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ی  وه ر بزووتنه سه رنجک له سه«ناوی  رک به وتا شداریکردنی به  بۆ به م هاوڕیه ستخۆشی له تا ده ره    سه
یی خۆم بۆ  گوشم و ئاماده دهستی   ده وه  شونی خۆمه م و له که  ده»كپشنیارسۆشیالیستی کوردستان و 

خرانی  دا و هه ونه م هه تی له قبستنی هوشیاری چینایه  ئامانجی چه  به ونه م هه دان به ره باس و پهو قسه
رزی  په مک دووره ، که ک بووه ر هۆیه  هه  به وڕۆکه  ئه ، که باتکارانکی ئازاده سوڕاوان و خه ی ههرچی زیاتر هه
ی لدوان و  روازه ی ده وه  کرانه ته به هه. ن که یدانی ده یی مه  ئاماده گیری له ناره ن و که ده  خۆیان نیشان ده له

 و دواجار  وه کاته کمان کۆده  یه  و له وه ره  ده مانھنته  ده که  یه که ، یه  و شیلکارانه گرانه خنه مشتومی ڕه
  !دوادا دت ی به که وه خرانی بزووتنه هه
  

کو  گرن، به رنه ی من وه وانه مدانه رنج و وه م سه  ئه وانه  پچه بهرانی هژا،  د و خونه مه    هیوادارم هاوڕێ سه
  بنه کانمان نه وباسه ی قسه وه بۆ ئه.  وه نه کی بدهریان ل  به کان و تندانه اسهبو رماگرتنی قسه یی و گه ئاماده  به
  ر به وڵ بۆ فریودانی خونه کان و هه  جیاوازه  و گروپ و ئاراسته سته ی ده رانه کهبکدانکی کی نه چه

  نه تا الیه ره دم سه وده بن، هه واو نه کان ته ر، باسه رامبه دانانی به ه  هه میشه الی خۆدا و هه ی ڕاسی به وه شکاندنه
رنج و پیشنیاری خۆم بۆ  هوسا س و و ئهڕو مه د بخه مه کانی هاوڕێ سه رنج و پشنیاره کانی سه پۆزۆتیڤه

م من  که کانی باسه تیڤه  نیگه نه ست و الیه  هه و کاره ر من به رامبه ی ویش به و هیوایه م، به ی زیاد بکه که باسه
  .ڕوو رناتیڤی دروستی خۆی بخاته ته ن و ئهسنیشا ده
  

 و  دا کردووه که وه  بزووتنه  لهسکتاریزمتیڤی   ڕۆی نیگه ستی به  هه وه وردییه  وریایی و به د به مه وڕێ سه ها   
  ر هزه رامه به یی و الوازیمان له کش و نائاماده کان ڕاده ییه  ڕکخراوه یرانه  و قه رنجمان بۆ آشه سه

بات بۆ   سۆشیالیزم و خه  که  کردووه وه رکی به ها ده روه هه.  وه گته  ده م هۆیه ، بۆ ئهکاندا بۆرژوازییه
  گه کانی کۆمه وساوه  چه راپای چین و توژه کو سه ، به وه ر ناگرته نیا چینی کارگه کی مرۆیی، ته یه گه کۆمه
. بینت  ده یه وه و بزووته مھناندا ڕۆی لۆکۆمۆتیڤی ئه رهه  به ونی لهپی ڕوش ر به رچی کارگه گه ، ئه وه گرته ده

 و کارایی  که وه ی بزووتنه وه ڕخستنه  به  له ورانه م ده نووسسازبوونی ئه ر چاره  سه چته پاشان ده
کان،  تاییه ره  سه نگاوه  هه وه الی منیشه  به  داهاتوودا، که بات له وتی خه ر ڕه سه مان له م ڕۆژانه  ئهکاربوونی ستبه ده

  .ن که ر ده یی دواترمان مسۆگه خۆڕاگری و ئاماده
  

مان بۆ  وه کانی، ئه رنجه ر پشنیار و سه  سه چته یدا ده که ی باسه  درژه د له مه  هاوڕێ سه م کاتک، که    به
  کات و به  ده یان ئاراسته خنه  وی ڕه  که ه ماو و هزانه ڕی به  خۆشباوه ، هشتاکه م هاوڕیه  ئه وت، که که رده ده
   له ێ و هشتاکه وانی لده نگ و بۆی ئه کانی ڕه زان و پشنیاره یان ده که وه ی الوازی بزووتنه رچاوه سه

  ش پام پوه مه ر ئه  و هه رانییه ی نیگه  بۆ من جگه مه ئه.  کاندووه ته نگۆی زاڵ خۆیان دانه کارایی دهردی  تۆزوگه
  .وباس  قسه وتنه  و که وه مدانه نت، بۆ وه ده
  

پ بگیرت و ڕزگار بکرت؟  ی چه ترسییه  پمه نده وه م ڕه  پش به یه  توانادا هه ئایا له: پرست د ده مه هاوڕێ سه
  .... یه  توانادا هه ی له  به  و ده وه داته م ده تر خۆی وه وه ند درک خواره چه
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پ هزکی ناڕازی   چه ی که وه ر ئه به له. خر م، نه  ده م پرسیاره م به  وه ی خۆم، له  نۆره  بهم من به   
ران و   کارگهکا و کان ده  بۆرژوازییه رده  وه ون و خواستی توژه تی خه رایه  نونه ، که تخوازه سه ده
هنت، هزی  کار ده کانی خۆی به ن، بۆ ئامانجهواکا رمانه  فه ی پارته وه تر له  شوازکی تکشان به حمه زه
رداری  ستبه کات، ده تیان ده رایه  بۆ نونه نده ی پاگه وانه ندی ئه وه رژه  به تخوازیش هیچکات ناتوانت، له سه ده
  ن، قومار به ن بکهکانیا وه  و کرده نده ی پاگه کان و پوانه تداره سه  ده  بۆرژوازییه  پارته بواننه. کانی بت ونه خه

ی  ی بازنه وه ره ده ی له وه کانیش بۆ ئه په ن، چه که تی ده رایه ندی نونه  پاگه ن، که که ک ده یه وه ته نووسی نه چاره
ت  نانه موو شوازیکی شواندنی ڕاستی و دۆگم و ته ست بۆ هه هن، ده نهر  دهر س سه خۆیان که
ی و  که ی، سکرتره که ی، ڕکخراوه که  ژر ساباتی پارته ویتر بخاته مایه ئه ته  به که ریه هه. ن به ش ده سه له درۆوده

