
  راتاکانن کگرتن، سه ستپیکردن و یه خای ده
  

  ژن هه
١٣/٠٨/٢٠٠٥  

   و کۆتایی م شی چواره به
 

زان   وانه ی که وه ر ئه به له  ناوی هاوڕێ بژرام یاداشتکرد،  بۆیه،دا م نووسینه می ئه که شی یه تای به ره سه له   
 پشتر  ی که وه ر ئه به گینا له ، ئه خم کردووه م بایه  و که ناوه دا دانه م هاوڕیانه  ئاستی باسی ئه ویم لهکانی  باسه
ی وی  که رباسه  سه وه  چوونه دا خۆم له لره. ڕوو ی خستۆته که  باسه ڕ زنجیره مه رنج و بۆچوونی خۆم له سه
ی  و خانه  وی ئه وایهزانم و پشم  پویست ده ی وی به که مه ڕ وه مه ند خاڵ له ی چه وه م ڕونکردنه م، به ده الده
دا  م باره  له بۆیه.   یاداشتکردووهکانی من ر بۆچوونه سه ی پرسیار له  من یا دانانی نیشانه ک پرسیار له وه
  .زانم  پیویست ده کانی به  پرسیاره  به وه المدانه وه
  

  و گیانه م به رده سوڕاوانی سۆشیالیست هه م و هیوادارم هه که ار ده هاوڕێ بژ ستخۆشی له تا ده ره    سه
الم   به.کات  ده یان ئاراسته خنه  ڕه سک که ر که  هه  له خنه رنج و ڕه  و سه وه المدانه  پای وه  بچنه وه هاوڕیانه

  ست بکات به ی ده وه ش ئه هاوڕێ بژار بم، پ ، به نه  و هاوه زانم زۆر دۆستانه  پویستی ده هاوکات به
شی بکات  ش به وسا به واو نووسیب، ئه ی ته هک ته تا بابه ره  سه ، پویسته خنه م و ڕه ت یا وه ی بابه وه بوکردنه

ش بوو،  ند به ر چه گه تک، ئه  بابه  له خنه رنج و ڕه  یا سه وه المدانه ها وه روه هه. ی بکات وه  بوکردنه ست به و ده
  خنه سی ڕه م که ر و هه کو خونه ، تاوه وه ک بوی بکاته دوای یه ک له ی یه ی زنجیره  شیوه  له  که وا پویسته ئه

نوی  میک بۆ من به ی وه وه  بوکردنه چونکه.  وه کان لک گرداته داوه ره لیگیراویش، بتوانت سه
شی ل   تائستا س به ، کهدا»کان نگه ده«ڕی   ماپه  له)نژ کانی هه رنجه  سه  به کی همنانه یه وه مدانه وه(

زانین، هاوڕێ  ک ده ، وه یشتووه  کۆتایی گه  یا به دوادا دت شی تری به  ئایا به هز نازانم ک  و ئه وه بوکردۆته
  ١٩/٠٧/٢٠٠٥ می شی سیه  ، به١٠/٠٧/٢٠٠٥  لهمی  شی دووه  ، به٢٨/٠٦/٢٠٠٥  می له که شی یه بژار به

نگ  ر دره به  کردبوو، لهئامادهدا ٢٩/٠٦/٢٠٠٥  لهمم  که شی یه المی به  وه  که،ی من که  و راستییه وه بوکردۆته
ر بی ی خۆمم له که المه  خودی وه  من کرد، که ، وای له وه ن هاوڕێ بژاره الیه کانی تری له شه ی به وه بوکردنه

   که واوه  ناته م نووسینه وت ئه ڕیکه رام، به گه تر ده  دووی نووسینکی  له که  کاتکدا  کو دون، له  و تاوه وه بچته
  هیوادارم هاوڕێ بژار له. بیرم کردبوو ی هاوڕێ بژاردا ڕامگرتبوو، له که مه تری وه کانی شه ڕوانی به  چاوه له

ی  وره  دکی گه م به مه  و ئه وه وته ی بیر بکه که مه واوکردنی وه بت و ته  نهم زویر که ڕوانییه اوهندنی چشکا
   .رگرت  لوه وه رانه هۆنه

  
خۆم   به  چونکه. ک هاوڕێ بژار بۆی چووه  وهم، ر بکه  چینی کارگه وێ دسۆزی بۆ ی من نامه که    ڕاستییه

تیدا بۆ  م مرۆڤایه رده به ک له یستی زیاتر، ئاسۆیه سۆشیالیزم و شۆڕشی سۆشیال رم و له کارگه) ماڵ حه(
گرم و توانا و بتوانایی   ده خنه ها من ڕه روه  هه!تی نابینم ری چینایه روه رن و سهتی مۆد  کۆیله ڕزگاربوون له

تی  ڕه بنهر  گه ئه و  یه رانه ککی ڕوخنه کو چه ، به  الی من زانستی و نازانستی نییه خنه ، ڕه بۆ من گرنگ نییه
ی  خنه  ڕه  من له ی که وه ئه.  ڕوو دامان یی و له ی گله  خانه چته وا ده تکت، ئه که نه کان هه لیترهۆ ناپر بۆچوونه
  واژانه سته و ده با واز له. تی یه که ره پوچی نووسه ی مایه  نیشانه ، که  جنوه ڕه تی و شه  سوکایه وه مه که جیاده
   له میشه گرێ و هه  نه خنه ی ڕه وه ر، بۆ ئه  خونه  به یه وه کاربردنیان سکردنه  به ست له به مهنیا   ته ، کهبنین
ندامانی پارت   ئه وه موویانه پس هه  له ، که  یان نای ئاکادیمی و زانستییه که خنه  ئاخۆ ڕه دا بت، که وه ڕواکی ئه ده

  .یت مای ڕزگاریان بکه ته  بهخۆت  به  بوون، که م ترس و دوودییه تووشی ئه
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کرابوو و زۆرجار  ش نه شبه ی هاوڕێ بژار به که ی باسه وه ر ئه به ، له ک پستر نووسیومه    وه
ندی   خۆی خابه دیاری کردبوو، بهیدا  که شی باسه  دوا به ک خۆی له ها وه روه ی تدابوو، هه وه بوونه دووباره

ر جیا  به ها له روه ، هه وه  پیدابچمه وه مه که شی یه  به زانی له  پویستم نه هکانی پشتری کردبوو و منیش ب شه به
خۆ  یان له ی فره وه  بوونه کانی منیش دووباره رنجه  سه وه دنیاییه کانی به ی باس و بۆچوونه ره وه ی ته وه کردنه نه
  !  وی گومانی لیکردووه ی که سته هب و مه ک به گرت، نه ده
  

  زانم، که  ئامرازی ڕکخستنی سیاسی بۆرژوازی ده یشتنی هاوڕێ بژار، پارت به ی تگه وانه  پچه    من به
 و نیشتمان  وه ته ژر نوی نه هاوێ و له رده باتیان ده ی خه رگه  جه کان له وساوه  چه  تاکی چین و توژه وه هۆیه به

ق  قاوده بردن، ده ڕیوه کان و به ندییه یوه  تیدا په  بچووکدا کهکی یه  چوارچوه  و له وه کاته دا کۆیانده ...و چی و چی 
ر  رامبه به له. هاورێ ده کاندا هه تییه یه  کۆمه ندییه یوه  و په گه  کۆمه  له و تاکانه ش ئه مه تی و به یه که گه کۆپی کۆمه

ر  سه  کان له  تاکه تی، که کانییه رییه ماوه  جه هکی پۆلیتاریا ڕکخستن دا، چه رانه ه و داب ورانه  هه وه م هه ئه
کاندا،  تییه یه  کۆمه ندییه یوه ی په وه گرتن و ژیانه ره  په  و له وه نه که  کۆدهکانیان شه هاوبه   تهسخوا مای بنه

ی  گه ردنی کۆمه وناک کانن، که رییه ماوه  جه  ڕکخراوه وه ئه.  وه بته ڵ ده گیری پوچه تی دابان و گۆشه سیاسه
نیا ئامرازی ڕۆژانی مانگرتن و خۆپیشاندان  ر ته کان، هه رییه ماوه  جه گرن، ڕکخراوه  ده  خۆوه سۆشیالیستی به

کانی  تییه  کۆمه ندییه یوه  په  له که یه کانیان شوه  نوخۆییه ندییه یوه ی سۆشیالیستین و په کو فرگه نین، به
کانن،  وساوه ی ئاستی ڕۆشنبیری چه وه رزکردنه ندی ڕاهنانی کۆلتوری و به اوهی سۆشیالیستی، ن گه کۆمه
ی پیرۆزی پارت و  رمانه ودای و خه  دوایدا عه  تۆ به ن که وه ی سۆشیالیستین، ئه گه ی بانمای کۆمه ئاونه
   !ری سه رنجت بچته تی ناه سه هپارتای

