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  م که شی یه به

رۆژی   یشتنمان به گه  ئستا به زراندنی پارتی کرکارانی کوردستان ر دامه سه ک ساڵ به دا سی و یه2009 27.11رۆژی 
سی و ھا  روه ھه. ڕت په تده ) که که په(زراندنی پارتی کرکارانی کوردستان  ر دامه سه ک ساڵ به دا سی و یه2009 27.11

م  له .ناسرا  ) که که په(ک  کان و پاشان وه ئاپۆییه  تا به ره سه  ڕت که په تده  ره ڤگه و ته نی ئه مه ر ته سه پنج سایش به
  وه جۆشوخرۆشه  به  انهبینن و س یی خۆیانی ده وه ته ی نه وه ژنی ژیانه جه  لی وتپارزی کوردستان به گه  دا که ساۆژه

و  م و شۆڕشگانی ئه که له ی گه و جۆش و خرۆشه شکۆداره شداری له به  م وتاره م به که زده منیش حه.  وه نه که ده  و یاده ئه
   . ره ڤگه و ته ر  و مژووی ئه وھه و جه  ر راستینه سه  مه ند تیشکک بخه پووختیش بت، چه  ر زۆر به گه م و ئه بکه  ره ڤگه ته

 تکۆشانی رەھندەکانییوە، بھموو کوردستان، گلی سربخۆی و ئازاد تڤگرکی وەک ؛) که که په( تڤگری
 ئو چخماخی یکم ئنقرەوە ل دا)1976 ـــ 1973( لسانی سرەتا. گشپدەدات خۆی ئازادیخوازانی

کۆشانوە، تترەو پاشان دەبریسکنگاو کوردستان باکووری بت، ھدەن 1(ل(مموزی یت)ر دا)1979سمای لبن 
 و رۆژئاوا باشووری برەو خۆی مژوویی کۆچی ئاپۆ ربر" پشوە بۆ ھنگاو دوو دواوە، بۆ ھنگاوک" تاکتیکی
 و دژوار دۆخکی لنو لووە،. دەگیرستوە فلستینییکاندا تکۆشرە کمپکی ل و دەستپدەکات لوبنان و سوریا

 رۆژئاوای باشووری کوردانی لنو ) که که په( تڤگری بمش. دەخوقن تڤگرەک بۆ دەرفت و توانست بتوانستیدا
 دیکدا دوورەکانی جوگرافیا و خۆرئاوا لوتانی لگیشیدا و دیک عرەبییکانی وت و لوبنان و سوریا و کوردستان
. دەکات فراوانتر ژیانوە شۆڕشی پانتایی و دەژنتوە نتوەیی رکخستنی و ھوشیاری و بیر و برزدەکاتوە تکۆشان

 دروستکراوی سنووری لسر و دەھاوژت" وت بۆ گڕانوە" ری لسر ھنگاو یکمین ھشتاکاندا لسرەتای
 کوردستاندا باشوورى خکی لگڵ پیوەندی یکم بمش. دەبن جگیر گریال یکینکانی باشووردا ـــ باکوور نوان

 فیشکی یکم تقاندنی ئامادەکاری سنوورەدا ئو لسر ھر. دەناسنت پارچی ئم بخکانکی خۆی و دەبستت
 .لوتک دەگات ئازاد ژیانکی بیاری فیشک یکم بتقاندنی دا)1984(ئابی ی)15(ل و ئنجامدەدرت ئازادی

 مژووییکی قمبازە وەمی خۆی جماوەرییانی بسرھدانی گل نوەدەکاندا سرەتای و ھشتاکان لکۆتایی 
 یکدی ئاوتی گریال و گل و پش دەردەکوت گلرییانی گوھری ) که که په( تڤگری بمش. دەداتوە گریال
 بکرگیراوەکان، و میللیگرا ھزە و داگیرکران بپشتیوانی نودەوتییکان، پیالنگیی سرەتای لرەوە. دەبن

ی تڤگر بم...!! پرمترسیدار  تزگیکی و پیالنگییکان گۆڕەپانی دەکرت کوردستان باشووری دەستپدەکات،
 قورسترین پناوەدا لم و نابت خۆی دیموکراتییانی ـــ نتوەیی رۆحی و سربخۆ ئیرادەی دەستبرداری  که که په

 گوڕ پارچیدا لم" خبات یک و وت یک رۆژھت، باشوور، باکوور،" بدروشمی و دەدات خۆی قوربانی
 خۆی ئازادیخوازانی ھزری و فلسف ب نوەدەکاندا ل ھر و دەدات خۆی دیموکراتییانی و نتوەیی بتکۆشانی
 ئاستکی دەگینت پارچیشدا لم خۆی تکۆشانی نوەدەکانیشدا لکۆتایی و کوردستان رۆژھتی دەپڕتوە
 دیموکراتییانی ـــ نتوەیی تکۆشانی و ھزر و رۆح برزبوونوەی لگڵ بدواوە، لنوەدەکانیش. بھز جماوەری



 ی کوردگل نتوەییبوونی و بگلبوون پرۆسی و دەدات نتوەییکانی دەزگا لپکھنانی و لدامزراندن خۆیدا
تنیکی دەگشکۆدار ئاست.  

 گیشتن و دیموکراتی شۆڕشی قۆناخی و سردەکوت ببایخوە پ بھایکی و بدەستکوت ژیانوە شۆڕشی ئیدی
 و چوپ تادت ستراتیژی گۆڕانی بۆ ھودان بدواوە نوەدەکان لسرەتای بمش. رۆژەڤوە دەکوت بچارەسری

 تڤگری. خۆی لوتکی دەگات یکمیشدا و بیست سدەی سرەتای و بیستم سدەی لکۆتایی و دەبتوە قووتر
 ل ھوردی و نوبوونوە دیکدا قۆناخکی ھر دەستپکردنی و تکۆشان قۆناخکی ھر تپڕبوونی لگڵ ) که که په(

 بمش. دەکاتوە پووختی و دەکات خۆیدا تکۆشانی و ژیان و سیاسى ئایدیۆلۆژی، پارادیگمایی، فلسفی، سیستمی
 و تایبتمندتی تواوی رادەیی ئو تا روو، دەردەکوت خۆی ھمالینکی تایبتمندیی و گوھر تادت

 بدات، نیشان زەاللی و بروونی تکۆشاندا و ژیانیی ھزری، سیستمکی لچوارچوەی خۆی ئازادیخوازانی گوھری
می کی سیستکۆنفیدرا دیموکراتیی. 

 ھروا ) که که په( تڤگری ک دەکرت راستیی بو دەرک تڤگرەدا ئم مژووینگاندنی  سه ی ھه میانهل بگومان
 بپچوانوە رک بکو نبیوە، خۆی تکۆشانی قۆناخکانی گرفت و کش تگرە، و کۆسپ بب بئاسانی،

 تگرەی و کۆسپ نوازە، قارەمانتییکی و فیداکاری و قوربانی بسنوور، ئازارکی و ژان قۆناخکدا لھر
 چندین رووبڕووبوونوەی تنانت ھبووە، کوشندە ھی و کموکوڕی نھاتوو، لبن گرفتی و کش تاقتشکن،

زگی و تمی ناوخۆیی، پیالنگرتی و ھودەووە نر. بۆترامببر لکی ھتزندا، خیانکی مرخۆدانب 
 دژواردا توانستییکی ب و نبوونی لنو برسڤدارە، قمبازک پیالنگییکدا ھر لبرامبر ئامادەی، مزنیش
 ب باوەڕی، ب لبرامبر. روو دەردەکوت توانستکان و توانست مزنکردنی و ئافراندن ئیرادەی و ھز و باوەڕی
 و دەگرێ رێ ملی و دەتقتوە چارەسری توانستی و ھیوا ھز، باوەڕی، کانگای چارەییدا، ب ئومدی، ب ھزی،

 ل ئازاد ژیانکی ھیوای و ھدەقو رەسنکاندا لکانیاوە فورات و دیجل وەک ) که که په( تڤگری ئیدی. دەھڕکت
 و لمپر ھیچ و دەبخش ژردەستکان چین و رەگز گل، ب مرۆڤایتییوە لدایکبوونی النکی میزۆپۆتامیای

 ل ھبت. دووریبخاتوە خۆی رەسنکانی تایبتمندیی و لگوھر یان بکات بربستی ناتوانت ھزک و کۆسپ
 و لگوھر ک دەردەکوتڕوو، تڤگرە ئم مزنبوونی و مانوە نھنی دا ره ڤگه و ته ی ئهمژوو  به  وه قووبوونه

 ئازادی، فلسفی ب پیوەستبوونییتی ھمووشیانوە لسرووی. دەبت برجست خۆیدا تایبتمندییکانی
  .ئافراندنوە و خۆھزی و برخۆدان گیانی سربخۆ، ئیرادەی

 و پیالنگی رووبڕووى ) که که په( بزووتنوەى ھندەى ھبت ئمۆماندا رۆژگارى و لمژوو بزووتنوەیک باوەڕناکم
 ب بزووتنوەی ئو ھمیش ئمۆ تاوەکو سرھدانییوە لسرەتاى ھر. بووبتوە لناوبردن شاوى و ھرش

 ھاوبش ھۆکارى چندین و نیی ھۆکار ب ئمش ھبت. دەدرت لناوبردنى ھوی و دەبینرت مزن ھرە مترسی
 چیین؟ ھۆکاران ئو کوات. حشارداوە خۆی شاواندا و ھرش و پیالنگی ئو سرجم لپشت شاراوە تنانت و

 لسرەتاوە ھر ئگر چیی؟ ھی دا) که که په( و ئاپۆچی بزووتنوەى لبرامبر ک مزن فۆبیا و ترس ئو نھنى
 لھر بزووتنوە گورەترین بۆت بکو نبردرا، لناو ھر نک بۆچی دەدرت، بزووتنوەی ئو لناوبردنى ھوی
 و ناوین خۆرھتى شۆڕشگییکانى بزووتنوە لگورەترین بیکک بووە تنانت کوردستان، پارچى چوار

 دەکات؟ ) که که په( ىدووژمنایت ک و کی دووژمنى ) که که په( چیی؟ ) که که په( خۆڕاگرى و مزنبوون نھنى کوات جیھان؟
 شۆڕش، ئایدیۆلۆژیا، فیکر، گل، وت، ئازادى، مژوو، ژیان، بۆ ) که که په( چمککانى و ھوست و جیھانبینى

 کورد، کشى دەڕوانت چۆن ھروەھا چیی؟ ھتد،... و وتپارزى خیانت، دەست، دەوت، کۆمگا، تاک،
 سیستمکى چ خاوەن ) که که په( چارەسریی؟ پرۆژەیکى چ خاوەن پناوەدا لم تر؟ مرۆڤایتییکانى کش و ژن کشى

 ) که که په( پاشان و" ئۆجالن" سرەتا لناوبردن شاوانى و ھرش و پیالن ئو بۆچی کارکردن؟ و ژیان و بیرکردنوە



 پگى و رۆڵ سیاستک؟ و فلسف و فیکر چ خاوەن و کی" ئۆجالن" کوات خۆیان؟ ئامانجى دەکن گل و
 بزووتنوەى داھاتووى ئاسۆی لناوبردندا، ھوکانى ھموو لبرامبر چیی؟ بزووتنوەیدا ئو لنو" ئۆجالن"
  دەب؟ چۆن و چیی ) که که په(

