
هەر لە کوردستانی خۆماندا و دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران، 
هەژاریی تیۆری لەڕادەیەکدا بوو کە هەندێک لە هێزە سیاسییەکان پێیان 

وابوو ڕادەی ڕادیکاڵ بوون و چەپ بوون بەمە دیاری دەکرێ کە ڕێکخستنی 
خەبات بەگوێرەی قۆناغی شۆڕشی سۆسیالیستی دیاری بکەین. لە حالێکدا 
ئەوە فۆرماسیۆنی کۆمەڵگا بوو کە ئەم قۆناغەی دیاری دەکرد نەک ڕادەی 

چەپ بوون و ڕادیکاڵ بوونی هێزەکان.

مانای »میللی دێمۆکراتیک«بوونی خەباتی کورد 
  لە تێرمینۆلۆژی تێفکرینی چەپدا   

  

ئیسماعیل شەریفی  



گەلی  ڕزگاریخوازانەی  وەســفی خەباتــی 
کورد وەک خەباتێکی »میللی دێمۆکراتیک« 
بــە هۆی ئەندێشــەی قاســملووە هاتە ناو 
دیسکۆرسی سیاسیی حیزبی دێموکراتەوە. 
ئەم تێرمە سیاســییە هەم لــە کاتی ژیانی 
قاسملوودا و هەم دوای شەهیدبوونیشی بە 
شــێوازێکی بەرفراوان لە ئەدەبیاتی حیزبدا 
کەڵکــی لێ وەرگیراوە و وەک وەســفێکی 
بەڵگەنەویســت و خاوەن مانایەکی ڕوون و 
بێگرێ وگۆڵ بەکار هاتووە. لە تێگەیشــتنی 
گشتیدا »میللی«بوونی خەباتی کورد ئاماژە 
به فاکتەری نەتەوەیی ئەم خەباتە دەکات و 
»دێمۆكرات«بوونیشــی ئاماژه بە گرینگیدان 
به بایــەخ و مێتــۆدە دێمۆکراتیکەکان بۆ 

بردنە پێشی پێواژۆی خەبات دەکات. 
هــەر دوو ئــەم تایبەتمەندییانە ـ واتە 
نەتەوەیی بــوون و دامەزراوبــوون لەســەر 
مێتــۆدە دێمۆکراتیکــەکان ـ  لە خەباتی 
ڕزگاریخوازانــەی حیزبی دێمۆکراتدا بەدی 
دەکرێن، کەوابوو وەپاڵ دانیان به شــێوازی 
تێکۆشــان و هەڵســووڕانی حیــزب هەڵە 
نییە. بەاڵم ئەوەی ڕاســتی بــێ ئەم زاراوە 
تایبەتە، لە دیسکۆرسی چەپدا مانای قووڵتر 
و ســەرەکیتری خــۆی دەبینێتــەوە. ئەم 
دەســتەواژەیە جگە لەوەی دەتوانێ وەسفی 
خەباتــی گەلی کورد بێ، دەتوانێ ئاماژه به 
قۆناغێکی تایبەت لە ناو قۆناغەکانی شۆڕش 

و خەباتیشدا بکا.
قاسملوو وەک ڕووناکبیر و سیاسەتوان، 
کەسایەتییەکی چەپ بوو. واتە لە پاڕادایمی 
چەپەوە دەیڕوانییە بابەتە جۆراوجۆرەکان. لە 
فەلســەفەی مێژووەوە بگرە هەتا کاروباری 
ئابووری و شێوازی ڕێکخستنی خەبات و زۆر 
بابەتی دیکەش، لە دەالقەی ئەم پاڕادایمەوە 

بۆ ئەو، مانای خۆیان دەدۆزییەوە.
قاسملوو لەناو بەرەیەک لە سیاسەتوانان 
و ڕووناکبیرانــی کــورددا پێگەیشــت کە 
پاڕادایمــی زاڵیان بە هــۆی بیری چەپەوە 

بیچمی گرتبــوو. ئەو کات »چەپ بوون« بۆ 
ڕووناکبیرێکی کورد ڕێسا بوو و »دژە چەپ 
بوون« هــەاڵواردە بوو. لە هەر چوارپارچەی 
کوردســتاندا خەباتکارانی کــورد لە بەرەی 
چەپــدا خۆیــان دەدیتــەوە. جیاوازییەکە 
زیاتــر لەمەدا بوو که چەپــەکان خۆیان لە 
بەرەیەکی کوردســتانیدا دەدیتەوە یان لە 
بەرەیەکی سەرانســەریی ناو واڵتێکی وەک 
ئێران یان عێڕاقدا. زۆربەی خەباتکارە چەپە 
کوردەکان لە خەباتێکی کوردستانیدا خۆیان 
دەدیتەوە کە لەسەر بنەمای بیری چەپ بۆ 
نەتەوایەتی تێدەکۆشان.  البردنی ســتەمی 
بەشــێک لە خەباتکارە چەپە کوردەکانیش 
شــکانەوە بە الی خەباتی نەتەواتەتییان به 
چەشنێک ڕاســت ئاژۆیی و دووربوونەوە لە 
نۆڕمە ڕەسەنەکانی تێفکرینی چەپ دەزانی 
و زیاتر لە ڕێکخراوە سەرانسەرییەکان نزیک 
دەبوونەوە. ڕەنگــه بتوانین بڵێین نموونەی 
هــەرە بەرچــاوی خەباتکارانی دەســتەی 
یەکەم )چەپی نەتەوەیی( دکتۆر قاســملوو 
بــوو و نموونــەی ناســراوی خەباتکارانی 
دەســتەی دووەمیش )چەپی سەرانسەری( 

عەلی گەالوێژ بوو.
جیاوازیی تریش لەگۆڕێدا بوون. یەکێک 
لە گرینگتریــن جیاوازییەکان کە دەبوو به 
پێــوەری پۆلێن کرانی ڕێکخراوە چەپەکان، 
بریتی بوو لە ئایدۆلۆژیی ڕەســمی واڵتێک 
لە ئۆردووگای سۆسیالیســتی کە ڕێکخراوە 
چەپــەکان، ئایدۆلۆژیــی ئــەو واڵتەیان به 
مۆدێلی دروستی ئایدۆلۆژیی چەپ دەزانی.

