
 

 
 
 
 



 1

 بةسةرهايت ئةم ديدارة
  
 دمث باسي كثشةكاين باشووري كوردستان دةكةم، دةصثي پووشكةيةك كةوتؤتة كة

 حةوانةوةم لث هةصدةگرث و دوور نيية كوثريشم بكا، لثي ناگةذمث ،لثي دةگةذمث. چاومةوة
و دةسكاري دةكةم، كارثكي هثند هةستيارة پثي ناوثرم، نةبا زةرةر بة نةتةوةكةم و 

خؤ ئةوانةي لةو بةشةي كوردستاندا پووشكة لة . م بگا و دوايي پةشيمان مبوآلتةكة
!. ئةدي چارة؟. چاوان دةردثنن، بة بةر چاومانةوة هةزارانيان كوثر كردووة و باكيان نيية

پاشا : چارة هةر ئةوةية بة پرسوذا و بة وريايي خةريكي مب و وةك منداص بوثرم بصثم
 ياساي بةعس، لة سةر ژثنان شةش مانگ حوكمي دام، دادگاي هةولثر، بةپثي!. ذووتة

م، حوكمةكة بوو)شاب في مقتبل العمر( ساص، لةبةر ئةوةي52بةآلم منثكي ئةوسا 
ئةمة سووكايةتيية و بة مرؤض دةكرث و !. دةي نةفامة قةيدي ناكات!. جثبةجث نةكرا

وسةر، بةبث كثشة دوو مرؤضي بث ها!. مايف خؤمة الي پارثزةراين مايف مرؤض شكات بكةم
پثكهاتوون هاوسةر بن و خثزان پثك ثنن، دادگا و قازي چ دةخلثكيان بة سةريانةوة 

كةچي دادگاي هةولثر بؤ دزيين هةموو هةولثر و هةموو كوردستان، نةك كةس . هةية؟
ئاخر دادگا پشيت بة ياساي بةعس . حوكم نادا، بةصكو ئةوةي باسيشي بكا حوكمي دةدا

!. گاي حكوومةتةكةي سلثمانيش هةمان سةرچاوةي ياسايي هةيةداد!. بةستووة
لثبگةذمث چاكة يا بؤ چارةسةر باسي . ئةمةپووشكةيةكة و لة چاومداية و ئازارم دةدا

ي ئثمةي "دةبث"ي ئةوان "نابث. "نا، ئةوةي نابث لثي بدوثني، دةبث لثي بدوثني. بكةم؟
  .دةرةوةي بازنةي ئةوانة

شتث لة ناختدا تاآلن دةكرث و هةتا ماصي تاآلين نةدةيتةوة كة تؤ هايت تاآلنت كرد، 
كة دزييةكت كرد، شتثك لة ناختدا دةدزرث و هةتا . خاوةين، تاآلنكراوي ناخت نادرثتةوة
كة خيانةتثكت كرد، . ، دزراوةكةت نادرثتةوةدزراوةكة نةدةيتةوة خاوةين خؤي

راو و دزراوةي ناخت پذ ئيدي دةتةوث جثي ئةو تاآلنك. ئاسوودةييت لة دةست دةچث
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نة ناخت پذ دةبثتةوة، نة . بكةيتةوة و ئاسوودةيي بة دةست بثين، بث فايدةية
ئيدي لةگةص نائاسوودةييدا ذادثيت و تاآلين تر دةكةيت و دزيي تر . ئاسوودةيي دةبيين

دةكةيت و خيانةتيش وةك دةنكة تةزبثح بة دواي يةكدا دثن و لة خةرماين مرؤضايةيت و 
ئةوسا . اآلن دةكرث و لثي دةدزرث تا هيچت نامثنث لثت تاآلن بكرث و لثت بدزرثناخت ت

 كة بؤ ،دةبيتة بوونةوةرثكي نامرؤضي بث هةست يا سياسةمتةدارثكي لثهاتووي تةقصةباز
وةك ئةژدةهاك بة خوثن و خيانةت و دزي و تاآلن بةردةوامي و هيچ شتث ئؤف ناكةيت 

حةزكةي بةغدا پايتةخيت تاوانة و . دةيتبة بووين خؤت و دةسةآليت خؤت دة
حةزكةيت پايتةخيت زؤرداريية بةرانبةر كورد، حةزيش . حةزيشكةيت دايكي نيشتمانة

كةيت گةورةترين شاري كوردانة، با هةموو كوردةكاين بةغدا بؤياغچي و حةماص و 
دينارثك و بة دزيين  ئةم گؤذانة بة ذؤژثك و دووان دروست نابث. خزمةتكاري برايانيش بن

ذةنگة . ماوةيةكي زؤر و سةنگةرگؤذكثي زؤر و دةسبذيين زؤري دةوث. و دووان ناقةومث
لة ماوةي يةك سةدةدا هةر دةستةيةك مرؤضي وا لة كورددا يا لة هةر ميللةتثكي چل 

كة چةك . ية)زثذة(كة ئةي ذةقيب بة خةصك دةصثن، مةبةستيان : مليؤين تردا خبولقثن
ي دةكةنةوة تا شؤذشي پث بكةن، مةبةستيان ئةوةية لة ئةجنامدا لة بةغداوة دثنن و كؤ

 كة دةصثن كورد ذزگار دةكةين مةبةستيان پاراستين يةكايةيت. تةسليمي بةغداي بكةنةوة
) بژي برايةيت كورد و عارةب(كة دةشصثن. گريكةرةاخاكي عرياق و خزمةيت دةسةآليت د

دةپةذن بؤ اكة لة دژي بةغدا ذ. فورات بثدوور نيية مةبةستيان ذزگاركردين نثوان نيل و 
هةر !. كث دةزانث چي دةكةن؟. ئةوةيانة جثي خؤيان لة ناو بةغدا خؤيدا خؤش بكةن

سياسةتيش هةر الي ئثمةي !. ذةخنةيةكيش بگريت، پثت دةصثن كاكة ئةمة سياسةتة
  ...كورد ئاوها سووك و ذسوا كراوة و بؤتة جاسووسثيت و بةعسايةيت

دا ئةجنام دراوة، سةري بةالي )كةيلئةجمةد شا(دوو ساآلن لةگةص لة ر كة بةئةم ديدارة، 
بؤ من، پووشكة لة چاو دةردةهثنث و كارثكي هةستيار و . ئةو باسانةدا دةخورث

بؤية بة زةمحةت جثي . ئةم و ئةو ئازار دةدا و هاوار لةوي دي هةصدةستثنث: مةترسيدارة
ئاكؤ (دا، كة كاك )سةرخؤبوون(لة گؤضاري ئةم ديدارة، قةرار بوو . خؤي دةكاتةوة
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بؤ بةركوصيش، دوو بةشي . بآلو بكرثتةوة) يا سةرنووسةري بوو(سةرنووسةرثيت) حمةمةد
بةآلم ديارة هةر . ي بوثردا بآلو كرايةوة و سةدايةكي باشي هةبوو)ميديا(لة ذؤژنامةي 

كةوتة ر و ئةدةب، ئةگةر ئةهلي ذؤژنامة و جيهاين فك: كةسة و بة ياري خؤيدا هةصدةصث
سةر خةياصي كؤشك و تةالر ئيدي دةسيت لث بشؤ و اليةنة مةعنةوييةكة دؤذاو 

كة ذؤصي يةكةمايةتيت بة نووسني و جيهاين فكر و كوردايةيت و ذاستيش دا . دةردةچث
اليةين پارةت الواز دةبث و دةبث بة دواي خثرخوازثكدا بگةذثيت بةرهةمةكةت بآلو 

تث كةوتة خزمةيت دةسةآلت و پارةوة، فكر و ذؤشنبريي و زمان و كة هةموو ش. بكاتةوة
. و كةوتنة خزمةتيانةوة) دةسةآلت و پارة(هةصوثست و كوردايةتيش بوونة پةراوثزي

كةچي بؤ كةرةستةي تر پارة . ش چكي كرد)ميديا(و ) سةرخؤبوون(سةرچاوةي دارايي 
ي خؤي لة گؤذانكارييةكاين ئةو ذؤص) ميديا(لة كاتثكدا كة دةبوو ...الفاوة و بين نايث

 حيزبةكان ي)ايتزتعريب (دواييةدا ببينث و بةرانبةر الفاوي عرياقچثيت و خؤبةعارةبكردن
دةنگي هةبث، خنكثندرا و دةنگي كپ كرا تا زةرةري بؤ پةزي بةرژةوةندي و كوثركردن 

اآل شةوي سوور، مثزي چةوري تثر و حيسايب و. يش هةر دةرنةچوو)سةرخؤبوون. (نةبث
.  و كورسيداراندا لةوث بوةستثش لة ناو مةعشةري پارةخؤران)نايل(ي )جوعةل(و بةزمي 

  !.با ذةخنةگران هةر لة زگي خؤيان بدةن!. گؤضاري چي
واتة بث . بةدبةخيت لةوةداية كة نووسةري كورد كوردن و نووسينيش الي كورد نان نادا

 لث بكةنةوة ئةوة خثرثك بة پارةن و زؤرينةي هةرة زؤري پارةداريش دواشتث بريي
تؤ وةك دةزگاكاين . فكري كورد و بةرژةوةندي كورد و ئةدةيب كورد بگةيةنن

ذاگةياندين ئثستاي باشووري كوردستان خةريكي تةعرييب زايت بيت چ زؤرة پارة 
تةلةفؤن بؤ كةناصثكي تةلةضزيؤين كوردي بكة و داواي گؤراين سةعد : ئاسانة...زؤرة

بذيار بدة كة مةال مستةفا عرياقچثيت !. ئةبوعةزيز بكة، پارة دةبارث يخضيراحللي يا 
پارثزةراين : بةآلم كة هايت گوتت. كردووة نةك كوردايةيت، پارةت بة سةردا دةبارث

كوردستان دزي كوردستانن، نةك هةر پارةت نابث، ئةوةي هي خؤشيشتة وةك هةصم بة 
 ديدارةكةم داية گؤضارثكي كوردي، تا !.ئةمة قةدةرتة!...قوذت بةسةر.  دةچثئامساندا
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 و ستووينلةوث بآلو بكرثتةوة، بةآلم دواي چةند ذؤژثك بة هثندث خةيت سووري 
بةصث ذاستة . ئةم گوتارة توندة و هةسيت خةصكي زامدار دةكا: ئاسؤييةوة بؤم هاتةوة

 هةسيت خةصكي زامدار دةكا و پووشكة لة چاوان دةردثنث، بةآلم وةرة پثم بصث يةك
نووسةري كورد هةية، هةر لة مةسعود حمةمةدي بريمةندي گةورةي كوردةوة بگرة، كة 
هةر بة خةم كوشتيان، تا دةگاتة نووسةرثكي الو كة يةكةم بةييت بآلو دةكرثتةوة و لةو 

ئاخر ئةگةر باسي خوداش بة چاك يا . نثوانةشدا سةداين تر، هةموو كةسي لث ذازي بن؟
مةرجة و . چي بة مةسعود حمةمةد نةكرا؟.  لث ذازي نابنبة خراپ بكات، هةموو كةسي

ناوي يةك كةس بثنة . دةبث بؤچوونةكاين ئةجمةد شاكةيل هةموو كةسيان لث ذازي بن؟
ئةو كةسة سةر بةمال بث !. ة و نيوةي كوردم لث نةذةجنث)چاك(تا من بصثم كةسثكي 

. يش هةر واية)خراپ(بؤ . ئةوالم لث دةذةجنث و سةر بةوال بث ئةمالم لث دةذةجنث
ئةجمةد شاكةيل، ئةگةرچي مةرج نيية هةموو بؤچوونةكانيم لةم ديدارةدا بة دص بن يا 
ذةخنةم لثي نةبث، وةك مةرج نيية ئةو ئةم بؤچوونانةي مين بةدص بن، كارثكي واي 

ئةو، وةك باران گوثي نةداوةتة ئةوةي كث . كردووة، هةم ئةوال و هةم ئةمال لثي بذةجنثن
ماصي كث وثران دةكا و زةويوزاري كث پاراو ...كا و كث خةين دةكاتةذ دة
كةوتوونةتة بةرةي سثيةمةوة و نة ترسيان تثداية شاكةيل بؤچوونةكاين ئةجمةد ...دةكا

نة خاترگرتن نة تةماي پارة و پلة و پاية، بؤية تا ماوة هةر دةبث بة تةمابث بؤي چاپ 
 بة دواي ذاستيدا بگةذث و بة پارةي ش نيية)ميديا(خؤ قريسيايةكي وةك !. بكرث

  !...ذةخنةلثگرياو و سةرودصگرياو چاپي بكا
 كة دوژمناين لة سةر تثكشكاندن و ناوزذاندين دةژين و ،پياوثكي وةك مةال مستةفا

دؤستانيشي لة سةر پثداهةصداين، دؤستة سياسةتبازةكاين خؤي، بث وةفايانة، 
ةن باوكي نةتةوةيي كورد بووة و بة حةز ك: كردوويانةتة جؤكةري قوماري خؤيان

ئةمانةت ئاآلي كوردستاين لة قازي وةرگرتووة و داگريكةريش نةماوة بة دةسيت ئةو 
پياوةي نةخواردبث، حةزيش كةن عرياقچييةكي وا بووة عارةيب سوننةي تكرييت نةگاتث 
و هةرچي شؤذشثكي كردووة بؤ پاراستين يةكپارچةيي خاكي عرياقي بووة و قةت بؤ 
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گوناحة ئةو !. كورد و كوردستاين نةكردووة و مام هةژاريش چي گوتووة گاصتةي كردووة
  !. پياوة

كةس هةقي بةسةر كةسثكةوة نيية كة ئةمذؤ جامبازي دةكات و سبةي دةبثتة شؤفثر و 
ئةمة زةرةري بؤ كةس نيية و كةسيش ناوي . هثندة نابا دةبثتة تةذةفرؤش يا پؤستةچي

ةك دوثنث بة ناوي ذزگاركردين كوردةوة داويةتيية شاخ و لة بنةوة بةآلم كابراي. ناهثنث
بةعسي بووة، يا بة يارمةيت سوپاي عرياق چةكي گةياندؤتة شاخ تا دژي عرياق شؤذش 
بةرپا بكا يا ناردراوةتة سةركردايةيت ئةمال تا شةذي ناوخؤ خؤش بكا يا بةشداري 

لة ذاهي خودا ئةم و ئةوي بة ارة يا ذاستةوخؤي لة ئةنفالدا كردووة و ئةمذؤ دةسةآلتد
گرتن و كوشنت داوة و ئةمذؤ دةسةآليت هةية و گومان دةخاتة پاكبووين من و تؤ، وةك 
تةذةفرؤشةكة نيية و دةبث، ئةمذؤ بث يا سبةي، باس بكرث و هةق و حيسابثكي لةگةصدا 

 سةرةك يا كابرايةك كة دوثنث گوثبذي خةصك بووة و ئةمذؤ وةزيرة يا دوثنث. بكرثت
جاش بووة و ئةمذؤ موديرة، وةك كةسانث نيية بة دةم ترسي گرتن و كوشتنةوة لة 

هةموو !. سثبةري بةعسدا ژياون و كاري مةردانةي خؤيان ئةجنام داوة تا باس نةكرثن
ئثستاش .  لثيان بثدةنگ نيية شاكةيلكةس لةو بابةتة خةصكة بثدةنگ بن، ئةجمةد

ين خةصكي هةر بة دةست ئةوانةوةية و بة دةست گوثبذ دةزگاي چاپ و پارة و ژيان و نا
ئةوةي بآلويشي بكاتةوة، هيچي لث نةكةن ناين دةبذن و . و جاش و بةعسييةوةية

ئةجمةد شاكةيل، كة تةا وشة  بابايةكي وةك كةسيش نايةوث بؤ قسة و بؤچوونةكاين
  !.رچاوةيان هةيةنانبذين و گوثبذينيش يةك سة...سةيةيت، خؤي نانبذاو بكاةچةك و كةر

خوثنمانيان ) ةمرينئيا حةمرين يا (و ) كوردستان يا نةمان(و ) ئةي ذةقيب(تا دوثنث بة 
كارمان تث ) بالدي بالدي(ئةمذؤ هاواري دنيا بكةن . دةهثناية جؤش و لثمان دةكوژرا

ئثمة وةك ذووةك، كة ذواين و فثرة خؤر بووين !. ناكا و با هةر سري خبؤن و زوذنا بژةنن
دةبث لة بةعسيش خراپتر بثن و لة ذةگةوة ...يتر نازانني و ناتوانني گةشة نةكةينئ

تازة كةوتينة سةر سكةي ئةي ذةقيب و تا دةمانبةنةوة سةر خةيت !. هةصمانكثشن
كايت خؤي، خةيت . و عرووبة، چاويان سپي دةبث و پةذ بة كلكيانةوة نامثنث) بالدي(
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دةكرد كة مةال مستةفا خائينة و سةربةسةر جةاليل ناو پاريت خةصكيان بةوة گؤش 
ئثستا، سةركردةكاين يةكثيت نيشتماين كوردستان خؤشيان . كوردستاين داوةتة سثو

كةوص كةن ناتوانن باوةذ بة اليةنگراين خؤيان بثنن كة مةال مستةفا خائني نةبووة يا 
اقي و بيالدي عري(ئةي ذةقيبيش جثي بة . حةزي لة سثو نةكردووة تا كوردستاين پث بدا

ئةجمةد شاكةيل دژي دةستبذي و دووفاقانةيي و سةنگةرگؤذكث . پذ ناكرثتةوة) بيالدي
باسي هثندث شيت نةگوتراو دةكا بؤية بآلوكردنةوةي زةرةري هثندث پةزي . دةدوث
كةوتوون، جامباز و شؤفثر و شاكةيل  ئةجمةد خؤزگة ئةوانةي بةر ذةخنةي . يةتثدا

ايةن تا منيش گلةييم هةبواية و لة هؤصي بآلكردنةوةي تةذةفرؤش و پؤستةچي بو
بةآلم گؤذيين حيزب و شؤذش بة شةريكةيةكي پشكداري . ديدارةكةدا نةبووماية

ي چةند كةسثكي وةزارةت و پةرلةمان بؤ )شركة مساهمة محدودة(ريكراوادي
پارةپةيداكردن، بؤ بثدةنگي نابث و بثدةنگبوون كةلثن دةخاتة دصسؤزيي كوردي 

ئةجمةد بة (خنةي ذةخنةگراين كورد زةقترين شايةدي ذةوابووين ذة. صسؤزةوةد
 واتة (!!)شةوة لة حيزبةكان ئةوةية كة مةعاشي مانگانةي نوثنةراين ميللةت)شاكةيل

 دينار بوو و هةتا ماريرتي 15000 ساص بة الي كةمةوة 11ئةنداماين پةرلةمان بؤ ماوةي 
كردنةوة، بة خؤيان كةميان نةكردةوة و گوثيان لة ئةمةريكايي ئةو مةعاشةي لث كةم نة

لة كايت تةنگانةشدا ئةو مةعاشةيان هةر هةبوو و بة . پثشنيازي كةسيش نةگرت
ئةگةر مامؤستا "، يا "مامؤستا سةر بؤ مةعاش شؤذ ناكات: "مامؤستايانيشيان دةگوت

ساصةدا،  11لة ماوةي ئةو ". مان بگرن، بيست ساصيش خزمةتيان هةبث فةسص دةكرثن
مليؤن دينار پارةي لرف كردووة جگة لة بةخشيشي  2هةر ئةندامثكي پةرلةمان زياتر لة 

خانووبةرة و ئؤتؤمبيل، و جگة لة وةزيرةكان كة هةر نةسرييةيان چوار پثنج ئةوةندةية 
لةو ماوةيةدا (!!) كؤي داهايت نوثنةراين ميللةت. و ئةمةريكا هات لةوانيشي كةم كردةوة

جا ئةگةر نيوةي ئةوةيان وةرگرتبا، بة نيوةكةي دي چي بؤ . دينار زثترة مليؤن 400
كورد دةكرا و چةند شةقامي پث چاك دةكرايةوة و پةنا بؤ چةند ئاوارةي كةركووك و 
!. خانةقي دابني دةكرا و لة قوذاوي بين سآلوة و دةربةندي بازيان دةخةلةسان؟
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ةشار دةدةن چونكة كاسيب سةر كاسبكاراين كورد لة دةست پؤليس هةصدثن و خؤ ح
بةآلم لة گةذةكي لثپرسراواندا، سةر (!!) شؤستةكان دياردةيةكي ناشارستانيية

!. شؤستةكانيان كردؤتة باخچة و چيمةن و پةرژينيشيان بؤ كردوون، ناشارستاين نيية
لثقةوماواين كورد الي ئةمةريكاييةكان شكات لة لثپرسراواين كورد دةكةن و ئةوان 

كة هيچ لةو دياردةي ناذةزايي و شكاتكردنة .  دةپرسن و بة دةنگيانةوة دةچنشكاتيان
لةم بارودؤخةدا : ذةنگة هةبث بصث!. ، لةم ديدارةش تثناگةن و با هةر تثنةگةنتثنةگةن

پووشكةي ناو چاومان (ناوزذاندين حيزبةكان زةرةري بؤ كثشة نةتةوايةتييةكةمان هةية
بةآلم تؤ بصثي هيچ يا كةس هةبث ). ث كوثرمان دةكةندةردثنن و ئةگةر سةريان لث بشثو

كةس و اليةن هةية هثندةي ئةوان لة !. هثندةي حيزبةكامنان بؤ نةتةوةكةمان كثشة بث؟
كةس هثندةي ئةوان گاصتةي بةو هةموو . داخوازي نةتةوةيي كورد هاتبثتة خوارث؟

كورد بة اللووتةوة و كةس هثندةي بةرپرسةكاين . خوثنة دث كة لة بةر كورد ذؤيشتووة؟
بة دةم بالؤرةي برايةيت ئةنفالكراو و ئةنفالچييةكانةوة دةذوانثتة ئةو هةموو كةللةسةرة 

كةس هثندةي ئةوان لةو كچة كوردة . ئةنفالكراوانةي ئثستا لة گؤذ دةردةهثنرثن؟
 كةس.  بث خةم و بث باكة؟ئةنفالكراوانةي كة لة قاهرية بؤ برا عارةبةكامنان باي دةدةن

هثندةي ئةوان بة كاسبييةك، كة پثي دةگوترا شؤذش و حيزبايةيت و كوردايةيت و ئثستا 
نا، ..كةس هثندةي ئةوان. پثي دةگوترث حكوومةت و پةرلةماين ساوا دةوصةمةند بووة؟

بة نووسيين لةم بابةتة و ناذةزايي خةصكي كوردستان يا چاك دةبن يا ال ...كةس نيية
خانةيةكةوة كةس بةخيلييان پث نةبا و خؤزگةيان پث دةچن يا ئةوانيش دةكةونة 

  .نةخوازث
  

          
         حةكيم كاكةوةيس 

  وثد س2003 /29/6
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 صآلكة جةرجيس فةحتو) ي كورداذشة(يب ثد ئادةمسن لة كتضدةي: كاكةوةيس  

 و فانيلةيان بؤ ثپ كة كورد دةر،دا باسي ئةوة دةكاث جث لة س،كردوويةتيية عارةيب
 چئةمة . رسراوة حيزبييةكانيش كراوةپثاداريي لگئةوة بة ئا. شوشتووة و وشككردؤتةوة

  ؟ثةيةنگي دةچدياردةيةكة و 
ت آلهةذؤژ ديكةي گةالينتييةكان و وةك آلهةذؤژةلة گكة لة ثكورد يةك: ئةجمةد شاكةيل 

ويستووة و ميوان  هةميشة ميواين خؤش،"ميوان خؤشةويسيت خوداية"ي تيؤريي ثپو بة
 ،تييةكي ديكةآل وةك هةموو خؤرهة، كورديشيمرؤض. ةوة ميواين خودا بووةالي بة

ثت بؤي  خزمةيت ميواين بكات و ئةوةي لة توانستيدا بوويثكرئامادةبووة بة هةموو جؤ
تة ثيبذؤوةيةيان نث هةر بةو ش،كي ئاساييثكوردةصي كورد و ماثككارة جؤتگةن ذ.كردووة

رسة پاداريي بةرگ بة ئا، و فانيلةي بؤ شؤردراوةثپم كة دةرآل بة،"د ئادةمسنيضدةي"
كي ث ديارة ئةوة باس، لةوان بووة، يةكثككث ناو"ا قةرةداغيموستةف" كة ،حيزبييةكان

ئادةمسن و  زيكخستنةوة لةثنتر خؤپ بؤ ،ت ئةو كارةيانثبذةنگرسراوانة پثئةو ل. ديكةية
جاران هةسيت زؤر. مان دةزاننيمة هةمووثئ. تث كردب،كن وي خؤخؤشةويستكردن لة
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بةرانبةر  ،كثةلبةرپرسگن وةها  لة ك،كبووني سووذةپ تا ئةو،ايةيتچبةكةمزانني و هيخؤ
 هةبووة و ،ييةكاين ديكةشئةوروپا  هةموو ئادةمسنةكةصبة.  ئةو ئادةمسنةثنةك تةن
 كورد ،ييئةوروپاكي ث ئادةمسن،يژذثيس و قپي ثپر كة دة،موستةفا قةرةداغي. هةية
 خؤي ،تث يا بةندكراو شؤردب،پثشمةرگةة كوردي ذ بة كوي،"نةشؤرنگق"وتةين گ
 موستةفا ث تةن،وايةدامذلةو ب.  ئاسيت نؤكةري و كؤيلةيةيت بؤ ئادةمسن،تةةياندووةگ

 ،ت و بكاتثبد وةها سووك كر،داي كوردي لةبةردةم بياني،ش نةبووة و نييةيقةرةداغي
 ، و سياسةتكاراين كوردةوةبةرپرس ةنالي  لة،ذةوتاذثك وةها ،جاران ةلةكگكة صبة
 ت و دةستثنرثنراوة و دةنوثييان نووپائةوران و يريكاران و بيانيگبةر دانبةرا

 و موستةفا قةرةداغيانيشمان ذادةوةسنتون و ذاوةستاةتياندا  لة خزمگسينلةسةر
ذوونتر  ئثمة ئةگةر ئاوذثك لة ديرؤكي كورد بدةينةوة، .يز كةم نةبوونة و كةم ننيگهةر

. ةوثتدياردةي خؤبةكةمزانيي بةرپرس و سةردار و دةسةآلتداري كوردمان بؤ دةردةك
وةنةبث نيشانداين خؤبةكةمزانيي، تةنث بةرانبةر ئةوروپاييان بووبثت، بةصكة لةهةمبةر 

ئةگةر هانابردين . دةسةآلت و خةصكاين دةوروبةري وآلتةكةي خؤيشماندا بووة
 لةبةردةم ، بؤ لةشكري تورك، عةجةم يا عةرةب و پاذانةوةي،سةردارثكي كورد

ك پثكردين، دژي سةردارثكي ديكةي هاوزمان و  بؤ كؤمة،سةرداراين ئةو وآلتانةدا
 و خؤبةكةمزانييچ لة ذؤژگاري كؤندا و چ لةم سةردةمةدا، هاوذةگةزي خؤي، 

 ،كة قازي موحةممةد، تا مياندواوةخؤكردن نةبثت، دةبث چي ناو بنثني؟ سووكايةتيب
بةپريي سةرلةشكري ئثرانةوة دةچثت، ئةو لةشكرةي، كة هاتووة كؤمارةكةي 

بةخؤكردن نةبثت،  و سووكايةتيخؤبةكةمزانيينثت و بؤ خؤي دةستگري بكات، بذووخث
 و چةكدارةكانيان، لة بارزاين "ئيرباهيم ئةمحةد" و "جةالل تاصةباين"دةبث چي بثت؟ كة 

ةوة و دةپةذنهةصدثن و ذوودةكةنة ئثراين شا و بة سةردانةواندنةوة بة ژثر ئاآلي ئثراندا 
دةكةن بة پاشان دثنةوة بةغدا و دةست انةكاين هةمةدانث و دةبرثنة سةربازگة و ساواكخ

بةخؤكردن و ذاوة پثشمةرگة و خزمةيت حوكوومةيت عرياق و بةعس، سووكايةتي
 نةبثت، دةبث چي بثت؟ كة سةراين كورد، پاش ئةنفال و ژارباراين خؤبةكةمزانيي
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ادةمووسن و  ذ،"ةينسةددام حوس" و لةووس و ذوومةيت هةصةجبة، دةچنة بةغدا و دةم
 و لةگةصيدا دادةنيشن و "عةيل كيميايي"دةخةنة نثو دةسيت دةلسنةوة و دةست 

 نةبثت، دةبث بةخؤكردن و خؤبةكةمزانيييةتي، سووكا و وثنةي لةگةصدا دةگرنپثدةكةنن
مان هةرگيز لة ياد "جةالل تاصةباين"ئثمة هةموومان، ماچة مثژووييةكةي چي بثت؟ 

ذوومةيت سةددام حوسةينةوة و لثي نةدةبووة، دةي ئةوة ناچثت، كة چؤن نووسابووة 
 هةر ئةو ساصي چ نثوثكي لث بنرثت، ئةگةر سووكايةتيبةخؤكردن و خؤسووككردن نةبثت؟

ة و لة كاتثكدا، كة كؤمةصثك هونةرمةندي جيهاين و كورد لة شاري لةندةن 1991
 و كؤذةوةكةي كورد خذبووبوونةوة و كؤنسثرتثكيان ساز كردبوو  و گؤرانييان بؤ كورد

دةگوت و دةيانةويست ئازار و نةهامةتييةكاين كورد و تاوانةكاين ذثژميي بةعسي عرياق، 
كؤمةككردن بة كورد   بؤ،بة هةموو جيهان بگةيةنن و پثشان بدةن و پارةيةكي باش

 ان، لة بةغداوة، تثلةگرافي"مةسعوود بارزاين"خذكةنةوة، ذثك لةو شةوةدا و لةو كاتةدا، 
باشة دةكرث ئةمة، بثجگة لة ،  دةكات لثيان و دةستخؤشيدةشثنثتبؤ 

بة ، "الناعةبدوصآل ئوثج"، نثوثكي ديكةي لث بنرثت؟ بةكةمزانييسووكاتيبةخؤكردن و خؤ
هةزاران الوي كورد بة كوشت دةدات و دةبثتة هؤي وثرانبووين هةزاران نثوي شؤذشةوة، 

ئةگةر صةكاين توركيا و ميت دةبات،  كذنؤش بؤ ژةنةرايشئاوايي كوردستان و پاشان
كة يةكيةتيي نيشتمانيي  نةبثت، دةبث چي بثت؟ بةخؤكردن و خؤبةكةمزانييتيسووكاية

كوردستان، بة فةرمان و كؤمةك و چةكي حوكوومةيت عرياق و حيزيب بةعس، لة 
 كؤمةصثك حيزيب ،، هثرش دةكاتة سةر پثشمةرگةكاين و قذناقادا و لة پشتاشان1983

ت و دةستيان لث ناپارثزثت و تةنانةت ژنانيشيان اين و عرياقي و داياندةپصؤسثوردستك
  و سووكاتيبةخؤكردن نةبثت، دةبث چي بثت؟ كةوثرثت و دةيانكوژثت، خؤبةكةمزانييناب

لةگةص پاسدار و مانةندي وان، بة پثي خؤيان دةچن،  ،قامسلوو و شةرةفكةندي
يللةتثك دةكةن و تةنث دوژمنانيان، نةك دادةنيشن و باس لة چارةسةركردين كثشةي م

اليةين بةرانبةريان  و پاشان بة دةسيت  بة جث و كايت جضينةكانيان دةزانن،دؤستانيان
 تؤ بةراوردي  نةبثت، دةبث چي بثت؟سووكايةتيبةخؤكردن و خؤبةكةمزانيي، دةكوژرثن



 11

ن و بؤ هةصوثست و ذةوتاري سةراين ئثستاي كورد بكة، كة بة هةصةداوان و غاردا
بچووكترين شت، خؤ دةگةيةننة بةردةم دةسةآلتداراين حوكوومةتة داگريكةرةكاين 

جوامثرانةي مةال مستةفاي سةربةرزانة و وآلتةكةيان، لةگةص هةصوثست و ذةوتاري 
بة درثژايي ساآلين ةوة، كة ئيدي بةغداي بةجثهثشت و 1961هةر لة ساصي بارزانيدا، كة 

 وة ئاشتييةكةيشي لةگةص بةعسدا، هةرگيز ذووي نةكردةشؤذشي ئةيلوول و چوار ساصة
ئثستاش بؤ گاصتة خةصكي كورد،  . خؤيان دةهاتنة خزمةيت،بةغدا، بةصكو سةراين بةغدا

ةل و هةصپةهةصپ و دةمةقاصة و  پةلةپ باسي، و ذابواردن و نوكتةخاوي مثشكو زا
لة سةر كة ، نكة دة"ذةسووص مامةند" و "نةوشريوان مستةفا"، پاصبةيةكةوةناين

ديداري خزمةت و  يةكثك لة كؤشكةكاين سةددام حوسةين، بؤ گةيشنت بة ،پليكانةكاين
وةك منوونةي ، 1991لةگةص ذثژميي بةعسدا، ساصي  ،وي، لة كايت گفتوگؤياندا

 سةر بة اينةر كارمةند و هةصسووذثنكة. كردن و خؤبةكةمزانيي، دةگثذنةوةسووكاتيبةخؤ
 ، هةر بةشثكي كوردستان،لة كوردستاننةتةوةي سةردةست، حوكوومةيت نثوةنديي و 

انةكاين رسة خؤماصي و هاوزمپگةلثك زياتر لة كارگثذ و بةر دةكةن، يان كردووة و كاركار
، بةتايبةت ئةوانةي وا كاريان پثيان دةدرثت و خةصكي ئثمةخؤمان، گرنگييان پث 

 و فثرة بةرتيل و ةن پتر حةز بة نثزيكبوونةوة و خزمةتكردنيان دةكدةكةوثت،
انة دادةنرثت، هةرگيز بؤ ئةوانةي ي كة بؤ ئةو بياني،ذثزثك دةمچةوركردنيان دةكةن و 

 و سووكايةتيبةخؤكردن نةبثت، دةبث چي ، ئةگةر ئةوة خؤبةكةمزانييخؤمان دانانرثت
كة بةذثوةبةري فآلنة كارگثذيي، : "لة دؤسيت نثزيكي خؤمم ژنةفتووة گوتوويةيت. بثت؟

بؤي ، لة كارگثذييةكةيدا مة كارمةند بووم بؤ خؤمنكة وةزيري هةبوو و پلةي 
 و گثذاومةتةوة، كة خةصكانثك لة فآلنة شار، بثجگة لة پارة و دياري و بانگهثشنت

 چةندين كچ و خؤشك و ژين خؤيانيان بؤ هثناوة، تةنث بؤ ئةوانة،دةمشريينكردن و 
 ئةو خةلكانةي فآلنة شارة، خةصكة هةژار ديارة". وةي هةندثك كاريان بؤ ئةجنام بداتئة

جؤرة شوثنانة، ئاستانة و ئةو و نةدارةكة نةبوونة، چونكة ئةوان هةرگيز ناگةنة ئةو 
. بةصكة خةصكة دارا و پذكارةكان بوونة، كة هيچ شتثك لةو دنيايةدا تثريان ناكات
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ييةكان ئةوروپا ،مة هةموو دةزاننيثئ. ! سووكاتيبةخؤكردن و خؤبةكةمزانييةئةمانةش هةر
ة لة گجث كة لة نؤكةر و خزمةتكارةكانيان و ب، و ئةريستؤكراتةكانيانبؤرژواة لة گجثب

 ، داواي خزمةت دةكةن،ارسؤنةكانگ و رةگكار  كة لة،كانلةثخانة و هوتچثشتميواين 
 و ژنيان لة پياو. زانةكةي خؤيشيان ناكةنثكي ناو خث لة كةس،ك ئاوثتةنانةت داواي جام

 زؤر بواري  لةةرگئة. يز وةها داوايةك ناكةنگ هةر،يانصرد و منداثيان لة مژن ،نزارؤكيا
انةي ذؤژ ژياين لة بواري ، وةك هةية،تث نايةكساين هةب،ئةوروپا لة ،داژيانديكةي 
 ،كردنذ بازا،رتنگاذپاكژييسكدان و گ ،شؤردن جل و دةفر، نووسنت، خواردن،نثوماص
 ،زانيداث خژياين و وردةكاري ديكةي اري زارؤك، كاروبئامادةكردن قاوة،نانثشيول

ييةيت خؤي هةية و بةرپرس هةر كةسة و ئةركي خؤي هةية و ،يةكسانييةكي تةواو هةية
 ذاستةي پثوةر بة، ئيدي كةم و زؤر كةوتووة و مةرج نيية هةمووان، ئةجنام دةداتثككار
يي بة ئةوروپا يمرؤضةر گ ئة، ئةو كارانة ئةجنام بدةن، وةك يةكذثك ، و تةرازووقةيچيو 
 ،بابةتة نةبووة ت ئادةمسنيش لةوث دةزانثيةكي زؤريشيان وان و كذثژةكة ، يژ بثتةن

 ،خؤي  هةر بؤ، هةموو كارةكانةئةو ، توانسيت جووآلنةوةي هةبثت،ئةگةر بؤ خؤي
 داواكردين كؤمةك، تةنث ئةو .ك لةكةس ناكاتث كؤمةكهيچئةجنامي دةدات و داواي 

كة لة پشووخانة، يا ئارامگة و كةوتة و كةمئةندامانة دةيكةن، فرةپري و پةك
 بة كة شارةواين و كارگثذيي كؤمةآليةيت، ئةويش لةو كةسانةي،نةخؤشخانةي تايبةتدان، 

ين آل سا90 و 80ي پري .بؤ خزمةتكردن و كؤمةكپثكردنيان داياندةنثن مووچة و پارة،
ت ثةي دانيشتين نةبثگةر جگ ئة،تثدةبس يا شةمةندةفةر و كة سواري ئؤتؤبو،ييئةوروپا
ةكةي ثگ ج، ئامادة نني، كة دانيشتوون،ك لةو نةفةرانةيث يةكهيچ ،تثاوةستذوة پثو بة

 ،وژيا ثيي بة تةنئةوروپاردي ثةمپري و ژنةپرينة سةدان آل سا. كةنچؤصخؤياين بؤ 
تة ثو بكرك ئاذثچؤت و ثيان بثاي لگ ئةوةي كةس ئاث ب،متانةكاين خؤيانداپارو ئةثلةن

نةوة و ث سةردةن و"ةباذةش دةكةنة گقن"ن صثان دةيةرميانيگ بة دةردي ،دةميانةوة
 ،ژيايني وةهاي كردووةتة سةر ثككار ،دةژيدا ثييةك تئةوروپائةو تةنياييةي . دةمرن
ومان ئةوةش ثگ ب،ژياين تةنيايي بووةتة فةلسةفةي ،تثكدا تةنيا بث شتهةمووكة لة 
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سانس و ثنثذ كة لة ،ييئةوروپا يمرؤضخاين بريكردنةوةي پاش نيةيتچؤتةوة بؤ ذثةگدة
كة و تاك ئازادة و ث كة ئيدي تاك هةموو شت،تثرگة دةچاو سةر،سةرمايةدارييةوة

 ،ييةكئةوروپا وةك ، ئادةمسن.ةذثككردا و بري و ةي هةموو كارچاو سةر،ئازاديي تاك
تيي ذةوشوا و ذب و ي بريدصسؤژ بووة و دةشيا ي تاكايةتييةگسةر بةو فةرهةن

 ئةو ،دائةوروپاو ثلة ن) ييةكانئةوروپا(م ئةوان آل بة،ييانةي خؤي بووايةئةوروپا
ةم چواريةم و ثتاين جيهاين سآل لة و، و بةتايبةتئةوروپا ثيييةيان هةية و لة دةردصسؤژ

 ئةوان خؤيان ،ةتداصدةوثيت كوردي بآل و بةتايبةتيش لة و،تري دنياداالو نؤزدةيةم و ئةو
ئةوان بةرانبةر . ةورة دةزاننگ و صماقووپياوي و پسذدثناست و ذخا و دةمثة كوب
. مة بة نؤكةر دةزاننثئاغا و ئ هةميشة خؤ بة، يةمث جيهاين سگةالينمانان، مةوثئ

 ةنالي  لة، و فانيلةيپث شؤردين دةر،كردووةث ئةو هةستة ئاغايةتييةي واي ل،ئادةمسن
  .تث كردبپثةشكةيشي گ ت وثي ئاسايي بثككار پث ،كوردةوة

  
  
كدا ث لةكات،زار بووة و حةزي لة سةوزة بووةثئادةمسن لة مريشك و برنج ب: كاكةوةيس  
ؤيي لةم ذدةثينن ز واي ناب،ر دةبوونثؤشت شةوكوگوندنشيين كوردي ئةو دةمة بؤ گ

  ؟ثميواننةوازييةدا هةب
باش و بةتامة بؤ  خؤراكي خؤش و هةرچي حةز دةكات ،ي كوردثخانةخو: ئةجمةد شاكةيل
ةر گئة. تثتةوة و بؤ ميواين دادةنثرگي دةص لة دةمي خؤي و مندا،تثميوانةكةي دان

 لة ،ةذةوتارديارة ئةو .  خباتذثبة پثكات و ميواين ب قةرز بچثت ئامادةية ،تثبينةيش
خاسترين  . وةك عةرةب و تورك و فارس و ئةوانة هةية، ديكةي ناكورديشگةالينكن 
 ديارة برنج و ،دةمةي ئادةمسن شكيان بردووةي ئةوثخانةخو كورداين  كة،كيشثخؤراك

كي ثديارة برنج و شلةش خؤراك.  بووةثكي باش خؤراكومان ئةوةثگمريشك بووة و ب
 ،دابةتايبةت ئةو دةمانةؤشت و مريشك خواردنيش، گ.  كوردالييةكجار ئاسايية 

 ،ة هةموو كةس نةيتوانيوة، چونكوزةراين و ميواننةوازي بووةگنيشانةي بوون و خؤش
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شارةوة و  يا بؤ ميواين دانثت، ئةگةر خؤي نةخستبثتة ژثر گو،ئةو جؤرة خواردنة خبوات
. ندة باو نةبووةث ه، ئةودةمة، لة نثو كورددا،خواردنسةوزة.  نةكردبثتزؤري لة خؤ
 زارث بؤية لة برنج و مريشك ب، زؤر بووةيةتة و سةوزآلري زةثييش فئةوروپائادةمسين 

 كة لة ، ئادةمسنذةنگة ،تثؤيي كرابذدةث ز،نيية لة ميواننةوازي ئادةمسنداشمواپث ،بووة
ةتكراو پاكراوة و پثچكراوي پاكاو و ذري خواردين مريشكي بةستوو و سةربث ف،يت خؤيآلو

دةسيت خؤي   نة بة،كي زيندوويثيز مريشكگ بووة و هةركراو و ئامادةبرژاوو 
 ، ديوة  خؤماينالي ئةو مريشكانةي ،ةتةوةكوژراويةوة شيچاوبةر  بة نةتةوة وةكوشتوو
يسايي پو ثة باريكةكانيان دةنالقن دةكةن و ثو بةرددا تةرات دار وثي خؤيان بة نپثكة بة 

ةشيان سةر ثگدةدةن و خؤشترين ج قووتيةكوورمثدةخةن و دةخيؤن و هةموو 
. تةوةثيان هاتبثلزي ثة بذةنگئيدي ، يسةكاين ديكةيةپنة ث و شو)گوفةك(سركةوان
 ثوة و بثر بةيةك شة ه،نةوةي خؤراكةكان و دروستكردنيشيانبووةبارچةندة ذةنگ
مان لة بري يةك شت ئثمة دةبث .زاربووين ئادةمسن لةخؤراكةكانثتة هؤي بث بووب،انذؤگ

هةر ئةوروپاييةك سةرداين خؤرهةآليت، بة كوردستاين نةچثت، ئةويش ئةوةية؛ 
 ئةو كؤمةصگانةي ،اسي چاوتثري و كراوةيي و سةخاوةيتخؤيشمانةوة، كردبثت، ب

كردووة و كؤصثكيش دصخؤش و كةيفساز بووة بةوةي، كة هةميشة تثر بووة و خواين بؤ 
 و هةرگيزيش ةو چاوتثرييةي ذؤژهةآلت تثنةگةيشتووة، وةلث هةرگيز لذازثنراوةتةوة

 و هةر بؤ يي بكات بؤ خؤي كارثكي ئةوتؤ، ذؤژثك لة ذؤژان،نييةنةبووة و ئامادة 
تؤ تةماشاي ئةوروپاييةك، كةسثك .  دةستبةرداري چاوچنؤكيةيت خؤي ببثت،جارثكيش

كة دةچثتة وآلتاين ذؤژهةآلت، ئيدي لة   يا ئةمةريكا بكة،،لة خثصث سپيپثستاين ئةوروپا
 و هيندوستانكوردستان و عةرةبستان و توركستان و فارسستان و ئةفغانستان و 

ةوة بيگرة تا دةگاتة چني و مةنگؤلستان، ئيدي بؤ هةر مةبةستثك انپيسستپاكستان و 
 پاش ماوةيةكي كةم، دؤستايةتيي ،بچثت، لة پاص ئةجنامداين كارةكةي خؤيدا، دةبينيت

ماوةيةكي  لةگةص كؤمةصثك خةصكي ئةو وآلتانةدا پةيدا دةكات، هةر زؤر نابات و بة
 بانگهثشنت دةكرثت، باشترين خؤراكي يةكجار كةم، سةر بةم ماص و بةو ماصدا دةكات و
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 دةيان خثزاين ئةو وآلتانة ،دةرخوارد دةدرثت و ئةوپةذي ذثزي لثدةگريثت و تثكةآلوي
دةبثت، ئةمة بثجگة لةوةي، كة ئةوان، ئةوروپاييان بؤ خؤيان زيرةكن و لثيدةزانن، 

. دةگةيةنثت يش خةصكي ئةو وآلتانة و ئةو گةالنة،ميواننةوازي و چاوتثري و مرؤضدؤسيت
ئةگةر كابرايةكي مةنگؤيل يا عةرةب يا هيندي، ذؤژثك لة ذؤژان، ذثي بكةوثتة ئةم 

 لة ،ئةوروپاية، هةرگيز لة خةونيشدا وةها ذةوتار و پثشوازي و ميواننةوازييةك
 . لة وآلتةكةي ئةودا دةيبينثت، كة ئةوروپاييةك،ئةوروپاييةكةوة نابينثت، وةك ئةوةي

ناگةيةنثت و پرسياريشي لث ناكات، تةنانةت ة كةس هةر خؤيشي تثةر ئةوة، بةصكنةك ه
لة باسي خةصكانثكي زؤر  ،، زؤر لة مثژةشاعريثكي  عةرةب .ئةگةر لة برساندا بشمرثت

قوم إذا استنبح األضياف كلبهم   :": گوتوويةيت،سكة و بةرچاوتةنگداذةزيل و پي
 هثناية ميوانان سةگةكةياينخةصكثك ئةگةر : ، واتة" النار علىقالوا ألمهم بولي

 كة ئاگرةكة خامؤش ،بؤ ئةوةي.  بكة ميز بة سةر ئاگرةكةدا،وةذين، بة دايكيان دةصثن
ية، كة نةبووين ةكة)ئاگردان( وخامؤشبووين كوانوبوو، ئيدي دةبثتة تاريكة و  نيشانةي 

هةر  ،رةئةو شيع ،بذوا بكة . دةگةيةنثتسازكردن و ئةو شتانةخؤراكنةبووين ئاوةداين و 
ئةو ئةويش ئةوةية، ،  يةك جياوازييداتاكةدةصثي بة سةر سوثدييةكاندا گوتراوة، لةگةص 

شيعرة باس لة جضاكثكي ذةوةند و ذةمشاصنشني و دةشتةكي دةكات و سوثدي خاوةين 
  نان لة ماصي،سةگي دز، ئةوروپايي .شارستانييةتثكي ديكةن و فةرهةنگثكي تريان هةية

 ئةوةية، ئةو خؤراكةي دةخيوات، مفت بثت و وةن شت بة الي ئةوةگرنگتري و دةرناكات
 ناسك كةخمؤرة"ئةو ئةوروپايية  كرد، كة مفتيي خواردنةكةي مسؤگةر ،پارةي پث نةدات

و   تا دةترخثت و تا پثي بكرثت دةخوات)زؤرخؤر(ثكي تثذة، دةبثتة گورگ"و نازدارة
   . گزلبوون و ئةو اليةنانة ناكاتةوة لةشساغي و قةصةوبوون و ورهثندةش بري لة مةسةلةي
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وماين گ هةم ، هةم سووكايةيت بة ئادةمسن كردووة،بارزاين نةمر: كاكةوةيس 

ن لةو چؤ ،ث يةك كةسي تر نةبووة ئةوةي بةرانبةر كردبكةچي ،كردووةثيت لثجاسووس
  ةن؟گستةي بةرزاين دةثوصهة

 1964ي صثكي ساپ دةس، بارزايناليةتة چوو ئادةمسن كة ،ئةو دةمةي: ئةجمةد شاكةيل
 لة سةرةتاي ،ةباينص تاجةالل -ئيرباهيم ئةمحةدةدا دةستةي ص لةو سا،بووة
وتن بة گتيي و سةركردايةتيي بارزاين و كةوتبوونة قسةپار لة ،بوونجياكردنةوةياندا صما

 سةركردايةتيي يكي ديكةثوةندثقوتكردنةوةي ن) يصاذق سة،خةريكي(ي صبارزاين و خج
 ،تةوةث بدؤزذثيةكدةدا توولةيص هةو، بارزاين،هةر لةو سةردةمةشدا بوو. خؤيان بؤبوون 

اوا لةو دةمةدا ذؤژ ،اواذؤژتة ثةيةنگةلةكةي بگي خؤي و گ تا دةن،تةبةرثرگبؤوةي بي
 دةزاين و هةم "رؤ سيمةال"اوا بارزانييان بة ذؤژ ، لة بارزاين و كورد نةدةدايةوة،يذئاو

 و )اواذؤژ( دةستكردي خؤيان ، عارفحوكوومةيتش  بةعس و هةميحوكوومةيت
. اواذؤژك هاتبوو لة ةيديثومئثاوي و بذبارزاين تووشي هيواب. وابةستةي خؤيان بوون

 - دةستةي ئيرباهيم ئةمحةدالي اوايي و لةذؤژيي ئةوروپا وةك كابرايةكي ،ئادةمسنيش
الي بارزاين ، ر ئةو هؤيانة ديارة لة بة،اي بارزاينةگر هاتبوو بؤ با،ةبانييةوةص تاجةالل

. ي زانيبثتيشخؤشةويست نةبووة و بة چاوي گومانةوة لثي نؤذيوة و ذةنگة بة جاسووس
ادةيةش ذو تا ئةو  ةوي كردوذةوتاريدا لةگةصويست پثبارزاين وةك  لةگةص ئةوةشدا،

ةكانيش گثذ وةروماين لةگ ،بارزاين. ثكيشي بداتثپووص ، وةك دياري،ويستوويةيت
 زئادةمدانا "ي باس ،لةگةص ئادةمسندا چونكة ،ةيةننگ كة قسةكاين وةك خؤي نا،هةبووة
 بارزاين حةزي ،تث لةبةر ئةو هؤيانة بووب،ثومان هةر دةبثگب. دثنثتة گؤذث ،"مشيت
 كة هةميشة ، بووةگدةنا بارزاين بةوة بةناوبان. ت سووكايةيت بة ئادةمسن بكاتثكردب
  .رتووةگكي زؤري لة ميوان ثذثز
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 ثندث هاليان هةية و يآلي باپايةوپلة زؤرينةي كورد اليتناسةكان آلهةذؤژ: اكةوةيسك 
 ؟چنيتناسةكان آلهةذؤژوة ث ئالي ئةدي ،نثيش ناوزةد دةكر)ةسوارذشؤ(بة 

ك لة ذثةرةكة ئاوگ ،تناسان بكةينآلهةذؤژ باس لة  ئةوةيشپثمة ثئ: ئةجمةد شاكةيل
، دةكاتة ئةو توثژينةوة و تناسيآلهةذؤژ .ةبؤخؤي بدةينةو، وةك زانست تناسي،آلهةذؤژ

لثكؤصينةوة و خوثندنةوانةي، كة لة اليةن خةصكانثكي ذؤژاواييةوة، لةمةذ ذؤژهةآلتةوة و 
مثژوو، ئابووري، جوگرافيا، زمان، مرؤضناسيي، ئةدةب، : لة بوارگةلثكي جياوازدا، وةك

ذؤژهةآلتناسيي، دةسپثكي  .دراوة ئةجنام...و، شوثنةوارناسيي هونةر، ئايني، فةلسةفة
 . ةكاين زاييين1600 و 1500 دةگةذثتةوة بؤ ساآلين وةك كار و چاالكييةك،

ندنةوةيةكي ث دينت و خو،تةآلهةذؤژاوايانةي ذؤژندنةوةيةكي ث دينت و خو،ذؤژهةآلتناسيي
ز و ثويي هآلكةثز و تثلة ه  كة،انةي لووتبةرزانةيةنةژادپةرستيستانةي كؤصؤنيال

 ،تناسيآلهةذؤژ .ويسيت بة زانينةپثزيش هةميشة ث ه.تثرگة دةچاو سةرزانيارييةوة
اواي ذؤژ .اوايةذؤژيستاين كؤصؤنياليزم و دةستكردي كؤصؤنيالكة زادةي بريي ثزانست

تاين ديكة و كاري آلريكردين وگيت خؤي و داآل دةسةپةرةپثداين بؤ ،يزمكؤصؤنيال
كاين خؤي آل بؤ فرؤشتين كا،ثي نوذزاكردين باپةيدا سةرماية و پةرةپثداينسةربازي و 

 لة هةموو ،ويسيت بةوة بووةپث ،تآلهةذؤژ گةالينؤداين ذاندنةوة و شاذووتو بؤ 
 گةالينو ثت و لةنآلهةذؤژتاين آل لة و،ةوةژياني بوارثك  هةمووذةوة و لةمةذوويةك
 ،ؤ كاتةوة ك، و كات و هةموو وردةكارييةكةوةژمارة بة ، زانياري ورد و تةواو،تداآلهةذؤژ
 ، و دواتريشوةيةكةچوارچثوة خباتة ون بكات و هةر بابةتةثپؤل ، ئةو زانيارييانة،انپاش

ينةوة بكات و صكؤث و لتوثژينةوة ، ئةو زانيارييانةوة،و و لةبارةيثن  لة،يصوبة وردي و قو
 گةالينتان و آل كة لةبارةي و،ئةو زانستة.  بكاتذةوتار ،يةشپثاتة ئةجنام و بةو گب

 .تثو دةنر نا ثيان ليتناسآلهةذؤژوي ث ن،تثو دةكر وةواندا كرا وثت و لةنآلهةذؤژ
و خؤبةزلزانانةي كي فشةكةرانة ث لةبةرزييةوة سةيركردين نزميية و ديتن،تناسيآلهةذؤژ
ة و گشك و بريثو مثت لة نآلهةذؤژ .تآلهةذؤژة لة نؤذين سووك.تآلهةذؤژ بةرانبةر ،اوايةذؤژ
 ، ناسروشيت،دةرال ،ذةپزيذكة ص بة، ئةوي ديكةي دةرةكي نييةثنة ت،اواداذؤژايي گئا
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 اوا وذؤژتة لة آلهةذؤژكردنةوةي ثاوايشة و جوذؤژو ثي نالوازت و ث ش،ناتةواو
 بةسةر دوو جةمسةري ،ةضشينةوةي مرؤ بة.اواذؤژتة لة آلهةذؤژدوورخستنةوةي 

