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   ل دەرەوەی وت
  
  لی ئازاد گه... ئاخاوتنی ئازاد...بیری ئازاد)   16(
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)1(  

     و ساکار نییه یڤکی رووت و ساده ئازادی په
    و خۆڕسك و خۆکار نییه و اداکی خو یه هره ئازادی به
ی ینج و خوناو خت و پ ره باتی مژوویی سه می خه رجه می سه رهه ئازادی به

ها   ربازی دابین کردنی به تی خۆیدا، له رۆڤایهلماندنی م  ررۆی سه  له مرۆڤه
 یاسای   له وه  رگای گواستنه دا، لهیردوونی گای گه خی کۆمه و بایه
  .ییت یه  بۆ یاسای مرۆڤی کۆمه وه ه نگه ی دیناسۆریی جهیرت گه درنده

ك  ك خواست، وه ك پداویستی، وه ی وهی درووست بوونی ئازاد ر له به
  ر،ك بی ی، وهیهۆشیار
  ند، سپا بیری دیلتی چه پاند، تی سه تی مرۆڤ باری کۆیالیه گای چینایه کۆمه

  .زراند  دامه وه ن مرۆڤه  الیه ی مرۆڤی له وه وساندنه یاسای چه
کرداری   و دژه وه رچدانه رپه ك به تی وه کسانی و مرۆڤایه بیری ئازادی و یه

  وه ن مرۆڤه  الیه ۆڤ له و هاڕینی مر وه وساندنه یاسای چه: ڵ نگه یاسای جه
  .دایك بوون له

نج و قوربانی دانی  تی، ره زیی، زۆرانبازی چینایه وه ره باتی هه  خه بۆیه
... وا یی ره کی مژوویی نموونه یه  پراوه وانی تاك تاك، بوونه ویژدانیی پشره
   درووشمکی پیرۆز و با، به  به باتی رزگاریخوازانه ی خه  بۆته شۆڕش بوو به

  .کسانی گای ئازادی و داد و یه ی کۆمه  و ونه ئاونه
)2(  

رتی و  گه  و دڕنده وه وساندنه ناو مندادانی چه  کورتی شۆڕش خۆی له به
  .دا ده ر هه  و سه داوه ری هه  سه وه تییه گای چینایه تی کۆمه فاشییه

گاکانیان  وێ کۆمه یانه  ده ن که وانه بات ئه وانی خه شۆڕشگان و پشه
ك  نی خه ی کۆمه تی ژرپدراوی زۆربه رامه ی و کهیبگۆڕن و ئازاد

  . وه بستننه



بات   خه وه وساندنه ی و چهیم مادام شۆڕشگران دژی فاشیزم و خونرژ به
کاربنن  بات به  ربازکی خه کتیك و شوه  ته بن جۆره وا ناچار ده ن، ئه که ده
تی فاشیزم و یاسای  سه  حوکمی ده کو به ردوون، بهبژا یان نه  خۆیان هه که
  .پندراون ریاندا سه سه  به وه ن مرۆڤه  الیه ی مرۆڤ له وه وساندنه چه
: کانی و کوشتن ره ربه ی و بهیی توند و تیژ  شوه وه وانه موو ئه  پش هه له

  .ییکدار باتی چه خه:  واته
   که دایه وه ی لهیکدار چهباتی  ی خهیوایی مژوویی و ویژدان م ره به

، بۆ گۆڕکردنی فاشیزم،  وه وساندنه هشتنی چه  ناچاری بۆ نه شۆڕشگران به
ی و یی و دیمۆکراسیی ئازاد وه ندنه ت و بۆ سه بکردنی دیکتاتۆرییه بۆ بنه

  .گرن ده  هه نگاوه م هه تی مرۆڤ ئه رامه که
ر   هه ی شۆڕشگانه راوهوایی و درووستی پ م و دوایی ره که ی یه  پوانه بۆیه
ك شۆڕشگران زامنی  یه تا چ رادده:  واته:  یه  ویژدانییه وشتییه  ره و پوانه ئه