ر   پاشکۆکردنی هه ته وتتونه واکان، که رمانه  فه ی پارته مان شوه  هه ستاون و به وه  نه وه شه مه ت به نانه ته
ی   ساه م پازده نیا ئه پ، ته نووکی چه ده ڕه نی کبرآی و شه مه ته. ک یه وه تی و ڕکخراوبوون و جونه زایه ناڕه

،  وه دلسۆزیته  له بووی، که س نه م که که ڕێ و تؤش یه دا بۆی بگه د ساه  مژووی دووسه ، برۆ له کوردستان نییه
  !نن  ڕیشت بخه وان به یت و ئه پشنیاریان بۆ بکه

  
پانی  توانای گؤڕه کی به  یاریچییه  به وه ، ببته یه ی هه وه  شانسی ئه یه وه م بزووتنه  ئایا ئه پرست   پاشان ده

کان  پارزه و و کۆنه  راسته وه  بزووتنه  به کشه ، پاشه گه ژارانی کۆمه  قازانجی هه کشی سیاسی و له کشمه
  بکات؟

  
  ویی و نه ته  سیاسی نونهشی  که  نه  نا، چونکه وه وا دیسانه ، ئه په  چه ستت، له به ر مه گه یم، ئه مدا ده  وه    له

پ  کو چه ، تاوه وه ڕکی تری سارد دروست بته م شه  و بواناکه بار نییه له ها وازیکردنک  ناوخۆیی بۆ وه
  وه ی بزووتنه که  لۆکۆمۆتیڤه  کهی سؤشیالیستی وه  بزووتنه ستیشتان له به ر مه گه.  و یاریزانه  ئه وه ببته
وا  ئه. تد.. ران و  رمانبه رزان، ژانان، مامۆستایان، خوندکاران، فه ران، وه انی کارگهخۆک ربه  سه رییه ماوه جه
بردن  ڕیوه توان شواز به کو ده ، به وه  باری سیاسییه کاندا له  راسته ر هزه رامبه  به نیا له ک ته و نه  وه دلنیاییه به

  تی بۆرژوازی بخاته سه ر و ده نووس دیاریکه زکی چاره ه ڕوو و ببته ی داهاتووش بخاته گه و ئۆلگوی کۆمه
تی  یه  ئامریکای التین و کارایی سیاسی و ئابووری و کۆمه  له که وه  بۆ بزووتنه ، بوانه وه ترسییه مه

ی  وه  بزووتنه ن، بوانه به  ده ڕیوه کان به نتین جؤن کارخانه رژه رانی ئه کانی کارگه زموونه  ئه ، بروانه که وه بزووتنه
بردن،  ڕیوه ی پ هاریکاری و خۆبه گه  کۆمه کانن، به ژاره  هه که ره ریکی گۆڕینی سیمای گه بکاران چۆن خه

 و  یخانه  مه  پیاوانی هیواباو له، چۆن ژنان دا، بوانه وانه و بزوتنه  ڕۆی مامۆستایان و خوندکاران له بواننه
  میک که بات، بۆ گۆڕینی سیسته  و خه وه ستانه  بۆ هه وه نه ده ر ده به یان وه  و وره وه ره  ده کشنه کاندا ده نیسه که

کانی  ڕاوه گه ردهه  زه قه رکردنی ده به  بکاراکان و له ی وته وه بری جوینه  له ئمه. گۆڕینی الواز بووبوو هیوایان به
نیا بۆ پاشکۆیی پارت و بۆ  کاران تهکیتی ب  بنین، یه وه  کرده  بهوان هانگاوی ک ئه وه  رتوکان، پویسته نو په

،  وه ینه که کانی پارت قوت نه لییه حه  مه ندامکی لیژه ند ئه چه ی بکاری به یدانی بیمه یی مه داواکردنی ب ئاماده
ن،  خه کان داده  گشتییه قامه ر لیستی پارت نین، شه نیا ناوی سه نتین ته رژه  ئه کیتی بکاران له ندامانی یه ئه

ڕۆ و  ن، خانوو و ئاوه که یدا ده ن، شیر بۆ منانای شیرخۆر په که کان ده ری و گشتییه  کارگه  مانگرتنه پشتیوانی له
 دی و کاری  هاتۆته وڕۆژێ نه  شه ش به مه ئه.  وه نه که کان چیده ژارنشینه  هه که ڕه کان و ڕوبانی گه کۆنه

   کارخانه بواننه.  سوڕای پویست بووه ر و هه  فرکار و ڕکخه، ی پویست بووه لباوانه
ی  ندارتی بۆرژواکان زیاتر و موچه می خاوه رده  سهچاو میان له رهه نتین، به رژه کانی ئه رداگیراوه سه ستبه ده

  ن، که بده یان ده وهڕی  به رانه و کارگه رکار و ئه  سه رانکی بیکاریشیان خستۆته کانیان زیاتر و کارگه ره کارگه
 خۆتت  ئایا له. کان نکاره ر و خاوه به ڕیوه ک به کان نه رکاره  ژووری سه ت بچنه مۆهب  بوو به پستر بۆیان نه

م   ئهواڵ و ڕووداویش ک هه ت جیھانیشدا وه نانه  کوردستان و ته پ له  چه ، بۆچی چوار ساه پرسیوه نه



یان  ن، تۆ بی نه  و نوی نابه وه نه  بوی ناکهتی یه ی شۆڕشی کۆمه تاییانه ره  سه نگاوه ریی و هه ستپیشخه ده
  !بیستب؟

  
 هۆی  ی که وه ر ئه  سه یته خه  ده نجه  په تادا زۆر وردبینانه ره سه  خۆت له  کاتکدا که  له وه داخه   هاوڕێ گیان، به

ند  چی چه ، که کانه کانی ڕکخراو و پارته الییه  البه کشهنی سکتاریستی و مال، مل ونهبو کش و کارا نه م پاشه ئه
ی  دا دووباره  و لره م کردووه مه  شونی تردا، باسی ئه ردان، له رمانی ده  ده وه یته که گرافک دواتر پارت ده ره په

  وه نهڕ تكشکانی بزووت مه کشم، له کانی هاوڕێ ماهر عیسا ڕاده رنجت بۆ بۆچونه  و سه وه مه ناکه
کانی  ڵ الدان و بادانه گه ، له وه کانه  سیاسییه  پارته بوونیان به سته ر وابه به  چۆن له ، کهوه کانه رییه ماوه جه

