
  
  ،  ختیشی سۆشیالیزمه رسه خۆی بزارب، بشک دوژمنی سه  لهتاو ئازادی ی له وه ئه

  نگکدا بت رگ و ڕه ر به  هه جا له
  

  ژن هه
١١/٠٦/٢٠٠٥  

  
  *م شی دووه به
  

کات و  تی ئازادی ده  دژایه وه ناوی ئازادییه  به یه، که وه پ ئه کانی چه ندییه تمه  تایبه کک له    یه
  خۆی له  به سک که م بۆ که به. بات  ده خشته تکشان له حمه ر و زه ، کارگه وه ناوی سۆشیالیزمه به

پی زوو بۆ  ستی چه وا زبرده  ببین، ئه وه  دونیای سۆشیالیستییه ون به کۆکدا ئازادیخوازب و خه
  .بت ئاشکرا ده

  تییه یه  سیاسی و ئابوری و کۆمه  بواره  ناتوانن له تخوازن، که سه ڕۆشنبیرانی دهپ،     چه
ناجاری خۆیان   به ، بۆیه وه نه تدا بکه سه  ده کانی چنگ بۆرژوازیدا، شونپی خۆیان له قۆرخکراوه

  وه ی بزووتنهقابدان   ونه که واسن و ده ده ، هه وه کانه وساوه ون و خواستی مژووی چه  خه به
م  ؛ بهتی بۆرژوازیدا سه ی ده هنگان  کاتی ته کان و سواربوونی ملییان له  نارازییه تییه یه کۆمه
ر و  رته  ڕوشونی به تی که کی چینایه یه گه م کۆمه ت و هه سه  ده یننه گه م خۆیان ده یان هه کاره
  .ن که گار دهناوچوون ڕز  له کات، له ر ده رییان مسۆگه رروه سه

ناسنت و  گشتی ده کان به وساوه تکش، چه حمه ر و زه ری کارگه  نونه م خۆی به رده پ هه    چه
خوا و   ده انهو چین و توژ  ئامانجی ئه تبوونیدا، سوند به ت و په کاتی تکشکان و له له
  م ئامانجانه خوونی له  و دژه وه تنهو  دوورکه ، به وه بنه  جیاده لی ی، که وانه ی یان ئه که ره رامبه به

  .دات تی ده فره ر نه به کات و وه تاوانبار ده
بوونی  ت تا ئاستی بڤه نانه  و ته وی کردووه ڕه شدا زیاده مه  عیراق و کوردستاندا، له پ له    چه

 و  یه هه!) رانه ی بنیاتنه خنه ڕه (ڕیان به  نیا باوه ک ستالینی باوک ته  و وه ڕاندووه  تیانپه خنه ڕه
کردنی  ه  شوازی مامه مه ئه.  وه نه ده  ده  گووله  به رانه ی ڕوخنه خنه می ڕه ر بۆیان بکرت، وه گه

کی  یه  دیارده ته رتبوونی بووه رتکه  که  ڕۆژانه ، که)کۆمونیزمی کرکاری (  واته په دوا مۆدلی چه
 ٢٤تی  کشن، مۆه ی ژریان زیاتر پ ڕاده که ڕه به لهن و  که رکسی ده  سه ندامانک که ئه. ئاسایی

  !کرت دیاری ده یانکردن  و تۆبه وه زبوونه کاتژمیری بۆ پاشگه
  تر له  واوه ی که وه ر ئه به ، له ه) بژاری شاعیر ناسراو به(  بژار  ، که ندامانه و ئه کك له    یه
ر توانج  ، به)اصالح(تی  یه وه و خوازیاری چکردنه پارتی دایك  گرتن له خنه  ڕه وتۆته ، کهرکشی سه

  وه بوونی هه بسوود رنجی خۆم له پشتر سه.  وتووه تیشی که سایه  که تی به و سوکایه
کی  ر جیاوازییه ڕای هه ره  سه ستمه به  مه ی که وه دا، ئه ڕوو و لره کانی هاوڕێ بژار خسته نیازپاکه
  . بسوود نازانم کانیش، به ره رکوتگه  سه ی توانجه وه دانهم ڵ ناوبراو، وه گه هزریم له

می بۆ  رده  نووسین و توانجگرتندا، بۆ سه وتنی له رکه نی ده مه  ته    عادل ئیبراهیم، که
ر نووسینکی ناوبراودا،  ڵ هه گه ، له وه ڕته گه کانی بژار ده خنه ی پار و نووسین و ڕه که وه جیابوونه

 و  وه وته که  و ده یه ڵ بژاردا هه گه سی له کی که یه ، یا کشه رات پی ڕاسپردراوه قۆنت ی به ده
وزدا  دوای سه ر به کان، هه ی گلۆپی سووری ترافیک الیته وه ك داگیرسان و کوژانه توانج داڕشتن و وه

ردی   زه  بهک یه پاشان ماوه توانج و  کانی بژار دته دوای نووسینهنیا  مش ته گیرست، ئه داده
،  په تی چه  سونه مه ئه.  توانجدان وه وته  بکه  بنووست و دوباره  تا بژار شتکی تازهدات پشوو ده
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  وا توانج له بوو، ئه مکی واشی پ نه  وه  و که  نییه خنه  ڕه ڕی به  باوه ، که سکه تی که سونه
دۆزیان  ناوی پ کینه  هه ک به  ئارامییه و وه ی زیندان بگرته توانت، جیگه تیدا ده سه بده
   م کاره ، که به ی گرتووه رچاوه  سه وه وه ی عادل ئیبراهیم یا له لوسته م هه ئه.  وه بداته

  وه ی قۆستۆته له م هه  و ئه یه ڵ بژاردا هه گه الیی له سی و البه کی که یه  یا کشه ڕایانسپاردوه
کانی  تداره سه  ده  پارته ربه  سه زانی ، که تا وامده ره ی سه که هڕاستیی! ؟ وه  بکاته کو تۆه تاوه
م  ر ئه رامبه به ی حککع له نگه م بده کات، به ب خۆش  که ڕه وت ئاگری شه یه  و ده ردستانهکو

  یش له  حشع ی که وه کانیان، ئه  پاکتاوکارییه  هرشه  له شکه  به لماند، که ی سه وه دا، ئه کارانه
  .ستا ده  پی ههکانی ر لجیابووه رامبه به ، لهکاندا سته شه

