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 ئازادی  ب وه ومانه  بوای پته ش له ئمه.  مره ی گۆڕانی نه  ڕاسپارده مه ئه
 و ڕاوژ و گفتوگۆ و لدوان، هیچ  خنه ب ڕه  به  که وه وسته و هه بیروڕا، له

  وێ و له  و پشناکهرناگرێ یامك سه  و په تك، هیچ پرۆژه بیرك، هیچ بابه
م  که  یه وه م ژماره ؛ له وه ردا جی خۆی ناکاته ماوه ناو دڵ و مشکی جه

  وستی ئازایانه و هه و بیر و ڕا خنه رنج و ڕه  بۆ سهمان که کانی گۆڤاره ڕه الپه
زار ساڵ زیاتر  دوو هه. ین که رخان ده ڕز ته رانی به ی خۆنه و ئازادانه

ب و  کی هه س بیر و ڕایه ر که هه: کی یۆنانی نووسیوتی هر زانای وبه مه له
 کوردم ڕازی و خوشكیبرا: ین که ش هاوار ده ئمه...   مرۆڤه بێ نیوه رینه ده
چ .  ری به  ده  دیه چیت له.  ترسه ، مه ، بپرسه بنووسه.  مرۆڤ بی  نیوه به مه
  .وخنیننگی ب ، با دیواری بده  بیگره یه کت هه یه خنه ڕه
  

  چند سرنجك 
  انیا بریت-سرآوت . د
  

  تی ساغ و به وایه ته ستی نه  هاوارکی پ هه  و به وه  ووردی خونده تانم به که وازه بانگه
نیا  و ته  قوووه  هه وه  دکی سافه  له م هاواره ئه. رچاو  به ندیم هاته وه رژه به



نووسی  یش چارهو رچاو و ئه  به ی خستۆته ك نیشانه یه
.   ڕاست و درووسته وازه م بانگه کانی ئه موو خاه هه.  مانه که ته میلله

  کات له  داوا ئه  که یه وه یبینم ئه  نوقسانی ئه دا به م بانگه ی له وه ئه
شداری تیا  کانی کوردستان به هی سیاسی موو پارت و ڕکخراوه هه
ك   یه و پارت و ڕکخراوانه  ئه.بینم یر ئه شتکی سه  به مه من ئه! ن بکه
 و  یه یانا هه گه مان له)تجربة( و  وه ته ك تاقیمان کردوونه یه
دی  ککمان نه تا ئستا یه. ھاتوون دا هه وه  تاقیکردنه موویان له هه
  سکی خۆی جگه ندی ته وه رژه رو به  سه ندی کوردستان بخاته وه رژه به
سیان درغیان  که. بازی) زعامة(و رستن   ڕی براکوژی و خۆپه  شه له
  ست دوژمنانی کورد یان ببنه  دهن نه ست بخه ی ده وه  له کردووه نه

  رۆکی ڕکخراوانه و سه  و ئه انهی سیاسی م پارته ئه.  ری بگانه نۆکه
 کوشتن  رم به نجی خون گه زاران گه شتکی زۆری نازانن هه د به قه
. سکی خۆیان ندی ته وه رژه ن بۆ به بده فرۆشتن  موو به ین یان هه بده
  وه  کۆنفراسك پکه ها بت، چۆن دنه  حایان وه مانه نجا ئه ئه

ی  وه کیکیان ئه ر یه  هه مانه ئه. ن  بکه نگ قسه ك ده  یه دانیشن و به
م  ر ئه سه  له وه. م ه  قه داته ت فرۆش ئه و میلله) خائن ( تریان به

 سارد  ناسه رمی هه ی دڵ سافی خوین گه رگه مهها پش ده  سه ساسه ئه
  .وتان ڕی براکوژی و خۆ فه  شه نرنه ئه
): 4(ی   مادده له) ب(شی  ویش به زانی ئه) عملی(شتکی  ك خام به دا، یه که وازه  بانگه له
دا و دروستکردنی ڕکخراوی نا  م ڕۆژانه  له  زۆر پویسته مه ئه.  وه تییه ڕووی مرۆڤایه له
کانی  موو پارچه  هه کانی ئینسانی کورد له تییه  مرۆڤایه  مافه رگری له اسی بۆ بهسی

دروستکردنی . وت  زیاتر دواکه مه  و نابت له روریه کجار زه نگاوکی یه کوردستان هه
  شداری کردنی پارته  به پوسیت به) منظمة الدفاع عن حقوق األنسان في کوردستان(

ستر و  ربه ، سه م ڕکخراوانه تا دوورتر بت له:  وه وانه پچه کو به کان ناکات، به هیسیاسی
کاندا   جیھانیه نه نجومه ناو ئه ی له بت و قسه نرختر ئه کانی به ووته. بت ڕزتر ئه به

ترین  وره  حای خۆم، گه ش به ها، من به کی وه یه)منظمة(بۆ درووستکردنی . خوات باشتر ئه
ك و  تییه  یارمه چ جۆره م بۆ هه ده یی خۆم پشان ئه م و ئاماده که پشوازیتان ل ئه

   له ی داتاناوه یه و ڕگه ووتووبن له رکه م سه که نا ئه مه دا ته  کۆتایی له. شداربوونك به
 گورجی ببن بۆ  کانی به کاندا و قۆناغه ر کۆسپ و قپرته سه تانا و به که وازه بانگه

  . نجه شکه م و ئه مك ب غه کتر و کهختك ڕوونا نجامکی نه ئه
  )وت رکه سه(



  ریتانیا به
  
  

  سرنج و بۆچوونك
  
و  ش کردنی ئه م بۆ پشکه که رمترین پیرۆزباییتان ل ئه  گه وه  ناخی دمه ڕزان له به

   بۆیه  ئازاره ست به و هه وساوه موو کوردکی چه زانم ئاواتی هه وا ئه ی که نرخه  به پرۆژه
 ئاوات  باتکمان به  خه موو جۆره دا هه  پیرۆزه سته به و مه  پناوی ئه دان لهوڵ  هه
ویش کوردو   ئه مان که که وره  گه  ئاواته  له وه کاته ن یان با بین نزیکمان ئه یه گه ئه

ئاستی  سك له موو که ی هه وه ب گومان پخۆشحام به.  یه وساوه کوردستان و چه
  و دسۆزانه گۆیانه راست  پیرۆزه سته به م مه بۆ ئهی یی و پاکی و دسۆزی خۆی وه بیرکردنه
پی   به وه یه و روانگه دا له وا منیش لره ئه. ن یه ڕز بگه ی به کانی خۆی به ئوه بۆچوونه

