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  :انمۆم می ئه رده کانی سه  گۆڕانه-گۆڕان

ك  تی نه رفه  ده گوڕ، که پو به  له  تیژ، هنده  خرا، هنده گۆڕانکی هنده
  :کو تاسان و رامانیشمان نادات  به وه ئاوڕدانه

  ، پله یاییه ، خه یی یه خشه  نه و گۆڕانه  ئه مه ، ئه  گۆڕانی هواش نییه مه ئه
 بورجی بندی  کان له ره ون بینه  خه که.   نییه  قۆناغه  و قۆناغ به  پله به

  نته یه ت، بیان گه حه ت و سه حه مایان بوو، ره  ته ئایدیۆلۆژیای داباو دا، به
 کراوی مژوو دا  خشه تی نه قیقه کانی حه  پیلکه به..  که شته هه م به رده به
  .ن خشان بکه یداخی بۆتۆپیا په ن و به ون و ئاسمانی ئاوات ماچ که رکه سه

کی تر راست  کا و دنیایه غرۆ ده ك نه  دنیایه  که تایی یه نکی کووده گۆڕا مه ئه
  . وه کاته ده

  !شار دا بوون؟  کودا حه ی له انهڕموو ئاوگۆ م هه ؟ مژوو ئه  گۆڕیه چ له

چاو  زار ساك، له ، دووس هه  نییه  پیرو درینه مژوو، مژووی مرۆڤ، هنده
  . رکه  پچی مزهردوون، هایی گه نی ملیۆنه مه ته

، بۆ  وه کانی مژوو بۆ پشه ته) ازارەد هه( د  م دووس میلیممه م له به
ودا،  ژاندنی مهکاندنی شون و تکچ ته تکقرماندنی جوگرافیا، بۆ هه

  . واو بووه بر ته زه برو به سه به



:   و ههنگ بری جه کان و زه  هواشه تییه یه ، کۆمه  ئابوورییه بری گۆڕانه سه
راستی   ناوه ش بین له ده. ی ئستامان مه رده م سه تا ئه  هه مه ئه
کنۆلۆژیا  ، ته وه ردووکیانه نگ هه ی ئابووری و جه رگه ناوجه ، له وه کانه سته شه
گای مرۆڤ  نووسی کۆمه چارهو  -ری ررۆی مژوو  هزی دیاریکه ك تاقه وه

  .لماند پاندو خۆی سه خۆی سه

وت  ی شون بۆ کات و تیژکردنی ره وه انهگی  هه کنۆلۆژیا له وتنی ته رکه سه به
هنانی ماددی و بییری  م هنان و دا رهه ی به ك پرۆسه و بزاڤی کات وه

م  حوکمی ئه. رپابوو ربوی ئیستیھالکی و زانیاری به وام و به رده شۆرشی به
م  گیرتی ئه جیھان بۆیه ! بوو مینه م تۆپی زه ی ئه وه  بچووك کردنه هششۆڕ
 و -تمی بوو کانی، حه هیخالقی ی و ئهی سیاس  ئاکامه ، ب گودانه شهڕشۆ
  . تمییه حه

 ،ی بین ك الیه ت، یه رواه   به تاوه ره سه ش له رچی شاوی گۆڕان ده گه
وێ،  رکه قتر ده مووی زیاتر و زه  هه ی له که یهی سیاس  دیارده  واته،ی بیستوون
، گۆڕانی  ڕۆکه و ناوه گۆڕانی شوه:  یی یه رگه ناوجه:  که ی گۆڕانه که یهراستی

 و -، گۆڕانی مژوو کانه ندییه ندو پوه ، گۆڕانی پوه کانه ڕه هاو باوه به
  !! جوگرافیایه

و  و له م گۆشه وێ، له و له  لره  که وه رچ نادرته رپه  به وه  به که  راستییه مه ئه
مییان ل  رده ردی سه  گه بن که وتۆ هه ری ئه به ب خهی  قوژبن، دوورگه

 باوو  سمه ، یان رو ره وه هاتبنه ئاگا نه ناو گوی گادا به نیشتب، یان له نه
  .داب ست نه ده ی خۆیان له کان شون و پایگه دۆڕاوه

