
  تریش کۆمگی کوردستان پویستی ب خۆڕزگارکردن نك ب ڕزگارکر جارکی
  هژن

٠٦/٠٤/٢٠٠٧  
  

لوەالم ب سرنج و ڕەخنو پشنیاری ل ژر سردری برز عبدو محمود، 
 ڕکوتی پن سه حزبی سیاسی ده ، پکھاتنیاگ پداویستی کۆمه ژمارەیك بڕزدا

کۆمۆنیزمی  لوەالم ب سرنج و ڕەخنو پشنیاری ژمارەیك بڕزدا  و ١٩/٠٣/٢٠٠٧
 وجۆرەی کمارکسیزم، بل جگ ل ك جگوە هیچ شتباری فکری و تیئۆریکاریی لکر

، ل ماپڕی دەنگکان ٠٤/٠٤/٢٠٠٧ ڕکوتیاسیککانی مارکسیزم وەردەگیرێ، نیی لک
  . منسرنج و رەخنکانی وەالمی ب سرنج و ڕەخنکان داوەتوە؛ لوانش 

  
هر بۆی پاش خوندنوەی وەالمکانی پم باش بوو، منیش سرنجکانم لسر 

 .ی فرەتر هدەگرن، بخم ڕووقس، ک ب بروای من وەالمکان  ویوەالمکانی
  

ت، کندرچووە نم کارەم بکانی  منهیوادارم ئر بۆچوونس نممابم، وی بتب 
لدوان ل پرس هنووکییکانی خۆم، بکو ب نیازی شقاندنی گۆمی منگی 

، تاوەکو همووان ل ڕوانگی خۆیانوە، بزووتنوەی سۆشیالیستی وەالمم داوەتوە
باتی بت ختایبتی تر، بر بابسدوان لی لن و دەرگدا بکدوانم لشداری ل

جماوەری و ڕکخستنی، ک ب بروای من پرسی سرەکی ئم قۆناخی و وەالم ندانوە 
بم پرس هنووکیی، ئوانی ک خۆمان ب هسوراو و الینگری بزاڤی سۆشیالیستی 

  !ین، هروەك ل شازدە سای ڕابوردوودا قرزار بوویندەزانین، قرزاری مژوو دەب
 

رزانکی تر، تنیا من ب ب الدەدەم، ک وە ویمن لرەدا خۆم لو بشانی وەالمکی
شانو بیوەندیخۆم بپ م کریك دەککانانوە خرنج و ڕەخنس ب یوە هی من.  

  
 شنیاری ژما (وی لو پرنج و ڕەخنس وەالم بزدالڕك بداویستی کۆمه رەیگ پا ،

دا دووبارە پ لسر داباوی و جیایی باشوری ) پن سه حزبی سیاسی ده پکھاتنی
افی  پرەگر٢حوتم تا الپڕە  پرەگرافی ١الپڕە . کوردستان ل عیراق دادەگرتوە

،  ویئف بوونی فۆرماتی وەمکانی دی داخوە لبر پیب ).................(: یکم
،  و ناچار هر الپرە و پرەگرافکان دیاری دەکمنمتوانی کۆپی نووسینکان بکم

بتایبت ئوەی ک وەك ڕاستگۆییآی رەخنگران، دەبت ڕست و پرەگرافکانی وی 
وەك خۆیان بنووسیت ك وەك خۆی بناچار شت رەسان دەکات، کوەش زۆر هوە، ئ

هلی داڕشتن و زمانوانییوە، بنووسموە و کاتکی زۆرم ل دەکژت، تاوەکو بتوانم 
  )ب هل وەك خۆیان بیان نووسموە، لبر ئوە بناچاری خۆم لو کارە الدا

  
ان بۆمباردەساڵ کس ناتوانت، بداخوە، ئم ب کتوارکردنی خیای خودە، ئگینا 

کردنکانی چمچماڵ ل بانی مقانوە، ئابلۆقی ئابوری ئو ڕۆژان و وەدەرنان و -
  ل پش ڕوخانی ڕژمی بعس،تد..گۆڕینی شوناسی کوردە دانیشتووەکانی کرکوك و 

کردنی چکداری کورد ل بغدا و دەسالتی سرۆکۆماری تالبانی و ناوبژیلگڵ 



وبشی شیع، کورد، سونن و پداگری سرانی بۆرژوازی کورد لسر نك یکتی ها
 ل تد..خاکی عیراق، بلکو لسر بشك بوونی عیراق ل نیشتمانی گورەی عرەب و 

  .، ب جیایی کوردستان ل عیراق دانتئستادا
  

یان مافی ڕەوای ت، ئوەخوازیاری جیابوونوەی کوردستان ب  ک کسكترە ئوە شتکی
ر کوردستان واقیعن جیای، ئیدی بالم ئگ. هر کسک و دەتوانت، کاری بۆ بکات