م  ی ئه رده  پشت په  له ند شتکی شاراوه چه ی به پهتوانت  رنج و وریا، ده سه ری به    خونه
م  که  به وانه خات؛ له رده کانی ده نده پ و پاگه ی چه قینه  کرۆکی ڕاسته رت، که  به وه توانجانه

کانی   ڕوخانی دیواره ، دگرانیان له وی ببناخه ڕه ر و زیاده  گل زانینی خونه  بهر، گرتنی هونه
مینه  ک زه کرد، پیرۆزکردنی پشینان وه کیان کپ ده تییه زایه ر ناڕه نگی هه  ده سانسور، که

با . اریدا ناچ ندك نھنی له ت درکاندنی هه نانه  داهاتوودا، ته خۆشکردن بۆ خۆپیرۆزکردن له
  !ن خۆتان بیار بده ین و به دا بکه کانی عادل ئیبراهیم  توانجنامه شتك به  گه وه پکه

  
  :کاندا ر کاری زبری سیاسی پارته رامبه به ر له مگرتنی هونه که به
  

  و نابت به  قالبی زهنی کاک  بژاردایه ر له  هه مه ئه!!  المه م وه  له م گرفته  لهه  به ه به... 
  .شیعریش

یت پ ناکرت، ئستاش  و رابه لسورانی سیاسی نیت هلی هه  یا تۆ شاعیریکی دل ناسکی ئه...
  ...واو شیواندوی،  ی کۆمۆنستی هیزی شیعری ته وه کانی بزووتنه  گرفته وه داخه به

 دیار   به و رامانه و شعر یال هلی دنیای خه ، ئه ری واقیعی نییه و شه بات هلی خه بژار ئه... 
  . وه کانه رو سایته کۆمپیته

  
 عادل   و پارتک و هکی سیاسی، که خکی نییه ر هیچ بایه سکی بالنکی، هونه  بۆ که    دیاره

ت  سه کی شۆڕشگی دڕ و لباو، ده یه سه  بوونی ده  به مایه ته کات و به رگرییان لده ئیبراهیم به
ران و  کانی کارگه ته ست سۆڤیه  ده  بداته وه کییهستپا  ده  بگرت و دواتر سۆشیالیزم به وه سته ده به
مووان  تی پارت دت و هه تاتۆریهککی دی شمه ی په وه ی توانه  نۆره تکشان، تا کاتك که حمه زه

و  ره  به-دا داڕزیوون کانی پارتی قومانده  سیاچاڵ و دوورخراوگه  له  نا، که وانه  بگومان ئه- وه پکه
 !ستا  ستالینی باوک پیھه ی که وه ر ئه گرین، هه هات ده ری ملی هات و نهی کرکا که کۆمونیزه

ئاخر . ک کا ب ر الی وه  هونه  که ب، ئاساییه تی کاتی پارت هه  حکومه ڕی به  باوه سك که که
ر  رامبه به ی پرۆلیتاریا، له  مژینه ونی له ک خه ی گوڵ و خاون وه ڕه  په کی ناسکتر له یه هۆنراوه

ی  وه زبوونه  کاتژمیری بۆ پاشگه٢٤تی   مۆه  ئستاوه ر له  هه کانی پارتدا، که شه  ڕه کمه چه
ی  بئابوانهی  وه ژووکردنه تی پکردن و ئاوه  سوکایه یه مه ئه! کرت نت، چی پده ندامانی داده ئه

 وا ڕوو  نیوهیانتوا براهیم نهکانی عادل ئی وره ت مامۆستا گه نانه  ته ی که استیانهو ڕ کان، ئه ڕاستییه
و   به؛ یانداوه ردا هه  ڕۆی هونه  بهت نانه  ناچاری و ڕیاکاریدا ته کو له  بهستن،  پھه قایمانه

ر پشتیوانی  گه ئه! ن مۆی که سته دا ده رانه ی بنیاتنه خنه  ی ڕه رده  ژر په  له بتوانن ی که سته به مه
 ڕۆمانی دایکی ماکسیم گۆرگی  ر لینین به توانت، ڕۆی ڕابه  دهی، ک رکه تی سیاسی لده سه ده
باتی  رنجی مژووی خه ر سه گه ؟ ئهرناسیوناڵ نته  سروودی ئه کان به راوردکا، یا ڕۆی بالنکییه به

م  رده ؛ هه بووه کاندا نه  سیاسییه  توانای پارته رگیز له  هه ر کراوه  هونه ی به وه ین، ئه تی بده چینایه



  ، ڕوشونیان له زراندایه  تیپی شانۆییان دامهی سیاسیبری پارت کان له په ر چه گه م ئه ده
درژایی  دی؛ به ونیش بۆیان نایته خه  به بوو که دا ده و ئاسته کو له ک باشتر، به دا نه گه کۆمه
 »ئایار « و »نینا « شانۆی  تیپی نا، که  کاراییان دانه یه ند شانۆنامه و چه د ئه قه نی حککع به مه ته

 پاش خۆیان  ختی کارایی پۆزۆتیڤیان له  و شاری خۆشبه  زینه ی شانۆیی بزنه نواندنیان و هنده
ی ر ، ئاخر هونه رییه  دژی هونه وسته م هه رسوڕمان نابم له من تووشی سه! هشتووه جنه

که  چهشۆڕشگتدارا سه وی ده  خه ، که کتخو سه ن و دهک ده ک یه ازان وه نزڕ!  
  
  :دا کان ڕه رنت و ماپه  ئینته م له رده به  ئاست ڕووخانی دیواری سانسور له یی له پاچه سته ده
  

ت و خوازیارانی  سه ده ی به ی پارتیانه)ی ئاسنین گوایه( نگرانی   الیه  که،تر شتکی   
کان   ڕاستییه وه  هۆیانه  به  که-کانی سانسور بوو رزه  به راسانکردووه، شکاندنی دیواره هه التی سه ده
م  تکش به حمه ر و زه یشتنی کارگه ساگه هۆی ده  به-کران وت دهرک  یان سه وه شاررانه ده
کان بۆ  وه  هه پووچی دژه باتدا و مایه کانی ژیان و خه بواره کاربردنی له  و به کنۆلۆژیایه ته
کات و   ئاشکرا هاوار ده دا به کانی عادل ئیبراهیم  نووسینه  له ، که هی و شته  ئه مه ئه. رگرتن پی به
  : وه کاته ده  دووباره م ڕستانه تاو ئارام لباوی ئه ندین جار له چه

  
دیار   به وره وتی گه ر مزگه کانی به رویشه ک ده  وه وه قوالنه م مه ست ئه ده بژار بۆ خۆی به... 

