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  لجیاتی پشکی                          

  

بم ئم بو مانای نیی ک بژت و بنووست ل . نووسر بۆ ئوەی بژت دەب پارە پیدا بکات

  پناو پارەدا

  کاڕڵ مارکس                                                                       

  

بکات، بم ب کی تی بزووتنوەی مژوویی و زمانحاخزم شر بانووسر لوانی زۆ

نوە ناتوانی دایبھنیایید.  

  کارڵ مارکس                                                                       

  

بردەوام ب ل خوندنوەی کتب، بم لیادت نچ ک کتب تنھا ھر کتب، تۆ دەب فر 

  .بیت بیر ل خۆت بکیتوە
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  مکسیم گۆرکی                                                                     

  

  

  .کاتی فری خوندنوە دەبیت، ئیتر بۆ ھمیش ئازاد دەبن

 فریدریک دۆگس                                                                       

 

نبخو نوتن، بخورکرەو سکلیل ب س نبخو  

  لینین                                                                    

نراکانی لگا خڕ ک لکر وبردنی یتیھیری مۆسیقاکوەالنانی ھون گکۆم  

  لینین                                                                     

  

نی ببیت ب کۆمۆنیست ک بتوانی بیر و ھۆشت ئاوزان ب ئاخرین زانیاری تۆ تنھا ئو کات دەتوا

ت کردبرییشکانی بوتو دەستک.  

  لینین                                                                   
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  مانیفستی ئدەبی کرکاریی                     

  

نک دەزانین چوارچوە و قید و بند نیی بۆ ئدەب و نووسر، چومبست لم مانیفست دانانی 

جیھانبینی چینایتی خۆی ت ل ب جوانترین شوە گوزارش سر بۆ ئوەی داھنر ب و بتواننوو

بکای دەب مانا ببوون ئازاد. ئازاد ب ب ننکی الیندامئ ی ککۆرژوازییبو  کی سیاسیی ن

چینی بۆرژوازی گۆپی سوزی بۆ پ کردب و پشتیوانی ل بکات، بکو بمانا کرکارییکی 

راری گرتبتی ئایدیۆلۆژی بۆرژوازی قژموون و دەسدەرەوەی ھل ری  .واتنووس رکاتھ

یکرت ونرگیز ناککانی ھنا، ئیتر دەقدەست ھی بتوقیعییو متکردن ب کاریی ئخزم 

رەیکی زۆر نووسر دەقی ئدەبیی دەنووسن و لالیکی تریشوە دەبینین ژما. بورژوازییوە

رمایداران، بم کاران لدژی سل خبات و تکۆشانی چینایتی کردەیانوێ گوزارشت بکن 

ی پپب دەبی کرڕەنگر ئسل بویستییان نویست زانیاری پتی چیتی انکاریی و ماھییی

دەب دەیگی ئتیییکۆم و ڕۆو ئ دەبم ئڵ ئگکار لکانی چینی کرشکشمک ێ ل

ئم جگ ل پویستی خۆ سازدان و خۆ ئامادەکردن بۆ برەنگاربوونوەی ئدەبی . بۆرژوازی

 .گرنگی خۆی دەسپن) ستمانیف( لرەوەی ئم نووسین یان ئم .بۆرژوازی
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                                            )١(  

دەستبردن بۆ ئو ئبزار . اریی گڕانوەی بۆ ئینسان بنما سرەکییکانی ئدەبی کرکیکک ل

و ماتریانی ک واقیع دەیخات بر دەست بۆ دووبارە بنیادنانوەی ژیان و خونی ئو مرۆڤانی 

 ل جگ کری ڕبگرتننا، چباتگای خکی دی شک نابوەی ژیان و دووبارە ب. رەینیادنان

ەبی کرێ، بکو ھر لو ئینتمایوە دت بوون ک تواوی ئدچی نا خونی ئینسان ل وەھم

بۆ  ئینتمای ئدەب. ژیانئویش ئینتمای ئدەب بۆ واقیع و . خۆی ل ببری دەکات بۆرژوازی

بۆ ھزی برھمھنانی کۆمگ ک تروسکی ئومد ل جوو و کردار و  یچین، ئینتما

دەستگرتن بم ئومدە، دەستگرتن بو . توەدا وەک مرواری بر ھتاو دەبریسکھوکانی

بارگاوی  ب درژایی مژوو دەستی پوەگرتووە،ی مرۆڤایتی ڕشگانیی ک کۆمگڕوحییت شۆ

و ئومدە و بوون بم ڕ خستنی زیاتریجمالوئئئ رکی بئ یانشۆڕشگ تو وحییالی ئ

مئ ک یدەبئ مدیبانی وەکو ئھ و ئ گریینئا.  

  

                                     )٢(  

ئابووری و کۆمیتیی و سیاسیی جیھان لبردەم ھکشان داکشانکی بو پیی بارودۆخی 

ردەوام دایوەی زنجیرەکانی دەست .بتووندکردن ل الیزمی نوێ جگمی بازاڕی ئازاد و لیبسیست
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 و پی کرکاران دیارییکی تری بۆ بشرییت پ نیی، کرکاران و خکی بشمینت

زۆرک ، ژرخانی ئابووری ندەگوزەرن اننالبارترین دۆخی سیاسیی و ئابووریی و کۆمیتیی خۆی

دووچاری لبریک ھوەشانوەیکی مترسیدار بۆتوە، چینی کرکار جگ ل ل کۆمگکان 

مینتییکانی کار و ژیان، دەرگیری سیاستک ک کۆمی بازرگانی سیاسیی سرقان پوەی و 

. بگشتی لژر ھی ھژارییوەی ی خک فالکتبارە و ک بم ھۆیشوە ئاستی ژیان

نبوونی بیم تندروستییکان، کمبوونوە یان نی خزمتگوزارییکان، نبووکمبوونوە یان 

نبوونی ئاستی گونجاوی خوندن ل  کمبوونوە یان نبوونی کار و بیمی بکاری،کمبوونوە یان 

نبوونی ئاسایش و دنیایی ژیان الی خک، ئم کمبوونوە یان قۆناغکانی خوندندا، 

سر ئم بختی ک برۆکی ئینسانکانی و شڕ و ئاوارەیی و بدسرباری گرانی بازاڕ 

ناتوان ڕۆکی بالین بگرت، ناتوان  ی کرکارییل دۆخکی وادا ئدەب. گرتووەھسارەییان 

. بیان نکات ی بشمینتبدەنگی ھبژرت، ناتوان قس نکات و جیھتگیری خۆی بۆ خک

بۆی  نیی قسی لسر دەکین و ئینتمامادەبی ک ئم ب جیدجیھتگیریی شوناسی ئو ئ

ییدان و . ھم تب زانربج قامگیری وادا دەبکی ناسرجلومھ کاریی لدەبی کرئ

دەب ئاوتی ئو برگری و خبات و تکۆشان بت ک . گوزارشت ب لو دۆخ نخوازراوە

  .م گۆرانک ب قازانجی خکی ستمدیدەدەیانوت ئو ھلومرج بگۆڕن، ب
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                                          )٣(  

ئدەبی کرکاریی جگ لوەی سرسختان دژی پایکانی کۆمگی بۆرژوازی دەوەستتوە و 

ڕووی ئو  ،دەجنگ، لھمان کاتیشدا تدەکۆش بڕەخنی جیدیی لو پایان و دەرھاویشتکانی

. دونیا ب چینایتیی نیشان بدات ک ئازادی و یکسانی و دادپروەری کۆمیتی ھونیتی

ب قد پانتایی دونیا  بوونت مایی دەرھاویشتنی کۆم دیاردە پایکانی کۆمگی بۆرژوازی 

زیندان و ئیعدام و  ھر ل شڕ و ئاوارەیی، کوشتن و بین،. و گرفت و دەرد بۆ ژیانی ئینسانکان

 خوازراوەکانی ئینسان تا دەگاتن دەروونیی حشا و دۆخمۆکیی و فتی و خژاریی و برسھ

تاد، کۆم دەردکن شانی ئینسان ھیان دەگرێ و دەستی ..بکاریی و نانباوکردن و 

کاریی دەبی کرلرەوە ئ .خای کردۆتوە ژوازی و کۆمگ شانی خۆیانیان لکۆنپرستی بۆر

و دژی ئینسانی ئو کۆمگ )جوھری(ڕۆکی گرنگ دەگێ ل ڕیسواکردن و دەرخستنی ماھییتی

ڕب یگو کۆمی ئتانندەسوە دەب. ێ لڕۆڵ دەگ نابوودکردنی ئ ی کرگریکارانو ب

ئایدیۆلۆژی ڕۆڵ دەگێ ل لدان ل پایکانی . برگری دەکن ل مانوەی دۆخی موجود

وونتر ڕئگر (ئدەبی کرکاریی . نییوەل ئدەبی بۆرژوازی بھموو لق و بشکا. بۆرژوازی

امانکی لسر خونمژینی ک سروەت و س ب نیزامی سرمایدارییئدەبک دژ ) بدوین

دەستکر ش ھاتۆتتککی زەحمکاران و خ . ک یزانی بوۆژوازییانوادە و خدژی خان
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 ل ڕۆژان ک رستییزراوە، دژی نیشتمان و نیشتمان پوەی ئینسان داموسانر چسی لکبناغ

کار رگۆش و کنارەکانی ئم جیھان و لژر ناوی پاراستنی نیشتمان ھزار ھزار ڕۆی ک

دژی ئایین ب . اوارە و ب خان و الن دەکرندەکوژرێ و خونی دەڕژێ و ب سدان ھزاریش ئ

کانیییکۆن و نو موو فۆرمکاریی دژ. وەھدەبی کرمجۆرە ئب  م ئایدیۆلۆژی بۆرژوازی برجس

اوە دایبنگیکی نج ل.  