  
موو شتکی پرۆلیتاریا و   هه یم ئاوا که ر و منیش ده  پوه مه که دهکانی خۆت  هاوڕی ئازیزم، من بۆچوونه   

،  که یه  و شوه بن و پارت ڕکخسنکی بۆرژوازیانه ز دهاباتیشیان جیاو کانی خه بۆرژوازی جیاوازه، ئامرازه
ن  الیه کاربردنی له هتی و ب یه که تییه رایه به ڕوه تی به ی و ئامرازی پاراستنی سونه که گه  کۆمه  له که کۆپییه

  ک له دی ناب و وهچری  روه تی و سه ی چینایه گه مه پاراستنی کۆ  له ی بجگه که رنجامه ، سه پۆلیتاریاوه
ناو  زار پارت و ڕکخراوی به یان هه  ده  و لهک یه ده  سه  مژووی زیاتر له وه کانی پشوومدا وتم، ئه رنجه سه

باتی پشخستب، پرۆلیتاریای   پارت خه رێ، که کمان بده یه  چیدا نممونهر و چی و سۆشیالیست و کارگه
ئازادی توانیبتی .  وه  سۆشیالیزم نزیک بووبته وت له  ڕکه دووراودوور و بهرخستب  ڕکخستب، شۆڕشی سه

ر  گه ئاخر ئه. وتبت هک  نه وه ره ده ق و کردنه ر شه  و به وه ی تدا بووبته  جگه خنه ی تدا بدات و ڕه ناسه هه
  ی، من ئاوا له ی ڕگه وه ش چرای ڕۆشنکردنه خنه تی و ڕه وا ئازادی گیانیه  مرۆڤک بچونم، ئه سۆشتیالیزم به
  .بینم  ده و نامۆی سۆشیالیستی ناکۆک وه بات و ئامانجی بزووتنه  خه  پارت به م، بۆیه گه سۆشیالیزم ده

  
باتی سۆشیالیستیدا  ڵ خه گه بایی پارت له تدا پداویستی و ته که المه ه و ی له وه  ئهبری  له وه داخه هاوڕێ گیان به   
ر پارتی  رامبه به ر له  چینی کارگهیرین ری پارتی مارکسیستی و به رته ر به  سه وه ته  چویته لمنیت، دووباره بسه
رکوت و تۆڕی  ی سه زگه  پارت ده ،سیومهڕوونی نوو  من زۆر به  کاتکدا که  له مه سک و نامارکیستی، ئه رته به

کو  وا نابینم، به  ڕه ر ک پارت به کارگه  من نه. انی یاخییهوساو  و چهسوڕاوانی سۆشیالیست ڕاوکردنی هه
 ،ری روه کانی سه زگه تی و ده هرای به ڕیوه ڵ به گه یان له وه ڕووبوونه  ڕووبه کان له رکی سۆشیالیسته  ئه پموایه

   چونکه.ڕوو نه خه  خۆیان ده وه ر و سۆشیالیزمه ناوی کارگه  به  که ،یه و پارتانه ی ئه وه کردنه  پوچهڕسواکردن و
 ! تییه باتی چینایه ن شواندنی خهرکیا وساواندا و ئه ناو ڕزی چه رن له روه کردووی چینی سه  هزی کنه مانه ئه
تی  باتی چینایه  خه یه و راده کانی پرۆلیتاریادا الواز ب، به ڕیزه ناو کان له ی پارتی سیاسییه ک پیگه یه ر راده هه به
ندندا   سه شه گه  لهتی ی چینایه گه ی کۆمه وه سانه وه بات بۆ هه  خه گاته  تا ده  بیگره وه باتی ڕۆژانه  خه لیتاریا لهۆپر
  وه ردستانه کو ر له  مژوودا، هه کان له وساوه باتی چه کانی خه زموونه  و ئه گه  به  و به ی منه  ڕوانگه مه ئه. بت ده



ی  وه ک خوندنه یه مۆکه ، که نجامه ره م ده یشتن به بۆ گه.  ستووره ، پشتئهی تر که ره وار کیشوهچ  گاته  تا ده بیگره
گات و  هموومانی پاد ستی هه ش ده مه  و ئه که ره کانی گه کان و شکسته زموونه تی و ئه باتی چینایه مژووی خه

ی پاریس، شؤڕشی   کۆمۆنه وه ئه. و ناکات م و ئه ی ئه ی وته وه ر و خوندنه  فرکار و رابه پویستمان به
ند ساڵ و  مریکای التینی چه ش ئه وه سپانیا و ئه ڕی نوخۆی ئه دا، شه١٩١٨  کانی ئامان له ته ر، سۆڤیه ئۆکتۆبه

  .وپش مه مانگ و ڕۆژ له
     
نجامی  رئه  ده بۆچوونم،وک به ی، ک تۆ ده ، وه وه کردۆته رزنه تی پاتم به  ئای دژایه خۆوه ی و لهک مه ره من هه   
 کاتکی  هیشتووم و ل  گه نجامه ره و سه به، نم مه  ته نک لهستدانی سا ده  له  و به ی خۆمه باتی ڕۆژانه خه

وتی  ڕه نگاو له  هه نگاو به هه) تیم پایه تی و چه ۆژانی پارتایهڕ(ژر ناونیشانی  ودا بدات، له رگ مه ر مه گونجاودا، گه
سانک  ک که  نه ڕوو، که مه خه  ده مه خه  ده وه ریدا ئه ماوه باتی جه یی سیاسی و خه اوهری ڕکخ باتی ڕۆژانه خه
 و  و ڕکخراوانه کک له هک کادرکی ی ت تۆش وه نانه  و حککع دا نایزانن، ته  سیاسییانه و ڕکخراوه ی ئه وه ره ده له

یان   ده ی که زه فه و قه ست ئه ده  له نگھاتنتانه ده نگ وه  درهشم بۆ نائاگا بوونتان، گه حککع لی بئاگا بووی و به
  !ن که مۆ ده سته ڕزتانی پ ده بهک  سوڕاوی وه هه
  

هاوڕێ بژار .  وه خونمه ی هاوڕێ بژار ده که مه  وه بم، که ندکجار توشی گومان ده  و هه یره  سه وه المه    به
کانی  ردی پارته ده ش به م پارته ی ئه وه خۆ بگرت و ڕکی بخات و بۆ ئه ر له  چینی کارگه  که خوازیاری پارتکه

ماندنی ل کا و بۆ سه  ئازادی ده واز بۆ پارتک لواولو له مای و بانگه کان داده نده موو کۆتوبه چت، هه دی نه
  ی ئمه  هاوڕێ گیان، تاکه باشه.  وه هنته  پاپشت ده کی لینین به یه خوار وتهو هر ندی سه وازی ناوهجیا
   به ی ئمه  بگرین، تاکه نادیده  نووکه و ههی ڕابوردوو  ده کانی سه کانی پش خۆماندا بژین و ڕووداوه مه رده سه له

   له مه کانت، ئه ی دروستی بۆچوونه گه  به ی به که ی لینین ده ، تۆ وته وه ینه زی پیشینانی خۆمان بیر بکه ئاوه
   و له وه یته که تیان ده  تۆ ڕه ، که یه و پارتانه ی سروشی گشت ئه رچاوه ی لینین، سه که ستسازه  ده  پارته کاتکدا که
  که،  دیموکراتی ڕوسیه_  یالزراندنی پارتی سۆش ی دامه  کۆنگره بوانه. ستت وه دا ده رکوتانه و سه ی ئه لووتکه

ی پاش  م کۆنگره که  یه رپشت، بواننه  سه خاته کان ده  جیاوازه ی بۆچوونه وه ره ده  بۆ کردنه رگه چۆن لینین ده
  ، بواننه وه تهست وه  ده م بیاره نتای دژی ئه ر کۆله لکسانده کات و ئه کان ده  چۆن پاکسازی ڕیزه شۆڕش و ببینه

ستی  رده سه  چۆن له ، بواننه وه ستننه کان ده ته  سۆڤیه ت له سه ی ده که ستی لینین و پارته ر ده سه چۆن له
،  ست گرتووه ده کانیان له تی کارخانه رایه به ڕوه  به کان که ی کارخانه یته ی کۆمه که ر و پارته مان ڕابه هه
مان ئاقاردا   هه ش به و پارته ب، ئه م پیه به!  وه یانتوننه ا دهکاند رمییه  فه کتییه ناو یه  و له وه شننه وه ده هه
  !رناگرێ؟  وه وه ه کانی لینین  بۆچوونه ر سروش له گه ڕت، مه په تده

