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 نووس و کوردستان ئیمپریالیزم و مافی بیاردانی چاره (19)   
 1986 3  ژمارەپیڤ،         

  
 ئیمپریالیزم و کۆلونیالیزم: م که شی یه به
  

  !کا؟  و چۆن کار ده وتنی چۆنه رکه ی مژوویی درووست بوون و ده هشو! ؟ ئیمپریالیزم چییه
( کی مژوویی و تیئۆریی  یه وه  لکۆینه  پویستی به م پرسیاره ی ئه وه مدانه ت، وه به هه
 سنووری کات و   له یه وه  لکۆینه شنه م چه رچی ئه گه.  یه ن هه  الیه قووڵ و فره) ری زه نه
یی  کی کشه یه ند پناسه  وازبنم چه وه وێ به ر، ناشمه  ده چته  ده یمینارهم س ودای ئه مه
کی مژوویی،  یه ك دیارده یان ئیمپریالیزم، وه. م ش بکه ی ئیمپریالیزم پشکه کادیمی وشه ئه
ك  وه (  وه ی ئیمپریالیزمه  بوون و باوبوونی وشه ه وتن و گه رکه می ده  کات و ده نیا به ته
  . وه ستمه ببه)  سیاسی –فی  لسه کی فه یه راوهزا

  تکی مژوویی و له  و حاه ك دیارده  نوان بوونی ئیمپریالیزم وه  له یه  جیاوازی هه واته
  .کی زانراو و دیاریکراو یه  و زاراوه فه لسه ك فه وتنی بیری ئیمپریالیستی وه رکه نوان ده

 دا 1830ری سای  وروبه  ده  و له یه ی نۆزده ده می سه رهه خۆی به) ئیمپریالیزم(ی  وشه
کانی و مل مالنی  ره ربه سف کردنی به تی بۆ وه کی تایبه یه  شوه  و به  ئاراوه هاتۆته
 و  ست هنانی پایه  ده ریتانیا بۆ به نسا و به ره تی فه  تایبه وروپایی به کانی ئه هزه
ی  رباره  نوان زۆر نووسراوی گرنگ ده له...  اوهکارهنر  ئاستی جیھانیدا، به ت له سه ده
کی ئیمپریالیستی جیھانگیر،  یه وه ك بزووتنه ریتانی وه ندنی نیزامی ئیمپریالیستی به سه ره په

کاری هزی (  ناوی   دا به1890 سای  له) ر ماهان ڤایه( مریکی  دمیرالی ئه کتبکی ئه
دا ماهان  و کتبه له) 1... ( یه تی هه ونکی تایبهش ) 1783 – 1660ر مژوو  سه ریایی له ده

ریایی ئینگلیز  تی ده سه ندنی ده سه ره ریتانی بۆ په دانی ئیمپریالیزمی به رهه ی سه دیارده
ریتانیا   به سازی له  روودانی شۆڕشی پیشه ش به ته سه و ده هزببونی ئه  و به وه گرته ده
 ئابووری –فی  لسه کی فه یه وه ، گرنگترین لکدانه م کاره ساڵ دوای ئه  دوازده...  وه ستته به ده

ش  ی هۆبسن، پشکه  جۆن ئه وه ن ئابووریزانی ئینگلیزییه  الیه  و مانای ئیمپریالیزم له دیارده
، هۆبسن   دا چاپ کراوه1902  له) 2(ك  یه وه لکۆینه: یدا ئیمپریالیزم که  کتبه له. کرا

فریقیادا شی   خوارووی ئه تی له تایبه  چین و به ریتانی له ی ئیمپریالیزمی به وه تاقیکردنه
ریتانیا  ی ئابووری به وه ی شیکردنه ر بناغه سه ی له که وه واوی لکۆینه  و ته وه کاته ده



کان   زله داره رمایه ری و سیاسی و سه سکه ندی نوان ئیمپریالیزمی عه یوه رژێ و په داده
  :ی ئیمپریالیزم کردنه م پناسه  ئه گاته کا و ده ئاشکرا ده

  سازیدا گرتووه ت و پیشه ر سنعه سه ستیان به  ده  که یه سانه و که ودانی ئه ئیمپریالیزم هه( 
یدان  ی بازاڕ و مه وه  رگای دۆزینه ش له مه ئه... ڕ  گه نه یان بخه که رمایه ی زیاتر سه وه بۆ ئه
ل و  ل و په و که  بۆ مژینی ئه–دا  وه ره  ده له)  خستن –ڕ  گه  به-  پاره( ودای تری  و مه
  ) .ست بخرێ ده  ناوخۆدا قازانجیان ل به  له  توانادا نییه ی له رمایه سه

،  چاو کردووه  یان ره–) هوبسن( ی  م بۆچوونه م یان زۆر ئه ش که ری دیکه زۆر نووسه
 درووست کردن و  له) دارتی رمایه سه( مژوویی وری   ده  رووی گرنگی دان به تی له تایبه به
) رۆزا لۆکسمبورگ (  بۆ نموونه.. ی ئیمپریالیزمی جیھانیدا وکردنی دیارده هزکردن و پته به
ك   رواتی ئیمپریالیزم وه گرنگی به) 3 ( رمایه ی سه وه یدا خبوونه که واوی کتبه  ته له
کانی  تی وته لی سنعه لوپه شتنی که  و هه وه ره ی بازاری ده وه ودانك بۆ دۆزینه هه
  . دا  ده–داری  رمایه سه
) 4) (داری دارایی رمایه سه(  ناوی  کدا به یه وه  لکۆینه مساویش له ی نه) هیلد فیلدینگ( 
   له وه  یه–ند کارتلکی دارایی  ست چه ده  به رمایه ی سه وه کان و خبوونه وری بانگه ده

  . وه داته تکردنی ئیمپریالیزمدا لك دهررۆی درووس
 سای   له که) 5(داری  رمایه رزترین قۆناغی سه به: ی خۆی ئیمپریالیزم که یش باسه) لینین( 

کانی هۆبسن و رۆزا لۆکسمبورگ  ی بۆچوون و زانیارییه ر بنچینه سه ، له وه  دا بوکرایه1917
م  ئه. دا یان پ ده کی تیئۆری و مژوویی تازه هکتی و روونی رژێ و یه و هلد فیلیدینگ، داده

وری ئیمپریالیزم  وتن و ده رکه ی ده رباره یشتنی گرنگ ده تای زۆر تگه ره سه) لینین( ی  کتبه
بات بۆ  سترانی خه رخستنی به ن ده الیه تی له  تایبه به: زرن مه  ئاستی جیھاندا داده له

ی  ڕ خوازانه تی شه بات دژی ئیمپریالیزم و سیاسه  خه ر وتکدا به  هه سۆشیالیزم له
وری   ده  گرنگی دان به وه شه مه  ئاستی جیھانیدا و له داری له رمایه تانی سه وه ده

  باته و خه ری زۆر گرنگی ئه وهه شکی جه ك به یی وه وه ته کانی رزگاریخوازی نه وه بزووتنه
   .  یه–یی  وه ته نونه

یشتنی نوی ئیمپریالیزم،  تگه: دا بین  رمان پده وه ره ی سه وخستنهرچا  به م کورته ئه
  ك پاره  دوو رووی یه داری به رمایه کان، ئیمپریالیزم و سه  لینینیسته یشتنه تی تگه تایبه به

کی  یه  شوه  به یه وه م لکدانه م ئه به) . داری رمایه  سه– قازانج –داری  رمایه سه( نن  داده
دا،  ی نۆزده ده  سه وروپایی له یشتن و کام بوونی ئیمپریالیزمی ئه تی پگه کی و تایبه ره هس
  : واته.  وه داته دا، لك ده یه ده و سه می ئه ی دووه  نیوه تی له  تایبه به
ی مژوویی درووست  گوڕیشه  ره  و به وه داته واوبوونی لك ده  دوای ته که دیارده/ م که یه

 کاتکدا گرنگی  ن له داری داده رمایه می سه رهه  به  خوار ئیمپریالیزم به ناچتهبوونیدا 
  . نادات–داریدا  رمایه ندنی سه سه ره دان و په ر هه سه وری ئیمپریالیزم خۆی له  ده پویست به



تیی  وروپای سنعه ی مژوویی ئه وه  تاقیکردنه نیا پشت به  ته یه وه م لکدانه ئه/ م دووه
ی  که نگاندنه سه ی و هه که ندی گرنگی پدانه ناوه (  ندییه  ناوه–یۆرۆ :  واته. ست به هد
تی  تی سیاسه بیعه ی ته وه  بۆ روونکردنه یه وه م لکدانه رچی ئه  گه بۆیه).  وروپایه ئه

لك وتنی جۆراوجۆر  رکه  و ده ن شوه کی مژوویی، تکایی، خاوه یه ك دیارده ئیمپریالیزم وه
  . وه ناداته

. دا ر بۆچوونکی تیئۆری ده  هه ك به تتییه  تایبه ی مژوویی جۆره وه  لکدانه گومانی نییه
کی دیاریکراوی بۆ  یه م سنوور و چوارچوه  به وه م ناکاته  که که  زانستتی بۆچوونه  له واته
ی ئیمپریالیزمی  ی دیارده رباره ده) لینین( ی  که وه لکدانه: کرێ بین  ده وه لره... ن داده
  وروپیی، له کی ئه یه ك دیارده تی ئیمپریالیزم وه بیعه ی ته و ئاسته  تا ئه وروپایی زانستییه ئه

تی قۆناغی  کی تایبه یه ویش ماوه  ئه بێ که رده قۆناغکی مژوویی دیاریکراودا ده
  . دارتییه رمایه ندنی سه سه ره په

ی   و وشه ی ئیمپریالیزم نییه رباره تی و دیاریکراوی ده ایبهمارکس خۆی تیئۆرکی ت
ست  به م مانا و مه به. کارناهن تی به کی سیاسی ئابووری تایبه یه ك زاراوه ئیمپریالیزم وه

. دارتی جیا نین رمایه وتی سه ست و هه به  مانا و مه وتی ئیمپریالیزم الی مارکس له و هه
( کا  داریی ده رمایه توانین بین کاتی مارکس باسی سه  ده بۆیه... نك ررۆ ردووکیان یه هه
کا و زۆر  و کاتدا، باسی ئیمپریالیزم ده ر له وا، هه ئه) دا رمایه  کتبی سه تی له  تایبه به
  ...کا ش ده  پشکه وه م رووه ی تیئۆری گرنگمان له  و روانگه تاگه ره سه
ی ماددی مژوویی، مارکس ربازی  اوکردن و داڕشتنی روانگهو ته ، به وه شه کی دیکه  الیه له

تکی   گیرگارو بابه ر جۆره کی مژوویی و هه یه ر دیارده ی هه وه ی لکۆینه زانستانه
 کتبی ئایدیۆلۆژیای ئامانی دا، مارکس و ئینگلیز  له.  ستنیشان کردووه تی ده یه کۆمه
م  که بگومان یه: ( ناسنن  ده وه ی خواره یه  شوهم  مژوویی به–مای بۆچوونی ماددی  بنه
ك  م راستییه که یه.   و تاکه–تی بوونی مرۆڤانی زیندوو  موو مژووی مرۆڤایه ی هه تاگه ره سه
  ندییان به یوه  و په سانه و که ئه) فیزیکی( یی  سته سپندرێ رکخستنی جه ب بچه  ده که

ب  کی مژوویی ده یه وه  و لکدانه وه موو نووسینه هه.  یه  هه وه ری خۆیانه وروبه سرووشتی ده
ی مرۆڤدا  وه  و کرده– ررۆی مژوو  ی له و گۆرانانه  و ئه وه  سرووشتییانه م بنچینه له
  ).ست پ بکا  ده ریان هاتووه سه به

  :ن مانه  مژوویی ئه–ماکانی بۆچوونی ماددی   کورتی بنه ، به واته
  . بوونی مرۆڤان-1
ی باوی   شوه  به وه ته ستراوه ش به مه ئه( کانی ژیانیان  ی دابین کردنی پویستییه  شوه-2
  ). وه مھنانه رهه به
  .ب  درووست ده وه مھنانه رهه  به و شوه ی له تی و سیاسییه یه  کۆمه  رکخراوه و شوه  ئه-3
  .  سیاسییانه تییه یه  کۆمه و رکخراوه کانی ئه ندن و گۆڕانه سه ره  په-4



یشتنی  رنجدان و تگه کی سه ره ی سه ك بنچینه  وه  مژوویی یه نه م چوار الیه دانانی ئه
ی  رباره کی زانستیمان ده یه وه  لکۆینه یه کی مژوویی، بۆی هه یه ر دیارده ی هه ندانه هۆشمه

