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  رر  زیز ئۆمهزیز ئۆمه  ردار عهردار عه  سهسه ...  ... زرنن؟زرنن؟  مهمه  پی کوردستان بۆچی و بۆ ک دادهپی کوردستان بۆچی و بۆ ک داده  پارتی چهپارتی چه

  
ران و  نجده ی ره ه  بۆ کۆمه وه  حیزبی شیوعییه له.  رخستووه  کوردستاندا خۆی ده کی جیاواز له یه ند شوه  چه پ به ڕی چه تا ئستا بیروباوه

  ئمه.  وه یه که ردوو باه  هه  بۆ حیزبی کۆمۆنیستی کرکاریی عراق به  وه شهو له،  وناو شاری  کانی دیکه وپهوی شۆڕش و گر بۆ ئا ووه له
نھا   ته وه ئه، کان ناهنین موو گرووپه ر ناوی هه گه  ئه بۆیه،  وه ینه ر بکه سه پ به دا مژووی چه  کورته م نووسینه  له ستمان نیه به مه
  . ین ربخه  کوردستان ده پ له ری و قورسایی چه ی کاریگهکی گشت یه شوه  به ستمانه به مه
  و دوو میتۆده امدا ئهنج  ئه  له که،  کتر کاریان کردووه  یه واو جیاواز له  دوو میتۆدی ته  به و پارت و گرووپانه موو ئه ڕی من هه  باوه به
تا  ههش  و دوو میتۆده ئه. پ کی ئاکتیڤی فیکری چه یه  پکھاته شک له  به ببنه  یانتوانیوه نه ککیان   هیچ یهکه،  وه یان گرتۆتهک  یه   له دا وه له

  : رخستووه  خۆیان ده یه م شوه ئستا به
ژر ناوی جیاواز جیاوازدا   له کوردستان و عراق ژووی خۆی لهدرژایی م  حیزبی شیوعی به که، تی یهخۆ گونجاندن و پاشکۆیا: م که یه

رچی  گه ئه، ر  به گیرته  ده وه رانی کوردستانه نجده ی ره ه ن کۆمه الیه ی ڕابردوو له ده شتاکانی سه  هه  له و میتۆده ر ئه هه.  ووهتیی کرد رایه نونه
  .  گرتبوو و میتۆده ی توندوتیژی له خنه  ره تاوه ره  سه ر له  هه ه کۆمه
 دواتر حیزبی کۆمۆنیستیی کریکاریی عراق  که، کانی ناو شار  بچووکه رووپهگ. ناوبردن ر تا ئاستی له رامبه ی به وه تکردنه ڕه: م دووه
  .  یان کردووه و میتۆده ئه ی بانگداشه، زرنن مه داده
، رێن ر نه ده ناو کات و شوندا به ک ب له یه ر شوه  هه  به ی داوه وره وی گه  و هه  بووه میان میتۆدکی پراگماتیستانه که ر میتۆدی یه گه ئه
  ته ی داوه  فانتازیایه و واقیعه  ئهدامان کات هه  و له ی پکھناوه نتازیایانه واقیعکی فه.  نتازیایی بووه میان میتۆدکی فه  میتۆدی دووه وه ئه
  .  ناوبردنی داوه  و جاڕی له خنه ر ره به

کرێ   ده که،  یان بۆ خۆیان پکھناوه کو ئستا ئاسمانکی دیکه  تاوه وه ی رابردووه ده تای سه ره  سه کانی کوردستان و عراق له کۆمۆنیسته
 حیزبی  وه ی رابردووشه ده شتاکانی سه ڕاستی هه  ناوه له. کان بوو می شیوعییه ت ئاسمانی دووه سۆڤیه. می لبنین ناوی ئاسمانی دووه

 دواتر حیزبی کۆمۆنیستی کریکاریی عراقیان  که،  هن بووکا  رادیکاله می گرووپه ت ئاسمانی دووه نسووری حیکمه راستتر مه، کۆمۆنیست
  درژایی مژوو له  به که،  یه زایه و فه ئاسمان ئه.  دا ڕکخستووه و ئاسمانه ڵ ئه گه کی خۆیان له ندییه یوه موو په کان هه کۆمۆنیسته. پکھنا
ناو  ر له  هه فه لسه  فه وه وشه له. ن و پرسیاره می ئه رهه کان به ا و ئاینهموو میتۆلۆجی هه.  جگای پرسیار  بۆته وه مینه ر زه ن مرۆڤی سه الیه
وی   هه وام له رده  به فه لسه ی فه وانه پچه ئایدۆلۆجیا به. کیی خۆی ره تی سه  بابه کاته ی بوون و مرۆڤ ده وه به،  وه  کایه  دته دا و پرسیاره ئه
  . گرێ نه  پرسیار هه که، بخوقن، نزمتر و بچووکتر ،ی تر  ئاسمانکی زۆر ساده  دایه وه ئه

