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هَيرشي و دووأوويانة احل شةريف و كةيهان عةزيز بةشَيوةيةكي زؤر نزم ، تاهر سئةوة ضةندين جارة        
ئةوا جارَيكي تر، كةيهان لة ثةراوَيزي . ردووةبذابَيدةنطيم هةلَو منيش   من نووسيوةدذناأةوايان لة

وا يان ئةم جارةمن .  دذ من لة مالَثةأي كوردستانثؤست بآلوكردووةتةوةووتارةكةي و تاهري ووتارَيكي لة
 لة .لَيذو بَيفةأ و دوورن لة أاسيت أةسوارانةئةم شؤتؤمةيت ضؤن و بةبةلَطةوة ثيشاين دةدةم،  ناكةم 

لة ئاسيت أةخنةكامن لة هةمان شت دةكا  و تؤمةتبارم دةكائاسيت أةخنةكامن لة ئيسالم، وةك مةاليةك 
 .اين دذ بة ذنان لة رؤذئاواانةكتاو
) تةورات، ئةجنيل و قورئان( ئاينةكانهةلَويسيت كؤمونيسيت لةبارةي: من لَيكؤلَينةوةيةكم هةية بةناوي_ 

، بةزماين كوردي لةبارةي ئاينةكان هةلَويسيت كؤمونيستيية يةكةم، ئةمة و بةشانازييةوة دةلََيمدةربأيوة
ئةي خؤ -ساحل لةبةر نةزانييةكي تايبةتةوةتاهري بةآلم . ةَيبهثَيش من بةرهةمي تريش هيوادارم 

كاك سةالم نايةوَيت ئاين بةشَيوةيةكي طشيت أةت بكاتةوة، بةلَكو ئةو (: دةكائةم درؤية  -نةخوَينةوار نية
ئةو شَيوة مامةلَةكردنةوة أةخنةطرانةيةي ئةو لةطةل ئيسالمدا ..دةيةوَيت تةهنا ئايين ئيسالم أةت بكاتةوة

ين ئايلة خؤأا نيية ئةو بةأَيزة بة مناسةبة و َيب مناسةبة هَيرش دةكاتة سةر ...َيطاي طومان و ثرسيارةج
بؤضي وةك مةاليةك لة  دةكا؟هري لة بةرذةوةندي كَي ئةو درؤيانة ئايا تا. و زؤر بوختاين تر )...ئيسالم

ئةم . "سةالم بازرطاين دةكا"كةي ناوةئةوجا ناوي ووتارةٍرخنةكامن بَيزارة و تةنانةت طومانيشم يلَ دةكا 
شان اث. مةالية لة ثالَ ئةوةي دةنووسَي كاك سةالم يا ئةم بةأَيزة، بةئارةزووي خؤي سووكايةيت دةكا

، سةرمايةداري و ئاينةكاينشَيوةي بةرهةمهَيناين : دةشَيوَيَينمن  كةي بؤضوونةبؤضي تاهري: ثرسيار دةكةم
، فاتيمة،  خوشكة شةميازار تاوان لة ضةشين تاوانةكةي دذان و سةدان هةهةزاررؤذانة لةسةرتاسةري دنيا، 

 ئايا مةبةستم لة ئاينةكان تةهنا ئيسالمة؟ ؟ ؟ . جنامداراوة، بةبةرهةمدةهَيَينكةذالَ
دكتاتؤري، ثاشايةيت، (ضةوسانةوةي ذنان رةهةندَيكي جيهاين هةية و سةرماية و رذَيمة جياجياكاين_ 

 ، ضركة بة ضركةو لةناو هةموو كلتورةكاندايةوة ئاينةكانبةناوي و هتد...، ليربالَيفاشيسيت، دميوكرايت
، كاري ، رفاندن، سؤزاين، ثرؤنؤطرايف، سَيكسيزم و ئةثارتةهايدلةسةرتاثاي جيهان كوشنت، زةوتكردن

ئةم راستيية بؤم هةموو رؤذَيك . لة كرَيي ثياو بةبةرهةم دةهَيَين  و كرَيي كةمتركؤاليةيت ناو مالَ، بَيكاري
فينلةندييةك َيب يا فةنزيويل ،  تاوانبارةكان ئاسايشي دةربةندخيان َيب،جا . روونتر دةَيبزياتر روونتر و 

