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  تۆی  له ه ڕبازی کۆمه(  ناوی ژر  لهوت ، رچاوکه م بهک یه نووسراوه دا سایتی ئاشتی ر له وبه مه ک له یه ماوه
ی  یه وه م لکۆینه ئه کتبکدا  لهڕزی   به ، وادیاره یه  یوب زاده یوب ئه  نووسینی ئه  له  که)کانیدا  گه به

شی  نھا دوو به  ته دا که م کتبه له  ، وه کرته وست بوده  سایتی هه  وتار له ی زنجیره  شوه  و به وه ته نووسیوه
ئۆرگانی سازمانی   ، کهکردووه  داو ر گۆڤاری پشه سه بهکی دنخشانچاوپ  وه،  ته می بوکراوه که یه

م  م کتبه می  ئه که شی یه و بهنھا دو  ته من نده رچه هه.   یه ه کۆمه _ کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئران
ر   توانین و میتۆدۆلۆژی نووسه  پویسته ی که یه و جگه زانی تا ئه مرکی خۆم  ئه م به ، به  وه ته خوندووه

بوون  و نه کانی پشه  نووسراوه نھا باس له  ته  وتارانهم   ڕاستیدا ئه له.   وه مه یدا ڕوون بکه که ر نووسراوه سه به
پی  هچ، مووی ڕبازی کۆمۆنیستی و  ر هه کو هه  ، به ڕزه  به ره م نووسه ی ناواقعی ئه خنه ر ڕه  به وتبوونه  که که

کی زۆر  یه  شوه  به ر ، که می نووسه ه ر هرشی قه  به هنوتبوو  که  کهن و حیزبی کۆمۆنیستی ئران بوو ه کۆمه
ی  وه هتنوناو بزو  له  ه تی کۆمۆنیستی کۆمه وری سیاسه فی ده وی نه تی و هه  نووسیوویه جانبدارانه

  دات له  ده ه کانی کۆمه کراوه  بو تیڤیش به تی نگه واوه  ته خشکی به  و نهڕۆڵ ی کوردستاندا ، و شۆڕشگانه
م  به   که م جار نییه که  یه مه ئه.   بووه چاوی ههر وری به  تیدا ده ه  کۆمه  کهی باته و خه کانی ئه  جیاوازه بواره
وت   هشی موخالیفانی ڕهر  به وته که دهو حیزبی کۆمۆنیستی ئران   ه ی کۆمهور  ڕبازی سیاسی و ده یه شوه

کی  یه وه کو لکۆینه ر وه  نووسه  که یره  سه وه م الی من ئه به. دواجاریش نابت بگومان  ،ی که و ڕبازه
موو  باتی هه  ڕباز و خه  که اییه زۆر ئاس وه  الی منه به. کات  ی خۆی ده م نووسراوه  چاو لهکادیمیک و زانستی ئه
کان  ه ی هه وه  ڕاستکردنه ی له وه بۆ ئه تر سانی ی که خنه ر چاودری و ڕه  به وته که هیاناتی سیاسی د ره جه
   .تربگیر وه کیان ل که
ی   پۆسه ر له  هه  سوود که ی به وه گۆ و ڕاگۆڕینهگفتوالتی سیاسی و   موجاده  له  په ه واوی مژووی کۆمه ته
دا هیچ  من لره .  پش بردووه ره تی به یه وتکی زیندووی سیاسی و کۆمه ک ڕه ی وه ه کامولی خۆیدا کۆمه ته
 ناوی   به ی که یه وه م لکۆینه کو ئه  ، به  گیراوه ه  ڕبازی کۆمه  له خنه  ڕه ی که وه  به تکم نییه ساسییه حه
ک   وه ه ی سیاسی کۆمه ی ڕباز و ڕگه وه  بۆ ئه وکی تره  هه کراوه) کاندا  گه  به تۆی  له ه ڕبازی کۆمه( 
 ، و   واقعییه یره  زۆر بۆ چوونکی نادروست و غه وه الی منه  بهرت ،کار نیشانبد واشه گ و چه وتکی ئاژاوه ڕه
بگومان . دات  دهنی داهاتوو نیشا وه ه و ن گه  کۆمه  و حیزبی کۆمۆنیست به ه  کۆمه سویرکی ناڕاست له ته