ردونتی و  کتیکی گه لهمای دیا ر بنه تی گه  تایبه به..  بدات  مژوویی یه م دیارده ئه
  .ین که یاد نه کانی مژووش له کاری دیارده تکه
کدا  ر وت و کۆمه  هه ر رووداو و ئاوگۆڕکی مژوویی له  هه ر چاو که  به  بگرینه وه ئه:  واته
، کا و   و کاریان تده یه  هه وه کانی جیھانه  رووداو و ئاوگۆڕییه ندی دوور یان نزیکی به یوه په

  .کرێ کاری ت ده
  

  کۆلۆنیالیزم و ئیمپریالیزم
وتنی  رکه ی مژوویی درووست بوون و ده شوه! ؟ ئیمپریالیزم چییه:  وه جا ئستا با بپرسینه

  ! .کا؟  و چۆن کار ده چۆنه
 –ی کۆلۆنیالیزم  ی مانای وشه وه  روونکردنه ، بگومان پویستی به م پرسیاره ی ئه وه مدانه وه

  . هی یش هه
یان راستتر ( ی کۆلۆنیالیزم  ش دیارده ، ده وه رینه تاکانی مژوو بگه ره ر بۆ سه گه ئه

  : ببینین وه ی خواره یه  ساده م شوه به) 7) (کۆلۆنیالی کردن
کانی ژیانیان  ی پویستییه وه بۆ ئه... ژین ر خاککی دیاریکراودا ده سه  مرۆڤك له ه کۆمه
.. گرن رده ك وه کانی که رووبوومه  به ستن و له به ڵ سرووشتدا ده گه ندی له یوه ست بنن په ده به
و  ی ئه یه و راده ب تا ئه یان زۆر ده رچۆن ب ژماره هه. ن که  زاووزێ ده م مرۆڤانه ئه

موویان یان   هه وه ر ئه به له.  توانایدا نامن بیان ژن ژین له ی تیدا ده یه ناوچه
. ی خۆیان  جنیشتگه نه یکه  و ده وه نه که دانی ده ن بۆ خاککی تر و ئاوه که چ دهکیان کۆ کۆمه
:  پیت ب کی به وییه ر زه ز ب یان هه  ب، باخ و ره ڵ ب، دوورگه نگه جه:   نویه و شونه ئه
  نکراوهدا  مانای ئاوه  زمانی یۆنانیدا به له) کۆلۆنی( ی   وشه وه لره. ندرێ داده) کۆلۆنی (  به

م   بۆ ئه وه  نیشتمانی خۆیانه ی له کانه و خه  یان ئهSettlement   و نیشتگه یان ج نیشتگه
 مانای   ش که عمار و مستعمرهبیی است ره کانی عه وشه). 8 ( کارهنراوه به:  چوون  تازه نیشتگه

  وه تایی یه ره سهم مانا  ر له نن هه یه گه  ده دانکراوه  و ئاوه وه دانکردنه ی ئاوهنستخوا
ڕۆککی   ناوه وه وتنییه رکه تای ده ره  سه ر له ڕۆکی کۆلۆنیالیزم هه  ناوه واته: رگیراون وه

....  بووه  و ب تاوان نه کی ئابووری ساده یه روا دیارده  کۆلۆنیالیزم هه م دیاره به.  ئابوورییه
ر حسبی هاڕین  سه  و له وه  و زۆردارییهڕ  رگای هز و شه  له کردنهم کۆلۆنیال ی جار ئه زۆربه

روا کۆلۆنیال کردن  هه..  نجام دراوه نی تری مرۆڤ ئه ی کۆمه وه وساندنه و ژرپدان و چه
بیاتی کۆن و  ده ئه.  کان بووه  ئیمپراتۆرییه ته وه تی ده ری سیاسه وهه  پراکتیسکی جه میشه هه
ی یی سیاس فه لسه  و فه زراوه ك دامه  کۆلۆنیالیزم وه کهکا  ندی یۆنان بۆمان ئاشکرا ده مه وه ده
کۆلۆنیال کردن و . تیدا شونی خۆی گرت تی چینایه وه سپ بوونی ده وتن و چه رکه ڵ ده گه له
) ی  و ئۆدیسه لیازه ئه( کانی  مه لحه ڕۆکی مه شکی گرنگی ناوه نگی کۆلۆنیالی به جه



  تی له تی چینایه وه یشتن و درووست بوونی ده پگهڵ  گه م له به). 9(هۆمیرۆس پك دنن 
شکی گرنگی  ك به می پش زایندا، کۆلۆنیالیزم وه م و چواره شه ی شه ده  نوان سه یۆناندا له

تی یۆنانی  وه  ده ئاشکرا به... رخست تی یۆنانی خۆی ده وه تی ده تی چینایه ئایدیۆلۆژییه
  دیمۆکراسی یۆنانیش که... زرابوو دامه ) Slavery: ت دیهعبو( تی  ی کۆیالیه ر بنچینه سه له
م جار  که کو بۆ یه ناوبرد، به تی له یه ی کۆیله ر دیارده ك هه دا، نه ری هه دا سه) سینا ئه (  له
ند  چه(  کتبی   لهنرس نده پیتی ئه. مھنان رهه کی به ره کی سه یه  شوه  مژوودا کردی به له
  :نووس ده) تی گایه به ره  بۆ ده وه تییه  کۆیالیه ك له یه روازه ده
تی  ڕه رجی بنه لومه ککیان هه ر یه هه..  وه کرانه ده تی هلین لك جیا نه ئازادی و کۆیالیه(

تی  سه ی هزی ده  قادرمه ی پشینی یان هاوتای له ش نموونه مه ئه.. وی دی پك دنا ئه
شتیمانی ئازاد ییشتنی هاون  تگه  نه وه مه له... بوو زیکدا نهتی ن کانی ڕۆژهه ئیمپریاتۆرییه

  )10) (بوو  نودا هه ی مکدارتییان له  کۆیله نه
کانی یۆنانی بۆ  ستوره داری ده ق و بریقه ی زه  وشه کان زۆر له قی کۆیله نج و ئاره  ڕه

  کی زۆری به پویستییهتی یۆنانی  وه  ده وه لره... پاراستنی دیمۆکراسی یۆنانی پویست بوو
 شتکی سرووشتی ژیانی  تی بکاته  جیاوازی چینایه بوو که تی هه یه تکی کۆمه ئایدیۆلۆژییه
خودا :  بوو وا دابنرێ مرۆڤان لك جیاوازن وه ش ئه و ئایدیۆلۆژییه تای ئه ره م سه که مرۆڤ و یه

م   ئه خا که ری ده دا ده) رکۆما( کتبی  فالتوون له ئه. کردوون ك درووستی نه ك یه وه
کی   خه ك شتکی راست به ب وه م ده ، به  و درۆیه رچی راست نییه  گه تایه ره سه
تی  درۆکردن ماف و ئیمتیازی تایبه:  فالتوون ده رحاڵ ئه هه به. لمندرێ بسه
ریش  وهه  جه ره درۆی هه) 11 (ن ب درۆ بکه ن ده ی بتوانن حوکم بکه وه ، بۆ ئه تدارانه سه ده
  :نووس فالتوون ده ئه. بن  دایك ده رزی له  جیاوازی و نزم و به  مرۆڤان به  که یه وه ئه
کی لك  یه وهش  الم خوا به  بران، به ، ئوه هاوتینه: ین ماندا پیان ده که  چیرۆکه له( 

  خوا له... ن رماندارتی بکه  فه یه یان هه وه ندکتان توانستی ئه هه..  ی داڕشتووه وهئجیاواز 
...  وانه رز هی ئه  به ره فی هه ره  شه وه ر ئه به له...  و کردووه واندا زی تکه شی ئه له
  شی له ندکی که هه.. ر به سته  هاوکار و ده ی ببنه وه  زیو درووست بوون، بۆ ئه  له ندکی که هه

م  که ست، یه رده تکار و به ساز و خزمه  پیشه ی ببنه وه فافۆن و ئاسن درووست کردوون بۆ ئه
موو شتکی  رووی هه  سه  له ، که یه وه  ئه یاندووه کانی راگه  حاکمه  خودا به  که تاکه ره سه

وانی   پاسه ر کات پیاوکی ئاسن و فافۆن ببته  هه چونکه.. ز بپارزن گه ی رهی پاکت وه دییه
  ).12 ) (چ  تك ده ته وه و ده ت، ئه وه ده
  
  Elitr:  نخبه (  ربژارده متی یان سه شی که شن، به گشتی دوو به مرۆڤ به:  وه فالتوونه الی ئه به
  ن که وانه ئه) ك ی خه عامه( شی  زووربه. وا بن  رمان ره ب و فه تیان هه سه ب ده  ده که) 
  .ست بن  ب حوکم بکرن و ژرده ده



ت  بیعه ته:  دا و ده فالتوون ده ی ئه م بیره به) زانستی(  و تکی سرووشتی رستۆ رواله ئه
دایك   له وه ندکیش بۆ ئه  دایك بن و هه تی له بدایه  بۆ عه ندێ مرۆڤی وا درووست کردووه هه
ت  وه ڵ و ده ب درووست بوونی کۆمه ر وا نه گه... تدار سه وا و ده رمان ره  فه بن ببنه ده

13 (مومکین ناب. (  
ی یف لسه ی فه گای مرۆڤ بنچینه کی سرووشتی کۆمه ك پویستییه تی وه قبووڵ کردنی کۆیالیه

تی و  مالنی چینایهڵ توند و تیژ بوونی مل گه م له به. تی یۆنانی بوو وه تی ده سیاسه
می رژمی  رده  سه تی له تایبه کان به ی یۆنانییه وه  بیرکردنه  ورده  ورده–رتی  گه ناوچه

  وه و بیرکردنه ویان دا ئه یی رۆیشت و هه وه ته کی نه یه وه و بیرکردنه ره دیمۆکراتیدا، به
یی  وه ته  نه وه  بیرکردنه م جۆره ئه. کی کۆلۆنیالی دابرژن یه ر بنچینه سه ش له یی یه وه ته نه
رباز زۆر پویست  ی سه سته تکار و ده تی بۆ چینی بازرگان و سنعه  تایبه  به  کۆلۆنیالی ییه یه

  ن و له ی بازرگانتی فراوان بکه یانوویست، رگا و ناوچه  ده وه که  الیه وان له  ئه بوو، چونکه
نگی و  شتی جه تی درووستکردنی که  سنعه یانویست کرکارکی زیاتر له  ده وه شه کی دیکه الیه

ژر  کتی خاکی یۆنان له وو یهکیان ب ره ش گه ستانه به م مه بۆ ئه.. کاربھنن کاندا به گانگه
و  ئه). 14(ن   پ بکهست ی کۆلۆنیالی ده وه ن و بزووتنه کگرتوودا زامن بکه تی یه سه ك ده یه

دانی بیری کۆلۆنیالیستی یۆنانی  رهه تی بۆ سه رجی بابه لومه هه ) factor: عامل (ی  هۆکاره
  و هرشانه  یۆنان و تکشکاندنی ئهر خاکی کان بوو بۆ سه خۆش کرد، هرشی فارس و میدییه

  ی که وه دوای ئه.. انکانی تری یۆن  ناوچه ندێ له  هاوکاری هه  به وه کانه سینییه ن ئه الیه له
 هاوکارییان  طهسپار تی ئه  تایبه ی یۆنانی به ه تیر ندێ له ی جار هه زۆربه) دواتریش(پشتر و 

) کانی تر  یۆنانیه واته( کانی ناوخۆیان  وژمنهتی فارسیدا دژی د ڵ ئیمپراتوورییه گه له
 ز. پ80) ماس له سه(  پ، ز 9و ) ماراثون( کانی  ڕه  شه کان له وتنی یۆنانیه رکه سه..... کرد ده
ش یی خۆ وه ته ی نه وه وتنی بیرکردنه رکه باری بو ده ی لهیی و سایکولۆژیرجکی سیاس لومه هه

کی  مایه  و بنه هانه  به خشی و بوو به کان به ثینییه  ئه ی به وره تکی گه ماسه  و حه کرد، ووره
.. تی کۆلۆنیایستی و ئیمپریالیستی پدانی ئایدۆلۆژییه ره دان و په رهه مژوویی گرنگ بۆ سه

  کان له ڕه کی کورتی دوای شه یه  ماوه کان له سینیه ی ئه یه وره  گه وتنه و پشکه ئه
ن هنا، وای ل کردن خۆیان ایست ده بدا به ده  و ئه فه لسه فهت و ت و زانس کانی سنعه یدانه مه
  ش له مه ئه. تر دابننرزتر و ژیر وتو تر و به کهش پ کانی دی به وه ته ڵ و گرۆ و نه  کۆمه له

  م جۆره به.  وه نگی دایه وادا ڕه رمانه ی فه سته رانی بیری ده ی نونه وه نووسین و بیرکردنه
  شیان به کانی که وه ته موو نه ت دانا و هه ندی مژوو و شارستانیه  نوه ان خۆیان بهک یۆنانیه

