
  رنجک ند سه و چه*) کانی ی کۆمونیستی و گرفته وه  بزووتنه تامانک له(
  ژن هه

٠٩/٠٦/٢٠٠٥  
  
  م که شی یه به

  
ی  درژه(ی  واژه سته  من ده م، که که رانی هژا ده  هاورێ بژار و خونه تا داوای لیبوردن له ره    سه
هۆی  ویش به دیتبوو، ئه ی هاوڕێ بژاردا نه که می نووسینه که شی یه  کۆتایی به م له) یه هه
  !دوادا دت تری به  شتی  نیشان نادات که وه ، ئه که کو کۆتایی نووسینه بوو، به  نه وه مییه رخه مته که

 گۆمی  ته ردکی فرداوه  به  ئاوا بورانه م، که که  ده م هاوڕیه ستخۆشی له تر ده ها جارکی روه    هه
لنیکی  ی که وه وی کردنه دا، هه ڤیزم کانی بۆلشه ستوری تابووه  دیواری ئه  لهتی و نگی پارتایه مه

 مژووی خودی   مژووی له کی داخراودا، که یه  بازنه  له که وه ی بزووتنه  وه  خوالنه   بۆ ترامان له داوه 
 عیراق  گشتی و له  جیھاندا به  له که وه سوڕاوانی بزووتنه  بۆ هه تره  درژتر و پ نھنی ڤیزم بۆلشه

  .تی  تایبه و کوردستاندا به
کانی   پشنیارکراوه نیا بۆچوونه کانم ته رنجه  سه ، که وه مه ش ڕوونکه وه  پویسته ئه ته به    هه

می   ده ادل ئیبراهیم، له ع ، که وه گرنه ش ده و توانجانه کو ئه ، به وه هاوڕێ بژار ناگرنه
وك  ك هه کانی هاورێ بژاردا وه ر نووسینه رامبه به  له وه ه))حککع((ی  م دواییانه ی ئه وه رتبوونه که

  !بات  هانایان بۆ ده خنه بۆ تابووکردنی ڕه
  :کانم رنجه ستپکی سه    ده
،  وه ی جیاوازه ره وه ند ته  چه به  ی بکردایه که ر هاورێ بژار باسه گه بوو، ئه ڕای من باشتر ده    به

نیا و  ته  به گێ، که ده  هه وه  ئه وانه ک له ریه  و هه وه ته ی لبووه ی لک و پۆی فره که  باسه چونکه
کانی  ر ڕۆشنایی ئاوگۆڕه به نگاندنیان له سه کان و هه  مژووینه رچاوگرتنی وانه به  له درژی به به
ی  وه م کاردانه تی و هه  بینیویه وه  خۆیه  گشتی به تی به ی مرۆڤایه گه م کۆمه  هه ، که وڕۆکه ئه

کانی ڕابوردوودا   تکشکاوه وه ر هه رامبه به  له ، که وه کانییه ره  پکھنه چین و توژه پۆلیتاریا به
  :کرا ئاوا ب  ده بۆ نموونه. دات  خۆی نیشانی ده له

 پارت -
 پارت و چین -
  ری ماوه باتی جه پارت و خه -
 نترالیزم ندتی سه ناوه -
 ر ڕابه -
 ندامان مافی ئه -
 ندامان رکی ئه ئه -
 ...هتد -

 بدوێ و  وه یانه  باره تی له  هاوڕێ بژار ویستوویه ن، که تانه و بابه ردی ئه  سه مانه ئه   
می  دووهی   نیوه کانی له  باسهتای ره بوو سه ها ده روه هه. ڕوو ندی خۆی بخاته سه رناتیڤی په ته ئه
تایان بۆ  ره کانی سه سته یوه  په ته م بابه م پارت و هه ستپبکات، ئاخر هه  ده وه مه هه ی نۆزده ده سه

تای  ره سه واومان له ب ناسینی ته  و به وه ڕته گه م ده که رناسیونای یه نته دوای تکشکانی ئه
  نجامکی دیکه داچوون، ئه ه هه  و به گژه ره سه  له ، بجگه وه  کۆتاییه نگاندمان له سه تك، هه بابه
  . نادات وه سته ده به
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ر  سه  پ له کانی دواتری، که بوونی بۆچوونه ، ب پایه وه یه م ڕسته که یه ر له    هاوڕێ بژار هه
ر حزبی مارکسیستی  گه ئه(  واژه  سته م ده ، به گرن ر داده واوی چینی کارگه تی ته پارتایه
زرن و  ر دامه راپای چینی کارگه  پارتك بۆ سه مایه ته  به هاوڕێ بژار، که...) ، قینه ڕاسته

جگه مه ئه. مارکیستیش بئایدیا و  کاته ی سۆشیالیستی ده وه  سۆشیالیزم و بزووتنه ی، که وه  له  ب 
  شته هه و به ی ئه شه  بانگه ، که)بك زهه مه(وك   ڕه کاته دهداهنانی مارکس و مارکسیزمیش 

