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و  رنج دابن، ئه ی سه) وست هه( ی پشووی  کانی دوو ژماره ته  بابهی وه ئه

 هزی  تر له وره زن، گه ماو هیوای مه  ته ، که وهووت رکه ی بۆ ده راستییه
... ن خه رده دی هاتنیان، خۆی تدا ده کان و توانستی به ربینی ووشه ده
  ڕنن و به په هیواو هومدیش تده  ت له نانه کانمان ته ودای خواسته مه
یادا، سنووری ب سنوور بۆ  ون و خه رمی خه هه ر، له ی زۆر خونه نده زه مه

 م به.. بینیندەون   خه به! ین؟بین ون ده خه... کشن خۆیان ده
  له. قن ماکانمان هه ته.  نین سته ی مشککی خه زاده. وان کانمان ڕه ونه خه

کانمان  بیره. ن ناده ر هه  سه وه سکه ندی ته وه رژه  ویستی و به-ماکی خۆ
و نا  ره مه یرو سه کی سه یه چه  بهدا و جوگرافیا-ی مژوو ناو بشکه له. نن سه ره
شون  ختن به نگ وه کی دره یه کهی و چر- هاوارکی نامۆکو به. ایی نینئاس
.  ستاوه رسام وه راکانی مژوودا سه ڕی کاروانسه ره سه  له دا، که و کاروانه ئه

  .با ئاشکراتر بدویین
  
زراندنی  ی دامه دا پرۆژه) وست هه( می  که ی یه  ژماره  له: بۆ بیر وه قسه له

 دوودا   ژماره له..  وه  مان بوکرده-ری کورد بیری و هونهکی رۆشن ئامۆژگایه
ڵ  گه لیی کوردستانی فراوان له کی گه یه ستنی کۆنگره ك بۆ بهواز بانگه
 دانان و  زانین پرۆژه ده. بی کوردی ده ی مژووی ئه وه ك بۆ نووسینه یه پرۆژه



..  رسیش نییهب، قو ر سانا نه گه واز نووسین کارکی ئه و بانگه رنامه به
زانین کورد  ده. کن  کاروانی مژوو راناچهنیا هاوارکردن  ته زانین که ده

ن،  یه  واناگه مه م ئه به. ورێ س پی ده موو که و هه ژاره  هه  قسه-نی گوته
ممان  که رکی یه و هیچی دی یان راستتر ئه ی رووته ر قسه  نووسین هه که
وسا  ئه. بیری زانستی.  بیر ینه ، بکه وه ی رووته ه قس  نووسین له  که یه وه ئه

  تی، به یه  کردارکی کۆمه  کردار، به ب به  خۆیدا ده  خۆی له قسه
،  وه  بۆشایی ئایدیالیستییه  له ی وشه وه بۆ ئه.  وستی ڕۆژانه و هه وه بیرکردنه

تی مژوو پ نگی مژوو، مانای مژوو، خواس  ده ب به  بیری زانستی، ده ببته
نگی مژوو ببیسین، مانای مژوو بزانین، خواستی  م ناشکرێ ده به. بکرێ

ر  گه ئه: م ژین، دووه ناو مژوو دا نه خۆمان له: م که ر یه گه ین، ئه مژوو تبگه
ر پشتر بیرکی   گه  واته....زانین وتنی مژوو نه رکه ی کارکردن و ده شوه

 و  مژوو، مژووی خۆمان وه  ڕگایه ب له ستیمان نهکی زان یه زانستی و ڕوانگه
ی بتوان  وه ب ئه  به لکی زیندو نییه ین، هیچ گه جیھان بزانین و تبگه

 ئاگاداری  لکی زیندوو نییه ، هیچ گه وه مژووی خۆی تبگاو لك بداته
  .ب  فرنه وه و لیه وه ینوسته نهب،  مژووی خۆی نه

  مان له که له ی گه له سه وێ مه مانه  ده ئمه: ارستانیکی ش یه چوارچوه
  وه الی ئمه  به واته.. کی مژوویی شارستانی دا دارژین یه چوارچوه

.  ك نییه ی چه له سه نیا مه تی ڕزگاریخواز ته وایه ته باتی نه ی خه له سه مه
الکی سیاسی ی چا له سه  مه..و هیچی دی ر نیه ی بوونی حیزبکی ڕابه له سه مه

موو شتك  هه ر له  به  که نه کی مژوویی زۆر الیه کو ڕۆیه به.  ڕووت نییه
ی  وه ست کردنه خه..  یه  شارستانی هه- دیمۆکراتی-لیی ڕۆکی گه ناوه
  ڕۆکه  ناوه کداریدا، ب گودانه  چه-باتی سیاسی  خه یی، له وه ته ی نه له سه مه
س و  ریت و هه ب، نه ده زمان، مژوو، ئه( ، ی که شارستانییه.  لتوورییه که
کانی  موو شوه تی و هه باتی چینایه یی، خه وه ته  نه-تی یه وتی کۆمه که
   فۆڕمکی له  ئاکامدا، خۆی له له)  وه ته وتی نه ستی و هه ربینی که ده

  ر له  بهیی ڕزگاریخواز وه ته باتی نه خه....  وه بینته  داڕاودا ده- مژوو-ررۆی
ش ناب  مه بۆ ئه.   یه-یی وه ته وتی نه موو شتك بۆ پاراستنی خاك و هه هه

  ینه هنکمان بخه موو ره ین و هه باتی سیاسی بکه ڕی خه نیا چاوه  ته ئمه
زانی، یان   ئستا کوردی نهر گه:  واته...  باته و خه هاتی ئه ر هات و نه سه

 ... وه ینه که  ده  رزگار بووین تۆه ، که یهیرنگ نگ: وتووب مان دواکه  که زمانه
،  وه نووسینه ، مژوومان ده وه ژنینه  ڕزگار بووین فۆلکلۆرمان ده که
 گۆش  ی کوردانه الیالیه مان به کانی تازه وه ین، نه خه بیاتمان پش ده ده ئه
  .  راست نییه م بۆچوونه هتد، ئه.. ین که ده



  کی سیاسی، داباو له یه له سه یی ئازادیخواز، مه وه ته باتی نه ی خه له سه مه
نیی،  )کانی دی ته  و بابه-زمان و مژوو( تی  یه ڕۆکی شارستانی و کۆمه ناوه

مانزی خه ڕۆکی سیاسی به  خۆیان ناوهئموو  هه. ..یین وه ته باتی نه ه
ب  کدار ده  چه-باتی سیاسی و خه یه وتی شارستانی خۆی هه هه: ك یه وه ته نه
ی بن و دوای بخاو  الوه ك به  نه-ی کاری خۆی مینه  زه  بکاته وتییه و هه هئ

تی زۆرمان بۆ  رفه  ده  ئمه! دوژمنی داواکا؟ ك داخوازی له یان وه
)  تگه(و   ئهش مه کی ئه ره ستمان داون، هۆی سه ده  له وتوون، که که هه

کدا  گرتنی چه  هه  له سیاسین هۆشیاری  وای داده  که  بوه وتووانه دواکه
ر هیچ  زان، گه ی خۆشی نه که ر زمانه ، گه رگه پشمه. س بێ و به رده خۆی ده

ی و ی سیاس و دوورییه ر چوارچوه ب، گه ی حای نهش که  مژووی وته له
   نیه وه ئه! ؟ هیڵ بن، گرنگ نی ته  مه الوه شی به که کانی کشه شارستانییه

ك مرۆڤی  یی وه وه ته باتکاری نه کردنی خه دروست!؟ سه  به مه ئه...  یه رگه پشمه
ی  وه ر له باتکار، به خه..  ناڕوا والوه  به-یی ته تی چه  ستراتیژیه کدار، له چه
ڕۆکی شارستانی و  زای ناوه  شاره واته: ب سیاسی ب کدار ب، ده چه

 پناویا   له ب که  له سه و مه  جیھانی ئه–ی مژوویی و جوگرافی و  چوارچوه
لك،   گهی خاکك، رگه  پشمه بته وساده نیا ئه ته... کا بات ده خه
 شۆڕش دا بووین؟  ندان ساڵ له چه سك یان تاقمك ك که ك، نه یه له سه مه
ند کتب  چه: م به! بون؟ زگای سیاسی و ئیعالمیمان هه ندان حیزب و ده چه
 کوردستاندا  ی رووناکبیری له ند بنکه ؟ جه وه  کوردی نووسران و بوکرانه به
مان  کو تازه  به-ك کۆن  نه-ی مژووی وه  بۆ نووسینه ند پرۆژه  چهبوون؟ هه

