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 بۆلشەڤیکەکانی ڕوسداوی ..  گەشەکردنی ناسەرمایەداریی
 نەوزاد وەلی

 
 می دوای شەڕی جیهانیی دووەمدا رده سه  له

کە لە زۆربەی واڵتە داگیرکراوەکان لە الیەن 
واڵتانی ڕۆژئاواوە ، هەروەها لە سیستمە 
پاشایەتی و واڵتە دواکەوتووەکاندا ، زنجیرەی 

لە الیەن ئۆفیسەرانی "! شۆڕش"کودێتاکردن و 
پلە بەرز و هەندێک جاریش پلە نزمی 

دەستیپێکرد ، لە سوپاکانی ئەو واڵتانەوە 
ندامانی  ئه  کێک له یههەمان ئەو سەردەمەدا 

بی سیاسی حیزبی شیوعی  کته جێگری مه
،  بوو پۆنۆمارێڤ ریسبۆناوی   ت که سۆڤیه

کتێبێکی ،  ناسراوبوو" ماریۆڤۆپۆن "زیادتر بە 
و  ره به،  داریی رمایه کردنی ناسه شه گه"ناوی   به بوونوسی

 ."سۆشیالیزم
و  و کتێب ئه کی هی نمونهنیا  تهڕۆک و  ناوه

ی  که زمونه ئه،  لە ئەو سەردەمەدا  تیۆرییه
بەپێی ئەو  !میسری جەمال عەبدولناسر بوو

تیۆرییە ، مەرج نەبوو کە حیزبێکی شیوعی ، 
یان سۆشیالیستیی ، یان بزوتنەوەیەکی 
کارگەریی بەپێی بنەما ئابورییەکانی 

ی و مارکسیزم و قۆناغ و زەمینەی کۆمەاڵیەت
مێژوویی ، ئابوری و سیاسی ، کۆمەڵگەیەک لە 
قۆناغێک و لە سیستمێکەوە بگوێزرێتەوە بۆ 

 ناوەڕۆکی . قۆناغ و سیستمی سۆشیالیستیی
 

 
   تی و  سیستمی پاشایه  ک له وه

 تی سیه وه  کییدا ، به خێڵه
  لێنین خۆی ، ستالین بوو به

 !حیزبەکەی و سکرتێری ی وه جێگره

 
 جۆزێف ستالین

ترین خوێنڕێژی  وره گهیەکەم و 
 دنیادا  کان له شیوعییه
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ش "پیاوانی سوپا"تیۆرییەکەش لە ڕاستییدا و بە کردەوە ئەوە بوو کە تەنانەت 
بسەپێنن ، لەبەرئەوە ، نیاندا ئەتوانن بە هۆی دەسەاڵتەکەیانەوە ، بە زەبر سۆشیالیزم بەسەر گەال

ئەبێت حیزبە شیوعی، سۆشیالیست و کارگەرییەکانیش لە ئەو واڵتانەدا ، هاوکاریی ئەو ئۆفیسەر و 
کودێتاکەرانە بکەن ، بۆ کارئاسانییان بەرەو سۆشیالیزم ، تەنانەت ئەگەر بە توانەوەی حیزبەکانیشیان 

 .دابێت لە ناو حیزب و ڕێکخراوەکانی ئەو جەنەرااڵنە
سلۆڤ کە یەکێک لە ودواتریش میخائیل س
بە چڕیی لەسەر ئەو ،  بیریارانی کرێملین بوو

ی تر !"بیریار"، هەروەها دەیان  تیۆرییەی ئەنوسی
لە واڵتە سۆشیالیستەکان و هەندێک لە 

ی حیزبە شیوعییەکانیش بە "!ڕۆشنبیران"
لە . پیاداهەڵدان لەسەر ئەو تیۆرییەیان ئەنوسی

ئەو تیۆرییە ،  الی شیوعییەکانی عێراق و ناوچەکە
 .سلۆڤەوە ئەناسراوزیادتر بە ناوی س

ەتە ، نزیک ئەو تیۆرییە ، یان ڕاستتر ئەو سیاس
بوو لە فرێدمانیزمەوە ، 

فرێدمان ئەوە بوو کە لە  تیۆرییەکەی میلتۆن 
سروشتییەکان و کودێتا و  کاتی کارەساتە 
، یان کتوپڕەکاندا ،  گۆڕانکارییە گەورەکان 
دەستبوەشێنن ، لە ئەو  ئەبێت سەرمایەداران 
شڵەژان و تاساوییەدا ، تا  بارودۆخە ئاڵۆز و 

انی واڵتەکەیان گشتییەک ئەتوانن کەرتە 
بازاڕی ئازاد ، بەاڵم  بکەن بە تایبەتیی و 
گەشەکردنی  تیۆرییەکەی 
وەک شەڕی ساردەکەیان ،  ناسەرمایەداریی ، هەر 