  ند چینه گرێ و چه  ده نادیده،  که وه تری ناو بزووتنه کانی  جیاوازه کات، توانین و بۆچوونه ده
رناسیونای  نته می ئه رده سه  له چن، که ده  هه  و دیواره سکتاریستییه ر ئه سه  لهتر کیرد به
ی   بوونه پارچه کشکان و پارچه و ت ری ئه  خۆشکه مینه  زه ی داڕژرا و بوو به  بناخه وه که یه

  .موومان داناوه ر شانی هه سه  قورسایی له وڕۆکه  ئه ، که که وه بزووتنه
کی دیاریکراوی   پارت هکی سیاسی و ئایدیۆلۆژیایه ، که ی بۆ ڕۆشن بووایه وه بوو ئه    ده

   که یه وانه کخستنی ئه و ڕ وه رکی کۆکردنه دا، ئه مانه ر ڕۆشنایی ئه به  و دواجار له پویسته
ی وین،  که رنامه به) ری قبولکه(رگری  ی و وه وی ئایدیۆلۆژیاکه یه ی وپه که  سیاسییه نگری هه الیه
مکی  رهه ، هیچ به که وه کردنی بزووتنه  پارچه  سکتاریزم و پارچه  له بینین بجگه ك ده ش وه مه ئه

 خودی هاوڕێ   که نجامکه ره کو سه اشراوی من نییه، بهی دات  قسه مه ئه.  و نابت بووه ی نه دیکه
،  یه  هه  بت، که وه تر له توانت، شتك واوه  پارت نه کاتك که!  نگھاتن کردووه  ده بژاری ناچار به
 و   ئاراسته م، که که ی یه  بۆ ڕگه وه ڕانه م یا ڕاستر بم گه ی دووه  ڕگه  له وه ئیتر بیرکدنه

وخۆ  ی ڕاسته باتی ڕۆژانه تی بۆ خه بری پارتایه  له که وه کانی تری ناو بزووتنه توانینه
ی  وانه پچه ی خۆیان به نۆره  به کانی پرۆلیتاریا، که رییه ماوه  جه  ڕکخراوه یانبژارد، واته هه

دوایدا ون  زتان بهڕ  به ی که وه ر ئه ؛ هه  پکن ده کانی لك هه شه  و به وه گرنه  ده که ، چینه وه پارته
  !ستتان پیاناگات تیدا ده ی پارتایه  جوارچوه و له
   لهبوو  دههاوڕێ بژارم بۆ ڕاکسا،  نجه کانی پشووشدا، په رنجه  سه ك له بوای من، وه    به

یشتن  بات بۆ گه ر شوازی خه  سه ته وسا بچووایه ، ئه وه ته دا خۆی ساخکردایه ی سۆشیالیزم پناسه
دا  وه ڕووبوونه  ڕووبه  له که وه  بزووتنه دا، که کك  دوای چه ڕان به  گه وه وشه  سۆشیالیزم و له هل

ژوو  تای ئاوه ره  خای سه شه مه ر ئه  و هه کانه ی مارکسیسته  گرفتی زۆربه مه ئه. تی پویستییه
تر  کی یه واته به. ران روه باتی سه بۆ ژر سا یه که وه خلیسکاندنی بزووتنه زیاتر ههیان و  وه دنهربیرک

بینن، ئیتر  و داهنانی مارکس ده) شف که ( وه  دۆزینه کان سۆشیالیزم به  مارکسیسته کاتك که
 و ڕوودانی  که تهفدانی گر رهه  هۆی سه ی له وه بری ئه ر گرفت و تکشکانکیاندا، له  هه ناچار له
کانی   وته وه نه به نا ده ئاسا، په) بی زهه مه(ر  وگه یه رن، پهرگ زموون وه  و ئه وه  بکۆنه که تكشکانه

 نگرانیان  الیه ندجاره ر و چه به وه گرنه  ده مان ڕچکه نوێ هه رله وانی و سه مارکس و پاشه
م   نچیری ده نه یانکه پناو هیچ یا ده ن له که دهقوربانی   بهدا یا وه م باری تكشکانه رده به له

 پویست ناکات  وه  هنانه بۆ نموونه.  سۆشیالیزم ی دژ به نده  پاگه شك له ی نائومدی و به زمه دوه
 -ردوو پارتی مارکسیست ندامانی هه  ئه  یا تكشکانی زۆرك له وه رنجدانی مانه دوور بۆین، سه

  ! م بۆچوونه لماندنی ئه  بۆ سه سه ، به)حشع و حککع(ڤیکی  بۆلشه
تی و  نجی چینایهر  ژر سه  بخاته که ی خودی ئامرازه وه بری ئه بژار لهک وتم هاوڕێ     وه
یان  زاران پارت و ده ك و هه یه ده  سه کانی زیاتر له زموونه ر ڕۆشنایی ئه به نگاندنی له سه هه
ری و   تا سۆشیالیست و کۆمونیست و کارگه وه دیموکراته-سۆشیال  ر له تی، هه نگی پارتایه ڕه

ستاون و بۆ  وه  نه وه شه وه  زۆرجاران به تر، که زاران پاشگری ینینی و ماوی و ههمارکسی و ل
زوی   ئاره  و به سه ر که  و هه نگ کردووه زار ڕه ت سۆشیالیزمیشیان هه نانه ی خۆیان ته وه کۆکردنه