ی )  بگانه(نیا مانای  م جار ته که  یه یه م وشه ئه. بردن ناو ده) رۆس ربه به(ری  ربه به
 زیاد کرد  یه م وشه ی تریان بۆ ئهیی و کلتووریوان مانای فیکر م ئه به. یاند گه ده
ن  وتوو و نزم پایه  کوی و دواکه  بوون که وانه کو ئه بوون، به  نه نیا بگانه کان ته یهری ربه به

کان دا  هیموو ئاسیای ر هه سه یان به م ناوه دوای ئه. دان تایی مژوویی ره کی سه یه  پله و له
   له م بیره ار ئهم ج که یه..  وه گرته کانی ده کان و میدییه تی فارسه تایبه  به و کاته  ئه دابی که



 و  ز دا نووسراوه. پ472 سای   له وه سخیلوسه ن ئه الیه  له دا که) کان فارسه(ری  شانۆهه
  ).14. ( وه نگی دایه ، ڕه مسیل کراوه ته

.. کان  دوژمنی سروشتی یۆنانیه کان بوو به گرنگترین بیری کۆلۆنیالیش دانانی ئاسیاییه
تی  سه پدانی ده ره کی ئایدۆلۆژی بوو بۆ په  پویستییه م بیره  کردنی ئه ه  گه دیاره

موو  تی هه ك حکوومه تی وه تی چینایه وه دانی ده وا و نیشانه رمانه تی چینی فه چینایه
  وه ره بیری دوژمنی ده: کی دی  واتایه بهتی،  کانی چینایه کان و داپۆشینی ناکۆکییه یۆنانیه

  بوو له ی هه وره ورکی گه ده) تی ژادکی تایبه  نه ه تی کۆمه یبهی نیشتمانی تا وه ره  ده واته(
ستدرژی  ت و ده سه ر ده رامبه ی به وه بۆ ئه. دا) ئیثنۆس ( وه ته درووستکردنی بیری نه

ك  ك یه کان وه هیستن، رووناکبیرانی بۆنان، داوایان کرد یۆنانی تی فارس بوه ئیمپراتۆرییه
تی   چینایه ك بگرن و ناکۆکییه  یه وه ره ر دوژمنی ده رامبه  و به وه نه ن بکه خۆیا  بیر له وه ته نه

  .کتر دابنن  دۆست و برای یه رچۆن ب خۆیان به ن و هه رامۆش بکه کانیان فه یه یی و ناوچه
و ) فالتوون ئه(و ) سخیلۆس ئه(کانی   نووسینه قی له  ڕوونی و زه  زۆر به م بیر و بۆچوونه ئه
کان  رییه ربه دا، به) کۆمار( کتبی  فالتوون له ئه. وێ که رده  ده دا به) رستۆ ئه(و ) راتسئیسۆک(

  :نووس با و ده کان ناو ده یۆنانییه) سرووشتی( دوژمنی  به
و  وا ئه ن، ئه که ڕده کان شه رییه ربه ڵ به گه له) کان  یۆنانییه واته(کان  کات هلینییه(

م کات  به. بیعین وان دوژمنی ته  ئه نگ چونکه ڕ یان جه شه: رێب پی بووت  ده ناکۆکییه
ی چونکه یب پی بووترێ ناڕک  ده وه ن، ئه که ڕ ده  نو خۆیاندا شه کان له هیلینییه
  ).15() کترن بیعی یه کان دۆستی ته هیلینییه

  کو به وشتی به دوژمنی سر ر به ك هه کان نه رییه ربه دا به) ت سیاسیه( کتبی  رستۆش له ئه
ر  ك هه ن وه وه بن و شایانی ئه  دایك ده یی له  کۆیله وان به ئه. ن بدی سروشتی داده عه
ست بکرن و بفرۆشن و  کاربھندرن و ژرده کی کین و فرۆشتن به یه سه ره ل و که لوپه که
تی مرۆڤ  بدایه ری عهی دژی بی وانه ت ئه نانه  ته  که وه کاته ۆ ڕوونی دهترس ئه. ناو ببردرن له

  وه وانه الی ئه ت به به هه). 16 (بد دابنرن  عه کان به رییه ربه بوون به  نه وه بوون، دژی ئه
  .... مرۆڤ بوون بوون و نیمچه واو نه کان مرۆڤی ته رییه ربه به

.  ی ئیمپیریالیستانه  درووشمكی ناسۆنالیستانه ئیسۆکراتیش درووشمی کۆلۆنیالیزمی کرده
وازی بۆ  و بانگه ئه. دژی ئاسیا) دا وه ره  ده ڕ له ناو خۆدا و شه بایی له ئاشتی و ته: (رووشمید
 و بۆ  وه رنه  بیر به تی نو خۆیان له رمایه تی و هه کان ناکۆکی چینایه  کرد یۆنانییه وه ئه

نن و هز پك بھ شکری به ژاری، له رکردنی گیروگرفتی برستی و ب ئیشی و هه سه چاره
 کۆلۆنی  نه کانی ئاسیا بکه نده مه وه  ده رمه تی فارس و هه ر ئیمپراتۆریه  سه نه هرش بکه

  :نووس سوکراتس ده ئه. خۆیان
ك   وه ڕه م شه ئه.   ئاشتی باشتره ی له که ، ڕاستییه ڕکه  شه  دژی ئاسیا تاکه ڕه م شه ئه(

ی ئاشتییان  انه ئه. رێ گه خر ده ردووك به هڕ و ئاشتی ه بۆ مریدانی شه.  رککی دینی وایه ئه



یدانی   مه چنه ی ده وانه ری ئاسایشدا بژین، ئه  ژر سبه و دوا له مه توانن له وێ ده ده
  ).17) (ست بنن ده کی به  مکی خه ت و سامانکی زۆر له روه توانن سه ، ده وه ڕیشه شه
کدۆنی بوون  ری مه لکسانده ۆستای ئهك مام یه ردووکیان ماوه رستۆ و ئیسۆکراتس هه ئه

  . زاخاو دابوو  ئیمپریالیستانه و بیره ویان به ومشکی ئه
  یدابوونی بیری کۆلۆنیالی له وتنی په رکه ی ده ی شوه رباره  ده وه ره ی سه  خرایه رنجه م سه ئه

  :خا رده ی مژووییمان بۆ ده وهری کی جه ند ڕاستییه یۆنانیدا چهتی  گای چینایه کۆمه
   له ککه ری، یه رامبه کگرتن به ستان و یه و پویستی وه)  وه ره دوژمنی ده(بیری / م که یه

م  وری سیاسی ئه ده.. یی وه ته کانی درووست کردنی بیری نه  میژوویی و ئایدۆلۆژییه هۆکاره
کانی  تییه  چینایه کییه ناکۆ یه وه تیدا ئه تی چینایه وه ی ده ژر سایه ش له  یه-  یی وه ته  نه بیره

ڕی  بۆ شه) داتك ئه( ئامرازك   بکاته وساوه کی چه نی خه  و کۆمه وه ناوخۆ بشارته
  .کۆلۆنیالی

  وه که یه ی بهیی کۆلۆنیال تی و پرۆژه ی چینایه وه وساندنه تی و چه دیمۆکراسی چینایه/ م دووه
 درژایی  به) Thesisأطروحة  ( یه وهم درا ڕاستیی ئه...  وه گرێ دراون و لك جیا ناکرنه

تای  ره  سه ر له کانی دیموکراتی ڕۆژاوایی هه ڕژمه.  لمندراوه  و سه وه  بۆته مژوو دووباره
ی  وه وساندنه ی چه ر بنچینه سه ، له وه مه ی نۆزده ده تای سه ره  سه ، له وه وتنیانه رکه ده

ر  به له.. زراون النی دنیا دامه تی گه روه ان و سهتانکردنی کۆلۆنیالی سام) یان(تی و  چینایه
  . وه  کۆنابنه وه که یه رگیز به  کۆلۆنیالیزم و ئیمپریالیزم هه  ڕزگار بوون له وه ئه

  ی هز ه  و نامرۆڤانه کارهنانی دڕندانه ری کۆلۆنیالیزم به وهه ڕۆکی جه ناوه/ م سیه
تی  وه ی ده وه ره النی ده ی گه وه وساندنه ست کردن و چه  بۆ هاڕین و ژرده توندوتیژییه
تکشی  حمه نی زه  و کۆمه وه که  الیه نرن له ری داده ربه  یا به  بگانه ی به وانه کۆلۆنیالی ئه

کان هیچ  کارهنانی هزدا، کۆلۆنیالیسته  به له..  وه کی تره الیه ناو کۆلۆنیالی خۆی له
...  موو شتکه هز خۆی هه... رچاو  به و خودایی ناگرنهوشتی و مرۆڤی  کی ره یه وه لکدانه

 خۆشیان  که( کان   کات میلیانییه بۆ نموونه... ت خوداش نانه تی ته وشت ، یاسا ، مرۆڤایه ره
..  وه نی بمننه  ب الیه ن به  رگایان بده ن که که کان ده سینییه  ئه داوا له) یۆنانی بوون 

  واته( وان  رچی ئه ن گه کان ده سینییه  ئه وسا به ئه. ن  ووڵ ناکه قب مه کان ئه سینییه ئه
  وه ڕیان به  و باوه یه  ددا هه م هیوایان له  ، به متره یان که ب هزن و ژماره) کان میلیانیه ئه
تن ،  داله ق و عه ر هه سه وان له  ئه چونکه. ن  ده وان ده تی ئه  خواکان یارمه  که یه هه
یای بۆش  ت بیر و خه داله ق و عه هیوا و هه: ن ن و ده که  ده یه م وسه  به کان گاته نییهسی ئه

  :ن وسا ده ئه...  تانه سه ی ب ده و بھوده
یان ناسین،  ی ده و مرۆڤانه  و ئه یه ڕمان پیان هه ی باوه و خوایانه ، ئه ك ئوه ش وه ئمه( 
مان درووست  م یاسایه  ئه ئمه. ن که وایی ده رمان ره کم و فهبوو حو تیان هه سه رکات ده هه
و  بین ئه  هه ی ئمه وه پش ئه..  کردووه ستکاریمان نه ، یان دوای درووست بوونی ده کردووه نه

ین  یکه  ده ی ئمه وه هین و ئه ج ده ، به تایه تا هه دوای خۆشمان بۆ هه  و له بووه  هه یاسایه



ی  ی ئمه و هزه سکی دی ئه رکه  یان هه زانین ئوه  ده چونکه. کاری بنین  به یه وه نیا ئه ته
  وه  خواکانه ندی به یوه ی په و ئاسته  تا ئه وه ر ئه به ن، له که فتار ده  ره ك ئمه ر وه ب هه هه
  ) .18()  ناگرن  خواکان پشتی ئمه ب که مان هه وه ین ترسی ئه  شك نابه وه ، هۆی ئه یه هه
ت  داله ق و عه بوو هیوا و هه  هزت نه گرێ، که بوو، خوداش پشتت ده ر کات هزت هه  هه واته

  .  و نرخکی نییه تاندنه ه خه  خوا خۆهه  له وه و پاڕانه
   که ی هزه کارهنانه م به ر ئه هه .  ت و یاسای کۆلۆنیالیزمه سه ڕۆکی ده هز ناوه:  کورتی به

  ی ئیمپریالیزمیش زۆر له دیارده .  وه ستته به  ده وه ۆلۆنیالیزم و ئیمپریالیزم پکهی ک دیارده
 قۆناغکی  ی له که ته  و رواله نیا شوه ته...  بووه ر قۆناغکی مژووییدا هه  هه  و له وه کۆنه

 چین و کانی میسر و  کۆنه ته ئیمپراتۆریه .   بۆ قۆناغکی مژوویی تر گۆڕاوه وه مژوویی یه
م و  رهه به.. نیا و یۆنان و رۆمان و ئیسالم و بزنطی و عوسمانلی رمه ئاشوور و فارس و ئه

  .ی ئیمپریالیستی بوون  وه ری بزووتنه نونه
ی  که راستییه.  ته سه ڕۆکی ئیمپریالیزم فراوانکردنی هز و ده  ناوه،ك کۆلۆنیالیزم  روه هه

  یه وه کی ئه ره جیاوازی سه..  ۆنیالیزم و ئیمپریالیزم دا نییه نوان کۆل وتۆ له کی ئه جیاوازییه
 وتی  ر له ی داگیرکه وه ته کی نه بوونی خه کۆلۆنیالیزم داگیرکردنی وتك و ج نیشته

موو  م هه به .  موو کۆلۆنیالیزمك ئیمپریالیزمه توانین بین هه ده. ن  یه گه داگیرکراودا ده
ن  الیه  داگیرکردنی عیراق و کوردستان له بۆ نموونه ..  ۆنیالیزم نییهئیمپریالیزمك کۆل