دیــارە یەکەم واڵت کە نــەک هەر له 
کوردســتاندا بەڵکــوو لە هەمــوو جیهاندا 
وەکــوو مۆدێلێک بۆ رێکخــراوە چەپەکان 
چــاوی لێ کراوە، یەکیەتی ســۆڤیەت بوو. 
شۆڕشــی ١٩١7ی یەکیەتــی ســۆڤیەت 
و ســەرکەوتنی شۆڕشــگێڕە چەپەکان لە 
ڕووخاندنی سیســتمی تێزاری لە ڕووسیادا 
و هێنانە ســەرکاری سیســتمێک کە ببێ 
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بە جەمســەرێک بــە دژی هەموو جیهانی 
ســەرمایەداری، ڕووداوێــک نەبــوو کــە 
خەباتکارانی ئەو سەردەم لە هەر شوێنێکی 
جیهانــدا، بتوانــن ســەرنجی خۆیانی لێ 
بدزنەوە و بۆ الی ئەو ئارمانجه هان نەدرێن 
کە بیانــەوێ ئەو مۆدێلە ســەرکەوتووە لە 
واڵتی خۆشــیاندا تاقی بکەنەوە. بەرخۆدان 
و شــۆڕش و خەباتــی چەکــداری وەکوو 
تێکنۆلۆژییــەک چاوی لێ دەکرا کە هەموو 
واڵتێــک خاوەنی ئــەو تێکنۆلۆژییە نین و 
خەباتکارانی پڕۆفیشــناڵی واڵتان دەبوو ئەو 
ڕەســەن  ســەرچاوەیەکی  له  تێکنۆلۆژییە 
و باوەڕپێکــراوەوە وەربگــرن. دیــارە بیری 
چەپ، بیری خەبــات و بەرەنگار بوونەوە و 
لێنینیستەکانیش  مارکسیست  بوو.  شۆڕش 
لە سۆڤیەتدا توانیبوویان سیستمێکی کۆنی 
زەبەالح بڕووخێنن و دەستەاڵت بەدەستەوە 
بگرن و لە هەمووش گرینگتر ئامادەی ئەوە 
بوون تێکنۆلۆژییەکیــان ـ واتە تێکنۆلۆژی 
خەبات و شــۆڕش ـ وەکــوو پەکەیجێکی 
هەنــاردەی  باوەڕپێکــراو،  و  تاقیکــراوه 
شــوێنەکانی دیکەی جیهانیــش بکەن و 
بەم شــێوەیە واڵتان هەرچی زووتر و زۆرتر 
بهێننە ناو ئۆردووگایەکی سۆسیالیستی کە 

خۆیان پێشەنگ و ڕابەری بوون.
حیزبــی توودە لــە ئێرانــدا و حیزبی 
شــیووعی له عێڕاقدا لەســەر بنەمای ئەم 
گۆڕانکارییانــەدا پێک هاتبوون و ڕووگەیان 
یەکەتی ســۆڤیەت بوو. یەکیەتی سۆڤیەت 
هەتا ساڵی ١٩4٩ دەوڵەتێکی بێ ڕکەبەری 
سۆسیالیستی بوو. لەم ســاڵەدا مائۆ توانی 
کۆماری گەلی چیــن دابمەزرێنێ. نزیکەی 
دوو دەیە دواتر واتە لە دیەی 60ی زایینی 
و 40ی کۆچیدا، بەشێک لە هێزە چەپەکان 
لەســەر ئــەم بنەمایە پۆلێــن دەکران کە 
یەکیەتی سۆڤیەتیان به مۆدێلێکی باشتر بۆ 

تێفکرینی چەپ دەزانی یان چینی مائۆ؟ 
دوو هــۆکار ببوونــە هــۆی ئــەوەی 

بەرە بــەرە بیــری چەپی مائۆیــی بتوانێ 
وەکوو مۆدێلێکی ڕکەبــەر لەگەڵ مۆدێلی 
ســۆڤیەت خــۆی بســەلمێنێ. هــۆکاری 
یەکــەم زەبروزەنگێکــی لەڕادەبەدەر دوای 
کۆچــی دوایی لێنین لە ســۆڤیەت بوو کە 
وای کردبوو هێزی ڕاكێشــانی سۆڤیەت بۆ 
بزووتنــەوە خەباتکارەکان هەتا ڕادەیەک لە 
کەمی بدا. هــۆکاری دووەم ئەوە بوو که لە 
مۆدێلــی چینیدا وەرزێڕان و گوندنشــینان 
لەچاو کرێکاری پیشەسازی واتە پرۆلتاریادا 
گرینگایەتییەکــی زۆر زیاتریان پێ دەدرا و 
ئەرکی سەرەکیی خەبات دەکەوتە سەرشانی 
ئــەوان. ئەم بابەتە بــۆ خەباتکارانی واڵتانی 
جیهانی ســێهەم قانێکی زۆر گــەورە بوو. 
چونکه پڕۆلتاریا بەمانای ڕاستەقینەی خۆی 
لــە زۆریەک لە واڵتە دواکەوتووەکاندا پێک 
نەهاتبــوو. لە تێفکرینی چەپیشــدا هێزی 
ســەرەکی خەبات پڕۆلتاریا بوو. پڕۆلتاریا لە 
شارە پێشەسازییەکاندا بیچمیان دەگرت و 
ڕێکخراو دەبوون. کەوابوو لە واڵتێکدا ئەگەر 
شاری پێشەســازی نەبووایە و پرۆلتاریاش 
بە مانای ڕاســتەقینەی خۆی پێک نەهاتبا، 
بەگوێرەی ئەو مۆدێلــە لە بیری چەپ لەو 
والتەدا شۆڕشــیش سەری نەدەگرت. بەاڵم 
ئێســتا بەگوێــرەی مۆدێلی چینــی دەکرا 
ڕێکخســتنی شۆڕشــگێڕانە نە لە شــار و 
لەسەر دەســتی پرۆلتاریا بەڵکوو لە گوند و 
لەسەر دەستی وەرزێڕانی گوند بەڕێوە بچێ. 
ئەم بۆچوونــه بۆ زۆریەک لــە ڕووناکبیره 
خەباتکارەکانــی واڵتانی جیهانی ســێیەم 
مزگێنییەکی سەرخۆشــکەر بوو؛ هەواڵێک 
بوو بــۆ دەرچوون لە بنبەســتێکی تیۆری 
و عەمەلــی؛ مژدەی دەســت پێکردنەوەی 