  
ت و  سه ڕم، ده ریدا تپه سه م و به دا ناتوانم خۆمی الده گرت، لره ده  هه ت و فره وباسی تایبه  قسه   خایک که

نی ارنگ  توانینی الیه ی تائستا له وه ئه. دا گه و کۆمه  له تییه رایه به ڕیوه  سۆشیالیستی و شیوازی بهی گه کۆمه
ر  هه.  یه وه ره ست چینی کارگه ده ت به سه ی سۆشیالیستیدا، ده گه  کۆمه  له  که یه وه ین، ئه که دی ده پارتدا به

  مه  و ئه یه  چینهم شی هی ئه که ته سه  ده واته ، که یه م چینه ری ئه  نونهو  پشهی پارت ش که یه و بنچینه ر ئه سه له
وکیش بۆ  ر هه  پرۆلیتاریایان کرد و هه دا له  ڕوسیه کان له ڤیکه  بۆلشه ، که یه  ئاشکرایه و فه ڕۆکی ئه ناوه
 وای بۆ ناچم کهمن م  به. تایی هاترماوی خون کۆ رکوت و گه  سه  به بردنه خشته م فریودان و له رگرتن به هب
ت و  رده ربی وتاری سه ت ده هس ی ده  واژه ب، چونکه بوونی هه ههالت  سه  ده ی سۆشیالیستیدا گه  کۆمه له
 و  سته ڵ و بوونی ده ندامانی کۆمه زۆر ڕاگرتنی ئه ، مانای به نگه بر و زه گری واتای زه خۆیدا هه ، له سته دهنب

ی ت رایه هب ڕوه ت، ڕکخستنی به سه دهبری  ی سۆشیالیستیدا له گه  کۆمه له. ینت گه کی ده روخه چینکی سه
  کاته ، ده)نی نجومه  ئه–شورایی (تی  می سۆڤیه ی سیسته ر بنچینه سه  له ، که یه مان هه گه کاروباری کۆمه

   و ڕکخراوه وه ره  بۆ سه وه  خواره  له گه خستنی کۆمه ڕک تی خۆیی، واته رایه به ڕوه تی و به رایه به ڕیوه خۆبه



ی  که  جیھان، یه گاته ر و تاده رم و وت و کیشوه  و هه کانی گوند و شار و ناوچه ته کان و سۆڤیه رییه ماوه جه
ی فیدرالیستی  ر بنچینه سه تی له رایه به ڕوه کی به یه که ر یه ن و پکھاتنی هه  خۆییه راتییه به ڕوه و به ئه

  ووه  له که ه هه. ستووره کگرتن پشت ئه ویستی یه بیاردان و   ئازادی بسنوور له  به رکان، که فیدراسیۆنه
باتی پرۆلیتاریا بۆ   ئامرازی خه یته که ، ده  ڕکخستنی سیاسی بۆرژوازییه  تۆ پارت که کات، که ستپیده ده
تر   و جارکی کانه  بۆرژوازییه ته  و زیندووڕاگری سونه وه گرتنه نهش و م ئامرازه ناوبردنی بۆرژوازی و ئه له

ی  گه  کۆمه  له ی که گه  ده نجامه رئه و سه  و دواجار به وه داته ک ده ته  شه وه تییه ی چینایه گه  کۆمه پۆلیتاریا به
کات،   وامان لدهخشت و به مان ده پارت پ ، که رکه مان ده ش هه مه  و ئه ره روه ر سه یستیدا چینی کارگهسؤشیال

، هاوڕی  بت وه نه کانییه تی و ڕکخستنه ی چینایه گه ی کۆمه وه ره ه د وناکردنی هیج شتکمان له توانای  که
   بۆرژوازییه ی که که توانت، دوژمنه ناو بردنی خۆی ده  له نیا به  پرۆلیتاریا ته بیرت چوو، که ر له گه ڕیزم مه به
 ڕوشونی توانت  ده،ی چینی بۆرژوا رانه روه نوبردنی ڕوشونی سه  له تر پۆلیتاریا به کی  واتایه و ببات، بهن له

ت،  سه ری و ده روه ری سه تھنهس ده ک به  نه رییه روه ری سه بهنو  پرۆلیتاریا له رت، واته نوبه ی خۆی له کۆیالنه
و  بردنی ئهنو له تی بت، به ی چینایه گه کانی کۆمه ناو بردنی چینه  شۆڕشی سۆشیالیستی مانای له کاتک که

-  گرن تی راده ی چینایه گه  کۆمه ی که  سیاسییه رخانه مھنان و سه رهه ی به ندییانه یوه ما ئابووری و په بنه
ر   چینی کارگه ر بیاره؟ ئیت  پداویستی نه که  دهتی ری چینایه روه  سه  که- ت و کاریکرگرته تی تایبه کایهمو
ر  سه  به تی پارته سه ستت، ده به تا مه وه ؟ یا ئهپۆک ڕاگرێ  ژر چه پن و ک به ر کدا بسه سه ت به سه ده

زی ن ره ژر سه ش له گه واوی کۆمه  و ته وه گرته ی بۆرژوازی ده  جگه وه ره نوی کارگه  پارت به دا، واته گه کۆمه
ی پارتی  تی دیکتاتۆریانه سه ی ده سایه  له ی که وه  ڕوشونی پرۆلیتاریا، ئه خاته دهی خۆیدا ت دیکتاتۆریه

شی پۆلیتاریای جیھانی دای و  که کان و باجی شکسته  ناو سۆشیالیسته قی خستهڤیکدا بینیمان و  بۆلشه
  ! یدات وام ده رده به
  

،  شکردنی کاره ر دابه سه  له که  پرسه نت، که دا ده وه وان دان به ره زۆر ڕاست و  م هاوڕیه  ئه دایه وه یر له سه    
وا و گۆشت بۆ  نان بۆ نانه- شکردنی کار نییه ر دابه سه مان له که ڕه ر شه گه ین، مه  چی ده ر ئمه گه ی مه ئه
نجمان بۆ بۆرژوازی؟  تهس ده ندیش له مه هره ری و به روه  و سه شی ئمه مھنان به رهه تی و به  کۆیله-ساب قه

بت،  ر نه ی کارگه وه  و ئه ر بت، شۆڕشگه ی کارگه وه ی تۆ ئه ره م پیوه کان یانی چی، به رییه کارگه نا ڕۆشنبیره
موایه به. ناشۆڕشگم من پ وهبوون  پو  تییه رکی سۆشیالیستی و هۆشیاری چینایه ده، ری شۆشگ 

کانی دونیا   بۆرژوازییه وا پارته ی تۆ ب، ئه ره و پوه ر به گه ران نین، ئه رگه هنیا ک کانیش ته سۆشیالیستخوازه
سای ڕابوردوودا   چوارده ی سۆشیالیستی له خنه واوی ڕه  ته  بوو، که رکه م ده ر ئه هه. رین و شۆڕشگن کارگه

م بارزانی  دهه بانی و ئه شدا تاله وه ئهناو   و له وه خواره  ناسیونالیزم و ئیسالم هنایه گرتن له خنه تا ئاستی ڕه
 ناسیونالیزم و  ی که وه ڕۆک بوون، نائاگا له رکردنی بناوه  ده یاننامه ریکی به ساڵ خه  و چوارده  نیشانه کرده

و  ژر ئه کانی له  پارته وه شه مبۆنه با و به کاریان ده ر به ماوه  بۆرژوازی بۆ فریودانی جه ن، که ئایین دوو دوجامه
  باشه. ندی نیشان بدات وه رژه باو و هاوبه کی ته یه که ک یه  وه گه واوی کۆمه ی ته وه ، بۆ ئه وه کاته دا قوتده ناوانه

راتنی  ساڵ بۆرژوازی خۆی ڕکخست و ته ؟ چوارده، چی بووایه ست و ماکیاڤیلیست نهبانی ناسیونالی ر تاله گه ئه
چی  رپاکرد، که ڕی به تکیشی خای کرد، بۆ خۆپاراستن شه حمه ر و زه گهی کار  سفره و گه  ئابووری کۆمه به
. یی  گله  نا، به خنه  ڕه ش به مه ئه! ب بوو زهه  ناسیونالیزم و مهوانی  قهوامی رده ی به وه ریکی لدانه ر خه پ هه چه

باتی  کانی خه نگاوه  هه  و له وه  کرده تر به ر شتکی ب و هه زهه  ناسیونالیزم و مه ی سۆشیالیستی له خنه ئاخر ڕه
  !دات کانیان ده تییه یه  کۆمه نده هه  ڕه کانی، له ما ئابوورییه  بنه  و له وه بته ڕووی ده  ڕووبه وه  و لره یدایه ڕۆژانه