بالم برای من کوردستان . پویست بم هموو هالی ناکات و ئوە جیایین و بایوە
 عس ەوە ١٩٩١لمی بواسراو جیا– بوو جیاتا ڕوخانی ڕژك هوە بۆرژوازی - نئ ،
 بقۆزرتوە، ئگینا ب بشداری ئو هل دەستی کورد بوو، ک نیویستان بسوک

 ل شڕی دووەمی کنداودا، دەکرا هنگاو یکم بۆ جیابوونوە و خۆ دوور گرتن نکردن
ل شڕی نوخۆ و مالورانییك ک خریک یخی خکی عیراق ب گشتی و کوردستان 

 زیانی بر دەکوت لی، ئگری دوور ب تایبتی دەگرت و کورد گورەترین
 ری گروپری شبر سژدەبوو، بکوردیش ن وەیی لتمی نوە و پرسی ستدەخرای

هروەها هاوپشتی جیھانیش بۆ کوردەکان بگشتی و . ئایینییکانی شیع و سوننوە
بڕ بکانی شوتدەستک بوون و لن رەکشداری شب ك کتانش هاوپشتی دەول

  .بوون بتایبتی، بدەست دەهنا
  

لمر پرسی نتوەیی، ئوەمان نیشان دەدات، ) حککع(پشینی هوستگیری بالم 
 ی کۆڕشی مودەریسی کت باتایبری بی کۆمۆنیزمی کارگی هوەیم الکردنئ ک

  :پاشکۆیتی، دوو هۆکاری هی) حککع(
  
 ئم پارت ل عیراقدا، هرچندە ئوان پاش  شکستخواردنی برنام و تاکتیککانی-١

شکستخواردنیان ل کوردستان، ڕوخانی ڕژمیان ب دەروازەیك زانی بۆ ڕزگاربوونیان 
لو شکست و زۆر بپل پرسی سربخۆیی کوردستانیان وەك بالیك ل کۆی خۆیان 

 بایان دایوە رکی ترکردەوە، بالم هرزوو ئم شکست ل عیراقدا دووبارە بووەوە و جا
کردوو، جارە دەولتی سربخۆیان بۆ زیادوەیی و ئمسر پرسی ستمی نت

  . بۆ خۆدەربازکردن لو پلقاژی، بکاری برندەیانوت، جارکی تر وەك تاکتیکك
  
 نزۆکبوونی تزەکانیان و هلبوونی ئو ونایی ک ل خیای خۆیاندا بۆ -٢

چیان کردبوو و  و ئامادەیی جماوەر بۆ پشوازی ل تزەکانیان کۆمگی عیراقی
وتکتی جالیزی کۆمهبوونیان ب اویان لزبوونی هیوابهو هاوکات ب 

ئاراستیکی ڕوو ل سری ناسیونالیستی ل کوردستاندا و بوونی بزاوتی کۆمالیتی 
ر برەو کوردستانی بوون، جۆراوجۆر ب پچوانی عیراقوە، وای لکردوون، ناچا

  .بادەنوە
  

سر ب ) حککع(من بپچوانی ئو رەخنگر و چاودرانی، ک پیان وای، گر 
 بوای، ڕۆژی بم کۆمۆنیزمی کارگری نبووای و ب ئاوەزانتر یا پارتکی پانوپۆڕتر

کتبریش  پم وای ئگر مارکس سکرتری با و بارودۆخی شۆڕشی ئۆرۆژە ندەگیشت؛
لبر ئوەی ک پارت . ل ئارادا بووای، ئوا دیسانوە پارت هر شکستی دەهنا



 کارگران و زەحمتکشان، بکو ئامرازک بۆ لنوبردنی یئامرازك نیی بۆ خبات
 چاالککان لدەروەی خباتی خباتی وان و دابکردن و ڕکخستنوەی توخم هوشیار و

گیانی شۆڕشگانیان ب سکتاریزمی پارت و ختختنی چینایتی و کوشتنی 
بۆ جیاکردنوەی خباتی چینایتی ل هوی گروپ و ڕامیارە . ئیدئۆلۆژی

، دەتوانین برهستی و کردندەرەوەی ئمریکا ل عیراق ب )نخب(دەستبژرەکان 
بارودۆخی عیراق و دەرپ ك لوگۆڕر ئارای من هوەرگرین؛ ب زە نموونراندنی ه

داگیرکارەکان، ب خبات و ڕکخراوبوونی کارگرانی نوت و کرت گشتییکانی 
عیراقوە بستراوە، نك ب شانی چکدار و خۆتقاندنوە و بیاننامی پارت و 

