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و  ژ  
وویەیک نوێ  بنیاتنان  ، بۆ و ڕەخنە لە مێ  ژ  

 مێ 
 مارکس  ێیکهەنگاوێک بەرەو پێکهێنان  حزب

 

 
 

م بە هیواو ،  کەمی   ئێمە  و یەکمانگرت.  کۆبووینەوە  "  و کامل احمدعامر رسول  امان کەریم،  س" هاوڕێسێ 
ا
زەیەیک و و و بەڵ

ێ وێنەوە یەیک چینایەبی کبۆ ئەوەی هەنگاو بە یەکمانگرت  ب 
ا
رێکاربی و کۆمۆنیستی هەنگاو بڕۆین بەرەو پێکهێناب  قەڵ

انە مارکیس. ئەم   
وو  تێێ ژ  

 . هەڵدەستی    پتێ   و کارێک کە ێک کە هەمانەبەرەو باوەڕ بۆ ئێمە هەنگاوی یەکەمە، بۆ ڕاکێشاب  مێێ
م نەکردە نییە.  

ا
"حزبێیک مارکیس"   کرێکاربی و مارکیسجگە لە پێکهێناب  حزبێیک کۆمۆنیستی و  ئەرکێیک هێجگار سەختە، بەڵ

دەخەین، لەم  ڕ بەگەهەموو توانا و هەوڵێکمان لەم پێناوەدا چیت  کرێکار.  ن نییە بۆ سەرخستت  شۆرسژ ڕێگای دیکەما
 و جیهانیەدا. هەنگاوی یەکەیم ئ

ا
وکردنەوەی ئەم بەڵگەنامەیەوە دەست پێدەکات. ئێمە ێقۆناغە سەختە لۆکەڵ

ا
مە، لە بڵ

ە بورجوازییە الوەکییەکان لەم    
ڕووبەڕووی ڕەوتە بورجوازییە سەرەکییەکان دەبینەوە، نەک چەپ و تەنانەت هێێ

وویسەردەمەدا.  ژ  
ووی ڕابوردوو و بەدیهێناب  مێێ ژ  

انە وەک بەڵگە ەیکبەم پێیە ، بۆ تێپەڕین لە مێێ   
نامەی یەکەیم نوێ، ئەم تێێ

 .   خۆمان ڕادەگەیەنی  
 

  یەکەم: 
یەبی  کنە ،شۆڕ ش

ا
بی  ڕیفۆرمشۆڕسژ سیاس و  تەنانەت   ، بەڵکو ر کرێکا  چیت   تەنها شۆڕسژ کۆمەڵ

ا
لە ئاستی دەسەڵ

ێ ڕێ تداریەکەیدا، بەب 
ا
خراوبوون و ڕابەری چیت  کرێکار، نەک مەیسەر نابێت، بەڵکو کسیاس بورژوای و سیستەیم دەسەڵ

. مەسەلەی ئەوەی کە چیت  کرێکار ڕاستەوخۆ شۆرسژ خۆی پیادە دەکات و بەم پێیەش کۆمەڵگا ئازاد دەخوات  شکست

ی تەکتیکو  یشتێیک دیکەی نێوەندبڕ ادەبات بۆ ئار دەکات، یان بە ناچار دەست    
 هێێ

ی
، تەنها پەیوەندە بە هاوسەنیک

ێ  . حزب  کۆمۆنیستی مارکسەوەیچینایەتی ی چیت  کرێکار، هەنگاو هەڵ خراوبوونکڕێ ناتوانێت، ب    
 گرێت. و هێێ

 
 دووەم: 

یم   خەبی گشتی  یم بورژوا- ڕەسیمکۆمۆنێ     یانپۆلیستی و ناسیونالیستی ، چاالیک پۆ ەدا سەردەملەم  -بی زکۆمۆنێ  
ا

ڕاڵ  لیێ 
اب  واقیع نەک لەئاستی جیه  . ئەمەو ڕایدەگەیەنێت  دەکات ئەژماریان    کۆمۆنیستی   وەک لێوردبوونەوەیەیک  و   پراتیک دەکات