ی  یه وه م لکۆینه  ئه وه فانه ره کی بته یه  ڕوانگه ر له  نووسه  که بزانت و ڕاستییه بت ئه  ده تبهو ک ری ئه خونه
ارگرژ م سانکی ده کو که  وه ه سانی ناو کۆمه که .   دیاره کی ئاشکرای پوه کارییه واشه کو چه به،   کردووه نه
، ران  گه کی ئیراده ن ، کۆمه که یی ده وه ته ی نه له سه ر مه سه حاشا له   کهت،   ده دات بۆ نموونه شان دهنی
  .هتد... و  کیان بۆی نییه یه رنامه  ناناسن و هیچ به گه تی و سیاسی و ئابووری کۆمه یه کانی کۆمه دنییهن یوه په

توانین   ده  ئستاوه ر له  ، ههتنزر  دابمه  ناواقعییانه ره اکتهم ف ر ئه سه کانی له  نووسراوه رک که  نووسه دیاره
  ژر ناوی  له ه ی دووی کۆمه  کۆنگره ر به ی نووسه  ئاماژه  له. چی  ت بهب ی ده که وه  ئاکامی لکۆینه بین که

ی  نه الیه مه باتی سیاسی و نیزامی هه کانی خه  و جۆره جۆرا وره  ده له) ودا  کانی پشه  نووسراوه  له وه  لکۆینه(
بت  دا ئه لره .  کی ڕاست ئاژۆ بووه یه  کۆنگره کات که  تاوانبارده وه  به ه می کۆمه ی دووهه کۆنگره،   ه کۆمه
ی ئران  گه ر کۆمه هس حلیالتی له ر ناڕۆشنی ته سه  به ه می کۆمه ی دووهه کۆنگره،   وه وانه  پچه  به  بم که وه ئه

جامدا و ن  ئه ته م بابه ر ئه سه کی زانستی له یه وه کانیدا زاڵ بوو و لکدانه  جیاوازه باتی نوان چینه و موناسه
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 بوون  وه ۆریکه باری تیئ  له یه م کۆنگره کانی ئه وته ستکه  ده ، وه هتر و ڕووناکتر کردففا  شهی زۆر ه ڕبازی کۆمه
 ت بببخوازتر   گه ،یانکی سیاسی ره بۆ جه  چونکه،  ه باتی کۆمه  خه دان بهپ وتر بۆ درژه تهی پک یه  بناغه به
  ی که یه دیده و په موو شتک ئه  پش هه  ، پویستهئسیری دیاربت   و ته تی و جگه یه وتکی کۆمه  ڕه به
حلیلی خۆی  ج بھنت و ته  به م ئامانجه یدا ئهو م هه ی دووهه  کۆنگره. پشتر بیناست ،وت بیگۆڕت یھه ده
  مایه م بنه ر ئه سه  له عریفی بکات، وه  بناست و ته گه کانی ناو کۆمه تییه یه  کۆمه باتی ناو هزه ر موناسه سه له

ک  نه.  بوو  یه م کۆنگره کانی ئه وته ستکه  ده کک له نھا یه  ته مه ئه. سووڕانی خۆی دابژت  ی کار و هه بناغه
  ش زیاتر له ه  کۆمه ک که یه یه  بناغه کو بوو به بهت ،  ر ده کو نووسه وهبوو  و نه کی ڕاسته یه نھا کۆنگره ته

کان و  ره  فاکته وه په ی چه  ڕوانگه  بکات و له گه کانی ناو کۆمه وته  ڕه کی واقعی تر چاو له یه  شوه جاران به
   . وه واری لک بداته ی کورده گه کۆمهکانی ناو  داخوازییه

   حاشای له ه  کۆمه  که یه وه  ئهتلمن یدا بیسه که ری نووسراوه ر تاسه  سه  له وی داوه ر هه  نووسه خایکی تر که
 درژایی   به ه  کۆمه  ، چونکه وه  ڕاستییه  له شیان زۆر ناواقعی و دووره مه  ئه  ، تی کردووه وایه ته ی نه له سه مه
ر کاری ڕژمی   سه  دوای هاتنه له و   بووه مه و سته ری ئه و کاریگهتی  وایه ته می نه  سته باتی خۆی دژ به خه

پانی کوردستان  کانی گۆڕه سووراوترین و دسۆزترین هزه سیاسییه  هه کک له یهجمھوری ئیسالمی ئران  
 زۆر  ه کی کوردستان کۆمه ر خه تای هرشی ڕژم بۆ سه ره  سه ر له هه. می میللی   ناو بردنی سته  بۆ له بووه