هاتن  کان نه  ئینگلیزه چونکه... بوو م کۆلۆنیالی نه  کارکی ئیمپریالیستی بوو به ریتانیاوه به
زائیردا   جه کان له نسییه ره  کاتکدا فه له...  کۆلۆنی خۆیان نه  بن و بیکه  عیراق ج نیشته له

 کۆلۆنیالیزم به وێ که که رده  بۆمان ده وه مه له.  کۆلۆنی خۆیان   بوون و کردیانه نیشتهج   
 و  رتر ئامانج و خواستی ئیمپریالیسیانه وخۆ تر و کاریگه کی ئاشکراتر ، راسته یه شوه

  .بێ  رده  ده رانه داگیرکه
  

  ئیمپریالیزم و هز و جوگرافیا
ر خاك و  سه  به ت گرتنه سه  ده واته:  کی جوگرافییه یه اردهك کۆلۆنیالیزم دی ئیمپریالیزم وه

ی   رگه  له میشه ش هه رگرتنانه سه ت به سه م ده ئه... نی تردا ئاو و سامانی وتان و کۆمه
 کۆندا باو بوو، یان  ك له وخۆ ب ، وه جا چ هزی سوپایی راسته....  یه وه کارهنانی هزه به

  .نون دا خۆی ده  ئیمپریالیزمی تازه ك له ی ب وهیبووری و ئایهزی سیاس
..  وه گرته  ی التینی دهImperium) م  ئیمپیریه( ی   بۆ وشه–ی ئیمپریالیزم  ی وشه بنچینه

 مانای   بهImperareکردن و   مانای ئاماده  بهpe areش کرداری  یه م وشه گی ئه ره
م  به)... 19(چاوکراو   شتك یان کۆسپکی ره دژی کردنه ری کردن و خۆئاماده سپشخه ده

ستنیشانکردنی ئیمتیازی  تی بۆ ده کی تایبه یه شوه یان به) م ئیمپیریه( ی  کان وشه ڕۆمانییه
رمان  ری و فه سپشخه وان مافی ده  ئه واته: کار دنا کانی رۆمانی به  ملکداره تی لۆرده تایبه

ك و  نی خه ست کردنی کۆمه مافی حوکم کردن و ژرده:  یه ت نواندنیان هه سه دان و ده



 مافی   له جگه و  یداکردووه کی جوگرافیشی په م مانایه ی ئیمپریه  وشه وه شه مه له. ت  عیه ره
) . 20 ( وه یگرته  ده که  حوکمه  که ستنیشان کردووه شی ده یه و ناوچه وایی کردن ، ئه رمانره فه

  : یه ستراوی هه  به وه دوو مانای پکه) م ئیمپیریه( کان   الی ڕۆمانییه واته
  .رداگرتن سه ت به سه رمان کردن و ده قی فه مافی موتله/ م که یه

  . کار  خرته ی تدا ده و مافه ی ئه  جوگرافیه و ناوچه ئه/ م دووه
  Imperialتی ئیمپریالی سه  ده یدا به که  ناوچه رك له رمانده ر فه تی هه سه  ده مه له

Powerت به سه ی ده  تا ناوچه دیاره. بردرا   ناو ده مانای وابوو  رداگیراو فراوانتر بایه سه ، 
   ئامانجك خۆی له تی ئیمپریالی بوو به  سیاسه بۆیه...  هز تره تی ئیمپریالی به سه ده

اپشتی کردنی تکی ئیمپریالیستییان بۆ پ کانی رۆمانی ئایدۆلۆژیه خۆیدا و ئیمپراتۆره
ر   نونه وان خۆیان به  ئه ته و ئایدۆلۆژییه پی ئه به. شاوی داگیرکردنی وتانی تر دارشت 

و  ی ئهیزدان کی یه یه خشه پی نه وان به  ئه نا که نا و وایان داده ی خواکان داده وه و نه
تی  سه  ژر ده نه  بخهالنی دنیا موو گه ن و هه  وتان داگیرکه  که یان پ سپردراوه وره ده

زرنن و ئاشتی و ئاسایش و نیزام و یاسای  ردوونی دابمه تکی گه  و ئیمپراتۆریه وه خۆیانه
  به) ڤرجیل( کانی  رزه  به بییه ده  ئه  کاره کی ئاشکرا له یه شوه  به م بیرانه ئه. پنن  تدا بسه

ز  گه رزتی ره ودا ڤرجیل به  له که) ... 21(ون  که رده ده دا به) ئینیاد( ی  مه لحه  مه تی له تایبه
  خا که رده وای ده...... دا و  النی تردا نیشان ده ڵ گه گه راوورد له  به کان به ستی رۆمانه و که
ڕ و کوشتار  بری شه  زه  به وان نووسراوه  ناوچه ی له وه ی رۆمان ئه وه ته زی رۆمانی و نه گه ره
  ..النی جیھان ری گه روه ردار و سه  سه  و خۆی بکاتهموو دنیا داگیر بکا هه

کانی خۆیان  سف کردنی نیشتگه یان بۆ وه ) Coloniaکۆلۆنیا ( ی کۆلۆنی  کانیش وشه رۆمانیه
ر چی  گه  کورتی ئه به.. )..22(هنا  کار ده  داگیرکراو به  رۆما یان تازه ز به  وتانی ناحه له

ن  الیه ت له سه فی داگیرکردن و فراوانکردنی ده لسه ی فه مانا به) ئیمپریالیزم(ی  وشه
ت و رباز و  ری سیاسه وهه هنرا، ئیمپریالیزم پراکتیس و جه ده کارنه  به وه کانه رۆمانیه

 ،  وان دا بایه ستی ئه  ژر ده  له لك که ر گه هه. کان بوو  هیتی رۆمانی وش و ئایدۆلۆژییه ره
و  ژماردن و ئه یان ده) رۆس ربه به(ری  ربه  به کان به هییۆنانی چاولکردنی  وانیش به ئه

 ،  وه تی خۆیانه سه  ژر ده نه بری هز و کوشتار بیانخه  زه دا یان به  خۆیان ده یان به مافه
النی دنیا ئازاتر و ژیرتر و  موو گه  هه  خۆیان پ له چونکه. ن  الچۆیان که واوی قه  ته یان به

سپنن  توانن یاسا دابنن و ئاشتی بچه وان ده نیا ئه  ته ڕیان وابوو که باوه... ولھاتووتر بو
وتووترین بتوانن خۆیان حوکمی  متر و ناژیرتر و دواکه  که وه النی دی له گه. ن  حوکم بکه
  ... حوکم بکرن وه ن رۆمانه الیه ب له  ده وه ر ئه به ن ، له خۆیان بکه

کی  کانییه ره ربه  به ت بوو به سیحیه کانی نوان ئیسالم و مه ره ربه  بهندا، کانی نوه ده  سه له
ردووکیان  هه) لیبی ی سه وه بزووتنه(ت  سیحییه ئیسالم و مهجیھانی و مژوویی دووروو درژ، 

ی  ستیان فراوانکردنی ناوچه به  مه واته: کی ئیمپریالی بوون یه وه ڕۆکدا بزووتنه  ناوه له
 دین  وه ردووکیانه ت هه  نیسبه به.   زاوه نگ و غه  رگای هز و جه  له بووهتیان  سه ده



زا  ش و رووت بۆ غه کی ره نی خه کی سیاسی بوو بۆ هوروژاندن و هاندانی کۆمه ئایدۆلۆژییه
تی و  و هه– جۆش دا بوو  وه لی جیا جیایان پکه  کۆمهەوەناو ردووکیان له و کوشتار ، هه

  ..یی بوو ی دا مهیتی دینو ی هه تهۆ ب لیی ه و کۆم وەیی ته نه
: ش بوو جیھانیش دوو به.... مسمان و کافر: ش بوون  مرۆڤ دوو به وه ت ئیسالمه  نیسبه به

ی  النی دیکه موو گه و هه) دار السلم) ( ی ئاشتی خانه( وترا   پی ده تی که دنیای ئیسالمه
دار ) ( ر ی شه خانه (   ئیسالمیدا بوون لهتی سه ی ده ی چوارچوه وه ره  ده  له دنیاش که

رکی ئاینی   دژیان ئه ر له رپاکردنی شه  کافر بوون و به وانه  ئه واته)... 23 (ژیان دا ده) الحرب
تی  سه ر بۆ ده بن سه  ئاماده  که بوایه  نه و ساته  ئه–ل وو  زا و حه  و کوشتنیان غه–بوو 

  خرایه  و باجیشیان ده  و جزیه  جاریه کران به کانیان ده هوساش کچ ئه... ن که ئیسالم شۆڕده
کارهنانی  ی به ئستاش شوه)... دار الصلح) ( ی سوح خانه(ووترا  یان پی ده که ر و وته سه
بۆ  .   دیاره ی پوه  فیکرییه یشتنه م تگه ی ئه  زمانی کوردیدا پاشماوه ی کافر و گاور له وشه

: ووترێ پی ده: سك یان منداك بدا  که  له قانه کی دره یه  شوه سك به هر ک گه  ئه نموونه
 وای  وایه وا ره ر کافر یان نا مسمان ب ئه  گه واته! ؟ ی خۆ کافر نییه که  ده و منداه بۆ وا له

ی بر  زه به)  داگیرکردنی وتان واته( زا  وا دانانی غه  ره س بیری به یان بۆ که. ل بکرێ 
بر و  ری زه وپه کارهنانی ئه  و به وه تی ئیسالمه سه  ژر ده  و خستنیانه شمشر و شیر و نزه

یی قورئاندا  دینه کانی مه ته  سووره روونی له زانی ئیسالم به نگ و تیژی دژی ناحه زه
لقتال و هو کتب علیکم ا (  دا هاتووه)  البقره( تی  ی سووره ) 216( تی   ئایه له .  ربردراوه ده
ر شانتان  رکی شه  ئه کوشتار کرا به (  واته) .  لکم و عسی ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم  کره
)... ڕێ  گه  خر ده  و بۆتان به دتان نییه  به یه م زۆر شت هه ، به زتان لی نییه رچی حه گه
ن  خاوه( النی  موو گه ههکتی  تی و یه  قورئان بریاری دۆستایه تاوه ره  سه رچی له روا گه هه

ڵ  گه ڕ له  شه دا که دینه می مه رده  سه سیحی و جوو ، له  مه واته) اهل الکتاب( ی دا ) کتب
  له... رککی ئاینی  ئه وانیش بوو به ڵ ئه گه رکردن له ستی پکرد ، شه کان ده  و گاوره که جووله
و انزل اللذین ظاهروهم من اهل  (   دا هاتووه–حزاب  لئه تی ئه  ی سووره27 و 26تی  ئایه

الکتاب من صیاحبھم و قذف فی قلوبھم الرعب فریقا تقتلون و تاسرون فریقا و اورثکم ارضھم 
  ) .  علی کل شیء قدیرا و دیارهم و اموالھم و ارضا لم تطوءها و کان الله

ر و  نگه  سه کرد له  ده موشریکان  پشتیوانیان له ن کیتابی که ی خاوه یه سته و ده خودا ئه (  واته
 دیان تا وای  ی موسمانی هاویشته رزی ئوه ری و ترس و له  ده ناگا و پایگاکانیان هنایه په

ر و ماڵ و  دیل بگرن و خودا سه لکیان به ۆمهکیان بکوژن و ک ی موسمان کومه لھات ئوه
ها  روه وان و هه میراتگری ئه  ی کرده  و ئوه  ئوه وانی دا به ی ئه ره وی و خانوو به زه
کی  یه وه بزووتنهك  کات ئیسالم وه) 24 . ( بووه  جی پتانی ل نه  که  ئوه کی دا بهویی زه

  یش به کانی قوره وره  گه وره ستی پکرد ، گه  ده وه ده ممه ن محه  الیه له) روحی(تی  الیه کۆمه
د بۆ  ممه ی ئیسالمی دوای کۆچ کردنی محه وه نهی بزووت وه الم دوای ئه به. ستان توندی دژی وه

وتن رۆیشت، بازرگان  رکه و سه ره ی و بهیی و سیاسیر سکه کی عه یه وه  بزووتنه  بوو به دینه مه



د  ممه وازی محه رگرتنی بانگه وتن و سه رکه  سه یریان کرد که یش سه کانی قوره نده مه وه و ده
یان  وره ی قازانجی گه روازه ده) ئیسالم( ندا  ك خوداوه  و یهك دین  ژر ئای یه کگرتن له بۆ یه
تی  سه ك ده  ژر یه بیی له ره ی عه زیره کانی جه ك پگرتنی ناوچه یه. رپشت   سه خاته بۆ ده
ر ریگاکانی بازرگانی  سه س گرتن به تییان و ده سه ندیدا و فراوانکردنی سنووری ده نوه

