
  دائندش ل گرەالوژی نزانیپلقاژی نووسرانی تنك 
  

  هژن
  

 *بشی دووەم
  

ب دوو شوە  ل زمانی کوردیدادا ، پنجم بۆ ڕاکشا، ی ئم باسهروەك ل بشی یکم
السایی زمانی فرمی ئو والتاندا ک  جارك ب ه و لژر بکار براوە؛) ئانارشیزم(واژەی 

جارکیش بمبستی ڕامیاری نووسرانی . کوردستانیان بسردا دابشنراوە، لوان عرەبی
 .بینتوەدە داکورد، ک خۆی ل برژەوەندی پارتایتی و پاشکۆیی بۆ داخوازییکانی دەست

ل س وەك نموونیارمدا، دوو کمدا بکشی یب زۆر ئاشکرا وەك ل وەردەگرم، ک رانو نووس
 وردی ل ر بگن و ئیان دەککتباب ڵ بکیوەست واژەی ئانارشیزم تو ناپ بۆن و ب
سراپای بابتکیان وردبینوە، دەبینین ئامانجیان تنیا هاوتاکردنی ئانارشیزم لگڵ 

  .ن ل دەسالتئاژاوەچییتی و گرەالوژدا و لهردوو باردا برگریکرد
  
ئاالن (و ) ماڵپەڕی دەنگەکان ١٨/٠٤/٢٠٠٧ خولی سیم، ڕۆژی ،٣٠٦ژمارە  -الزاده ئيبڕاهيم مه(

هردووکیان ل دوو نووسینی شوە وەالم ب ) ی هفتنامی ئاون٦٨ ژمارە -حمسعید
کانی ڕژم و نووسرانی ڕەخنگر ل دەسالتی هرمی کوردستان، دەکون پاساو  بۆ ڕامیاریی

  .سرکۆنی ناڕازییان
  

 چرکساتی )فروزا یا کیۆتیك(برهمھنانی گڕەالوژێ ئیبراهیم مالزادە نووسینکی بناوی 
ل نستی هندێ ل قم بدەستانی ) فوزا(پاشکش پکردنی ئق و برهمھنانی 

، ١٨/٠٤/٢٠٠٧ ڕۆژی، یم خولی س، ٣٠٦ژمارە ماپڕی دەنگکان، بوکراوە ل . کورددا
بوکردووەتوە، ک من لرەدا وەك نموون ل خروارك نووسینی نوماپرەکان دەیدەم بر 

   .سرنج
  

یدا ناتوانت، بر ب ڕکوکینی خۆی برامبر ڕەخنگرانی شوتارەک ل سر تنانت مالزادە
 وی هر لم ساتوە پردی گفتوگۆ و .دەست بگرت و نووسران ب قم بدەستان ناودەبات

وەك دەزانین ل گشت . بیروڕاگۆڕینوە دەڕوخنت و دەکوت سوکایتی ب نووسران
کدراوە و یش ک واژەیکی ل)قلمبدەست(زمانکانی دونیادا نووسر نووسرە و 

ی )لمق( ئم وش لکدراوە ل دووبش پکدت، قم ک ل بسریکوە دەنووسرت،
ئگر ئم وشی ب کوردی بکینوە، . پاشگرکی کوردیی) بدەست(عرەبییوە هاتووە و 

دەست، کبخام توا دەبئ  کی تر بریش جارگندەوار، ئبۆ خو مایم بارەدا هل
،  بکاری برینوە، ئوا مبست ل ڕۆشنبیران- ئهلی قلم–عرەبییکی ب کوردی کراو 

 ئگر بو واتای ک پارتکان و دەسالتداران بۆ سوکایتی ب ڕەخنگرانیان بکاری بم
، لبرچاوی بگرین، ئوا سوکایتییکی ئاشکراو - هروەك مالزادە بکاری بردووە-دەبن

. نکۆی لنکراوە و ل بواری نووسین و ڕۆشنبیریدا ب واتای سرەڕۆ و خۆڕی و سرگردان دت
ل باشترین باردا ب واتای ژمریاری نووسینگیك دت، ک لم بارەیاندا پبپستی ئگینا 

  !نووسرانک ک دەرباری دەسالتن



 ئگر مالزادە مبستی ل بکارهنانی سوکایتی نبووە و نیی، ئوا کورتر و جوانتر و 
 و وشی نووسری بتگونجاوترین وش، وشی نووسرە و پشموانیی وی پی بوە نبرد