و  ر به رامبه  به  و باڕایی له وی داوه کی کوردستان هه تی خه مه بات و موقاوه  بۆ ڕکخستنی خه شیاوانه
ر  سه  له ه ینی کۆمهن توا  که  دیاره وه جا لره .  داوه ری بۆ سازمان ماوه باتی جه  و خه ستاوه  ڕاوه المارانه په

 جیاوازیی یش ر بۆیه هه .  ڕز نییه ری به ی نووسه که وه ک لکدانه یی وه وه ته ی نه له سه  مهللی تی حه چۆنییه
م  ری ئه سه بۆ چاره  یه ان هه جیاوازیلی گه  پۆژه ی که تیانه سایه و هزو که ڵ ئه گه ه ل ه توانینی کۆمه

  . ر بنووسرت  سه ی له وه کدانهندین کتب و ل ت چهتوانر  ده، یه له سه مه
ر   هه کات ، که  دهدائران ناو حیزبی کۆمۆنیستی   له ه تی کۆمه ر باسی مافی تایبه ه شونیکی تردا نووس له

ی   جگه یان مه ، ئه بۆ حیزبی کۆمۆنیستی ئران  یه ی خۆی ههدننگان سه هه پی بۆ چوونی خۆی  شدا به لره
بت  ی خۆی هه وه ک لکدانهر حیزب وتی سیاسی هه  و ڕه  هاتهک پ  چۆن له سک ئازاده موو که هه  سی من نییهبا

، ) حیزبی کۆمۆنیست ناو  له ه مافی کۆمه( ر باسی   سه چته ی ده که  باسه ه کم کاتک  به . و ڕای خۆی بدات
 و کرابت  ه  کۆمه  فک له ی که وه ک ئه زانت ، وه ی ده هرد کی پشت په ودایه ک سات و سه ڕز وه ری به نووسه
شدار بوون  ری حیزبی کۆمۆنیستی ئراندا به زرینه ی دامه  کۆنگره  له  که ه ی کۆمه و کاته ندامانی ئه ران و ئه ڕبه
و   ، ئهر ی نووسه وه  بیرکردنهی وانه پچه به  .  ر نراوه سه  کویان له  گوایه که دات م ده ه قه  له  ساویلکه  به، 

  نه  الیه ند به یوه  په لهدابژت خۆی کانی  ته سیاسهبتوانت ی  وه یبوو بۆ ئه هه  ه کۆمه  که ی یهت  تایبه مافه
ندی  ی ناوه کۆمیتهبژاردنی   و هه ستنی کۆنگره به کوردستاندا  و  ری له ماوه ی جه وه کانی بزووتنه جۆرا و جۆره

کانی خۆی  ته تر سیاسه ست ئاواه ده    بتوانت به ه کۆمه  ی دا که وه ودای ئه مه  و مافانه واوی ئه  ، و ته ه کۆمه
کی   هیچ ناکۆکییه  خۆبوون بوو که ت و بوا به ی دیموکراسییه  خۆیدا نیشانه  خۆی له م مافه ئه. دابژت 

 ژان بۆ حیزبی  وته ر دی که  نووسه چۆن بوو که. بوو  هرالیزمی دیموکراتیکی حیزبی لینینیدا نتن ڵ سه گه له
م   ئه ه ر کۆمه گه بگومان ئه. لینینی ناگونجت ڵ حیزبی  گه  له ه ی کۆمه تییه  تایبه م مافه  ئه لینینی و پیوایه

  ی کۆمۆنیستی ئران کهبۆ حیزب. گرت  یان ده خنه کی تر ڕه یه  شوه  به رانه  نووسه و جۆره ر ئه  هه بوایه ی نه مافه
 پیالن گان   پک هاتبوو،  پویستی بهدار زرنه ی دامه  کۆنگره شدار بوو له ندامانی به موو ئه ندی هه زامه  ڕه به

،   ڕیوه ردا تپه زرنه ی دامه ر کۆنگره سه اڵ به ئستا بیست و چوار س  که  ڕاسته وه ئه. بوو   ودا نه و سات و سه
 و سیاسی  رجه ل و مه وهه  له ر چاو بگیرت که  به  له وه بیت ئه   ده یه م کۆنگره نگاندنی ئه سه هبۆ هم   به