، بەڵکو دیسان ر شیاری وخەباتکارانەی چیت  کرێکاو نەوەی ئاستی هو خراوبوون و بەرزبو کگەشەی ڕێ  و ملمالنتێ  چینایەبی و 
ێیک  کرێکار، نەک وەک پراتییک توخیم چاالیک. تەنانەت لە زەیندا  ئاستی لێوردبوونەوەی ماددیە ل   

بەڵکو وەک هێێ
،زبورژوا یم بورژوا  دژ بەوە.  بی ت و حزب  کۆمۆنیستی چینەوە زکۆمۆنێ  

ا
بی ئەم سەردەمەی سەرمایەداری کە لە الیەن وڵ

م" تەنها بۆ  ی جێبەجێدەکات. بەکارهێناب  "مارکس و کۆمۆنێ    
 پیادە دەکرێت، ڕاستەوخۆ سیاسەتێیک دژە پرۆلیتێێ

 . دژایەتیکردب  خەبابی چینایەبی کرێکارە
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 ەم: یسێ

یم ڕادیکاڵ یم کرێکاری- کۆمۆنێ   اقدا، لە  -خەبی گشتی کۆمۆنێ    
کەی گشت کۆمەڵگایە نەک چیت  کرێکار. بناغەعێێ

ێ و دا  "رو "جەماوە ""کۆمەڵگە پراتییکو لە نێو  بەرژەوەندییەکاب  چیت  کرێکار، لە قاڵت  کۆمەڵگە ن دەکات. و و ، دەشێوێت 
یم کرێکاری  ڕەوبی خەبی گشتی     ەکانو جیابو باڵە  و  کۆمۆنێ  

دژ بە  چەبی سکوالر و  -تنەوەو نەک بزو - اقدا، ڕەوبی لتێ  لە عێێ
ەشەوە مەسەلەی  -تنەوەی کوردایەبی و نەک تەنانەت بزو  - و ئەحزاب  کوردایەبی  ئیسالیم سیاس  

. لێێ پێک دەهێی  
بی سیاس بۆ ئەم 

ا
رکەوتنەوەی و دو نەک بەرژەوەندییەکاب  چیت  کرێکار و شۆرسژ کرێکاری.  ،دێتە پیشەوە ڕەوتانەدەسەڵ

"وە  لە چاالکیانساڵ  ٣٠، پاش شۆڕشگێ   و  ستی یهەرچی زیاتری ئەم ڕەوتانە لە حزب  چیت  کرێکار و حزبێیک مارکس
و   ڕەوتانە، لە فۆریم ئاکسیۆنتنەوەی چینایەبی کرێکار، بۆ ئەم و کرێکار و بزو   . ئەم حەقیقەتە دەسەلمێنێت چاالکیمان"

ێت سەرشەقامەکاندا   ەوە ئەم ڕەوتانەیباری سیاسی لە تنەوەی کرێکاری لە ڕیزی نەبواندایە. و بزو  ،وەی ئەوەەلەدەر . دەبیێ 
، هەمان سیاسەتیان ڕاگەیاندو   وەکانو و باڵە جیاب  نەوەو گرینگەکان. جیابو ە، بەرانبەر بە مەسائیلە سیاسیە  و لتێ 

ا
 نەی ئەو باڵ

 ەوە مانای کۆمەیسیاسی لە باری ، و خیالفەکاب  نێوانیان
ا
 یەبی نییە. ڵ

 
  چوارەم: 

ووی  " ژ  
ووی تائێستای هەر کۆمەڵگەیەک، جگە لە مێێ ژ  

، شتێیک تر نیە".  ملمالنتێ  مێێ جیهاب  واقیع سەردەیم چینایەبی
ێ و خەبابی سەرمایەداری لە  تر . تەواوی کێشەکاب  ییەز و چیت  بورژوا چینایەبی نێوان چیت  کرێکار ، جیهاب  ملمالب 

. کات وەی ئەو خەباتەدا مانا پەیدا دەچوارچێ بۆیە . لەدەرەوەی ئەم خەباتە، ئیێی دەگەینە ئاسمان و لەسەر زەوی نامێنی  
بەڵکو   ،ڕنو سەر شەقامەکاندا ڕانەپە  نکرێکاران دیارنی   و لە مەیدا  ئەوە نییە کەخەبابی چینایەبی  ی  ێشەی سەرەیک ئەمرۆ ک