 کارکی  ته تان داوهتس  ده راسته: ڕزان به. ئاستیدا  زۆر بچوکم له نده رچه توانای خۆم و هه
  وه  پشه ته یه  نه وه و گیانه ك به موو الیه ر هه گه ، جا ئه ورس و هجگار دسۆزانههجگار ق

.   زۆر گرانه که ر چاو ب کاره به مان له وه ب ئه ست ناهنن و ئه ده زانم هیچ شتك به وا ئه
  ردانه وی مه ی هه وه س بۆ ئه ندێ که ن هه ك خۆتان ئه ر وه  هه م مستحیل نیه به
  وه م ئه به.  ناکرت مه ی هوو، ئه ی هوو هه هه: ت ر ئه کسه ، یه م کاره دات بۆ ئه هن

موو  ست بۆ هه  ده  پویسته نده مه نھا ئه م ته به.  یهیی خۆیدا ن  جگه رگیز له هه
  یه زۆر شتیش هه  ریشیان بۆ دانیت، و سه مان کاتدا چاره هه ت و لهشکان راک کۆسپه

تان  که لی کاره سه  ترو ته خۆتان زۆر به. کان وره  گه قوربانی شته  بهکرت ئه
  وه منته  ئه نده وه دا ئه م لره ی ناکات، به وه  ووتنه ، وابزانم پویست به نگاندووه سه هه

ر   سه چینه ین یاخود ئه گه چۆن ئه وی تر؟ وه  له ك باشتره یه ین و چ رگه چۆن کاری بۆ بکه
چاو   زۆر ره دا پم خۆشه ی لره وه ئه.  وه کاته مان نزیك ئه یه وره  گه و ئاواته ی له گایهوڕ ئه

یان مو رباری هه مجا سه  ئه که تی ناوچه یه  باری ئابووری و سیاسی کۆمه یه وه بکرت ئه
ن و ی یر بکه  سه یه م روانگه مان له که ته بوونی خاك و میللهش ڵ و دابه کانی کۆمه شه به

  ندی وته وه رژه  یادمان ناچ به ین، خۆ له گه  ئامانج ئه ین زوو تر به کاری بۆ بکه
و زۆرلکراوانی جیھان  وساوه موو چه نووسی هه زانین چاره  چاك ئه کان، ئمه ره داگیرکه

م  مان له که ته ی میلله و زووربه وه بیننه ك شتا ئه یه و خۆیان له نووسه ك چاره یه
م ناب  به. ین که  ئه و ژانه ست به ش هه  ئمه  بۆیه ری نییه  ب به یه وه ندنهوسا چه
ڵ جۆراو جۆری  گه کانی کوردستان له شه  به شك له ر به  هه یاد بچت که شمان له وه ئه

.  دا جودایه کانی دیکه شه ڵ به گه شك له موو به باتی هه  جۆری خه کاندان و واته حوکمانه
موو   هه م زۆر زۆر گران تره دا ئه ئالره. ك رێ ر یه سه  له وه خاته ك ئه موومان یه هم ه به
  نت که یه  ناگه وه  ئه مه م ئه به.  بچین زییه وه ره م کاری هه و ئه ره  به وه ك بۆ چوونه یه به

توانین کارکی رم و ب ی پ به ی من په وه ئه. ئاستیدا ڵ بین له مه و ته وه خۆمانی ل بدزینه
زاو پسپۆڕی  و شاره شاوه کی ل وه  خه  کۆمه یه نده وه نھا ئه ین ته بکهی بۆ  ردانه مه

ت و زۆر شتی  ستکی تایبه به و مه رستانه موو نیازکی خۆپه هه سیاسی و ئابووری دوور له



موو  کی هه ی زۆری پارت و رکخراوو خه ن زۆربه  الیه ست نیشان بکرن له ، ده که
موو   هه تکیان بدرت بۆ ناسینی کوردو کوردستان له سته موو ده و هه وه کوردستانه
ش  دا وا به م جیھانه  له تکه نھا میلله تی کورد ته  میلله ی که  پاکه و نیازه جیھاندا به

و رکخراوو پارت و  موو ئه ری هه رای من پویست ناکات نونه ش به م کاره خوراو بت و ئه
  ییه وره  گه مه  ئه وه بکرته وه  خۆتان چاك بۆی چوون بیر له ی که وه ی تدا بت به کۆمه

ی کارکی وا بکرت  وه  بۆ ئه سه  به نده مه نھا ئه ته.  هتد....... یه وه یاخود خۆ تواندنه
  وه.  وه چ کارکیان نیاز بوو بوبکرته ن و هه  بکه و کارانه س دابنرت ئه ندێ که هه
   له  نییه  شاراوه مه  ئه نده رچه رچاو، هه  به وته  بدرت فایلی کوردیش بکه وه وی ئه هه
   نووستوه ن کورد نه وه موو دنیا ئاگاداری ئه  هه یه نده مه نھا ئه م ته موو جیھاندا، به هه

و  ووه زۆرلکراوی خۆمان کرد ستمان به ش هه و ئمه یه ستکی دنیا هه  هه ئاگای له
سك نکولی  و هیچ که زۆر تعقید نیه ی که و کارانه  له  کارکه مه ین، ئه که بات بۆ ئه خه
ك  موو الیه کرت هه  نه وه ڕوانی ئه  چاوه یه نده وه ستم ئه به نھا مه یانی ته.  ناکات مه له

ناو  بت له  ئهرای من خۆیدا به  خۆی له و کاره  ئه وجا کاری بۆ بکرت چونکه و ئه وه کۆببته
جارکی تر .  یشتووه گه نجام نه ئه و به وی بۆ دراوه ش زانین هه ك ئه  بکرت وه وه ووته

  .ریتانیا  به خوله. وتن رکه  ئومدی سه پیرۆزبایی به
================  

  
  دەربارەی بانگوازەآتان

  
  .وتن رکه سوور بوون، سهدان  ودان، نووچ نه ، هه ف، کاری چاکه ره ی شه پاش سوی ووشه

 پناوی  بات بکات، له رزو پیرۆزدا خه ی به له سه پناوی مه ر مرۆڤ له م گه گه ده تمن وا
ی  وه  پناوی شیکردنه ھنانی ئامرازی کاردا، لهست ده  پناوی وه ك بووندا، له هکانی ی خوده
لیس ( کو  روه هه.. توان ئهك بت  ر کویه هه له.. تی، قۆناغ چینایه.... رانی سروشت گوزه

