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  .، ئاخاوتن ، قسه وشه:  یڤ واته په
  . ندشه ، بیر، ئهزمان:  و ئاخاوتنیش واته قسه
  .ن نابدابی) بیر(  بوونی رجی لو مه ب زمان هه به
 شارستانتی و و و فه لسه ن فه ، خاوه ن بیره ن زمان ب، خاوه  خاوه له ر گه هه
  . تی جۆراو جۆره یه رتی کۆمه وست و داب و نه لتوورو هه که
... ڵ  ئاژه  له ی مرۆڤه وه ی جیاکردنه  و نیشانه هگتا ره سه:  بیر- زمان-یڤ په
خت و  باتکی سه نجامی خه  ئه  له تی مرۆڤه یشتنی مرۆڤایه ی پگه گه به

  .ردا وروبه ڵ سروشت و ده گه دژوارو دوورو درژدا له
، مرۆڤی  نده ی مرۆڤی هۆشمهن دایك بوو وازی له بانگه:  بیر- زمان-یڤ په

زموونی ب   و ئه ن تاقیکراوه تی، مرۆڤی خاوه یه ، مرۆڤی کۆمه دیدهدنیا
  .ژوومار

 ژیانی  ر زمانمان و له  سه  ئاسانی دنه ی به  سادانه و قسه و وشه ئه
  بوون و له  دایك نه  سانایی له روا به گرین، هه رده کیان ل وه ماندا که رۆژانه
  . گرتووه رنه و ناواخنیان وه وهشخۆڕا 

پساوی  کی نه یه نجی ب پایان و زنجیره ن و ڕه  ئاکامی کاری درژخایه وانه ئه
 و زیان و قازانج وتن و نووچ دان و نوشستی و شکستی رکه الو سه قه وڵ و ته هه

  .ن وه ستانه وتن و هه و که



کووش،  چه: کوو یڤی وه ، په وه ینه ین و تبفکرین و لکی بده رنج بده با سه
ڵ   کۆمه  ناوی باوو، به هتد چۆن درووست بوون و بوونه... نازو پاچ، داس، خاکه
  .  ل نراوهیان و ناوانه ی ئه ئامرازانه و  سه ره و که بیار دراوی، ئه

یی  نگیی نیشانه ربینکی ده  و ده وه کردنهست  خه و ناوانه  لهک ریه هه
بات و   خه  له ندی مرۆڤه مه وه کی دوورو درژو ده یه وه بستراکتی تاقیکردنه ئه
ھنانی م رهه ر سرووشتدا و به سه نجی ب ووچانیدا بۆ زاڵ بوون به ره

  .وتنی و پشکه وه کانی ژیان و مانه پویستییه
ی  وه ر له به.... بوو دابھندرن  ناو بنرن، ده سانه ره و که  ئه وه ر له به

  ه ی داهنان و دروست کردنیانی گه خشه  بوو مرۆڤ نهدابھنرن پویست
زموونکی  نی ئه  خاوه بووایه  بکا، ده ه  گه خشانه و نه ی ئه وه ر له کردب، به
. کی دی یه وه  بۆ نه وه که یه وه  نه وتووب، له وام و پشکه رده و بهپراتیکی چ

رج و  لو مه ین کردنی ههپویستی داب: ش م رۆیه تاو و کۆتایی ئه ره سه
  . ی مرۆڤه وه کانی ژیان و مانه سه ره که
  و له ختکی ئایدیای نییه ری هیچ دره  بیر به- زمان-یڤ په: کورتی به

کو  به. ڵ ناقو  هه وه رووی سرووشت و مژوه ککی سهی هیچ مش چاوگه
 بۆ  ی رۆژانهبات نج و خه مژووی ره:  ی مرۆڤه قینه می مژوویی راسته رهه به

  .زراندنی ژیانی ژیاریی دامه هنانی بژوی و ست ده و به وه مانه
لکی  هیچ گه...  یه له و گه لکیش، ئینسکلۆپیدیای ئه ر گه زمانی هه:  وه لره
لتوورو  و که فه لسه تی و بیرو فه یه نی مژووی کۆمه  خاوه  نییهن زمان خاوه

  .ب تی خۆی نه شارستانتی تایبه
بستراکتی ریرۆی  ربین و ئه م و ده رهه ، به ییه تای شارستانتی ره سه:  شهو