 بةسةر ،ةضةوةي مرؤ بةشين.ةنة يةكديگ نا،ي ئةوانةوةچاو يز لةگ كة هةر،بةيةكداژد
 بةو ديدة ، خوثندنةوةي ذؤژهةآلت.دا)تآلهةذؤژ(يو نؤكةري) اواذؤژ(ئاغايةيت 

ذؤژاواييةوة، كة ذؤژهةآلتناسان نواندوويانة و دةينوثنن و نوثنةرايةيت دةكةن و ئةو 
فةلسةفةييةكاين  تثزةا هاتوون، تا ذادةيةكي لةبةرچاو، سوود لة هزرانةي، كة لةو ديدةد

مانةوة و ژياين باشترين و سةركةوتن و كة جةخت لة سةر وةردةگرن،  "نيچچة"
 و فاشيزمةكاين هيتلةر نازيزمةكاين تثزة ، و تةنانةتبةهثزترين مرؤض دةكةنةوة

، جؤرة سرووشثكيان پث "نيچچة"ي، تثدا دةبثنرثنةوة، كة ئةوانيش، يشمؤسؤلين
ة و نةخؤش و سةقةت و هيتلةريش، پةككةوت. لثيةوة سوودمةند دةبن دةبةخشثت و 

بة ...خةصكاين ذةگةزي نائاري وقةرةج و كةمئةندام و هاوجنسبازان و جوولةكة و 
 و  هةموو ئةوانة لة نثو ببات،ةويستشي و دةياةصكانثكي ناتةواو و بثكةصك دادةنخ

 بؤ هةموو كارثكي باش و هةموو سةركةوتن ،ذةگةز، ئةويش ذةگةزي سپي، بكاتة پثوةر
 ، ئةگةر هاتبا و سةركةوتبا و بري و بؤچوونةكاين وي ببووايةنة،هيتلةر .و پثشكةوتنثك

ارةساتثك ذووي دةبوو چ كفةلسةفةي فةرمانذةوايي و دةسةآلت و قانووين ئةم جيهانة، 
ئةو تثزانةي هيتلةريش، دةكرثن هةر خبرثنة، ! بة كوث گةيشتبا ،دابا و مرؤضايةيت
: ، واتةكؤمةصگةوة ذةگةزييسپيياندين و تيزةكردين ذؤژاوايياندن چوارچثوةي پراك

بةذاستزانني و برةوپثدان و پةرةپثدان و پةخشكردين، بةها و ديد و باوةذ و نةريت و 
 لة ،هةرچةندة ئثستا .ذةگةزان، بة سةر ذةگةزةكاين ديكةي جيهانداسپيذةوتاري 

ؤلثنكردين ئةوروپا و ذؤژاوا، بة شةرمةوة باس لةو بؤچوون و تثزانةي ذةگةزپةرسيت و پ
دةكرثت و ئةو مثژوووةيش، كة وةها بؤچوونثكي بنگة و بنةماي ذةگةز، سةر مرؤض، لة 

تثدا سةردةست بووة، بة شةرمةوة دةخوثنرثتةوة و بؤي دةگةذدرثتةوة، لث لةگةص 
ئةوةشدا هثشتا، كةفوكوصي تةوژمةبريثكي لةو جؤرة، هةر بة تةواوةيت خامؤش 

وثي ئةوروپا و لة نثو ئةم دةستة و ئةو پارتيدا  لثرة و لة،نةبووةتةوة و جارنا



 19

 ئثستاكة ديرؤكي نازيزم و فاشيزم، بة ،ئةوروپا. سةرهةصدةدات و دةخرثتةوة بةرباس
پةصةيةكي تاريك، لة پثچاوپثچ و شيو و دؤصةكاين، هؤش و مثشكي خؤياندا دادةنثن و 

 گةزراو و ،هةردةم و بثپسانةوة، دةيانةوثت لة بريگةي خؤيان و خةصكي ديكةي
 ،سن و مرؤر بژاري كةن و هةردةم  ئةو سياسةتة چةوتة، بيسذنةوة و وةك ،يدةيستةمد

 بؤ ئةو ، بؤ ئةم و ئةو، لث هثشتا نووزةيةكي كزي نؤستاصژيايةك،خةريكي پاكانةشن
دةمة، لة پةناوة بةر گوث دةكةوثت و بة پثي باري بةرژةوةند و سياسةيت جيهاين و 

 ، بصندتر دثنة گوث و جارنا، و هةصويستةكان، ئةو نووزانةش جارناهةلومةرج و دةوروبةر
لة گةلثك لة باژثذةكاين ئةوروپادا، ئثستاش لة سةر بنةماي ئةو ديدانة، . كزكز دةبنةوة

 دا،گةذةك و كؤمةصگة مرؤضييةكانبة سةر خةصكي بياين و دةرةكي و ئةوي ديكة، 
شارة مةزنة نةهةنگ ئاساكاين  لة ،لة گةلثك. نيشتةجث دةكرثن و دةبةشرثنةوة

 هةصلووشيبا و جياوازييةكانيان ناوةكيةكييةكانيان ئةوروپادا، كة دةبوو، هةموو 
لة بياين و سةرذةش و ذةشپثست و زةردپثست تةنث بسذابايةوة، زؤر گةذةك هةن، 

گةذةكي وا دةبينيت، تةنث بؤين .  يةكثكي ديكةي تثدا دةبينييةوة،بة دةگمةن...و
. ةهارات و بيبةري لث دثت و مرؤض، كة تثي دةچثت، پثيواية لة هيندوستانةعةمبة و ب

گةذةكي وا هةية بةشثكي زؤرينةي خةصكةكةي، بة كراسي درثژ و دشداشة و سةر و 
 ذوومةيت داپؤشراوةوة پياسة دةكةن و مرؤض، كة بةو ناوةدا تثدةپةذثت، وا دةزانثت لة

، )Husby(يل وةك، هويسبويگةذةكگة. سوومال يا عةرةبستاين سعووديية
 سوثدةرتثلية ،)Fittja(فيتيا ،)Tensta(تثنستا ،)Rinkeby(ذينكةبوي

)Södertälje(و ذووسنگؤرد، لة باژثذي ستؤكهؤصم )Rosengård( لة باژثذي ،
ي سوثد، هةر دةصثي جيهانثكي نائةوروپايني و لة وآلتاين جيهاين )Malmö(ماملوث
 خوداين وآلتةكةن، لةو گةذةكانةدا هةست بة نامؤيي  و سوثدييان بؤ خؤيان، كةسثيةمن

زؤرينةي فآلنة گةذةك، توركة و ئةوي ديكة، . دةكةن و خةصك خثسةيان لث دةكةن
زرجاران، بة . سريانة و ئةوي ديكة، سؤماليية و ئةوي ديكة، فارسة و ئيدي بةو جؤرة
ةآليت وآلتةكة، خواست و ويسيت سياسةتكاران و نةخشةدانةراين، نثو كارگثذي و دةس
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ئةوةي، كة .  بةو شثوةية پيادة دةكرثت،ئةو سياسةيت جوثكردنةوة و نيشتةجثكردين
ديارة گثتتؤ، .  زياتر، نثوثكي ديكةي لثبنرثت )Ghetto(دةبينرثت، ناكرثت لة گثتتؤ

 لةو ، بؤ ئةوان بةكار براوة، لث ئةوذؤ، بؤ جوولةكة كراوة و وةك دةستةواژة،كايت خؤي
هةبووين وةها  .يانة زؤرن و مةرجيش نيية، دانيشتوواين جوولةكة بنجؤرة گثتتؤ

 وةها هزر و بؤچوونثك و ذةوتارثكي لةو جؤرة، من بؤ ،بريكردنةوةيةك و پيادةكردين
 هةر بة بةشثكي دانةبذاو و جيانةكراوةي، بال ئةو نثوةشي لة خؤ نةنابثت، ،خؤم

كة و لة زؤربةي ثاوا زانستذؤژ لة ،تناسيآلهةذؤژ. فةلسةفةي ذؤژهةآلتناسيي دادةنثم
بوارةدا   لةو، و زاناپرؤفثسسؤر و پسپؤرسةدان . تثنرثدةخواوادا ذؤژةكاين گزانست

ئةوةي  .نث لةو بوارةدا نووسراون و دةنووسر،ينةوةصكؤثز و لثن و بة سةدان تثوةدةردر
 ،دةروونناسي ،ناسيصن كؤمةچؤوةك . تناسآلهةذؤژتة ث دةب،ئةو كارة دةكات

ةر گتناسان ئةآلهةذؤژ.  هةيةشيتناسيآلهةذؤژ ، تةنانةت كةرناسي هةية،ناسينگةژي
 ئةوا ،تثبؤ مةسةلةي زانست و شارةزايي و ئةو جؤرة شتانة ب ،ي كارةكانيان10%
. اوايةذؤژةكاين بةرژةوةند بؤ مةسةلةي جاسووسي و خزمةت بة ،ي كارةكانيان90%
كن لة مةيداين ثةلگةسوارذ ئةوا شؤ،بنةسواريش ذشؤ) تناسانآلهةذؤژ(ةر ئةوانة گئة

 وةك هادي ،ين)الحرامي الغربي(اواي ذؤژ دزي ،داص يا لة باشترين حا،جاسووسيدا
  .نابوون ثوي لثن) هادي العلوي(لةويئةلعة
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 ،نچةوساوةت آلهةذؤژ ژينيان هةية و ذةهايي ئازادي ئةوروپاةژنن صث دة:كاكةوةيس 
تةك  ئةوةندة زؤرة لةئةوروپاشاردراوةي و و بةندكراو ت ث شژين ذادةي كةچي
 و ث غةريزة نةبدژي ذةهاي ئازادي صث؟ تؤ بث بؤ وابث دةب،ثتدا بةراورد ناكرآلهةذؤژ
 لة ژنكردين پياوزان و بةثكداين خث؟ ئةدي تذثؤگييان نةكاريگةروازي هؤرمؤن و ثش
يان ثر و مث كة ن،ياندارانةيةگة ةكاندا نيية؟ مرؤ لةو بابةتگكارلة بةرژةوةندي ةتدا ذبنة
  نيية؟) صمندا(داويستييةكاين بوون پث دژي جيابوونةوة ث كةواب،نبژثكةوة پث

ن و ثفصذ خؤش و دثوگرز و لةبةثندة سيحرامثئازادي وشةيةكي ه: ئةجمةد شاكةيل
 ذةها ئازادي .يشةصي بةرين و قووصث و تا بچوارچثوة كة نة سنووري ديارة و نة ،هاندةرة

ك بةري ث شتهيچ كة ئيدي ، ئازاديئةوپةذي دةكاتة ،يي ئازاديذةها. ةهايي نييةذاو ن
ينةوةي ذلكردن و سثشپث بةسةر مةرزي ئةوي ديكةدا و ،ت و دةكاتة بازدانثرگ ناپث

و ثوتين نگ لةسةر زار هةية و ث تةن،موايةپثك ثضپةي وةك ،يةتييةذةهائةو . ئةوي ديكة
 كار دةكاتة سةر ئازاديي ، كة ئيدي،يةداثك لةو ج هةموو ئازادييةچونكة ،بانةثكت

وةندي بة پثية و ) وجوودي( مةسةلةيةكي بووين ،ئازادي. تثذادةوةست ،كي ديكةثكةس
هاتنة (ني يكة زا ،وايةمپثمن . ةذةوش ،ةتةص حاييذةها ث وةل،ةوة هةيةضبووين مرؤ

ياري ذ بث بةب،)كوشنتخواكوشنت نةك خؤ(و كة مردين سروشيت ) دنياوة و لةدايكبوون
 دژي ث كةواتة بؤ دةب، بووين نيية،ذةها ئازادي ،تثكردين هةبپثپرس خؤي و ضمرؤ

 بةكار ض كة مرؤ،ةضبووين مرؤص و كامذةسنيةيشنت و گپثيةكي پلة ،ئازادي! تثغةريزة ب
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 ،مرؤض. ثاتگ دةي،ةيشنت و خؤبؤتةرخانكردنثگايي و تگ و ئاذةنج و شةكةيت و تةقةالو 
 مامةصة ، هةبثت و بؤي هةصكةوثت و بؤي بلوثت، زؤر بة باشي دةتوانثتئةگةر دةرفةيت

 بة ،شي دةكرثتي بذياري باش بدات و پث،هةموو مرؤضثك دةتوانثت. لةگةص ئازاديدا بكات
 ،ئازادي. بذيار بدات، ، نةك خؤكوشنت لث دةرچثت سروشيتمردينخؤيدا، سةر ژياين 

 ،كسيث س،ة ئازادي سياسيذةنگ ،ؤتةخثرگ دةضكي جياوازي بووين مرؤثةلگبوار
ترين گرنگ ،يك وردةئازادي تاكةكة ئابووري و هةند، ئاييين،ذادةربذينن و چووبريوبؤ
ئازادي . تثيان دةبص عةوداضت و مرؤثنثياندا دةنوث كة ئازادي خؤي ت،ك بنثةلگبوار
. اد بثت بؤ خؤي ئازكؤمةصگة: ، واتة ئازاد بن ئةوةية، تةواوي تاكةكاين كؤمةصگة،تةواو

. ، چوونيةكيي، وةكيةكيي، واتايةكي ضاالية و ناكاتة هيچئازادي بةبث يةكساين
 پثشثل ،، ئةوة دةگةيةنثت، كة ئازادي هيچ كةس، ئازادي كةسثكي ديكةشييةكساني

 تثدا يكة يةكسانيلة كؤمةصگةيةكي ئازاددا،  .نةكات و سنووري كةسثكي ديكة نةبةزثنثت
ئازاد نيية، ئةوا ئةو كؤمةصگةية  بةبث يةكساين،: ، واتةنةبثتبةرقةرارة، دةنا ئةگةر وا 

 يا موصكدار و ، موصكدار و خاوةين هثزي كاري كةسةكاين ديكة بثت،نابث هيچ تاكثك
 ،، پارة و كرثيكرثنب بثت، كة تثيدا خةصك ناچار خاوةين زةوي و عةردثك

ت بة خاوةن عةرد و  كرث،تؤ، كة  بؤ كةسثك كارت كرد،تؤكة  .ان بدةننثشتةجثبووني
ن و با سةد پةميا  بوو ،ت بة دةست كةسثكي ديكة نان،كة تؤخاوةن خانوو دا، 

زؤر بة هاساين گرثدراوي كةسانثكيت، كؤنتراكتيش لة نثواندا هةبن، تؤ ئازاد نيت،تؤ 
 بة ئةجنام ، نةخشةي خؤيان،لة چارةنووس و ذةوشي ژياين تؤدانانت ببذن و دةتوانن، 

 بژثو و ئابووري تؤ ،ئةوانن.  مةرجةكاين خؤيان بةسةر تؤدا بسةپثنن،ارنكبگةيةنن و دة
ئازادي دةكاتة ئةوةي، هةموو كةس كؤمةصگةيةكي يةكسان و ئازاددا، لة . دياري دةكةن

دةسةآليت تؤ بةسةر ژياين خؤتدا، بة دةست : دةسةآليت بةسةر خؤيدا هةبثت، واتة
لة كؤمةصگةيةكي . ران يا خةصكاين ديكةر، سياسةتكاخاوةن كا خؤت بثت، نةك بةدةست

 بة باشي كاري بث ذثبةر و سةركردة، دةتوانن بةمرؤض، خةصك،  ئازاد و يةكساندا،
يي هةيةيت و ئةوروپاةژن ثوترگ كة دة،يةيذةهاةو ئازاديية ئ. خؤيان ئةجنام بدةن
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 و لة ةيةكصگك و لة كؤمةثتآلئةوةي لة و. ييةذثژة مةسةلةيةكي ،يت نييةيتآلهةذؤژةژن
و ثةيةك و لة نصگك و لة كؤمةثتآلة لة وذةنگ ،تثكدا بة ئازادي دادةنرثكصة خةصو كؤمةثن

ةوانةي پثچكة بة صبة ،تث نةك هةر بة ئازادي دانةنر،كي ديكةداثكصة خةصكؤمة
 .تث سةركوتكردنيش دابنر و دامركاندنةوة،اندنچةپ ،چةوساندنةوةبة  ،ئازاديشةوة

ان جضاكة ئةوروپاييةكان و جضاكگةيل لةمةذ خؤمان، داخراوي جياوازييةكي هةرةگرنگي نثو
لة ئةوروپا هةموو اليةنةكاين . كؤمةصگةكاين ئثمة و كراوةيي كؤمةصگة ئةوروپاييةكانة

ژيان، لة زانست و فةلسةفةوة بيگرة، تا دةگاتة وردة باسة زؤر تايبةتييةكانيش، تا 
صثم هةموو خةصك، دةتوانن پثيان ذادةيةكي زؤر، كراوةن و زؤرينةي خةصك، ئةگةر نة
مثديا، لة ئةوروپا، ذؤصثكي گرنگ و . بزانن و ئاگادار بن لثيان و سووديشيان لث وةرگرن

مةزن و لةبةرچاو، لة هةصماصيين هةموو شاراوة و الداين هةموو پةردةداخراوةكاندا 
انن، بة باسةكان، زؤر كراوانة، دةخاتة نثو خةصك و جضاكةوة و خةصك دةتودةبينثت و 

جؤر و شثوازي جياواز، ئةگةر بؤ خؤيان خبوازن، ديد و ذاي خؤيان، لةمةذ هةموو 
بؤ مرؤضثكي سوثدي و پثمواية ئةوروپاييش بة گشيت هةر وان، . مةسةلةيةكةوة، بدةرثنن

ئةوةي نابثت بدركثنرثت و خبرثتة بةر باس و پرسياري لة بارةوة بكرثت، دوو شنت، كة 
ريؤزن و يةكجار تايبةتن و مرؤض بة تةنث، وةك ثين و ذازثكي دص، لة كن ئةوروپاييان پ

مووچةي مانگانة يا داهايت ئابووري مرؤضة، كة : يةكةميان: بؤ خؤي دةياثصثتةوة
لة هةصبژاردندا، دةنگ بؤ چ پارتييةك : دووةميان. چةندي پارة هةية و چةند وةردةگرثت

نث بؤ خؤيان هةصگرن و تةنانةت لة ژن و ئةوروپايي دةتوانن ئةو دوو باسة تة. دةدات
 ،ساندن و شكاندين كؤت و زجنريةكان نييةپ ث تةن،ئازادي.   مثردي خؤيانيشي ضةشثرن

بةندبوون بة پث و هةصبژاردنيي بةرپرس ،ييةبةرپرس ،ي يةكةمپلةكة بة صبة
و و بارهثنان  بة مةشق ،ويسيتپثي هاسان نيية و ثكر ئةوةش كا،ئةجنامةكانييةوة

ئازادي هةرگيز نابثتة ئازادييةكي ذاستةقينة، ئةگةر بةشثك لة  .وابووين دةروونييةذب
كة هةژاري لة . توانن سوود لةو ئازاديية ببينن هثندة هةژار و الواز بن، كة نة،خةصك

ما من نعمة :"ئيمام عةيل دةصثت. بوو، دةكاتة ئةوةي يةكساين و داد نييةهةگؤذثدا 
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لة پةناي هةموو دةستذيشتوويي و دارايي و :، واتة"ضاعموفورة إال وبجانبها حق م
هةرگيز نابثتة يةكسانييةكي يةكسانييش . خؤشگوزةرانييةكدا، مافثكي بزركراو هةية

. كي ديكةوة، فةرمانذةوايي بكرثن لة اليةن بةشث،ذاستةقينة، ئةگةر بةشثك لة خةصك
 كة فرةجاران لة زاري قسة و باس، لة مةذ دميوكرايت و يةكساين و ئازادي،: كةواتة

 هيچي تر،ثن، لة بانگاشة و قسةيةكي قؤذ زثدةسةآلتداران و سةرمايةدارانةوة دةبيسر
، لة ذثگةي كؤنترؤصكردين سةرمايةداران: ، واتةمةزنةكان كؤمپانياكة . ديكة نني

بةرهةمةوة، كؤنترؤصي تةواوي ذؤژنامة و دةسگاكاين ديكةي ذادةربذين   و  ذاگةياندن و 
ژياين هةمووكةس  كؤنترؤصي  بةو جؤرة،ئةواندةكاتة ئةوةي، كة اگةندة بكةن، پروپ

 .و چاودثر دةبينن) Big Brother( براگةورةاسةوان و پ پؤليس و ئةوان ذؤصي. دةكةن
. ةكةيدا باسي دةكات"1984" لة ذؤماين" جؤرج ئؤروثص"ئةوان ذثك ئةو منوونةيةن، كة 

 تاكي . ئازادترة،تداآلهةذؤژ تاك لة صةگبةراورد لةبة  ،ئةوروپا  لة،ةوةيثم و رثبة نتاك، 
يت آلهةذؤژ تاكي هةصبژاردين لة دةرفةت و بواري ،هةصبژاردينيي دةرفةت و بواري ئةوروپا

 ، دةكةم يا ناكةمثژث بتث بتوان،ش لةوةدايةيمرؤض هةصبژارديندةرفةت و بواري . ةترثز
 و هةصبژاردن ،سيت كردن و نةكردنةييش ئةو توانچةند هةر،رمثژنابصرم يا هةثژدةبصهة
يش چةندةيت بةرزترة و هةريمرؤضي پلة ئةوا ، زياديدا شكايةوةالي  بة،اردنةيژنةبصهة

كة باس .  دةداتة كةمي و نزمي،ةكةيةتييمرؤضي پلة ، كةميدا شكايةوةالي بة،توانستةكة
 هةصبژاردينة ة لةوةي لگجث ب ئةوةية، مرؤضي ئةوروپايي، مةبةستم، دةكةمهةصبژاردنلة 

 ژيانة هةستييةكاين ةنالييت خؤيةوة هةية و هةموو ثوةندي بةكةسپث كة ،كثهةموو شت
 هةصبژاردين لة ،دا ئازادة) ... وندنث خو، كار،كسث س،ژيانةي ثگ ج،پؤشاك ،خؤراك(

 . ئازادة،ن و سياسةت و تةنانةت ئايينيشداچوو و بريوبؤژنرد و ثدؤست و برادةر و م
ة لة چةند هةر، باوك و دايك و ناوهةصبژاردين ،تثدوو شتدا ئازاد نةب لة ثة تةنذةنگ

 .تذثؤگناوةكةيشي ب، تثةر بيةوگئةت، ث ئيدي دةتوان،ايارداندذتةمةين فامكردن و ب
 نيية و ساآلنة چةندين وروپاييدا، چ گريوگرفتثكي لةپثشئايينگؤذينيش، لة جضاكي ئة

 دةگؤذن و دةبنة، موسوصمان، بوودايي يا كةسي سةر بة ئاييين عيسايي، ئاييين خؤيان
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 لة ،ةي باس نيية و تابووةثگتدا جآلهةذؤژكاين ةصگ كة لة كؤمة،كسثس... وهيندؤسي
كي لةسةر ثر جؤرة سانسؤهيچانةية و ذؤژكي يةكجار ئاسايي و مةسةلةيةكي ث باسئةوروپا
 ئةو پايةيةي ديارة زؤر لةمثژيش نيية، ئازادي سثكس، لة ئةوروپا، گةيشتووةتة .نيية

ئثستاي و  هةروايش بة سانايي و بث باج نةبووة، چونكة بنةما و بةراييةكاين ئةم 
زاصبووين گثذدرثتةوة بؤ تةوژمي چةپايةيت و ئازاديية سثكسييةي ئةوروپا، دةكرثت ب

ةكان و شؤذشي سثكس، كة 1960ساآلين كؤتايي چةمكة شؤذشگثذي و يةكسانييةكاين 
 و بةرةبةرة و بة جؤرثك لة جؤرةكان، كاريگةريي كردة ةنييةوةئيدي هةموو ئةوروپاي ت

كهاتين پثكة بة  ،ئةو جؤرةي، كسثس. سةر، كؤمةصكة دوور و نائةوروپايي و داخراوةكان
 لة ،ةر ئةو دوو كةسةگ ئة، جؤري ديكةشي هةيةچونكة ،تثدةدر دوو كةس ئةجنام

ةر ناتةواوي گ مة،تثرگناثيان لذثگةك ثزث ههيچ ئيدي ، بؤ خؤيان قايل بن،ئةوروپا
يت آلهةذؤژبةتايبةت تدا، آلهةذؤژم لة آل بة،نةتوانيين ئةجنامداين كارةكةلةش و فيزيكي و 
 دةنا ،وة و بةدزييةوةپةردة يتشپةر لة گ مة،ةك سةختةذادةي تا ثككار وةها ي،ئيسالم
لة  ، زيناية ئةوكةچي. تث دادةنر"زينا" بة چونكة ،جاران كوشنت و بةردباراين لةسةرةزؤر
 بةسةر لةشي ،ياردانذت و بآلكس و دةسةث ئازادي سصةگ يةكسانة لة،ييئةوروپاةژن كن
 ،تثبث كة بؤخؤي حةزي ل،كداثزةالمهةر ) صةگلة(ت وةل ث دةتوان،ييئةوروپاةژن .خؤدا
ش پث ،تث دةتوان،ييئةوروپاةژن .تث ئةوة هةر ناكر،تداآلهةذؤژ لة ث ل،تثكسثت و بسثبنو

 ةر شووش بكات،گئة،  شوو دةكات، تا ئةو كاتةي،ييئةوروپاكچة. تثكسثشووكردن بس
جاري وا . تثكسثت و دةسثياندا دةنوصةگلةت و ث دةئةزموون،ذسي و زياتر كو،بيست،دة
كي ثلكة فامتپكي ث شةو.ردي نةكردووةثشتا مث هث وةل، زارؤكيشي هةنث دوو س،هةية
 ،م ميوامنان بووص لة ستؤكهؤ،دثوةوة بة سةردان هاتبووة سنؤروثژ كة لة ،خيآلساب
ن و ژن نني و هةمويان كچ بة خوداي تاقيان ،كچي صثةة ئةتوو بؤ بةوانةي دذؤص" :وتگدةي

 و ژنئةوةي  ث ب،داپياو صةگ لةژياينكةوة پث مايف ،ژن ."! هةر نييةكچدا يلةو مةملةكةتة
ت و ثو سةرمؤر بيزة پاك ث دةب، كة شوو دةكات، كةنيشك،تداآلهةذؤژلة .  هةية،بن شوو

 لةكايت ي،پؤيةكي سذةپ پارچة ث دةب،ةداصگ و كؤمةناوچة ث لة هةند،ستاشثتةنانةت ئ
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تة ث بتك،يتثكچين ث بؤ ئةوةي خو،تذاخبرث بووكة ژثر لة ،يةكةم جووتبوون و زاوابووندا
 ث كة بووك، بؤ سةملاندين ئةوةي،تثزاين بووك و زاوا بدرثثشاين خپان پاشسةري و 

 ، لة كؤمةصگة ئةوروپاييةكاندا،مةسةلةي پاكيزةيي ژن .ي نةكراوة بووةبوخچةو   بووةكچ
 هةر لة تةمةين سثزدة و چواردة ساصييةوة، ،كچةئةوروپايي.  بايةخ و گرنگييةكي نييةچ

 لة ، لث دةبثتة بار و خواخوايانة ذؤژثك زووتر،ئيدي ئةو پاكيزةيي و پةردةي كچثنييةيان
 و دةستبازي و ثكذبچاوكة تةنانةت صبة،كسثهةر سنةك . كؤصي خؤياين بكةنةوة

كوذان و نثرينةي  .يت قةدةغةنآلهةذؤژةژنو ژ  لة كي،ينةوة و ئةو جؤرة شتانةشذؤگنامة
ئثستاش . ذؤژهةآلت، هةرچؤنثك بثت لة كيژان و ژناين ئازادترن و دةرفةتيان زياترة

بةر دوكان و فرؤشگة و كوذان و پياواين شاريي الي خؤمان و هةموو ذؤژهةآلتيش، كة لة
 ، بة تةماشاكردين كچان و ژنانةوة،لة نثو چاخياناندا دادةنيشن، بةشثكي زؤري كاتيان

 ،لةو سةري كؤآلنةكة يا شةقامةكةوة". چاو دةصةوةذثنن"دةبةنة سةر و خؤيان واتةين 
 و لةگةص ذةويت ئةودا، ت تثدةپةذثي، كة بةوثدا ئةو كيژة يا ئةو ژنة،چاو دةبذنة

لة سةر و چاو و برؤ و گؤنا و سينگ و  وةك پانكة دةسووذثننةوة و ،نيش كةللةيانئةما
 تا لة چاو بزر ، پثدا دثن تا دةگةنة مست و ذان  و تةواوي بةشةكاين لةشي،مةمكةوة
 دةيان قسةي بة توثكصي بؤ دةهاوثژن و پث دةصثن و لةگةص ، و لة هةمان كاتيشدادةبثت

القيان لة شةرمان، انة،  و داماوان ئةو كچ و ژنة بةدبةختزؤرجار. يةكديشدا دةيگؤذنةوة
كةچي كوذاين چةقاوةسوو و  ،بةيةكدا دةدات و ذثكردن و ذؤيشتنيان لةبري دةچثتةوة

پياسةي ئثوارةمن ئثستاش .  پتر لة سةر بةزمةكةي خؤيان بةردةوام دةبن،چةمووش
ي  و گةذةك"اترلووش" و "كساسثت"  بةغدا و جادةيي)شارع النهر(شةقامي ئةننةهر

ي كةركووكي خؤمامن لة برية، كة لةگةص هاوذثياين ئةودةمةي هةرزةكارميدا، "عةرةفة"
كوذاين گوندنشيين وآليت . داباذثسا و نةريتثك، دةبوو ئةجناممان وةك پثويسيت و 

. خؤمان، زؤربةي هةرة زؤريان، بة كةر و جاشوولكة دةستيان پث دةكرد و باصغ دةبوون
 يةك دةگرنةوة و دا"دةستپةذ" لة مةسةلةي ،ي زؤريش تةواوي كوذانتا ذادةيةك

، كة ساصي 1971ساصي . ذثژةيةكي زؤريان تاقي دةكةنةوة و بةردةوام دةبن لة سةري



 27

سلطان (سوصتان ئةششاويدوكتؤر ةمم بوو لة كؤليژي ئابووري، زانستگةي بةغدا، سثي

گري كؤليژةكةمان بوو، ذؤژثكيان كة گةجنثكي قؤز و جوان و ذثكوپثك بوو، ذا، )الشاوي
باسي زؤر شيت كرد و . هةموو خوثندكاراين كؤليژةكةي خذكردةوة و قسةي بؤ كردين

جاران كة دةچوومة پؤل و وانةم ":پاشان هاتة سةر مةسةلةي كچان و جلي كچان و گويت
دةگوتةوة، زؤر سةخت نةبوو و دةمتواين بة ئاساين بري بكةمةوة و قسان بكةم، لث 

 ،ي كچان دةبينم و نثوان لنگيان دةبينم و دةزامن)ميين جؤب( كة دةة پؤلةوة،،تائثس
سوور، شني، كةسك، مؤر، زةرد، چ جؤرة دةرپثيةكيان لة پثداية و چ ذةنگثكيشة، 

من ئثستاش ئةوةم وةبري دثتةوة، كة ". !ئيدي چؤن بتوامن وانة بصثمةوةچووزامن چي، 
 پليكانةكاندا ذادةوةستان و خؤيان بة قسة و رژث لة ،چؤن كوذاين كؤليژةكةي خؤمان

لنگ و ذان و مسيت كچان، و بنؤذنة نثباس و پثكةنينةوة خةريك دةكرد، تةنث بؤ ئةوةي 
كاتثك بة پليكانةكاندا سةردةكةوتن و دةچوونةوة پؤلةكانيان و پاشان ذةنگي دةرپثي 

دواساصي . بةر باس دةبووة هةوثين دةمةتةقة و دةخراية ،فآلنة كچ يا ئةوي ديكة
، )الوزيرية(خوثندين بةغدام، لةگةص چةند هاوذييةكدا خانوويةكمان لة گةذةكي وةزيريية

پثنجمان، كة لة يةك كؤلثژ بووين، پثكذا بة پياسة و زؤربةي بةيانيان . بة كرث گرتبوو
لةگةص يةكثك لةو هاوذثيانةمدا، كاك مةجيد موحةممةد . پيادة، دةچووين بؤ كؤلثژ

س، كة ئثستا لة سلثمانيية، گؤرانييةكمان لة سةر ئاوازي سروودثكي نيشتماين بابعة
، كة بة "....سةربازين ئثمة گشتمان، هةوص ئةدةين بؤ نيشتمان": يگوتة، كة دكؤن

سةرباز و لةشكردا دةگوترا، ذثكخستبوو و بة دةنگي بةرز و بث شةرم و بث بريكردنةوة لة 
مثبازين ئثمة ": ئثمة گورانييةكةمان وةها لث كردبوو. ئةجنامثك، بؤ خؤمان دةمانگوتةوة

مةسةلةي  ."، مثبازين مسيت پان،گشتمان، هةوص ئةدةين بؤ كچي جوان، ناوقةدباريك
 ئةوة هةر ، لةكن ژنةذؤژهةآليت،ردكردنثش مپثبووين صدا و منداپياو صةگ لةژيانكةوةپث
 صؤ ئةوا بة ز،تث ببچثدا ذثكذةوتالة ئةجنامي وةها   كة،كيشصثةي باس نيية و منداثگج

كةية، بةصكة ؤتلزؤرجاران نةك هةر ئةو مة. تثو بربثةرةكة لة نگت و دةژمثردرث
كي يةكجار زؤري ث بةش،ييدائةوروپاةي صگكدا لة كؤمةث لةكات،دايكةكةشي لة نثو دةبرثت
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 . بوونةچثنان و شووكردندا ثژش پث لة ئةجنامي جوتبووين ،ستايانثكةي ئصئةو خة
و ثكة لة نص بة، نييةئةوروپا لة ث و تةن،لةسةد وا نيية سةد،ةذةوتاررة ئةو دينت و ديا
 لةبارةي ،ؤپؤل  ماركؤ، لةو جؤرة ديتنانة هةن،شداييئةوروپاةي ديكةي ناگصكؤمة
كي ثكچ ،اين ئةوان بةوة قايل نةدةبووپياوك لة ث يةكهيچ": وتوويةيتگةكانةوة يتيثبثت

ان پياو ، ديارة لةبةر ئةوةية،صث دةواؤض بثك سيمؤن دئةمة وة. "ژينتة ثيزة ببپاك
كة لة كن  ،ثوترگ دةش،تثاين نةبزواندبپياو ئارةزووي ،تثكيان هةبثژننةيانويستووة 

تة ثت و نةبووبثشتر نةزابپث كة ،ننثك ثژنت ثان نايانةوپياو ،ةيل سةرةتاييگهةندةك 
ةي صگ لة كؤمة.تثندرثةسةملة دژنئةو  ، بةوة بةرهةمدةري و بةردارييچونكة ،دايك
 و ئةو "نامووس" و "شةرةف"وي ثتة قوربانيي و بة نث دةبژن ،جارانتيدا زؤرآلهةذؤژ

ةي هاوبةشة پياو كة ئةو ،كداث لة كات،تثرژوت و دةكثبةين دةبر لة،ينانةوةذجؤرة دةرب
يشةوة تةماشاي ذثزي چاوت و بةثي دةبذزگار بؤخؤي وةك بةرزةكي بانان ،لةو كارةدا

حي برام و دايكم و خةدجيةي ال باوكم و سة،كةربةال لة ،1977        ي صسا. تثةكرد
 لة بةشي ،مةشثان و ئژن لة بةشي ، دايكم و خوشكةكةم، زينداين بووين،خوشكم و خؤم

 كة ،كي بةغدامان هاوزيندان بووصيي خةصكي نؤزدة بيست ساذثكو. ان بووينپياو
دة ضحة و هةر "تةحرير"وي  ث بةن،ك كردبووثتثدو حةزي لة ، حةمزة.ي ناو بوو"حةمزة"

م آل بة،ي باوكي كردبووص داخوازي تةحريري لة ما،حةمزة. كي تةمةن بووصث ساهةژدة
تبوون و آل هة،ةذة و كوكچ ، ئةمانيش،وويةوة نابوو و نةياندابوويةذئةوان دةستيان بة

ة كچبايت صسي ما لة تر،خؤشاردنةوة  و بةلةوالو لةمالشتبوو و ثهثبةغدايان بةج
 خؤيان ،كةربةالهاتبوون لة و بوو يذةثپ تا ئيدي ماوةيةكي زؤري بةسةردا ت،وزراندبوويانگ

وةيةكي ث ش، و كارةكةيانتثپارثزيس بيانپؤل بؤ ئةوةي ،يسةوةپؤلدابووة دةسيت 
 هةر وةدوويانةوة ،تةشثكةسوكاري دو. ردث و مژن ببنة ذةمسييت و بةثرگقانووين وةر

 كة دةبوو ،ةيذؤژ ئةو .نكةربةاليسي پؤل لة زينداين ،ةذة و كوكچ كة ،انييان تا ز،بوون
و ث لةن،تثرگةوة و بةسةرهاتيان بگثذان لة ثوگوةر ددا ة وگ دادبچنة" حةمزة" و "تةحرير"

 دوو براي ، بووصكةثة و ئةوانةدا تگپارثزة و گ دادصةگ كة لة،يسخانةداپؤلحةوشةي 
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دوو يةك   بة،ةيةكگ دةراليس دةدةن و هةر يةكةيان مةال خؤيان ،كيثتةحرير و مام
 وان دووثلةن" تةحرير" كة ،دةبن" تةحرير"ناين ثي هذةنؤچاو ،وة ئامادةچةقؤ و درثك
ي ذپيةكي زلةوة چةقؤ بة ،بوو" سامي"وي ث كة ن،ك لة براكاينث يةك،تثةهثنريسدا دپؤل

 تةحريري خؤشكي لة ،ي سام،يس دةكةونة خؤپؤل تا ،يانچةقؤ و دةيداتة بةر ثدةدات
يس سامييان بةدةست پؤل. يانثگكي بث دةكاتة لةش، و وزةوةژيانپذكي جوانكيلةي ثكچ
 ، سةندثردةكةيان لث ئةوةي كپاشنا و ثناوييةوة هثردي خوث و كراس و كمةچةكو 
ي ذق من نةمدةتواين خؤراك خبؤم و ، تا يةك حةفتة.مةثيش بوو بة هاوزيندانيي ئيسام

ور بووةوة و لة تةك ثك هذثدي مةسةلةكة بي كة ئ،ترپاش .وةوةوميية دةبدنيام لةو سا
ي دواناوةنديية و پلةي الوثك سامي ، دةركةوت،وامنانةوةث قسة كةوتة ن،دايسامي

 و پالرندةيان ث ه،ة و دةوروبةرصگ كؤمة،وتگم وةك خؤي دةيآل بة،رياشة وكؤمؤنيستة و
 تةنانةت توانسيت بةردةوامبووين  ئيدي،وتبوونگپثنةر ثقسةي ناشريين و شةرمه

ينةوة و ذة و ك"عار"ينةوةي ئةو ذ بؤ س،بووناچار بووابوو و ذندنيشي لةبةر بثخو
 هةر لةو .تثثژذين تةحريري خوشكي بث خو، لةكةدار كراوةة،"شةرةف"كردنةوي ئةو پاك

 ،و بو)طويريج( ريجثكي توص خة، بووصةگةجنمان لةگ مامؤستايةكي ،داكةربةالزيندانةي 
دا كاري كردبوو و هةم عرياقنامةي حيزيب كؤمؤنيسيت ذؤژهةم كؤمؤنيست بوو و لة 

 يةك ، ئةوةبوو،ي ناو بوو"حاتةم"ة كة ذ تاكة تاواين ئةو كو.ةنبري بووذةوشندةوار و ثخو
ةدا هاوكار بوون و لةسةر گندنث كة لةيةك خو،ژنيب بة قةرز دابووة مامؤستايةكي ثدوو كت
 كة ،كذؤژث ،تث كة بةعسي دةب،ةژنردي ث م.ندنةوةيانث بؤ خوةكة خؤي وژنداواي 

 تةماشايان دةكات و كة ناوي ،تثك دةبينثزثبانة لةسةر مث و ئةو كتصثتةوة ماثد
ت و ثرگدةصكؤفةكةي هةيشنآل كث هةر دةسبةج،تثيان بة سةرةوة دةبين"حاتةم"

ك فيشةك ثزيذ ،كثبةرسض و پرس هيچ ثئيتر ب ،صثتةوة ماثةكةي دژن تا ، دةكاتذثةچاو
 ،ة ئةوة بووژنتاكة تاواين ئةو . ين دةكاتثتاين خوصيي دةكاتةوة و خةصةكةيدا خاژنلة 

لةبةر ئةوةي وةك پياوةش، مثردي ژنة،  وئة .رتبووگبانةي لة حاتةم وةرثئةو كت
 حاتةمي ،كة لةبري ويص بة،تة زيندانيشةوةث تةنانةت ناخر،واتذبةعسييةكيش دةسيت دة
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ةلةي دابووة گبث ئةو كت،زينداين كردبوو و تاواين حاتةميش هةر ئةوة بووبةدبةختيان 
ديارة ، كوژرا ثدةوة برايةوة بؤ كوردستان و لةوثك لة سوثكوردةكچ پاري ص سا.ةكةژن
 ،ك بكاتثلةبةر ئةوةي نةيدةويست شوو بة كةس، انداوةذوويشتريش لةو جؤرة كارانة پث

د ثكي كوردةوة هةبوو لة سوذثوةندي بة كوپثة كچ بوو وهةصبژاردكة باوك و دايكي بؤيان 
م لةبةر هةندةك جياوازي آل بة،زيشي كردبوواة داخوذو حةزيشيان لة يةكدي كردبوو و كو

ب لة ث بتوانني دةيان كت،ةر وةدووي ئةم باسانة بكةوينگة ئةذةنگ .نةياندابووية
 كة لة ،ةكانگرنگكة لة مةسةلة هةرةث يةك،كسث مةسةلةي س.بارةيانةوة بنووسني

ن و ثوة دةكر"زينا"وي ث بة ن،كوشتنانةيژن ئةو .تثوة دةكرث كةمتر باسي ل،تداآلهةذؤژ
، ئاييين ئيسالم، جاران ئايني وةك بيانووش زؤر،پياون نةك ژنهةردةميش قوربانييةكان 

 هيچةن و صاست و هةذكي ناثةلگ كار،ةتداذبنةواي من هةر لة ذ بة ب،ةصگتة بةثدةكر
بووين صةكييانة و زاثصكي خثكة لة ديتنصبة ،ان نييةيقانووني نة شةرعي و نةبناخةيةكي 

 ،خؤي يت بؤآلهةذؤژةي صگ كؤمةچونكة ،دةدةنص سةرهة،ييةوةپةرستي هؤزذثسانةريت و 
ي پلة كة هةميشة بة ،ة لةوةيگجثةيةدا بصگ لةو كؤمةژنيية و صزاپياوةيةكي صگكؤمة

 ثصي خگتدا فةرهةنآلهةذؤژلة . تثيش دادةنرياوپكي ص بة مو،تث دادةنرپياودووةم دواي 
كي ثاكض كة ج،وةئةوروپاةوانةي پثچ بة ،ةصايةيت زاگري و دةرةبةثو شوانكارةيي و وةرز

 گرنگكي زؤر ثچةمك ،اكناسيداض لة بواري ج.ةييتةكنؤلؤژيايشةسازي و پي و ارسةرمايةد
 و ذثساو نةريت و  كة بريتيية لة كؤي ئة،"اكيضي جگفةرهةن "ثوترگي دةپث ،هةية

 هةموو ،اكيضي جگفةرهةن. ةل و نةتةوةيةكي جيهاندا هةن و باونگو هةر ث لة ن،بريانةي
  ئةفسانة،يشةسازيپ ، هونةر، قانوون،ئاكار ، ئايني؛ وةكژيانزةكاين اة جياوةنالي
 بةرهةم و ئافةريدة و ،شيتگوةيةكي ثبةشكيش ثمرؤضيت هةر ثسة ك،تةخؤثرگدة...و

بؤ سةملاندين كرداري . ي ئةوةگچكةنةيةكي ثيية و منوونة و وجضاكي گبةري فةرهةن
 ،ةمجةذ ،ئيسالمرةي ئاييين ثوگاكةي بة زكة س، لة نثوان دوو كةسدا ،زينا
 ،كةسچوارةرةكة گ ،ئيسالمئاييين پثي بة ،ةساركردن يا بةردبارانكردنگسةن:واتة
 ،دةن و ئةجنامداين كارةكةيانةواهي بگ ،يش بنپاكنثؤ و داوگذاست بن و پياويان چوارهةر
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 كة ،تثوةيةك بث بةشتثديتنةكةش دةب. تثاين خؤيان و لةيةك كاتدا ديتبچاوبة 
 لة كلداندا) كثوچكل(ك ثوچميل: واتة ،تثةكةدا بژني "هةرامة"و ثةكة لة نپياوي " كثوان"
في ) الحبل(لرشاا" تثب دا)وآلاچ(و بري ثلة ن) وريسگ(ةت پيا  "الميل في المكحلة" تثب

ةر هاتوو گ ئة. بنپياويان چوار هةر ث دةب،ةواهي دةدةنگكة .  كةسةشچوارئةو  ."البئر
 اليوانيان يا بةو سيانيان يا د،كةسةچوار لةو ث ئةوا هةر دةب، كراصيش قةبووژنةواهي گ

 پياووانيان بة يةك شايةيت و كة د،انژنةواهي گ چونكة ، بنپياو ،كيانثكةمةوة يةك
ةر گ ئة،ژنةواهي هةشت گ دةنا ،تثك لة ئارادا هةبثپياو هةميشة ث دةب هةر،ندةژمثردرث

 ، كرداري زينايةكذووداين بؤ سةملاندين ، كةوابوو. نييةص قةبوو،تثدا نةبصةگان لةيپياو
 كة ،پياو و دوو ژن چوار يا ، كة دةكةنة حةفت كةس،پياو و يةك ژن شةش ثدةب

 ئةو ،پياو چوار يا ،نج كةسپثدةكةنة  كة ،پياو ث و سژن يا دوو ،دةكةنة شةش كةس
 ذ خ،كة و لةيةك كاتداص ئةو هةموو خة،ك لةو دنيايةداثزث هچ ئةوجا .ةواهيية بدةنگ

ةر لة فيلمة گئةوة مة! يةيكسثدةكاتةوة و دةبنة تةماشاكاري ئةو كردارة س
ةجم و ذةلةك سةختة و گي ثككار اسيتذ دةنا بة!ووبداتذ" ؤنذؤ، پپؤذ"كسييةكاندا ثس

نهج (لة كتثين لثكدانةوةي نةهجولبةالغة .تث ناكرثبةجثيز جگ هةر،بةردبارانكردنيش

، )إبن ابي الحديد المدائني(حلةديد ئةملةدائيين ئةكة ئينب ئةيبدا، )البالغة
 يةكثك لة ،بةرگي شةشةم، بةشي دوازدةيةم، باسي مةسةلةي زيناكردينلثكثداوةتةوة، 

 بةم هاتووة، كة  )عمر بن الخطاب( ةتتابوالييةكاين سةردةمي عومةري كوذي خ
 ئةبوومووسا ئةلئةشعةري، ي كؤچي، عومةري كوذي خةتتاب17صي سا: يةجؤرة

دةكاتة واليي بةسرة و فةرماين دةداتث، كة ئةملوغرية كوذي ، )األشعري موسىأبو(
 .وورثت، چونكة هةواصثكي لة بارةوة بيستبي بؤ بنث)المغيرة بن شعبة(شوعبة

كاتثك، كة مريي بةسرة دةبثت، بة ثين هاتوچؤي ژنثك، بة نثوي دايكي  ئةملوغرية،
بني هالل ( سةر بة خثصي بةين هياليل كوذي عامريئةو ژنة، .دةكات) أم جميل(جةميل

. پثشتر مردبوودةبثت، ) ثقيف( لة خثصي سةقيف، كة  و مثردةكةيدةبثت) بن عامر
 خةصكي ئةو ناوة، بةو ،دةنرثتغريةوة دا بة سةر ئةملوةوة، كةچاودثرييةكديارة بة هؤي 
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 ئةو ، ژنةدا نووستووة و ئةوانيش، كة ئةملوغرية، لةگةص ئةودةبينن و دةزانن كارة
عومةر پاشان .  بؤ عومةري كوذي خةتتابكلدةكةننامة . دةكةن ئاشكرا ثنيية

 لةگةص عومةريش ئةو خةصكانة،.  بؤ اليدثنياندا و ئةوانيش دةنثرثت بة شوثن
، )أبي بكرة( عومةر، بة ئةيب بيكرة. دةكاتةوةي وغريةدا، ذووبةذووي يةكديئةمل
، كة تدادة گةواهي ئةوةي ،)ئةيب بيكرة( ئةويش. و پرسياري لث دةكات دةكاتپثدةست

 ديوة، كاتثك تثيناوة و  لة نثوان هةردوو القي دايكي جةميلدا،ئةملوغريةي
. ن دميلة دواوة: ئةيب بيكرةيش دةصثچؤن بينينت؟ : عومةريش دةصث. تةوةوةدةريهثنا

دةكات و ئةويش هةر وةك ، )شبل بن معبد(دواي ئةو، عومةر، بانگي شبل كوذي مةعبةد
شايةيت دةدات و ئةويش هةمان ، )نافع(پاش ئةو نافيع. ئةيب بيكرة شايةيت دةدات

 ئةوجا زياد، شايةيت دةدات و قسةكاين وةك ئةواين. قسةكاين ئةيب بيكرة دةصثتةوة
 و دوو ئةملوغريةم ديت، لة نثوان دوو القي ژنثكدا دانيشتبوو: زياد دةصثت. پثشوو نابثت

ئايا وةك چؤن ميلچثوك لة : عومةر دةصثت. پثي بةرزكراوم ديت، كة دةجووآلنةوة
باشة، ئةي ژنةكة دةناسيت؟ زياد : عومةر دةصثت. نا: دةصثتكلدانداية، وةها ديتت؟ زياد 

 هةرسثكيان ت، كةدادة ئةوجا عومةر فةرمان. كي دةچووثنمكةسث بةنا، بةآلم : تدةصث
فاذا لم يأتوا :"داركاري و تثهةصدانثكي چاكيان بكةن و ئايةيت: كةن، واتةة بجةصد

ٍ  فأولئك عند اهللا هم الكاذبون شايةتيان ئةگةر : ، كة دةكاتةدةخوثنثت" بالشهدا
ا دةردةكةوثت، كة عومةر گةواهيي بةمةد. نةهثنا، ئةوانة الي خوا بة درؤزن دةژمثردرثن

ئةو زةالمانةي قةبووص نةكردووة، چونكة هةرچواريان يةك قسة نةبوونة، سيانيان وةك 
مواية ئةو پث ،ئةز.  جؤرثكي ديكةي گوتووة، قسةيان كردووة و يةكثكيان،يةك
ؤشني و پچاوخؤي  بؤ لة جؤري ئةو كةسانةي گةواهي دةدةن، ئةوة ريييةگسةخت
 كة ،ناين كاتييثژردكردن و ث م،ئيسالمة لةوةش گجثب .يةيةي ئةو مةسةلةكثدانپثذثگة
زواج ( ژن و مثردايةتيي چثژ، خؤشيييا  )قتؤالزواج الم(  و شوويي كايتژنبة 

ردايةتييةكي كاتيية و هةر ث و مژن كة ،تثو دةبرثن ،)يغةصزواج ال(سيغةيا  )المتعة
بوونةوة و ثي جوذؤژ كات و ،تث مؤر دةكرينةكةذةبذدادي ماارن و قةرصث كة بة،شةكيپث
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 لة كن ثتةن ،كردنة ئةوذؤآلصحة ئةم ث ل، كردووةآلص حة،تثدا دياري دةكرثةكةشي تتةآلق
ي پث ،ئيسالمةكةي يئةويش بة شةرمةوة و بةشة سونني،  شيعة هةيةايئاييرتپثذةواين 
ةليفةي ي كوذي خةتتاب، دووةم خعومةر تا سةردةمي ،يةذثسا ئةو كةچي ،حةرامة
 و پةيامبةر لةسةردةمي : واتة،يش هةبووة و ئةو قةدةغةي كردووةذاشيدين

لةمةذ ژن و شوويي كاتييةوة، ثتةوة، كة رلة ئيمام عةيل دةگثذد .ةيشدا باو بووئةبووبةكر
ئةگةر كوذي : واتة، "إالّ شقيزنى اب، ما لوال ما سبقني به إبن الخط:"گوتوويةيت

زيناي ، ئةوا تةنث سةرسةري و چةقؤكثشةكةوتاية، خةتتاب لةو كارةدا پثش من ن
ةورةترين گ بؤ ، و دروستةذاستكي يةكجار باش و ثچارةسةرمواية ئةوة پثمن . دةكرد

ت ثدا بكرثك بريازكاري تذثتو بثةر بگئةي، ئيسالمتاين جيهاين آلي وپياو  وژنرفيت گريوگ
 ذةها ،والان ميليؤن وزةي  كة ئيدي،تثريگ بچاو لةبةرپياو وةك ذثك ،يشژنو ئارةزووي 

 دةخاتة كار و ،نان و كاري ئاوةزي و سوودبةخشترث بؤ داه،زيانثدةكات و توانست و ه
 با . ناكةنةوة،رتووةتةوةگشكياين ثكي يةكجار زؤري مث كة بةش،كسثس ندة بري لةثه

 14 و 13 و 12 كة تةمةين دةگاتة ،ئثمة ذاشكاوانةتر بنؤذينة ئةو گريوگرفتة؛ مرؤض
مةگةر لة .  لة سثكس زياتر، هيچي ديكةي لة مثشكدا نيية،ن، كوذ يا كچ، بذوا بكةساآل

 بثت، دةنا خةون و خةياص و هزر و هةموو شتثكي ئةو  يةكثك ذيزپةذ،هةزاران كةس
لة . تةمةنانة و تا بيست ساص و هةورازتريش، هةر بة دةوري سثكسدا دةخولثتةوة

مي و جضاكة داخراوةكاندا، مرؤض، بة تايبةت وآلتاين الي خؤمان و ذؤژهةآليت ئيسال
نثرينة، نة تةنث لةو تةمةنانةدا، وا دةهزرثت، بةصكة هي وامان هةن، تا تةمةين پياوةيت 

 لةو ذووةوة، هةر هةرزةكارن و وةك هةرزةكارثك ،يشيو كامصبوون و پري
 و هةر ،چونكة هةرگيز نةگةيشتوونةتة پلةي تثربوون و هةميشة هةر تامةزرؤندةهزرثن

 و  نييةديارة سثكس بة تةنث لة لةشدا. چاويان لة دووي پذكردنةوةي ئةو كثماسييةية
 وآلتاين يداخراوي. ناكرثت، بةصكة پثش ئةوة لة مثشكداية لةش هةسيت پث بةتةنث 

خؤرهةآلت، بة تايبةتيش، وآلتاين ئيسالمي، ژينگةيةكي وا ساز دةكات، كة دياردةي 
تؤ بنؤذة . پةيدا دةبثت) لةشفرؤشيي ژنان(و ذووسپثيت) وبازيمنداصبازي، هةتي(نثربازي
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 وآلتاين داخراوي وةك، عةرةبستاين سعوودي، ئثران، وآلتاين كةنداوي عةرةيب
 كة چؤن ، و تةنانةت كوردستانةكةي خؤيشمان، ديارة بذثك كةمتر، عرياق)فارسي(

گانةدا، كوذي بذثك زؤرجاران لةو كؤمةص.  تثياندا باون و هةن،نثربازي و ذووسپثيت
 لة  يا پياواين بة تةمةنتر، بة جؤرثك،لووسكة و ناسك، الواين لة خؤيان گةورةتر