،  کردووه ك بوو بن درغییان نه ر کویه  هه کانی کرکاران له وره  گه ره رابه).... للعمال وطن
ی  له سه  مه چونکه... ها روه مانی و هه مانیا بۆ ئه  ئه و له  سوئد بۆ سوئدییان نووسیوه له

ك هزی جیھانین و  ك چینك، یه ران وه، کرکا کی ئینترناسیۆناه یه له سه کرکاریش مه
رکوێ بن   هه ، جا له یه رمایه  سه یان که که وره  گه  دوژمنه ، دژ به وه که یه ستن به یوه په

  وه  ووردی ببینه ر به مۆ گه ئه...  ویش بنیات نانی سۆشیالستی یه  ئه که ریه ئامانجیان هه
ی شست و شۆڕ  ده باتی گرتۆته وی خه و جه دایهڕین  راپه  له وساوه وا چینی چه بینین که ده

ی  باته و خه  هشتا کزیی ئه ی که وه م ئه ، به ی خۆی قاداوه  چوارچوه رزگاری له
ت  حمه ی زه وه بوونه ، راست نه ری کوردستانه ماوه ی جه وه بوونهنر  هۆشیا پاراستووه

  وه رواری مژوووه  به رماندا له سه  به یانه دوژمنان داو ی که یه  کۆه و مسته ، هشتا ئه کشه
  وه کی تریشه  الیه  له وه که  الیه  له مه  ئه که..  یه و ئازاری هه جیه ر به هه
ر چۆنك   هه  خرو خراتی خۆیان ببن بۆیه وێ له کانی کوردستان نایانه داره رمایه سه

مۆ شۆڕشی رزگاری نیشتمانی و   ئه..مش  خۆه هننه دا ده و شۆڕشه وری خۆیان له بت ده
  وه وساندنه ست و ئازارو چه ناو شای هه ست له النی بن ده شۆڕشی پرۆلیتارو شۆڕشی گه



ژار دوای  ری هه ماوه  کردن و جه  دته وه و دیق کردن و برستی یه وه تانه م گرتن و ره که به
،  تکشانه حمه وێ هی زه مانه هوێ و ن ئیتر بمانه. ن که ری ده وێ و کرکاران رابه که ده

ی ژیانی  وه  شیکردنه به.. بت تی ده یه ی سروشتی کۆمه وه  روونکردنه  به وه هۆشیارکردنه
م دت؟  رهه  کوێ باش به ترێ له. ر ماوه  نیشاندانی باری ئابووری جه به. تی مرۆڤایه

کشی ! ؟ واجی زیاتره زوور بۆ ره کات؟ تووتنی شاره  باشتر ده برنجی بازیان بۆ پاره
؟ دوایش دوژمن  رزه  به نده وه کی س ژووری ئه ؟ بۆ کرێ خانوویه ورامان بۆ وا گران بووه هه

ی  فه لسه فه) 1:  سیان و نابن به یه دوو ربازی هه)  فیکره( پاشان ! ؟ ؟ دۆست کیه کیه
( ی  و گۆشه یه کیان هه تیروانین یان زۆره که ریه  هه ی میسالی، که فه لسه فه) 2. ماددی

  وانه کی له یه ربه  سه ی من و تۆدا که م جیھانه مۆ له  ئه نییه... کترن  یه دژ به)  180
و دوو  ی ئه وه جا روونکردنه...  و هیچی تر نییه  و یان میسالی یه یان ماددی یه: ب نه

ناو کرکاری  وا له یستین کهیب موو ده مۆ هه تا ئه وه ئه.  ر زۆر پویسته ماوه  بۆ جه ته بابه
  که له سه گرن؟ مه و بۆچی مان ده چی یه ) NUM( یاندا  که قابه ریتانیاداو نه کانی به کانه
 و رژمی NCBدارانی  رمایه کو جیاوازی نوان سه ، به  زیادکردن نییه دا پاره  بنچینه له

  وانه خۆ ئه..  وه کی تره یه ال  له وساوه و کرکارانی چه وه  که الیه ئابووری نابووت له
   گرنگتره ی فیکرییه له سه و مه ی ئه وه ر ئه به م له ، به تییان نییه وایه ته ی نه وه وسانه چه

ی کرکار و  به کی عه خۆشییه نه...  وه وال تره  ئه ی خستۆته نده ی ئیرله له سه  مه وای کردووه
ی  ی سروشت چاره رگه م و دکتۆری ناوجه رده  به هخرت  ده یه و ڕگه ر به ی جوتیار هه مه حه

وین و هوشیار   دوور بکه  به ییانه  بنچینه له سه م مه  له ر ئمه گه جا ئه...  وه دۆزته بۆ ده
وا بورژوازی  زانین ئه ستی بوونمان ئه ربه ی سه وه ره  زامن که وان به ی ئه وه بوونه

ر ملمان و   سه ونه که وا ده نرن ئه باتگان داده  خه شك له  به  ئستا به نیشتمانی که
ندییان دژی  وه رژه  به وه که ی ئابوورییه  باره ی له و بورژوازییانه  ئه واته...  وه مان قۆزنه ده

وتوویی   دواکه ، له ه کانی کۆمه موو تووژه کردنی هه شه  ناهاوتایی گه ، له ئیمپریالیزمه
  پش بکی نوان ووته  و له  نا ڕازییه یه یی سته بهنجامی دا ئابووری ووت ئه

ی   باره له.  وه بینته ردا ده ته  خه  خۆی له وه ، ئه وه کانی ناوه کان و مۆنۆپۆله ئیمپریالیسته
م   پی ئه به...  تکشان وایه حمه ی زه ی کۆمه کو خواستی زۆربه ، خواستی وه وه ڕامیاریشه

  ..چ  ده وه ڵ بوونه و ڕووی پوچه ره مووی به مۆ هه وان ئه ی ئه وانه و کرده  ئه یه پناسه
 بۆی  ی ئمه وه  و ئه وه منته  ده  زۆر ساده و شتانه ئه) کش  ده ماوه(ر  م ڕۆژی دێ گه به
  سته به و مه ر بۆ ئه موو مرۆڤانی خۆماندووکه کی و ئاواتی هه ره  سه بنه ین ده ده وڵ ده هه

  . وه داته نگ ده  ڕهدی و دته
دی چیا بۆ چیا و دۆڵ بۆ دۆی کوردستاندا  ناو قه موو له  هه ر ئسته بوو گه ند خۆش ده چه

، چ  وساوه موو مرۆڤك چ ڕۆشنبیر، چ چه  هه هیندا  یه مان بگه وازه و بانگه  و ئه بووینایه
   چییه ۆمان باس بکردنایهگ و ب به ره دار و ئاغا و ده رمایه ، چ سه رگه وار، چ پشمه خونده

