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    هی کیه-

ك  ك و پارتیه یه سته هی هیچ تاقمك و ده،  س نییه س و دوو که ك که هی یه
 پویستی مژوویی  له. مان که له ربرینی ئازارو ئاواتی گه  بۆ ده هاوارکه.  نیه
 زۆر   که وه ته و بوکراوه  نووسراوه و ساته نیا ئه ته.  دایك بووه  له وه مۆمانه ئه
وخۆ   دن، ڕاسته وه مانه که له نووسی گه مۆو چاره نگ باری ئه  ته ی به وانه له

. ب نگی هه بی ده ڕووناک بیری کورد ده:  وخۆ داوایان کردووه یان ناڕاسته
نگ و  ورو ده م چ ده  به.ب ز نهر ب، ب په رز نه  په ب، دووره وری هه ده
رداوی  ست گه  ده ش رووناك بیری کورد خۆی بداته ئایا ده! رزك؟ په
ورکی  نیا ده ب ڕووناك بیری کوردیش ته ؟ ئایا ده وه شبینی و ناهومدییه ڕه

ی  وه ب ئه فز کا به ی هیچ بنیات بن؟ ڕه وه ب ئه ب؟ به ی هه رانه ڕوخنه
  .ء نه.  وه الی ئمه به!  بکا؟ش هیچ پشکه

   ئاماده هۆڵ و ..   نییه و پرۆژه وازه نیا بانگه ته:  که وازه تی بانگه بیعه  ته-2
م و کورتی  و بگومان بۆشایی و که نیا بیرکی گشتی یه  ته مه ئه!!  کراوه نه

ر  بیرك و هه ڕکخراوو روناآموو حیزب و هه  داوا له بۆیه..  زۆری تدایه
واز   بانگه ی له وه بۆ ئه. ربێ ر ده رامبه ڕای خۆی بهبیرو:  کوردك کراوه

   ببته وه و پشنیازو بۆچوونی زۆره خنه نجامی بیرو ڕاو ڕه  ئه رچ و له ده
 پویستی مژوویی   ئایا به:وێ مان ده م پرسیاره می ئه  ئستا وه ئمه.  پرۆژه

ماندا  که له ی ژیانی گه م بارو دۆخه دا له م رۆژه دا، له م قۆناغه نن لهزا ده



ر ئا، چۆن  ر نا، بۆ؟ گه گه! سترێ؟ لی کوردستان ببه کی فراوانی گه یه کۆنگره
  رباره لدوانی ده! وسا چۆن و چی؟ ئه! ؟ نده ییتان چه ؟ ئاماده وه التانه  به چاکه

ن  که کی وا ئاماده یه ان و پسپۆران پرۆژهموواندا روناکبیر پش هه بکرێ و له
  وه تی زانستییه کی بابه یه  روانگه مۆمان له کانی ئه واقیع و پویستییه

  رببێ؟ ده
  ؟ ی تدایه له  ئایا په-3
  جگه...  بکرێ م داوایه  بخرتر ڕوو و ئه م بیره  ئه م جار نیه که  یه مه ئه
ن  کی خاوه یه وه ته ك نه سامان وه) 2500( مژووی  وه مه الی که ش به وه له

  وه ده م سه تای ئه ره  سه  له وه مه الی که به.  یه نیشتمانی ئستامان هه
.  وه یدانه  مه م هاتۆته رده کی هاوسه یه شوه تی کورد به وایه ته ی نه وه بزووتنه

.  وه ینهوسنر چه بدرین و ده کوژرین و ده ده  ست ساه  شه وه مه الی که به
و ۆپستای  بابه دهژر زنجیری  رو خاك و ئاومان له چهژیان و زمان و ک

و  و ئه وامه رده ڕی عیراق و ئران به  شه چوار سایشه  وه ئه.  ران دایه داگیر که
نووسی   خون و ژیان و خاك و چاره ندی به یوه و خۆ په  راسته ڕه شه

ین، با  وه ته ر نه گه ئه: ین  بکه وه وای ئه دا یه له ئایا هشتا په! ؟ یه وه ئمه
نگك بۆ خۆمان  ین، ده گبیرك بۆ خۆمان بکه ته.  وه ینه خۆمان بکه بیرك له

  !یاڵ ب؟ ون و خه  خه نگاوه م هه ب ئه ئایا هشتا ده! ین؟ درووست بکه
ی کی د یه وڵ و پرۆژه  هیچ پشنیازو هه  رێ له وازه م بانگه ئه: ی دی  پرۆژه-4

کی  کتییه کگرتووی الوان و قوتابیان، یان یه زراندنی ركخراوکی یه بۆ دامه
 رگاشیان بۆ  نگه  ره وه وانه پچه به. ران و رووناکبیران ناگرێ فراوانی نووسه

ڕی ئاوات و  وپه لی کوردستان ئه کی فراوانی گه یه کۆنگره. خۆش کا
و  ی خۆنازییه  جگه وه ئه: درێنجام ب ش ئه  ده م چی دیکه به.  خواستمانه

