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 ر ملت سه  قۆ بگاته ی چه وه پێش ئه

 کانتان بفرۆشن ی ژن، کچ و خوشکه وه پێش ئه

 ست بچێت ده  ی سامان و ماڵت له وه پێش ئه

  وه وێته که ست نه ک هيچت ده قوربانييهموو  هه  ی به وه پێش ئه

 : کان بگره ساته موو کاره هه  ر له رکێکی بچوک به ئه  به

 با دنياکهمان بگۆڕدرێت!  خۆتدا بکه  شۆڕشێک له

----------------------------------------------------------------------- 

م،  بيپارێزێت. دووه  وه ره دوژمنی ده  ی له وه م، بۆ ئه که کات. يه خۆی دروست ده  �تێکی سياسيی له سته هکيی د ره رکی سه ی دوو ئه ر بناغه سه  لێک له گه

 م نادرێت و ڵه قه �تێکی سياسيی له سته ده  بوو به ی تيا نه کييه ره سه  ره کته م دوو کاره �تێک ئه سته ر ده . هه ڕێووه بيبات به  باشترين شێوه  ی به وه بۆ ئه

 وايی حوکمکردنی نابێت. دەسته�تێکيش رەوايی سياسيی نهما ئهرکێکی نيشتيمانيی هاو�تيانه لهسهر حوکم اليببهن. ره

 . ردا گرتووه سه ستی به ، ده ڕێووه به  بردووه ڵگای کوردستانيشی نه و کۆمه پاراستووه نه  وه ره دوژمنی ده  لی کوردی له باشوردا گه  �تی کورديی له سته ده

  مرۆڤی کورد له  ی که وه بۆ ئه  وه ڕێته گه ش ده مه . هۆی ئه گرتووه ڵوێستی لێ نه ڵگای کورديی هه شدا مرۆڤی کورد و کۆمه م راستييانه ڵ ئه گه چی له که

  ک کورد له نه  �تدارێک که سته ند ده ست چه هد  ته رج خۆی داوه ، بێ مه وه بير بکاته  سروشتييانه  ست داوه ده  ی له ته رفه و ده کانيدا ئه وتنه نجامی ژێرکه ئه

کی  يه ش ديارده مه . ئه رگرتووه ڕی دووپێی وه ی مه ت و مرۆڤی کورديش شێوه ر ميلله سه ترسيی له مه  ڵکو خۆيان بوون به ناپارێزن به  وه ره دوژمنی ده

 . سروشتيی نييه

 ؟ وه ينه يدای بکه کان پێيان داناوين چۆن په شکسته  ی که قڵه و ئه وه؟ ئه ينه بکه بير  ئايا چۆن سروشتييانه  يه وه دا ئه لێره  که پرسياره

 و هيچی تر. شۆڕشه  که کێشه  واته ين. که که ر شۆڕشێک نه گه کاربهێنين ئه به  ناتوانين مێشکمان سروشتييانه  ئێمه 

 

 شۆڕش

  شکست که  ک له م، مێژوويه که کيی دروستی کردوون. يه ره ری سه دوو فاکته  ی که نهرا مپه موو کۆدو له و هه له  مڕۆمان ئازادکردنی مێشکه رکی ئه ئه

 . گرتووه ی نه رچاوه سه  وه سروشتی کورده  له  ک که يه وه ر هێڵی بيرکردنه سه  ی خستۆته ئێمه

وتدا دژی سروشتی خۆی کار بکات و  ستکه ان يان دهپێناوی ژي  ن له که مرۆڤ ناچار ده  مڕۆمان که مواری ئابوريی و سياسيی ئه م، باری ناهه دووه

 بپرسين:  ش پێويسته م شۆڕشه بێت ناکرێت. بۆ ئه شۆڕش نه  ش به م ئازادکردنه ی ماڵی خۆی. ئه کۆيله  ببێت به

 .چۆن ئهم شۆڕشه دەکرێت؟٤بکات؟   م شۆڕشه .کێ ئه۳ين؟  چ شتێک شۆڕش بکه  .به۲.مهيدانی شۆڕش کوێيه؟ ۱

 

 شۆڕش خۆتیيدانی  . مه۱

خۆيدا دروست بکات   يی له يل و ئاماده بهێنێت مه  وه تی ئه س نييه ر که هه  کات که ست پێده ده  وه خودی خۆيدا بيکات. به  بێت له ئه  که ر يه هه  م شۆڕشه ئه

 وارەوە رونی دەکهينهوە.)، له خ وان بهسهر موراڵدا زاڵ ببن. (موراڵ چييه ريت رێکبخات نهک ئه موراڵ غهريزەو نه  ی که وه بۆ ئه