ئامرازەکانی سەپاندنی ناوەڕۆکی هەردوو تیۆرییەکە ، . بەپێچەوانەوە بوو
نزیکەی هەر وەک یەک بوون ، بەاڵم فرێدمانیزم لەپێناوی سەرمایەداریی 

تدا ، گەشەکردنی ناسەرمایەدارییش بە ناوی سۆشیالیزمەوە لەپێناوی تایبە
 .سەرمایەداریی دەوڵەتییدا

 

 
 بۆریس پۆنۆماریۆڤ

 

 
 میخایل سوسلۆڤ   
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کە الیان وا بوو ،   وه یه و ڕوانگه ئه  ر له هه،  ت رانی حیزبی شیوعی سۆڤیه سه
جەنەراڵەکانی ئیندۆنێسیا ، میسر ، سوریا ، جەزائیر ، سودان ، عێراق و 

ێتاکردن دەسەاڵتیان گرتووەتە دەست ، ئەتوانن هەندێک واڵتی تر کە بە کود
کۆمەڵگەکانیان بەرەو سۆشیالیزم ببەن ، بەبێ تێپەڕبوون بە قۆناغی 

 .سەرمایەدارییدا
نمونەی تێوەگالنی حیزبە شیوعییەکانی سەربە ڕوس لە ئەو تیۆرییە 
سەقەتەوە هێجگار زۆرە ، بە نوسینی دەیان کتێب تەواو نابێت ، بەاڵم ئەوەی 

م باسەدا بە المەوە گرنگە ، تێوەگالنی سەرکردەکانی حیزبی شیوعی لە ئە
عێراقە بە ئەو تیۆری و سیاسەتە ماڵوێرانکەرانەوە ، ئەو سیاسەتانەی کە 
زیادتر لە جارێک بوون بە هۆی تراجیدیای گەورە بۆ گەالنی عێراق ، بێگومان 

 .بۆ شیوعییەکان خۆشیان پێش هەر کەسێکی تر
 

تەکانی ڕوس لە ڕوانگەی ئەو تیۆرییەوە ، لە ساڵی بۆلشەڤیکە لێنینیس
دا الیان وا بوو کە جەنەراڵ عەبدولسەالم عارفی کودێتاکەر بەسەر  1964

شۆڕشەکەی تەموزی عێراقدا ، قەالچۆکەری شیوعییەکانی عێراق ، ئەتوانێت 
 .کۆمەڵگەی عێراق بەرەو سۆشیالیزم ببات

دواتریش لە دوای کودێتاکەی جەنەراڵ ئەحمەد حەسەن ئەلبەکر و 
دا بەسەر جەنەراڵ عەبدولڕەحمانی  1968بەعسییەکان لە عێراق لە ساڵی 

برای عەبدولسەالم عارف دا ، بۆلشەڤیکەکانی ڕوس هەمان ئەو ڕایەیان هەبوو 
بێ  بهی عێراق  ڵگه کۆمه نتوان ئه ی عێراقعس حیزبی بهکە جەنەراڵ ئەلبەکر و 

  !ەنو سۆشیالیزم بب ره به دارییدا رمایه سه قۆناغی   ڕبوون به تێپه
ئەوە لە کاتێکدا بوو کە لێنینیستەکانی ڕوس سااڵنێک بوو ئەوەیان بینیبوو 
کە پەیڕەوکردنی ئەو تیۆری و سیاسەتە لە میسردا ، نەک هەر کۆمەڵگەی 

دا تێنەپەڕی ، میسری بەرەو سۆشیالیزم نەبرد و بە قۆناغی سەرمایەداریی
تەنانەت سەرمایەدارییەکی نوێشی لە میسردا دروستکرد کە تا ئەو کاتە 
: سەرمایەدارییەکی لە ئەو جۆرە لە فەرهەنگی ئابوری و سیاسیدا نەبوو

، چونکە سوپا بە تەواویی دەستیگرت بەسەر هەموو " سەرمایەداریی سەربازیی"
ڵگەی میسردا ، تا ئێستاش جومگەکانی پیشەسازیی ، بازرگانیی و دارایی کۆمە

هەر سوپا واڵت بەڕێوەئەبات ، ئەوە جگە لە ئەوەش کە پەیڕەوکردنی ئەو 
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 . سیاسەتە ، بوو بە هۆی لەناوبردنی شیوعییەکان و دیموکراتیی لە میسردا
 

کانی کارڵ هێنریخ  ئابورییه  ت دژی تیۆرییه نانه ته،  بوو دور  وه ڕاستییههەر لە ک نە  تیۆرییه و ئه
 !نموو حیزبێکی شیوعی مای دروستبوونی هه بنه  ی که هانڕ و تیۆری و بیروباوه ئه،  رکس بووما

