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فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.

2-ئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
3-كوردستان دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات، كە تایبەتن 
بەكورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان، لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە 

جیاوازەكان.
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لەگەڵ  باڵودەكاتەوە،  بیانییەكان  یان  كوردەكان،  نوسەرە  و  شاعیر  لەسەر  فایلێك  چەند  ژمارەیەكیشدا  هەر  لەگەڵ 
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5-فۆکەس: وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی جیهان 

دەکات.
6- فاکت: گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی. گرنگی دەدات بە وەرگێڕان و لێکۆڵینەوەی ئەو 

بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.
گەورەدا  کتێبێکی  زنجیرە  لە  و خۆی  ئایدیایە  دەزگای  نوێی  پڕۆژەیەکی  فەلسەفییەکان:  و  فکری  پڕۆژەی چەمکە   -7
دەبینێتەوە، هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک، هەموو الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و لە ڕەهەندە جیاوازەکانەوە 

پێناسەیەکی تێروتەسەلی لەسەر دەنووسرێت یان وەردەگێڕدرێت و ڕاڤە و شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
8- پڕۆژەی )100( نامیلكەی فەلسەفی: پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی )20( نامیلكە باڵودەكاتەوە 

)80( لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
9- پڕۆژەی )100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: )100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان و شارەزایانی 

جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین. گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات. 
10- پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی، فەلسەفی، فكری و بوارەكانی ترە، تا ئێستا نزیکەی )300( 

كتێب چاپكراوە.
11- پڕۆژەی )100( کتێبی ئەدەبی: پێکدێت لە 100 کتێب لەسەر 100 ئەدیب و نووسەری جیهانی. بۆ هەر یەکێکیان 
پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی ئەزموونی نووسینیان.
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سەروتار

داگیرگردنی بەشێكی گرنگ لە ڕۆژئاڤای كوردستان و دابڕكردنی ئەو ناوچە ستراتیژییە لە چوارچێوەی 
ئۆپەراســیۆنی "كانیی ئاشــتی" و "ســوپای محەمەد" و بە پشتبەســتن بە تیۆرەكانی غەزاكردن و جیهاد 
و كوشــتوبڕی كــوردان لــە الیەن ئەردۆگان و فاشــیزمی توركییەوە، هیــچ دەركەوتێكی نوێ نەبوو لە 
هەمبــەر ســوپای توركیــا و لەشكركێشــی و پاكتاوكردنــی نــەژادی و ســڕینەوەی مۆرك و شوناســی 
كــوردی، چونكــە فەرهەنگــی توركی لــە قەتڵوعامی ئەرمەنەوە تا ڕەشــەكوژیی كوردان لە دێرســیم و 

