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ونکی  وانی خه رخه تان نا و ئاسۆی ئه وره نگاوکی گه  هه دا ئوه م س رۆژه له

  .ندخشا زیندووتان نه
ری  ر سبه ردی بهزاران کو ر، هه ده ربه  و ده زاران کوردی ئاواره ، هه ڤالینه هه
 سووتاو و هیوا رگ  خون و جه زاران کوردی دڵ به هراوی، هه  گازی ژهرگی مه

 دیان  ، که وه ره  کوردی ده ته یوه چاویان ب وروپا، که  ئه ته  چاویان بیوه باو، که
 و رای گشتی  وه ره  ده دنیای یه وه مایان ئه  ته ست و تاقه رده  سه ته ناوه

موو   هه لهرك بۆ تاوانی وی، کارك بکا و سنویی جیھانیکراتۆ و دیمتی مرۆڤایه
  واه م هه  ئه چۆن وانه عس دابن، ئه ری به ده وشت به تی و ره رکی مرۆڤایهوسنو
ستن،  به  ده ی ئوه  پیرۆزه نگاوه م هه زن به کی مه  چ هیوایه وانه گرن؟ ئه رده وه
  بته ستکیان ده ست و نه موو هه ست و هه  هه هبت دهموو گیانیان   چۆن هه وانه ئه

  :رم و گوڕ هاوارکی گه
س و  ی وت، هۆ برا و خوشك و که وه ره  ده مان له که وه ته کانی نه هۆ ڕۆه

 فریای  ون، به تان بکه که له  فریای گه ون، به  فریامان بکه کارمان، به
  ...!!ون تان بکه که کوردستانه

  :ین و بپرسین ك بکه یه وسته هه، با  برایینه،  م خوشکینه به
ی یی و دژوایخ ی نوان سه داین؟ با ماوه م هاواره  ئاست ئه  له  راست ئمه ئایا به
ی خۆمان بۆ  وه مدانه دا و وه م قۆناغه یمان لهیی لپرسراوتی مژووی وره و گه



یی و  وه ته رکی نه ئهی و یت ی ویژدانی مرۆڤایه  پوانه  به م لپرسراوتییه ئه
موو وتکدا، کار   هه موو کاتکدا، له  هه ئایا له: با بپرسین! مژوویی بپوین

کرێ،   ده  که یه م ناکرێ؟ کار هه توانرێ بکرێ، به ب بکرێ و ده  ده  که یه هه
بایی و  ئایا زۆر جار ناته! کرێ چاکتر بکرێ؟  و ده ناچه واو و نیوه م ناته به

  وستی خۆمان نابته فتار و هه  و ره وه وتوویی بیرکردنه هاتوویی و دواکه لنه
کانی ناو گیانی  ی برینه واره  ناو قه ینه ی زیاتر بخه خۆ ی مسته وه هۆی ئه

  !؟ وه مانه که وه ته نه
نج و  نیا گه هید ناب، ته  شه رگه نیا پشمه  کوردستاندا ته مۆ له ئه!  هاوڕینه
ب، دار  هید ده ب، دێ شه هید ده مۆ شار شه هید نابن، ئه اڵ و پیر شهژن و مند

مۆ  ب، ئه هید ده  شهوزایی هار و رووبار و سه ب، باخ و به هید ده خت شه و دره
کی دی  من خۆم خه. ب هید ده ب، کوردستان خۆی شه هید ده ژیان خۆی شه

ئستاش، . دزێ وان دوکان و قه ن ر له ی پشده  ناوچه  له که م، دیه رگه مه
  ش ناوکه مه  ئه- کوژ سحابه ئه: گوترێ  پیان ده و دیه کی ئه کانم، خه هاوزده

باتی   بۆ خه یه نیشانه،  وه ته  و ماوه ری مژوودا پارزراوه وه ناو قویی بیره له
می  رده  سه ههرشی ئیسالم ل  یان له که  بۆ پاراستنی ناوچه یه و ناوچه کی ئه خه

و  ر ئازاد بووه  هه یه و ناوچه  ئه وساوه  له ، به وساوه له. تابدا ری کوڕی خه عومه
هیچ زۆردار و ،  وه تی خۆیه سه  ژر ده  بیخاته یتوانیوه ر نه هیچ هزکی داگیرکه

 شارستانتی کۆنی خۆی،  یه و ناوچه  چۆکی پ دادا، ئه یتوانیوه رك نه مگه سته
ر  هز، هه ند و به مه وه م خۆکرد و ده ، به تایی و ساده ره تکی سه نیهاشارست

  له.  سپاوه چهوری کوردی تدا ولت نی که سه ی ره ها شوه نده  و چه پاراستووه
ر   به وتۆته ندان جار که  چه رگه یلول و شۆڕشی نوشدا، مه می شۆڕشی ئه رده سه

  یان به مه کانی گه شه رکه  سه شاخهر ما،   هه که م دیه شاوی ناپام، به
هید،  ی شه بجه ه  هه ر له به.. مساڵ تا ئه هه.. کرد ران ده یای خاوی داگیرکه خه
  م له هید بوو، به ها گوند و دھاتی کوردستان شه نده ڵ چه گه ش له رگه مه
ل  رده هراوی خه نجامی گازی ژه  ئه کو له یتوانی بیگرێ، به نگدا نا، دوژمن نه جه
کانی دۆی  ویش، دیه  دوای ئه دوا به. هید بوو ماردا شه دهناید و گازی یاو س