بۆ خۆگۆڕيين. مرۆڤ وای ببينێت که خۆگۆڕين پێشکهوتن و تواناسازييه نهک روخان و خۆلهکيسچوون. به ئاگا   بوونه ستپێکی دنيا گۆڕيين ئاماده ده

ی نييه ئهو گهلهيه که مرۆڤهکانی بێت لهوەی که گۆڕينی ئهو دنيايهی ئهو تێی کهوتووە به گۆڕينی خودی خۆی دەکرێت. ئهو گهلهی که توانای گۆڕين

هگشتيی ناتوانن خۆيان بگۆڕن. چونکه توانای گۆڕين له گهلێکدا ئهنجامی ويستی ئهندامهکانێتی بۆ ئهوەی خۆيان بگۆڕن. ورد ببهرەوە مرۆڤی کورد ب

وو مرۆڤی کورد پهنای دەبرد بۆ موەليدە. چۆن له ئاستی گرفتهکاندا رێگاکانی ملکهچيی دەدۆزێتهوە. بۆ نموونه، کاتێک رۆژی سهعاتێک کارەبا ههب

ينادا دوو تا که ماڵهکان بێ ئاو بوون کهوتنه ههڵکهندنی بير. له کهميی بهنزيندا سايهق به سهدان تا بهيانی سهرەيان بۆ بهنزين دەگرت. له نهبوونی ب

قه پهيدا دەکهن، مرۆڤی کورد واز له خانوەکانيان دەهێنن سێ قوتابخانه له يهک بينادا دەوام دەکهن. کاتێک بێ ئاويی و بێ کارەبايی بازاڕ بۆ شو

دەسته�تهوە  بهرەو ئهو شوقانهی که کۆمپانيای دەسته�تدارەکان دروستيان دەکهن. له کۆمهڵگايهکی بێ کۆنتراکتدا که هاو�تی تيايدا بهندە به بڕياری

که ئهرکی حکومهته پێويستييه گشتييهکان جێبهجێ بکات. کاتێک   وه مرۆڤ مافی چاوەڕوانييهکی تری نييه له دەسته�ت. بهو جۆرە بير ناکاته

، پارەی بانکهکانيان بهکار بردووە، مرۆڤی کورد به هيوايه  بۆ خۆيان، کۆمپانياو دەسته�تيان تێکه�و کردووه  دەسته�تداران موڵکی گشتييان بردووه

جێ بکات. مرۆڤی کورد بهتاڵه لهو موراڵهی که دياری دەکات  کسازيی دژی خۆی جێبهی چا رنامه به  زراندووه ی سيستێمی پيسخۆريی دامه وه ههر ئه

ک دەسته�تی سياسيی و حکومهت نابێت ئاوابن. ئيتر دەسته�ت چ هۆيهک ههيه که بهردەوام نهبێت لهسهر رەفتاری خۆی؟ ئيتر کۆمهڵگا به چ شتێ

 ههڵوێست بگرێت؟

�تيش به گوێرەی ئهوە لهگهڵ خهڵکدا دەجوڵێتهوە. کۆمهڵگا له حاڵهتی ئاساييدا لهسهر بناغهی خهڵک چ ئهرکێکی دانابێت بۆ دەسته�ت دەسته

کۆنتراکتێک دادەمهزرێت. گهلێک هيچ مهرجێکی لهسهر دەسته�ت دانهنابێت مانای وايه ههموو مافێکی له خۆی سهندۆتهوەو خستويهته دەستی 

مه راسته يان ههڵه، چی خراپه يان باش. سهرچاوەی موراڵ دەسته�تی با�يه. کهواته، دەسته�تی دەسته�تی با�وە. دەسته�تی با� بڕيار ئهدات کا

رۆڤی با� پرەنسيپه موراڵييهکان نايگرێتهوە. ئهو خۆی پێوەرە. راست و چاک ئهو کردەوانهن که دەسته�تی رەها بڕياريان لهسهر ئهدات. بۆيه م

ی بزانێت چی بکات يان چۆن له دنيا تێ بگات. ئهو سهری خۆی بۆ دەسته�تی با� ههڵگرتووە پڕی بکاتهوە. کۆيله پێويستی به زانياريی نييه بۆ ئهوە

جياتی. کاتێک چونکه پهيوەنديی کۆيلهدار و کۆيله پهيوەنديی رێکهوتن و بهڕێوەبردن نييه. بهڵکو پهيوەنديی ملکهچيی و گوێڕايهڵييه. ئهگينا سزايه له 

