
 وةالَميكي هيمنانة بة سةرجنةكاين هةذين
 بةشي سييةم
بؤية بة الي ئةوةوة كريكار ثيش ئةوةي يةكساين , هاوِري هةذين ثيي واية دةتوانيت ئازادي لة يةكساين جيا بكاتةوة 

, ن لة سةر ئاسيت كؤمةلَطا ِراستة فةراهةم بووين هةرضي زياتري ئازادي بؤ كريكاران و بةمشةينةتا. ئازادي دةويت , بويت 
بةالَم دابيني كردين ئازادي تةواو بؤ مرؤظةكان لة يةكساين بووين , ثيداويسيت بنضينةيي خةبات و ذياين ِرؤذانةيانة 

. خةباتة لة ثيناوي ئةو يةكساين بوونةدا , خةبايت ئةسليي بؤ ِرزطار بوون لة ضةوساندنةوة . تةواوي ئابوورييانداية 
لة ,  بؤ يةكساين بة يب هةبووين جؤريك لة ئازادي و بة يب فراوان كردين هةرضي زياتري ئةو ئازاديية خةبات كردن

كة دينة ثةيوةندييةوة لةطةلَ يةكتريدا بؤ , تاكةكاين كؤمةلَ لة سةر ئاسيت جؤرةكاين ِريكخراو بوونةوة . توانادا نابيت 
 جؤريك لة قةيدوبةنديان شكاندووة و ئازادييةكي تا ِرادةيةك ,ياين ثيش هةموو شتيك خؤيان ,, خةبات كردن 

ئةم طوي نةدانة بة قةيدوبةندي سياسي و ئةم ئارةزووة بؤ يةكطرتن و ئةم . سةرةتاييان بؤ خؤيان دابني كردووة 
 ثيشةوةي هؤشياري لة سةر بنةماي ثيداويسيت ماديي كؤمةلَطا بؤ ئالَوطؤِر و ضوونة, وةستاندنةوةية لة دذي ضةوساندنةوة 

 كةواتة مةسةلةي هؤشياري كؤمةالَيةيت و ئازادي و خةبات لة دذي ضةوساندنةوة تا . كؤمةالَيةتييةوة ضةق دةبةسيت
نة لة يةكتري جيا دةبنةوة و نة لة ِرةويت ميذووي ضوونة ,, وةك كؤمةلَيك هؤكاري بة يةكتردا ئاالَو , يةكساين ئابووري 
لةو ِرؤذةوة كة ميذووي .  جيا دةبنةوة شة ضينايةتييةكان و طةيشنت بة ئاسؤي ِرزطار بووين مرؤظايةتيثيشةوةي كيشمةكيش

ئازادي و باالَ كردن و بةرقةرار بووين بةستراوةتةوة بة طةشةي هيزةكاين بةرهةم , كؤمةلَطاي ضينايةيت دةسيت ثي كردووة 
 هةلَم و ئاميري ضنني لة كار خبري و ِرةعيةت ناتوانيت بةيب كشتوكالَي كؤيلةيةيت ناتوانيت بةيب ماتؤِري( , هينانةوة 

خانوبةرة و جل و , بة شيوةيةكي طشيت لةبةر ئةوةي خةلَك ناتوانن خواردن و خواردنةوة , ثيشكةوتوو هةلَبوةشيتةوة 
 ضاثي 35يديؤلؤذي ئةلَماين الثةِرة ئا_. ناتوانن ئازاد بن , بةرطيان بة ضةندي و ضؤنيةتيةكي تةواوةوة دةست بكةويت 

كةواتة ئازادي مرؤظةكان بةستراوةتةوة بة طؤِريين ئةو هةلومةرجةي كة بةدةر لة ) . _ وةرطيِراين سةالم مارف , كوردي 
تا مرؤظةكانيش نةطةنة يةكساين تةواوي ئابووري لة . ئريادةي ئةوانة بؤ هةلومةرجيك كة لة ذير ئريادةي ئةواندا بيت 