 ی بجه ه ی مژوو، هه بجه ه وسا هه و، ئه رگه و و به رگه تی و سه جافایه
  د جاف و گۆران، به حمه وی و ئه وله ی مه بجه ه شارستانتی کۆنی کورد، هه

  .راهید ک گازی کیمیاوی شه



کی   زانیاریه وه  نایانگرمه و نیازه منیش به. ن ساتانه م کاره  ئاگاداری ئه ئوه
م بۆ  وهکانمان،  موو پرسیاره  هه وێ بم پویسته مه کو ده به... م تان بده تازه
  ... وه بجه ه  هه له: ین ست پ بکه  ده وه کانمان، لره موو پرسیاره هه
.. ماندا تۆمار ناکات که وه ته  ژیانی نه  مژووی نوێ لهاغکینیا قۆن  ته بجه ه هه
می  رده  سه  له-کی کۆن  نوێ و کۆتایی هاتنی مژوویهکی تای مژوویه ره کو سه به
  .کات مۆ تۆمار ده  تا ئه- وه مانه که له ست پکردنی مژووی گه ده
سی مژووی پش ب با ین، ده که باسی مژووی کورد ده ، که دواوه مۆ به له
و  بجه ه باتی پش هه ب باسی خه ین، ده  بکه بجه ه  مژووی دوای ههو بجه ه هه
 و کوردی  بجه ه  باسی کوردی پش ههب ین، ده  بکه بجه ه باتی دوای هه خه

  .ین  بکه بجه ه پاش هه
   بهش ی ئوه م بیاره ش، ئه ی ئوه یه م کۆنگره  ئه که: ش بم وه ب ئه ده
ست پکردنی نوی  ست نیشان کردنی ده  ده کگرتنتان، به  یه یان، به وه کگرتنه یه
  . بجه ه تای مژووی دوای هه ره  سه  له ی وت، خاکه وه ره  ده باتتان له خه
زانین بۆ  ر نه  حای بین، گه مه ین و مانای قوی ئه  ت بگه مه م ناتوانین ئه به
ری رابردووی  به رله کی سه  مژوویه بجه ه بۆ هه!  گرنگه   هنده بجه ه هه
موو  خشن، بۆ هه نه کی نوی ده تای مژوویه ره  و سه وه کاته مان جیا ده که له گه
 مژووی دوای   به ی ئوه  و بیاره و کۆنگره ك ئه کمان وه وڵ و هیوایه هه
   و به  نییه روا سانا و ساده  هه کارکی مه ی ئه وه لکدانه..  نده  به وه بجه ه هه

مان  یه له سه م مه ت هاتنی ئه قه ره تی ده رفه دا ده  کورته م ماوه  له وه داخکی زۆره
:  بجه ه هه  ر له مژووی کورد به: م  کوردی ده  کورتی و به م به به.  نییه

ی  فه لسه فه: مان فه لسه ، فه شارستانتی شاخه: ، شارستانتیمان مژووی شاخه
: کتیکمان ت و ته ، ستراتیژیه باتی شاخه ی خه شوه: باتمان ی خه ، شوه شاخه

  . کتیکی شاخه ت و ته ستراتیژیه
ستی   دهتای کۆتاییان ره م یان زۆر، سه ، که مانه موو ئه  هه بجه ه دوای هه له

ك   وهن، نده  له بی له ره کی عه یه ر رۆژنامه وبه مه ك له یه  ماوه.پکرد
   :ابۆوهی گ  رووداوهم  کورد و توانای کورد، ئه کردنك به گاته
ستی پکرد،  ب ده ره  ئیسرائیل دژی عهی رانه ستدرژیکه ڕی ده  شه  که1967 سای

یی  سمی ئاماده  ره  و بهستاند ڕی وه تی بارزانی شه رکردایه  سه شۆڕشی کورد به
کان  به ره  بۆ پاپشتی عه رگه هزی پشمه  یاند که تی عراق راگه  حکومه خۆی به

علیقکی   ی ئیسرائیلی ته)حدیث ابن الفرات( ی  رنامه به. دژی ئیسرائیل بنرێ



 کوردی  چ که  بیری نه بارزانی لهبا : ، تیدا گوتبووی  بو کردبۆوه مه ر ئه سه له
  - !!بنرێڵ  گه ندێ شاخیشیان له مان نارد، هه  گه ڕکردن له بۆ شه

،   و ئازایه  پیاوه وه کانیه  شاخه نیا به  کورد ته که:  یه وه  ئه یه م قسه ست له به مه
، ترسنۆك و بۆش و ب  وه نه  شاخ دووری بخه ، یان له وه نه  ل بکهر شاخی گه

 و  کی مژووییه  ڕاستیه هزه  به وه  شاخه  کورد به ی که هزو ت ئه دیاره!!  توانایه
ك مرۆڤ و هزی خۆیی،  وهب شاخ،   کورد به ی که وه م ئه ، بهنکوی ل ناکرێ
  وه تی تره بابهرجی  ل مه هه  و به کی نیسبییه یه له سه مه:  ته سه بۆش و ب ده

وتن و  رکه نی خواست و توانستی خۆگونجاندن و سه خاوه مرۆڤ  ، چونکه نده به
  وتویی مرۆڤی کورد، دوور له کهر ی مژوویی زۆریشمان بۆ سه  و نموونه زاڵ بوونه

