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nojenkirdnewey Wellamekan

Eger pêmanwabêt, wellamekanî ême tewaw û dwa derkî mrovayetîn, ewa xerîkîn le
xoman btêk sazdekeyn. Herweha eger pêmanwabêt, ew sîstemî rêkxistney



komellge, ke ême xebatî bo dekeyn, dwayîn çawerrwanî û geşeyeke, ke mrovayetî
pêydegat, ewa dîsanewe xerîkîn pûçgerayyekî dî le teputozî powçgerayyekanî dîke,
çêdekeynewe. Soşyalîzm beheştêk nîye le asmanekanewe daygrîn û le perrawî
efsanekanda bîdozînewe û modêrnîzey bkeyn, soşyalîzm xewnî mrovî zînduwe û be
praktîkî şorrşigêrrane ketwarîy debêtewe û serkewtinîşî le kultûrbûyinda debêt,
bebê ewe, le xeyallî goşegîrane û fentazî aydyalîstane bewlawetir nabêt.

Hejên

Beşî pêncem

Eger sernicî nûsînekantan bdey, debînît kemtirîn qsetan lebarey gendellî yekêtî û partîyewe heye, hoy eme boçî
degerrêtewe?

Ta ewendey bgerrêtewe ser min, rastîyekey nûsînî nîwe û naçllî zorm hen, ke destipêkyan bo sallî 1999
degerrêtewe û bedaxewe taêsta bom tewaw nekrawn, detwanim lêreda nêwî dû nûsîn, ke peywendîyan bem
basewe heye, bhênim, “aya berrast dunya gorrawe?”, “desellatî borijwazî kurd le eşkewtewe bo parleman”, ke
bedaxewe rojgar bwarî tewawkirdinyan nedam û babetî gringtir yexeyan degirtim ya katyan bo nedemayewe,
bellam becorêk le corekan lêre û lewê boçûnî xomim le barey pirsekanî komellgey herêmî kurdistanewe
derbrrîwe.

Be boçûnî min û deştwanim bllêm zorbey enarkîyekan, gendellî beşêkî cyanekrawe ya hawelldwaney sîstimî
çînayetîye, emeş tenya sîstimî bazarazad nagrêtewe, bellku modêle abûrîyekey rusyey bolşevîkîş degrêtewe.
Leberewe bebê welananî ya lenêwbirdnî sîstimî çînayetî, esteme bitwanrêt gendellî binbirrbikrêyt, çunke gendellî
leser bnemay cyawazî le desellat û rêwşiwênî komellayetîda drustdebêt, katêk ke kesêk [çi fermanberêk ya
şalyarêk] mafî lepêştirbûn û zallbûnî beser jyan û dahatî kesanî dîkeda heye, îdî çi mîkanîzmêk heye, ta ber be
xrap kellkwergirtin le rêwşiwên û samanî berdestî bigrêt?

Bepêçewanewe lewaneye min kemtir lem barewe qsem kirdbêt, bellam hawrrêyanêk ke hawbîrî yekîn, zor be
roşnî le batekanyanda eweyan nîşandawe, ke dewllete borijwa-dêmokratekan le gendellîda hîçyan le dewllete
dîktatorekan nehênawe û bellku be zyatrewe gendelltrin. Lêreda tenya hênanewey nmûney skandallî endam
parleman û şalyarekanî brîtanya, ke parsall [par bepêy katî wellamdanewey em pirsyareye] derkewt, tenanet
seyirkirdnî fîlmêkî sêksî le kotayî pşûy hefteyanda leser dahatî komellge buwe! Herweha gendellîyekanî serdemî
serokşalyaranî allmanya (hêllmut koll) û krrîn û mamelley payey serokkomarîy emerîka le rêgey bertîl û karî
jêrbejêrewe, hîçî le gendellîyekanî herêmî kurdistan ya 'îraq kemtir nîye!

Leberewe beboçûnî min, ewey xwazyarî kemkirdnewey gendellî û binbirrkirdnî bêt, ewa pêwîste û benaçarîş
debêt le hewllî kemkirdnewey desellatî dewllet û çillkawxorekanî û gêrranewey zorbey karubare abûrîy û
kargêrrîy û komellayetîyekan bo nêwendekanî jyan û berhemhêyan û karguzarî, bêt. Katêk birryar û karguzarî
karubarî xwêndkaran, krêkaran, cutyaran, xanenşînan, kawirbarî gerrek û kollan û gundekan bgerrêtewe bo xudî
kesanêk, ke rastewxo peywendî be jyan û dahatûyanewe heye û bwar bidrêt be xoyan le rêgey dêmokratî
rastewxowe (dêmokratî nwênerayetî parlemanî na!) karubarekanyan raperrênin, îdî bwar bo mşexoranî serbar û



napêwîst namênêtewe.

