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و  تانی بۆ ئمه دووبارهوه لیستک بوخ وه دیسانه ته تیست به منی داوه ندامکی کۆمۆنیزمی حیکمه مک گوایه ئه وه

گرت زۆری  ده ر درکی هه ی کۆمۆنیزمی کرکاری هه رانه م واعیزداده کانی ئه مه راستیدا وه وه،له ته دروست کردووه
له سه ر بنوسین و قسه ی له سه ر بکه ین چونکه سه رتاپای نوسینه کانیان په له ناراستی وبوختان هه به ستن واتا 
هه مان کارکیان دووباره کردووه ته وه که  ئمه پشتر ده ست نیشانمان کردبوو و وه پشمان ووتوبوون عه یبه و ده ست 

چت  وه ده تیست له ه حیکمی کۆمۆنیزمی ستانه ده م به ه م قه م داخم ناچت ئه تان به م شوازه ئاست نزمه گرن له هه
هه ر هۆشداری یه ک که پان ده درت سوودی ل نابینن و لوه ی فرنابن. وه مه کانی ئه وان هه میشه نه ک هه ر زۆر 
به کو ئجگار زۆر هه ده گرێ قسه ی له سه ر بکه ین چونکه هه ر په ره گرافکیان لوان لوه له هه ه ی سیاسی و مه عریفی 

نی خۆمان له  مه موو ته  ههنادات مان پ وه تی ئه م ئمه ژیان فرسه  به،ر بنوسین سه ی له ره ها په یه بت ده وده
رو  فرکه وپرسیار ر هیچ کلوجک به وه ئمه به له جگهرین و ر به سه دا بهوان کانی ئه نامه هل ی جه وه راستکردنه

نده  وه حای خۆم ئه ش به کو به به. . . تھانین  خسیه کانی کۆمۆنیزمی شه عریفیه ه مهره ئاست نزم ی نووسه وه ره راستکه
ندویانه یاخود له واوان ش  ئه م که یان نیشان بده نهزایا مک و ووته و چه زانم که راستی و دروستی ئه پویست ده به

نیازن  وان به وه که ئه مه قتر بکه و راستیانه زه  ئهتوانم نده ده وه ر ئه یشتوون،هه گه نهی تدا ت باشترین حاه
بته   ونهبت م درژ نه که ی نووسینه باره ی قه وه م بۆ ئه نجام بده کورتی ئه به ش ناچارم زۆر وانه هتد ئه...وه بیشارنه

و  زمانکی زبرو توند نووسراوه ی پشوترم به که کان پان وایه نووسینه ره واعیزداده .رانش   خونه بزارکردنیهۆی
ر  سه ش له ک رسایکی گشتی ئمه وه... کردنم بکردایه که پم  و کاره شبوایه ئه ده  بنووسم و نه و زمانه وایه بهب هد نه
م  ه  قهم رده به ق له دا پرسیارکی زه م لره  به،کارهینانی زمانی توند کارکی باش نیه  که بهوه هاوڕاین ئه
ی  ئهق نییه  زمانی ره کارهنانی به ر ئوه برواتان به گه ئه، وه  کاته تیست خۆی قیت ده ستانی کۆمۆنیزمی حیکمه ده به

 خۆ منیش م پیسی؟؟  جنوفرۆشی و دهتی له وه پیه ته یارانی سیاسی خۆتان داوه به نهی  مانه و وه موو ئه بۆچی هه
).. سنادی سیاه ئه( م و ناوی بنم کانتان ریزکه وهین ئامیزه بازاری و ته موو ووشه بم وهه) ئازاد نسیم(ک  کرێ وه ده

شکۆی ڕابوردوی  ی که وه ر ئه به فرۆشن ئمه کیاری نین له رزان پ مه هه مان بهیی خۆتان زهردی و پاکی تکایه بگه
کردووه ئ باشه  تم نه ن که گوایا من ریعایه که  پرینسیپی سیاسی ده ئوه باس له!!! تی له جنوفرۆشی سیاسیتان پیه

 ئمه ر سه ؟؟ ئیتر ئامۆژگاری چی به)ن ناکهجنوفرۆشی ( تی  بۆ ریعایهن؟؟ ناکه) کردن درۆنه( تی ئوه خۆتان بۆ ریعایه
وایه و بۆ   بۆ ئوه ڕهمووجۆره زمان و شوازک چیه هه تی لیل و حیکمه وه ده توانن پم بن ئه م ده  به ؟؟بارنن ده دا
موو ڕگاکان بۆ ئوه  ستان هناوه که هه ده وه به تکه عیه هرج چ مه تتان له رعیه و شه وایه ؟؟ ئه یارانتان ناره سانی نه که

یرۆککی دران  رچۆنک بت واعیزداده هه!! وا نیه ئاواه بت و بۆ ئمه داخراوبت؟؟ دونیای نوسین بانک و دوو هه
دا پویست به  ی لره ئاگایه لی ری هووشیار به ربی و ئیسالمی دا و خونه ت له دونیای عه تایبه یه به درژیان هه

 .وانن شنی ئه چه له ) کۆمۆنیزمی کرکاری(ستانی م به ده ه که قه ین و نیشانی بده وه بیھنینه  وه ناکات نه هنانهونمو
ئوه  و زمانه بدوم که م که ناچارم بهبوی پشووترمدا ووت که ن له نووسینهم                                                   

ن واتا من له ی ده پکم د خۆمه دوناوه انهوه زمانکم به  بههوازکو ش وه زۆر ئاشنان پی ئیتر بۆچی  کاربردووه ئ
 له مخت داوای لبوردن م پش وه ه بهڕ م حاد و به که یه که زمانه  ههوه رکی زیادم به ده  ؟؟ی س بوون پ واقه

رگیز و بۆ  م هه دوم به و زمانه ده ش به م جاره م که بمبورن وا ئه که ران کرد ئستاش داوای لبوردنیان ل ده خونه
تی و  سایه و که واوی ئه وه هاتن داوای لبوردنتان له تهر کاتک ئ م هه یه داوای لبوردن له ئوه ناکه ک ساتیش چی یه
نگانه  و کاره نه تان له فره کاتک هاتن نهر  هه ،ن وه کردبوو هم ده تی و درۆتان به وکایهکه پشتر ستان کرد نانه الیه
یارانتان  تان به نهم  که له مژووی وهناداتان  ورانه ه گه ههموو ههو  ر کاتک هاتن دانتان به که کردوتانه ، ههکرد