 
  وه سێکی ناو کرێملینه ن که الیه  له  و کتێبه ئه  چونکه،  شدا وه ڵ ئه گه له

  ربه کانی سه شیوعییه  ی حیزبه و زۆربهحیزبی شیوعی عێراق ،  نوسرابوو
دوای   تیی له تایبه به،  کرد ئه "!ڕۆشنبیر"پێ  انندامانی زۆر ئه  به،  ت سۆڤیه

 .عسدا ی به که ره به  شدارییکردنی حیزبی شیوعی عێراق له هاوپەیمانیی و به
تیی  تایبه به،  کانی حیزبی شیوعی عێراق و کادێره  رکرده سه  ندێک له هه

کان  تییهسۆشیالیس  کانی واڵته خته مۆسکۆ و پایته  سااڵنێک بوو له  ی که وانه ئه
لێنینیست و ،  تیی ر مۆخ سۆڤیه تا سه،  ژیان ئهدا "مەدرەسە حیزبییەکان"لە 

،  تر بوونییستالین ستالین  ندێکیان له هه  ک که یه ڕاده  به،  ستالینیست بوون
 !بوو هه" و سۆشیالیزم ره داریی به رمایه کردنی ناسه شه گه"  یان به ڕێکی کوێرانه باوه

و و کادێران   رکرده کی زۆری سه یه کاتیشدا ژماره مان هه  بێگومان له
 .بوون  ته قه سه  و تیۆرییه دژی ئه،  ی واڵت وه ناوه  لهئەندامان 

چوار پەل کەوتبوونە ناو ئەو  لە سەرکردەکانی حیزب کە بە هەر "هەندێک"
،  ڕوسەوەلێنینیستەکانی گێژاوە فیکرییەی گەشەکردنی ناسەرمایەدارییەی 

لە )پەشیمانیی خۆیان بە نوسین  ،نیان بە ئەو هەڵەیەیاندا ناوە کەم و زۆر دا
تا ،  بەاڵم هەندێکیان وەک ئەبوشروق،  دەربڕیوە( کتێب و بیرەوەرییەکانیاندا

ئێستاش هەر نکۆڵیی لە کاریگەریی ئەو تیۆرییە لەسەر حیزبی شیوعی عێراق 
 !ئەکەن

 
هیچ پەیوەندییەکی بە گەشەکردنی ، ئەو بەرەیەی لەگەڵ بەعسدا : )ئەڵێتلوائي حجاسم ال

ۆرییە یتا کۆنگرەی سێیەمیش لە هیچ ڕێکخراوێکی حیزبدا باسی ئەو ت،  ناسەرمایەدارییەوە نەبوو
 (102)(..نەکراوە و لە ئەدەبیاتی حیزبیشدا باسنەکراوە

دا  1976گەشەکردنی ناسەرمایەداریی لە کۆنگرەی سێیەمی حیزب لە ساڵی : )هەروەها ئەڵێت
 (103)(..نوێنەر دژی بوون 33نوێنەر تەنیا  300لە کۆی دەنگی ،  بڕیاری لەسەر درا

ئەو سیاسەتە هاوپەیمانیی و  پەیڕەوکەرێکی سەرسەختیئەبوشروق وەک 
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تا ئەم زستانی تەمەنەشی هەر ،  بەرەییە ماڵوێرانکەرە لەگەڵ بەعسدا
 .هەاڵنە بەردەوامە لە داکۆکییکردن لە ئەو سیاسەتە

 
الثقافة "کە مانگنامەی  وە  1969هەیە لە شیوعییەکان کە هەر لە ساڵیکێ 

شەوە کە  1972بە ڕەسمیی لە عێراقدا دەرچوو ، هەروەها لە ساڵی " الجدیدة
لە بەرەکەی بەعس و  وناناڕتەنانەت دوای بە ڕەسمیی دەرچوو ، " بیری نوێ"

خاڵی یەکەمی  لە کۆبوونەوەکان و لە،  لە خەباتی چەکدارییش لە هەشتاکاندا
، یان ڕۆشنبیرکردن بوو کە بە عەرەبیی  ڕۆشبیریی"کۆبوونەوەکان کە 

جارێک لە جاران باسێکی کتێبە بێناوەڕۆکەکەی میخایل ،  بوو" التثقیف
 سلۆڤی نەخوێندبێتەوە؟وس

هات بۆ ،  ساڵ ئەبوو 18دا کوڕێکی گەنج کە هەر  1981ساڵی بەهاری لە 
هاوڕێ ئەحمەد مارف کە شەهید لە بواری حیزبییدا دایان بە  ،پێشمەرگایەتی 

پاش ماوەیەک ئەو هاوڕێیە . لە پێشمەرگایەتیدا ناسراوبوو بە مام ڕەسوڵ
ساڵە کتێبێکی سی  22،  ئەیوت ناچمە شانەکەی مام ڕەسوڵەوە،  بێزار بوو

هەر ئەیڵێت و  ،الپەڕەیی گەشەکردنی ناسەرمایەداریی بە دەستەوەیە 
ساڵ بوو مام ڕەسوڵ ئەندامی ساڵەهای ئەوە لە کاتێکدا بوو کە ! وەئەیڵێتە