ياين هيشتا ئريادةيان طريؤدةي هةلومةرجي كؤنة و هةلومةرجي ذياين خؤيان بة , نيوانياندا و لة سةر ئاسيت جيهاين 
ئةطةر بيينة سةر حزبةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت ئةمِرؤ و قسة لة سةر . تةواوي نةخستووةتة ذير كؤنترؤلَي خؤيانةوة 

جطة لةوةي كة ئةو حزب بة ,  من و هاوِري هةذين جياوازييةكي ئةوتؤمان نيية ئةوا, ئازادي ئةندامان بكةين تياياندا 
وة بة , ئامِراز بوونيةوة بؤي هةموو مانايةك ِرةت دةكاتةوة و منيش بووين حزب لة ثيداويسيت خةبايت ضيين كريكارةوة و 

ان بة كؤمؤنيست دةزانني و لة هةمان كاتيشدا ئيمة كة خؤم. بة دروست دةزامن ,  ثلةي ثيضةوانة بةم حزبانةي ئةمِرؤ 180
ئايديؤلؤذي _ . كة لة دنياي واقيعدا ماناي ثةيِرةوي حزبيكي شؤِرشطيِري دياري كراو دةطةيةنيت ,  "كؤمؤنيست "ووشةي ( 

ثيشةوةي اكريت خؤمان خؤش خةيالَ بكةين بة بردنة ن) _ وةرطيِراين سةالم مارف ,  ضاثي كوردي 64ئةلَماين الثةِرة 
خةبايت ضينايةتييانةي كريكاران لة ِريطاي ِريكخراوة جةماوةرييةكانيةوة و خستنة خوارةوةي ضةكي حزبايةيت بة 

ئةوة لة سةر ئاسيت جيهاين و لة ثِرؤسةيةكي , مةسةلةكة بوون و نةبووين حزب نيية بؤ ضيين كريكار . دةستييةوة 
داويسيت خةبايت ضيين كريذووييدا ثيبةلَكو مةسةلةكة لة بناغةدا , كار بؤ شؤِرشي كؤمةالَيةيت سةملاندوويةيت مي

كة ئةو حزبة , ضيين كريكار كاتيك دةتوانيت حزبايةيت بكات . دؤزينةوةي ضؤنيةيت حزبايةيت كردين ضيين كريكارة 
, ضيين كريكارة لة اليةن حزبةوة ين كؤنترؤلَ كرد, ة ميذووييةي كة تا ئيستا كراوة ئةو هةلَ. ئامِرازي دةسيت خؤي بيت 

وينا نةكردين ضيين كريكار وةكو ضينيكي شؤِرشطيِر كة خاوةين . نةك كؤنترؤلَ كردين حزب لة اليةن ضيين كريكارةوة 



, نةك هةر تينةطةيشتنة لة خودي ئةو ضينة , ميكانيزمي تايبةت بة خؤيةيت لة جوالَنةوةي كؤمةالَيةيت و سياسيسدا 
كارةساتة فكري و سياسييةكة بؤ . كو تينةطةيشتنة لة خودي كؤمةلَطا و ملمالنيكان و ثيوةرةكاين كار كردنيش تيايدا بةلَ

نا , ئةوان ضيين كريكار وةكو كؤمةلَيك مرؤظي لةيةك ترازاو . حزبةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيسيت ليرةوة دةست ثيدةكات 
تيهةلَكيش بووين ) ثةت ئاسايي ( هةر بؤية حزب دةكةن بة ئامِرازي ,, وينا دةكةن , ا يب توانا لة خؤ ريكخستند, هؤشيار 

كريكار . . خؤيان بة هؤشيار , كريكار بة نا يةكطرتوو . . ياين ئةم حزبانة خؤيان بة يةكطرتوو . ئةم تاكانة بة يةكتري 
هةر لة ِروانطةي ئةم بؤضوونانةوةية كة . دةزانن ,  توانا ئةوان بة يب. . خؤيان بة خاوةن تواناي خةبات , بة نا هؤشيار 

تيكي ئامساين و ثريؤز بة سةر سةري كريكارانةوة و ِرابةرة حزبييةكانيشيان كردووة بة سوثةرمان لة شحزبيان كردووة بة 
, ) ِرابةرة حزبييةكان  ( ئةم وينا كردنةيان بؤ ضيين كريكار و حزبةكانيان لة اليةن ِرابةرةكانيانةوة. بةرانبةرياندا 

