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 شا حیزب و ر دا بۆ هه)وتووي  دواکه(کی  و خله) دیکتاتۆری (  کۆمگای حیزبی  له
ندی و  وه ک که به رژه یه وه ر کار و کرده  که هه یه  و بۆیان هه  وایه  رهرۆک خلک  سه

 و  وه  گژیاندا بچته بی به س هه   کهی وه ن و بژن ب ئه وانی تدا بت بیکه قازانجی  ئه
کانی تر چ زیاتر و چ  ر هاتوو خه گه ئه. دا بکات   گه  یان له وه ب لپرسینه یان بۆ هه

ب   ده وه  و بیلنه وه نه ر کات و شونکدا بیکه  هه شتر له متر یان چ کاتر و چ گه که
ر   ههلوا و خورما  هه  بیرن که  واده  کهی وه ر  ئه  به  قاو بدرن له تاوانبار بکرن و له

  .ن ب چژی تای ل بکه کانی تر ده  و خه وه واندا شیرناي بداته م و زاری ئه  ده بی له ده
  
   که کان پیان وایه ری حیزبه رۆک و ربه  سه  که  قاودان و راستیه  بۆ له ند ووشانه م چه ربینی ئه  ده ست له به مه
 و هیچ حیسابکمان  زانه ژاریان پ گل و نه ی کوردی هه  و یان ئمه وه یانی نابیسنه یبژن، به همرۆ د رچی ئه هه

  ر به  سه  و زوریشیان له وتووه کانیان که  نووسینه  و چاومان به کانیان بوه  قسه  دون گومان له ن که بۆ ناکه
 و   بو خۆیان خواردوویانه رۆک و حیزبانه و سه  ئهر چی  ب  هه  نا چون ئه ده .  کوشت چوون و کوشتووشمانه

. ن که کانی تر تاوانبار ده  و خه وه نه ده وابوونی خۆیان پاساو بده   ره  و نووسیویانه  و وتوویانه کردوویانه
ی  ه رۆکی  کۆمه دی سه بدوی مۆهته ی عه و وتوووژه ڕ ثه  مه ک له یه ند ووشه زمان هاتووم  چه  منیش وه بۆیه
 روون  مه م  ئه که ز ده مووشتک حه پش هه. ربرم ر پژاک  کردوویا ده  سه  له که"میدڵ ئیست جورناڵ " ڵ   گه له
ک الینگر   پژاک و پ ک ک  وه ی داکۆکی له  خانه  هیچ جۆرک  خۆم له  به ند ووشانه م چه  ووتنی ئه  که وه مه بکه

شی خۆیان  کانی تر به موو حیزبه ک هه   پ ک ک ش وه ،چونکه ار نابینموهی ک نه  وه ه ڵ کۆمه  گه تی له و دژایه
ن   بکه وه  مه  وانی تر شانازی به  موو  ئه ک هه  وه  شه  وانه  و له رانی کوردستان پچکریوه  داگیرکه  ئاشکرا له به
   پ ک ک له ت کاتک  که  تایبه  به رانی کوردستان هه بووه ر داگیرکه مبه  هه  هزیان له  باری دیپلۆماسی به که

  .کرد  دا ده ر سووریه  سه ش کراو به  ی دابه شه و به گرت نکوولیان له ریده  وه سووریه
  
ستیان  سانک ده س و که ر که  هه وه بت ئه ردا زاڵ نه سه تی فاشیستیان به سه ر ده گه موو  ووتان  ئه  هه   له-1
ک  یه ر شوه  هه  به وه تیان داب بۆ دروسبوونی فاشیست ، ئه  یان یارمه  وه درووسبوونی  فاشیست دا بووب له

دی و  بدوی مۆهته ی عه  پ قسه ر به هه. ن  که کانی تر دادگایان ده ن خه که ر خۆیان ، خۆیان دادگاي نه گه ب ئه
  رزه و  به  ئه وه  ئه  راسته مه ر ئه گه  فاشیستن؟ جا ئه کانوه موو باله  هه ری به هاوریانی  کۆمۆنیزمی  کارگه

  !! کوردستان  ته ی هناوه  فاشیسته م جۆره  ئه  که سه م که که یه
  
 ؟  یه که سیحی و جووله  یان مه  یان مۆسومانه  کۆمۆنیسته س نازانت که دی ئستاش که بدوی مۆهته  عه-2