 هر ئم هۆیی ک پارت نزۆك دەکا، چونک ئرۆک .خیاپوی وردەبۆرژوازییوە
، ڕوو لسر بت، ک ب ئاراستی توژمی بازار ئازاد و نزمی تنیا پارتك دەتوانت

بالم ئگر بتمابین ب ئاوەژووی ئو توژموە . نوی رامیاری جیھانی سوڵ لدات
خۆیربماوەری سباتی جواز خنیا شز و تنیا هوا تدەین، ئوڵ لتوانای س ک ،

 و نزم نوکی، هی؛ بزووتنوەی ئم سوڵ لدان پچوانیی بازار ئازاد
جماوەری و دەست بسرداگرتنی کارخانکان لو والتاندا، نموونیکی برجست و 

  .سرکوتووی خباتی ئورۆکی توژە پرۆلیترەکانی کۆمگن
  

و سربخۆیی و ب پچوانی توانینکانی وی، کوردستان ب عیراقوە لکنراوەتوە 
 ستمی نتوەیی، جیایی ئایین ل دەوت، یکسانی ژن و پیاو، نهشتنی

 ب ،گشان، ئازادی تاکی کۆمتکران و زەحمگرتنی باشترکردنی باری ژیانی کارگپ
بزووتنوە جماوەریی سربخۆکان و پکھاتنی ڕکخراوەکانیان ل ڕەوتی خباتی 

 ئوەی خوازیاری ئم شتانی، با ڕۆژاندا وەك پداویستی ئو خبات، بستراوە و
قۆی لھما و هرکس ل شونی کار و ژیانییوە، سرقالی هوشیارکردنوە و 

  ".!ببزوێ با شتکیش لتك تۆدا ببزوت"ئگر دەتوت شتك ڕووبدات؛ . خبات بت
  

یك لوەالم ب سرنج و ڕەخنو پشنیاری ژمارەنووسر ل بشی دووەمی وەالمکی 
کۆمۆنیزمی کرکاریی لباری فکری و تیئۆریوە هیچ شتك جگ ل جگ  بڕزدا

 کانی مارکسیزم وەردەگیرێ، نییکاسیکل وجۆرەی کمارکسیزم، بوتیلکڕ 
 دا، ڕاستوخۆتر وەالم ب سرنجکانی من دەداتوە و ل چند خاکدا ٠٤/٠٤/٢٠٠٧

  .وەالمکانی فۆرمۆل دەکات
  

  ) ..............: (  خای یکم،١الپڕە
  

مژوو ل سرتاسری دونیادا و ل گشت سردەم و قۆناخکاندا، شتکی تر برای من، 
ی دەربوانچز پڕی بکحمود«ینم بدوع« مان نیشاندەدات و منیش بۆ خۆم ل

 یستکاندا، ڕامیاریی بناو کۆمونی پارت)پراتیك(ەوە تا هنووک، ل کردە ١٩٩١سای 
 هر ل یکتی بکاران – وەی ڕکخراوەکانمدن خباتی جماوەری و پوکانیپاشکۆکردن

ل کوردستان بگرە تا کۆملی ئاوارەکانی کوردستان و ڕکخراوی سربخۆی ژنان و 
 بینیوە و دەبینم و هر لم ساتدا من ئم دان دەنووسم، -دەیان ڕکخراوۆکی تر

  ! همان ڕامیاری و رامکاری دەداتدرژە ب) حککع(



  
  )........ : (ەم، خای دوو٢-١الپڕە 

  
 ،م وایباتی من پسوڕان و خدەرەوەی ه تی فراوانتر، لیوەی کۆمبزووتن

یی و ڕۆژانی توژە بندەستکانی کۆمگ و ئامادەیی ڕکخراوەکانی، بوونی نبووە و ن
ن کۆمیتیی، ک برزی نوی دەهنت، لدەرەوەی فراوائو بزووتنوە ئاست. نابت

یکتی چینایتی لسر بنچینی هاوخباتی توژە پرۆلیترەکان و یکگرتنوەی 
دا، نڕکخراوە سربخۆ شۆڕشگەکانی ل فدراسیۆن و کۆنفیدراسیۆن دخواز و ئازادەکا

  .بوونی نیی و نابت
  

 دەچت سر شوناس بخشین، ب یکتیی کارگری و ل درژەی همان خادا هروەها
 و هر یکیان دەدات پاڵ ڕەوتکی *) سۆڤیتکان–شورا ( سندکا و ئنجومنکان 

  .دیاریکراوی هکی سیاسی و مۆدلك ل پارتی سیاسی
  

ئگینا ئوەی . نکردنیاگایی ل خباتی چینایتی و دەرك ، ئم نائ ب بوای من
ووی سرهدانی یکتیی کارگرییکان، سندیکا شۆڕشگەکان، ئنجومنکان، مژ