 .کۆمیتەی ناوخۆیی پارێزگای سولەیمانیی بوو
دەیان جار لە ،  پێش بەرەکەش و دوای بەرەکەش، بەش بە حاڵی خۆم 

بەتایبەتیی لە ڕێکخراوە حیزبییەکانی ،  ڕێکخراوە جۆراوجۆرە حیزبییەکاندا
ماریۆڤ و ۆکانی ئەو تیۆرییە و کتێبەکانی پۆنوتووێژی باسە،  قوتابیاندا

 .سلۆڤم کردووەوس
،  لەگەڵ ئەوەشدا کە دەیان هەزار شیوعی ڕێکخراو شاهیدی ئەو ڕاستییەن

بەاڵم تا ئێستاش حەڵوایی و هاوشێوەکانی نکۆڵیی لە کاریگەریی تیۆرییە 
 لە بڕیاردانی سیاسەتەکانی "گەشەکردنی ناسەرمایەداریی"سەقەتەکەی 

حیزبی شیوعی تەنیا لە کاتێکدا کە نەک هەر ،  دا ئەکەندایەتی حیزبسەرکر
،  بەڵکوو تەواوی حیزبە شیوعییەکانی سەربە سۆڤیەت لە دنیادا،  عێراق

لێنینیستەکانی  کەوتنە ئەو داوی گەشەکردنی ناسەرمایەدارییەی بۆلشەڤیکە
کە  ڕوسەوە ، ئەوە جگە لە ئەوەش کە چەندان ڕژێم و جەنەراڵی کودێتاکەر

فڕیان بەسەر سۆشیالیزم و کۆمونیزمەوە نەبوو ، وەک جەمال عەبدولناسر ، 
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هەواری بۆمەدێن ، عەبدولسەالم عارف و ڕژێمەکانیان ، کەم و زۆر کەوتنە ناو 
 .ئەو زۆنگاوەوە

دۆکتۆر رحیم العجینة کە دەیان ساڵ ئەندامی سەرکردایەتی حیزبی شیوعی 
،  سباهي دەربارەی پەیمانی ئەلجەزائیرلە نامەیەکیدا بۆ عزیز ،  عێراق بوو

هەندێکیش لە سەرکردەکانی حیزب هەر بەردەوام ... : )ئەڵێت،  واتە سەردەمی پێش کۆنگرەی سێیەم
 (104)(..بوون لە وتندا لەسەر گەشەکردنی ناسەرمایەداریی بەرەو سۆشیالیزم

لەگەڵ ئەوەشدا حەڵوایی هەر ئەڵێت پێش کۆنگرەی سێیەمی حیزب بە هیچ 
ڕێکخراوەکانی و ڕاگەیاندنەکانیدا باسی گەشەکردنی ،  جۆرێک لە ناو حیزب

 !ناسەرمایەداریی نەکراوە
. ێتکی دروستکرد کە بەرنامەی حیزب دابڕێژۆنێیسمەکتەبی سیاسی کۆمی،  بۆ کۆنگرەی سێیەم)

،  صافيعبدالرزاق ال،  ئەندامانیش عومەر شێخ عەلی ،ەکە ۆنیسپێکهاتبوو لە زکي خیري سەرۆکی کۆمی
 (105)(..جاسم الحلوائي و دۆکتۆر رحیم العجینة، کاظم حبیب

سێ کەسی یەکەم ئەندامانی مەکتەبی سیاسی بوون ، سێ کەسی دووەمیش 
کاظم حبیب کادێری بااڵ ، ڕۆشنبیری ناودار و ئابوریزانێکی زیرەک و بەتوانا 

 .بوو، دووانەکەی تر ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی بوون
ەکە و دەوڵەمەندکردنی بەرنامە کۆمیسیۆنونی کارەکانی پاش تەواوبو

ڕێکخراوە کۆنفرانسەکانی گەاڵڵەکراوەکە لە الیەن ئەندامانی حیزبەوە لە ڕێی 
هەر وەک " ،بڕیارئەدرێت کە وەفدەکە بچێت بۆ مۆسکۆ ،  هەمەجۆرەکانیانەوە

وس ـەکانی ڕ"!عەبقەری"بۆلشەڤیکە بەرنامەکە پێشانی " حیزبە شیوعییە براکان
ڕەزامەندیی خۆیان لەژێر ڕۆشنایی گەشەکردنی  انیشو، ئەبدەن 

 !لەسەری دەرببڕن، ناسەرمایەداریی بەرەو سۆشیالیزمدا 
بێگومان ئەوەی یەک تاکە ڕۆژ حیزبایەتی کردبێت ، ئەو ڕاستییە ئەزانێت 
کە ئەو سەردانەی ئەو کۆمیسیۆنە بۆ مۆسکۆ ، بڕیاری کۆمیسیۆنەکە نەبووە ، 