  

                                        )٤(  

ل پناو  ئدەبی چینک ک سرقای خبات و سیاستکردن. سیاسیی کیئدەبی کرکاریی ئدەب

دۆزینوەی کلیلی چارەسر و کردنوەی تلیسمی ئزەلییتی بۆرژوازی ک تواوی فرھنگی زاڵ و 

رخانی ئابووری کۆمنسبلیغی بۆ دەکت گ .دەبی کرئاشکرا ئینتمای اکئ ب کدەبریی ئ

ئم ئدەب ل سیاستکردن ناترس و س . ۆی بۆ چینی کرکار دەردەبێچینایتی خ –سیاسیی 

دەبئ وە بوەش ناکاتدەبی . کی سیاسیی ناوزەدبکرێلی بوترێ ئوە پوەش ناکاتل س

کاریی ب ئدەبی کر. ، چونک ب کردەوە مارکسیزم سبر دەخات سر ئو ئدەبمارکسیزم

مادام کارەوە پیوەست،مادام ئم ئدەب ب چینی کر .تمانایکی نابسیاست و سیاستکردن 

کار دووانن و ینی کرکار، وەکو حیزب و چینی کرئاوتی خباتی ئو چینی، بۆی ئدەب و چ

ئدەبی . پوەندی نوان سیاست و ئدەب، پوەندییکی لمژینی .ناتوانرێ لک داببدرن

کاران، زۆرجار نگ چینایتییکی لگڵ کرھر و ڕۆ ناشیرینکانی ل جبۆرژوازی بپی جو
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اوی خکی ستمدیدە و بۆ خۆکردن چ ،ت ل سیاست و حیزبئیدیعای سربخۆیی دەکا

 چینایتی یان کرکارییجیا بیت، دەن دەب ئدەب دەن دەب ئدەب ل سیاست . چوساوە

ھم ) ئدەبی بۆرژوازی( توە ک ئدەبکی خۆیان ووبیان چبئوەی ساتک لبیر نبت،

. نئاشکرا ئو پیوەندیی بیان بکویست بکات ب بئوەی پ چینایتییمیش سیاسیی و ھ

بب رمانشڕی بوپم تا ئکاریی  بدەبی کرئ ن کدەبن و دەنگ ھرمی ھاوار دەکش

و سیاسیی ئایدیۆلۆژی بۆرژواز. حیزبیی مادام دژ ب مدەبی ئئ کانی ببناغ مادام دژ ب ،یی

دەس ،دارانرمایدەبتی سیاسی سئکی سیاسیی .می ئکدەبمان کاتیشدا مادام ئھل )

کی ل جنگی چینایتی، کوای ئدەب ژەوەندی کرکاران دایل بر) ئدەبی کرکاریی

تییریو  چیناینگس تک دەچییھیچ دوود ب رز ککی ئینسانی بئاسۆی ب بارگاویی 

تی کررژەوەندی چینایدارانکپاراستنی برمایدژی ساران ل.  

  

                                          )٥(  

چینی کرکار . کار ب ئدەب و ھونری خۆی ئاشنا بکینوەئدیبانی کرکار دەب چینی کری ئم

انی خۆی بخین ۆڕشگکلتووری چینایتی و ش ب نووسرانی ڕابردوو و ئستا، بکین ئاشنا

دەستییان ) چ نووسراو یان وەرگدراو( و دەقکانمان  مانی برھم ئدەبییکانلڕ. بردەستی

داکردنوەی ادیکاڵ و ڕوح ببرڕ گنجین لبن نھاتووەی ئدەبیاتی بگرین و بیان گینوە سر

ی نژینمیوەندی لکانیپر و ئامانج و خواستدەب و ھونکار و ئر . وان چینی کرگئ
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مانجان تبگین و بکرداریش ئو تگیشتنمان بیان ئممان کرد ئوا توانیومان لو ئا

اتوانیوە ل نم ،بپچوانوە، ئگر ئو کارە نکین ئوا ھۆکارەک ھرچییک بت. کردووە

لرەوە دەرکردن و بوکردنوە و وەشاندنی  .کاریی و شۆڕشگان حای بینکر انجی ئدەبیئام

ب ڕۆی گرنگ بگێ ل دەتوان وەک زمانحای ئو ئدە ،ییۆنگۆڤار و ڕۆژنام و سایتی ئلکتر

وە و  بردنشپ ری کبدەب و ھونوەی ئکارییروکردن.  وڵ وی ھگڕل کار دەبچینی کر

و نا کرکاریی  یئدەبی کرکاری .تکۆشانی ئدەبی کرکاریی و ڕەخنی ئدەبی مارکسیستییوە

ب ناسینی ڕەگزەکانی ئدەبی کرکاریی و وەستانوە برامبر ب ، تا دەگات لک جیا بکاتوە

ت ئدەبی پرۆلیتاریای سدەی بیستم دووچاری پاشکش و یسھموو ئو ھونی ک دەیانو

  . فوتان بکن

ک یادمان بچل وەی  نابڕیالیزمی سۆسیالیستی بزووتن دەبی و کبازە ئوژم و ڕو تب

ک ل دوای شۆڕشی ئۆکتۆبر ل وتی یکتیی سۆڤییتی جاران ھات ئاراوە و ھونریی دەوترێ 

گشی ڕیالیزمی سۆشیالیستی . گشی کرد و بوو ب بزووتنوەیکی ئدەبی ئنترناسیونای مزن

کو ئو دەوتانشی گرتوە ک ب دەوتانی ھا یکتیی سۆڤیتی نگرتوە، بھر تن

ئم ستای ل بنچیندا لسر کلتووری پرۆلیتاریاوە . لۆکی ڕۆژھت دەناسرانسۆشیالیست یان ب

کلتووری پرۆلیتاریاش ل ھونر و ئدەب پداگیری ئدەب لسر خباتی . سری ھداوە

ئامانجی ئم ئدەب ھودان . چینایتی و برژەوەندی کرکاران دژ ب بورژوازی و سرمایداران

ژیان و خباتی ئو چین ل پناو ڕزگاری یکجارەکی ل کۆت و بندی کۆیلتی  بۆ وناکردنی

ڕبازی سۆشیالیستی ل ئدەب ل دەیی بیستکانی سدەی ڕابردوو ل وتانی ئمانیا . بورژوازی
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ئو نووسرانش ک ڕۆیان ھبوو ل . و فرەنسا و جیکسلۆڤاکیا و پۆندە دامزرا

شبردنی ئرەوپلویس ئاراگۆن و جۆھانس ب تانی ڕۆژئاوا بریتبوون لو ل دەبییبازە ئم ڕ

بیاری لسر ڕیالیزمی واقیعی ل  ١٩٣٢حیزبی کۆمۆنیستی سۆڤییت سای . بچرو  پابلۆ نیرۆدا

ئم شوازە ئدەبیی ل یکمین گۆنگرەی نووسرانی سۆڤییت  ١٩٣٤ئدەب و ھونر دا و سای 

ی جۆزف ستالین ئندری زدانۆڤ وتاریکی پشکش کرد و ب تووندی جختی لوە کات نونر

. کردەوە ک ڕیالیزمی سۆشیالیستی ب فرمی بوو ب ڕنمایی نیشتمانی کلتووری یکتیی سۆڤییت

 بازە باوەکانی جیھان لڕ کردەوە بووە ھۆی پشتکردن ل ب دەبییبازە ئم ڕوەگرتنی ئدەستب

 ھاوپشتییکی چینایتیوەک . ئیرۆتیک، ئایین، تجریدگرایی، سوریالیزم و گوزارشتخوازیچشنی 

 ت، لتیی سۆڤییکرانی یمین گۆنگرەی نووسکی ر برامب١٩٣٥ی نیسانی  ٢٧و  ٢٦ب  ل

شاری شیکاگۆ و ب پاپشتی جۆزیف ستالین گرنگترین گۆنگرەی نووسرانی چپی ئمریکا بسترا، 

وادۆ دەیڤد فرانک . یران و ڕۆماننووسان و ڕەخنگران و ڕۆژنامنووسان تیدا بشدار بوونک شاع

. ب پشتیوانی حیزبی کۆمۆنیستی ئمریکا بوو ب یکمین سرۆکی یکتیی نووسرانی ئمریکا

بم ئم  .ڕەگی مژوویی ڕیالیزمی سۆشیالیستیی دەگرتوە بۆ ناوەڕاستی سدەی نۆزدەھم

لیزم گۆڕانی بسردا ھات و پ بپی تپڕبوونی زەمن، ئمیش ل ناوەڕۆک کۆمیتیی ریا

 ت کتیی سۆڤییککانی ستالین و یتتی سیاسخزم وە و خرایتاڵ کرایی بکانشۆڕشگ

  . ئوکات چند ھنگاو ل ئرک کۆمیتیکانی خۆی دوور کوتبۆوە
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ئرکییتی ناوەڕۆکی ئو ڕیالیزم شیبکاتوە و جارکی تر ب ڕەخنی ئدەبی مارکسیستی 

کاریی دابگرت و وە پ لسر پایکانی ئدەبی کرگڕانوە بۆ ئینسان، ب عزمکی پۆیین

  .گشی پبدات

                           

  

            

                                    )٦(  

  

جۆرک ل ئیستاتیکای ک  کو ھگرینیی ل تکنیک و ئیستاتیکا، ب کاریی خایئدەبی کر

ی لرەنگارخای و بمای ملمالنر بنسستانی لی وەستاوەوە ھ .دەبی کرکاریی ئیستاتیکای ئ

تگیرییوە ئاو دەخواتوە ک ئدەب ئاوتی واقیعی ژیان و خباتی ئینسانکان دەب ھلو جی

جوانییک ک ئدەبی کرکاریی لی بھرەمندە و ئدەبیاتی بۆرژوزی نییتی . لپناو ئازادیدا

 .باشتر ییب خبات لپناو ژیانکی ئینسان ئومد ب ئینسان، ب ژیان، ئومد. بریتیی ل ئومد

لدەستدانی ئومد ل دەق ئدەبییکان . وزەبخش و ئیلھامبخشی ئینسان ل خبات ،ئم ئومدە

)چیرۆک، یان شانۆنامجا چ ڕۆمان، یان شیعر، یان کورت..دەستدانی ئ )تاد بل ک لیق

انی نووسینی شۆڕشگکانی زنجیرەی پرۆسقم ئ رکیاندنی ئر گمس بۆ بکانژوویی .ل 

ون ب ڕوحی ودەق ھن ک ل خبات و تکۆشانی چینایتیدا ب الپڕەکانی مژوودا گل دووتوی
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یانیش  ،جین یۆتیۆلوان سروودی ئنترناسیونای ئ سردەم و وردی سرزاری ملیۆنان ئینسان