بةتالَ دةكاتةوة و تةنيا وةكو هيزيكي خاوةن زمان لة ثةراويزي , ناوةرؤكي شؤِرشطيِرانةي فكر و سياسةيت ِراطةيةنراويان 
ئةوا وةكو هيزيكي فريودةر و , كؤمةلَطادا دةميننةوة و خؤ ئةطةر شانسي هاتنة دةرةوةشيان لةو ثةراويزةدا هةبوو 

لة , بة بؤضووين ئةمان كؤمؤنيستةكان ثيشِرةوي ضيين كريكارن . دينة مةيدانةوة , تطةر بؤ مةسةلةي سؤشياليزم سةركو
سةدان ئةندام و كادر و ِرابةر هةن لة ناو ئةم حزبانةدا كة بة بةراوورد بة كريكاريكي خةباتطيِري  و كاتيكدا كة بة دةيان 

رةكاين ئةم حزبانة وا هةست دةكةن كة ميذووي شؤِرشطيِرانةيان لة كيشمةكيشة ِرابة. ناو ضينةكة زؤر لة دواوةن 
ئةم . كردووة و يب ثرسي ئةوان كةس مايف نزيك بوونةوةي نيية ليي ) ثاوان ( ضينايةتييةكاندا بؤ خؤيان قؤرغ 

لة هةذاري فكر و سياسةت و ميتؤدةوة , ا دةولَةمةنديية لة خةيالَدا و ئةم كةفوكولَة بؤ خؤِرادان بة سةر خةلَكاين ضةوساوةد
ئةم هةذارييةش بؤ فكر و سياسةت و ميتؤدي شؤِرشطيِرانة لة ثيداويسيت خةباتيكةوة خؤي دةناسينيت . سةرضاوةي طرتووة 

ر ئاسيت ِرابةرايةتييةكاين ئةم حزبانة زؤر لة سةر ئازادييةكان لة سة. كة لة ثيناوي ضني و تويذي كؤمةالَيةيت ترداية 
ئةمان مرؤظة ئازادةكان لة . ئازاديية , كةضي خؤشيان ئةوةي كة ليي بيزارن لة ناو حزبةكانياندا , كؤمةلَطا قسة دةكةن 

زاد كردين اكؤمةلَطاوة دةهينن و لة ناو حزبةكانياندا لة ئازادي دايان دةمالَن و دواييش خةباتيان ثيدةكةن بؤ ئ
بةالَم ئةرك و خةباتيان ,  كة ئةم حزبانة و ِرابةرايةتييةكانيان بةكريطرياوي بؤرذوا نني لةطةلَ ئةوةدا! . ضةوساوةكان 

. كؤيلة دةكةنةوة , ئةم ِرابةرايةتييانة كارةساتةكة لةويادا دروست دةكةن كة كؤيلةي ئازادبوو . دةضيتة باخةلَي بؤرذواوة 
ضراي هةلَكراوي هؤشة ِراثةِريوةكان لة ناو . داي دةمركيننةوة خةباتطيِري ماندوو نةناس دةستةمؤ دةكةن و لة ناو حزبدا 

ئةم ِرابةرايةتييانة تاوانةكانيان لةويادا نيية كة كة ثيكهاتةي .حزبدا ووردة ووردة كز دةكةن و دواييش دةيانكوذيننةوة 
 بةلَكو تاوانةكانيان لةوياداية كة ,ةيان بة زؤر ثي دروست دةكات ) وةزع ( حزبيي و سيستمي كار كردن تياياندا ئةو ِرةوش 

بؤ مانةوةي ئةو ِرةوشي سةركوتطةريية لة حزبةكانياندا كؤ لة بة كار هيناين هيض شيوازيك ناكةنةوة كة ضوارضيوةي 
سبةينيش كة دةولَةيت خؤيان , ئةمِرؤ لة ناو حزبةكانياندا ضةند ئازادييان داوة بة ئةندامان . توانايان بيطريتة خؤي 