بزانت، لوە ئاگادارە ک شوازەکانی خۆڕکخستن و خباتی چینایتی ل دەروونی 
 و ئوە ڕکخستن رامیارییکانی دەرەوەی خباتی چینایتییوە سریانھداوە

ئاسا هوی ڕامکردن و ) حککع(وام خباتی چینایتی بوون و هن، ک بردە
ئمش بۆ الوازی شوازی ڕکخستنی . دەستمۆکردنی ڕکخراوە جماوەرییکان داوە

ڕکخراوە جماوەرییکان لوان یکتیی کارگرییکان دەگڕتوە، ک ڕکخستنی 
رەمییندا وەالنراوە و دەتوان. هزۆر شو وە و لماوەتوەك خۆی ن مالم ئن ب

 دا کتانو وکان لرییکارگ تییکرنجی یئازادیخوازەکان س سۆشیالیست-
 زۆرین بوون، بدەن و - دژەدەسالتکان– و کۆمۆنیست ئازادیخوازەکان -ئاناشیستکان

ببینن ک ڕکخراوە جماوەرییکان لبری ئوەی پاشکۆی ڕکخستن رامیارییکان و 
کان بن، هردەم فرگی ری و نا سۆشیالیستساخکردنوەی ملمالن نا کارگ

پروەردەکردن و راهنانی کارگران و زەحمتکشان بوون، بۆ پروەراندنی گیانی 
هاوخباتی و هاوپشتی چینایتی و راگرتنی ورەی شۆڕشگان و ئامادەیی بۆ 

خوازە خۆبڕوەبری کارگ و گڕەك و شارەوانییکان و دەستکۆتاکردنی گروپ دەسالت
  .سروخکییکان

  
بتایبتی، ئم ه ) حککع( بدرژایی تمنی هی کۆمۆنیزمی کارگری بگشتی و 

 –، همان ڕامیاری ردوون، ک بناوی ئنجومنوەاندا، وای لکیبرچاوە ل توانین
یان ل وڕانس برامبر بزووتنوە جماوەرییکان و ه-دروستر بم ڕامکاری

زدەوە گرتیی  ک سۆشیالدیموکراسی ل کۆتایی سدەی نۆ،وەکانیاندا بگرن برڕکخرا
) حککع و ڕیکخراوە پکھنرەکانی(کۆمیتکردنوەی ڕکخراوەکان بوو، بر؛ ئوەش هر 

 یان  وابووە و و١٩٩١لر و پب توڕۆ گرتوویانناونانی ەوە تا ئ ب ک ای
خکراوەکان بن، ئیتر خۆ ڕنجومسۆشیالئ یوەیان لدیموکراسی داب . مم ئب

دیموکراسی ب کردەوە چونک سۆشیال.  تگیشتن ل سۆشیالدیموکراسیخراپ



 و  کردەی بۆچوون و شوازەی ڕکخستن، هروەها توانین وجیادەکرتوە نك بناو
و ل یکتی بکاران ) حککع(شوازی بشداری و هسورانی . بزووتن، نك ناو

دیموکراتان بوو، بلکو جیاوازیشی لگڵ ەکانی دواتردا، نك تنیا سۆشیالڕکخراو
  **.شیوازی پارت بۆرژوازییکاندا نبوو

  
ئم برزە بۆ شیواندنی باسک و کچکردنی سرنجی خونر و بۆ سلماندنی راکی، 

ستتوە و پاشان دیموکراسیییوە دەبیکتیگرایی کارگران ب سۆشیالبزووتنوەی 
انی موسومان و خوشکانی موسومان  بایان دەبت و ڕکخراوی برایڕفۆرمیزم ب

  . تکڵ ب لدوانک دەکات
  

کردنوەی لدوانکی ب و تامانکی تدا نیی و ل کۆچ لۆژیك برای من ئمش هی
امادەییکی لم  و هیچ ئەهناوەی چند وتیکی هبزرکاوی سدەیك لوەوبر

 مئ ک ،دا نییکات ینچرکوە دەدوبارەی ی ڕیفۆ. لباتی ڕۆژانواتای خ رم ب
توژە کارگری و زەحمتکشکان بۆ باشترکردنی ژیانیان و گۆڕینی باری ڕامیاری و 
 و شۆڕش ل می شۆڕشکنگاوی یالی خۆیاندا، هز بنگی هوەی هاوسشکاندن

و خدەرونی ئرەباتماوەرەوە پی جییباتی  ڕۆژاندەرەوەی خ ت و لندەس
 زار ژنفتا هریش مانگرتنی هی شۆڕشی ئۆکتۆبخماخو چ بوونی نیی ڕۆژان