ی  وه ست و ب ئه ده متان گرته ه ر کاتک قه کانتان دانا، هه ر کاتک هاتن پرنسیپکتان بۆ نووسینه ، هه  وه ته انهت داو
ی من  و زمانه ، ئهدوم تانن ده گه رخۆ له سه رم و له زمانکی نه و کاتیش من به هتد ئه....ن بکهس  که تی به ب حورمه

منیش ناچارم  ب بن له نووسیدا ده تا ئوه وا ب ئه هه ن ب  م به ن به زی پ ناکه م و ئوه حه که زوی ده ئاره
                                     !!!.کانتان بگرت ستداره هه ماره نووسم که ده و شوازه ده رتان بنووسم به سه  لهرکاتک هه

                                                                        
بواری فیزیکیدا  ی له وه له م یاسایه جگه ئه) یه کی هه یه وه موو کارک کاردانه هه( یه ده کی فیزیاوی هه یاسایه  

ی  م یاسایه کاری خراپی پشینه پ ئه  و نووسیندا راست بت، بهکانی سۆسۆۆژیا یدانه کرت له مه ها ده روه ته ههدروس
رم نووسین  سه شنه که له و زمانه خه ش بۆخۆی بووه هۆکاری ئه مه قی الی من دروست کردووه ئه یکی ره وه ئوه کاردانه

!!! تان   به گبه  ههستیشدا زانکانی بواره کو له وارن به بواری نووسیندا کۆه ک له هن کدا که یه ڵ ئوه گه م چی بم له به
وه ، ئیوه  متان بدامه می گوڵ وه وه  تا من بم و به تاننووسی دا نه ر ئمه سه ت له ۆگ و شارستانیه زمانی دیالئوه به

 ربکات ده  بهکیش ناتوان خۆی لن  و الیهس نه و هیچ کهتی ژیا مه سونه  ئهن شی بده که بت باجه و ده زمانتان پیسه
.!!!                                                          

کان له  وره گه دا که بیریاره عریفه کانی نووسین و مه بواره  لهمکی زۆرین رهه ش ئمه شاهدی به مانه موو ئه هه ر له ده به
کانی نوان   رموگوره ووتووژه گه. کارهناوه   زمانی زبرو توندیان بهوه کانه  نادروسته وسته هه و هو نجامی کاردانه ئه

ی هربرت مارکوز  که خنه و زمانه تونده گا، ره ڕوبردنی کۆمه م و به تی سیسته ت به چۆنیه باره سهر و مارکوز  پۆپه کارڵ
ت به  باره ن و فرۆید سه، ئایینشتاییگا  ئاوگۆرپکردنی کۆمهت به چاکسازی و  باره ر به ئرک فرۆم سه رانبه به
ئابووری سیاسی ، و ت به سۆسیالیزم ودیموکراتی  باره ، موسی غنی زاده و کاتو زیان سهتی مرۆڤ  سایه رانگزی که شه

حمد الھونی و حسین بی، م ره لگای عه لمانی کردنی کۆمه نی و عه ده ت به مه باره جۆرج طرابشی و محمد عبدالجابری سه
 کانی قلیدیه  ته په  ، عفیف االخضر و چه1967 بی و شکستی سای هر ت به بزاوتی ناسیونالیزمی عه باره الھیکل سه
وه داناوه که  دانیان بهورانه   گه رو بیریاره م نووسه موو ئه هتد هه.... ت به دیسپلینی حیزبی  باره ب سه ره دونیای عه

ر  سه ندی خۆیانی له زامه ل و رهی  که مه بدونزمانک تر بووه وای ل کردوون بهسانی   کهرکردیویست و کا وه هه ئه
ی نووسین ب  وه ر کاروکاردانه سه ران و بیرماندانی دونیای فیکر بت له نووسه ه  بیروبۆچوونی که مه ر ئه گه  ، ئهبت نه

ر شوازی  سه تی به ریه  کاریگهسانی تر خراپ و ئاست نزمی کهد و  کاری بهکو منیش  کی ئاسایی وه گومان بۆ کابرایه
لیل بۆ  ده ش ناکرت بیانو مانه موو ئه رچاوگرتنی هه به له م به به                         .ه ج ده نووسینمدا به

دا توندبین که  و شونانه سته لهکو پوی ق و توند بت به و نووسینمان رهموو کات زمان  بت هه  که دهوه وانه بھنینه ئه
 بین  هخشند رم و نیان و به ش نه بت ئیمه رمی کرد ده ویستی به نه پشدا که و شونانه یه ، وه له پویستی به توندی هه

ی  فه لسه ر فه وه سه ڕته گه کانی ده گه که من پم وایه شاڕه) تسامح(ی لبووردن  فه لسه کیترین تزی  فه ره سه... 
 که  کاربھنه و شونه به ئهرمی تا  یی و نه خشنده  لبووردن و به-:ت  یه ده فه لسه و فه ک خۆرئاوایی ئه تی نه ۆرههخ
زمانک نووسیومانه که   و به وتمان کردووه سوکه  جۆرک هه ش بت ئمه به فییه لسه م مانا فه به... ی خۆیدا بت ج له

و زمانه  رانیشن به ر دگران و نیگه گه خۆ ئه. ن  و شوازه ی ئه قینه ری راسته مھنه رهه به) کۆمۆنیزمی کرکاری(خۆدی 
 هیچ  من و نه ی چیتر نه وه بنن بۆ ئه داکانتان ه هه  بخشنن ودان بهداوه تکایه چاوک به رابووردووتان ی ئمه ئه زبره
خۆم  حالی  بهش  بهوا من ئهکانیشتان دانانین  ه ان به ههر د گه ، خۆ ئهنووس  رتان نه سه و زمانه له سکی تر به که

                                                                                     .رتان بنووسم سه ئاسا له شتهیزمانی فر ناتوانم به
ی خۆشتر  تا بنووسن گومان له نوکته تھا هه هخسی ستانی کۆمۆنیزمی شه ده م به ه راستیدا قه له                      

ر  به ، لهن  کاندا دیاری بکه ر مرۆڤه سه ی به وه نگدانه هکردن وڕ ی نووسین و قسهی ناتوانن زمان وه ر ئه به وان له  ئهبت ده
ک  مووی وه  بۆیه ههر وه هه نه کردن لک جیابکه ونووسین و قسه وه وان بیرکردنهندی هاڕمۆنی ن وهی ی ناتوانن په وه ئه