، شبةو كارة. ، هةصياندةخةصةتثنن و فريويان دةدةن و لةگةصياندا دةسثكسثنجؤرةكان
لةو . سووكيان دةكةنخةصكيشدا  و لة نثو "چاويان دةشكثنن" وةك خؤيان دةيصثن
ين كوذن و هةميشة پثكةوةن، وةك بةشي نثوخؤيي خوثندكاران، جثگانةدا، كة پذا

يةكةي سةربازي و سةربازگة و لةشكر، زيندان، هةميشة دياردةي نثربازي، زةقتر 
، هةم نثربازي و هةميش وةدووي ژين ذووسپي كةوتن و نثرينةي ذؤژهةآلت. دةردةكةوثت

ذةوا دةبينن، وةلث هثندةي ان بؤ خؤي، كة ذةنگة بة ئازادي دابنثن، انةئةو جؤرة ذةوتار
زينا، وةنةبث تةنث لة پةيدابووين ئيسالمةوة،  . بؤ مثيينةي خؤياين قايل نابن،ذثزةيةك

بةو شثوةيةي تثذوانرابثت، بةصكة لة كؤنترين قانوونثكي نووسراو، كة لة جيهاندا دانراوة، 
ش لة مثرد و پياويقانووين حةموورايب، لةويشدا، سزا بؤ ژين زيناكار دانراوة و چ باس 

ئةگةر ئاماژة بة ژنثك بكرثت، كة لةگةص پياوثكدا، لة سةر :"لةو قانوونةدا هاتووة. نيية
يةك تةخيت نووسنت پثكذا خةوتوون و نةشگريثت، لة سةر ئةو ژنةية، كة بؤ پاراستين 

ديارة بة گوثرةي ئةو ". ئاوذوو و شةرةيف مثردةكةي، خؤي لة نثو ذووباردا  خبنكثنثت
ژنةئةوروپايي مايف جوثبوونةوةي لة . بث ژن تاوانبار بثت و سزا بدرثتوونةش، هةر دةقان

 پياوي ذةنؤچاو ،ويسيت بةوة نييةپث و يين و هاوذثي، بةدةسيت خؤيةيتژمثردي، هاو
لة . تثصث ثردةكةي بةجثت مث دةتوان،كة زؤر بة ئاساينص بة،ي بداتتةآلق بؤوةي ،تثب

 الية آلصوترين حةثدز"يش تةآلقة و پياودةسيت   بةترث ز،قتةآل مةسةلةي ،تداآلهةذؤژ
يةك ناو و  هةزارو،شيتيآلهةذؤژ دراويتةآلق ژينو " ل عنداهللاالبغض الحأ= خودا

لة ئاييين  .تثين دادةخرژةرپن و ةبت و دةوروبةري بة هةزاران تةلث دةنرثناتؤرةي ل
 و كةسثك، كة پةمياين ژن و  دانراوة و ناذةوا وةك كارثكي بثواتا،عيساييشدا، تةآلق

 تا كؤتايي ژياين ،ئيدي دةبثبة تايبةت لةكن كاسؤليكةكان، مثردايةيت دةبةستثت، 
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يت مايف آلهةذؤژةپياو .تةآلق تةنانةت وةك زينا سةير كراوة. لةگةص هاوسةرةكةيدا بثت
 كثپياو لة ،تثيت نابآلهةذؤژةژنم ئةمة بؤ آل بة،تثي هةبترثك زثژن لة ،ئةوةي هةية

 و  وايةژنةذؤژاواييش لة مثردثك زياتري نيية، لث ئةمة بة ذواصةتديارة  .تثي هةبترثز
 ديوة ئاشكراكةي پثوةندةكانة، چونكة هةم پياو و هةم ژين ذؤژاواييش، گةلثك ئةمة

 دؤست و خؤشةويستيان هةية  و لةپشيت سةري يةكدييةوة،جاران، لة بنةوة و بة قاچاخ
، ئةو انهي وايان هةية پاش مردني. ةية لة خؤراوا باوةو تا ذادةيةكيش ئةو ديارد

مايف . ي سةرؤكي فرانسا"فرانسوا ميتران"بؤ منوونة، . پثوةندة ثنييانةيان دةردةكةوثت
بةدةستيبووين تةآلقي جيابوونةوة و يسةخت،ردكردنثش مپث نيكسثسنة ،پياويي ژنفرة
 ئةمانة لة ،ردث وةك م،بژثرندةيصزان هةث كة باوك و دايك و خ،ازيبوون بةوةيذ ،پياو
اندن و چةپ و چةوسانةوةئاوا بة ذؤژلة  ث ل،نث دابنرژندي بؤ اة وةك ئازذةنگ ،تداآلهةذؤژ

دووةم و پلةت و آلدةسةثز و باوال وةك ،ترث زژن ،تآلهةذؤژلة . نثسةركوتكردن دادةنر
و كولفةت " ث حورم،حورمة"و " زةعيفة"ت ثرتوگي دةپث هةر بؤية ،تثئةوانة سةير دةكر

و ث لةن.)دا باوةثتيضسؤكةونةورجستان و ئازةرباجياين گ ،و كورداين ئةرمةنستانثلة ن(
 خؤي ژينكة باسي  ،ةي دواييةشص ساچةندتا ئةم ، پياو ،داعرياق  وويرعةرةيب خوا

 ،  حاشا لة قةدرت، حاشا لة تؤ،ذووت دوور لة :واتة" تكرم مرتي"وت گ دةي،كردبا
 ژن واتاي ،يداعرياق كة لة زاراوةي عةرةبيي ،)"حرمة(مة حور" وشةي  .ةكةمژن
و " ئةندةروون" كة بة واتاي ،وة هاتووةة"احلرم"م ةئةحلةر لة وشةي ،تثةيةنگدة
ةكاين باژثذ كة بة بةراورد لةتةك ،مانييةكةي خؤيشمانداثلة سل. تثد" حةرةمسةرا"

 كة باسي ،ستاشث ئاوپي ،شكةوتووترةپث لة هةمووان كراوةتر و ،ديكةي كوردستاندا
ةوةمان ص ما، نييةصةوةمان لةماص ما،صثةوة وا دةص ما،ةوةصما: صثةكةي خؤي دةكات دةژن

 لة ،انداپياوو ئةجنومةين ث لةن.، سآلوم بة ماصةوةتان بگةيةنة، ماصةوةتان چؤنة؟نةخؤشة
ة ب. ان بكةنپياومةن بؤيان هةبووة دانيشن و بةشداري كاري گان بةدةژن ،ديوةخاناندا

درثژايي مثژوو و لةو جضاكانةي، كة باس لة اليةنة الوازةكاين ژن كراوة، پةردةي كچثين، 
و منداصهثنان، كراونةتة ) زگپذبوون(كةوتنة بثنوثژي يا خوثين مانگانة و ئاوسبوون
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ي مةكينةي ذؤصجاران  زؤر،يتآلهةذؤژةژن. بناخةي پثشانداين ژن، وةك بثتوانست و الواز
 و پتري ذثزندة ث ه،رينةثبةتايبةت ن بن، پتر ي زارؤكچةندت و ثكردن دةبينچثصمندا
ي ثككاري و گنة عةيب و نةنث دةكرژن كة بؤ ،تداآلهةذؤژزؤر شت لة . تثشيت قاميتر دةبپ

يت آلهةذؤژةژن .شةيةك ساز ناكاتث كچ ،ان ئاسايية و ئةجنامدانيشيپياو بؤ ،نةرثشةرمه
 سةفةر ،كي نامةحرةمداثپياو صةگ و لةثة تةن ب،تث نادرپثي ذثگةجاران ت و زؤرثناتوان

 ل وة،ثكة دةبص بة،ي ديكةشثكباژثذكة بؤ ص بة، ديكةكيثتآلةك هةر بؤ وبكات، ن
 لة كن . سةفةر بكات، ديكةداژين يا ،)ذ كو،ردث م، برا،باوك(دا "مةحرةم"كي ثكةس
ةر گ مة،نةةوة و حةرةمسةرا و ئةو جؤرة باساص مةحرةم و نامةحرةم و ما،ييئةوروپاةژن

 بكات ثككار هةموو جؤرة ، بؤي نيية،يتآلهةذؤژةژن .نثوةك ئةفسانة و ديرؤك باس بكر
 لة هةموو ،ةوانةوةپثچيي بة ئةوروپاةژنم آل بة، بكاتپياوي ملمالنثدا بوارثكو لة هةموو 

ن و ث لة ماش،)ريثشؤف(انةريي ذ ،پاسةواين ،يسيپؤل ، تةنانةت سةربازي،دابوارثك
اين و گ بارز، وةرزش، سياسةت،ؤكةذاتة فگ تا دة،رةگةمةندةفةرةوة بيئؤتؤبووس و ش

كة  ،خؤم  من بؤ. و زؤرجارانيش خاستر ئةجنامي دةداتپياو وةك ذثك ، سةختةثككار چ
: ، بة سوثديش)Metro( ميترؤ:زةويرژثة و شةمةندةفةري گستثو وثستا لة نثئ

نج پث و چوار و ث سثرمژ كات، سبةيناين زوو،كار دةكةم ،دا)Tunnelbana(توننثلبانا
 ، دةبينمپياو چةند ،شةوانةش نيوةشةو و دواتريشو  ،داژنمةالةي ذي شلةگةص ،و شةش

 صؤگورجوگ ، دةبينمژن ئةوةندةش يا زياتر ،كار دةبنةوة  يا لة،اكةيانة بؤ سةر كارذاكةذ
 لة .)دةدةن غار،ادةكةنذهة(ن وكان دةدةذف كانذ ف، لة كارةوة يا بةرةو كار،راثو خ
ي ئةو ژمارة كة ،شان دةداتپث وا ،د كراوةثةوة لة سوص ماژين ذ كة لةمة،داثكئامار
دا 1987ي صوة لة سا) 163000( لة ، ناكةنص واتة كاري دةرةوةي ما،نص ماژين ،انةيژن

لة ) 60000( دا و 1997ي صلة سا) 79000( و ، دا1990ي صلة سا) 118000(بووةتة 
 واتة هةميشة لة دابةزين و كةمبووندان و ،دا2000ي ص سالة) 55000( دا و 1999ي صسا
 ديارة .ؤنذن دةچوووث بةرةو لةن،ص ماژين ئةوا ،واتذستا بث وةك ئصةر حاگئة
. كي سةرةكيي ئةو دياردةيةنثةلگ هؤ،"يةكساين"و " ئابووري"و " سةربةسيت"
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بةستيي  سةر،ي كارةوةذتة بازاچثت و دةث وةدةردةكةوص بةوةي لةما،ييئةوروپاةژن
 ،دا و سةربةخؤيي ئابووري خؤيژياني ذثگة هةصبژاردينك، كة ئازادة لة ث وةك تاك،خؤي

 .تثنث دةسةمل،داپياو صةگ و يةكسانيي خؤي لة، نييةپياوكة دةستةشكاوةكةي ملي 
 و پووص دةكاتة خوداين ض ئافةريدةي سةربةخؤيي ئابووريية و مرؤ،ئازادي كار بؤ تاك

 خوداين ئةو ،ييئةوروپاةژن .ريفاين خؤيداگ بةسةر ،ينؤيشتذةي خؤي و دةستپار
 .دايةصاگوگذي پلةشتا لة ث ه،يت لةو بارةوةآلهةذؤژةژن ث وةل،سةربةخؤيية ئابوورييةية

ئثمة  .دراويثرگ دةكاتة بندةسيت و ،ةصگ بؤ كؤمةچ بؤ تاك و چ ،يشيبةستةيي ئابووراو
خؤبوونة ئابوورييةي، رازادي و سة ئةو ذاستيية لة بري نةكةين، كة ئةو ئ،دةبث لثرةدا

 خوداين كةسثيت و گريفاين ،لة سةرثكةوة وةك تاكذاستة ژنةئةوروپايي هةيةيت، 
 يةكيةتيي و يةكگرتوويي خثزان و ،حيسايب، لة سةر خؤيةيت، وةلث لة ئالييةكي ديكةوة

 كثشة وزؤرجاران .  پثكةوة،پتةويي پثوةندةكان و گرثدراويي ئةنداماين خثزانةكةية
 هةذةشة لة ، و ئةوانةنائارامي و هي من و هي تؤ و نةبووين كات بؤ منداص و مثرد

 هةصپة و .هةصدةوةشثننةوة ،وةك يةكةيةك ،خثزانيةكگرتوويي خثزان دةكةن و بووين 
 لة كن سةرمايةداران و كارگة و فابريك، ئةو پثويستيية ساز ،پةرؤشي بةرهةمهثنان

 كاين جضاك، لة بةر پثويسيت و سةختيي باري ئابووريهةژارةاين چينةژنپتر دةكات، كة 
 ئةو پثويسيت و ، و دابينكردينة بازاذي كارةوة، بؤ بةخثوكردين خثزاننبچ، ...و

تؤ بنؤذة ژناين خواپثداوان و . ة سةرمايةداريي خؤي ئافراندووينقورساييانةي ژيان، ك
. يان كار دةكات ژنانة كثهة ئةوروپا، بزبؤرژوا و ئةريستؤكراتةكاينخةصكة دةوصةمةند و 

  بؤ پياوان، ئيدي هي،وانكردنةوةنجئارايشتكردن و خؤ هةر خةريكي خؤ،ژناين ئةوان
داهايت يةك ساصي تؤ و من و دةياين وةك ئثمة، تةنث لة يةك ... و بن يا هي ديكةخؤيان

ئةو . يةك مانگي ئارايشتياندا، يا بؤ سةگةكانيان، خةرج دةكةنگةشت، يا 
 كاري ، لة بازاذي كاردا و شانبةشاين پياوةنةي، مالنثي من و تؤ دةكاناييژنةئةوروپ
 ئةو ، شةكةتةكةي جضاكي ئةوروپايني چينةاين، ژن ماندووكةر دةكةنناخؤش وسةخت و 

يةكانيان و ژنانة نني، كة باس و خواسي پؤشاك و خواردنةوة و گةشت و پثوةندةسثكسي
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، لة گؤضار و تةلةضزيؤنةكاندا، وةك اين سووريانشووكردن و تةآلقدان و مثردگؤذين و شةو
 تةنانةت بة كردارة ناپةسةند و ؛ بة خةصك دةفرؤشرثنةوة و بةوةش،هةواصي زؤرگرنگ
اكي ضلة ج. پارة لة خةصك دةكثشنةوة و قازانج دةكةنسةرمايةداران، دزثوةكانيشيان، 

 هةر ،يل ئةم جيهانةشةگاكضيي و تةواوي جئةوروپااكي ضديارة جتدا، آلهةذؤژايةتيي چين
ندة ث ه،ايةتييةكانچينجياوازيية ،  كةم و زؤر كةوتووةث ل،ايةيت ننيچينكي ناثةلگاكضج

يارداين ذ و بصوو و مجوجذؤص ،رةي ئةو جياوزييانةثوگ كة ئيدي بة ،نچاوزةق و لةبةر
 ،ايةيتچين دةكات و جياوازي ذثژذةنگ ژيان هةموو بوارةكاين ،چني .ژنثةلدةهاوپان ژن
كة جياوازيي چينايةتيي هثند زةق و لةبةرچاو بن، يا .  ئازادييةكان دياري دةكاتادةيذ

هةر هةبن، دةكاتة ئةوةي، ئةو جضاكة، جضاكثكي نائازاد و نايةكسانة، چونكة كؤمةصگةي 
نة چيين سةرةوة و نة چيين خوارةوةي :  بثچينة، واتةئازاد و يةكسان، كؤمةصگةيةكي

ة گجثب. وةدووي قازاجندا غار نادةن:  ذاوةقازانج ناكةن، واتةتثداية و خةصكيش هةرگيز
 ث وةل،وانياندا هةيةثك فرة لة نثةلگ جياوازييةكي ،تييةكانآلهةذؤژاكة ض ج،لةوةش

ييان مةن جياوازگ بةدة، بة تايبةت، وآلتاين ذؤژاواي ئةوروپا،ييةكانئةوروپااكة ضج
 ،كووةييتةژنبةرةي الي خؤمان، لةو دةورو .دةچنتر لة يةكدي پواندا هةية و ثلةن

ن ثسعوودي بؤي نيية ماشةژن. نداهةصبژاردانيان نيية لة گ مايف دةن، سعوودي،عوماين
 تةنانةت ئوثجاالنةكةي لةمةذ خؤيشمان، .نژنةكاين قةززايف پاسةوانم آل بة،ثژوبا

 ينچذيؤرانگسةما و  ة لةص سةدان سا،هيندوستاينةژنمسري و ةژن .پاسةواين ژين هةبوون
لةچك و  و ئةفغاين يلراين و سعوودي و سؤماثئةژن. تنآلهةذؤژ يةكةمي هةموو ،و فيلمدا
داين هةية و هةم گدا مايف دةنهةصبژاردن هةم لة ،راينثئةژن ث ل،يان هةية)حيجاب(چارشثو

ة پتةپردة ئاخوندةكةيةوة سواري تةثشيت مپ و هةم لة پةرلةمانت بؤ ثوصثپاخؤيشي دة
 نةك هةر ،ئةفغاين لة سايةي تاليبانانداةژن .واژ دايشلي ئؤتؤمبةمهت و ثدةب) ذماتؤ(
 اينژن .نةوةپثچش خؤيان بيمةص وةك دؤثيان نيية و دةشكة مايف كاركردنيشصة ب،ندنثخو
و سةفةر و  ة لةكارگجث ب،ووتر باكووري تاران و خؤراواي بةي،داويپثةمةندي خواصدةو
نةي سةر بةفر و بليارد و قوماريش ثسكث دةخؤنةوة و خل، و سياسةتئاژؤتن نثماش
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. ث نةهاتبووة خوارآل لة قة،رث وا هةبوو لة هةولژين و ئةوانة 1980ين آلتا سا. دةكةن
خاوةين " ئةمري شيت" كاك ،آل هةبوو لة بةرانبةر قة"دةرماخنانةي ئةمري" ،1976ي صسا

ي ذكي كووثژنةپريك ثوارانثئ. نيتينة كين و دادةنيشچووجاروبار دة. دةرماخنانةكة بوو
  كة، و هةرث لة قةراتةوة هاتة خوار،اوةرپثچؤشراو و پؤش و داپذةش پا سةرتا،قةراتيي

 ث هاواري ل،كةي ديتصل و خةي و ئةو هةموو ئؤتؤمبآلةيشتة سةر شةقامةكةي بن قةگ
 ئةوة جاري ،ةهةژارمواية ئةو پث ." ئةوة بةغداية؟،ن بةغداثئةوة دةر: "ويتگهةستا و 

لة هةموو جيهاين . تثر ببينث هةوليآلديكةي دةرةوةي قةكي ث جيهان،يةكةمي بوو
ديشي گآلبةنةژن كةچي ، نةبووةژن حوكوومةتكؤمار يا  سةرؤك،ؤذعةرةبدا تا ئةو

باندرا "نكي السرييةژن و "را غانديثئيند"هيندوستاين ةژن و "زيا د و خاليدةيحةسينة واج"
 و "وتريپاوايت سؤكارنؤ ثگم"نيسايي ؤئيندةژن و "اگماراتونؤاندريكا كچنايكا و 

لؤريا ماكا گ"يين پفيليةژن و "يلةر چتانسو"توركيايي ةژن و "بينةزير بؤتؤ"ستاين پاكةژن
 و حوكوومةتكؤمار و سةرؤكي  سةرؤك،تنيآلهةذؤژةژن كة هةمووشيان ،"ال ئارؤيؤگپا

 ،تآلهةؤژذ ايننژت هةموو ثكةواتة ناكر. سياسةتكار و ئةو جؤرة شتانة بوون و هةن
 لةو ،چاو يةك نيية و جياوازييةكي لةبةر،يتآلهةذؤژةژني چةمك .نة يةك خانةوةثخبر
ندن و ئابووري و هةموو ث دةروازةي سياسةت و كار و خو،ييئةوروپاةژن. ةدا هةيةچةمك
ي لة ثكذشبپث دةكات و پياوي ملمالنث ، جياوازيثشتة و بپ بؤ لةسةر ،ي ديكةيبوارثك

 .دةسيت دةخاتوة ةش بةرزةثگت و كام جثصثي دةهث ج،يشي ئاساتةكدا دةكات و زؤر
ايةيت و قةدةغة و چينية يت و ئةو جياوازثيت تووشيان دةبآلهةذؤژةژن ،رفتانةيگريوگئةو 
ييةكان ئيسالماكة ض جث تةنث وةنةبن،تدا هةآلهةذؤژ لة ،ةبةركردين ئازادييةيگتةن
زدي و ثدايي و هيندوويي و عيسايي و ئوواين تةواوي ئايينةكاين بپثذةوكة صبة ،رنةوةگب

لة ئاييين زةردةشتيدا، كة . رنةوةگ دة، ئةفريقاشگةالينتةنانةت و جوو  يارسان و
ئايينثكي كؤين نةتةوة ئثرانييةكان بووة و ئثستاش لة ئثران، پثذةواين ئةو ئايينة هةن، 

نة و ژن جةخت لة سةر ئةوة كراوةتةوة، كة منداصبوون، كاري سةرةكي و يةكةمي ژ
هةميشة دةبث بة خؤشحاصييةوة، فرمانةكاين مثردي ئةجنام بدات و تةآلقيش هةرچةندة 
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لة كن يةكثك لة نةريتة هةرة دزثوةكان، . قةدةغة نةكراوة، لث بة كارثكي ناحةز دانراوة
انةي بؤ ، كة ژنثك لةو ذؤژانةي، خوثين مانگةئةوة بووپثذةواين ئاييين زةردةشيت، 

 سةر و بربدايةتة، دةبوو هةموو ئةو ذؤژانةي لة تاريكيدا ثنوثژيدا بووة يا لة ب،هاتووة
پريؤزن، لة ئاييين زةردةشتيدا، ي، كة تةماشاي خؤر و ئاو و ئاگر، ئةو سث شتة

ژن لةو . ، چونكة پثيانوابووة، ژن لةو ماوةيةدا پيسة و ئةوانةش پيس دةكاتكردايةنة
ووركةوثتةوة و كاري ذؤژانةي خؤي ئةجنام ذؤژانةشدا دةبوو تثكةص بة خةصك نةبثت و د

ئثستايش لة هةندثك شوثن، لة . ژين تازةزايش تا چل ذؤژان، بة پيس دةژمثردرا.  نةدات
باكووري كوردستان، نؤبووكي تازةمثردكردوو، بؤ ماوةي ساصثك، لة گةص پياواين ماصي 

ن، لةگةصدا ناخوات و دانانيشثت و نانيان لة سةر يةك خوا) باوك و براي مثرد(مثردةكةيدا
ئةگةر ژن لة ئاييين جوولةكايةتيدا، .   هةر زاريش ناكاتةوة و لة بةردةمياندا قسان ناكات

ئةگةر كچثكيش . بؤي بوو ت، ئةوة شانازي و سةربصندييةكي گةورةووايةكوذي بب
، ئةوة دةبوو سةنگةسار كرابا و بايةدا بث ئةوةي مثردي كردبا، لةدةست ،پاكيزةيي خؤي

ژن لة كن ئاييين . نثو برابا، لث بؤ پياوان هيچ جؤرة قانوون و مةرجثك نةبووةلة 
، نةك ئادةمي، ، چونكة مار، حةوا بووةجوولةكايةيت، نيشانةي نةگبةيت و خراپة

، كة دواي عيسا، "لسپاو" . و ژنيش لة پةراسووي چةپي ئادةمةوة چث كراوةوةدافريو
 گةلثك جاران، جةخت لة سةر ،لة نامةكانيداگرنگترين كةسثكة لة ئاييين عيساييدا، 

ئةوة دةكاتةوة، كة ژنان گوثذايةصيي پياوةكانيان بكةن و سةرپؤش و چارشثو بةكار 
ببةن و داوايشيان لث دةكات، لة ژنان، كة لة كصثسة  بثدةنگ بن، چونكة بؤ ژن 

ا لة شتثكيش، كة دةيانةوةثت فثري بن، بلة كصثسةدا قسان بكات و هةر نةهاتووة، 
س، باسي ئةوةش دةكات، كة ژن نابثت وانة بصثتةوة اولپ. ماصةوة لة مثردةكانيان بپرسن

 يا ،و زاص بثت بة سةر مثرديدا، بةصكة دةبث كذ و بثدةنگ بثت، چونكة يةكةم كةسثك
ئةوةيش، . مرؤضثك، كة خودا دروسيت كردووة، ئادةم بووة و پاشان حةوا دروست كراوة

ئثمة ئةگةر . ژن بوو نةك پياو: خةصةتا، حةوا بوو نةك ئادةم، واتةكة فريوي خوارد و هةص
 ،لة قورئانداين، دةبينني تةواوي گوتاري خودا تةماشاي ئاييين ئيسالم و قورئانيش بكة
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خوا ذووي دةمي  لة پياو كردووة و بؤ ئةو قسة دةكات و : واتة. بؤ پياوة، نةك بؤ ژن
ئةوة هيچ، كة پةيامبةري . ي پث دةگات گوتةكاين خودا،ژنيش لة ذثگةي پياوةوة

 بؤ مرؤض هاتووةتة خوارث، لث ،ئيسالم پياوة و قورئانيش بؤ وي و لة ذثگةي ئةويشةوة
لة قورئاندا، هةميشة جةخت لة سةر يةكةمي و لةپثشيي پياو، هةموو پياوثك، 

بة . كراوةتةوة و پياو بة سةر ژندا، بة باآلدةست و خودان فةرمان و بةرپرس دادةنرثت
و ذاوثژي پث ناكرثت و لة گةواهي و ) ناقصات العقل(پثي ئيسالم، ژن كةمعةقصة

بة پثي ئيسالم، ژن هةرچةندة زانا و تثگةيشتوو . بةشةساماندا بة نيوةي پياو دادةنرثت
ذؤزا "و " مارگرثت تاچچةر"و " ذابيعةي عةدةويية" و شان لة شاين و بريياريش بثت

، ناشث بكرثت بة دادوةر و دادگةيي خةصك يش بدات"ضواسيمؤن دث بؤ"و " لؤكسمبؤرگ
تؤ بنؤذة تةواوي ئايينةكاين ئةم جيهانة، بزانة يةك پةيامبةر دةبينييةوة، ژن . بكات

بووبثت، نةخثر، گشتيان پياون و هةموو ئاييةنةكانيش، ئامسانييةكان، لة بناخة و 
با ئثمة يةك . ةذؤكدا، هةر يةكةپثكهاتةدا، تا ذادةيةك، چوونيةكن و پةيامةكانيان لة ناو

شيت گرنگ لةبري نةكةين، كة لةگةص هةموو جياوازييةكاين نثوان جضاكگةيل جيهاندا و 
پثشكةوتين جضاكثك و دواكةوتين جضاكثكي ديكةي ئةم جيهانة، هثشتا ديتين 

 و خةصك، بة تايبةت پياوان، بة چاوي ،سةردةستة "Sexism"سثكسيزم
لة هةموو كردار و گوتار :  مرؤض و نثر و مث، واتةدةنؤذنة ،ثكةوة"Sexist"سثكسيست

 و مثبايؤلؤژيي و ئاكار و ذةوتار و بري و دينت و هةصوثستثكدا، لة چاوي جياوازيي 
مرؤض دابةش دةكةن ، دةنؤذنة مرؤض و لة سةر بنگة و بنةماي ئةو بريكردنةوةية، وةةنثر
دةنثن، ئيدي مةگةر وةك ذثژة و كةم بذيار و نةخشة و پرؤگرامةكانيان چث دةكةن و داو 

 بؤ كؤمةصگةيةكي ديكة، بذثك بگؤذثت، دةنا بة گشيت ئةو ،و زؤر، لة كؤمةصگةيةكةوة
 و ث بة م،ييئةوروپاةي صگ كؤمة،وارانةيژك لةو دةردة سةخت و دثيةك. ديتنة لة ئاراداية

ةخؤشيية شان و نثكگ دةردةخواردنةوة و بةن،ي بووةدووچار ،وةگچكةةورة و گر و ثن
دميوكراسي و ليرباليزم و ئازادي تاك، بؤ خؤيان، گةورةترين "ئةگةر  .كسييةكانةثس

" شاندل"و هةموو دةردةكان لةوانةوة سةر هةصبدةن، وةك " دوژمناين ئازادي ذؤژاوايي بن
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 ئةجنامي ،ي تاك بنذةهاش ئةوةي ئةجنامي ئازادي پث ،ئةم دةردانةدةصثت، ئةوا 
 لة ،كة هةموو شت و هةموو كردار و ذةوتار و گوتاذثك، ئازادن يذسةرمايةداري و بازا

بثگومان دةكرثت ئةوانةش . ةوا دةزانثتذپثناوي پةرةپثداين بةرهةم و سةرمايةدا، بة 
لة بةراييةكانياندا،  هةر بگثذدرثنةوة بؤ ئةجنامي ئازادي تاك و دميوكراسي و 

. پثيواية" شاندل"، وةك ليرباليزمثك، كة ذؤژاوا بؤ خؤي باسيان لثوة دةكات
 ذةسني ،كة ئثستاكة، گةيشتووةتة ترؤپكي هةرةگةشةكردوو و هةرةبةرزيسةرمايةداري، 

اليزمةوة، خؤ دةنوثنثت، جيهان لة گؤشةنيگاي نوثليرببة بةرگي و پثشكةوتين و 
هةذاكردنة تيؤريزان و ئايديؤلؤژةكاين ئةو ذثبازةوة، تةنث يةك بازاذي گةورةية و 

اليزم، هةر ئةوانةن، كة لة تةواوي تثزةكاين نوثليرب. هيچي ديزاجندا و وةدووي قا
 برييار ي"سةمري ئةمني"بة هةموو وردةكارييةكانييةوة، هةبوون و  كةدا،ليرباليزمةكؤنة

 اليزمدةگوترثت نوثليرباليزم، هةر كةونةليربكة ئثستا، پثي ئةمةي : گوتةين
"Paleoliberalism"،ئةجنامي ئةو ئةو دةردانة،  . نوثوة بة پؤشاكثكيلث  ةكةية
 ،يكةوتووةثي يةكةمي جيهانييةوة تگ هةر لة دواي جةن،ئاواييذؤژ يمرؤض كة ،ةتةنصحا

ة مادييةكان و چةمكرشي ثشكةوتين ماددي و هپثانكاري و ذؤگتن و ژؤئةويش بةهؤي فرا
ئةوةي  ثرايي و بث كة بة خ،تاكانةوةثدوويين بةهاكاين جيهاين كؤن و كپداتة

يا و ئايديؤلؤژدةيانةويست ت، ثيب بةخشپثي ذؤحكي ث بةديلچ ،شثشارستانييةيت نو
ي گ كة لة فةرهةن،ئةوةي .و سيستمي خودايةيت م بكةنة بةديلي خوداةت و سيستصدةو
 بة ،دائةوروپااوا و ذؤژي گ لة فةرهةن،تث ناو دةبر،ذثز و الق بة ئةخ،تداآلهةذؤژ

زان ث و لگ و زرنچةرخ و هاوث نويمرؤض .تثدادةنر يزپارثيل و كؤنةةدواكةوتوويي و تةوةز
 ،ك دةستةبةر بكاتث هةموو شت،خؤي ت بؤث كة دةتوان، ئةو كةسةية،ئةوروپاو ئازا لة 
 يمرؤض. دي تةثكاين ديكةش بصةر لةسةر حيسايب زيان و ملشكاين خةگتةنانةت ئة

 دةكاتة ،ي ديكةكة بة واتايةك ،"ؤكچاپ ، وريا، زيرةك،گزرن" : واتة"Smart"مسارت
كة ئافةريدةي شارستانييةيت ثمرؤض. ةچةرخكي هاوثمرؤض ،"، قؤصبذچي ساختة،چيوآلك"
و ثاكي لةن چ بة،ئةوروپا كة لة ،كةثمرؤضري و منوونةي اك و تاكايةتيي سةرمايةدچؤقر
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كة ث يةكژن ،ي سةرمايةداريدائةوروپالة . تثتةوة و كاري مةيسةر دةبثي دةبثاكدا جضج
 چثكسي ث هةزاران فيلمي س،مالذثككس و ثةكاين سگرنگ هةرة،و كةرةستةلة ئامراز 

 بة ، هةية و تةنانةت كاركردن لةو جؤرة فيلمانةداانةرميگكي هةرةذث و بازا،نثدةكر
دا صةگؤيان لةگفتوگ ،زيؤنضوة لةسةر تةلةيردم بينث و مژن. تثيشةيي و كار دادةنرپهونةر
 كة لة بواري ، باسي ئةوةيان كردووة،ةكةپياوةكة يا ژن ، زؤر بة شانازييةوة،كراوة

 و ثنكسثسدةدا ژن يا پياو دةيان صةگ لة،كداثذؤژ كار دةكةن و لة ،كسيداثفيلمسازي س
ةي گهةزاران فرؤش. سوكةوت دةكةنصهةلةگةص يةكدي  ،ردث و مژنةوةشن وةك صما كة لة
 دائةوروپاين ةكاباژثذنةكاين آل و كؤكووچةكسي لة ث سكسي و سينةمايثةيل سپكةلو

تةخيت هةموو پثبرؤكسلي پاريس و ئةمستردام و  و گلة بةرلني و هامبؤر. نثدةبينر
 ،وويت سؤزاين و لةشفرؤشذ نيوةژين كة ، دةكةونچاو دةيان جاخمانة بةر،دائةوروپا

 ديكةش لة ايننثند و شوآللة هؤ.  دةفرؤشنچثژشان دةدةن و ثپدانيشتوون و خؤ 
 بؤ ئةوةي ،تثرگة وةردةپارةكةي خؤي باژثذ لة شارةواين ،كار هةية وةك پياو ،پارووئة

ةحةيت ذت و ثكسثت و بسث بنو،ةپياو ث كة ب،كي كةمئةندام و سةقةتداثژن صةگ لة،بچثت
 ، مامؤستايي،ي ديكةثككار وةك هةموو ، كة ئةو كابراية دةيكات،ئةو كارةي. بكات
 ،كسث س.تدةژمثردرثبةكار ، ...و، قةشةيي يي حيزيببةرپرس ،يص بةقا، وةزيري،انةريذ

.  دةيداتژن و بةرهةم و سةرمايةية و باجةكةيشي پووص و ذاين و بازاگ بازر،ئةوروپالة 
م بةكار الذثكو كس ث وةك ئامرازي سژن ،كردنپةيداةپار بؤ ،نيا و سةرمايةدارانپاكؤم

و تةواوي ئةو پرؤگرامة تةلةضزيؤين  .ةوةنفرؤشدةيدةيكذن و   آل وةك كا،دةبةن
ذاديؤييانة و گؤضار و ذؤژنامةگةلثكي تايبةت بة ژن، لة وآلتاين خؤراوادا و ديارة بةهؤي 

، هةرچي  ئةو دةردة ئثستا پةيدا بووة،دايش لة وآلتاين خؤرهةآلت،الساييكردنةوةش
ژن وةك شتثكي : سةنگ و قورسايي خؤيان هةية، دةخيةنة سةر لةش و الري ژن، واتة

 ة و ئثمةش چ ذةخنةيةكمان لثي نيية، وةلث وةك لةيستؤك، ديارة ئةوةيان وايجوان،
ي ژن "لةش" باس دةكةن و پثشان دةدةن و گرنگيي تةنث بة وةك ئامرازثكي سثكس،
 سثكسي لة كارثكي ،سةرمايةداري . تةنث لةشة و هيچي دي،دةدةن، وةك بصثي ژن
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و دي دةكةوثت چثژبةخشي نثوان دوو مرؤضةوة، كة پثكدةگةن و پثستيان بةر پثسيت يةك
هةناسةيان تثكةص هةناسةي يةكدي دةبثت و هةستيان دةبثتة يةك هةست، گؤذيوة و 

كاآل و ئامثرثكي بثگيان و  و بووة بة داثكدا، لةگةص ماددة"شت" پثوةند لةگةص ،كردووةتة
بثجگة لةو فيلمة سثكسييانةي، كة يةك ژن و يةك پياوي تثدان ، سةدان . مردوو و نامؤ

ژن و ژن، چث دةكرثن؛ كؤمةصثك پياو لةگةص كؤمةصثك ژندا، پياو و پياو، جؤري ديكةش 
سةدان جؤري قثزةون و پيس و ،...ژن و ئاژةص، بؤ منوونة، ژن و سةگ، ئةسپ و ژن و 

تة هؤي ثدةب، ومانثگ، بييةشذة بازاذةوتارئةو جؤرة دينت و . دزثوي ديكةش
ي ذؤص ،جارانيشيش بةشدارة و زؤرنژياندا ث كة ت،رفتگريوگشة و ث دةيان ك،داينصسةرهة

ت ثتة زيندانةوة و شثيش تاوان دةكات و دةخرژن. ليزثتةكاندا دةذووداوقارةمانيةيت لة
. ة و بةرهةمدايةگ كار، سةرماية،ةپارناو پثكي لة ث هةموو شت،اواذؤژ يا ئةوروپا. تثدةب
و ت و هةموث تةماشا دةكر،نةرثكي بةرهةمهث وةك ئامراز،خؤي  هةر بؤضمرؤ

سةرمايةداري دژةدژةدةسةآلت و كة ئةناركيست و صةر خةگمة،  كة هةيةيت،ئازادييةكيش
ناوي بةرهةم و پثلة هةر  ، دةركةيتثةكاين لةذاديكالچةپةري و گجيهاندژةو 

 ، سةرمايةداري بؤخؤي. سةرمايةداري سازي دةكات،زانثكداين خثت. سةرمايةداية
بةرهةم و ناوي پث لة ،ث هةموو شت تةن ونةداژويدژةئاكار و دژة و ضمرؤدژةكي ثسيستم
سةرمايةداري، مرؤض باردةهثنثت و گةورة دةكات و  .دةكاتل ثشپث ،قازاجندا

 بةشثكي بچووك لة ،پثدةگةيةنثت و فثر دةكات و پةروةردة دةكات، بؤ ئةوةي بيكات بة
مة  و  هةموو  شتثك لة سةرمايةداريدا، بؤ بةرهةمرؤض، ژيان، . ماشثين بةرهةمهثناندا

بة بةرهةم خةآليت خةصك دةكات، وةلث :"دةصثت" پرؤدؤن"، وةك سةرمايةداري
، خةصك، ذةشةخةصكةكة، "لثناگةذثت خةصك ببنة خاوةين ئامرازةكاين بةرهةمهثنان

چينةكاين خوارةوةي جضاك، تةنث شةكةيت و سةخيت و دژوارييةكاين ژيانيان دةبثتة 
اليةنة بريقةدارةكاين ژيانيشة بؤ بةش و هةرچي چثژ و خؤشي و ذابواردن و 

بة گوثرةي لة سةرمايةداريدا،  ،يا مووچةي كار،ئةگةر پاداشيت كار . سةرمايةدارانة
بةرهةمي كارةكة بثت، ئةوا كرثكارثك دةتوانثت، بة كةمترين كار زياتر بژي، بةآلم 



 45

  كارگةر دةذةتثنثت و نرخي ذاستيي،خاوةن كار، تا پثي بكرثت. هةرگيز وا نيية
بةرهةميشي ناداتث، بةصكة قازانج و زثدةباييةكةي خؤي لث دةردثنثت، هةر بؤيةش 

 ، كة هةية، دةبثتة هؤي، بةو شثوةيةي،زثدةبايي و هةصپةي سةرمايةداري
 ،كردين هةندثكي دي، بةو پثيةش دةكرثدةوصةمةندبووين هةندثك و الت و هةژار

 و ذثكخراو و چوارچثوةدار  بة شثوة دزييةكي قانووين،زثدةكردين موصك و سامان
يا دايك و  ،رد بؤ يةكديث و مژن،  نةبووين كات بؤ يةكدي، ناوةخيت،كار .بژمثردرثت

و كان ذكان فذ ف،ژياني هةصپة ، فريا نةكةوتن، نةبووين خؤشةويسيت،باوك بؤ زارؤك
پةلة و هةذاكردن وةدووي پارة و پووصدا و هةركةسة و كيسةي خؤي و ئابووري خؤي، بة 

 من وكل من قهوت= ي خؤي صهةر كةسة و قاوةي خؤي لة باخة" وييان آلمووسويل قة
ينةوة و ذ و جيابوونةوة و نةمان و سئاژاوة و ذ شة،ئةمانة هةموو دةبنة هؤي ،"وكيس

و ث لة ن.يةت و جواين و سروشت و عةفةوييةتذؤمانسي و ژيانيزةيي پاككوشتين 
 لة ،خةستييةيچذي و  بةو ، سةرمايةدارييةاكةضلةبةر نةبووين ئةو ج ،تيداآلهةذؤژةژن

 كؤيةيت بةسةر ،ة ئازادة و زالبووين جيهانبيينذ هةية و نةبووين ئةو بازائةوروپا
 .وو دةداتذاندا ژنو ث لة ن،تبوونةث كةمتر ئةو تاوان و زينداين و ش،تاكايةتيدا

 جار ك هةندة،تثةر ئةوة ئازادي بگة، ئية كة خوداين ئةو هةموو ئازاديية،ييئةوروپاةژن
 ،واريداژكؤشان و كؤشش و دثي تدرثژكي دووروثنآللة ئةجنامي سا، يثومانة لگ بة ضمرؤ

ةي گكة بن،  و ئاييين عيساييكصثسةن و ديدي چووك لة بؤذثةر ئاوگ ئة.ناوةثوةدةسيت ه
 و اين ئاييينپياوهةموو  ،دةبينني، يية بدةينةوةئةوروپا يمرؤضو جيهانبيين  بري

ي و مرؤضگةلثك، كة بة كاري ئايينييةوة خةريكن، وةك قةشةي عيساينكار، ئايي(ئؤلكار
 ، حةوا: واتة،ژن كة ،وايةدا بوونذ لةو ب،كصثسة اين)ذابيين جوو و مةالي موسوصمان

لة  ." تؤ دةروازةي شةيتانيت!ژن"ت صثرتوليانووس دةث ت،اوةذاكثش هوناگئادةمي بةرةو 
ثكي سثكسي، لة دةرةوةي ژن و مثردايةيت بة ئاييين عيساييدا، هةموو جؤرة پثوةند

 پريؤزيي هةية و ئةوةش لةوةوة ،گؤناه نثونووس كراوة و پاكيزةيي لة كن ئةو ئايينة
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سةرچاوة دةگرثت، كة عيسا لة دايكثكي پاكيزة لةدايك بووة و بووين مةريةم، كة دايكي 
لةسةدةكاين . ات بة عيسا بد، يا پثناسةيةك، ناسنامةيةك،عيساية، تةنث بؤ ئةوةية

وي جنؤكة و ثن يان بةژن بة سةدان ،يةئةوروپا لةم ،داپشووپاسيت هةزارةي ذوةثن
ئةو جؤرة شتانةوة بثئاييين و بثباوةذي و سةرچاوةي گوناه و  و يةريگوةزمة و جادووثد

كاين ص لةكن خةث تةن،ژن ئةو سووكتةماشاكردن و ديتنة بةرانبةر ث وةنةب.سووتاندووة
 .شدا هةبووةييئةوروپاةورةي گكي فةلسةفة و زاناياين صو خةثكة لةنص بة،تثئاييين بووب

 لة ."ا هاتووةذ هةر لةخؤئافةريدةيةكي ،كراوةچثخراپكي ثپياو ژن:"تصثتؤما ئةكويين دة
هةموو :"شي چينگ، دةصثت.  باس لة ژن كراوة،ئةفسانةي چينيشدا بة شثوةيةكي خراپ
ودا بووة، بةآلم ژن ئةوي تووشي كؤيلةيةيت شتثك لةدةسپثكدا لة ژثر فةرماين پيا

بثبةخيت ئثمة لة ئامسانةوة نيية، بةصكة لة ژنةوةية و ئةويشة، كة هؤي . ووةكرد
لة هةندثك شوثين جيهان، هيندوستان بؤ ". لةنثوچوون و سةرلثشثواين ذةگةزي مرؤضة

 يا ،ذيان دةنا لة گؤ،دي مردوويدارلةگةص مثژنيان دةخنكاند و لة سةردةمثكدا، منوونة، 
 تا لةگةص مثردة مردووةكةيدا، ،داوايان لث دةكرد و ناچاريان دةكرد، كة خؤي بكوژثت

سةردةمانثك هةر . لةو جيهانةي ديكةي پاش مردن، يةكدي بگرنةوة و لة خزمةتيدا بثت
لة هيندوستان باو بوو، كة ژين مثردمردوو، دةبوو لةتةك مثردة مردووةكةيدا 

پاش .  بژثت، نابثت دواي مثردة مردووةكةي، دادةنا، كة بثوةژنبسووتثنرثت و وايان
ماوةيةك ئةو نةريتة بة سةر چوو، بةآلم ئةو بذواية هاتة ئاراوة، كة پثيواية ژن و 

مثردي يةكجار  كة ، پةميانثكي هةميشةيية و دةبث هةر بةردةوام بثت و ژن،مثردايةيت
ةبث پثكةوة بن و لة جيهاين پاش ، ئيدي دةبثتة موصكي ئةو پياوة و تا مردن دكرد

ثوةژن، بة مثردكردنةوةي ب. ة ژين ئةو مثردةيمردنيش، هةمديس ئةو ژنة دةبثتةو
 يادي ،كةالر هةبوو لة "ي جافگحوسةيين ئةمحةد بة". تاوانثكي گةلثك مةزن دةژمثردرا

 هيچ دةنا ،ي ئةوةوة ناشريينچاوديارة لة ، ايةيينبب كي ناشرييينثژن كة ،رثبةخ
 ت و هةموو كةس هةرث خؤي بة ناشريين بزان، لةم دنيايةدا نيية،ژن نةخامسة ،كثسكة

 ئةو .چووة لةدةسيت خوا دةر: واتة،"تسيية لكةي خواپئةمة لة : "وتگدةي، جوانة
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ئةريستؤتةيلس . تثندا بةكار دةبرثماتص لة هة،ةيةكژ وةك دةستةوا،ة"لكةتسنيپلة"
مة ث ئ، هةيةييدا ناتةواويتث تايبةمتةندث هةند لةچونكة ،ةژن  لةبةر ئةوة،ژن":تصثدة
ماسني و ثةداري كدئةوان دةر  كة،يةوة بكةينذوانگة لةو ،ژنيت ث تةماشاي كةسثدةب

كة و كارةساتةكةش ث كارةساتچبوون ژن ":تثصارد دةگركةث ك".دايك دةبنبةوةوة لة
 و ژنفيزيكي "يب ث بةلزاك لة كت."تثي نازانپثة ژنك ث كاتض كة مرؤ،يدا لةوةدايةذاستلة
 ژن .پياوي صداين دثراتر لث بؤ خ،بداتص هةو،يةة ئةوژنتاكةكاري ": تصثدا دة"ردايةيتثم
 هةر كةس الية و ذؤگكي بثكص مو.دةسيت دةخاتوةوةندةوة پثهؤي   بةپياو ،كةثكصمو
. "ةپياوي گسةنپاركؤ و پاش ثيدا تةنذاست لة ژن . هةيةييقانوون ئةو كةسة مايف ،تثب
اوا ذؤژ و ئةوروپاي گ كة هةموو فةرهةن،ي يؤناين" هؤمريؤس"بةكةي ثكت ،"دةئيليا"

  وگ و سةبييةي جةنپياوكي ص وةك موژن ، دةكاتگوة دةكات و باسي جةنپثشانازي 
 ،دا هاتووةث كة لةو،ژنكي ثشان دةدات و سووكايةتييةك و نزمتةماشاكردنپث ،رثئام
ك لة ث و هةر شتثككارهةموو "ةفةيسةرمايةداري و فةلس .وةثك ترسناك و دزثةلگ
 كة ئيدي بةرةو ،يزانيث خژياينواي كردووةتة سةر ي ثككار ،"نانداثناوي بةرهةمهپث
وةشاندنةوة و ص بةرةو هة،ئةوروپاؤ لة ذ ئةو،)ص مندا،ردث م،ژن(زان ث خ.بچثتن چووكثت

  كة هةر بؤ،نانث ديارة سةرمايةداري و بةرهةمه.واتذن و نةمان دةچوولة بةين
م آل بة، لةو بوارةدا دةبيننچاوكي لةبةرثذؤص ،نة و بةرهةمگي سةرمايةدار و كاربةرژةوةند

 ،ژنؤي ذي ئابووري ئةوذةوشو  پايةة و گنث كة شو،تچث ئةوةمشان لةبري نةثدةب
ةي صگةيت و كؤمةپياو و پياوي چةمكي بة گ تةنذثك و جؤثشپثةتة چوووةيةك ثبةش
 و ژنزان و ثلة خةشة ذ هة،اگوةك دامةزراو و دةس كة ،نيوةچص و ئةو شتانة هةپياو
 ،يي بؤخؤيئةوروپاي چةرخ و هاوث نويمرؤض ژياينوةثة هةر شذةنگ. ردايةيت دةكاتثم
ان بةدووي فؤرم و جؤري ذةگ و  )ردايةيتث و مژن(زان ثوةي خثيين شذؤگويسيت پث

ي صت و هةوت و ساز بكاثنثئافر ب،داژيانكةوةپثزان و ثردايةيت و خث و مژنديكةي 
 ئةوةي كة .تة ئاراوةثنثويستييةك پث وةك ،زانثسيكييةكةي خآل فؤرمة ك،ناينالوة

يش زؤر بة پياوؤ ذ ئةو،بچثت دةرثبووين لص مندا، دادةنراژن بةكاري ثجاران بةتةن
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  دةكرا بةة بةدبةختةي سلثماين،"يووسف " ئةو  كة بؤ، ئةوةي،اكيي ئةجنامي دةداتچ
 يووسفانة و كثپياوستا هةموو ث ئ،"من نة شت مةكينة شت":صثب دةكرا ناچارعةيب و 
اك چان زؤر ژن ، بووپياو كاري ث كة جاران بة تةن،يش ئةجنامي دةدات و ئةوةشچاكتر

 تةنانةت پياو و ژن ئيدي ،ناوةتة ئاراوةثي واي هثكر با،ةذةوش ئةم . دةكةنيثبةجثج
 ژياين ،خؤي و بؤ كة هةريةكة، بري لةوة بكةنةوة،ينژكةوة بپثزانيش ثةر وةك خگئة

 تةنيا ،ينةكةيانذردايةتييةكةيان و مارةبث و مژن پةمياينت و ثسةربةخؤي خؤيشي هةب
يدا دياري ثيةكة و ئةرك و فرماين خؤي تت و هةرثرتن و كاركردن بگ كاروةرپةمياينوةك 
 )يشكسثتةنانةت س(وةند پث لة ،ص ماثي لة دةر، هةردووپياوچ  و ژن چئيدي . تثكراب
 دانيان بكةن بةژ وي و تثةر بؤخؤيان نةيانةوگ مة، ئازادن،ي ديكةداپياو و ژن صةگلة

 لة ، دا2000 و 1999 و 1998ين آل لة سا،وةكجودابووةثردي لث و مژني ذثژة .دادوةر
 و لة هةموو %13.8 آلساپ ئو، %17.5م صستؤكهؤ: د بةم جؤرةيةثي سوثكباژثذ چةند
 و ثتةن وردي و بةگ وةك ز،دثكي سوص ي خة%47زيكةي ثن،  %13.3ديشدا ثسو

رددا ث و مژنبوونةوةي ث كة قارةماين جيهانة لة جو،دةثستا لةم سوثئ. ندةژيسةربةخؤ 
رد ث و مژن ژياينكةوةپث ،هاتووةثةك واي لذادةي تا ،ي هةية لةو بوارةداذثژةو بةرزترين 

 ديارة ئةو .تثئاسايي بةوانةكةي پثچت و ث دياردةيةكي نائاسايي ب،زانييث خژياينو 
كة ص بة،تةوةثرگدي خؤيان ناث سوثتةن...ة ئابووريية وژيان ئةو ، ئةو ئازاديية،ةذةوش

 لة ،بوونةوةث كة دياردةي جو،ديشثاين دانيشتوواين سويكاري كردووةتة سةر بياني
بةرزترين .  ئثستا ئيدي زؤر ئاسايية و ذوودةدات، لة نثو كوردي خؤيشماندا،يانداوثن

چيلييان و و ث جاران لة ن،دداثاين سوودانيشتوةي جوثبوونةوة، لة نثو بيانيياين ذثژ
 لة نثو دياردةي جوثبوونةوة .اندووةذةثپستا كورد لةواين تث ئث ل،رانيياندا بووثئ

ذةهةندگةلثكي جياوازةوة سةير بكرثت و گؤشةنيگا و  دةكرث لة بيانيياندا، كورديش،
ةموو جةمسةرةكان ه ،تا ذادةيةك كة ي هاوبةش، تاكة شتثكلثلثي بكؤصرثتةوة، 

 لةمةذ ئةو دياردةيةوة، دةداتة دةستةوة، ،دةگرثتةوة و لثكدانةوةيةكي دةسبةجث
 لة ذووي ،زؤري هةلومةرجةكاين ژيانةبةشي هةرةلثكترازاين هةصوةشان و تثكچوون و 
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 بايةخ و  ژن و مثرد و  ذؤصيپةروةردة، بةرپرسياريةيت، ئابووري، فةرهةنگ، جضاك،
 كة بة سةر تةواوي ئةوانةدا ،يةپايةيان و داذووخاين هةندةك بةها و دينت و بريكردنةوة

  و سةختيي قايلبوون و قةبووصكردين، دياردة نوثيةكاين ژينگة نوثيةكة و دثن
، بة بةراورد لةگةص ئةو وآلتةي لثيةوة ة نثو كؤمةصگة و وآليت تازةياندال گؤذانكاريگةلثك،

ژياين ژن و مثرد، بة ك چؤن دياردةي زةماوةند و پثكةوة بؤ خؤم، هةروةمن. هاتوون
 نابينم، هةروايش دياردةي جوثبوونةوةي ژن و سةير و نائاساييدياردة و ذووداوثكي 

چ لة ذووي گيانةكي و هؤش و هزر و كة مرؤض .  نييةنائاسايي و سةيرمثردم، پث كارثكي 
ي يةكتريش بن، نةتوانن پثكةوة بگوجنثن، هةرچةندي نثزيكاليةنةكاين ديكةيشةوة، 

 بة خؤيان و بة ،دووركةوتنةوة و لثجوثبوونةوةيان، گةلثك سوودبةخشترة
دةوروبةريشيان، لةوةي بة تؤبزي و پينةوپةذؤ و بة كةترية و چةسپي دووقولوو، 

پثوةندي ژن و پياو، هيچ مةرج نيية، لة  . بدةيتيانپثكةوةيان بنووسثنيت و گرث
ئةو . ي ژن و مثردايةيت و يةك بنميچ و يةك ژووري نووسنت و يةك نوثندا بثتچوارچثوة

ية، دةكرث هةريةكةو لة شوثن و جثگةيةكي جودا بن و تةنث "دوو سةر لة سةر سةرينث"
 تا ،، لة خؤشةويسيت و حةزةوة پثويستييةكاين خؤياندابينكردن و دامركاندنةوةيبؤ 

 يا ،ژنكردين پياوبة .تثك وثكذا بگوزةرثنندةگاتة سثكس، يةكدي ببينن و ساتةوةخ
ةري و وةك گوةي نةشتةرثت و بة شثييةوة بژووي بايؤلؤ ذةر لةگ ئة،پياوكردين ژنبة
ت، چونكة ئةوة ثريگ كة دةيكات ب، لةو كةسةيذثز ثمواية دةبپث ،تثويست بكرپث