نجاکان و  کان و په  چله  چ له،  بووه رنامه ن به ر پارتی خاوه  هه ، که  قوربانی  یا کراونه وه ته کاندا یا پوکاونه پارته
مدا  که ویه ی بیست ده تای سه ره ی سه ند ساه م چه ی پشوو و ئه ده کانی سه ده وه  نه کاندا، چ له سته شه

 پی  وه کانییه رده  زه  هۆی ڕکخراوه  بۆرژوازی به ی که وه  ئه ی که وه  و ئه پوچ کردووه کانی مایه وه بزووتنه
کانی  وه ، هه ک خۆیاندا هناویانه ته  له وه هکان ازییه بۆرژو  منادانی پارته  له وه تکه هۆی سیاسه مان به ، ئه کراوه نه
  وه یته که ئیتر نازانم چۆن پارت ده.  پاشکۆی خۆیان و خۆیان پاشکۆی بۆرژوازی تیان کردۆته سه ی ده وه ره ده
  کانمان؟ توانی زامه  هه به
  

خشت،  به  پی ده ره سه ی له و ڕۆه ه ژر پرسیار و ئ وه خاته تر بۆ خۆی پارت ده  جاڕکی مه دوای ئه دوابه   
ی خۆیدا ڕیکبخات و   چوارچوه  له که وه واوی بزووتنه هیچ پارتکی سیاسی ناتوانت ته"    و ده وه ستنته لیده

  نه کی هز و الیه یه ره  بۆ دروستکردنی به ودانه  هه که چاره تری ڕگه شیکی  به  پرشوبوی بنت، بۆیه کۆتایی به
  کرت و که دی ده دا به م هاوڕیه کانی ئه  بؤجونه  ناکۆکی له ی که وه ر ئه به دا، له لیره...." کان  پ و سۆشیالیسته چه

.  گرت ده  هه مک قسه  ناکات، که که وه  و گشت بزووتنه که تی چینه رایه  پارت نونه ی که وه  به بۆخۆی داننانه
 پارت و ڕکخراو و  مگه و هه  دروستبوونی ئه و یه م پرشوبوی و دابانه ک وتم پارت بۆخۆی هۆکاری ئه وه

تخوازی و کبکی  سه  ده ش و وازهنان له  بۆ کاری هاوبه بوونییانه نه ی ئاماده ، نشانه  سیاسییانه تاقمۆکه
پ  راست و چه  و له نجامه  ئه بسوود و ب ره  پکھاتنی به یه ت، بۆه سه  ده یشتن به ر بۆ گه ماوه فریودانی جه

ی  ره ری و به ماوه ی جه دا ڕکخراوه مه ر ئه رامبه به له. ز بوون رکاخه نیا ناوی سه  ته ، که ی زۆرمان دیوه ره به
 و  گه وه و باشترین به کشمه نتین و بۆلیڤیا ڕاده رژه رنجت بۆ ئه  و جارکی تر سه ریمان پویسته ماوه جه
  .ری دروستین پوه

  
ر  سه  له زانم، چونکه پیویست ده  به »کاسبکاران«ی  ر وشه سه نیا ڕۆشنایی خستنه م، ته که  خای یه ت به باره  سه  

 و  گه  کۆمه تین و ڕوشونیان له یه  توژی کۆمه کاسبکاران کن؟ کامه. مانکرد پارت و ڕۆی پارت قسه
ر  گه ، ئه تره وا شتکی ، ئه ستفرۆش و شۆڤره رگدوور و ده  به  لهستت به ر مه گه ؟ ئه یه ملمالنکاندا کامه

 و  داوه رانیان نه روه ی سهدن وه رژه به میکی مژووییدا له رده  هیچ سه وا له ، ئه  بازرگانانه  ورده ستیشت له به مه
 و  وه باتکارانی سؤشیالیسته  خه ڕیزی  بن و بیانخاته  پایان پیوه و کاره  بۆ ئه رک نییه  هیچ هانده ن، چونکه نایده
التی  سه ت ده نانه مکدا نیازی گۆڕینی ته رده  هیچ سه  له چت و که  ده)حشع(ربینی   ده ت له ربینه م ده ئه

 . واسییوه  هه وه تدارانه سه ده  و خۆی به تی کاسبکارانی کردووه رایه م نونه رده  و هه بووه سیاسیشی نه
زاشیرینی  رخوار داین و ڕه بری بۆرژوازی ده ی کاسبکارانی له واژه) ک کۆڕه(کی دوور و درژ ها سان روه هه
  . وه دوورینه ی ده که ییه وه ته  نه کانی دوجامه  درزه وه م ناوه  و به وساوه ی چه کردن الی ئمه ده
  

  ی پرنسیبه ڵ زۆربه گه لهسۆشیالیزم و بیری سۆشیالیستی " ی  مدا ده  خای سیه د له مه    هاوڕێ سه
ربین و  ناوخۆی پارتدا، ئازادی ڕاده دا و چ له گه  کۆمه  چ له بژاردنی ئازادانه هه (  بایه کان ته دیموکراته

کانی   جۆراوجۆره  و ڕکخراوه ه ربینی بیروڕا، ئازادی سیاسی و پکھنانی پارت و کۆمه نی و ده مه جاپه



  ڵ له کانی کۆمه کانی تاکه سییه که   کاندا، ئازادییه تییه وه  ده زگه  داموده یی له شنه چه مه ههری،  ماوه سیاسی و جه
کو   نو نابات، به وتن و حوکمرانیدا دیموکراسی له رکه تی سه  حاه سۆشیالیزم له) هتد..تی خۆیاندا  ژیانی تایبه

م  وایی دیموکراتی ئه لبی و باڕه نکی سه ، الیه تی سنورداره  ئازادی موکایه بۆ نمونه.... دات ی پده شه گه
  "  ڕا   به تییه  ب سنووری مافی موکایه مه رده سه
    
ی سۆشیالیستی، هاوواتا و هاونرخ دانانی  وه ر بزووتنه سه پ له کانی چه رچاوه  به ره  هه  کاراییه کک له یه   

و دواجار ) کانی مرۆڤ تاییه ره  سه مافه( کان   گشتییه یه، پلورالیزمی سیاسی و ئازدی یهت و ئازادی دیموکراسیه
الڕدابردنی یان ڕاستر بم  کاری و به واشه  چه  له مه که نگاوی یه  هه مه ئه. دیموکراسیخوازی و ئازادیخوازی