  .بیت کان خۆتان بگرن حالتان خۆش ده وسا سایته جا ئه!  بیت حالی ل وه یه که ره کۆمپیته
و ئایدیۆلۆژی ووشکی  یال رگای دنیا خه ر ده  به نیا له ، ته وانه و بیرکردنه م بۆچون ئازیزم ئه... 

  ! زیاتر ئاگاداری خۆت بیت  باشتر وایه  بووه ریشت بۆ ئیزافه  دنیای کۆمپیته ، ئیستا که تۆدایه
  

تییتان  پایه رنت سوتی چه ر و ئینته ی کۆمپیوته وه  بۆ ئه فسوس خواردن نییه ، ئه مه هر ئ گه    ئه
کانی  سیاسییه) ر ڕابه ( ر شوانه گه ؟ مه دی چییه ین، ئه گه دێ ده  دوا گوند و کوره دا به یه  چرکه له

م   دی له یان چ شونکی هک ره  پشت مزی نووسین و کۆمپیوته ، بجگه وه تیشه نسوری حیکمه  مه تۆ به
ریکی ڕکخستنی  مریکادا خه وروپا و ئه کانی ئه  کارخانه زا بوون، بۆ نای له دا شاره جیھانه
م  که زیزه ؟ ئه وه ته ژارنشین نزیکبوونه ککی هه ڕه  گه راپای ژیانیان ڕۆژك له ران بوون یا سه کارگه

 تۆ   بزانه وه  و وردبه ریان الده سه تی له ی پارتایه شه ڕه  رده و په  و ئه کانتا بنه  چاوه ستک به ده
ک  نیا یه رنت، ته ر و ئینته  کۆمپیوته ت له دۆزییه موو کینه و هه ئه! ریکی چ ناڕاستی گوتنکی خه

م  مانی ئه  نه  به زتان خۆزگه  حه نگۆ پ به  ئه ، که یه وه ویش ئه لمنت، ئه سه خا و ده رده راستی ده
گشتی و  تی به ی پارتایه نده  گه س له کو که خوزن، تاوه  یا قۆرخکردنی بۆ خۆتان ده نۆلۆژیایهک ته

ی  ره نجه  په رد له ، به یه  شووشه ر مات له گه"نی  کورد واته! یت  ئاگا نه تی به  تایبه هی خۆتان به
یانتوانی  ، نه وه نگۆ جیابوونه  ئه لهی  سانه و که  ئه ی که وه رای ئه ره زیزم، سه ئاخر ئه!"  گره س مه که
ندك ملھوڕییان  م هه رچن، به التخوازی ده سه تی و ده تی و پارتایه پایه ی چه  داخراوه و بازنه له

  !پاندنیانن ریکی سه  خه وه  چاوسوورکردنه کانی تۆ به ره  ڕابه کرا، که پ قبوڵ نه
  

  :ت  سه ی ده په تی سیاسی و هه شوانه
  

لسورانی سیاسی و جیگای  یدانی هه  مه باتی کۆمۆنیزمی کریکاری له ری خه م رابه که چاوه... 
  ...کانی تۆ قوله  مه الم به دوای وه ران به کانی تۆو گه قوله  مه ک له  نه ری کریکارانه ماوه ئعتمادی جه

  ...،  وه دا بناسیته رانه و شه ر له وری رابه بژار ناتون ده... 



  ... وه کاته تالیان ده  به و باسانه  به ی وایه و پ  جنۆکه انی البۆتهر رابه... 
  ...،  وه بیته تیکاندا تاقی ده الیه  کۆمه وه ری بزووتنه  نیو شه ی له که رایه و رابه حیزب... 
کری ش و له نگ راندا بجه و شه توان له  ئه ره وی رابه و پیشره و لیھاتوویی نیا توانایی  ته وه ئه... 

  ...ر بکات، و شۆرشی سۆشیالیستی مسۆگه ن یه وتنیان بگه رکه سه و به هیز کات کریکاران به
  ، له  دوادا هاتووه ی به وره ی گه ربه  زه میشه  توانا هه ریکی لیھاتو به ستدانی رابه له ده... 
،  وه بۆته است نه تا ئیستاش ر ی وا خوار کردووه که وه ت پشتی بزووتنه نسور حکمه ستدانی مه ده

  ...  داماوه  هینده که وه بزووتنه
  

ک   کۆمونیزم یه ، که وه  داگرمه وه ر ئه سه تر پ له  جارکی  پم باشه،موو شتک    پش هه
ندی  قۆناخ به  نه   که؛ یه وه وسانه  دونیای بچین و چه ئامانجی  که  که یه وه ، یا بزووتنه کۆمونیزمه

ناو  تی به حکومهر  گه ، ئه تی پویسته کی حکومه مایی پشه ک فیلمی سینه ه و گرێ و نه رده وه
یانی  به ره به  ر له  هه کان که وساوه وا بۆ چه ، ئه بتیشتی پارت سه ندی و ده ری و قۆناخبه کارگه
  ۆهاتی ورده تر  له بینن، بجگه  دهکی واوه  دونیایه ون به  خه نووکه  تا هه وه تییه ی چینایه گه کۆمه

تی و  ی دونیای چینایه ر زاده  ڕابه ئینجا بۆت بم باه!   نییه  که تخواز شتکی سه بۆرژوازی ده
 دونیای   لهر ، ڕابه»بانی  تاهالل جه«  و»رزانی سعود به مه«   و بوانه یه کی هه ی خه ینه پشه
 دوای  لهون،   پاشه ت هنده نی ڕۆژههکا په  چه م ئوه ی سیاسی، به  شوانه رخدا واته هاوچه