  . خۆی سۆشیالیزمکی داتاشیوه



   به  پارت ئامرازکی نامۆیه ، که اندووهلم  خۆی سه و ڕاستییه ئه،   دوورودرژه مکی فره رده    سه
ی  وه  گرانه بین له ریا و ڕۆی تۆڕکی ورد دهای پرۆلیت کسانیخوازانه  و یه باتی ئازادیخوازانه خه
ی  وه ره ت و ڕاگر و چکه سه ری ده بن؛ پارزه تی یاخی ده ری چینایه روه  سه  له ی که سانه و که ئه
کان  نجام نادرێ، پارته  یاسا و سزاکان ئه  به ی که وه ، ئه تییه ایهمی چین کانی سیسته که یه

ی  ر ڕگه  سه وه هنته ، ده یه شییان هه رکه  نیازی سه  که**ی و تاکانه تر ئه ستن و جارکی ده پیھه
ب  ه ب مۆ، که سته ڵ و ده رکی گوایه وه  بوونه یانکاته ده. ران وسنه ی چه)سراط المستقیم( ڕاست 

  ک له  و تامانیان نه وه روی خۆیان توانای بیاردانیان نابت و توانای بیرکردنه رمانی سه فه
وستی دون و   ناکۆکبوونی هه زیان به کو ئاوه یان نابت، به وروبه  و ده گه کانی کۆمه ئاوگۆڕه

پیان بن کانیان   سیاسییه شوانهکو   تاوه وه، مننه ڕێ ده  چاوه میشه ی خۆیان ناشک و هه وڕۆکه ئه
ک زیاتر  یه ده درژایی سه  به ، که نیا کارکه  ته مه ئه! هات بگرن ی هات و نه و کوێ ملی ڕگه ره به

  .ستاوون کان پیھه  سیاسییه پارته
توانت تۆڕ  ، ئیتر چۆن ده ه هموو شتک ئازادیخوازاترین تاکی کۆم سی سۆشیالیست پش هه    که

مۆکردنی  سته توانت تۆڕی وردی ده دهچۆن . نووسانی  ئامرازی ڕزگارکردنی خۆیی و هاوچاره هکاتب
کار  به) کان ره روه  سه چینه ( و تۆڕه رانی ئه دژی داهنه کی ڕزگاری له ک چه  و هزر وه ندشه ئه

وان ڕاوچی و ندی ن یوه  و پۆلیتار، په ساوه وه ر، چه ندی نوان پارت و کارگه یوه په. بھنت
کانی  رییه ماوه  جه ی ڕکخراوه وانه پچه پارت ڕک به. و و داو ندی نوان که یوه ، په نچیره

  تی له سوڕاوانییه ی هه وه  و دوورخستنه که رتکردنی هزی چینه رت که ، ئامانجی که پرۆلیتاریاوه
کان، ژنان  کتی بکاران، ئاواره انی یهسوڕاو  هه ، بواننه ر وانییه گه مه.  باتی ڕۆژانه یدانی خه مه

  کات؟  ده وه  شیکردنه ئایا هشتا پویست به... و خوندکاران و تد
 بزانین،  وه  ئه تا پویسته ره سه.  پارتدا  له ندتییه ی ناوه وه رخوارکردنه    هاوڕێ بژار خوازیاری سه

ر  سه  باسمانکردن، له ی که ر کسانه  سه و تاکه ی ئه وه  بۆ ڕکخسته ندتی میکانیزمیکه  ناوه که
، ناتوانرت  م میکانیزمه رکاری ئه ك به ندیش وه ، ناوه گه تی کۆمه ڕکخستنی چینایهمای  بنه

ی  وه خواره بت و خستنه توانت بوونی هه  ده وه ره سه نیا له ، ته شونگۆرکی پبکرت، چونکه
مانی   و نه یه که مانی پداویستی میکانیزمه ی نهتی و البردنیشی مانا مانای البردنییه به

  وه مانباته تر ده ش جارکی مه ئه.  ی پارته گهز واوی ده لوپۆخستنی ته  په  له هش، ب که میکانیزمه
  کانی ڕگرن، ئیتر چ پویست به ر پارت و میکانیزمه گه ، ئه وه کاته مان پرسیار قوتده تا و هه ره سه
ندتی و   ناوه چووبا، که بیر نه ی له وه بوو هاوڕێ بژار ئه ها ده روه کات؟ هه دهگرتنیان  ستپوه ده

ر واشی  گه گرت، ئه خۆی ڕاده) تی بنکردایه( وه  کانی خواره ی بوونی  ڕیزه ر بناخه سه ند له ناوه
 و چی و ی سیاسی ندی و نووسینگه ندامانی ناوه تی کردنی ئه  بنکردایه  به ستی تۆ له به دابنین مه
  وا هیچ له ی پارت، ئه وه روخوارکردنه تی بت؛ سه  بنکردایه تی کردنی رکردایه سه بهو .. چی و تد