  م جۆره ی تا ئستا رگای له وه م ئایا ئه به. چین  ده وه پیرییهب
  !؟ تی نییه ر جیاوازی حیزبایه هه:  ش گرتووه کتییانه یه
  .ی بیست ده  بیری سه-5

ن  ی درژخایه  پرۆژه بین بیر له بۆ فرنه..   سای ماوه15ی بیست  ده سه
ی ژیانی سیاسی و رووناکبیری  خشه بین؟ بۆ نه بۆ دووربین نه؟  وه ینه بکه

ریتانیادا زانایان و  فیزیۆنی به له  ته ئستا له! کشین؟ داهاتوومان نه
(  سای  ی چونتی ژیان له رباره وامیان ده رده رووناکبیران لدوانکی به

.. من یان دهم ژ به. وسا نامنن یان ئه شداران زۆربه به..  یه دا هه) 2050
  مۆ له ، ئه و نانه نان ئه: ( ر بین  هه ی بۆ ئمه  ئه..منن کان ده وه نه

  مان که که وه ته ی نه کی تازه یه وه یانی نه: م که ی بیست و یه ده سه).  خوانه
 ژیانی ئستای خۆمان  نیا بیر له ته! رست بین؟ بۆ وا خۆپه. ن کوڕو کچی ئمه

  !؟ وه ینه بکه



  . چیرۆکی پاشا کۆره( ) 
و  ئه. برێ رده  دهمان که له ساتی گه ڕۆکی کاره ت، ناوه چیرۆك ب یان حیکایه

ی  وه ب ئه به...  وه کاته و ده وه کردۆته یان جار خۆی دووباره ی ده ساته کاره
 : (   دهلینین... ین کان ت بگه ی راستییه وه ب ئه به. ربگرین ندی ل وه په
ب  ین، به یی ت بگه وه ته نگکی رزگاریخوازی نه  بتوانین هیچ جه حاه مه
ین    ت بگه  مژوویی یه مه رده و سه کانی ئه  گشتییه رجه ل و مه ی هه وه ئه

  )وێ که رده تیدا ده
  له... ن و جوگرافیا-کانی مژوو پکھاتووی بنه: کان  گشتییه رجه ل و مه هه
رجی  ل و مه ی هه  چوارچوه یی کورد له وه ته باتی نه دا خه ی نۆزده سه ده

  :  بووه م جۆره مژوویی گشتی جیھاندا به
  :کانی ناوخۆ ره ربه به) 1
( رستۆکراتی  کانی ئه ندامانی خزانه نوان ئه) خسی شه(  دوژمنکاری -اآ

مای  ی ته وانه تی ئه تایبه ی دی، بهوان تی ئه  ویستوویه ندامه ر ئه هه). کان میره
و  ماه رۆکی بنه  سه ی خۆی ببته وه بۆ ئه.... رێ ناو به  له یه  یان هه-میرتی

کی  ره  دوژمنی سه  تاقه  وای زانیوه ر میره هه...  که میری میرنشینه
رێ،  ناو به وان له ر ئه و گه) س ئامۆزاو خزم و که( ن  وه  ناوهکانی مونافیسه

یدان و خانی  ردی مه  مه بته ب و ده ر ده یسه  مهموو شتکی بۆ  ههئیدی
  ! تۆزی بانان؟ یکاته کی تر ده ره  دوژمنکی سه هزی یزانیوه خانان و نه

  .ك ش و رووتی خه نی ره کان و کۆمه تی نوان میره  دژایه-ب
کی  خه. تی خۆی سه پاندنی ده رستۆکراتی بۆ سه ر میرو خزانکی ئه هه
شی  که ته سه سپاندنی ده ، دوای چه کوشت داوه ش و رووتی به ره
یری   سهتکار ت و مسکن و کرمانج و خزمه عیه ك ره و وه وه وساندوونیه چه

  ......کردوون
  .کان  دوژمنکاری نوان میرنشینییه-ج
تی  سه  ده یی، که ری ناوچه تگه شیره تکی عه سه ك، یان ده ر میرنشینییه هه

ی پش بخا، ژیانی  که ، میرنشینییه وه کردۆته  نه وه ، بیری له پاندووه خۆی سه
کو  به. ك باشتر کا  خهیی و ئابووری و ڕووناکبیرتی یه کۆمه(ی  وه ناوه
موو  کانی دی و هه ته شیره تی میرنشینی و عه دوژمنایه  وتۆته ر که کسه یه

کورت ر  به  له ر میره هه..  ار هناوه ک وان به  ناو بردنی  ئه هزکی بۆ له
ی  یشتنی چواچوه بوونی هۆشیاری مژوویی و تگه فامی و نهم بینی و که

ك  ی خه وه وساندنه  چه به  یی و جیھانی، وای زانیوه تی ناوچه فراوانی سیاسه
م  به.. نی کوردستان  خاوه بته کانی دی، خۆی ده ناوبردنی میرنشینییه و له
  . وه ته  تر بینیوه خت تر و کوشنده رسه سهر دوژمنی  رامبه اکامدا، خۆی به ئ له
  .یی وه ره کانی ده ره ربه  به-2



