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  دۆن ملبه: نوسینی ... دی برا هم هح         من و ی هشگۆ
  

  چیتر  بریارماندادی برا  هم هح        من و 
   کوستانان ههاوینان زۆر خۆش ڕانابوین ل

  کی ؛ هپش
و ئازاد و  کگرتوو ی پارتی ڕفاندومی کوردستانی یه هو پۆگام و هی هی پ شنوسه و ڕه ه ئ
، رانی کوردستان کولتوری داگیرکه هواری ل ی کولتوری کورده وه پاکردنه، خۆ ربه سه

مان  هرل هکۆنتۆلکردنی پ، ی ئستای هوات ههشتنی پارت ب نه، کردنی بیر و ڕای باش هپوخت
  . وه همان هرل هن پ هالی هل الت هس هو کۆنترۆکردنی د هلگاو هن کۆم هالی هل
کانی  همافی قوربانی، ت همافی ئافر، مافی مندال، کسانی هی، و و پۆگرامی دیموکراتی هی هپ

و پاکتاوکرنی  نفال و کیماباران هی ئ هو  هبوون هن هدووبار، ڕگای ڕزگاری و ئازادی کوردستان
 کچی کوردستان پش کوڕی هب، الوی کوردستان هب هش هپشک، تیرۆریستان هکوردستان ل
تی کوردستان  ندی ئافره ه بکۆت و هچونک، ران هند هکوردستان و ه هل، کوردستان

  . ندی پیاوی کوردستان کۆت و به له هوتر هپت
دواڕۆژی ، بۆ تۆیه هو ل هست تۆی هد هوڕۆ دواڕۆژی کوردستان ل ه ئ!ی الوی کورد ستان ه ئ
،  یه هکوردستانی خوارو ه هل هی ک ئازادیه هونیمچ ئه!  ست تۆیه ده کانی کوردستان له چکه به

  . الماردانن هلی پ هڕوانی ه هالی چاورچوار کانی هه دڕنده
پتری  وه هتی ل هتاکوو ئستا کردووی هی ه هند هو هر ئ هی پشوو بی ه هو همای ن هت هر ب هگ هئ

، یشتووه هپگ هی تاز وه هپشتگیری کردنی ن، کرێ هی پشوو پیئ هو هوڕۆ ن هی ئ هو هئ، پناآێ
 !ئازادی بمری ه ب!ئوه  هل هی کوردستانخشینی فرمسکی خۆشی ئازادکردن هڕوانی ب هچاو

  !با بۆ گۆڕستان هل خۆی ن هگ هداخی کوردستانی داگیرکراو ل
دی خان  حمه زنی کورد ئه سوفی مه یله فه کانی کورد هنبیر هکورد و ڕۆش کانی هرکرد هس
ۆکی م هک ل یه هکورد کرد ک کانی هرکرد هس هم و زین داوی ل هچیرن  خۆیان هه هکبژ
  . م جه تورک وعه هن ل و ئازادمانکه رۆک سه  هب
 

  : هحاجی قادر ئ
  کراد  هبیلی ئ هگرن ق هکن هتا ی هه
  ئاباد هبن خراپ هروا ئ هه

  گزیر  هبن ب هئ هبۆ بگان
 زیر هو هب ب هخۆیان ن هک ل هتا ی هه
  
ب خۆمان  هنجامدا ئ هئ هل، کانمان هنیر هداواکانی ڕۆش هدا ی هکانمان گیان ن هرکرد هس

  ب  هم و عار هج هو ع تورک هین ل هئازادک
  ی کوردان  هرکرد هر س هگ هئ

  نبیرانی کوردان  هڕۆش هگرێ ل هگان
  ی داهاتوومان ئازادکا کوردستان  هو هب ن هئ
  یمونان  هب و م هم و عار هج هتورک و ع هل
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  :بین ههاتوو هو هکاتی ئ ی الوی کوردستان هئ
  گزیر  هبم ب هبۆ کوردان ئ

  زیر هخۆمان ب و هتا ل هه
  گزیر هبین ب هکتری ئ هبۆ ی
  زنجیر هتا ئازاد بین ل هه

ی کوردستانی  هوتووترین پارچ هدواک، ڕیندایه هڕاپ هی کوردستان ل هر چار پارچ ه ئستا ه
  :ویش هڕۆژئاوا بوو ئ

  ئازارا ئاشکرا بوو ئازار هل
  تا ئازار هه هو هشوبات هل
  رنوان دوو ئازا هل
  ی قوربانیانی ئازار هن پرس هک هم

  خرهاتنیان هن ب هباتیان بک هن خ هپیرۆزک
 باتی کوردستانیان هبۆ ناو کۆڕی خ

  
و دوو  هر ئ هگ هئ، باتی کوردستانیان ری خه هنت هس هوڕۆ کوردستانی خوارو بوویت هئ

ب  هئ ن هد ه نست هد هوێ ڕۆی مژوویی خۆیان ل هی کوردستان بیان هالتدار هس هد هزل هپارت
  !یه جیھاندا هه هم ل شته ری هه هرسورهن هتوانین بین س ئه هوکات  ئه!خۆیان بگۆڕن
دوای  هک ل هن ی هد هخرا ڕووئ هند همی ئستای کوردستان و جیھان ه هرد هکانی س ه گۆڕانکاری

، و گۆڕانکاریداو پشچوون  هر هب ه ل-ن هک ناد هوداکاری هوتنک و س ههیچ دواک هب ه ماو-ک  هی
  . ساتک دت هکار هوتنک کۆتایی ب هر دواک هه
سانی  هسک ک هموو ک هپش ه ی جیھان و کوردستان هوژمان هت هب هو گۆڕانکاری هئ

کی  هر چاوی خ هب هکانی ل هباش و خراپ هوڕۆ ئیش هئ. وه هگرت هکان ئ هکوردستانی هپارت
نھا  هت هک، ی کوردستان هگچک هش هو ب هکردنی ئپش ڕزگار می هرد هک س هک و هن، کوردستانه

گشتی  هکانی تر ب هپارت، ت هتایب هی خۆی ب هک هم و کوڕی پارت هکان ک هکانی پارت هندام هئ
تا  هه، وه هن هکانیان ڕاستبک هل هنھا ه هک ت هبوو ن هن ههیچ پارتک ئاماد ویش  هئ، دیت هئ
نین بۆ  هداب ئاماد هگ هئستاشی ، کتر هنیکردنی یکا هر هرب هر ب هب هشیان لبگیرێ ل هخن هڕ
  . وه هخۆداچوون هب
دار  هدروشمی بریق هناکرێ ب هواش هی کوردستان چ هیشتوو هپگ هتاز هو هو ن هئ
ناو تۆز و  هکان ل ههید هس و کاری ش هبورن و ک هالر ڕائ هکۆشک و ت هکان ل هرکرد هکاتکاس هل

، رکردانه ه س و هکا ل هکان ئ ههید هنجی ش هداوای ڕ هی هو هو ن هئ. ژین هخۆڵ و قوڕ و چرپاو ئ
کۆشک . کانی ڕگای ڕزگاری و ئازادی کوردستان ههید هکانی ش هت دایک وباوک ومند هتایب هب

، بینن هواتر ئ هخۆیان ڕ هکان ب هزان هروش و ن هشیش و د هو ماستاوچی و ک هرکرد هالری س هو ت
  . پویست نازانن هب هارتانو پ هبوونی ئ هر ه هه
، ندی پارتک هو هرژ هپناو ب هندی گشتی ل هو هرژ همی ب هرد هت س هڕووخانی سۆڤی هب
ش  هک هندی خزان هو هرژ هب، ندی خزانک هو هرژ هپناوی ب هش ل هک هندی پارت هو هرژ هب
  . کۆتایی هات هک هپناوی تاککی خزان هل
  هو پۆگامی پارت هی هکان دیلی پ هکوردستانی هارتموو پ هۆگامی هپو و هی هپ

  . ب هیی ن هو هت هبۆیاغ کردنکی ن هل هجگ، کانن هنیست هکۆم
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ئستا ب  تاکو هم ه هب، وه هبت هکان ئ هکوردستانی هڕووی پارت هڕووب هور هوڕۆ پرسیارکی گ هئ
  !مه هو