كۆبانێ و عەفرین، تا دەگات بە سەرێكانی، پڕیەتی لەم جەور و ستەمكارییانە.
بەاڵم ئەو ئۆپەراســیۆنە لە ئێســتادا كۆمەڵێك دەركەوت و پێشــهاتی گرنگی بۆ دۆزی كورد نوماكرد 
و كوردیش پێویســتە باشــتر لە جاران پیشەســازیی فیكری و سیاســی پێوە بكات، خاڵی ســتراتیژیی 
گرنگ بۆ كورد لەم پرۆسەیەدا، ئەوە بوو كە دیكتاتۆریەت و سیستمی فاشی و دڵرەقیی توركیای بەم 
مۆدێلە ئایینییەوە نیشانی ڕای گشتی و كۆمەڵگای ڕۆژئاڤایی دا، جارێكی تر كوردی وەك قوربانییەك 
خســتەوە نــاو مەحفەلــی دەولــی و ناوەنــد و بڕیارگــە جیهانییەكانی وەك كۆشــكی ســپی و كریملن و 
ئەلیزێ و شــەقامی میدیایی جیهانی، ئەم دیوە تراژیدییە و ئەم هاوســۆزی و پشــتیوانییە مەعنەوی و 
كۆدەنگییە بە چەندین ساڵ خەبات و قوربانیدان و هێزی میدیایی ئاسان نەبوو بێتە دی، پاشان كورد 
سەرباری ئەو دۆخە نالەبار و گوشارە عەسكەری و ڕەشەكوژییەی لە سەری بوو، نەك خۆی تەسلیم 
نەكرد و ئیرادەی نەشكا، دژی تاریكترین و ناشیرینترین ڕێكخراوی وەكو داعش و فاشیترین سوپای 
زەبەالحی ناوچەكە و جیهان، بەڵكو جەنگەكە سەرەڕای نابەرابەری، مۆتیڤی ئەوەی پێ بەخشی كە لە 
ڕێگەی دەزگا هەواڵگرییەكانییەوە شــوێنپێی ئەبوبەكر بەغدادی هەڵگرێت و بیكاتە ئامانج و بە ســزای 
بگەیەنێــت و توركیا توشــی ئیحراجییەكی گەورە بــكات كە بە تەواوی وەك بەڵگەی تێوەگالن و تاوان 
لەگەڵ داعش هاوتایان بكاتەوە لە داهاتووی نزیك لە دادگا نێودەوڵەتییەكان، ئەمە وەك هێز و ئیرادە 

ئاسۆ عەبدوللەتیف

توركیا و جەنگی ڕۆژئاڤا
ڕاكردنی پشیلە تا كایەنەكەیە
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و ســتراتیژی گەورە تەماشــا كرا، 
كــە لەنــاو قەڵەمــڕەوی توركیــادا 
ترســناكترین تیرۆریستی جیهانی 
دەستنیشــان بكــەن و بكــوژن و 
توركیاش بخەنە بەردەم مەحەكی 
لێپرســینەوە، كــە هــەم لــە الیــەن 
ئەمریكا و هەم لە الیەن كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتییەوە وەك دەســتكەوت 

بۆ كورد هەژماركرا.
مۆدێلــی ئاكەپــە ئێســتا ئیــدی لــە 
بــەرەو  ڕووداوانــە  ئــەم  دوای 
تەواوەتــی  شكســتی  و  داخــزان 
واتــە  مۆدێلــە  ئــەم  دەروات،  
خەریكــی  كــە  ســوڵتانیزمێك 
باڵوكردنــەوەی  و  فراوانخــوازی 
جیهانــی  ڕووی  بــە  باڵەكانیەتــی 
ئیســالمی و دەستبەســەرداگرتنی 
ئایدۆلۆژیــای دینی و بەكارهێنانی 
ئاین و مەزهەب و عەشیرەتەکانی 
بۆ پاراستنی شكۆ و تۆكمەكردنی 
پایەكانــی خەالفــەت، بــەاڵم دیارە 
ئــەم خەالفەتــە دەبێت بڕوخێت بە 
دەســتی كــورد و بــە پشــتیوانیی 
ســتراتیژیی هێزی كوردی، دیارە 
ئەمریكاش باش لەوە تێگەیشــتوە 
ڕاســتەوخۆ  خــۆی  ناخوازێــت  و 
بێتــە نــاو ئــەم جەنگــەوە، بۆیە تا 
ئەم ســاتەوەختە ناوەنــاوە هێزی 
خــۆی دەنێرێتــەوە بــۆ ڕۆژئاوای 
تەواوكردنــی  بــۆ  كوردســتان 

گەمەكە!

