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دايكي ئةو مرؤظة بةرزةي كة ذيان بوو بةالم لة سةنطةري خايل و بةتةنيا لةطةلَ                  
 .ايثيضامةرطدا جةنطا، رؤشنايي بوو بةالم تاريكي ثيش بةرةبةيانيكي زوو ر

 
 

سؤران عومسان  كاتيك كة يةكييت نيشتماين كوردستان بة ديلي طرتيان                                
طةورةترين تاواين مرؤظ كوشتنيان داية ثايل  بؤ ئةوةي بة ئاساين بتوانن                            

سؤران هةرطيز ئةو مرؤظة نةبوو كة تاواين وا بكات، ئةو ئةطةر                    .    تريؤريكةن
ية بة سةر سورمانةوة سةرجنيدةدا     طوليكي ليكراوةشي بةدةست هاورييةكةوة بديا    

كاتيك بةديلي دةيطرن دواي       "  ثوك"يةكييت نيشتماين     .  و قسةي لةسةر دةكرد      
شكةجنةيةكي زؤر بةعسيانة تريباراين دةكةن بة مةبةسيت بريندار بوون و لة                      
ئازاردا مانةوة، بةالم سؤران هةر رووبةرووي مةرط و تاوانباران دةبيتةوة، تا                  

بة درةندانةترين  "    ثوك"ةيانيكي ثيش خؤرهةهلاتندا تاوانباراين        دواتر لة بةرةب   
شيوة  و لةسةر دةستوري ئيسالميانة بةردباراين دةكةن، سؤران ثيش خؤرهةالتن             

 . ذياين لة دةستدةدا و سةرفرازانة سةردةنيتةوة
حيزيب شيوعي عرياقي كة سؤران يةكيك بوو لة رابةران و كادري رابةريي،                           

وك بوون لة بةرامبةر تريؤر و  كوشتين سؤراندا دةميان                               ئةوةندة بضو   
ئةطةر زةبري ضةث و ويذداين       .    هةلنةهينايةوة و لة دذي تريؤر هاواريان نةكرد         

كؤمةلطا و ماركسيزم و كؤمؤنيسيت كريكاريي نةبواية لةو كاتةدا ئةوا حيزيب                     
ين كوردستان  شيوعي عرياق لةبةر ريكةوتنيكي ذير بةذير لةطةل يةكييت نيشتما              

 .دا تةنانةت مةراسيمي ناشتنيشيان بؤ نةدةطرت"ثوك"
مةراسيمي سؤران نةك نةتوانرا رابطرييت بةلكو مةراسيميكي طةور و شكؤداري بؤ            

مةراسيمي سوران عومسان مةراسيمي دذي تريؤر و نةفرةت لة تريؤر و              .  بةرثاكرا
 .يش بوونةفرةت لة مرؤظ كوذي حيزبة دةسةالت دارةكاين كوردستان

ئةوكاتةي كة سؤران بووبة حيزيب شيوعي عرياقي  هاوريان هةموو هةستمانكرد               
لة رووي سياسيةوة زؤر دووركةوتةوة ليمان، بةالم خؤشةويسيت و ريز و                           

مةرطي سؤران كارةساتيكي طةورة    .  هاورييةيت جيطايةكي طةورةي الي ئيمة هةبوو     
هاورييان .    ؤ هةتاية ثرنابيتةوة   بوو بؤ هةموومان، كة جيطاي سؤران الي ئيمة ب            

ئةطةر هةر دوانيشمان لة جيطايةكدا يةكمانبطرتايةتةوة يان دةستمان لة يةك                    



طريبيت لة دنياي ئينتةرنيتدا يادي ئةو رؤذانة دةكةين كة سؤران بةثيكةنني و                      
 .شاديةكةيةوة لةناوماندابوو

سةالتدار دةكات  زؤر جار روداووي زؤر طةورة مرؤظي زؤر بضووك ناودار و بةدة            
كةم نيني لةو مرؤظانةي لة ميذوودا لةو روداوة و ئالوطؤرة سياسي و                                     
كؤمةاليةتيانةدا ثةيدابوون،  ناثليؤن،ستالني، هيتلر، ئةتاتورك، ثؤرثؤت، خومةيين        