 ت دوو هتایب هب، ن هک هوی بن پیان ئ هرزینی ز هل هست ب هکان ه هکوردستانی هئایا پارت
ر  هرس هس هر پ ڕابگرن چیتر ل هس هکانیان ل هو و پۆگام هی هن پ هئاماد، که هالتدار هس هد هپارت
ت و  هس هو کۆنتۆلکردنی د هگاو هن کۆم هالی هل مان هرل هکۆنتۆلکردنی پ هوات! ؟گرن هڕاین
 :واته، ڕوا هئ هو هسات بۆ پش هب کار هکوردستان  ب هوکات هئ. وه همان هرل هن پ هالی هکان ل هپارت

ڕی براکوژی  ه ش:واته] کوستانان هدی برا چیتر هاوینان زۆر خۆش ڕانابورین ل هم همن و ح[ 
تی  هڕۆژه هوتن ل هندی ئازادی و پشک هب هم هبت هکوردستان ئ، کرێ هگۆڕئ هکجاری گۆڕ ب هی هب

ڕۆی مژوویی خۆیان  هک زله هت دوو پارت هتاین هب، کان همانکاتدا پارت هه ه ل، ڕاستدا هناو
  . فتاری نادیموکراتی هی و ڕ هند هگ هموو جۆر هه هل هو نه که هپاک ئ ن و خۆیان هست ناد هد هل

  :خۆیی کوردستان هرب ه ڕفراندومی س
  هک هپرۆس هک هی هپارتک ه هوێ پویستی ب هرک هس ی ڕفراندوم هی پرۆس هو ه بۆ ئ
کی دیموکراتی و  هی هی ڕفراندوم پۆس هپۆس. گرنگی پۆگرامی خۆی هر هشکی ه هب هبکات

ناو ئازادیخواز و  هنھا ب هک ت هن هی هپارتک ه هپویستی ب هبۆی، ئازادیخوازه
پ هئ، دیموکراتیخوازب هب ۆگرام هیل هک هو و پ داپراکتیک هی ئازادیخوازودیموکراتیخوازب .  

گۆڕین و س  هخۆمان ن هو هرون هناخی د هر ل هگ هزن ناکرێ ئ هوها م هگۆڕانکاری ئ
رازوی  هت هین ب هیک هن هبۆ مرۆڤی داناو هزن ک هشتی م هرد هی ز هک هکی هر هس هبناغ

  :واته فتارمان همان و ڕ هو هبیرکردن
  :ی باش هکرد، ی باش هگفت، بیروڕای باش
  ر هس هر بیروڕای باش ل هگ هئ، ی باشه هی باش و کرد هگفتی  هرچاو هس  بیروڕای باش

  . ب هنجامی ئ هی خراپ ئ هی خراپ وکرد هر ڕابگیرێ گفت هس
  . هاتووه هو هرپوتان هی دیکتاتۆری پ هبیرۆک هکان ل هنیست هی خراپی کۆم بیرۆکه

،  خوسایهنانی هچاویان ل، وه هن هوێ بیربک هنایان، لن همب هسانکی ت هکان ک هرپوت هپ
  سانکی  هک. بردرن هئ هخشت ههندرن و ل هکارئ ههاسانی ب هزۆر ب، ڕن هخۆشباو

ناوی  هبت ب هرست ن هلپ هسانکی ه هر ک هگ هست ئ هد هالت بگرن هس هتوانن د هوها چۆن ئ هئ
  . !سپنن هن و دیکتاتۆری خۆیان بچ هالت بد هس هالماری د هپ هو هرپوتان هپ

ڕنین و  هخۆشباو، نانی خوسا ناخۆن، وه هن هک هبیرئ، سانکی ئازان هککان  هپرۆلیتاری
کانی ژیانیان  هکی نائاسایی و کاتی پویستی هند هۆی هر چ هب هم ل هب، نابردرن هخشت هل
  . کی کورت هی هبۆ ماو هی هتی ه هیارم هپویستیان ب، ستداوه هد هل

  پۆلیتیکی جیھانی 
موو  هه هن ک هی هناگ هو هزلھز ئ هر هه هم تاک هب، جیھاندا هل هزلھز هر هه هریکا تاک هم ه ئیمۆ ئ
  . ب چۆکی بۆ دابدا هئ هو جیھان هئ، ریکایه هم هست ئ هد هشتک ل

  وێ هیان هئ هو هریکا نابن هم هڕووی ئ هئیمۆ ڕووب هکانی جیھان ک هور هگ ههز
   هک ئستا ل هرو هه، خۆیان هور لدو هالو هڕی الب هڕگای ش هل هریکا الوازبک هم هئ
. وه هی پوش هک هوت هچ ههۆی پۆلیتیک هب، وتووه هبان تیک هشی عیراقی عار هب هڤغانستان ول هئ
 ر  هب همان پۆلیتیکی بگرن هریکا ه هم هرۆککی تری ئ هند س هر چ هگ هئ
  ، وه هشت هو هئ هت ه هک سۆڤی هرو هریکاش ه هم هساکی تر ئ هند د هپاش چ هی هوان هل
  . واو بوو هدام ڕۆی پوش ت هڕووخانی س هب، وه هت هبوا پوشکی تر نای هو پوش هئ

ش  هک وته هشک هکانی ئ هن هتا خاو هه، ریکیه هم هک ئ هن هکی جیھانی هی هبالیزم پرۆس ه گ  
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  .  گۆکو هرو هوتن ه هقی پشک هر ش هب هیاندات هڕن وئ هپ هویان ڕائ هخ هل، وه هگرت هئ
کۆتاییدا خۆی خۆی  هل، کانی جیھان هموو دکتاتۆر هناوبردنی ه هبۆ ل هریکا دکتاتۆرک هم هئ
ش ناب چ  هس بب هک، کات هن هو کوشند هور هی گ ه رج هه هم هم ب هب، وه هخوات هئ
  . کانی هوتن هرک هس هکانی چ ل ه هه هل

ک  هن هکنیک هنجامی شۆڕشی ت هئ ،کی ئابوری جیھانیه هی هبالیزم پرۆس هی گ هپرۆس
  و  هرست هی زۆری ک هزۆرب هک هریکا نی هم هتاوانی ئ، ریکاییه هم هکی ئ هی هپرۆس

   هبووباو هریکاش کۆن هم هئ هر ل هگ هئ، وه هریکا کۆ بوویت هم هئ هتن ل هکنیکی پشک هت
 ستانی هد هم تاوانی جۆج پوش وکارب هب، وه هبوو هکی تر کۆئ هجگای هل
، ریکا هم هکانی ئ هندی هو هرژ هی ب هناو چوارچیو هن هخ هبالیزم ئ هی گ هپرۆس هک هریکای هم هئ
  ب هئ
و  هنا دواڕۆژی ئ هد، بالیزم هی گ هی پرۆس هناو چوارچیو هریکا بخرت هم هکانی ئ هندی هو هرژ هب

  . ت باشتر نابی هدواڕۆژی کۆمونیزمی سۆڤی هل هی هپرۆس
  ک  هن هکنیک و ئازادی ودیموکراتیی هتی زانست ت ه ئیمپراتۆریمی هرد هئیمۆ س

  وانبازان خۆی  هترین ئیمپراتۆری پال هور هگ، وانبازییه هتی پال همی ئیمپراتۆریی هرد هس
  ر  هس هوامبی ل هرد هریکا ب هم هر ئ هگ هئ. ریکا هم هستی ئ هر د هس هل هو هخوارد

  یدانه هم هبۆی ل هلقاعید هوانبازی ئ هپال هو هئ، لیزمبا هی گ هجیاتی پرۆس هوانبازی ل هپال
  . ر دۆڕانه هشی ه ههزب ب هریکا ب هم هئ هند هرچ هه، 
ل و ئبراهیم  گچکه هغدید مه ی که هوانبازیی هپال هب هلقاعید هریکا و ئ هم هی ئ هوانبازیی هو پال هئ

   هگزگل ل هک، چی ئه هوانی شاری کۆی پاله
  ی هک هو هدا ئاگادارکردن هگین هک هوان هپال، وه هبات هئ هک هوان هپال هل

   هفلیمکی ل هی ههۆلیود ه هنھا پویستی ب هت.  "!لم الده"  هک هگزگل
  . رکا هر د هس
  تکی  هئیمپراتۆری، م نیه هک هنگی جیھانی ی همی دوای ج هرد همی ئستا س هرد هس

  تی هروخاندنی ئیمپراتۆری. ی هبکش  هکانی ب هجـماو هپاش ب هن بروخنی و ل هبۆگ
نھا  هت، کرد هت هو ئیمپراتۆری هستی ئ هتانی ژرد همیلل هش ب هپشک تی هعوسمانی باشترین خزم