 خوازیارن ک دەچت و دت کسان ئو ھزرى و لھۆش تر پرسیارى سدان و پرسیاران ئم ک نیی گومانم 
 ھندە ش) که که په( بۆچی دەکرت؟ ) که که په( لدژى شاو و ھرش و پیالنگی ھندە بۆچی ک تبگن ئوە لراستینى

 دەھاوژت؟ مزنتر ھنگاوى ھر تادت و دەکات برخۆدانى و خۆڕاگرى

 ھموو کلیلی بۆ پنا دەتوانین دیک پرسیارى سدان و پرسیاران ئم سرجم راستی وەمى ب گیشتن بۆ لرەدا 
 بزووتنوەى مژووى دەرگاى کاتک بم .) که که په( بزووتنوەى خودى مژووى مژووە، ئویش ببین، دەرگاکان

 ب و کى و چۆن بزووتنوەی ئم دەبتوە؛ مرۆڤ رووبڕووى دیک پرسیاری سدان ئمجارەیان دەکینوە ش) که که په(
 بزووتنوەی ئو پشکوتنى قۆناخکانى کردووە؟ برخۆدان و تکۆشان و بجموجۆڵ دەستى و لدایکبووە شوەیک چ

 لگڵ پشکوتنکیان چ و روویانداوە چ ھاتوون؟ یکدا بدوای قۆناخان ئو شوەیک چ ب و چۆن و کى و چیین
 و ھسوکوت و تایبتمندی چ خاوەن و کن قۆناخان لو قۆناخک ھر سرەکییکانى کارەکترە ھناوە؟ خۆیاندا

 پرسیارکیشدا ھر وەمى لناواخنى لدەبتوە، پۆپى و لق و پرسیار کلک چندین پرسیارک ھر پراکتیککن؟
 وەمى دەگین ک دەبینینوە، پرسیاردا دەریایک لنو خۆمان لئاکامدا... سرھدەدەنوە دیک پرسیارى چندین

 چندە ئیدى... دەبت زیاتر لال ترمان وەمى و تر پرسیارى خولیاى و دەمانگرێ سرسوڕمانى زیاتر پرسیارک ھر
 نیارانى شاوەکانى و ھرش و پیالن لنھنى ھندەش دەبین، سرسام ھندەش دەبینوە قووڵ مژووەدا ئو لنو

  ...تدەگین مزنبوونکى و برخۆدان و خۆڕاگرى لنھنى ھندەش... تدەگین

 خۆمشی لژر پشکۆیک وەک ) که که په( بزووتنوەى ک تدەگین لوە سرەتا قووبوونوەیدا؛ ئو لمیانى
 بس بستکگرتوودا شوەزەنگى لزەمنکی تا دەدات، پزیسک ھر و حشارداوە خۆی مژوودا ساى ھزاران

 سپنراو لقدەرکى شووم، لمژووکى گ و ھدەقو ھدەقو، ئاسا گکان و دەسن کپ گو و دەدات
 ...دەگرێ خۆی رەوى سپنراوەکانوە قدەرە لسرووى مژوو ئیدى... دەئافرن نوێ مژووکى... بردەدات

 وە،) که که په( بزووتنوەى مژووى دەریاى نو دەچیت رامانوە و لپرس پ ھگبیکى ب کاتک چوارچوەیدا؛ لم
 مرۆڤایتیت مژووى قوویی تا و دەکن خۆیانت پلکشی گۆڕانکارییکان، و پشکوتن رووداوەکان، و بسرھات

 نو دەتگڕننوە دیک جارکى تۆکموە، وزەیکى و ئیرادە و باوەڕی ب برزەوە، مۆڕاکى و بجۆش دەبن،
 مژووى ئو بنو سفر بمش. دەدەن نیشان پرشنگدارت داھاتووکى ئاسۆی ئمۆشوە لبانژەى ،ئمۆ رۆژگارى

 بنو سفرە بکۆتاییدا، رۆمانکى بنو سفرە وەک نمردا، سمفۆنیایکى بنو سفرە وەک دا،) که که په(
 مزن، ئۆرکسترایکى سیمفۆنیایدا؛ ئو لپشت چۆن وەک بگومان... لماجڕادا پ داستانکى ھارمۆنیدا، شیعرکى

 توانستى و بمیل پاوانکان، رۆماندا ئو لناواخنى مسۆگر ئوا دەبینى، عاشق بیسرکى دانا، مایسترۆیکى
 و کردنوە رووەو و دەبت ئاۆز رووداوەکان و گرفت نو گری تادت و دان ملمالن و ناکۆکى لنو خۆیانوە،
 ل چژ تاریک، پانتاییکى سواو، ریتمکى لبرى شیعرەدا لو شوەش بھمان ھر. دەچت چارەسرى

 داستاندا ئو رووداوەکانى بپیژەى ک کاتک. وەردەگریت ئیستاتیک ل پ پانتایکى و ھمچشن ھارمۆنیایکى
 رووداوەکان ئاراستى ھودەدات شگیران خۆیوە، حیکمتى و مندى بھموو حیکایتخوانک لپشتدا ھدەزنی

 یکم بھانى چونک... بشکنتوە ئازادین دوانى و عاشق ئوانى ھموو قازانجى ب ببات، ئازادى ئاقارى برەو
 ...ئازادیی تنیا و تنیا داستان و شیعر ئم رۆمان، ئم سیمفۆنیای، ئم لدایکبوونى بۆ کۆتایی و



 بۆی و مرۆڤ کنو بژووەدا ئردەوام دەگوزەرێ، مت بو گول یت زایدەب کى کیغمنب سۆزەوە پل 
نژێ و دەچریکر:" دەبگک ئت، ژیانببا ھ ت، ئازادی بۆ و ئازادى بر بگکیش ئت، مردنبر با ھھ ب 

 خۆیدا پزیسکى یکم لگڵ ک پشکۆیی ئو بانگوازی ناوەڕۆکى و کرۆک و فلسف ئم". بت ئازادى بۆ و ئازادى
 تا دت، مرۆڤدا بگیانى موچرک بدواى موچرک دەگوزەرێ، ئاگریندا مژووکى بنو مرۆڤ ک بگومان... دا جاڕی
 ئو لپناو دەبین؛ ک نابت شۆک و سرسام و نایگرت موچرک مرۆڤ چۆن دەڕوات؛ شۆکبوون و سرسامبوون ئاستى

وازییمرەدا بانگر نھ یستج ،ر دەسووتھ وزێ و گیاندەکک چ کوا... ھسیمفۆنیای یم وەک ھئ 
کانى سیمفۆنیایغمن ک چ کوا بن؟ گک و رۆمانک و شیعرداستان یم وەک ھئ ،م  رۆمانو شیعر ئ داستان 
 ھموو ل گ و ئاگر تۆپک دەبن جستانى و رۆح ئو بتنیشت ھر نابت شۆک مرۆڤ چۆن بن؟ کپ حرفکانى

 وەک بستکترن، لبستک بردترن، لبرد ھن جستگلکیش و رۆح بردەدەن، گردوون ناشیرینییکانى
 نابت، داچوون و بھچوون سیمفۆنیایک ئوە ئیدى... بکاتوە خاونیان ناتوان گردوون ھموو گى بی

کرۆمان و ناکۆکى ب ت، ملمالنناب کو شیعر کداستان زۆک توخمى بز و نڕانگم...!! نابن شسیحری ب 
 خۆی قوویی تا خۆی بسدارى و گرم بتینى  و نھنییک ئم دای؟ لکوێ دای؟ لچی مژووە ئو ئاگرینى
   ...."تبگ لم و بمناس ئیدى...  منم ئوە" دەت پت ئینجا دەتبات،

 م شی دووه به
وەى بۆیئ ژوو لنىبینیت دەی دا) که که په(ی مدایکبوون نھزنبوونى و لم کوەیبزووتن ک ھیچ کسزەندەى کم 

 کچی... دابوو خیاڵ لدەرەوەى ھر ئم سرکوتنکى، و مزنبوون و پشکوتن نخاسم ناکات، لدایکبوونى
 وەربگرت، جیھان و جوگرافیای ئو لبادەستکانى روخست ئوەى بب شیمانکان، و مزەندە لدەرەوەى
 رەگ ئوەندەش دەکات پۆپ و چ چندە دەرکرد، پۆپى و چ کرد، باى و داکوتا رەگی ئاسا بڕوو... سریھدا
،ندە دادەکوتیی چقووژوودا بوە متوەندەش شۆڕدەبرەو ئب لوتک دەکشو ئیدی... ھندۆزەخى ل 

 درەختک سیبوویانوە، پاشان و کردبوو ھنجنیان ھنجن سا لمژ ک جوگرافیایى ئو ونبوودا، جوگرافیایکى
 بۆ دفن ساباتکى فنک، نسیکى) کائیوس( گژاو دەگووترت پی ک دۆزەخى لو خوازیارە و دەکات بانما
 جیھان ھموو  و میزۆپۆتامیا خاکى لسر مرۆڤایتى بۆ ئازارچشتوو، ژنانى بۆ لخۆندیو، خر گالنى

نقبخو... 

 بۆکراودا، پالن و سیستماتیک بشوەیکی بتایبتی، کوردستاندا باشووری و بگشتی ناویندا خۆرھتی و لجیھان
 راستینی لبرامبر شواندن و چواشکاری ناوزڕاندن، رەشکردن، بردەوامی؛ و چوپ و فراوان ھمتکی

 پشخراوە، و ئنجامدراوە بزووتنوەی ئم نو شۆڕشگانی و ئۆجالن عبدو ربر و ) که که په( بزووتنوەى
 و ھوڵ دا) که که په( کارکردنى و بیر و ژیان سیستمی و سیاست و ئایدیۆلۆژیا و ھزر و فلسف لبرامبر

 ھمتانیان ئو برچاو تاڕادەیکی بت، کورتخاینیش ماوەیکی بۆ ئگر لمشدا و دراوە بوچان تقلالیکی
 کوردستان، دیکی داگیرکرانی و تورکیا ئیمپریالیستکان، زلھزە دەوت دامودەزگاکانی ھبت. سریگرتووە

 بیانی و کورد ویژدانفرۆشی و قمفرۆش نووسری چندین و کورد تسلیمکارەکانی و بکرگیراو ھزە ھروەھا
 ئانوساتی تا و دابوون سرسوڕھنر پشبکیکی لنو لمووەوە تنانت و بینیوە ھمتدا لو گرنگیان رۆکی

 ــ کوردستان داگیرکرانی ــ ئیمپریالیزم" ناکرت چاوەڕش و بردەوامن ھر ھمت ئم پشخستنی لسر ئستاش
 بگومان. ببن ھاوبشیان ھمت ئم دەستبرداری زوو ھروا" خودفرۆشکان نووسرە ـــ کورد وابستکانى ھزە
 بۆی. شۆڕشیوە دژە ھمت ئو خزمتی کوتوونت نزانییوە و لخافگیری و مبست بب ئوانی کمن زۆر