ین؟  که  باسی مژوو ده ، بۆچی ئمه وه کی زانستیانه یه  ڕوانگه  زیانی، له سوودی و چییه
  و کاته ین؟ ئه که ی باس ده له سه و مه زانین؟ بۆ ئه  الپاڵ ده کان به شه رکه  سه بۆجی ووته
 کوردستانیشدا   له چ که اد نه ی شمان له وه با ئه.. بوو بوو و زیاترد گی ده خۆش تر ده

کان،   ڕکخراوه نه  الیه  له ك بووه رشتی الیه رپه  سه م به  به وه  پشه زۆر کاری وا هاتۆته



 شونی  موو شتك له ئستاش هه.  وه  ڕووی ڕوخساره  له خۆیه ربه  سه  که مه کو ئه ك وه نه
  ج بکرێ و له  جبه و کاره ر ئه که  ههی مرۆڤانی قۆڵ  یاریده توانین به  و ده وه خۆیدایه
  ینه تان بخه وه  و ئاژانسی ده وه  کۆببینه ك پارچه وری مۆمی کوردستانی یه چوارده

   له ن، ئمه یان و بۆمان ئیمزا بکه که ر زوبانه  سه وه ناو بۆیان بگۆڕینه  و ناوبه وه ینمانه به
ی  ه  کۆمه لی کوردستان له کانی گه اتهین و ئاو وساوه چه% 100  وه که ردوو ڕووه هه

  .خسنین و بمان ووژنن کانیدا به ڕاپۆرته
کان چ پارت و چ ڕکخراو،  ن کوردستانییه موو الیه  هه ین که که  یاد نه ش له مه م با ئه به

. لن زای مژووی درینی گه زانن و شاره کان چاك ده  ڕۆشنبیره نه  بالیه  ڕۆشنبیره سه چ که
ساڵ پش زاینیت بۆ ) 2000 ( کو بگره ساڵ به) 150(ك  موویان باسی نه تا هه وه هئ
 سواری  ر و، دوانزه ی ئاسنگه کان، کاوه کان، لدانه وتنه رکه کان، سه شۆڕشه..  وه گنه ده
  حمود و قازی و پیران و بارزانی و زۆری تریش که بان و شخ مه ریوان و شخی عازه مه
ی  خشه مووشیان نه نگاون بۆ رزگاری کوردستان، هه کدا جه  مژوویه ن لهیا که ریه هه

  نه  گرنگتر الیه مانه م له تر، به وره ك چاترو گه  یه ك له کشن و یه کوردستانت بۆ ده
 دکی فراوان و  وا به  بت ئه م کاره ر بوامان به  گه ئمه.  یه له سه م مه کانی ئه فیکرییه
و خۆمان  وه   ناویه چینه  ده وه  پره ستوورو هزکی ب پایان و بیرکی پ به هکی ئ بازوویه

،   ژیانه مان به وره کات، بوای گه  هاوار ده و کۆنگرهکرێ  ست ده ڕ تا شت به  گه ینه خه ده
یان ن مه کدا ته ی بیست و یه ده  سه بن و له  دایك ده  ئیمۆ له  که یه و مندانه ، به  مرۆڤه به
 بووم و  م ئاماده رده تکش هه حمه کو مرۆڤکی کوردی زه من وه. بت  ده انزهشرتوژی  سه

وای  ی ره له سه  مه ق به به کرێ بۆ شه  ده موو داچانك و راچانك که شم بۆ هه ئاماده
ب بۆ  من ده کتان به چ پویستییه...  تاکو وه لفه  ئه ر له هیوادارم گه. مان که له گه
  مه خه م و هاوڕیانم ده  ئاماده وه کمه موو توانایه  هه وا من به ، ئه و کاره رخستنی ئه سه
و  بن له شك ده ش به ، ئوه رزانم مژووی کورد دوورو درژه  به.پی توانایان ڕ به گه

شکی  ن، با به که ری ل هه سنه  هه وساوه تی و چه بات و ئازایه جا قۆی خه..  مژووه
نگ  رواری کارکردنیدا ره  به وێ و له که رده  شۆڕشدا ده  خاباتگر له ڕشگ بن، چونکهشۆ
رن و  نجده ن ره موو ده  هه و کاته و ئه وه بته ور کۆده  ده کرێ و جم و جۆی ماددی له ده

قامکی  کات و شه تی تۆمار ده نکی مرۆڤایه ش الیه وازه و بانگه ها ئه روه هه. شۆڕشگرن
  وه ره  دنیای ده  به وره موو کوردستانی گه نگی شۆڕشی هه یاندنی ده بیت بۆ گه اوان دهفر
پۆرتی   بن و سه وه نگییه  ده کان به نه موو الیه  هه و شۆڕشگانه ربازانه ر بت و سه گه
موو کوردکی   هه خوازم که ئاوات ده. ن پ بده واوو پ به وی ته تیا هه  خزمه ن و له بکه
نگیرانی  موو روناکبیران و الیه ری دسۆز، هه روه موو کوردکی نیشتمانپه ن بوا، هه خاوه

یاندا  که ریه ری هه  ربازو باوه کو چۆن له روه  هه وه  سنگکی فراوانه ناوی پرۆلیتار، به
 سنگ  له... می دیموکراسی  و سیسته وساوه وتنی چینی چه رکه کسانی و سه ك بوون و یه یه
واوی  ستی ته نگاو بنن و هه  رێ و هه ونه  بکه یه و کۆنگره وتنی ئه رکه و سه ره ، به تووهگر

  . ری رامبه ب به وقیفیان هه ن و مه پ بکه
   عبدالله

  ریتانیا به



  رایك
  
م ئاخ،  ڕۆکدا به  ناوه  له راستی شتکی راست و درووسته تان به که وازه ی بانگه رباره ده

 بکات  رتی بگانه  نۆکه  که یی تیایه کو ئاماده تکایی وه کورد به مرۆڤی  خۆزگه
ر  م هه به..  ی خۆی بکردایه وه ته تی خاك و نه  خزمه یی تیا بوایه  ئاماده وه ری ئه کسه یه
کانی  ی ریزه وه  بت یاخود بچووك بۆ رکخستنه وره ك گه الیه قه وك یاخود ته هه

ران واجبکی تأریخی   شان دژی داگیرکه  بۆ تکۆشان شان به سته تی کوردی ژر ده میلله
تی  ڕ بۆ خزمه بیرو باوه.  بین ر شتکی که ی هه وه ، کوردین پس ئه کی کورده یه موو ڕۆه هه

