
  شارستانييةيت زةوتكردن
  عةبدولَآل ئيرباهيمسةالم      

لةبةردةم دادطا كردووة و ت زةو قوتاخبانةلة سةرئاودةسيت)سالَة7(كيكيذؤلَةيةيةكيَك لنس، لة شاري كؤث        
) -ويَنةي خؤي و مندالَةكةي-سال16َ(دةثؤشيَ؛ لة شاري هيَرتسبيَرط، كيذيَك بةناوي جيَنيفةرخؤي أووخساري 

) سال44َ.ئةندةرياس ئيَس( كة تايبةتة بة كيذانالواندةلَيَ بةرثرسي خانةي 
زةوتيكردك وكؤرثة كيذؤلَةكةم، مندالَي 

لة هةوالَةكةدا نووسراوة كة لة . ئةوة
خانةي ناوبراودا، 
بةبةردةوام كيذان 

 ئةوي ؛ زةوتكراون
تر لةخؤأا، ثالَ 

سةرضاوي ( ،بة كيذيَك دةدا لة ئوبانةكةوة
اوديَري ئوبانةكة بةآلم كامرياي ض )سانسوركراوة

ثياويَك لة نزيك شاري ويَنةكةي دةطريَ، 
سالَة )78(ياويَكدا،ث)هاملن(كاسل، سؤزانييةك دةكوذيَ، لة شاري 

هاوسةرةكةي دةكوذيَ؛ لة شاري برمين، ثؤليسيَك، لة زينداين )غريةت(لةبةر
 )Wetzlar(لة؛ )14/5ي هةوالَةكان(ديثؤرتكردندا، ذنيَكي زينداين زةوتدةكا

سالَ بةزؤر زةوتكردووة؛ لة شاري طويَتنطن، 18ساآلنة، كضيَكي 30يَكي طةجن
سالَييةوة 21سالَي لةاليةن طةجنيَكي 37ذي نيوةأؤ، ذنيَكي ؤئةطةر ئازايةيت دوو كةس نةبواية، بة أ

لة شاري طويسترؤظدا، دوو كةس، ذنيَك ؛ )5.12(زةوتدةكرا
زةويت دةكا و لة بانزين دةأفيَنن، يةكيَكيان لةناو دارستانيَك 

ئةوة ضيية، كايتَ : (يةكيَك دةلَيَ  ...ثاشان بةجيَي دةهيَلَن
تاوانيَك دةكةين لةدذي ذنان لة كوردستان، تؤ ي ئيَمة باس

 تر ييا لة وةآلتيَكباسي تاوانكردن لةدذي ذنان لة ئةلَمانيا 
، )هةيةو تاوانبارةكان سزادةدريَندةكةي، لة ئةلَمانيا ياسا 

، ئؤروثا كوردستان كؤمةلَطةيةكي نةخؤشة(:ئةوي تر دةلَيَ
 يا اليةنيَك ك، كابراية...)!!شارستانييةت و مؤديَأنة

، وشةيةك لةبارةيانةوة نالَيَن، "مةدةين و سيكوالرانة"لةناوةأاسيت تاوان و ذيَردةستةيي ذنان دةذيَن، كةضي زؤر
وةالتانيتريش بةهةمان  و  لة باكوري طييتتةنانةت نيطةران دةبن، كايتَ يةكيَك بة بةلَطةوة ثيشانيدةدا، ضؤن

؛ أووةكةي تري انباران ئيمانداريَكي ئيسالمي بن لة دذي ذنان دةكريَ، بة يبَ ئةوةي تاوشيَوة، هةمان تاوان
 دا"و سيكوالرمتمدن " هةلَويستة، لةبةرةي تاواين باوكساالراينئةو طروث و كةسانةش بةو .باوكساالري ئيسالمن



ئةي تاوان و ئةقلَ و ( ئيسالميتةهنا دذايةيت تاواين باوكساالري  بةرطريان ليَدةكةن، بةكردةوةأاوةستاون و
ئايا ! ض يلَ بكةين؟)هتد.. مةسيحي، جوو، يةزيدي، كلداين، ئاسووري، كاكةيي، سويبهةلَويسيت باوكساالرانةي

 لة باوكساالري تيَأوانينانةو جؤرة ئةخاوةن ئايا ئةمانةش ئةقلَ و مةنتيقي دأندانةي باوكساالرانةيان نيية؟ 
هةنديَتريش لةبةر كالَفامي و نامؤييان لة بريوبؤضووين بزووتنةوةي كؤمونيسيت، هةموو تاواين تيَطةيشتوون؟ 

 ئةي ئةوانةي ناسيوناليست نني، ئةقلَ و تاوان و ."ناسيوناليزم"باوكساالري لة كوردستان دةخةنة ئةستؤي
      !نيية؟هةلَويسيت باوكساالرانةيان 

باآلدةست هيَشتا لة طشت بوارة كؤمةآليةيت، ئابوري كلتووري  نيية، ئةطةر بطوتريَ، هيَزو مةعريفةيزيادأةوي     
و سياسييةكاندا، لة ناو سنووري شيَوةي هزرو 
. سيستيَمي فرةأةنطي زةوتكردن دةخوليَتةوة

زةوتكردن حةقيقةيت ميَذوويي خاوةن 
  ئةطةر ئاماذة بؤ  . يهانةدةسةآلتدارةكاين ئيمأؤي ج

ئةم ناوةأؤكة بكةين، ئةوا خؤي بةم شيَوانة 
جةنط، داطريكردن، ثةيوةندي طأين و : دةردةخا

فرؤشنت، ئةشكةجنة، بيَكاري، بازرطاين بة ذنان و منداآلن، ثؤرنؤطؤايف، كؤشنت و زةوتكردين ذنان، ضةوسانةوةي 
  :بؤية. هتد...ردةستةكان، طيَربكيَي بازرطاينكريَكاران، داننةنان بة مايف طةالن و نةتةوة ذيَ

هةر ضؤن كيَشةي كريَكار جيهانيية، كيَشةي ذنانيش بةهان شيَوة، تةنانةت ضارةنووسيشيان بة يةكةوة 
 لةم خةباتة، بتواينَو أؤلَي أابةريان مةحالَة بزووتنةوةي كؤمونيسيت بةيبَ ذناين ذيَردةست . بةستراوةتةوة

، بةهةمان شيَوةش، ذنان مةحالَة لة ئةقلَ، ستركتور، دةسةآلت و وكساالر سةربكةويَر سةرمايةداري بابةسة
  . سةركةوتين خةبايت كؤمونيستةكانتاواين باوكساالري رزطاريان بيبَ، بةيبَ 

dwaroj@yahoo.de 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