وانوە لئاسانی کاڵ نابنکان بر زەینی ئینسانسرییان لکسیم گۆرکی و  کاریگڕۆمانی دایکی م

  .تاد..ڕۆمانی جرمینای ئمیل زۆال و 

  

  

  

                                       )٧(  

  

انک پشت بستوو ب تز و ڕەخنی ڕەخنگرانی ان کاتیشدا تراژیدیا خونرچ کۆمیدیای و لھم

زە ھندە بواھنرانی ئم ت. واب ئدەبی ڕادیکاڵ و ئینسانی بتا ل فکر انپیبۆرژوازیی، 

و کرکاریی  ینن ببینن ک ئدەبی ئینسانیکورت بینن و ھندە خۆیان ب خاوەن فکر دەزانن، ناتوا

فکری ئینسانیل ژە لستی و  یوڕوی ھبا ب کیناو پکاپی مرۆڤ لاندنی ئازادیخوازانچ

ئاسا ھر ئو ئایاتان دەزانن و دەنوە ک ) تووتی(ئم خونران . کۆتکانی کۆیلتی ئینسان

ئو  .دەدەن انیدەرخواردی خونرلسرتاسری جیھاندا  جیھانییلیبای _ ەبی ئیندیڤیجوال ئد

نکی خونرەی پی وای ئدەبی کرکاری و مارکسیستی خاین ل فکر، ن ل کرکار وەک چی

برھمھنر و بونیادنری کۆمگ و ژیان حایبوون و ن دەزانن مارکسیزم چیی و چ ڕۆکی 

 تییچینای یملمالنێ لاوە و دەگژووی گکان - من . فیکرییالیل راننو خوئ
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بئوەی کتبکی ( پروەردەکرانیانوە وا حای کراون ک مارکسیزم بککی ھیچ نایت 

و کرکاریش ھروەکو تاک دەبینن و ھرگیز بیرکردنوەیان ڕی ئوەیان ) مارکسیان خوندبتوە

فیکری  بینن و ل ڕۆی کۆمیتی ڕبازیبکرکار وەکو چین، وەک چینکی کۆمیتی پ نادات 

 جۆرە خونرە ک معریف تنھا ل خوندنوەی چند کتبکئم . و ئدەب و ھونر بگن

ریان ل مارکسیزم و و دەستی سی و زۆر دڵ ڕەشان سنگ دوو دەبینن ک زانیارییکانیان دەستی

باسی دەردە قزەوەنکانی کۆمگ ناکن،  یشمۆدلی ڕۆشنبیرانی کورد .چینی کرکار گرتووە

باسی مارکسیزم و شۆشیالیزم تووشی ھیستریا و سرئشیان . خۆیان ل گل دیاردە دەبورن

وەک . تاد بکاری خۆیان نازانن..مسلی ژن و منداڵ و قوتابخان و پروەردە و بکاری و. دەکات

من وای دەبینم قسکردن ل ھر جومگیکی ..نئوەی ئو ڕۆشنبیرە بڕزان ل کۆمگ نژی

ژیان و کۆمگ،ھر ل سیستمی بروەبردنی دەستوە بگرە تا دەگات چارەسرکردنی 

رکی ڕۆشنبیرانئ کانی ژینگکی  –ڕەوتی ئیندیڤیجواڵ . گرفتی کوردیی جۆرە ڕۆشنبیرالیب

رھتی وای بیت و ناکارا و نا ئاکتیڤی کۆمقی سقینڵ مانای راستگل ناوە کم ھ

نوگۆڕ بسازبۆ ئا بچووکترین زەمین و ناتوان نان و ھزری ئازادیش . ڕۆشنبیر ناکۆکداھ

لالین ئم مۆدیل ل نووسران و ڕۆشنبیران لسر جستی میدیای کوردیی قۆرخکراوە بۆ ئو 

بزووتنوەی ئدەبیی کوردیی . بۆ پدەکرێناوانی ک لالین ڕەھندییکانوە گۆپ سوزیان 

 ر خۆی لی ئازاد و ڕزگاری نووسیدا زەمینت یی کستی ئایدیای وابکۆم ئاخنراو ب

چوارچوەیکدا قتیس کردووە ک کۆیلبوونی نووسر و ڕۆشنبیری کوردیی برھم ھناوە و برھم 

لیبای  - بزووتنوەی ئدەبی ئیندیڤجواڵ  ڕەفزکردنوەی ئو قۆرخ ساالرییی نو. دەھنتوە
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کوردی لالین نووسری ئازادەوە ھنگاوکی سرەتایی لئاستانی ھزرکی چاالک و کاریگر 

کلتوانایدا بت ھنگاوەکانی ل ئرک ب ئمالوئوالییکانی خۆی دەست نیشان بکات و 

یش جی بایخی جیددی نبوون بۆ کۆم ئرکک ک تا ئم سانی دوا. ئنجامی بدات

دەستاگیشتن ب وردبوونوە و ڕەخنیکی قووڵ لو سونت و ڕەوە پیەوکراوانی . نووسران

 کمانای گشتی وشنان بت، داھیم نراھتا ھزری ئازاد ف چونک ،ناو جیھانی نووسین گرنگ

  .دروست نابت

ئوەی پی وای . نی نییئدەبی خای ل فکر بوو. کرئدەب ل پیوەندییکی ب تین لگڵ ف

وانین و دنیابینی چند ھا ل تادیکاڵ و کرکاریی خایی ل فکر  و فیکریش تنئدەبی ڕ

ئوەشی ئم  .بیرمندکوە ببین، پی بزان یان نا، ل ھژارییکی فیکریی قووڵ دەژت

 ھر ئو پروەردەکرانن ک ل گروپی عقییتی بخشیوەت ئم خونرە عجیبان

ڕەھندەوە ھاتن دەرەوە و ل ئنجامیشدا سوپایک ل خونری ئیفلیجی فیکریی پیدا بوون و 

ھاتن میدان ک ببغا ئاسا ھر خریکی وتنوەی قسی چند بیرمندکن و لالیکی 

  .کاتتریشوە دژایتی ردیکایزمی کۆمگ تووشی ھستریایان دە
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                                        )٨(  

  

نا  شوکرانبژری و ملکچکردن ل ئاستئدەبی کرکاریی ئدەبی ڕاھنانی ئینسان نیی لسر 

بگژاچوونوەی ستم و دیاردە  ئینسان لسری ژیان، بکو ئدەبی بارھنانی عدالتییکان

ئدەبک نیی مرۆڤ تسلیمی قدەر بکات، بکو  ،کرکارییئدەبی . وەکانی کۆمگدز

ئدەبک ھوڵ دەدات ئینسان ل وەھمی ئایین و  .بپچوانوە قدەر تسلیمی ئینسانکان دەکات

واتا ئینسان وەکو ئینسانکی . کۆت و بندی کۆیلتی دەرباز بکات و ئینسان وەک خۆی ببینت

تنھا  ،بینینی ئینسانی ئازاد و بھرەمند ل توانا. داھنر، خولقنر، لدەرەوەی پت و زنجیر

کۆیل ناتوان داھنر بت و ناشتوان تا ئاستی . ایئدەبی ئینسانید یل توانای بئندازە

ئگر لڕگی شۆڕشکی کۆمیتییوە سیستمی کۆیلدارییکی  ،ئازادبوون برز بتوە

وسانوەی ئینسان ب دەستی ئینسان دامزراوە و سیستمی چینایتی کلسر چ. تفروتونا نکات

د نراوە، ھرگیز ڕێ ب ئینسان ژردەستکان نادات ئازادان بناغکی ل غدر و ستم و زۆر بنیا

 یاسایک بندیان دەکات و دەیان کات دیلی وەی کۆمر بکن، بکو ل چوارچڕەفتا

ئدەبی کرکاریی ڕک دژ بم دۆخ دەجنگ و ھوڵ دەدات ئو  .برژەوەندیی چینایتییکانیان

ەستکان ل دەق ئدەبییکان نیشان بدات و گوزارشت بت ل ھلومرج مینتبارەی ژیانی ژرد
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کات، ونای تواوی ژیانی ئینسانکان  دەیوت ونای ئازادی و ڕزگاری ب .خباتیان بۆ ئازادی

  .بکات ب ھموو جوانی و ناشرینییکوە

  

  

                                    )٩(  

  

تایبتی ھی و نووسرانی کرکاری دەب خاوەن زمانکی کاریی بایخکی رزمان ل ئدەبی ک

دەقی ئدەبی . ڕوون و ڕۆشن بن تا بتوانن مبستکانیان ب جوانی بگنن ب خونر

گمی زمانوانی نیی تا سر ل خونری کرکار بشیونرێ و نووسریش ) بتایبتیش شیعر(

زمانی دەقی . گمیکی ناشیرینوە ئنجام بداتبادەستی ئدەبیی و زمانوانی خۆی لڕگی 

ئدەبی . ی ب گرێ و گۆڵ و سفت و سادە و بھزە ل گیاندنی مبستی نووسریئدەبی کرکار

، زمانی بکارھاتوو تیایدا نوخبن ڕوو بو  خک ڕوو ب چونکو ئدەبی کرکاریش بۆرژوازی 

گرچی زیاتر ئدەبی کرکاریی . باش و خراپی دەقیشاندانی ئاستی ڕۆکی برچاو دەگێ ل ن

 کی ڕووی لخبۆی ،مدیدەیتا دەکرێ دەب ست رز بنووسرێم جوان و بکی سادە بزمانب. 