  .بن ی دهیتی مرۆڤ و مافی ئازادی و دیمۆکراس رامه پاراستنی که
)3(  

  یه وه ب ئه دا درووست ده  لره  مژوویی که–تی  یه گرفت و قورتکی کۆمه
 ئامانجی  نه که ت ده سه ت یان گۆڕینی ده سه رتنی دهرگ  شۆڕشگران وه که
  .کی ره سه
ی شۆڕشگر  سته  زۆر ده–تیشدا زۆر جار  سه ست هنانی ده ده  ررۆی به له
ی  وه  جیاتی ئه  وایان ل دێ له–رجی جیاواز  لومه ر هۆ و هۆکار و هه به له

رن، خۆیان  ناو به  له وه هر وسنه تی چه سه  و کارکردنی ده کانی پراوه شوه
  !.یان رادن گه کاردنن و له  به  کار و پراوانه و جۆره  ئه  ورده ورده
ی  نگاو، جگه نگاو هه ، هه  ورده رن، ورده ناو به ت له ی فاشییه وه جیاتی ئه له
  . وه گرنه ده
ر تارا  ژ زانن، له ن، پ بزانن یان نه ت گۆڕ بکه ی دیکتاتۆرییه وه جیاتی ئه له

  . وه یشارنه دا ده نگ و روخساری تازه و ره
پاندنی  ت، یان سه سه رگرتنی ده  وه دا که  روو ده و ساته ش ئه مه ئه
موو   هه بته تکی تر، ده سه  ده تك به سه ت، یان گۆڕینی ده سه ده

بیر و  و زامن کردنی ئازادی  ی دیمۆکراسییانه دا پراوه و پناوه ئامانجك و له
  .کرێ تی مرۆڤ، فرامۆش ده رامه ڕاو پاراستنی که

)4(  
  ت، یان جگه سه رگرتنی ده  وه نیا به  ته  که ئامانجك نییه: دیمۆکراسی

  . دی  بته وه تکی دییه سه ن ده  الیه تك له سه ی ده وه گرتنه
ڵ  نگه  جهکانی یاسای ر بنچینه سه ر له تك، گه سه ر ده ت خۆی، هه سه ده

زگای بیرۆکراسی، حیزبی  ، سیخوڕ، ده سووپا، ژاندرمه( زراب  دامه



تی،  ی چینایه وه وساندنه تی دینی و ئایدیالی، چه تی، ئایدولوژییه مایه که
 خۆیدا، دژی   خۆی له وه ئه.) هتد.. ت و منداڵ ی ئافره وه وساندنه چه
 – شۆڕش  بۆیه.  ی مرۆڤهت رامه ی و کهیت و ئازاد ی دیمۆکراسییه تاگه ره سه
ی و پاراستنی یڵ دیمۆکراسی و ئازاد گه  له–ت  کاری فاشییه ك دژه وه
  . وه ك کردارن و ناکرێ لك جیابکرنه کن و یه تی مرۆڤدا یه رامه که

ی  وه ش و نماکردنی بزووتنه وی نه ی پته مینه  و زه ك بنچینه وه: دیمۆکراسی
وێ و  که رده کا و ده ست پده ڵ شۆڕشدا ده گه له:  رانه روه رزگاریخوازی مرۆڤپه

  .کا ش و نما ده نه
ی و یی ئازاد تاگه ره کی رزگاریخواز، سه یه وه ر بزووتنه ر شۆڕشك، هه هه

ك  وایی مژوویی خۆی وه  ئاکامدا، ره ست بدا، له ده ی لهیدیمۆکراس
  .دا ست ده ده ی لهی و بداد وه وساندنه  چه ك بۆ رزگاری مرۆڤ له یه وه بزووتنه

)5(  
  تی چیا به وه ، له وه تی مژوو فامی کردۆته وه دا، له  کوردستانی ئمه له
یی  وه ته ی نه وه وساندنه چه:  ر ئاشنا بووه نجده نجی مرۆڤی ره ره

رگای ئازادی و ...  ماندا کشاوه که له ر گه سه ئیمپریالیستی بای به
  تی له یه ی سیاسی و کۆمه وه واری و هۆشیاربوونه دیمۆکراسی و خونده

: کوشتن و تان کردن و وران کردن.   کراوه غه ده مان قه که له روالنی گه
ر سنگی  سه  ئاسا له–ژدیھا  کی مژوویی ئه یه  س کوچکه ته بوونه
ناو   خۆمان له  که نییه سیر   بۆیه...ییمان رۆنراون وه ته دانی نه ناسه هه

