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٢٢/٦/٢٠١٧

دەتوان ک،وە زیندووەیتو نمان ئرئو س موو بوارەکاندا رٶھ ل ،وەچ ب کردە وەچ
ی سرنجی دنیا و سرمشقی  جرگایشوە ببتمو لو تاکی ھکوتوو دروست بکات

مژووی ئمان تژیی ب پیاوی  زانا و ھکوتوو و ناودار،ئگرچی .نتوە و گالنی دنیا
. بس وەک دەن چم ب چقڵ نابت. شڕامنگزکی وەک ھیتلریشی برھم ھناوە

 عقنییی،الی ئمان  بۆ ژیان سروبری ئم خستش دەگڕتوە بۆ ئو جیھانبینیی
یھ.

. وتدا پکوە بستراوە٩سنووری لگڵ  ئمانیا وتک دەکوت ناو جرگی ئوروپاوە و
یورەی ھخی ستراتیژی گمانیا بایوتی ئکو ھ گپ .تم ودوای کۆتایی ھاتنی ئ

دوو ھیک لم دەوتانش  سر ب وداشڕی جیھانی دووەم،دابش بوو بسر دوو دەوت 
.جیاواز و ناکۆک ب یک بوونبلۆک و برەی  سیاسی، سرمایداریی و سۆسیالیستی 

ەی ئم ئۆردۆگای، ب درژایی  سیمبۆلی ھرە دیاری ئم دابشکراوی و رووبرووبوونو
دوو دەوتکی ل ،ک بناو  دی  نیشتمانی ئماندا رایان کشا و کم١٣٧٨دیوارکی
دوو دەوتی . کم ھبوو ١٥٦و ب دیوارەکی برلین ناوزەد کراوە ک ب تنیا درژاییکوتوە

ب ئمانیا رۆژئاوا و کل ھردوو برەکدا،ھژمار بۆ کرا و دەومند،بھز و پشکوتوو
.نئمانیای رۆژھت دەناسرا

شۆفی وەک گنجترین سکرتر ل تکۆمنیستی شورەوی ، گۆربا، پارتی ١٩٨٥مانگی ئازاری 
لگڵ دەستبکاربوونی ئم سکرترە نودا،سرەتای رەخن و .مژووی خۆیدا ھبژارد

،سیاستی زۆری نخایاند. گازندەیی ل سیاستی حیزب و سکرترەکانی پشووتر دەستی پکرد
راگیاند و ناسراوە،) سنۆست و پرۆسترۆیکاگال(گۆرباتشۆف،ک ب ڤیزیۆنی/ ن و نخشپال

سیاستی وتکی ب رووی جیھانی دەرەوە و ب تایبت ئمریکا و رۆژئاوای سرمایداریدا
ھت کوتن واوی ھی نکرد بوو، دەوتانی بلۆکی رۆژئم کزەبای،ھشتا بت. کردەوە



وای جیابوونوە و دامزراندنی دەوتی لرزە و شلۆق بوون و وتانی بتیک ھرر زوو دا
.خۆیان کرد و ب زووییش ئنجامیان دا

شتوانکی ھۆشیار و زیت بوونوە،ک ل ، ھر زوو دانی،DDR/دەوتی ئلمانیای رۆژھت
بدوای دەرفتکی گونجاودا،دەگڕان دیواری ناوزڕاو داڕمنن و ب دیداری نتوە و مژوو بوو 

.شاد بنوە و یکبگرنوە بشی رۆژئاواخاککیان،ل

سیاستمدارانی ئمانیای رۆژئاواش، زۆر لوەشاوان و لزانان و ئقالنی دەرفتکیان 
قۆزتوە، ل ھلومرجکی ئالۆز و پ ل کشمکشی ناوچیی و جیھانیدا، ل نوان وتانی 

گلترا و شورەویدا،دەستیان کرد ب کارکردن فرەنسا و ئینزلھز و خاوەن بیاری وەک ئمریکا و
.ل سر چند توەر و ب چند شوازکی جیاواز

ھونری یاریکردن لنو ئم ھموو الیندا،دەگڕتوە بۆ ئو شواز و میتۆدانی ئمان بۆ 
ل رگای ھر زوو ل ئمانیای رۆژھتوە،خککی. وویکگرتنوە ھیان بژارد ب

رۆژئاوا و ل رۆژئاوا،ھتن برەو سفارەتکانی ئمانیا ل پۆلۆنیا و چیکۆسلۆڤاکیاوە،
ل شارەکانی ئمانیایھاوکات . بوپڕی خۆشویستی و دفراوانییوە باوەشیان بۆ کردنوە