ی  ن ڕێ مه  ته وجدیمه ژیان ر زۆر به ، ههنووسن  وا ده هه ی ئینشائی پ له قسهن و  که ک ده یه ڵ به چشتی مجور تکه
و  ر ئه گه چونکه ئهوه  ینه تیست راست بکه کانی کۆمۆنیزمی حیکمه وره گهو  به ه قه موو هه  که هه اتمان پ ناد وه ئه

یه  م نی موو کاته و هه ن ئه ڕه بنووسم و منش بوا بکه یاها په وه ده مه المک که بتانده ر وه بت بۆ هه هین د کاره بکه
م و بنووسن ئوه مژووی  ه  قه نه ست بده و کات ده  ئهمک فرببن  و که وه بخوننهمک  ر بۆیه تکایه بۆن که هه

 و وره ه گه هموو ه و هه  ئه تنه که ده وانه ر وانیه ئه گه وسین ئهک نو  کردوون نهفری دارشتنی شیعاراتیسیاسیتان 
و نووسین   ندی یوه په ی له سه  مهبۆرحالدا هه له                                                       .وه  نووسینهی  کووشندانه



م  ین ئهزایانی دونیای نووس وه زۆر زاناو شاره که هر ی سه تیان به ریه و  کاریگه دووانه م و دیالیکتیکی ئه وه بیرکردنه
) ریداژاک د(دا پویسته ئاماژه به  انهه نووسر و که م له نو ئه  کردووه بهوه و تاوتوێ ته ر کردۆ سه یان به ته بابه
یای نووسین دون. جیھشت مانگی رابووردوو مائاویی لیکردووین و ژیانی بهوه  کی زۆره یه ژاره ین که به په بکه
نده  م بیرمه کانی ئه که که نرخ و به یه بۆ تزه به  هه وه رانه گه ویستمان بهیه ، زۆرجار پ یه وره م کابرا گه رزارباری ئه قه

زی  گه ندی و هاوره ه یه و دواجاریش په وه شنینه یان وه و دواتریش هه وه کان بخونینه قه ی بتوانین تکست و ده وه بۆ ئه
کانی ئاخاوتن و زماندا   بواره له) سرسۆ دێ(ها  روه  هه.ین و شوازی نووسیندا ئاشکرا بکه وه وان بیرکردنهنی له

.ین ماشای بکه کی گرنگ ته یه رچاوه ک سه کرێ وه  و ده یه ستی هه کی باده توانایه                          
بیریاره دوو م  کانی ئه ژر رۆشنایی تزه که له اتم پ ناد وه ئهی  سکه ڕێ رته م نووسینه به ی ئه واره وه قه داخه به
ری   خونهتوانم بم نھا ده دا ته لره. م  ربخه تھا ده خسیه ستانی کۆمۆنیزمی شه ده م به ه واری قه خونده یه نه وره گه
رچی زیاتر  وه هه وشه وه له) رسۆس و دێژاک دریدا( کانی نرخه رچاوه زۆر به وه بۆ سه ڕته توان بگه ئاگا ده به
ئاست  من له. یدانی نووسیندا  بت له مه  بۆ ئاشکرا تر دهتیستی ی حیکمهستانی کۆمۆنیزم ده م به ه اری قهو خونده نه
ی  ئه( بم توانم ک رۆسۆ ده نده وه وه ر ئه کاری ههرانی کۆمۆنیزمی کر ی واعیزداده توانایی فیکری م نزمی و ب ه قه

                                         )...زانت درووست کردووه  رهایکی نه وه خشنده چ بوونه و به وره وشتی گهسر
و  ننه ئه م بژه دهسانک بن  خیر که بت ئه وا من پم وایه ئوه ده ئهرخ  ل وگفتوگۆی هاوچه ده ی جه له سه مه ت به باره سه
ن  یه که ئوه خاوه یه و راستی ری ئه واهده گهیارانی سیاسیتاندا ڵ نه گه لهتان کان ی چونکه ملمالنیوه  ته بابه
                         !!نگی شارستانیانه رهه تکرماندنی فهتی پکردن و  ندن له زمانی سووکایه مه  وه کی ده یه نجینه گه

                                                 
چاوی  ن و به که یاندا برزی پنه گه کانتان له یه یرگیر کاتی ده ما له نک ، هزکی سیاسی نه ک ، الیه تییه سایه که

ژوویه ئه. ڕوانن ی نه سووک تو ته ختی ته شه به کی ره وه میی سیاسیتان  وێ ئایینده تانه ر ده گه  ئهوه ، وانتانه  ناوچه
ئوه کتان کرد  ی به خه یه تی حورمه موو ب و هه وه له ز ببنه یه پاشگه نگ نی درهر ئستا  وا هه ئهبت  دارتر نه که له
ستانه  پاڵ ده کی درژ لهن مه  که تهن و کردتان که سانکی ده که کو به بهن  که ی خۆتان ده ره سانی ده که  ئیھانه بهک نه

کان ، پیاوان رژمی ئیسالمی ،  یه نی ، خوردادیبا الل تاه ی جهر  ، نۆکهعس پیاوان به (نچی پتان ووت بوون که
 ) هتد ...کان  یه  خسروشاهیکانی بۆرژوازی ، حزب اللھی ، یه یالی خۆشخهنگرانی مھتدی ، افرازات ،  گرا، الیه توطئه

ی ئاست نزم   و قسه ها ناوو ناتۆره نده توانم چه ده م   لهتاندایانی خۆ  هاوڕێ  که ئوه بهیه جنوفرۆشی تر ههو        
کی قاییمه  یه وه چ ڕووی کانی ئوه ، ئیتر ئه شه ه  ڕ  نامه گه له بهوره   گهروارکی  له خه وانه مشتکه  ئهم دا ڕیزکه لیسته

توانن  ده .. کار بھنی  بهه گه تان له  زمانی شارستانین  که  ده سانی تر  که  داواش لهچی کهدون و  زمانه دهو خۆتان به
مان بن ئهپ ستا شیوه کهی رخه و زمانه هاوچهکی ئه ن له که نی بۆ ده  ئک  حهم دونیادا خۆی  چ سووچشار دابوو کات

وتنه گفتووگۆ  کهزمانکی همن  یانک به ؟؟ هاوڕێهنا  کارده  بهی  جنوانهو م زمانه بازاری تان ئه که تی یهرا هبه ڕه
نگی  تانتوانی ده م ئوه نه  نووسی بهانکانتانی وته ته چه ر سیاسه سه یانه له تان به دیدکی سوسیالیستی گه له