م  به.  شمان زۆره وانه ی پچه کو چۆن نمونه ر وه ، هه یه ی، هه که شاخ و داخه
کی مژوویی و  یه وه کۆینهل  و کردنی پویستی به ن و که  و شه  باسکی تره مه ئه

ی  وه ئه..  یه ڵ ههوی و سایکۆلۆژی قویی و ئابورینترۆپۆلۆژ ی و ئهیسۆسیۆلۆژ
  بجه ه دابانی کورد و شاخ دوای هه:   ڕاسته که  یه وه وێ بیم ئه مه ئستا ده

مژووی .  ماوه  کورد کاری نهنای  هز و پشت و په ك تاکه شاخ وه. ت قیقه  حه بووه
برکی  باتی شاخمان، زه ی خه ی شاخ و شوه فه لسه شاخ و ئابووری شاخ و فه

  به!  کی نویه یه وه  بیرکردنه پویستمان به: کورتی  به.  وتووه رکه ی به کوشنده
 داڕشتنی  ، به  نوییهباتکی  خه  شوه به!  تکی نویه  و ستراتیژیه فه لسه فه
  !! کی نویه تای مژوویه ره سه

ك  وهك ڕووناکبیر،  ك خوندکار، وه  وه وری ئوه ین؟ ده  بکه وه ش ئه چۆن ده
  !؟ ی وت چییه وه ره  ده  لهییلتور ی و کهیهزکی سیاس

یشتنی   تگه ین، له ست پ بکه  ده وه بجه ه  هه ب له ر ده ش، هه مه  ئهمی بۆ وه
ری  نوسه .ین ست پ بکه  ده وه بجه ه ری تراژیدیای هه وهه مانا و دووری و جه

ا، ری واوی چیرۆکی پیاوی پیر و ده نگوای ته مه مریکی ئرنست هه ناوبانگی ئه به
ریا و  ی پیاوکی پیر دژی ده رانه ده خت و کۆنه رسه باتی ب وچان و سه بۆ خه

: لمن ی خۆی بسه نرخه  به م وته کات، تا ئه رخان ده کانی ته نگه هه وژم و نه ته
  ش به کرێ ئمه ت ده قیقه  حه به. زندرێ م نابه درێ، بهشکن مرۆڤ تك ده

مرۆ تا   ئه  ئمه  راسته لمنین، که  بسه  دوودییه ب ڕه م باوه  ئه وه دنیاییه
  .زیوین به م نه  تك شکنراوین، بهك یه راده
زی  به  نه بجه ه ، هه زیوه به زی و نه به  نه رگه ، پشمه زیوه به زی و نه به  نه رگه مه

، تك  نه و ترسنۆکا کی دڕندانه یه  شوه ، به مانه موو ئه م هه به..  زیوه به و نه
ر ناپام و  رامبه بهزی،  به ر نه ر شاوی سوپای داگیرکه رامبه  به رگه مه.. شکنران



موو   مرۆڤ و هه هراوی دژ به م گازی ژه زی، به به هرشی سوپایی نه
کانی  ره موو به  هه  له رگه  تکی شکاند، پشمهتی و سروشتی پرینسیپکی مرۆڤایه

م  دا، به  داری دوژمن رامبه ند جار به  هزی چه ر به رامبه نگدا، چۆکیان به جه
  ر له نگاوه ی دلر و جه رگه ش پشمه  چۆن شه  که وه ك بۆی گامه یه رگه پشمه

ر   شان، به نه یان بکه که ی بتوانن کشینکۆفه وه ر له کانیاندا، به ته ناو خوه
هراوی س بوون،  ژه گازی  هر و چاویان، ب  سه نه  بکه که ی ماسکی گازه وه له
م و چاو  ده  له که ، یان ماسکه وه نه رز بکه کانیان به نگه  نیازن تفه کاتکدا به له
 ر کانی؟ هه ی دوژمنه زینی ترسنۆکانه ، یان به زینی کورده  به مه ئایا ئه.. ستن ببه
ر   به دهنای بر  په  دوژمن دیسان ترسنۆکانهزی، به  نه بجه ه ش هه یه  شوهم به

 تاوان  ق و به  ناهه ی به که عساب و شاره ر و ئه ترین گازی کورکه کوشنده
  .هید کرد  شه وه ڕی ب ویژدانی و ترسنۆکییه وپه به

وان   ئه!!زیون کانمان به دوژمنه:  بین وه  چاوقایمیه  به ش ئمه  ده وه لره
 یانتوانی نه. ان کرد ورانی ن و ترسنۆکانه یانتوانی کوردستان داگیرکه نه

.  قانیان کرد ن، ترسنۆکانه ست که کی کورد دیل و ژر ده نی خه کۆمه
 و  ردانه ، نامه وه نه  کورد کپ بکهری ماوه ی جه یانتوانی خواستی شۆرشگانه نه

  ن، که که ، وتك وران ده خۆیانهلی   گه  گوایه ن، که به ناو ده لك له  گه دڕندانه
  !! خاك و وتی خۆیانه  گوایه

؟ ئایا   چییه بجه ه مانای هه:  وه ته داوه مان نه که پرسیارهمی  م هشتا وه به
کانمان  زیوین و دوژمنه به نه   ئمه ، که ، ئایدیالییه  ئینسانییه ته قیقه م حه ئه
رشی هکا؟ ئایا   برینمان تیمار ده مه ئایا ئه! دا؟ زیون، ترسنۆکن، دادمان ده به
مان  که مه رده ب سه ، ده هاوڕینهء،  ء، نه ؟ نهستن وه الچۆکردن ده  و قهناوبرد له