زانت،   پ بزانت و پ نه وساوه ر و مرۆڤی چه کارگه.  لتان دێ  شه له شه وه و وتانه بۆرژوازی ئه
  ی ئوه وانه  و ئه ر بوونی نییه ریشدا رابه ناو کارگه  و له رانه ناوبردنی دونیای رابه باتی بۆ له خه
رانکی فریوخواردووی  رگه  بۆرژوازین یا که ران یا ڕۆشنبیرانی ورده ارگهی ک  شوانه نه یانکه ده
  رتی له فه کسانی ئابووری بکات، نه ی داوای یه وه ر پش ئه کارگه. بۆرژوازی ستی ورده ده

ری هوشیار و شۆڕشگ  ری وی، کارگه ر و بیارده رابه کات، به  ده کهدی چینکی  ، که مکه سیسته
ر   ههب ئازادیش کسانی به  و یهی که یهر ئازادیخوازی به ، له رییه روه موو شتک دژی سه  هه ر له به
  !رتان بۆی سازکردن کانت و لینینی رابه وه  پشه ڤیکه  بۆلشه ، که یه و زیندانه ئه

دانیشتوانی ی  نده وه تا ئه.  وه کانتی تدا بناسته ره  بژار ناتوانت ڕۆی ڕابه ڕه، که  کام شه وه    ئه
نیا  ، ته وه تیشه نسوری حیکمه  مهرامنی  و فه زیندوویی کانی تۆ به ره ن، رابهکوردستانی ئاگادارب

تی بوو و  ڕی چینایه  شه که ڕه  شه ؛ نه وه نجامه رئه م سه ویش به ، ئه ڕی خۆتنیان کردووه ک شه یه
ریوان  ی مه  ناوچه اری میلیشیاییان ناردبووهکد ی چه سته بوو، ده  هه وه ره  کارگه ندیشی به یوه  په نه
کانی حککا و  ڕۆکه  بناوه ی بالوکراوه وه  بۆ بوکردنه»بدوی دارابی ر عه ابه ڕ«ری   ڕابه به

ک  ویش ناچار وه بانی هنابوو، ئه تاهالل  جهی  که ردا فشاری بۆ بانده رامبه به ئرانیش له
دا  مه ر ئه رامبه به لهتان داخات،   و ڕادیۆکه ، ویستی بنکهی خۆکانی ره ک بۆ ڕابه ییه گوایه

ر  ڕژته سه رگری لیان ده تکش بۆ به حمه ر و زه ری کارگه ماوه رانتان وایانزانی جه ڕابه
 قوربانی هیچ  یان کرده وه وسانه یدای دونیای ب چین و چه رمی شه کان، پینج الوی خونگه قامه شه

ر  سه ستبه ندیانی ده ی ناوه ی سیاسی و کۆمیته ندامانی نووسینگه ی ینک ئه که هت  حکومه و کاتک که
. جھشت کو سلمانشیان به ، به وه ک رادیۆیان پچایه یان داخست نه ک بنکه نهکان  ره ڕابهکرد، 
ئاسایی و ندامی   ئه ی که وانه هئ! وێ که رده  بگاردا ده ش و سپی له  قونی ڕه استیان وتووهڕاستی ڕ به
ی ک گوکی ئایار  ملی سلمانی پچا و وه ک شایکی سوور له بوون، خونی خۆیان وه ر نه ابهڕ

 و  وه وروپایان گرته  و لھاتوو ملی ڕی ئه رانی کارامه ابهچی ڕ رۆکی شار، که  به دایان له
  ! پانه بازی چه نه  چه وه وتنه که
ت  نسوری حیکمه  دوای مه له  م، که ییدا پشتیوانیت لبکهی دوا یه و ڕسته جۆرك، له توانم به   ده

ڕۆی  ن و باوکه ی لینین شیوه که رمه ر ته سه ک چۆن ستالین له ر وه کانی تر، هه ره  ڕابه شاگرد و



وانش   بۆ پیرۆزکردنی خۆی خۆشکات، ئاوا ئه کو ڕگه  سوندخواردن بۆ لینین، تاوه وته  و که وه نایه
م لکترازان و  ر ئه ما و هه یان پنه قسهقیوو و  ی ته ه ته میان بوو به ڕۆ و ده  باوکه وتنه که
   له  ئوه ک کهمی ئایدیالیزم رهه  به یه مه  ئه. وتنتانه هکیوت می هه رهه شتان به ییه وازه رته په

  ش به وه ر ئه به لهر  یت، هه که است دهدا ڕ م ڕسته نیا له ته.  وه ته بۆتان ماوه  وه کانه ڤیکه شه بۆله
  بوونییه و زه ئای له. ستا بۆتان رگم هه  جه  له کزه)   داماوه  هینده که وه بزووتنه(ی  وه خوندنه

ی  هه م ده مرۆڤ نازانت له. وتوون نگۆ تیکه  ئه ، که  خورافییه و گومراهییه ، ئای له بییه زهه مه
، کان روشه پاڵ ده  ڕیزتانکات؛ لهدا سته  پاڵ کام ده  له کودا و لهکدا،  ی بیست و یه ده ی سه مه که یه
 ناتوانم جاوپۆشی  تدا که که سته ڕ ك له ڕاستیهم نا دا؟ بهکان  فالگرهنیشت ته قکان یا له پاڵ فه له

ی  وه ، بزووتنه  و داماوه بووه پشتی خوار  وه رسم کام بزووتنه لت بپ ، که یه وه ویش ئه م، ئه لبکه
 مرۆڤ   که  و پویسته نگۆ ؟ زۆر گرنگه ی ئه که  بووه زار پارچه  هه که  پارته ری یا جووته کارگه

کی  رزاره ی سه  و قسه وه ئاخر نووسین ناسته! پوێ زی خۆی واقیع نه  حه کاتی نووسیندا به له
  !حاشای لیبکرتدا  نگانه  ته  ئاسانی له تا به،  نییه

  
  :راندا وستی رابه م هه رده به ون له  قزهی خنه ی دخواز و ڕه خنه ڕه
  
  و حیزبه و گروپ سان  که ی له خنانه و ره گشتی جۆری ئه  به وه داخه لیم به  کۆتایشدا ده له...    