خەبات و تێکۆشان بوو. 
هــۆکاری یەکەمین ئینشــعاب کە لە 
حیزبی توودەدا ڕووی دا، کێشــەیەک بوو 
کە لەســەر به مۆدێل زانینی سۆسیالیزمی 
یەکیەتی سۆڤیەت یان سۆسیالیزمی چینی 
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ســەری هەڵدا. حیزبی تــوودە هەر وەک 
پێش، یەکیەتی سۆڤیەتی به ڕووگەی خۆی 
دەزانی. بەاڵم »ســازمانی ئینقالبیی حیزبی 
تــوودە« کە لــە حیزبی توودە ئینشــعابی 
کردبــوو، ڕێکخراوێکــی مائۆئیســت بوو و 
سۆسیالیزمی چینی به مۆدێلێکی دروستتر 

بۆ ئەندێشەی چەپ دەزانی.
ســازمانی ئینقالبیــی حیزبــی توودە 
شوێندانانی لە کوردستانیشدا هەبوو. ئەوەی 
ڕاستی بێت یەکەم ئاشنا بوونی خەباتگێڕانی 
کــوردی ڕۆژهــەاڵت لەگەڵ ئەندێشــەی 
مائۆئیســتی به هۆی هەندێک لە ئەندامانی 
ئەم ڕێکخراوەوە بوو کە هاتبوونە کوردستان. 
یەکێک لەو ئەندامانه کوروش الشــایی بوو. 
شۆڕشگێڕانی حیزبی دێمۆکرات لە سااڵنی 
46 و 47، ناســیاوییان لەگــەڵ ئەندامان 
و ئەندێشــەکانی ئــەم ڕێکخراوەیە هەبوو. 
ئەندێشەی مائۆئیســتی دواتر لە ڕێکخراوه 
چەپــه ئێرانییــەکان وەکــوو ڕێکخــراوی 
پەیــکار و ڕێکخروای چەپی کوردســتانی 
وەکوو کۆمەڵەدا بناغــەی ئایدۆلۆژیکی ئەو 

ڕێکخراوانەی پێک دەهێنا.
بابەتێکی گرینگی دیکە کە دەبوو بەهۆی 
جیاوازی لە ڕێکخــراوە چەپەکاندا، جۆری 
خوێندنــەوەی گەشــە کردنــی چینایەتی 
لە کۆمەڵــگای ئێراندا بوو. لە ئەندێشــەی 
چەپدا کۆمەڵــگاکان بەگوێرەی ئەو قۆناغه 
ئابوورییانــەی بڕیویانــه و بەگوێــرەی ئەو 
فۆرماسیۆنە کۆمەاڵیەتییەی پێی گەیشتوون، 
بەسەر هەندێک قۆناغی وەک فیۆدال و بورژوا 
و سەرمایەدار دابەش دەکرێن. پرسیارێکی 
گرینگی بیرمەند و هەڵســووڕاوە چەپەکان 
ئــەوە بوو کــە کۆمەڵگای ئێرانــی زەمانی 
پەهلــەوی بەتایبــەت دوای بەڕێوەچوونی 
بەرنامــەی ئیســالحاتی ئــەرزی، چ جۆرە 
فیۆداڵە  کۆمەڵگایەکی  ئایــا  کۆمەڵگایەکە؟ 
یان پێی ناوەتە قۆناغی ســەرمایەدارییەوە؟ 
ئەگەر کۆمەڵگایەکی سەرمایەدارە، چ جۆرە 

سەرمایەدارییەک تێیدا زاڵە؟ 
پێــی  تــوودە  ئینقالبیــی  ســازمانی 
وابــوو کۆمەڵگای ئێــران تەنانــەت دوای 
بەرنامــەی ئیســالحاتی ئەرزیش هێشــتا 
هــەر کۆمەڵگایەکی فیۆداڵە و پێی نەناوەتە 
قۆناغــی ســەرمایەدارییەوە. بــەرەی نوێی 
خەباتــکارە چەپە ئێرانییــەکان کە هەم لە 
باری فیکرییەوە و هەم لەباری تەشکیالتی 
و ڕێکخســتنەوەوە لــە بەرەی پێشــووی 
چەپەکان تێیانپەڕاندبوو، ئەو کەسانە بوون 
کــە دواتر بناغــەی دامەزرانــی فیداییانی 
خەڵقی ئێرانیان دانابوو. ئەو کەسانە لە دوو 
ڕەوتی ســەرەکی پێک هاتبــوون کە دواتر 
یەکیان گــرت و فیداییانی خەڵقی ئێرانیان 
پێــک هێنا. ڕەوتی یەکــەم بازنەی دەوری 
بیژەنی جەزەنی بوو و ڕەوتی دووەم ئاڵقەی 
مەســعوودی ئەحمەدزادە و ئەمیرپەرویزی 

پوویان بوون.
هەر دوو ڕەوتی فیداییان بەپێچەوانەی 
ســازمانی ئینقالبیــی توودە پێیــان وابوو 
فۆرماســیۆنی  ئێــران،  کۆمەڵــگای  کــه 
ناوەتە  تێپەڕاندووە و پێــی  فیۆدالیســمی 
قۆناغــی ســەرمایەدارییەوە. دیــارە ئەوانە 
لەســەر ئەم بڕوایە بوون کە سەرمایەداریی 
ئێران به پێچەوانەی ســەرمایەداریی واڵتانی 
بەستراوەیە.  ســەرمایەدارییەکی  ڕۆژئاوایی 
ئەوان پێیان وابوو سەرمایەداریی بەستراوەی 
ئێران، پاڵی بە دەوڵەتی حاکم و بورژوازیی 
کۆمپــرادۆر داوە و ئەم بەرەو پێشــچوونه 
ڕواڵەتییە لە بنەڕەتدا خاوەنی خەسڵەتێکی 
پاشڤەڕۆیانه و کۆنەپەرســتانەیە. جیاوازیی 
فیکریی ئەم دوو ڕەوتــە لە دوو بواردا بوو. 
یەکەم، ڕەوتی ئەحمەدزادە و پوویان پێیان 
وابوو ئیسالحاتی ئەرزی ناتەبایی چینایەتی 
لە ئێراندا قووڵتــر کردووەتەوە و بەم هۆیە 
دەست پێکردنی خەباتی چەکداری دەتوانێ 
چەخماخەی شۆڕشــێکی سەرانسەری لەم 
کۆمەڵگا دوو جەمســەرییەدا لێ بدا.  بەاڵم 
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بیژەنــی جەزەنی پێــی وابــوو بەرنامەی 
ئیســالحات بەڕاســتی هەتــا ڕادەیــەک 
شوێندانەر بووە و مەودای نێوان چینەکانی 
کەمتر کردووەتەوە و ئەگەرچی جەزەنیش 
خەباتی چەکداری ڕەت نەدەکردەوە، بەاڵم 
پێی وابوو ئەو خەباتە دەبێ خۆی بە چەندین 
قۆناغدا تێپەڕێ و وەک ڕەوتی ئەحمەدزادە 
و پوویان پێی وانەبوو خەباتی چەکداری لە 
یەکەمین قۆناغی خۆیدا تەشەنە دەستێنێ 