  : کانی کورد و بگانه ره ربه به: یی  ناوچه-آ
ی فارسی و  وره  گهراوزی دوو ئیمپراتروی  په وه  ڕووی جوگرافییه کوردستان له

ریکی دوژمنکاری   کورد خه دا که هو کات ر له هه.. هنا عوسمانلی پك ده
  ماعیان له  و عوسمانلی چاوی تهکانی فارس ، پادشا و سوتانه ناوخۆیی بووه

  میشه هه..  ست کردن و تانکردنی کوردستان بووه داگیر کردن و ژرده
ر  سه م له به..  وام بووه رده دا به ته و دوو ئیمپراتۆریه  نوان ئه تی له دوژمانیه

  ئابووری ئمه.   وران داوه  خاکی ئمه. مان داوه که خونه  ئمه.  ی ئمهحسب
 سنوور   و ئمه کتر کردووه ر سنووری یه وان هرشیان بۆ سه ئه.  تان کراوه

وان دوژمنکاری ناوخۆی  ئه.  ستاوه وه  نه وه مه ر به م کار هه به. بووین
ندێ میر   پاپشتی هه که ریه هه.  ه کارهناو کوردستانیان بۆ سوودی خۆیان به

  دارنی کوردستان بوونه نجه ڕه.  ندکی دی کردووه گیان دژی هه به ره و ده
وانی  قی ناوچه  خون و فرمسك و ئاره به:  یان داوه که وان نرخه ئه. قوربانی
، زۆرتر  یه رییه مگه  سته شنه و چه تیش، به گایه به ره م ده  به..خۆیان

ڕیان  ، باوه رستانه زان و خۆپه  نه گه به ره  ده و میره ئه..   بووه دی بگانهستکر ده
وا  ، ئهناو برد  له تی بگانه یارم سی خۆیان، به ر برا و که گه  ئه وابوو که
ی کاتی   خۆربه  مژووی کورد له م جۆره به!! خش به وان ده تی به  میریه بگانه

  تی ناوخۆ و کار کردن بۆ بگانه  بۆشی دوژمنایهکی یه قه دا ئه ی نۆزده ده سه
  . بووه
  ).یی وه ته نونه(کانی جیھانی  ره ربه  به-ب
کانی فارس و عوسمانلی  ه نده گه  ته  ئیمپراتۆریه دا که و کاته ر له م هه به
 خونی کورد و  منان له کدی و ده تی کردنی یه ریکی دوژمنایه خه
ران  نجده  و تکایی ڕهکان یه یی وه ته  نه متیه  کهالن و ی گه وه وساندنه چه

. پاند سه  جیھاندا خۆی ده  و گرنگ له وره کی گه یه دا دیارده و کاته بوون، ئاله
کانی  ته وه ده.. ندن دا بوو سه ره ڕی په وپه وروپادا له  ئه داری له رمایه سه
 شون ڕگای   ڕوو بهتدا تی بورژوازی سنعه وه  ده وروپایی بوو بوون به ئه

ست هنانی   ده  و بهل ل و په ی که وه زاڕی ساغ کردنهابازرگانی و ب
موو دنیا  یانویست هه ش ده سته به م مه بۆ ئه. ڕان گه ی خاودا ده سته ره که

ك  کان وه  ئیمپریالیسته ته وه دا، ده ی نۆزده ده  سه  له..ن بپشکنن و داگیر که
 نو   له میشه وانیش هه ئه. هنا ده گرتوویان پك نهک کی یه یه ره مۆ، به ئه

  یویست ناوچه  ده که ریه هه.. بوو  و دوژمنکارییان هه سه خۆیاندا مونافه
  رچۆن ب، له هه.. اگیر کاکانی دنیا بۆ خۆی د ند و ئیستاتیژییه مه وه ده
ریتانیا و  ، به وه میه ی دووه  نیوه تی له  تایبه  به وه مه دهزی نۆ ده تایی سه ره سه
تی   سیاسه وای شون پی خۆیان له  ته ری به یسه نسا و روسیای قه ره فه

ی باری  وه رنج دان و لکۆینه  سه وتنه که. ندا قایم کرد تی نوه ڕۆژهه



لتووری ئران و  تی و ئاینی و که یه یی و ئابووری و کۆمه وه ته سیاسی و نه
ناکۆکی و   موو جۆره  هه ویان دا که ونیش هه  ئه..تی عوسمانلی ئیمپراتۆریه

ندی خۆیان  وه رژه کان بۆ به یه یی  ناوخۆیی و ناوچه تی و دوژمنکارییه دژایه
ها جاسوس و پسپۆری  نده ریتانی چه  ئیمپریالیزمی به پیره... کار بنن به