 چونککی نووسینحنگی مزمان س رزدا بکی بئاستزمانی نووسین ل دەبی  .و گرنگئ

انی ناوەڕۆک و شنیی ل دەق، بکو شانبزمانی  کرکاریی ئدەبی فرامۆش کردنی ڕەگزی

لھمان  .پیامی کۆمیتی دەق، دەب بایخ ب زمانی نووسینیش بدرێ و پرەی پ بدرێ
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. ل دەقی شیعریدا) مباشر(استوخۆییوە ی زمان پیوەندی ھی ب کشی ڕکاتیشدا مسل

من پموای ڕاستوخۆیی ل . شیعرییئم کش چونک کراوەت کش و خای الوازی دەقی 

کاریی ھو شاعیری کر نیی شکاریی کینی شیعری کرو جۆرە دەربتی دەست بۆ ئقی خۆی

رستاینخو ب تنی بگکتیی دەقیر ببات تا ناوەڕۆکی کۆمندواندنی خو ل  . چونک

 دەر لدەبی بورژوازی، شیعر بی ئوانچپ کی تر بک جارتی مانایییام و ناوەڕۆکی کۆمپ

بۆی بیانووگلی ل چشنی شیعار و دروشم دان و بکارھنان و راستوخۆیی ل . نادات بدەستوە

شاعیرانی مردوو ئو شاعیرانن ک قسیان نخر . شیعر ھۆکارک بۆ ل دایکبوونی شیعری مردوو

ڕاستوخۆ ل شیعر نک مردوو نیی، بکو ل شاعیری بکاربری زمانی .  پ نیی بۆ خونر

جگایک قراری گرتووە ک مکانتکی شۆڕشگانی و ڕەخنگرانی بورژوازی حز ناکن 

  .بمجۆرە ل ب پچ و پنایی باسی بکن

  

  

  

                                       )١٠(  

  

 ۆیی خیکرکار دەقکی نووسریوات مرج نیی . ی کرکارییجیھتگیر ئدەبی کرکاری ئدەبی

ھگری ئایدیۆلۆجی بورژوازی  ،دەقکی ئدەبی نووسریکرکارک وەک دەش  یان. بتکرکار 
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دەقک کرکار نبت بم پارزەری برژەوەندی چینایتی  نووسریلکاتکدا دوور نیی . تب

ئوەی ک تا چ ئاستک  گشتیی بیبۆی یکک ل خستکانی ئدەبی کرکار. کرکاران بت

ئندازەیک پارزەری برژەوەندی  چو کۆمیتی چینی کرکار و تا  پیوەست ب ژیانی سیاسی

  .دارانچینایتی کرکارە لدژی سرمای

انی ڕووە دزو و نیشاند ئدەبی..ەتکردنوەیبرەنگاربوونوە و ڕ ی، ئدەبییکارکر ئدەبی

رش و ستایشدەبی ھئ ،کاندەبی . جوانیدابوونی چینی ئدان و پرھڵ سگکاری لکر

 شدەدا و گرھداری سرمایدژی چینی س ل و چینکۆشانی ئبات و تکار و خدەکاکر . وات

شیعری کرکاری شیعری ژیان و خباتی چینی کرکارە، چیرۆکی نبردە چینایتییکانی کرکارە 

مۆتیڤی شیعری کرکاری لگڵ ڕەوتی خباتی . ل دژی بورژوازی و دامودەزگاکانی سرمایداری

کاری زۆر،  باری ناھمواری ژیانی کرکاران، سعات. چینایتی کرکاری برز و نزم دەبتوە

کری کم، نبوونی خزمتگوازی کۆمیتی و تندروستییکان، نا ئمنی شونی کار، 

 تاک تاک و ب شنی مانگرتن و ناڕەزایی بچ بات لکاران، ئامرازەکانی خناڕیکخرابوونی کر

ن ل ئمان کۆی بدەنیکی گورەتر ،کۆمڵ، خۆپیشاندان، تا دەگات خباتی چکداری و شۆڕش

 یکاریبرھمی ئدەبی کر. ایتی کرکارچین ۆکم بۆ دەرخستنی ئایدندتی ئدەبیئیرادەیکی ت

لرەوە پناسی خۆی دەکات و سنووربندی لگڵ ڕەوت و ڕبازە ئدەبییکانی بورژوازی دەکات 

شیعری . بتایبتیش ئو ئدەب ڕیڤیژینیستی ک زۆر جار بناوی کرکارەوە خۆی نمایش دەکات

کرکاری پارزەری برژەوەندی کرکارە ھویش دەدات لژر سبری خباتی کرکاری لسر ئو 

چینی کرکار ل . ئایکۆنان کار بکات ک ڕۆیان ھی لبردنپشوەی خباتی چینایتی
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 سیاسیی داویستییرباری پی خۆیدا، سباتی ڕۆژانشنی ماتر –خچ کانی لتیییاڵ و چینای

تاد، پویستی ب ئدەب و ھونرک ھی ک ..ئبزاری خباتکارانی وەکو حیزب و ڕکخراو 

پویستی بوە ھی ک بردەوام ل جۆش و . عکس کرەوەی واقیعییتی خباتی چینایتی بت

خرۆشدا بت و ھمیش ئیحساسات چینایتییکان، داستان نبردەکانی خۆی ل ڕابردوو و 

  .ستادا بناست و لرەوە وەک پویستی سردەم دەست و پنجی لگدا نرم بکاتئ

ب چند خست و  یکرکاری ب بۆچوونی من ئدەبی:  یخستکانی ئدەبی کرکاری

  :تایبتمندییک دەناسرتوە ک برچاوترینیان ئمانن 

خباتی چینایتی چینی کرکارە ل  ھقووی ناو جرگی ژیان و ،یکرکاری ئدەبی: یک 

ل کشمکش و  یکرکاری ئدەبی. م و دەزگا سرکوتگرەکانیملمالنیی لگڵ سرمایداران و دا

دەبت  ،پکدادان چینایتییکانوە ل دایک دەبت و ئاسۆیک ک پکدادان چینایتیی ھیتی

  .یئاسۆ و ئامانجی شیعری کرکاری

وەندی چینایتی و پارزەری برژە ەچینی کرکار تکۆشانیجیھتگیری  ،یکرکاریئدەبی : دوو 

یو چیندەبی. ئکاری ئبات و  یکرکانی خختییسرەتی و سکار و حباتی ژنانی کرگۆرانی خ

ئاھی پیرەمردک و نرکی منداکی ئیشکر و سکای دی کچکی ماندووی دەستی کۆنپرست و 

ل نیشاندانی ھموو ئم . ای ملمالنی ناو کارگکان و ھناسی زیندانییک و تادشکانوەی ئ

  .کرکارییئرکی ئدەبی  یتی کرکاریدیمنان و ڕەنگ ڕژکردنیان ب ئاسۆ و ئامانجی چینای
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 دەبی: سکاری ئو  ،یکر گژیان و تاک و کۆم توە دەڕوانکی ئینسانییئاسۆی ب

ی ل برامبر ئاسۆی یکرکار ئدەبی. ۆکی خۆی برجست دەکاتوەئینسان وەک کرئینسانییتی 

کۆنپرستی میل و ڕەوت چاالککانی لیبرایزم و کۆنخوازی و ئایینی و نتوەییدا دەوەستتوە 

و تدەکۆشی کرکار ل جنگ چینایتییکی خۆیدا ب ئاسۆیکی ئینسانی و ئنترناسیونالی 

  .بکات چکدار

 ینیتوان بپی پویستلڕووی تکنیک و ھونرەوە ڕەنگ ئگرچی  ،یکرکاریئدەبی : چوار 

وە بشر سوود ل ببنت و بدەست تکنیککی نوێ و ئاخرین دەسکوت ھونرییکانی بت

. ل ئاستی جیھاندا بوونی خۆی سلماندووە خاوەن تکنیک بگرێ، بم وەک یک ڕەوتی ئدەبی

چینی کرکار ب درژایی مژووی پ ل خبات و فیداکاری خۆی، خاوەنی جۆرک ل فرھنگ و 

پ ب پی گش و برەوپچوونی قۆناغکانی خباتی، ئدەب و  .ئدەب و ھونری خۆی بووە

ی تکۆشانی چینایتی کرکار و بم ئگر براوردی ئاست. ھونرەکشی گشی کردووە

  .وات ئدەبکی ل دواتر بووە. ئدەبکی بکین، دەبینین بردەوام الوازی ئدەبی ھبووە

سرجم دەزگا ڕۆشنبیریی و ئدەبیی و کارە ئنسۆلۆژی و سرچاوەکانی ئینترنتیش کم : پنج 

و بگرە ئاگایان و ھۆشیاران پشت گویان تا زۆر ئاوڕیان لم ڕەوت ئدەبیی جیھانیی نداوەتوە 

  .خستووە و ل خک و چینی کرکاریان شاردۆتوە یان کمترین زانیاریان خستۆت بردەست

تواوی ڕەوت و ڕبازە فیکری و ھونری و سیاسییکانی بورژوازی دەھۆی مرگی کۆمۆنیزم : شش 

وەکو ئدەبکی ب ئرزش دەھنن و ل  و ئدەبکی دەکوتن و ناوی ئدەب و شیعری کرکاریی



مان کاریی                                          عھبدو س ستی ئھدەبی کر )                      مھشخھڵ(مانیف  
 

22 
 

مزھبی ناو دەبرێ و سفستبازەکانی ناو کایی  –ئدەبی کوردیش وەک ڕەوتکی ئایدیۆلۆجی 

رۆشنبیریی کوردیش ھمیش خۆیان ل ناوھنانی ئو ئدەب پاراستووە تا ب ھیچ شوەیک زەینی 

جیھانیش بۆ تحقیر و تخدیرکردنی کرکاران  بورژوازی. خونری کورد بالی ئو ئدەبدا نچت

ب سدان ملیۆن دۆالر سرف دەکات و سدان ئۆرگان و ڕۆژنام و گۆڤار و کتب بو دەکاتوە، 

سان سدان فیستیڤاڵ و ئاھنگ و ساز دەکات و ب دەیان ھزار نووسر و شاعیر و ئدیب و 

کات، تا ڕووی دزوی نیزامی چوسنری قم بدەستی کیوە و دەکت و کاریان پدە

  .سرمایداری جوان نیشان بدەن و خۆڵ بکن چاوی خکی کرکار و زەحمتکش

بم لھڵ ھموو ئمانشدا تا چینکان و جیاوازی چینایتی لسر ڕووی زەوی : حوت 

  . کرکاریش ھر دەمن ینایتیچ ژوازی ھر دەمنی و ئدەبیبمن، ملمالنی نوان کرکار و بۆر

  

  