 ئوانی ییکان،) که که په( خودی زمانی لسر ) که که په( بزووتنوەى مژووی شیکردنوەی و ھسنگاندن و گانوە
 پ و گرنگ ئرککی دەدەن، خۆیان ئازادیخوازانی بتکۆشانی بردەوامی جورئتوە و راستگۆیی و دروستی بوپڕی



خبایوە. بداخانی خودی بم شۆڕشگئ وەیووەوە بزووتنممیان لرخمتژووى و نواندووە کو مئ 
 تگیشتن و ناسین چونک. رەخنی جی ئمش. نناساندووە کسک بھموو فراوان بشوەیکى بزووتنوەییان

که که په( ل ( یڕخودی ل )کان) که که په( و ) که که پهترین و راستترین ییزانستیان یگیشتن و ناسین بۆ رگژوو تمل 
  .تکۆشانکى و ژیان و بیرکردنوە سیستمی و فلسف و

 دەبینرت براوە بڕوە تڤگرە ئو لدژی پروپاگندەییی ھمت ئو سرجم لکدانوەی و وردبوونوە لمیانی
واز زۆر ککاربراوە ئوسلوب و شکی بۆ بناکردنم بۆ ناشرین وئ وەیر. بزووتنموو بھک لشت خواستوویان 

 ئو. سیربکرن لیکداباو و بیپچنن یان بشونن" ئۆجالن ،) که که په( گل،"  نوان دیالیکتییکی پیوەندیی ئو
 ھاتووە بدەمیاندا ھرچی بیپچنن لیکدی و بشونن دیالیکتکیی پیوەندیی ئو ئوەى بۆ الینان و ھز

،رچی گووتوویاندەستیان ھھاتووە ل ،مپینی کردوویانکوە و ناوزڕاندن لتا بگرە رەشکردن کانی دەگاتوھ 
 ئو ھموو سرەڕای بم ھتد،... نودەوتییکان پیالنگیی دەگات تا ھرشبردنوە و لشڕ تیرۆر، و کوشتن
 و نبووە الواز"  ئۆجالن  ) که که په( گل،" نوان تۆکمی پیوەندی ھر نک کچی بردەوامانیان، تقلال و ھوڵ

 ئم ھاتووە تا بکو نشکاوە، و نبووە کاریگر ب سینی ئم سربخۆی و ئازاد ئیرادەی ھر نک نپچاوە،
ز ئیرادەیھتر و برگری رۆحی و بووە تۆکمرخۆدانی، و بیوەستبوونی بل پگ ب فلسئازادی ژیانی و ف 

 و توانا و بھز ئۆجالن ربر و ) که که په( باوەڕی ھاتووش تا بووە، مزنتر ھاتووە تا ئۆجالن ربر و ) که که په(
 الینک و ھز و ھرکس دەکات پویست بۆی. بووە بھزتر و تۆکم پشکوتنخوازیش مرۆڤایتی و گل ئیرادەی
 ئو پویست ئوا بکات، سینی ئم دیالیکتیکیانیی پیوەندیی ئو دووژمنایتی یان دۆستایتی بخوازت

یی راستینقووبگات بت و کئ یوەندییرچاوەی پی خۆی سراستینل فلسمی و فوە سیستو ژیان و بیرکردن 
 .وەردەگرت کوردستانوە گلی و ئۆجالن ربر تکۆشانی

 ئۆجالن ربر و ) که که په( ل باوەکان لۆژیک و چمک و بزیھنییت ناکرت ک راستییی ئو دەگین روانگیوە؛ لم
 نووە چمککی و بزیھنییت ) که که په( و ئۆجالن بڕز چونک تبگین، کوردستان گلی ئمۆی ئاستی و

. ئافراندووە کورد بۆ ھاوچرخیان و نوێ کستییکی بمش سندووە، پرەیان و تکۆشاون و سریانھداوە
 بئاوتیی کرداریدا و لتیۆری یوە،)کۆتزی( سنتزی و پووخت فلسفیکی بنمای لسر زیھنییتک
 واقیعک وەک ئاستی ئو گیشتۆت و کردووە ھورد و پووخت خۆی بقۆناخ قۆناخ ک پشکوتووە، و پگیشتووە

 گرنگ و نوێ قۆناخکی بۆت تڤگرە ئم مژووی بمش. بت لھکشاندا و دابکوت خۆی رەگی راستییک و
 و ناوین خۆرھتی کوردستان، لمژووی دانباو پارچیکی مرۆڤایتی، و کوردستان گلی ھاوچرخی لمژووی
 کبینین،  ده گلک مژووی پووختی دا؛) که که په( تڤگری مژووی رۆکی ناوه ل ئیدی. مرۆڤایتی کۆمگای

 قارەمانتی قوربانی، بنددا ھرە لئاستی بئازادی گیشتن لپناو و نابت خۆی ئازادیخوازانی میلی دەستبرداری
 و ناوین خۆرھتی گالنی بۆ بھادار توانستکی و وزە و مۆڕاڵ سرچاوەی بۆت و نواندووە مزنی ھرە گیانفیدایی و

 .جیھان

 و تاک نموونی کوردستان گلی خودی و ) که که په( تڤگری و ئۆجالن ربر شکۆدارانی تکۆشانی لئاکامی ئیدی
 ببت"بنتوەبوون" و" بگلبوون" قۆناخی توانیویتی برزیش ئاستکی تا ئافرنرا، ھاوچرخ و نوێ کۆمگایکى

 و بئازادی با ھبت ژیانک ئگر:" بژێ بجورئتوە و بکات ئازادی فلسفی ئاوتی خۆی بتوانت بڕادەیک و
 ببت ،"ووسرکوت گلی" نموونی ببت و" بت ئازادی بۆ و بئازادی ھر با ھبت مردنکیش ئگر بت، ئازادی بۆ

 و دەتوایوە و لدەکرا نکۆی ئاستکاندا لھموو گلی ئو نوێ، ناوینکی خۆرھتی بۆ ئازاد ناسنامیکی
 و لملمالن و نکۆیکردن بم بت رازی و بکات لخۆی نکۆی خۆی قۆناخی ئو گیندرابووە تنانت قدەکرا،
 گۆڕەپانی" وەک وتکیشی و ھمیشیی ی"قوربانی قۆچی" وەک ھرمییکاندا و جیھانی پکدادان و شڕ و ناکۆکی



 زۆر دا) که که په( تڤگری و ئۆجالن ربر و خۆی چوپەی تکۆشان ئو لسایی ئمۆ وابوو، بردەوام ی"شڕ
 ئنجامکی و دیک ژیانکی شوە بھیچ سرکوتن و ئازادان لژیانی جگ و ھم من:"دەت شلگیرییوە و بجورئت

کی وەک و" نابم رازی دیکرکژوویی، و شارستانی ئخالقی متی و ئمرۆڤای تمۆی ببدیموکراتیزەبوونی داین 
  ...سرتاپاگیر ویژدانی ـــ زیھنی شۆڕشکی  پزیسکی و ناوین خۆرھتی

 لئمۆماندا مژوو:" چۆن وەک گووتنی ئۆجالن ربر بکو نیی، مژوو برھمی تنیا ھر ئمۆ رۆژگاری 
،ش شاراوەیمیی ئقووژوودا لوا" شاراوەین مر ئر داھاتووش مسۆگدانی ھمنداو لژوو ئرۆژگارەوە و م 

 کانگای بکو نیی، ئاوگۆڕەکان و رووداوو حیکایتی گانوەی تنیا ھر مژوو بۆی. دەپژت و دەگرت فرچک
 بم زەمنیش. پکدنن زەمن سکیانوە بھر داھاتووش، و ئمۆ سرەداوی داھاتووش، و ئمۆ حیکایتکانی

 و توانست ،لمژوو زانستیان و راست تگیشتنی چوارچوەیدا لم. ئاوتیی و گشتگیر رەھندکی خودان دۆخیوە
 نایت ئوە بواتای ئم بگومان. ببینین داھاتوو روونتریش بکین، ئمۆش براستینی دەرک دەدات ئوەمان وزەی
 ئگر. مژووە تواوی قبای لبرگرتنوەیکی داھاتوو و ئمۆ یان دەکات، کۆپی داھاتوودا و لئمۆ خۆی مژوو
 شتک و دەبت ناوەڕۆک ب یش" کۆتز دژەتز، تز،" سینی دەبت، واتا ب گۆڕان و پشکوتن چمکی وابت

 و بناویکداچوون داھاتوو و ئمۆ و مژوو دت واتای بو بکو. بت دینامیکی ھزی و جو وزەی ناوی نامنت
تاو و ئاوکدابینین ل .واتژوو کم یۆش و بناخمچنینی ئتی ھو کۆی داھاتووش و دیوارەکانییئ خانووەی 

ندین کنین، نیازمت یان بیئافرڕاستیدا. بئافرنکردنی لژوو پۆلکانی و مر قۆناخسو لئ ماینکردنی بنپۆل 
  .زانستیانی و ڕاست ھرە

 قۆناخ لتواوی بریتیی مژوو کۆی. ھی خۆی مژووکی مژووش خودی تنانت ھی، خۆی مژووی شتک ھموو
 شت ئو ھبوونی و ماھییت و ئاراست و رەھند و تمن کۆی شتکیش ھر مژووی. مژووە ئو پارچکانی و

 خۆی بتواوی مژوو قۆناخکی ھر"  چی؟ کی؟ ک؟ بۆچی؟ چۆن؟" ک بوەی دەرککردن لپناو بم. دەگرت لخۆوە
 و گونجاو زانستی کرەستی ب پویستمان ئوا جیادەکاتوە، خۆی دوای و پش قۆناخی ل خۆی و دەکات پۆلن

 و قورسایی و ھبوون بھموو ک شتک مژووی بۆ بتایبتی. ھی بابتیان شیکردنوەی و متمانپکراو گانوەی
 و ئافراندنوە خۆ و تڤگر و جموجۆڵ لنو برزیشدا ھرە لئاستی و دەژین لگیدا خۆیوە ئافراندنکانی و مزنی

 ک بخونینوە مژووک مرۆڤایتییکان پوان ب و بھا ب و ھرزانی ب ناکرت ھرگیز. دای نوکردنوە خۆ
 و گۆڕاندای و پشکوتن لنو خۆیوە ەکانی"قوویی ستوونی، ئاسۆیی،" ئاراست بھموو ئمۆدا لرۆژگاری

 و راستین نیانتوانیوە بالڕدابردنک و چواشکاری و شواندن ھیچ چونک. ھی داھاتووش بۆ خۆی پرۆژەی
 جوگرافیای شارستانییتی و لمژوو نکۆی خۆرئاوا ساڵ ھزاران. لناویببات و قووتبدات مژووک گوھری

 و مژوو بھموو جوگرافیای ئو ئمۆ کچی نخشاند، شوندراویان ونایکی و کرد خۆرھت و میزۆپۆتامیا
 و مژوو خودى ئیدی". دەژیم ھشتا خۆموە سیمای و سروشت بھموو وا و ھم من" دەبژێ خۆی شارستانییتی

 راستینی و گوھر بالڕدابردنک و چواشکاری و شواندن ھموو سرەڕای پکھاتیک، و ھبوون ھر مژووی
 چۆن وەک. ناکوت لدرەوشانوە و دەبریسکتوە ھر و حشاردەدات داھاتووشدا و ئمۆ لرۆژگاری خۆی