  ....وزوعی،  مه و نه  زانستیه ، نه شیاوه و نه خالقیانه  ئهگریت کانی ده کۆمۆنسته
  خنه و ره ک له ت، نه نسور حکمه ی مه خنه  جۆری ره زاییان له می شاره مرۆ که سانیک ئه الم که به... 
  ...، وه نه ی تۆ ناگرن بیزشی لیدکه لیتانه و به لیت هه
و تا بتوانیت بیری پ  یت و ت بگه و میسۆدی ئه ت نسور حکمه  مه  زیاتر له یه  هه وه پیویستت به... 
  .یت و کاری پ بکه وه یته بکه

  
 و چی   چییه خنه ندامانی پارت، ڕه لی ئه  مگه دا الی ئوه  بنچینه  بپرسین، له ڕزه م به    با له

کانیان   کارخانه ورده  ورده رانه  دروشمی فریوده کان به ڤیکه  بۆلشه کاتک که.  بت خنه توانت ڕه ده
تی والت  رایه به ڕوه  به کانیان له ته رکشا و  سۆڤیه کان ده کانی کارخانه ژر کۆنترۆی کۆمیته له
  به) نیپ ( ئابووری نوێی ئابووری بۆرژوازییان وه ی بوژانه رنامه م به که گیرکرد و یه ناره که

ی  خنه یان بۆ ڕه ازهی ت ی زمانبین هات و ناووناتۆره ره ر داڕژا، ئیتر سه مامۆستایی لینینی ڕابه
  واته (  رانه ی بنیاتنه خنه ک ڕه لی وه گه شت و زاراوهداڕ)  انهر ی ڕوخنه هخن ڕه(  شۆڕشگانه

 ئاستی  ستی ستالینی باوکدا، له ر ده سه  و له وه ی گرته جگه) الت سه دان و سواقدانی ده پیاهه
م  هی بۆ ئ ی ئاماده مینه تی زه ی چینایه گه  کۆمه ی که وه ر ئه به  لهی پدرا، ره جیھانیشدا په

تا  وه ئه. زمانیانر   وردی سه کۆمنترنیش کردیانهکانی  بوو، تووتیه  هه وه ژووکردنه ئاوه
،  ستانه ده  زمانی قامچی به مه ، ئه"یت یت و په ی هه خنه ڕه"ت   ده یه م پشینه ری ئه به پاشینه

تانی  رزانی ئۆکرانیایان خه  وهی وه ڕینی کرۆنشتات و بزووتنه ، ڕاپه یه ستانه و ده ی ئه وه  نه مه ئه
ی  وه ر ئه به ر له تی پیرۆزی پارت گرت، هه سه ده یان له خنه ی ڕه وه ر ئه به ر له خونکرد، هه

ن،  که وی به ڤیزمدا داگرن و نه ی بۆلشه که شکره م له رده به ر له ی شۆڕشی ئۆکتۆبه یانویست ئاکه نه
بوو، شۆڕشک،  ر ده وتنی مسۆگه رکه تی سه ری چینایه روه نی سهناو برد  له نیا به  ته شۆڕشک، که

. کات تخوازان دروستده سه ران و ده ڵ بۆ رابه تدا، داوه کانی دیکتاتۆریه خانه  مۆزه ی له  سبه که
،   گرتنه وه سنگه ست به ، ماستاوکردن و ده  نییه خنه خوازێ، ڕه  بژاری ده  له ره و براده ی ئه وه ئه
 تا ئاستی  ی شۆڕشگانه خنه  و شکۆی ڕه وه بدات و شان ری شۆڕشگ مل به  هۆنه مه هست ئه

تی و  کانی بژار، که هشتا سنووری پارتایه خنه  ڕه ر به گه ئه! ویکات دانی زۆرخوازان نه پیاهه



وا   ئهبات، یت نو ده یت وپه  هه ، به زاندووه به ی نه ندوچوونی پارتی قومانده تی بچه حکومه
  شدا تۆمارکراوه  لیستی ڕه ، ناومان له وه دنیایشه ڕۆ، به مانان، زراب و ئاوه ی ئمه خنه رنج و ڕه سه
،  یه  زمانی گفتوگۆی سکیوالریستانه  کامه مه ئه!  تی پارتمان بۆ چنراوه ی دیکتاتۆریه تی سداره و په
تر  وان تۆزک دیبلۆماسیانه ئه!  وره هی ئاگا بوش و بوشی گ که مهز سیکوالری ت له حمه د ڕه سه
  !ن که  ده شه ڕه هه
  

  :کانی پش خۆی په نسور و چه ی مه خنه جیاوازی ڕه
  
و  کانی ئه و کۆمۆنسته کان فیه لشه رانی به واوی رابه  ته ت له نسور حکمه ی مه خنه م ڕه به  ...   
ی  لگه زراندنی کۆمه ی ئابووری دامه رنامه به  الم به  وه یان توانیوه  نه  بوو که وه ، ئه مه رده سه

ی  گه مای کۆمه  بنه تی کرده وه داری ده رمایه ی سه رنامه ، ستالین به وه نه سۆشیالیستی بده
  ... ویی، شوره

  
م  ڕاکشا، به) پین(تی ئابووری نوێ  سیاسهرژی  رنامه م بۆ به نجه  پشتر په نده رچه    هه

م،  که زیزه م ئه فرۆشت، ده بمان پنه مان کوتای قه م ئازیزه ی ئه وه  ئهتر ناچار، بۆ جارکی
کردنی   سۆشیالیزه  ڕگریشیان لهت نانه  و تهیانویست نهکو  ، بهیانتوانی نهک  کان نه ڤیکه بۆلشه

ک   داکوتانی وه  ڕیشه ی شۆڕشی سیاسی بۆ ئاوگۆڕی ئابووری؛ واته وه  قوبوونه ئابووری واته
ریان کردن و   ده وه رگه  ده دا و له ق تھه رانیان شه به ڕیوه ران به کارگه! ، گرتتی یه ۆڕشی کۆمهش

 خۆیان، ست ده مھنایان گرته رهه تی به رایه هب ڕوه زراند و به کانی خۆیان دامه ی کارخانه کۆمیته
! کان  ناو کارخانه وه کانیان هنانه  کۆنه ره به ڕوه  به وه ره نجه  په ڤیک له رانی بۆلشه چی رابه که

رگری  کانیان کرد و هزی به ته ی سۆڤیه بژاردنی ئازادانه  کرۆنشتات هه وانان له له ران و مه کارگه
کانی   کۆمیساره ر کۆنه  بیاری لینینی ڕابه ی ترۆتسکی به که شکره زراند، له  دامهتی خۆیان سۆڤیه