 و   لره  ڕۆژانه  خشانه ه و زیانب ه  هه م توانینه  ئه وه داخه به. کان  شۆڕشگه تییه یه  کۆمه وه باربردنی بزووتنه له
وی زاران ال  و ههنبدر رده  ده وه ر و دسۆزه سانی تکۆشه سوڕاوانی سۆشیالیستی و که می هه ده وێ له له

داری  مایه ی سه که  دیموکراسییه مه م سیسته فای پارزگاری له وه ربازی به  سه هن که زموون، ده م ئه پخرۆشی که
. ین ده تیمان ده ی کۆیله وه  درژکردنه می و ناهۆشیاری خۆمان، مۆری ڕازیبوون له رخه مته  که  له مجۆره و به

 ئازادی خۆمان دوور  ، هنده وه ران بجوینه روه کانی سه  تروانینه نده  ناڕۆشن بین و چه  ئمه نده ئاخر چه
  . وه ینه خه ده
  

 خۆمان توانین بوونی  بوونی ئازادیدا، ده نیا له ه و ت ، سروشتی مرۆڤه ، بوونی مرۆڤه     ئازادی ماکی مرۆڤه
 و  ب، ئازادی بوونی نییه تی هه  و تا کۆیله یه تی هه ب، کۆیله ری هه روه  تا سه ، چونکهین  بکه  پناسهک مرۆڤ وه

 و  دایهوی ئازادبوونمان  گره مرۆڤ بوونمان له.  وه ته هناوه ست نه ده بین، مرۆڤ بوونی خۆمان به ئا زادیش نه
   جۆرک و له  به وڕۆکه ی ئه وه کات و ئه  ده شه ب و گه دایک ده کی مرۆییدا له یه گه  کۆمه نیا له ئازدیش ته

   له  بجگه ن، شتک نییهن دیموکراسی لیده و ناوی  ستمان هناوه ده ی بوچان به ده ندین سه باتی چه می خه رهه به
ک  ک یه ته ک له سۆشیالیزم و دیموکراسی نه! ستوپمان کانی ده نده انی کۆت وبه شک ک له یه بۆنی ئازادی یا ڕیژه

ناوبردنی  کی له  و دیموکراسی چهکیشن ختی یه رسه ک نین، دوژمنی سه ری یه واوکه ک  ته ، نه وه ناینه
  !کان زه ئازادیخوا وه ڵ بزووتنه گه کانی دیموکراسی له ڕه  شه ، بوانه ی سۆشیالیستییه وه بزووتنه

  
ی   دوجامه ی که که  کۆنه مکه ێ چه وه یانه بۆرژوا ده تداران و ڕۆشنبیرانی ورده سه ر چی ده گه    دیموکراسی ئه

  ر له تیدا هه ی چینایه گه راپای مژووی کۆمه سه م له  ئازادی، به ن به ل بوو، بگۆڕن و هاوتای بکه تی گه سه ده
ڵ ئازادیدا  گه  و هیچکات له  بووه مان دوجامه ر هه وتانی دونیا، هه  دیموکراترین ده ره کو هه  تاوه وه یۆنانی کۆنه

  ، له وه رانییه به ڕیوه سروشتی به  و له خۆوه می دیموکراسی هیچ کات له  و سیسته وه هاتۆته ب نه  ناجاری نه به
  ی که وه ت ئه نانه داب، تهی ر ماوه سیاسی یا ئابووری جهکی   داخوازییه ر ملی به گه ، ئه بووه  نه وه کانییه میکانیزمه

ی  تی و دیاریکردنی ماوه پارتایه بژاردن و فره  مافی هه کش واته ده خۆی پ ههکا و  ده خۆی پ پناسه
کو  ، به گرتووه یان نه رچاوه  سه وه رانییه ری و ئازادیخوازی و نیازچاکی نونه روه  مافپه تی، له رۆکایه سه
نگاو بۆ  وا هه  شکستدا بووب، ئه ر له ماوه رکات جه رین و هه ماوه ی جه وه می هوشیاربوونه رهه به

تا بۆ داراکان و  ره نوان خراپ و خراپ دا، سه بژاردن له مافی هه. نرت  و ده سنووردارکردنیان نراوه
بوو  نیا بۆ پیاوان هه  ته  دانگدانی گشتی، کهمجار مافی که کان و بۆ یه  و خانزاده بژاردنیش بۆ شازاده خۆهه

نگدان و  ده.  و نموونانه  له ککه ی چارتیستی یه وه  و بزووتنه کاندا بووه رییه ماوه  جه وه ژر کارایی بزووتنه له
 کاتکدا   له کهچون.  ماف و ئازادی  تا له  نزیکتره وه جارییه  گاته لهتر  فره  می دیموکراسیدا که  سیسته بژرادن له هه
وان  ، ئه وه وانه  پچه م به ن، به کانیان بکه تی داخوازییه رایه کو نونه ن، تاوه ده کسانک ده نگ به ران ده نگده  ده که

  ن،  که سانکی تر ده تی شتکی تر و که رایه نونه
  



رنجدانکی  نیا سه  ناکات، ته فره خۆماندووکردنکی   دیموکراسی، هیچ پوست به یشتن له  بۆ تگه وڕۆکه    ئه
ی  ده تای سه ره ی سه م پنج ساه ی ڕابوردوو و ئه ده دی سه وه ی نه هه کانی سانی ده  ڕووداوه رپیی له سه

 بۆ  ی که ندانه و پاگه ی ئه قینه ی ڕاسته رده ڕۆکی دیموکراسی و پشتپه  ناوه ، بۆ پبردن به سه ک به ویه بیست
 ژرکارایی  ته وتوونه جۆرک که  به ی که و هاوڕیانه  ئه وابزنم نه. کرن هیی بوونی د میشه پیرۆزکردن و هه

  وه کانی، ناتوانن نکۆی له یدئۆلۆگهام ئ کانی و هه  فریوخواردووه نگره م الیه نگرانی و هه ی الیه نده الفاوی پاگه
 بکرت بۆ  نارده  هه وه  لره شتی دیموکراسین و بیاره هه  النک و به مریکا و ئوسترالیا  وروپا و ئه ئه  ن که بکه

ئایا . ن داردا شادمان بکه رمایه ری مشتک زالووی سه روه ژر سه  له شته هه م به وتانی نادیموکراسی و به
زاندنی  ابهتی و د یه رمانی و کۆمه  ده ی بیمه وه کان و سینه  سیاسییه ی ئازادییه وه سکردنه رته ر به رامبه به له