Bellam, ewey ke ewrroke le herêmî kurdistanda gendellkaran bexoyan le pêş hemuwanewe be gendellî nêwî
deben, tenya gendellî kargêrrîy nîye, bellku taybetîkirdnî kerte giştîyekan ya dewlletîyekane leser modêlî
bazarazadî nîolîbralekan le herême paşrrewekanda. Emeş şêwazêke le monopollkirdnî desellat bo hemîşe û
bergirtin be egerî serkewtinî her hewllêkî şorrşigêrraney xellkî. Eger em modîle rûntirbkeynewe, ewa heman
hewllî sermayedarî û împiryalîzm le çîllî sallî 1973da be şêweyekî dîke rûydawe. Sallî 1973 le wllatî çîllî, le
hellbjardinî dyarîkra û danpêdanrawî xudî dewllete sermayedarîyekanda, ke modêlî dêmokratî nwênerayetî
parlemanîye (wate dêmokratî narrastewxo), çepekan be zorîney deng geyişte parleman û zorîney kursîyan bo
pêkhênanî fermandarîy bedestihêna, bellam eme bo sermayedarî gurzêkî sext û nawext bû û debû berî
pêbgîrdirêt, çunke debuwe hoy têkçûnî hawsengîy hêzî nêwan blokî bazarazad û bazarî dewlletî [pyemanî nato û
peymanî warşo] û gorran le sîstme cenrallîyekanî serapay emerîkay latînda û emeş deykirde nahawsengî hêz
leberamber blokî sermayedarî dewlletîda. Leberewe dney sermayedarekanyan da, ta sermayekanyan lew wllatda
derbken û bnemay abûrîy ew wllate btepênin. Her emeş bû buwe hoy zemînesazî bo kodetay serbazîy û hatnî
cenrrallî komellkujîyekan (pênoşêt) û ragirtnî hawsengî çi le emerîkay latîn û çi le astî cîhanîda be nirxî xwênî
hezaran kes. Em taktîke le cezaîr û felestîn, ke îslamîyekan zorîney dengyan hêna beşêweyekî dîke û rêgeyekî dîke
bo frîwdanî xellkî dengeder grîrdrayeber. Le herêmî kurdistanî lay xoman, ke rizgarî û dêmukrasîyekey be ser nûkî
rokêt û pajney çekmey asnînî serbazekanî emerîka û hawpeymananîyewe bo hatuwe û çend partêkî penaberî
dîwî êran û surîye bew pallpiştîye û le rêgey têkişkanî raperrînewe, zemîne bo sînaryoy hellbjardinî fîftî fîftîyekey
ayarî 1992 û hellbjardne serencam pêştir dyarîkrawekanyan xoşkrawe, hana bo heman taktîk beşêweyekî dîke
brawetewe. Em taktîke bo hawpeymanan û dewlletanî nawçeke û desellatdaranî nêwxo ewe msogerdekat, ke le
rêgey kontrollî abûrîyewe hemû hewll û têkoşanêk ya helêkî guncaw bo kotayîhênan be çepawillgerî û dîktatorî
part û desellatbexşînewey xêzanîy degirdrêt.

Wek dezanîn, ewey le şerrî sarda serkewtinî bedestihêna, sermayedarî nebû beser bzavî soşyalîstîda, bellku
serkewtinî bazarazadî nîolîbrallekan bû beser sermayedarî dewlletîy bolşevîkekanda. Em serkewtne le bwarî
ramyarîyda wate serkewtinî frepartî yekcor beser takpartî yekcorda, le bwarî abûrîyda wate serkewtinî bazarazad
beser bazarî kontrollkrawî dewlletîyda, le bwarîy komellayetîyişda wate têkişkan û wirduxaşkirdnî hemû
peywendîye komellayetîyekan û cêgirtneweyan be peywendîye borcwazîyekan le serapay pêkhatey komell û
komellgeda.