 ناوی  ک له ، نه یدایه که ند و میکانیزمه  بوونی خودی ناوه  له که  گرکوره  ناگۆڕت، چونکه که پرسه
،  وتیش بووایه  ڕکه وا به ، ئه  بووایهدا وه  له که ر گرفته گه ئه.  و خراپییان کانی و چاکه سه که
 تۆ  ی، که و ئامرازه  ئه کرده وت و پارتی ده که ده سكی چاک و دلسۆز هه  سادا، که١٠٠ی  ماوه له
ندی و میکانیزمی   بوونی ناوه وه  و ئه یه زووه م ئاره ی ئه وانه م ڕاستی پیچه یخوازی، به ده

  !روچین  مشتک بیرۆکرات و سه  به کانی گۆڕیوه زه دلسۆ سه  که  ، که ندتیییه ناوه
،  تییه ی پارتایه وپایه ی پله تایی زنجیره تاهه ونی البردنی هه  خه میش، که ها خای دووه روه    هه
خوازی   و پایه وپایه ی پله وام زنجیره رده ستی بۆ ببرت، به سوراواندا ده ناو هه کو پارت له تاوه
ردروای سروشتی  کو ده ، به کان نییه سه می ویستی که رهه  به مه ک وتم، ئه ، وه وه بته دایکده له

م  ، گۆڕی ئه وه کانه ن سۆشیالیسته  الیه تی له النانی پارتایه  وه نیا به ، ته تییه پارتایه
  .بت  ون ده  بۆرژوازییه ندییه تمه تایبه



  ی من له نده وه ئه." ت نابت سه نی ده اوهسك و هیچ ئۆرگانک خ هیچ که: " ت    هاوڕێ بژار ده
کو پارت،  ی تاوه که ی پرۆلیتری باس ده ری شۆڕشگانه ماوه ی جه م، ڕکخراوه ویستی تۆ بگه

کرێ بپرسین،   ده! ت بوونی نییه سه  و ئۆرگانی پارتی بده  پارتی ب ئۆرگان بوونی نییه چونکه
ب ببن؟   و بۆچی ده ر و چی و چی، بوونیان بۆ چییه ر و لدهر و سکرت ندی و ڕابه ی ناوه یتهکۆم
ر  سه تی به رکرادیه تی سه سه  پدوایستی ڕاگرتنی ده وا له ر بونیان پویست ب، ئه گه ئه

ك  یه زگه ك ده  پارت وه گرێ، که  ده رچاوه  سه وه و شته  له مانه پداویستی ئه.  یه وه تییه بنکردایه
باتی  رکشانی خه  بۆ ده ته به هه.  پارت ناب مانه ب ئه یستی و پارتیش به پداو کاته ده

 پارت  نیا پشتکردنه تیدا، ته ری پارتایه ژر سبه  لهی پرۆلیتاریا تی شۆڕشگانه چینایه
  ر ڕکخراوه رامبه به ری له ماوه ی شۆڕشگی جه کو ڕکخستنی ڕکخراوه ، به  نییه وه ره مده وه
   له کان، که  سیاسییه  پاشکۆکانی پارته رییه ماوه ناو جه  به ت و ڕکخراوه وه کانی ده دهر زه

  ! بت رناتیڤی شۆڕشگیانه لته توان ئه ، ده نین کان چیدیکه پارته) ی وه دنهکوپیکر(ی  وه گرتنه ونه
 پارتدا  ت له سه ک ده یه:  یه وه ، ئه یشتووه مان پی گه م هاوڕیه  ئه دا، که نجامکی که ره  سه    له
خۆ ،  ش خۆبه وه ندیتی خواره ، ناوه ره ی چینی کارگه تیانه تی چینایه سه ویش ده  ئه بت، که ه ده
کرت،  ده) ب پاشگر به(ت  سه بوونی ده  نه ووتردا باس له خای پش له. کات تی ده رایه نهنو
،  وه ندتی خواره کرت و ناوه ر ده ی کارگه تیانه ینایهتی چ سه  ده دا باس له م خاه چی له که

ر   چینی کارگه  کامه تی رایه  نونه وه، ندتی خواره ت؟ ناوه سه  ده کامه! کات تی ده رایه نونه
رانی  م کارگه ش هه مه زرنی و به مه تدا پارتی مارکسیستی داده که تای نووسینه ره سه تۆ لهکات،  ده

رگیز   هه وه ی خواره که تییه رایه م نونه هاوی و هه رده تی ده باتی چینایه  نو خه مارکسیست له
ی تۆ  کراوهروخوار  سه تییه رایه م نونه ئه  تکیش که سه  و ده  نییه که که ری چینه نونه
ک  ا، نهتید ی چینایه گه  کۆمه ر له  کارگه ، چونکه ر نییه کات، هی چینی کارگه تی ده رایه نونه

بات، هزی  تی و شکی ده یه ی هه وه ، ئه وکراوه  مرۆڤبوونیش که کو له ، به التی نییه سه ده
   پشتی کردبته بات، که نیا کاتک شکی ده ش ته م هزه ک چین و ئه تی وه کگرتنیه یه

  !ندتی پارت ش ناوه وانه تی و له ی چینایه گه کانی کۆمه میکانیزمه
."  وه گرته ی ده تی جگه هنرت و دیسپلینی چینایه تی کۆتایی پده دیسپلینی پارتایه   "