   کهکاتیكدا  له مه  ئستا، ئه ر له  ساڵ به نده وه د و ئه  کار بۆ سهی ماوهی  وه  گانه و وه کی کار و زیادکردنه
ی ناوکی و  ک وزه کی وه گه رجاوه سه  بهیشتنی مرۆڤ ستاگه منان و ده ههر ی به کنۆلۆژیا، ڕاده وتنی ته پشکه
م  بهکرت  ک ده  نه ، که که یه ڕاده ، به یه ساره م هه ر ئه ی دانیشتوانی سه ندی جیھانی و زۆری ژماره یوه کانی په هله
 کان  سروشتییه ساته  کاره به ر خۆشی و به هۆی نه یی، مردن به النهو تی و بخانه ی ئستا برسیه یانهتوانای

  ی کاری ڕۆژانه ن، ماوه ده دا ده  گوی ئمه  جاڕی دیموکراسی به دا که و وتانه  خودی ئه کو له بگیرت، به
   له شدا ژینگه مانه پاڵ ئه هرت و له  بکرن و بکارش نه کان فره  و بیمه وه مبکرته ی ئستای که تانیوه

وا ئاستی  بت، ئه ر نه ماوه وامی جه رده قامی به رشه  سه ڕژانهر  هگ کان ئه چی دیموکراته ورانکردن بپارزرت، که
می  ده کانیش تا ئاستی سه  سیاسییه  و ئازادییه وه گنه کان ده وته شکه می ئه رده کانیان بۆ سه ژیانی کۆیله

کان هاوواتای  راته دیموکراسی و دیموک ئایا هشتاکه.   وه گنه هکان د لیفه  و خه نیسه تی کلیسا وکه سه ده
   دابینکردنی بیمه  له یه و ڕاده ، ئه سی و سیاسیانه  که و ئازادییه  ئه ئازادی و ئازدیخوازانن، ئایا هشتا پتانوایه

 بۆ لشاوی  یه مۆبوونی ئمه سته  ده مه ژاران؟ ئه ی هه  بۆ ئمه کانه ره روه  سه تی دیموکراته کان خه تیه یه کۆمه
  دا، چیدیکه ی ئیمه وه وساندنه  چه  ئازادی بۆرژواکان له  له هراوی دیموکراسی و دیموکراسی بجگه  ژهی نده گهپا

یی و ڕکخراوبوونی   ئاماده ر وتیکدا به  هه سی له  بوونی ئازادی سیاسی و که ک له یه ر راده  و نابت و هه نییه
ند   چه زمی نوی جیھانی له کردنی نه رنجی پیاده توانن سه  ده مه ه، بۆ ئ نده  به وه و وته ی ئه وساوه ری چه ماوه جه

ر  ماوه  جه ی که و وته  چۆن له ن و ببینن، که نسا بکه ره  و فه نده ک ئامریکا، ئامانیا، هۆه وتی دیموکراتی وه
  مه ئه.  وه رتهک واش دهتیان ه کش یا ڕوه  یا تووشی پاشه تانه و سیاسه ، ئهکان قامه رشه  سه تر بژته فره

  ! کات  دستپده کووه ڵ سۆشیالیزمدا له گه تی له  و ئیتر نازانم نزیکایه دیموکراسییه
  

ش ساڵ  سانی جوار یا هه  و پارت و که دارییه رمایه می سه بردنی سیسته ڕیوه    دیموکراسی شوازی به
 و هز و  زگه ن و گشت ده ده  بیارده وه رانه نگده ی دهی ویست وانه  پچه کان به مانه بژردراوی نیو پارله هه
ر  رامبه به  له،ن که خۆر ده کی مشه تییه مایه ندی که وه رژه  به تی پارزگاری له رایه به ڕوه ت و به وه کانی ده نده ناوه
نگدانی  جاری ده ردراوی گاتهبژر رانی هه جکانی نونه  نابه  بیاره رگرتن له ریدا بۆ به ماوه ر خرۆشانکی جه هه

ی   هه یه  وانه له .بینین دا ده  یونفۆرمی پلیسی و سوپایی ی دیموکراسی له قینه  ڕوخساری ڕاستهگشتی
  م وتانه  له ی که وه  بانگۆی ئه. بت م فریوخواردنه ترین هۆی ئه وره ت گه وه  ده سکیوالریستی و جیایی ئایین له

ژیانی  وتی   ڕه  واقیعدا و لهچی له ، کهدرت، گوماندا ده ی جۆراوجۆر به  شوه ، بهیایهت ج وه  ده ئایین له
ن،  موو کونوقوژبنکی یاسا و بیارداندا ئاماده هه  و کلیسا له نیسه ری که ران و سبه  نونه وه کرده بهدا،  ڕۆژانه

ستکاریکردنی   چاودری ده نیسه رمی که ری فه همریکادا نون نی پیرانی ئه نجومه مان و ئه  پارله  له بۆ نمونه
  سیحی بت یا نا، بک له ر مه گه گرت، ئه رده ی بکاری وه  بیمه  ئامانیادا بیکارک که ، لهکات یاساکان ده

ی رمی باج فه  و کۆمپانیاکاندا، به  گشت کارخانه ها له روه ، هه وه گنه  ده وه نیسه ناوی باجی که ی به که موچه
خۆت  ب به رمی ناناسن و ده  فه کان به رییه  کارگه کتییه ی یه چی ئابوونه بن، که ر ده ی کارگه  موچه  له نیسه که
رمان   ملیارد یۆرۆ بۆ داوده٢٠ی  کان نزیکه  یاساییه رمانییه  ده  بیمه  ئامانیا سانه ها له روه ، ههیت الیی بیده البه
کی  نه  ته درته تی فرده ک پاکه رمان یه ت ده ر پنج پاکه  هه  له یانوایه پ م بواره ئهزایانی   شاره بژرن، که ده



هیچ   به ی که وه ر ئه به کارهنان دن، له کی به که یان به  نیوه کات، که ی چوار ملیارد یۆرۆ ده  نزیکه ، که وه خۆه
رمانسازی   کۆمپانیاکانی ده ی که وه ر ئه به کان، له موکراتهچی یاسا دی ، که پچراون و کاراییان ماوه نه ک هه یه شوه