ئیتر !!! یه داتانباران  نزم ههنگ  رهه فهی  رچی قسه ن و تووشی هیستریا بوون و هه خۆتان قبووڵ بکه یار به جیاوازو نه
جنوبوون  ره ری شه پشخه ست دهن و شکی چه  ڕمیشه ن ؟؟ ئوه هه رخ بکه لی هاوچه ده ئوه چون له ڕووتان  دێ باسی جه

                             !!!.عسوم   مه          سانی که ن به که  خۆتانمان ل مه ن ، ی بده که  باجهستاب ئ واته ده ده که
دایه  وه وی ئه هه لهم و دایم  هرد ههحککع                                                                                         

.. گای عیراقدا  له کۆمه و گوایه ئمه هیچ بوونکمان نیه بکات ) کان کتی کۆمۆنیسته یه( ی  بوونی ڕکخراونکۆی له
 م به!! ن  به ستی بۆ ده میشه ده  ههو حیزبه  ندامانی ئه ران و ئه  ڕابهی کارانه واشه وه چه و هه ککه له ش یه مه ئه
ی  ترک له نووسینگه د مه ند سه تان چه که یه  حیزبی ختی عیراقه بنکه  پایته ی که غدایه  بهی شارو لهرم بتانگرێ  شه

                                 !.؟ ڕادیکاڵ و کۆمۆنیست نابینن  تری خۆتان هیچ هزکی  له جگهئیتر بۆچی،دووره وه  ئمه
                                                                           

ن خۆمان  ک میزه ینه خۆمان و وه ین و فووبکه ین ستاییشی ڕکخراوی خۆمان بکه هکوو حککع نای ئمه وه
ز  واکانمان وه  دیدو بۆچون و کاروکردهکانمان و یه وسته سیاسی  ههرکردنی پوهنگاندن و سه کو هه بهرین  وادابه هه به
نین بۆ الیه ده له همه به                .ر بکات سه ری له  که خۆی دادوهم نی سی راسته ئ کی بچووکینکخراوڕ  

هزمان که مه کاریگه ریمان له سه ر شانۆی سیاسی الوازه   به م هه موو ئه مانه  ناکاته  ئه وه ی که  حککع ده ی بوونمان 



هه ر نه بت!! ئاخر هز بچووکی و نه بوونی موته قی دیارده یه ک دوو شتی زۆر جیاوازن . به م حککع 
                                                                .کات      دهو  تکه م دووانه   ئه و دوژمنکارانه ست هنق ئه ستی ده به

  وابت پو  ی سیاسینک  الیه  بهت بدات قیانه  حه یتوانیوه ه نیی و هزبچووکی وره زگههش بم  وه  ئهب دواجار ده
حزابی سیاسی  مژووی ئه... چت رده  ده وه وه تی ئه سه ژر ده ها له تی ره قیقه و حه کانه ری ڕاستیه نته خۆی سه

  !!.رو تۆتالیتار بوون رکوتگه سهش  هنده  دهچی و که بووه تی هه یه  کۆمه نیروویهزوها نده  چه  که مان بینیوه وره زۆرگه
کتی  یه(پمان وابت دا هاوڕابین  ڵ ئوه گه  لهم با بۆ ساتک به                                                

کۆمۆنیسته کان)  بوونیان نیه  له  گۆره پانی سیاسی عیراق!! باشه  ئه گه ر بوونمان نیه  بۆ شه ری کۆنه  قینمان له گه ڵ 
ده که ن ؟؟ ئاخر بزانن شه ڕ له گه ڵ بووندا ده کرت له گه ڵ وه هم و شه به حدا ناکرت!!!.                             ئه گه ر 
بوونمان نیه  بۆ ئه ندامانی مه کته بی سیاسیتان به زمانی بازار وجنو وته وهین ئامز وه ممان ده داته وه ؟؟ ئاگاداربن 

 م زمانی س به. مندامکی ند ئه  واتا چهسیاسیتان بی کته ندامی مه ک ئه بی سیاسیتان نه کته ی مهندامان ووتم ئه
                                                                     !!. یان کردووه  قسه  ئمه ر به رانبه  به دنه و داخ له دوژمنکارانه

                              
  له   که ییکم نیه حای خۆم من کشه شبه وا به ین ئه گا ئاشکرای بکه  کۆمه به ڕووزتان کرد ر حه گه کانیش ئه وریده  مه وه

ندامانی حککع   بۆ ئه  بوونمان نیه ر ئمه گه ئه...  دواوون ڵ ئمه گه  له و زمانه تان به رزانه  به هندام و ئه چ شوینکدا ئه
ک مۆدرن لر مود سه کانی خۆیان له  نووسینه یانی ئمه کاتدا هاوڕێ وه له نه ده ممان ده  ئامز وه له هزه  زمانی مه به
تان  نه الیه مه ی تیژو هه خنه  ره کهنک  تی و الیه سایه ر که ر هه رانبه  به چت ئوه ده م پ رخ بنیاد نابوو؟؟ به هاوچهو 
ت یه ده لره کسه گر دوود ک به ویو بنسیپهیچ پر م بده هل و بازاری وه  زمانی جه  ب ی  و زمانه ، واتا ئه وه نه
                                                  !!.  خونتان بووه ڵ به ی شیری سیاسیتان تکه تره م قه که ڵ خواردنی یه گه له که

                                      
کانی بای راستی  نه الیهو ل هز  گه  له  ملمالن و رک رانبه  به وته که  کاتک ده یه وه کی حککع ئه یه ندی هتم تایبه
و گرت  کانی داده کان و پالتفۆرمه ت بوونی شیعار و داواکاریه  قانیه ر حه سه  توندی پ له زۆر بهدا  کاتهو  گا له کۆمه
   گوایه  کهتا ناد  وه ی ئه ره قه  هیچ جۆرک خۆی له  به  وه وه  پشه رته  به که النیهدا ملم یه و ئاراسته وت به یه ده

ر  گه زانن ئه  باش ده  چونکه یه ری عیراقدا هه راسه سه یان له و نووسینگه ها بنکه نده  فراوانن و چه تی یه حیزبکی کۆمه
. ڕه  ر به  سه وته که یان ده ڕه ی ژر به وه بت و ئه شف ده یان که که سته ن زوو ده  بکه ئامزانه غه  زل و موباله و قسه ئه
گا  کانی کۆمه پ و کۆمۆنیسته  چه تیه سایه و کهن  تکردنی الیه رک و دژایه انبهر ه ب وته که م حککع کاتک ده به
  ن ئمه کان ده  کۆمۆنیسته یاره  نه  به وقیژنن و ده وه جونه  ده وه وستی پشوویانه ی هه وانه پچه وکات ڕک به ئه

