
                   بؤ بةأيز كاك سةردار عةبدولَآل      
  عةبدولَآلسةالم 

 دةكري ديي قومرغان، قةرةئةنطوي يان ديي كاين ضايلة لةطةل الدييةكي ئةلَمانيا بةراورد بكري؟ ئايا          
وري يا بةطشيت، ئايا دةكري ثرسياري نةتةوةيي، تواناي دةولَةت، ئابووري ئةلَمانيا لةطةل وةآلت و ئابو

 بةراورد بكري؟ ضي بلَين بة كةسيك يا اليةنيك ئةطةر ، وةك كوردستانلََةت و ئاآلو، يب دةطةليكي ذيردةست
  ؟ابةم كارة هةست

، لةبؤنة جياجياكاندا، "رات دميوكالروشارستاين، مةدةين، سيكو" سويد، بريتانيا، ئةلَمانيايوةك ضؤن
ودة نةتةوةيية كورديش دةيةوي هةمان ئةو سرو  ليدةدةن،ي نةتةوةيي خؤيان)ئةي أقيب(سروودو ئاوازي

 بيب بةخاوةن نوينةر لة نةتةوة يةكطرتووةكان، سنووري خؤي هةيب، بالَويزخانةي ليبدا؛ وةك ئةوان
نةرا ؛هةيبطةوادو قاضاخضي، ين دز، ذن زةوتكةر، بازرطاين ضةك،ضؤن ثةرلةماين ئةم وةآلتانة ثأن لة نوي 

 مرؤظدؤست،تيكؤشةرو و  تةرةس و اليةن و كةسي خةباتطيأاسيست، بازرطاينفاشيست و أ
وي هةر كةسيك  ئةمة قؤناغيكة، لةدةرةوةي ئارةزو.هتد.. بطةن بة ئاسيت ئةو ثةرلةمانانة%100،كوردانيش

   .و دةيب كؤتايي بيت
يان دواكةوتن؟ ئةي ئةركي  لةسةر ئاسيت ميذوودا،ثيشكةوتنة طةيشتين طةيل كورد بةو ئاماجنانة،ئايا 

  ئيمةي كؤمونيست ضيية لةبةرامبةر ئةم قؤناغة؟ 
 وةك  واتة هةرطيز،يشتماين لة خةباين رزطاري نكردووةماركس و ئةنطلس و لينني، بةأاشكاوي ثشتطرييان

ثرسياري نةتةوةيي .  نةكردووة،طةالين ذيردةست و طةالين سةردةستخةبايت  بةيةك ضاو تةماشاي ئيوة
هتد، بؤية ليرة ... ئةلَماين واتة جةنط، أاسيزمكة كؤتايي هاتووةو نةتةوةطةرايي  ئةلَمانيا دةميلة

 ، هةر بةخؤيان و لةهةمان كاتيشداليزم شةرمةزاريية بؤ مرؤظايةيتناسيونا: كؤمونيست و ضةثةكان، دةلَين
  ! خةبايت رزطاري نةتةوة ذيردةستةكان دةكةنثيشتطريي لة 

!. م بؤ دةهينيتةوة)حةميد تةقوايي(ي ماركس و ئةنطلس دةهينمةوة، كاك سةردار منوونةيمن منوونة   
، واتة كريكارة يان بؤرذوا، ذيردةستة يان  مرؤظ بوونيكي موجةرةد نيية-1: يمبة كاك سةردار دةلَليرةدا 

ا بةتةمةن، أةشثيستة يان سةردةست، سةر بة طةلَيكي سةردةستة يان ذيردةست، ذنة يان ثياوة، مندالَة ي
 برسيية -ئاخر ميذووي دةسةآلتدارة سثييستةكان بريتيية لة كويلةكردين مرؤظة أةشثيستةكان-سثيثيست

 بؤ نةهيشتين هةموو جؤريكي ضةوسانةوة، دةيب .هتد...يان تير، ثرؤليتارة يان جووتيار، فةرمانبةر
نة، ائينسانة ثرؤليتارو زةحةمتكيشةكان و حيزبة كؤمونيستةكةيان، بة زةبروزةنط و تريؤري شؤأشطيأ

ئةوة .  ضةوسينةرةكان لةناوببةنئينسانةأيكخسنت، حيزب، ثؤليسي يين و موخابةرايت و لةشكري 
ئةمة . زةمحةتكيشة، هةموو مرؤظايةيت لة جةوروستةم رزطار دةكةنحيزيب كريكاران و جووتياراين 

قارةماين بزووتنةوةي  من لة كوي وتوومة، ماركس و ئةنطلس -2. ميذووي مرؤظايةتييةو هةميشة وابووة
طةالين و كردووة بؤ كيشةي وةآلتاين داطريكراوايةتني؟ من تةا ئاماذةم بة هةلَويسيت ئةوان نةتةو

ئةسثي خةيالَةكامن " من باسي فريشتةم نةكردووة، تا لة-3تؤ ئةمة لةخؤأا ئاوةذوو دةكةي، بؤ؟ .ذيردةست
دةنطي (ان بكةي ئةطةر تةماشاي سايتة كوردييةك-4! دةكةن بة فريشتة)مرؤظة( مةنسوورن،ئةوة ئيوة" دابةزم

بؤتان ) ان، بروسكةكورد، كوردسايت، ئاستايف، نووسةري كورد، كوردستاننيت، كوردستانثؤست، دةنطةك
نةدةبوو ئةو زولَمة لة سايتة . دةردةكةويت، ضؤن هةموويان ووتارو بآلوكراوةي كؤمونيسيت بآلودةكةنةوة

 ،كوردييةكان بكةي و لة دواييدا، من ضؤن ئازادم لة ناردين ووتارةكامن بؤ ئةو سايتة كة دةمةوي
    .ر بابةتيكسايتةكانيش بةهةمان شيوة ئازادن، لة بآلونةكردنةوة هة

بة ثشتيواين طةيل كوردستان : بة أاي من، قؤناغي دميوكراسي لة أؤذهةآليت ناوين، تةا يةك ماناي هةية
لةمة بترازي، أؤذهةآليت ناوين . بيب بةخاوةن دةولَةيت سةربةخؤي خؤيحيزبة كؤمونيست و ضةثةكان، 

هةست سةرشؤأكردن، ضةوسانةوة،  ا دةيبلة دواييد. تريؤر/وةك طؤأةثانيك دةمينيتةوة بؤ جةنط
ي طةيل كوردستان كؤتايي ثي بيت، ئةمةش هةرطيز بة هاوكاري ةئةتككردين جؤراوجؤربرينداركردن، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


سةراين بزوتنةوةي ناسيوناليسيت كورد لة طةل وةآلتة زهليزةكان يان بة طفتوطؤ و كاري ديبلؤماسي لةطةل 
  .وةآلتة داطريكةرةكان ناطاتة ئةجنام

  !كريكاران، كريكاران و طةالين ذيردةست، يةكطرن:  دروومشةش بكةنملةدواييدا، هيوادارم برييك لة
  .طةل ريزو حورمةمتلة
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