  
" واو ته"کام  ئازادی   له وه ی نزیک بوونه  راده کان به گای سۆشیالیستیدا مرۆڤه  کۆمه له(،  م هاوڕیه ڕای ئه    به

تی لی  جی خۆیه) .موویان ئاوا ئازاد بن ر هه ندامان هه بت ئه  حزبی کۆمونیستیشدا ده  له واته ئازادن، که
 ئازادی  کان به  مرۆڤه  واته وه ی نزیکبوونه ینت؟ ڕاده گه ، چی دهواو  ئازادی ته  له وه ی نزیکبوونه راده بهبپرسین، 



کات  ستی خۆی، خۆی ئازاد ده ده لیتاریا بهۆ پر بت، که یه هه و بنچینه ڕمان به ر باوه گه ا ئه کاتکد له! یشتوون گه نه
 ئامرازبوونی مرۆڤ بۆ  مھنان، له رهه ی به وارانه ندی کۆیله یوه  په ، له گه واوی کۆمه شدا ته مه ڵ ئه گه و له
ر  گه ئه. کات ، ئازاد دهتییان ری چینایه وهر خۆران و سه پۆکی مشه  ژر چه ک، له تییه مایه ری که روه سه
 ئازادی یانی چی؟   له وه ی نزیکبوونه یه  ڕاده دا بت، ئیتر به مانه وی ئه  گره وتنی شۆڕشی سۆشیالیستی له رکه سه
تی  وه ی ده کیانه شمه ی په وه ک توانه روه  داهاتووی نادیار، هه تی به  و سپاردنییه ونکردنی ئازادییه  خه  به مه ئه

  ! و ری پارتی پشه کارگه
  

   لهر ، هه یکردووه  ههکان، ڤیکه ری ڕبازی بۆلشه پده ک درژه ی تۆ وه که  سیاسییه ه ه ک که یه له جۆگه   
وخۆ و  باتی ڕاسته سپرت و خه  دسۆزانی پرۆلیتاریا ده  ڕزگاری پرۆلیتاریا به  که ووه ؛ له وه له رچاوه سه

توانرت   ده ب پارت، نه ئاخر به.  پداویستی بته ، پارت ده کانیدا نییه  پناسه ری شونکی له ماوه جهی  ڕۆژانه
 توژیکی ئاسانی  به رهاونرن و نه تیاندا ده باتی چینایه ری خه نگه  سه له  تر  کانی  پرۆلیترییه رانی و توژه کارگه
کانی  سنراوه  خه ندامه ی ئه وه بری ئه تۆ له! پنت  بسه وی پرۆلیتاریاوهنا تی به سه  دهتوانت جگرزان، ده خۆبه

چی  ن، که ری بکه ماوه باتی جه وخۆی خه شداری ڕاسته  شونی کار و ژیانیاندا به کو له یت، تاوه پارت هان بده
ک چینکی  ر وه ی چینی کارگه هو  ئهم  به!ر رینی چینی کارگه  ناو پارتی به کو بننه یت، تاوه که وازیان ده بانگه
دا و  باتی ڕۆژانه وتی خه  ڕه کانیشی له تی و ئامانجه کانییه خات، ئامانجه کده داری یه رمایه ستی سه تی بنده یه کۆمه
کو  ، تاوه ی خۆی نییه وه ره  ده تری له بن و هیچ ئامانجکی موس ده یدا بۆی مه وه وتی هوشیاربوونه  ڕه له
  . ڕیکبخات، خۆی بۆیی خۆی وه ره ده له
  

ندی  تمه  تایبه رنج له کو سه ر، به به مه کی نایده مه ره م، هه که  ناپرۆلیتیربوونی پارت ده  له  من قسه که. م    هاوڕکه
 چینی   به واو ناموشه تی بۆرژوازی و ته  سروشتی چینایه  به بایه واو ته  ته م، که ده پارت و سروشتی پکھاتنی ده

التی زیاتر، کبرک  سه ستھنانی سوود و ده ده  بۆ به میشه نیوخۆیشیدا هه  بۆرژوازی له ی که وه ر ئه به ر؛ له گهکار
ربی  توانت، ده ک پارت ده کی وه یه گهز نیا ده  ته کات، بۆیه ۆی دهی خ که تری ناو چینه کانی سته برکی ده و ڕکه

کانی   ئابوورییه مان کاتشدا بۆرژوازی ناتوانت، ڕکخراوه  هه ، له بت که کانی چینه شه ونی به ی خه سکتاریستانه
ش  سته به م مه  و بۆ ئه ک پارتی پویسته کی سیاسی وه یه گهز لکو ده کانی، به ی کۆیله وه  شونی کۆبوونه بکاته
 ردا ماوه جهشیاری کانی هو  جیاوازه  ئاستهر سه رکردن به سبهستی  به  مه  به،ندین پارتی جۆرواوجۆر چه

رت،  ه شکی ب کک که نیا چه ، ته تک دامااوه سه  گشت ده  له  چونکه،ر ردا چینی کارگه رامبه به ، له وه کاته قوتده
ی، هیچ  ی دژه وانه پچه  به ی که وه ر ئه به ها له روه هه. اد ڕاگرتنی ژیانی ڕۆژانه  تی له یهکارهنانی ڕوشون به

ی ڕوشونی  وه  هشتنه کیشی له ندییه وه رژه ر بکات و هیج به سه برکی له کو کبرک و رکه  تاوه، شتکی نییه
  ی بن؛ واته که باته ی سروشتی خه وه نگدانه نگاری، ڕه ره بات و به کانی خه ڕکخراوهبت  ده  ، بۆیه خۆی نییه

ستھنانی هوشیاری  ده نیدا و به شونی کار و ژیا وخۆ له باتی راسته وخۆ و خه ڕکخستنی ڕاسته
و ڕکخستنکی  ره  به گه نگاو بردنی کۆمه  هه نگاو به دا، هه باته م خه وتی ئه  ره وخۆ له ش، ڕاسته شۆڕشگانه

ستھنانی  ده نیا ئامرازی به کان، ته  شۆڕشگه رییه ماوه  ڕکخراوه جه  که دایه لیره.  وه کاته تی نزیک ده ناچینایه
ندی نوخۆیی خۆیان و  یوه  په ی شۆڕشگن و له کو فرگه کی سیاسی یا ئابووری کاتی نین، به اخوازییهند د چه

وخۆ و  باتی راسته ندی خه ش پابه مه ڕوو، ئه نه خه تی سۆشیالیستی ده رایه به ڕوه  به ک له یه ڕکخستنیاندا، شوه
  ! خۆی پرۆلیتاریایه خۆبه

  
کو هوشیاری  خشت، به  و هوشیاریان پنابه ر نییه ی چینی کارگه پشوه پارت  ها هاوڕێ بژار ده روه هه   

ن ایی خۆ وه و ڕکخستنکی باالتر لهران   خودی کارگه  به وه یداته گرت و ده رده  وه  وه ره  چینی کارگه هتی ل چینایه
م  م له ست دنن، به ده تی به اری چینایهباتی خۆیاندا هوشی وتی خه  ره ران له  کارگهم منیش ده. خشت پنابه

 کات،  ده وه ، ئیتر چ پویست به یه وه  خۆیانهخودی لهران  کارگه تی نایهچهوشیاری   اتک کهپرسم، ک ده  هاوڕیه



ی  باتی ڕۆژانه وتی خه  ڕه ، له م هوشیارییه بوونی ئه ها پافته روه ؟ هه ناویان وه رگرێ و بیباته یان وه لیپارت
چ و  ڵ ده ته مه  لهی تۆ زیاتر مه  ئه! ننن الده وهکانی  ی خۆیاندا، ناڕۆشنییه زموونگه  ئه راندا و له خودی کارگه

 من   تۆ به ک وایه وه. نیت  ده وه  پارته پولکی بسوودی به،  ناخواستانهخۆت  خۆت به  و هیچ لۆژیککی تدا نییه
 گلی من و   له  بیجگه مه ، ئه تکی تدایه  هیچ حیکمه مه ، ئه"تۆ بژاری " وه مهو منیش بم پت ب" ارممن بژ"بی 

 و شواندنی و  ران  کارگه  له رگرتنی هوشیارییه تا ڕۆی پارت وه ئاوه! م دی ناکه تری تدا به فریودانی تۆ هیچی
  . ر دیتمان شی شۆڕشی ئۆکتۆبه پش و پا ک له ران وه  بۆ ناو کارگه یه که  شوندراوه قه ی ده وه گانه