  وه کانیانه خۆشه ن نه الیه  له  که و دکتۆرانه گرن و ئه  ده رمانانه و داوده کارهنانی ئه  به  له ب، ڕگه م نه کیاریان که
 بۆ  ته چه بری نووسینی ڕه مانیش له کرێ و ئه یان ده که رمانخانه  ده ش به هاتوو پشکه کارنه  و به رمانی زیاده ده
 ئازیزم خۆ .درن  و سزا ده  دادگه کرنه  ڕاکشدهوا  ئهن، ده دهپ خۆڕایی یان به رمانانه م ده خۆشی تر، ئه نه
  مه ئه. رانی دونیان روه  دیموکراترین سه مانه وایی پدک و ینک نین، تا بین دیموکرات نین، ئه رمانره شیان فه مه ئه
 بۆ گشت   نوشته نه یکه ن و ده رخواردمان بده ێ ده وه یانه کان ده  دیموکراتخوازه ، که یه  دیموکراسییهو ئه

تش ئاوا  کانی ڕۆژهه  بۆرژوازییه الته سه مان ده ته کانمان به سوفه یله  فه ن، که و نمونانه  ئه مه کانمان، ئه گرفته
می  رهه  بۆخۆی به ، که سراوهت نا وه  ده  سکیوالریزم و جیایی ئایین له  به ی که هو ئه! ن بکه) قنی عه(زگیر  ئاوه
 ئازادیخوازان باسی   ئمه ، که  نییه وه ، هشتا ئه یه زاران و ملیۆنان ژنان و پیاوانی ئازاده ی بوونی ههناقورب
ربازی و ئایینی  التی سه سه ی ده یه ژر سا کانی خۆماندا له گه چاو داخراوی کۆمه  له یه وه نیا ئه ین، ته که ده لوه

 .یبن دا ده بای سۆشیالیزم ، به وه  نائاگاییه  هاوڕیانک له  که یه و دوجامه  ئه مه ئه. یبینین قدار ده ونه ئیسالمدا، ڕه
ری و  روه سه  که  یه ووه التی پارت یا ئایین بین، له سه  خوازیاری ده ، که  نییه ووه  دیموکراسی له  له ی ئمه خنه ڕه

 باترین  نیا ئازادی که ریدا ئازادی، ته رامبه به  و له وه ینه که تده ی دیموکراسین، ڕه اراوه دیوی ش تی، که کۆیله
ربوونی  روه سه نیا به  ته نین، چونکه  داده ، ئامانجی مرۆڤه ، شایانی مرۆڤه ، سروشتی مرۆڤه داخوازی مرۆڤه

  ! بنیات بین وه وسانه کی ب چین و چه هی گه کرێ کۆمه ، دهئازادی
  

ی سۆشیالیستیدا،  گه  کۆمه ، له رییه روه  سه تی و خای له کی ناچینایه یه گه ی سۆشیالیستی، کۆمه گه    کۆمه
  ویستی رکات له بژردراوان، هه النانی هه بژاردن و وه ، هه جارانه نگدانکی گاته ر جوارساڵ جارک ده بری هه له
  سانی دیاریکراو له بژاردنی پارت و که ههبری  له. نرن الده وا وه ن، ئه یانبژاردوون البده  هه ی که وانه ئه

  وه  گونده ر له  باکان، هه ته  سۆڤیه گاته  تا ده وه ک و شونی کار و فربوون و راهنانه ڕه  گه ر له ڕا، هه وه خواره
ن  الیه ر له النانیشیان هه دبژردرن و وه کان هه سه ر، که م و وت و کیشوهر  و هه  شار و ناوجه گاته تا ده
خت ودژوار  ر جاران بۆ بیانووگرانی دیموکراتخواز سه گه  ئه مه ئه. یانبژاردوون  هه ب که  ده وه سانیکه که
ی  گه  کۆمه له.  ی لھاتووه وه خواردنهک ئاو کنۆلۆژیای زانیاریدا، وه ی ته شه ی گه سایه  له وڕۆکه رجاو، ئه به هاته ده

ت  نانه ری و ته تگزاری و دادوه  و راهنان و خزمه رده وه ره مھنان و په رهه کانی به سۆشیالیستیدا گشت شونه
  ا بهود له. برن  ده ڕیوه کرن و به  دیاری ده وه کانه  خۆییه تییه رایه به ڕوه ن به الیه کانیش له  زانستییه نده ناوه
پیناو  مھنان له رهه ، به)دیموکراسی(کانی  تییه رایه به ڕیوه  به داری و شوازه رمایه می سه ی سیسته وانه پچه

  سته ره ک و که سازی چه نیا پشه ک ته ودا نه کان بۆ ئاسانکردنی ژیان، له رانی مرۆڤ و داهنانه خۆشگوزه
. تی یه رکیکی کۆمه وامی مرۆڤ و ئه رده وی به  هه  له شکه ش به نگهکو پاراستنی ژی کان نامینت، به خشه زیانبه

ب و سنووری  ری مرۆڤ ده روه  سه،کو ئازادی ، به ی ڕزلنانه ایستهرزراو شک مافی مرۆڤ پا ودا نه له
ری و توانای  هو خته روی ویست و ئازادی و به سه  ودا هج شتک له له. بت نیا پاراستنی ئازادی ده ئازادی ته

  خوا و نه نیشتمان، نه ز، نه گه ڕه  ، نه وه ته  نه ی مرۆڤکوشتن بت؛ نه  شایسته  و هچ پناوک نییه  نییه وه مرۆڤه
با و   دیموکراسی و سۆشیالیزم ته  سووری که وه ر ئه سه کان، ئایا هاوڕێ گیان هشتا له فسانه شتی ئه هه به
  کن؟ ری یه واوکه ته
  

نایکی  ک که کات، وه وایی بۆرژوازی ده رمانره مان و فه  پارله  له و پارته شداری ئه  به د باس له مه  سه   هاوڕێ
تی تاکپارتی   و دژایه وه  ڕیفۆرمه ند به یوه  په ت له  تایبه بات و تکۆشانی سۆشیالیستی به کانی خه ناه  که گرنگ له
نی و سکیوالر و  ده تی یاسای مه ندن و جگیرکردنی حکومهزرا بات بۆ دامه پارتی و خه نگری فره و الیه

  .... کان ته سه ی ده وه جیاکردنه
  



 تۆ  ی که م شتانه ر ئه گه ، مه  کودایه  له و پارته  پارت، نازانم پداویستی ئه بوونم به ڕنه ڕای باوه ره    سه
کات، ئیتر چ پویست  داوایان ده) حشع (  نییه هو ، ئه وه بات و تکۆشانی سۆشیالیستییه ناوی خه ڕیزتکردوون به

