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تی و وابهستهيی   واقعيبوون واته ئهوەی ڕوويداوە و ئهوەيشی دەيبينن، کی دروست دوور له کاريگهر ويسته وەک ههقيقهت پ

نينهوە، ئهوە پرنسيپه و واقيعبينی بريتييه وە چهسپاوە، نهک ئهو    ههر بير و ئايدۆلۆژيايهک بييانبين و بيانخو لهم چوارچ
بی دەق ئهستوور دا   ی خۆی له کت ک بهخهيا دۆخهی وەک حهز و خهونی خۆمان دەيخوازێ و ئهوەی بيرمهند و تيۆريست

 .دايڕشتووە

ژی  دەستاو و  ئامڕاز  نهکهينه  تر  کی  وەر پ چ  ژووييهکان  م لهڕاستييه  جگه  بدەين  ههوڵ  بڕيارە  ندنهوەيهدا  خو لهم 
ر بووە. ئهو چيرۆکهتان بۆ   ر زەمانهوە چاومان به بينينی ت نهيه نمايشت دەکهينهوە، که لهد کارەکهمان. دەنا ديسان ئهو و

ڕينهوە، که وشهکانی عهمارەپۆ بوون  . دەگ

ک  قهبان هيچ  دا  جيهان  له  وا  نهبيت،  هت  دەو خاوەنی  گهر  ئيمڕۆدا  دنيای  له  نهگرە،  حاشاهه و  ڕوون  مهسهلهيهکی 
دا بيت و بتهوێ قسه بکهيت، ناتخ ک کت نييه. ههر وەکو ئهوە وايه له کۆڕ ش و سهنگ تهوە... هيچ دەنگ و ڕەنگ و ک ن و

گهت نهدەن مايکرۆڤۆن بگريت بهدەستهوە... وەک ئهوەيه تۆ ههيت و   ت و ڕ کت ههب ت ل نهگرێ، پهيام کهس گو
يان به لۆکه ئاخنيوە و دەنگت نابيستنئهوان چاويان نوقاندووە و ناتبينن، تۆ پڕ به گهرووت هاوا   ..ر دەکهيت، ئهوان گو

شاوە و ههرچی ناوی   ز و خاوەن بهرژەوەندييهکاندا ک ی بهسهر سياسهتی زله کن با ه وەک عهبايهکی چ ئهم ههقيقهته تا
ی ڕەشيهوە. ئهم گهمه ناشيرينه ناونراوە ياسا ر پۆستا زە بۆ مرۆڤ خراوەته ژ هتيی/ ماف و خۆشهويستی و ڕ و دەو ی ن

شراوە و ناوەندەکانی بڕياردان به   ی بۆ ک سيستهمی جيهان و ستريۆتايپی سياسهت لهسهر شانۆی جيهان !. خهت و خا
ک کهوتوون و کاری پ دەکهن. ئيمڕۆ لهسهر شانۆی سياسهتی جيهانی   شوەخت لهسهری ڕ وەری بهرژەوەندی خۆيان پ پ

زەکان، ئهوانهی بوونهته ئاغای جيهان، ئهوانهی    يهک تاکه دياردە بهرچاو دەکهوێ، ئهويش بريتييه له بهرژەوەندی زله
نهوە ندر ن و دەخو شهيه، ههموو ئهوانی ديکه به ڕوانگهيهکی جياواز تر دەبينر هتن. لهدەرەوەی ئهم هاوک  .خاوەن دەو

 
سوڕاندنی ئهم جيهانه نهگريسهدا، گرفتی ب هتان! به  لهم چرکهساتهی جۆالنه و چهرخوفهلهکی هه هتی بۆ ب دەو  دەو

ژوودا ، ناسيۆناليزم به پۆزەتيف هاتۆته مهيدان و ڕۆڵ   کی دياريکراوی سهرەتای م ت... له سهردەمان زەقی بهديار دەکهو
ڕاوە...سهرباری ههبوونی کۆمه سهرنجی   هتبوونی زۆرينهی نهتهوەکانی له ئهوروپا گ و مۆتيڤی ههرە سهرەکی بهدەو

