
  یر آی سه دنیایه
  

وه حیزبی آۆمۆنیستی آركاری  حیزبی آۆمۆنیستی آركاری عراقهی دووی  ستنی آۆنگره بهی  بۆنه به
 دا  8ه ڕ  ،الپه52ر ژماره  ی حیزب آرد آه له گۆڤاری ئۆآتۆبه آی پیرۆزبای ئاراسته یه ئران بروسكه

ودیو  م دیووئه یانی حیزبی آۆمۆنیستی آركاری ئه ی هاوڕێ  ئیجازه به(ش  وه ، ئمه ته ی بوآراوه آه قه ده
مان  مان شوه پیرۆزبایی هه  به ك آۆمۆنیست له آوردستانی عراق ك آۆمه وه )آانیان ره فارسه و ڕابه

   وی حككع)ر ئۆآتۆبه ( گۆڤاریوه بۆ وانه ی ئه آه آركاریه  زراندنی حیزبه دامهی  یانزه ساهی  بۆنه به
 آه له گاته ی و گۆڤاره  ئه،حیزبی آۆمۆنیستی آركاری ئران وردستانیآی   ی آۆمیته)  ئیسكرا( 

 تاآو ئستا له آردووه و   درغی نهكی آورد تی آردن به خه  وسوآایهپكردن به ناودارو شاعیرانی آورد
مه بجگه  و شتكی چاآه ، ئه وتووه بنوسرێ فنه شت آوردیه آه  نهانرچاوم آیشدا به یه ڕه نھا په ته
چ  رئه  دهفارسی  بهچی آهیانه  آه حیزبهی آوردستانی  آۆمیته ناو هی آه به ی آه گۆڤاره وه له
  . وردآ به پكردن  له خۆیدا جۆركی تره له گاته خۆیش مه ئه
وبدات بۆمان  وه هه الی خۆیه ویش له ئه نارد آه ریم هاوڕێ سامان آهمان بۆ  آه ها پیرۆزباییه روه هه
مان پ ببێ له حیزبه  آه فی پیرۆزبایی آردنه ره ی شه وه ر بۆ ئه ه گۆڤاری ئۆآتۆبهنت یه بگه

وه زاتیان  داخه م به وه به نه كو بۆمان بو بكه ڕمان آرد وتمان به زۆر چاوه. ودیو  ی ئه آه آۆمۆنیستیه
  .ی پرسیاره له المان  جگهوه بۆچی ؟ ئه.... آرد نه
لی عراق و وتی عراقی داوا  ن آه بۆ گه  بكه ی و داخوازیهم پیرۆزبای یری ئه كی هوشیار سه خه
 بزانننن، دا دائه ی ئمه آه گه له آۆمهت  شارستانیهت  ری ئینسانیه  به نونهنھا حككع تهوان  ئه. ن آه ده

ن مردووه  و دوو حیزبه خاوه ئه .آوردلی  گهر  وه آردۆته سه چ هرشكیان به ناوی ناسیونالیستیه
  زرنن یان دابمه آه ته آركاریه  حكومه و ناهی له آركارانی جیھان گرتووه  آورد ڕگهزانن هوائ

ی گۆڤاری  8ڕه  آه له الپه ر حاڵ خۆتان بروسكه هه  به .آسانی   و یهئازادیرین  ئافهبارك الله و 
 آه بۆچی ن وه خۆتان حوآم بده ر بخوننه ش هه ی ئمه یه م بروسكه وه و ئه ردا بخوننه ئۆآتۆبه
 و نه حككع له گۆڤاری  ی ئمه نه آه م بروسكه وه به آرته  دا بوده حككعوان له گۆڤاری ی ئه بروسكه

  .وه  بو ناآرتهحكك ی ئرانداله گۆڤاری 
گۆڤاری  (ن آه له ئراندا آراوه وان بده ی ئه آه آۆمۆنیستیه  حیزبهی تی یادی یانزه ساه ها دیقه روه هه

 رستی ز په گه وه و ڕه ته میش باس له زۆرداری و نه ، بزانن به ئاسته )7ڕه   الپه52رژماره  ئۆآتۆبه
آان  فارسه. هتد .... ب و بلوج ، گالنی و  ره ری و عه و ئازهآان آراوه دژی آورد   فارسهناسیونالیستی

   .وه؟؟ وساندۆته چه نه راندایره فارسیان له ئ ی غه وه ته نهآامه 
 ، رزآردووه فهآانی ئراندا ته میللهر گشت  سه زۆری زۆرداری به بهفارسیان آولتوری  زمان ونگ و رهه  فه
ك باسی  یه  به هیچ شوهیه بڤه له الی حیزبی آۆمۆنیستی ئران و ناسیونالیستیه م باسكردنی ئه به