مین،  ینی زه مین، عه  زه گۆڕانکه.  یی یه رزه له بوومه: تایی گۆڕانی کووده
  .کین ته ده ر پی کۆندا ههژ له

   که کان راهاتووه نگ و سیما کۆنه ره  بهەند وه ی هشتا چاویان ئه وانه ئه
  نه و دیمه ژر پیاندا ببینن، یان خۆ کورکردنیان له وی له ناتوانن جمینی زه

حاڵ  ی مه وه ڕی گیرسانه  و چاوه  قاچیان خزیوه مکه  ده وانه ، ئه پ باشتره
  .ن که تادا ده کی ب بن و به چا له

گژ   و به وه یته رزکه جم،  ناتوانی قاچت به ژر پتا ده وی له کات زه
  .تدا بی تمیه حه



مینی نوێ بۆ  ، زه جمین و رۆچوون دایه مینی کۆن له کاتکدا زه م له به
  .نون  خۆی ده وه کردنه  و تازه وه گرانه هه

ب،   رابردوو هه  له وه  بێ ئاوردانه  پویستی به یه هو م نوێ بوونه  ئه نگه ره
  ؟ وه ینه ش بتوانین رابردوو شی بکه ئایا ده

  .ڕین کان بگه نه سه  ره بناغه  له-تایی ره وکی سه ك هه  وه- تا پویسته به هه

ر  سه نجا سای رابردوو له ی چل په) مژوو(ی  چ زۆربه موخابین وا پ ده
ی و ی درووشم چوونهکان، بۆ  ساکاره وه لکدانه. ابست بۆشایی راوه

 جی  یی له واشه جی فاکت، دانانی چه له)  مقوله ( کان، دانانی گوته یهکتبی
 جی جوگرافیا، جی مژوو، دانانی یۆتۆپیا له شت، دانانی ئایدیۆلۆژیا له

ڵ  گه ۆکردن لهکان، در رییه سه چاره نوقاندن لهکان، چاو  پرسیاره خۆپاراستن له
: ك خۆ و خهتاندنی  ه لخه کان، هه  دۆگماکردنی زانسته کان، به دیارده

کانیان خولقاند و  قاربوونی دیواره قار شه رجی شه مهلو  بوون هه مانه ئه
   .پاند گۆڕانیان سه

وتن   پشکه- هی نیوتن موو گۆڕانك پشکه  هه دیاره: ین که  باسی گۆڕان ده ئمه
تی  لماندنی مرۆڤایه ك سه وتن وه ی، پشکه که خالقییه تی و ئه رۆڤایه مانا م به

ی، یی و ئازادیی دادو ئاشت قامگیرکردنی کۆمه  سه  به وی مرۆڤ قینه راسته
تی  رفه  تۆم و ده  له موو گۆڕانك په م هه به. ری جیھاندا رانسه سه له

  .وتن پشکه

موو جاڕی  کان هه ته رواله.  واو جیایه  ته که له سه  مه،ك کورد بوانین  وه دیاره
زاری  یان هه رۆش بۆ ده حسبی په به:  حسبی عاتیفه به. ن ده ی دهیناهومد

ربوو، بۆ خاککی ورانکراو  ده ربه ردان و ده رگه کی سه یه وه تداچوو، بۆ نه
ژر  کانمان له  سپییه  ئاواته تانه سه ب ب ده ن بوو، ده و ب خاوهوچۆلکرا
  .ین خه شی ناهومدیدا هه ی ره بلوسکه

و  ی ئازایانه وه و رووبوونه ره شدا حسبی وردو زانستی، به م لره به
  :نجامکی ترمان بدات ش ئه ، ده کانه زیره

  : یه مه  ئه که  بنده ته قیقه ن حه یه ش تمان بگه ده

بی، گوڕ  تا لی حای ده وه یان ئه.   ب ئامانه که تایی یه  کووده گۆڕانه
رفرازی خۆت  ندی و سه وه رژه گری و بۆ به  خۆت و چمککی ده یته ده ده
  کرێ له ده. بی غرۆ ده وی رۆچوودا نه ڵ زه گه تا له وه  یا ئه،خسنی یه ده