بؤ ِرابةرايةتييةكان منوونةي لة ِراستيدا ئةم حزبانة . ئازادي هةر ئةوةندة دةدةن بة كؤمةالَين خةلَك , ادةمةزرينن د
ئةمة ئةطةر لة كاتيكدا حزبةكان بضوكن و هةر ئةوةندةي كة هةية سةركوت  بةسة بؤ داسةثاندين . دةولَةيت داهاتوويانة 

ووين حزبةكان و كؤمةالَيةيت بوونيان و فراوان بوونةوةي دةسةالَتيان تا دامةزراندين ئةي ثيبةثيي طةورة ب, ِرابةرايةيت 
ِرابةرايةتييةكان بؤ .  طةورة و فراوان بكريتةوة ؟  ,ئاخؤ دةبيت بة ض ئةندازةيةك ئةو سةركوتة, دةولَةيت دلَخوازي خؤيان 
هةموو . بؤشيان كرا يلَ سةندنةوةي ئازادي ئةندامان هةية ثيويستيان بة كةم كردنةوة و ئةطةر , ثاراستين كورسييةكانيان 

ئةم كيشمةكيشة . ضوونة سةريكي ئازادي ئةندامان لة ناو حزبدا بة ماناي ضوونة خواري دةسةالَتداريةيت ِرابةرايةيت ديت 
ة ديسثلينيكي توندوتؤلَي حزبيي دةبيت هةميش, بؤ شكاندنةوةي بة الي ِرابةرايةتيدا  ناوةكيية لة نيوان ئةم دوو هيزةدا و 

بة ِرووي ئةنداماندا و ناساندنةوة و قوولَ كردنةوةي سيستمي زجنرية ) خةيت حزبيي ( و ِراست كردنةوةي هيلَي حزبيي 



كردنةوةي بةرنامة و كؤِر و كؤبوونةوة و ئامؤذطاري و ثاراستين يةكيةيت حزبيي و ) موقةددةس ( مةِراتيب و بة كاريزما 
قةت , ) ئةنداماين حزب ( ياين ئةوةندةي ووزة سةرف دةكريت بؤ ِراطرتين ناِرةزايةيت زيندانييةكان . يت ببة دوادا هتدي 

وة ئةو خةباتة ) . ة "حككع"وة باشترين منوونةش ليرةدا ( ئةوةندة ووزة بؤ خةبايت ضينايةيت سةرف ناكريت 
دةضنة مةيداين دةست و , نيا بة ثيوانةي كؤنترؤلَي حزبييانة بؤي تة, ووزةي بؤ سةرف دةكريت ضينايةتييةش كة طواية 

, ئةم ِرابةرايةتييانة قةت حزبةكانيان ناطوجنينن لةطةلَ فكر و سياسةيت شؤِرشطيِرانةدا . ثةجنة نةرم كردنةوة لةطةلَيدا 
ةو سيستمة حزبييانة ِريطاي ثيادة لةبةر ئةوةي ئ. بةلَكو هةميشة ئةوانيان طوجناندووة لةطةلَ سيستمة حزبييةكانياندا 

ثيش ئةوةي . دةبيت بة ناضار فكر و سياسةيت شؤِرشطيِرانةيان بؤ مل كةض بكةن , كردين ميتؤدي شؤِرشطيِرانة نادةن 
 سياسةيت  وقةيدوبةند خراوةتة جةستةي فكر, قةيدوبةند بؤ ئةندامان دابنريت لةم حزبانةي بزووتنةوةي كؤمؤنيستيدا 

ئةوا ئةندامانيش دةيانتواين ئازاد , ئةطةر فكر و سياسةيت شؤِرشطيِرانة لة ناو حزبةكاندا ئازاد بووناية . يرانةوة شؤِرشط
هةر هةموويان ثيكةوة لة قةفةسي تاوانباريي , ية ئةم ئازادي ئةندامان و فكر و سياسةت و ميتؤدي شؤِرشطيرانة. بن 

هةميشة دةبيت لة ِريطاي , ؤِرشطيِرانة كة لةم حزبانةوة دةضيتة ناو كؤمةلَطاوة فكر و سياسةيت ش. سيستمة حزبييةكاندان 
ئةوا الين كةم بالَي زالًَ لة ناو , كة ئةطةر هةموو ِرابةرايةتييةكان نةطريتةوة ( جيهانبيين ِرؤشنبرياين ضةثةوة 