ێیک ڕێ وەک ،وتنەوەکەی بۆ لە مەیداب  سیاسەتدا و کێشەی سەرەیک ئەوەیە چیت  کرێکارو بز    
خراوی چینایەبی کهێێ

یم مارکس، کۆم  ؟ نائامادەیە ی هاوچەرخۆ کۆمۆنێ   یم  ، پێنێ  
ا
یەبی ئەم پرسیار ویستە وەڵ

ا
ە و  . ێ گەورەیە بداتەوەر و گ کۆمەڵ

  پراتییکبە شێوەیەیک 
ا
ەردەم ەکاب  بستی بداتەوە بە گرێ و کێشییم مارکسو وەک توخمێیک چاالیک ئەم سەردەمە، وەڵ

یەبی و  کرێ  وتنەوەیو بز 
ا
ڕەوی ستی یمارکسفکری و سیاس  کەشێیککاری. زەمینەی کۆمەڵ

ئامادە بکات، کە بەسژ پێشژ
 و ئاسۆی سیاس خۆی و بزو 

ا
  جێگای بۆ بکاتەوە. جارێیک دیکە تنەوەی کرێکاربی وەک ئاڵ

 
  : پێنجەم

تنەوەیەیک "ئابوری" و لە پێناو هەندێ ڕیفۆرمدا و دژ بە سیاسەتە ئابورییەکاب  و کاری وەک بزو تنەوەی کرێو بزو 
ی خۆی  ١٢سەرمایەداری، ماوەی    

 تەواوە نماییسژ هێێ
ا

تە گەورەکاب  سەرمایەداری دەکات ساڵ
ا
لە چینەوە بگرە تا  ،دا لە وڵ

ان و مەراکش   
اق و بەرازیل.  فەرەنسا، لە تورکیاوە تا میش و ئێێ  

تی ئاسوتنەوەیە لە و ۆستی سەرەیک ئەم بز کو  تونس و عێێ
 وجیهاب  و لۆکەڵیدا، نەبو 

ا
ر و بەم پێیە، الوازی گەورە تنەوەی چینایەبی کرێکاو ی مارکسە، وەک ئاسۆی سیاس بزو ب  ئاڵ

ی ە لە و بی جیهاب  سەرکەوتوو بو زبورژوا. و ئەنتەرناسیونالیستیدا  خراوبوون و هاوپشتی چینایەبی کلە ڕێ
ا
زەوتکردب  ئاڵ

ووبی فراواندا.    وتنەوەی کرێکاری لە پرۆسەیەیکو ز لە ب  ،"باز و ئاسۆی سیاسێڕ "  ،مارکس
ژ  
لە نیوەی دووەیم   ئەم پڕۆسەیەمێێ

سژ سیاس و فکری و ئابوریدا،ەوەو وردو و دەیەی بیستەکاب  سەدەی ڕاب  
دەستپێدەکات و تا ئێستا بەردەوامە.   ، لەئاستی هێێ

   قامەبی ستاسژ لەگەڵدا بێت  چیت  کرێکار لە ێودا، ئلە دوو دەیەی ڕابوردو 
ە. و چینایەتیدا، نماییسژ نەکردو ێیک سیاس هێێ

انەی چیت  کرێکار دەرکەوتنەوەی  ی مارکسە. ێدیکە پ یکجارێکۆمەڵگەدا،   لە مەزاچ  شۆرشگێ 
ا
وە خەبابی ویستی بە ئاڵ

ڕەویبەسژ   دیکە،یک، پێویستی بەوەیە جارێڵیەکەیدا کەلە هەردوو ئاستە جیهاب  و لۆ  چینایەبی ئەمرۆ،
تنەوەی و بزو   پێشژ

 
ا
، ئاڵ ی خۆی. کرێکاربی

ا
یە  ،ەوەی کرێکاریتنو نێو دەرووب  بزو   تی ستنەوەی کۆمۆنیو بزو وە    ی مارکس بکاتەوە بە ئاڵ

