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 ،ت هی بورژوازی ستانه ره په نهۆک یفاتیس
پاراستن و  ،کان نسانهیم ئ رجه  سهیکردن لهیۆک به
 ۆ کار بیت هیالیۆ کیتۆوق وک  تهی وه شتنهه

 ی وه  پسانه وبیک ره  سهیرک ئه ، هیرما سه
نگ  هڕموو   هه  به هی هیرما  سهیران نهنو
 ۆار بی هوشیکارانن کرۆک چ روه هه  وه که هی وهوش
زم یالیسۆ س به انی که نهی چیشتنی  ئامانج گه به

 یزم  نهیران نهش نو هی وهم ش به ،س فه ن نهی وچان دان تا ئاخر بیبات خه له
 یت بهیتا به ،انیۆ خیکان هیند وه رژه  بهی پاراستنۆ ب ناندایبات ن خهی ئاخر  له وه وساندنه چه
ن یم تر و که ، هی داین ئاستیوتوتر  دواکه نان لهم ه رهه  بهیکان هیند وهی  په کدا کهیت و له
  کاران لهکر ، هیدای ن پلهی نزم تر کاران له کریانی ژیئاست ،کاران کر تهدر ست ده ق ده هه
 ڵ دیکایند  سهیدروست کردن ت له نانه کاران تهکر، شن  بهکان ب افهن میترییتا ره سه

ھان ی جیش بوون نان و دابهم ه رهه  بهیکان هیند وهی  پهی بازنه ،نیان ئازادنیشۆ خی خوازانه
ن وگران ی قورس تر  لهیستیالیمپری ئی هیرما  سهی سته ر ده ژیتان ویکاران کر  کهی وه به
 ۆان بیم کات وسات رجه ر سه گه وئه ،انی ژیو بژین ئاستیر نزمتر رامبه بهرک دان  ن ئهیتر

 ی کار هیۆرب هه .ن ن بکهیان دابیکان هیستیونسان پیک ئ شتا ناتوانن وهن ه رخان بکه کار ته
  کردن به ست نه  و ههیوار نده خوه  نهیرۆ زی ژماره  که   کردووهیم وا  کهیست قده رو ههۆز

 یش چوونو پ ره  بهیت سبهین که، گا مهۆ کیر نهم ه رهه  بهیکنیکو چ ن وهایۆ خیبوون
   . مانه  ئهیست  دهیم رهه کان به هیت هی مهۆ ک مه رهه گا و به مهۆک

  رهۆر ج وهه ،نیرب  دهیت هیزا هڕکردن ونا  قسهین مافی ترییتا ره  سهیبون  نهیاڕ ره سه
 ینگ  زهی وه  ئه تهب دات و ده داران ده هیرما  سهیکان هیند وه هرژ  به ان لهیک زکخرابونڕ
 یران نه نو وه ر ئه به جا له ، وه هیترس ر مه ژ ان بخاتهی که ته هو داران و ده هیرما  سهیرگ مه
   .کار بگرن کرینی چیکخراوڕ ر به  به  زووترهیرچ  هه هیرما سه
کا   نهی وه به ، ل کردوهۆنترۆان کیانی ژیکان موو بواره  هه مه ستهیم س  ئهیران زه پار رهۆم ج به
  مهژڕم   ئهیردو ن وداروپه ند بکهنگ ب  ده انهی ژ رهۆم ج کاران لهژان کرۆڕ  ک لهژۆڕ

 یستینۆمۆ کیزبین ح هیال  له  که هی وه  ئه م باسه ت بهت ب بهی تای وه ئه . وه نهگ هه
ر  و به هییژ نگه و ته ت بهن بییتاۆ ک  که  کراوهیشتمانی نیتک هی   داوا له وه هیکارکر
 ی وه ان بهیکردن ان و تاوانبارنهیکان هی داواکاری داواکردن ت لهریگ ک نه  خهین مهۆک به
 ، کانه ستهینۆمۆ کیستکرد  ده وه ت ئهت وا بزانرگ ب هیگار ج هه  لهیت هیزا هڕ ناینگ ده
ک  خه ،نگ هاتوون ده ان وهی ه سا15 ی وه  کاروکرده  کوردستان لهیک خهم  رجه ر سهخ نه

