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  شی ئی چوارچوه )2(
) ژمارە س ست دا ڤاری هگۆی لوی سا1984وەو آراوەتب (.  

  
  
س  به)  ، وایه ڕاسته(نیا  ته..  یهیس ن  به  نیا نیازی چاک ته..  هیس نی نیا ئاوات خواستن به ته
م نیاز،  به..   خواستی باش گرنگه.. ی ڕاست پویسته وه بیر کردنه..  نیازی چاك پیرۆزه.  هینی

زی  وه ره مژوویی، هزکی هه هزکی ماددی، هزکی  بته  ده و ساته بیر، خواست، ئه
  ...  ئیش  بخرته که...  کردار  بگۆڕدرێ به ر، که کاریگه

  
،  ی ڕۆژانه وه  و کرده ی ڕوون و خواستی دسۆزانه وه ودای نوان نیازی چاك و بیر کردنه مه
  نده وه ئه..  کورد بی  کههیس نی  به نده وه ئه.  وه ب پ بکرنه  ده  که ن تدایهیاندین بۆشای چه
. ك ب ره وتنی کوردت گه رکه  کوردی چاك بزانی، سه ، به کورد بزانی  خۆت به هیس نی به
کی ڕووت  یه  ژماره  وایه وه ك ئه دا وه م ئاسته ت له وه مانه.  هیر نی ده  ئاستی نیاز به  له مه ئه
  نه.   ملیۆنهکورد بیست: چ بین  چ ده به. رت ناب ورکی کاریگه بی، ده ببی یان نه. بی
  ئمه.  هیی ڕووت نی ی ژماره له سه  مه،وه ته ی نه له سه  مه . یه ء سی نه. پنج بیست و  بابه
کمان  یه ژماره.. ب  شونی هه وێ که کمان ده یه ژماره... ب  مانای هه وێ که کمان ده یه ژماره

 ،وردستاندا جی خۆی بگرێلی ک ی مژووی گه وه  بزووتنهی سیاسی له  موعاده  له وێ که ده
ر   زۆری زۆر و ببه ر، له  کار و کاریگه می به که. ری خۆی بنون کاریگه.. ب رکی خۆی هه ئه

  .ك زۆر و بۆر م و پوخت، نه که:  پشینان وتوویانه.  باشتره
  که..  ههاتووی مرۆڤ نه بن  توانستی له ڕمان به  باوه ه ک  مرۆڤه ڕمان به  باوه  که م ئمه  به
  : ی مرۆڤه رانه ردوونی و خواستی مژوو دروستکه  هزی گه ڕمان به باوه
ل و  ر هه  هیچ مرۆڤك، گه که..  هی نی  هیچ مرۆڤك ژن یا پیاو ژماره  که ڕمان وایه  باوه
 کار،   و بخاته وه تی خۆی بدۆزته ر هزی مرۆڤایه خس، گه رجی دروستی بۆ به مه
ر و  نهکو هزکی بنیات به...  یهیکی ب هۆش و گۆش ن ئاژه... . یهیختکی زڕ ن دره



ك  وری خۆی، نه توان ده ر مرۆڤکی کورد ده  مرۆڤی کورد، هه  که ڕیشمان وایه باوه.  ره داهنه
باتی  ی خه  چواچوه کو له لی کوردستاندا، به باتی گه ی خه  ناو چورچوه نیا له ته

  .رخدا، ببین تی هاوچه ۆڤایهردوونی مر دیموکراسی و گه
. کی ڕووت یه ك ژماره ك وه زن، نه ی پیرۆز و مه رککی مرۆڤانه ك ئه روی خۆی ببین، وه ده
، کوردی  ، کوردی تواوه کورد ك بیژووه نه: ك کورد ببینین  وه وره م ده  ئه رمانه  سه م له به

  .کۆزمۆپۆلیتان
ل و  و هه تی، ئه دوژمنانی مرۆڤ و مرۆڤایه درژایی مژوو، دوژمنانمان،  ، به ئمه
کو  گای کورد، وه واری و کۆمه کو کورده کو مرۆڤی کورد، وه  وه ندووین که یان ل سه رجانه مه
. وتنی شارستانتی جیھانیدا بنونین وی پشکه  ڕه شداری خۆمان له ی کورد، به وه ته نه

وخۆ،  ی ڕاسته رانه  و داگیر که  و ورانکارانه  هرش و شاوی  دڕندانه  له دوژمنانمان جگه
وری   ده له)  وه کی تواندنه یه چوارچوه(ر زۆر هۆی جوگرافی و مژوویی،   به ، له توانیویانه