و پاراستنی فۆلکلۆر و میراتی  وه بۆ کۆکردنه)  مله حه(ند  چه! دارژران؟
ی سات نگ و کاره یی جه نامه گه ند فلیمی به چه! نجام دران؟ ییمان ئه وه ته نه

تتی  ی تایبه وه بۆ لکدانه) تیئۆری مژوویی( ند   چه! کوردستان گیران؟
لی کورد،  کداری گه باتی چه گاو قوناغی مژوویی کوردستان و خه کۆمه
ی  مله ند حه زران؟ چه دامه) نی جوتیاران نجوومه ئه(ند  ش کران؟ چه پشکه

س  ند که ت چه نانه ؟ ته خران-کان رك ی یهو سیاسی کردنی الد وه وریاکردنه
 ی سه ره  که  تا ببنه وه ری خۆیان نووسینه وه و بیره یادداشتی رۆژانه

می   وه وه داخه  به!کانی داهاتوو؟ وه ندی مژوویی بۆ نه و، په وه لکۆینه
شکی  ، روناکبیرانی کورد به ر هیچ گومانی نییه هه.. هیچ:  مانه موو ئه هه

  ، چوونه مه ی ئه وه م لکدانه به..  ر شانه سه یان لهه ) هیچ ( م تاوانی ئه
م  ستی ئه به ش مه مه ئه.  که ره خۆی گه ربه کی قووترو، باسکی سه یه وه ناوه
ی مژوویی  وه چۆن بزووتنه:  یه وه پرسیاری ئستامان ئه.   نییه وتاره
وتی  ین و هه  بکهند مه وه ڕۆکی شارستانی و بیری ده  ناوه مان به که له گه



  ه کی روناکبیری زانستی دا گه یه  بۆته لی کوردستان له یی گه وه ته نه
  !ین؟ بکه

  
  :ی ئازاد خنه بیری ئازاد، ره

 -تی شارستانتی یه باتکی کۆمه ك خه یی ڕزگاریخواز، وه وه ته باتی نه خه
  نرێ لهو ناتوا نه  الیه ربو فره  به  که یه ی هه و خاسته مژوویی ئه

.  وه تییه  ناو قابکی تایبه ناتوانرێ بخرته..  وه سکدا کۆبکرته کی ته یه جۆگه
ی  ووری زانستانهست ب یاساو ده کو ده توانرێ و به رچی بگومان ده گه

 -دا ممان لره که نگاوی یه هه..  بکرێ ه ی گه وه توانین و لکدانه
  وه قی توکداری ب کاکه ی زه  وشه  له واته..  بۆ بیر وه  قسه  له یه وه تنهگواز

   پرۆژه نیا به ش ته م کاره ئه. تی شارستانیی یه ڕۆکی مژوویی کۆمه بۆ ناوه
 خۆیدا  ش خۆی له م کاره  ئه چونکه. نجام نادرێ  نووسین ئه رنامه دانان و به

واو   ته، یان ساک و دوو ساڵ، ڕۆژك و دوو ڕۆژ  به کارکی مژوویی یه
کی کۆمه روه هه. نابیه ها کار ك و دوو که  ڕای که  به تی یهیان . س س
.  سه  بیری زۆر که پویستمان به:  وایه که. رام ناگا  مه ڵ و تاقمك، به کۆمه

ن  موو خاوه نگی هه ده. ك ن ڕایه موو خاوه ن بیرك ڕای هه موو خاوه بیری هه
و بیرو ڕاو  ی ئه وه ها بۆ ئه روه هه. و دسۆزكمو وڵ و هاوکاری هه هه. نگك ده
ن و ڕوخسارو  ند که مه وه هزو ده بهکتر  ڵ بن و یه  تکه  جیاوازانه نگه ده

کی  یه مینه  زه پویستمان به: ن ستنیشان که ییمان ده وه ته باتی نه ڕکاری خه
کتر   گوێ بۆ یه، بۆ گۆڕکردنی بیروڕا، بۆ گفت و گۆی روناکبیرانه بۆ ئاو ئازاده

کتر گرتن،  یه  خۆگرتن و له  له خنه  فر بوون، بۆ ڕه وه کتره  یه ڕاگرتن و له
تیی  بابهی  وه  بیرکردنه مه ب ئه  دایك ناب، به  له وه  قسه بیر له:  مه ب ئه به

مان  که له باتی گه  ناتوانین خه مه ب ئه مان، به ی ڕۆژانه  پراوه زانستی نابته
  ئمه:  وایه که....  مژوو ینه  بکه  جوگرافیاوه له... ڕۆك  ناوه ینه  بکه وه ه شو له
  تایی یه ره  سه رجه لو مه م هه موو شتکدا ئه  هه ر له ب به وناکبیر، دهوك ر وه
ر   گه...ین بکهست پ   خۆمان ده گرتن له خنه  ره ب به ین، ده م که راهه فه

کتر بگرن،   یه  خۆیان، له  له خنه بن ڕه  نه دهروناکبیرانی کورد خۆیان ئاما
رستی و گری سایکۆلۆژی و واقیعی   خۆپه لهکتر رادرن،  گوێ بۆ یه

توانن  بن، چۆن ده رزتر نه مان به که ه ی کۆمه وه وتوویی بیرو لکدانه دواکه
 و  وه لکدانه: توانن  چۆن ده!ك؟ نی خه ری کۆمه و ڕپیشانده  نموونه ببنه

  روناکبیر لهر   گه!ست بنن؟ ده مۆمان به تیئۆری مژوویی بۆ قۆناغی ئه
 -خۆشی ئازادی و   پروزی ژیانی مرۆڤ و مافی به ، به وه  مرۆڤه ڕبوون، به باوه

 مژووی  شك له  به توان ببته کا، چۆن ده ست پ نه ، ده وه ژیانی مرۆڤه
ر ڕوناکبیر  گه! ردوونی مرۆڤ؟ نگکی زیندووی ڕیرۆی گه  ده تی به مرۆڤایه



ی  موو مرۆڤکی ساده هه ژیا، له لدا، نه ناو ئازارو ئاواتی گه لدا، له ناو گه له
! ؟ وه کانه  مژوویی یه  ناو دیارده توان بچته ب، چۆن ده  فرنه وه یه که وته
  وهرچا  سه ن، به یه گه  خۆی پ نه وه خونته وام، نه رده ر روناکبیر به گه
کانی  نده مه وه  ده  تاقیکراوه ب له تی ئاشنا نه کانی بیری مرۆڤایه نه سه ره

ست  ده  زانستی به-ی هف لسه ب، تروانینی فه  فر نه وه النه مژووی گه
 و  وه کانی ژیان و جیھان ت بگاو شییان بکاته توان رووداوه هن، چۆن ده نه

  !؟ وه لکیان بداته
خش، چۆن ناوی روناکبیری پ  به سوت، چۆن روناکی ده نهر روناکبیر  گه
  !بینرێ؟ وا ده ڕه
 چراش، دنیا ڕوناك  تاقه.  تۆز ناکا  سواره  تاقه-نی  کورد گوته-م به

  یه وه ستم ئه به  مه.ی مژوو ناکش خشه کیش نه  بیروڕایه تاقه.  وه ناکاته
ی من  وه ئه... س  ڕاست ب و بهنیا بیرو ڕای خۆی پ  ته سه رکه ناب هه: بم
زی منیشدا  یشتن و حه ڵ هۆش و گۆش و تگه گه ی له وه ، ئه دم ب، خاسه به
ر  گه.  یه شه ه و هه ه کی ههوست  هه مه ئه.  ی بۆشه قسه: گونج نه

ریکمان خۆمان به هکی نه  ئه کمان،  که له مان، گه که وه ته ندام
ناو   له دا بنین، که و راستییه ب دان به همان بزانین، د که ه کۆمه
حوکمی جیاوازی  ، به وه که الیه حوکمی قۆناغی مژوویی له ماندا، به که ه کۆمه
کان و  سی بۆشته  که تی و تاکه یه کان و جۆراوجۆری بۆچوونی کۆمه وه نه
ۆرو ی جۆراوج  تگه، بیروڕاو وه کی دیکه الیه کان، له کان و دیارده له سه مه