    یه-شارستانتی
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ر  چ هه  ده ڕوه کی ماددی گشتی به  پی یاسایه رچی مژووی مرۆڤ به  گه
 -م که ی یه  پله ش به تتییه و تایبه ئه.  یه  خۆی ههتتی مژوویی تایبه  له گه

  .کا ری سروشتی درووستی ده بهورو جۆگرافیا و ده
ی  ك چوارچوه وه(  زماندا   له یآمی  پله یی به وه ته وتی نه  هه بۆیه

 - یی وه ته نهتی و  یه  کۆمه ستییه و که ی مرۆڤ و ئه ی روژانه وه تاقیکردنه
  .نون خۆی ده)  وه  کایه  دته وه وانه و تاقیکردنه می ئه رجه  سه ی له یه
تی  و هاوڕازی سایکۆلوژیه  ئامرازو ئاونه بته  زمان ده شه ر بۆیه هه
  ....لك ر گه یی هه وه ته نه

ستی  تی و دنیایی که یه ربرینکی کۆمه ییش ده وه ته تی نه سایکۆلۆژییه
  . لکه ر گه مژوویی و روحی هه



 تی یه هۆو ئامرازی کۆمه:  بیر- زمان-یڤ  په- کۆتایی دا ك له  نه-دواییش
  . م و خواستی مرۆڤه وست و رازو نیازو خه ست و هه ئاوگۆری بیرورا و هه

باتی  کانی ئایدۆلۆژی و سیاسی و خه ره ربه یدانی به  مه  له ره ککی کاریگه چه
تیدا ب، یان  کی تایبه  کۆمه  ئاستی تاکه تییدا، چ له یه تی و کۆمه چینایه

  . گشتی  ئاستی جیھاندا به له
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ی ژیانی شارستانتی و  روازه  بیر کلیلی ده- زمان-یڤ  په  وایه که 

  .تی  تایبه لك به ر گه  گشتی و هی هه  به تییه ی مرۆڤایهیتی و سیاس یه کۆمه
 ی -یڤ  په دایك بوونی  بین، له یه وه ش ئه وه ره ی سه م نیازانه ست له به مه

 -یڤ یامی مژوویی په ری په وهه  جه  که گرتووه  ئاواتکی هه ه گۆڤاریش کۆمه
  : بن، ئاواتمانه رده یی دهی کورد

  .ی کوردیی)  بیر- زمان-یڤ په( ی  وه وشانه  پیشانگای دره یڤ ببته په) 1
 و - مژوویڤ په،  وه کانییه ڕۆکه ت و ناوه و بیرو باس و بابه  رگای وشه  له)2

وتی  ن و هه سه بیی ره ده وام و ئه رده لتووری به شارستانتی کۆن و که
  .بێ رده لی کورد ده یی گه وه ته تی نه تی و سایکۆلۆژییه تایبه

وام و  رده و به  مژینه ستووری له  دلسۆز ب بۆ داب و دهیڤ پهروا  هه) 3
 مافی ژیان و   ب له زه ربه  دیفاعکارکی جه.ر نگاوه ی کوردیی جه پیرۆزی وشه

  .ت و ئازادی مرۆڤ رامه که
کی  یه موو شوه خت ب دژی ئیمپریالیزم و فاشیزم و هه رسه باتکارکی سه هخ
  . رستانه ز په گه تی و ره وایه ته تی و نه ی چینایه وه وساندنه چه

باتی  یدانی خه  و مه-شکی گرنگی ررۆ  به ی کوردی بکاته وشه) 4
کانی  ره که داگیر مان دژی کۆلۆنیالیسته که ره ده  کۆنه له نی گه درژخایه

ناتۆو ئیمپریالیزمی : کانی ئیمپریالیستی پاپشتیان کوردستان و هزه
  .مریکی ئه
ڵ  گه مان له که له نگی گه تی و هاوده  ناسیۆنالی و دۆستایهر ستی ئینته هه) 5
هز  النی زۆرلکراوی جیھاندا به و گه وساوه ر و چه نجده نی ره موو کۆمه هه

تی دژی ئیمپریالیزمی  کگرتووی مرۆڤایه باتی یه ی خه خشه  کشانی نه بکاو له
  .شداری بکا نوێ به