وةيان لة بازنةي بةرذةوةندييةكانيان و بة كاريزما خووالنة و بة شيوازي نا كريكارييان و) ِرابةرايةتيةكاندا دةطريتةوة 
, ياين ئةمانة كاتيك فكر و سياسةيت شؤِرشطيِرانة دةنيرنة ناو كؤمةلَطاوة ! . جةماوةريي ببنةوة , كردين كةسايةتييان 

شطيِرانةيان داوة و بؤيان ئةمةية ئةو طري كويرةيةي كة لة فكر و سياسةيت شؤِر. كة طياين شؤِرشطيريةتييان يلَ دةركيشاوة 
ئةم ِرابةرايةتييانة ئةطةر بيانةويت فكر و . ئةمةية يين بة ِراست وةرنةطةِراين ثةميان و بةلَينيان . ناكريتةوة 

وة ثيادة كردين ميتؤدي شؤِرشطيِرانةش , يكي شؤِرشطيِرانة ثيادة بكةن دةبيت ميتؤد, سياسةيت شؤِرشطيِرانة ئازاد بكةن 
وة يةكساين , وة ئازادي ئةندامانيش ثيويسيت بة يةكساين دةسةالَت هةية , يويسيت بة ئازادي ئةندامان هةية ث

وة ئةمةش بة ماناي , دةسةالَتيش بة ماناي ليداين بة كردةوةي ناوةندييت سةرةوة و هينانة خوارةوةي ِرابةرايةتيية 
ئةم ثِرؤسةية بيطومان لة حزبةكاين . ماكاين ئازادي و يةكساين ةر بنهةلَوةشاندنةوةي حزب و بنيات نانةوةيةيت لة سة

 لةطةلَ يضونكة ناكؤكييةكي تةواو بنةِرةتي, ئةطةر بة هةنطاويكيش بووة ناضيتة ثيش , بزووتنةوةي كؤمؤنيستيدا 
 لة نيت دةوريكي تةواو زيندووتةنيا فاكتةريك كة دةتوا. ناوةندييت سةرةوة و زجنرية مةِراتيب و ديسثليين حزبيدا هةية 

ئةم ِراثةِرينةش لة ووريا بوونةوةي ئةندامان و ووريا . ِراثةِريين ئةندامانة , وةرضةرخاين ئةم حزبانةدا بطيِريت 
كةواتة شيكردنةوةيةكي تيئؤريانة بؤ تيكشكاندين ئةم شيوة . بوونةوةش لة هةبووين ئاسؤيةكي تري خةبايت حزبييداية 

بةالَم بة , هةضةند كاريكي زؤر شؤِرشطيِرانة و بة بايةخة , لة حزبايةيت كردن بؤ كؤمؤنيستةكان و ضيين كريكار ة بؤرذوايي
لة بووين . ناتوانيت ئاماجني دياريكراو بثيكيت , ي ديكةي حزبيي ) ئةلَتةر ناتيظيك ( يب جي طرةوةيةك 

 ئةلتةرناتيظيكي شؤِرشطيِرانةداية 
. كة زةمينةي شؤِرشي ئةندامان فةراهةم دةبيت لة حزبةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيستيدا ) ييين ضيين كريكار حزيب بةر( 

شةكوشؤ دةخاتة ناو حزبة بؤرذواكانيشةوة , حزيب بةرييين ضيين كريكار ( تةنانةت هةبووين ئةم جيطرةوة شؤِرشطيرانةية 
( هةبووين ئةم ئةلَتةرناتيظة تيئؤرييةكةي . لة حزبةكاين خؤياندا و ئةوانيش ناضار دةبن كة دةست بة ضاكسازي بكةن 

بةلَكو جيطاوِريطاي كؤمةالَيةيت خؤي لة دةست دةدات و ئةوةندةي بة , ش نةك هةر دةخاتة ذير ثرسيارةوة ) مؤنتيسكؤ 
 .دةخريتة مؤزةخانةي ميذووةوة , حزبةوة ثةيوةست بيت 
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