە پێنۆۆاوی «کۆ»ی
نا سەرکەوتوو .لە یەندێ کۆمۆن ستم زانی کە دۆ ستی درو ستی یەکێتی
سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر بوون ،دە سۆۆۆۆۆۆۆاو زیاتر لەمەپێش پێنج لە سۆۆۆۆۆۆۆەدی خاکی
سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتی تاکەکان بەریەمیان دێنا و بەریەمی ئەو ڕێژەیە بە قەدەر
 ٢٥لە سۆۆۆۆۆەدی یەموو کێڵگە گشۆۆۆۆۆتییەکان بەریەمی یەیە .ئەوەش وا
دەگەیەنێ کە  ٩٥لەسۆۆەدی سۆۆەرجەمی بەریەمی کشۆۆتوکا ی سۆۆۆەیەر
لە سۆۆۆۆۆۆۆەدا  ٧٥بەریەمی یەیە و بە دابەشۆۆۆۆۆۆۆکردنێکی سۆۆۆۆۆۆۆۆۆاکۆۆۆار:
) (25/5)/(75/95دەبینین یەو ی تۆۆۆاکەکەسۆۆۆۆۆۆۆی  6,3جۆۆۆار لە یەو ی
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دەسۆۆۆۆتەجەمعی کێڵگە گشۆۆۆۆتییەکان زیاترە .بە د نیاییەوە دەزانم یەموو
یۆکارەکانی سەرنەکەوتنی ک شتوکاو لە یەکێتی سۆەیەتدا بۆ سرو شتی
کاری بە کۆمەو ناگەڕێتەوە و الیەکی زۆر گەورەی ئەو شکستە بۆ ئەو
ڕقە دەگەڕێتەوە کە خە ک لە کشتوکا ی دەستەجەمعی یەیانە کە یەر
لە سەرەتاوە بەو شێوە نایەموارە بە سەر وەرزێرانی سۆەیەتیدا سەپاوە
ئەوەش ڕۆژگارێ بوو مەرجەکانی کاری بە کۆمەو پەیدا نەببوو و تەنها
لە مێشۆۆۆۆۆکی ئەوانەدا بوو کە شۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆیان ئەنجام دا و مادام دەماغی
شۆڕشگێڕەکان باوەڕی یێنا کە جەماوەری ڕەنجدەر دەیەوێ لە دەست
چەوسۆۆۆۆۆاندنەوە دەرباز بێ ،کەواتە وەرزێر خۆبەخۆ ڕقی لە خاوەندارێتی
زەوییە کە لە بنەمادا یۆکاری چەوسۆۆۆانەوەی بووە و دیتیان ئاسۆۆۆانترین
شۆۆۆۆۆۆێوەی بۆ ئەوەی سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆیالیزم بکەنە دایێنانی جەماوەر شۆۆۆۆۆۆێوەی
بەریەمهێنانی کشۆۆۆۆۆۆتوکا ی بوو کە وەک پیشۆۆۆۆۆۆەسۆۆۆۆۆۆازی پێشۆۆۆۆۆۆینەی
پێشکەوتووی پێ ناوێ.
ئەوانەی سۆۆۆۆەردانی دەو ەتە پێشۆۆۆۆکەوتووەکانیان کردووە دەگێڕنەوە کە
خاوەن خانوویەکی شۆۆارێک لە شۆۆارەکان دەیەوێ باخچەیەک دروسۆۆت
بکا یا بە د ی نییەوە دەیەوێ باشۆۆۆۆۆۆتری بکا ،لەگەو کۆم انیایەک ڕێک
دەکەوێ کە لە سۆۆۆۆۆۆۆەر خاوەندارێتی تاک یە چندراوە و ئەو نموونەیە
یە دەبژێرێ کە دەیەوێ ،ئەوجا دەچێتە سۆۆۆەر کاری خۆی .کاتێ دوای
دەوام دەگەڕێۆۆتەوە دەبۆۆیۆۆنۆۆێ بۆۆۆۆاخۆۆچەکە بە تەواوەتۆۆی و بە یەمۆۆوو
وردەکۆۆارییەکیەوە دامەزراوە و گژۆکەکۆۆان چۆۆڵ و گوو و بەریۆۆان پێۆۆدا
شۆڕ بوونەتەوە و داریش گەش و سەوز و بەسێبەر قیت بوونەتەوە...
یۆکاری ئەو ئەنجامە سۆۆۆۆۆەرسۆۆۆۆۆوڕیێنەرە دوانن و ییچیان لە دایێنانی
سۆۆۆسۆۆیالیزمدا نین .یەکەمیان پێشۆۆکەوتنی زانسۆۆتی و تەکنیکییە کە بە
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یۆی بزوێنەری تاک و ئازادی ڕەفتارەوە پەیدا بووە .دووەمیان ملمالنێی
ئاشتیانەی نێوان کۆم انیا زۆر و زەبەنەکانە کە لەو بوارەدا کار دەکەن.
لە ئێزگەیەکی ڕادیۆوە کە زۆر گوێگری یەیە بیسۆۆۆۆۆۆۆتم یاواڵتی واڵتە
یەکگرتووەکان چۆن ئۆتۆمبیل بۆ کڕین بە دەسۆۆت دێنن .کڕیار دەچێتە
پێ شۆۆۆۆۆۆۆۆان گای ئۆتۆمبیلەوە و ئەو مۆدێلە یە دەبژێرێ کە بۆ دەگونجێ،
لەگەو یەندێ گۆڕانکاریدا کە خۆی دەیەوێ .ئەو کۆم انیایە تا ماوەی
سۆۆۆۆۆۆۆێ سۆۆۆۆۆۆۆاو بەرپرسۆۆۆۆۆۆۆیار دەبێ لە یەر تێکچوونێک کە بە سۆۆۆۆۆۆۆەر
ئۆتۆمبیلەکەدا بێ و بە بێ بەرانبەر چۆۆاکی دەکۆۆاتەوە ،نەک یەر ئەوە
بە کو ڕۆژی  ١٥دۆالریشۆۆۆۆۆۆۆۆی دەدا تێ بۆ یۆۆۆۆا تو چوو نی خۆی تۆۆۆۆا
ئۆتۆ مبیلەکەی چۆاک دەکرێتەوە .نرخی ئۆتۆمبیلەکەش بە مۆانگۆانە ،بە
پێی ئۆۆارەزووی کڕیۆۆارەکە دەبێ و بە پێی مۆۆاوەکە و درێژکردنەوەی،
نرخێکی کەم دێتە سۆۆۆەری .ئەی یەکەم تەقسۆۆۆیتی چۆن دەدا؟ ئەمەیە
جێی سۆۆۆۆەرسۆۆۆۆوڕمانم ئەگەر پارەکەی یەبێ ئەوا دەیدا دەنا کۆم انیاکە
خۆی لە با نک قەرزی ئەو قسۆۆۆۆۆۆۆتەی بۆ دە کا ..ئەگەر کۆم ان یاکە بە
توانای بەرزی خۆی و وردەکاری و پاشەکەوتکردنی وزە و مەسرەف و
د سۆزی یەر فەرمانبەرێک لە کاری خۆیدا نەبوایە کە خۆی لە زەرەر
دەبوێرێ ،ئەو ئاسۆۆۆۆۆۆانکارییانە دەبووە «خوێنمژینی کۆم انیاکە لە الیەن
کڕ یارەکەوە» .ئەگەر یەر کۆم ان یایەکی ئاو یا لە واڵ تانی ڕۆژیەاڵتی
ناوەڕاسۆۆۆۆتدا بە یەمان شۆۆۆۆێوە کار بکا ،لە ماوەی یەک مانگدا ،بە یۆی
دواکەوتنیانەوە لە ڕووی شار ستانەتی و نەبوونی یە ستی بەرپر سیارەتی
و پێشێلکردنی مافی خە ک و خۆدزینەوە و گوێنەدانەوە ،دەستی لە بنی
یەمبانەوە دەردەچێ.
لە کتێبی  Inside USAی (کانتەر – بە یۆی خەفەتی کوڕەکەیەوە ،کە
بە شیرپەنجە مردبوو ،مرد) خوێندمەوە کە ملمالنێی کۆم انیاکانی یێڵی
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ئاسن بوو بە یۆی ئەوەی لە ناوەڕاستی سەدەی پێشوودا چەند یێڵێکی
ئاسۆۆۆن کیشۆۆۆوەرەکە ببڕن و ڕێبوار بە یەک دۆالر لە «سۆۆۆانت لویس»
ۆەوە دەگەیشتە «سان فرانسیسکۆ» و مەودای نێوانی ئەو دوو شارە لە
سۆۆۆۆۆۆۆیی پلەی پانیی زەوی زیاترە کە دەکاتە چوار ئەوەندەی عیرا لە
باشۆۆووریەوە تا باکووری .ئەمەیە ئەو «خوێنمژین»ۆۆۆۆۆۆۆۆۆەی تیۆرییەکانی
مارکس دەیانەوێ نەیهێڵن.
گرنگی گەمە وەرزشییەکان لە ژیانی میللەتانی ئەم سەردەمەدا دەزانین
و چەند پێشۆۆۆبڕکێ بە خەاڵتی زۆرەوە یەموو ڕۆژێ لە شۆۆۆوێنانی دنیادا
ئەنجام دەدرێن و جگە لەو جۆرە پێشۆۆبڕکێیانەی ژمارەی بەشۆۆداربووان
تیایاندا دیاریکراوە براوەی یەکەم و خاوەنی خەاڵتی یەکەم و ناوداری
یەکەم یەر یەک تاکە کەسۆۆۆۆۆە .لێرەوە دەبینین زۆرینەی دانیشۆۆۆۆۆتوانی
جیهان بە حکوومەر و خە کەوە سەرقاو دەبن تا ئامادەکاری بۆ بکەن
و گۆڕەپان و شوێن و شار بۆ ئەو یارییانە دابین بکەن و لە ئەنجامیشدا
یەک تاکە کەس براوە دەبێ و لە دو و چاو و ڕاگەیاندندا جێی خۆی
دەکاتەوە و پلەوپایە و دایاتی زۆری پارێزراو دەبن و تیشۆۆۆۆۆکی پیرۆزی
وەردەگرێ ،لەگەو ئەوەشۆۆۆۆدا کە وەرزش یەک پارووە نان پەیدا ناکا و
وەرزش یەیە ،بۆ نموونە وەکو شۆۆەترەنج ،خۆشۆۆی بینینیشۆۆی نییە .ئەدی
چی وا دەکا سۆۆەرمان بسۆۆووڕێ کاتێ دایێنان ناوبانگی بە دواوە نەبێ و
یەک فلس لە سۆۆۆۆۆۆۆەر دن یا نەکەوێ و خە ک پێی بژێن و خە ک لە
بەریەمی ب ۆن؟
بۆچی دایێنانی بەقاو و دارتاش و سەرتاش و یەزارانی تر کە خزمەتی
مرۆڤ دەکەن بکوژین؟ وەرزشکار بێ ئەوەی دەستدرێژکەر بێ ڕەنجی
حکوومەر و ڕێک راوە و گەالن دەقۆزێتەوە و الیەکی گرنگی یەوو و
کار و ماندووبوونیان دادەدۆشێ و یەک قۆپچەی کراسێکیشیان ناداتێ
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و سۆۆۆۆسۆۆۆیالسۆۆۆت و کۆمۆنسۆۆۆت و ناکۆمۆنسۆۆۆتیش ناڕەزایی دەرنابڕێ و
کەسۆۆیان بیر لە «ڕەنج ۆری»ی شۆۆاراوە و ئاشۆۆکرا لە جومناسۆۆتیک و
ڕاکردن و مەلە و زۆرانبازێدا ناکەنەوە بەاڵم ڕێزدارانی خاوەن تیۆری
بەرە نگۆۆۆۆار بوونەوەی ڕە ن ج ۆری بەاڵم ئەگەر کەسۆۆۆۆۆۆۆ ێ کی چۆۆۆۆاالک
کارگەیەکی بۆن دروسۆۆۆۆۆۆۆۆت ب کا و خۆی م ندا ە کانی یا یاو کارە کانی
بەڕێوەی بەرن یا دوکانی سۆۆەموونفرۆشۆۆی یا سۆۆەموون انەیەک بکاتەوە،
دنیۆۆایۆۆان لێ لێکۆۆدێتەوە و خەو لە چۆۆاویۆۆان دەزڕێ لە کۆۆاتێکۆۆدا یەموو
گەالن لە ئاستی وەرزشدا ڕۆ ی مانگای شیردەر دەبینن کە نە ناوبانگ
دەردەکا نە لەو شۆۆۆۆۆیرەی بەر دەکەوێ کە لێی دەدۆشۆۆۆۆۆن و لە یەموو
شۆۆۆتێک پشۆۆۆتگوێ دەخرێ ئەوە نەبێ پارەی شۆۆۆار و گۆڕەپان و مەیدان
و ...و  ...بدا و ییچی دەسۆۆۆۆۆۆۆۆت ناکەوێ ئەوە نەبێ لەزەر بەرێ کە
ئەوەش لە پێویستییەکانی ژیان نییە.
با لە بیرمان بێ وەرزشی دەستەجەمعیی وەکو بالە و دووگۆ ێن قازانجی
ئابووری و ڕێزلێگرتن بۆ ئەو کەسۆۆانە دەبن کە بەشۆۆداری تی ەکەن کە
ژمارەیان لە ژمارەی بەشۆۆۆۆۆۆۆداربووانی کۆم انیای یاوپشۆۆۆۆۆۆۆکی کەمترە و
لەگەو تاکەکەسۆۆۆۆۆۆی وەرزشۆۆۆۆۆۆکار ،لە ڕووی تێچوونی قورسۆۆۆۆۆۆایی پارە و
ماندووبوون و ناوبانگ و قازانجەوە یەکسۆۆۆۆۆانن و جەماوەریش لە ڕووی
نۆۆاوبۆۆانۆۆگ و گرنگییەوە وەکوو خۆی دەمێنێ .تۆۆاکە جیۆۆاوازی لە نێوان
گەمەی وەرزش و کارگەی شۆۆۆۆۆۆۆیرەمەنی ئەوەیە وەرزش خاوەندارێتی
تێدا نییە ئەگەرچی «اسۆۆۆۆۆۆۆتغالل – بەرخۆری»یەکی یەکجار گەورەی
تێدایە بەاڵم کارگەی شۆۆۆیرەمەنی خاوەندارێتی تێدایە و نەک یەر ییب
جۆرە بەرخۆرییەکی تێدا نییە ،بە کو خزمەتی چاکی وەیای خە کیشۆۆۆۆی
تێدایە کە ناتوانێ لە ڕێی ڕێک راوەیەکی سۆ سیالیزمەوە پێ شکە شی بکا
یەرزانییەکی تێدایە بەدی نایێ مەگەر لە ڕێی د سۆۆۆۆۆۆۆۆزی و دایێنانی
تاکەکەسییەوە بێ.
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لە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتیۆۆۆدا کە زەین دەکەوێتە داوی تیۆری و پێشۆۆۆۆۆۆۆبینییەوە لە
دەروێشۆۆۆۆۆۆۆایەتی و ئاگالەخۆنەبوون نزیک دەبێتەوە ...بە باوەڕی من لە
کوێ دەرفەتی پێکهێنۆۆانی دەزگۆۆای دەسۆۆۆۆۆۆۆتەجەمعیی سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتوو و
پێشکەوتوو یەبێ ،سێ ئەنجامی نایابی دەبێ:
 یەکەمیان ،برەودان بە گیانی یاوکاری.
 دووەم ،ئەو جیاکارییەی کە نە پێویسۆۆتە و نە سۆۆوودی یەیە و
لە خاوەندارێتییەوە دێ ،لەناودەچێ.
 سێیەم ،دەربازبوونی تاکەکانە لە زەرەری زۆر گەورە.
بەاڵم کۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆۆاتی کۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆۆاتەکۆۆان ئەوەیە ئەم جوانییە تیۆرییە لە
یە سۆۆۆەنگاندنی کاری بەکۆمە دا یە گەڕێتەوە و بە زۆر بسۆۆۆەپێندرێ و
تاک یا کۆی یاوپشۆۆۆۆۆۆۆک لە دایێنانی یاوتەریبی خاوەندارێتی تاک یا
یاندەری بێبەش بکرێن.
بە سۆۆەر قسۆۆەکردن لە سۆۆەر وردەسۆۆەرنجەکانی سۆۆەرۆک گورباشۆۆۆەدا
تێدەپەڕم کە لە الپەڕە  ٢٨و  ٢٩کردوونی ،وەکو:
 « پا نانی تاک بەرەو یەموو کارەکان الیەنێکی گرنگە لەوەی
ئەنجامی دەدەین.
 بۆ ئەوەی شتێک چاکتر دابنێی پێویستە لە کارکردندا جددیتر
بیت.
 مرۆەێک ورەی لە کارکردندا الواز بێ یەو ی زیاتر نادا ...یتد.
بە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئەوەشۆۆۆۆۆۆۆدا تێدەپەڕم کە ئەو بۆچوونانە پێویسۆۆۆۆۆۆۆتیان بە چ
مەرجگەلێ یەیە و دەچمە سەر ئەم بۆچوونە:
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« ئەمڕۆ ئەرکی سۆۆۆۆۆۆۆەرەکیشۆۆۆۆۆۆۆ مان ئەوەیە ڕۆحی تاک بەرز
بکەینەوە و ڕێزی جیهۆۆانە تۆۆایبەتییەکەی بگرین و لە ڕووی
مەعنەوییەوە بەیێزی بکەین».
چوونە ناو ئەو شۆۆۆۆەپۆاڵنە و پەڕینەوە بۆ کەناری ئەوبەر ،زۆر کەشۆۆۆۆتی
نقوم دەکا و پەکی پیاوی گەورە دەخا و سەبری خۆڕاگران لە بن دێنێ
بە قەدەر ئەو قسۆۆەیە فرەوانە کە یەزاران سۆۆاو بەر لە ئێسۆۆتا گوتراوە
«چاک بکە و خرا مەکە» و بە قەدەر ئەوەش ئا ۆزکاوە :چی چاکە
و چی خراپە ،چونکە بە پێی کێشۆۆانە و پێوانەی خە کی دەگۆڕێن و دوو
کە سی نزیکی یەکتر کە لە سەر دوو دینی جیاواز بن ،بۆ چاکەکاری و
بە مەبەستی خاوێنەوە شتی تا ئاستی مەیلەو دژبەیەک ئەنجام دەدەن،
یەروەیا ئەوانەی لە ئایدۆلۆژیای سۆۆۆیاسۆۆۆیدا تا ئاسۆۆۆتی بەشۆۆۆەڕیاتن لە
سەر ئەوەی بە بەرژەوەندی مرۆەی دەزانن جیاوازن.
بەاڵم یەک چرکەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆار گومۆۆۆانم نییە کە لە جیۆۆۆاوازی پێوانە و
یە سۆۆۆۆۆۆۆەنگاندنی چاک و خراپدا ،یەموو ڕێبازێک لە ڕێبازەکانی ژیان،
چەندیش لە یەکتر دوور بن بەرچاوڕوونی یا مەودای یە بژاردنیان بۆ
جیاکردنەوەی چاک لە خرا تێدایە و لە سۆۆنووری یەیکەلی ئەخالقی
و کۆمەاڵیەتی بۆۆاودا ،خەسۆۆۆۆۆۆۆڵەتەکۆۆانیۆۆان دیۆۆارن .ئەگەر وا دابنێین کە
یەکێکیۆۆان لە بنەمۆۆادا بەرەو تونۆۆدوتیژی و تەنگهە چنین و ڕایێنۆۆانی
نەفس دژی ئۆۆۆارەزووەکۆۆۆان دەشۆۆۆۆۆۆۆکێتەوە ،مەودای ئەوە یەر دەمێنێ
زیادەڕۆیی یا ئاسۆۆانکاری لە پەیڕەوکردنی ئەو ڕێبازەدا بکرێ و ئەوەش
وەک ئەو ەی لە یاسۆۆۆۆۆۆای سۆۆۆۆۆۆزاداندا پەنا بەریتە بەر سۆۆۆۆۆۆووکترین یان
توندترین سزا.
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ئەمە ڕاسۆۆۆۆتییەکی ڕوونە و ئەوە ئاسۆۆۆۆان دەکا بڵێین پەرەسۆۆۆۆترۆیکا دوو
خەسڵەتی ئاشکرای چاکەخوازی تێدان:
 یەکەمیان ئەوەیە کە لە یە سۆۆوکەوتی دەسۆۆەاڵتدا بەرانبەر بە
گەلی سۆۆۆۆۆەیەتی ،چەندین پلە لە پێش شۆۆۆۆێوازی ڕەچاوکراوی
پێش خۆی کەوتۆتەوە کە ڕای خە ک بە تەواوەتی پشۆۆۆۆۆتگوێ
خرابوو.
 الیەنی دووەم ئەوەیە کە پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکۆۆا خۆشۆۆۆۆۆۆۆی بەرگەی
بۆزیۆۆۆۆادکردن و فرەوانکردن دەگرێ ئەوەش بە گەڕانەوەی
دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر بۆ ئۆۆۆۆارەزووەکۆۆۆۆان خە ۆۆۆۆک ،بۆیە توانۆۆۆۆای لە
بەرزکردنەوەی ورەی خە ۆۆۆک و ڕێزگرتنی جیهۆۆۆانەکەی لە
یەموو سۆۆۆۆۆۆەردەمەکانی پێش خۆی زیاتر و کاریگەرترە و پێم
وابێ شۆۆۆۆۆۆتێکی بەو ئاڕاسۆۆۆۆۆۆتەیەدا ئەنجام داوە ئەوەش ئازادی
یە بژاردن و ڕا دەربڕین و ڕەخنەگرتنیی شۆۆۆۆۆۆۆتەکۆۆۆۆان و
ئاشۆۆۆۆۆۆۆکراکردنی خراپەی ڕابردوو و کردنەوەی پەنجەرەیە بە
ڕووی جیهۆۆۆانی دەرەوەدا ،ئەگەرچی لە مەیۆۆۆدانی گوزەران و
بەرپۆۆۆۆابوونی ملمالنێی ڕەگەزی تونۆۆۆۆدوتیژ و پەیۆۆۆۆدابوونی
یە گەڕانەوەی ئێرە و ئەوێ ،یەندێ نووچدانی لەگە دا یاتن.
بەاڵم ئەو ڕووداوە نەرێنییە بچووکانە کاریگەری گەورەیان لە سۆۆۆۆۆۆۆەر
چ ارەنووسۆۆی پەرەسۆۆترۆیکا نییە و ئەگەر لە پرۆسۆۆەی بنیاتنانەوەی نوێدا
یەنگاوی چارەنووسۆۆسۆۆاز و بنەڕەتی بندرێ بە ئاسۆۆانی خامۆش دەکرێن
و لێی دەوەشێتەوە:
.1

ڕۆحی تاک بەرز بکاتەوە و ئیتر نەکرێ بسڕدرێتەوە.
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.2

ڕێزگرتنی جیهانی تاک بە مەوداپێدانی تا بە بێ پێشۆۆۆۆۆۆۆگر و
بەربەست پێش بکەوێ.

.3

وزەیەکی مەعنەوێ بە تاک بدرێ و باوەڕی تەواوی یەبێ کە
دەسەاڵر ناتوانێ (نەک نایەوێ) لێی زەور بکا.

ئەمانەن ئەو سۆۆۆۆێ خا ە کە بڕگە یە بژێردراوەکەی سۆۆۆۆەرەوە لەخۆیان
دەگرێ و کە دەگەینە قسۆۆۆەی دیاریکراو وەک «دیموکراسۆۆۆی زیاتر بۆ
سۆسیالیزمی زیاتر» قسەی لێ دەکرێ تا دوو جار بابەتێک نەکوتینەوە.
دوای ئەو قسۆۆۆۆۆۆۆۆانە ،ئەوەی لە الپەڕە  ٢٩مۆۆاوەتەوە بۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆی یەنۆۆدێ
دەستکەوتی سۆسیالیزمە ،دەکرێ لە دوو خا دا کورتیان بکەینەوە:
.1

ژیۆۆۆان بۆ یەموو کەسۆۆۆۆۆۆۆێۆۆۆک مسۆۆۆۆۆۆۆۆگەرە تەنۆۆۆانەر ئەگەر
کەسانێکیش بکاتە بار بە سەر خە کی ترەوە.

.2

نەبوونی بێکاری لە یەکێتی سۆەیەتدا.

بەاڵم ئەم قسۆۆەیە بەوە قەبارەی ئاسۆۆایی خۆی وەردەگرێ دوو سۆۆەرنج
دەربڕین:
 یەکەمیان ئەوەیە کە مسۆۆۆۆگەری ژیان لە واڵتە پێشۆۆۆکەوتووەکاندا
بۆتە دیاردەیەکی ئاسۆۆۆایی و ئەگەر نەشۆۆۆتواندرێ لە واڵتێدا ئازادی
ئابووری تێدا یەیە یەموو جۆرە مسۆۆۆۆۆگەرییەکیش دەسۆۆۆۆتنیشۆۆۆۆان
بکرێ بەاڵم ئەو جیۆۆاوازییە گەورەیەی لە مسۆۆۆۆۆۆۆۆگەری ژیۆۆان لە
یەکێتی سۆۆۆۆۆەیەر و دەو ەتێکی بۆرژوای پێشۆۆۆۆکەوتوودا یەیە ،زۆر
ئەگەر یە دەگرێ و ژیانی بێکارێکی سویسرا ،بۆ نموونە ،لە ئاستی
خاوەنکارێکی مسۆگەری بولگاریادایە.
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 الیەنی بێکاریش ،ئەوانەی کە دە ێن لە واڵتە سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالسۆۆۆۆتەکاندا
بێکاری شۆۆۆۆۆۆۆاراوەیە ئەوەش بەوەی بۆ کارێک کە بە یەک کەس
ئەنجۆۆام دەدرێ ،چەنۆۆدین کەس دادەمەزرێنن .بەاڵم دەکرێ لە
واڵتە دەو ەمەندەکاندا کەسێکی بێکار بە کەیفی خۆی وازی لە کار
یێنابێ تا ماوەیەک بە بێ وابەسۆۆۆتەبوون بەو پارەیەی پاشۆۆۆەکەوتی
کردووە بژێ.
جگە لەوە لە نووسۆۆینی خانمێکی سۆۆۆەیەتیدا کە لە یەکێ لە ژمارەکانی،
وەک لە بیرم بێ  New Timesدا باو کرابۆوە خوێنۆۆدمەوە کە لەبەر
ئەوەی لەگەو پ یاودا یەکسۆۆۆۆۆۆۆۆانە ،کارێک یان پێ داوە مێ یاتی بردووە و
توانای نەیێشۆۆۆۆتووە و بە دایاتێکی کەمتر خانەنشۆۆۆۆین کراوە و خەریکە
چارەسۆەری ئەو نەخۆشۆییەیە کە بە یۆی کاری قورسۆەوە تووشۆی بووە
و یاوار دەکا مێیایەتی و دایکایەتی بۆ بگێڕنەوە...
ئاویا دیارە لێرە و لەوێ ،دیاردەکان چاوخە ەتێنن .لە یەموو بارێکیشدا
نابێ لە بیرمان بچێ مادام پارە و تەکنیک و پیشۆۆەسۆۆازی یەبن ،توانای
چۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆەری کەموکورتیش دەبێ .جگە لەوانەش ،دنیۆۆای ئەمبەر یۆۆا
ئەوبەر ،بە ییب جۆرێ بەیەشۆۆۆۆۆۆۆتی نەمران نییە و گرنۆۆۆۆگ ئەوەیە
ڕێسۆۆۆۆاکانی کار و بنەماکانی کۆمە گە دروسۆۆۆۆت و بەیێز بن .ئەگەر ،بۆ
نموونە ،س ستەمی یاتوچۆ لە واڵتێکدا باش بێ ،یا سا شکێنی یەندێک و
گوێنەدانی جاروباری پۆلیس مەترسۆۆۆۆۆۆۆییەکی گەورە نابن بەاڵم یاسۆۆۆۆۆۆۆا
چاوپۆ شی لە پۆلی سی چەور بکا یا خە ک بۆ یاسا شکێنی یان بدا ئیتر
دەبێتە کوچانگری 2سێیەم ،وەک لە قسە پێشینانەکەدا دە ێ.

 2کوچانگر ،سێ بەردن ،یەندێ جار لە قوڕ دروست دەکرێن ،بە دەوری
کوانووی ئاگردا دادەندرێن و مەنجە یان لە سەر دادەندرێ .سێیەمیان
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جگە لەوەش تەنها مسۆگەرکردنی ژیان بەشی ئەوە ناکا کەسایەتی ئەو
کەسۆۆۆۆۆۆۆە بنیۆۆۆۆار بنرێ ،وەک کە تەنهۆۆۆۆا بە شۆۆۆۆۆۆۆیرپێۆۆۆۆدانی کۆرپە،
پێداویسۆۆۆۆۆۆۆتییەکانی تر کە مەرجەکانی پەروەردە و گەشۆۆۆۆۆۆۆەکردنن ،پڕ
نابنەوە و سۆۆۆۆۆۆەیر نییە کرێکاری ڕووسۆۆۆۆۆۆی بە پەرۆشۆۆۆۆۆۆی ئەوەیە وەک
کرێکاری فینلەندی یا سۆۆۆۆۆکۆتالندی پارێزراو بێ بەرانبەر سۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆتی
بەرخۆری کە خەسۆۆڵەتی جێبەجێکەری یاسۆۆا و سۆۆسۆۆتەم یا جاڕنامەیە،
بەو حیسابەی لە یە سوکەوتیدا لەگەو کرێکار ،جێبەجێکەری ئیرادەی
جەماوەر و نوێنەری شۆۆۆۆڕشۆۆۆی پرۆلیتارە و بە یاسۆۆۆا گەورەیی پیرۆزە و
کرێکاریش دامێنە و کرێکار ئەوەندەی بەسە «بەنرخترین سەرمایە»یە
تا دابەزێتە ئاسۆۆۆۆۆۆۆتی ئامێر و کەرەسۆۆۆۆۆۆۆەی تری دەو ەر ،وەک دراو و
ماددەی خاو و دیواری کارگەکان و ڕێی یاتوچۆ و عەموودی کارەبا...
لە ماوەی حەفتا سا ی ڕابردووی تەمەنی دەو ەتی سۆەیەتدا نەمانبیست
کرێکاری سۆۆۆۆۆۆۆەیەتی توانیبێتی بە جۆرە گلەیی یا ناڕەزاییەکەوە تەعبیر
لە خۆی بکۆۆا یۆۆا داوای گۆڕان بکۆۆا یۆۆا ئەو واقیعە ڕەر بکۆۆاتەوە بە کو
نەشۆۆۆۆمانبیسۆۆۆۆت لەو ماوەیەدا و پێش سۆۆۆۆەردەمی پەرەسۆۆۆۆترۆیکا گلەیی
نووسۆۆۆەرێ یا یونەرمەندێ یا فەیلەسۆۆۆووفێکمان نەبیسۆۆۆت و ئەوپەڕی
پێشۆۆۆۆکەوتنیان لە بواری بەریە سۆۆۆۆتکاری یەموو ئەو ماوەیەدا ئەوە بوو
سۆۆۆزای مردن کە لە سۆۆۆەردەمی سۆۆۆتالیندا یەڕەشۆۆۆەی لێ دەکردن ،لە
دوای ستالین بوو بە سزای لەخەتالدەرەکان تا لە سەردەمی گورباشۆڤ
و دروشمی پەرەسترۆیکادا ،مافی زەوتکراوی لە خەتالدەران بۆ خاوەنیان
گەڕایەوە...
نیشانەی جێگیربوونی مەنجە ەکەیە چونکە مەنجەو لە سەر دوو دانەیان
ناوەستێ و لە سەر چواریش دەلەقێ .عارەب بۆ جێگیربوونی یەر شتێ
دە ێن« :ثالثة االثافي» واتە کوچانگری سێیەم .وەرگێڕ.
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بە نەختێ ڕەخنەگرتن لە سستەمی سۆەیەتی کە گوێڕایە ی لە ناوخۆوە
بە نهێنی بۆ دەرەوە تەشۆۆۆۆۆۆۆەنەی کرد ئەو مۆۆافە زەوتکراوەی تۆۆاک لە
گوتاردا قوور درایەوە و تەنانەر ئەدیبیش نەیدەوێرا ئاماژەی پێ بدا
نەک سۆۆۆۆەرجەمی چەپەکان لە خۆی بورووژێن .نووسۆۆۆۆینی نووسۆۆۆۆەر و
بیرمەندێکی گەورە و ناوداری لوبنانیم خوێندەوە ،تازە لە حەفتاکاندا لە
سۆۆۆۆۆۆۆەفەری سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر  -وەک بیرم مۆۆۆابێ  -گەڕابۆوە ،لە وەاڵمی
پرسۆۆۆۆۆۆۆیارێکدا لە بارەی خۆگونجاندنی ئەدیبی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتییەوە لەگەو
مەترسۆۆۆی ڕا دەربڕینی ناڕەزایی و ڕەخنە ،گوتی :ئەدیبی سۆۆۆۆەیەتی چی
بکا ئەگەر شۆۆۆۆۆۆتێ لە واڵتەکەیدا نەبێ جێی ڕەخنە بێ؟ لە بەر خۆمەوە
گوتم :وەی لەو کارەسۆۆۆۆاتەم ئەی یە چوونی سۆۆۆۆتالین ەرسۆۆۆۆتی بۆ ماوەی
زیاتر لە چارەکەسۆۆۆۆۆۆۆەدەیەک بەو یەموو تاوانەوە کە ئەنجامی دان یی
ئەوە نییە زمانی یەک ئەدیبی سۆەیەتی بۆ ڕەخنە و ناڕەزایی بجوو ێنێ؟
ئ ەمە لە کاتێ کدا ئەو ئەدیبە لوب نانییە خۆی لە کەموکورتی واڵتەکەی
خۆی بێدەنگ نەدەبوو ،ئەگەر شتێ بوایە یی باسکردن بوایە.
لە ڕاسۆۆتیدا ئەدیبانی دەرەوەی یەکێتی سۆۆۆەیەر ،بە تایبەتی لە جیهانی
سۆۆێیەمدا ،لەو بێدەنگییە گردەبڕەی ئەدیبان و بیرمەندانی سۆۆۆەیەتییەوە
بە گەی تەواو و جێگریان بۆ مافی یاواڵتی سۆۆۆەیەتیان بەدەسۆۆت یێناوە
و یەر ئەو بێدەنگییەی ئەوانیان کردۆتە بیانوو بۆ بەدەنگهاتن لە یەموو
شتی واڵتی خۆیان تا دەگاتە ئەوەی سیاسەتمەدار و بیرمەند و ئەدیبی
بەریە سۆۆتکاری عیراقی لە پێش شۆۆۆڕشۆۆی ١٩٥٨دا جەختیان لە سۆۆەر
ئەوە دەکردەوە کە نابێ قوتاب انە بە یۆ ی گەورەوە دروسۆۆۆۆۆۆۆت بکرێن
چونکە دوایی لە یێر شبردنە سەر سۆەیەر دەکرێنە بنکەی سەربازی
ئینگلیز و ئەمەریکا ...بێنومێدی یەرە گەورە لەوەدایە خەیاو گەمە بە
عەقڵ بکارم
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ڕۆشنبیران بە گشتی ،بەستنەوەی باشووری عیراقیان بە باکووریەوە ،بە
سۆۆۆکەی ئاسۆۆۆن کە لە بەغدا بە پردێکی ئاسۆۆۆنیندا دەپەڕییەوە ،وا لێک
دەدایەوە کە ئامادەکاری بێ بۆ ئاسۆۆۆۆۆۆۆانکاری گواسۆۆۆۆۆۆۆتنەوەی سۆۆۆۆۆۆۆوپای
ئیسۆۆۆۆۆتیعمارم وای لەو عەقڵەی کە ئەتۆم شۆۆۆۆۆە دەکامم دروسۆۆۆۆۆتکردنی
بەربەسۆۆۆۆۆتی ئاو لە سۆۆۆۆۆەر ڕووبارەکان بۆ کۆکردنەوەی ئاو و ڕوونەدانی
ال فاو بە الی زۆرینەی ڕۆشۆۆۆۆۆۆۆنبیرە چەپە کانەوە بۆ ئەوە بوون ببن بە
فڕۆکەخانی ئاوی بۆ فڕۆکەی ئیستیعمار..
ئیتر ییچی بەسۆۆۆوود و بێسۆۆۆوودی حکوومەتی پێش شۆۆۆۆڕشۆۆۆی تەممووز
نەمۆۆایەوە لێکۆۆدانەوەی خراپی لە بیرۆکەی چینۆۆایەتی و دەسۆۆۆۆۆۆۆتووری
زێدەبایی بەریەککەوتن و دابەشۆۆۆۆبوونی دنیا بە سۆۆۆۆەر دوو ئۆردوودا بۆ
نەکرێ و لە بزووتنەوەی ئاشۆۆۆۆۆتیدا چاالکیمان یەبوو و بەو شۆۆۆۆۆێوەیەی
پەیڕەو دەکرا شێواوترین شێوازی بانگهێ شەی ئا شتی دەرخرا و ئەوەی
بەس بوو بۆ یێرشی کۆریای باکوور بۆ سەر باشوور دەست ۆشی کرد و
زۆری نەما جەنگی سۆۆێیەم بەرپا بێ .یەموو چە  ،بە پشۆۆتبەسۆۆتن بەو
یەوااڵنەی کە ستالین باوی دەکردنەوە ،لە سەر ئەوە سوور بوون کە
کۆریای باشوور یێرشی کردووە یا خەریک بووە یێرش بکا.
ئەوە خۆش بوو کە من ڕەخنەم لە کۆر یای باکوور گرر گوایە بە بێ
یۆ یێرشی کردووە ،برادەرێک کە بە ئاڕاستەی ستالیندا زۆر توند بوو،
بەرپەرچی دامەوە کە باشۆۆۆۆوورییەکان یێرشۆۆۆۆیان دەبرد .یێرشۆۆۆۆی چی
دەبرد کە ییب ئامادەکارییەکیان نەکردبوو ،لە کاتێکدا کە باکوورییەکان
یۆۆاتن ییب بەربەسۆۆۆۆۆۆۆتێکیۆۆان لە پێش نەبوو و زۆری نەمۆۆا بگەنە ئەو
پاژنەیەی کە نەخشۆۆۆۆەی باشۆۆۆۆوور پێکی دێنێم (نەخشۆۆۆۆەی کۆریا بە نە
نەخشەی ئیتالیا دەچێ) .دەماری یاوڕێکە گرژ بوو و ناڕازی بوو لەوەی
باوەڕ بە قسۆۆەی دوژمن دەکەم و قسۆۆەی دۆسۆۆت بە درۆ دەخەمەوە و
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لە سۆۆۆۆۆەر ئەوەش حەکایەتێکی بەناوبانگی جەحا – خواجە نەسۆۆۆۆۆرەدین
یەیە کەسۆۆۆۆۆێ چوو الی ویسۆۆۆۆۆتی کەرەکەی بۆ کارێک بەرێ ،ئەویش
گوتی کەرەکەم لە ماو نییە .لەو کاتەدا زەڕەی کەرەکە بەرز بووەوە و
بوونی خۆی سۆۆۆۆۆۆۆەپۆۆۆانۆۆۆد .کۆۆۆابرا گوتی :مەال ئەی ئەوە نییە کەرەکە
دەزەڕێ؟م مەال گوتی :کابرا تۆ کەسۆۆۆۆێکی سۆۆۆۆەیریتم باوەڕ بە کەرەکە
دەکەیت ،باوەڕ بە من ناکەیت؟م برادەرە تووڕەکەم لە سەری ڕۆیی :تۆ
باوەڕ بە دوژمنەکەم دەکەیت و دۆسۆۆتەکەم بە درۆ دەخەیتەوە .منیش
گوتم :جۆۆا من بڵێم چی ئەگەر مەال نەسۆۆۆۆۆۆۆرەدین درۆ بکۆۆا و کەرەکە
ڕاست بکا؟
مەیلی چە بۆ پاکانەکردن بە یێزێکەوە ماوەتەوە کە کەم نییە و بێ
ئەوەی لە یە سۆۆۆۆۆۆەنگاندنی شۆۆۆۆۆۆتەکاندا ،جا ڕووداو یا دەسۆۆۆۆۆۆتکەور یا
یە وێسۆۆۆۆۆۆۆت ،ڕوون بێ ،بەربەسۆۆۆۆۆۆۆتێک یا بەریە سۆۆۆۆۆۆۆتێک پێک دێنێ.
ئەوەندەی مەسۆۆۆەلەکە بە جەویەری شۆۆۆتەکانەوە ،لە یەکێتی سۆۆۆۆەیەتدا
یەیە ،ڕاگەیاندنی ڕەسمی سۆەیەر لە سەر ڕێبازی خۆی بەردەوامە و
شۆۆۆۆوێنەواری یەکالکەرەوەی لە زۆربەی ئەوانەدا دەبینم کە لە گۆەاری
 International Affairsدا ،کە بەر دەسۆۆۆۆتم کەوتوونە ،دەیان وێنمەوە تا
ئەوەی یەندێ نووسۆۆەری ڕووس لە یەموو ناتەباییەکی نێوان ڕووس و
ڕۆژاوادا الیەنی ستالین دەگرن بێ ئەوەی ناوی بێنن.
سۆۆۆۆیمایەکی بەیێز و ڕوونی ڕۆحی سۆۆۆۆەردەمی پەرەسۆۆۆۆترۆیکا بە بابەتی
نووسۆۆۆەرانتان و سۆۆۆیاسۆۆۆەتکارانتان و بیرمەندانتانەوە ،ئەوانەی خەریکی
کۆۆۆۆاروبۆۆۆۆاری نۆۆۆێۆۆۆودەو ەتۆۆۆی و دەرەوەن ،دیۆۆۆۆارە و لە یەرچۆۆۆیۆۆۆیەکۆۆۆی
خوێنۆۆدوومەتەوە الیەنگری لە یەموو کۆۆارێکی ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆا و لە یەموو
سۆۆۆۆۆەردەمەکاندا دەبینم ..با بە بۆنەوە بڵێم کە ماوەیەک بەر لە ئێسۆۆۆۆۆتا
نووسۆۆۆۆۆۆۆینێکی «ئەنتۆنی ئایدن»م لە بارەی سۆۆۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆۆۆەتی نێودەو ەتی
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خوێندەو ە تیایدا بیانوو بۆ یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتەکانی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر دێنێتەوە و بە
پێداویسۆۆۆۆتی زانیون و قسۆۆۆۆەیەکی خودی تۆشۆۆۆۆم لە پەرەسۆۆۆۆترۆیکادا لە
بارەی ئەمەریکاوە دیت کە بە قسۆەی ئایدن دەچێ لە سۆەر ئێوە بەاڵم
قسەی خە کی ئاسایی دەرەوەی دەسەاڵر لە واڵتی ئێوەدا دەخوێنمەوە
کە «ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیای ئەمڕۆ» باویان دەکاتەوە (ئەم ژمارە کەمانەی بەر
دەستم کەوتوون) ،شتی وەیا لە سەر سیاسەتی دەرەوەی کۆنی ڕووسیا
دە ێن بە ییب جۆرێ لەگەو قسۆەی بەرپرسۆاندا یەک نایەتەوە .ئەوەی
لە سۆۆۆۆەرجەمی بابەتی بەیێزکردنی ڕۆحی مەعنەوی و باوەڕبەخۆبووندا
دەیبینم ئەوەیە ڕاسۆۆۆۆۆۆتترین پێوەر بۆ زانینی ئاسۆۆۆۆۆۆتی مەعنەوی گەل و
تاکدا ،ئاسۆۆۆتی بەکاریێنانی ڕاسۆۆۆتگۆییە لە ڕەخنەلەخۆگرتن و داننان بە
کەموکورتی ،بەاڵم ڕەخنەگرتن لە خە کی تر و بەخۆدایە دان پێوی ستی
بە یاندەری نییە.
نوکتەیەک یەیە دە ێ ئەمەریکییەک بۆ شۆۆۆانازیکردن ،بە ڕووسۆۆۆییەکی
گور دەتوانم بەوپەڕی ئازادی سووکایەتی بە سەرۆکی ئەمەریکا بکەم،
ڕووسییەکەش گوتی جا ئەوە چییە؟ منیش چم بوێ دەتوانم پێی بڵێم.
نوکتەکە ،بە د نیاییەوە یە بەسۆۆۆۆۆۆۆتراوە بەاڵم تۆوی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتگۆیی تێدایە
چونکە جیاوازی بۆچوون و زۆری ڕۆژنامە و ڕێی ڕا دەربڕین و ئازادی
تاک و کۆ بۆ دەربڕینی یەرچییەکیان دەوێ و دەزگای ڕاگەیاندنیش
لەو واڵتانەدا کە بەرەو فرەیی ڕا و حیزب و بۆچوون بەرنامە دەچن لە
خزمەتی یەمووانۆدا بێ ،ڕێگە بۆ گوتنی یەموو شۆۆۆۆۆۆۆتێۆک خۆش دەبێ
چییان دەوێ بە بێ ترس ییب الیەک بیڵێن .مادام ناوەخنی دیموکراسی
ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەقینە ئۆۆازادی ڕەخنەگرتن بێ لە دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر و ڕەخنەش لە
ڕوونترین سۆۆۆیمایدا ژماردنی الیەنە چەور و سۆۆۆەقەتەکانی ژیان بێ لە
یەموو ڕوویەکەوە ،لە دەو ەتی دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی وا چۆۆۆاوەڕوان دەکرێ
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ڕۆژنامە و دەزگای ڕاگەیاندن الیەنە نەرێتی و ناشۆۆۆرینەکان ب ەنە ڕوو
تۆۆۆۆا ئەوەی خوێنەر وا بە یە ەدا بچی کە ئەو کۆمە گەیە خەریکە
دادەتەپێ ،لە کۆۆۆاتێکۆۆۆدا ئ ەگەر دامودەزگۆۆۆای ڕاگەیۆۆۆانۆۆۆدن لە دەو ەتی
یەکحیزبی و یەک ئایدیۆلۆژیدا بە دەسۆۆۆۆۆۆۆتی بێ دەبێتە کەرەسۆۆۆۆۆۆۆەی
باوبوونەوەی نیفا بە یە ڕشۆۆتنی پێدایە دا دەزگای شۆۆکسۆۆت واردوو و
باسۆۆکردنی ناشۆۆرین وەک مەالیەکەر و برسۆۆێتی بە تێری و تا کۆتایی
لستەی درۆی یە بەستراو و شێواو.
کێشۆەکە یەر ئەوە نییە دەسۆەاڵر حەزی بە پێدایە دان بێ ئەگەرچی
ئەوە یۆکارێکی بەیێزیشە ،بە کو کێشەی گەورە ئەوە مادام سستەمەکە
لە سۆۆۆۆەر یەک سۆۆۆۆتوون وەسۆۆۆۆتاوە ئەوەی یەڕەشۆۆۆۆەی تەپینی لێ دەکا
ئەوەیە کەموکورتییەکانی و پێچەوانەکانی باس بکرێن یا بە چاکە باسی
شۆۆۆۆۆۆۆتێ بکرێ کە لەگەو ڕەوتی بەردەوامیۆۆۆۆدا نەگونجێ و ئەوەش
پرۆسۆۆۆۆۆۆەیەکی دوورودرێژ و ماندووکەرە و ئەوەندە لە سۆۆۆۆۆۆەر خەزنەی
دەو ەر دەکەوێ حیسۆۆابی نازاندرێ .دەو ەمەند بە پێویسۆۆتی نازانێ بە
شۆۆۆۆۆۆۆانوبا یدا بگوترێ و لەزەر لەوەش نابینێ باسۆۆۆۆۆۆۆی وەجبە خۆراکە
نایابەکانی بکرێ و لەوە بێزی دەبێتەوە و وەڕس دەبێ یەموو تەمەنی
باسۆۆۆۆۆی شۆۆۆۆۆانازییەکانی و ئەو نیعمەتانەی بکرێ کە مەلەیان تێدا دەکا
بەاڵم نەوەی پێش ئێمە باسۆۆۆۆیان دەکرد ئەگەر یەژار ڕۆژی یەک ژەم
خۆراکی چەوری بە گۆشۆۆۆۆۆۆۆۆت و بەزەوە ببوایە چەوری خواردنەکە بە
لێویەوە دەمایەوە و ئێسۆۆۆۆۆۆۆکەکانی بە ڕێکی لە الی ما ەکەیەوە دادەنا.
ئەوەش بووە یەژارێکی تر ئەو ئێسۆۆۆۆۆۆۆکانەی بردبێ و لە الی ما ەکەی
خۆی داینۆۆابن ،ڕێۆۆک وەک دەزگۆۆای ڕاگەیۆۆانۆۆدنی واڵتە یەژارەکۆۆان کە
دەنگوباس بۆ خۆیە نان دادەیێنن.
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پەرەسۆۆترۆیکا بە ئاڕاسۆۆتەی ڕەخنەگرتن لە کەموکورتی و ئاشۆۆکراکردنی
خەوشەکاندا ،ئەگەر بە یەموو ئەو ماوەیەی ب ێوین کە بە سەر تەمەنی
دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتۆۆۆدا تێ ەڕیوە ،مەودای زۆری بڕیوە .ئۆۆۆارەزوویەکی
سووتێنەرم لە الی یەموو ئەو خە کە ئاساییانە دی کە بەریەمیانم لەو
گۆەارانەی ئێسۆۆۆۆۆۆتای ئێوە خوێندۆتەوە کە دەیانەوێ تۆ ەی ئەو سۆۆۆۆۆۆا ە
بێدەنگییانە بکەنەوە کە دەنگیان ک کرابوو و یەناسۆۆۆۆۆۆۆەیان بڕا بوو و
واقعی ان لێ شۆۆێوا بوو و دەیانەوێ یەموو ئەو ڕاسۆۆتییانە ئاشۆۆکرا بن کە
زیاتر لە شۆۆەسۆۆت سۆۆا ە لێیان پەنهان کراون و خۆبەخشۆۆانە باسۆۆی ئەو
چەوتی و کەمییانە دەکەن کە خۆیان ئاگایان لێیانە و ئەوەش وا کار
دەکۆۆاتە سۆۆۆۆۆۆۆەر دەروون کە بە ئۆۆازادی میللەتە پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتووەکۆۆانی
دەوروبەریاندا بگەن کە سێبەریشیان لە واڵتی خۆیاندا نەدیوە.
تا ئێستا ،زۆر شتم باس کرد و نهێنی گەورەی ناو پێچەکانی شەست و
پێنج سۆۆۆۆۆا ی پێش پەرەسۆۆۆۆۆترۆیکام ئاشۆۆۆۆۆکرا کرد ئەگەرچی ژمارەیەکی
کەمی یەندێ گۆەارتان نەبێ نەم وێندۆتەوە کە ژمارەیان لە دە پانزە
گۆەار و ڕۆژنامە زیاتر نییە .ئاشۆۆۆۆکراکردنی حیسۆۆۆۆاب کارێکی ئەوپەڕی
ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتە و وەک البردنی قەبۆۆۆاغی مەنجە ێکە تەوژمی یە می بەرز
بووبێتەوە لەگەو ئەو جیاوازییە گەورەیەدا کە مەنجەو یەسۆۆۆۆۆت ناکا و
ئەوپەڕەکەی دەتەقێ و پۆۆارچە پۆۆارچە دەبێ بەاڵم مرۆ بە کڕبوون و
داپۆشۆۆۆین و خنکاندنی بەردەوام بەرەو بەدگۆڕانی مرۆیی دەگەڕێتەوە تا
دەمرێ یا دەتەقێ..
ڕێی خۆالدان لە یەندێ شۆۆوێنەواری نەرێنی ،لە کاتی البردنی قەپاغی
«کۆمەاڵیەتی»دا نییە وەک ئەوەی لە یەنۆۆدێ نۆۆاوچەی واڵتی ئێوەدا،
وەک کردنەوەی دەفتەری تۆ ەسۆۆەندنەوەی کۆن لە نێوان خە کیدا کرا
و بەرپرسۆۆۆۆۆۆۆی یەکەم لەوەدا خاوەنی ئەو ڕێبازەیە کە لە ماوەی دەیان
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سۆۆۆۆۆۆۆۆا ۆۆدا بوو بە یۆکۆۆاری گردبوونەوەی تووڕەیی لە نۆۆاخی خە کۆۆدا و
خەمیۆۆۆان دەجوو و بە زۆرەملێ غەدریۆۆۆان دەکرد .لەو بۆۆۆارودۆخەدا
دەگوترێ کە ئەوانە بە شێکن لە سرو شتی شتەکان بەاڵم ڕاستییەکەی
بەشۆۆۆۆۆۆێکن لە سۆۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆۆتی دەروون چونکە شۆۆۆۆۆۆتی وەک کۆم یوتەر و
تێرمۆمەتر و سۆۆیسۆۆمۆگراف تووڕەبوون و تۆ ەسۆۆەندنەوە نازانن و ئەگەر
خە کی قەرەباە و سومغایت (سومگایت) لە ئاستی یۆشی ئامێر و یێزە
سۆۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆۆتییەکان بوایەن پێشۆۆۆۆۆۆوازییان لە نیعمەتی ئازادی دەکرد کە
ئامانجی ڕاستی ژیانی کۆمە گە ئادەمیزادە کە بۆ سەالمەتی و د نیابوون
لە بەردەوامێتی ،سۆۆۆۆۆۆۆووربوونی تێۆۆۆدایە و بە پەلە و بە شۆۆۆۆۆۆۆێوەیەک
کێشۆۆۆەکانیان چارەسۆۆۆەر دەکرد بەرژەوەندی ب ارێزرایە و ئەو زمانانەی
ڕقیان لە کرانەوەیە کڕ بوایەن تا بتەقنم
لە یەنۆۆدێ شۆۆۆۆۆۆۆوێنی کتێۆۆب و گوتۆۆارەکۆۆانمۆۆدا ،کە دوایەمینیۆۆان «لە
پەرۆشۆۆەکانی ژیان»ۆۆۆۆۆۆۆۆۆە کە سۆۆا ی  ١٩٨٨باو کراوەتەوە گوتوومە کە
دیموکراتی زما نی شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانەتییە و تەعبیر لە خۆی دەکا و لە کۆتایی
الپەڕە ١٥٦یدا یاتووە:

« دیموکراسی لە خاکی جیهانی سێیەمدا ڕوەکێکی نابە ەدە و ڕەگی
دانەکوتاوە مەگەر بەقەدەر ئەو ڕەگەی کە گیا لە یەندێ سەربان،
لێرە و لەوێ دایدەکوتێ و نە گەاڵی دەبێ و نە بەر چونکە ئەو
خاکەی دیموکراتی ڕەگی تێدا دادەکوتێ بۆ ئەو دەروون و بۆچوون
و سروشت و تۆڕی کۆمەاڵیەتی و پاش انی مێژوویی یاوردە و
ناتەبایە ،ئەو واڵتانەی ئەو خەسڵەتانەی تێدا نەبن بۆ ماوەیەکی
کاتیش نابنە خانەخوێی دیموکراسی و ڕایناگرن».
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ئەو قسەیە لەگەو قسەی گشتی بەرفرەوانتردا یاتووە کاتێ یەو م داوە
نەیامەتی دیموکراسی لە جیهانی سێیەمماندا بە ڕەیەندە مێژووییەکەی
ڕوون بکەمەوە کە لە ئەزەلەوە تا پێش یەک سەدە و چەند سەدەیەکی
دوای شۆۆۆۆڕشۆۆۆی فەرەنسۆۆۆی یەر نادیموکراسۆۆۆی بووە و جەختم لە سۆۆۆەر
پێشڕەوانی تێکۆشانی کردۆتەوە کە تەواو لە ڕۆحی دیموکراسی و ڕۆحی
گەل و سۆۆۆۆۆۆۆەردەم نامۆ بووە و ئەمەش بە درێژی لەو کتێبە ناوبراوەدا
یەیە .مادام نەبوونی دیموکرا سیش شانبە شانی بوونی دە سەاڵتێک بوو
کە بەردەوامبوونی بارودۆخەکەی پێ خۆش بوو بەو خەسۆۆۆۆڵەتانەشۆۆۆۆەوە
کە لە سۆۆەردەمەکانەوە مابوونەوە ،بەرپرسۆۆیارەتی دەکەوێتە سۆۆەر شۆۆانی
خۆی کە خۆی گەلەکەی یێناوەتە گۆڕەپانی سەدەی بی ستمەوە و دەبێ
لە کاتی پەیڕەوکردنی دیموکراسیدا ،کە چەندین سەردەم لە گۆڕ نراوە،
ئەوەی قەبووو بێ کە الدان و ناڕێکی ڕوو دەدەن.
ئەوەش ڕاست نییە و یەر کە پینەیەک لە بونیادی ڕایە ەی دەسەاڵر
یە تەکا ،بە داخسۆۆۆتنی دیموکراسۆۆۆی خۆ بەدەسۆۆۆت دەسۆۆۆەاڵتەوە بدرێ
چونکە یەزاران یەزار پینەی سۆۆۆسۆۆۆتەمی دیکتاتۆر یە دەتەکێ و خۆی
بە چاکردنەوەیەوە ماندوو ناکا ،الپەڕەی دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتی خۆی داناخا .بە
زەروورەر ،لێرەدا قسۆۆۆە ئاڕاسۆۆۆتەی پەرەسۆۆۆترۆیکا دەکرێ لەوەدا کە لە
سەریەتی داو بە دەم ئیرادەی خە کەوە بدا و بیانوو لە خۆی و ڕەفتاری
نەگرێ کە لێی نۆۆازانێ چونکە بە د نیۆۆاییەوە لە دایۆۆاتوویەکی نزیکۆۆدا
تیۆۆۆایۆۆۆدا لێهۆۆۆاتوو دەبێ چونکە ئەگەر بەرزکردنەوەی ڕۆحی تۆۆۆاک و
ڕێزگرتنی جیهۆۆۆانە نۆۆۆاوخۆییەکەی و بەرزکرنەوەی ورەی ،لە ئەرکە
سۆۆۆۆۆۆۆەرەکییەکانی پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکان و لە ناوەخنی ئەوانەشۆۆۆۆۆۆۆدا کردەی
بەیێزبوون و پ تەوبوون و ڕەگداکوتانی کیانی تاک و کۆ لە سۆۆۆۆۆۆۆنووری
پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکادا یەن ئەوەش بە زا بوون بە سۆۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆۆووکایەتی و
چارەسۆۆۆۆەری ئەو شۆۆۆۆکسۆۆۆۆتانەی کە ڕوو دەدەن ،نەک بە ڕەتکردنەوەی
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دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی و داخسۆۆۆۆۆۆۆتنی دەر گای کرانەوە چونکە ئە مانە خاوەنی
مێژووی ی خۆیۆۆۆۆان یەیە کە بیرۆکرار و دەمۆۆۆۆاە بەبەردبووەکۆۆۆۆان و
پشۆۆۆۆۆۆۆووکورتەکۆۆانن ،خە کیش بۆ کرانەوە سۆۆۆۆۆۆۆەرکردەی وایۆۆان نۆۆاوێ
ئەنجۆۆۆۆامەکەیۆۆۆۆان دووپۆۆۆۆاتکردنەوەی داخراوەکۆۆۆۆان بێ بۆ گەڕانەوە بۆ
داخستنی پەنجەرە و بڕینی زمان و تێکشکانی یە بژاردن.
دوای ڕەتبوون بە سۆۆەر یەندێ سۆۆەرنجدا لە بارەی وردەسۆۆەرنجەکانی
الپەڕە  ٢٨و  ٢٩دەگەمە ناوەڕاسۆۆۆۆۆۆتی الپەڕە  ٣٠کە تیایدا دە ێ« :لە
یەر کەسەوە بە پێی توانا و بۆ یەر کەسە و بە پێی کارەکەی» ئەوەش
یەکێکە لە درو شمە جوان و ئی شتیاکەرەوەکان کە ناوبانگی زۆر ئا سۆی
بڕیوە و وا تەماشۆۆۆۆا کراوە کە بە گەنەویسۆۆۆۆتە و دەمەتەقێ یە ناگرێ و
«یەر کەسۆۆۆۆە و بە پێی پێویسۆۆۆۆت» یش بۆ سۆۆۆۆەردەمی کۆمۆنیزم دوا
دەخا.
من نازانم چۆن کاروبار لە دەو ەتە سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالسۆۆۆۆتەکان ،بە تایبەتی لە
یەکێتی سۆۆۆۆەیەتدا جێگیر بوونە تا ئەو دروشۆۆۆمە جێبەجێ بکرێ کە لە
ڕاسۆۆتیدا ڕوویەکی سۆۆیاسۆۆییە بۆ ڕازیکردنی خە ک لەو سۆۆسۆۆتەمەی کە
بەرزی کردۆتەوە و مەحا ە بزاندرێ مرۆەێک توانای چەندە و چەندی
لەو توانایە گل داوەتەوە و چەندی لێ سۆۆۆۆەرف کردووە .ناشۆۆۆۆزانین چی
لەو توانایە بکەین کە کەسۆۆێ یەیەتی و بۆ کارێکی کە پێی سۆۆ ێردراوە
سۆۆۆۆۆەرفی ناکا .بە دەگمەن نەبێ ،ئەوەش نازانین کەسۆۆۆۆۆێک چەندی لە
ئەرکەکەی ئەنجام داوە و ناشزانین بەیای ئەوەی ئەنجامی داوە چەندە.
لەو واڵتانەدا کە ئەو درو شمەیان بەرز نەکردۆتەوە کێ شەی گەورە لەو
مەسۆۆۆۆۆۆۆەالنەدا نییە چونکە بنەمای «عرض وطلب – بەردەسۆۆۆۆۆۆۆت و
خواسۆۆۆۆۆتراو»  Supply and demandوەاڵمی زۆر پرسۆۆۆۆۆیار دەداتەوە و
ملیۆ نان کەس کار بۆ خۆ یان دەکەن و بەریەمی کارەکە یان دەخەنە
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بازاڕەوە و نرخەکەش لە سۆۆۆەر بیرۆکەیەکی پیرۆزی پێشۆۆۆینە ناوەسۆۆۆتێ
کە ڕەچاوکردنی ئەرک بێ...
چاودێری دارستان ئەرکی ئەوەیە لە سەر بورجێک دانیشێ و چاودێری
دەسۆۆۆۆۆۆۆ تدرێژیکردن و ئاگر کەوتنەوە ب کا و زۆربەی کاتە کانی بە بێ
کارێکی ڕوون بەسەر دەبا و کارەکەشی ئەنجامێکی یاوسەنگ یا پێوراو
یا شۆۆۆۆتێ نییە ب رێتە بازاڕەوە .ئەمە توانای چەندە و کارەکەی چەند و
نرخی چەندە؟ ئەی چۆن جیاوازی لە نێوان دوو چاودێردا دەکرێ کە
یەکێکیان گورجوگۆ ە و ئەوی تریان تەمبە ە لە کاتێکدا یەردووکیان
لە سۆۆۆۆۆۆۆەر کورسۆۆۆۆۆۆۆی چۆۆاودێریکردن پۆۆان بوونەتەوە و کێ چۆۆاودێری
کارەکەیان دەکا...؟ ئەوانە یەموو پرسیاری بێوەاڵمنم
مامۆسۆۆۆتایەک وانە بە قوتابیان دە ێ و ژمارەی مامۆسۆۆۆتایان بۆ نموونە،
لە ڕووسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆا ،بە د نیۆۆاییەوە چەنۆۆد ملیۆنێکە ،کۆم یوتەری وا لە کوێ
دێنیت تا ڕێژەی ئەو یەو ەی داویەتی ،بە پێی «تواناکەی» بژمێریت؟
ئەی نرخی یەموو توا ناکانی چەندە تا ئەو بەشۆۆۆۆۆۆۆەی لێ دەربێنیت کە
تەمبە ی تێدا کردووە؟ پێوەری یە سۆۆۆۆۆەنگاندنی یەو ی مامۆسۆۆۆۆۆتایەکی
تەواو بەتوانا و مامۆسۆۆۆۆۆۆۆتایەکی کەمتواناتر چییە؟ ئەمانە پرسۆۆۆۆۆۆۆیاری
ڕاستەقینەن لە سەر شتێک کە تەنها دروشمێکی سەرنجڕاکێشە.
یەک ملیۆن شۆۆوفێری تاکسۆۆی ،یەندێکیان کاران و یەندێکیان تەمبەو
و یەندێکیان دزن و یەندێکیان شۆۆۆۆۆۆەرەفمەندن ..یەر یەکەیان چی لە
تواناکەی خۆی سۆۆۆۆۆۆۆەرف کردووە و چی بە گوێرەی کارەکەی ئەنجام
داوە؟ ئەگەر بە درێژایی حەفتە و مۆۆانۆۆگ و سۆۆۆۆۆۆۆۆاو و یەموو تەمەن
چاودێر بۆ یەر یەکێ لە شۆۆۆفێرەکان دابندرێ ناگەین بە سۆۆێبەری ئەو
سۆۆێبەرە باسۆۆکراوانە لەوەی ئەو ئەفەندییە ئەنجامی داوە و قوڕ بە سۆۆەر
ئەو چاودێرەی کە دەیەوێ ئاڕاسۆۆۆتەی ڕۆیشۆۆۆتنی و کاتی گەیشۆۆۆتنی بە
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پێی ویژدان ۆۆاکی ئەو شۆۆۆۆۆۆۆوفێرانە بزانێ کە لە پێوانەکۆۆاری تیۆرییۆۆانۆۆدا
مرۆەایەتییان لە دەست داوەمم
کرێکۆۆۆارێکی خە ووز و یەکێکی ئە مۆۆۆاس و یەکێکی زێڕ ...زەڕنگەری
پالتین و یەکێکی زیو و یەکێکی تووج ...ئاوریشۆۆۆمچن و حەسۆۆۆیردوور و
گونیەدوور ...بۆیاغچی پێاوی و خمچی و سۆۆۆۆبووغچی خانوومم ئەو بنەما
ناوبراوانە چۆن بە بێ زۆرەملێ و یە سۆۆەنگاندنی سۆۆەرکێشۆۆانە و دانانی
جارێ ڕاست و جارێ یە ە لە سەر ئەمانە دەسەپێ و بنەمای «عرض
وطلب  -بەردەست و خواستراو»یش بە کوشتنی ئازادی کار و ئازادی
کڕین و فرۆشۆتن و ئا ووێر کوژرابێ؟ ئەی کرێی ئەو کرێکارە چییە کە
خاک یە دەکەنێ و ئە ما سێک دەدۆزێتەوە و ئەی یاوڕێکەی چۆن کە
ییب نادۆزێتەوە؟ ئەگەر ئەوەی دۆزیشۆۆۆۆۆیەوە یەموو ڕۆژەکەی تری بە
تەمبە ی بەڕێ کرد چۆن دەبێ؟
نیگارکێ شێکی کاریکاتێرست و یەکێکی سوریالی و یەکێکی «تکعیبي -
سۆۆۆۆۆۆۆێجۆۆایی» کە زانیمۆۆان چەنۆۆد سۆۆۆۆۆۆۆەعۆۆار کۆۆاریۆۆان کردووە چۆن
بەریەمەکانیان یە دەسەنگێنین؟ ئەگەر بە وردیی نەزانین یەر یەکە و
چەند سۆۆۆۆۆۆۆەعار کاری کردووە ،چۆن کرێکانیان دیاری بکەین؟ نرخی
کاریکاتێرەکە و سۆۆۆۆۆوریالییەکە و «تکعیبي  -سۆۆۆۆۆێجایی»یەکە چەندە؟
ئەی ڕێژەی کرێی ئەو نیگارکێشانە لەگەو کرێی گسکدەرێکی شەقامدا
چۆنە گەر زانیمان کارەکانیان بە بێ کەمتەرخەمی ئەنجام داوە؟
فڕۆکەوانێکی مێۆۆگ و یەکێکی کۆپتەر و یەکێکی تری بۆۆاریە گر؟ لە
جەنگدا؟ لە ئاشۆۆۆتیدا؟ شۆۆۆەو؟ ڕۆژ؟ زسۆۆۆتان؟ لە ڕایێناندا؟ لە کاردا؟
ئەمانە چ ڕەنگدانەوەیەکیان لە ئاوێنەی «یەر کەسە و بە پێی ...و یەر
کەسە و بە گوێرەی »...دەبێ؟
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بە کورتییەکەی ،ئەو بنەمایە لە سۆۆەر کاغەز و لە خەیا ی تیۆریسۆۆازاندا
نەبێ جێبەجێ نابێ و دەشێ پشتگوێ ب رێ و پێویستیشە بە تەواوەتی
پشۆۆۆۆۆۆتگوێ ب رێ و بە زەبتوڕەبتی گشۆۆۆۆۆۆتی بۆ دیاریکردنی کرێی بوارە
جیاوازەکان ڕەفتار بکرێ:
 .١مەترسۆۆۆییەکەی .٢ .قورسۆۆۆییەکەی .٣ .یونەرییەکەی ...و شۆۆۆتی لەو
بابەتانە ئەگەرچی بنەمای ڕووی خۆش بە کرێکاری نایونەریش لەنگ
دەکا .لە زۆر واڵتی جیهاندا چارەسۆۆۆەری کێشۆۆۆەی کرێ بە دیاریکردنی
زۆرترین و کەمترین کرێ بە پێی توانا و لێهاتوویی بنەماکانی یە کشان
و مەرجەکانی لێهاتوویی ،بە پشتبەستن بە شەیادە و شارەزایی کراوە و
بۆ دوورخسۆۆۆۆتنەوەی مەترسۆۆۆۆییەکانی خراپەکاری و تەمبە ی یاسۆۆۆۆاکانی
سزادانی شی لەگە دایە و ڕا ستییەکی گرنگ و بااڵدە ستی ئەو حی سابانە
بۆ ڕێک ستنی کاروبارەکان دەمێنێتەوە ئەوەش دوو لقە:
 یەکەمیان ئەوەیە کاریگەری یەر سۆۆسۆۆتەم یا ڕێک سۆۆتنێک بۆ
بنەماکانی کار و بەڕێوەبردن و ئاڕاسۆۆتەکردن ،لە سۆۆەر ئاسۆۆتی
شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانەتی ئەو مرۆوانە وەسۆۆۆۆتاوە کە جێبەجێی دەکەن و
ناشۆۆێ ڕەفتاری وەعزدەرانی خە ک لە سۆۆنووری داد و ویژدان
و بەرژەوەندی و ڕێزی یاسا و ئەرک و مافدا بێ.
 دووەمیان ئەوەیە گەشۆۆانەوە بە جوانی دروشۆۆم و ڕێک سۆۆتن و
تەکنیک چارەکە سەموونێک بە دەست نایێنێ ئەگەر گەشەی
ئابووری نەبێ.
ڕەنگە ئەوەی دەبێتە یاوکار بۆ ڕوونکردنەوەی مەبەسۆۆتی ئەو دروشۆۆمە
لە واقیعۆۆدا ئەوە بێ کە ئۆۆاین لە یەک ئەرک پتر دەخۆۆاتە ئەسۆۆۆۆۆۆۆتۆی
ئایندار و ئەو ئەرکەش نە خێری پێ دەگەیەنێ نە جلوبەرگی بۆ دابین
دەکا نە جێی حەوانەوە و بە بێ دروشم و یاندانی کەس بەڕۆژوو دەبێ
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و نوێژ دەکۆۆا و دەچێتە حەج ،یۆکۆۆارەکەش ئەوەیە کە بۆۆاوەڕی پێیۆۆان
یەیە بەو حیسۆۆابەی فەرمانی خوای گەورەن بەاڵم گەورەترین زامن بۆ
جێبەجێکردنی ڕێنماییەکانی دنیا ئەوەیە ئەوانەی ئەنجامی دەدەن باوەڕ
بکەن کە سۆۆۆۆۆۆۆوودی بۆیان دەبێ .گوتەی «سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیالیزم دایێنانی
جەماوەرە» و «لە یەر کەسە و ...بۆ یەر کەسە »..بەو حیسابەی جێی
جێبەجێکردنیش بێ ئەوە ناگەیەنێ ،ئەگەر بەرژەوەندییەکی دیاریکراوی
تێدا نەبێ چ سۆۆۆۆۆۆۆوودێکی نابێ .کە دەشۆۆۆۆۆۆۆڵێن خە ک دوای دەکەون،
مەسەلە ئەوەیە کە یە بژاردنێکی تریان نییە.
لە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆت یدا ،دەکرێ دروشۆۆۆۆۆۆۆمی بۆش بە دەر گای یەموو کارگە و
مزگەور و سۆۆینەمای بان لووتکەکان و ناو دۆ ەکانەوە یە بواسۆۆرێن بێ
ئەوەی لە گەشۆۆۆۆۆۆۆەکردندا چ نرخێکی یەبێ بەاڵم زۆر جار کاریگەری
گەڕانەوەی بەرەو دواوەی دەبێ چونکە جگە لەوەی سۆۆۆۆۆۆۆوودمەنۆۆدانی
دەزگاکانی دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر بۆ بەرخۆری بەکاری دێنن واتایەکی تری بۆ
بەکاریێنان نییە.
شتێکی تری ئەوپەڕی گرنگ یەیە کە ئەو دروشمە لێی خافڵە ئەوەش
ئەوەیە کە پەرەسۆۆۆۆۆۆەندنی تەکنیک کەرەسۆۆۆۆۆۆەی بەریەم دابین دەکا و
کۆاریش دەیۆان جۆار توانۆای بەریەم بەرز دەکۆاتەوە و ئەوەش دەچێتە
ژیانی سۆۆۆۆۆۆەردەمەوە و جێی دەسۆۆۆۆۆۆتی مرۆ دەگرێتەوە و تەنانەر کاری
مەترسۆۆۆۆیدار لەو کارگانەی کە تیشۆۆۆۆکیان تێدایە «ڕۆبۆر» ئەنجامیان
دەدا و ڕێی تێ دەچێ کارمەندێکی لێهاتوو ،کلیلی کارگەیەک با بدا و
بە تەنها ،لە بری سەدان کرێکار ،یەموو کارەکان ئەنجام بدا.
بە دوور یشۆۆۆۆی نازانم ڕۆژێک بێ ئاسۆۆۆۆتی زانسۆۆۆۆت ئەوەندە بگۆڕێ ئەو
دروشۆۆۆۆمە کە لە بنەڕەتدا بێ ناوەڕۆکە ،لە بەین بچێ .زیادەڕۆیی ناکەم
ئەگەر بڵێم دروشۆۆۆۆۆمی داس و چەکووشۆۆۆۆۆیش ناوەڕۆکی سۆۆۆۆۆۆزداری بۆ
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نەمرکردنی کاری سۆۆۆۆۆۆۆەرە تایی ،لەوە ز یاتری تێۆدایە کە «دکتۆاتۆری
پرۆلیتار» لەخۆی دەگرێ و یەرگیز لە ییب واڵتێکی سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالسۆۆۆۆتیدا
بەدی نەیار .کاتێ خەاڵتی کەسۆۆۆۆۆۆۆێکی کەم توانا لە تایبەتکارێکی ،بۆ
نموونە بواری پزیشۆۆۆۆۆۆۆۆۆک ،زیۆۆاتر دەکۆۆا و د ڕەقۆۆانە ڕۆ ی زانۆۆاکۆۆان و
ئەندازیاران و لێهاتووان بزر دەکا ،لەو واڵتانەدا کە بۆیان یە کەوتووە
پێشۆۆۆۆکەوتنی زانسۆۆۆۆتی و تەکنیک تیایاندا ڕوو بدا ،لە ئاسۆۆۆۆتی بۆچوونە
ئاستبەرزەکاندا پاشەکشە دەکا .لە « شۆڕشی فەریەنگی» چین دیتمان
گا تە بە یەر ئاستێکی عەقڵ و لۆژیک دەکرا.
داس و چەکووش دروشمێکە بۆ یەموو سەردەمەکانی دوای سەردەمی
بەرد گونجاوە تا یەزار سۆۆۆۆۆاو یا زیاتر پێش ئێسۆۆۆۆۆتا چونکە لە کۆنی و
بێواتاییدا لە ئاسۆۆۆتی چوارچێوەی دەرگا و سۆۆۆەربانی خانووی جزیرییە و
دوای ئەوەی سۆۆۆووک تەماشۆۆۆای زانسۆۆۆت و تەکنیک و پیشۆۆۆەسۆۆۆازی و
شۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆتانەتی و خودی کرێکاری لێهاتوو دەکەن ،ئەوپەڕی گرنگییان
ڕێ ۆشۆۆۆۆکردنە بۆ دەسۆۆۆۆەاڵتی بیرۆکراتی کە لە ئاسۆۆۆۆتی نەخوێندەواری
خۆیەوە دەسۆۆۆت بە سۆۆۆەر ئەو کۆمە گەیەدا بگرێ کە بیرۆکەی داس و
چەکووش بە سۆۆۆۆەریدا زا ە و بە یەک لێدانی ئەو دروشۆۆۆۆمە بە سۆۆۆۆەر
یەموو قەبارە و گرنگی و بۆچوونی کرێکاری دەستڕەنگین و ئەندازیار و
وەرزشۆۆۆۆۆۆکاری کارگەکاندا زاو دەبێ و الیەنگری جەماوەری کرێکارانی
وەک خۆی نەخوێندوو بۆ خۆی ڕادەکێشێ.
چەند بەراوردێکی قورسۆۆۆۆۆۆە ڕۆ ی قە ەم و دەفتەر و کەشۆۆۆۆۆۆتیی کەونی
بسۆۆۆۆڕێتەوە و دروشۆۆۆۆمی شۆۆۆۆتێ بەرز بکرێتەوە کە ڕەمزی سۆۆۆۆەردەمی
نەخوێندەوارییە .با عاشۆۆقانی دروشۆۆمە ڕێکەوتەکان بەو یە ەیەدا نەچن
پێیان وابێ کەرامەتی چینی کارگەر بەو شتە خەیا ییەوە وابە ستەیە کە
لە کۆنەپەرسۆۆۆۆۆۆۆتیدا نقوم بووە جا دەسۆۆۆۆۆۆۆتکەوتی کرێکار و ناکرێکار لە
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سێبەریدا یەرچییەک بێ و دەستکەوتی کرێکاری سویدی و دانمارکی
کە داس و چەکوش لە دروشۆۆۆۆۆۆۆمیاندا نییە لەگەو بارودۆخی کرێکاری
بولگاری و ڕۆمانیدا ،لە ڕووی خۆشییەکانی ژیانی ماددی و حیسابکردنی
کەرامەر و ڕێزگرتنی بۆچوونەوە پێوانە ناکرێ.
جگە لەوەش ،نۆۆاواقعییەتی دروشۆۆۆۆۆۆۆمە پیرۆزە ڕێکەوتەکۆۆان کۆۆاریگەری
مەترسیداری لە سەر دواکەوتنی جۆری پیشەسازی و کەمایەتییەکەی
یەیە و خوێندنەوەیەکی سەرپێیی بابەتی  Simon Chilewichی نووسەر
کە لە ژێر نۆۆاوی  Business and Perestroikaدا نووسۆۆۆۆۆۆۆیویەتی و لە
ژمارەیەکی کانوونی دووەمی ١٩٨٩ی  International affairsدا کە لە
مۆسۆۆۆکۆ دەرچووە باو کراوەتەوە ناکارایی ئەو دروشۆۆۆمانە لە سۆۆۆێبەری
بیرۆکراتی و یەسۆۆۆۆۆۆۆتی خەسۆۆۆۆۆۆۆارەر الی تاک ئاشۆۆۆۆۆۆۆکرا دەکا .لە ناو
قسەکانیدا دە ێ لەگەو وەزیری پیشەسازی کەرەسە وردەکانی ڕووسیدا
پێک یاتووە ئاسانکاری بۆ کارگەیەکی خۆشەکردنی پێست بکرێ بەاڵم
سۆۆۆۆۆۆۆۆا ێکی تەواو تێ ەڕی و یەک یەنگۆۆاو نەنراوە ،بەربەسۆۆۆۆۆۆۆتیش لە
سۆۆاردوسۆۆڕی وەزیرەوە نییە بە کو سۆۆروشۆۆتی کیسۆۆە ڕەوی بیرۆکراتی و
نەگەیشتن بە بڕیاری دەستەجەمعی بەربەستن.
گەالن بۆ ئەوەی بۆیۆۆۆۆان دەرکەوێ ئەو دروشۆۆۆۆۆۆۆمە ڕێکەوتۆۆۆۆانە چ
چاوخە ەتاندن و بێمەعناییان تێدایە ،بە تاقیکردنەوەی ئەوەندە تا دا
تێدەپەڕن ،بەشۆۆۆۆۆی ئەوە دەکا یەموو دنیا جارێکی تر بە یەمان یە ەدا
بچێتەوە و تاقیکردنەوەیەکی یاوشۆۆۆۆۆۆۆێوەش کە بە ئارەزووی خۆبەخۆوە
وابەسۆۆۆتە بێ تێ ەڕێنێ ...من ئەوە دەپرسۆۆۆم ئاخۆ بیرۆکرار ڕازی دەبێ
پرۆژەیەکی خۆی دوا بکەوێ وەک پرۆژە گشۆۆۆۆۆۆۆتییەکۆۆۆۆان بە یۆی
قیرسۆۆۆۆۆۆۆیچمەیی خۆی و پابەندبوونی خۆیەوە بە مەرجی نەکردەوە دوا
دەکەون و ئۆۆایە ڕازی دەبێ ئەو پۆۆارەیەی بۆ ئەنجۆۆامۆۆدانی پرۆژەیەک
153

تەرخ ۆ ان کراوە ،لە مۆۆاوەی چۆۆاوەڕوانی بەدەسۆۆۆۆۆۆۆتهێنۆۆانی ڕەزامەنۆۆدی و
ئەنجامدانیدا ،یەر جارە و بەشێکی لێ ب ورێ؟
لە بیرمە یاوڕێیەک لە واڵتەکەمدا ،پێش پتر لە بیسۆۆۆۆۆۆۆت سۆۆۆۆۆۆۆاو ،کە
سۆۆۆۆۆۆۆەرمۆۆایەی خۆی بۆ ئەنجۆۆامۆۆدانی پرۆژەی حکوومەر بەکۆۆار دەبرد
یەندێ بەرپرسۆۆۆی حیزبی دەدواند ،بە د سۆۆۆۆزی و ڕاسۆۆۆتگۆیی تەواوەوە
گوتی :بەڕێزان ئێوە ئەوە تان بەسۆۆۆۆۆۆۆە لە پرۆژەی گەورە کەرەسۆۆۆۆۆۆۆەی
گرانبەیادا کار بکەن و با یاوردەکردنی شێلمان بۆ ئێوە بێ بەاڵم با من
بزمار و کلی س و دەمبووس بێنم چونکە ئەو وردە پێویستییانە بە بیری
ئێوەدا نۆۆایەن و خە کیش ڕۆژانە پێویسۆۆۆۆۆۆۆتیۆۆان پێیۆۆان دەبێ .ئەوەش
قسۆۆەیەکە لە یەموو کۆمە گایەکدا ڕاسۆۆتە چونکە حکوومەر ناچێتە ناو
خەتەئاوی لۆکە و ناو پاکەتە پسۆۆکیت و شۆۆێرەی بۆڕی ئاو و سۆۆەدان و
سەدان بەرژەوەندی ورد و سووکەوە کە تاک لە یە سوکەوتی ڕۆژانەدا
لەگە یۆۆۆانۆۆۆدا دەژێ .حکوومەتیش ئەگەر نەتوانێ ئەوانە بکۆۆۆا بە ییب
جۆرێکیش ناکرێ بچێتە نێوان خە ک و ئارەزووە ڕەواکانیانەوە و خوێی
س یی و دۆ شاوی سوور و دەرزی بە قەبارەی جیاوازەوە و بە شی خۆی
مەرەکەب و قەیتۆۆانی پێاو ...و  ...لە یەر کۆۆاتێکۆۆدا پێویسۆۆۆۆۆۆۆتی بێ و
نەبوونی ئەوانە ،یەزار بیانووی ملمالنێکردنی دادۆشۆۆۆۆۆۆین و بەرپاکردنی
سۆسیالیزم داد نادەن.
ئەو ڕۆژەش کە یەسۆۆۆۆۆۆۆتی خە ک وەیا لێڵ دەبێ بە الیانەوە بوون و
نەبوونی پێویستییەکان لە بازاڕدا ،بە کاوێژکردنی نەمانی پێداویستی بە
درێژایی ڕۆژ گار ،وەک یەک یان لێ دێ و ئەوە گر نگ نامێنێ ئاخۆ لە
بێتوانایی حکوومەر و سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمە سۆۆۆۆاالرە سۆۆۆۆەپاوەکەوەیە یا کاری
شۆۆەیتان و ڕۆحە شۆۆەڕانییەکانە و دروشۆۆمەکانیش ،یەموو دروشۆۆمەکان،
بە شۆۆۆۆۆەکاوەیی دەمێننەوە و ئەو بەشۆۆۆۆۆەی خۆیان لە پیرۆزی دەبێ کە
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شۆۆایسۆۆتەی نین و قسۆۆە لەم ڕووەوە درێژ دەبێتەوە بۆیە دەسۆۆتبەرداری
دەبم و دەچمە سەر یەندێ لەوانەی لە ناوەڕا ستی الپەڕە ٣٢دا یاتووە
و دە ێ:

«بە پێی قسەی لینین ،سۆسیالیزم و دیموکراسی لێک جیا
ناکرێنەوە».
دیموکراسۆۆۆی ،بە واتا ڕاسۆۆۆتییەکەی ،شۆۆۆتێکی دیارە و بیانوو یە ناگرێ و
دوای بوونی بە گەی شۆۆۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆۆۆتانەتی لە واقعی کۆمە گەدا یا بە الی
کەمەوە بوونی بۆۆاوەڕی تەواو پێی ،حوکمێکە لە بۆۆاوەڕی یەمەجۆرەوە،
واتە لە چەنۆۆۆۆد حیزبێکەوە سۆۆۆۆۆۆۆەر دەردێنێ و ییب حیزبێۆۆۆۆک یۆۆۆۆا
ئۆۆایۆۆدۆلۆژیۆۆایەک ڕێی نۆۆابێ لە ڕێی بێۆۆدەنگکردنی الیەنەکۆۆانی ترەوە
دەسەاڵر بۆ خۆی بهێڵێتەوە.
ئ ەگەر ئاو یا تە ماشۆۆۆۆۆۆۆۆای بابەتەکە بکەین قسۆۆۆۆۆۆۆە کانی لینین ئازادی
یە بژاردن تەنها بەو کەسۆۆانە دەدا کە باوەڕیان بە سۆۆۆسۆۆیالیزم یەیە و
مۆۆۆۆافی یە بژاردن لە پراکتیکۆۆۆۆدا ،بە پێی لۆژیکی لینین تەنگەبەر
دەکرێتەوە و یەر بە دەوریی ئەو سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزمەدا دەخولێتەوە کە خۆی
دایمەزراندووە و تەنانەر خودی چینی کرێکارانیش ناتوانێ لەو بازنە
دەربچێ کە لینین بە دەوریدا کێشۆۆۆۆۆاویەتی ،ئەویش بازنەی دیکتاتۆری
چینی کرێکارە.
ئەوەش ڕوونە کە دکتۆۆاتۆری لە الیەن ملیۆنۆۆان کەسۆۆۆۆۆۆۆەوە ،تەنۆۆانەر
سۆۆۆۆەدانیشۆۆۆۆەوە پەیڕەو ناکرێ و پێویسۆۆۆۆتی وا دەخوازێ شۆۆۆۆێوازێکی وا
بۆۆۆدۆزرێتەوە مۆۆۆافی دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر لە کۆۆۆارمەنۆۆۆدانەوە بۆۆۆدرێ بەوانەی
نوێنەرایەتییان لە بەڕێوەبردنی بەرژەوەندییەکاندا دەکەن و بەوەش لە
واقعی جێبەجێکردندا ،بۆ یەمیشۆۆۆۆۆۆۆە لە پەیڕەوکردنی ئایدۆلۆژیا د نیا
دەبێ کە مافی کارگەران بۆ دکتاتۆرییەر لە دەست ناچێ.
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ئەوە ڕاستییەکی بیندراوی یەست ێکراوی بەرچاوە و یەبوونی مسۆگەرە
و پێشۆۆۆۆۆۆۆتریش پەیڕەو کراوە زەقترینیان لە بواری باوەڕی ئاینیدایە کە
کە سی سەر بە دینێکی دیاریکراو ئەو یە بژاردنەی نییە لێی دەرچێ و
بچێتە دینێکی ترەوە یا بێدینییەوە ،لەگەو ئەو سەرنجەدا کە دین خۆی
لە خۆیدا بیانووی بوونی یەیە کە ئیرادەی خوای جیهانانە نەک ویستی
کەسێک یا چەند کەسێک.
دەشزانین ئەم بنەمایە لە سەردەمی ستالین و دواتردا بە کوێ گەیشت
و لە مێژوودا بە دەگمەن ماف لە خاوەنماف دابڕاوە وەک ئەوەی مافی
یە بژاردن لە کرێکارانی دەو ەتی سۆۆۆۆەیەر دابڕا و تەنانەر یاخیبوون
لە دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتی «ئەکلیریک»یش لە الیەن ئاینییەکانەوە لێرە و لەوێی
کار و شۆۆوێندا ڕوویانداوە بەاڵم یەرگیز لە سۆۆەردەمی سۆۆتالین و دوای
ئەویشۆۆۆۆۆدا شۆۆۆۆۆتی وا لە الیەن کارگەران و غەیری کارگەرانەوە نەبووە.
ئەمڕۆش پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکۆۆا لە بەرزاییەوە ئەو موژدەیە دێنێ و ییوای
خە کی بووژایەوە و بە مەودادان بۆ دەربڕینی شۆۆتگەلێ کە دەیان سۆۆاو
پەنگیان خواردۆتەوە یەناسەی حەوانەوەیان یە کێشا .ئەوەش ڕوونە بە
قەدەر درێژایی بێبەشۆۆبوونی خە کی لە ئازادی ئاخافتن ،د ۆشۆۆییان بە
قسەکردن درێژەی دەبێ و تواناشی بۆ تۆ ەکردنەوە لە تاریکی ڕابوردوو
زیاتر دەبێ.
بەاڵم د ەڕاوکێ منێۆۆۆۆک پڕ دەکۆۆۆۆا کە جگە لە بەردەوام ڕوانین لە
وردەکۆۆارییەکۆۆانی ڕابردوو و ئێسۆۆۆۆۆۆۆتۆۆا و ڕێتێچوونی دایۆۆاتوو کە لێیۆۆان
دەکەوێتەوە ،ییچم لە ییچیۆۆدا نییە و گومۆۆانی حەتمییەتی تێ ەڕبوونی
« مانگی یەنگوینی» لەگەو بەسۆۆۆۆۆۆۆەرچوونی لەزەتی خۆبەتا کردنەوە و
بە تا بوونی جانتۆای گلەیی و ڕەخنە و تاوانبۆارکردن پڕم دە کا ،ئەو جا
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چاویان دەکرێتەوە و ڕاستییەک بە سێ باسکەوە دەبینن کە د ۆشکەر
نییە کە توند کۆمە گە دەگرن:
 یەکەمیۆۆان بەردەوامی دکتۆۆاتۆری پرۆلیتۆۆار و نۆۆاوەڕۆک و ئەنجۆۆامە
د یارە کانیەتی کە دک تاتۆرییەر دەداتەوە بە چینی فەر مانڕەوا یان
کە بە زەروورەر کارو باری خە کی ڕ ێک دە خا و ناکرێ یەموو
گەل لە بارێکدا بن فەرمانڕەوایی بکەن.
 دووەمیان ئەوەیە کە حیزبی تاک ئەگەر کەس نەبێ ملمالنێی بکا
ئەو ڕۆ ە دزێوە دەبینێ کە لە ڕابردوودا دیویەتی چونکە کۆمە ێ
مەالیەکەتی پۆۆۆاکژ نین تۆۆۆا ئۆۆۆارەزوو و حەزی خۆدەرخسۆۆۆۆۆۆۆتن و
خۆسەپاندنیان بە سەر خە کدا نەبێ.
 سۆۆۆۆۆۆێیەمیان ئەوەیە کە ئایۆلۆژیای تاک کە یەموو ئایدۆلۆژیایەکی
تر ،لە تەنگەبەرترینیانەوە تا بەربەرینترینیان بەربەسۆۆۆۆت دەکا ،ئەو
خە کە لە نێوان بازنە داخراوەکانی خۆی و دروشۆۆۆۆۆۆۆمە مێژوویی و
تازە دایێندراوەکانیدا دەخولێنێتەوە و لە ئەنجامیشۆۆۆۆۆۆۆدا بەو دەردە
تیماری خە ک دەکا کە دەیەوێ چارەسۆۆۆۆۆەری بکا .دروشۆۆۆۆۆمە تازە
دایێندراوەکەش کە باسم کرد ،لەوە زیاتر نابێ کە ببێ بە دایێنانی
یەک یۆۆان چەنۆۆد داڕشۆۆۆۆۆۆۆتنێکی نوێ بۆ نۆۆاوەڕۆکی کۆنەوە چونکە
سۆۆۆسۆۆیالیزمی لینینی مارکسۆۆی واتای ڕوونە و شۆۆتی شۆۆاراوەی تێدا
نییە و بە درێژایی پتر لە  ٦٥ساو تاقیکراوەتەوە..
من مافی ئەوەم نییە داواتان لێ بکەم دەسۆۆتبەرداری باوەڕی خۆتان بن
بەاڵم مافی ئەوەم یەیە ئەو شۆۆۆۆوێنەوارە دیارانە ڕوون بکەمەوە کە لەو
بینایەوە پەیدا بووە کە لە سەر یەک دنگە وەستاوە و ئەوەش کە دە ێن
سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆیالیزم و دیموکراسۆۆۆۆۆی لێکدانابڕێن بە گەنەویسۆۆۆۆۆتە یەر ئەوە
دەگەیەنێ کە دیموکراسی و دیموکراسی لێکدادەبڕێن مەگەر مەبەست
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لە سۆۆۆسۆۆیالیزم ئەو چارەسۆۆەرە بێ کە گەشۆۆەکردنی دیموکراسۆۆییەتێک
دەی وازێ لە سۆۆۆۆۆۆۆەر بەرنۆۆۆامەی یەمەجۆر یە چنۆۆۆدرابێ و لینینیزم
مارکسیزم بە ییب شێوەیەک لە شێوەکان ئەوە ناگەیەنێ.
سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆتەمێک لە سۆۆۆۆۆۆۆەر دیکتاتۆرییەتی پرۆلیتار بەند بێ و ڕێبازی
سۆۆۆسۆۆیالیزمی سۆۆنوورداری یەبێ زۆر ناخایەنێ بریژنێڤێکی تازە دێنێ تا
ڕایبگەیەنێ بەکرێدانی زەوی بۆ ماوەی دوورودرێژ کۆتایی پێ یاتووە و
کاتی ئەوەشۆۆۆە دەزگای ڕاگەیاندن لە ڕەخنەگرتن بوەسۆۆۆتن ،مەگەر فێڵ
لە دەقە نەمرەکان و داڕشۆۆۆۆۆۆۆتنە مۆمیاکراوەکان بکرێ و بە دەوریاندا
بسووڕێنەوە یا لە واتا بەتاو بکرێنەوە و بە ناوەڕۆکی جیاواز پڕ بکرێنەوە
و یەموو جارێکیش پا شۆۆت ئەوەیە بڵێن لینین مەبەسۆۆتی ئەمە بووە و
مارکسۆۆیش شۆۆتێکی وای گوتووە و ناوەڕۆکی سۆۆۆسۆۆیالیزم وای پێویسۆۆت
کرد ئەوە ببێ ..جێگرەوەی بریژنێڤیش یەرگیز شتی وا ناکار...
کەس ڕێی ئەوەی نییە ڕێگری لە میللەتێک بکا چی پێ چاکە وا بکا و
ڕێی یەیە بە دیکتاتۆری پرۆلیتار یا تاکە کەسۆۆێکەوە وابەسۆۆتە بێ یا بۆ
بڕیاردان بگەڕێتەوە بۆ تیروپ شک ،چونکە لەوەی یەیەتی مافی خۆیەتی
و ئەگەر بە ویسۆۆۆۆۆتی خۆی ،خۆشۆۆۆۆۆی کۆر و زنجیر بکا و بە ئارەزووی
خۆی دەسۆۆتبەرداری ڕای خۆی بێ و بتێک بۆ پەرسۆۆتن دروسۆۆت بکا و
د نیابوون بۆ پاراستنی کەرامەتی خۆی بە کەیفی خۆی بڕووخێنێ ،مافی
خۆیەتی مادام دەسۆۆۆۆتدرێژی ناکاتە سۆۆۆۆەر ئیرادەی گەلێکی تر و دوای
ئەوەش کەس مافی ئەوەی نییە حە سرەتی بۆ بکێ شێ و پەنجەی خۆی
بگەزێ و خۆی بۆ ئەوە خەمبار بکا کە خە کانێک دەسۆۆۆتبەرداری مافی
خۆیان بوونە و تەنانەر دەربازبوونیش لەو کۆتانەی بە سۆەر خۆیانیاندا
داوە ،پێویسۆۆۆۆۆۆتە بە نەوەکانی دایاتوو یە گیرێن چ بڕیارێکی لە سۆۆۆۆۆۆەر
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دەدەن .بەاڵم پێش ئەوەی میللەتێۆۆک خۆبەخشۆۆۆۆۆۆۆۆانە و خۆبەخۆ و بە
ڕەزامەندییەوە سێ دیواری ئەستوور بە دەوری خۆیدا دروست بکا:
.1

دکتاتۆری پرۆلیتار

.2

سۆسیالیزم بە خەسڵەتی دیاریکراوەوە کە نابێ پشتگوێ ب رێ

.3

دەسەاڵتی تاکحیزبی

ویژدان قەبوو ی ناکا بیانوو بۆ ئەوە بهێندرێتەوە بە سەریدا بسەپێندرێ:
وەکیل بۆی نییە دەست بە سەر ڕەفتاری ئازادانەی ئەو کەسەدا بگرێ
کە وەکیلێتی مەگەر ناتەواو بێ و سامانەکەی لە الیەن سەرپەرشتیار یا
وەسێتبۆکراو یا بەیاکانەوە سەرپەرشتی بکرێ .بەاڵم ئەگەر ئەو کەسە
مندا یش بێ لە ڕۆژێکدا پێدەگا کە یاسۆۆۆۆۆۆۆا دیاری دەکا بەاڵم گەلێک
پێنەگەیبێ ،یەر بە پێنەگەیوی دەمێنێتەوە تۆۆۆۆا ڕۆژێکی وەکیلەکەی
دەسۆۆۆۆۆۆۆت لە وەکالەتی یە دەگرێ یا وەسۆۆۆۆۆۆۆێتبۆکراو دوای تەمەنێکی
دوورودرێژ دەسۆۆۆت لە وەسۆۆۆێتەکە بەردەدا و ئەمەش لە بابەتی خەونی
خۆشە...
دەچمە سەر ئەم ناونیشانەی سەرەتای الپەڕە :٣٧
«سۆسیالیزمی زیاتر و دیموکراسی زیاتر».
زۆر وردەسەرنج لەم ناونیشانەوە یە دەستن و پێویستیان بە دەمەتەقێ
یەیە:
.1

پەرەسۆۆترۆیکا پەیوەندییەکی توندتۆ ی بە سۆۆۆسۆۆیالیزمەوە یەیە
وەک سستەم.
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.2

ئایە پەرەسترۆیکا ئەوە دەگەیەنێ کە دەستبەرداری سۆسیالیزم
دەبین؟ ...یەنۆۆۆدێ کەس ئەو ییوایەیۆۆۆان یەیە و یەنۆۆۆدێکی
تریش ئەو گومانەیان یەیە.