  که، دا بینی وه ی له وره لینین ڕۆلی گه. کان خۆیان تکیانشکاند کۆمۆنیسته، داریدا تکبشک رمایه  ئاستی سه ی له وه مارکیسیزم پش ئه
تی ناوی خۆی   توانیویه مین کۆمۆنیسته که لینین یه.  وه کاته کاری حیزبیدا کورتی ب م و له  ئاسمانی دووه کان بکاته مارکیسیزم بۆ کۆمۆنیسته

 و لینین و  وه م بوونه کانی مارکس و مارکیسیزم که  تیۆره  ورده ورده.  کۆمۆنیستانی تر بن  له و ناوه  ئه وه وشه ر مارکیسیزم و له  سه بخاته
 هزی  م پشت به که ی یه  پله  به که، ی لینینیزم و شوازه ئه. ن ده ستده تا ده  کوده وربازی  زیاتر بۆ کاری سه که،  وه  گرتنهانلینینزم جگای

تیان  سته  ده وه  ڕگایه  و له نایان بۆ بردووه شکی دنیا په  به لهکانیش   دیکتاتۆره بۆیه.  باره م زۆر له بۆ جیھانی سیه، ست به ربازی ده سه
  .   گرتووه وه سته ده به
نن حیزبی کۆمۆنیستی   خۆیان ده رێ و ناو له  ده  حیزبی کۆمۆنیستی ئران دنه کان له تییه ی ڕابردوو حیکمه ده کانی سه ته وه تای نه ره سه

دا  و ئاسمانه ژر ئه ر له حیزبک هه) ن  عراقی پ ده باکووریخۆیان (کانی کوردستانی باشووریش کۆمۆنیسته. کرکاریی ئران
  خۆیان له) وان عراقی ئه (وورکۆمۆنیستانی کوردستانی باش. ش  دوو به بته ت ده ی حیکمه که وپش حیزبه مه ل لهدوو سا. زرنن مه داده
  ر کاتکی تر زیاتر له  هه  له و کۆمۆنیستانه ئستا ئه.  یه ی هه  تا ئستاش درژه رسوڕمانه و سه ئه.  وه بیننه دا ده وره رسوڕمانکی گه هس

 ؟ دا ڕوویداوه و ئاسمانه  له  چییه و گۆڕانه ئه.  ریان سوڕماوه  سهدای سرووشت  نویه و دیارده  ئاستی ئه ی له وه به، چن ی دهتای ره مرۆڤی سه
ن  هشار بد یاندا خۆیان حه ته ژر کام له وان له ئه. ت  دوو له  و بوو به ؟ ئاسمانه  چیه وه ئه.  ڕژاوه  نه ستره ئه.  مانگگیران و ڕۆژگیران نیه

بارن؟ ک  ردا ده سه تیان به حمه یان ره  و کامه وه کاته قیان ده دا ڕه  چۆه وییه و زه  و له ی پیه یشوومه یان تۆفان و وه ته ؟ کام له باشه
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تا گری   هه ماوه  ژیاندا نه ت خۆی له نسووری حیکمه ؟ خۆ مه یان پیس بووه  و کامه وه ته  پاکی ماوه یان به ته توان پیان ب کام له ده
  .  وه  بکاته نه ته و مه موو ئه هه
 فیکری و  وته و ره موو ئه هه.   دووره و حزبه ند له  مارکیسیزم چه که، ین گه  تده وه ئاسانی له کانیان به وکراوه ب رنجدانمان له  سه به
. ن رامۆش بکه  فه سووفه یله و فه  ناوی ئه یانتوانیوه نه، نیق اعهنی و چ نق چ عه،  ڵ مارکس و دوای مارکس هاتوونه گه ی له فیانه لسه فه
، ن که  کار ده وه مه ی بیسته ده شتاکانی سه  هه  له وانه ؟ ئه وه بیاتی کۆمۆنیستی کرکارییه ده  ناو ئه وته که  ڕی نه  وای کردووه دی چییه ئه
کانی   پکھاته  له شک بوایه  مارکیسیزم به بووایه ده.  بوایه  زمانی کوردی هه ارکسمان بهکانی م م نووسراوه نی که  الیه مۆ ئمه  ئه بوایه ده

  باسمان له.   بدابوایه وه سته ده ی جیاوازمان به وه  خوندنه  و کۆمه ی مارکیسیزم بکردبوایه خنه  ره مۆ باسمان له ی ئه وه بۆئه،  فیکری ئمه
 ی ناسیۆنالیزمی کوردی  سایه  کرکاران له وه نه ن و ده  پمان ده ژارانه  زمانکی هه به.  بکردبایه  وه کانی خوندنه ته ئیشکالیه