 .بڕیاری مەکتەبی سیاسی حیزب بووە بەڵکوو ئەوە
لە مۆسکۆ ،  وەفدەکە جگە لە کاظم حبیب کە بە هۆی کارەوە نەیتوانی بچێت

وەفدێک کە لە الیەن کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی شیوعی )بە درێژایی چوار ڕۆژ لەگەڵ 
ەت لە لێکۆڵەری تایب،  الییڤپوەفدەکەی ئەوان بریتی بوو لە . کۆبووەوە،  سۆڤیەتەوە دانرابوو
نکۆ لێکۆڵەری تایبەت لە ێڕێژ،  سەرۆکی وەفدەکە بوو،  زمانی عەرەبییشی ئەزانی ،کاروباری عەرەبییدا

نیچیکین بەرپرسی پەیوەندیی نێوان حیزبی  ەهاو، هەربزوتنەوەی کۆمونیزم لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتدا 
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 (106)(..شیوعی سۆڤیەت و حیزبی شیوعی عێراق

ئەڵێت پێش کۆنگرە کەس باسی هەر  لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا حەڵوایی
لە کاتێکدا هەموو سیاسییەک ئەو ! گەشەکردنی ناسەرمایەداریی نەکردووە

ڕاستییە ئەزانێت کە هەڵبژاردنی ڕەوتێکی سیاسی و ئایدیۆلۆجیایی لە الیەن 
داڕشتنی ئەو سیاسەت و دواتریش  ،حیزبێکی گەورە و خاوەن مێژووەوە 

،  زادەی ڕۆژ و ساڵ نیە،  ۆگرامی حیزبەکەدائایدیۆلۆجیایە لە بەرنامە و پر
و کاری  واتە سەردەمێک و سااڵنێک پێشتر ئەو ڕەوتە بە کردەوە هەڵبژێرراوە

هەر ،  کەدا هێشتا نەنوسراوەناوخۆییە بەاڵم لە بەرنامە و پەیڕەوەپێ کراوە ، 
دا دوای کودێتاکەی   1968ساڵی وەک هاوپەیمانیی و بەرەکەی بەعس کە لە

بە  دا بوو بە واقیع  1972ەتاتکێ و وتووێژ دەستیپێکرد ، لە ساڵیبەعس سەر
 1976بەاڵم لە ساڵی بەشدارییکردنی دوو وەزیری شیوعی لە حوکمی بەعسدا ، 

چووە ناو پەیڕەو و " هاوپەیمانیی بەعس"ئەو سیاسەتە لە کۆنگرەی سێیەمدا 
بەڵگەنامەکانی بەرنامەکەی حیزب و هەروەها لە . وەی حیزبەپرۆگرامەکە

بە کودێتاکەی بەعسییەکان ،  دا گیرا 1970کۆنگرەی دووەمدا کە لە ساڵی 
دا بە دوو  1972لەگەڵ ئەوەشدا کە حیزب لە ساڵی بەاڵم ، " کودێتا"ئەوترا 

دوای کۆنگرەی شەش ساڵ وەزیر بەشداریی لە حوکمی بەعسدا کرد ، ئیتر 
بەرنامەکەی حیزبی شیوعی  لە بەڵگەنامەکان ولە کۆنگرەی سێیەمدا دووەم ، 

 !"شۆڕشی حەڤدەی تەموز"گۆڕا بۆ  عێراقدا ، کودێتاکەی بەعسییەکان
و  ی حیزبسکرتێر" سەالم عادل"دا لە دوای شەهیدبوونی  1964لە ساڵی 

بەعسییەکان ، ناسرییەکان و لە کودێتاکەی  حیزبزۆربەی سەرکردەکانی 
، لە یەکەم  دا 1963ی هەشتی شوباتنەتەوەپەرستەکانی عەرب لە 

کۆبوونەوەی دوای کودێتاکەدا ، ئەو ئەندامانەی کۆمیتەی ناوەندیی کە مابوون 
عەزیز  ، دراهەڵبژ یانناوەندیی نوێ ەکیکۆمیتەیو لە مۆسکۆ و پراگ ئەژیان ، 

کۆمیتەی ناوەندیی نوێ لە یەکەم بەیاننامەیدا ،  محەمەد بوو بە سکرتێر
 :ڕایگەیاند

بواری   کان له نوێیه  گۆڕانکارییه  کات که ئه  وه ندیی تێبینی ئه ی ناوه کۆمیتهواوی  ی ته وه کۆبوونه -)
میسر و   ر که به بگرێته  و ڕێیه بتوانێت ئه  که  خساندووه تیان بۆ عێراق ڕه رفه ده،  بییدا ره جیهانیی و عه