ڵ کردنی   و شیته وه تۆژینه.  وه وویی سامناکدا ببینینهجوغزکی جوگرافی مژ
  ر له  به  جوگرافییه  مژوویی یه و جوغزه  رێ و الڕی ئه  و کوره گرێ کورکه

ی مرۆڤی  وه کارهنانی هزی مشك و بیرکردنه  به موو شتك پویستی به هه
ر و  مسه موو جه  کردن و دابین کردنی هه  بارمته ، پویستی به یه کورد خۆی هه

 لکدانی   پویستی به-  یه  و داهنان هه وه  و لکدانه وه جۆبارکی بیرکردنه
  . یه وا هه رك و ئاواتکی ره نج و ئه موو ره هه
  . دی نه ب دیمۆکراسی نایه ش به مانه ئه
 ئارام و   مرۆڤی کورد به ی دیمۆکراسی که وره کی گه ب بوونی سییه به

ب  به. ی تدا بدا ناسه ر، هه ی داگیرکه  ترسی سداره  دوور له وه دنیایی یه
  مه رده  سه  مرۆڤی کورد پیدا له ی همن که وه بوونی بوارکی بیرکردنه

ی خۆناسین و ی بۆ جیھانی ئازاد وه رییه کانی دیلتی و نۆکه تاریکه
  ..... وه رته ن بپه سه ی ره وه یی و بیرکردنه وه ته تی نه رامه ی که وه ندنه سه
ربینی بیر و ئاوگۆڕی  ی ده کی ئازاد و دیمۆکراتییانه یه مینه ب بوونی زه به
  ...وست و بۆچوونی جیاواز ست و هه هه



وتنخواز و  ی بیری زانستی و ئایدۆلۆژی پشکه رانه کارخستنی کاریگه ب به به
 بۆ جیھانی ی روانینی مژوویماندا بۆ خۆمان و  بۆته  له رانه روه مرۆڤپه

 و زۆر  مانه ب ئه به....  رۆژمان بۆ رابردوومان و بۆ پاشه... وروبورمان ده
 کون –ر شانی کون  سه مرۆڤی کورد ناتوان دیواری دیلتی له..  مانه زیاتر له

  . وه وتی خۆی بستنته تی و هه ناتوان خۆیه.. کن کراوی راته
)6(  

( ئازادی ئاخاوتن ...   و گفتوگۆیه سه و ق ئازادی وشه: تای ئازادی ره سه
ڵ   ئاژه ی مرۆڤ له و خاسته ئه ...  بیر– زمان –یڤ  ئازادی په)... حیوار
یاڵ  ست و خه  و هه ندشه ی بیر و ئه  و جیھانی رازاوه وه کاته جیاده

ی، هیچ ئاوگۆڕکی مژوویی، هیچ ی هیچ واقیعکی مادد چونکه. خشن نه ده
ر، تا  ی کاریگهیندکی شارستان  نوه نابته:   شۆڕشگرانهکی یه وه بزووتنه

خولقن، تا  ی خۆی نه وتنخوازانه  بیر، تا تیئۆری زانستی و پشکه بته نه
ك هزکی ماددی رکخراو و چاالك  ریی و وه ماوه ی جهی هۆشیار بته نه
  . کار وته که نه
لتووری کوردیمان  یڤ و که هری بیر و پ مسه  جه وه رینه  به م روانگه ش له ده

نگ و  موو ده الکان، هه قه موو ته کان، هه وه موو هه ین هه وڵ بده هه. ین لك ده
ك رووباری بزاڤی مژوویی   ناو یه برژنه: کان بیر و بانگ و ئاوازه

  .ییمان وه ته بزاڤی رزگاریخوازی نه:  وه ممانه رده سه
)7(  

 ئاواتی   پناوی کۆمه تایی، له ره کی سهو ك هه یش، وه) یڤ  په( گۆڤاری 
  .ستنیشان کراون میدا ده که ی یه  ژماره  له ، که دایك بووه  و گراندا له وره گه

  ..کی دیمۆکراتی بۆ ئاخاوتنی ئازاد یه مینه  زه ببته:  دایك بووه  له وه بۆ ئه
  ...لوست ن هه رکی کوردی دسۆز و خاوه موو نووسه خۆگرتنی هه بۆ به