و هةتا خودي جةالل تالةباين يةكييت نيشتماين و سةروك كؤماري             .....  و سةدام،   
ة بضوكانةن كة رووداوي طةورة و كارةسات و             ئيستاي عرياق منونةي ئةو مرؤظ       

زؤريشن لة مرؤظي طةورة كة لة رووداويكي زؤر بضووكدا                   .  ئالوطؤر هيناوين  
سؤران عومسان يةكيك بوو لةو مرؤظة          .  لةناودةضن و كؤتايي بة ذيانيان ديت          

 . طةورانة
سؤران ئةوكاتةي كة ضووية ريزي حيزيب شيوعي عرياقي خؤشي نة برواي بة                       

دايةيت و نة برواي بة بةرنامة و ميذووي ئةو حيزبة هةبوو، بةالم ئةو لة                     سةركر
خؤشةويسيت شؤرشي ئؤكتؤبةر و بروا بوون بةوةي كة سؤظيةت هةرضةندة                      
سؤسياليست نيية سياسةيت دةرةوةي، بةالم ثيوويستية بؤ سةردةم و هاوسةنطي              

د و بؤضووين    دنياي ئةوكاتةوة و ريطرتن لة شةري جيهاين، ئةو هةرضةندة دي                 
هةلةي بؤ سؤسياليزم هةبوو هةر ئةوةش بوو بردية ريزي ئةو حيزبة، بةالم                         
ئةوةي كة جياي دةكردةوة لة كادر و شيوعيةكاين تر، بروابوون بة خؤ تا ئاسيت                  
ئةوةي هةر لة سةرةتاي بوون بة ئةندامي ئةو حيزبة لة هةويل طؤريين بنةرةيت                    

خؤي دةيوويست، بريكردنةوةي سؤران بؤ       ئةو حيزبة و بردين بة جيطايةكدا كة           
حيزب و سياسةت بريكردنةوةيةكي فراوانتر بوو لةوةي كة رابةري سونةيت ئةو                

 .بةداخةوة سؤران تريؤر كرا و لة نيوةي ريطادا ذياين كؤتايي هات. حيزبة هةيبوو
خةمي دايكي بةسؤزو    بةالم  سؤران خةميكي طةورةي بؤ هةموومان بةجيهيشت ،            

 .يت سؤران و خوشك و برا ئازيزةكاين، هةرطيز ثيناسة ناكريتخؤشةويس
 
 

 ضاوةرواين
 

 زستان هات لة دةرطاي دام و
 مالئاوايي ليكردم،

 من ضاوةرواين هةوالَيك بووم 
 ئةو كؤليك بةفري بؤ جيهيشتم

 بةهار هات و 
 درةختةكان ضرؤيان كرد
 طولَةكان طةشانةوة و 



 مةلةكانيش دواي سةفةريكي دوور
 بة ماندووي ثؤل ثؤل طةرانةوة
 من هةر ضاوةرواين هةواليكم

  طولَ لة دةرطاي دام
 بؤخضةيةك بؤن و 
 درةخت لةدةرطاي دام
 ضرؤي بؤ هينام و 

 مةلةكانيش هاتن ئاوازيان بؤ خؤيندم
 من هةر ضاوةرواين هةواليكم

 
 لةو ديو ثةجنةرةكةمةوة

 لة ضاوةروانيدا 
 ضاوم لة جوانترين وينةي

 ديواري ذوورةكةم بريبوو،سةر 
 من فرميسكم دةرشت

 خؤر هات و بة زةردةخةنةيةكةوة
 خؤي بة كراسة رةشةكةمدا ئاويزان كرد و 

 روومةتةكامني ماض كرد،
 كةضي من بريي زةردةخةنةي جاراين 

 وينةكةم كردةوة
 خؤريش رؤشت و لة زةردةي ئيوارةيةكدا ئاوابوو،

 من هةر وةستاوم و 
كمضاوةرواين هةوالي 
 شةويكي درةنط

 روويةكي طةشةوةمانطيش لة دوورةوة بة 
 ويسيت بيت و 

 تؤزيك رؤشنايي بؤ ذوورةكةم بينيت
  ئاخ ثةلةهةوريكي رةش 

 خؤي بة ثةجنةرةكةمدا هةلَواسي
 لةوكاتةوة لة ضاوةروانيدام
 هةموو بين و هةوالَيكم بؤ بينن
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