 لــە ڕابــردوودا ئەتاتــورك هەمان 

هەبــوو،  كەڵكەڵــەی  و  خــەون 
كۆمارێكــی  بــەرەو  كۆمارەكــەی 
بــە  و  بــرد  الئیــك  و  عەلمانــی 
تــەواوی ئایینی خســتە دەرەوەی 
مێــژوو، ڕەنگە ئێســتا ئــەردۆگان 
بیەوێــت ئــەو ئەركــە لــە ئەســتۆ 
بگرێت و بە مەبەســتی قایمكردنی 
دەســەاڵتەكەی، ئایینــی بەتەواوی 
بــە  توركیــای  پەیــژە،  كردۆتــە 
مۆدێلــی  نــاو  خســتۆتە  تــەواوی 
ڕۆژهەاڵتــەوە،  ســوننەگەرایی 
ئــەوەش بــە سپۆنســەری ئیخوان 
و  فەتــح  قەتــەر و  موســلیمین و 
بزووتنــەوەی حەمــاس و چەندین 
ڕێكخراوی سوننەگەرای جیهانی، 
بەاڵم نە كورد بەم شــااڵوە ڕازیی 
دەبێــت و نــە هاوكاریش دەبێت و 
نــە تەســلیمی ئەو فاكــت و واقیعە 
الیەكــی  لــە  دەبێــت،  دژوارەش 
خاوەنــی  كــە  ئــەردۆگان  تــرەوە 
مۆدێلێكــی جیــاوازە لە ڕۆژهەاڵت 
خەریكــی  ئیســالمی،  جیهانــی  و 
مۆنۆپۆڵكردنــی  و  فراوانخــوازی 
فیكری دینیی سوننی و ڕاكێشانی 
هەســت و ســۆزی دەوڵەتــە دینیە 
دژی  ناوچەكەشــە  الوازەكانــی 
عەرەبســتانی ســعودی و هەندێک 
بــە  ئەمــەش  دیكــە،  دەوڵەتــی 
پشــتیوانیی مەرجەعە شیعیەكانی 
خوازیــارن  ئەوانیــش  ناوچەكــە، 
گوتــاری ســوننی پــەرت و بێهێــز 
ســوننە،  مەرجەعیەتــی  و  بكــەن 
لــە دەســتی عــەرەب دەربهێنــن و 

بیدەنە دەستی سوڵتانێكی الواز و 
ئیمپراتۆریەتێكی تورك، كوردیش 
بەو حوكمەی لە ناو ئەم مەنزومە 
دینییەدایــە و كێشــەی ناســنامەی 
تەنهــا  كێشــەكەی  نییــە،  دینیــی 
نەژادییــە،  و  نەتەوەیــی  كێشــەی 
دەرفەتــە  لــەم  ســوود  دەبێــت 
وەربگرێــت و ڕێگــر بێــت لــەوەی 
ئەردۆگان یاری بەم كارتەشــەوە 

بكات.