  !نبیستبت
  

و گران بدوای ئترناتیڤدا، ) فوزا(وی دەستپکی بابتکی ب لکۆینوە ل واتای 
 وی خریکی نووسینوەی دەستپدەکات، ک هر لسرەتاوە وا لخونر دەگینت، ک

ژەییکی وتوان بابن راورد لوزا( یا بیۆتیك(و ) فرزوو . دا دەکات)کم هدەستی خۆی ب
دەردەخا و ئامانج سرەکییکی ل نووسینکی ک چواندنی ئانارشیزم ب گرەالوژێ، 

  .دەخاتڕوو
  

کۆپلی دووەم ل چونک نووسر ب ئامانجکی شاراوەوە، دەست بۆ نووسینکی دەبات، 
 خۆی سری ل خۆی نووسینکیدا ناپویستان و ناپیوەستان قوتدەبتوە و تنانت

نارشیزم،  ی ئه وێ بچمه دونیای قوتابخانه نامه :شواندووە و جارك ئانارشیزم دەکات فوزا
الوژێ و  ڕه دا گه ی له دونیای آورددا به گشتی و له دونیای ڕۆشنبیری آوردیشدا ڕووده وه چونكه ئه

گرانی  یمان نین به مانای ههو وزه بۆیه ئمه فه. وزایه و فه موو ماناآانی ئه وزایه به هه فه
ریان  وه تا تۆقی سه آانی آورد له پیانه ویه وزه كو فه نارشیزم، به ی ئه بیروبۆچوونی قوتابخانه

ش آه  و بیروبۆچوونانه ت ئه نانه الوژێ،  ته ڕه ن گه دا ڕۆچوون آه پی ده وزایه و جۆره فه له
ب به چرا  وا ده شبن ئه ر هه گه ری جیددیمان ئه ژهر و تو نھا توكه و لكۆه یان گرتوون ته هه

  .ڕین بۆیان بگه
  

کی تریش ئانارشیزم دەکاتم وانیه قه :جاره پ رزانه بن آه بیریاری  و ته ستانی آورد له ده مبه
 1809Pierre Proudhon  (نسی  ڕه سوی فه یله فه و ) 1756William Godwin – 1836(ئینگلیزی 

آی  تیه وان قسه له مرۆڤایه نارشیزمن، ئه ی ئه  قوتابخانه ر به و سه  ن آه  لوه دهی قسه) – 1865
سمیانه ڕزگاریان ب آه  زگا ڕه و ده ندی ئه ویست له آۆتوبه یانه ن آه ده آه قالنی ڕۆشنبیر ده عه
   .تاییدا ره ر له چاخی سه گرته به قالنیان ده فتاری نا عه ڕه
  

ارشیزم گرەالوژێ بت، ئیتر چۆن دەتوانت قس ل مرۆڤایتی  کاتك ک ئان،من تناگم
 آهپاشان ! ؟عقنی و ڕۆشنبیر بکات و مرۆڤایتی ل دامودەزگی نا عقنی ڕزگار بکات

 Pierre (نسی  ڕه سوی فه یله فه و ) 1756William Godwin – 1836(بیریاری ئینگلیزی 
1865 – 1809Proudhon ( ژدە ودەی هس تی  لمرۆڤای له نوزدەدا ژیابن، چۆن ویستوویان
ر له چاخی  گرته به قالنیان ده فتاری نا عه سمیانه ڕزگاریان ب آه ڕه زگا ڕه و ده ندی ئه آۆتوبه

    ؟لرەدا مبست ل چاخی سرەتایی چیی .تاییدا ره سه
  

 وەك راسپاردەیك . وەك پنجم بۆ ڕاکشا، هۆی قوتبوونوەی پرەگرافی دووەم ڕۆشن،بۆ من
 ب واتای  )Chaotic(ئگینا کاتك ک نووسر دەزانت . راوەت بابتکوەنزۆر ناشییان ترنج

 ؟دەکات ی)Anarchism(لگڵ واژەی گڕەالوژێ دت، ئیتر چ ئفسونك ناچار ب تککردنی 
  ؟هاوواتان) Chaotic ،  Anarchism( ئایا ل چ زمانكی سر گۆی ئم زەمیندا ئم دوو واژە

  