وي شةميا َيب يا هةر تاوانبار قوربانييةكة نائرياين، ئةلباين، روسي يا ياباين، ئةملاين يا فةرةنسي َيب؛ 
من دةمةوَي ئةم راستيية بة خوشك، هاورَي، هاوكار و ذنان . مةحكومةهةر تاوانةكة وربانييةكي تر، و ق

" ئازادي"بؤ من ئةوة طرنطة بةشداري بكةم لة لةطؤأناين وةمهي. بةطشيت و خوَينةري خؤشةويست بطةيةمن
 ئةمرؤ و سبةي تاقة ئةلَتةرناتيظ بؤ رزطاري ذنان كة خؤي لة كاين)اشةمي(و لةنَيو بؤ ذنان بؤرذواي 

   .ي ذناين كؤمونيست دةبيَين بةهَيز بكةمخةبايت بزووتنةوة

هةر لةم ثةيوةستةدا، لة خوَيندين ضةندين ووتار و لة طوَيطرتن لة ضةندين : (مةمن لة وتارةكةم نووسيو
ئَيمة ئابووري بازاأي ئازادمان : (يةكَييت و ثاريت و اليةين تريش، بةشانازييةوة دةلََينبةرثرسي 

 .)هةلَبذاردووة

 لة ئةم سيستَيمة. ةكَييت و ثارتيية كة سيستَيمي بازاأي ئازاديان هةلَبذاردووة بأياري يئةوة 
 تاوان لة دذي ذنان لةناونابات، بةثَيضةوانةوة درَيذةي ثَيدةداو هةموو رؤذَيك ثَيشككةوتووترين وآلتيدا،

ا يةكَيكة لة تاوانةكةي ئاسايش لة دةربةندخيان تةهن. سةدان خوشك و هاورَي وةك شَيما بةبةرهةمدةهَينن
 ئاخر بؤضي ئةم ....سةدان و هةزاران تاواين ئاشكرا و هنَيين كة رؤذانة لة كوردستان ئةجنامدةدرَي

ثَيدان  و شةرعييةتي دةربةندخيانئاسايشثياوةكاين بؤضوونة لةاليةن تاهريةوة بة ثاكانة بؤ يةكَييت و 
اكانة بؤ ؟ ئاخر كةي؟ بؤضي من ثةتةوة دزيو لة هةلَويست وةرطرتن؟ ئاخر من كةي خؤممناونووس دةكا



؟ لة كامة ووتار اين هةبوايةدتاوانبارةكاين ئاسايشي دةربةندخيان هبَينمةوة؟ نةدةبوو تايةر نةخَيت وَيذ
 هةسيت تايةري توأةكردووة، ضونكة، رؤذئاواي باوكساالربؤ هةلَويسيت وام هةبووة؟ ئاماذةكردين من 

، مايكل  لة سكةندالَةكةي مؤنيكا ثارَيزةري كلنتؤن وةكة واي لَيكردووةسوارئةم شؤأة وونييةت لةاليد
وضةندين سكةندالَي ثةرلةمةنتاري بةلذيكي و ثورتوطايل، نوَينةري سؤسيال دميوكراتةكان لة جاكسون، 

هةر . ة مةدةين و سكوالرةكاين رؤذئاوداوةآلتثياواين بازرطاين بة ذنان و ثؤرنرطرايف لة شاري برميةن و 
دوَيَين ثؤليس و كارمةندَيكي دةولَةت : بؤ خاتري ئةم ثارَيزةرة ئةم ضةند هةوالَة دلَتةزَينة دةنَيمة ثَيشضاوي 

ئةم دوو تاوانبارة بةشَيكن . لة هانؤظةر بة هؤي ثةخشكردين فيلمي ثؤرنؤطرايف لة ئينتةرنَيت دةستطريكران
لة ... ين كضَيك لةاليةن هاوسةرةكةي بآلوكرايةوةئةمأؤ هةوالَي كوشت. لة بازنةيةكي ثؤرنؤطرايف لة جيهان

بةآلم راستييةكةي ئةوةية كة لةم ....هامبؤرك كضَيكي ضواردةسالَي لة سةرئاودةسيت قوتاخبانة زةوتكرا
روودةدا و ) وتكردنمةبةستم كوشنت، رفاندن و زة(وةآلتانة هةموو رؤذَي بةسةدان تاواين دلَتةزَين

 كامن، منوونةهَينانة لةبارةي  سةير لةوةداية، تاهري. بآلوكردووةتةوةو هةوالَملةبارةيانةوة بةدةيان ووتار
بةأاستةخؤيي شةرعييةت دةدا بةو كردةوة دأندانةيةي : ( دةنووسَيرؤذئاواتاوان دذ بة ذنان لة لةبارةي 