نیا   ته مه ئه: ن یه تی بگه ، مانای دژایه رج نییه ن، جیاواز، مه جیاواز هه
نگی سروشت،  نگاوڕه ك ڕه روه  هه.خا ری ده تی ده یه باتی کۆمه خه
ند  مه وه  ده وه ته کان، ژیانی شارستانی نه نگی بیرو بۆچوونه نگاوڕه ڕه
  ....کات ده
  

  یه م وشه ئه.  یه  ههConsensusی   زمانی ئینگلیزیدا وشه  له:ییکۆخواز
ست  نگی سیاسیدا بۆ ده رهه  فه ن و له یه گه ده) وتنی گشتی رك که(مانای 

 تکای چین و  کار دێ که  به ندییانه وه رژه و بیرو به له سه و مه نیشانکردنی ئه
ست   ده پاراستنی خاك له:  بۆ نموونه... شدارن ڵ تیدا به گرۆکانی کۆمه

و  رده روه وتنی ئابووری، ئاشتی و ئاسایش، په ، پشکه ی بگانهدرژ
  .هتد.. کان وه یاندنی نه پگه
.. کار دنین  بهconsensusر  رامبه ی بهیی کۆخواز  کوردی وشه  به ئمه

.  موومانه یخوازین و ئامانجی هه موو ده ك هه  وه یه و شته ی مانای ئهیکۆخواز
یان مانای ویستنی کۆ ) ییی دخواز ر شوه سه  فاعل له بته  کۆ ده واته( 
  .  ژیانه وه  بوون و پکه وه تی، ویستنی پکه یه



) ی ئازادیخوازی ر شوه سه  لهobject   مفعول به بته دا ده  کۆ لره واته( 
ك  ی هیچ کۆمهیب بوونی کۆخواز  به. یه ی خۆی ههیك کۆخوازل موو گه هه
ی یزکۆخوا.  بژی وه که یه ڤ ناتوان به مرۆکی هیچ گرۆیه.. رناگرێ سه
...  که ل و کۆمه ر گه هه) وتی هه( ونی  ماو هه ربرینکی شارستانی بنه ده
فتار   ڕه ست بکا، یان هۆشیارانه ی هه وه ب ئه ت به نانه ندامك ته ر ئه هه

بۆ . کا ی ده گرێ و پراوه رده  ژیان وه وه رجی پکه لو مه ك هه ی وهیبکا، کۆخواز
   ناکا به وه پویست به: خۆ ربه تی سه سه ن ده ی ئازادو خاوهگالن
  مه ؟ ئه یه وه ته مای نه ی خۆتان فربن زمان بنه که زمانه: کانی بی نجه گه
ك  وان وه یی، الی ئه وه ته  زمانی نه چونکه. ب یر ده  سه وه الیانه به
  مه  ئه  نییه وه ویستییان به پ وایه  که  ئاسایی یه و، سروشتیدان ناسه هه
ی سیاسی و  له سه کو بۆ مه به. ییڕشتنی کۆخوازکی دا یه  بنه نه هبک

 - کی مژوویی ھاتوویه یش پك-یی کۆخواز وایه که. چن تی باتر ده یه کۆمه
 تا  وه  قۆناغکی مژوویی یه ك، له ، بۆ کۆمه وه که  کۆمه له...  تییه یه کۆمه

  ب له کانیشدا نه کییه ره  سه  بنه ر له گۆڕێ، گه  ده-مژوویی دیقۆناغکی 
رحاڵ  هه به. وێ که کارهنانیدا، گۆڕانی ت ده و به وه ی لکدانه ماناو شوه

.  کردووه رمان دروست نه کی کاریگه  یه-یی کۆخواز-ك کورد، تا ئستا  وه ئمه
ن و   مژوویی هه-تی کی بابه یه شوه کانی کۆخوازی به ره و پکھنه موو بنه هه
ربینی  ی ده  چوارچوه ینه  کۆخوازی بکه یه وه م پویستمان به به. کاردان له
فتارو  ی وتارو ره مینه  زه ینه بیکه.. ین ی پ بده ره ییمان و په وه ته وتی نه هه

 دوای  م و بگره که ڕی جیھانی یه ت تا دوای شه نانه ته. مان کرداری رۆژانه
ریدا  گهت شیره کی عه یه  چوارچوه رد لهی کویمیش، کۆخواز ڕی جیھانی دووه هش

   بووه وه نیا ئه  یا خکی کورد ته ستی تیره به مه:  ، واته رخستووه خۆی ده
:  وه دا بیرکاته و سنووره ی خۆی بپارزێ و له که کانی تیره ندییه وه رژه به

یی خۆی فراوان  وه ته  و بۆ ئاستکی نهت شیره  عه  به ت بووه ی، تایبهیکۆخواز
ی یرجی نوی کۆخوا ل و مه مۆمان هه قۆناغی مژوویی ئه.  کردووه نه

نووسمان،  مان، ژیانمان چاره که له موو شتك گه هه ر له درووست کردوون، به
ناوبردن و  ی له شه ڕه ژر هه له: ختمان تیمان، خاك و ئاوو دارو درهو هه

ستی  رهه به.  ناکا وه  بیرکردنه  پویستی به مه ستی ئه رهه به. دان وه تواندنه
  تایی یه ره  سه-یی ریزه کی غه یه وه  کارکردنهناو بردن رگ و له ی مه شه ڕه هه
 ئاستی  ر له ر هه گه ئه:  واته که.  یانه ریش هه وه ك و زینده ت روه نانه  ته که
ت و  رامه اراستنی ژیان و کهب بۆ پ  ده وه ینه یوانیش دا بیربکه حه

تای کۆخوازیمان،  ره م سه که ب یه ، ده وه لره.. گرین نگاو هه مان، هه که خاکه
: ش سته به م مه بۆ ئه.. ستین وه ی دوژمنان ده شه ڕه ر هه رامبه چۆن به: ب وه ئه



  که شه ڕه هه.  یه وه ست و هۆش و بیرو لکدانه کارهنانی هه  به پویستمان به
  ن؟ کانی کامانه ن و دوورییه ؟ الیه ؟ چۆنه چییه

) خانی( ی ) م و زین مه ( ك له ر وه  هه-لی کوردستان تی گه وایه ته بیری نه
دژی ) رد الفعل (  وه ك کاردانه موو شتك وه  هه ر له نون، به زندا خۆی ده مه

  وه م ڕوه  له. دایك بووه  له ی بگانه وه وساندنه تی داگیرکردن و چه سیاسه
تی  وایه ته ربینی بیرکی نه  بۆ ده النی ئاسیا بووه نگی گه  پشه لی ئمه گه

ڕۆکی شارستانی و  ی ناوه زانه گه ن و ره و الیه  و دیاریکردنی زۆر له-وتو پشکه
) خانی(چ .. هنن  خواز پك دهوتن یی پشکه وه ته ی نه وه تی بزووتنه یه کۆمه
  ربیوین که یان بۆ ده و راستییه گر، ئه ی قادری کۆیی ئا ههوو ج حاج پشه
یشتن و   بای، پگه ره ربینکی هه ، ده هیك نی نیا چه یی ته وه ته باتی نه خه
،  یی یه وه ته ی نه وه تی و شارستانی بزووتنه یه ڕۆکی کۆمه  ناوهندنی سه ره په
وتی  لماندنی هه و سه وه یی و ژیاندنه وه ته کارهنانی زمانی نه به
و  وه رژته کوردی داده  به م و زین، بۆیه خانی داستانی میللی مه. یین وه ته نه
  :ی وه کانی بۆ ئه تییه وایه ته  نه  ناواخنی بیره یکاته ده

  کراد بژتن کو ئه لق نه دا خه
  س و بنیاد تن، ب ئه ب ماریفه
   جورجان تا ڤه ب حه ره بفکر ژی عه

  .بیھی بورجان  شه  بوویه ییهنجکرما
ی  وه ری بزووتنه وهه ی جه کانه یشتنی وردو زیره  تگه ش له) حاجی(