 . دارییه رمایه کردنی ناسه شه ویش ڕێی گه ئه،   زائیر گرتوویانه جه
ک  یه   تاکه  کان له وتنخوازه نیشتمانیی و پێشکه  ران و هێزه ری کارگه ماوه کخستنی جه بۆ یه وڵدان هه -
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  پێویسته،  زائیر میسر و جه  ک له وه،  کرێت کاندا ئه بییه ره عه  واڵته  ندێک له هه  ک له وه،  ڕێکخراودا
موو  هه  وه پێشیشیانه  کان و له شۆڕشگێڕه  هموو هێز هه  وان بێت که رفره کی وا به یه شێوه  به  و ڕێکخراوه ئه

 (107)(.. وه کان بگرێته شیوعییه  حیزبه
بۆ زیادتر ،  هێڵەکانی ژێر بڕگەکان لە سەرچاوەکەدا نین: تێبینی

 .سەرنجڕاکێشانی خوێنەر کێشاومن
 

تا ئێستاش و زۆری وەک ئەو ، جاسم حەڵوایی سەیر لە ئەوەدایە کە ئیتر 
بەتایبەتیی حەڵوایی کە  ەن ،وکردنی ئەو سیاسەتە ئەکهەر نکۆڵیی لە پەیڕە
لە ! لە ناو حیزبدا باسنەکراوەئەو تیۆرییە  ی سێیەمئەڵێت پێش کۆنگرە

بە ،  گیرادا  1976کە لە ساڵی  دوانزە دانە ساڵ پێش کۆنگرەی سێیەمئەوەتا کاتێکدا 
و لە ڕادیۆی مۆسکۆ و پراگەوە ، لە زمانی سکرتێرە نوێیەکەوە ئەو ڕەسمیی 

کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی . بڕیارەی کۆمیتەی ناوەندیی نوێ ڕاگەیانراوە
کرد بە بەرنامەی هەنوکەیی ئەو سەردەمە پەیڕەوکردنی ئەو سیاسەتەی نوێ 

حیزبی و ستراتیجیی حیزب، هەموو حیزبە شیوعییەکانیش بە ئەو سیاسەتەی 
 .شیوعی عێراق ئاگادارکران

بە ڕەسمیی ئەو سیاسەتە  1964 هەرچەندە پێش کۆبوونەوەکەی ئابی
بڕیارەکانی کۆبوونەوەکەی پێنج ساڵ پێشتریش ، بەاڵم ،  ڕانەگەیانرابوو

دەستپێکی بە کردەوە ،  دا 1959ساڵی  کۆمیتەی ناوەندیی لە تەموزی
 حەڤدە ساڵ  واتە،  ایەدارییە بووپەیڕەوکردنی ئەو سیاسەتی گەشەکردنە ناسەرم

سیاسەتە بە هەر چوار پەل لە عێراقدا لە تیۆری و پێش ئەو مێژووەی کە حەڵوایی ئەیڵێت ، ئەو 
 .نالیەن سەرکردایەتی حیزبی شیوعی عێراقەوە پیادەئەکرا

ی ئەو پەیڕەوکردنەی سیاسەتی گەشەکردنی ەکانزەقترین بەرهەم
سەرکزکردنی حیزبی شیوعی عێراق لەژێر سێبەری حوکمی  ، بریتی بوون لە ناسەرمایەدارییە
کە هەر لە ساڵی ، بەرەیەک  هاوپەیمانیی و چوونە بەرەکەی بەعسەوە ،قاسمدا ، هێڵی ئاب 

 وەوە بە بەشدارییکردنی حیزب بە دوو وەزیر لە حکومەتی بەعسدا  1972
ە کەوات،  ی حیزبی شیوعی دەستیپێکرد"بیری نوێ"دەرچوونی هەفتەنامەی 

کەس ،  دا 1976ئەوەی کە حەڵوایی ئەڵێت پێش کۆنگرەی سێیەم لە ساڵی 
و لە هیچ بە هیچ جۆرێک ،  باسی گەشەکردنی ناسەرمایەداریی نەکردووە

، لە ئەو بڕوایەشدا نیم کە لە ئەم  ناچێتە خانەی ڕاستییەوەقوژبنێکەوە 
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ەو سەردەمەدا ، نەک هەر شیوعییەک ، تەنانەت سیاسییەک هەبێت کە بە ئ
 .قسەیەی ئەو بڕوابکات

لە ناو حیزبە ،  کۆیلەیی فیکریی ئەم بۆ ئەو و هەمووشیان بۆ ڕوس
بەتایبەتیی لە ناو حیزبی شیوعی عێراقدا ،  شیوعییەکاندا بە ڕادەیەک بووە

ئەوەتا . کە هاوڕێ حەڵوایی ناتوانێت هەر وا بە ئاسانیی نکۆڵیی لێ بکات
هەر خۆی ئەڵێت لە کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی لە حوزەیرانی ساڵی 