موو  هه له. ربگرین تیفی جیھان، هزك وه کی پۆزه یه موو دیارده هه
 و  وه تیڤ بدۆزینه رجی خۆشمان، هزکی پۆزه لو مه تیڤی هه کی نگه یه دیارده

. سارك  خه  له قه ر عه هه: تی  کورد گوتوویه مکه ، ده مکه ده. کاری بنین به
سی  ره  هه بته تی نیشتمانك، ده ساره  خه بته  ده که ساره م کاتی خه به

وسا  ی لپسراو، ئه سته واوی دارو ده تای ته  ئاشبه بته ك، ده مژوویه
. تریش ب وره و و گه وره ، گه که ساته ر قورسایی کاره ده  قه ب به  ده که قه عه
  ش به ج بین و باوه توانین رابردوو، کۆن به وسا، ده نیا ئه وسا، ته ئه

  .ین رۆژدا بکه ئستاو پاشه

کان  ی رووداوه  پرۆسه  له وه یی و بیرتیژییه اوه وریایی و چاوکر ش به ده
  کان هنده  گۆڕانه راسته. بکشین) کار( و ستراتیژی  خشه ین و نه ج بدهرن سه

بیرکاران و   بێ له که کوت و پن،  نجان، هنده  جه خران، هنده
م  دهر سه. ن به ناوده) ق ناعه( می  رده  سه می ئستا به رده سوفان، سه یله فه
ستی   ژر ده رۆژی خۆیدا ناڕواو بۆته ر ژیان و پاشه سه تی به سه  مرۆڤ ده که
و ..  ته حمه کان زه کردنی رووداوه پشبین م که رده سه. ر وروبه هرج و د لو مه هه
  . بن وه کانه چاوکراوه ی ره وانه پچه ش به کان ده نجامه ئه

،  لۆژییه کنه می شۆڕشی ته رهه  به  که خۆی یه م دیارده  ئه وه م دیسانه به
هزترو  کاربردنکی باشترو به  بۆ به که ددایه حه  ته وه که الیه له
،  وه کی تریشه الیه له. یای مرۆڤ کراوتری هزی بیرو و هۆش و خه رنامه به
 و  و چوارچوه کانیان، پشینه کان و ئاقاره  رووداوه  که وه  ناشارته و راستیه ئه
کرێ یاساکانیان  ش و ده  ده وه مه و له یه ی مژوویی و جوگرافیان هه مینه زه

وتن   جیاجیاکانی پشکه کو ئیحتماله کی وشك نا، به ین و پشینیه دیاری بکه
  .ین بکه کانیان ئاماده ین و خۆ بۆ ئاکامه رك پ بکه ییان دهدن و هلی نوه

 ستمان له به مه. کاربنین به) یاسا(ی  ه، وش وه  ئاگا لبونه ، به دا، واچاکه لره
یاسای .  یهین سپاو کی چه یه میشه هه.  گۆڕ نییه کی نه یه وه لکدانه: یاسا 

  نین، رچکه و کان چی دی پته بنه.  یه وه  ئه مه رده م سه یاساکانی ئه
وام نین،  رده کان چی دی به هیوامی رده کان چی دی ئاسایی نین، به ئاساییه

  .سپاونین کان چه وهسپا چه

کو ناوك و  ، به وه ناگرته) سۆشیالیزم(زعی  نیا وه  ته م یاسا بایه ئه
  . خۆی گرته داریش ده رمایه ڕۆکی سه ناوه



کنۆلۆژی  وتنی باتری ته کی زۆر پشکه یه ر چی میکانیزمی گۆڕان تاراده گه ئه
وتنی  رکه سه به -کان ی گۆڕانه وه کا، لکدانه داری دیاری ده رمایه سه
  ..  کی کورت بینه یه وه لکدانه. داری رمایه سه

ی مرۆڤی وریا  زنده ین و مه یشتن و زه  تگه کان له ئاکارو ئاقاری گۆڕانه
  . هیرنی ده به