ت و ث بدرةرييةك ئةجنامگةر وةك شانؤگم ئةآل بة،كارثكي كةسةكي و بارثكي زؤر تايبةتة
يشدا وا ذاستن و لة ثشان بدرپث يةكسان ،پياو و ژن كة ،تثناوي ئةوةدا بپث لة ،ثتةن
 ،موايةپث ي خؤمص من بةشبةحا،ي ناجؤرةثككار ئةمةيان ،تثةت بصواذ بة ثت و تةنثنةب

ي بوارثك و ثككار لة هةموو ،ثيةكدي تةواو دةكةن و دةكر) پياو و ژن(هةردووكيان 
 ئةوا ،تثنرثةخسذان باليةر هةمان دةرفةت بؤ هةردووگ بن و ئةنيةكچوو ،يشداژيان

دا ث لة مةسةلةي زاوزثة تةنذةنگ ،من جياوازييةكان. ن كةمتر دةبنةوةثجياوازييةكان تا د
 ذادةي تا ، بوونصكةپثوصكةثندة تث شتةكان ه،ؤذ ئةوئةوروپاة لة چةند هةر،ببينم
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 صن و خؤ لة يةكدي مارة دةكةن و مندايدةژرد ث و مژن وةك ،كةوةپث ژن و ژن .ؤزكانصئا
ن دةژيكةوة پثرد ث و مژن وةك ،پياو و پياو ،")التبني"لةبري وشةي عةرةيب(رنةخؤ گدة

ةجنةي يةكدي پوستيلة لة گ خؤ لة يةكدي مارة دةكةن و ئةن،كصثسةةمسي و لة ذو بة 
ة و و دةمي يةكدييةوث دةم دةخةنة ن،ي سةدان دؤست و خزمداچاودةكةن و لة بةر

ي پياو ،تثك دابثة زةمانذةنگ كة ، بة دووريشي نازامنهيچخؤ و رنةگزارؤك دة
 ژين و ،تة دايكثت و ببثي ببصت و منداث ئاوس بب،بووژنةريكراوي بةگنةشتةر
 صمنداةر ئةوة نيية بؤرييةگت؟ مةثنةب  بؤ وا،تة باوكث بب،بوويشپياوةريكراوي بةگنةشتةر

 دةستيان ذمة ن بةچؤ وةك ، كؤثي بكةنصريكن مندان و وا خةث دةكرثچ) صلوولة مندا(
كاك !  كةنثچ واي ،تثنيان بوچؤ و نذؤگ بضةر ناتوانن جينةكاين مرؤگ مة،كردپث
يت سؤسياليسيت پارك بوو لة سةراين ثك يةكث كة سةردةم،"ؤصوةيسي زةيدانليئؤغ"

و جار  هةمو،دةژيستا لة ئةنقةرة ثي ناسراوة و ئثكرةپارثز ،توركيا_  كوردستان
 تا ئةم ،مة ...ندانث كةپسوولةكي ،يژ ئةو ،ك تشيت مة مايةثئ ث تةنثب خود:"وتگدةي
 ركما و "Jonas Gardell"لثاردگ  يووناس. بووپياو ئةو مةبةسيت ،"ي حاملة بنبژ
ة لة كورديدا ذةنگ ،لوثكسثهؤمؤس( دوو هاوجنسباز ،"Mark Levengood "دؤگنضثل

 ، ئةكتةر،كة نووسةر ،دنثكي سوص خة،ي)تثةيةنگرباز واتاي ئةو وشةية بثوشةي ن
 و نياديؤيذزيؤين و ضشكةشكاري بةرنامةي تةلةپثو ئامادةكار و  )كؤميكةر( تةجارصاگ

نيش لة آلرامي منداگرؤپ ئةوةي دووةميان ،ناماندانذؤژار و ضؤگو ثن هةميشةش لة
رد ث و مژن وةك ،شكةش دةكاتپث ،زيؤنةوةضتةلة
 دة ئةوةندةي شا و ،تثنةب بةدرؤ ،ندةژيكةوة پث
ندةي دنيايةك ثك هصن و خةگد بةناوبانث سوژينشا

 صةگري لةث بؤ دةو.رنگ دةثيان لذثزن و ثخؤشيان دةو
بصثيت ئةو  ،تةيشةوةصاگهةر بة  ،كي خؤيشتداصثمندا

بذوا  تةورث، يا  ثحاص برادةرانة، بان چاويان برؤية،
تؤ  !نذةپدةردةت لث فيشةكةشثتة، بكة هةر وةك
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 ،بثت هةروا ئةوروپايش  ئةمةريكا و وآلتاين ديكةيذةنگة لةو  ةزانيت، لثرة لة سوثدد
باس !. دةخوثنرثت زانستثك، وةك )Homosexuality( هؤمؤسثكوثل ،هاوجنسبازي

هاوسثكسبازي، لة ئةوروپا لةوة دةرچووة، خةصك بة چپة و پسكةپسك خؤي و پرسيي 
اري كصثسة و ئايينيشدا، بووةتة جثي ئثستا لةم سوثدة تةنانةت لة بو. لث بدات

ساآلنثك پثش ئثستا، لة سوثد، كابرايةكي هونةرمةندي . ذاگؤذينةوة و دةمةتةقة
شثوةكار و نيگاركثش، پثشانگةيةكي هونةري كردةوة، لةوثدا عيساي پةيامبةري، وةك 

 هةندثك خةصكي ئؤلكار و ئاييين، دةنگيان هةصبذي و بذثك. هاوسثكباز، پثشان دابوو
ناذةزاييان پثشان دا، لث هثندةي نةبرد، هونةر و ئازادي بريوباوةذ و ذادةربذين، بة سةر، 

ئثستا نةك هةر نثر، بةصكة مثيش بة ئاشكرا و ذاشكاوانة، . ديدة ئايينييةكةدا زاص بوو
 لةتةك ژنثكي ديكةدا، ذثك و ،باس لة هاوجنسبازي خؤيان دةكةن و پثكةوةژيانيان

ئثستا بزاضي يةكساين ژن و پياو بة . دنةوةيةك، ئاشكرا دةكةنبث هيچ شار ذةوان و
 دان بةوةدا ،جؤرثك چووةتة پثشث، كة هةزاران پياو، بؤ خؤيان و بة زاري خؤيان

: ، واتة)Feminism(و بذوايان بة فثمينيزم) Feminist(دةنثن، كة ئةوان فثمينيسنت
مةرد نايةنة  ژماردن و چ  بة ناپياو و نا،يزم، هةية و هةرگيزيش)مث(يسيت و )مث(
ذةنگة لة جضاكةكاين وآلتاين لةمةذ خؤمان، كة  ةرميش نيية بؤيان، وةك ئةوةي،ش

 لة ، وةك زانستثك، مثيزم،ئثستا. باس لةو بابةتانة بكةنكاتثك خةصك تووشي بثت، 
. ثترزؤرينةي زانستةگةكاين ئةوروپادا دةخوثنرثت و سةدان تثزي لة بارةوة دةنووس

رةسياسي و پياواين ئةوروپا، ئةگةر ديدثكي فثمينيستانةيان نةبثت و لة پثذؤ ئثستا گةو
و پرؤگرامي پارتييةكانياندا، وةك فثمينيست و اليةنگري فثمينيزم، خؤ نةنوثنن، 

مامؤستاي ژين سوثدي . فرةجاران، بةرةوذووي سةخيت و تووذةيي ژنان دةبنةوة
ة پياوي هاوسثكسبازيي، گةلثك لة پياوي هاوكارم هةبووة، زؤر ذاشكاوانة گوتوويةيت، ك

ديكة، پث باشترة و قسة و هةصسوكةويت لةگةص ئةواندا پث خؤشتر و ئاسانتر بووة، تةنث 
ئثستا . لةبةر نةرمي و نياين و بذثك، شثوة مثينانةي جووآلنةوةي ئةو جؤرة پياوانة

 ببثتة ذيزپةذة يئةوة بةرةو ئةوة دةذوات،  ذةوش،ئةوةية مةبةستمدنياكة زؤر گؤذاوة، 
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 و  يش، كة لثكدانةوة"فرؤيد "تيؤرييةكاين  وذيزپةذتة ببث ، و ئةوةي ئاسايية ئاسايي
 .خبوثرثنةوة   گومانةوة،  ذةخنة و بة چاوي  ،مثژوون سثكسييانةي ندنةوةيةكيخوث

 ئةو .تثنابثت، بةصكة دةيبثبة ژنثيت لةدايك ) ژن(مرؤض : "  دةصثتسيمؤن   دث   بؤضوا
          مرؤض لة نثو جضاكدا وةري دةگرثت، هيچ نةييكة مثي  و جثگةيةي،كةسثيت
 ئةوة كةشي ، دياري ناكات،ي يا ئابووريژسايكؤلؤ ،يژشينةي بايؤلؤپثي ذثكياذبنةما و ب
ي پث كة ،ينراوةثنة و ئةو خةسييثوان ئةو مثوةي نآلكةث شتة تويت ئةث كةس،ييةگفةرهةن
 تاك وةك ئةوي ،ئةواين ديكةدا تةكوةند لةپثتةنيا بة .  دياري دةكات،ژن ثوترگدة

ت ث ناتوان، لةبارةي خؤيةوة هةيةثايي تةنگ كة ئا، تا ئةو كاتةيص مندا.تثديكة دةبينر
ش هةر پث ، لةشي خؤيان،ذ و كوژ  كي.تث خؤي بة جياواز بزان،يةوةيكسث سذوويلة 
 ئةوان .ةيشنت لة دةوروبةرثگ بؤ ت، كة يارمةتييان دةدات،ك دةبيننث وةك ئامراز،كثشت

 ،وام وايةذيش بئةز ." جيهان دةناسن و شارةزاي دةبن،كسيث نةك ئةندامي س،بةدةست
ردين  و چثكضناين مرؤث و بةرهةمهضداويستييةكاين بووين مرؤپثداين پثذثژةبؤ د
 ژن مةرجيش نيية ئةو ،ثم و رث ن:واتة، پياو و ژن ،دةكاتپث دةست ص كة بة مندامرؤض،

، ، وةك كارگةي مرؤضچثكردنينژزاندا بثي خچوارچثوةرد بن و لة ث و مژن ،ةپياوو 
 سةختة و هةر ،كردنچثضكرن يا مرؤثكچ زارؤ، ئةو دووةثويسنت و بپثهةردووكيان 

ي تؤكمة و ثككار ،تث بكرچثيش ثكر و بة هةر جؤضمرؤوي ث بة ن،ي ديكةشثكربوونةوة
تة دةستكاريكردن و سةقةتكردين ث دةب،ةكي زؤريشذادةيت و تاچث دةرناذةسةن
  .سروشت
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@@خؤلةبريبردنةوة؟ شكةوتنة ياپثي زؤرينةي نووسةراين كورد گدةزةئةوروپا: كاكةوةيس 

 ، نةك هةر زؤرينةي نووسةراين كورد،ييئةوروپا دةردة،زةدةييئةوروپا: ئةجمةد شاكةيل
  لة،شيچين و هيندوستان و الواتيماگكة هي زؤرينةي نووسةراين مسر و صبة
 بؤخؤي ،زةدةيياواذؤژ زةدةيي يائةوروپا .كي ديكة نييةث شت،ترثلةبريبردنةوة زخؤ
 ،ييدائةوروپايي و تةكنيكي ئةوروپاي گ فةرهةن،ييئةوروپايزمي كؤصؤنيال صةگ لة،كةثدةرد

 .ةيشتووةگو دةيةمي ئةم دنياية ةم چوارةم و يثبة كورد و ناكوردي جيهاين س
 گچكةتة ئاو و چثرا دةثيةكجار خ ،كةوةثةتة جيهانخستوو يمرؤض ،شكةوتين تةكنيكيپث
جيهانيي  و يةكبيچميية و يةكفؤرمي ةناليةك يةكذادةي تا،كيث و شارستانييةتتةوةثدةب
 ، كؤلؤمبس،ؤپؤل  ماركؤ،راين عيساييصگهةخاچرشةكاين ث ه.تث دةبةخشضمرؤ بة
 ،نديآل هؤ، فرانسةيي،ليزگ ئين،يؤنپؤل نا،ليزگتيي هيندوستاين ئينآلهةذؤژنياي پاكؤم
 Globalisationعةولةمة(ةري گجيهان ستاشثة عيساييةكان و ئ)رثمسيؤن(دةدةر ژم
اوازةدة كردووة و ذؤژزدة و ئةوروپا ،ييانئةوروپا جيهاين نايمرؤض كة ، ئةمانةن،)

ي ص دةهؤ، و وةخت و ناوةختذؤژ كة كورد شةو و ،ةرييةيگئةم جيهان. ننثيئةوروپادةيان
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 لة خزمةتيي ةرييگ جيهان.كي ديكة نييةث شت،ترث لة ئةمةريكاياندين جيهان ز،دةداتثبؤ ل
 هةموو پثوةندثكي نثوان ، لة ذثگةي جيهانگةرييةوة،يشسةرمايةداريسةرمايةداريداية و 

 و وو چاالكييةكي مرؤض و تةواوي ژيان، دةكاتة كةلوپةل و ماددةمرؤض و مرؤض و هةم
 هةموو شتثك، بةماددةكردين هةموو شتثك، )بةشتكردين(شتاندين: ، واتةكاآل

 ،كورد . هةموو شتثك،ي)تجسيد، تجسيم، تشئ(،)Reification(ذيئيفيكةيشن
ةكاين ديكةي خراپ و ذفةثة بةناليت و ثت و تةلةفؤندا دةبينث لة ئينتةرنث تةن،ةرييگجيهان
 ،وةيثشيةك  سةپاندينسياسةيت تاكة يةك ذثگة و   ،ةريگجيهان. تثةري نابينگجيهان

 ئةمةريكا ة، ئةويش هينژياوةثت و شذةوش و پؤشاك و خؤراك و گبريكردنةوة و فةرهةن
دز صة مةكدؤناذ تؤ هةر بنؤ.زةوييةدائةم  ؤيگ بةسةر هةموو دانيشتوواين سةر ،وااذؤژو 
"McDonalds "بةرگةر كينگ ،السيكؤپيپ ،رؤؤبص مار،الكؤكاكؤ"Burger King" ،

 ،اواييذؤژي پهؤپهيذاپ و  و پةپ و ذؤص ئةند ؤكذ مؤسيقاي ،ي جيرتصنتؤپاپؤشاك و 
 ،ال في، نايك،كينتؤشة م، مايكرؤسؤفت،ليزيگزماين ئينكاوبؤي،  ،ريكيفيلمي ئةمة

 كة خةريكن هةموو ،ندن و سةدان شيت ديكةث سيستمي خو،ص و شيت ناومالةثمؤبديزين، 
خانة و جل و مؤسيقا و زمانة نةتةوةيي و چثشتة بة ثگجيهان دةتةننةوة و ج

هةموو جيهان پذ  ،اآل و ماددةجيهانگةري بة كةلوپةل و ك . لةق دةكةن،نةريتييةكان
 بؤ هةصبژاردن ئاوةآل دةكات، ، لة بةردةم مرؤضدا،دةكات و دةتةنثتةوة و بوارثكي زؤريش

كة . يةوةلث پةيامي يةك تاكة فةرهةنگي پثية، ئةويش فةرهةنگي ئةمةريكا و ذؤژاوا
ي كاآل و  هةموو دةرگاكاين بة ذوودا دةكرثنةوة، تةواو،سةرماية، بة هؤي جيهانگةرييةوة

بةرهةمةكان ئازادانة، بة نثو وآلتاندا، دثن و دةچن و هيچ سنوورثك بؤ مجوجووصيان 
 و بوارثكي ئةوتؤي ساز دةكةن ،دا سياسةتي ذثگة لة بةربةست و كؤسپ ئةودةمنامثنثت،

، سةرمايةداران كة ژيربثژيي گؤذينةوةي كاآل، سنووري نةهثشت  و بةزاند. بؤ ناهثصنةوة
 خؤيان لة ،آل دةفرؤشن و دةگؤذنةوة، هةر بةو ئاسانييةش دةتواننهةروةك چؤن كا

 يا لة دةوصةتگةلثك، كة لةگةص ئارةزوو و شثوةژيان و بريكردنةوةي خؤياندا ،دةوصةتثك
 ذزگار كةن و بةوةش هةموو دةوصةتان ثننة سةر ذثگة و ،ناگوجنثت يا ناگوجنثن
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ة پثوةندي نثوان ن دةنؤذي ئثستا، كةئثمة. شثوةژيان و بريكردنةوةي خؤيان
،  يا بازاذي سةرمايةداري جيهاين و  وآلتاين جيهاين سثيةم، دةبينني،سةرمايةداري

هةوصي خؤگوجناندن و نثزيكبوونةوة و تثكةآلوبووين، وآلتاين جيهاين سثيةم، لةگةص 
 بؤ هةصلووشيين ،يا هةوصداين جيهاين سةرمايةدارييةداريدا، بازاذي جيهانيي سةرما

 ميژوويي ئةوتؤيانهؤكارگةلثكي  بة گشت تايبةمتةندييةكانييةوة، ،ين سثيةمجيها
كة بوونةتة هؤي گةشةنةكردن و دواكةوتوويي جيهاين سثيةم، چونكة ئافراندووة، 

مثژووي وآلتاين جيهاين سثيةم، هةرگيز بة هاوتا و چوونيةك و لة ئاسيت مثژووي 
ةرمايةداريي جيهانيي، خوثندنةوةيةكي پثشتري وآلتاين سةرمايةداريدا، دانانرثت و س

 هةية، نةك هةر ئةوة، بةصكة بة ة بؤ ئةو مثژووةي جيهاين سثيةم،جياوازي لةوةي خؤي
پثچةوانةشةوة جيهاين سةرمايةداري، لة ذثگةي داگريكردين جيهاين سثيةمةوة، 
ذةوشثكي واي ساز كردووة و هثناوةتة گؤذث، كة گةورةيي و سةروةري و دةسةآلت و 

اصيي خؤي، و پثويسيت و ژثردةستةيي ئةوان، جثهاين سثيةم، پثشان بدات و ز
هةر لةم گؤشةنيگا و ذوانگةيةشةوة، گةرةكة ئةو ژثردةستةييةي ئةمذؤي . بسةپثنثت

. جيهاين سثيةم، لة باري تةكنيك، ئابووري و فةرهةنگةوة، ببينرثت و خبوثنرثتةوة
تاين جيهاين سثيةم و جيهاين سةرمايةداري هثصة مثژووييةكاين هةردوو ال، وآل:  كةواتة

خودان بازاذ، هةرچةندي ئةگةر ئثستاش لة يةكدي نثزيك ببنةوة، لة پاشخان و 
بةراييةكاين چثبوونياندا، يةكدي ناگرنةوة و وثكنايةنةوة و هةميشة وآلتاين سةرمايةدار 

 ئةگةر .ين سثيةمو پثشكةوتوو، بة چاوي نؤكةر و بندةستةوة، نؤذيويانة و دةنؤذنة جيها
بثينةوة سةر باري فةرهةنگي، كة بوارثكي گرنگة و ذةهةندگةلثكي يةكجار بةريين مرؤض 

 و بةو شكةوتنةي خؤيةوةپثةورةيي و گ بةو ،ةيةكفرانسو جضاك دةگرثتةوة، دةبينني، 
 لةسةر ،ي ئةمةريكاييگ زمان و فةرهةنيگةرييكار  مةترسي لةفةرهةنگة مةزن و باآليةوة،

 ثدةدات بةري لصنيشتووة و هةوث ل،تةوةثي ئينتةرنذثگة  لة،ي فرانسيگ فةرهةنزمان و
 دةدات و بؤص هة،و ئةمةريكايياندن يگةريية بؤ كارصهةص هة، كوردي خؤمانكةچي ،تثرگب

 هةشتةمدا پؤيل لة ،عرياق لة ،مة لة كوردستانث ئ.تچثييةوة دةپري بة ،اذخؤي و بة هة
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ت و لة نةبوونيش چثماددة لة بةين نا" هةر كة ،ميادا لةوانةي كي،)دووةمي ناوةندي(
 ،ث ئيدي دةسبةج،ندثمان دةخو") تخلق من العدمال و تفينال المادة ( تثناكرثچ
 ،ف و خوانةناسؤاين و دةبووينة مسقذةگوةردةبووين خودامان دةدا و لة ئايني ي نةذجا

 كة دةمانكرد بةصبة ، هةر خؤمان بةوة قايل بني و بةس،هةر بةوةشةوة نةدةوةستاين
ةوةش فةرتةنةمان صما ادار دةكردةوة و لةگي خؤمان و هةموو دةوروبةرمان ئاذؤژ  وصآلهة

 لةو ،زيكيشمانثنمان و كةساين نثخونوثژ دايك و باوكي ،دةقةومان و دةمانةويست
 ئةو . قايل بكةين،مةثبؤ ئ، يةثاداركةينةوة و بةو تيؤريية نوگ ئا،"بةهادارة دؤزينةوة"

 ،ضي مرؤبنةچة ذ لةمة،"داروين"تيؤرييةكةي . مةثةيشتبووة ئگوة ئةوروپا لة ،رييةشتيؤ
 ، نييةپثوايان ذدةكةن و بپثك شؤخيي صستا خةث كة ئ،كة دةيباتةوة سةر مةميوون

ستاش هةر ثئة ذةنگ ، و بةنج دةكرددوانثتاين خؤماين دةشآلوي والشكي دةيان هةزار ثم
كة  ، خؤيشمانالي ئةو تيؤريية و تيؤرييةكاين ،ناقةشةن و موچوووچةند ثمة بث ئ.تثواب
. رتگ وةردة،يداپرييي و صلة تةمةين منداةوي باو بوون، ذثذت و آلدراوي دةسةثرگ

لةبةر ، ديارة لةو دةضةرةي لةمةذ ئثمةشدا ئيسالمي سوننة زاصة، ييةكانئيسالمتيؤريية 
 شافيعي و هةرچيية و ت و نيثدا نابشي سوننةئيسالمهاد لة جيهاين يئةوةي ئيجت

 ذاست كة ئةمةش ،ايةوةذ ئيدي هةر ئةوةية و ب،وتوويانةگ يلحةنةيف و ماليكي و حةنبة
 ،ة هةبوون و هةن و دةبنپياوچوار لةو ،كي زيرةكتر و زاناترصنيية و بة سةدان خة

وة ئةوروپا لةبةر ئةوةي لة ،ويدااليي و صمنداردث لةتةمةين م،ييةكانيشئةوروپاتيؤريية 
ك پثوجنان و گ دة،ةوةييكثشت زريقوباقگ بة،داث نوژياينوةث شصةگتوون و لةها

و خسنت ذثك جؤري ،حوكوومةت ،ةكچ ، لةشكر،يذثگ كار،ةگ كار،ةگندنث خو.دةهاتنةوة
ييانةية و ئةوروپاكي ثخسنت و سازكردنذثكوة ث هةموو ش،ئةجنامداين زؤرينةي كارةكان

ن و ث دةكرپةروةردةوةيةك ثك بة شص خة.ثرندثيئةوروپامة دةث ئالواينشكي ثبةوةش م
ت و نزم ثسووك بال  ،تييةكاين خؤيانةياضي خؤيان و بةها مرؤيص شيت خؤما،نثنرثادةهذ

 خؤيان ، بةتايبةت ئةوانةي،يةمثكي جيهاين سص بريا كوردي خؤمان و خة.نثتةماشا بكر
ودبةخش و  بري و تيؤري و ديتنة سو،ئةوانةدا دةبيننةوة ةنبري وذةوشلة خانةي 



 57

م آل بة، دةبيننيثرت و سووديان لگاواييانيان وةردةذؤژييان و ئةوروپاوجناوةكاين گ
 ،رانةوةگذةخنةي چاو بة،و دينت و تيؤرييانة ك لةو بريث ئةويش هةموو يةك،بةيةك مةرج

 _رةيةكي ئةدةيب گ باسي كؤن،دوارد سةعيدث ئ.يارةوةپرس ژثردرا و دةخراية ذي دةنؤثل
 ئامادة ثرياوة و ئةويش لةوگتاين كةنداوي عةرةبدا آلك لة وثلة يةك كة ،سياسي دةكات

 ئةوان ،ي دةكاتث بؤ دؤستاين عةرةيب ئةو،كي سوورياييثنووسذؤمان ئةم باسي ،بووة
كة هةر ناويشيان نةبيستووة و ص بة،تةوةووةندثةيان نةخوزةالمي ئةو هيچنةك هةر 
مايكل "ةكةي گياري ناوي سةپرسةر گ دةنا تؤ ئة، ئةمة بؤخؤي دةردة.نايناسن
 ئةو ، لةبةريدا بوو"مؤنيكا لوينسكي" كة ،ي ئةو كراسةيذةنگ يا ،ي هونةرمةند "جاكسن
 كة ،يا ناوي يةكةم دوو هاوجنسباز ،ر بوونث خةريكي كاري خ،دا"كلننت" صةگكاتةي لة

كةي ةگة يا تفةنچيا جؤري دةمان ، لة يةكدي مارة كرانكصثسةلةبةردةم قةشةدا و لة 
يا فيلم و ستران و ژمارةي بةرينيي ، "شارؤن ستؤن"يا ژمارةي فيلمةكاين  ،"امبؤذ"

 ،م هةموويانصثومان ناثگ ب،لةو مامؤستايانة بكةيت، "جةنيفةر لؤپپيز " و مسيتكةمةر
 لةو 1981ي ص سا،دث كة تازة هاتبوومة سو.ةواين دةيزاننذاكي و چ زؤربةيان بةثوةل
بارةي ئةدةيب   لة، بووصةگي توونسيم لةالوثك ،ندثدمي دةخوث زماين سو،ةيةيگندنثخو

ئةيب " و "ئةلبوحتوري" لةبري . نةدةزاينثي لهيچ ،ي عةرةبييةوةگعةرةيب و فةرهةن
 و "شةوقي" و "نةيها حوسات" و "زونةجيب مةحفو" و "يببنةئةملوتة" و "امممتة
 و "سارتر" ئةو ،ث و كث و ك"ئةدؤنيس" و "ئةلبةيايت" و "نةفاينكة" و "يابيةسئةلس"
 ،ئيسالمي عةرةب و مثژوولةبري  . دةناسي،يث و كث و ك"واضدي بؤ" و "فؤكؤ" و "كامؤ"

كي ئةوي ث تاوانچديارة ئةوة . شي فرانسة و ئةوانةي باش دةزاينذ و شؤ"يؤنپؤلنا"ئةو 
ة و گندنث و خوفثركردن و بارهثنانوةندي بة سيستمي پثكة مةسةلةكة ص بة،دا نةبووثت

 تووشي ،تةيآلي ئةو وص مندا، ئةو سيستمة بؤخؤيچونكة ،ئةوانةي توونسةوة هةبوو
كي ثشكث لة كةللة دةردةكرد و م،عةرةبييةكاينشكةثزةدةيي دةكرد و مئةوروپا
ةي گتةكةي خؤي زانستآل لة و،ائريمي هةيةةزي ئةجلثكرهاوكا. و دةئاخينثيي دةنئةوروپا

باسي   كة، بةشي دووةمي،"حةننا بةتاتو"ي "لعراقا"يب ث كت،لةو بةينةدا ،تةواو كردووة
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 بؤم باسكرد و ؟نييةوةث دةخوچ ئةوة :ويتگ بةدةستةوة دمي و ،كؤمؤنيستةكان دةكات
 ئةوة بة ، و ئةوانةم بؤ دةكةيتضؤكآلب و بثجاران باسي كتاست تؤ زؤرذ بة:ومتگئةوجا 

 زؤر بة سةخيت  بة عةرةيبچونكة ، بة فرانسي:ويتگتةوة؟ ينثك دةياخنوث  زمانچ
 ،وا بكةذ ب،تةوةثنثةك عةرةيب دةخوذادةي چويستم بزامن تا   كة.نمةوةثدةتوامن خبو
ندنةوة ثرة عةرةيب خوث كة تازة ف،سةرةتايييةمي ث دووةم و سپؤيلكي ثوةك كورد

تؤ وةرة . هاتةوة دايپثزةييم  دنيايةك بةي ئةوةندة.ندنةوةثوخي وةها دة،تثبووب
نييةوة و لة ثي خبوپث تم نةتوانيآل بة،رانة بيتگةورة و گة گفةرهةنخوداين ئةو زمان و 

 كة ،ي هةرةس1975ي ص سا !بةش بيتثةكةي خؤت بگتةواوي بةرهةم و هزري فةرهةن
 ئةو ،عرياق حوكوومةيتيت آلدةسةژثرانةوة ذةگ ،شي كوردذزؤرينةي بةشداربوواين شؤ

ك صثهةريةكةو بة كؤ،  كردبوورانيانثي ئچؤهاتو  كة،كراوةيةيچاوندوو و ثكة خوصخة
ئةوانة .  و زؤري ديكةوة هاتنةوة"موعني" و "داريوش" و "مةهةسيت" و "وشگوگ" يتثكاس

 و "حةسةن زيرةك" اليئيدي كةمتر بة ،كانةص ئةو جؤرة خة،ئةو سةردةمة باو بوون
 كة ، مةبةستم ئةوة نيية.نچوودا دة"ةد عارفموحةمم" و "وةثس" و "عةيل مةردان"

، كة ذةنگة وةيةكي ديكةث ئةوةش زةدةييةكة بةشث وةل،تثزةدةيي بئةوروپا ئةمةش
و " بيانيزةدةيي"يا هةر " فارسيزةدةيي"يا " ئثرانيزةدةيي"بتوانني ناوي 

ئثستا لة ئةوروپا منداصي كورد، كة فةرهةنگثكي ئةوروپايي  .لث بنثني" هةندةرانزةدةيي"
مؤسيقاي بة دةگمةن ؤسيقاي كوردي و بة سةرياندا زاصة، بة دةگمةن گوث دةدةنة م

هي وايشيان . ئةوان پتر بة الي مؤسيقاي ئةوروپاييدا دةچن. كوردي دةيانبزوثنثت
 مؤسيقاي فارسي و عةرةيب و توركي، پث خؤشترة، لة مؤسيقا كورديية ،تثداية

 تورك و فارس و ،، چونكة باس و خواسي مؤسيقا و ئةدةب و فةرهةنگيخؤماصييةكة
  پتر،نثو ئةوروپاييانيشدا دثتة گؤذي و لة فةرهةنگة كوردييةكة رجاران لةعةرةب، زؤ

 خوداين دةوصةتن و ، ئةو گةالنة،بثجگة لةوةش. ناسن و شارةزاييان لثيان هةيةاندةي
 لةگةص ئةوانةدا هةية و ، پثوةندي ئابووري و فةرهةنگي و سياسييان،ئةوروپاييان

ساآلنة گةشيت وآلتاين ئةو گةالنة دةكةن و  ،هةزاران، بةصكة ميليؤنان ئةوروپاييش
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 الواين ، كار دةكاتة سةر،هةر ئةو ديتنة ئةوروپاييانة. تثكةآلوييان لةگةصياندا هةية
جارثكي لة سوثد، لةگةص برادةرثكدا و لة سةر داواي ئةو، . كوردي ئةوروپانشينيش

اسي مؤسيقا و پاش تاوثك دانيشنت، ب. چووينة ماصي دؤستثكي ئةو، كة منيش دةمناسي
شيت وا كرا، خانةخوثكةمان هةستا و لة ديوثكي ديكة، پاكةتثكي قةبةي هثنا، پذ بوو لة 

گةذا گةذا بة نثو كاسثتةكاندا و يةك دوو كاسثيت دؤزييةوة و دانيية دةسيت . كاسثت
تةنث ئةو دوو كاسثتة كوردييةم هةن، تووخوا :"برادةرةكةي هةردووكمان و گويت

ئةو ". با ئيدي لة كؤصم بنةوة، چونكة من گوث نادةمة مؤسيقاي كورديئةوانةش بؤ تؤ، 
بوو و بةشثكي زؤري دة وپثنج ساصسينثزيكي  )1988ساصي(هةضاصة تةمةين ئةو كاتة

ژيانيشي لة كوردستان، بة سةر بردبوو، وةلث ئيدي بةرةبةرة، بؤ خؤي ئةوروپازةدة 
 ،لة كامپةكاين پةنابةراندا لة سوثد لة يةكثك ، دؤستثكم، ماوةيةك وةك وةرگثذ.بووبوو

 لة كوردستانةوة بؤ ،كاري دةكرد، گثذايةوة، كة ژن و مثرد و زارؤكثكي كوردي تازةهاتوو
 ئةوانة لة كوردستان لةگةص يةكثك لةو هثزة سياسييانةي ،سوثد، لةو كامپةدا بوونة

و ئةو " ةپچ"و " ماركسيست" و "پثشكةوتنخواز" بوونة و كؤصثكيش خؤيان بة ،كورددا
جؤرة شتانة زانيوة، بةو چةند وشة و دةستةواژة سوثدييانةي، كة تازةكي فثري 

دؤستةكةم گويت، پثم .  بة سوثدي قسةيان كردبوو،بووبوون، لةگةص منداصةكةياندا
 بؤ بة كوردي لةگةص ئةو منداصةدا قسان ناكةن، ئةو منداصة سبةينث بؤ خؤي و ،گوتوون

دايك و باوكي . ثت، وةلث بة باشي فثري كوردي نابثتبة هاساين فثرة سوثدي دةب
جا تووخوا كوردي زمانة خةصك فثري بثت، با كوردي هةر : "منداصةكة گوتووبوويان

تؤ وةرة، وةك ميللةت، شةو و ذؤژ و بةردةوام باسي عةرةباندن و توركانن و ". نةزانثت
ةو قيچة ناسنامةية  ئ، بةدةسيت خؤيان،فارساندن دةكةيت و كةچي خةصكي وايشت هةن

ئةمة بؤ خؤي . ، ئةويش زمانة، دةيسذثتةوة و لةنثوي دةباتلةت و ناتةواوةي، كة هةتة
مة لة ث كة ئ،كداثلةكات. ة و خؤسذينةوةية و زةدةييةكة لةو گؤذةينةهامةتييةكي گةورةي

 نة ،ةوتگيز نة مزگ هةر،ةگندنثي خوص مندا،ستاش هةروايةثواية ئمپثكوردستان بووين و 
ةي گنةواري ئاييين و مةزارث نة شو، نة تةكية، نة خانةقا، نة مجاختانة،وسةينييةح
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يان لة هيچشانيان نةدةدران و پث و نين نةدةبي،ةوةگندنثي خوذثگة لة ،اكانيانچپياو
مان ص بؤ ئةوةي بيانكةنة موس،نانةثنة ئةو شوثمةبةستم ئةوة نيية برب. بارةوة نةدةزانني

 و گ وةك فةرهةنثكة تةنص بة،شكيان بشؤنةوةث يا م،انةش و ئةو جؤرة شتثو دةرو
 لة ،شمانيندكاري عيسايث و خوصةر منداگئة. نانةثة ئةو شونذ بنؤ،وور و ديرؤكپكةلة
نيان و بة چووبؤ و  لة ئايني و بري،كثرتنگذثز وةك ،وانةي ئايني  لة،ندا بووايةصةگ لةپؤل

شت و ثدةهثةكةيان بةجپؤل ،ةگندنثي خوذثگةزامةنديي كارذئارةزووي خؤيان و بة 
 پثرةييمان ثمةش ئثجاران ئزؤر .وةدةردةكةوتن و بةشداري وانةي ئايني نةدةبوون

ارمان گزذ بؤ ئةوةي لة دةرس ،مةش ديان بووايةينث ئ،دةبردن و حةزمان دةكرد
وةك وةك زانست، ،  ئاينيدادةكرث لة وآليت ئثمةش.  نةدةكراث ل،ايةتوبو

مثژوو، بنةما و بنگة و ذثباز، ئامانج، جياوازييةكانيان، ، )يئايينؤلؤگ(ئايينؤلؤژي
هاوبةشييةكانيان، هةرچي پثوةندي بةو باسانةوة هةية، لة خوثندنگةكاندا خبوثنرثت و 

ندرثت، بةصكة هةموو ئايني و مةبةستم ئةوةية ئاييين ئيسالم بة تةنيا نةخوث. بگوترثتةوة
مانان، بياين بة مةوثزارؤكي ئ. امي خوثندن بةشثك بن لة پرؤگر، جيهانيشاكاينئاييرت

ة ص منداصةگ لة،ةگندنثن و خوآلةي منداچة باخدةچندةن و ثكة لةم سوكورديشةوة، 
و  لة هةمو،نةوةآلةي منداچ هةر لة باخ: واتة،ةوةگندنثش خوپث هةر لة قؤناغي ،يدادثسو
دا ثشوون و كاريان تپاين ذؤژد هةن و ث كة لة سو،تةواوي ئةو بؤنانة، اةكاندييئايين بؤنة
 ژينث ج"Påsk"ؤسك پ ،عيسا لةدايكبووين ژينثج"Jul" يوول ينني،ي بؤنةي ئا،نثناكر
 پاشةي  حةفتةمني يةكشةمم"Pingst"ست گينپ ،دان و زيندووبوونةوةي عيساخاچلة
ي ذووناك كة ،ةييقةشة سيسيليايةژن يادي ئةو "Lucia" لووسييا ،داين عيساخاچلة
 "Kristihimmelfärdsdag" گممل فةردسداي كريسيت ه، نووردتاينآلناوة بؤ وثه
 ژينث ج"Allhelgonadagen" نگؤناداگلثئاهل ،ةشيت مةسيح بةرةو ئامسانگ ژينثج
 ، و تةواوي بؤنةكاين ديكةشدا،ثي نوص ساژينث ج"Nyår"ؤر ئي نو،ؤزةكانپريشت گ

 ، بة فيلم،انگمان ةن و بثانةيان بؤ باس بكرذووداو و تةواوي ئةو كصثسةنة ث بربثدةب
 خؤراكي تايبةيت و ،ازاندنةوةذ دياري و خؤ،ةريگ شانؤ، لةيستؤك،شانثاركگني
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ين عيسا و ژيادةيان شيت ديكة و تةواوي وردةكارييةكاين   ئةو بؤنانة و،خؤسازكردن
د بة حيساب ث كة سو،كداث لة كاتِ،ةوة"گنةريت و فةرهةن"ويٍ ث بة ن،ئاييين عيسايي

ةت لةيةك صملانيية و ئايني و سياسةت و دةوةعنائايينيية،  : واتة،ةرالكؤثكي سثتآلو
 وةبةر ،ةشر ئةو كا،ثن و ناشبثر دةكرثن و فثئاخنرنة دةآلشكي ئةو منداث دة م،جودان
ةزايةتيي ذ نا،ش تا هةنووكةيديثكي نامةسيحي و ناسوثباوك  دايك وهيچت و ثيار خبرپرس

 لة سيستمي ،كثوةك بةشو ة بة ئاسايي  كص بة،يوةذخؤيان لةسةر ئةوكارة دةرنةب
 ،، هةر چةندة لة پاص ئةوانةدادةي ئةمةش. رتووةگتةيان وةرآلةي ئةم وگندنثخو

 باسكردين عيسايةيت و پتر ،بة چذوپذي و وردكاري ئايينةكاين ديكةش دةخوثنرثن، لث
اين كآلتؤ تةماشاي ئا. يبوونييياندن و زةدةپاوروكة لة ئةثهةر بةشگرنگيدان پثي، 

 كة هةموويان بة ،يةنا بكةند و فةرئوثآل ئيس، دامنارك،ندال فين،نؤروثژ ،دثسووآلتاين 
 ،ك دةفرؤشنةوةصريزم بة خةآلكؤثرن و سالكؤثكي سثةلگتآل و،ذثسارةي قانوون و ثوگ

ةكانيان ذةنگ ث تةن،كةي نةخشاندووةآل لةسةر ئا،راينگةورة و گكي چثهةريةكةو خا
تؤ بنؤذة نثوي خةصكي  .و هةر يةك واتا و مةبةستيان هةية دةنا هةمو،لةيةك جودان

ي نثوةكانيان، نثوگةلثكي  ئايينني و لة ئينجيل و كصثسة و %90سوثدي، چ ژن چ پياو، 
ي ذ و كوكچتؤ تةماشاي سةدان و هةزاران . اين عيساييةوة سةرچاوة دةگرنئؤلكارنثوي 

 ئةوروپاان لة ذووي ، خؤمانةوةيتآل لة خؤرهة، يا ئةو مةسيحييانةي،ييئةوروپاوي ال
 الواينجاران و زؤر ين لة مل كردووةيين يا زيوذثكي زچث هةريةكةو خا،كردووة بكة

 كة ، و بؤنةكانداژنثدي لة جثة سوصما.  دةكةنثككار وةها  وان دةكةنةوةالساييمةش ثئ
و ة صة و بةسةدان تةتكة و وردةواگشانپثراخان و چتة ث دةب،يننييهةموويان هةر ئا

يف ال هةرچي سوثدي ئةم جيهانةشةنةوة و ثنرثازذ دة، و مؤم و شيت ديكةآلرة و ئاثئةست
ازاندنةوة و ذ ئةو جؤرة ،نشينيشدائةوروپاة كوردي صستا لة ماثئ. !دةدةنثريزم لالكؤثس
 ژينةكةي جةژ داركا،ة كوردداص من بؤخؤم لة ما،تثئامادةكردنة وةدي دةكرخؤ
ة گجثب. نراوةتةوةثازذ و تةتكة صوگرا و چ بة سةدان ،دايكبووين مةسيحم ديتووةلة

انة ژندييان بؤ ئةو جةثكة سو ،ةلةيگك و شتثكو لةوةش تةواوي ئةو جؤرة شرييين 



 62

 خؤ ئةمة ،يت بؤ ئةمانة دةكةنپرس كة دة.نثكوردانةدا دةكرةصك لةو ماثةلگ لة ،دةيكةن
 ئاخر :نصثدا دةض لة بةرس، و ئةوانةوة نييةئيسالمت و آلهةذؤژكي بة كورد و ثوةندپث چ

سوثدي و ئةوروپايي و  ! بؤيان بكةينثية و دةبث ئةوان حةزيان ل،ةكانصلةبةر مندا
مةسيحي، لة شةوي لةدايكبووين عيسادا، وةك نةريت، هةموو دياري، بة سةر ئةنداماين 
 خثزان و كةساين زؤر نثزيكياندا دابةش دةكةن و هةر يةكةو دياري بة ئةوي ديكة دةدا و

من لة ماصة . هةموو دياري دةدةن بة هةموو: بؤ خؤيشي ديارييةك وةردةگرثت، واتة
كوردستانپةرستيشدا، و  و كؤمؤنيستدا و لة ماصة كوردي نةتةوةيي ستكوردي ماركسي

ئةو دار كاژ و چراخانةم ديتووة، كة پذ سةر و ژثر و لق و چصي دارةكةش دياري و پاكةيت 
دةيان كردووة بؤ ئةوةي، ذثك وةك سوثدييةكان، لة شةوي ئةوانيش ئاماپثچراوة بووة، 

 آل ئا،تاين خؤمانآللة و. بةش كةنا جةژن بگثذن و ديارييةكان د،هاتنةدنياوةي مةسيحدا
 كة ،نةيآل هةر لةم كؤث ل،تثدةواسرصةكاندا هةذةمسيينة مريي و ثا و شوگ لة دةسثتةن

 ،كة دووان و سيانيشيانص بة،دث سويآل نةك يةك ئا،ص دةيان ما،مثدا نيشتةجثمين ت
سيين اوصكراوة و ئةو هة ريگتةيان داآلي ئةم وصث هةر دة،واسيوةصدا هةصلةسةر و لةبةر ما

 ئةوةي ث بةب،دييةكانثة سوذةنگ .ريكةرانگ دادژي ،ستكارييةكةص جؤرة بةرهة،ةيآلئا
) دثسو(تة آليز لةم وگ تؤ هةرچونكة ، بنئةوروپاكاين ص ئايندارترين خة،نثدا بنپثداين 

اكي و ضتة جذةوشا و دامةزراوةكانيان و گ كة تةواوي دةس، تا ئةوة نةزانيتت،ةيگناثت
دانةوةي ذةنگ هةر هةمووي ،يانژيانوةي ث و شذةوتار و يانيةكانيزاين و سياسثخ

 و "مارتن لؤسةر"تةوة بؤ ذثةگ كة دةيةكةيانة،ي"لؤسةر"وور و نةريتة پكةلة
كة زؤرجاران، وةك پثشةنگي نائاييين و سثكوالزمي، دثتة ئةمةريكا،  ".يزمترؤتستانپ"

پثش چاو و فرةجاران، لة خةصكاين ديكةي سةر بة ئاييناين ديكة، بة تايبةت 
موسوصمانان، داواي خؤنةبةستنةوة بة ئايني، دةكات، بؤ خؤي ذوويةكي ديكةي ئايينداري 

 و بة هيچيش و خؤگرثداين بة عيسايةتييةوة، هةية و گةلثك خويا و ذوونيشة
تؤ بنؤذة دؤالري ئةمةريكي، كة ئةوذؤ بووةتة پارةي هةموو جيهان، لة . ناشاردرثتةوة

 IN GOD WE:"سةر هةر دؤالرثك، بة جواين و ذووين، ئةم ذستة نووسراوة دةبينيت
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TRUST"تؤ چ . پةنامان بة خوا، يا خوا پشتيوامنانة، يا خوامان لةگةصة: ، واتة
ت بينيوة، كة نثوي خوا و وشةي گرثدراوي ئاييين لة سةر پارةيةكي وآلتثكي ديكة

ئةمةريكا، كة دةيةوثت تةواوي جيهان و سياسةت، لة ئايني دوورخاتةوة و !. نووسرابثت
ي، كوذ، كة ئثستا سةرؤكي ئةمةريكاية و "جؤرج بووش"تثكةص بة يةكيان نةكات، 

ت، هةر كة بوو بة دةكرثت، وةك سةرؤك و فةرمانذةواي هةموو جيهانيش سةير بكرث
سةرؤك و نيشتة سةر تةخت، دةسبةجث بة ئايني دةسيت پث كرد و عيسايةتيي خؤي 
ئاشكرا كرد و گومان و نيگةرانيي خؤي لة خاوةن بذواياين ديكة و بة تايبةت، ئيسالم، 

 تووشي ض مرؤ،داپاروو لة ئةژيان بة ث تةن،ك نييةثزةدةيي دةردئةوروپا.  نةشاردةوة
 ث وةل،يتژستان بپاكيا   يةمةن، زميبابؤي،ؤ تؤ لة كوردستانذة ئةوةنگذكة ص بة،تثبب

 تووشي ،لسنكيث بؤن يا ه، كاليفؤرنيا،يسپار وةك بيانييةكي دانيشتووي ذثك
ذةنگة كوردثكي سلثماين يا ورمث يا ئامةد، يا عةرةبثكي ئةغادير، . زةدةيي ببيتئةوروپا

ةلثك لة تؤ و مين ئةوروپانشني، يا توركثكي ئيزمريي، يا فارسثكي تةجريشي، گ
دوو جيهاين جياواز و وند، لة كوردستانةكةي خؤماندا، گ و باژثذكة . ئةوروپازةدةتر بثت

 ،مةث ئاليةرميانةكةي گي "ئةمحةدي حاجي حةسةن" بة قةويل ،باژثذدوورةيةك بن و 
 صامشذة كة نة ، خؤماناليةشاريي صت و منداثدا نةبثي تهيچوند گ و "ة لة عةشياپذ"

 ان وچنة قةيناغ و داس و و ية چيمة و جؤتكاريي ة و قورذببينن و نة بزانن هةوجا
ج نرسواقة و دؤبزانن دوو ببينن و نة و شةغرةكةذةشؤ و صة و مةصشةن و سواجةجنةذ و 

وان مةشكة و كوندةدا نةكةن و ث و جياوازي لة نذمةكةچن بةصثية و بة بةرخيش بچي
و " مادؤنا" و "مايكل جاكسن" و "امبؤذ"ن و باس باسي ثزذابابن و ذزيؤندا ض تةلةصةگلة
ن و هةر چمةيت دةرنااليز بة سةگ هةر،تث ب" پرثسليئثلضيس" و "مارلني مانسؤن"

ةوايانةي جيهاين ذ ئةو فةرمان.زةدة بنبئةوروپا ،خؤيان بزانن  ئةوةي بةثبة ب،ثبدةش
دراوي ثرگ ،ييةوةگي و فةرهةن ئابوور، سياسيذووي  كة لة،اين بندةستيانتآليةم و وثس
ة و بة صئاوايان قةبووذؤژشكةوتين تةكنيكي پث ، بة ئارةزووي خؤيان،نئةوروپائاوا و ذؤژ

 كة ئةوة ،اوا دةكةنةوةذؤژي و كاري سياسي ذثگوةي كارث شالسايي ،شوةيةخؤشي
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 كة ،ذثؤگتة ثنثمييةك ساز دةكات و دةهچةكييةك و يةكبيينچوون و چووكثبؤخؤي ل
يية گ ئةو نةريتة فةرهةن.تثؤشپ دادة،ييةكانگةلة مةزنةكاين نةريتة فةرهةنگيجياواز
 اواييةكان كؤنترن و تاذؤژيية گة نةريتة فةرهةنل كثةلگجاران  زؤر،تييانةآلهةذؤژ
 ،اواييةكةذؤژم ئيدي تةكنيكة آل بة،نصتدا زاآلهةذؤژكي ص بةسةر خة،ةكي زؤريشذادةي
ي ديكةي گ فةرهةنذ لةمة،كثةلگن و ديتنووچتةواوي بؤ.  لةق دةكاتپثةيان ثگج
شكةوتن و پثبوون بة واذ بة ب،ننراوچثةدا يثاوادا لةم سةردةمة نوذؤژ كة لة ،اواييةوةژؤذنا
 و ذاستنةي ثيةك و وةيةش تاكةث بةو ش.ن دراوثرگ ،يي تةكنيكييةوةصشبوون و زاپثلة

ت و لة پثةسچة دض مرؤاليت و ث دةكةوچاو وةبةر،ييگشكةوتين فةرهةنپثدروسيت 
لة ، ةاواي ئاسياي سامييةوذؤژ كة لة ،ةيةگ ئةويش ئةو فةرهةن،تثري دةبثگشكيدا جثم
 ،اواوةذؤژ ةنالي ستا لةث كة ئ،تةوة مةسيحييةي جوولةكايةيت وگنكي فةرهةنالين يستفل

اوا و ئةمةريكاي مةسيحيدا ذؤژي ئةوروپادةكات و لة پث دةست ،تثو دةبرثبة ئيسرائيل ن
يية گة فةرهةنثص ئةم ه،يثتة دةرثيةكيش بكةوهةرچي ،اتة لووتكةگ و دةتثنثخؤ دةنو

كي كةمبايةخ ثك و بةشداربوونثةلگ كار،اواذؤژي سةردةمي گي فةرهةنپث بة،سةرةكييةوة
 ئةو ثيكاين دةرص خة.ماوةوةثكي دواكةوتوو و بةجثةلگگ لة فةرهةن،بةها و نزمنثو ب
 ث هةر دةب،ت يا سبةيثؤ بذ ئةو،انياوايذؤژان و ييئةوروپا بة ديتين ،ييةشگة فةرهةنثصه
ذؤژاوا و ئةوروپا و ئةمةريكا،  .يثك لثرن و ببنة بةشگاوا وةرذؤژي گوةي فةرهةنثش

اريگةلثك فرةجاران باس لة گؤذانكاري دةكةن، لة ذؤژهةآلتدا، لث ئةوان باس لة گؤذانك
، يو جؤرة گؤذانكارييانةئة.  ذةويت، ذؤژاواياندين ذؤژهةآلتدةكةن، كة خثرايي دةدةنة

 گةرةكيانة بيكةن و بة ،بؤ خؤيان ،ذؤژاوايانكة ئةوان دةينثرن بؤ ذؤژهةآلت ئةوانةن، 
 ةنالي اوايي لةژؤذيي ناگتةماشاكردين فةرهةننزم .پثويسيت دةزانن و دةبث بيكةن

ي يشكةوتين تةكنيكي و ئابوورپث سياسي و تينؤيشذزالبوون و دةست لة هةسيت ،اواوةذؤژ
اوا بة ذؤژ كة ،ييةوةگئةمةش بةستراوة بةو مرياتة فةرهةن .دةداتصاواوة سةرهةؤژذ

 ،اواشذؤژييةي گ ئةو مرياتة فةرهةن. دةداتثرگ ،ةوة"ئينجيل" و "هؤمريؤس"جيهاين 
، كة بناخة و بنةماي فةرهةنگي ذؤژاواية ،يي جوولةكايةتييةگاوةي نةريت و فةرهةنپامش
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 لةوةوة ،اواذؤژةيي ص و كةحمةوسةي خؤبةزلزانيهةسيت. ؤميداذكي گث لة بةرثوةل
 ،انييةميثمةي جيهاين سث ئ،ؤي زةويگكاين باشووري صمةي خةثئ. داتدةصسةرهة

 ، بة زانسيت ئابووري،ريكراوينگةوة داذوويةك لة هةموو ،اواوةذؤژيستاين كؤصؤنيال ةناليلة
 .ريكراوينگ دا،شك و بريكردنةوةثي و بة مژ بة زانسيت سايكؤلؤ،اكيضبة زانسيت ج

زةدةي ئةوروپا ةنبرياينذةوشوةنداين ئةوان و پثتاين خؤمان و دةستوآلتداراين وآلدةسة
 ،ريكراوييةداگ ديارة لةو دا،شييصاين خؤما"ينطال السظوعا" تنيالسسةوويعاز

) 1962-1830(وان ث كة لة ن،فرانسييةكان. ةلةك مةزن و ترسناك دةبيننگنؤرةيةكي 
 يةكةم ،تةداآل لة هةموو ئاواييةكي ئةو و،بوونائري ةزةواي ئةجلذمانريكةر و فةرگ دا،دا
دةكرد و  پث لة ئايينةوة دةستيان .ةگرثان فپاش ، بووكصثسة ، كة داياندةمةزراند،كثشت
 كصثسة بؤية ،ن و بيانكةن بة مةسيحيذگثيين خؤيان وةرئاي لة ،كةكةصيان دةدا خةصهةو
ربووين زماين فرانسي و لةبريبردنةوةي ثةش بؤ فگرث ف.ادرنثةوة دادةمةزرگرثش فپثلة 

 دةبووة ،ريكةرگيي فرانسيي داگ ئيدي بةو جؤرة ئايني و زمان و فةرهةن. بووعةرةيب
 لةق پث انيث ج،عةرةيب يگ ئايني و زمان و فةرهةنةشر و بةرةبةصسةردةستة و باو و زا

ةو كصثسة و كصثسة و ئؤلكاراين سوثدي، يةكثكن ل .ن و فةرامؤش دةكراندةكرا
ئؤلكارانةي وآلتاين ئةوروپا و ذؤژاوا، كة بة چذوپذي و بة نةخشة، بة نثوي كؤمةكةوة، 
ذوو دةكةنة وآلتاين جيهاين سثيةم و وآلتة هةژارةكاين جيهان و وآلتاين موسوصمان و 

ئةمان .  بؤ خةصكاين ئةو وآلتانة، يةكةم نان و دووةم ئينجيل دةبةن،لةگةص خؤياندا
دا، كة بؤي ئةو وآلتانةش لةگةص ذةوش و قانوون و ذثسا و نةرييت ،ةو كارةيانهةرچةندة ئ

بة ناكةوثت، لث هةر كؤصنادةن و زؤر بة وردي كاري خؤيان دةچن، ناگوجنثت و ذثك
 بة زماين ئةو وآلتانة، لة ،لة ذثگةي كردنةوةي ذاديؤوة. دةكةنشثوةيةكي چاالكانة 

 ،خوثندن و لة ذثگةي پثوةندكردين كةسةكييةوةي پاذانةوة و بانگي خةصك بؤ دؤعاذثگة
 كة ،"BTA"وةك نةخشة، بةرنامةيةكيان هةية بة نثوي. خؤ دةگةيةننة خةصك