کی ب ئگر لمش گڕین، دەبینین نووسر چۆن کوتۆت ناکۆکی لگڵ خۆی و ئرک
  دژیر پیان واب گه گرن ئه موو شتك ده خنه له هه ش آه ڕه وانه ئه :لزانییوە ئنجام نادات

  ،ه ب و خراپ ب بچ ههر وه ده ته وه رانی ده سان و سه رچی له آه تن و هه وه گای ب ده آۆمه
  

دەکرێ نووسر کمك ئوەی لرەدا هم بژردا هناوە و سوورم کردووە، بۆمان ڕوون بکاتوە 
 ك کسانت، کمان بده دژی آۆمهو پ گای ب هوە تن وتسانی دەوک رچی لچۆن ه ،

ونک لۆژیك پمان دەت،  ئم پچوانی لۆژیک، چ؟دەربچت ئوان به و خراپی دەزانن
ئوەی دژی کۆمگی نادەوتی بت، الینگری دەوت و ئوەش دژی دەوت بت، الینگری 

تییی نادەوگکۆم!  
  

 ستبلوپۆ بۆ مم و پکرەگرافی یر ڕەوتی پوە ستڕمدا دەگیرەگرافی سپ ر لنووس
 بۆ ئوەی هاندەرە دەستییکی بشارتوە، الوەکییکی ک نووسرانی ناڕازین، دەکا و

:  و دەنووستبرەی دەسالتدار و برەی ڕەخنگرانی دەسالت دەخات دوو تای ترازوویکوە
و  ی ئه ره تدار و چ به سه ی ده ره دا، چ به ی له دونیای آوردیدا ڕوو ده وه واته ئه آه
و  ڕكی دیاریكراو نایانجون، به تك، بیروباوهموو ش ش آه ناڕازین له هه ستانه ده مبه ه قه

ندك  ش و هه جۆری ناهه مه ی هه  ی ئیراده وه د ئه قه آان ئایدیۆلۆژی نین به ی آه آشه مانایه
  .ن آان هه ره آته ی ئه وه ن له پشته سه جاریش ناڕه

  
بالم من . ربردووەبکاردەبین، کوات لپشدا گریمانیکمان بکا) کوات(کاتك ک وشی 

گریمانیك بدی ناکم و وەك دەبینین پرەگرافی دووەم زیادە و ل پرەگرافی یکمدا هیچ 
ناپویست، ئیتر نازانم ئوە چیی ل پرەگرافی سیمدا، کوات دەهنت ناپیوەست و 

ونر دروستی ک ب بوای من مالزادە لبری ئو سرلشواندنی ک بۆ خۆی و خ. پشوە
کردووە، باشتر بوو کمك خۆی ب بکاربردنی ئامرازەکانی گردانوە و چۆنیتی داڕشتنی تان 

ئاخر گرفتی ڕزمانی و زمانوانی گلك گورەتر و ! و پۆی نووسینوە خرك کردبا
 کۆمیتی و و بوونت شیرپنجی زمان و ل نخۆشییزمانورانکرترمان هن 

  !یوەشیان ل گڕەالوژی ڕامیاریدایکان کمتر نین و تنانت سچاڕامیاری
  

نووسر بۆ داکۆکی ل بۆچوونکی و مترزلدان برگی نتوەیی ب ئامانجکاندا دەپۆشت 
 کتییالیکۆم بوون ت لوکان و دەیھشداویستی کپ ۆلۆژی دەکاتکی ئایدینو پشت

ئمیان داهنان و . ئیرادەی ناڕەسنڕیزکردن بۆ واتابخشین ب شدەکوت ودایانبت و 
ناکرت بسریدا تپڕین و پویست پرسیاری ئاراست بکین، تاوەکو بۆمان ڕوون بکاتوە، 
ئاخر من یك بخۆم یکمجارم ئیرادەی ڕەسن و ناڕەسن ببیستم و هرچند مشکم 

 ئیرادە، ئیرادەی و یا هی یا نیی !ادەی ناڕەسن هبتدەگوشم، ناگم ئو بوایی ک ئیر
رەکن !و ئیرادەکردنیش هوشیاری گیا ناڕەس نسازی رەسمی پیشرهن بین فدەکرێ ب 

)ساخت(یمان نییم ئیرادەی ساختب ،!  
  

