
  !بؤ ئةوةي كؤمؤنيزمي كرثكاريي بة ئاگا بثتةوة
  خةتاب سابري
15-07-2004 

  :خوثنةراين بةذثز
  : بةذثز سايتة كوردييةكان

  
، ژمارةيةكي زؤر  ) كؤمؤنيزمي كرثكاريي ذةمزي درؤ و بث پرةنسيپيي سياسيية( پاش بآلوبوونةوةي 

يي خاوثن ،تةنانةت بةشثكيان  برادةرانثكي چةپ و خةصكاين سياس.... ئيمةيص وتةلةفؤمن بؤهات
ئةوانة بوون كة كؤمؤنيزمي كرثكاريي پثيان دةصثن ناسيوناليست ، ذايان وابوو چيتر زياتر نةذؤم 

ديارة هةندثك لة اليةنگران و ئةنداماين ئةو . ةم خب دا كرثكاريي و ئةم مةلةفة لةسةر كؤمؤنيزمي
 منگةوة قسةيان دةكرد و زؤر بةكوريت جوثنثكي حيزبة بةتايبةت ئةوانةي كة دةنگيان ناناسم ، يان بة

ئةوة جيا ....،دةيان گوت خؤت دةبينيتةوة)  مةبةستم لة تةلةفؤنة( تةذو هةذةشةيةكيان لث دةكردم و 
ي جوثنم پث يلة چةندين ئيمةيص ،بةئةندازةي مووي سةري هةموو نةفةرةكاين كؤمؤنيزمي كرثكار

ةدصنياييةوة دةصثم، يةك مةفرةزةي حسك  هةموو ، كة ب!راوةو و هةذةشةي مةرگم لثكراوةد
مةگةر ناتانناسم چةندتان لةبارداية، ئيتر هةذةشة . كؤمؤنيزمي كرثكاريي  بةسةعاتثك دةپثچثتةوة

  . بيكةن  با، من حيساب بؤ كك ناكةم ، چيان لةدةست دثتلة كث دةكةن
  

 بةرزيان بوو، م كة ژين پياوثكي  زؤر سةرجني ذاكثشالة هةموو ئةو تةلةفؤن و ئيمةيآلنةدا ، يةكثك
 ئةمةي  بةدةق پاذانةوةوة داواي لثكردم پاش قسةو باسثك لة ناو قسةكانيدابة دةنگثكي پذ لةگريان و 

ئةگةر ئةتةوث ئةگةر ئةتةوث ئينتيحار بكةم، كاك خةتاب گيان من داواكةم ئةمةية لثتان( گوت 
ي سةخيف تورةكة بكاتة iني و سةرمايةدارئةگةر ئةتةوث ذسوابوةشثتةوة ،چةنةها ئيزديواج هةص

سةرمان و لةدادگاي بؤرژوازيدا مبانبينيتةوةو ئيسالمييةكان بةشةرييةت بةرةو جةهالةت 
 نةوةبةگرياوبةربةريةت بةرن ئةوة شتثكة كة جةرمية دةكةيت بةرامبةر خؤت و بةرامبةر ئيمةش، 

ئةوةي ). گريانةكة درثژةي هةية ..... ة و ئةو مةوزوعة كؤتايي پث بثنتكاية بةسةو ناوي كةس مةصث
، ئيتر بثت باشة كة ئةمة حاصي حيزبةكةي كك .ناو كةوانةكة من نووسيومةتةوة لة قسةي ژنةكةوة

بؤ خةصك ذادةسپثرن كة وازتان لث بثنم ، بؤ نايةن ، .چيية؟ؤگيضكردنةوةو لووتبةرزيةتان لةئةم خ
، ئاخر  و درؤي كردوةشي ذايسپارد ناماقوصيي كرد، ئة، درؤي كردبصثن ئةو حيمايةية ناماقوصي كرد

چؤن لةذووتان دثت سةرهةصبذن ئيتر ، بة خةصك دةصثن تةحةدات دةكةين ئةگةر جورئةتت هةية ناوي 
ئاوا ئةي شةرم ناتانگرث .. ئث باشة ئةوة من دوانيشم گوت لةبري يةكثك... نوثژكةرةكةمان  پث بصث

، بةآلم ئةم بث !الرييةهةندث جار بث دةنگي نيشانةي سا. ةوفس بوونةوة و بث دةنگيتان هةصبژاردو
دةنگييةي ئثوة لة ترسداية، لة زوعفتانداية، لة بث پرةنسيپيتانداية، لة الموبااليت و 