: ئينجيل بؤ هةمووان، واتة:  ئينگليزيية و دةكاتةي"Bible To All"كورتكراوةي
ئةم كصثسة و مژدةدةر و ئؤلكارانة، لة ذثگةي . گةياندين ئينجيل بة هةموو كةسثك



 66

نگييدان و باسكردن و خؤخةريككردن و هةوصداين دؤزينةوةي چارةسةر و لة پةناي، گر
كثشةي بةنگكثشي و منداآلين برينداراين جةنگ و مةسةلةي نةخؤشي و لةشساغي و مايف 

 بة ،خؤيان دةگةيةننة خةصكي لثقةوماوي ئةو وآلتانة و ئةو باسانةش، ....ژنان و
يانة و لة ديديكي عيساييانةوة، بة گوثي خةصكدا، بةرگثكي ئاييين و بة ذؤحثكي مةسيحي

خثرخواز و " بة ناو ،بةشثكي يةكجار زؤري، ئةگةر نةصثم هةموو، ئةو ذثكخراوة. دةدةن
انةي، كة لة ئةوروپاوة دةچن و لة وآلتاين خؤمان و جيهاين سثيةم كار "مرؤضدؤستان

ةو وآلتگةلة دةدةن و پارة  خةصكي ئ،دةكةن، لة پةناي كارةكانياندا، هةوصي عيسايياندين
بؤ ئةو مةبةستة  ، لة كصثسة و دةسگا ئايينييةكاين ئةوروپاوة،و پووصثكي فرةيش

 يةكثكة لةو وآلتانةي، كة گةلثك لةو بوارةدا ،ئةم سوثدة گچكةيةي خؤيشمان. وةردةگرن
  خؤمان، ئؤلكاران و مةاليان، ناچن بةر دةرگاي ماآلن بگرن و بچنةلة وآلتاين .چاالكة

 بؤ خةصكي ماصةكة بكةن، لث هةر لةم سوثدة، دةيان جار ،ژوورةوة و باسي ئايني
، "گةواهاين يةهووضا"سةر بة كصثسةي جياواز و بة تايبةت دةستةي ئؤلكاراين عيسايي، 

 ئةوةي عيسايةتيم بؤ ذوونكةنةوة، كة لة دةركةيان داوم و ويستوويانة بثنة ژوورةوة، بؤ
وي گوثگرتين ئةو باسانةم نيية، ئةوجا بةرؤكيان بةرداوم و گوتوومة نامةوثت و ئارةزو

 ئةمةي بينيوة و ،ئةمة تةنث بؤ من نةبووة، بةصكة هةموو يةكثك لة ئثمة. ذؤيشتوون
تةنث لة سوثديش ئةمة ذوونادات، بةصكة لة وآلتاين ديكةي ئةوروپايش ئةمة هةية و هةر 

  ئاسيا و ئةمةريكاي خواروو وتاين وآل، ئةو ئؤلكارانة خؤ دةگةيةننة،بةو جؤرةيش
ة ، ك)Mother Teresa( تؤ بنؤذة دايكة تثرثزا.ئةفريقا و ئةو كارة ئةجنام دةدةن

 و ساصي ي ژياين لة هيندوستان بةسةر بردژنةئؤلكارثكي عيسايي بوو و بةشثكي زؤر
كردن ، لةپاص كارة باش و مرؤضانة و خثرخوازييةكانيدا، بة كؤمةككؤچي دوايي كرد 1997

وةك كارثكي ...بة زارؤك و ژن و نةخؤش و كردنةوةي خوثندنگة و نةخؤشخانة و
ئةو كة كؤمةكي بة برسي . سةرةكيي خؤي، هةوصي پةخشكردنةوةي ئاييين عيسايي دةدا

و ذووت و ذةجاص و هةژاران دةكرد، نةيدةويست گؤذانثك لة ژياين ئةواندا بكات، بةصكة 
گةوهةري  ،بثجياوازيييينةكاين ديكة، كة ئةوة ئةويش وةك ئؤلكاراين ديكةي هةموو ئا
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نةك بنبذ و بة ئايينةكانيشة، دةيةويست، تةنث بژي و مةمر و بؤ ئةو ذؤژة، هةموو 
ذؤژاواي عيسايي، . بذثك لة دةردةسةري و كثشةكانيان، چارةسةر بكاتتةواويي، 

 بة بةرگ و چاالكيي ئاييين،وكردنةوةي عيسايةتيي و هةميشة، لة هةوصي ئةوةداية، بآل
و لةگةص و ذثك وةك تةواوي هةناردة هؤشةكي و فةرهةنگي پؤشاك و نثوي جياوازةوة، 

عيسا، كة بؤ . بنثرثتة دةرةوة و پةخش بكات ديكةيان، كاآل و تةكنيك و ئابوورييةكاين
خؤي پياوثكي جوولةكة بووة و خةصكي فلستني بووة و فلستيين و خةصكاين ئةو 

زياتر بةالي ئةمسةري و بؤري و شيت، گةمنذةنگ و ، بة شثوةيةكي گشدةضةرة
وةك پياوثكي قژزةرد و عيسا، يدا دةچن و چاوذةش و قژذةشن، لة ذؤژاوا، تاصةيذةش

و لة پاآلوگة عيسا، : واتة. سوورووسپي و چاوشني، دةدرثتة ناسني و پثشان دةدرثت
 يا هةر كراوة بة ،ذؤژاوايثنراوة و لة ذةگةزي سپييةوة نثزيكخراوةتةوةدراوة و فلتةر 

گؤذانثكي ئةوتؤيان بة سةر عيسادا هثناوة، كة ئةگةر بثت و بگةذثتةوة . ذةگةزي سپي
باسكردن و پثشانداين عيسا، .  خزماين و هاوماآلين نايناسنةوةزثدةكةي خؤي، هةرگيز

بةو شثوةيةي ئةوروپاييان، كارثكي واي كردووةتة سةر خةصكانثكي سةر بة ذةگةزي 
وونة، ذةشپثستان، عيسا بة ذةشپثست دابنثن و قينيان لة سپيپثستان ديكة، بؤ من

ماصكؤصم . ببثتةوة و وةك ذةگةزپةرست و دذندة و دژةمرؤض باسيان بكةن
 و پاشتر ئاييين  ذةشپثست بوو، كة بؤ خؤي ئةمةريكاييةكي)Malcolm X(ئثكس

: دةكاتة، كة )Nation of Islam(بوو بة ئةندامي  و گؤذي و بوو بة موسوصمان
 كة ئةندامةكاين وا برييان بة هؤي ئةو كؤمةصةيةوة، ن،گةيل موسوصمايا  نةتةوة، ،كؤمةصة

بةو شثوةية، باردةهثنا و دةكردةوة و بنةما هزرييةكاين بةو شثوةية بوو، خةصكيشيان 
ثو جضاكي ذةشپثستاين ن، لة انپةروةردة دةكرد و ئةو جؤرة بريكردنةوةيةيشي

يش، تا لةو كؤمةصةيةدا "ماصكؤصم ئثكس". ث دةدا و بآلو دةكردةوة پةرة پ ئةمةريكادا،
چووة حةج و گةذايةوة ئةمةريكا، بريوباوةذيشي گؤذا و بوو، بةو جؤرة دةهزري و كة 

 و ش هاوذثي و هةر لةبةر ئةوةدووركةوتةوة و وازي لثهثنانئيدي لةو كؤمةصةية، 
امةكاين ذؤژاواييان، لة هةر بةشثكي يةكجار زؤري پةي .هاوئاييناين خؤي كوشتيان
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، لة نثوان دثذةكاين انبوارثكدا دةصثيت، مةبةست و ئاماجنثكي ئايينيانةي عيساييانةي
تؤ بنؤذة پثذؤ و پرؤگرام و قانوون و بةندةكاين، ئةو ذثكخراوگةلة . خؤياندا حةشار داوة

مايف  ، كؤمةصةكاين)UN( بةناو جيهانييانةي وةك، كؤمةصةي دةوصةتة يةكگرتووةكان
دةيان كؤمةصةي ديكةي لةو جؤرانة، كة من ....و ، ژنان، بانكي نثونةتةوةيي زارؤكان

نثوةكانيامن بة بريدا نايةت، تةواوي پثذؤ و بةندةكانيان، لة سةر بنةماي فةرهةنگي 
 زؤر ئاشكرا پثوة ، ئةو دوو ذةگةزةيان،ذؤژاوايي و ئاييين عيسايي دانراون و ذةنگدانةوةي

ادةيةكي زؤريش تايبةمتةندييةكاين ئيسالم و ذؤژهةآلت و چني و ژاپؤن و ديارة و تا ذ
ئةوانةي تثدا ...تاويزم و كؤنفؤشيؤسيزم و هيندؤسي و بوودايي و ئايينة ئةفريقاييةكان و

 كة ،دا"كةي ئازاديذثژة دذثگة"يب ث لة كت،"ماندثال لسؤنثن" .لةبةرچاو نةگرياوة
ندةوة ثي كورد دةخيوثككاركوردي و هةموو سياسةتخؤزي دةكراية ، بريةوةرييةكانييةيت

 ،ةكانذةشة ئةفريقايية صك منداث كة كات،باسي ئةوة دةكات، ر دةبووث فثكي لثو شت
 وةث ن،تث كة دةبوو بكر،كث يةكةم شت،ةگرثنة فچووندن دةكرد و دةثدةستيان بة خو
 بؤ ،درانذؤگ دة،يانةوةانة و مامؤستاكگندنثيي خوذثگ كارةنالي  لة،ئةفريقاييةكانيان

 ،انةوةيثوة نوث و ئيدي بةو ن،ييئةوروپايانةي يحي يا مةس،ليزيگكي ئينثةلگوثن
 ،ياري و ناشارستاينژ بة نا،ئةفريقاييةكاين خؤيان وةث دةكران و نگدةناسران و بان

 لة ،"ماندثال". ثكي نوثمرؤضةبوونة ئيدي د ،يانةوةثنو وةثةم و بةو نصة قةندةدرا
 لسؤنثن" كراوة بة ،ئةفريقاييةكةي بووة وةث كة ن، وة"Rolihlahla الهالرؤليه"

Nelson" تةواوي ،يةشةوةذثگةليزي بووة و لةو گندنيش ئينثزماين خو. ييئةوروپاي 
نة دةئاخنران و آلشكي ئةو منداثم دة،يية بريتانييةكانذثگكار ا وگ و هزر و دةسگفةرهةن

 بة نزمتر و ،ييةكاين خؤيانيشصانةي خؤماشان دةدران و ئةوپث ،وةترةبة بةرزتر و لةسةر
 تةواو و يمرؤض منوونةي ،ليزي زمانگ ئينيمرؤض.  سةير دةكران، يا هةروةك نةبوو،كةمتر
 ببنة ،بوو ي ئةفريقاييةكانيش بؤ ئةوةص و هةموو هةو، ئةفريقاييةكانالي بوو صكام

تؤ . وتگدييان دةيةك  و شؤخي بةثرتالق بة ،و خؤياندا جارناث كة لةن،"ليزگئينةذةش"
 تةةچوو ،ؤذنج شةش سةدة بةر لة ئةوپثش پثكة  ،بابگي سة"كؤلؤمبس"ة ذبنؤ
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ن ئيدي چؤ ، ئةمةريكا بؤخؤي هةر هةبووچونكة ،م دؤزييةوةصث ئةز نا،ئةمةريكا
 تؤوي ،ةداص سةد ساچةند و لة ماوةي ئةم ثانكردة ئةوذووي ،ييان بة دوويدائةوروپا

 مةبةستم هةردوو ،يي ئةو خاكةنص و ئةسذةسةناين وتو كة دانيش،يانةكان"ئينديان"
ليزي  و گييةوة و كرديانن بة مةسيحي و كرديانن بة ئينذ ب،ئةمةريكاي خواروو و سةرووة

 ، و زماناين خؤيان لةبريبردنةوة و تازةش هةتاهةتايةگين زمان و ئايني و فةرهةنپائيس
ي "ماورييةكان"وستراليا و ةي ئ"نةكانيئةبؤرجي" ئةي .ناناسنةوة نادؤزنةوة و خؤ خؤ
ليزي گ تةماشاكة ئين،تةنآل ئةو دوو و،ذةسةين كة دوو ميللةيت ،نديالزونيو

ؤكة ذ ئةو،نةكان و ماورييةكانيرجي ئةبؤ،ئينديانةكان. ناونث بةسةر هچي ،يستكؤصؤنيال
 و تةواوي گ فةرهةن،هيچ ئةوة ،ييانةوةئةوروپا بةسايةي سةري ،يانثهةرس

 بةرةو ،كني خةرض بؤخؤيشيان وةك مرؤ،اونةتةوةذكانيان نةماوة و ستايبةمتةنديية
 بة ،ران و ئةتاتوركي توركياث ئي"ةزاشاذ" ،خؤمانالي كةي ناوچة لة .نثنةمان دةبر

ي دژايةتييي و ئةوروپاي پؤشاكاكةت و چ و صنتؤپا سةپانديني و صخؤماي پؤشاكيين ذؤگ
 كة ئةتاتورك كردي و بةوةش ،تيينال تيپي بؤ ، عةرةيبتيپييين ذؤگ و ئيسالم

ةجنينةي گ لة ،بةري بكاتث ب،نثادذتيين ال تيپي كة بة،يانةيث ئةو نةوة نو،دةيةويست
دي خؤيشمان ورشتر هةيانبووة و كة كپث كة ،كيث و ئةدةبگ و فةرهةنپوورتةواوي كةلة

داين پث لة برةو،ةسةنديانپ و ناخراپ نؤرةيةكي يةكجار ،زؤر شيت ترو  ،ان كردةوةالسايي
 كة كورديش ،تداآلهةذؤژكي ث بةش،اوايياندينذؤژيياندن و ئةوروپايي و ئةوروپاي گفةرهةن
ي و ئيسالم و نةريتة گةفزكردين فةرهةنذ ،كةماليزم بؤ خؤي.  ديت،يثكة لثبةش

 بة ،واسنيصيي خؤراوا و خؤهةگ بؤ هاوردين فةرهةن،دان بووص و هةو،عومسانييةكان بوو
اسيت ذيت نيوةآلكي خؤرهةثتآل لة و،يين توركياذؤگ بؤ ،ان بووخؤراوادا و نةخشةدان

 ئيسپانيا، دةبينني  ديرؤكيئثمة ئةگةر بنؤذينة .ييئةوروپاكي ثتآل بؤ و،ييةوةئيسالم
شارستانييةيت ئيسالميش، . ساآلن، عةرةب و ئيسالم، فةرمانذةواييان كرد 700نثزيكةي 

. مةدا گةيشتبووة ترؤپكي پثشكةوتنبة تايبةت لة بواري فةرهةنگ و هزردا، لةو دة
 ئاييين ،پثش ئةوةي عةرةب و ئيسالمي تثبچن، وآلتثك بوو: ئيسپانياش ئةودةم، واتة
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ئيسالم لةو ماوة درثژةي فةرمانذةواييدا، هةرگيز . مةسيحي و جوولةكايةيت تثدا بوو
قةدةغة هةرگيز ئايينةكاين خؤيانيان لث . هةوصي تواندنةوةي خةصكي ئيسپانيايان نةدا

نةما، لة ئيسپانيادا كة دةسةآليت ئيسالمي  ،كةچي. و زمانيشيان لث نةسةندنةوة ننةكرد
هةشنب، ئيسالمي دةبينرثن و ئةگةر  _ بة دةگمةن مزگةوتثك يا شوثنةوارثكي عةرةيب

مةبةستم ئةوةية، ئةگةر ئيسالم وةك .  هةن يا شتثكي لةو بابةتة،خانة وةك مؤزةئةوا
ساصة، زماين ئيسپاين و فةرهةنگي ئيسپاين و  700ا، دةبوو بةو ئةوروپايياين كردب
 جؤرثكي ديكة ، ئةو وآلتة،نةمابان و لةبةين برابان و ئثستا ،لة ئيسپانيا ،ئاييين مةسيحي

ئةگةر ئيسالم لة ئيسپانيا وةها كارثكي نةكردووة، ناكاتة ئةوةي، كة ئيسالم . بوواية
هةصگري  ،لة ناخيدائيسالم . نةوةي پث نييةوةك ئايني و فةرهةنگثك، پةيامي تواند

ئيسالم، ئةگةر . دةبنة موسوصمان كة ،نةتةوة و گةالنثكتةواوي پةيامي عةرةباندنة، بؤ 
فةرهةنگ و فةلسةفة و هزر و جيهانبينييةكي فراوان و مةزين، پةخش كردبثتةوة، ناكاتة 
ئةوةي، كة هةر لة پزدانة عةرةبييةكةيةوة لةگةصيدا بووة و هةر لةگةص لةدايكبوونيدا، 

 كةوة و يةئيسالم لةو پزدان و ژينگة عةرةبيية. هثناويةيت، نةخثر، هةرگيز وا نيية
خثصةكي، دنياوة، فةرهةنگ و فةلسةفة و هزر و توندوتيژييةكي عةرةيب، تة ووةهات

 لةگةص خؤدا، پث بووة، لث بة تثكةآلوبووين ،دةشتنشني و ملنشيين بثئاو و بةژي
لةتةك، فارس و كورد و تورك و هيندي و چيين و خةصكاين ديكةي سةر بة فةرهةنگي 

دي گؤذانثكي لةبةرچاو و بذثك بةرةوة جياواز و نةتةوةي جوداي ئةوذؤ موسوصماندا، ئي
كراوةيي و فرةاليةنيي، بة سةردا هات و  لة فةرهةنگيي تةنث مششثر و تاآلن و خوثنةوة، 
بذثك گؤذا و تومخي سؤفيزم و لثبوردوويي و ئةدةب و هونةري، خةصكاين خودان مثژوو و 

. شي تثكةص بوو تثكةوت و بة يةك ذةنگي نةمايةوة و ذةنگي ديكةيناعةرةيبفةرهةنگي 
 بووبثت، ئةوا  لة ذثگةي عةرةبةوة،ئةگةر ئيسالماندين وآلتثك، نةتةوةيةك يا گةلثك

كة كورد، فارس، تورك، پةشتؤ، بةلووچ، پاكستاين، . عةرةباندن ئةجنام دراوة
هيندوستاين يا هةر نةتةوةيةكي ديكة، بوونةتة موسوصمان، ذثژةيةكي زؤري 

 ئيسالميان ،ئةگةر تورك يا فارس يا هةر نةتةوةيةكي ديكة. فةرهةنگةكانيان عةرةبثنراوة



 71

، هةندثك تايبةمتةندثيت  ئيسالمئةوا بثجگة لة اليةنة عةرةبييةكةي گةياندبثتة جثگةيةك،
چثچين و بؤسنيايي و ئيسالمي ئةلباين و : بؤ منوونة. ئةو نةتةوانةشي تثكةص كراون
ئيسالمي ئازةرباجيان و . عةرةبني  _توركيئيسالمثكي ...توركمةنستان و كازاخستان و

نةتةوةيةكي موسوصماين خاوةن هةموو . عةرةبني_ئيسالمثكي فارسي...وان تاجيكست
لة پةناي ، پراتؤرياي عةرةيب، فارسي و توركيم، وةك ئيدةسةآلت و فةرمانذةوايي

هةوصي تواندنةوةي گةالين موسوصماين بندةسيت بآلوكردنةوةي ئيسالم و ئاييندا، 
كورد، لةاليةن . كورد و بةربةر، لةاليةن عةرةبةوة هةوصي تواندنةوة دراون.  داوةانانيخؤي

تؤ بنؤذة كوردستانةكةي لةمةذ  بةآلم ي تواندنةوةي دراوة،تورك و فارسيشةوة، هةوص
 ساصثكة ئيسالمة و فةرهةنگي ئيسالمي تثدا زاصة، كةچي تا 1300خؤمان، كة نثزيكةي 

ان، زماين فةلةي كوردستان، فةرهةنگي فةلةي ئثستاش كصثسةي فةلةي كوردست
 و كةس ناچاري نةكردوون وازيان لث چي نةريتيانة، لة شوثين خؤياندانكوردستان و هةر

يةكان كورد "ميدي"ذاست بثت و خؤ ئةگةر . ثنن و بچنة سةر ذثي خةصكة كوردةكة
كورد لة ساآلن،  2613ةوة، كة تا ئثستا دةكاتة  )ز.پ(ي612 يبن، ئةوا كورد لة ساصبوو

ي بة دةستةوة بووة، كةچي يةك "نةينةوا"دا زؤرينة بووة و تا ذادةيةكيش "نةينةوا"
 بة دةسيت كورد ،فةلةي نةينةوايي نةبووةتة كورد و يةك مةزارگةي فةلةي نةينةواييش

بثجگة لة فةلة، لة كوردستان، ئثزدي و يارسانيش هةن، كة بؤ خؤيان  .وثران نةكراوة
ةندة ذةنگة هةندثك جار گوشار خرابثتة سةريان و ذثگةي هةندثك شتيان كوردن، هةرچ

لث گريابثت، بةآلم هةرگيز هةوصي بةتؤبزي ئيسالماندنيان نةدراوة و نةكراوة و هةميشةش 
 فةرهةنگي ،من دةتوامن بة ذاشكاوي بصثم. ذثزي نةريت و تايبةمتةندييةكانيان گرياوة

بة بة تةحةممولتر و گةلثك ، دا فةرهةنگي ذؤژاواةصگلة ئيسالمي، بة بةراورد ذؤژهةآليت
  داوة وي ناموسوصماين هةوصي سذينةوةي ئةوي ديكة،كةمترسةبرتر  و دصفراوانترة و 

 دادةنثت، وةك فةرهةنگ، ي كة خةصك بة منوونةي دميوكراسي و ئازادي،ئةمةريكا. دةدات
نتاليستةكان، كة ثمنةك وةك دةوصةت، يةكثكة لة فةرهةنگة هةرة توندذةو و فةندة

 .پةيامي سذينةوةي فةرهةنگي نائةمةريكايي لة ناخيدا هةصگرتووة و پيادةي دةكات
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 ،بة ذؤژاوا و پثشكةوتين سةرسام بني، دةبث ئةوة بزانني هةرچةندة ، خؤرهةآليتئثمةي
 بؤ كثشة و ،ةسةركة زانست و تةكنؤلؤژياي جيهاين خؤراوا، لة دؤزينةوةي چار

بةشة زؤرينةكةي مرؤضي سةر زةويدا، ئاسايي و ساكارةكاين، ر يةكجا،گريوگرفتة
  و كاريگةر، كارازانستثكي. و بةختياريي نةئافراندووةسةركةوتين وةدةست نةهثناوة 

ئاكارييةكان ناگرثتةوة، بةصكة دةبث پةنا بباتة  كاتثك جثگةي هةصسةنگاندن و بةها هيچ
لةبةر ئةوة . ريةيت و بذواي تثدا بثتبةر جيهانثك، كة ذاستگؤيي، دةستپاكي، بةرپرسيا

  خةونةكاين داهاتوومان و هةصسةنگاندنةكامنان، پثش هةصبژاردين،دةبث ئثمة
 ،تييةيتآلهةذؤژؤح و هزري ذ و گدووركةوتنةوة لة فةرهةن. هةصبژثرينتةكنؤلؤژياكامنان، 

اردةية ئةو دي. اوازةدةييذؤژ  وشكشؤردنةوةثاك و خاك و مضدةكاتة دووركةوتنةوة لة ج
كي ثشت كة لة ئاست هةموو ،لةبريكردوو   خؤ،زاينذؤشنبريكي خؤبةثكانصلة كن خة
 و تث دةبينرپتر ،ننثةقچدةمدادة و تثنثدةمذو ن و واقيانثحةپةس دة،اواداذؤژ و ئةوروپا
كرث هةموو ديارة نا. تثةرتر دةبگكاري ،ييةكةيانةاوازةدذؤژي پةتا بةوةش

، خبرثنة يةك خانةوة، چونكة ئةوانيش بة ةم جيهانةشفةرهةنگيياين كورد و ناكوردي ئ
 ، وةك يةك و نايشكرثت، دابةش دةبني جياوازداسةر دةيان ديد و اليةن و هزر

.  يا دةستةيةك، حيسابيان بؤ بكرثت، يا يةكةيةك،تةماشايان بكرثت و وةك كؤمةصةيةك
ة ديتين خؤيان بسياسةتكاراين كورد و ناكورديش  زةدةيي نووسةران وئةوروپاةر گئة
 ، فانؤن  فرانز،شةريعةيت عةيل ،كردارةكاين  و  بريثئةوا دةبت، كةوا نيية، ثشكةوتن بپث
 ،نياتاث ك، نايريري،ماندثال ،انديگ ،مسكيچؤنووام  ، ئال ئةمحةدجةالل ،دوارد سةعيدثئ

 ،يؤزييةپري ئةو توو ،مپرسمن دة ئةوجا ،تث دواكةوتوويي بئةوپةذي...و نكرؤما ،لؤمؤمبا
ارةكة چ لة هةموو كورددا ،ؤزةپري انةوةاليكوردانة بة "ةذووناكبري"كة ئةو

   داية؟ثمسكييةكي تچؤ يا ،كثفانؤن ،كثئةمحةد، ئال كثسةعيد،شةريعةتييةك
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 ،يصث دةپث تؤش وايان ،ئةوروپاةو مةكةن بةرةو ذم صث دةمن بة كورد: كاكةوةيس 

راوةكاين پارثز ناوچةتداراين آلةسة دثت واية دةبپث ،ينئةوروپا خؤمان لة كةچي
؟ ئايا ثوة بةرةو كوردستان بكرئةوروپاةوانة واتة لة پثچةوي ذ بكةن تا چيكوردستان 

      ةو؟ذتة بيانووي ثي ناوخؤ بةشي ئةوة دةكا بكرذشة
 لةترسي ،ئةوروپامةكةن بةرةو  ةوذم صث كة بة كورد دة،من: ئةجمةد شاكةيل

 و ان و توانةوةذوان و دؤثشسةرلثنةوة و چووي و خؤلةبرياوازةدةيذؤژيياندن و ئةوروپا
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 ، ئازادة لةوةي،ؤي زةوييةداگ لةسةر ئةم ،كثمرؤضدةنا هةموو  ،مصثدةپث وايان ،وثصبوون
 و ،وام بة سنوور و مةرز نييةذةرديلةيةك بگندةي ثمن بؤ خؤم ه. دةژي ثلة كو
 و هةبووين تداراندا هةيةآلةشكي دةسثو كةللة و مث لة نث تةن،واية سنوور و مةرزشمپث

ي فةيلةسووف دةلثت، "ئيمانوثل كانت"وةك ، دةسةآلتداريةيت: دةسةآلتيش، واتة
" پؤتكنياكر".  تثكدةدات و لةبةين دةبات،ي عةقصمةزةنة و خةمآلندين ئازادانة

 قةوارة و ،، چونكة دةسةآلت"لة هةر كوثيةك دةسةآلت هةبثت، ئازادي نيية:"دةصثت
 و ، دةبووض هي هةموو مرؤ،ة ئةم جيهانةگخؤز . ئازادي ساز دةكات بؤ،چوارچثوة

ةت و ص دةو،ةكچ ، سةرباز،يسپؤل ،ؤرتپسپا و ،يةبان سنوور نةماصثي دةپثئةوةي 
 و هةموو مرؤضي ئةم جيهانة، لةبري ئةوةي يان نةبووايةن و نةمابانهيچ  و ئاآل،تآلدةسة

تثكيان هةية و هاووآلتيي وآلتثكن، هةريةكةو ذةگةزنامة و پاسپؤرت و ناسنامةي وآل
، هةموو جيهان بووايةن و پثويستيان، بة ذةگةزنامة، ناسنامة، "هاووآلتيي جيهان"هةموو 

بشرالحافي  "بيشر ئةحلايف ئةلبةغدادي .پاسپؤرت و هيچي لةو بابةتانة نةبوواية

ولة  الناس زمان تكون الدعليياتي ":تصثكة لة سؤفييةكان دةثكة يةك ،"البغدادي
 .ةوجانةگل و گثةت بؤ ص كة دةو،تثكدا دادصك بةسةر خةث سةردةم:واتة ،"للحمقي هفي

ل گثةوج و گ ثتةن چونكة ،تةآل سةردةمي نةماين دةسة، ديارة ئيدي،ئةو سةردةمة
واية لةخؤشي مپث ،نيئةوروپا كة لة ،مةث ئ.تثدةب )دةسةآلت( ةتصويستييان بة دةوپث
ةلةي گ ئةو كورد.تنيآل هة حوسةيندامد سةذثژميي لة مةث ئ،رةثتة ئةوومان نةكردووذ

 بةشي ،شتثهثتيان بةجآل و ئةوانة و1980 و 1970ين آل كة سا،باشووري كوردستان
 پثشمةرگةكي زؤريان ثبةش.  دةربةدةر بوون،ي سياسييةوةيچاالك بةهؤي ،ريانؤهةرةز

  بوارانةدا كاراي بوون و لةوگاييةكي سياسي و فةرهةنگبوون و زؤرينةيان خاوةين ئا
رتن و جاشايةيت و صگةكهةچ دژيتبوون  و آل هةگسةربازي و جةن كيان لةثةلگ .بوون

ك ثةر بةراوردگئة. بوون )الخفيفة(ييو سووكةجاش )الجيش الشعبي(شةعيبشجةيش ئة
 ،ةدا بكةينصسا  ئةوپاش و 1991ي صش ساپثةوكردووي ذ ،وان كورداينثلة ن
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سوكةوت و ص لةبريكردنةوة و هة،كةكةداصنايةيت خةچؤة  ل،جياوازييةكي يةكجار زؤرمان
 ،ةر كوردي دهؤكگئة. تث بؤ دةردةكةو،يانداينانةوة و جيهانبينثهةصگ و بةذةوتار
 سةددام ذثژمييلة ترسي ، 1991ش پث ،كةالر ،ماينث سل، كؤية،رث هةول،ديثئام
ئةو ! اوةةرانةدا نةمض لةو دة، سةددامذثژميي ، بةدواوة1991 خؤ لة ،دةهاتصهة
 كةواتة .ي حيزبة كوردييةكانةوةنذثگت و كارآل بة دةسيت دةسة، لةو دةمةوة،ةانةرضدة

خؤي  بؤو ةواية ذ كة لة كوردستان فةرمان، كوردييةيةذثژميت و آل لةو دةسة،كةصئةو خة
م آلبة. تثدصتووة و هةآل هة،ناية سةر تةختث هشي و هةر خؤيتدةداثةي بؤ لصچةپ

 ،ي كوردستانذةوش ور تن لةكوردستانةوة و باآلةر هةگ ئة،ةوروپائاتة گ كة دة،ئةوةي
وي ث ئةوا بة ن،پارووئة ريبوون لةثگ بؤ مانةوة و ج،تثز نةبثةيةكي باش و بةهصگبة

 دةداتة ،ئةوروپايسي پؤل خؤ بة ،ثتووة و لةو دةترسآلي سةددام هةذثژمي كة لة ،ئةوةي
انةي چناو شيت ئةو  ناسنامة و،ؤيسيت خثوصزكردين هةث بؤ بةه،ناسني و زؤرجاران

نةكاين تري ث يا بةغدا و شو، مةندةيل وك، خانةقني، خورماتوووكوردستان، وةك كةركو
 ئةوانةي .شان دةداتپثت و ثنث خؤيدا دصةگلة ، خةصكي ئةو شوثنانةش نةبثتالب ،عرياق
سةر بة ةم، كة صن، خؤيان وا دةدةنة قةثدصتييةوة هةپاريت آلةرةكاين بن دةسةضلة دة

ةرةكاين ض دةي ئةوانة،ةوانةشةوةپثچ و بة ،نتچثدةص هةپثيان گتيي تةنپار و ،يةكيةتني
. نيونچص هةپثي گواية يةكيةيت تةنگ و ،ننثتيي دةناسپاربن دةسيت يةكيةيت، خؤ بة 

 .ةئيسالمواندين ث و دزئيسالم دژايةيت ، دةخواتپاروو، كة لة ئةگرنگمةسةلةيةكي 
ينيان ي ئا،نصث هةندةكيان دة.، ئةوة دةكةنة بيانووئةوروپاةنة گدة ،زؤرينةيةك لةوانةي

هةندةكيان . توونآلوشار خراوةتة سةريان و لةترسان هةگيوة و بوونةتة مةسيحي و ذؤگ
  هاتوونةتة،ييةكانئيسالمتيية پاري چةكداريان هةبووة و يةي مةيفرؤشگ فرؤش،نصثدة

ك ثكچلة تةك  ،انييكسثوةندي سپث ،نصثةكيان دثهةند. توونآلسةريان و لةبةر ئةوة هة
 ئيدي ،ژنوويانة بيانكوتة ويسكچكدا هةبووة و ئاشكرا بووة و قةوم و كةسي ثژنيا 

ييةكان ئيسالمةيان هةبووة و گت ئارايش،نصثكيان دةثهةند. توونآل هةناچارئةمانيش 
بة ، يوي هاوجنسبازث بة ن، و هي وايش هةية،يان داخستوون و داركارييان كردوونپث
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ةيشتوونةتة گ ،ك لةوانةيثزؤر. ي دةكاتپةنابةرداواي ، يتث خؤمان حيزيكوردييةكة
! ةياندووينگ ،ينذؤگبازي وئايينثعةرةقفرؤشي و م، بة قسةي خؤيان، ئةوروپا

 ،و و قسةي ناشريينث بة هةزاران جن، بةدواوة هاتووة1991 لة ،كةيصزؤرينةيةكي ئةو خة
نةوة، تا ئةو صثن و  دةصث دةئيسالمييةكان و ئاييين سالمئيتيي، حيزبة پاربة يةكيةيت، 

هةر دواي ئةوةش، داكؤكي و . رنگيت و مانةوة وةردةثپةنابةركاتةي مايف 
 ئةندامة مةسلةكيية ،تيي و بؤ ئةواين دةكةنپاريةكيةيت و  ةندةيةك، ئةوان لةگپاوپذ

 ، برادةران،بيين دة،ة لةوةشگج. خؤيان نايكةن تييانة بؤپار ئةو ،كةونةكاينهةرة
شي دةزانن، ثكي ديوةخانةكةي ئةو حيزبةي، كة ئةوان خؤيان بة دةروثبنژهةميشة قو

تةكاين ئةوان ثئاسا، كاس )، ذيكؤردةرزةبت(ةرم كردووةتةوة و موسةججيل گ
، 1991كي باشووري كوردستان دواي ص خة،تينآلةتيي هةذهؤيةكي بنة. دةدةنةوةثل

 "بةهةشيت"ةيشتنة بة گةسةلةي ئابووريية و هيواي ةم، مص بدةنة قةثنچؤخؤيان هةر
يت آلهةذؤژكان، سةدان كوردي ة 1960 و 1950ين آل من باش لة بريمة، سا.ئةوروپا

 و كاريان دةكرد ،ين، دةهاتنة باشووري كوردستانپاري و سةثكوردستان، بؤ كاري وةرز
 . خؤياناليانةوة ذةگدةكردةوة، دةذيان خپووص )كثكةم(كگث كة ئيدي ج،انپاشو 

دةيان كةسم . نة بةغدا بؤ كاركردنچوو دة،يت خؤمانةوةآلسةدان كةسم لةبرية، كة لة و
 ،"حةمةي مريوةيسلةال". نة كووةيت، بؤ كاركردنچوونةدا، دةآللةبرية، كة هةر لةو سا

ي ذندةي خؤش و جوان، باسي سةليمي كوثر، كة جايف يةسووجاين بوو، هثيادي بةخ
ةمةند ص و دةو"حاجي سةليم"بووبووة و ت كاري دةكرد و مابووة دةكرد، كة لة كووةي

 و تي كةيص لة كؤ،ي خؤت هةيةصة و شيتاذ شهةرچي ،بووبوو، تؤش حةزت دةكرد
شةوكةيت " ".ةيتوكو" ئةو بةهةشتةي ،ووبكةيتةذ و تيثصبهثكاولةكةي خؤت بةج

سةردان اباد، لة كووةيت كاري دةكرد، كة بةگ هةبوو لة كؤلةجؤي زةن،"خاثكو
ن و جووتة ثي خاوپي سدرثژكي ثواران بة كراسثئةجؤ، دةمةوصايةوة كوذةگدة
ونددا، گحةكةيةوة، لة ناوةندي النة زةبةثةرمةوة، بة تةنيشت ماشچيةكي يپثسةر

ن ا ئارةزووي،ونديشگاين كچ دةخواست و پث خؤزييان ،وندگاين پياوا، هةموو ذادةوةست
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ك لة ص خة، بووةتةوة، لةبري ئةوةيگچكةهان ستا جيثئ.  كردباپثرديان ثدةكرد، م
 ،ةجؤ و شارةزوورةوةص يا لة كو، بؤ باشووري كوردستانبچن ،يت كوردستانةوةآلهةذؤژ
 و ،ندةژي، هةم بؤخؤيان ئةوروپان بؤ ث د،ةرانةوةضوخؤ لةو دةذاستةبؤ كووةيت،  بچن

 و ،صةخةنة باخةكيش دثؤرتپسپا و هةم ، و هةم كار دةكةن،ننثژيان دةص و منداصهةم ما
 ،دواي ماوةيةكي كةميش  و،نذة دةكگكوردستان و خانوو و فرؤش نةوةچهةم دةش

 و هةميش حيزبايةيت ،ئةوروپاةوة ننث خؤيان دةيهصةگكيش دةخوازن و لةثيژككةچتةر
 ثمة دةبثئ. تدةژمثردرث بة خزمةت بؤ ،يشيانئةوروپانةي آل و تةواوي ئةو سا،دةكةن

كي ثةلگكص، خةئةوروپاةيشتووةتة گ بةدواوة 1991ئةوةي لة ت، چثئةوةمشان لةياد نة
 و ،ةنپارؤيشتوو و خاوةن ذكي دةستثكانصةوانةوة، خةپثچ بة ةكص نني، بةهةژارنةدار و 

. ئةوروپاةيشتووةتة گاندووة، تا گ يا زياتري جرندؤالر 5000 كةمةوة اليهةريةكةيان بة
، كة بؤ گةيشتنة ئةوروپا خةرجي ةيةيپار ئةو ،، وا بري دةكاتةوةئةوروپاتة ثئةوةي د
ة و ثكر ئيدي ئةمة قوما،تةوةث دةكةودا دةسيتص لة ماوةي يةك دوو ساكردووة،

 دةكاتة يةك ،يدؤالر يةك سةدر و هةآلةگ ،نصثنة دةآلپووكانة بةو صئةم خة. كردوويةيت
كة لة ثزةالمرت، ديتم گمص و من بؤخؤم هة،يداثي تةلةفؤن لگكيان زةنثشةو. آلةگ

: ويتگخ، ثهة مامة شثك: ومتگخة، ثي مامة شصئةوة ما: ويتگ. دةداتثل گيؤنانةوة زةن
وتووم گي نةپثك ثدا كةسژيامن لة هةموو چونكةام، حةپةسخ ئةجمةد، منيش ثمامة ش

. ةيةپارويستم بة هةندةك پثمن و لة يؤنامن و آلمن ف: ويتگ خؤيةيت، صثبة: ومتگخ، ثش
ك ثش هةر شتپث ثةياند، كة جارگمثئيدي ت. رةثنةكم بؤ بيآلةگئاوا شةش حةوت 

 ،آلةگ شةش حةوت چونكةت، ث بكرپةيدام پثنايناسم و دواي ئةوةش نيمة و سةختيشة 
 چكة بة پثنج حةفتة، : واتةةبةقم، ذ و حةفتةيةكي گةي يةك مانچدةكاتة موو

وي ثژ و بةشي ب، وةدةسيت دةخةم،ةرييگرةوةري و شةكةتييةكي كارثدةردةسةري و كو
م هيچت، كة زانيشي ادةهپثواي بةوة نةبوو و شؤخي ذم ئةو بآل بة،ةكةشم ناكاتگمان
 منوونةيةكة ، باسم كرد،ئةمةي. نامثه ثزي لا، وثنث بذاستت، خوا كاري ثنرذثناكصهةثل

م ماوةيةك يةكذثهاو.  تووشي بوونئةوروپاةي مثژينلةو بةزمةي، كة زؤرينةي كورداين لة
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 ژمارةيةي نةمابوو و ژمارةدةدا، ئةو ث بؤ لمگري نةمابوو، كة زةنامان لة يةكتگ ئا،بوو
ي گ زةنناچاروترا، گين بوو، نةدةث د، وةك زؤرينةي كور،شي لةبةر ئةوةيييةكةثنو

دايةوة ثم بؤ لگكة زةن. رتگيةكةم لةو وةرث نوژمارةدا و ث ل،كم، كة خزمي وي بووثناسياو
م آلةگ خؤمان، كة داواي الية ترسي ئةوانةي بةو خواية ل: ويتگدا كرد، صةگو قسةم لة

 ،ت يا سبةيثؤ بذبةخوا برا ئةم: ومتگ. تا ئيدي نةمدؤزنةوة،يذؤگكةم ژمارة، ندةكةثل
شدا ئةوروپاو كورداين ثلة ن. تچثدةپثوا زوو نا، ماوةيةكي هةر: ويتگ. ةوةنهةر دةتدؤز

. ةوانةي كوردستان ب،ئةوروپاشانداين پث، لة ن دةبينخراپكي صثذو، نكي وا هةصخة
ةنة د دةكةن و خؤ دة)مةلة(سناوة كةنار زةرياكان و دةچنك ص خة،ئةوروپاهاوينان لة 
نةي ئةو هةموو ث و و،ةتة سةرشانو خستو،ديؤييض كامريايةكي ،كم بينيوةص خة.بةر خؤر

شاوة و ث و دميةنانةي كچمؤوچاكشان و ما ذت و مايؤ و بيكيين لةبةر وووذلةشة نيوة
ئيدي ئةوة .  بؤ كوردستان،ةوة)دةنثرثت(باتةوة و كلدةكاتة، ئةو فيلمة ديتثوتوويشگ

 هةر ژيان و ،ةوة دةخؤنذووتك نان بة لةشي ص خةئةوروپات، لة ثدةزانر لة كوردستان وا
ان، بؤخؤي زةمتة و شا لةبوكي برادةري كامريصحا. خانةيةچة و مةلة و ماچناري زةرياةك
 سياسةت فيلةسوويف و خؤيشي بة دةژيا و دةژي "ؤسيالس"ي مام صكار و بار، لةسةر ماثب

يةكجار بثتام و ؤنييةكاين كوردستان، ستراين زيضة تةلةصكةنا. تثو كوردايةيت دةزان
نةكاين آل و كؤكووچةشان دةدةن، كة لة پثنشني ئةوروپاكي ثةلگكوردناحةزي، 
انةدا چ كوووبة ثژشراون و كاكي سترانبثنةكان كث و،ي ديكةداثكباژثذ يا ،مصستوكهؤ
 قةصةمي  زةرديپرچ كيژيتر و ؤو ك ووبارذوات و ذاندا دةكچتةوة و بة تةنيشت ذثدةسوو

ت، لة ثرگز دةثان لة ئامكيژت، ثشان دةدرپثامووسان، ذاسك ئاسا و ئةي ص باريكةو
ت، ثشان دةدرپث ئةوروپا يةك ديوي ثن، تةنثكة ئةو دميةنانة دةبينر ،كوردستان

شان پث نزيكثن، اكضكاين خوارةوةي جصخة، مةومانانةوةث ئژياينلةديوةكاين ديكة، كة 
وي ثك بة نثك لة سينةماكاين بةغدا، فيلمث، لة يةك1970ين آلسةرةتاي سا. نثنادر

شان دةدرا، منيش وةك هةموو پث "ثدة سونامؤيةك ل=  غريب في السويد"
 كة ، دةداشانپثدي وا ث ئةو فيلمة، سو.م و ديتمچووي ئةو دةمة، ثككارهةرزة
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 .ين زياترذةپ لة ،ييةكيان نييةصقارو سة  كارچك صي دي، كة خةهيچاخنانةيةكة و گ
 ئةوروپاةنة گ بةو نيازةوة دة،تاين خؤمانآلتووةي وآلوة هةالكة ص ئةو خة،كي زؤريثبةش

ية، وةك لة نثو خةصكدا باوة، كچاين ئةوروپا حةزيان لة ذةشةكوذي ئةفريقايي  واو پثيان
ذةنگي ذؤژهةآلتة و هةموو دةرپثيان داكةندووة و خؤراك و خةويان لث و كوذي گةمن

 ئةمانيش ئيدي، پوختة و زةريف، بة كثري لةهةساندراو .حةرام بووة و چاوةنؤذي ئةمانن
 لة كوردثكي باشووري كوردستان، كة وةك پةنابةر دةگاتة .و تيژةوة ئامادةي پةذينن

 ستؤكهؤصمي سوثد، دةگثذنةوة، كة دابةزيوة ي باژثذي"Arlanda ئارالندا"فذؤكةخانةي 
 ذزگار بووة و دةربازي دةرث بووة، هةر لة پؤليس و كارمةنداين فذؤكةخانةكةئيدي و 

 ئاماژةي بؤ ،كچثكي سوثدي بينيوة و تووشي بووة، بة پةجنةنووقاوةكاين دةسيت
ةر بة گئة ."پةلةم لث مةكةن، هةمووتان دةگثم:"كردوون و هةر بة كوردي گوتوويةيت

، تث بنرثان لي"كسثي سپةنابةر"وي ثنئةو بابةتانة، رةي قانوون بكرابا، دةبوو ثوگ
 هةر لة وآلتةوة كثريان بؤ ژنگةيل سوثدي و ئةوروپايي دةمةزةرد كردووة ،چونكة ئةمانة

مانييةوة، فيلمي ثكي سلثزيؤنضلة تةلة. و بة تفاقةوة هاتوون و تةدارةكي خؤيان بينيوة
ت، ثدا دةبينثي قارةمانيةيت تذؤص "ةرنن كؤستضكة"كة ، "انداگورگ صةگسةما بكة لة"
دةوة تؤمار ثزيؤين سوضةكاين تةلةصك لة كةناث و لة يةكضيديؤ فيلمةكة بة .شان دةدراپث

دي لةسةر ث بة سو، فيلمةكةگثذاين و هةم وةر،ةكةصي كةناژمارةم ة هچونكةكرابوو، 
دي ث سو،ك لة كوردستانص زماين خة،ةيوةك ئةو. چووزيؤنة كوردييةكة دةردةضتةلة
زيؤنة كوردييةكةش، ضد بردوويةتييةوة و ئةوانةي تةلةثكي سوثومان ئةوة كوردثگ ب.تثب

 مةسةلةكة بؤ وان ،يةوة)پةروةردةيي(يگؤگداپث ذووي ي و نة لةژ سايكؤلؤذووينة لة 
جوانترين و دياكاين كوردستان هةردةم ث م. و برييشيان لةوة نةكردووةتةوة نةبووةگرنگ

. شان دةدةنپثا پ ئةوروژياينةكاين ةنالي ،ترينذاكثشنترين و زةقترين و سةرجنثخاو
 پةخششان دةدةن و پث و ئةمةريكا ئةوروپا كيژينةي جوانترين شؤخةثهةردةم و
نةي ث و،ةذؤژنامةي برايةتيي بكة، هةر ذؤژ ذووپةيل تؤ تةماشاي دوا.دةكةنةوة

 ، ئةمانة هةموو دةبنة هؤي.خؤي بؤ دةداتة كوشت زةالمكي بةسةرةوةية، ثكچةگشةن
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ةياندن، بةهةر گ و بريكردنةوة لة خؤ، كوردستاينالواين هةسيت ،اندينژوواندن و ورژهة
تة آل ئةو ويمرؤضشاين پث ،دياكانث كة م،"اواذؤژ و ئةوروپابةهةشتةي "ت، بةو ثك بثنرخ
 ةيناليك ذثوة، بروپائةو بريا لة تةنيشت ئةو جوانييةي .ةي خؤماين دةدةنهةژار
 رفت وگريوگ لة، كذثشان دةدران و ئاوپث ،شئةوروپا شارستانييةتة نةخؤشةكةي ،ويثدز
، )ذةگةزپةرسيت( زمياسذشان، دزي، كوشنت، ثكگبةن خواردنةوة، شةيثك
 ئيسالملة ترس و ن چووي ئابووري، زةندةقچةوساندنةوةزان، ثوةشانةوةي خصهة
ست ث خؤكوشنت، تةنيايي، ئينس،)Islamophobiaا ؤفؤييئيسالم(
"Incest"،)ي ذ يا كو،كچ صةگدا، باوك لةي نثو خثزانص منداصةگكس لة ثئةجنامداين س

 ،) و داپري يا باپري لةگةص نةوةي خؤيانداي خؤيداكچ يا ،ذ كوصةگخؤيدا و دايك لة
 زارؤكي صةگنةوة لةآلةورةساگ ةناليكس لةثئةجنامداين س(،"Pedofile"بازييصمندا
.  دةدرايةوة،يش...ن وآلست و حةفتا ساثردي شثةمپري و ژنةپريزةوتكردين ). داگچكة
يةم ثيي جيهاين سگفةرهةن سةر بة، بة كورديشةوة، انةييك لةو هةزاران بيانيذثبريا ئاو

است و ئةوانة دةدرايةوة و دةزانرا، ذيت ناوةآلهةذؤژي و ئيسالم و تآلهةذؤژةم و چوارو 
بريا ئاوذثك لة سةدان كوذ و كچي . كةوتوون يث ل،داةوروپائكة بؤ  لة زيندانةكاين 

كورد و بياين، كة لة خثزان و ماصي سوثدي و مثردمنداصي سثزدة و چواردة ساآلين 
جگةرةكثشان و  گريؤدةي ،كچي ديكةيگةلةكوذ و كةونة نثو گةلةخؤيان هةصدثن و دة

ي ئثمةدا، پتر لة هةر لةم ستؤكهؤصمة. دةدرايةوة...خواردنةوة و بةنگ و دزي و
 ،ژثر لةسةر يا لة، لةو تةمةنانةدا هةن، كة شةو،منداصثكيتا دووسةد سةدوپةجنا 
 و وثستگةي شةمةندةفةراندا، يا لة پةناي ووة بةرزةكاندا، يا لة نثو تونثلپليكانةي خان

دةوةن و داري نثو باخچةگشتييةكاندا، يا لةسةر كورسييةكي نثو پاركثكدا، دةنوون و 
هي وايشيان هةن شةوان بة سواربووين ئؤتؤبووس و شةمةندةفةراين . كةنةوةذؤژ دة

 ئةمانة لةو تةمةنة ناسك .، كة تا ذادةيةك تا دةمةوبةيان هةن، دةبةنة سةروةژثرزةويية
و هةستةوةرةياندا، فرةجاران لة اليةن، خةصكاين گةورةساآلين دصذةق و بثبةزةيي و بث 

ئارةزووة  بؤ تثركردين ،دةبرثننرثن و بةكاري مرؤضانةوة، دةخاپثهيچ هةستثك
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گةلثك جار، بة هؤي ذةوتارثكةوة، كة بؤ بيانيياين ئةم  .نةخؤشةكاين خؤيان
كؤمةصگةيةي دةكةنة كارثكي خراپ و وةك تاوان دةيژمثرن، خةصك گريؤدةي 

 ،ك لة بةر ئةوةيثزةالم. دةردةسةريي خؤي دةبثت و بة هةزار فةالكةتيش ذزگاري نابثت
 ثشاوة، سثةرةي كگ جچونكة ،ووةييةكةي سرةواندصنزدة ساپاة ذازللةيةكي لة كوشةق
 ، خؤيژين ،ةكةيداژنك لةبةر ئةوةي ويستوويةيت وةل ثپياو .كردووة يان زينداينصسا

: وتةينگ) خ رةزاثش(خي مةزن ثكاتة نةيويستووة و كابراش، ش ة ئةوژنت و ثجووت ب
ي نةداية و خؤي هةوادا ثوگ"م فيلة آل بة"لة نةكةيرم كرد، نةكةي فيثة هاوارم لة كچةند"

تة ثنثيس دپؤلة، ژن و آلتة بةث دةبث ل،كةيث ئةو واني ئيد،"و كةوتة ناو قةعري كوزي
 ثذ ف،ذةشارةچ، كابراي "غتصابإلا"ييةوةگثكردن و زؤرسةري و بة بيانووي زةوت

انيت، ئةگةر ژنثك، تؤ دةز. ادا دةدةنگتةن كي بةصثنج ساپث چواردةدةنة زيندانةوة و 
هةر ژنثك، لة سوثد بؤ خؤي مةيلي لث نةبثت و مثردةكةي يا كوذةهاوذثييةي، كة ئةويش 
هةر هةمان پايةي مثردي هةية، ئارةزووي جووتبووين هةبثت و بيةوثت بكسثت، ئةو ژنة 
ذثكوذةوان و زؤر بة هاساين، دةتوانثت، پؤليسي ثنثتة سةر و بيداتة دادگا و لة 

ذةنگة ئةگةر ئةو قانوونة، لة وآلتاين خؤمان، پثذؤ كرابا، بذوا بكة، .  توند كاتزينداين
زةالمي لث ذزگار نةدةبوو و تةواوي ژنداران، لة نثو زينداندا، پامشاوةي ژيانيان دةبردة 

كي خؤي، ذثردةكةيدا، بة يارمةيت كوث مصةگةيةكةوة لةصك، بةهؤي دةمةقاثژن. سةر
نن و ثةت دةكةن و كابرا دةسووتپ لةتوچةقؤةيشة، بة ةكذ كة باوكي كو،ردةكةيثم

وزارين گسپاك سوصث كؤ،نشنيئةوروپامن و تؤي . ي دةدةنثذن و فثيةكي دةنپةتووو ثدةن
 بكةن و ثكرةر نا، ئةوا كاگنن و ئةثك خبوث شت،كةنيشك يا ذكو، ةكامنانص منداي،بةوة
 لة ترسي ثت، تةنثنكردنةوةش بثسكدان و خاوگ، تةنانةت ثككار چيش نيية گرنگ

ةر گئة.  نةكةنث و نابةجخراپش و دز و كاري ثكگن و نةبنة بةنثنةخليسكص هة،ئةوةي
ي بؤ پةيكةرت، حةقواية، ثشكةوپثدا بوارثكة تةواو بكات و لة گ زانست،رةثكمان لثزارؤك
كاتثك دةبيسم، كچةالوثك، يا  من چةند دصخؤش دةمب و دةگةشثمةوة،  دةزاين.تثبكر
 سةر ، يا بياين و بةتايبةت هي وآلتاين جيهاين سثيةم، ئيدي گرنگ نيية،ردثكي كوخؤرت



 82

خاكثكة، كة لة بوارثكي ژياندا پثشكةوتووة و ذةنگ و ئايني و بة چ نةتةوة و گةل و 
 ، بة وةها هةواصثك،ي دنيايةكةبذوا بكة هثند. سةركةوتووة و كارثكي باشي ئةجنامداوة
شثخ فازيلي ". گةزگةز باآل دةكةم:"اين گوتةينكةيفساز دةمب و شثخ فازيلي تاصةب

، لة ناوچةكةي خؤيانةوة 1963تاصةباين، كوذي شثخ وةهايب تاصةباين بوو، ساصي 
سريوان، بةري خانةقني، بة خؤ و خثزانةوة، گواستبوويةوة و وةك پةنابةر، لةوبةري 

صي ماممي لث و ما" شاكةل"، كة يةكثكة لة گوندةكاين دةضةري "سةيدة"هاتبووة گوندي 
 190درثژ بوو و ئةگةر هةصة نةمب، نثزيكةي باريك و شثخ فازيل، پياوثكي باآلبةرز و . بوو

شثخ فازيل، زووزوو دةهاتة سةرداين باوكم و . و بذثك زياتريش دةبووسةنتيميتر 
. گوثيان دةداية ذاديؤ و هةواص و باسي ذةوشي كورد و سياسةتيان دةكرددووقؤصيي 