 و  و کۆمیتکانی کارخانری شۆڕشکش ل ئنجومن و ئسکپیک بووکارگر
  ***سربازان و ملوانان پکھاتئنجومنی 

  
 ڕکخراوی برایانی موسولمان و خوشکانی موسولمان، ب بوای من هروەها تککردنی

نك هر ناوزەی ب ڕکخراوەی جماوەری، بکو تنیا دەکرت لریزی 
 ت، کویان بكدا نلخراوگمی کوردستان(ڕرینك، پدك، حککع، حشع، میری ه (

نشینانوە قوتیان بنوی کارگران، بکاران، ژنان، خوندکاران، پککوتان، خان
دەکنوە و ڕیزی خباتی ئو چین و توژانی پ پچپچ دەکن و لسر بنمای 

نیان لیکتر دایان دەبن و ل چقی میدانی خباتی االینگری ڕامیاران و پارت
 تککردنی ڕکخراوی برایان و خوشکانی .ڕۆژانی جماوەری دوریان دەخنوە

 پکھاتوو لسر برژەوەندی و هاوخباتی چینایتی اوە جماوەریموسولمان ب ڕکخر
و خودی برز ) حککع( توانینی کارگران و توژە زەحمتکشکانی کۆملگ، بۆ

 دوای کۆمیت کۆمیت وە، بۆیتڕماوەری دەگکخراوەی جحمود بۆ ڕم بدوع
شانتکران و زەحمماوەری کارگکخراوەی جناوی ڕوە و پاش بنوە، قوتدەک

 ل ی ککخراوانو ڕئ واننوە؛ بنهاران دەپوکك وەك قارچکی بەوە ١٩٩٤ماوەی
قوتی کردوونتوە و هنووک ناویان لنو ناواندا نماوە و تنانت بۆ  )حککع(

  .خۆشیان هوی فرامۆشکردنیان دەدەن
  

ڕکخراوگلی ئدی کو نب،  ئگر ئم توانینیان بۆ ڕکخراوەی جماوەری 
خن نو گروپ ئیسالمیی ڕامیارییکان، دەپکھاتوو لسر باوەڕی ئایینی و ئیدئۆلۆژی 

سلمنری بۆچوونمان لسر توانینی هروەها . لدوانی ڕکخراوەی جماوەری
بۆ خباتی جماوەری و ئوان ل همان گۆشنیگای بۆرژوازییانی گروپ ) حککع(



سالمی و پارت نتوەییکانوە دەڕوانن خباتی جماوەری و وەك تاکتیکك بۆ ئی
ل روانگی . گیشتن ب دەسالت و کارتی فشار بۆ سر دەست بکاری دەبن

ئوانوە خباتی جماوەری هرچی بت، دواجار پویستی ب شوانیی پارتکی 
  !ئوان بۆ سرکوتن

  
 و نییوە نوڵ پاشان ئک انناوەڕۆکی شۆڕشگ کانی لرییکارگ تییکی ک

 تی هرەمی و شوازی خبات و زابوونیکردووە، بلکو شوەی ڕکخستن و پکھا
سالت دیموکراتکان لو ڕکخراواندا بوو، یکتییکانی کردە بورغویك ل دە-سۆشیال

ردانی ەی خبات و دەستتوەڕکخستن و پکھات و شوازهر ئو شوە. یا ل خۆیان
 کوردستانی ل پنجا هزار ئنداموە، کردە یش بوو، ک یکتی بکاران ل)حککع(

  )!حککع(کۆمیتیك ل مۆزەخانی 
  

هروەها ئوە ڕکخستنی سربخۆی جماوەری و پکاتی ل خوارەوە ڕا بۆ سرەوە و 
ی و سندیکا و ئنجومنکان ، ک یکتی-DIRECT ACTION-شوازی کاری ڕاستخۆ 

کخراوەی شۆڕشگڕ دەکاتی داهاتوو، کۆملگکخستنی کۆمك دوور  و توخمی ڕیگ
کۆمگیك ک تاککان ل شونی کار و ! کتاتۆرییتی پارتل دەسالتی پارت و دی

ری کۆموەبڕوە، بکانیاننا پارتیی ماوەرییکخراوە جی ڕڕیگ وە لژیانیان گ
ڕکدەخن و بوارك بۆ سروەری ناهنوە، ئگر چی لژر نوی دکتاتۆرییتی 

  !پرۆلتاریاشدا بت
  

  )........ : (م، خای سی٢الپڕە 
  

برزی ل خای سیمدا، دیسانوە بۆ وەالڕدابردنی خونر، پنا بۆ شواندنی واتای 
 دەیھوت یا هر ئو ونایی بۆ سربخۆیی ڕکخراوە جماوەرییکان دەباتوە و