ا
 ،بەم ئاڵ
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یەتیەوە خاوەب  بێت بێتەوەچەکدار  ئەمرۆدا، سەردەیم لە
ا
ێ دابینکردنەوەی   . و لەباری کۆمەڵ  کرێکاربی ب 

 کەشێیکشۆرسژ
یەبی لەم چەشنە

ا
 . ، ناگاتە ئەنجامکۆمەڵ

 
  شەشەم: 

یم کرێ ئەحزاب  کۆمۆنیستی جۆراجۆر پێکهاتوون ،بە گشتی  سەرپایەی کۆمەڵگە لە  کۆمۆنێ  
لە  کاربی و لەوانە حزبەکاب 

اق.   
 حزب  کۆمۆنیستی سەر بە نەریتی مارکس  عێێ

م پایەی پێکهێناب 
ا
 "ئا  بەڵ

ا
وخەبابی چینایەبی   وتنەوی کرێکاریو باز" بز ێو ڕ ڵ

   ئەم 
ەوە ،بی زەیە بەرانبەر بورژواهێێ  

. لێێ ، حزبەکاب  نەک کۆمەڵگە بەگشتی و جەماوەر بە گشتی و "چەپ" بەگشتی
یم کرێ    اربی ککۆمۆنێ  

(ێوەک بەشئێمەش ) ڵسا ٣٠اق، پاش لە عێێ  ن"و " نەبوو   "ئاوێزان" نەک نەبوونە بەشێیک ک لتێ 
 کرێکاربی و تێکەڵ نەبوون بەحزب    بە

، بەڵکو وتنەوەی کو بز    کۆمۆنیستی ا لە دوو جیهاب   لە ڕاستید  رێکاری و گرێ وگۆڵەکاب 
  لە ع سیاس سەر شەقام و دژی ئیسالیم جیهاب  جیاواز دا دەژین. 

لە هەرێیم  کورد   دژی ئەحزاب  ناسیونالیستی  ،اقێێ
و  وەکار بە شێچینایەبی کرێ ڕۆژانەی جیهاب  خەبابی وە ، لە الیەک گە،دواکەوتت  ڕووداوەکاب  نێو کۆمەڵ ،کوردستان

تەکەی لە الیەیک ترەوەبی زدژ بە بورژواشێوازی جیاواز، 
ا
تنەوە و جیاواز. حزب کوێخای بزو  تەواو  . دوو جیهاب   و دەسەڵ

ینایەتییەکەی بۆ سەرکەوتت  شۆرش. بەم پێیە پایە چ، و نەخشە کێشە ڕێنیشاندەر و ئامادەکار و  خەر ک، ڕابەرو ڕێنییە
ەوە  

واتە بوون لە نێو خەبابی ڕۆژانەی کرێکاریدا دژ بە جەور  . مانای واقیع پەیدا دەکات  کانبڕیار و بڕیارنامە بناغەییە، ولێێ
 و ستەیم سەرمایەداری. 

 
  حەوتەم: 

ویتەنانەت لێکدانەوەی  کردنەوە و بێ  
ا
 بەربڵ

ا
مەسەلەیەیک تەواو پراتییک و  سەرەئەنجام ،زەیت  مرۆڤ و خەیاڵ

یم مارکس   م بەگشتی وە کۆمۆنێ   ووییدا بەدەستهاتووە. کۆمۆنێ   ژ  
وی پراتیکەوە دەگاتە ەمڕ قەڵ  ، لەبەتایبەت لە پرۆسەیەیک مێێ

 وتنەوەی کرێکاری" دەبێتە ئاو "بز   وخیم چاالیک کۆمەڵگەوەمڕەوی پراتیک و تەو دواجار لە قەڵ  باز ێڕ و    مڕەوی فکر ەقەڵ
ا
ی ڵ

یم ڕەسیم و کۆمۆ پراتییک ه مارکس و مانفێست و  ڕەوی چیت  کرێکار. کۆمۆنێ  
یم کرێکاربی لە شیارانەی بەسژ پێشژ

ۆنێ  
  ع
م وەک پەرتوکێیک مقدس دەبیی     حەقیقەتە درک ناکات.   اقدا، ئەمێێ یم لە چوارچێوەی سنورێیک داخراودا   کۆمۆنێ   . کۆمۆنێ  