Ewey emrro le herêmî kurdistanda le qonaxî tewawbûn û cîgîrbûndaye, rêk her ew taktîkeye, ke le serewe
basimkird. Sereta part dest beser dahatî "newt beramber be xorak" û komekekanda degrêt û zorbey komeke
dermanî û xwardnemenîyekan le bazarî reşda be xellk defroşrênewe û debne sermayey part û lenêw
partekanîşda beser seranî part be pley yekem, dabeşekrêt. Hawkat komeke darayyekan be rêjeyekî here zor,
deçne gîrfane şarawekanî part, paşan norey qonaxî duwem dêt, wate taybetîykirdnewey kerte giştîyekan, ke
yekêke le merce serekîyekanî sinduqî drawî nêwdewlletî û bankî cîhanî û nêwende serûmîlîyekanî emerîka û
ewrupa le pêdanî komek û çûnewe her wllatêkewe, bepêy merce serekîyekanî ew nawende cîhanlûşane, debêt
abûrî û ramyarî û dar û nedarî ew wllate bixrête jêr rkêfyan û ewan le piştperdewe biryarî yekalayîkerewe bden.
Lêredaye ke dahatî dizrawî komellge le şêwey sermayey part û be perdepoşî û benêwî kompanyay corawcorî
yekşewe û rojewe dêtewe meydan û kerte giştîyekanî pêdekirrdrêtewe, be watayekî dîke seranî part leser dahatî



komellge debne sermayedarî gumnaw û ruxsarî dîke wek kargî beharan qutdekrênewe û beheman dahatî dizraw,
kerte giştî û dewlletîyekan le heracêkî sînaryoyîda le xoyan dekirrnewe û ewe msogerdeken, ke egerî hemû
allugorrêkî ramyarîy le rêgey hellbjardinî parlemanîyewe le pêkhatey bazar û kargêrîyda tîkişkawbêt. Ew egeraneş
ke boy hebû bew şêweye le rêgey hellbjardnewe bitwanin bgene desellat û abûrîyekî daxrawtir lewey êsta lelayen
îslamîyekanewe [herweha herçende komunîstekan hêzî pêşnyar û karanebûn û nîn, bellam heman bernamerrêjîy
nêwendgeray dulletîyan bo rêkxistinî abûîy komellge heye], ke lew barda leser modêlî abûrî dewlletî nêwendrrêj
debû û debuwe serîşe û rêgir bo plane abûrîyekanî bazarazad le nawçekeda, ke kurdistan birryare pêgeyekî serekî
ew bazare bêt.

Katêk bitwanîn em nexşane be wirdî bbînîn û derkyan bkeyn, îdî boman roşne bo bzavêkî pengixwardûy
komellayetî gorranixwazî em herême be komekî masmîdya û rageyandnekanî desellat û komekî darayî xudî
desellat lenêw xudî parte pêkhênerekanîda ballêkî rîformîst, ke lehemû ew keynubeynaneda hawbeş û hawrroll
buwe, dehênrête pêşewey şanoy ramyarîy û desellat û swarî bzaveke dekrêt û be komellêk rexney nacor û lawekî
bzaveke belarrêda debat.

Bo kesanêk ke bawerrîyan be rollî komekgerane û rizgargeraney emerîka û hawpeymananî heye û pêyanwaye
nêwende cîhanîyekanî wek sinduqî drawî nêwdewetî û bankî cîhanî û nêwende benaw xîrixwazîyekanî dîke, rollî
pozetîv û destigîroyyaneyan bo herêmeke heye, îdî sexte bitwanin pey be sînaryoy lîstî newşîrwanîyekan û nexşe
û kare serekîyekanî em hewlle bern, zorîş asayye ke benêwî xellk û berjewendî giştîyewe bibne carrderî ew balley
desellat. Eger be wirdî sernicî daxwazî û amancekanî lîstî newşîrwanîyekan bdeyn, debînîn, ke le cyatî
komellayetîykirdnewe û giştîykirdnewe û gêranewey zankokan bo jêrçawdêrrî komellge û kesanî serukardar bew
buware, xwazyarî derhênanîyane le çingî parte desellatdarekan û spardinyane be dellallanî bazarazad, ke emeş
dekatewe pyadekirdin û tewawkirdin û giştgîrkirdnî nexşekey serewe, wate taybetîykirnewey ew kert û beşaney
ke hêşta berrwallet giştîy û dewlletîyn, emeş dîsanewe zemîne bo kompanyayyekî dîkey wek (korrk) û (nokan) û
tid xoşdekat, em kertaneş le jêr cepokî partda bo hemîşe bkene mullkî seranî sermayedarî part ya
sermayeguzarêkî dîkey derekî.