 بۆی مایپووچیی، لمژووکیش ـــ شوازەکانییوە بھموو ـــ نکۆیکردن ئاوا ختاندن، خۆ لمژوو خۆداباندن
  .ببین دەستبرداری ناکرێ ھرگیز و ئخالقیش بھایکی شوە بھمان ئاوا ئرکک، چۆن وەک مژوویی راستگۆیی

 تڤگرە ئم خوازراوە ک ئوەی دراون، ) که که په( تڤگری لبرامبر مبست، ب و بمبست ھونی؛ لو یکک
 تڤگرکی لوەی بر ) که که په( تڤگری لکاتکدا ئم. بناسرت و بدرت نیشان سربازی تڤگرکی وەک تنیا

 فلسفی، بناخیکی تڤگرک لبنچیندا بت، سیاسیش تڤگرکی برلوەی تنانت بت، سربازی و گریالیی
 و سیاسی تکۆشانی و تکۆشان و ژیان و بیر ئازادی و سربخۆ سیستمکی خاوەن و ھی خۆی ئایدیۆلۆژی و ھزری



 وا کس ھندک. پشخستووە سیستم و ئایدیۆلۆژیا و ھزر و فلسف ئو بناخی لسر خۆیشی گریالیی
 تنیا وای پیان یاخود ناسیۆنالیستیی، یان نتوەیی تڤگرکی تنیا ک دەکن ) که که په( تڤگری پناسی

 تاکەھندی تڤگرەدا ئو سیستمی و ئایدیۆلۆژیا و ھزر و فلسفی لراستینی بم. چپەوە چینایتی تڤگرکی
 و ستوونی ئاسۆیی، بئاراستی کرداریدا و تیۆری لرووی و فرەالین و رەھند فرە بکو نابینرت، تاکالینی یان

 توەری پنج لئاستی خۆی پراکتیکی و ھزری تکۆشانی سرتاپای بۆی. دای نوبوونوە و لپشکوتن قووییدا
 تکۆشانی چینایتی، تکۆشانی رەگزی، تکۆشانی خود، تکۆشانی:" ک پشدەخات ئاوتییدا و پیوەست بیکوە
 و ئازاد کۆمگایکی و کستی بنیادنانی تکۆشانیش توەرەی پنج لو ئامانج. ن"مرۆیی تکۆشانی و نتوەیی

 ،)سربازی( گریالیی و سیاسی ئایدیۆلۆژی، و ھزری تکۆشانی پناوەشدا لم. یموکراتیید گلری سیستمکی
 خود بنیادنانی و دەستمۆ ی"خود" لبرامبر تکۆشان رادەیی بو بۆی. پشخستووە کۆمیتی و کولتووری

 و پیاوساالرتی بادەستی سیستمی لبرامبر تکۆشان رادەش بھمان ھی، خۆی گرنگتی ئازاددا ییکی)کستی(
 و چینایتی شارستانتی لبرامبر تکۆشان رادەش بھمان ھر گرنگ، کالسیک و باو ی"پیاو و ژن" کستی

 و کورد نتوەیی ژیانوەی تکۆشانی رادەش بھمان ھر گرنگ، دادپروەری و یکسانی فراھمکردنی
 ژینگ و لسروشت برگریکردن ھروەھا نتوەیی، ئازادی و بماف گیشتن و کوردەواری کۆمگای دیموکراتیزەکردنی

 بھۆی بگومان. بایخدارە و گرنگ بۆتوە، مرۆڤایتی تواوی رووبڕووی تحدیاتانی ئو و مرۆڤایتی تواوی و
 سیاست ئو و کورد کشی قووبوونوەی و ھبوون و تڤگرەک دەرکوتنی خودی و بابتی ھلومرجی

 مۆرکی زیاتر کورد، سردەستی چینی بادەستکانی ھزە و ئیمپریالیستکان ھزە و داگیرکران ھرشکارییی
 ناسراوە، پیوە و کوتووە بدیار ) که که په( تڤگری سرەکی تایبتمندتی وەک سربازی و چینایتی و نتوەیی

منیا ئکی تشب ی و راستینری ناسنامڤگکه که په( ت (،م یر بوھگی و لم راستینرەشدا؛ ئڤگر تب 
 و ژیان و بیرکردنوە بۆ ھی سردەمیان سیستمکی ئایدیۆلۆژیایک، و فلسف ئافراندنی شتک لھموو

 کستی، لئاستی برخۆدانی و تکۆشان شوازەکانی و شوە ئامانجکاندا لپناو بنمایش ئو لسر. خباتکردن
 و زانستی خوندنوەیکی لمیانی. پشیخستووە و بڕوەبردووە مرۆڤایتی و نتوەیی چینایتی، رەگزی،

 بنما و تایبتمندی و دەکرت سیستم و فلسف ئو گشتی بھی دەرک دا) که که په( تڤگری مژووی بابتیانی
 و پرتووک ھزاران و ئاپۆ ربر نامیلکی و پڕتووک سدان خوندنوەی لمیانی ھروەھا. ەبینرتد سرەکییکانی

 بگومان. دەبینرت سیاسی و ئایدیۆلۆژی و ھزری و فلسفی ربازکی راستینی تڤگرەدا ئم نامیلکی
 و شیکردنوە ئایدیۆلۆژییدا و ھزری و فلسفی ھسنگاندن و لکۆینوە و شیکردنوە ئو سرجم لچوارچوەی
 قوودا و فراوان ئاست لو یکمجارە ک پدەکرت، دەرکی کورد کۆمگای و تاک زانستیانی و قووڵ لکدانوەیکی

 و توژینوە بر بکوت کۆمگایوە و تاک ب کوردستان گلی دەروونناسیدا و کۆمناسی و مژوو لرووی
 .ھی خۆی مزنی زانستیانی بھایکی ئوەش. ھسنگاندنوە

 و پابند بیکوە تواو مژووییکی دەخونینوە ) که که په( تڤگری مژووی قۆناخکانی کاتک دیکوە لرووکی  
 داباو دیکیان لوەی ھیچیان و یکن گردراوی گۆڕانکارییکان و پشکوتن ئاوگۆڕەکان، و رووداو. دەبینین پیوەست

 براستینی دەرک ناتوانت مژووەوە، ئم قوویی رۆنچت ئوەی ھبت. دەکن تواو یکدی و نیین پچاو و
 راست و قووڵ تگیشتنی راستینی ئو رەچاوکردنی بۆی. تبگات لی و بکات مژووە ئم ئقکانی نوان پیوەندی

 .دنتدی مژووە ئم بۆ

  

  م سیهشی  به



 ھم. مرۆڤایتیبوونییتی و ئنترناسیۆنالتی رەھندی ) که که په( تڤگری مژووی گرنگکانی ھرە لرەھندە یکک
کھاتپدانیدا، و لرھم سھ روانگفی للسیدا و فککی خاوەن ئایدیۆلۆژییرناسیۆنالی سروشتنتو ئ 

 بۆ بووە ئاکامگیر ھزریکانیدا لکۆینوە و لگڕین لئنجامی ئوەی دەیوت ئاپۆ ربر کاتک. ھی مرۆڤایتی
 حقی" ھڤان ک تورکن، گلی لرۆکانی دەستپکی ھرە ھاوڕی دوو بدرکنت، لزانکۆ خۆی نزیککانی ھاوڕێ
" نابت ئازاد تورکیش گلی نبت ئازاد کورد گلی تا"  چمکی بنمای لسر ھاوڕیی دوو ئم. ن" پیر کمال و قرار

 سی ئو لماوەی. پکدنن ئاپۆچیتی تڤگری سرھدانی بۆ کسی س گروپی یکمین و دەکن ئاپۆ ربر ھڤاتی
 تورک،" ناوین خۆرھتی گالنی دیکی رۆی ھزاران و بسدان تڤگرەشدا ئم تکۆشانی سای ش شه و

 تڤگرە ئم بشدارى جیھان دیکی گالنی و..." سریانی و ئاشووری ئرمن، چرکس، فارس، عرەب، تورکمان،
 تڤگری  و تکۆشاندا و لتڤلیبوون بردەوامن ئستاش تا و دەبخشن خۆیان بگردی گیانی قارەمانتی ب و دەبن

 لو. پشدەخات خۆیشی ئنترناسیۆنالیستییی تایبتمندیی ئو دیکی تایبتمندییکانی شانبشانی ش) که که په(
  :لئارادای تکۆشران ئو تڤلیبوونی بۆ سرەکی ھۆکاری دوو باوەڕەدام

 ل یکک وەک کورد گلی چونک کورد، گلی ئازادیخوازانی لتکۆشانی بشداریکردن و پشتیوانی: یکمینیان
 ژرپ مرۆییکان بھا تواوی کورددا گلی لکستی ئمۆماندا، رۆژگاری و لمژوو گل چوساوەترین و درینترین

 و رز گڕاندنوەی لھمانکاتدا ئوا رەواکانی، بماف گیشتن و گل ئم ئازادبوونی بۆی. لدەستدراون و خراون
 ئازادیخوازانی لتکۆشانی بشداریکردن و پشتیوانی بنمای ئو لسر مرۆڤایتی، بۆ لدەستدراوەکانیش بھا
 ئو گوھری ئمش. مرۆڤایتییکان بھا گڕانوەی و مرۆڤایتی و ئازادی لپناو تکۆشان کورد گلی

 .کردووە برجستی لخۆیدا ) که که په( ک ژیاندۆستییی و مرۆڤدۆستی و ئنترناسیۆنالتی

 لپناو تکۆشانییتی و) خریکبوون(مژوولبوون و ) که که په( تڤگری مرۆڤایتییانی گوھری: دووەمینشیان 
 ژن، کشی ویژدانییکان، و زیھنی کش وەک مرۆڤایتی، قووکانی و ھواسراو گرفت و کش چارەسرکردنی

شکان و شارستانی و کولتووری کئیکۆلۆژیی. 