کانی فارس و  ته کانی ئیمپراتورییه نده مه وه  ده ردنی شار و ناوچهمای داگیرک ئاسیادا و ته
  وره  هۆکارکی گه  بوو به مه واندا جووت بوو ، ئه ندی ئه وه رژه ڵ به گه واوی له  ته  ، به نطه بیزه

ی و یر گه ری تیره تی و شه ی ناکۆکی خیه  بیر و پراوه کان له به ره بۆ رزگارکردنی عه
  .ش ) تی  چینایه( تی  یه ت مل مالنی کۆمه نانه  تهیی و ناوچه

ئیبن . ستی پکرد  تابدا ده ری کوری خه می عومه رده  سه له) غزوات(زا  ی غه وه بزووتنه
 دووی  ی به ندێ تیره ر بۆ هاندانی هه  عومه  که وه گرته دا بۆمان ده)  المقدمه (  لدوون له خه
وان  م مای ئه ، به وانه ڕگای ئه وه  حیجاز له که:  پی ووتنب بۆ داگیرکردنی عیراق ره عه

  :وسا پی گوتن ئه.  ریدا نییه سه تیان به سه  و ده نییه
 قورئاندا  ی خودا له نه و به ر ئه رامبه  به لوستتان چییه کان شون و هه  تازه رییه  کۆچه ئوه
م  به). 25. (  داناوه وی بۆ میراتگری ئوه  خودا زه واته)... و انتشروا فی االرض (  ی داوه وه به
تیدا  وایه ته زتی و نه گه ژر درووشمی ره  ، له وه  رووی ئایدۆلۆژییه واتی ئیسالمی له زه غه
کسانی تیئۆری   یه  که وه  کایه هنایه) ی ئیسالمی ئوممه( د بیری  ممه محه.. دران ده نجام نه ئه
و  ش ئه مه  له جگه. کرد  ئیسالمیان قبووڵ ده  که وه گرتنه ی ده وانه ته و نه موو ئه هه

  ۆکه تیکی پیره ئیمپراتۆریه) نطی فارسی و بیزه( نگا  جه ی ئیسالم دژیان ده تانه ئیمپراتۆرییه
الت خۆیان  النی رۆژه  گه  زۆر له بۆیه... تی بوون یه شاو و پ زولم و زۆر و بدادی کۆمه و داوه

درووشمی .... کرد شداریان ده دا به) جھاد(ی  وه  بزووتنه  و له وه یسالمه پاڵ ئ چوونه ده
..  سته به م مه  بوو بۆ ئه وره رکی گه تی پانه الیه  و گرۆی کۆمه وه ته ز و نه گه  رهییکسان یه

ست  ده  و به وه  پشه کی چوونه ره رج و رگای سه یاندنی مه جگه دسۆزی بۆ ئیسالم و به
نجامی   ئه ی له  زۆره ت و سامانه روه و سه رچۆن ب ئه هه... رز بوو ی به  و پایه انی پلههن
 هۆی  ، بووه کاندا کۆبۆوه ستی موسمانه  ده کاندا له ڕ و تانکارییه وات و شه زه غه

  اگهت ره  ئامانج و سه واوی له  ته  به ند که مه وه رستۆکراتی ده کی ئه یه سته درووستکردنی ده
می  رده  سه واوی له  ته  به یه م دیارده ئه.  وه وتنه کانی ئیسالم دوورکه رییه روه دنیایی و دادپهنا

  )26. (رخست فاندا خۆی ده تی عوسمانی کوڕی عه خیالفه
کی سیاسی و  یه وه  بزووتنه ئیسالمیان کرده) 750- 660(کان  وییه مه ی ئه ماه دواییش بنه
زتی  رکه  مه ب و سوریایان له ره ی عه وه ته فینیزمی توندڕۆی نهتیکی شۆ ئایدۆلۆژییه

ت و  وه سمی ده  زمانی ڕه بییان کرده ره زمانی عه.. بچتی ره زی عه رکه  مه  کرده وه یهیئیسالم
ووتن  النی نا یۆنانییان ده  گه کان به ك چۆن یۆنانییه ر وه هه. بییان لدا ره دراوی عه

تی پاراستنی  سیاسه). والی مه(ووت  بیان ده ره  موسمانی نا عه ش بهوانی ئه) ری ربه به(
موسمانکی . ر  به بییان گرته ره لتووری عه پاندنی که ی و سهیب ره زی عه گه پاکتی ڕه



. برد رچوویان ناوده  دین ده  له واته) ندیق زه ( ، به  بایه ته م سیاسه رووناکبیریش دژی ئه
 نو  له) لچتی گه(ی  وه کان بزووتنه وییه مه  ئه بچتیه ره  عه  شۆڤنییه ته م سیاسه ر ئه رامبه به
تی  وه تا ده هز بوو هه ی ساند و به ره  په یه وه م بزووتنه ئه.. یدا بوو بدا په ره النی نا عه گه
.  ی زاینی دا روخنرا750 سای  بوو موسلیمی خوراسانی له ستی ئه ر ده سه وی له مه ئه
ی  وه وی ئه مه تی ئه وه رووخانی ده).  27 ( وه جی گرته) 1258- 750(بباسی  تی عه وه ده
کی سیاسی  یه  شوه یی شۆڤنیست به وه ته تی نه وه یی یا ده وه ته  شۆڤینیزمی نه لماند که سه

مدا ك ئیسال  و فراوانی وه وره تکی گه ی ئیمپراتۆرییه  چوار چوه وخۆ له و ئایدۆلۆژی ڕاسته
ری  وهه ری جه یی پکھنه وه ته بوونی ناکۆکی نه  مانای نه مه  ئه م دیاره به...... رناگرێ سه

دا  یه  میژوویی و قۆناغه ی ئه  چوار چوه م له به... کانیش بوو بباسیه تی ناوخۆی عه سیاسه
  :خست رده  خۆی ده  س شوه  به م ناکۆکییه ئه
کی  یه سته نیا ده دا ته یه  مژوویی و قۆناغه ی له وه ر ئه هب له: ی سیاسی شوه/ م که یه
 مانای  یی به وه ته بوو، ناکۆکی سیاسی نه م هۆشیاری سیاسییان هه ی که)  نوخبه ( ربژارده سه

ریستۆکراتی، یان  کانی ئه ماه کانی نوان بنه ره ربه ك به وخۆ، وه سیاسی ڕاسته
  ش زۆر جار له مه خست، ئه رده ب و فارس خۆی ده ره ی تورك و عه وره ستانی گه ده کاربه
ی  ماه وری بنه ك ده وه:  وه دایه نگی ده  ف دا ڕه  و کوشتن به وه ی پیالن بۆ نانه شوه
ستی   ده بوو موسلیم به کان و کوشتنی ئه وییه مه  ڕووخاندنی ئه کانی کورد له کییه رمه به
شید و   ره ستی هاروونه ده کان به کییه رمه بردنی بهناو نصوور و، له ری مه عفه بوو جه ئه

  .هتد... کان ستی تورکه  ده ب به ره می عه صه  موعته لیفه کوستنی خه
  یی له یی و ناوچه وه ته ربازی ناکۆکی نه ی سه شوه: کدار کانی چه ره ربه ی به شوه/ م دووه

ی جیاواز دژی  وه ته  نه ر به ی سهی جیاواز ڵ و تیره ندان کۆمه ڕینی چه یاخی بوون و ڕاپه
. نوواند ، خۆی ده وه ته سه و ده ن ئه الیه ستانی دانراوو له ده ندی، یان کاربه تی نوه سه ده
  وه ڕین و یاخی بوونانه و ڕاپه  پشت ئه یی له وه ته رچی ناتوانین بین هۆ و هۆشیاری نه گه

تی  ندی و سیاسه تی نوه سه ی دژی ده ڕینانه هو ڕاپ  ئه ی که و ڕاستییه م ئه ، به بووه
،  وه وه ن ئه الیه پنراوو له وایانی سه رمانه ست و فه ده  و کاربه وه ته سه و ده داگیرکردنی ئه

یی  یی و ناوچه وه ته کان نه ڕینه ی سروشتی ڕاپه  چوارچوه خا که رده  ده وه دا، ئه ڕوویان ده
وی،  فه تی سه سه وامبوونی ده رده  درژایی به بباسکاندا و دواییش به می عه رده  سه له.  بووه

ی  زۆربه.   دیوه وه خۆیه  و بچووکی به وره ڕینی گه دان ڕاپه کو سه یان به ی کوردستان ده ناوچه
ڕ و کوشتاری ژن و منداڵ و ورانکردنی شار و ورانکردنی شار  بری شه  زه  به ڕینانه و ڕاپه ئه

می ئیسالم  رده کانی سه ڕینه  راپه ش زۆر له وه  له جگه)... 28(رکووت کراون  ت سهو دھا
 سانی   له سره  به کان له ك شۆڕشی زنجه ، وه بووه تیان هه تی و چینایه یه سرووشتی کۆمه

  . ی کۆچی270 ی کۆچی تا 255
می  رده  سه لتووری له  کهیی و وه ته ناکۆکی نه: ییلتوور باتی که کانی و خه ره ربه به/ م سیه
کاندا  باسییه می عه رده  سه ن ب لهرچۆ  ههستی پ کرد  ده وه کانه ییه وه مه ئه



ان ک تی فارسه  تایبه ب به ره النی نا عه ی لیبرالی ڕوییدا و گه لتووری شوه کی که یه وه بزووتنه
بوونی  بھز دواییش به... بیاتی خۆیان ده لتوور و ئه ی زمان و که وه  ژیاندنه وتنه که
 سای   له ن هۆالکۆوه الیه غدا له  هۆی داگیرکردنی به کان به به ره ی عهیند تی نوه سه ده

ی یکار وتن و تکه رکه ودای ده تی تورك و فارس، مه سه وتنی ده رکه  ی زاینیدا و ده1258
کو   وه میشه شدا ، ئیسالم هه مه ڵ ئه گه له. خسا  النی ئیسالم ره کانی نو گه لتووره که

ی زمان و  وایانه رمانره وری زاڵ و فه  و ده ب وا بووه ره لتووری عه کی که یه وه بزووتنه
  :کی بوو ره ر دوو هۆی سه به ش له مه ئه .  پاندووه بی سه ره بیاتی عه ده ئه
ی یاسا و  رچاوه سه قورئانیش به.. بی بوو ره  زمانی عه ی قورئان به وه ر ئه به  له:م که یه
بوو فری  ب ده ره النی نا عه وارانی گه موو خونده هه... کرا ت و بیر و زانست حسب ده سه ده

  هبوون  دوایشدا زۆریان ده واری ببن و له  فری خونده وه  قورئانه بی ببن و له ره زمانی عه
بیاتی  ده وانبیژی ئه دیس و زمان و رزمان و ره کانی قورئان و حه یدانی زانسته شاسواری مه

  .بی ره عه
ب  ره دیش عه ممه محه... بوو ) د ممه محه(ر  مبه ی دینی ئیسالم دینی پغه وه ر ئه به له: م دووه
... دا و و قورئان دهو هئبتی  ره  خودا و عه د له ممه  نزیکی محه  و قورئان گرنگی به–بوو 
تکی  سه ر ده وایی هه لماندنی ره ر بوو بۆ سه ککی سیاسی کاریگه ی دین چه وه ر ئه به له

 پش و  رته  خۆی به وه  رووی سیاسییه  له  بیویستایه ك که یه ك یان تیره ر گرۆیه سیاسی، هه
بابی  ره  به  له بوو وای نیشان بدا که بوو ده ، دهیدا بکا ت و ئیمتیازك بۆ خۆی په سه  ده جۆره
تی  د و ناو و شۆره ممه محه) کانی سحابه ئه( هاوڕکانی  ک له یش یان یه ڕهد ، قو ممه محه
ا، دفریقا  ژووروی ئه تی له  تایبه  به  که وه گرته لدوون بۆمان ده ئیبن خه.. کاربن وان به ئه

نا و   خۆیان ده بییان له ره بی عه قه ڕێ و ناو و لهگۆ  ناوی خۆیان ده فه  و تایه زۆر تیره
ك ناوی باو و  یه کان و زنجیره به ره ر عه  سه وه چنه ك ده له چه  ره کرد به یان ده وه ئیددیعای ئه
  کرد ، تا بتوانن شونکی سیاسی له  بۆ خۆیان درووست ده–بی  ره  عه  به–باپیرانیان 
تی  سه ر شون ده  هه  له م جۆره به) . 29 ( وه نه خۆیان بکهتی ئیسالمدا بۆ  سه سنووری ده

 و خرا بو  رانه کی زۆر کاریگه یه  شوه بیی به ره بی عه ده  ، زمان و ئه یشتایه ئیسالمی بگه
  . بۆوه ده

