
ھوستی چپەوانی پارتی کرکارانی کوردستان

چندرۆژ پش برز جمیل بایخ، سبارەت ب دۆزی سرب خۆیی 
ناکۆشین بۆ سربخۆیی، بکوو، تئم لباکوور، "تان، ڕایگیاند کوردس

". ھوڵ ئدەین، ب شوەی کانتون یان کونفدرای، خۆ بڕوە برین
ئم " ئم بۆ چوونی سرۆک ئوجالن و من پشتیوانی لدەکم" گوتیشی

گولکانیاوی وتن ل دەریای بیری نتوەییوە ھناقۆ وبری بیری 
پخۆی ل. بیری چ یاندنم ڕاگڵ ئگڕاستی ودژە ل ە لخۆیدا، پ 

ک دەیانسا ئوپارت، وەک یکبوونی خاکی کوردستانپوپاگندە بۆ
درۆشم ڕایگیاندووە ول بشکانی دیکی کوردستان، تنانت رکخراویشی 

!بۆ چکردووە

" ئمش لو راستییوە دەردەکوێ ک کاک جمیل، دوای ئوباسی دەبژێ
ئگر بیانوێ سربخۆیی ڕابگینن، ئوە بخۆیانوە خکی باشوور 

یوەندی ھیوت " پن ،ییخۆشحا وج ش تازەیدانانم دانپئ" ناب
ھرجۆرک ب، ئگر ماوەیکی دیک روونووسکیتر ". سربخۆیی ڕابگینن

بۆ ئامانجی خباتی ڕۆکانی باکوور ڕانگینن، ئم بۆ خۆی دیاری کردنی 
دەبا ئو ئامانج دیار ب ومرۆڤی . یژیی ئو خبات خوناویییسترات

.شوڕشوانی کورد بزان ل بۆ چ شتک گیانی خۆی فیدادەکا

پکھنانی دەستی اسی سربخۆیی وبم جۆرە ئاکام وەردەگرین، ب
دەچت گوڕستانی شنتوەیی وەک سدان دەستی لو چشن ل جیھاندا

ەک ل بیرەکیدا ھدەقۆ، ر، دەب بزانین، ئو رکخراوە ووئیت! مژووەوە
نتوەیی و وتی سربخۆ یان دەوتی سربخۆ، بدیاردەیکی بیری

. برژوازی ودواکوتوان ل قم دەدا وئوەش مافی خۆیتی وابیربکاتوە
 کی باکووری کوردستان کگوڕێ، ئایا خک دیترەدا، پرسیارم لب

تونبوون یان نت چیلی ئو برخۆدان خوناویین، خبات ل بۆ کادەس



کونفدرای دەکن؟ ئایا لم بیارداندا، ویست وخواستی کۆمنی خکی 
 تی تورک بدەو وە ئاگادارە کل م پارترچاو گیراوە؟ ئایا ئب باکوور ل

کوخر ئکی وەسیچ ب نووکتاھوە ھاننناوی کوردقئایا ! اوە؟ھ
ناخیاندا، ب وان لوە ناژیئخۆییربیئارەزووی ستورک ب ناوی ن، ک

ئایا ! ، دەیانسا خۆنیان ئمژن؟تورکایتی ودەستی بخوشی تورکوە
 ن وچیدیکدەستی خۆیان دیاری بک وێ چارەنووسی خۆیان بوان نایانئ

! توە؟تورک ب ناوەی نتوەی تورکوە نیانچوسین

چارەنووسی ئو لسرئگر پارتک ب لبرچاو گرتنی ویستی خکک 
خک بیاربدا، ئو بیارە، چلۆن ناودردەکا؟ ل الیک باسی ئوەدەکا 

ب ک دەکا کبات بۆ ئازادی خخیار ئازادی لر چارەنووسی خۆی بس
بدا ول ھمان کاتدا ب لبرچاوگرتنی ویستی ئوخک خۆی چارە 

؟ ئایا ئم ب پجوانی ئوە راستیی نیی ک دەبژێ !نووسیان دیاری بکا
! ؟بداسرچارەنووسی خۆیئازادی بیار لببرخۆدان بۆ ئوی ک خک 

ب گشتپرسی ل . تانیش وایئم بۆ رکخراوەکانی دیکی کوردس
ک دیاری بکت بۆ خوارەی دەسق کی ئازاددا، نابوایشوھنک.
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