زۆر . تنووسر دت سر برژەوەندی نتوەیی کورد و گلیی ل پارت و خ و بنما دەکا
وەها ل . بخرایی تدەپڕێ و لسر دەستواژەی برژەوەندی نتوەیی کورد ناوەستت

یکی سرەتایی نتوە نیی، خ مگر !  بیكنتوە و خ دەدوت، وەك دوو شتی نامۆ



، مگر بنمای سردەستی کان نین جگرەوەی دەستوتاقمی سرۆکختکانمگر پار
بۆرژوازی-اکان ئاغ-خ وەبووندا دەبنتن قۆناخی ب ؟ نین ل یك هتیدا شتیخ ئایا ل 

 و ی کوردبرژەوەندی نۆکر و ئاغا کۆبکاتوە، تاوەکو ئوڕۆک شتك هبت برژەوەندی کارگر
پکوە  ، چوساوە و چوسنری، دز و دزی لکراو، زیندانی و زیندانوانزی کوردبۆرژوا

وەکۆبکات وساوانی لر ناهوشیاری چگوە، ئکرنگس کیان گرێ بدات و بیانخاتو ل 
  ؟دەرکی

  
من پموانیی ئگر دەرکمان ل پکھاتی کۆمگ و ڕوشونی جیاوازی چین کۆمیتییکان 

 برژەوەندی زۆرین دەکات قوربانی ،بۆرژوازی کوردک وەی نابت ئهبت و هوشیار بین، 
ک بالم ئوە جگی سرکۆنی . سی و سوود و قازانجکی، بۆمان جگی گلیی بتکور

سربازکی کوڕە کارگر، کارگرك، مامۆستایك، فرمانبرك، خوندکارك، کاتك 
نووسرکی گیرفانبتای سرب چین و توژەکانی خوارەوە، بۆ برژەوەندی بۆرژوازی لژر 

رژەوەندی نردەی بتی پرایوەبڕکوشت بدات یا کار بۆ ڕاگرتنی بوەداخۆی بت
  !مشخۆرانی کۆمگ بکات

  
م  ه ی قه نابردنم بۆ وشه  په:پاش ئو همگ سوکایتیی ب نووسران، ئوسا نووسر دەت

وه له  ومه ی زیاتر نزیك بكه وه ی ڕۆشنبیر، بۆ ئه آارهنانی وشه وآم بوو له به ڕا ست ده ده به
ی ڕۆشنبیری  وانی آگه ی آه خۆیان به تاآه پاه یه و ئلیته مۆی ئه تی ئه دروستترین حاه

موو  یه هه آاربنم، چونكه بۆی هه ست به ده م به ه ی قه ژمرن به باشم زانی وشه آوردی ده
  .ب ستك ڕۆشنبیر نه ده م به ه موو قه م هه ست ب به ده م به ه ڕۆشنبیرك قه

  
 مشینانئکی پیو هی وەبیرقسنامخراپتر ه ت، پاساو لدە تۆ ە ک ك کئاخر کات ،

بدەستیش ل بری خوندەوار بکار نوان ڕۆشنبیر و قلم بدەست ناکی و قلم لجیاوازی 
 ڕاستوراست دەبی، ئیتر بۆ پچاوتت باسی زمانوانی و لکدانوەی هزری ئزیزەکم،

ی فرهنگکی کوردیت بکردای، ل یکك لو قلمبدەستانی ک خۆت ناتوێ پیان سیر
 ،ت کردوون، بپرسیایلوپالکت شروگور و سیت نووسوا بدئ ی دەوتی بوە پکی فراوان

 لیتیش واتت و ئندەوار نایواتای خو ر، ڕۆشبیریش بدەست نا نووسم بلنخبة(ق (
هکوت، دەرکوت، دەستبژر و پویستیشی ندەکرد چند کیلۆبایتکیش ل ماپڕی 

  !دەنگکان داگیر بکیت
  

کیوە بشارتوە و دەکوت لبیری دەچت، دەستی دەسالت ل پشت نووسیندواجار 
نوەی وتارە ورەییکانی دەزگکانی راگیاندن و سرۆك و رامکارەکانی بۆرژوازی کورد و خوند

ترین  وره ك سوپای گاوه، گه ك ڕۆشنبیر ڕۆی یه بووه یه جاری وا هه: کۆپل کۆپل ڕیزیان دەکات
ر بۆ  ماوه ڕۆی بینیوه له جۆشدانی جهترین  وره وه، یا گه ر وت دوورخستۆته سه ترسی له مه
   +.آان ترسیه ناوخۆییه ی مه وه ڕووبوونه آان یا ڕووبه آیه ره ترسیه ده ی مه وه نگاربوونه ڕه به
  