                                            )١١(  

دەبی کری ئمارکسیزمتیئوری ڕەخن ب کی بارگاوییتوانانی  .کاریی تیئوریی م تیئورییئ

یکانی ھدەبییئ وەی دەقکدانوە و لندنتی . خویکی کۆموەیندنتی دەق _ خوچینای

 دەخات ژر شرۆڤدەکات و لھمان کاتیشدا دەق و نووسر و ئاراستی فیکریی ناو دەق و نووسر 

سنگری وە دەتوانرێ یمارکسیستیی ڕەخنی ئدەبی کرکاریی یان لڕ. و ھسنگاندنکانی

دەبی کرز بکرێئھو و بم کاریی پتھدەبی بۆرژوازیدا ن کاتیشاو لتی ئو  دەربخرێ یماھیی
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ڕەخنی ئدەبی . ەخنییوەبر نشترگری ڕ بۆرژوازیش بخرتھروەھا نووسرانی کۆنپرستی 

. وپشچوونی ئدەبی کرکارییپاییکی گرنگی گش و برە ییان مارکسیستی یکرکاری

. سر بکینببینین و قسی خۆمانی ل یبانیژەیک دەتوانین لوەی تواوی ئدەبی بۆرژوازی

ژووییوە ی مەخنی لوەدی ک ب ڕوئیا و جیھانبینییکی ماتریالیستانبایخی چینایتی ئم ڕ

ل کلپووری چینایتی ئینسانکان  و  دیاردەکان و کۆمگ و مرۆڤ شی دەکاتوە و ئاوڕ دونیا

. بداتدەداتوە و ھویش دەدات ئاماژە ب ڕەوتی برەوپشچوونی کۆمگ و ژیانی ئینسانکان 

پی ھدەست، زۆر گورەترە ل ڕۆی دەق و برھم  یەخنی ئدەبی مارکسیستیئرکک ک ڕ

ل  بتوان تیشک بخات سر پنتککی دیاریکراو یئگر دەقی ئدەبی کرکاری. ئدەبییکان

تواوی ناعدالتییکانی کۆمگی  یەخنی ئدەبی مارکسیستیڕکۆمگ و ژیانی مرۆڤ، ئوا 

ئدەبی کرکاریی ڕەخنی  .چینایتی بورژوازی دەخات ژر نشترگری وش و لکدانوەکانوە

فسی سیاسیی و سععمدەرەوەی م ل میشو دونیای ھبازەکانی نت وە لدەبییی ئڕەخن

ھوی ئوەدا دەب ب قسی ڕۆشن و ب فاکتی واقیعی ئارگیومنتی خۆی بخات بردەم و وەمی 

دەبی شۆڕشگشچوونی ئرەوپکانی بڕەتییبن شو ک ئاریش وەی خۆی بئوە ببدات ران

فزای کۆمنتامینیتی وا ک دەیان ناو و ناولنانی . بکوت ناو فزای کۆنتامینیتی بورژوازییوە

جیاجیا ل قیرانکانی خۆی دەنن تا ب خکی ستمدیدە بن ئھا ئوە ئمش ڕگاچارەمان 

و ئاسۆی کارکردنمان ڕوونیدەبی بورژوازی. ھیرانی ئدەبی ئیندیڤیجواڵ  یخودی قگشتی و ئب

– الیب تی لتایبوە ی کوردیی بنانکی ڕوونی کارکردن و داھبوونی ئاسۆینجامی نئ

ی کوردیی لبردەم ب برھمییکی کوشندە دای لیبا –ئدەبی ئیندیڤیجواڵ  .سرچاوەی گرتووە
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وەیریکی خۆ جوینر خو ئاسۆ . و ھبۆ زیاتر نابوودکردنی ئ دەکۆشکاریی تدەبی کرئ

وی ئاسۆ و شۆڕشگانی کرکاریی ل میانی دەق و تاریکی ئدەبی بۆرژوازی و خستنڕو

  .نووسینکانیدا

  

  

  

  

  

  

                                     )١٢(  

  

، لرەوە تواوی پایکی لسر ئینسانییتی ئینسان دامزراوەبو پیی ک ئدەبی کرکاریی 

گۆڕینی ئازادیی تاککان و ئارەزوو و خولیا مرۆییکان تا دەگات ئارەزووە ھۆمۆسکسواکان و 

خۆیان دەبیننوە و لرەشوە ئدەبی کرکاریی وەکو ئدەبی  یلژر چتری ئدەبی ئینسانی جندەر

 سییانک و ئارەزوو و خولیا و ئاواتی تاکوێ مودافیع لو دەردەک رکی خۆی دەزانئ ب

 چاالکیوەک خۆشویستی  و عیشق ومسلی سکس . برگریان ل بکات و سپۆرتیان بکات
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ئدەبی ئمۆ دەرەوەی بازنی ئدەبی ئینسانییوە، لمش واوەتر  ی ل ئدەبدا ناکوتئینسانی

و ڕۆمانسیی و سکسیی، لبر ئوەی  یخۆی کردۆت خاوەن و وارسی ئدەبی ئیرۆتیکی یبورژوازی

وە و درژەدان ھۆکاریکیش بۆ وەچ خستن ،سکس چاالکییکی بایۆلۆژیی و سرباری چژ و خۆشی

نگای لدا جبنچین ل ژیان ک ی ئبو بازندەبی کر دەبیئ کی بیوەندییو ھیچ پ کاریدای

 ەکویتی و دەیوت سکس بکات کا وبورژوازییوە نیی ئوە نبت ک بورژوازی ویست

  .بدەستھنانی سرمای ک بۆسرچاوەی

کسییکان دەکات و ھروەھا سپۆرت و وان برگری ل دەق ئیرۆتیک و سئدەبی کرکاریی ڕاشکا

ئدەبی کرکاریی  .رینی جندەر دەکاتی ھۆمۆسکشواکان و گۆگوزارشت ل حز و خولیای ئینسان

چونک ئم ئدەب وەک ئدەبی . ییکی توند و تۆڵ دای لگڵ ئدەبی فیمینیستییل پیوەند

بزووتنوەیکی ئینسانیی ک خوازیاری یکسانی ژنان و پیاوان و لھمان کاتیشدا پداگری 

گجیاوازەکانی ژیانی کۆم یدان و کایم کانی ژنان دەکات لئینسانیی ڕەتییبن ر مافسل.  

  

  

                                              )١٣(  

بی و ئدە و ئدەبی پیاوان و ئدەبی الوانل دونیای ئدەبیاتدا شتک نیی ب ناوی ئدەبی ژنان 

دەبی ڕەشپکان و ئنانی بورژوازین تا ژنان و . ناو و ناتۆرەی جیاوازستناول ،نانانم ناولئ

خیای و ئدەبیدا لک جیا بکنوە و نھن ل برەیکدا برەی  پیاوان ل بواری داھنانی
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گرتوان خبات بکن و داھنان پشکش ب ڕشگ پکوە دەست لناو دەست یکئینسانی شۆ

ارییوە ئم پۆلینکردنان بتواوەتی ڕەت ل گۆشنیگای ئدەبی کرک .مرۆڤایتی بکن

خنی جیدیی و ەکرکارییدا بوونی نیی و جگای ڕ بیوەک چۆن نوخب ل ئدە. دەکتوە

، سکس، ئاواش ھر دابشکارییک لسر بنچینی جندەرپیرۆز دەکرێ،  لئدەبی بورژوازی

لرەدا جی  .ل ئدەب جگای ڕەت کردنوەی تمن، ڕەنگی پست، سنووری جوگرافیا و نتوە

ونک ل ئدەب بایخی تایبتی خۆی ھی چئم . خۆیتی ئاماژە ب ئدەبی مندان بکم

گرنگ مندان پشتگیریی بھرە و . پیوەندییکی بھزدای لگڵ پروەردەی کۆمۆنیستی

نگ گر. تواناییکان بکرت و کار بکرت ئو بھرە و توانای بچت ئاستکی شیاو و گونجاو

 ندروستانو نا تتی ئسایکشکاندنی کترس و ت ی ئایینی و بخوراف ن بن منداھن

ی دەب بایخی جیددی ب ئدەبی کرکاری. لناو کۆمگ بدرن دەست چارەنووسکی تاریک

 گرنگ زامنی داھاتووی گش و ڕووناک لسر دەستی. بدات مندان پروەردەی ئینسانیی ئدەب و

ئدەبی مندان دەتوان زەین و ھۆشی منداڵ . نوەی نوی ھگری پروەردەی کۆمۆنیستی بت دی

ئدەبی کرکاریی دەب ب ئرکی . لسر بھا و ماتریا گرنگکانی ژیان ڕابن و گش پبدات

  .ییکانخۆی بزان برەو ب ئدەبی مندان بدات و ئو ئدەب بارگاوی بکات ب بھا ئینسان
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                                         )١٤(  

ب بۆچوونی من شیعر ب ھیچ شوەیک ئیلھام نیی، بکو کاریگری واقیع لسر ھست و نستی 

ئینسانکانیش وەکو دژەکردارک ل برانبر ئو کاریگریی، دن گوزارشت لو . ئینسانکان

جیاجیا پیوەندی خۆیان و واقیع نیشان دەدەن، ک  تا چ ئندازەیک واقیع دەکن و ب ئاستی 

ش لووە تی بکاربردنی دەستواژەی ئیلھامیپویس. ئو واقیعیان قبو یان ڕەتی دەکنوە

ب . سرچاوە دەگرێ ک شاعیران ھویان داوە و ھوڵ دەدەن خۆ ل خک داببن و جیا بکنوە

نی شیعر برەودان ب نوخبوییت، ئمش ڕەگی چینایتی خۆی ھی و ئاو وتیکی دی ئیلھامبوو

بۆی ئیلھامی شیعریی ھیچ پیوەندییکی ب شیعری ڕادیکاڵ و . دەخواتوە یل ئایدیۆلۆژی بورژوازی

کرکارییوە نیی و ئم دەستواژەی ل فرھنگی ڕادیکای کرکاریدا ھیچ جگایکی نیی و خۆ 

  .ھۆشیارانش بکاربھنرت ئوا جگ ل تقلیدکی بورژوازیان ھیچی تر نییئگر نا 
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                                      )١٥(  