  :کا  هاوار ده وه یی یه وه ته نه
  یزان ی بابی نه ر کوردێ قسه گه ئه

   بابی زانی ق دایکی حیزه ققه موحه
  کداری که هباتی چ ی خه و پرۆگرامه  له هی جیا نی یی یه وه ته  نه رجه م مه ئه

  :کا ستنیشان ده مانی ده که له حاجی بۆ ڕۆنی گه
  نگ ب ده ن به گبیر بکه نگ، ته  ههکو ن وه جۆش بده

  نگ و هاوان ن، تۆپ و تفه یاکه نگ په سبابی جه ئه
  
کانی  تی کوردیمان چوارچوه وایه ته بیری نه، کورتی  کوردی و به به

، مان که دۆڕانی خاکه نه: دیارکردووینکی تئوری بۆ  یه  شوه کۆخوازییان به
وتی  و هه وه و بوژاندنه وه ستی، ژیاندنه و ژرده وه کردنی توانه قبوڵ نه

باتی  ی خه کانه م و زیره رده کی هاوسه یه رنامه ییمان، دانانی به وه ته نه
هیچ  ..ن که واو ده کتر ته ستراون و یه  به وه کتره یه موو به  هه مانه ئه: کداری چه

تی،  یه ی کۆمه پلهو شون و  وه  جۆری بیرکردنه ، ب گودانه کوردك نییه
  یی ڕزگاریخوازو رۆیه وه ته ی نه وه ری بزووتنه وهه  جه  به مایانه م بنه ئه



ی  وه و کرده وه ب بیرکردنه ده.  هیس نی  به مه م ئه به. زانن  نهی که مژوویه
و  ی ئه  چوارچوه واو توانستمان، له تمان، تهوس وڵ و هه مان، هه رۆژانه

  .کار ینه هدا بخ کۆخوازییه
و ستراتیژی  کو ئه ، به ست نیشانکردنی ئامانج نییه نیا ده ی تهیم کۆخواز به

. کرن چاو ده  ره و ئامانجانه ی ئهدی هنان  بۆ به  که شه و ربازو بۆچوونانه
 خاکی   له وه که یه ك کورد به وه:  یه وه  ئه و ئامانجانه ری ئه وهه واتای جه

خۆمان شان ست بژین و شارستانتی  ربه ك مرۆڤی ئازادو سه خۆماندا وه
النی دنیا  موو گه مان و هه که النی برای ناوچه  گهشانی شارستانتی به
ی خۆمان  ێ ماف و رزی مرۆڤانه وه مانه  ده  ئمه  واته.ین پبده ره په

 خۆمان رزی  ست بنین که ده  به م ئاکامه توانین ئه چۆن دهم  به. لمنین بسه
ین، خۆمان  که فتار نه کدیدا ره ڵ یه گه  مرۆڤ لهك ب، خۆمان وه خۆمانمان النه

گرین، خۆمان  کتر نه  یه ین و گوێ له ده کتر نه یه مافی ئازادی بیروڕا به
ر گرۆو  زی ههی راستی و دسۆ  پوانه ینه که نه) ییکۆخواز(ماکانی  بنه
   له وه مرۆڤ به مان؟ که له ی ئازادیخوازی گه وه ک بۆ ررۆی بزووتنه یه سته ده
 زمان و گفت و گۆو  هۆشیش له.  یه  هۆش و گۆشی هه  که  جیایهیوان حه

(  جیاتی  له)  وشه(توانین   نه جا که. برێ رده  دهزموندا خۆی ئاوگۆری بیرو ئه
  وه کان، ئه رکردنی جیاوازییه سه یشتن و چاره کتر گه هی  هۆی له ینه بکه)  گولله

 یشتنی یشتن و تگه  پگه  له یی، مانای بوونی بۆشایی یه  ساده زۆر به
. ماندا وی مرۆڤانه ناو پست و که  له یه ی دڕنده وه ماندا مانای مانه مرۆڤانه

  ڕمان به اوه ب یه وه ئه) کۆخوازی( ی  کی دیکه ره کی سه یه  بنچینه وایه که
 ڕگای گفت و گۆی  کتر بگرین، تا بتوانین له کدی ب، ڕزی بیرو رای یه یه

کانی  ن و دیارده و الیه که ر قۆرت و گرێ کوره رامبه  به و ئاشکراوه ئازایانه
) کۆخوازی (  وه ینه ریان ڕوون بکه ماوه ستین و بۆ جه زتی بوه جیاوازی و ناحه
 -باتی مژوویی کی فراوانی خه یه  بۆته ینه ن و بیکهی هزی که بپارزین و به

  .مان
 المان  ، که وستکی ئایدیالییه  هه وه م بگومان، ئه به: وی مژوویی ڕه

 ئامۆژگاری   المان واب به کرێ، که رده سه  گفت و گۆ چاره موو شت به واب هه
کانی  ان واب بنچینهالم که... ب ر ده یسه  کارمان مه و پرۆژه رنامه و به

نیاو  ته بن و به ر ده ن و هه ر هه لین و هه زه ی شتکی سروشتی ئهیکۆخواز
کانی کۆخوازی مژوو  نه ماو الیه بنه! ن که وی مژوویی کارده  ڕه دوور له

ست و  به ڕۆك و مان و مه ی مژوویی ناوه وه وی بزووتنه ره.. کا دروستیان ده
یان   دهی سیاسی)  کارکرده(ك  خش وه به  پ دهری شۆشگرییان کاریگه

 مژوویش رۆی ی وه رۆی بزووتنه..  وه کاته ردیان ده زه مه جون و ده
باتی  تی خه یه ڕۆکی کۆمه کی دی ناوه واتایه یان، به..  تییه یه باتی کۆمه خه



ی  وه ر ئه هب نیا له  ته یی نییه وه ته باتکی نه هیچ خه..  یی یه وه ته نه
موو گرۆو  باتی هه  خه ر ببته کسه ن، یه هه) ییکۆخواز(ماکانی سیاسی  بنه
   ئاشکرا، له بهو مژوو  گومانی نییه.. ڵ کانی کۆمه و چین و توژه سته ده

  لماندووه ی سه وه ی خۆیدا، ئه وه بوه ها جار دووباره ده زموونی سه و ئه تاقیکراوه
 ن  هه تییانه  چینایه و تاقم و توژه مکی مژوویی دا ئه ر قۆناغ و ده هه  له که
کدا رك  نی فراوانی خه ندی کۆمه وه رژه ڵ به گه ندییان له وه رژه  به که

راستنی قازانج و ای، بۆ پ وه ر ئه سه کو سوورن له ن، به وێ و ئاماده ناکه
ڵ  وژمندا تکهڵ د گه ست له تی خۆیان ده و تایبه رستانه ندی خۆپه وه رژه به
ك  ب وه ر ده  هه  بۆیه. لمندراوه و سه کی مژوویی ساده  راستییه مه ئه. ن که

تکی  ك بابه ك وه نه.. رچاو  به ینه ی مژوویی بیخه ك دیارده راستی و وه
گومانی .  یه کاندا هه یاننامه ی کتب و به ڕه ر الپه سه نھا له  ته تیئوری که

ند  نیا چه دا ته کش لره  ئاوکی زۆر دهی که ویره و هه ه، قوو م باسه ، ئه یهین
  ر له یی به وه ته باتی نه ی خه له سه مه.  روو ینه خه کی ده ره کی سه تایه ره سه
 مرۆڤی ب خاك مرۆڤی  ، چونکهوسا مرۆڤ ئه.. خاك: ی له سه موو شتك مه هه

ی خاك  له سه  مه وه لره.  تایی ژیانه ره ی سه رچاوه خاک سه.  ب ژیانه
  یان به ژیانی  که یه و مرۆڤانه موو ئه وخۆی هه کی و راسته ره ی سه له سه مه
  ش جووتیارانن که وانه ، ئه ستراوه  به وه وییه  زه  واته- وه  خاکه م به که ی یه پله
م هنانی  رهه ی به رچاوه سه: خاك.  پك دنن وه ته  زۆری نه ره شی هه به

کی  یه  شوه نده یوه  په وه  خاکه ی به م هنانه رهه  به و شوه هئ:  سامانه
مھنانی  رهه  به  شوه  به که: کا م هنان درووست ده رهه کانی به ندییه یوه په
م  الندا، ئه موو گه  مژووی هه  له. تی ناسراوه گایه به ره  دهکانی یهیند یوه په