ڕی  ڕی ئيمان و بێ ئيمانيی بوو، شه شه  ڕه و شه ای عێراقی هێنايهوە بۆ کوردستان، مهسعود بارزانی بڕياری دا که: "ئهی ئاب سوپ۳۱پارتی رۆژی 

ی ئاب بههێزتر بوو. چونکه له ملکهچکردنی خهڵکدا ههنگاوێکی ۳۱تيی بوو." پارتی به  تيی و جاشايه ڕی کوردايه خالقيی بوو. شه خالق و بێ ئه ئه

 پێشهوە. ئێستا سهرۆکی پارتی سهرۆکی ههرێمه که پايهکانی ههموو ئهو پارتانهن که بهشدارن له پهڕلهمان و حکومهتی ههرێمدا.تر زياتر چووە 

ه کێشهکه لهوە دەچێت سهرت شۆڕ بکهيتهوە بۆ ئاوێک و خۆتی تيا ببينيت. ئهوەی دەسته�تێک لهگهڵ گهلێکيدا دەکات، راستيی ئهو گهلهيه که ل

کاتێک که تۆ خۆت ئهگۆڕيت واته ئهوە خهريکی ئهو دنيايه ئهگۆڕيت که له پهيوەنديی نێوانی تۆی کۆيلهو دەسته�تی   دەريدەخات. بۆيهدەسته�تهکهيدا 

 رەهادا دروست بووە.

 نيووەی ئهوەی روو ئهدات اليهنی دووەم لێی بهرپرسيارە

بێت بۆی." جهماوەر چ نرخێکی  �مت نه وه  بێت بۆ تۆ بێ رێزيی خۆته ه�تێک رێزی ن سته گۆڤاری "کۆنتراکت" به گهورەيی نوسی: "ده ۱۹۹۸ساڵی 

. کاتێک به بهرچاومانهوە پيسخۆريی سيستێمی ئابوريی تێکدەدات، فهرمانبهر بێ  وه يخوێنێته ده  وه خۆی الی دەسته�ت، دەسته�تيش بايی ئه  دابێت به

بازرگانيی نهوت کارەساتی شهنگال دروست دەکات، ئهمانه ههر ئهوە نين که  موچه دەبێت، پێشمهرگه به بێ موچهيی و پيتاک سوک دەکرێت،

 ژمارەيهک دەسته�تدار و بازرگان ههن لهسهر خوێن و چارەنوسی تۆ ئهژين، بهڵکو ئهوەشه که تۆش مێژوويهکت له بێڕێزيی و کۆيلهيهتيی قبوڵ

�تداران رەواييت  سته چانه پهنجهتيان بۆ مۆر دەکهيتهوە و به دەنگدان دهکردووە، بێ مهرج خۆت خستۆته دەستی دەسته�تهوە، ههموو جارێک ملکه



دوای کيميابارانی  1994گرێت. که ساڵی  ده  رچاوه سه  وه کانه مرۆڤه  گۆڕينی تاکه  گۆڕينی سيستێمی حوکمداريی له  واته پێ ئهدەنهوە به خۆيان. که

ژمارەيهک دەسته�تدار ترسيان لێ نيشت که جهماوەر لێيان راپهڕێت. به�م کاتێک بۆيان  ههڵهبجه، ئهنفال و رەو، شهڕی ناوخۆ دەستی پێ کردەوە،

 دەرکهوت که توانای ملکهچيی جهماوەر بهشی ئهم کارەساتهش دەکات ئيتر بێ باکانه بهردەوامييان دايهوە به کورد کوشتن و بێڕێزيی.

ەکات" لۆجيکييه سهير بێته بهرچاو. هۆی ئهمهش ئهوەيه که مرۆڤی زەليلکراو ئهو ی که "گۆڕينی دنيا له گۆڕينی خۆتهوە دەست پێ د ئهم تيورييه

که  پرەنسيپهی تيا دروست بووە که مافی له خۆی سهندۆتهوەو داويهته دەست ئهو دەسته�تهی ملکهچی کردووە. بۆيه بۆ گۆڕينيش ههمان کارەکتهر،

مافی گۆڕانکاريی ئهنێت به شاخی بهرانێکی ترەوە بۆ ئهوەی بهرانه کۆنهکهی بۆ  له ناو خۆيدا ههڵی گرتووە، بهکاردەهێنێت. بهم کارەکتهرەی

کهريک بگۆڕێت. بهرانێک به بهرانێکی تر ئهگۆڕێتهوەو له ئهڵقهيهکی داخراودا دەسوڕێتهوە. ئهو گهلهش که ئهم جۆرە مرۆڤانه دروستی دەکهن داگير

 دەگۆڕنهوە به داگيرکهرێکی تر.