ةالل تاصةباين، كة نوثنةري شؤذشي كوردستان و بارزاين بوو، زؤر ئةودةمة باسي ج
شثخ حمةمةد، بةو خواية :"گوتدة هةموو جارثك بة باوكمي ،شثخ فازيل. دةهاتة گؤذث

ديارة تةنث . " كة ناوي جةالل تاصةباين دةبيسم و باسي دةكةن، گةزگةز باآل دةكةم،هةر
من ئةودةم .  وا گةزگةز باآلي دةكرد، ئةم،لةبةر ئةوةي، كة هةردووكيان تاصةباين بوون
 بةو درثژييةي خؤيةوة، گةزگةز باآل بكات، ،بريم لةوة دةكردةوة، كة ئةگةر شثخ فازيل
يت خؤمان، كة ذوو آلبةشثك لةو خةصكانةي و!. دةبث چةند درثژ بثت و سةري بگاتة كوث

 پاساوي ، بةوة وودةكةنة ئةوروپا، پاشةذؤژ و داهاتووي منداصةكانيان، دةكةنة بيانو
 باش پثناگات و لثرة لة ئةوروپا، گواية منداص لةوثوآلتبةجثهثشتين خؤيان دةدةن، 

من كة بة كورد دةصثم، . بواري خوثندن و كار و هةموو شتثكي لة بةردةمدا ئاوةآلية
دةستم دامثنت و نةكةي لة خؤيت تثكدةيت و ذثگةي ئةوروپا بگرثتة بةر، ذثك لة 

من باش دةزامن، هيچ كةسثك لة . يان تؤقيوملةدةستداني ئةو زارؤكانة و ناذووين داهاتوو
تةنانةت لة نثو چوارديواري ماصةكةي . ئثمة، لةم كؤمةصگةيةدا، خوداين منداصي خؤي نيية

ئةوة . خؤيشتدا، تؤ ناتوانيت ئاگات لة منداصي خؤت هةبثت و چاودثري بكةيت
لة جضاكثكي سوثدئاسادا، تةنانةت . خثزانكؤمةصگةية، كة منداص پةروةردة دةكات، نةك 

كةمترين هةلومةرج و شثوةي ژيان و فةرهةنگ و ديد و پةروةردة و اليةنة 
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ةوة، انيبة ذةنگة جياوازةكان، ص تؤدا نني و هةر ئةو اليةنانةيشنلةگة، يشكؤمةآليةتييةكان
خؤياندا،  بة الي ،كاريگةرييةكي يةكجار بةهثزيان هةية و زارؤك و نةوةي نوثي ئثمة

پياو و گةلثك جار، ئةو هةلومةرجانة، نةك زارؤك، بةصكة ژن و . ذادةكثشن
ئثمة لةهةمبةر ئةو هةلومةرج  . هةصخليسكان و هةصدثر تلدةدةنگةورةساآلنيشمان، بةرةو

و ذةوشةدا، كؤصثك الوازين و فرةجاران دةستةپاچةيي و بثدةسةآلتيي، بة سةرماندا زاص 
 يا ملكةچبوون و خؤبةدةستةوةداين ،، شپرزةيي و هةصچووندةبثت و بذيارةكانيشمان

ديدا نةبوواية، ثي زماين سوگ لة فةرهةن"دزي" كة دةبوو وشةي ،كداثلةكات. پثوة ديارة
ة و چةرخل و دووي و ئؤتؤمبص و ماآلدزيي شتومةك وكا، ندةي دزييث هكةچي
 و حوكوومةت شيت وگنةك دزيي ساماين كةريت ... كةسةكي وين و ساماينذةبگفرؤش
دا، لة ص لة ماوةي يةك سا،وايةدامذ لةو ب،تثد دةكرثكدا لة سوذؤژثلة ، ةتصدةو

 و ،ستان شامي شةريفةد كور،مصث مةبةستم ئةوة نيية ب.تثكوردستانةكةي خؤماندا، ناكر
راين لة كوردستان و ثوصبةيت و نةهامةيت و ماگةورةترين نةگ. تثدا ناكرث دزيي تچ
ان، بةرپرسان، سةركردان، سةراين حيزبان، حوكوومةترة دزييةية، تدا، ئةو جؤآلهةذؤژ

ك بوو، صة و خةصگكاين بة تؤبزي سواري سةري كؤمةصخةكارگثذان، تداران، آلدةسة
وزةرانييةك گنن، و هةموو سامان و خؤشثةكة دةردهةژاركة صوو لة زاري خةپاردةيكةن و 
 آلصخؤ بة حة ةتدا دزيية، بؤذلة بنةكة  ،ةمةندييةكصةوا دةبينن و هةموو دةوذبة خؤيان 
انةي، لة دؤالران دينار و ميليؤنئةو . ةوا نابيننذ ثكهةژار بة ،كثنانووةپار ث وةل،دةزانن

شنت و ثهگةي كار و بانثگ و تةخت و جلةث بؤ خانوو و مؤب،تداآلهةذؤژكوردستان و 
ن، بةشي ثةكر سةرف د،يانصزان و منداثتداران و خآل و دةسةبةرپرسة صئؤتؤمبيلي ما

اوةي ئةنفال و نةخؤش و كةمئةنداماين پامشاين ژنوةثت و نةدار و بالي هةزاران بژثو
تيي، كة هةر بة آلهةذؤژ يا ،تداري كوردآلدةسة. ستاين ديكة دةكةنضكوردستان و مرؤ

 دائريةكةي، بةذثخستيناخيواردنةوة و ميوانچقاوة و  بؤ ،ةوة"نثرية"ية يناوي نةسر
  جار دوو ياثندثو ه ،ي خؤيانةگي مانمووچةة لة گجث ب،ثكرةزار دينا هچةند ،انةگمان
 ثة بصكة نةدارةكة و منداصت، دزي دةكات و ناين خةثرگ وةردةيكةمووچةندةي ث هثس



 84

 ئةو جؤرة دزييةية، كة لة هةرچي. ةكة دةخواتكوژراوردثة مژنوةث و باوكةكة و بكيدا
 ،ةوةصةجاذ و ذووت و برسي و هةژارنةدار و كي ثكانص خةةناليتدا، لة آلهةذؤژكوردستان و 

كة صن، من نةك هةر بة دزيي نازامن، بةثن و سزا دةدرثن و لةسةري زينداين دةكرثدةكر
كاين دارا و صةر لة خةگؤزيشي دةزامن، بةتايبةت ئةپريو  رث و خثو بةج ةواذي ثككاربة
جاريش  و سةد،نثةمةند بكرص دةو،كيچؤد و قرذژنؤك و چچاور و سةرمايةدار و ثت

وةك شريي دايكيان و  ،تثيانيان بگم نؤشي صثيان دةپث و ،دةكةمثدةستخؤشييان ل
پةالمارداين خةصكانثك، كة هؤي برسيكردن هةژاران دةسازثنن و نان لة  .تثيان بآلصحة

زاري خةصك دةردثنن و برسييان برسيتر دةكةن، كارثكي شؤذشگثذانة و تا بصثيت 
اني " دةصثتكة دام، )ابوذرالغفاري(ص ئةبووزةري غةفاريمن سةدلةسةد لةگة.ذةواية

 الناس شاهرا ايل، كيف ال يخرج العجب من شخص ال يجد في بيته قوتا
زؤرم سةير بة كةسثك دثت، لة ماصي خؤيدا، خؤراكثك نابينثتةوة، چؤن بة : ، واتة"سيفه

برسييةيت ":مةگةر كورديش نةيگوتووة. مششثرثكي هةصكثشراوةوة ناكةوثتة نثو خةصك
ئثمة ئةگةر بة شوثن هؤكارةكاين توندذؤيي و زؤر و ستةمدا ". ذةگي هاري پثوةية

بگةذثني و مبانةوثت چارةسةريان بؤ بدؤزينةوة، دةبث هؤي پةيدابووين ئةو دياردانة 
من پثمواية ئةو دياردانة، لة ژينگةيةكدا سةرهةصدةدةن، كة نايةكساين چينايةيت . بزانني

و چةپاندين تثدا هةبثت، ذةگ و ) نثر و مث(ادي و جياوازيي سيكسيو جياوازيي نةژ
ذيشةيشيان دةگةذثتةوة بؤ سيستمي دةسةآلت و حوكوومةتةكان و دابةشكردين 
نايةكسانانة و ناعاديالنةي سامان و ئةو قانوون و نةريت و ذثسايانةي، كة لة نثو كؤمةصگة 

هةر . كاين ئةو جؤرة ژينگانةديارة دزييش، يةكثكة لة بةرهةمة. و خةصكدا باون
كؤمةصگةيةكيش لةم جيهانةدا بيةوثت لة دياردةي دزي بكؤصثتةوة و بثةوثت دزي 
نةهثصثت و لة ذةگةوة دةريبهثنثت، گةرةكة لة دابةشكردنثكي عاديالنةي سامانةوة 

كار بؤ بثكاران پةيدا نان بؤ برسي و  دةست پث بكات و بةرةنگاري هةژاري ببثتةوة و
جؤرة ، كة توانسيت كاركردنيان نيية، ئيدي بة هؤي هةر ئةو مرؤضگةلةيشبكات و 
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ك لةو هةزاران كةسانة ذث با ئاو،دياكاين كوردستانثم.  هةلومةرجثكةوة بثت، بپارثزثن
 چوارك نيية لةسةري بنوون و ثدين، تةختثبؤ خؤيشيان سو ، كةپياو چ ژن چبدةنةوة، 
رد و پژثرلي قيتار و ثو تونثئةوانة لةن. ر دةندا حةشاثك نيية، خؤياين تثديوار و بان

ي ة قيتارانيةگستثك لةو وثلة يةك.  دةنوون،ديوار و ئاوةدةستخانةكانداةناپ
ن ثستپوي رووثدا دةكةم و نثم، كة كاري تص شاري ستوكهؤ)Metro(زةويژثر

"Ropsten" ،لة ،كثپياو و ژن ،ي خؤم بينيومةچاودةيان بةيانياين زوو، بة ة 
ت بؤ ثد  كة،دادةنيشم، كابرايثي، مين ليةةثگ ئةو جثخانةكةي دةريئاودةست

يان صة و شيتاذ و ئةوانيش شثشة، دةيانكاتة دةرينكردنةوةي و كة هةردةم بيانيثخاو
و ث نبچنة ية، بؤ ئةوةپياو و ژنئةو . وو دةكةنة عةردةكي ديذ صةبؤصنةوة و بة بؤپثچدة

 تا ،اكةيةوةگكي تايبةيت دةرثةنة كون خب،نج كرؤنپث ث، دةبوةانةيةخئةو ئاودةست
ران و اكچؤ لة كةمبوونةوةي هاتو،كي شةو، كة ئيديثانةنگرتةوة و ئةوان دثبكر

 صپاي ثدا دةكةن و لپثنيا دةبن، ئةو دةمي خؤياين ص د،زةوييةكانژثرين قيتارة ذاوةستا
 ،اوانةبؤ ئةو دام ،داة"لثهوتةتئاودةس"كي نووستين ئةوانة لةو ثهةر شةو. دةدةنةوة

ندة زؤرن، ث ه،نةوازالنة و الثة منوونةيةكن، دةنا بپياو و ژن ئةو .چثدةثنج كرؤنيشي تپث
من بؤ خؤم دةيان جار، خةصكي لةو جؤرةم، لة كايت داخستين وثستگةي . تةوةثنةب

شةمةندةفةردا، لةو ژثرزةوييةوة هثناوةنةتة دةرث، بؤ ئةوةي بذؤن بؤ جثگةيةكي دي، 
نةوةيان لةو شوثنانةدا قةدةغةية، لةبةر ئةوةي فرةجاران، ئةو جؤرة چونكة نووسنت و ما

، لةتاو  خواردةنةوةنگريؤدةي مرؤضة كصؤص و النةواز و هةژارانة، كة زؤريان بةنگكثش و 
 لة ژيان و كؤمةصگة و دةسةآلت، خؤيان فذث دةدةنة ژثر ،ذةوشي دةرووين و بثزاريان

دة، دةنا ثم باسي سوصثئةمةي من دةي .دةنشةمةندةفةرةكانةوة و هةوصي خؤكوشنت دة
 و ذاگةياندن التةوة، بثدرذثگؤكي لةم بابةتة دةچري، هةزاران ئةوروپاتاين ديكةي آللة و
 ضةر مرؤگنادادييةش، كة ئة ك لةو نايةكساين وذث ب،خاناين كوردستانپةخشوكراوة و آلب
 بكةن و خبةنة  باس،تثت نايينثژك نةصكدا و وةك خةصو خةثكدا و لةنص خةصةگلة
 دةتوانن هاين كورداين ،ةواياين نيوةي باشووري كوردستانذفةرمان. كصي خةچاوبةر
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ي مام، صيةكان، تا ماثنوانةوة، دةنا زؤرينةي كوردةذةگ بدةن بؤ ، كؤنةكان،ئةوروپا
ةي پاران، ذةرم و سارد بةيةكةوة و لةيةك كاتدا، ئةلةكتريك نةبگةي سؤسيال، ئاوي پار
كاين صخة. ؤنةوةذت، ناث هةبئةوروپا و بريقوباقي ذةشي نةخؤشي، كاري ةپاركاري، ثب
تة آلة و داويانة، ئةم وذثكياذ بةدواوة، بة حيساب و مةرج هاتوون و ب1991ين آلسا

 و صكة منداثنآلكي وةها دةناسم، ساص خة.ت، خؤيان دةكةن بة ئةوي ديكةداثرگوةريان نة
يت آلنج وپث چوارة، صنج شةش ساپث كة ستا،ثووة و تا ئتشثهث لة كوردستان جژين

ن چؤ و تنيچؤيت، پرسيشي دةثت، كة لثرگةيت مانةوة وةرص مؤي ئةوةثكردووة، ب
 ايمانصجا ئةوة كةي مةسةلةية، ئة" :صث دة؟رت يا نةگةيت مانةوةت وةرص و مؤتواذدة
، "ياوسترالةت ئثت كةنةدا، كةنةدا نةبثد نةبثد، سوثت سوثت دامنارك، دامنارك نةبثنةب
ئاسا، )إبن بطوطة(ئينب بةتتووتةكؤصؤمبس و ، ماجةلالن و  برادةر بة تةماية:واتة

 ئةمةية قومار و .رتنگوةر)ئيقامة(مؤصةيت مانةوة ،ت، بةس بة مةرجيذثةگهةموو دنيا ب
 بيكةن، بة ثكةنةوة و هةر دةشبذ خپووص ،كاين وا هاتوونص خة. و جيذييمةييچقريس

 دةكات و ذةش ير و كاتثرگ وةردةپووصي مام صما  لة،ا ويمرؤض .تثدةب ثكرهةر جؤ
يت ث و كؤمةكي زارؤك و بلپؤشاكةي دوكتؤر و نةخؤشخانة و خؤراك و پار خانوو و ثكر
 چونكةت و ثرگكي ديكةش وةردةذثس و هةموو ئةوانة و بوي قيتار و ئؤتؤبوچؤهاتو
رتووة و نة گي نةخؤشيشي وةردرثژوة و ئيجازةي دووروو كردپةيدايشي ثكرؤدوكت
خؤيشي   بؤ،تثةمسي دةكات، بة بيانووي ئةوةي ناتوانذة و نة كاري گندنثواتة خوذدة

 دةكاتةوة وذكي باش و مفت خثپووص و ةپار ، دةكات، ئيدي بة ماوةيةكي كةمذةشكاري 
ةوة پذريفاين گتة كةللةيةوة و بة ث دةكةو،ين لة كوردستانذي خانوو و دوكان كصخةيا
كي ثكصة خةص كؤمة، دةكات بةسةرذ و فشان دةكات و قوثنثنوتةوة و خؤ دةچثدة

، كة بة خةصكاين لةو جؤرة .بكةنثي لچاو تث لة كوردستان، كة دةيانةو،ديكةدا
 هاتوون، بذوا بكة، هيچ كردةوة و ذةوتارثكيان پث شةرم نيية مةبةسيت دةوصةمةندبوون

، "از بكةيتةوة هةر باشةموويةك لة بةر"ئةمانة بة گوثرةي تيؤري . و دةتوانن بيكةن
هةموو كار و :  لةگةص كؤمةصگةي سوثديدا دةكةن، واتة،مامةصة و هةلسوكةوت
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نة، كة لةم چةشخةصكانثكي   .ذةوتارثكي، كة دةيكةن، بؤ خؤيان بة حةآلصي دةزانن
  بة بث ئةوةي بة خؤيان بزانن،، بؤ هةموو كردةوةيةكي خؤيان دةدؤزنةوة، بة من،پاساو

و بة " عدمي" كة بة عةرةيب دةبثتة،ن)Nihilist( هيليست يا ناييليستخةصكانثكي ني
) Nihilism( كة پةيذةوي فةلسةفةي نيهيليزم يا ناييليزم،"پوچ گرا"فارسي دةبثتة 

، ذةنگة بة "پوچ گرايي"و بة فارسي دةبثتة" العدمية"دةكةن، كة بة عةرةيب دةبثتة
  و،ةكةي )ئيست(، بؤ "ةر ، پووچگهيچيي، پووچيي"كوردثكةي خؤيشمان هةر 

ئةمة بري و فةلسةفة و !. بثتةكةي، )ئيزم(، بؤ "تيي، پووچگةراييهيچايةيت، پووچاية"
 پث نائاسايي نيية، تةواوي ئةو بةها و ئاكار و ،ديتنثكة، كة هيچ كار و كردةوةيةكي

ن ، پث هيچ نني و بثبايةخذةوشت و نةريت و ذثسا كؤمةآليةتييانةيشي، كة هةبوون و هةن
ثت، بيكات، تةنانةت ئةگةر، وو بثكةصكن و پثيشيواية، مرؤض دةتوانثت هةرچييةكي بو

ذةنگة  !دژي خواسيت مرؤضي ديكةش بثت و لةگةص هيچ قانوون و نةريتثكيشدا نةگوجنثت
كؤصثكيش توندذةو  ديتووة، كة خؤبةموسوصمانزامن ئةگةر بصثم، خةصكي پثت سةير بثت،

لة فرؤشگةكان، وةدووي گؤشت  بةوة بردووةتة سةر، ،يبةشثكي زؤري كاتيي خؤ، بووة
و مريشكي حةآلصدا گةذاوة و زؤر گرنگ بووة بة اليةوة، بزانثت، ئايا ئةو گوثلك و كاوذ و 

راكثكي  و كاغةزي سةر هةموو خؤ!مريشكانة، بة شثوةي ئيسالمي سةربذاون يا نة
بةآلم . كي بةرازي تثدا بثتخوثندووةتةوة و پرسياري كردووة، نةوةكا فآلنة خؤراك، شتث

بةنةخوثين شل ئيدي ،  و پثي ناوةتة سةر ئةم خاكة كة گةيشتووةتة سوثد،هةر
وابووة، هةر  سيغةي هثناوة و پثياي لث هثناوة و نييةيتدناوي خوكردووةتةوة و 

 لةگةص ژناين سوثديدا، ئةجنام بدات، دةكةوثتة خانةي سيغةوة و ،پثوةندثكي سثكسي
 يا ،، لة فرؤشگةيةكيا تةنانةت ئةگةر جاروبارثكيش دزييةكي گچكة. !بؤي حةآلصة

 ،ئةم جؤرة كةسانة.  كافر و بثدينة و بؤ ئةم حةآلصةئةوا ماصي بكات، شوثنثكي ديكة
، كة وآلت و )دارالسالم( هةموو جيهان دةكةنة دوو بةشةوة، ماص يا خانة يا وآليت ئاشيت

، كة )دارالحرب(يا خانة يا وآليت جةنگ كؤمةصگة ئيسالمييةكان دةگرثتةوة، و ماص 
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 ،من بؤ خؤم خةصكي خؤبةكؤمؤنيستزاين. جضاك و وآلتاين ناموسوصمان دةگرثتةوة
 و هةر شوثنثكي ديكةي ئةم  بينيوة، دزيكردين لة فرؤشگة و كارگةگةلثك توندذةوم

ةر  يا تةنانةت وآلتاين ديكةي ئةوروپادا، پث خةبات و تثكؤشان بووة، بةرانب،سوثدة
قةآلي سةرمايةداري  زيان لة سةرمايةداري دةدات و ، و پثيوابووة بةو كارةسةرمايةداري

 بؤ ئةوةي بة زووترين كات ببنة ،نپةلةندة بةثكةش هصئةم بابةتة خة !ذووخثنثتدة
دا انيصةگدي لة ث بة سو،ةن دةكانيانةكصان، داوا لة منداگ مانثدي، هةر دواي دوو سثسو

 و بوون بة ئةوروپاةيشتوونةتة گ ، ةوة1991 لة دواي ،كانةيصو خةو ئةثلةن. ةنقسان بك
كيان كةونةبةعسي و ثةلگيان داوةتة ناسني، ؤ خ،گثذشذ وةك خةباتكار و شؤ، وپةنابةر

موخابةرات و كةونة شةعيب و كةونةسووكةجاش و كةونةشئةكةونةجاش و كةونةجةيش
 بةعس و ذثژميي بة وةنديانپثوةكان، ثوةيةك لة شثشيت ديكة بوونة و بة ش

ت، ثشيت ناردنيانةوة بپ لة ، بؤ خؤيعرياق ،تچثدةشپثةوة هةبووة و عرياق حوكوومةيت
 و ةكؤن و ذؤژنامةضانةكؤن و گزيرةكؤنوةزيرهةندثك تؤ بنؤذة . بؤ هةندةران

  و" فةرهةنگجاشايةيت "و" فةرهةنگي جاشايةيت"بواري لة   كورد، كةةكؤينشاعري
زؤر "پاشان بةنثو حيزبة و ، كؤصثك خةباتيان كردووة دا"جاشاندين فةرهةنگ"

يا  ،نة هةندةرانوودا و بة كؤصثك ذثزلثگرتنيانيشةوة، گةيشت"شؤذشگثذةكاين كوردستان
 و نةزار ئةخلةزرةجي) السامرائيوفيق (ئةسسامةذائي وةفيق .لة كوردستان ماونةوة

  و وثرانكردين كوردستانلة بواري ئةنفال و سووتاندن و، كة عةرةبن و )نزارالخزرجي(
يان يش خةباتثكي يةكجار قارةمانانة، خودا هةصناگرثتكوردكوشتندا، جثدةستيان ديارة و

 نثو دةسةآلت و حيزبة كوردييةكاندا كردووة، مةگةر لة ذثگةي كوردستانةوة و بة
كة ژمارةيةكي زؤرن و ئثمة   لةو بابةتانة هةن،گةلثكي ديكةش! نةگةيشتوونةتة هةندةران

م ناسراو و زلةكانيان تسمةبة سةربةذثژميانة، ، ئةو كؤنةئةو بابةتانة .ةر نايانناسنيه
رن و گؤرت وةردةپسپا و عرياقيؤزخانةي صة بادةچني، پةنابةررتين مايف گدواي وةرنيية، 

ؤرتانةيانةوة پسپادييةوة، بةو ثاين سوپةنابةر و چي كؤذثگ كارةنالي لة،مؤري ئيقامةش
 .ة بةغدايشدةچن دةكةن و عرياقةش زؤريان دواتر، سةفةري ة لةوگجثب. تثدةنر
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يت آل و1991 يةكدي دةناسني و بؤخؤيشي دواي مثژة كة زؤر لة ،يةكمذثهاو
كي صتين خةآلي و هةپةنابةرشاوي ث ئةم لذ بةهؤي سياسةتةوة، لةمةثشتووة، وةلثهثبةج

 كوردستان لة ةچونككة زؤر باش بوو، صتين ئةم خةآلوا بكة هةذب": ويتگ ،كوردةوة
انةوة ذةگ بؤ ،كي دةرةوةشصهانداين خة ".ن بووةوةث خاوذثژمي و سةر بة خراپكي صخة

انةوة، بة دابينكردين ذةگ يا "كؤچي پثچةوانة" يا "كؤچةوانةپثچ" :بةرةو كوردستان، واتة
ش پث لة ،ة ئازادي و خانوو و كارذةنگ، كة  لة كوردستانتث دةبژيانويسيت پث ثهةند

ئةگةر بة ذثككةوت، لة شةقامثكي م ئازادي مةبةستم ئةوةية، صث كة دة.نةوة بهةموويان
 بةر شاين بةرپرسثك، حيزبييةك يا كارگثذثك كةوت،  يا سلثمانيدا، شامنرهةولثدهؤك، 

كة دةصثم ئازادي مةبةستم ئةوةية، . لة سةري تووشي داركاري و تثهةصدان نةمب
ن، لةهةموو آلي فذ و كوذثكيش و وةزيي ئاساي زيلثكرةورة و ئةفسةگكي حيزيب بةرپرسث
و  چاويةك   من و مناين ديكةدا، بةصةگكدا، لةثكاتهةموو ن و ث و هةموو شوبوارثك

 ناو و هيچدا و بة ثكدةسةآلتدار هيچي پةنات، لة ثن و كةس نةتوانثتةماشا بكرچوونيةك، 
ك ص خةچونكة ،اتدا بكپةناشت و پ ثكةوة، فشة بةسةر من و مناين ديكةي بثناونيشان

 لةبري جةنابتان و ،يشحوكوومةتة، بة سةرؤكي ذاهاتوو لةسةر ئةوة ،ئةوروپالة 
انة ذؤژ و ،تاازي بكگ ، تؤ و هةر بةناوي خؤيشيةوةصثةورةم و سةروةرن، بگزتان و ذثبة

 و سةرؤكي حيزب و تةنانةت سةرؤكي زةالمتداري زل و آلدةيان وةزير و دةسة
ة، چةرخدوويادة و بة سواري پ، بة چةكدار و پاسةوان ثاندا، بو جادثيش، لة نحوكوومةت

.  نةداوةتةوةث ليانئاوذ و وةك هةموو ئةو بةندةي خودايانةش، تثپةذندا اليت و بةثببين
ي سةرؤك حوكوومةيت "ئوولؤف پاصمث"من بؤ خؤم و هةزاراين وةك منيش، دةيان جار 

 ،اآلوي خةياآلوي، بةرةو ماصي خؤيانسوثدم، لة نثو جاداندا ديوة، هثواش هثواش و خةي
يا بؤ جثي كارةكةي چووة، بث ئةوةي تاكة يةك كةسي بة دواوة بثت و و تاكة يةك 

انة تثي بنؤذثت، مةگةر )فضولي-فزوويل(كةسيش ئاوذثكي لث بداتةوة و ئةلگةذاوي
تؤ كةنگث لة . !ي وةك ئثمةوماناين، وآلتاين قامچي و داركاري و شةقثكخةصك

ةكةي خؤمان و لة چ وآلتثكي كاولبووي ئةو ذؤژهةآلتةدا ديوتة، نةك سةرؤكي كوردستان
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سةري پؤليسي گةذةكثكيش، وةك مرؤضثكي ئاسايي بثتة نثو ئةفحوكوومةت، بةصكة 
خةصك، بث ئةوةي خةصك لثي بترسثت؟ لة وآليت خؤمان، منداص لة مامؤستا هةترةشي 

 ئةوجا وةرة ديار بةذثوةبةر و !دةچثت و بة پةرستار و دوكتؤريش زةندةقي دةبةن
 سةرؤك حوكوومةتثكي ، سوثد،ساآلنثك لةمةوبةر!.ئةفسةر و وةزير و سةجلووقةي حيزب

هةرچي لة . دةموچاوي بذثك درثژكؤصة بوو. بوو" ضار كارصسسؤنگئين"هةبوو، نثوي 
پرسيبا، وثنةيةكي ئةو پياوة بكةن، خةصكي سوثد و بة تايبةت منداصةوردكةي سوثدت 

لووتثكيان بؤ دةكرد و تاكة پثآلوثكيان دةكرد و دوو چاو و ژثري ةجث وثنةي دةسب
و  تةنانةت واي لثهاتبو.ةئةوة كارصسسؤن:  و دةيانگوتان دةكردة چاواينچاوثلكةيةكي

جارثكي لة تةلةضزيؤندا، باسي ئةوةيان لةگةصدا هثناية گؤذث، ئةويش ، ة"كارصسسؤن"ئةو 
ربوونةوةيةك، داواي كاغةزثكي لث كردن و بث هيچ سصكردنةوة و شةرم و سوو

كاغةزةكةي خستة ژثر پثآلوةكةيةوة و بة قةصةم و بة دةوري پثآلوةكةيدا هثنا و 
 و وثنةيةكي پثآلوةكةي كرد و دوو چاوي بؤ پثآلوةكة كرد و چاوثلكةيةكي كردة چاوي

ؤ ئةوةي داية دةسيت بةذثوةبةري پرؤگرامةكة و جوان جوانيش كامرياكةي خراية سةر، ب
وثنةي خؤي كردبا، هةر بةو كارصسسؤن، ئيدي هةر كاتثك،  .بينةران بة باشي بيبينن

دةوثرث  كث.  بةو باسة تثكنةدةچوون،شثوةيةي دةكرد و نة خؤي و نة كةسي ديكةيش
صكة بة بةنةك بة سةرؤكي حوكوومةت،  ،ناتوانيتتؤ  .وةها كارثك بكات ،لة وآليت خؤمان

مامؤستا :  بة پاسةوان و فةذاشثكيش، بصثيت،يسثك و تةنانةتئةندامثكي حيزيب و پؤل
 ،تؤهةميشة  ،دةبثنةك هةر ئةوة، بةصكة  .يا ذةخنةيةكت لثي هةبثت! تؤ هةصةيت

 لة وآليت .كةن گثچةصثكت پث نة،ذا، هةر لة خؤخواخوات بثت خؤتيان لث الدةيت و
 پؤليسن ،داراين حيزبيشخؤمان تةنث پؤليس، پؤليس نيية، بةصكة حيزب و ئةندام و هةوا

 دةدةنة بةر اق و هةزار ، تؤ و مين ناحيزيب،و ئارةزوويان لثبثت و پثيان بكرثت
 و پثشثلكردين خةصكاين ديارة نادادي . و ئاوةذوومتانيش دةكةنشةقمان تثهةصدةدةن

دةنگنةبيسراو و خزان و الت و كصؤصي كؤمةصگةكاين خؤمانيش، هؤيةكة بؤ نةگةذانةوة و 
بوون لة ئةوروپايةكدا، كة هيچ نةبثت، جياوازييةكان هثندة زةق نايةنة بةرچاو و جثگري
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 و لة وآليت ئثمة ناداديي .دةسةآلتداري ملپةذثن و تةوربةدةسيت تثدا وةدي ناكرثن
 و خةصك هثشتا، سوثند بة سةري دةسةآلتدار ناحةقي، زؤر بة زةقي و ئاشكرا دةبينرثن

دةخوات و جةلالدي لة  و ناداد و دژةحةق، بذ  ساختةچي و قؤص،و فةرمانذةواي
 موزةففةر ئةلنةوواب. ، پث باشترة و حةقپةرستدادخوازثكي ذاستگؤ و قسةلةذوو

 و لة شيعرثكيدا، كة هةمووي ذةخنة و گاصتةكردنة بة سةراين عةرةب) مظفرالنواب(
 خثصي ئةمةوي  لة نثوان، و بةراوردثكة، لة ديتين ذاسيت و داد،پثشانداين كوثرايي خةصكة

يؤلب باسم الالت   أبو سفيان بلحيته الصفراء،الما ز" : دةصثو عةليدا،
زعيم  وتراك ، ترى عثمان خليفتهاما زالت شورى التجار. العصبيات القبلية

هثشتا : "واتة، "وسموك شيوعية لحاربك الداعون إليك لو جئت اليوم ،. السوقية
خوداكاين كة يةكثك لة (نثوي ئةلالتةوة زةردةكةيةوة، بة ثنةئةبووسوفيان بة ذد

، هثشتا دةستةي ةداتدةمارگثري خثلةكيةيت دهاين  )سةردةمي پثش ئيسالم بوو
 پث ذثبةري )عةليية سيتمةبة( بة خةليفةي خؤيان دةزانن و تؤيان بازرگانان، عومسان

  كة بانگت، ئةو خةصكانةي)يت عةلييةمةبةس( ، ئةگةر تؤ ئةمذؤ بثيتخةصكةكةيذةشة
 لة زؤر جثگةي ئةو لة وآليت ئثمة و. "ؤنيستت لث دةنثندةكةن، دةبنة دژت و نثوي كؤم

، كؤصثك خمابن، هثشتا خةصك ئةبووسوفيان و يشذؤژهةآلتة خثرلةخؤنةديوة
عومسانةكان، بة ذثبةر و دةمذاسيت خؤيان دةزانن و ئةوانيان لة عةلييةكان پث خةليفةتر 

، بة گوثرةي فةلسةفةي لةو ذؤژهةآلتة، هثشتا خةصكلةوث لةو كوردستانة و . و ذاستترة
و ئة"عةرةب گوتةين، كة دةكاتة  ،"اإلمام اللي ما يشور يضربه الناس بلخرگ"

ذثبةري خوثنمژ ، "خةصك بة پةذؤكؤن لثي دةدةنئيمامةي دةستناوةشثنثت، پثوةنادات، 
 و سةري بؤ دةپةرستثت، چةوسثنةرو مرؤضكوژ و سةركردةي دذندة و قامچي بةدةست و 

: واتة، "من ملك إستأثر:"ئيمام عةيل دةصثت!. دادةنةوثنثت و بة گةورة و باشي دةزانثت
ئةمة وةك تيؤري و فةلسةفةيةك، . "، زؤرداردةبثتة ستةمكارئةوةي دةسةآليت هةبوو، "

بث ...سياسي و ئابووري ودةسةآلت و دةسذؤيشتوويي جيهان و مرؤضة، جؤري هةرچي 
ثن، دةگرثتةوة، لث ئةو دياردةية، هةرچؤنثك بثت، لة ئةوروپا، بذثك گوثدانة كات و شو



 92

. سووكترة و بةو خةستييةي، كة لة ذؤژهةآلت و كوردستانةكةي خؤيشماندا هةية، نيية
يةكي كارگثذي بؤ ،كي تةلةفؤنگثبة زةنخةصك لة ئةوروپا لة سةر ئةوة ذاهاتووة، 

راوي پرسپ يا ئيمزايةكي جةنايب ل،ثككار ئةجنام بدات و ،، كارةكاين خؤيحوكوومةيت
ك و سامان و صين و فرؤشتين ئؤتؤمبيل و خانوو و زةوي و موذ خؤمان، بؤ كالي
رتن و گوةرثدان و بةكرثبةكررتن و خانووگوةرپاسپؤرترتن  و خانةنشيين و گوةركار

 و تچثدةپثي ص و ساگكي دي، كة حةفتة و مانثهةر شتژثنان و شووكردن و تةآلق و 
 يا دةسةآلتدارثكي ،و ميانچثيت كةسثكي دؤسيت جةنايب بةرپرس) واسطة(سيتةبث وا

 دةقيقةيةك چةند بة ،ئةوروپا، لة سةرةوةي جةنايب بةرپرس، هةرگيز جثبةجث نابثت
ؤكة، بة شةمةندةفةر، بة ذتةوة، بة فثبذةوة شؤنؤروثژد و ث لة سو.ئةجنامي بدات

ت و لة ذثةگ بئةوروپاريش، هةموو يسكيل و سواري كةپا، حةز دةكات بة ئؤتؤمبيل
بدات، كةس الكيش ثوندگ و باژثذنيا و يؤنان و ئيتالياوة سةر دةركات و لة هةموو پائيس
يس، پؤلة، گ و يةك باز"؟چةندكةرت بة ) مئةيل، كةرةمعةيلةكةر(مةيل ةكةر"ت صثي ناپث

نةك هةر مانيدا، ثر و كؤ و سلثبةيين هةول لة ماكةچيت، ثي تووش ناب...، وپشكنني
 مثژوو بؤ نث، دةشنكيشي تووش دةبثةلگكردنپثكة زؤرجاران سووكايةتيص بة،كثپشكنين

 لة هةندةرانةوة بؤ كوردستان، ناكرثت وةك ،من پثمواية، گةذانةوةي كورد. ةوةنثدرگثذب
 بة هةر مرؤضثكةوة بؤ ،ئةوة كارثكة تايبةتة. دياردةيةكي كؤمةص و كؤ، باسي لثوة بكةين

انوو و هؤ و بؤچووين هةريةكةو بي. ، وةك تاك و وةك خثزانرجي ژياين و هةلومةخؤي
، ديارة ئثمة باسي كورد مانةوةي خةصكيش. هةية  لةمةذ ئةو مةسةلةيةوة،تايبةيت خؤي

 يةك دنيا گريؤدةي لة هةندةران، كة ساآلنثكي زؤري بة سةردا تثپةذ بووبثت، دةكةين،
دةيان وردةواصةي ...و خوثندنگة و ژيان و ، هةر لة كار و ماص و منداص يةدةردةسةري

.  لة نثو ئةم جضاك و وآلتانةدا،ذةگداكوتانديكةوة بيگرة، تا دةگاتة باري دةرووين و 
كوردثك ئةگةر دصي بة ".  خؤشةي لث دص،ئةو جثية خؤشة:"كورد زوو گوتوويةيت

. دستان بؤ نةگةذانةوةي بؤ كور،هةندةران خؤش بثت، هةزارويةك بيانوو دةدؤزثتةوة
 بؤ ، كة دصي بة كوردستان خؤشة، هةزارويةك بيانوو دةدؤزثتةوة،كوردثكي ديكةش
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الفقر في ، و في الغربة وطنالغين :"ئيمام عةيل دةصثت. گةذانةوةي بؤ كوردستان

لة نيشتمان ش هةژاريي، و  لة هةندةران نيشتمانةزةنگيين": ، واتة"،الوطن غربة
بگةذثتةوة كوردستان و لةوث برسي و نةدار و دةراننشني نكوردثكي هة. "نامؤيية

، هةرگيز هةست بة خؤشي "تژثئةسپث لة باخةصيدا سةوزةصةخامن بث" و چةوساوة بثت
 خؤي بة نامؤ و بياين دةزانثت، كةواتة بؤ بگةذثتةوة؟ كوردثكي ،ناكات و لة وآليت خؤيدا

اين بؤ دةبثتة هةندةراننشني لة هةندةران دةستذؤيشتوو و دةوصةمةند بثت، هةندةر
ك ثةلگكورد  نيشتمان و ذةنگة هةرگيز بري لة كوردستان نةكاتةوة، كةواتة بؤ بگةذثتةوة؟

 وةك خؤرتةكةي ،د دةكةمث باسي سوپتر ئةز ،ئةوروپاك، كة هاتوونةتة ثةلگيبيان يا
ا سةخت و چيو ث ن،كيثوندذةگثزيكي كوث لة ن،نصث دة.هاتووةثةكةيان لچحيكايةيت ور

ت و ثوندةكة دةبگي الوثكة ذة عاشقي كوورچا، دةژييةك ثمورچة ،كانداةژگة تةنصدؤ
كيان دةرفةيت بؤ  ذؤژث .خؤي  و بيبات بؤتثنثفذ بيچؤنهةردةم بري دةكاتةوة، 

 نان و خؤراكي بؤ ث لةو. و دةيباتة ئةشكةوتةكةي خؤيتثنثفذة دةذ و كوتثةخسذدة
، تثدةريش دةكةوةة و و ك،تثنذثةپانيش لةخؤي دةپاشري دةكات و ث و تتثنثد
ة ذ بؤوةي كو،تثةندت، لةبةر كونةكةدا داثنادرة تلذي يةكجار زل، كة بة كوثكذثتاو
ك دواي ذؤژث هةموو .تثي ديكةي بؤ دذثكة بيورچ ،انذؤژ يةك دوو پاش .نةيةتصهة

 ،ك بة زماينذثة بورچن، چووش لة ئةشكةوت دةرپثاندن و ئةوانة و ذةپخواردن و لةخؤ
ينة، ذ ئةوةش خؤشةويسيت و هةستدةرب،ةوةذ كواليديارة بة. تةوةثسثةلة دذي كوپثژثر

 ماوةيةك بةو جؤرة .تةوةثرةكةي بؤ دادةنث تاو،تث كة وةدةر دةكةو،دوايةش
ؤشتة گت ئيدي ثة دةكات، دةبينذكوي پث ژثركيان تةماشاي ذؤژث، تا تثوزةرگدة

ة بة ورچ ئيدي .تواذت بث نةماوة و ناتوانيپثژثرسيت پثسوورةكةي كةوتؤتة دةر و 
اكي ئةجنام چ بة ،داذة كوصةگويستييةكاين خؤي لةپثي ئيسراحةت، تةواوي كار و صكةما

دي چي و تثصثدةهث بةج،ةص دةركةي ئةشكةوت ئاوا،تثدةدات و كة وةدةريش دةكةو
ت و ث ناكرپثي هيچة تازة ذ كة ئيدي كو،تثنيا دةبص لةوة دچونكةريش بةكار نابات، ثتاو
ت، تةنانةت بري ذثزي ئةوةي لةبةر دةبث ه،ةش دواي ئةو بةزمةذكو.ة بووةيانژرة ئةو ثف
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 مانةوة و ثت، لثت خؤشتر و بةتامتر دةبثن شةراب تا كؤن بصث دة.اكردنيش بكاتةوةذلة 
ؤي زةوي، ناخؤشتر و گمةي خوارةوةي ث، بؤ ئئةوروپا لة ژياندان بة ثژةرريبوون و دثگج
ةشت و بؤ گةوة و بة پذريفاين گ بؤ ئةوة خؤشة، بة ث تةنئةوروپا .تامترمان دةكاتثب

يي خؤت صدث و بتيژث و بؤخؤت و بة هةوةسي خؤت بتچي بؤي ب،ماوةيةكي دياريكراو
كةكانيان و چةيل كورد و سةراين حيزبةكاين كوردستان و بةبةرپرسگك لة ثةلگ .نةكةيت
، ي كوردستانپووصو  ةپار، ةكانيانپووصو  ةپارخستين ذةگ كورد، كة بؤ وةةمةنداينصدةو

 پاسپؤرترتين گدا و وةرئةوروپاة ئاسوودةكاين باژثذةرم و گةي ثگو داناين لة بانك و ج
 بؤ ئةوان ئةوروپا ،ئةوروپانة ث د،ن و زارؤكيانژكي ئاسوودة بؤ ثژيانو دابينكردين 

يان ئةوروپا ئةمانة .ةيل وةها، ناخؤش نييةگ ديارة كوردستانيش بؤ كةس.ك خؤشةثةلگ
ن و جارجاريش بة دةژيدا ث و تدةچنسي خؤيان بؤي ةهةو  و بةثذةتة كةرةودوكر
ت و ثز  خؤش بر و نةداري كورددا، كةي وةهةژاركي ص بةسةر خة،ةشت و بؤ فشةكردنگ
تين آلشاوي هةث، دةرفةيت لي ئةمانةش بة زؤري.ةوة كوردستاندةچنت، ث لةبار بشوذة

كانةوة، لة 1980 و 1970، هةر لة نن هةة هي واياچةند يان قؤستةوة، هةر1991دواي 
يش، ذؤژ، تاكة يةك ئةوروپايان لة ژيان ئةمانة تةواوي ماوةي .يان داكوتاوةگذة، ئةوروپا

 خواردوويانة و لة وشك ذ و لة تة، نةكردووةنكة ئاساييةياصئةو خةمانةندي ي ثككار
هاتووةتة  يان بؤيان، بة خزمةت و كوردايةيتيشلة كن حيزبةكاين خؤ و خةوتوون
كي ديكةي ثكستانصتستان و خةآلك، كة كوردستان يا هةر وثكانصة خةذةنگ .ژماردن

 ث دةبث، لةشتووثهث دؤزةخيان بةج،خؤيان وا بزانن ن، بؤثصدةهثيةم بةجثجيهاين س
ي  بةهؤي سيستمي بيمةئةوروپا. ش بةهةشت نيية)ئةوروپا(رة ثئةوةش بزانن، كة ئ

اوة و لة ئاراداية، ر بؤ ديصةوة، كة وةك مةبةست هةووزةرانگاكي خؤشض و جكؤمةآليةيت
ت، ث لة برساندا نةمرض مرؤ،تث نةبهيچمادييةكان دابني بكات، يا هةر  ةةناليك ذثة بذةنگ
 .يين دةباتپت بةرةو داتةثران دةكات و تا دث، وضييةكةي مرؤذؤحاكي و ضة جةنالي ثل

 يةك ئةوروپا لة .تث بةراورد ناكر، كاركردن لة كوردستانداصةگ لة،شئةوروپاكاركردن لة 
 خاوةن كار بةرهةمي چونكة كار بكات، ثوات و دةبذؤ ناذ بة في،ةرگساتةوةخيت كار
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، صةوة بؤ ماص و لة ما ئةوانةوة وچؤ بة هاتوو،ئةوروپا هةشت سةعايت كار لة .تثدةو
زي لةبةر ثه، صثاتةوة ماگ كة دةش،ض ئيدي مرؤ.كثاتة، يازدة دوازدة سةعاتگدة
كة ئثمة با ئةوةمشان لة ياد نةچثت،  .تثكي ديكة ناكةوث شتهيچ و فرياي تذثةبد
وةريان كة وآلتاين ئةوروپا وةك پةنابةر  وآلتاين الي خؤمان و جيهاين سثيةم، صكاينخة

پثويستييان بة شارةزايي و پسپؤريي ئةو ئةوروپاييان، دةگرن ، بؤ ئةوة نيية، كة 
وة، خةصكاين جثهاين سثيةميان، بؤ گسكدان و خةصكانةية، نةخثر، بة پثچةوانة

بلثتفرؤشيي نثو شةمةندةفةر و مثترؤكان و خاوثنكردنةوة و دةفرشؤردن و كؤصكثشان و 
لة نثو ئةو .  دةوثت، كة بؤ خؤيان نايكةنكارة قورس و سةختةكاين ديكةشؤفثري و 

 لةشوالرةوة، كة لة ذووي ،، خةصكانثكدةبينيت  زؤرجارانخةصكانةي وآلتاين خؤماندا،
بةهثز و لةشساغ و پذوزةن و چ مةيلثكي هزرييان نيية و  خاوةين بذوانامة و خوثندين 

 پثويسيت ،چونكة ئةوروپا هةرگيزدةكةون و ژيانيان باش دةذوات، پثشباآل و ئةوانة نني، 
 بؤ خؤيان هؤش و هزر و تثؤري، روپاييانوئةند و تةكنيكزان و فةيلةسووف نيية، بة بريمة
ئةوروپاييان، هةر بوارثكي يةكجار گچكةي .  و دةفرؤشن وةك كاآل، دةنثرنة دةرةوةذثك

ژيانيش بثت، لة مثروولةناسي و ژينگة و جةنگ و فةلسةفة و سياسةت و پارة و شوثنةوار 
گرة تا دةگاتة شتة زةبةالحةكان، هةزاران پسپؤر و يبشثرپةجنة و چووزامن چييةوة و 

، نةك  و بة شةريت چةقؤپسپؤر و لثزانگةلثكي سةدلةسد. نلثزان و شارةزايان تثدا هة
 بة ان بة تثپةذبوونيي وامان هةن،لة وآلتاين الي ئثمة، خةصك. وةك ئةوانةي الي خؤمان
لثت دةبثتة ئةفالتوون و خؤي بة عةيل دا، بؤ سبةينث يةكپةنا ديواري كتثبخانة

 نثوي ئةوانةوة قسان بكات بةتوانثت، شدةو سارتر دةزانثت و ) علي الوردي(ئةلوةردي
ئثمة  .، بؤ دةگرثت لةمةذ هةر بابةتثكةوة، كة بؤ خؤي حةزي لث بثتو سةمينارت

 لة باسي تثدةتوان. دةم لة هةرچي شيت جيهانة دةكوتثتسياسةتكاري وامان هةية، 
  و1970ي مارسي 11ديرؤكي شثخ عوبةيدوصآلي نةهري و شثخ مةمحوود و پثكهاتين 

، گةشتثكت پث بكات، بة نثو كةللةسةري ژان ژاك ذؤسؤ و  ئةنفالةوة ويذابووين گاورباغ
هيگص و ماركس و فريدووسي و ئينب حةنبةل و بة نثو لثذةوارةكاين برازيل و تايالنددا 



 96

بتگةذثنثت و بتهثنثتةوة سةر كةصةكةكةي قولةسووتاو و بزاضي قاچاخچثيت و لةوثشةوة 
خاليد و دواتريش بتكات بة كةونة مةخيانةيةكي بتبات بؤ شام و سةر مةزارگةي مةوالنا 

و قامي  بة بزمار ،رةكانيان، لة ترسي دزابةغدادا، كة ژثرسيغ) باب الشرقي(بابوششةرجي
 داكوتابوو و وةرامي هةرچي پرسياريشة، كة بة خةياصتدا دثت، بة سةر مثزةكانداقامي، 

اسا، گت نةكات و يةك بداتةوة و بؤ يةك وشةيش دانةمثنثت و دةم لة هةسان دراو ئ
ئةم جؤرة سياسةتكارانة، ئةم جؤرة مرؤضانة، لة كن . وشةي نازامنيشي بة زاردا نةيةت

ئةوان، كة هزرةكان، بؤچوونةكان، . ئثمة و لة وآليت ئثمة و لة نثو جضاكگةيل ئثمةدا فرةن
بابة ئةم :  شتثكي تثدا بثت، خةصك هةرگيز ناتوانن بصثنييش%1دةدةرثنن، ئةگةر 

اسةتكارة، سياسةتكار نيية و جامبازة و ئةوةي دةيصثت بزذكانة و هةرزةگؤيية و سي
سياسةتكارمان هةن، پةجنا ساص و پترة، دةسياسةتثنثن، لث ئةوةي دةيصثن . هيچي دي

جياوازييةكي هةرة مةزن لة . و ئةوةي دةيكةن، هةرزةگؤيي و هةرزةكاريية و هيچي دي
روپادا لةوةداية، ئةوانةي ئةوروپا، لةكايت پثويستدا، نثوان سياسةتكاراين ئثمة و هي ئةو

ذثك وةك تؤ و من و هةر مرؤضثكي ئاسايي ديكة، دكارن بثژن، ناتوانني و نازانني، لث 
ئةوانةي ئثمة، پةيضي ناتوانني و نازانني، لة فةرهةنگي زمانياندا نيية و هةميشة، توانان و 

آلتة دةژين و يةكثكة لة وئةم سوثدة گچكةيةي، كة ئثمةي تثدا !. زانان
پثشكةوتووةكاين جيهان، ئةگةر ئةم ئاووهةوا و سةرما و سؤصة و بةفرستانة، لة هةرة

هةر وآلتثكي لة كن خؤمان بوواية، ئثستاكة نةك هةر بووبوو بة كةالوة، بةصكة نثوي 
ئثستا باسي هةر بوارثكي ژيان خةصكةكةيشي لة ذووپةلةكاين مثژوويشدا سذابوونةوة، 

ثت و دةم لة هةر زانست و داهثنان و تةكنيكثك بكوترثت و هةر پرسثكي جضاكي و بكر
ئابووري و سياسي و ئةدةيب و هونةري، بثتة بةرباس و بثتة پثشث، سوثد و سوثدي 
خؤيان تثهةصدةقورتثنن و لثي دةزانن و سةدان شارةزا و پسپؤريان، لة هةر بوارثكي، بة 

فذؤكةيةك لةوپةذي دنيا بةربثتةوة، .  هةنخةياصدا دثت و هؤش بذي پث دةكات،
دةسبةجث، كة لة مثدياكاين سوثدةوة، باس دةكرثت، باس لةوة دةكةن، ئايا كةسثكي 

هثندةيان خةصك لةو ! سوثدي تثدا بووة، كة گياين لةدةست دابثت يا ذزگاري بووبثت
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.  گةلثك زؤرندنيايةدا بآلو بووةتةوة، كة بة بةراورد لةگةص دانيشتوواين وآلتةكةياندا
 بؤ هةندةران و كاآلئاسا، عةقص ،ئةوانةيان نوثنةري هةناردةي عةقص و زانسيت سوثدن

كاريان دةوثت، كاري لةشةكي لة ئثمةمانان،  روپاييان،ئةو .دةبةن و دةشثنن و دةفرؤشن
تؤيةكي شتثكي گرنگ، كة ئثمة دةبث خؤماين لث نةبوثرين  ئةوةية، . نةك هؤشةكي

ةو ذؤژهةآليت ئيسالميية، كة لة كن ئةوروپاييان بة موحةممةدان، پرچذةشي خةصكي ئ
 سوثد و چةندين ساص لةم وآلتة، لةخةصكاين سةر بة موحةممةد، دةناسرثيت، : واتة

يا هةر وآلتثكي ئةوروپايي ديكة، نةمازة ئةوانةي سةرووي ، وآلتاين سكةنديناضيايي
 بة تةواوي بچيتة ،كة، هةرگيز ناتوانيتئةوروپا، بژي و كار بكة و هيچ بثقانوونييةكيش مة

 ئةوي ،تؤهةرگيز كؤمةصگةكة حيسايب خؤييت بؤ ناكات و هةميشة . نثو كؤمةصگةكةوة
ِ وآلتةكة واية، تؤ دوثين هاتوويت و ئثستاش پارةي ماصي مامديكةيت و   لة خةصكي

 نة هيچ ، نة ئاو،، نة نانت تؤ لة وآلتثكةوة هاتووي،وا دةزانن. وةردةگرثت" سؤسيال"
 بة نثو دار و بةرد  و بة پثخاوسي،پثداويستييةكي ژيانت نةبووة و ذووت و ذةجاص بوويتة

 دؤصت كردووة، و هةرگيز نة ووةدووي دوو سث بزنةوة، ئةم دؤص و ئةدذكدا، هةردة و و 
ئؤتؤمبيل، نة بةفرگر، نة ئةلةكتريك، نة ئةوةي بؤين تةكنيك و شارستانييةيت لث بثت، 

نرا و گةيشتة ئيتاليا  لة سووريا وةدةر،"النعةبدوصآل ئوثجا"كة  . و نةشتديوةةتؤ نةتبوو
كورد، لة هةموو خؤي گرتةوة، " ئيمرايل"تا لة و ماوةيةك بة ئامسانةوة خواليةوة، 

لثرةش لة ستؤكهؤصم .  زؤر گةورة گةورةيان ساز كرد،ئةوروپا، ذثپثوان و خؤپثشانداين
.  تثدا بةشداربوون و ذثگةيةكي دووروودرثژيان بذيي هةزار كةسثك7-6نثزيكةي . كرا

يةكثك لة نةگبةيت و نةزانيي كورد ئةوةية، كة هةر چةندي ذثپثوان و خؤپثشاندان و 
مانگرتن و ئةو بةزمانة دةكات، هةر خؤي بة تةنياية و زؤر بة دةگمةن خةصكي ئةم 

 هةر لة خؤيةيت و ،كاينكورد ذاگةياندن و ذووي قسة و باسة. وآلتانةي تثدا بةشدار دةبن
. دا بةشداربووني تثزارؤك و ژن و پياو و پري و گةجني كوردلةو ذثپثوانةدا، . بؤ خؤيةيت

 ژنثكي كوردي گورجستان، كة لة مثژة يةكدي .منيش وةك ئةو خةصكة چووبووم
 كاتثك ئةم ،پثتواية ئةو سوثدييانة چ دةصثن:"دةناسني و دؤستايةتيمان هةية، گويت
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بة :"گومت!". زار خةصكة هاتوونةتة سةر جادة و هةموو هاوار بؤ كورد دةكةنكؤمةصة هة
خوداي ئثستا دةصثن، سةيري ئةم كؤمةصة هةزارة بكة، ئةمانة هةموو بثكارن و هةموو لة 