  . کانی توندتر کران هندیخان هو ب هو هی تری بۆ کرای هندیخان هب دوو ب هکورد ن
  سپن  هبان بچ ه عارناو هڕ ناتوان دیموکراتی ل هڕگای داگیرکردن و ش هریکا ل هم هئ
  ک  هند هۆی هر چ هب هل
ریکا جگای  مه ی ئه که دیموکراتیه، ی دیموکراتی نین بۆ پرۆسه هب خۆیان ئاماد عاره. 1

  . گومانه
   هبۆی. خشیوه هوان ب هوایی جیھانی ب هرمان هخوا ف هک، ب هی عار هو هبیرکدن. 2

  . وه هوروپا ناگۆڕن هریکا و ئ هم هموو دیموکراتی ئ هه هکانی خۆیان ب هدیکتاتۆر
  . سپ هچ هی ئابوری ئ هو هڕگای بوژان هل، سپ هنا چ هو ڕه ڕگای شه هدیموکراتی ل. 3
   هڕاست ل هتی ناو هڕۆژه هسپاندنی دیموکراتی ل چه، کا هریکا ڕاست ئ هم هر ئ هگ ه ئ

   هت هول ه دوچوار هی ئ هو هشان هو هه هویش ب هئ، کرێ هستپئ هد هو هکوردستان
  ت و  هدیموکراتی هک ل هی هنمون هی کوردستان و کردنی کوردستان ب هران هداگیرک
  . تی ئاسیا هک وتانی خواروی ڕۆژه هر و هوتن ه هپشک

   هزۆر هند هفتی کوردستان ه هن، با هریکا ئ هم هوها کورد کورنوش بۆ ئ هی ئ هبۆ پرۆس
  خۆڕایی ببا بۆ کورد هش ب هک هفت هموو ن هر ه هگ هئ، واو ناب هریکا ماب ت هم هتا ئ هه
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  کورد، نفال و کیمیاباران ناکرێ هکوردستان ئ هفت هو ن هی ئ هپار هچیتر ب، ر قازانجه هه
   هس هئاوی وان و ورمی ب

ی  که به عاره هعیراق هش به هب ل عاره هچونک، وها بکا هب ئ هریکا ناچار ئ هم هیان زوو ئنگ  دره
  . کا ری ئه ده

، ریکا بگونج هم هل پۆلیتیکی ئ هگ هچ تیۆری سۆسیال ئیمپریالیزمی کاوتسکی ل ه واپئ
  . بالیزم دژه هی گل هل پرۆس هگ هل هو تیۆری هئ م هب

  ندی گشتی  هو هرژ هسک نادات ب ههیچ ک هب هماوه هتوند و تیژ هند هبالیزم ه هالفاوی گل
   هی بگا ب هو هب ریسوابوون پش ئ هب، ت هتایبندی  هو هرژ هپناو ب هسرێ ل هپ هه
  ئستا قۆناغی گونجاندنی، ر چوو هس هت ب هل رووخانی سۆڤی هگ هل هو قۆناغ هئ، رام هم
ل  هگ هندی گشتی ل هو هرژ هک گونجاندنی ب هن هندی گشتی هو هرژ هل ب هگ هت ل هندی تایب هو هرژ هب
  ندیه هو هرژ هی ب هو ه دۆزینکی تر هی هوات هب، ت هندی تایب هو هرژ هب

  . کان هگشتیی هندی هو هرژ هی ب هچوارچیو هکان ل هتیی هتایب
  :ی زیندو ه وت
ی  هبس، ڕن هپ هڕاتئ، تدن هڕ هن هب، کا هرئ هچاوت د هو ل هخ هک هی هو وت هی زیندو ئ هوت

  ک هر و هه. با هوتنت ئ هرک هو س هر هب، کا هئ هرونت ه هد هئاگری شۆڕش ل
  :یه هو وت هئ
  پناو هری خۆی ل هموو شتک س هه پش هب ل هلیک ئ هم هوێ ببت هکک بی هر ی هگ هئ

دابن .  
  :ی مردوو هوت
، واری هزنی کورد هت ه هستی ک هک ماستاوکی خ هر و هه هک هی هو وت هی مردوو ئ هوت
  م ناوی پیرۆزی بۆک ئاوی زمز هرو هکان ه هشیش هک، وه هیگرن هکان ئ هماستاوچی هک
  ، ن هک هالی بۆ د هی ئ هبن و ه هرخۆش ئ هکان پی س هروش هد، وه هدۆزن هئ
  و  هک ئ هر و هه. با هو مردنت ئ هر هب، کا هرسام ئ هیاوی و س هکان خ هزان هن
  :یه هوت
رانی  هی داگیرک هندو بالور هکان پ هپارت هندامانی پۆلیتبیرۆی پارتک ل هئ هکک ل هی
  . تیرۆریست ناوی هنان هب، باتی برای کوردی هپاڵ خ هردستانی خستکو
  کی کوردستان  هنھا الی هی ت هو هر ئ هب هل، یی ل ناکرێ هگل هکورد هندام هوئ هم ئ هب
  . بین هئ

  :وروپا هریکا و ئ هم هکورد ئ
چ بترس  هی ئستای کورد ل هرکرد هب س هئ، نوسی خۆی بی هنی چار هب خۆی خاو هئ  کورد

مانی کوردستان  هرل هم جار پ هک هبۆ ی هی ک هو کات ئه! خۆیی کوردستان جاڕنادا؟ هرب هس
ک ئستا  هیاندن و هکانی ڕاگ هئامراز هوکات هئ، بوو هر ه هریکاش ه هم هدام مابوو ئ هزرا س هدام
و  هالماری ئ هپیانتوانی  هر ن هتانی داگیرک هول هد هتک ل هول ههیچ د، بوو ههز و خران هب
  . ن هی کوردستان بد هئازادکراو هش هب

  ترس داوای  هر ئ هتانی داگیرک هول هریکا یان د هم هئ هی کورد ل هرکرد هئایا س
، ترس هکورد ئ هی کورد ل هرکرد هس، زار نا هنا ه! ؟بکا ی کوردستان هش هو ب هخۆیی ئ هرب هس
دی برا چیتر ناتوانین هاوینان زۆر خۆش  هم ه حمن و{  هو کات هئ، ر کوردستان ئازادب هگ هئ
  :ش کردووه هنوان خۆیان ب هیان ل هو پارچ هش ئ هر بۆی هه. }کوستانان ڕابورین  هل
  رملی  هب هریکایی کاتی خۆی ملیان ل هم هن ئ هئستا پیان ئ هی ک هوروپاییان هو ئ ه ئ
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  م ویستیان  هب، ربی همسۆگی دواڕۆژیان  هو هب ئ هب، ک ناوه هترسی هموو م هه
  . وتن هرک هس هبۆی، ریانا زابوو هس هب
و تۆی  هخکی ئ هریکا بای هم هب ئ ه ی ئیسرائیل عار1967ڕی سای  هتا پش ش ه ه
  توان هئیسرائیل ئ هک هو هریکا ساغبوو هم هدا بۆ ئ هڕ هو ش هم ل هب، دا هئیسرائیل ن هب
موو هز و توانای خۆی پشتی  هه هریکا ب هم هئ هبۆ ی،  بپارزیریکا هم هندی خۆی و ئ هو هرژ هب

  . ئیسرائیلی گرتووه
کوردستان بترازێ  هم ل هب، دامی ڕوخاند هنستان و سإڤغ هئ هریکا ڕاوی تیرۆری نا ل هم ه ئ
ک بست خاک  س و یه ک که ڕاست یه تی ناوه ڕۆژهه هل هو کانیشه داگیرکراوه شه به هب
  . دیموکراتی هریکا بتوان بیکا ب مه ئه هک هنی
  ر خاککی سه هوت ی تری که که پیه، نکاو ناو زه هوت کی که ریکا پیه مه دام ئه ڕوخاندنی سه هب

  . و جووتیانکا هو ککیان بکشته ب یه ده، ڕاستدا تی ناوه ڕۆژهه هتوندی ب هاوتا ل
  کورد و ئیسرائیل

نھا مرۆڤ  ک ته نه، ری بژین سه هب ل تومانکیشیان ههش هب  مرۆڤ بن ئه هک ر جوله گه ئه
تا  ره بنه هستین ل له فه. ب ب نیشتومانی هه ڵ و باداریش ئه ب ئاژه بنیشتومانی هه ئه