 و ھزری تکۆشانی برھمی پووختی ) که که په( و ئۆجالن ربر پارادیگمای و فلسف دیکشوە لرووکی 
،تییزی مرۆڤایفی کۆتلسھزرە و ف ،کانتییکی مرۆڤایواتایب موو دیکھل فلسو زانست و پارادیگما و ف 

نانکان داھندبووە ھزرییئاکامدا و سوودمکی لی پارادیگمایناوە نوش. داھمھا کۆی ) که که په( بکانی بھزریی 
  .تڤگرەدا لم کورد دەرەوەی کسانی تڤلیبوونی بۆ گرنگ ھۆکارکی ئمش. کردووە برجست لخۆیدا مرۆڤایتی

 وەکو بم بووە، ) که که په( تڤگری دەرکوتنی سرەکی ھلومرجی و ھۆکار کورد کشی و دیاردە ھبوونی بگومان
 ئۆجالن ربر کاتک دەبینین بۆی. دیک مرۆڤایتییکانی کش لکۆی بدەرنیی کشیش و دیاردە ئو دەردەکوت

 دەکات، مرۆڤایتی کۆمگاکانی پشکوتنی مژووی لسر لکۆینوە و دەگڕێ سۆسیالیزمدا گوھری بدوای
 ئوکات تا چونک. دەناست قووتر کورد کشی و دیاردە و کورد مژووی لکۆینوەیشدا و لگڕین ئو لمیانی

 بم ناکوت، دەست کوردستان و بکورد سبارەت زانیاری بچووکترین تورکیادا حفتاکانی سانی لھلومرجی
 مژووی و سۆسیالیزم لھزری تگیشتن لرگی بۆی. کشیک خاوەن گلک وەکو کورد ک دەکات بوەش دەرک

 کوردستان" ک راستییی ئو دەگات و تدەگات کورد کشی و دیاردە راستینی و کورد لمژووی مرۆڤایتی
 چینی ک رووندەبتوە بۆی لمشوە. کوردستان رزگاری و کورد گلی ئازادی رگای سۆسیالیزمیش و" داگیرکراوە
 بشک داگیرکریش سیستمی و داگیرکری لسیستمی بشک و کشیی ئو نو گریکی کوردیش بادەستی

 لشۆڕشی) ژردەست رەگزی و چین( ژرەوە کۆمگای پشنگایتیکردنی بۆی. جیھانی سرمایداری لسیستمی
 دەبتوە قووڵ خۆی لکۆینوەیی و لگڕین لو چندە بگومان. لباوان مسلیکی دەبت کوردستان رزگاری

 دیک کشیکی بم لجیھاندا، نتوەیی کشی قووترین کورد کشی ک؛ یدەستنیشانکردن ئو دەگات لئاکامدا



 کوا تایبتمندییانی ئو ھروەھا. ژن رەگزی کش ئویش ھی، ئاۆزتریش و درینتر و قووتر کورد لکشی
 کۆمیتی گرفتی زۆر خۆیدا لگڵ داوە کوردی کۆمگای و بتاک جیھانی سرمایداری سیستمی و داگیرکری

 توەری دەبن توەران ئو ھموو لئاکامدا. کستیی پرسی و گرفت ھمووشیانوە لسرووی دروستکردووە،
 ئمش. مرۆڤایتییکاندا گرفت و کش بناخی قووبوونوە و ئۆجالن ربر لکۆینوەکانی و لگڕین

 دەبت و دەئافرنت ئۆجالن ربر ئایدیۆلۆژیای و پارادیگما و فلسف توەری فرە و رەھندی فرە تایبتمندتی
  .کوردیش نوی کۆمگای و تاک و ) که که په( تڤگری ئایدیۆلۆژیای و پارادیگما و فلسف تایبتمندتی

 بھۆی چینش ئو بوو، کورد بادەستی چینی دەستی پاوانی کورد کشی ،) که که په( تڤگری لسرھدانی بر
 و ھز ببووە لئاکامدا و کردبوو ئاۆزتر و ترقوو کشکی خۆیوە بکرگیراوتی و عشیرەتگرایی تایبتمندتی
 ئایدیۆلۆژیای ب چین ئو. کوردان قکردنی و توانوە و نکۆی سیاستی ئنجامگیربوونی بۆ مترسیدار پشتیوانییکی

 تکۆشانی) مشخۆر بۆرژوازی ــ بکرگیراو فیوداتی( ئاراستکیوە دوو بھر خۆیوە،" سرەتایی میللیگرای"
 و تسلیمکاری دەروازەی لئاکامدا ک کردبۆوە، کۆمکوژی و شکست چندین دووچاری کورد گلی ئازادیخوازانی
 زیاتر داگیرکرانی سیاستی سرخستنی زەمینی و پشت  سرگازەرەی خستبووە خیانتی و بکرگیراوتی
 و ناوچگرتی پارچگرتی،" بچمکی قووکی کش و کورد پارچبوونی ئوەی سرەڕای چین ئو. رەخساندبوو

 تڤگرکی ھیچ سرھدانی رگای لھمانکاتیشدا کردبووەوە، قووتر و پارچتر پارچ" عشیرەتگرایی
" بکات برپا شۆڕش کسیش ناھین پناکرت، شۆڕشمان ئگر" بلۆژیکی  ھمیش و نداوە ئازادیخوازیان

 پیالنگییکانی و ھرش سرجم بشداری شدا) که که په( تڤگری دەرکوتنی لگڵ پاشانیش و کردووە ھسوکوتیان
 تڤگری دەرکوتنی لگڵ بۆی. کردووە ئازادیخواز تڤگری لدژی جیھانیان سرمایدارەکانی زلھزە و داگیرکران
 و ھرش لنو شوەیک بھموو سرەتاییکانی میللیگرا ھزە و کورد بادەستی چینی دا) که که په( و ئاپۆچتی
 تکۆشانیان رووی دەخوازن ک ئاپۆچتی تڤگری بۆ سرەتاییان میللیگرا ھزە ئو پیامی یکم دابوون، پیالنگی

رەوەئ لنق رەوگیر کوردستان بن ئاراستیان بکن پر:"دەگئ وننین قاچتان کوردستان بکچینی ئیدی". دەشک 
 رۆژگاری تاکو وە) که که په( تڤگری دەرکوتنی لسرەتای سرەتاییکان میللیگرا ھزە و بکرگیراو بادەستی

 زەبری جار زۆر و بوون شونگیر ئیمپریالیستیدا و داگیرکری سیستمی لبرەی ناڕاستوخۆ، یان راستوخۆ ئمۆ،
  .داوە تڤگرە لم مزنیشیان

 لسرەتای بتایبت روو؛ دەردەکوت بروونی راستیی ئم دا) که که په( تڤگری مژووی له  وه قووبوونه ب
 خۆی مۆرکی سرەتایی میللیگرای پیالنگییکانی و ھرش ئمۆ، رۆژگاری تاوەکو رابدووەوە سدەی نوەدەکانی

 ربازى ھکشانی و پشکوتن ،سرەتایی میللیگرای ھی پابندانی و مورید وادیارە. دەدات لرووداوەکان
 بۆی دەبینن، برژەوەندییکانیان و خۆیان سر بۆ مزن مترسییکی و بھڕەش ) که که په( تڤگری ئازادیخوازی

 ئاکتیڤی و برچاو بشدارییکی و دەدەن پیالنگییکان و بھرش پرە باکان ب و بڕاشکاوی زۆر دۆخدا لزۆر ئیدی
 و بھز خۆیان بمش دەبن، ) که که په( تڤگری ناوزڕاندنی و رەشکردن کمپینکانی و پیالنگی و ھرش سرجم
 و داگیرکران پشتگیری و سازدەکن دەوتکیش نیمچ و قوارە کوردستانیشدا لباشووری و دەکن بادەست

 .بدەستدەھنن دونیاش زلھزەکانی

 لدەرەوەی و بداباوی کوردیان کشی دەستنیشانکردندا و لتاوتوکردن ) که که په( تڤگری و ئاپۆ ربر بگومان
لسزی مکان و رەگتییو چینای شکانی کتییدا مرۆڤایبینی، دیکنیا نی وەک تشل ککی و گتو ردەستژ 

 و کشی یک دابشبوون و پارچبوون سرەڕای کورد، گلی کشی چونک. نکرد سیریان دابشکراو و داگیرکراو و
 مرۆڤایتییکانوە، شارستانیی و مژوویی گرفت و بکش پیوەست پتوە بھزار و وەرگرتووە شوەی چوار

 ئو لسر. پیاوساالری دەوتگرایی) ھیرارشی( پلداری سیستمی و داگیرکری سای ھزاران بسیستمی پابندە



،یکی بنچینرڤگم ئازادیخوازی تئ لت گر ناتواننیا ھی تبۆتو ماف ل کاندا ئازادییوەییتتیس نق 
 و رەھندی فرە و مودایی فرە واتایکی" شۆڕش" مکیچ لرەدا. بکات سنووردار و برتسک خۆی و بمنت

 چکداریی تکۆشانکی و تڤگر تنیا ک خۆی، باوی واتای" شۆڕش" بۆی. دەھنت بدەست سرتاپاگیری
 و ئاکار و زیھنییت لئاستی و دەبت واتاگیر مرۆڤایتیدا و نتوە چین، رەگز، تاک، لتوەری و لدەستدەدات

 و دیموکراتی شۆڕشی و کورد گلی ژیاندنوەی شۆڕشی چوارچوەیدا لم دەکات، برپا خۆی ویژدانیشدا
 زەمینی لئاکامدا ک دەکات، کودستان گلی و تڤگر برۆژەڤی خۆی کورد کۆمگای و تاک دیموکراتیزەکردنی

 پرۆسیکی وەک شۆڕش بنچینی؛ ئو لسر. لوتک دەگات و دەڕەخسن ویژدانی و زیھنی شۆڕشکی برپاکردنی
 چین ،)پیاو ــ ژن( رەگز ،)تاک( خود لتوەری ئافراندنوە سرلنوێ یان بنیادنانوە، سرلنوێ و داڕووخاندن

 کش سرجم(  مرۆڤایتی و) نتوەیی ئازادی و ماف( نتوە ،)سروو کۆمگای ــ ژرین کۆمگای(
 دەدات بخۆی بردەوامی) شارستانییکان و ژینگییکان مسل ویژدانییکان، و زیھنی مسل وەک مرۆڤایتییکانی

  .ھدەکشت و

 تڤگرەوە ئم لروانگى ک بکین راستییش بو دەرک مژووەدا م له  وه ی وردبوونه میانهل دەکات پویست لرەدا
 و دەکات" توندوتیژی" زەبروزەنگ بچمکی خۆی لپابندبوونی دەستبرداری" شۆڕش" چمکی ئیدی

. وەبرنابات پنای کاتک ھیچ" رەوا برگری" لپرەنسیپی جگ و دەبینت دەوتگرایی سیستمی بتایبتمندییکی
 دەستبرداربوون و رەھندی فرە واتا" شۆڕش" چمکی تایبتمندییی دوو ئم لبرچاوگرتنی ب لمووەوە،

 ک ببینین، دا"شۆڕش" کالسیکی لچمکی شۆڕشک برپاکردنی مژووەدا ئم لخوندنوەی دەکرت لزەبروزەنگ،
 ئو لمیانی. دەبینتوە داگل دیموکراتی کۆنفیدرای سیستمی بنیادنانی و" سیم گۆڕەپانی تیۆری" ل خۆی

ندییتمی فرە تایبندییوە رەھردانی خۆیمکی دەستبچوەک زەبروزەنگ، ل ک تاکی بژارروەردەکردن، پرۆسپ 
 دەکرت ک وەردەگرت، ببنما مدەنییان، و دیموکراتییان چاالکی نواندنی رکخستکردن، خۆ ھوشیارکردنوە،

 ھژای بھایکی و دەستکوت بۆخۆی ئمش. بنتدی ویژداندا و ئاکار و زیھنییت ل ریشیی وەرچرخانی و گۆڕان
 .پیاوساالری دەوتگرایی و دەستگرایی بادەستی سیستم و زیھنییت لو دوورکوتنوەی رک و

 تڤگری مژووی تواوی لخوندنوەی چونک بدوین، پیالنگییکان کرۆکی و سروشت ل بک گرنگ لرەدا
 و مارژیناکردن پارچکردن، کاریگرکردن، ب لناوبردن، لسر گرەو پیالنگییکان تزگ و تون دا) که که په(

 شاراوەکانی ئامانج و لناواخن تگیشتن بب لراستیدا؛. دەکرت تڤگرە ئم بخۆوەگردانی و بالڕدابردن
پتکان کۆنسیییی ناکرێ پیالنگقووم لژووەش ئین مبگت. 