و سەرانسەری دەبێتەوە.
جیاوازیی دووەم لەو دروشمانەدا بوو کە 
ئەم ڕەوتانە کردبوویانن بــه دوورەدیمەنی 
خەباتی درێژخایەنی خۆیان. دروشمی ڕەوتی 
جەزەنی ئەمە بوو: »بڕووخێ دیکتاتۆریی شا 
و پشتیوانە ئەمپریالیســتەکانی«. دروشمی 
ڕەوتی ئەحمــەدزادە ئەمە بــوو: »بڕووخێ 
ئەمپریالیسم و سەگە زنجیرکراوەکانی«. لە 
بــەراورد کردنی نێوان ئەم دوو دروشــمانه 
هەندێک ڕاســتیمان بــۆ ڕوون دەبێتەوە. 
جەزەنــی ئەگەرچی پێی وابوو سیســتمی 
سیاسیی ئێران بەستراوەتەوە به زلهێزەکان، 
بەاڵم هەتــا ڕادەیەکی زۆریــش دەیتوانی 
مەنتیقی دەروونیی سیستمی سەرەڕۆی زاڵ 
بەسەر ئێراندا ڕەچاو بکا. جەزەنی سیستمی 
پاشــایەتی لە خزمەتــی ئەمپریالیســمدا 
دەدیــت بەاڵم پێی وا نەبوو ئەو سیســتمە 
هیچ ئیرادەیەکی سەربەخۆی نییە و ورد و 
درشتی ئاراستە و سیاسەتەکانی لە دەرەوە 
بۆ دیــاری دەکرێ. لەبەرانبەر ئەم ڕوانینەدا 
ڕەوتی ئەحمەدزادە هیچ حیســابێکی ـ نە 
کەم و نە زۆر ـ بۆ سیســتمی زاڵ بەســەر 
ئێرانــدا نەدەکــرد و پێی وا بــوو ئیرادەی 
سیاســیی ســەرەکیی ئەو هێــزەی وەکوو 
خودایەک قەدەری ئەم واڵتە دیاری دەکات، 

هەر ئەمپریالیستەکانن. 
هەموو ئەم باسانە بۆیە ورووژان هەتا ئەم 
ڕاستییە پێشانی خوێنەر بدەین لە ڕێکخراوە 
سیاسییەکاندا، هەر چەشنە هەڵوێست یان 

کردەیەکی سیاسی لەسەر شیکاریی وردی 
کۆمەڵگا و سیستمی زاڵ بە سەر کۆمەڵگادا 
خەباتی  مەیدانــی  کۆمەڵــگا  دامــەزراوە. 
سیاسییە، بەاڵم ئەم کۆمەڵگایە مەیدانێکی 
تەختــی بێ پێداویســتی نییە کــە هێزە 
بیانەوێ  سیاسییەکان بە هەر شــێوەیەک 
تێیــدا هەڵبســووڕێن. هــەر کۆمەڵگایەک 
خاوەنی پێکهاتەی خۆی و خاوەنی کۆمەڵە 
پێداویستییەکی تایبەت بەخۆیەتی کە ئەم 
پێکهاتە و پێداویســتییانە، لە بیچم دان به 
چوارچێوەی خەباتی سیاســی شوێندانەرن. 
پێچەوانەی ئەمە دەبێتە »ئیرادە تەوەرییەکی 
ڕووت«. لە ئیرادە تەوەریــی ڕووتدا ئەوەی 
گرینگــی پێ دەدرێ ویســت و داخوازیی 
بکەرە سیاســییەکانە و ئەوەی پشت  گوێ 
دەخرێ پێداویستی و داخوازیی کانتێکستە 
کۆمەاڵیەتییەکەیە. هێزی سیاســیی ئیرادە 
تەوەرەکان زۆرتر وەکوو ئەســتێرەیەک بۆ 
ماوەیەک دادەگیرســێ بەاڵم زوو دەخوشێ 

و دەکوژێتەوە.
ئەمە که دروشــمی ڕووخانی سیســتم 
بدرێت یــان نەدرێت، شــەڕی چەکداری 
بکرێــت یــان نەکرێــت، لــە بزووتنەوەدا 
هاوپێوەندیــی هێــزە کۆمەاڵیەتییەکان به 
چ شــێوەیەک بێت و ڕابەرایەتی بزووتنەوە 
بســپێردرێتە کامە چینی نــاو کۆمەڵگا و 
زۆر بابەتــی هەندەکــی و هەمەکی دیکە، 
هەموویان بەســتراونەتەوە بەو شیکارییەی 
لــە پێوەندییەکانی ناو کۆمەڵگا و لە جۆری 
سیســتەمی سیاسیی زاڵ بەسەر کۆمەڵگادا 
دەکــرێ. هێزێکی سیاســی کــە ڕۆژێک 
دروشمی ڕووخانی سیستم دەدا و ڕۆژێکی 
دیکە پێی باشە بە جێبەجێ بوونی ئەسڵێکی 
یاســای بنەڕەتی قایل بــێ، ڕۆژێک خۆی 
بە دەســتپێکەر و دەسپێشخەری خەباتی 
چەکداری دەزانێ و ڕۆژێکی دیکە خەباتی 
چەکداری بــە بێ کەلک دەزانــێ، هەر لە 
بنەڕەتدا کردەوە و هەڵوێستەکانی دامەزراو 
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لەسەر هیچ خوێندنەوە و شیکارییەکی قووڵ 
و وردی سیستم و کۆمەڵگا نییە. هەڵوێستی 
ئەوانە زۆرتر بەستراوەتەوە بە دوایین قسە و 