كار و كردةوةيان پةذينة، بؤية تا بصثي فرةخؤر  و تثذةن و ماصي مام پارة وةردةگرن و 
 بة نثوي شةرةف و  ژنانيان، و پياوانيان،ان هةية يةك دةرزةن منداصي،هةر يةكةو
  و، و خؤراكثك دةخؤن بؤين سريي لث دثت، دةچةوسثننةوة و دةيانكوژننامووسةوة،

ي فذؤكة و شةمةندةفةر يفثري سوارلثرة لة ژيانياندا سواري ئؤتؤمبيل نةبوونة، ئثستا 
رةقة و ميزيان لث دثت بؤين ئاكةوثت و نابة دةگمةن خؤ دةشؤن و ئاو لة لةشيان  .بوون

 ئةمانة .ژ دةكةن و بذوايان بة ئةصآل هةية، و موحةممةداننو هةموو نوثپيس و گةمارن و 
تؤ :"گويت. "!مشةخؤرن و لةوةي زياتر وآليت ئثمة پثس دةكةن، چ كارثكي ديكةيان نيية

 ".ووةن و كةمم گوتووبةخوداي من بذثك خاترم گرت:"گومت". بصثي وا بري بكةنةوة؟
جارثكي ماصثكي :"ةوة لة سوثدة، بؤي گثذامةوة و گويت1978ستثكم، كة لة ساصي دؤ

 بوون، بانگهثشت كرد بؤ ماصي خؤمان و بؤ ي پريسوثدي هاوسيمان، كة ژن و مثردثك
كة وةژووركةوتن و بة خثرمان هثنان، بة نثو خانووةكةدا گةذان و . خؤراكي شثوان

 و ئةسكةميل و تةختةي نووسنت و هةموو تةماشاي ديوار و بنميچ و پةجنةرة و مثز
پياوةكة :  ژنةكة بة مثردةكةي دةگوت، زؤر بة وردي كرد و هةر خؤشخؤش،ئةوانةيان
مثزيان هةية، وةك خؤمان  تابلؤيان هةية، ئةمانيش  وةك خؤمان ئةمانيش،سةيركة

گوص و وةك خؤمان پةرداخ و چةقؤ و چنگاصيان هةية، ئةمانيش  وةك خؤمانئةمانيش 
دةزاين بؤ وايان گوتووة؟ ئةو ماصة سوثديية، تؤ چ دةصثيت، ....!".  هةية وينجانةيانئ

چاوةذواين ئةوة بوونة، كة كاتثك دةچنة ژوورةوة، يةكسةر كؤمةصثك زةالمي ذيشن 
دةبينن، كة هةموو لة سةر دووگرد خؤيان نووشتانووةتةوة و سةر و دةمووچاويان لة 

.  و نوثژ دةخوثننبةرةو ئامسان كردووةتةوةزةوي توندكردووة و قوونيان فش 
درثژ، و وثنةي پياوي ذدثنپثيانوابووة، دار و ديواري ماص، بة مششثري هةصواسراو 

 پذ ماصن و بزنثك لة ، و ژين سةراپا ذةش و تةنث دوو كوين چاو بةدةرةوةبوو،ةوةذازاون
 و بة چنگ خؤراك ، و هةموو لة سةر زةوي دادةنيشن،يةكثك لة ژوورةكاندا بةسراوةتةوة



 99

كراسي . ئةمان وةها دةنؤذنة ئثمة.  مرؤض گثژ دةكات، و بؤين ميز و پيسي،دةخؤن
هةرگيز . يا بة ذؤژوو نابيتقورئان لةبةركة، هةرگيز بذوات پث ناكةن، كة تؤ نوثژ ناكةيت، 

بذوات پث ناكةن، كة تؤ لةگةص ژنةكةتدا دةچيتة سينةما و ئةستثصي مةلة و جارجاريش 
خةصكي الي خؤمان، لثرة، . يي، دةچنة چثشتخانةيةك و نانثك لة دةرةوة دةخؤنخثزان

 جؤرة ئةو. بة بث ئةوةي خؤي پثي بزانثت، گؤذانثكي گةلثك گةورةي بة سةردا دثت
بوو و  ، كة هةردةم نوكتةي لةسةر زارال و قسةخؤشةكةي ئةوذوگةرموگكوردة  بيانيية يا

 و ت،ثرگ و كونج دة، و خؤي دةخواتةوة،دةداتثي لدةم بة كةنني بوو، دةردة تةنياييةكة
ةرمي گنثكي خوثةجنگ ،1985ي صسا. تةوةثك دوور دةكةوص و لة خة،خؤ دةداتة كةنار

 پاش. جار يةكدميان دةديت جار.دثةياندة سوگستانةوة خؤي پاكلة   خؤمان،الي
هةر لة ة و ةرمگتة، كة ماوةيةك آلوةند و دؤستايةتييةكي ئةم وپث وةك هةموو ،ماوةيةك
 .اينذ، لة يةك دابتثسپدةساردي تثدةكةوثت و پاشانيش  پذلة ، و بث هيچ هؤيةكخؤذا

و شاري ثةكي خؤمانةوة بةرةو نذةگدا، لةثكر لة شةمةندةفة،ك دواترصثدوو سا
ماوةيةكة ديار نيية و   ئةوة بؤ،يمپرساك و خؤشي، چ دواي . كةوتپثم چاوم، صستؤكهؤ

ندة حةز بة تةنيايي دةكةم، ث هچونكةادارة، گخوا ئا" :ويتگ . بةسةرهاتووةث لچي
رم و وةرام نادةمةوة، لة ترسي گنايصدةدات، هةثي تةلةفؤنةكةم لگ كة زةن،جارانزؤر
، دةردثكي ذةوانيي "خةمؤكي" ".مالت يا وةرة بؤ ال بؤ مثت دصث ئةو كةسة نةي،ئةوة

ان هةزاريان هاتوچؤي سةد. يةكجار باوة لة سوثد و زؤرينةيةكي خةصك تووشي دةبن
پارة دةدرثتة حةب و دةرماين مثشك ميليؤنان . دةكةن" سايكؤلؤژ"ذةوانناس

و " داخستين مثشك"صؤمكردين مثشكو و كئارامكةرةوة و خةمذةوثن و برينةكردنةوة
 مرؤض تووشي دةبثتة تووش كةسانثكةوة، بة ، لة نثو شةقامدا زؤرجاران.خةولثخسنت

آلفةت، هي ئةوةن كورسيي وةزارةتيان بدرثتث، كةچي سةر و سةكوت و پؤشاك و ق
ئةوانة لةو جؤرانةن، دةردثكي . ة قسة دةكةن و بؤصةبؤصيانةدةبينيت، لةبةر خؤيانةو

هي وايان هةية فرة پرية . زؤرجاران دةبيين سوثدي سةگ بةخثو دةكات. ذةوانييان هةية
 و ةكةن ئةو كارة د،تةنياييؤ ذةواندنةوةي ذثژةيةكي زؤريان ب. و كةچي ئةو كارة دةكات
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 لةگةص سةگ و ئاژةصدا دةتوانن بژين و هةصبكةن، بةآلم لةگةص مرؤضدا ،زؤريشيان هةن
بؤية لةگةص ئاژةصدا هةصدةكةن، چونكة ئاژةص دةمةدةميان لةگةصدا . هةصناكةن و ناژين

 ذةنگة ئةمانة تووشي دةردة ئارتيزم.  و گوثذايةصياننناكةن و بة قسةيان دةكةن
)Artism( واتة ،) :يزم بووبثنت، كة دةكاتة)پؤل(يزم، )چةشن(يزم، )جؤر :

 لة اليةن مرؤضةوة، لةبةر ئةوةي ئةوان سةر بة پؤل، ،چةوساندنةوةي ئاژةآلين ديكة
لةگةص سةگةكانياندا دةچنة پياسة و ، وةن سةگةلخا. جؤر، چةشن يا ذةگةزثكي ديكةن

 سويدييةكي  تووشبثت بةدةة تووشي سوثدييةكي خاوةن سةگ، ك. كات بة سةر دةبةن
خاوةن سةگةوة، كاتثك پياسة بة سةگةكانيان دةكةن، دةتوانن بة سةعاتان ديكةي 

 هؤز و  وبنةچة و ئةسص و فةسصي سةگلةگةص يةكديدا بئاخضن و بريوذا لةمةذ سةگ و 
سث و هاوسي ساآلن،  ، ساآلنبيست بگؤذنةوة، بةآلم يةوة"سةگؤلؤژي" و ةي سةگتري
 بةوالوة، "Hejهةي "، ذةنگة لة ش بثتي و ماصتان ماآلوسث و چيغتان دووالي بةاصيانهاوم

مرؤضي سوثدي هثندة خوثنسارد .  لث نةبيسيتي" و يا مةرحةبا يا سةالمسآل"كة دةكاتة 
و خؤپةرست و تاكةكيني، كة ئةگةر زةالمثك بةبةرچاويانةوة بكةوثت و مبرثت يا بدرثتة 

ان هةرگيز خؤي، "ئاگرةسوورة لة خؤم دوورة" گوثرةي تيؤري بةر چةقؤ و بكوژرثت، بة
گرنگ نيية، چونكة ةوة انة نثو ئةو باسةوة و هةر بةاليشيان ناخةن و خؤيتثناگةيةنن

خواي دةكرد  ناگرثتةوة، ان و مادام كثشةكةيش خؤيزاننناخؤياين  بة كثشةي انئةو
 لة نثو سوثدي و .يية گرنگ نانئيدي هيچ شتثك بؤ ئةوهةموو دنياي دةگرتةوة، 

ئةوروپاييانيشدا دةربذينثك هةية، كة تؤ باسي كثشة و گريوگرفتثكي خؤتيان بؤ 
ئةوة :"دةكةيت، يا شتثكت لث دةقةومثت و بؤ چارةسةر دةگةذثيت، ئةو پثت دةصثت

 لة كؤصي ،، ئيدي بةوة"كثشةي خؤتة، يا ئةوة بة تؤوة بةندة، يا ئةوة گريوگرفيت خؤتة
تؤ لة سوثد، كة سواري شةمةندةفةرثك دةبثت و .  و هيچت بؤ ناكاتخؤيت دةكاتةوة

پذة لة خةصك و عةشامات، دةبينيت هةريةكةو ذؤژنامةيةكي بة دةستةوةية و 
دةخيوثنثتةوة و بةردةم دةم و چاو و ذوومةيت خؤي گرتووة و كةس لةگةص كةسثكي 

، خةصكة بيانييةكةية، ، مةگةر زؤر بة دةگمةن، ئةويشي قسان دةكاتديكةدا، قسة ناكات
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سوثدي هثندة . دةنا سوثدييةكان، هةر دةصثي خؤصي گؤذستانيان بة سةردا كراوة
خوثنساردن، ئامادةن و زؤر چاكيش دةتوانن، ئةگةر بةالي شةذ و پثكدادان و سةرشكان 

ةوة، نةبادا چةند خولةكثك دةيان الشةي خةصتاين خوثندا بذؤن، يةك ئاوذيان لث نةدةنو 
بثگومان تؤيش وةك من سوثديت بينيوة، لة شوثين وةستاين .  دوابكةونانكةيلة كارة

هةر !  چؤن تةماشاي كايت دةرچوون و وةذثكةوتين ئؤتؤبووسةكةي دةكات،ئؤتؤبووسدا
 هيچ اي خشتةي كايت ئؤتؤبووسةكة دةكات،يةكةو بؤ خؤي دةچثتة پثشةوة و تةماش

 و كةسثكي ديكة كانيشي لث گريابثتتةنانةت ئةگةر ذثگةي ديتين خشتةي كاتة ،يةكثك
 : لة كةسثكي ديكة بپرسثت،لةو يا ،ئامادة نيية، خجصي خوثندنةوةي ئةو خشتةية بثت
هةر چاوةذوان دةبثت تا نؤگةي دثت و ئةودةمي ! ئةرث ئةو ئؤتؤبووسة كةي دةذوات

،  هةر خوثنساردييئةمة نةك. دةبث خؤي بچثتة پثشةوة و تةماشاي خشتةكة بكات
لة .  چوارگؤشةيي و لة قاصبدراويي مثشكي ئةو جؤرة مرؤضانةش دةردةخاتبةصكة

ئةوروپا، تةنيايي و لة وآليت خوثشمان و خؤرهةآلت، قةرةباصغي و هةردةم لةگةص خةصكدا 
لثناگةذثن ساتثك بؤ خؤت بيت و بري لة خؤت ، لة كوردستان و خؤرهةآلت، لةوث. بوون

 هةموو شتثك لةبارةي تؤوة، ،صك دةيانةوثتهةموودةم خة. بكةيتةوة و بؤ خؤت بژيت
 ،خةصك لة تةواوي وردةكارييةكاين ژيانتدا. لةبارةي ژياين تايبةتيي تؤوة بزانن

خؤتثهةصدةقورتثنن و لوويت تثوة دةژةنن و خؤ دةخةنة نثو هةموو كارثكتةوة، تةنانةت 
و بةرگ و جل  و ،داهثنان و ذدثن و مسثص هثشتنةوة يا تاشنيجؤري سةرتاشني و پرچ

، كة ذثك بة پثچةوانةي ئةوروپاوة: پؤشاكيش، دةبث تؤ حيساب بؤ خةصك بكةيت، واتة
، كة مرؤضي وآليت ئثمةش .ئةو مةسةالنة زؤر تايبةتن و كةس ناياخناتة ژثر پرسيارةوة

  وةها جضاكثكدا، كة تةنيايي بوو بة بةشي، لة،دةكةوثتة ئةم ژينگةيةي ئةوروپاوة
 كة النةواز ،مرؤض.  بةر دةكةوثترثزثت، پريشكي خةمؤكي هةهةرچةندي خؤيشي بپار

خاك و خةصكي وآلتةكةي خؤي جثدةهثصثت و دةكةوثتة نثو خاك و  ،بة ناچارييدةبثت و 
خةصكثكي ديكةوة و دةبثتة پةنابةر و لة دةوروبةرو و ژينگةيةكي نوثدا خؤي 

انةت هةموو ساتثكي دةبينثتةوة، ئيدي تووشي دةردثك دةبثت، كة تةواوي ژياين، تةن
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. ة"بةراورد"ژياين دةگرثتةوة و بؤ يةك چركةيش لثي نابثتةوة، ئةو دةردةش، دةردي 
، لةگةص ژينگة و مرؤض بةراوردي هةموو شتثكي ئةو كؤمةصگة و ژينگة نوثيةي

ئةو بةراوردكاريية، دةبثتة خوو، دةبثتة . كة لثيةوة هاتووة، دةكات كؤمةصگةكةي،
دار، بةرد، خاك، ئاو، سروشت، .  هةرةگرنگي ژياين نوثي مرؤضئةرك، دةبثتة بةشثكي

ميليؤنان وردة شيت ...و، مؤسيقا مرؤض، خؤراك، ذةوشت، زمان، پؤشاك، ذةوتار، گوتار
ئةو بةراوردكاريية، . ديكةي جضاكي نوث، بة باآلي جضاكةكةي، كة لثيةوة هاتووة دةگرثت

ي خؤ ؤضي لة كؤمةصگة و خاكدةبثتة پرؤسثسثكي بثكؤتايي و تةواوي ژياين مر
هةصكةندراو، ذةنگذثژ دةكات و وةك هاوارثك، وةك دةنگثكي ثين و ئةفسووناوي، وةك 

، هةميشة لة ناخي مرؤضدائاساي بثبذانةوة، "شرييت قةرةبينا"دايكم گوتةين، يزةنگثك
هةميشة مرؤض دةهةژثنثت و وةئاگاي دةيهثنثتةوة و ذايدةچصةكثنثت و دةنگدةداتةوة و 

مرؤض لة هةر .  لثناگةرثت مرؤض ئاسوودة و ئارام، حبةوثتةوة،بؤ تاكة يةك ساتيش
وآلتثك و لة نثو هةر جضاكثكيشدا بژثت، ئةگةر شارةزاي پةنا و پثچي  زمانةكةيان 

كة تازة هاتبوومة سوثد و دةستم بة . نةبثت، هةرگيز لةو جضاك و وآلتة تثناگات
" سيمؤن"ةي ئيسرائيليمان لةگةصدا بوو، نثوي خوثندين زمان كردبوو، الوثكي جوولةك

سث چوار ساصثك پاش ئةوة، ذؤژثك سواري . لة ئيسرائيل، لة سةربازيي هةآلتبوو. بوو
دواي چاك و خؤشيي و باسي كار و ژيان و . ئؤتؤبووسثك بووم، ديتم سيمؤن شؤفثرة

 بياين و ذادةي ئةو شتگةلة، ئةو بؤ خؤي هاتة سةر ئةوةي، كة لةم وآلتةدا چؤن دةنؤذنة
كة تازة هاتبووين و زمامنان نةدةزاين :"ذةگةزپةرستييان چةندة و گويت

 كة مرؤض زمانةكةيان فثر دةبثت و لثيان تثدةگات، ئةودةم ،تثنةدةگةيشتني، بةآلم ئيدي
 چةندة زياتر ".لةوةش تثدةگات، كة چةندة ئةم خةصكة ئارام و بثدةنگة، ذةگةزپةرسنت

ديارة ئةو تيؤريية بؤ هةموو وآلت و . ندة زثتر لثي تثدةگةيتلةم وآلتة بژثيت، هث
ة شاراوةيةي، كة لثرة هةية، )ذاسيزم(ئةو ذةگةزپةرستيي. جضاكثكي ديكةيش دةخوات

 لة ئثمة و بة كاوةخؤ و بة ةردةبةراوردةوة، بؤ هةموو يةكثكهةر بة هؤي ئةو د
و ديارة لة هةموو لة نثو ئةم كؤمةصگةيةدا . تثپةذبووين ذؤژگار دةردةكةوثت
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كؤمةصگةيةكي ئةم جيهانةشدا هةر واية، كؤمةصثك قانوون و ذثسا و ديدي نةنووسراو هةن 
و خةصك لةسةريان پثكهاتوون و ذثكن، بث ئةوةي چ گفتوگؤ و كؤبوونةوة و بذيارثكيان 

ئةو بيانييانةي دثنة ئةم وآلتة، خةصكي ئثرة، بة يةك چاو تةماشاي . لةسةر  دابثت
ذةنگي پثست و ذةگةز و ئايني و زمان، . وةك يةك تثيان نانؤذن. ن ناكةنهةموويا
خةصكي بيانييانثك، كة . ئةواندا دةبينثترنگ، لة دابةشكردن و پؤلينكردين ذؤصثكي گ

وآلتاين سكةنديناضيايي و خؤراواي ئةوروپان، جياوازييان هةية لة بيانيياين ذؤژهةآليت 
بةت شثوةزاري ئةمةريكايي، لة ئةوروپاييش لة ئينگليزي زمانثك، بة تاي. ئةوروپا
ئينگليزي زمان و عيسايي ئايني، لة چيين و ژاپؤين و ذووس و يؤناين لة . پثشترة
ذةشي ئةفريقايي ئينگليزي زمان و عيسايي، لة موسوصماين عةرةيب يا فارسي . پثشترة

وركيا و ئثران، ئةرمةين و سرياين كوردستان و ت. يا توركي يا كوردي زمان، لة پثشترة
. جوولةكة، لة موسوصمان لة پثشترة .لة فارس و كورد و توركي موسوصمان لة پثشترن
 و فارسثكي دژي ذثژميي ئيسالمي ئثران. عيسايي لة جوولةكة و لة موسوصمان لة پثشترة

كوردثكي دژةئيسالم، لة كوردثكي .  موسوصمان لة پثشترة، لة ئثرانييةكيدژي ئيسالم
 ئةگةر وردتر بنؤذينة، ئةو جياوازي و لة . بة موسوصمانزان، لة پثشترةبثاليةن و خؤ

پثشتر و لة پاشترانة، خةصكي خؤرهةآليت ناوةذاست و كورد، دةكةونة دواي دواوةي 
ئةو ديتنة، كاريگةرييةكي واي كردووةتة سةر پذاين بيانييان، كة زؤرجاران  .ليستةكة

اوفةرهةنگ و هاوزمان و هاوذةنگ و هاو شيت وةدووي خةصكاين هاووآليت و هاوئايني و ه
 لة ،وةها دياردةيةك. ديكةي هاوبةشدا بگةذثن و لة جضاكة سوثدييةكة دووركةونةوة

فرةجاران . هةموو ئةوروپا وةدي دةكرثت، لث هةر شوثنةو تايبةمتةندييةيت خؤي هةية
، چونكة ذادةي ةژينئثمةي بياين وا دةزانني لة نثو دوذگةيةكي هةرچوارال بة ئاوگرياودا د

نامؤييمان لةگةص جضاكة ئةوروپاييةكةدا، تا ئةو ذادةيةية، كة مرؤض تةنث لةگةص خةصكي 
جاران مرؤض هثندة نامؤية و هثندة زؤر. تگةلةهاوبةشةكاين خؤيدا دةژيخؤي و هاوش

 تلةم خةصكةوة دوورة، كة هةرگيز هةست بة بوونيان ناكةيت، مةگةر پثويستييةك دفن
من گةلثك جاران گوتوومة و ئثستاش دةيصثمةوة، كة ئةگةر . دا بتةقثنثتناينبة دف
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 يا هةر وآلتستانثكي ديكة و ئةم وآلتة جثبهثصم، تاكة يةك ،سبةينث بچمةوة كوردستان
 يا زةنگثكي بؤ لثدةم و ،سوثدي نيية، من نامةيةك، پؤستكارتثك، ئيمةيلثكي بؤ بنثرم

پثتوانةبثت تةنث من وامب، نةخثر، مانةندي من . وةبة تةلةفؤن دوو پةيضي لةتةكدا بگؤذمة
موزةففةر تؤ لثرة، . من  دةيصثم و ئةوان نايصثن زؤرن، ذةنگة جياوازييةكة ئةوة بثت،

 ،"نت كما االسفنجة تمتص الحانات، وال تسكرا:" گوتةين)مظفرالنواب(ئةننةوواب
رة تةنيايي تؤ لث. ئيسفةنج ئاسا، گشت مةخيانةكان هةصدةمژيت و مةست نابيت

ةرگيزيش هدةلووشيت و هةصيتةوة و ؤتةنيايي دةخهةصتدةلووشثت و دةختواتةوة و 
مةست نابيت و هثندةي دي، وةدووي خةصكي وةك خؤتدا وثصيت و گةرةكتة بةوانةوة و 
لة نثو ئةواندا و بة كاوثژكردنةوةي هةرچي تفت و تاص و خؤش و ناخؤشي، كةونة 

ةستبةرداري نابيت و لةگةص خؤتدا دةيگةذثنيت و ذؤژانثكتة، كة كؤصةپشت ئاسا د
بيكةيتةوة و ئةمسةر و ئةوسةري دنيايشي پث دةكةيت و هةر دةشتةوثت ذؤي كةيت و 

تةواوي وردةواصة و ناواخنةكاين بصثيتةوة و خبوثنيتةوة و ببينيتةوة و پثيدا بچيتةوة و 
يان تثدا كيية شاش،هةميشةش پثت خؤشن و پثت ذندن و پثت باشن و بةدةگمةن

 هةموو جوانن، هةموو خؤش و شريينن، تةنانةت ئةوانةيشيان  هةموو ذاسنت، ودةبينيت
 بؤ تاكة تاص تاص و دزثو دزثو بوون، ئثستاكة هثندة لةبةردآلن و دصذفثنن، كة حةز ناكةثت

من بؤ خؤم تا ئةوذؤيش، كة دةكاتة . يةك چركةيش، لثت بزربن  و لةبةر چاوت نةبن
 سوثدةم، تا ئثستاش تاكة يةك خةومن نةديوة، ذووداوةكاين، بيست ساصة لةم

 لة سوثد بثت، ،يا هةر شتثكي ديكةيژينگةكةي، كةسةكاين، شوثنةكاين، دميةنةكاين، 
كة ، من ئثستاش خؤشترين قسة و باسثك. امو لةتةك ئةواند) وآلت(بةصكة هةر لةوالم

 و شؤخي و نوكتة  قسة و باسئةو  ذؤژةكامن دةدةن،ةنةوة و بزةيةك بةك دةفثنكم ذؤح
لةتةك هاوذثگةيل تةمةنثكي ئةوالمدا، دةمگةذثننةوة بؤ كووچة و ، كة انةنو خةنين

كؤآلنةكاين كةالر و كؤصةجؤ و كفري و كةركووك و بةغدا و سلثماين و هةولثر و بؤ نثو 
و هةنار و زةردةلوودزين و بؤ سواري پاسةكةي حاجي " حوسةين مةية"باخةكةي 
چصمن و قؤص چاكةت بة چصم سواخدراوةكان و بؤ مثردمنداصة منداصة نثو  بؤ حةسةن و
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كان، كة لة سةردةمثكدا خؤشترين يانة و جثي  و بؤ سةر گوفةكةچةتوونةكان
بؤ سةر شثتةكان و بؤ كن و   خذبوونةوةي منداصة السارةكاين ئةو سةردةمان بوو

 و جة و شاترلوواسةي ئثواراين شؤرپي و كوآلو و پاقلة فرؤشةكانعارةبانة شثلم و نووكي 
باوةشاسوار و  تةپةي كةآلن و  وسثتاقان و تةيراوةي هةولثرتةپپةي كةركووك و باسي 

مدا، كة هةندثك جار شيت زارؤكايةيت خؤميان بؤ  خؤلةگةص منداصةكاين قةآلي شثروانة و
ي چوو و تةمةن گةيشتة  پري،پثمواية هةر كة مرؤض بةرةوپريي. دةگثذمةوة

، ئيدي ئةو يادةوةري و كةونة دميةن و وثنة و خةصكانةي جاران، ييزةذؤژاين خؤيپا
 و داجاراين زوو، خؤشةويستتر دةبن و مرؤض هةميشة لة گةشتثكي ذؤحييداية بة نثويان

جضاكي سوثدي، جضاكثك نيية .  هةميشة حةز دةكات بةسةريان كاتةوة و بياندوثنثت
اكثشثت، بةصكة زؤرجاران جضاكثكة دةست بة ذووي خةصكي مانةندي ئثمة، بةالي خؤيدا ذ

 تا ذادةيةك فرةدوور ، و چةقيوي فةرهةنگثكي ديكةيگرانتؤ و مين گةورةساص و بار
من لةو جياوازييانة دةترسم و پثمناخؤشة، منداصثك، الوثك، يا . لةمةي ئةمانةوة، دةنثت

 پثيان دةصثم، نةكةن ةيهةر مرؤضثكي كورد، تووشي ببثت و لةو سةرةگثژييةدا بژثت، بؤ
 لة كورد، لة كةناري پذ كةشتييةكي پاري صسا .بثنة ئةوروپا وآلت بةجثبهثصن و

ي نةخؤشي ص ئاوس و منداژينكي شةكةت و صريسايةوة، خةگي فرانسةدا ثكرشابةندةرة
ديدا نووسيبووي، ثي سو"Metroؤ ترثم"نامةي ذؤژك لة ث، كةسصآل بوو، بوو بة هةپذ

 .ةوانةي جوولةكةكانةوةيةپثچ بة ذثكت، ث دةبذةثپدا تعرياقر كوردي ؤ بةسةذئةوةي ئةو
 خؤ صكي خؤيانيان لةكؤص كان، هةموو سامان و مو1940 و 1930ين آلئةوان سا

انةوة ذةگ دة،وةيةك بووايةثشت و بة هةرشثدةهث و ئةمةريكايان جئةوروپادةكردةوة و 
ك صثت، هةموو هةوثة دةيفرؤش هةيچير كورد هةكةچي دةكرد، چثتيان آلئيسرائيل و و

  .ئةوروپااتة گ ب،تثوةيةك بثهةرش  و بةتثصثبهثتةكةي خؤي جآلدةدات، بؤ ئةوةي و
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ش ذ سامي شؤچيةرپك كرد و ويستتان تيايدا بةرثدةستتان بة نووسين: وةيسكاكة  

نةي ش باروبذبوو، سامي شؤ سةرةتادا شتا زجنرية نووسينةكةتان لةث هكةچيبدةنةوة، 
  ؟ةكي نووسينةكةتاين نةخستپن ئةمة چؤيةكي تر، ثواستةوة جگ

لة بةهاري  ،ة"شذسامي شؤ"دانةوةيةكيپةرچبةر ينةي من، كةئةو نووس :شاكةيل ئةجمةد
 وآلك بث كةس شتچونكةةخسا، ذوكردنةوةييم بؤ نةآل دةرفةيت بث دا نووسيومة، ل1997

زؤرجاران  .تثةيةنگ بةزةكاينپة دةرزييةكيش زيان بندةي نووكةثةر هگ ئة،ناكاتةوة
 لة قسةي ذاست و زةق و ئاشكرا، دةبوثرثت و خؤي لث كةذ دةكات، تةنث بؤ ، خؤخةصك

وكراوةي آلياين بذثدواتر هاو. ئةوةي لة خؤي تثك نةدات و كآلوةكةي سةري با نةيبات
 تا .داان  ئةو گوتارةيوكردنةوةيآلين بصثت، بةثريان بنووسث خودا خ،لة لةندةن" ةيامپ"

ووة و پثچوبووةتةوة و لةبةر ئةوةي ماوةيةكي زؤريشي آل بثبةشي ل هةنووكةش نؤ
وكردنةوةي آلش بپثو  نانةر، جارثي خوچاو نةخراوةتة بةرثكر بة جا،وتارةكةگهةموو 

 سوارة "شذسامي شؤ" .وتارةكةدا دةكةمگانكاري لة ذؤگ، تثبكر ثئةو بةشةي، كة دةب
ن و ثرةي كات و شوثوگ بة ،سيتپثي ذةنگا، هةر جارة و ئاسا ئةو حةرب.پيادةمة ثو ئ
ندة بةلةز و ث هةية هثدةنا ك! ةي باكيشي نيچ و ذثؤگ دةبةرژةوةندويسيت و پث
 وةك ،ةرگ سةن،كداصث ساچةندت لة ماوةي ثرانة، بتوانث بةدةستوبرد و بو وصؤگورجوگ

يةيت ةيسيت سةركردكؤمؤن"تة ثيةوة بب"جةاليل"ت و لة ذثؤگ ب و دةرپثؤرةويگكراس و 
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 و دواتر "جةاليل" و ديسان "دراوي بةعسثرگ"و دواتر  ")القيادة المركزية(وةندي ثن
 ؟تث دةكرپث ئةمةي ثك. "تييپاردراوي ثرگ" و دواتريش "اواذؤژاكاين گزيكي دةسثن"

 ، كة لة سياسةتدا باوة، بة تايبةت لة وآلتگةيل الي خؤمان، هونةرثكة،شييپةرستهةل
 هةر ،وبوونةوةيآل بنگةردلةبةر . تثبة هةموو كةس ناكرو  تثزانيين دةوثي و لگزرن
ت، هةمووي ثة فرياي ئةوة نةكةوذةنگ ،وانيانةوةثكي ئةو نووسينة و ماوة كةوتنة نثبةش
ةكي ئةو پ كات و هؤكاري ديكة .تثي ديكةدا بذثكةگ لة سةن،"شذسامي شؤ"تةوة،ثوببآلب

 دةكةم، كة "شذشؤ"انةي چةوتنة چووبؤ و اذ من موناقةشةي ئةو .نووسينةم ناخةن
يب ثكت ئةوةي دوا.تثيان نازانذاستبة ستاث ئ، ئةو بؤخؤيشي،وايةشمپثيان نازامن و ذاستبة
ي صخانةي ئاراسي ساپةخشري، ثي هةولچاپ "تنوع الكرد في العراق" ،"شذسامي شؤ"

سامي " يينذؤگ) گثذ( ئةو قسةيةي سةرةوةي من و دةندة ذاسيتت، ثبينيبي  2000
 ، دةرةجة360كو صجة، بةة دةر180 نةك ،"شذسامي شؤ" .تثي، بؤ دةردةكةو"شذشؤ
تةوة و بةوةش ثو بة دةوري خؤيدا دةخول! شةوة، نازامنپثتة چث يا دة،تةوةذثةگدة
ن، صثةوة دةنذگثدة!  خانةيةكدايةچت لة ي نازانچونكة دةكات، ژةثذةگ تووشي سةضمرؤ

ويسيت پثا پاشيان ثكر جا. بوو"نةزةر" هةبوو ناوي يثكر نؤكة،"اي جافپاشمةمحوود "
 نةزةر ث ل،"!نةزةر هؤ نةزةر": ي نةزةر دةكاتگ بةرز بانيگت  و بة دةنثك دةبثبة شت
 نةزةر ،پذ نةزةر دةكاتةوة و لةيگا ديسان بانپاش ، ماوةيةكي ديپاش .تث نابيگدةن

ا پاش. " قوربانثصبة": صثدة  وثذادةوةستادا پاش لةبةردةم ،گدةست لةسةر سين
ا پاش": صث نةزةريش دة،"؟ بوويثم كرديت، نةبووي، ئةوة لةكوگشتر بانپث": صثدة
خ ثلة خزمةت ش=  ثو كةيپثاقرم وةقورواين سةي دةذؤح ،مووخث لة خزمةت شصآلوة

 ."نةزةر وايش نا": صثايش دةپاش ."تثاكةي بگي بةردةرگم بة قورباين سةذؤحبووم 
  نة،وا نةزةر نة": صثايش دةپاش ."ا كةواتة كوتامة دايكيپاش": صثنةزةريش يةكسةر دة

 يان دةكةنة قورباينذؤح يا ،ئاساانيش، نةزةرشذ شؤي و سام"شذسامي شؤ" ."شيوا
. ي ديكة نابيننهيچ ،داوةندثخ و لة نثش  يانيش دةكوتنة دايكي،خثي بةردةركةي شگسة

دا دانيشتبووين، كاك "دينشكؤ نةمجةدپ"كي مامؤستا صثةي منداپرسم، لةصلة ستؤكهؤ
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 لة ،انةداپرسك لةو جؤرة ص خة.وور كةوتنژكي ديكة وةث كةسچةند و " سابريذةفيق"
 ديارة .ننثنن و جارنايش دةخيوث جارنا دادةنيشن و فاتيحة و شيت وا ناخو،ئةوروپا

ك، ث تؤزپاش .ةكةپرستة چث كة دة، و ديتين ئةو كةسةيةذرةي بريوباوةثوگئةوةش بة 
 يا كة .ننثريان دةهثكةكةش بة خصة و ئةوانة دةكةن و ئيدي خةپرس خاوةن تةماشاي
نا، ثياندا هچاو كة دةستيان بةدةم و ،ن ئةلفاتيحة و دوايصث هةر يةكسةر دة،دادةنيشن

 كة ،"ذةفيق"كاك . ننثريان دةهثكةكةش دواي ئةوة بةخصبوون و ئيدي خة تةواو:واتة
ك ذث ب،نانةكةيشيثرهثيشي نةكرد و بةخند و سةيري كةسثدانيشت، فاتيحةي نةخو

كي دي، بؤ ص و هةندةك خة"ذةفيق" كاك ، ماوةيةكپاش .وةوةث لژثر دواكةوت و بوو بة
م ذةفيق بةكاك .يان وةدةركةومتصةگ منيش لة.چوونة دةرث هةستان و، شانثكةرةگج
 نن،ثرت ث بؤ وةي بةخ،كةكة بكةيتصند، دةبوو سةيري خةثوت، وةك فاتيحةت نةخوگ

ئةوة : ويتگ! نصث بچكة نازانن صي خؤت بكةيت، ئةو خةپث كة سةيري زةوي و بةر،دةنا
نم، واتة ثةر فاتيحة خبوگستا ئةث خودا و ئايني قسة دةكةم، ئدژي من ، زياترةصسي سا
 ،وتارةي منگ ئةو .!ة ئةو كابرايةذؤن بنصثكةش دةص خؤم كردووة و ئةو خةصةگدرؤم لة

يش ئةو دوو بةشةيان "نآلوگ"اري ضؤگوبووةوة، آل بدا"ةيامپ"كة دوو بةشي لة 
وندةكةي ئةوبةردا، گةواياين ذ فةرمانصةگم دواي ئةوةي، كة ئيدي لةآلوكردةوة، بةآلب

نديان بةسةري يةكدي دةخوارد و ثن و سوچووزيكبونةوة دةث و بةرةو نثكذبچاوكةوتنة 
ت، ئيدي ثةيةنگةلةكة بگةزپة ك بثة زيانذةنگوابوو، كة يانپث ،وانةوةث كةوتة ن،كاك و مام

ن و ثوترگ بثةكان دةبييذاستدةم واية، هةموومپث من .رتگايانذ متةق و بةخشكةيي ثب
ئةوةي لة = خرسأان طالساكت عن الحق شي" نصث عةرةب دة.ينةوةثةمصيان نةسثل

ةل گارةنووسي چوةنديان بة پثييةكان ذاستةر گ خؤ ئة".ةصالكي ثة، شةيتانگدةنث بذاسيت
 ئةو باسةي .نثوترگاشكاوانةتر بذي بةرز و گ بة دةنثت، ئةوا دةبثكةوة هةباضو ج

  ساغثشةيةكة دةبثةوة هةية و كمثژوووةنديان بة پثن ثككار و ئةوةي منيش، "شذشؤ"
 و نةيارة "بارزانيزم"وان ثيةي نملمالنثئةو . تةوةث بكرثة دةبذثيةكگ تةوة وثكر

 و بة كردةوةثيان جوؤيي خصان ماپاش دا بوون ويتيپارو ثييةكاين وي، كة لة نژئايديؤلؤ
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، نةياراين بارزاين "شذسامي شؤ" .تث بنرثكي لثوث نث، دةبناوبانگيان دةركرد" جةاليل"
ك لةو دوو ثيةك. ونووسيان دةكةمثةوانةكةي نپثچ و منيش بة ،ونووس دةكاتث نچةپبة 
 چي، هةر دواي كؤالمئيسي مثژوو.  بن، نةك هةردووكيان و دروستذاست ث دةب،ةنچووبؤ

= سةقيفةي بةين ساعيدة"ةكةي ينضزانيين جاستذ ، ئةوةي لة دينت و بةپةيامبةردوايي 
ة و درؤ و صةوة، نووسراوة، سةرلةبةري هةذةمسييي ئيسالم و "سقيفة بني ساعدة
يش، كة "شذ شؤسامي"ة ديرؤكةكةي لةپووذ .ييةئيسالميت و ناچثنادادي و ساختة

  وكي سةقيفانة، عومسانانة، ئةمةوييانةثن بوو، هةر ديتنين نووسينةكةي مثهةو
 ذاستييةكان سةرةداوي ث دةب،واي منذبة ب. ي كوردةمثژووكي ث بةش،يةزيدانةي

 ذاسيت ينة خانةثن و خبرثو بنرث ن،وي خؤيانةوةث بةن،شيمثژووةكاين ذگنةوة و بثبدؤزر
  .و شايستةي خؤيانةوة

  
  
  
  
  
  

  ؟ بارزاين بكرثت، دةبث چي لةسةر بنووسرثتئةگةر پةيكةرثك بؤ: كاكةوةيس 
دا بكةم و هيوادارم قسةكةم "ستالني" لةگةص "ينبارزا"نامةوث بةراوردي : ئةجمةد شاكةيل

، بة گةشتثك لةگةص چةند هةضاصثكدا 1986 مانگي نيساين .بة هةصة لثكنةدرثتةوة
داين گورجستانةوة، چووين بؤ سةر ي پثتةخيت"تبليس"چووبووينة سؤضيثت، لة 

 ا لةو گؤذةيد،"ستالني"پةيكةرثكي تا بصثي زةالمي . "گؤري"،"ستالني" يشارةكة
ديتم لة بين پةيكةر و لةسةري  كة ،ة، وةلث"ستالني"دةمزاين ئةوة . چووبووة ئامسان

 منيش پرسيارم لة .هةر هيچي لةسةر نةنووسرابوو پةيكةر و لة هيچ جثگةيةكيدا،
كة  ،ثين دةكردين و هةموو شتثكي بؤ باس دةكردينثنوذ كة ،ئةوةي، كةمان كردةگايد
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كابرايةكي ذووس بوو و بة سوثدي لةگةص ئثمةدا قسةي دةكرد، ئةويش پرسيارةكةي بؤ 
، ساصي مردين، "ستالني"پرسيارةكةشم ئةوةبوو، بؤ ناوي . كابراي گورجستاين وةرگثذا

كابراي  .وة لةسةر ئةو پةيكةرة نةنووسرا، يا هيچ شتثكي ديكة،لة دايكبووين
ثكي مين كرد و شتثكي ررثتةوة و سةيووةختبوو ببوو  داي لة قاقاي كةنني ،گورجستاين

چ جا ستالني :"ئةوة دةصث : گايدةكة بة سوثدي گويت.بة زمانةكةي خؤي گوت
ستالينة و لةو   يا نة، هةموو دنيا دةزانثت ئةوةپثويستييةكي بةوةية، ناوي بنووسرثت

ين چؤن و صث دةچ ،سةر ستالني ستا لةثك ئصخة ."ني هةبووةدنيايةشدا هةر يةك ستال
هاونيشتماناين  مآل بة و من قسةم لة سةر ئةوة نيية،كةيةدي كيثدةبينن، ئةوة شت

ويسيت پث "بارزاين"واية مپثيان خؤش دةويست، "ستالني"  ديارة نةك هةموو،،"ستالني"
 و پةسنك لة ثةلگت، ئةو ثوسربنو شتثك هيچةكةيدا پةيكةر يا لةسةر ژثربةوة نيية، لة 

ت بارزاين بة تةواوي ث ناتوان،ك لةوانةشث يةكهيچ مةزنترة و ،پةيضنووسني و 
  .تثنثبناس
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ةورةتر گن، ئةو صثي دة ناحةزاين بارزاين خراپةچةند، دةچممن واي بؤ : وةيسكاكة
  ن، صث دةچاكةيةكةي ذثبازاين ذثبوار  لةثندث هچةند كةچي،ثدةب

  ؟ادةژي چي بؤث نةيانزانيبال هةردووثةنن، دةبةيگدة پثزياين 
محب غال، و مبغض : نآلهلك في رج" :تصث دة"عةيل"ئيمام : ئةجمةد شاكةيل

دا ث بةهؤي منةوة، ت،ضدووكةس، دوو دةستة، دوو جؤرة مرؤ، پياوواتة دوو = قال
م ثي لذقدة ثةلةك زگ كة ،كثت، و كةسثدة مين خؤش دةوثةلةك زگ كة ،كث، كةسدةچن
. پةرسنتبةخودا دةزانن و دةي، "عةيل" دةستةي يةكةميان ئةوانةن، كة ."تةوةثبدة

 پثوي ثن و جنصثةي دةخراپ دةكةن  و دژايةيتدةستةي دووةميشيان ئةوانةن، كة 
 بچنة ثديارة دةب، "دةچنداثت"كدانةوةي وشةيثي لپثئةو دوو دةستةية، بة. دةدةن
ناين  ش، هةردوو هةري"بارزاين"ي ازذثباين پثذةومواية ناحةزان و پث من .دؤزةخ

 مةسةلة چونكةن، ثيةوة دةناسر"بارزاين" دةخؤن و هةردوو هةر بةهؤي "بارزاين"
 ،"بارزاين"ناحةزاين . ذثبةر  و وةكدوژمن وةك ية،"بارزاين"واندا،ثهاوبةشةكة لة ن

  ساآلنثكي
 ناو و ت،ثوي دةكةن و دةيانةوث دز،كصي خةچاونن و لةبةرثي دةخوثل دوورودذثژة،

ةي بؤ پياو، مةزنيي ئةو ذؤژ لة دواي ذؤژكي كورد، ص خةثةوة، لسذن ب،ةكةيمثژوو
، تثنرث دةرثي ل"بارزاين"ةر گ ئة،ي كوردمثژووت، ثكي كورد دةزانص خة.تثدةردةكةو
دارترين پرشنگترين و درةوشاوة دةكاتة "بارزاين" .تةوةثنثي نامگرنگي هيچ، تثكة ناكر

. ي كوردص ساپةجناترين گرنگ ،يمثژوو دياردة  و ،ةوتووترينكصو لةبارترين و هة
ي جةماوةري  كوردايةتييةكيبزاض ، دةكاتة بنياتنةر و نيشانة و ناسنامةي،"بارزاين"

ويستييةكيان بةوة پث چةكةشيةيت، ذثبازاين ذثبوار هةرچي .سةرتاسةريي كوردستان
ي بارزانيية و ص زماحنا بؤخؤي،"بارزاين"ي مثژوو. نصث ب"بارزاين" چاكةينيية، 

 حةزيز لةوانة نةبوو، گ هةر،دا بووژيان كة بؤخؤي لة ،"بارزاين". تةوةثگثذشاكارةكاين دة
 سووف و تيؤريساز نةبوو وةان و فةيلض هزر"بارزاين" .وتن بكاتصگداهةپثدان و صداهةپثبة 
  بوو،گثذشذ شؤ"بارزاين"م آل نةكردووة، بةيةةلگ ئةو شت،اشةيگيزيش بانگهةر



 113

 ،"بارزاين" .ةل بووگ و سةركردة بوو و خؤشةويسيت ذثبةر بوو، سياسي بوو، پثشمةرگة
، "انديگ"، "ماو"، "اراضيگ"ةكاين وةك گثذشذسةركردة مةزن و شؤپثشمةرگة و يزي ذلة 

ئيدي . هةموو جيهان بة كورديشةوة ئةوة دةزانن. داية و، ئةوانة"ماندثال"، "كاسترؤ"
كي ثدانصداهةپث و پةسن هةموو ؟دان هةيةصهةداپث و پةسن بة ،يويستييةكپث چ ،"بارزاين"

 و  و دؤزينةوة و هةصبةستين درؤ بة نثوييةوة و زلكردنةوة،ذثبةرسةركردة و 
يي و پةرست دةكاتة دروستكردين ديكتاتؤر و كةس، بث بناخة و ضاالييفشكردنةوة

ن صث دةياكةچ ردارةكاينكة لةوان، كثش يةكي"بارزاين" مةزن، كة يمرؤض. ةياندينگپثزيان
ديارة  . دةكاتچثخؤي  سةروةرييپذ يمثژووخؤي   نةياراين دةدةنةوة و بؤيبةرسضو 

  نثوي،دةيانةوثت  وويستوويانة وانستثكيانةوةتنةياراين بارزاين، كة بة هةموو 
 ،بارزاين ،ئاماجنانةي وبؤ نةگةيشنت بة بسذنةوة، ورددا  كبريگةي خةصكي لة ،"بارزاين"
  ودةزانن بؤچي دةژيا و تثگةيشتوون و دةيانزاين لثي بذثك زياتر ثناويدا دةژيا،پ لة

 هةرچي .تةمةين ئةوان و پتر ذسوابوونيان كورتبوونةوةي ، دةيكردةژيانيشي
ربن و ثوة فثانيشيةيت، دةبوو زؤرتري لپثذةو
  .ي بكةنؤپثذو ننةوة ثتري خبوصقوو

ةر بارزاين گواي دةبينم، ئة: كاكةوةيس 
اكي چ ثردبپاكشي ئةيلوويل بةرذشؤ

ياري كؤتايي ذةر ئةو بگنةكردووة و ئة
اكي كردووة، چ، ثشي ئةيلوويل دابذشؤ
 مثژووندنةوةكةمان بؤ ث خوچيةرگرةدا ئةثل

يار ئةوةية، ئايا بارزاين پرس، ث بثة نوذةنگ
  ؟ةكةش بووخراپاكةكة و چخاوةين 

 من ئةو ،كثش هةر شتپث: ئةجمةد شاكةيل
كرا، هةروةك پثتيدا سازكرا، واتة دةس1961 كة لة ئةيلوويل ،يةييچةكدارة ذشة
 وةك ،ثكة تةنصشي نازامن، بةذوتوومة، بة شؤگ لة نووسيين ديكةمدا ،شتريشپث
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 ئثراين ،ي"طرح سبز" لة نةخشةي كةسك،، كة بةشثك بووةييچةكداركي ثياخيبوون
 ،وة1963 لة ث دةكةم، ل سةيريشا و وآلتاين دژ بة عرياقي كؤماريي عةبدولكةرمي قاسم،

ردين وةها پاك بةرصةگ لة،يز بارزاينگواية هةرشمپث .تثبنرثشي لذوي شؤث نثئيدي دةش
بةسةريدا  و نراوةثلگوةثكة تصو بة رانكةردا نةبووةثوص ماي1961، وةك كيذثشة

نةهامةيت و و  و هةصة  كة تا ئةوذؤش بةسةر كورددا دثت، لة،ئةوةي سةپثنراوة، چونكة 
ديكة، بةزمي 

 هةر باجي
دةستپثكرد

  ين جةنگي 
 چةكداريي

 .ة"1961"
ئةگةر 

بووچوونةكة
ي منيش 

هةصةبثت، 
يز گت، ئةوا هةرث كردبپايي ئةيلوويل بةرچةكداري ذبارزاين شة  وت ئةگةر ذاست بث:واتة
 هةرچي. ةلةك مةزنيشي كردووةگ، ييمثژووةيةكي صكة هةصي باشي نةكردووة، بةثككار
رحلة " يبثئةوةي كت. ي خؤيدا بووثمواية لة جپثشي ئةيلووليشة، ذناين شؤثهپثكؤتاي

اكيي ئةوةي بؤ چتةوة، بةثنث، خبو"صآلس فةحتويجةرج"ي  " القريبيض الماايل
ويةك زارهة! كةوةثذةوش بار و چشة لةو دواييانةدا كةوتبووة ذ كة ئةو شؤ،تثدةردةكةو
  كة،وايةيذاتة ئةو بگ دةضرؤدةمي م، ئةوچووةنبوون دةگكةوتبوو و بةرةو بؤثدةردي ت
ي ثككارةر بارزاين وةها گ ئة.اكي كردچةلةك گ كةصاكي كرد، بةچ نةك هةر ،بارزاين

 كورد و ينيثنة خوچوو دة،ران و ئةمةريكاوةث و ئعرياقوايةدام بة ذنةكرداية، لةو ب
 تا هةنووكةش ئةو ،ك هةنثكانصومان خةثگب. دةخستثانيان تذد و قندةيانتاسا
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م هةر آلو دةبةن، بةثةيل ديكة نگ و شت"خيانةت" و "صئاشبةتا"ي مثژوو بة ،نةاچةرخوةر
ةر ئةوان گشدا بوون، كة بارزاين بةردةوام نةبوو، ئةذو شؤثن نة، بؤخؤيان لةاكصئةو خة

 ثل.  بدايةييچةكداري ذيان بة شةثژةرة و ديا بةردةوام بوونال بوون، بگثذشذندة شؤثه
. تثةيةنگ دة،يي كارةكاين بارزاينذاست و ،ةيي ئةوانصودةنةتوانيين بةردةوامبوون، بو

ئةوةية، كة ئةوان بة گرنگة و ئةويش يةك شيت فرة ئةوة سةملاندنيي ،ة لةوةشگجثب
دا "هيچ" صةگ بارزاين لةث دةيانتواين كار ئةجنام بدةن و ب و شت بوونبارزانييةوة

  .يةكسان بوون
  

  
  
  
  

ي ث لة توحمةمةد دوومةسع وةك مامؤستا كيث ناكةم فكري كةسذباوة: كاكةوةيس  
ي ثتةوة، ئايا بارزاين جثي ببث، جپرؤگرامو و پةيذةن صثي دةپثناميلكةيةكدا، كة

  ؟دةبووةوة
 چةند بريي بارزاين، لة چ، موحةممةد مةسعوود بريي مامؤستا چ: ئةجمةد شاكةيل

 لة ناميلكة و ةلةكگ ،ئةوان برييان. تةوةثيان نابثيز جگ هةر، ناميلكةيةكداذووپةيل
ب و ثكي زؤر كتصث كؤمة،موحةممةد مامؤستا مةسعوود . مةزنتر و فراوانترن،ماميلكة

تةوة، ثي نابثي يةك ناميلكةدا جثكي وةك ئةو، لة توثنووسيين هةن، ديارة هزري كةس
بانة ثويسيت بة نووسيين ئةو هةموو كتپثة ذةنگايةتةوة، ئةوا وي بوثةر هاتبا و جگئة

 الي بةپتر كة ،)انضهزر(كي برييار ثپياو، وةك موحةممةد مةسعوودستا  مامؤ.نةكردبا
 و لة ، ننيئايديؤلؤژيادراوي يةك فةلسةفة و يةك ثرگوات، بريةكاين ذفةيلةسووفيدا دة

ةيةكي گندنثنن و لة خوث خؤ نانو،دائايديؤلؤژيا و قاليب يةك فةلسةفة و يةك چوارچثوة
ي ذثذةو و ذثباز لة جيهانبيين و ،شتييگكي ثصثه ثنادةن، لص سةر هة،هزريي تايبةتةوة
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ة گندنثك لةو خوث يةكصةگ لة،ثتوو مبانةوثةر هةر بگت و ئةث وةدي دةكر، ئةودايهزري
 ثزيك خبةينةوة، دةشثي نثت، بةراوردي بكةين و لچثهزرييانةدا، كة بري بؤي دة

 وةك پترزيكة و ث، ن بؤية كراوةوة"اليزمليرب"ي، بة "اتيزمضكؤنسةر" كة لة ديدي ،ثوترگب
شتريش پث هةروةك .تةوةثندرث خبوثت و دةكرث جيهان دةبين،كث"ضاتيضكؤنسةر-الليرب"
يةكة ئايديؤلؤژيا بارزاين خوداين ثيز خؤي بة فةيلةسووف نةزانيوة، لگاين هةررزومت، باگ

انة، نةك پةيامبةركاري " : مةزن"عةيل شةريعةيت"رةي ثوگبة ، يشيسازئايديؤلؤژياو 
ي پةيام زانيوة و گثذشذ و شؤپثشمةرگة خؤي بة سياسي، ، بارزاين". فةيلةسووفانكاري

 بةهؤي كار و خةبات ،كيشصةياند و خةگادةذكي كورد ص بة خةي،ي كوردايةتيئايديؤلؤژيا
 . بووةثرةلگيان زانيوة و خؤشةويست و ذثبةركةيةوة، بةسةركردة و ئايديؤلؤژياو 
كة  ،نةياراين بارزاين. ي ناميلكةيةكةوةثتة توثخبر ،شيين بريي بارزا،ثواية ناكرمپث

ي ؤذپث و پرؤگراميي الوازي ثكذث دچةند ،يچوارچثوةدةيانةويست بارزاين خبةنة 
 نياپثيز گهةر لةقاصبداين مرؤض و هزر و ئازاديية، ،كة بؤ خؤي لة بنةذةتداحيزبةوة، 

 و ياخييان و گثذانشذ  شؤو و ياخي و سةربةز، وةك هةموگثذشذ ئةوي شؤ.نةكرا
ةفزي ذةلةك لةوة ئازادتر و مةزنتر بوو، بؤية ئةو گسةربةرزاين ديكةي ئةم جيهانة، 

 ،ب و ناميلكةداثي كتچوارچثوة لة ،يةكي دةكرد، هةربؤيةشة بريي ويچوارچثوةهةموو 
  .تةوةثي نابثج
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بوو،  كي نالةبارداثورد لة بارودؤخشي ئةيلوول، كذين شؤذاوةستادواي : كاكةوةيس  
 ثنثو دةيويست بيسةملكردةوة، هةركةسةپثش دةسيت ذم كة شؤآل، بةذاستةئةمةيان 

  ؟اكيان كرد دايامنةزراندةوةچئايا . خؤي داميةزراندؤتةوة
زؤرينةي : مة ئةوةيةثكي ئصرفيت خةگريوگ. اكيان نةكردچيز گهةر: ئةجمةد شاكةيل