 م؛ رکوتی شۆڕشی سیه  سه ڕینی کرۆنشتات واته ڕاپهرکوتی   پش خۆی، بۆ سه تزاری خسته
ک  الیه له) کان ۆڤیستهماخن(رزانی ئۆکرانی  ی وه وه تنهبزوو! ی شۆڕشی پرۆلیتری خماجه چه
زراند،  کانیان دامه  کشتوکاییه  کۆمۆنه وه تره کی الیه نا و له ر ده ده مساوی و ئامانیان وه شکری نه له

 هرشی  کان درژکرد دژ به ڤیکه ی بۆلشه که  ناسووره شکره ریشیان بۆ لهستی هاوکا هاوکات ده
ستی بۆرژوازی  ک ده الیه وتن و له ڵ ئامانیا ڕکه گه کانی تۆ له ره چی ڕابه مساوی، که ئامانی و نه

کی  الیه ئازاد کرد و لهرلین و میونیخ  به  لهی ت سۆڤیهتی  رایه به ڕوه رکوتی به ئامانیان  بۆ سه
کان و   گیانی پارتیزانه وتنه ا کهڕ ه و  پشته  خۆشیان له رزرانی ئۆکرانی و به  بۆ گیانی وه وه تره

زموونکی   ئه وک بوونهونی هه  پاش ده ، کهی و کۆمۆنانه ئه! کان خوازه  کۆمۆنه رزه کوشتاری وه
  وش پارته سپانیادا و له ۆی ئهڕی نوخ  شه تالۆنیا له  کهرزانی ران و وه وتوو، بۆ کارگه رکه سه
   که،ی وه و بزووتنه رکوتی ئه  هاوکاری بۆرژوازی بۆ سه وه وته کان، که ڤیکه ی بۆلشه که  خوشکه سته ده
دان  نیا تاوانی درژه  یانی چی و ستالینی چی؟ ستالین تهیانتوانی نهئیتر !  شقی داهاتووه رمه سه

ستی لینین فری پاوتنی  ر ده سه ی لینین، ستالین له که  سیاسی و ئابوورییه رنامه  به بوو به
! تی نسور حیکمه ک تۆ هی مه ر وه فای لینین بوو، هه وه ستالین شاگردکی به! کانی پارت بوو ڕیزه
تی دیکتاتۆریانی  سه کان و ده ڤیکه  بۆلشه  گرتنیان له خنه نسوریش خای ڕه کانی پش مه په چه

ئانارشیست و   وروپا فره  ئه  کاتکدا له کات، له ست پده  ده وه ی لینینهرگ  پاش مه پارت، له
  وه کانیان له ران و سۆشیالیسته ردا، کارگه می ژیانی لینینی ڕابه ده ر له ، ههبوون  مارکسیست هه
تی  سه  ژر دهک من و تۆی  وهختی دبه سانی به  بۆ که ڕوویدا ودا١٩٨٩   له  که وه ئاگادارکرده

دا  ت نسور حیکمه ی مه که حشع و کۆمونیزمه کرکارییهعس و فریوکاری  ی به یکتاتۆریانهد



ی  که  گونده  ئاگای له وه یه که  گونده رچوون، مرۆڤ له سه  به و ساالنه م، ئه که زیزه ئه! زانی مانده نه
ست  رده  به وته ڤیزم که  سای بۆلشه٧٠التی دیکتاتۆریانی  سه رشیڤی ده بوو، ئه نیشتیان نه ته
  !گرن یت ده لیت و په ی هه خنه ی تۆ ڕه  قسه  به ی که وانه ئه
  

  :پۆشکردن  رده وی و ڕاستی په ڕه ری زاده هونه
  
ی  هینده.. رکوت پاندن، سه دا کۆنترۆل، سه و ریکخراو حیزبانه  نیو ئه  له  پیم وانیه چونکه ...   

رتی سیاسی   بۆ په وه کریته ی ده ش، هۆکه یبرالی بونهو کارکردی ل لیبرالی بون کارکردی بوبت، ئه
ی  لگه نو کۆمه کانی کریکاران له ره ری کردنی شه ر رابه سه بون له یگیر نه بونیان، په

  .داریدا رمایه سه
کو بۆ  وی نا، به رزه ر بۆ دانیشتوانی سه وبه مه زاران ساڵ له ی چیرۆکی هه    عادل ئیبراهیم، ده

،  وه ی ئمه م جیھانه  ناو ئه نابته  هشتا پیان نه تر، که کی یه ستره ر ئه  سهدانیشتوانی
  په چ جای چه  وتووه که نهڕاست  تی ناوه  ڕۆژههریش نزیکی  کیشوه ئاخر لیبرالیزم به.  وه گته ده

کتاتۆریدا یی د  وشه هل) ی(ر پیتی  گه  ئه یه وانه ر لیبرال بن؟ له ده  به  زده کانی تۆ له ردینه بهچاخ
ک  گیرکی وه ت ورده تایبه بت، به  پستییان ده وا پ به ئه) دکتاتۆر(   واته یته ی و بیکه رکه ده

دام  م سه من بواناکه. ناویاندا، بزار بووبت ی ئازادی لهر ده به ڕاده  بوونی له ب و له تۆیان هه
خۆیان ناتوانن  وان به م، ئه که زیزه ئه! ربیب ی ده زۆری ئازاد زاری خۆی لهک تۆ ب د وه  قه حسن

 بۆ  وه ته نسور حیکمه کانی مه شه ڕه  هه ر له هه( کانیان   جیابووه کانیان له نامه شه ڕه  هه حاشا له
وتی  کانی ڕه  جیابووه ی حککع بۆ فراکسیۆنه شه ره  هه گاته  تا ده و هاوڕیکانیفیقی نی شه همه به

 ٢٤  ی بژار، که   هاوڕیه سته دهم  ی بنیاتنان و ئه وه  بزووتنه ی دواتر بوون به وانه ڤیزم و ئه بۆلشه
ستدان،  رده به کان له نامه گه ی، به  بکه مانه وێ نکۆی له خۆ ناته! کردنیان دیاریکرا کاتژمیر بۆ تۆبه

  !زیزم ئه
  :ت     پاشان ده

   ناوی مرۆ به  ئه  ریکخراو حیزبانه نیم کهو ک له دامی هیچ یهن حای خۆم ئه ش به به... "
ر  ندامی هه  ئه ر ببمه مان کاتدا گه  هه ن، له که لسورانی سیاسی ده  هه وه کۆمۆنستی کریکاریه

