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 یاد ک  مانگی ئازار کۆمه  که ڕوونه  وه ک ئه روه هه

رین  ی مارس یادی راپه7ک  ری تدا بوو وه وه رهو بی
 یادی 16/3ی مارس رۆژی جیھانی ژنان و 8ویادی 

 یادی شوراکان و 18/3 و  بجه ه کیمیا بارانی هه
  .ورۆز   رۆژی نه21/3

ر  ک هه وه سالمی سیاسیی ئولیزمی کوردناسیۆنا
   که یه  هه وه  بهانستی ژوازی تر پوکی بۆر یه بزووتنه

ی  وه م هنانه رهه و به  رمایه  تا سهن کارێ بکه
ش  مه ئه بۆ  چ هرن ستیان ده  ده  بپارزن له رمایه سه

  وتی زایه رچی ناره خرن و ههیان ههن   فریو بده انر بۆ خۆی ماوه رچی زیاتر جه  هه  که  ن  کارێ بکه
کا  وه کش کردنی نه  تا ئاستی ڕیشهن هرک دهیانا ینی  بیر و زه یان له که ته سه  ده  له کانیانه یهبزار
ی راکشانی   ڕگه ندێ جار له وازی ههژبۆر.  وه مانه فشاری نه ژر  بخرته یان که هرمای تی سه سه ده
ی  ستی یا بۆ خۆرافه ومپه کات بۆ قه واز ده لک بانگه  خه وه کانه انهسست و سۆزی ناسکی ئین هه
کان خامۆش  تتیه زایه  ناره وه رکوتی خوناویه ی سه  رگه ندێ جار له هه یا کات   ده و کاره  ئهبی زهه مه
تی  سه ی ده  ماوه  بووین له که ته ردوو حاه سی هه ری ئه لکی کوردستان بینه  خه ئمه. کات  ده
  . تی و پارتیداک یه
  یه ژن و بۆنانه و جه ی ئه وه هر بکرێ یاد کردن  سه ی له دا قسه م باسه ی ئه  چوار چوه  له ی گرنگه وه ئه
ستی  ی هه وه  بۆ توند کردنهورۆز و نه بجه ه رین و هه ک یادی راپه  وهنگر ر ده  سوودی لی وهان خۆی که
.  بۆیان نرژ ده فرمسکی تیمساحاوی ههولک   دۆستی خه نه هک  دهان خۆی  وهرایی  ومی گه قه
ی ئستاو رابووردی پارتی و  ته سه م ده  ئه وه ه هیچ بارک زا بووین له  چاک شاره وه موومان ئه هه
  .  خۆردا بوه تکی مشه قلیه ندی ئه رژوه  به لکو له  به بوه لکدا نه تی خه کسریه ندی ئه وه رژه  به کتی له یه

   لهنن و که  پ دهکان  ندوهزی  له س ها که نهۆ خواستی ملی چی به  کهن هک ن ده کان شیوه ئستا بۆ مردوه
  .شی کردوون  تایی  ترین مافی ژیان ببه ره سه

 .   و ڕاستگۆ و ڕاشکاو نیه یه  کارانه واشه  و چه کی ڕیاکارانه یه وه وتنهی بۆرژوازی بزو وه بزووتنه
گا   کۆمه ر بگرین ڕوو له رز وه  فه رد یا ئیسالمی سیاسی بهی ناسیۆنالیزمی کو وه ر بزووتنه گه هئ

 رزیان ین که ریان بۆ بانگش ده ماوه  جه و وه ینه که  ده م یادانه  هاتووین ئه وه  بۆ ئه ن بین ئمه بکه
مان  که ته هس  ده وکانمان رمایه ندی سه وه رژه  به وه گایهم ڕ وێ له مانه  ده هی وه ر ئه به  گرین له ل ده