ڵ ئازادی و  گه کی سروشتی له  و ناکۆکییه کییه رو خه ی سه زگه تی و ده ی پارتایه دیسپلین، خواسته
ی یاسا  وه نگانه ڕه دیسپلین، .ر ماوه وردوخاشکردنی توانایی جه بۆ  هۆکارکه و  یه ویستی مرۆڤدا هه

  ی که وه ر ئه به ، له  دیسپلین نییه باتیدا پویستی به  خه ر له  و چینی کارگه کانه کییه روخه سه
نت  ده  پای پیوه ش که وه تی و ئه یه باتی ڕۆژانه مای پداویستی خه ر بنه سه ڕکخراوبوونی وی له
   که میکه  پیداویستی گۆڕینی سیسته نجبوون و بوونهتدا، ئاما باته و خه سوڕان له بۆ چاالکبوون و هه

  کرت، که رک ده  بارکدا، ده نیا له ، ته م ئامانجبوون و پداویستبوونه  و ئه  ڕاگرتووه  کۆیله وی به
  مه ڕوویدا، ئیتر بجگه  ئه کاتکیش که. ك زی خه  ئاوه شك له  به  بووبته هوشیاری شۆڕشگانه

  !رناتیڤ بت بۆمان ته ری، هیچ شتك ناتوانیت ئه کسان و پدادوه ئازاد و یهکی   دونیایه له
 و  وه ره ن چینی کارگه الیه کردنی پارت لهتی رایه تی و رابه رایه انی ڕابه ئۆرگ ت به باره سه   

،  وه ی خوارهندت ی ناوه ناخهبر  سه  و له وه ندامانه ن ئه الیه  پارتدا له ر له تی چینی کارگه رایه نونه
  ناو پارته وروپادا و له  ئه ر ئستا و له تا هه ره سه. دا که شی نووسینه  دوابه  له٧خای 

  و کاره ک ئه یه  و سکرترۆکه ماوه  باوی نه )ی سیاسی ڕاستر بم شوانه( ر  کاندا، ڕابه بۆرژوازییه
  ت له نانه کرت و ته ر ده سه نی لهما ڕی مان و نه تی شه پی ڕۆژهه الی چه  له ڕن، که په ڕاده
کرێ پارت   ئاسانی ده  و ستراتیژ و تاکتیک و تیۆری و ئایدیۆلۆژیا گرنگتر و زاقتره، به رنامه به
ن چینی  الیه  له تی پارته رایه ، ڕابه رنجاکیشه ی زۆر سه وه م ئه به. بت ری نه ب و ڕابه هه

  خنه  ڕه ، که  نییه و شته ر ئه  هه مه ئایا ئه!! بری دانان له ش به مه  ئه ته به  و هه وه ره کارگه



  یان، که که ری پارته ردا ڕابه  ڕابه ڕه  شه له انیش و ر ئه گه ن، مه که ی ده نده لگیراوانی تۆ پاگه
ری   ڕابه وه بری دانان، ناکاته  له ر به ، هه بژردراوه  هه وه کانه زالوازه ئاوه  ندامه ن ئه الیه له

ناوبردنی   بۆ له ، که وامدایه ده ره ڕکی به  شه شۆڕشگی چینی پرۆلیتاریا، له.  که کاریکاتۆری چینه
تریش  ؟ جارکی ری بۆ چییه ری چی و ڕابه یکات، ئیتر ڕابه تی ده رایه  و ڕابه کان ره می ڕابه سیسته

  گۆڕت، که  ده وه  گۆڕی، چی له هک  پرسه  چی له مه ئه! کراوروخوار ندتی سه ی ناوه ر بناخه سه له
  !ب ؟ ب یا نه ری هه ر، ڕابه ك رابه پارت خۆی وه

کانی ئازادی   خۆی بدات و سنووره کانك به وت، ته یه مدا، ده شته  خای هه       هاوڕێ بژار له
دوونی  ڕوخان ی که و سنوورانه ی ئه ار پاشماوه ناچبت و بک ده ناسه م توشی هه بشکن، به

م   ئه زانم که من ده) تی سنووری چینایه( ن  رزتر داده تر و به وره  و سنوورکی گه وه کاته کۆی ده له
،  ره کانی چینی کارگه ندییه وه رژه ستی سنووری به به مه و  یه ه ی هه که کردنه ، فۆرمۆله هاوڕیه

کو بتوانن  ، تاوه کانی ناو پارته  ببهست بکوژ و ده  بیانوودانه مه شدا، ئه وه  ئهڵ گه م له به
دا کردی و ١٩١٨  ک لینین له ن، وه رنگون بکه ت سه نانه ن و ته رکه ن و ده ندامانیان سزابده ئه

! ر کردی ر خودی هاوڕی نووسه رامبه د به حمه دا کردی و ڕبوار ئه١٩٥٦  ستالینی شاگردی له
ر وا  گه  بوو، مه که ارت و شکاندنی سنووری چینهر شکاندنی دیسپلینی پ وانیش بیانوویان هه ئه
ر و  ناوهنانی پارت و دیسپلین و ڕابه  به  ئازادی نامۆیه کردن له ڕای من قسه به! بوو هاوڕێ ؟ نه