 رەگی. داگیرکرتیی سیستمی و دەستخوازتی زیھنییتی بنچینیی ھرە تایبتمندییکی پیالنگتی؛   
 و نادادی و چوسانوە لکوێ. ھاتووە ئمۆش رۆژگاری تا پۆپیشی و لق و رۆچووە مژوو قوویی تا پیالنگتی
 ئو لبرامبر ھمیش بم پشکوتووە، یکسانی و دادپروەری ئازادی، بۆ تکۆشان لوێ ھبت، نایکسانی

 سرەتاییکاندا کۆمگا نو دابشبوونی ھنگاوی یکم لگڵ. دەچنرێ پیالنگتی تونی تکۆشانشدا
 و شوە و سندووە پرەی تاھاتووە کۆیالیتیکردن و بادەستتی چوساندنوە، شوازکی وەک پیالنگتییش

 و سروشت بم بن، جیاوازیش ئامانجکانیان و شواز و شوە ھرچندە. وەرگرتووە جۆربجۆری چوارچوەی
 .یکن پیالنگییکان ھموو ناواخنی

 گل ئم پکھاتی و سروشت رەنگب. ئنجامندراوە لدژدا پیالنگتی کورد گلی بڕادەی گلک ھیچ باوەڕەدام لو
 چنینی بنچینیی ھۆکارکی دەگرت، سرچاوە نیۆلۆتیکوە قۆناخی لنو ک ئازادیخوازانکی، میل و وتکی و

 . لدژیدا بت پیالنگییکان



 میل لبرامبر وت و گل ئم نو ھقووی ئازادیخوازی سربخۆی تڤگرکی وەک ش) که که په(   
 ھو ئو سرجم. ئنجامدراوە لدژدا پیالنگتی مترسیدارترین و چوپترین و زۆرترین ئازادیخوازنکیدا

 ھاوبشدا ناوەندکی لچند یان لناوەندک بت، دەرەکی یان بت، لناوخۆییدا چ ئنجامدراون؛ پیالنگییانی
 لناو ناوخۆیی پشتیوانی و زەمین ھودراوە ئنجامدراون دەرەکییانی پیالنگیی ئو بڕوەبراون، و چنراون
 ناوخۆییکانیش پیالنگیی شوە؛ بھمان. بدەستبخات) کوردییکاندا ھزە لناو ھم و تڤگر لناو ھم( کوردان

زەمینزە( دەرەکی پشتیوانی و برەکان، ھزە داگیرککان زلھنجامدراون) ئیمپریالیستم ئامانجی و کرۆک. ئرجس 
 ئوا نبوو ئنجامگیر ئمش ئگر تڤگرە، رەشکردنی و ناوزڕاندن کمپینی دەستپکردنی سرەتا پیالنگییکان؛

 و بخۆوەگردان و پارچکردن ھوی نبوو، ئنجامگیر ئمش ئگر مارژیناکردن، و بکاریگریکردن ھوی
 . دراوە تسفیکردنی و لناوبردن ھوی ئگرنا دەدرت، بالڕدابردن

 کۆی ئنجامدراون کورددا ئازادیخوازی گلی و ) که که په( و ئاپۆ ربر لبرامبر ک پیالنگییانی لو دەکرێ
 و شواز سرجم پیالنگییاندا ئو شوازەکانی و لناواخن واتا. ببینین مرۆڤایتی مژووی پیالنگتی ئزموونی

 و ھۆڤانترین گوترین، نموونی پیالنگییکان بۆی. بکارھاتوون بکاربراوەکان ئامرازە و نخش و تاکتیک
 و جیھانی بادەستکانی زلھزە ئامانجکی یان پیامک پیالنگییاندا ئو لکۆی. پیالنگیین مترسیدارترین

 بتایبتی کوردستان و بگشتی ناوین خۆرھتی ل ناب:" ئمی ئویش حشارداوە، خۆی کوردستان داگیرکرانی
 محکومی مسۆگر ئوا سریشھبدات ئگر سرھبدات، ئازاد و سربخۆ سیستمکی و تڤگر ھز، ھیچ

" لناوبردن و بالڕدابردن بخۆوەگردان، و پارچکردن ،)بچووککرنوە( مارژیناکردن بکاریگرکردن، ناوزڕاندن،
 چین و کورد بادەستی چینی ھمیش پناوەشدا لم. پیالنگیین تاکتیکی و شواز تاکتیکانش و شواز ئو سرجم

 ھموو ئامادەی سنگ لسر دەست دەکن نونرایتییان ھزانی ئو و ناوین خۆرھتی گالنى نو بادەستکانی
 گلی و ) که که په( ئاپۆ، ربر لبرامبر ئوەی ئیدی. پیالنگییاندا لو بشداریکردنکن و توەخزان و توەگالن

 بباک ھمیش پیالنگان بگومان. دەبتوە یکانگیر راستییدا ئو لگڵ رک بڕوەبراوە، و ئنجامدراوە کورددا
و بوونل می گواننجامیان گپاراستنی گرنگ داوە، ئ رژەوەندییکانیان و کاتی بییمیشبووە ھ . 

 بتایبتی ئۆجالن ربر و ) که که په( و بگشتی کورد گلی لبرامبر پیالنگییانی ئو ھموو دوای ئمۆ ئگر
 ربر و ) که که په( کورد، گلی داخوا: بپرسین دەکرێ بکۆینوە، پیالنگییان ئو لئاکامکانی بوردی ئنجامدراون،

 لناوچوون؟ بالڕدابردران؟ و گردران بوانوە کران؟ مارژیناڵ و پارچ و بکاریگر بوون؟ پیالنگان ملکچی ئاپۆ
 کورد گلی ل زەبریان پیالنگان ھرچندە: بین دەتوانین لرەوە سرکوت؟ پیالنکانیان ئنجامگیربوون؟ پیالنگان

 گرفتی و کش و ژان و ئش و تگرە و کۆسپ چندین بوون، زەرەرمند زۆر و داوە ئۆجالن ربر و ) که که په( و
 گلی نیانتوانیوە ھرگیز بم. کردۆتوە دوورتر مافکانیان و بئازادی گیشتن رگای و دروستکردوون بۆ زۆریان
 ببن، بالڕیاندا و گربدەن بخۆیانیانوە یان بکن مارژیناڵ و پارچ و بکاریگر ئۆجالن ربر و ) که که په( کورد،
 یان تکبشکنن، سربخۆیان و ئازاد ئیرادەی و ھیوا و باوەڕی نیانتوانی کاتک ھیچ. ببن لناویان یاخود

 و شڕ چندین دووچاری یان) که که په( و کورد گلی راست. بگرن بدووریان شکۆمند ژیانکی و ئازادی لفلسفی
 و ماددی توانستی زۆر بفیۆدا، ) که که په( و کورد لدەست بھاداریان دەرفتی گلک کرد، دەستویخ پکدادانی
 تنانت دەستگیرکرد، پیالنگتی شوەی بگوترین ئاپۆیان ربر بھدەردا، یان) که که په( و کورد گلی معنوی

 مسۆگر... کرد ژەھرخواردیشیان رەفتار بقزەونترین گۆشگیریدا لناو گۆشگیری دۆخی لنو ئمۆدا، لرۆژگاری
 گلی کوشندان، گورزە ئو ھموو سرەڕای بم... نابن خۆیان پیالنگتی دەستبرداری پیالنگان دواش لمو
 و بباوەڕتر و بھیواتر تۆکمتر، بکاریگرتر، زیاتر دیک کاتکی لھموو ئۆجالن ربر و ) که که په( تڤگری کورد،

 چۆنایتییوە لرووی کورد گلی ئمۆ ازادین،ئ پیوەستی و یکدی پیوەستی زیاتر کاتک لھموو بئیرادەترن،
 و برزتر زیاتر دیک کاتکی لھر خۆی ئازادیخوازانی بانگشی و بینیوە بخۆیوە مزنی وەرچرخانکی و گۆڕان



 گلری جماوەری تڤگرکی بۆت و دەرچووە نوخب و کادیران لتڤگرکی ئیدی ش) که که په( تڤگری. بھزترە
 ناوین خۆرھتی برەو و بیوە کوردستانی تواوی سنووری ئاپۆش ربر پارادیگمای و فلسف. جیھان مزنی ھرە

 تایبتمندی و بسروشت کورد گلی ئمۆ. لیدەڕوانرێ مرۆڤایتی ھژای ھرە بھایکی وەک و ھدەکش جیھان و
 کۆنفیدراتی و دیموکراتیزەکردن رۆشنگری، رنسانس، داینمۆی رۆی خۆیوە ھاوچرخانی و شارستانی
 و سروشت بو کورد گلی ئوروپا یکتی بۆ تورکیا تڤلیبوونی لدۆخی تنانت. دەگت ناوین خۆرھتی

 ئوروپا ل گل گورەترین چوارەمین وەک ئافراندوویتی تیدا ) که که په( تڤگری ک خۆیوە، تایبتمندییی
 ب ھمیش و خۆی خۆرھتییانی ناسنامی ب ھم بمش. ھی ئوروپادا گالنی لگڵ رەوکردنی توانستی

 بۆتی لنو و قدەکرا و نکۆی شوەیک بھموو گلی ئو ئیدی. دەبت رۆگیر خۆییوە ئوروپاییانی ناسنامی
 دەریخستۆت گلدا لم ) که که په( و ئاپۆ ربر ک شاراوەیی توانست وزەو بو ئمۆ دەتونرایوە، سردەستدا گلی
 کورد گلی کشی لئاستی گوزارشت چۆن وەک پیالنگییکان ئاستی ھبت. بوو ئاراستگیر شوەی بو روو،

 ربر و ) که که په( کورد، گلی تکۆشانی برزبوونوەی و پشکوتن ئاستی ل گوزارشت شوە بھمان ئوا دەکات
 گوتریش، و کوشندەتر پیالنگتی روودانی ئگری و مترسییکان ھموو سرەڕای تکۆشان ئم دەکات، ئاپۆش

 سعد لۆزان، بیکۆ، سایکس شیرین، قسری شوومکانی رککوتن و پیماننام سردەمی بسرکوتنی کۆتایی بم
 ھاوار و دەستیپکردووە" سرکوتن گلی" سردەمی و ھنا ھتد... و واشنتۆن و دبلن جزائیر، بغداد، سنتۆ، ئاباد،

 یش"ئازاد کوردی" ک جیھانک ونای و تدەپڕنت" کور ڵ، کڕ،" جیھانی تَتادێ ئازادیخوازانی بانگشی و
 . دەنخشنت ھرسبکات،

 ئنجام پیالنگتى ئازادیخوازییکى ربرە و تڤگر و کوردان لبرامبر کچیدی نایت واتای بو ئم بگومان
 ک نودەوتییى پیالنگیی ئو تنانت. دەچت بڕوە مزن ھرە پیالنگتى ئستا بپچوانوە رک. نادرت