Bo kesanêk ke le sruştî sermayedarî û karkirdî bazarazadekey têdegen, asane lewe têbgen, ke cyawazî serwerîy
barzanî û tallebanî û newşîrwan û axundêk û fîlosofêk nîye, bellku pêdawîstî û karayî kesekan leser cêgîrkirdnî
planekan gringe û katêk ke kesayetîyekî karêzma êkispayer debêt, zor asane be planêk welabnirêt ya pêştir
cêgrewe û ellternatîvî bo msoger û amadebken û pêştir pêş rûdawekan bkewn û le derûnî bzavekanda lewêda, ke
xoşbawerrî be pallewane efsaneyyekanî dwênê bo bergirtin be xudî bzaveke bekardebrên; wek ewey le bzavî
komellayetî "gorran"da dîtman, ke xellk djî çepawillgerî û gendellî û dabeşkarî saman û dahatî komellge bû, keçî
be plan û karleserkirdnî rojane ew amancane ta astî gleyî çend mşexorrêkî dîkey nêwdesellat û hewilldan bo
beşdarbûnyan le deskewte narrewakanî part, dabezande xwarewe. Her ew kesaney ke djî desellatî bnemalleyî
tallebanî dengî xoşbawerraney xoyan be lîstekey newsîrwan da, dengipêdrawan wek ne bayan dîbê û nebaran,
benêwî ew xellke narrazîyewe çûne pay dengdanewe be tallebanî wek serokkomar le bexdad.

Leber ewe beboçûnî min, şerrî gendellî be pêşrrewî gendellanêkî dîke, ke gleyî le berkewt û beşedzî xoyan le
dahatî dizrawî komellge deken, nakrêt û gêrranewey kerte giştîye betaybetîykrawekan[bepartîykrawekan] û
kirdinyan be beşêk le bazarazad û kertî taybetî kompanyayekî nwê ya byanî meysernabêt û  herweha naştwanêt



hokarî kotayîhênan be desellatî serkutgeraney parte mîlîşîyayyekan û fermandarîyekanîş yêt, eweş leber dû ho:
yekem, ewey le dunyay dîmokratî nwênerayetîyda ewe çend sedeye desellat lem bnemalley xanzadewe bo ew
şazade û lem partî parêzgarewe bo ew partî soşyal-dêmokrat û le xulêkî dîkeda pêçewane debêtewe û hîcî le
serwerî çînayetî û nadaperwerî û stem û hejarî û bedbextî û hellawardinî mrovekan û regezekan negorrîwe .

Hoy duwem, wek gutim qorixkirdnî desellat le rêgey taybetîykirdnî bnema abûrîyekanî komellge û kerte
giştîyekanî berhemhênan û xizmetguzarî wek mullkî sermayedaranî parte desellatdarekanewe, dîsanewe egerî
her allugorrêkî rwalletîy ramyarîy estemdeken. Ba away dabnêyn, partêkî îslamî ya pan-nasîwnalîst ya partêkî çep
zorîney parleman bedestibhênêt û fermandarîy [hkumetî] xoy pêkbihênêt, aya kompanya komellgelûşekanî wek
(nokan) û (korrek) û ...tid be pallpiştî leşkirî emerîka û sîxurrîy rêkixrawe benaw komekkarekan û sindûqî drawî
nêwdewlletî û bankî cîhanî  û nawende pîlangêrekanî dîke, bwarî hîç allugorrêk ya werçerxanêk deden? Aya bwar
û egerî hîç allugorrêk le sîstemî berrêwebearyetî [serxanî komell]da heye, katêk ke bnemay abûrîy [jêrxanî
komell] darayî komellêk kompanyay taybet û partîy bêt? Îdî seranî lîstî nasîwnal-nîolîbrall [lîstî benaw gorran]
beteman çî bgorrn? Berrêweberayetî komellge ya gorrînî takî narrazî nahuşyar be koyley xoşbawerr ?