رە و ئهوێ لهسهر ئهوروپا!، ئهم کيشوەرە که بهالی زۆربهمانهوە به بهههشتی ليبهراليزم و ديموکراسی و   جوداوازی ئ
ژووی   هی دەستکهوته بههادارەکانی م شتا ههر سهرقاف شکهوتن و زانست ناسراوە و دروستيش وايه! ه مافی مرۆڤ و پ

نييهکان دوای   هتيبوونی زۆری نهتهوەکان بهرههم هاتوون. دەنا مرۆڤايهتييه.... ههموو دەستکهوتوو و ههنگاوە ئهر بهدەو
کدا هاتووە.  تی بهسهر خه پهڕيووە و کاولکاريی و برس ناويدا ت کی شهڕ و کوشتاری خو شتر ئهوروپاش به قۆناغ پ

هت داينهمۆی ههنگاوە گهورەکان و گۆڕانکارييه زەبهالحهکان بووە و بهردەواميش ههر ههمان ڕا ستيی  بهواتای ئهوەی دەو
فاکتۆيه   .د

ژوودا، به  نان و دياردەيهک له م هتيش وەک ههر داه ب ئاگابين، يان ناواقعيبين، که دەو ت لهوە  کسهدا ناب لهم کۆنت
کی  ندرێ و له اليهن کهسان ناسهی بهرز و گرنگ دەنرخ ی مشتومڕە. له اليهک بوون و کار و پ ک له جۆرەکان ج جۆر

ژووی ديکه به دەزگايهکی خراپ و تۆق نانی م هت به گهورەترين داه ناسه دەکرێ . زانا و تيۆريست ههيه دەو نهرە پ
م واقيعی ژيان   ... به زەری بهرژەوەندی ستهمکارانی دادەن نهر و پار مرۆڤايهتی دادەن و ههيشه به دەزگايهکی داپلۆس



هتيش لهسهر زەمينی ئهم وا شچوون و فراژبوون سهنگی مهحهکه و دەو قيعهدا بهها و نرخ و گرنگی بۆ ههر و بهرەوپ
ک بهديار خستووە   .کهس

کڕای مهسهلهکه لهوەوە سهرچاوەی   م ت هت بۆ خۆی دياردەيهکی ئاساييه، به له ههقهتدا جياوازی بۆچوونهکان لهسهر دەو
ئام بهم  هتدار و گهيشتوون  دەو بوونهته  سی گهشهکردنی خۆيان  پرۆس ئهنجامی  له  نهتهوانهی  ئهو  ئهم  گرتووە،  و  انجه 

هی   هتيش ئهو ڕۆ دەزگايهيان خستۆته خزمهتکردنی خودی خۆيان و گهشهکردن و خۆشگوزەرانی ئايندەيان و دەزگای دەو
کهاتهيهکی سروشتی گرنگ و بههاداری ناسنامهی نهتهوەييان و ڕەنگه ههرگيز نهيهت  هت بۆ ئهمانه بۆته پ ڕاوە، دەو گ

هتی مانای چييه؟ ياندا ب دەو   ..به خهيا

قوت  بۆ  ن  و خو سک  فرم به  و  به زۆر  هتی  دەو جيهانی  کۆلۆنياليزمی  دەرەکی/  زی  که ه نهتهوانهيشی  و  گهل  ئهو 
چنراوە، به زۆری زۆردارەکی نهتهوەی تريش   نی ميللهتان تر بۆ هه کردۆتهوە، ياخود لهسهر ههژماری جهسته و خو

ندراوە، ئهو ی خز هتهکهيانهوە ياخود ت ندراوە به دەو هتيان بۆ خۆيان کردۆته دياردەيهکی ئهزەلی و تا ڕادەی  لک انه دەو
زيترين چهکی دەستيان و ڕەوايهتی شهڕ و کوشتاری گهل و نهتهوە  هتهکهيان کردۆته بهه پيرۆزيی دەيپهرستن. ئهوانه دەو

کو لهتهک  و سووريا  راق  ع و  ران  ئ و  تورکيا  هتی  دەو نموونهکانی  ل وەردەگرن!..  هتهکانی  دەو باشترين ب  دا  رد 
گهيه   .به