وتنخواز و  موو رووناکبیرکی پشکه نگ و بیری هه یاندنی ده بۆ راگه
  .. و ئیمپریالیزم و فاشیزم وه وساندنه  چه موو مرۆڤکی دژ به هه.. ر روه مرۆڤپه
ر و  نگاوه ن و جه سه یڤی کوردی ره وڵ بدات په  هه دایك بووه  له وه بۆ ئه
هید و هاواری زارۆکان  و خونی شه  رگه ی پشمه ڵ گولله گه وتنخواز له پشکه
 و –کگرتوو  ك ریرۆی مژوویی یه  یه  له–ی کوردستاندا  هه فر و ره و به
  .. وه ردا کۆبکاته واوکه کتر ته یه

ست و   بیر و بۆچوون و هه ، رووناکبیرانی کورد، به دایك بووه  له وه بۆ ئه
ی  وه و دپاکی بزووتنه پاپشتکی دسۆز  ببنه: یان وه وست و لکدانه هه

ی  رانه روه  نیشتمان په و هزه موو ئه مان، پاپشتی هه که وه ته رزگاریخوازی نه
کانی فاشی و  رانی کوردستان و رژمه باتیان دژی داگیرکه یدانی خه مه

  ... ئیمپریالیزمی جیھانی گرتووه



ب و  ده ئهوتنخوازی  ن و پشکه سه  رووی راست و ره دایك بووه  له وه بۆ ئه
نگی  ڵ ده گه مان له که له باتی گه نگی خه ربخا و ده نگی کوردیمان ده رهه فه

و  موو ئه نگی هه ب و تورك و فارس و ده ره ری عه نجده نی ره کۆمه
کی  یه وه وساندنه  چه موو جۆره مانی هه  بۆ نه ڵ بکا که دا تکه ئازادیخوازانه

  ...شنکۆ  تده وه ن مرۆڤه  الیه مرۆڤ له
   بیر و بۆچوونی زانستی و ئاخاوتنی دیمۆکراتی بکاته دایك بووه  له وه بۆ ئه

  ی باری خۆمان و شونمان له وه  و لکۆینه خنه  و ره وه ی لکدانه مینه زه
  .مدا رده  و جیھانی سه–ی مژوو  چوارچوه

  و دوای رچوونی دوو ژماره  دوای ده  که جگای شانازی و خۆشحایمانه
  ) ...یڤ  په( ی  نگ و روخسار و ربازی ئاشکرا و ئازایانه وتنی ره رکه ده

  وه که موو الیه  هه مان، له که له وتنخوازی گه رانی دسۆز و پشکه نووسه
  .ربری یی خۆیان بۆ پشتگیری و هاوکاری ده ئاماده...  وه شیان بۆ کرده باوه
 بۆ  یدانکی دیمۆکراتییه  و مه رکی دسۆزی کورده موو نووسه مکی هه.. یڤ په

  و راستییه و به) ئازادی و دیموکراسی  (  ڕ بوون به باوه: ئاخاوتنی ئازاد
ر  م سه کی ئه یه وه ته موو نه ك هه ش وه ی ئمه وه ته  نه ی که تایی یه ره سه
 کوردستانکی  ستی خۆی له ده نووسی خۆی به  مافی بیاردانی چاره مینه زه

  . وه ستۆته  به خۆی پوه) یڤ  په (   که  یه  گشتییه و هه  و ئه-  یه  هه دا–ئازاد 
 ئاخاوتنی ئازاد و رزگرتن و  نیا به ش، ته م هه سپاندنی ئه چه
  دا،  م گۆڤاره ر نووسینك له  هه بۆیه. ب کارخستنی دیمۆکراسی ده به
رنج و لدوان و   و سه خنه  بۆ ڕه یه بێ کراوه رده ی ده که نه نیا رای خاوه ته

ت رگا بدرێ  نانه  ته  که  باشتره وه  زۆر جار ئه  که گومانی نییه...  وه لکۆلینه
 ژر کاری  وته ربخا و بکه ش خۆی ده ه وت و هه بیر و بۆچوونی چه

 تاریکایی  ر له ك هه  نه وه تی زانستییه  و ئایدۆلۆژییه–کتیکی مژوو  دایله
  .خوازی دابن رای کۆنه تیدا، گه یه وتوویی کۆمه دواکه

ڵ و   و کۆمه–کتیکی مژوو  ی دیاله ی ئاخاوتنی ئازاد، چوارچوه چوارچوه
  ... بیره
 راستی و  یه کتیکه و دیاله ی ئه ییانه زه نیا کارکردنی توند و ب به ته