ڕۆحی :  سوفان ناویان ناوه یله فه  ین که  ت بگه و شته ب ئه ین، ده ت بگه
ی  رباره  چیمان ده بجه ه ؟ ئایا هه مان چییه که مه رده ئایا ڕۆحی سه! م رده سه

  !بێ؟ رده مان بۆ ده که ان و یاسای رۆژگارهم که مه رده ڕۆحی سه
ی بۆ  و راستیه ستی ئه  خه ختی و به  سه  به بجه ه هه: م  کورتی ده به
ت  مۆ ئاله ئه.  یه می ئاله رده ، سه می مرۆڤ نییه رده مۆ سه  ئه کهلماندین  سه
دا،  ن بیار ده الن و کۆمه مانی گه ت مان و نه مۆ ئاله ، ئه ر مرۆڤدا زاه سه به
  . لۆژیایه کنه ت ته  ئاله ستم له به مه

  ن، بۆیه  دروست بکه بجه ه  توانیان هه  بۆیهعس کانی به  ترسنۆکه کۆلۆنیالیسته
  چونکه: ن  ئران داده  توانیان چۆك به ن، بۆیه توانیان کوردستان وران بکه

.  بوو وه سته  ده میاوی بهکی کی ی چه  شوه یان له لۆژیای تازه کنه تهتیان،  ئاله



م   ئه ڕ و هز و پاره تی و خواکانی شه  مرۆڤایهکان و دوژمنانی ئیمپریالیسته
  .م کردبوو راهه یان بۆ فه لۆژیا کوشنده کنه ته
ها   توانی ملیۆنه شدا که وه ڵ ئه گه  رژمی ئرانی له بینین که  ده وه وانه  پچه به
نگ  کانی جه یدانه ، بۆ مه وه ڕیه  و بیر و باوهتی دینی ماسه  حهڕی وپه س به که

،  وه نگه یدانی جه  مه ر بژنته نگاوه ، جهپۆل پۆل دوای شه  بکا و ، شه ئاماده
  ست بن، به ده نگدا به کانی جه ره  به وتۆ له وتنکی ئه رکه یتوانی سه هشتا نه

کی و  ره ککی سه ك چه کی کیمیاوی، وه  عراق چه ی که وه ت دوای ئه تایبه
  . کار نگ، چ دژی ئران، چ دژی کوردستان خسته ڕۆتینی جه

دارانی  تمه  سیاسه ، چونکهی کرد کشه  دوای رۆژ پاشه ، ئران رۆژ له به
ی مرۆڤ  ده مۆ سه  ئه بووبوون که  حای نه یه  ساده و راستیه خوازی ئران له تۆه
ماسی دینی و  حهڕو  ری زۆر و بیر و باوه اوهم ی جه ده ، سه یه ی ئاله ده ، سه نییه

  لۆژیایه کنه ی ته ده کو سه ، به  نییه ك و دوو و ده الی یه ربه شت و که هه کلیلی به
لیل،  وتوو، زاڵ و زه وتوو و دواکه هز و ب هز، پشکه به  لۆژیایه کنه و ته
یدانی   مه  ئیمان لهن ری خاوه نگاوه زاران جه هه. کا رفراز و دۆڕاو دیاری ده سه
  وه که یه یاره  ته هراوی له کی گازکی ژه  بایه وژمه ر ته  گه  چییهخیان نگدا بایه جه

  .رێ ناویان به ك مش له چ بتوان وهر  ده وه  تۆپکه یا له
 زاڵ بوونی  ی کوردی له کی دوور و درژ ئمه یه شاخ تا ماوه! هاوڕیان

و   کۆتایی به بجه ه م هه نمان پاراستبوو، نهکا کی دوژمنه لۆژی چه کنه ته
  . هنا ره به ر له  سه و مژووه ، به  مژووییه قۆناغه

ی بۆ  مه رده م سه تی ڕۆحی ئه قیقه رگب، حه خت و جه کی سه یه  شوه  به بجه ه هه
  .لماندین سه
 یاسای  ی که وانه ، ئه یه تیان هه سه لۆژی هز و ده کنه ، ته یه ی هزیان هه وانه ئه
 یاسای  تی تر له  مرۆڤایه  تر و دژ به کی زۆر دڕندانه یه  شوه  به مه رده م سه ئه
  .ن که ڵ دیاری ده نگه جه

ش  ئمه.  ه نگه م یاسای جه  له شکه غداش، به ی ڕژمی به رانه چۆکه هزی قه
ب   ده مان نییه ارهستاوین و چ  وه و هزه ر ئه رامبه وێ، به مانه وێ و نه بمانه

  .ستین ری بوه رامبه به
واوی مژووی  کی ته یه وه داڕشتنه و  وه  پداچوونه پویستمان به:  وه لره

 رێگ لکان و  وه  جیاتی پچان و دابان، پکه  تا بتوانین له یه ڕابردووشمان هه
مۆدا دروست   نوان دون و ئه  نوان ڕابردوو و ئستادا، له ی لهیدان و هاوهز