   ناکۆکی له  له  بریتیه که:  کی تدایه ره کی سه یهی ناکۆک م هنانه رهه  به شوه
م  رهه ن و به ده نج ده وی کشت و کایدا، ڕه  زه  خاکدا له ی له وانه نوان ئه

کی مژووی ب  ر هۆیه ر هه به له  ش که وانه  جوتیارانن، ئه هنن، که ده
  هیان ل وه  بۆ جیاکردنه مکدارانن که: ش مانه ن، ئه که وی و زاره نی زه خاوه
:  واریدا ناوی جۆرا و جۆریان ل نراوه ناو کورده لهك،  نی ئاسایی خه کۆمه
کی  یه ك دیارده  وه مه رچی ئه گه.... گ، ئاغا، خان، میر به ره گ، ده ك به وه

کدا  ر کۆمه نو هه وێ، له که رچاو ده ، بهالندا موو گه  مژووی هه گشتی له
  . یه تتی خۆی هه تایبه
ت   ڕه که یه ری ناکۆکی وهه  هیچ جۆرێ جه ، ب گومان، به تتیه بهو تای ئه

  .کا ش جوگرافیا دیاری ده مه ، ئه وه ناکاته
 روخساری  ری شون، واته وروبه ده: م که ، یه ست دوو شته به جوگرافیاش مه 

رد و بیابان، ڕووبار و  شت و هه وا، چیا و دۆڵ، ده فیزیکی خاك، ئاو و هه
رجکی  ل و مه  هه ی که و دیاردانه موو ئه هه. هتد..سامانی سروشتی،  رچاوه سه



مھنان و  رهه کی به یه  شوه رگرتنی جۆره م بوون و سه راهه تی بۆ فه تایبه
  .ن که کانی ژیان دابین ده دابینکردنی پویستییه

ی  ل هزانه ت و گه وه و ده ت ئه  نیسبه شونی ستراتیژی ووت به: م دووه
نی  الیه.  وه موو ووتانی جیھانه ت هه  نیسبه ور و پشتی به س و دهدراو
ی  وه  بزووتنه واته. کا یی مژوو دیاری ده وه ی ناوه وه بزووتنه: میان که یه

 ناکۆکی و موو  هه یی خۆی، به وه ته گای نه خۆی کۆمه ربه سروشتی و سه
  . وه کانیه تییه تایبه
ڵ   تکه کا، واته یی مژوو دیاری ده وه ره ی ده وه  بزووتنه:میان نی دووه الیه

بوونی   نه هشتا که ك وه ك، یا کۆمه یه وه ته ر نه تی هه بوونی مژووی تایبه
وری  و ده.. ی جیھان کانی دیکه ڵ و هزه  و کۆمه وه ته ڵ نه گه ، له وه ته  نه به
  . ندییه یوه و په ئه) ئیجابی( یا )لبی سه(

مان  که ه تی کۆمه بیعه  مژووی خۆمان و ته توانین له  ده و کاته  ئهنیا  ته ئمه
  ین، که باتی ڕزگاریخوازانمان ت بگه تتی و جیھانتی خه و تایبه
ییمان  وه ته باتی نه ی مژوویی خه وه  بزووتنهنی م دوو الیه کانی ئه ڕوخساره

ین و  خه ریانده ین و ده که رس ده  ده کی زانستی و وورد و همنانه یه  شوه به
وری مژوویی خۆمان  توانین خۆمان بناسین، ده وسا ده ئه.. ین گه تیان ده
النی  باتی ئازادیخوازی سۆشیالیستی گه وی خه ڵ ڕه گه ین و له دیاری بکه
  ر له  کوردستان هه  که یه و ڕاستییه  ئه هیی گومانی نی وه ئه. ڵ بین دنیادا تکه

تتی جوگرافی خۆی   تایبه وه تییه دانی مژووی مرۆڤایه رهه تاکانی سه ره سه
 خوارووی   کاتکدا بۆ نموونه له.  یه  و هه بووه  هه وه که نه ردوو الیه  هه له

ی ئابوورییان  که  جیھانی کۆندا، کۆه و میسر، له) یمیا میسوپۆته(عراق 
ش  م ڕووبارانه نی ئهکارهنا  و به نیل بووه و فورات و،  ی دیجله که ڕووباره

نیا بوونی   ته ، که زن بووه کجار مه زکی ئیشی یه وه ره  هه پداویستی به
ر، توانیوتی  مگه زن و زۆردار و سته مه) زی رکه مه(ندی  تکی نوه سه ده

  م دیارده ، خۆی له وه یه که  جوگرافییه  هۆی شونگه  کوردستان، بهدابینی بکا،
 ئاوی باران   دانیشتوانی کوردستان زیاتر پشتیان به. وه ته جیاکردۆ مژووییه

ڕگا و پاوانی  وه رد و باخ و له شت و هه  و بوونی ده مه ئه.  ستووه و کارز به
خۆ  ربه سه)  و هۆزکی تیره(کی  ند کۆمه ك چه واری وه گای کورده زۆر، کۆمه
می  مکی که رده سهتکدا،  هیچ کا  له بۆیه..  ر درووست کردووه به ڕوه و خۆ به

هز درووست  زی به رکه تکی مه وه ب، ده کان نه یی میدییه ست ساه شه
تی  سه  ژر ده کان له ی خ و تیره موو یان زۆربه  بتوان هه  که بووه نه

  . وه خۆیدا کۆبکاته
ش وای  مه ڕ و مات بوون، ئه خو کردنی مه ریکی به کانیش خه ی تیره زۆربه
 زاوزێ  یان به که ڕ و ماته کردنی مهداڵ زی گه تی له تایبه به ( میشه  هه کردووه



ڕگای  وه دوای له ، به" رمایه سه"تایی  ره کی سروشتی سه یه وه ك خبوونه وه
تی کردنی  ڕ و دژایه رجی شه ل و مه  هه میشه ش هه مه ئه.. ڕن نودا بگه

ك  یه  تیره ه ك یان کۆمه یه رهتیندێ جار  جا یان هه.  درووست کردووه
 تی سه  ژر ده کی تردا زاڵ ب و بیانخاته یه  تیره ه ر کۆمه سه تی به توانیویه

،  درووست بووه) میرنشینی( زۆر جار  مه  له ، که وه شکریی و ئابووری خۆیه له
نی کا  و هۆز و میرنشینه ڵ تیره گه  لهوتن ر سوح و ڕکه  به نای بردۆته یان په

  وه  ناوهی وه ك بزووتنه گای کورد هیچ کات وه  کۆمه م جۆره  به...دراوسدا
نگ و   و جهو بوون و جم و جوڵ  تکه میشه هه..  بووه و نهستا کی وه گایه کۆمه
یی تدا  تی ناوچه سه ناوچوونی میرنشینی و ده دان و له رهه را و سه هه
 بوونی زۆر   جنیشته میش، که ی شازده ده سهمی  ی دووه تا نیوه هه..  بووه

 مھنانی کشتوکای رهه وری به دی هات و ده  کوردستاندا به ری له هۆزی کۆچه
 ندی یوه واری زیاتر په تی کورده یه کانی کۆمه ندییه یوه پاند، په زیاتر خۆی سه

ك  تریاکی وه پهکانی  ندییه یوه په. گی بن به ره ی ده وه بوون، له) تریارکی په(
م  نگی جیھانی دووه تیش تا دوای جه گایه به ره کانی ده ندییه یوه ناواخنی په

کراوی کوردستانی ی کۆلۆنیا  پارچه تی له  تایبه ئستاس به.  پاراستخۆیان
  . ری خۆیان پاراستووه ژوورودا ماون و کاریگه

کی دینی   ئایدۆلۆژیهگیش به ره تریاکی ده کانی په ندییه یوه تی په ئایدۆلۆژیه
  تی له گایه به ره ده) وروپادا ڕوویدا  ئه ك له وه(رگیز  م هه به..  بووه

 و  یاندووه گه ك نیزامکی ئابووری، سیاسی، دینی خۆی پنه کوردستاندا وه
) دین ( بۆیه. لمن تی خۆی بسه هیزی رکه  تا مه بووه تی نه وه زگای ده دام و ده
 ڕگای نوژ و ڕۆژوو و  له) عبی شه(کی میللی  یه ۆژییك ئایدول زیاتر وه