 ترسییوەی مڕووبووننیا دەپرسم ڕووبم و تدەه جن بری وردخونرنج بۆ خورەدا سل
 بجگ ل هوی ئازادیخوازان و ؟کامانن چی دەگینت و مترسی ناوخۆیی ناوخۆییکان

؟ یکسانیخوازانی ئانارشیست دژە دەستکان بۆ لناوبردنی دەستی بۆرژوازی نتوەکت



ک دەم ئانارشیستکان، مبستم کمەنگکردنوەی ڕۆی ئاراست هزری و بزووتنوە 
کان نییورەکردنی ئانارشیستکانی تر یا گتیییکۆم ک ،الزادەیر مکو وەالمی نووسب ،

هر ڕەخن و ناڕەزایتییك ل دەسالت ب فوزا دەچونت و مبستیشی ل فوزا 
ئانارشیزم!  

  
مۆی سیاسی، ئابووری،  تی ئه حاه:  درژە ببابتکی دەدا و دەنووستپاشان نووسر

قامگیر و نادروسته، به  تكی ناسه ا حاهتی باشووری آوردستان هشت یه یی و آۆمه رده روه په
آرت و  ی پنه ه شقه ی ڕگا ته ر له نیوه گه وه دایه، ئه آی تر له قۆناغی گواستنه مانایه

مان شوه هشتا سیمای دیار و  تی ڕۆشنبیریشمان به هه حاه. آرێ وی قایم نه زه پشتاوپشت له
آانی  ر بتوان ئامانجه وه نیه داگیرآه ام بهش به حای خۆم بو من به. گرتوون رنه ڕۆشنی وه
ته، واته  و حاه ئه.  آرێ آرێ و پشتیوانی ل نه ندی بۆ نه ستبه وه ده ر له ناوه گه بپك، ئه

باری ساز آردووه بۆ به ئاسانی  آی له یه مینه وزا زه قامگیری یا بوونی فه تی ناسه حاه
  .آان ترسیه ناوخۆییه  و زابوونی مهآی ره  ده ترسیه وتنی تكای مه ژوورآه وه
  

 و خوندنوەی قس فریودەرەکانی سرۆآکۆمار و ڕابر و سرۆکپارلمان لرەشدا
بجدەهلم و تنیا دەپرسم بۆ خونرانی ب سرنج سرۆکپارتکان ل تکستکی ویدا 

ترسیه  و زابوونی مه..  .....آرێ آرێ و پشتیوانی ل نه ندی بۆ نه ستبه وه ده ر له ناوه گه ئه
کن ئوانی ک لناوەوە دەستبندی دەکن و مترسیی ناوخۆییکان ...  آان ناوخۆییه
  ؟کی تر چواندنی نارازییان نیی، ب دەربیندوژمن  ئایا ئم ب؟کامانن

  
ۆرژوازی نووسر بچاویلکی دەسالتداران کتوار دەخونتوە، بۆی ئو کتوارە نابینت، ک ب

بناوی ستمی نتوایتی لگڵ کورد ل هاوبرژەوەندتی چینایتی خۆیدا کشیآی 
بۆرژوازی عرەبدا نیی و ئوەی هی شری دابشکردنی دەستکوتی قومارک، ک سرۆك 

بۆرژوازی کورد ب برچاوی ! همووانی بۆ سر مزەکی بانگواز کرددا ٢٠٠٣ل بوش 
ب کوردی و پتی ئامادە نیی ئنفال و کیمیاباران ب پاکتاوی ڕەگزی بناسنت همووانوە و 

ل گۆمی لدا ئیتر چ پویست ب ڕاو ! و نامی پشتیوانی بۆ سرلشکرە ئنفالکرەکان دەنرت
سرانی یا   و دژە دەستدەکات، کن ک دەرگ بۆ دوژمن ئاوەال دەکن، نووسرانی ڕەخنگر

  ؟ ئزیزەکم،نتوەن
  

ر دەکینووسکتشاندنی بابندئ تت وم هه به:  و دە شانه به ئه موو ئهو به  و آ ق
ریان بۆ  سه گرن و چاره رده آردن دووڕیانی شیاوی خۆیان وه وه و ڕاڤه یاسابۆدانان و لكۆینه