  .ین م بکه راهه ینمان فه بات بۆ سبه وی کار و خه کی پته یه ین، بناغه بکه



  مۆ به ، ئه یه وه  و نوێ بوونه وه  دروست کردنه  و دووباره وه م پداچوونه ئه
کانی  نه موو الیه انست بوونی هه ز می بهآو ح ، به لۆژیای نووه کنه حوکمی ته
ك  ی دنیا، وه وه علومات و بچوك بوونه مانی سنووری مه  حوکمی نه ژیان، به

  . یه خشانه کی ژیان به ك پویستییه یه وه ته موو نه ردوونی، بۆ هه کی گه دیه
ۆ و م ی ئه وه ی ڕابردوو و داڕشتنه وه وتی پداچوونه ڕه:   مژووییه وته م ڕه  ئه بۆیه

: ین ی سبه وه و ڕوو بوونه ره رجی نوێ بۆ به ل و مه  و هه دروست کردنی بناغه
داری چ  رمایه ی وتانی دنیادا، چ سه  زۆربه م له که ی بیست و یه ده سه

 ڕگا و بۆچوونی جۆراوجۆر،  ست و ئامانجی جۆراوجۆر، به به سۆشیالیستی، بۆ مه
ناوبانگترین  نگترین و دیاریترین و به گر هدیار.  سپاندووه  و چه پاندووه خۆی سه

کتی   یه  له تی پرسترۆیکا و گالسنۆسته سیاسه:  م جۆره وتکی مژووی له ڕه
کانی سۆشیالیستی تر و  ر وته  سه م یان زۆر کاری کردۆته  که  کهت سۆڤیه
کان،   کۆمۆنیستی و مارکسیه واوی حیزبه ر ته  سه وه کاته نگ یان زووش کار ده دره

  . ئیجابی ب یان سلبیی  شوه جا به
  ، واته وه ، نوێ کردنه وه ، جارکی تر دروست کردنه وه یانی داڕشتنه: پرسترۆیکا

کتی  تی یه یه بردنی ژیان ئابووری و کۆمه ڕوه ی کۆنی به ی شوه وه گانه هه
  .وادا ب یه ده م سه کانی ئه ڵ پداوستیه گه ت تا بتوان له سۆڤیه

ی  سه ژۆژیدا مونافه کنه یدانی ته  مه  بتوان له  که یه وه ش ئه ترین کشه وره گه
ی  شه ڕه  هه  که وه  پ بکاته یه وره  گه و بۆشاییه داری بکا و ئه رمایه وتانی سه

 بیروڕای ئابووری  به(،  وه لۆژیه کنه وتنی ته  ڕووی پشکه  که ی دروست کردوه وه ئه
ر   و گه بایهنا ی پرستۆیگای نه نگاوه م هه ر گۆرباچۆڤ ئه تی گه زانکی سۆڤیه

ت  کتی سۆڤیه ی دوو س سای داهاتوودا یه  ماوه ، له)وێ که رنه  سه نگاوه م هه ئه
ك کۆریای جنوبی  تانی وه وه  دوای ده وته که ت ده نانه  ته وه لۆژیه کنه  ڕووی ته له

  .یشو تایوان
 و  ه ر شۆڕشگك هه ر هه ، گه رم نییه می و شه  که وه ئه!  هاوڕینه

کی ب  تی و بورییه  ئازایه ، به کی شۆڕشگانه یه  شوه ی بینی به ك ویهوا ناته
  .ری بۆ دیاری بکا سه  و ڕبازی چاره وه و ڕووی بته ره  به وه ونه
  بۆیه. بێ رده  ده مه ت تا ئستا ئه کتی سۆڤیه  یه رۆیکاش لهی پرست له سه مه
تی  ی قووڵ، سیاسهیت یه ی و کۆمهیبینین شان به شانی گۆڕانی ئابوور ده

  .ت النی سۆڤیه ی گه کی ژیانی ڕۆژانه یه  بنکه گالسنۆستیش بۆته
 پش   له ، که گۆیی سیاسییهتی و ئاشکرایی و ڕاسیمانای ئازاد: گالسنۆست

ر و ڕووناکبیران و  ماوه  جه به  دانهودا ڕ و مه موو شتکدا ئازادی بیر و باوه هه



  وه ته ڕی ئازادی و جورئه وپه کادیمیان تا به دیبان و ئه نوسان و ئهومژو
 ڕگای ملمالنی بیر و بۆچوونی   و لهن ربخه کانی ڕابردوو و ئستا ده ه هه

باشترین و خرا  هز کرنی سۆشیالیزم وکردن و به ستی پته به  مه ، به وه جیاوازه
  ر بخرته ماوه ی جه  و هز و وزه وه کان بدۆزرته م و کورتیه ر بۆ که سه رهترین چا

ت  کتی سۆڤیه  بۆ یه نرێ که یه نجام بگه  ئه  به وره کار و بازدانکی مژووی گه
  . وه رهزکی جیھانی بمنته کو سوپه میشدا وه که ی بیست و یه ده  سه بلون له

دا  رپیه  سه م دوو س وشه  له  نییه وه  ئه یه وه م ال لکردنه ستم له به مه
رنج بۆ  وێ سه مه م ده نگنم، به بسه ی پرسترۆیکا و گالسنۆست هه به جره ته

  مۆ له ی ئه  جیھانیانه و گۆڕانه  ئه  که یه وه ئه: م که یه: ست ڕابکشم به دوو مه
ترین و  وره هت گ کتی سۆڤیه  یه تی پرسترۆیکا له  سیاسه ئارادان که
و هاوتایی هزی ت  واوی  ژیان و سیاسه ر ته  سه نه که ، کار ده دیاریترینیانه
  ش پویسته ئمه.  یان بچوك وره لك، گه موو گه نوسی هه ر چاره جیھانی و سه