 
ئهوروپادا.  کيشوەری  و  گهالن  ژووی  م له  هت  دەو دياردەی  سهر  دەخهينهوە  فۆکس  بهتايبهت  رايی  بهخ رەدا  ل
رەوە ههنگاوە گهورەکانی شارستانهتی   رنهيه و تهواو ئهوروپاييانهيه و ل کی مۆد نان هت داه يان وايه دەو ئهوروپاييهکان پ

داوە.. ئهم بۆچوونه گهر ڕاستيشی  نراون و ئازادی ليبهڕا شکهوتنی زانست سهری هه ی و ديموکراسی و تهکنهلۆژيا و پ
دووەم جهنگی جيهانييهوە   پاش  ئهوروپای  له  بکات.  يهک ڕەنگ  ئهوروپا  ڕاستهقينهی  ناتوان سيمای  شتا  ت، ه دا ب ت

شتا، سيستهمی پاشايهتی، کۆماری، ديموکراسی و ناديموکراسی ههيه و سهردە کيش سۆسياليستی ههبووە. ههموو ه مان
 » شتا  ه دەبينين  مه  ئ نهبوون...  بههرەمهند  تی  شارستان ئهم  دەستکهوتهکانی  له  دادپهروەريی  به  ئهوروپا  نهتهوەکانی 
رتۆنی، ئيرلهندی» و گهل و نهتهوەی تريش لهو ماف و دەستکهوتانه  کاتاالنی، باسک، سکۆتی، گاليزی، کۆرسيکايی، ب

گه نادەنه ئهم نهتهوانه بگهنه ههمان ئهو مافانهی   ب بهش کراون ستاش ڕ که کيشوەری ئهوروپای پ ناسراوە!... ههتا ئ
هت و نهتهوەی   ی ههرە زەقی جياکهرەوەی نهتهوەی خاوەن دەو هتبوون خا ی گهيشتوون، که سهربهخۆيی و به دەو خۆيان پ

هته   ...ب دەو

ميل بهگشتی الی زۆرينهی ههرە زۆری  هت  لهوێ  دەو و  رە  ل دەش  پيرۆزە.  و  کی گهورە  دەستکهوت ئهوروپا،  لهتانی 
هت  تهوە، ل ههموو ئهوانه نهيانتوانيوە له بههای دەو تييانه بيری کردب ، ياخود کۆسمۆپۆل چهوانهی وتب کی پ ک شت کهس

برو و  ن  ئهوروپا»  تی  يهک  » ئهندامی  ئهوروپا  هتانی  دەو زۆرينهی  دەزانين  وەک  بکهنهوە.  ئهم کهم  پايتهختی  کسل 
تهکهی خۆی و  وان پاتهختی و هتی خۆی ماوە و ميللهتيش سهرپشک بکرێ له ن تييهيه، کهچی ههر نهتهوەيهک دەو يهک

ی ل دەگرێ. بنۆڕن رێ و گو دەبژ کهوە لهگهڵ Friedrich Engels بروکسل دا، پايتهختهکهی خۆی هه  Karl که پ
Marx   ستی کۆمۆنيستيی نووسيووە و هتهکهی/ ڕايخهکهی  مانيف هت نييه، سهبارەت به دەو گوايه پرۆليتارياش خاوەنی دەو

ژووييه. واته پيرۆزی دەکات!..لهتهک ئهم   شچوونی م کی بهرەوپ : ئهمه ههنگاو مان دە بسمارک دروستی کرد بۆ ئه
ته گيانی دەو  هتهکهيی و لهبهر خاتری  ههموو ڕاستييانهدا، ههتا ههنووکه کهسمان نهديوە به شۆڤڵ و چهکوش بهربووب

. ڕاستی  ن ک.!..يان ههر دەق و تيۆرييهکی ديکهوە پهيکهرەکهی بڕوخ فهرمايشتی فهيلهسووف و نووسهر و تيۆريست
ک بهوەی   هت ک ياخود بوونه دەو ئهوەيه، ناکرێ تۆيهک له ژوورەکهی خۆتدا دانيشتووی بهخهياڵ ههموو ناسيۆناليزم

