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  . شاردراوه ناو بوونی مرۆڤ خۆیداحه ، له یه)ئۆنتۆلوجی(کی یهیاسترتی مرۆڤ،  مرۆڤایه
وامبوونی  رده یدابوونی ژیانی مرۆڤ و به رجی پویستی په ل و مه  هه تی مرۆڤ، له مرۆڤایه

  .بێ رده دا، خۆی ده و ژیانه ئه
ك تاك، بتوان ڕگای ژیانی خۆی دیاری بکا بۆ  ی ، خۆی وه وه رله  به که  بوویه رۆڤ تاکهم

  . یه  هه رده روه خو کردن و ئاگاداریی و په  به کی درژ پویستی به یه ماوه
رم،  شی گه و باوه خۆشیی، داده  نه ترسیی، له  مه ین، پاراستنی لهی پۆشدان،مكپ مه
 و  تف و سۆزی دایك، الیالیه وتن وبریندار بوون، عه  که ی، لهیرم ی و گه ساردی رگریی له به

،  ری مرۆڤانه وروبه ر ده سه ویستی خوشك و برا، راهاتن له وانی، سۆز و خۆشه ئشکی شه
وشت و  ریت و ره  فربوون، فربوونی داب و نه تی، زمانپژان، قسه یه ی کۆمهیهۆگربوون
  ڵ دراوسدا، له گه ناو خزاندا، له وت له کهسو ی هه ، شوهتیی یه سمی کۆمه رو ڕه



رو   زانست و هونه زاکردنی له رزش، راهنان و شاره  ، وه  قوتابخانه کدا، فرکردن له ڕه گه
  ....هتد.....ت سنعه
 . بکرێ یشتن ئاماده  قۆناغی پگه گا به  تا ده  خۆره ب بۆ مندای شیره مووی ده  هه مانه ئه
ت و   ئیسراحه رك و چاوپۆشی له  هیالکی و ئه ش پویستی به مانه  کردنی ئه مادهئا
  . یه  خۆ بوردن و قوربانیش هه  له پویستی بهت نانه ته
رك و  و ئه ی ئه ، ئاماده وه ویستییه ستی خۆشه هه کی سروشتی و به یه شوه م مرۆڤ ، به به

    ئیختیارك نییه- یی یه م ئاماده ، ئه ی مرۆڤه وه هر ئ به و له  مرۆڤه چونکه..  یه قوربانیانه
وامبوونی  رده و به وه مانه تمی، پویستی کی حه ، پویستییه کو پویستییه میدا به ر ده به له

  .ژیانی مرۆڤ خۆی
نج و  رك و ره  بۆ ئه یی مرۆڤه ی ژیان، ئاماده وه تایی مانه ره رجی سه ل و مه کورتی، هه به

  .سانی تردا پناوی که  قوربانی له
  . مرۆڤ جیان ، له وه م رووه موویان له رانی دی، هه به گیانله

کی زگماکی سنووردار هزو  یه خشه پی نه توانن ، به بوونیان، ده دایك ڵ له گه ر له وان هه ئه
ر   ، هه سپ، بۆ نموونه  ئه وهوو گۆلك و جوان رخ و کاریله به. کار بنن ی ژیانیان به وزه
  .رقاچ و بازدان و ، پشوازیی ژیان  سه ونه که  دایك بوونیان، ده ڵ له گه له
م  م ئه به. ی تك نادا که م هالنه ، به پشکوتووه ، هشتا چاو نه سلکه ڕه  په وهبچ

ر،  به  ژیانی گیانله سك به کی ته یه نھا چوارچوه ، ته رییه کسه ، یه  زگماکییه یی یه ئاماده
  .خش به ده
ر ناتوان تواو  به  گیانله،کا ر دیاری ده وروبه  ده دا که سکه  ته و چوارچوه ی ئه وه ره ده له

  .کانی خۆی بگونجن یهیڵ زرووفدا بگونجن ، ناتوان زرووف بۆ پیویست گه خۆی له
ان و ئه. کا ران دیاری ده به مبکردنی گیانله ھزیی و کهتا، ب ره ی سه یه) هزیی به(م  ئه

ی  خشه ی نه  چوارچوه ، لهوان ی ئه رده روه  په ، چونکه یهنی)  رده روه په ( پویستیان به
   جوغزی  وان ، له ی ئه رده روه په..  شار دراوه زگماکی سنوورداری بوونیاندا، حه

  .گۆڕدا، کۆتایی دێ رجکی بایۆلوجی نه لو مه هه
  

 هاوارو بانگی  مه کا، ئه گریا، هاوار ده بوونیدا ده دایك   کاتی له  له  که که  بوویه مرۆڤ تاکه
  . تییه مرۆڤایه
... ن گه و تده  زمانی ئینسانی ئه وروپشتی مرۆڤن، له  ده ی له وانه  ئه ، که که یه نیشانه
ی  که  پشوازیی گریانه وه نه خه رده زه نین و  پکه به..  وه نه که ویستیی بۆ ده شی خۆشه باوه
  . وه نهروون و ویژدا ستی ده  ناو ئامزی سۆزو هه نه خهی ن، ده که ده



  یوانی له وا حه ست، ئه دایك بوونیدا هاواری ل هه کاتی  له رك، له به ر گیانله م گه به
  .هزتر  خۆی به  نچیری له ب به ده.. ن که ی ده پارچه زانن و، پارچه  تر پی ده خۆی دڕنده

 .ه نگه  یاسای جه مه ئه
  .تی تییه ی مرۆڤایه  ناونیشانی ناسنامهم که م گریانی منداڵ یه به
مکی،  رمی دایك، شیری مه شی گه باوه: کی دوورودرژی سۆزی ئینسانییه یه تای ماوه ره سه
کی  یه ماوه. هتد.... رك و چاودریی رۆژانی، هاتن و ئه وه نگه ته وانی، به ونخوونی شه شه

  ن   بۆ مرۆڤی ئینسان، مرۆڤی خاوه وه گوزرته  ده-یوان حهتیدامرۆڤی  دوورو درژ، که
  .ست و بیرو ویژدان هه
  .کا ست پده هزیی مرۆڤ ده  به تاوه ره ی سه م بھزییه له
  ،  مرۆڤ ب هز نییه لمن که یسه تا ده ره ی سه م بھزییه ئه
ك و  هزیی کۆمهتی خۆی،   هزی مرۆڤایه: هاتووه  بن نه زنی له کو هزکی مه به
   .ی ژیانی مرۆڤانه وه  هزی بنیاتنانی پکه،زیی وه ره هه
  .ردونی کی گه  بوویه  ببته وه تاییه ره یوانکی سه  حه لون له  بۆ مرۆڤ ده  که یه م هزه ئه
ن  مرۆڤی خاوه   ببته وه یی یه ریزه یوانکی غه  حه لون له  بۆ مرۆڤ ده  که یه م هزه ئه

  . و ویژدان ست و عاتیفه هسۆزو ه
ر  رامبه ت به سه ستان و بده و سته سکی ده که  تاکه ن لهلو  بۆ مرۆڤ ده  که یه م هزه ئه

 بۆی ،ر مھنه رهه تکارو به رزان و سنعه  مرۆڤکی کارزان و هونه هزی سروشت، ببته
  زرن و تانتیی دابمهلون شارس بۆی ده.  ك کۆیله رداری سروشت نه  سه لون ببته ده

  .ر  به ردوونتیی خۆی بگرته ڕبازی گه
 تاك  و ژیانه پستی ئه شی پ به که ریزه تی ، غه یه که ریزه نھا غه ر ته به هۆشیاریی گیانله

وتکی  سوکه ك هه یوانك وه ر حه هه.  خشیوه ت پیبه بیعه  ته  که یه سکه  سنوور ته وه ڕه
 خواردن  له کدا که زوویه ی ئامانج و ئاره چوارچوه سکدا، له غزکی ته ناو جو سنووردار، له
  شنك، له کك، چه  یه ك تاکك دەژی، تاکه ر ناکا، وه رف کردن تپه و خۆ سه وه و خواردنه
   نھا به  ته وه  جیھانه ندی به یوه تی، په ر خۆیه شن و تاکی تردا، خۆی هه ها چه نو ملیۆنه