تا  هه هو ره یبه خه هرکرد ل ده ربه ی ده که ئیسالم جوله، پش ئیسالم هکان بوو که خاکی جوله
کانیان  ته کوشتن وبین تانکردن و کردنی ئافره هل، کا ما پان نه هیچنه، ستین له فه
  . ن که و نیشتومانی خۆیان ئازاد ئه هی تیان هه سه وڕۆ ده ئه،  نیزه که هب

کورد پویستی ، کا ل یه گه له هی یمانکی ستراتیجی هه په هکورد و ئسرائیل پویستیان ب
ین  که داوا ئه.  یه فت وئاوی کوردی هه هن هئیسرائیل پویستی ب،  یه کنیکی ئیسرائیل هه ته به
  . ر خاکی باوک و باپیریان سه هو ڕنه کان بگه که جوله هکورد هک

  ریکا و تیرۆر مه کورد و ئه
ر بیانگری  گه ئه، ی تیرۆریستان بگری وسیرکرده ریکا خۆی نایه مه ئه هس پانوای ک که نده  هه

  ریکا مه ی ئه بودجه،  ڕاستیدا وانیه هم ل به، ی کۆتایی دت یاری مشک و پشیله
،  کتیکی ب هزه ته،  هزه کنیکی به ریکا ته مه ئه. وها درژخایان ناگری نگکی یه ری جه به

  .  کنیکی ب هزه ته،  هزه کتیکی به تیرۆر ته
 ی کوشتن و نرین واته هی تیرۆرب ر وشه گه ئه،  ی کورده وه رئه به هل هکورد دووچاری تیرۆر بوو

، خوا کردی.  توشی تیرۆر بووه هوڕۆ نی کورد ئه،  نیزه که هت کردن ب وتان کردن و ئافره
  . مان تیرۆر بووه ریکاش توشی هه مه ئه، بن الزن کردی، ریکا خۆی کردی مه ئه

دینکی تر  الحه جارکی تر سه هک هشت خواردوو رده و زه هئاوست هدایکی کورد سوندی ب
و  ن له کورد پتر بکه هشتیوانی لپب  وروپا ئه ریکا و ئه مه ئه هبۆی،  وه دایک نابته هل

  . ن که ئیسرائیلی ئه هل هی ک پشتیوانیه
  :واری کولتوری کورده

واری  ی کولتورهی کورده پوخته.  یه وه ته و نه رونی کولتوری ئه ده هک وات یه وه ته ر نه  ئاینی هه
  :کی ره مای سه ر س بنه لھسه  هتراوزن داڕژ شتی مه رده ستی زه ر ده سه له
  . } ی باش کرده، ی باش گفته، بیرورای باش{

  ، ب ی باشیش ئه و کرده هب گفت ر بیروتای باش هه گه ئه،  ی تره که میان تیۆری دووه که یه
  . ب ی خراپیش ئه و کرده هب گفت ر بیرورای خراپ هه گه ئه
ژر  هوتۆت ت ساڵ پتر که زار و س سه ی هه هواری بۆ ماو کولتوری کورده هند ر چه هه
ست  ده هی ل که کیه ره ما سه م س بنه رانی کوردستان به ستۆی کولتوری داگیرکه په ه په



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 7-2-2006 14:04 

7 

نھا  ته،  داوه کی تری نه یه وه ته هیچ نه الماری کورد په، دریژایی مژووی خۆی هب هبۆی،  داوه نه
.  بووه نه هور تکی گه نی ئیمپراتۆریه کورد خاوه هر بۆی هه،  بوونی خۆی کردووه هه هرگری ل به
، بۆ کورد هرزی ربه ک سه الیه همژووی کورددا ل هل هور تکی کوردی گه بوونی ئیمپراتۆریه هن
  . بۆ کورد هستی سات و بنده ی کاره مایه هو کی تره الیه هل

رچی  هه،   وایهزن الرکی زرینی مه ک کۆشک و ته ر وه واری هه  کولتوری کورده
  . الری خۆی بۆ دروستکردنی کۆشک و ته هرهناو ردکی لده به ههاتوو
پنج جار ، پاک و خاونی، بی عاره هن پاش کردنی ب هریمه زدان و ئه کانی یه ی ناوه بیرۆکه

ند  پاش چه،  رگرتووه شتی وه رده ئاینی زه ههتد ئاینی ئیسالم ل. . . ڕۆژکا هنوژکردن ل
  : ستکاریانه و ده له. ب ب ناکۆک نه ل کولتوری عاره گه ی له وه ک بۆ ئه یهستکار ده

م ئیسالم بۆ خاکی  به،  وه گته بوون بۆ ڕۆژ ئه ی هه رچاوه شتی سه رده ئاینی زه
ی پاش مردنمان  وه ر ئه به له،  ن خواوه الیه هخاک ل هک دروستکردنی مرۆڤ ل وه،  وه گته ئه
  .   ڕۆژهی ی خاکیش  رچاوه م سه به، خاک هبین ب ئه
ک  یه هبت ئه هردون و گه ئه،  وه قنته کان بته تۆمه موو ئه ب بتوان هه ر هزک هه گه  ئه

بوونی ژیانیش  هه،  دایه هجول هموو کاتک ل رد هه گه،  رد پکھاتووه گه هڕۆژیشل، ڕۆژ هپارچ
ند  بۆ چه هی کۆمپلکسه هو جول ڕانی ئهمردن گۆ،  یه و جوله کی کۆمپلکسی ئه یه شوه
  . تر کی ساده یه ند جوله ی بۆ چه وه شانه وه یان هه، تر کی ساده یه جوله

  . کرێ هۆی چاو و گ شتی ل تۆمار ئه هب هوای  هور ریکی گه مپیوته ک که ر وه مشک هه
  ب خۆی نه هل هردون و گه ر ئه گه ئه
  !ب هور ند گه ب خۆی چه ئه
، رمترب خراتر و گه هردان و گه له هستای و وه ب ئه ئه هردون و گه ستکردب ئه ر ده هگ  ئه
  !رمتر و خراترب ڕۆژ گه هل هوات
ب  هردون و گه له هستای و وه ر ئه گه ئه، } ب کۆتاییه هردون و گه ئه{ : نشتاین ئه ئه

  ! ب نیه نه هن رده و گه شکی ئه ب و به نه هکۆتایی
  :م ما ئه وه هل، ن ناسی دائه خوانه هی من ب و بۆچونه س ئه  کهر  هه
  . کا ستپئه ده هو پیرۆزیی زانینی ئه هکردن ل غه ده ی قه و کاته ک کۆتایی دێ له ر پیرۆزیه هه

  بیناسین  هنی هئم هخوا پویستی ب
  بیناسین  هی خوا هه هپویستمان ب هئم
ست و  لکببه همین ر زه و سه موو مرۆڤی ئه ی ههر بتو مرۆڤ بتوان مشک گه  ئه

و  ی دروستکردنی مرۆڤ له خشیه کانی نه کۆده،  وره رکی گه کۆمپیوته هبیکات
  .  وه جگای نابته هی وره گه هر کۆمپیوته
ک  نه،  هنیانه و نه بۆ زانینی ئه هکانی مرۆڤ وتووه که رنه سه له هه هل هستا زانای و وه پیرۆزی ئه

  .  ستا زانایه و وه کردنی زانینی کاری ئه غه ده قه هل
  سی پ دروست ناکرێ  مرۆڤ که، مرۆڤ هی دروستکردنی مرۆڤ بدات خشه ر خوا نه گه ئه

  ! کانی نیه هنیه وانی نه پاسه هخوا پویستی ب
  ! یه کانیان هه هنیه وانی نه پاسه هکان پویستیان ب چیه ساخته هنھا مرۆڤ ته

  :داروینی  که تیۆریه
و  ر ئه سه هم شت ل که یه هستای و وه ب ئه ئه، ستکردب ده هردون و گه ر ئه گه  ئه
دوای  هل، ب هوکار ی ئه پیشک یان پاشماوه هش ل وزه سه، خت ب دروستیکردب دره هک همین زه
تر و  ک گیانداری گچکه ند گۆڕانکاریه وانیش پاش چه دوای ئه هل، کان وره گه خت گیانداره دره
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ی مرۆڤ هیچ  ئمه هوات، ین ستایه و وه کانی ئه ی کاره ی مرۆڤ پوخته ئمه، ژیرتر
ی  پیشک یان پاشماوه هکان ل ورده هگیاندار. یمون ل مه گه له هوخۆمان نی کی ڕاسته ندیه یوه په
، ژیرتر دروست بکا هئم مرۆڤی له هستای و وه ئه هدور نی. دروستکراب هوران گه هو کار ئه
  . منین ک نیاندرتال نه ر وه ستین هه گۆڕانکاری بوه هل همئ