نين!. در ت خهباتی نهتهوايهتی يۆنانی بۆ ڕزگاربوون لهدەست ههژموونی هيتلهر و مۆسۆلۆنی بچو ت واب وست نييه پ
رنی ئينگليزە لهگهڵ خهباتی سکۆتی و هی ئيسپانييه لهگهڵ کاتاالنی  تورکی عوسمانی ، وەک ڕەفتاری ناسيۆناليزمی مۆد

ردەر وەک ميشل عهفلهق و کهمال ئهتاتورک تهماشا ب تانی وەک  و باسکی دا. ناکرێ ماتزينی و ه کهيت!. ناکرێ و
راق و سورياوە ران و ع   ...!سويسرا و سويد بخهيته ڕيزی تورکيا و ئ

ژ و تايبهت به خۆيان ههيه. ئيدی ناسيۆناليزمی ليبهڕاڵ  ژوويهکی دوورودر له ئهوروپا جگه له ئينگليز و فهرەنسی که م
بازە ماتزينی و  وا بانگاشه دەکات که لهگهڵ ئهوەدايه : يهکسانی گهالن و مافی ت ، چونکه ڕابهرەکانی ئهم ڕ ن اک دەسهلم

هتهکانی ئهوروپا پاش  مانيی وايان بير کردۆتهوە. دروستبوونی زۆربهی دەو ردەری ئه دی و کافوری ئيتالی و ه گاريبا



ئيمپڕاتۆرييهکان   وەشانهوەی  نی  -هابسبۆرگ  -هه وان سا ن له  داوە.  هت    50دا    1914-1870ی سهريان هه له  دەو
  .يان له ئهوروپا بووە16جيهان دروست بووە ، لهوانه 

ی   گهالن    1918سا هی  کۆمه بۆ  60له  زيادبوون  ژمارەکان  پاشان  بووە.  ئهندام  هت   :دەو
(1920)——42 ).. هت  (   51— )1945دەو هت.  ..(  82—)9601دەو هت  هت..(    61—)1984دەو دەو

بهلژيکا    193—)2015 هت.  جيابۆته  1831دەو هندە  هۆ نهرويج  له  ئهو    1905وە.  وەشانهوەی  هه دوای  لهسويد، 
وانيان له   شتريش باسمان   1924ەوە. ئايسالند1814يهکگرتنهی ن وانيان. پ تی ن وەشاندنهوەی يهک له دانيمارک دوای هه

ناوی   کی خو مانيا    1861سهربهخۆ بوو. ئيتاليا    1830کرد يۆنان به شهڕ کی تايبهت به خۆيان   1871ئه   ههردوو دۆخ
ناسيۆناليزمی به  ناسراون  بۆيه  هت  دەو بوونه  يهکگرتنهوە  شۆڕشی  به  سهربهخۆ  کی  ئهزموون وەک   ههيه 

Unifizieren/Sezessien   و فينلهندە    1913و ئهلبانيا    1908و بولگاريا    1878، رۆمانيا و سهرب و مۆنتگيرۆ
تاون، شانشينی سهرب و کروات  1917 تالند، ل ۆنيا، چيک، ئيسالند، ل نيا/ يوگوسالفياو پۆ و  1929  -1921يا و سلۆڤ
ی ل کهوتهوە 20. که شوورەويش داڕما بهدوای خۆيدا نزيکهی  1922ئيرلهندە   .کۆماری نو

نهر و ستهمکار. سياسهتی ناسيۆناليستی يهک   کراوە دژ به چهوس پرنسپی ناسيۆناليزمی ليبهراڵ لهگهڵ چهوساوە و ستهمل
ل ڕەوی  پ ڕووسياوە  لهاليهن  که  بهلتيک، زمان  تانی  و پۆلۆنيا،  داگيرکراوەکهی  بهشه  ئۆکرانيا،  تانی:  و له  دەکرا   

ی فهرەنسييه. Charles Maurres و بريارەکهی Integralen فينلهندە، دڕندانه بوو، ئهمهش ناسراوە به ناسيۆناليزمی
يهکهم ج هاتنی  دوايی کۆتايی   ، ئهوەيه  ئهويش  بدەين،  ههيه  راستيهکدا  بهسهر  باز  ی  ناب  پ به  ئهوروپا  جيهانی  هنگی 

ک نهخرا ی وەک «ماتزينی» دانهڕژرايهوە! ر کی ئازاديخواز و ديموکراس و ليبهڕا  ..خهونهکانی بيريار و پهيامبهر
 

