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  بدو هن ع هرد هئ...   هی هشتی الوان ه هست و ه ه ش68شۆرشکی  هپویستیمان ب هئم
  

کی  هی هکشند هداچ هم سان هل. ناسرت هد هئاژاورش وۆسانی ش ه بکانی هست هسانی ش
  . جیھانی روویدا هل هور هگ
  
  . دری سار هش
یدا  هلووتک هل کاندا هست هانی شس هل، راری ساردناوب هش هب هک) ریکا هم هرووسیا و ئ (یر هش
بارکی  هئاسایشی جیھانی خستبوو هر هم ش هئ. کرد هکتر د هکیان خۆی پ چ هر ی هه. بوو

ندین  ه چ و هو هق بووی هزۆر ز تی هی ئاشتی و برای هدا کش هم هرد هو س هر ل هه هبۆی، وه هترسناک
  . کانی سۆڤت هک هی مووش هکووبا و کش. سترا هر ب هس هکۆروسیمیناری ل

کی  هی هکش، شف کرد هکوبا ک هل کانی سۆڤتی هوشارا هک همووشریکا  هم هی ئ هو هئ پاش
النی  هگ، ریکا هم هرۆکی ئ هس) دی هن هک(، بوایه هر ئاقی خرۆشڤ ن هگ. دروستبوو هور هگ

یریش  هس. کرد هد هور هکی گ هی هبرد و جیھانیش تووشی کش هناو د هریکای ل هم هرووسیاو ئ
ک  هو، ن هب هناود! پیاوکی ئاشتی هبندی  هک، کان هکان و رۆژئاوای هریکی هم هئ، یه هو هل
 . وه هفرۆشن هوامی جیھانی د هکی ع هخ ههیدی رگای ئاشتی ب هش

، ریکاوه هم هن ئ هالی هداگیرکردنی ڤتنام ل. ریکاوه هم هن ئ هالی هل داگیرکردنی ڤتنام
. وت هرک هکی جیھانی د هی هرکرد هکوو س هو) هۆشیمنه(. بوو هم هرد هو س هی ئ هور هی گک هی هکش
ل . رپا بوو هرۆژئاواو جیھان دا ب هل، ی ڤتنامل هوگ هتی پشتگیری ل هم هشاندان و هخۆپی
 . !مبۆدیای دراوسی داگیرکرد هک هن ههاوڕێ هۆشم، ڤتنام رزگاری بوو ی هو هپاش ئ

ژر  هیانوویست ل هد، لی چیکۆسلۆڤاکیا هگ هو هن سۆڤت هالی هیکۆسلۆڤاکیا لچ داگیرکردنی
ل سۆڤت . رپا کرد هیان ب هور هگ بوو شۆرشکی هو هئ، ن هستی سۆڤت خۆیان رزگار بک هد
. یان سزادا هو شۆرش هکانی ئ هرکرد هس، دووکانی جارکی تر پراغ یان داگیرکر هتانک هب
  . ناوبانگکی خراپی بۆ سۆڤت دروست کرد،  جیھان دایر هرانس هس هش ل هم هئ
  

   گیڤاریزم
  گیڤارا . جیھان دا هل ئیمپریالیست هسکی شۆرشگر و دژ هکو ک هو، وتنی گیڤارا هرک هد
 ل. ریکا رزگاربکات هم هستی ئ هد هل) !کان همۆزاوی هکۆمار (التینی ریکا هم هیوویست ئ هد

موو  هسیمبۆکی ه هب بوو ی هم کوشتن هئیتر ئ. یکا کووشتیر هم هپاشان کورتی هناو سیای ئ
و  هئ هبۆ نموون. ت بوو هق هزۆر س هو هرووی فکری هگیڤارا ل هند هر چ هه. رانی جیھانشۆرشگ 

 . !شۆن هناو بانیۆدا خۆیان د هل هچونک، !؟بۆ چی، نا هبۆرجوازی داد هکرکارانی ناو شاری ب
   

 ی هک هکولتوری هو شۆرش ماو
پی وابوو  هک. دروست کردبوو هو هناو شۆرش کولتووری هکی ب هرای ههکان دا  هست هش هماو ل

وی  هن و ه هر بکمشکی و کۆن و ئیمپریالیست خۆیان ڕزگا هکرکاران ل، پویسته
ژارانی  هجووتیار و ه ت هتایب هب (ها مرۆڤی چینی هملیۆن. ن هبددروستکردنی بیرکی نوێ 

ری  هش، دا هم هرد هو س هی ل هو هل هجگ. ی ماو هت هق هس هم بیر هقووربانی ئ هنبوو) الدێ و شار
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، گایه ه هم دوو ک ه ئر هس ه بیشپی جیھان هچ. ی هلووتک هیشت هستالینیزم و ماویزم گ
 . نبووش هداب
   ڕش خوندکاران و الوانۆش