سەرێكانی و گرێ سپی
و  ئەمریــکا  بزانیــن  ئــەوە  دەبــێ 
ئیدارەی ترەمپ، تا ئەم ساتەوەختە 
بــە شــوێن بۆنــی باروتــەوە نیین، 
ئەوەندەی بە شــوێن سەرچاوەی 
و  دەستیشــانکردن  و  داهات 
ڕەنگکردنــی جێپێــی بازرگانــی و 
سیاسەتی هەژموونگەرای خۆیانن 
بۆ جیهان و بەربەرەکانێی بلۆکی 
چین، ئەوەی لە باکووری ســوریا 
تــازە  دەدات،  ڕوو  ڕۆژئاڤــا  و 
شــرۆڤەی  و  سیاســەت  و  نییــە 
ئــەو ڕەوشــە بە تویــت و لێدوانی 
ناپێورێــت،  ئایدۆلــۆژی  و  ســادە 
دەوترێــت  پێــی  هەیــە  شــتێک 
لۆژیکی هێــز، کورد ئەو لۆژیکەی 
هێشــتا بــە دەســتەوەیە ئیــدی بۆ 
کامپی ڕووســیا بێــت یان ئەمریکا 
پێشهاتــە  ئــەم  دۆســتەکانی،  و 
تەکمیلــەی هاوکێشــەیەکی کۆنــی 
ئەمریــکا و تورکیــا و ڕووســیایە، 
ئەمریکا شەڕ بۆ تورکیا ناکات، بۆ 
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کوردیشی ناکات بەڵکو پیشەسازی 
بە شــەڕەوە دەکات، شەڕ دەخاتە 
دوای  تورکیــا،  دەرگای  بــەر 
ئــەوەی کــە دۆســتەکانی پرچەک 
کــرد "هەســەدە- یەپەگــە"، ئێ خۆ 
بــۆ پــۆز و گەشــت و ســەفا نییە، 
دروســت بۆ پیشەســازیی شەڕە، 
بۆیــە دەوڵەتانی میحوەری "ئێران 
و تورکیــا" بــە ســەرگەرمبوونیان 
بــە جەنگەوە الواز دەکات، تورکیا 
بــە تایبــەت دێنێتــە بــەر دەرگای 
جەنگێکــی ســەخت و دەشــزانێت 
پــێ  یەکالکــەرەوەی  جەنگــی 
ناکرێــت، بێالیەنیــی ئەمریــکا بــۆ 
شــەڕی ڕۆژئاڤا و دروســتکردنی 
ناوچەی ئارام، مانای جێهێشــتن 
قواڵییــە  لــەو  نییــە  پاشەکشــە  و 
ڕووســی  کوردییــە  ســتراتیژییە 
ســەرەتا  دەیەوێــت  ئەمریکییــە، 
تورکیــا وەک پۆلیــس ڕام بــکات، 
تەرە نەبێت، ڕۆڵی باشتر  ببینێت و 
خزمه ت به  ســتراتیژیه تی ئه مریكا 
بــکات و هیــچ نەبێــت لــە ئێســتادا 
سەرئێشە نەبێت بۆ کۆشکی سپی.
فەرهەنگی تورکی پڕە لە چیرۆکی 
ڕەشــەکوژی و تۆمــاری ڕەشــی 
فاشــیزم و دژە ئینســانی، ئەمریکا 
دەزانێت تورکیا فایلی لەمە ڕەشتر 
نابێــت بــە هۆی بــاری الســەنگی 
ئابووریی و لیرەکەیەوە، هەنگاوی 
گەورەشــی پــێ ناهاوێژرێت دژی 
ڕۆژئاڤا، تا ڕادەیەک دەستکراوەی 
کــردوە بــۆ دوو ســێ ئامانج نەک 

زیاتــر، بینیمــان ڕەشــەکوژیی لــە 
کۆبانــێ و عەفرین و ڕۆبۆســکێ، 
ســەپۆرتی  و  پشــتگیری  کــە 
ڕێکخراوەکانــی  و  نێودەوڵەتــی 
بــوو،  زیاتریــش  مــرۆڤ  مافــی 
بــوو،  بێدەنــگ  هەر  ئەمریــکا 
ئێســتاش بێدەنگیی لــێ دەکات بۆ 
کاتــی خــۆی، فرۆشــتن لە ئــارادا 
نییــە وەک هەندێ چاودێر باســی 
دەکــەن، جەنگێک گــەر ڕوو بدات 
هیــچ لــە ســودی ئەنکــەرە نابێت، 
ئــەردۆگان  دەزانێــت  ئەمریــکا 
وەک جــاران ســوڵتانی ڕەها نییــە 
گشــتی  ڕای  و  ئۆپۆزســیۆن  و 
پێنــادات  ڕێگــەی  ئابوورییــش  و 