) کی یه بنکه ( بۆته  و نه پاندووه  خۆی سه وه رافیاته  و خه فسانه داستان و ئه
تیدا  تی تایبه ندێ حاه  هه له.. تی گایه به ره تی ده سه  ئۆرگانی دهسمی ڕه
 خۆیدا   و دینی لهتی دنیای سه ردوو ده تك هه شیره ك عه ره  سه ب که نه

  . وه کۆکردبته
 و  مزی بووه نیا ڕه روی دین ته ، ده وه ندامان تیره ت ئه نیسبه وساش به ئه

ك  ره تریاکی سه تی واقیعی په سه و کردنی ده  بۆ پته دا بووه وه گرنگتی له
  به..  کارهنراوه یدا به که ندامانی تیره نووسی ئه ر ژیان و چاره سه  به تیره

  . بووه تی ئابووری سه پاشکۆی ده: کی دی اتایهو
  
  : سروشتیندنی سه ره په
رنج  کی دیاریکراو سه گایه ی کۆمه وه ی ناوه وه نیا بزووتنه  ته ر ئمه گه ئه
ندنی ئابووری  سه ره وی په  ڕه بینین که ین، ده ین و حسبی بۆ بکه بده

تاکانی  ره و درووست بوونی سه ره تی به گایه به ره تی قۆناغی ده یه کۆمه



خاك : کی ڕوونتر واتایه به. ڕوا دانی چینی بۆرژوا ده رهه داری و سه رمایه سه
 هۆی  بیته ، ده وه بته ی کۆده  زیاده و سامانه ئه.  ی سامانه رچاوه سه
  تی له یه کی کۆمه ند گرۆیه ی چه وه شبوونی کار و جیا بوونه دابه
 ئیش وکاری ئاڵ و  ریك بوونیان به  و خه وه هی کای کشت ومھنانی رهه به

ی  وه ك درژبوونه ، وه شارۆچکه: ش مه له.  وه ییه ل و ئیشی پشه ل و په گۆڕی که
ند  بوونی دابانی چهووا  و ته یشتنی شارۆچکه ك پگه الدێ و، شار، وه

.. ب ده درووست  وه یه تی رعه مھنانی زه رهه  به تی له یه کی کۆمه گرویه
یان  فسانه و ئه ئه: ی مژوو وه ندیی لکدانه کانی بورژوازیی و بوروناوه تیئوره

کانی  ندییه یوه  و درووست بوونی په رمایه ی سه وه  خبوونه  که پاندووه سه
!! ن وروپادا ڕووبده  ئه شیا له نیا ده ی تهزاس داری و شۆڕشی پیشه رمایه سه

   وزه وروپی له گاکانی نا ئه موو کۆمه التین و ههمریکای  فریقا و ئه ئاسیا و ئه
گای بۆرژوازی  دانی کۆمه رهه  ڕگا بۆ سه وهبو یاندا نه وه و توانستی ناوه

و  کی مژوویی بوو تا ئه  ئیمپریالیزم پویستییه بۆیه! ن خۆش که
  هوتووان گا دواکه و کۆمه رات دیاری بۆ ئه ت و به ك خه  وه ندییانه یوه په
م  ریش ئه روه ، زۆر مرۆڤی ڕووناکبیر و نیشتمانپه وه داخه به.. !!رێ به
دا   لره ئیمه. ن که  و قبووڵ ده یان ب پرس و گومان قبووڵ کردووه فسانه ئه
   تیئورییه یه له سه م مه  له ستمان نییه به  و مه مان نییه وه ودای ئه مه

الی   به ین که  ده وه نیا ئه ته..  بدوین نه  فراوان و قووڵ و زۆر الیه یه مژوویی
   بهدا داری رمایه کانی سه یاندنی بنکه  پگه وروپا له وتنی ئه  پشکه وه ئمه

النی ئاسیا و  ت و سامانی گه روه ی سه وه هۆی تانکردن و دزین و ڕووتاندنه
  یه ویی مژو م تان و برۆیه ر ئه هه!! مریکای التین ڕوویدا فریقا و ئه ئه
 تدا درووس و قاڕانه داری له رمایه ی سه ر بنکه ك هه  نه ش بوو که وره گه
 ناوی بردن، یان کز و الوازی کردن و  شبوو له ی هه وه کو ئه کردن، به نه

  ..دوایخستن
  

  :یی وه ره ی ده وه جوگرافیا و بزووتنه
 بوونی  بهنیا   ته ت واشی دانین که نانه  ته ر ئمه گه ر حاڵ ئه هه به

ل و  هه: داری جیھانی رمایه شکی گرنگی بازاڕی سه  به ند به تی ناوه ڕۆژهه
م بوون، هشتا  راهه داری فه رمایه کردنی سه شه دان و گه رهه رجی سه مه

ی گرتب هۆی  وه و ڕه شی ئه وه ندنی سروشتی ناوه سه ره ر په کوردستان گه
  .یان لگرت دنهن سه ره م په ئهیی ڕگای  وه ره ده

ری  شه  پاشکۆی جوگرافی و ئابووری و به شکردنی کوردستان و کردنی به دابه
یی جیا،  وه ته ی پتری دانیشتوانی نه ن ژماره تی خاوه وه ی چوار دهیلتوور و که

 پویستمان زۆر بۆ دوورتر  م ئمه به.  بوو  ڕێ لگرتنه کی ئه ره هۆی سه



 مژووی  کردنی جوگرافیا له کار  له انستانهزیاتر و ز..  وه ینه بدهئاوڕ
  :ین که رنجك تۆمار ده ند سه نیا چه دا ته لره..  وه مان بکۆنه که وه ته نه
ر  سه  و پکھنانی دانیشتوانی کوردستان له که شاخاوتی وته: م که یه

سینی  فیدراو یا تیره(ر  به ڕوه خۆی خۆبه ربه کی سه یه ه ند کۆمه ی چه شوه
  ندنی شارستانتی کوردستانی له سه ره ودای په  مه وه  کۆنه  له)ك یه ند تیره چه

م  که رچی یه گه..  سکدا ڕاگرتووه ئاستکی مژوویی دیاریکراو و ته
   لهگای کشت و کای  دروستکردنی دێ و کۆمه واته) دھاتی(شارستانتی 

و  ندنی ئه سه ره ، بام په داوه ری هه  کوردستاندا سه میسوپوتیمیادا، له
  یتوانیوه  و نه ستاوه  سنوورکی دیاریکراودا وه  له یه  دھاتی یه شارستانی

   کهیی دروست بکاشن بستن و گۆڕانی چه ره ان پهکی وا فراو یه شوه به
ندی بازاڕ و  تی نوه وه زراندنی ده دامه(و شارستانتی شارنشینی  ره به

نووسین و : تی وه زگاکانی ده  و درووست بوونی ده وره  گهی بازرگانی بنکه
 و  کانی دیجله ناره  که م جار له که  یه یه م دیارده ئه.. بوا) هتد..زا و  قه

د  که ر و ئاشور و بابل و ئه کانی سۆمه ودا شارستانتیه له:  فوراتدا ڕوویداوه
  .یشتوون هتد پگه..و

ڕاست و  ت ناوه نیسبه به) رووی میزوپوتیمیا سه(ان  کوردست وه ر ئه به له: م دووه
ك الدێ   وه وه یه کانی دراوس ته و دوایش ئیمپراتۆریه) میسوپوتیمیاخوارووی 

ر حسبی الدێ دروست  سه  شار له گومانی نییه.  وابوو وه ت شاره نیسبه به
ی  که کا و بازاڕه خو ده الدێ شار به.... ستن ده ره ژیا و په ب و ده ده
چۆڕن و بۆ ناو  مژێ و دایده  شار الدێ ده وه شه کی دیکه الیه له.  وه بوژنته ده

 .کش ڕایده Manpower ری شه ك هزی مرۆڤ به ك ئابووری چ وه  چ وهخۆی
  وام له رده کی به یه شوه  به وه  کۆنه ر له  هه  ئابوورییه  جوگرافییه م دیارده ئه
  ر به گه.   خۆی نواندووه هو وروپشتیه کانی ده  ناوچه ندی کوردستان به یوه په