 و  شه شه گه و ڕووله ندامانمان زۆره  و ئه وه ته گای گرتۆوه موو کۆمه رین و چاالکی سیاسیمان هه راسه رینی سه حیزبکی به
 هیچ  ن ئوه ان دهیاراکانی  نه پ و کۆمۆنیسته  چه ش به وه  و زوو زوو ئه یه ری عیراقدا هه راسه سه ی حیزبیمان له بنکه

مه ریک ناکه خه   وهنین و خۆمانتان پزهزلر  رانبه چین به  ده ین و ئگا ده کانی کۆمه ھ له وانه م قه ئیتر ئه .  وه ستینه وه   
کدا یه به و ب مووناسه به موو موناسه هه       . وه نه ده                                                                                

                                                                                                                                                         
ن کۆمۆنیستانی  الیه  له  که وه  بدزنه  ڕادیکاڵ و مارکسیستیه خنه هو ر موو ئه  هه وت خۆیان له یانه  ده م جۆره واتا به
کی و فراوانی چاال   به ناچار ئاماژه  به  بۆیه یان نیه وه م دانه ی توانای وه وه ر ئه به گیرت ، له  لیان ده گاوه کۆمه
 –کان  ته  سیاسه–کان  تی شیعاره قانیه ر حه سه  له ن قسه  نایه مجاره ن واتا ئه که یان ده که یبهجا  عه حیزبه

ن  که تی جیاوازدا یاری ده ر دوو په سه گا له پ و راستی کۆمه ر چه رانبه ک کاتدا به یه ن واتا له کانیان بکه وسته هه
                                                                                    !!!.فاقی سیاسی زیاتر ی ن  له گه ج ش هیچ نیه مه ئه

   
ها  زاره  هه  و به یه وره تی گه یه ری و دامن کۆمه راسه  حککع حیزبکی سه  دابنن کهیم با بۆ ساتکیش وا به
موو  م هه هتد به... کات  ست ده اودهتس  ده ووت رناکه زاری به ند هه  تیراژی چه کانیشی به وه  و بوکرا یه ندامی هه ئه
ر  سه  لهوان وستی ئه ی هه وه  ئه ناکاته، بت  کانی ئایینده  نادیاره ڕۆژهی  وه ره  حککع رۆشنکه ی که وه ه ئ  ناکاته وانه ئه

و  ی ئه هو  ئه  ، ناکاته ڕوه روات به ر هی دروست ده سه وان له ی ئه که  حیزبهی وه  ئه ، ناکاته   پوانه کان بکرته دیارده
حیزب بۆ                                                                                                  !!!.بت  مکا رنه  سته حیزبه



تدا  ت و حیزبیه دونیای سیاسه ر بت له سه  ئستاشی له وه خته وه ساتهو  له یه ی ڕۆژگاری مۆدرنیته و زاده خۆی دیارده
تی و  یه رفراوان و کۆمه ر به ورانی هیتله  دهایمانی ی ئهفیک و ناز شه هی حیزبی ب ین هنده هیچ حیزبک شک نابه

و  کانیان به و نووسراوه ، بوکراوهبوو ندامیان هه  ملیونھا ئه کو به زار به ها هه ده  سه ک به ری بووبت نه راسه سه
و  ها بنکه یه  ده ، به وه کرایه ها بوده تیراژی ملیونه  به چی ڕۆژانه بوو که  هه وکات که ئهی  وتووانه دواکهته  ئیمکانیه
موو  و هه  به  که یه وه م مژوو شاهدحالی ئه به... بوو و الدکاندا هه موو شاروشارۆچکه  هه  لهانی جۆراجۆری نووسینگه

ستی ستالین و  ر ده سه فیک له شه چی حیزبی به یان بوو که  هه ی که یه وره  گه  فراوانه و دامنه و به تیه یه کۆمه ڕیزه
کان دروست  میزاده  بۆ ئادهانساتکی رگه چ مهتی کرد ،   مرۆڤایه کیان به هی سابی ریش چ قه ی هیتله که یه  نازی حیزبه

  و لۆژیکه  بم ئه یه وه ستم ئه به دا مه هتد لره.. کان کرد ،  میزاده ی ئاده  گیان و الشه کیان به کرد، چ درونه
   گوایه  که وه هیت  و دهی وانی سواو ده ک قه  وه میشه  و هه  گرتووه وه سیه ده به) کۆمۆنیزمی کرکاری(ی  ترسیداره مه

وان و  بدات به) ت وایه ره(ت  رعیه ی شه وه  ئه ناکاته)  یه  واقیعدا وا نی  له ه دیار که(تین  یه حیزبکی فراوانی کۆمه
و   ئایینده  له و حیزبه ی ئه وه  ئه ین ، ناکاته بوی بکه بت ب مشت وم قه رچووبت ده  ده وه وه  ئهوی مه ه قه رچی له هه
  کدا که ئستایه تیست له ی حیکمه یبهجا  عه هو حیزب  ئه هچونک!!!. مکارو تۆتالیتار   حیزبکی سته ی ڕۆژدا نابته سبه

  نوورک به چ ته )  ته حمه  زۆر زه که ( یاندا وه ی ڕۆژی فراوانبونه  سبه  له ی باشه ت ئه  تۆتالیتاریه ه بارگاوین بهیچ نین
  ک له  زۆریه  که وه مه اگادار بکهرز ئ ری به تی خونه ی خۆیه دا ج لره. ؟؟!!ن  که رم ده یارانی سیاسی خۆیان گه نه

  تکی زۆریان له ک و نزیکایه ر یه  سه وه چته ت ده کانی تۆتالیتارییه کییه ره سه   تزهکانی  کۆمۆنیزمی کرکاری و تزه
  که ردوو تزه ی ههخا دا خاڵ به  نووسینه م کورته  ناتوانم له  که ی باسه وه بوونه ر درژنه هب م من له به ...  یه نواندا هه
راوورد  کانی کۆمۆنیزمی کرکاری به کیه ره  سه توانن بچن هه ری هژا ده  خونه  بۆیهم ، ست نیشان بکه دیاری و ده