  وه مه  وابیر که  که ی بژارم نییه تیه حه و ناره وه و بیرکردنه ست و هه هیچ جۆرێ ئه ، بهکیشیان الیه
ن،  ی کۆنترۆل بکه وه مویان لیبرالن تا ئه ر هه  هه  که وه مه که تا وا بیرده  هه وه و باره بم، له ئازاد نه

 خۆم  م له که  ئازادی ده ست به نیویاندا هه  له نده وه ی بژار، ئه له شغه و مه ی درک وانه  پچه واته
  ".بم بیزار ده

  
ر  سه  پ له وه دنیاییه ری وا بهو  دنیایت و ده  هنده  کووه ندام نیت، له ر ئه گه  تۆ ئه    باشه

و  یشدا ئه ناو حککع  له یت، که م بکه  خاترجه وه  داگری و بژاریش لهکانیان  نو ڕیزهبوونی ئازادی
ر داوای  سه ، بۆچ له ر وایه گه ی ئه پارزرا، ئه تیشی ده ندامه  و مافی ئه وه کرده یان بۆ بو ده باسانه

اویان تی نو حککا چ رایه کانی ڕابه کشه ڕ کشمه مه ی له که تییه رایه بهلوستی ڕا  ههی وه ڕونکردنه
یان بۆ بژار و هاورکانی  ستنانه به ت هه هتی و تۆم و سوکایهمو و هه ، ئه ر وایه گه ؟ ئه وه لسوورکرده

یدا  که پارته   له مانه تی زه قی دیکتاتۆریه  شه پای چی، تۆ بی بژارک که قوایی له ی ته که و پارته
تا تۆ  وه یا ئه! ت؟ نسور حیکمه ی مه که رییه  کارگه  دوژمنی کۆمونیزمه  بووبته وه کشه ڕاند، یه ریپه ده

 وای   که ، چییه فسونه و ئه ی ئه ئه. بی ندام نه  ناچ تۆ ئه وه  یا له یه ر بژار هه رامبه قینت به کۆنه
ی  و پشویه و ئه وه  و بیرکردنهست  ههردا، رکوتگه کی سه یه زگه ها ده هی و سایه ، له  تۆ کردووه له

  ست به تاو هه ت له نانه یت و ته که بونی خۆت نه  ئازاد نه ست به ب و هه بژارت ال دروست نه



روونناسی،  کی ده زایه  بۆ بۆ الی شاره ڕای من تازووه ؟ به خۆشت بزار بی ادی کردندا، لهئاز
  ! بت انهر کهر گه  کۆیلهی  تازهکی خۆشییه  نه  جۆره یه ی تۆ، بۆی هه ییه نائاس و باره  ئه چونکه

  
،  و کریکارانه باتی کریکاری نوسی خه ر چاره سه  له  که و بریاری سیاسی، دیاره خالفی سیاسی... 
ست   ده ته ی کۆمۆنستیدا دراوه وه باتی بزووتنه و کاتیکی میژووی خه  چ شوین  له نوسه و چاره ئه
ندامان؟ ،  و ئه ماعی ری جه ست رابه  ده دایه" ر نیسان سه کانی له له سه مه" رێ لینین  ندامان، ئه ئه

ندامان؟، یا لینین  و ئه ماعی ری جه ست رابه  ده التی کیرنسکی دایه ر روخانی دسه سه بریار له
  . بوو تانه که ره و حه کی ئه یه ک به ری یه و بریار ده رو پیشره رابه

  
.   ناڕۆشنی و نائاگایی تدایه م جۆرک له استگۆیی و ههم ڕ  هه وه ره ی سه یه ند ڕسته م چه ه   ئ

و   دا بژی و ئاگات له١٩١٨ -١٩١٧ سانی  وکی موگناتیسیدا هشتا له  خه چ تۆ له ده وه ، له براه
م  که زیزه رمان هات، ئه سه ی تۆ بهویست  خۆشهر و  رابهستی لینینی ر ده سه  له ب، که  نه ساته کاره

ر   هه که تهفریکین پت بین، گر جۆرک خه و به سه ر که  ههکان لیته لیت و په هه  گره خنه هڕ
  وه کانه وانی گرفته نهب ناورێ لهبژار    که، یه وه نیا ئه ت، ته روا ده  و بژاریش هه دایه وه له
ی بگرت،  دیموکراتی ڕوسیه- پارتی سۆشیال  حککع له  له خنه بری ڕه ست پیبکات و له ی ده که خنه ڕه
،  کانی بژاره خنه ی ڕه  گرکوره مه ئه.  بگرت خنه هت ڕ نسوری حیکمه  مه د له حمه  ئهبری ڕیبوار له

کانی پترۆگراد داوای  ته  سۆڤیه م کاتک که که زیزه ئه!  راتینت بۆ دروست بووه  تۆ بواری ته بۆیه
 ؟زانی بۆ ئه.  هاتووه یگوت هشتا کاتی نه ی تۆ ده که کرد، لینینه ۆرژوازیان دهتی ب وه روخانی ده

  رده تی بپه دیکتاتۆریهتوانی ئاوا  یده ی سیاسی بوو و نه ترین ڕکخراوه ی وی گچکه که  پارته چونکه
!!! پینن سه ب تی پارتی قومانده سه ن و ده ده کان هه ته  سۆڤیه ق له پین و شه دا بسه و کاته له
   و هنده وه مه که تر بۆت کوپی ده م و جارکی  ناکه  قسه گرافه ره و په کانی تری ئه ڕسته ڕ نیوه مه له
  :ب توانج  بنووسم به سه به
ندامان؟ ، بریار  و ئه ماعی ری جه ست رابه  ده دایه" ر نیسان سه کانی له له سه مه" رێ لینین  ئه
رو  ندامان؟، یا لینین رابه و ئه ماعی ری جه ست رابه  ده رنسکی دایهالتی کی ر روخانی دسه سه له

  . بوو تانه که ره و حه کی ئه یه ک به ری یه و بریار ده پیشره
  

  ؟ وه وتۆته ت بیرکه»مارکس« و  رژاوته کانی حککع، په ژماره  ب ئه یاننامه تاو به  له  چۆنه وه    ئه
ن  رزه  ده  له  پشتره ند قات له لی چه مه ی عه که ره ک حه یه"   یوتووه  نه  خۆوه مارکس له ...   