یڤی  ی پ بداو په ره وام بکا و په رده  کوردیمان بهبی ده نی ئه سه دابی ره) 6
هیدی  رزتی شه مریی و به سۆز بۆ نواندنی نه کی به  گۆرانییه کوردی بکاته

 وازکی  بانگه بیکاته... دی کور رگه بۆ پشتگیری و پیرۆزیی پشمه... کورد
 بۆ پك هنانی  و زانستانه کانه و تروانینکی ستراتیژی زیره دسۆزانه

یمان و   هاوپه  ببته  که کوردستاندا کگرتو له ی یه باتگانه کی خه یه ره به



رو دیمۆکراتی  روه  نیشتمانپه موو هزه ندی و ستراتیژی هه باتکی نوه هاوخه
  . ئاستی جیھانیدا ندو، له تی نوه  رۆژهه  لهکان زهوتنخوا و پشکه

، بۆ پدا  راوانهو لپرس و دسۆزانه گرتنی زانستانه خنه یدانی ره  مه ببته) 7
مان، بۆ راست  که له سات و ئازاری گه ی مژووی نزیکی پ کاره وه چوونه
وست و  ست و هه کانمان، بۆ ئاوگۆڕکردنی بیروڕاو هه ه  ههی وه کردنه

کتی رباز و   و یهکتی ئامانج دیھنانی یه ستی به به  مه بۆچوونی جیاواز به
بۆ ... کانی کوردستانیدا  نوان هزه بات له کتی خه کتی ربازو یه یه

ی زانستی  وه کانی بۆ چوون و لکۆینه وکردنی بنچینه  و پتهپشخستن
باتی  تی و ژیاریی مژوویی خه یه نکی سیاسی و کۆمه موو الیه ی هه رباره ده
  .مان که له گه
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  ... ئاواتن مانه ئه
 رۆنی واران و ران و خونده ست رووناکبیران و نووسه ده دیھاتنیان به به

  . دسۆزی کورده
خت و  کی سه دی هنانی ئاواتیشدا رگایه  نوان ئاوات و به  له دیاره
  . یه ورازکی دژوار هه هه
  ند گرانه  چه.ن که ست پده  دهب  ده  به  بنووسین که و رستانه  ئه هند ئاسان چه
نجامیان   ئه  کارو به ینه  بیانکه  واته-):بوو (  ینه  بکه  یانهب دهو  ئه
  .نین یه بگه
   له تییانه  ماددی و بابه رجه مهلو و هه ا ئه ئای-:موو شتکدا  پش هه له

   ؟!ن که  زامن دهیڤ پهك  ی وهوتنی گۆڤارک رکه  سه ئارادان که
کات و هیچ  ست پ ده  ده وه  سفره  له وه  رووی ماددییه  له م گۆڤاره ئه
  . و پاپشتکی ماددی نییه ستمایه ده
 بۆ نووسین و   که تی نییه رانکی تایبه ی نووسه سته ده  وه  رووی کادیره له
  .رچوونی زامن بکا ده
ست و تکایان  به سۆزان و رووناکبیرانی کورد ده د  پشت به وه ردوو رووه  هه له

، نن یه  پمانی رابگه یه  بیرورا و پشنیاز و بۆچوونکتان هه  چ جۆره-:کا ل ده
موو   موکی ههیڤ په. ن که درغی مهست دێ،   ده کتان له تییه  یارمه چ جۆره

   موو کوردکی دسۆزه رووناکبیرکی کوردو هه
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ن، چ ژمری  ده وه  تاقیکردنهی  ژماره نیا به  تهیڤ پهی  مه که  یه رهم ژما  ئه بۆیه
  . وه رۆکه  رووی ناوه  و چ له وه رووی شوه له



  . گرتووه وای هه و رووناك و ره وره  ئاواتی گه  کۆمه-:یڤ په
وا  وام ب، ئه رده وێ پ بگرێ و به یانه  دسۆزانی کوردو رووناکبیران دهر گه

ی  رده روه ن و په کی بکه خوازن کۆمه ر جۆرك ده هه ن و به ی بکهبا پشتگیر
  .ن بکه

  دیاره... چن رده وروپادا ده  ئه ی جۆراو جۆری دیش له  گۆڤارو رۆژنامه دیاره
  رت و بوی گۆڤاره  بۆ په-ب ر نه  هه-ك رییه سه  چاره نده سه کارکی په
 توانست و ئیمکانیاتیان بکرن نج و وڵ بدرێ ره کان دابنرێ و هه روشنبیرییه