مان، هز  که رباری تان کردنی ئابووری وته سه:  توانیویانه... ن ماندا درووست بکه که له گه
  . وه ڤی کوردیش بۆ خۆیان بدزن، بمژن، بیتوننه و توانست و لھاتوویی مرۆ و وزه

  
داری لزان، مژوو  تمه ی بی هاوتا، زانای بیر فراوان، سیاسه رکرده  دڵ، سه وره ری گه نگاوه جه

ر  کار و هونهت  خواز، سنعه ڕووناکبیرانی تازه  ه ناوبانگ، که ری به نووس و شاعیر و نووسه
 درژایی مژوو، خاکی پیرۆزی  ، به مانه  و زیاتر له همان موو ئه هه...   ونهزانانی ب

شی  ی کردوون، باوه رده روه وای پاکی چیاکان په خشیون، ئاو و هه کوردستان ژیانی پ به
ی  چوارچوه(ناو  چی له که: یاندوون ڵ و داستانی دایکی کورد پی گه ته  و مه رم و الیالیه گه

تتی کوردستانیان  ی تایبه رچی زۆریان مۆرك و نیشانه  گه... داوه ریان هه دا سه) وه تواندنه
 سامان و  ته بوونه..  بگانهلتووری   موکی که ته رچۆن ب، بوونه م هه به..  کردووه بزر نه
م  هۆکانی ئه....   مژوو و شارستانتی بگانه شك له  به ته بوونه...  ی شانازی بگانه جگه
 درژی لیان  دا به تکی دی رفه  ده  له نگه ڕه..  گرێ و گۆن ڵ و به تکه. ..لکن  گه یه دیارده
  .بدوین

  خۆ له ربه یی سه وه ته وتی نه بوونی هه  نه واته...  یی سیاسییه هۆی بنچینه: ین بۆ ئستا ده
م  کانی ئه  مژووه گه ڕه. ..خۆدا ربه تكی سیاسی سه سه خۆ، یان ده ربه تکی سه وه ی ده شوه
  وه کانه ستی فارسه  ده تی میدیا به  ڕووخانی ئیمپراتۆریه تا له ره سه: ن  مژینه ش زۆر له هۆیه

کا  ست پده ده...  مژوودا یی کوردستانی له وه ته ی نه ھاتهپكم  که و ، دوایی پھاتنی یه
تای  ره  سه له... ی دراوسکانت کانی ئیمپراتۆریه ره ربه یدانی به  مه  کوردستان بوو به وساوه له
  .کان  ئیمپریالیسته کانی هزه ره ربه یدانی به  مه  بوو به وه میشه هه ی نۆزده ده سه
لی  رچی گه گه،  م جۆره به. ش کرا  دابه  و پارچه  پارچه وه میشه که ڕی جیھانی یه  دوای شه له

ی  ، بسه بووه خۆی هه ربه  سهوام میرنشینی ردوه ، به  ئازادی خۆی پاراستووه میشه کورد هه
یی  وه ته کی نه یه کتی  یه یتوانیوه  هیچ کاتکدا کوردستان نه ، له وه ته کوژاوه شۆڕشی نه

و  ر له کو هه به...  وه ست بنته  ده می میدیا به رده ك سه وه) ربازی، سیاسی، شارستانی سه(
  ی له  شوه ب له نه ، وه که وه تواندنه.  خۆی دروست کردووه)  وه ی تواندنه چوارچوه ( ساوه

  . بووب کی دیکهپاندنی کلتوور و سه) کوردستان (ری میدیا لتوو ناوبردنی که



و ر کلتوویدای کان شه کا چۆن فارسه  ده وه یدا، باسی ئه که  کتبه هیرۆدتس، باوکی مژوو، له
رگ و  جل و به خواردن و  یان لهی ژیانی خۆ واوی شوه شارستانتی میدیا بوون، چۆن ته

 هی   دواییدا، کردیانن به رگرت و له کانی میدیایان وه ی گۆڕی و شوه رتی کۆمه وشت و نه ڕه
..  وه کاته  شی ده وه کی ماددی زانستییه یه  ڕوانگه ، له یهیو ڕاستی ر ئه هه) سترابۆ!! (خۆیان