باس و بۆچوون که دەیبیستن.
باسێکی گرینگ لە ئەدەبیاتی سیاسیی 
چەپ بریتی بوو لە چۆنیەتی ڕێکخســتنی 
هاوپێوەندیی نێوان چینە کۆمەاڵیەتییەکان 
و ئەسپاردنی ڕۆڵی ڕێبەری و پێشەنگایەتی 
بە یەکێک لە چینە کۆمەاڵیەتییەکان. دیارە 
لــە تێفکرینی چەپدا ئایدیالــی جوواڵنەوە 
ئەمە بوو کــە ڕابەرایەتی جوواڵنەوە بدرێتە 
دەســتی پێشــەنگترین چینی کۆمەڵگا کە 
لە ڕوانگەی ئەوانەوە چینــی پرۆلتاریا بوو. 
بەاڵم ئەم ئایدیالە هەمیشە وەدی نەدەهات. 
چونکه پرۆلتاریا له هەمــوو کۆمەڵگایەکدا 
وەکوو یەک گەشەی نەکردبوو. لە هەندێک 
کۆمەڵگادا هــەر لە بنەڕەتدا چینێکی وەک 
کرێکاری پیشەســازیی وشــیار و هەڵسووڕ 
لەگۆڕێدا نەبــوو. لە هەندێــک کۆمەڵگای 
تــردا چینــی کرێــکار پەیدا ببــوو، بەاڵم 
ئەوندە بەهێز نەبوو جڵەوی جوواڵنەوەیەکی 
بەرباڵو بگرێتە دەست و شۆڕش بگەیێنێتە 

سەرەنجام و سەری بخا. 
بەم پێیە لە پاڕادایمی چەپدا کۆمەڵگاکان 
بەگوێــرەی چۆنیەتــی هاوپێوەندیی نێوان 
چینــە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ سەرخســتنی 
بەســەر سێ  سەرانســەری،  شۆڕشــێکی 
دەستەدا دابەش دەبوون یان باشترە بڵێین 
لە ســێ قۆناغی جیــاوازدا پۆلێن دەکران. 

قۆناغەکان ئەمانە بوون:
 قۆناغی دێمۆکراتیکی میللی
 قۆناغی دێمۆکراتیکی گەل

 قۆناغی شۆڕشی سوسیالیستی
دیارە لە ڕوانگەی چەپەوە پێشکەوتووترین 
قۆناغ، قۆناغی شۆڕشــی سۆسیالیستی بوو. 
لەم قۆناغــەدا چینی کرێکار بە ئاســتێک 
لە پێگەیشــتوویی و تەکامول دەگەیشــت 
که بتوانــێ بە تەنیا و بــێ یارمەتی چین 

و توێژەکانــی تــری کۆمەڵــگا، جڵــەوی 
شــۆڕش بگرێتە دەست و سەری بخا. بەاڵم 
ئەگەر چینی کرێکار بەم ئاســتە لە گەشە 
لەگەڵ  هاوبەنــدی  دەبووایە  نەگەیشــتبا، 
چینەکانــی تری کۆمەڵگادا ســاز بکردایە. 
ئەم هاوبەندی و یەکگرتنەش دوو شێوازی 
هەبوو. یان چینی کرێکار هاوبەندی لەگەڵ 
چینەکانی تری کۆمەڵگادا ساز دەکرد بەاڵم 
هەر خۆی دەبوو به ڕێبەر و پێشەنگی خەبات 
کە ئەمە دەبوو بــه »قۆناغی دێمۆکراتیکی 
گەل« یان بە بێئەوەی ڕابەرایەتی شــۆڕش 
وە ئەســتۆ بگرێ، هاوبەنــدی لەگەڵ هێزە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی تردا دەکــرد، ئەمەش 
دەبــوو به قۆناغــی »دێمۆكراتیکی میللی«. 
کەوابوو پێناســەی قۆناغەکان بەم شێوەیە 

بوو:
 قۆناغی میللــی دێمۆکراتیک: خەبات بە 
هاوبەندی هەموو هێــزە کۆمەاڵیەتییەکان 
)وردە بــورژوازی، بورژوازیــی مام ناوەندی، 
چینــی کرێکار، وەرزێــڕان و ڕووناکبیرانی 
ڕۆڵــی  و  دەچــوو  بەڕێــوە  شۆڕشــگێر( 
ڕێبەرایەتیش لە دەســتی چینی کرێکاردا 

نەبوو.
 قۆناغــی دێمۆکراتیکی گــەل: هاوبەندی 
لەگەڵ هێزە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکە دەکرا 

بەاڵم پێشەنگی خەبات چینی کرێکار بوو.
 قۆناغی شۆڕشــی سوسیالیســتی: چینی 
کرێکار ئەوەندە پێشکەوتوو و بەهێز بوو کە 
پێویستی به هاوبەندی لەگەڵ هیچ هێزێکی 
کۆمەاڵیەتــی دیکە نەبــوو و توانای ئەوەی 
هەبوو بە تەنیا خەباتی بکردایه و شۆڕشــی 

سەرخستبایە.
هەڵبژاردنــی یەکێک لەم قۆناغانە پێوەندی 
بە ڕادەی چەپ بوونــی ڕێکخراو و ڕێبەرە 
چەپــەکان نەبــوو. واتــە وا نەبــوو ئەگەر 
ڕێکخراوێــک چەپێکی ڕادیــکاڵ بایە یان 
ڕێبەڕێک زۆر چەپ بایە بژاردەی شۆڕشــی 
سوسیالیســتی هەڵبژێــری و ئەگەر کەمتر 
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چەپ و ڕادیکاڵ بایە، قۆناغی دێمۆکراتیکی 
گەل یــان دێمۆکراتێکی میللی هەڵبژێرێ. 
هەموو هێــزە ڕادیکاڵ و شۆڕشــگێڕەکان 
شۆڕشــێکی  کردنــی  ســاز  ئامانجیــان 
سەرانســەری بــوو. بەاڵم ئــەوە چۆنیەتی 
فۆرماســیۆنی زاڵ بەسەر کۆمەڵگادا بوو کە 
دیاری دەکرد کۆمەڵگا لە کامە قۆناغدایە و 
باشترین ستراتێژی و جۆری ڕێکخستن بۆ 

خەبات کامەیە.
هەر لــە کوردســتانی خۆماندا و دوای 
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران، 
هەژاریــی تیــۆری لەڕادەیەکــدا بــوو کە 
هەندێک لە هێزە سیاسییەکان پێیان وابوو 
ڕادەی ڕادیکاڵ بــوون و چەپ بوون بەمە 
دیــاری دەکــرێ کە ڕێکخســتنی خەبات 
بەگوێرەی قۆناغی شۆڕشــی سۆسیالیستی 
دیاری بکەین. لە حالێکدا ئەوە فۆرماسیۆنی 
کۆمەڵگا بوو کە ئەم قۆناغەی دیاری دەکرد 
نەک ڕادەی چــەپ بوون و ڕادیکاڵ بوونی 