 سنوور   هیچ سنوورک ناناس و کاتکیش که  فره رزه ندشی باداڕکی به ئازادی و ئازادئه. سنوور
ندامانی  ک ئه  وه زه کی بئاوه یه کو کۆیله  ئازاد، به  و نه  فره رزه  به هکات، ئیتر ن مۆی ده سته ده

رج بۆ  ندومه ك به  کۆمه بت، که  شونك ده نیا له ، تهندام  ئه ئازادی ئاخر باسکردن له! پارت
ک  خهرو  تی سه سه  ده وت بکرت، واته سک زه بت، کاتك بتوانرت ئازادی که  ئارادا ئازادی له

کر  دوای شه  به ڕانه ک گه  و وه فیۆدانه  پارتدا، کات به کردنی ئازادی له نه  و که یه ندام هه رو ئه سه
تر  سانکی ستی خۆی که ده  خۆی و به دات، که ستده ده ندام کاتك ئازادی له ئه! دا ناو شیاکه له
ک خواردنی نانی  ر وه ڕابه  و لهناو پارتدا ی سیاسی خۆی و داواکردنی ئازدی له  شوانه کاته ده

  !تی الواردنییه وا هه بت، ئه ربین نه ر سه  و ب سزا نابت و گه وه ن بزنه الیه  له شوانه
ر   هه ندامان، که کانی ئه نییه ده ر پاراستنی مافی مه  سه مدا، باس دته ندی نۆهه  خابه له   

، جی ) گرتن نییه  گاته ستم به به مه ( ندامانه کانی ئه نییه ده  نامه وتکردنی مافه ی تری زه که دیوه
ر  سه  یا له که یه گه ر کۆمه سه مان له ر ک، قسه رامبه  به پاراستنی له:  خۆمان بپرسین تی له خۆیه

  ك بت که یه گه  وناکردنی کۆمه گرت، بیاره ر داده سه ك هاوڕێ بژار خۆی پی له  وه پارتك، که
   تۆ باس له ی سۆشیالیستی؟ کاتك، که گه  کۆمه کۆشت، واته  و بۆی تده داوه ریھه دا سهپناوی له

  ، ئازادییه کانی مرۆڤه تاییه ره ست مافی سه به م، مه ی لی تناگه که کوردییه من به( نی  ده مافی مه
ر  گه ، ئه یه نی کامه ده  نامهی مافی ئه) ؟ نی چییه ده  مه ست له به ، مه کسییه ، مافی تاکه کانه گشتییه

  ی که وه  و بۆ ئه وایه  ڕه میشه ماف هه!  نییه ده مووکات مه هه  واته ، که وای مرۆییه ماف شتکی ڕه
 تۆ ئاالی   پارتکدا که رین، له ناوبه کانی له ره وتکه  زه زگه  ئامراز و ده کرت، پویسته وت نه زه

ك یا  یه زگه  ده ، که یه وتکردنی ماف هه ری زه گه  ئه میشه  هه واته  که، وه یته که رزده پاراستنی ماف به
ی  ساوه کی ڕزگاری چینی چه توانت، چه ندی بت، ئیتر چۆن ده تمه  تایبه مه  ئه ئامرازک که

  !وتکراوبت؟  ماف زه میشه هه
ی،  که ووریهمانا سیاسی و ئاب ی نا، به که تییه یه مانا کۆمه  شبوونی کار به    دابه
، )ساو وا و گۆشت بۆ قه نان بۆ نانه ( تییه می چینایه رچاو و ئاشکرای سیسته کی به ندییه تمه تایبه
 پداویستی و  کاته  پارت ده بت، که  ئاشکرا ده و هۆکاره  و ئه که  کرۆکی باسه ینه گه  ده ریکه خه
ل  مگه یی سیاسی بژردراو بۆ شوانه  ههکی یه سته ، ده نچینهبمان  ر هه سه ناو پارتیشدا له له
مای  ر بنه سه  له ، که  نییه وه ر ئه لگیراوانیشت، هه خنه ر بیانووی، ڕه گه هاوڕێ گیان مه. ندامان ئه



ر و دواجاریش دابینکردنی  وانی رابه ر، پاسه ر، سکرتیی رابه ر و جگیری ڕابه شکاری، ڕابه دابه
رکی  باتیش ئه بات بت و خه ، پارت ئامرازی خه ر بیار نییه گه ن؟ مه که ر، پاساو ده رانی ڕابه گوزه
ر تۆ  گه!  دواوه  و من له وه  پشه گرێ، تۆ له ده  و هه یه شکاری هه بات دابه مووان؟ ئایا خه هه