  .ی وه تایی بۆ مانه ره ی سه یزهر کی غه یه شوه
  یوانی تر، تیان بگا، بیان ناس،  بۆ ژیانی حه وه ڕته یوانك ناتوان بگه  هیچ حه

ك  ، وه ریزه  غه ب که  نه یه و ڕادده یدا بکا، تا ئه یاندا په گه ندی ئامانجدار له یوه په
  ...کا ، بۆی دیاری ده وه پداویستی مانه

  ... یه ندی نیچیرخوازانه یوه ی جار، په ش، زۆربه ندییه هیو  په م جۆره ئه
  . ه نگه رۆکی یاسای جه ناوه



 ڕگای   له  که وه تییه  تایبه وپکھاتن و کام بوونه هۆی ئه ، به وه وانه پچه  به-مرۆڤ
   ڕگای ژیانی به و له ستی هناوه  ده  به زاران ساه ندنی سروشتی و مژوویی هه سه ره په
  یشتنی  بۆ هۆشداریی، بۆ تگه وه  بگوازته وه ریزه  غه ر زوو له توان هه ، ده وه ییه ۆمهک

  .نگییدا نگاوڕه گشتتی و ره موویی دا، له  هه  تاکتی و له ر، له ورو به جیھانی ده
   .ردوونییه یوانکی گه مان کاتیشدا حه هه ، له یوانکی تاکه مرۆڤ حه

،  وه چته جیھانه ڕێ و ده په یی خۆی تده ریزه ی ژیانی غه چوه چوار  خۆی، له و له ئه
گا،  کانیان تده ناس، خاسته بووندا ده موو شتك له ناس، هه یواناتی تر ده موو حه هه

  رخستن و پشخستنی ژیانی خۆی گرێ، بۆسه ریان ده ، وه وه کۆته دات، لیان ده ناویان ده
تی خۆیدا   زمان و هۆش و سایکۆلۆژییه  له واته. کا  یی یان ده وه هن، ناوه کاریان ده به

 -ب سنوور ستن، به ده ره وام په رده تی و جۆری ژیانی به سایه ، که وه کاته دروستیان ده
  .ردوونیی و جیھانی گه ره ب کۆتایی به به

  
  ردوونی  گهمرۆڤی  ئازاد، مرۆڤیەیرد روه په. 2  

  
، ژیانی زاران ژیان ردوونی، مرۆڤی هه  مرۆڤی گه ش ببته ، دهر مرۆڤکی تاك مرۆڤ، هه

    کدا، له ه سته هۆبه  سه  ئاسماندا، له  نو ئاودا، له ، له وه رك تاقی بکاته وه ر زینده هه
و جیھانی  ره کاندابه ستره  ئه ر مانگدا، له سه میندا، له ژر زه چیادا، له  بیاباندا، له رمه هگ
  .و ب کۆتایی ره ، بهردوونی گه
 رگای  ، یان له وه ی بمنتهییوان  حه ر به ش مرۆڤ هه شدا ، ده و کاته ر له م هه به
کا  ڕ نه کان تپه یوانییه  حه ته ی خاسیه  چوارچوه ش له  ده بستن، ره  په وه یوانتییه حه
  موو تی هه ك، دڕندایه یه  دڕنده ش ببته دهزان،   زیاتر نه وه سانه وو حه ڕو خه وه  له ، له
  .ر د سه عبای سه  ده ش ببته  ، ده وه خۆیدا کۆبکاته کان  له یوانه حه

  
ین  ك بکه یه وسته شماندا دێ، هه  له  به ك که یه ڵ موچرکه گه دا له ب لره  ده م ئمه به
  .کار بنین وردی به ان بهک و ناوه ب وشه ده...  وه کانماندا بگینه  پناسه ب چاو به ده
) گریمان( ك نیا وه ناوی مرۆڤ ته.  مرۆڤ نین دڕنده،) مرۆڤی( ی ره ی دوایی ، به ره م به ئه

  .کار دنین به) نی مه خواسته(یان 
ی و   ماچی بکه ، وه شته  باوه ن، بته  پ بکه وه مته  ده  به یه ك ئاماده یه مناك تا چ ڕاده

کی  قۆیه ر جه  گه یه آیش ئاماده یه ، تا چ ڕاده وه ڵ بگۆڕییه گه ی له هست و سۆزی مرۆڤان هه
  !؟.ا ورگی منداکی هاوڕیدا بک یت به بده



تی  قووی خاسییه  شتکی سروشتی و هه م به که وستی یه ل کاتکا منداڵ هه
نا (تی   حاه ا لهنی ن و ته گمه  ده م زۆر به وستی دووه گرێ، بۆ هه رده تی خۆی وه مرۆڤایه
  . دێ وه نگته ده به) هتد.. واو ی زۆر ناته رده روه ك شتیی، په وه(، )ئاسیی

،  تییه ستوروی سروشتی مرۆڤایه ، یاسا و ده م یاسایه که تی یه کی دی، حاه واتایه به
ئاساییهم، شاز و نا تی دووه هحا .  

ی   پله یشتنی مرۆڤ به بۆ گهتی مرۆڤ،  کیی، بۆ مرۆڤایه ره رجی سه لومه  هه دیاره
  .ی درووست رده روه ، په یه رده روه په: ردوونتی گه
یشتنی ژیانی  ، تگه تییه یه ، ژیانی کۆمه تییه یه ی کۆمه رده روه په: ی درووست رده روه په

  .ردوونیی  مرۆڤی گه ی ببته وه  بۆ ئه تییه یه کانی مرۆڤی کۆمه تی و پداویستییه یه کۆمه
 رگا  رده روه په. ب واو ده  ته  پله  به  قۆناغ، پله نگاو، قۆناغ به  هه نگاو به  هه رده روه په

ڕکاو  وگیپاڵ، تپه ده ، ژیانی گه وه یوانییه  ژیانکی رووتی حه  تاکه کا، مرۆڤ له خۆش ده
   و شوین بخاتهداهاتوودا، کات  ردوودا، لهراب ئستادا، له   له: ژیانی نوێ بژی یان جۆره ده

  .پن ر ڕۆژگاردا بسه سه ، خواستی خۆی به وه ستییه ژر ده
  .کان وه یشتنی نه گهآ یه ی به ، ئستگه یه  ئستگه هرد روه په

زموون  و ئاڵ و گۆڕکردنی بیرو ئه وه ی گۆڕینه خر هاتن و ماڵ ئاوایی، ئستگه ی به ئستگه
  . و پۆژه

  .ڵ س و کۆمه موو، که یشتنی تاك و هه گهآ یه ی به ، ئستگه یه  ئستگه هرد روه په
  ن، گه کتری ده  یه ناسن ، له کتری ده ك یه دا خه یشتنه م پكگه جانی ئه  میھره له

تی  ی مرۆڤایه ن، شوناسنامه که ۆحیی دروست دهندی ر یوه ، په وه نه نگ ده گۆرانی هاوده
  .گرن رده وه
س  که کانی تاکه یهیند وه رژه وبوونی به یشتن و تکه  پكگهی ، ئستگه یه  ئستگه رده روه په

 و تی یه ری کۆمه وروبه رج و ده ل و مه ڵ هه گه زۆکانی، له و ئاوات و خواست و ئاره
  . ندیی و ئاوات و خواستانه وه رژه و به کردنی ئهدابین

   خواسته ، که  نییه گا دڕنده  تده ، که رمی دایکیدایه ئامزی گه و له ر مناه مرۆڤ هه
ی و هاوسۆزیی و یز وه ره هاوکاری و هه تین، به یه تدا کۆمه ڕه  بنه کانی له ئینسانییه

  .بن موو دابین ده کی هه کۆمه
دایكبوونی   له :یشتنه  تگه م جۆره ، ئه یه وه  فامکردنه م جۆره  ، ئه یه وه  چاوکرانه م جۆره ئه