  
ی  گه ت بۆ ڕخکستنی کۆمه وه ی پداویستی ده تی، هنده باتی چینایه    من پداویستی پارت بۆ خه

خودی  ی خودبه وه توانه ی ی، هنده که ڕوانی ده  پارتدا چاوه  تۆ له ک که  بوونی ئازادییه بۆیه. بینم سۆشیالیستی ده
ر بیار ب، سۆشیالیزم  گه ئه.  زانم پوی دهیا خه   به-و تی پارتی پشه وه ستر بم ده ڕا–ری  ی کارگهت وه ده

کی  واییه رمانه وایی بۆرژوازی بۆ فه رمانه وا گۆڕینی فه تی ڕیفۆرمکراو بت، ئه کی چینایه یه گه کۆمه
ک ئاسای  شمه خۆی په ی خۆبه وه  توانه ، له_ن که ی بۆ ده نده  پاگه  انک هقوت رنه  زه سوفه یله ک فه وه_ زگیرانه  ئاوه
  گه  کۆمه ی وه ر بیاره ڕکخستنه گه  ئه!رچاو به تر دته کان، لۆژیکانه وه  پشه تی سۆشیالیستی پارته وه ده
ی  وه داری و جگرتنه هرمای ی سه گه کانی کۆمه  چینه نیا جگۆڕک ب به می سۆشیالیستی ته ی سیسته سایه له

کان  سوفه یله ی فه کسۆکه  سه وا هیچ ماندووبوونی ناوێ و خۆمان به  ڕسکاو، ئه  چینکی تازه ر به روه چینی سه
ڕێ  ز و مرۆڤدۆست، یا چاوه  ئاوه سانی به  ژر کۆنترۆی که نه خه رکوت ده کانی سه وان ئامرازه سپرین و ئه ده
ر  گه ش ئه یه وشوه ر به  هه!ر بکا سه کان چاره کسان و کیشه هدی ب و دونیا یه دی مه مه  تا موحه وه منینه ده

وا چ پیویست  کاندا بسپرێ، ئه په  چه  پارته بۆرژوازی ڕکخراو له  ورده نووسی خۆی به  پۆلیتاریا چاره بیاره
  ڕۆژک ورگی له ب و که  بۆرژوازی هه  شمان له ڕانه کی خۆشباوه ڕوانییه کرێ چاوه  خۆهیالککردن ناکات، ده به

  که و چه  پارت ئه یاه ، ئاواش خه یاه  خه مه ر چۆن ئه هه!  ترب و ژیانمان باشتر بکات ی گیانی مه مژینی شیله
ک  شمه و په تی پارتی پشه وه  ده بت، که یاڵ ده رواش خه وساوان پش بخات و هه باتی چه  خه  بت، که کارایه
  !)Motorway(قامی خاو و پانوپۆڕ   شه  کۆمونیزم بکاته یشتن به بات بۆ گه  ڕکانی خه  و توله وه بتوتهئاسا 

 
  ی، که یانه زگه و ئامراز و ده  و ئه تییه کی ناچینایه یه گه ی سۆشیالیستی، کۆمه گه بگومان کۆمه م    به
  وان بوونیان ناب یا به ؛ یا ئه وه یان نابته دا جیگه گه و کۆمه ه ل وه دنیاییه تین، به ری چینایه روه ری سه پارزه

ئیتر !  بینیمان١٩٢١ – ١٩١٨ی سانی   ڕۆسیه ک له ، وه وه گنه می پش شۆڕش ده رده  بۆ سه گه بوونیان کۆمه
   به تک که م و حکومه سۆشیالیز کاته ده_ ریدا ی کارگه رده ژر په له_ تی پارتی   لۆژیک حکومه  کامه نازانم به

کی کۆمونیستی  یه گه  بۆ کۆمه  و ڕگه وه توته ک ئاسا ده شمه  خۆی راگرێ، چۆن په گه کردن بۆ کۆمه دیکته
  !کات؟ خۆشده

  
کانی من نزیک  هرنج  سه ر له  دووری نوان دوو کیشوه یدا، به که می باسه که شی یه  به ک له روه    هاوڕێ بژار هه

 و  وه شینته وه ده و حزب هه ئه.  یه وه ژن بۆ لدانی حزب لره ی من و هه وه جیابوونه(   نیا ده و ته  وه نابته
باتی چینی کرکار   خه ی که یه و شوه ، به وه شنمه وه ی ده  هه الم من که ری، به ماوه ی جه یگۆڕت بۆ ڕکخراوه ده

  .) .. وه ڕژمه کتیس، دایدهیدانی تیئۆریدا و بۆ پرا  مه تی له پویستیه
  

  شه  به  بم، هاوڕێ گیان، من له الم پوسته بورم، به  و خۆمی لده وه کرد مبوونی پارت  پویست نه  پشتر باسی
 بوونی   من ناسازرت و له ری به ماوه ی جه ری ناسازم، ڕکخراوه ماوه ی جه کانی پارت، ڕکخراوه تکشکاوه

ک  توانین وه نیا ده ته، وانیتریش ن و من و تۆ و ئه ده ده رهه  سه وه گه کانی کۆمه وساوه شه چه ی به باتی ڕۆژانه خه
ندی گشت  وه رژه  به ر بیارب ئمه گه ، ئهس سوڕاویمان ببینین و به توخمی هوشیاری سۆشیالیست، ڕۆی هه

  خۆوه ربه ری سه ماوه باتی جه گرتنی خه ره  په هی پارتیش، ب وه انهش وه ههها  روه هه! چاو بت به مان له که چینه



   تازه وانه  ئه ، چونکه ندامانی پارت نییه ی ئه وه ره ده رکی من هنانه  ئه بۆیه.  موومانه رکی هه ش ئه مه  و ئه سته یوه په
رانی  ی کارگه وه هرکی من گان ئاگایان بنت، ئه تی خۆیان به  کۆیله  له مانه قی زه ر شه گه نگکراون و مه به

   بهوت یانه زیو، دهالکی پارتی داڕ ر که سه  له ، که وه و پارت و ڕکخراوانه ستبوون به یوه  په  له سۆشیالیسته
خۆ، مانای  ربه ری سه ماوه کی جه یه ر ڕکخراوه پکھاتنی هه. ن دار، فریویان بده  و بریقه رانه تنه ه خه دروشمی هه

خۆ،  ربه ری سه ماوه ر مانگرتن و خۆپیشاندانکی جه دانی هه رهه ینت، سه گه کی پارت ده یه هی کۆمیت وه پوکانه
خۆی  ربه ڕینکی سه ر ڕاپه  و ڕوودانی هه کانی پارته ییه فسانه  ئه ره ری ڕابه وروبه مانای چۆبوونی ده

  ! کانه یه سیاسی ی بوونی پارته فه لسه ژر پرسیاری فه ریش، مانای خستنه ماوه جه
  

   ڕکخراوه  چۆن توانیویانه کات، که کان ده الت و پارته سه کی و لیھاتووی ده  زیره    هاوڕێ بژار باس له
 هۆی   به وه داخه  به، هاوڕم به. کاریان بنن یان به که ره ماوه ندی خۆیان و دژی جه وه رژه  به کان له رییه ماوه جه

کان یا   باوه ، شواز و ڕکخستنی ڕکخراوه جماوه  به وه کانه وه دیموکراته  سۆشیال  له  که وه تکه سونه
وتنی  دا و ڕکه م ڕکخراوانه ناو ئه  ئۆرۆستۆکرات لهیدانی توژک رهه ی بۆ سه وام ڕگه رده کان به دانپیانراوه

  ته کان بوون، بووه سۆشیادیموکراته زۆرجار خودی  تدا که سه ڵ ده گه نکار و دواجار له ڵ خاوه گه  له م توژه ئه
م  ڕوانی له بات و چاوه  خه  ڕکخراوبوون و نائومدبوون، به ندامان له ی ئه وه ی بیروکراتی و کشانه نه شه هۆی ته

وان  ئهالم  ن، به شیکه  و ده یان کردووه م کاره م ئه رده کان هه ت و پارته سه ده  ، که یه م هۆیه ر ئه به له.  ڕکخراوانه
ی ڕکخستن   شوه له کان،  پارتییه ته کان و کۆمیه رده  زه ڕکخراوه ،خۆ ربه ری سه ماوه ی جه  پای ڕکخراوه ناچنه
پشتر .  دوورن وه که یه  له که ونی دووچینه ی خه راده باتییاندا، به  شوازی خه  میکانیزمی کارکردن و له و له
ی تۆ چاوی  وانه تی ئه م سیاسه کان و هه فیکه تی بۆلشه م سیاسه  بم، هه سه  به نیا هنده  دواوم و ته وه مباره له