، ین که  نه وته م ڕه یری ئه ی سهیراوز یی و په یی و ساویلکه  ساده بهر وا  هه
 پشتگیری   ساویلکانه نگنین و نه ی بسه  ڕۆژ هه ۆژ بهین و ڕ کو تیبگه به

کو  ین، به تی بکه  یا دژایهین  پشت گوی بخهش زانانه  نه ین نه قی بکه موته
 و  رانه روه قامگیر کردنی ئاشتی دادپه پاندن و سه ك بۆ سه یه بزانین تاچ ڕاده

  .  نرخه  سوود به ه یان بچوك، ب وره ن، گه نوسی گه لماندنی مافی چاره سه
پرسترۆیکا و :  یه وه  ئه مه که کیه ره  سه سته به  مه مم که ستی دووه به مه

ی و ی سیاس و ئازادییه ی مژوویی و ئه وه  گۆڕان و نۆێ کردنه گالسنۆست، واته
  ڕوا، بۆته  ده یه وه نوێ کردنهم گۆڕان و   شانی ئه ی شان به یهیئایدۆلۆژ

ك  ر وه ، ههمان مه رده م سه ی ڕۆحی ئهیر وهه شکی جه بهتکی باو و  قیقه حه
  وه مھنانه رهه  ڕووی به ی لهیدار رمایه ی سه شوه:  وه مارکس ڕوونی کردۆته

ر  هه.  دایه وه نوێ کردنه  خۆ  له میشه  هه که  یه ی ههیتکی شۆڕشگ سه خه
م  رهه کانی به ندییه  پوه م هنان، گۆڕان له رهه کانی به  هۆیه گۆڕانکیش له
کاندا دروست  کان و سیاسییه تییه یه  کۆمه ندییه  پوه نجامدا له  ئه هناندا و له

  ی دروست کردووه له و هه لۆژی ئه کنه  تهمۆ ك وتم ئه ی وه وه ر ئه به له. کا ده
موو گۆڕانکی  ، هه ردوونی لھاتووه کی گه  دیه ك تاقه موو جیھان وه جیھان، هه

ندی بازاڕی  م هنان و پوه رهه لۆژیای به کنه یدانی ته  مه  له وره گه
  . وه گرته واوی دنیا ده نگ یا زوو، ته ی، درهیدار رمایه سه
م   وتانی جھیانی سھه ین که  تبگه ورانه  گه رزه موو قه م هه ب ئه  ده وه لره
ب   ده وه ، لره وه نهتل ی ده ندێ وتانی سۆشیالیستیش پوه ت هه نانه ته



نوی ئیمپریالیزمدا ت کی  یه وه ش ی لهی جیھانییدار مایه وتنی سه رکه ده
هز  ك خۆش کردن و به م هنان و بازاڕی چه رهه ك به ب چه  ده وه ین، لره بگه

ڕی   کردنی شهوام رده  به وه  هۆی نانه  به و بازاڕانه کردن و زۆر کردنی ئه
 هۆی کاول   بووه ین که ڕی عراق و ئران ت بگه ك شه ی وه انهیڕی گه دڕنده

ك ملیۆن مرۆڤ و   یه فیۆدانی ژیان زیاتر له ند و به مه وه کردنی دوو وتی ده
  .های تریش ر کردنی ملیۆنه سه ر کردن و قوڕ به ده ربه ده

السنۆست ر پرسترۆیکا و گ گه مان ب، جا ئه که مه رده  ڕۆحی سه مه ر ئه گه جا ئه
ی بۆ  ئهمان ب،  کی مژووی مان و نه  پویستییه زن و گچکه لکی مه موو گه بۆ هه
  ی لهیی و ئابووریتی سیاس سه س و ب ده ی ب که ی کورد، بۆ ئمه ئمه

  . ب وره کی گه ند پویستییه ب چه جیھاندا ده
ی  وه مان و داڕشتنهی مژوو وه ی ڕابردوومان و نوێ کردنه وه  پداچوونه بۆ ئمه
ڵ  گه کتردا و له ڵ یه گه ندیمان له ی پوه  و تکۆشانمان و شوهبات ی خه شوه
کی  پویستییه: مدا رده ڵ جیھان و ژیان و ڕۆحی سه گه کانماندا و له دۆسته

  چونکه:  مانه ی مان و نه له سه  بین مه، پویست ناکا یه وره مژوویی گه
  تکی ڕۆژانه قیقه ك حه ، وه وه  کرده  فیعلی، به مۆ به مان ئه ی مان و نه له سه مه
  کانمان له ره نگاوه  جه رگه شمهکانمان، پ دا ڕۆه یه حزه م له ر له هه.   ئارادایه له

  له: ونستا ر گازی کیمیاوی وه رامبه  بهماندان، ڕی مان و نه  شه ، لهکوردستان
.  تماون بجه ه دا بۆ مژووی پاش هه بجه ه ی مژوویی پش هه وه تۆڕی گواستنه

ك  یه بن؟ تا چ ڕاده  ڕزگار ده ناوچوونه رگ و له و تۆڕی مه وان له ك ئه یه تا چ ڕاده
  ب؟  ڕزگار ده چۆ کردنه رگ و قه ی مهڕ تۆ وه مان له که له گه
  یستهپو:  وه وڕومان بۆته ره ی به یه وره  گه  مژووییه و پرسیاره  ئه یه مه ئه
ستی و ژیان  رهه ، شاوی به  ناوچوونی ئمه رگ و له ر شاوی ڕقاوی مه ده قه به