  .یی ریزه رتی غه گه  دڕنده تی، هۆشی دژ به یه ی کۆمهیهۆشی ئینسانیی، هۆشیار:  هۆشه
ل و  س و هه  که یشتن و هاوڕبوونی ئازادیی تاکه گهآ یه ی به  ، ئستگه یه  ئستگه رده روه په
  . و ئازادییه کردنی درووستی ئه شه ش و نماکردن و گه کانی نه تییه یه  کۆمه رجه مه



م خزانی منداڵ،  ك دووه  وه ی منداڵ، قوتابخانه ابخانهم قوت که ك یه دایك و خزان ، وه
  یی منداڵ، ناب ببنه میشه و هه وره ی گه و قوتابخانه وره ك خزانی گه ڵ، وه کۆمه
ی  وه  خۆداشکاندنه داتك بۆ چاوترسنکردنی منداڵ، بۆ به  هۆ و ئه ، ناب ببنه ندیخانه به

ناو جوغزو قاوغی  ستاوتنی له کردنی، بۆ پهم  تهکانی، بۆ زووه ۆسینی ئارهمنداڵ، بۆ داپ
مۆی گوێ  سته ك مرۆڤکی هۆشتانکراوی ده ڵ، بۆ دروستکردنی وه یاساکانی باوی کۆمه

  .ست ده رمان به تی، بۆ یاسای چینی فه یه می کۆمه ڵ بۆ سیسته ڕایه
رجی پویستی  مهلو کردنی هه  ئاماده  له ابن، نه ناب سنوور بۆ ئازادیی د رده روه په

  .ندنی ئازادیی، چاوپۆشی بکا سه شه تی بۆ گه یه کۆمه
تی  یه ڕه ئازادیی مرۆڤ به. تی دابین ناب یه رجی کۆمه ل و مه ب هه ی مرۆڤ بهیئازاد
  . یی نییه دڕنده
ی یندنی هۆشیار سه شه تین، گه ست و سۆزی مرۆڤایه ی مرۆڤ، پشکوتنی ههیئازاد
  .ب کۆتایی ش و میشکتی به کانی له و توانسته هره ندنی به سه ره په،  تییه یه کۆمه
، نوان مرۆڤ و  کانی نوان مرۆڤ و مرۆڤه ی مرۆڤ تکشکاندنی سنوورو دیوارهیئازاد
   ئاسنینه ردوونی، تكشکاندنی دیواره تی، مرۆڤی ئستاو مرۆڤی گه گای مرۆڤایه کۆمه
.. کی تر یه وه ته ك و نه یه وه ته نه... کی تر ۆمهك و ک کانی نوان کۆمه نگاوییه ژه
 ناو   له و دیوارانه ب ئه  ده رده روه په. نگکی تر نگك و ره زکی تر، ره گه زك و ره گه ره

  . وه ردوونی بکاته گای گه ربوی کۆمه ب ئاسۆی به ده. تیدا ورد و خاش کات بیری مرۆڤایه
تا ... ب ری ژیان ده فه نده مه  تیدا منداڵ سواری شه  ب که ستگهم ئ که ب یه  ده رده روه په
موو شت فر ب،  موو شت ببیس، هه ، هه وه موو شت تاقی بکاته موو شت ببین، هه هه
 هاوڕێ و  زاران ربواری تردا که ڵ هه گه یی له  هاوه  ئازادیی خواستی خۆی، به به

  .نو نووسی ئه ره نزڵ و هاوچه هاومه
،  یه سانی دیکه  که و پویستی به نھا ئه ك ته  نه ن که یه  منداڵ بگه ب له  ده رده روه په
تیی خۆی دارژێ، بیر و  سایه  که وه مه ، له وه  ئه یان بهیسانی تریش، پویست کو که به

  . کار ی بخاته رانه ینج، هز و توانینی داهنه ڕی خۆی هه باوه
.  زووی منداڵ نییه ۆسین و ژاکاندنی چرۆکانی بیر و خواست و ئاره، بۆ داپ قوتابخانه

ب منداڵ رابن   ده قوتابخانه.  یه و چرۆیانه کردنی ئه رده روه کو بۆ ئاودان و په به
..  وه  و لھاتوویی خۆی بدۆزته هره  خواست و به  کار بکا، ئازادانه  بدوێ، ئازادانه ئازادانه
 رك پ بکا، فری وورد کانی ده  فر ب و نھنییه وه ان بدا، لیه سرنجی ژی ئازادانه
کان ب، فری  ی دیارده وه وه و شیکردنه  و لکدانه وه  و تامان و، ورد کردنه وه بوونه

فری . م دان وه  شون وەمدا، سه ڕان ب به زاران پرسیار، فری گه پرسیار کردن ب هه
.  یه وت کامه  و چه وت ب، فر ب بۆ خۆی بیار بدا راست چییه ی ڕاست و چه وه لکدانه



  رده روه په. سن  ده روونی مرۆڤدا کپه  ناو ده ، له ویستیی ئازادی، گکی ب ئامانه خۆشه
و  ی ئه وه ڵ دامرکاندنه گه  له ، چونکه وه  دامرکنته و گه ناب ئه) ڵ، خزان، ڕژم کۆمه(

رتیی فێ دا،  مرۆڤ ناتوان، پستی دڕندەگ.  وه کوژته تیش ده رۆڤایهری م وهه  گه گەدا
  .ردوونیی  مرۆڤی گه ناتوان ببته

ئازادی دابین ) پراکتیسی(رجی کار پکردنی  لومه کی همن، هه یه شوه ب به  ده رده روه په
کارهنانی هز و  دی به ئازا ، واته وه یوانییه کی حه ییه ره  به ، له و ئازادییه بکا، تا ئه

  کی ئینسانیی، ئازادیی به  ئازادییه ، بگۆڕدرێ به وه وساندنه بازو بۆ کوشتن و بین و چه
 و کار کردن و داهنان  وه  و لکدانه وه ی، ئازادی بیر کردنه که  مژوییه تییه یه مانا کۆمه

  .ردوونیی گای گه بۆ دروستکردنی کۆمه
 مرۆڤ، ناتوان  یی، ناتوان ببته) نیچه(ڵ، مرۆڤی  نگه  جهرمان، مرۆڤی مرۆڤی سوپه

  !ردوونی  مرۆڤی گه ست بن جا چ بوون به ده  مرۆڤ به کانی بوون به تا ساده ره سه
رز تر  سی به وه ، هه یاییه سکی خه وه ودای هه رمانی بۆش، عه یی، سوپه مرۆڤی نیچه

ر حیسابی  سه تی خۆی، له یه  مرۆڤی کۆمه هتی خۆی، ل  مرۆڤایه  مرۆڤ خۆی، له بوون له
  .تی یه های مرۆڤی کۆمه وشت و به تی و هاڕینی ڕه کوشتنی مرۆڤ و ژر پدانی مرۆڤایه

   له که زیایه  عه ، بچووه یه کی دڕنده بوویه.  یی، شایانی ناوی مرۆڤ نییه مرۆڤی نیچه
  . ش و نمای کردووه دا نه رمایه و ورگی سه نا  و له  هاتووه وه ه نگه کانی جه  تاریکه ده سه

  
ی   و ژیانی ڕۆژانه رده روه وی په  ره ردوونی له وی درووست بوونی مرۆڤی گه ناتوانین ره

  . وه ینه مرۆڤی تاك جیا بکه
 دروستبوونی   له وره کی گه نی مرۆڤ، بۆشاییه مه  ته ر ساك له خۆڕایی چوونی هه به
و  نجتیی ئه گه.  ردوونییه منداڵ باوکی مرۆڤی گه. ج د بهی مرۆڤ  ردوونییانه گه