  وانه ر ئه گه روات ؟ئه و کوێ ده ره یان به که ته سه دا ؟ ده پارزین چی رووئهی بین و ر بکه زیاتر مسۆگه
 ن کات چیان ل بکه ر ئه ک بیاری خۆی ده وکات خه  ئهردستانکی کو  خه  بن به وه گۆن با ئهڕاست
 و تکی له سه ختی ده ر ته  سه یان پ نادا له ک رگه  ناب و خهنیان درژ مه  ته علومه  مه وه  ئه که

 کار  کانیش به  و یاده  خۆیانن و بۆنهندی رژوه به دوای  وان به  راستیدا ئه  له  چونکه وه دا بمننه جۆره



  بۆک  نه خۆیان رانی  و رفاه و خۆش گۆزه رمایه ی سه که ه  که  واته وندیه رژه  بهو هنن بۆ ئه  ده
ستدارانی  بۆ دهیاند  یان ڕاگه م راستیه  ئه پارمساڵ و  ئه بجه ه لکی هه خه.ک ندی خه وه رژه به

نکی ناسیۆنالیستی   هیچ الیه کتی  نه  یه  پارتی و نه  نه  که ماندیان کهل ه س وه  کرده  به کوردستان  وه
یان  و راستیه  ئه و کوردستان نین بجه ه لکی هه کانی ئیسالمی سیاسی دۆستی خه هن  الیه کورد نه

 یادی واندا ڵ ئه  گه بوون له  نه  و ئامادهن وه ندی خۆیانه وه رژه  دوای به وان به  ئه نیشان دا که
کی  خه مساڵ  ئهنیایانتو تداران نه سه  ده وه وه نه  بکه بجه له ساتی بۆمبارانی کییمیاوی هه کاره
  .ن   فریو بده بجه ه هه
 بروخ (نوسن کان ده ر دیواره  سه لك له  خه مساڵ کوردستان وای ل هاتوه  ئه وه ر ئه ک هه نه

 ناو  چنه و میدیاکان ده  شاری سلمانی کات رۆژنامه لهت   تایبه  به وه ئه) با  تی بی کاره حکومه
کات   ده و شییعاره ک پشتیوانی له ی خه  زۆربه وه ر ئه  سه ن له که ک ده  خه  پرسیار له وه که خه
  تی ئستای کوردستان وه  حکومه ر به رانبه ن به ده تی خۆیان نیشان ده زایه اره توندتر ن لکو زۆر به به
کی کوردستان رفاه  خه . ن ت ناکه ک حکومه و بۆ خه نھا بۆ خۆیانه نھا و ته  ته ته م حکۆمه هن ئ ده

م  تداران گوێ به سه چی ده وێ که لک ژیانکی مۆدرنیان ده  خهێو یان ده  النه با و ئاو و خانه و کاره
و ندن ای هزگا کانی راگ دهی دام و   رگه  بۆرژوازی کوردی له ربۆیه هه. ن  لک ناده ی خه ستانهاخو
رین  گری و یادی راپه کان ده  بۆ مردوه وه کاته  ده بجه ه کا یادی هه دهاواروه هات و ه کانیه نهفزیۆ له ته
رن تا  په ڵ ده ورۆزدا هه  نه ن له ده وانی ئازاد کردنی کوردستان پیشان ده ک پاه  خۆیان وه وه کاته ده
م  ئه. کن  مخۆری خه وان خه ن ئه  وا نیشان بدهوه رنه بهلک  ی خه بیر له ک ی خه تیانه زایه نارهو  ئه

گرێ  ک نه  خه ت گوێ له ر حکومه گه ئه. ر ناگرێ  س ناب و سه ر بۆ هیچ که  تا سه شوازه
ویان  یره یاندا په که ته سه ی ده  ماوه ک له روه رکوتیان بکا هه کات یا سه  ج نه کانیان ج به خواسته
      . دب بیان گۆڕن  وه کاته تکی تر ده سه  ده لک بیر له وا ئیتر خه کردوه ئه

   
  