ی پاش  هو هن، نویه هو هم ن هئ. رۆژئاوا دروستبوو هکی نوێ ل هی هو هن، کان هست هسانی ش
و  هو هوی خۆدۆزین هه. بوو هکان ن هکۆن همۆرا هری ب هک بوو باو هی هو هن. نگی جیھانی بوو هج

ی خۆ رزگارکردن و س هه. دا ه دیبیری نوو  هل. دا ه دی کۆنکۆتو زنجیری هل، خۆیی هرب هو
. کرا هد یشاندان و رپوانخۆپ هرۆژان، یمانگاکانی جیھان هی زانکۆ و پ هزۆرب ه لدا هکات
ماڤی ، ئازادی ژنان، کان هسکسی هئازادی(. موو باسی شۆرشگری بوون هه هو کات هکانی ئ هباس

    کردنیپشتگیری، یوان هو ماڤی ح هژینگ، کان هیت هتایب هئازادی، ماڤی مندان، کرکاران
م  هئ. )یری راسیزمتی ب هپست و دژای ش هماڤی ر، ری ڤتنام هش، سته هالنی ژرد هگ

. کرا هو چپ و ئاشکراباس د هچپ هبدا  هم جیھان هموو کونج قوشبنکی ئ هه هل هرۆژان هباسان
  . دا هروپکدادان رووی د هش زۆر شونیش هل

ک گۆران و ریفۆرمی سیاسی و  هکۆتایدا خوندکاران و الوانی رۆژئاوا توانیان کۆم هل ل
النی  هگ، رگرت هکانیان و هکی باش ماڤ هی هرادژنان تا( هوان هل. ن ه گرنگ بککوولتوری

کران و  هخود هکی نوێ ب هی هشو همندان ب، ن هک توانیان خۆیان رزگاربک هی هتاراد هست هژرد
، ماو هی جارانی ن هقلیدی هو مانا ت هسکس ئ. گیرا هان دکانی هماڤ هکی باش رز ل هی هتاراد

کان  هرکرد هوی س هگایی و تاکر ه هک هکان ل هحیزب، وه هیکا هشۆرشكی سکسی ئازاد هات
یشتن  هئاشتی تگ هکی رۆژئاوا ل هخ، نگاوی باشی نا هسی هدیمۆکرا، رزگاریان بوو

  . ). نگیش ترسیان لنیشت هکانی ج هروئاکام شه هول
ی شت هست وه ه ش68شۆرشیکی  هکی گرنگمان ب همرۆ پویستی هئ، یشی کورد هراستی ئم هب
ی ژنان و  هو هوسان هچ، ی هند هگ، تی هو هوی و دیکاتۆری حیزبی و د هتاکر (کانی هکش. یه هه

بت  هن رشۆش هب هم کشان هئ) کردنی سکس هبڤ، تی ه و تایببوونی ئازادی سیاسی هن، مندان
یان کی باش چاووگو هی همرۆ الوانی کوردیش تاراد هئ هدیار. ر ناکرت هس ههیچی تر چار هب

وی  هدیکاتتۆری و تاکر شکیم، ڕینه هی پاش ڕاپ هو هن، کی نوێ یه هی هو هن. وه هت هکراو
و  هئ. کان ناکات هی حیزب هسواو هو ووتار هر ب هباو. قبوول ناکاتکان  هرکرد هگایی س ه هوک

  من  هر بۆی هه. کانی تر ناکات هزوو هزوئار هح، وان هی ئ هقسان
ی  هور هگکوو الوانی رۆژئاوا شۆرشکی  هو الوانی کوردتسانیش هک، یه هواوم ه هت ڕیکی هباو

موو  همرۆ ه هراستی ئ هب. ن هک ه نوێ دروست دکی هگای ه و کۆمن هک هکولتووری و سیاسی د
و  هالوان ب هزانن ک هد. زانن هد هم راستی هکانی کوردستان ئ هتدار هس هد هحیزب
  و  هکانی رانی هخۆپیشاند. ساوه ههاواریان ل ه هربۆی هه. ن هر ناک هیان باو هپروپووچان هقس
، یان تدا بنی هور هالوان و خوندکاران رۆلکی گ هک، ولر و سلمانی و ئاکرێ هالرو ه هک

شبینم و  همن زۆر گ. شبین بین هر هنابت هند هر بۆی هه. ی ژیانکی نویان پ یه همژد
  . بینیم هی کوردی دشت هست و ه ه ش68ئاسۆی شۆرشکی 
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