 مارکس و بوون بە ئا
ا
وەی بزو ڵ وو کردە،تنەوەو ی بەسژ پێشژ ژ  

 ی کرێکاری لە ئاستی جیهانیدا، مەسەلەیەیک پراتییک وە مێێ
تنەوەی و . چۆن بە پراتییک توخیم چاالک، بۆتە بەشێک لەبزو بێتبێت یان بتوانێت بی"  ریل و"نەمەنەک مەسەلەیەیک ئەز 
، بەهەمان ش ەر دەستکەوتێیک ییەوە، دەکرێت زەوت بکرێتەوە، وەک هز وە بەهۆی دژە پراتییک سیاس بورژواێکرێکاربی

ووییە، تایبەتمەندی خۆی هەیە. . تنەوەی کرێکاربی و تری بزو  ژ  
 ئەگەر چی ئەم دەسکەوتە گەورە مێێ

 
  هەشتەم: 

یم کەولە ڕ  .  حزب دا، واتە پێکهێناب  زوب  کۆمۆنیستی لە بواری پراتیکەحتە  کۆمۆنێ  
دا، هیچ پەیوەندییەیک نییە، ییێکار ر بی

ڕ ێوتنەوەی کرێکاری و بەسژ پو بە بز 
ەکاب  "ی ئەوەوەەو شژ   

" و بە چیت  کرێکار گرتنپەیوەند . حزب پێکدێت پاشان تیۆر و تێێ
" کرێکاریکردنەوەی حزب" دێتە پێشەوە. لە پێشەوە ڕابەرییەکەی دروست دەکات و  ی"ۆریت  حزب بۆ حزبێیک کرێکار "گ

ڕەوی بزو 
ێ ئاگاداربووب  بەسژ پێشژ  کرێکارو شۆرسژ کرێکاری نییە، بەڵکو تنەوەی کرێکاری. ئەمە تیۆری تەحزوب  چینایەبی و ب 

ە  ڕووداویتێیک فکرییە، کە هەرگێ   سیاس نابێتەوە، وە ناتوانێت سیاس بێتەوە، مەگەر لە پاشکۆی ەو تەحزوب  ڕ    
هێێ

اق و ک تنەوەکەی تا ئێستا و چیت  کرێکار و بزو . یدا ز کییەکاب  بورژواسەرە  
 حزب  خۆی نییە. لە عێێ

 وردستان، خاوەب 
 

  : نۆیەم
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 لەگەڵ حزب  کرێکاراندا، لە مانفێستدا باسکراوە. ییجیاواز  . زوب، حزب  کۆمۆنیستی مارکس، حزب  کرێکارانەەتەح
ەکاب 

م پایەکەی یەک مەسەلەیە
ا
کرێکاران خۆیانن. ئەوەی جیاوازی   ،واتە  یە،پایەکەی هەمان پایەی چینایەتی  . و هیچی دیکە  بەڵ
یم مارکس و مانفێستەکەید ، ئامانج و سیاسەت و نەریتی کۆمۆنیستی و هاوپشتی جیهاب  ئەمڕۆدا لە  ەداتە کۆمۆنێ  

" و  "نیشتماب  بورژوا  ئەنتەرناسیونایل چینایەبی و توڕهەڵداب  "نەتەوە" " ری" و "باکورو باشو ز و " دین" و " تائیفەی دیت 
" ت" و "ڕەش و ستی

ا
 حزب  کۆمۆنیستی یە. ئەگەر نا، پایەی چینای و "ڕۆژئاوا و ڕۆژهەڵ

مارکیس تەنها چیت  کرێکارە. ەبی
یم   بێگومانت و بەشێک نەبێت لە پراتییک ئەم چینە،  ، پایەی نەبێحزبێک کە لە نێو چیت  کرێکاردا  ناتوانیت سەر بە کۆمۆنێ  

وانی   و پراتیکەوە، مارکس بێت.  ڕ  
یملەباری تێێ مێیک وباڵ و ڕەوتە جیاوازەکاب   بی کار کرێکۆمۆنێ   ، زیاتر کۆمۆنێ  