.3

خە کانێک لە ڕۆژاوادا یەن سۆۆۆۆۆوورن لە سۆۆۆۆۆەر ئەوەی پێمان
بڵێن سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆ یالیزم لە قەیرانێکی تو نددایە و یەک ڕێ گای
دەربۆۆۆازبوونمۆۆۆان لە بەردەمۆۆۆدایە ،ئەوەش ئەوەیە شۆۆۆۆۆۆۆێوازی
بەڕێوەبردنی ئۆۆابووری سۆۆۆۆۆۆۆەرمۆایەداری یە بژێرین و بە الی
سەرمایەداریدا الدەین.

.4

پێمان دە ێن پەرەسترۆیکا لە ناو سنووری سستەمی ئێمەدا بە
ئەنجام ناگا و دەبێ ئەو سستەمە بگۆڕین ...شۆڕشی ١٩١٧ش
یە ەیەک بوو واڵتەکەمانی دابڕی ...یتد.

دوای ئەو نموونۆۆانە ،جەنۆۆابی سۆۆۆۆۆۆۆەرۆک گوربۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆۆڤ ،دەفەرموون
ڕوونۆۆۆکۆۆۆردنەو ەیەکۆۆۆی بۆۆۆێ ئەمۆۆۆالوئەوال بۆۆۆۆدەن کە ئۆۆۆێۆۆۆوە یەمۆۆۆوو
ڕاسۆۆتکردنەوەیەک بە پێی یە بژاردنی سۆۆۆسۆۆیالیزم ئەنجام دەدەن و لە
ناو سۆۆۆسۆۆیالیزمیشۆۆدا بە دووی وەاڵمی یەموو پرسۆۆیارەکاندا دەگەڕێن...
ئەوانەی بە ئاواتەوەن لە ڕێی سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیالیزم دوور بکەونەوە بێنومێد
دەبن ...پەرەسۆۆۆترۆیکاش پشۆۆۆتی بە سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزمی زیاتر و دیموکراسۆۆۆی
زیاتر قایمە...
ئەو ج یاوازی یانە ،یا ئەو یەمەجۆرییە لە بۆچوون و پێشۆۆۆۆۆۆۆبینیکردنەی
خە کدا لە بارەی بنیاتنانەوەوە کە باسیان دەکەیت شتی ڕوون و واقعین
و دەکرێ بۆچوونێکی تریش ب ەینە سۆۆۆۆۆۆۆەر کۆی ئەو ڕایۆۆۆۆانە کە
سۆۆۆۆۆۆۆەرچاوەکەی بۆ سۆۆۆۆۆۆۆەرسۆۆۆۆۆۆۆەختترین دوژمنی کرانەوە و بنیاتنانەوە
دەگەڕێتەوە و نوێنەری توندڕەوی ئەوپەڕی ڕاسۆۆۆتن تا ئەوپەڕی چە ،
بە واتایەکی وردتر توندڕەوە گەورەکانی یەکێتی سۆۆۆۆۆۆۆەیەتی و توندڕەوە
160

چەپە کانی دەرەوەی یەکێتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر ،لەگەو تو ندڕەوە گەورە کانی
جی هانی سۆۆۆۆۆۆۆەر مایەداری ،کە بەاڵی یە وێسۆۆۆۆۆۆۆۆت بەرانبەر کرانەوە و
دیموکراسی یەکیان دەخا .ئەگەر بزووتنەوەی کرانەوە لە بەرەو ئامانجی
خۆی بچێ ،بیرۆکراسۆۆۆۆی ڕووسۆۆۆۆیا دادەتەپێ .چەپی توندڕەوی دەرەوەی
ڕووسۆۆۆیاش بە ڕۆح و بوون و چارەنووسۆۆۆەوە بە سۆۆۆتالینیزم و توندترین
جۆری دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتی دیکتۆۆۆۆاتۆرییەوە وابەسۆۆۆۆۆۆۆتەیە چونکە وەک ئەو
زندەوەرانەی کە سۆۆییان یەیە یەوای پاکژ یە نامژن بە کو بە گوێچکە
مۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆی نەفەس دەدەن ..بەاڵم ئەوانەی لە دنیۆۆای ڕۆژاوادا غەرقی
دوژمنۆۆۆایەتی یەکێتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتن ،چ ئۆۆۆاواتێکیۆۆۆان نییە وەک ئۆۆۆاواتی
گەڕانەوەی سۆۆۆۆۆۆۆتۆۆالینێکی تۆۆازەیۆۆان یەیە بۆ دەرگۆۆای قەفەزی گەالنی
سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەر چونکە بە الیانەوە ئەوە دوو ئەنجامی یەیە کە حەزیان لێ
دەکەن:
 یەکەمیان ئەوەیە کە سۆەیەر لە ڕووی زان ست و تەکنیک و
بەریەمەوە ،لە بواری کشۆۆۆۆۆتوکا ی و پیشۆۆۆۆۆەسۆۆۆۆۆازیدا ،لە دواوە
دەمێنێتەوە و بەوەش ڕووسیا لەوە دەکەوێ مەترسی ملمالنێی
لە سەر ئابووری ڕۆژاوا یەبێ.
 دووەمیشۆۆۆۆیان ئەوەیە گەڕانەوەی سۆۆۆۆتالین مەودایان دەدا ڕای
خۆیان بە ئاشۆۆۆۆۆۆۆکرا دەربڕن کە پێویسۆۆۆۆۆۆۆتە بە چەکی ئەتۆمی
بەرەنگاری ڕووسۆۆۆۆیا ببنەوە و پێشۆۆۆۆی تەکنەلۆژیای لێ بگرن و
بەرەنگۆۆۆۆاری یەموو شۆۆۆۆۆۆۆتێکی ببنەوە کە دەبێتە یۆکۆۆۆۆار بۆ
گە شە سەندنی و بەوەش دەرفەر لە پێ شیاندا بەرین دەبێ بۆ
پڕوپاگەندەکردن بۆ بیری خۆیان و سۆۆۆۆەپاندنی ئارەزووەکانیان
و پاراستنی ئەو بەرژەوەندییانەیان کە بە کرانەوە لە ڕووسیا و
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نەمانی بەربەسۆۆتی پێکەوەژیانی ئاشۆۆتیانەی نێوان ڕۆژیەاڵر و
ڕۆژاوا ،کە چ ئا ۆزی تێدا نییە ،ڕووبەڕووی یەڕەشە دەبنەوە.
بەڕێز ،سۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆڤم پێ دەچێ مێژووی حەفتا سۆۆۆۆاو شۆۆۆۆتێ
کەمتر ،کە پڕ بوو لە گو مان و د ەڕاوکێ و پێشۆۆۆۆۆۆۆبینیکردنی غەدر لە
نێوان ڕۆژیەاڵر و ڕۆژاوادا ،تۆوی گومۆۆۆۆان و بەدبینی لە قوواڵیی
دەروونۆۆدا چۆۆانۆۆدبێ و یە کەنینی زەحمەر بێ .ڕوانینێکی سۆۆۆۆۆۆۆەرپێیی
ڕاستییەکانی یەردوو ئۆردوو ڕاستییەکی ترسناک ئاشکرا دەکا کە نابێ
پشۆۆۆۆۆۆۆتگوێ ب رێ ،ئەوەش ئەوەیە ،گومانی ڕۆژیەاڵر لەوەدا جیاوازە،
دوای پەیۆۆۆدابوونی ،سۆۆۆۆۆۆۆەرجەمی دەو ەتی سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتی و بۆچوون و
یە سۆۆۆۆۆۆۆەنگۆۆانۆۆدنی دەگرێتەوە چونکە حکوومەتەکەی لە یەک کۆۆاتۆۆدا،
نوێنەری خۆی و نوێنەری سۆۆۆەرجەمی گەلیشۆۆۆە و ڕای جیاواز لە ئارادا
نییە تا ڕەوتێکی ڕەسمیی گوماناوی و ڕەوتێکی خە ک یا بەریە ستکاری
وا دروسۆۆۆۆۆت بێ کە گومانی کەمتر بێ یا یەر نەیبێ .بەاڵم لە ڕۆژاوادا
ئەو یەکگرتن و تێکە ییە لە نێوان حکوومەتەکان و گەلەکاندا نییە و بۆ
ڕای سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆی ،بە الی کەمەوە سۆۆۆۆۆێ سۆۆۆۆۆەرچاوە یەن کە ئەمانەن:
حکوومەر و حیزب و بەریە سۆۆۆۆۆۆۆتکۆۆار (یەمووشۆۆۆۆۆۆۆیۆۆان دامودەزگۆۆای
ڕاگەیاندنیان یەیە) و دوای ئەوانەش ئەو خە کە دێن کە ناچنە ڕیزی
حیزبەکۆۆانەوە .ئەم سۆۆۆۆۆۆۆێ دەسۆۆۆۆۆۆۆتەیە (حکوومەر و حیزب و گەل)
کەرەسەی یەمەجۆری ڕا دەربڕینیان ،بە بێ شێواندن ،لە بەر دەستدان
و ناکرێ یەموو خە کەکە ،حکوومەر و بەریە سۆۆتکار و گەل بە یەک
قوڕی سۆۆیاسۆۆی دابندرێن بەو حیسۆۆابەی یەموویان باوەڕیان بە پا نەری
تاک و خاوەندارێتی یەیە و ئەگەر ئەوە بکرێ ،ئاسانترە بەو حیسابە بە
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یەک قوڕ دابندرێن کە یەموویان باوەڕیان بە دیموکراسی و ئازادی ڕا
دەربڕین تا یۆش دەیبڕێ یەیە.
دەکرێ ڕۆژیەاڵر لەم گۆشۆۆۆۆۆۆۆەیەوە گومانی لە ڕۆژاوا ز یاد بکا چونکە
ڕۆژاوا بۆۆاوەڕی بە دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی یەیە نەک لەبەر ئەوەی بۆۆاوەڕی بە
پا نەری تاک یەیە چونکە ئەوەی لە سۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمی مارکسۆۆۆۆی
مەترسۆۆۆۆۆۆۆییە ئازادی ڕا دەربڕینە نەک پا نەری تاک چونکە دەکرێ لە
سستەمی سۆسیالستیشدا کەشێکی وا ب ولقێ پا نەر لە سنووری خۆیدا
و لە دەرەوە شدا یەبێ و ئەوەشی ب ەرە سەر کە حیزبە کۆمۆنستەکانی
ڕۆژاوا بەشۆۆۆۆۆۆێک لە سۆۆۆۆۆۆەمفۆنیای «یەک یاندەر» لەگەو بۆرژواکاندا
پێکنۆۆایێنن بەاڵم بەشۆۆۆۆۆۆۆێۆۆک لە «یەک دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی» لەگەو کۆی
جەماوەری ڕۆژاوادا پێکدێنن.
شۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاراوە نییە کە تونۆۆۆدڕەوییەکەی لینین بەرانبەر ڕەنج ۆری بەو
حیسۆۆۆۆۆۆۆۆابەی شۆۆۆۆۆۆۆەڕێکە و دەبێ لە کۆو بکرێتەوە ،بۆ وردبوونەوە لە
مەسۆۆۆەلەکانی و سۆۆۆەرچاوەکانی لە کەشۆۆۆویەوای کۆمە گەدا ،لە سۆۆۆەری
یەرە گەورەوە تا بچووکترین پە نابردنی تاک بۆ یەو ی تاکێکی تر لە
بەرانبەر کرێۆۆۆدا ،زیۆۆۆادەڕۆیی کرد ،چونکە بۆرژوای بچووک و یەموو
توێژێکی کە چاالکییەکانیان لە سۆۆۆەر کرێ و بەکرێدان بەندە و یەموو
باوەڕێک کە لە سۆسیالیزمدا نەگاتە دکتاتۆری پرۆلیتار ،لە نووسینەکانی
لینیندا تاوانکارە و جگە لەو بەلشۆۆۆۆەەییانەی کە لە شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆی چینایەتی
تەواودا دوای کەوتن ،ئەوانەی لە شۆۆۆۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆۆۆۆی ١٩١٧دا لە وەالنۆۆانی
قەیسۆۆۆۆۆۆەردا بەشۆۆۆۆۆۆدار بوون ،یەموویان خائینن ..خائین و یە گەڕاوە و
دوژمنی چینی کرێکارن .خۆ دەشۆۆۆۆزانین نووسۆۆۆۆینەکانی لینین لە چاوی
قوتابییەکانیەوە و ئەوانەی بە دوایدا یاتنە سۆۆەر دەسۆۆەاڵر ،جێی کتێبە
ئاسۆۆۆۆۆۆۆ مانییە کان یان گرتبۆوە و تە نانەر سۆۆۆۆۆۆۆ تالین خۆشۆۆۆۆۆۆۆی بۆچوونە
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گردەبڕەکۆۆۆانی لینینی بۆ لەنۆۆۆاوبردنی نەیۆۆۆارانی خۆی بەکۆۆۆار دەیێنۆۆۆا
ئەگەرچی بە نیازێکی شۆۆۆەیتانانەی شۆۆۆەڕخوازانە و الدان لە مەبەسۆۆۆتی
لینین بوو.
بۆچوونی خۆم ڕوون دەکەمەوە و دە ێم وەک باوەڕیێ نان بە تا کایەتی
خوا ،پێویسۆۆۆۆتی بەوە یەیە فرەخوایی تاوانبار بکرێ بە یەمان شۆۆۆۆێوەش
باوەڕیێنان بەو «بنەما» (یای ۆسۆۆۆتاس) یە کە داوای ئازادی بۆ یەموو
چینەکۆان و خۆاوەنۆدارێتی و بەکرێگرتنی کۆاری خە کی تر ،لە بۆاوەڕی
ئەوانەدا نۆۆاشۆۆۆۆۆۆۆرین و حەرام دەبن کە لە ڕێی نەیێشۆۆۆۆۆۆۆتنی چین و
حەرامکردنی بەکرێدانی وزەی کارەوە بە الیەنی ناحکوومەتی .لێرەوەیە
بونیادی کۆمە گە ڕۆژاواییەکان لە سۆۆەر ئەو حەرامانە ،بەسۆۆە بۆ ئەوەی
ببێتە بیانوو بۆ سۆۆۆسۆۆیالیزمی مارکسۆۆی تا حوکمی خۆی بە سۆۆەر بوونیدا
بدا و تەنانەر ڕێشۆۆۆی نییە جگە لەوەی یەو ی ڕووخاندنی بدا و ئەگەر
نۆۆاچۆۆا ریش بێ بوونی ئەو کۆمە گۆۆایۆۆانە قەبووو بکۆۆا و لەگە یۆۆانۆۆدا بژێ،
لەبەر ناچاری و بێتواناییە.
بەاڵم یە وێسۆۆۆۆۆۆۆتی واڵتە بۆرژواکۆۆان تێکەو و جیۆۆاوازە و کۆمۆنیزمی
چاالکیشۆۆۆۆۆۆۆیۆان لە ناودایە کە ڕووبەرێکی بەرینی لە کۆمە گەی ڕۆژاوا
بەرکەوتووە و سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆیالسۆۆۆۆۆۆتیشۆۆۆۆۆۆیان یەیە کە ڕێگای نێوان خۆی و
مارکسۆۆیزمی کورر کردۆتەوە و تەنانەر لینین خۆشۆۆی دەبینین کە بە
الی ئەو بۆچوونەدا دەچێتەوە کە پرۆلیتۆۆاری ڕۆژاوا کۆۆاریگەرییۆۆان بۆ
گۆڕان کاری یەیە ئەگەرچی نەیتوانیوە گۆڕان کاری چاوەڕوانکراو ئەن جام
بدا و ڕووسۆۆۆۆۆیای سۆۆۆۆۆۆەیەتی وای حیسۆۆۆۆۆاب کرد کە ئەوانە دۆسۆۆۆۆۆتی
سۆەیەتن.
لەبەر ئەوە جگە لەوەی لەو باوەڕەدا بم کە گومانی سۆۆۆۆۆۆەیەر بەرانبەر
بە جیهانی دەرەوە لە سەر بنەمای باوەڕی ئایدۆلۆژی و سیا سی خۆیان
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یە چنۆۆدراوە ،ڕێیەکی ترم نییە .لە تۆۆاقیکردنەوەی تۆۆایبەتی خۆمۆۆانۆۆدا
دیت مان چەپی تو ندڕەو لە واڵتی ئێمەدا چە ند بە تو ندی یێرشۆۆۆۆۆۆۆ یان
دەبردە سەر با ەکانی تری بزووتنەوەی نیشتیمانی و ئەوەش شێوەیەکی
بچووککراوەی ڕاسۆۆۆۆتگۆی یە چوونی شۆۆۆۆۆڕشۆۆۆۆی چینایەتی بوو لە واڵتی
ئێوەدا و لە دژی ئەو باوەڕانەی کە لەگە یدا ناتەبا بوون .ئەمەش زیاتر
و زیاتر بە لەناوبردنە ناوخۆییەکان سۆۆۆۆۆاە بووەوە کە ڕیزی سۆۆۆۆۆەرکردە
بەلشۆۆۆەەییەکانی سۆۆۆەردەمی سۆۆۆتالین و دوای ئەوی گرتەوە و ئەوەشۆۆۆی
لەگە ۆۆدا یۆۆار کە بە تونۆۆدی چنۆۆگ لە ڕۆژاوای ئەوروپۆۆا گیر کرا و
گەیشتە ئەوەی بە یەموو ناشرینی و شەرمەزارییەکانیەوە ،داگیرکردنی
سۆۆۆۆۆۆەربازی لەگە دا بێ تا ئەو ڕۆژەی ئەوانە یە کەوتن کە بە دیدێکی
نوێوە بۆ پەیوەندی نێودەو ەتی سۆۆۆۆەیەر و واڵتانی دۆسۆۆۆت و بێگانە و
ئەوانەی نێوان خەتی یەردوو الیان دەڕوانی و دروشمی پەرەسترۆیکا و
گالسنۆستیان بەرز کردەوە.
بەڕێز سۆۆۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆۆۆڤ ،من وای دەبینم کە زۆرینەی خە ک لە
دەرەوەی واڵتەکەتاندا ،ئاواتیانە سیا سەتی پەرە سترۆیکا سەرکەوتوو بێ
و بە پێی توانا پشۆۆۆۆۆۆۆتگیری لێ دەکەن و زۆربەی ئەو بۆچوونانەی کە
دەیۆۆانەوێ گۆڕانی ڕیشۆۆۆۆۆۆۆەیی لە بواری بەڕێوەبەرایەتی و ئۆۆابووری و
پەیوەندی ئابووری ل ە واڵتەکەتاندا ئەنجام بدرێ لە گۆشۆۆۆۆۆۆۆەنیگای ڕا
دەربڕینەوە کە باوەڕیان بە ڕاسۆۆتییەکەی یەیە پێشۆۆکەشۆۆتانی دەکەن و
یەیانە لە بەرژەوەندی تایبەتییەوە دەڕوانێ چونکە ئەگەر ئازادی تاک
لە ڕوو سیا بەرفرەوان بێ و پەیوەندی بە دەرەوە یەبێ و لەگەو تاک و
کۆم انیاکانی جیهانەوە بچێتە ناو ئا ووێری بازرگانییەوە ،ڕێکەوتننامەی
بەرژەوەنۆۆدی تۆۆایبەتی زۆر لەوە ئۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆۆانترە کە لەگەو حکوومەتێکی
سۆسیالستی مارکسیدا ،بە شێوەیەکی گشتی دەکرێ.
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من لە ڕێی خوێندنەوەی ڕا و بۆچوونەوە ئارەزوویەکی گەرم لە خە کی
وەاڵتەکەتاندا بۆ ئەو ئازادییە دەبینم کە خە کی ڕۆژاوا یەیانە ،یەروەیا
بۆ سۆۆوودوەرگرتن لە بازرگانیکردن لەگە یاندا و خواسۆۆتنەوەی نموونەی
سۆەرکەوتوو لە بواری بەریەمهێناندا و شۆێوازی بەریەم و دابەشۆکردن
و بەکاربردنی تەکنەلۆژیا و ڕیسۆۆواکردنی لووتبەرزی لە بەڕێوەبەرایەتی
الی ئێوە و زا بوون بە سەر ڕۆتینی کوشندە و بیرۆکراتی خنکێنەردا.
دەکرێ بابەتی بەریەمهێنانی سۆۆۆۆسۆۆۆیالیسۆۆۆتانە بەالوە بنێم و لە سۆۆۆەر
«دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی زیاتر» بدوێم و لەگەو «سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیالیزمی زیاتر»دا
بەراوردی بکەم و سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمی زیاتریش ،بە گەنەویسۆۆۆۆتانە گەڕانەوە
دەگەیەنێ لەو یەنگۆاوانەی کە بۆ چۆۆاکترکردنەوەی کۆۆارە کۆنەکۆۆان لە
بواری بەکرێدانی زەوی بۆ ماوەی دوور و درێژ و مەودادان بە تاک بۆ
ئەنجۆۆۆامۆۆۆدانی کۆۆۆاری تۆۆۆایبەتی نراون ،لە کۆۆۆاتێکۆۆۆدا چ ییوایەک لە
سەرکەوتنی کاری بچووک و پی شەی یەمەجۆر ناکرێ ئەگەر لە سەر
یەو ی تاکەکەس وەسۆۆۆۆۆتابێ ،تەنها مەگەر بە شۆۆۆۆۆێوەی ڕیشۆۆۆۆۆەیی و بە
یەکجاری لە بازنەی سۆسیالیزم بچێتە دەرەوە چونکە یەر بە سروشت
لەگەو فرەبۆچوونی و بەڕێوەبەرایەتیۆۆدا یەک نۆاگرێتەوە و یەنۆدێکیۆۆان
تەنهاکەس یا کەسۆۆۆانی یەک خێزان بەریەمیان دێنن و ئەگەر ب رێتە
ژێر دە سەاڵتی سۆ سیالیزمەوە وەک ئەوەی بڕیاری ئیعدامی بە سەردا
درابێ و ئایە ئایدۆلۆژیا ئەوە دێنێ بەرژەوەندی لە پێناویدا بمرێ؟ ئایە
ئۆۆایۆۆدۆلۆژیۆۆا یەر بۆ خزمەتی بەرژەوەنۆۆدی نەیۆۆاتووە؟ ئەگەر نەیتوانی
بەرژەوەندی دابین بکا خۆ لە ئیلهامی ئاسۆۆۆۆۆمانەوە نییە تا لە سۆۆۆۆۆنووری
بەرژەوەندی و زەرەر دەرچێم
تۆ بڵێی ئەگەر بۆ دەسۆۆۆۆتنیشۆۆۆۆانکردنی خەسۆۆۆۆڵەتی ئەو کارانەی دەچنە
سۆۆۆۆۆۆۆنووری سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆ یالیزمەوە و ئەوانەی دەچنە سۆۆۆۆۆۆۆنووری یەو ی
166

تاکەکەسۆۆۆۆییەوە لە واڵتی ئێوەدا ڕاپرسۆۆۆۆی گشۆۆۆۆتی بۆ ئارەزووی خە ک
بکرێ چ ب قەومێ؟ یا شۆۆۆۆۆۆۆێوازی سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیالیزم لە بواری ئابووری و
کۆمەاڵیەتی و بیر و باوەڕدا ئایەتی کتێبێکی ئاسمانی ترە؟ ئەم پرسیارە
و پرسۆۆۆیار و بۆچوونی تریش بنەمایان سۆۆۆووربوونە لە سۆۆۆەر سۆۆۆەالمەتی
بزووتنەوەی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتکردنەوە و گەیشۆۆۆۆۆۆۆتنی بە کە ناری ئارام و مەیلی
زۆرینەی خە کی جیهانی الی ئێوە و جیهانی خە کانی تر بۆ بەکاریێنانی
یە بژاردنی تایبەتی بۆ دەسۆۆۆتنیشۆۆۆانکردنی شۆۆۆێوەی ژیان و خاوەندارێتی
کەلوپەل و ڕەفتارکردن پێیان و شۆۆۆۆۆۆێوەی خۆڕاسۆۆۆۆۆۆتاندن ،لە ئاشۆۆۆۆۆۆکرا
ئاشۆۆکراتر و لە بە گەنەویسۆۆت بە گەنەویسۆۆتترە و باوەڕ ناکەم گوتەی
«دیموکراسۆۆی زیاتر» لەوە زیاتر بگەیەنێ کە خە ک بتوانێ نەخشۆۆەی
ژیۆۆۆانی خۆی بە کەیفی خۆی دیۆۆۆاری بکۆۆۆا نەک بە کەیفی حیزب و
حکوومەر یا یەر الیەنێک ئەو خەسۆۆۆۆۆڵەتە یە دەگرێ کە بەرپرسۆۆۆۆۆی
خە کە .بەاڵم بەسۆۆۆتنەوەی دیموکراسۆۆۆی بە سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزمەوە ،ئەوەش لە
ڕێی گەڕانەوەوە بۆ شۆڕشێک کە حەفتا ساو لەمەپێش ڕووی داوە بەو
حیسۆۆۆۆۆۆۆۆابەی خۆۆاوەنی ئەو چۆۆاکەیەیە لە واقیعی ئێسۆۆۆۆۆۆۆتۆۆادا کۆۆارگەران
دەیگوزەرێنن و پێی ڕازین ،بە کۆمە ێ شت بەرپەرچ دەدرێتەوە:
یەکێ لەوانە ئەوەیە شۆۆۆڕش بە بیانووی ئازادکردنی خە ک بەرپا دەبێ
تا لە کۆت یان دەر باز ب کا نەک گۆڕینی کۆنەکە بە یەکێکی تازە ،با لە
زێڕیش بێ .یەکێکی تریان ئەوەیە کە بەرەکەر تەنها لە سەر شۆڕش
یا سۆۆسۆیالیزم نەوەسۆتاوە و زۆر نەتەوە یەن لەوپەڕی ئاسۆوودەییدان و
تێر و ئۆۆۆازادن و یەک د ۆپە خوێنیش نەڕژاوە و جگە لە ئۆۆۆازادی
خواستەکان چ دروشمیش بەرز نەکراوەتەوە.
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یەکێکی تریان ئەوەیە ئەو سۆۆۆسۆۆیالیزمەی الی ئێوە ،کە لە شۆۆۆڕشۆۆەوە
سەری یە دا نرخێکی زۆری لە خوێن و ئەشک و کەرامەر و بێهیوایی
بە درێژایی سااڵنی تۆقاندن ،بە پەژارە و کارەساتەوە پێ درا.
یەکێکی تریشۆۆۆۆۆیان ئەوەیە زۆر شۆۆۆۆۆوێنەواری نەرێنی بە ژیانی یاواڵتی
سۆۆۆۆۆۆۆۆەیەتەوە دەبینۆۆدرێن کە لە سۆۆۆۆۆۆۆەرەتۆۆاوە بە یۆی جێبەجێکردنی
سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمەوە تووشۆۆۆۆیان بووە و یەتا ڕۆژی ئەمڕۆش یەسۆۆۆۆتیان پێ
دەکرێ و خە ک لێیان بێزارە.
ئەگەر پێشۆۆکەوتن بە یۆی شۆۆۆڕشۆۆەوە بووبێ یا شۆۆتێکی تر ،ئەو خە کە
یەر ئازادن لە یە بژاردنی شۆۆۆۆۆۆۆێوەی ژیانی خۆیاندا بێ گوێدانە ئەوەی
لەگەو یەکەم ڕێبازی پێشکەوتندا دەگونجێ یا ناگونجێ.
جگە لەوەش مەحا ە بارودۆخ لە ییب واڵتێکدا بۆ یەمیشۆۆۆە وەکو خۆی
بمێنێتەوە جا ڕووسۆۆیا بێ یا ڕۆدیسۆۆیا یا «دوورگەکانی مانگ» (کۆمۆرۆ
 )Comorosو «باشۆۆۆۆۆترین چاکەش ئەوەیە پەلەی لێ بکرێ» ،وەک لە
حەدیسۆۆی پیرۆزدا یاتووە ،دەسۆۆتتان بە پەرەسۆۆترۆیکا کردووە و بە ییب
جۆرێ لە بەرژەوەندیدا نییە سنووری پیرۆزی وای بە دەورەدا بکێشرێ
کە دوایی نەکرێ نە بەزێندرێ .پێویسۆۆۆۆۆت بەوەش ناکا ڕیسۆۆۆۆۆواکردنی
سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزم ڕابگەیەندرێ بەاڵم چار نییە و دەبێ ڕابگەیەندرێ کە بە
پێی پێویسۆۆت دەسۆۆتکاری تێدا دەکرێ و یەکەم پێویسۆۆتیش لە لسۆۆتەی
پێشکەوتن داننانە بە خاوەندارێتی و بزوێنەری پەرەسەندن لەو کارانەدا
یەر بە سروشت کاری تاکەکەسین.
ڕێگا بە خۆم دەدەم بڵێم بەسۆۆتنەوەی دیموکراسۆۆی بە سۆۆۆسۆۆیالیزمەوە و
پەیوەسۆۆۆۆۆتکردنی ڕادەی یەکێکیان بەوی تریانەوە ،لە ڕوا ەتدا خەونێکی
جوانە و لە ڕووی نیەتی پشۆۆۆۆۆۆۆتیشۆۆۆۆۆۆۆیەوە بەرزە بەاڵم بەدیهۆۆۆاتن و
جێبەجێکردنی مەحا ە چونکە وابەستەکردنی ئازادی بە یەر شتێکی تر
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کە لە ڕێڕەوی خودی ئازادیدا نەبێ دەبێتە ڕێگری و الدانی لە ڕێڕەوی
خۆی.
من تەنانەر بە سەر ئەوەشدا گوزەر دەکەم کە لە بارەی وابەستکردنی
ئازادییەوە بە ئازادییەوە گوتم ئەگەرچی ئەوەش دەگەیەنێ تا ئەوپەڕی
ئازادی ڕێی بۆ خۆش بکرێ چونکە حوکمی واقیع و داوای بەرژەوەندی
ڕاسۆۆۆتەقینە وای بوێ ناوەڕۆکی ئازادی بە شۆۆۆێوەی سۆۆۆنووردار لە قا ب
بۆۆۆدرێ کە غەدر لەو خە کۆۆۆانە نەکرێ کە توانۆۆۆایۆۆۆان لە ملمالنێۆۆۆدا
سۆۆۆنووردارە و ئەوەش ڕاسۆۆۆتییەکە لە سۆۆۆنووری ئەو قسۆۆۆە مەشۆۆۆهوورە
تێدەپەڕێ کە دە ێ ئازادی تۆ لەوێدا کۆتایی دێ کە ئازادی خە کی تر
دەسۆۆۆۆۆت پێ دەکا و ئەوەش لە شۆۆۆۆۆێوەی بە گەنەویسۆۆۆۆۆت و ناوەڕۆکی
ئازادییە و بە بێ ئەوەش لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا ئازادی نامێنێ ،بەاڵم
مەبەستم لە شێوەی مەرجدار ئەوەیە ئازادی لە بواری کار و بەریەم و
ڕەفتار لە دایاتدا دیاری بکرێ ،نەک لە بواری بیری ئازادی ڕەیا.
ژیانی سۆۆۆۆۆۆۆەردەمانە لەو واڵتانەدا کە ئازادی ئابوورییان یەیە پڕە لەو
نموو نانەی بە درێژایی ڕۆژ گار کە ەکە بوونە تا ئەوەی زۆر یاوردە و
یەناردە و بەریەمهێنان و خاوەندارێتی و زۆر کۆتوبەندی ڕەفتاری تاکە
کەسی بواری جیاوازمان دیت بە پێی خواستی سەردەم قەدەغەکردنیان
لە سۆۆۆەر یە گیرا .ئەگەر بارودۆخ لە گۆڕاندا بێ و مەرج بە سۆۆۆەر ئەو
ئا زادییانەدا بسۆۆۆۆۆۆۆەپێنێ کە لە چوارچێوەی سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیالیزمێکدا بن کە
زۆرداری تێدا نەبێ ،ئەو بارودۆخەیی وای کرد پەرەسترۆیکا لە یەکێتی
سۆەیەتدا ب ولقێ بە د نیاییەوە ئەوەشی دەوێ ئەو کۆتانەش البرێن کە
پێشۆۆتر لە قا بی سۆۆۆسۆۆیالیزمی سۆۆەپاودا داڕێژراون چونکە شۆۆارسۆۆتانەتی
گەی شتۆتە ئەو جێیەی داوا لە خودی ئازادی بکا سنوور بۆ خۆی دابنێ
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ئیتر چۆن قەبووو دەکا لە سۆۆۆەرەتاوە بەربەسۆۆۆتی وا لە پێشۆۆۆی دابندرێ
کە الدان قەبووو نەکا؟
لە ڕاسۆۆۆۆۆتیدا کەرەسۆۆۆۆۆەی بەربەسۆۆۆۆۆتکردنی ئازادی لە مەزەبی ئابووریی
ئاز اددا جگە لە شۆۆۆۆۆۆۆێوەیەکی ڕێک سۆۆۆۆۆۆۆتن و بەردەوامی چیتر نییە کە
سۆۆۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆۆۆتی ژ یانی بەردەوام گۆڕاو پێی دەوێ بەاڵم کۆر و بەندی
سۆسیالیزمی مارکسی کە لە دەرەوەی پێویستییەکانی ئازادیەوە بە سەر
ئازادیدا یەر لەو کاتەوە سۆۆەپاوە کە یێشۆۆتا کۆتەکان نەخراونەتە کار و
سۆۆۆروشۆۆۆتی ژیان و سۆۆۆروشۆۆۆتی ئابووری و تەنانەر سۆۆۆروشۆۆۆتی خودی
دروشمە پیرۆزەکانیش ڕەتی دەکەنەوە.
بەاڵم یێنانە بەر زەینی سۆۆۆسۆۆیالیزمی زیاتر ئەوە بگەیەنێ یا وا ب وازێ
ئازادی زیاتر بکرێ ،خەیا کردنێکە پێویسۆۆۆتە لە سۆۆۆەرەتاوە لە سۆۆۆنووری
پرۆژە گەورەکاندا بێ کە واتای یاوپشۆۆۆۆۆۆۆکییان تێدایە و بە ییب جۆرێ
ناگوازرێتەوە دوکانی پینەدۆز و قاوەچی سۆۆۆەر شۆۆۆۆسۆۆۆتەکان .بەتەنگەوە
یا تنی مافی کرێکاری ئاسۆۆۆۆۆایی لە ملمالنێدا بزر دەبێ و نابێ بە سۆۆۆۆۆەر
ئۆۆۆارەزووی تۆۆۆاک و کۆمە ی وادا زاو بێ کە لە ڕووی لێهۆۆۆاتوویی و
پەرۆشۆۆۆۆەوە بۆ بەریەمهێنان و پێشۆۆۆۆکەشۆۆۆۆکردنی خزمەر زیادەیان بە
سەریەوە یەیە چونکە ئەوەی وەک شێواندنی خەیا ی بلیمەتە تا لە ناو
یونەرمەنداندا یاوشۆۆۆۆان بێ :شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانەتی ڕاسۆۆۆۆتەقینە دەتوانێ کاری
گونجاو بۆ یەموو کەس بدۆزێتەوە و لە بنەڕەتیشۆۆۆۆۆۆۆدا بەرپرسۆۆۆۆۆۆۆە لە
دابینکردنی ژیۆۆۆۆان لە ڕێی دابینکردنی کۆمەاڵیەتییەوە تەنۆۆۆۆانەر بۆ
پەککەوتە و پیر و بێکۆۆار ،ئیتر چییە وا خۆی الواز دەکۆۆا و بەرانبەر
یە کەوتووی تەماحکار ،کەموکورتی خۆی بە نەبوونی مەودا دادەپۆشێ؟
بە ناوی بەریەم ۆرییەوە؟
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نموونەیەک یەیە مەسۆۆۆۆۆۆەلەی بەریەم ۆری یێنایە پێشۆۆۆۆۆۆێ و ناتوانم
وەالی بنێم :خە کۆۆۆۆانێکی زۆر کە زۆرینەیۆۆۆۆان خۆۆۆۆانمۆۆۆۆانن ،پۆۆۆۆارەی
خزمەتکردنی مااڵن ،گسۆۆکدان و شۆۆوشۆۆتن و چێشۆۆتلێنان پارەیەکی لەوە
زۆرتر وەردەگرن کە یەر کرێکارێکی سۆۆۆسۆۆیالسۆۆتی و ناسۆۆۆسۆۆیالسۆۆتی
وەریۆۆدەگرێ و دوای ئەنجۆۆامۆۆدانی کۆۆارەکەشۆۆۆۆۆۆۆیۆۆان لە ڕووی عیززەتی
نەفسۆۆۆۆەوە یاوشۆۆۆۆ انی یەر کەسۆۆۆۆێکی ترن و لە کۆتایی حیسۆۆۆۆابدا و بە
بەکاریێنانی بنەمای تیۆری سۆۆۆۆۆۆۆاردوسۆۆۆۆۆۆۆڕ لە الیەن خاوەنما ەکانەوە
بەکاریێندراو – کرێگرتەن – و لە الیەکی ترەوە ئەوان ،لە ڕێی کرێی
ز یادەو ە خاوەن ما ە کان یان بە کار یێ ناوە .بەاڵم لۆژیکی ژ یان دە ێ ییب
جۆرە بەکۆۆۆاریێنۆۆۆان و بەرخۆرییەک لە ئۆۆۆارادا نییە بە کو ڕازیبوونی
دووالیەنەیە و ئەگەر ئەوانەی کارەکە ئەنجام دەدەن زیاتریشۆۆیان بوێ،
بە بێ دەربڕینی ناڕەزایی وەریدەگرن .یەر بە چاوی خۆم ،لە -٣-١٤
١٩٧٩دا کچێکم بینی ڕێڕەوەکانی زانکۆی شۆۆۆۆۆۆۆاری ماینزی ئە مانیای
ڕۆژاوای دەما ی ،بە د نیاییەوە لە یەموو ئەو کچانە جوانتر بوو کە لەو
جێیانە چاو م پێیان کەوتبوو کە لەو سۆۆۆۆۆەفەرەدا سۆۆۆۆۆەردانم کردبوون -
ئە مانیا و پاریس و لەندەن  -جلەکانیشۆۆۆۆۆی ،دیسۆۆۆۆۆان بە د نیاییەوە لە
جلی ئەوانە پاکتر و ڕێکتر بوون و یەسۆۆۆۆۆۆۆتی ئارامی و ڕەزامەندی بە
سیمایەوە دیار بوو و مەکینەی پاککردنەوەی بە سووکی یە دەسووڕان
و لەتە کاغەز و گەردی یە دەمژی و یەر بۆ خۆی کاریشۆۆۆۆۆۆۆی دەکرد
نەک بۆ کەرتی سۆ سیال ستی یا کۆمەاڵیەتی و بەوپەڕی باوەڕەوە دە ێم
ئەگەر کارەکەی بۆ شێوازی سۆسیالستی بگۆڕیبا ،یەم کرێکەی کەمتر
دەبوو یەم بەخۆنۆۆۆۆازینی و جلەکۆۆۆۆانیشۆۆۆۆۆۆۆی زبرتر دەبوون و گو ی
جوانییەکەی دەشۆۆۆۆۆۆۆێوا و ئامێرەکەی دەسۆۆۆۆۆۆۆتی تێکدەچوو و زبڵیش لە
ڕێڕەوەکاندا کۆمەو دەبوو.
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بە ڕای من ،سۆسیالیزم لە یەر سستەمێکدا پشتی بە «دکتاتۆرییەر»
قۆۆۆۆایم بێ ،جۆۆۆۆا جۆری یەرچۆنێ بێ و نۆۆۆۆاوی یەرچییەک بێ ،واتە
دکتاتۆرییەتی زیاتر چونکە بەرفرەوانکردنی دیکتاتۆرییەر بۆ ڕامکردنی
خە ۆۆک بەرفرەوانکردنی دەسۆۆۆۆۆۆۆتکۆۆاریکردنی تۆۆایبەتمەنۆۆدییەکۆۆانیۆۆان و
لە قا بدانی بژێو و ئارەزوو و ئاوات یانە لەگەو قەدەغەکردنی دەربڕینی
تووڕەییۆۆانۆۆدا ..ئەگەر وا دابنێین ئەو دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆییەی کە لە یەنۆۆاوی
سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزم دەکەوێتەوە بە پێی بنەمای «زیاتر ...و زیاتر» ویسۆۆۆتی یا
یەو ی دا بە جۆری فرەحیزبی ئۆۆارەزووی خۆی دەربڕێ ،کۆۆاردانەوەی
دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵر چی دەبێ؟ بە د نیۆۆاییەوە ئەوە نۆۆابێ بە گوو و ڕێحۆۆانە
پێشوازی لێ بکرێ.
ڕوا ەتی شتەکان وا دەردەخا کە دیموکراسی زیاتر پێویستی بەوە یەیە
دەسۆۆۆۆۆۆۆتتێوەردانی حکوومەر لە ژیۆۆۆانی خە ۆۆۆک کەم بکرێتەوە نەک
سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزمی بۆ زیاد بکرێ چونکە لە بنەڕەتدا ،دیموکراسۆۆۆۆی یەر بۆ
ئەوە یاتووە دەسۆۆەاڵتی حکوومەر کەم بکرێتەوە و بەردەمی خە ک بۆ
یەرچییەکی پێیان خۆ شە یا پێیان ناخۆ شە فرەوان بێ .ئەگەر وا دانێین
دیکتۆۆۆاتۆرییەتی پرۆلیتۆۆۆار و حکوومەتی یەکحیزبی و ئۆۆۆایۆۆۆدۆلۆژیۆۆۆای
حەرامکردنی خاوەندارێتی ،توانییان لە سۆۆێبەری پەرەسۆۆترۆیکادا دەسۆۆت
لەو خۆتێهە قورتۆانە زیۆادەی ژیۆانی خە ۆک و ئۆازادییۆان یە گرێ و لە
ئاستی یاوسەرگیری نێوان سۆسیالیزم و دیموکراسیدا بوەستێ ،ئەوسا
لە ماوەیەکی کەمدا الپەڕەی سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالیزم بە ڕەزامەندی و خواسۆۆۆۆتی
خە ۆۆۆک دادەخرێ و سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی کەمکردنەوەی بواری ڕەخنە دێتە
پێشۆۆەوە تا پاشۆۆەکشۆۆەی سۆۆۆسۆۆیالیزم داپۆشۆۆرێ .دوای ئەوە سۆۆەردەمی
گەڕانەوە دێ بۆ ئەو ئازادییانەی کە لە سۆۆەرەتای کرانەوەوە بڕیاری لە
سۆۆۆەر دراوە تا دەسۆۆۆەاڵر وای پیشۆۆۆان بدا کە بە پێی پێویسۆۆۆتییەکانی
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سۆۆۆۆەردەم ،خەم ۆری پەرەسۆۆۆۆەندن و فرەوانکردنی ئازادییە و ئیتر بەو
شێوەیە...
کە باسۆۆۆی دیموکراسۆۆۆی دەکەین ،نزیکترین شۆۆۆت لە بە گەنەویسۆۆۆتەوە
ئەوەیە خە ک بەو جۆرەی دەیانەوێ ،شۆۆۆۆۆۆۆێوازی ژیانی خۆیان داڕێژن.
ئابووری بۆرژوا و خاوە ندارێتی تاک ،وەک نموونە ،ئەو مافە یان نییە
ڕێ لە سۆۆۆسۆۆیالیزمی تەواو یا ئەو کۆمۆنیزمە بگرن ،کە بە پێی قسۆۆەی
لینین ،دەگاتە ونبوونی «دەسۆۆۆۆۆۆەاڵر» .چونکە ئەگەر بیانەوێ ئابووری
ئازاد بگۆڕن و بیکەنە ئابووری ئاڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەکراو یا سۆۆۆۆۆۆۆنووردار یا کراوە،
خۆیان خاوەن مەسۆۆۆۆەلەکەن بە مەرجێ یە بژاردنی ئارەزوومەندانە بێ.
مەسۆۆۆەلەی دیموکراسۆۆۆی پەرەسۆۆۆترۆیکاش وایە و ئەگەر ڕێ بە خە ک
نەدا سۆۆۆسۆۆۆتەمێ البەرێ یا سۆۆۆسۆۆۆتەمێک بە یەکێکی تر بگۆڕێ ،نابێتە
دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەقینە .پێم وابێ ئەوە زۆر یەوو و ماندووبوون و
پەژارە لە دنیای ئابووری ئازاد یا دنیاکەی ئێوە گل دەداتەوە .ئەوەی
پێویسۆۆۆۆۆتبوونی قەبوو کردنی ئەو شۆۆۆۆۆێوە ئاشۆۆۆۆۆتی وازاییە ئارەزوومەندانە
پەرەسۆۆۆۆۆۆۆەندووە زیاد دەکا ئەوەیە یەر ڕەفتارێکی زۆردارانەی ڕۆژاوا یا
ڕۆژیەاڵر دەبێتە یۆۆانۆۆدەری زۆر ڕێک راوی تیرۆر و ئۆۆایۆۆدۆلۆژیۆۆای
توندوتیژ بۆ ئەوەی زیادی ڕاکێ شن و سوور بن لە سەر گەمەکردن بە
جیهان و ئاسۆۆۆۆۆۆۆایشۆۆۆۆۆۆۆی گەالن و زوو گوتراوە باوکەکان بەرسۆۆۆۆۆۆۆیلەیان
خواردووە و مندا ەکان دانەچیڕەیانە.
جگە لەوانەش ،بۆۆۆانگەوازی ئۆۆۆازادکردنی ویسۆۆۆۆۆۆۆتی گەالن شۆۆۆۆۆۆۆەڕی
خۆۆاچهە گران نییە لە دژی ڕۆژیەاڵر و ڕۆژاوا ،واتۆۆای پیالنگێڕان لە
دژی ییب الیەنێۆۆۆۆک لەخۆ نۆۆۆۆاگرێ ،مەگەر ئەو الیەنە خۆی ،چۆن
بیرۆکراتی سۆۆۆۆۆۆۆەیەر بە پەرەسۆۆۆۆۆۆترۆیکا سۆۆۆۆۆۆەغڵەتە ،ئاویا بە ئازادی
سەغڵەر بێ .بە نەختێ چاوپۆشی کردن لە خۆ و لە خە ک ،بنیاتنانەوە
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دەتوانێ بە بێ بەریە سۆۆۆۆۆۆۆۆت بەرەوپێش بچێ ئەوەش بە ئەن جا مدانی
یە بژاردنی ئازادی خول بە دوای خولدا بە ئاڕاسۆۆۆۆۆۆۆتەی فرەوانکردنی
دەسۆۆۆۆۆەاڵتی خۆی تا حیزب و مەکتەبی سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆی خۆیان بە گەورەتر
نەزانن .لەگەو ئەوەدا ،ئازادکردنی دادگا دێ لە یەموو دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتێکی
ڕەسۆۆمی و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و باوکردنەوەش ئازادانە بەکار بێن و
ئابڵۆقەی ئارەزووی دەسەاڵتی لە سەر نەبێ.
یە بژاردنی ئۆۆازاد و دادگۆۆای ئۆۆازاد و ڕاگەیۆۆانۆۆدنی ئۆۆازاد ،جگە لەوەی
ئەلفوبێی ئازادی گشۆۆتین دەبنە بەربەسۆۆتیش لە گەڕانەوەی زۆرداری و
بەربەست و کردنەوەی دەرگاشە لە بەردەم چاالکی ئازادانەی ئابووری
و بۆۆاوەڕیش نۆۆاکەم گەیشۆۆۆۆۆۆۆتن بەوە ،جگە لە بەردەوامی لە سۆۆۆۆۆۆۆەر
ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتکردنەوە سۆۆۆۆۆۆۆەرەتاییەکانی بوێ کە بەم دواییە ئەنجام دران تا
وەرزێر ببێ بە خاوەنی پارچە زەوییەکی خۆی و با بنکە یاوکارییەکانیش
بەردەوام بن مۆۆادام دەتوانن بە سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتوویی بەردەوام بن تۆۆا ئەو
ڕۆژەی ئەو کارانە دەبنە یی تاک کە بۆ یاوبەشۆۆۆۆۆۆۆی نابن و ئەمەش
ملیۆنۆۆان و ملیۆنۆۆان کەس بەرەو کۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆبی و پیشۆۆۆۆۆۆۆە و بەرژەوەنۆۆدی
سۆۆۆۆنوورداری یەمەجۆر ڕادەکێشۆۆۆۆێ و یەرگیزیش ناگەنە ئاسۆۆۆۆتی ما ی
ڕۆتشۆۆۆۆیلد و دەو ەمەندانی وۆ دسۆۆۆۆتریت و پرۆژە گەورەکانیش یەر بۆ
حکوومەر دەمێننەوە و بە پێی پێ شهاتەکانیش مەودای پەرە سەندنیش
بە کراوەیی دەیێڵێتەوە.
گەو رەم ،من شۆۆۆۆۆارەزاییم لە داڕشۆۆۆۆۆتنی سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆەتی ئابووریدا نییە تا
بەرەنگاری پالنی ئابووریتان ببمەوە بەاڵم بە حوکمی ئەو بڕگانە قسۆۆۆۆۆە
دەک ەم کە لە کتێبەکەتۆۆدا یۆۆاتوون و ئەوەنۆۆدە ڕوونن کە پێی نۆۆاوێ
خوێنەر بۆ تێگەیشۆۆتنیان پەنا بۆ زانیاری و فەلسۆۆەفە ببا و چرای زۆری
تاقیکردنەوەی میللەتانیشۆۆۆم بە دەورەوەن و بەرچاوم ڕوون دەکەنەوە تا
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ئەو ڕێیانە بدۆزمەوە کە بەرەو یەبوون و ئاسۆۆۆۆۆۆۆوودەییمان دەبەن .لەو
بە گەنەویسۆۆۆۆۆت انەشۆۆۆۆۆی بۆ زیاد دەکەم کە مرۆ لە ڕێی یەسۆۆۆۆۆتەکانیەوە
دەیانزانێ پێش ئەوەی بیری خۆی لێ یان ب اتە کار وەک ئەوەی بڵێم
چۆن جەسۆۆۆۆۆۆۆتەی مرۆڤ بوونەوەرێکی زنۆۆدووە و لە داوی تێکنۆۆااڵو و
ئا ۆ سکاوی یاوکار پێک دێ و تەندرو ستی و سەالمەتییەکەی لە سەر
یاونەغمەیی و یاوکارییان وەستاوە تا ئەوەی زندەوەر یەستیان پێ ناکا
و لە بزاوتنە خۆبەخۆکۆۆانۆۆدا یەر دە ێی شۆۆۆۆۆۆۆەپۆلی وزەن و لە یەموو
یەو ۆۆدانێۆۆک بۆ بەکۆۆارخسۆۆۆۆۆۆۆتنیۆۆان بێمنەتن .بۆۆارودۆخی کۆمە گەش لە
بەستنەوەی تەندروستی خۆی و بەشەکانیدا پەیوەندی بە وابەستەیی و
یەمایەنگی یەموو جۆرە چاالکییەکانیەوە یەیە کە لە ژماردن نایەن تا
بە تەواوەتی و تا ئەوپەڕی گەشۆۆۆۆۆۆۆەکردن خۆبەخۆ و بێ ملمالنێکردنی
بەربەسۆۆۆۆۆۆۆ ت و ڕێگر گەشۆۆۆۆۆۆۆە بکا و یەکەم مەرجی ئەم یەمایەنگییە
بەرپابوونی دیموکرا سی و پێوی ستییەکانیەتی وەک ئازادی یە بژاردن و
داواکاری و بزاوتن و خۆڕاگەیاندن و شۆۆۆۆۆۆتی تر کە بە خەیا دا نایەن و
کەرەسەی گەیشتنن بە ئامانج..
پێویسۆۆۆۆتە یەموو ویسۆۆۆۆتێکی خۆسۆۆۆۆەپێن کە دەیەوێ یا دەتوانێ ئازادی
ڕەفتار سنووردار بکا پەکی ب رێ بۆیە دەبێ تارمایی دە سەاڵتی حیزب
و دەزگۆۆۆۆا نهێنییە تۆ قێنەرەکۆۆۆۆان و بیرۆکراتییە خنکێنەری یەموو
بەرژەوەندییەکان لە ناو بچێ .بە عادەر ،ڕێی پەیوەندیکردن بۆ ناوەوە
و دەرەوە کراوە بێ جا لە ڕێی ئاسانکاری سەفەرەوە بێ یا یاوردەکردنی
کەرەسۆۆۆە و کەرەسۆۆۆەی خاوەوە بێ و جگە لە دەسۆۆۆەاڵتی دادگا و یاسۆۆۆا
دەسۆەاڵتی ییب الیەنی تری دەسۆت نەخاتە کاروباری تاک و کۆمەو و
ئارەزوو و بەرژەوەندی یاسۆۆۆۆۆۆاییانەوە :پێویسۆۆۆۆۆۆتە ڕێ لە یەو ی چەپەو
بگیرێ تا بە دەوری یاسۆۆۆۆۆا و سۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆتەمدا پێب نەکەنەوە چونکە ژیانی
کۆمەاڵیەتی سۆۆۆەرکەوتوو چاالکی بەردەوام و یاوکاری و پشۆۆۆتگیرییە و
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ئیرادەی تاکڕەوی تێدا نییە کە بتوانێ تێکدەر یا ڕێگر یا ترسۆۆهێنەر بێ.
لە ڕاسۆۆتیدا ،دیموکراسۆۆی یەک ڕووی دراوێکە و ڕووکەی تری ئازادی
ڕەفتار کردنە و لە ناو ئەوانەشۆۆۆۆۆۆۆدا لە بواری ئابووریدا و یەردوو ڕووە
ناوبراوەکەش شۆۆۆارسۆۆۆتانەتی پیشۆۆۆان دەدەن لەگەو پەراوێزەکانیاندا کە
چاالکی زانسۆۆۆۆۆۆۆتی و یونەری و کۆمەاڵیەتی و ...یەتا دواییە .ئەوە ئەو
زەمینەیەیە کە پەیوەندییە مرۆییە بە بەریەمە تەندروسۆۆۆۆۆۆتەکان تیایدا
گەشۆۆۆۆۆۆۆە دەکەن و یەر واتایەکی پێچەوانە کە لە پەنای ناونیشۆۆۆۆۆۆۆانی
چاوخە ەتێندا خۆی بشۆۆۆارێتەوە دارکردنە بە پێچکەکانی گالیسۆۆۆکەکەدا.
لە بارێکدا نین باسۆۆۆۆی ئەو پێویسۆۆۆۆتیانە بکەین کە بە یۆی بەرژەوەندی
گشتییەوە یەندێ سنوور و بەربەست دادەنێن و پێشتر ئاماژەمان پێیان
داوە.
لێکۆ ەرەوانی فیزیا و ئەو لقە یەمەجۆرانەی فیزیا کە پەیوەندییان بەو
سۆۆۆروشۆۆۆتەوە یەیە کە ئیرادە و یەسۆۆۆتی نییە ،پێیان وابوو ماتریالێتییان
یاسۆۆۆۆای گردەبڕی یەکالکەرەوەی حەتمی و بێ ئەمالوئەوالی لێ پەیدا
دەبێ و ئێستاش لە ڕەفتاری گشتیماندا بەو ئاڕاستەیەدا دەڕۆین ،دوایی
– لە یەکێ لە تیۆرییە یەرە بەیێزە نوێیەکاندا – لە بارەی پێکهاتەی
جەویەری ماتریالەوە لە ڕێی ئەو ئامێرە جادووییانەوە کە چاودێرییان
دەکا دەرکەوتووە وردەپێکهاتەکانی لە زۆر باردا بە ڕەیایی ڕەفتار دەکا
و لە یەک کاتدا لە دوو شوێنی جیاوازدا دەبێ ...بەو شێوەیەم
بەر لەوەی بەو ڕاسۆۆۆتییە فیزیاییە سۆۆۆەرسۆۆۆوڕیێنەرە بزانین پێمان وابوو
ز ندەوەر لە ماددەی بێگ یان بە زەحمەتتر دەکەوێتە بەر یاسۆۆۆۆۆۆۆۆا کانی
سۆۆۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆۆۆت و مرۆەیش بە توانا یەمەجۆرەکانییەوە لە سۆۆۆۆۆۆۆەرووی
یەمووشۆۆۆۆیانەوە تێگەیشۆۆۆۆتنی ،بە سۆۆۆۆەر ژمارەیەکی بێ کۆتایی ڕەفتار و
یە بژاردندا دابەش دەبێ و مەودای نێوان خیانەر و قوربانیدان ،نێوان
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خوانەناسۆۆۆۆۆۆۆی و بت ەرسۆۆۆۆۆۆۆتی ،عیلمانییەتی ڕەیا و خۆوەپەنادانی ڕەیا،
خراپەی ڕەیا و چاکەی ڕەیا دەگرێتەوە ..ئەوجا ڕاسۆۆتییە سۆۆروشۆۆتییەکە
یار و جەختی لە سەر ئەو سرو شتە جیوەییە کردەوە ،ئەوەش بەوەی
خودی مۆۆۆاددەی مردووش چ ڕەفتۆۆۆارێکی حەتمی نۆۆۆازانۆۆۆدرێ .ئەگەر
نەزانین یەک تاکە نەفەر چی دەوێ و چۆن بۆ حا ی خۆی ڕەفتار دەکا،
لە بارەی پاشۆۆۆۆۆەڕۆژیەوە ئەوەندەی تر کۆ ەوار دەبین و نازانین ئاخۆ لە
سۆۆۆەر یەک بار دەمێنێ یا زوو دەگۆڕێ یا تا دەگۆڕێ زۆری پێ دەچێم
ئەوەش نۆۆۆازانین بە گۆڕانکۆۆۆاری ئۆۆۆامێرە دروسۆۆۆۆۆۆۆتکراوەکۆۆۆان مەودای
پەرەسۆۆۆەندن چەند دەبێ و تەنانەر ناشۆۆۆزانین سۆۆۆەد سۆۆۆا ی تر چی بە
سۆۆەر «شۆۆەترەنج»دا دێ و ئایە بەو واتایەی ئێسۆۆتا کار یەیەتی ،دوای
پێنج سەد ساو کار دەبێ یان نا؟ ئەی کرێی ماندووبوون چۆن دەبێ و
لە دایاتوویەکی دووردا ،ماندووبوون چۆن دەبێ؟ ئەوانە نازانین و شتی
تریش یەن کە نایانزانین و لە یەناوی پاشۆۆەڕۆژ و تۆژینەوەی زانسۆۆتی
و تەکنیکی یەزاران سۆۆا ی دایاتوو دەکەونەوە .نایانزانین بەاڵم پێویسۆۆتە
بە عەقڵ و ییوا و ڕەفتار ،لەگەو ئەو پێشۆکەوتنەدا بڕۆین کە سۆنووری
نییە .یەکەم ئەرکی پیرۆز و گرنگ لە ئەسۆۆۆۆۆۆۆتۆی پێشۆۆۆۆۆۆۆڕەوانی بیر و
کۆمەاڵیەتیدایە بە لقە جیاوازەکانیەوە ئەوەش خێراکردنی بێبەربەسۆۆۆۆتی
ئەمڕۆیە کە ژیۆۆانی تێۆۆدا دەگوزەرێ ئەوەش بە یە گرتنی دوو ئەرکی
گەورە:
یەکەمیۆۆان ڕاوەسۆۆۆۆۆۆۆتۆۆانە بەرەو ڕووی دوژمنۆۆانی کرانەوە و لە یەموو
ئاسۆۆتێکدا و ئەمەش ئەرکێکی زۆر گرانە و بە وردبوونەوەی قووو نەبێ
ڕاسۆۆۆتییەکەی دەرناکەوێ و بۆ ئەوەش یەک نموونەش بەسۆۆۆە و ئەوی
تر بۆ وردپێوی خوێنەر جێ دەیێڵم :یەزاران سا ە بەربەستی گەورە لە
سۆۆۆەرەڕێی مرۆەدا یەن و یەتا ئێسۆۆۆتاش بە توندوتیژی و شۆۆۆانازییەوە
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دەژێ و وزە وەردەگرێ و لە زۆر بارودۆخدا کۆو بە شۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆتانەتی و
زانست دەدا...
پێویسۆتی دووەم ڕەیاکردنی تازە پێگەیشۆتووانە لە کۆتی بیری پێشۆتر و
وادانانی بێ دەمەتەقێ و ئەوجا دەسۆۆۆۆتبەردان لە شۆۆۆۆانازی ڕێزلێگیراوی
کۆن و گۆڕینی بە بیرێک کە یێشۆۆتا ڕێزی لێ ناگیرێ و ڕیسۆۆواکردنی
سۆۆۆۆۆۆۆە پا ندنی بۆچوون بە سۆۆۆۆۆۆۆەر خە کدا لە لووتبەرزییە بێ یا گ یانی
ملمالنێی عەشۆۆۆۆۆۆرەتگەرایی و شۆۆۆۆۆۆتی لەو بابەتەی تێدا بێ و یەر دەبێ
بۆۆاوەڕی ڕەیۆۆا یەبێ کە کۆی خە ۆۆک خۆۆاوەنی مەسۆۆۆۆۆۆۆەلەن و مۆۆافی
بڕیۆۆۆۆاردا نیۆۆۆۆان بە پ ێی بەرژەوەنۆۆۆۆدی خۆیۆۆۆۆان یەیە ،نەک نو ێنەرە
ڕەسمییەکانیان.
کێشۆۆۆۆەی ئازادی لەگەو ئەوانەدا نییە کە باوەڕیان بە ئازادی یەیە ،لە
چوارچێوەیەکی فرەوانۆۆدا کە یەموو ڕووەکۆۆانی ژی ۆان لە خۆ دەگرێ بە
ئابووریشەوە ،بەاڵم کێشەی لەگەو ئەوانەدا یەیە کە تەنها باوەڕیان بە
خۆیان و پێوەری خۆیان و دروشم و باوەڕی خۆیان یەیە.
کێشەکە لەوەدا نییە بەرەوڕووی سکەندەناەی و سویسری و یۆ ەندی و
گەالنی فەرەنسۆۆۆۆۆۆۆا و ئە مان یا و بەری تان یا و ئەمەری کا دەبیتەوە چونکە
ئەوانە لەو واقیعەدا کە لە دەسۆۆۆۆۆۆۆەاڵتەوە دوورن چ دوژمنۆۆۆایەتییۆۆۆان
لەگە تاندا نییە و ئەگەر یەشۆۆبێ لە نێوان دەسۆۆەاڵتی پەیمانی ئەتڵەسۆۆی
و دەسەاڵتی پەیمانی وارشۆدا یەیە و ئەوەش دوژمنایەتییەکە لە جۆری
مێژوویی و لەگەو درو ستبوونی دەو ەتدا پەیدا بووە و لە نێوان دەو ەتە
سەرمایەدارەکانی جەنگی یەکەم و دووەمیشدا یەبوو و لە نێوان ڕووسیا
و چینۆۆدا یەبوو و لە نێوان ەێتنۆۆامی و کەمبۆدیۆۆدا یەبوو و لە نێوان
کۆمۆنستانی یەک نیشتیمانیشدا بووە کاتێ لە سەر دەسەاڵر ملمالنێ
کەوتۆتە نێوانیانەوە و لە دایاتووشۆۆۆۆۆۆۆدا لە نێوان الیەنی تر و یی تردا
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دەبێ جا سۆۆۆۆۆەرمایەدارەکان بێ یا کۆمۆنسۆۆۆۆۆتەکان یا یە گرانی باوەڕی
ئاینی کە باسەکەی مەودای تری یەیە ،بەاڵم دەشێ قسەی لە سەر تا
ئەوپەڕی کورتکردنەوە کورر بکرێتەوە و بڵێین چۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆەری یەرە
گەورە و گردەبڕ لە بەرباوبوونی دیموکراسیدایە لە بەرباوترین جۆری
دیموکراسۆۆۆۆۆۆی کە ییب پەڕاندن و قرتاندن و بەرتەسۆۆۆۆۆۆککرنەوەی تێدا
نەبێ.
مەترسی یەرە گەورە لەوەدایە کە دەسەاڵر لە دەستی حکوومەتدا چڕ
بێتەوە چونکە بوونێکی یاسایی یەیە و بە پێی پێویست و بە ئازادییەک
ڕەفتار دەکا سۆۆنووری لە حکوومەتێکەوە بۆ یەکێکی تر جیاوازە بەاڵم لە
زۆربەیی واڵتاندا ڕووبەری کارکردنیان دیارە و لە دیموکراسۆۆۆۆۆۆۆیترین
واڵتی جیهانیشۆۆۆدا ،کەرەسۆۆۆەی باوەڕپێهێنانیان زۆر یەیە و گەلەکانیش
جگە لە دیموکراسی ڕاستەقینە و ئەو ئازادی ڕەفتار و ئاخاوتنەیان نییە
کە بۆ تێگە یا ندن و ڕاگە یا ندن و مافی مانگرتن و خۆپیشۆۆۆۆۆۆۆۆا ندان و
کۆبوونەوە و تەنانەر ڕووخاندنی حکوومەتیش پێویسۆۆتە ،وەک نیکسۆۆن
ڕووخۆۆۆا و ڕێگۆۆۆان خەریۆۆۆک بوو بڕووخێ و پێش ئەوانیش ئۆۆۆایۆۆۆدن و
دە سەاڵتی بچووکتر ڕووخان ،پێوەرێکیان نییە دە سەاڵتداری خۆیانی پێ
پێوانە بکەن .دیموکراسۆۆیش ناکرێ کامڵ بێ یا بە پێی پێویسۆۆت بێ تا
بتوانێ حکوومەر لە سۆۆۆۆنووری ئاشۆۆۆۆتیدا ڕاگرێ ئەگەر مافی ڕەیای لە
ڕەفتاردا نەبێ چونکە یەموو بڕگەیەکی ئایدۆلۆژی کە بە سۆۆۆۆۆۆەر گەلدا
سەپا بێ ،زەوتکردنی کاریگەری بەشێکی زۆری دیموکراسییە.
لە سێیەم بەشی الپەڕە ٣٨ی کتێبی پەرەسترۆکادا بڕگەیەک یاتووە و
دەیگوازمەوە ئێرە بۆ ئەوەی مەبەست ڕوون بکاتەوە ،دە ێ:
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«لە بری ئەوەی لە سۆسیالیزم دوور بکەوینەوە .بەرەو سۆسیالیزمێکی
باشتر دەڕۆین .ئەوە بە ئەمانەتەوە دە ێین و یەوو نادەین گەلەکەمان
و دنیا ب ە ەتێنین»
کە ناتانەوێ دنیا ب ە ەتێنن ،ئەوە چاکەیەکە و بە یۆیەوە سۆۆۆۆۆۆۆوپاس
دەکرێن و لە سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆەتدا بە دەگمەن شۆۆۆۆۆتی وا ڕوویداوە و لە یەموو
مێژووشۆۆۆۆدا دەگمەن بووە .بەاڵم کە گەلەکەتان ناخە ەتێنن ،قسۆۆۆۆەیەکە
تەنهۆۆا ئەو کۆاتە جێی قەبوو کردنە ئەگەر بە شۆۆۆۆۆۆۆێوەی بەردەوامبوونی
ڕسۆۆۆتە و لەگەو باسۆۆۆکردنی «نەخە ەتاندنی دنیا»دا بهاتبا دەنا ،یاوڕێی
مرۆەایەتیم و جێی ییوا لە گۆڕینی سۆۆۆۆیاسۆۆۆۆەتی جیهاندا و ئەی ئەوەی
سەیۆ ی سەر ڕووی دەریاچەی ژیان لە واڵتی خۆتان و واڵتانی وابەستە
پێتانەوە دەشۆۆکێنی ،ئەوە قسۆۆەیەکە الیەکی دەرگایەکی چوارالیی ،کە بۆ
تێ ەڕبوونی گالیسکەی گەورە دەکرایەوە ،دادەخەی جگە لە پاسکیلسوار
و پیۆادەڕێی تێ ەڕبوونی ییچی تری نامێنێ .قسۆۆۆۆۆۆۆەی تەواو و گونجۆاو
لەگەو سۆۆۆروشۆۆۆتی بنیاتنانەوە و ڕێگری لە گەڕانەوەی خۆگرمۆ ە کردن
ئەوەیە بڵێی « :مادام گەل دەیەوێ ،ئێمەش لە سۆۆۆۆۆۆەر سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆیالیزم
سۆۆوورین» و ئەوەش لەم واقیعەی ئێسۆۆتا و دایاتوودا ،تەعبیر لە ڕۆحی
دیموکراسۆۆۆی ڕاسۆۆۆت و بەرژەوەندی نەتەوەیی دەکا .گەل ئەوەندە کەم
نییە تا ب رێتە سۆۆۆەر یە بژاردن و پێی بگوترێ ئەمە ڕێگەتە و ڕێگەی
ترر نییە و پێت خۆش بێ یا ناخۆش ،پێیدا بڕۆ ..جگە لەوەش ،نازانین
گەلێۆک کە بە ئا یدۆلۆژ یای د یاریکراو حوکمۆدراو بێ ،کەی پێۆدە گا؟
حەفتا ساو بەس نییە؟ ئەی کەی وەکالەتی لە سەر الدەبرێ؟
ئەو قسۆۆۆۆە گوازراوەیە ئاماژەیەکی ڕوونی بۆ ئەوە تێدایە کە ناتەباییەک
لە نێوان سۆۆۆۆۆۆۆەرکردە کان و جەماوەرە ناحیزبییە کانی گەلدا لە بارەی
یەندێ بابەتەوە یەیە ،لەوانە ،سنووری سۆسیالیزم و ئاستی دەسەاڵتی
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دەو ەتە بە سۆۆۆۆۆۆۆەر ئابووری و ئازادی ڕەفتارەوە .لە نێوان بۆچوونی ئەو
نووسۆۆۆۆۆۆۆەرانەی بەریەمیۆۆان لە چۆۆاپەمەنییەکۆۆانی ئەم ڕۆژگۆۆارەدا باو
دەکرێتەوە و ئەو قسۆۆۆانەی پەخشۆۆۆکەری ئێزگەی مۆسۆۆۆکۆ یا زۆرینەی
ئەوانەی لە سۆۆۆۆۆۆەر مەسۆۆۆۆۆۆەلە نێودەو ەتییەکان لە گۆەاری «مەسۆۆۆۆۆۆەلە
نێودەو ەتییەکان» دەنووسۆۆۆۆۆۆۆن و دواژمارەی کە لە شۆۆۆۆۆۆۆوباتی ١٩٨٩
دەرچووە ،جیاوازییەکی ئاشکرام بەدی کرد .ئەوەش دیاردەیەکە یەموو
ئەو ییوایانە نابووژێنێتەوە کە لە سۆۆۆۆەر پەرەسۆۆۆۆترۆیکا یە چندراون .بە
قەدەر ئەوە شی مافی ق سەکردنم لە سەر مەسەلە یاو شێوەکان یەیە و
پا نەریشم سووربوونمە لە سەر سەالمەتی ڕێڕەوی ڕاستکردنەوە بەرەو
ئەوەی بڵێم یۆکاری ئەو جۆرە قسۆۆۆۆەیە ڕێگرییە لە بیرۆکراتی ناوخۆیی
و لەوانەی ڕقیۆۆان لە بنیۆۆاتنۆۆانەوەیە و یەوو دەدەن گومۆۆان بچێنن و
د ڕاوکێ لە سۆۆۆۆۆۆۆەر ڕێی پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکۆۆادا باو بکەنەوە ،ئەوەش بە
تۆمەتبارکردنی ،کە پشۆۆتی لە سۆۆۆسۆۆیالیزم کردووە و لە نەریتی شۆۆۆڕش
یە گەڕاوەتەوە.
ئەگەر ئەوە ڕاسۆۆتییەکە بێ مەترسۆۆی لە ییب قسۆۆەیەک ناکرێ و تەنانە
وابەستەبوون بە سۆسیالیزمەوە ئەگەر گەل ڕێیەکەی یە بژێرێ کێشە
نییە ئەگەرچی باوەڕکردن بە پێکهاتن لە سۆۆەر شۆۆتی وا ،ئارەزووی گەل
و بڕیاری گردەبڕی دەسۆۆەاڵر کە لە سۆۆەرەوە یاتبێ ،زۆر زەحمەتیشۆۆە.
یەموو بە ێنێکی شۆۆۆیرین لە بارەی پاشۆۆۆەڕۆژی باشۆۆۆترەوە کە لە الپەڕە
 ٣٨و ٣٩ی کتێبەکەدا یاتوون لە پلەی یەکەم و دووەم و دەیەمیشۆۆۆدا
بە بۆۆاوەڕ و قەنۆۆاعەتی خە کەوە بەنۆۆدە و ئەوە دەکەن کە ئۆۆامۆۆانجی
ئازادانەیان بەدی بێ و لەو یە بژاردنەشەوە بەدی دێ.
ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتە حکوومەتی چین توانی لە چەنۆۆد سۆۆۆۆۆۆۆەعۆۆاتێکی دیۆۆاریکراودا
بزووتنەوەی داواکاری ئازادانەی دیموکراتی تێکبشۆۆۆۆۆۆۆکێنێ و دوایی بە
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دنیادا باوی بکاتەوە کە مەسۆۆۆۆۆۆەلەیەکی خیانەتکارانەی یە گەڕانەوەی
ناوخۆیی چارەسۆۆۆۆۆەر کردووە و ئیدی دنیا دوای ئەوە خێر و ئارام دەبێ
بەاڵم ڕێتێچوونی زیاد ئەوەیە کێشەکان بە شێوەی توندتر و یەڕەشە و
بێدەنگکردن چارەسۆۆۆەر دەکا و پێمان وا نییە واقیع بە کەیفی خۆی مل
بۆ ئارەزووی چاکسازی بدا ئەگەر ئەو ئارەزووە کەرەسەی سەرکەوتنی
نەبێ کە یەکەمیۆۆان بۆۆاوەڕی جەمۆۆاوەرە بەوەی کە کۆۆارێکی بۆۆاش بە
ویست و ئارەزووی خۆی دەکا.
یەر بۆ ڕوونکردنەوە دە ێم ،من دەبیسۆۆۆتم بەڕێوەبەرایەتی بەریەمهێنان
لە ژاپۆن شێوازێکی بۆ یە مژینی تووڕەیی کرێکار دایێناوە ،یەکێ لەوانە
دروسۆۆتکردنی پەیکەری مرۆڤ بوو بەو شۆۆێوەیەی زانایانی دەروونناسۆۆی
دایاندەنا تا کرێکاری بێزار بە مشۆۆۆۆۆۆۆت و لەقە لێی بدا و بارگاویبوونی
شڵەژانی خۆی پێ بەتاو بکاتەوە.
ئەوانەی باوەڕی ان بە چارەسۆۆۆۆۆەری بنەڕەتی یەیە وا باسۆۆۆۆۆی دەکەن کە
ئەوە بە گە بێ بۆ ئەوەی کە ژاپۆنییەکان فێڵ لە یەسۆۆۆۆۆۆۆتی کرێکاران
دەکەن ..بەرپەرچی ئەو جۆرە خە کە نۆۆۆادەمەوە و واش دادەنێم کە
ڕاسۆۆۆۆۆت بکەن بەاڵم ئەو شۆۆۆۆۆێوازە نەفرەتییەی ژاپۆنییەکان ملیۆنێ جار
شۆەریفتر و بەرزترە لە کوشۆتنی دەسۆتە دەسۆتە کرێکاری بێزار .خۆزگە
دەسۆۆەاڵتدارانی چینیش چەند سۆۆەد یەزارێ لەو پەیکەرانەی دروسۆۆت
دەکرد و بە شۆۆۆۆۆار و گوندەکاندا باویان دەکردنەوە تا سۆۆۆۆۆەدان ملیۆن
کەس داخی د ی خۆ یان یان پێ بڕێژن و تووڕەی یان دەنیشۆۆۆۆۆۆۆتەوە ،بەر
لەوەی پەنا بۆ کەرەسۆۆۆە مرۆییە شۆۆۆۆڕشۆۆۆگێڕییەکان بەرن ،وەک تانکی
گەل و تۆپی گەل و بەنۆۆدی ۆۆانەی گەل و حەرامکردنی جەمۆۆاوەری بۆ
ئارەزووی گەل لە یە بژاردنی دەسەاڵر و حیزبدام
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لە ناوەڕاستی الپەڕە ٣٨ی کتێبەکەدا ئەمە یاتووە« :سۆسیالیزمی زیاتر
واتە نیشۆۆۆۆۆۆۆتی مان ەروەری زیاتر و بە تەمای ئامانجی بەرز »..ئەوەش
قسەیەکە لە ناو زۆر قسەی یاوشێوەی تردا یاتووە و یەمووی ڕووناکی
و بە ێنە وەک ،سۆسیالیزمی زیاتر واتە:
 یەو ی دینامیکی و سۆۆۆۆۆۆۆەرفکردنی وزەی دایێنان و یاسۆۆۆۆۆۆۆا و
سستەمی زیاتر.
 ژیانی ماددییانەی دەو ەمەنتر و باشتر بۆ گەل.
 ڕۆشنبیری و مرۆەایەتی زیاتر لە بەریەمدا.
 پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و تاکەکەسی زیاتر لە نێوان خە کدا.
 کەرامەتی زیاتر و ڕێزلەخۆگرتنی زیاتری تاک.
 گرنگ یدانی ز یاتری مەدەن یانە بە کارو باری ناوخۆی واڵر و
دەرەوە.
 زیاتر لە یەموو ئەمانە کە لە ناو سۆسیالیزمدا یەن.
لە سۆۆۆۆەر ئەو شۆۆۆۆتانە ،بە یەموو مزگێنییەکانیان و مزگێنی تری زادەی
بیر و باوەڕی ڕەیا دە ێم ئەوانە یەموو دیکۆرن بە دەوری ئەو دروشمە
سۆۆۆۆەرەکییەوە کە بە سۆۆۆۆەر سۆۆۆۆەری خە کەوە یە واسۆۆۆۆراوە و یەر چوار
ئاڕاسۆۆۆۆتە بنەڕەتییەکان ،ڕۆژیەاڵر و ڕۆژاوا و باکوور و باشۆۆۆۆووری تێدا
یەکسۆۆۆۆۆان دەبن ،یەروەیا ئاڕاسۆۆۆۆۆتە الوەکییەکانیش ،باکووری ڕۆژاوا و
باشووری ڕۆژیەاڵر و ...یتد.
تە مێکردن و ڕێنمایی باش و جوان یەن کە یەزاران سۆۆۆۆۆا ە بە زنجیرە
یاتوون و یەندێکیان خێری یەمیشەییان تێدا یەیە بەاڵم خۆیان وەک
ڕەوشۆۆت و ڕەفتار و ئەخال بە سۆۆەر خە کدا سۆۆەپاندووە وەک ئەوەی
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یەکێ بێ لە زادەی واقیعی شۆۆۆۆۆۆۆێواو و واقعی مۆۆامنۆۆاوەنۆۆدی و واقعی
بەکە ک .بە باوەڕێکی ڕەیاوە دە ێم بنەمای بنەوەی ڕەوشۆۆۆۆۆتی سۆۆۆۆۆاغی
کۆمەاڵیەتی لە واتای قوو ی دوو وشەدا چڕ دەبێتەوە ،ئەوانەش «ئەرک
و ماف»ن و ناگەنە دوژمنایەتی و خۆالدان و لە پێگەیشتنی بەیای ئەو
شۆۆۆارسۆۆۆتانەتییەدا بەرجەسۆۆۆتە دەبن کە لە واقعێکی پاک و پێشۆۆۆکەوتوو
دەکەوێتەوە کە لە الیەن ویژدانی سۆۆەرجەمی خە کەوە ،چەوتی تێدا بە
تەواوەتی ڕەر دەکرێتەوە و خە کی چەوتیش سۆۆۆووک و ڕیسۆۆۆوا دەبێ.
وەیمی دە سەاڵت وازی و خۆ سەپاندن و یا سا شکێنی و دەرفەتقۆ ستنەوە
لە خەیا ی خە ک دوور دەکەونەوە تا وا دەبێ ڕێبواری نیوەشۆۆۆۆۆۆۆەو بە
شۆۆۆەقامی چۆ دا بیر لەوە ناکاتەوە یاسۆۆۆای یاتوچۆ ناشۆۆۆکێنێ لە کاتێکدا
کەسۆۆۆێکی بەیێز لە زۆر واڵتی ئەم جیهانەدا شۆۆۆانازی بە یاسۆۆۆاشۆۆۆکێنی
ئاشۆۆکراوە دەکا و ناپرنگێتەوە و زللەیەکیش لە بناگوێی پۆلیسۆۆی یاتوچۆ
دەدا..
ڕەفتاری شۆۆارسۆۆتانانە تاکە زەمانەتە بۆ ڕەفتاری ڕاسۆۆت تا بمانگەیەنێتە
ئەو «زیۆۆۆۆادە» چۆۆڕکۆۆراوانەی الپەڕە  ٣٨نەک فەلسۆۆۆۆۆۆۆەفەکۆۆردن لە
لێکدانەوەی توانای شۆۆارسۆۆتانەتی بۆ پێش ۆ سۆۆتنی ڕەفتار ،باسۆۆی ئەوەش
نییە سۆۆۆۆۆەرچاوەیەکی تر بۆ ڕەفتاری باش یەبێ کە لە شۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆتانەتی
سەردەم دابڕابێ کە سەرچاوەی مەبەستە و یەشە.
بەوە لێ دەبمەوە بڵێم پێداویستی شارستانەتی و مەرجی بەردەوامبوونی
و کاریگەری و بەخشۆۆۆندەیی لە سۆۆۆەر ڕەفتار و پەیوەندی ڕەفتار پێیەوە
جگە لە سۆۆروشۆۆتە پەروەردەکارییەکەی خۆی وا لە تاک و کۆمەو دەکا
بە پێداویسۆۆتییەکانی شۆۆارسۆۆتانەتییەوە وابەسۆۆتە بن تا «ئەرک» پێش
« ماف» ب ەنەوە و ئەوەشۆۆۆۆۆۆۆی لە پێوانەکە البدا زەرەر بە خۆی و بە
خە کی تر دەگەیەنێ .دەکرێ ئەوە بە بارودۆخی جەماعەتێک بچوێنین
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کە لە پاسۆۆۆێکدا سۆۆۆەفەر دەکەن و یەر یەکەیان لە خەمی سۆۆۆەالمەتی
پاسۆۆۆۆەکەدا دەبێ و کەس بیر لەوە ناکاتەوە تایەیەکی کون بکا و ڕەنگە
کەسۆۆۆۆێکی ڕەشۆۆۆۆت ێسۆۆۆۆت لە دەرەوەی پاسۆۆۆۆەکە زەرەری پێ بگەیەنێ و
ئەگەر خۆی لە نۆۆاو پۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆەکەدا بوایە ئەوەی نەدەکرد .کۆم ۆۆانیۆۆای
دابەشۆۆکردنی شۆۆیر پێویسۆۆتی بەوەیە کارمەندانی کارەبا کاری خۆیان بە
با شی یە سوڕێنن تا ئەوانیش بتوانن بە ئا سان سۆر بۆ نهۆمە بەرزەکانی
بیناکان سەربکەون و پێوی ستی بە سەرڕا ستی پۆلی سی یاتوچۆ یەیە تا
یاموشۆ ڕێک ب ا و ئەویش لە کاتی خۆیدا بگاتە جێ...
بەو شۆۆۆۆۆۆێوەیە یەموو کەسۆۆۆۆۆۆێک پێویسۆۆۆۆۆۆتی بە یەموو کەس یەیە بۆ
ڕێکیوپێکی و ئەنجۆۆامۆۆدانی ئەرک و دەکرێ بڵێین وابەسۆۆۆۆۆۆۆتەبوون بە
ڕەفتاری شۆۆارسۆۆتانەتییەوە پێویسۆۆتی و عادەتە و لە ناخدا جێگیر بووە و
باسۆۆۆۆۆۆی الدەر و تاوانکار و ئەو بابەتانەش ناکەین .بە قەدەر دواکەوتنی
کۆمە گە و دابڕانی بەرژەوەنۆۆۆدی بەشۆۆۆۆۆۆۆەکۆۆۆانی لە یەکتر و نەبوونی
پێۆۆداویسۆۆۆۆۆۆۆتی ژیۆۆانی ئەم دەسۆۆۆۆۆۆۆتە بەوی تر ،یەسۆۆۆۆۆۆۆتی یەکەمۆۆایەتی
«ئەرک»یش الواز دەبێ.
یەک ڕوانینی ورد بۆ بۆۆارودۆخی گونۆۆد بە درێژایی مێژوو و نەبوونی
دەزگا و شۆۆۆۆوێنی یاوبەش کە یەموو دانیشۆۆۆۆتوان لێی سۆۆۆۆوودمەند بن،
دەبینین یەسۆۆۆتی تاک وازی و نەبوونی یەسۆۆۆتی دەسۆۆۆتەجەمعی بۆ ئەو
یۆکارە دەگەڕێتەوە و بە پێوانەش لەگەو خە کی شۆۆاردا دەبینی لە دێ
حەزیان لەو شۆۆۆۆوێنانەیە کە وا لە خە کی شۆۆۆۆار دەکا بەشۆۆۆۆدارییان تێدا
بکەن و قوتاب انە و بازاڕ و بەرید و دادگا و نەخۆشۆۆ انە و پۆلیسۆۆ انە
و زێراب و ...و ...یەموویان شۆۆۆۆوێنی گشۆۆۆۆتین و ئەگەر یەکێکیان پەکی
بکەوێ زەرەر بە یەموو شۆۆارەکە دەگا و یەک دەزگای ئاویا گشۆۆتی لە
گو نددا نییە .لەوەتەی چاوی یۆشۆۆۆۆۆۆۆم بەر لە پەن جا سۆۆۆۆۆۆۆاو یا ز یاتر
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کراوەتەوە لە واڵتەکەمدا شۆۆوێنی پێکگەیشۆۆتنی خە کی گوندم ژماردووە
دیتوومە لەمانەدا چڕ بوونەتەوە:
-1