) أستنزاف( داچۆڕان   دوو جۆره وه  مژووی کۆن و نوماندا بچینه ی به وورد
  :ین که دی ده به
نم و  تی گه  تایبه می ئابووری کوردستان به رهه  به واته:  داچۆڕانی ئابووری-1

   ڕاکشراوه وه  کوردستانه ی له ئاژهمی  رهه  و به ی دێ و میوه وه جۆ و دانه
  .وروپشتی کانی ده کان یان ئیمپراتۆرییه بۆ شارستانییه

وت و  ك نه ی خاوی وه سه ره  که وه ره ی سه مانه  له شدا جگه می تازه رده  سه له
  .هتد.. ئاسن

  : شه ش دوو به مه ئه): بشري( داچۆڕانی مرۆڤی -2
 ئاستی شارستانتی الددا   له ردستان که کو:ییر داچۆڕانی زانستی و هونه -آ

 تیدا ی سیانه  که  تاکه  و توانسته هره و به  ئه داوه ی نه وه ودای ئه  مه وه ته ماوه
   ناو خۆیدا بیانخاته له)  زاناوند رمه زان و هونه ك پیشه وه(ن  ده ده رهه سه



کۆچیان یتا  یتا په  په وانه  ئه ، بۆیه وه ریان بداته وه هره کار و پاداشتی به
کی  یه دا، دیارده لره..  وه کانی تردا تووانه  ناو شارستانییتییه  و له کردووه

 و  ن پشه خاوه. ین که ست پ ده  کوردستان هه تی به ت تایبه به یر و هه سه
ی  وه  جیات ئه له) تی  تایبه ورامی به جیجی و هه کی هه ك خه وه(کان  ته سنعه
 شار و  ك له کانیان بکێ، وه  دروستکراوه له ل و په کان و که هکی بچ شت خه

ن   شانیان داده یان به که ت و پیشه بوو سنعه ، خۆیان ده  باوهبازاڕی ئاساییدا
ر شاخاوتی  به  له ش گومانی نییه مه ئه!! ڕن  بگه وه کانه  دھاته و به
ی بازرگانی و بازاڕی  بنکهبوونی  یی و نه  و لك دابانی ناوچه که ووته

  رانه  و هونه ن پیشه و خاوه یان له زۆربه) جیش ره قه(ت  نانه ته..  ئاوگۆڕ بووه
دوو . ن و ووت بکه م ووت و ئه  شون ژیاندا ئه  ناچار بوون، به بوون، که
ج  ره ی قه رباره کی ده یه رنامه ریتانی به فزیۆنی به له وپش ته مه ساڵ له
   ئستا له ند که رمه جکی هونه ره  قه ه ڵ کۆمه گه کدا له  گفتوگۆیه دا له نیشان

، مھنانی باشترین مۆسیقا و گۆرانی میللی ناسراون رهه  به میسرن و به
 کۆچیان  وه  کوردستانه تدا له ڕه  بنه وان له  ئه کان ووتی که جه ره رداری قه سه

خۆ ..  بوون  میسر جنیشته ا لهڕاون ت فریقا گه ی ئاسیا و ئه  و زۆربه کردووه
و   ناوی ئه بهنیا چاوخشانك  وا ته لمنراو ب، ئه سه  شتکی نه مه ر ئه گه
   له ی کورد دا که سوف و مژوو نووس و شاعیرانه یله موو زانا و فه هه
ی  واره ، قه تیان نووسیوهش   زمانی بیگانه ی خۆیان داباون و به وه ته نه
  لی کوردستانمان به گه) ریی و ڕووناکبیری انی زانستی و هونهداچۆڕ(ی  وره گه

  .خا رده ڕوونی بۆ ده
خت خۆی  ندکی شاخاوی خه به ك مه  کوردستان وه:ییرباز  داچۆڕانی سه-ب
ك  ی چه لۆژی تازه کنه  درووست بوونی ته ر له تی به  تایبه  خۆیدا به له
  ، له بۆیه. ران پای داگیرکهکانی سوو  دژی هزه کی ب ئامان بووه یه قه

وروپشتی  کانی ده چاو ناوچه کاندا، کوردستان، له  مژووییه ی قۆناغه زۆربه
و  ر ئه به له... ر نگاوه تی هزی جه تایبه  به بووه ی هه وره هزکی مرۆڤی گه

 بۆ  و هزه  ئه  بووه وه موو کات چاویان له کان هه  ئیمپراتۆرییه تدارییه سه ده
 حوکمی  کی ئاسایی، به یه  شوه یان به..  کار بننندی خۆیان ب وه رژه به

دا  یی وه ته باتی نه ی خه وه ره ده وری خۆیان له  ده م هزانه جوگرافیا ئه
 پ شانازیترین  ن که که ان ئاشکرا دهکانی مژوو بۆم ڕه الپه.  نواندووه

رانی کورد  نگاوه باتی جه خه خون و  وی فارس و ئیسالم، بهوکانی مژ ڕه الپه
ریم  تی که رکردایه  سه ند به تی زه ك درووست بوونی پاشایه تۆمار کراون وه

ددین  الحه ییوبی کورد و صه یی ئه ماه باتی بنه  ئران و خه ند له خانی زه
، هز و مرۆڤی  وبانگ و دیارانهان ب م رووداوه  له جگه... کان لیبییه دژی سه

   کرێ گیراو، له ك جاش و به ك سووپای نیزامی چ وه وهچ تاك، ك  کورد، چ وه



م  موو ئه  هه له.. ن وه ڕاسته تی ناوه کانی خۆرهه  گرنگه  ڕووداوه پاڵ زۆر له
  دا، که یی وه ته کی نه یه  چوارچوه ریی کورد له سکه باتی عه دا، خه تانه حاه
خۆ ..  کردووه  نه ه خۆی گهستی ڕزگاریکردنی کورد و کوردستان ب،  به  مه به
 مانای نوی  بیی وه ته دانی بیری نه رهه  سه ر له می به رده  بۆ سهم ر ئه گه

   و بنکه ی ئه وه وا مانه تی و ئاسایی ب، ئهشئستا شتكی سرو
باتی ڕزگاریخوازی ئستاماندا  ی خه  چوارچوه ی داچۆڕان له یانه مژوویی

  ... یه کارکی شاز و نا ئاسایی
  

  کانی جوگرافیای کوردستان  باشهن الیه
  وه م ناب ئه به... کان ڕاکشا خشه  زینبه نه مان بۆ الیه نجه ، په وه ره سه له
  ته تی ڕواه  تایبه مان، به که  جوگرافیای وته ین که رامۆش که فه

  . یه  و هه بووه لک سوودی هه ی گه که شاخاوییه
ر  رامبه مان و خۆ ڕاگرتنی به که له ی گه وه  مانه وه هموو شتك  پش هه له -آ

ران بۆ  کانی ئیمپراتۆری داگیرکه شکره کی له  دوای یه ك له شاوی یه
  ی ئیستاشماندا، که مه رده م سه تی له  تایبه به..  وه گته چیاکانمان ده

م  کی ئه ترین چه ری کوردستان باشترین و تازه دوژمنانی داگیرگه
ین   ڕاستی شک نابه  دۆستکی به ، که وه دا تاقی کردۆته  ئمه یان له مه هرد سه
ین، هشتا   ناوبردن بکه  هرشی له رگری له ککی وامان بدات به چه

ستوور بۆ خۆمان   پشتکی ئه وه کانمانه خته رسه  سه  هۆی شاخه  به توانیومانه
ی   قه نیا بۆته ك ته  کوردستان نه بۆیه. نیین ین و چۆك دانه درروست که

 پناوی  ی له وتنخوازانه  پشکه و هزه موو ئه کو هی هه ئازادیخوازی کورد به
... ن که بات ده ندا خه تی نوه  خۆرهه  و سۆسیالیزم لهمافی مرۆڤ و ئازادی

ی  ت و قه وه نا و قه ك پشت و په ، وه ی شاخه کییه ره  سه وره م ده ر ئه هه
تی   تایبه کی شیعری کوردی به ره تی سه  بابه  ببته ن، وای لکردووهما که له گه