  ..دات  مژوودا ده له) ژوومان راوه ی به وه تواندنه(ی  م نموونه که  یه مه ئه
  !!.  وه تونته  ناو خۆیدا ده ر له  خاککی داگیر کراو، هزی داگیرکهریکلتوو:  واته
  ، بهکانی کوردستان  ئارکۆلۆجیه وه دۆزینه. وتکی مژووی ب نھا ڕکه  ته مه ب ئه نه وه

  رخست که یان ده  گرنگه ژووییه م هیو ڕاستی ئه: دا یه ده م سه نجاکانی ئه  په تی له تایبه
   له وه  گواستنه واته) نیولتیکی(ی شۆڕشی  و ناوچانه  کۆنترینی ئه ره  هه  له ککه کوردستان یه

تدا )  گوندی کشت و کایدا ج بوون له بۆ نیشته"  وه وته شکه  ئه له " وه ردییه می به رده سه
  .. ڕووداوه

  ره ر هونه سه ست به  ده کان توانیویانه نشینه وروپا، کوردستان ش ئهپ) 3500 ( وه مه الی که به
وی بکن و  ن، زه  سروشت ڕام بکه توانیویانه.. دا بگرن ت  نانی شارستانیه بنیاتکانی زنه مه
رگ دروست   و جل و به وه  کایه هن چنین بن توانیویانه.. م بنن رهه نن و کشت و کاڵ و بهبچ
نی جیاواز  مه ك خوارده ی وه که مه رهه ن و به خوکه ن و به ڵ مای بکه  ئاژه انهتوانیوی.. ن بکه

  .ن  قاپ و قاچاغی ناو ماڵ دروست بکه ن، توانیویانه درووست بکه
 و  ستانهر زپه گه کی ڕه یه وانگه ڕۆکدا ڕه  ناوه  له ، که وه ندییه ناوه-روۆی  وانگه  ڕه وروپا، له ئه

،  وه یه م ڕوانگه له... کا هی خۆی حسب ده وتنکی زانستی به موو پشکه ، هه یه ئیمپریالیستانه
ك زانا و  م وهبال... کا ست پ ده  ده وه  دواییهی ده م دوو س سه نیا له زانست ته

 ڕوونی  زۆر زانستانه) کلود لیڤی ستراوس(نسی  ڕه ناوبانگی فه ی به)نثرۆپۆلجیست ئه(
م، گیر و  کی که یه ده ند سه  بۆ چه وه ڕته گه  زانستی نوێ ده ی که یهو ڕاستی ئه: ( وه کردۆته
ناکۆکی ... "  وه ته بوونه واوی لی وورد نه  ته به" کان ئیثۆلۆجیسته "  که وه  پشه  دنتهگرفتك

  ). یه م گیر و گرفته  ناونانکی گونجاوی ئه Neolithic paradoxنیولتیکی 
نانی  ی بنیات زنانه  مه ره و هونه رك له موو هونه  هه ا، کهخ ری ده لیڤی ستراوس ده

وت درووست   شانس و ڕکه  به کنیکانه و ته کنیکك له ر ته شارستانتی نیولوتیکی، هه
ی چاالك و  وه  توانین و ووردبوونه ده ها سه نده چه(نجامی   ئه کو له بهبوون،  نه

 و  وه ته  کراوه زموونی ب کۆتایی دووباره  هۆی ئه  به  که  گریمانی ئازایانه وه یانه میتۆدی
  ). وه  کایه ، هاتوونه وتووه رکه وتیان ده ڕاست و چه

  نگ به ، تفه ت و زانسته ی شارستانیه مان النکه که ین کوردستانه  ده  ئمه که:  وایه که
و  رحاڵ ئه  هه  به. ڕوو ینه هخ ی، زانستی دهیکی مژوو نیا ڕاستییه  ته  نانین و ئمه وه تاریکیه
...  هی خۆیدا، نی ت، خۆی له دروست بوونی شارستانیه: پن سه دا خۆی ده ی لره پرسیاره

  ستنیشانی هۆیه ی جارکی دی، ده وه ر له  به.... ته یهیبوونی شارستان موا رده کو به به
.........   و چۆنه یهچیت،  هیبوونی شارستانی وام رده  بزانین به رجه ین، مه کان بکه مژووه
  .تی یه که رەکلتووك  یه وه ته ر نه  ههڕۆکی شارستانتی ناوه

  :نون دا خۆی ده)بوون (  س جۆوره دا، له مکی مژوویی رده ر قۆناغ و سه  هه ریش له کلتوو
  ی له ییانه ماد کراوهدروست و  سه ره م و که رهه و به  ئه واته: رکلتووی بوونی ماددی   شوه-1

