
  .!!!کان تی و درووشمی کۆمۆنسته ونی کوردایه خه"ی کوردستان وه جیابوونه"      
  
می ـــدرووش و ڕی وپه   ئه ته وهـــــــــشت  گهاری عراقــــــــی کرکستین ۆکۆم زبیـــــحۆ ــــم  ئه   
تر  رانهوب" لکی کوردستان خه"ك خواستی  وه . وه رزکردۆته   بهی"کوردستان یو یابوونهــــج"
م   سته"ی تی، جۆمای رچکه ی کوردایه وه کانی بزوتنه درشته  ورد و م حزبه رجه سه له

م   شاهیدی ئهکی مارکسستی بت ودنی دی  خاوهسك کهبۆ . کات ده پ"  ومی  قهی هو وسانه وچه
ی  وه وشانه  درهوت بیه  وهی کۆمۆنیستی بت،  وه دانی بزووتنه رهه ی خۆناسین و سه یه ده دوو
دوای    بهك خۆی ببینیت،  وه وه ئای حزبکی کۆمۆنستی کرکاری عراقیه  به م درووشمه ئه
  . وه کان دا لکی بداته کتی دژه ی یهی  چوارچوهبت  له  ده وه وه ئه
 بکات   وه نـــــستی کرـــکاری عراقیش، نــــــکۆی لــه ت  حزبی کۆمۆ نانه س ناتوانــــــت، ته  که  
  تائیستا حزبه وه.  تی یه وی کوردایه  بزووتنه  درووشمی "کوردستان ی وه جیابوونه " که
ن  الیه  له م درووشمه گرتنی ئه نه هۆکاری هه.  وراوه  پیان نه یه وه م بزووتنه کانی ئه هزه به

  ت به  خزمه، -اـــــــــزۆرن  بك-، کرت ئه .، باسکی تره. وه تیه وی کوردایه کانی بزووتنه حزبه
م  ده وڵ ئه هه. ری  سه م من ناڕۆمه دا، به م باسه ڕووی دیدوبۆچوونی من بکات له خستنه

 . روو مه ، کرۆکی بۆچوونی خۆم بخه وه کی تره نیگایه گۆشه له
کردنی  هست رجه  بۆ به، تردن ر ده سه  وه کانه تیه یه کۆمه  کیشه کشمه   حزبی سیاسی، له    

.  کات  کاردهکانی ندیه وه رژه یاندنی قازانج و به نجام گه رئه سه به وتکی دیاریکراو و هزی ره
لگری  خواست  ه رکخستنتی ، ه ی سیاسی و  چوار چوه ی کۆمۆنستی و حزبك که وه بزووتنه

 .و وه وسانه و چهم   سته بۆ کۆتایی هنان به   کانی چینی کریکاره دیه شۆڕشگیرانهن وه رژه وبه
کو  کی تیۆری رووت نی یه ، به یه له هــــــس نھا مه  ته شنه م چه  حزبکی له دان به ت ویه هه
،  ڵ تیۆردا گه   له،کش دا ی کشمه رمه گه له   ،سوڕانه و پراکتیکی هه کانگیرکردنی کاری رۆژانه یه

    . هت ج نه ی پراتیك تیۆر به وه  بۆ ئه رکه پوه
 خۆی  یه یه  دوو ده نگاندنی حزبك که سه  ههت بۆ بستان  هــــه  خای لوه  مه ر ئه هـــــگ ئه    

  .  بکریت م هزه وسوکی ئه نگ کرت ئیتر سه ئه.  وه  نو ملمالنی سیاسی عراقه ته خزاندوه
  سوکی یه و نگ م سه  ئه یه وه ندی حزبکی سیاسی ئه وه رژه ت به نانه تی ته ندی چینایه وه رژه به

دارستانکی ل وون   ستت که وه م دارك دا نه رده به  ببینت،له یه ی خۆی چۆن هه باره بکات و قه
  . دیار بت  لوهی که نه م  دیمه رجه سه  که ماشا بکات  ته وه که یه جگه  له هباش وای.بکات

تی وتیۆری  یه ی کۆمه رهوا هق. تنگاندن ب سه نی تیۆری هه بت خاوه حزبی سیاسی ده   
  ندی هزك که وه رژه به پی  تیانه به کی بابه یه شوه سوڕانی خۆی به ی وهزی هه وه لکدانه
  .کات بپوت ی ده نماینده

تی  روره  زه رک به  ده   له حزبی کۆمۆنستی کرکاری م که بکه وه گیری ئه تیجه وت نه    من نامه
ب پدانتی وز  و تحه یه م چینه ندی ئه وه رژه ستانی به هه  خای لوه،و زراوه  دامه هو چینی کرکاره