  وه ی بیسته ده تای سه ره  و سه ی نۆزده ده کانی کۆتایی سه دیموکراته  توانینی سۆشیال هیوات لیبیون، له
ڵ  گه تی له  و سازشدانییهتی باتی چینایه ساندنی خه  خه وان ئامانجیان له ک ئه روه گرن و هه  ده رچاوه سه
ند پارتکی نو   چنگی چه یاندا بت، یا لهۆتی خ ستی تاکپارتایه ده  له رییه روه و سه تی، ئیتر ئه ری چینایه روه سه
ت  سه ده یشتن به ک کارتی گه  وه ی خۆیانه ستانه  وابه و ڕکخراوه کارهنانی ئه کان، ئامانجی کۆتایی به مانه پارله
  ! ی ڕوسیه١٩١٧ری  ک ئۆکتۆبه ی شۆڕشکی وه وه  قۆستنه مانی یا به بژاردنی پارله  هه چ به

  
باتی  چووبت، خه الیدا نه بووبت و به ی الی گرنگ نه وه کانی، ئه موو نووسینه درژایی هه    هاوڕێ بژار به

ی  وه ره کانی ده  هوشیاره ی توخمه وه ی بۆ کۆکردنه واوی وزه ردا ته رامبه به  و له رانه ری کارگه ماوه ی جه ڕۆژانه
  ی که وه ر ئه به ، له وه هست بین یوه پهتر   پارتکی  بهبت ، دهداتر پار رامبه به  له  که ڕو پیوایه  گه خاته پارت، ده

کرێ  دهدا  هلیر! ری بۆ وی رادیکاڵ نییه ماوه باتی جه  خه ڕوو، که یخاته ی ده  م بۆچوونه  به!توانت ڕادیکاتر بت ده
ڕچی قوتر   واتای هه ی الی من ڕۆشن بت، به نده وه مانای چی دێ؟ ئه  بپرسین، ڕادیکاڵ الی تۆ به م هاوڕیه له
ک ناتوانیت  نه پارت  ، که یه وه ر لره ههڵ پارت،  گه تی و گرفتی منیش له ی چینایه گه کانی کۆمه الماردانی ڕیشه په
  ک له کات؛ وه هزیشیان ده کو به کانی راگرتنی وشک بکات، به تی و ئامرازه نایهی چی وه وسانه چهکانی  گه ڕه

وتی  ر ڕه رامبه به له) یك(کان  کیتی کۆمونیسته  یه ی که وه ڕ ئه مه م له به! کاندا بینیمان ڤیکه ی بۆلشه ی سایه ڕوسیه
وتی  ر ڕه رامبه به له) حککچع(عیراق پی   و حزبی کۆمونیستی کرکاری چه ه دا کیسه)حککع(ی  روشکانه که
نووکی  ده ڕه پای شه ، بچمه م گرفتی منیش نییه  و هه وییه ره  زیاده م پموایه ، هه دا تاژییه)حککع(روشک ئاسای  که

ی  وه کان و چکردنه وتی ڕوداوه ر گورجوگؤی ڕه رامبه به م له وا ده ر لم بپرسن، ئه گهالم  تی، به پارتایه
 لت  تی، که جی خۆشیه! بزوون ئاسا ده)snail  (یتانۆکه ر س التان، شه تیدا، هه یه می چیانه کانی سیسته پایه

   تۆ به ی که وانه یت، ئه که  ده وه ندکیانه هه  تۆ شانازی به ی بیستدا که ده ند ڕووداوی سه  چه  له بپرسم، بۆچ
  کان له ڤیکه  بوون؛ بۆلشه وه کانه دوای ڕووداوه کی الق شکاو، بهشرو ک که زانی، وه ریان ده ماوه  جه ڕادیکاتر له

کان  په چه  پارتهسپانیادا،  ڕی ناوخۆی ئه  شه ی له که ڤیکییه  بۆلشه ردا، هاوڕیانی ستالین و پارته شۆڕشی ئۆکتۆبه
ی ئراندا، ١٩٧٩ڕینی  ڕاپه  ڕزتان له کانی به  ڕادیکاه ره دا، ڕابه نسه ره ی فه١٩٦٨ ئایاریدانی  رهه  سه له



چوون، یاخیبوون،  زانی چی ناوبنن، هه تان ده  نه دا، که١٩٩١ ئازاری  ی خۆتان له که رییه  کارگه کۆمونیزمه
تان،  که نه رس الیه  هه  بۆ راستی، که ره  باشترین پوه ش عیراق که وه ئه! رستی په وتی کۆنه راووڕووت، ڕه

م بۆم  که ، تکاده ر وانییه گه ، ئه کان نییه وتی ڕووداوه ر ڕه سه نگر و کاراییتان له یه ال ی ئاخوندکی شیعه هنده
  ! وه نه راسکه

  
ت  که  ڕسه خۆت دووباره ت، به که وانه ڕه  زیاده راورده ند در پاش به چه  ، که یه وه یرتر ئه سهمووی   هه له   
کیان  موو الیه ر هه هه. کن موویان چوون یه  هه وه کردنی میتۆده  پیادهی  باره گینا له ئه... (خوری؛   به وه یته که ده
کردنی  ندامان و پیاده رکورکردنی ئه سوڕان و سه تی هه ڕاتیب و چۆنیه  مه باری دیسپلینی حزبی و زنجیره له

بت،  نوانیاندا هه کیش له  جیاوازییه ر سووکه گه  و ئه ک وانه کو یه کی گشتی وه یه شوه ، به وه بیرۆکراسییه
المی  بوو من وه ی تۆن و ده  قسه مانه هاوڕێ گیان، ئه..) .ڕت  تناپه ی مش و مشووله باره جیاوازی ةیوان قه له

رداری  ستبه ر ده شدا، هه وه ڵ ئه گه ستی و له ده  هه م کاره چی تۆ به ، که وه مه کانی پشتری تۆیان پبده رسته
 چوو رنه  ده وه ئه) حککچع(ر  گه ، ئه وه یته تر بۆ گیانمان قووت بکه ، پارتکی وندت خواردووهتی نابت و س پارتایه

ر   دی و گه  دونیای واقیعدا ناته  له ، که یه وه شی ئه که بینی و راستییه  ده ونی پوه  تۆ خه  که-رناچ  ده  که–
  !دات ست ده ده ست ناسک و دسۆز له رکی هه مان، هۆنه هک وه م، بزووتنه وراست ده بی، ڕاسته رداری نه ستبه ده
  

ال نانی سۆشیالیزمی  کردنی سۆشیالیزم ی حزبی و وه) واقیع(توار   که به: (یت دواتر هاوڕێ بژار ده   
کی  و سۆشیالیزم وه ردا بته  چینی کارگه کتان به ییه زه م، به که زیزه ئاخر هاوڕێ گیان، ئه.) وت ی ده زانستیانه

  ر له  هه وه مینه  و سه وه  ب بیرکردنه تییه ی دونیای چینایه نده رچی گه تی، هه سیه ، به وه نه که تری بۆ قوت مه
راتیب، ئیتر   مه  زنجیره  تۆ ناوت ناوه لکنن، پم نایی پارتک که دهی   تا پارت، سۆشیالیزمکی پوه وه فیودالیزمه

کی ب   دونیایه  به؛ یه وساوه ی مرۆڤی چه میژینه ونی له سۆشیالیزم خه! ی هاوار  کۆێ بوو، ئه سۆشیالیزمی له
یی  وه ته بۆرژوازی و نه  پشگری فیودالیستی و ورده بووهیای و چۆن   خه  ئیتر نازانم چۆن بووه.وه وه سانه چه

 سۆشیالیزمی پارتی و   کرا بهرزتان ستی به ر ده سه وروپی و ئاسیایی و دواجار له  و ڕوسی و ئه و ڕۆشنبیرانه
تری پارتخواز،  م چ تۆ و چ زۆرکی هاوڕکه. زانی ی بۆرژوازی ده گه  کۆپی کۆمه  خۆت به ویش پارتک که ئه
ر یا  فسه ویش ناولنانی ئه کی سیاسی داتاش و ئه یه  واژه وه  خۆیه س بت و له رکه ، هه  نییه روا سانا و ساده هه

ر  رامبه  به  تاوانه مه تی، ئه یه کی کۆمه یه وه تی و بزووتنه ی مرۆڤایه  مژینه ونکی له  خهسکرتری پارتک نا،
کی ئازاد و   بۆ دونیایه نووکه  تا هه وه تییه می کۆیالیه رده سه ر له تی هه  مرۆڤایه ی که و قوربانیانه موو ئه هه
و سۆشیالیزم،  ره  به گه بری کارکردن بۆ بردنی کۆمه ی له تۆ وه کو ئه  به! تاوان تی، تاوانه خشیویه کسان به یه
  ی که  درۆینه و سۆشیالیزمه ی ئه که ڕاستییه. ی سۆشیالیستی گه ی کۆمه  نموونه ریکی کردنی پارتی به خه