   .یه عریفه رهنانی مه به وه، به آورتی پویستیان به وه دۆزرته ده
  
ی خۆیتی ل برزی بپرسین ل کی مژوودا و لکوی ئم جیھاندا ڕوویداوە، ک دەست ج

 دەسالت ٨رکی تر وەالمی لشکری پویست دەکات جائایا بگوڵ وەالمی ناڕەزایتی بداتوە، 
 کانیئابورییڕ و دژە کاپیتالیستت دیموکراتدی  جیھان بۆ خۆپیشاندەرانی دژە شسو ل

نککانی دیموکراسی وەبیر بنموە،  ال،ەکی سرمایداری و ل کندا و ئیتالیا و ئمریکاکۆتر
ژی گوللدەست وەچۆن بماوەریان دایمی دروشم و هیتافی جپۆکی ! وەرچی ژمتاوەکو ئ 



 التی جیھان کربازیترین دەسپۆلیسیترین و س ك لکمی بۆرژوازی یڕژ،عیراق و کوردستان 
  ؟دان بخۆماندا بگرین و وەالمی پشلکارییکان ب چپک گوڵ بدەینوە

  
ست به  وه هه داخه به: هرچندە نووسر خۆی ل گلی دەدا و وا نیشاندەدات، ک تناگات 

مۆی  تی ئه آو حاه وه وه وانه ك به پچه نه. وه م ڕووه آرێ له ك ده آی زۆری خه نائومدیه
وه  ره یی له سه ش گله وه ن و خواره وه بكه یی له خواره آان گله رپرسه و به هرآرد آوردستان سه

   .وزا مھنانی فه رهه وێ، بجگه له به آتری ده یه آیان نازانن چیان له ن، زۆر جارانیش هیچ الیه بكه
  

چونک وی خوازیاری بدەنگی جماوەر و دلخۆشی و دەستخۆشانی ل پشلکارییکانی 
ئم سیر نیی و کسك ک ! ی بۆرژوازی کورد، ل نائومدی خك زۆر بداخدەسالت

 گراپای کۆمری سننو الت بت و دەسالت بنووسرژەوەندی دەسب ی لکنووسپ
نازانم ئو چۆن دەورت ! بزانت، ئیتر ئاساییش، پنووسکی ب چاوی خونردا بکات

یکیان نازانن چییان لیکتر دەوت، بجگ ل برهمھنانی زۆرجارانیش هیچ ال :بنووست
   .بسرەوبرەیی

کسانك بن سر شقام و سنگ ب گوللوە بنن و ئامادەبن چند مانگ ل سیاچاکانی 
 ؟ ئم بزی ب جماوەر نبت، ئی چیی؟بۆرژوازی کوردا داڕزن، چۆن نازانن چییان دەوت

ئگر داواکردنی نان و ئاو !  بۆ خۆپیشاندەرانی هبج،التدارانی کورد بووئم وەالمی دەس
ت، جوزا بوزەویو کارەبا فف گشتمان ببین ك – ی خۆی نیین ستم ئاژاوەچییبم

یوایر پ؟-ئانارشیست وەك نووس  
  

م  ه ه قهندێ ل دا ڕۆی هه لره: نووسر لهمان پرەگرافدا درژەی دەدات و دەنووست
نن، بۆ  الی ده ن، یا وه آه آان له بیر ده آی و گرنگه ره وێ، آشه سه آه دیار ده آانیش وه سته ده به
وزا و له شوازكی نودا  ستی آاتی بخزنه ناو سیستمی فه به ندك مه ی له پناو هه وه ئه
  . م بنن رهه ی به نده گه
  

؟ انن، ک لسروی داخوازی نان و کار و ئازادییوەنئو کش سرەکییان کام دەکرت بزانین
دەئاه رۆکشالیار، نگی سکوردیکراوەکب رۆککۆمار، مۆبایلی کوڕی سکملیۆنیی

 پارتیکردنی کارگ وە، بترانی نکانی سنیینھ رۆآکۆمار، ژمارە بانکییکانی سخشیشب
؟ کامانن ئو ... ، .. ی هزە ئیسالمییکان، کۆمگ، قوتکردنوە.. و کارخان و فرمانگ و 

بۆمان ڕیز بک تکای ،رکییانس شک!   
  