ب تایبت شاری الیپزیک، بردەوامرۆژھت،

ب سدان ھزار رۆژان دەچوون ".ئمین گل"شمی ل ژر درو،رک دەخراپیشاندانخۆ
.سرشقام و دی دەستدارانیان دەھژاند

لموئتی ھرکردایسژکارمانیای رۆژئاواش،بریکی )١٦/٦/٢٠١٧ـ ٣/٤/١٩٣٠(ت کۆلی راوخ،
ی فرانس میتراند و واشنتۆنی لندەنی ماگرت تاتچر و پاریسکاری دبلۆماسی و رازیکردنی

کردنی بوون،ب کۆمی لمالشوە خریکی دندانی گۆرباشۆف و دەم چور. گان و بۆش بوونر
و باشترین پوەندی گۆرباتشۆڤ لگڵ سرانی ئمانیای رۆژئاوادا ساز بوو.ئیمتیاز

خۆشویستی گۆرباتشۆڤ ھندە گورە گورە بوو،خکی ناویان نا گۆربی و لسر دیوارەکی 
وەزیری دەرەوەی سردەمی گۆرباتشۆڤ، ."سوپاس بۆ گۆربی"برلین دروشمکیان ھواسی 

ئدوارد شیڤاردنادزە،سروەخت ل وتی جۆرجیا لی قوما برەو ئمانیا ھت لرە ژیانی 
ین کرا و ڤیالی پ بخشرا،وەک پاداشتک بۆ ئو رۆ نرم و ئرنییی ل پرسی بۆ داب

ل نموونیکی براورد بمم .یکگرتنوەی ئمانیادا،لتک گۆرباتشۆڤی سرۆکی گای
حاتدا، سانک پش ئستا، پارتی یکتی شڕ و پشبکیان بوو لسر،لخۆ نزیکردنوەی 

لر باشترین جگاوڕگا ومحمود مشھدانی، ب ھریکیان ل دوکان و ھتارق ھاشمی و 
.بخشرا،کچی تا ئستاش ھر دژی خواستکانی کوردن

ل وتارکی لبردەم دیوارەکدا،گانی سرەکی ئمریکا ھات برلین و ڕۆنالد ر،١٩٨٨سای 
 ت،داوای لرلینی رۆژھب تداران کرد، دیوروو لدەسبروخ یان ئازاد ننارەککتو میلل

دیوارە :بریتی بوو لوەی ئو،ل رگای سرۆککیانوە ئریش ھۆنیکر،DDRوەرامی . بکن
.تا سد سای تر دەمنتوە



توانیان بدوای ئم پشھاتاندا، لگرمی کاری بوچانی کۆل و حکومت و وت و حیزبکی،
مل ئرزی واقیع بچسپین و نیار و دۆستکانیان ناچار بکن،ئیرادەی یکگرتنوە لسر

ب مرج .بدەن و پاسیڤ راوەستن و نتوانن رگری ل یکگرتنوەی ھردوو ئمانیا بگرن
ل یکگرتنوەی تاتچر تا سر ئسک دژ و فرەنسا نا بدڵ و ئمریکا ب گومان بوو

مان بیر ل ئایندەی خۆی دەکاتوە و ئمش  بیر ل ئ: ھر بۆی مژووناسکیان وتی.ئمان
.ڕابووردوویان دەکینوە

،ئیرادەی ئمانی دیوارەکی رووخان و نتوەی ئمان ب یکتر شاد بوونوە ٩/١١/١٩٨٩رۆژی 
ل ئامادەکاری بۆ یکگرنوەدا ،سالکی . و دەوت ھنگاوی کردەیی برەو یکگرتنوە ھنا

یان وەک جژن و رۆژی یکگرتنوە ئمانیا دیاری کرد و ب رەسمی ٣/١٠/١٩٩٠ی نخایان،رۆژ
بۆ خولکی ساڵ بوو لسر کار بوو،٨بوونوە ب یک دەوت و کۆلی راوژکاریش،دوای ئوەی 

.  ھبژردرایوەپاوانی یکگرتنوەتری چوارسای وەک راوژکار و

چقی ئوروپا دا مانادار و گرنگ و شایستی بۆ ئمانیا لناوژیان و شون و پگیکی ئیدی 
.بدەستھنا و جارکی دیک ئمان ب وزە و گوژمکی تازەوە ھاتنوە سر شانۆی جیھان