تی  هتی و ئازای مانتی پیاوه پاکی، دسۆزی، قاره. تی خۆمان ك بۆ خزمه ت نه میلله
  ك خۆخستنه ن، نه که تیان ده تی میلله  خزمه ن که وانه یی ئه تی نموونه  صیفه مانه ئه

وازکردنی هزی کتری و ال کوشتن دان یه کترو کورد به  پناوی لدانی یه شی دوژمن له باوه
بی وازك  تان بانگه که وازه  بانگه  که هیوام وایه).  چقی چاوی دوژمنانه (  که رگه پشمه

ر   مژوو، دوژمنانی داگیرکه ی منداکی ساوای کوردا بخوندرت و بزانت که  گوچکه به
  ئازادیخوازانی کورد که..  دا هناوه ژاره  هه ته م میلله ر ئه سه ساتکیان به چ کاره

  ن و دوور له که ستتان ده  هه ست به تییان هه وایه ته ی نه  بۆ کشه قوربانیان داوه
و خۆیان وا  وه یخوننه  ده وه  زل کردنه ست به  رۆحکی هه  به رستان و خۆفرۆشان که لپه هه

ن   زۆر تأیدیشی بکه یه و احتمال هه سنده شتکی چاك و په ت که ڕواله ن به ده پیشان ئه
   کردووه وه ستی به  هه  که یه کی کورد هه یه ر رۆله رامبه یان به  ددا رق و کینه م له به
.. ین بات بکه و دژی دوژمنان خه وه ینه ك بخه کانمان یه ك بین و ریزه  یه  هاتووه وه ی ئهرۆژ
  با بچینه..  دۆست و دوژمن بناسن نم که یه گه  پتان ڕائه وه  دسۆزییه  زۆر به وه ر ئه به له

ین،  هین و رازو نیازی خۆمانیان پ د که  پرس و رایان پ ده ی که و مرۆڤانه ڕۆکی ئه ناوه
..    خۆفرۆشهک..  رسته لپه ک هه..  با بزانین ک دسۆزه...  وه ه  هه وینه  ناکه و کاته ئه

توانین هزمان  کتی ئه توانین یه  ئه و کاته ئه..  وه خۆیانه) گۆری ته که( ناو  ینه بیانخه
  .ر بت دژی دوژمنی داگیرکه هه
  ریتانیا به.  یاره  مامه.   نیا بۆ دسۆزانی کوردستانه کتی ته یه
  
ی  م، تا که که بات ده لی کوردستان خه ی گه  بۆ کۆنگره وه موو تواناو فیکرو هۆشه  هه ز به ئه
 ووردی بۆ  زۆر به! نگین؟ رانی کوردستان بجه  داگیرکه ی جاران و ئستا دژ به م جۆره به
 بۆ درووست  یه دستانی ههترکی کور  چه  کورد پویستی به  مژه له:  چوون که له سه مه

ی  له سه ی بتوانین مه وه بۆ ئه International Identity. رناسیۆناڵ کردنی بوونکی ئینته
جیھان  به) ك خاك ، یه وه ته ك نه یه( ی له سه کی مه لی کوردمان وه تی گه وایه ته نه

  . بناسنین
  ختیار به
  مسا نه

==================  



 بۆ  مه  ئه لیی کوردستان، پیم وایه ی گه ستنی کۆنگره  پناوی به  لهوازی ی بانگه رباره ده
دکی  ك و تاکك به موو کۆڕو کۆمه م هه و هیوایه نگاوکی وا بنرت، به  هه م جاره که یه

مانی ل  ی نه شه ره  هه که یه وه ته ی نه له سه  مه  که که کییه ره  سه سته به  بۆ مه وه فراوانه
ستنیشان  دا ده یه و کۆنگره ی له و سنووره  له وه ن و کۆببنه ك خه نگیان یه دهکرت،  ده
نگم  و ده سته به و مه م بۆ ئه  پم بکرێ ئاماده وه  ئاستی خۆمه ی له وه ئه... کرێ ده
  :کش رنج راده  الی من زیاتر سه م دوو خاه ئه.  تانه گه له
ڵ و  ی هیچ کۆڕو کۆمه وه  بۆ ئه وه  ووردبکرته نده وه  ئه یه و کۆنگره ی ئه رنامه  به پم وایه) 1

  ..ر  ده  بچته وه  سنووری ئه درێ له ی نه تاکك رگه
  . یه ورکی بای هه یی و رزلنانی ده وه ته ی نه له سه چاوکردنی مه ره) 2

  دیاری
  ریتانیا به

===================  
و  و کونفراسك له وه ر کۆڕو کۆبوونه نی هه درووست کردن یان گرت ریك کردن به خۆ خه
  کان له شه  ببه وه ته کانی نه  پویستییه  له ی که تانه و بابه تك له ر بابه هه  یان له ته بابه
.. ن یه گه کمان پ ئه  سنووری بشت و پزی خۆیا که له.. واکانی خۆی  ڕه موو مافه هه

 داگیرکردن و کاول کردنی  ست کردوو به  ههك کوردکی  وه وه کی من الی خۆمه بۆیه
  :م مان، ئه که وه ته  نه له.. بۆ فرمسك و هاوارو زۆر لکردن.. م که خاکه
 من ب  رکارکی وا پیرۆز، پویستیتان به ، بۆ هه ڕی تواناوه و په  و به وه ییه  ئاماده زۆر به

یی خۆمتان   ئاماده واته.. م که شی تیا ئه دڵ دان هاوبه ب سو دوو کردن و له وه ئه
ج  تان بۆ ج به که وازه کانی بانگه تی و پویستییه ی یارمه رباره م ده که ش ئه پسکه

  .  پویست و پیرۆزه و کاره کردنی ئه
  ب دۆستك  ده ئه

  ندا هۆه
==============  

  دەربارەی بانگوازەآتان
  
ڕاستی  ، به موو رۆشنبیرکی کورده ی ههری ی دخۆشکه مایه) وست هه( ڕاستی گۆڤاری  به

 پناوی  له( ت   تایبه ، به  سوودی زۆر تیایه  شتی به وه وستم خونده  ی هه-2- من ژماره
ڕای من  به) مدا که ی بیست و یه ده  پناوی کوردستانی سه لی کوردستان دا، له ی گه کۆنگره

ر  تان هه که نرخه  به ر گۆڤاره گه  ئه نکه، چو سوود تره  به کانی که موو شته  هه  له وه ئه
تی پارت و  رکردایه  سه یه وانه  بنوس، له یه و کۆنگره ر ئه سه ندك له ك هه یه ژماره