  .هةرزةكاريتانداية، لةنةزانيي و ذةشبينيي و بث ئاسؤييتانداية
  

، ئينسانييةوةخةنة ژثر گوشاري خؤشبةختانة ، من چاوةذثي ئةم كردةوانة نةبووم كة بةو شثوةية مب
 كة هةذةشةم لث بكرث و دةنگيان تؤمار بكةم،دوو كةسم تؤمار كرد كة هةذةشةيان چاوةذثي ئةوةبووم 

 چركة قسةيان كرد، ئةم ژنة كة زؤر قسةي كرد و 15كرد بةهةردووكيان بة نووكة تةلةفؤنةكانيان 
بةر ئةوةي كة كؤمؤنيزمي كرثكاريي باش لةسةر خؤو بة گريانةوة قسةي دةكرد،بةداخةوة دةصثم لة

كة ئةگةر كؤمؤنيزمي .. تةا مةبةستيشم لةوة ئةوةية...  ، دةنگيم تؤماركرد بايي چةندندةناسم
خةتاب درؤ دةكةيت و سيناريؤي ي ئةجمارةش سةهويةكي كوشندة بكةنةوة و بصثن يكرثكار
و بآلو دةكةمةوة... تؤمارم كردووةئةوا دةنگي ئةو ژنة كة بة پثشكةوتوترين جؤري نؤكيا...خؤتة
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لةهةمان كاتيشدا و هةر لثرةشةوة بةو ژنة دةصثم، من  تائةو جثگاية ...بةيةكجاري فةزحيان دةكةم
 حيزبةكةت دةمي داخبا و بةعارو مؤري خؤيةوة  تؤ كثيت و ژين كثي ، دةتوامن ئةو ثنيية بپارثزم كة

  .ن كوثيان دةيةشثتةهةموو كةس باشتر دةزان، ئةگينا خؤيان لو پةشيماين دةرببذثدابنيشث 
  

  ئةوة  كة كك يان هةآلواردووة ، ا لثرةشةوة دةمةوث بةو جؤرة چةپة خةجول و ترسنؤكة بصثمةههةرو
ئثوةن هةصةن، كة ذاتان واية ،ئةو قسانةي من كردوومة خزمةت بة سةرمايةدارييةو ناسيؤناليزم 

دةصثم ئثوة هثشتا ... اتري پثوة دةكةن دژي كؤمؤنيزمسوودي لث دةبينث و كؤنةپةرستان حةملةي زي
ناو خثزاين ي يي دةترسثن ، هثشتا ئثوة لة موفرةدايت ئةخالقيلةشةبةحي كؤمؤنيزمي كرثكار

هةصوةشاوةي كؤمؤنيزمي كرثكاريي ذزگارتان نةبووةو بة چةند تاصثك لثي پچذابثنت ، بة سةدان 
 ئثوة ناوثرن لةسةر .خصةواتةكانييةوة شةتةك دراوةگوريس  عةقص و بري و ئةخالقتان بة كك و پؤ

هةموو ئةو كارةساتانةي ئةمانة ذةنگي بؤ دةذثژن لةسةر پاكتاوكردين نةژاديي و دةركردين 
ازادخيوازثك نةك بؤ تةعريبةكان و گةذانةوةي كةركوك بؤ كوردستان كة خةيت سوورة بؤ هةموو ئ

لةسةر ئةو  هةموو سوكايةتيية بة ،نداآلنةكةيانهةموو كوردثك، لةسةر ذيفراندؤمة بازاذيي و م
 ئةگةريش بيكةن لة ژوورةكاين پاصتؤكدا بة .قسةيةك بكةن ئينساين كورد و كةركوكييةكاين دةكةن ،

 و لة دواشةوة دةصثن ن پثشةكي بؤ ذةخنةكانتان دادةنثشةرمةوةو بةهةزار ذثزو تةقديرةوة 
اقصي دةست دادةگرنةوة بؤ  بةسنگتانةوة دةگرن بة ع و دةستبكةين!! حةزدةكةين باسةكة دةوصةمةند

چةپثكي دابذاو و لةكوخنزيو پثي وابثت لة پاصتؤكةوة ذةمسي دةركردين هثزةكاين ئةمريكا .  نؤرةي تر
دةكثشث و پاريت و يةكثيت لة دةسةآلت دثننة خوارةوة و حكومةتثكي عةملاين و مؤدثرن و دميوكرايت 