    ". رنامه به
  

وا  ، ئه دا بژیایه می حککع رده سه ر مارکس له م گه نم و دهه ه د  ده م نیوه کانی ئه ه  هه  له   واز
.   پشتره له)  نا رنامه به(  یاننامه بهنک  رزه  ده ندجار له ، چه وه  کرده کی به یه وه بزووتنه: یگوت  ده

سکیوالریزمی بۆرژوازی و ژین و  دا ده یاننامه می به رده  سه  له ، که دایه وه  له ختی ئمه دبه  به چونکه
! کات ریدا، خۆی ئارایش ده کی باشتر و کۆمونیزمی کارگه رگی دونیایه به  دیموکراسی له-سۆشیال
  ب خۆزگه ریان ب، ئه ابهب و تۆش ڕ ر هه  ڕابه ڕیان به اوه ب ، کهرانک ختی کارگه دبه  به ئای له

  !  بخوازنی ڕۆمانیا که دیکتاتۆرهی  که  سۆشیالیزمه به
  
  وه بونه ت جیاده نسوور حکمه  مه ی له وانه موو ئه  هه  یا ئاگادار نیت که وه ۆتهبیرت چ  له  باشه...
ندامانی  ، ئازادی ئه رکوتی کردووه و سه پاندن و سه  کۆنترۆل ، که یان لیگرتووه خنه مان ره ر هه هه
  . رزکردووه ردی خۆی فه ری فه ، رابه داوه نه



  
و   یا هشتا به ی تدا نییه و بورییه کو ئه ، به  نائاگاشه  و نه وه  بیری چۆته م نه  ده   منیش

کشان  ت شمشری لھه نسور حیکمه  مه ش که وانه ، ئه  به ، که یشتووه گه  نه نجامه ره سه
دا   حککع ردی هاوڕێ بژار و هاوڕکانی چۆن له ده  به،)فیق و هاوڕکانی ن شه همه به(

ی  خنه ڕه  تۆ بپرسم و بم، ئایا تی، منیش له م جی خۆیه به! ر کران ده ، پارتبهرکران ده پارتبه
ت  نسور حیکمه کجار مه کردی، بۆ یه ت نه ال دروسانی وه ، گومانی ئه وه  جیابوونه ی که وانه موو ئه هه
  روشیه و ده کان، له خنه ری راستی ڕه گه  ئه ی و  یر بکه رومرۆ سه ک سه ک مرۆڤکی ئاسای نه وه
ر  وبه مه ند ساڵ له  و چه١٤٠٠کانی  سحابه جیاوازی تۆ و ئه! مینی واقیع؟ ر زه  سه رتھاوته ده
او رچ به کان له خنه ری ڕاستبوونی ڕه گه  ئهتان بۆ جارکردووال  هه  کاتکدا که ، له چیدایه له

 بۆ بژار و  رانه ی دیالکتیک هشی نابووتکه  وشه  به وه ته که تای باسه ره  سه خۆ تۆ له! ناگرن؟
 یاری  بیر چوو و بۆیته روا زوو دیالکتیکت له  هه ی چۆنه ئه! ی دنی که رانه  هۆنه  ناسکه سته هه

  یشتوویت و پت وایه گه ی دیالکتیک نه  زاراوه  له  یه وه یا ئه! ت؟ نسوری حیکمه  مهسوندخواردووی
ی تۆدا  وه یا لۆژیکناسی و له) منطق( زانستی لۆژیک  دیالکتیک واته! ری دت مانای سۆفیگه به
تری  سانی  که وێ به مانه  ده یانین، که  ده ی که وانه کان، ئه  لۆژیکی شته ، واته کارتبردووه به

 یاسایی  بته  الدات، ده ستوره م ده  له ش که وه ستن، ئه لۆژیک ببه ب پست به نین، خۆ ده راگه
موو  نت و هه  داده وه خنه روی ڕه  سه نسور له کانی مه ریکی وته  تۆ خه ی که وه ر ئه ندی و هه خواوه

با ،  خنه ی ره ر تاڤگه  به ره مک خۆت بده هم بۆ ک که زیزه ئه. رازووی الدان ته  یته خه کان ده خنه ڕه
  وساوه  چه ره نگ و ڕووی کارگه  و ڕه وه  خوایی پاک بیتهی ی پیرۆز و درۆزنانه رمانه  خه له

م، سیمای  که ند ده رچه مبینیوی، هه  نهند رچه ترسم، هه ، لتده وه  بنیشتهکانت ل نووسه هاوچاره
ک فوتبۆی   و وه بووه  دهیت یت و په ههی  خنه  ڕه ویش بزی له رچاو، ئاخر ئه به م دته ستالین

  !!دا ده قیوی منان تھه ته
  

و   زیاده نده وه دا ئازادییان ئه و حیزبانه  ناو ئه ندامان له ی ئه وه ر ئه به  له دایه وه  له که یره جا سه... 
 ب فتبۆلیدا یاری  ی منان له قیوه  ته ۆلهو فتب بیت ئه ی تۆ ده  نوسینانه و جۆره رژیت، ئه لیان ده
  )ب توانج به  (.ن که پ ده

  
  سی توالت له بری ده  له ش کانی مه   ڕخنه نووسین ی، که وه ش دنیابین له بت ئمه ، ده واته که   

  !برن کار ده تیدا، به رایه کانی پارت و ڕابه توالته
  

     
ی کۆمونیستی و  وه تنه بزوو تامانک له(  « نوی  به نووسینکهمی،  شی دووه  به م نووستنه ئه*

  وتاری  تیدا زنجیره ، که  نووسیومه٢٠٠٥ /٠٩/٠٦   له که ،»رنجک ند سه و چه) یکان گرفته
پم . رنج ر سه  به هاوڕێ بژارم خستۆته )کانی ی کۆمونیستی و گرفته وه  بزووتنه تامانک له(

   . بنووسم و باسه می ئه شی دووه ک به ، وهعادل ئیبراهیمکانی  ی توانجه هم م وه باشبوو، ئه
  
  

   بکه م که شی یه به م کلیکی که شی یه ی به وه بۆ خوندنه
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