بو ندا  تی نوه ناو ووتانی خۆرهه وانی به جۆگرافی و مژوویی و زمانه
 حوکمی  ندی له مه وه کی ده یه ریتانیا پشتر تاقیکراوه به..  وه کرده

 ڕگا   بوو که وه  نا ئه وه ی پکه و ستراتیژییه  ئه بۆیه..  بووه هیندستاندا هه
ی  ر شوه سه له(وتنخواز  م و پشکه رده ی هاوسه وه ته درێ شۆڕشی نه نه
ش بیاری دا  سته به م مه  ئهبۆ. ن  ڕوو بدهڕاستدا تی نوه  خۆرهه له) نسا ره فه

  :دا بپارزێ یه و ناوچه وتن له ی دواکه دوو بنکه
  .ری تگه شیره  عه-2.  دین-1
ریتانیا   به نووس که  ئاستامبوڵ ده ریتانی له فیری به  سه وه  ه1800  ر له هه
ی  وه تنه بۆ هش ککه ریفی مه تی شه  تایبه به) ب ره کانی عه شخه(توان  ده
دا و  که  ناوچه ندی ئیمپریالییزمی له وه رژه  و پاراسنتی به و دوو بنکانه ئه

و کاتیشدا،  ر له هه.  کاربنن ی، به که ت و سامانه روه زامن کردنی تانی سه
کان و   نوان موسمانه تییان له پیالنی درووست کردنی دوژمنایه

یان  نده  ڕۆژاوا، پروپاگه ش له مه له  جگه. دا داڕشت که کانی ناوچه سیحییه مه
 ئیسالم  دا که وروپایان وا نیشانده کرد و بۆ ڕای گشتی ئه دهدژی ئیسالم 

  !!ب خۆیانی ل بپارزن  و ده یه هه) رب غه(ر  سه ترسی له مه
  هیی دوژمنکاری موو چوارچوه و هه  کاتکدا ئه له:  وه  کورتی بیبینه به

 کاردا بوو، هزکی جیھانی  ندا له تی نوه هناو خۆره  له ناوخۆیانه
ت،  ك و تفاقی نوێ و سنعه ن چه ك و زۆر زان، خاوه  هز تر، زیره تر، به وره گه

ی   ناوچه  خۆی هاویشته یتانانه  و شه دووربینانهی  خشه ن پیالن و نه خاوه
  ر له  هه م هزه ئه...  هزی ئیمپریالیزم بووشوی ئه:  وه نده تی نوه خۆرهه

...   کاردا بووه  له که النی ناوچه کی گه ره ك دوژمنی سه  وه وه مه ی نۆزده ده سه
توان   ده ستنیشان کردوون که ی ده وتووانه  دواکه ییه  کۆمه و هز و توژه ئه

،  وی داوه تی خۆی و هه یه سه ندی و ده وه رژه ی به وه ی هشتنه  بنکه بیانکاته
دا کردن  که گژ یه تی به  و سیاسه رستانه په  بپارزێ و بیری کۆنه و هزانه ئه

نجامدا   ئه له.  کاربن تی به یه ستاندنی مژووی گۆڕانکاری کۆمه وهبۆ 
ست بوو تانیان کا و   داگیر کا و تا مه که ئیمپریالیزم توانی وتانی ناوچه

  تی کۆنه وه ش و دهی وا بکی سنوور خشه زووی خۆی نه  ئاره وسا به ئه
ی  وه وڕه ب، ڕه  نه ر خۆشی ئاماده گه  ئه وتوو دروسست کا، که رست و دواکه په

و سنوور   قوربانی ئه  بوو به ی ئمه وه ته نه.. ! بگرێ و  قازانجی ئه مژوو به
  !!.  دانانه خشه  و نه کشانه



  وه کشی و پکه ھهتی ت قیقه رخستنی حه ده   پدانه م درژه ستمان له به مه
کردنی دیاری:  بین یه وه ستمان ئه به مه..  کانی جیھانه گردانی ڕووداوه

کجار گرنگی  کی یه کردنی پویستییهکانی کار کی و بنکه ره دوژمنی سه
 دروشم دوژمنی   به  نییه وه ئه.  یه وتنخوازانه  و پشکه باتی شۆڕشگانه خه

بینرێ  کا؟ چۆن ده ؟ چۆن کار ده ؟ چییه یزم کیهئیمپریال. ئیمپریالیزم بین
 ن و سنوورانه ئه: دا ی ئمه  ناوچه ئیمپریالیزم له! کرێ ستی پ ده هه

  ر له ن هه رستانه په  کۆنه ته و حکومه ئه. ئیمپریالیزم درووستی کردوون
و بیر و  ئه... ناون ئیمپریالیزم پکی ه وه مه که نگی جیھانی یه ودای جه مه

و  ئه.. کا ن ئیمپریالیزم  ڕگای کارکردنیان بۆ خۆش ده نه نده  کۆن گه ڕه باوه
. ن که ی ئیمپریالیزم زامن ده وه  ناوه ن پردکن هاتنه  ئابووریانه ندییه یوه په