ڕمان  ، باوه وه روون و ویژدانمانه  دڵ و ده  لهپویست. ین  دروست بکه وه و مانه
ری  باتکه لی خه ، گه لی ئمه گه.  زن تره هز تر و مه   هزی ژیان به  ب که وه به

 دوای شاوی  ر شاو له رامبه  به وه تاکانی مژووه ره  سه ره  هه ه ل کوردستان که
کی کیمیاویشدا زاڵ ب،  ر چه سه توان به مۆش ده ئه:  وه کان بۆته ئیمپریالیسته

ی مژوودا ون   زبخانه ك ڕۆیشتوون و ناویان له  دوای یه ك له هکانمان ی دوژمنه
ی و ئرانیش یعس و کۆلۆنیالیستی تورک تی بهکۆلۆنیالیس.  م کورد ماوه ، به بووه
  ییهوو مژ ته ناعه و قه ب ئه  ده ئمه. من ر ده چ و کورد هه ر ده سه به
ب بزانین تا ڕۆژك زووتر کۆتایی  شدا ده و کاته ر له م هه ب، به مان هه هزه به
  له  ئستا هب بزانین ک ، ده مه رگ و ورانکاری بھنین که  تراژیدیای مه به



ی ڕابردوو،  شوه ی بهیکدار باتی چه ین و خه بجه ه  مژووی دوای ههتای ره سه
مۆ   ئه ب بزانین که ، ده س نییه هید بوون به  بوون بۆ شه تی و ئاماده ئازایه

باتی سیاسیش،   خه و زانسته: نکی ورد و درشتی ژیان موو الیه موو کارك، هه هه
  . زانستکی نوێ ب ببته ییش، ده وه ته ی نهیخوازباتی ڕزگاری خه
تای مژووی  ره ك خاکی سه ی وه ی ئوه م کۆنگره  ئه که، هاوڕیان،  یه وه لره

  .  گرنگه بجه ه دوای هه
) لۆژیای هز کنه ته(ر  گه ، ئه ره تان گرنگ و پیرۆز و کاریگه وه کگرتنه بیاری یه
 ئاستی  ی لهیی و ئایدۆلۆژیی و ئابووریی سیاسئاوگۆڕ ب،  مه رده م سه ڕۆحی ئه

ی یمھنان رهه  به  ب،زاڵ بوونی شوه مه رده م سه جیھاندا ڕۆحی ئه
کی نوی، شوازی  یه وه  بوبوونه ی بهیدار رمایه سهی و پویستی یدار رمایه سه

ی  وه ره  ده باتی خۆتان له توانن خه  چۆن ده  ب؟ ئوه مه رده م سه نکی ئه نوێ الیه
ی  وه هز کردنی بزووتنه  ناوچوون و به ڕی له ستاندنی شه وتدا بۆ وه

  !ن  پ بده ره مان په که له ئازادیخوازی گه
کی کیمیاوی  کانی چه ره ربه  بۆ به وه  شاخه ستن به  پشت به توانین له چۆن ده

  !؟ وه دیل بدۆزینه هزکی تری به
  

م،  ست نیشان بکه  ده م پرسیاره زاییش بۆ ئه ی هاکهمک  وه یه له م په ناتوانم به
 ناوبردن دژی  ڕی له ڕی عراق و ئرانیش، شه ستانی شه دوای وه: م با بین به
توانین چی  ، دهب وام ده رده  به وه کی کیمیاویشه کارهنانی چه  به لی کورد به گه
  :ین بکه

ین  یدا بکه کی کیمیاوی په دژی چهتکی خۆ پاراستن  کك، بابه تا چه وه  یا ئه-1
 و ییلۆژ کنه کی ته یه له سه  مه مه  ئه  دیاره کاری بھن، که لی کورد به  گه که

  .ن تی نایه قه ره  و ده یه وره جیھانی گه
تی و خۆ ماندوو کردن و  و وریایی و ئازایهکی  ڕی زیره وپه تا به وه  یان ئه-2
   له ربگرین که  وه یه  تازاه  سیاسیه ناخه م مه ك له  که وه رگرتنه ت وه رفه ده

ری  سه ناچیش ب، چاره واو و نیوه  ناته نده رچه  هه ریکه  خه  و، که یه جیھاندا هه
یی  یی و ناوچه وه ته کانی نه ره ربه ی به له سه  بۆ زۆر مه ی و ئاشتیانهیسیاس
ی  له سه  نامیبا، مۆزانبیق، مهمبۆدیا، نگۆال، که فگانستان، ئه ك ئه وه:  وه دۆزته ده
 و گالسنۆست  ڕۆحی پرسرۆیکا  و له ناخه م مه ك له ب که  دهستینی، له فه
ی وتدا  وه ره ده تی له تایبه ر به کاریگهك هزکی سیاسی  ش وه ربگرین تا ئمه وه
 تا  وه هین  بند بکه اهگ و   هاوار و داد و ناه وه که موو الیه  هه له. وین ربکه ده