رۆکی   ناوه ژاری که تی و هه م کوا مارکیسیزم؟ برسیه به. نانن  برسان ده له)  ی خۆیانه هو  لکۆینه  و دوور له زۆر سادهربینکی  ده(
نا کدهسۆسیالیزمی یۆتۆپییان پگرتن و سۆسیالیزمی زانستیی له خنه مارکس ره، هنا ی توندوتیژی لسته و دوو ده ئه.  شوینیان داه ی  ته

و شوازی نووسین  ر ئه سه وامبوونی کۆمۆنیستی کرکاری له رده ی گرنگ بوون بۆ به رچاوه دا سه ند ساه و چه ی ئه  ماوه باشووری کوردستان له
ی کۆمۆنیستی   خۆراکی ڕۆژانه یه وه لره.  وه هننه مده رهه ژاری به تی و هه  برسیه ماتیکیانه کی سیسته یه شوه وان به  ئه نکهچو،  یاندنه و راگه
ان خۆکانی  خۆبه وتنه  چاوپکه ندین جاری تر له کانیشیان چه ره واڵ و ریپۆرتاژ و رابه  و هه یاننامه  به  بریتین له که، ن که  دابین دهکرکاری

  . یڤکی نامن هیچ په، ژاری تی و هه واوبوونی برسیه  کورتی کۆمۆنیستی کرکاری دوای ته به.  وه یاننه ده
شکی  به.  گۆڕاوه پدا نه ندی چه وه رژه  به  بارودۆخی کوردتسان هیچ کاتک له وه ڕینه  دوای راپه ت و له کتی سۆڤیه  دوای تکشکانی یه له
  کان له  رادیکاله په ی چه و شوازه کو ئه به،  بووه ی نه تیڤانه کی پۆزه رییه  کوردستان هیچ کاریگه پ له  چه که،  بووه  هه هو وه ندی به یوه په
ت یانویس  ده وان زۆر دسۆزانه رچی ئه گه ئه. پ کرد ری جه  الوازبوونی بیروباوه ر کاری زۆری له  به ڕین و شووراکاندا گرتیانه می راپه رده سه

  و دوو حزبه یی ئه  بوو تووره وه می ئه که وی یه  هه یه و ماوه  له رچی حزبی شیوعیه هه. ن تکشان بکه حمه کی کرکار و زه  خه پشتگیری له
ژر ناوی  و لهرچو  ده وه ی دوایی حیزبی شیوعی له ند ساله و جه له. وێ تکشان زیانیان پبکه حمه بادا کرکاران و زه نه، ه  نه ره ڕکه شه
ڕی ناوخۆ  می شه رده  سه تی له تایبه به، و ئاین بوو ره ی به که دا واقیعی کوردستان جارک ئاراسته وانه موو ئه پاڵ هه له. پدا پۆلن بکرێ چه

ی  وه قبوونه عس و زه نی به دوای رووخا تی له تایبه به،  راسییزمیش یشتۆته تدا گه ندک حاه  هه  له که، ناسیۆنالیزم بوو و  ره و جارک به
ری  ماوه ی جه وره کی گه زاییه مان کاتدا ناڕه  هه رچی له گه  ئه یه له سه و مه ئه. کانی تر عریبکراوه  ته رکووک و ناوچه ی که له سه فیدرالیزم و مه

،  دا نینه و داخوازیانه  ئاستی ئه انی باشوور لهی کوردست یه وره  گه و دوو پارته  ئه  پیان وایه که،  تی کوردی پکھناوه سته  دژی ده له
 زیادبوون  ی ژنان رووی له وه وسانه تی و چه رامه تی و بده دا برسیه ند ساه و چه ر له هه.  پبوون دیار نیه و چه ره ک به یه م هیچ ئاڕاسته به

  . پ ڕی چه دانی بیروباوه ههر یان سه، هزبوونی  هۆی به ته بوونه  نه وانه موو ئه م هه به،  کردووه
وا  ئه،  کار بکات  باوه و دوو میتۆده مان ئه هه ر به گه  ئه بۆیه،  هزی نیه کی به یه  هیچ بنکه که، ناو واقیعکدا پکدێ پ له مۆ پارتی چه ئه
  ریکه  خه که، ناو واقیعکدا  له ووییهکی مژ پ پداویستییه رچی بوونی پارتکی چه گه ئه. وان چاکتر ناب نووسی له  چاره  ئستاوه له
  ڕانه رگه و وه  تراژیدیاکانی ئه ست به کان هه گا مۆدرنه نھا کۆمه  و ته یه وره کی گه ترسییه ش مه مه ئه. ڕێ گه رده الی ڕاستدا وه واوی به ته به
  . ن که ده
  