هێزەکان.
لە  کوردســتانی  کۆمەڵگای  قاســملوو 
قۆناغــی میللی دێموکراتیکــدا دەدی و لە 
لێدوانەکانیدا هەوڵی  زۆربەی نووســراوە و 
دەدا ئەم بابەتە بە زمانێکی ڕوون و شەفاف 

شی بکاتەوە.
داکۆکیی زۆری قاســملوو لەسەر ئەوە 
بوو کە ڕوونی بکاتەوە بۆچی لەگەڵ ئەوەی 
حیزبــی دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێران 
حیزبێکــی چــەپ و سوسیالیســتە، بەاڵم 
حیزبێکی کۆمۆنیســت نییە و هەر بەتەنیا 

حیزبی کرێکاران و زەحەمەتکێشان نییە؟
دیارە واڵمێکی زۆر ساکاری ئەم پرسیارە 
لە ڕوانگەی قاســملووە ئەوە بوو کە حیزبی 
دێمۆکرات هاوکات بۆ البردنی ســێ جۆرە 
ســتەمی مەوجوود خەبات دەکات: ستەمی 
نەتەوایەتی، ســتەمی چینایەتی و ستەمی 
سیاسی. ڕێگای البردنی ستەمی نەتەوایەتی 
دابین کردنی مافی چارەی خۆنووســین لە 

قالبی خودموختاریدا بوو. ستەمی چینایەتی 
به هۆی جێبەجێ کردنی پرەنســیپەکانی 
ســتەمی  و  دەســڕایەوە  سوســیالیزمەوە 
سیاســیش بەهۆی پێڕەو کردنی ڕێوشوێنە 
دێموکڕاســییەوە چارەسەر  گشــتییەکانی 

دەکرا. 
حەقیقەتێکی زۆر سادە لەالی قاسملوو 
ئــەوە بــوو کــە حیزبێک کە بــۆ ڕزگاری 
نەتەوەیــی و البردنی ســتەمی نەتەوەیی 
کار دەکات ـ تەنانــەت ئەگــەر لە ناو ئەم 
سەرمایەداری  پێوەندییەکانی  نەتەوەیەشدا 
تەواو شکڵیشی گرتبێ و چینێکی کرێکاری 
گــووراو و زۆر هەڵسووڕیشــی هەبــێ ـ  
ئەم حیزبــە ناتوانێ هەر بــە تەنیا حیزبی 
چینێکــی دیاریکــراو بێ. بۆ گەیشــتن به 
ڕزگاریــی نەتەوەیی دەبــێ یەکگرتوویی و 
هاوئاهەنگییــەک لە نێــوان هەموو چین و 
توێژەکانی کۆمەڵگا لــە وەرزێڕ و کرێکاری 
بــورژوای  و  وردەبــورژوا  و  پیشەســازی 
مامناوەندی و ڕووناکبیرانی شۆڕشگێردا ساز 

بێ.
پاراگرافەوە  بــەم  کورتەباس  نامیلکەی 

دەست پێ دەکا:

»یەکەم پرسیار کە دێتە پێش ئەمەیە 
کــە حیزبی دێمۆکراتی کوردســتانی 
ئێران کــە حیزبێکی »مارکسیســت« 
یان »مارکسیســت ـ لێنینیست« یان 
»کۆمۆنیست« و بەگشتی حیزبی چینی 
کرێکار نییە، بۆچی باسی سۆسیالیزم 

دەکا؟« )کورتەباس، 7(

وەک باســمان کــرد زۆربــەی هەڵگرانی 
ئەندێشــەی چــەپ و مارکسیســتی لــە 
کوردســتاندا لە هەژارییەکی لەڕادەبەدەری 
تیۆریدا بوون، بەم حاڵەشەوە بۆچوونەکانی 
خۆیان بەشــێوەی کۆمەڵــە حەقیقەتێکی 
نەگــۆڕ و گشــتگیر دەدی و  و  قەتعــی 
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بــە نیســبەتی بۆچوونەکایــان لەوپــەڕی 
دۆگمبووندا بوون. قاســملوو ڕاســتەوخۆ و 
ناڕاســتەوخۆ لە نووســراوە و لێدوانەکانیدا 
دەیویست ناڕاست بوونی دوو بۆچوونی هەڵە 

نیشان بدا.
بۆچوونــی هەڵەی یەکــەم ئەوە بوو کە 
زۆربــەی مارکسیســتە کــوردەکان پێیان 
وابــوو لــە ســێ قۆناغــی دێمۆکراتیکی 
میللــی و دێمۆکراتیکی گەلــی و خەباتی 
سۆسیالیستیدا، دوو قۆناغی یەکەم و دووەم 
هــەر لە بنەڕەتدا شۆڕشــی هیــچ گەلێک 
بە ســەرەنجام ناگەیەنن و هەر شۆڕشێک 
ئەگەر بیەوێ ســەربکەوێ دەبێ به قۆناغی 
ســێیەمدا تێپەڕێ؛ واتە چینــی کرێکاری 
پێشــڕەو، هەمیشــە بێ یارمەتــی چین و 
توێژەکانــی دیکەی کۆمەڵــگا و هەر خۆی 
بــە تەنیا دەتوانێ شۆڕشــەکە بەڕێوە ببا و 

سەریشی بخات. 
لە بۆچوونــی هەڵەی دووەمدا هەندێک 
لە مارکسیســتە کــوردەکان دانیان بەوەدا 
دێنا کە لە هەندێک حاڵەتدا قۆناغی یەکەم 
و دووەمیش بۆیان هەیە شۆڕشــی گەلێک 
ســەربخەن، بەاڵم  شۆڕشی گەلی کورد لە 
قۆناغی ســێیەمدایە و هەر شۆڕشــێک لە 
زەحمەتکێشان  دەبێ  بکرێ،  کوردســتاندا 
بــە بێ یارمەتــی وەرگرتن لــە چینە مام 
ناوەندییەکان و بە سڕینەوەی ئەوان بیانکات. 
قاسملوو بۆ نیشاندانی ناڕاستیی بۆچوونی 
یەکــەم، ئەو شۆڕشــە چەپانەی بــە نموونە 
دێنــاوە کە بە بــێ پێشــەنگ بوونی چینی 
کرێــکار و تەنانــەت بــە بێ ئــەوەی چینی 
کرێکار لەو واڵتانەدا گوورابێ، سەرکەوتوون. 
دوو نموونەی هەرە بەرچاو لەو شۆڕشــانە لە 
ڕوانگەی قاسملووە لە مەغوولستان و کووبادا 
ڕوویان دابوو. لە ساڵی ١٩2١ لە مەغوولستاندا 