جەنگی گەورە ئیدارە بدات.
تورکیــای ســەردەمی ئــەردۆگان، 
توندڕەویــی  مۆدێلــی  دەرکــەوت 
ئایینیی بێ فکرە، ئەمریکا ویســتی 
بیخاتــە ڕیــزی بــەرەی نوســرەو 
کردیشــی،  و  داعــش  و  شــام 
بــەس هێشــتا ماویەتــی، ئێســتا لە 
داعــش  ســوریا  زۆری  بەشــێکی 
و بــەرەی شــام لە بەرگــی تورک 
و تــورک لــە بەرگی داعشــدا هەر 
دووکیشــیان لەنــاو مەنزومەیەکی 
ئایینیی میتۆد فاشــیدا کار دەکەن، 
ئەمریکا ئەوەی دەوێت تا هێڵەکان 
بە باشــی بناسێتەوە، پێشتر دیدی 
زیندووکردنــەوەی  و  خورافــە 
الیــەن  لــە  ســوننی  خەالفەتێکــی 
کالســیکیی  دەوڵەتــی  هەندێــک 
ناوچەکەوە بۆ ئــەردۆگان قەڵغان 

بوو، ئێستا ئیتر ئەو قەڵغانە الواز 
ســعودیە  کێشــەکانی  دوای  بــوە 
و ئێــران و یەمــەن و تورکیــاش 
ترســی گۆڕینــی لێ نیشــتوە، ئەم 
ترســە تاکــە شــتێک بیڕەوێنێتەوە 
بــکات،  ڕازی  پــێ  شــەقامی  و 
مەسەلەی لەشکرکێشیی دەرەکییە 
پێــوە  شــانازیی  زۆر  تورکیــا  و 
دەکات، بــەاڵم ڕۆژاواش خاوەنــی 
پاروەکــە  و  دســپلینە  و  چــەک 
دەســتکراوەیی  و  نابێــت  ئاســان 
ئــەردۆگان لە کۆشــکی ســپییەوە 
پالنــی  نــوێ  لەشکرکێشــیی  بــۆ 
ئەمریکایــە بۆ جەنگــی دیکە، نەک 

بەدەستەوەدانی کانتۆنەکان!
و  ئەمریــکا  بــۆ  هێشــتا  تورکیــا 
ئەمریــکا  و  گرنگــە  ڕۆژئــاوا 
تورکیــا  تۆپــزی  بــە  نایەوێــت 
بتۆرێنــێ، بەڵکــو دەیەوێت تورکیا 
برســێتی  ســەرلێواری  بێنێتــە 
بــە جەنگــی ســوریا و ڕۆژئاڤــا، 
ماوەیــەک خەریکــی بــکات، ئینجا 
کوردیــش لــە ئەجێنــدای ئەمریــکا 
ئەوەندە فشــار نییــە و کۆنتراکتی 
نووسراوی نییە وا بزانین ئەمریکا 
ئــەم  چیتــر  گەورەکەیــە  باوکــە 
عاتیفەسازییە دەبێت کۆتایی بێت، 
کاتی ئەوەیە کورد چیتر چاوەڕوان 
نەمێنێتەوە و ئەوەندەش بە ســۆز 
و موغازەلــەوە سیاســەت نــەکات 
بێئومێــدی بچنێتەوە، کاتێک زانیی 
دەوڵەتێکــی گەورە لە هەڵوێســتی 
بــۆ  دەگۆڕێــت  پشــتگیریکارانەوە 
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سیاســەت  بێالیەنــی،  هەڵوێســتی 
بــۆ  نییــە  نــوێ  ئەمــە  وایــە خــۆ 
لــە  بێمروەتــی  چیرۆکــی  کــورد، 
بــۆ  درێژبۆتــەوە  دێرســیمەوە 
ئازاری حەفتاوچوار و داگیرکاری 
عەفریــن و کەرکووک و شــانزەی 
نەســرولاڵ  حەســەن  ئۆکتۆبــەر، 
وتەنــی ئەمریکاش جێــگای متمانە 
نییــە و دەبێ کوردیش چیتر وەک 
خۆی سیاســەت بکات و نمایشــی 