  . وه کاته  جیاده ه وت و هه  چه درووستی له
تاندن و درووشم  ه خه  خۆهه  و به وه  خۆدزینه ه زۆر و ب به: ش کتیکه و دیاله ئه

  بۆیه. ستندرێ ست و ناوه ناوه:  ترسان خنه  ره پاندن و له  سه بازی و کشه
ی مژووی دوور و  وه  پداچوونه ی خۆماندا، له وه و رووبونه ره  به تی له ئازایه

  اندا، لهکانم  قووه ر برین و زامه  سه ست خستنه  ده نزیکماندا، له
 بۆ جیھان  کییه ره رجکی سه مه: ڵ دۆست و دوژمندا گه وت کردن له سوکه هه

  .وتن رکه  و سه وه ناسین و خۆناسین و خۆگرتنه



ین و  که  ده م گۆڤاره رزی کورد به رانی به ڕبوونی نووسه  باوه  شانازی به ئمه
کو  به. س و به  وان نووسینی ناوك نییه  پشتگیری ئه  دنیاین که وه له
)  وه  کرده  نووسین و به به( ر  کی دیمۆکراتی کاریگه شدارییه  به گۆڕدرێ به ده
... یڤ دا ی په  و زانستانه وتنخوازانه  ربازی پشخستنی ربازی پشکه له
   زۆر گۆشه ین له که رز ده ری به  زۆر هاوڕێ و نووسه روا داوای لبووردن له هه

بوونی  هۆی نه  به-  مانتوانیوه  نه ، که وه م جیھانه  و ئهلنی کوردستان و که
ی  وه دنیاین له..... ین  بکه ندییان پوه یوه  په–کی دی  ر هۆیه س یان هه دره ئه
ی پشتگیری ناو  سته کانی ده ی ناوه ی هاوکارین و لیسته وانیش ئاماده  ئه که
موو  واڵ و هاوکاری هه  و هه هری نام چاوه...   نییه ، دوا ژماره یه م ژماره ئه
  .کین الیه

)8(  
  بیری ئازاد، ئاخاوتنی ئازاد، مرۆڤی ئازاد

  .ه ) یڤ په(  درووشمی  مه ئه
ی کوردستان  وه ته یامی مژوویی نه  په یڤی کوردیش له یامی په په

  . وه جیاناکرته
   و گولله ت و وشه  سیاسه وییر و رووناکبیری کوردیش، رۆشنبیر الی نووسه

  . وه ك جیاناکرنهل
خون  ژی و به  خوندا ده ی کورد خۆی، له ی کوردی خۆی، وشه  وشه چونکه

  .پارزرێ  و ده پارزراوه
ی ئازار و ئاواتی  رگه ناو جه یڤی کوردی، بیری کوردی، له  ناکرێ په بۆیه
  .ژیا یدا نه که له گه

یدانی بیردا،  مه ستدا، لهو یدانی هه مه دا، له وه یدانی کرده  مه نیا له  ته بۆیه
  .هاوژرن لده لوست، هه لوستدار و ب هه رانی دسۆز، هه نووسه
یڤی کوردی  ی په رانه روه لپه  و گه  ربازی شۆڕشگرانه ی له وانه  ئه بۆیه
ی ریسوایی و   جگه میشه ر هه کانی داگیرکه  زوڕنای رژمه بنه ن و ده ده الده
  ، له وه داخه به. بن مان ده که له بی گه ده وویی ئهتی مژ فره ی و نهیبزار

 ب  یدابوون، که رك په  نووسه ریکه ند فه کوردستانی خوناویدا، چه
ددامی  دا، صه مه رده م سه ی ئه ری ب ونه ر و بای هیتله سه ، به رمانه شه

  !!.لن ل ده یدا هه که  شوومه خون مژ و قادسیه
ف و  ره کی پ شه نی مژوویه  خاوه که: ییی کورد ی، وشهیبی کورد ده ئه

 مژوو حوکمی خۆی  گومانی نییه...  وه بته  ده رانه و نووسه ، بزی له شانازییه
زاریدا رووت و قووت  رمه ر شانۆی شه سه دا و زۆری پ ناچ له ریاندا ده سه به
   .! گۆڕێ ونه که ده
  . ر نگاوه وتنخواز و جه پشکهن و  سه ی کوردی ره رزی و پیرۆزی بۆ وشه به



 