ک ههيه، به ههموو ڕووبهروو و ژمارەی دانيشتوانييهوە،   هت، ناوگهل نانهی کراونهته دەو تهماشا بکهن ليستی ئهو شو
ندەی شارۆچکهيهکی هته و خاوەنی دەنگ و ئا و پاسپۆرت و دروای خۆيهتی. لهسهر    ه ت، کهچی دەو کوردستان ناب

ژماری   و  چهندە  تهکهت  و ڕووبهری  نييه  لهوەدا  شه  ک کهواته  ههيه.  ڕەنگی  و  سهنگ  و  دەنگ  جيهانی  شانۆی 
سيستهمهدايت، لهو  بازنهيهدايت،  لهو  تۆ   : ئايا  لهوەدايه  کو  به چهندە؟  ياسايانه   دانيشتوانهکهی  و  بهرژەوەندی  ئهو 

و  ن ڕەوايهتييه  ئهو  خاوەنی  نا!...  ياخود  تهوە؟  ن دەتخو هت  دەو وەک  هتی  ودەو ن ياسای  تهرازووی  که  تهوە  ن دەتخو
شاوە؟ هتييهی که سيستهمی جيهانی نهخشی بۆ ک   ...دەو

ه ههستيار و چارەنووسسازەيه   هت    -وەک دەبينين ههر ئهم خا هت و ب دەو ز و اليهن و کهسانهی  و   -دەو ا دەکات، ئهو ه
و   ی دەبينن و به شهوارەی ن هتبوونی کورد، ياخود داواکاری ناواقعييان ههيه و خهونی پرتهقا گريی دەکهن له بهدەو ڕ
گريی و ئاستهنگ دروست  ن له ئاست ڕ ب کهوتوون! ، له ديدی نهتهوەييهوە بهر ڕەخنه بکهون و بهرپرسيار بکر کت

  .سهربهخۆيی کورد کردن بۆ پرسی

 
هيه،   گه ندەی د کمان بهرچاو دەکهوێ ه هتگهل که تهماشای ئهم گرافيکه دەکهين، وا ڕووبهر و ژمارەی دانيشتوانی دەو
نييه!   ی سهرسوڕمان  کی ج پرسيار ئهمهش  تی.  يهک و  پارتی  زی وەک  دوو ه وان  ن فهرمی  ستا بۆته سنووری  ئ که 

ندەی خهوش و نهنگيی و ئنجا تاوان که ه يشه. به ئهوەی حيزبی کوردی دەرههق به چارەنووسی کورد دەيکات، تاوان
کهوتنه بهدناوەکهی سايس پيکۆ تهوە بۆ سهرچاوەی ڕ   ..!دەگهڕ

 
هته بچووکهکان و ) ١ هته ٢خشتهی دەو   گهورەکانی جيهان) دەو



 

      

 
ک بهرچاو دەکهون، لهسهر نهخشهی جيهان به   هتگهل ی نايدۆزيتهوە.   GPS زەڕەبين ولهم خشتهدا دەو بهدواياندا بگهڕ

شبڕک جيهانييهکانی هونهر و وەرزش و ڕۆشنبيريی بکهن.  هتن و خاوەنی سيمبۆلهکانن. دەتوانن بهشداری پ کهچی دەو
هتی مۆناکۆی ههرە بچووک بيت،   تی دەو تاکهکانی خاوەنی ناسنامه و پاسپۆرتن و بۆيان ههيه گهشتی جيهان بکهن. هاو

اخود ڕووسيا ههرە گهورەی جيهان، له نهتهوە يهکگرتووەکان خاوەنی يهک دەنگيت و يهک کورسيت...گهر ديقهت له  ي
هت چۆن ههر   ی سهڕسووڕمان نييه، کات جولهکه تا نهبووە خاوەن دەو ژووی جيهان بدەين، دياردەيهکی نامۆ و ج م

ژوو بوون... چين بهو گهورەيی و زەبهالحييه دراوی م هه ته ت شی دەب نيتهوە، ک هتی ل بست ی خۆيهوە، گهر قهوارەی دەو
  ..!پووش