،  ساته رگه م بۆ پرۆلیتاریا مه دات، به ستده وت بیسازی، ده ته ی تۆ ده و پارته یانکرد، بۆ ئه کان پیاده ڤیکه بۆلشه
  !سات رگه مه
  

کات، ئاخر  ست پده جی من ده الماری نابه  په تر به ی که شه ی دوو به وانه مدا، پچه شی سیه  به هاوڕێ بژار له   
گرتن، کوا  خنه کی ڕه ک ریسایه نووسی وه ت نه گرافه ره و په ، بۆ ئه وه کسانی جیاکردۆته  یه  کودا من ئازادیم له له
یی  وه ته  نونه ڕووی له کو به وڕۆ، به ک ئه  نه ، که ک داگرتووه یه ر بنچینه سه  پم له میشه ی؟ من هه  و کهکودا له
 و  کشییه هره کسانی، به ب یه ئازادی به"   ده ، که وه ته رزکراوه  بهکاندا تخوازه وه دهڕووی  م و به که یه
   و ده وه کرته رز ده کاندا به  دیکتاتۆره ڤیکه ڕووی بۆشه تریش به یو جارک" تی ب ئازادی، کۆیله کسانیش به یه
 و منیش پی  تر نییه والوه  زیندانک به ی سۆشیالیستی، له گه وا کۆمه کسانی کۆیالن بت، ئه ر ئامانج یه گه ئه" 
 سیاچایک   لهوا سۆشیالیزم هبت، ئ کسانی نه رجی بوونی یه ر ئازادی پـشمه گه ئه: م گرم و ده ر داده سه له
کان،  تییه یه  ئابوری و سیاسی و کۆمه نده  کۆتوبه ب ئازادبوونی مرۆڤ له  به زانی بۆ، چونکه  ئه!تر نابت والوه به

! تر ناچت والوه کان به دیموکراته ی سۆشیال نده  پاگه ی سۆشیالیستی له گه ڕژکردنی کۆمه ڕکخستن و بناخه



م بۆ  قییه و ناهه ؟ ئیتر نازانم ئه ی بگیانت بۆچییه سته ی، پم نای جه سته کسانی جه  و یه گیانه ئازادی  به
  ی؟ که  بۆ ڕیز ده گه  بهم بۆ ب هۆ و یه موو ڕسته و هه ی و ئه که ر ده رامبه به
  

مای   بنه  بووته  کهقک، ق، ده  ده م کامه دات، به قی پیرۆز ده الماری ده تر په هاوڕێ بژار، جارکی   
  دا، که تانهم ڕس ر ڕۆشنایی ئه به  له ستی بیبل و کاوتسکی، که ر ده سه دیموکراسی له یالشۆسکانی  کارییه واشه چه

ب  ت ناتوانت به عیه  کاربخرێ و ڕه م و ئامیری چنین له ب ماتۆڕی هه تی ناتوانت به کۆیله ( وه ته تۆ هناوتنه
،  وه ک ناتوانن خواردن خواردنه ی خه وه ر ئه به کی گشتی له یه  شوه ، به وه شته بوه  ههوتوو کشتوکای پشکه

 تیۆری .)وت، ناتوانن ئازاد بن ست بکه  ده واوه کی ته تیه تیه ندی و چۆنیه چه رگیان به  و جل و به ره خانوبه
خودیان داڕژا  ی خود بهو سۆشیالیزم ره بهتی  ی چینایه گه کۆمه) Determinism(ی  کردنی دیترمینستانه شه گه

 .دیموکراسی دیتمان پ و راستی سۆشیال ردوو بای چه ستی هه ر ده سه  له ی بوو، که که مه رهه  به وه و ئه
کی  یه مینه ر زه سه ر له  شۆڕشی ئۆکتۆبه  ده ی که وه  ئه-یه رانه  فریوده خنه و ڕه یان بۆ ئه مینه ها زه روه هه

ک  بت وه  و ده ی سۆشیالیستی کۆتایی مژووه گه  پیوایه کۆمه ، که - تکشکا وتوو ڕوویدا، بۆیه  دواکهئابووری
  وه  بۆ خۆدزینه  بیانوو داتاشینه وه م بیرکردنه هاوکات ئه. ساوب واو و وه کان ته ی ئایینه که ندراوه  به شته هه به
م   هه  بوو، که و توانینه  ئه مه ، ئهخساون ڕه  نه رجانه و پشمه ی ئه وه ئهر  به  له. وه ڕوو بوونه بات و ڕووبه  خه له

وانی بۆ شۆڕشی سۆشیالیستی   پاشه  لینین و دیموکراسی به پ و راستی سۆشیال م چه نگلس، هه مارکس و ئه
کان،  ره مھنه رهه  به ی هزه شه  گه م، که  ناکه وه  من نکۆی له.یانبوو ی سۆشیالیستی هه گه دی کۆمه و هاتنه

ری  ماوه ی جه باتی ڕۆژانه وتی خه  ڕه ، له م هوشیارییه چیت، ئه بیر نه شمان له وه الم ئه خات، به رده هوشیاری سه
! کی خۆدی پۆلیتاریا ره ر هزکی ده ردانی پارت یا هه ستتوه  ده ک له ت دت، نه سه ده ه ب کانی پرؤلیتاریاوه توژه
ندی   پابه نده وه ، ئه وه وسانه کی ب چین و چه یه گه بوونی کۆمه وته وتن و جکه رکه سهرای من  ها به روه هه

ی ئابووری و  شه ندی گه  پابه نده وه ، ئه  بووه یی شۆڕشگانه ستان و ئاماده تی ژده هوشیاری چینایه
  ، که یه یی شۆڕشگرانه تی و ئاماده وشیاری چینایه ه  وه ئه.  و نابت بووه منان نه رهه کانی به ندنی هۆیه سه ره په

 هوشیاری  گه ستانی کۆمه  ژرده  کاتکیش که!چاره نیا ڕگه ندوچوون و ته  پداویستی بچه کاته سۆشیالیزم ده
ال یان  یشتنی شۆڕشگانه ستھنا و تگه ده ری خۆیاندا به ماوه ی جه پساوه باتی نه وتی خه  ره تییان له چینایه

  وتووترین گونده  دواکه ی دانیشتوان، له ی زۆرینه ریچه نیا ده  هیوا و ته  سۆشیالیزم بووه بوو و که له که
 ڕۆی  دایه ئالیره.  وه رانه کی ب گه یه  پرۆسه بته  و ده یه  توانادا هه بوونی له دا، پیاده م جیھانه کانی ئه وته الکه
کان و  تیه یه  کۆمه وه ش، نو بزووتنه و ڕۆگانه  و ڕێ و شونی ئهوێ که رده  دهسوراوانی سۆشیالیست هه

   ! ره ماوه خۆکانی جه ربه  سه ڕکخراوه
  

ک  رکی من وه  ده م، چونکه  بکه ر ئازادی روونتر قسه سه میک له ، کهزانم دهی پویست به دا ، لره و باسانه پاش ئه   
  من پموایه.   جیاوازه- پارتخوازی ی که و پیه  به–التخوازک  سه ک ده  تۆدا وهڵ گه  ئازادی له التک له سه  ده دژه

   ئازادبوونی تاک له م به که نگاوی یه ش، هه م هوشیارییه  و ئه ی خودییه شه بات و گه نجامی خه رئه هوشیاری ده
  ندییه یوه ر په رامبه به  له تاک خۆی وه  و لره تای یاخیبوونه ره  سه ، کهکات ستپده رونی خۆیدا ده ده
   و ئازادبوونی بوونه باته می خه رهه  هوشیاری به واته. وی گۆڕینیان  هه وته که  و ده وه بینته کاندا ده پینراوه سه
 ناخی خۆیدا  له تاک  کات، که ست پده  ده وه م ساته نجامی هوشیاری و ئاوگۆڕش له ره ش، به که روونییه ده

ک وتم با  وه. بیت ال ده ، ئاوه که کییه ره  ده هزه ی دژه وه نگاربوونه ره ستی بۆ به نت و دهپس  دهکان زنجیره
  که.  و ناشبنرگیز ئازاد نین الم هه ک بخۆن، به ک یه کدا بکرت و وه ته یان له ه ک مامه ک یه کان، وه زیندانییه