 چ  به!  لیکه ر من کوژرام، ئیتر کش مه ، گه وه ت بگرنه  جگه ترنج زۆره ربازی شه بکوژریت، سه
ی  وانه تین و ئه باتی چینایه کانی تۆ پویستی خه  ئۆرگانه لمنیت، که سه رك بۆمان ده پیوه
  ن؟  ناکه و پداویستییه ك تۆ باس له روه وانیش هه ر ئه گه تر نا، مه کانی پارته
پرسم،  تر ده جارکی."  یه تی هه باتی چینایه نیا خه ، ته باتکی پارتی نییه  خه هیچ جۆره   " 
، ئیدی  یه تی هه باتی چینایه نیاخه ر ته گه ؟ ئه ی پارت بۆ چییه ، ئه باتی پارتی نییه ر خه گه ئه

ر و   ده ته داوه ڕکخستنی خۆی نه تی شواز و شوه باتی چینایه ر خه گه ؟ مه بۆ چییه پارتمان له
ران و  وخۆی کارگه تهری ڕواس ماوه باتی جه ی ڕوشونی خه تی، ئه ر نییه گه ، ئه داوه شی پینه شه گه

  ی، که وه ی ئه که نگنی؟ ڕاستتیه سه یده نیت و چۆن هه تری پرۆلیتاریا چی ناو لده کانی توژه
تی  یه وه  و جگرتنه رییه ماوه وخۆی جه باتی ڕاسته ، خه ی تۆدا شونی خاییه که راپای نووسینه سه له
  !تی  کار و چاالکی پارتایه به

و  ک له ر یه ی هه رانه بوای من ڕوشون و پداویستی ژنه به. ١٢کان خای  رکی ئۆرگانه    ئه
  که هک ی کانی دونیادا وه ناو پارته لهکان  رکی ئۆرگانه کات و ئه کانی دیاری ده رکه ، ئه ئۆرگانانانه

 گۆڕینی  ، پویستی به م ئۆرگانانه  و گۆڕینی سروشتی ئه یه  هه وه  سروشتی پارته ندی به یوه و په
  .تی پارت ناو بردنی پارتایه ، له کاته دا ده ک وشه یه ش له مه  و ئه یه سروشتی پارت هه

کن؛  یهی  وانه هت عیراق و کوردستاندا، پچ تایبه تدا به وروپا و ڕۆژهه  ئه  له  که،ن    دوو شت هه
ك  لیان، نهرچوون  کان و ده  ناو پارته وروپا چوونه  ئه له. فزیۆن له کانی ته تی و کاناه پارتایه

س، ڕزی  تایی تاکه ره ک مافکی سه شدا، وه ره ده  چوونه بن و له شت دهئازاده و سوپاسگوزاری
   لهچی که. رپچی لناکرت  و سه یه پاره فزیۆن به له کانی ته ناله یرکردنی که م سه گیرت، به لیده

ش  توانی پاره دویدا برۆی ده ر زۆر به  و گه خۆراییه  بهکان ناه یرکردنی که عیراق و کوردستان سه
ك خۆ  ، وه یه رئشه  پ سه رچوون لی، هنده  ده ئاندام و ردا، بوونه رامبه به هرگری، ل وه

 و زۆرجار  وه  کۆت نابنه  و ئیتر لهوروپا  ئه  لهکان فزیۆنه له  ته ناه ی که  بۆ ئابوونه نانووسکردنه
رانی  روه  بۆ سه ، که وت نییه  ڕکه  به م دوو شته  ئه رچنده هه. زا کۆتایی دت و س ئشهر سه به 
 پی شون و کات ئاسانی  چی به ، که ه ویش گلکردنی تاکی کۆمه بینن، ئه مان ڕۆڵ ده  هه گه کۆمه

  .کات یان جگۆڕک ده که ر یه و دژواری هه
ی  تیانه باتکی چینایه ، خه) وتیانه(، ووتیی رمیی یی، هه ریی، ناوچه ڤه باتکی ده  هیچ خه  

،  م هاوڕیه  ئه  دیاره.بت یی نه وه ته باتی نونه ی خه کی زنجیره یه قه ر ئه گه کرکاران نابت، ئه
 باسی دا م خاه ر له ڕای من گه به.  سته یوه  په وه  پارته ر به شی هه که  و باسه ستی بۆ پارته به مه

  وه ستی ئه به م وی مه بوارد، به ی ده وه مدانه  وه ك خۆم له یه وا تاراده ، ئه ی بکردایهپارتی جیھان
ر  سه یی یا له وه ته ر ئاستی نه سه  یا له ، که)چاو جیھاندا له ( یه ییانه  ناوچه و پارته ر ئه  و هه نییه

.  چ کوردی یا عیراقی الیزمهکانی ناسیون مای کارکردنیان سنووره بن و بنه ئاستی والت دروست ده
 و  رانه شانی هزی ژروه وه  خودی پارت بۆ لکھه ، چونکه بایه ڵ سروشتی پارتدا ته گه ش له مه ئه
ك  یه  شوه ت هاوڕێ بژاریش به نانه  و ته یه تی هه چیه ماه ری و بنه گه ناو خودی پارتیشدا ناوچه له
 دروست  مایه م بنه ر ئه سه ر له کانی ناو پارت، هه اقمۆکه و ت سته  ده ر، که سه خاته ی ده نجه په
 ڕخستنی  ، که نیا کاتك دروسته سیونالیستی تهارن باتی ئینته  خه کردن له  قسه بۆیه. بن ده