ئاالن تورین و حنا ارندت  (  وره ری گه ردوو نووسه  هه ی که مایانه هو بن ت ئه تایبه ت ، به ماکانی تۆتالیتاریه ه بن ن به بکه
 کۆمۆنیزمی کرکاری بارگاوی  وێ که که رده تان بۆ ده وه یی و ساکاری ئه  ساده وکات زۆر به  ، ئه تنیشانیان کردووهس ده )

و  ی جۆرکی تره که یه تی یه  کۆمه ک باره م وه کوو تز به نھا وه مایان ته ئه. ت  تزی تۆتالیتارییه  به و ئاخنراوه
کات   ده وه ها کۆمۆنیزمی کرکاری زۆر جار شانازی به روه هه                                     . مان نیه مجاره تی ئه بابه
دی نووسینی  ه ها موجه نده ئاخر خۆ ستالین چه ...  یه یان هه ها ڕۆژنامه یه و ده ها بوکراوه ده و سه ها نووسراوه زاره هه
نگ یل سۆ ئ ، کیم یه رگی نووسینی هه ها به یه کان ده  لھاتووه سته ده م به ه  قه کک بوو له بوو ، ماوسی تۆنگ یه هه

  رو ووتاربژه  نووسه کک بوو له ر یه  ، هیتله وه کرده وی و ئاگری ده  زه وته که ده دا نهمانی خۆی  زه کانی له نووسراوه
ناوم ی  سانه و که موو ئه م هه  هتد به... ک نووسراوو کتیبی نووسیوه ق بایه فله مانی خۆی ، میشل عه زهکانی  باشه

   مرۆڤه یان له دهبری کوشن ت خوقاندو زه ریه شه مکیان بۆ به نه هه شی و جه  ڕۆژره  هۆیهکانیان بو وه بردن کاروکرده
کان دا  وتووخوازه شکهئازادیخوازو پ....                                                                                        

 پراکتیکی  وه کو ئه خات به رده  دهکان  بۆچوونه ڕاست و درووستی  که یه روا نی  نوسراوی زۆرو ب په وه  ئه یه م پ به
و  ها بوکراوه یه ن ده ر کۆمۆنیزمی کرکاری خاوه گه  ئه م مانایه به... دات  کان نیشان ده  دروستی بۆچونه  که یه ڕۆژانه

ستی   ، هه کردووهتی   مرۆڤایه تیان به وان سووکایه  ئه  که وه  بشارته وه  ئهوا ناتوان ت ئهی تریش ب ها نووسراوه ده سه
                                                                                              .  و ب ڕزیان نواندووه ئینسانیان روشاندووه

                   
کی  تاترین مافی خه ره وی دابینکردنی سه ی هه  ئاراسته ی له و ریفراندۆمه  ریفراندۆم ، ئه ت به باره  سه وه دیسانه   

  نھا به شتان ته هو ئه !!  یه کتی و پارتی ستکردی یه ی خۆتان داو ووتان ده ته عنه ر له  به چی ئوه کوردستان بوو که
                       .دا  یه وه و جونه بوون له ندی نه سووراوانی ناوه کی و هه ره  خۆتان هزی سه چونکه کرد  وه خاتری ئه

و  ت له سیاسه !!ن  ت تناگه  دونیای سیاسه  لهتیست ستانی کۆمۆنیستی حیکمه ده م به ه قه                                    
وێ  یانه کان ده  جۆره جۆرک له کان به یه  سیاسی نه موو هزو الیه هه  گاکانی ئمه  کۆمهشنی  چه ی له گایانه کۆمه

کان  یه  سیاسی نه ، الیهدات  ده رهه  سه  کهن تی بکه یه کۆمهری  ماوه جهکی  یه وه بزووتنهو  وه  جونه ر جۆره قۆرخی هه
ی ارگاوو بخۆیان حیزبی  پاشکۆی  نه کان بکه یه ری ماوه  جه  بزاوتهووم روان هه  ب پهوی هه  له وه موو جۆرکیانه هه  به
   که یه گای ئمه تی کۆمه ی دونیای سیاسه وره کی گه یه ردو به  ده مه ئهسک  رته  ڤایرۆسی ئایدۆلۆژی به ن به بکه
ی  وه ، ئه ی دروست کردووه گایانه و کۆمه تی ئه یه مهبونیادی کۆ  و یه ههمژووی و یی   بۆخۆی هۆکاری ریشهش مه ئه
وان   ئه چونکه  یشتایه ی الی خۆمان تبگه یه تی یه  کۆمه فه لسه م فه ئاسانی له  حککع زۆر بهبوایه  بیم ده ستمه به مه



کانی  یه ری ماوه موو رکخراوه جه بوو قۆرخی هه  نه وه ی ئه ئه !!  یه  قۆرخکردنیان هه وژمونکاری زمونکی باشی هه ئه
رخی   مژووی هاوچه له  پشنگداره خاکی  کهی  کتی بکارانه یهو   ئه . کردتانی رابووردوو ده کانی سه ته وه ی نه یه ده

 واوی ستی تهحککع وی!! ناچوون ڕۆیی  دای فه و مه ره  به حككع سیاسی هۆی چاوچنۆکی چی به  که کوردستانی عیراقدا،
رایی  ژموونگه  دیدی هه  له گهش ج مه ، ئهموو قۆرخ و کۆنترۆڵ بکات   هه و کات کانی ئه ریه ماوه  جه  وه خراووجونهرک

کتی و پارتی  ن یهی ن کاتک ده  تناگه وه ر بۆ لهئیت.   یه  نی بت شتکی تر  خۆمان نهتی الی دونیای سیاسه
ی حیزبی ن الیه  بتایکی جوان و ره تی بکاران سهک ک یه ر وه ، ریفراندۆمیش ههی ریفراندۆمیان کۆنترۆڵ کرد وه بزوتنه

،  )کتی بکاران کرد  یه  ڕابووردوو چی له حککع له(  نجام ره خیل بوون تیایداو سه کان ده م دواتر هزه  بهبوو هه
  وه ئیتر ئهن   تبگهوێ ر ناتانه ر هه ش گه مانه  ئهموو دوای هه ... رد برد مان ده  هه کتی و پارتیش ریفراندۆمیان به یه

                                                             .  شتنی خۆتانه م تگه  گرفتی که یه گرفتی من نی
وتن و  رکه نھا بۆ سه ک ته  نه  من پم وایهم  حیزب دروست کردن بکه ک له یه ند قسه  کورتی چه  به وه ها دیسانه روه هه
  ی بتوانین له وه  بۆ ئه یه  هۆشیاری هه  بکی باش له کانیش پویستمان به ت بۆ شکسته نانه کو ته  بهکان کردنه شه گه