تهوە. جا تۆ وەرە ههزاران چيرۆک  هت ههمان گهمهت لهگهڵ دووبارە دەکر هتی، تۆی ب دەو ودەو ودانگی ياسای ن به پ
ت! قه تی کۆبانيت له ههگبهدا ب ت، باسی داستانی قارەمان هبجه و ئهنفالت ههب ی دمدم زيندوو بکهرەوە، و ڕۆمانی هه

گر و سهنگ و بههايهکيان   هتی، ههموو ئهمانه هيچ گو ودەو بيخهرە بهردەم جيهان، نهتهوە يهکگرتووەکان، کۆمهگای ن
بهرزنجهش  نيوەی  ندەی  ه دانيشتوانهکهی  بيکات،که  نييه!  ک  هت دەو ی  قونسو ڕی  د دوو  بروسکهيهکی  ندەی  ه نييه. 

ت   .!نهب

له   جيهان  دەنگی  هبجه  ب هه کيميابارانی  ی    1989ئاست  سا ت  کو ڕزگارکردنی  ئهم    1991و  زيندووی  گهی  به
  ...ڕاستييهن

کی سهر شانۆی سياسی و ئهندامی هتن! کاراکتهر جی مافی مرۆڤيش   UNO کورد و نهتهوەکانی تری ب دەو نين، بۆيه گ
وی ژو ب و خهياڵ پ تهوە. ئهمهش واقيعه نهک قسهی ناو کت ن ورە تاريکهکانی سياسهت و دروشمی بريقهدار نايان خو

  .. و فهنتازيای فهيلهسووف و نوسهران

و   ئازادی  مافی  دەتوان  ز  بهه کی  هت دەو تهنيا  ت،  ناب ئازاد  بازاڕی  بههيز،  کی  هت دەو ب  به   »  : دە ک  نووسهر
سوکهوت و خاوە وە مافی هه کی بنچينهيهيی به متمانهوە گهرەنتی بکات. ههر تهنيا بهم ش تی خۆيی کاروباڕی بازاڕ ندار

زی چهکدار دەبات. ئهمانيش   هت پهنا بۆ دادگا و پۆليس و ه ت.. بۆ ڕاپهڕاندنی ئهمانهش دەو کراوە و ئازاد مسۆگهر بکر
هتی  Adam Smith سهرگهرمی دابينکردنی ئاسايشی ناوەوەو دەرەوە دەبن، که لهسهر وەختی کی دەو ەوە وەک ئهرک

گهيشتن  ی ت کردنبۆته ج   ..و کارپ

 
ن و هاوزمانی کوردم   :گهلۆی هاوخو

ستادا زياتر له   تی ناوينه ، له ئ هندی    60کورد نهتهوەيهکی ههرە کۆنی ڕۆژهه مليۆن کورد ههيه. ژمارەی کورد له « پۆ
نزيکهی  ڕووبهرەکهی  کوردە.  نهتهوەی  ژوويی  م تيی  و زياترە»...کوردستان  هندی  هۆ و  کهنهدی  و  ئهرجهنتنی  و 

500,000 km .   ندەی فهڕەنسا» يه. له مانيا و يابان و دوو ه ته له ڕووی ڕووبهرەوە ، يهکسانه به:« ئه ههشتهمين و
گهورەترە... وسهنگال»  بهريتانيا  و  و    4«ئيتاليا  باشوور  کۆريای  له  و  10جار  سويسرا  له  لوبنان    50جار  له  جار 

  ...گهورەترە



 
160 km    کيلۆمهتری دەکاته%ههزار  که  ههر    39دارستانه،  يهک    122ڕووبهرەکهی.  لهسهر  لهکوردستان  کهس 

نه بهرزترين لوتکهی چيای ئاگرينی فڕ کی شاخاوی د ت مهترە و سهرچاوەی    5137کيلۆمهتر دووجا دەژين. کوردستان و
وان  دەرياچهی  و  رووباری سيروان  و  بچووک  و  گهورە  ی  و ز فورات  ديجلهو  زۆرە،  و ڕووباری  و    ئاو  دوکان  و 