Min be dillnyayyewe dellêm her allugorrêk ke bçûktirîn nakokî letek planî nêwende cîhanîyekanî wek sinduqî
drawî nîwdewlletî û bankî cihyanî û leşkirî dewllete zilhêzekanyanda hebêt, ewa le rêgey ew kompanyananewe û
le rêgey bande parrêzerekan û piştperdeyyekanî ew kompanyayanewe puçell û tenanet serkutîş dekrêt, emeş zor
asane, çunke ewan le paş têkişkanî raperrînewe ta êsta kar leser ewe deken û hêzî bo rêkdexen û komellî
xoşbawerr û paşrrewî bo perwerdedeken. Nozde salle dezgekanî rageyandin mêşkî xellk kerruwawî deken, xellk
naumîd û newey nwê be şêwandinî mêjû frîwdeden.

Herwek çon ewan [ramyaran û desellatdaran] zemîney komellayetîy bo xocêgîrkirdin û komellayetîykirdnewey
gendellî û serkut û reşekujî jnan û tîrorî neyaran û hellxirrandinî şovênîzmî nawçeyî beramber nawçekanî dîke ya
kemayetîyekanî dîke xoşdeken, herwaş tenya rêge û meydan bo rûberûbûnewe û bergirtin be hewllekanî ewan,
tenya meydanî xebate komellayetîyekan û bzave cemawerîye serbexokanin; bo nmûne ta katêk bzavî azadîxwazî
û djeserkut nebûbête ketwarêkî komellayetîy giştgîr, qsekirdin le destkotakirdnî hêze serkutger û tîrorîstekan û
dezgekanî asayş û polîsî serûxellkî, deçête xaney xewnî ballonasa le hewada. Eme bo rizgarî neteweyî û jnan û
tenanet soşyalîzmîş her waye û bebê komellayetîbûnewey xwast û boçûn û wîstekan, egerî her allugorrêkî
şorrşigêrane esteme û hergîz rûnadat.

Wek pêştir wtim, gendellî wek dyardeyekî sîstemî fermandarîy û kargêrrîy û berêwebirdin, taybet be partêk ya
fermandarîy û dewlletêkî dyarîkraw nîye, bellku taybetmendîy berrêweberayetîy serûxellkîye, îdî ew
berrêweberayetîye paşayetî û takpartîy bêt ya frepartîy parlemanî û fermandarîy [hkumetî] têknokratekan û
fîlosofekan, hîç kat neytwanîwe û naştwanêt paktawîbkat, çunke rîşey gendellî le pêkhatey binçînekanî sîstem û
pêkhatey quçkeyî û serûxellkîdaye. Katêk ke amanc le beşdarîkirdin le berrêweberayetî komellgeda, pley serwerîy
û payey abûrîy û komellayetîy ballatir bêt, îdî zor asayye, nwênerekan û desellatdaran bo manewey xoyan hem
bidzin û hem çawpoşî le dzî û tallanî kesanî çwardewryan bken. Çunke bnemay sîstemî çînayetî dzîye le rencî
berhemhêneran û çepawillkirdnî saman û dahatî komellge.  Bo zyatir dillnyabûn leme, detwanîn em pirsyare le
xoman bkeyn; eger rêkxistinî komellge quçkeyî [heremî] nebuwaye û beşdarîy berrêweberayetî [nek ewey
pêdellên kayey ramyarîy] komellge xobexşane û bebê padaşt buwaye û xanenşînî paşayane û mşexorîy hetayî



msoger nebuwaye, aya hîç kesêk le ramyaran û desellatixwazan, bîrî le pêkhênanî part ya xoy bo nwênerayetî û
kargêrrîy kandîddekrid? Aya kesanî bêlayenî nêw komellge hîç gumanyan le nerênî wellamî em pirsyare heye?

Leberewe pêwîste rîşeyîtir djî dyardeke bçîne cengewe, wate gorrînî druşmî bzûtneweke bo " na bo
taybetîkirdnewey kertekan, na bo berrêweberayetî gendell, bellê bo xoberrêweberayetî cemawerîy ". Eweş tenya
be bergirtin betaybetîkirdnewey kerte giştîyekan û sendnewey karge û zewîyekan û girdekan û kertekanî
xizmetguzarîy le part û sermayedarekanî part meyserdebêt. Hellbete em hengaweş dû rêge lexodegrêt, rêgey
yekem, sendneweyane le partekan û sermayedarekanî part û gêrraneweyan bo kertî dewlletî, ke emeyan herdem
ellternatîvî rîformîstekan û nêwendgerakane, ke le baştirîn barda serwerîy xoyan dekene ellternatîvî dzan û
gendellkaran. Rêgey duwem, sendnewey kertekane le partekan û sermayedarekanî part û gêrraneweyan bo
komellge, wate komellayetîkirdnewey kertekan bewey xudî krêkaran, fermanberan ya cutyaranî ew beşe ya ew
kesaney ke gêrrawyanetewe, bexoyan berrêweberayetîdeken û deyxene xizmet komellgewe.