التخوازان ئازاد  سه  بیر و توانینی ده  ناختا له  بوونی خۆتت له ی که وانه کیکی له بت، بم تۆ یه  ده وه داخه به
  ! تی که ره رامبه کی به کردنی چه ودای ڕادیکالیزه  عه ر بۆیه کردووه، هه نه
  



قکی پیرۆز بۆ پاپشتی،  ک ده تری نو ئایدیۆلۆژیای ئامانی وه کی یه ند در خوارتر، ڕسته چههاوڕێ بژار    
وی حزبکی شۆڕشگی  ه  دنیای واقیعدا مانای په  له ، که" کۆمۆنیست"ی  ووشه (وه نتهکانی د بۆچوونه

  م لک له  پرسیارگه ستهیه، پوی و ڕسته ردروستی و نادروستی ئه  سه ی بمه وه  ئهش، پ ) .نت یه گه دیاریکراو ده
تی؟ ئایا   پاساو بۆ پارتایه کرد به ، چیتده ایهنووسی ر مارکس ئایدیۆلۆژی ئامانی نه گه ی ئه م، ئه  بکه هاوڕیه

و ترس و   بپوین و ئه ربینه م ده  ساڵ پاش ئه نده وه دو ئه کانی سه ڵ واقیعی ڕووداوه گه  له یه م رسته ناکرت، ئه
ی  ی بازنه وه ره  ده ختی خستۆته دبه  مارکسی به ناخماندا تک بشكنین، که  له  ئایدیالیستییه وه بیرکردنه

 پارتی  ، کۆمونیست بوون، واته وه و وتی و ئیتر بایه ی ئه نده وه ر ئه ئاخر هه؟  وه رو مرۆڤبوونه و سه کردنه ه هه
 بۆ  ک نییه ندییه به هیچ پله ڕم به موو شت من باوه  هه؟ پشی دیاریکراووی پارتکی شۆڕشگ یه په و بوون
و  می ئه که نگاوی یه ستان، هه نگلس پییھه  مارکس و ئه ی که ندییه بهو فاز ئهتی و  ی داهاتووی مرۆڤایه گه کۆمه
نیا بیانوو داشین و پاساودانی  ش ته مه تخواز و ئه سه  ده  کرد به وه  شۆرشگه وانی له  ئه  بوو، که درانه هه

ک  ی کرد و وه  لینین تۆکمه هت، ک  دوه وه؛ واته وانه ن ئه الیه تی بوو، له ری چینایه روه ی سه زگه پاراستنی ده
م  نتازی له  کرۆنشتات و ئۆکرانیا و پترۆگراد و دواتر ستالین فه ڕیو له  گیانی پۆلیتاریای ڕاپه ریدایه گورگ به

  م، واته  قۆناخی دووه کانی سیبریا ناونا، پنانه  دوورخراوگه یارانی خۆی له  کردوو و کوشتوبی نه ندییه فازبه
م  یشتن به ستاگه ک پداویستی ده ، پارتی شۆڕشگی دیاریکراویش وهنگلس  مارکس وئهی که کۆمونیزمه

  !ت وه  ده یه، واته رانه رکوتگه  سه ئامرازه
  

 ڕکخستنی  و ی سۆشیالیستی گه ی کۆمهتی و ڕکخستن رایه به ڕوه بۆ بهندی   فازبه ڕم به  باوه  هو ر ئه به    له
تی  رایه به ڕوه دا خۆبهیر رامبه به    له  چونکه   نییه-تی وه تی ده رایه به ڕوه  به  واته-  وه ۆ خواره ب وه ره سه  له گه کۆمه

درژایی  تخوازان به سه  ده  شوازک که؛زانم  دروست ده  به گه تری کۆمه کانی شه ری و به ی کارگه ئازادانه
تی کرۆنشتات،  رایه به ڕوه رکوتی خۆبه ش سه ترین نموونه و باش وه ته ڕووی بوونه تی ڕووبه باتی چینایه خه
ڕی  شه سپانیا له کانی تری ئه شه لۆنیا و به ته تی که رایه به ڕوه ، خۆبه)کان ماخنۆڤیسته(رزانی ئۆکرانیا  وه

ران و  نی کارگه خوی ستیان به کان، ده تخوازه سه  ده ڤیکه دا بۆلشه م بارانه گشت ئه  له سپانیادا، که نوخۆیی ئه
ب ئازادی  کسانی به ت و یه وه زانم بۆچ پارت و ده من ده!  ریاوانانی شۆڕشگ سووره رزیان و ده وه
  !ی داوان خوازیاری پارتپارتۆکنه ه  تۆ نازانی بۆ هه ک دیاره م وه  و به وه مه که تده ڕه
  

   به ر بۆیه کن، هه ربه  چین و سه و پارتانه  ئه ، که وه کردۆته  ساخ نه وه ر ئه سه هاوڕم تۆ هشتا خۆت له   
ستن  ده  هه و کارانه  به وه زانییه  نه کان له رکرده  سه  که ی کۆمونیستی نیویان دنی و پتوایه وه کانی بزووتنه پارته
 شۆڕش  ، چونکه ترته کیش داهنان مه  ئه  که-  وه ندامانه ڕشی ئهۆی ش ڕگه  یا له وه یته ر تۆ هوشیاریان بکه و گه
مای  ئابووری یا بنهندی ئاوگؤڕی  تیش پابه یه تیدا و ئاوگۆڕی کۆمه یه تی کۆمه  واقیعیه  ئاوگۆڕ له واته

پی   به  سیاسی پکدت، که  کادرکی پیشه ه  کۆمه  و له هنشین کی گۆشه یه  و پارت شانه یه گه ئابووری کۆمه
،   نییه مھندا، شونکیان بۆ پناسه رهه کانی به ی هزه شه وتی گه نو ڕه مھنان و له رهه  به بواری یان، له که پشه

نوێ  رله  سه  بهر ، گه  تۆ پتوایه!الم شۆڕش؟ ، به وه ڕانه گه کرت، بیت یاخیبوون، هه ئیتر شۆڕشی چی، ده
  !ن که وا پرۆلیتاریا ڕزگار ده یت، ئه  ناچاریان بکهی پارت وه سازدانه

  
ن،  گه ی من تنه وه مادانه م وه له  ه  هه بهرانی هژا  م خونه م تۆ و هه ی هه وه  کۆتاییدا بۆ ئه له   هاوڕێ گیان 

 و  مکاری نییه م و وه ه وستی من به  مه ، که وه مه که ب تاپ دوو وه تر ئه  جارکی زانم،  پویستی ده ناچار به
ی  ه تر دان به هه وی ککمان ڕاست بکات و ئه ب یه ر ده نووک و هه ده ڕه  شه وینه  و تۆ بکه، من  نییه وه بواشم به

ست بۆ  ده دیاریکراوی  کان، به ر پرسه سه  داهاتوودا بۆ باس و لدوان له  له کو پم باشه خۆیدا بنت، به
وخۆ و  شداری ڕاسته پی توانای خۆیان به همووان ب  هه ی که وه  و بۆ ئه سته به م مه بۆ ئه .رین ک به یه پرۆژه

ران،   خونه ندک له  هه ی که وه ر ئه به ، له) خنه ڕه(ناوی  ی وبالگک به وه  کردنه ستام به ن، هه  بکه چاالکانه
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  سانی ئاکادیمی و پسپۆره  کاری که وه  ئه  که  و پیانوایه نه که دهواو  تی درژ، یا ته  نووسینی بابه  س له یه وانه له
  ، که یه وه ویش ئه ست، ئه رده  به خاته  ده سته به م مه لک ئاسانکاری بۆ ئه ، وبالگ گه یان نییه و توانایه مان ئه و ئه
بنووسیت ) ڕوای میوانان په(ک  روه ا ههد که  وبالگه توانت له رنج، ده ک توانج و سه وخۆ وه رک ڕاسته ر خونه هه

   که یه وه ی ئه نیا هۆکه کو ته ، به ڕ نییه مگرتنی ماپه  که ی وبالگ به وه  کردنه ته به  هه. وه بته ی بو ده که ته و بابه
وا  وت، ئه شیانه ر نه بن و گه رده  ده  یا رسته ند وشه چه ی خۆیان له خنه وخۆ بۆچوون و ڕه ران راسته خونه

  . ناکات هنانی نیوی خۆشیان پیویست به
  :تی  کترۆنییه له  و پۆستی ئه خنه ش ناونیشانی وبالگی ڕه مه ئه
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ی هاوڕێ  که مه شی وه س به هه،  وه ی خواره رانه سته م به  کلیک کردنی ئه توانن به رانی هژا ده خونه •
  : یه شه و س به ی ئه وه رنجدانه ی من، سه م نووسینه  ئه ، که وه بژار بخوننه
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