شۆڕش سەرکەوت. دکتۆر دەنووسێت: 

»لــە زەمانی ســەرکەوتنی شۆڕشــی 

گەلیدا، مەغوولستان نەک هەر چینی 
کرێکاری لێ نەبــوو، بەڵکوو بەنموونە 
یەک کارگەشــی لێ نەبــوو. هەموو 
شوان و کۆچەر بوون.« )کورتەباس، 6٩(

لێــرەوە دکتۆر قاســمڵوو ڕووی قســەی 
دەکاتە ئەو مارکسیســتە کوردانەی کە لە 

هەژارییەکی تیۆریکی بەرچاودا بوون:

»ئەگەر ئەم بۆچوونه لە مەغوولســتان 
ســەرکەوت کــە نە حیزبــی چینی 
کرێــکاری لــێ بــوو و نــە تەنانەت 
حیزبێکــی وەک حیزبی دێمۆکرات و 
نە ئەسڵەن هیچ ڕێکخراوێکی سیاسی 
دیکە و ئەگەر ئێستا مەغوولستان بۆتە 
ئەوەیە  مانای  سوسیالیستی،  واڵتێکی 
 مێژوو ئەو دوگمەی ڕەت کردۆتەوە کە 
دووپاتــی  ناشــارەزا  الوی  هێنــدێ 

دەکەنەوە« )کورتەباس، 6٩(

نموونــەی دووەم کــە لــە شۆڕشــەکەی 
نموونــەی  بەرچاوتــرە،   مەغوولســتانیش 

کووبایە: 

»لە ســاڵی ١٩5٩دا شۆڕشی کووبا به 
سەرۆکایەتی فیدیل کاسترۆ سەرکەوت. 
ئەم شۆڕشــە لە الیەن هیچ حیزبێکی 
چینی کرێکارەوە ڕێک نەخرابوو. نەک 
هەر ئەوە، فیدیل کاســترۆ لە ســاڵی 
١٩5٩ و ١٩60دا دژی کۆمۆنیست و 
دژی یەکیەتی سۆویەتی و واڵتەکانی 
سۆسیالیستی بوو ]...[ کاتێک فیدیل 
کاسترۆ دەســتی کرد به شۆڕش، نە 
ڕێکخراوی هەبوو نە حیزبی پێشڕەوی 
هەبــوو و نە نوێنــەری چینی کرێکار 

بوو.« )کورتەباس، 70ـ6٩( 

هەتا ئێرە قاسملوو ویستوویەتی ئەوە نیشان 
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بدا کــە ڕەت کردنــەوەی دوو قۆناغەکەی 
دیکەی شــۆڕش و پاوان کردنی شــۆرش، 
هــەر بە تەنیا لــە شۆڕشــێکدا کە چینی 
کرێــکار بۆخۆی و بێ  یارمەتــی وەرگرتن 
لــە چیــن و توێژەکانی دیکە بە شــێوەی 
مۆنۆپۆل بەڕێوەی ببا، لە مێژوودا نموونەی 
هەڵوەشێنەرەوەی هەیە و هەر بۆیە هەڵەیە. 
ئێســتا دێتە سەر شــی کردنەوەی ئەوە کە 
بۆچی لە کوردستاندا خەباتی ڕزگاریخوازانە 
ناتوانــێ به قۆناغــی ســێیەمدا تێپەڕێ و 
دروســت تر ئەوەیــە کە خەباتــی کورد بە 

قۆناغی میللی دێمۆکراتیکدا تێبپەڕێ. 
ئیستداللی ئەو لەم بارەیەدا، دەکرێ بە 

دوو بەش دابەش بکەین:
لە بەشــی یەکەمی  یەکەم. قاســملوو 
بەڵگاندنەکەیــدا دەیــەوێ نیشــان بــدا، 
بەدەســتەوە گرتنــی جڵەوی شــۆڕش بە 
هــۆی چینــی کرێــکاری شۆڕشــگێرەوە 
لــە کۆمەڵگایەکــدا دەکــرێ ڕووبــدا کە 
سیســتمێکی  وەکــوو  ـ  ســەرمایەداری 
موناســباتی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــیـ  بە 
تەواوی تێیدا گوورابــێ و چینێک بە ناوی 
ســەرمایەدار و چینێکیش بە ناوی کرێکار 
لە هەناوی ئەم کۆمەڵە موناسباتەوە سەریان 
هەڵدابێ. ئینجا ئــەو چینە بیچم گرتووەی 
کرێکار یان پرۆلتیاریا لە کۆمەڵگایەکی ئەوتۆدا 
ئەگەر هەندێک مەرجی دیکەی ودەســت 
هێنابێ دەتوانێ جڵەوی شــۆڕش وەدەست 
بگرێ. لە ڕوانگەی قاسملووەوە لە کۆمەڵگای 
کوردستاندا ئەگەرچی یەکەمین نیشانەکانی 
پەڕینەوە بۆ موناسباتی سەرمایەداری وەدی 
هاتــووە بەاڵم ئــەم پەڕینەوەیە هێشــتا لە 
سەرەتای خۆیدایە و ئەوەی راستی بێت نە 
ڕاســتەقینە وەک چینێکی  سەرمایەدارانی 
گووراو و نە کرێکاران وەک چینێکی ڕسکاو 

لە کوردستاندا هەن.