Eger lewaneş bguzerryên, detwanîn be kemêk gerranewe bo raburdûy komellgekeman, ke xoşbextane zor dûr
nîye û eger bexoşman têyda nejyabîn, ewa dayk û bawkman ya dapîre û bapîreman wênayekyan lebareyewe le
awez û hoşmanda cêgîrkirduwe; pêş ewey dewllet û partî ramyarîy drustibbin, le komellgeda kuştin û dzî û
frrufêll û etk û tallangerîy û çepawll û pawankirdin, zor degmen bûn û le komellgeda wek dyardey nawaze û
nabaw reftaryan letekda krawe û zor car bkeranyan naçar be rewkirdin û becêhêştinî komellgeke bûn, le
beramberda pêkewejyan û herewezîy û harîkarî û gelkarîy û mitmane û piştîwanî û yektirparêzîy komellayetîy
hebuwe û zallbuwe. Bellam le êstada em hawkîşeye be tewawî pêçewane buwetewe û nerênîyekan tarradeyekî
zor baw û giştgîrbûn û erênîyekan le pantayî jyanî hawçerixda be heman rade namokrawn. Hemû emane, herwa
be rêkewt û bebê plan û xobexo rûyannedawe, bellku sereta desellatî serûxellkîy beg û axakan û paşan dewllet
hemû xoberêweberayetîy û xokarayyekî le tak û bûne komellayetîyekan senduwetewe û înca bo parastinî dewllet
û berjewendî kompanîye komellge û cîhanxorekan, partî ramyarîy qutkrawnetewe û le rêgey gorrîn û lenêwbirdnî
peywendîye komellayetîye teba û herwezîyekan û yasa sruştîyekanî pêkhatnî komellayetî û cêgirtneweyan be
peywendîye ramyarîye destkird û namroyyekan, part û rêzbendîy partîy komellgey beser deste û berey dijbeyekî
herdem le ceng û naaramîda dabeşanduwe û lem rêgeyeşewe zemîneyan bo komellayetîykirdnewey gendellîy

sazkirduwe û bem core debînîn, newey ew mrovaney ke dwêڼê bebê bûnî dewllet û part û nwêner, le
rêkewtinêkî komellayetîyda leser bnemay yasa sruştîyekanî pêkhatnî komellge, ke komellayetîbûnî mrov mamanî
ledaykbûnyane, dejyan û karubarî xoyan rêkdexsit û xoşî û naxoşîyekanyan, bûn û nebûnîyekanyan lenêwan
xoyanda dadebeşand û bextewerîy her takêk peywestibû be bextewerîy ewanî dîkewe, keçî lem rojeda
newekanyan behoy paşrrewîyan bo desellatî serûxellkîy û partekan û ramkaran [ramyaran], le pêşîne û
paşbnemay komellayetîy û herewezîy û pêkewejyanî aştîyane namobûn û natwanin jyan û rêkxistinî komellge
bebê bûnî dewllet û sîstemî nwênerayetî û paşrrewîy partayetî û mêgelbûn bo cenerrallekanî ceng, jyan wêna
bken û bîrbkenewe. Katêk komellge lew take lexonamoyane pêkhatbêt û dengî nahuşyaraney ewan hellbijêrî
sîstem û kargêrîy komellge û şêwey jyan bêt, îdî gendellî asayîtrîn û seretayîtrîn dyarde û taybetmendîy sîstemî
kargêrrîy û komellge debêt, bewatayekî dîke gendellî ramyarîy, be hoy rambûnî takî çewsawe û jêrdestewe,
komellayetî debêtewe û dwa tewn û rayelley peywendîye komellayetîyekan bogendekat û hemû takêk dekate djî
takekanî dîke û pşêwîyekî komellayetîy weha drustdekat, ke takî nahuşyar û doşdamaw û destemo, herdem wêllî
serokî baş û dewlletî baş û parlemanî baş û nwênerî baş bêt û be kayekirdin û xtûkedanî demargîrîy ayînî û
nawçegerîy û şarçîyetî û nasîwnalîstî lelayen kesanî ramkarewe, cenrrallekanî mrovkuştinî lêdebête firyadrres!