  .هنرن  کارده نان، یان ژیان بهھم رهه تی به ك بابه ئارادان و وه



... ب تی هه نیا بوونك، بابه  ته ر شتك نییهکلتوو: رکلتوو کردنی  ی پراوه  شوه-2
)  سه موماره( ئیش  خرتیه ، دهکرێ کرێ، کاری پ ده  ده ر پراوه کلتوو:  ندی ژیانه ر نوه کلتوو

 و -وی خو  شوه له:  کرێ یی ده وه ناوه.. ب ڵ ده ڵ هۆشیاری مرۆڤدا تکه گه له: ر کلتوو. کرێ ده
ندی  وت و پوه س و که ی هه  شوه بێ، له رده دا خۆی ده تی یه وشت و سایکۆلۆژی کۆمه ڕه

ی  وه هڕ و بۆچوون و لکدان ندی بیر و باوه  نوه بته ده.. نون دا خۆی ده تی یه کۆمه
کانی  زمان و شوه...  وه ته ی نهیبینکانی جیھان ز و بنه گه ی ڕه بۆته  بته تی، ده یه کۆمه
  .ك پراکتیك رن وه کلتووی   بوونه م جۆره ر به  کارهنانی زمان سه بهربین و  ده
ك   چ وهرد و پست و ر به خش و نووسینی سه  و نه ك ونه ، چ وهرکلتووی تۆمار کراوی  شوه-3

ی مژوویی  گه وخۆترین به ی نووسراو و تۆمار کراو ڕاستهرکلتوو. کانی تر  نووسینه جۆره
. ر پشت  سه خاته کان ده وه ته  ڕابردووی نه ت به باره رگای زانین سه دهکا و  ش ده پشکه
انی زیندووی  و سام وه ته  موك و میراتی نه بته یی نووسراو ده وه ته  زمانی نه ری به کلتوو

 تۆماری ژیان و  بته ده. یی وه ته وتی نه مای هه  بنه بته ده.. کان یه دوای  ك له  یه وه ته نه
  . وه ته شارستانتی و مژوویی نه

رسکیان   هه ، به وه که  یه ستراون به به.. ر لک داباو نین کلتووی   بوونه م س شوه ئه
  .  قۆناغی مژووی دیاریکراودا پك دنن ك له یه وه ته ری نه کلتووکتی  یه

زنی شارستانتی کۆنی کوردستان نیشان  کۆنی و مه: کانی کوردستان رکۆلۆجییه  ئه وه دۆزینه
وچك و قاپ و قاچاغی ناوماڵ و   و که ندوو و کاسه  و که  و کوپه  و هیزه  و دیزه گۆزه. ن ده ده
 چاوکی   ئستا زۆرمان به نگه  ڕه  نین که تانه  بابهو ها چنینی تر، ئه  و مافوور و جۆره ڕه به

و   له وه ك لیڤی ستراوس ڕوونی کردۆته وه...  وانه گرنگی ئه... ین یریان که  سه وه سووکه
  ی له تانه و بابه داخۆ ئه: م هۆشی ئستای مرۆڤ رده  به نه یانخه  ده  که دایه زنانه  مه پرسیاره

ی  وه وتنی بیر کردنه  و پشکه وه تی و تاقیکردنهو و ماند ه و ههرك  ها ئه نده نجامی چه ئه
  !ی مرۆڤ، داهنراون و درووست کراون؟ شارستانی و کۆمه

.. ك پراتیك ی بوونتی وه شوه: ر کلتووری  ی زیندوو و کاریگه  شوه م گومانی نییه به
 بۆ  وه یه رستی پهز گه ندی و ڕه ناوهروۆی ی  ڕوانگه کان، له رژوازییه بۆ نترۆپۆلۆجیسته ئه
   بهکان، وه ته ری نه کلتووی   زیندووه نه م الیه ، چاوپۆشی له ستی ئیمپیریالیستانه به مه

ی  که  ماتریالییه یه ی مژوویی  چوارچوه ن، یان له که کانی جیھانی س، ده وه ته تی نه تایبه
  نه خه بژرن و ده ده  هه نانه و الیه پچنن، ئه ڵ ڕابردوودا، ده گه ندی له یوه هاون، په رده ده
وتوویی و  ی دواکه ن و نیشانه نتیکه  و عه ره مه یر  و سه  سه وه وانه  الی ئه  به ر چاو که به
، زۆر جار  ونهوریتانی بۆ نم فزیۆنی به له تهرانی  ماشاکه ته.. ن وانه ته و نه ئه) رتی ربه به(