موو وتك   هه زان و له  ده  تراژیدیای ئمه بیسترێ و دنیا به ش ده نگی ئمه ده
کرێ  ر عراق ده سه ختی سیاسی له  یا بچوك، زه وره ، گه وه ن و ڕکخراوکه و الیه
 کو کرێ، به  ده غه ده کی کیمیاوی پ قه  کارهنانی چه نیا به ر ته ك هه و نه
درێ   سزاش ده تیه  مرۆڤایه  دژ به م تاوانه ر ئه سه برن و له ناوده کانیشی له که چه
  .  ئاراوه ی کوردستانیش دته وه ته ی مافی سیاسی نه له سه و مه
 ی  مژووییه م بیاره ، ئه ی ئوه م کۆنگره ، ئه ، هاوڕیان، ئوه یه وه م بۆچوونه له

کوردستانیدا، ی  ره  هنانی بهنگاوی پیرۆزی پك ك هه  ته لهڵ و  گه ، له ئوه
ك هزکی  ، وه  ئوهم به.  پك دن بجه ه تای مژووی نوی دوای هه ره سه
نگتان   و ده یه ورتان هه ن و ده موو وت و شارکدا هه  هه  له ی وت که وه ره ده
ردووی راب: با ر ببینن، ده زن و پیرۆز و کاریگه کجار مه  یهورکی ش ده ، ده یه هه
 تی و دووبه تی و ناحه رایه به رقهپبه ره ز گه کی ب  ین ببینه  گۆڕ بکه بناغه و  
م  ك ئامانجی پیرۆزی ئه  یه وری تاقه ده  ك هیوا له ست و یه ك هه ك دڵ و یه یه

ن،  نده  له با له. لی کوردمان  دژی گه ڕی ئیباده ستاندنی شه وه: ماندا کات و ساته
  رلین، له  به ستۆکھۆم، له   وارشۆ، له  پراگ، له  مۆسکۆ، له  پاریس، له له

ك   یهك هز و  یه کدا ببینه یه  و شار و شارۆچکهموو وت  هه لهواشنگتۆن، 
و تی   کوردستان و دوژمنانی مرۆڤایهکردنی دوژمنانی بۆ ریسوا وره ی گه مله حه
. ییست بنین ب جیاواز ده  و هز و رکخراوك بهموو گرۆ تف و پشتیوانی هه عه
موو بیر و  دا هه و ئامانجه بات بۆ ئه ی خه ناو بۆته ی له  پیرۆزه رکه و ئه  ئه یه مه یه
سترۆیکای کوردیش رتای پ ره  و سه وه تونه کان ده وته ك که  کۆن و په وسته هه
ڕ و  ی بیر و باوهیگۆیی و ئازادنۆستی راست ڕۆحی گالس کا، با به ست پده ده

  .ین نجام بده  ئه رکه و ئه  ئه وه هییدیموکرات
می  رده ترین سه تاریك مۆ له ، ئه واقیع ت، به  رواله ، به هاوڕینه

کتیکی ژیان و   دیاله ڕمان به کیش باوه یه قیقه م با بۆ ده مژووییمانداین، به
ات و ب تی خه رفه کانی ده وشاوه  روون و دره نه ین، با الیه که بات ون نه خه
  .ین که رامۆش نه وتن فه رکه سه

  : ، المان ئاشکرا ب که مر ده ك گۆرانی نه ر وه با هه
  کا دنیا لوول تاریك ده ئیووس و مه ی رۆحی مه نده وه ئه
  ریا ر سه سه ڕژێ به  ده وه  رۆحی شاده ش نوور له نده وه ئه

مان  که وه ته ی نه له سه هم: شدا ساته ت و کاره ینه موو مه م هه ڵ ئه گه با بزانین له
 تاوان و  ده  نیو سه  کوردستانی ژووروودا دوای زیاتر له له. چ  ده وه پشهبۆ 
،   هزتره موو کات به  هه  ئستا کورد له: ماوه  کورد نه یاڵ پو که خه



با واش .  ڕۆژی رووناکتره  و پاشه ، ئایینده ، رۆشنبیرتره رکخراوتره،  ڕتره باوه به
 هزی تاریکی و  وانه ئه. منن تا ده تا هه ددام هه ك سه  وهلالدانی  جه زانین که نه

ڕ  پووی شه په ك کونده وان وه ئه.  هزتره وان به  و هزی ژیان و رووناکی لهمردنن
  لالدك به ر دون جه هه. نیان تۆپ یان رزن و ده وان و خۆری ئاشتی ده

رداری   سه میشدا تاقه که ی بیست و یه ده  سه  بوو لهمای  ته که) ضیاء الحق( ناوی
  . گۆڕ بوو پاکستان ب، گۆڕ به

   له شکه ددام و شا و ضیاء الحق به ك سه رانی وه  گۆڕ بوونی هیتله گۆڕ به
، بۆ ئاشتی، بۆ ش هزکین بۆ ژیان ر مردن ، ئمه رامبه  ژیان بهکتیکی دیاله
  .تی ڕۆژکی باشتر بۆ مرۆڤایه پاشه
  .وتوو بن رکه ر سه باتکی نوێ هه و خه ره سا به ده

  :رنج سه •
ش  کگرتنی شه  کۆتایی کۆنفرانسی یه  له  که یه و وتاره قی ئه  ده مه ئه

ی رۆژی   ئواره رلین له  به وروپادا له  ئه کوردستانیی لهرکخراوی خوندکاری 
  . کرا که شدارانی کۆنفرانسه ش به پشکه دا 21/8/1988

  
  
  
  
  
  
  