 یت هیزا هڕ ناینگ ر ده گه پرسراوانن ئه لیوتڕاووڕ وی دزیشتنه  با و نه  ئاوو کارهیداواکار
  ژانهڕ یازین موو کوردستان به ر ههخ م نه  بهڵرحا هه  به وه که هیگا ج  به هیت بوا بهیتا
ر  رامبه به ت لهری بگیت هی پرسراوه  نه ل ست به  هه ر به به  کهی وه کانن به قامه رشه سه
 یگا مهۆ کیکان ژهموو تو دا هه قامانه رشه  سه ژانهڕم  له ،ک  خه له ت  حکومهی وه دانهڕئاو
  کان که قه شهر  سه ژانهڕ .هتد ،رانفۆش ،کارانکر ،انیستاۆمام ،انی قوتاب ر له  هه وه تهۆگرت
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 ێ گوێو و له ره ل شهیم هه ، وه تهب  ده بارهو س اکاندا دوبارهیاجیج نهیم شو رجه سه  له ژانهۆڕ
ر ۆراوجۆ جی داخوازیکان له داواکردن قامه رشه  سه ژانهڕر  سه ن لهی نویوا  ههیستیب
 ۆک ب  خهی کردن  ئامادهۆر خ سه له ژۆڕ ڵ گه ژلهۆڕ یر به  خهیستنیب ،مر  ههیت حکومه له
 یترس ،ستگاکاندا و ر ده رامبه به ان لهیکان هی داواکاریش کردن شکهر پ سه شاندان لهیپۆخ
  لی داوایتک هیم  به ، وه داته ونهڕ تر یکدا جاریوڕالر  که له  که یوه   ئهی وه ک له خه

ن ناونوس وش ره گ ان بهیش که و خه  ئه وه رزه  بهیسنگ کرد و به ش نه که و خه  لهیبوردن
ان یکانی  بهی وه ران به شاندهیپۆ خیزیڕر  رامبه به کان له زبهی حی خی مهۆک له گه ،کرد
و  ان لهی وه ره  ده  هاتنهۆب ،کردن قه  تهی وه  پاساودانهیست به مه به ،الر ر که سه شت لهڕدا
ر  سه ان لهی گۆ  ههی  گوللهی قوربان بنه  نهی وه زن لهپار  دهۆ خیک خه ،انی کردی وانهتا
 یستکرد  ده مه ئه  کهی وه کان به ستهینۆمۆ کیو تاوانبار کردن ،یشتمانی نیتک هی یکان سته ده
  وه  ئه تانه وم  ئهیاسی سیرخان نان و سهم ه رهه  بهیکان هیند وهی  پهیفاتی س هیۆب . وانه ئه
 ی پرس ر به گه مه ،تدر  نهیر ماوه  و جهیکار کریک هی کخراوهڕچ ی ه  به گهڕ  ت کهخواز ده

ت ب نن ده هی ابگهڕت  هو  ده ان بهیکان هیان داواکاریستیک و ر خه گه مان ئه  ئهیال ،ت حکومه
 یموکراتی نادیکت  حکومه رس به پ هی نه منایک شت مه ربگرن ئه ت وه هو  ده  له جازهیئ

 م ل رده  به نه کان بخه قامه ر شه سه ان لهیکان هیموکراتی د هیی داخوازی وه ت بهبکر
 یاڕ پرس و  م به کان به کخراوهڕ  نه ده  دهیاندا ئازادی که ستوره  ده مان له ئه ،پرسراوان

ت ک بخوازرر شت هه ،ت هو  دهی پرس م به ت به  دهی چ س ئازاده رکه هه ،ت هو ده
   وهیک کاران وخه کر ارهیر ب گه ستا ئه ئ وه رئه به له ،اسادای ی وه چوارچ م له ت بهبگوتر

ر شت  ش ههت پب ن ده ت داوا بکه هو  ده ک لهت شتو ان ههی کوردستان بینگ هاتوو ده
توانن   دهییدوا ،تنر هی ابگهڕش یو ئاساس یلۆ پیستگاکان  دام و ده  به واته ،تپرس بکر

ت  هو ک کراو دهر کار گه مان ئهیگر ،نان بیۆ خیکان هیکان و داواکار قامه ر شه  سه نهب
 ،کراان لی قه  ته  کهیۆ خیۆست  ئه ک به  خهیباۆوا ئ  ئه وه هیکرا خت ئاگادار نه ش وهپ

 تاوان بار  مه ر ئه گه ئه گووتی ام بکات دهعدیک ئشگڕۆ ش هیستایویک بش کاتیخاخا
  ب  چونکه شته هه  بهیگاوا ج ش بوو ئهی تاوانر ب گه رگرت ئه  وهیۆ خیوا سزا ت ئهب