  درن که کان وا نیشان ده فریقیه فریقا، ئه دا بۆ ئه شتکی شا ژن گهر   هه ، چۆن له بینویانه
و   ئه مه م ئه به..  هیچ نازانن و الوه نگ کردن به ڕین و خۆ ڕه په ما و هه  سه و له) رین ربه به(

ترین زن  مه  بوون کهی شانه  ڕه فریقیه و ئه ر باب و باپیرانی ئه  هه  که وه  ناشارته ڕاستیه
زراندنی   دامه یان له وره ورکی گه  ده ، که  مژوودا درووست کردووه رستانیتیان لهشا

مۆشیان،  ی ئه ریتانه ت و نه ما و عاده و سه  ئه ، که بووه شارستانتی میسری کۆندا هه
ی الن فریقا و گه مۆی ئه وتنی ئه  ئۆبای دوا که ن که کۆنانه   شارستانییه گه و ڕه وامی ئه رده به

خۆرانی ستۆی ئیمپریالیستان و جیھان  ئه کی، له ره کی سه یه  شوه جیھانی س، به
  !! داری ڕۆژئاوادایه رمایه سه



 پزی و جوانی   هزی و به  به ر له ك هه لی کوردستانیش، شارستانتی کۆنی خۆی، نه گه
 خۆی) مرۆڤی کورد(کو  ، به یدا پاراستووه که ندی و فراوانی فۆلکلۆره مه وه ی و ده که زمانه

وشتی  کی تر، خو و ڕه یه وه  بۆ نه وه که یه وه  نه بینی، لهی جیھان ستی و ڕوانگه ك که وه
ندی  یوه په: ش و پاراستنه کی ئه ره ی سه بنچینه...   و پاراستووه گرتووه شارستانتی کۆنی هه

خاکی کوردستان !!..  ن، بووهی کوردستا که  پیرۆزه ڕۆحی ماددی نوان مرۆڤی کورد و خاکه
کانی،  نده مه وه  پیت و ده  به شته کانی و ده  ڕازاوه گردهژ و  کانی و که شه رکه چیا سه

... شاخ. رستی مرۆڤی کورد بوون پهی و ژیانیی ڕۆحی و جوانی خواز ی هز و وزه رچاوه سه
  ، له تی گرتووه یه وی کۆمه یی و تکه وه ته کتی نه  یه  ڕی له وه ندێ ڕووه  هه ر چی له گه
کی  کانی خه  و هۆزه موو تیره  نو هه ش له کی ڕۆحی هاوبهییانر گۆ بۆته:  وه کی تره الیه

  ...کوردستاندا
...  واری بووه کی کورده موو الیه ر زاری هه ی سه سته به: کانی کوردستان فرینه جوانی چیا به

 بۆ دۆڵ،  وه م دۆه  بۆ شاخ، له وه م شاخه ند، له و سیامهج  ك، خه وینی چیا، وه کانی ئه داستانه
 زاری  شکی کوردستان به ر به دانیشتوانی هه...  وه ته نگیان داوه  و بۆ گوند، ده وه م گونده له

  ... خۆیان دایان ڕشتووه
ند  یامهج و س ن، داستانی خه رده  موکریان و ئه  بابان، له  سۆران، له  بادینان و بۆتان، له له

ك  کی کوردستانیش، وه یه ر پارچه باتی مژوویی هه داستانی خه.  وه ته  و گدراوه بژراوه
وی  رانسه ری سه ماوه روونی جه  ناو ویژدان و دڵ و ده ی له وه نگدانه ی دمدم، ده قه

   دمدم بهربایجانی سۆڤیاتیش کانی ئازه کورده:  یهییر ن  سه بۆیه...  رپا کردووه کوردستاندا به
  . وه  زاری خۆیان بنه شوه
یی و شارستانی  ی کۆمه  مژینه ی له  تۆمارکی زیندووی تاقیکراوه کانی پشینان، که نده په

: ن  زمانکی جیا هه  شوه کوردستاندا، بهکی  ر الیه  هه کی کوردستانن، له نی خه کۆمه
بینی و لکچوونی  ژیانی جیھان بینی جۆرهر موویان ده هه:  که یان یه که ڕۆکه م ناوه به

خسیری   یه بۆتهنند، کورد  تی ناوه ی ڕۆژهه النی دیکه موو گه  هه جیا له. مرۆڤی کوردن
ی ئاینی  نده پوپاگه... هیلی کوردستاندا نی  نو گه رتی دینی له جیاوازی که... بیری ئاینی