. گۆران) تی قیه موته( ی تست بیبه:  یه که کییه ره لماندنی یاسا سه گرنگ سه
  یه ی هه وه  ئه ڵ خۆکردن که گه درۆ لهتی  ناعه ان کردن، قهڕگۆ نیا پشت له ته

ك   نه یه وکردن هه  پاپشتی و پاراستن و پته و پویستی به یی یه نموونه
 دژی   که یه ته ناعه م قه و گۆڕین، ئه وه و لکدانه وه  لگرتن و شیکردنه خنه ره
پینی  ه هۆی ت بته و ده  بووه ، که ته بیعه  و ته-کی ژیان و مژوو موو یاسایه هه

ستی  ست و نه لۆسینی توانست و سکردنی هه داپه مشك و نابینایی چاوو
کی ماددی  یه فه لسه ك فه ڕۆکی مارکیسزم، وه رو ناوه وهه جه. ئینسانی

  .قتی گۆڕان  موته ، به ڕبوونه زانستی، باوه

. ی ك ئاوی رووبار بده یه ناتوانی دووجار له: ی هراکلیسیش که تزه
ی  وانه پچه چی بینیمان، به که.  کتیکی ژیانه ی ناسکی دیالهربینک ده
 یاسای  لکاو، بوو به زه وسا به گۆم، ئه  ، چۆن گۆڕینی رووباری گۆڕان به وه مه ئه

  . یاساکان

، بۆ پاك  یه دیمۆکراسی و ئاخاوتنی دیمۆکراسی مۆ پویستیان به ئه
لکاوا  زه   لهل...لکاوو زه له... لخی و چلپاوی رابردوو ته  لهی دڵ و روو  وه کردنه
  !!کان قیوه چه

و  کی تازه شبینییه کی نوێ، گه کی نوێ، هیوایه تایه ره بۆ درووست کردنی سه
  .ڕۆژمان  پاشه  ئستاو به ر به رامبه ریالیست، به

کانی نازیدا   گرتووخانه  زۆر کاتی ژیانی له روون ناسکه  ده که) بیتیلھایم(
کانی  روونی قوربانییه ی ده وه ی ژیانی بۆ لکۆینه و زۆربه  ر بردووه سه به
  :نوس ده.  رخان کردووه کان ته مپی نازییه که

کردنمان بپارزین، تس  توانای هه وه زیندوویی بمنینه ی بتوانین به وه بۆ ئه{ 
  } وه ینه نوێ خۆمان درووست بکه ر له ین و سه ده ب بتوانین رابردوو توڕهه ده



کی  ندك و ئامۆژگارییه نیا په  ته  بۆ ئمه وه نوێ خۆدرووست کردنه هرل سه
ك  ك تاك، چ وه  چ وه  که رککی مژوویی یه کو ئه به..  سایکۆلۆژی نییه

  . وه و رووی ببینه ره ب به ڵ، ده کۆمه

  درێ؟ نجام ده  چۆن ئه یه وه م خۆ درووست کردنه ئایا ئه

ك  یه   به م پرسیاره می ئه وه.  وه ینه  بده رسیارهم پ می ئه  ناتوانین وه دیاره
   پرسیارکی مژوویی یه مه ئه.  وه س نادرته که س و ده س و دووکه که
موومان   خۆمانی بپرسین و هه موومان له ب هه  ده بۆیه.  وه گرته موومان ده هه

ب   ده وه نیا به ش ته مه ئه: ڕین ی دا بگه که مه شون وه  به وه پکه
  . زرنین کی زانستی و واقعی و راست دابمه تایه ره سه

ی و ی ئاخاوتن، ئاخاوتنی دیمۆکرات ماندا له مه رده م سه تای راستیش له ره سه
  . نییه  و الوه  به یشتنی زانستانه تگه

موو مرۆڤکی تاك و  هه: وری تاك ش ده مه نجامدانی ئه ستپکردن و ئه بۆ ده
  . رییه وهه کی و جه هر ند سه هۆشمه

 