 هەروەها" ثابت حبیب العاني ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی: )دا بڕیارئەدرێت 1960
بە هۆی ،  لە ئەندامیەتی سڕبکرێت "و.عەسکەریی حیزب ــ ن بەرپرسی مەکتەبی

لە ڕاستییدا  (108)(...کۆیلەبوونی فیکرییەوە بۆ عامر عبداللە کە یەکێکە لە سەرانی بەرهەڵستکار
 .ثابت و عامر هەردووکیان خەڵکی عانە بوون ، خزمیش بوون

ک هەر نە،  بۆ مۆسکۆ،  کۆیلەیی ئەو حیزبە شیوعییانەی سەربە ڕوس بوون
بەڵکوو لە زۆر ڕووەوە بە ڕادەیەک بوو کە وەک ،  تەنیا لە ڕووی فیکرییەوە

 .مناڵی سەر بێشکەش هەستیپێئەکرد،  کورد ئەڵێت
 
گەشەکردنی ،  گومانی تیادا نیە کە ئەگەر بزوتنەوەی کۆمونیزم و سۆڤیەتی پێشڕەوی)

 (109)(..و ڕێیەی نەئەگرتەبەرئەوا حیزبی شیوعی عێراقیش ئە،  ناسەرمایەدارییان نەگرتایەتەبەر
 

بزوتنەوەی ،  یان لە نەزانینەوە،  لێرەدا هاوڕێ حەڵوایی بە مەبەست بێت
لە کاتێکدا کە ئەو تیۆرییە ماڵوێرانکەرە ! کۆمونیزم پێش سۆڤیەتەکە ئەخات

لەبەرئەوەی کە ! نەک لە بزوتنەوەی کۆمونیزمەوە،  لە کرێملینەوە باڵوبووەوە
بۆیە هیچ دور نیە کە ،  لێنینیستێکی سەرسەخت ناسراو بووحەڵوایی وەک 

 یخوێنەری ناشارەزا لە ئەو بوارەدا وا لێ ەیو، بۆ ئەئەوە مەبەستی بێت 
تێبگات کە ئەو تیۆرییە ماڵوێرانکەرە لە سەرەتادا لە ناو بزوتنەوەی 

،  باڵوبووەتەوەلە الیەن یەکێک لە حیزبە شیوعییەکانەوە کۆمونیزمدا 
 !نەک بە پێچەوانەوە،  سۆڤیەت پەیڕەویکردووەدواتریش 

دان بە ئەوەدا ئەنێت کە حیزبی شیوعی دواجار گرنگ ئەوەیە کە حەڵوایی 
بەرنامە پەیڕەوی ناوخۆ ، سەرچاوەی ،  برای کانیعێراق وەک حیزبە شیوعییە

 .مۆسکۆ و بۆلشەڤیکەکانی ڕوس بوون، و بڕیارەکانیان 
  نه که سانی تر هێرشئه بەهادین نوری و که  مدا کاتێک که ی سێیه کۆنگره  له
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بوونی  عس و نه تی به کلکایه ،داریی  رمایه کردنی ناسه شه تی گه ر سیاسه سه
اڵم  به،  بوو  که ره دا دژی به 3791ساڵی   له  زەکي خیري ــ که)،  ناو حیزبدا  دیموکراتیی له

  ته سیاسه  داکۆکیی له  وه رمییه گه  به،  وه ایهرچمید رپه ڕی و به ــ ڕاپه  وه بایدابووه  پله 381دواتر 
، وێت مانه وێت و نه بمانه،  ش وه ئه  به،  ڵستکارانی رهه ر به سه  کرد و هێرشیکرده  که داڕێژراوه  کلکایەتییه

 (110)(..ڕوات ئه "داریی رمایه ڕێی ناسه"ر  سه له  ڵیدا که عسدا هه به  به
 
  له  هادین نوری بوو که به( 3)  ژماره،  دا ترۆتسکییانانه  راوێزخستنه پهخۆ  و چاالکییه رووی ئه سه  له)

ی  که ره نوێنه 01   س له که 97  ڕ به توانی باوه،  بوو  ته و تیۆری و سیاسه مدا دژی ئه ی سێیه کۆنگره
ئاشکرا   وا به... نگیاندا تی حیزب ده  و سیاسه  و تیۆرییه نگداندا دژی ئه ده  له ،کوردستان بهێنێت 

  (111)(....کرد ستیان پێئه مووان هه هه  کرد که تی ئه تی سۆڤیه دژایه
کەس لە کۆنگرەی سێیەمدا  59شایانی سەرنجە لێرەدا زەکی خەیری ئەڵێت 

واتە بە بەهادین خۆیەوە ،  دژی سیاسەتی گەشەکردنی ناسەرمایەداریی بوون
کەس کە نزیکەی هەموو نوێنەرانی ڕێکخراوەکانی کوردستان دژی ئەو  60