  ی ووتك نییه وه ره تی ده سیاسه.   هوتاف نییهشۆڕشگرتی دروشم و تار
کاندا  فزیۆن و ڕۆژنامه له دو و ته گوتاری ڕا  و قسه  خوتبه ك له وه
ل  ، ئایا ڕژمك بازاڕی ناخۆ بۆ که تی ئابوورییه کو سیاسه به... وێ که رده ده

 ت و ئابووری ئایا سنعه! ر پشت یان نا؟  سه خاته داری ده رمایه لی سه و په
 تی یه ۆمهئایا ئاوگۆڕی ک! کا یان نا؟ خۆ درووست ده ربه هز و سه ناوخۆی به

گرێ و  ئایا ڕزی مافی مرۆڤ ده! کا یان نا؟ ر ده نجده نی ڕه بۆ قازانجی کۆمه
! ست یان نا؟  ده تی دیموکراتی بگرته سه  خۆی دهکا ل خۆش ده ڕگا بۆ گه

  ته م سیاسه ربینی ئه ی ده وه ره کس که نیا عه  ته وه ره تی ده سیاسه
  وه یخوننه دا ده یه م ژماره لهی  و باسه ئه:   بۆ نممونه یه یانه ناوخۆیی

ی  و کاته خا چۆن ئه رده دا بۆمان ده)  عراق داری له رمایه ندنی سه سه ره په(
  ئابووری عراقی به!! وتنخواز بوو ددام زۆر ئیشتراکی و پشکه ڕژمی صه

  !!کرد ی فاشیزم خۆش ده وه قینه  و ڕگای بۆ ته وه سته به  ده وه دارییه رمایه سه
  کنۆلۆژیادا، له زنی زانست و ته  مه ره وتنی هه ی پشکه یه ده م سه مۆ له ئه
  وه  شۆڕش لهتی  جیھاندا، کی سیاسه موو الیه  لکانی توندی هه وه ی پکه ده سه
نکی  ر الیه ك هه شۆڕش وه. ی ڕووت ب ی شۆڕشگانه  دروشم کشه رچووه ده

مۆش  م ئایا ئه به... یری بکرێ  سهك زانست ب وه  و ده ی ژیان زانسته دیکه
 ئیش  ی نۆزده ده کانی سه گه به ره تی میر و ده قیه  عه دارنمان به تمه سیاسه
 ئیمپریالیزم و  کی به ره ز دوژمنی سه ر کاغه سه  کاتکدا له ئایا له! ن؟ ناکه
  !ن؟ فتار ناکه  و پراتیکدا وا ڕه وه  کار و کرده زانن له رست ده  په کۆنه

 نوان  تی له رایه به قه خسی و ڕه تی شه ئایا ئستاش دوژمنایه
ئایا ! ؟ وه ناگرته) کی ره تی سه دوژمنایه(ی  تییدا زۆر جار جگه رکردایه سه

   حیزبك هزی خۆی زیاتر له ه ک شنك نییه  چه تی حیزبی به ئستاس سیاسه
زبکی تری هاو ئامانج دا دهیھله ی حیزب دوژمنی  ه لی وه بین 
  !کییدا؟ ره سه



کانی  کی و پویستییه ره دوژمنی سه یستنیشان کردن  جیاتی ده ئایا له
کردنی ست  و هه  و زانستانه کی ژیرانه یه  شوه مۆمان به ی ئهغباتی قۆنا خه

ڕۆك  کی بۆشی ب ناوه یه ند کشه ی، چهیی مژوو وه  لپرسینه  به ویژدانانه
 و ناکۆکی و شکستی و  موو دیارده ی هه وه بۆ لکدانه  وه  ناکرنه دووباره
  !کان؟ک پاشه

:  یی واته وه ره کانی ده ره ربه تی به ئایا ئستاش دوژمنکاری ناوخۆ بۆ خزمه
ئایا ئستاش ! کانی تورکیا و عراق و ئران کار ناکا؟  فاشیسته ڕژمه

کی فراوان بۆ  یه هرواز ده: ڕی عراق و ئران ریای خونی شه دوژمنکاری و ده
  !؟ وه کانی ئیمپریالیزم ناکاته هزه
یتانی تر بین  ك تر و شه  هزتر و زیره  به نده وه مۆش ئه ی ئه و هزانه یا ئه ئه
  !رگن؟  قازانجی خۆیان وه  به  دار ترین دروشمی شۆڕشگانه  بریقه که

  !ن؟ که چۆن کار ده: ئایا بازاڕی ئران و عراق و تورکیا
تی  ج هنانی سیاسه  به  له  س ووته وه کك له ریه ری ههو یا دهئا

ند و جیھاندا  تی نوه  ئاستی ڕۆژهه مریکا، له تی ئه  تایبه ئیمپریالیزم به
  1؟ چییه

  ؟ یه می هه ک وه! م؟ کوا وه 1م؟ م وه به... پرسیار زۆرن
  !بێ؟ رده تی ده هوای ته سکی نه  بیری ته وازه م بانگه ئایا ئه-7