یکخراوەکانی هماوەری و ڕباتی جیار تی،خب ،ماوەر نییرکی جئ ر  کسل
 ئوە تنیا ل شان و شکۆی پارت ڕامکارەکان دەوەشتوە بڕوەبردنی کۆمگ بدات،

تی و جماوەر تنیا دەتوانت جبجکری بیارەکانی نووسینگی رامیاری و کۆمی
  .ناوەندی پارتی پشرەو بن، بدەستوە بدات

  
  )........ : (م خای چوارە٢الپڕە 

  
، وم، ئیتر سربخۆ بو واتایی ویکاتك من ل ڕکخراوەی سربخۆی شۆڕشگ دە
من سربخۆ ل پارت ڕامیارییکان . تنیا ل خیای پارتدا هی، نك ل کتواردا

بۆ من خباتی جماوەری سربخۆ . ئامانجی سۆشیالیستیدەم، نك ل شۆڕش و 
مالیتیی ل خباتی ڕۆژاندا، بجگ لم شۆڕشی پرەسندنی شۆڕشی کۆ

  ! و نابت بوونی نییکۆمالیتی
  
  
  



  )........ : (م خای پنج٢الپڕە 
  

کی ینییر کرۆکی لدوانکی و مبست بنچدەچت سبڕزی ل خای پنجمدا 
زکردنی خراوپ کردنی ڕۆڵ و گرنگی لسترجکخراوەکانی، بماوەری و ڕباتی ج

  .پارت و دەسالت و دەولت
  

پش هموو شتك بۆ کسك ک باوەڕی ب ماتریالیسمی دیالکتیك هبت، باس لوە 
چونک ئم دوو دەربن، بنمای توانینی . ناکات، قد نبووە و هروا بووە

چۆن دەتوانین بین، لبر  !دیالیستی پکدنن و باوەڕیان ب گۆران و وەالنان نییئای
ئی مگر بیار نیی، پراکتیکی ئم مژوو ! ؟ئوەی ک ل مژوودا نبووە، ئیتر نابت

   ؟چ بکات
پاشان من ل دەسالت و دەوت بدەستوە گرتن ندواوم، بکو قسم ل لناوبردنی 

 و سروەری کردووە، قسم ل ڕکخستنی کۆمگ ل خوارەوە بۆ سروەر کردووە دەوت
من هیچکات، ! و ل هوەشاندنوەی پکھاتی هرەمی کۆمگ و سرخانکی کردووە

بدەستھنانی دەسالت ب واتای میری سروخکی، ب ئامانجی سۆشیالیستی نازانم و 
  .پارتکانییتیئوە تنیا خمی وردەبۆرژوازی و 

  
ڕ ،یار نییوای من هیچکات بب نی پارت بگریتبماوەری شولکو کخراوەی جوە، ب

ناوبر لسل وە قسوانچپ  پارت دەکات ک کنی پارت و هۆکاربردنی شو
ەو و  !ویستیداپشتی تاك پارتی پی دیکتاتۆرییشتنی زەمینهر نسل قس

قس لسر ڕوشونی ڕکخراوە جماوەرییکان . رتی بۆرژواکاندیکتاتۆرییتی فرە پا
ئو ڕکخراوە جماوەریی سربخۆیانی من . ل بڕوەبردنی کۆمگی داهاتوودا

بندکی یاسایی گۆڕینی دینارك یا  لیانوە دەدوم، تنیا ئامرازی زیادکردنی چند
لیستین و ئوەی ل سۆشیالیزمدا نین، بکو توخمی بڕوەبردنی کۆمگی سۆشیا

  .  دەوته، ه دیکتاتۆریت،  هی، پارتشونی نی
  

ی خباتی ڕۆژانی خۆیان و ڕکخراوە شان ل ڕگباش ئگر کارگران و زەحمتک
کانی خۆیانوە -هی خۆیان، خۆیان ب واتای جیا و داباو نا، ب واتای سرب–سربخۆ 

ان بکن، چۆن دەتوانین بوا ب خۆمان بھنین، ک پارت یا نتوانن، نونرایتی خۆی
نونرایتیی بکن و ئامانجکانمان دەستبژرکی وردەبۆژوازی دەتوانن ئو 

  ؟ وه بنه ستان، سواری ملمان نه ردا پھه  شۆڕشی ئۆکتبه ك له  و جارکی دی وهدیھننب
  

تر ئم ڕۆشن و درژەی همان ئیپاش تگیشتن لم و بدەستھنانی وەالمکان، 
بۆچوون ک ل ئینترناسیۆنالی یکمدا و دواتریش ل کۆنگرەی دامزراندی پارتی 

 ڤیك–سۆشیال دیموکراسی روسیبۆلش وە وردەبۆ- پاشان ناسراو بی وابوو، ئرژوازی  پ
 ل نشیانر ئو نو رزی کارگران و هن و ڕۆشنبیرانی دەستبژرن هوشیاری دەبه