تی   پارتایه قکی وا له رچاو بگری و شه به تی له یه ک چنکی کۆمه ناو خۆیدا وه  له که چینه
 درژایی  تی پرۆلیتاریا بت به باتی چینایه کانی خه زموونه تی ئه  واقیعیهربی  ده ی، که ده هه

  .مژوو



  کی  چه ی، که یه و بناخه ر ئه سه دا، پارت له٢٤ خای  ی توانینی هاوڕێ بژار له وانه پچه    به
کانی  ندامه ئهنگکردنی  به رواش ئامرازی ده نگکردنی پرۆلیتاریا، هه به  بۆ ده کانه ره وسنه  چه چینه

  .ک گشتك تی وه خۆی و خۆیه
کانی تائستا،   پارته نیت، که دا ده دانی پ رێ هاوڕاتم، که ونده ئهدا، تا ٢٨ خای     له
ی  گه ی کۆمه وه گرتنه م پارت ناتوانت ونه تین، به ی چینایه گه ی کۆمه وه گرتنه ونه

 ڕکخستنی پارت،   شوه ، چونکه باسمکردن وه ره سه ی له و هۆیانه ر ئه به سۆشیالیستی بت، له
ی  گه  ڕکخستنی کۆمه ی شوه وانه پچه واوی به ته ی تۆش، به  دخوازه و پارته ت ئه نانه ته

  . یه وه تییه سۆشیالیستی یا ناچینایه
ی تۆ  وه ئه  یت، چونکه  پارت بکه  تۆ باس له بت، که وست دهندکجار گۆمانم ال در ڕاستی هه به   
 و بۆچوونی سیاسی   بوونی ئاراسته ، که رییه ماوه ی جه ی ڕکخراوه که دا باسی ده٢٩ خای  له

ڵ خۆتدا  گه  یا له مه  له بجگه. دایت ندام بوون سوڕان و ئه م هه رده به  ڕگر له جیاواز نابنه
ك  ری شۆڕشگدا وه ماوه  جهی نوان پارت و ڕکخراوه بژاردن له  هه  ناکۆکی یا له وتوویته که

ی تۆ   پارت جگه وه  دنیاییه  و به ی دخۆشییه  جگه مه ئه! ق ماوی؟ ، مۆله باتکارانه ئامرازی خه
  ! هاوڕێ نییه

ت بوو   تایبه کانم دنم، که رنجه ی سه شه م به ، کۆتایی به٤١ر خای  سه رنجك له  سه به   
ر  سه کانم وردتر له رنجه متوانی سه  نه م، که که  لبوردنت لدهروا داوای ی تۆ و هه که نووسینه به
ش  وه  و ئه وه شدا چم کردۆته دوا به کو له ت بت، به که  نووسینه گرافی زنجیره ره  په گراف به ره په
. کانی ره  پکھنه ره وه پی ته  کرابوو، به ش نه شبه ی تۆ به که ته ک وتم بابه م، وه که یه: ر دوو هۆ به له

  . ڕوو کانی پشتری خستۆته شه ی به ك کورتکراوه ت وه که شی کۆتایی باسه م، به دووه
پارتی مارکسیستی (وازکردنمان بۆ پکھنانی پارت   بانگه ر له بوو، به بوای من ده    به
، جی خۆی  و پارته ستی ئه ر ده سه زراندنی سۆشیالیزم له ری و دامه تی کارگه و حکومه)  قینه ڕاسته

، شکستی شۆڕشی )کان یست داره ( ودای سیاسی پارته زاری و ساتوسه رمه بوو، مژووی پ شه
ری سۆشیالیزم، تاوتوێ  تکه حکومه  بهتخواز و  سه ڤیکی ده ستی پارتی بۆلشه ر ده سه ر له ئۆکتۆبه

  دساڵ به درژایی سه  بۆچ به ، که  بکردایه ه هت الی خۆت گ و پرسیارانه المی ئه ی و وه بکه
زارانی   تۆ و هه ب که وه وت، ئه که نه  پارتك هه وه ه ری لینین نگلس و ڕابه ستایی فردریک ئه وه
دا  ستی لینین ری شلراوی ده تی کارگه ی حکومه  سایه بینن و بۆچ له  ده ونی پوه ک تۆ خه وه

وروپا  ا و ئهمریکا شی بۆرژواکانی ئه وهخوازن یا بۆ با می تزار ده رده  سه  به ران خۆزگه کاگه
ن یا نھنیکوژ  که  تۆ یا خۆکوژی دهك توانای وه ری به ندین هۆنه چهدن و  داوان هه ه هه به
  کرن؟ ده
  

     
     
     
    
   ه)) بژار((یی هاورێ  ناونیشانی وتارکی زنجیره* 

،  م درانه ری ئه  نووسه ن، که گه نهه وا ت هه بن و به رانی هژا دگیر نه هیوادارم خونه** 
  نگۆ ڕۆژگارك به ک ئه بووب، منیش وه  نه  ئازادییه  دوور له زگه و ده ستی ئه ی ده ڕۆژانك کۆیله

   . و قوربانی بووم  بوو فریووم خوارد رچنه  سه وه و بیرکردنه جادووی ئه