،سات و کات و شایانی باس وەلکگرتنساتی یمانداچرکو ئن ندەک دەنگی ،دایش، لھ
بۆ نموون ئۆسکار الڤۆنتینی سرکردەی سۆسیال .بۆ یکگرتنوەھبوو" نخر"ناڕازی و 
ب مرج ل لداوای یکگرتنوەی دەکرد،چیندا لگڵ یکگتنوە بوو،ل بنک دیموکرات،

.سایدا ئنجام بدرێ١٠پرۆسیکی 

ئو بم کۆل ئو سیاستمدار و سرکردەی بوو، چاوی نخفاند و بۆ تاک خولککیش 
ون ھر بۆی ل پرۆسیکی گورجوگۆندا و ل ماوەیکی کورتدا ب خ. پرسی ندای دواوە

کۆل .توانی یکگرتنوە بکاتزۆر شارستانی و دبلۆماسی و ھمنان،ڕشتن و کوشت و کوشتار،
ل ل تواوئو رۆژگارە بر ڕەخنی بەک کسایتی و نووسر بۆوە،لسر ئم ھوستی،

وانواوی ئدا چوون و ،تھ ر زوو بنھسنی دەکستا ستایش و پکۆل کوڕی .ئ واتک
مژووی نتوەی خۆی بوو،با چند دەنگکی لرزۆکی ناڕەزایش ھبوو،ئو توانی مژووی نوێ 

.بخوقن و بنووستوە

قونکردن و فرامۆشکاری ستنوەی ئو چرکسات مژوویی گل گرنگ بوو،شیاوی قونکوات قۆ
 ئیرادە،دەتوان کار لم کای دا ئمش تنیا سیاستمداری زیت و خاوەن ئزموون و ب.نبوو

نژوویی بخولقبکات و رۆژی م.

سای .یکی تر دەکیننموونبۆھر بۆ ئوەی ل کایی مژوودا بمنینوە،ئاماژە 
ی ھوی کودەتایک ل دژ،١/١٩٩١ا و ل مانگی ،گۆرباشۆف بوو،بسرەک کۆماری روسی١٩٩٠

ب ئازایتی بۆریس یلسنی گیرا و خرای زیندانوە،ل ئوە بوودرا،لالین کۆمنیستکانوە
وات گر .کودەتاچییکان گیران و ھوکیان شکستی خواردھلبژردراو،تازەسرۆک کۆماری

و تاقم م دەستو ئ وی ،بھاتایوە دەست،جتوتایکرملین بک تیان لوا ڕەوتی دەسئ



ەنگ ئمانیا ڕەرووداوەکان ب ئاڕاستیکی تردا دەڕۆیشتن و ئگری بھزیش ئوە بوو،
یتوانیباینوەیو شک،بنجام بداتیوە ئگرتن.

ش سپشنی ئچ،یساتو چرکژوو،ئم واتک کتی. دەڕوادێ و یر و ئازایو کارزانی ھون
وەیغارەوە،ئ ویتیدا بکگیت و سواری بیت و لک . بیگری و ڕامی بکن بازانیاخ

وە ببینی، بۆت بوەستونی ئیت و خوت بکلسوکتو تۆشھی ئیسراحماک باری ب
نخر ک شمندەفر کوت گڕ،ئیدی کس ناتوان سواری .ی خوڕیتلخۆتی ل بنی و

ئم ڕاستییش . ک ڕەوڕەوەی ژیان برەو پشوە ھدەسوڕی، نک برەوە دواوەبت،چون
.مژووی سرجم مرۆڤایتی نخشاندووە

،ک توانی گژاو و ئاگربارانکی شڕی ئتۆمی چاوەڕوانکراو و کۆم سرکردەیئوکۆل
بوو، ب ھونرەوە یشی داھڕەش و گرفتی دیکی گمارۆی ئمانیا و ئوروپا و بگرە جیھان

کۆل سرکردەی. بوو و کشتی یکگرتنوەی ئمانیای ب کناری ئارام گیانددەربازی
یکگرتنوە و ئندازیاری یکتی ئوروپا ئو کسی کۆتایی ب شڕی سارد ھنا و دوای 

مرجکی سخت و رچیی ئمانیا نھشت و ل ھلوم پارچپاەبسمارک بۆ جاری دوو
ی دۆست و شورەوی )ئمریکا و فرەنسا و بریتانیا(ل نو دوو برەی رۆژئاوایاردا،ھستی

نیئاکام بگ یاردا بتی  نکی .رۆژھردەمس ل ،کردەیدوای بسمارک دووەم سکۆل ل
ئاخر کۆل ھمیش خون و .ناسک و تایبتدا توانی سرکردایتی یکگرتنوەی ئمان بکات