مژووی ئدەبی کرکاریی مژوویکی دیاریکراو نیی تا بزانرێ ل چ سات و سای دەستی پکردووە 

بۆرژوازی ل کۆمگی چینایتی لگڵ سرھدان و پیدابوونی . و کی کۆتایی دێ

. سرمایداری، ک کۆیلتی برھم ھنا، خباتیش بۆ ڕزگاربوون لو کۆیلتیی دەستی پکردووە

ھر . ئینسانکانیش ب ھونر و ئدەب گوزارشتیان لو خون و ئاواتی خۆیان کردووە

ی  سر خرمانی کلتوورھودانک، نووسینک، دەقک لم گۆشنیگایوە نووسرابت، دەچت

پ بپی چوونسر و ھاتنخواری کرڤی  کرکاریش ئدەبیئاستی گشی . ئدەبی کرکاریی

نابت و نبووە و خباتی چینایتی برز و نزم دەبتوە، بم ھرگیز گی ئو ئدەب خامۆش 

ھر دەبت و بپچوانی ش گی چینایتی ھبت، ئو ئدەبتا کۆم. ژیلمۆکی ناکوژتوە

ھرگیز دووچاری توانوە و فنا  ،سرجم ئیدیعا و پروپاگندەکانی ئدەبی چین و توژەکانی تر

بکورتی ئدەبی کرکاریی لگڵ خبات و ملمالنی مرۆڤ لگڵ سیستم و یاسا و . نابتوە

خبات ماب، ئو ئدەبش ھر نۆرمکانی ژیان و کۆمگ ل دایک بووە و تا مرۆڤ و ملمالن و 

ندەم.  
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                                )١٦(  

لیبای کوردیی ک ئمۆ ل گۆڕەپانی ئدەبی کوردیدا با دەست و  –ئدەبی ئیندیجیجواڵ 

یرەوە ھسریان ببکان سندییشانی . ڕەھش شانبم ساتی ڕابردوو تا ئدەی س ل

 کی ئحیزبکانی کوردستان ڕۆسیاسییتیڤیان گگجگار ن ناوپن لاوە و دەگ

 بۆ ب دانوک و ھالیکی کوردستان لر و خنی خورانکشکاندنی ئیرادەی شۆڕشگت

ئم . ڕوئیاکردنی خونر سبارەت ب سرچاوەی دەرد و مینتییکانی ژیانیان لالیکی تر

زما ئدەبییکان شت نین نامۆ ب مژوو،بکو ل زۆرک ل بگ مۆدل ل ئدەب و کاری

. مژووییکانی میللت و وتانی جۆراوجۆر ئو مژووە کاتر یان تۆخت بینراوە و دەبنرێ

یرستانپئینسان و کۆن کی دوور لکرۆک دەبم ئکی توند  .کرۆکی ئیوەندییو پ ڕای

و بۆر ل دەبم ئوان ئنیی کورد –بۆرژوا . ژوازیدا ھایلیب ویستی بی وەک چۆن پ

 –ئامراز و پداویستییکانی مانوەی ھی، بوجۆرەش پویستی ب ئدەبی ئیندیڤیجواڵ 

ل س دەیی  یئم ڤرژن ل ئدەبی بۆرژوازی. لیبای کوردیی ھی و پشتیوانی ل دەکات

. د کردووەڕابردوو ب وردی ئیشی لسر تاکی کور  

لیبای کوردیی بو ئدەب دەوترت ک ئمۆ پانتاییکی فراوانی ل  –ئدەبی ئیندیڤیجواڵ 

بزووتنوەی ئدەبی کوردیی داگیر کردووە و بشک ل ناودارترین نووسرانک خریکن برەوی 
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ات و ل ئدەبی تا ڕادەیک باوی ئمۆی کوردیی ک میدیای کوردیی سپۆرتی دەک. پدەدەن

ئو ئدەبی ک سرەتا گروپی ڕەھند ل ناوەڕاستی دەیی ھشتاکانی . پشتییوە وەستاوە

سدەی ڕابردوو ل ئنجامی ڕەخنیکی گشتی و ھمالینوە  ئیشی لسر کرد و وەک مۆدیلک 

دەبیی پایی ھستانی کارەکانی ئم مۆدل ئ. لناو بزووتنوەی ئدەبی کوردیی خۆی چسپاند

ئم ڕەوت ئدەبیی ھویدا ل ئدەبی باوی کوردیی . ل میتۆدی بونیادگرییوە سرچاوەی گرتووە

دەیی حفتاکان و ھشتاکان جیاوازتر ب و پ ب پ لگڵ فراوانبوونوە و سقامگیری زیاتری 

اریگرترین ڕەوتی ئم ئدەب تا ئیتر ل دەیی نوەدەکان و سرەتای ھزارەی سھم دەبت ک

لم سیاق . ئدەبیی ک کۆی پکھاتی ئدەب و ڕۆشنبیریی کوردیی خست ژر ھژموونی خۆیوە

لیبای کوردیی توانی لسر پی خۆی بوەست و نک ھر  –مژووییوە ئدەبی ئیندیڤیجواڵ 

لھمان کاتیشدا  ئمش بکو توانی زنجیرەیک ئاوگۆڕ ل پکھاتی ئدەبی کوردییدا بکات و

یکک لو بنمایان . کۆم بنما و پرەنسیپ، وەک کلتوور، بم کلتوورکی ناشیرین ج بخن

 ش جوان لمتی، ئسر کاریزمای کسئیشکردن ل قاندنی کاریزما و برەودان بوو بخو

ھ و ڕەوترانی ئەوکیکردنی پت قسنانوە و نووسین و وتار و تکدانتلدەکرست پ .

شایانی وتن فلسفی ھاتنمیدان و سرھدانی ئم ڕەوت ئدەبیی ڕزگارکردنی ئدەبی 

ئم فریادڕەس ل ڕۆژگارکدا سریھدا ک ئدەبی . سردەست و باوی کوردیی بوو ل مرگ

لسر ئاستی  و شۆڕشگان ل ئارادا بوو و ک نک ھر لسر ئاستی کوردستان، بکو یکرکاری

ئم ڕەوت ئدەبیی سرباری ئم بنمانایانی .  جیھانیش وەکو ئستا پاشکشی پنکرابوو

  .منیش ھوڵ دەدم ل چند خاکدا بیانخم ڕوو,باسمان کرد، ب چند خستک دەناسرتوە
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  لیبای کوردیی –خستکانی ئدەبی ئیندیڤیجواڵ 

بنمای کارەکانی خیاڵ و گومان و وەدەرنانی یقین ل جیھانی دەقی ئم ئدەب گوای : یک 

گومانی تدا نیی ک . ئدەبیدا، لرەدا دەکوت برامبرک لگڵ ھاوکشی ئدەب و سیاست

ژوویی قووکی میوەندییت، پدەب و سیاسوان ئیوەندی نتکردنی . پسیاس وەی بڕەتکردن

بوبیانوویک بت ل بنچیندا ڕەتکردنوەی ب سیاستکردنی ئدەب نیی، ئدەب ل ژر ھر 

بکو ڕەتکردنوەی ب چینایتی کردنی ئدەب یان ڕوونتر بم ڕەتکردنوەی ب کرکاریکردنی 

دەبدەب و . ئی ئشدەگرێ و ھاوک م بۆچوونل ڕەخن شانر چی ڕووکگئ م ڕەوتئ

کچی ل برامبر ئدەبی شۆڕشگانی کرکار یان ب چینایتیکردنی سیاست ڕەت دەکاتوە، 

ئم . ئدەب، فشاری ڕقبرایتی و سنگرگرتنی ل خکی ھژار برز و برزتر دەبتوە

دەموچاوە ب ھر جۆرک مکیاج بکات ناتوانی جوھری دژە شۆڕش و دژە شۆڕشگانی خۆی 

  .بشارتوە

لیبای کوردی لسر  –ن ئدەب و واقیع الی ڕەوتی ئدەبی ئیندیڤیجواڵ پیوەندی نوا: دوو 

و ڕەنگدانوەی ئو واقیع دانمزراوە، بکو داھنانی ئدەبی  بنچینی وناکردنی واقیع

پارچیک ل خیاڵ و الی ئوان ن پیوەندی ب واقیعوە ھی و ن واقیع عکس دەکاتوە، 

ان واقیعکی تر ل خیاڵ دروست دەکات و خونریش دەکشت نو ئو بکو ب ھونر و زم

  .واقیع تازەیوە
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بم پی باسکردن ل تیرۆری ڕۆژنامنووسک، ئاھی ناو دڵ و دەروونی دایککی جگر سووتاو، 

ئازاری باوکک لبر ھژاری و دەستنگی ک دوو ڕۆژە نانی نداوەت منداکانی، دەست یان 

نجکاتی چاپکردنی  پ وە لرەکانی کارکردنھۆی ئام کاتی کارکردندا ب ک لکارڕینی کرپ

کتبک یان ڕۆژنامیک، خۆکوژی گنجک ل ئنجامی بکاری، خۆ سوتاندنی ژنک ک ب ھۆی 

کشی کۆمیتی یان بھۆی دواکوتوویی خزانکیوە ک ب زۆر دراوەت شوو،کوشتنی ژنک 

لیبرالی کوردیی خۆی  –تاد، ھموو ئمان ئدەبی ئیندیڤیجواڵ ..پردەی ناموس پرستیدالژر 

خۆ ئگر الشی لبکنوە ئوا ب ئاسۆ و . لیان الدەدا و پشتیان تدەکا و ئاوڕیان ل ناداتوە

زانن خۆشیان ب برەی خک دە ئم نووسران. جیھانبینییکی بۆرژوازییانوە ئیشی لسر دەکن

 یر ھنخو وەشیان لن و چاوەڕوانی ئەو دادەنشر و پنداھ وەی خۆیان بل جگ مو ئ

ئم ڕەوت ئدەبیی ھرچییک بکات و ھر دەقک ل . وەک پغمبرکی ئیلھامبخش ناویان بنن

نگیش نمایش بکبشری قکی ھونات،رگ  تناچ و دەقئ تکردن بوەی خزمو  ینسانئچوارچ

بۆی ئو ئدەب بۆ خک و ژیانی پ ل کۆیلتی خک . ژیانی کۆمیتی مسل گرنگکانی

نکی قوڕاوی ناھتور لکس.  