یم کۆمەڵگە  لەبواری پراتیکدا دەبێتە،  ەمولییە"، بۆیە"تەئ  لێوردبوونەوەییە خراوی کۆمەڵگای کێڕ وەک    !! ی مەدەب  کۆمۆنێ  
مە لە بەرەیەیک دیکەیە.  ومۆدێرن،  ادیکالڕ وە و شیوازێیک  مەدەب  بەشێ  پراتیک دەکات.... کرێکار لە شوێنێکە و ئەم کۆمۆنێ  

انەی نییە، چ جا خۆیدا، مەزاچ  شکرێکار لەمەیداب  کاری و  و کرێکار ئاگادار نییە، شۆرش دەکات سیاسەت دەکات  ۆرشگێ 
یم کرێکاربی کبگات بە ڕێ

  له ع خراوبون و ڕابەریکردن. کرێکار و کۆمۆنێ  
، لە دوو ڕاڕەوی تەواو جیاوازدان و ئاگاداری اقدا ێێ

. نەبووب  یەک شانەی کۆمۆنیستی  اقدا، ئەو لە ه ، لە نێو کرێکاران سەر بە ڕێکخستنەکاب  ئەم حزبانە  یەکێی نی    
ەموو عێێ

 دەسەلمێنێت.  حەقیقەتە
 

  : دەیەم
. بزو و بزو  یەتی  

ا
یەبی و چینایەتیەکان هەمیشە خاوەب  خۆیان هەیە. و تنەوە سیاسییەکان، هەمیشە کۆمەڵ

ا
تنەوە کۆمەڵ

ووبی و  وەک بزو بی تنەوەی کرێکارو وەی بزو ەدەر تنەوانەی لە  و سەرجەم ئەو بزو 
ژ  
تنەوەیەیک سیاس دەردەکەون و نماییسژ مێێ

، بە شێز ژواوتنەوەی بور و خۆیان دەکەن، بز  ەکاب  ئەم یستبەپتێ  پێداوی ،دا جیاواز و لە هەلومەرچ  جیاواز  یواز شێ و  وەیی  
وانیت  لەم چەشنە "سەربەخۆ "تنەوەی سیاس و زو ردەکەون. بچینە گەشەدەکەن و دە ڕ  

کردنەوەی ، بووب  نییە. تێێ واتە بێ 
. سەرجەم لەم سەردەمەدا  دژە بە لێکدانەوەی چینایەبی  تنەوەی سیاس سەربەخۆ بووب  هەیە،و ئەوەی کە بزو 

" و بزو   "بەهاری عەرەب 
"تنەوەکاب 

ا
 ڕابوردوودا،  ٣٠لە ماوەی و "ڕەنگاو ڕەنگەکان"  و "شۆرشە پرتەقاڵ

ا
تنەوەی و بزو ساڵ

وە  خەڵک.  ەوە بەقازانچ  ی" شۆرسژ سیاس"نزیک پەیوەندییان نییە تەنانەت بە و ر و ، دو وە بوون یی   ز سیاس بورژوا
ێ ردایەبی سیاس خۆی، بە حزب ە لە سەرکندوەی جیاواز بەهرەمەو بە شێ هەریەکە  کەوتەر حزب، نارساو و دە یان ب 

م ئاسۆی سیاس )واتە بەئاشکرا، کەسێک یان الیەنێک خۆی ناکات بە خاوەب  ردەست"  و ، یان "ڕابەری دو وبەناوبانگ
ا
، بەڵ

ەوازی خەباتکارانەی بە ڕۆشت  نیشاب  دەدات کە ێو ش   
 ،دەسوڕێتەوەو هەلقە حەلەزۆنیەکەیدا،  بی زبورژوا لە قاڵت  هێێ

 بەهاری عەرەب  و بز (بێخاوەن نییە بەم پێیە
ی سودان و جەزائێ  و انەوتنەوە و ڕاپەڕینەکاب  ئەم دواییو . گشت شۆڕشەکاب 

اق، وەک بزو   
وەیە تێپەڕ ێەم چوارچ" ئتەواوی جیاوازە ، ئەمەیان بە"نەک وەک بزاوتێیک داواکاری تنەوەیەیک سیاسو عێێ
 . ەنناک
 