ن له شوێنێکی ترەوە چاوەڕوان دەکات نهک له خۆيهوە. لهسهر ئاستی سياسهتی دەرەوەش کولتوری ژێردەستيی گهلێکی مرۆڤی بهند ههميشه گۆڕيي

 دروست کردووە که سياسهتێکی بۆ خۆی نييه تا لهسهر قاچی خۆی پێی بووەستێت. شێخ سهعيد حهفيد وتهنی: "ئهوان بۆ خۆيان دەژين و ئێمهش بۆ

عێراق مهليک مهحموديان له هندستانهوە هێنايهوە بۆ ئهوەی تورکی له رەواندز پێ دەربکهن. مهليک داوای له ئينگليز و  ۱۹۲۲ئهوان." ساڵی 

ی ئينگليزو عێراق کرد که رێکهوتنی مافی کورد مۆر بکهن ئنجا ئهويش شهڕی تورک دەکات. به�م ئهوان به هيچ جۆرێک دانيان نهنا به مافهکان

ييهی داڕشت که "خهڵک بهکوشتدان تهنها له پێناوی بهرژەوەنديی گهلدا رەوايه." کهچی روناکبيرانی جاهيل به کورددا. مهليک ئهو پرەنسيپه سياس

ئينگليز له  ئهقڵی ژێردەستييهوە که ئيرادەيان پێ نييه بۆ خۆيان، رەخنه لهوە دەگرن بۆچی مهليک گوێڕايهڵی ئينگليزەکان نهبووە. تا به حسابی ئهوان

دروست بکردايه. مرۆڤی کۆيله چاوەڕێی بهزەيی و بهخشندەييه. لهسهردەمی جهنگی جيهانيی دووەميشدا کاتێک کۆماری مهاباد پاداشتدا دەوڵهتی بۆ 

بههۆی کشانهوەی سوپای يهکێتی سۆڤيهتهوە له ئێراندا روخا، روناکبيران رەخنه له سۆڤييهت دەگرن بۆچی پشتی کردە کۆماری مهاباد.  ۱۹٤٦ساڵی 

که جو�نهوەی کورد ئاشبهتاڵی پێ کرا ئێستاش کورد دەڵێن  ۱۹۷٥ه تهمايه هێزێک بێت بيپارێزێ و چاودێريی بکات. ساڵی مرۆڤی بێ ئيرادە ب

مهرج  ئهمهريکا دەستی بڕين. به بێ ئهوەی هيچ رێکهوتنێک له نێوانی ئهمهريکاو دەسته�تی کورددا ههبووبێت. نهها دەسته�تی حکومهتی ههرێم بێ

تورکياوەو سبهينێ که تورکيا لهگهڵ عێراق رێکهوت دەڵێن تورکيا پشتی تێ کردين. خۆيان به و�ته يهکگرتووەکانی ئهمهريکادا خۆی خستۆته دەستی 

هێزە  ههڵدەواسن و بهتهمای پاداشتن. مرۆڤی کورد به ئهقڵی ژێردەستييهوە چاوەڕێيه و�تێک بێت سياسهت بۆ ئهم بکات و رزگاری بکات. به�م ئهو

هرگيز نايهت. ئهمه وەکو ئهوە وايه بهردێک بۆ بهردێکی تر بجوڵێتهوە. مرۆڤ و کۆمهڵگای تهسليمبوو خۆيان ئهدەنه دەست هيواو رزگارکهرە ه

ئاسان توشی ههڵهتێگهشتن ئهبن. نرخی ئهم بهتاڵييهش به قهيران و کارەساتی گهورە وەردەگرنهوە. مرۆڤی بێ ماف، بهندو ملکهچ چ شتێکی 

شتی ئهوەدا که بێ مهرج خۆی خستۆته دەستی دەسته�تهکهيهوە، ئهو گهلهش که ئهو مرۆڤانه پێکی دەهێنن ههر ههمان نرخ و وەرگرتۆتهوە له پادا

 رێز لهو دەوڵهتانه وەردەگرنهوە که بهبێ مهرج ئهبێت به داردەستيان.

وو شتێکی لهدەست دەچێت. گهلێک به کڕوزانهوەو بێ مافيی مرۆڤ بێ بهش دەکات لهو هوشيارييهی که مرۆڤ به کۆڵدان و لهدەستدانی ئيرادە ههم

ان پاداشت ئازاد نابێت. گهلێک ئهبێت ئيرادەی ئهوەی ههبێت خۆی فهرز بکات. له ستۆکهۆڵم و�تانی جيهان ساڵێک يادی لهناوبردنی جولهکهکاني

تانه دەنگيان لێوە نههات، ئێستا که ئهمان خۆيان کردووە. نوێنهری جولهکهکان دايهوە به رووی و�تاندا که بۆ ئهو کاتهی لهناو دەبران ئهو و�

 سهرکهوتوون وا يادی کارەساتهکهی ئهمان الی ئهوانيش گهورە بوون؟

 گهلێک چاوەڕێی بهزەيی و پاداشت بێت له تهنهکهی خۆڵدا خۆی ئهبينێتهوە.