  بان ؛ واری وکولتوری عاره کولتوری کورده
، بیرورای باش،  واته،  یه شتی هه رده کی زه یه ک پشتر باسکرا بنچینه ر وه  کولتوری کورد هه

ک { : بان واته م کولتوری عاره به. ڵ درۆزنیش گه کردن له درۆنه، ی باش کرده، ی باش گفته
 نه به، التن  ڕفاندن و هه: واته} وفنانی به جن هفریودان، ل .  
،  بۆ کوردستان ڕفاندوویانه هڕاو گه کانی تری کوردستانی نه رکوک و ناوچه ورۆ که ئه

،  وه رکوک کورد ناتوان لیان بستنته که هریکا ل مه بوونی ئه هۆی هه ن به گه واتئه
  .  بانه کانی تر ئی عاره رکوک وناوچه که هوات

دژی  هو پکه هو سونن هشیع هو کات ئه، ر کوردستان بۆ سه هو ڕانه گه هو ناوچان چ کات ئه
خۆشی  هریکا ناکا ل مه ڕی ئه شه هئستا شیع، ن که ریئه تا ده ن هه که ڕ ئه ریکا شه مه ئه
  . اباوکوردستان د هکانی تری ل رکوک وناوچه رلوشینی که هه
   :بژاردنی نوان هه هرپشک کی ل کان سه ر بتو شیعه گه ئه
  . ب بکا ش حوکمی عیراقی عاره ب و شیعه تی خۆی هه وله کورد ده-1 
  . ک جاران وه هو ڕته دام بگه  سه-2

 مل : واته} ع االرزاق گع االعناق وال قگق{ : ب ئه عاره. بژری ئه ی هه وه ڕانه دام گه سه هشیع
رکوک  ر که سه چۆن ملی خۆیان له،  بانه کوردستان نانی عاره هوات، ک نان بین بین نه

  !ن بین ناده هب
ر  هه،  وان دروست کردووه ری یه مبه ر خاتری پغه به ی له و جیھانه  خوا ئه:ن ب ئه عاره

وان   بهش و جیھانه وایی ئه رمانه فه، خاکی ئسالم هبت ن ئه وان داگیریبکه خاکک ئه
، ن که وانئه خیان ڕه بۆ دۆزه، کوژن لک ئه یان خه بن وائه رمانه فه هو جیھان له هوات.  خشراوه به
  . شت هه به هچن ر خۆیان کوژران ئه گه ئه
تا  هه، بت ی برای عاره وه بیرکردنه هی وه ئه، } هیای خاو پراو خه{ ی کورد  رکرده ی سه ئه

  کوردستانئازاد ناب  برامان بب  عاره
  برا هدرێ نابم ب ئه تمھه ت ساڵ زاروس سه هه هپتر ل
  !برا هکی دوو گاجووت بووین ب فوه هچۆن ب

   
   } هو چینچکان تیبھنته هوێ ل یه ئه هوتی مازیان تیکه هل { :  کورد ئه

بن و نگری  بن هه هکانی ل عله ی پکرا نه نده وه ر ئه ب هه دام ڕووخاندن عاره کاتی سه ه ل
  .  وه ب خاون بووه عاره هکانی تر ل رکوک ناوچه که، رێ ددان بگری و هه هی ب که شۆڕه هکراس
، دۆڕاندبا کانی ترت نه رکوک و ناوچه ر که گه ئه، تن که ئستا دژی فیدرالیه هی ک بانه و عاره ئه
  . ردکو هبوون ب فتی کوردستان ئه خۆشی نه له، کوردستانی هنھا ب ک ته بوون نه ئه
ب  دام عاره هشتت پاش ڕووخانی سه، ریکی چی بووی خه هو کات ی کورد له رکرده رێ سه ئه
  ؟! وه ڕته بگه
 ؟! فتی ل نیه نه،  قین کوردستان نیه  ئی خانه! وه ڕانده بی گه ریکا عاره مه بی ئه هی وانه له

  !قین خانه هو ڕته یتوانی بگه ب نه عاره
  ؟! وه رگریه کانی تر وه رکوک وناوچه  که58ندی   بهڕگای وێ له ته ئستا ئه
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  ؟! وه چینچکان تیبینیه هوێ ل ته ه و وتی مازیان تیته هل
  !نی ر دانه سه بۆ ڕدن سمری له هخۆ بی ل هئاگات ل

مۆرکی  هفت  و نه رمیلک له ر به ب هه ئه، فتی خۆی ب نی نه وێ خاوه ر کورد بیه گه ئه
  ! فتی کوردستانه موو جیھان بزانی نه تا هه هه، ب هدی پوخوناوی الوی کور

  :گا دی برا تئه مه بی حه عاره هکوردان ل هنھا ل ب ته  عاره
دی  مه حه هل هک کی شاره خه هکک ل یه، شارک هفرۆشا ل تری بۆ نه هدی برا بار مه ڕۆژک حه

  } ؟بی بی وێ فری عاره ته ئه{ برای پرسی 
  بی بم  حاره هوێ فر مه  ئا ده:ووتیدی برا گ مه حه

  ؟یت ده م چیم ئه بیت بکه عاره هر فر گه  ئه:گووتی هک کابرای شاره
  . م ده ت ئه تریه هو بار  ئه:دی برا گووتی مه حه

  . ر که هحیمار وات، ترێ هب وات  حینه:کابرای شار گووتی
ئایا ، دی برایان پرسی مه هح هی خۆی ل که لکی گوونده خه هو ڕایه دی برا گه مه حه هک

  :ی گووت که که خه هدی برا ب مه  حه! کی باشی بۆ کردووه ی پاره که تریه هبار
  !بی بووم م فری حاره که تریه هبار همن ب، زانن چی ئه هبۆن ئو

 بوو س نه که، دی برا مه ی حه که گوونده هڕووی کرد هو که خیه هباری حوشتر بک به  ڕۆژک عاره
  ؟بی نازانی س حاره  که:گووتی هک ئاغای گونده، بی بزانی بی عاره رهعا
  . زانی بی ئه دی برا حاره مه نھا حه  ته:گووتیان هک کی گونده خه

  . ن  بۆن بانگی که:گووتی هک ئاغای گونده
 !نیشت ئاغای خۆت ته هر وه، د مه  حه:گووتی هئاغاک، خانی ئاغای دیوه هیشت دی برا گه مه حه هک
  !فرۆش ی چۆن ئه که خیه هبزان هبپرس هب و حاره له
  !ب  حینه:ی گووت که به عاره هدی برا ب مه حه

  . یشتم گه زمانی خۆی گووتی هیچ تنه هب هک به عاره
  ! حیمار:دی برا گووتی مه حه

  . بوو هتوور هک به عاره
د چاوت  مه  حه: گووتدی برای مه حه هب،  کار ترازاوه هکار ل هیشت ک تگه هک ئاغای گوونده

  ! پشته هزی ئاغای خۆت ل به خۆم نه ده
ب  تا کابرای عاره هه. . . . . . حیمار، ب حینه، حیمار، ب  حینه:دی برا گووتی مه حه هو کات ئه
  !ت ج هشت و هه ی به که خیه هبار
ر ووالتانی  به له ه ئم:یگووت دابوو ئه پشتی نه هستی ل تا ئاغای خۆی ده دی برا هه مه حه

 : الی ئاغای خۆی ئه هی ل وه ڕانه پاش گه، ین خۆیی بکه ربه ر ناورین داوای سه داگیرکه
  . ین خۆیی بکه ربه ب داوای سه ئه، نابی چیتر بترسین هئم
  !هلی جئه هران ب داگیرکه هوا کوردستان ب پشت ب ئه هر کوردیش ئاغای خۆی ل گه  ئه

  ؟!ین خۆیی بکه هرب بۆ ناتوانین داوای سه
دانی  نھا هاننه ک ته و نه هپیرۆز هست به م مه ی کورد بۆ ئه رکرده بوونی سه نه ه ئاماد-1 

  . و تۆقاندنی کوردستانیان هو تا سادکردنه هه، کوردستانیان
  ری خۆی له هموو شتک س هپش ه هب ل هلیک ئ هم هوێ ببت هکک بی هر ی هگ ه ئ

ناو دابنم س هب، پناوی ئ هری خۆی ل هس هنی هی کورد ئاماد هکردر ههو ئامانج هپ   
  کوردستانی خوارو هل هی هتیان ه هس هد هی ک هدرژ هو ماو هنا ل هد، دابن هپیرۆز