لە  ئەڵێتئەو ناڕەزاییە بچوک ئەکاتەوە و بەاڵم حەڵوایی ،  سیاسەتە بوون
، لە کاتێکدا جگە لە نوێنەرانی  کەس دژی بوون  33کۆنگرەکەدا تەنیا

کوردستان، چەندان نوێنەری تریش لە عێراقییەکان لە هەمان کاتدا دژی 
 .دەنگیاندا سیاسەتی گەشەکردنی ناسەرمایەداریی

 
سیاسەتی گەشەکردنی ناسەرمایەداریی کە زیانبەخشترین سیاسەتی 
لێنینیستەکانی ڕوس بوو بۆ حیزبە شیوعییەکان ، نزیکەی هەموو حیزبە 
شیوعییەکانی سەربە ڕوس کوێرانە پەیڕەویان کرد ، لە الیەکەوە بوو بە هۆی 

عییانە بە سەرکزیی لەژێر سێبەری دەسەاڵتە ئەوەی کە ئەو حیزبە شیو
سەربازیی ، فاشیست و دیکتاتۆرەکان و ئیسالمییەکاندا بژین ، لە الیەکی 
تریشەوە بوو بە هۆی دەیان تراجیدیای مەزن کە نەک هەر سەری زۆر حیزبی 

 .شیوعی گەورەی تیادا خورا ، بەڵکوو گەالنیشیان توشی تراجیدیای مەزن کرد
یسر ، سوریا ، عێراق ، ئیندۆنێسیا ، ئۆروگوای ، پێرو ، شیلێ تراجیدیاکانی م

و چەندان واڵتی تر کە ژمارەی قوربانییەکان چەندان میلیۆن بوون ، نمونەی 
گوێڕایەڵیی حیزبە شیوعییەکانی ئەو واڵتانە بوو بۆ ڕوس و پەیڕەوکردنی ئەو 

 ".لیزمگەشەکردنی ناسەرمایەداریی بەرەو سۆشیا"سیاسەتە ماڵوێرانکەرەی 
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پەیڕەوکردنی ئەو سیاسەتە لە الیەن حیزبە شیوعییەکانەوە کە لە چەرخی ڕوسدا بوون ، سیستماتیک 
بوو ، تەواوی سیاسەتە ناوخۆیی ، هەرێمیی و نێودەوڵەتییەکانیان ، تەواوی بەرنامەی هەنوکەیی ، 

 .ەدارییەدا دائەڕشتستراتیج و پەیڕەوی ناوخۆیان لەژێر ڕۆشنایی ئەو سیاسەتە گەشەکردنە ناسەرمای
 

ئەوەی کە جێی داخە ، ئەوەیە کە لە ئەنجامی بەردەوامیی ساڵەها ساڵەی 
پەیڕەوکردنی ئەو سیاسەتە لە الیەن هەندێک لە حیزبە شیوعییەکانەوە ، 
هەر وەک زۆربەی دیاردە کۆمەاڵیەتی ، سیاسی و ئابورییەکان ، ئیتر بوو بە 

یانە ، تا ئێستاش لەگەڵ ئەوەدا کە کەلتور و داب و نەریتی ئەو حیزبە شیوعی
سۆڤیەت و واڵتە سۆشیالیستەکان نەماون ، حیزبە شیوعییەکانیشیان زۆربەیان 
پوکانەوە، هەندێکیشیان هەر نەمان ، بەاڵم زۆربەی حیزبە شیوعییەکانی 
واڵتە دواکەوتووەکان ، وەک حیزبی شیوعی عێراق و لقەکەی کوردستانی ، هەر 

ەرکزیی لەژێر سێبەری دەسەاڵتە فاشیستە بەردەوامن لە ژیانی س
ئیسالمییەکان و خێڵ و بنەماڵە دەسەاڵتدارەکاندا ، بە هۆی نقومبوونیان لە 

 .قواڵیی ئەو کەلتور و داب و نەریتە خۆبەدەستەوەدەرییەدا
لە ئەنجامی ئەو هەڵە ئایدیۆلۆجیایی و ناچینایەتییە ماڵوێرانکەرانەی 

ڕۆشنبیرانی "ە شیوعییانە ، وەک کۆمەڵەیەکی دەیان ساڵەدا ، زۆربەی ئەو حیزب
یان لێهاتووە ، بێ جەماوەر ، بێ "پیرانی سیاسی"، یان کۆمەڵەیەکی " مارکسیی

چاالکیی ، بێ پالن ، بێ بەرهەم ، بێ گۆڕان و تازەگەریی ، ژیان لە چاوەڕێی 
لە هەڵبژاردنەکانیشدا کەمترین ڕێژەی دەنگەکان . مردندا بەسەرئەبەن

ی هەموو ئەو الیەنانەی کە خۆیان بە "گەلەکۆمەکێ"نانەت بە ئەهێنن، تە
 .ئەزانن، لە سەتا یەکی دەنگەکانی جەماوەری گەلەکەشیان ناهێنن" چەپ"
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