سهندنهوەی ماف له خودی خۆت و داماڵينی خۆت له مرۆڤی کۆمهڵگای ئێمه دەيهوێت به ملکهچيی و به کۆيلهيهتيی سواڵی ئازاديی بکات. به�م 



ز بهرپرسياريی بهرامبهر به کێشهی سياسيی جهوههری نههامهتيی و هۆکاريی سهرەکيی ژێرکهوتنه. کۆيله ئهتوانێت راپهڕێت، به�م کۆيله ههرگي

ملی خۆی له پێناودا کهچ دەکات. ئهو   چێت که کيسی ئه  لهوێدا  چێت له کيسی نه  کات له چ ئه پێناودا که  ی مرۆڤ ملی له وه ناتوانێت ئازاد بێت. ئه

دەسته�تدارەی که ههموو مافی خهڵکی له دەستدا کۆ بووبێتهوەو بهرپرسياريی ههموو گهلی لهسهر شان بێت هيچ هۆيهکی به دەستهوە نييه که 

ێشهی گهل مساوی دەبێت به ئهو. گهلێکيش بهم شێوەيه خۆی چارەنوسی گهل و نيشتيمان له دەرەوەی مهزاج و بهرژەوەنديی خۆی ببينێت. ئهو کاته ک

 رێک بخات مهحاڵه به هيچ بگات له دەرەوەی ئهو. 

ميشه له پرۆسهی دروستبوونی ديکتاتۆردا گهليش دەچێته ئاستی رانه مهڕەوە. ئهو سهرکردانهی که خهباتيان کردووە بۆ رزگاريی و بۆ سهرکهوتن هه

ە بۆ گهيشتن به ئامانجهکانيان. ئهو دەسته�تدارانهش که بازرگانيان به گهلهوە کردووە ههميشه برەويان داوە به جههل پێويستيان به گهلێکی وشيار بوو

 و مرۆڤی الوازو پيسخۆر.

ئاشبهتاڵی  ساڵيی به بڕيارێکی مهال مستهفا له يهک حهفتهدا توايهوە. جهماوەر لهو سهرەوە هاتهوەو وتيان مهال مستهفا ۱٤جو�نهوەيهکی  ۱۹۷٥ساڵی 

کرد. جو�نهوەکه هيچی خۆی پێ نهبوو بهردەوام بێت لهسهری. دەرکهوت که ههموو بهرپرسيارييهکه لهسهر شانی سهرۆک بوو. له راستييدا 

ی پێ هۆکاری ئاشبهتاڵ ئهوەيه که گهلێک ئهندامهکانی ههموو مافێکی بڕياری خستبێته دەستی يهک تاکه کهسهوە. جو�نهوەيهک بتوانرێت ئاشبهتاڵ

ی له بکرێت ههر بۆ ئاشبهتاڵ باشه، بۆ سهرکهوتن نابێت. کاتێک که جهماوەر ههموو چاوەڕوانييهک له دەسته�ت دەکات مانای وايه ههموو مافێکيش

بۆيه  خۆی سهندۆتهوە که ههنگاوی سياسيی پێ بنێت بۆ چارەسهری کێشهکانی. مرۆڤی بێ مافيش مرۆڤێکی ملکهچهو بهندە به بڕياری دەسته�تهوە.

بۆچی سامانی و�ت ئهدزن، بۆچی له جياتی ئهوە سياسهتێک داناڕێژن له خزمهتی کۆمهڵدا بێت، له   ئهوانهی بهردەوام رەخنه له پارتهکان دەگرن که

ی داوە. راستييدا ئهوانه بێ توانايی و ملکهچيی خۆيان دەردەبڕن. چونکه دەسته�ت ناتوانێت شتێک بێت جياواز لهوەی که له کرداردا پيشان

ر ئاو. دەسته�تێک دز بێت ناتوانێت دەستپاک بێت. دەسته�تێک خراپی کردبێت ناتوانێت چاکی بکات. بهردێک بۆيه نوقوم ئهبێت چونکه ناکهوێته سه

هيه ئهو ساڵ لهمهوبهر نوسی: "پارتهکان ئهو قۆناغهيان بهجێ هێشتووە رەخنهيان لێ بگيرێت." ئهوەی که جێگای رەخن ۱٤کۆنتراکت زياد له 