تکشانی کوردستان و  حمه یموکراتی زهیی و د وه ته باتی نه ر خه  سه ناتوان کار بکاته
  .ڕبازیان ل بگۆڕێ

 خۆ  ئازا و له...   خوازه تازه..   و بیر فراوانه کراوهچاو...  ك و وریایه ڤی کورد زیرهمرۆ
.. ی زامن کا که ه ری بۆ کۆمه وه خته  ئاشتی و به یه وه نگه  ته وێ و به ژیانی خۆش ده..  بوردووه

...  هیت و تاوان نیو ف و ف ڕی به باوه... یانپارزێ ن و ده رزی هه ی به انهخی مرۆڤ  هاوبایه به
  له..  یه موو مرۆڤ هه نووسی هه ره کسانی و هاوچه  یهتی و برایه) کتی مرۆڤ یه ( ڕی به باوه

دیلی ..  هناوه  کار نه ی به)تیرۆریزم(ی  دا، شۆڕشگی کورد شوه باتی درژایی خه
 .ی ب هز، هز بۆ خۆی دروست کا وه کردنهر حسبی پان  سه  له یویستووه نه..  کوشتووه نه

  ر به ربازی ئاسایی بکوژێ، گه  سه یویستووه  تا ئستاش، نه میشه ی کوردستان، هه رگه پشمه.
ختی ئازادی و  ی سه  قه میشه کوردستان، هه. کراب رگری کردن ناچار نه حوکمی به

ی ئازادیخواز و  شی داده باوه..  کان بووه مکاره ڵ و سته نده  گه ته یاتۆریهکانی ئیمپر ره ربه به
پیالنی ... وێ  و نایه ویستووه ڕی نه کورد شه...  النی برا و دراوس بووه دیموکراتانی گه



ڕکی   و، شه وه ته ی بۆ کورد ناوه  جوگرافییه م داوه  ئه ، که ی ئیمپریالیزمه هریمانانه ئه
  . پاندووه ردا سه سه ی به و نا مرۆڤانه  دڕندانه

   له ،موو جیھانه  هه  چاوی له میشه ری کورد، ڕووناکبیری کورد هه شاعیری کورد، نووسه
موو ئازادیخوازانی دنیا  گۆرانی بۆ هه... تک ر ده باتکه النی خه موو گه ی خۆنی هه که مه ه قه
رناسیونالی  ستی ئینته  هه.زان هی خۆی ده کانی جیھان به وساوه موو چه باتی هه خه!  ده

  .... بی کورده ده تکی مژوویی ئه خاسیه
  

م  به. لی کوردستان وامی گه رده ستی شارستانی مژوویی به  که شکن له موو به  هه مانه  ئه
  ... ڵ لووشیوه ی هه تانه و خاسیه ی ئه  زۆر کاتدا، زۆربه  له وه ی تواندنه چوارچوه
م  ئه... کی بۆش یه ك بۆته وه...  وه ڕۆك بمننه کی ب ناوه یه ك شوه ، وه ای کردووهئستاش، و

تی  سه تا ده..  وه داته نگ ده ستی مرۆڤی کورد خۆشیدا، زیاتر و زیاتر ڕه  که  له یه بۆشایی
ر و  کلتووی  وه ر کوردستاندا زیاتر ب، تا شاوی تواندنه سه ر به کانی داگیرکه هزه

   زیاتر له بگانه) یرکلتوویی و  رده روه په(هز تر بکرێ، تا دیواری  ارستانتی کورد، بهش
تی خۆیدا دروست بکرێ، زیاتر و زیاتر، مرۆڤی کورد  وتی تایبه  کورد و ههنوان مرۆڤی

ی نیازکی ڕووت...  وه کی ب کرده یه ڕۆك، قسه کی ب ناوه یه کی ڕووت، شوه یه  ژماره بته ده
  ... و ڕباز خشه ب نه

   خۆی زۆر بهیبین سك ده زۆر جار که...  وه داته نگ ده وستدا ڕه  زۆر هه  له یه م دیارده ئه
رچی   فری ب، گه بینیوه وا نه  خۆشی ڕه ی خۆی نازان، به که م زمانه زان، به د دهورک

  وه مه زان و شانازی به ان، باش دهک وروپاییه  ئه ی، یان زمانه که رانی وته زمانی داگیرکه
ی  که  زمانه م هیچ نووسینك به وێ، به ی خۆی زۆر خۆش ده که بینی زمانه کوردك ده. کا ده