لة كوردستان ئايا ضةوسانةوةي كرَيكاران ). ناوطةلَ برسييةكاين جةالل و لةبةرةي ئةنةكاندا دوطريسَيتةوة
ئايا كرَيكاران تةهنا لة كوردستان : بةشَيك نية لة ضةوسانةوةي كرَيكاراين جيهان؟ يا ثرسيارَيكي تر

سةرمايةداري و : نةخَير، دةَيب هةميشة ئةم راستيية بة كرَيكاران و ذناين ذَيردةست بطوترَي. دةضةوسَينةوة؟
جةنط لة دذي ذنان و كرَيكاران ئةجنام /ؤرباوكساالري بةشَيوةي جؤراوجؤر لةسةر ئاسيت جيهان تري

 من سيستَيم و ئةقلَ و كلتوري ضرا سوورةكاين دةولَةتة مةدةنييةت و سكوالرةكان و خأيف دةقة .دةدةن
ئاينيةكان  بؤ تاهري و ئةوانةي وةك تاهري بريدةكةنةوة، بةجَيدةهَيلَم و بانطةوازي شَيماكاين ئةمأؤ و 

 وبريي باوكساالري كة خؤي لة رابةريكردنيان ةطؤأناين سةرمايةداري و ئةقلَة لسبةي دةكةم بؤ بةشداري ل
                 . ةبايت كؤمونيزم خؤي دةبينَيتةوةبؤ خ

 بينووة ثروثاطةندة بؤ نووسيين فاشيستةكان بكا؟ سةيرتان لةم ماركسييةك يا ضةثَيكيكَي  -
ئةندام و بريمةندَيكي بؤضووين ة، يمةتبلئةوةندة  ، ئةوة كةيهان عةزيزة كةتثرسيارة نةية

هايدطر  : و دةنووسَيوةك هايدطر لة طؤظارَيكي فارسي وةرطرتووة وبة خةلَك ئاشنا دةكا فاشيست
بةناوي ئايندةي فةنتازياي  2003/2/3بأواتة وتارةكةي كةيهان لة كوردستاننَيت لة(.. ضاكي ثَيكاوة

 ). تريؤر
 ...ش ضاكي ثَيكاوةمنيش طةواهي ئةوة دةدةم كة ئةم بليمةتة

لة دوور يا لة نزيكةوة وةك ئةو تَينةطةيشتنَيك  طرفتَيك يا  هيض لة هيض و خؤأايي بةَيبكةيهان
تازة بؤ؟ ئَيستاش نازامن و . كابراية كة لة ذَير هةموو رةخنةيةكة، كةوتة تةقةكردين ضأوكانة

 أَيزوحورمةت دةينَ، ضركةيةكة لةو نامشةوَي بزامن، ضونكة خوارترين كةس لةالي من ئةو كةسةية 
ةلَطة دزَيوترين أةوشت، رةوشيت ثاشقولَداين َيب ب...لة هةمان ضركة لةثشتةوة خةجنةر دةوةشَيَين

 لة ضةندين ووتاردا كؤمةلََي بؤضووين بَيسةروبةري نووسي،كةيهان  .و رةق وقينةي أةشي َيب هؤية
  . ي ئاماذةيان ثَيبكةم بةداخةوة ئَيستا لةبةردةستم نني تا وةك خؤنةك أةخنة،
 ساحل شةريف نيية و هي تاهريبآلوكراوةتةوة ة و فايلة أةشة كة لة رؤذنامةي باسةأئةطةر ئة

؛ أَيك هةمان  ئةجنامدراوةلة دذي  سةحافانةيةئةوا تاوانَيكي بةناهةق بؤيان درووستكردووة، 
بةداخةوة تا لة  :يشدا دةلََيم ثَيش ضةند سالََيك و لة دوايتاواين رؤذنامةي هاوكاريية لة دذي من

سةححاف باشترين منوونةية بؤ كةس و . سةححافَيك رزطارمان دةَيب، سةححافَيكي تر سةرهةلَدةدا
  كة تاهري بة ثالَ مين داوة، فايلَيكي ناأةوايةةئةو هةموو درؤ و تؤمةت. اليةنَيك بوختان و درؤ بكا

  ئةم كابراية فايلي هةَيب؟ َيبو بؤم درووست نةكردووة، ئيتر بؤضي سةيرم يلَأةشة
 

 