 دەدەن: سرە پپ دەبی نوخبن ئوەک خۆشیان ئیدیعا دەک م ڕەوتکی .  ئدەبی فراوانی خئ

ھر بۆی ئدەبی ئم ڕەوت . ایتی ئوانداکرکار و زەحمتکش جگایکی نیی ل دیدگای چین

ئدەبی تاک و ئیندیڤیجوا و خمی کۆمگیان نیی و دەقکانیان چند ال لم تاک گۆشگیرە 

میان کشتا پوە ھبکات.  
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کوشتنی کۆ و دەنگی کۆ و ڕەخنبارانکردنی ھر دەقک ک ڕووی ل خکی ستمدیدەی : چوار 

نوە بۆ تاک وەک مرجعیتی خوقاوی ئدەبی و پشتکردن لو کلتوورەی ک گڕا. کوردستان بت

  .ب ئدەبی شۆڕشگران ناو دەبرێ

ئینکارکردنی ملمالنی چینایتی و دژایتیکردنی کارەکتری چینی کرکار وەک ھزی : پنج 

ی نیزامی ئاوگۆڕبخشی ژیان و کۆمگ و لبرامبردا نیشاندانی ئزەلیت و ئبدییت

  .ستمگری بورژوازی

ئم ڕەوت . لیبای ئدەبی کوردیی کۆنپرستانی –ماھییتی ڕەوتی ئیندیڤیجواڵ : شش 

و کلتوری دژی ئینسانیدا نیی کان و خورافئایینیی ی ڕەوترستانپڵ ناوەڕۆکی کۆنگی لشک .

ن بۆندا ستایشی ئیسالمی سیاسی و نووسرانی وەک ڕبین ھردی و مریوان وریا قانع ل چندی

ئم ڕەوت و پیەوکرانی خۆیان ب . بای ڕاستی بزووتنوەی کوردایتیان کردووە و دەیکن

الینگری مافی مرۆڤ و دیموکراتیت و ئازادی ڕووکشان دەزانن و ھموو ئمان دەکن تنھا 

دژایتیکردنی ڕادیکایزم و ئاوگۆڕی . لبر خاتری داپۆشین و شاردنوەی ڕوخساری دزوی خۆیان

رستیی ھیچیتر نییپکۆن ل کار جگی چینی کرباتکارانو قودرەتی خ رانشۆڕشگ.  

ری و شۆڕشگانی ئم ڕەوت ئدەبیی ئوەندەی ئیشی لسر کوشتنی ڕوحی برەنگا: حوت 

و ھندە ئیشی لسر فراوانترکردنوەی ئاسۆی بیرکردنوەی خونر و خک خک کردووە، ن

خونر ھمیش ل دوای خوندنوەی ھر کتبک ک بۆ ئینسان و جوانی ئینسانیت . نکردووە
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ک ب قسی (بم دوای خوندنوەی کتبکانی نووسرانی ئم ڕەوت . نووسراب، شتک فر بووە

  .خونری وشیار جگ ل سرەگژە و سفستبازی ھیچی ھناکن (عریفخۆیان پە ل م

دواجار ئم ئدەب، ئدەبی پارزەر و پشتیوانی دەست و حاکم مافیاکانی کوردستان و : ھشت 

نووسرانی ئم ڕەوت ئدەبیی برگریکاری بئمالوئوالی برژەوەندیی . حیزب سیاسییکانن

ئو دەستی ک بھموو جۆرک سپۆرتی ئم . دەستی کۆنپرستی کوردینمادییکانی 

  .ڕەوت ئدەبیی دەکات
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                       پاشکۆ                        

 رانی کۆنپرستنووس دەربارەی وشیکچند             

                   ن؟ رانینووسرست کپکۆن  

  

رانی کۆنپرست و جوھر و تایبتمندییکانی نووسئم کورت نووسین تیشک دەخات سر 

رانی ک نک ھر ناتوانن ببن چرای ڕۆشنکرەوەی دونیای نووتکی کۆمگ، بکو نووسئو 

ھوڵ دەدات زۆر ب . خۆشیان کار ل پناو خامۆشکردنوەی جوانییکانی ژیان و کۆمگ دەکن

ورتی و ب ڕوونی جوھر و تایبتمندی ئو توژە کۆنسرڤیتیڤ بناسنت و پۆرترەیتکی ک

نخشبن.  

سرەتا دەموێ بم ک نووسین وەک کردارکی فیکریی بریتیی ل گواستنوەی بیروبۆچوون و 

ن گروپک بۆ برچاوی کسک یا) نووسرەک(باوەڕی نووسر ل پانتایی بیرکردنوەی کسکوە 

گخۆی دەکات. یان کۆم گوزارشت ل میشر ھوەی باوەڕی . نووسدەقی نووسین ڕەنگدان وات
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یرەکرانی بواری . نووسنووس نووسین م کورتستی ئبم م کوە بکوێ ئاماژەش بدەم

  .ھونرەلقکانی زانست و تکنلۆژیا ناگرتوە، بکو ڕووی ل بوارەکانی سیاست و ئدەب و 

من وای دەبینم نووسرانی کۆنپرست ئوانن ک برژەوەندییان ل مانوەی دۆخ و ھلومرجی  

ستایستووی ئقبش . چگر و کۆمس ترئاستی ژیانکردن ب کن کوگۆڕر ئاوان دژی ھئ

ر کاری ئوان دەیانوت پیوەندیی ئابووریی زامکان ک لس. ھنگاوک ببات پشوە

نائینسانیی یوەندییو پوەی ئوەشاندنوە و ھتنوەستاوە، وەکو خۆی بم گرتنھا (کرت ک

بۆی دەبینین نووسرانی . دژایتی دەکن) شۆڕشی کۆمیتی چینی کرکار دەتوان ئنجامی بدات

دژە شۆڕش و تا کۆنپرست نک ھر شۆڕشگ نین، بکو ل ناخ و نووسین و بیرکردنوەیاندا 

  .سرئسک کۆنسرڤیتڤن

نووسرانی کۆنپرست ئوانن ک ب عقی ساویلکیان، گاتیان ب چینی کرکار و خباتی  

ئوانن لگڵ . ئوانن ب پکنینوە باس ل کۆمۆنیزم و سۆشیالیزم دەکن. چینایتی دت

ری زار و بنی زاریان چ ب قس و چ ب س. بزاردا ھاتنی وشی مارکسیزم ژانسر دەیان گرێ

تییچینای و جیھانبینییکانی ئتیکردنی مارکسیزم و پاینووسین دژای.  

ئوانن ک ب نووسین بتام و . نووسرانی کۆنپرست ئوانن  ک دی ستمکار ناشکنن

ئوانن ک باکیان . قزەوەنکانیان کۆتی کۆیلتی خۆیان و خکی ستمدیدە تووندتر دەکنوە

بۆ  یب ژیانی ئینسان نیی و باسکردنیشیان ل ئازادی، باسکردن ل ئازادی بۆرژوازی

. ئوان ئازادی ل ئازادی بۆرژوازیدا دەبیننوە. تووندتۆکردنوەی زنجیری دەست و پی کرکاران



مان کاریی                                          عھبدو س ستی ئھدەبی کر )                      مھشخھڵ(مانیف  
 

37 
 

ئگینا لدەرەوەی ئو . ئوان ھندە ئازادییان دەوت ک نبت مایی ڕەنجاندنی دی ستمکاران

. او ھیچی تر نینکترکی بەونقی بردڕکان پبتگیشینیان بۆ ئازادی ئوان جگ ل کارە

ئازادی بالی ئوانوە الوانوە و دەست لپشتدانی ستمکاران ل تووندوتۆکردنوەی زنجیری 

گکانی کۆمکۆیل ی ئینسانوان . دەست و پک، ئکی خیدانمر ھاتنڵ ھگش لر بۆیھ

کیان و وەسفی نک باس ل ئازادی ناکن، بکو دن باسی ھۆنینوەی ملوانکی ملی حبیب

  . دۆپ ئاوکی سرگردان دەکن

کانیان نییستانی نووسینوە ھنی لئینسان شو ن کوانرست ئپرانی کۆنر . نووسگخۆ ئ

باسی ئینسان و بھای ئینسانیش بکن ئوا لو گۆشنیگایوە ئاماژەی پدەدەن ک پرە ب وەھم 

الی نووسرانی . ڕزگاری ئینسان ل ستم و چوسانوەو ژردەستیی ئینسانکان دەدەن، نک 

 نووسرانی کۆنپرست ب. کۆنپرست بھای نووسینکانیان ب بھای پارە پوان دەکرێ

ئمان تنھا ئوکات دن دەنگ ک . ھوستترین نووسرانکن لسر کش مرۆییکان

ھیچ ڕوحییتکی برگریکارانیان نیی و  بدەر لم. پارەکانیان یان معاشکانیان ببدرێ

بکو . نووسینکانیشیان ھرگیز خونر ب ڕوحیتی برگریکاران و شۆڕشگران پروەردە ناکات

الی ئوان . ئیش لسر میتۆدی دەستمۆکردنی مرۆڤ دەکن بۆ سیستمی زامانی سرمایداری

امانی سرمایداری ئبدیی و ئزەلیی و کۆیلتی و ژردەستیی ئینسانکان بۆ سیستمی ز

وە نییمو سیستر ئسکیان بشدەکۆشن . خۆشیان کارو ت بووبوونی خۆیانیان قوان کۆیلئ

کشیان لوەدای دژ ب ڕزگاری بدەربستییئو کۆیلبوون جوان و ڕەنگاوڕەنگ نیشان بدەن و 

کشی ئوان کشی کۆمگ . رانکی بدەنگننووسرانی کۆنپرست، نووس. خۆیان دەجنگن
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وە. نییوەکانیانک دەستگرتن ب ل م و خولیایان بریتییک . خھیج جۆرب رانم نووسئ