 ن ، ی فارس بكه یستیهو ناسیونال یان پ نادرێ باس له وه حزابی تریش مافی ئه وه ئه  ئه،لوه ناآرێ
ساتی  دده ر موقه وا باسكردنه له سه ناڕه  به داخلی ئران تدخل له شئونیباسكردنی واته چونكه 

 و تاقمك سته  و دهسك  هیچ آهی پ نادات  آه حیزبی آۆمۆنیستی آركاری ئران ڕگهی فارس وه ته نه
و  رده روه پهتی ناسیونالیستی فارس  بۆ خزمهراقیش ع ،حیزبی آۆمۆنیستی آركاریپشلی بكات

یه قسه  نھا بۆی هه حككع تهر ناسیونالیستی فارس نیه، بۆ سه  زاتی هرش آردنیانبۆیه ،گۆشكراوه
 بیر وێ ر بیه گه هم ئ بهنالیستی فارس  ناسیور  ناتوان و بۆشی نیه هرش بكاته سهحككع. آورد ب به

   . بۆیان دیاری آراوه  آههی سوره ته خهو  زاندنی ئه  به واته وه هت له شتكی ئاوها بكا



  
  عراق بۆ حكك ئران/ ی ئمه آۆمۆنیستانی آوردستانی آه قی پیرۆزباییه  ده مه ئه

   
  زراندنی حیزبی آۆمۆنیستی آركاری ئران ی دامه  یادی یانزه ساه له 

  هاوڕێ یان
موو  تی و هه رایه ندنی حیزبی آۆمۆنیستی آركاری ئران له ڕابهزرا ی دامه مین ساه هه یادی یانزه

  !م  آه ندامانی حیزب پیرۆزبایی ئه ئه
ر  رامبه ری ئران و له به رتاسه م له سه تان، هه یگیرانه باتی په تی یانزه ساڵ خه حیزبی ئوه به شایه

ڵ حیزبه  رآ له گه رامبه  له بهداو تی له ئوستانی فارس م به تایبه ئی دا و هه نه تی خامه وه ده
موو توژه  ری آركاران و ژنان و هه آه ر و قسه نھا نونه  ، تهآاندا آانی فارس و ئیسالمیه ناسیونالیسته
ت و ئازادی و شارستانین آه  ری ئینسانیه آدا نونه گایه ئوه له آۆمه. آان بووه   ئازادیخوازه

  .یان بردووه و دواوه ره وه به آه موو ڕوویه خستووه و له ههستیان ت ناسیونالیستی فارس و دین ده
شه ره و  به ستاوه آان ڕاوه رستی فارسه په ر آۆنه رامبه آپارچه له به وه یهحیزبی ئخودی .  وه چووه وپ
م  آی ئاشكرای ئه یه آاندا ، خۆی نیشانه فارس نشینه ی ئوه له ئوستانه  ی ئاشكراو آراوه وه وه یادآردنه

  .یه  ی ئوه ویه پشه
  !بات  هاوڕێ یانی هاوخه

آك له دژوارترین و   زیندوویتان له یه میشه ری هه ئوه ئای آۆمۆنیزمی آركاری و منسور حكمتی ڕابه
مۆ بۆته  ئران ئه. یی ڕاگرتووه  آاوه زیندوویی و شه باتی سیاسیدا به آانی خه ئاۆزترین دۆخه

و ناسیونالیزمی فارسی و ئیسالمی  ك تیی ناتۆ له الیه وه ریكاو تیرۆریزمی دهم ی ئه ندی ملمالن به مه
رزی  دا ، ئای دنیای شارستانی آه منسور حكمت به یه وه رووبوونه م ڕووبه له. آی تر  الیه سیاسی له

م  قی ئه همـۆ و له نو دڵ وچ ت ئه تایبه یه ، حیزبی ئوه به وه ی ئمه وه ستی بزووتنه ده وه به آرده
آو پشوو و  روه وارم حیزبی ئوه هه ئومده. ستۆیه  ی له ئه نه ند الیه رآكی قورس و چه دا ئه یه زمه ئه

ی جیھانی ، ناسیونالیزمی فارسی ،وه  زمی نوێ رستیی نه په بات له دژی آۆنه بگره زیاتر له جاران له خه
ڵ ئوه و له هاوشانی  گه  له میشه ئمه هه. بت وتوو  رآه نگ و سه نفوزی دین و ئیسالمی سیاسیدا پشه

  !بین  ئوه ئه
  !وتوو  رآه و سه وت ستكه آی پده یه وه به هیوای یادآردنه
  !بژی منسور حكمت 

  ! بژی سۆسیالیزم 
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دا ) ر ئۆآتۆبه( ه آاك ڕبوار با له نه ب یه م پیرۆزبایی یه بگه هاوڕێ سامان تكایه ئه
  وه بوی بكاته

  ك ند هاوڕێ یه چه
  سلمانی
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