بازوی خۆی بکات

بە دیوی توركیادا
وەك  ئێســتادا  لــە  توركیــا 
ســوڵتانێكی نــوێ و سیســتمێكی 
دەزانێــت  تاكەكەســی،  كۆماریــی 
دۆخــە  ئــەم  بەرگــەی  ســەختە 
بگرێــت ئــەردۆگان هەرگیــز وەك 
كەمــال ئەتاتوركی پــێ ناكرێت لە 
تەنانــەت  ســەربازییەوە،  ڕووی 
قۆناغــی ئەتاتورك بــۆ كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتــی ئــەوكات شــتێكی تر 
بوو، كورد بە تەواوی دابەشكراو 
بــە  وابــوو،  كۆمۆنــە  بــوو، وەك 
تــەواوی لە مەنگەنەی ئیمپریالیزم 
و دەوڵەتانــی تــورك و فــارس و 
وانیــە.  ئێســتا  درابــوو،  عــەرەب 
"مســتەفا كەمال ئەتاتــورك" كاتی 
خۆی زیاتر لەناو قەیرانی سەخت 
و  هــات  ئــاژاوەدا  و  جەنــگ  و 
خۆی كــردە ســیمبولی توركەكان 
و تــا ئێســتاش تارماییەكانــی ئەم 
كاریزمایە ماون بەســەر زیهنیەت 

و بیركردنەوەی تاكی توركییەوە، 
هەمــان  دەیەوێــت  ئەردۆگانیــش 
ڕێــگا و ســەختی تاقــی بكاتــەوە، 
بەاڵم چانســی ڕەشــی ئــەردۆگان 
كەوتۆتــە  قۆناغەكــەی  ئەوەیــە 
گــەورەی  هۆشــیارییەكی  نــاو 
و  فەرهەنگــی  و  سیاســی 
وزیندووبوونەوەیەكی  بەرخودان 
گــەورەی ڕۆحــی كوردییــەوە بــە 
ڕێكخــراوە  گــەورەی  ســەپۆرتی 
گەورەكانــی جیهــان و دەوڵەتانی 
دیموكراســییەوە، ترەمــپ ڕاســتە 
بریــاری كشــانەوە دەدات، وەلــێ 
هەزاران ڕەخنە و ڕێگریی و ڕەنگە 
ئاستەنگی یاسایی نێودەوڵەتی بۆ 

دروست بێت لە داهاتوو.
ئــەردۆگان وەك ســەركردەیەكی 
خۆرهەاڵتی دەیەوێت ســوود لەم 
دەرفــەت و ئاژاوەیــە وەربگرێــت 
كەســایەتییەكی  نمایشــی  و 
موجاهیــد و ڕزگاركــەر و پاڵەوان 
بــۆ خــۆی بــكات و بــە تــەواوی 
ئەتاتــورك  ئەڵتەرناتیڤــی  وەك 
دەربكەوێــت و وێنــای ئەمریــكا و 
ئیســڕائیل وەك دوژمنــی ئیســالم 
و تورك بكێشــێت و خۆشی وەك 
پاڵەوانــی بەرگــری ئــەم شــانۆیە 
ڕۆژئاڤــا  بەشــێكی  بناســێنێت، 
شكســتی  تاوەكــو  بــكات  داگیــر 
ڕابــردووی  هەڵبژاردنەكانــی 
ئەنكــەرە و ئەســتەنبوڵی پــێ كاڵ 
بكاتەوە، بەاڵم وێنەكە بە جۆرێكی 
هەرگیــز  ڕاســتییەكەی  تــرە، 

نێوانــی ئەمریــكا و توركیــا خراپ 
نەبــوە، لــە هەندێ جێگاشــدا كاتی 
خۆی لــە ســووریا وەك "مەنبەج" 
ئۆپەراسیۆن و مانۆڕی هاوبەشی 
سوپای ئەمریكی و توركی هەبوو، 
ئەمریــكا  جدیــی  بــە  هــەر  بۆیــە 
دەزانێــت توركیــا تــا چ ڕادەیــەك 
دەشــزانێت  و  هەیــە  توانســتی 
ڕاكردنــی پشــیلە تــا كایەنەكەیە و 

بەس.