  م  هب، کرد هرخان ئ هت هپیرۆز هست هب هو م هوڵ و کۆششی خۆیان بۆ ئ هموو ه هه
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   هپیرۆز هست هب هوم ه ل-نگاوکیش بوایه هر ه هگ ه ئ-ی کوردستان  هو هجی نزیککردن هل
  پناوی هل. }کوستانان  هدی برا هاوین زۆر خۆشـمان ڕابوارد ل هم همن و ح{
  . کا ن هش هی کورسی هنداز هئ هب ت وسامان هس هشکردنی د هب
  . هاتبوو هڕی براکوژی کۆتایی ن هبا ئستاش ش هریکای ن هم هندی ئ هو هرژ هب
بۆ ئازادکردنی کوردستان  هتدار هس هد هو دوو پارت هن ئ هالی هنکی ستراتیجی لبوونی پال ه ن-2

ی  هو هخوندن هتی ون هول هبارودۆخی نود هپویست ب هپتر ل هپیرۆز هست هب هم هی ئ هو هستن هو ب
  جی داواکردنی  ه ل1991ک سای  هرو هه، و بارودۆخه هئ
  .  که ره که همماچ و موچکردنی س هو تن هخۆیی ک هرب هس
  .  پیرۆزه هست به م مه رخانکردب بۆ ئه و و پرۆگرامی ته ه په هبوونی پارتک ک  نه-3 

  :کرێ رونی داگیرنه ر ده گه ئه هکۆیل هناب ب هکۆیل
کی دژ  دوای یه هک ل ڕی یه شه هکورد ل،  ئیسالم کوردستانی داگیرکردووه هک هو شه ڕه هو ڕۆژ  له
کانی فریودابی  کورده هشیش سک ئیسالم که موو که پش هه هل، چ وا پئه.  راندایه داگیرکه هب

 !و جیھان ری ئه شتا په و هه هنیز خۆشی چوار ژن وکه هئیسالم ل هو بووبن ب
،  بردووه هخشت هکانیان ل کورده هرکرد بان سه ومیھره هور ناوی خوای گه هکانیش ب گله هشیش هک
رونت  ر ده گه ئه، توان داگیرت بکا خۆی داگیرکردن ئه هن، انکردنت هن، کوشتن وبین هنا ن ده

  . کرێ داگیرنه
دوژمن ،  وه بنه ک شادئه یه هرون و کولتورمان ب ده، ر ئاینی خۆمان مان بۆ سه وه ڕانه گه

، بن پ بنن هکولتورمان ل، ن خاکمان ل داگیربکه، زمانمان ببن هناوی خواو هناتوان ب
  :وا ین ئه کانیان بکه رمانه فه هرپچی ل ر سه گه ئه

  ؟!چۆن خۆمان بگۆڕین
زراندنیپارتکی نوێ  دامه هکا یان ل ستپئه ده هو کانه خۆی پارته وی ناوه ڕه په ه خۆگۆڕین ل

ی  کرده، ی باش گفته، بیروڕای باش: واته، زن شتی مه رده ی زه که کیه ره ما سه ر س بنه سه له
  . باش
پش  هخۆی ل وی ناوه یه ب په بات بکا ئه کی خه ته پناوی میلله هوێ ل ر پارتک بیه هه
، ری بوا سه یاسا و له هبیکات، ی دابژێ که ته ندی میلله وه رژه پناوی به هموو شتک ل هه
ڕۆن و  هب هک ندامانی پارته نھا ئه ک ته ی نه وه ب بۆ ئه ی کۆملکس نه که وه ڕه بتکستی په ئه

  .  یه چ پرۆگرامکی هه، وتوون دوو چ پارتک که ش بزانن به که نگیرانی پارته تاالیه هه ،ئاشکرا
  : وه ره بۆ سه هو خواره هی پارت ل پکھاته
  : که ندامی پارته ئه هتی بوون ب چۆنیه
ی  که که ڕه کانی گه ک یان کشه یه ری کشه سه ب بۆ چاره پۆگرامکی هه هسک ک ر که  هه

شونی  هی یان ل که ڕه گه هل هندامی شان ئه هتوان بب ب ونی کارکردنی ئهخۆی یان ش
  . کارکردنی

   
  :ک ڕه ی گه کۆمیته
کانی  ندامه نگی ئه ی ده کانیان زۆربه پرۆگرامه هپکدت ک هندامان و ئه ک له ڕه ی گه  کۆمیته
سندکردنی پرۆگرامی  هپاش پ،  ستھناوه ده یان شونی کارکردنی به ی که که ڕه کانی گه شانه
ی  که نه خاوه هنگی هناو ی ده زۆربه هی ک و پرۆگرامه ئه،  که هندامانی کۆمیت ئه
کانیان  ری و پرۆگرامه ده یاریده هبن کانی تر ئه ندامه ئه،  که لپرسراوی کۆمیته هبت ئه
تی  اویهی لپرسر ماوه هک جکردنی پرۆگرامه جبه هب، تیڤ رنه لته پرۆگرامی ئه هبت ئه
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جھنانی  کان بۆ به کانی شانه ندامه ن ئه الیه هل هی ک و ماوه ر له گه ئه. کۆتایی دت هک کۆمیته
ر  سه توان له ئه هک لپسراوی کۆمیته، بوو ج نه جبه هک پرۆگرامه هداندراو هک پرۆگرامه

نا  ده، ن کهکی تری بۆ دیاری ب یه کانی ماوه ندامه ر ئه گه ئه، وامبی رده پرۆگرامی به
رپرسیارن  به هک کان و کۆمیته کانی شانه ندامه موو ئه هه. بژردرت ئه پرۆگرامکی تر هه

  .  که جھنانی پرۆگرامه ک بۆ به تییه ر داواکردنی یارمه هه هل
  : ی شارۆچکه کۆمیته
 ن پرۆگرام بۆ سانکی خاوه کان که که ڕه ی گه لپسراوی کۆمیته هل هی شارۆچک  کۆمیته
نگی  ی ده ی زۆرینه که پرۆگرامه،  که کانی شرۆچکه ک یان کشه یه کردنی کشه چاره
کان پتر  موو پرۆگرامه هه هل هی ک و پرۆگرامه ئه، ستھناب ده ی به که کانی شارۆچکه ندامه ئه
کانی تر  ندامه ئه،  که لپرسراوی کۆمیته هبت ی ئه که نه خاوه، نگی هناب ده
جکردنی  جبه هب، تیڤ رنه لته پرۆگرامی ئه هبت کانیان ئه ری و پرۆگرامه ده یاریده هبن ئه

ن  الیه هل هی ک و ماوه ر له گه ئه، کۆتایی دت هک تی کۆمیته ی لپرسراویه ماوه هک پرۆگرامه
، بوو ج نه جبه هک پرۆگرامه،  که جکردنی پرۆگرامه بۆ جبه هکان داندراو کانی شانه ندامه ئه

کان  کانی شانه ندامه ر ئه گه وامب ئه رده ر پرۆگرامی به سه توان له ئه هک راوی کۆمیتهلپرس
کان و  کانی شانه ندامه موو ئه هه. بژردرت ئه نا پرۆگرامکی تر هه ده. ن بیاربده
  .  که جھنانی پرۆگرامه ک بیۆ به تییه ر داواکردنی یارمه هه هرپرسیارن ل به هک کۆمیته
  :ی شار کۆمیته
  . پکدت هی شارۆچک ی کۆمیته ر شوه سه ی شار له  کۆمیته
  :ندی ی ناوه کۆمیته
ن پرۆگرام بۆ  سانکی خاوه کان و که ی شاره لپرسراوانی کۆمیته هندی ل ی ناوه  کۆمیته
ب  ی ئه که پرۆگرامه، کانی کوردستان کشه هک ل ند کشه ک یان چه یه کردنی کشه چاره

مووان پتر  هه هل هی ک و پرۆگرامه ئه. ستھناب ده ی به که کانی پارته ندامه نگی ئه ی ده زۆرینه
ی  و پرۆگرامانه ئه.  که سکرتری کۆمیته هبت ی ئه که نه خاوه هستھناو ده نگی به ده
ری سکرتری  ده یاریده هبن کانیان ئه نه کان خاوه کردنی کشه بژردرن بۆ بۆ چاره ئه هه هک
ر  جھنانی هه هکان بۆ ب کانی شانه ندامه ن ئه الیه هل هی ک و ماوه ر له گه ئه.  که میتهکۆ