ی پارتگوە، پرۆلیتاریا ڕزگاریان دەکهڕیانەوەکشش . ن  پوانینم تر ئبوو، ه
میتی دا، بڕوەبرایتی کارخان و کۆمگیان ل کۆک ل شۆڕشی ئۆکتۆبری ڕوسی
 هر ئم توانینش بوو، ک ل شۆڕشی *** ! سندەوەکارخانکان و ئنجومنکان



لناوبردنی  هویل پشتوەرا یادا ب هموو شوەیك ی ئسپان١٩٣٩-١٩٣٦
ئم ئو . ****بڕوەبرایتی کارگران و زەحمتکشانی هرمی کاتالۆنیای دەدا

توانینی ک ب هموو توانایکییوە دەیوت ڕەوڕەوەی مژوو راگرێ و پی وابووە و 
  پارت له تواناماندا نیی هیچ بگۆڕین،  هر وادەبت و لپی وای ک دونیا هر وابووە و

هروەها ئمی   یی وی، هیچ ڕوونادات؛ یی و شوانه  و ب ئاماده س بووه وه فریادره ه زه ئه
کارگران و زەحمتکیشان توانای بروەبرایتیمان نیی و پارت ئم بۆشاییمان بۆ 

ار گوشکی دونیادا، بم مژووی خباتی چینایتیمان ل هر چو. پدەکاتوە
و بۆچوونی ئوانچلماندووەپی س.  

  
- لالین ئنجومن دان ب دەستوەگرتنی بڕوەبرایتی کۆمگئوەتا بۆخۆی

 دەنیت، ئو ئنجومنانی ک پارت و رابرەکی دا١٩١٧ ل ئۆکتۆبری وەەکان
 "الت بۆ ئنجومنکانهموو دەس"رزکردنوەی ساختیی دروشمکیان ب ب) لینین(
 -دا١٩١٧دروشمی ئنجومنکان و کۆمیتکانی کارخان ل شۆڕشی ئۆکتۆبری –

ان کردن و ل شانکانی پارتدا تونرانوە و ب کۆمیسار و بڕوەبرەکانی کوی
 مگر هر ئو ئنجومنان نبوون، پش شۆڕش .سردەمی سزار، جیان پکرایوە

یی و دواجار  التی دوانه سه بوون، ده وان نه ر ئه ر هه گه ، مهیان جۆشداخباتی جماوەری
  ؟ نییان پکھنا نجومه بردنی ئه ڕوه به
  

 ک بناوی سۆشیالیزم و ،ات خۆی نیشاندەد  له یه بوریو  ئهبرزی چۆنئیتر نازانم 
جگ ل ک پارت ب -بارە بوونوەی همان ئزموونسدکۆمۆنیزموە جارکی تر، پاش 

ئامرازی رکخستنی سروچینایتی چین و توژەکانی کۆمگ لالین بۆرژوازی و وەردە 
بووە و نیین وە، چیدیکبۆرژوازیی-***** مایتران و بناوی کارگب 

 یکی کوردستانیتکشانوە پارتمان بۆ دروست بکاتوە یا پارتکیان وەچزەحم
  ؟بخاتوە

  
ژوودا ڕکخراوەی جماوەری نیان توانیوە بڕوەبرایتی لم دەیت بڕزی

 یت، کوەدا دەنك دواتر دان بیند وشك نا چرند دوە بگرن و چدەستب گکۆم
 دەهنموە ک ل کۆمۆنی پاریس و ان بم کارە هستان و منیش وەبیریئنجوومنک

، ل ******کشتوکاییکانی ئۆکرانیا، کۆمۆن - ڕاپڕینی کرۆنشتات–ل ئۆکتبری دووەم 
کاتالۆنیا، ئوە کارگران و زەحمتکشانی کۆمگ و ڕکخراوە هرەوەزییکانی 

سربخۆکانیان بوون، ک کۆمگیان بڕوە دەبرد و ئوە پارت و بۆلشڤیککانیش 
 نی ریاوانا ڕینی ده رانی پتروگراد و ڕاپه هاوکات مانگرتنی گشتی کارگهبوون، ک

  !رزانی ئۆکرانیایان ختانی خون کرد کرۆنشتات و وه
  

 با وای دانین ئوانی من ؟ئیتر نازانم چۆن دەورێ فرمانی وا بسر مژوودا بدات
م، بوونیان نت و بۆلشه  و ڕویان نهبووەباسیان دەککان سۆشیالیست بووبن ڤیکه داب. 