  : یانزەیەم
یم  مکۆمۆنێ   ی سیاس و پراتییک و هەروەها بەرنامەی کاری رۆژانەی ێیک ڕۆشن، خاوەن بەرنامەی مارکس، کۆمۆنێ   ژ اتێ 

سێی
، مەسەلەیەیک فەوری و دەست بەجێیە بۆ حزبێیک کۆمۆنیستی مارکیس، لەسەر پایەی  ی کۆمۆنیستی ژ اتێ 

کۆمۆنیستییە. سێی
ی نێوان     

 هێێ
ی

. لە هەر و لۆکەڵیدا  ، لەئاستی جیهاب  یز او بورژو  کرێکار هەلومەرچ  ئێستای خەبابی چینایەبی و هاوسەنیک

" ناوەرۆیک سەرەیک چاالیک کرێکاری و کۆمۆنیستی کو رێ  قۆناغیکدا، ترۆیکای "هاندان و پڕوپاگەندە بەپتێ  .  پێکدەهێی     خسیی 
یم  و  غە پراتییک جیاواز لە چاالیک  هەر قۆنا تیک یان ناوچەیەکدیکەی کارکردن دەخرێتە دەستوری کارەوە لە  میکانێ  

ا
 هەر وڵ

یم کرێکاربی 
، و ڕەوتە جیاواز  دا. کۆمۆنێ   ووی ەکاب  ژ  

  ٣٠هەردوو الیان هەمیشە بە دوای ڕوداوەکاندا ڕادەکەن. مێێ
ا

ساڵ
یم کرێکاربی 

اقدا  کۆمۆنێ    
ی کۆمۆنیستی بنوسێت وەکو یەک  لە عێێ ژ اتێ 

هەر ئەوەیە. وە تەنانەت ئەگەر ناچار بێت سێی
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ی چینای پیادەکردب  نییە و نابێت. مەسەلەی سەرەیک ئەوەیە کە خاوەب   اەوە توانێتێنالپەرەی نەنورساو دەم   
یەبی خۆی هێێ

ێ ئاکسیۆن، کارێیک دیکە  . نییە، وە ناتوانێت ببێت سەر بەو نەریتە چینایەتییە نییە. هەمیشە بە دوای ڕووداوەکانەوەیە، ب 
ووی  ژ  

 ساڵەی ئێمە بووە.  ٣٠شک نابات. ئەوە مێێ
 

  دوانزەیەم: 
یان هەر هەنگاوێیک ڕێکخراوەبی تر لە ئایندەدا، پێکهێناب   "ئاڕاستەی مارکسیستی هاوچەرخ" مە وەک گروپێکئێ ئامانچ  

ێ بو حزب  چینایەبی کرێکارە.    پڕۆلیتاریا بەب 
 حزب  چینایەبی خۆی مەیسەر نابێت.  وشۆڕسژ

ێ بەشە لە حزب  ب   کرێکار ب 
چیت 

اق و کوردستاندا. حزبێڕ خۆی لەم  
ڕ ستی شۆرشگییک مارکسۆی عێێ  

ڕەواب   ێێ
و جەسور و دامەزراو لە نێو بەشێک لە پێشژ

ستی بەشێیک کارا دەبی   لە ڕاستای پێکهێناب  حزبێیک یمارکس استەیەیک هاوچەرچ  ڕ تنەوەی کرێکاریدا. ئێمە وەک ئاو بزو 
ڕەوەکاب  بزو یمارکس

، کە نەریتە پێشژ کات، نەک تەنها لە ئاستی کاری هەر لەسەرەتاوە لە خۆیدا نمایش بێتنەوەی کر و ستی
، لەگەڵ هەر الیەن و ڕەوت و گروپێیک سیاس فێستدا بەڵکو لە پراتیکیشدا. یمان لە هەمانکاتدا، ئامادەی پێکەوە کارکردنی  

وڕا و ویدا تێدەکۆشن، سەر کە هەمان ئامانجیان هەیە و لە پێنا  سیاس.  یەیکجیاوازی ەڕای هەر بێ 
 

 هاوچەرخئاڕاستەی مارکسیستی 
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