گ ۆالی ناو دۆ بیشتمانی نیتک هی ی وه شه پ جا هاتنه ، کردووه چمان نهی ش ه مهو ئ ، تاوانه
 یت هیژوو و ماه م چونکه ،تک دا ب  خهیاتری زی وه شهپ هاتنه  ر فشاروژ ت لهب وا ده ئه
اتر یک ز م تا خه به ،ت ناکرڵان قبوی  پ هیرما  سهیران  کهیرگر  بهی ستانه ره په نهۆک
ستا ئ ،ک ر خه  سهۆاندا بیرش ه  له کشه  پاشه ونه که اتر دهیمان ز وا ئه کخراوتر بن ئهڕ
ت و ب ژ فراوان تر دهۆڕ ڵ گه ژ لهۆڕت  هو  دهیران نهتورو نوس  ده  بهیازڕ نایک  خهیزیڕ
ز ڕ ۆ بی وه شه پ  هاتنه  له هیکراو ن وان نهڕ  چاوهیک شت وه رئه به له ،تب کخراوتر دهڕاتر یز

 یشانیژوو ن م چونکه ،ک  خهینگ  دهۆساب کردن بی ترو حیکان  خهیڕ روباوهی ب گرتن له
  نهاتر بیر ز گه  کوردستان ئهیک م خه به ،تو ناب هیژ نر درۆ ز وه وسانه  چهین مه  ته داوه
اتر ی زیمانا وا به ان ئهیران نهزم و نوینالۆی ناسیران ر سه  سه نه اتر فشار بخهیدان و زی مه
 تو انهی  ده  کهی وه توانن ئه اتر دهی و زی ئازادیوا ش وهه  که ند بن له مه هره توانن به ده
  وه  ئهی ستهیو شا هی قوربان پیک هیژو مین  کوردستان خاوهیک  خه چونکه .نن بیست ده به
 و یت هی لهیۆ کیوق  تهی وه بونه م دوباره به ،تکردن ب قه ان تهیکان هی داخواز م به  وه  که هین

 ناتوانن  مانه  ئه کهک انیڕر   سه تهۆ خستیک  خه وه  کوردهیران ن سه هیال  له وه وسانه چه
 ی دروست کردنی داوا ژه م ر لهۆ کوردستان زیک خه ، وه نه ان بدهیکان هی داخواز م به وه
 ینسانی ئی وه  بونه و دوباره ، وه راقه ع ر بهۆز  بهی وه ک لکانه نه ،  کوردستانه ک لهت هو ده
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 کوشت و   له ه پ  کردووهی دروستیۆخ ۆ بی هیژووو م کو ئه  وهیشتمانی نیتک هی . دو پله
ان یست و ده ، هیناو خویک هیژو می دروست بونیژوووم ،یۆ خ  لهیازڕ نایک  خهیکوشتار

 ین داستانیند  چهین  خاوهیتک هی ، ر سورهشگڕۆ شیک دان خه ان و سهی  دهین خو به
 یکان هیاسی س زه ه هیدا  دهیاریشا بو هوی چ ک لهتا کات ،یۆ خیارانی  نه  دژ به هیناوخو
 ،یلماند  سه وه  کرده به ، کوردستانیک  خه هی دای هییاری هوش و ن ئهیڕ اپهڕ ی دوا م له به ،تر
 ناو  ته بیتک هیر  گه هی  هیۆب ، خه زهۆ دینوس ت چارهرچ و ده  ئهیرمان ر فه ژ  لهی وه ئه
  هی وه که  خهیر شان سه  به  کهی رهۆخت و ز و زه ک لهی مهۆ ک ست له ت دهب وا ده گ ئهۆالید
 یبات خه ت بهب اران دهی  نهیاڕ ی کردنڵ و قبو تانهم و  ئهۆ ب ته هم حا م ئه به ، وه تهشبک
   به واته ،تریان بگینگ  ده  لهێ گو ن که  ببه و ئاقاره و ئه ره ک به ت و خه بکریر ماوه جه
ز ۆریپ  کوردستان و بهیک  خهی وه شه پ هاتنه نھا به  کوردستان تهین کردیموکراسید
   هاتنهیو  گره نھا له  تهیموکراسی دیش  کهیرپابوون رت و به شه ، انهیکان هی داواکاریاگرتنڕ
 ، کانه هییاسی س هیی ئازادیاگرتنڕز ۆری پ کخراوو بهڕ ینی ناسیسم هڕ  رو به ماوه  جهی وه شهپ

ت  هو ناو ده ن لهی دیگرتن انهڕز ۆریپ  به وه ،تک دا بکخراوڕر   هه ت لهب  ئازادک و خه
 ینی ناسیسمڕ  ژنان و بهیو ئازاد ،یب زهه  مهیت عهیر  شه ت له  حکومهی وه اکردنهیداو ج

 یر ماوه  جهیبات ت خهب ت دهریابگڕز ۆری پ  به مانه ت ئهو ر بمانه گه ئه ، ژنانی کخراوهڕ
 یو  گره  له مانه  ئهیست هاتن ده  بهیرج  مه چونکه ،واتتر ب کشاوه و هه وه ره و سه ره به
      هیکدا  خهی انهشگڕۆ شیبات  خهیش چوونو پ ره به
   
 