  ..شیعری نومان
ودای   و فورات مه ناری دیجله ر که کانی سه  کاتکدا شارستانییهل-ب

کی بازرگانی  یه  بنکه ته  و بوونه بووه رفراوانبوونی زۆریان هه وتن و به پشکه
یی  وه ره کانی ده  جی کارتکردنی هزهوکاتیشدا زۆر ر له تی، هه وه و ده

 - 2.  وه کانه  الفاوی ڕووباره-1: هۆی  به  پتر بووهناوچوونیان لی له بوون و هه
و  نیا به  ته وره  زۆر شاری گه-3.  و ورانبوونیان وه ره زووی ده هرشی و غه

م  ، بهکان بوون  بازرگانییه ڕی کاروانه ره  سه  که ندووه یان سه ره  په هۆیه
  من، له یان نه وره م ده  ئه  گۆڕێ که کات ئاوگۆڕکی مژوویی وا هاتۆته

  . وه  پووکاونه وه خۆیانه



کی  یه  تا ڕاده تی سروشتی، شاخاوتی کوردستان وای کردووه بیعه ختی ته سه
بوونی  ڵ نه گه  کوردستاندا له  له بۆیه.  خۆی بپارزێ م هۆیانه زۆر له

تی   خاسیه بووه ی هه و شارستانیتیه ندووشدا، ئه سه ره ی پهشارستانیتک
لۆژی و ئیثیۆلۆژی ۆرکی  ئه ئستا زانایانی رگرتووه وه) وامی رده به(

کانی جیھان   ناوچوونی شارستانیتییه ی له رباره یشتنکی نویان ده تگه
کو زیاتر  به.  ق نییه  گشتی و موته که  ناوچوونه له:  مه پی ئه به.  یه هه
ی   شوه که که ماون و خه کان نه وسا شاره  ئه.. وه کانی گرتۆته  شارییه ته واه ڕ

وامی  رده کی دی، به  واتایه به..  وهۆتست پ کرد یان ده ژیانی الدێ
وامی  رده  به..  رخستووه کاندا خۆی ده  الدێ و گونده ت له شارستانیه

ر پاراستنی  سه لی کوردستان له  سووربوونی گه شارستانتی کوردستان له
موو  و هه ڵ ئه گه تی خۆی، له یه ریتی کۆمه ر و داب و نه چه زمان و که

کان   کوردستاندا گونده له.. خا رده شدا، خۆی ده ی بگانه  و زۆردارییه شه ڕه هه
 و درژدا، زۆر جار  کی مژوویی دووره یه  ماوه یان له وه ر مانه به خۆیان، له

. تی و ڕووناکبیری یه ندنی ژیانی کۆمه سه ره ی شارستانی و په  بنکه ته هبوون
   له وه  کۆنه ر له ندانی کوردستان هه رمه ران و زانایان و هومه ی نووسه زۆربه
ولر،  هه..  ودا چاالکی خۆیان نواندووه ر له  هاتوون، یان هه وه کانه گونده

 درژایی   به  که  شارکیشه کو تاکه ، به ر کۆنترین شاری دنیایه ك هه نه
ر و شارستانتی کوردستان  چه وامبوونی که رده به..  دان بووه مژوو ئاوه

 و جوامری و لھاتووی و هزی  و شارستانیتییه هزی ئه نی و به سه هڕ
  .رخا خۆڕاگرتنی مرۆڤی کورد ده

ست  ده ی و بهنیا بواری چاالکی ئابوور ری جوگرافی ته وروبه  خاك و ده-ج
کی  ره نی سه  دوو الیه چاالکی مرۆڤ له..  ند و بژوی نییه به هنانی مه

  :خا رده ردا خۆی ده واوکه کدی ته یه
  وه  کاره ڕگای ر سروشتدا له سه به) تریالی مه(ست گرتنی ماددی  ده: م که یه
ست گرتنی ڕۆحی ئیستاتیکی  ده: م دووه). ش و هۆش ست و له چاالکی ده(
  بته  ده ، که وه  ڕگای زمانه ر جیھاندا، له سه به) ییر جوانیخوازی، هونه(

و   ئه واته... تی یه کانی ڕۆحی کۆمه ندییه یوه کی په یه ئامراز و بۆته
تی  یه کانی کۆمه ندییه یوه کانی په ست و سۆز و بیره  هه ی له ندییانه یوه په

  له،  وه ره وروبه  سروشت و جیھانی ده  بهندی مرۆڤ یوه ، په وه که  الیه مرۆڤ له
ی ماددی خ  رمایه نیا سه مرۆڤ ته. ن ده ده ر هه ، سه وه کی دیکه الیه

ی زانین و درووست بوونی  شوه  ی بیریش، له رمایه کو سه به..  وه ناکاته
ی ژیانی دنیای مرۆڤ پك دن و تا  وره شکی گه تیدا، به یه زمانی کۆمه

وی  ر ڕه  سه کاته  کارده تییه یه  کۆمه و بیروڕا و زانینیه کی زۆریش ئه یه ڕاده
  .تی یه ندنی کۆمه سه ره مژوو و په



مان  که  وته ی به ندازه کی ب ئه سروشتی شاخاوی کوردستان جوانییه
ی سروش و  رچاوه خۆیدا بۆ مرۆڤی کورد سه  خۆی له م جوانیه ئه..  خشیوه به

کانی  یدانی چاالکییه ك مه شت وه ش چیا و دۆڵ و ده مه  له جگه..  ئیلھام بووه
زمونکی   و ئه وه  تاقیکردنه ڵ سروشتدا، جۆره گه کانی له ره ربه ژیان و به

ڕۆکی ژیانی ڕۆحی و   ناوه  بۆته  که شی الی مرۆڤی کورد درووست کردووه هاوبه
  .کی کوردستان نی خه شی کۆمه سایکۆلۆژی هاوبه

 تی ئابووری ك بابه نون، وه  زماندا خۆی ده  له  که ندشه تی بیر و ئه بابه
  وره  ڕگای هاتوچۆی باش و ڕك و پك و بازاڕی گه  پویستی به ، که هینی 

دایك   هۆی له بته ، ده وره ساتکی گه کاره.. نجام بدرێ ب تا ئاڵ و گۆڕ ئه هه
  یه ر ناوچه ڕوا و هه  ده  ناوچه  به چهناو دێ و   دێ به م الوکه ئه. بوونی الوکك

ندکی  په..  وه رژته ی خۆی دایدهر زا  شوه کا و به شی خۆی ل زیاد ده به
  بێ که رده کانی زمان ده ته ی بابه وه ی بآوبوونه  درووستی شوه کوردی به

ی و کتی سایکۆلۆژ م یه ر ئه هه)..  شارك وته  زارك، که وته  که قسه: ( ده
، ب  خشیوه  مرۆڤی کورد به تیکی گشتی به  خاسیه  که یه  ڕۆحییه وانگه ڕه

ر  هه.. شکردنی جوگرافی و سیاسی کوردستان  کارتکردنی دابه گودانه
وتی  ی هه وه ر ئه سه  له ، مرۆڤی کورد سوورهیکی کوردستان بگر یه پارچه
  . خون بپارزێ خۆی به
م باسکار و زانا و  رده  به  له وره کی گه ویستییهك پ ی وه وه  ئه وه جا لره

 و وورد و  کی زانستانه یه شوه به:  یه وه نون ئه ڕووناکبیری کوردا خۆی ده
ندی  یوه  و پهمان که له یی مژووی گه وه ره یی و ده وه ی ناوه وه بزووتنه: همن

 بۆ  نجامی وا که  ئه  و بگاته وه دیالیکتیکی نوانیان شی بکاته
  به: خش ب مان سوودبه که له باتی گه وی مژوویی خه وپشبردنی ڕه ره به

وتوویی   دواکه ین که  ڕزگار که وته  چه و ڕوانگه ب خۆمان له تی ده تایبه
،  قینه وی ڕاسته بوونی پشه نه(واوی بۆ هۆی ناوخۆیی  ته مان یان به که له گه
ئیمپریالیزم،  ( وه ره واوی بۆ هۆی ده  ته یان به) هتد.. تی گایه به ره ده

کی گشتی زانستی  یه ب ڕوانگه ده.  هو گرته ده) شکردنی جوگرافی دابه
  .ین چاوکه ن ڕه الیه مه هه

 