ک ئینسانی کۆمۆنیست  سترا و کۆمه  بهی تیدا یه م کۆنگره  ئه  کهدای ئران و کاته  ئهی یه ئابووریوتی  یه کۆمه
  ئستا به.  ن ناسرا ت سمییه  ڕه  به ه  بۆ کۆمه م مافانه  ئه، زراند دامهیان  م حیزبه  ئهدا ئران وکوردستان له
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 ،  هاتووهکانی دنیادا  تییه یه سیاسی و کۆمه  وته ر ڕه سه  ئاڵ و گۆڕکی زۆر به م بیست و چوار ساه درژایی ئه
نیش حیزبی کۆمۆنیستی ئرا. ردا هات  سه رلین ڕووخنرا ، جوغرافیای سیاسی ئاڵ و گۆڕی به دیواری به

  وانه له .  ردا هاتووه سه  گۆڕانکی زۆریشی به وه وانه  پچه کو به شبت به دا ببه هانئاڵ و گۆڕانم  یتوانی له نه
   ناچینه دا ئمه لره، بوو  ر کام هۆکاری خۆی هه  هه دا ، کهاندا ڕووی م حیزبه  ناو ئه  له ی که و ئینشیعابانه ئه

ناو حیزبی  دا بت له  گه  ئستاشی له سک که ر که ر هه گه  ئه  که یه وه ستم ئه به م مه  ، به و باسانه ناو ئه
کانی  رنجه  سه زانت که کات ئه  ده زاده وبی ڕز ئه ی به م نووسراوه چاو له  که، مابت کاتیک  کۆمۆنیستدا نه

  .  ناواقعین  نده  چه شدار بووه  تیدا به ه  کۆمه ی که  جیاوازانه و ڕووداوه ر ئه سه له
 کی ئاست نزمبییات ده ئه   سیاسی ، به یره  شوازکی غه دا زۆر به شه م به ر له ، نووسه  )   سکوچکه باس له( 

ی ئابووری و  فه لسه ی فه  سکوچکه(ت   ده کات بۆ نموونه ۆنیست دهی حیزبی کۆم ی بناغه باسی سکوچکه
فی  لسه مای فه نی قوبادی ، بنه همه کانی به ستره ی ئابووری ئه فه لسه یی ئاالن ، فه هتی بژو یه  کۆمهنیزامی

رنجی ئاست   سهری ئازیز خۆت خونهجا  ) .  زراوه گ دامه ی سلمان به که وه  بنه نگه  و تفه  تای بانه مه حه
مزانینی  حقیر و که  ته ست به وت ده یھه ک ده یه  چی شوه بهو  چۆن   ، که  بده کادیمییه  ئه وه  لکۆینهم  نزمی ئه

  !! حیزبی کۆمۆنیست بدات 
   ناوچه  حیزب له  که  ڕاسته  به.ست بوو حیزب درودا  هی ناوچهو   له کات که شت ده رده  ئاالن سهی باسی بژوه
و  ی سیاسی و نیزامی ئهرج ل و مه  بۆ هه وه  ب ئاوڕدانه م به  دروست بوو ، بهداکانی کوردستان ڕزگارکراوه

 کۆماری   کاتک کهکان بدون ،   ڕاسییه تی ، ناتوانین له  تایبه کوردستان به گشتی و   ئران به  له کاته
ی خۆی و  الماری دڕندانه ر هرش و په  به  دایهیوتووخواز کی سیاسی و پشکهیان ره  جهر هز و ئیسالمی هه

مووان   تکدان و ڕاماینی هه وته ڕژم که. کان   کۆمۆنیست و ئازادیخوازه نسانه ئی کان پ بوون له زیندانهکونجی 
کان و   کۆمۆنیسته شک له کگرتنی به  پش ، بگومان یه چووه لم کورم ناپارزم ده تی شه  سیاسه ، به
  و حیزبه  ئه بوو که  نه گرینگ وه خ بوو ، ئیتر ئه ند و پ بایه ها حیزبک کارکی زۆر سوودمه زراندنی ئاوه دامه
 بۆ هنرت کارده تک وچی ڕبازک به ی سیاسه چ  بوو که وه کو گرینگ ئه  کوێ دروست بوو ، به له
چی ستراتیژک   کاندا ، و رسه موو عه  هه کانی جمھوری ئیسالمیدا له ته سهم سیا رده  به  له وه نگاریوونه ره به