ئازادي ،بةرابةري ،حكومةيت ( ك هثشتا بةجني شيعاري بث ناوةذؤكي ،چةپثدةمةزرثنثلة عثراقدا دا
بةري نةداوةو سةري گثژ دةخوا پثوةي ، چؤن دةتوانث كارا بثت ذثنووسيش هةصةية بة كة ) كرثكاري

  .  لة پانتايي سياسيي كوردستاندا
  

 و هةمووي  ئةوةندة بةپةلة خؤيان دةكةن بة پاصتؤكدا بؤ كؤذي كادرثكي كك ملي خؤيان دةشكثنن
مةمحود عومسان كة .بةناوي زيل خؤيةوة دةذواو يةكسةر دةست هةصدةبذن، كةچي بؤ كؤذةكةي د

لةو چةپةي بةس بةناو لة كؤمؤنيزمي كرثكاريي شةممةي ذابردوو كرا لة پاصتؤك ،
 نةبيين بةناوي ةبث قسةو شةرمن سةر كزو  ترسنؤك و كةسم لةو  چةپة يةكدووركةوتووةتةوة،

 لة دةيان كةسي تر كة  ، كوجنثكيشيان گرتبوو هاتبوونخؤيانةوة، ديارة بةناوي نةناسراوةوة
  بؤچي ئاخؤ .. كةسي تيابوو و لثي دةذژايةوة200چاوةذث بوون بثنة ژوورةوة ،كة زؤربةي كات 

ك پثيان نةصث ناسيؤناليست و ؟ تةا وةتةا لةبةر ئةوةي كة كبةناوي خؤيانةوة نةهاتبوون 
من پثم واية ئةم چةپة سةقةتة ، لة كك . ة دةبثتةوبةحيسايب خؤيان لة ئيعتيباري چةپبوونيان كةم

سامناكترة ، ئةم چةپة كة بةس پرتةو بؤصةي هةية ،هةتا ئاوها بثت هيچي لةدةست نايات و 
مةمحود .ئايا گرنگي كؤذةكةي د  .يش خاصيية لةم دةنگة سستانةيگؤذةپاين سياسيي و شةقامي كورد

  .كة لة ئةوروپاوة چةصتةي سياسيي لث دةدا؟! زياتر بوو يان كادرثكي شوراي كرثكارييةكان
  
  

پاو كةنةداو ئةمريكاو  ئةورو كوردستان وماوة بصثم ذثزم بؤ هةموو ئةو برادةرو دؤستانة هةية كة لة
 . ،هاوكاتيش داواي وةستانيان لثكردم پةيوةنديان پثوةكردم و دةستخؤشيان لثكردموة ئوستراليا

من لثرةوة بةصثن .ذثزم بؤ ئةو چةند كادرةيان هةية كة بة شثوازثكي مؤدثرن و جوان قسةيان كرد،
 دةدةم كة بؤ ماوةيةكي كاتيي هثرشم بؤ سةر كؤمؤنيزمي كرثكاريي  ئةو دؤست و برادةرانةبةهةموو

ةستيان نةچووة ، بةمايةش بثت بةدةستيانةوة  ئةوةي لةدفةتثكي تريان بدةمث تاذادةگرم تا دةر
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بةت كارم تثناكات و ئةوةي مبثنثتةوة، من باكم لةهيچ شتث نيية، هيچ الفاوثكي ئةخالقيي و شيت تاي
سوپاس بؤ ئةو ذايةي كة دةصث ، تؤ دةتواين هةمان شت بة يادةوةريي .....دا دةيكةمبذيارم

مةمحود باسي هةموو شتثكي بنةماصةي . چؤن دوبنووسيتةوة لةسةر ئةم حيزبة مةكروهة،هةروةك
  .بارزاين و شؤذشي ئةيلويل كرد، هةروةكو چؤن بةهادين نوريش بؤ حيزيب شيوعي هةمان كاري كرد

  
..  ئةم ذاوةستانة بؤ ذثزگرتن لة هةموو ئةو دةنگانةية كة گوشاريان بؤ هثنام  تا چيتر پةلة نةكةم

 كة موعانايت خؤي باسدةكات و دةصث ئةگةر ةو حيزبةئ! سياسييةكي زةبةالحيذثزگرتنة لة ژين 
 ، خؤم و مثردةكةم بة خائني و ترسنؤك لة قةصةم  بزاننك لةمةكتةيب سياسييةكان هةندث
خةوخؤراكيان نةماوة ي ئةو حيزبة بچووكة يذثزي ئةوكةسانةية كة دةصثن ، مةكتةيب سياس...دةدةن