ان یک ماعی کورسییه مك ته ب که ر هیچ نه و هه وه خۆیانا بچنه کان تۆزك به رکخراوه
ی لك   زۆربه زانم که من وا ئه  وه  لك نزیك ببنه  که یه ك هه ، هیوایه وه م ببته که

کدا  ینی یه  به  زۆر جار له کدارانه ڕی چه کان یاخود شه ی پارت و رکخراوه وه جیابوونه
  له سه و مه ویستن بووه کتر خۆشنه م و چاو یه ر ده یاخود هه) شخصی( ی  له سه ر مه سه له

کان  ره  داگیرکه  رژمه رد کهی ئازای کو یان ڕۆه و ده  پ شل کراوه که ییه بنچینه



و  ستی خۆمان کوشتومانه ده م خۆمان به  به کوژراوه  بۆی نه زار دیناری داوه دان هه سه به
ستی  ی خۆشمان هه وه ب ئه ، به  دوژمنانمان کردووهIndirectو خۆی  تکی ناڕاسته خزمه

  وه نه استی لپسراوی دان بیربکه ئ مرۆ له ی ئه وانه ر ئه گه  ئه وه ر ئه به ین، جا له پ بکه
  . ب  ب چاره ر ئسقان که  سه یشتۆته گه کرێ و نه ر چار ئه مان هه که خۆشییه هشتا نه

کتر ب، ب   یه کاندا ئاگامان له موو پارچه ر هه  هه مان له که ته ر میلله گه ڕاستی ئه به
 وا  ی  داخه م جگه ، به وه رگکی ئاسان تره  به ونه که کانیش ئه ره سه گومان چاره

وری   زۆر شون ده  کوردستاندا له م هشتا له م، به که ی بیست و یه ده  سه یشتنه گه
  ونی پوه ین و خه که و داوای کوردستانکی سۆشیالیزمیش ئه رماوه تی هه یه کۆیله

  خاته ك ئه وایهو هی ریی یه  جگای دخۆشکه تانه و بابه  نووسینی ئه جا بۆیه. بینین ئه
.   وه نه جۆرکی نوێ بیربکه کان به ت رۆشنبیره  تایبه مان به که ته ی میلله وه  بۆ ئه وه ده
  : یه وه ویش ئه  ئه رنجی منی راکشاوه دا شتك سه و باسه م له به
  مه و که ؟ یاخود ئه لی کورده نھا گه رزتان ته ستی به به مه) لی کوردستان گه) ( 1
  ر به ش هه وانه ئه.. هتد.... کان کان، ئاسوری یه نی یه رمه ك ئه وه ش که تی یانه وایه ته نه

کو  و به نھا نییه  ته  کوردستان به لی کورد له  گه  که یه وه نرن؟ مانای ئه کوردستانی دائه
  . دایه گه النی دیشی له گه
ندان  واو کۆماری کوردستان، چه هپش (  ویش له  ئه وه مه  روون بکه وێ شتکی که مه ئه) 2
   که ی کوردستانه شه و به کی ئه نازانم کاك داسوو خه. داسوو: نوسینی) و راستی گه به

مان  که  زمانه  له ی بگانه  ووشه ین که وڵ بده  هه ب ئمه  ئه ؟ راسته ئران داگیری کردووه
ندك جارك   هه وه ۆمان نادوزتهی ب که  پسته  پ به م زۆر ووشه  به وه ینه پاك بکه

ین مانگی  الھالل الخصیب، ئه:   بۆ نموونه  کوردی دا نی یه گیرت له رئه  وه ی بگاه ووشه
 ڕك و پکی  ك به یه  ووشه یه وانه له. شی ناوخۆیی پیت یاخود القسم الداخلی به نوی به

  یه  زۆر شت هه شه وانه له.  رگراوه ن وهما که ر ووشه کسه  یه م ئمه ریان به رامبه ب به نه
سازی دا   پیشه و له کردووه  کورد خۆی درووستی نه  چونکه یه کورد دا نیناو  له که

مان  که م ناوه  به مان بووه ست بووین، نه  ژیرده میشه  هه بوون چونکه وتوو نه پشکه
 کوردستانی  له:  ك ثالجه وین، وه داگیریان کردو ی که و رژمانه  زمانی ئه  له رگاوه وه

م دوایی  خچاڵ یاخود له ن یه  کوردستانی ئران پی ده ، له ین سالجه عیراق دا پی ده
 التینی   بو ناوه وه ر بگیردرینه گه  ئه و شتانه رای من ئه به. فر  به  چاه دا ناویان ناوه یه
هیوادارم زورم کات .  کی جیھانی یه یه توانین بلین ووشه ویش ئه  ئه  که ی باشتره که یه
 من هیچ  نده رچه رز ب و هه ی به ندی  ئوه زامه م جگای ره که کوشتبن و نامه نه

ی  گوره الم به ، به وه مه که ته ی میلله باره  چی له وه ی زمانه باره  چی له زاییم نییه شاره
کو  م وه م بکه که ته تی میلله هشتك فر بم، تۆزك خزم  که ولم داوه توانای خۆم هه

  ت به  خزمه م له ت که حه ی ویژدانی خۆم ره وه رشانی خۆم و بۆ ئه رککی سه ئه
. ت کردن  خزمه م له و دواش درغی ناکه مه  و له م توانیوه نده وه رئه م هه م به که ته میلله
بۆ   وه م گۆڤاره تی ئه م بۆ خزمه وڵ  بده  هه م که ده ن ئه  به وه الی خۆمه من له

  . کی کورده  خه ی و ناساندنی به وه بوکردنه
  ڤننا



=================  
  پرۆزبایی

  
  گومان نی یه.. وست رجوونی هه ده لی کورد، به موو گه  هه م، و له که پیرۆزباییتان ل ئه

ڕکی پاك و ب  وباوه بیر وست که رو لپسراوانی هه به ڕوه  بۆ به وست شانازییه  هه که
ی  که  گۆڤاره ر بت لیان که وه خته ی به وه کات، ئه ری کورد ده  خونه ش به رد پش که گه
تا ئستا   که یه و دوو ژماره وات، ئه می هه م و دووه که ی یه ژماره.. وت ست بکه ده به
ووری و سیاسی و گشتی لت  گیانی که ڕونن له  ده وتوون، خوینکی نوێ و تازه رچاوم که به
گیانی  خوا هیوادارین بگات، به  بگات، پشتیوان به م خونه ر ئه گه. ی کوردا وه ته نه