  !! وه خۆی ناخونته
ر ئیش و   سه  دته م که به!   و گوفتاردا تا بی کورده  ووت و وژ و قسه بینی له کوردك ده
چی  ن؟ که ؟ یان وای داده  کردووه ر کورد ئاواره سه ، خۆی له یه هه!! رر سف  سه وه کردار، دته

یی  وه ته کی نه یه بۆ گۆڤارکی کوردی، یان پاپشتی کردنی پرۆژه) س دۆالر (  نییه ئاماده
  ..رف بکا  باڕکدا سه  دۆالر له)30 (  که  زۆر ئاساییه وه الیه  کاتکدا به له.. رف بکا کورد سه

  
....  وه  خۆماندا بچینه ب به ده... ین مان دیاری که وه جۆری بیرکردنه: ب  ده وه اردانهم دی له
  و بۆشاییه ئه: کا  وامان ل ده ی بووین کهیتیکی مژوو عله ی چ نهش توو وه ینه ب بیر بکه ده
کورد خۆ بۆ :  وای دانن وین، که رکه ده) دوو ڕوو(وا  که.. ستیماندا درووست ب  هۆش و که له
چی  که:  کوردین  که یه وه ر ئه سه ییمان له ری ئاواره وه یی و کوره وساوه ین، چه که خت ده به

. مان بکا، خۆی ل دوور بگرین که له تی گه  خزمه  که وست چییه بچووکترین کار، یان هه
 ناو   له وه واندنهی ت ، چواچوه وه  شونی خۆمانه  له که ر یه ، هه یه وه ممان ئه که رکی یه ئه
  .رین به
ی  رباز که  ده یه بۆشاییو   خۆت له که...  وه  خۆتدا بچیته  به ب که  ده وه نیا به نیا ته ش ته وه ئه
..  ستی تۆدا دروستیان کردووه  مشك و که ران له تی داگیرکه  و بیر و سیاسه رده روه  په که
  بیته  ده و کاته ئه... ر ندامکی کاریگه  ئه  ببیته وه ووتهکی ڕ یه  ژماره  له ب، که  ده وه نیا به ته
  .ت بژی که وه ته ندامکی نه ك ئه وه... تدا بژی که وه ته  پناوی نه  له ر که ندامکی کاریگه ئه



کدا  یه حزه  له دا، مردن له وه ته  پناوی نه  مردن له  له رنگ ترهدا، گ وه ته  پناوی نه لهژیان 
  .ب واو ده ته
ت  که وه ته کی ژیانت بۆ نه یه حزه موو له خوازێ هه  تۆ ده دا له وه ته  پناوی نه م ژیان له به
 دا  وه ی تواندنه چوهر چوا نت له مه کانی ته ی سات و ڕۆژ و ساه ده ڕگا نه. ی خت بکه به
و  ی خه ده ڕگا نه.. .ی رف که کو تۆ کات سه به.. رف کا تۆ سه) کات(ی  ده ڕگا نه.. ربچن سه به

. ن مارۆده نت گه مه ته: رزی په ی و بزاری و دوودی و گومان و دووره مبه  و ته وه و خواردنه
ری   و کاریگه قینه ندامکی ڕاسته ك ئه  وه بی که رباز ده  ده وه ی تواندنه  چواچوه  له و کاته ئه
  .ت بژی که وه ته نه

  وه ته نه...  وه ته یی نه وره ر گه ده  قه  به  کردنه وره ، مانای خۆ گه وه ته ندامکی نه ك ئه ژیان، وه
  ، له  تره وره ك گه یه سته  پارت و ده ، له  تره وره ت گه شیره  عه ، له  تره وره س گه  که  تاکه له

  ر له ت، به که ت، تکۆشان بۆ کوردستانه که وه ته ژیان بۆ نه....   تره وره ك گه یه شار و ناوچه
ستی خۆ   هه له...  خۆت  تر بی له وره گه... وێ  تۆ ده ی له یه یی وره و گه موو شتکدا ئه هه
  وستی دوور له  هه ی خۆت، له رانه  فیۆده ن به مه  خووی تهوشت و  ڕه له... ی خۆت رستانه په

  ر له شکی کاریگه  به یته بب بی، که  ده وره ت گه که وه ته ك نه  وه و کاته ئه.... ی خۆت وه کرده
  ...ت که وه ته نه
  وستی تۆدا، له  هه تۆدا، له شت له که وه ته  نه بی، چونکه  ده وره ت گه که وه ته ك نه وه