یشتن،  قۆناغی پگه. ب ردوونی تیدا چاو پشکووتوو ده  مرۆڤی گه  که یه رمه  گه شه باوه
  .گرێ رده ردوونیی وه ی گه  مرۆڤی تاك شوناسنامه  که یه و قۆناغه تیی و ژنتیی، ئه پیاوه
ردوونی  یاندنی مرۆڤی گه کانی پگه  پستی پویستییه ت و پ به دروس رده روه ر په  گه مه ئه
ب.  
ش و   نیازی دابین کردنی نه به.  الییه مه کی هه یه رده روه ردوونی په ی مرۆڤی گه رده روه په

ش و توانستی مشك و   و هزی له بایی سۆز و عاتیفه هاوته: با و گونجاو نما کردنکی ته
 دووڕوویی و دووفاقی  تی ساغ و دوور له یه وشتی کۆمه زوو، ره و ئارهز   و حه وه بیر کردنه

کی  یه رده روه ردوونی په ی مرۆڤی گه رده روه په. وری مژوویی یاندنی ده جگه و به
کانی ژیان و سروشت  یشتنی ناکۆکییه ی تگه مینه ر زه  سه  له که یه رده روه په:  کتیکییه دایله
:   جۆر و جیاوازه مه ی هه وه نجامی تاقیکردنه ردوونی ئه مرۆڤی گه.  هردوون داڕژراو و گه



ختیی و  ت، سه زه رمی و ساردیی، تریی و برستی، خۆشیی و ناخۆشیی، ئازار و له گه
  .هتد...یی ساده
  وسا به  مرۆڤ و ئه یوان به  حه  گۆڕینی مرۆڤی نیمچه  له یه کی هه ره وری سه  ده رده روه په

  ، له وه ن مرۆڤانی دیکه  الیه ر مرۆڤکی تاك له ی هه رده روه م په به. ردوونی مرۆڤی گه
وی ژیان و   بیاردانی ڕه  ئمه وه لره. درێ نجام ده ، ئه وه ڵ و ڕژمه ن کۆمه الیه
  .ین که  باس ده وه ن مرۆڤه  الیه نووسی مرۆڤ له چاره

  
   مژوو آۆمڵ و و مرۆڤی تاك )3(
  

تیدا ناتوان خۆی بیاری  گاکانی ئستای مرۆڤایه  کۆمه تی له تایبه  بهمرۆڤی تاك،
ڵ ژیان  گه  له وه وخۆو ئازادانه ندی ڕاسته یوه  رگای په رژییانی خۆی بدا، ناتوان خۆی له

ستی  قۆناغکی پداوی ت کاتك له نانه ته..  بکا رده روه یدا خۆی په که مه رده ڵ و سه و کۆمه
  چونکه. ست دن ده کی تاکیش به ستییه ك و که هوشیارییه چ و نیمچه رده هبایلۆجیش د
وێ بیاری  یه ك ده ب خۆی وه  ده ست دن که ده  به و هوشیارییه و ئه وه کاته کاتك بیرده

و  ڕژێ، ئه ی داده که ڕۆکی هۆشیارییه و ناوه ی چوارچوه وه نووسی خۆی بدا، ئه چاره
  ی له که سته ده رمانبه  فه ژمهری و  که ه  کۆمه ن که ی و ئایدۆلۆژیانه ڕۆشنبیر زه گه ڕه

  . مشکیدا چاندوویانه
ی  ی، ڕادده که تییه ی مرۆڤایه ك مرۆڤ واتا ڕادده و وه ی ئه وو شوناسنامه ت بوونی ئه نانه ته
:  یاری کراوه د وه یه که ه ن کۆمه  الیه ڵ له نگه  پست و ویستی مرۆڤی جه ربازبوونی له ده
کردنی رجی دابین ل و مه تی ، هه یه ه ، ژیانی کۆم ی ناو خزان ، قوتابخانه رده روه په

وشت و  ریت و ره ڕو نه ڵ بیرو باوه گه ی له ی ڕۆژانه وه وروو بوونه ره کانی ژیان، به پویستییه
خش  کانی په  هۆیهکنۆلۆژی، وتنی ته هۆی پشکه ت، به نانه ی و ته که ه خی باوی کۆمه بایه

  .هتد...شی که مه رده یاندنی سه و ڕاگه
م  راهه رجی پویست بۆ فه ل و مه و دابینکردنی هه رده روه تی په  بیاردانی چییه بۆیه

  .کردنی مرۆڤ رده روه  بیاردانی چۆنتی په  له  پشتره کردنی، گرنگترو له
 بۆ  وه وشه و له وه منته کی تر ده یه وه نه میرات ، بۆ  ك ، به یه وه ته ر نه ی هه رده روه په
ی  ناو النکه ك له یه وه ر نه ب پچانکی ڕادیکالی ، هه  به م جۆره به... کی دواتر یه وه نه
  . وه کاته ی پشوودا چاوی ده وه ی نه رده روه په

کانی  ته  بابه رنجکی بییریی زانستیی له  و سه وه  ڕابووردوودا شۆڕبینه خۆ تا زیاتر به
ی مرۆڤی  وه ڵ ، بیرکردنه نگه  مرۆڤی جه بینین مرۆڤ زیاترو زیاتر له ین ، ده  بده رده روه په
  . وه بته ڵ نزیك ده نگه وستی مرۆڤی جه وشت و هه ڵ و ڕه نگه جه



  وسته وشت و هه  بیرو ڕه م جۆره  ئه  ، که یه یه و چوارچوه ی کاتدا ، ئه  زووربه له) مژوو(
  . خۆی گرته ده
   له که تی شانازییه بابه.... کا  ده وه  مژووی رابووردوویه ك شانازی به یه وه ته ر نه هه

 ڕق  م جۆره  ، به وه ن مرۆڤه الیه  له کوشتنی مرۆڤه....  ریای خونی ڕژاوه ی کاتدا ، ده زوربه
من ،  ج ده کی دی به یه هو  بۆ نه وه که یه وه  نه  و میراتی تاوان له ستی تۆه  و هه و کینه

ك  رباز ب مرۆڤ ناتوان وه ڵ ده نگه وازی جه ڵ کردن بۆ بانگه  گوێ ڕایه مرۆڤ ناتوان له
 ئاسۆی ڕوونی داهاتوو   ، ناتوان هزی مژوویی خۆی له وه ردوونی بیر بکاته مرۆڤی گه

موو شتکدا   پش هه هب ل ردوونی ، ده گای مرۆڤی گه ردوونی کۆمه ی گه رگرێ ، کۆمه وه
  .ردوونی دابن کی گه یه رده روه ی په خشه نه
ندی  ڕی ناوه ك باوه ب یه کا ، ده ردوونی دیاری ده ی گه رده روه ی په خشه ی نه وه ئه
  .تایی ب ره سه

 ناو بوونی  له. ردوونی  مرۆڤی گه  ببته یه تی ، بۆی هه ك مرۆڤایه ك تاك ، چ وه مرۆڤ چ وه
شار  ردوونی حه تی مرۆڤی گه و خواست و مرۆڤایه هره ڤکی تاکدا ، توانست و بهر مرۆ هه

  .. دراوه
لون   ده گایه ك بۆو کۆمه یه  پله یشتۆته مۆ گه گای مرۆڤ ئه ردوونی کۆمه هۆشیاری گه

  .ردوونی کی گه گایه  کۆمه  خرایی ببته زۆر به
  
  پاشرۆژی مرۆڤی گردوونیی. 4
  
ك  رجکی پویست وه ل و مه موو هه  هه وتنی شارستانیداین که ۆناغکی پشکه ق مۆ له ئه

ردوونی ، بۆ بازدان بۆ  یاندنی مرۆڤی گه و پگه رده روه ك هوشیاریی ، بۆ په ت و وه بابه
   به  که یه وه  ئه وه ی شاردۆته م ڕاستییه ی ئه وه م ئه  ، به  ئارادایه ردوونی له گای گه هکۆم

  رجه ل و مه موو هه و هه ڵ هزو تینی ئه گه  له- وه ره  سه-کانی  حوکمی هزه ت ، به ڕواه
  .  ڵ باوه نگه و یاسای مرۆڤی جه رده روه شدا هشتا په خساوانه ڕه
  یه واو ئاماده ردوونیی ته کی گه تی بۆ کۆمه گای مرۆڤایه ی کۆمه وه واستنهرجی گ مهلو هه