Bo legell markisîzmekan nakewne giftugo û karî hawbeş?

Ber lewey wellam bexudî pirsyareke bdemewe, bepêwîstî dezanim ewe roşinbkemewe, ke çemkî hizrîy letek
hellgirî hzir, le tewawî zmanekanî dunyada dû waje û karbirdî cyawazyan heye, çunke "markisîzm" çemkêkî
aydyolocîye û bo koy edebyatî "markisîst"ekan bekardebrêt, lem pirsyareda bekarbirdnî wek çemk helleye û
natwanêt amajebêt be hellgranî aydyolocyake [markisîstekan].

Eger markisîstekan bawerrîyan be xebatî serbexoy cemawerîy leser bnemay "xocêy bbizwê û cîhanî bîrbkerewe" û
dûr le paşkoyî bo part û grupekanyan heye, ewa hîç pêwîstman be rêkkewtin nabêt û xobexo letek enarkîyekana
lew bwareda yekdest debin. Bellam katêk ewan wek parte borcwazîyekan xerîkî destemokirdin û paşkokirdnî
bzûtnewe komellayetîyekan bin û her bîrkirdneweyek le derewey aydyolocyakeyan retbkenewe û rêkixrawî
komîteyî bo çîn û twêje komellayetîyekan qutbkenewe û gyanî destegerîy (siktarîzm) teşepêbden û her
destbekarbûnêkî azadaney takekan lejêr çekmey pollayî nêwendgerayî û birryare nêwendîy û quçkeyyekanyanda
bipllîşênnewe, ewa be boçûnî min nabêt kemtir le djayetî borcwa desellatdarekan, djayetîyan bikrêt.

Min bo xom, wek kesêk, ke seretay çalakî "ramyarî"îm be endambûnî "komelley rencderanî kurdistan"
destipêkirduwe û be wazhênanim le endametî "rewtî komunîst" kotayîhatuwe, le meydanî xebatî cemawerîyda
xawenî xerwarêk ezmûnî kesîym û herdem tay terazûy xebatî rojanem belay serbexoyî xebatî cemawerîy û
bergirtin le sîktarîzm şkawetewe û leberewe lelayen hawrrêkixraweyyekanmewe djayetîkrawm û hewllî
terîkixranewem drawe. Her bew pêye be ezmûn geyiştûmete ew birrwayey ke grup û partî ramyarîy her nawêk û
her bernameyekyan hebêt, bêcge le kewillkirdin û destemokirdin û kertkertkirdnî xebatî cemawerîy bo amancî
partîy û desellatixwazîy endamanî balla, hîçî dîke nebuwe û nîye û hîçî dîkeşî berhemnehênawe. Leberewe hemû
karkirdin û harîkarîykirdnêk letek grupî ramyarîyda retdekemewe û behîç şêweyek mitmaneyan nademê. Em
boçûnem tenya lemerr  grup û parte komunîstekanî kurdistan bertesknabêtewe, bellku le serapay mêjûda her le
yekêtî komunîstekan [yekemîn partî komunîstî] ke be beyannameyekî xudî markis û englis lederewey wîstî
endamanî hellweşênrayewe ta partî soşyal-dêmokratî allmanya û dwatir hezaran partî komunîstî dîke û ta degate
dwatrînyan le herêmî kurdistan [mişteqatekanî komunîzmî krêkarî] tenya demargîrî destegerîy û cyabûnewe û
dabeşkirdin û bêhêzkirdnî rêzî narrazîyan û krêkaranî huşyarîyan berhemhênawe û dehênin. Bepêçewanewey
xoşbawerrîy û goşegîrîy aydyolocî hendêk azîzewe, be boçûnî min ewey ramyaran û parte komunîstekan  le
mawey sede û nîwêkda bo djeşorrş û serwerîy çînayetî encamyandawe, serapay komellgey çînayetî xudî
împratorîyekan dewlletekan û parte nasîwnalîst û mezhebîyekan neyantwanîwe encamîbden. Eweş tenya leber
yek hokarî zor sade û aşkra, ke sereweran û  dezgekanyan neyantwanîwe hêndey markisîstekan, çewsawan be
dewlletî baş û serwerî dadger û partî baş û parleman xoşbawerrbken, hemû ewaneş benawî xudî krêkaran wlejêr
dêwcamey soşyalîzimda twanîwyane narazîyan frîwbden û bedaxewe hêştakeş bazarî ew frîwkarîyane germe.
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