و  شک له   به سه م که الل دووهه  دوای مام جه و پ وایه  ئه ی که و کوردستانه ر له زان هه  ناوبرا باش ده چوونکه
 دزو  به" یتان شه "  دات که  خۆی رێ ده و چون به ئه" رستن تانپه شه"  و  رزه نیان زۆر ال به" یتان شه " که خه

عیسا و مووسا و ک   وه که  خه ه و کۆمه یتان بۆ ئه  شه ر نازانت که گه  بکات مه ر پناسه وه ترین  بوونه
  .گرت  ندی ده یوه په" یتانیش  شه" ڵ   گه  پژاک له بژیت که دا ده و  وتووژه  له که.  د وایه ممه مۆحه
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دام حوسن قۆناخی جۆراو جۆری  سی  سه رره کری مۆده بووبه دی و ئه بدوی مۆهته  الی عه ی له  بله-3
 تا رزگاریده ری پرۆلتاریای جیھان بوون  ره  سه  له ن کرد کهریا ی  کۆمۆنیزمی کارگه بووب ، چون پناسه هه
 تا  کانی کوده  ساه دام له  سه کوو حیزبی شیوعی کاتک که یان وه.!  فاشیست  کوردستان و پاشان بوون  به له

ندیان  تی ناوه  گوارا و کاسترۆی  رۆژهه  چه ت بوو به ی پشتی سۆڤیه  ببه می دا که  که و کوشتووبری یه
  یوه   په90دامی  دوای  سانی  ڵ سه  گه له) پژاک( وان   ئه کات که  تاوانبار ده  وه  نا چون پژاک به ده!!. نا داده

   له دامی که  کانی  سه   تازه  دیناره52    که وه  بیری چوته ر له گه مه .  رگرتوه تیان  لوه   و یارمه  بوه ندیان هه
   دۆه ی خۆیان له تی بۆمبارانی شیمیاي بنکه  تایبه  به  وه بجه له  بۆمبارانی شیمیاي ههنفاڵ و می ئه ر ده سه
 دین و  م جار بۆ مۆجاهه که  یه  که  تازانه  دیناره25  و سندووقه له. هات  شیان ل نه ر وزه  هه  که ی رانیه قه ره

 نگ ب   ها ره ر وه هه. گرت رده  زۆرتریشیان وهکوو  گرت به  ده ڵ نه ستیان ل هه هات ده حیزبی کۆمۆ نیست ده
  کی بگانه پوول و چه(  گرت  رده  عراق  وه   له  دژی حیزبی دمۆکرات که  له ه ی کۆمه م دروشمه ئستاش ئه

   ئه ه رۆکی کۆمه  سه پرسیار له. ر ماب  هابادێ هه سنووعی  مه ی مه نگه  دیواری جه له)   کوردانه ت به یانه خه
  ت به یانه خه....  ران بۆ حیزبی  دیمۆکرات و پژاک و   داگیرکه  له کی  بگانه  ئایا پوول و  چه  که  یه وه

  !؟.   کوردانه ت به  خزمه ه بۆ کۆمه !  کوردانه
  
دی   مۆهتهبدوی ستی عه به  مه  دا وابزانم که لره .   بای  پ ک ک  یه  که  یه وه  تاوانکی تری  پژاک ئه– 4 

و  من پرسیار له .   باکووری کوردستانه ر به  پ ک ک  سه  یه که وه کوو ئه  به تاو توێ کردنی  پ ک ک  نیه
رینیش  رین و دوای  راپه  تای راپه ره  سه  له ن که که   یان خۆتان گ  ده وه  بیرتان چوته م  ئایا له که  ده رزه به

 زۆر  کرد له ی  ده ه تی  کۆمه ک یارمه موو توانایه  هه   کوردستان ی ن ک  بهتی  رۆژهه بۆ راماینی  شای له
یان  .  ه  گه الل مان له   مام جه  ه  یان گوت  بژی بژی کۆمه و ده ر   رابه  بوو به الل ده جگایانش  مام جه

ی منصور حکمت و " کمونیستاتحاد مبارزان"  لکی  ی کرد به ه  زۆری کۆمه دی به وی مۆهته  عه کاتک که
م  تکی ئه وه  و هیچ سنوورکیان بۆ هیچ ده موو حیزبی کۆمۆنیستی دنیایه  لکی  هه ه  کۆمه پشان وابوو که

