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  جةهانطري غةفاريجةهانطري غةفاري.... .... أؤشنبريي و ضاالكي لة تاريكستاندا أؤشنبريي و ضاالكي لة تاريكستاندا 
  ، ست فصانه قةصةمبةده

  ، فصانة شاعثر
  ، فصانه نووسةر
  ، فصانة رؤشنبري

  ئةوةية و، فصانه رؤژنامةوان
  . دةكات... بةناوي كوردايةتييةوة

ةريان ئةگةر بؤ خؤمشان بةدةيان جار بثژ، ئةو رسته كورتانه به گويچكةي هةموومان ئاشنايه
هةر ، نامةوث سةرةتاي هاتنة ناوكايةي رؤشنبرييي ئةم رسته ناموبارةكانة دياري بكةم. نةبووبثتني

بةصام دةخوازم بةدثديكي ، پاكانةيان بؤ بكةم، دروستبووين رستةكان لةسةر كةسةكان وةها نامشةوث
ةواي تاريكي خةسارناسيي ئةم رستانة و كةشوه، ناسيؤناليستانةوة وةكوو كوردثكي رؤژهةصايت

  . رؤشنبريي له رؤژهةصات بكةم
هؤكاراين ؟ ، رؤژانةبوون و گشتگريبووين بازاذي تؤمةت و بةرچةسب لثدان به قازاجني كثيه

؟ ، ئثمه له كوث ئةژين و چ نيسبةتثكمان لةگةص دةسةصاتدا هةية؟ ، تةشةنةسةندين ئةو رستانه چييه
؟ ئايا هاووصاتيي پلةيةكةمني؟ ، ئايا فةرمانبةرين؟ ، ئايا فةرةمانذةواين؟ ، ئايا بةشثكني لةدةسةصات

  . هتد... و
وةك . كوردستاين ئثرانة، جوگرافياي باسةكةي من كوردستاين رؤژهةصات يان بةفةرموودةي جةماعةت

. رؤژانة ئازارمان ئةدات، جياوازيي رووت، واقيعييةتثك بةشداريكردمنان لةدةسةصاتدا نثزيك به سيفرة
چارةكة سةدةيةكة هةر . دا بثبةشني»قانوون اساسي«لة   مافه تةنانةت دياريكراوةكامنانلةسةرةتاييترين

/ صايي  رثژةي تثگةيشتوويي كؤمه. ژثرخاين ئابوورميان وثرانه. دةنگ ئةدةين و هيچ درؤينة ناكةين
زةمينةش بؤ ، كةشوهةواي خودي هةرمثةكةمشان مژئاوييه، سياسيمان زؤر لةخواره/ كةلتووري 

  . نباركردن و بةرچةسپ لثدان بةتةواوةيت ئامادةيةتاوا
. ي كه بؤ ئةخالقيات و حةوزةي تاكةكةسي دةگةرثتةوة نابث زةمينةي تؤمةتباركردن فةراهةم بكات  ئةوه

. چ پةيوةندييةكي بةكةسايةتيي خاوةن دةقةوة نييه. هتد له ئاسيت رؤشنبرياندا... بوون و، چونكه بوون
  . دةبث النيكةم الي خؤمان ذثزي ئازاديي تاكةكةسي بگرينسةرةذاي ئةوةش كه ئثمة 

ئثمة چؤن پةي به نةياربووين فصانةكةس . ئةگةر له هةصوثسته دميؤكراسييةختوازييةكةماندا راستگؤ بني
  . ؟ ...ئايا بؤخؤمشان نةيارين يان. و فيسارةكةس دةبةين

رؤشنبريثكي پث /  كةرامةيت كةسثك كة ئثمة، بةصگةي سةصمينةري نةياري شتثكي هاسان نييه، كةوايه
مةگةر ئثمة كثني كه ، بةهةر هؤ نةيار بووبث، گرميان فصان كةس له قؤناغثكي ژيانيدا. بذووخثنني

كث مةشرووعيةيت ، گرميان فيسارةكةس هةر ئثستاش نةيار بث. ؟ پثشگثري له گةذانةوةي بكةين
سةرةذاي ئةوانةش ! . ؟ اوانبار دادگةييي بكةينتا ناوةخت و بث بةشداريي ت، دادگاييكردين به ئثمه داوة

  . ؟ من و تؤ چ گةرةنتييةك هةية كه نةيار نةبني
بنةماي ، بةدةيان هؤ، بثگومان رةواجي فةرهةنگي ناحةزي تاوانباركردن له كوردستاين رؤژهةصات