دی لسر دەستی خۆدا ١٩١٨ ل سای کان، ک ردنی ئنجومنهک بۆ چکبالم وەالمی
 یا پاکتاوکردن و پاالفتکردنی ڕزەکانی پارتی بۆلشڤیك ل ،رکران کنارەگیلینین



ت و ل چکردنیدا  ئایا هر پارت ب پشەو دادەن؟چیی ،یکم کۆنگرەی پاش شۆڕشدا
ردەوام دەبت؟ب  

  
مژوودا بۆ یك جار و بۆ یك ، ل کاتکدا ل سراپای بڕزی باس ل مژوو دەکات

 پارتك نبووە، ک ل برژەوەندی کارگران و تکی ئوانیشوەررۆژیش ب پا
رەڕوو، با ئمی اتبیخبا ، ئگر وی شك دەبات! اوتبزەحمتکشان و سۆشیالیزم بز

  !وسمان بدەین دەست فریادڕەسی ئوانناسربخۆ و ڕیفۆرمخواز چارەنو
  

دستاندا، سرەڕای بوونی پارتی جۆراوجۆر و سی ساڵ بزووتنوەی هروەها ل کور
، ئوە جماوەر و ئامادەیی یکپارچیی وی دوور ل  بۆرژوازی کوردچکداری

بوونی پارتیانپارچر  بووپارچوە هت و ئنوخم بکانی ڕژتوانی دامودەزگ ،
ز و ەوە و جماوەری یکیان دامزراندپارتکان بوون، ک دامودەزگ سرکوتگرەکانی

ەستیان دابشکرد، هوەك چۆن بۆلشڤیککان در خۆیاندا  سه بهیکپارچیان 
 و ی پۆلیس داپلۆسنری سروخکیان دامزراندەوە و دەزگهی بدەستوە گرت و میر

ئاسنینل کمزرانیانشکری چد دامڵ  کانیانەوە و زیندانڵ کۆمکۆم بهب  
  ! ئاوەدان کردەوە*******گری و ڕاپڕیوانی کرۆنشتاتهسوراوی کار

  
ئوە من نیم، ک لشکری سوور و سپی لتك یك دادەنم، ئوە ئزموون و وانکانی 

ژوون، ئر دیمت هدیکتاتۆریی نن، کلممان بۆ دەسر و راستییه ب تکتاتۆریی
 ڕکخراوە ،ن و وانیکی مژوویی ب چ ئزمووبالم نازانم وی.  پۆشاککوە بتڕەنگ و

جماوەریی شۆڕشگەکان ک لسر بنمای هاوخباتی و پکھاتی چینایتی 
کخراوی برایانی موسولمان کڵ ڕگکھاتوون لنگری و باوەڕی ئ پر الیسایینی ل

کھاتوون، دەخاترو چین پو س گناری کۆمک یان بدەیتوە و فیتورەک 
ت، ک ل سراپای مژوودا بجگ ل ب چنگ خوناوییکانی پارت دەسپرویش پشە

چیدیکمان ل  و کوکردنی هو شۆڕشگییکان، - سکتاریزم–دەستگری 
  !ڕوواتیخابت، تکای بنبینیوون، ئگر وی شك دەبا

  
   پرەگرافی پنجم٣الپڕەی 

  
نیستی حمود، ل پکھنانی پارتی کۆمۆدواجار من زۆرم پ سیرە، ک بڕز عبدو م

ئوەندەی من پ ! کارگری کوردستان دەدوێ و خۆشی ل لدوانی ئیدئۆلۆژی الدەدا
 وەالم ب نانی پارتیش، بکھر پسدوان لو ل ئیدئۆلۆژ بوونی نیی بزانم، پارتی ب

ییکی خاکان، وەك دوکانئیدئۆلۆژیی پرس!  
  
  
  
  
  
  



  :کان راوزه په
  
پرسی ی ڕادا واتای سۆڤیت دەگینت و شورا ب واتا  ب بروای من واژەی ئنجومن ل کوردی*

، ارەکان بیعرەبی دێ و سیمبولی ئیسالم بۆ کۆتاییھنان ب مشتوم و ڕکوتن لسر
  .دێو دیوار ای پرژین  فارسیی و ل کوردیدا شورەمان هی ک بواتکاربردنی بههاوکاتیش 

  
حککع و پشتریش ڕەوتی کۆمۆنیست و یکتی خباتی کۆمۆنیزمی کارگری و ( ونری ن** 

دەهاتن بنکی یکتی بکاران و ڕکخراوی ) ینك و پدك(وەك لپرسراوانی ) هستی کرکاری
  .تد و بیاری پارتکیان و نخشکارەکانیان پ ڕادەگیاندن.. سربخۆی ژنان و 

  
 Peter Rachleff، یتکانی کارخان ل شۆڕشی ڕوسی دا سۆڤیتکان و کۆم***
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