 بیر  وه ته ك نه ین با وه وه ته ر نه  گه  ئمه  که یه وه  ئه که وازه ڕۆکی بانگه ناوه
  رچووه  ده وه شه ڕه و باوه له.  جیھان بناسنین  و خۆمان به وه ینه  خۆمان بکه له
ا خۆ ی ربه تی سه وه کین ده یه وه ته  نهترین وره ین، و گه وه ته  نه  ئمه که
   که خی پدراوه ش بایه وه ئه.. ب خۆی نه ربه تی سیاسی سه سه ده
 . مان نییه که النی برای ناوچه تی گه  مانای دوژمانیه ڕه و باوه لماندنی ئه سه
الن، مافی خۆ بیاردانی   بۆ مافکی سروشتی گه یه وه مدانه نیا وه کو ته به

و  ڕاست ئه النی جیھانی ناوه  گه  که وهلمندرا  سه وه ت ئه نانه ته. نووس چاره
 پش  وه زاییه  ڕووی ئابووری و پیشه بن و له تی ئازاد ده واوه  ته  به کاته
یی، جوگرافی و ئابووری و  کتی ناوچه گرن، یه ك ده موویان یه  هه ون که که ده

انرێ  ناتو م کاره  ئه لمنین که  بسه وه  ئه قمانه م هه  به!!..سیاسی فراوان
  مترین مافی مرۆڤانه  که ملیۆن کورد له) 25(  کاتکدا  دی بھنرێ له به

پش .  نیا دیموکراتی نییه باتمان ته  خه وه ت ئمه  نیسبه به. ش بن ببه
ك  ین وه که بات ده  خه وه  بۆ ئه ئمه.  ئینسانییه: ی دیموکراتی ب وه ئه

  ئمه.... رو هۆش بناسرینست و ویژدان و بی ن زمان و هه ئینسانی خاوه
باتکی باتردا   خه شداری له وسا بتوانین به  ببین ئه یه و پله ب ئه ده
تورك و فارس و .  دایه وه  له تی ئمه وایه ته باتی نه تی خه سایکۆلۆژیه. ین بکه
،   نییه- وه یی یه وه ته رووی نه  له-ك مرۆڤ ب نوقسانی سایکۆلۆژییان وه ره عه



موو  ریتیان، هه سم و نه بیاتیان، عادات و ڕێ و ڕه ده ن، مژوویان، ئهزمانیا
موو   هه درێ و له  گرنگیان پ ده وه شانازییه کو به نیا پارزراون، به ك ته نه

رمان  موو کارو بارکی حوکم و فه هه. لمندرن سه کی ژیاندا ده ڕوویه
ك چینیش  ر وه وان، گه ئه... . یه وه وانه ی ئه وه ته ندامانی نه ست ئه ده به
  نه  الیهم  ئه.ستن ده ی حوکم به وه ته ندامی نه ، ئه وه ته ك نه بن وه وساوه چه
م  به ( وه دابته کردب و لکی نه نهستی پ  یش هه) مارکس( ب  نه وه

کان و  یانه  بۆ درووشمی به که یه ند کشه  چه کانی ئمه مارکسیزم الی حیزبه
ی  ندی نوان کشه یوه دا مارکس په) ندا ئیرله( باسی گیروگرفتی   له).س به
واوی ڕوون  ته  به-  وه ی جیاواز بگرته وه ته  دوو نه  که–تی  یی و چینایه وه ته نه
 چینی  ڕی وابوو که نووس باوه ك خۆی ده م جار، وه که مارکس، یه...  وه کاته ده

  که له سه مه:  واته.. کان رزگار بکا یهیند توان ئیرله را ده کرکاری ئینگلته
یی  وه ته ی نه  کشه تی دوور له باتی چینایه  خه و به تییه نیا چینایه ته

  له. رخست تری بۆ ده وره کی مژوویی گه م واقیع راستییه ب، به ر ده سه چاره
: ( نووس دا ده1869می  که  کانوونی یه10  یا بۆ ئینگلیز له که نامه
چینی کرکاری . لماندم ی بۆ سه مه ی ئه وانه کی قووتر پچه یه وه ۆینهلک

.. ب ندا ڕزگاری نه  ئیرله تا له ست بن هه ده ت ناتوان هیچ به را قه ئینگلته
 بۆ  ندا هنده ی ئیرله له سه  مه بۆیه.. کارب ندا به  ئیرله ب له  ده که هزه
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دا 1870ی نیسانی 9  له) Meyer and Vogt( دا بو کی که یه  نامه له
ی  له سه ی مه  شوه ی خاك تا ئستا تاقه له سه ندا مه  ئیرله له: ( نووس ده

 بۆ  ی ژیان و مردنه له سه مه،  ی بوونه هل سه  مه مه  ئه چونکه..  تییه یه کۆمه
  و کاتیشدا له ر له  هه یه له سه م مه  ئه ندا، چونکه لهرکی ئی ی خه زوربه

