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  بدو ن عه رده ئه                                                                               
بیاتی  هد  ناو ئه وته تیش که نسووری حیکمه یدابوونی حیزبی کۆمۆنیستی ئران ، ناوی مه ڵ په گه له

تای  ره سه ل  له. کانی حیزب   ارو رۆژنامهکی گۆڤ یه موو ژماره ناو ھه  وته کهناوی . وه  کۆمۆنیستیه
خۆی ) خیالفاتی فکری( ناوی  و به وه ی نایه وره  گه)کی رایه ھه( رزه  م به کان دا ، ئه ته وه نه
، نبووبوو وره ه گه مندادانی کۆمه م دیویش له پی ئه ی چه وه حوکمی ئه به. وه  حیزب جیاکرده له
 شتی نوی پیه و  نسوور خۆی وا پیشاندا که تادا مه ره سه له . ننسوور کاری تکرد ی مه رایه و ھه ئه

ی  وه ئه.   وه بوکرده) کانمان جیاوازیه( ناوی  کی به یه بوو نامیلکه وه ه ، ئه  کۆمه  له جیاوازه
.  شتکی نوێ و رادیکاڵ بوو و کاته پی ئه یووت ، بۆ چه نسوور ده مه ی که و شتانه جگای باسه ئه

یشتنم بۆ   گه وه به داخه ل به. وه  نسووره ری مه  ژر کاریگه وته پ که شکی زۆری چه  به ر بۆیه ھه
بگره .  تۆزی ل نیشتووه کرد ، لره  ده نسوور باسی لوه مه ی که و بۆچوونانه  ئه وروپا، زانیم که ئه
.  داوروپا پی ئه  چاو چه  لهوتوو بوو یکرد، زۆر جیاوازو دواکه  دهپی کوردی ی چه و گفتۆگۆیانه هئ

ی  وره ندی گه  بیرمه وه وانیشه ڕگای ئه ک گرووپی ترۆتسکی بووم و له ی کۆمه ی تکه وه پاش ئه
ناسی، زانیم ) ۆنمۆلیکریس ھارمان و جۆن ( کوو  ندكی تر وه ند بیرمه و چه) تۆنی کف( ئینگلیزی

نسوور   مه ی دزیووه چونکه  به.دزیووهوه  رزه م به کانی له موو بۆچونه ھهت  نسووری حیکمه مه که
  . کردووه   نه ره م نووسه  بهی ھیچ کتبکیدا ئاماژه له
اسی داو ب  دهیم ه قه تی له وه داری ده رمایه  سه  به بوو که وه حلیلی بۆ سۆڤت ئه تهنسوور  مه

داری  رمایه سه( ناو   کتبکی به1947تۆنی کف سای . بیرۆکراسی ستالینی کردووه 
چی  که. ی ستالین گرتووه  که ریه گه ته  چه مه  سیسته ی له وره ی گه خنه و ، ره نووسیوه) وه تیه وه ده
حیزبی کۆمۆنیستی (  ناوی خۆیانی به  کهنسوور مه.  ھی خۆی   به ی کردووه م بۆچوونه نسوور ئه مه

کرکارانی ( فتاکان حیزبی  حه تۆنی کف له .   تی ه ھناویهو وه شی له مه ئه. دانا ) کرکاری
م   ئه  ، بۆیه   حیزبی کرکاران حیزبکی ناکرکاریه و پی وابوو که دروست کرد ، ئه) سۆسیالیست 

 بۆ  ی که یه رنامه و به ت ئه نسووری حیکمه مه.  وه  نه جیابکه  وحیزبه کارھنا تاخۆیان له ی به ناوه
چوون ی  بۆ  دزیووه و ، زۆربهوه ی تۆنی کفه که رنامه  به مووی له ر ھه ی نووسی ، ھه  نوکه حیزبه
  وه ناوی خۆیه فارسی و به کانی حیزبی کرکارانی سۆسیالیست ، کردووه به رنامه و به

ش ) ۆ نکریس ھارمان و جۆن مۆلی( کانی   بۆچوونه ی سوودی له وه  له جگه.  وه  بویکردۆته
مۆڕای   له دوورهتی کارکی ناکۆمۆنیستی و نسوور کردوویه ی مه مه ڕاستی ئه به. رگرتووه  وه

من . داوه  پدا رووی نه ی چه وه ناو بزووتنه  له ته و بابه ھیچ کاتکدا  شتی له  له چونکه . وه نووسینه
ی  م تاوانه دان بهنسوور  جیاتی مه وان له  ئه  بۆ حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری ، که ه باشترهپم وای

نی درژی  مه نسوور ته زانین مه موو ده مۆ ھه  ئه ، چونکهن  نسووردا بنن و داوای لبووردن بکه مه
ی   بۆچوونانهو راستی نابت چیتر ئه به . رعین ریسی شه وهوان  و ئه ج ھشتووه وان به بۆ ئه

. نین وی پوه هو نین و ماڤی ئ  ھی ئه و بۆچوونانه  ئه وه ، چونکه  بوبکرته وه هنسوور مهناوی  به
مؤ حیزبی  ئه. بکات  رده روه یه په شوهو ندامانی به زبکی کۆمۆنیستی ئهباشیش نییه حی

ری  نته کوردستانیش سه ، له و یه ندین ووتی جیھان ھه  چه ندامی له کرکارانی سۆسیالیست ، ئه
کانی تۆنی کفیان کردووه  وان و بۆچوونه بیاتی ئه ده شکی زۆری ئه رۆشنبیری کۆمۆنیستی به

زانن   ئینگلیزیش نه،زمانیر ھاوریانی حیزبی کۆمۆنیستی کرکاری وه ، گه ر ئه به جاله. کوردی  به
م یان  که و بزانن من راست ده وه چن بیخونهکوردی ، با ب کانی تۆنی کف کراون به وا بۆچوونه ، ئه
   .بگرن  وه ھه دکی فراوانه م به م بۆچوونه ھیوادارم ئه. ت راستی ووتوه  نسووری حیکمه مه
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