ر پرۆگرامی  سه توان له ئه هک ن پریگرامه خاوه، بوو ج نه جبه هک پرۆگرامه پرۆگرامک
ایی ر پرۆگرامک کۆت جھنانی هه به هب. ن کان بیابده کانی شانه ندامه رئه گه وامبی ئه رده به
  . ی دت نکه تی خاوه لپرسراویه هب

  :ی پارت رکرده سه
ن پرۆگرامکی  خاوه هسانک ک ندی یان که ی ناوه ندامانی کۆمیته ئه هی پارت ل رکرده  سه

نگی  ی ده زۆرینه هی ک و پرۆگرامه ئه، کانی کوردستان ستراتیجیه هستراتیجی بت بۆ کش
ی  و پرۆگرامانه ئه،  که رۆکی پارته سه هبت ی ئه که نه خاوهستدنت  ده به هک کانی پارته ندامه ئه
کانیان  نه خاوه ههناو کانیان نه نگه می ده که ی یه پله هبژردراون وات نه هه هک
کان  کانی شانه ندامه ن ئه الیه هل هی ک و ماوه ر له گه ئه.  که رۆکی پارته ری سه ده یاریده هبن ئه

رۆکی  سه، بوو ج نه ی جبه که پرۆگرامه،  که ی پرۆگرامهجھنان بۆ به هدیاریکراو
ن  که کانی شانه ندامه ی ئه ر زۆرینه گه بدات ئه هک ی پرۆگرامه ماوه هب هتوان درژ ئه هک پارته

  . درت باشترین ڕگا ئه هکۆنفرانس یان ب،  ڕگای کۆنگره هموو بیاردانک ل هه. ن بیاربده
گرێ  دابگی و ڕگا ئه هک ر پارته سه هست ب هیچ دیکتاتۆرک ده ه نادات بڕگا هو و په ئه ه وات
  .  که ناو پارته هزانان ل روش و نه ده، کاشیشان، کردنی ماستاوچیان هلالنه هل
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  : پۆگرام
  :خۆی کوردستانی خوارو ربه جاردانی سه -1

ر یان  گیرکهڕازیبوونی هیچ والتکی دا هخۆیی کوردستانی پویستی ب ربه  جاڕدانی سه
ڕگای ڕفراندوم و  هویش ل ئه،  یه پرسی کورد هه هنھا پویستی ب ته،  ریکا نیه مه ئه

ب  ئه، کراو ڕواننه ڕوانکراو وچاوه موو ڕووداوکی چاوه کردنی کورد وکوردستان بۆ هه ئاماده
  . کردن بۆیان کی کوردستان وخۆئاماده پش چاوی خه هک بخرت ترسیه مه هموو جۆر هه

بژردراو  تکی هه سه زراندنی ده کوردستانی خوارو و دامه هتی ل سه ده هشتنی فره  نه-2 
  الوی کوردستان بزان  هک : وه کانی کوردستانه موو پارچه کی هه ن خه الیه پکراو له و متمانه

  ڕژن  باتا خون ئه پانی خه گۆڕه له
   کانه  کورسیهک بۆ پاراستنی نه هبۆ پاراستنی کوردستان

ی  ر چار پارچه شداربوونی کوردی هه به هب، کگرتووی کوردستان زراندنی سپای یه دامه-3 
  . ب مرکی کورد ئه ناوی نه هب هو سوپای شکرک له ر له هه، کوردستان

مرد  پیره، ب پیرژن ئه هو بته نه هنفال کیماباران دووبار ی جارکی تر ئه وه  بۆ ئه-4 
  . کدا بکرن کاتی پویستدا چه لهومندایش 

  :ت ک هزکی تایبه ر وه هه هرگ ی هزی پشمه وه  مانه-5 
  . بوونی کوردستان هه هی کوردستان وات رگه بوونی پشمه هه

  دی کوردستانیان  هخات ی کوردستان ئارامی و دنیایی ئه رگه ناوی پشمه
  . تانهۆش و دی دوژمنانی کوردس هخات وری ئه ترس و نه

ن  ی کوردستان بده رگه کان نان و ئاوی پشمه کوردستانیه هب ستراتیجک دابندرێ ک ئه
  . تی کوردستان سه وتنی ده ک که کاتی په هل
 -7. ی کوردستان رگه کانی سوپای کوردستان و پشمه تی پویستیه تاسه سه ه دابینکردنی ل-6 

ریکا پشتی  مه ر ئه گه ران بۆ ڕۆژک ئه نده کوردستان هه هکردنی کورد وکوردستان ل ئاماده
  :ک ند هۆیه ر چه به ویش له ئه، ک ڕووی نیشتی تکردووین نه ئستا ته هتکردین ک

کانی  ندیه وه رژه به هب هی وپرۆسه مارۆدانی ئه گه، بالیزم ی گه ر ڕاگرتنی پرۆسه ر سه سه  له-إ
  .  یه و پرۆسه ی ئه چوارچیوه هل هدیانن وه رژه و به جی دابینکردنی ئه هل، ریکا مه ئه
بتوان  کورد  هک، ریکا مه  بۆ ئه ب هجگای متمان هوتۆی کورد ک نگکی ئه بوونی سه  نه-ب
  . نوان کوردان هتی ل کیه بوونی یه ر نه به له، رییکا دابینبکا مه ندی خۆی و ئه وه رژه به
هیچ ، ئاشکرا دانیپھنا هج پوش بجۆر،  م دایه نگی خاچی دووه جه هۆ جیھان لگ  ئه-ج
کوردیش ، کی سیاسی بوو یه له هه هو دانپھنان م ئه به، ی و گۆتنه له هکردی کی نه یه له هه
نگی جیھانی  کۆتایی جه هل هک همژنی له هند هه، دینیش کورد بوو الحه ئیسالم سه هل هشک به
دین و گووتی  الحه ر گۆڕی سه سه هد چووسورایان داگیرکر هنسی ک ره ڕالکی فه نه م جه که یه
ریکا  مه ئاشی ئیسالم و ئه رده نوان به هب کورد خۆی ل ئه. }! وه ڕاینه دین وا گه الحه ها سه{
بۆ کورد باشترین ، شتی پیرۆزی رده ی کوردبۆ ئاینی زه وه ڕانه رگای گه هویش ل ئه، رهن ده
  . ران کولتوری داگیرکه ه لواری ی کولتوری کورده وه بۆ پاککردنه هل هه
مان پرینسیپی دیموکراتی بۆ  ر هه سه التداران له سه مانی کوردستان ده رله لبژاردنی په  هه-8

  . ن پرۆگرام بن خاوه هبژردرێ ک لئه سانک هه که هوات، ندامی پارت ئه هبوون ب
ر چوار  مانی هه رله په هوات، ب مانی کوردستان ئه رله ست په ده ه بیاری ستراتیجی ل-9

  . ران نده و کوردی هه ی کوردستان پارچه
  ؟!تیان پبسپرین سه ده هی سک هه که هت چ بابه ه پویستمان ب-10
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   :ک ر وه هه هی هه هشاو رپرسیارو لوه سانکی به که هپویستمان ب
مۆسکۆ  هر لیدانی سو مه هربازی ل ری روسیا پشاندانکی سه یسه می ناپلیۆن قه ر ده سه ه ل

ر  رامبه به هیشت ڕاڵ کوتھوزۆب گه نه جه هک، ڕاڵ کوتوزۆڤی نه رشتی جه رپه سه هسازدا ب
{ و  رمانی گرتنی ئه ر فه یسه قه. ڕاندی ستی فدا ونه ی ده که ری شیره یسه قه
کی  ماشایه ته هرمان و فه می ئه وه هڕاڵ کوتوزۆڤ ل نه جه. رکرد ده} !! !ی شته هڕال نه جه
کی ناپلیۆن  رگی کۆپیه جل و به هر ل یسه قه هری ک وقی سه تا ته هه هو بنی پیه هری کرد ل یسه قه
  . بوو
ڕاڵ کوتوزۆبی  نه ر جه یسه کان قه روسه هڕا نه ت زۆری و داواکردنی جه ن و خزمه مه ر ته به له
  . ما سوپا نه هردا ول به
ناو  هکک ل یه هکان کرد ک روسه هڕال نه جه هوای لر دا یسه ر روسیا قه سه هناپلیۆن هرشی برد هک