شوێنی خواپەرستی،

-2

شوێن ەرمان،

-3

جۆگە لەو گوندانەی جۆگەیان یەیە،

-4

گۆڕستان،

-5

دیوەخانی کوێ ا لە گوندە گەورەکاندا

و دوای ئەوە تا دوای دووەم جەنگی جیهانی بە چارەکە سۆۆۆۆۆۆۆەدەیەک
ییچی تر نەبوو تۆۆۆا قوتۆۆۆاب ۆۆۆانە و بنکەی تەنۆۆۆدروسۆۆۆۆۆۆۆتی و یەنۆۆۆدێ
خزمەتگوزاری کشۆۆۆۆۆۆۆتوکا ی پەیدا بوون .بارودۆخی ژیانی گوند گیانی
تاکەکەسی ڕەگداکوتاوی دەخولقاند تا ئەوەی بەرژەوەندی دراوسێیەک
بە قوڕدا بچووبا کاری نەدەکردە سۆۆۆۆۆۆۆەر بەرژەوەندی دراوسۆۆۆۆۆۆۆێکەی و
ڕەنگە نەیاتی کشۆۆۆتوکا ی ئەو بۆ ئەمی تریان ببوایەتە یۆی پەیدابوونی
کەسێک کاری بۆ بکا...
لەم بە گەنەویسۆۆۆتانەوە دەڕوانمە مەسۆۆۆەلەی سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزمی زیاتر واتە
نیشۆۆۆۆۆۆۆتیمان ەروەرێتی زیاتر و ییوای بەرزی زیاتر .بەاڵم من پێم وایە
یەستی زیاتر بە خاوەندارێتی نیشتیمان ەروەری زیاتر دەخاتەوە و زیاتر
بە مو کە تایبەتییەکەیەوە وابەسۆۆۆتە دەبێ و لەگەو سۆۆۆەرجەمی خە کدا
بە مو کی گشۆۆۆۆتیشۆۆۆۆەوە وابەسۆۆۆۆتە دابێ و ئەوەش لە پێوانەدا وەک ئەو
بۆۆاوکەی لێ دێ کە چۆۆاکەی ئەوەی بە سۆۆۆۆۆۆۆەر کوڕەکەیەوە یەیە کە
یەسۆۆۆۆۆۆۆت دەکا جگەرێتی و لە حا ەتی باوکایەتی و خاوەندارێتیدا بۆ
نیشۆۆۆتیمان ەروەرێتی پا نەر بەیێزتر دەبێ و بەرگریکردنی لە نیشۆۆۆتیمان
لەو کەسە زیاترە کە نە مندا ی یەبێ نە مو کی تایبەتی .گۆشەنیگایەکی
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تریشۆۆۆۆۆۆمان یەیە تا لێیەوە لە بابەتەکە بڕوانین ئەوەش ئەوەیە کە مرۆ
نیشتیمانی خۆی لە نیشتیمانە دوورەکان خۆشتر دەوێ کەسیش لۆمەی
ناکا .ئەی ئەگەر مو کە تایبەتییەکەی خۆی خۆش بوێ یا مندا ی خۆی
بە شێوەیەکی تایبەتی خۆش بوێ لۆمە دەکرێ؟
لە ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتیدا ،بەیێزبوونی پەیوەندی مرۆ بە شۆۆۆۆۆۆۆتەوە لە تایبەتمەندی
پەیوەندییەکەوە دێ .بۆ ئەوەی خۆشەویستی بۆ شتی خۆی یەکسان بێ
لەگەو خۆشۆۆۆەویسۆۆۆتی شۆۆۆتێکی خۆشۆۆۆی ژیان لە واڵتەکەیدا و یی خۆی
نەبێ ،دەبێ ڕێیەکی دوور و ناخۆش بەرەو شارستانەتی ببڕێ و لە بری
بەیای «تایبەر» بەیای «گشۆۆتی» خۆش بوێ و دەبێ دوای ئەوەش
مەودایەکی زەحمەتی تر ببڕێ تۆۆا تێکە ی بەیۆۆا جیهۆۆانییەکۆۆان بێ و
واڵتانی تریشۆۆۆۆۆۆی وەک واڵتی خۆی خۆش بوێ .ئەوەش یەر بە خەون
دەچێ و بە پێویسۆۆۆۆۆۆۆتی نازانین چونکە کار بۆ ئەوە گەلێ زووە و ئەوە
بەسۆۆە یەموو خە ک ،بە بێ دەسۆۆتدرێژیکردنە سۆۆەر خە کی تر ،لەوەدا
یەک سان بن خۆ شەوی ستی خۆیان ئاڕا ستەی یەر شتێ بکەن کە د یان
دەیەوێ و پێویسۆۆۆت نەبێ بەپێی ڕەوشۆۆۆتێ ڕەفتار بکەن کە یی ناخیان
نییە و لە پێویستییەکانی دەوروبەریشیان نییە.
ئەگەر ئەو پێوەرە باوانە بشۆێوێنین کە یی سۆروشۆتی شۆتەکانن زوو بەو
ئەنجۆۆامە دەگەین ،تی ە وەرزشۆۆۆۆۆۆۆییە نۆۆایۆۆابەکۆۆان دەسۆۆۆۆۆۆۆۆت لە یەو ی
بەدەسۆۆۆۆۆۆۆتهێ نانی یەکەمایەتی ئۆلۆم یاد یە گرن تا ڕۆحە بەرزەکە یان
خە کی الوازی لە خۆیان پێ چاکتر بێ ..یا شۆۆۆۆۆۆۆاجوان لەوانە یە بژێرن
کە کەمتر جوانن تۆۆا د یۆۆان ڕابگیرێ ..بەخشۆۆۆۆۆۆۆینی بەرزترین پلە بەو
قوتۆۆابیۆۆانەی لە ڕووی زیرەکییەوە لە دواوەن تۆۆا یۆۆان بۆۆدرێن ،ئیتر بەو
شۆۆۆۆۆۆۆێوەیە .ئەگەر دەسۆۆۆۆۆۆۆت لە بە تاوانزانینی مو کداری یە گرین و لە
کۆمە گەی سۆۆۆۆسۆۆۆیالسۆۆۆتیدا لە کۆمە گەی ئابووری ئازاددا ئازادیمان بۆ
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تاک یێشۆۆۆۆۆۆۆتەوە ،دەرفەر بۆ یەموو کەسۆۆۆۆۆۆۆێ وەک یەکی لێ دێ و
ڕاستییەکانی ئەم سەردەمە پشتی تاکی ناسۆسیالست دەگرێ بۆ ئەوەی
لە یەلووکێندا براوە بێ وەک چۆن پشۆۆۆۆۆتی ئەو وەرزێرەی گرر کە لە
ڕووسۆۆۆۆۆیا خاوەنی بەشۆۆۆۆۆێکی مو کی خۆیەتی تا ٦/١ی بەریەمی لە یی
کۆمکاری زیاتر بێ.
بەاڵم تەمۆۆای نموونەی بۆۆااڵ ،ئەویش بەریەمی شۆۆۆۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆۆۆتۆۆانەتییە و
سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆیالیزم لە کەمبۆدیا و واڵتە دواکەوتووەکانی تر نەیتوانی بە بێ
توندوتیژی و خوێنڕێژی ییب پێشکەش بکا .یەروەیا ئابووری ئازادیش
لە زۆربەی واڵ تانی جی هانی سۆۆۆۆۆۆۆێیە مدا بۆ بەتوا نا کان و ڕاپەڕێنەرانی
کارەکان بووە تە ەی ڕاوە سۆۆامان و پلەوپایە ،لەگەو ئەو سۆۆەرنجەدا کە
سۆسیالیزمەکەی پۆو پۆر تا یاتە سەر دەسەاڵر ،نرخێکی زۆر گرانی
لە جەماوەر وەرگرر و قوربانییەکی زۆری لێ ویسۆۆۆۆتن ،ئەوجا دەسۆۆۆۆتی
کرد بە ئەنجۆۆامۆۆدانی تۆۆاوانەکۆۆانی خۆی و پتر لە یەک ملیۆن مرۆەی
کوشۆۆۆۆت .لە کاتێکدا گەندە ی لە جیهانی سۆۆۆۆێیەمی ناسۆۆۆۆۆسۆۆۆۆیالسۆۆۆۆتیدا
نەریتێکی بۆماوەیەی ڕابردووە و قوربانی بۆ نەدراوە و لە چاو تەکلیفی
قوربانییە خوێناویەکانی سۆسیالیزمدا گەندە ییەکی یەرزانە.
لە ڕاسۆۆتیدا ،گەورەترین دەسۆۆتکەوتی مرۆڤ لە واڵتە موفلیسۆۆەکاندا کە
دروشمی قوربانیدانیان بەرز نەکردۆتەوە توانای کەسەکانە بۆ ئەوەی لە
کو نجی مۆۆۆا ی خۆیۆۆۆدا گۆشۆۆۆۆۆۆۆەگیر بێ و مومۆۆۆارەسۆۆۆۆۆۆۆەی تەمبە ی و
دواکەوتوویی و یەژاری خۆی بێ نەک بە یاندانی ئەوانەی دروشۆۆۆۆۆمی
بێنەنجامیان بەرز کردۆتەوە بەرەو مەترسی تەکان بدا و ئەوە د ۆشی
نییە لە بری مردنی یەژارانەی بەر سۆۆۆۆۆۆۆێبەری دیوارێۆۆک یۆۆا دارێۆۆک
مردنی ناو ئاگری شۆڕشی بێ ئەنجام یە بژێرێ و ئەوەش شانازی نییە
دوای سۆۆۆەرکردەیەکی شۆۆۆۆڕشۆۆۆگێڕ بکەوی کە بە کەیفی خۆی بۆ کوێی
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بوێ خە ک بنێرێ و بە پێوانەش وەک ئەو ژیانەیە لە پەنای سۆۆەرۆک
عەشرەتێکی بێعەقڵ بیگوزەرێنی کە داواکاری پووچ و بێبنەمای نەبێ.
لە نەبوونی شۆۆۆۆۆۆۆۆارسۆۆۆۆۆۆۆ تانەت یدا ،دروشۆۆۆۆۆۆۆمە کان نرخی ئەو قو ماش و
مەرەکەبەیان نییە کە لێی سۆۆەرف دەکرێن و ئەوەی جێی سۆۆەرنجیشۆۆە،
لە کوێ شۆۆۆارسۆۆۆتانەتی ڕەگداکوتاو یەبێ دروشۆۆۆم کەم دەبێتەوە یا یەر
نۆۆامێنێ و خە ۆۆک بە بێ یۆۆاتویۆۆاوار و عەنتەرییۆۆار ڕێی ژیۆۆانی خۆیۆۆان
دەگرنە بەر و نووسۆۆۆۆینی ورووژێنەریش زۆری نامێنێ نەمێنێ و باسۆۆۆۆی
ئا مادە کاری و قور بان یدان و وەال نانی ئارەزوو و یە گرتنی ڕەوشۆۆۆۆۆۆۆتی
مەالیەکەر نۆۆۆاکرێ و یەموو ئەوانە لە کۆمە گەی پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتووی
تێروتەسەلدا قسەی بێ بنەمان و کۆمە گە لێیان بێزارە.
دەمێنێتەوە ئەوەی لە بارەی نی شتیمان ەروەری و ئاواتی بەرزەوە شتێکی
بنەڕەتی بڵێم کە نابێ پشۆۆۆۆۆۆۆتگوێ ب رێ ،ئەوەش ئەمەیە :گەورەترین
مەتر سی کاروباری دنیا ئەوەیە حی سابەکانی لە سەر نی شتیمان ەروەری
و گەورەیی و ئا مادەیی بۆ قور بان یدان و شۆۆۆۆۆۆۆتی پیرۆزی لەو بابە تانە
یە چنۆۆدرێن ،چونکە ئەگەر یەبن بە بێ مۆۆانۆۆدووبوونی کەس کۆۆاری
بەرزی خۆیان دەکەن و دەخرێنە سەر بەریەمی وردەکاری و ڕێکوپێکی
و بەڕێوەبردنی پێگەیشۆۆۆۆۆۆۆتوو و بەرەکەتدا ،بەاڵم ئەگەر نەبن ،وەک بە
عۆۆادەر لە زۆربەی کۆۆاری کرێۆۆدا لە جیهۆۆانی سۆۆۆۆۆۆۆێیەمۆۆدا نین ،ئەگەر
گریمانەی بوونیان بکرێ بەسۆۆۆە بۆ کوشۆۆۆتنی یەر پرۆژەیەک چەندیش
گرنگ بێ و پلەی کەفالەر و د نیاییشی بۆ سەرخستن چەند بەرز بێ
چونکە گریمانەی نیشتیمان ەروەری لە نەبوونیدا بۆ ڕووخاندن و ڕێگری
و سۆۆۆۆۆۆووکایەتی و پەرشۆۆۆۆۆۆوباوکردنی ئانقەسۆۆۆۆۆۆت یە دەگەڕێتەوە و لە
نەبوو نی شۆۆۆۆارسۆۆۆۆتانەتی و یەسۆۆۆۆتی بەرپرسۆۆۆۆیارەتیدا یەو دان بۆ شۆۆۆۆتێ
یە دەگەڕێتەوە کە سۆۆۆروشۆۆۆتی ئەو کەسۆۆۆەی کارەکە ئەنجام دەدا ڕەتی
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دەکاتەوە و ئیتر قۆسۆۆۆۆۆۆۆتنەوەی دەرفەر و خاوبوونەوە و تەمبە یکردنی
ئانقەسۆۆۆۆۆۆۆۆت و دزەکردنی یە ە بۆ نەخشۆۆۆۆۆۆۆە د یاریکراوەکە دەبنە ئەو
خەسۆۆۆۆۆۆۆڵەتانەی کە چاودێری پرۆژەکە و کرێکار ،بە ویژدانی مردووەوە
قەبوو ێتی.
ئەو دیمەنەی کە لە واڵ تی ئێمەدا لە سۆۆۆۆۆۆۆەردەمی دوور و درێژی تۆۆا
ئەمۆۆڕۆدا چۆۆۆۆاو نۆۆۆۆایۆۆبۆۆوێۆۆرێ ئەوەیە دوای بۆۆاوبۆۆوونەوەی بۆۆیۆۆرۆکەی
بەریەم ۆری چینۆۆۆۆایەتی« ،سۆۆۆۆۆۆۆەرفکردنی کەمترین توانۆۆۆۆا» بووە
دروشمێکی جێی شانازی تا ئەوەی کرێکار لە بری یەک نوێژی نیوەڕۆ
چەندین نوێژ لەو کارانەدا بکا کە بێگانە ئەنجامی دەدەن و نازانن لە
ئیسالمدا چەند نوێژ دەکرێ.
بە تاقیکردنەوەی خۆم لە سۆۆۆۆۆۆەر شۆۆۆۆۆۆتی وا ئەو کاتەی سۆۆۆۆۆۆا ی ١٩٦٠
بەڕێوەبەری کارگەیەک بووم کە کەرپووچی یونەری بەریەم دەیێ نا،
کرێکاری چاودێری شۆۆەو کە زۆپا و پێ ەفی یەبوو و زیادەش دەخرایە
سەر کرێکەی ،دەرگای وشککەرەوەکانی دەکردەوە تا گەرمایەکی بۆ بێ
کە پێویسۆۆۆۆتی نەبوو و زەرەری بە کۆم انیاکە دەگەیاند و سۆۆۆۆەد یەزار
کەرپووچی یونەرکاری شەقی دەبرد  -یەر یەزاری بە یەشت دیناری
ئەو کاتە بوو  -بۆ سۆۆۆۆبەینێ لە سۆۆۆۆەر کۆمە ە فڕەدراوکان فڕە دەدرا و
کرێکارەکەش گەرمتر بووەوە و چەند سۆۆەعاتێکی شۆۆەو میزاجی لە جێ
بوو ئەوەش بە وێرانکردنی کەرەسۆۆەیەک کە بایی یەشۆۆت سۆۆەد دینار
بوو و بازاڕیش پێویسۆۆۆۆۆۆۆتی پێی بوو ،یەروەیا بزووتنەوەی بیناسۆۆۆۆۆۆۆازی
واڵتیش ،یەموو ب یانووی کرێ کارەکەش ئەوەیە کە زەرەر لە بەرخۆران
دەدام
بەرپرسۆۆۆۆی سۆۆۆۆامانی گشۆۆۆۆتی ،لێی دەخوازرێ کەرەسۆۆۆۆەی پارێزگاری و
سۆۆۆەرکەوتن و د نیابوونی پێشۆۆۆکەوتنی وای یەبن وەک ئەوەی بۆ ما ی
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تایبەتی خۆی دەی کا .باوەڕیش ناکەم کەس ئەو کەمە یا ئەو زۆرەی
یەیەتی بەوە ب اتە مەترسۆۆۆییەوە خۆشۆۆۆباوەڕ بێ یا باشۆۆۆتر ڕەفتاری پێ
دەکرێ .ڕەنگە ئەوە یۆ کارێک بێ بۆ سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتنی پرۆژەی تاک بە
پێوانە لەگەو سۆۆۆۆۆۆەرنەکەوتنی پرۆژەی گشۆۆۆۆۆۆتیدا کە کەمتر گرنگی بە
الیەنی سۆۆۆۆەرکەوتن و پەرەسۆۆۆۆەندنی دەدرێ .نهێنی جیاوازی نێوان ئەو
دوو حا ەتە ئەوەیە زەرەری پرۆژەی گ شتی دابەش دەبێ بە سەر کۆی
خە کدا و نەبوونی گرنگیدان لە پرۆژەی گشۆۆۆتی ڕۆژیەاڵتی ناوەڕاسۆۆۆتدا
کە لە ڕوویی شارستانەتییەوە دواکەوتوو ،لە یەموو شوێنێ ڕوونترە.
لە باسۆۆۆۆۆۆی پرۆژەی حکوومەتیدا شۆۆۆۆۆۆتێک یەیە چۆن ڕی ۆ ە کوێرە بە
مرۆەەوە نووسۆۆۆۆۆۆۆاوە ئاویا پێیەوە نووسۆۆۆۆۆۆۆاوە ،ئەوەش ئەوەیە ئارەزووی
کۆۆۆۆارنە کردن وەک الی تۆۆۆۆاک یەیە الی ح کوومەر ن ییە چو نکە
حکوومەر لە سۆۆەریەتی پرۆژە بکاتەوە و خزمەتگوزاری پێشۆۆکەش بکا
و بچێتە موعامەلەی چەندین جۆر و قەبارەوە .مادام سۆۆۆۆۆۆەرنەکەوتن لە
پرۆژەدا بەردەوام دەبێ و بەرنامەکەی لە ڕووی بەریەم و بەکاریێنان
و خزمەتەوە لە دواوە دەبێ ،کوشۆۆۆۆندەترین نەخۆشۆۆۆۆی لە ناخی ئابووری
دەدا و خە ک دە خاتە چنگی نەبوونییەوە بە تایبەتی لەو واڵ تانەدا کە
بە سۆسیالیزم بەڕێوە دەچن چونکە یەو ی تاکەکەسییان تێدا تا ئاستی
خنکان بەرتەسۆۆکە و دەبێ ئەوپەڕی حیسۆۆاب بۆ ئەو مەسۆۆەلەیە بکرێ.
حیسۆۆۆابکردنیش بەوە نابێ لە ترسۆۆۆی شۆۆۆکسۆۆۆت بە دیار دەسۆۆۆت ێکردنی
کارەوە دوودو بی و ئەگەر دەرفەتی سۆۆەرکەوتن و سۆۆەرنەکەوتن وەک
یاوین و پایز بە دووی یەکدا بێن چاوەڕوانی چ سۆۆوودێکی یەیە ئەگەر
ئەنجام یەر فەشەل بێ.
ئەوەی دەیبینم ،ئەگەرچی لە ئۆۆابووریۆۆدا پسۆۆۆۆۆۆۆ ۆر نیم (ئەگەرچی لەو
ڕووەوە لە سەرۆکی حیزبێک کەمتر نیم کە لە شوێنی بەرپرسیارەتییەوە
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سۆۆۆۆەرپەرشۆۆۆۆتی ئابووری دەکا) بەاڵم لە سۆۆۆۆنووری ئەو لۆژیکەوە کە لە
کتێبی پەرەسترۆیکاوە بەدەستم یێناوە و بە بێ بە گە ،جگە قسەکردنی
د سۆزانە ،یەقینی لە سەرکەوتنی سۆسیالیزمدا یەیە ،دە ێم ئەوەی من
دەیبینم و پێش یەموو شۆۆۆۆتێک پێویسۆۆۆۆتە لوقمەی ژیان و پۆشۆۆۆۆاک و
شوێنی نیشتەجێبوون و ڕابواردن و شێوەی ژیان و پێکهێنانی خێزان ،لە
دروشۆۆۆۆۆمی سۆۆۆۆۆیاسۆۆۆۆۆی و ئامانجی ئایدۆلۆژی و خەیا ی فەلسۆۆۆۆۆەفی جیا
بکرێنەوە و داوا لە وەرزێر نەکرێ جووتێکی نیشۆۆۆتمان ەروەرانە بکا و بە
گیانی سۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆیالسۆۆۆۆۆتانەوە ئالیک بە حەیوانەکانی بدا بە خەیا ی پڕ لە
چینایەتی و خەمی پرۆلیتارییەوە بچێ بۆ دانس و بە نیازی زیادکردنی
ژ مارەی کارگەران بووک مارە بکا و ڕادیۆش بکاتەوە گوێ لە ئاوازی
ملمالنێی ئیم ریۆۆۆالیزم بگرێ .ئەوانە وەک زیۆۆۆادکردنی «خوێ»ن بۆ
چێشۆۆۆۆۆۆتێکی سۆۆۆۆۆۆوێر .دەزانم ئەو کۆمە گایانەی لە بنەڕەتەوە لە سۆۆۆۆۆۆەر
ئایدۆلۆژیا یە چندراون زۆر کەلیشۆۆۆۆەی زارەکی بۆش سۆۆۆۆەرف دەکەن
بەاڵم دوو ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی گرنگیش بەو واتایە دەزانم کە بۆ باسۆۆۆۆۆۆۆکردن لە
پێویست پێویستترن:
 یەکەم ،دەبێ ئاوازی د داری لەگەو ئایدۆلۆژیا و دروشۆۆۆۆۆۆۆمدا
ڕۆژێ لە ڕۆژان کۆتۆۆایی بێ و چەنۆۆد زووتریش کۆتۆۆایی بێ
باشترە چونکە بەردەوامبوون لە سەری ،دەروێشی و حا لێهاتن
و بزربوونی ڕاسۆۆۆۆۆۆۆتی ژیانە و کە خۆی جوان و چاک و بە بێ
جاینەوەی ڕسۆۆۆۆۆۆۆتە تێدەپەڕێ .گوتنەوەی دروشۆۆۆۆۆۆۆم و دوعای
ئایدۆلۆژی کار و بۆنەی خۆیان یەیە وەک یاوسەرگیری کە
قەبوو کردنی خوازبێنییە و یەلهەلەی گواسۆۆۆۆۆۆۆتنەوەیە ئەوجۆۆا
یادکردنەوەی سااڵنە.
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 دووەم ،بە ب یر ی ێنۆۆۆۆانەوەی خە ۆۆۆۆک بە در ێژا یی تەمەن کە
ئایدۆلۆژیا سۆۆۆۆۆۆوپاسۆۆۆۆۆۆگوزاری و پیرۆزی دەوێ ،وایان لێ دەکا
یێنۆۆدەی مردن ڕقیۆۆان لێی بێ و ئەنجۆۆامیش ئەوە دەبێ یەر
بۆنەیەک موخوڕی دروشۆۆۆۆۆۆۆم و ئایدۆلۆژیای تێدا داگیرسۆۆۆۆۆۆۆێ
یەڕەشەی سەرنەکەوتنی دێتە سەر.
لە ڕوا ەتدا ،حیسۆۆۆۆۆۆابکردن بۆ سۆۆۆۆۆۆەالمەتی پرۆژە لە بوارێکدا کە تیایدا
پشت بە نیشتیمان ەروەری و ڕۆحی بەرز نەبەسترێ کە بە ییب جۆرێ
ییب سۆۆۆۆوودێکی نییە ،یەکەم جار ئەوە پێویسۆۆۆۆتە کە باس کرا ئەوەش
دەسۆۆۆۆۆتهە گرتنی دەو ەتە لە پیشۆۆۆۆۆە و کاری بچووک کە سۆۆۆۆۆروشۆۆۆۆۆتی
تۆۆاکەکەسۆۆۆۆۆۆۆییۆۆان یەیە و یەر یەمووی بۆ تۆۆاکەکۆۆان لێگەڕێن لەگەو
یاوکاری و پشتگیریدا بە پێی توانا و پێویست ئەوەش بە فەرایمکردنی
کەرەسۆۆۆۆە و کەشۆۆۆۆویەوای کارکردن و ...و ...وەک ئەوانەی لە دەو ەتە
پێشۆۆکەوتووەکاندا یەن .دووەمیش پێویسۆۆتە لە پرۆژە گەورەکانیشۆۆدا ،لە
ڕووی بەڕێوەبردن و یاندان و دابەشۆۆۆۆۆۆکردنی کارەوە چاو لە شۆۆۆۆۆۆێوەی
کارکردنی ئەو دەو ەتانە بکرێ کە تیایاندا ئابووری ئازادە ..تا کۆتایی
لستەی مەرجەکان.
لە ناوەڕاسۆۆۆۆتی الپەڕە ٣٩ی کتێبەکەدا قسۆۆۆۆەیەک یەیە بە کە کی ئەم
شوێنە دێ و لێکدانەوەی بۆ زەحمەتی و کێشەکانی سااڵنی حەفتاکان و
یەشۆۆۆتاکان تێدا یەیە و باسۆۆۆی کردوون تا گەیشۆۆۆتۆتە دوایۆکار گوایە
گەڕاوەتەوە بۆ :

«خۆگرێدانی بەردەوام بە بەڕێوەبردنی دەستەجەمعی کە لە
بارودۆخێکی مێژوویی دیاریکراو ،لە یەکەم ماوەی پەرەسەندنی
سۆسیالیزمدا پێک یار»
و لێرەدا ،وردبوونەوە دوو حیکمەتی گەورە ئاشکرا دەکا:
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حیکمەتی یەکەم ئەوەیە ئەگەر وابەسۆۆۆۆۆۆۆتەبوون بە بەڕێوەبەرایەتی
د ەسۆۆۆۆۆۆۆتەجەمعییەوە یە ەیەک بووبێ و بە تێکشۆۆۆۆۆۆۆکۆۆان گەیشۆۆۆۆۆۆۆتبێ،
وابەسۆۆۆتەبوون لە نەوەتەکاندا بە شۆۆۆێوازێک لە «دوامۆدێل»ی دەو ەتە
پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتووە کان کەمتر پێش کەوتبێ ،دیسۆۆۆۆۆۆۆۆان دەبێتەوە یۆ کاری
شکست چونکە سروشتی سەردەم وا دەخوازێ پەیوەندی لەگەو یەموو
جی ها ندا ،لە یاوردەکردن و یە ناردەکردن گۆڕینەوەی شۆۆۆۆۆۆۆۆارەزایی و
سۆۆۆۆەردان یەبێ و جێی قەبوو کردنیش نییە بە کەرەسۆۆۆۆەیەکەوە بچیتە
مەیۆۆدان بە کەلیشۆۆۆۆۆۆۆەی قسۆۆۆۆۆۆۆە و حوکمی کۆمە کراوی ئەرشۆۆۆۆۆۆۆیڤی
شۆڕشگێڕی چەور کرابێ و یەموو ئەوەی لە لێهاتووی ئیداری مارکس
و لینینەوە دادەدۆشۆۆۆۆرێ لەگەو یەک نیگای ژیرانەی شۆۆۆۆارەزایەک لە
بواری تەکنیکی ئامێر و ئارەزووی دەروون یەکسان نابێ.
حیکمەتی دووەم ئەوەیە ئازایەتی ئەدەبی کە بۆ ئاشۆۆۆۆۆکراکردنی یە ەی
خۆی دەفتەری ڕابردوو یە دەداتەوە ،پێویسۆۆۆۆۆۆتە دوو ئەوەندە دەفتەری
ئێستای یە بداتەوە تا خۆی لە یە ەی کوشندە ب ارێزێ لە سەردەمێکدا
ئەوەندە بە یەنگاوی خێرا دەڕوا ناوەسۆۆۆۆۆتێ تا گوێ لە یێنانەوەی بیانوو
پشۆۆۆتگوێ ەر و یە ەکەر و زیادەڕۆ ناکەوێ و یە ە و ناڕێکیش یەر لە
ی ەکەم یەن گاوەوە د یارن چونکە کەرەسۆۆۆۆۆۆۆە کانی سۆۆۆۆۆۆۆەردەم نموونەی
سۆۆۆۆۆۆۆەرکەوتووی یەموو جۆرە بەریەمێک دەخاتە بەردەسۆۆۆۆۆۆۆتی یەموو
حکوومەر و دامودەزگاکان و تاکەکان ئیتر کەس بیانووی ئەوەی نییە
بە یە ە دەسۆۆۆۆت پێ بکا چونکە دەتوانێ بزانێ ڕاسۆۆۆۆت چییە و بیانووی
ئەوەی مەزەب و باوەڕی و سۆۆۆۆۆۆۆەالمەتی ئا یدۆلۆژ یاکەی ڕێی ئەمە و
ئەوەی لێ دەگرن چونکە ئۆۆۆابووری پەیۆۆۆداکردنی پۆۆۆارووە نۆۆۆانە نەک
ڕێوڕەسۆۆۆمی ئاینی کە ڕوکنە پیرۆزەکانی لە ئاسۆۆۆمانەوە یاتبێتن ..کەنەدا
یەناردەکەری دانەوێڵە بێ و ڕووسۆۆۆۆیا یاوردەی بکا ،ڕەر دەکرێتەوە و
بەرپەرچ دەدرێتەوە بە گوێرەی یەموو مەزەب و دینێۆۆۆۆک قێزەونە،
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ئەوجا ئەوە ژیری و لۆژیکە داوای تەکنیک لە دەو ەتە پێ شکەوتووەکان
بکەیت و دوایی ڕێ نەدەیت شۆۆێوازی سۆۆەرکەوتووی ئەوان لە پرۆژەدا
پەیڕەو بکەیۆۆۆت و یەردووکیۆۆۆانیش یەک مەعۆۆۆدەنن بۆۆۆا مەعۆۆۆدەنی
ڕەنج ۆری و جیاوازی چینایەتیش بێ و لە ڕوا ەتدا خێر و بەرەکەتی
لێ دەتکێ.
کۆتایی ئەم بەشۆۆە لە الپەڕە ٣٩دا و دوای ئەو بڕگە یە بژاردراوە ،ئەم
عیبارەتە دێ:

«سۆسیالیزم وەک سستەمێکی یونەری کۆمەاڵیەتی و وەک
ڕێبازێکی ژیان ،توانای زۆری خۆپێش ستن و خۆ گواستنەوەی یەیە
و پێویستە بە دوایدا بگەڕێین .توانای گەورەی بۆ ئەوەش یەیە کێشە
سەرەکییەکانی پێشکەوتنی زانستی و تەکنەلۆژی و ئابووری و
ڕۆشنبیری و فکری کۆمە گەی سەردەم چارەسەر بکا و تاکی
کۆمە گەش پێش ب ا».
جەنابی سۆۆۆەرۆک گورباشۆۆۆۆڤ ،بەوپەڕی سۆۆۆاکارییەوە ،سۆۆۆووربوونتان لە
سەر پارێزگاریکردن لە یەو ی زەبەالح کە لە جێبەجێکردنی شۆڕش و
سۆۆا ە زەحمەر و پشۆۆتشۆۆکێنەکانی دوای شۆۆۆڕش و سۆۆەردەمی سۆۆتالین،
قوربانییەکی زۆری لەگە دا یار ،سۆۆۆۆۆزی پێغەمبەرانەی بەرز بەرانبەر
ئەوانەی پۆێۆش خۆۆر لە ئۆێۆوەدا دەبۆزوێۆنۆێ بۆۆیە ئەو خەسۆۆۆۆۆۆۆۆڵەتە
حەماسبزوێنانەی بۆ دەخوازنەوە.
لە بەر ئەوەی من شۆۆۆۆۆۆۆتی وام لێ داوا نۆۆاکرێ بە کو خەمی خۆم بۆ
ئاشۆۆۆۆکراکردنی ئەو مەترسۆۆۆۆییانە چڕ دەکەمەوە کە دەبێ پەرەسۆۆۆۆترۆیکا
خۆی لێیان البدا بەو ییوایەی ئەرکی چاوەڕوانکراوی خۆی بە باشترین
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شۆۆۆێوە بەجێ بگەیەنێ ،من بۆچوونێکم لە سۆۆۆەر ئەو بڕگانەی دەقەکەی
سۆۆۆۆەرەوە یەیە کە لە تاقیکردنەوە و لۆژێکی ئەو واقیعەیە کە بە قوو ی
و فرەوانی تێیدا ژیاوم.
ئەوەی یەکەم جار دەیڵێم ئەوەیە یەر سستەمێکی دەسەاڵتی و ژیان بە
«کۆمەاڵیەتی و یونەری» باس دەکرێ و زۆر لەوە دوور دەکەوێتەوە
لەگەو مەیلی خۆڕسۆۆۆۆکی یاواڵتی ئاسۆۆۆۆاییدا کە خەریکی ژیانی خۆیەتی
ڕێک بێتەوە ،چونکە ڕێک سۆۆۆۆۆتنی یونەری لە تۆڕێکی چڕ و بەردەوامی
فەرمان و ڕاگرتن بەند و ڕێوڕەسۆۆم لەقا بدان پێک دێ و لە سۆۆەربازی
و وەرزش و نواندنی سۆۆۆۆۆۆۆینەمایی و شۆۆۆۆۆۆۆانۆ و میهرەجانی بۆنەکان و
ڕێوڕەسۆۆۆۆۆۆۆمی ڕیژیم و کونجی عیبادەر و یۆ ی خوێندن و شۆۆۆۆۆۆۆتی لەو
بۆۆابەتۆۆانەدا دەیبینین ..سۆۆۆۆۆۆۆەربۆۆاز لە بنکەکەی خۆیۆۆدا بەیۆۆانی زوو بە
ڕێکوپێکی یە دەسۆۆتێ و بە ڕێکوپێکی جلەکانی دەپۆشۆۆێ و بە ڕێکوپێکی
نۆۆان دەخوا و بە ڕێکوپێکی ڕێ دەکۆۆا ،بەاڵم لە مۆۆا ەکەی خۆیۆۆدا پێی
خۆ شە لە سەر نوێنەکەی پاو بکەوێ بە دەمی کراوەوە باوێ شک بدا و
تا چێشۆۆۆۆۆۆۆتەن گاو پاو بکەوێ و بە کەیفی خۆی نان ب وا و بە کەیفی
خۆی ،خاوەخاو یا گورجوگۆ ی ڕێ بکا.
من لەو باوەڕەدام ئەگەر گەلی چین لە سۆۆۆۆۆۆەر ییب نا ،تەنها لە سۆۆۆۆۆۆەر
جلوبەرگی سۆۆۆۆۆۆۆەپاو بە سۆۆۆۆۆۆۆەر ژن و پیاودا لە حکوومەتەکەی ڕاپەڕێ
یۆکارێکی بەجێیە .بە چاوی خۆم خانمێکی چینیم بە بەرگی ڕەسمییەوە،
کە لە زبریۆۆدا لە پیۆۆاویش زیۆۆادە ،دیۆت ،دوایی کە جلی خۆۆاو و تەنکی
ڕەنگۆۆۆاوڕەنگی ئۆۆۆافرەتی کوردی لەبەر کرد کە لە بۆنەیەکۆۆۆدا پێمۆۆۆان
بەخشی ،چی بە سەردا یار .کە ئەو جلە سووکە وەک پەڕی نعامەیە
و گونجاو لەگەو مێیاتیدا لەبەر کرد ،خەریک بوو خۆی نەناسۆۆێتەوە کە
جلی زبری قەبووو بووە...
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ئەگەر یە بژاردنی جلوبەرگ لە گەل قەدەغە بێ چ یە بژاردنێۆۆۆک
پەیوەندی بە جەویەری مرۆەایەتییەوە دەمێنێتەوە؟ دەبێ ئەوەش بڵێین
جیۆۆۆاوازییەکی زۆر یەیە ئەگەر مرۆ خۆی بۆ مۆۆۆاوەیەک ژیۆۆۆانێکی بە
زەبتوڕەبت یە بژێرێ و دەستدرێژی نەکاتە سەر کەس ،یا بە فەرمانی
سۆۆەرەوە ئەو ژیانەی بە سۆۆەردا بسۆۆەپێندرێ .یەر یەکە لە ئێمە بەندی
زۆری ئەرک و کۆمەاڵیەتی و خواسۆۆۆۆۆۆتی ژیان و خواسۆۆۆۆۆۆتی بارودۆخی
پێشۆۆۆۆۆۆۆهۆۆاتوو لە ژیۆۆانمۆۆانۆۆدا یەیە و بێزارمۆۆان دەکەن و الیەکی گرنگی
یەسۆۆۆۆۆۆۆتمان یە دەمژن ،جا با ئەوەی دەمێنێتەوە و لەو کۆتانە زیادە بۆ
ئارەزووی ئازادانەی دەرەوەی چوارچێوە یونەرییەکان بێ.
لە سۆۆۆەر ئەوەش کە سۆۆۆۆسۆۆۆیالیزم توانای زۆری بۆ پەرەبەخۆدان یەیە،
دەتوانین بڵێین ئەوە بۆ ئەو بەرنۆۆامۆۆانە دەمێنێتەوە کە پەرەسۆۆۆۆۆۆۆترۆیکۆۆا
دەی ۆۆاتە ڕوو .چونکە سۆۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆالیزم لە مۆۆاوەی ڕابردوودا نەیتوانی
سۆۆۆۆۆاکارترین ئازادی تاکەکەسۆۆۆۆۆی ،کە یەکێکیان سۆۆۆۆۆەفەر و گەڕانی بێ
چاودێری دەسەاڵتە ،بە خە ک بدا و واز لە مافی دیموکراسی و سیاسی
دێنین کە لە حیزبییەکانیش قەدەغە بوو ئەوەندە نەبێ کە دەسۆۆۆۆۆت بە
سەر جەماوەردا بگیرێ.
توانای سۆۆۆسۆۆیالیزم لە پەرەبەخۆداندا یەرچەنێ بێ ناگاتە ئەو ئاسۆۆتەی
سۆۆسۆۆتەمە دیموکراتەکان پێی گەیشۆۆتوون کە یە بژاردنی یەمەجۆریان
لە دەرەوەی دەسۆۆۆۆۆۆار و حیزبدا یەیە کە یەر کەسۆۆۆۆۆۆە و خۆبەخۆ بۆ
دایێنانی جۆرەیا چاالکی سۆۆۆەرگەرمکردن و بەریەمهێنان و خزمەر و
شۆۆۆۆۆۆۆتی تر قو تاب انەیەکە .بۆ ڕوونکردنەوە دە ێم تە نانەر تاکیش لە
دەو ەتە دیموکراتییەکاندا و لە پرۆژەی سۆۆەربەخۆدا دایێنەرترن لەوەی
ئەگەر لە کۆم ۆۆۆانیۆۆۆایەکۆۆۆدا فەرمۆۆۆانبەر بن و لە کۆم ۆۆۆانیۆۆۆاکەش لەوە
دایێنەرتر دەبن لەوەی فەرمانبەری حکوومەر بن.
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کێشۆۆۆۆەی ترسۆۆۆۆناک ئەو دەمە پەیدا دەبێ کاتێ دەرکەوێ شۆۆۆۆێوازێکی
دیاریکراو لە لقێکی سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆیالسۆۆۆۆۆۆتیدا یە ەی تێدایە یا دواکەوتووە و
چاککردنەوەی یا ڕاسۆۆۆۆتکردنەوەی زۆر لەوە زەحمەتتر دەبێ ئەگەر یی
تۆۆۆاکەکەس بوایە .کۆۆۆاتێکیش یەموو پرۆژەکۆۆۆان لە سۆۆۆۆۆۆۆسۆۆۆۆۆۆۆتەمێکی
سۆسیالستیدا بە دەو ەتەوە وابەستە دەبن ،تیایاندا ڕەفتار بە شێوەیەک
پێی بگوترێ دایێنان ،وەک لە سەر کاغەز پێدەچێ ،ئا سان نییە چونکە
زۆر ویسۆۆۆۆۆۆۆتی بۆۆااڵ ئەو پرۆژانە بەڕێوە دەبەن و یەر ئەوانەن بژێوی
کەرەسۆۆە و توانان و مەودای سۆۆەرفکردنی کەرەسۆۆەکان و ...و ...دەدەن.
ئیتر بە زەروورەر ئۆۆۆۆازادی یە بژاردن لە دەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆت دەدا چونکە
سەرکەوتنی ،بە ئیرادە و یە سەنگاندنی دەسەاڵتی بااڵوە وابەستەیە کە
توانای پێ دەبەخشۆۆن .د نیایی لەوەدا نییە کە باشۆۆترینی ئەو پێشۆۆنیازانە
قەبووو بکرێ کە لە کارگە و کێڵگەی یاوبەشۆۆەوە دراونەتە دەسۆۆەاڵتی
بااڵ و زۆر ڕێی تێ دەچێ پێشۆۆۆۆۆۆۆن یازی کەسۆۆۆۆۆۆۆێکی بەیێزی یەیکەلی
پرۆژەکە قەبووو بکرێ.
یەموو ئەو بوارانەی لە دەقەکەی پێشۆۆتردا باس کراون ،سۆۆەرکەوتنیان
لە پرۆژەی تاکەکەسۆۆۆیدا مسۆۆۆۆگەرترە و ئاسۆۆۆانتریش جێبەجێ دەکرێن
لەوەی سۆسیالستانە بن و زەمانی پێشوو بە بەریەمی زۆر و پێشکەوتنی
گشۆۆۆۆۆۆت ی و گشۆۆۆۆۆۆتگرەوە لە یەموو بوارەکانی کۆمە گەدا کە لە سۆۆۆۆۆۆەر
دیموکراسۆۆی ڕاسۆۆتەقینە و ئازادی تاکەکەسۆۆی یە چندرابێ ڕەر بووە و
بە سەر کۆمە ێکی گەورەی نەرێنی لە کۆمە گەی سۆسیالستیشدا ڕەر
بووە و یۆ کارێک نییە پێشۆۆۆۆۆۆۆبینیمان لە پاشۆۆۆۆۆۆۆەڕۆژدا بگۆڕێ و یە تا
ئەمڕۆش بە گە نییە کە گۆڕان کارییە کان توا نای تاک یان الواز کردووە،
بە ۆۆکە بەردەوام بە ۆۆگەی ئەوە پەیۆۆۆۆدا دەبۆۆێ کە پۆۆرۆژەی گەورە بە
خەسۆۆڵەتی دەسۆۆتەجەمعییەوە لە کۆمە گە بۆرژواکاندا کە شۆۆارسۆۆتانەتی
پێشۆۆۆۆۆۆۆکەوتووتریۆۆۆان یەیە ،بەریەمی زۆرتر و جۆری لەوانە دەو ەتە
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سۆۆۆسۆۆیالیسۆۆتییە مارکسۆۆییەکان باشۆۆتریان یەیە .ئەوەش ڕاسۆۆتییەکە لە
کەس شاراوە نییە و تەنانەر کۆمۆنستیش پێی پەست نابێ بە مەرجێ
ئەو باوەڕە پێشۆۆۆۆەکییە لە یۆشۆۆۆۆی خۆی بسۆۆۆۆڕێتەوە کە کاری کرێ لە
ناسۆسیالستیدا بە بەرخۆری گاو کراوە.
ئەم ڕاستییە لە نووسینی یاواڵتیانی سۆەیەتدا ،کە خە کی ئاسایی گەلن
و لە سۆۆێبەری گالسۆنۆسۆتدا بە بێ ترس دەنووسۆۆن جێگیرترە و نەمدی
یەکی ان بە شانوبا ی ئەو سۆسیالیزمەدا یە بدا کە لە الیان پێڕەو کراوە
و یەک کەسی ڕیزپەڕیش نەبوو بە شێوازی ژیان لەو جیهانەدا یە نەدا
کە لە سەر بنەمای ئازادی یە بژاردن دامەزراوە.
«»...
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بەشی دووەم
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پێشگوفتار
مەبەست لە پشتی کارەوەیە ،ئەوانەشی کاری فکری بن بۆچوونی
جیاوازی خە ک لەو کارانە زیاتر یە دەگرن کە بۆ دابینکردنی پێویستیی
ژیان ئەنجام دەدرێن ،چونکە فکر دەربڕینێکی نووسراو یا گوتراوە و
پەیامی الیەنگری یا ڕەخنە یا بەریە ستکاری پێیە و بە دەگمەن نەبێ
لە بەرزەخی بێالیەنیی ڕەیادا ناوەستێ ،چونکە خودی واتای ڕەیا ،لەوەیە
لەگەو «عەمر»دا بێ و لەگەو «بەکر»دا نەبێ .بەدەستهێنانی
ڕەزامەندی یەموو کەسیش لە حوکمی مەحا ەوە نێزیکە ،جگە لەوەی
ڕەزامەندی گشتی لە سەر بۆچوونێک ،بە گەی الوازی ئەو بابەتەیە کە
لە سەری یەکڕان و نەیارەکان مەگەر لە سەر بابەتێک کۆک بن ،کە
پەیوەندی بە بەرژەوەندی و وێرانبوونی ئادەمیزادەوە نەبێ یا سەرقا ی
شتێکی بێالیەنی وەک ئەستێرەناسی و بیرکاری و سروشت و شتی لەو
بابەتانە بێ.
ئەم نووسینەشم لەوپەڕی بەرەوڕووبوونەوەی بێالیەنیدایە چونکە
الیەنگری یەو ەکانی ئەو پیاوەم ،کە پێم وایە بە «پیاوی  »١٩٨٩ناوزەد
کرا و بە یۆی گرنگی پلەوپایەیەوە لە بەڕێوەبردنی واڵتەکەیدا بەرەو
تەبایی ڕاستەقینە زۆر لەوە مەزنترە بە «پیاوی ساو» یا یەر شتێکی
سنوورداری یاوشێوە ناوزەد بکرێ .ئەگەر پێشبینیکردنی ئەو ڕووداوانەی
بە یاتنی و ڕۆیشتنی دێنە پێش شتی دەرەوەی یەقین بن ،ئەوا
تایبەتمەندی مێژوویی بێوێنە و گرنگی یە وێستی سەرۆک گورباشۆڤ،
بە ڕۆیشتنی ،خوا نەکردە ،ئەوەندەی زا بوونی تاریکی دوای مانگ
ئاشکرایە و جیاوازییەکە جیاوازی ڕێکردنە لە بەر ڕووناکی مانگ و
تاریکیی دوای مانگ .عارەبیش گوتوویانە« :لە تاریکەشەودا جێگای
مانگ دیارە».
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بە یۆی یەستکردنمەوە بە جیاوازی بارودۆخەکان ،لە کاتی یەبوونی
مانگیشدا جێگەیم ال دیارە و پێم وایە لە مانگەشەودا حیسابی نەمانی
مانگ دەکەم و مۆم لەگەو خۆمدا یە دەگرم .ڕۆژی ،١٩٨٩/٩/٢١
دوای دەرچوونم لە نەخۆش انە ،بیرم پەرر بوو و قە ەمم پەکی
کەوتبوو ،بەاڵم یەستی سەرکردووم پا ی نام بۆ ئەوەی بە سەر
بەربەست و پێشگردا زاو بم و بەشی یەکەمی ئەم کتێبە ب ەمە بەر
ڕووناکی ،بەو ییوایەی لە جیاتی من بە ئەرکی ڕەمزیی خۆی ،لە
بەشداربوون لە وردەکارییە مرۆییەکانی گەرمەی پەرەسترۆیکا و
گالسنوست یەستێ.
ب ە یۆی بەربەستی لە خۆم بەیێزترەوە مانگ و نیوێک لە کاتی
دیاریکراوی باوکردنەوەی دواکەور بۆیە لە بری ئەوەی لە کۆتایی
١٩٨٩دا باو بکرێتەوە ،کەوتە سەرەتای  .١٩٩٠بەاڵم تۆ ەی ئەو
د شکانەم بەوە کردەوە کە دەست بە نووسینی بەشی دووەم بکەم و لە
ڕۆژانی سەرەتای مانگی دوانزەی  ١٩٨٩لە بارودۆخێکی پڕ لە کێشە و
بەربەست ،بارودۆخی گشتی و جیهانی ترسهێنەری ئەو واڵتانەی کە
بنیاتنانەوە و کرانەوە دەیگرتنەوە ،دەستم پێی کرد و دەرفەتی ئارامی
دوای نیوەشەوم دەقۆستەوە و لە ١٩٩٠/١/٢٣دا ڕێژەیەکی گونجاوم
لەگەو قەوارەی بەشی دووەمدا تەواو کرد .تا ئێرە ،توانام لەگەو
بەدواداچوونی ڕووداوەکاندا لە پێگەی دابڕانمەوە ،بەشداری ویژدانی و
فکری لێ دەرچێ ،کۆتایی یار و میقدارێکی زۆری ئاوات وازیم بۆ
چاکەی مرۆەایەتی پێ بوو و ئەوە خوایە دوای چەند مانگێکی تر
لەدایکبوونی بەشی دووەم ببینێ و قەیرانەکان ڕەویبێتنەوە و مژدەی
دایاتووی باشتر و بەردەوامتری پێ بێ.
مەسعوود محەمەد ١٩٩٠/١/٢٤
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دوای تێ ەڕبوونی ئەو ڕەخنە و توێژینەوانەی لە بەشی یەکەمی ئەم
نووسینەدا لە سەر کتێبەکەی سەرۆک گورباشۆڤ باس کرا ،لە کۆتایی
الپەڕە ٣٩یدا دەگەینە ئەم سەردێڕە« :وانە لە مێژووەوە».
ئەم ناونیشانە ،دێڕی تێدا درێژ دەبنەوە تا دەیگەیەننە الپەڕە ٥٤ی
کتێبەکە و زۆر شت لە خۆ دەگرن کە شایستەی ئاوڕلێدانەوە بن ،بەاڵم
من دەستبەرداری یەندێ الیەنی دەبم لە ترسی درێژەپێدانی زیادە،
جگە لەوەی بابەتگەلێکن ناکەونە بەر چاو.
لە بن ئەم سەرەناوەدا دەست بە قسان دەکا:

« ئەو قسەیە ڕاستە کە پەرەسەندنی دوای شۆڕش ،بە سەردەمی
ناڕەحەتدا تێ ەڕی ،ئەوەش بە پلەیەکی بااڵ بۆ دەستێوەردانی
د ڕەقانەی ئیم ریالیزم دەگەڕێتەوە لە کاروباری ناوخۆییمان ،جگە
لەوەی یە ە لە سیاسەر و یە سەنگاندن و حیسابکردندا ڕووی دا».
دە ێم ،ئەگەر قسە لە سەر ئەوە بێ دەستتێوەردان لە الیەن دەو ەتە
ڕۆژاواییەکانەوە ڕووی دابێ و لە سەرەتای شۆڕشەوە یەندێ کاریگەری
بووبێ ،دەربڕینی ناڕەزایی ڕێی نییە ،بەاڵم شێوازی قسەکە بە مەودایەکی
زۆر ئەو ئاستە جێ دەیێڵێ ،چونکە:
 دەستتێوەردانەکە لە سایەی جەنگێکدا کە دەیان ملیۆن سەرباز
بەشدارییان تێدا کرد ،د ڕەقانە نەبووە چونکە ئەو سەربازانەی لە
دەو ەتە ڕۆژاواییەکانەوە بەشدارییان لە یێرشکردنە سەر ڕووسیادا
کرد ڕێژەیان نەدەگەیشتە یەک لە سێ سەدی سەربازە پیادەکانی
دەو ەتە یاوپەیمانەکان و ڕەنگە لەوەش کەمتر بووبن .ڕێژەی
بەشداری چەکی تری وەک فڕۆک و کەشتی و تانک و تۆ  ،بە
د نیاییەوە زۆر لەو ڕێژەیەش کەمتر بوو .لە ڕاستیدا ،یۆشی مرۆ
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لەو بێعەقڵییە سەرسام دەمێنێ چۆن بەو ڕێژە کەمەی سەربازی و
کەرەسەی جەنگییەوە و لەو مەودا زۆر دوورەدا یێرش دەباتە سەر
دەو ەتێکی گەورەی وەکوو ڕووسیا .پێم وابێ پەیمانی وارشۆ بە
شەش سەد یەزار سەربازەوە بۆ گرتنی شەکسلۆەاکیا کە بەر لە
یێرشکردن گیرابوو ،یێرشی کرد .جا ئەمەیان لە کوێ و ئەوەیان
لە کوێ؟
 ڕووسیا دەستبەرداری وابەستەیی خۆی بوو بەرانبەر دەو ەتانی
ڕۆژاوا و مەودای ئە مانیای دا دوای کشانەوەی ڕووسیا لە جەنگەکە،
دەستی بۆ گیانیان کراوە بێ .ئەوەش لە سەرەتای جەنگەکەوە بە
ڕێکەوتنی ستالین – ییتلەر جارێکی تریش ئەنجامی دا ئەگەرچی
ئەمجارەیان بارودۆخەکە وابەستەیی تێدا نەبوو بەاڵم وەک
بە گەنەویست بوو و وەک من بزانم زەنگی دەست ێکردنی بۆکسێن
بوو و باوەڕ ناکەم کەسیش بۆ ئەوە بچێ کە ئە مانیا ئەگەر لە
سنوورە ڕۆژیەاڵتییەکانی د نیا نەبوایە ،خۆی ب ستایەتە مەترسی
ئەو جەنگەوە .بۆمان یەیە وەیای بدەینە بەر زەین ئەگەر دەو ەتانی
ڕۆژاوا پێش ڕێکەوتنەکەی ستالین ڕێکەوتنێکی وایان لەگەو
ییتلەردا بکردبا ،بۆچوونی ڕووسیا و دەو ەتانی سێیەم چۆن دەبوو؟
بە د نیاییەوە تۆمەتبارکردن و نەفرەتی لەوە زیاتریان دوو دەکەور
کە لە دووەم جەنگیدا ،دوای ئەمەریکا کەور ،کاتێ بۆمبا
ئەتۆمەکانی فڕەدانە سەر یابان ،ئەگەرچی ڕووسیا شەریکی ئەمەریکا
بوو لە جەنگەکەدا بەاڵم لەگەو بەریتانیا لە لۆمەی لۆمەکاران
بەختە.
و
خۆ
دنیاش
بوون.
دەرباز
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 حکوومەتی شۆڕشی ڕووسی ،بە تایبەتی دوای ئەوەی بەلشەفیک
دەسەاڵتی گرتە دەست ،دروشمی وای دایێنا کە بە ئاشکرا
ئامانجیان تێکشکانی دەسەاڵتی یەر شوێنێک بوو کە بتوانن تێکی
بشکێنن بە تایبەتی دەو ەتە پیشەسازییە بەیێزەکان کە یەتا
ئێستاش بە ئیم ریالست و ئیستیعمار ناسراون ،ئەگەرچی یەک
بستە خاکیان لە دەرەوەی خۆیاندا نییە و ییب کوێیان ،بە ییب
شێوەیەک داگیر نەکردووە ،ئە مانیای لێ دەرچێ کە ئەویش
داگیرکردنێکی کاتییە ،بە کو بەشێکە لە کاروباری خۆپارێزی و
یێرشبردن .ئەگەرچی حوکمدان لە سەر ڕووداو و کاروباری
دەو ەتە ڕۆژاواییەکان لە سەروبەندی شۆڕشی ڕووسی و لە کۆتایی
جەنگی یەکەمدا ،کە سااڵنی دەستتێوەردان بوو ،بۆ
یەکالییکردنەوەی حیسابیان لەگەو ڕووسیای بەلشەەیدا
زەحمەتیشە ،بەاڵم بە بۆچوونی من و لە ڕوا ەتدا دوو یۆکاری
گرنگ یەن:
یەکەمیان ،زەحمەتی و بگرە مەحا بوونی ئەو یەکالییکردنەوەیە لەگەو
ئیم راتۆریایەکی بە گەورەیی ڕووسیا کە لە ڕووی ڕووبەر و ژمارەی
دانیشتوانەوە ،خۆی کیشوەرێکی تەواوە و لە چەقی گردبوونەوەی یێزی
ڕۆژاواشەوە دوورە و ماندووبوونیشیان (جگە لە ئەمەریکا) لە جەنگێکی
جیهانیدا کە چوار سا ی خایاندووە ب ەرە سەر و ڕەنگە ڕێکەوتنی
ڕۆژاوا ییەکان لە سەر چۆنیەتی بەردەوامی و مەسرەف و سەرکردایەتی
بۆ یەر وەاڵتێ ...یتد ،پەیوەندییان بەو مەحا بوونەوە یەبووبێ.
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دووەم ،ڕێی تێدەچێ گەالنی ڕۆژاوای ئەوروپا ڕەتیان کردبێتەوە جارێکی
تر بچنە ناو جەنگێکەوە کە کۆتاییەکەی ناڕوون بێ .بیرەوەرییەکانی
«ئیمری»ی وەزی ری ئینگلیز باسی ئەوە دەکا کە سوپای بەریتانیا لە
نیوەی یەکەمی ١٩١٤دا ڕەتی کردۆتەوە بۆ جێبەجێکردنی پاکتاوی
نیشتیمان ەروەرە ئێرلەندییەکان بچێتە ژێر فەرمانی حکوومەتەوە لەبەر
ئەوەی یە وێستیان بۆ سەربەخۆیی توند بووە و ییب لۆژیکیان لە
شەڕکردنیان لە الیەن حکوومەتەوە نەدەدی ،کەچی یەمان ئەو
ئەفسەرانەی ئەو فەرمانەیان بۆ لەناوبردنی ئێرلەندییەکان جێبەجێ
نەکرد ،دوای چەند مانگێک لە شەڕی دژی ئە مانیادا بەشدارییان کرد
و زۆربەیان کوژران ،چونکە بۆ شەڕی ئە مانیا بۆچوونی تریان یەبوو و
پێیان وابوو بەشدارینەکردن جێگای باسکردنی نییە.
لە بەشی یەکەمی کتێبەکەمدا ئەم باسە بە کورتی یاتووە.
سەرۆک گورباشۆڤ ،وەک یۆکاری الوازبوونی شۆڕش ،باسی یە ەی
سیاسی و یە سەنگاندنی حیسابی خستۆتە دوای دەستێوەردانی
ئیم ریالییەوە و من لەوەدا لۆمەی ناکەم ،چونکە ئەوە سروشتی
سیاسییەکانە بۆ ئەوەی ئەرکی سەر شانی خۆیان سووک بکەن ،چەند
بکرێ دەی ەنە سەر شانی خە کانی تر .بەاڵم لۆمەنەکردنی حەقیقەتی
بارودۆخەکە و یۆکارەکانم لە بیر ناباتەوە جا لە کتێبی پەرەسترۆیکا بێ
یا لە کتێبی یەر سەرکردەیەکی سیاسی تردا بێ یا تەنانەر لە گەمەی
تۆپێنیشدا بێ .لە ڕاستیدا ،زەحمەتییەکان لە ناواقعیەتی شۆڕشی
بەلشەەییەوە پەیدا بوون کە بە پێی تیۆری مارکس بارودۆخەکەی لە
ییب واڵتێکی جیهاندا پێنەگەیی بوو .لێرەدا باسی بۆچوونی خۆم ناکەم
لە سەر پێگەیشتنی بارودۆخ بۆ شۆڕشی کۆمۆنستی کە پێویستبوونی
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شۆڕش ڕەر دەکاتەوە چونکە وەک پێگەیشتنی یەرزەکار پێویست بە
فەتوای بەڕێوەبەرایەتی نفووس و بڕیاری شەرع نییە.
بە گەی پێنەگەیشتنی بارودۆخ و ناواقعیبوونی شۆڕشی کۆمۆنستی ئەوە
بوو کە کێشەکان چەندین زەمان لە دوای دەستتێوەردانی بێگانە و
شەڕی ناوخۆ کە لە حەفتاکاندا کە ەکە ببوون و گەیشتن بە قسەکانی
خودی گورباشۆەیش کە لە بەشی یەکەمی ئەم کتێبەدا باس کرا و
ڕووسیا و دەو ەتە سۆەیەتییەکانی تریش لە یەموو بوارەکاندا زەحمەتی
زۆریان دیت تەنانەر لەو کاتانەشدا کە دنیای دەوروبەریان لەوپەڕی
خۆشگوزەرانی و ئاسوودەییدا بوون ...ئەوەی لە مەسەلەی دەستکورتی و
تێروتەسەلی بارودۆخی گەالندا سەیرە ئەوەیە کە تێروتەسەلی لە
مەودایەکی زەماندا دێتە دی کە زۆر لەو زەمانە کەمترە کە لە تێرییەوە
بەرەو نەبوونی دەگەڕێتەوە .ڕەنگە یۆکارەکە ئەوە بێ کە ڕووکردنە
گەشەسەندن بریتییە لە کۆکردنەوەی بەرماوەی دایار بۆ ئەو ئاستەی
کە پێش گەشەسەندن بووە ،بەاڵم گەڕانەوە بەرەو نەبوونی ،لەوە پێک
دێ کە کەمیی کەرەسە لەو گەشەکردنە دەربکرێ کە پێش گەڕانەوە
یەبووە و دەخرێتە سەر ئەو دایاتەی کە لە حا ەتی داوەستاندا دێتە
دەست.
حا ەتی یەکەم کۆکردنەوەی گردەبڕ لە خۆ دەگرێ و حا ەتی دووەم،
یەم کۆکردنەوە لە خۆ دەگرێ یەم دەریێنان بۆیە لە یەکەمدا بەریەمی
خێراترە و لە دووەمیاندا ،لە پاشەکشە لە سەرخۆیە ،ئەگەر ڕاوەستان لە
پێشکەوتندا ڕاوەستانی تەواوەتی دایار بێ دەبوو دایاتی پاشەکەوتکراوی
پێش ڕاوەستان بەشی کاتێکی ئەوتۆی نەکردایە و بارودۆخ بەرەو گرانی
و قاتوقڕی و مردن بچووبا .باسیش لێرەدا باسی بارودۆخی ئاساییە نەک
ڕووداوی کتوپڕی وەک تاعوون یا کارەساتی سروشتی وەک وشکەسا ی
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و الفاو و یێرشی بێگانە بۆ سەر ماو و خە ک ...یا بەخششی تێروتەسەلی
چاکەخوازان ،تاکە کەس یا حکوومەر یا ڕێک راو دابارێت.
ئەوەی لەو دەو ەتانەدا ڕووی دەدا کە ئابووری مارکسییان یەبوو،
پێچەوانەی ئەوە بوو کە لە دەو ەتی نامارکسی ڕووی دەدا ،ئەوەش بە
دان ێدانانی سەرۆک گورباشۆڤ خۆی ،ئەوەش دان ێدانانێکە لە ناوەخندا
تێیدەگەین نەک بە ڕوونی ،کە بەرەو تەنگدەستی و لەئاوچوون دەچوو
تا لە ناوەڕاستی حەفتاکاندا ئاویا گەورە بوو لە کاتێکدا زۆر واڵتی جیهانی
نامارکسی لە تەنگوچە ەمەی جەنگ یاتنە دەرەوە و خێروبێریان بە
سەردا ڕژا .ژاپۆنی دۆڕاو ،ئەوەندە پێش سۆەیەر کەوتەوە ،ئەگەر
لەبەرچاو نەبوایە بە خەیا دا نەدەیار .بەاڵم واڵتانی جیهانی سێیەم
ئەگەرچی لە دەرەوەی یەموو پێوەرێکیشدا بن ،بەاڵم ئەوەی لەبەرچاوە
لەو وێنەیەوە نزیکە کە ئێستا پیشانم دای چونکە واڵتەکان ،جا مارکسی
بن یا نامارکسی ،بە دەستی تەنگوچە ەمەوە دەنا ێنن و نموونەی وەک
کۆریای باشوور و فەرمۆزە و مالیزیایش یەن کە تەرازوویان لە چاو
تەرازووی واڵتە مارکسییەکانەوە قورسترە .نموونەیەکی لە یەموو ئەوانە
ڕوونترمان لەو واڵتانەدا یەیە کە دامەزران و زۆر پێشکەوتن و لە
خە کانێکەوە پێکهار کە لە واڵتی خۆیانەوە کۆچیان بۆی کردووە ،وەک
کەنەدا و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و ئوستەرالیا و نیوزیالندا و
تیایاندا ڕەوی تاک کراوە نەک حکوومەر و سستەم و پێشکەوتن لە
سەر شانی خە کانێک دروست بوو کە لە دیوەکەی تری گۆی زەوییەوە
بۆی یاتبوون و چ ئامێر و کەرەسەی پیشەسازیشیان پێ نەبوو مەگەر
شتی یەرە ساکاری وەک کەرەسەی ناو مەتبەخ .یەر لە سفرەوە
دەستیان پێ کرد .شارستانەتی ئوسترالیا و نیوزیالندا ،وەک من بزانم،
بە حوکمدراوە دوورخراوەکانی بەریتانیا دەستی پێ کرد.
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عادەتی جلهە ستن بە تەنافی خە کەوە ،لە کۆنەوە باوە ،بەاڵم
مەترسییەکە لە پلەی یەکەمدا لەوەدایە کە ئایدیۆلۆجستەکان پەیڕەوی
بکەن چونکە دەبێتە کارێکی شۆڕشگێڕانەی پیرۆز :ئەگەر بەقاو
ڕ ەواندنەوەی گلەیی بیانووی دایێندراو بۆ ئەوە بێنێتەوە کە میوەی
ڕزیوی یەیە ،نە خۆی بیانووەکە بە پیرۆز دەزانێ نە خە کی تر .بەاڵم
کاتێ سەرکردایەتی چین سا ێک لە سااڵنی سەرەتای حەفتاکاندا گوتی
یەکێ لە یۆکارە ترسناکەکانی دواکەوتنی کشتوکاو بوونی ڕێژەیەکی
سەدیی تێکدەران و چاوچنۆکانە ،ئیعدامکردنی خە کێکی یەکجار زۆری
بێتاوانانی بە دوودا یار و ئەو ڕاگەیاندنە ڕەسمییەی باسی ئەو ڕێژە
سەدییەی خائینانی کردبوو یەکێ لە یۆکارەکانی وشکەسا ی بە دوای
یەکیشیدا خستبووە پا یان :ئەگەر نەمانی ئارەزووی وەرزێری چینیش
کە بە پارەی ڕۆژانە بەکاری دێنن ب رێتە سەری و نەبوونی شارەزایی
و خەمساردی بەرپرسی حیزبی بۆ زیاد بکری ،ئیتر یۆکاری لێقەومان
بەسە و ییب خیانەر و شتی تری ناوێ.
دوای ئەو قسە یە بژێردراوەی سەرەوە ،ڕاستەوخۆ ئەمە دێ:

«لەگەو ئەوەشدا یەکێتی سۆەیەر پێشکەور و کۆمە گەیەک
دروست بوو کە خە کەکەی باوەڕیان بە پاشەڕۆژی خۆیان یەبوو».
ئەو پێشکەوتنە باسکراوە شتێک نییە جێی سەرسوڕمان بێ چونکە
پێشکەوتن ،بە ڕێژەی کەم یا زۆر ،یەموو دنیای گرتۆتەوە بەاڵم ئەوەی
وای کرد پێشکەوتنی ڕووسی جێی مەترسی بێ ،شانبەشانی ڕژانی
خوێنێکی زۆر و زەوتکردنی ئازادی و پێشێلکردنی کەرامەتی خە کی بە
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شێوەیەک کە ییب کەسێ لە دروستکەرانی شۆڕش چاوەڕوانی نەبوو و
باوەڕیش ناکەم کەس لە دەرەوەی شۆڕشیش یەبووبێ چاوەڕوانی ئەوە
بووبێ .د تەزێنترین الیەنی بەراوردکاری بە ئەنجامی ئاوەژووەوە ئەوەیە
توندوتیژی ستالین یەستی مرۆەبوونی لە تاکی سۆەیەتیدا کوشت ،لە
کاتێکدا جەنگەکانی ییتلەر یەستی نیشتیمان ەروەری و بەرپرسیارەتی
تێدا خولقاندن .سروشتی شتەکانیش وەیا بوو توندوتیژی ستالین و
دڕندەیی ییتلەر لەو ڕووەوە جیاوازییان یەبێ کە ستالین دەستکەوتی
گەورەی بە توندوتیژی و سوخرە بە دەست یێنا و یەرچۆنێ بێ
سوودبەخش بوون ،بەاڵم ئەوەی ییتلەر کردی جگە لە وێرانکردنی
ئەوەی یەبوو و تااڵنکردنی یەرچی سوودبەخش بوو ،شتێکی تر نەبوو.
بەاڵم ئەوەی کە خە کی لە ڕووسیا ،بە پێی بۆچوونی سەرۆک
گورباشۆڤ ،باوەڕیان بە پاشەڕۆژ بەدەست یێنابێ ،خۆی لە خۆیدا شتێکی
مەحاو نییە ،بەاڵم باوەڕ ناکەم بەو شێوازە نەرم و ئارامە بووبێ کە لە
سەر کاغەزەکە ڕیزبەند کراوە چونکە لەناوبردنی بەردەوام بە درێژایی
مێژووی ستالین و سوخرەی بکوژی ملیۆنان ئادەمیزاد و دەسەاڵتی دەزگا
چەوسێنەرەکانی ژێر فەرمانی ستالین و بیربا و خوێنڕێژانی تر ،یەوری
ڕەش و تاریکە بە سەر ژیانی خە کەوە و ڕێ بە بەردەوامی باوەڕ بە
پاشەڕۆژ نادا مەگەر یەستی تامکردنی شتەکانیان لە دەست دابێ .ئەوجا
چینی ڕۆشنبیر بە پێچەوانەی یەستی خۆیانەوە ،بۆ بەشی خۆیان لە
بەندکردن و لەناوبردن و دوورخستنەوە ،دەیان ساو لە سەر چەپڵەلێدان
و ییتافکێشان و بە پیرۆزکردن بەردەوام بن ،بە ییب جۆرێ نابێتە
نیشانەی ڕێگای بەرەو خێر و ئاسوودەیی .سەرجەمی گەلی سۆەیەتیش
بە یەک لە سەدی ئەو قوربانیانەی لە کاتی جەنگدا داویەتی و
زیادەڕۆیی تێدا کراوە ،قەرەبوو نەکراوەتەوە و یەر دە ێی دوای یەموو
وردەحیسابێک بە ڕژانی یەر خوێنێک داری گەشەکردنی ستالین و
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دەوروبەرە شەیتانییەکەی و سوودمەندان و خاوەنبەختانی حیزبی
دەسەاڵتداریان بە خوێن و فرمێسک و ما وێرانی خۆیان ئاوداوە .تێروپڕی
دنیا و یەموو خۆشی و کۆشک و گو ی دنیا بەرانبەر بە کڕبوون و
زەلیلبوون کە سەرچاوەیان لەدەستدانی ئیرادە و یە بژاردن بێ ،ییب
نییە .قەسابیش ئالیک بە مەڕ دەدا و ئاوی دەدا و کەرەسەی قە ەوبوونی
بۆ دابین دەکا و قە ەویش دەبێ ،بەاڵم لە ئەنجامدا سەردەبڕدرێ .وانەی
مێژوویی و مرۆەایەتی و ڕۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی کە دەکرێ بە
تاقیکردنەوەی ڕۆژگار ئەو ڕووە گشتییانەی تێبگەین کە بۆ
دەسەاڵتدارێک شەرەفمەندی نییە بەرانبەر زەوتکردنی ئازادی و
ئیرادەی ژێردەستەکانی خۆی ،پێداویستییەکانی ژیانیان بۆ دابین بکا،
چونکە بە بێ ئەو دووە دەبنە مەڕی دابەستە.
لێرەدا شتێکم بیر دێتەوە کە لە سەردەمی گەشەسەندنی نازییەکاندا
نازییەکی ئە مانی نووسیویەتی و لە نەمساوییەکی پرسیوە ئێوە کە
ئە مانین بۆچی نایەنەوە ناو ئە مانیا؟ ئەویش لە وەاڵمدا گوتوویەتی :لە
بەر یۆکارێکی ساکار ،ئەوەش ئەوەیە کە یەموو بەیانیانێک زەنگی
دەرگای دەرەوەمان لێ دەدرێ ،دەزانم شیرفرۆشەکەیە نەک گێستاپۆمم
جێی مەترسییە ئەو یەموو عەزابەی خە کی ئاسایی ،بە تایبەتی چەپەکان
لە پێناوی پێداویستی سیاسییەکاندا دەیچێژن لە بیر بکرێ ،جا داوای
خۆپیشاندان بێ یا کوودەتا یا شۆڕش :ئەگەر کوودەتا ،کە کەسێکی
بەیێز یا دەستەیەک لە کەسانی بەیێز ئەنجامی دەدەن لە حیساب
دەربکەین کە ییب وێنەیەکی خە کی کڵۆو لە خەیا یاندا نییە ئاخۆ
چەندیان لێ دەکوژرێ یا وێران دەبێ یا ئاوارە دەکرێ ،خۆپیشاندان و
شۆڕش بۆ گۆڕانکاری ،بە کەرەسەی شارستانەکان دەژمێردرێن .ئا
لێرەشدا حیساببۆنەکردنێکی کوشندە بۆ بوونی جەماوەر یەیە ،کە چەند
خوێن و ماندووبوون و پارەی لە سەر دەکەوێ.
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ئەوەی لە ئاستی جیهانیدا دەبیندرێ ئەوەیە ،ئەوانەی ئاشووب دەنێنەوە
و ژیان و سامانی خە کیانی بە الوە ییچە ،یەکەم کەسن لە کاتی
سەرنەکەوتندا ڕادەکەن .لەوانەی کە خوێندوومەتەوە ،خوێندوومەتەوە
کە نازییەکان لە سەرەتای گەشەسەندنیاندا خۆپیشاندانێکیان سازدا و
مارشاو لۆندۆرف و ییتلەر لە پێشیانەوە بوون و کاتێ بەرەوڕووی یێزی
حکوومەر بوونەوە و تەقە دەستی پێ کرد ،ییتلەر بزر بوو بەاڵم
لۆندۆرف خۆی گورج کردەوە و بە بێ چاوترووکاندن بەرەو ئامانجی
خۆی بەردەوام بوو و نەفرەتی لە ڕاکردووەکان دەکرد.
سەرکردەی شۆڕش و خۆپیشاندان ،ئەگەر لەگەو خۆبەختکەراندا خوێنی
خۆی بەخت بکا ،کەمترین بەشداریکردنی کوژراوان و نیوەکوژراوەکانە.
ئەوە تەنها بەشدارییەکی ئەدەبییە و کوژراوەکان بۆ خاوەنیان ناگێڕێتەوە
و تۆ ەی زەرەریشیان بۆ ناکاتەوە .ئەوەیی بۆ گێڕانەوەی ئیعتیبار پێویستە
بدرێ ،ئەوەیە یەموو چە لەوەدا بە خۆیاندا بچنەوە چ قوربانییەک لە
خە ک داوا کراوە وەک نرخی بەدیهێنانی ئەوەی لێیان ویستراوە ،با بە
نییەتباشیش بێ .با چە ئەوەش بە بیری خۆی بێنێتەوە کاتێ با ێکی
تری چە داوای یە وێستێک یا الیەنگرییەکی وای لێ دەکا
سەریێشەیەکی تێدابێ ،یەر بەوەوە ناوەستێ ڕەتی بکاتەوە بە کو بە
جۆرەیا تۆمەتی خرا تۆمەتباریشی دەکا .ئەو جەماوەرەی کە چە
لەوەشدا پرسی پێ ناکا چی لێی دەوێ ،ئەو کەرەسانەی شەترەنج نین
کە ئازاریان پێ ناگا و ئەو گیاندارانەش نین کە ییب نەزانن ..لەبەر ئەوە
ناکرێ ئەو قوربانیدانانە لەبیر بکرێن کە لە پێناوی ئامانجێکدا دەدرێن
کە نرخی ئەو قوربانییانەیان نییە.
ئەو ملیۆنان خە کەی کە ستالین لە پێناوی شتێکدا کە بە پێی
لێکدانەوەی خە کی ئاسایی پێویست نەبوو ،کوشتیانی و ئاوارەی کردن
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و بەندی کردن ،بیانوو یەر چییەک بێ لە حیساب دەرناکرێ ئەگەر
واش دانێین ئەو پێشکەوتنەی لە ڕووسیا یاتە دی ،بە بێ خوێن و ئاسن
و ئاگر نەدەیاتە دی (ئەوەش دانانێکی ناڕاستە و لە پێناوی
دەمەتەقێدایە) ئیتر نە ئەو پێشکەوتنە دەبوو کە بەدیی یێنا نە ئەو
دۆزەخەش دەبوو .ئەگەر ئەوەی ڕووی دا بە ویستی خە ک و
ڕەزامەندییان ڕوویدابێ ،ئەو خە کە وەک مەڕێکی لێ دێ کە ملی خۆی
بۆ قەساب بەرێتە پێشێ و ئێمەش ئەو خەفەتەمان لە کۆو دەبێتەوە کە
بۆیان دەخۆین و دە ێین ،ئەوە یە بژاردەی خۆیانە و پیرۆزیان بێ کە
قەر پیرۆزیش نییە.
قوربانیدان لۆژیکێکی یەیە و ناکرێ لێی تێ ەڕێ .خەم واردنیش لۆژیکی
خۆی یەیە و ناکرێ دابهێندرێ و دروست بکرێ بۆ ئەوەی لە خۆمان
بدەین و شین بگێڕین .کاتێ چە خوێنڕێژی و توندوتیژی و
پشتگوێ ستنی مەسرەف و ئەنجامی کاری شۆڕشگێڕی یا سیاسی ،بە
شێوەیەکی گشتی وەک کارێکی کۆتایی پێهاتوو کە قابیلی دەمەتەقێ
نەبێ خستە ناو بەرنامەی خۆیەوە ،خراپەیەکی زۆر زۆری لەگەو خۆی
و جیهاندا کرد .تەنانەر جێگیربوونی واتای شۆڕش لە قا بی بشێوی و
قوربانیدان و سووتاندندا وای لە خە کی شۆڕشگێڕ کرد بە الیەوە ،ئەگەر
شۆڕش ئەوانەی تێدا نەبێ شۆڕشی ڕاستەقینە نییە بە کو کاری
چاکسازییە و لە شێوازی لیبرالی بۆرژوا دەوەشێتەوە کە بە زۆر شێوە
لێهە گەڕانەوەی ئاسانە ،لە کاتێکدا شۆڕش لە دەستی دێ یەرچی بە
خەیا دا دێ ئەنجامی بدا چەند توندوتیژ و پڕزو میش بێ و چەند بێبەر
و بێبەریەمیش بێ و چەند دژی بەرژەوەندی و ویژدان بێ و چەند
بەرەو ئەوەش بچێ کە خودی شۆڕشەکە یە تەکێنێ.
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عەقڵەکان پڕ بوون لە ڕ بەرانبەر «بەرخۆری» و کاوێژکردنەوەی ئەو
ڕقە بە درێژایی زەمان تا ئاستی شەیدابوون بە یە کێشانی لە ڕیشەوە،
وەک ئەوەی پەتایەکی ترسناکی لەو جۆرە بێ کە باو دەبێتەوە ،تا وای
لێ یار لەوە تێ ەڕی گرنگی بە کوشتنی میکرۆبی نەخۆشەکان بدرێ
بە خودی نەخۆشەکەوە ئەوجا ئێستایەکی پەرەسەندوو کە یی خۆی
نییە ی ەکسان دەبێ لەگەو ئەو وێرانییەی خۆی کە لە سەرکێشییەکدا
ئەنجامی داوە و ئامانجی سەرکەوتن بووە بە سەر «بەرخۆری»دا ئەوەش
بە نیازی بەدەستهێنانی ئێستایەکی باشتر و باسی ئەوەش ناکەین کە
پاشەڕۆژ ئەنجامی پێچەوانەی چاوەڕوانکراوی دا بە دەستەوە ،چونکە
گرنگ ئەوە بوو یەموو شتێ لە ڕوانگەی توندوتیژی شۆڕشگێڕانەوە
ئەنجام بدرێ..
قسەکردن لە سەر ئەم بابەتە تا ئاستی بێکۆتایی درێژ دەبێتەوە و بە گەی
ڕاستییەکەی لەوە زۆرترن بژمێردرێن ،بۆیە بە سەریاندا تێدەپەڕم بۆ
ئەوەی بڵێم بچووککردنەوەی کارەساتی د تەزێنی ڕابردوو کە لە کاری
سیاسی ناواقعییەوە سەریان یە داوە ،لەوانەش کاری شۆڕشگێڕانە ،خۆی
لە خۆیدا بەرەو ئەوە دەچێ کارەساتی دایاتوو لە کاری ناواقعیدا بە
بچووک بزاندرێ :دەبێ لەوەدا دەستی خۆبەدەستەوەدان بەرز بکەینەوە
کە پشتگوێ ستنی بەرژەوەندی و بۆچوون و یە بژاردنی خە ک بەرانبەر
ئەوەی سەرکردەکان یە یدەبژێرن ،تەنانەر ئەگەر پێغەمبەرانیش بن،
شتێکی ڕەتکراوە و تۆمەتبارکراو و شێواو و عەیبدارە ،چونکە خە ک مافی
خۆیانە تەنانەر ئەگەر بەختەوەری و پێشکەوتنیش بێ ،ڕەتی بکەنەوە
(ئەمەش دانانێکی جەدەلییانەیە چونکە خە ک ئەوانە ڕەر ناکەنەوە)
ئیتر چۆن مافی ئەوەیان نابێ وێرانکاری ئەنجام و توندوتیژی بێلزووم
ڕەر بکەنەوە لە کاتێکدا شۆڕشگێڕ بۆ وێرانکردنی دنیا بە سەر
دانیشتوانیدا ،بە یەقی ڕەیا چەکدارە؟
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یاوسەنگکردنی ئەو ئازارانەی گەلی سۆەیەتی لە ماوەی دەیان سا دا
چەشتوویەتی دەبێتە بە گەنەویستی سەرەکی کە دەربڕینی ناڕەزاییە
بەرانبەر شێوازی بەدەستهێنانی ئەو پێشکەوتنەی کە لە گوتارەکەی
سەرۆک گورباشۆەدا باس کراوە و بە گەنەویستی الوەکییە بۆ پێدانی
ئازادی تەواو بە گەلی سۆەیەتی تا یە بژاردنی ئازادانەی خۆی بەکار
بێنێ بۆ یەرچییەکی بە بەرژەوەندی خۆی دەزانێ .پێش سێزدە سەدە
ئایەتێکی قورئان کە ڕووی لە موحەمەدی پێغەمبەرە دە ێ «لست عل هم
بمس طر  -دەستت بە سەریاندا ناڕوا» واتە دەستی بە سەر یارانی
باوەڕداری خۆیدا ناڕوا ،ئیتر چۆن شۆڕشگێڕ ئەو مافە بە خۆی دەدا
دەستی بە سەر خە کانێکدا بڕوا کە نە یارانی ئەون ،نە باوەڕدار بە
باوەڕی ئەو؟ شۆڕشگێڕ ،دوای سێزدە سەدە لە پەیدابوونی حیکمەتێک
کە لە واڵتێکی وشک و برینگدا ،کە کەرەسەی ڕۆشنبیری تەنانەر بۆ
ئاستی سەردەمی خۆشی تێدا نەبووە ،ئەوجا ئەوە دەکا.
دوای ئەو قسە یە بژاردەیەی سەرەوە ،سەرۆک گورباشۆڤ لە باسی ئەو
پێشکەوتنەدا کە لە واڵتەکەیدا پەیدا بووە و چەندین بەربەستی
یەمەجۆری لە پێش بووە ،دە ێ:

« بەاڵم بە سووربوونەوە لە سەر ڕێڕەوی خۆمان بەردەوام بووین و
یەرگیز بیرمان لەوە نەکردەوە بەرەودوا بگەڕێینەوە یا دەستبەرداری
ئەو خاکە بین کە بە دەستمان یێنا یا یە بژاردنمان بۆ سۆسیالیزم
ب ەینە ژێر پرسیارەوە».
یە وێستم بەرانبەر ئەم قسەیە یە وێستێکی زەحمەتە ،چونکە وەختە
بڵێم لەگەو سەرلەبەریدا بە ڕەیایی ناتەبام ،ئەگەر بشێ ناتەبایی لە یەر
شتێکدا بگاتە ئاستی ڕەیایی ،چونکە:
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 یەکەم :گەالنی سۆەیەتی لە مێژووی ڕابردووی خۆیاندا ،پێش
بنیاتنانەوە چ یە بژاردنیان نەبوو تا بتوانن لە سەر ڕێڕەوی خۆیان،
بە سووربوونەوە بەردەوام بن یا بەردەوام نەبن ،چونکە جگە لە
کڕبوون و گوێڕایە ی یە بژاردنی تری نەبوو.
 دووەم :گەالنی سۆەیەتی نەیاندەتوانی جیا لە بیرکردنەوەی
سەرکردەکان بیر بکەنەوە تا بڵێین بیریان لە گەڕانەوە نەکردۆتەوە:
کەسێکیش نەتوانێ تەنانەر بیریش بکاتەوە ،بە گەنەویستە کە بیر
لە گەڕانەوە یا بەرەوپێشچوون یا بێدەنگبوون ناکاتەوە :کەسی وا بە
فەرمانی کەسە بااڵکان پاو نراون.
 سێیەم :گەالنی سۆەیەر زەوییان بۆ خۆیان دەستنەکەور تا بتوانن
دەستی لێ یە گرن .زەویش لە قسەکانی سەرۆک گورباشۆەدا
شتێکی ڕەمزییە و مەبەست لێی مافی بەدەستهاتوو و پێشکەوتنی
ئەنجامدراوە .بەاڵم ئەوەی جێی داخ و کەسەر بێ ئەوەیە وەرزێری
سۆەیەتی چ زەوییەکی ڕاستەقینەی وەرنەگرتووە تا بۆ خۆی بیچێنێ
ئیتر ئەو زەوییە مەجازییە کوانێ؟
 چوارەم :گەالنی سۆەیەتی مافی یە بژاردنی سۆسیالیزمیان نەبووە و
ئێستاش نیانە تا بی اتە ژێر پرسیارەوە یان نەی ا.
لە بەشی یەکەمی ئەم کتێبەدا بەشێکمان لە قسەکانی سەرۆک
گورباشۆڤ گواستەوە ،کە تیایدا قسەی ڕوون ئاڕاستەی گەلی سۆەیەتی
دەکا کە جگە لە سۆسیالیزم یە بژاردنێکی تری نییە ،جا ئەگەر ئەوە لە
سەردەمی پەرەسترۆیکا و گالسنوستدا بەشی یە بژاردنی بێ ،دەبێ لە
سەردەمی نەبوونی دەرفەتی یە بژاردن ،لە سەردەمی ستالین و دواتردا
چۆن بووبێ؟
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دوای گواستنەوەی ئەو قسەیەی سەرەوە لە سەرەتای الپەڕە ٤٠ی کتێبی
پەرەسترۆیکا ،ئەوەی لە الپەڕە  ٤٠و نیوەی یەکەمی الپەڕە  ٤١ماوەتەوە
باسی ئەو ناڕەحەتییانەیە کە ڕووبەڕووی ڕەوتی سۆەیەتی بوونەتەوە
بەرەو سۆسیالیزم و پیشەسازی قورس (لەگەو ئەمەشدا نیم چونکە
پیشەسازی ڕووسیا سفر نەبوو) نووسەر لە نیوەی الپەڕە  ٤١دا دە ێ:

«باوباپیرانمان بە سەر یەموو بەربەستێکی بەردەمی خۆیاندا زاو
دەبوون و لە پەرەسەندن و بەیێزبوونی کۆمە گەدا بەشدار بوون و
لە یەمان کاتیشدا دەبوو سەرجەمی پاشەڕۆژیان ئازاد بکەن».
ئەو زا بوونە بە سەر تەنگوچە ەمەدا کە بۆ ڕووسیا جێی دەست ۆشییە،
بە پێی تێگەیشتنی ڕاست لە شارستانەتی ،یەرگیز بەریەمی دەستی
باوباپیران نەبووە چونکە ئەو باوباپیرانە شتێکیان دروست نەکرد کە
دەبوو دروستی بکەن ،ئەوەش ئازادکردنی خۆیان بوو لە دواکەوتنی
زۆرداران دەنا کاری سوغرە و ئیعدامی دەستەجەمعی و بەندکردن و
ئاوارەبوونیان ڕەر دەکردەوە .جا دەکرێ بڵێین ئەوان ئەو کارەساتانەیان
بۆ خۆیان دروست کرد بۆ ئەوەی بتوانین بڵێین پیشەسازی قورسیان
دروست کردووە؟ ئەگەر زۆردارانی سەردەمی ئەو باوباپیرانە
ئاڕاستەیانی بەرەو جێیەک ببردایە پیشەسازی قورسی تێدا نەبوایە چۆن
دەبوو؟
دوای ئەوە نووسەر دەپرسێ« :ئاخۆ پیشەسازی پێویست بوو؟» لەگەو
نووسەردا دە ێم پیشەسازی و بە مەکینەکردن و یەموو دیاردەیەکی
شارستانەتیی نوێ لە یەموو بوارێکدا پێویست و گرنگ بوو بەاڵم لەگەو
زۆرداری و پۆلیسی نهێنی و دەسەاڵتی زۆردار و پاکتاوی خوێناویدا نا.
لە بواری کاردا دەرکەور کە ئەو پیشەسازییە بە شێوەی زۆرداری ،لە
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سەردەمی ستالیندا ڕۆژگاری گەلی ڕووسیای خوارد و لە ڕۆژگاری
پەرەسترۆیکاشدا ،ژیانی لێ ن کرد و دوای ئەوەش ڕێڕەوی ژیانی گەلی
سۆەیەتی ئا ۆز بوو و ڕقی لە واقعی خۆی بزواند و نیگای ئاڕاستەی
حەزی ژیانێک کرد کە قەر بۆی نەلوابوو و یەروەیا بۆ ئازادییەک کە
لە سەرەتای شۆڕشەوە لێی زەور کرابوو .ئەگەر یەر مرۆەێک وای بە
خەیا دا بێ کە پێشکەوتنی گەلی ڕووسی بە قامچی نەبوایە بەدی
نەدەیار ،باشتر بوو ئەوەش بڵێ بەرپابوونی شۆڕشی ئازادی وازی
گەلێکی وەک گەلی ڕووسیش بە قامچی نەبوایە بەدی نەدەیار و ئەو
کەسەش بەوە لەگەو خۆیدا لۆژیکانەتر دەبوو بە مەرجێک ئەوەی لە
جنێودان بە ستالین و ستالینێتیدا باوە لە ئەدەبی سیاسی بسڕێتەوە،
چونکە بە پێویستبوونی قامچی بۆ بەرپابوونی شۆڕش و بەدیهاتنی
پێشکەوتن ،بوونی ستالینیش بە یەموو زۆرداری و توندوتیژی و
گوێنەدانی بە مرۆەایەتی مرۆەیشەوە بە پێویست دەزانێ.
نووسەر لەگەو ژماردنی پێداویستییەکانی ساختاندندا ،لە کۆتایی الپەڕە
٤١دا ئەمە دە ێ:

«لە ١٩٣٣وە ،فاشیزم بە خێرایی دەستی بە گەشەکردن کرد .ئەگەر
یەکێتی سۆەیەتی پێشی بە ئامێرە جەنگییەکەی ییتلەر نەگرتبا،
دەشیا ئێستا ئەم جیهانە لە کوێ بێ؟»
بە د نیاییەکی زۆرەوە دە ێم کە گەورەترین یۆکاری ئەو یێرشەی سا ی
 ١٩٤١کە ییتلەر بۆ سەر ڕووسیا کردی ،دەستکراوەیی سوپای ئە مانیا
بوو لە یەک بەرەوە ،ئەوەش دوای ڕێکەوتنەکەی نێوان ستالین و ییتلەر،
لە سا ی ١٩٣٩دا کە وای کرد لە سەرەتاوە دەرگا بۆ دەست ێکردنی
جەنگ بکرێتەوە و ئە مانیا بتوانێ یەموو فەرەنسا و ئەوروپا ،جگە لە
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ڕووسیا ،داگیر بکا ،ئەوجا کە لە ڕۆژاوای پشتەوەی خۆی د نیا بوو ،بە
الیەوە ئاسان بوو سوپاکەی بەرەو ڕووسیا ئاڕاستە بکا .پێویستە شتێکی
تریش ب رێتە سەر باسی جەنگەکە کە ناکرێ پشتگوێ ب رێ ،ئەوەش
جێی دەمەتەقێ نییە کە ئامێری پیشەسازی زەبەالحی واڵتە
یەکگرتووەکان نەبوایە کە کەرەسەی جەنگی دابین دەکرد ،ییب یێزێک
نەبوو بەرەو کۆتاییەکی سەرکەوتوو ،ڕووبەڕووی ئە مانیا ببێتەوە .یەر
ئەو سا ەی سوپای ییتلەر یێرشی کردە سەر ڕووسیای سۆەیەتی،
ئەمەریکاش یاتە ناو جەنگەکەوە و یەموو توانای خۆی بۆ بەریەمهێنانی
کەرەسەی جەنگ خستە گەڕ تا دیتمان گەیشتە ئەوەی  ١٨٠یەزار
فڕۆکەی جەنگی لە یەک سا دا بەریەم بێنێ .جگە لەوەش ،ژاپۆن لە
یێرشکردنە سەر یەکێتی سۆەیەر بەشدار نەبوو ئەوەش بە یۆی
ئامادەیی بەردەوامی ئەمەریکا وەک یێزێکی زەبەالح کە پێشی بە
ئارەزووەکانی دەگرر.
پێویستە ئەوەش بڵێین ئەگەر یاوکارییە ڕاستەوخۆکانی ئەمەریکا بۆ
تێچوونی جەنگی سۆەیەتی لە سەر بنەمای «خواستنەوە و بەکرێدان»،
تا ئاستی پێداویستییەکانی جەنگیش نەبووبێ ،سەرقا کردنی ژاپۆن و
ئە مانیا بە یێزی زەبەالحیانەوە ،پشتگیرییەکی زۆر گەورە و ڕاستەوخۆ
بوو بۆ سوپای سۆەیەتی جگە لە ڕۆ ی سوپای بەریتانیا لە باکووری
ئەفریقیا و ئیتالیا کە دەبێ حیسابی بۆ بکرێ ،ئەوجا لە فەرەنسا دوای
ئەوەی وەک دۆست داگیریان کرد.
یە وێستی دوژمنکارانەی دەو ەتە ڕۆژاواییەکان بەرانبەر ئە مانیا ،لە
یەکەم ڕۆژی جەنگی دووەمەوە نە ناوبڕی تێکەور نە الوازی ،لە کاتێکدا
ڕووسیای ستالین لەگەو ئە مانیادا خاکی پۆلۆنیایان لە نێوان خۆیاندا
دابەش کرد و سێ دەو ەتە بچکۆلەکانی بە تیکیشی قوور دابوو .ئەم
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یە وێستەش یەکالکەرەوە بوو بۆ ئەوەی دواتر ،ڕووسیا بتوانێ بەرەنگاری
یێرشی داگیرکارانەی ئە مانیا ببێتەوە و ویژدان ،یەروەیا بەرژەوەندیش
وا دەخوازێ کە مافی یەموو یۆکارێک لە یۆکارەکانی سەرکەوتن بە
سەر ئە مانیا و ژاپۆندا وەک خۆی بدرێ بە تایبەتی لە سەردەمی
گالستنوسدا کە سروشتی وایە حیساب و ڕاستییەکان ئاشکرا بکا .ئەوجا
گەورەکردنەوەی ڕۆ ی دەستتێوەردانی ڕۆژاوا لە کاروباری ناوخۆییتان لە
سەروبەندی بەرپابوونی شۆڕش و کشانەوەی ڕووسیا لە جەنگ ،دەکرێ
وەک یاوسەنگی تەبایی جیهانی سەیر بکرێ ئەوەش بە باسکردنی
پەیوەندی ئەرێنی نێوانیان و داواش ناکەم بە زیادکردنی شتی وا کە
ڕوویان نەدابێ ،ئەو پەیوەندییانە گەورە بکەمەوە ،وەک لە
گەورەکردنەوەی الیەنی خراپەدا دەکرێ کە دەکاتەوە گەورەکردنەوەی
چاکەی خۆ و سڕینەوەی چاکەی نەیار.
لە کۆتایی الپەڕە ٤٤دا و دوای باسکردنی زۆر الیەنی پرشنگداری
تاقیکردنەوەی شۆڕشگێڕانە و سۆسیالیزم کە یەموویان یی ئەوەن
قسەیان لە سەر بکرێ ،کتێبی پەرەسترۆیکا دە ێ:

«لە یەر پانزە یاونیشتیمانی کە ئێستا لە یەکێتی سۆەیەتدا دەژین،
چواردەیان دوای شۆڕش یاتوونەتە دنیاوە :یێشتاش خە ک یەن بۆ
ئەوە یانمان دەدەن کە دەست لە سۆسیالیزم یە گرین .جا چی پاو
بە گەلی سۆەیەتەوە دەنێ ،کە لە سایەی سۆسیالیزمدا زیادی کردووە
و بەیێز بووە ،دەست لەو سستەمە یە گرێ؟»
من یەکێکم لەو کەسانەی ئەو مافە بە خۆیان ڕەوا نابینن داوا لە خە کی
بکەن دەستبەرداری باوەڕی خۆیان بن و یەر ئەوەش وام لێ دەکا بەرەو
ئەوە نەچم یەکێکیان ڕەر بکەمەوە و ئەوی تریان قەبووو بکەم .یەر
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ئەوەش یۆکارە بۆ ئەوەی بڵێم و بیڵێمەوە کە حکوومەر و حیزب و
ئایدۆلۆژیا و تاک ،مافی ئەوەیان نییە خە ک ناچار بکەن شتێکیان خۆش
بوێ کە خۆشیان ناوێ .ئەگەر گەلی سۆەیەتی ،بە گشتی ،بیەوێ لە سەر
سۆسیالیزم بەردەوام بێ ،دەو ەتە سۆەیەتییەکان ئەو مافەیان نییە بۆ
شتێکی تر ناچاریان بکەن و ئەگەر شتێکی جیاوازیشیان بوێ و ئەو
ئارەزووەیان خستە ڕوو کە دەست لە شێوەژیانی ڕابردوو یە گرن،
پێویستە ڕێزی ئەو ئارەزووە بگیرێ ،جا چی دەبێ با ببێ.
ئەگەر گالسنوست لە سەر ئازادی ڕا دەربڕین بەند بێ مەودای
پیادەکردنی بۆچوونەکان نەبێ ،ئیتر لە بنەڕەتدا خا ی دەست ێکردنی
«بنیاتنانەوە» نابێ ،چونکە کاتێ ڕای باوکراوەی خاوەن ڕایان لەو
باوکراوانەدا دەخوێنمەوە کە لەم ڕۆژگارانەدا لە یەکێتی سۆەیەتەوە پێم
دەگەن ،ئارەزوویەکی سووتێنەرە بۆ دەربازبوون لە نەرێنییەکانی ڕابردوو
بە خۆی و شێوازی یە سوکەوتییەوە .زۆر دەو ەتی وەک یەنگاریا و
پۆ ۆنیا و یی دی ،ئارەزووی خۆیان دەربڕی و جێبەجێشیان کرد.
ڕووسیاش بە دان ێدانانی بەو گۆڕانکارییانەدا ،کارێکی چاکی کرد و
ماوەتەوە ئەوەی شتێکی ئاویا بۆ گەلی ڕووسیاش بکا و لەوەیە بیەوێ لە
سەر سستەمی کۆن بەردەوام بێ یا بیەوێ چاکسازی تێدا بکا یا بیگۆڕێ،
لە یەموو ئەوانەشدا ئازادە بەاڵم بۆی نییە ئیرادەی خۆی بە سەر
گەلێکی تردا بسەپێنێ جا با مۆ داەیاش بێ ...لە ڕووی یەکەمایەتییەوە،
حکوومەتی سۆەیەتی بۆی نییە دەست لە یە بژاردەی گەلێکی تری
سۆەیەتی وەربدا بەو بیانووەی لەو دەستتێوەردانەدا ،لە کاتی شۆڕشەوە
نوێنەری یەموو گەلە سۆەیەتییەکانە ،چونکە ئەو بیانووە بە درێژایی
مێژوو ،ئەو یێزە گەورانەی کە دەستیان بە سەر چارەنووسی گەالندا
گرتووە ،بە دەستیانەوەیە.
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کتێبەکە بەردەوام دەبێ و دە ێ:

«ئێمە یەو ێکی ئەوتۆمان بۆ پەرەسەندن و پشتگیری سۆسیالیزم
نەداوە .لەو باوەڕەدام کەمترین ئاستی تواناکانی سستەمە نوێیەکە
ئەوەندەیە کە یەتا ئێستا سوودی لێ بیندراوە».
ڕەنگە دەمەتەقێ لە سەر ڕێکهاتنەوەی ئەو «کەمترین ئاست»ۆە لەگەو
حەقیقەتی شتەکاندا بێ ئەنجام بێ ئەوەش لەبەر ئەوەی «ئاستێکی تر»
بۆ پێشکەوتن نەبووە تا لەگەو ئەو کەمترین ئاستەدا بەراوردی بکەین
و پێ دەچێ ئەو کێشانەی لە بەردەم پەرۆسترۆیکادا یەن و لە ئەنجامی
خۆخواردنەوەی دوور و درێژ و لەدەستدانی ئیرادە و دەسەاڵتی ئیرادەی
سەرەوەتر لە ژیانی گەلی سۆەیەتیدا ،لەم ڕۆژگارەدا نەختێ ئەو کەمترین
ئاستەی یێنابێتە خوارەوە ،ئەوەش بیانوو بە بەردبووەکان دەدا بۆ ئەوەی
یێرشی پێچەوانە بکەن بۆ سەر بەرنامە نوێیەکە ئەگەرچی
سەرنەکەوتنەکانی ئەمڕۆ بەریەمی شکستە کۆنەکانیشە و داخستنەوەی
قەپاغی ئەو مەنجە ەی کە دەکو ێ دەبێتە بەربەستی پەرتبوونی
یە مەکەی دەبێتە یۆی کە ەکەبوونی خۆخواردنەوەی زیاتر کە فشار
ئەنجام دێنێ و پێشبینی ئەم دوو ئەنجامەی لێ دەکرێ:
 یێزی ئەو تەقینەوەیەی کە بەڕێوەیە و یێزەکەی لەگەو
درێژبوونەوەی کاتەکەدا زیاد دەکا.
 ئەو دواکەوتنەی کە لە سەردەمێکدا ڕوو دەدا ،زیادبوونی خێرایی
پێشکەوتنی زۆر لە سەرەتای ئەم سەدەیە لەپێشترە و یەک ملیارد
بیانوو چارەسەری ناکا.
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نەخێر نابینم چ سوودێک لەم دەمەتەقێیەدا یەبێ بەاڵم بە ییب جۆرێ
نابێ لە بیری بکەین گەلی سۆەیەتی چ نرخێکی داوە تا ئەو ئاستە یەرە
کەمەی پێشکەوتن بە دەست بێنێ ،ئەوەش پێشکەوتنێکە ،ئەگەر لەگەو
کەمترین ئاستی پێشکەوتنی ڕۆیشتنی ئاسایی بێ شریقەی قامچی و
گەرماوی خوێن پێوانە بکرێ ،بە د نیاییەوە دەبێتە دواکەوتن بە تایبەتی
ئەگەر تەماشای ئەو یەموو خێروبێرەی دنیا ،بە زەوی و ئاسمان و وزەی
کارەوە بکەین کە نیشتیمانی سۆەیەتی یەیەتی .ڕێ بە خۆم دەدەم بڵێم
بەندکراوانی بەندی انە بۆیان نییە مەودای نیو سەعار وەرزشی بەیانیان
لە مەیدانی بەندی انەکەدا بە کەمترین ئاست یا بەرزترین ئاستی
بەختەوەری بزانن مەگەر «بەختەوەریم»ی بەندی انە پێوەر بێ دەنا بە
پێوانە لەگەو بارودۆخی ئازادەکاندا بەشێکە لە بەندکردن و بێبەشکردن
و خەمم یەر لوقمەنانێک کە بەندییەکی حوکمدراو بە زۆرداری ستالین،
قووتی دەدا کەمترین ئاستی ژەیر و گوژا کە بە پێوانە لەگەو ئازاری
ئەوانەدا چاویان دەریێندرێ و پەراسوویان دەشکێ و بە قەنارەوە
دەکرێن.
ئەوەی لە الپەڕە ٤٥ی کتێبەکە ماوەتەوە ،بۆ بەرگریکردن لە شۆڕش و
دەستکەوتەکانی و سۆسیالیزم وەک ئامانجێکی پێویستی بێ ئەمالوئەوال،
دەمەتەقێ لە سەر بیر و بیری پێچەوانە دەکا .یەمان مەبەست لە
الپەڕەکانی تری کتێبەکەدا بەرچاوە و بە باوەڕی من ئەوەش بۆ دوو
شتێ جێگیر دەگەڕێتەوە :یەکەمیان ئەوەیە کە بەرپرسی یەکەمی
دەو ەتی سۆەیەر و شۆڕشی بەلشەەی و بزووتنەوەی ڕاستکردنەوە ،جگە
لەم ڕێیە مامناوەندییە ڕێیەکی تری نییە بۆ بەردەوامبوون بیگرێتە بەر.
ئەگەر وا دانێین باوەڕی بە باشی شۆڕشی  ١٩١٧و شۆڕشی بەچکە،
شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە دەست دابێ ،ئەگەر ڕایبگەیەنێ ،ئەو بناغەیە
یە دەتەکێنێ کە لە سەری وەستاوە .ئەو میقدارە گونجاوەی بیروباوەڕ
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کە بە کۆمە گەی سۆەیەتیدا باو بۆتەوە ،زۆری نەما یەموو شتێ ژێر و
ژوور بکا و ببێتە یۆکاری ڕەیابوونی یەزاران یەزار کەس لەوانەی یەر
خۆیان دەخۆنەوە ،ئەی دەبێ ڕاگەیاندنی ئیفالس چی بقەومێنێمم
دووەمیان ئەوەیە ئەم کتێبە لەگەو یەکەم دەنگهە بڕینی تازە بۆ
ڕاستکردنەوە و ڕۆژگاری مزگێنییەکی بەرچاوڕووندا باو بووەوە و یێشتا
مەوداکە ئەوەندە بەرفرەوان نەببوو تا ئەنجامەکەی ،مەگەر لە ئاستێکی
زۆر کەمدا لە سروشتی سستەمێکدا دەرکەوێ کە ماوەی دەوروبەری
حەفتا ساو خۆی سەپاندبوو و سەرۆک گورباشۆەیش لە یەندێ لە
قسەکانیدا ،گلەیی لەو ئاستە کەمە یەیە .بەاڵم باوەڕ ناکەم دوای
دەرکەوتنی مەیلی توندی الیەنگری لە یەموو شوێنێکی نیشتیمانی
سۆەیەتیدا تا ئەوەی گەلە ڕۆژیەاڵتییەکانی ئەوروپا ڕەتکردنەوەی
کۆمۆنیزمیان ڕاگەیاند ،د ڕاگرتنی نەفس و پەنابردن بۆ بیانوو و
شیکردنەوە بۆ لێکدانەوەی ئەو لێشاوەی کە لە دژی مارکسیزم لینینیزم
یەموو شتێک ڕادەما ێ ،سیاسەتێکی سەرکەوتوو بێ یا باوەڕی پێ
بهێندرێ یا بتوانێ تووڕەیی زۆربەی یەرە زۆری گەالنی سستەمەکەی
سۆەیەتی مارکسی یە مژێ .ئەوەی لە بەردەوامی ئەم ڕێبازە چاوەڕوانی
دەکەم بەرفرەوانبوونی بۆشاییە لە نێوان خاوەنەکانی پەرەسترۆیکا و
گەلەکانیان و ئەوجاش دوو چارەسەری کێشەکە نەبێ ،ییب نامێنێتەوە:
یا دەبێ خاوەنەکانی «بونیادنانەوە» بە گەڕانەوەی یەکجاری بۆ سەر
یێڵی بەبەردبووەکان و بەگژداچوونەوەی ڕۆحی ئازادی وازانەی نوێ،
دەست لە یەو ی ڕاستکردنەوە یە گرن و بی ەنە ناو قومقومە کۆنەکەی
خۆیەوە ،یا الفاوەکە یەستێت و یەرچی دێتە پێشی ،یەر پلەوپایە و
سروشتێکی یەبێ ڕایما ێ و ییب یەکێ لەو دوو حا ە ،بە تایبەتی بە د ی
نییەت اکان و چاکەخوازانی سۆەیەتی و ڕۆژیەاڵتی ئەوروپایی نییە و بە
گشتیش بە د ی مرۆەایەتی نییە ،چونکە ڕێگەی ئاشتی بە کۆبوونەوەی
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یە گرانی پەیامە تازەکە و سەرجەمی خە کەکە نەبێ لە سەر یەک
بەرنامە بەدی نایێ .بەاڵم گردبوونەوەی دەسەاڵر و گەل لە یەک
بەرنامەدا یەر قسەیەکی شیرین و بە شانداکوتان و تەوقەکردنی گەرمی
سەرکردە و بنکردە نییە ،ڕەیاکردنی ئازادانەی گردبوونەوەش نییە تا بۆ
خۆپیشاندان قەتارە بکەن و دروشم بەرز بکەنەوە ،چونکە یەموو ئەوانە
بایی ئەو مافەن کە بە خانمی ما ەوە دەدرێ تا بۆ چێشتلێنانێک بچێتە
مەتبەخەوە و ئەگەر ڕۆن و خوێ و برنج و گۆشت و شتی لەو بابەتانەی
تێدا نەبن ،نە خواردن لێ دەندرێ نە ییب .پەرۆشیش بۆ دیموکراسی
خۆی لە خۆیدا چ کێشەیەک چارەسەر ناکا و چ پەڕپەڕە و جەڕێک
ناسووڕێنێ و بۆ ئەوەی ئازادی ڕا دەربڕین ببێتە سیمای سیاسی
دیموکراسی تێکەو و پێکەو لەگەو بەریەمهێنان و دابەشکردن و
سەرفکردندا کە الیەنی ئابوورییەتی ،دەبێ مەرجی تەواوکەر و یاوئاواز
یەبێ خەسڵەتی تەواوکەر و یاوئایەنگ یەبێ کە دوای
دەمەتەقێکردنمان لە سەر ئەو بڕگانەی کە دواتر لە کتێبەکەدا دێن ،بە
کورتی بە سەر یەموویاندا دەچینەوە:
ناوەڕاستی الپەڕە  ٤٥چوار دێڕی لە پێدایە دانی سۆسیالیزمی سۆەیەتدا
تێدایە ،کە بەم دەربڕینە کۆتایی دێ« :ئایدۆلۆژیای ئێمە خۆی لە خۆیدا
و لە سروشتدا گردەبڕ و شۆڕشگێڕانەیە» .بە گوێرەی زانیاری من و
کەرەسەی تاقیکاریم ،ییب شتێ وەک ئەم شۆڕشگێڕی و
«حەماسەرم»ۆەی ئایدۆلۆژیا کوشندە نییە چونکە لەبەر ئەوەی
شۆڕشگێڕانەیە قومێ وشیارکەرەوە قەبووو ناکا لە دەرەوەی سنووری
شۆڕشگێڕییەوە بێ ...وا لە پێویستی و بە گەنەویستەکان دەکا لووتکەی
بزاوتن و پێشکەوتن بن ،لە کاتێکدا گەورەترین بەربەستن لە
بەردەمیاندا ..سەپاندنی جەدەلی وەیای بە یە ەدا دەبا کە دەرگای ییواو
و نەجاتی مرۆەایەتی بێ و لە سەر لەناوبردن و دەستبەسەرداگرتن و
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بەندکردن و مرۆپەرستی و دابەشکردنی قسەی بۆشیش بەردەوام دەبێ.
لەبەر ئەوەشی گردەبڕە ،یەموو دەست و زمانێک دەبڕێ ئەگەر لە
دەرەوەی سنووری شۆڕشگێڕی و چینایەتی و واتاکانی بەرخۆری و
کۆنەپەرستیدا ببزوێن .ئەوەندەی لە ناو تەمی ئایدۆلۆژیا و سەالمەتی
شێوازی و دووری لە الدەرانەوە نقوم دەبێ ،ئەوەندە خەریکی شێوازی
پێش ستنی بەریەمی تەماتە نابێ ...لەبەر ئەوەی گردەبڕە ،بە
مایکرۆسکۆ بە دوای ڕەگی یە گەڕانەوە و الدانی ناخی کرێکار و
وەرزێر و ڕێبەر و مامۆستای زانکۆ و سەرکردە سەربازییەکاندا دەگەڕێمم
لەبەر ئەوەشی گردەبڕە بەرانبەر یەر لۆژیکێکی دروست کە لە یە ەی
گردەبڕ و شۆڕشگێڕانە ئاگاداری بکاتەوە گوێ و چاوی خۆی دەگرێ .چ
لە تیۆری و چ لە پراکتیکدا.
گردەبڕی و شۆڕشگێڕی بە تیشکی خۆر ناچن کاتێ دەردەکەوێ بە بێ
یە ە و پە ە دنیا ڕووناک دەکاتەوە و وەک یاتنی چوار وەرزەکەی
سا یش نییە کە پێویستیان بە کەس نییە کاتی یاتن و ڕیزکردنیان
دابین بکا .گردەبڕی و شۆڕشگێڕی زاراوەی ناڕوونن بەاڵم زەبەالحن و
لە ڕاستیدا خە کانێک پەیڕەویان دەکا کە پڕن لە گرێکوێرە و نەزانین و
ترس و بەیە ەداچوون ،ئەدەبی شۆڕشگێڕیش بەرەو خراپترین
وێرانکاری کۆمە گە پا یان دەنێم بزرکردنی ڕەواییشم الیەنگری
ناڕەواییشم دەبێ کرێکار و وەرزێر و ئەندامی کۆمیتە سۆەیەتییەکان کە
نەخوێندەوار و نیمچەخوێندەوارن ،تێگەیشتنیان بۆ تیۆری و خەسڵەتە
شۆڕشگێڕییەکەی و گردەبڕی لە چارەسەردا چی بێ ،جگە لەوەی بە
سەرکوتکردنی چەوسێنەری چینی کرێکار و وەالنانی بەربەستی بەر
پێشکەوتن و یە وەشاندنەوەی ڕایە ی چینی چەوسێنەری بزانن ،یەموو
ئەوانەش یەمان شتیان دەوێ کە بەالداخستن و شۆڕشگێڕییە لە
لەناوبردن و ڕووتاندنەوە و گرتن و ما وێرانکردن.
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بەاڵم ئەم باسە لەو کاتەدا ڕوونتر دەبێتەوە کە قسە لە سەر بڕگەکانی
دواتری ئەم کتێبە دەکرێ .لە سەرەتای الپەڕە ٤٦دا ،نووسەر دەپرسێ
بۆچی ئەو یەموو شتە ڕوویان دا تا پەرەسترۆیکا پێویست بێ؟ ئەی
بۆچی دوا کەوتن؟ بۆچی شێوازی کۆنی کار بەردەوام بوو؟ چۆن
توندڕەوی لە بیروباوەڕدا ڕووی دا؟ یەکسەر لە دوای ئەوانەدا دە ێ کە
یەموویان داوای لێکدانەوە دەکەن ،ئەوجا دە ێ حیزب و کۆمە گە
یەستیان بەوە کرد کە نەرێنی گەشە دەکا و ئاگایی پێویستی بە
گۆڕانکاری یەیە و پتر لە جارێک خۆی ڕوون کردۆتەوە بەاڵم گۆڕان
بەردەوام نەبوو و لە بن تەوژمی کەلەپووری ڕابردوو ناجێگیر بوو .باسی
دوو یەو ی جددی دەکا کە یەکێکیان سا ی  ١٩٥٦بووە (بە
دەست ێش ەری نیکیتا خرۆشۆڤ کە ئابڕووی ستالین ەرستی و الیەنە
نەرێنییەکانی برد) بەاڵم بە تەواوەتی نەقۆزرایەوە ئەوەش بەیۆی ئەو
شێوازەی کە سەرکردەکانی سەردەمی خرۆشۆڤ بە سەرپێیی دایانڕشت
و بە ێن و تەماحی بێ بنەمایان دا ...یەو ی دووەم لە کۆبوونەوەی سا ی
١٩٦٤ی لیژنەی مەرکەزیدا بوو (کە خرۆشۆفی لە جێی خۆی یە کەند)
بەاڵم وەک ئەوەی پێش خۆی نەرم بوو ئەگەرچی بە شێوەیەکی کاتی
یەندێ ئەنجامیشیان یەبوو ...دەشڵێ کەشویەوای لەخۆڕازیبوونی دوای
گۆڕینی سەرکردایەتی (مەبەستی گۆڕینی سەرکردایەتییەکەی
خرۆشۆەە) ،بووە یۆی داوەستان و بەربەستی پێشکەوتن ...لەوانەشەوە
بەم ئەنجامە دەگا:
 یەکەم :سۆسیالیزم ،بۆ چارەسەرکردنی ئا ۆزترین کێشەی
پێشکەوتن توانایەکی زەبەالحی یەیە ،بەاڵم ییب بە گەیەک لە سەر
ئەوە بە دەستەوە نادا ،بە کو یەر بەوە واز دێنێ باوەڕی خۆی و
براکانی بەیان بکا و یەست بەوەش دەکا باشترکردنی سۆسیالیزم
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کارێکی خۆبەخۆ نییە بە کو پێویستی بە گرنگی ێدانی زۆر گەورە و
شیکردنەوەی ڕاستگۆیانە و ڕەتکردنەوەی بەسەرچوو یەیە.
 دووەمیش :کە گرنگترە ،پێویستی پشتبەستنە بە دەست ێکردنی
جەماوەر و بەشداربوونی چاالکانەیەتی لە ئەنجامدانی چاکسازی لە
الیەن بەرفرەوانترین بەشەکانی دانیشتوانەوە...
لێرەشدا لە سێیەکی یەکەمی الپەڕە  ٤٨دەگەیەنە سەردێڕێکی تازە کە
ئەمەیە« :پەرەسترۆیکا چی فێر کردین؟» .لێرەدا لە سەر باسی
مەسەلەکان ،بە بێ شیکردنەوە بەردەوام دەبێ و تا الپەڕە ٥٤ی پێ
دەگرێتەوە و دەکرێ گرنگترین خا ی ئەو الپەڕانە ئاویا کورر بکەینەوە:
 کۆمە گەی سۆسیالیزم شتێکی چەقبەستوو نییە تا یەتایەتا خۆی
لەگەو شێوازی بڕیاردا بگونجێنێ چونکە تێگەیشتنی بەردەوام پەرە
دەسێنێ و بە حیسابکردنی شارەزایی مێژوو و پراکتێکی سەردەم،
دەو ەمەند دەکرێ.
 بە بەردەوامی لەگەو پەرەسترۆیکادا ،لە یە وێستی دایێنەرانەی
لینین فێر بووین و ئێستاش فێر دەبین ..بەرنامە زانستییەکانی بەکار
دێنین و بەریەمەکانی دەخوێنینەوە ،بە تایبەتی ئەوانەی دوایین.
 الیەنی کالسیکی مارکسیزم لینینیزم ،خەسڵەتی جەویەری
سۆسیالیزمی پێشکەش کردین بەاڵم شێوەی وردەکارییەکەی
نەداینێ .باسی سەردەمەکانیشی کرد بەاڵم دەبێ یەست بە
پێداویستی ئەم سەردەمە بکەین.
 سەردەمی تازە بەرەوڕووی ئەوەمان دەکاتەوە کە بە مەسەلە
تیۆرییەکان و ئەو بیرانەدا بچینەوە کە لە سەر سۆسیالیزم بنیار
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نراون و ئەوجا بە پیرۆز زاندران ،ئەوەش بە پشتبەستن بە
کەلەپووری لینین.
 لە ڕابردوودا بارودۆخ پا ی ناین بۆ ئەوەی شێوە و شێوازەکانی
سۆسیالیزم قەبووو بکەین ،ئەوجا بە پیرۆزی بزانین و بیگۆڕین بۆ
باوەڕی وشک ،ئەوجا ئەو وێنە نەزۆکە سۆسیالیزمە مەرکەزییەی
لێ کەوتەوە کە زیادەڕۆیی تێدا کرا و یونەری یەمەجۆری
بەرژەوەندی مرۆڤ و کەمکردنەوەی چاالکی مرۆیی لێ پەیدا بوو...
نموونە لە سەر ناخۆشی بارودۆخی سەردەمی جەنگ دەیێنێتەوە کە
لە بەڕێوەبردندا بووە یۆی مەرکەزییەتی توندوتیژ و بناغەی
دیموکراسیی لە سستەمی بەڕێوەبردندا ،لە یەکێتی سۆەیەر گچکە
کردەوە.
 چۆنیەتی پەرەسەندنی ئەو دژەبەرانە بە چەند شتێک باس دەکا:
یەکەمیان ئەوەیە یەکێتی سۆەیەر بە تەنها بەرەنگاری یەموو
جیهانی سەرمایەداری بووەوە و بۆ زا بوون بە سەر دواکەوتنی
ئابووریدا [کە لە سستەمی قەیسەر و جەنگی جیهانی یەکەمەوە بۆی
مابۆوە -م.م] ،دەبوو لە ییچەوە پیشەسازی نوێ دابین بکا ،بە
پیشەسازی بەرگریشەوە ،تا پارێزگاری لە توانا و سۆسیالیزمی
یە بژاردەی خۆی بکا .لەبەر ئەوە ،سستەمی بەڕێوەبردنی بواری
ئابووری بە مەرکەزیەتێکی توند داخوازییەکانی دابین دەکرد و بە
گردەبڕی ئامانجەکانی دەستنیشان دەکرد و بودجەی بۆ دادەنا و لە
ئەنجامدا بە ئامانجی خۆی گەیشت .بەاڵم تەنها بارودۆخی دەوروبەر
نەبووە یۆی پێویستی ئەو بەڕێوەبردنە چونکە پێشەکی یە ە و
بڕیاری کەسێنیش لە ئارادا بوون.

230

بەڕێوەبردن لە سییەکان و چلەکاندا ،وردەوردە کەوتە ناتەبایی لەگەو
خواست و بارودۆخی پێشکەوتندا و بووە بەربەستی پێش ڕەوتەکە و بووە
پێچکەیەکی پێش پێگیراو و تەوژمی بیروباوەڕ بەرەو ئابوورییەکی
ماندووی بردین کە تا ناوەڕاستی یەشتاکان بەردەوام بوو ...ئیتر بنەمای
دیموکراسی لە بەڕێوەبردندا بەرتەسک بووەوە و جێیەکی سنووردار
نەبێ ،بۆ بیری لینین لە خۆبەڕێوەبردنی جەماوەر و دابڕانی خاوەندارێتیدا
بۆ خاوەنە ڕاستەقینەکانیان ،کە کرێکارانن ،نەمایەوە ...خوێنەوارە
لێهاتووەکان ،کە بە سۆسیالیزمەوە وابەستە بوون ،نەیانتوانی سوودی
تەواو لە توانا شاراوەکان لە سۆسیالیزمدا وەرگرن ،بۆیە کرێکار و وەرزێر
و ڕۆشنبیران نوێنەری بەردەوامیان لە ڕێک راوەکانی دەسەاڵر و
بەڕێوەبردندا یەبوو بەاڵم بۆ بڕیاری پەرەسەندنی ڕاستەقینە
نەدەیێندران ...بیرۆکرار ،لە یەموو کاروبارەکاندا دەسەاڵتی یەکجار
گەورەی بە دەست یێنا...
بیرۆکەکانی لینین لە دەسەاڵر و خۆبەڕێوەبردن و گرێدانی بەرژەوەندی
گشتی بە بەرژەوەندی تایبەتییەوە ،نەیانتوانی جێبەجێ بکرێن و پەرە
بسێنن ...پەرەسترۆیکاش ئەرکی بۆ سیاسەر و بیری کۆمەاڵیەتیی نوێ
دانا ئەوەش بە سنووردارکردنی چەقبەستن و زا بوون بە سەر
شوێنەواری بەرخۆری تیۆریدا بۆیە دەبوو گۆڕانکارییەکی تیژ لە بیری
سیاسیدا بکرێ وەک کە لینین بە توانای یەستکردنی بە پێداویستی
گۆڕانکاری لە کاتی گونجاو و پێویستی پێداچوونەوە بە یە سەنگاندنی
یە سەنگاندن و چوونەوە بە سەر ڕێنمایی و دروشمە سیاسییەکاندا.
لە سەر ئەوەش نموونەیەک دێنێتەوە کە لینین دوای شۆڕشی شوباتی
 ١٩١٧کاتێ لە نیسانی یەمان سا دا بۆ ڕووسیا گەڕایەوە ،لە داڕشتنی
تەکتیکی حیزب و سۆەیەر دوا نەکەور بە کو ستراتیژێکی تازەی یێنا
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کە ئەوەش سۆسیالیزم بوو بۆ ئەوەی ئەو دەستکەوتانەی بە ڕووخانی
قەیسەر بەدەست یاتن لەناو نەچن و ئەوەش جۆرێکی تازە بوو لەو
بیرکردنەوە سیاسییەی کە سەرۆک گورباشۆڤ و یاوڕێکانی ،لە کاتی
جێبەجێکردنی پەرەسترۆیکادا فێری بوون .لینین دەیتوانی باوەڕ بە
خە ک بێنێ و باسی مەسەلەکان بکا و دوود ەکان بە الی خۆیدا ڕاکێشێ
و خۆشی دیتی یەندێ جار مەسەلەکە زەحمەتە و جارێ بە پەژارەوە
نووسیبووی و ئاماژەی بەوە دابوو کە خە ک لە شۆڕشدا چاوەڕوانی
پشوودانیان دەکرد و ئەویش ئامادە نییە ییب کاتێکی ناخۆش کە لەگەو
خە کی بازاڕی و ساکاردا بە سەر دەبا ،بە خودی ژیان بگۆڕێتەوە...
سەرۆک گورباشۆڤ دە ێ کە خۆی و یاوڕێکانی ،گرنگییەکی تایبەتییان
بە بۆچوونی گشتی بۆ مەسەلە گشتییەکان داوە بە تایبەتی لە
کۆبوونەوەی حوزەیرانی ١٩٧٧ی لیژنەی مەرکەزیدا ،بۆ ئەوەی
مەسەلەیەکی دیاریکراو ببەیتەوە ،پێویست نییە شتەکان یە گێڕیتەوە
ئەوجا دەست بە چاکسازی بکەیت .مەسەلەی تازەش یەن کە وەاڵمی
ئامادەکراومان بۆیان نییە و زانا کۆمەاڵیەتییەکان ییچیان لە بارەیانەوە
نەگوتوە و ئابووری سیاسی سۆسیالیزمیش بە یۆی ئەو واتا کۆنانەوە کە
پێیانەوە وابەستەن لەگەو جەدەلی ژیاندا یاوشان ناڕوا .ناشکرێ
بزووتنەوەیەکی شۆڕشگێڕانە بە بێ تیۆری شۆڕشگێڕانە یەبێ...
خستنەڕووی ئەو بۆچوونانەی نێوان الپەڕە  ٤٦و ٥٤ی کتێبەکە بۆیە
درێژەی کێشا تا وێنەیەکی ڕوونی ئەو باسانە الی خوێنەر دروست بێ
کە قسەیان لە سەر دەکەم و ئەو باسانەی پێ تەواو بکەم کە پێشتر،
بەر لەو پرسیارانەی کە پێش الپەڕە  ٤٦یاتوون .بەاڵم لەوەوە دەست
پێ دەکەم کە یۆکاری تێکشکانی خرۆشۆڤ و سەرنەکەوتنی بریژنێڤ
بەم شێوەیەی خوارەوە ب ەمە ڕوو:
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من پێم وایە ئەگەر ئەو چەقبەستنە زیادە و ئەو خۆ لە قاوغنانە نەبوونایە
کە لە سەردەمی ستالین و لە یەندێ ڕووەوە لە یەکەم ڕۆژانی شۆڕشەوە
تاقیکردنەوەی کۆمۆنزمیان گرتبۆوە ،خرۆشۆڤ شکستی نەدەیێنا،
ئەگەرچی خرۆشۆەیش وەک یەر ئادەمیزادێکی تری سەر ئەم زەوییە
کەموکورتی خۆی یەبوو ،دیارترین کەموکورتیشی ئەوە بوو کە باو بوو
یەندێ جار ڕەفتاری بازاڕیانە و شتی وەیای یەبوو کە یەر لە شێت
دەوەشێتەوە ،یەروەیا بەییچزانینی خە ک و شت و ئەوەش یۆکاری
ڕاستەقینەیە بۆ ناوریایی و بێدەنگکردنی نەیارانی بزووتنەوە
ڕاستکردنەوەکەی و توانییان بە ئاسانی وەالی بنێن .ئەگەر
کەموکورتییەکان تاکە یۆکاری ڕووخانی بن ،خۆ ستالین
کەموکورتییەکانی ،سەدان جار لە یی ئەو زیاتر بوون و نەشڕووخا چونکە
چنگە ئاسنینەکەی یەموو ئەوانەی تێکدەشکان و تێکشکاند ،کە
ورتەیەکی ناڕەزایی یا بەریە ستکاری لێوە یاتبا .ئەوەی جێی داخیشە
ڕووخانی خرۆشۆڤ ڕاستکردنەوەکەی بۆ ماوەی بیست ساو پتر
دواخست و ئەگەر بە کەموکورتی و خەسڵەتەکانی خۆیەوە لێیگەڕابان
مەسەلەکانی بە جۆرێ چارەسەر دەکرد کە لە دواڕۆژدا پێویستی بە
زەحمەتییەکانی پەرەسترۆیکا نەدەما .ئەمە لەو ڕووەوە نا ێم وەک فا م
گرتبێتەوە یا ڕمڵم لێ دابێ بە کو بە پێی لۆژیکی ڕووداوەکان و
یە وێستەکانی سەردەمی خرۆشۆڤ و پێشتر و پاشتر.
دەستبردن بۆ شکاندنی پەیکەری ستالین و دەریێنانی لە گۆڕ ،زۆر لەوە
زەحمەتتر بوون یە ەیەکی بەرچاو ئاشکرا بکرێ و بە شتێ چارەسەر
بکرێ کە لەگەو سروشتی مرۆەدا یەک بگرێتەوە .بەاڵم چاودێری
شەیتانەکانی نەفسی بەد نەجاتدانی ملیۆنان ملیۆن کەسی
تەنگ ێهە چندراوی جیهانی سۆەیەر لە بەرچاوڕوونی خرۆشۆڤ
کاریگەرتر بوو .یەندێ یە ە لە خواردنەوەی ژەیر ئاشکراترە و
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چارەسەریش ڕێنەدانی خواردنەوەیەتی .مەسەلەی پەیدابوون و
داڕووخانی خرۆشۆەیش لەوە ڕوونترە درێژەی پێ بدرێ بۆیە جێی دێڵم
و دەچمە سەر باسی بریژنێڤ.
بیستوومە و خوێندوومەتەوە کە بریژنێڤ کەسێکی توند و بێنەدەب بووە
و پێچەوانەی الیەنە خراپەکانی خرۆشۆەی تێدا نەبووە و توندی و
زبرییەکەی لەگەو دڕندەییەکەیدا یاوئایەنگ بوونە و لەگەو ڕۆحە
ستالینییەکەیدا بەردەوامییان بەو دەسەاڵتەی داوە کە بۆ خۆلەقاوغنان و
بیرۆکراتی و پشتگوێ ستنی جەماوەر و یاشاکردن لە ڕۆحی سەردەم
بەکاری یێناوە .ئەگەر قسە لە سەر سەرنەکەوتنی خرۆشۆڤ بێ یا بە
بەردبوونی بریژنێڤ ،جەماوەری بەرفرەوان ئەوەندە دەستیان لە ڕەوتی
ڕووداوەکاندا نەبووە باس بکرێ بەاڵم بێگومان بەرژەوەندی
ڕاستەقینەیان لە سەرکەوتنی خرۆشۆەدا بووە و لە سەرکەوتنی
بریژنێڤیشدا زەرەرمەندی ڕاستەقینە بوونە .ئەوەی لە تاقیکردنەوەی
ڕابردوو ،لە گۆشەنیگای پەرەسترۆیکاوە ئاماژەی پێ دەکرێ،
بچووککردنەوەی ئەو بەرنامە و بۆچوون و باوەڕانەیە کە یەوساری
ڕەوتەکە دەگۆڕن و بەرەو قاوغبەستن و پەڕگیری و دەستبەردان لە
سەپاندنی بۆچوون بە سەر جەماوەردا بە پێچەوانەی ئارەزووی خۆی،
ئەوەش قسەیەکە دەچێتە خانەی وردبوونەوە لەو کورتکردنەوەیەی
ناوەڕۆکی قسەی نێوان الپەڕە  ٤٦و .٥٤
لێرەدا یەکەم ئەرک ئەوەیە وەاڵم ئەو پرسیارانە بدرێتەوە کە لە خودی
کتێبەکەدا ،لە سەرەتای الپەڕە ٤٦دا یەن ،ئەوانەش ئەمانەن:
 بۆچی یەموو ئەو شتانە ڕوویان دا کە وا دەکەن پەرەسترۆیکا
پێویست بێ؟


بۆچی پەرەسترۆیکا دوا کەور؟
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بۆچی شێوازە کۆنەکان بەردەوام بوون؟



توندوتیژی بیروباوەڕ چۆن ڕووی دا؟

ئەو پرسیارانە ،ناوەڕۆکی ڕوونیان یەیە و دوور نییە وەاڵمیان لە بەشی
باوکراوەی یەکەمی ئەم کتێبە و ئەوەی لەم بەشەدا کە تا ئێرە
نووسراوە ،یەبێ بەاڵم بەدەستهێنانی وەاڵمێکی گردەبڕ و جێی باوەڕ بۆ
ئ ەو خااڵنە زەحمەتە لە بەشە پەرشوباوەکانیەوە ،کە سەرەتاکانی لە
کۆتاییەکانیەوە دوورن بۆیە پێویستە بە گردکردنەوەی وەاڵمەکان لە
یەموو بەشەکانەوە یەک شێوە وەاڵممان یەبێ و قسە و بە گەی
تازەشیان ب ەینە سەر.
وەاڵمی پرسیاری یەکەم ،کە لە واقعی بارودۆخی شۆڕشی بەلشەەییەوە
وەرگیراوە ،یێندەی بە گەنەویست ئاشکرایە :ئەگەر ڕێ یەبوایە ستالین
بە ڕەیایی زۆرداری لەگەو دەو ەتی سۆەیەتدا بەکار بێنێ و بوونی
سۆەیەر وەک واڵر و حیزب و گەل بگرێتەوە ،نزیکترین ئەنجام ئەوە
دەبوو کە یەموو شتێ لە جێی خۆی دەوەستا ،ئیتر لە مرۆەەوە بگرە تا
دەگاتە شتڵە باینجان :سوغرە و زۆرداری و زەلیلکردن ،مرۆەایەتی تاک
و کۆ دەگوشن و بینا و ڕێگەوبان و کەناو پیشەسازی لێ دروست دەکەن
تا تەڕایی لێ دەبڕێ و ییب سوودێکی تر ناگەیەنێ و بە زیادکردنی
چەوساندنەوە و توندکردنی چنگ ،تۆپە ی شەیتانۆکەی مردوو و توێکڵی
وشک زیاد دەکا .ئەگەر وشکبوونی ڕەگی زندەوەران ،کە بەشەریش
بەشێکیانە ،سروشتی ژیان بە توانای بەریەمهێنانەوە ڕەتی بکاتەوە،
زیادکردنی وزەی گوشین شیلەی لێ دەردەیێنێ تا لە ئەنجامدا دەبێتە
جاروبار و دوایی دەبێتە د ۆپەی لەبەرچوون .مادام زۆرداری
بەردەوامیش پرۆسەی خەساندن و بێبەرکردنی تواناکانی خە ک و
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دەست ێش ەرییان بێ ،یەر پێشوەخت بڕیاری داوە بە زەحمەر جێی
گوشراوەکان پڕ بکاتەوە تا بەریەمی بەردەوام بگاتە دەست ئەوانەی
دایاندەدۆشن.
زۆرداریی شێتانەی نەخوێندەوارانەی نقومی جەیالەر ،بە عادەر ،لە
زۆردارییەک کەمتر توانای خە ک لە بن دێنێ کە لە سەر ئایدۆلۆژیا و
تیۆری پیرۆزکراو بنیار نرابێ و یەموو تەواوەتییەکی مرۆ لە خۆیدا
ببینێتەوە و کڵێشە و قالبەکانی خۆی بە حوکمی یەمیشەیی دانێ و بە
سەر پێداویستییەکانی سەردەمدا باز بدا .باوەڕێکی دیاریکراوی ییب
سەردەمێکمان نەدیوە خەسڵەتی تەواوەتی بە خۆی دابێ و توانیبێتی وەک
خۆی لەگەو سەردەمەکان و حوکمەکانیدا ،بە بێ لێکدانەوە و بیانوو و
ڕێبزری بڕ بکا ،ئەگەر ئەوانەی پێ نەکرابێ وەک بەربەستی جۆبارێکی
لێ یاتووە کە پێش ڕەوتی ئاو بگرێ .باوەڕیش ناکەین ییب باوەڕێکی
ئاسمانی و زەمینی ،وەک باوەڕی مارکسیزم لە بەر چاوی الیەنگرانیدا
گەیشتبێتە ئەو ئاستی پیرۆزی و تەواوەتییە و کە بوو بە دەسەاڵر و
حکوومەتیش مەترسییەکەی زیادی کرد لە کاتێکدا باوەڕەکانی تر بە
درێژایی مێژوو وەکو دە مانەوە و خە ک لە دەرەوەی دەسەاڵتەوە
توێژینەوەیان لە سەر دەکا و لە سەریان دەنووسن و دەسەاڵتیش چی
تێدا ببینێ لە بەرژەوەندی ئەودایە ،جێبەجێی دەکا و ئەگەر لە شەرعە
باوەکاندا دەستی نەکەوێ ،لە یاساکانی دنیاوە ئەو دەقانە دێنێ کە
سوودیان بۆی یەیە .بەاڵم دەسەاڵتی کۆمۆنیزم ڕێی ئەوەی نەبوو چونکە
یاوردنی یاسای تر وای دەگەیاند کە دەستی لە خۆی یە گرتووە و بەرەو
بۆرژوازییەر گەڕاوەتەوە .یەموو یاسا ڕەچاوکراوەکانی دەو ەتە ئاینییە
ئاسمانییەکان تێکە ن لە دەقی دینی و دنیایی کەچی شەرعی شیوعی بە
درێژایی تەمەنی وەکو خۆی مایەوە ،ئیتر چۆن دوای شەست ساو
کە ەکەبوونی گەندە ی و کەمتەرخەمی ،ڕاستکردنەوە نابێتە حەتمیەتی
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پێویست؟ ئەو نەگبەتییە بەسە دەو ەتی خاوەن زەوی و ئاو ،دەیان ساو
دانەوێڵە یاوردە بکا و بە یۆی پیرۆزیی «کۆ ۆز»ەوە نەتوانێ شێوازی
کشتوکاو بگۆڕێم
یەموو کەموکورتی و چەقبەستن و شەختەبەستنێک ،بە یەرچی
لەناوبردن و بەندکردن و دوورخستنەوە و سوخرەیەکی واڵتانی
سۆەیەتەوە ،لە یەکەم پلە و دووەمدا ،لە سروشتی سستەمەکەوە سەریان
یە داوە کە لە سەرەتاوە لە سەر بیرۆکەی دکتاتۆرییەر دامەزراوە و
ڕوودانیشیان خۆبەخۆ و بێ ئەوەی کەس ناڕەزاییەکی بیستراو بەرانبەری
دەربڕێ ،بە گەیەکی گردەبڕە بۆ ئەوەی کە ڕوونەدانی کەموکورتی و
قاوغبەستنەوە جێی سەرسوڕمانن و پرسیاریان لە سەر پەیدا دەبێم مەڕ
بە تەماحی سەربڕین قە ەو دەکرێ و ئەگەر سەرنەبڕدرێ دەبێتە جێی
سەرسوڕمان ،ئەوجا جێی سەرسوڕمانی گەورە ئەوە دەبێ کە مەڕ ناتوانێ
لە شوانەکەی و خاوەنەکەی و قەسابەکەی و ئەوەی دەی وا یاخی بێ و
ئەگەر بە یۆی یێزێکی غەیبییەوە یاخیش بێ ،چارەنووسی ترسناکتر
دەبێ و دەکەوێتە بەر کە بەی دڕندە و دوور نییە ڕەگەزی ببڕێتەوە.
بەاڵم یاخینەبوونی مرۆ لە بەندیوان و بکوژ و زۆردار جێی
سەرسوڕمانێکی بێوەاڵمە مەگەر لە واقیعدا بە دوایدا بگەڕێین کە تیایدا
سەر بۆ بارودۆخێک شۆڕ دەکا کە زۆرترین سووکایەتی پێ دەکا و
لێرەشدا مرۆەی سۆەیەتییە کە بەرەوڕووی قەیسەر ڕاپەڕی و ڕاپەڕینیش
بە گەی یۆشیاری و ڕەتکردنەوەیە ،ئەوجا تا ئاستی سنووری لەدەستدانی
یەستی مرۆەایەتی کەوتە بن دەسەاڵتی ستالینەوە :دژی ئەو قەیسەرە
ڕاپەڕی کە بە پێی بۆچوونی خۆی ،خەسڵەتی پیرۆزی نەبوو ،ئەوجا ملی
بۆ زۆردارێکی توندتر و دڕتر شۆڕ کرد کە پێی وا بوو وەک ئینجیلی
پارێزەری شۆڕشگێڕی خەسڵەتی پیرۆزی یەیە و کاتێکیش
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مرۆەایەتییەکەی سیس یە گەڕا و بە دیتنی لەناوبردن و سەربڕین لە
ماوەی دەیان سا دا ،یەستیشی لە دەست دا و ئەوجا الوازی کاریگەری
لە بەریەم و ڕێک ستندا بوو بە شتێکی حەتمی و ڕوون.
ستالین تاوانکارێکی ترسناک بوو ،بەاڵم یە گری تاوانگەلێک بوو کە
خۆی دایێنەریان نەبوو چونکە ناواقعی تیۆری خۆی لە خۆیدا
بەربەستێکی ترسناک بوو لە بەردەم بەرەوپێشچوون و یەتا ڕۆژی
ئەمڕۆمان ،ڕێنماییەکانی لینین لە ئاستی ئینجیلی دووەمدایە و ئەو
میقدارە باشەی ئەو ڕێنماییانەش لە کەشویەوایەکی نەگونجاودا لە
بارێکدا یاندەری نەبێ ،نەیدەتوانی کاریگەر بێ .بەاڵم بۆ ئەوەی
قسەکانمان نەبنە ڕێبزری ،پێویستە ئەوەمان بیر بکەوێتەوە کە گوتم
ستالین یەندێ لە تاوانەکانی غەیری خۆی یە گرر :ئەوەش لەوەدایە
کە ستالین دەرفەتی ناواقعییەر و نەریتی لینینی قۆستەوە تا ئەوانە
جێبەجێ بکا کە خۆی دەیویست نەک لە ڕووی پێویستییەوە:
کورتەی قسان ئەوەیە کە ئایدۆلۆژیای مارکسیزم لە ناو خۆیدا یەموو
ئەو ڕێتێچوونانە یە دەگرێ بۆیە پەرەسترۆیکا پێویست بوو .قسەش لە
سەر ئەم بابەتە کۆتایی نییە.
وەاڵمی پرسیاری دووەمیش« :بۆچی پەرەسترۆیکا دوا کەور؟» بە
ساکارییەکی زۆرەوە ئەوەیە ،دواکەور چونکە تەوژمی دەمداخستن و
بەبەردبوون و مەرکەزییەر و بیرۆکراتی زۆر بوون و توانییان خرۆشۆڤ
البەرن و بریژنێڤ بێنن ،کە ستالینێکی بچکۆلە و ڕەمزی چەقبەستن
بوو .دواکەوتنی لە دوای ستالیندا ،ڕوونە و باس کراوە کە بە زەبری
پێش ێگرتن بووە کە ئەوەش وەک ڕۆحی دکتاتۆری ،دراوەتە پاو چینی
کرێکاران و دکتاتۆریەتێکی زۆردارانەش نەبێ ،نە یێزی کرێکاری تێدا
بووە و نە ناکرێکار ،چونکە ئەگەر لە دەستی کرێکار و زەحمەتکێشدا
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بوایە چاوەڕوانی ییب چاکە و پێشکەوتنێکی لێ نەدەکرا و تەنانەر
چاوەڕوانی ئەوەش ناکرێ چینی کرێکاران بە شێوەیەکی گشتی بتوانی
بەردەوامی بە دەسەاڵر و ڕێک ستن و پێشکەوتن بدا چونکە ئەو چینە
لە خەسڵەتدا ئەو توانایەی نییە وەکیلیش دابنێ بۆیە «دکتاتۆریەتی
کرێکاران» ،زاراوەیەکی بێواتایە و جۆرە پێکەنینێکە بە خۆ و بە خە کی
تر.
سەیر لەوەدایە حیزبی شیوعی بە ناوی ئەو چینەوە ڕایدەگەیەنێ کە
کرێکاران دەست لە دکتاتۆرییەر و سۆسیالیزمی زۆرداری یە ناگرن و
ئەوانە لە ڕێی وەکیلە خەیا ییەکانیانەوە سەپێندراون .دکتاتۆریەتی
سۆەیەتی لە ڕێبازەکەیەدا تاقیکردنەوەیەکی بێوێنە بوو و ئەگەر یەموو
الیەنە نەرێنیەکانی دکتاتۆرییەتی تێدا بوو ،بەاڵم لە شتی تایبەتیدا جیا
بوو ،کاتێ کە یار دروشمی وێرانکردنی بۆرژوا و ڕیسواکردنی یەموو
سیاسەر و ئابووری باوی دنیای بە دەستەوە بوو ،بە ئاگاییەوە یا
بێناگاییانە یەوێنی دابڕانی لە دنیا لەگەو خۆیدا یە گرتبوو و جگە لەوەی
دوژمنایەتی یەموو شتێکی وابەستەی دەو ەتە بۆرژواکان دەکرد،
دەرگاشی لە ڕووی ئەوانەدا داخست کە لە دەو ەتە «سوودخۆر» و
«فرەچین»ۆەکانەوە دەیاتن .کە دەشیگور لە جیهان دابڕاون ،لە
سێیەکی قسەکەدا ڕاستیان دەکرد و لە دوولەسێشدا ناڕاست بوون
چونکە بۆ دوژمنایەتی دنیای دەرەوە یار و خۆی بە ڕووی جیهانی
دەرەوەدا داخست و ئەوانەش دوو لە سێیە ڕاستەکەیە و لە الیەن
جیهانی دەرەوەش دوژمنایەتی دەکرا ،ئەوەش سێیەکە ڕاستەکەیە.
میحنەتی دابڕانی لەوەش ڕوونترە چونکە بزاوتنی نیشتمانیانی خۆشی لە
ناو واڵتەکەدا سنووردار کردبوو و واڵتی بە سەر یەندێ ناوچەدا دابەش
کردبوو و یەندێکیان ڕووتێکردنیان لە الیەن یەموو واڵتیانەوە یاساە
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بوو .یاساغکردن بزووتنەوەی جەستەی تێ ەڕاند و گەیشتە ئەوەی
بزووتنەوەی زانیاریش بگرێتەوە و یەر بیر و زانست و بۆچوونێک لەگەو
مارکسیزمدا ناتەبا بوایە قەدەغە بوو و تەنانەر شتی دیاریکراو کە لە
مارکسیزمدا قەبووو بوو ،بە یۆی زیاد توندییەوە لە الیەن
«دیکتاتۆرییەتی چینی ناکرێکارییەوە – دیکتاتۆری حیزب – مەکتەبی
سیاسی – سکرتێری حیزب»ۆەوە قەبووو نەدەبوو .ئەو دابڕانەی لە
بارودۆخی یەکێتی سۆەیەتدا بووە بەربەست لە بەردەمی پێشکەوتندا،
خۆدابڕان بوو و دەیتوانی زۆر زۆر دەوامی یەبێ و بۆ ماوەیەکی زۆر زۆر
پێشکەوتن ڕاگرێ و ئەگەر پێشکەوتنی خێرای جیهانی لە جیهانی «دزان
و ڕێگران و خوێنمژە بۆرژوا ڕۆژاواییەکانممم» و بەرفرەوانبوونی بواری
بازرگانی و زۆربوونی کەرەسەی پەیوەندی و کاریگەرییە
سەرسوڕیێنەرەکانی و مەزنی ئەنجامی تەکنیکی یەموو بوارەکان
نەبوونایە ،بۆی یەبوو و ڕێی تێدەچوو پەرەسترۆیکا تا ناوەڕاستی سەدەی
دایاتوو دواکەوتبا.
یەندێ پاشماوەی بەیێزی «خۆتەریککرن» لە دەو ەتی مارکسیدا یەتا
ئێستاش ،لە زۆر ڕووەوە کاری پێشگری خۆی دەکا لەوانە بواری گرنگ
کە ئەگەر بوەستێ یا لەو الیەنانەدا کە پەیوەندیداریانە و بژێوی لێ
وەردەگرن خێرایی کەم بێتەوە .بەاڵکە بەوە گەورەتر دەبێ ئەگەر
خێرێکیش لە دەرەوە بێ ،بە یۆی قورسی بازرگانییەوە لەگەو بێگانەدا
و نەبوونی متمانە و داخستنی ڕێی تێ ەڕاندن و ئاسانکاری بە ڕووی
بێگانەدا ،قەبووو ناکرێ و ڕەر دەکرێتەوە.
یەستێکی بەیێزم یەیە کە دەنگدانەوەی باسکردنی ئەوەی ئاشکرایە و
بێ باسکردن ماوەتەوە زۆر بە سەر دەروونەوە گرانە و تەنانەر لە
یەندێ ڕووەوە ئاستی ئاشکرایی بابەتەکە زیان بە بابەتەکە دەگەیەنێ،
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لە ڕووی نموونەوە دە ێم بەرەوڕووبوونەوەی سەپاندنی تیشکی ڕۆژ لە
ناوەڕۆکدا ئەوە لەخۆ دەگرێ یەبوونی تیشکی خۆر جێی دەمەتەقێ و
ڕەتکردنەوە و گومان بێ و ئەوەش بۆ شەو جۆرە سەرکەوتنێکە لە ڕووی
«مسیبەتی قەومێک بۆ قەومێکی تر دەستکەوتە» چونکە گومان لە ڕۆژ
و ڕووناکییەکەی لە کەمترین میقداریدا بێدەنگییەکی کاتییە بەرانبەر
تاریکیی شەو .بۆ ئەم دیاردەیەش نموونەی زۆر لە واقعی ژیاندا یەیە و
دەستدرێژیکەر یەوو دەدا ئەوەی دەستدرێژی کراوەتە سەر بکەوێتە
یە وێستێکەوە بەرگری لە دادپەروەری مەسەلەکەی خۆی بکا و وا
دەرب ا ئەو شکاتلێکراوە و خاوەن مافیش کە بەرانبەر پارێزەر و شایەد
دەکەوێتە قوژبنێکەوە ،لە بەر چاوی بینەران لەوە الوازتر دێتە بەر چاو
کە بە شایەدەوە (با شایەدی درۆش بن) و بە بە گەوە (با دەستکردیش
بن) وەستاوە و داوای ماف دەکا.
لەگەو یەموو ئەوانەشدا دەبێ بگوترێ پەرەسترۆیکای ئێستا ،بە بێ
گوێدان بە یە وێستی سەرکردەکانی ،بۆ سەرکەوتن بە سەر بەبەردبواندا
لە بزووتنەوەی چاکسازی سەردەمی خرۆشۆڤ بەیێزترە یۆکاریش
ڕەوتی پێشکەوتنی مرۆییە لە یەموو ڕوویەکەوە و وای کردووە داوەستان
و کە ەکەبوونی دواکەوتن و خراپەکاری لە سەردەمی گورباشۆەدا ،بۆ
ڕووسیا و جیهانە شۆڕشە بەلشەەییەکەی ،ببن بە شتێکی وێرانکەر و
کوشندە .ئەوەش پشتگیرییەکی زۆر گەورەیە کە خرۆشۆڤ دەستی پێ
نەگەیشت .کەواتە دواکەوتن ناوەڕۆکی دیکتاتۆریای پیرۆزە ،مەبەستیشم
دواکەوتنی پەرەسترۆیکایە و یەموو پیرۆزێکیش ،ئەگەرچی مانگایەک
یا بەردێک یا پەیکەرێکیش بێ ،بۆی یەیە بەردەوام بێ تەنانەر دوای
مردنی مانگاکە و تێکچوونی پەیکەر و بەردەکەش ،لە جێیان دروست
دەکەنەوە و بە جۆرێ چاالکی دەنوێنن لە چاککردنەوەی خانووی خۆیاندا
وا نابن و بە کەمکردنەوەی مەسرەفی خۆیان لێی سەرف دەکەن .وای
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لەو دەست ەڕۆییەی خە ک لە پیرۆزکردنی شتێ کە شایستەی
بەردەوامی نییە و وای لەو زەرەرەی بە یەو دانی دژی خۆیان دەیکەنمم
پێویست ناکا زیاتر درێژە بە وەاڵمی پرسیاری دووەم بدەم.
پرسیاری سێیەمیش ئەوەیە بۆچی شێوازی کۆن لە کارکردندا بەردەوام
بوو؟
ئەم پرسیارە شێوازێکی تری پرسیاری دووەمە و ئەوەی پەرەسترۆیکای
دوا خست ئەوە بوو کە بە شێوازی کۆن دەسەاڵتی بەردەوامی بە
دەسەاڵر دا .دەکرێ لێرەدا شتێ زیاد بکەم کە یەردوو پرسیارەکە بە
قەدەر یەک دەگرێتەوە ئەوەیش ئەوەیە خەسڵەتی جیهانی
بەپیرۆزکردنی مارکسیزم پشتگیرییەکی گەورە بوو بۆ دواکەوتنی
شێوازی کە شۆڕشی تێدا بەرپا کرا و یەر گۆزەیەک بەلشەەی لە ما ی
خۆیدا شکاندبێتی و یەر سەرشێتییەک سەرکردەکەی لە ڕەفتاردا
ئەنجامی دابێ بە چەپڵە و پێدایە دان و گەورەکردنی ،لە الیەن
سەرجەمی چەپی دنیاوە پێشوازی لێ کراوە ،ئیتر چۆن واز لە شتێ
دەیێندرێ کە لە الیەکەوە ئامانجی تیۆرییەکە بێ و لە الی دووەمەوە
بەرژەوەندی سەرکردەکان بێنێتە دی و لە الی سێیەمەوە جێی
ڕەزامەندی سەرجەمی تێکۆشەران بێ و لە الی چوارەمیشەوە ،لە
ناوخۆی واڵتدا کەس توانای دەربڕینی ناڕەزایەتی و ڕەتکردنەوەی نەبێ.
ئەوەی لەم ڕۆژگارەدا لەبەر چاوانە ئەوەیە ،ئەو ڕاستییانەی لە بەردەم
ڕاستکردنەوەدا بەربەستن یەتا ئێستاش ماون و کاری نەرێنانەی خۆیان
دەکەن ،بەاڵم چی تر توانای ڕاگرتنی ڕاستکردنەوەیان نییە ،دەکرێ
الیەنێکی نەرێنی تریشی ب رێتە پاو ئەوەش تێ ەڕبوونی سێ بەشی
سەدەیەکە بە سەر ڕایاتنی خە کدا لەگەو ڕێبازێکی دیاریکراودا و
دوورکەوتنەوەیان لە یەر ڕێبازێکی تری ژیان و چاالکی وای کردووە
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یەرچی دەکەن زەحمەتییەکی تێدایە وەک ئەوەی پیاوی چەپەوانە
دەستەڕاستی بەکار بێنێ یا قەلوونکێش قەلوون بە جگەرە بگۆڕێ یا
کەسێ ڕایاتبێ بە الی ڕاستدا ئۆتۆمبیل باژوێ و کتوپڕ لێی بگۆڕن و بە
الی چەپدا باژوێ ،بگرە لەوەش زەحمەتترە وەک نەختێکی تر باسی
دەکەین.
بەر لەوەی وەاڵمی پرسیاری چوارەم بدەمەوە دەمەوێ شتێ بڵێم کە بە
الی منەوە یی ئەوەیە گرنگی پێ بدرێ ،ئەوەش ئەوەیە پەرەسترۆیکا و
ئەو ئەنجامگیرییە ڕیشەییەی لە ڕووسیا و ئەوروپای ڕۆژیەاڵر پێی
گەیشت یەروەیا لەو پەیوەندییەی نێوان ڕۆژیەاڵر و ڕۆژاوا کە بە
خەیا دا نەدەیار دەرگا بۆ ئەوە دەکاتەوە بڵێین ئەو گرژی و پێکدادان
و یەموو جۆرە ناتەباییەک چارەنووسێک نین نووسرابێتن و لە غەیبەوە
بە سەر دنیادا دابەزیبێتن و تاکە یەک ڕێگای حەتمیش نییە کە بۆ
حوکم و بەرژەوەندی ییب جێی نەگرێتەوە بە کو زۆرینەی یەرە زۆری
لە ئارەزووی نەفسی بەشەرەوە یاتووە کە لە ناو شەیوتی خۆدا غەرقە
نەک لە ناو بەرژەوەندیدا.
ئەوەشی پێی وایە زانستی فرەوانی لە مێژوو و ئابووری و کۆمەاڵیەتی
یەیە ،حەتمییەر بۆ دوای ڕووداوەکانی دەگێڕنەوە کە نە خۆبەخۆ
ڕوویان داوە ،نە بە پێی پێش ستنی بەرژەوەندی و شەڕی چینایەتی و
دەستوورەکانی زێدەبایی ،بە کو بە یاندانی نەفس و بزواندنی ئارەزوو و
زۆرداری شەیوەر ،ئیتر مەحا بوونی دەرکەوتنی پەرەسترۆیکا پێش دە
ساو لە کوێیە؟ کامە بەرژەوەندی کەسی خۆبەخۆ و بێ کەسە
دەسەاڵتدارەکانی تر بزووتنەوەی ڕاستکردنەوەی ڕاگرر؟ ئەی نەفرەتی
مێژوویی ماتریالی سا ی  ١٩٧٩حوکمی مەحا بوونی نزیکبوونەوەی نێوان
ڕۆژیەاڵر و ڕۆژاوای دا و لە ١٩٨٩دا کردی بە پێداویستی مێژوویی؟
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سووربوونی کۆمۆنست لە سەر حەتمییەر بۆ ماوەی چل سا یی
پەرەسەندنی ئەوروپای ڕۆژیەاڵر ،دوای بەیێزبوونی بازووی
پەرەسترۆیکا لە ڕووسیای سۆەیەتی و بوونی بە سکەیەک پەیوەندی
سەرجەمی ڕۆژاوا و ڕووسیای بە سەردا ڕۆیشت ،لە ماوەی دوو حەفتەدا
بوو بە بڵقی سەر ئاو .کام پێداویستی و حەتمییەر وایان کرد شاوشیسکۆ
و الیەنگرانی بەرەو ڕووی زۆرینەی گەلی ڕۆمانی بوەستن و پێشتریش
وایان کردبوو شاوشیسکۆ سەدان ملیۆن دینار بۆ حیسابی خۆی ،بنێرێتە
بانکەکانی ڕۆژاوا کە لە دادگای مێژوو و بەرژەوەندی گەالندا بە
یە ەسێردراوی مایەوەم وا نییە؟ یا ڕوویەکی تریی یەیە؟ مێژوو بە
دەستی ئەوانەوە ڕەفتاری لەگە دا دەکەن غەدرلێکراوە و بە یۆی ئەو
یەمووەوە کە بە سەریدا دەدرێ و بە پێداویستی و خراپە دەژمێردرێ،
بۆتە زبڵدان و قەساب انەی قوربانیان و جێی سووتاندنی سامان و
خە ک ...ئەوانە خودی نەفسەکانن نەک مێژوو و بەرژەوەندی کە
بەرپرسە لە ڕوودانی خراپەکاری و لە یەموو کارێکی چاکەشدا دەستی
یەیە.
پرسیاری چوارەمیش ئەوەیە کە چۆن و کەی چەقبەستنی باوەڕ ڕووی
دا؟
بەوپەڕی ساکارییەوە ،توندڕەوی باوەڕ یەکەم جار و بەر لە یەموو شتێک
لە باوەڕکە خۆیەوە پەیدا بوو ،چونکە باوەڕێکی توند بوو و بە سەر خۆیدا
داخرابوو و خۆی پێ بەس بوو و لە یەر شتێکدا دوو بۆچوون یە بگرێ،
دوژمنی غەیری خۆی بوو .بۆچوونی لە بارەی شتەکانەوە گردەبڕ بوو و
بەرنامەی بۆ ژیان پێشکەوتن و پەرەپێدان بە شێوەی چندراو بوو و نە
گۆڕینی قەبووو بوو نە شیکردنەوە مەگەر ئەوەندەی خۆی لە زیادکردندا
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جێبەجێی کردبا و قالبی وایان بۆ دانابا تیایدا جێی بێتەوە .لینینیزم ،دوای
ئەوەی مڵکداری البرد و مۆری شەیتانی بە خەسڵەتی بۆرژوادا دا ،ئیتر
لە یەر شتێکدا پەیوەندی بە مرۆەەوە بێ ،بە تەواوەتی مەیدانە بۆ خۆی
چۆو کرد و یەموو باوەڕێکی سیاسی و ناسیاسی کە لەگە یدا نەگونجێ
تاوانبار کرد و ڕادەی تاوانبارکردنەکەش بە گوێرەی دووری و نزیکییەوە
بوو لە لینینیزم ،جا لە بواری کار بووبێ یا بیر یا ناخ ،ناتەبایی ڕەیای
نێوان لینینیزم و نالینینیزم لە دەستکردی لینین خۆی بوو .دابڕانی یەر
باوەڕێک کە خۆی پێ تەواو و بێکەلێنە ،ئەنجامی ڕاستەوخۆی دابڕانێتی
ل ە باوەڕەکانی دەوروبەری و ناو ما ی خۆی بێ ئەوەی پێویست بووبێ
کەسی لێ دوور بکەونەوە و ئەوەش ڕاستییەکە لەگەو یەموو باوەڕێکدا
دەگونجێ بەاڵم شوێنەواری دابڕان لە لینینیزمدا بە ئاشکراتر و بەیێزترە،
چونکە لە ڕاستییەکی ڕەیادا تەنها باوەڕێکی تیۆری نییە ،بە کو دەستوور
و یاسا و بەریەم و سیاسەر و ڕەوشت و ڕۆشنبیری و ڕۆژنامەوانی و
یەموو شتێکە بۆ گەلێک کردبیەتیە ڕێبازی خۆی .بە یەمەالیەنە
ڕەیاکەیەوە لە ملمالنێی باوەڕی دەرەوەی خۆی بە ناچاری و حەتمی بە
تەواوەتی دادەبڕێ چونکە لە باوەڕدا بە یەموو شتێک کە قابیلی
دەمەتەقێ بێ و پەیوەندی بە کاروباری بەشەرەوە یەبێ تەنهایە و بگرە
لێی دەوەشێتەوە بەربەرەکانی زانستە سروشتی و تاقیکارییەکانیش ،یا
یەندێ الیەنیان بکا ئەگەر بە پێچەوانەی دە و بۆچوونەکانی خۆی بن،
وەک الیەنگرانی لە تاوانبارکردنی دەروونناسیدا ،لە سەرەتای
دەرکەوتنیدا کردیان.
ئەو ئەنجامەی کە لە بارێکی وادا دەمەتەقێ یە ناگرێ ئەوەیە
سۆسیالیزمەکەی لینین لە ڕووی فکر و پراکتیکەوە لە یەر شتێکدا تیۆری
غەیری خۆی باشی پێکابێ ،لە یە ەی گەورەوە نزیک دەبێ چونکە
بە گەنەویستانە ڕەتی دەکاتەوە و بە گەنەویستانەش یەرەس دێنێ .بۆ
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لینین زەحمەر بوو لەگەو ئەوانەدا کە لە ڕووی باوەڕەوە لێوەی نزیک
بوون ئارام بێ و ناودار و گەورەکانیانی بە یە گەڕاوە و خزمەکاری بۆرژوا
و ئیم ریالیزم و خائینانی پرۆلیتار و ...و ...ناوزەد کرد ئەگەرچی مەودای
نێوانیشیان لەو ناتەباییە کورتر و ئاسانتر بوو کە لە نێوان خۆی و
ڕۆژاواییەکاندا بوو .ئەی سروشتی تیۆرییەکە ئەوە نییە بە ڕووی
مەسیحی و موسو مان و لیبراو و خوازیاری لێکحا یبوونی نێوان
مرۆەەکاندا داخرێ؟
تیۆری ،جا یەر تیۆرییەک بێ ،ئەگەر پێ ۆری یەر لە خۆی بێ و ڕێی
جۆگەلەی دەرەوە ببڕێ تا پێ ۆری جیاوازی بۆ بێنن ،بە ناچاری تووشی
پیربوون دەبێ .بەاڵم مارکسی – لینینی کە خۆی بە تەواو و کامڵ و
بێکەلێن دەزانێ ،ئەوە شتێکە بە ئاسانی ئاشکرا دەبێ چونکە یەک بۆشایی
لە نێوان مرۆەی ئەشکەور و مرۆەی دواپلەی پەرەسەندنی کۆمەاڵیەتی،
کە کۆمۆنیزمە ،نایێڵێ بێ ئەوەی بە تەواوەتی بە بە گە و بۆچوونی
ماتریالیی سەردەمە مێژووییەکان پڕی بکاتەوە و بە الی خۆیەوە
سۆسیالیزمیی زانستی ماتریالییە و بەو دوو خەسڵەتە گردەبڕە،
«کەماو» ی بە دەست یێنا .کاتێکیش ئەو قسەیە دەبەخشێ کە شتی
نوێ لە پەرەسەندندا پەیدا دەبێ ،بە وریاییەوە ئەوە دەکا تا لە سەر
ناوەڕۆکی تیۆرییەکە و خەسڵەتە ئەبەدییەکەی بەردەوامێتی بێ
کاریگەری بێ ئەوەش بەوەی ئەو توانایەی پێ داوە چارەسەری گردەبڕی
یەر کێشەیەکی تازە بکا لە یەر کار و شوێنێکدا بێ .مارکسیزم –
لینینیزم خۆی بە جۆرێ داڕشتووە «شێوە و ناوەڕۆک»ی کۆمە گەی
ئادەمزاد بێ لە سەردەمی کۆمۆنیزمی سەرەتاییەوە تا سەردەمی
کۆمۆنیزمی زانستی مێژوویی کە کۆتایی زنجیرەی سەردەمەکانە و تا
کۆتایی زەمانی مێژوویی بەردەوام دەبێ.
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ئەم ئاوازە یەتا ڕۆژی ئەمڕۆمان لێدەدرێتەوە و لە کتێبی پەرەسترۆیکاش
دەنگدانەوەی یەیە لەگەو ئەو سەرنجەدا کە ناچار ماوە دان بەوەدا بنێ
کە دەکرێ شیوعی لەگەو سستەمە ناشیوعییەکاندا پێکەوە بژێن و
ئەوەش داننانێکە لە بنەڕەتدا لە بێتوانایی خۆبەزلزانینەوە یاتووە نەک
درککردن بە ڕاستی باوەڕەکانی تر یا داننان بە ڕاستییاندا و ئەگەر ئەو
بێتواناییە نەبوایە مەحاو بوو سەرۆک گورباشۆڤ و یاوڕێکانی لەوەدا
ڕای خۆیان ئاشکرا بکەن کە بنیاتنانەوە پێویستە ،خۆبەزلزانینیش
خەسڵەتی یەموو باوەڕێکە کە باوەڕی تەنها بە خۆی یەیە و ڕێگەی
تری نییە بیگرێتە بەر تا بێتوانایی تەواو ،دایدەنیشێنێ و دەست لە
سووربوون و الملی بەردەدا ،ئەو کاتەش بۆ نشوستەکانی لە پێشبینییە
بە گرمەگرم و زەویلەرزێنەکانی ،بیانووی خۆپەڕاندنەوە نەبڕاوە:
سروشتی مارکسی – لینینی ئەوەیە زیادەڕۆیی لە «کەماو» و پاکی و
بەردەوامی خۆیدا دەکا بە بەراورد لەگەو باوەڕە دنیاییەکانی تردا:
 لە ڕووی زەمانەوە ،لە یەکەم پەیدابوونی مرۆەەوە دەگرێتەوە تا
دوابوونی.
 لە ڕووی چێوە ،سەرجەمی سەرزەوی دەگرێتەوە.
 لە ڕووی مرۆییەوە ،یەموو مرۆی سەر زەوی دەگرێتەوە.
بەاڵم باوەڕەکانی تر ،لە یەر سێ خا ە باسکراوەکەدا سنووردارن .باوەڕی
قەومی و ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،یەندێ خە ک لە یەندێ
ناوچە بۆ یەندێ ماوەی دیاریکراو دەگرنەوە .باوەڕی فەلسەفیش لە
ڕووی زانستی و لۆژیکییەوە سەرقا ی ئەو خااڵنە دەبێ و بە دەگمەن
چارەسەری حازربەدەست بۆ جێبەجێکردن پێشکەش دەکا و ئەگەر
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ئەوەش بکا یەوو نادا کەرەسەیەکی یەبێ بە زۆر بە سەر خە کیدا
بسەپێنێ .زانست و فەلسەفە و یونەر لە سروشتیاندا زانیاری بێالیەنن
تا ڕۆژێکی یە گرەکانیان بەرەو بیرۆکەیەکی بەرژەوەند الدەدەن کە
الیەنگر و عەسکەری یەبێ .دابڕان یا خۆدابڕاندنیش بە قەدەر یەبوونی
ڕاستی بەسوود لە باوەڕە باوەکاندا زەرەرە چونکە بێبەشبوونە لەو
ڕاستییانە .جا پرسیاری «چۆن توندڕەوی باوەڕ ڕووی دا؟» پێویستە بۆ
شێوازێکی تر بگۆڕێ ئەوەش ئەمەیە :چۆن شوێنەواری توندڕەوی باوەڕ
ماوەی دەیان ساو دوا کەور؟ پێم وابێ وەاڵمی ئەوەشمان دایەوە.
دوای ئەوەی بە وەاڵمی دوورودرێژ بە سەر چوار پرسیارەکەدا تێ ەڕین،
دێینە سەر ئەو الپەڕانەی کە نووسەری کتێبی پەرەسترۆیکا تیایاندا
یەو ی داوە پەردە البەرێ و ئەوەش بە تەواوەتی لەگەو بۆچوونەکانی
مندا جیاوازە .زۆر مەسەلەی تێدان کە پێویستییان بە وردبوونەوەی
تایبەتی یەیە بەاڵم من بە یەندێکیان ،کە پێم وایە گرنگییەکی ڕێژەییان
یەیە دەستبەردار دەبم:
لەوانە ،ئەوەی کە دە ێ سۆسیالیزم توانای زەبەالحی بۆ چارەسەری کێشە
یەرە گەورەکان پێیە .بە باوەڕی من تواناکانی سۆسیالیزمی زۆرداری کە
لە سەرەوەڕا سەپاوە ،خەسڵەتی تایبەتی یەیە لەوانەش دوویان بنەڕەتین:
یەکەم ،توانای بنەڕەتی و دیار و کاریگەر لەم سۆسیالیزمەدا ئەوەیە کە
سستەمێکی گۆڕی کە یەبوو ،ئەوەش کارێکی یاوبەشە لە نێوان خۆی
و کوودەتا و داگیرکردن لە الیەن بێگانەوە .ئەگەر گەیشتە دەسەاڵر و
دەستی کرد بە جێبەجێکردنی بەرنامەکانی خۆی ،قوو ی و بێتوانایی خۆی
لە یەر شتێکی تازەدا کە پێشتر شارەزایی تێدا نەبێ ،دەردەکەون .ئاستی
ڕەسەنایەتی و پێویستی و حەتمیەتی ئەوەیە تیۆری شۆڕشگێڕی پێی
وابوو بەشێکە لە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و بە دەستی دوژمنانی
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پێشکەوتن سنوردار کراوە و خنکاوە و ئەوەش بۆچوونێکی تۆباوی
خەیا ییە و لە ڕاستییەوە دوورە .سەرنجی ورد دەبینێ جیاوازی گردەبڕ
لە نێوان سۆسیالیزمی مارکسی لینینی و سۆسیالیزمی تۆباوی «زۆرداری
و دکتاتۆرییە» و دەکرا یەموو بیرۆکە تۆباوییەکان جێبەجێ بکرێن
ئەگەر ستالین بە الی جێبەجێکردنیاندا الیدابا.
توانا تیۆرییەکانی شۆڕشی ئۆکتۆبەر کە بە خەیا دا دێن جگە لەوەی لە
واقیعدا لەوە زەحمەتتر جێبەجێ دەکران کە لە سەر کاغەز و بە خەیاو
دیار بوون ،بە خۆداخستنیش بە ڕووی یەموو بەرنامە و بۆچوونی
دەرەوەی خۆی ئەو حوکمەی بە سەر خۆیدا دا کە بە نەزۆکی بمێنێ
چونکە خۆی لە یەموو ئەو دەستکەوتە شارستانەتییە بێبەش کرد کە
واڵتێکی ڕووتی وەک سوید و نەرویجی گەیاندە ئاستی پێشکەوتن و
تێروتەسەلی و ئاسوودەیی وا کە ییب حا گرتوویەکی عاشقی تیۆرییەکانی
خەباتی چینایەتی و (نقو النقو  -ڕەتکردنەوەی ڕەتکراوە) و ناتەبایی
و شەڕەقۆچ و خەونیان پێوە نابینێ و جوانییەکەی بەوەش زیاد دەکا کە
نەخش و نیگاری خوێنی لەناوبردن نەیڕازاندۆتەوە..
دووەمیش لە سروشتی «زۆرداری دیکتاتۆری»یە کە ڕێ دەدا
یەرچییەک بڵێیت و یەرچی داوا بکەیت و یەرچییەکی فەرز بکەیت
ئەوەش خەسڵەتی یاوبەشی سەرجەمی دکتاتۆرەکانە بە گشتی و
لێشیدەوەشێتەوە یەندێ دەستکەوتی خێرا پێشکەش بکا یا ڕووپۆشی
درەوشاوە ڕاگرێ لە سەر حیسابی بەرژەوەندی بەردەوام و بە نرخی
پشتشکێنی ئازادی و کەرامەتی مرۆڤ و پێشکەوتن لە پاشەڕۆژدا...
جگە لەو دوو خەسڵەتە ییب نیشانەیەکی جیاکەرەوە بۆ سۆسیالیزمی
زۆرداری نابینین کە بە تەنها ڕێڕەوی کراوە بەرەو جیهانی چارەسەر
خۆش بکا .دەمەوێ وێنەکە بە قسەیەک یا بە دووبارە کردنەوەی
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قسەیەک ڕوونتر بکەمەوە کە سۆسیالیزمی لینینی مارکسی بە سەر
یەموو واقیعدا دەچەس ێ بە مرۆڤ و گیاندار و کار و شوێنیەوە و بە
ماددە و مەعنەوییەوە و بە چاوەڕوانکراو و چاوەڕواننەکراو و مەیلەوەوە
و لە یەموو ڕوویەک و بۆچوونێکەوە و ییب دەرفەتێک بۆ دەرچوونی
تاک بۆ ناو شتێک یا بیر یا باوەڕ کە لەگەو ویژدانیدا یەک بێتەوە و
لەگەو بڕیارەکانی فەلسەفەی سەپاو ڕێک نایەتەوە ،نایێڵێتەوە و ئەوەش
دکتاتۆری ڕەیا و سۆسیالیزمی نامارکسی و ییب بیرۆکەیەکی دنیایی تر
شان نادەنە بەری.
توانای پەرەپێدان و نوێبوونەوە لە سۆسیالیزمی مارکسیدا بە قەدەر
سنووری قەفەزی سۆسیالیزم سنووردارە و سنوورەکانی بە دەوری
کۆمە گەی سۆەیەتییەوە کێشراوە و دیتمان دیواری بەرلین و دەروازەی
«براندنبێرگ» (وا بزانم ناوەکەی ئاویایە) بەرجەستەکردنی زەلیلی و
سەرشۆڕی و خوێناوی بیرۆکەی داخستن و دوژمنایەتی کرانەوە و
ڕەتکردنەوەی جیهانی ئاسایی کە تیایدا سەرگەرمکەران و بە بۆرژوابووان
و بەرەاڵکان بە یەوەسی خۆیان دەکەن.
ئەو مەسەالنەی شایستەی وردبوونەوەن ،ئەوەیە کە دوای قسەکەی
پێشتردا لە بارەی سۆسیالیزمەوە دەیڵێ :پشتبەستن بە دەست ێش ەری
جەماوەر و بەشداربوونی چاالکانە لە جێبەجێکردنی چاکسازی لە الیەن
بەشێکی بەرفرەوانی دانیشتوانەوە.
ڕەنگە خەمساردی و بێتوانایی من بێ کە لە حیکمەتی ئەو دروشمەی
جۆرێکە لە پێشکەوتنەوەی ڕووداو و دەستەمۆکردنی دایاتوو وا تێبگەم
کە لە ژێر بڕیاری پێشەکیدایە ،چونکە دەست ێش ەری جەماوەری لەگەو
ئەوەشدا ئاواتێکی شیرین و خۆش و بەرزە بەاڵم وەک یەر شتێکی تر
لە ئەنجامی پێشکەوتن و شارەزایی و ڕێک ستنی دوورودرێژەوە ڕێی
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گەشەکردن و پەرەسەندنیشی یەیە و ڕێی شکستیشی یەیە و لە
پێگەیشتنی گەنم و جۆ لە ماوەی چەند مانگێکدا و یاتنە بەریەمی ڕەز
لە سێ ساو یا زیاتردا زەحمەتترە ،ئەوجا دەست ێش ەری جەماوەر بواری
زۆرە و لە سەر بەشداریکردنی جەماوەر وەستاوە و ئەگەر بمانەوێ پێشی
جەماوەر بەرەاڵ بێ لێکچوونی بیر و دیدی تاکەکانی دەوێ و
بەشداربوونیان لە یەموو بوارەکاندا پێویستە .ئەگەر داناییمان لە
بڕکردنی شتەکاندا دیت پێویستە خە کەکەش بڕ بکرێ تا یەر بڕە و
کاری تایبەتی خۆی ئەنجام بدا.
ڕەنگە مەبەستی کتێبەکە لەم قسەیە ئەوە بێ یەر کۆمە ە خە کێک
دەست بەو کارە دیاریکراوە بکەن کە شارەزاییان لێی یەیە نەک
نیسکدوور خۆی لە شێوەی پێاو و مۆدێلی ئۆتۆمبیل و پرۆژەکانی
ئاسمانگەڕی یە قورتێنێ .لە ڕاستیدا ،کاریگەری ئەو دروشمە تەنها ناو
و ئاماژەیە چونکە لەوەدا قەتیس ماوە «سۆسیالیزم» کە لە ڕووی ناوەوە
لە تاکەکەسی جیا دەبێتەوە تێگەیشتنی جەماوەرییە .ئاشکراشە زەنگی
جەماوەری لە زەنگی تاکەکەسی لە گوێچکەدا خۆشترە و بۆ تازەکارەکان
کە تاقیکردنەوەیان لەگەو سۆسیالیزمی سەپاودا نییە ،سەرنجڕاکێشترە.
دەست ێش ەری جەماوەری لە کارێکدا کە تاکەکەس یا چەند کەسێک
ئەنجامی بدەن ،یەر لە بنەڕەتدا بوونی نییە و بەرانبەر ئەوەش
دەست ێش ەری تاکەکەسی لە سۆسیالیزمی سەپاودا بوونی نییە و
شوفێری تەکسی و بۆیاغچی بۆچوونیان لە چۆنیەتی و مەودای کار و
شێوەی ڕاپەڕاندنیدا نییە .ئەگەر وا دانێین شۆفێری تەکسی بایی ئەوە
لێهاتوو بوو گۆڕانکاری چاک لە تایەی ئۆتۆمبیلدا بکا ،ئایە بە تەنها
ئەوەی پێ دەکرێ؟ نەء و یەزار جار نەءم ئەی دەتوانێ الیەنە چاکەکانی
دایێنانەکەی لە بیرۆکراتەکان بگەیەنێ و ئەی کێ گوێی لێ دەگرێ و
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کێ ڕێی دەدا؟ ڕەنگە بەرژەوەندی لە بێدەنگیدا بێ چونکە دۆزینەوەی
یە ە لە الستیکی تایە دەبێتە بوختان و دووزمانی لە دژی خە کانی لە
خۆی گەورەتر و دەسەاڵتدارتر و لێهاتووتر لە پیرۆزیدام
ئەوجا ئەو دەست ێش ەرییە جەماوەرییە لە سۆسیالیزمی سەپاودا بە پێوان
لەگەو یاوشێوەی خۆی لەو واڵتانەدا کە ئابوورییان ئازادە (ئابووری
بەریەم ۆریم) لە بەر زۆر یۆکار الر و دواکەوتووە:
 ئا .دەست ێش ەری ،بە کاریگەری تەواوەوە لە واڵتە بۆرژواکاندا ،لە
یەر شوێنێکدا ژمارەی کرێکاران لە کارگە و کێڵگە و کارمەندە
پیشەییە جیاوازەکان ،ئەوەندە یەبن ببن بە جەماوەر ،لە بەر ئەم
یۆیانەی خوارەوە یەیە:


زۆربەی کارگە و پرۆژەکان یی تاکەکەس و کۆم انیان و
خە کی سەر بە حکوومەر کە سستەم و یاسا و ڕاگەیاندن و
شتی مەترسیداری وەک ئەوانەی لە پشتەوە بێ و لە واڵتە
دیموکراسییەکاندا نهێنی نین کاریان تێدا نەدەکرد تا جێی
گومان و مەترسی بن ،لە پرۆژەی تایبەتیدا بوونیان نییە.



ئازادی ڕا دەربڕین ،وەک لە مەترسیدارترین مەسەلەی
سیاسیدا مافێکی سەپاوە ،لە کاریشدا یەر وایە و نقابە پشت و
الیەنگری ئەندامی خۆیەتی جا لە بەرەوڕووبوونەوەی خاوەنکار
بێ یا حکوومەر ،ئەوەش پێچەوانەی نقابە لە سۆسیالیزمی
سەپاودا کە تیایدا کەرەسەیەکی حکوومەتە بۆ
دەستبەسەرداگرتنی جەماوەر و ئاڕاستەکردنی بە جێیەکدا کە
خۆی دەیەوێ و بەو شێوەیەش کە خۆی دەیەوێ.
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کرێکاران ،سوودمەندی ڕاستەوخۆن لە چاکترکردن و
ڕاستکردنەوەدا جا لە زیادکردنی پشوو بێ یا کەمکردنەوەی
ماندووبوون یا دەستکەوتی ماددی.

 ب .دەست ێش ەری لە سەر شێوەی دەستەجەمعی یا تاکەکەسی،
لە سستەمە دیموکراسییەکاندا ،وەک خۆی ،وەک بەشێکی مرۆڤ
دەمێنێتەوە و لەگەو گەشەکردنی شارستانەتیدا گەشە دەکا ئەگەر
بەربەستێک پێشی نەگرێ ،وەک لە سۆسیالیزمی زۆرداری و
توندوتیژیدا یەیە ئەوەش بە البردنی خاوەندارێتی و تواندنەوەی
ئیرادەی تاک لە بەڕێوەبردنی دەسەاڵتدا و ئاماژەدانی بەردەوام بە
پیرۆزی تیۆری.
 ج .دەست ێش ەری لە واڵتانی وەکو نەمسا و سوید و فەرەنسا لە
کەشویەوایەکی ڕەیا و یە بژاردنی ئازادانەدا دەکرێ و گوێ بە
ڕێنمایی ڕەسمی و ئیزن واستن و خۆبواردن لە بێزارکردنی
دەسەاڵر .زۆر جار ئازادی بەرفرەوانی ڕێ ێدراو لە واڵتە
دیموکراسییەکاندا دەبێتە یۆی تێکچوونی یەندێ بەرژەوەندی بەاڵم
بیانووی تێکچوونەکە پارێزگاریکردنە لە بنەمای ئازادی کە
کەرامەتی مرۆەە و ئازیزترین پێکهاتەکانییەتی .کەشویەوای خۆشی
ڕەیایی گشتی گەورەترین زامنە بۆ دەست ێش ەری تەندروست و
کاریگەرییەکانی چونکە وەک خواردن خواردنەوە کە پێویستیان بە
یاندان و ڕایێنان نییە بۆ ڕایاتن لەگەو مەترسیدا ،دەبێتە ڕەفتاری
ئاسایی.
 د -لە سەر ئەو کەشویەوا خۆشەوە ،مافی دەست ێش ەری و داوای
مافی کرێکار و ناکرێکار بە یاسای جێگیر پارێزراوە ،وەک مافی
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مانگرتن و خۆپیشاندان و یەبوونی کەرەسەی ڕاگەیاندن .کرێکاری
ڕۆژانە ،بەو حیسابەی مانگرتنەکەی و خۆپیشاندانەکەی یاسایین،
لەو یاسایانە سوودمەند دەبێ چونکە کرێی خۆی وەردەگرێ .جگە
لەوانە ،لەو جۆرە واڵتانەدا دادگا دەسەاڵتی ڕەیای یەیە و خاوەن
ماف ،چ وەزیر بێ و چ فەڕاش بێ و چ  ...پەنای بۆ دەبا لە کاتێکدا
دادگا لە یەر پلەیەکدا بێ و لە ئاستی یەر دەزگایەکی جەستەی
دەو ەتدا بێ ،لە واڵتێکی وەکو یەکێتی سۆەیەتدا ییب
سەربەخۆییەکی نییە و چۆنی بوێ وای بەکار دێنێ (لە پەیامە
ناوبراوەکەمدا« :بۆ گورباشۆەی مەزن لەگەو ساو و ئاوات وازیدا»،
کە سا ی  ١٩٨٨باو کراوەتەوە ئاماژەم بەوە کردووە و پشتم بە
قسەیەکی سەرۆکی دادگای سۆەیەر بەستووە کە لە یەندێ
ڕۆژنامەی مۆسکۆ ،لە سەردەمی پەرەسترۆیکا و گالستنوستدا باو
کراوەتەوە و ئەوەی کە دەیڵێ بە ڕاشکاوی وا دەگەیەنێ کە دادگای
سۆەیەتی ییب ئازادییەکی نییە و ییب د نیاییەک بۆ ئازادی یاسایی
یاونیشتیمانی بەرانبەر دەسەاڵر نییە) .ئازادی تاکەکەسی لە
سستەمی دیکتاتۆریدا گەورەترین دوژمنە کە ڕاودەندرێ و
لەناودەبرێ و دەیەنجێندرێ ،ئەوەش بۆ سستەمێک کە بەو
بیانووەی پارێزگاری لە بەرژەوەندی کرێکاران دەکا و کارەکانی
خۆی بە پیرۆز دەزانێ ،ئاسانتر دەبێ.

