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  باخ رزگار گوه ... ج ره جید فه ی کاک خالید مه که کوشک بۆ بزماره هچ
  

 بو 06. 12. 4  له) پنووسی کورد (لی ر ڕووپه  سه  له که،  نووسراوکیدا ج له ره جید فه کاک خالید مه
ودی نیشتمانی  گۆڕینی سرو تیایدا باس له، زت نیتیشدا داببه.  ک  ڕۆژی داهاتوو له نگه ڕه که،  وه کردۆته

  : ڕوو خاته هییمان ئاوا د وه ته ی گۆڕینی سروودی نه) مبرر (کاک خالید بیانوو. کات ده
کانی  دانکاریه بازرگانی ئاوه  نده ستنی گربه تی به رایه ڕوبه و به می ئیداره رده  ئستا سه چوونکه (

  نرنه ک کۆنسوی خۆیان ئه دوای یه ک له تا ووتان یه وه ئه، کانه  دیبلوماسیه ندیه یوه  و په کوردستان
 سروودی  بگونج بکرته دا  نویه م قۆناغه ڵ ئه گه  له  سروودکی تر که  هاتووه وه  کاتی ئه بۆیه، ولر هه
  . ) . ییمان وه ته نه

  ،  دایه وه ختی دووژمنانمان له  به وه،  وه ته ک نه تی کورد وه گبه نه، بوانن
  وه ته ماستی نه  ده ببته،   شار پک هاتووه3نیا   ته  له رمک که  هه تا، ن که  داوا ده مهرانی ئ  نووسه هک

   کامه وه ئه، ئاخر کاک خالیدی مافناس. یی وه ته  سروودی نه  ببته که،  دانانی سروودک ست بهب و هه
. ک دابنت یه وه ته ک بۆ نهکو بتوانت سروود تاوه، تی یه رمی کوردستانی عاق هه  هه  که مافه
 دابنت ی بۆرمک سروودک بت هه چۆن ده،  ووتی جیاوازدا5ر  سه شبوو به ک و خاککی دابه یه وه ته نه

س ، ی تا ئستا دوو وه رئه به له، ی کاک خالید که حسابه  بهدا؟ وه ته م نه رجه سه ر سه رزی بکات به و فه
، یدا کردنن  په رقای بازرگانی و پاره کان سه نده مه ه ه ده،  وه ولر کردۆته  هه ت کۆنسوالتیان له وه ده
   ملیۆن بگۆڕدرت؟ 35تی  وایه ته بت سروودی نه  ده وه ر ئه به له

  شارو شارۆچکهتوانی ، سووتت  و دت بۆی دهیت که سی دها ب هی ک رمه و هه ی ئه که، کاک خالید
رم  دانانی سروودک بۆ هه، توانت ده وسا ئه، ولر و دهۆک هه، رکوک کهر   سه وه کان بخاته داباوه
سنووری ئیدار و ، نازانت، ر بت سه ئستاشی له، رمی کوردستان هه.  وه وه ینهۆ ژر باس و لک بخاته

 . ت؟یی دابن وه ته  سروودی نه یت که ده ی ده وه  مافی ئه وه، ئیتر چۆن بتوانیت،  سیاسی خۆی کویه
ت  نانه قیب و ته هی ڕ  گۆڕینی سروودی ئه ی باس له وانه ئه،  یره  حای خۆم زۆرم پ سه  بهش  من به

سروود بۆ ، وت یه ی ده وه ئه.  وه  شارییه3رمکی   هه  به وه ستنه به  ده وه ئه، ن که ئای کوردستان ده
رمی  هه. قیب ڕهی  ی گۆڕینی سروودی ئه  مایه تهب ب وه  ئه که، وا پشنیار بکات، نابت، رم دابنرت هه

نھا  رم ته هه. قیب و ئای کوردستان بکات ی ڕه ستکاری سروودی ئه ده،   مافکی نییهچکوردستان هی
  . س ی خۆی دابنت و به که  شارییه3  رمه توانت سروودک بۆ هه ده

، دیموکراسی بین توانین ی کورد ئه  ئمه لمنین که وێ بیسه ر بمانه گه  ئه پم وایه (:بژت  کاک خالید ده
 ی  پناسه کام، خالید ئاخر کاک. )  مانه که سرووده  ین که ست پبکه  ده وه نگاوه م هه که  یه ب له ئه

  باس له،  وه ڕینه  دوای راپه  له کورد که، نابت بت ی جه و حسابه بژت؟ به  ده وه ئه، دیموکراسی
  چونکه، ئیسپاتی دیموکراسی بوونی خۆی بکات،  یتوانیوه  نه وه،  موی درۆ بووه هه، کات دیموکراسی ده

 ووتیکی  خۆی به،  می دۆڕاندووه ڕ ی جیھانی دووه شه  که، مانیا ک ئه ووتکی وه؟ گۆڕیوه ی نه که سرووده
  وه ڕته گه ده، ی که قی سروودی نیشتمانییه ده،  شی فیدراییه که مه  سیسته وه، م ه  قه داته دیموکراسی ده

کایان  ی سرووده وه ر یه به له،  نادیوکراتین که،  نابژت وه ته ک نه وه، مان  ئه س به که. 1841. 05. 26بۆ 
ئاخۆ   که،  ناپوریت وه به، بوونی کۆرد دیموکراسی بوون یان دیموکرسی نه، کاک خالید.  گۆڕیوه نه
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  . گۆڕن یان نا قیب ده ی ڕه  ئه
  ب خانه و ئه،  واو بووه  ددار ته ی خاه که ی سرووده زیفه  وه که (:بژت شونکی دیدا ده لهکاک خالید  

  . ) نشین بکرێ
، تا بزانیت،  مژووی سروودی نیشتمانی ووتانی دنیادا بخشنیت م که چاو به که ز ده حه، کاک خالید

 ئاخۆ  که، یت شی ل ئاگادار بکه  ئمه  وه؟ نده نشین کردنی سروودی نیشتمانی چه ی خانه اوهم
وروپیدا  تی ئه کام وو ڕزت له من نازانم به ؟ن نشینی سروودی نیشتمانی کامانه کانی خانه ره پیوه
، ژیت  دهداتادا تیای کاتی ئس ی له و ووته ژووی سروودی نیشتمانی ئه م  له م خۆزگه ژیت؟ به ده
،  باسکی تردا من له. ستت ده می لھه  یان هه یان کۆنه که ئاخۆ سرووده، تزانی  ده وکاته ئه،  وه کۆییه ده
   بهوه،   گشتی کردووه  سروودی نیشتمانی به  درژی باسم له به، بانی نووری تاه  کاکمک بوو بۆ  وه که

   توانیت بوانیته هوا د ئه، رویستت گه. یان کردووه به ندک ووتم انی هه مژووی سروودی نیشتم تی تایبه
http://saidsadiq. net/srudy%20ai%20raghib. pdf  

 باس  که، دا نم وه ڵ ئه هگ له نھا من ته. بیت هند بزار نه، م م نووسینه هیوادارم به، نجا کاک خالید ئه
هیوادارم .   نییه وه قیبه ی ڕه  سرودی ئه کی به ندییه یوه چ په، رم ی سروود بۆ ههن دانا کردن له

  . زنیت به سنووری تر نه، ت که  بۆچونه رگری کردن له ت و به وه مدانه وه
  2006. 12. 05رلین  به 
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