ر دا)1999( شوباتى ى)15(لبالنى ردا ئۆجنرا تمى رادەستى و رفوە،کر تورکیا تۆتالیتارى رژستا ایى ئمیانل 
 و ئابوورى ئابۆقى دانانى و قندیل بنارى سر بۆ زەمینى و ئاسمانى ھرشی ئۆجالن، ربر ژەھرخواردکردنى

  تواوى و بغدا ل کورد پگى پراوزخستنى و) 140( ماددەى دواخستنى قندیل، و مخموور  سر بۆ راگیاندنى
 جیھان و ھرمک و ئراق ئاستى ل کورد گلی ب دژ دیکى ھوستى و ئیجرائات چندین و ناوین خۆرھتى
. لئارادای پیالنگییکان ھموو کۆی و مزن ھرە پیالنگتى ئستادا ئانوساتى ل ک راستیین ئو سلمنرى

 و دۆڕاندووە مژووییکیان گرەوە چونک. دۆڕانن و شکست محکومی داھاتووش و ئستاش پیالنگییانى ئو بم
 ...!!دەدۆڕن داھاتووش و ئمۆ بدۆڕن مژووش ئوەى

  

  م شی چواره به
 یان ناوخۆیی، پیالنگتیوامی  رده بوونی به ھه بینرت دا ده ره ڤگه و ته ی ئهش سا ی سی و شهمژوو لدووتوی ئوەی

 تکۆشانی نو بردەوامی پرۆسیکی وەک تسفیگرتی بگومان. ی) که که په( تڤگری نو ناوخۆیی تسفیگری
 زەمینی بۆت ھمیش ناڕاستوخۆ، یان راستوخۆ سۆبژکتیڤ، یان ئۆبژکتیڤ ،) که که په( تڤگری ئازادیخوازی

 یان الدان واتا) تسفیچتی( تسفیگرتی. پداون جورئتی و پیالنگان خزمتی کوتۆت و دەرەکی پیالگتی
 تڤگر، تکۆشانی و رکخستنی ژیانی بنچینییکانی پوان و سیاست و ئایدیۆلۆژیا فلسف، شواندنی

 تکدانی مرۆڤایتی، و شۆڕش و گل معنوییکانی و ماددی بھا تکۆشان، بربازی یاریکردن تسفیگرتی
 و باوەڕی پردی رووخاندنی گل، و کادیران ھزری و تکۆشان ژینگی تمومژاویکردنی و رکخستن ریزەکانی یکتی

 پرشوبوە سربخۆ، و ئازاد ئیرادەی ھیوا، باوەڕی، شکاندنی ،"ربر تڤگرـــ ـــ گل"  نوان پیوەندی متمانی



 دۆڕاوەکانی و پاشڤڕۆ ھزە چمککانی و زیھنییت تشنسندنی و سپاندن سرکوتن، وزەی و توانست پکردنی
 دوورکوتنوە گۆڕانکاریدا و نوکردنوە ناوی لژر. جیھانی سرمایداری بادەستی سیستمی و داگیرکرتی و ناوخۆ

 ئمشدا لبرامبر. پشدەخات قارەمانتی، و ھرەوەزکاری برخۆدان، خزمتکردن، ھڤاتی، رەنج، لچمکی
 خیانتکارتی و بکرگیراوتی تسلیمکاری، تاکەوتی، مشخۆرتی، تخوازتی،دەس بگیانی پیوەستبوون
 . پرەپدەدات

 رگایک و ئامراز و شواز ھموو وەبر پنا ی"شۆڕش دژە" جموجۆکی وەک شۆڕشدا خودی لنو تسفیگرتی
 معنوییکان و ماددی بھا و دەستکوت تواوی بکات، بادەست شۆڕشگتیدا تڤگری لنو خۆی ئوەی بۆ دەبات

 و پارچگرتی گروپچتی، پپتی، لگشپدانی خۆی وزەی و ھز پناوەشدا لم. گلدەداتوە بۆخۆی
 و سۆزداری غریزەیی، الین خیتابی و دەبستت مرۆڤ الوازییکانی وروژاندنی ب پشت و دەکات خرج ناوچگرتی

 و گل باکانی گشتیی برژەوەندیی و نتوەیی یکتی ژیرایتی، و ھزر و فلسف ب سوکایتی و دەکات ھستکان
 و شخسی داخوازی و) چسی( نوسنتی خزمتی دەخات شتک ھموو مکیاڤیلیستیان بمش. دەکات تڤگر

 بھتن، تنانت دنتوە، رگایک و شواز ھموو گرتنبری بۆ پاساو و خۆیوە گروپچتی و پپایتی
 ...خیانتکردنیشوە و تسلیمبوون

 و کورد گلی مژووی نو شوومکانی قدەرە و مژوو دووبارەکردنوەی واتا دا) که که په( تڤگری لنو تسفیگرتی
 خیانتکاریی و تسلیمبوون شکست، ھی سرخستنی واتا رابردوو، سرھداوەکانی و راپڕیو تڤگرە چارەنووسی

 و تکۆشان ربازی ھاوشانی تڤگرەش؛ ئم مژووی بدرژایی. قارەمانتیدا و برخۆدان سرکوتن، ھی بسر
 ) که که په( و گل ل گورزی رووەوە لزۆر و دەرکوتووە جموجۆڵ و چمک زیھنییت، وەک تسفیگرتیش برخۆدان،

 تسفیکاران ھرچندە. بسپنت گلدا و تڤگر بسر خۆی بادەستتی ھک وەک نیتوانیوە بم داوە،
 و  لگوھر سرتاپایان بم کردووە، جموجۆیان جیاوازەوە تسفیگرتی چمکی و بزیھنییت و جیاواز لئاستی
 پیالنگتی و گوھر ھمان ) که که په( تڤگری نو تسفیگرانی ئامانجی و گوھر. بوونتوە یکانگیر ئامانجدا
 یکتریان تقلالکانی و ھوڵ و کردووە جموجۆیان بیکوە مژووەدا ئم قۆناخی لزۆر بۆی ھبووە، دەرەکیان

 یککیان بھزبوونی و پرەسندن لگڵ شکستیھناوە، ئوەیتریش یککیان شکستی لگڵ کردووە، تواو
 و ھزبخشی و بستراوەتوە بیکوە خۆیان چارەنووسی و قدەر لئاکامدا. بھزبووە و ندووەپرەیس ئوەیتریش

 .یکتربوون ئومدبخشی

. تسفیگرتیی زیھنییتی و تسفیگرا کستی دەرکوتنی زەمینی و لھۆکار تگیشتن گرنگ؛ لرەدا ئوەی
تبھ بیشتنی بگت سروشت زانستیانی و لکھاتگای پی و کورد کۆمری راستینڤگناکرێ ) که که په( ت 

 ربر ئگر ھبت. تسفیگراییکان جموجۆ و چمک و ئقییت بۆ ھبت زانستیانمان و ورد شیکردنوەیکی
 ئوا دەدەنوە، بابتییک ھلومرج وەمی) ژاتی( خودی فاکترکی وەک ) که که په( تڤگری پشنگانی و ئۆجالن
 ئو دەرکوتووە، کورددا کۆمگای پکھاتی و سروشت خودی لنو تسفیگرتیش و تسفیگران مسۆگر

 و گرتووە شوەی کوردستاندا ل داگیرکرەکان سیستم سای سدان بادەستبوونی لمیانی کۆمگایی
 و دەکات خۆی ھبوونی و ناسنام ل نکۆی و دووژمنایتی کارەکترک. پدراوە تسفیگرتی کارەکترکی

 .بووە بادەست سیستمی دەستمۆی

 خۆیوە تایبتمندتی و سروشت و داگیرکرەکان سیستم یکی بدوای یک بادەستی بھۆی کورد کۆمگای 
 زۆر و نبینیوە بخۆیوە چینایتیانی یکالییبوونوەیکی بۆیش پشبکوت، سروشتی بشوەیکی نیتوانیوە

 چینکی بادەستبوونی بۆتوە، یکالیی و ھی ئوەی. چینایتی ملمالنی چوارچوەی کوتوونت ملمالنکان کم
. ەداتد نیشان کۆمگا سرووی چینکی وەک خۆی و داگیرکرییکان سیستم پاشکۆی و تسلیمکار و بکرگیراو



ی و ناکۆکی بۆیگا ملمالنل( کۆمڵ کورد ی)گگو لئ دا چیندەستوخۆ باو ناکۆکی راست ڵ بووە ملمالنگل 
مکاندا سیسترییداگیرک .ری چونککسترجت بییقمک و ئری کولتووری و چبووە داگیرک کوردستاندا، ل 

 و ناکۆکی توەرییکیدا، فرە و رەھندی فرە تکۆشان برزکردنوەی و ) که که په( تڤگری دەرکوتنی لگڵ بم
 لئاستی ھم ئم. کردەوە قووتر و خست چیندا ئو رەفتاری و کولتوور چمک، ئقییت، لگڵ ملمالنییکانی

 ئقییت، کستی، لرووی لباوانی بوونوەیکی یکالیی بتایبتی، تڤگردا لنو ھمیش و بگشتی کۆمگادا
 ئایدیۆلۆژی، لزەمینی زیاتر چینایتییکان ملمالنی و ناکۆکی بۆی. پشخست جموجۆدا و کولتوور چمک،
 لپناو و ژرین کۆمگای تڤگری ) که که په( تڤگری ئوەی لبر. پرەیسند کۆمیتییدا و کولتووری و سیاسی

 ئمش ئوا دای، برخۆدان و تکۆشان لنو ژرەوەدا چینکانی و رەگز ئامانجکانی و ھیوا و برژەوەندی
 تڤگری ئیدی. کۆمگای نو بادەستکی چین ئامانجکانی و ھیوا و برژەوەندی دژبری و ناکۆک راستوخۆ

 جموجۆی و کولتوور چمک، ئقییت، کستی، یکالییکردنوەی ھوردکردنی بھزی دینامیککی وەک ) که که په(
 و ناکۆکی قووکردنوەی و چ و یکالییکردنوەی و ھورد ئو فڕی و بپیت خاککی ب بووە چینکان

 . ملمالنییکان

 لنو بادەست چین ئو تایبتمندییکانی و کولتوور چمک، ئقییت، کستی، ھگرانی چوارچوەیدا؛ لم
 بۆ ھناوە خۆیاندا لگڵ لکۆمگاوە کارەکترەی ئو کستی سپاندنی و پداگیری لمیانی دا،) که که په( تڤگرى

 تسفیگرتی دەرکوتنی بۆی. تسفیگراکان کستیی دەرکوتنی سرەکی پانری و زەمین وەک تڤگر، نو
 و لومپنتی چتگرتی، تسلیمکار، لیبالیزەبووى بۆرژوازی بکرگراو، پیالنگى ــ فیوداڵ چمکی" بنمای لسر

 تکۆشانی مژووی جیاوازەکانی لقۆناخ تسفیگرتی ختی چندین وەک" پارچگرایی و پیاوساالرتی گروپچتی،
 و کردووە ئاستنگ ی) هک که په( تکۆشانی رەھندەکانی و توەرە پشکوتنی و دەرکوتووە دا) که که په( تڤگری