.خیال و کۆنسپتی یکگرتنوەی ل دڵ و مشکدا بوو

 ر بۆییشتبوو،ھمان باش گژموونی ئز و توانا و ھھ ھاتووەش بوو،لرکردە لو سکۆل ئ
لتک یکگرتنوەی ئمانیا کاری لسر ئوەرکی تری ھستیار،کرد ئویش یکگرتنی 

یندەی ئوروپای ب یکگرتوویی دەویست،چونک ل نتوەی خۆی ب ئا.ئوروپا بوو
ڕادەفرموو،ک دەتوانن ببن شاسوار ل گۆڕەپانکی پان و برین و پشکوتوو و خاوەن پگی 

ئ تیدا،لکانی تری مرۆڤایوتسازی و ئابووری و دەستککگرتووداوپیشروپای ی.

ردووە،ئوا ئیمۆ بۆ یکمین جار ل مژوودا، ھر ئم ھوڵ و تایبتمندییی کۆل وا ک
پرلمانی سرامۆنی لسر ئاستی ئوروپا ل بری برلین ل / روڕەسمی مردنکت 

 وروپا،لبۆ ساز دەکرێگرستراسبۆئ.

وا گر لم کورت ئزموونوە سرنج ل سیاست و ئقتی سرکردایتی کورد بگرین،
نگکانی کنداو و رووخانی ی رابووردا،چندین دەرفتی وەک جدەیدەزانی ھر لم یک دوو

 راقی لتی عم و دەو٢٠٠٣رژ خشخاوەنی پرۆژە و ن دەست چووە،چونکدەر لھ دا،ب
.رگای سربخۆیی نبوو

کردەوە نامرۆیی و ل ھنووکشدا،دوای دەرکوتنی دەوتی ئیسالمی ناسراو ب داعش،و شڕ و
ییکانی ناوچک و ھاتن پشوەی دەوتانی جیھان ب سرۆکایتی ئمریکا بۆ ئاۆز



،کخاوەنی ناوچ تزی دیلی رزگار بکات و بفق کی نوێ بۆ کورد رەخساوە،خۆی لدەرەتان
. ئازادی و سربخۆیی خۆیقوارە و

ھیچ کچی دیک نابت،شمندەفر کوتۆت گڕ، ئیدی ئو چرکسات دەمک زەنگ لدەدات،
ناو پویست ئامادەییمان لزوو ھوی سواربوونی ڕووداوەکان بین ودەرفت لبار بدەین و

ب ھۆی ئازایتی رۆ قارەمانکانی نتوەکمان،ھروەک ل ئستادا،رووداوەکاندا ھبت،
رگشمڕڤانانیپکی ئامادەی بو شوە، بوونکانترووم سۆز و بو د یزمان ھھ

.جیھانیش سۆز و خۆشویستی بۆ کورد جووە و راستوخۆ ھاوکار و پشتیوانی ل کورد دەکن

ی رزگاری اندی خونی ملیۆنھا گشمردەی رئیمۆ جگ ل رگای سربخۆیی و ھن
ی کوردستان و سرفرازکردنی ملیۆنھا مرۆڤی کورد،چ رگا و چارەسرکی دیک لبردەم سران

گر بۆ سربخۆیی نبت، نرخی کاککی تپیوی ھرچی بکن و بن،. کورد دا نماوە
نابت و جماوەر و نتوە بر نفرەتیان دەدات و مژووش حوکمی قورس و گرانی خۆی دەدات 

.بسریان دا

ھر کس و حیزب و ھزک، کاری ب مرج و ب نیاز بۆ سربخۆیی نکات، خۆی 
وەدەفلیقتژوویی دەبتی مرپرسیاررووی بوە رووبتکی .نگایری ربگرتن چونک

پچوانوەی سربخۆیی وات خۆکوژی و ھبژاردنی بژاردەی ئنفال و کیمیاوی و تعریب و 
ناویانرماندا ھسران بژوو، داگیرکژایی مدر ی برەوەرییانموو کوو ھزان و ئراگو.

کوردستان بکات ک پویست ب دوودی،بیک دڵ و گیان،برژەوەندی بای لسر ھموو الی
ئمش بو مانای نایت،ک چیدیک خبات نکن و . دوا دروشمی سرەکی و چسپاوی خۆی

. واز ل ویست و داخوازییکان ل دادی کۆمتی و مافی ھاوتتی و دروشمکانی تر بھنن
ھروەک . شم و داخوازیان دەکون دوای قۆناخی سربخۆییوەنخر سرلبری ئو درو

یگرنگ گرنگتر ھ گوتراوە،ل.