الینگری ل ھیج ئاکسیۆن و مانگرتن و خۆپیشاندانکی خباتکارانی جماوەری ستمدیدە و 

ن، بۆی ھر چاالکییک بیندە دادەستھزیی بلڕیفاھییتی خۆیان ئمان . زەحمتکش ناکن

  .دژ ب دەست، ب مترسی بۆ سر برژەوەندییکانی خۆیان دەبینن و دژایتی دەکن

رست نییپرانی کۆنی نووسشک ،گورەکانی کۆمگ شر ناوی جۆراوجۆر خۆیان . کژوان لئ

وی ئوەی دونیای نووسین و خیاڵ نابت تکڵ جارک ب بیانو. لو ئرک ئینسانیی دەەدزنوە

ب سیاست و حیزب بکرێ، جارکی تر ب بیانووی نوخبویت و پشرەویی و ناوی سیر سیرەوە 

ک بۆ خۆیان داتاشیوە، بربست بۆ خۆیان دروست دەکن و ھوڵ دەدەن وا ل جماوەر تبگنن 

نووسرانی . ب خۆیان بم کارانوە سرقاڵ بکنک ئوان ئرکی داھنانیان لسر شان و نا

 وان وا لئ یاڵ، بۆیئیستاتیکا و خ ل ییوەی کاری سیاسی خابیانووی ئ رست بپکۆن

ئم نووسرە کۆنسرڤیتیڤان . خک دەگنن ک لو پانتایی ناتوانن ھنگاو بننن بۆ پشوە

خۆیان و سیاست پردەیکی تنکیش خک لالیک و دن دیوارکی ئستوور لنوان سیاست و 

لالیکی تر دروست دەکن ھر بۆ ئوەی خۆیان لو ئرکان بدزنوە ک کۆمگ و ئینسانکان و 

جگ ل  ک لڕاستیدا ئوەی ئنجامی دەدەن، دەیانخات دۆخی خجاتبارییوە دۆخی پشھاتوو

تی بورژوازی ھیچی تر نییسیاس.  

پرستبوونی نووسران پیوەندی بوەوە نیی ک تا چ ئاستک شارەزان ل بوارە جیاجیاکانی کۆن

چونک دەکرێ نووسرک خای ل فکر . زمان و تکنیک و معریف ب گشتی یان ھر شارەزا نین

و ئندشی کۆنپرستی بت و لھمان کاتیشدا نووسریکی قابووەوەی نو جیھانی معریف و 
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پوەری کۆنپرست بوون . تدەش کۆنپرست ب یشیان ،زمان و زانست مرۆییکان بتفلسف و 

تنھا و تنھا ب دنیابینی و ناسینی ھزەکانی نو ملمالنی چینایتی کۆمگی دەپورێ و لم 

ی و ڕگیشوە پشتیوانی لھزی پشکوتووخواز و شۆڕشگ دەبت ئایدندیتی نووسینکان

ڕی متمانوپوە دەتوان بخۆبوونب توتووخواز بزانشکپ خۆی ب.  

ئو نووسرانی ل سنگری ڕادیکاییتوە ب نووسین تدەکۆشن و برھمکانیان ڕەنگدانوەی 

خباتی چینایتی و ھودان لپناو ڕزگاری یکجاری و گیشتن ب دونیای ئازادی و یکسانی و 

کۆمیتی ، ئو نووسرانن ک دیان لگڵ ژانی ئینسانکان و ستمی سر ژیانی دادپروەری 

ئوانن ک ساتک چیی ناتوانن سرفرازی مرۆڤ لبیر و ھۆشیان . ئینسانکان بتووندی لدەدا

ئوانن نک دەست بکوەوە ناگرن، بکو چشنی فریدریک گارسیا لۆرکا و . کاڵ بکنوە

نووسری ڕادیکاڵ . بتزارۆڤ و ئامادەن گیانی خۆشیان لپناو ئازادی ئینسان بخت بکننیکۆی فا

و شۆڕشگر ترس ناناس و پچوانی نووسرانی کۆنپرست ک ھموو ژیانیان ترس ل شۆڕش 

  .لپناو گۆڕینی ژیان

، ئوان زۆر نووسرانی کۆنپرست دن ئیش لسر ئایکۆنکانی کۆنپرستی و جھالت دەکن

جوان ل ئایدیۆلۆژی چینی با دەست حاین و دن لم سۆنگیوە ئیش لسر برەودان بو 

دیۆلۆژی سیستمی زاڵ بۆرژوازیی و دن ئای، ئوان چاک دەزانن بنماکانی ئایدیۆلۆژیای دەکن

اک، برگری ل ئوان دن ل ژر ناوی ئازادی و ئازادی ت. ڕوکنکانی ئو سیستم پیرۆز دەکن

چ نیی جگ ل یئم برژەوەندیی ھ(ەوەندی گشتی مۆلکایتی تایبتی دەکن، لپناو برژ

، برگری ل پۆخواتترین کلتوور و ئادابی دواکوتوووان دەکن، دن )برژەوەندی سرمایداران
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ی بازرگانانی ئایین لپناو پاراستنی پیرۆزی، برگری ل ئایین و خورافی ئایین دەکن و دەست

دن بناوی شۆڕشگتییوە، برگری ل ئیدەی خاک و  نیشتمانی بۆرژوازی . دەگرن و دەگووشن

ئوان ئیش لسر پیرۆزی پیوەندیی کۆمیتی و کلتوورییکان دەکن و بۆ ئم . دەکن

زمی ئاستی سیاسیی مبستش لڕی میدیا گمژەکرەکانی دەستوە سوود ل نخوندەواری و ن

و معریفیی خکی سادە وەردەگرن و ئم خا الوازەی خک بۆ برژەوەندی خۆیان و دەست 

ھر بۆش ئو نووسرە کۆنپرستان ھمیش و ب درژایی مژووی خباتی چینایتی . دەقۆزنوە

و ن بشداری کردەیی  ن لووتیان خونی ل ھاتووە و ن کسکیان لبرگری ل خک تیا چووە

ئوان ھمیش دەست ل پشتیان دراوە و . ھیچ جوونوەیکی ڕادیکاڵ و شۆڕشگانیان کردووە

پارە و ئیمکاناتی باشیان خراوەت بردەست و ژیانیان زامن کراوە و ریفاھیتیان بۆ دەستبر 

رانی ڕادیکاڵ و شۆڕشگر لکاتکدا نووس. کراوە تا برگری ل چینی زامی نو کۆمگ بکن

ھمیش و ب  درژایی مژوو ڕۆی برچاویان ھبووە و ھی ل بزاوت شۆڕشگەکانی کۆمگ و 

 کجارەکی مرۆڤن لتی و ڕزگاری ییروەری کۆمکسانی و دادپختی ئازادی و یرسرگری سب

ت، ھیچ کۆمکک ناکرن و نووسرانی شۆڕشگ و ڕادیکاڵ لبری ڕەفاھیی. ستم چوسانوە

سرباری ئمش لالین بورژوازی و سمایداران و دار و دەستکانیانوە، ھوڵ دەدرێ ئم 

نووسران ناویان بزڕێ و لڕووی کۆمیتییوە شخسییتی معنویان لکدار بکرێ و دەیان 

ریان دەکن و زیندانیکردن ناو و ناتۆرەی ناشایستیان بۆ ھدەبستن و زۆربی جاریش دەستگی

  .نرر دەکرن و تسفیی جستیی دەکدەبت چارەنووسیان و لھندێ حاتیشدا تیرۆ
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ل کوردستانیش نووسرانی کۆنپرست ھروەک مانگی چواردەی شوانی ھاوین ب ئاسمانی 

ن، ئوانن ب ئوانن ل برامبر ملھوڕییکانی حیزبی کوردییکان بدەنگ. نووسینوە دیارن

کوشتنی نووسران و ڕۆژنامنووسان نقیان لوە نایت، ئوانن لئاست ھرش بربرییکانی 

حکومتی حیزب کوردییکان باکیان ب ژیانی خکی ھژار و ستمدیدە نیی، ئوانن ھرگیز دژ 

ش تسیاس تیش دژ ببووە و قستیان نورانی ھوڕ و مانگ و شج کانی بزییڕانگ

ی زەحمتکشی گورەکانیان فزەیان لوە نھاتووە و نایت، ئوانن ک چینی کرکار و خک

ب ئوانی زمان لووس و . یکیان ل ئیعرابی نووسینکانیاندا نییکوردستان ھیچ جگا

فسر و خسی باق و بریق کباز و قسشۆتو پ نوخب کن و خۆیان برە چاوی خک ەو و

 وتوویین، کرستیی و دواکپی کۆنرقافلنووسین دەزانن، س ت بی تایبر و خاوەن ستاینداھ

پی بزانن یان نا، خزمت ب توندوتۆکردنوەی زنجیرەکانی دەست و پی ئینسانی بشمینتی 

ت و نووسرانی کۆنپرست ل کوردستان ئوانن ک ھریک چندین تای. کوردستان دەکن

ھبووە و ھر ھموویان خانوو و زەوییان ل دەستی کۆنپرستی کوردایتی  انچندین مووچی

وەرگرتووە و بوونت توژکی چاو ل دەستی دەست و زۆربشیان بپلی سربازی برز ھر 

  .لالین ئو دەست کوردایتیی کۆنسرڤیتیڤوە خاننشین کراون

مھنرترین توژی کۆمگ ئو نووسرە جھلپرستانن ک پشتیوانی ل ل کۆتایدا شر

دەستکی ملھوڕ و دڕندە و چوسنر دەکن، توژک ک ب قد ستمکار و چوسنری زام، 

گکۆم کان لخوازراوەکانی ژیانی ئینسانن دۆخ رپرسیارن لب . یتیڤرڤژە کۆنسم توئ

چواشکردنی ئینسانکان و شاردنوەی ڕاستییکان ل الیک و دوورکوتنوە و کاریان درۆکردن و 
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ئمش ب دەوری خۆی ڕۆڵ . بانگھشتکردن بۆ دوورکوەتنوەی خک ل ھل سوورەکانی دەست

دەگێ ل ھنان ئاراوەی شوازکی گونجا و دخواز بۆ زەمینسازکردن لپناو بردنپشوەی 

  .ی دەست و گیشتن ب مرام دژە ئینسانییکانیسیاستکان

  

  

  ٢٠١٧تا نیوەی یکمی   ٢٠١٦ سای نیوەی دووەمی 
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