تی تورك و فارس و  سه دانی ده رهه  خۆشکردن بۆ سه  هۆی رگه کان بوو به غۆله هرشی مه
وتنی زۆر میرنشینی  رکه  هۆی ده ندی بووه تی نوه سه و کاتیشدا الواز بوونی ده ر له هه
م  حاڵ به.  کوردستانیشدا   له وانه تی ئیسالمیدا ، له سه کانی ژر ده ناوچه خۆ له ربه سه

  .وتنی عوسمانلکان رکه  تا ده وه  مایه جۆره
ی   ماوه له. وتن رکه راست ده التی ناوه ۆژهر شانۆی ر سه مدا عوسمانکان له ی سزده ده  سه له
:  وه شه کی که  الیه له. زنیان درووست کرد تکی جیھانی مه دا ئیمپراتۆریه ده  دوو سه متر له که
کی  کانییه ره ربه و به...  ئراندا درووست بوو وی له فه ی سه تی شیعه وه دا ده ی شازده ده  سه له

 تا کۆتایی  دا روویدا که ته وه م دوو ده  نوان ئه  درژ لهمژوویی ئیمپریالیستی دوور و



تی   سیاسه  که که  ئیمپریالییه ته وه ردوو ده هه. می خایاند که نگی جیھانی یه جه
ندان میر و والی فاسید و   رگای دانانی چه ر و له  به تییان گرتبووه گایه به ره ئیمپریالیزمی ده

ی جووتیاران و  وه وساندنه  و چه وه  و بۆ رووتاندنه وه ستییانه ر دهکانی ژ ر ناوچه سه فاسق به
وتنی باری   هۆی دواکه  ، بوونه ندازه ی زولم و زۆری ب ئه وه رتیل خواردن و بوکردنه به

ر  سه کان له وامی جووتیاره رده وتنی کشت و کاڵ و کۆچ کردنی به ك که ئابووری و په
   گیروگرفته ربازبوون له بۆ ده.. ییر گه رای تیره ی ناکۆکی و ههکانیان و خۆش کردن وییه زه

ندنی  سه ره وام سوپاکانیان بۆ په رده  به که ته ردوو ئیمپراتۆریه کانیشیان، هه ناوخۆییه
موو  هه. کاردنا  وی تر به تی ئه سه کانی ژر ده ر ناوچه  سه کانیان و هرش بردنه سنووره

   ئیمپریالیسته ته و سیاسه  قوربانی ئه بوونه لی کورد ده جاریکیش کوردستان و گه
د سای  ی س سه  ماوه  له  که دانی کوردستان ناماوه شار و دی ئاوه .  وتووانه دواکه

سووتنرێ و  یان جار نه دا ده وتووانه  داڕزبوو دواکه ته و دوو ئیمپراتۆرییه کانی ئه ره ربه به
  .خرێ کانیشیان قانیان ت نه که هی جار خ کرێ و زۆربه وران نه

  
  کی مژوویی گشتی یه ند روانگه چه

  ی ئیمپریالیزم له ی دیارده  خرایه رچاوخستنه م به ی کۆتایی به وه ر له جا ئستا به
ی ئیمپریالیزمی  ر باسکردنی دیارده  سه ی  جیھانی ئیسالمدا بھنین و بچینه چوارچوه

کانی  ستنیشانکردنی خاسته ی ده ر شوه سه نجامك له ره ند سه وروپی رۆژاوایی نوێ ، چه ئه
ناوی ئیمپریالیزمی کالسیکی بۆ ( ین ،  که ستنیشان ده ئیمپریالیزمی کالسیکی ده

  ) . کار دنین  رۆژاوایی به–وروپی   ئیمپریالیزمی ئه ی له وه جیاکردنه
ن   الیه ل و وتان له کی گه یه وه وساندنه کردن و چهست  داگیرکردن و ژرده موو جۆره هه) 1
 کارکی  وه ستدرژییه ڕ و ده  رگای هز و شه  و له تکی بگانه سه ر هز و ده هه

  .کانی جیھان ئیمپریالیستی بوون ته موو ئیمپراتۆریه  هه وه م ڕووه  و له یه ئیمپریالیستانه
کاندا  لیزمی کالسیکی ئیمپراتۆریهدانی ئیمپریا رهه ی سه  شوه هلکی مژوویی گشتی له) 2
 شاوی  کی گشتی به یه  شوه کانی ئیمپریالی به وه بزووتنه .  وه  بۆته  دووباره میشه هه

 ژر  تی له کی تایبه یه ، یا تیرهك یه ماه مجار بنه که یه.  دووهستیان پ کر داگیرکردن ده
ری  نه  هۆی هۆ و پاپوه  و دوایی زیاتر بهگرێ ك ده کدا یه یه ماه رۆکی بنه تی سه رکردایه سه

ی  ر شوه سه گرێ و له ور و پشتیدا ده کانی ده  و ناوچه ر تیره سه ست به  ، ده وه ئابوورییه
ر   هه رنشینهو می هزبوونی ئه وسا دوای به ئه.  وه کاته کگرتوودا کۆیان ده کی یه میرنشینییه

ر هرش و  سه  له یه ماه و بنه سکی جگری له ن کهی یا که ، یان کوڕه خۆی رکرده و سه ئه
کجار فراواندا  کی یه یه ر ناوچه سه تی به سه ب تا ده وام ده رده شاوی داگیرکردندا به

ن   الیه تی یۆنانی کۆن له  ئیمپراتۆرییه بۆ نموونه. زرن  مه ت داده پن و ئیمپراتۆرییه سه ده
ختی باری ئابووری   سه ی له وه بۆ ئه.. ستی پ کرد  ده شنه م چه  به وه کانه ی هیلینییه ماه بنه
. کانی تری یۆنان  داگیرکردن و کۆلۆنیال کردنی ناوچه ستیان کرد به بوونی رزگار بن ، ده و نه



موو  کدۆندا گرت ، پاشان هه ی مه ر ناوچه سه ستی به مجار ده که کدونیش یه ری مه نده سکه ئه
  ستی پ کرد و له تی فارسی ده ر ئیمپراتۆرییه ی بۆ سه که وسا هرشه ئه.. دیۆنانی داگیر کر

ندی   نوه ژار بوون له کانیش خلکی هه غولییه مه..... موو ئاسیای داگیر کرد نجامدا هه ئه
ر  سه  و به و خه رۆکی ئه  سه توانی ببته)  نگیز خانه خسی جه  ناوی شه که( موژین  ته. ئاسیا
 سای   و له وه سی کۆکرده  که20 / 000وسا هزکی  ئه. ورو پشتیدا زاڵ ب انی دهک خه
نگۆل و  لکی مه موو خه ن هه  الیه له) ی جیھانگیر رکرده سه (  نگیز خان واته ك جه  دا وه1206
تی ئیسالمی  ر چین و ئیمپراتۆریه  سه وسا هرشی کرده  ناسرا، ئه وه ره ته کانی ته شته پده
  .کانی کرد غۆلییه  مه ی شاوی ئیمپریالیسته رکرده ویش هۆالکۆ سه یزمی گرت و دوای ئهخوار

یان وشك  که  خاکه وه کانی چینه  نزیك دیواره ری بوون و له کی کۆچه یه کانیش تیره عوسمانلیه
و خۆراوا  ره ویوزاری باشتردا به  شون زه ڕان به  بۆ گه وه ر ئه به ت بوو ، له که ره و ب پیت و به
دوایی شاویان . وتن رکه ده ریای سپی وه  قۆقاس و ده مدا له ی سزده ده  سه له. شاویان برد

  یان خۆشیان بوونه که ته رگرتنی سیاسه کانی ئیسالمی و بۆ سه  الوازه ته وه ر ده  سه برده
مدا  ی چوارده ده  کۆتایی سه واوی ئاسیای بچووکیان داگیرکرد و له  ته  ورده ئیسالم و ورده

مبوولیان  سته  دا ئه1453 سای  له.  وه سته  ژر ده لقانیان خسته  زۆری به ره شی هه به
تی خۆیان فراوانتر و فراوانتر کرد  سه وسا ده ختی خۆیان و ئه  پایته داگیرکرد و کردیانه

تکی جیھانی  یمپراتۆرییه ئ دا بوو به ده  دوو سه متر له ی که  ماوه تی عوسمانلی له وه تا ده هه
  ... وه ستدا مایه  ده تی له سه  ده1924 تا سای  که
بوو  یان هه وه ژادی توانای ئه کی نه یه ند تیره ك یا چه یه ر بپرسین چۆن تیره گه) 3

تی  توانین هۆی خۆیی و هۆی بابه کی گشتی ده یه شوه به! زرنن؟ ت دابمه ئیمپراتۆرییه
  :ین ستنیشان که ده
  لدوون له ك ئیبن خه روه هه..  یه ورکی گرنگی هه ده) خۆیی(هۆکاری هزی زاتی / م که یه

کان  ری و شاخاوییه ری و کۆچه گه  تیره  هزه وه داته یدا لکی ده که  مژوویی زانستیه وه لکدانه
زییان  به  نهتی و خۆڕاگرتن و ر سیفاتی ئازایه به  بوون و له وره  هزکی دینامیکی گه میشه هه
...  ست هناوه ده وتنیان به رکه وان سه ری هزکی شارستانی یان کردب ئه رامبه رکات به هه
 و  بووه  نواندا هه یان له وره ربازی گه ی و سهیلتوور کی خونی و که کتییه  یه تی که  تایبه به

 بۆ هاندان و   بووه وره رکی گه ت پانه سه و ده ره مای تان و به زوو ته دیسان ئاره
  .ری کردنیان نگاوه جه
ی ی زیاتر بۆ شونی جوگرافی باشیان و الواز و هزانه وتنی ئه رکه سه: تیی هۆی بابه/ م دووه
  .ر  سه  شاالویان بردوونه  و که وه ته راوه  گه تانه ت و ئیمپراتۆرییه وه و ده ئه

 تووشی سستی و خاوی و – و  ت و بو بووهر کانیان په  هزه–کان  وره  گه ته ئیمپراتۆرییه
یی و ناوخۆیی  وه ره کانی ده ره ربه ری به  شه وه شه کی دیکه  الیه ۆکی هاتوون و له پیره
هۆی   به نطه تی بزه مای هزی ئیمپراتۆرییه بنه:  بۆ نموونه( وام کز و الوازی کردوون  رده به
ش داگیرکردنی  مه ق ببوون و ئه واو له  دا ته1204 سای   له وه مه لیبی چواره ی سه مله حه



نج و  ال کات هزکی گه ندێ هه  هه  له بۆیه)  ئاسان کرد وه کانه  عوسمانیه–ن  الیه لقانی له به
کان ،  کان، یان عوسمانیه غۆله یش، یان مه کانی قوره به ره ك عه وژم وه  ته ی به تازه
و  تا ئه سپن هه تی خۆی بچه سه وامی ده رده  به خرایی و  توانیوتی به وتووه رکه ده

و هزکی تر جی ..  سداوه ده تك و گوڕ و تینی الوتی له  ئیمپراتۆرییه ش بۆته هزه
  !. وه گرتۆته

 ناوی   و به یی و میرنشینی بووه ماه بنه:  و ئیمپراتۆریانه ی حوکمی ئه بنچینه) 4
 و  ندن ئیمپریالیستی بووه سه ره ی په ی شوه وه ر ئه به  له واته...  نو نراون وه شه ماه بنه
و  ئه:   بووه وه ته ستکردنی زۆرترین نه نیا داگیرکردنی زۆرترین وت و ژر ده ست ته به مه
وان   ، ئه نواندووه ییدا خۆیان نه وه ته تی نه سه ی ده  شوه  له  ئیمپریالیانه الته سه ده
ختکی ئابووری  یان پته) میترۆپۆلیسی ( نه زرنن و بیکه ی تدا دابمهن نیشتما یانویستووه نه

ر شون داگیریان کردب بۆ  کو هه به.  وه ستنه  ببه ووه  ئه  و وتانی تر به وره و سیاسی گه
  ک له تی یه سه  ژر ده نه کی داگیرکراو بخه یه ر ناوچه  هه ویان داوه وێ چوون و هه

 جی   که که کی ناوچه سکی خه  خۆیان، یان که ، یا نزیك به وه ی خۆیانه ماه  بنهندامانی ئه
ست   ده به: م که  ئامانجی یه واته. ج بکا وان ج به ڕیان ب و خواست و ویستی ئه باوه

ر فراوانی  به له... ییری و ئابووریی و ئیدایوسا سیاس ری و ئه سکه ، هزی عه هنانی هز بووه
ش  وه  له جگه...  خساوه ره رجی درووست بوونی نه لومه یی هه وه ته الت حوکمی نه سه  دهی ناوچه
ك بۆ   وه وه سترنه  ببه کانی پوه موو ناوچه  هه  که بووه تی نه مھنانکی تایبه رهه  به شوه