پ و  ی چه  چوار چوه  له م حزبه  ئه موومان شاهیدین که هه.  وه ی مارکسسزمه  ڕوانگه له
وه   ئه،ین  بکه مه چاوپۆشی لهر  گه ئه.ر ده ته   هاتوه وه کانه په  چه نی گروپ و ڕکخراوهسوڕا هه



ق ترین  زه.  کردوه ی خۆی پناسهرك حزبیکی کۆمۆنستی کرکا وه  که م حزبه ئه،بینین ده 
  ، جگه" ی کوردستانه وه جیابوونه"ت،  مووهزی خۆی داوه و هه وه رزکردۆته  به درووشمك که

 حزبی   که یش وجودی نیهمتر کی که یه پله کی سیاسی به یه ك پرۆژه وتۆ وه شتکی ئه مه  له
 ئستا   ئمه. گره نه تکی حاشا هه هقعا و مه ریك بت، ئه   خه کۆمۆنیست کرکاری  عراق پوه

  !.بینین  ده وه  کۆمۆنیستهمی حزبکی  رچه  په دروشمکی ناسیونالستی به
 گرتن و  وه سته ده ست ، بزانن  هۆکاری به به ر خای مه   سه وه نهیر  بگه وه هلر     با
رکخستن   له م حزبه ئایا ئه!. ؟ یه کووه ، له"ی کوردستان وه جیابوونه"ی  درووشمی  وه رزکردنه به

  دا کوردستان ی مللی له له سه ێ مه ر کشه سه ته  شتوه گهت دانی چینی کرکاردا  دایهیو ه
ر رگای  سهردی  ك البردنی به  وه یه له سه م مه ر کردنی ئه سه  چاره که ی نیشان داوه وه وئه

باتی  و خه وه کاته  سوشیالیزم نزیک ده خ چینی کرکار له هندین فرس تی چه ملمالنی چینایه
  ره وهم پ پ ئه به.  قۆناغکی تر؟ ڕواته  ده  دیموکراتیه شهم ک  به وه م دانه ر وه سه  لهتی چینایه

ی  وه یدا ئه بلیغی ڕۆژانه ه ت دبیاتی خۆیداو له ئه بوا له ی کرکاری دهبت ، حزبی کۆمۆنست
 تا  ؟، وه  چی دایه ی کوردستان له وه  جیاکردننه ندی چینی کرکارله وه رژه  ،به که  وه ته ڕوونکردایه

   ناتوانت له م حزبه ندامکی ئه هیچ ئه. ؟ی دایه که وه رخستنی بزووتنه تکردنی  به  خزمه ند له چه
 شاهیدی عواق.وت ست بکه شتکی وای ده دا  م حزبه ی میژووی ئه ند ساله م چه دبیاتی ئه ئه

زۆری داگیر  ره شی هه به"ی کوردستان وه جیابوونه"  که م حزبه ، مژووی ئه  مه له یاـــــج به. حاه
وی  فی کردنه و نه  بوختان ن یه مه ئه. وه ته کردوه تی پنه باتی چینایه کی خه هیج بۆشایه کردوه

 . ک نی یه هیچ مژوویه
بۆ حزبی .جگای خۆی دا بت  یان پرسیارکی وا له کک بپرست، وه چت یه  ئه وه  له  

ین  وه موومان شاهیدی ئه  هه...؟ وه ته رزکردوه به" کوردستانی وه جیابوونه" کۆمۆنست، دروشمی
رچاوی کرد  کی به یه شه دستان گهکور کاندا له ده وه راستی نه ناوه نستی له  وی  کۆمه نهبزوت که
و کات حزبی  ئه .گای بۆ الی خۆی ڕاکشا نجی کۆمه ره وت و سه رکه ك هزکی چاالک  ده وه

ی    چوارچیوه سوڕانی له ی هه رنامه ی سیاسی وبه ویه  هشتا هه کومونستی کرکاری عراق  که
  مه ئه. ببوو سته رجه وی کۆمۆنستی تیا به م بزووتنه تبوو ، به خـســــــــرنه فکری خۆی دا ده