نجامی   ئه ش که و بازدانه رجی ئه مهلو  هه  بازدانکه نھا پویستی به تی ته ، مرۆڤایه
 . یشتووه دا پگه زار ساه ند هه وکی مژوویی چه ڕه
 ،  نھا دیوارکه  ، ته ستاوه ردوونیدا وه ی گهو مرۆڤ مه رده م سه  نوان مرۆڤی ئه ی له وه ئه

   دیواری و دیواره ڕوا ، ئه وڕمان ده  ره  ، به م درزی داوه خت ، به کجار سه دیوارکی یه
تایی بۆ دروستکردنی مرۆڤی  ره وکی سه ر هه  درژایی مژوو ، هه به .  دارییه رمایه سه
 ڕگای کرداری   چ له ی نووه رده روه و پهکردنی بیرش  ڕگای پشکه ردوونی، چ له گه



رجی دروست بوون و  مهلو هه.   دای پۆسیوه رمایه زی سه دراب، ه وه شۆڕشگانه
و هزی  رمایه کانی نوان هزی سه ره ربه  به  ڕرۆی ردوونی له وتنی مرۆڤی گه رکه سه

  . یاندووه ردوونتی مرۆڤدا خۆی پگه نگکراوی گه و بده شاراوه
  یھشتووه  نه رمایه ڵ دا سه نگه ی خواستی جه  ناو چوارچوه ندکردنی مرۆڤ له  به م به به

ندنی  سه ره  واتا په، وه ره تی جیھانی ده ندنی بابه سه ره  شانی  په مرۆڤ خۆی شان به
ڵ  نگه ك مرۆڤی جه ی مرۆڤ وه وه هشتنه. بستن ره کنۆلۆژی و ئایدیایی په زانستی و ته

رزترین  ها ، به  به ك تاکه  خۆیدا ، وه خك له ك بایه  وه رمایه  سه  ، که دی هاتووه  به وه وه له
  مه  به پاندووه کی ئینسانی خۆی سه هایه موو به ی هه  پوانه تاکه) ها به( هزترین  و به
  . ڵ نگه ری مرۆڤی جه وهه ی جه وه ختی هشتنه و سه وره  گه ره  هۆی هه بۆته
وت و  کهلسو یاسای جۆری هه،  رمایه  سه ڕوخانی یاسای  ، به رمایه مانی هزی سه ڕ به

 دواترین و دژوارترین کۆسپی ڕگای  چ ، مرۆڤ له  ناو ده یش له نگه ی جه وه بیرکردنه
  . ب ردوونی ، رزگار ده گای گه  کۆمه یشتنی به گه
مرۆڤی .  ده ڤی گهن، مرۆ ك الیه ی یه مرۆڤ داریی کردۆته رمایه  مرۆڤی جیھانی سه رمایه سه
رو مۆسیقای  نه، شیعری کوشت، هوتی کوشت  سۆزو جۆشی مرۆڤایه مایهر سه. وس و نه په هه

، یاسای  تکی ساخته  ڕواه تی کرد به یه، مرۆڤای شواند رده روه کوشت ، جوانی کوشت، په
  .رزترین و باوترین یاسا به ی کرده نگه جه

شتی مرۆڤ و  هه  به مین بکاته  زه  الدا که و ڕبازه وتنی زانستی له پشکه  رمایه هزی سه
لۆژی ،  کنه موو هزکی زانستی و ته کو هه ردوون ، به را گرتنی گه  سه ست به ی ده بنکه
  . قان -کی مرۆڤ کا، بۆ داهنان و داکردنی چه رخان ده و ته رخان کردووه ته
 بیابانی  تی کرده گای مرۆڤایه  کۆمهڵ، زی کۆمه حه نا  تاکی کرده مرۆڤی رمایه سه

ژوو   ئاوه وه و پشته ره ند کرد، بینایی به ری خۆیدا به ناو سبه ت، مرۆڤی تاکی له غوربه
ی  یدانی پراوه  مه ده، مشکی کرکان  سایکۆلۆژییه رای کرمه  گه هروونی کرد  ده،کرد
. ی شیزوفرینیا  ئاوینه تی کرده سایه که ،رد تیکی زه رجسیه  نه  دی کردهبستراکت، ئه
  دا ، که وڵ ده  هه وەوی داو گای شارستانیدا ، هه رپۆشی کۆمه ژر سه داریی ، له رمایه سه

 –ڵ و ، مرۆڤکی ئایدۆلوژی و  نگه مان کاتدا ، مرۆڤی جه هه  مرۆڤك دروست بکا ، له جۆره
  : یه ڵ هه نگه  یاسای جه ڕی به  باوه  که.ڵ نگه مرۆڤی جه.  میکانیکی ، و مرۆڤکی یاساییه

، و بژی هو بب ، یاسای بکوژه وه وره ن گه  الیه شی شر ، یاسای قوتدانی بچووك له یاسای به
  ). چهنی(رمانی  یاسای سوپه

کری زمان و   شیروشه  به ، که مادراو ، مشك شۆراوهمرۆڤی ئایدیۆلۆژی ، مرۆڤی هۆش دا
ی   چوارچوه ی خۆی له وه ، ناتوان بیرکردنه  خو کراوه  به یهرما وشت و بهای سه ره
 ،  وه یه) پسپۆڕی(ناوی   به.ڕ بکا دار تپه رمایه ی چینی سهو یاسا وه بیر کردنه) ری ده قه(



خۆ (و  وه موو بیرکردنه  هه، ی بۆ دروست کراوه رانه و کۆنی گوماکه یان کۆچه ده
 فریان   قوتابخانه  له  که یه تانه و بابه یڤ و زاراوه و په وشهو  ی ئه وه جوینه) ربینکی ده
  . وه کاندا بیستونی و خویندونیه رده  زه و گۆڤاره فزیۆن و ڕۆژنامه له  رادیۆو ته  ، یان له بوه
....  یه کی ئالی هه یه وه  مرۆڤکی میکانیکی، کاردانه تی به  کردوویه یه رده روه  په م جۆره ئه

ی  وستانه و هه ی ئه وه ورووبونه ره  بۆ به یه ی ئاماده ) به(ك  و کۆمه) نا(ك  کۆمه
) کان نجامه ئه. (ون که ن، یان ركده و ناکهی رك وه تی میکانیکی ناوه لۆژیهڵ سایکۆ گه له
) ر ده قه(ك  ریی و بئیشیی و ژیانی خۆشیدا ب، وه وه تی و کوره گبه ی نه  شوه رچی له گه
  ری به رگیز باوه هه.  وه بدۆزته) کانیان پشینه(گا و ناتوان هۆ و  سای سروشت تدهو یا
  م بیر له به... بکا) کار(ب  ی بژی ده وه بۆ ئه.   نییه بات و کاری شۆڕشگانه خه

 بۆ  یه وه وساندنه مانای چه) کار(رچی  گه....  وه کار ناکاته) مانای(کار و ) شنی چه(
موو خۆشیی و  هه) ئیش ( ش میکانیکییه، که سروشتی کاره)... دار رمایه هس(قازانجی 
   له که کرکار بورغویه.  زیی ل دامادراوه وه ره تی کاری هه زه ریی و له کی هونه جوانییه
و  ی ئه جگه) رۆبۆت(ی  و کاته ، تا ئه وه گرته ده) رۆبۆت(ی  جگه،  کینه کانی مه بورغوه

و  نیا خۆی له موو خۆشی و مانای ئیش ته هه.  گۆڕێ وته که ب ئیش ده و  وه گرته ده
ی کاتی   داماینی زۆربه واته. گرێ ری ده  وه فتانه  کرکار هه    که وه کاته دا کۆ ده کریه