 م پ ک   ب،  به  لک بن و لکیان هه  که وانه  مافی  ئه  وه  بۆ ئه   که یه وه دیسان پرسیار ئه.  نا   ده  دانه جیھانه
 دوای   که وه  دووپات بکاته  یه  ه م هه  ئه که  دیسانه ه ی کۆمه بله. بت   کوردستان بای هه  له ک بۆی نیه

  تیان له"ت  قه وه  مه  یاده قه"  رکردنی   وا ده  ناره  زۆری و به  به ینی  که ی خۆمه وه تنی  شای و قیت کردنه هه
س   ش که  نووکه  رانی  تاران و هه  داگیرکه  ت  له ژههکی  کوردی  رۆ ستکی خه  وه کوردستان وئران کرد به

   وای تر له  کی ناره  داوایه ن به  رکردنی  پژاک و پ ک ک  بکه م رۆش  ده ئه. خوی بدات  ناورێ  خۆێ له
رگا بدات یان    وا ببینن که ر پمان ره  گه ،   ئه کی کوردستانه  مافی خه وه اللۆ ئه.تی داهاتووی  ئران  سه ده
  .  دی و هیچ حیزبکی دیکه وی مۆهته ک عه ت  نه سه  ده ره ر حیزبک بۆ شه  هه  دات به نه
  
 پیان وابوو   یان که  که  کۆمۆ نیسته  تای درووست کردنی حیزبه ره ک سه ر وه  هه ه رۆکی کۆمه  نگ ب سه  ره– 5
 حیزبی  دمۆکرات توندتر و رادیکاڵ تر  ر به رانبه وستیان به هدامی ه  سه  ککی  زیاتر له  وه رگرتنی  چه به
  ک  فاکتۆرکی  گرینگ  له  خۆدا وه  له وه  ئه  کوردستان که م له که تی  یه سه  ده بن به  و زووتر ده وه نه که ده
 حیزبی  ی که وه  ئهر   به  بوو و ئستاش  له ری هه  تی کورستان  کاریگه  رۆژهه کتر کوژی له ری یه شه

تی   رۆژهه ت له سه م ده که  یه ری خۆیان به   سبه که   دیسانه یه  وانه  ،له ت بووه دمۆکرات کز و له
ر  یدان ده  مه  ب له ک  پژاک و پ ک ک  ده ک بت حیزبانی تر وه یه ر شوه  هه  به   بۆیه وه کوردستان ببینه

   .  وه نه ک تر کوژی خۆش که ری یه خوازن رگای شه ن  مخابن بۆ جارکی تر ده بکه
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  رزی سکرتره  به  له م که  که  ده ه ندامانی کۆمه نگر و ئه  و الیه  رگه موو پشمه  هه  کۆتايدا پرسیار له  له– 6
   هه ؟ ئوه ه ی رۆکی پژاکیان هه عسی یان میت بوونی سه کی ساواکی یان به یه  گه  ئایا هیچ به یان بپرسن که که

   ی شۆرشگری حیزبی دمۆکرات له  میراتگرانی کۆمیته  تاکان خۆتان به  ره  سه  له  زانن که مووتان باش  ده
م  زانی ، به ده.....) ینی و  یمانی مۆعه  و سوله  ال ئاواره  و مه  ریفزاده سمالی شه  (47 و 46 کانی  ساله
   که وه  ڵ بکاته  گه  شی له ره  به  ریکه  ت خه  نانه  ته نیشت وه  حیزبک داده شانی  شان به مرۆ سکرتری ئوه ئه

  ها شان به ر وه تی بۆ ساواک و ؟ هه  ی ژیان و خزمه  زۆربه لی قازی  که ش عه  کوری ره یان واته که سکرتره
  دی به بدوی مۆهته عه.    وستی بووه  ی شۆرشگر هه ینی و کۆمیته  یمانی مۆعه شانی ساواکی دژی سوله

پرنسیپ و  ی کام   خانه  رز له  ی به  ی ئوه وه م کرده کانی من ئه چاوه. ت ب پرنسیپ  پژاک و پ ک ک  ده
   . وه  بته  ج دهب پرنسیپ
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