  له  م حیزبه ها ئه روه هه.  و حیزبی کۆمۆنیست  ه کانی کۆمه ته عالییه ن و فهسووڕا  پدانی هه داڕژرا بۆ درژه
ڕووسی ، ( نگری  پی الیه چه  ناو یاناتی به ره موو جه ڵ هه گه تی خۆی له کانیدا جیاوازی ڕباز و سیاسه سه با

  .ستنیشانکرد  ده )  هتد...چینی ، ئالبانی 
تا ر هش  هه تییانه سایه م که  ئه کات ، وادیاره گ ده وی سلمان به نگی بنه ه و تف  تای بانه مه ر باسی حه نووسه
ڕزی  چ به  ده وه کانی ، له سانگاندنه ر بۆ هه  پوه  به ک ماون و بوونه یهک ئولگو ر وه نابی نووسه بۆ جه

 و  ه ش کۆمه بۆیهین  که  ڕبازه همای وانه ر ئه  و هه یه خوازانه  کۆنه و بیرۆکه وتووی ئه ر شون که هشتا هه
    .نگنت  سه ده  هه  ره و پوه و به ی پشه شرییه نه
کاری ناو  واشه  چه  بهدای کوردستان ی شۆڕشگانه وه  بزووتنه  له ه تی کۆمه ر سیاسه رنجکی تردا نووسه  سه له
کانی   جیاوازه  بواره  لهیکی کوردستان نی خه ی کۆمه وه رکی هوشیارکردنه ئه  ه کۆمه   کاتکدا که بات ، له ده
 چینی   له واری پک هاتووه کوردهی  گه  کۆمه ی که وه ر ئه سه  له پداگرتن  ستۆ ، بۆ نموونه  ئه  گرتبووهباتدا خه

  ت به تایبهندی  وه رژه  به و چینانه ر کام له دار ، هه رمایه کی کرکار و سه ره  دوو چینی سه وانه لهجۆرا و جۆر 
ت  باره ش سه و جۆره ر به کانیان ، هه  ئامانجه یشتن به ۆ گه ب یه یان ههت شوازی تایبهو   سیله  ، وه یه خۆیان هه

کانی کوردستان  و ئاشکراکردنی ئامانج و  داره  نه ی چین و توژه  ڕوانگه تی له وایه ته ی نه له سه  مه به
ودای حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئران  ، ئاشکراکردنی سات و سهکان  نده مه وه ندی چینی دارا و ده وه رژه به
ری ئازیز   خونه  لهم که  دهدا ڕووی پرسیارم من لره.  جیا جیاکاندا  رجه ل و مه  هه ڵ جمھوری ئیسالمیدا له گه له

نجامی   ئه ه  کۆمه ی که م کارانه ا ئهئایر بت ،  ویژدانیان  داوه  ن که و مژووه  شاهیدی ئه ی که ڕزانه و به و ئه
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  زاده یوب ڕز ئاغای ئه  به ی که مه   یان ئه؟بوون ؟؟ کاری واشه  ، چه وه کرده  بوی ده)و  پشه(ی شرییه دا و نه ده
ستی  ه د یداته و دهکات   تۆمار دهیی ژوو کراوه  ئاوه تی و مژوو به یدا نووسیویه که کادیمییه  ئه وه  لکۆینه له
    . ؟؟  کارییه واشه ، چهی داهاتوو  وه نه
کانی   توانینه  له خنه ر ڕه نووسه،  کوردستاندا  ر چینی کرکار له  سه چته  باس ده دا که یه وه م لکۆینه له

ی  له سه  مه هخ ب  بایه ه کۆمه، نامۆن وی کوردستان  گه  بۆ کۆمه ه کانی کۆمه  تیئۆرییه  گوایه گرت که  ده ه کۆمه
ری کوردستان پشت گوێ  ماوه یی جه وه ته نگی و نه رهه  باری ڕووحی و فه  کاتکدا که له دات ئابووری کرکاران ده

ندین جاری تریش  کانی چه  و بوکراوه ه  کۆمه  ، چونکه ش بۆ من نامۆ نییه یه خنه م ڕه  ئه دیاره!! خات ده
بات  ی خه وه تکش و بوکردنه حمه  وجودی کرکار و زه م باسکردن له  ،  به شه هر م جۆره ر ئه  به ته وتوونه که