»ڕاســتە کــە کۆمەڵی کــوردەواری 

پێی ناوەتــە قۆناغی ســەرمایەداری، 
بــەاڵم هێشــتا خــۆی بە تــەواوی 
ســەردەمی  پێوەندییەکانــی  لــە 
نەکــردووە.  ڕزگار  دەرەبەگایەتــی 
تەرکیبــی کۆمەاڵیەتــی واڵتەکەمان 
کۆمەڵــی  چینایەتــی  تەرکیبــی  و 
ئێمــە، جیاوازییەکی تــەواوی لەگەڵ 
کۆمەڵێکــی ســەرمایەداری هەیــە« 

)کورتەباس، ٣7(

قاسملوو بە زمانێکی زۆر ساکار ئەو ڕاستییە 
شــی دەکاتەوە کــە هــەر دەوڵەمەندێک، 
سەرمایەدار نییە و سەرمایەدار بوون لەباتی 
ئەوەی وەســفی کۆمەڵێک لــە مرۆڤەکان 
بێ، وەسفی جۆرێکی تایبەت لە پێوەندییە 

کۆمەاڵیەتییەکانه:

»مارکــس کــە لــە شــی کردنەوەی 
نایگاتێ،  کەس  هیچ  ســەرمایەداریدا 
پێوەندیەکی  ســەرمایەداری  دەڵــێ: 
کۆمەاڵیەتییــە. ئــەم تەعریفه ڕەنگه 
لەبەرچاوی ئەو کەسانە کە هەر باسی 
سەرمایەدار کرا، فەوری گیرفانی پڕ لە 
دراو و موڵــک و ماڵیان وەبیر دێتەوە، 
هێندێک ســەیر بێ. بەاڵم لەڕاستیدا 
تەنیــا ئــەو کاتــە دەتوانین باســی 
سەرمایەداری بکەین کە پێوەندییەکی 
کۆمەاڵیەتی تایبەتی پێکهاتبێ واتە لە 
الیەک سەرمایەدار هەبێ و لە الیەکی 
دیکە کرێکار و لە بەینی ئەو دووانەدا 
پێوەنــدی چەوســاندنەوە دامەزارابێ. 
چەوساندنەوە لەبەر ئەوەی کە کرێکار 
خاوەنی ئامرازی بەرهەمهێنان )وسایل 
تولید( نییە و بە ناچاری هێزی کاری 
خۆی دەفرۆشــێ. کەوابوو دەوڵەمەند 
و ســەرمایەدار لێــک جیــان. هــەر 
ســەرمایەدارێک دەوڵەمەنــدە، بەاڵم 
هەر دەوڵەمەندێک ســەرمایەدار نییە. 
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جا ئەگەر لە ڕوانگەیەکی ئاوا بڕوانینە 
کوردستانی ئێران، دەبینین کە ئێستا 
لــە کوردســتاندا دەوڵەمەنــد هەیە، 
بەاڵم سەرمایەدارێکی ئەوتۆ وەبەرچاو 

ناکەوێ« )کورتەباس، ١6(

کەوابــوو لە ڕوانگــەی دکتۆر قاســملووە، 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  فۆرماســیۆنی 
کوردســتان لە نێوان قۆناغەکانی فیۆدالیزم 
لــە  دەبــێ.  جێگیــر  ســەرمایەداریدا  و 
کۆمەڵگایەکــی ئەوتۆدا ناکرێ شۆڕشــێکی 
سیاســی بەهۆی چینی کرێکارەوە بکرێ و 
کۆمەڵگا شێوازی سیێەمی شۆرش ئەزموون 

بکا.
لــە قۆناغی  لــە  دووەم. نەتەوەیــەک 
بــه  پێویســتی  نەتەوەییدایــە،  ڕزگاری 
یەکانگیری و تێــک ئاڵقانی هەموو چین و 
توێژەکانــی ناو کۆمەڵــگای خۆی هەیە. لە 
کۆمەڵگایەکی ئەوتۆدا البردن و سڕێنەوەی 
هەر چین و توێژێک بەمانای کوژاندنەوەی 
یەکێک لە داینەمۆکانی مۆتۆڕی شــۆڕش و 
کــز کردنەوەی تین و تەوژمی شۆڕشــە و 
هــەر لە جێدا بەمانــای الدان لە ئارمانجی 
یەکگرتوویــی نەتەوەیییــە. لێرەدایــە کە 
گرینگایەتی تێگەیشــتن لە قۆناغی میللی 
دێمۆکراتیــک، بــۆ بەڕێوەبردنی خەبات بە 

باشترین شێوه خۆی دەنوێنێ:

کوردســتانی  لــە  ئــەوە  »لەبــەر 
ئێســتادا هەڵگرتنی دروشــمی دژی 
سەرمایەداری پێویست ناکا. بەتایبەتی 
کــە قۆناغی ئێســتای خەبات قۆناغی 
میللی دێمۆکراتییە و ســەرمایەداری 
لە کوردســتان لە چینێکی یەکگرتوو 
نەنوانــدووە  خــۆی  ڕێکخــراودا  و 
کــە بەرامبەر بــه داخــوازی میللی 
ـ دێمۆکراتیکــی ئێمــە ڕابوەســتێ. 
تەنانــەت بەپێچەوانەی ئەوە بورژوازی 

و وردەبورژوازی بەتایبەتی لە شــاردا 
کە زۆرتر بــازاڕی و بازرگانە، بۆخۆی 
یارمەتی خەباتــی گەلی کورد دەدا و 

تێیدا بەشدارە« )کورتەباس، ١6( 

ئەنجام
لە ڕوانگەی قاســملووە ئەگەر دەستەواژەی 
میللی دێمۆکراتیک وەک وەســفی خەباتی 
ڕزگاریخوازانەی گەلــی کورد بەکار بێنین، 
ئەو دەستەواژەیە ئاماژە بۆ نەتەوەیی بوونی 
خەبات لە الیــەک و دێمۆکراســیخوازانە 
بوونــی خەباتەکە لە الیەکــی دیکە دەکا. 
بەاڵم ئەگەر میللی دێمۆکراتیک بوون وەک 
قۆناغێک لە خەبــات چاو لی بکەین مانای 
ئەوەیــە خەباتی نەتەوەکەمان لەناو ســێ 
دێمۆکراتیکی  دێمۆکراتیک،  میللی  قۆناغی 
گەلی و خەباتی سوسیالیســتیدا لە قۆناغی 
میللــی دێمۆکراتیکدایــە و خەباتێکی لەو 
چەشنه، پێویستی بە سازدانی یەکگرتویی و 
یەکانگیرییەک لەناو هەموو چین و توێژەکانی 
کۆمەڵگادا و خۆپاراســتن لە ســڕینەوەی 
توانســتی شۆڕشــگێرانەی هــەر یەک لە 
بەشــەکانی کۆمەڵگایە. مانای ڕاستەوخۆی 
ئەم بۆچوونه ئەوەیە کە خەباتێکی ئەوتۆ لە 
بنەڕەتدا پێویستی بە نەخشەیەک بۆ دیاری 
کردنی مێکانیزمی پێوەندی ســاز کردن لە 
نێوان بەشە جیاجیاکانی کۆمەڵگا و چۆنیەتی 
ڕێکخستنی ئەو بەشە جیاجیانە بۆ بەرهەم 

هێنانی زیاترین وزەی شۆڕشگێڕانە، هەیە.
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