ييه بۆ کهسانهن که رەخنه دەگرن بۆچی مهڕ نافڕێت. ههتا بهم شێوەيه مێشکمان بهکاربهێنين مانای وايه له دەرەوەی پارتهکان هيچ توانايهکی تر ن

تهوێت ئهوەيه که دروستکردنی دنيايهکی تر. ئهو دنيايهی که تۆ ئهتهوێت له کهسێکی تر چاوەڕوان ناکرێت که خهريکی دنيايهکی تربێت. ئهوەی تۆ دە

دەبێت خۆت بيکهيت. کۆمهڵێک بيهوێت به دەسته�تێکی پيسخۆر گۆڕانکاريی بکات مانای وايه نايهوێت هيچ بگۆڕێت، ئهگينا خۆی ئهيگۆڕی. 

و  ئه  چونکهسپاردنی ئهو گۆڕانکارييهی که تۆ پێت باشه به يهکێکی تر نيشانهيه بۆ ئهوەی که تۆ خۆت بهشێکی لهو دنيايهی که باسه بگۆڕدرێت. 

. کهواته ههنگاوی يهکهم ئهوەيه که تۆ خۆت چۆن بگۆڕدرێيت.  وه ندۆته خۆيان سه  رپرسيارييان له کانی به مرۆڤه  چونکه  يه م جۆره به  وه ر ئه به له  دنيايه

م گۆڕانکارييهت بهسهر خۆتدا هێنا ی که سروشتييه. که ئه ڵگايه چۆن ببيت بهوەی که ههق و بهرپرسياريی بدەيت به خۆت بۆ بنياتنانی ئهو کۆمه

 مانای وايه ئهم دنيايهی ئێستات ئهو دنيايه نييه که تۆ ههق و بهرپرسيارييت تيايدا نهبوو.

رەوشی سياسيی ئهمڕۆی باشوری کوردستان قۆناغی رەخنهلێگرتنی له مێژە بهجێ هێشتووە. رەخنه لهو چوارچێوەيهدا مانای ههيه که ئهو بارە 

ارە جێگای رەزامهندييه و ئهتوانرێت زياتر بۆ پێشهوە ببرێت. به�م رەخنهگرتن له دەسته�تێک که ئهو شتانهی دەيانکات نهيانکات سياسييهی بهرقهر

ێوەيهکه له و ئهو دنيايهی که خۆی دروستی کردووە بيگۆڕێت، يهکهم تێنهگهشتنهو دووەم بهيانی بێ توانايی. له راستييدا بهمه ناوترێت رەخنه، ئهمه ش

 هندێتيی.ب

ياتری ژمارەيهک کارەکهيان بهوە بۆ خۆيان ئاسان کردووە که هێرش بکهنه سهر پارتهکان و دەسته�ت. به�م ئهرکی نيشتيمانيی وشيارييهکی لهوە ز

سامانی گهل ئهبات  دەوێت. ئهمه بيرکردنهوەيهکی سروشتيی نييه وا بير بکرێتهوە ئهوەی ناپاکيی نيشتيمانيی دەکات با ئيتر کوردايهتی بکات، ئهوەی



 بۆ خۆی با لهمهودوا دەستی پاک بێت. بيرکردنهوەی "کۆنتراکت' لهوێوە سهرچاوە دەگرێت که ههر دەسته�تێک ئهرکی خۆی نهبردە سهر پێويسته

خۆ له خزمهتی الببرێت. ئهوانهی که رەخنهو هێرشهکانيان بۆ سهر پارت و دەسته�تدارەکان له سنوری ئهقڵ دەرچووە، به شێوەيهکی ناراستهو

رێکدا. ئهوانهدان که رەخنهيان لێ دەگرن. چونکه ئهو کاته رەخنه ئهوە پيشان ئهدات که ههموو ماف و بهرپرسيارييهک ئهوەتا له دەستی چهند زۆردا

ی زۆردار. له راستييدا ئهو مهيله له ناو خهڵکدا دروست دەکهن که بۆ باش يان خراپ، بۆ ئازاديی يان ژێردەستيی ههر ئهبێت پهنا بهرينهوە بهردەم

ەسهر ههتا چارەسهر بۆ خراپکهر بهجێ بهێڵرێت مانای وايه ويستێکی سياسيی بوونی نييه بۆ گۆڕان. چارەسهر له دەرەوەی پارتهکانه. ئهوانهی چار

ی و بێ تواناييهوە، له ئهنجامدا دەبهنهوە ساحهی ئهوان، سهرمان ئهخنهوە ژێر پێ. ئيتر به ههر هۆيهکهوە بێت، به مهبهست و فێڵ يان به هۆی ملکهچي

 يهک دەگرنهوە.