رک و  م ده ئه کۆمۆنیزمی کرکاری  وه داخه م به  بهین بگه کانمان تکش  پاشهو  شکست ی رچاوه هۆکارو سه
ک بۆ  یه وه  و تاقیکردنه ستمایه  ده بیکاته ت وکان ببین  شکسته رگیز ناتوان سوود له  هه  بۆیه یه ی نی یه هۆشیاری

   به و ڕابووردووی خۆی ببین وێ سوود له ن نایهی ناشتوان یاخوود راستر  ب ، وه  نگاونانی تازه و هه وه سانه هه
و  نی ئه ر خاوه گه  ، ئه وه کاته  نه کانی دووباره ه مان هه  و ههنی سیاسی خۆی بکات مه یری ته  سه وه چاوکی ووردوکراوه

تیستی   حیکمهرائیبی و حیزبکی غه  و  کوشنده وره کی وا گه یه ه  هه وته  بکهبوو ده  نه وه  ئه بوایه  یه سیاسی  ووردبینه
  وه یه فانیعیرو نگی  رچاو ته  به  نابت به ر حادا من پم وایه  هه له                                 !!.کرد ده دروست نه
 وتر ری هراس سهو تر  ندکی گشتی هه و فراوان و ڕه کی تازه یه بت جیھان بینی کو ده بهر دروست بکرت  حیزب هه

ی حیزب  قینه مھنانی ڕاسته رهه  بهی و ڕگاو میکانیزمانه و ڕچکه بت ئه ، ده بت ترمان بۆ بینای حیزب هه تۆکمه
   خۆمان بهوه ینه رینتر بکه ئاگاییمان به رک و  دهش بت ئمه کانی ده  ئاوگۆرهانی ژیان وی فراو  پوانه و به وه بدۆزینه

 وتن  پشکهو  به هکانمان ی تروانینه وه کردنهد زه مه ده به مان پویست وه ستینه به کان نه تووه هه  ووشک ئایدۆلۆژیا مکه چه
 خاھایکی  وانه  ئه وه ی منه  ڕوانگه  له ر بۆیه م دن ، هه رهه گادا به ناو کۆمه  له ی  فکری و ماددیانه و توانازانست و

و تر  ی تازهبت دید و جۆرک رچۆنک بت ده ههکرت  ر نه سه  ناکرت چاووپۆشیان لبکرت و ئیشیان لهگرنگن
توانای  زم ناکرت و ههکان  تیسته حیکمه بۆ  م قسانه  ئه م دیاره به.  وه سته  ده ینه ت بده یه  حیزبی  لهتر یانه  شارستانی

 و مل  زۆره  و به وه  هۆکدا کۆببنه  بوو وای ل کردن بچن له ییشتنه گه م تنه ر ئه  ههی  ل یه ییشتنیان نی تگه
 هیچ ی جیبه  عه و حیزبه ئه!!! بنین حیزبی سیاسی  ن و ناوی ل  دروست بکه ره مه کی سه یه  دیارده یانه ری گه ئیراده

رستی  س په ت خوازی و که سه م ده دایک بب به کرابوو تا له کانی ژیانی دابین نه یه کی ره سه  یه  پداویستی ک له یه
و  ن بکهوت  سوکه ر خۆتر هه سه مک له هو ک مک ووردبینانه کهیھشت  نهو رچاوی پ گرتن   سیاسی بهیت یه و نرجسی

ی  که جیبه  عه ش حیزبه ده                                                             !!!.  وه شنه و چه  داوی حیزبکی له ونه که نه
خۆیدا گرفتک  له  خۆی وه بت و ئه  بوونی ههداحزابی جۆراوجور  ئه لیستی کی دوورودرژ له یه تیست بۆ ماوه حیکمه

 بت  هو می ئه که یپوری یه  ، حیزبک شه وه گیرسته  کوێ ده  له  حیزبهم م ئهنجا ره  سه که  یه وه کو شاگرفت ئه به  یه نی
تی سیاسی  سه  ده شک له پچرینی بهخاتری دا و بکات به ست تکه  هزی سیاسی دهرسترین په ریان و کۆنهڵ حج گه له
           !!. ؟؟ بکرت و حیزبه  لهو رووناکش  کی گه و چ هیوایه   مرۆڤ دوستانه چ ئومدی وڕوانی چ چاوهبت  ئیتر ده!! 

  که رکوکیش ، کیشه  ئینسان بوونی که ت به باره سه                                                                                  
 م شیعاره ری ئه  پشت سهکانی هت هالل غزاو ده ر مه سه  له کو قسه  به یه رکوک نی  ئینسانی بوونی کهی  خودی ووشهر سه له

چی   که وتووه ر ئسقانی تکه تا سه  برینکی قوی هه مینک که رزه  سه یره کیکی سه چ لۆژی وه  ، ئه یه ئایدۆلۆژیا رووته
ت یچی ب ه کی ستنیشان بکه ی بۆ ده رانه روه کی دادپه یه هو ڕگاچار وه ته بدۆز م برینه کانی ئه و هۆکاره ریشهی  وه ب ئه

                                                             .یت ح بکه تره  ئایدۆلۆژی حیزبی مه  بهفافدراو ر شیعارکی له کسه و یه
                                                  

ر  گه م ئه  به وه بچننه وتی حیزبی ل  سکه  ده  که سته به مه  و شونه رکوک الی حککع تا ئه ی که م ئینسانی بوونه ئه 
  بته کو ده  بۆیان به ر شارکی ئینسانیه رکوک هه ک که وکات نه ئهما  وی خرکی نه یان له که یه  سیاسی یه کاسبی

  بته ردستان دهوا کو  ئه وه ره  ده  کوردستان بچته  له حیزبی ئمهیووت   حککع دهتی رایه ئاخر ڕابه !!!. ستان نگه جه



کی کوردستان   خه تی به ورمهبۆچی ب ح !!! ک مرۆڤ  نهژێ ڵ ده ڵ ئاژه نگه  جه رم بتانگرێ له ئاخر شه !!. نگستان جه
  یه وا ئینسانی ئهندی حیزبی تیدابت  وه رژه ی به و شونه رکوکیش تا ئه که؟ ! روانن یان ده  ت وه  چاوی نزمه  بهن و که ده