نجام دانی  بۆ ئه! ب  ده وره خشی تۆدا، گه ی سوود به وه  کرده ی تۆدا، له وره ی گه وه بیرکردنه
  !!ی  کوشت ده  خۆت به رج نیه مه! ی  بکه وره  کاری گه رج نیه مه: ش مه ئه
شت  که وه ته تۆش و نه.. ت که وه ته  نه شك له  به تکاته ده.. م کار به.. بچوکترین کار.. ء نه
  ..کا  ده وره گه

( نیا  کك مانگی ته ر یه ر هه گه.  یه وروپادا هه  ئه ، له  ملیۆنك کوردی ئاواره که چاره
  کاته ده: ش بکا ی کوردستان، پشکه رگه یی، یان بۆ پشمه وه ته کی نه یه بۆ پرۆژه) نك پاوه
  .ن  ملیۆنك پاوه که چاره

   ناکا؟ وره  گه وه ته  نه  بچووکه م کاره ئایا ئه
   ناکا؟ وره خشن گه به  ده تی یه م یارمه ی ئه وانه کك له ر یه یان هه

  وانه کك له ر یه ر هه ئایا گه.  یه ادا ههوروپ  ئه واری کوردی له خونده)  2000( با بین 
  .، بکێ) وست هه( ، ) ی کوردستان چریکه( ، )هیوا( ك  ی وه) تیو هه( گۆڤارکی 
رچن  موو مانگك ده رچن، هه  جارك دهند مانگك چه  به و گۆڤارانه ی ئه وه جیاتی ئه ناکرێ له

ر   ناکا؟ ئایا گه وره  گه وه ته ن؟ ئایا نه ن بدهما که له ری گه کلتوو  کی نوێ به یه هزو ووزهو 
  وه ته  نه مه  ئه، وه نووسی کوردستان کۆکاته بۆ پاپشتی مافی چاره) ك ئیمزایه (  که ر یه هه
  .هتد...  ناکا؟ وره گه
  .... س نییه به)   ، وایه ڕاسته( نیا  ته
 بکن و  م گۆڤاره  نین ئه س ئاماده ر که، زۆ یه وره  گه نده وه ئه)  که بۆشایی یه ( رچی دنیام گه

  ..مدا ب ده  بهیان)   ، وایه ڕاسته( تا :  وه بخوننه
کی  ، هۆشیارییه وه بته ی مرۆڤی کورد هۆشیار ده مۆ نا سبه  ئه ، که هزه ڕمان به م باوه به

  ی لهخۆ..  وه ستنته نتی شارستانتی خۆی ده سه ڕه... کی زانستی نوێ، هۆشیارییه



 نیازی  له:  یه وه نگاو ئه م هه که ش یه سته به م مه بۆ ئه.. کا رباز ده  ده وه ی تواندنه چوارچوه
  :دا بنونین وه  کرده شمان له وه دنهبیرکر.. ی ڕاست بۆین وه و بیرکردنه ره  به وه چاکه

   –ی ڕاست  وه  بیرکردنه–نیازی چاك 
  :خش ی سوود به وه کرده

  :کا ت ده وره ی باش گهبچووکترین کار
  .وێ تۆ ده یی له وره ت گه که وه ته نه
  

  )1984نیسانی   ( 
  

  : وه روون کردنه
  .کانی ڕابردووی دوور ره یکه و په  پاشماوه ی زانستی له وه کۆینه: ئارکیولۆجی

 سایکۆلۆجی و  ته  ڕووی خاسیه ی سروشتی مرۆڤ له وه زانستی لکۆینه: نترۆپۆلۆجی ئه
  . وه تییه یه ندنی کۆمه سه ره کانی و په ییهر کلتوو  هی تی تایبه

. کانی مرۆڤ وشته  و ڕهریت ر و نه چه کان و که زه گه  ڕه ی زانستی له وه کۆینه:  ئیثنۆلۆجی
 داهراوی زانستی بۆرژوان و زۆر جار بۆ   زانیارییانه م دوو لکه  ئه  که شایانی باسه(

ی زانستی بۆ  ی ڕوانگه وه  له جگه. هنرن  کار ده رستی به زپه گه ستی ئیمپریالیستی و ڕه به مه
تی و مژوویی جیا  یه  کۆمهندنی سه ره  تگای په ن له که ت ده ندنی مرۆڤ له سه ره په
  ). وه نه که ده
  