ریستوکراسی ئینگلیزی   ئهرووخاندنی به.  وه یی جیاناکرته وه ته ی نه له سه مه
  ج هرادا ج ب  ئینگلته کی شۆڕشی پرۆلیتاریا له پویستییه.... ندا  ئیرله له
دا مارکس جیاوازی  کی دیکه یه نامه  له168  ڕه  الپه رچاوه و سه ر ئه هه). ب ده
  :بێ رده  ده م جۆره ندیدا به نوان کرکاری ئینگلیزی و ئیرله له
کات  ست ده ندیدا، کرکاری ئینگلیزی هه ل کرکاری ئیرله گه راوورد له  به به(

کا   خۆی ده م هۆیه ینی ئه ر عه به  له، سته ده ی حوکم به وه ته ندامی نه خۆی ئه
م  ندا، به کان دژی ئیرله داره رمایه ریستۆکرات و سه ستی ئه ندامی ده  ئه به

زتی   ناحه ز به و حه ئه.. کا هز ده ر خۆیدا به سه وان به تی ئه سه  ده جۆره
م  ئه.. کا ندی ده یی دژی کرکاری ئیرله وه ته تی و نه یه دینی و کۆمه

زگای  کان و ده ن ڕۆژنامه الیه ست کرد له کی ده یه  شوه  به زتییه ناحه



. پارزێ  ده یه وه سته ده رمان به ست چینی فه ده کی به ر هۆیه  هه وه نده پروپاگه
شا  وه ڵ ئه گه ، له یەر ئینگلته چینی کرکاری  نھنی زڕتی م ناکۆکییه ئه

تی خۆی  سه کا ده دار ده رمایه  چینی سه هوا ل  که و نھنییه ئه.  ڕکخراوه
  .169  ره  الپه رچاوه و سه ر ئه هه). زان  باش ده مه  ئه م چینه بپارزێ و ئه

ی  رجکی پشینه  مه ندا به  و ئازادی ئیرلهکورتی مارکس شۆڕش به
  .زان را ده باتی چینی کرکاری ئینگلته وتنی خه رکه سه

  لی کوردستان به ر بین گه  گه یه زانانه  و نه ویلکه و سا  بیرکی ساده دیاره
 و  وه که ناوچهتی  یه کۆمهتی و  باتی چینایه  خه رز له په نیا و دووره تاقی ته

کانی ئیمپریالیزمدا بۆی  ره ربه ی به  چوارچوه الن له یی گه وه ته باتی نونه خه
ر   گه شه زانانه نه و  م ساویلکه به. ربگرێ وام ب و سه رده ب و به  هه یه هه

روا   و هه تی خۆی نییه تایبهیی کورستان خاستی  وه ته باتی نه بین خه
ب  به ( باتکی دیموکراتی که  پاشکۆی خه ش بکرته کی تیئوری ده یه شوه به

حوکمی زاتی بۆ کورد و ( دروشمی  وه الی ئمه به!.. ب  و ناش هه هینی) کورد
ڕۆکی   و ناوه یه دروشمکی بورژوازی ه) هتد.. رانی بۆ عراق، ئدیموکرات

ری  نجده نی ڕه لی کورد و کۆمه باتی گه وی مژوویی خه هتی و ڕ یه کۆمه
مافی خۆ  ( یه مه  ئه قینه دروشمی ڕاسته. رنابێ عراق و ئران و تورکیا ده

 سۆشیالیزم بۆ لی کوردستان و ئاشتی و نووس بۆ گه بیاردانی چاره
  ).ند تی نوه خۆرهه

  وه جیابوونه... ن یه  بگه وه  جیابوونه رج نییه نووس مه خۆ بیاردانی چاره.
.. لمنرێ ب بسه و تیئوری ده" ئی بده مه"تایی  ره کی سه یه  شوه نیا به ته
  کورد رج نییه آم مه به.  بکرێ رده روه کانی پ په له موو گه ری هه ماوه جه

 و  وتنخوازانه کهش و پ سکی زانستانه ر که هه.بژرێ  هه وه جیابوونه
تی  ی خۆرهه ناوچه ڕۆژی  مۆ و پاشه  باری ئه  بوانته رانه روه مرۆڤپه
رچاو   به رجی جوگرافی بخاته ومهل ڕاست و بارودۆخی مژوویی و هه ناوه
یی  گرتنکی فراوانی ناوچهک یهنیا   ته ی که تییه  بابه و ئاکامه  ئه گاته ده
 و ئاشتی   و دیموکراتیانه ، ژیانکی سۆشیالیستانه که کانی ناوچه له موو گه هه

 ویی  وه ته ی نه له سه  مه  به گرنگی دانی ئمه.. کا و ئازادیان بۆ دابین ده
: م که  یه  که  هاتووه وه وه  پته ڕه و باوه لی کورستان له یی گه وه ته باتی نه خه
 و  یه  ئیمپریالیزمی هه ڕۆککی دیموکراتی میللی دژ به  ناوه باتی ئمه هخ