مي بآلوبكةنةوة ، چونكة بؤ ئيعتيباري سياسيان لةترسا و جورئةتيش ناكةن داواي لثبوردن بةفةر
ذثزي ئةوانةية كة دةصثن .ذثزي هةموو دؤستانةية كة دةصثن ئةوةيان بةسةو بةهيچ تةذنابن!!!. خراپة

و ئةمانة پثيان خؤشة ناويان ثنرث و شاگةشكة دةبن پثي، ذثزي ئةوانةية كة دةصثن ئةمانة بث كار
كايت خؤت بةم بث ذثزي هةموو ئةو كةسانةية كة دةصثن  .يية نكاسبني ، دةمنانة دةميان دروست

، ذثزي هةموو ئةوانةية كة پثيان گومت ، چوار الپةذة خبوثنيتةوة باشترة مةكةوةزنانةوة سةرف ن
ئةم ذاوةستانة كاتيية ، پةيوةندي بةصي منيش بذيارمدا بوةستم ،. لةوةي كاتت بةمانةوة بكوژي 
زاذيي نةكةن و خةريكي سوكايةيت كردن نةبن ، ئةگةر وةآلمي سياسيان بةوةوة هةية كة چيتر قسةي با

 ئةم ذاوةستانة ... ي كوردستان و دةرةوةهةموو ئةو نووسةرو قةصةم  بةدةستانةپثية با بيكةن ، وةكو 
 و هةناسةيةك نةوةوة ذثز لة قةصةمةكانيان بگرنپةيوةندي بةوةوة هةية كة جارثكي تر بةخؤياندا بچ

، بةآلم لةسةر مةسةلةي تةعريب و كةركوك و ذيفراندؤم زياتر شتيان لةسةر دةنووسم ، هةصكثشنةوة
  . با ئةوانيش بتوانن سياسييانة وةآلم بدةنةوة ئةگةر ئيفالسييان نةكردووة

  
بؤ ذؤژنامةيةكي ) كؤمؤنيزمي كرثكاريي ذةمزي درؤ و بث ديسپلينيي سياسيية( ئةو نووسينة 

 وةخت بة تةلةفؤن لة گةص سةرنووسةرةكةيدا قسةم كرد كة بآلوي كوردستامن ناردبوو، كة پثش
 تكاشم واية هيچ اليةنثكي سياسيي و هيچ  نانثرم لةمةودوا ،ينةكاتةوة، بؤ هيچ شوثين تر

بةذاسيت من .  بآلوي نةكاتةوة  و ئةلةكترؤين لة خؤيةوة ، بينراو و نووسراو وميديايةكي بيستراو
سوپاسي ئةو ذاگةياندنانة دةكةم بة كرد، خؤم بةم گرووپةوة سةرفثكي زؤريداخ لةوة دةخؤم كات

تةلةفؤن و ئيمةيص داواي چاوپثكةوتنيان كرد لثم سةبارةت بة كك و پؤخصةواتةكانيان، هةرلثرةشةوة 
 كوردةي كوردستاين  ذثزم بؤ ئةو برادةرة.دووبارة پثيان ذادةگةيةمن ، جارث بذياري يةكجارمي نةداوة

كة بؤيكردم بةفارسييةكي زؤر جوانتر لةو فارسييةي كة كوردةكاين ناو حككا پثي ذؤژهةآلت هةية 
دةنووسن، سوپاس بؤ ئةو دؤستةي كة بة نوسخةي عةرةبييةكةيدا چووةوة ، سوپاس بؤ 

هةر لثرةشةوة دةمةوث بةو ماندووبووين هةموو ئةوانةي كة كؤمةكيان كردم لة هةموو ذوويةكةوة،
كة بةناوي نةناسراوةوة ئيمةيصم بؤ دةكةن و هةذةشةم  لثدةكةن و تا م پياوة ترسنؤكانةي كك بصث

، چيتان لةدةست دثت بيكةن، چي دةنووسن لةسةرم نووسيين ئةم چةند دثذةش درثژةي هةية
 ئثوة لةشكرثكن  كك و كادرةكاين ة،دووبارةي دةكةمةو.  هيوادارم قسةي خؤتان ببةنة سةر،بينووسن 

 زياتر ، من و ئثوة زؤر باش يةكتر يان لةدةستنايات جگة لة دةمةوةريلة خةصكي ترسنؤك  ، هيچت
  . فةرموون چي دةصثن و چي دةكةن ، مةوةسنت  !دةناسني
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