  ند له مه وه رۆك ده ی ناوه ندی مانگانه  نوهروشنبیریك و گۆڤارکی   یه به
 با... ربچ  ركو پك ده-کی یه  شوه  به-وروپادا کانی ئه  وته ک له یه
  ران و رووناکبیرانی کورد لی بدون به ش پشنیازك ب و نووسه مه ئه

  ...نن یه نجامی بگه  ئه بهی  وه هیوای ئه
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ندی  به نگی مه  ده  که دایه وه  لهیڤ پهبوونی  دایك له م پویستی  به
. بێ رده  ده نده به و مه وی ئه عنه ستی مه  و کهن نده  له  له رۆشنبیری کوردییه

و م موو که ڵ هه گه ن، له نده  له ندی روشنبیری کوردی له به ی مه وه تاقیکردنه
ندیکی  به بوونی مه..  خداره کی گرنگ و بایه یه وه کانیشدا، تاقیکردنه کورتییه

 رگای   له که.. ن ئامانجی دیاریکراوو ستووریی خاوه دیموکراتی ده
کانی  نه موو الیه ، هه وه و هاوکاری دسۆزانه بژاردنی دیمۆکراتییانه هه
کۆ ) تی و بیرورای سیاسیان  جیاوازی حیزبایه ب گودانه( ری کورد ماوه جه

خی پ   بایه  پویسته رککی مژوویی یه کی گرنگ و ئه تایه ره ، سه وه بکاته
  .بدرێ و پاپشتی بکرێ

رکخراوکی    که شدایه وه ندی رۆسنبیری کوردی له به گرنگی مه
ریی  ماوه تی جه یه  رکخراوکی رۆشنبیریی کۆمه  تاکهو کوردستانییه

موو   هه ری کوردیی له ماوه موو جه ریتانیادا و هه موو به  هه  له کوردییه
 موو ههن  الیه ها تا ئستا له روه  هه.. وه  کۆبۆتهیور ده کانی کوردستان له پارچه

  وه مه الی که  یان به  پاپشتی کراوه وه کانی کوردستانییه پارت و رکخراوه
گی ن ند توانیویتی ئاهه به کا مه بۆیه..  ستاوه وه نك دژی نه هیچ الیه

جانکی  دواییشدا میھره  و له-کگرتوو کگرتوو، خۆپیشاندانی یه ریی یه ماوه جه
کانی   فاشستییه  رژمه دیاره. کگرتوو ساز بکات  یهورۆزی ی نه وره گه

  باته زانی خه کانیان و دوژمنانی کوردو ناحه ره ری کوردستان و نۆکه داگیرکه
هگرتنکی کورد   یه ر جۆره ی هه و بۆرژوا شۆڤینیستانه ئهموو  ی و هه واکه ره
موو  ههو  دڵ نییه ندییان به به ی بوون و کاری مه م شوه یان تۆقن، ئه ده

  وه لره. هنن کار ده گرتنی به رنه و سه وه شاندنه وه  تاکتیکك بۆ هه جۆره



رت و  گشتی و پا  به ری دسۆزی کورده ماوه رشانی جه رکی سه ئه
  ست به  هه تی که  تایبه ریی کوردستان به ماوه  سیاسی و جهکانی رکخراوه

کی   سینگکی فراوان و دووربینییه ن و به رشانیان بکه لپسراویی سه
  م تاقیکراوه  ئهوتنی رگرتن و پشکه و سه وه نگ مانه ته  به وه زانستانه

ن  وڵ بده  بن و هه وه هندی رۆشنبیری کوردیی به ی مه  گرنگه دیموکراتییه
باتیی  کخستن و هاوخه  و یهی رکخستن  شوهوتوی رکه کی سه یه  نمونه نه بیکه
  .وروپا  ئه ی کورد له ری ئاواره ماوه جه

  
ر  سه  ب و له وتووه رکه  سه وه و تاقیکردنه نگی ئه تی هاوده کیه ره  گهیڤ په
  .ینکانیدا بینو ره الپه

  .وارانی دسۆزین وڵ و هاوکاری خونده و هه خنه  و رهرنج ری سه ئیدی چاوه
  .وتن رکه سه.. تکۆشان.. و هاوکاری ره  به وه بۆ پشه

  
 