دەگەینە ئەو خااڵنەی کە لە بابەتی «پەرەسترۆیکا چی فێر کردین» بە
دەستمان یێناون.
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یەکەمی ئەو خااڵنە ئەو بۆچوونەیە کە کۆمە گەی سۆسیالیزم شتێکی
بەستە ەک نییە تا بۆ یەمیشە خۆگونجاندنی لەگە دا بوێ ،چونکە
بۆچوونەکانی پەرە دەسێنن و بە حیسابکردنی تاقیکردنەوەی مێژوویی و
بارودۆخی خۆیی دەو ەمەند دەکرێ...
پێشتر لە قسەکانمدا وەاڵمی ئەو سەرنجانەم داوەتەوە و لێرەشدا
ڕۆشنتری دەکەمەوە و ئەوەش بێسوود نییە و دە ێم گەشە کردنی بیری
چێوەدراوی سنووربەندی پیرۆزێنراو لە باشترین باریدا ،وەک یەر
خواپەرستییەک کە ناکرێ یەرگیز لێی دەرکەوی چونکە کوفر و
خوانەناسینە ،لە ناو قاوغی خۆیدا قەتیس دەمێنێ .سۆسیالیزمی مارکسی
لینینیش بە سووربوون و گردەبڕی ڕەتی دەکاتەوە الداتە سەر
بەرنامەیەکی تر کە ڕەنگە باشتر بێ و بۆ مرۆەیش سوودی زیاتر بێ
چونکە ئەوە مردنیەتی و لەوەشدا قسوور ناکا کە ڕایبگەیەنێ خۆی ناخاتە
باری بەراوردکارییەوە لەگەو باوەڕی تردا و یەر وەک خۆی لەگەو
باوەڕە ڕەیا و گردەبڕەکانی خۆی و بۆچوونی خۆیدا دەژێ یا بە د نیاییەوە
دەمرێ ،کە کۆتایی گردەبڕی پەرەسەندنی مێژووە .وەکو گەمەی
شەترەنجە کە خۆی وزە بە خۆی دەدا و گەمە بە ئالەتە دیاریکراوەکانی
خۆی لە سەر تەختەی سنوورداری خۆیدا ،بە لێهاتوویی دەکا بەاڵم
نەزۆکیشە .تاقیکردنەوەی ماوەی حەفتا سا ی ،الیەنگری ئەم بۆچوونەیە
و لەگەو خۆی و مژدەکانی و دیکتاتۆرییەکەی و بۆچوونە بەردەوام و
ئەبەدییەکانیدا ،کە غەیری خۆی ڕەر دەکاتەوە ،لۆژیکانەیە .بەاڵم
ئەگەر بە یۆی پێویستی و ویستی بارودۆخ لە بیری دەرەوەی خۆیەوە
خۆراکی پێ بدرێ ،لەگەو ئەوەشدا کە لە چەقبەستنی تەواوەتی باشترە
بەاڵم بە قەدەر ئەو یاوردەیە ئیفالسی تیۆرییەکە دەگەیەنێ و دیسان
بە پیرۆزکردنەوەی تیۆرییەکە و ڕابوون لە دژی دووڕەگی خوازراو،
دەچێتەوە خانەی قا ببەستنەوە تا ئەوەی ئەگەر پێویستی وای خواست
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دیسان لە دەرەوەڕا بیرۆکە ب وازێتەوە ،ئەنجامی کۆتایی ئەوە دەبێ
تیۆرییەکە لە ناوەڕۆکی ڕەسەنی خۆی ،چ لە ڕووی تیۆرییەوە و چ لە
ڕووی پراکتیکەوە بەتاو بێتەوە و ئەوەش پرۆسەیەکی درێژخایەنە و
تووشی شکست وا دەبێ کە پێویست نین ،جگە لە شەرمکردن لە
ڕاگەیاندنی ئیفالسی کۆتایی .مەبەست لە وشەی ئیفالسیش
بەرزکردنەوەی جیاوازییە لە نێوان بۆچوونی سۆسیالیزمی مارکسیی بە
گرمەگرم و یاتویاوار لە الیەک و ئەنجامی چاوەڕوانکراو ،بگرە زیاتر
ڕێتێچووی ئامانجەکانی کە تووشی سامانەکەی بێ.
دووەمی ئەو خااڵنە ئەوەیە کە لە یە وێستی دایێنەرانەی لینینەوە
فێربوونە و ئێستاش فێر دەبن ...پێشتر لەوەدا ڕای خۆمم گور کە
پێویستە دەست لە ئێسکی مردووان ،بۆ ئاسوودەیی یەمیشەیی خۆیان
یە گرین و بە بیری تازەوە ڕوو بکەینە دنیا و شانبەشانی ڕۆحی سەردەم،
کە لە شێوە و ناوەڕۆکدا بۆچوونی ئەو مەزنانەی تێ ەڕاندووە و یەر
یەندێ ڕێنمایی گشتییان ماوەتەوە کە نە زەرەریان لێ دەکەین نە
پێویستیشن .پێم وابێ مافی ئەوەم ماوە بڵێم ئەرکمانە جێگای یە ەی
بۆچوونەکانی لینین و مارکس دەستنیشان بکەین کە بوونە یۆکاری
شکست و یەناسەسواربوونی دوای کوشتار و جۆرەیا تیرۆر و لەو
بۆچوونانەش کۆمە ێکیان بۆ یەموو کەس ئاشکران و یەر لە بنەڕەتەوە
بۆ ئەوە نەدەشیان ببنە بەرنامەی ژیان و پەرەسەندن و یەموو قسەیەک
کە لە قا بی کۆتاییدا جێگیر بووبێ و بە سەر پاشەڕۆژدا بسەپێ ،یەر لە
سروشتدا دوژمنی پێشکەوتنە مەگەر وەحی خوای گەورە بێ .بەاڵم دەبێ
ئەوەش بڵێین کە بەیێزترین الیەنی ئەو قسانە سووربوونی بوێرانە و
ئاشکرایە لە سەر ئەوەی کە ڕاستییەکی مێژوویی ڕەیایە چونکە
الیەنگرانی یەکێ لە باوەڕەکان بە قەدەر ئازایەتییەکەی و باوەڕ
بەخۆبوو نەکەی و زۆری بە ێنەکانی ،لەگەو ناشرینکردنی غەیری خۆی
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و ناوزڕاندنی تا ئاستی ئابڕووبردن ،لەگە یدایە چونکە ،بە داخەوە ،ئەوە
میزاجی خە کی ئاساییە .ئەگەر زیاتر ورد بینەوە دەبینین زۆرترین کەس
کە ئامادەی قوربانیدانن یە گری باوەڕی نەترسی خەیا ین کە گوێ بە
ڕۆح و سامانی خە کی نادا چونکە قوربانیدان بەشێکە لە باوەڕەکە ،وەک
کە دەستنوێژ دەرگایە بۆ نوێژکردن...
سێیەمی ئەو خااڵنە ئەوەیە کە مارکسی لینینی پێناسەی خەسڵەتە
جەویەرییەکانی سۆسیالیزمی کردووە بەاڵم شێوەیەکی وردی لێ نیشان
نەداوە ،باسی سەردەمەکانیشی کردووە بەاڵم پێویستە یەست بە
پێداویستییەکانی ئەم سەردەمەش بکرێمم
لینین حەور سا ی سەرەتای شۆڕش ژیا ،بەاڵم تەمەنێکی زۆری بۆ
دامەزراندنی فکری و ڕۆشنبیری گوزەراند کە تێکە ی خەباتی مەیدانی
بوو .ئەو لە بارێکدا بوو دەیتوانی باشترینی ئەوەی یەیەتی پێشکەشی
بکار و کردیشی ...بەاڵم ئەوەی کە نەیکرد ئەوە بوو کە نەمایەوە بۆ
ئەو کاتەی ئاستی تۆباوی و خەیا ی ئەو سۆسیالیزمە بە ڕوونی ببینێ کە
لە سەرەوەڕا سەپێندرابوو .ئەگەر بیدیبا ،بە پێی بۆچوونی من ،دەستی بە
چارەسەرکردنی دەکرد و چارەسەریش یە ە بە یە ە نەدەبوو بە کو
ڕەتکردنەوەی دەبوو جا جێگای لە یەر کوێیەکی باوەڕەکە بوایە .بەاڵم
مارکس یەو ی خۆی چۆڕبڕ کرد بۆ ئەوەی بە جۆرێ تیۆرییەکەی
داڕێژێ ،بەردەوامی مێژوویی بۆ دابین بکا و بە باوەڕی خۆی لە
بەرژەوەندی زەحمەتکێشاندا بێ.
لە سەر دەستی ئەم دوو ئەندازیارە ،یەردوو سەری شوورەی ئایدۆلۆژی
و پراکتیکی دەوری کۆمە گە و مێژوو گەیەندرانەوە یەکتر بەاڵم
وردەکارییەکان گرنگییان پێ نەدرا بەاڵم لە بینای تیۆری و پراکتیکیی
مارکسی لینینیدا وردەوا ەی کەرەسە و شێوازی دیاریکراوی ناو شوورە
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ناوبراوەکەن و ناکرێ لە دەرەوەی ئەرشیڤی ڕەسمییەوە ،کەرەسەی
یاوردەکراو بن .ئەوانیش وەک گەمەی شەترەنج چاوبەستەکی و
فێڵەکانی ناژمێردرێن و یەمووشیان لە بنەماکانی خودی شەترنج و
ئالەتە سنووردارەکانیەوە دێن و ییچی دی .بنەماکانی دۆمینە و وەرەقێن،
نەک یەر تیایدا دەست نادەن ،بگرە ڕێگەشیان نابێ .لێهاتوویی ئەو دوو
ئەندازیارە مەزنە گەیشتنە ئاستێک یۆش و وەیمی قوتابیانی خۆیان
خەتم کرد تا ئەوەی پەرەسترۆیکاش دوای مردنی دووەمیان بە شەست
ساو زیاتر خۆی لە بەندی انەیاندا دەبینێتەوە و ئەوەی من دەیبینم
ئەوەیە کەموکورتی لە تیۆرییەکەدا یەیە نەک لە لێکدانەوەی یە گرانی
بیرەکە .مارکسی لینینی وەک یەر باوەڕێکی تر پشت بە خۆی دەبەستێ
و یەوادارانی خۆی بە بازنەی بۆشدا دەخولێنێتەوە چونکە خۆی
بازنەیەکی خڕە و سەری وێکهاتۆتەوە و داخراوە و جێی ییب
سەرچاوەیەکی فکری و پراکتیکی ناڕژێتە ناویەوە (چونکە بیر و پراکتیک
تیایدا یەر یەکە) و لە دەرەوەی بازنە داخراوەکەشدا بە ڕووی ڕووبەری
دنیادا کراوەتەوە و یەر ئێستا و ڕاستەوخۆ ڕاستی ئەوە لە خا ی چوارەمدا
دەبینین کە دە ێ:

« ئەم سەردەمە نوێیە بەرەوڕووی ئەوەمان دەکاتەوە کە بە مەسەلە
تیۆرییەکان و بیرە سەپاوەکانی سەر سۆسیالیزمدا بچینەوە بە
کەلەپووری لینینیش پشتنەستوور بین».
ئەوەتا دیسان لینین لە چارەسەرەکانی سەرۆک گورباشۆەدا ،وەک
چارەنووسی دیاریکراو دەرکەوتەوە لە کاتێکدا لە یەو ی دۆزینەوەی
دەرفەتێکە بۆ چارەسەری قەیرانە چەندسەرەکانی واڵتەکەی و بە تیۆری
لینین تیۆری لینین چارەسەر دەکا و شاعیرێکی عارەب پێش یەزار ساو
بە یەمان ئەنجام گەیشتووە کاتێ دە ێ:
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«وداوني بالتي کانت یي الداء»
«چارەم بکە ،بەوەی کە خۆی دەردەکەیە»
پێشتر ئەوەم خستە ڕوو کە زەمان لینین و مارکسی جێهێشتووە ئەگەر
کوڕی سەردەمی خۆشیان بووبن و لە پێداویستییەکانی تێگەیشتبن،
ئەگەرچی باوەڕیش ناکەم وا بووبێ و واقعیش ئەوەی قەبووو نییە،
چونکە بیری گردەبڕ لە ماکی سروشت و خەسڵەتی مرۆڤ و پا نەری
بەرژەوەندیدا ڕەر دەکرێتەوە و قورسترین باری سەر شانی قوتابیانی
ئەو ڕێبازە لە یەو ی ئەبەدییاندا بۆ بیانوویێنانەوە و پینەوپەڕۆ بووە بەاڵم
«یە دڕاو لە پینەکە گەورەتر بوو» کە یەر لە سەرەتاوە گەورە بووە.
ئەم بڕگەیە ،یا خا ی چوارەم جێ دەیێڵین چونکە لە الپەڕەکانی
پێشتریشدا بەسەرمان کردەوە و دەچینە سەر خا ی پێنجەمی
ئەنجامەکەی «پەرەسترۆیکا چی فێر کردین؟» کە دە ێ« :لە
ڕابردوودا ،بارودۆخ پا ی ناین بۆ ئەوەی شێوە و شێوازی بینای سۆسیالیزم
قەبووو بکەین ،ئەوجا بە پیرۆز تەماشا کرا و بوو بە باوەڕێکی وشک و
شێوەی چەوساندنەوەی سۆسیالیزم ڕووی دا» ...تا دواقسەی ڕیزکراو لە
شوێنی خۆیدا ،خوێنەر دەتوانێ بۆی بگەڕێتەوە.
یەموو ئەو بیانووانەی لە کتێبەکەدا بۆ لێکدانەوەی ڕوودانی بە بەردبوون
و بیرۆکراتی لە شێوازی سۆسیالیزمی مارکسی لینینی ،خۆی لە خۆیدا
ییب مەترسییەکی تێدا نییە ئەگەر پیرۆزی خۆی لەوەوە بە دەست
نەیێنێ کە کار و بڕیار و لێکدانەوەی ئەوانەیە کە بۆ یێشتنەوەی شۆڕش
و سۆسیالیزم دەست اکن و ییب دەو ەتێکیش نییە بە بارودۆخی ناچاری
وادا تێ ەڕ نەبووبێ ڕەفتاری کاتییی بە سەردا نەسەپاندبێ و بارودۆخی
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ناچاریش الکەوتبێ ،لە زۆر باردا ڕەفتارە کاتییەکانیش خۆبەخۆ نەماون
بەاڵم پەیوەستبوونی ڕەفتاری کاتی بە بڕگەیەکی الوازی ئینجیلی
شۆڕشەکەوە مەترسییەکی وای دەداتێ کە لە مەترسیی پارچەیەکی
ئەرکەلۆژی زیاترە کە لە نێوان خاشاک و خۆ دا دەدۆزرێتەوە:
لەو شتانەی کە خوێندوومەتەوە ،خوێندمەوە سەرۆک ماو تسی تۆنگ
لە شوێنێکی کەناری ڕۆژیەاڵتی چین مەلەی کردووە و ئیتر ئەو شوێنە
بۆتە میحراب و یەوادارانی جادووی ماو بە زگەخشکە بۆی چوونە...
مەستبوون بە پیرۆزییەکانی تیۆرییە شۆڕشگێڕەکان لێی دەوەشێتەوە وا
لە مەستان بکا باوەڕ بە یەموو کەرامار و پێغەمبەرایەتییەک بکەن کە
دەدرێنە پاو سەرکردەکەیان ،دوای ئەوەی یەموو تەمەنیان ،یەر لە
بنەماوە ،لە ئینکارکردنی کەرامار و پێغەمبەرایەتی بە سەر بردووە .ئێمە
دەزانین کە دەسەاڵتداران بە گشتی مەیلی ئەوەیان یەیە کاریگەر و
بێوێنە بن ،بەاڵم بۆ دەسەاڵتدارێک کە کتێبی پیرۆزی پێ بێ و حوکمی
پێ بکا ،جێبەجێکردنی ئاسانترە.
ئەو بڕگەیەی لە بارەی بچووکبوونەوەی بناغەی دیموکراسییەوە لە
بڕیاری خۆبەخۆی ڕێنماییەکانی لینین بە یۆی ئەو بیرۆکراتییەوە کە لە
بارودۆخی نائاساییەوە سەری یە دا دە ێ ڕۆشنبیرە لێهاتووەکان
نەیانتوانی سوودی تەواو لە تواناکانی سۆسیالیزم وەرگرن ئەوجا دە ێ
کرێکاران و وەرزێران و ڕۆشنبیران یەمیشە لە دامەزراوەکانی دەسەاڵر
و بەڕێوەبردندا نوێنەریان بووە بەاڵم بەردەوام نەیێندراونەتە شوێنی
بڕیاردان بۆ پەرەسەندنی ڕاستەقینە .ئەم بڕگەیە دوو حەقیقەتی
ترسناکی وەک ناوەڕۆک تێدان بەاڵم ناڕاستەوخۆ و ئاماژە پێنەدراون،
قسەیان لە سەر دەکەم و بەوە (و بە شتێ کە دواتر لە سەر قسەیەکی
لە بارەی پێداچوونەوەی گرنگی مێژووەوە) کۆتایی بەو دەمەتەقێیە دێنم
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کە لە بارەی بیرۆکەکانی بن سەرەناوی «چی پا ی ناین دەست بە
پەرەسترۆیکا بکەین؟» باس کراون.
یەکێ لەو دوو حەقیقەتە لەوەدا چڕ بۆتەوە کە ڕۆشنبیرە لێهاتووەکان
نەیانتوانیوە سوودی تەواو لە ناوەڕۆکی سۆسیالیزم ببینن .حەقیقەتی
دووەمیش لە نوێنەرایەتیکردنی کرێکار و وەرزێر و ڕۆشنبیرە لە
پێکهاتەکانی دەسەاڵر و بەڕێوەبردن ...بە حەقیقەتی دووەم دەست پێ
دەکەم چونکە یەکەم ،دووەم و شتی تریشی تێدایە و یەقی ئەوەی نییە
ب رێتە پێشەوە:
نوێنەرایەتیکردنی کرێکار و وەرزێر و ڕۆشنبیر لە یەیکەلی بەڕێوەبردن
و دەسەاڵتدا ،وەک من بۆی دەچم ،لە سروشتی حکوومەر و دەو ەتێکە
جگە لەو سێ جۆرە بەشەرە جۆری تری تێدا نەبێ و ئەو نوێنەرایەتییە
ئەنجامی ئەوەیە کە یەیە مەگەر فەرمانبەرانی کرێگرتە بە جۆری
چوارەم دابنێین و جێیەکی خۆشکراوی لە دەرەوەی ئەو سێ جۆرە و لە
کۆمە گەی بێچیندا بۆ نەدۆزینەوە و ئەوەش دوورە و لە کتێبەکەشدا
ییب باس و خواسێکی لە سەر نییە .بوونی ئەو سێ بابەتە لە دەسەاڵر
و بەڕێوەبردندا و لە دەرەوەی بازنەی خۆی ،یەکێکە لە دیاردە
نەرێنییەکان کە پێ دەچێ بە سۆسیالیزمی سەپاوەوە لکا بێت چونکە
«ڕۆشنبیر» کە زیرەکترینی ئەو سێیەیە (کرێکار و وەرزێر و ڕۆشنبیر)
ییب کاریگەرییەکی ڕێک راوەیی لە پێشکەشکردن و ڕوونکردنەوە یا
خەسڵەتێکی تری چاکی لە دەسەاڵر و بەڕێوەبردندا نییە و لە ڕووی
ڕۆشنبیرییەوە لە فەرمانبەری ڕەسمی باشترە و لە ڕووی شارەزایی
کاروبارەوە لە دوایەوە دێ چونکە بە الی کەمەوە فەرمانبەر جێبەجێ
دەکا جا ئەنجامەکە باش بێ یا خرا  .جگە لەوەش ،قسەی ڕۆشنبیر و
فەرمانبەری نەشارەزا لە کاروباری بازاڕ و پێداویستی خە ک و
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پێداویستییەکانی پیشەسازی و کشتوکاو و خزمەتگوزاریدا،
فەرمانبەرەکە نیوە شەلەلە و ڕۆشنبیرەکەش ،شەلەلی تەواو و جێی
شانازیش نییەم ئیتر باری وەرزێری نەخوێندوو و کرێکاری
نیمچەخوێندەوار بێنە بەر چاو کە لە لیژنەیەکدا بەشدارن باسی
بارودۆخی بەربەستی «دەنی ەر» یا ئاسمانگەڕ یا پێداویستییەکانی
زانکۆیەکی سیبریا یا ڕێک ستنی بازرگانی لەگەو کۆنگۆ یا یە سەنگاندنی
گونجاوترین باج یا گومرکی سەر کەرەسە و پیشە یا ...یا ...دەکا.
دابەشکردنی کۆمە گە بە سەر دەستە و توێژ و چین و جۆردا بە شێوەی
یەڕەمەکی کە لە سۆسیالیزمی سەپاودا باوە خۆی لە خۆیدا ،بە
پەیداکردنی کەرەسەی دووبەرەکی و بیانووی گومان و یۆکاری
دوژمنایەتی بە شێوەی تیژ و سەپاو و حەتمی کە لە لینینیزم مارکسیزمدا
نەبووە ،نەزۆکیی کۆمەاڵیەتییە .گەورەکردنەوەی جیاوازی چینایەتی لە
سۆسیالیزمی سۆەیەتیدا بارودۆخێکی وای سەپاند کە زەرەری گەورەی
بە بەرژەوەندی ڕاستەقینەی سەرجەمی خە ک گەیاند چونکە لەو میوە
خۆشانە بێبەش کران کە خە ک لە تەنیشت سۆەیەتەوە بە تەبایی
دەیڕنین و لە الیەکەوە تەبایی چینایەتی و یاوکاری و لێکحا یبوون لە
یەموو ناتەباییەکدا چاودێریان بوون و لە الیەکی ترەوە خەمی گەورەی
بێ سنووریان بۆ گومانکردن لە یەبوونی یەوێنی چینایەتی و
س ەرمایەداری ناو سۆسیالیزمی جیهانی دانا و چاودێریکردنی بوو بە
ئەرک و لەگەو دەرکەوتنیدا بە سەریدا زاو دەبوون .لەوانەیە خە ک
بە ڕێکەوتن یا گفتوگۆ لە کارەساتی جەنگ دەرباز ببن بەاڵم دەربازبوون
لە تارمایی سەرمایەداری و گومانی بۆرژوابوون و الدان و یە گەڕانەوە
نییە .شتی وا لە ڕۆژانی ستالین و لەناوبردنە مرۆییەکانی یاودەمیدا و لە
ڕووسیا ،بە زۆری ڕووی دا و زۆری نەما یەستی مرۆیی لە
زندووەکانیشدا بکوژێ .قسەش لە سەر ئەم بابەتە تەواو نابێ...
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حەقیقەتی دووەم کە لەوەوە ئەنجامگیری کراوە کە ڕۆشنبیرە لێهاتووەکان
نەیانتوانیوە سوودی تەواو لە سۆسیالیزم ببینن و قسەکردنیش لە سەر
ئەمەش جەختکردنەوەیە لە سەر ئەوەی سۆسیالیزم ڕێگایەکی ئاسایی
ژیانی کۆمەاڵیەتی نییە بە کو بابەتێکە لەو بابەتانەی کە سەربەخۆ ،وەک
بیرکاری و فەلەک و جومناستیک دەخوێندرێ و ئەنجامی لێکۆ ینەوەکە
لە دەرەوەڕا بە سەر کۆمە گەدا دەسەپێ ئەوەش وەک زیادکردنی شتێک
بۆ شتێکی کە یەیە یا فەرزکردنی شتێک بە سەریدا وەک پێداویستی
حەتمی کە خۆلێالدانی بۆ نییە ،وەک ڕۆژوو و نوێژ و حەج و یەموو ئەو
پێویستییە حەتمییانە لە مرۆەیان دەوێ ژیانی خۆی بە جۆرێ بگۆڕێ
لەگە یاندا یە بکا – واتە پێویستییەکان – و یەر شتێکیش کە دو
دەیەوێ وەالبنرێ کە ئەو پێداویستییانە ڕەتی دەکەنەوە ،بەاڵم ئاینەکان
تۆ ەی وازیێنانی خە ک لە ئارەزووەکان بە بەیەشتی ئەو دنیا دەکەنەوە.
بەاڵم سۆسیالیزمی سەپێندراو نە لە دنیا تۆ ە بۆ کەس دەکاتەوە نە لە
قیامەر ،مەگەر بە قەدەر توانای خۆی با ئەوەش بایی بژی و نەمر بێ.
خە کانی کرێکار و پیشەوەر و سەنعەتکار و وەرزێرمان دیوە ڕووی
پێشکەوتنی شێوەی ژیانیان بە پێی خستنە بازاڕ و خواست (العرض و
الطلب) و ئەنجامەکانی ئا ووێر و ئاسانکاری تەکنیک و ئامێری نوێ و
شێوازەکانی سەرنجڕاکێشان و جوانکاری دەرخستووە و بە دەگمەن لەو
بوارانەدا شکستیان یێناوە و ئەگەر بەرەو ڕووی نەرێنی وا ببنەوە لە
ئەرێنی زیاتر بن ،دەست لەو پیشەیە یە دەگرن و یەکێکی تر
یە دەبژێرن و ییچیشیان بە کتێبێکی دیاریکراودا نەچۆتەوە جۆرە
کەرەسەیەکی تر و پڕوپاگەندە و ...و ...یان بە زۆر بە سەردا بسەپێنێ و
نەشیان رسیوە ئاخۆ کارەکەی بۆتە یۆی بێزارکردنی تیۆرییەکی ئابووری
یا سیاسەر یا مجێزی کەس یا سەرۆکی نیقابە و ئەوانەی سەرەوەی
ئەو لە بەرپرسان و دەسەاڵتداران تووڕە دەکا ،پەناش بۆ خێرێک لە
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دایێندراوە نوێیەکان دەبەن کە دەستیان پێی دەگا و خورپەشیان بە د دا
ن ایێ ئاخۆ دژی حوکمێکی فەلسەفەی چینایەتی و ناچینایەتی یا یەکێ
لەو حیکمەتانەی کە زانایەک گەورە و پیرۆزی سەرکردە و پێشڕەو
گوتوویەتی وەستاونەتەوە یان نا و لە چاالکییەکانیشیاندا چاوەڕێی ئیزنی
ئایدۆلۆژی ناکەن کە مەزنێکی پایەدار و فەیلەسوفی لێقەومانی تیۆری و
کارەساتی ڕۆشنبیری پێی دەبەخشێ.
جا جیاوازی نێوان کاری ئازاد و کاری شۆڕشگێڕانەی سۆسیالستیی
بەرنامەڕێژکراوی ئەندازەدار ،وەک جیاوازی ڕێکردنی خە کە بە ئازادی
بە شەقامێکدا و «ڕۆیشتنی مراوی»یە کە لە دایێنانی نازییەکانە لە
کاتی ڕایێناندا .جگە لەوەش «ڕۆشنبیر»ی ئەم جیهانە فرەوانە لە
جیهانی ڕۆشنبیریدا بە شێوەیەکی گشتی سەرقا ی ڕۆشنبیرییە بە
تایبەتیش مەودای شارەزایی خۆی و بە شێوەیەکی گشتیش ،مەگەر بە
دەگمەن ،دەنا یەمووی باسی فکرین و پەیوەندییان بە کار و تاقیکارییەوە
یەیە .گەورەترین مەترسی لە سەر یەر بابەتێک ،ئەوەیە کەسێک لە
دەرەوەی بابەتەوە و بە بێ ییب شارەزاییەک بێت و ڕای خۆی لە
کارەکانی و شێوەی یە سووڕاندنی و شێوازی پەرەسەندنی دەربڕێ و
ڕۆشنبیری سۆسیالست کە شارەزای مێژوو و ئەرکەلۆژی بێ و بۆ نموونە،
بکرێتە ئەندامی لیژنەی پەرەپێدانی جۆرە ڕەگەزێکی کۆتر یا
ئامادەکردنی حەوزی بەخێوکردنی ماسی یا لێکۆ ینەوە لە سەر ەایرۆسی
«ئایدز»  ،دەبێ چی پێ بکرێ؟ ئەدی وەرزێر و کرێکار کە لە یەموو
لیژنەیەکدا نوێنەرن ،بە کو تا زووە دە ێم :ڕەنگە لەو لیژنانەدا کە
پەیوەندییان بە پیشەسازی و کشتوکا ەوە یەیە چاوپۆشییان لێ بکرێمم
دەمەوێ بە ڕوونکردنەوە نموونەیەک بهێنمەوە کە لە زۆر بۆنەدا بۆی
گەڕاومەتەوە ،مەبەستم زەرەری تیۆری وادانانە لە کاری بەریەمهێندا:
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چۆلەکە ،لەگەو گزنگدا لە یێالنە دەردەکەوێ و بۆ پەیداکردنی خۆراک
بۆ خۆی و بێچوەکانی دەوان 3دەدا .ئەگەر یەر بە شەوان و بۆ پشوودان
لە یێالنەدا بمێنێ ،خۆی و بێچوەکانی لە بارودۆخی تێریدا دەژین .ئەگەر
بە شێوەیەک لە شێوەکان فێری بنەماکانی سۆسیالیزم ،لە ڕاو و
کۆکردنەوە و قووتدان بکرێ ،بەر لەوەی گرێی تێکە وپێکە ی تیۆری و
کامە بۆرژوازیانە و حەرامە و کامە خاوێن و حەاڵ ە و کەی فیتووی
ئیزن وازی خواردن لێ دەدرێ و کەنگێ فیتووی لێبوونەوەی خواردن
لێ دەدرێ ،لە برساندا دەمرێ ...ئەی لە کام جۆگە ئاو ب واتەوە و لە
سەر کام چڵ بنیشێتەوە و بە الی چەپدا بفڕێ یا ڕاستمم
مەسەلەی کۆمیتەکان یەکێکە لە گەورەترین یۆکاری پاشکەوتن و
بێتوانایی لە بنیاتنانی سۆسیالیزمی سەپاودا و چاوەڕوانی ییب چاکەیەک
لە بوونی ناکرێ مەگەر بەوەی کە جڵەوی دەستی دەسەاڵتە و
کۆمە گەی پێ ڕادەگرێ .کۆمیتەمان تەنانەر لەو واڵتانەشدا دیت کە
بازاڕی ئازادیان یەیە ،ڕێیەکی خاوە و درەنگ ئەنجام دەدرێ بەاڵم
شەڕەکەی سووکترە چونکە لە ناو بازنەی ڕەسمیدا قەتیس کراوە کە لە
واڵتە پێشکەوتووەکاندا ڕووبەرێکی بەرتەسکی لە بواریدا یەیە ئەگەر
لەگەو ڕووبەری کاری ئازاددا بەراورد بکرێ چونکە کۆمیتە بۆ پێویستی
نەبێ پێکنایێندرێ و بە دەقێکی ئینجیل کرێکار و وەرزێر و
ڕۆشنبیرانیشی تێنائاخنرێ ،ئەگەر پێکیشبهێندرێ ئەو کەسانەی تیایدا
دەبنە نوێنەر لە مەسەلە باسکراوەکاندا شارەزان ،لەگەو ئەوەشدا
قسەیەکیان لە بارەوە باو کراوەتەوە کە دە ێ ئەگەر بتەوێ پرۆژەیەک
بکوژیت باشترین ڕێگا ئەوەیە کۆمیتەیەکی بۆ پێکبهێنیت...

 - 3دەوان  :یەوو و کۆشش .وەرگێڕ.
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ئەو خااڵنەی الپەڕە  ٤٦تا ٥٤ی کتێبەکە کە دەیانەوێ قسەیان لە سەر
بکرێ ئەوەندە زۆرن ئەگەر بمانەوێ مافی تەواویان بدرێ ،ئەم کتێبە
بەش ناکا بۆیە بە ناچاری دەستیان لێ یە دەگرم و بەوەندە دەستبەردار
دەبم بۆچوونی کۆتایی لە سەر کاردانەوەی پەنابردن بۆ کۆمیتە دەربڕم
و بگەڕێمەوە بۆ ئەرشیڤی شۆڕشگێڕی و پەنابردن بۆ حیکمەتی لینین و
فەلسەفەی مارکس بۆ ئاشکراکردنی دینامیکی سۆسیالیزم و ناوەڕۆکە
دەو ەمەندەکەی ،جا دە ێم :سۆسیالیزمی ڕاستەقینە کە لە یەناوی
پەرەسەندنی ئاسایی بەردەبێتەوە خۆی لە خۆیدا بەشی ئەوە دەکا
پێشکەوتنی بێمەرج بێنێتە دی چونکە خۆی بەریەمی پێشکەوتنی
حەتمی و پێویستە و نە دەستی لێ بەر دەدرێ نە بەربەستیشی لە پێش
دادەندرێ و دەکرێ لە یەر واڵتێکدا بە بێ داتاشین و ڕەتکردنەوە یا
عاشقبوونی نوێبوونەوە بێتە دی و دەست ێش ەری تاک و خاوەندارێتیش
ناکوژێ و بیرۆکەیەک کە یی خۆی نەبێ ڕەر ناکاتەوە و ئەگەر
زۆرینەی خە ک ویستیان بچنە سەر مەزەبێکی تری ئابووری ،وەک
ڕێگای ما ی خۆیان ڕێگایان وااڵیە و جێبەجێکردنیشی وەک داندانی
مریشک و خواردن ێدانی پشیلەی دەستەمۆ ئاسانە و چ توندوتیژی و
زۆرداریشی تێدا نییە و پێچەوانەی کوشتن و سووتاندن و بەندکردنی
الیەنی بەرانبەرە و دژی سۆسیالیزمی سەپێندراوە.
پەنابردن بۆ کۆمیتە لە بەڕێوەبردن و دەسەاڵتدا ،سووربوونە لە سەر
شتێک کە لە بنەمادا نەدەبوو یەبێ و دیاردەیەکی بۆش و دواکەوتووی
شۆڕشگێڕی و جەماوەرییە و شۆڕش بە بۆچوونی یە ە و بە پا شتی
باوەڕبەخۆبوون و چ دە ێ و چ دەکا ،سەپاندوویەتی و ئەمڕۆ لە ناوەڕۆکی
پەرەسترۆیکا ،البردن و یە وەشاندنەوە و حەرامکردنی ئەو کۆمیتانە لە
یەموو شتێک پێویستترن و نە ڕۆشنبیر و نە فرەزانی و نە دایێنەری
سەد بوار ئەوەی پێ دەکرێ کە سبووغچی و ئاسنگەر و دارتاشی
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نەخوێندەوار پێیان دەکرێ .یەر کەسە و لە بواری کاری خۆیدا و ئەگەر
فەیلەسووف دەست وەربداتە کاروباری ئەوانە ،کاریان ییب دەبێ و
دەکەونە سەر ساجی عەلی .چەند سەیرە سبووغچییەک فرشەکەی بە
الی ڕاستدا ڕاوەشێنێ و لە بەر خۆیەوە بڵێ لینین گوتی ..ئەوجا بە الی
چەپدا ڕایوەشێنێ و بڵێ :بژی ئەوەی نەژیا و بە ییب نەژیا ...ئەوجا
پێاوی سوور بە سبووغی ڕەش ڕەنگ بکا و بڵێ :مۆلۆتۆڤ ببوورە،
بڕووخێ ئیستیعمار ...لەوەش سەیرتر ئەوەیە مارکسیزم لە ڕووی
فکرییەوە «خودا»ی ڕەر کردۆتەوە ،کەچی قوتابییەکانی دێن و مارکس
یا لینین یا ستالین یا کەسێکی تری بەردەوام ئامادە و خاوەنی
پێغەمبەرایەتی تەواو و بۆچوونی ڕاست و شارەزای ڕابردوو و دایاتوو
دادەنێن و یەر دە ێی جێگرێکی پێویستی خولقێنەرە کە دوای
ئینکارکردنی بۆشاییەکی جێ یێشتبێ.
کورتەی قسان لە سەر کۆمیتە دایێندراوەکان ئەوەیە کە ئافەتی
سەردەمە و بە پێی تواناکەی لە دەستوەردان لە کاروبارێک کە ییب
شارەزای نییە ،تێداچوونیش گەورەتر دەبێ ،خراپترینی سەرلەبەری
کۆمیتەکانیش ئەوانەن کە بە پێی باوەڕێکی پیرۆز بە سەر خە کدا
سەپێندراون .ڕەنگیشە باشترین الیەنی ئەو کۆمیتانە ئەوە بێ کە دەبێتە
دەرگای ڕزقی زیاتری ئەندامەکانی کە شایستەی یەک دانیق (دانیق -
قورسایی یەشت دەنکە جۆ) نین و یەقە لە بری خەاڵتکردن سزا بدرێنم
ئەی سەرۆک گورباشۆڤ ئەو کۆمیتە شێرپەنجانە لە ڕۆشنایی ڕۆژانی
خە ک البەرە و البردنیان ،خۆی لە خۆیدا دەبێتە پەرەسترۆیکایەکی
سەربەخۆ ئەگەر الیەنە گرنگەکان ئەوانەیان تێدا نەمێنن.
یەرچیم گور و یەرچیشم نەگور لە دەیەکی ئەوە کەمترە کە دەبێ
لە بارەی کۆمیتەکانەوە ،لە ڕۆژی یەکەمیانەوە لە سا ی  ١٩١٧تا ڕۆژی
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ئەمڕۆمان کە دوادوایی ١٩٨٩یە بگوترێ (دوای چەند ڕۆژێک ڕاوەستان
کە شاوشیسکۆیان تێدا ئیعدام کرد ،یەکەم ڕۆژی سا ی  ١٩٩٠گەڕامەوە
سەر ئەم نووس ینە) لە چاو حەقیقەتێکەوە کە بە قەدەر گەورەیی ئەو
گەلەی قسەی لە بارەوە دەکرێ ،گەورەیە:
جا ئەو کۆمیتە ناوبراوانە لە پەرەسترۆیکا بە پێی سۆسیالیزمی سەپاو
تەواو سەرکەوتوو بن یا تەواو شکستیان یێنابێ ،ئەو کۆمیتانە یەبووبن
یا نەبووبن مەسەلەی خۆگونجاندن لەگەو سەردەم و سروشتی شتەکان
و بەشەرەکاندا وەک خۆی ،وەک ئەرکێک دەمێنێ و پێویستە ئەوانە
یۆشی کەسانی سەر بە پەرەسترۆیکا سەرقاو بکەن ،چونکە تیۆرییەکە
بەرتەسککردنەوەی یەر شتێ بوو چەخماخەی یەستی مرۆەایەتی بۆ
ئەوانە لێبدا کە بە سەر ئەو گەالنەدا یاتن کە شۆڕشی چینایەتییان تێدا
بەردەوام بوو یا بەرەکەتەکەی بە سەریاندا سەپا ،تا دیتمان خە کی
ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا وەک ئەوەی یەک زەالم بن ،بە جارێ لە دژی
چینایەتی و حیزبی چینایەتی و کۆمیتەکانی و حکوومەتەکانی ،لە یەکەم
دەرفەتی دوای چل ساو ئازاری وەیل یەستانەوە و لەو کاردانەوە
زەبەالحەی شۆڕشەوە ئاشکرا بوو کە بە سەر حکوومەر و یاسا و یەر
شتێکیاندا یێنا کە پەیوەندی پێیانەوە بوو ،ئیتر بێسوودە نووسەر بە گەی
زەقی ڕەتکردنەوەی خودی کرێکاران لە دەو ەتە کۆمۆنستییەکانەوە
بێنێتەوە کە بە زۆرداری بە سەر گەالندا سەپاون و ئەوەش شتێکە دوو
کەسی ژیری بەویژدانی لە سەر ناتەبا نابن چونکە نیشانەکەی گردەبڕە
و یاشالێکردنی الدان یا بەدکارییەکی شاراوەیە.
من وای بۆ دەچم یێزی ڕووداوەکان و ڕوونی ئاڕاستەکان و یاواری
ئاواتەکان لە جیهانی کۆمۆنستی ئەوروپاوە ،بە یەموویان ڕێیان لە بەردەم
الیەنگرانی پەرەسترۆیکەدا خۆش کرد بۆ ئەوەی گەورەترین چاکەکاری
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و چاککردنەوە و ڕاستکردنەوە کە بشێ ،ئەنجام بدا تا ئەو ئاستەی لە
سۆسیالیزمی لینینیدا جێی دەبێتەوە ،بگرە لە سەر ئەوەشەوە وای دادەنێم
کە لە دەو ەتی سۆەیەتیشدا دەرگای بە ڕووی یەموو دنیادا کردەوە و
پێیدا بە بێ پاس ۆرر و مۆری چوونەژوورەوە و دەرچوون ،دێن و دەچن...
ئەو بۆچوونە و یی تری وام یەیە کە بە خەیا ی کراوەی
پەرەسترۆیکاییدا دێ لە کاتی نەمانی یەکجارەکی بیرۆکراتی و عەقڵی
داخراودا و یەموو ئەوانەش بایی یەک مسقالەزەڕە سوودی بۆ
پێش ستنی کۆمە گە و زیادبوونی بەریەم و فریاکەوتنی سەردەم نییە
چونکە بە یەموویان لەوە تێ ەڕ ناکەن مافی یاوارکردن و گردبوونەوە و
جیابوونەوە و قسەی خۆش و نەفرەتکردن لە ڕابردوو و ڕقبوونەوە لە
حکوومەر و کفرکردن بە ڕابردوو بە خە ک دەدەن ...یە کردن لەگەو
سەردەمدا ،واتە ژیان و بوون بە پێی بۆچوون و شێواز و پێویستییەکانی
و ڕێگا ئاوا ە و خۆشکراوەکانی بۆ پێدا ڕۆیشتنی سەردەم.
دەو ەتە پێشکەوتووەکان بۆیە پێشکەوتوون ،لە سەردەمی خۆیاندا دەژین
نەک لەبەر ئەوەی خۆپیشاندان ساز دەکەن و دروشم بەرز دەکەنەوە
نەفرەر لە کائینار دەکەن چونکە ئەوانە شەرمهێنەر و ڕەتکراوەن و
جێیان لە الیان نابێتەوە :پەرەسترۆیکای ڕاستەقینە ئەوەیە بۆ بەدیهێنانی
ئامانجەکانی کەشویەوایەکی کۆمەاڵیەتی سیاسی ئابووری ،لە ڕووی
دەروونی و یۆش و زانستی و ڕەفتارەوە بە شێوەیەک فەرایم بکا کە بە
الی کەمەوە سەالمەر و یاوسەنگ بێ ئەوەش بە یاوکاریکردنی ئەو
خەسڵەتە باسکراوانە بە یاوئاوازی و بێ یە چوون و یەناسەبڕکێ و
ڕازاندنەوەی ،تا ڕادەیەک وەک بەشەکانی جەستەی زندوو کە خۆبەخۆ
و بێ ئەوەی خاوەنەکەی یەستی پێ بکا یاوکارن و نە پێی شەرمەزارە
تا بیشارێتەوە و نە شانازییان پێوە دەکا تا میهرەجانیان بۆ ساز بکا.
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ئەوە سروشتی ژیانی شارستانەتییە و پۆلیس و دادگا و شکاتلێکراو و
شکاتکەر و تەماشاکەران بۆ سەالمەتی بڕیاری حوکم تیایدا لێک نزیک
دەبن ،باغەوان و خاوەنباە و بەرپرسی ئاودێری و بەڕێوەبەرایەتییە
کشتوکا ییەکان و بازرگانانی بنەتۆو و تەمێکەر و پاچبەدەست و
قوتاب انەی کشتوکا ی و زاناکانیان و یەموو ئەوانەی پەیوەندییان بەو
پرۆژەیەوە یەیە ،کار بۆ سەرکەوتنی دەکەن تا سوودی لێ ببینن...
پێویستە دەرگای بەرژەوەندی ڕەسمی و ناڕەسمی لە بەردەم دانیشتواندا
بە بێ ترس و دوود ی و چاوەڕوانی بەرتیل ،بە بێ دوود ی لە نیەتی
دادوەر و قازی و پۆلیس و ڕێنماییکەری کۆمەاڵیەتی و سەرکردەی سوپا
و بێ بوونی دەزگای نهێنیی زۆردار و زا م کە وا بوە لە واڵتە
دواکەوتووەکاندا لە پلەی یەکەمەوە تا دەیەم دژی خە کی واڵتەکەن،
ئەوجا دژی ئەو بێگانانەی خراپەی واڵر و خە کەکەیان دەوێ...
پێویستە یەموو بەربەستێک لە بەردەم یەو ی تاکەکەسی و دایێنانی بە
کۆمەو یا تێکە ی تاک و کۆ و ڕەسمی و ناڕەسمی وەال بندرێ ..یەر
دەبێ ڕێزی خاوەندارێتی و یە بژاردەی تاک لە یەموو بوارەکاندا و لە
سنووری یاسایەکدا کە گەل لە ڕێی یە بژاردنێکی خاوێنی نوێنەریانەوە
دایدەنێ ،بگیرێ ...یەر دەبێ حکوومەر بە بێ دواکەوتن و بیانوو و
خۆسستکردن و بیانووی بۆش لە ژێر فەرمانی گەلدا بێ :ڕۆژنامەوانی و
دامودەزگای ڕاگەیاندن و حیزب ،یەموویان کەرەسەی ئامادەکراوی
گوێڕایە ی یەموو کەسن جا وەزیر بێ یا دارکەر یا سەرەککۆمار یا ئەو
کارەکەرەی کە بە پێی ئەرکەکەی نەک بە زۆرداری ،ژوورەکەی
کۆشکی سەرۆکایەتی بۆ ڕێک دەخا...
بە کورتییەکەی ،بیناکردن و دووبارە بیناکردنەوە کەشویەوای
شارستانەتی دیاریکراوی بۆ کار و ناوبانگ و ئازادی و یاوکاری لە یەموو
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بوارە ڕەسمی و ناڕەسمی دەوێ و تاک و کۆمەو وەک ئەوەی لە ما ی
خۆیاندا ڕەفتار بکەن بە بێ ترس و گومان و دوود ی بەرانبەر نەزاندراو
دەبزوێن و ئەگەر ئەو مەرجە ناوبراوانە کەم یا زۆر نەبن بە گەیە بۆ
دامێنی پلەی شارستانەتی و یەستی جەماوەری بەرانبەر سوود و
بێسوودی شتەکان الواز دەبێ و ئەرکی ئاڕاستەکەران و پشتگرانی
دەسەاڵر دەبێتە گەشەپێدانی ئەو یەستە ،ئەوەش نەک بە وەعزدادان
و قسەی گەویەرانەی ئە ماسانە بە کو بە شێوازی عەمەلی لە ژیانی
ڕۆژانەدا و ئەنجامەکەی چاکە و سوود و ئاسوودەیی یەموو کەس بێ.
کورتەی قسان ئەوەیە پەرەسترۆیکا لە کۆمە گەی سۆەیەتدا ،وەک
دەو ەتێکی مەزن و یێزی بزوێنەری مێژوو و یەکێ لە گۆشەکانی ئاشتی
یا جەنگ لە ئاستی دنیادا بە ئامانجی خۆی ناگا ئەگەر ئەو کۆمە گەیە
لە ناو وێرانەی تیۆری و قاوغی زاراوە و ڕێنمایی پیرۆزی بۆگەنبوو و
یاسای دژی ڕۆحی مرۆڤ بە یەموو ئەو شکستانەی لە خە کدا
خولقاندوونی و ئەو یاسایانەی لە سەرووی ئاسمانییەوەن و بەرەوڕووی
بت ەرستی و زەالم ەرستی کردەوە و دەستی مەیارەتی بەست و لە چاوی
بەئاگا و یۆشی کراوەی دابڕی و بۆ شەڕی چینایەتی نێوان خە ک کە
خۆیان بە بێ شەڕی ئەمسەر و ئەوسەری دنیا لە برساندا مردوون
یانیدان ...دەکرێ یەموو یا زۆرینەی ئەوانە لەم خااڵنەدا ڕیز بکەین:
 .1دادگایەکی ئازاد دەستی بە سەر دەسەاڵتدار و بنەدەستەی
دەسەاڵتدا بڕوار.
 .2دیوانی یاسادانانی ئازاد کە بە بێ مەرج و مەرجکاری
یە بژێردرابێ تا بە جۆرێ یاسا داڕێژێ بە د ی سەرجەمی
خە ک بێ.
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 .3ڕۆژنامەوانییەکی ئازادی ناحکوومەتی و ناحیزبی ،یا بە جۆرێکی
تر ،ڕۆژنامەوانییەکی ئازادی بێ مەرج و مەرجکاری ،تیایدا
حیزبی و ناحیزبی و حکوومەتی و ناحکوومەتی یاوسان بن.
 .4دامودەزگای ڕاگەیاندن بۆ یەموو کەس ،بە کرێ و مەرجەوە
ئاوا ە بێت.
ئەگەر یەموو ئەوانە جێبەجێ کران ،کاری ئازاد و بازرگانی ئازاد و
سەفەری ئازاد و بیناکاری ئازاد و خاوەندارێتی ئازاد و حیزبایەتی ئازاد...
یتد ،دەبنە ئەنجامی بەدیهاتوو و لە سەر بیرۆکراتی و عەقڵی بە بەردبوو
دەبێتە ئەرک کە لە ڕوومەتی خۆیان بدەن و گیرفانی خۆیان یە دڕن
و ئەوەندە نەفرەر لە ئازادی بکەن تا قوڕگیان دەدڕێ.
دەرچوون لە قاوغی بەندی انەی فەلسەفی و شۆڕشگێڕێتی بە
پرۆسەیەکی تەواوی لەدایکبوونەوە نەبێ لە شۆڕشی بەلشەەییەوە بۆ
جیهانی دوای خوێن و یەڕەشە و ئاوارەبوون ،نایەتە دی.
من ئەوە دە ێم و کەس پێشبینی ئەوەی پێ نییە ئاخۆ ڕۆژانی دایاتووی
جیهانی سۆەیەتی چی لە یەناویدا حەشار داوە چونکە ڕووداوەکان خێران
و بەرەوڕووبوونەوە قەبەن و یەموو ییوای مرۆەایەتی بە سەرکەوتنی
ئەو یەنگاوەوە بەستراوە کە ئەیلی پەرەسترۆیکا دەینێن .ڕەنگە ئەو
میقدارە ئاشکرایەی لە سەرجەمی بابەتەکەدا ئەوە بێ کاری خێر
پەلەکردنی تێدا باشە و باشترین چارەسەر لە سەرەتای نەخۆشییەوەیە.
ئەوەی لە باسەکە ماوەتەوە و قسە یە دەگرێ ،وازی لێ دێنم و بەو
قسانەی کە پێشتر کردوومن دەستبەردار دەبم ،تەنها یەک دەربڕین
یە دەبژێرم کە لە دێڕی پێش کۆتایی الپەڕە  ٥٣دا یاتووە و دە ێ:
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«یەروەیا دەبێ زانستی مێژووش لە ژێر دەسەاڵتی پێداچوونەوەی
گرنگدا بێ».
جەنابی سەرۆک گورباشۆڤ بە ییب دەربڕین و ئاماژەیەک نەیفەرمووە
مەبەست لە زانستی مێژوو چییە و واتای پێداچوونەوەی گرنگ چییە و
کێ پێدا بچێتەوەم دیاریکردنی ئەو خااڵنە:
 .1زانستی مێژوو چییە
 .2واتای پێداچوونەوەی گرنگ چییە
 .3کێ پێداچوونەوە بکا
ڕوون بکرێتەوە ئاخۆ ئەنجامدانی ئەوانە لە بەر ڕۆشنایی لینینیزم
مارکسیزم دەبێ و مارکسستەکان خۆیان ئەنجامی دەدەن ،ئەگەر وابێ
یەک کێشە دەمێنێتەوە ئەوەش دیاریکردنی واتا یا سنوور و گرنگی
پێداچوونەوەکەیە .وا یزر دەکەم سەرۆک گورباشۆڤ مەبەستی ئەم
ڕەوتەیان بێ چونکە ئەو کاتێ دەستی بە نووسینی پەرەسترۆیکا کرد،
بارودۆخی ئاسان و ئاسوودەبەخشی نێوان سۆەیەر و ڕۆژاوا نەگەیشتبووە
ئەو نزیکایەتی و بێگەردییەی دەرفەر بۆ کۆبوونەوەی زانایانی مێژووی
یەردوو بەرەی سۆەیەر و ڕۆژاوا بڕەخسێنێ بۆ ئەوەی لە سەر یەک
واتای دیاریکراوی مێژوو ڕێک بکەون ،کە یەردوو ال پێی ڕازی بن.
لەم بارودۆخەی منیشدا کە توانای ئەوەم نییە پرسیار لە شارەزایانی
سۆەیەر بکەم ،چارەیەکم نییە جگە لەوەی وەیا دانێم مەبەستی لە
قسەکەی ئەوەیە مارکسییەکان خۆیان لە بەر تیشکی مارکسی لینینی و
تاقیکردنەوەی سۆسیالیزم کە حەفتا ساو یا نزیکەی حەفتا ساو پێش
نووسینی پەرەسترۆیکا کاری پێکرا ،بە مێژوودا بچنەوە .ئەگەر ئەوە
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مەبەستی قسەکەی بێ دەمێنێتەوە ئەوەی بۆچوونەکەی وا لێکبدەینەوە
کە دەیەوێ دەستکاری گرنگ لەو لێکدانەوەیە بکا کە مارکسیزم بۆ
مێژوو یەیەتی یا مەبەستی ئەوەیە جێگیرکردنی سۆسیالیزم و
بەیێزکردنی لە ڕێی بەیێزکردنی بنەما تیۆرییەکانیەوە بۆ مێژوو بکا بەو
شێوەیە کە خۆیی لە توانا خودییەکانی تیۆری مارکسیدا دەیبینێ کە بە
بۆچوونی لینین ئاو دراون بەو شێوەیەی بارودۆخی ئەمڕۆ وەک
بژارکردن یا ڕوونکردنەوە یا فرەوانکردن یا دواخستن یا پێش ستن یا
یەر ئەگەرێکی تر دەی وازێ کە پێداویستی لە سنووری خودی مارکسی
لینینیدا دەیسەپێنێم
ئەوەی سەرۆک گورباشۆڤ داوای دەکا تەماوییە چونکە لە یەک الوە
دەرگای بۆ ڕەخنە و ڕوونی و ناڕەزایەتی ڕووخاندنی سۆسیالیزم و
کۆتاییهاتنی دەسەاڵتی کۆمۆنیزم لە یەموو ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا کردۆتەوە
کراوەیی لە جیهانە سۆەیەتەکەی خۆیدا گەیشتە ئاستێک چاوەڕوانی
یەموو ئەنجامێکی لێ دەکرێ ،لە گەڕانەوەی بە بەردبووەکانەوە دەست
پێ بکە و بە چارەسەری مام ناوەندیدا تێ ەڕە کە مانەوەی سۆسیالیزم و
نوێکردنەوەی دەگرێتەوە تا دەگەیتە ئەوەی یەموو گەالن لە سستەمی
سۆەیەتیدا ،لە یەرچی پێی دە ێن مارکسی و شیوعی و سۆسیالیزمی
سەپاو داما درێ .لە الیەکەی ترەوە ،دەبینین بە وابەستەبوون بە
سستەمی سۆسیالیزمی سۆەیەتییەوە پابەندە و بەو پێیەی لە زۆر شوێنی
کتێبەکەیدا باس کراوە ،ڕێ لە دزەکردنی شێوازی بۆرژوازی دەگرێ
بچێتە جیهانەکەیەوە.
لە ڕووی پێویستییەوە ،وام بە باش زانی قسەکەی لە ڕووی بەیێزترین
ڕێتێچوونەوە لێکبدەمەوە ئەوەش ئەوەیە مەبەستی لە پێداچوونەوەی
مێژوو لە بەر تیشکی مارکسیسم ،لەگەو ئەوەشدا ڕێتێچوونی «بەیێز»ی
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تریش یە دەگرێ ،ئەوە بێ مارکسیزم لە سەر پێی خۆی ڕاگرێ تا
نەڕووخێ .دوای ئەم کورتە قسانە دەگەڕێمەوە سەری.
بەاڵم «زانستی مێژوو» ،بۆچوونی خۆمم لە سەری یەیە ...پێویستە لە
سەرەتاوە ئەوە بڵێم کە جیاوازییەکی زۆر گەورە لە نێوان زانیاری لە
بارەی ڕووداوەکانی مێژووەوە ،کە تەنانەر نەخوێندەواریش مەودای
قسەکردنی تێدا یەیە ،لەگەو تێگەیشتن لە زانستی مێژوودا یەیە ،کە
تیایدا قسەکردن تا کۆتاییەکی نادیار درێژە دەکێشێ .ئەی شتێک یەیە
ناوی زانستی مێژوو بێ؟
ئەگەر شتێ یەبێ ناوی زانستی مێژوو بێ ،بە ئاسانی وەرناگیرێ
ئەگەرچی بە ئاسانیش ڕەر ناکرێتەوە چونکە سەرقا بوونی بە ڕووداو و
دیاردە و شێوازی ڕابردووەوە بەشی ئەوەی زانیاری تەواومان لە سەری
یەبێ یا بە الی کەمەوە ئەوەندە لە فەلەکناسییەکەی بزاندرێ کە بایی
ئەوە بکا بڕیار لە سەری یا لە سەر شتی تری شاراوەی پێ بدرێ ئەوەش
بەو حیسابەی کە کەون یەک ماددەیە و دەستوورە فەلەکی و بیرکاری
و فیزیاییەکانی لە کار و شوێندا پەیڕەو دەکرێن و مێژووی زانراوی
ڕووداوەکان و چ یۆکاری نزیکبوونەوەی یەست ێکراوی لێ دەخوازرێ و
دیدی ئێستاش بە خۆی و یاندان و پێشگیرییەوە ب ەرە سەری ،بەشی
ئەوە دەکەن بۆچوونیان لە سەر یە بچندرێ و لەگەو نەختێ
زیادەڕۆییدا ،ناوێ تیۆری لێ بندرێ ،یۆکاریش ئەوەیە بوونەوەری زندوو،
بە تایبەتی مرۆڤ ،بە ئاسانی ناچێتە ژێر ڕکێفی دەستوورەوە ،وەک
ماددەی مردوو ڕادەستی ئەو یاسایانە دەبێ کە لە سەری پێکهێندراون
و لە خۆشی پێکدێن .پاشەڕۆژێکیش کە لەمڕۆوە سەریە دەدا پێشبینی
شێوە و چۆنیەتی ناکرێ ،وەک پێشبینی خوالنەوەی زەوی و ڕوودانی
مانگیران و خۆرگیرانی یەزاران یەزار سا ی دایاتوو دەکرێ ،لەگەو
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سەرنجی جیاوازییەکی تردا کە ناکرێ پشتگوێ ب رێ ئەوەش ئەوەیە
یاساکانی فەلەک و فیزیا ،بەو پێیە یەموویان سەر بە سروشتن و لە ژێر
ڕکێفی یەک موگناتیس و یێزی ڕاکێشاندان و یەردووکیان سەرچاوەی
ئەو دەستوورانەن کە لە بارودۆخیان دەکەوێتەوە ،یاسای ڕێژەیی بە
سەریاندا زا ە چونکە سروشت بە یەموو شێوە و خەسڵەر و یاسایەوە
یەک شتی وابەستەیە لە کاتێکدا زانستی مێژوو و فەلسەفەکەی بە
ڕەیایی لە ژێر ڕەفتاری تەواوی مرۆەدان .ڕەفتار و بیر و باوەڕی مرۆڤ
بەشێک نین لە سروشت تا کەوتنە ژێر ڕکیفی دەستوورەکانیەوە ،وەک
تیۆری ئەرخەمیدس یا یاوکێشەکەی ئەنیشتاین کە بە میقداری وزەی
ناو ماددەوە وابەستەیە (بارست کەڕەر دووجای خێرایی) ،دیاردەیەکی
ماددی بن ،جگە لەوەی حەتمیەتی پێویست لە ڕاستی تیۆری مێژوو و
دەستوورەکانیدا نییە و ڕەنگە لە واڵتی «س»دا ڕاست دەرچێ و لە
واڵتی «د»دا کورر بهێنێ...
مێژوو ،بە باوەڕی من ،زانستێکە ،یەندێ مەرجی «زانستیبوونی شت»
تێدەپەڕێنێ بەاڵم لە پەیوەندیدا بە ڕابردوو و ئێستاوە «زانستی
مەرجدار»ە بەاڵم لە بارەی دایاتووەوە یەر «مەزەندە»یە و بە
گشتگیری و سەرجەمییەوە لە مەزەندەدا نای ێکێ وەک کەسێکی
بازرگانی پێست لە مەزەندەی دایاتووی کارەکەیدا لە ڕاستی نزیک
دەبێتەوە چونکە «پێست» خەتێکە لە نێوان ملیۆنان خەر یا داوی
تێکنااڵوی ڕابردوو و ئێستا و دایاتووی مەیدانی مێژوو و یەموو
ڕێتێچووەکانی دەرەوەی ڕەفتاری مرۆەی دەخرێتە سەر کە بە ییب جۆرێ
ئاگای لێ نییە و چاوەڕوانی جۆری ڕەفتارەکەش ناکا.
ئایە لە توانای ییب مێژووزانێکی سەر گۆی زەوی یا بۆشایی ئاسماندا
بووە چاوەڕوانی مردنی جەمال عەبدولناسری کردبێ بۆ ئەوەی الپەڕەی
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ڕێباز و سیاسەتەکەی داب اتەوە ،ئەوجا ئەنوەر سادار بێت و یەموو
ئەو ڕێباز و قسە و کارانە بگۆڕێ ئەگەرچی مردنیش یەکێ لە
یە بژاردنەکان نییە و کاری ڕێکەوتە بەو حیسابەی ناچێتە ناو پێوانەی
ئەو ڕێتێچوونانەوە کە لە تایەکی تەرازووی یۆکار و کاریگەردان..
قسەکردن لەم بابەتەش ئەوسەری ڕوون نییە و دەست لە درێژەپێدانی
یە دەگرم و بە پێی یەستکردنم بە شتەکان دێمە سەر بۆچوونی
سەرۆک گورباشۆڤ لەوەدا کە پێداچوونەوەی گرنگی مێژوو بە ئەرک
دەزانێ و ڕوونم کردەوە کە ئەو پێداچوونەوەیە لە بەر ڕۆشنایی
مارکسیزم دەبێ و لەوەوە و لە لۆژیکی پەرەسترۆیکاوە دیارە
پێداچوونەوەکە بە پێی سەردەمە مارکسییەکان مێژوو بەرەو ئەوە دەبا
کە لەوسەرەوە بگاتەوە سۆسیالیزم ،ئیتر پێ ناچێ گوێ بە مێژوونووسە
بۆرژواکان بدا ئاخۆ لە بارەی دنیاوە چی دە ێن مەگەر بایی ئەوەی لەگەو
مارکسیزم لینینیزمدا یاوتەریب بێ و ئەوەش وەک گرنگیدانی دراوسێ
بە خاوێنی دراوسێکەی بایی ئەوەی کاریگەری لە سەر خۆی نەبێ ،دەنا
حەور بەردیان لە دوا یا با عافیەتیان بێ ...لەگەو ئەو سەرنجەشدا کە
دوعای چاکەخوازی بۆ خە کی نەناس زۆر دەگمەنە.
گرتنەبەری ئەو ڕێیەی کە سەرۆک گورباشۆڤ ڕوونی نەکردۆتەوە
زۆری بەربەست لە پێشدای ە چونکە ڕێبوار ناچار دەبێ بەرەو ئەو
ڕێتێچوونانەی تر باز بدا کە بە دوورم زانیوە ئامانجی سەرۆک
گورباشوڤ بن لەوەی کە گوتی بە تایبەتی گەڕانەوە بۆ تاقیکارییەکانی
ئابووری ئازاد بۆ یە سەنگاندنی ئابووری مارکسی کە شتێکە دەستی لێ
بەرنادرێ چونکە بە دوو تیۆری جیاوازەوە بەشدارن لە یەک مەسەلەدا.
ئەگەر بتەوێ ناڕاستیی زانستی فەلەکی کۆن بەتاو بکەیتەوە کە باسی
جێگیربوونی زەوی لە چەقی کەوندا دەکا ،دەبێ بە ناچاری پەنا بۆ
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فەلەکناسی تازە بەریت یا ئەگەر بەراورد لە نێوان بۆچوونی نیوتن و
بۆچوونی ئەنیشتاین لە مەسەلەی وزەی ڕاکێشاندا بکەیت ،پێویستە
ئەنجامی یەردوو بۆچوونەکە ب ەیتە تاقیکارییەوە و ناکرێ یەک تیۆری
بە پێوانەی قسەکانی خۆی یە سەنگێنیت :ئەگەر بە گەکانی تیۆری،
یەر تیۆرییەک ،بۆ خۆیان بەس بن بۆ شایەدیدان لە دژی ،بارودۆخی
خرا دەبێ و ئەرکی قورس دەبێ و ئامانجیشی تاریک دەبێ .بەاڵم
ئەگەر بە پێی پێوانەی خۆی پێکابێتی ،ئەوە شتێکە ڕێی تێ دەچێ بەاڵم
ییب حیسابێکی بۆ ناکرێ ،چونکە فەلەکیاتی کۆن بە پێی پێوەری خۆی
ڕاستە ،یەروەیا یەموو فەلسەفە و باوەڕێکی دژبەیەک لە بانگەشەی
خۆیاندا و بە پێی پێوەر و پێشینە و بۆچوونی خۆیان ڕاستن بە مەرجێ
بە جۆرە ژیرییەک داڕێژرابێتن.
پێداچوونەوەی مێژوو بە عادەر ،بۆ یەکێ لە دوو مەبەستە یا وێکڕا بۆ
یەردووکیانە :یا بۆ ئەوەیە ئەو یەاڵنە ڕاست بکرێنەوە کە مێژوونووسان
و چاودێرانی ڕووداو تێیان کەوتوون و تێکەو بوونە و پاش و پێش
کەوتوون .ئەوەش کارێکی ماسولکەییە و پێویستی بە وردپێوی نییە
مەگەر لە بواری شوێنەوارناسی کۆندا بێ کە تێگەیشتن و ڕاستکردنەوەی
پێویست بن ئەوجا توانا لە زمانە کۆنەکان و شارەزایی لە یونەری گەڕان
و تاقیکاری کاربۆنی و ...و ئەم جۆرە ڕاستکردنەوە یا «پێداچوونەوە»یە
ئەگەر خە کی بێ الیەن ،کە بەرژەوەندییان لە ڕووداوەکان و
ڕاستییەکاندا نییە ،گرنگ نەبێ ،ئاخۆ سوودی بۆ سەرمایە دەبێ یا
کرێکاران و ئایە الیەنی ئاینە یا خوانەناسی و پەیوەندی بە مافی ژنانەوە
چییە یا چی نییە ،ئەنجامی بدەن ئەنجامی ڕاستی دەبێ.
خاوەنی ئایدۆلۆژیا دوورترین کەسن لە کاری وەیاوە چونکە لەو
چرکەساتەوە کە بۆ کارکردن دەچن ،لە باسەکەدا الیەنن یەتا ئەو
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کاتەی دەگەڕێنەوە ما ی خۆیان .تەنانەر زانای مێژووناس کە
بەرژەوەندییەکی تایبەتی تێدا نییە ،ئەگەر ئەنجامی کارەکە لەگەو
بۆچوونێکی پێشتری باوکراوەی خۆیدا یەک نەگرێتەوە و بۆی لە بنی
یەمبانە بدا ،خۆشحاو نابێ .یان ئەگەر پێداچوونەوە بە مەبەستی
ڕاستکردنەوە و چاککردنەوە بێ .ئەوەی ڕاستکردنەوەی یەواو بێ ،لە
زۆربەی بارەکاندا ئاساییە بەاڵم ڕاستکردنەوەی بۆچوون یا ڕا و
ئەنجامگیری بەرانبەر ڕووداوێک یا واتای دەقێک یا ڕاستکردنەوەی
سستەم و یاسا و شتی لەو بابەتانە ،بۆچوونی جیاوازی بێالیەن و خاوەن
مەبەستی تایبەتی و الیەنگری باوەڕێکی دیاریکراو یە دەگرێ...
پێویستە قسەمان لێرەدا ،لە بارەی کەسێکی الیەنگری باوەڕەوە بێ کە
لێکۆ ینەوە لە سەر مێژوو دەکا چونکە بەو شێوەیە لە مەسەلەی
پێداچوونەوەی مێژوودا ،دەقاودە لەگەو بۆچوونەکەی سەرۆک
گورباشۆەدا دەبێ :ئەو باوەڕدارەی ئەو پێداچوونەوەیە بە پێویست
دەزانێ ،ناڕێکییەک لە بارودۆخەکەدا دەبینێ کە چاوەڕوانی نەدەکرد
ئەنجامی تاقیکاری تیۆرییەک کە باوەڕی پێی یەبووە ،ئاویا بێ .لەم
یە وێستەشدا دوو ڕێگای لەبەرە تا بیانگرێتە بەر:
 ڕێگەی یەکەم سەرکەوتنە لە ئێستاوە بەرەو ڕابردوو بۆ ئەوەی
بە دوای سەرچاوەی یە ە و چەوتییەکەدا بگەڕێ یا بیدۆزێتەوە،
ئەوەش بە یە کردنی داوی کۆالرەی کاغەز دەچێ کە بە گرێ
و شوێنە ئا ۆسکاوەکانیدا ڕەر بیت تا دەگەیتە کۆالرەکە .ئەم
ڕێگایە دوو بۆچوونی جیاواز یە دەگرێ و لەوەیە باوەڕی بە
ڕاستی بنەمای تیۆرییەکە یەبێ و پێی وابێ یە ە کەوتۆتە
بواری پراکتیکەوە و بەوەش بە دوای ئەو سەردەمەدا دەگەڕێ
کە یە ەکەی تێکەوتووە .لەوانەشە باوەڕی وا بێ کە یە ە لە
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خودی تیۆرییەکەدا یەیە و بە یەمان ڕێگەدا بۆ شوێنی یە ەی
ناو تیۆرییەکە بگەڕێتەوە.
 ڕێگەی دووەم ،لە سەرەتاوە ،وردبوونەوەیە لە دەقی تیۆرییەکە
بۆ ئەوەی ئەو شوێنە بدۆزرێتەوە کە ڕێی تێ دەچێ یە ەی
لێوە کرابێ ،واتە ڕێی تێ دەچێ تیۆرییەکە خۆی یە ەی تێدا
یەبێ .یەردوو ڕێگاکەش درێژە و فرەوانبوونەوەی وایان یەیە،
کە ڕەنگە لە خودی ئەو یە ەیە گەورەتر بن کە
ڕاستکردنەوەیان پێویستە چونکە ناتەبایی توند و جیاوازی
گەورە لە بۆچووندا دەخەنەوە بەاڵم با وا دانێین کۆکبوون لە
سەر پێداچوونەوەی مێژوو لە سەردەمی گالسنوستدا وا دەکا
مەترسی لەو بابەتانەی کە باس کران دوور ب اتەوە...
لە بارەی ئەو دوو ڕێگایەوە کە باس کران و یەر ڕێگایەکی تر کە ڕێی
تێ دەچێ بۆ ئەنجامگیری زانستانەی پێداچوونەوە بگیرێتە بەر ،دە ێم:
دەبێ چی لە پێداچوونەوەی مێژوویەک چاوەڕوان بکرێ کە یە ڕژابێتە
ناو د ی سەردەمە زانراوەکانەوە و بە توندی سەردەمێکی بە یەکێکی
ترەوە شەتەک دابێ و بە حەتمییەتی مێژوو حیساب کرابێ کە دەبێ
مرۆڤ یەک بە دوای یەکدا بیانبڕێ تا بگاتە کۆتایی کە کۆتایی تری
بە دوودا نایێ کە سەردەمی کۆمۆنیزمە کە لە ڕووی تیۆرییەوە لە سەر
«یەر کەسە و بە پێی توانای خۆی و یەر کەسە و بە پێی پێداویستی
خۆی» بنیار نراوە و خواش ئەو خە کە لە ملمالنێ ب ارێزێ و ئیتر نە
چینی بااڵ و نە یی دامێن و نە جیاوازی کۆمەاڵیەتی نێوان ئاغا و یەژار
دەتوانێ خە ک بترسێنێ نە ییب یۆکارێکی تری جیاوازی.
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دەمێکە لە ڕێی لۆژیکەوە دەزانم و لە تەلەەزیۆنەوە دەبینم و دەبیستم
ئەو خۆشباوەڕییە تیۆرییە چەند دوورە لە بەدیهاتنێکەوە بە زۆرداری و
سوغرە و یەناسەبڕین بێ بەاڵم خۆم بە خاوەنی ئەو ڕاستییە ناکەم و
یەر بۆ قسان وا دادەنێم مارکسیزم بە تەنها یا مارکسیزم لینینیزم
دەتوانێ بەشەر بگەیەنێتە سەر ڕۆخی بەیەشت و خۆشیی یەمیشەیی،
شکستیش بە یۆی یە ەی جێبەجێکردن و نییەت راپی ئەم و ئەوەوە و
بەربەستدانانی شەیتانانەی دەو ەتە ڕۆژاواییەکانەوە بووە ،ئەی یەر لە
بنەڕەتدا چ پێویست بە پێداچوونەوەی مێژووە دەکا و بۆچی یەو ەکان
بۆ دۆزینەوەی شوێنی یە ە و گەندە ی ئەو دەقانە نەخرێنە کار کە بیری
شۆڕشگێڕی و ئابڕووبردنی الدەرانیان تێ ڕژا ،چونکە چوونەوە بە مێژوودا
بەرەوڕووی خودی تیۆرییەکە دەبێتەوە چونکە مارکسیزم تیۆرییەکی یێنا
و ناومان لێ نا ،یا ناوی بەریەمەکەیمان نا «سۆسیالیزمی زانستی» و
داڕشتنەکەشی گشت کەونی گرتەوە و جەدەلییەتی خۆی بە سەر خودی
سروشتیشدا سەپاند ئیتر ئەو مێژووە چییە لە تەوقی مارکسی دەرچووە
تا پێیدا بچینەوە لە کاتێکدا مارکسیزم لە سەرجەمدا خۆی مێژووە و
لێکدانەوە یا تیۆری یا دایێنانێکی ماددی سەپێندراوی یێنا کە یەموو
جیهانی گرتەوە ئەوجا مرۆەی لە ڕابردوو و ئێستا و دایاتوودا ،بە مێژوو
و کۆمەاڵیەتی و زانست و کار و نەزانی و شتی ترەوە لەخۆ گرر بۆیە
مێژوویەکە جێی یەموو مێژووەکان و ڕەتکردنەوەیانی تێدا دەبێتەوە و لە
کۆتایی سەدەی ڕابردووەوە ،وەک چرایەکی زەبەالح ڕاست بۆتەوە و
ڕۆشناییەکەی موژدەی دەربازبوون بە چەوساوەکان دەدا و یەزاران
بلیمەر و نیوە بلیمەتی الیەنی چە خۆ بە قوربانیان دەکەن و
خۆپیشاندان و گرژی و یاخیبوون و مانگرتن و شۆڕش و جەنگ بەرپا
کران و بە شێوەیەک شوێنەواری خۆی لە سەر سەردەمەکە جێهێشت
باوەڕ ناکەم پارچە زەوییەک مابێ داغمەی ئەوی پێوە نەبێ و ئاوازی
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بە پیرۆزکردن بەردەوام بوو ئەگەرچی دوای شەیتانتبازی ستالین نەختێ
خاویش بووەوە بەاڵم ئەوە کاریگەری لە سەر مەترسییەکانی نەبوو بە کو
زۆر گرژی و ئا ۆزی توندوتیژ دوای سەردەمی ستالین بە ناوی
مارکسییەوە گەیشتنە دەسەاڵر و یەتا ڕۆژی ئەمڕۆ لە الی زۆر کەس
بە پیرۆزی لێی دەڕواندرێ و ڕقیان لە پەرەسترۆیکایە بەو حیسابەی بە
بۆچوونی ئەوان لە بنەماکانی مارکسیزم کە لە سەر شۆڕشی ڕاستەقینە
یە چندراوە ،الیداوە و تەنانەر سەرۆک گورباشۆڤ خۆشی لە
کتێبەکەیدا یاوبەستەگی چارەنووسسازی خۆی پێوە ڕادەگەیەنێ.
ئیتر ئەو کەموکورتییە لەو مێژووەدا چییە کە مارکس دایڕشت و لینین
تەواوی کرد؟ ئەی جیاوازی نێوان ئەو یە ە دەستنیشانکراوەی مێژوو و
یە ەی خودی مارکسی لینینی چییە؟ وەاڵمی ئەو پرسیارانە الی من
نین مەگەر ئاگاداری ئەو یە ەیەی ناو تیۆرییەکە بێ و بارودۆخ ڕێی
نەدا ئاشکرای بکا بۆیە خۆی بە ڕووکەشی «پێداچوونەوەی مێژوو»ەوە
گرتووە تا بگاتە چارەسەری ئەو کەموکورتییانە بێ ئەوەی پروشکی
ڕەخنەی ناپێویستی بەر بکەوێ.
بەاڵم بابەتەکە بە یەموو ڕێتێچوونەکانەوە جێدەیێڵم و قسەیەک لە
بارەی مەترسی و نامەترسی چوونەوەی گشتی بە مێژوودا دەکەم کە
سەرۆک گورباشۆڤ مەبەستێتی ،ئەوجا بە دەم قسانەوە بە ئەنجامی
تریش دەگەین.
زیادەڕۆییەک لە ڕێژەی مەترسی چوونەوە بە مێژوودا کراوە ،وەک
ئەوەی تێگەیشتنی بەو شێوەیە کە خە کی سەردەمی خۆی تێیگەیشتوون
و پێداچوونەوەی بۆ دەکرێ ،پێیدا دەچینەوە کەمایەتی و نەفامی و
کەمتەرخەمییە و الیەقی خە کی ئەم سەردمە نییە کە شەیدای
ڕێژەکارین ،با واز لە سەردەمی ئەسکەندەری مەکەدۆنی و ڕووداوەکانی
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و کەسەکانی بێنن بە ئارەزووی خۆیان و بێ سەرکردەی فکری ڕۆژگاری
ئێمە بجوو ێن و یەر دەبێ یۆکاری لۆژیکی زانستی مێژوو لەم سەردەمە
پەیدا بکەین و ڕۆژگاری دارای ئەخمینی یاوسەردەمی ئەسکەندەر
یە کەنین و بەرگێکی وایان لەبەر بکەین بە کە کی یەموو بۆنەیەک بێ
و وەاڵمی یەموو پرسیارێک بداتەوە و یەموو چاوداگرتن و القرتێیەک
بڕەوێنێتەوە .چی دی کەسایەتی ئەسکەندەر و دارا و یەندێ کەسی
لوتکەی دەسەاڵر بۆ باسکردنی ڕەفتاری ئەسکەندەر بەس نییە و دەبێ
ئەو ناکۆکییە الچێت کە لە نێوان ئارەزووی ئاوەدانکردنەوەی و
داگیرکارییەکەیدا یەبووە چونکە زانست و لۆژیک و پێویستی بارودۆخ
ڕێی نادەن لە یەک کاتدا یەم ئاوەدانکەر بێ یەم وێرانکار.
بە ڕاستی سەیرە مێژوونووس و فەیلەسووف وەیا بە یە ەدا بچن گوایە
ئەوان لە ئەسکەندەر خۆی ،شارەزاتری دەروون و ویست و یۆکاری
ڕەفتارەکانی ئەسکەندەرن ،لە کاتێکدا فەیلەسووف و مێژوونووس شاخ
دەکەن ئەگەر پێیان بڵێی فانە دەروونناس لە خۆتان شارەزاتری ڕەفتار
و یەندێ بۆچوونی نابەجێن کە دەریدەبڕن و ئەنجامی دەدەن .لەوەش
سەیرتر ئەوەیە مێژوونووس و فەیلەسووف بەوە ڕازی بێ ،لە الیەکەوە
باسی عەلمانییەر بکا و دژی تاک ەرستی بێ ،لە الیەکی ترەوە ماو و
ستالین و لینین ب ەرستێ و ڕازیش نەبێ ئەسکەندەر لە الیەکەوە شار و
کتێب انە دروست بکا و لە الیەکی ترەوە خۆی ب اتە مەترسی شەڕ و
داگیرکارییەوە.
بە یەرحاو پەنا بۆ بۆچوونی ئەو زانا مێژووییانە نابەین ئەگەر بۆچوون
و کرداریان یاوشان نەبن چونکە ڕەنگە لە حوکمداندا بە سەر خە کدا
بی ێکن و مەبەستیشم لەو نموونەیەی سەرەوە یەر ئەوەیە سەرنجی
خوێنەر بۆ ئەوە ڕاکێشم کە زانا و فەیلەسووف و خاوەن تیۆریش وەک
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ئێمە مرۆەن ڕەنگە شتێک بکەن کە باوەڕیان پێی نییە و خەمم بوو
ئاماژە بەوە بکەم کاتێ بۆچوون و کرداری سەرکردەکانی یەزاران ساو
پێش ئێستا یەک ناگرنەوە ،چ لێکدانەوەیەک یە دەگرێ بێ ئەوەی
ئەوان پێویستیان بێ چرای ئەم سەردەمەیان بدەینێ یا ئێمە لە
سەردەمی عەلمانیدا پێویستمان بێ ئەوەیان بۆ بکەین تا لە گۆڕەکانیاندا
لە دووفاقەیی بارودۆخی خۆیان تێبگەن.
بەر لەوەی دەوام بە قسەکردن لە سەر مێژوو بدەم ،پێویستە ڕستەیەکی
بەرپەرچدانەوە بڵێم :خوێنەر لەگەو مندا ئەوە نابینێ کە خودی ئێستا،
کە ڕوونتر دیارە و ڕاستەوخۆتر بە بەرژەوەندی خە کەوە پەیوەستە و
تێگەیشتنی گرنگە ،پێویستی بە پێداچوونەوە یەیە تا بە کو لێحا یبوونی
قووو و ئاشکراکردنی یۆکاری ناتەبایی و پێویستی بە لێکحا یبوون لە
ناوەڕۆکدا ،یەنگاوی حکوومەتەکان و گەالن بەرەو ڕێگای ئاشتەوایی
بەرێت تا ترسی ئەتۆم تاکە کەرەسەی یەکالکەرەوە نەبێ بۆ ئاشتی،
چونکە ئەوە ئاشتی بە یەک یۆکارەوە دەبەستێ و ئەگەر ئەوەش بە
ڕێککەوتنێک وەال بندرێ و چەکی قڕکردن نەیێڵدرێ ،یۆکاری بەیێزی
حیساببۆکراوی ترمان ،لە «دوای پێداچوونەوەی ئێستا» نامێنێ ڕێ لە
جەنگی گەورە و بچووک بگرێ .جگە لەوەش خۆالدان لە وێرانکاری
ئەگەرچی گرنگییەکەی بە ئاسانی پێشبینی ناکرێ بۆ ئاسایش و ئارامی
و مانەوەی ڕەگەزی مرۆ ،بەشی ئەوەش ناکا تا بڵێین لە ئاسمانەوە گەزۆ
و خۆشیمان بە سەردا دەبارێن چونکە ڕێگری لە جەنگ قەدەغەکردنێکی
تەواوە و بە بارودۆخی برسییەک یا نەخۆشێک یا سەرمابردەیەک دەچێ
ئەگەر نەشیکوژیت برسێتی یا نەخۆشی یا سەرما لەناوی دەبا .لەم
جیهانەدا سەدان ملیۆن بەشەر یەیە بە یۆی کێشەی ژیان و نەبوونی
ئاسایشەوە ،ئەوەندە گوێ بە بەرپابوونی جەنگ نادەن.
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پێداچوونەوەی ئێستا و بانگاشەبۆکردنی ،کارێکی ئاسان و بەسوود و بە
ڕاستی پێویستە بەاڵم چۆن ئەنجام دەدرێ؟ بۆچوون لە بارەی
یە سەنگاندنی بەرژەوەندییەوە چییە؟ ئەگەر جیهان بە سەر یەزار
دەستەی بیرکردنەوە و باوەڕ و ڕێبازدا دابەش بووبێ و زۆریشیان
بەرانبەر نەیار و دراوسێ و عەشرەتی تردا لە شەڕدا بن ،چۆن گوێ لە
دەنگی من و غەیری من دەگرن تا واز لە شتێ بێنن کە تێی یاوێژراون
وەک من بۆ ناو نووسین یاوێژراوم و تۆ بۆ بیناکردنی پەرستگە یا
نەخۆش انە یا بۆ کڕینی ئۆتۆمبیل پاو نراوی؟ منیش لەگەو خە کی
تردا دە ێم ڕێکەوتن لە سەر شتێ لە بەرژەوەندی یەموواندا بێ ڕێی تێ
دەچێ و لە ڕاستیشدا لە زۆر بارودۆخدا بە بێ مامۆستا کە خە ک فێری
ڕەوشتی بەرز بکا بەاڵم «دید»ی تایبەتی یەر دەستەیەک مەودایەکی
زۆری بۆ یەکتر سەربڕین و شەڕەقۆچ داناوە کە لێکحا یبوون تیایاندا
بەردەست نییە:
بنیاتنانی پەرستگەیەکی یندی بە الی مزگەوتێکی موسو مانانەوە بووە
یۆی ڕشتنی خوێنێکی زۆرم چەکی کۆمە کوژی نائەتۆمی بازاڕی ئازاد و
ڕەشی تەنیوەتەوەم سووربوونی «شاوشیسکو» لە سەر چەوساندنەوە و
تااڵنکردنی ڕۆمانیا بووە یۆی لە دەستدانی ژیانی یەزاران کەس و
وێرانکردنی بیناسازیم کێشەی جەنەراو «نۆریێگا» ژیانی خە کی
واڵتەکەی خۆی ،بۆ ماوەیەک کە کەم نەبوو ،کردە دۆزەخ.
پێداچوونەوەی ئێستا ئەگەرچی پێویست و ترسناکە و ئەگەرچی
دیاردەکانی ڕوونیشن ،بەاڵم شتێکە یێشتا پێنەگەیوە ،جگە لەوەی کە
ئەرکی ئەم نووسینەش نییە و تەوژمیش قەبووو ناکا تا کار و نووسینی
من لەخۆی بگرن .یەر بۆ ئەوەش ئاماژەم پێی داوە تا سەرنج بۆ
نموونەیەکی بەردەست ڕاکێشم کە دەشێ «پێداچوونەوەی مێژوو»ی
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پێ پێوانە بکرێ و لە بواری ئاسانی و زەحمەتی ڕێتێچوونی
جێبەجێکردندا ،وێنەیەکی نزیک لە ڕاستییەوە پێک بهێندرێ.
لێرەوە دە ێم ئەگەر پێداچوونەوەی ئێستا بە یۆیی زۆری الیەنە
یاوپەیمانەکان زەحمەتی دەستهە گرتن لە خا ی ناکۆک و زەحمەتی
داڕشتنی شێوەی لێکحا یبوون لە یەزاران مەسەلەدا مەیلەو مەحاو بێ،
لە بەر تیشکی ئەم مەسەالنەدا ،یە وێستمان بەرانبەر پێداچوونەوەی
مێژوو چۆن دەبێ:
یەکەم« -پێویستی چوونەوە بە مێژوودا» ناگاتە یەک لە سەدی
پێویستی «چوونەوە بە ئێستادا» ،چونکە ئەوپەڕی گرنگی حا یبوون لە
مێژوو ئەوەیە بە زندەوەرانی ئێستا و دایاتوو گرنگ بێ و ئەوپەڕی
پێدایە دانی ئەوەیە بە جێگرەوەیەکی ڕۆشنی دیمەنی تابلۆیەک بێ تا
لێوارەکانی دەوری تێکە ی خەتەکانی نەبن .لە ڕاستیدا ،ئەو ئاسانییە
ڕێژەییەی «پێداچوونەوەی مێژوو» بە پێوانە لەگەو «پێداچوونەوەی
ئێستا» لەوەوە دێ کە پێداچوونەوەی مێژوو مەترسی کەمترە و باسی
ڕووداو و خە کانێک دەکا کە تێ ەڕیون و لە باوەڕێک دەدوێ کە
ماوەتەوە یا ئەنجامگیر بووە ،نەک نەور بێ و بفرۆشرێ و بازرگانی بێ
و ملمالنی بکرێ و ناوچەی دەسەاڵر بێ و دابەش بکرێ ..کەمی
مەترسی بە پێداچوونەوەی مێژوودا خۆی یۆکارە کە کەم کەس ڕووی
تێ بکەن و ئەرکی جێبەجێکردنی لە ئەستۆ بگرن :تا ڕادەیەک ئاسانە
چونکە مەترسیدار نییە ..یەروەیا گرنگیشە چونکە مەترسیدار نییە.
دووەم -ئەگەر پێداچوونەوەی ئێستا الیەنی ڕەسمی ،وەک پێویست لە
ئەستۆی بگرن ،ئەوەش وەک نوێنەرایەتی ڕەسمی یەر واڵتێک لە
سەفارەت انەکان و نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێککەوتنە نێودەو ەتەکاندا،
پێداچوونەوەی مێژوو یەر بە سروشت ڕەر دەکاتەوە حکوومەتی
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دەسەاڵتدار دەستی بە سەردا بگرێ چونکە ئەو الیەنە ڕۆشنبیری زانستی
مێژووییە نییە بۆ ئەوە یە بژێردرابێ کارێ ئەنجام بدا لە سەرەوەی
زانیاری خۆی بێ چونکە لە ڕووی ڕوونی و بابەر و جێگرتنەوەوە ڕابردوو
ئێستا نییە بۆیە دەبێ کەسانێکی تێدا بەشدار بن مەسەلەیەکیان لە
بابەتەکەدا یەبێ و بەرگری لێ بکەن و ئەنجامیش ئەوە دەبێ خە کانێکی
ئەوەندە زۆر بەشداری تێدا دەکەن کە نە لە تەختان جێیان دەبێتەوە نە
لە دۆاڵن و بە زمانی نەزاندراو لە سەر بابەتی نەناسراویش ناتوانن پێک
بێن .ئەگەر تەنها بە مێژوونووسان و خە کانی خاوەن بۆچوونی وەک
ئەوان و شارەزایان لە کاروباری بەشەر دەستبەردار بین و نوێنەر و
پەیوەندیداریش ب ەینە تەکیان ،کە کەمترین شتە و ئەوپەڕی یەو ی
بەرچاوە ،زۆر کێشە دروست دەبن و لە گۆشەنیگای ئەم نووسینەوە
دوانیان گرنگن:
 زەحمەتی ڕێکەوتنی ئەو الیەنانە لە سەر نیشانەکردنی
کێشەکان و چارەسەرکردنیان و بژارکردنی ڕاست لە یە ە و
جیاکردنەوەی زا م و زو ملێکراو داگیرکەر و داگیرکراو و
زۆردار و زۆرلێکراو چونکە ئەوەی لە واقیعدا دیارە
نیشتیمان ەروەری گەلێکی دیاریکراو لە گۆشەنیگای گەلێکی
ترەوە کە کێشەی لەگە دا یەیە ،خیانەتکارە و ئیتر ئاویا...
 دووەمیشیان ،ئەگەر وا دانێین لە سەر شێوازێک پێکهاتن کە
یەردوو ال ڕازی بن ،دەبێ بە زۆر بە سەر سەرجەمی خە کدا
بیسەپێنن چونکە بەشدارییان لە داڕشتنی نەکردووە و لەگەو
ڕا و باوەڕ و بەرژەوەندییاندا یاوڕا نابن (ئێستا شێوازێکی
بچکۆلەکراوەی ئەو کێشەیە لە بولگاریا یەیە و جەماوەری
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بولگاریا ڕازی نین کێشەی تورکەکان بەو شێوەیە چارەسەر
بکرێ کە حکوومەتە تازەکەیان دایناوە).
دوای ئەو ماوە درێژە لە باسی پێداچوونەوەی مێژوو و یە گێڕانەوەی بە
سەر ڕووە جیاوازەکانیدا ،باوەڕ بە خۆم دێنم لە بەر تیشکی کتێبی
پەرەسترۆیکاش باسی بابەتەکانی بکەم بەو حیسابەی واتای
دەمەتەقێکردنی مێژوو و زانستی مێژوو دەدا کە یەر لە الیەن مارکسییە
ڕووسەکان خۆیانەوە ڕژاوەتە ناو یەیکەلی لێکدانەوەی مارکسی:
مێژوونووسە بەلشەەییەکان بە گشتی ،بە یەموو مێژوودا دەچنەوە ،بە
تایبەتی ئەو بەشەی کە ژیانی مارکسی تێدا بووە ،دوابەشیش کە
تاقیکردنەوەی سۆسیالیزم لە خۆ دەگرێ ،بە تایبەتی لە ١٩١٧ەوە ...بایی
دەمەتەقێ دان بەوەدا دەنێم کە ئەوە لۆژیکانەیە و لەگەو دیدی
کۆمۆنیزمدا دژەبەر نییە کە دە ێ مارکسیزم لەوپەڕی تەندروستیدایە و
خۆی و زانستی مێژوو یەک شتن و چی لە مارکسیزمدایە لەویشدایە:
 ئەرێ دەروازە بۆ یەو ی گەڕان بە دوای یە ەدا لە شتێکدا ییب
یە ەی نییە ،لە کوێیە؟
 ئەی چۆن جێگرەوەیەکی باش بۆ خا ێکی خراپی مارکسیزم
پەیدا بکەین ئەگەر یەر لە سەرەتاوە گەڕان بە دوای
جێگرەوەدا لە دەرەوە دوورەدەست بێ؟
ئەم پرسیارە ناچارییە و بە پێی لۆژیکی مارکسییەکان ڕەر کراوەتەوە
چونکە باوەڕیان بە تەواوی مارکسیزم یەیە و داواکردنی جێگرەوەی
ڕاست بۆ چارەسەری کەموکورتییەکە ئەوە دەگەیەنێ یەندێ بەشی
تیۆرییەکە لەگەو یەندێکیدا ناتەبایە .ئیتر با پشت بە ئاسانکاری
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ببەستین و بڵێین بەرفرەوانی ڕێتێچوونی لێکدانەوەی دە یەیە تا
دەگەینە «جێگرەوە» بێ ئەوەی یەکگرتوویی تیۆرییەکە بشێوێنێ،
ئەنجام چ دەبێ؟
مارکسی لینینی ڕێکەوتنی بەندڕێزکراوی ڕوونی نێوان دوو دەو ەر نییە
یەندێکی ئاشکرا و ڕاگەیەندراو بێ و یی تری نهێنی بێ و جارێ
پەردەپۆش بێ :ناوەڕۆکی دەقەکە مەجاز و پەنا و کینایە و بەکاریێنانی
وای تێدا نییە تا دەقەکە بە ئاڕاستەیکدا بەرێت کە واتاکەی نایگرێتەوە
تا ئەنجامێکی جێگر بەرەو ڕێبازی سۆسیالیزم یا کۆمۆنیزم بیبا کە لە
شێوە بەلشەەییەکەی باشتر بێ .ئەگەر ڕێگەی فرەوانبوونم لە
بە گەیێنانەوە یەبێ دە ێم ئەگەر لینین شۆڕشی ١٩١٧ی بەرەو
سۆسیالیزمی مارکسی النەدایە زەحمەتترین شت ئەوە دەبوو ڕێبازی
مارکسیزم لە ییب واڵتێکی دنیادا سەرکەوتوو بێ چونکە مارکسیزم لەو
واڵتانەدا کە چاوەڕوان دەکرا سەرکەوتنیان تێدا بە دەست بێنێ و النکە
مێژوویی چاوەڕوانکراوی لەدایکبوونی دەو ەتی پرۆلیتار بوون ،گەورەترین
شکستی بە دەست یێنا و یەتا ئەمڕۆش تەنها لە واڵتە دواکەوتووەکاندا
سەرکەوتنی بە دەست یێناوە ئەوەش بە نرخێکی زۆر گران و شکستێکی
زۆر گەورەوە و ییب واڵتێکیش شۆڕشی کۆمۆنستی تێدا لە سەر کەالوەی
ئیستیعمار بەرپا بووبێ نەحەساوەتەوە و ییب بەرژەوەندییەکیشی بە
دەست نەیێناوە بایی ئەو خوێنە بێ کە لە پێناویدا ڕژاوە ،ئەوجا ئەو
چەقبەستن و لەدەستدانی ییوا و نەمانی ماف و دەسەاڵتی زۆرداری.
ئەوجا یە گەڕانەوەی گەلێری پرۆلیتاری بەرانبەر سستەمی کۆمۆنیزم لە
ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا ڕووی دا و بە ئاشکرا و بە گەی گردەبڕەوە ئیفالسی
کۆمۆنیزمی ڕایگەیاند مەگەر زۆرداری و تیرۆر پشتگیری بووبن (بەاڵم
لەو باوەڕەدام گەیشتن بە سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم ،لە دواییدا ،لە ڕێگەی
پەرەسەندنی ئاساییەوە ببێ کاتێ نە داتاشینی تێدا بێ نە توندوتیژی و
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نە بانگاشەی دیکتاتۆری پرۆلیتاری یا ئامانجی سەپاوی پێشینە ...ڕەنگە
کۆمۆنیزمی نامارکسی ببینین لە سوید و دانمارک ،بۆ نموونە ،پێبگار).
دەرکەوتنی ناڕەحەتی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ڕەوشتی و ئایدۆلۆژی لە
ڕووسیا تا ئەو ئاستەی گالسنوست و پەرەسترۆیکا وابەستە بن ،ئەوە خۆ
بەخۆ بۆ ئەوە بەس بوو لە سەر ئاستی جیهان باوەڕ بهێندرێ کە بە بێ
بۆچوونی مارکس و لینین بە دوای چارەسەردا بگەڕێن و پێشتریش
حیزبە کۆمۆنستە ڕۆژاواییەکان لە بەرنامەی خۆیاندا دەستیان لە زۆر
بنەمای گرنگی مارکسیزم بەردابوو و لە بەرانبەریشدا زۆر بنەمای
گرنگی بۆرژوایان قەبووو کردبوو .ئەوەی من دەیبینم و پێم وانییە لە
کەس شاراوە بێ ئەوەیە پێداچوونەوەی مارکسی لینینی بۆ
ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوە سۆسیالیزمەکەی یەو ێکی بێ بەریەمە ،یەر
لەب ەر ئەوە نا کە بەرنامەکە لە بنەڕەتەوە یی جێبەجێ کردن نییە و
مێژوو بەو شێوەیە تێنەپەڕیوە کە ماتریالیزمی مێژوو دایناوە ،ئیتر با
ڕاستکردنەوە و ئەو چارەسەرەی لێی وەردەگیرێ شتێ بێ بشێ بە کو
لەبەر شتێکی زۆر بەیێزتر ،بە باوەڕی من ،ئەو پێشکەوتنەی لە ئەنجامی
پێداچوونەوە و ڕاستکردنەوەوە چاوەڕوان دەکرێ ،لە کۆمۆنیزم و ئابووری
ئازادی ئاڕاستەکراودا نەکردەیە مەگەر بە مەرجێکی زۆر دژوار و گرنگ.
ئەگەر بکرێ مەسەلەیەکی بیرکاری (أ+أ٥= ٢/أ )٢/لە سەر کاغەز
بگۆڕینە سەر شێوازی (أ+أ٣= ٢/أ )٢/بێ ئەوەی ئەوەندە خۆمان ماندوو
بکەین یەک کالۆری گەرمی بە خەرج بدەین ،ئیتر ساکارترین یە ەی
بواری کار بە یەو ێکی کەمتر یا زیاتر لە ماوەیەکی کەمتر یا درێژتردا
و بە پێی بۆچوونی قووو و ورد یا کەمتر قووو ئەنجام دەدرێ و بە پێی
گرنگی ئەو بابەتەش کە قەولە یە ەی ڕاست بکرێتەوە یا بە شتێکی
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گونجاوتر بگۆڕدرێ ،یەو ەکە قورستر دەبێ ئەوەش بە پێی ئا ۆزی و
تێکنا ۆسکانی و پشتبەستنی بە شتی بەردەستی خە ک یا شتی خە ک.
لە درێژەپێدان دەوەستم و دەپرسم ئاخۆ مارکسی لینینی و یەرچی
فەلسەفەیەکی تیۆری کە لە بواری یەبوونی تەکنیکدا باوەڕ بە
ڕاستییەکەی دەکرێ ،لە کەشویەوای خۆی دەرچێ و بە الیەنێکەوە
وابەستە بکرێ کە ڕێی نەدا ،چی لە دەست دێ؟ ئەوەی ئەوەندە
ئاشکرایە کە تیایدا چاو بە یە ەدا ناچێ ،ئەوەیە بە قەدەر یە کشانی
ئاست و ناوەڕۆکی ژیانی کۆمەاڵیەتی و بژێوی و عەمەلی ...یتد
پەیداکردنی بەردەوامی و بەڕێوەبردنی زەحمەتتر دەبێ و ئەو پارە و
یەو ەی بۆ سەفەر بە عارەبانەی دوای ئەس پێویستن زۆر لەو سەفەرە
کەمتری دەوێ کە بە قەتار و ئۆتۆمبیل و فڕۆک دەکرێ و سەفەر بە
گەڕۆکی بۆشاییەکانی ئاسمانیش دەبێتە دوورەدەست ...گەرمکردنەوەش
بە داری دارستانی سەردەمە تێ ەڕیوەکان ،ئەگەر لەگەو وزەی ناوکیدا
بەراورد بکرێ ،دەبێتە سەیران و ئیتر یەموو بوارەکانی ژیان بەو جۆرەیە.
ئەوەشی کە دەبێ ئاگاداری بین ئەوەیە ئەنجامی ڕاستەوخۆ و
ناڕاستەوخۆی دواکەوتن لە ڕەوتی شارستانەتی و زانست لەم سەردەمە
و سەردەمە دایاتووەکاندا ،جیاوازە لە ئەنجامی دواکەوتنی دوو سەد ساو
بەر لە ئێستامان چونکە یەڕەتی کەرەسەی نزیککردنەوەی مەوداکان و
کار و پەیوەستبوونی بەرژەوەندی بە یەکەوە لەگەو دووری واڵتان لە
یەکترەوە وایانا کردووە دواکەوتن واتای «لەناوچوون ،تەفروتونابوون،
مردن »...بگەیەنێ.
ئایە میللەتێ کەرەسەی فڕینی نەبێ ،دەتوانێ بە سواری یێستر و حوشتر
نوێنەری حکوومەر بنێرێ بۆ ئەمسەر و ئەوسەری دنیا؟ ...شتەکانی
تریش بە پێوانەی یێسترە لەگەو ئۆتۆمبیل و فڕۆکدا ..ژیانیش بە گشتی
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لە یەکێکیانەوە بۆ ئەوی دی لە یە ەدایە و ئەگەر مەودای نێوان
دواکەوتوو و خۆشڕەوتەکان زۆر بێ ،ئیتر دەستیان لێ بشۆ .بۆ زانیاری
زیاتریش دە ێم چی دی بۆ ئەم گەل و ئەوی دی سوودی نییە فارگۆن
دروست بکا یا تەلەەزیۆن بە کە دەبێ شتی نایاب بە پارەی یەرزان
دروست بکا و بە ئاسانیش ب رێتە کار تا کڕیاری یەبێ .وای لێ یاتووە
مەرجی قورس مەترسی گەورە بۆ ئەوە یەیە لەگەو سەردەمدا
دەربەریت و ئامێری سەرسوڕیێنەری پزشکی بە بڕینی کارەبا کە کی
نامێنێ و ئەگەر وەستانی دووپار بووەوە یا پزیشکێک لە بەکاریێنانیدا
دواکەور ،ئیدی کارەسار دەقەومێ جا دواکەوتنەکەی بە یۆی
جەنجا ی ڕێوبانەوە بێ یا تەمبە یی خۆی یا بە فەرمانێکی شێتانەی
سەرەوە.
وای لێ یاتووە یە سوکەور لەگەو سەردەمدا مەرجی قورس و مەترسی
گەورەی لەگە دایە و دوور نییە یە ەیەکی یونەری بچکۆلە کارەساتی
شەرنۆبڵ یا تەقینەوەی کەشتییە ئاسمانییەکەی پاری ئەمەریکای لێ
بکەوێتەوە .دوێنێ( ،ئێستا کە ئەمە دەنووسم )١٩٩٠/١١/٥ە یە ەیەکی
بچکۆلەی کرێکارێکی یندی لە پەیوەستکردنی ئاسنەڕێی شارێکی ینددا
بووە یۆی پێکدادانی قەتارێکی خێرا لەگەو یەکێکی تردا و ئەنجامەکەی
بووە کارەساتی نەتەوەیی.
ییب میللەتێک بە سەرچاوەی کەرەسەی خاوی وزە و کارەباوە د ی بە
تاەگەی ئاو خۆش نابێ ئەگەر بە الی کەمەوە دوو مەرجی شارستانەتی
تێدا نەبن ،ئەوانەش ،یەکەم توانای یەناردەکردنی «خاو» یا بە «شێوەی
دەستکرد» .دووەم ،توانای ڕەفتاری باش لەگەو دایاتەکەیدا .چەند
سەرمەست لەم جیهانەدا یەموو یێز و پارەیان یەبوو و کردیاننە یۆکار
بۆ تێداچوونی گەلی خۆیان ئەوەش بە شەڕخوازی و دەستوەردان لە
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کارێ کە پەیوەندی پێوە نەبووە و خەرجکرنی پارە لە شتی وادا کە قێز
دەبزوێنێ.
بە کورتییەکەی ئەم سەردەمە سەردەمی گێژووێژ نییە جا یەژار بن یا
دەو ەمەند و بەرنامەی ناڕێکی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و گشت
الیەنە گرنگەکانی ماددی و مەعنەوی بەشێکن لە گێژووێژی .ئیتر با
خوێنەر لە یەموو ڕووەکانەوە بیر لە پێداویستییەکانی شارستانەتی
سەردەم بکاتەوە و زیادبوونی بێبەرنامە و ترسناکی ژمارەی دانیشتوانیش
ب اتە حیسابەوە و سەرجەمی دیمەنەکە ترسهێنەرە و جیاوازییەکە
ئەوەندە مەودا نایێڵێ بۆ تێربوونی یەوەسی یەوەسبازانی بیر تا شێتێتی
خۆی پراکتیزە بکا و مەودای عاشقی باوەڕ و تیۆری و نەریت و ڕەوشتی
کۆمەاڵیەتی نادا پێچەوانەی بیرۆکەی یۆکاری داڕمانی الیەن یا
پەیوەندی تایبەتی بووژانەوە و ئێستاش بە المەوە سەیرە ئەوانەی
ناڕەزایی بەرانبەر حکوومەر و بەرپرسان بۆ ئەوە دەردەبڕن کە پارەی
زۆریان بۆ شتگەلێ خەرج کردووە چ سوودێکیان نییە و زەرەری زۆرترە
بەرانبەر سەرفکردنی توانای پڕووکێنەر بۆ دروستکردنی شتی وا کە
نەبوونیان لە بوونیان قازانجترە و بەردەوامبوونیشی کار و ماو و خەیاو
دەخوا ...وامان لێ یاتووە بەرەوڕووی بارودۆخی وەیا دەبینەوە یەموو
مانگێک خراپتر دەبێ و وای لە خە ک دەوێ لە یەک ڕێڕەوی
کۆمەاڵیەتیدا بە یەموو الیەنەکانیەوە بە جۆرێ بەشدار بن ،لەو ئاستەدا
بن ڕووبەڕووی یەخەگیری سەردەم و پاشەڕۆژ ببنەوە و شایستەی
خاوەن بۆچوونی ڕاست و بیری پێگەیشتوو و دیدی ڕوون بێ و بە
تەواوەتی لەوانەوە دوور بێ کە وابەستەیی پێشینەیان بە بیری کۆتایی و
ڕێبازی ئەبەدی یەیە کە خۆی لەوە پێ بەرزترە گۆڕانکاری بکا و
ئەوەش وەک ئەو گیاندارانە دەبێ کە ڕەفتاری یەک ملیۆن سا ی
پێشتریان ،ئێستایان دووبارە دەکەنەوە.
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لەوەی باس کرا و لە یەر قسەیەکی تر کە دەیەوێ بە حەقیقەر بگا
دە ێین :پێویستی پێشکەوتن و ئەرکی چارەسەرکردنی کێشە ڕێگە نادەن
یۆکاری ڕاستکردنەوە و تەواوکردن لە دەقی ئایدۆلۆژیا دەربێنین پلەی
پیرۆزی لە داڵندا یەرچەندیش بێ .ئەوەندەی پەیوەندی بە ئاماژەی
سەرۆک گورباشۆەەوە یەیە کە دەیەوێ مێژوو ب اتە ژێر دەسەاڵتی
پێداچوونەوەیەکی گرنگەوە ،تاکە بیانوو بۆ ئەو پێداچوونەوەیە ئەوەیە
ئامانجی ئەوە بێ بۆچوونی لینینی مارکسی ب اتە پاو ئەو تاقیکردنەوەیەی
کە لە دەو ەتی سۆەیەر و بەراوردکردنی لەگەو ئەوانەی کە بە بێ
زۆرداری و سەپاندن ئەنجامیان داوە و (تیۆرییەکەش بە بااڵی خۆی
نەگیرێ) بۆ ئەوەی بەربەست تۆقاندنەکانی لەکۆو ببنەوە و دەکرێ
ڕێیەکی تر ،لە جۆری ئەوەی میللەتە پێشکەوتووەکان بە بێ بەربەست
و یەڕەشە و بەندکردن گرتیانە بەر ...یەر دەبێ ڕێ بە سەرجەمی
خە ک بدرێ توانای دایێنان و بەریەمهێنی خۆیان بە دەروونی کراوەوە
و باوەڕی تەواوەوە بەوەی کە ئەنجامی دەدەن یە بژاردەی خۆیانە ب ەنە
کار ،ئەوەش بە تەواوەتی پێچەوانەی بیر و شێوازی کۆتایی و ڕەیایە کە
جێگای لە مۆزەخانەدایە .دەربازبوونیش لە بیری بەپیرۆزکراو دەرچوونە
لە بەندی انەی «سووڕانەوە بە دەوری خۆدا» لە بازنەیەکدا کە
کۆتاییەکەی بە سەرەتاکەیەوە گرێ درابێ و خۆی لە خۆی بترسێ و
ئەوە یەکەم یەنگاوی ڕاستە بەو ڕێیەدا کە دەتگەیەنێتە ئامانج و قەتیش
ئەوە ناگەیەنێ یەک پاروور بۆ پاشەکەور بکا یا یەک قۆپچەی پساوی
کراسێک بگێڕێتەوە و چۆن ماوەی سەد ساو باوەڕ وا بوو کە سۆسیالیزم
خە ک لە یەژاری و نەخوێندەواری دەرباز دەکا و ئەوەش ڕاست نەبوو
و لە خەیا ی تیۆرییانەوە بوو ،بە یەمان شێوەش باوەڕیێنان بەوەی یەر
گۆڕینی ڕێڕەوەکە بەرەو کۆششی ئازادی دەرەوەی تەنگەبەرەکانی
سۆسیالیزمی مارکسی ،چاوەڕوانی تێری و ئاسوودەیی و ئەمانی لێ
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دەکرێ ،مۆرفینێکی تازەیە و تەمبە ە الخۆرەکان ،ئەوانەی خەیا ی
تۆباوی ڕەنگاوڕەنگیان یەیە دەیجوون.
پێشکەوتنی شارستانەتی ڕاستەقینە کە خۆراک و پۆشاک و کونجی
حەوانەوە دابین بکا و بەردەوامی بە گەشەسەندنی بەرەوپێش و بەرەو
باشتر بدا پێک نایێ مەگەر یەموو الیەنەکانی ژیان و الیەنە
کۆمەاڵیەتییەکان و بواری چاالکییەکانی بگرێتەوە .ئەوە بەش ناکا لە
یاسا و دەستووردا ڕابگەیەندرێ کە خە ک لە یە بژاردنی خۆیاندا ئازادن
بە کو دەبێ لە یەموو بەربەستێک پاک بکرێنەوە و بە یەموو یاندەرێک
چەکدار بن و یەموو پێویستییەکانی پێشکەوتنیان لە بەردەست بێ:
 دەزگاکانی ترساندن و تۆقاندن ب رێنە چەندین چینیی ژێر
زەوییەوە و خەیا یان لە خەون و بیرۆکە پاک بکرێتەوە...
 دادگای بەتوانای پاک و ئازاد چەتری یاسای دادپەروەرانە بە
سەر حاکم و حوکمدراودا یە بدا ،بە یەکسانییەکی ڕاستەقینە
بۆ ئەوەی باوەڕ بە ڕەوتی داد وەک لێدانی دو کە مرۆ یەو ی
تایبەتی بۆ نادا و بەرنامەی تایبەتی بۆ دانانێ...
 دەزگای باوکردنەوە و ڕاگەیاندن ڕیکالم وەک یەبوونی
ڕووناکی و یەوا لە بەر دەستی یەمواندا بێ...
 بیرۆکراتی ،ئەگەر نەیویست بە ئارەزووی خۆی بمرێ ،دەبێ لە
گۆڕ بندرێ...
 یەر پێویستییەک بۆ یەر یەو ێک کە خە ک بۆ ئا وگۆڕی
ئازادانەی لە شێوەی واڵتە پێشکەوتووەکان دەیانەوێ ،لە ئاستی
ناوخۆ یا ئا ووێر لەگەو دەرەوەدا ،دەبێ دابین بکرێ.
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کورتەی قسان ئەوەیە کە دەبێ کەشویەوایەکی دیموکراتییانەی سیاسی
و ئابووری وا خۆش بکرێ لە یەموو ڕوویەکەوە لە دنیای دەوروبەری
مارکسی بچێ ئەوجا پێداچوونەوەی مێژوو واتایەکی تەواو جیاوازی
لەگەو گوتەکەی سەرۆک گورباشۆەدا دەبێ و پێداچوونەوەش دەبێتە
کاری تاک و کۆمیتە و الیەنی پەیوەندیدار و بواری مارکسی و
نامارکسیش دەگرێتەوە و یەرا لەگەو یە گرانی ئایدۆلۆژیادا بەرپا دەبێ
جا ئەگەر فەرمانبەری دەو ەر بن یا تاکی یە گری ئایدۆلۆژیای باو یا
ناباو .ڕەنگیشە ناتەبایی لە نێوان مێژوونووسان و خە کی ئاساییدا دروست
بێ و ییب مەترسیش لە ئارادا نەبێ چونکە ییب بیر و بۆچوونێک بە
زۆر ناسەپێندرێ...
لەگەو یەموو ئەوانەشدا ماوەتەوە ئەوەی بڵێین کە ڕێیەکە بە گوو و
پونگە ڕانەخراوە و قەیران و شکست و تەنگوچە ەمە چاوەڕوانکراون و
تەنانەر لە سستەمی جێگرەوەی سۆسیالیزمی مارکسیدا مەیلەو حەتمین
و دوا گۆڕینی سستەمەکە لەو واڵتانە چاوەڕانکراوترن لە کەلەپووری
پیرۆز ڕەیان و ئەو ئا ۆزیانەیان نییە بەاڵم ڕۆیشتن بەو ڕێگەیەدا
جێگرەوەی نییە چونکە سووربوون لە سەر ڕێڕەوە کۆنەکە مەترسییەکی
مێژووییە و ئەنجامی باش نابێ و کەس ئاستی مەترسییەکانی لە ناوخۆ
و پەیوەندییەکانی دەرەوە پێ پێشبینی ناکرێ و مەسەلەی ئارامی و
پێکەوەژیان و یاوکاری لە زا بووندان بە سەر قەیرانە مرۆییەکاندا.
ئەگەرچی ئارەزووی سەرکەوتن و سەرمایەگوزاری و ملمالنێ لە سەر
دایار نایاوسەنگ بن و سەپاندنی پەرەسەندن بە سەر ئەم دەو ەر یا
ئەو دەو ەتدا وەک یەک نەبن و شتێ بێ لە چەشنی (ئەو شەڕەی
ناتوانی خۆتی لێ الدەیت) و وەالنانی و یێنانی شتێ لە چاکەی یەموو
گەالندا بێ بەرزترین ئامانجە ڕووبەڕووی مرۆڤ بووبێتەوە ،ئەو شەڕە
لە بارێکدایە دەشێ بە سەریدا زاو بیت ئەوەش لە ئەنجامی
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باوبوونەوەی دیموکراتی و ڕاگۆڕینەوەی ئازادانە و بەیێزبوونی باسکی
نیەتباشان و بیرڕۆشنە واقعییەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشە یەزار جار
لە شوێنەواری ئەو حوکمانە باشترە کە دەسەپێنن و تەرخان دەکەن و
دەسەاڵتی کەم بە باوەڕی شڕ و ڕەفتاری ترسهێنەرەوە بۆ سەر
چارەنووسی خە کی پیرۆز دەکەن و دەرچوونی بەندکراو زیاتر ییوای
ڕاستبوونەوەی پێ دەکرێ لەوەی لە بەندی انەدا بمێنێ و لە ژێر ئارەزوو
و عەقڵی بەندیواندا بێ :ڕێتێچوونی خراپە لە ئازادی یە بژاردندا
یەرچەندێ بێ بۆ ئێمە شەرەفمەندانەتر بە ئازادی یە ە بکەین لەوەی
لە کاری ڕاستدا کۆیلە بین.
بە یەرحاو ،مرۆ بە پێی سروشتی بەرەو ڕەتکردنەوەی زۆرداری دەچێ
و خاوەنی تیۆریی توندڕەوانە یەر بیانوو و لێکدانەوەیەک بۆ داخستنی
دەرگای قەفەز بە سەر جەماوەردا بێنێتەوە ،فێڵی شەیتانی و وەیمی
نەخۆشە و لە سەرووی لستی خراپەدا سێ ئەنجامی بنەڕەتی یەیە:
 ئەنجامی یەکەم ،لەدەستدانی مرۆەایەتییە بە لەدەستدانی
مەرجی مرۆەایەتی کە ئازادی یە بژاردنە.
 ئەنجامی دووەم ئەوەیە شەیتانەکانی زۆرداری دەست بە سەر
خێروبێری ژیاندا دەگرن .ئەگەر خێروبێر بە یەدەر چوو یا بە
سووتان چوو ،کاریگەری لە سەر کەرامەتی مرۆ لەوە کەمترە
بەرەاڵکانی بنەبانی دۆزەخ کە بەرەو لووتکەی دەسەاڵر و
دایار یە کشاون لە سەری بلەوەڕێن.
 ئەنجامی سێیەم ،درێژبوونەوەی تەمەنی سەرشۆڕی و
زەوتکردن و شکستە و بەردەوامی قوربانیدانی زۆرە کە چەندین
سەدەیە لێی تێر بووین.
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ئێستاش لە سەرەتای الپەڕە ٥٤ی کتێبەکەدا دەگەینە ناونیشانێکی نوێ:
«پەرەسترۆیکا شۆڕشە».
پێشتر لە بارەی ئەم بابەتەوە قسەم کردووە کە پەرەسترۆیکا شۆڕش
نییە بە کو «دەربوونی دوومەو»ێکە لەو چڵکەی تیایدا کۆبۆتەوە و ئەو
مەترسییەشم خستۆتە ڕوو ئەگەر سەران و کاربەدەستانی دەو ەتی
سۆەیەتی بەوە ڕازی بن بۆ ئەرشیڤی فکری شۆڕشگێڕی بگەڕێنەوە تا بە
ئامانجی شۆڕشگێڕانە بگەن و یەر بە دەرد چارەسەری دەردەکە بکەن.
باسکردنی ئەو ناونیشانە تازەیەش دەوری حەور الپەڕە درێژە دەکێشێ
و دەگاتە سەرەتای الپەڕە ٦١ی کتێبەکە و بۆ شەرعییەتدان بە شۆڕش
لە ناو شۆڕشدا ،نەک «شۆڕش لە سەرەوەڕا» ،یەو ی جددی لەخۆ
دەگرێ .قسەیەکی لینین بە بە گە دەیێنێتەوە کە دەشێ شۆڕش خۆی
دووبارە بکاتەوە و یەندێ لە قسەکان ،قسەکانی لینین ،یە دەبژێرێ و
دە ێ شۆڕشی فەرەنسی سێ شۆڕشی تری پێویست بوو (،١٨٤٨ ،١٨٣٠
 )١٨٧١بۆ ئەوەی بە ئامانجی خۆی بگا و شۆڕشی کرۆمۆیل لە ١٦٤٩دا،
شۆڕشی  – ١٦٨٩ – ١٦٨٨ئەوجا چاکسازی ١٨٣٢ی بە دوودا یاتن.
لە ئە مانیاش دوو شۆڕشی بۆرژوازی دیموکراسی قەومان (، ١٨٤٨
 )١٩١٨و شەستەکانی سەدەی نۆزدە زۆر چاکسازی بە خۆیەوە دی کە
بسمارک بە زەبری ئاگر و ئاسن سەپاندی .لەو بارەیەوە قسەیەکی لینین
دێنێتە مەیدان:

«بە ییب جۆرێ لە مێژوودا ڕووی نەداوە ئەگەر شۆڕش یەبووبێ،
شۆڕشگێڕان دوای سەرکەوتن چەکیان دانابێ و بە چەپکەگو ینەی
سەرکەوتن داکەوتبێتن».
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سەرۆک گورباشۆەیش لە الی خۆیەوە دە ێ:

«ئیتر سۆسیالیزم کە داوای لێ دەکرێ گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی –
سیاسی ڕۆشنبیری لەوە قوو تر ئەنجام بدا کە لە کۆمە گەی
سەرمایەداریدا ئەنجام دەدرێ ،ئایە بە چەندین سەردەمی
شۆڕشگێڕیدا تێناپەڕێ بۆ ئەوەی توانا شاراوەکەی خۆی بناسێ و لە
ئەنجامدا وەک پێکهاتەیەکی نوێی ڕیشەیی شکڵگیر بێ؟».
ئەگەر لە قسەکەمدا بەرەوڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ بە ڕووی قسەی
سەرۆک گورباشۆەدا یەبێ ،بە داوای لێبوردنەوە دە ێم پێوانەکردنی
پەرەسترۆیکا بەو نموونانە پێوانەکارییە بە جیاوازی بنەڕەتی گردەبڕەوە
کە ڕێ لە بەراوردکاری دەگرێ چونکە ئەو نموونە باسکراوانە بۆ
یە گێڕانەوەی دەسەاڵتێک بوو کە یەبوو نەک یەو دان بۆ
ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوەکەی وەک کە پەرەسترۆیکا دەیەوێ ئەنجامی بدا،
بۆ ئەوەی درێژەی نەدەمێ شۆڕشی فەرەنسی تەنها بە نموونە دێنمەوە
کە بە خۆبەدەستەوەدان کۆتایی یار و لەگە یدا گەلی فەرەنساش خۆی
بە دەستی ناپلیۆنەوە دا و ئەوەش ئەو ئەنجامە بوو کە شۆڕش یەر لە
سەرەتاوە دەیویست چونکە لویسی شانزیەمی نەکوشت تا عفریتی
حەەدەیەمی لێ پەیدا بوو .بە گەی تری ناعەقانیەتی شۆڕشی فەرەنسی
ئەوە بوو جەماوەرەکەی بۆ ڕووخانی شۆڕش چەپڵەی لێدا و بۆ
یەستانەوەی ناپلیۆن چەپڵەی لێدا و جەزبەگرتووانە دوای کەوتن و کاتێ
ناپلیۆنیش ڕووخا چەپڵەیان بۆ ئەوەی دوای ئەو یار لێنەدا.
پەرەسترۆیکا لەوەدا بەختی یەیە کە بە شۆڕشی فەرەنسا ناچێت بەاڵم
ئەگەر لە سەر ئەوە سوور بێت ئیلهام لەو تیۆرییانە وەرگرێ کە بوون
بە یۆی چەقبەستن ،پێی دەچێ چونکە زۆرینەی جەماوەری ڕووسی یا
گەالنی تری سۆەیەتی ڕقیان لەو تیۆرییەیە چونکە ئەو یاسایە بوو کە لە
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سێبەریدا ئازادییان لە دەست دابوو و ئەو بارودۆخە بوو کە ئازاری
دەروونی و ڕۆحی بە خە ک دەگەیشت و تیۆرییەکەش بە دەستی
دەسەاڵتەوە کەرەسەی ناچارکردن بوو لە ماوەی دەیان سا دا (ئەم
قسانەم لە سەر بەراوردکردنی پەرەسترۆیکا و شۆڕشی فەرەنسی ،ئەو
قسانەی پێشترم ڕەر ناکەنەوە کە لە الپەڕە ١٤ی بەشی یەکەمی ئەم
کتێبە یاتووە« :حەتمەیەتی یەستانی کۆمۆنیزم لە ڕووسیا ،لە سا ی
١٩١٧دا یۆکاری لەوە بەرپابوونی شۆڕشی (بۆرژوازی) فەرەنسی کەمتر
بوو و ئەوە جیاوازی ئەو میقدارە حەتمییەتەی ئەو دوو شۆڕشە بوو...
یتد»  -ئەو قسانەی لەوێدا یەن بۆ بەراوردی شۆڕشی فەرەنسی و
شۆڕشی بەلشەەییە نەک شۆڕشی شوباتی  ١٩١٧بۆیە پێویستە لێی
ئاگادار بین).
بە گەی ڕاستیی ئەم قسەیە لەوە زۆرترن لێیان تێربین ئیتر کاردانەوەی
توندی جەماوەر بێ کە پەرەسترۆیکا و گالستنوست لە ناو سەرجەمی
خە کی حوکمدراو بە یاسای لینینی مارکسی ورووژاندیان لەگەو تەوژمی
زیاتر بۆ سەر ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا چونکە لە بنەڕەتدا خاوەنی شۆڕشی
ئوکتۆبەر نین و حیزبە دەسەاڵتدارەکانیشیان لە ڕووی دەسەاڵر و قوو ی
ڕەگەوە وەک حیزبی بەلشەەی نین و حکوومەتەکانیشیان بە درێژایی
تەمەنیان دواکەوتەی بەڕێوەبەرایەتی مۆسکۆ بوونە و ئەو پارێزگارییەی
پارتی کۆمۆنستی ڕووس و دەسەاڵتدارانی ڕووس بە گشتی بەرانبەر
تۆمەتی بەکرێگیراوی و خیانەتکاری یەیانبووە ئەوان نەیانبووە جگە لەو
جیاوازییە زۆرەی لە نێوان گەالنی ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا و زۆر لە گەالنی
سۆەیەتدا یەبووە.
یەر لە الپەڕە  ٥٤و ئەو دە دێڕەدا کە کەوتوونەتە نێوان ئەو قسەیەوە
کە پەرەسترۆیکا شۆڕشە و یێنانەوەی بە گە بۆ ئەوەی نموونەی
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بەرپابوونی شۆڕش لە ناو شۆڕشدا یەیە ،سووربوونێک لە سەر دوو شت
یاتووە کە بە المەوە گرنگن :یەکەمیان لە وردەکاری کۆبوونەوەی
فرەوانی حیزبیی  ١٩٨٧وەرگیراوە گوایە پەرەسترۆیکا تەنها تەواوکەری
ڕاستەوخۆی دەستکەوتەکانی ڕۆژگاری  ١٩١٧نییە بە کو بەردەوامی
پەرەپێدانی بنەما فکرییەکانیشێتی ،تا بەم ڕستەیە کۆتایی دێنێ:

« ...دەبێ دینامیکییەکی نوێ ب ەینە سەر تەوژمی شۆڕشی
ئۆکتۆبەری مێژوویی و لە سەر یەموو ئەوانە بەردەوام بین کە لە
کۆمە گەدا دەستی پێ کردووە».
ئیددیعای دووەم لە عیبارەتێکی دوای ئەو قسەیە یاتووە و لە بەشی
پێشەوەیدا ئەمەی تێدایە:

« ...شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە مێژووی یەزار سا ەی دەو ەتەکەماندا بە
خا ی وەرچەرخان دانانرێ و لە کاریگەریدا بۆ سەر پێشکەوتنی
مرۆەایەتی ییب شتێکی پێ ناگا.»..
ئیددیعای یەکەم کە دەشێ لە زۆر دێڕی الپەڕەکانی پێشەوەی
پەرەسترۆیکا بیچنینەوە و من بە ئەرێنی یا نەرێنی ڕوونم کردۆتەوە ،بە
داڕشتنێکی تر دە ێم :چاکەی پەرەسترۆیکا و جوانییەکەی و ڕاکێشانی
خە ک بەرەو خۆی لە ناو ئۆردووی ڕۆژیەاڵر و دەرەوەیدا لەوەوە یاتووە
ڕێڕەوی بۆچوونی ئەو تیۆرییانە ببڕێ کە ناکرێ ڕاست بن چونکە بازدان
بەرەو سۆسیالیزمی مارکسی لە ١٩١٧دا سەرکێشییەک بوو یەرگیز
نەدەبوو سەرکەوتوو بێ ئەگەر لە سایەی بارودۆخی نائاسایی نەبوایە کە
لە ئەنجامی شکستی سەربازی و یە وەشانەوەی دەسەاڵر و
تەشەنەکردنی بەرەاڵیی و برسێتییەوە بوو و لەگەو یەموو ئەوانەشدا
چاوەڕوان نەدەکرا ییب یەو ێکی «سیاسی کۆمەاڵیەتی» کە وەک
بزووتنەوەی ئۆکتۆبەر تەمای سەرکەوتنی یەبێ ،سەرکەوتوو بێ ئەگەر
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جادووگەرێکی وەک لینین نەبوایە کە یێزی کەسیەتی و یێزی
باوەڕپێهێنان و باوەڕیێنانی یەبوو و لەوەدا یاوکارییان کرد و قسەشی
لە بەشە یەستیارەکەیدا لەگەو گو بژێری ئەو ڕۆشنبیرانە بوو کە
شۆڕشی ١٩١٧یان ئەنجام دا نەک جەماوەری ڕوور و برسی کە
ڕاوەستانیان بە تیۆرییەک کە تێینەدەگەیشتن ئاسان نەبوو مەگەر زەنگی
خۆشناوازی مو کدارییان ببیستایە ئەوەش ڕێیەک بوو بەرەو
بێسەروبەری و لەدەست دەرچوون نەک حیکمەر و یەکڕیزی .ئەگەر
ئاویاش بووبێ ،دانانی دینامیکی نوێ لە سەر پێشڕەوایەتی شۆڕشی
ئۆکتۆبەری مێژوویی و بەردەوامبوون لە سەر ئەوەی دەستی پێ کرد –
بە باوەڕی من – زیادکردنی تا ییە بۆ تامی تاو .یەر گوتنی بەردەوامی
گەرموگوڕی شۆڕش بە بێ زیادکردنی (دینامیکی نوێ) ڕێڕەوەکە لە
ترساندا شۆقەی ددانی دێ.
شۆڕش لە پەنای بەیێزترین بەیانەکانیدا کە بە خەیا دا دێ ،کواڵنێکی
کاتیی پێویستە بۆ وەالنانی دەسەاڵتێکی زا م و بەرپاکردنی دەسەاڵتێکی
دادپەروەرانە و ییچی تر :مادام بارودۆخی دوای شۆڕش شێتی بە
سەریدا زاو نەبوو چ واتایەک بۆ مانەوەی یەک سەعاتی حا ەتی
شۆڕشگێڕی نامێنێ و جگە لە گۆڕانکاری دەسەاڵر ییب بارودۆخی
سیاسی لە ئارادا نابێ یێندەی یە چوونی کەشویەوای دواتر زەرەربەخش
بێ و لە ئابووری و نائابووریدا بڕیار نییە ئەوەندە لە لۆژیکەوە دوور بێ
وەک ئەوەی بە دەماری گرژ و یەناسەسواری و چاوی زەقەوە لە
بارودۆخی شۆڕشدا دەرچێ بە تایبەتی بڕیاردەرانی ئەو بڕیارانە
تێکە ەیەکن لە نیمچەخوێندەوار و خوێندەواری بواری تیۆری و
پێویستیان بە تاقیکردنەوەی ئەو حیزبیانە یەیە کە ئەوپەڕی توانا و
لێهاتووییان توانای ورووژاندن و یاتویاوارە .زۆرمان لەو نموونانە دیوە
کە کەسیان بە ئاسوودەیی نەگەیاند .شۆڕش حا ەتێکی بەکو هاتنە و لە
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زۆ ربەی بارەکاندا پێویستی بو نیشتنەوە و ئارامبوونەوە یەیە تا تۆ ەی
ئەوە بۆ خە کی بکرێتەوە کە لە دەستیان داوە ،وەک پەرتکردنی توانا و
خەرجکردنی وزە و کار و دەرفەر.
لە بارەی ئیددیعای دووەمەوە گوایە شۆڕشی  ١٩١٧بە تایبەتی شۆڕشی
ئۆکتۆبەرەکەی ئەوەندە کاریگەری لە سەر پێشکەوتنی مرۆەایەتی بووە
ییچی ناگاتێ ،دەبێ جیاوازی لە نێوان کاریگەری سیاسی و کاریگەری
کەلتووری بکرێ چونکە ئەو دووە یەک شت نین بە کو تا ئاستی
دژبەریکردن ناتەبان و بە دەگمەنیش یەکانگیر دەبن .من ییب سوودێک
لەو ئەدەبی چەپە نابینم پشتیوانی ئەو یە چوونانە بکار کە الیەنگری
گۆڕانکارین ئەگەر دوو مەرجی بنەڕەتی لەخۆ نەگرن:
 یەکەمیان پێویستی گۆڕانکاری بە یێز ،ییب بیانوویەکی نییە.
 دووەمیان یەبوونی بەرنامەی جێگرەوەی بەجێ و سەرکەوتنی
جێی باوەڕە.
ییب باشییەک لەوەدا نییە ڕێی خوێن و ئاسنی بۆ خۆش بکرێ چونکە
شتی وا لە ڕاستیدا ،نیشانەی ئیفالسکردنە و جیاوازیش لە نێوان
گۆڕانکاری بە پێی پێویستی واقیع و ئاشتیانە و ئاسانی و ئەو گۆڕانەی
کە لە سەر شڵەژانی بەردەوامی ماسولکە دەوەستێ کە لە ناو قوڕاو و
چاو و قۆرتدا پاو بە عارەبانەوە دەنێن و خوێن و عارەقە و فرمێسک
دەردەدەن گەلێ زۆرە چونکە ئەمەیان برینکاری قەیسەرییە و ئەگەر
زگ ڕەکە بە ئینساف بێ و لە سەرەتاوە بیزانێ ،دەشێ لە بەردەم زگ ڕیدا
ببێتە ڕێگر.
ییب جۆرە د ۆشکەرییەک بۆ ئەو جەماوەرە نییە کە لە ئاگردانی
گۆڕانکاریدا ،بە بیانووی پەڕینەوە بۆ بەیەشت تەفروتونا دەبێ .ئەگەر
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بیانوویێنانەوەی زیادەڕۆیی بۆ قوربانیانی یەکەم تەقینەوە بشێ ،کە
یەرگیز ناشێ ،خۆ یەستەکان نەشێواون تا قوربانیدانی بەردەوامی
بێکۆتایی بۆ بەردەوامی شۆڕش یا شۆڕشی بەردەوام قەبووو بکەن.
کاریگەری شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە تیژکردنەوەی یەستی جیاوازی
چینایەتی و جۆشدانی یە چوونی کۆمەاڵیەتی بە شایەدیمانە تیۆرییە
ورووژێنەرەکانیەوە ،بە تایبەتی «تناقو – ناتەبایی» بیری لێ
نەدەکرایەوە ،بەاڵم ئەوەی جێی داخە ییب تاقیکردنەوەیەکی شۆڕشگێڕی
نەیار بەو شێوەیە بێ کە چاوەڕوان دەکرا و زۆربەیان ،ئەگەر نە ێم
یەموویان ،کاتێ لە واڵتە دواکەوتووەکاندا یاتن ،یاڕییان و نەیانتوانی
سۆسیالیزم بەرپا بکەن بۆیە بشێوی و توندوتیژی و کوشتار بەرپا بوون
تا لە ئەنجامدا لە ناو یەژاری و برسێتی و نەخۆشی مێژووییدا ،کە لە
ئەزەلەوە لەگە یدا ڕایاتوون ،دامرکانەوە و دروشمەکانیش لەگەو شنەبا
و نووسینی گەرم و یاواری قوڕگی نووساودا بە بەردەوامی دەلەرانەوە،
یەموو بە گەی گۆڕن بۆ مرۆڤ و بە ێنە کوژراوەکان.
شۆڕشی ئۆکتۆبەر لە الیەکی تریشەوە کاریگەری یەبوو ئەوەش الیەنی
کێبڕکێی نێوان یەکێتی سۆەیەر و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بوو
لە سەردەمی جەنگی سارددا ،ئەو واڵتانەی لە بازنەی دەسەاڵتی ڕۆژاوادا
بوون ئەوەیان قۆستەوە و کردیان بە چەکێک و بەرەوڕووی دەو ەتە
بۆرژواکاندا بەکاریان یێنا و ئەمەش زۆر یە دەگرێ و لەم کتێبەدا
جێگای باسی نییە (وەک ڕۆ ی ئەمەریکا لە گۆڕینی شێوازی داگیرکردن
بە شێوازێکی تر کە نەیارەکانی ناویان لێ نا ئیستیعماری نوێ )...و
یەکێتی سۆەیەتیش ئاگای لەوە بوو کاریگەری شەڕی سارد ملمالنێی
نێوان یەردوو ئۆردووەکە بە سەریدا نەشکێتەوە بۆیە پا ی بەو میللەتە
ناڕووسانەوە نا کە لە سنووری دەسەاڵتیدا بوون داوای سەربەخۆیی بکەن
تا ئەو ڕۆژەی پەرەسترۆیکا و گالستنوست بوون بە پێداویستی سەردەم
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و یەرچی زۆرداری و چەوسانەوە لە ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا و زۆر لەو
سستەمانەی سەر بە ڕووسیا بوون ئاشکرا بوون جگە لە ئاشکرابوونی
الیەنە ناخۆشەکانی ڕووسیا خۆی و ڕقی خە کەکە لەو سستەمەی کە
بە زۆر تیایدا لە سایەی مارکسی لینینیدا دەژیان و وایان لێ یار بۆ
دەربازبوون داوای یاوکاری لە ئۆردووی بەرانبەر بکەن وەک چۆن
گەالنی جیهانی سێیەم بۆ دەربازبوون لە بازرگانیکردنی ڕۆژاوا پەنایان
بۆ سۆەیەر دەبرد و یەموو کەس لە لێقەوماندا وەک یەکن لەگەو
جیاوازی جۆری لێقەوماندا.
کاریگەری باشی یاوسەنگی نێوان ڕووسیا و ئەمەریکا لە
ڕووبەڕووبوونەوەی جیهانی یەکەمدا بەرانبەر ڕۆژاوا لە سەرەتاوە زۆر
دابەزی چونکە مارکسی لینینی کاریگەری لە سەر چینەکانی گەالنی
جیهانی سێیەم زۆر و کوشندە بوو بۆ وەستانەوە بەرانبەر بە یەکتر و
یەر ئەوە خۆی ئافەتێک بوو و سەری لە تێکۆشانی ئەو گەالنە شێواند
و زۆر بەریەمی خەباتی یاوبەشیانی لە بواری مافە دیموکراسییەکاندا
بێنەنجام کرد کە دەسەاڵر تیایاندا لە دەو ەتە ئیستیعمارییەکانیش پتر
دژایەتییان دەکرد بە گەش ئەوەیە سستەمی دەسەاڵتی یەندێ لەو
دەو ەتە سەربەخۆیانە لە دەسەاڵتی ڕاستەوخۆی ڕۆژاوا دکتاتۆریتر بوو،
ئەگەر پیاوێکی وەک سەعد زەغلوول یا غاندی یا نەیرۆ لە یەمەنی
یەحیا حەمیدەددین یا ئێرانی ڕەزا شای پەیلەوی دەرکەوتبا ،بەر لەوەی
ورتەیەکی لێوە بێ لە ناو دەبرا .شۆڕش و چی تێکۆشانێک بۆ تێرکردنی
خە ک و ئازادکردنیان بەرپا دەبێ ،لەبەر ئەوەی دروشمی درەوشاوە
بەرز دەکەنەوە ڕێزی خە کەکە بە دەست نایێنێ و پێدایە دانیشی بۆ
بزاوتنی خە ک کارا نابێ .جگە لەوانەش زۆری تر بۆ گوتن لە سەر
الیەنی باش و خراپی یەر بزووتنەوەیەکی سیاسی یەیە گرنگی یا
مەترسییەکەی یەرچییەک بێ و لەوەیە یەم گرنگ بێ و یەم
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مەترسیدار (وەک بزووتنەوەکەی ییتلەر) یا لە یەمان کاتدا یەم پووچ
و یەم بەکە کیش بێ ...تا ڕێتێچوونەکانی تر .ئەگەر باسەکەمان لە
مەیدانی مەترسیدا گەیشتە مەترسی مێژوویی پەرەسەندن باسی شۆڕشی
شوبار یا ئۆکتۆبەری  ١٩١٧لە پێش یەموو ڕووداوەکان و ئەو شتانەوە
دێ کە کاریگەرییان لە سەر پەرەسەندنی مرۆەایەتی بووە من ڕایەکی
تایبەتیم دەبێ و تیایدا دە ێم:
یەر بانگەوازێکی سیاسی و موژدەبەری و ئەخالقی ،ئەگەر یەر قسە بێ
و قسە و چاالکی نەبێ ،خۆبەخۆ نابێتە پێشکەوتن – ئەگەر چاکەخواز
بێ – ناشبێتە دواکەوتن – ئەگەر خراپەخواز بێ – بە کو دەرگایەکە
چاک و خراپی پێدا تێدەپەڕێ و وەک دۆزینەوەی دەرمانی شیرپەنجە
یا دۆزینەوەی یاسای فیزیایی یا بیرۆکەیەکی زیادکردنی بەریەمی گەنم
یا پاشەکەوتکردنی وزەی کرێکار یا ئاسانکردنی تێگەیشتنی تیۆری
ڕێژەیی نییە ...ئەو شتانە بە ئەنجامەکانیانەوە وابەستەن و جێیان لە
ڕێتێچوون و تێنەچوونی وەک چاک یا خرا  ،یا سەرکەوتن یا تێکشکاندا
نییە .شۆڕشی ڕووسی یەکێکە لە کاروبارە سیاسییە – بە ێناوییەکان و
لە گۆشەی ئەنجامەکانیەوە تەماشا دەکرێ.
بە بۆچوونی من ،پشتبەستنی لە مەسەلەی سۆسیالیزمدا بە دیکتاتۆریەتی
چینی کرێکار شتێکی خەیا ییە و مەودای جێبەجێکردنێکی ڕاستەوخۆی
وای نییە لێکدانەوە و فێڵ یە نەگرێ ،چونکە چینی کرێکار نە دەتوانێ
ببێ بە دەسەاڵتدار نە ببێ بە دکتاتۆر نە دەتوانێ ببێ بە کادری
پێشکەوتووی شارستانەتی بواری زانست و ئەدەب و یونەر و دایێنان
و تەکنیک ،مەگەر بە لێکدانەوەی ناڕاست لە دەرەوەی بازنەی
پرۆلیتارەوە ،لە الیەن وەکیلەکانیان لە دەسەاڵر و حکوومەتەوە کە
ئەوانیش یی دابڕاندن نین و بە زۆری زۆرداری بە سەر کرێکاراندا
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سەپێندراون و ئەنجامەکەشی ،دوای چل ساو دەبینین کە بە سەر
ڕۆژیەاڵتی ئەوروپادا سەپێندرا .چینی کرێکار یەکەم الیەنن ڕەتی
دەکەنەوە ئەوەش ڕەر دەکەنەوە کە سەپاندوویەتی و یەکەم داواکارن
بۆ ئەوەی دیموکراسی جێی بگرێتەوە یا یێشتا دوای ئەوەی جەماوەر لە
ڕۆمانیا بە دکتاتۆری کرد و ئەوەی یەموو چینەکانی ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا
داوای دەکەن بۆ ڕیسواکردنی دکتاتۆرییەتی چین و ئەو داواکارییە
قەومی و چینایەتی و دینییەی کە یەکێتی سۆەیەر بە دەستیەوە دەنا ێنێ
و لە یەموو جۆر و بابەتێکن کە لە ناو دەقی تیۆرییاندا حیسابیان یەبوو
و لە پراکتیکدا بوون بە پاشماوەی سەردەمی تاریک و دەسەاڵتی
دەرەبەگ و کەنیسە ،پێویستیمان بە بە گە ماوە؟ بەاڵم شوێنەواریان لە
دەرەوەی شوێنی پەیڕەوکردن و ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا و بە تیک و واڵتە
ئیسالمییەکان و شوێنی تر کە کۆ ۆنیای قەیسەر بوون و دوایی بوون بە
دەو ەتە سۆەیەتییەکان و بە ڕووسیا خۆیەوە لکان ،ئەوە شوێنەوارێکە لە
جەویەردا نەرێنیتر و زیانبەخشترە.
ڕاستە حیزبی شیوعی لە یەندێ بەشی ئاسیا گەیشتە دەسەاڵر
(مەبەستم چین نییە کە باسێکی سەربەخۆی یەیە) و ئەفریقیا و
ناوەڕاستی ئەمەریکا و باشوور بەاڵم گەیشتنی پێچەوانەی بنەماکانی
مارکس بوو و ئەنجامەکەشی لە زۆربەی یەرە زۆردا ملشکێن و
یە گەڕانەوە بوو و یەندێکیان لە خوێنی خۆیاندا خنکان جگە لەوەی ئەو
خەباتەیان زندەبەچاو کرد کە نیشتیمانی و دیموکراتی بوو و لە سەر
یەو ی یەموو خێرخوازان و ئاشتی وازان یە چندرابوو .دوای ئەو
بازدانەی پەرەسترۆیکا و گالستنوستیش کەس نازانێ چارەنووس بەرەو
کوێی دەبا چونکە لە دەسەاڵتدارانی ئەو واڵتانە چاوەڕوان ناکرێ خۆ بە
دەست بڕیاری مێژوو و واقیعەوە بدەن و لە کەری شەیتانی جەنگی
چینایەتی و دژەبەرایەتی و زێدەبایی بێنە خوارێ مەگەر یەرای جەماوەر
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پەیدا بێ و ئەو حکوومەتانە ڕاما ێ وەک شاوشیسکۆی ڕاما ی و ئەوەش
کۆتاییەکە کەس پێی شەرەفمەند نییە و تەنانەر ئەوانەی خوازیاری
دیموکراسیشن بە یۆی خوێن و وێرانکاری و ئاوارەبوونەوە پێی خۆشحاو
نینم
نە کۆمۆنزم و نە ییب ئایدۆلۆژیایەکی تر ،خۆبەخۆ یۆکاری ڕاستەوخۆ
نییە بۆ ئەوەی پێشکەوتن دابین بکا بە کو ئەوپەڕی ڕۆ ی ئەو ئەگەر
باش بێ ،ئەوەیە کەشویەوایەکی دیاریکراو بۆ کاری دایێنەرانە پەیدا
بکا کە لەوە زیاتری تێ ناچێ کە شایستەیە و نە خوێنیشی تێدا دەڕژێ
نە بینایەک بە یۆیەوە دەتەپێ ...ئەوەی ڕاستی بێ ،بە المەوە تا ئاستی
یەناسەسواری زەحمەتە دانی پێدا بنێم یا باوەڕ بهێنم کە تاقیکردنەوەی
سۆەیەتی ،کە ئەو یەموو خوێن و کەرامەر و ئازادییەی تێدا بە یەدەر
درا یە بژاردەیەکی باش بوو لە ناو چەندین یە بژاردەی بێکە کدا چونکە
ئەمە لە دوو ڕووی گردەبڕەوە یەرەس دێنێ:
 یەکەمیان ،ئەنجامی تاقیکردنەوەی سۆەیەتی خۆی لە یەر
جێیەک خرابێتە بواری پراکتیکەوە و ڕقی خە کی تا ئەوەی بە
ئاشکرا داوای گۆڕینی بکەن و یە گەڕانەوەی گەالن و چینە
کرێکارییەکان لە کۆمۆنیزم لە ڕۆژیەاڵتی ئەوروپاش ب ەرە
سەری و جگە لەوەی دیدی من بۆ کاری مارکسیزم ئەوە نییە
کە لە یۆشی باوەڕدارانیدا لە واڵتەکەی مندا یەیە ،ئەوەش
وەک یەر ئایدۆلۆژیایەکی تر کە باوەڕبەخۆبوون دەوری تەنیوە.
 ڕووی دووەم ئەو پێشکەوتنەیە کە لە یەموو بوارێکدا پێش
پێشکەوتنی سۆەیەتی داوەتەوە ،بواری ییتاف و دروشمی لێ
دەرچێ لە کاتێکدا لە واڵتانی تردا دەیەکی ئەو توانایە بۆ
پێشکەوتنی سروشتی نییە کە لە سۆەیەتدا یەیە.
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نابێ ئەوەش لە بیر بکرێ کە شۆڕش و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی تر
کە بانگاشەی پێشکەوتن دەکەن یەر لە سەرەتاوە «ئەنجام»ن نەک
«یۆکار» .یەر دەبێ شارستانەتی بە دەستی زانایان و یە گرانی تری
مەش ە ی ڕۆشنبیری پەرە بسێنێ بۆ ئەوەی ئەو بیرۆکانە لەدایک بن
کە بانگهێشە بۆ پەرەسەندن دەکەن و کاری بۆ دەکەن :دوای
لەدایکبوونی ئەو بیرۆکانە و کارکردنیان بۆ یاندانی خە ک بەرەو
بەدەستهێنانی ئەنجامیان ئیتر ڕۆ ی لەوەدا دەست پێ دەکا ببێ بە
«یۆکار»ی ئەو ئەنجامگیرییەی کە دێتە ئاراوە :لەوەیە ئەنجام چاک
بێ یا خرا یا تێکە ەی چاک و خرا بە ڕێژەی جیاواز .ڕەنگە ببێ بە
یۆکاری پەیدابوونی وێنەیەکی ڕوون بۆ ئەوەی دەیڵێم دۆزینەوەی
سووڕانەوەی زەوی و پێشتریش ،خڕیی زەوی و یاوکێشەکانی ڕاکێشانی
و قسەکردن لە سەر ڕێژە یەر یەکە کاریگەرییەکی وای یەیە لە
کاریگەری یەموو شۆڕشەکان و خەباتە سیاسییەکان و وەعزی
کۆمەاڵیەتی لە سەر پەرەسەندن زیاترە.
ئەوەی جێی سەرسوڕمانە دۆزینەوەی ئەمەریکا لە ئەنجامی سەفەری
زەریاوە بوو لە ئەوروپاوە بەرەو ڕۆژاوا بە نیازی گەیشتن بە یند لە
ڕۆژیەاڵتەوە بە پێی خڕیی گۆی زەوی .گاگارین لە یەکەم سەفەریدا بە
بۆشایی ئاسماندا قەرزاری ئەنیشتاین بوو و ستالینیش کە چەکی ئەتۆمی
بە دەست یێنا قەرزاری بوو چونکە یەکەم جار تیۆری ڕێژەیی دەرگای
بۆ شەقکردنی ئەتۆم خۆش کرد .یاوکێشەی «وزە = قەبارە  Xدووجای
خێرایی تیشک» کاریگەری یەکالییکەرەوەی لە ئامانجی مرۆەدا لە
یەموو شۆڕشەکان وێکڕا زیاترە ئەگەر واش دانێین یەموو شۆڕشەکان
ڕاپەڕینی ئەرێنین و چ خراپەیان تێدا نییە ئەوجا شۆڕش شەرەفی لەوە
گەورەتری بەر ناکەوێ ببێتە خزمەکارێکی دیاریکراوی دایێنانێک دەنا
چۆن لە ڕێی شۆڕشگێڕەکانیەوە بە سەر ڕاکێشانی زەوی و وردبوونەوە
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لە کاربۆن و دروستکردنی تیشکی لیزەر و بوونە جەستەییەکانی ناخی
زەویدا زاو دەبێ؟ تەنانەر کام شۆڕشگێڕ دەتوانێ پێچکەیەک لە
مەکۆوە بە عارەبانەوە قایم بکا؟
شۆڕش و تیۆرستەکانی و ئەوانەی ئەنجامی دەدەن و دواییش
دەسەاڵتداران کە بە ناویەوە و بە ناوی کۆمە گەی حوکمدراوی
پەراوێزی شارستانەتییەوە حوکم دەکەن کە لە باشترین حا ەر و
جوانترین وێنەیدا ناگاتە ئاستی باشی و جوانی «دەسەاڵر» کە
پەراوێزی پەرەسەندنی شارستانیی بێ خوێنڕشتن و وێرانکاری و شۆڕش
و ییتافکێشانە .ناشرینترین شێوی گەمەکردن بە دایێنان ئەوەیە شۆڕش
دەتوانێ بیانوو بۆ ئیعدامکردنی یا بەدناوکردنی یا تۆمەتبارکردنی یا
ئاژاوتنی بە ئاڕاستەی پێچەوانەی ئاڕاستەی خۆیدا و بەگەڕخستنی لە
یەر شتێکدا خۆی گەرەکی بێ بە بێ چاودێری و لێکۆ ینەوە ،ستالین
وای کرد و یەموو زا مێکی فەرمانڕەوا وا دەکا چونکە زانست یونەر و
فەلسەفە و ئەدەب و یەموو شێوەیەکی جوانی و تەواوەتی شارستانەتی
لە خزمەتی یەک ئارەزووی بااڵدان کە بەتەنهاییەک ڕەفتار دەکا کە بە
یی ڕەبولعالەمین دەچێ.
ئەوەی دیارە و نیگا یە ەی تێدا ناکا ئەوەیە ئەو شۆڕشانەی لە سەر
ئایدۆلۆژیایەک یە چندراون کە تەنها باوەڕی بە خۆی یەیە لە یەموو
ئەنجامێکی زانستی یا بۆچوونی تیۆری بواری زانست کە لەگەو باوەڕە
بنەڕەتییەکانیدا یەک نایەتەوە ،بێزارە و ئەوەی لە مارکسیزم زانراوە
ئەوەیە دوژمنایەتی زۆر بۆچوون و باوەڕی بواری مرۆەایەتی دەکا چونکە
لەگەو دەقەکانیدا ناتەبان .ئەوەش باش زانراوە کە مێژوو بە شێوەیەکی
تایبەتی لە الیەن شیکردنەوەی مارکسیزمەوە دەستی بە سەردا گیراوە
و لەوەشدا ،ئەگەر یاشاش بکا ،دەبێتە ماددیەتی ئامێرئاسا :ئەو
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حەتمییەتەی بە بااڵی ئەنجامی تیۆری سەردەمەکانی مێژوو بڕاوە خۆی
ئامێرانەیە چونکە بۆ ئەوەی ئامێرەیی مێژوو ڕەر بکەیتەوە دەبێ لە
حەتمییەر دایبڕی کە خۆی لە ڕاستیدا ییب شتێکی دیاریکراو ناسەپێنێ
یۆکارەکەش ئەوپەڕی ڕوونە ئەوەش ئەوەیە خولقێنەری مێژوو مرۆەە
کە ئاژە ێک نییە بە حوکمی غەریزەی نەگۆڕ ڕەفتار بکا و بێگیانیش نییە
بە دەستووری ئەبەدی و ئەزەلی – ئەگەر ڕەفتار بکا – ڕەفتار بکا
(لەگەو ئەو سەرنجەدا کە فیزیای نوێ  -بە پێی دواخوێندنەوەکانم -
باس لە ناحەتمییەتی ئەنجام دەکار) تا ڕەفتاری شتێ بێ پێشتر پێشبینی
بکرێ .الیەنی مێژووییش لە شیکردنەوەکانی مارکس بە حەتمییەکانیەوە
یە بژاردنی چارەنووسێک کە مرۆڤ خۆی پێی ڕازی بێ ،بۆ مرۆڤ
نایێڵێتەوە چونکە ئەو سۆسیالیزمە حوکمی مێژوو وەک مزگێنی دەیدا،
کە یێشتا دیلی ئەو حوکمەیە کە مارکس پێش پتر لە سەدەیەک و
چل ساو داویەتی و پێناچێ تەنانەر بۆ پارێزگاریکردنی پەرەسترۆیکاش
لە دەستیشی دەرباز بێ و تەنانەر «گالستنوست»یش پەک دەخا
چونکە باسکردنی ڕاستییەکان نابێ دەست بۆ بژاردەی سۆسیالستانە
بەرێت.
ترسی زۆرم لەوە یەیە یەر بە پێوەری شیمانەی ڕوودانی شۆڕش لە نێو
شۆڕشدا ،پێویستبوونی سەریە دانی پەرەسترۆیکایەکی دیکە پەیدا بێت
بۆ ڕزگارکردنی مرۆەی سۆەیەتی لە کاریگەریی ئەو تیۆرییانەی تا کۆتایی
زەمان خۆیان بە سەر مرۆەدا سەپاندووە و کردوویانەتە کۆیلەی خۆیان.
لە ناوەڕاستی الپەڕە ٥٥یشدا دوو دێڕ و نیو لە قسەی لینین یەیە و
دە ێ:
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«ڕەنگە سۆسیالیزم یەو ی تازە لە خۆ بگرێ .دەشکرێ یەر یەو ێک
بە تەنها و لە گۆشەیەکی تایبەتییەوە بێ .دەشکرێ یەر یەکەیان
تایبەتمەندی خۆی یەبێ و لە یەموو واڵتاندا جێبەجێ بکرێ».
ئەگەر وەرگێڕانەکە ورد بێ ،ئەو قسەیە خۆی ناخاتە ژێر ییب بارێکەوە
چونکە یەر لە سەرەتاوە ،بە بەکاریێنانی «ڕەنگە» لە سەر ڕێتێچوون
وەستاوە و ئەوەش بۆ گومان و دوود ییە .ئەوجا دە ێ «دەشکرێ» و
ئەمەش ڕوودان و ڕوونەدان لە خۆ دەگرێ .لە کۆتاییشدا باسی جێبەجێ
کردنی قسەکە لە سەر یەموو واڵتان دەکا و ئەگەر ئەوەی دەیڵێ ییچی
لە ییب واڵتێک نەیاتە دی بیانووەکەی لەوەدا ڕوونە کە ییچی بە
شێوەی حەتمی جەزم نەکردووە بە کو ڕێتێچوونە و لەوەیە ڕوو بدا و
لەوەشە ڕوو نەدار .خوێنەری ئازیز تۆش دەتوانی بە بێ ترس بڵێیت:
«لەوانەیە باران و بەفر لە یەموو ڕۆژانی سا دا و بە درێژایی خولگەی
قرژاو ببارێ» ،ئەگەر نەباری لۆمە ناکرێیت چونکە بەفر و بارانبارینت
داوەتە پاو ڕێتێچوون..
لەو باوەڕەدام لینینیش لەوەی کە گوتوویەتی حیسابی ئەوەی کردووە
ڕووداوەکان بە شێوەیەک ڕووبدەن لە ڕەوتی پێداویستی تیۆرییەکە
دەرچن بۆیە قسەکەی بە شێوەیەک داڕشتووە لێکدانەوە بۆ گەشەکردنی
چاوەڕواننەکراو یە گرێ بەو حیسابەی چاوەڕوانکراو بووە تەنانەر ئەگەر
بشبێتە یۆی دەستبەردان لە کەم یا زۆری ناوەڕۆکی تیۆرییەکە و
ئامانجەکانیشی لەخۆ بگرێ گوایە «ڕەنگە» و «لەوانەیە» دوو جار لە
دەقەکەدا یاتوون .باوەڕیش ناکەم لینین خۆبەخشانە ڕوونکردنەوەی
«یەو ی تازە»ی لە «یەکالیەنە لە گۆشەی تایبەتەوە» و «خەسڵەتی
تایبەتی»ی یەموو یەو ێکی خستبێتە ئەستۆ چونکە ناونانی جۆری یەوو
نابێ بگاتە ئەو ڕوونییەی سۆسیالیزم ببێ بە جێگرەوەی یەو ی تاک
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چون کە ئەمە دەبێتە یۆی الوازی تیۆرییەکە .ئەگەر وا بوو ئەم
گۆڕانکارییە پێویست بوو بیانوو لە پێش قسەی «یەو ی نوێ»دا دیارە.
لە ڕاستیدا ئەگەر «یەوو»ۆەکە لە ناوەڕۆکی تیۆرییەکە دەریێندرابێ و
لێکدانەوە بۆ واتاکەی کرابێ ،شتێکی تازە نامێنێ چونکە خۆی وا دەبینێ
بۆ خۆچاککردنەوە بۆ خۆی دەگەڕێتەوە و ئەوەش شتێکی نوێ نییە .لە
بەر ئەوەی بە درێژایی سەدەکەن یەو ی لەو چەشنە لە بیروباوەڕی
جیادا دراوە و تەنانەر گەیشتۆتە ڕادەی یە گەڕانەوە بەاڵم خاوەنەکانیان
دانیان پێدا نەناوە کە یە گەڕانەوە بووبێ بە کو گوتوویانە تازەکردنەوە و
ناسینی حەقیقەتی واتاکانە ...لەگەو ئەوەشدا ،ییوادارم پەرەسترۆیکا
بگاتە ئاستێکی لێکدانەوە کە گۆڕانکاری یەموو بەشێکی تیۆرییەکە بێ
لە دەست بە بەردبوون و تەنگەتیلەیی .لەو باوەڕەشدام عیللەتی
مارکسیزم لینینیزم لە دەقاکانیدا لێکدانەوە و فرەوانکردنی بە گە و
دەرمانکردنی بەشێکی بە بەشێکی تری ،وەک لە برینکاری جوانکاریدا
دەکرێ و لێرەی دادەبڕن و لەوێی دەدەن ،بە کە ک نایێ.
ئەو ئایدۆلۆژیایانەی نوقمی لەخۆڕازیبوونن ،ئەگەر لە بنەمادا ڕاست و
بەکە کیش بێ ،لە پاشەڕۆژدا ،کاتێ کاریگەرییەکان و پێداویستییەکان و
ناوەڕۆکەکان دەگۆڕێن و دنیا دەبێتە دنیایەکی تر ،دەبێتە توندترین ڕێگر
لە بەردەم پێشکەوتندا .ئەنجامگیری سەیریش لە کاروباری مرۆەدا
ئەوەیە ئەو ڕیسەی ئەمڕۆ بۆ پڕکردنەوەی پێویستی و بۆ بەرژەوەندی
خۆی دەیڕێسێ دوای تێ ەڕبوونی ماوەیەک لێی یە دەگەڕێتەوە و دەبێتە
کەلەپچەیی دەستی و پاوەنی پێی و مۆری سەر گوێچکە و چاوی ،لە
کاتێکدا تەونی جۆاڵییکەرە یەر بە کە کە و یەتا سەر و تا کۆتایی ئەرکی
خۆی ئەنجام دەدا ،بەاڵم بە سەرنجدان لەوەی کە سەردەمەکانی مرۆڤ
لە ناو کۆمە گەدا لە سەردەمێکەوە بۆ یەکێکی تر دەگۆڕێ و کە تفەنگ
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پەیدا بوو ،ئیتر ڕم بۆ ڕاوکردن بە کە ک نایێ و گاجوور لە سەردەمی
مەکینەدا بۆ جوور نابێ و بیرۆکەی سەدەی ڕابردووش نابێتە دەرمانی
دەردی سەدەی دواتر...
دوای ئەو دەربڕینەی سەرەوە ،دەربڕینێکی تر دێ کە دەروازەیەکی یەیە
بە ڕووی دیمەنێکی تری سۆسیالیزمی مارکسیدا دەکرێتەوە ،دە ێ:

«تاقیکردنەوەی مێژوویی دەری ستووە کە کۆمە گەی سۆسیالستی لە
دژی کە ەکەبوونی ئاڕاستەی چەقبەستن و تەنانەر لە دژی قەیرانی
کۆمەاڵیەتی گەورەش پارێزراو نییە .لەو بارەدا ،بە دیاریکراوی ،بۆ
چارەسەری قەیرانەکە یا بارودۆخی پێش قەیرانەکە .پێویست بە
چارەسەری وا یەیە کە سروشتی شۆڕشگێڕانەی یەبێ .لێرەدا ئەوەی
گرنگە ئەوەیە کە سۆسیالیزم توانای گۆڕانکاری شۆڕشگێڕانەی یەیە
چونکە لە سروشتدا دینامیکیە».
دەربڕینەکە دە ێ «تاقیکردنەوەی مێژوویی» دەری ستووە کە وەیا و
وەیا ،نەک ڕووناکییەکی کە لە تیۆرییەکەوە یە دەستێ دەری ستبێ،
ئەوەش قسەیەکی ڕاستە بەاڵم لەوەدا ڕوونتر ڕاستە کە بە ێنی شیرینی
خەیا ی ئاشکرا بکا کە مرۆ دەگاتە پلەی سۆسیالیزم بۆ تێکشکاندنی
ناتەبایی سروشت دەستی وااڵ دەبێ چونکە بە شارەزایی و تاقیکردنەوەی
تا ی قورسی ماوەی حەفتا ساو دەرکەور کە بەشەری تاک و بەشەری
کۆمە گە ئامێرێک نییە بە شوشتن و چەورکردنی ئایدۆلۆژی ڕاست
بێتەوە و حەیوانیش نییە لە سەر چەند بزاوتنێک ڕایێندرابێ لە
یاریگاکاندا ئەنجامیان بدا و ڕایێنەرانیشیان نیوەخودا نین لە یە ە و
سەیو و سەرگەرمی و شتی لەو بابەتانە بەدەر بن .ئەگەر پیاوێک پێش
پەنجا ساو یا سی ساو شتێکی وەیای بگوتبایە کافر دەکرا و ئابڕووی
دەبرا بەو حیسابەی کرێگرتەی بۆرژوایە یا پیاوی ئیستیعمارە یا
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دوژمنێکی چینایەتییە و بەرەوڕووی ڕاستییەکی مێژوویی جێگیری تیۆری
و دەستکەوتەکانی ستالینی مەزن دەوەستێتەوە.
لە تەعبیرەکەدا ئاماژە بۆ ئەوەش کراوە کە ڕێی تێ دەچێ قەیرانی
کۆمەاڵیەتی و ئابووری ترسناک بقەومێ و ئێمەش ئەمەی بۆ زیاد
دەکەین :و کۆمەاڵیەتی و ئەخالقی و ڕەگەزی و یەموو جۆر و بابەتێکی
چینایەتیش .شانازی نەبوونی قەیران الی مارکسییەکان لە کۆمە گەی
سۆسیالستی سۆەیەتدا بەردەوام بوو ،لە یەندێ نووسینمدا لەو بارەیەوە
چەند سا ێک پێشتر گوتوومە کە قەیران لە نێوان بەشەرە ئازادەکاندا
کە توانای ڕەتکردنەوە و دیاریکردنی یە بژاردەی خۆیان یەیە دەقەومێ
بەاڵم ئەوانەی ئازادییان لە دەست داوە لە برسانیشدا بمرن ییب
ناجوو ێنن .ئیتر با سەرنج بدەین کە جیاوازی جەویەری لە نێوان
قەیرانی واڵتێکی سۆسیالستی تێکشکاو و قەیرانی واڵتێکدا کە
ئابوورییەکەی ئازادە یەیە .لە واڵتە سۆسیالستییەکاندا قەدەغەکردن و
ڕێگری و بەرپەرچدانەوە یۆکارن بۆ کورتهێنانی ماددی و خۆخوارنەوە
ماوەی کورر یا درێژدا لە کاتێکدا ئیمکانی ڕەیایی لە یەموو ڕوویەکەوە
و سنووردارنەکردنی چاالکی لە واڵتە بۆرژواکاندا لە زۆر ڕووەوە یۆکاری
قەیرانن و یەرە بەیێزەکانیشیان بە باوەڕی من ،لە الیەکەوە نەبوونی
ڕێژەی دیارە لە نێوان ئەوەی نەفس دەیەوێ و ئەوەی پێی ئەنجام
دەدرێ ،لە الیەکی تریشەوە لە نێوان ئەوەی دەخرێتە ڕوو یا دەکرێ
ب رێتە ڕوو.
لە بەشێکی تەعبیرە وەرگیراوەکەی سەرەوە ئەم قسەیە یاتووە« :بە
شێوەیەکی دیاریکراو ،بۆ زا بوون بە سەر قەیراندا ،پێویست بە یەندێ
کارکردن یەیە کە سروشتی شۆڕشگێڕانەی تێدابێ» لە ڕاستیدا من لەو
«سروشتی شۆڕشگێڕانە»یە بە گومانم چونکە دیاریکراو نییە و
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خەسڵەتی نەزانراوە و دەرگای ڕێتێچوون بە ڕووی چارەسەری وادا
دەکاتەوە کە بە بیردا نایێ« .خەسڵەتی واقعی» لەوە بە گونجاوتر دەزانم
کە ئەمەش دیاریکراو نییە و خەسڵەتەکانی نەزاندراون بەاڵم چارەسەری
شانۆگەرییانەی لێ ناکەوێتەوە و نابێتە دروشمی فەلسەفی و ییتافکێشانی
ئایدۆلۆژی و پەناوپەسێوی تاریکی کۆاڵنی تیۆری بۆ دۆزینەوەی دەرمانی
جادوویی ناگەڕێ .جگە لەوەش نادرێتە پاو الیەنێک کە بە شۆڕشگێڕی
و جەماوەری و خێرخوازی پیرۆز کرابێ و لە یۆکاری یۆکار و
لێکدانەوەی لێکدانەوە و لەقا بدانی ئەمڕۆ بە قا بی دوێنێ و ئەندازەی
دایاتوو بە پێوانەی ئەمڕۆدا غەر بووبێ...
کۆتایی تەعبیرە گوازراوەکە لە قسەکانی سەرۆک گورباشۆەدا دە ێ:

«سۆسیالیزم توانای گۆڕانکاری شۆڕشگێڕانەی یەیە چونکە لە
سروشتیدا دینامیکییە».
سستەمی سیاسی و تەنانەر دینیش نییە لە کاتی پێویستدا توانای
گۆڕانکاری نەبێ .تەنانەر ئاینی ئیسالم ئیجتیهادی ئازادانەی تێدا زۆر
بوو و بێ ئەوەی یێزی سیاسی یا دنیایی یا لە ییب جێوە زۆرداری لە
سەری یەبێ تەنانەر دەستەیەکی ئاینی ناسراو پەنایان بردە بەر
دەسەاڵر بۆ ئەوەی بڵێن قورئان دروست کراوە و پێش یەزار و سەد
ساو ئیفالسی کرد و مەزەبەکانی تر کە بێ ئەوەی پەنا بۆ دەو ەر یا
خە کی بەیێز بەرن و دەیانگور قورئان دروسکراو نییە ،بە نەمری و
بەیێزی مانەوە و پەرەیان سەند.
ئەوەی بە شێوەیەکی گشتی جێی سەرنجە ئەوەیە ئایدۆلۆژیایەک تەنها
باوەڕی بە خۆی یەبێ و پشت بە دەسەاڵر ببەستێ بە ژوورێک دەچێ
یەک دەرگای یەبێ و زادی ڕۆشنبیری ڕەسمی حکوومەتی پێدا دێتە
ژوورەوە و یەک پەنجەرەی کراوەشی یەیە کە بە ئیزنی ڕەسمی
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دەڕوانێتە دنیای بەرچاوان .سۆسیالیزمیش ،یا تیۆری لینینی مارکسی لەم
بابەتە کە یەک دەرگا و یەک پەنجەرەی یەیە و دینامیکیشی یەر لە
خۆیدا سنووردارە ،خەسڵەتی شۆڕشگێڕی لە ناوەڕۆکە زارەکییەکەیەوە
نزیکە نەک زۆرداری و ناچاری نەک زۆری ئیجتیهاد و چارەسەر.
بە داخەوە کە قسەکەی سەرۆک گورباشۆڤ ئەوەندە خۆماندووکردنی
تێدا نییە بە گە بۆ ئەو دینامیکییە بێنێتەوە و مێژووی سۆەیەتی ییب
بە گەیەکی دینامیکی ڕاستەقینەی خۆیی بۆ سۆسیالیزمی مارکسی لینینی
تێدا نییە مەگەر بە سوغرە و فەرمانی سەرەوە ئەوەش شێوازێکە لە
دەستی جەنگیز خانی پێش پتر لە حەور سەد ساو دەیار و تاکە
مەرجیشی ئەوە دەبوو خە ک و پارەی یەبا لە پرۆژەی یێزی
تێکشکێنەردا بیان اتە کار.
پێم خۆشە لە ڕووی ڕوونکردنەوەوە بڵێم وردبوونەوەم لە ڕستەی بە
دوای یەکدا یاتوو بۆ سووربوونم نییە بۆ ئەوەی لە یەموو مەیدانێکدا
ڕمی خۆمم یەبێ بە کو بۆ بەشداریکردنمە لە تیشکێک کە دەخرێتە
سەر ئەوەی پێویستە بە پێی دید و بۆچوونی من ئاشکرا بکرێ چونکە
یەموو ئەم نووسینە شتێ نییە جگە لەوەی قەرزدانەوەیەک بێ کە
بەرانبەر «بنیاتنانەوە – پەرەسترۆیکا» لە ئەستۆمدایە و لە یەکەم
ڕۆژیەوە خۆشم ویست و ملیۆنان خە کی تر کە چاکەی مرۆەایەتییان
دەوێ خۆشیانویست ،جا ئەگەر ئەوە بەو شێوەیە نەکەم کە لە بەر چاوانە
بێدەنگبوونم باشتر و جوانترە چونکە من و خە کانی تری بێ توانا و بێ
یێز جگە لە بۆچوون و بیر ییچی ترمان نییە و یا دەبێ بە بێ دەنگبوون
ئەوەش لە خە کی پەنهان بکەین یا دەبێ ڕاستگۆیانە و بە ڕوونی یەموو
شتێ بڵێین و ییب شتێ لە کتێبی پەرەسترۆیکا و ئەم نووسینە و نووسین
و بۆچوونی تر نەیاتووە ئەگەر پەیوەندی بە ڕووداوەکانی دایاتووەوە نەبێ
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و حەقیقەتەکەی ب اتە ڕوو جگە لە ڕووداوی ڕابردوو و ئەوەی لۆژیکی
ڕەیا حوکمی تێدا دەدا و مرۆەایەتی چ زەرەرێ لەوە ناکا ئەگەر لە
یەندێ ئەنجامگیریدا یە ە بم و ئەگەر لە الیەنێکی بۆچوونەکانیشمدا
ڕاستم پێکابێ بێسوود نییە ،منیش چ لەمەیان و چ لەوەیاندا ،لەو قسانەدا
کە دەیانکەم وریای ئەوەم یەو ی خۆم لەوەدا خەرج بکەم کە بەر لە
باوکردنەوەی بۆچوونی خۆم ڕاستییەکان بدۆزمەوە لە کاتێکدا
دەوروبەرم پڕە لە پەلەکردن لە دەربڕینی بۆچوون بەرەو توندوتیژی بە
چەندین شێوە و ئاستەوە .یەموو مەسەلەکانیش لەو شەرعە دەرناچن
کە پەرەسترۆیکا و گالستنوستی دەستەخوشکی دایانڕشتووە و ناوبانگی
یەموو ئاسۆکانی گرتۆتەوە و لەو یەکەم بۆمبە ئەتۆمییەی سا ی ١٩٤٥
زیاتر دەنگیان داوەتەوە کە یەکەم جار تەقێندرا.
لە کۆتایی الپەڕە ٥٥ی کتێبی پەرەسترۆیکادا بۆچوونێک یاتووە کە ئەمە
دەقەکەیەتی:

« ...پەرەسترۆیکا کارێکی شۆڕشگێڕانەیە چونکە لە پەرەپێدانی
سۆسیالیزم و جێبەجێکردنی خەسڵەتە جەویەرییەکانیدا بازدانێکە
بەرەو پێشەوە».
لە سەرەتاوە لە بارەیەوە دە ێم کە وشەی سۆسیالیزم کە لەوێدا یاتووە
سۆسیالیزمی مارکسی لینینی دەگەیەنێ نەک سۆسیالیزمی ڕەیا چونکە
نە سەرۆک گوباشۆڤ خۆی مەبەستی ئەو سۆسیالیزمەیە کە بە
پێشکەوتنی ئاسایی بێ توندوتیژی و بێ سەرکردایەتی کۆمۆنیزم
(بەلشەەی) لە بۆرژواوە سەر یە دەدا نە سروشتی کتێبەکە ئەوەیە ئاماژە
بە سۆسیالیزمێک بدا کە لە شۆڕشی ئۆکتۆبەری  ١٩١٧سەری
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یە نەدابێ ،ئەوجا باسی شۆڕشگێڕی لە سەرەتای دەربڕینەکەدا یەموو
گومانێک لە حەقیقەتی مەبەست دەڕەوێنێتەوە.
لە بارەی کۆتایی دەربڕینەکەشەوە کە دە ێ «جێبەجێکردنی خەسڵەتە
جەویەرییەکان» کە ئاماژەی پێدایە دانی تێدایە چونکە دوای
«شۆڕشگێڕی ...بازدانی بەرەو پێش »...یاتووە لە ڕاستیدا ،لە ڕێی
پێشاندانی الیەنە نەرێنییەکانیەوە خەسڵەتە جەویەرییەکانی خۆی
دەرخستووە و ئەوەشی بە ڕێ ۆشکردن بەرەو بەبەردبوون و بیرۆکراتی
و دواکەوتنی لە ڕەوتی شارستانەتی کردوویەتی ،پەرەسترۆیکا چاکەکاری
و چاوتێری خۆی بەرانبەر مێژوو سەپاندووە ئەوەش بە البردنی قەپاغی
سەر چاوی ئەوانەی شەیدای مارکسی لینینین ئەگەرچی زۆر پەردەی
بیانوو و یۆکاریشی لە سەر الیەنە نەرێتییەکانی البردووە کە لە چاوی
کەسانێک بزر نەدەبوون کە بە دووی ڕاستیدا بگەڕێن.
زەقترین بە گەی ڕاستی قسەی من پەستبوونی سستەمە مارکسییەکانی
جیهان و کاردانەوەی توندڕەوانی چەپە دواکەوتووەکانی جیهانە کە
مەیلیان بە الی توندوتیژیدا دەڕوا ،بەرانبەر پەرەسترۆیکا و ئەوانەی
بەرانبەر پەرەسترۆیکا و گورباشۆڤ و یاوڕێکانی زیاتر توندن ،زیاتر بە
تاریکایی فکردا ڕۆچوون و لە ناو تەم و گەردی پێش چاواندا و بە
یەناسەبڕینی ئازادی و ڕاستی بەختیان لە ناوبانگ و درەوشانەوە زیاترە.
دوای ئاشکرابوونی الیەنی نەرێنی و کەموکوڕی زۆری بواری پراکتیک
لە دەو ەتی سۆەیەتدا ،ئەستێرەی ناوبانگی دەیان یەزار کەس لەوانەی
غەفڵەتی سۆسیالیزمی سۆەیەتیان دەگوتەوە یەرەسی یێنا و ئیتر ئەوانەی
لە خڵتەی ستالین دروست ببوون و بە تیشکی پەرەسترۆیکا ئاشکرا بوون
و دەیانزانی چ دەکەن تا ئەوەی خۆویستی و ئاسوودەیی مانەوە لە سەر
باوەڕی بۆماوە بە سەریاندا زاو بوو و بەرەو ڕەتکردنەوەی پەرەسترۆیکا
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(یەتا ئەم چرکەساتە) پا ینان لە ناخ و قسەی ئاشکرای نەنووسراوی
باونەکراوەدا و باونەکردنەوەی بۆچوونیشیان لە سەر پەرەسترۆیکا چ
نەبوو وابەستەبوون نەبێ بەو شانازییانەوە کە بە یۆی الیەنگرییانەوە لە
سۆسیالیزمی مارکسییەوە لەگەو ڕەوتی الیەنگرانی سیاسەتی سۆەیەتدا،
لە تاریکترین سااڵنیدا و بە سووکزانینی مرۆەدا بە دەستیان یێنابوو.
ئەگەر ئەمڕۆ یە وێستی دژایەتی ئاشکرایان بەرانبەری یەبێ لە یەموو
ڕوویەکەوە ئیفالس دەکەن و بە بوونی گەندە یش لەوەی خۆیان بە
فیدای دەکرد ئیفالسیان کرد و دیسانیش ئیفالس دەکەن ئەگەر
بەرەنگاری ئەو سۆەیەتە بکەن کە ڕەمزێکی بەرز و مامۆستای دیاری
ئەو دەنگانە بوو کە پا یان پێوە دابوو و بەرەو ڕووی دنیا ڕاستیی
بەرنامەی «لینین – مارکس»یان ڕادەگەیاند .خۆم پێ ناگیرێت و دەبێ
بۆچوونی خۆم ئاشکرا بکەم ،ئەوەش لە بەر دوو یۆ:
یەکەمیان سووربوونمە لە سەر سەالمەتی ڕەوتی پەرەسترۆیکا چونکە
ییوای گەورە بە سەرکەوتنییەوە بەستراوە و تەنانەر بەرانبەر یەر
بزووتنەوەیەکی توندوتیژی لە ناو ئۆردووی سۆسیالیزم ڕیسوا دەکەم
ئەگەر باری سەر شانی یە مەتی پەرەسترۆیکا قورس بکا یەروەیا یەر
خەمساردییەک لە کارێک کە بتوانێ چاالکتری بکا و بی ارێزێ .ئەرکی
جەماوەرە یە وێستی بەرانبەری وەک یە وێستی باوک بێ بەرانبەر بە
کوڕی ئازیزی خۆی ،بە تەکلیفی زۆر زو می لێ نەکا و بەوەش پشتگوێی
نەخا کە دەست لە ڕێنماییکردنی یە گرێ بۆ بەردەوامبوون .ئەرکی
ئەیلی پەرەسترۆیکاش ئەوەیە لە الیەنگری جەماوەرەوە عەزمیان جەزم
بکەن بۆ وەالنانی بەربەست .ئەگەرچی ئەوان لە من و خە کی وەک من
باشتر دەزانن چی لە ناویاندا دەقەومێ بەاڵم ڕەنگە لە یە النەدەم
ئەگەر بڵێم تەماشاکەری د سۆز ئەگەر بەرچاوی ڕوون بێ و وانە لە
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مێژوو و ڕووداوەکانیەوە فێر بووبێ بۆی یەیە بۆچوونێک دەربڕێ و
بێالیەنییە برایانە د سۆزەکەی ببێتە ئاماژە بۆ شێوازی ڕاست و خاوێنی
وا کە لە چاوی کەسی نقومبووی ناو بەرپرسیارەتی و دەورەدراو بە
کێشەی بۆماوەیی ئەو کاتە بزر بێ بە تایبەتی ئەگەر بە ئایدۆلۆژیایەکی
ناو چوارچێوەی سنووردارەوە وابەست بووبێ کە چرای سوور لە سەر
یەموو ئاڕاستەیەک یە دەکا ،یەک ئاڕەستەی دیاریکراو نەبێ ،ڕابردووی
نزیک و دووریش کەمی لەو نموونە دیارانە نییە کە دیدی ڕاستیان لە
پایەداران بزر کردووە و بۆ بەرژەوەندی ڕێگای وایان گرتۆتە بەر جێی
باوەڕ نەبن و ڕێی وایان بەرداوە کە لە دیدی چاودێری د سۆز نادیدە
نەبووە.
یۆکاری دووەم ئەوەیە کە جیهان لە لێواری پێکهاتنی نێودەو ەتیدایە کە
مژدەی شکستی نیەتی شەڕانگێزی دیار ئاشتی و تەبایی پێیە و بە قەدەر
بەربەستی بەردەم سۆەیەر بۆ دەربازبوون لە بۆماوەی قورس و
وێرانکەری ڕابردوو بەربەست لە پێش ڕەوتی مرۆەایەتی بەرەو خەونی
خۆش و برایەتی سەرانسەری یا بە الی کەمەوە یاوکاری سەرانسەری
لە پێناوی بەرژەوەندی سەرجەمی مرۆەدا یەیە .ئەگەرچی زۆرم لە
بارەی ئەوانەوە دەبیست و دەخوێندەوە کە بەرژەوەندییان لەگەو ڕۆژاوا
یا کۆنەپەرستی خۆجێیدا یەبوو و کەمییان لە حەماسی کۆنی سۆەیەتدا
بۆ یاوکارییان دەدیت منیش یە وێستی سۆەیەر بەرانبەر مەسەلە
سیاسییەکانی دەرەوەی سنووری خۆی لە سەردەمی پەرەسترۆیکادا
دەبینم کە لە سیاسەتی جەنگی سارد و ملمالنێی ما وێرانکەری بەرەو
وێرانکاری قورستر و ڕێکترە ،بۆ ئەوەش سێ یۆکاری یەکالییکەرەوە و
دوانیان پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بە بەرژەوەندی سۆەیەتەوە یەیە:
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 -1سۆەیەر تا ئاخرزەمان ،الیەنی وابەستەی پەیمان نییە بۆ
یاوکاریکردنی نەیارانی ڕۆژاوا و کۆنەپەرستی و وەکیلی
موجاییدەکان و شۆڕشگێڕانیش نییە بۆ دابینکردنی سەرکەوتنی
یەو ەکانیان .پێویستی حوکمی خۆی یەیە جا چ لە گۆڕەپانی
سۆەیەر بێ و چ لە گۆڕەپانی ئەو واڵتانە بێ کە لە پێناوی
مافی خۆیاندا دژایەتی ڕۆژاوا دەکەن و ئەی ئەگەر لەگەو
ڕۆژاوادا لە سەر ئەو مافانە ڕێک بکەون لەو ملمالنێیەدا بە
شانی سۆەیەتەوە دەمێنن؟
 -2ئەو نیعمەتەی ئاشتی جیهانی کە دێتە خەیا ەوە شایستەی
یەموو یەو ێکە بیهێنێتە کایەوە .بەاڵم با یەکێتی دایاتووی
ئەوروپای سا ی ١٩٩٢مان لەبیر بێ کە دەبێتە یێزی سێیەمی
یاوشانی سۆەیەر و ئەمەریکا ئەوەشی ڕێی تێ دەچێ ئەوەیە
لە یەموو ملمالنێیەکی چارەنووسسازی نێوان ڕووسیا و
ئەمەریکا ،مەیلی بە الی ئەمەریکادا یەبێ و ئەگەر بارودۆخ
ئارام و دوور لە تارمایی شەڕ بێ دەبێتە پا شتی گەالنیی
کەمهێز و با بە خەیا ماندا نەیەر یەکێتییەکی نێوان چەندین
دەو ەر کە تیایاندا ڕای گشتیی بە الی چارەسەری بە ئینسافدا
دەشکێتەوە ،مەبەستی لە یەکێتی بەیێزکردنی توانایەتی بۆ
تااڵن و ڕووتکردنەوە .زیاتر ڕێی تێ دەچێ بنەمای ئەو
ئاڕاستەیە لەم سەردەمەی دایاتووی سەدەی تازەدا ،بە
شێوەیەکی گشتی لە سەر نیەتی چاکە بێ و ڕێککەوتنیش لە
سەر توانای گەالن بێ بۆ یە بژاردنی ئەو الیەنەی یە سوکەوتی
لەگە دا دەکا نەک بازاڕێک دوو پا ەوان بەڕێوەی بەرن.
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 -3بێ ییوایی ئەو تێکۆشەر و شۆڕشگێڕانە لە بێهیوایی ئەو گەالنە
گەورەتر نییە کە سفرەیان ،تەنانەر دوای گەیشتنیشیان بە
دەسەاڵر ،لە بەرەکەتی ئەو گەالنە بەتا ە و من لە گۆشەی
ساکاری خۆمەوە بە قەدەر ئەو بێهیواییەی کە خۆیان بە
گەلەکانی خۆیانیان بەخشیوە ،ئەو بێهیواییەیان لە یەکێتی
سۆەیەر پێ دەبەخشم و ئەوەش لە کەم کەمترە و زۆر جار
دادەبەزێتە خوار سفرەوە و ڕەنگە ئەنجامی یەندێ لەو
ڕاپەڕینانە دوای سەرکەوتنیان ،لە سەر شانی گەالنیان قورستر
بووبێ لە ئەنجامی سەرنەکەوتنیان و ڕەحمەتیش لە کفندزی
پێشوو...
دوای ئەو تەعبیرە کورتە باسکراوەی کتێبەکە ڕستەیەکی بەیێز لە بارەی
پەلەکردن و ڕیسواکردنی تەمبە ی و «دەرچوون لە زەلکاوی ملمالنێی
کۆنەوارەتی» یاتووە و «ڕێگەی دزەکردن لە پەرەسەندنی چاکسازیدا
بێسوودە»« ...یەک ڕۆژمان بۆ پشوودان نییە»« ...یەر دەبێ یەو مان
دوو بەرانبەر بکەین و شێواز و چڕییەکەی بەیێز بکەین»( ...حەور
دێڕی یەکەمی الپەڕە  .)٥٦یەموو ئەو ڕستانە پێویستیان بە شیکردنەوە
و وردبوونەوە یەیە بەاڵم بە یەندێ قسە لە سەر «ملمالنێی زەلکاوی
کۆنەوارەتی» و بیرۆکەی دزەکردن لە پەرەسەندندا دەکەم.
ملمالنێی کۆنەوارەتی لە ئایدۆلۆژیای تاکگۆشەنیگادا باوە و ییچی تێدا
ڕەیا نییە و دنگە بنچینەییەکانی ،کە ئایدۆلۆژیایان لە سەر یە چندراوە
و خە ک قوربانییان لە پێناویدا داوە تا جێی باوەڕی باوی تریان پێی پڕ
کردەوە ،یەر بە سروشتی خۆی دەیەوێ لە ژیانی خە کدا بەردەوام بێ
و ئەوەش یەر لە بواری ئایندا دیاردەیەکی بەرچاو نییە بە کو لە یەموو
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باوەڕێکی دنیاییشدا کە ئەو باوە گردەبڕەی بە خۆی یەیە کە تاجی
چاکەکارییە و باوەڕێکی دنیاییمان نەدێ یێندەی مارکسیزم باسی
تەواوەتی و نەمری خۆی کردبێ ،لەبەر ئەوە جێی سەرسوڕمان نییە ییب
باوەڕێک لە وابەستەبوون بە خۆیەوە ،لێی نزیک بووبێتەوە و ئاشکراشە
تەنانەر پەرەسترۆیکاش بۆ ئەوەی ئەو واقیعە سۆسیالیزمە بگۆڕێ کە
لێی کەوتۆتەوە ،دەیەوێ پشت بە باوەڕە کۆنەکەدا ببەستێ.
ئەگەر بەرانبەر بە حەقیقەر بە ویژدان بین ئەگەر بۆ یەو ی
بەردەوامبوون لە سەر بەرنامە کۆنەکان سوودی سوودمەندە حیزبییە بە
بەردبووەکان وەال بنێین یە وێستیان بە پێی لۆژیک و ڕێکەوتن لەگەو
نەفسدا ،یە وێستیان یەمان یە وێستی بیروباوەڕ و ئایدۆلۆژیای گردەبڕ
و یەکالکەرەوە و حەتمییە کە لە درێژایی و پانایی ئەو دەقانەی ڕۆژانی
سەرەتای مارکسەوە یاتووە تا دواڕۆژەکانی لینین .ئەوەی قابیلی
دەمەتەقێ نییە یێنانی شتی تازە یا داننان بە یاتنی شتی تازە ،لە دوای
حوکمی کۆتایی کە ئاگربەستیش قەبووو ناکا ،پێچکردنەوەیە بە دەوری
ئەو حوکمەدا یا قەبوو کردنی شتی پێچەوانەیەتی و بەمەش نموونە
دەیێنمەوە :لە ناوەڕاستی الپەڕە ٥٩ی کتێبەکەدا قسەیەکی سەرۆک
گورباشۆڤ لە بارەی پەرەسترۆیکاوە یاتووە گوایە « ...شۆڕشگێڕانەیە...
بنەڕەتییە ...قابیلی ئا ووێر نییە».
لە سەرەتای الپەڕە ٥٨یش تێ ەڕیوە کە لینین خۆشی بە پێی حوکمی
ناچاری مەرجی «سووک و چەپەو» لە بریست لیتۆەیسک قەبووو
کرد .لە ڕاستیدا خوازیارانی نوێگەرایی لە ڕووسیای ئەمڕۆدا ،وەک
شوێنانی تر لە کۆن و لە ئێستادا داوای دەربازبوونیان دەکرد لە یەموو
شتێکی کۆن کە دەبێتە بەربەست لە بەردەم ڕەوتەکەدا و دوور نییە
ئەوەی داوایان دەکرد خۆدابڕینی تەواوەتی بووبێ لە یەموو شتێکی کۆن
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وەک یەندێ لە ئەوروپاییە ڕۆژیەاڵتییەکان لە چڵ سا ی ڕابردووی
چنگی زۆرداری و بەبەردبوون خۆیان دامااڵند وەک کە یەندێکیان بە
قەدەغەکردنی کۆمۆنیزم سڕینەوەی کۆمۆنیزم لە نووسینیاندا کردیان لە
کاتێکدا حکوومەتی سەرۆک گورباشۆڤ سەرپەرشتی پرۆسەی
داما ینەکە یا شتێکی لەو بابەتە دەکا ئەوەش لە ژێر سەرەناوی
سۆسیالیزم بیانووی وەیا کە لە قسەی ئێرە و ئەوێی لینین و مارکس
وەرگیراوە یا نەرمییەکیان بە یەندێ گوتە بەخشیەوە کە لە کاتی
پەیدابوونیەوە وەک بەردی مەڕمەڕ ڕە بووە و نە الر دەبێ و نە
دەچەمێ .باوەڕ ناکەم کەسێکی بە ویژدان کە خەمی مرۆەی بێ لەوەدا
لۆمەی گورباشۆڤ بکا کە مەبەستێکی ڕانەگەیەندراو لە دەربڕینێکی
ڕووندا حەشار دەدا بە مەرجێک بە ڕاستی بیەوێ بە سەر شێوازی
چەقبەستوودا زاو بێ .پێویستیشمان بە زیرەکییەکی زیاد نییە بۆ ئەوەی
بزانین چ وێستگەگەلێک دێنە پێش ڕەوتەکەی و یەر یەکەیان بۆ
دەربازبوونی نرخێکی دەوێ ئەوەش فڕەدانی قورسایی باری ڕابردووە
ئەوەش لە ڕووی واتاوە نا بە کو لە ڕووی خۆگونجاندنەوە لەگەو لۆژیکی
تێکە بوون لەگەو ژیانی نێودەو ەتیدا بە ڕووە یەمەچەشنەکانیەوە،
بە ێندەری ڕۆژاوا سەبر و کاتی بۆ ئەوە نییە بەرانبەر شێوازی چەقبەستوو
ڕاوەستێ تا بیانووی بۆ دەیێندرێتەوە یا قەبووو بکرێ یا بە سەریدا باز
بدرێ چونکە وەک فەرمانبەرێکی حکوومەر نییە گرەو لە سەر
بەرژەوەندییەک بکا کە خەزینەی گشتی دەیکاتە ئەرکی خۆی لە خاوی
و کیسە ناساییدا بە کو لە پارەی خۆی سزا دەدرێ و لە ناو کوێرەڕێی
تیۆری و بیانوودا ئیفالس دەکا.
پەرەسترۆیکا بۆ یە سوکەوتکردن لەگەو خە کدا لە شوێنی خۆیاندا
یەندێ کار و ئازادی یەیە ئەگەرچی بە شێوەیەکیش بێ بە الی
تەنگوچە ەمەدا بە درێژایی ڕۆژەکان بشکێتەوە بە پێی لۆژیکی
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پێویستیش بێ بۆ پۆشینی ڕۆحی سەردەم بەاڵم لە پەیوەندیدا بە جیهانی
دەرەوە کەمتر ئازادە و بە پێی ڕیژەی ڕاکێشان و پەیوەستبوون لەگەو
جیهانی دەرەوەدا ،توانای لە ناوەوە لە دوو الوە سارد دەبێ :یەکێکیان
ملمالنێیە لەگەو ئەوانەدا کە تالبی چەقبەستن و ڕابردووپەرستن و
ئاڕاستەکردنی جەماوەر بە ئاڕاستەی ڕاستدا بە بێ یە چوونێک کە ڕێی
تێ بچێ ڕووداوی ناخۆشی لێ بکەوێتەوە .پرۆسەکەش ئاسان نییە و یەر
بە یە وێستی تەنافبازێک دەچێ دارێکی درێژ لە ناوەڕاستەوە دەگرێ و
بە سەر پەتێکدا دەڕوا کە بە دوو ستوونەوە قایم کراوە .ئەگەر ئەم سێ
شتە ڕووبدا یا یەکێکیان ڕوو بدار دەبێتە مایەی پەژارە:
 یەکەم ،کە گرنگەکەیانە ،پەرەسترۆیکا لە ناوەوە الواز بێ و
دەستی بە سەر ڕەوتی ڕوودوەکاندا نەڕوا یا لەو ڕووەوە ڕەفتاری
ڕاست لەگەو جیهانی دەوروبەریدا نەکا.
 دووەم توندی ڕۆژاوایە لە داواکاری شەرمهێنەر کە
قەبوو کردنی لە الیەن پەرەسترۆیکاوە ،لە قەبوو کردنی
توندڕەوی زیاترە.
 سێیەمیش غافڵبوونی چەپی یاوسەنگ و توندڕەوە بەرانبەر
ئەرکی پشتگیریکردنی پەرەسترۆیکا و ئاسانکردنی ئەرکەکانی
جا لە ڕووی نەزانییەوە بێ یا نییەت راپی یا چوونەڕیزی
توندڕەوان.
بە یەرحاو ،ئەمڕۆ بەدەستهێنانی جەماوەر ،یەر وەک ئۆکتۆبەری ١٩١٧
بەردی گۆشەی یەر کارێکە کە پەرەسترۆیکا بیەوێ ئەنجامی بدا و یەر
گۆڕانێکە کە بیەوێ بیهێنێتە کایەوە.
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لە بارەی باسی بەشنەکردنی ڕێگەی چاکسازی یا پەرەسەندنەوە بۆ
چارەسەرکردنی یە ە و دواکەوتن ،دە ێم پەرەسەندن خۆی لە پیشانگەی
پێداویستییەکاندا پێویستی بە چاکسازی و ڕاستکردنەوەی یە ە نییە
چونکە یە ە بە گۆڕین نەبێ بۆ «ڕاست» واتە ڕاستکردنەوەی ،ڕاست
ناکرێتەوە چونکە پەرەسەندن لە کەشویەوایەکدا ڕوو دەدا یەموو شتێ
تیایدا لە بنەمادا بە ڕاستی گەشەی کردبێ و بنەما بە ڕاستی دامەزرابێ،
باوەڕ ناکەین ییب بنەمایەک کە پەرەسەندنی ڕۆژاوا لە سەری
یە چندرابێ یە ە بووبێ چونکە لە پێداویستی بارودۆخەوە پەیدا بووە و
بە پێی تیۆرییەکی پیرۆز نەسەپێندراوە کە بۆ مرۆەێک دابەزیبێ سەر لە
ئابووری دەرنەکا و لە سەر کاغەز نەبێ نەزانێ بازاڕ و بازرگانیی دەرەوە
و بانک چین ،لە ڕووی بەراوردکارییەوە دە ێم بەقا ێک یا قەسابێک یا
ییب پیشەوەرێکی ئاساییم نەدیت بە یۆی نەیاتوویی یا نەشارەزاییەوە
بەرژەوەندییەکەی تێکچووبێ چونکە ئەوانە خە کانێکن یەر بە چڵی
تەڕی دارێک دەچن بە دەم باوی ئابوورییەوە بە الی ڕاست و چەپدا
الر دەبنەوە و خە کانێک نین بە دەقی حیکمەر و فەلسەفەدا بچنەوە و
لە تێگەیشتن و لێکدانەوەدا بکەونە یە ەوە و لە ژیانمدا زانایەکم نەدیت
بە یۆی زانستەکەیەوە لە بازرگانی لۆکە یا ئاژە دا سەرکەوتوو بووبێ و
ڕەنگە لۆکەی بە پنچکەوە نەدیبێ و ئاژە ی لە پشتیر یا لەوەڕگە یا لە
ڕێی بازاڕدا بۆ فرۆشتن نەدیبێ.
چاککردنەوەی کەموکورتی و یە ە و دواکەوتن بە برینکاری دەچێ و
بەرگەی خێرایی و پەلەکردن و یاوشانبوونی واقیع لە ژێر سەردێڕی
شێوازی شۆڕشگێڕی و کورتکردنەوەی کار ناگرێ چونکە ئەوەندەی
بەسە بە چاوی شارەزا و لێهاتوو دۆزرابێتەوە و چارەسەریشی بە ڕێیەکی
ڕاست و لێهاتوو بێ .سەرۆک گورباشۆڤ لە قسەکەیدا نە سروشتی
«زەلکاوی ملمالنێی کۆنەوارەتی» ڕوون کردۆتەوە نە شێوازی
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دەربازبوون و جۆری چارەسەرکردنی چونکە ڕوونکردنەوە بۆ
ڕەتکردنەوەی ڕێبازی پەرەسەندن و چاکسازی دزەکردوو بەس نییە و
لەو باسەدا ،ئەوە نەبێ پەنا بۆ ئەنجامگیرییەک ببەم کە خۆی لە ڕوونی
الداوە بۆ ئەوەی لە باسکردنی شێوەی چارەسەری شۆڕشگێڕانەدا کە لە
بازنەی سۆسیالیزمی مارکسی لینینی دەردەچێ شەرمەندە نەبێ و ڕای
منیش لە سەری ،واتە لە سەر چارەسەری شۆڕشگێڕانە ئەوەیە کە نە
چارەسەرە و نە شۆڕشگێڕانەیە و نە نیمچەچارەسەریشە ئەگەر
یەنگاویە ێنان و خێراڕۆیشتن بێ لە سەر ڕێگا کۆنەکەدا ،ئەوە جگە لە
تیژکردنەوەی چەقۆ کۆنەکە نەبێ بۆ سەربڕین بە ئاسانی ییچی تر نییە.
باوەڕ ناکەم جوانی سیاسەر لەوەدا بێ وا دانێین یەموو پراکتیککردنێکی
سۆسیالیزم یە ەی بواری باوەڕێک بووبێ کە یەمووی ڕاست بووبێ
چونکە نەختێ ڕەیابوونی باوەڕ ،نەختێ بەراوردکاری ڕووداوەکانی
سۆەیەر و ڕۆژیەاڵتی ئەوروپای لەگەو دەو ەتە پێشکەوتووەکاندا لە
ڕووی پێشکەوتنەوە ب رێتە سەر ،بەشی ئەوە دەکا باوەڕ بێنین کە
الیەنێکی گەورەی بێهیوایی لە ناواقعی سۆسیالیزمی زۆردارییەوەیە بە
شێواز و حوکمەکانیەوە کە پێچەوانەی سروشتی خە کن و یەکێ لەو
ڕاستییانەی کە دەمەتەقێ یە ناگرن ئەوەیە «مرۆڤ لە سەر
قەدەغەکراوەکان سوورە» ئەگەر قەدەغەکراو لەو شتە خۆشانەیش نەبێ
کە دەخوازرێن ،جا دەبێ ئەو خوازراوەنەی لە سەرەتای لستەکەوە بن،
وەک ئازادی و یاندان و خاوەندارێتی ،چۆن بێ ،ئەگەر سەقەتییەکی
یەستکردن و ئیفلیجییەکی ئیرادە لە دەرووندا نەبوایە ،یەرچییەکیی
لەگەو مرۆەایەتی مرۆەدا و بگرە لەگەو الیەنە حەیوانییەکەشیدا ناتەبا
بوایە بە بێ دەمەتەقێ و ڕۆحی خۆبەزلزانین و نییەتی کۆیالیەتی
فەرماندەوە نەدەکەوتە ژێر ڕکێفی فەرمانی سەرەوە ئەوجا وەرگرتنی
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خەسڵەتی خیانەکاری و الدان و ڕۆحی ترۆتسکیانە کە لەگەو یەر
الدانێکدا وەک فەرمانێکی کەینووتی حیزبیدا دێ.
دکتاتۆرییەر ،ئەی پایەدارانی بەڕێز ،چەند دیمەن و بەرگ و سیما و
دروشم و بە ێنی خۆی بگۆڕێ پرۆسەی لێدەرکردنی کەرامەتی جەماوەر
و سامانەکەیەتی و پرۆسەی کۆکردنەوەی ئەو کەرامەر و سامانەیە بۆ
دەرەوەی دکتاتۆر ئەوجا یە گەڕاندنەوەی زەاللەتی ملیۆنان کەسە بۆ
سەروەری دەستەی دەسەاڵتدار و واتایەکی تری نییە لەوە شیرینتر بێ.
بە المەوە سەیرە دکتاتۆر ،کاتێ بە تەنها دەسەاڵر دەگرێتە دەست،
بیانووی ئەوە دێنێتەوە گوایە دەیەوێ کەرامەر و ئازادی و خۆشییەکانی
خە ک ب ارێزێ و لەو دنیایە چاکە خە ک نەبێ ییچی تری ناوێ و بە
د نیاییەوە لە دنیا و قیامەتیشدا پێویستی بەو ماندووبوونە زیادە نییە و
ئەگەر لە ماندووبوون و شەون وونی خۆی لە پێناوی خەوی خۆشی
خە کی ڕەشۆکیدا کەم بکاتەوە کەس لە دنیادا لۆمەی ناکا ئیتر حیزبێکی
بەلشەەی یا حیزبێکی یاوشێوەیی بۆ بە ڕوومەتی خۆیدا دەکێشێ و
بەرۆک دادەدڕێ بۆ لەدەستدانی خە کی ساکاری چاک لە یاونیشتمانان
بۆ ئەوەی ئازاد بن و شێوەی ژیان و سیاسەتی خۆیان یە بژێرن و ئەگەر
بۆچوونێکی ئاشکرای خە ک دەرکەور بۆ گۆڕینی یاساکان و
دروشمەکان کەس بیانووی نامێنێ ئەگەر بەو بیانووەی نوێبوونەوە و
گۆڕانکاری زێدەبایی الی ئەمەریکییەکان و شەیتانەکانی دۆزەخ زیاد
دەکا و بۆ شتڵی پەتاتە و کەو ی ڕێوی و نەخشی تاوس زەرەرە یاسای
کۆنیان لێ خستنە کار.
لە سەر یە بژاردەی خۆیان لێیانگەڕێن خوا جەزای ئێوە و جەزای یەموو
دەسەاڵتدارێکی بەتوانا بداتەوە و بە ئیرادەی خۆی تەوقی قەدەغەکردن
و ترساندنی چندراوی سەر جەستە و ڕۆح فرەوان بکا .دنیا ساکارانەتر
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بگرن و کەمتر توند بن و دەمامکی سەر زاران و خەتمی سەر نازانم
چی البەرن و لێگەڕێن زمان قسان بە اللغاودا بجوێ و یەنگاوی خە کی
لە یاتن و چوون و سەما و یەرایاندا فرەوان بکەن چونکە بە پێی
باوەڕدارەکانتان خوایان یەیە و بە پێی خوانەناسەکانیشتان سروشتێک
یەیە ئەوانیش و ئێوەشی بەریەم یێناوە و یەمووتان ،بااڵدەست و
بێدەسەاڵتتان لە چنگی خوا یا دەستووری سروشتدا سێبەرێکن و لە
ناودەچن و بیرەوەرین و جێی خۆتان دەگرن و دەگۆڕێن و پتر لە پەنجا
ساو لەمەوبەر شاعیرێک لە نیوە بەیتێکدا گوتوویەتی« :ئەو خە کە
دێڕی نووسران بەاڵم بە ئاو» .خە کی تریش لە پێش ئەودا بە سەدان
ساو و لە دوای ئەودا بە دەیان ساو گوتوویانە با پەیوەندیتان بە شت
و بە خە کەوە بە قەدەر ئەوە بێ ژیانێکی سنووردار بەرگەی عینادی و
سووربوونی دەگرێ و باش بزانن ئەگەر مافی ژێردەستە و خاوەن
مافەکانتان بدەن خۆی لە خۆیدا ئەرکێکی شەریفانە و چاک وازییە و
کەمبوونیشی الی سەرجەمی خە کەکە چەندین و چەندین جار لەوە
زیاترە کە لە کاتێکدا بە تەنها بڕیاری یەستیار دەدەن ،دەستی لێ
یە دەگرن تەنانەر ئەگەر بشبێتە پارە و دراو لە گەنجینەکانتاندا.
الیەنی وەعزدانیی ئەم قسانەم وەال بنێن و کاکڵەکەی وەرگرن چونکە
سوودی بۆتان یەیە و دەکرا قسەیەکی وا سوودی بۆ پیاوێکی وەکو
شاوشیسکۆ یەبێ ئەگەر گوێی لە قسەی حە ڕاگرتایە ...بە یەرحاو،
ئەگەرچی دەزانم ڕاگرتنی یاوسەنگی لە نێوان جێبەجێکردنی
ڕاستکردنەوە و بەردەوامبوون لە سەر شتێ کە دەبێ ڕاست بکرێتەوە
زەحمەتە ،بەاڵم دە ێم پرۆسەی پەرەسترۆیکا لە دەو ەتی سۆەیەتیدا و
پرۆسەی ڕاستکردنەوە لە یەر دەو ەتێکی تردا بە مکیاج و بارۆکە و
مانیکۆر سەرکەوتوو نابێ و ڕۆ ی جوانکاری و نەخش و نیگار و دنەدان
و یاندان یەر بە قەدەر ئازارشکێنی کاتی دەبێ کە دوو دژەبەری
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یەکالکەرەوەی تێدان :یەکەمیان ئەوەیە دەردەکە لە بەرەو خراپبوون
بەردەوام دەبێ .دووەمیشیان ئەوەیە کاریگەری ئازارشکێن بە
دووبارەکردنەوە بە یەکجاری نامێنێ و لە کۆتاییدا جگە لە جەماوەری
تووڕەی دەستبڕاوی گەل ییچی تر نامێنێ ،جا یا دەبێ بە ئاگر و ئاسن
تووڕەییەکەی چارەسەر بکرێ یا دەبێ بە بێ فێڵ و چاوبەستەکی ڕای
وەربگیرێ و پێم وایە کورتکردنەوەیی ڕێگا بەرەو ئازادی گشتی ،لە
یەموو ڕوویەکەوە بەسوودتر و سەالمەتتر و چاکترە و پێویست بە
دواخستنی ناکا و بەرژەوەندیش لەوەدا نییە بە یێز پێشی بگیرێ چونکە
خۆی دەسەپێنێ و پەرەسترۆیکا و گالستنوست دەمی چراکەیان البردووە
و دێوەکە ،ئەگەر یەمووشی دەرنەچووبێ ،زۆری لێ یاتۆتە دەر و
گێڕانەوەی بۆ شوێنی خۆی ئاسان نییە...
دوای ئەو قسانەی سەرەوە و لە ناوەڕاستی الپەڕە ٥٦دا ،دەکرێ یەندێ
وردەسەرنجی گرنگ بچنینەوە ،لەوانە:
 .1دیارە ڕەفتارکردن بە شێوەی شۆڕشگێڕانە لە ناوەڕۆکدا
گەرموگوڕی بێبەرنامەی تێدا نییە .ئەوەش قسەیەکی گران و
جێی قەبوو کردنە و پێویستە جێبەجێ بکرێ و ئەم بڕگەیەش
الیەنگرێتی:
 .2شۆڕش ،یاسای سیاسەر حوکمی دەکا  -ئەم بڕگەیە نەختێ
ڕاستکردنەوەی بۆ قسەیەکی پێشتر تێدایە ئەوەش ئەمەیە:
«یەک ڕۆژ کاتمان بۆ پشوودان نییە» و شێوەی پەرەسەندن
و چاکسازی دزەکردوو سوودیان بۆ چارەسەر نییە .لە بڕگەی
دواتردا ڕاستکردنەوەی زیاتر دەبینین:
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 .3پێویستە سەردەمەکانمان و خۆمان تێ ەڕێنین.
ئەوەی لەوەوە بۆم دەردەکەوێ ئەوەیە سەرۆک گورباشۆڤ مەبەستی لە
زاراوەی چاالککردن و پەلەکردن ئەوەیە دەسەاڵتی تەواو بەوانە بدا کە
پەرەسترۆیکا ڕادەپەڕێنن یەرچی پێویستە ئەنجامی بدەن بێ ئەوەی
بیرۆکراتی بتوانێ پەنجەیەکی ناڕەزایی بەرز بکاتەوە .ئەوجا مەبەستی
لەو وشانەی داوای سەبرگرتن دەکەن ئەوەیە یە ەی جەماوەر بۆ
داواکاری گردەبڕ کەم بکاتەوە و لەوەشدا بیانووی یەیە چونکە لە
الیەکەوە بیرۆکراتی و لە الیەکی پێچەوانەشەوە پەلەکردن ئەو
بەربەستانەن کە حیسابیان بۆ دەکرێ بەاڵم بە یەر حاو دەبێ
چەخماخەی ح ەماسی جەماوەر بەردەوام بێ چونکە بە بێ ئەوە لە
نووچدان پارێزراو نابێ و بەرپابوونی دیموکراسی مسۆگەر نابێ .ڕێی تێ
دەچێ چاک وازەکانی لووتکەیی یەرەمەکە ماندوو بن یا بترسێن یا کۆو
بدەن بەاڵم جەماوەر لە داواکردنی ئازادی ماندوو نابێ چونکە بەشێکە
لە ژیانیان و ئەگەر بۆ مەسەلەی غەیری خۆیان بێ بە یۆی
درێژەکێشانی بەخشش و یەوو و تەکلیفەوە ماندوو دەبن.
دوای ئەوە بڕگەیەکی گرنگی تر دێ کە ئەمەیە:
« .4بە پێی تیۆری ئێمە شۆڕش واتە بیناکردن بەاڵم بەردەوامیش
وێرانکردن لەخۆ دەگرێ ..وێرانکردنی یەرچی کۆن و وەستاوە
و بۆتە ڕێگر لە بەردەم پێشکەوتنی خێرادا .بە بێ وێرانکردن
ئەو شوێنە پاک نابێتەوە کە بینای نوێی لە سەر دەکرێ .ئێستا
ئەرکەکە ئەوەیە بناغەی پێشکەوتن بەرەو سنووری بابەتانەی
نوێ ب ولقێنین».
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ئەم دەربڕینە زۆر شتی تێدایە گرنگترین الیەنەکانی پەرەسترۆیکا و ئەو
ئەرکانەی لە خۆ گرتووە کە لە ناو زۆر کێشەدا کردوویەتیە ئەرکی خۆی
و یەندێکیان زۆر جێی مەترسین و دوانیان لە یەموان مەترسیدارترن:
 -1یەکەم :وێرانکردنی یەرچی کۆن و وەستاوە و بۆتە ڕێگری
بەردەم پێشکەوتن ،بە بێ وێرانکردن ئەو شوێنە پاک نابێتەوە
کە بینای نوێی لە سەر دەکرێ.
 -2دووەم :خولقاندنی بناغەی نوێ بۆ پێشکەوتن ،بەرەو سنووری
بابەتانەی نوێ.
تا ئاستێکی زۆر ،سەرلێشێوانی پەرەسترۆیکا لێرەدایە .لە سەر وێرانکردنی
کۆن سوورە تا بینای تازە ساز بکا .بە دوای خولقاندنی بناغەی نوێدا بۆ
بابەتی نوێ دەگەڕێ( .ئەو دەربڕینە پێش بڕگەکانی تری دوای بەندی
 ٤کەوتۆتەوە بەاڵم یەر بە ئانقەست دابەزیوەتە دوای ئەو بەندانە چونکە
لە وردبوونەوەکەی مندا ئەوە جێیەتی) .کەواتە مەسەلەکە بەوپەڕی
ساکارییەوە ئەمەیە «وێرانکردنی کۆن و بیناکردنی تازە لە جێیدا لە
سەر جۆرە بناغەیەکی تازە» .من ،ئەگەرچی لە خۆمی قەبووو ناکەم
ئەوەندە لە قسەکانی سەرۆک گورباشۆڤ بار بکەم کە بەرگەی نەگرێ
بەاڵم واتایەکیش نادەمە پا ی لە ناوەڕاستی واتاکەی خۆی کەمتر بێ
دەنا بەرانبەر خۆی و بەرانبەر خوێنەر و بەرانبەر ئاستی تێگەیشتنم لە
واتای قسە کەمتەرخەم دەبم.
واتای بیناکردن ئاشکرایە ،یەروەیا وێرانکردنیش .پەیوەندی بیناکردن
بە وێرانکردنەوە شتێ نییە لە چاو بزر بێ .ڕنینی سواخی کۆن نییە بۆ
سواخی تازە ،بە کو وێرانکردنی کۆنە ...وێرانکردنی خودی دیوارەکەیە.
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لە بەر دوو یۆکاریش نابێ وا لێک بدرێتەوە کە وێرانکردنی خە کانی
بیرۆکراتە ،یەکەمیان ئەوەیە جێی بەتا ی ئەوان بە کەسانی تر پڕ
دەکرێتەوە .دووەمیش بیرۆکراتی نوێنەری فەلسەفەیەکی بۆماوەیە.
ئەگەر خۆمان بە یە ەدا نەبەین ،نزیکترین وێنەی پراکتیککردنی تیۆری
بە پێی مێژووی پەیدابوونی بە پێی پێوانەی خودی تیۆرییەکە ڕاستترینە
چونکە باوەڕ ناکرێ یاودەمانی مەسیح لە قەشەکانی ڕۆژگاری مارتن
لۆتەر کەمتر شارەزای مەسیحییەر بن ،ئەوانیش وەک خەلیفەکانی
لینین بە پێوانە لەگەو ئەو نەوەیەی بە دوایاندا دێ.
تاکە جیاوازی لە نێوان ئەوەی سەرۆک گورباشۆڤ دەیڵێ و ئەوەی من
دەیڵێم ئەوەیە قسەی من ئەوپەڕی وابەستەبوون پێیەوە دەنگی ویژدانە
کە یاوار دەکا بۆ ئەوەی ڕاستگۆیانە و دەست اکانە باوەڕی خۆی ڕوون
بکاتەوە ،لە کاتێکدا سەرۆکی دەو ەتی سۆەیەتی خۆی وا دەبینێ بە زۆر
حیسابی ورد و گرنگ و یەستیاری نێودەو ەتی و نیشتیمانی و ناوچەیی
و حیزبی و ئایدۆلۆژییەوە ،بە ڕەیەندی مێژوویی و ئێستا و دوارۆژەوە
وابەستەیە .بەاڵم من لە ئاوات وازی سەرکەوتنی یەو ەکانیدا ،بە گەرمی
لەگە یدا یەک دەگرمەوە چونکە منیش بە دەست میحنەتی تووشبوونی
یەموو دنیاوە بە مارکسیزمەوە دەنا ێنم و تەنانەر تێشیدا دەژێم جا
ئەوانەی باوەڕیان پێی یەبێ یا ئەوانەی پێیان وابووە یەندێ ناڕەحەتی
سەرەڕێی تێکۆشان الدەبا و باوەڕیان پێی یێناوە یا ئەوانەی بە یۆی
بەرژەوەندییەوە یا بە یۆی باوەڕەوە ملمالنێیان کردووە و منیش باوەڕم
بە بنەما فەلسەفییەکەی نەیێناوە چونکە پێچەوانەی ئەو شتە ئاشکرایانە
بوونە کە بە بەر چاومەوە بوونە جگە لەوەی لە پراکتیککردنی
جیاکردنەوەی چینی کرێکار لە کۆی مرۆەایەتی ڕێبڕینەوە لە
لێکحا یبووندا بۆ ماوەی ئازادی تاکەکەسی ،لەگەو بەرژەوەندییەکانی
مرۆەدا یەک ناگرێتەوە تا تاکەکان و کۆمەو بەریەمی چاالکی
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دایێنەرانەی خۆیان بە دەست بێنن ئیتر یەر کەسە و بە گوێرەی ئەوەی
پێشکەشی کردووە ،بە یە سەنگاندنێکی وا دروستکراو نەبێ یا
بەربەرەکانی نەکرابێ و دوور بێ لە یەموو کەرەسەیەکی ترساندن بە
فەلسەفەکراو و دکتاتۆری تەنزیر بۆکراو و دەستگرتنی شیکراوەی
بەرژەوەندی دروستکراو بە سەر ئازادیدا .لە کۆتاییەکانی چلەکانەوە ،لە
نێوان خۆم و خۆمدا یەستم کرد زۆر لە شتە (فەرزکراوەکان)ی ئابووری
و مێژوو کە مارکسیزم لە ڕاستییان ببۆوە و یەکەمیان سەردەمە
مێژووییەکان بوو ئەوجا خەباتی چینایەتی مێژوویی و باسی ناتەبایی شتی
لەو بابەتانە ...بە شێوەیەکی ڕوونتر بێنەنجامی ئەو قوربانیدانانەم بۆ
دەرکەور کە گەنجەکانمان بۆ بەدیهێنانی دەسەاڵتی کۆمۆنیزم لە ناو
میللەتێکدا دەیبەخشن کە نە کیانی سەربەخۆی یەیە نە ئابوورییەکی
بە واتای سەردەم یەیە و لە الیەکەوە لە ناوخۆدا لە دواکەوتوویی سێ
یەزار ساو لەمەپێش دەژێ و لە الیەکی ترەوە بارودۆخی نێودەو ەتی
ڕێی یاخیبوونی نادا جگە لەوەی زا بوون بە سەریدا مەحا ە ،بۆیە
ئەنجامەکە دوانن:
 یەکەم :الوان بە یۆی جیاوازی ئایدۆلۆژیاوە لە سەر ئەوەی
خەباتی چینایەتی بکەن یا نەتەوایەتی ،دەبنە چەندین بەشی دژ
بەیەک.
 دووەم :ئەو ئامانجەی کە ڕێی تێ دەچێ بە دەست بێ ،دەبێ
بە مەحاو چونکە یەو ەکان بۆ ئایدۆلۆژیا جیاوازەکان بە خەرج
دەدرێن و ئیتر یەو ەکان بە تەواوەتی لە دەست دەچن.
ئەوجا بۆ ماوەییەکی یاری دەروێشایەتی سیاسی و حا لێهاتنی بۆشی
فەلسەفی لە چاویەوە ییب نییە کە ئەوەی پێی دە ێن کۆرپەیی چەپایەتی
و ئێستاش یۆشی ونبووی خە کی بە خەیا ە پووچەکانی سەرقاو کردووە
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و بەرەو ڕقبوونە لەو نوێگەرییەی دەبا کە پەرەسترۆیکا و گالستنوست
ئااڵکەیان یە گرتووە و ئێستاش مەش ە ەکەی بە بازووی عاشقانی
خەباتی چینایەتی بەرز ڕاگیراوە و لە ڕۆحی سەردەم و یەموو
سەردەمێک دابڕاون کە یە وێستی غەریبیان تێدابێ.
یە وێستی ئەو کەسانەی لە برساندا و لەبەر یەژاری بە زەحمەر نەبێ
خۆیان لە سەر پێی ڕاناگرن چەند سەیرە و چەند لە کەمترین تروسکایی
درۆزنانەوە دوورە کاتێ بۆ چارەسەری کێشەی جیهان پڕوپاگەندە بۆ
ئومەمییەر و ڕاستکردنەوەی ڕەوتەکەی بۆ پێش گورباشۆڤ دەکەن.
بە بانگەوازێک ئەوە دەکەن کەس لە واڵتێکی وێرانی ناو چەند
کیلۆمەترێکی چوارگۆشە نایبیستێ و کار و شوێن یەستی پێ ناکەن و
داوای شتێ دەکەن کە خۆی لە خۆیدا مەحا ە .بە دەست ئەو حا ەوە
نااڵندم و دەنا ێنم تا بێزار بووم و لە سەرەتای پەنجاکانەوە (بەر لە چل
ساو) الیەکی بۆچوونی خۆم بۆ خە کی ڕوون کردەوە کە پێویستە
مارکسیزم لە جەویەردا ڕاست بکرێتەوە تا لەگەو سروشتی خە کدا
ڕێک بێتەوە و ڕای خۆشم لە بارەی ستالینەوە ڕوون کردەوە و لە بارەیەوە
گوتم کۆمۆنیزم بەخۆشی بەرگەی ناگرێ ...تا کۆتایی ئەوەی گوتم .ئەوجا
لە ١٩٦٠ەوە نووسیم ..من مرۆەێکم لە گۆشە مرۆەایەتییەکەمەوە بۆ ئەوە
یە بژێردراوم بە قەدەر گورباشۆڤ خۆی بۆ سەرکەوتنی ڕێبازەکەی
سوور بم ئیتر سەیر نییە حەماسی ڕاستەقینەم یە چێ و خاو لە سەر
پیت دانێم و بە دوای بۆچوونەکانی کتێبی «پەرەسترۆیکا» بکەوم بەو
حیسابەی کە دەبینم شایستەی شەرحکردن یا ڕاستکردنەوە یا
بەریە ستیکردنە و پشت دێڕەکانی دەخوێنمەوە و لە بارەیەوە چی ئەرکە
دەیڵێم.
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لەوانەیە بێدەنگبوونم لەم بارودۆخەدا بچێتە خانەی کەمتەرخەمی و
زو مکردنەوە لە خۆم ،چونکە من خۆم بە بێ ئەوەی پێویستم بە
دەستگرتن بێ بە سەرنەکەوتنی پەرەسترۆیکا دەکەومە ژێر کاریگەری
نەرێنییەوە و بە سەرکەوتنیشی کاریگەری ئەرێنم دێتە سەر ،چونکە بە
گەیشتنی پەرەسترۆیکا بە ئامانجەکانی ،بەو ئارامییەی لە پەیوەندییە
نێودەو ەتییەکان بە دەستی دێنێ و بە گچکەکردنەوەی بازنەی
پا ەوانبازی لە سیاسەتی حیزبایەتیدا ،خە کی دەوروبەرم بە تایبەتی
توندڕەوەکان بارودۆخیان ئارام دەبێ و گەرموگوڕییان دادەمرکی.
ئەوەشی یەستیاریم لە مەسەلەکە گشتییەکاندا زیاد دەکا ئەوەیە یەر
بە سروشت شتە نالۆژیکییەکان ڕەر دەکەمەوە ئەگەر لەتە قامیشێکیش
بێ و بە ناڕێکی لە یێالنەیەکی سەر دارێکەوە دەرچووبێ کە بە قەدەر
ناڕێکی دیمەنەکە زەوقم دەشێوێنێ و ئیتر لە ڕادەی ناڕەزاییم لە
درێژبوونەوەی گفتوگۆ و دەمەتەقێی نێوان الیەنە ناتەباکان مەپرسە کە
پێویستیان بە لێکحا یبوونەوە لە سەر شتێ لە ناتەبایی زەرەر دەکەن کە
چارەکی ئەو مەسرەفە نایێنێ لە ملمالنێدا سەرفی دەکەن.
من لە ماوەی یەک سەعاتدا بەو مەرجانە ڕازی دەبم کە دوو الیەنی
گفتوگۆ دوای سا ێک یا زیاتر لە ڕۆحکێشانی کۆبوونەوە و دابڕان و
پێکگەیشتنەوە ،ئەوجا لە سەریان ڕازی دەبن .یە وێستی دیگۆل لە
چارەسەرکردنی کێشەی جەزائیردا چەند جوان ،مەزن و بەرز بوومم
ناشڵێم دابەزییە ئاستی قەبوو کردنی بڕیاری مێژوو بە کو بۆ ئەو ئاستە
وەک مەزنێک بەرز بووەوە و گەلەکەی حەساندەوە و گرێکوێرەیەکی
چەند داوی کردەوە و سوودی بە ئەوروپا و ئەفریقیا و بەردەوامی عارەبی
لە ڕۆژیەاڵتی ناوینیش گەیاند و فەرەنسا خۆشی وەک الیەنێکی
سەربەرزتر و ئاسوودەتر و لە ڕووی داراییەوە بەیێزتر لێی دەرچوو.
خۆبەزلزانین لە واقیعدا و خۆی لە خۆیدا خەسڵەتێکی خراپە و لە
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خەسڵەتی ئاساییەوە دوورە ئەگەر دوای زەحمەتییەکی زۆر و
مەسرەفێکی زۆر سەرکەوتووش بێ ،تەنانەر لە یەموو حا ەتێکدا خرا
و بێعەقڵییە چونکە سەرکەوتن بە سەر حوکمی واقیعدا بە شتێکی
پێچەوانە لە سەرکەوتنێکی کاتی زیاتر نییە و وەک با ۆنی پفدراو لە
سەرووی بەرگەگرتندا دەتەقێتەوەم
جگە لەوەش ،دەپرسین ئاخۆ دەو ەتێک لە ڕووی تواناوە چەند مەزنیش
بێ چەند جار دەتوانێ زاو بێ و لە سەر زا بوون بەردەوام بێ و ئەنجامی
ئەم ماندووبوونە بەردەوامە لە بوارە جیاوازەکاندا کە زۆربەیان بێ
قازانجی ماددین چەندە و حیکمەتی ئاسمانی لەوەدا چییە دەستبەرداری
ئەو بەرژەوەندییانە بیت کە لە بازرگانی نێودەو ەتیدا زۆر الیەن دەیهێنن
و دەیبەن تا بە سەرکوتکردنی جەماوەری ناوخۆی واڵر و
ئەنجامەکەیەوە سەرقاو بیت ،کە پەشێوی بارودۆخ و لەدەستدانی پارە
و نەمانی ئەمان و د نیایی و ئارامییە ،ئەوجا لە ناو بازنەیەکدا کە
سەرەتای بە کۆتاییەوە بەندە یەتا ڕۆژی قیامەر بسووڕێیتەوە و زا بوون
و نەفرەر کۆتاییەکی ئاسوودەبەخشیان بۆ سەرکەوتوو نییە و یەر دەبێ
یەتا مردن خۆی بکاتە پۆلیسی یاتوچۆی مەیدانی تێکشکان و زا بوون
بۆ تێ ەڕاندن بەرەو بەندی انە و لە بەندی انە خراپتر .گومانم نییە کە
بارودۆخ لە یەکێتی سۆەیەتدا گەیشتۆتە ئاستێکی گۆڕانکاری و
یە دانەوەی الپەڕە کە بە ئاسانی یا بە زەحمەتییەکی ئەوتۆ بەرگەی
بگیرێ پێشی ناگیرێ و یا دەبێ بە دەنگی داخوازی جەماوەرەوە بچن یا
بە دەستتێوەردانی سوپا و بەبەردبوونەوە الپەڕەی پەرەسترۆیکا بە
توندوتیژی تا ماوەیەک داخەنەوە ...ئەوەش کۆتاییەکە تەکلیفی لە
سەردەمی ستالین قورستر دەبێ چونکە پشکوتنی ییوا یەستی گشتی بە
نزیکبوونەوەی دەربازبوون تیژ کردووە و ئەگەر ئەو ییوایە نەیەتە دی
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وەک ئەو بەندییەی لێ دێ مزگێنی ئازادکردنی پێ درابێ و کاتێ دەگاتە
بەر دەروازەکە ،بە زۆر بیگێڕنەوە ناو بەندی انە.
ئەوەی لە الپەڕە  ٥٦ماوەتەوە تا نیوەی الپەڕە  ٥٧لە سەر ئەوە بەردەوام
دەبێ کە پێویستە بە یێز ،بەرەو ڕووی یەر یەو ێک ببنەوە کە دەیەوێ
لە بە یۆی عەقڵە بەبەردبووەکانەوە ببێتە بەربەست و باسی زەحمەتییە
چاوەڕوانکراوەکانیش لە بەردەم شتی وەک پەرەسترۆیکاش دەکا تا
دەگاتە جۆرەیا بەربەستی تر کە یەندێکیان ئانقەستن و یەندێکیان لە
«ڕەفتارنەکردن و خەمساردی و تەمبە ی و یەستنەکردن بە
بەڕێوەبردن»...ۆەوە سەریان یە داوە و
بەرپرسیارەتی و خرا
یەمووشیان بە بەریە ستکاری بنیاتنانەوە دادەندرێن.
لە ناوەڕاستی الپەڕە ٥٧یشدا بڕگەیەکی نوێ دەست پێدەکا و شایستەی
ئەوەیە قسەی لە سەر بکەین ،کە دە ێ:

«یەکێ لە نیشانەکانی یەر سەردەمێکی شۆڕش ناتەباییەکی ڕوونی
کەم یا زۆرە لە نێوان بەرژەوەندی ئەو کۆمە گەیەدا کە ڕێبەرەکانی
خەریکی ئامادەکارین بۆ گۆڕانکاری و بەرژەوەندی دەمودەستی
گرنگی خە کەکە .پەرەسترۆیکاش بە توندی لەوانە دەدا کە لە سەر
شێوازی کۆنی کار ڕایاتوون ...ڕەنگە ئەرک بێ بە سەر یەموو
کەسێکەوە لە سەرەتای پەرەسترۆیکادا قوربانی بدا ،بەاڵم دەبێ
یەندێ کەس بە خواستی خۆیان دەستبەرداری ئەو دەستکەوتانە بن
کە شایستەیان نین»...
یەموو ئەوانە قسەی بەجێن و یەر بەشێکیان شوێن و بارودۆخی
گونجاوی خۆی یەیە و ئەگەر تووشی بارودۆخ و شوێنی خۆی بوو دەبێ
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ڕەچاو بکرێ بەاڵم لەگەو ئەوەشدا مەسەلەکە وردەکاری خۆی یەیە و
نابێ لە بیر بکرێ:
لە سەرەتاوە ،بۆ ئەوەی لە دەمەتەقێ دوور بکەوینەوە ،دە ێم ئەگەر
خەسڵەتی شۆڕشگێڕێتی پەرەسترۆیکامان قەبووو کرد دەبێ شوێنەکەی،
بە یەکێ لە دوو جۆری شۆڕش دەستنیشان بکەین بۆ ئەوەی سەرچاوەی
ئەو قسەیەی نووسەر قەبووو بکەین لە مەسەلەی دەستبەردان لە
بەرژەوەندی دەمودەستی خە کی بۆ بەدیهێنانی بەرژەوەندی گرنگی
کۆمە گە و یە وێست بەرانبەر ئەرکی قوربانیدانی خە ک لە سەرەتای
پەرەسترۆیکادا .ئەوەشی زیاتر و بە گشتی لەبەر چاوە ،ئەگەر نە ێم لە
یەموو بارەکاندا ،ئەو شۆڕشانەی لە سەردەمی تێری و ئاسوودەییدا بەرپا
دەکرێ ،خۆی ئاستی ژیانی خە کی دادەگرێ و ئەوەش ئەنجامێکە
خۆلێالدان یە ناگرێ چونکە یەموو کاروبارەکان تێکەو دەبن و
یاوسەنگییەکان تێکدەچن و بارودۆخەکان ،لە یەموو بزووتنەوەیەکی
توندوتیژدا دەشێوێن ،بە تایبەتی ئەگەر لە کۆمە گەیەکی تێروتەسەلدا
ڕوو بدار و ببێتە یۆکاری وەستاندنی ژمارەیەکی زەبەالحی
بەریەمهێنیی تێروتەسەل لە بەریەمهێنان و چاالکی بە شێوەیەکی گشتی
تا بارودۆخەکە یێور دەبێتەوە و خە کەکە د نیا دەبنەوە و ئاو ڕێڕەوی
خۆی دەگرێ .مەودای ئەوەم یەیە بۆ ڕوونکردنەوە وا دانێم بۆ ماوەیەکی
کاتی لە ڕۆژانی جەژن و میهرەجاندا بەریەمهێنان دەوەستێ ئەگەرچی
بێ توندوتیژی و ترسیشە ،نموونەی بەرتەسکتریش یەیە یەردوو
خێزانی بووک و زاوا ،لە کۆمە گەی عەشیرەتی یا نیمچە عەشیرەتیدا،
لە ئایەنگی زەماوەنددا چەند ڕۆژێکی لە سەریەک بە مێوانەوە سەرقاو
دەبن...
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بەاڵم شۆڕش ئەگەر لە واڵتێکی ماندوودا بەرپا بکرێ و نەختێ
زەبتوڕەبتی یەبێ و سەرکردەکانی باش بن ،دەکرێ لە ڕۆژانی سەرەتای
شۆڕشەوە یەندێ پۆشاک و خۆراک بۆ ڕوور و برسییەکان دابین بکا
چونکە ئەوەی لە بازاڕ و کۆگاکاندا یەیە دەتوانێ د ۆشکەرییەکی
درۆزنانەی وا پەیدا بکا کە بۆ ڕاگەیاندن و خۆیە کێشان بشێ گوایە
خە کی بە ئاوار گەیشتوون ،تا ماوەیەک کە ڕەنگە بەش بکا یا نەیکا
بۆ ئەو کاتەی چارەسەری یەمیشەیی دەکەن.
لە وردەکارییەکانی پەرەسترۆیکاوە ئاشکرایە کە ،ئەگەر شۆڕش بێ یا
ڕاستکردنەوە ،لە کاتی تێری و پۆشتەییدا نەیاتووە بۆیە چاوەڕوان دەکرا
ئاسوودەیی و یەبوون فەرایم بکا بە تایبەتی بنەمای پیشەسازی بە
یەیکەلی ماددی خۆیەوە یەیە و پرۆژە وەرزێرییەکانیش یەیە و بە
دەستی بە بەردبووەکانەوەیە بۆیە ئەنجامی نەرێنی ڕوون لە (ناتەباییەکی
ئاشکرا لە نێوان بەرژەوەندییە گرنگەکانی کۆمە گە و بەرژەوەندی
دەمودەستی ڕۆژانەی خە ک) لە الیەن ئەرکی قوربانیدانی خە کیشەوە
لە ڕۆژانی سەرەتای پەرەسترۆیکاشەوە سەرچاوەی بۆ یەکێ لە دوو یۆکار
یا یەکێکیان دەگەرێتەوە:
یەکەمیان ئەوەیە ڕێی تێ دەچێ ئەوانەی پەرەسترۆیکا بەرپا دەکەن ئەو
وریاییە تەواوەیان نەبووبێ بەرەوڕووی کەمبوونی بەرژەوەندی و
کەمبوونی چاالکی بەریەمهێن ببنەوە و پێیان وابووە نیشانەی دەربازبوون
بە ڕاگەیاندنی پەرەسترۆیکا و گالستنوست بەسە بۆ ئەوەی حەماسی
جەماوەر زیاد بکا و بەرەو پێشکەوتن ،پاو بە چەرخی وەستاوی
کۆمە گەوە بنێ.
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یۆکاری دووەمیش ئەوەیە دەرپەڕاندنی وزەی شاراوەی ناو چرا
سیحرییەکەی بە بەردبوون لە سەرەوەی سەبری دەنگبڕاوەکانەوەیە بۆ
تۆ ەسەندنەوە لە کار و شوێن.
لە کێشەوبەرەی ڕەگەزی ئەوە دەرکەور کە چارەسەری بەزۆرسەپاو
کە لە ڕووکەشی حوکمەکانی تیۆری مارکسی لینینییەوە وەرگیراو جگە
لە بۆیاغێکی چاوخە ەتێنی ڕووکەشێک کە بە ترس و تۆقاندن ئامادە
کرابوو ییچی تر نەبوو .ئەو کاردانەوەیە کە لە نێوان ئازەرییەکان و
ئەرمەندا سەری یە دا ،لە کاردانەوەی ئێرلەندییە کاتۆلیکەکان بەرانبەر
ئەو دەسەاڵتەی لە ئێرلەندەی باشوور ،کە ئینگلیز پارێزگاری لێ دەکرد
توندڕەوتر بوو ،ئەوەش وانەیەکی بەئازار بوو بۆ ئەنجامی ساختەکردنی
س ۆز لە ڕێی ئایدۆلۆژیا و فەلسەفەوە چونکە تیۆریزەکەرانی لێهاتوو کە
زۆربەی یەرەزۆری یۆکاری نێوان خە کە ساکارەکان بۆ «زێدەبایی»
دەگێڕنەوە کە لە خوێنیان مژراوە و چۆتە گیرفانی بەریەم ۆرەکانەوە و
ئەوەندەیان تێدا نەبوو دان بە یۆکاری تردی ناماددیدا بنێن کە
سەرچاوەی بۆ دەروون دەگەڕێتەوە و الواز لە دژی الواز و کرێکار لە
دژی وەرزێر و وەرزێر لە دژی دەرۆزەکەر یان دەدا و لە گۆشەنیگای
ئەو لێهاتوانەوە ئەوە بەسە دەرمانی چارەسەری یەموو دەردێکیان لە
سەر شێوەی چارەسەری ڕیشەیی بە سۆسیالیزمی لینینی مارکسی دیاری
کردووە و دوایی بە تاقیکردنەوە دەرکەور کە دەرمانەکە خۆی پێویستی
بە دەرمانی پێچەوانە یەیە.
ئەو د سۆزانی پەرەسترۆیکا کە ییچیان پێ ناکرێ ئاوات واستنی چاکە و
ڕا دەربڕین نەبێ بۆ ڕوونکردنەوەی ڕێگاکەی (بەو حیسابەی ڕایەکەیان
دەگاتە بەر دیدی ئەوانە پەرەسترۆیکا ئەنجام دەدەن و ئەوەش
حیسابێکی دوورە) ترسی ئەوەیان یەیە بشێوییەکان گەورە ببنەوە و
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یە وەشانەوە باو بێتەوە و بەرپرسیارەتی سووک بکرێ و ئەوەش
گەڕانەوەی بەبەردبوون بە ئاگا بێنێتەوە و ئەوەش ببێتە یۆکاری
پەک ستنی خۆجێیی سەرنجڕاکێشی پەرەسترۆیکا بۆ خۆپارێزی لە
وەستانی یەکجارەکی و دوورخستنەوەی ڕێتێچوونی خراپتر.
قسەی وەیام لە خە کانێک بیستووە کە پەرەسترۆیکایان خۆش دەوێ و
الیەنگرین ،بەرانبەر بە دیمەنەکان تەم دەکەوێتە سەر دیدەیان چونکە
ئاواتی گەورەیان بەو بازدانە یەیە کە بەرەو گۆڕانکاری بنیاتنانەوە دراوە
تا ئەوەی لەوە د نیا بوون کە ڕێگاکەی بە گوو و سەوزەگیا ڕاخراوە و
ییب حیسابێکی ترسناک بۆ ڕێتێچوونی تێکشکان ناکەن و بە الیانەوە
داخستنی الپەڕەی ستالینیزم برێجنێڤی و یە چوونی شەپۆلی بەیێز بۆ
الفاوی گەورە بەسە و ئەو د اکانە لەو بابەتەن کە پێشوازی لە باش
دەکەن و بە خرا گرژ دەبن بێ ئەوەی کاریگەری خۆیان لە الیەنگری
بەریەمدار یا بەریە ستکاری بەریەمداری دەستەجەمعییان یەبێ و
دەبینی لە ژیانی ڕۆژانەشیاندا بە ئاماژەی ڕووکەشی شتەکان دەکەونە
جوو ە و ئەگەر باران نەبارێ یا ئاسمان لە دەمەدەمی بارانباریندا نەبێ
پا تۆی باران لەبەر ناکەن .ئەگەرچی لە کاروباری خۆمدا لەگەو خۆمدا
ئاسانکارم بەاڵم بۆ ئەوەی پەیوەندی بە بەرژەوەندی خە کی ترەوە یەبێ،
بە تایبەتیی بەرژەوەندی گشتی ،لە یەر چییەکی دەیڵێم یا دەیکەم زۆر
سڵم و ئەگەرچی یێزی جێبەجێکردنیشم نییە بەاڵم لە باوکردنەوەی
بۆچوونی خۆمدا وریام و ییب نا ێم ئەگەر ئەنجامگیری تەواوم نەبێ.
لەوەیدا کە لێرە دەیڵێم ییب گومانێک لە نائاگایی سەرەتاکان ناخەمە
ڕوو ئەگەر بۆ ئەوە نەبێ بڵێم سەرنەکەوتنی پەرەسترۆیکا دەبێتە چ
خەسارەتێکی گەردوونی مسۆگەر لە ڕاستیش النادەم ئەگەر بڵێم
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چارەنووسی مرۆڤ لەم ڕۆژگارەماندا لە سەر دوو مەسەلەی ترسناک
وەستاوە:
 یەکەمیان چارەنووسی پەرەسترۆیکایە و بە د نیاییەوە
سەرکەوتنی تێ ەڕبوونە بە سەر بەربەستێکی زۆر زۆر گەورەی
بەردەم ئاشتی و تەباییدا و کردنەوەی دەرگایەکی زۆر زۆر
گەورەشە لە بەردەم ییوای چاکەی جیهانی ،سەرنەکەوتنیشی
ڕێی تێ دەچێ شتێ بێ وەک سەردەمی سەیۆ بەندان کە
سەیۆو ڕووی گۆی زەوی داپۆشیبوو و یەموو یەو ێکی چاکە
و بیرێکی ڕووناک لە ناو قۆزاخەکدا قەتیس مابوو و ماوەیەکی
زۆر کەس ئاگای لێ نامێنێ و دە ساو ژیانی سەردەم بە
چەقبەستویی بە قەدەر دە یەزار ساو تێ ەڕبوونی سەردەمی
بەستە ەکی پێش نیو ملیۆن ساو مەترسی یەیە و ئەگەر
چەقبەستن خۆی ببەزێنێ و ببێ بە دابڕان و شەڕی سارد
پێشبیننی ئەنجام و کارەساتەکانی ناکرێ.
 مەسەلەی دووەم کۆگای چەکی ناوکی کۆمە کراو و دەرچوونی
بەریەمهێنانیەتی لە دەستی دەو ەتان .ئەوەی سەیرە خە کی
یەست بە مەترسییە تەواوەکەی و چارەکە تەواوەکەشی ناکەن
و وەک گەمەی سەرگرمکردنی گەورەسااڵن لە پیشاندانی
ماسولکەی پا ەواناندا تەماشای دەکەن.
من لەوە د نیام کە یۆکاری ئەوەی ئەیلی پەرەسترۆیکا ڕێگەی ئارامیان
گرتووە و د یان بەرانبەر ئەوەی چەند سا ێک لەوەبەر حەرام بووە
گەورەیە ،بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ترسی ڕاستەقینەیان لەو دۆزەخە یەیە کە
لە قوتیلەی جادوویی بۆمبا ئەتۆمییەکاندا سەرمۆر کراوە و ئەگەر دەم
بکاتەوە مرۆەایەتی ،وەک پەپوولەی ناو ئاگری دارستان ،لە دۆزەخی
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خۆیدا یە دەپڕووکێ .ڕاستە چارەسەری چەقبەستن بۆ ئێستا و
پاشەڕۆژی گەلەکەیان شتێکی پێویستە بەاڵم سووربوون لە سەر ترسی
ئەتۆمیش دەتوانێ مەسەلەی چەقبەستن پەردەپۆش بکا.
ئەگەر ئەیلی پەرەسترۆیکا د نیا بن لەوەی چارەسەری چەکی ئەتۆمی
بە زندووبوونەوەی ستالینیزمێکی نوێ نەبێ ناکرێ تا ئەمەریکا ناچار بێ
بۆ چوونە سەر خەتی دامااڵندنی چەکی ئەتۆمی ،لە دەستیان دەیار
بیکەن .ئەگەر منیش لە جێی ئەوان بوایەم ،بەو حیسابەی ئەوان ئەوە
ناکەن ،دەمکرد چونکە ئەو بەاڵیە یەموو مەترسییەکی تر بە مەودای
فەلەکی جێ دەیێڵێ.
ئەگەر ترسی ئەتۆمی نەبوایە کە یەموو کارەساتێک لە چاویەوە ئاسانە،
پەرەسترۆیکا یا یەر پرۆسەیەکی ڕاستکردنەوەی تر یەر دەبوو ڕۆژێ
لە ڕۆژان بێتە کایەوە بەاڵم بەو خێرایی و پەرۆشییەوە نا کە گورباشۆڤ
و یاوڕێکانی دەستیان پێ کرد .گومانیش لەوەدا نییە کە ڕێکەوتنی تەواو
لە بارەی چەکی ئەتۆمییەوە بە بێ د نیایی لە نیەت اکی «ئۆردووی
بەرانبەر» ناکرێ و ئەگەر ڕووسیاش وەک قەاڵیەکی داخراو بەرانبەر
یەرچییەکی ڕۆژاوایە بمێنێتەوە د نیایی نابێ و یەر دەبێ و یەر دەبێ
کرانەوە و دەرخستنی نهێنی و البردنی پەردە لە یەردوو الوە دەست پێ
بکا.
ترسی ئەتۆمی خۆی لە خۆیدا ،لە بەر دیدی من و دیدی یەر مرۆەێک
لە ڕاستییەکان وردبێتەوە ،گەورەترین یۆکارە بۆ ئەوەی ڕووسیا بەو
ئاسانییە دەستبەرداری دەسەاڵتی خۆی بێ لە ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا و سوپا
لە واڵتی دراوسێ ،ئەفغانستان بکێشێنێتەوە و ئەگەر لێکحا یبوونی ڕۆژاوا
لەگە یدا نەبوایە کە ژیانی بێ یەڕەشەی ئەتۆمی و جەنگی ما وێرانکەری
وابەستەی ئەو یەنگاوە گەورەیە بە سەر بەرن ،باشتر وا دەبوو لە
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ڕێکەوتنی ڕوون و ئاشکرادا لە بواری شەڕ و ئاشتیدا لە خۆی د نیا بێ
و لە یەمان کاتێدا پارێزگاری لە دەسەاڵر و پایەی خۆی ،لە ڕۆژیەاڵتی
ئەوروپا بکا چونکە نییەت اکی ،ئەگەر یەبێ ،کاریگەری لە بواری
بەرینتردا دەبێ ئەگەر لە ڕووبەری گەورە و ناو خە کی زۆردا تەشەنە
بکا.
لەوە د نیام ئەگەر پەرەسترۆیکا سەرکەوتوو بێ ،زۆر نابا ئەو ڕۆژە دێ
یەو ی دەو ەتە گەورەکان و پەراوێزەکانیان ،کە ئەو دەو ەتانەن
گرنگییان کەمترە تێکەو دەبن و سنووری یەکجارەکی یا مەیلەو
یەکجارەکی بۆ زۆرداری و داگیرکاری و تیرۆری بەربەست لە بەردەم
ڕەوتی مرۆەایەتی و شکاندنی کەرامەتی و بکوژی بەرژەوەندی دادەنێن
ئەوەش لە چوارچێوەیی شەرعییەتی بڕیاری کۆمیتەی ئاسایش یا نەتەوە
یەکگرتووەکاندا یا ڕێک راوێکی تازەی دایێندراودا کە دەسەاڵتی یەبێ
و سەرنجی ئەوەش یەیە کە یۆکاری یاندەر و یۆکاری بەربەست لە
ئارادا یەن ،یاندەرەکە یە وێستی یەکێتی سۆەیەتە کە لە پەرەسترۆیکاوە
سەرچاوە دەگرێ کە لە ئاستی نێودەو ەتی و ناوخۆییدا ئانجامی ڕوونە.
یۆکاری بەربەستیش توندوتیژی چینە لە ڕەوتی پێچەوانەی سەردەم لە
دوای کوشتارەکەی الیەنگرانی ئازادی لە گۆڕەپانەکانی پەکین و ئەوەشی
مەترسییەکە زیاد دەکا ئەوەیە لە یەموو بڕیارەکانی کۆمیتەی ئاسایشدا
مافی ەیتۆی یەیە.
یێشتا کار بۆ قسەکردن لە سەر ئەو بابەتە بە دەمیەوە یەیە بەاڵم
قسان قسان ڕادەکێشن .ئەگەر ڕۆژاوا و سۆەیەر پێکبێن ،باوەڕ ناکەم
چینیش بتوانێ لە سەر ڕەوتی ناسەردەمیانەی خۆی بەردەوام بێ بە
تایبەتی دوای پێکهاتنی یەکێتی ئەوروپا کە لە ماوەی سێ سا دا وەک
بەرزێک بە الی دوو بەرزەوە ڕاست دەبێتەوە.
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لە سەرجەمی ئەم بۆچوونانەوە کە لە سەر یەندێ ڕاستی و بەرژەوەندی
وەستاون دەگەمە ئەو باوەڕەی کە بەردەوامی پەرەسترۆیکا ،لەگەو
ئەوەشدا مەتری ناوچەیی و ناوخۆیی بەرفراوانی سۆەیەتیشی لە سەر بێ،
خواستێکی مرۆەایەتی گشتییە بەر لەوەی شانۆیەک بێ و جەماوەری
تووڕەی بە یاتویاوار وەرزشی ماسولکەی خۆی تێدا بکار یا یەستە
شاراوەکانی تێدا بەتاو بکاتەوە چونکە ئەگەر ڕۆ ی مێژوویی پیرۆزی
خۆی زانی و لە ئاستی ڕووداوەکان و پێداویستی بەرژەوەندییە بااڵکانی
مرۆەایەتی و خۆیدا بێ بۆ بەدیهێنانی ئامانجە نزیک و دوورەکانی ،بە
ڕەیایی لەو بەربەستانە دوور دەکەوێتەوە کە دێنە پێش پەرەسترۆیکا بۆ
ئەوەی بیانووی ئەو کەسانە نەمێنێ کە بە دوای بیانوودا دەگەڕێن بۆ
لەباربردنی ،ئەمە لە الیەکەوە و لە الیەکی تریشەوە چاوەچاوی ئەوەیە
لە بەرنامەی پەرەسترۆکا و کرانەوە البدا.
ئێستا مەسەلەی زۆر گەورە لە تای تەرازوودان و سەیروسەمەرەش
ئەوەیە پەتی تەرازووەکە بە دەستی ئەو جەماوەرە یە چووەی جیهانی
سۆەیەتەوەیە و پێشی نازانێ .سەیروسەمەرەی تریش ئەوەیە ئەو
جەماوەرە پێویستی بە لینینێکی تازەیە تا یەنگاوەکانی و قسەکانی بۆ
ڕێک ب ا .سەیروسەمەرەی سێیەم ئەوەیە کە خودی گورباشۆڤ ناتوانێ
لە ناو جەماوەردا ڕۆ ی لینین ببینێ چونکە کەسێکی حکوومەر لە
لووتکەدایە و خە کانی سەر شەقامەکان لێی سڵن و تەنانەر لینینیش
دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبەر کاریگەری خۆی لە دەست دا.
الیەنی دەروونی کە کواڵن و یە چوون نیشانەی بوون ،یاوکاری
سەرکەوتنی لینین بوون لە ئۆکتۆبەری ١٩١٧دا .ئەمڕۆ ئەو الیەنە
دەروونییە ،یەکێکە لە بەربەستە مەترسیدارەکانی ڕێگاکەی گورباشۆڤ.
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ئەو یە ەیە چەند گەورەیە کەسێ دەروونی مرۆڤ تێ ەڕێنێ و مێژوو بە
ماددەی مردوو لێکبداتەوە.
ئێمە لە واقعی مەترسیدار و یە چووی سەردەمێکدا دەژێین لە یەموو
مرۆەێکی یۆشیاری دەوێ بە الی ئاشتی ڕاستەقینەی گشتیدا البدار لە
سەر نزیکبوونەوە و لێکحا یبوونی نێوان ڕۆژیەاڵر و ڕۆژاوادا وەستابێ
(یا دەبێ لە سەریان بوەستێ) تا ڕۆژیەاڵر و ڕۆژاوای وا نامێنن لێک
جیاواز بن ،نەک ئاشتییەکەی ستالین کە لە سەر دابەشکردنی دنیا بە
سەر دنیای شەڕ و دنیای ئاشتیدا وەستابوو و ستالینیش خۆی کۆتری
ئاشتی و بەرخی نەرمونۆو و مەالیەکەتی پاکژ و ڕەنگەکانی کۆ کەزێڕینە
بێ...
ئەگەر شێوازی فکری و سیاسی و مێژوویی باوی دان ێدانراو وەک
بەرنامەی ڕەفتار نەتوانی ئاشتی فەرایم بکا ،با کۆسمۆپۆلیتی لە گۆڕەکەی
ڕاست بێتەوە و ئەو یەنگاوانەی خۆی بنێ کە ناحەزانی ناشیرینیان کرد،
تا شەڕ ڕاگرێ .ئەگەر کۆسمۆپۆلیتیش شکستی یێنا با ئەناکیزم
( Anarchismواتای «بێ حکوومەتی» دەدا و لە ناو نووسینی عارەبیدا
وەک «فوضوي» باو بووەوە) ئااڵکانی بەرز بکاتەوە و حکوومەتەکان
تێک بدا ئەگەر ناتوانن جەنگێ ڕاگرن سستەمەکان تێک بدا و ژیان لە
ئەشکەوتی سەرەتاییدا لەوە باشترە بە نوێترین مۆدێلی زانستی لەناو
ببرێین.
یەکێ لەو دەربڕینانەی کە بە گەن بۆ تەنگوچە ەمەی پێش
پەرەسترۆیکا ،دەربڕینێکی الپەڕە  ٥٧ۆە لە باسی ئەگەری سەرنەکەوتنی
پەرەسترۆیکادا دەگەڕێمەوە سەری ئەوەیە کە دە ێ:

«لەگەو زیادبوونی یەو ی پەرەسترۆیکادا کەشویەوای نائارامی
کۆمە گا زیادی کردووە .گوێمان لە خە کانێکیش بووە دە ێن :ئایە
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یەر لە بنەڕەتەوە شتێ یەبوو ببێ بە یۆکاری دەست ێکردنی یەموو
ئەمانە».
دوای یەک دێڕی تریش دە ێ:

«یەندێ کەس تەنانەر بە زاراوەی چاکسازیش دەلەرزن لە
کاتێکدا لینین لەو وشەیە نەدەترسا بە کو خودی بەلشەەییەکانیشی
فێری ئەوە کرد کە لە کاتی پێویستدا کار بۆ چاکسازی بکەن.»...
ئەوە قسەی دوو ساو زیاتر پێش ئێستا بوو و لەو ماوەیەدا کێشەکان بە
ڕێژەی یەندەسی زیادیان کرد و بێگومان ئەو دەنگدانەوەیەی لە بارەی
ترس و د ەڕاوکێوە دەیبیستین شانبەشانی پاشەکشەی ئابوورییە کە ییب
دەنگدانەوەیەکی لە بارەوە نابیستین وەک بۆ بشێوێنی دەیبیستین.
لێرەدا بە ئەرکی خۆمی دەزانم ئاماژە بە شتێ بکەم کە ناکرێ بازی بە
سەردا بدرێ ئەوەش گەڕانەوەی سەرۆک گورباشۆەە بۆ یەکێ لە
قسەکانی لینین لە بارەی نەترسانەوە لە وشەی «چاکسازی» و خۆم پێ
ڕاگیر ناکرێ ئەگەر نە ێم یەکێ لە یۆکارەکانی بشێوی و زیادبوونی
بشێوی ،وابەستەبوونە بە کەلەپووری ڕابردووەوە بۆ چارەسەری
کێشەکان لەگەو ئەوەشدا کە خە کی سۆەیەر ئەوە دەزانن و باوەڕیان
یەیە کە ئەو کەلەپوورە یەر خۆی گەورەترین یۆکار بووە بۆ
کە ەکەبوونی ئەو کێشانەی کە بە دەستیانەوە دەتلێنەوە.
ڕازیکردنی توندڕەو و داخلەداڵن لە یەو ەکانی ڕاستکردنەوە و
نوێبوونەوە بە گوتەکانی لینین و بیرۆکەی مارکس ،جگە لەوەی بۆ
خۆالدان لە غەزەبیان سوودی نییە ،گومانیش الی جەماوەر لە
چارەسەرێک دروست دەکا ،کە لە سەر بنەمای تیۆرییەک وەستابێ،
ماوەی دەیان سا ی قورسی سۆسیالیزمی زۆرەملێ لێی تێرن.
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لە دوادێڕەکانی الپەڕە  ٥٧بە پێچەوانەی نیوەی یەکەمی الپەڕە ٥٨
نووسەر باسی ڕێکەوتننامەی «برێست» دەکا کە بە سەر لینیندا سەپا
تا لەگەو ئە مانیادا سا ی  ١٩١٨مۆری بکا لە دژی یەندێ
بەریە ستکاران کە ئەندامی لیژنەی مەرکەزی بوون و تیایدا یاتووە کە
لینین ڕەچاوی بەرژەوەندی چینی کرێکارانی کردووە ،ئەگەرچی مەرجی
زەلیالنەشی تێدا بوو و چۆن مەسەلەی «بەرژەوەندی» یەمیشە بابەتی
سەرەکی سیاسەتی حیزب بوو .خۆبەدەستەوەدانی لینین بەرانبەر ئەمری
واقیعی الواز کە سا ی  ١٩١٨ڕووسیای پێدا تێدەپەڕی نموونەی
واقعیبوونی لینینە بە پێی دیدی خۆی بەرانبەر بارودۆخ بەاڵم بابەتەکە
دوو الیەنی گرنگی یەیە کە دەبێ ئاوڕیان لێ بدرێتەوە:
 یەکێکیان ئەوەیە کە یەندێ ئەندامی لیژنەی مەرکەزی
بەرانبەر ئەو زەلیلییە ناڕازی بوون کە لە بە ێننامەکەدا یەبوو
(ئەو بیانوانەشیان کە لە کتێبەکەدا یاتوون ئەوەیە کرێکارانیش
پێیان وابووە بەرپەرچی ئە مانە داگیرکەرەکان بدرێتەوە) ئەو
پێویستیانەی کە لینین بە دەنگیانەوە چوو ئەوەندە توند نەبوون
یە بژاردن لە بەردەمیدا نەیێڵن بە تایبەتی ئە مانەکان دوای
سێ سا ی جەنگ کە ماندوویان کردبوون و یێزیانی لێ بڕیبوو،
لە دوو بەرەوە النەدرابوون و بە بوونی یێزی زەبەالحی
حەساوەی ئەمەریکاش کە تازە شانبەشانی سوێندخۆران
چووبووە شەڕەوە ،دوژمنی ئە مان بوو .بەاڵم وا پێ دەچێ لینین
الیەنی باشترینی یە بژاردەکانی بۆ دەو ەتەکەی خۆی پەسەند
بووبێ لەگەو ئەو سەرنجەدا کە یێزیی ئە مانیا لە بەرەی
ڕۆژیەاڵر بە دەستکراوەیی مایەوە بۆ ماندووکردنی
سوێندخۆران و خۆی .ئەرکی لە سەر نەما ئەوەش بە سوودی
ڕووسیا شکایەوە کە دوژمنە ڕاستەوخۆکەی (ئە مانیا) بە پلەی
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یەکەم و ناڕاستەوخۆکان لە بەرەی ڕۆژاوای دوور ،بەو
حیسابەی دوژمنی بیروباوەڕ بوون.
 الیەنی دووەم ئەوەیە لە یەرەسهێنانی ڕاستەقینەی یێزی
جەنگی ئە مانیا حا ی نەدەبوو کە زۆری نەبرد خۆی بە دەستەوە
دا و سا ی  ١٩١٨دانی بە دۆڕاندنی خۆیدا نا کە یەمان ئەو
سا ە بوو ڕووسیا زەلیلی برێست لیتۆفسکی قەبووو کرد و
ئەگەر لێکدانەوەی ڕاستی یەبوایە بەرگەی چەند مانگێکی
شەڕی دەگرر و لە الیەکەوە کەرامەتی خۆی پێ دەپاراست
و ئەو خەسارەتەشی تووش نەدەبوو بە یۆی قەبوو کردنی
داگیرکاری خاکی ڕووسیاوە بە پەنجا ملیۆن مرۆەەوە ،لە الیەن
ئە مانیاوە تووشی بوو ،بە پێی ئەو زانیارییانەی کە لە کتێبەکەدا
یاتوون و ئەو ژمارەیەش بۆ ئەو دەمە لە سێیەکی دانیشتوانی
ڕووسیا زیاتر بوو.
ڕاستە لینین ئەو ڕێکەوتنەی لە ١٣ی کانوونی یەکەم – ١٩١٨
یە وەشاندەوە بەاڵم لەمەدا قەرزاری سەرکەوتنی یاوپەیمانان بوو و بە
پێچەوانەی یە سەنگاندنی خۆی بوو گوایە ڕێ بە ئە مانیا بدرێ خۆی
و دوژمنانی تری ڕووسیا لە یەک بەرەی شەڕدا ماندووتر بکا .بۆمان
یەیە بە لۆژکی شتەکان حوکم بدەین کە ئەو ئاسوودەییەی ڕووسیا بە
ئیمزاکردنی ڕێکەوتننامەی سەرشۆڕی بۆ ماوەیەکی کەم بە دەستی یێنا،
ئەوەی لە دەست دا وەک الیەنێکی سەرکەوتووی جەنگ لە سەر مێزی
گفتوگۆ بەرانبەر ئە مانیا دانیشێ .جگە لەوەش ،بە کشانەوەی لە
جەنگەکە مەودای ئەوەی بە ڕۆژاوا دا لە جەنگە ناوخۆییەکاندا دەست
وەرداتە کاروباری ناوخۆ و ڕێی ئەوەشی خۆش کرد ڕووسیا بۆ ماوەی
چەندین ساو داببڕێ و لە پەیوەندییەکانیدا بە جیهانەوە ناکۆکی یەبێ
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و ئەوەش تا بەرپابوونی دووەم جەنگ و یێرشی ئە مانیا بۆ سەر ڕووسیا
لە ١٩٤١دا درێژەی کێشا .ئەوەی چاوەڕوان دەکرا ڕووی دا و لینین بە
توندی بەرگری لە یە وێستی خۆی ،بە ئەنجامە ناخۆشەکانیەوە کرد
بەاڵم بێگومان بە یێزێکی توندتر و د ێکی خۆشترەوە بەرگری دەکرد
ئەگەر یە بژاردەکەی تری بکردایە ئەوەش مانەوەی ڕووسیا بوو وەک
شەریکەبەشی تێکۆشانی ئەوانی دی لە دژی دکتاتۆرییەتی ئە مانیا و
بەری بەشداریکردنی بە بێ گرژی لە پەیوەندییەکانی دەرەوەدا و بە بێ
دابڕان دەڕنی .ئەوجا باسی حەتمیەتی مێژوو لەوەدا دەکرا کە ڕووسیا
ڕەتی کردۆتەوە ڕێکەوتن لەگەو ئە مانیادا بکا .یەکەم ،ئەوانە
ڕەنگدانەوەن و چار نییە ،دووەمیش مافی خۆمانە و سێیەمیش تیشک
دەخاتە سەر یەندێ الیەن و چوارەمیش لە چوارچێوەی پەرەسترۆیکا
دەرنەچووە و جگە لە دەبڕینی بۆچوون چیمان یەیە بی ەینە سەر
سفرەی سەفەری ژیانیی یەر مرۆەێکم
الپەڕە  ٥٩لە سەر پلەوپایەی پەرەسترۆیکا و بەدەنگەوەچوونی کرێکاران
تا دەستبەران لەو مافانەی شایستەیی نین بەردەوام دەبێ کاتێ دە ێن:
«جێی شەرمە شتێ بە دەست بێنین یی ئێمە نییە» و لە پێدایە داندا
قسەی لەوێدا دەوەستێ کە دە ێ:

« ...چینی کرێکارانی سۆەیەر بە گشتی ،بە تەواوەتی الیەنگری
بنیاتنانەوەن و ئامادەن پەرەی پێ بدەن و وەک چینی پێشڕەوی
کۆمە گەی سۆسیالیزم ئەرکی خۆی بەجێ بگەیەنێ».
چینی کرێکارانی ڕووسی یاندەر و الیەنگری پەرەسترۆیکا بێ و
دەستبەرداری سوودێک بێ کە شایستەی نەبێ ،یاندەر و بەرچاوڕوونییە
و مژدەی الیەنگرییە و پێویست بە نرخاندنی بەرز و دەست ۆشی دەکا،
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بەاڵم چینی کرێکارانی ڕووس چینی پێشڕەوی کۆمە گەی سۆسیالیزم
بێ ،دوو سەرنجم لە سەری یەن:
یەکەمیان ،ناویێنانی «چین» لە کۆمە گەی «بێچین»دا شتێکە لەگەو
ناوەڕۆکی ناچینیدا یەک ناگرێتەوە یا واقیعەکە شتێکی تر دەگێڕێتەوە و
خە کانێک یەن لە کارگە و کان و کێڵگەدا کار دەکەن و جیاوازن
لەگەو ئەوانەی لە بەڕێوەبەرایەتییەکان و زانکۆکان و بوارە جیاوازەکانی
یونەردا کاری ناماسولکەیی دەکەن و لە کرێکارە ماندووەکان
جیادەکرێنەوە؟ دیارە یێشتنەوەی زاراوەی «چینایەتی» و دابڕانی بە
سەر کرێکاراندا ئامانجی ئەوەیە ڕووی خۆش پیشانی «ڕەنجدەران»
بدرێ ئەوەش بەو کرێ بەالشەی کە ناڕەنجدەری لێ بێبەش دەکرێ.
من بێ ئەوەی خۆم وەک خاوەن مافێک دانابێ بۆ ئەوەی پێناسە بۆ ئەو
دەستە خە کانەی کۆمە گە دەربکەم کە لە بوارە جیاوازەکانی کۆمە گەی
سۆەیەتیدا کار دەکەن تا بیکەمە بیانوو بۆ ڕەخنەگرتن لەوەی دەمەوێ
لە درێژەی تاقیکردنەوەی سۆسیالیزمی مارکسیدا ڕەخنەی لێ بگرم،
مەودایەکی بەرینی پراکتیزەکردنی سۆسیالیزم لە بەر دەستە بۆ ئەوەی
قسەی لە سەر بکەم و یەندێ جار بەریە ستکار بم و یەندێ جار
ناڕەزایی دەربڕم ،چونکە جیاوازی لە نێوان خە کی کۆمە گەی سۆەیەتیدا
بە ڕوونی بەرچاوە و کەس ڕێی ڕەخنەگرتنی لێی نەبوو ئەگەر
جیاوازییەکە دروستکراو نەبێ و بیانووی بۆ نەدۆزرێتەوە و پێویست ناکا
درەوشانەوەی ئەندازیاری و دەرمانسازی زانست و یونەرەکانی دی نقوم
بکرێن بۆ ئەوەی کاری ئاسایی کە درەوشانەوەی نییە بدرەوشێتەوە بۆ
ئەوەی کرێی سەرەوەی مافی خۆی پێ بدرێ و کە الیەنگرییەکی ڕوون
و بەرتیلێکی بێهۆیە و یەکەم جار د ی تیۆرییەکەی پێ خۆش دەکەن
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ئەوجا چینی کرێکاران بە پلەی دووەم ئەوەش بۆ بزرکردنی یەموو
کەس کە داس و چەکوشی پێ نییە.
سەرنجی دووەمیش زا کردنی «پێشڕەو»ە بە سەر چینی کرێکاردا کە
لە واقعی خۆیدا ناتوانێ ببێ بە پێشڕەو و باوەڕیش ناکەم بە ڕاستی بیر
لەوە بکاتەوە ،لە سەردەمی کەرتکردنی ئەتۆم و گەشتی ئاسمانەکاندا،
ببێ بە پێشڕەو ،مەگەر یەر لە سەر کاغەز و بە فەرمانی سەرەوە .سەیر
و جێی سەرسوڕمانە وەرزێرێک لە نهێنی ئەو مەکینەیە تێنەگا کە زەوی
پێ دەکێڵێ و ئەگەر سەقەر بوو نەزانی چاکی بکاتەوە و لە دەریێنان
و پااڵوتنی بەنزین سەرسام بێ و ئەو ڕێگە جادووانە لە سەریدا نەبن
کە تۆوی پێ چاکتر دەکرێ و لە «ژەنگ» و پەتا دەپارێزرێ ،خۆی
وەک پێشڕەو ببینێتەوە و لە پێشەوەی پلەکانی کۆمە گا و توانا
دایێنەرەکانی زانا و یونەرکار و لێهاتووی سیحربازەوە بێ کە یەموو
پێشەکانیان دایێناوە و دەریانهێناوە و چاکیان کردووە ...دوای ئەو ماوە
ماندووکەرە لە کاری چەقی پێشڕەوایەتی دایێنەرانە ڕێی نەدرێ پارچە
زەوییەک و نیو مەکینەی جوور و درەوی یەبێمم
گا تەکردنی تیۆری بە بەرژەوەندی و ڕاستییەکان و عەقڵ چەند قورسە...
ئێمە لە کوێ ئەو دیمەنە سەرسوڕیێنەرە لە کوێم یا دەبێ لە یۆ ی ئەو
جۆرە شانۆگەرییەدا بین کە پێی دە ێن  .Pantomimeئەگەر ڕێ یەبێ
جیاکردنەوەی خە کی بە پێی پلەی لێهاتوویی و زۆری شارەزایی و
دایێنان یە بوەشێتەوە ،چۆن مرۆەێکی بێبەش لە یەموو ئەو خەسڵەتانە
دەخرێتە خانەی پێشڕەوایەتییەوە؟ ئەی حیکمەر لە بزواندنی بەخیلی
و ڕ و وێرانکردنی باوەڕ بە دادپەروەری لە ناخی ئەو خە کەدا چییە
کە پێشڕەوایەتی نایانگرێتەوە؟ لە کرێی شایستە و ڕێزی پێویستی
مرۆەایەتی و دابینکردنی ئێستا و پاشەڕۆژی کارگەران و ڕەنجدەرانی
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کرێگرتە بە ئینساف بیت ،جیاوازییەکی گەلێ زۆری یەیە لەگەو ئەوەدا
لە ختوخۆڕایی چەندین پلە بۆ سەرەوەی خۆی بەرزی بکەیتەوەم
ئەوەی لە بەڕێوەچوونی کاروباردا لە دەو ەتی سۆەیەتدا دەیزانین ئەوەیە،
ئەوەی ڕەنجدەر لەو نازناو و پێدایە دانانە دەستی کەوتووە تەنها
زیادکردنی کرێی ڕۆژانەیە و ییب یەکێ لەو مافانەی پێ نادرێ کە
ڕەنجدەرێکی وەک خۆی لە سویسرا یا لوکسەمبۆرگ یەیەتی ،وەک
پێکهێنانی نقابەی ئازاد یا دەربڕینی ناڕەزایی بەرانبەر بڕیارێک پەیوەندی
بە ژیانی خۆی و خە کەوە یەبێ یا دەستوەردان لە سیاسەتی ناوخۆ و
دەرەوە یا خۆپیشاندان بە دەربڕینی بۆچوونی خۆیان..
ئاواتەخوازم ئەو ڕۆژە نزیک بێتەوە دەست لەو کارە ماسولکەییە
یە گیرێ کە ڕەنجدەر ئەنجامی دەدا تا بزانین بۆ بەردەوامبوون لە سەر
بەرزکردنەوەی دروشمە کۆنەکان و نرخاندنی بەرزی ڕۆ ی پێشڕەوایەتی
چینی کرێکاران ،کە سەردەمیان بە سەر دەچێ ،چۆن فێڵ لە واقیع
دەکرێم ڕۆحی سەردەم و بەرژەوەندی مرۆڤ زۆر لە یە کەندنی
خەندقی ئایدۆلۆژی و فەلسەفی پیرۆزی نێوان پێکهاتەکانی کۆمە گەوە
دوورن و چ سووکایەتی گەورەیە ئەگەر پێش بە دەستەی بەئاگا و
یەستکردوو بە خۆرگیران و مانگیران بگیرێم
ڕەنگە بگوترێ ئەو خەندەقانە لە کۆمە گەی سەرمایەداریدا
مەترسیدارتر و ئاشکراترن لەوەی کە لە کۆمە گەی سۆسیالیزمی
سۆەیەتدا یەیە و جیاوازی دایاتی خە ک زیاتر و کاریگەرترە لە
بەرزکردنەوەی پلەوپایەی کۆمەاڵیەتیدا ،منیش دە ێم ییب بەویژدانێک
پێشوازی لە جیاوازی ناپێویست ناکا و ییب یۆشمەندێکیش بە
بانگهێشەی نزیکبوونەوەی مەودای نێوان توێژ و توێژاو و دەستە و
چینەکان خۆی یە ناکێشێ و مەودای گەورە بەو ئاڕاستەیەدا بڕاوە تا
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بارودۆخ لە واڵتە پێشکەوتووەکاندا گەیشتۆتە ئەوەی کۆمە گە لە
نەیێشتنی جیاوازیدا ببێ بە کۆمە گەی نموونەیی «بەیای کۆمەاڵیەتی
یاسایی) تاکەکان.
بەاڵم ئەو جیاوازییەی لە واقعی ژیاندا یەیە یەندێکی لە سروشتی
کۆمە گە خۆیەتی و بە ئارەزووی ڕەیا الناکەوێ و بۆ ئەوەی
سەرەکوەزیران و فەڕاشی بەر دەرگاکەی یەکسان بن پێویستە
مەودایەکی وەیا بۆ نەیێشتنی ئەو جیاوازییە ببڕدرێ ئەوسەری دیار
نەبێ تا دەگاتە ئەوەی سەرەکوەزیران پێویستی بە فەڕاش یا چاودێری
بەر دەرگا نەمێنێ.
ییب حیکمەر و بەرژەوەندییەک لەوەدا نییە یەکسانییەک دابهێندرێ
چ بنەمایەکی نەبێ و ئەوە بە زەرەر بە سەر ئەو کۆمە گەیەدا دەشکێتەوە
کە دایهێناوە .مەترسی بوونی یاسایەک کە دان بەو جیاوازییەدا بنێ
وەک لە ڕابردوویەکی نزیکدا یەبوو و ئێستاش لە یەندێ گۆشە یا
واڵتاندا بە ئاشکرا یا شاراوە یەیە کە تیشکیان بەر ناکەوێ .ناشکرێ
ڕۆ ی جیهان وەال بنرێ و ناکرێ لە تاقیگە و کەرەسەی لێکۆ ینەوە و
جێیەکی ئاسوودە بۆ وردبوونەوە جیا بکرێتەوە و یەر دەبێ مەرجەکانی
کارەکەی بۆ دابین بکرێ تا لە کار و دۆزینەوە و دایێناندا کاریگەر بێ.
یەتا ئێستاش ئیمکان نییە ڕۆ ی کرێکار و وەرزێر نادیدە بکرێ و یەر
دەبێ یەبن بەاڵم واڵتێکی شارستانی نییە بە سەر کەسیدا بسەپێنێ تا
ببێتە ڕەنجدەر و مافی کەسیش لەبەر ئەوە کەم نەکراوەتەوە چونکە
ڕەنجدەرە و کەس دەستدرێژی نەکردۆتە سەر کەسایەتی لەبەر ئەوەی
ڕەنجدەرە ،یەکێ لەو شتانەی بە بەرفرەوانی زانراوە ئەوەیە کرێکار لە
واڵتە بۆرژوا پێشکەوتووەکاندا تا ئەوەی یەندێ جار دەگاتە ئاستی
زێدەڕۆیی مافیان یەیە و پارێزگارییان لێ دەکرێ تا ئەو ئاستەی دەتوانن
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بە خۆپیشاندان و مانگرتن ئابووری واڵتەکەیان تێکبدەن ،لەگەو ئەوەشدا
بەشێکی زۆر یا یەموو کرێی خۆشیان وەردەگرن.
لە ناو کتێبەکەدا و لە الپەڕە  ٥٨و  ٥٩باسی سستەمی «پشکنینی جۆری
حکوومەتی» یەیە و لە پەراوێزی ١٥ی الپەڕە ٥٨دا ئاویا باسی کراوە:

«سستەمی چاودێری لە سەر چۆنیەتی بەریەم بە بەڕێوەبەرایەتی
دەزگاکانەوە وابەستە نییە و ئەم سستەمە لە سەرەتای کانوونی
دووەمی سا ی  ١٩٨٧پەیدا بووە»...
نازانم لە ماوەی ئەو سێ سا ەی تێ ەڕیون ئەم سستەمە چەند سوودی
بووە بەاڵم وەک من و خە کی تر شارەزای کۆمیتەی لەو چەشنەی
ئابوورین کە لە سەرەوە سەپێندرابێ و دوور بێ لە شارەزایی کەرەسەی
بوون و خوازراوی بازاڕ یە وێستی کڕیارەوە ،بەو جۆرە کارە ئاسوودە نیم
مەگەر ییب ڕێیەکی تر نەبێ یە سەنگاندنی چاک یا خراپی بەریەمی
پێ بکرێ و لیژنەی حکوومەر لە بارودۆخی ئاساییدا خەسڵەتی
پەلەنەکردنی یەیە ئەگەر بەراورد بکرێ لەگەو کاری تاکەکەسی یا
کاری ئازاددا بەراورد بکرێ جگە لەوەی لە الیەکەوە شارەزیی کەمی
یەیە و لە الیەکی ترەوە حەماسەتی کەم تێدایە یۆکاریش نەبوونی
پەیوەندییە لە نێوان ئەندامانی لیژنەکە و بابەتەکە کە تاقیکردنەوەی لە
سەر دەکرێ ،یەروەیا بەرژەوەندییان بە بەرژەوەندی کڕیارەکانەوە
وابەستە نییە وەک بەرژەوەندی بەریەمهێن پێیانەوە وابەستەیە و ئەگەر
کەرەسەکە خرا بێ ،بەریەمهێنەکەی ئیفالس بکا.
جگە لەمەش و لەوەش ،لیژنەی چاودێری سەر جۆری بەریەم کاتێ
کاری خۆی ئەنجام دەدا ،کەرەسەکە بەریەم یێندراوە و ئەو مەسرەفەی
لە کار و پارە تێ چووە کە تێی چووە و ئەوپەڕی ئەرکی ئەوە دەبێ کە
ڕای خۆی لە جۆری کەرەسەکە بڵێ جا چاک یا خرا  ،جگە لەوەش
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بە ییب جۆرێ ناتوانێ ئەو زەرەرە بۆ دەو ەر و خە ک بکاتەوە ئەگەر
خرا یا بێکە ک بێ چونکە شارەزا نییە تا لە کارگەدا ڕێنمایی کرێکاران
بۆ چۆنیەتی بەریەمهێنان بکا و لە یەک پیشە و یەک کارگەشدا
تایبەتمەندی نییە تا بە درێژایی ساو چاودێری بەریەمەکان بکا.
ناتوانم قەبارەی خراپی پرۆسەکە و ئەرکەکانی و زەحمەتییەکانی بهێنمە
بەر زەین ئەگەر لە درێژایی دەو ەتی سۆەیەتدا کۆمیتە لە یەموو
بوارێکدا دابندرێ ،بە کشتوکاو و پیشەسازی و خزمەتگوزاری بەرید و
گەیاندن و ئوتێل و ڕێک راوەیی ...یەتا دواییەوە ،لە لەوەڕاندنی بزنەوە
لە قرغیز تا فڕۆکەی مێگ و کەشتییە ئاسمانییەکان ...لە یەندێ فیلمی
سۆەیەتیدا گەندە کاریی بازاڕی ڕەشمان دیوە کە زۆر الیەنی ڕەسمی
دەستیان لە قوڕاوەکەیدا بووە و سەرۆک گۆرباشۆڤ خۆی قسەی ڕوونی
لە بارەی یەندێ فەرمانبەر و حیزبی گەورەوە یەیە کە کاری گوماناوی
وا ئەنجام دەدەن کە دەگاتە ئاستی کوشتن ،ئیتر ئاستی ئەو کۆمیتە
ناوبراوانە لەو زەریا بە پێچوپەنایەدا چۆن دەبێ کە بە بەرینایی و ئا ۆزی
لوولە خوێنەکان و دەزگای لەمفی جەستەی زندوون و لە یەموو پلەکانی
بەریەمهێناندا یەن بە تایبەتی لە کشتوکا دا لە کاتی چاندنی شتڵەوە
بگرە تا دەگاتە ئەوەی بەریەمەکە دەگاتە پیشانگەی خێروخۆشی بازاڕ..
کۆی پرۆسەکە زەبەالح و ناسەرکەوتوو و وێرانکەر و بەفیڕۆدەری پارە
و کۆششە و لە ئەنجامدا تەنها گرێیەکی ترە و دەخرێتە سەر ئەو
گرێیانەی تر کە پێویستە بکرێنەوە .بەریەم یەر دەبێ خۆی چاودێر بێ
بە دیار خۆیەوە ،یەروەیا خزمەتگوزاری و الیەنەکانی تری کۆمە گە و
ئەوەش ناکرێ مەگەر بەوەی ئەرکی بەریەم خزمەتگوزاری ب رێتە
سەر بەریەمهێن و خزمەتگوزار ،واتە کەرەسەی بەریەم و یۆکاری
ڕزقی ببنە مو کی خۆی .ئەوە تاکە ڕێگایە کە سەرکەوتنی مسۆگەرە و
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یەر لەبەر ئەوە لە الیەن ڕێبازی سۆسیالیزمەوە ڕەر کراوەتەوە مارکس
گو توویەتی و لینین دووپاتی کردۆتەوە و دەروێشە حیزبییە گۆشەگیر و
بیرۆکراتەکان کە پێیان خۆشە بە جۆرێ مرۆڤ لە قا ب بدەن بە کە کی
مێژووی خەباتی چینایەتی بێ.
بە یەر حاو ،دەو ەتی سۆەیەتی چاوەڕوانی فەتوای من ناکا بۆ ئەوەی
دەست لە دروشمە مێژووییەکان یە گرێ و ئەو دروشمانەش چاوەڕوانی
تاقیکردنەوەی تر ناکەن بۆ ئەوەی بێکە کی خۆیان بسەلمێنن یا
بیسەلمێنن یەر لە بنەڕەتدا بابەتێکن .من ئەمە لە ١٩٩٠/١/١٦
دەنووسم و دەنگوباسی تێکهە قژانی خوێناوی لە نێوان ئازەر و ئەرمەن
دنیای پڕ کردووە و دەیان کوژراوی لێ کەوتۆتەوە و کێشەکە تەشەنەی
کردووە تا ئەوەی سوپای ڕووسیا دەستی تێ وەرداوە و ئەوەش
بە گەیەکی ڕوونە بۆ ئەوەی چارەسەری کێشەی نەتەوایەتی و ئاینی لە
ڕێی ئابووری و چینایەتییەوە شکست دێنێ و دە ێم لەگەو گەرمترین
ئاوار و د سۆزانەترین ئاواتدا بۆ ڕەوینەوەی یەورەکە بە ئاسوودەیی،
کاریگەری چاودێری لە سەر جۆری بەریەم لەو چارەسەرە چاوخە ەتێنە
باشتر نییە کە بۆ ناگۆرنۆ قەرەباە و یەموو کێشەیەکی تر کرا کە جگە
لە زۆرەملێ ،چارەسەری تری ڕاستیان نەبووە.
بۆ ئەوەیشی لە پەراوێزی ١٥دا نووسراوە تاقیکردنەوە یەتا ڕۆژی
نووسینی پەراوێزەکە لە ناوەڕاستی  ١٩٨٨لە  ١٥٠٠دەزگای پیشەسازیدا
کراوە و نازانین دوای یەک ساو و نیو لە جێبەجێکردنی سەرکەوتن و
شکستی لە واقیعدا تا چ ئاستێک بووە بەاڵم لە بواری قسەی ڕەسمیدا
بە ڕێژەیەکی زۆر سەرکەوتوو بووە و بە گوێرەی یە سەنگاندنی منیش
باوەڕ ناکەم سەرکەوتنی لەگە دا بێ و لەوەشە موعجیزە بقەومێ و من
بەیە ەدا چووبم.
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دوای قسەیەکی گردەبڕ لە ناوەڕاستی الپەڕە ٥٩دا پەرەسترۆیکا شۆڕشە
و یەر دەبێ یەتا کۆتایی لە سەر کارکردن و بەدیهێنانی پێشکەوتن
یەموو ڕۆژێ بەردەوام بین و سیاسەر لە یەموو کارێکی شۆڕشگێڕیدا،
بە پەرەسترۆیکاشەوە گرنگترین شتە و بە پەرەپێدانی دیموکراسی
ڕاستەقینە و بەرفرەوان و خەباتی بێ وچانی دژی ڕۆتین و یاساشکێنی
و بە بەشداریکردنی چاالکانەی جەماوەر لە بەڕێوەبردنی کاروباری واڵتدا
یەکەمایەتی پێ دەدەین و یەموو ئەوانەش ،کە مەسەلەی دەسەاڵتن ،لە
یەموو شۆڕشێکدا بە مەسەلە بنەڕەتییەکەوە وابەستەن.
دوای یەموو ئەوانە و لە سەری دێڕێکی نوێی کۆتایی الپەڕەکەدا دە ێ:

«دەسەاڵتی سۆەیەتیش ناگۆڕین و لە باوەڕە بنەماکانی النادەین بەاڵم
دانی پێدا دەنێین کە پێویستمان بە گۆڕانکاری وا یەیە سۆسیالیزم
بەیێز بکا و لە ڕووی سیاسییەوە واتای یەبێ و مافی ئەوەشمان یەیە
بە جۆرێ باسی یەنگاوەکانمان بکەین کە بەرنامەی گۆڕانکارییە لە
سستەمی سیاسیماندا و لە پێناوی پەرەسەندنی دیموکراسی
بەرباویشدایە».
تێگەیشتن لە چۆنیەتی تێکە کردنی یێشتنەوەی دەسەاڵتی سۆەیەتی و
بەرنامەیەک بۆ گۆڕانکاری لە سستەمی سیاسیدا لە سەر بنەمای
دیموکراسی بەرفرەوان یە چندرابێ ئاسان نییە و ئاخۆ جیاوازی لە نێوان
دەسەاڵتی سۆەیەتی و سستەمی سیاسیدا یەیە؟ ئەی دەسەاڵتی
سۆەیەر خۆی بڕیاری گۆڕانکاری سستەمی سیاسی داوە؟ ئەگەر
دەستکاری دەسەاڵتی سۆەیەتی و حیزبی نەکرێ گۆڕانکاری چۆن
دەکرێ؟ ئەی ئەگەر دەرگای گۆڕینی دەسەاڵر داخرابێ فرەیە بژاران
قەدەغە بێ و خاوەندارێتی بۆ تاک حەرام بێ ،دیموکراسی بەرفرەوان چ
دەگەیەنێ؟
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چەند یەوو بدەم لە پێک گەیشتنی ئەو ئامانجە لێکدوورانە تێبگەم بە
ئەنجامێکی وا ناگەم د م داکەوێ مەگەر ئەوەی باسکردنی لە کتێبەکەدا
ڕاگەیاندنی ئەوە بێ کە دەستەی پەرەسترۆیکا دەسەاڵتی ئەوەیان
بەخۆیان دابێ چی بە پێویست و چاک دەزانن ئەوە بکەن و ئەوەش
ئەوەندەی پەیوەندی بە بێدەنگکردنی گۆشەگیرەکانەوە یەیە زۆر لە جێی
خۆیدایە و ئەوەندەشی بۆ بێدەنگکردنی خاوەن داواکاری گۆڕانەوە یەیە،
دیسان پێویستە بە مەرجێ بەرەو بێدەنگکرنی ئەو ڕاپەڕینە نەچێ کە
پەرەسترۆیکا دەستی پێ کردووە چونکە مادام سەرۆک گورباشۆڤ و
ئەوانەی لەگە یدان باوەڕیان بە گۆڕان یەیە ،لە سەری سوورن
الیەنگری جەماوەریان یەبێ بۆ ئەوان گەورەترین و بەیێزترین د نیاییە
بۆ ئەوەی بە سەر بەربەستەکاندا سەرکەون و زەحمەتییەکان ئاسان
بکەن ،چونکە ئەرکەکە قورسە و درێژخایەنە و ئەنجامی قورسە و الیەنی
ڕێتێچوون و ڕووەکانی زۆرن .سەرنجەکانی منیش وەک خۆیان
دەمێننەوە ...جێ ەنجە لە سەر کاغەز.
لە ناوەڕاستی الپەڕە ٦٠دا و دوای چەند دێڕێک لە باسی پێداویستی بۆ
سەرکەوتنی پەرەسترۆیکا ئەم داڕشتنە وەک بەریەمی واتای چەند
دێڕێکی پێش خۆی دێ و دە ێ:

«جارێکی تریش واتای ڕاستەقینەی سۆسیالیزم بووەوە بە پێشەکی
بەو حیسابە ،لە پلەی یەکەمدا بزووتنەوەیەکی سیاسی ئایدۆلۆژی
جەماوەرییە ،بزووتنەوەی بناغەیە و لە بنەڕەتدا ،یێزی خۆی لە
وشیاری و چاالکی مرۆڤ وەردەگرێ».
لێرەدا سەرنجێکی گرنگ یەیە کە پێش سەرنجی تر دەکەوێتەوە ئەوەش
ئەوەیە ئەو سۆسیالیزمەی سەرۆک گورباشۆڤ باسی کردووە کە
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«سیاسەر و ئایدۆلۆژیا»یە ئەو سۆسیالیزمە پەیڕەوکراوەی دەو ەتی
سۆەیەتە و بە ڕاستی ئەوەیە کە دەیڵێ «سیاسەر و ئایدۆلۆژیا»یە بە
یەکەم و چوارەم و حەوتەم پلە ئەوجا جێبەجێکردن دێ بە پێی ئەو بیر
و باوەڕانەی لە یۆشی سەرانی شۆڕشدا خەتم بوونە بێ گوێدانە واقیع و
باری ئابووری و پێویستییەکانی خە کی و لە سەر ئەو شتانە پێویستە
خۆیان لەگەو ئامانجەکانی سیاسەر و ئایدۆلۆژیادا بگونجێنن نەک بە
پێی سروشتی خۆیان ،ئەگەر ئەوەش نەکەن پێویستە بە پێی دەرمانی
سیاسی چارەسەر بکرێن ،ئەوەش تەمێ و ڕێنماییە لە پلەی چوارەمدا و
چەوساندنەوە و تۆقاندنە لە پلەی یەکەم و دووەم و سێیەمدا...
سۆسیالیزمی ڕاستەقینەش ،ئەگەر لە گەشەکردنی ڕاست و دروستەوە
سەری یە دابێ و بە دەنگی لۆژیکی گۆڕانکاری و پەرەسەندنی ڕاستییەوە
– نەک دەستکرد -یاتبێ زۆر لە بیری ڕەیا و ئەو سیاسەتە ڕەیایەوە
دوورە و وەک دووری خواپەرستی لە پێداویستییەکانی پەروەردەی ماسی
و دروستکردنی دۆشاو و چاککردنی ڕێگاوبان ،لەو ڕاستییە
ئاشکرایانەشەوە بەم ئەنجامانە دەگەین:
 -1لە خەسڵەتی ڕەیای سۆسیالیزمی مارکسی لینینییەوە ،بە
حیساب وەک سەپاندنی یۆگا و ژماردنی ئەستێرەکان ،لە
سەرەتاوە جێبەجێکردنی ئاسانە چونکە بنەمایەکی ئابووری
پێشکەوتوو و مەرجی شارستانەتی یاولفی خۆی ناوێ مەگەر
دوای پێشکەوتنێکی زۆری یەمەالیەنە .یەر زووش
ماندووبوون ،وەک ماندوبوون لە یۆگا و لە ژماردنی ئەستێرە،
دەردەکەوێ چونکە یەموو ئەوانە بە سەر مرۆەدا دەسەپێندرێ.
مادام یۆگا و ژماردنی ئەستێرە بە نهێنی دەکرێن ،دەشێ
تەمبە ییان تێدا بکرێ وەک چۆن لە سۆسیالیزمی ئایدۆلۆژیدا
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دەشێ بە ییتافکێشان و بیانوویێنانەوە و فێڵی حیساب و
ژمارەی خەیا ی و درۆی بێ بنەما شکستەکانی داپۆشرێن و
کاری درۆزنان و دایێنەرانی سەرلێشێوان بە بێ کار و شێواز
و ییب شتێ شکست دێنێ .ئەوانەشی دەیان ارێزن و بەرگرییان
لێ دەکەن قارەمانانی وەک خۆیانن لە سەرکردایەتیدا و
عەرشی خۆیان بە خەیا ی بۆش و ڕێبزری شێتانە پیکهێناوە و
دە ێی نەدەکرا لەوەی بوو چاکتر بێ.
 -2لە خەسڵەتی ڕەیای سۆسیالیزمی سۆەیەتەوە «مارکسی
لینینی» خەرمانەی پیرۆزی و بەردەوامی سەر یە دەدا :لەبەر
ئەوەی بەریەمی شۆڕشێکە لە ڕۆژی یەکەمەوە بە پیرۆز زانراوە
لە یەکەم چرکەی جێبەجێکردنەوە پیرۆز دەبێ و چەند بە یۆی
بێتوانایی خۆیەوە پەکی بکەوێ ،دەکرێ ،تەنانەر دەبێ یۆکار
ب رێتە ئەستۆی ئیم ریالیزم و ئەو یێزانەی لە بەردەمیدا
بەربەستن .مادام بە سیاسەتیشەوە وابەستەیە و سیاسەتیش
بەردەوامە کۆتایی نییە و کۆتایی سۆسیالیزمی ڕەیاش دیار نییە
و چۆن بە سیاسەر و ئایدۆلۆژیا دەستی پێ کردووە ،ئاویاش
بە سیاسەر و ئایدۆلۆژیا کۆتایی دێ .واتە یەر سێکیان پێکەوە
دەژین و پێکەوە دەمردن ..لە ڕۆژی ئەمڕۆدا لە ڕۆژیەاڵتی
ئەوروپادا دەبینین بە جارێ خۆیان لە سۆسیالیزم و ئایدۆلۆژیا
و ئەو سیاسەتەی لە سەریان یە چندراوە دادەما ێنن و
یەندێکیان ئێستا بۆ خۆدامااڵندن ،وەک چۆن ماری بەیار لە
گەشەکردنی تازەیدا کەو ەکەی دادەما ێنێ ،ئەوانیش بۆ
خۆدامااڵندن خەریکی خۆ گەوزاندنن...
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 -3لە ڕووی واتای ناتەباییشەوە دەبینین ئەو سۆسیالیزمەی لە
پەرەسەندنی ساغڵەم و پێویستی تازەی دوور لە دروشم و
ییتافی ئایدۆلۆژی و پیرۆزی و قسەی بۆشی لەو جۆرانە
کەوتۆتەوە وەک برسێتیی نیوەڕوانان لە خۆڕا دێ و وەک
نیوەڕۆژە و شێو بە بێ ڕێوڕەسم ئەنجام دەدرێ و وەک چۆن
منداو لە ئاوس دەکەوێتەوە ،یاسای لێ دەکەوێتەوە و
یاساکانیش بە پێی کار ،وەک مردنی دایک و کۆرپە لە کاتی
خۆیاندا دەمردن و پەیدابوون و گەشەسەندن و لەناوچوونیان
جێی سەرسوڕمان نین و پرۆسەی قارەمانێتی نییە و نیشانەی
ئازایەتی لە وەرز و میهرەجان و کەرنەەا دا بە بەرۆکەوە ناکرێ.
دەکرێ لە یەموو ئەوەی تێ ەڕی ،بەو ئەنجامە بگەین کە گەیشتن بە
کۆمۆنیزمی ڕاستەقینە لە ڕێی سۆسیالیزمی لینینی مارکسییەوە مەحا ە
مەگەر بە پڕوپاگەندە ،لە سۆسیالیزمی بۆرژوازیشدا چ لە واقیعدا و چ
بە پڕوپاگەندە ڕێی تێ دەچێ .لە بیرمە لە گۆەاری ژووری بازرگانیی
بەغدا سا ی  ١٩٦٠گوتاری سیاسی ئابووریم دەنووسی و لە یەکێکیاندا
لە بارەی سەرمایەوە شتێکم نووسیبوو و ئەو قسەیەم ڕەر کردبۆوە
گوایە سەرمایە ترسنۆکە و ڕوونم کردبۆوە کە سەرمایە ئەگەر لۆژیکانە
و ساە بێ لە یەموو شتێ بوێرترە و ترسنۆک نییە بەاڵم سەرشێتیش
نییە و یەر سەرمایە ڕێگای ئاوریشمی نێوان چین و ئەوروپای دەبڕی
نەک چاالکییەکانی تری مرۆڤ تا ئەوەی غەزای یەموو غەزووکارانی
وەک یانی او و ئەسکەندری مەکەدۆنی و ناپلیۆن و پەلەوەرە
ڕەوکەرەکانی تێ ەڕاند...
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سەرمایە لە ڕۆژی ئەمڕۆشماندا یەر خۆی قارەمانی ڕێگای ئاوریشمە و
خۆراکی بێ یاتویاواری کۆمۆنیزمە ئەگەر بەرژەوەندی یا پێداویستی
ژیان ب وازێ بەاڵم لەوەدا ،لە سێبەری شەڕفرۆشان و خۆبەقارەمانزاناندا
قوربانی نادا و ڕێوڕەسمی ئاینی بەجێ ناگەیەنێ.
لە نۆ دێڕی کۆتایی الپەڕە ٦٠دا قسەی جوان لە ڕستەی کورتی
گردەبڕی بە دوای یەکدا لە باسی پەرەسترۆیکادا یاتووە وەکو:

« ییب شتێک یاوشێوەی شۆڕش نییە و دەبێ چاالکی ڕۆژانەی
ئێمەش وەک شۆڕش ییب شتێ یاوشێوەی نەبێ».
« پەرەسترۆیکا پێویستی بە سەرکردەی حیزبی وا یەیە زۆر لە
لینین بچن».
« ماستاوچێتی و خۆبەزلزانین و قۆرخکردنی فەرمانبەران لەگەو
ئەم ڕێبازەدا یەک نایەتەوە».
« ئازایەتی و ئاستی بەرزی ئایدۆلۆژی و پاکژی لە ڕووی
مەعنەوییەوە»...
یەموو ئەوانە جوان و بەرزن بەاڵم چۆن دەستووری کاری ئاسایی ڕۆژانە
ماندووبوون و بێزاری و بێتاقەتی نایگرنەوە چونکە یەموو ئەوانە لە
بەردەوامی حەماسی ناخەوە سەرچاوە دەگرن و ئەوەش یەستی
خۆبەخۆیە و بە پارووی ژیانەوە وابەستە نییە وەک پارووی ژیان لە
کاری تاکەکەسیدا بە توندی بە چاالکی تاکەکەسەوە وابەستەیە بێ
ئەوەی ڕۆژانە بەیا و ئەخال و غیرەر ب رێنە ڕوو ،بێ گوێدانە ئەوەی
ئاخۆ تاکەکانی تر لەو خەسڵەتانەدا چ کارەن چونکە یە ە لە کارەکانیاندا
بە سەر کەسی تردا ناشکێتەوە مەگەر تا ئەو ئاستەی جێی سەرنج نەبێ
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بە پێوانە لەگەو حەماسی تاکەکەسدا لە کاری دەستەجەمعی سۆسیالیزم
کە تیایدا ئەگەر حەماسی خە ک سارد بێ بەکە ک نامێنێ ،ئەمە جگە
لەوەی حەماسی یەموو ئەوانی تر لە یەک پرۆژەی سۆسیالستیدا سوودی
نابێ ئەگەر بەڕێوەبەران و ئاڕاستەکەرە سەرکردەکان لە ئاستی بەرزەوە
تەمبە ی بکەن چونکە سۆسیالیزم چندراوێکی تێکنااڵوی پلەپلەیە و
داوەکانی تێکدەئا ێن و پێکەوە گرێ دەدرێن و یەر یەکە و لە سەر
ئەوی تر دەوەستێ و پێکهاتەیەکی بەرتەسک پێکدەیێنن و یەر بۆ پێهاتە
ڕەسمییەکان دەشێ و بازاڕی ئازاد یا ڕێک راوی ئەیلی لە ئارادا نین تا
ئەگەر پایە بەرزەکانی بینای سۆسیالیزم توانای نەما یا تەمبە ی کرد یا
یاخی بوو یا لووتبەرزی کرد پەنایان بۆ ببرێ.
موسیبەتی موسیبەتەکانیش لە یەبوونی دەسەاڵتی حیزبی و سەرچاوە
ئایدۆلۆژییەکاندا دەمێنێتەوە بێ ئەوەی الیەنێک دادوەر لە ئارادا یەبێ
تا ببێتە نێوبژیوان و توانای پەیوەندیکردنی ڕاستەوخۆش بە دەرەوە
مەیلەو نەبووە (بۆ پڕکردنەوەی زەرەری ناوخۆ).
یەموو ئەوانەش لە بەشێکی بچووکی کۆی بەربەست و ڕێگر و خنکاندن
و ئیفلیجی بەڕێوەبردن و چاالکی ئەو سستەمانە زیاتر نین کە خەسڵەتی
یەرەمییان یەیە و توانا و کاریگەری و ئیرادەیان کاتێ بەرەو بنکە
دادەبەزێ کەم دەبێتەوە.
ئەگەر وا دابنێین ئیرادەی چاک و ڕوونی چاکەخوازانی سەرکردەی
ڕێبەر خۆبەخۆ و خۆبەخشانە لە باشترین حا دایە و شتی وەیاش بە
دەگمەن نەبێ ڕێکناکەوێ بەاڵم ئێمە بۆ خۆپارێزی لە دەمەتەقێ وا
دادەنێین یەیە بەاڵم ئیرادەی چاکەخواز بە بێ شارەزایی چ سوودێکی
یەیە؟ ئەی شارەزایی چۆن لە ملیۆنێک الوە دێت لە یەک
سەرکردایەتی بااڵدا کۆ دەبێتەوە؟ تەنها خوا خەسڵەتی شارەزایی لە
366

یەموو شتێک و پاکژی ڕەیای یەیە و ئەگەر وا دابنێین لە سەرکردایەتی
بااڵی سۆسیالیزمیشدا یەن ئەوجا پێویستی بە توانای تەواو و دەمودەست
یەیە بۆ کاریگەری و جێبەجێکردن بۆ ئەوەی لە ماوەی چەند
دەقیقەیەکدا کاری لە سەر چەوتییەک یەبێ کە لە فالدیفستۆک یا
بازنەی تەوەری زەویدا یەبێ...
مەحا ی یەک بە دوای یەکدا ناقڕگەی یەکتریان گرتووە و یەموویان
دەگوشرێن و تەڕایی خوێنبەر و خوێنهێن و ڕەگی تر و گۆشتی یەکتر،
بە بێ یۆکار و پێویستی و بە پێچەوانەی بەرژەوەندی بەشەر چۆڕبڕ
دەکەن تا ڕۆژێکی شارستانەتی بەرەو بااڵ دەچێ و دەگاتە ئاستێک ویست
و ئیرادە و چاالکی دەست لە وەعز و وەعزدەران و فەرمانی یاساکان و
بزوێنەری بەرژەوەندی کەسی بەردەدەن و بۆ دابینکردنی تێروتەسەلی
دەست بە ڕەفتاری چاک و کاریگەر دەکەن .لەو کاتەشدا ،بەر لە یەموو
شتێک پێویست بە سستەمی سۆسیالیزمی مارکسی لینینی نامێنێ کە
پەرژین دروست بکا و شوورە بنیار بنێ و نیشانەی ڕێگاوبان بۆ
بزربووان دانێ و تەمبە ەکان یان بدا.
مەسەلەکە بە یەر ڕوویەکی جیاوازیدا یە گێڕدرێتەوە لەوە دەرناچێ
دەسەاڵتی حیزبی و ئایدۆلۆژی و ئامانجی دیاریکراو و دەستهە گرتن لە
جێگری مرۆیی بە یەست و نەست لە الیەن خواوە الکەوێ و چاودێر
و پشکنەر و وەکیل جێی مەالیەکەتە لە خواوە نزیکەکان بگرنەوە و
شەیتانی «ئابووری ئازاد»-یش دەر بکەن لە بەیەشتی پاکان :کرێکار
و وەرزێر و ڕۆشنبیرانی بواری مارکس و لینین.
دوای ئەم ماوە درێژە ماندووکەرەی کە کورتم کردۆتەوە ،جێی
سەرسوڕمانە ،سەرەقە ەمی زۆرم لێ البردووە و قسەم لە سەریان
نەکردووە و بۆچوون و سەرنج و ڕەخنەی بێسنوورم لە توێی ویژداندا
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حەپس کردووە ،دەگەینە سەردێڕێکی تازەی سەرەتای الپەڕە  ٦١کە
ئەمە دەقەکەیەتی« :شۆڕش لە سەرەوە  -حیزب و پەرەسترۆیکا».
لەو پێنج الپەڕەیەی کە بۆ شەرحی ئەو سەردێڕەی کتێبەکەی سەرۆک
گورباشۆڤ تەرخان کراون سەرەقە ەمی یەکجار زۆر یاتوون ،کە
یەندێکیان چارەکە دێڕێکە و یەندێکیان چەند دێڕێک و ڕەنگیشە
وشەیەک کە خۆی پێویستی بە سەرەقە ەمی سەربەخۆی لەسەروەستان
یەبێ .لە واتای ڕستەکانیشەوە ئاشکرایە قسەکان لە کاتێکدا کراون
سەرەتای ناخۆشییەکان سەریان یە داوە بەاڵم گەورە نەبوونە.
زیاترین گومانم ئەوەیە ،ئەوەی لە نیەت اکی بەرانبەر سۆسیالیزمی زانستی
و لێهاتووی لینین و دانایی مارکس ماوەتەوە کاری سەرۆک گورباشۆەی
ئاسان کردووە بەدوورخستنی جیابوونەوەی خە ک و سۆسیالیزم و
جێب ەجێکردنەکانی ،لەگەو زیادبوونی ناتەبایی لە سەر «ڕەگەز» بە
شێوەیەک ،ئەگەر تارمایی زەبەالحی سۆەیەر وەک زلهێزێکی
دان ێدانراو و خاوەن دەسەاڵتی یاسایی نەبوایە ،گومان دەکەوتە سەر
چارەسەر لە سەر بنەمای چیانەتی و دەرمانی «ناتەبایی» ...سۆز،
بەرانبەر خوای قەدەغەکراو و پەرستگەی داخراو و ڕێوڕەسمی ناماددی
بەئاگا بێتەوە ،تا دەگاتە ئەوەی حیزب قەدەغە بکرێ و کۆمۆنیزم
یە بوەشێتەوە و کەلەپووری حەفتا سا ی ڕابردوو بسڕێتەوە ،بە تایبەتی
لە کۆمارەکانی ڕۆژیەاڵر و باشوور و بە تیکدا.
پێکهاتنی گەالن لە سەر ڕقبوونەوە لەو سستەمەی بە سەریاندا سەپاوە
گوایە حەتمیەتی مێژوو و پێویستی گەشەکردن و ڕێبازی پێگەیشتنە و
ئەوەش ب ەری سەریان دەسەاڵتی بااڵ و سەرچاوەی یەکەم و
ژیانبەخشی ،ڕووسیا بەلشەەی ،ڕێگر بێ لەوەی لە چەقبەستن
دەربهێندرێ و دەردی چارەسەر بکرێ ،بە گەی ئەوەیە ئەوەی تووشی
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بووە پەتایەکی کاتی و الوازییەکی ڕێڕەوی نییە تا سستەمەکە ،وەک
جەستەی زندوو کە بەرانبەر میکرۆبی دزەکردوو لە ناکاو چاالک دەبێ،
ئەویش بە کەرەسەی بەرگری خۆی چاک بێتەوە .لە یەموو مێژوودا بە
دەگمەن بووە باوەڕێک لە ماوەیەکی پێوانەیی کورتدا یەرەسی یێنابێ یا
دیوارێک لە خۆوە ڕووخابێ ،وەک ئەوەی دیتمان «سۆسیالیزمی
زانستی» بە سەریدا یار و وەک ئەوەی خۆی نەخۆشییە کاتییەکە و
میکرۆبە دزەکردووەکە بێ ،بەرەو لەناچوون الر بووەوە ئەگەرچی
دەسەاڵتداری بکوژ و ببڕ لەو واڵتانەدا کە خەریکە لێیان دەبێتەوە خۆی
بوو.
خۆ «مانەوی» و لە پێش ئەویشدا «مەزدەکی» و ئەوجا «نازی»،
خۆیان نەمانیان بۆ خۆیان یە نەبژارد ،بە کو دیتمان نازییەکان بۆ مانەوە،
بە یەکگرتوویی بە گژ ئەو مەحااڵنەدا چوونەوە کە دەورەیان دابوون
یەتا لە ڕێی داگیرکردنەوە یەرەسیان یێنا و یەک سەرکردەشیان بە
دەستی گەلی ئە مان ئەوەی بە سەردا نەیار کە بە سەر زۆربەی
سەرکردە سۆسیالستە زانستیەکاندا یار ،کاتێ لە ڕێی جەماوەرەوە
ڕووخان و یەندێکیان ئیعدام کران.
ئەمڕۆ ئەوانە بە مۆسۆلینی دەچن لەگەو ئەو جیاوازییەی یێزی سوپای
ئەمەریکا و بەریتانیا لە ئیتالیا ،سا ی  ١٩٤٣و دواتر ،بۆ جەماوەری ئیتالی
کە ڕقیان لە فاشییەکان یە گرتبوو یاندەر بوو بەاڵم لە ڕۆژیەاڵتی
ئەوروپادا ،بە بەر چاوی لەشکری بەیێزی ڕووسەوە ،گەالن ئەو
دەسەاڵتانەی واڵتی خۆیان ڕوور دەکەنەوە کە بە سەریاندا سەپاون و
دەسەاڵتداران ڕیسوا دەکەن و سوپای ڕووسیش ئەوەی دەیبینێ پێی
خۆش نییە بەاڵم ئەو بێدەنگییەی پەرەسترۆیکا بە سەریدا داوە ،ناچاری
کردووە خۆی تێهە نەقورتێنێ.
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ئەوەشی لە کۆمارە سۆەیەتییەکاندا ڕوو دەدا ،جگە لە ڕووسیا خۆی و
ئۆکراینا ،لەوە کەمتر دیار و بە مەغزایە کە لە ڕۆژیەاڵتی ئەوروپادا ڕوو
دەدا و ئەوەندە بەسە چەند ڕۆژێ پێشتر بیستمان «مەنگۆلیای شەعبی»
لە دژی «شەعبیەر» چۆتە ملمالنێوە و داوا دەکار وازی لێ بێنن بۆ
ئەوەی چی دەوێ وا بکا...
من کە لە ما ی خۆم گۆشەگیرم و بە یەستێکی قوو ەوە تەماشای
کارەساتە مرۆییەکانی دەوروبەر و دوورەکان دەکەم ،ئەوەی بە ڕاستی
د ی خۆش کردم ،ڕاگەیاندنێکی دوو ڕۆژ پێش ئێستا (-١-٢٠/١٩
)١٩٩٠ی سەرۆک گورباشۆڤ بوو کە دوای پەرەسەندنی کێشەی نێوان
ئازەرییەکان و ئەرمەن بوو ،لە بارەی گۆڕینی پەیوەندی نێوان ڕووسیای
سۆەیەتی بە دەو ەتانی تری سۆەیەتەوە ئەوەش لە ڕێگای پێدانی مافی
یە بژاردنی یەرچییەکی بە باشی دەزانن نەک بە زیادکردنی یێزی
چنگی مەرکەزەوە .ئەوەشی واتای قوو ی خۆی یەیە دوژمنایەتی
موسو مانە ئازەرەکان بەرانبەر ئەرمەنە مەسیحییەکان ئەو داوایەی بە
دوادا یار کە سنووری نێوان خۆیان ئەو ئازەریانەی فارسەکان
دەسەاڵتیان بە سەریاندا یەیە الببرێ تا ڕێ بۆ یەکگرتن خۆش بکەن،
لە کاتێکدا ئەو ئە مانانەی لە سویسرا دەژین بەرەو ئەوە نەچوون لەگەو
ئە مانیای ییتلەردا ،کە لەوپەڕی دەسەاڵتیشدا بوو ،یەک بگرن،
ئە مانیاش بە خێراییەکی مەیلەو خەیا ی دەستی بە سەر دەوروبەری
خۆیدا دەگرر ،لەگەو سەرنجدانی جیاوازی شارستانەتی نێوان سویسرا
و ئازربایجانی سۆەیەتدا .ئەوە جۆری یەستی باوی ئەو دوو گەلەیە یەر
یەکە و لە بارودۆخێکدا کە حوکمی دەکا.
لە کاتێکی زوودا نووسیومە مرۆڤ لە شتێ یە دەگەڕێتەوە کە ڕقی
لێیەتی و پێچەوانەکەی یە دەبژێرێ و بێالیەنی ناکا چونکە لە دەست
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ئاگر بەرەو ئاو ڕادەکا و لە لێوارێکی سەربان دەگەڕێتەوە و لە لێوارەکەی
ترەوە بەردەبێتەوە خوارێ و دوژمنایەتی یاوڕێی خۆی دەکا و دەچێتە
پەنای دوژمن و ئیتر بەو شێوەیە .ئەوەی سروشتی مرۆڤ یا سروشتی
شتەکانە ئەوەیە کە بە گوێرەی توانا خۆی ڕادەگەیەنێ ئەگەرچی یەو ی
زۆریش بۆ داپۆشین یا ڕێبزری یا گۆڕینی واتاکەشی بدرێ و بە زۆرداری
یا ڕایێنانی درێژخایەن یا تە قین و ڕایێنان نەبێ ،بە تەواوەتی بزر ناکرێ.
بۆ دەمەتەقێش لەگەو سەرۆک گورباشۆەدا لە سەر «شۆڕش لە
سەرەوە» ڕا دەربڕینی کە پەرەسترۆیکا شۆڕشێکە لە بناغەوە ئەگەرچی
سەرەتاکەی لە سەرکردایەتییەوە بەرپا بوو و بۆ ئەوەش بە گە و قسەی
لۆژیکانە دەیێنێتەوە .ئەوەی من بە بێالیەنی تەواوەوە دەیبینم ئەوەیە
«شۆڕش لە سەرەوە» شتێکی ناحەز نییە تا یاشالێکردن یە بگرێ یەر
لەبەر ئەوەی جەماوەر پێی یە نەستاوە.
ئەگەر بگونجێ شۆڕش لە سەرەوەڕا بکرێ و توندوتیژی و خوێنڕێژی و
وێرانکاری و توندڕەوی تێدا نەبن بۆ ئەوەی چەوتی ڕاستبکرێتەوە و
گەندە ی نەیێڵدرێ و لە ڕێی دەزگای ڕەسمی و شەرعییەوە کە بە بێ
یاتویاوار و خۆپیشاندان ئەرکی خۆی بەجێ بگەیەنێ ،ماف بە خاوەنماف
بگا و ئەگەر کرا ئەم ئەنجامە باشانە بەردەوام بن و بەرەو ڕووی
بەدنیازی و پیالنگێڕی و ڕێک ەرانی وێرانکاری و بەرەاڵیی ،سەد جار و
یەزار جار بەرپابوونی لە شۆڕشی جەماوەری باشترە کە زۆربەی جار
خراپەکاری و بەدکاری و کارەساتی وای لێ دەکەوێتەوە مرۆەایەتی قێزی
لێ دەبێتەوە و یەمیشەش بێ شارەزاییە لە بەڕێوەبردن و بەردەوامیدان
بە بەرژەوەندی تەنانەر بە ڕوونی جیاوازی لە نێوان بەرژەوەند و
نابەرژەوەند ناکا و لێی دەوەشێتەوە دووی توندڕەوترین و
ما وێرانکەرترین دروشم بکەوێ چونکە ئەو شۆڕشە یا زۆرینەی ئەوانەی
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ئەنجامیان داوە بەرەو ترووسکایی شتەکان دەچن نەک جەویەریان و
پا ەوانبازی و کاری دۆن کیشۆتانە و یە وێستی شانۆگەری بەتاو و
دەنگدانەوەی وەک تەپڵیان پێ پیرۆزە و کەمتر گوێ بە قسەی عاقانە
و تەگبیری زانایانە و دەستهە گرتن لە وێرانکاری دەدەن.
بە چاوی خۆمان دەبینین چۆن پەرەسترۆیکا خۆی ،بە یەر خەسڵەتێک
بێ ،ئەوەندەی بە دەستی جەماوەرەوە دەنا ێنێ بە دەست نەیارانەوە
نانا ێنێ .یەتا دەسەاڵتێکی کراوە یەبێ و چاکەی گەرەک بێ و
بەریە ستی خراپە بکا ،جەماوەر بە ڕێڕەوی وادا دەڕۆن بە خراپە بە
سەر پەرەسترۆیکا و خودی جەماوەردا دەشکێتەوە.
ڕاستە کاردانەوە بەرانبەر متبوون بەرەو شتی بێسوود و ناخۆشی دەبا
بەاڵم ئەوەش ڕاستە ئەو ڕەفتارە تاکە یە بژاردە نییە و دەکرێ بە نەختێ
خۆڕاگری و زا کردنی بەرژەوەندی بە سەر مەترسیدارییەکی مامناوەندێ
یە بژێرێ و یەم توانا بەوانە ببەخشن کە پەرەسترۆکا ئەنجام دەدەن
بۆ ئەوەی پەیڕەوی ڕاگەیەندراوی خۆیان جێبەجێ بکەن یەم ئاگادار
بن پەنابردن بۆ سستی چی لێ دەکەوێتەوە .سا ی  ١٩٧٧باسێکم نووسی
و سا ی  ١٩٨٨لە کاتی دەمەتەقێکردن لە سەر یەندێ وردەکاری
شۆڕشی فەرەنسا و یە سەنگاندنی بۆچوونی یەندێ لە گەورە
سۆسیالستەکان لە سەری باو کرایەوە و یەکێ لە بۆچوونەکان یی
ئینگلس بوو (لە کتێبەکەیدا« :دژی دویرینگ» گوتوویەتی شۆڕشی
فەرەنسا کرێی زاوایەتی لە دەرەبەگ سەندەوە و دای بە بۆرژوا ،یەروەیا
قسەی سۆسیالستی ئیتالی البریۆال کە دە ێ بە یۆی نەفامییەوە ،لە
جێبەجێکردنی دروشمە بریقەدارەکانیدا شکستی یێنا و پلی انۆفیش بۆ
پێچەوانەی ئەوەی دەباتەوە و دە ێ شۆڕشی فەرەنسا ئاگای لە
پێویستییەکانی سەردەمی خۆی بوو و بە ئامانجەکانی خۆی گەیشت.
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منیش نووسیم خە کانێکی کەم یەستیان بە پێویستییەکانی سەردەم و
بەرژەوەندی جەماوەر دەکرد بەاڵم نەیانتوانی لە سەر ڕووداوەکان
کاریگەرییان یەبێ و ژمارەیەکی کەمی دەوروبەری ناپلیۆن و ییتلەر لە
داگیرکردنی ڕووسیادا یەستیان بە یە ەی بۆچوونەکانیان دەکرد و
ئەوانەش ڕێنماییان دەکردن بەاڵم ئەو دووە گوێیان لە کەس نەدەگرر.
ئەوەشم گور یەر سەردەمێک لەوانەی مرۆەی پێدا تێ ەڕیوە ،مرۆ
نەیتوانی درک بە کێشەکانی سەردەمی خۆی بکا و بۆ لێحا یبوونی،
پێویستی بە سەردەمی دواتر بووە .تەنانەر لە دایێنانە زانستییەکان و
دۆزینەوەکانیشدا خە کە یەرە لێهاتووەی سەردەمەکە بە وردبینی خۆیان
تەمی بەر چاوی سەردەمی خۆیان سمیوە و لێی تێگەیشتوون و پێشبینی
چۆنیەتی دایاتوویان کردووە و بە بێ ئەوەی چاوەڕوان بن قافڵەی
سەرجەمی مرۆەایەتی بەرەو ئاستی بااڵ سەرکەوێ ،کاریان بۆ کردووە.
بە گەنەویستانە دەزانم کە «ڕێژەیی» یی ئەوە نەبوو لە سەدەی
حەەدەدا بدۆزرێتەوە بەاڵم ئەوەش دەزانم چەخماخەی بیری ئەنیشتاین
پێش تواناکانی سەرەتای سەدەی بیستەم کەوتبۆوە و تواناکانی سەردەم
لە بەر دەستی ئەو و خە کی تردا یەبوون .جا ڕێکەور نییە و کۆمە گەی
مرۆەایەتی ئەو مافەی زەور ناکا کە یەکێ لە ڕۆ ەکانی بە زەینی خۆی
تەمی سەر گەورەترین نهێنی فیزیای بڕیوە.
زەحمەتییەکانی پەرەسترۆیکا ڕوون و لە بەر چاوی کراوەدان و زەرەری
زیادەڕۆیی جەماوەر بۆ پەلەکردن و داواکاریش ،لە یۆشی کراوە شاراوە
نین و ئەگەر خە کەکەش وەک کەسە بااڵکان بە یەستی ساغەوە
تێگەیشتبان ئەو کێشانەی لە کۆو دەبوونەوە کە بێگومان لە ڕێبڕینی
پاشەڕۆژدا دێنە پێشی .ملیۆنان خە ک جێی یەنگاوی خۆیان لێ دیار
نییە و کەمێکی کەمیش یەیە ئەنجامی کاروبار لە دوای یەک ساو و
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دوو سا دا لە بەر چاویاندایە .مەرج نییە ئەمان و ئەوان لە پلەی
دواکەوتنی زەین یا پێشکەوتنیدا یەکسان بن چونکە تاکەکانی جەماوەر
جیاوازییان یەیە ،یەروەیا تاکەکانی کەمە لێهاتووەکان.
بە یۆی پەرۆشیمەوە بۆ سەالمەتی پەرەسترۆیکا ،ڕێ بە خۆم دەدەم
بڵێم زیادەڕۆیی لە کرانەوەی خە کی سەر بە بنیاتنانەوە لەگەو
جەماوەردا بە قەدەر ئەوە بەدبینینی پاشەڕۆژە کە بەرانبەر بە
چەقبەستووان و ناحەزانی ڕەوتەکە ئاسانکاری بکرێ .بگرە ئەو بەدبینییە
دەو ەتە ڕۆژاواییەکان و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکاش ،لە پلەی
یەکەمدا دەگرێتەوە ئەگەر بە ئانقەست دژایەتی سەرۆک گورباشۆڤ
بکەن یا لە ئاسانکاری بۆ ئەرکەکەی کەمتەرخەم بن چونکە
بەرژەوەندییەکانی مرۆەایەتی کە خراونەتە تای ئەو تەرازووەوە کە
گورباشۆڤ فریای کەور و خۆی و یاوڕێکانی وەک قورسترین ئەرکی
شارستانەتی و مێژووی کە ڕووبەڕووی مرۆڤ بۆتەوە خستیانە ئەستۆ و
بەرژەوەندی مرۆەیش پێناسەی ڕۆژیەاڵتی و ڕۆژاوایی و نەوتی و
ڕەگەزی و چینایەتی نییە و چارەنووسی مرۆڤ و بوون و مانەوەیەتی و
دوور نییە وەک داینەسۆر و ماموس ببێ بە لەناوچووان.
گورباشۆڤ بە خۆ و بە درککردنی قووو و فرەالیەنەوە لە سەریەتی بۆ
یەمیشە گرفتی چینایەتی و ئایدۆلۆژی و حیسابی د ڕاگرتنی مردوو و
باوەڕ تێ ەڕێنێ :سەرنەکەوتنت ،ئەی گورباشۆڤ ،بە یۆی نەمانی باوەڕی
خە کەوە پێت لەبەر ئەوەی خۆر بە قسە و بەرنامە و باوەڕی وەیاوە
گرتووە کە چی تر دەیەکی خە کی گەلەکەر بۆ خۆی ڕاناکێشێ
لەدەستدانی ئەمانەتێکە لەوپەڕی ئەوپەڕی پیرۆزی و ئەوپەڕی ئەوپەڕی
گرنگیدایە کە بۆ کەسی سیاسەتمەداری پێش خۆر یە نەکەوتووە ئەو
شەرەف و کەرامەتەی بەرکەوتبێ و باوەڕیش ناکەم بۆ کەس ،تەنانەر
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بۆ گورباشۆڤ خۆشی ئاسان بێ لەو ڕاستییە گەورەیە تێبگا و یەست بە
ڕەیەند و مەبەستەکانی بکا :سروشتی بەشەر وایە یە سەنگاندنی بۆ
شتێک یا نیعەمتێکی بەر دەستی کە بۆ ئارەزووی ئامادە بێ کەمبایەخ
دەبێ و مەیلی بۆ شتی دوورەدەست زیاد دەکا و یەکێ لە قسەکانی
کریشنا مینەن ،وەزیری بەناوبانگی یندی ،ئەوەیە کاتێ منداو بووە
حەزی لەو جالنە بووە کە لە ڕەفە بەرزەکاندا بووە و دەستی پێیان
نەگەیشتووە ،بەاڵم کە کە ەگەتتر بووە و دەستی پێیان گەیشتووە ،حەزی
لێیان نەماوە.
سەرۆک گورباشۆڤ لە بارەی مەترسی بارودۆخەکە و پێویستی
ئاشتییەوە قسە و قسەگەلی یەکالکەرەوەی کردووە کە لەوپەڕی
گەورەیی و شەیامەتدا بوونە و لە پێداویستی ئەو قسانە و کەرەسەکانی
ئەوەیە کەلەپووری شۆڕشگێڕی و ئایدۆلۆژی و یونەری و زانستی ببنە
پێداویستییەکانی ئەو ئامانجە مەترسیدارەی کە مەترسی لە دوایەوە نییە
و یەموو کەلەپوور و زانست و یونەر بەیایان نامێنێ ئەگەر لە
پارێزگاریکردنی ئاسایشی مرۆڤ و زامنکردنی مانەوەی شکست بێنێ،
ئەی ئەگەر بوو بە بەربەست لە بەردەم زامنکردنی ئاسیشیدا چی لێ
دێ؟
ئەم قسەیە کە لە الیەن نووسەرێکی وەک منەوە ڕووی لە سەرۆک
گورباشۆەە و جگە لە نووکی قە ەم ییچی ترم نییە سووککردنی باری
ویژدانە لە قورسترین ئەرکی سەر شانی و جگە لەوەی کە گوتم چی
یەیە بیڵێم لە مەترسیدارترین مەترسی لەناوچوون کە چاوی تێ بڕیوین.
ئەمڕۆ سەرۆک گورباشۆڤ چارەنووسی یەموومان و یەموویانی خستۆتە
ئەستۆی خۆی و ڕووی نووسین و قسەشم کە لەوە ،لەبەر ئەوەیە دەستی
بەوە کردووە کە دوو ئەرک ب اتە ئەستۆ کە یەرووکیان تێکنااڵو و
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وابەستەی یەکترن :ئەرکی دەربازکردنی ئەو بەرژەوەندییانەی
واڵتەکەی کە داڕماون و ئەرکی دەربازکردنی مرۆەایەتی لە کارەساتی
ئەتۆمی .لە ناو سنوورەکانی واڵتەکەی خۆیدا ناتوانێ بارودۆخ ڕێک ب ا
ئەگەر لە سەالمەتی و ئاسایشی جیهان د نیا نەبێ و پێکەوەژیانی
بێهەڕەشە بەردەوام نەبێ ،ناشتوانی ڕێگری لە کارەساتی ئەتۆمی بکا
ئەگەر لە چارەسەرکردنی دەردەی کۆمە گاکەی خۆی سەرکەوتوو نەبێ.
ڕووی قسەم لە زەبەالحەکەی تر USA ،نییە چونکە ئەوان شتی یاوشانی
پەرەسترۆیکایان نییە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە بەرژەوەندی جیهانەوە
بێ و بۆ گەیشتن بە ئاشتییەکی دادپەروەرانەی بەردەوام چارەسەر بۆ
کێشەکانی سەردەم دابنێ ئەگەرچی لە ڕوا ەتیشدا بێ .جگە لەوەش،
ئەمەریکا الی من یا الی کەسێکی تر یا کۆمە ە خە کێک ڕەمز نییە و
بە بە ێنی فەلسەفی و ئایدۆلۆژی بۆ گەیشتن بە ڕێگەی دەربازبوون
خۆی نەکردۆتە مەسیحی ئەم سەدەیە ،وەک فەلسەفەی لینین مارکس
لە پەیامی خۆیدا بۆ سەرجەمی کرێکاران و گەالن لە بەرنامەی
ڕاگەیەندراوی خۆیدا باسی کردووە و د ی سەدان ملیۆن کەسی
ڕاکێشاوە ،لەوانەش ژمارەیەک ،کە کەم نییە ،لە خە کی واڵتی من و
دراوسێ و عەشیرەتی من کە دوو نەوەیان بە تەواوی بە ناو با و دروێنەی
وەیم و بیناسازی خەیا دا لێ پەرشوباو بووەوە بەاڵم لە ماوەی شەست
سا دا کە ڕووداوەکانیم لە بیرە ،تاکە یەک کەسم لەو گەلە نەدی کە
من یەکێکیانم ،سۆزێکی لە کار ڕەیاشی بۆ ئەمەریکا دەربڕیبێ.
ئەگەر قسەکانم نەشگەنە بەر گوێی سەرۆک گورباشۆڤ ،با بیانووم بۆ
ئاڕاستەکردنی قسان بەیێز و باوەڕیێنەر بن .نیەتی چاکەخوازی پێویستی
بە بە گە نییە پشتنەستووری بکا یا دەستکەوتێ بەرگری لێ بکا .ڕا
دەربڕینیش مافێکی ڕەوایە بە تایبەتی لەو کارانەدا کە پەیوەندییان بە
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چارەنووس و بەرژەوەندییەوە یەیە تا دەگاتە ئەوەی ئەگەر بۆچوونەکان
تا ئەو ئاستە جیاواز بن کە ڕێی تێ بچێ ببێ بە زەرەر وەک ئەوەی
الیەنی سۆزی نەشارەزا لە بەرژەوەندی زاو بێ ،دەبێتە ئەرکێکی
ئەخالقی.
دەگەڕێینەوە سەر ڕەوتی کتێبەکە:
قسە لە سەرەتایەوە لە الپەڕە ٦١دا لە بارەی بوونی نموونەی مێژوویی
لە سەر ئەوەی پێی دە ێن «شۆڕش لە سەرەوە» کە نە ئینقالبە و نە
شۆڕشی «کۆشک» بەردەوام دەبێ ،بە کو گۆڕانکاری قوو ی
شۆڕشگێڕانەیە کە بە دەست ێکردنی خودی دەسەاڵر ئەنجام دراوە و
گۆڕانکاری بابەتی بارودۆخ و ئارەزووی کۆمەاڵیەتی خواستوویانە .دەشڵێ
پەرەسترۆیکا لەو بابەتە نییە چونکە بە دەست ێش ەری پارتی کۆمۆنست
و سەرکردەکانی ئەنجام دراوە و حیزب بە یە سەنگاندنی خۆی دەستی
پێ کرد و سەرۆک گورباشۆڤ خۆی لە یاوینی  ١٩٨٦و لە شاری
خەبرۆفسک چاالکوانانی حیزبی ئاگادار کردەوە کە دەبێ لە مەکتەبی
سیاسی و لیژنە ناوچەییەکانی خۆیانەوە دەست پێ بکەن و یاوکاری
ئەوانە بکەن کە ناتوانن خۆیان ڕاست بکەنەوە و پێویستە ویژدانیان
زندوو بێ چونکە لە نەبوونی ڕوونیدا ،لەگەو جۆرەیا ڕەفتاردا ڕایاتوون...
ئەوەش ماستاوچێتی خە ک ناگەیەنێ و پێویستە گەو ڕاستییەکان بزانن
و پێویست نییە ترس لە گەل یەبێ و ڕوونی خەسڵەتێکی سۆسیالیزمە.
نەختێ بە الی ئەم ڕستەیەوە دەوەستم:
لە سەر ئاستی کار و شوێن ئەوە زاندراوە کە شۆڕش بە زیادەڕۆییەکی
وەڕسکەرەوە بە شان و با ی خۆیدا یە دەدا و ئەوەش بۆ دوو یۆکار
دەگەڕێتەوە ،یەکێکیان یێنانەوەی بیانووە بۆ ئەو گۆڕانکارییە کتوپڕەی
کردوویانە و جۆرەیا سنووربەزاندنی مەبەستی لەگە دا یاتووە ،لە بارەی
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ڕاستی دروشم و ئەنجامیانەوە کە بە ێنی زۆریان داوە کە خێروخۆشی و
ئازادی ،لەگەو نان و قەیماە و یەنگویندا فەرایەم بکەن .دووەمیشیان
تێکە ەیەکە لە داپۆشینی شکست و بەییچکردنی قسەی بەریە ستکاران
و ناچارکردنی خە ک بۆ ئەوەی بەو واقیعە ڕازی بن.
سۆسیالیزمی لینینی مارکسی یەکێکە لە نموونە یەرە زەقەکانی ئەو بوارە
و لە یەکەم یەنگاویدا پێویستی بە پاکانەکردنی بوونی خۆی یەیە چونکە
لە دەنگداندا زۆرینەی دەنگی بە دەست نەیێناوە بە کو بە ئیدیعای ڕەیا
شەرعیەتی بەردەوامبوونی بە خۆی داوە و لەم گۆشەیەوە ،بە درێژایی
تەمەنی ناڕوون بووە و ئینکاری حەقیقەتی کردووە بۆ ئەوەی بە بوونەوە
وابەستە بێ .سۆسیالیزم ،ئەگەر لە سەر بنەمای بەرژەوەندی ڕاستەقینەی
پەرەسەندوو بە سروشتی دروست بووبێ ،دەبێ وەک یەر سستەمێکی
تری ئابووری ڕوون بێ چونکە بە یۆی تەقینەوە و وێرانکردن و دابڕینەوە
پەیدا نەبووە تا بە بیانووی پزیشکی برینکار بۆ کاری خۆی بهێنێتەوە و
نەشبۆتە یۆکاری کەمی بەریەم تا بە بیانووی بۆش بەرگری لە خۆی
بکا .بۆ یەمیشەش خۆی بە سەر خە کدا ناسەپێنێ تا پەنا بۆ شێواناندن
و ڕێبزری بەرێ.
نووسەر دوای ئەوە دە ێ پەرەسترۆیکا لە لووتکەوە دەستی پێ کردووە و
بەرەو بنکە چووە و پێناسەی شۆڕش لە سەرەوە نایگرێتەوە و قسەی
ئاویاش بە الی کەمەوە پێویستی بە کەمێ سڵکردنەوە یەیە .ڕاستە
پەرەسترۆیکا کارێکی خۆبەخۆ نییە بە کو پرۆسەیەکی ئاڕاستەکراوە.
بەاڵم مەسەلەکە ڕوویەکی تریشی یەیە ئەوەش ئەوەیە دەست ێکردنی
سەرەوە و بزووتنەوەی بنکەی یەک خست و تەعبیری لە بەرژەوەندییە
سەرەکییە دوورمەوداکانی یەموو جەماوەر کرد و جەماوەریش بە
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بەرنامەی خۆی زانی و وەک بە دەنگەوەچوونی بیرەکانی و وەک داننان
بە بیرەکانی ،بە حەماسەر و کاریگەرییەوە پشتگیری کرد.
لێرەدا یە وێستەیەکم یەیە تا بڵێم پێشتر لە شوێنانی بەشی یەکەم یا
ئەم بەشەدا ڕای خۆم گوتووە کە پەرەسترۆیکا شۆڕش نییە .ماوەتەوە
ئەوەی پێشوازیکردنی جەماوەر لێی شتێکی چاوەڕوانکراو ،بە کە
بە گەنەویستیشە چونکە لە الیەنگریکردنی لە یەر دەنگێک بۆ
لەکۆ کردنەوەی زنجیر چاوەڕوانکراو بوو و پێویست بەوە نەبوو بە ئامانج
و بەرنامە و ڕێباز بەیێز بکرێ.
لە ڕەوتی ڕووداوەکان و سروشتیانەوە ئاشکرایە کە بە ێنی یەر
شۆڕشێک ،کە نەتوانێ بەدییان بێنێ ،لە الوازییەوە دێ و
سەرنەکەوتنیشی دەبێتە یۆکارێکی بەیێز بۆ توندڕەویی جەماور و
ئەوەش دەچێتە سەر یۆکاری مەیلی جەماوەر بۆ ڕاپەڕین .لە جیاوازی
بە ێنی شۆڕشەکان و بەیاننامەی یاندان لە یە بژاردنی سەرمایەداریدا
سەرنجی ئەوە دەدرێ پا ێوراو ڕاگەیاندنی خۆی بە یەموو ئامانجەکانیەوە
لە سەر ئەو بنەمایە پێشکەش دەکا کە بەرنامەی کارە نەک چەکێکی
ئیمزاکراو بۆ جێبەجێکردن بە پێی حەتمییەتی مێژوو و ویژدانی نەتەوە.
(لە قسەیەکی سەرۆک گورباشۆەدا ئاماژەی ئەوە یەیە کە کەنا ی
پا ێوراوەکان بۆ یە بژاردن مامەحەمەیی کردووە) دووری پەیامی
ڕاگەیاندنی یە بژاردنیش لە واقیعەوە ،وەک ڕۆژنامەوانی و دەزگاکانی
ڕاگەیاندن و بەرنامەی خوێندن و ڕەفتاری بەرپرسەکان بە گوێرەی ئەو
دواکەوتنە دەبێ کە واڵتی یە بژاردنەکە تێیدایە...
ئەو پا ێوراوەی دوای دەرچوونی لە یە بژاردندا درۆی لێ دەرکەوێ،
بەوە سزای خۆیی وەردەگرێ لە یە بژاردنی دواتردا بێبەش دەکرێ
بەاڵم شۆڕش بەوپەڕی ئاسوودەیی لە سەر عەرشی خۆی دەمێنێ و
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توانای خۆی لەوەدا تاقی دەکاتەوە چۆن بە ێنەکانی لەبیر بباتەوە و ئەم
جیهانە بێ ئەو شۆڕشگێڕانە نییە کە لە کاتی شکستدا دەنگیان لەو کاتە
بەرزتر بووە کە شۆڕشیان کردووە .ئەوەی لە مەسەلەی پەرەسترۆیکا و
بەدەنگەوەچوونی جەماوەر و یەندێ لەو ئەنجامانەی کە ئاسوودەییان
تێدا نەبوو ،سەر دەنێتە سەر زەین ئەوەیە جەماوەر باوەڕی زیاتریان بەوە
بوو کە سۆسیالیزم توانای قایلکردنی زیاتر بوو و چاوەڕوانکراو بوو و
ڕاستکردنەوە لەوە ئاسانتر بێ ،زیاتر پشتیان بە ڕەفتاری ئەرێنی جەماوەر
قایم بوو لەوەی لە واقیعدا دەرکەور.
الپەڕە  ٦٢و  ٦٣لە دەربڕینی ڕووەکانی الیەنگری گەل و پێوەلکانی
لووتکە بە جەماوەرەوە لە ڕێڕەوی پەرەسترۆیکادا بەردەوام دەبێ تا لە
سێ دێڕی کۆتایی و بەشی سێیەمی الپەڕە ٦٤دا قسەیەک دەکا و
پێشەکییەکەی ئەمەیە:

«زۆر جار لە ڕۆژاوا دە ێن پەرەسترۆیکا ڕووبەڕووی تەنگوچە ەمە
دەبێتەوە و ئەوەش ناڕەزایی جەماوەری کرێکارمان دەورووژێنێ».
ئەوجا دەپرسێ« :دەتوانم لە وەاڵمی ئەوەدا چی بڵێم؟» .لە وەاڵمدا
دە ێ« :دیارە کە تەنگوچە ەمە دەبن .»...باسی ئەوە دەکا کە دەبێ چی
بکرێ ئەگەر تووڕەیی یا ناڕەزایی ڕەوای جەماوەر سەر یە بدا .دە ێ کە
دەبێ یۆکارەکە بزانین و حەماسی بەڕێوەبردن لە بارودۆخی وادا کە کی
نییە و دەبێ فێر بین دەبێ چی بکەین بۆ ئەوەی شتی وا ڕوو نەدار.
ئەگەر دەسەاڵر کێشە تایبەتییەکانی خە کی پێ چارەسەر نەکرێ،
یەوو دەدەن خۆیان چارەسەری بکەن .ئەگەر دەسەاڵتە بااڵکان خۆیان
لە قسەی خ ە ک نەبان بکەن کاری نائاسایی لە بنکەدا ڕوو دەدا و
ئەوەش ئەنجامی ڕاستەوخۆی کەموکورتیمانە...
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یۆکارێک نابینم بۆ ناڕەزایی یا تووڕەبوون لەو قسەیەی کە ڕۆژاوا لە
بارەی پەیدابوونی تەنگوچە ەمەی بەردەم پەرەسترۆیکاوە دەیکەن بە
تایبەتی لە الیەن ئەوانەوە کە باوەڕیان بەو لینینی مارکسییە یەیە کە
لە بەشێکی گرنگیدا گومانی لەوە یەیە کە سستەمی ڕۆژاوا توانای
مانەوەی یەبێ .ئەگەر وا دابنێین ییب نیەت راپییەک لە یە وێستی
ڕۆژاوادا نییە ،ڕەچاوکردنی بەرژەوەندی خۆیان لە وابەستەبووندا بە
بارودۆخی گشتییەوە وایان لێ دەخوازێ یە سەنگاندن بۆ ڕێژەی
سەرکەوتنی و شکستی پەرەسترۆیکا بکەن.
ئەگەر منیش خاوەنی سەرمایە بوایەم و موعامەلەم لەگەو سۆەیەتدا
یەبوایە ،زۆر سەبرم دەگرر تا د نیا بم بۆچوونی شۆڕشگێڕی کۆن
نامێنێ کە وای دادەنا سامان الی تاکەکان ما ی دزراوە و یەقی
دەستبەسەرداگرتنی یەیە و یاشاکردن لە ڕێکەوتننامەیەک کە لەگەو
ئیم ریالییەکاندا کراوە ،کارێکی شۆڕشگێڕانەی بەیادارە .ئەوانەی
پەرەسترۆیکایان ئەنجام دا زۆر لە جێگیرە بێتواناکان و نەریتە
شۆڕشگێڕانەکان و بۆچوونی زا بوونی مرۆەیان جێهێشت و لەمەدا لەگەو
خۆیاندا ،ئەوجا لەگەو خە کی تردا بەوەفان چونکە قورساییەک لە سەر
شانی دەو ەر الدەبەن کە وێرانی دەکرد ئەوەش ئەوە بوو بۆ پەیوەندی
لەگەو جیهان و خۆیاندا بە ناچاری ڕێیەکیان دەگرتە بەر بە ئانقەست
بەربەستی لێ دادەندرا و بە دەرگاگەلێکدا دەچوون بە ئانقەست و بە
مەبەست بزر دەکران بەاڵم یێشتا پاشماوەی ئەو سروشتە دوای
تەمەنێکی شەست و ئەوەندە سا ە ئەوەندەی لە قساندا دەردەکەوێ لە
کرداردا دەرناکەوێ ،بە داخەوە ،قسەش ئەوەندە کاریگەری لە سەر
دەروون و یۆش یەیە شانبەشانی کاری گرنگ ،یا زیاتریش دەڕوا و
ڕەنگە قسەیەکی ڕاستەوڕاست بە نیەت اکی بکرێ ،شوێنەواری چاکە و
پیاوەتی چەندین مانگ و ساو بسڕێتەوە .دیاریشە ئەوەی باوەڕی
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جێگیری ئاینی یا دنیایی یەبێ لەو کەسە زیاتر بە وشە سەغڵەر دەبێ
کە دنیایی سیاسی بێ ئایدۆلۆژیایە و ئەوەی بیری لێ دەکاتەوە
بەرژەوەندییە و مادام بازاڕ سەالمەتە ،ڕەخنەی بە الوە گرنگ نییە .بەاڵم
یە گری ئایدۆلۆژیا بە ڕەخنەی بەیێز کە ئاڕاستەی باوەڕەکەی دەکرێ
بە جۆرێ یە دەچێ لەوە زیاترە بە ئیفالسکردنی بازرگانی ئیفالس بکا.
ئەوانەی بە دنیاوە سەرقا ن چەند جۆرێکن ،ئەوانەی قسە کەمترین
کاریگەری لە سەریان یەیە ئەوانەن بە بەرژەوەندی گەورەوە سەرقا ن
بۆیە چاوەڕوان دەکرێ پیاوی دەو ەتێک کە بە ئایدۆلۆژیاوە وابەستە
نەبێ ،لە یەموو کەس کەمتر بکەوێتە ژێر کاریگەری قسەوە چونکە بە
ئەرکەکەیەوە نوێنەرایەتی گەورەترین بەرژەوەندی لە واڵتەکەیدا دەکا
و لە الیەکی ترەوە ،لە بەر ئەوەی ،بە پێوانە لەگەو شتە تایبەتییەکانی
خۆیدا ،لە یەموو کەس زیاتر لە سیاسەتی گشتی ڕەیایە.
دەتوانین لەم گۆشەنیگایەوە بڵێین خە کی ئاسایی لە ڕۆژاوادا ،لە سەرۆکی
حکوومەتەکیان زیاتر بەرانبەر بە قسەی ناخۆش یەستیارن و مەترسی
ئەوەش لەوەدایە کە مرۆەی ئاسایی لە سستەمی بۆرژوازی پێشکەوتووی
خاوەن پلەوپایە کاریگەری لە سەر وێناکردنی سیاسەر گەورەیە چونکە
لەو سیاسەتانەدا ئەو دەبێتە سەرچاوە .ڕوونکردنەوە بە پێویست نازانم
چونکە باسەکە لە بەر چاوانە.
بەم بۆنەیەوە لە بیرمە زۆر جارمان دەبیست حکوومەتە ڕۆژاواییەکان
گلەیی ئەوەیان دەکرد کە بارودۆخی یەکێتی سۆەیەر تەماوییە بە
تایبەتی لە سیاسەتی دەرەوە و پەیوەندییە نێودەو ەتییەکاندا – بە
دەربڕینێکی وردتر – مەترسیدارترین جۆری ناڕوونی ئەوەیە کە لە
سەرکردایەتی دەو ەر دەشاردرێتەوە و ڕای جیاواز لە سەر ئەو
مەسەالنە یەیە کە سروشتی نێودەو ەتییان یەیە چونکە دەو ەتەکانی تر
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مافی ئەوەیان یەیە ڕاستترین و سەالمەتترین ڕێگا بۆ یە سوکەوتکردن
لەگەو یەکێتی سۆەیەتدا بزانێ بۆ ئەوەی لە بەر ڕۆشنایی ئاوێتەبوونی
بیرەکانی سەرکردایەتی دەو ەتدا وردبوونەوەی بۆ بکرێ.
ئەوەی من دەیبینم ئەوەیە بەرژەوەندی دەو ەتی سۆەیەر ،بە تایبەتی
بەرژەوەندی پەرەسترۆیکا لە دەرکەوتنی بۆچوونی ڕۆژاوادایە بەرانبەر بە
واڵتەکەتان ،جەنابی سەرۆک گورباشۆڤ ،نەک لە شاردنەوەیدا .ڕوونی
شتەکان لە دەو ەتە ڕۆژاواییەکاندا ڕێی بە دوژمنانی ڕۆژاوا دا لە
ئاشکرابوونی «وەتەرگەیت» و «ئێرانگەیت» و یەندێ کاری
نایەمواری موخابەراتی ئەمەریکادا ،کە یەموویان کەڕەتی دە کراون،
چەپڵە و یەلهەلە لێبدەن و ئایەنگ بگێڕن و یەمووشیان ئەوەندەی
بەشێکی کەمی ئەو کارانە نین کە لە واڵتی داپۆشراودا ڕوو دەدەن و
منیش زۆر بەداخەوەم کە دەو ەتە داخراو و داپۆشراوەکان شانازی
دەکەن کە بە گەی الوازیی شتی ناحەز و نایاساییان لە واڵتێکی وەکو
بەریتانیا یا فەرنسا یا ئەمەریکا یەیە و دەیکەنە بە گەی توانایی خۆیان
لە داپۆشینی کەموکورتییەکان و داپۆشینیان چونکە بە قەدەر
ئاشکرابوونی بارودۆخ لە واڵتێک لە واڵتاندا تەندروستی و یێز و باوەڕ
ڕەگداکوتاوە و بە قەدەر داپۆشراویش گومانی داپۆشراو لە خۆی و
گومانی خە ک لێی زیاد دەبێ و ئەوەش بە گەنەویستە دەمەتەقێی ناوێ.
قسەی ڕۆژاواییەکانیش کە زەحمەتییەکانی پێش پەرەسترۆیکا ناڕەزایی
جەماوەری ڕووس بە گشتی دەوروژێنێ ،گوتەیەکی چاوەڕوانکراو و
تەواوکەری قسەکانی سەرەتایانە چونکە ناڕەحەتی ،تەنانەر لە ئایەنگی
مۆسیقاشدا جێی ڕقلێبوونەوەیە .ئەگەر کتێبەکە لە مەبەستی ئەو
ڕۆژاواییانە لەو قسەیە بێدەنگیشە ،ئەوەی لە سروشتە
ئاگادارکردنەوەکەیەوە ئەنجامگیری دەکەم ،جۆرێکە لە کردنەوەی دەرگا
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بەرەو نزیکبوونەوە نەک دوورکەوتنەوە و ئەگەر خاوەنی قسەکە
مەبەستی خرا و فێڵی یەبوایە خۆبەخشانە چاوی کەسێکی نەدەکردەوە
کە پێویست بێ یە ب ە ەتێندرێ و بە ڕێتێچوونی ناخۆشەوە ،دەبێ لە
بەرانبەریدا وریای خۆیان بن .سەرۆک گورباشۆڤ ،لە دوا سێ دێڕی
الپەڕە  ٦٤و سێ چارەکی الپەڕە ٦٥دا قسەیەکی یەیە دە ێ جیمی
کارتەر ئەو یاوینە (ئەو یاوینەی پەرەسترۆیکای نووسیوە) لێی پرسیوە:

«تۆ د نیایت یەو ەکانت بۆ چاکسازی ئابووری و سیاسی لە یەکێتی
سۆەیەتدا سەرکەوتوو دەبن؟».
لە شێوازی قسەی ڕۆژاواییەکاندا ئەوە لە پرسیارەکەدا یەیە کە
تەنگوچە ەمە بۆ پەرەسترۆیکا پەیدا بووە و گومانی جیمی کارتەری لێ
بەدی دەکرێ لە ئاسانی سەرکەوتنەکەی بە قەدەر دەست ێکردنی
ئەوانەی ئەنجامی دەدەن ،گومانە لە سەرکەوتنی ڕەیا .وەاڵمی سەرۆک
گورباشۆڤ بۆ پرسیارەکەی جیمی کارتەری سەرۆکی پێشوو ،لەگەو
گیانی دەست ێش ەریدا لۆژیکانە دێ چونکە ئەگەر ییوای بەرپاکەرانی
بە سەرکەوتن نەبوایە دەستیان پێ نەدەکرد و لە وەاڵمەکەدا الیەنە
زەحمەتییەکان و یۆکاری سەرکەوتن بە سەریاندا ،دە ێی لە دەقی
تۆمارکراو وەرگیراوە نەک داڕشتنێکی تازەی لەسەرخۆ چونکە خەسڵەتی
قسەکردن و دەمەتەقێی پێوە دیارە و ئەوەش دەبێتە پشکێکی ئەرێنی
بۆی بەوەی خۆی لەوە بااڵتر گرتووە لەوەی ڕێک ستنێک بکا کە لە
بنەڕەتدا نەبووە .لە سەرەتای دووەم بەشی سێ بەشەکەی قسەکەیدا بە
جیمی کارتەر دە ێ:

«ڕۆژاوا یەکسەر دەستی بە باسکردنی بەریە ستکارێکی نۆباو کرد
بەاڵم ئەوە مەترسی نییە .دەستمان بە بنیاتنانەوەیەکی گرنگ
کردووە ...یە وێستی خۆمان دادەڕێژینەوە ..تا ڕادەیەکی زۆر
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کەشویەوای کۆمە گاکەمان دەگۆڕین ..بزووتنەوەی کۆمە گا کەوتە
گەڕ ..بشتگیرییەکی مەزنمان لێ دەکرێ ..تاقیکردنەوەی یەکەم دوو
سا مان یەیە ..لە سەر ئەو ڕێگەیە بەردەوام دەبین ئەگەر
زەحمەتییەکان یەرچەندە بن ..لە ماوەیەکی کورتدا بە یەندێ ئامانج
دەگەین »..یتد.
یەموو ئەو بڕگانە شایستەی دەمەتەقێن بەاڵم یەر درێژ دەبێتەوە و
درێژ دەبێتەوە بۆیە بە باسکردنی یەک بڕگە دەست یە دەگرم ئەوەش
ئەوەیە کە ڕۆژاوا یەکسەر دەستی بە باسکردنی بەریە ستکارێکی نۆباو
کرد .من نازانم مەبەست لە زاراوەی بەریە ستکار و پێناسەی
بەریە ستکار چییە .ڕەنگە مەبەستی بەریە ستکاری دوژمنانەی
پەرەسترۆیکا بێ کە بەرەاڵ بیرۆکراتەکان و حیزبییە سوودمەندەکانن
ئەوەش سووکترین جۆری بەریە ستکارە و کەمترین مەترسیشیان یەیە
بۆ پەرەسترۆیکا ،بە مەرجێ پشتگیرییان لە سەر شێوەی بەریە ستکاری
سوودمەند نەبێ و دەبنە دوو بەشەوە :پەیدابوونی تووڕەیی جەماوەر لە
لە کۆمارە ناڕووسییەکانی سۆەیەر و پەیدابوونی بەریە ستکاران لە
ڕیزی جەماوەری حیزبی بەلشەەی و گەلی ڕووس.
بە یەر حاو ،یەرچۆنێ وشەی «بەریە ستکار» بۆ ڕێتێچوونە
جیاوازەکان یە گێڕ و وەرگێڕ بکەین و نییەر لە پشت باسکردنی یەر
چییەک بێ ،ئەوەی دواتر ،یەکەم جار لە ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا و دوای
ئەوەش لە کۆمارە ناڕووسەکاندا (بە دەگمەن نەبێ) ڕووی دا و دوای
ئەوەش لە ناوخۆی خودی ڕووسیا ڕووی دا ،یەتا ڕۆژی ئەمڕۆ (-٢٢
 )١٩٩٠-١لە سەرەوەی ڕێتێچوون و مەبەستێکەوەیە و ئەگەر نە ێم
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ئەوەی لە سایەی پەرەسترۆیکادا ڕووی دا ،یەموو چاوەڕوانییەکی جددی
و بێالیەنانەی تێ ەڕاند ،زۆربەیانی تێ ەڕاند.
ڕەنگە یەر بە ڕێکەور یا ڕێکەوتی تێکە ی نەختێ وردبینی بووبێ من
لەوانە نەبووم حیساب بۆ مەترسییەکانی ڕێگاکەر نەکەم ،جەنابی
گورباشۆڤ ،دەنگدانەوەی ترسی من لە ڕێتێچوونی ترسناک لە نامەی:
«بۆ گورباشۆەی مەزن لەگەو ساو و ئاوات وازیدا» کە سا ی ١٩٨٨
باو کراوەتەوە و لە ناوەڕاستی ئەو سا ەدا نووسیومە و لە کۆتاییەکەیدا
کراوە ،دەنگی دەدایەوە و نوس ەیەکیشم بە دیاری بۆ
چا
سەفارەتەکەتان لە بەغدا نارد و چاوەڕوانی وەاڵمیش نەبووم.
سەفارەتەکەتان داوای ڕوونکردنەوەی یەندێ ڕستەی لێ کردم کە
بەالی وەرگێڕەکەوە ناڕوون بوو و دوایی بێدەنگبوون و ڕەنگە وەک
شەیرەزاد ڕۆژیان لێ یە هاتبێ و لە الیەکی تریشەوە پێویستیان پێم
نەما و منیش ئاسوودە بووم .سەرچاوەی ترسی من لە زەحمەتییەکانی
پێش پەرەسترۆکا یەمەجۆرن:
 .1یە وێستی خاوەن بۆچوون و قسەی جێبەجێکراو لە دەو ەتی
سۆەیەتی و دامودەزگا ڕەسمییە بە دەسەاڵر و تواناکان بۆ
ڕەیەندەکانی پەرەسترۆیکا و لەخۆگرتنی دەو ەتی سۆەیەتی و
دەو ەتانی ڕۆژیەاڵتی ئەوروپا و ڕەنگدانەوەی لە جیهاندا بە
تایبەتی لەو واڵتانەدا کە بە یۆی کێشەیان لەگەو ئەمەریکادا،
وەک دۆستی ڕووسیا ناسراون.
 .2جۆری بە دەنگەوەیاتنی جەماوەری چەککراو کە یەر ژمارە
زۆرییەکەی یەیە ،لەگەو تێگەیشتنی لە مەترسییەکانی توندی
و زیادەڕۆیی لە ڕەفتار و پەلەکردن لە ئەنجامگیری.
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 .3ئاستی توانا بۆ چارەسەری بارودۆخی شێواو ئەوەش بە
ئایدۆلۆژی
سستەمی
بنەماکانی
ڕووبەڕووبوونەوەی
پراکتیزەکردن و ڕیسواکردنی شێوازی کۆن کە تا ئاستێکی زۆر
بەرپرسە لەوەی بە یۆی سۆسیالیزمیەکەیەوە گەیشتە ئەو
ئەنجامە.
 .4یە وێستی نەتەوەی ڕووس لە ئەگەری داواکاری نەتەوە
ناڕووسەکان بۆ جیابوونەوە لە مۆسکۆ و کاردانەوەی بەرانبەر
پەرەسترۆیکا ئەگەر ئەو جیابوونەوەیە ،کە مەحاو نییە ،ڕوو
بدار.
 .5دەنگدانەوەی کەموکورتی یا خەمساردی کە ڕێی تێ دەچێ لە
پەرەسترۆیکادا ،وەک یەر بزووتنەوەیەکی ڕاستکردنەوەی
مەزن لە یەموو جیهاندا ،کە قابیلی یە کشان و داکشانە ،ڕوو
بدا بە تایبەتی الی چەپەکان بە گشتی و الی چەپە
مارکسییەکان بە تایبەتی.
 .6واڵتە یەکگرتووەکان چۆن لە گۆشەنیگای بەردەوامبوون و
وەستانەوە لە د گەرمی بۆ ئاشتی و تەبایی ڕەفتار دەکا و
یە وێستی ئەون و ڕۆژاوای ئەوروپا چۆن دەبێ ئەگەر
بارودۆخی ڕووسیا تێکبچێ؟ میزاجی ئەمەریکا ،لەبەر زۆر یۆ
دەمدەمییە کە ڕەنگە بەرژەوەندی ماتریالی ،لە یەموو
بارودۆخێکدا یەکەم یۆکار نەبێ.
من یەر بە سروشت پەرۆشی شتە بەیادارە جوانەکانم چونکە بە
پێچەوانەی توندوتیژی ناسک و نەرمن و خێرا تێکدەچن و تەنانەر یەر
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چاودێری نەکرێن  -با گاریگەریی نەرێنیشیان لە سەر نەبێ  -بە الی
یە وەرین و وشکبوونەوەدا دەشکێنەوە .گوو و سەوزەگیا زەخیرەی
تەڕایەتی و ڕوونییان یەیە و ئەگەر بە پشوودرێژی ئاو نەدرێن و
یەوایان نەگۆڕێ تەڕاییان نامێنێ ،کەچی دڕک بە وشکایی زیاتر تیژتر
دەبن .بەرژەوەندییە مرۆییەکانیش وەک گیا و گوو پێویستییان بە ئاودان
و یەواگۆڕین یەیە و بە گوێرەی گرنگییەکەی چاودێری و خزمەتی
دەوێ .پەرەسترۆیکاش بەو خەسڵەتەی پەیوەندی پتەوی لەگەو ئارامی
نێودەو ەتیدا یەیە و خا ی الوازی گەورە و زۆری یەیە و بۆی یەیە گیر
ب وا و بەربەستی بێتە ڕێ ،ئەوجا ئاشتیش خۆبەخۆ و ڕاستەوخۆ و بە
بێ یەو دانی تایبەتی دەچەقێ :تەندروستی چەند زەحمەتە و نەخۆشی
چەند ئاسانەم
لە پرسیارەکەی کارتەری سەرۆکی پێشوودا باسی چاکسازی ئابووری و
سیاسی یەیە وەک ئەوەی دوو شتی جیاوازی بە الی یەکەوە بن و
تێکەو نەکرێن ،لەوەشدا ،بە پێی بۆچوونی من ،دەستدرێژی یەیە بۆ
سەر سروشتی پەرەسترۆیکا بەو حیسابەی کەرەسەیەکی کاریگەر و
زامنی تەبایی نێودەو ەتییە .سووکایەتی بەوەش تێدایە کە یەکێکیان
بەوی ترەوە دەبەستێتەوە لە ڕەنگدانەوەیان لە سەر پەیوەندی ڕووسیا بە
ڕۆژاواوە ،چونکە ئەگەر وا دابنێین چاکسازی ئابووری لە ناو یەکێتی
سۆەیەتدا لەگەو مانەوەی بە بەردبوون و چەقبەستنی باوەڕ و
چنگگیرکردن لەو دەو ەتانەی فەلەکی خۆیدا ئیمکانی یەبێ ،بە پێی
بۆچوونی من ،باوڕ ناکرێ پەرەسەندنی ئابووری بەو توانایەوە کە بۆ
چەکداربوون و ملمالنێی ناوکی لە دەو ەتێکی داخراودا یەیە ،بۆ ئەوە
گونجاو بێ ئاسانکاری بکا بۆ کردنەوەی گرێ و ناوبژی نێوان دوو الیەن
کە لە بۆچوونی سیاسی و بەرنامەی کرانەوە و بڕینی مەودا بۆ
لەئامێزگرتنی یەکدی و تەوقەکردن لێک دوور بن .ئەگەرچی
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چەقبەستنی ئابووری لە سەر خۆڕاگری شتێکی ناحەز و قورسیشە بەاڵم
لە ڕوانگەی تەباییەوە بۆ لێکحا یبوون یاوکارترە و بۆ جەنگیش
بەربەستترە بەو حیسابەی توانای ملمالنێی پڕچەکبوون و مەسرەفی
جەنگی کەمە.
بە گوێرەی ڕووسیای سۆەیەتی ،سەرنەکەوتن لە چاکسازی سیاسی و
پەیڕەوی دیموکراسی ،خۆی لە خۆیدا بەسە بۆ ئەوەی ببێ بە یۆکاری
داخستنەوەی الپەڕەی تەبایی و نزیکبوونەوە و ڕاما ینی سەردەمی
پەرەسترۆیکا و دەرپەڕاندنی دارودەستەی سەرۆک گورباشۆڤ لە
دەسەاڵر و زۆر لەگوینە ئەوانەی دواتریش دێن نەگەنە دەسەاڵر
ئەگەر لە یەموو ڕوویەکەوە پێچەوانەیان نەبن و ڕەنگە سەرکردەکەشیان
کەسێ بێ لە زۆرداری و گا تەکردن بە مافی تاک و بەیای دیموکراسیدا
لە پلەی ستالیندا بێ .بە یەرحاو ،پێ دەچێ سەرۆکی پێشوو ،جیمی
کارتەر لە بارێکدا نەبووە بتوا نێ بۆچوونی خۆی ڕوون بکاتەوە یا ئەو
بابەتەی پرسیاری لە بارەوە دەکا د نیای کردبێ ئەگەر گواستنەوەی
قسەکانی لە الیەن سەرۆک گورباشۆەەوە ئەوەندە کورر نەکرابێتنەوە
یەندێ لە ڕەیەندەکانی پرسیارەکە بزر بووبن.
لێرەدا دەگەمە کۆتایی بەدواداچوونی بەشی دووەمی ئەم کتێبە کە لە
دوادوایی الپەڕە ٦٥ی کتێبی پەرەسترۆیکادا وەستام .پەرەسترۆیکا ،کە
ژمارەی الپەڕەکانی لە ٣٠٠ی تێ ەڕاندووە ،شتی وەیای لە سەر نزیک
و دوور و دوژمن و دۆست و دەو ەمەند و کەمتر دەو ەمەند و یەتا
یەژاری بێنان تێدان پاو بە ئارەزوومەوە دەنێن بیان ەمە بەر ڕووناکی
بەاڵم حیسابی زۆر یەن کە زۆربەیان لە دەرەوەی ئیرادەی مندان،
ڕێگرن لەوەی دەرگایان لێ ب ەمە سەر پشت .خۆ بەربەستەکانیش لە
جەویەردا لە بەرژەوەندی ئەوانەدا نین کە دروستیان دەکەن ،بە قەدەر
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ئەوەی زەرەر بەو خە کە دەگەیەنن کە لێیان قەدەغە کراوە و لێی
بێبەشن کە نووسەران و خوێنەران و گوێگرانن کە زۆرینەی گەالنن.
ئەوەی لە مەسەلەکەدا ئازاربەخشە ئەوەیە الیەکی قەدەغەکراوەکان بە
یۆی چەقبەستنیی فکری دەرەوەی دائیرە ڕەسمییەکان و پێوانەکانی
سانسۆرە ،لە مەسەلەگەلێکدا کە پەیوەندییان بە بەرژەوەندییەوە نییە
بە کو پەیوەندییان بەو ڕاستییە ڕەیایانەوە یەیە ،وەک نموونە ،کەنیسەی
سەدەکانی ناوەڕاست ،ئەوەی بیگوتبایە زەوی دەسووڕێتەوە ،کافریان
دەکرد.
خەسڵەتی ئەوانەی بیری کەسانی تر ڕەر دەکەنەوە و قەدەغەی دەکەن
ئەوەیە ماف بە خۆیان دەدەن یەموو فکرێکی جیا لە فکری خۆیان ڕەر
بکەنەوە و سزای یەندێ جار قورسی خاوەنەکەی بدەن و ئەوەش
بەشێکە لە ناوەڕۆکی باوەڕەکەی خۆیان .ئایە لە بیری چۆتەوە ناوەڕۆکی
بیری توندی تریش سەرکوێرکردنی باوەڕی نەیاری خۆیەتی و ئەگەر
حەکایەتەکە درێژە بکێشێ و بگاتە ناوەڕاستی ڕێگا ،ئەوجا پێکدادان و
کوشتن و بڕین لە نێوان ئەو دووە و دەی تر و سەد باوەڕی جیاوازی
تر دەست پێ دەکا ئیتر خراپی ئەوە چییە لەو خە کە بگەڕێن ئازادانە
بانگهێشە بۆ ئەو باوەڕی خۆیان بکەن کە باوەڕیان پێی یەیە و بە
شێوازێک ڕایبگەیەنن بریندارکردنی تێدا نەبێ.
سەیروسەمەرە لەوەدا چییە خاوەن باوەڕ بیری ئەوەندە فرەوان بێ لەو
شێلمفرۆشانە بگا کە بە بانگی سەرنجڕاکێش و پێدایە دان پڕوپاگەندە
بۆ ڕزقی خۆیان دەکەن و ییچیشیان بەرانبەر پیشەکاری وەک خۆیان
یە ناچنم
بانگی یە گرانی فەلسەفەی توندوتیژ و حەیابەر و خاوەنبەرنامەی
ئەوپەڕی توندڕەوی لە خۆدا نقومبوو ،بۆ چاکەی خۆیان و مرۆەایەتی و
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قڕنەبوونی مرۆڤ دەکەم ،داوایان لێ دەکەم باوەڕیان ئەوەندە بەرز
بکەنەوە بگاتە ئاستێک لە بیری ڕاستەوخۆی خە کی سەر شەقامەکان و
پیشەسازەکان و ئەوانە تێبگەن کە بە بێ یاتویاوار و شەڕ و سەربڕین
و کەو کردن و لەتکردن خەریکی بژێون و یاوشانی بەرژەوەندی تایبەتی
و گشتی دەڕۆن و لێیانەوە فێری پێکەوەژیان و ئاشتی بن و ماندووبوونی
پەلەکردن بەرەو نەمان و لەناوچوون لە کۆ ی خۆیان و خە کی تر
بکەنەوە :ئەگەر پێیان گران یار یاوشێوەی مرۆڤ بن ،با لە ڕووی
الساییکردنەوەوە ،بە دوای بەرنامەی بەنی مانگا بکەون کە بە دەگمەن
تاکەکانیان لە سەر گیا و ئاو و دار بەشەڕ دێن (مرۆڤ ،خوا بیباتەوە چ
کافرێکەم) داوای لێبوردن لە ویژدانە زندووەکان دەکەم ،کاتێ چاوان
کوێراییان دادێ و دەروون ڕەش یە دەگەڕێن و داڵن تاریک دادێن و
خاوەنیان بە ڕاست و چە و ئەمال و ئەوالدا بە ناو قوڕاو و تاریکی و
شێتی و چارەنووسی ڕەشدا دەبەن ،بارم وا قورس دەبێ و بەرگەی ناگرمم
لە کۆتاییدا ،چاوەڕوانی دەرفەتێکم بۆ دەریێنانی بەشی سێیەم .ییوادارم
ئادەمیزاد بگاتە کەناری ئاسوودەیی و بە گەشبینییەوە ئەوە دە ێمەوە کە
سەرۆک گورباشۆڤ لە سێ دێڕی کۆتایی الپەڕە ٦٥ی ناوبراودا
گوتوویەتی:

«ژیان باشتر دەبێ ،زەحمەتیمان لە پێشن ،زەحمەتی گەورەش دێنە
پێشمان ،دێنە سەرەڕێی پەرەسترۆیکا .ئەوە ناشارینەوە .بەاڵم بە
سەریاندا سەردەکەوین و لەوەش د نیاین».
مەسعوود محەمەد ،بەغدا ١٩٩٠/١/٢٣
«»...

391

سوپاسی بێسنوورم بۆ یاوکاری و یارمەتییە بێسنوورەکانی ئەم دوو
ئازیزە :ئاسۆس شەفیق و کاروان عارف .لە ڕاستیدا زۆر یە ەیان بۆ
ڕاست کردمەوە و زۆر ناڕوونیان لەم بەریەمەدا ڕوون کردەوە .من بە
دەم نەخۆشییەوە کارم دەکرد و یەزار بەربەستم لە ڕێ بوون ،بەاڵم
ئەوان ،دەستیان گرتم و لە یە دێر و کوێرەڕێ الیاندام و یێنامیانەوە
سەر ڕاستەڕێ .لە وێنەیان زۆر بێ و دەستیان خۆش بێ.
ح .کاکەوەیس – حەساری گەورە٢٠١٤/٤/١٩ ...
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