                                 !!!.ی  ئاژه بته ویش ده وا ئه ما ئه ش نه یه نیمه و غه ر ئه گه ئه
بروا  !!! ومی دروست بکات  قه یره تکی غه وه رت و ده کی کوردستان البه ر خه سه می ملی له وێ سته یه  حککع ده گوایه
شیعار و رتاپای   سه  چونکهستت ر چ خالکتان بوه سه ر چ شتکتان بنووست و له سه ن ئینسان نازانت له بکه

کانتان ڕاست  ه نھا بن و هه ر ته گه  ئاخر ئه و رۆشنبیریی سیاسی ه  هه  له لوه لوانحککع  پالتفۆرمی سیاسی
 بۆ  هکان ره کم الی په و چاو مه که هم ه  دیکم الی قه میشه من هه..   وه ینه بکه پ ڕه ها په یه بت ده وا ده  ئه وه ینه بکه
  پنووس ره ک و سه نھا وه  ته  ناچارم که ناچار زۆریش  بۆیهم کهبواو م ته که  کورتی نووسینه  بهنووسم و  زۆر نهی وه ئه
 می میلی وێ سته یانه  ده  گوایه  کهرن  بگوزه داره و بریقه به  قه  هو شیعار با جاری لهم  ستنیشان بکه کانی حککع ده ه هه
  یه  درین و مژوویی مه و سته  ئه  که  یه تان هه و هیزو قورساییه  ئه  ئوه  نه  چونکهن ردستان الببه کی کو ر خه سه له

  کی ره ستی سه به ی مه ی ج وه کو ئه  به وه  کارتانهستور  ده نه  بخه و جۆره نیازن کارکی له  به  نه ،ن کش که ریشه
 بکاران و ژنان و مندان وشنی   چه کانی له مه موو سته کوو هه  وهکی کوردستانیش می میلی خه وێ سته تانه  ده یه ئوه

کانی  سکه رته  به یه  حیزبی  ئامانجه هو مانه  ستهو  ڕگای ئه بازک و له  پرده نه  بکههتد ... ران و نابه کان و په ئاواره
 م با له به !!!  وه بچننهخۆتانی پ ن  بگوزه وهت می میلی البه ستهدات  وڵ نه حککع با جارێ هه ... رش   بهرکو پ

!!! ن  که گرانیان نه خنه  ره م له ، ستهن  که یارانی سیاسیان نه  نه م له ، ستهن  که ک نه  خه م له  خۆیان ستهبت خت ده وه
سانک کرد  که کی زۆری به یه تی  سووکایه ، حککع یه مکاری گرنگی ستهمک و لقکی   چهتی کردن  سووکایه پ ئاشکرایه

 ئایدۆلۆژیای  وانه پ  حیزبی ناوبراو بهبوو  خۆیان نه یان لهرگری کردن ه بو  وه مدانه ی وه توانات و سه  ده که
ڵ  گه  لهنگی نگاوته ندکی ته یوه  پهمکاری مکی سته ش چه مانه  له  جگه !!!رارکردبوو رقه مکی به ی خۆی سته که یه حیزبی

                                                  . مکاره  حیزبکی ستهڕاستی حککع ر به هه !!!  یه ت هه یه ماکانی تۆتالیتاری بنه
                                                          

بت  ک ده یه ک ناچاری  وه یه ک هه یه ستهو  هه  بهنمک پویستما دا که لرهومیش   قه یره تی غه وه ده  ت به باره سه
تی  وه کو ده  بهومیان ناوت  قه رهی تی غه وه  دهر بنووسین جارک حککع راست ناکات سه ند دریکی کورتی له چه

و و  کهول و تکه م ئه  به یه  ههت  و حکومهت وه ده جیاوازی نوان  رکم به ن چاک دهم . وت یان ده حیزبی
کانی کۆمۆنیزمی  تزه.  ی کردووه کوره  تووشی گرێمووی ئاۆزکاندووه  ههی مکانه  چهم  ئه  کهوان ی ئه یواوهشرل سه

ک حیزبی هاتووچۆ  تی یه  حکومهتی تاک حیزبی و وه  نوان ده  له  تزیکهتی سیاسی سه ی ده  بۆ ئاینده کرکاری
تکی   بابه وه لحاڵ ئه  وه رپرسیاره  کۆمۆنیزمی کرکاری خۆی ل به م شواندنه ئه  و یه  تاوانی من نی مه  ئهکات ده

وان ب  ی ئه که خاتری شواندنه  بهم  که  منیش نازانم نووسینهواو نابیت ری بدون ته سه یانی له تا به  هه دوورودرژه
م  ه و  ئایدۆلۆژیانه  ؟؟ تکایه یه ومی چی  قه یره غهتی  وه  بزانین دهش با بن مه ر له ده به ...  وه مه مانا درژ بکه

 ومیشت هتی ق وه دهکرێ  ده   چونکههتد ...  هاوتابن کسانن کان یه ن واتا ئینسانه ن و مه ده  شیعار فرێ مه وه نه ده مه
موو  هه !!! ومی بت  قه یره ه غ مینه م گۆی زه ر ئه سه  له یه تکیش نی وه  ده من پم وایهکان هاوتابن  بت و مرۆڤه هه
 ومی بت  قه رهی تی غه وه  ناوی ده یه  وجودا نی ئیتر شتک له !! ومین ند قه تی چه وه ومین یان ده   یان قهکان ته وه ده
 تی وه  و دهومی تی قه وه  ده ئمهبت  دهش  مانه  له ها جگه روه  هه !!!  یه بوونی ههدا  زی خای ئوه  ئاوه نھا له  ته وه ئه
  مه  ئه ،  بتیشسکۆالربت  ههومی  ند قه تی چه وه ومی و یان ده  قهتی وه تۆ دهش   دهوه ینه رستی جیا بکه وم په قه

وم  ڵ قه گه وم له  قهین که وی نه  تکه   دا گرنگه م نوه ی له وه ر چۆنک بت ئه هه  یه هیچ تناقوزاتکی تدا نی
سانک   که یه وه م گرفت ئه  به یه  گرفتک نیومیکی دیاریکراو بین و  قه ر به موومان سه  هه کرت ئمه ده .  یه رستی په
تدا  ر حاه  هه له . رست بن یدا بن ئینسان په  پهداومانن سانک له ها که ر وه  ههرست بن وم په  قه  یدا بن و  ناومان په له
 کۆمۆنیزمی زایی  ناشاره  نووسی که وه م بۆ ئه ند دیره و چه نھا ئه  ته وه دا جیگای نابته هم نووسین و له   قوه ته م بابه ئه

              .                                        م ربخه دا ده یدانه و مه کرکاری له