نجانی کوردستان  باتی گه  خه  که یهگومان نیوا  موو کوردستان ئه  هه تکۆشانی الوان له
موو   هه زدان و له  یه داواکارین له..  پشتر هز ترو له رز ترو به  قۆناغکی به نت به پ ده

گرتنی چرای   بۆ هه وه  باتانه س بنین به  ده تی که دسۆزانی کوردستان و مرۆڤایه
کی فراوانی  یه  پناوی کۆنگره تان له که وازه بانگه: برایانی ئازیز... ل زه تا ئه رووناکی هه

کی  نازییهجی شا ) 32  - 10ره  الپه2  ، 198وست ژماره  هه( لی کوردستان دا  گه
و کاری بۆ   گون بوایه  له بوایه  ده مکه  ده  که وازکی مژوویی یه بانگه..  تی یه تایبه
ری  ماوه باتی جه  خه ی ئستا که م قۆناغه ی ئستا و له مه رده م سه ئستاش له .  بکرایه

ی  کایه تنهڕوات، ها گشتی پیدا ده ڕاست و جیھان به تی ناوه ی رۆژهه کوردستان و ناوچه
،  وه  ناب سی ل بکرته  که و پداویستکه یه زنی هه  گرنگکی مه که وازه بانگه

  هیوادارین و داواکارین له..  ی کوردستانه وساوه موو مرۆڤی چه روونی هه داواکاریکی ده
و کانی کوردستان   سیاسی یه موو هزه  هه موو الیک بدات که  ڕگا نیشانی هه زدان که یه

نابت بوونی ... دا نگاوه و هه  پناوی ئه ك له  پاڵ یه نه رۆشنبیران هزو توانای خۆیان بخه
  ل که ك گه ك یه ربینمان وه پش خۆ ده  له ره گه  ته  نوانماندا ببت به تاقمی جیاواز له

 و  وه وساندنه لیلی و چه ری و زه سه رده مان ده  دووچاری هه یه نووسمان هه ك چاره یه
کانی جیھاندا تاقمی سیاسی  ته موو میلله  ناو هه له.. کوشتار و بین و وران کردن بووین

کانیان لك  نجامه  و ئه یه لتووری جیاواز جیاواز هه تی و که تی و چینایه یه و کۆمه
ك  تییه سایه تك که  ناوی میلله کی ناسراو به یه واره  قه م بوونیان له جودان به

  خات که رده مژوو وای ده..  پیان نگکی خۆی داوه ك و سه شون پیه) تك یهخص شه(
ك چین و یان  نھا یه  ته  که لك نیه ، هیچ گه وه کانیه ك بونی چینه  بوون ویه ن به الن هه گه
 و  وه  و یان ئابووریه وه تییه یه  ڕووی کۆمه  له ك تاقمی ساف پك هاتب نه  یه نھا له ته
و   ئه خات که رده مژوو وای ده..  وه ڕ و یان ئاینییه  و یان بیر و باوه وه  سیاسیهیان
  وه مننه روا ده  بوون هه وه وساندنه ردانی و چه رگه ش کردن و سه ی دووچاری دابه النه گه
س  ین که  هانای خۆیان نه ر خۆیان به گه  ئه ن، به گه  هانای خۆیان نه ر خۆیان به گه ئه
  بین به ین، تا نه ت شیره  و حیزب و تاقم و عه سته تاکو ئستا ده..  فریایان ناگات هب
ڵ  گه تی و هاوکاری له  یارمه ی سوود له وه بۆ ئه.. بین ردانیدا ده رگه  سه ر له هه" کورد"

ردانی و  رگه  سه ربازبین له رگرین و ده بت، وه کی وا هه ر خه گه کدا، ئه خه
ڵ  گه کی له تی و هاوکاری خه گینا سوودی یارمه بین ئه" کورد " ، پویسته وه وساندنه چه



بت   ده یه سته و تاقم و حیزب و ده ر بۆ ئه  هه یه سته م ده  و ئه و حیزبه  و ئه م تاقمه ئه
وام  رده  به وه کمانه موو الیه  هه موومان به ردانی هه رگه نجامدا سه  ئه ك بۆ کورد و له نه
ین بۆ  رخه تیمان ده سه رده  و ده وه وساندنه ی چه ر کشه گه  ئه وه ڕووی ئیعالمیشه له.. تب ده

تی  یی و یارمه زه وا زیاتر به ئه" کورد و کوردستان"تری  ك چه  ژر یه جیھان له
م   و دژی ئه  کورده و چینه  و ئه  کورده ه و کۆمه  ئه  کورده م تاقمه ی ئه وه ه کشت له ڕاده

  ر له گه.. ك بت که  به نگه دا ڕه یکی مژوو لره نمونه. هتد.. و..  ته و حوکمه  و ئه یرییهم
ی   و کۆنگره بوایه ی ثیودرۆ هیرتزل و هاوڕکانی نه که وازه ی ڕابووردوودا بانگه ده سه
  که همدا جوول ی بیسته ده ڕاستی سه  ناوه وا له  ئه وه کردایه ی کۆنه که هیۆنیزم جووله سه
  .توانی ووت و نیشتمانی خۆی دروست کات یده نه

وازی  سبابی کورد و بانگه  و ئه سه ره  ئاوات و ئامانج و که  باس ناکات که پویست به
ر  م گه هیۆنیزم به  و سه که هی جووله  له لی کوردستان جیاوازه ی فراوانی گه کۆنگره

ی  ده هی سه  له ئستای ئمه) ت وه ده(تی و ب ووتی  سه ردانی و ب ده رگه سه
م   دوای ئه مدا، به ی بیسته ده  کۆتایی سه ر، له گه وا ئه  بچت ئه که ڕابردووی جووله

ی بیست و  ده  سه وا له کی فراوانی کوردستان بگرین ئه یه  کۆنگره چین که  نه وه وازه بانگه
  ...بت پتر نهر خرا گه مۆ باشتر نابت و ئه مدا دۆخمان له که یه
 باش  یه وا بۆت هه ر باش بچنیت ئه گه ، ئه وه وا هیچ نادروویته چنیت ئه ر هیچ نه گه ئه

باتی ئازادیخوازی مرۆڤ و پاراستنی   خه ن به  بده شه  گه  ئوه وه بۆ پشه...  وه بدووریته
  ..دی دت وتن وه رکه سه......ت داله ق و عه ڕاستی و حه

  
  دالرحماندکتور جوامر عب

  ریتانیا به
  
  