گۆم تا "    ده ی که نده و په مای ئه ر بنه سه تا له وه کات، یا ئه تر بۆ گیانی پرۆلیتاریا ده کی الیه ی به وه  قوتکردنه به
 سۆشیالیزم  زیاتربن، وه تکشه حمه ر و زه ناوی کارگه ند پارت به  چه ، پتوایه" ی خۆشتره له قووڵ ب، مه

  . ب قدارتر ده ونه ڕه
  

کو  رکی سۆشیالیستی نین، به ناڵ و ئه ک که ی تۆ باست کردوون، نه و شتانه و ئه    هاوڕی ئازیزم، ئه
وروپای   ئه کو له  کوردستان، به ک له موو شتک نه پش هه. ن که ه د ناسهر سۆشیالیزمدا خۆیان پ رامبه به له

ت  وه کانی ده  یاساییه رجه ند و مه  به  به رمی بوونی، داننانه  فه ر پارتک واته تی هه وایه هرجی ڕ دیموکراسیدا، مه
کانی  ت و یاسا و بنچینه وه کانی ده  چوارچوه چوون له رنه  ده  به ندبوونه ی پابه سته مانیش وابه شداری پارله و به

زک تۆ   چ ئاوه رک و به  چ پوه ن، ئیتر نازانم به ریکرگرتهت و کا تی تایبه ری موکایه  پارزه ، که که مه سیسته
باتی سۆشیالیستی   خه شک له  به ت و یاسا به وه باتی سۆشیالیستی و ده نای گرنگی خه  که مان به پارله
ی تۆ  باته خهم   به ، که وه یته بکه شمان بۆ ڕوون  سۆشیالیستییه گه و کۆمه بوو مۆدلی ئه ڕای من ده نی، به داده

یان ل  وه ڕانه ی گه دا چوون و ڕگه ه م هه ی پش تۆ به وانه م نین ئه هاوڕێ گیان، که. ین گه یدهی، پ که باسی ده
ری  روه کانی سه ڕۆییه ره چی سه ، ملکه وه رانه ناوی کارگه کاندا، به مانه  پارله  له ی که وانه منین ئه که!  ونبووه

  په ی چه یاپوییه و خه کان، له دیموکراته ی سۆشیال  موگناتیسییه وه و خه  لهک ه بوون، داچل رمایه سه
وا  ران و ڕه وسنه کانی چه کخستنی ڕیزه  بۆ یه که) مان پارله(ک  زگایه  لۆژیک ده کامه کان، ئاخر به تخوازه سه ده
ناکی   که کرێ ببته ، ده زراوه انیدا، دامهڕو  چاوه تی و ڕاگرتنی کۆیالن له ی چینایه وه وسانه  چه خشین به به

ناو   له کانه ناو سۆشیالیسته  به شداری پارته می به رهه  لۆژیک ریفۆرم به کامه گرنگی تیکۆسانی سۆشیالیستی، به
کات،   ده وه ؟ پویست به وه شنرنه وه ده کان هه وروپا ڕیفۆرمه  ئه ، بۆچ له ر وایه گه مانی بۆرژوازیدا؟ ئه پارله
  ری چین و توژه ماوه ی جه باتی ڕۆژانه می خه رهه ک به سازییهر چاک  هه ، که وه  بینینه وه ئه بۆ  گه به

بات   لۆژیک خه  کامه ؟ به زاران قوربانیان بۆ درواوه دان و هه ی رابوردوودا، سه ده  دوو سه  و له کانه پرۆلیترییه
نی و  ده  مه ته  کاتکدا حکومه ، لهباتی سۆشیالیستی  خه  له شیکه کیوالر بهنی و س ده تی مه زراندنی حکومه بۆ دامه

  گرتن له رکوتن، بۆ ڕگه کانی سه زگه وکردنی ده  و پته وه رینکردنه ریکی به وام خه ده کان، به سکیوالر و دیموکراته
نی و سکیالر و  ده  مه تی کومه چۆن، ح  و بوانه نتین بده رژه  ئه رنجک له وکی سۆشیالیستی، سه ر هه هه

ن،  به یان ده ڕیوه ر شوازی سۆشیالیستی به سه ران له  کارگه ی که و کارخانانه ر ئه  سه کاته دیموکرات، هش ده
کانی   خۆپیشاندانه ئاوڕێ له!  ی گوله ر ڕژنه  به نه ده ران ده الت، چۆن کارگه سه رانی یاسا و ده  پارزه بواننه
کان   جیاکراوه ته سه  ده ، بزانه وه ره ری شیکاگۆ بده وبه مه ن و شیکاگۆ و دوو ساڵ له نده ی له١٩٩٠ و ١٩٨٩

 ئامانجی  کان نابته ته سه ی ده وه هاوڕێ گیان جیاکردنه. ن ده  ده و خۆپیشاندانانه رکوتی ئه چۆن، بیاری سه
کیان ناگۆڕت و  رو خه  سروشتی سه کراو، هیچ لهپ کان چ جیابن و چ لکھه ته سه  ده سۆشیالیستی، چونکه

تی  ت و کۆیله تی تایبه  موکایه واتهتی  چیانیهی  گه کانی کۆمه  بنچینه ال بوونیان بۆ پارزگاری له سکه  ده هیچ له
ری و بیاردان و  اوهم تی جه رایه به ڕوه  خۆبه یان به وه کان و جیگرتنه ته سه بردنی دهناو ، له وه مناکاته  که کرگرته
ر بم  بی، گه لم زیز نه!  ی سۆشیالیستییه وه ئامانجی بزووتنه،  وه ر خۆیه ماوه ن جه الیه جکردن له جیبه

عسدا ونای سۆسیالیزم  ی ئیسالم و به سایه  له  که یاه  خه وه ی ئه ی، هنده که  ده  تۆ باسی لوه سۆشیالیزمک که
  !ی ئازیزم که هوان د بایی و برایی زیندانی و زیندانه هت ی، ئاخر تۆ باس له بکه
  

تی   هۆی شکستی پارتایه  له ، که یه وانه ی ئه  گرفتی زۆرینه مه باتی سۆشیالیستی، ئه سازی بۆ خه چوارچوه   
 .یشتوون گه هن  گه کانی کۆمه تییه یه  سیاسی و ئابووری و کۆمه  کشه  به م پارتانه ی ئه وه دانه المنه پ و وه چه

رجی  مهکانیدا،  می پیشنیاره وته خای حه له.  وه ره ده  بیته  داخرواه و بازنه  له یتوانیوه یش نه د مه هاوڕێ سه
  یدان، له  بۆ مه یه که وه ی بزووتنه وه باتی سۆشیالیستی و هنانه  خه کاته ی ده که پی باسه  به وتنی پارت، که رکه سه