 ڕۆتینکی میکانیکی وشك و ب مانا،   مانای ژیان، خۆشیی ژیان، گۆڕینی به نی له مه ته
و  ر به ئاستی ژیانیشی هه. گرێ ری ده ی وه که) ئیشه (  له  که یه)  هی پاره(و  بۆ خاتری ئه

   به وه کی گشتی با بوو، ئه یه  شوه به) کرکار(ر کری  خۆ گه. درێ  حوکم ده یه پاره
 ئاستی ژیانی  ن، که یه گه  ده وه ، ئه رمایه پی یاسای سه کی ئۆتۆماتیکی، به یه شوه
و  م ئه به!! خوا کا، زۆر ده رف ده گرێ، زۆر سه رده  زۆر وه ، پاره تیارهخ  مرۆڤ به ، که بایه

  و رۆتینه ی ئه  ئینسانییه ست و سۆزه و هه ڕوا، ئه  خۆڕایی ده  رۆتینی کاردا به ی له نه مه ته
  .دا رمایه  پناوی سه زاران چش، له یکوژێ، چش، هه ده

ب مرۆڤکی  ر مرۆڤکی تاك ده یاسا با ب، ههب حوکمی   باو ب، ده م باره ی ئه وه بۆ ئه
 یاسای ،ری بۆ شۆڕ کا  و سه وه وتهودا بج رمایه ی یاسای سه  چوارچوه یاسابند ب، له

 و،  ری خوایه ی سبه و یاسایه ئه. دار رمایه ی رژمی سه وه  یاسای هشتنه،ند مه وه ده
  . ی کفر و تاوان و گوناهه وه کردنهرەت
  .می ئستاماندا، فۆرمن ر ده سه مووی، له  هه مانه  ئهم به

گرتنی مافی ئیش را سه ست به ، هزی ده رمایه  سهبری هزی  زه فۆرمکی ئایدۆلۆژین به
ر مرۆڤدا   سه هتد به.. کردن و ریسوا کردنند  هزی تۆقاندن و ترساندن و بهکردن و ژیان،

  دا ، له رمایه کانی سه ی ناکۆکییه رگه  ناو جه و له م فۆرمانه  ژر ئه له.  ن پندراو سه
ی  وه ، بزوتنهردوونییدا ڵ و مرۆڤی گه نگه ی جهکانی مرۆڤ ره ربه ی جیھانی به چوارچوه



داریی خۆیدا   رمایه تی سه یه ی کۆمه رگه ناو جه له.  ندووه ردونی تین و تاوی سه مرۆڤی گه
 ، یاسای  رمایه های سه  زیاترو زیاتر به،وه نهب ك زیاترو زیاتر هوشیار ده نی خه کۆمه
 .خش ودوا سوود نابه مه ڕۆ له و په پینه. ن  که ت ل ده فره  نه رمایه و خوای سه رمایه سه
ی و ینگی دیموکراسی و ئازاد  ره  به رمایه یتانی سه م و چاوی گوو شه کردنی دهنگ ره
کان  موو فه هه.. ئازاد ، داد نادا س و مافی مرۆڤ و جیھانی  که ۆیی تاکهخ ربه سه

  .. وه کان پووچ بوونه موو پالنه  هه،ئاشکرابوون
ب  م وانه  به  دوا قۆناغی دا یه ردوونی ، له گای گه بوونی کۆمهوی دروست مۆ ، ڕه ئه

  .روا کارکی سانا ب  هه م دوا قۆناغه بینی ئه
،  وه ته کجاری نزیك بۆ وتنی یه رکه  سه لهك زیاتر موو کات  هه مۆ مرۆڤ له  کاتکدا ، ئه له

  . ش بووه شه ڕه ترین هه وره تووشی گه
ناوبردنی مرۆڤ و  ی له شه ڕه ڵ، هه نگه ی مرۆڤی جه شه ڕه ، هه رمایه ی هزی سه شه ڕه هه

  .ت  ژیان و شارستانیه کۆتایی هنان به
  ها قوربانی له  کاروانی ملیۆنه نج ، به  ڕه  فرمسك، به  خۆن، به  ئازار، به تی به مرۆڤایه

 قۆناغ ،   درژایی مژوو ، قۆناغ به ری دنیادا به رانسه  سه ی جیاواز ، له و کۆمه وه ته نه
  .  چووه وه و پشه ره ردوونی به و دروست کردنی جیھانی گه ره نگاو ، به  هه نگاو به هه
ی  وه ساندنه چو  ، کۆتایی بهتی هنا  کۆیالیه کۆتایی به:  وساوه تی مرۆڤی چهبا خه
ك بۆ ژن و  یه رستی هنا ، ئازادی تا ڕاده پهز گه  جیاوازی ڕه یی هنا، کۆتایی به وه ته نه

  .ست هنا  ده ر به چینی کارگه
سای ژیان و  یا کاو بیکاتهوب  پته وه م ڕه  ئه ریك بووه هتی خ ر کات مرۆڤایه م هه به

ست   ده ردوونی به  مرۆڤی گهو ره ی به که جارییه، دوا کجارییه ، یه ه مژوویی ی بازدانه
  ، به و قازانج و خۆن رمایه مرۆڤی سه ،)رمان سوپه(، مرۆڤی ڵ نگه بن، مرۆڤی جه

ڕی  ن ، شهڕی خرو سامان تان کرد  کردن ، شه ڕی کۆیله ماع ، شه ڕی ته کردنی شهپار به
 خۆندا نقوم  تی له  مرۆڤایه،ڕی جیھانیی ، شهۆلۆنیالیزمڕی ک ست هنان، شه ده بازاڕ به
  .  کاولگه ته  ، جیھانی شارستانتی کردوه کردووه

   و ئیمپریالیزم بووه رمایه ، مرۆڤی سهڵ نگه ی مرۆڤی جه تشکانکی تازهڕك  ر شه م هه به
  . حیسابی مژوو ب ، به  حیسابی جوگرافیاش نه ر به گه ئه
 داری و  رمایه یشتنی سروشتی سه هو ، تگ وه ی هۆشیار بوونه نهپۆلی ب و  شهڕك، ر شه هه

  . رپا کردووه ی ، بهینگار ره بات و به  بۆ خهیك نی خه  بوونی کۆمه ئاماده
گای   نوان مرۆڤ و کۆمه ی له وه  ئه  که  حای بووه و ڕاستییه تی زیاترو زیاتر له مرۆڤایه

.  یه رمایه  و ، هزی سه رمایه و یاسای سه رمایه  خوای سه اوهست ردوونی مرۆڤ وه گه
 داریی  رمایه کان ، ئای ، ئیم ، ئیف ، نیزامی ئابووری سه شناله لتینه کان ، مه بانکه



رز  ر شونکدا خون بژێ ، نرخی جیھانیی دوالر به  هه  له . دوالر–جیھانی ، خوا 
رز  ب ، نرخی دوالر به نگ هه ترسیی جه او ناکۆکیی و مهر ر شونکدا هه  هه له .  وه بته ده
  .  ، خون زامنی هزیی دوالره وه بته ده
رگ  مه) گرۆکانی(ستی  ده  به وت و ب تاوانان کهش و ڕو خونی ڕه. تان م خونی میلله به
  . ئاشکراو ئاشکراترن م ڕاستییانه مرۆ ئه  ئه.نڕژر ده

  .ن تان چاو کراوه میلله
ڕینی   هزی مژوو ، هزی ڕاپه  ، که یان وته ریکردنی ده سکه ربازیی و عه نیا هزی سه ته
  ... ڕاگرتووه) موءقت(کی  کی ماوه یه  شوه ردوونی به کجاریی ، هزی مرۆڤی گه یه
  . وه قته ته  ده ڕینه م ڕاپه ئه

  .بن ك ئازاد ده  دوای یه ك له  یه وساوه النی چه ی گه زنجیره
ردوونی خۆش  گای گه سپ بوونی کۆمه  جیھاندا ڕگا بۆ چه ت له تی و دیموکراسییهئاش
  .ن که ده