نگاری  ڕه آان نامن تا به آیه ره ترسیه ده  مه دا ئاگایان له ساته و چرآه وان له ئه: نووسر دەت
ی  نامهآانی تری آوردستانه، ناس  رانی پارچه تی آوردستاندا داگیرآه وه، آه له حاه ببنه
رۆریزمه،  ی ته شه ڕه رآوآه، هه یی آورده، پرسی آه وه ته ی نه گۆفاو و پارچه پارچه هه

و  وان له ئه. یه نده سپاندنی سیستمی دیموآراسی و پرسی گه آانی ناوخۆیی و چه ئازادیه
وه  ته ل و نه ر حیسابی گه سه ر له گه و باس ئه ری قسه نته وێ بناسرن و ببنه سه یانه دا ده یه پۆسه

  .آانیشیان ب و آشه پیرۆزه
  



لبر ئوەی نووسر پاش یازدە پرەگراف تازە بتازە دەیھوت بچت قویی بابتکیوە و 
 خۆی واتنی قم –مبستی ڕۆشن بکاتوە و بۆ ئم مبست دەکوت ئامۆژگاری نووسران 

انی ناکم و گر بوکارە هستم ئوا دەستواژە بۆی من لوە زیاتر تاوتوی رستک. -بدەستان
 پرەگرافی لرەدا سرنجکانم ب وەالمی دوا پنج ڕستی. ب دەستواژەی وەمك وەردەگرت

  .نۆهمی کۆتایی پدنم و لوە زیاتر کات ل خونرانی هژا ناگرم
  

! ، ئاگادار دەکاتوەنووسر، نووسران ل مترسی داگیرکرانی پرچکانی تری کوردستان
دا بدەی، لوانی قس )ئسکیمۆ( یا )الیارئوست(ئگر ئم ب گوی دانیشتوویکی 

هنگرت، بالم بۆ ئمی کوردزمان و دانیشتووی باشوری کوردستانی ژرچپۆکی بۆرژوازی 
ڕۆژان وە، کورد، کترانی نوە سرچاومانب بودا و مامس  ڕیالکانی بت وگڕۆژه  

باکوور، ب ئسکوپروسکی ئنفالکراوان، ب کیمیاکوژکراوانی هلبج، ب کچ کوردە 
 دەکن و دکی کوردستانیش هراجفرۆش ی میسر و وتانی کنداوی عرەبیفرۆشراوەکان

! دەکن، ئیتر ئم قسان دەچن خانی گاتجاری و کس ب پولکی قب کیاریان نابت
  ؟ کاماننآانیشیان آشه پیرۆزه    چیی و وه ته ل و نه حیسابی گهراست ئرێ ب

  
ئم سرەنجامی ئاوەژوو بیرکردنوەی، کاتك ک ل بیرکردنوەی کسکدا دەست و یاسا و 

ژانی نوت و خاك ل مرۆڤ بنرختر بت، ئیتر خمی نان و خونی ئازادپیڤین و 
ی ترۆهات و مرۆڤیش دەبت ئاژەکی شوانخواز و درکاندنی لدایکبوونکی نوێ دەچن خان

هر ناڕەزایتییکیش بڕووی خواکانی نتوە و نیشتماندا، تاوانباری و زیندان ببایدا 
نووسرانی دەستیش . ئم توانینی دەوتمندان بۆ مرۆڤکانی خوارەوە. دەبت

ن رکو ئوە ئوە دەدەن، ئتی بن و ڕەوایوە دەکباسی ل ک یوەیی و نیشتمانییت
  !شانازی پوەدەکن و ل ئستۆیان گرتووە

  
 بۆ ئوە ناخم سر بابتی نووسرك، ک نووسرەکی ل دوا وش، من ڕەخن و سرنج

ناڕۆشنی و ه ئاگادارکموە، بکو دواندنی خونری هژای و کردنوەی دەرگ ب ڕووی 
دا ک قسی کمیان لسر کراوە یا هر لسر نکراوە، هروەها ڕگ ب خۆشم بابتگلک

 تنیا !نادەم ئامۆژگاری کس بکم، چونک ئوانی ک ئامۆژگاری دەکن، لسری خکوەن
 ئوەی، ک هندەی خمی کوردداندنی واژەکانییتی، هندەش )مالزادە(داوایکم ل نووسر 

نی گرنگی بکانی بداتالیزمانی نووسینڕ!  