   له–ا وروپ  ئه ك له تی باو بوو، یان وه مھنانی کۆیالیه رهه  به  یۆناندا شوه  له نموونه
م  ، به داری زاڵ بووه رمایه مھنانی سه رهه  به  شوه والوه م به هه ی شازده ده سه

شیان  که یی بوون و ئیمپریالیزمه ماه رۆك بنه  ناوه ت به کانی رۆژهه ته ئیمپراتۆریه
 تاالنچی خۆر و  زیاتر مشه که... بوو) تی گایه به ره  ده واته( ئیمپریالیزمی قۆناغی فویدالیزم 

ر   هه بوایه ك ده یه ر ناوچه ، ههکان  و شاره وخۆیی ناوچه ی راسته تانکردن  له جگه... بوو
ڕ و مات و شتی  غل و دان و مه ی ده ر شوه سه مجار له که تی یه داهاتکی تایبه( ی  ساه
 و  مه ئه. زی بدا رکه مهتی  وه  ده به)  ی پاره ر شوه سه دا له ی نۆزده ده  سه ینی دواییش له عه
  و پاشا و والییانه کی ئه ره رکی سه کان ئه له  و گه رکووت کردنی یاخی بوونی گرۆ و تیره سه

 چ تاوان و دزی و  مه دوای ئه.. سپردرا کانیان پ ده بردنی ناوچه روه  به بوو که
س لی   که وه وسانده چه ش و رووت ده ژار و ره کرد و چۆنیان هه کیان ده ییه رده جه
 یان هزی  ند ببوایه مه وه ك زۆر ده  میرك یان والییه  که بوایه  نه و ساته ، ئه وه پرسینه ده نه

 رگای هرشی سووپایی  وخۆ ب له ی راسته  شوه وسا چ به ئه..  هز ببوایه ییان به ناوچه
. بردران ناو ده  له وه یالن بۆ نانهدان و پ فره  رگای ته وخۆ له کی ناراسته یه  شوه ، چ به وه یه
  .وی بوو فه تی عوسمانلی و سه تی یاسای گشتی ئیمپراتۆرییه تایبه  به ته م حاه ئه
کی  یه ك شوه ی وهیی ئابوور ر بنچینه سه التی له گوتمان ئیمپریالیزمی فۆیدالی رۆژهه) 5

م  ئه. ییرباز ی هزی سه نهر بنچی سه کو له به... زرابوو مه مھنان دانه رهه تی به تایبه



ییدا خۆی  شکری ناوچه  و له وره زی گه رکه کی مه  درووستکردن و پکھنانی سووپایه ش له هزه
(  دا –مانی کوروش   زه  له وه تی کۆنی فارسه  ئیمپراتۆرییه ر له  هه بۆ نموونه... نوواند ده

) سووپا(و  ر بوونی ئه م هه ، به هت و ئیمپریالیزمی فارس بوو ی ئیمپراتۆرییه بنچینه) سووپا
ك و  رگ و چه  و جل و به  ئازووقهنانیدەست ه  بهبۆی ی سرباز شاوی بیت خۆی پویس یه

 دوای ساڵ خۆی  ی بتوان خۆی بژن و بپارزێ و ساڵ له وه بوو، بۆ ئه وام هه رده تفاقی به
    ووایهب  ده وه نیا بۆ خۆژیاندن و خۆدرووستکردنه  زۆر جار ته وه لره.  وه درووست کاته

و  ر ئه  سه بوو هرش بکاته  ده ش تاالنکردن بوو بۆیه که زیفه ی خۆی ببین، وه زیفه وه
شی  که نجامه ئه..  یه می کشت و کایان تدا هه رهه ندن و به مه وه ی بك ده ناوچانه

  ...وامی دانیشتوانیان بوو رده ی به وه وساندنه  و چه و ناوچانه ورانکردنی ئه
ی   شوه وری سووپا، له م ده که ی یه  پله نگی ئیمپریالی کالسیکی به ی جه ها شوه روه هه) 6

ك یا  یه ر ناوچه شکرکی زۆر بۆ هرش بۆ سه له.. کرد دا دیاری ده  و پیاده هزی سواره
. ژنیبوو ب  و خواردن ده  ئازووقه  پویستی به م سووپایه  رگادا ئه له. رۆیشت سنوورك ده

  ر رگایان بایه سه  له دا که کیان ده دانیه ر دێ و گوند و ئاوه الماری هه ش په سته به م مه ئهبۆ 
ر  گه تی ئه  تایبه به... سووتاند کانیشیان ده  و دیه کردن و زۆر جار کگه و تانیان ده
خۆ . رگرێ  وه و دیانه ك له  که توان بۆ ئازووقه  هزی دوژمنیش ده بایه  هه وه ئیحتمالی ئه

کردن و  واوی ورانیان ده  ته وا به  ئه ی دوژمندا بوونایه  ناوچه  له و دیانه ر ئه گه ئه
گرتن، سوپاکانی فارسی و  دیل ده کانیان به کردن و کوڕ و کچه یان ده که که شبکوژی خه ره

کردن   زۆریان ده کاتی ئیسالمیشدا خۆ له.. بد  عه کردن به یان ده و دیالنه یۆنانی رۆمانی ئه
  .... و غولمان  جاریه به
کی  ك چه نیا تۆپ وه میش ته ی نۆزده ده  و تا کۆتایی سه–بوو  کی نوێ نه ی چه وه ر ئه به له) 7

ندتی   چه ڕدا بۆیه ی شه وه  بردنه کی بوو له ره بوو، هزی مرۆڤ خۆی هۆکاری سه قورس هه
تی و  کو ئازایه خسی وه سیفاتی شه. بوونردووکیان زۆر گرنگ  ی زۆر و چۆنتی هه ژماره
ریی،  رامبه ڕی به تی و زانینی ستراتیژ و تاکتیکی شه رکردایه ترسی و لھاتوویی بۆ سه چاونه

ربخا ب  یتوانی خۆی ده  ده بوایه ی هه و سیفاته سك ئه ر که بینی و هه ی ده وره ورکی گه ده
ی حوکم  وه ته ی یان نه ماه ندامانی بنه  ئه هم دیار به. زی  گه ك و ره چه  ڕه گودانه

  . وه  پشه دا بچنه یدانه و مه بوو تا له تییان هه تی بابه رفه ل و ده ست زیاتر هه ده به
.. ستبوو  دین به کانی کالسیکی پشتیان به ته موو ئیمپراتۆرییه  هه وه  رووی ئایدیۆلۆژییه له) 8

تی  وه  ده کی به  خه ی گرنگ بوو که کی دیکه یه زراوه مهزگا و دا  ده–پاڵ سووپادا   له–دین 
... دا کان ده  و پاشا و والییه لیفه  خه تی به یبه وایی سام و هه  و ره وه سته به  ده وه زییه رکه مه
می پاشاکانی کۆنی  رده  سه ر له کان هه تداره سه تی پاشا و ده ك ئایدۆلۆژییه وری دین وه ده

  وه سیحی یه د و ئاشوور و فارس و یۆنان و رۆمان و ئیسالم و بیزنطی و مه که بابل و ئه
  ... گۆڕاوه  و نه بووه هه



  کاته ند ده ند و خواستی خواوه  هزی خوداوه ڕۆکی دین که  ناوه موویان توانیویانه  هه وانه ئه
نووس  ا و چارهرمانی خو رشۆرکردنی بۆ فه کتی مرۆڤ و سه  و یه–ی مژوو  خشه ی نه مینه زه
النی  ی کۆمه وه وساندنه قی خۆیان و چه تی موتله سه کردن بۆ ده ك بۆ پاکانه یه هانه  به نه بکه
ی ) کاندا فارسه(ری   شانۆگه  له وه  پش زاینه472 سای  ر له هه. ك ش و رووتی خه ره

  وان سوژده  ئه کا که کان ده  فارسه  به  پشتر باسمان کرد، ئیسخیلوس گاته ئیسخیلوسدا که
نیا   ته وه کانه الی یۆنانییه  به چونکه.. ن که یری ده ك خوا سه ن و وه به یان ده بۆ پاشاکه
وشت و   ره م جۆره کدونی ئه ری مه نده سکه دوایش ئه. یان بۆ ببردرێ بوو سوژده خواکان ده

ست و   ده رمانی به ن دانا و فهی خواکا وه  نه رگرتوو خۆی به کان وه  فارسه ی له وته س و که هه
ك پشتر باسمان  ر وه روا هه  هه–رن  ی بۆ به وت سوجده رکه ده ر کات به کانی دا هه نده پوه

یامی خودایی  گری په ری خوا و هه  و نونه وه  نه کانی رۆمان خۆیان به کرد، ئیمپراتۆره
 و پاشاکانی  لیفه ی خه  زۆربه وه نهکا وییه مه می ئه رده  سه  ئیسالمیشدا له له... نا داده

قاقا تیدا نقووم بوو   تا بینه شدا که ساد و تاوانانه موو فسق و فه و هه ڵ ئه گه ئیسالمی له
رمانی   فه رچی له و هه... نا وی داده ر زه سه ری خوا له ری رۆح و سبه  نونه بوون ، خۆیان به

ی  وره  ده م جۆره ئه... ناس بوو ندیق و کافر و خوانه و زهراو  رگه  دین وه  له-   رچووبایه وان ده ئه
  ... تییه گایه به ره  ده–تریارکی  کی په موو کۆمه تی مژوویی هه دین خاسیه

  ه کتی کۆمه تی کۆن، میرنشینی و یه ری ئیمپراتۆریه وهه ك پشتر وتمان جه وه) 9
مان کاتیشدا   هه  و له–بوو   ناوخۆیی ههخۆیی ربه یان سه که ر یه  هه ك بوون که میرنشینییه

ی  ماه  بنه وه ر ئه به له. ندی بوو ندی یان میرنشینی نوه تی هزی نوه سه رمانی ده ژر فه
ر و   کاتی شه و له.. نرا ت داده سه ی هز و ده رچاوه  سه  به میشه میرنشینی هه

ر  سه  زاڵ بوون به ا و رووخاندنی بهد که ر میرنشینه سه کانیشدا زاڵ بوون به ره ربه به
 ژن و   به یه ماه و بنه ندامانی ئه موو ئه ی جار هه زۆربه. بوو واو ده ی میرنشینی دا ته ماه بنه

و  مزکی ئه ت ره نانه ی هیچ میرارگر و ته وه بردران بۆ ئه ناو ده  له وه  و منداه وره پیر و گه
  تی دنیایی و دینی و ئایدۆلۆژی له سه موو ده ی هه وه ر ئه به له... من  نه ته سه ده
 و  و میرنشینه مانی هزی ئه  مانای نه که ماه مانی بنه ، نه وه بوونه کاندا کۆده ی میره ماه بنه

ی   ناوچه ك له ش راگوزانی خه مه  له جگه.  بوو جگا چۆڵ کردن بۆ هزی میرنشینی تازه
کدا  گژیه  ، به وه  ناکۆکی ناوخۆ نانه–ی کردنیان بۆ شونی تر و ف دانیشتووانی خۆیان و نه

تی  ربازی تری سیاسه: کان بۆ کزکردن و نابووت کردنیان له کان و گه کردنی تیره
  .ئیمپریالیستی کالسیکی بوون

  ی   ئواره ن له نده  له ندی روشنبیری کورد له به  کۆڕکی مه ك سیمینارك له  وه م باسه ئه
  . ش کراوه  دا پشکه1985 / 12 /25
یڤ دا بو  ی داهاتووی په  ژماره کان له راوزه  و په رچاوه  و سه م باسه می ئه شی دووه به
  . وه کرته ده
  



  م شی سیه به
  می درشت  ه  قه به
  مدار ه قه
  ران نده رانی کوردی هه کی نووسه کتییه زراندنی یه  پناوی دامه له
،  وه کانی کوردستانی داگیرکراوه شه موو به  هه رانی کورد، له کی زۆری نووسه یه مۆ ژماره ئه
  . ن ڕوه ی وتن و زۆری تریش به وه ره  ده له

ل و  گه.  ییمانه وه ته ساتی نه ی داستانی تراژیدی کاره ر و رووناکبیران لووتکه کۆچی نووسه
توان  ری کورد نه ر نووسه گه جا ئه.  ایهر و ی ب سه سته ك جه  ب رۆشنبیر و زانا، وه کۆمه
ردا خۆی رابگرێ و  ی داوی داگیرکه فره  و ته ه نگ و تاوان و ته بر و زه  ژر زه له) شار (  له
  . پستی خۆی ببین ست بکا ناتوان ڕۆی پ به  و هه وه گرته یش خۆی نه) شاخ (  ر له گه
ری کورد  وا نووسه ب ئه) ناچاری( ناگای  یی ، دوا په ی ئاواره وه ره وروپا و دنیای ده ر ئه گه