، زیاترو  وه بنه  نزیك ده م ڕاستییه وروپاش زیاترو زیاتر له ك و ڕای گشتی ئه نی خه کۆمه
یی   زیاترو زیاتر دووڕوویی و ساخته، وه دۆزنه دا ده ڕاستییهم  تی خۆیان له هیزیاتر ئینسانی

دار ، هزی  هرمای ی هزی سه)کراسی و ئازادی و مافی مرۆڤۆدیم(کانی  و درۆزنی درووشمه
  رمایه وێ ، حوکمی دوالر ، حوکمی سه که رده  زیاترو زیاتر بۆیان دهن، گه ڵ تده نگه جه
  . وه موو دنیا بگرته ش هه  بچ ، ده ش پوه ش ده م خونه ئه.. نیا خون ڕایگرتووه  ته
ست  نگکی نیوترۆنی دنیا قران هه یدانی جه  مه وروپا به ترسی گۆڕینی ئه یاترو زیاتر مهز

م  رپای کرد ئه  به (The day after)ی فلیمی  ڕۆژك دواتر  یه وه نگ دانه و ده ئه. ن  که پ ده
قی  ته مه ها ووتووژ و ده نده ، چهیان بینی م فلیمه ملیۆن ئهیان  ده. خا رده  ده راستییه

  . کرا رباره ده
  که یامی فلیمه ڕۆك و په داری توخنی ناوه رمایه یاندنی سه زگای راگه م هشتا ده به
  .وتن که نه

کا  هاوار ده. ون  له ك ئاواره کۆمه).. ی که ماه ( وه ڕته گه دا، ده که  فلیمه  له که دکتۆره
  له) مای من(ی وران بوونی دنیاش ، دوا وه ره  ده  مای من بچنه ، له  مای منه مه ئه

  . مشکی دکتۆردا ماوه
  کان به ئاواره.  وه ته سیوه  مشکدا نه ی له و بیرهە ئ و ئاگر سات و الشه موو کاره و هه ئه
  .کا  مل ده ستی له چ ده  ڕووی ده ره ککیان به یه.. ن که یری ده  سه وه کی سه زەییه به
  . یه که ساته ی کاره تا و کاکه ره ی دکتۆر سه م بیره ئه

ست و سۆزی  پدانی ههو نائینسانیی کردنی ئینسان و ژرتی  ملکدارتی تایبه.. مای من
  .داری پك دنن رمایه ی سه وه بنیاتی ناوه.. تی وایه ته نه



، بۆ  یه تییه  تایبه ندییه وه رژه و مکداریی و به دا، بۆ پاراستنی ئه  بنچینه نگ له جه
  .ی خوناویی رمایه استنی سهپار
  که وێ، دوای قانه که رده کاندا ده  ئایدۆلۆژییه  دروشمه  له که ییه م دوو ڕووی و ساخته به
مریکا ما،  سوپاس بۆ خودا، ئه: ( مریکی ده رۆك کۆماری ئه یاندنی سه م ڕاگه که یه
... ر  سه انی ئازاد برده دیموکراسی و جیھ ڤانی کردن له ره یامی خۆی بۆ به مریکا په ئه
و  رمایه رعی سه  شه  دیمۆکراسی و جیھانی ئازاد، به کردن له دیفاع به. )هتد

، بۆ خاتری  تییه  جیھاندا، قانکردنی مرۆڤایه  له ته ئیمپریالیزم، ژرپدانی دیموکراسیه
  .تی ئیمپریالیزم سه  و ده رمایه پاراستنی هزی سه

و   ئاستی ئه مۆ له  ئه .وه  واقیعه  له م دووریش نییه ، به اهی ، هشتا خه م فلیمه ئه
ڵ،  نگه ، مرۆڤی جه رمایه ، هزی سه وه ری دنیای گرتۆته رانسه ی سه ردوونیه  گه هۆشیارییه

رباز بوون شك  کی ده هیچ ڕگایه. کا رگ ده کوتی مه  ده ست به ، هه رسی ل نیشتووهت
کی تر ناناس،   هیچ رگایه و الوه شتن و بین و ورانکاری به ڕگای کو  له چونکه. نابا

  ، له کی نییه  هیچ خوایه والوه  به رمایه  سه  له  چونکه وه تی ناکاته  مرۆڤایه هیچ بیرك له
   له  و فر ناب چونکه بووه  مژوو فر نه هیچ له.   هیچ ویژدانکی نییه والوه ماع به ته

 سروشتی مرۆڤی  نگی نیوترۆنی له ترسی جه  مه بۆیه.  چ ئاینکی نییه هی والوه قازانج به
  .  دوور نییه ڵ به نگه جه

م   به.کار بن ڕی هزی هۆش و زانست به و په  تا ئه  که یه وه نگه  ته ڵ به نگه مرۆڤی جه
اماینی  کار دن بۆ د ر، تکنۆلۆجیا به ماوه قی جه  کار دن بۆ تان کردنی عه ق به عه

،  رمایه پاندنی حوکمی دیکتاتۆری سه  کار دن بۆ سه تی مرۆڤ، دیمۆکراسی به مرۆڤایه
ی  وه وساندنه  کردن و چه رۆکی ئازادیی و کۆیله  کار دن بۆ شواندنی ناوه ئازادیی به
  .تی یه ز و چینی کۆمه گه نگ و ڕه ر و ڕه شوهی و ک وه ته  بیانووی نه مرۆڤ به

تکردنی   خزمه وری سروشتی خۆیان له ردوونیدا، هۆش و زانست، ده گای گه  کۆمه نیا له ته
ست  ده واوی خۆی به تهتی  ، مرۆڤ، مرۆڤایه وه هننه دست ده بهوتنی مرۆڤدا، پشکه
.  وه دۆزته ردوون ده کانی گه نھنییه. کا ست پ ده مین ده رووی زه شتی سه گه،  وه دنته

رد و   ده کۆتایی به. کا  قازانجی مرۆڤ ده ی مردن و ژیاندا، به ن و شوه مه  ته ئاوگۆڕ، له
  نگه رهه ی فه  وشه بنه  ناودا نامن و ده ژاریی ناویان له خۆشیی دن، برستیی و هه نه

  .کان کۆنه
هۆش . ست دن ده زوو به  و ئاره ق و عاتیفه کتی عه ردوونیدا مرۆڤ یه گای گه  کۆمه له

تی  ی مرۆڤایه عاتیفه. کا قنی زامن ده کی عه گایه وتنی مرۆڤ و دروستکردنی کۆمه پشکه
مای یاسای  ب، بنه ڕی دا ده و په سان و گرۆکان له ویستی نوان که و هاوسۆزیی و خۆشه



،  وه ن مرۆڤه  الیه ی مرۆڤ له وه وساندنه  و چه رمایه ڵ و دوو ڕوویی و دووفاقی سه نگه جه
دادەڕم.  

کی  یه  شوه دا، به  ئینسانییه  عقالنییه ه و کۆمه ی ئه  چوارچوه توان له مرۆڤی تاك، ده 
نیدا پویستی و  مه کانی ته  قۆناغه وتنیان له رکه ڵ ده گه تی و له سروشتی و عاده

  .کانی دابین کا زوه ئاره
  

یاڵ  خه.  ون نییه ردوونی خه گای گه ردوونی و درووست بوونی کۆمه یشتنی مرۆڤی گه پگه
  کی مژووییه ڕاستییه.  تکی مژووییه تمییه حه.  وکی مژووییه ڕه.  یوتۆپیا نییه.  نییه
ین،  رنجی ئستا بده  و سه وه ینه  داهاتوو بکه  بیر له وه شبینییه  گه ر تۆزێ به گه  ئه که
  .ین ستی پ بکه توانین هه ده

یان  که وازه بانگه.  دایك بوون ردوونی له  مرۆڤی گهك  وه تاوه ره  سه ران له مبه پغه
دژ .  یه رمایه  یاسای سه ، دژ به ه نگه  یاسای جه هاوارکی دژ به.  ردوونییه وازکی گه بانگه