باتی  وتنی خه رکه  بۆ سه کییه ره رجی سه  مه باته م خه وتنی ئه رکه سه: م دووه
  .ب و تورك و فارس ره ری عه نجده نی ڕه سۆشیالیستی کۆمه

، جیا  دا هاتووه که وازه گه بان مان له که له ی واقیعی گه رباره  ده و پناساندنه ئه
ی  رباره مۆ ده نووسی بیانی ئه ی زۆر باسکار و رۆژنامه و پناسانه  له نییه

ك  ك یه ك یه  تا ئستا خۆمان، خۆمانمان وه ئمه. ن که شی ده کورد پشکه



ك  ك یه ر وه  باسمان بکا هه سکی بگانه م که  به. ناساندووه ل و خاك نه گه
کوردی ئران و عراق و تورکیا و :  کورد واته... کا خاك باسمان ده و  وه ته نه

تی ش گ وان به ی ئه له سه ی کوردیش مه له سه مه.  وه گرته سوریا ده
ی  و پناساندنه  زیاتر لهچ شتکی وامانی ه ، ئمه بۆ نموونه. ... وه گرته ده
  له(ی کورد  له سه و مه ناوی کورد   وتارکدا به  له ، که ووه ته نه) الزارف(

   له، ومۆ  ئهفریقا ئاسیا و ئه" ی گۆڤاری 1983 ی مانگی 12ی  ژماره
دا "نگ پشه"ی "5 "  ژماره کمال علی له.  و د وه ته بو کراوه" پراڤداشدا"

ژادی  ترین نه وره کورد گه: (  نووسیوتی، الزارف ده) کوردی تی به کردوویه
تی خۆیان ب  وایه ته  مافی نه  له تی نزیکن که ی ڕۆژهه ناوچه" ئیثنی"
 کۆنترین و دانیشتوانی  ره  هه  له ککه ته یه م میلله  ئه دا که و کاته شن، له به

  ).یی خوارووی ڕۆژاوای ئاسیا بنچینه
  :نووس شیدا ده که  کۆتایی ووتاره له
با "ی کان  مافه یشتنی به  ئاواتی گه ، به ملیۆنه" 20 " لی کورد که گه(
  کات له بات ده کانی کوردستان، خه موو پارچه  هه له"  بت تاشدا ساده ه سر له

 کاتی ئستادا ئۆتۆنۆمی   له نووس که پناوی مافی دیاری کردنی چاره
دوژمنانی کورد .  نه خت و درژ خایه س سه باته م خه  ئه.گرنگترین واتاکانتی

م ئستا  به..  یان داناوه ره گه و تهل کۆسپ  کانیدا گه م ئامانجه رده به له
 باری یی رکردنی بنچینه سه  چاره ی که وه  به یه کی باش هه تایه ره ئاسۆی سه

یشتن  و تگه ره زیاتر به. ژی تی کورد تدا ده  میلله ی که و جۆره ئاۆزاوی به
  هل). " وه بته موو شونکدا بوده  هه کی فراوان له یه  شوه ڕوات به ئه
  ". رگیراوه نگ وه ی پشه که رجومه ته

دۆستانمان و هزانی ..  یه وه ر ئه ش هه ی ئمه که وازه ڕۆکی بانگه ناوه
مافی ن  ی خاوه وه ته ك نه ك یه وتنخوازی دنیا زتر و زیاتر وه پشکه

چن   ده وه و ئه ره کانی جیھان به ڕووداوه مانناسن نووس ده بیاردانی چاره
دی  دا به یی وه ته کانی نونه ندیه یوه تی جیھانی و په  سیاسه ێ لهئاوگۆڕی نو

نی خۆمان لهین ده ست نه ده ت له رفه  ده مجاره با ئه. نبه  و شووی   ڕ
با خونمان . ر جۆرك ب حیسابمان بۆ بکرێ هه با به.  وه ینه مژوودا بکه

  .کرێ تان نه
ك  تیمان وه توایه ی نه وه ، بزووتنه وه  و کرده  قسه توانین به  ده و کاته نیا ئه ته

ڵ  گه شتوانین له  ڕوو، ده ینه ڕزگاری خواز بخهکی شۆڕشگی  یه وه بزووتنه
  .یمان  هاوڕێ و هاوپه کانی دنیا دا ببینه  شۆڕشگ و دیموکراته هزه

یی و   سیاسی و پیشه موو حیزب و ڕکخراوه ب هه ر هیچ نه ئایا هه
ن و  رکه  دهکی گشتی یه یاننامه کانی کوردستان ناتوانن به یهڕووناکبیری
لی  ی گه له سه یی و دیموکراتی و شۆڕشگی مه وه ته ی نه چوارچوه



  خته  سه  کارکی هنده مه ؟؟ ئایا ئه وه نه کوردستانی تدا بۆ جیھان ڕوون بکه
  !!.  شتکی تره که رده ده: یان! یاڵ دابنرێ؟ ون و خه  خه به
  

 