  بانگوازی آۆنگرەی گلی آوردستان
  

   تکۆشان رمی پ له سوکی گه
.  یانهیی زانست وه  شیکردنه  له  و دووره وازکی وا فراوان بۆچوونکی ڕاست نییه بانگه

چ بۆ .  ستان پ بکردایه  ده وه  خۆتانه  له یه وره و داوا گه  جیاتی ئه  له بوایه ده
وروپا بۆ پك هنانی فیدراسیۆن یان   ئه رانی کورد له ی نووسه وه تنهکخس یه

ك   یه  به وازه و بانگه  کورتی ئه  به وه! ژین وروپادا ده  ئه  له  ئوه چونکه. کۆنفیدراسیۆن
  . دابنیشنن وه که یه سعود به الل و مه س ناکرێ و ناتوانن جه س و دوو که که
م  ، به بات و گۆڕین و ئازادی داوه رزی خه  چه م گۆڕی به یستهی ب ده ن سه ك خۆتان ده وه
سی   دوو به که.  بینیوه ش نه  س به ك به  و بینینی جیھانتان وه ر کوردستانتان بینیوه هه
  ته وه کان و ده داره رمایه  سه ته وه ی شۆڕشگری کرکارانی ده وه می بزووتنه که یه

لی کورد   گه من که کانی جیھانی سھه ته وه میش ده  سھهشی  به وه. کانن سۆشیالیسته
 تا   بکرێ که وه ستنیشانی ئه  و ده وه ب چاك شی بکرته  ده بۆیه.  وه بینته خۆی تدا ده



وانیش  ن و ئه که کانی بۆرژوازی کورد ده ره ربه  و به ی ماوه تی پاشماوه گایه به ره ئستاش ده
  . وه وانه  پچه به
ك   پویست ناکات ڕووی مژوویی وه  پش چاوان، که مه خه  ده وه  بۆ ئه یه کورتهو  ئه

 ناو  م و له ه ستی قه ی ده سه و که  ئه چونکه. ستکی ئاوا به رچاو بۆ مه  به نه داستانك بخه
ی  ی ئوه وازه م بانگه کان کار بکات، یان کاری کردبت و ئه  ڕامیاریه ه کۆڕ و کۆمه

م بۆ  نجه  په وه ره سه ك له  وه وه  جیاتی ئه  له بوایه ده. زانن  ده وانه  کراب، ئه ئاڕاسته
ر  گه  ئه وه.  گای کوردستانتان بکردایه ی ناو کۆمه انهیکی زانستی یه وه ڕاکشا، شیکردنه

  شه  به ند زانیاریتان له دا چه م ڕۆژه ئا له: تان بکرێ و بن پرسیارك ئاڕاسته
ند دانیشتنتان  ساون و چه ناویاندا هه ند له  و چه یه کانی تری کوردستان هه وهکرا پارچه

  ..؟ وه نه ده رام ده ڵ کردوون؟ چۆن وه گه له
  ی بیست، ئمه ده مدا بۆ سه که ی بیست و یه ده  سه کانمان له ی ڕۆه و ڕوانینه ی ئه رباره ده

وانیش  ن، ب گۆمان ئه که  باسی ل ده وه یه شانازی  به  ئوه  که  ووتووه و مژووه چیمان به
ند  ست چه ده ك به تی نه ست خۆیه ده وتنی به وتی پشکه  چۆن مژوو ڕه.بن ر وا ده هه
 کامی  کو به  و دانیشتن ناب به  پارت و کۆنگره  به وته و ڕه  خرا کردنی ئه وه. سانك که

ی  وه ره  گوزه ر پردی پرۆلیتاریدا که سه بهی  وه ڕینه  په ب، به ڵ خۆی ده و هۆشیاری کۆمه
 مانای   له وه ته  زیاتر قووببوونایه  ئوه بوایه ده.  داری و سۆشیالیسته رمایه نوان سه
 باسی توند بوونی  گرین، وه  بۆی ده  که یه و کوردستانه کی ئه  پویستییه واو که شۆڕشی ته

  چوونکه.  مھنانتان بکردایه رهه کانی به ندییه وهی مھنان و په رهه تی نوان هزی به دژایه
  .یی وه ته ك سۆز و بۆجوونی نه  نه ییه که ره  گیروگرفتی سه وه ئه
  وه  ئه  وه  وایه وه زانن ئه  ده  که وه نه که ند جارێ دووپاتی ده دا چه  و دوازده  یازده ڕه  الپه له

کی  ری فراوانی خه ماوه مۆ جه  ئه زانین که هد: (ن  ده ی که وه ر ئه  سه  تا دنه وانییه
توانن ڕبازی خۆیان دیاری  یشتندان و ده کی بای هوشیاری و تگه یه  پله کوردستان له

  (ن بکه
  ک له ریه  هه ی بۆ ناتوانن له ن؟ئه ی بۆ ناتوانن دیاری بکه  ئه  بۆچوونتانه وه ر ئه  گه باشه
 بگومان  یی بگرن که ره ك به ی یه دستانی فراوان، کۆنگرهك کور کانی کوردستاندا نه شه به

ردا بدرێ مل شکاندنی  سه ر بازی به ی کوردستانی فراوان و گه  کۆنگره  له زانستی تره
  . تدایه

کرێ و   دی ده دا به وازه و بانگه م، دسۆزی له  ده نده وه دا ئه م مه  وه م کورته  کۆتایی ئه له
 ڕاستی   له  و دووره یه ه م بۆچوونی هه به.  بۆ کوردستان ی زۆری تدایه وه گریان و الوانه

ر  ناو هه  له  که  یاد کردووه تان له وه  و، ئه قی تدایه  زه یی زۆر به وه ته تی نه سکایه و ته
ن ما که له ش و ڕووتی گه ت هیچ بۆ ڕه وه  و، ئا و ده یه  هه وه ته دا دوو نه ك یه وه ته نه

 و خۆمان فر  وه ینه که ماکانی مارکسی لینینی بیرنه رج و بنه ر مه سه ر له ناکات، گه
؟  ب کردووه ره ش و ڕووتی عه غداد چی بۆ ڕه م ئایا ڕژمی به  ده نده وه چوون ئه. ین که نه
  .کات ب ده ره کتی عه مان کاتدا داوای یه  هه  له که



 پناوی  دانکم له تی موو یارمه ی هه م و ئاماده که بۆ دهوتنتان  رکه ئیتر سوپاس و داوای سه
تی و  وایه ته ی نه  کشه دا که مه رده م سه لی کورد له ی گه که کیه ره  سه ردوو کشه هه

  . یه تی چینایه
  

  هاوڕێ
  ریتانیا به
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