ی پارت  وه ره ده  له که وه رکی بزووتنه د ناتوان ونا و ده مه ، هاوڕێ سه وه دیسانه.  وه بینته کوردستانی بووندا ده
  . کانی پارت، چ کوردستانی، چ عیراقی، چ ئاسیایی، بکات  ناسیونالیسته و سنووره

  
. ری ناناست ماوه باتی جه ندی ناناست، راستر بم خه  و سنووربه ب چوارچیوه بات به ، خه م هاوڕیه    ئه
   و پاشکۆبونی ڕکخراوه عس التی بۆرژوای به سه ی ده  سایه رکوتی سیاسی له شی سه ی بۆ که کرت، هۆکه ده
  م کاتک که ، به وه ڕته دا، بگه باته م خه ر ئه سه کداری به ی چه هو ردنی بزووتنهرک کان و سبه رییه ماوه ناو جه به

  ک وانه  و دونیایه  جیھانییه ین که که ک ده یه وه  بزووتنه ین، باس له که ی سۆسیالیستی ده هو  بزووتنه  باس له ئمه
 بمانکات  وه که الیه  بت و لهسانایی روا به  هه،د مه  ناکرێ هاورێ سه  کردووین، بۆیه که ه زموونی بۆ که و ئه
ر  هه باتی سۆشیالیستی، له خه. مان بۆ دیاری بکات ، چوارجوه وه کی تره  الیه ماندا و له کانی پارله رگه ده به

،  کراو نییه پش ئاماده ی له ندی و چوارچوه  سنووربه ویستی به و پ یه  ئارادا بت، ئاماده  له وه وسانه شونیک چه
ک   داخوازییهستھنانی ده ران، بۆ به رمانبه رزان، خوندکاران، ژنان، مامۆستایان، فه ران، وه  کاتک کارگه چونکه

  خنه  شونک ڕه  له کاتک که. تکی جیھانی سه  ده  له شکه  به گرن، که تک ده سه ده ر له نگه ننن، سه نگاو ده هه
  م هشه ڕووی ئه  جیھاندا، ڕووبه  له که مه واوی سیسته ، ته که مه کانی سیسته زگه ر داموده  سه نه که یا هرش ده

 ناکات  وه هیچ پویست به. کات ده ی ئاماده وه نگاربوونه ره  خۆی بۆ به که مه راپای سیسته  و سه وه بته ده
 کوردستان  ی کوردستانی بوون یا عیراقی بوون بۆ خۆی دیاری بکات، چونکه ری چوارچوه کی کارگه کتییه یه

یی  وه ته ی نه تی کشه ک بابه ر یه گه ئه. داری جیھانی نین رمایه می سه  سیسته شکی داباو له و عیراق به
ر  گه وا ئه گرن، ئه  ده اوهرچ کانیان سه  بۆچوونه ووه تر له د و زۆری مه  هاوڕێ سه رگرین، که دیاریکراوی وه به

ر  وا هه ح بت، ئه تره  کوردستان مه ران له کی سیاسی بۆ کارگه ک داخوازییه یی وه وه ته می نه  سته  بهکۆتاییھنان
  ران له فریکا بۆ کارگه  خوارووی ئه  بریتانیا و له  خوارووی عیراق و له ران له ش هاوپشتی کارگه هو جۆر به

 و کۆمپانیاکانن،  ی کارخانه وه ره ده رانی ئامانی دژی چوونه  کاتکدا کارگه یا له. ح بیت تره بت، مه کوردستان ده
  ن، که باتی بکارانی والتانک بکه  خه  هاوکات پشتیوانی له نهرشانیا رکی سه وا ئه بن، ئه ی بکارده وه ر ئه به له
باتی  بینین، خه  ده مجۆره به. رزان چاویان تبیون ی هزی کاری هه رجاوه ک سه کان وه داره رمایه سه

  رکه بۆ ئه  باتیشه خهمان کاتدا   هه له، )وێ که رده ی تدا ده و شونه ئه(کانی   جییه رکه  بۆ ئه که وه بزووتنه
 پشتیوانی  کانیدا، به ستھنانی داخوازییه ده به   له که وه وتنی بزووتنه رکه تر سه کی  واتایه کانی، یا به جیھانییه

کیتی و  بوونی یه ب هه  به مه سته  و ئه وه ته ستراوه دا به م جیھانه کانی تری ئه  ناوچه تری له کانی شه به
 کوردستانی بوون و عیراقی !کان بپارزین وته ستکه ست بنین یا ده ده کان به کی جیھانی داخوازییه هاوپشتییه
 و ئاسان   کردنی ئمه پارچه کان بۆ پارچه تخوازه سه  ده ران و پارته روه  سه ن، که و چوارچوانه بوون، ئه

  .بن یان ده بای ئمه تاشن و به تی دایان ده ری چینایه روه سه دان به تیدا و درژه  کۆیله ڕاگرتنمان له
  

ی  که ر باسه سه  به ڕب هنان نییه پ و راست زه ی من بۆ تۆ، چه مدانه ، وه یه وه  بیم، ئه  ماوه    دوا شت که
  یان له نگه کاندا بده په  چه ناو پارته  له ش که وانه  ئه زانم و خۆزگه تی ده که  نرخاندنی باسه کو به تۆدا و به

 و  م پشنیارکردنه  پیویستی ئه رکیان به کی تۆ ده دا یه  سه ، له بژاردووه دا هه نووسازانه  چاره م باسه ئهر  رامبه به
تی و لپرسراوتی  ستی چینایه هه  دا بکردایه م پیناوه ییان بۆ کارکردن له کانیان و ئاماده ڕووی بۆچوونه خستنه
ی  ده  بیری مرۆڤی سه ریکه  خه ی، که نگ و لیخنه  مه و گۆمه  ناو ئه هن ردک فده نان تاکو به ده تی پای پیوه چینایه

  .کات ن ده ک تیدا بۆگه بیست ویه
  
  
ووال در ر هه رامبه رجاوم به کی به یه ه  هه م، که که رانی هژا ده  هاوڕێ سامان و خونه داوای لیبوردن له*

مارکسیزم و «ناوی   به عید، که ی هاوڕێ سامان سه که بیرکردنی نووسینی ناونیشانی باسه  له ، به کردووه



م   له وه وره  دکی گه ، هیوادارم به»یدانی سیاسی ری مه نته  بۆ سه وه ناره  که له کوردستان  سۆشیالیزم له
  .م ببوورن یه ه هه