ی  وه  بزووتنه،تی ڕۆژ بوو رووره  تحزبی کۆمۆنستی زهبوو وه  لیلی ئه ت بوو، ده تکی تایبه حاه
م حزبی  وبه،بو کی دیاری هه یه تی دا جیگه باتی چینایه یدانی خه مه له   چاالکانه نستی کۆمه
بوو بۆ   تشخصکی هه نه بوو،وه کی هه یه پرۆژه  نه وکاته ئه نیستی کرکاری عراق کۆمه
باتی  ت کردنی خه بوو بۆهیدایه ی کارکردنی هه برنامه  نه  وه،باتی کۆمۆنستی رجی خه لومه هه

باتی  ی کۆمۆنستی وخه وه بوو ئیتر جوابگۆی بزوتنه  بکشت ده کرا درژه هد  نه مه ئه. رۆژانه
  ول ستنیشان کردنی هه باتی کۆمۆنستی وکرکاری بۆ ده ك ئامرازی خه  بت،تحزب وه رۆژانه

 پای  الوازی ریکخستنی کرکاری ، حزبی کۆمۆنستی هنایه  و کۆتایی هنان بهرجی سیاسی مه
تنی کرکاری تحزب و رکخس می دروست به ند وه خۆی نیشان بدات تاچه  له وه ی ئه وه ئه
م  رارانی ئه نزمی ئاستی فکری وسیاسی رابه. وه داته رجی سیاسی ده مه له   ههستنیشان کردنی ده

جۆرک  ،ی کۆمۆنیستی دا وه  و مھامی بزوتنهكر ر ئه رمبه به ستان له وه توانی و دستهب  ،حزبه



خۆی  ی وه  بری ئه حزبی کۆمۆنستی کرکاری عراق له.نائینسیجامی دروست کرد
هات  ه تاد وه کرده سك ئه رته خۆی دا به ی له که وه ، بزووتنه وه دافراوان کاته که وه بزوتنه له

نجام  رئه  سه وه. وت رکه ده ی هر ت و ڕابه هدایهك   وهدا تا  قاب ئه لهی کۆمۆنیستیان  وه بزووتنه
ی  وه ك بۆ بزوتنه یه اچوه چو ی بببت به وه ر ئه سه کاتک حزبی کۆمۆنستی کرکاری عراق هاته

  ست له کرا ده  ده نه  وه که وه بای بزووتنه ك بوو به کایه  نه،باتی کرکاری کۆمۆنستی و خه
وێ،  و له  لرهو وازهنان وه جیابونه ی،  وازه رته ك بوو بۆ په تایه ره  سه مه ئه. !!!کانی بدرت ته ئایه

      . وه دا شکایه که وه ر بزوتنه سه سلبی به نجام به رئه سه  دروست بوونی فراکسیون و گروپی تر،که
ك  لدراو وه جات هه ك تۆڕی نه ی کوردستان وه وه ی جیابوونه له سه دا مه ره رو به م سه له

 تیۆری هزگرتن . شوینکی تر  هز بگرت تاحزب له.کرا و تیۆریزه وه رزکرایه درووشمك به
 و ی خۆشکرد وه ی دروشمی جیابوونه وه رزکردنه ی به مینه  زه وه دیدی کۆمۆنیزمی کرکاریه له
 .پاندی سه
کی تر  یه راق بازی خۆی بۆ جگهع، حزبی کۆمۆنیستی کرکاری  وه یه وره  گه م قشته    له  
وری  ده تا له"  کی کوردستان خه " هت وه کردیرووی خۆ. دا تا هزی ل بگرت ڵ ئه هه

 .ێ تی بگر ی کوردایه وه  بزووتنه ر له و سه ی ئه وه ، بۆ ئه! وه  کۆبنه وه درووشمی جیابوونه
م   به بۆ حزبی کۆمۆنستی کرکاری عراق یه وه چت بکرت ئه  ئه وه دا له پرسیارک لره

 جیا  به!!.کشا؟ ی بۆ خۆی ڕانه'کی کوردستان خه"ی  گرت و متمانه  هزی نه وه شه دروشمه
  سه  به نده وه ، باالم ئه یه ی ورد هه وه  بك لکدانه  پویستی به م پرسیاره می ئه ی  وه وه له
بت،  ر ده راق پیا تپهعکوردستان و   بارو دۆخك دا که و  له ۆدام رجی ئه لومه  هه وترت،لهوب

کانی  ی زیانهبوو ره قه" ی کوردستان وه جیابونه''، وه رگرته وه تدار سه  ده دروشم ناتوانت ئاال له
و   باشتروایه وه نه وی کۆمۆنستی  بده رزی بزوتنه ی قه وه م بۆ ئه به.  وه کرده نه

  . وه وته  دوورکه ر چوها چو ڕۆك له  ج بھت تا ناوه ڕۆك به  ناوه چوارچوه واپویسته
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