زەبرو ناچاريی   وه ر ئه به جهبهروتهکان ئهتوانن تۆ بشێوێنن به�م ههرگيز ناتوانن تۆ بگۆڕن، ئهمهيان ههر خۆت دەستت دەيگاتێ. دەسته�ت له

مرۆڤ خۆی ناگۆڕێت بۆ ئهوەی بگونجێت بۆ جهالديی.  بهکاردەهێنێت بۆ ئهوەی مرۆڤهکه بشێوێنێت به شێوەيهک که بهکار بێت بۆ ئهرکێکی ناجۆر.

مرۆڤ دەسته�تێک دەيشێوێنێت بۆ کاری جهالديی. ئافرەتێک خۆی ناگۆڕێت بۆ ئهوەی لهشی بفرۆشێت. ناچاريی دەيشێوێنێت بۆ ئهوەی به 

گۆڕان ههر به مرۆڤهکه خۆی دەکرێت. ئايا لهشفرۆشيی پارە پهيدا بکات. هێزێکی دەرەکيی ئهتوانێت مرۆڤ بشێوێنێت، به�م ناتوانێت بيگۆڕێت. 

 چۆن به گۆڕينی خۆمان دنيا دەگۆڕين؟

 چۆن بيابان ئهبێت به دەريا؟

ک نهبێت به بيابان بريتييه له دەنکه لم. بيهێنهرە بهرچاوی خۆت ههر دەنکه له ئاستی خۆی دەبێت به تنۆکێک ئاو. ئهوسا بيابان دەبێت به دەريا. دەن

دەريا. که دەنک بوو به تنۆک مهحاڵه بيابان نهبێت به دەريا. "گاندی" به زەبری چهک و هێزی لهشکر ئينگليزی له هندستان  تنۆک، بيابان نابێت به

 دەرنهکرد. گاندی به "هێزی رۆح" هندستانی رزگار کرد. ههر کهسه الی خۆيهوە بڕياری دا که داگيرکهری قبوڵ نييه. کۆبوونهوەی ئهم کهسانه

 ۆکه ئاو گهلێکی قبوڵنهکهری پێک هێنا. ئێستا نموونهيهکتان بۆ دەهێنمهوە:وەکو کۆبوونهوەی تن

رۆژێک الی مزگهوتی گهورەوە کوێرێک بهسهر شۆستهکهدا دەڕۆشت. له پڕ کهوت بهسهر عهرەبانهيهکی حهماڵييدا. کوێرەکه عهرەبانهکهی دايه 

که ئهو پياوە چاوی کوێرە به�م ئێمه رۆحمان کوێرە. گهشتمه ئهو بهر شهق و هاواری کرد: "سهگباب ئهمه رێگای خهڵکه!" من بۆم دەرکهوت 

بڕوايهی که ئێمهی چاوساخی رۆح کوێر، رۆحی ساخی ئهو کوێرەمان پێويسته. ئهگهر ههر يهکه الی ئێمهوە رۆحی ئهو کوێرە قهرز بکات ئهبێت 

دەبينين ههڵوێستيان لێ ناگرين. وردە وردە لهگهڵيان رادێين و ئهبن  رۆژانه له ههموو شتێکی خوار هاوار بکات. به�م ئێمه که ههڵهيهک يان الدانێک

ەو دەبن به به بهشێک له دنياکهمان. تا کار ئهگاته ئهوەی که ئيتر ئهوان ئێمه دەکهن به بهشێک له خۆيان و خوارمان دەکهن. پێوەرەکان ههڵدەگهڕێنهو

و  ن رامان دەهێنن به دنيای پيسخۆريی يان رێگامان پيشان ئهدەن بۆ چارەسهر؟ کوا ئهکولتور. بۆيه گرنگه ئێمه به ئاگابين لهوەی که ئايا رەخنهکا

روو زۆريان زياد   ی گۆڕان خستنييه وه ی بزووتنه و راستييانه يگرتن چييان لێ هات؟ چييان پێ دروست کرا؟ ئه ی گۆڕان ده وه بزووتنه  ی که خنانه ره

خزمهتی دەسته�تی پيسخۆری کرد.   و چاالکييانه ی گۆڕان به وه چی بزووتنه بن. که  نديخانه ندی به بێت به ئه �تدارانی بازرگان سته ده  ی که وه بوو له

کرد. به ئهقڵێکی ئاساييهوە زەحمهته مرۆڤ تێگهشتنی ههبێت بۆ  تاوانباری ده  دا که �ته سته و ده خۆشی له بهرگی موعارەزەدا هاوپشک بوو له

يی زەق لهبهر چاوی خهڵک ببات بۆ خۆی و پهيامی سياسيشمان بۆ دەربکات. به�م ئهوەی گرانه تێی بگهيت ئاسان دەسته�تدارێک موڵکی گشت

 ئهتوانيت لهگهڵی رابێيت. رۆژانه ههر يهکێک له ئێمه لهگهڵ نموونهی لهم جۆرەدا رادەهێنرێت و سهرئهنجام زەليل دەکرێت.