 بسر تسلیمکاری و شکست شوومی قدەری و بکات پارچی و مارژیناڵ ببات، بالڕدا تڤگر تواوی خواستوویتی
 .بسپنتوە گلدا و تڤگر

 تبو ھی ئتی زەبرانرگسفیر تڤگتلی و بیاندووە، گر گگت، زیاتر ئبمتر نبووە کو نی لزەبران 
ک ییکانی پیالنگران دەرەکییزە و داگیرکڕۆکانی ھزە و کورد پاشڤکان زلھئیمپریالیست ر بڤگلیان و تگ 

 و چمک لبرامبر رکخستنیان و ئایدیۆلۆژی فلسفی، تکۆشانی ) که که په( و ئاپۆ ربر ھرچندە. گیاندووە
تییقکان ئراییگسفیت بنچینم وەرگرتووە، بکاران بسفیت تی بییوازە و پیالنگکان شکیاڤیلیستییو م 
 بمش. داوە خۆیان تسفیگرتی ب پرەیان دەرەکی پیالنگانی لگڵ تککردن دەست و شاراوە جموجۆی

 بادەستکی چین و کورد باوی کۆمگای کارەکتری و سروشت سپاندنوەی لسر بپداگری تسفیگرتی
 و بکات ھپوون ب ھپوون تسفیگرتی بدینامتی" شۆڕش" ستووندەکانی و فلسف و گوھر خواستوویتی

 .بیستوە

 دەرفت بفیۆدانی و معنوییکان و ماددی لدەستدان و ئازارەکان و ئش و ئاستنگ ھموو سرەڕای بم
 تڤگری مزنبوونی و پشکوتن دیالیکتیکی نیانتوانیوە تسفیگرتییکان و ناوخۆیی پیالنگتی زینکان،

. ببن بالڕییدا و بخنوە بدوور شکۆمندتی و ئازاد ژیانی فلسفی ل گل و ) که که په( رابوەستنن، ) که که په(
 میل لبرامبر خیانتکاری و بکرگیراوتی و تسلیمکاری ھی و میل کورددا گلی لمژووی جار یکمین بۆ ئیدی

 . دن شکست و سرناکوێ وتپارزتی و برخۆدان و ئازادیخوازتی ھی و

 و کورد گلی داھاتووی و ئمۆ رۆژگاری و لمژوو ) که که په( تڤگری و ئاپۆ ربر ب شکۆداری پگیکی ئمش
  .بخشی مرۆڤایتیدا



 دەردەکوت ) که که په( تڤگری بنیادنری ئافرنرو وەک ئۆجالن ربر پگی و رۆڵ دا،) که که په( تڤگری لمژووی
 و سیما خۆی رکخستنی و سیاسی ئایدیۆلۆژی، ھزری، فلسفی، بردەوامی و مزن بتکۆشانی ئاپۆ ربر ڕوو،

 مۆڕاڵ، باوەڕی، ھزری، بنچینیی سرچاوەی. کردووە فراوانی و مزن و پشیخستووە و داوە تڤگرە بم گوھری
 قۆناخ سرجم سرۆکایتى و ربرایتی و رۆگیربووە گل و تڤگر ئیرادەی و ھز قارەمانتی و فیداکاری و جورئت

 رادیکای و ھاوچرخ پراکتیکی و ژیان و ھزر سیستمکی خۆیدا لکستی ھروەھا. کردووە قمبازەکانی و
سترجو خۆی و کردووە بنر پراکتیکی و ژیان و ھزر و رۆح لڤگلیشدا و توە گوەک و تواندۆت فلسو ف 

 .بووە ئاوتگیر ئازاد کۆمگایکی و کستی ئافراندنی و نتوەیی ژیانوەی بۆ پارادیگمایک

 و بگشتى تڤگرە ئو لبرامبر نوخۆییکان و دەرەکى پیالنگیی دا؛) که که په( تڤگرى تکۆشانى ھکشانى لگڵ
 لدەورى پیالنگییکان زۆربى سرەکى توەرى. بووە شڕانگزتر و چوپ ھاتووە تا بتایبتى، ئۆجالن کستى
 ئم ژیانى و تکۆشان ىسیستم و فلسف ئافرنرى ک پکراوە دەرکی راستیی ئو چونک. خوالوەتوە ئودا کستى
 وابست ھزە و داگیرکران و) ئیمپریالیستى( جیھانى سرمایى سیستمى بۆ ئۆجالن بۆی. ە)ئۆجالن ربر( تڤگرە

 ...سدەی ئم ئستاى و بیستم سدەى دواچارەکى مترسیدارى ھرە فۆبیاى بۆت کوردییکان

 ناوزڕاندن،" لرگى و یک کردۆت تقلالکانیان  و ھوڵ تواوى فۆبیایدا ئو رەواندنوەى لپناو 
 ئنجامگیر دەیانوت ژەھرخواردکردنى ئمۆشدا لرۆژگارى و..." دەستگیرکردن تیرۆرکردن، ھوی بکاریگرکردن،

 سربخۆ پارادیگماى و فلسف مایپووچییش ئو بنچینیی زۆر ھۆکارکى. بوون مایپووچ ئاکامدا لدوا بم. ببن
 و بادەست و باو چمکى و لۆژیک ئقییت، بازنى لدەرەوەى ک ئۆجالن، بڕز خودى ئازادیخوازانى و

 و نکردووە خۆى بنچینیی دیالیکتیکى ل دەستبردارى و ئافراندووە خۆى گۆڕانکارى و پشکوتن دینامیکى سپنراودا
وتۆتکر نفی ژت، ھیچ رکت زیھنییک و دەسزگومان. ھر بگم بخوازین ئھۆکارە ل وە قووڵ سادەیو ببین 

 و سیاسی ئایدیۆلۆژى، فلسفی، برھم سرجم قووی لتۆژینوەى و خوندنوە ب پویست ئوا تبگین لی
 .شیکردنوەوە و لکدانوە ژر بخین تکۆشانیشی و ژیان قۆناخکانى و بکین کۆمیتییکانى

 و ھزر ژیانى، و فلسف نوان یکانگیربوونى و ئاوتبوون ئۆجالندا بڕز لکستى سرنجاکش ھرە خای 
 فلسفیک، سیماى تکۆشانیدا و ھزر و ژیان قۆناخکانى لتواوى ھروەھا. پراکتیککییتی و تیۆرى تکۆشانى،

 و ئزموون ھر لگڵ ک دەبتوە، فراوان و قووڵ و چ تادت و دای نشونماکردن و لگش پارادیگمایک
 رەخن دیکشوە؛ لرووکى. دەداتوە لبژینگ خۆی و دەکاتوە ھورد خۆی دا)پراکتیزەکردن( کرداریان ھنگاوکى

 . بردەوام و ئامادە ھمیش لبژینگداندا و ھوردکردن ئو پرۆسى گرنگترین وەک لخۆگرتن رەخن و

 رووکوە، لھموو ئۆجالن، بڕز کستى خودى و مسالن ئو لسر قس نیی ئوە دەرفتى لرەدا بگومان
 برووى دەروازەیک ببت مژووە ئو وردى تخوندنوەیکى دەکرێ بم. نیی منیشدا لتوانستى ئم بکرت،

 دام باوەڕە لو. تڤگرەی ئو سرەکى و بنچینیی کارەکترى چونک. ئۆجالن بڕز لکستى تگیشتن
 ئم ئنجامدانى ک؛ پرسیارەى ئو بۆ وەمک دەبت لخۆیدا خۆی ئودا، لکستى ھمالین قووى تگیشتنکى

 ئو بۆ وەم زۆر لوانی بۆچی؟ ئۆجالن بڕز لدژى پیالنگان ھموو ئم گردبوونوەى و پیالنگیی ھموو
 راستینى و ئۆجالن راستینى لگڵ یکانگیر و سادە ھرە وەمى باوەڕەدام لو بم ئامادەبکرت، پرسیارە
 دەخوازت ئۆجالن ئوەی؛ دەبینن گل و تڤگر مترسیدارترین نونرى و فۆبیا وەک و دەترسن ئۆجالن ل ئوانى

 بژین، خۆیان سربخۆی و ئازاد ئیرادەى ب خاوندا، سروشتی لژینگیکى مرۆڤایتى، تواوى و گلکی و خۆی
 ب تر کولتوورییکى و کۆمیتى پکھاتیکى ھموو و ئایینزایک ئایینک، رەگزک، گلک، کسک، ھموو

کانى و ناسنامندییتمو. بژیت خۆی تایبرەى ئڤگتى تو  و ئافراندوویى ئلنوێ گرلوە سر خستییس 
 سرجم. ئاراستگیربوون ئامانج بو گیشتن لپناو کردوویتى برخۆدانى و تکۆشان ئو ھموو ژیان، شانۆی



 ئو بدیھاتنى مۆراى و ھز و ھۆکار وەک ئۆجالن دەبیننوە، ئامانجدا ئو لبدیھنانى خۆیان مرگى ک ئوانش
دەبینن، ئامانج رچاوەى بوەى سم زیندووکردنرجون سکانى و جوان یۆتۆپیا و ختى فردۆسییدەبینن مرۆڤای .

 نابت، دەستخڕۆ و دەستمۆ و رامناکرت شوەیک بھیچ ک ئیرادەیک وەک ئۆجالن بۆی. وای ھر راستییکیشی
موو توانستی و وزە و مۆڕاڵ و ھیوا و باوەڕی کانگاى بۆتى ھوانمان ئون ھالنیان داخوازى و یۆتۆپیا و خئۆج 
یالن ئیدى. ھئۆج موو رەمزى بۆتى ھوانئازادى" دەخوازن ئر". بمرن و بژین ئازدی بۆ و بئازادیخوازان، مسۆگ 
 و سروشتى ژیان چژی و تام ھشتا چونک. گرددەبنوە ئۆجالن لدەوری ک ئوانن لپشنگى ژنان، کورد، گلى

 ھزاران و  حشارداوە خۆی ژندا و کورد کستى لقوویی)  نوێ بردینى چرخى( نیۆلۆتیک زەمنى ئازادییکى
ی ساشکراون لبب .یداى و ئاشق ژن و کورد بۆیرە شزنى ھئازادیین م .تبو ئازادیخوازانى ھالنى نگ 

 ئۆجالن لدەوری بدوودی دەبیننوە، ژناندا و کورد ئازادى ل خۆیان ئازادی ک جیھانیش و ناوین خۆرھتى
 لخۆیدا و ھی پی باوەڕی سیستمى و فلسف و ھزر بو ئیدى. گرددەبنوە لمودواش و گردبوونتوە
 تنیا دەرچووە لوە دەمک بردراوە، ژەھرخوارکردن و دەستگیرکردن ئاستى تا لپناویدا کردووە، برجستى

 و لتکۆشان پ مژووکى قوویی لنو خۆی ئازادیدا لپناو بکو بکات، کسک وەک خۆى لخودى گوزارشت
 ئوا توابتوە شکۆداردا وەھا مژووکى قوویی لنو ئوەى مسۆگر تواندۆتوە، مرۆڤدا ملیۆنان برخۆدانى
 ...      لمدای مژووش نمرەکى حیکمت. دەبریسکتوە ھر شکۆداریشدا ئاییندەیکى و ئمۆ لرۆژگارى

 