  :ی بکا که له ڕۆژی گه  رابوردووی خۆی و ئستا و پاشه سانایی پشت له روا به ناب هه
  ندشه  و ئه داوی ژیانی پ کشه:  وه  و داوکی ناسکتر و نادیارتره ه  ناو ته ناب خۆی بخاته

  .داری  رمایه تی دنیای سه  تایبه بهران ،  نده و باق و بریقی دنیای هه
کی زیاتر  ران که نده  ئازادی و ئارامی هه  ، له ری کورده رکی ویژدانی و مژوویی نووسه ئه
وکردن و  ی خۆی و چ بۆ پته یامی رووناکبیرانه واوکردنی په یاندن و ته چ بۆ خۆپگه: ربگرێ وه
باتی  یدان و ربازی خه  مه وستدار له می هه ه وری ژیاریی و سیاسی قه  هزکردنی ده به

  ....ماندا که وساوه  چه وه ته ی نه رزگاریخوازانه
  رجکی پویسته رك و مه ران ئه نده  هه رانی کورد له پکھنانی رکخراوکی فراوانی نووسه

  .  پیرۆزه م ئامانجه دی هنانی ئه بۆ به
ی دیمۆکراتیکی  کی رووناك بیرانه یه وهتوانن بۆ خۆیان چوارچ رانی کورد نه ر نووسه گه

  ... وه وستیان بدۆزنه وڵ و هیوا و هه نگ و هه کخستنی ده ر بۆ هاوکاری و یه فراوان و کاریگه
کخستن و پشخستنی  یدانی یه  مه ترین له وره ورکی گه مای بینینی ده ته توانن به چۆن ده

  .ماندا؟  که وه ته ی رزگاریخوازی نه وه کانی بزووتنه نه الیه
 و بیگۆڕین  وه ینه م بکه ران که بوونی نووسه ی کۆچ و ئاواره کرێ زیانی دیارده با تا پمان ده ده
  .خش  کی سوودبه یه  دیارده به
نانی  وه ربگرین بۆ پکه یڤی کوردیمان وه یامی پیرۆزی په زن و په  میراتی مه ك له با که ده

   :  رکخراوکی دیموکراتیك که
ی  ره بی کوردیمان بپارزێ و په ده ی ئه  ئیمپریالیستانه  و دژ به وتنخوازانه یامی پشکه  په-1

  .پ بدات 
ت و  رامه ران و پاراستنی ئازادی و که تیدانی نووسه دان و یارمه یدانك بۆ داده  مه  ببته-2

بار بۆ  وی له عنه رجکی ماددی و مه لومه ودان بۆ دابین کردنی هه بییان و هه ده مافی ئه
  .بی و رۆشنبیرییان  ده  و کار و تکۆشانی ئه هره پدانی به ره په



  کی ناسراو بۆ دیفاع کردن له  بند گۆیه ن و ببته یه  دنیا بگه رانی کورد به نگی نووسه  ده-3
 خاکی داگیرکراودا و بۆ ناساندنی  لتووری کوردیمان له رانی کورد و زمان و که نووسه
باتی  ی خه له سه ی کورد و مه وتنخوازانه ن و پشکه سه لتووری ره ب و که ده رزی ئه ی به نهنموو

  .ڕای گشتی دنیا  مان به که وه ته ی نه رزگاریخوازانه
م  کانی ئه  گرنگه ی کشه رباره رانی کورد ده وستی نووسه وڵ و هه ك پگرتنی هه  بۆ یه-4

ی  ی رزگاریخوازانه وه  هز بۆ بزووتنه کی ئیجابی به پاپشت مان و بوون به مه رده سه
ی شۆڕشگیری  وه  کوردستاندا و بزوتنه کان له بات گه  خه مان و هز و پارته که وه ته نه

  .جیھانی 
 البردنی ناکۆکی  وری خۆی بینی له  ده ریی که ماوه وی جه عنه ی هزکی مه کایه  بۆ هنانه-5

موو  کگرتنی هه لدا و بۆ پشتگیری کردن و هاندانی یه انی گهک کی ناو ریزه ره و دووبه
یی  وه ته تکی نه وری ستراتیژیه  ده ی رزگاری خوازی کوردستان له وه کانی بزوتنه نه الیه

  .دا  وتنخوازانه زانستی پشکه
 وتنخوازی رانی پشکه موو نووسه ڵ هه گه رانی کورد له ندی نووسه یوه تین کردنی په  بۆ به-6

  .دنیادا 
ندك ،   نوه یه وه گرنگ ئه. ك ب  ر کویه هه  له م رکخراوه گای ئه  و باره  بنکه گرنگ نییه

   . وه ستته  ببه وه رانی کوردستان پکه ب نووسه ك هه ندگایه پوه
نگ و خواست و  نگ و ره  ده رچ که  هز و با ده بی به ده  گۆڤارکی ئه یه وه گرنگ ئه

  .ن  یه رانی کورد رابگه تی نووسهوس هه
لوستی رزگاربین و  نگی و ب هه رش و بوی و لك دابران و ب ده  په  له یه وه گرنگ ئه

  ...ب نگمان هه نگ و ره ده
رانی  کتی نووسه  کار و یه وته  بکه وه  شونی خۆیه رکی دلسۆز له ر نووسه سا با هه ده

  .وتوو رکه کی کوردستانی سه کتییه ی یه  نموونه دایك بب و ببته  ران له نده  هه کوردستان له
  ن دا نده ی له رگه ناو جه له
   .  وه بته رز ده ی بیری کوردی به شخه ندا ، مه نده ی له رگه ناو جه له
  یڤی کوردی به یامی پیرۆزی په ندی رۆشنبیری کوردی ، په به ندا ، مه نده ی له رگه ناو جه له

  .ن  یه گه رادهدنیا 
تی تاوانبارکردنی  کان شایه  ئیمپریالیزمی جیھانخۆردا ، قوربانییه ناو دی پیره له

  .ن  ده ئیمپریالیزم ده
مای ئیمپریالیزمی ئینگلیز ،   گه م ، پیره ی بیسته ده ی سه  و نیوه ی نۆزده ده  درژایی سه به

  کانی خۆیان به زان و ستراتیژیستهر و ئابووری  فسه یامدار و ئه ر و سیخور و په نۆکه
   . وه کوردستاندا بالوکرده

وی  وی و بن زه رزه شت و سه ی چیا و دۆڵ و ده خشه پشکنی و نه ق و دی کوردیان ده عه
   . وه کرده کشا و شییان ده کوردستانیان ده



ر   که وساش به و ئهناین   و داویان بۆ داده ه خواردین و پیالن و ته رات و داهاتیان ده خر و به
  !بردین رییان ناو ده ربه فام و به  و نه مژه و گژ و گه

ترین کۆسپ  وره  گه ، ئیمپریالیستی ئینگلیز بوو به وه ی نۆزده ده کانی سه یه م ده که  یه ر له هه
  .مان  که له ی رزگاریخوازی گه وه ری بزووتنه و رگر و داپۆسه

 و –وتوو   دواکه وه ته ترین و ب ویژدان ترین ممی نهر  دووڕ وترین و گوماکه بوو به
  ...کان وساوه چه

تی گو و  سیاسه. موو دۆستکی کورد موو دوژمنانی کورد و دوژمنی هه  دۆستی هه بوو به
ی پشت گوێ خستنی بوونی  ر بنچینه سه ندا ، له تی نوه  خۆرهه ی خۆیان له نییانه هریمه ئه

  .خۆیی بنیات نا ربه مان بۆ ئازادی و سه هک له کورد و مافی گه
  .پنن  ستیندا بسه له ر خاکی فه سه  به که تکی جوله وه ی ده وه ر له به
ر خاکی کوردستانی  سه ری خۆیان به رست و نۆکه په بی شۆڤنی کۆنه ره تکی عه وه ده

  .پاند  خواروودا سه
  رووشدا ژر پ دا و بوونه  کوردستانی سه  لهمانیان که له ر و ئاواتی ئازادی گه یمانی سیڤه په
زگای ساواك و سوپا  ی و ده که تیوه زاشا و هه ر و پاپشتی ره ق و رنیشانده عه

  . کوردستانی خوراوادا  ی له که ره داپلوسنه
ق  رهه وری گو ده مان ده ی ناتۆدا ، هه تی ئیمپریالیستانه ی سیاسه ناو چوارچوه ئستاش له

  !بینن مان ده که له اواتی گه ئ به
  خاته رزیان ده زڕن و ترس و له ویان ده  خه ونکه هشتا ناوی کورد و ئازادی کوردستان خه

  . وه ده
دا  که ناوچه ریی له کی نۆکه رایه  و گه  و النه موو بنکه  هه ئاخر رزگاری کورد، دوایی به

  .هن ده
ی مژوویی   و شۆڕش گرانه کجار تازه کی یه تایه ره  سه بته ئاخر رزگاری کوردستان ، ده

موو   بۆ هه قینه خۆیی نیشتمانی و ئاسایشی راسته ربه ڕاست ، ئازادی و سه تی ناوه رۆژهه
کان   چاوچنۆکه داره رمایه  قوڕگی سه وت له کا و سامانی نه  زامن ده که النی ناوچه گه
  .هن  رده ده

   که یه ری هه ورکی کاریگه ندی رۆشنبیری کورد ده به ندا ، مه نده ی له رگه ناو جه مۆ له جا ئه
  .کانی مژووی ئیمپریالیزم  ر تاوانه  سه ست بخاته بتوان ده

  . دنیا بناسن  مان زیاتر و زیاتر به که له  گه که
 و  وه ینه ریتانیا روون بکه مان بوو رای گشتی به که وه ته باتی نه وایی خه  راستی و ره پویسته

  .ر و دیموکراتیك بۆ الی خۆمان رابکشن  روه وتنخواز و مرۆڤ په موو هزکی پشکه هه
ق  رهه کانی ئیمپریالیزم ده  تاوانه تییانه  و بابه  و زانستیانه کی همنانه یه  شوه  به پویسته

   . وه ینه مان روون بکه که له  گه به
  .نین  یه یڤی کوردی رابگه می پیرۆزی پهیا  په  و زانایانه  ئازایانه پویسته



رگیز  رگیزا و هه ق و راستی و زانستی هه ی هه یاندنی وشه  گوتن و نووسین و راگه ب له ده
   . وه ینه که س نه

رشانی  رککی پیرۆزی سه هزکردنی ئه وکردن و به ندی رۆشنبیری کورد و پته به پشتگیری مه
  . موو کوردکی دسۆزه هه
  
  ر نگه سهك  یه
کانی و .  پمان کرابوو ی چیا ، زنجیر له  درژایی زنجیره  دایك ببین ، به ی له وه ر له به

ی شاخانمان تزابی   سووره هاری دمان دزرا بوو ، گوه سترابوو ، به نتۆ به  چیمه ئاومان به
  .پداکرابوو

  .ی رق خنکنرابوو نجه  په وین و ئاواتمان ، به ی ئه کۆرپه
   دایك ببین ، ی له وه ر له به

   کوژرابوو ،  پوه تیوو بوو ، باوکمان به نی کۆش هه داکمان خاوه
  نرابوو ،   سووپا ته ورمان به  بۆمبا کرابوو ، ده خاکمان به

  کمان مۆری خونی ل درابوو ، نج و هیوایه موو ره هه
   دایك ببین ، ی له وه ر له به
   ،مك بوو ناومان ل نرابوو ده

   بووین ، رگه پشمه
  روربازمان ئاشکرابوو ،

  نامان چیا بوو ، پشت و په
   ژر پ ،  دیلتیمان نایه وه که یه  رێ ، به وتینه  که وه که یه به

  ر ، نگه ك و هاوسه  هاوچه ر ، بووینه  به ورازمان گرته ی هه رگه
  کتیمان ، هاوبیریمان یه
   کرابوو ،  خون نیشانه به
  کیزیمان ، دوژمن دۆڕابوو ، دامابوو ، ست هزی یه ئا له

   خونی دمان نووسرابوو ، ئاسۆی سوورمان ئازادی بوو ، به
  
  کترمان کوشت ؟؟ یه: دی چۆن بوو ئه
   پشت ؟؟  بۆ دوژمنانمان بووین به: دی چۆن بوو ئه
  نگاین ،  مردین ، جه وه که یه  خونمان رژا ، به وه که یه به
  ك داباین ؟؟دی بۆچی ل ئه

  رین ، نگه ك سه ی یه  زاده ك داستانین ، ئمه ی یه  رۆه ئمه
  ری بمرین ،   نۆکه ناکرێ به
 .کبگرین ب یه  ده چار نییه