 

رابێيت. جهوههری ئهم راهاتنهش کۆڵدانه. ئێمه کۆڵمان داوە لهوەی که قبوڵی نهکهين زۆردار ئهوەی گرانه تێی بگهيت ئاسان ئهتوانيت لهگهڵی 



. حوکمان بکات. ئهو پهيامهش که زۆردار بۆ ئێمهی دەردەکات وەکو بانگی کهڵهشێر وايه، وشهکانی هيچ ناڵێن، ههر چۆنێک بنوسرێت ههر دەخوات

استن يان ههڵه، باشن يان خراپ. ئهو مافی ئهوەی نييه. بهندە ئهرکی گوێڕايهڵيی بۆ بهندەدار مرۆڤی بهند بۆ ئهوە گوێ ناگرێت بزانێت قسهکان ر

يکتاتۆر له لهسهرە. پهيامی زۆردار لهناو وشهو تێکستهکاندا نييه. لهوەدايه که رايدەگهيهنێت ئهو خاوەنی بڕيارەو بۆ کوێی بوێت ئهمان بات. بۆيه د

ڕە. بهندەش له فيکهی خۆی تێ دەگات. چاوەڕێی ديموکراتيی له "ديموکراتييهکهی" زۆردارەکهی ناکات. قسهدا ديموکرات، ئازاديخوازو شۆڕشگێ

کهچ  دەزانێت ديکتاتۆر رازی نابێت پێی نهوترێت ديموکرات و شۆڕشگێڕ. لهو ئازادييهی زۆردار باسی دەکات بهندە هيچ به خۆی نادات، زياتر ملی

ههر ئهوە نييه که رايدەگهيهنێت زۆردارێک حوکميان دەکات. بهڵکو ئهوەشه که مرۆڤهکانيش دەريدەخهن که  دەکات. پهيامی زۆردارێک بۆ هاو�تيان

 زۆردارييان قبوڵه. کهسهکان ههتا زۆردارييان قبوڵ بێت زۆرداريی هيچ هۆيهکی نابێت بگۆڕدرێت. چونکه زۆرداريی زۆردار له ناو قبوڵکردنی

رداريی له گۆڕانی مرۆڤهکانهوە دەست پێ دەکات که قبوڵی زۆرداريی نهکهن. پيشانی بدەن نا ئهوان ئهو زۆردارييدا چهسپيووە. بۆيه گۆڕينی زۆ

 کهسانه نين که ئاوا به سوک تهماشا بکرێن. خاڵی قبوڵکردنی زۆرداريی خاڵی تهسليمبوونه، ئهو کاتهی که مرۆڤ ئيتر کۆڵ ئهدات.

يه دەسته�ت چی بکات. ئهوان لهوە دەکهن که کردويانه. ئهوەی دەمێنێتهوە ئهوەيه که تۆ خۆت کێشهکه الی "بزووتنهوەی کۆنتراکت" ههرگيز ئهوە ني

مهرجی چی دەکهيت. ئازاد و شۆڕشگێڕ يان بێ ماف و زەليل، کاميان ههڵدەبژێريت؟ بوونی خۆت له کامياندا دەدۆزيتهوە؟ ئهتوانيت پهتلهمل به ههلو

 ەيتهوە به خۆت که سهربهست و ئازاد بيت؟ يهکێکی تر بژيت يان ئهو مافه سروشتييه ئهد

دەنکه ئهگهر ههر يهکێک له ئێمه بۆ رۆژێک رۆحی ئهو کوێرە رۆح ساخه بخاته خۆيهوە، بهيانی ههر کهسێک له ئێمه که له ماڵهکهی دێته دەرەوە له 

 خۆڵێکهوە بووە به دڵۆپه ئاو و الفاوێک ههڵدەستێت.

 نين؟ چۆنی پهيدا بکهين؟ به رەستهيهکی تر، شۆڕش بهچی بکهين؟ئايا ئهم رۆحی قبوڵنهکردنه له کوێوە بهێ

 ! �م به ڕێی وه چاوه
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 سهنتهری لێکۆڵينهوەی کۆنتراکت

 

 