م  به، ناپلیۆن هنگی دژ ب جه هی سوپای روسی بکا ل رکرده سه ن که ستنیشان بکه خۆیان ده
مۆسکۆ نزیک  هدوای ڕۆژ ل هش ناپلیۆن ڕۆژ ل و کاته له، م بوو و ب وه هی ب هود داواکه

ستان  که{ و گووتی  کان ڕاله نه جه ه لر یسه بوونی قهیهۆی توڕ هبوو هک هو بوه ئه
 { :ری گووت یسه قه هکان ب ڕاه نه جه هکک ل یه هو کات ئه. }؟ !نگ بکا ی جه رکرده سه هتدانی

  }  هی ک کس هه نھا یه  ته به
  ؟ کیه هس و که  کا ئه:ر گووتی یسه قه
   !نگ بکا ی جه رکرده توانی سه  کوتوزۆڤ ئه:گووتی هک ڕاله نه جه
ناچاری  هب.  وه بووه مۆسکۆ نزیک ئه هدوای ڕۆژیش ناپلیۆ ل هڕۆژ ل، بوو ر ڕازی نه یسه هق
ر ڕووباری  سه هماسی بوو ل ریکی ڕاوه خه کوتوزۆڤ هو کات له، دوو کوتوزۆبی نارد هر ل یسه قه
  . ڕکردن داری مۆسکۆ بۆ ڕۆژ به خته شه

و ب بۆ  با ئه همن هر ئیشی ب یسه ر قه گه ئه هر نی یسه قه ه من ئیشم ب:مدا گووتی وه هکوتوزۆڤ ل
  . ناچاری خۆی چوو بۆ الی کوتوزۆڤی هر ب یسه  قه!الم
ر ڕگای  سه هموو خواردنک ل هه، مۆسکۆ چۆلبکرت هبوو ک هو م بیاری کوتوزۆڤی ئه که  یه

ی  ارهم بی ر به یسه قه. جبھلدرت نرخ بۆی به هو شتی ب هو ڤۆدگ ناپلیۆن بسووتندرت
  . ناڕازی بوو کوتوزۆڤ

نگ  ی جه رکرده تۆ سه هئایا من بۆ مۆسکۆ چۆلکردن ڕازی بووم ک: کوتوزۆڤی گووت هر ب یسه قه
  . ؟!ی بکه

  ؟!م یان تۆ که نگ ده ی جه رکرده  من سه:ما گووتی وه هکوتوزۆڤ ل
  .  ناچاری خۆی کشاوه هر ب یسه قه
ر و  فسه کتر کوشتنی ئه ویه رخۆش بوون  سههۆی هی کوتوزۆڤی بوو ژیره هکتیک و ته ئه
ی بۆ  نده وه ر ئه ناپلیۆن هه. نرخ هوتی ب ستکه ر ده سه کانی ناپلیۆن له ربازه سه
  .  وه ڕته مۆسکۆ بسووتنی و بگه هل په به هو مایه
، رباز زار سه ت هه ش سه شه هل هنگ و جه نجامی ئه ئه. هرش کرد هستی ب کوتوزۆڤ ده هو کات ئه
هۆی  هبوو هسات و کاره ئه، نسای ڕه فه هو ڕانه ڵ ناپلیۆن گه گه رباز له زار سه ت هه هس
  . ناوچوونی ناپلیۆن له
  . ری گه ڕۆژنامه هواو ب ت و ئازادیدانی ته سه ر س ده ی هه وه ک جیاکردنه یه ه ل-11 
  . رگران رتیلوه ران و به رتیلده رتیلکاری و دادگاکردنی دزوبه هشتنی دزی و به  نه-12 
نووسینی ، ی زمانی کوردی وه پاککردنه، کگرتووی کوردی دانان بۆ زمانی یه  بناغه- 13 
، کانی کوردستان مه ناوی نه ههتد ب. . . کان و زانکۆکان قامه ک شه ڕه وناونانی گه، التینی هب
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سوفی  یله ی فهدین بۆ ناو الحه واری سه هه موو شتک گۆڕینی ناوی زانکۆ و هاوینه پش هه هل
  . ی خان که م و زینه زنی کورد خان یان بۆ ناوی مه مه
کی  یه موو ئابلوقه ری هه بتوانین به هجۆرک ک هکشتووکاڵ و درووستکردن ب هپدان ب ره  په-14

  . ران بگری داگیرکه
زانست  هپدان ب ره په، ک ندروستی خه ته هپدان ب ره خۆشی و په هشتنی نه  نه-15
ی  ره ده ناردنه، ران بشکنین ی داگیرکه بتوانین ئابلوقه هجۆرک ک هب، ی زانستی وه یکردنهوتاق

  . ران نده ی کوردی هه ر بودجه سه ک له قوتابی زیره
کوردستان  هکارهنانی ل کوردستان وهاندان بۆ به هل هرمای رچونی سه کردنی ده غه ده  قه-16
  . کا کانی کوردستان ئه ستراتیجیه کیه ره سه ئامانجهتی  خزمه هی ک کیانه ره سه هو پۆژ له
تیا  هی ک و ووتانه زگای ئه مان و دام و ده  رله ناو په هب بچت ران ئه نده کوردی هه-17
ڵ  گه ندیان له وه رژه به هبھنن ک هو ووتان ستانی ئه ده کاربه هی بوا ب وه بۆ ئه، ژین ئه

رانی  ڵ ووتانی داگیرکه گه کانیان له ندیه وه رژه به هل هاترخۆ زی ربه کوردستانی ئازاد و سه
  . ردستان که
دژی  هموو کاتک بۆ خۆپشاندان ل هه هک ڕکبخرێ ک یه شوه هب ب ران ئه نده  کوردی هه-18
ی  قازک بده هر دارکی ل گه ئه{ک قاز ر وه هه. رکوردستان الماردانکی دوژمنان بۆ سه ر په هه
  . }قینن  کانی تریش ئه هموو قاز هه
  . ران نده تی زانایانی کوردی هه کیه زراندنی یه دامه-19
  . واریدا وتاری کورده هکان ل دامیه سه هت هشتنی ئایه  نه-20
غدا و  تی به سه ڵ ده گه کانی کوردستان له ڕاوه گه نه ندی بینی ناوچه وه  په-21

  . تی کوردستان سه ده هب هو ستنه خۆبه
وکردنی یاسا  و پته هکان بۆ پوخت وتووه پشکه هستوری ووت یاسا وده هرگرتن ل  سودوه-22
ت  بواری مافی منداڵ و ئافره هت ل تایبه هموو بوارکدا ب هه هستوری کوردستان ل وده

  . هتد. . . وپاراستنی سروشت
و  م ئه به،  ۆکهواری ک ڵ مژووی کولتوری کورده گه له هک هی  ئای کوردستانمان هه-23

ڕووی  هنگی کوردستان ل ڕه هم واری و هه ڵ مژووی کولتوری کورده گه له هی ک دروشمه
ی  و داراشه ک ئه نه،  نگی سروشتی کوردستان بفونج تاوسه ڕه هم ئاین هه و فره هو ته نه فره
نفال کردنی  وکیمیاباران و ئه ورانکردنی کوردستان هو و داراشه ی ئه سایه له هبان ک عاره

ربازی  وانی سه ناوچه هب هگریس نه هو داراش چی ئستا ئه هک،  کوردستانیان کراوه
  . ! یه وه کوردستانه

  .  ی بانده ک گه نداوی تر وه و دروستکردنی به  هنداوی بخم واوکردنی به  ته-24
  . رگرتن سن بۆ ماف وه م که که کانی کوردستان یه سانی قوربانیه  که-25
،  یه کانیان هه رکی کورده مان ماف و ئه کوردستانن هه هکورد نین ل هی ک وانه ته و نه  ئه-26
  . خۆیان پکبنن هت ب توانن کۆمۆنی تایبه ئه
دوای خۆی  هل،  وای دوریوه ی پشه ئاکه هک هی و دایکه  مافی درونی ئای کوردستان ئی ئه-27
ی  ئاکه هک یه و مناه ش ئی ئه ی ئاکه وه دنهرزکر مافی به.  و دایکه کچی ئه هدرێ ب ئه

ی  وه رزکردنه پاش به. ی کورکه هدرێ ب ئه هو ماف دوای خۆی ئه هل،  وه رزکردیته وای به پشه
ب دوژمن بزانی  کی تر ئه یه واته هب. ر کوردستانا سه کرێ به ش ئه وا دابه پانی پشه گۆڕه هل

  .  وه کرته رزئه دستان بهکور هوا ل ی پشه و ئایه ر ئه هه
  


