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!كةسثيت مرؤضة،هةصوثسيت مرؤض    
 ئةجمةد شاكةيل

 10 تازة خؤي دةدات لة ، بؤ خؤي وآلتثكي گچكةية و دانيشتوواين بة هةموو ئثمةمانانيشةوة، بياين و پةنابةر و كؤچةرييشدسوث
. ةم جيهانةدا هةنبةو كةمييةي خؤيشيانةوة، گةلثكي بزثو و زيرةكن و لة هةموو كون و كةلةبةرثكي ئسوثدييةكان . ميليؤنثك
 و شارةزا و لثزاين ذاسيت و توانا.  زؤريان حةز بة كاركردنة و لة هةموو بوارثكي ژيانيشدا، خةصكي شارةزا و لثزانيان هةن،خةصكانثكن

 نهةزارا: بؤ منوونة. وگؤي لة سةر بكةنوودةدات، ئةوان دةتوانن دةيان كةس خذكةنةوة و دةمةتةقة و گفت كة ذ،هةر شتثكي. زيرةك
خةصكي شارةزا و لثزانيان هةن، كة لةمةذ چني، ئيسالم، ئثران، جوولةكة، بووديزم، ذؤژهةآلت، عةرةب، كؤمؤنيزم، شةذي چةكدار، 

سةدان ...شوثنةوارناسيي، سةگ، فذؤكة، سياسةت وئةفريقا، ئةمةريكاي خواروو، ژياين ژثر ئاو، لؤكة، پةتاتة، نةخؤشي ئةيدز، ئابووري، 
 و ن و وردة شيت ديكةيش دةزانن و دةتوثژنةوة و دةكؤصنةوة و شارةزايي و زانياري دةدةنةدةر و دةبةخشنةوةبواري ديكةي ژيا

، تةماشا دةكةيت، لثزاننيچة و بث بؤنة و بث بريكردنةوة و هةر لة هي، كة وة ئثمة و خةصكاين وآلتاين ئثمةذثك بة پثچةوانةي .دةفرؤشن
ش دةژةنثت و خؤي بة پسپؤر دةزانثت  ئاژةصيبةخثوكردينو  و پةز ةفة و ذواندين دار و دةوةنكابرا سياسةت دةكات، لث دةم لة فةلس

 و بة ، كةچي نوثنةرايةتيي نةتةوةيةك دةكات و سةركردةيةتيي گةلثكي پث دةسپثردرثت ساختةكارةيا قومارچي و كؤترباز و. لةو بوارةدا
 بووة، كةچي بة سةر تؤ و منةوة دةبثتة ذؤژنامةضان و باسي كوردايةتيي يا كاري پثشينةي سثخوذيي .نثوي وآلتثكةوة قسان دةكات

يا ساآلنثكي دوورودرثژ جاشايةيت كردووة، كةچي مؤريي نيشتمانپةروةريي بة دةستةوةية و ئةو خةصك پؤلثن دةكات و وآلتپارثز . دةكات
لة هةر وآلتثك . زؤر سةفةر دةكةن و دةچنة وآلتان، كة نةي نةتةوة و گةالو يةكثكن لةسوثدييةكان. و وآلتفرؤش لة يةكدي جودا دةكاتةوة

كارةساتثك بقةومثت، كة ئةمان لة مثدياكاين خؤياندا هةواصةكة پةخش دةكةنةوة، دةسبةجث باسي ئةوة دةكةن، كة ئايا سوثدي لةو 
يةكثك لةو  ؟....وثدن و تةمةنيان چةندة و و خةصكي كام باژثذي سچةنديان تثداچوون و چ كارة بوون لةو شوثنة! ذووداوةدا هةبووة يا نة

پتر لةبةر هةرزاين و .  توركياية،وآلتانةي، كة سوثدييان زؤرجاران، بؤ پشوو و بةسةربردين مؤصةيت ساآلنةيان، سةفةري بؤ دةكةن
خةصكي گةذةكةكةمان، باشتر واية بصثم دوو سث هاوثنثك بةري ئثستا، ژنثكي سوثدي ناسياو، يا . دةكةنة ئةوث، ذووخؤراكي خؤش و خؤر

 كاين، بؤ توركيا، بؤ ئةوة بوو،ي ئةو ژنة و هاوذثية سةفةر.بوولةگةص چةند كةسثكي ديكةدا، بؤ حةفتةيةك، سةفةرثكي توركياي كرد
 بةو يارييةوة ،سةعاتثكي ذؤژانة، چةند ئيد. دادةبةزثت و دةبثتة ميوان )ئةنتاليا( شاري لة هوتثلثكي مةزنيي. بكةن) گؤصف(لةوث ياريي 
ئةو تؤپةي، .  جثگةيةكي واي دةوثت،شكي گةورة و گةلثك بةرينة و گؤصفيئةو شوثنةي، كة ياريي تثدا دةكةن، گؤذةپانث. دةبةنة سةر

نا بةكار دةبرثت، بؤ ئةو ياريية، تؤپثكي ذةق و سفت و پتةوة و ئةگةر بة توندي لة كةللةي زةالم بدات، مةگةر خودا نةيكوژثت، دة
 هةموودةم پذ دةبثت لة كؤمةصثك كرثكار، كة خجصي كارن و بةو ناوةدا ، تثدا دةكةنياريي گؤصفي ئةوان، ، كة ئةو گؤذةپانةي. دةمرثت

 هوتثل و ئةوانة دةصثت، كة بةو شثوةية ياري ناكرثت و ذةنگة ئةو ي)خودان يا بةرپرس(رگثذانژنةي لةمةذ خؤيشمان، بة كا. دثن و دةچن
 كابراي بةرپرسي .ر كةللة و هةر بةشثكي ديكةي لةشي ئةو كارگةرانة بكةون و ئازاريان پث بگةيةنن و شتثكيان بة سةر بثتتؤپانة، بة
 توركيان و زؤرن و هةرچيشيان  شتانة خةصكي خؤرهةآليتئةو:  دةصثت، ذثك وةك ئةوةي باسي ئامثرثك، يا بذثك ئاژةص بكات،هوتثليش

 لة ذؤژةهةآليت ، ئةوانة فرةن و ئا: كابرا دةصث! مةبةستت ئةوةية، كة ئةوانة كوردن:  سوثدييش دةصثتژنةي!. بة سةر بثت، گرنگ نيية
هةرگيز نةمدةزاين تورك، هيندة : كة هاتةوة، گويت. تةوة سوثددث و ژنة حةفتةپشووةكةي لةوث بة سةر دةباتئيدي ! توركيا دةژين

 بةرپرسيش بثت و ش بثت و كورديدةكرث مرؤض .ة ژيانيشدا مب، ناة توركياتا لذةگةزپةرسنت، تا بة چاواين خؤم دمين و ئيدي 
لة چاو لة خةصكاين بياين بكةن و سةراين كورد،  با هةر هيچ نةبثت، !نةيش بنوثنثتلةو جؤرة هةصوثستة بوثراسةركردةيش بثت و 
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