  . بينايةك له تاريكيدا ئةذثژث كه به قازاجني نةتةوةو كؤمةصگامان نييه
دميؤكرايت لةسةر شاين رؤشنبريانه و تاريكبوون و  /چونكه باري گراين چاالكي و خةبايت مةدةين 

و ناهومثدي و سةرئةجنام دووبةرةكي و سةدبةرةكيي لث  بثباوةذي و خةمساردي، لثصبووين ئةو فةزايه
  ! . ؟ سيستةم دةكات/ بةذاسيت ئةوةها فةزايةك خزمةت به كام ميكانيزم . شني دةبث

  1



2   

دةبث چيتر له چاپكردن و ، ميديايي وةك ناسنامةي رةفتاري رؤشنبري بزانني/ گةر ئةخالقي رؤشنبريي ئة
. بصاوكردنةوةي پسؤصةي جاش و باشبووين ئةم و ئةو پاشگةز ببينةوة و هةورازةكان سةختتر نةكةين

ان شثوةي به هةم، فيكري رؤشبريثكدا كثشةمان هةية/ دةق / قةصةم / ئثمه ئةگةر لةگةص بةرهةم 
كراو وةصامي بدةينةوة و كةسايةتيي راستةقينةي خؤمان له ژثر چارشثوي گةندةصزاي  ئاراسته

ئةگةر نةختثك ! . ين نازناوثكداحةشار نةدةين و پارثزگاري له رووبةذووبوونةوةي جيددي نةكه
ئةوةندة مةجاليان دةبث ئةوةندة باوةذ بةو كةسانةي كه به نةياريان دةزانني بكةين و ، تر بدومث خؤماين

رؤشنبري له تاريكستاندا دةبث هثز و تواناي . بدةينث تاكوو به تةواوي وجوودةوة بةرةو باشي بثنةوة
ئايا دةبث ؟ ئايا دةبث مةترسيي وةبةر بةرچةسبكةوتن گؤشةنشيين بكات؟ ، خؤي خباته چ بوارثكةوة
  .... ئايا دةبث؟ ، تؤمةتةكان ذةت بكاتةوة

وزةي داهثناين لث ئةستينرث و له ئةجنامدا بةرةو هةصدثرثك ئةچثت كه دوورة له كةوايه لةهةر حاصدا 
  . هةرچةشنه كايةي رؤشنبريي و ريسالةتةكاين رؤشنبري

  
  :چي بكةين

دوورةپةرثزيكردنه له ، پثم وايه باشترين چارةسةريي ذاماصيين ئةو تاريكستانه ناحةز و وثرانگةرة
تة و لةوپةذي سيداقةتةوة چ يارمةتييةك بةوانه نةدةين كه خةون يارمةتيدان بةو ميكانيزمة پذخةسارة
  . ؟ به جيايي و ناتةباييي ئثمةوة دةبينن

ين كه زةمينة بؤ دةركةوتين گوتارةكان  جيا لةوةش هةموو اليةكمان هةوصي ئافراندين كةشوهةوايةك بده
ي كورد به پةيذةوكردين بةو هيواية رؤشنبري. ساز دةكات و بةرةو خوصقاندن و كاريگةرميان ئةبات

  . ي توثژةكاين كؤمةصگا دةركةوثت ئةخالقي رؤشنبريي وةك ئؤلگووي يةكثيت و يةكگرتين ديكة
  

  :ئاماژه
كه هثشتا كةس داين ،  كة له حاصةيت گوزةردايه كؤمةصگايةك/ هتد بؤ نةتةوة ... نةيار بوون و، ...... بث

كوردستاين رؤژهةصات بةرةو ...  تؤمةتباركردن وبةصام رةواجي كةلتووري، وثرانگةرة، پيا نةناوة
قةيرانثكي جيددي ئةبات و خةريكه رؤشنبري له ئةرك و ريسالةتةكةي دوور ئةخاتةوةو تاريكستانثك 

بؤيه منيش وةك ئةركثكي ، ي توثژةكاين كؤمةصگا ئةكات دةخوصقث كه ناهومثدي ئاراستةي ديكة
بووين گوتارثكي دژي تاريكستان خوصقثين نووسي و م بةمةبةسيت دروست»ياد داشته«نةتةوةيي ئةم 

  . پةسندكردين سيفةتة دزثوةكان نييه
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