.  تدارانه سه دار و ده سادی پاره  فسق و فه دژ به.  نه و داکردنی ز و ساما وه  کۆکردنه به
  ردوونییه کی گه گایه ی کۆمه موژده..  وه ن هزداره  الیه  له  هزهی ب وه وساندنه  چه دژ به

  .ستانی تدا ناب و سته تدار و ده سه ند، ده مه وه ژار و ده ش و سپی، هه  جیاوازی ڕه که
ردوونی،  م بیری جیھانی گه که ردوونی، یه گای گه تا و یاسای کۆمه ره م سه که  یه بۆیه
تی   مرۆڤایه  ب، که هایه و یاسا و بیر و به ر ئه ب هه ردوونی ده ۆڤی گههای مر م به که یه
 پیرۆز گرتنی  ، ڕز گرتن و به ری بیوه ران ده مبه ر زمانی پغه سه ، له وه  کۆنه ر له هه

  .ژیانی مرۆڤ
   رزیی ژیانی مرۆڤ بگرێ، به وه  پشه ب له  ده قینه  مرۆڤی ڕاسته ی مرۆڤ، ببته وه بۆ ئه

ك له ده. پیرۆزی دا بننانی ژیانی مرۆڤھکوشتنی مرۆڤ، کۆتایی پ کی  الیه بن مرۆڤ
ك بیرکی  ت، وه نانه ، ته وه تداریکه سه ر ده ن هه  الیه  و له وه ه ن کۆمه  الیه ، له وه تره

ك کوشتنی  ك مرۆڤ، وه ب کوشتنی یه ده. کرێ  و قبووڵ نه  دواوه رووتیش بدرته
نگ،  ز، ڕه گه ك ب، ره ر بیانوویه هه ك مرۆڤ به کوشتنی یه.  وه تی لك بدرته ایهمرۆڤ
  . تی وایه ك کوشتنی مرۆڤایه ، وه..تی یه ی کۆمه ه ت، هه ، سیاسه وه ته نه

  شك له  کوشتنی ، به ست به ردوونی ، هه ر مرۆڤکدا ، مرۆڤی گه  کوشتنی هه  له واته
  .کا تی خۆی ده مرۆڤایه

  .  ردوونییه  کوشتنی بیری مرۆڤی گهکوشتنی مرۆڤ ،
  . ه نگه ی میراتی جه ا ، پاشماوهك یاس  ، وه وه ك بیرکردنه وا دانانی کوشتن ، وه ره به

  مه ئه...  وه ن مرۆڤه  الیه ناو بردنی مرۆڤ له ی بیری له وه ڕزگرتنی ژیانی مرۆڤ و سینه
  دا ، له رده روه  په دا ، له وه  بیرکردنه  بیردا ، له  ، لهب  ده  که یی یه تا بنچینه ره و سه ئه



کانی جیھاندا ،  وه ته ندی نوان نه یوه  په تیدا ، له یه کانی کۆمه ندیه یوه  په ردا ، له هونه
   .سپنین بچه
.. ن که  ئاشکرا دهڵ خۆیان نگه کانی جه  ، هزه ردوونییه تا گه ره م سه سپاندنی ئه  چه به
 دژی  تایه ره م سه ئه..  زعی باو نییه ی وه وه رگیز مانای هشتنه  ، هه تایه ره م سه  ئه کهچون
ی   پراوه تای ئازادیی، واته ره رجی سه مهلو کو هه ست، به تای ئازادیی ناوه ره سه

  . پك دن  وه ن مرۆڤه  الیه ی ئازادیی له ئازادانه
نیی ، ردوو بوونی مرۆڤی گهکی درووست ره رجی سه ك مه کردنی ئازادیی، وه پراوه
. تایی تا هه ، ههدی به  جیھاندا، ئاشتی ئه له) تیئاش(ھنانی دی  به  به وه ته سراوه به

ڕیش   مژووی شهڕو ڕو بیری شه ری شه وه کو بیره ڕ، به نھا شه ك ته  نه ك که ئاشتییه
ك کاتدا   یه  له  ئاشتییه م جۆره ، ئه وه  نوێ بنووسته ر له تی سه یه، مژووی مرۆڤا وه بسته

تی  کی مرۆڤایه ارهکج  بازدانی دوایی و یه، ردوونییه گای گه نجامی کۆمه هرج و ئ ل و مه هه
ب ڕووخاندنی دیواری  هش ب مه ، ئهردوونی و جیھانی گه ره  به زدانه، باو ئاشتی ره به
  . دی ته ، نایهڵ  نگه نگ ، یاسای مرۆڤی جه ی جه کینه ، مه رمایه سه

رجکی پشینی  مهکو   وهکو ڕ، به ڕو بیری شه ك شه هشتنی نه  نهی ماناییردوون ئاشتی گه
ت ك درووس کانی چه ك و کارخانه کانی چه خانه موو جبه هشتنی هه ، نه سته به م مه ئه

  . کردنه
و بیری مرۆڤی تی  ر کوشتنی مرۆڤایه و ، هه ر تاوانه و ، هه ر کوشتنه کوشتنی مرۆڤ ، هه

   له و بۆمب و شستیر ، چ به یاره  تانك و ته کی نیوترۆنی ب ، چ به  چه  ، چ به ردوونییه گه
ی  وه  ناو بردن و تواندنه ب دروشمی ئاشتیخوازان له  ده بۆیه. دان  به زره دان و جه سداره

م  نیا ئه ته.  ب  کوشتنك موو جۆره ستاندن و راگرتنی هه وه.. کك ب  چه موو جۆره هه
ر پی   ڕاستی به لون به  ، بۆ ئاشتیخوازان ده یه وه  بیرکردنه م جۆره و ، ئه  دروشمه جۆره

 کوێ کۆتاییان  ن و له که ست پ ده  ده  کووه ڕ له خۆیان ببینن و حای ببن ئاشتی و شه
  .دێ
  ك، له کانی چه کارخانه. رێبرد ناو ده  ڕ له موو تفاقکی شه ردوونیی دا هه گای گه  کۆمه له

کارهنانی باشتری  ی زانستی بۆ به و تاقیگه  کارگه کرنه ، ده وره  تا گه وه بچووکه
زانین و ، درووستکردنی  خۆشیی و نه هشتنی برستیی و نه کانی سروشت و نه رچاوه سه

  .ردوون  گهراگرتنی سه ست به کان و ده ستره ی ئه وه زن بۆ دۆزینه ی تکنۆلۆجی مه بنکه
  

شکردنی جوگرافی  ی دابه وه شاندنه وه هه: ردوونی گای گه می بیری کۆمه ی دووهگتا ره سه
  . ، جیھانه) جیوپولیتیکی (  وه مه و له
  . کتی خاکه یه: ردوونی   گهگای کتی کۆمه تی ، یه کتی مرۆڤایه یه



ی   جوگرافییایانه ته رت و له  کهشکردن و و دابه موو ئه هه...  مین نیشتمانی مرۆڤه ر زه سه
کتیی خاك ،  ب یه به. ن نگه ی مرۆڤی جه  پاشماوه راوهسنووری خون و ئاگریان بۆ کش

دی  ردوونی به کتی مرۆڤی گه کان، یه  ئابورییه رچاوه کتی سه ، یهمین ر زه کتی سه یه
  . نایه
 ،  ی بۆ درووست کردووه هانه ه سنووری جوگرافی ب یی که وه ته کی نه کتییه موو یه هه
کانی   جوگرافییه چوارچوه) کانی  ییه وه ته  نه کتییه یه( تی   دژایه تی خۆی له رعییه شه

ی  وه  شیکردنه تی نوانیان ، له تی و دوژمنایه  دژایه مووشیان به هه...... گرێ رده  وه دیکه
  .ن که ك ده کانی چه نگ و بازاڕه هکانی ج  و بازرگانه رمایه تی یاسای سه دواییدا ، خزمه

ش و  دا هاوبه وییه ر زه م سه  تکایی له ژادی مرۆڤ به  ، نه مینه ی زه مرۆڤ ڕۆه
  .نووسن هاوچاره

 