همهندە به نهوت و بڕی   که دەو ت مليۆن بهرميل نهوتی يهدەگی ههيه و که دەکاته    100دەربهنديخان و ... هتد.هاوکات و
تانی خاوەن نهوتدايه 8نهوتی جيهان و له ڕيزی  %7,5   .مين و

ل ههيه  گرنگی  جيۆپۆلهتيکی  کی  کهوت هه و  تر  بههاداری  خاوی  کهرەسهی  خاوەنی  ناوين.کوردستان  تی  ڕۆژهه  ه 
نه   تی کۆن و النکی گهل ئايينی ئاسمانييه. ئهمانه و کۆمه تايبهتمهندی تريش بۆ چرکهسات به کی شارستان بهند مه
ت. وەک  ک دڕندەيی و نامرۆڤی داگيرکهران و دوژمنانت له ياد بچ ت به هيچ جۆر بهرچاوی خۆت ..! ب گومان ناب

ويستی به دو وتراوە:  تئاسانکاريت بۆ  بهو هۆيهوەژمنه، نهتهوە پ له گهڕان به دوای ناسنامهی نهتهوايهتی   ساز دەب
ويستی به ههق . جا خۆيی دا ک نييه، هيچبه کورد پ ه لهبهردەم ههڕەشهی لهناوبردنی  چونکهگهڕان ژسا هتی   4له م دەو

  ...دوژمندايه

ی بيربکهرەوە و خۆت بهراورد بکه به هت..! له خۆت بپرسه    ئنجا به کاوەخۆوە و به قو هی نهتهوەيهکی خاوەن دەو ڕۆ
و نيشانه؟ ناو  ناونيشان و ئهو بۆ خاوەن  ب  کی ..!!!من بۆ  ستا وەک کهس ستگهيهی که تۆ ئ دەگهينه ئهو و ئاکامدا  له 

ک بکهيت و بپرسی له خۆت   :هوشيار و به ئاگا و خاوەن زانياری و ڕۆشنبيريی ئيست

هتی بۆ من واتای چی؟ ب هکانم و نهوەی نوێ ب دەو ت مندا ی ئهم جيهانه ژيان دەئاژووم و چۆن دەب هت بهرەو کو  دەو
کی خستۆته کهسايهتی و  ن هتی چی ل زەوت کردووم و چ کهل ننهوە ؟ ب دەو هت بم ستا و ئايندەدا ههر ب دەو له ئ

ستای منی ب دەو ويسته چ بکهم بۆ ئهوەی نهوەکانمان له ئ هتدار!؟.. بۆ ناسنامهکهمهوە؟ پ هتهوە ببنه ئهوسای ئهوانی دەو
ر زەمانهوە، وەک خۆرکه  ت لهو گرێ دەروونييهی له د ئهوەی نهوەکانمان ببنه خاوەن شکۆ و ئابڕوو و ڕزگاريان ب
هت   مهی داخۆران کردووە؟، قوتاريان ب له دەيان و سهدان دەرد و گرفتی ديکه..ههستيارترين پرسيار،ئهی ئهگهر دەو ئ

ندە گرنگه، بۆ حيزب و اليهنه کوردی و کوردستانييهکان به فهرمی نهيانکردۆته ستراتيژی نهگۆڕ و سهرەکی خۆيان؟.    ه
زەوە؟!،، بۆ گيان و باوەڕی  هت خراوەته پهراو ئهی بۆ له ناو کوردی نيشتمان داگيرکراو و دابهشکراودا، بايهخ بۆ دەو

وازە نا ئهق ت؟نهتهوايهتی بهو ئهندازە گهورە و ش ندر و   ..!نی و دڕندەييه دژايهتی دەکرێ و ناوەڕۆک و سيمای دەش

کی کوردی و کوردستانی، بۆ   کۆشان تی: ههر خهبات و ت گهشتب ی ت ژووييه باش بزانی و ل ت ئهو ڕاستييه م ئاخر دەب
به   بازرگانييه،  قومارکردنه،  ت،  نهب هوتبوون  بهدە و  سهربهخۆيی  ستراتيژی  و  هی  ئامانج  ڕۆ قوربانيدانی 

ژو  ويهکی ڕەشه. کوردە،درۆکردنه، الدانه له ئهرک و پهيامی بنهڕەتی کوردايهتی.. کاولکاری و م