  رکه  ئه کک له یه، یان  وه ودان بۆ ڕکخستن و هوشیارکردنه کاندا و هه موو بواره هه  ی کرکاری له زه و موباره
 داری رمایه کی سه ک کۆمه  کوردستاندا وه تی له باتی چینایه بوونی خه.  بووه)و  پشه (  ه نی کۆمهکا کییه ره سه
  کک له یه، باتیان و ڕکخستنیان   و باسی خه و چینه سپاندن به  ، چه گره نه تکی حاشا هه قیقه  حه،
تی ژیانی کرکار  یه زعی ئابووری و سیاسی و کۆمه باسی وه شانی   ، شان به  بووه ه ی بوونی کۆمه فه لسه فه
 دوای  ک له  یه ته  حکومه  له تی که وایه ته می نه واری سته ری و شونه  کوردستاندا ، کاریگه ان لهتکش حمه زه و
 الی  چونکه .   بووه)و  پشه (کی ره رککی سه  ئه تکشدا هاتووه حمه ر کرکار وزه سه  ندی ئران به کانی ناوه که یه
  م چینه تی ئه هی ر باری ئابووری و کۆمه سه وخۆی له ری ڕاسته هتی کاریگ وایه ته می نه  سته  که موومان ڕوونه هه

ر چینی  سه  له رییه م کاریگه  ئه  که م گومانی تدا نییه  ، به یه واری ڕوحی خۆی هه و ئاسه  زۆرتر داناوه
م هنانی  رهه ی به بازنه   ئاسانی خۆیان له وان زۆر به  ئه چونکه ،   نییه یه و شوه دار به رمایه ند و سه مه وه ده
ستھنانی بازاڕی زۆرتر و  ده زی بۆ به رکه تی مه ڵ حکومه گه وان له کانی ئه  و کۆسپه وه بیننه ت ده روه سه
کانی  ت تیئۆرییه ر ده یان نووسه!!  یی  وه ته ی نه ک کشه نه دای کرکاران وه وساندنه  چه  له ییهش به ریکه شه

وای چینی  ق و ڕه رهه  داخوازی به  پیداگرتن له چونکه،   ش ڕاست نییه وه  نامۆن ، ئه بۆ کوردستان)و پشه(
تی  حمه نج و زه  ڕه بت نامۆ بت ؟؟ باسکردن له هبۆچی د، داری  رمایه ی سه گه  کۆمه هتکش ل حمه کرکار و زه

سی ،   کرکارانی فه  باسکردن له ژیانی مندانیان ، باسکردن لهکان ،  خانه ی کرکارانی کووره دهوا خانه
  وه ، ئهر   کاکی نووسه؟؟ بت نامۆ بت  بۆ ده تکشه حمه  زه که و خه ژی ئه  و مه مره  ژیانی مه باسکردن له

کانیدا ژیانی کرکار   بوکراوه  له ه  کۆمه  وایهان و پتتکشان نامۆن حمه  کرکاران و زه ژیانی  به  کهڕزتانن به
ری  شه ی به گه داری ژیانی کۆمه رمایه سه، دا  مه رده م سه مۆ و له ر ئه هه. دات  مک نیشان ده هن هه هک ج وه

 جۆرا و  نه رخستنی الیه  و ده مه هن هه و جه  لی ، باسکردن له ش نییه  کوردستانیش ببه خ ، که  دۆزه  به کردووه
  وی داوه  هه  که ه کانی کۆمه  نووسراوه ی له ڕهنابت زۆر توو  جه ه ، دیار یه  هه و و بووه رکی پشه کانی ئه جۆره
  .  ئیفشا بکات  و سیستمه تی دزوی ئه پ توانا و پویست ڕواه  به
وان حیزبی ڕی ن  شه  له)و ه پش (ڕۆی   به  کردنه ئاماژه  زاده یوب ڕز ئه ی به که شکی گرینگی نووسراوه به

 ئاشکرا سامپاتی  قی و به  زه شدا زۆر به  لره. کات ڕخواز تاوانباری ده  ڕۆکی شه به   که،   ه دیموکرات و کۆمه
  ت ، بۆیهنرخ چه کدا ده الیه  به ڕه و شه رزیابی له کی بۆ ئه مه ه کی قه دات و نوو ده نک نیشان خۆی بۆ الیه

رم  زه  حای خۆم هاونه ش به منیش به .  جانبداره  چونکهکادیمی بت  کی ئه یه وه ی ناتوانت لکۆینه که باسه
ش  رگرتنی دوژمنانی هاوبه وه ک حزابی سیاسی و که ڕی ناوخۆی ئه بار و ماورانی شه واری ناله ر ئاسه سه له
 ، زۆر ین که کان ده  ڕووداوه  له وه ینهی مژوو و لکۆ وه گانهر  سه  باس له م کاتک که دا ، به کۆکییانه و نا له

و   من ئه دیارهم  به . ین  لی بوانین و تۆماری بکه وه  ویژدانه  و به هرپرسان وستکی به  هه  به  که پویسته
  وه مه که ه یشی بهدوو   ر له ههر  نووسه   ، چونکه کانی داهاتوویشی نییه شه  و به  یه  نووسراوه م م له ڕوانییه چاوه

   .کانی تاوانبار نیشان بدات کراوه وبو ه وت کۆمه هی وان ده و ڕاست و ڕه
ست بۆ  یت ، ده که ه و حیزبی دیموکرات باس ده ڕی نوان کۆمه ر شه سه  له کاتک که ،  یوب زاده ڕز ئه به 
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   له هیکانکی لۆژ یه  شوه  و به   وه یته  باشی لک بده کانی به  هۆکاره پویسته، یت  به کارکی ئاوها گرینگ ده
  وه دا ئه ستی من لره به مه. یت   باس بکه که ڕه شهماکانی  کان و بنه نه موو الیه  ههها روه  بوانی ، هه که له سه مه

م  ئه  بن ، پویسته  نه واشه کانی داهاتوو چه وه ر و نه  خونه  که یه وه کو بۆ ئه  به ، وه  پاساو بھنرته نییه
  ی سیاسی بۆ بکرت و به وه نه و لکدا وه کانی ڕوون بکرته هۆکارهن وا ڕاست و ڕهکی  یه شوه  به ڕانه شه

 )و پشه ( کانی   نووسراوه نھا باس له نھا و ته  ته  کاتیک که ئوه  .ر چاو   به  بخرته نه الیه مه کی هه یه شوه
ن ؟؟  دا ناکه که  کشه نیک له ک الیه وتی حیزبی دیموکرات وه س و که ی بۆ باسی توانین و هه ن ، ئه که ده

  باشه .   وردی چاو لبکه وانیش به کانی ئه  نووسراوه وه هم ی کهال به و   خۆت بده ت به حمه مک زه ئاخر که
ر پتان   هه  ئوه  ؟؟ کاتک که پنرا چییه دا سه ه ر کۆمه سه  به  کهی ڕه  شهو نگاندنی ئه سه  بۆ هه ی ئوه هپوان
ر چاو ال  به ت له که نگه  ته مک چاویلکه ر که  گه پم وایه. کرد  ڕی خۆش ده  ئاگری شه)و پشه(کانی  تیئۆرییه وایه
کان نزیک   ڕاستییه د تۆزک له  ، شایه وه کان بکۆیته سی ڕووداوه  ئه کی سوشتی له یه  شوه  به یت ، وه بده

  . رکی واقیعبین بت  ک نووسه  وه  گرینگه ته م بابه ر ئه سه کانی داهاتووتان له  و کاره وه ببیته
   واقیعی له یره کی غه  سیمایهوت تانه  ده  ، ئوه  که یه وه ئه  ی بۆ من زۆر ئاشکرا و ڕوونه وه  کۆتاییدا ئه له

  کارانه واشه  چهکی یه  شوه پ و کۆمۆنیست به یانی چه ره مژووی جه و ن ر بده  ، نیشانی خونه ه کۆمهمژووی 
  تاوه ره  سه ک له روه هه . ن ی ڕزگاریخوازی کوردستان نیشان بده وه ی کرکاری و بزووتنه وه  ناو بزووتنه له

 باس  گه کانی ناو کۆمه  جۆرا وجۆره ر ڕووداوه سه ری خۆی له زه نهو او  ڕ سک ئازاده موو که م پکرد هه ئاماژه
 ڕۆڵ و  کی ناواقعی له  سیمایه  که یه وه سمیمی ئه  ته ی ئمه ڕزه  به ره  نووسهم م ئه بکات و بنووست ، به

   ڕاستیدا مۆری خۆی داوه  له  که ه تی کۆمه ری سیاسه  کاریگه،  و وه سته  ده  کوردستاندا بداته  له ه خشی کۆمه نه
   . باس بکات ژوو  ئاوهکی یه  شوه  ، به وری تدا بینیوه  و ده وه ڕووداوانهو  موو ئه ر هه سه به
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