خؤمان بري ناكةينةوة،  جاران بؤ زؤر.و نةخشةدانان دةيكةينكردنةوة ث بريلثكارمان، ب
 ،شذن شؤصثشي دةيپث كة ،ئةوةي. وةنةةمة بري بكثكي لةبري ئص خة،ثكة دةمانةوصبة

 دةسيت ، و ئةوانة"قريوسيا" و "تةوةككةل بةخوا" و " بة خواپةنا"ي تيؤري پثهةروا و بة
 كؤتايي بة 1975 كة ،م بارزاينصثمن دة. دةكةين و بري لة ئةجنامةكاين ناكةينةوةپث
 ،شذ، نةك شؤچةكداري ذريساندنةوةي شةصگاكي كرد، كةواتة هةچي ثككارنا، ثش هذشؤ

 بوو، خراپ ئةو كارةي بارزانيية و نةك هةر ،دژيي ثككارهةر دواي ماوةيةكي كةم، 
 هةرةس، لة پاش كوردي هةموو كوردستان، . هاتة ئاراوةيؤجيگكة هةر بةسةقةيت و صبة
خؤياندا    هةبوو، بؤ ئةوةي بةدرثژيةكي دووروپشووويستييان بة پثبوون، كة  كداصثحا
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ة ص نةبن و هةثص و،ي ديجارثكبؤ ئةوةي . ي خؤيان بكةنةوةص لة حاذثكوة و بيبچنة
، لة ئةجنامي ذابوونياخيبوون و .  و دةبارة نةكةنةوة)دووبارة(ووژكؤنةكان وا
ةبوون و ذاندن و سةركوت و دةمكوتكردنةوة و تووپچة و چننيصهةپثگ و تةنچةوساندنةوة

زان و هؤشيار و ثايةتييةكي لذثبةرةر گدةدا و ئةص، سةرهة و گوشارةوةكردنةوةذةفز
 و آلتة بةثت، ئةوا دةبثنةب ةر واگم ئةآلش، بةذتة شؤثت، دةبثي هةبپارثزتآلسؤز و وصد
ي ثكگةلكاريش، ابوونذكردن و ياخيبوون و ذةفزةبوون و ذ توو.نچووراين و تياثوصما

 دژي ،ثك بؤخؤي دةبص خة.نثنرپثكدا ناسةص و بة تؤبزي بة سةرخةسكينيذعةفةوي و خؤ
 نا، ئيدي صثيان بپث ثك دةبصخة. تةوةث بوةستاةوذتدار و فةرمانآلةواي دةسةذكاري نا

 و رةثكي كورد تاكة تاكة و لصخة، 1975 با دواي هةرةسي .زةيانثتة وثبةسة و بكةو
ةر ئةوة گ مة.نايةنباويان ذوندةكانيان و گريكةراين گنايةتة سةر داچووان ب، خؤيثلةو
 و خؤي و دؤزي كهاتووةپث ئيسرائيلدا صةگ لة،"عةرةفات"ك نيية صثة ساصكؤمة

فلستينيشي، داوةتة دةست ئيسرائيلييةكانةوة و تا دثت زياتريش، لةبةردةم 
ةيل گيين ذم كوشنت و بآل، بةت و كذنووشيان بؤ دةبائيسرائيلييةكاندا دادةچةمثتةوة

 ،ي هةية و ئةوةيثژةر درهةبةصكة  ،، نةك هةر تةواو نةبووة و كةمنةبووةتةوةفلستيين
 و بةرخؤدان بووةتة كارثكي ذؤژانة و  ئيسرائيل بووةتةوةيارةنگرو  بة ابووة ذكة

، كاين نيني سازشكار و پارةخؤر و مشةخؤرة،اگ، عةرةفات و دةستة و دةسهةميشةيي
 و ثكذةوةي بةردةفئةوان ن .لستيننيين فآلؤكيژ و الوان و صردمنداث و مصكة منداصبة
 سةركردة ثةمةكييانة، بذا، هةذ لة خؤرسكانة، هةذ ئةوانن، خؤ.ستيك و بةردةقاننيالدار
يز ئةوةي نةكردووة گ كورد هةرثكورديش دةيتواين وا بكات، ل. يونذاپةذخسنت ذثك ثو ب
ك ثزةالمي لةدووي ئةوة بووة، چاودةم كة هةرص بة.ةبردووةوة خةباتة نثةي بةو شپو 

 وةدووي ، ئةوجا ئةويش بةكاوةخؤ،ي ياخيبوون بداتذدا بكات و جاپثت و فووي ث بپةيدا
دواي ئةوةي ، 1991ي صسا! يذاپةذك ص، خة1991ي صن ساصثة بذةنگ .تثكةو

بةردييةوة  سةر ري بةييةوة، دانناپةمياداين ئةمةريكا و هاوث بةهؤي ل،عرياق حوكوومةيت
ي و الواز ئةوپةذيمابوو، ئةودةم لة كايت ةدا نثابوو و نووزةي تذزي لةبةر بثنةمابوو، ه
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دا حوكوومةتيان ي پةالمار، جاشي كوردئةويش سةرةتا جاش و سووكة،  كورددا،صآليانةگ
= ئينيفازة"ستينيياندا  فلذابووين صةگيز لةگ هةر،ثككاروةها . وةشاندث لانو دةستي

شتا لة كوردستان ثه، 1980ي ص سا تةممووز و ئايب مانگي.تث بةراورد ناكر"نتفاضةإ
، و مةيدان، ةرميانگة لة كةالرسةر بة  كة ،وان بةردةسوورث ن،ةكةكةيصبووم، لةسةر كة

ريكراوي، گك داص، كوردي دةركراوي، باركراوي، زةوي و خانوو و موسةر بة خانةقينة كة
. ادةژي كةالر  لة،هؤي دةركردنةوة بة ي خانةقينم بينيوة، كةةتوور قؤاليوندانةي گئةو 
كي ثوند، كة عةرةبگي )موختار(خا ثوندةكةي خؤي، بؤ ئةوةي كوگة بؤ چووةوة كةالر لة
 ،ثوت باشة كاكة ناكرگ دةم،ذةمسيي ثككار ت، بؤاكي بؤ مؤر بكثريكةر بوو، كاغةزگدا
 ؟ننثبوةشثريكةرانة و دةستيان لگ سةر ئةو دابچنةك ث شةو،وندةگكي ئةو ص خةيوةثئ

 خانوو و خةلة و ث نةبهيچ يا ؟ز و شيت وايان نييةثكن و هصث ماچةند خؤ ئةوانيش هةر
 وةختبوو ا كابر؟يانةوةثكي ئؤتؤمبيلثذدانة ذث، بؤمبا فثنكردنآل، تاثخةرمان سووتاندن

 ثدةتوان ث و كث دةكرثك  برا ئةوة بة:وتگيةكدا دةهات و دةي ت و دةمي بةاة بكذزي
 كابراي ،بابييگ دةكرا، كة منةت و سةپث ئةوةي ثل! خؤي لة قةرةي ئةو باسانة بدات

 هاتبا، ئةوانةي بة ث لي خؤي وا،كصدةبوو خة. وندةكةي تةحةممول بكاتگريكةري گدا
ميشثل . ر و تةقينةوةگتة ئانة، بووايةنكردباثانة واي لچنينصهةپثگوشار دانابا و ئةو تةنگ

، الي ئثمة، " هةيةوةة هةركوثيةك دةسةآلت هةبثت، لةوث بةرةنگاربوونةل:"فؤكؤ دةصثت
لةو وآلتةي خؤمان، دةسةآلت هةبوو، چ دةسةآلتثكيش، دةسةآليت بةعس، بةآلم 
بةرةنگاربوونةوة، مةبةستم بةرةنگاربوونةوةي خةصك بؤ خؤي، كاردانةوةي خةصك، 

.  تاكةكانةوة، ئةمةيان نةبوو لة اليةن خةصكةوة، لة اليةن،بةرپةرچدانةوةي دةسةآلت
 بؤ ذةسيين هةست و هزري ،خؤي ئةمةيان گرنگة و ئةمةيان پثوةر و نيشانةية

 بةالي هةندةك ،ذةنگة ئثستاكة ئةو جؤرة كارانة. نيشتمانپةروةري و گياين شؤذشگثذي
 ، و خةصك هةبن و تةرؤريسيت دابنرثنخراپكاريسياسةتكار و خةصكي ديكةوة، بة كاري 

 ئةو جؤرة كارانةي ،بةوةوة بكةن، كة كورد لة پاكي و مرؤضدؤسيت خؤيةوةشانازي 
 بةكاربردين ي، ئامرازي بة زؤر و بة تؤبز،ئةگةر تةرؤريزم. بةرانبةر نةياراين نةكردووة
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 يا هي ،، ئايديؤلؤژيبة مةبةسيت گةيشنت بة ئاماجني سياسي، ئاييين،  بثتتيژيتوندو
 كة هيچ پثوةندثكيان بة كاري ،خةصكانثك: واتة، )مةدةين(ديكة، دژي خةصكي سيضيل

 كارثكي ، بة نةكردين ئةو جؤرة كارانة،كوردئةوا بازي و چةكداري و ئةوانةوة نيية، سةر
سيت و مرؤضدؤذةنگة  ،نةكردين ئةو جؤرة كارانة .خراپي نةكردووة و باشي كردووة
بةرانبةر خةصكانثك،  ئةو جؤرة كارانةي  كورد بةآلم كة،شارستانيةيت كورد پثشان بدات

، نةكردووة،  بوونكة لة خزمةيت كاري سةربازي و كوردستان داگريكردن و كوردكوشتندا
يةك شثوازة خةباتيش  ، كة تاكة وسةملاندووة، كة نةزان و بثدةسةآلت بووةئةوةي 

كورددا، ئةوةي لة مرؤض ناوةشثتةوة و -دةنا بؤ لة شةذي نثوخؤي كورددةزانثت، 
لثذةوارانيش پةسةندي ناكات، لة هةمبةر يةكدي ئةجناميان داوة، لة آلين فةرهةنگي ئاژة

 تا دةگاتة ماص و موصك و خةلة و دةغص ،ةوة"كوشنتبةتةور"و " پرميزسووتاندنبة"
كورد، كة كاري تةرؤريسيت ! سووتاندن و داگريكردن و تةنانةت ژن داگريكردنيش

 ،هثناوةتة نثو ماصي خؤيةوة و گذي ،نةكردووة، جةنگي خؤي و داگريكةراين كوردستاين
من پثمواية . داوة و كوردستانةكةي خؤي وثران كردووةبةرلة خانوو و دةغصي خؤي 

 شكاندن و وةدةرنان و ماشيين دروثنةتراكتؤر و ينسووتاندن و خماصسووتاندن و جؤ
 سووتاندين  يا كوشتين وةرزثركي عةرةيب داگريكةري گوندثكي كوردستان،،تةنانةت
 كوشتين كارگةرثكي عةرةيب ،مبيل و پايسكيل و ماتؤر و ماص و وةدةرنان و تةنانةتئؤتؤ

زيانلثدان و وةدةرنان يا داگريكةر، كة هثنراوةتة جثگةي كوردثكي كةركووك يا خانةقني، 
ك، هةرگيز كارثكي  كوشتين عةرةبثكي دةهةزاري، داگريكةري كةركوو،و تةنانةت

 تثكةص بةو كارانة ، ئةو جؤرة كةسانة،ص و ژن و پرييتةرؤريسيت نيية، بة مةرجثك مندا
 ،ئةو كارانة، بة پثچةوانةي سياسةتكاراين كوردةوة، من بة خةباتثكي ذةواي. نةكرثن

چونكة ئةو كارگةرة عةرةبةي ! دةزاين بؤ.  دةزامنيكوردثكي داگريكراو و النةوازكراو
كةري پارچة زةوييةكي گوندنشينةي داگري و ئةو عةرةبة،نياي نةويت كةركووككؤمپا

كوردستان، لةگةص سةربازثكي عرياقي، ئةمنثكي عرياقي، موخابةراتثكي عرياقي و هةر 
ئةويش سةربازة، ئةمنة، موخابةراتة، . بةعسييةكي عرياقيدا، هيچ جياوازييةكي نيية
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ئةگةر ئةوانة نيية، چؤن بة داگريكردن و  و مرؤضكوژة، ، كيميابارثنةبةعسيية، ئةنفالچيية
 موصك و ماص و جثگة و ذثگةي مرؤضي ديكة، بال نةك كورد، بةصكة ،زةوتكردين

بة پثچةوانةوة، . !كةواتة بؤ دةبث دةستيان لث بپارثزرثت! شةيتانيش، قايل دةبثت
ئةوةي وةدةريان نا و زيانيان پث بگةيةنثت و لة نثويان بةرثت، دةسيت سةوز دةبثت و 

،  و هةرگيز بة كاري تةرؤريسيت نايةتة ژماردناتكارثكي قارةمانانة و شؤذشگثذانة دةك
كورد زؤر لة مثژة  .، بثتة ژماردن"كؤنتراتةرؤريزم"بةصكة دةبث وةك كارثكي دژةتةرؤريزم 

، عةرةيب بة تؤبز هاوردةي عةرةباندن و "جثي سندان قوززةصقورتة:"گوتوويةيت
گةرةكة بة تؤبزي و بة تؤيش . داگريكةر، بثجگة لةو زمانةي خؤي، زمانثكي ديكة تثناگات

 بة سةر چةكداري ذ شةسةپاندين. زؤر وةدةري نثيت، دةنا هيچ چارةيةكي ديكة نيية
 ،رزةييپكردن و شپةلةةيت صدةم حاش و شيت واوة، هةمووذكي كورددا، بةناوي شؤصخة

، بؤ هةر 1975ئةوانةي دواي هةرةسي . ذثؤگ ةناوةتثندووة و هپاكدا سةصبةسةر خة
وة، ة كردچةكداري ذ دةستيان بة شةدنةداين هةر كةس و اليةنثك،مةبةستثك و بة 

نن، ث يةك شت بسةملث تةن،دةيانةويست يا هةرچي دي، ،ئيدي شؤذشي نوثي نثو دةبةن
ؤ هةر كارثك ت ؟ث و كچي لةسةر حيسايب ثت، لث دةكرپثي ذئةويش، كورد ماوة و شة

ةيتةوة، بزانيت، باشت كردووة  بريثكي لث بك،م دةدةيت، گةرةكة دواي ئةجنامداينئةجنا
هةصة و . هةر پةيضثكي دةدةرثنيت، دةبث دواتر بزانيت، باشت گوتووة يا نةيا خراپ، 

كثماسي و شاشييةكانت لة كوثدا بوون و چؤن بؤ كاري داهاتووت، دةستبةرداريان دةبثت 
، انةي كردووة چةكداري و ذابوون هةموو شؤذش و جةنگيكورد، ئةو. و خاسيان دةكةيت

بؤ كارثكي وةها . كارة نوثيةكةي خبوثنثتةوةبث ئةوةي ئةوةي پثش، دةست پث كردين 
گرنگ و چارةنووسساز، مرؤض ناكرثت، هةر بة فيقةي زوذنا يا مششاصيي دةرةكييةك 

ئةگةر بةرايي و پثشينة و دةسپثكةكان، نةخوثنرثنةوة و تاوتوو نةكرثن و . بكةوثتة سةما
 خراپةي بة باآلي يةكدي نةگريثن و بةراورد نةكرثن، خاسة وهةصسنةسةنگثندرثن و 

 .تثهةصچوونةوة بة كارثكي نوث، شپرزةيي و چةوتيي، ذثبةراين سياسيي كورد دةگةيةنن
نةكردين كارثكي زيانبةخشي وا، گةلثك پتر قازانج بة پرسي كورد دةگةيةنثت، لةوةي 
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 ثمة دةبثئ. ثت بكر، نةك بؤ مرؤض،جةنگ هةر بؤ جةنگ و شؤذش تةنث بؤ شؤذش
ناين ديكةي ثتاين خؤماندا، ديارة لة شوآلت، كة سياسةتبازان لة وچثئةوةمشان لةبري نة

 و ئةوانةدا، قازانج دةكةن، ئةوان نني ذردين شةپاكئةو جيهانةشدا هةروان، لةبةر
 و ذهؤي شة  سياسةتبازان بة.كةنكةئاساييةصةرمي خةگنث خوالواينكة صن، بةثرژدةكو
ن، كةي بري گةمةنداين جةنصئةوان دةو. ةر دةكةنگكردين خؤيان مسؤپذفانريگ وة،ئاژاوة
 و بؤ ذناوي شةپثجاران، هةر لة انة زؤرذئةو شة. !رانةكة دةكةنةوةثوصما كةصلة خة
 بؤ ئةوةي ،شتةوةيةپكي دةرةكي لة ثجارانيش دةست و زؤر،نثي ساز دةكريخؤش
  .بةخؤيانةوة نةبيننو ئاراميي حةت يز ئيسراگ خؤمان، هةراليةيل وةك ئةوانةي گميللةت
  
  
  
  

. ي شةهيدانةوة دةكةنژمارةحيزبةكاين كوردستان شانازي بة زؤريي : كاكةوةيس  
  ؟ شةهيد شانازييةيزؤري

 ئةو ، حيزبةكاين كوردستانداذاگةياندينوكراوة و آلزؤرجاران لة ب: ئةجمةد شاكةيل
ي شانازيكردن بة ذيشةو  ذةگ ،وايةدامذلةو ب. تث دةكةوچاوشانازيكردنة وةبةر

دا، ئيسالمبوون لة  شةهيدچونكة، ئيسالمتةوة بؤ ئاييين ذثةگدة ،شةهيدبوونةوة
وابوونة بة داهاتوويةكي ذ و بئيسالموابوون و سووربوونة، لةسةر ئاييين ذلووتكةي ب

كي ديكة و ثكي بةردةوام لة بةهةشتدا، كة دةكاتة جيهانثژيانخؤشتر و سةروةري و 
شهيد قلب تاريخ است :"عةيل شةريعةيت دةصثت .ژياني ذةوذةوة داينپثثژةرد

شةهيد : ، واتة" ميدهدزندگي خشك اندام خون حيات ي قلب به رگهاكةهمچنان 
شةهيد . دصي مثژووة، وةك چؤن دص بة ذةگي ئةندام هشك، ژيان و زيندووي دةدات

 ما يناگتمام زند" :وتگ دةي،"ئيمام خومةيين". زيندووذاگري، ژياين مرؤضة زيندووةكانة
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ديارة مةبةسيت ئيمام . مة لة عاشووراوةيةث ئژياين تةواوي :واتة" استراز عاشو
عاشوورا لة ديوة حوسةينييةكةيةوة، . ة حوسةينييةكةي عاشوورايةةناليخومةيين، 

 و ةياندنگناوي پث لة ،يت و خؤبةختكردن و سووربوونةةيگثذشذشؤ ي كاريترؤپك
 ديوة هةرچي .دائيسالمي مثژوو لة ،كةصثترين خاذووناكوادا و ذب و پةيام پةخشكردنةوةي

 بة ديرؤكي ،يةپةصةوترين و تاريكترين ثيت، ناحةزترين و دزية ئةمةوييةكةيش-يةزيدي 
ش، ذ، ياخيبوون، شؤپةيام، ذي باوةدرةوشاوة حوسةين، وةك نيشانةيةكي .ةوةئيسالم
ادا، ن، لة عاشورثبةخشي و بة خو ةگثذانشذكاري شؤ  بة،ز و بةردةوامبووينثو ه وزة

 ".تثدوا قةسيدةي خؤي دةنووس":صثدة)  العاملرشدي(وشدي ئةلعاميل ذوةك 
ناو پث لة ،شي هةميشةييذشةهيدبووين كردة سيما و دروشم و ئارمي، شؤحوسةين، 

رض أ وكل كل يوم عاشورا:"تؤ بنؤذة درومشي .داژيانداين پثذثژة و دضمرؤ

گذي : واتة .وو ذؤژثك عاشووراية و هةموو خاكثك كةربةالهةم: ، كة دةكاتة"كربال
 شؤذشثكة و گشت خاكثكي ئةم .يي و بثخامؤشبوونةعاشوورا، ئاگرثكي زيندوو و هةميشة

ذؤ چاوي ئةم ئةم درومشة، ئةم برية، ئةگةر بة.جيهانة، تةواوي گؤي زةوي، دةگرثتةوة
عاشوورا و كةربةالية، انةي، لثكدانةوةيةكي گيضاريستتةماشاي بكةين و بيخوثنينةوة، 

كوث  گرنگ نةبوو، كةي و لة بؤي كة گيضارايةك، .گيضاراندين عاشوورا و كةربةالية: واتة
 و وةستاو بنذاخؤذاگر و دةمرثت، بةصكة ئةوةي بؤ گرنگ بوو، كة شؤذشگثذان هةميشة 

سةرمايةداري و ئيمپرياليزم و جيهان و هةموو زةوي پذ كةن لة هاتوهاوار، تا 
. لةشي هةژاران و چةوساوةكان بذازثن و دةسةآلتداران، نةتوانن لة سةر ةوسثنةرانچ

كار و دةسةآلت ، ة بؤليضيا دةشؤذشث، لكؤنگؤكووبا، لة گيضارايةكي ئةرژةنتيين، لة 
 و هةموو هةموو خاكثك بؤ ئةو، شؤذشگةيةلة بؤليضيا شةهيد دةكرثت، و جثدةهثصثت 

شؤذش نةبثت دةبث  ئةمة ئةگةر زيندووذاگرتين ،ساتثك بؤ ئةو دةمي شؤذش چثكردنة
هةميشةيي، كاري شؤذشگثذي  چي بثت؟ ئةمة ئةگةر بةردةوامبوون و درثژةپثدان و

ئةمةي  دةبث چي بثت؟ نةبثت، شؤذش جيهاناندين ئةگةرئةمة  نةبثت، دةبث چي بثت؟
 ،ذثك سةملاندين تيؤري بؤ شؤذش، هةموو خاكثك گيضارا، هةموو ذؤژثك بؤ شؤذش،
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حيزبةكاين كوردستان و  ةذةنگ .تيية شؤذشگثذيةكاري ،و كةربةالياندين ندنعاشوورايا
 ژمارةي  ،زؤرييلةو ديتنةوة بنؤذنة   هةر،ذؤژهةآليت ئيسالميش خةصكي ديكةي

كارةساتة، چونكة زؤريي ژمارةي شةهيدان، لة حيزبةكاين من ئةوة بة بذواي . شةهيدان
كة دةكاتة كةمبوونةوةي ژمارةي  كوژراوان لثيان،كوردستان، دةكاتة زؤريي ژمارةي 

اران لة  ئةگةر جارنايش سةركةوتن وةدةست ثنرثت، ئةوا زؤرج.هةواداريان چةكدار  و
 دؤذان و بةزيين ئةو حيزب و ذثكخراوانة، دةنا خوانةخواستة ،ئةجنامي دؤذان و بةزيندا

، تيزاينچةكداريي پار شةذي . ئةو خةصكانة شةهيد دةبن،شةهيدةكان نيية مةبةستم
 بة شةذي بةرانبةر و بةرةيي نيية و بةگوثرةي تيؤريسازاين ئةو شةذانةش دةبث،

ةر ئةگ . لة هثزي دوژمن بدرثت،كةمترين گيان و زيان، كاريگةرترين گورز و فرةترين زيان
ت، ئةوة ث شةهيد ببث ل،دادوژمن صةگ لةذشة يان لةژمارة زؤرترين ،حيزبةكاين كوردستان

 و لةشكري توركيا "كةكةپة"ي ذة شةذتؤ بنؤ. يتيزانيپاركردين تيؤري ؤپثذدةكاتة كةي 
زدة يا پابن، ئةوا كوژرانج يا حةفت سةربازي توركيا پثةر گ هةردةم ئة،ةوة1984لة 
رانيية، ثوص ئةوة ما! شانازييةكةچ ئةوجا ئةوة .وان شةهيد بوونئة يپثشمةرگةدة ضحة
تة هؤي ثكي وةهادا، بيانداتة كوشت و ببذثئةوةي لة شة بؤ ،تثةيةنگبپث الواينك ثحيزب
فرةجار حيزبةكاين .  كورديمرؤضان ميليؤنوند و ئاوارةبووين گرانكردين هةزاران ثو

وخؤياندا ثي نگ و كةسانةي خؤيشيان، كة لة جةنچةكداري ئةو ژمارةكوردستان، 
 دةخةنة سةر ،كورد، كة دةكاتة شةذي كورد و وان حيزبة كوردييةكانثي نذشة، نكوژراو

وي ث هةندةك جار تةنانةت ن.كة زياد دةكاتژمارةليسيت شةهيدةكانيان و بةوةش 
بة هؤي ذةنگة و  ةثگسةر ج لة ، كةشگةورةي حيزيب بةرپرسو  هةندةك سةركردة
جنامي خواردنةوةي زؤريشدا  يا لة ئة،بة ئينتةالترخةيان كردبثت و فرةخؤرييانةوة، 

 ، يا بة قةنارة و فيشةك،ةداذگنةبةرد و شةلة ردوون، نةك ي خودا مگبةمةر بووبثت،
كي ثةر لة ديدگة ئةذةنگ .دةدةنثو ليسيت شةهيدانةوة و مؤري شةهيديان لثة ننثدةخر

، ديارة ئةوانيش وا ذي شةهيدبوون و بريوباوةچةمكتة ث بنؤدر،تةسكي حيزبييةوة
 منوونة و ،"اراضيگ"و  "حوسةين"ةر گ ئةثت، لثدا بثييةكي تذاستدةكةن، ئةو كارة 
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ةوة و چين ب،ةرةكة بة تةواوي ئةو ليستانةداگ من واية، ئةوا اليي شةهيد بن، كة پثوةر
يش پثناسة "شةهيد" و چةمكي يان كةين و پؤلثنارژنينةوة و بث بياخنوثسةرلةنو

  .ذاستةقينةكةي خؤي بدةينةوة
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ي  )نوري القيسي( يرةداةززيؤين ئةجلضي تةلةصي كةناذثكلة ديدا: كاكةوةيس
بدر (وةتة ةي داپاراي فرانكلني گواية دةسگوتوويةيت گ) الشعر( اريضؤگسةرنووسةري 
بانة لة بةريتانيادا ثكت ئةو . ن بكاتة  عارةيبآليب منداث كتثندثتا ه) شاكر السياب

  ؟ ن دةبينيتچؤقةدةغة بوون، ئةمة 
نووري "اداري ئةو مةسةلةيةش نيم و گةم نةديوة و ئاپرؤگراممن ئةو : ئةجمةد شاكةيل

نةخؤش بووة و   وةژارهنةدار و )يابالس(ئةسسةيياب كة، دةزامنثش ناناسم، ل"ئةلقةيسي
وان ثنندوويةيت و لةآلنا، دا، بةدةست دةردةوة1964- 1960ينآلوان ساثنلة

 و ك ئاراميثن تؤزثبةشولةندةن و كووةيتدا،يس و پار و توبةيرو نةخؤشخانةكاين
ة و پار سامان و هيچ كة خوداين ،ئةو .ي كردووةچؤهاتوكةمكردنةوةي ئازارةكانيدا،

. دا بكاتدوژمني صت، سةر بة ماثكردبث واي ليويستيپثبوونة و  نةةذةنگك نةبووة، ثپووص
تاين آلةي وصوجناوة، هةواگة و نةصةچةپةية و ضة و بخراپييان ئةوةي بؤ خؤيان ئةوروپا

ئةدةيب قةدةغةكراوي  هةر نةك ئةوان.دةكةن لةمةذ خؤماين، و چوارةمييةمثجيهاين س
رياو و ثگمة، ديكتاتؤري بةكرثرةي ئةوگ و ص منداشكيثكداين مثتة هؤي تثكة دةبخؤيان،

كسي و ثراو و فيلمي سنثيئةوروپاشكشؤردراوي ثةنبريي مشوذةسياسيي قورميشكراو و 
 و ننپثمة دةتةث ئالواينرة دةروونييةكاين خؤيان، كة ثوذثكگ و بابةيت نةخؤشي و ذشة
ة و گ كار و پاشاخوذييسيپ و قةدةغةكراو، چووبةسةركات، دةرماين ننثووخذدادة

  و قةدةغةكراويچووبةسةرخؤراكي كاتو خواردنةوة و قوتووةةرة گفابريك، ج
 دةكةن و پيستامنان آلمة كلدةكةن و دةرخواردمان دةدةن و وثئ تاينآلو خؤيشيان،بؤ

مشكي  مةدا،ثشيان لة ئيةنكردووةكاين خؤگبؤ دةرمانة،انيشپاشدةردةدارمان دةكةن و 
 ئةسسةييايب، ةذةنگ  .بةينمان دةبةنلة بةرةبةرة نن وثدةئةزمووئاسا،ةگئةزموون
   .!تثنةبووب ئةو كتثبانةش ، هةر ئاگاي لة قةدةغةبووين،بةدبةخت
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 كردةوة، الساييكورديش بوونةوة لة شيعري عارةبيدا، كة دوايي شيعري ثنو:كاكةوةيس 

  ؟ثكي فرانكلني نةبووبثنپيال ئةمةش ثكرد، دةبپثهةر لة سةييابةوة دةسيت 
بوونةوةي شيعري ثكردنةوةي نوالساييكردنةوةي شيعري كوردي، ثنو: ئةجمةد شاكةيل
كردنةوةي شيعري كورديية، لة ثي نوگشةنپث و ذثبةري مةزن، كة "ؤرانگ". عةرةيب نيية
 ،"ئةسسةيياب"كةرةوةي شيعري عةرةيب ثش نوپث ،ةكاندا1930ين آلسةرةتاي سا
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كردنةوةي ث بريي نو. ي فارسانيش كةوتووة"يووشيج نيما"ش پثكةوتووة، تةنانةت 
ةري بووة و لة گدةم تازةتيك، كة ئةوذؤماني ذثبازكردين ثي كارتذثگةشيعري كوردي، لة 

ة لة توركي، گجث ب،ؤرانگ. ةيشتووةگؤران گليزييةوة، بةگي ئةدةيب توركي و ئينذثگة
يشة، كة لة "حصخ ساثخ نووري شثش" هةرچي. ليزيشدا هةبووةگشارةزايي لة زماين ئين

ي ئةدةيب توركي ةثگذي هةبووة، لة چاو نؤرةيةكي لةبةر،كردنةوةي شيعري كورديداثنو
ةوة، بريي تازةكردنةوةي شيعري "نازم حيكمةت" و "تةوفيق فيكرةت"ندنةوةي ثو خو

ةك ذادةي تا ،"ؤرانگ"كردنةوةي شيعري كوردي، لةسةر دةسيت ثنو. ةسيوة ذالكورديي 
ي گشةنپث كة ،"ئةلبةيايت"و "ئيكةةالنازك ئةمل" و "ئةسسةيياب"ش پثن، آل سا15
ش پث شيعري كوردي ،كردنةوةي شيعري عةرةيب بوون، كةوتووة، كة دةكاتة ئةوةيثنو

شيعري  ، كة بةثي عةرةيب نوعرشي . كراوةتةوةثشيعري عةرةيب و شيعري فارسي، نو
 "ئةلبةيايت" و "ئيكةةالنازك ئةمل" و "ئةسسةيياب"وي دةركرد، لة ث ن،"الشعر احلر"ئازاد 

تةوة بؤ ذثةگ دة، سةرةتاكانيشي ودةكاتپثيةوة دةست"ند حةيدةريصب"و دواتريش 
و ثناية نثاكي و سياسييان، هض كة ئيدي بابةيت ج،انوئة. 1947 و 1946ين آلسا
 ،"لؤركا" ،"نازم حيكمةت" وةك ،ي جيهاينچةپ شاعرياين يگةريي، كارژثررةوة، لة شيع

ة لةوةش شاعرياين گجث ب. دا بوون"ؤنگئارا" و "لوارئث"، "سكيضكؤمايا" ،"نريؤدا لؤبپا"
سانت جؤن "، "يندةرپس"، "وةندپائيزرا "، "ئيديت ستويل" ،"ئيليؤت.س.ت"وةك 

 لة ديواين ،"ئةسسةيياب"ي ثشيعري نو. "سةييابئةس"، كاريان كردووةتة سةر "رسثپ
ي ثوكرايةوة و شيعري نوآل، ب1950ي ص كة سا،وةة"يرطساأزهار و أ = و ئةفسانةصوگ"
، 1954ي صكة سا، "باريق مهشمةأ= زة شكاوةكانوكو" لة ديواين "ئةلبةيايت"
 يا ،لنيين فرانكالپ ث بؤ دةب،كردنةوةي شيعري كورديث نو.دةكاتپث دةست،وكرايةوةآلب

شكةوتين پثكردنةوةيةك، ثهةموو نو!  نةبووخراپي ثككار خؤ ،تثكي ديكة بثهةر كةس
 ثم دةبآلبة. تثنث و دةيسةملذثؤگتة ثنث، دةيهژيانةويت ذويستيي پثاك و ضهزر و ج

 هيچخسنت و بة ثوگشتپلكردن و ثشپثينةوة و ذاكاتة سكردنةوة، نثئةوةش بزانني، كة نو
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 ، دةكاتة ئةوةي، دةق،ةرييگو تازةكردنةوة ث نو.شترپثكي ثةلگرنةزانيين، بةرهةم و كا
ت، با ئةو دةقة، ثپارثزايةيت و ناسكايةيت و جواين خؤي بذتةو اوي پارك، ثهةموو دةم

ةزا، ذخ ث جزيري، نايل، مةحوي، شيمةال خاين، .تثيش نووسرابصسا ش سةدانپث
كردنةوةي ثي نوذثبةر ؤران، كةگ. تچثنابن و كاتيان بةسةر ناو ئثكسپايةر يز كؤن گهةر

ي ذتةوة و جاذث بس،ش خؤيةيتپث ئةدةب و شيعري هةرچي ،ةوشيعري كورديية، نةهاتو
كي شيعري پث و ئةو دةست،ندةكةپث، كة هةموو شتةكان لةوةوة دةستتدائةوة ب
 ثةلگن ضتهؤث لة بيآلصش عةبدوث كة دةرو،كث"ؤرانگ".  نييةهيچ و كةسي دي ،كورديية
ي قةرةداغ و هةورامان و پةك و قؤصبةذةشةمانة و چت و سياث ئاشنا بؤحذ بة ،زياتر

 بؤ ،كردنةوةكةيثنو، نهةموو شت جوانتر ب لة پثتةكةي خؤي، آلاين وكچسروشت و 
ةهةندة هزرييةكاين ذ ،كردن و ئازادكردن و بةرينكردنةوةيردةجوانتثازاندنةوة و زذ

و كورددا، شاعري و ثا لة نستثئ.  نةك بؤ سةقةتكردين، كردووةيشيعري كوردي
 .ش خؤي نييةپثكي ئةوانةي ث دةقهيچاي لة ذزاين وا دةبينييةو، كة ذؤشنبريخؤبة
 و "وجوودييةت"وي ثن ك بةذؤژثيةوة و "ياليزمي سؤسياليسيتذ"وي ثك بة نذؤژث

ستاش ثةوة و ئ"دادايزم" و "سورياليزم"وي ثك بةنذؤژثةوة و "صناماقوو" و "عةبةسييةت"
 دةق و كار و ...ةوة و"تةفكيكييةت" و "ةريگبونياد" و "رنيزمث مؤدپؤست"وي ثبة ن
 دةم لة ،ئةوةي. و دةبةنثةوة و لة نسذنئاسا، دةش خؤيان، كوللةپثنان و هزري ثداه
بن و وردةكاري ژ شارةزاي هةموو كون و قوث، دةبثدةكوت... ةري وگكردنةوة و تازةثنو
 شتةكاين ، و لةسةر ئةو بناخةية،تث خؤي بشپث ئةدةب و هزر و شيعري ،يةكييمثژووو 

، چونكة مؤدثرنيزم، دياردةيةك نيية، تةوةثنثازذ بكات و بچثةكة بكات و ص كة،خؤي
تةمةين تةنث ئةم سةد ساصةي دوايية بثت، بةصكة ذةگ و ذيشةي دةگةذثتةوة بؤ 

، "نؤراگ"كةوة، صةوانةي ئةو بابةتة خةپثچ بة .كالسيك و ميژوويةكي قووصي پثشتريش
سةرةتاي شيعر و ، نةك ديوري شيعر و ئةدةيب كمثژووتةواوي  داينپثذثژةخؤي بة د

نووسةر و ةذشاعريو و زةذ هةندةك ز، ذثك بة پثچةوانةيزانيوة، ئةدةيب كوردي
   .وةئةم سةردةمةكوردي برييارزاين ةنبري و خؤبةذةوشةذز
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 كة نازييةكان ،وةيةك يادي ئةو كارةساتانة دةكةنةوةثستاش جوو، بةشثئ: كاكةوةيس  

 يثدزآلةجبة، قةصم كيمياباراين هةآل، بةثاندابذوويستا ثنان، وةك ئةوةي ئثبةسةريان ه
ي ناوخؤ ئةنفاليشي خستة ذييةوة و شةذؤشي و ئةنفال هةموواين سپ داي74
 بؤ ئةو چي ثة؟ دةبصؤ يا هةر خؤمان بريمان ك،ثمان دةكرثنة و لاليپمة زةوة، ئةثةراوپ

  كارةساتانة بكةين؟
 ،تةوة و شتثنث ناخومثژووكانةي، صة خةصةل و كؤمةگكة لةو ثكورد يةك: ئةجمةد شاكةيل

هةمووي  ،چاوةكي لةبةرذادةيي كورد، تا مثژوو .دةكات بري ةلةك زوو لةگ
نةي، سياسةتكاران الة زلزصة ئةو هةذتؤ بنؤ! وونةوةيةكيش دووبارةبچبوونةوةية، دووبارة

رةيان باچةند زانراوةي كورد، كردوويانة و ةمثژووايي ئةو درثژو سةراين كورد، بة 
 و نايةوة، هةموو وردث ديكةي ئةم جيهانة، تؤ منوونةي جوولةكةت هگةالين. كردووةتةوة

 ،وة و جؤري ديكةثيةك شزاروةوة و بة هةدةچندا يپثووة و ذاستپا ،كي خؤيانثدرشت
ي ذؤژجوو لة يةكةم . ننثدةكرصهةثي لثشيت نو ننةوة وثي ورد دةبنةوة و دةخيوثل

يان و ئايينيان و مثژوو شتة لةبارةي خؤيان و هةرچيؤ، ذبوونيانةوة تا ئةو
. نة سةرثيان دةخرثةيل نوگ شت،انةشذؤژراون و پارثز كراوةنةتةوة و ذيانةوة، خگفةرهةن

تةلةفؤن، بة ئابووري، بة  نة، بة نامة، بةثو باس، بةو ووسني، بة فيلم، بة قسةجوو بة ن
بة بة هةموو بةشةكاين مثديا، زيؤن، ضتةلة تةكنيك، بة سياسةت، بة فةلسةفة، بة
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 .ي خؤيان دةكةنصؤص و بةسةرهات و كمثژووت، باس لة ثدا دصك، كة بة خةياث شتهةرچي
رةكةري هةموو جيهانن و تةواوي سياسةت و ثو نا گةصؤكة كةذ كة ئةو،اي ئةوةيذسةرة

 ئةم جيهانةيان بةدةستةوةية، ،ييگ و هةوساري هزري و فةرهةنكارگثذيئابووري و 
ي هةرةساوي، نيوةچصلكةيةكي مثژووك، تةنانةت تؤ و مين خاوةن صشتاكة خةثه

هؤن  تريش، هؤن" اوي"عريباوي و سةدان اوي، تةيثدزآلةجباوي، قةصوي، هةالئةنفا
ي وايان كردووة و يك ئةوان كار.تةوةثياندا دپثين و بةزةييمان ذثژسكيان بؤ دةثفرم

ك، كة بةسةرياندا هاتووة، لة ثةلگت و كارةساتثريگياندا بصةگدةكةن، هةموو جيهان لة
 ديارة تاواين نازييةكان، .چاونة بةرثةرتر، بگكاين ديكة، مةزنتر و كاريصهي هةموو خة

 و يژ ت،ايةيتضي مرؤمثژوو ثنةوة نيية، لچووؤشبوون و لةبريخثبةرانبةر ئةوان هي ل
 تاواين ؛وةبچنة لةبريثيز نابگي ديكةش، كة هةرذبگ لةسةدان كارةسايت جةر،ةلثوانلثو

اودةكران ذن وةك كؤيلة چؤ، كة ي ئةفريقايذةشپثستاينيي بةرانبةر ئةوروپا سپيپثستاين
 صةگيشيان لةصةژةي ئاصمامةنانةت تةن و كوژراريان و دةبرانة ئةمةريكا و دةگو دة

كي صكوشتين خة.  ئةمةريكاوةةنالي لة،ازاكيگشيما و ناؤريئةتؤمباراين ه. نةدةكران
ناين ثواندا و شوذ كة لة ئةفريقاي خواروو و ،انةيگئةو جةن . ئةمةريكاوةةناليتنام لةثيض

 و كوشتين ريكردنگي داصسةدان سا. ئةمةريكاوة سازكران  وئةوروپا ةناليديكةدا، لة
انة كوشتين ذؤژستني و ريكردين فلگ دا. فرانسييةكانةوةةنالياير، لةةزكي ئةجلصخة
 باس كةچيئةمانة و سةداين تر، . ةجبةي كوردصئةنفال و هة. ستيينتاواين فلثكي بصخة

 ئةوانن، كة ثتةوة و تةنثنرث كاغةزي جوولةكة دةخوثو تةن" دايكي عةباسة"هةر باسي 
كي صي خةكوژراو و ،نثباس بكر ن وثةرةكة كؤمةك بكرگوناهن و گون و قةوماثن و لكوژراو

ي خؤي لةبري مثژوو كة ،كورد. تثي بؤ ناكرذثكداالةگييزةوةريين پاديكةش حيسايب 
، ئةوة چاوةكاين خؤي زؤر باس ناكات و ناخاتة بةرييقةوماوثدةكات و كارةساتةكان و ل

 و ،تثرگابوردوو وةرناذةند لة پ و ،ات و شت زوو لة ياد دةك،ةصكؤ، كة بؤخؤي بريهيچ
 و شيكردنةوةيةكي ،ةكان ناكاتةوةذووداو بري لة ، و بة ورديي،تةوةثنث ناخومثژوو

سياسةيت ذووداوةكان و ةويت ذم و ژلكةكةي خؤي نيية، تةومثژوو بؤ ،بابةتيانةي
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ئةمةريكا و "اوا ذؤژسياسةيت جيهاين، مةبةستم سياسةيت .  نييةصةگجيهانيشي لة
لة خزمةيت خؤياندا بن  ،خؤيان بن بة ك دةكةن، سةرثكانصحيساب بؤ خةكة  ،ية"ةوروپائ

ةشة لة ذ يا هة،نپارثزةكاين وان ببةرژةوةند و ،و بة قازاجني وان كار بكةن
 لةو ،كث يةكهيچكورد . ةيةننگ و زيان بة قازاجنةكانيان ب،ةكاين وان بكةنبةرژةوةند
كي گث فةرهةن و نة،خوداين ئابوورييةكي مةزنة نة و ،تث نةكراوة و ناكرپثدووانةي 

 .تث بپثايةيت ضي بؤ هةموو مرؤپةيام هةية، كة شييصةر و قووگزي كارا و كاريثبةه
ت، ثاوا بيةوذؤژك، كة ثكانصشةي خةثةي سةرچاو وةك ئامراز و سةرثة تةنذةنگ
ت، ثرگب كات، و دةستيان "خةريكيان، ، سةرقاصيان، سةرگةرميانيانصمةشغوو"يانصخج

  تاثت، لثمان دةكرثة و لپيالنم صث ديكة؟ من ناچيت، دةنا ثةيةنگاوا بذؤژك بة ثسوود
تداراين جيهانةوة، آلدةسةكؤمةصگةي دةوصةتان و  ةنالي كورد لة،وايةدامذةك لةو بذادةي

 سياسةتة ي كرؤكي بازنةثت و لة دةريثي بؤ دةكر"ذكوذ و زكچذز "ذحيسايب ز
كورد  كة،ث، كة بؤخؤي زانستدوژمنتنيشانكردين دؤست و  ناسني و دةس.يةةمةزنةك

 دةست ،كي كوردصم با خةآلبة. ويستةپثي يةكجار ثككارةوارة، صيدا كؤثك تةيةادذتا
هةر كةس و   بةر لةةكصازندة، لةدةرةكييةكان نةكةن، بةگ ثؤ دانةنيشن و تةنژنلةسةر ئة
نةوة و چووخؤدايش، بةكردنپث بؤ لةخؤوة دةست، بكةنپثك، لةخؤوة دةست ثهةر شت
،  ناسنامةي خؤيدؤزينةوة رانة وگذةخنةوةيةكي ث بةش،مثژووندنةوةي ث خوثسةرلةنو
 و ثصوةك ئامرازيش، بريي هؤز و خ. ةيشنت بة ئاماجنةكانگ بؤ ،كي سةرةكييةثمةرج

كوردستاين   وةك كورد و،وةنان و لةبري ئةوةال وة،بچثيت و حيزباژثذزاراوة و 
تة جيهان، ثةيةنگي خؤي بگ دةن،بؤ ئةوةي كورد.  بةرةو ئامانج دةباتبريكردنةوة، كورد

كي صثمندا) وةك(ةرةكة مينا گادار كاتةوة، گك لة كارةسات و دةردةكاين خؤي ئاصخة
  مينا الوثكي سةرةذؤ و كةللةشةق و تووذة و ياخيةتوون،چر و گكذرينؤك و وگ

 كات و ذتداراين جيهان، كةآلةسةي سياسةتكاران و دثوگ و هاوار و قيذة، گدةنةگبةدةن
ان و حةوانةوة، هةميشة و چ وثتةوة و بثنثةوذب و پشوويان لث تبزذثنثيان چاوخةو لة 

 و سيپاصة وةيةك، برين و دةردةكاين خؤي نيشان بداتثبةهةموو ئامراز و ش
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نةهثصثت دميةين زارؤك و  . لة سةر هةموو تةنافثكي ئةو دنياية هةصخات،خوثناوييةكاين
ة بةژارخةولثخراوةكاين هةصةجبة و گوآلصةسوورة سيسثنراوةكاين هةصةجبة و زيل و ژن

ذة و شةق و تثهةصدان و ذاتةكاندين و الو و پريي بؤ تؤپزاوابراو و زيمنداص و كثژووصة 
ئةو كارة تةنث . كورد خؤي گةرةكة ئةوة بكات. ئةنفالكراواين، كاص ببنةوة و لة ياد بچن

جوولةكة . بري كورد نايكات هيچ يةكثكي ديكةي ئةم جيهانة، لة بة كورد خؤي دةكرثت و
ك ثووةوة شتذيت، لةو ثاستذ كورديش، كة بةال ب،جاران بة درؤيشةوةوا دةكةن، زؤر

هةصةجبةي كورد و وةدةرناي كوردي فةيلي و خانةقني و ئةنفايل كورد،  .تثر بثلةوانةوة ف
ؤلؤكؤسيت جوولةكان كةمترة،  لة شةوةكريستاص و هيانچيكةركووكي كوردستان، 

 خودانيان هةن و ئةوانةي كورد  و"دارنباوك"ن لةوةدان، ئةوانةي جوولةكة جياوازييةكا
 ،كوردثك، زارؤكةكاين بة ئةلفبثي ئةنفال و هةصةجبة و كؤذةو.  و بث خودانن"باوكبث"

دةست بة يةكةم وانةي ژيان بكةن، دةبوو و دةبثت، سص لة هيچ نةكاتةوة و جيهان 
ةژثنثت و سةرجني تةواوي مرؤضي ئةم جيهانة و هةرچي دةسةآلتدارانة، بة الي خؤيدا 

 موزةففةر ئةننةوواب.  گوثي بؤ ذادثرن، و بة تؤبزي ناچاريان كاتذاكثشثت
ان تراب العالم ال يغمض عيني جمجمة تبحث عن :"دةصثت) مظفرالنواب(

 ةي وآلتثك دةكات،، خؤصي هةموو جيهان، چاواين كةللةسةرثك، كة من"وطن
شةهيداين ئةنفال و هةصةجبة و الواين كورداين فةيلي  كةللةسةراين ،چاواين. نانووقثنثت

كورد، ئةوذؤ وةدووي وآلتدا دةگةذثن و و زيندانييةكاين ديكةي هةموو كوردستان  و 
 ستراين ئازادي دةچذن و چاوةكانيان دةبنة چرا و ذثگةي زاري ئةو كةللةسةرانة،ئةوذؤ 
، كايت ئةوة هاتووة، مةترسيي ئيديئةوذؤ . اري و سةرخؤبوون ذؤشن دةكةنةوةذزگ

تينثك بة ذةويت ذزگاري بدات و كورد يةكخات و بة يةك دةنگ هاوار بكات و  لةنثوچوون،
   .ذثگةي ئازادي تةواو و يةكجاريي بگرثتة بةر بؤ خؤي، ، مرؤضي كورد، كوردخةصكي
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ن، ث كة بةسةر كورددا د،ةدةيب كوردي كةمتر خؤي لةو كارةساتانة دةدائ: كاكةوةيس  

. زثةراوپار بوونةتة ثكرشةي كث و كژنري و سةربةسيت الشةي باوكساثكارةساتةكان بؤ ك
  ين؟ثوذين خؤي بث ئةركي ئةدةب نيية وةك جووةكان، كورد لةسةر خويائا

ك بدات، كة ثةلگذووداوت و  خؤي لة قةرةي كارةسا،بؤ ئةوةي ئةدةب: ئةجمةد شاكةيل
هةر . تثت نةبيسوپث، هةصپةكردن و پةلةة ذةنگن، ثكدا دثكصخةةصك، يا كؤمةثةلگبةسةر 
كيشدا ثكةست تاكة تةنانة،داكثكصكة بةسةر خة ك،ثقةومانثك، لثك، كارةساتثذووداو

ةوة و بچثتيدا پث هرسي بكات و ،كة يا ئةو كةسةصت، تا ئةو خةثكي دةوثت، كاتذثةپدةثت
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. تةوةثنثوة بيخوثكي نوثةن و لة ديدنوثژت و ذثي بنوث ل،كي جياوازةوةثةلگةهةندذلة 
ةمبةدةسيت كورد صواين كاري مةزن، لة نووسةر و قةذةچاوت، ثشتا زوو بثة هذةنگ

ؤك و فيلم چري و شيعر و ذؤماني چوارچثوةتةواوي كارةساتةكان، خبةنة بؤوةي بكةين، 
لكةكةي خؤي مثژووشتا بة تةواوةيت ث كورد، ه.كارةوةنان و شاثو شانؤ و تابلؤ و داه

ك و تةواو، پثوذثك ئاماري ،ستاش نةيتوانيوةث تا ئ،كورد. تةوةيوةنووست و نةثنازان
ةكان و ذابوونةجبة، شةهيداين صئةنفال، هةلةنثوبردي الواين كوردي فةيلي،  ذلةمة
ن بةزمي ديكة،  سةدا...كردن وپثكؤچتوركاندن، ةو، ذ ،عةرةباندن ،شةكاينذشؤ
نكردين زانياري و ئةو ثپؤلر و ثنتثبارةي دؤكيؤم  لة،ددييي جثككار .كاتةوةذخ

 بة بةراورد لة تةك جوولةكةدا، ، كورد.بةردةستدان، نةكردووة ئامارانةي، كة لة
 هةرچي ...، خؤنةناس والوازگةري سافيلكة، ب،، نةدار، نةزانهةژارندوو، ثكي نةخوثكصخة

خانةيةكة، پوورةت تاكي جوولةكةش، مؤزةخانةيةكة، كةلةجوولةكةشة، تةنان
، "خةلدوون ئينب"، "ئيبنولئةسري"كي جووو ثهةموو تاك. خؤي يةكة بؤ"نامةشةرةف"
 جةميل مةال"، "مةمحوودي بايةزيدي مةال"، "بدليسي شةرةفخاين"، "ئةلتةبةري"

ةوةتا كةموكوت و كوا كورد واية؟ ئ. خؤي كة بؤث"كةمال مةزهةر ئةمحةد" و "بةياينذؤژ
 ئةدةيب و هونةريدا، كان، لة هةندةك كاريذووداو، كارةسات و ثلةو و رةثل

، دةرسيم، مةهاباد، هةرةس و 1963بةردةقارةمان، . شتا زؤري ماوةث هثنةوة، لثدةبينر
ؤك چري و ذؤمان و ئةوانة، لة  ئاگري شثخي پريان،،، براكوژيةجبة، بارزانص، هةپثشمةرگة

 موحةممةدي "هةرةس" ةذةنگ.  دةكةنصةگمان لةثكجاروبار سةرةتات، ؤداو شيعر و تابل
ي صاچ "،ي كاكةوةيس" وكةصجاصتةوين جا "،)مةم( مةولوود موحةممةدي "اثگر "،موكري
دارةكةي "كةس،ثب ركؤثشي "ةلپووةپدةربةندي "،ي حوسةين عارف" ژنةپريي گجةر
پردي " ،ييةكاين قةرةين جةميل هونةرتابلؤ، ةد ئيسماعيلةممي ئةمحةد موح"مانصبةرما
 منوونةيةك چةند... وي فازيل جاف"دوو پثغةمبةر"و " دةست"و " ذووتبوونةوة"و " ئارتا
 و ، فارسيذووسي، عةرةيب: ئةگةر ئةوانةش، كة بة زماناين ناكوردي، بؤ منوونة. بن

ة، ةردةكوردةكةوئةوانة و لةمةذ كوردةوة نووسراون، خبةينة چوارچثوةي د...توركي و
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 سةليم بةرةكات، و ي "الريش "ئةلذيشو  شةمؤ، ي عةرةبث"دمدم"ئةوا دةكرث 
ئةشرةيف دةروثشيان و ي عةيل "آبشورا "ي يةشار كةمال و"ئينجةمةمةد"حةمةلةذ
 و درثژترين "زمن الهروب"سةردةمي هةآلتن ي موحيةددين زةنگةنة و"الجراد"كوللة
ديارة وةك . چاو تةماشا بكةينبة هةمان ...ي زوهدي ئةلداوودي"أطول عام"ساص
 ،ي شاكاريذثةچاوةر گمة ئةث ئ.كةم خؤيان لة قةرةدراوة ئةو بابةتانة زؤر،ويستپث

" استذيت زةرياي ناوةآلهةذؤژ " و"ؤگاضيژدؤكتؤر "و " ةكانذةگ"و" نةوازانال"مانةندي 
 و كرثكارشةي ث و كژنمن باسكردين سةربةستيي . تث بدرثژمان پشوو ثبكةين، دةب

 ژياين بة ،وخؤيانذاستةوةندي پث ئةو باسانة، چونكة نيية، خراپي ثككار پثيم، صوكزابا
. كردنةوة هةيةپةيداي ئابووري و نانذةوشاكي و ضباري ج كي كورد وصخة

واية مپثوات، ذةشة مةزنةكان نثةر شانبةشاين كگشانة، ئةثنةكردين ئةو كچارةسةر
ةلةك جار نووسةر و هونةركاري گ. ةكاتةدا ساز دصگووين كؤمةچشپثييةك لة بةرةوگلةن

 و بؤ ئةوةي بيانوويان بةدةستةوة ،دادوژمنتداراين آلكورد، لة ترسي سانسؤر و دةسة
يان بردووةتة پةناةيةنن، گك بصةكةيشيان بة خةپةيام نةبن و صةچگث و تووشي ،نةدةن

ةر و گر و كاژنشةي ث ك،ي باسكردينچوارچثوةوة و ثشةي كورد، لة شثبةر باسكردين ك
 و ةكةويستيية هةنووكةييپث يپةناةورة، لة گ زل و باسي يضپةيجاران زؤر. يداصباوكزا
 ...نان، ئاو، خةو، خانوو، دةرمان و. دةست دةدةن يي خؤيان لةگرنگانةكةدا، ذؤژة ژيان

ئةو . ويستترنپثتر و گرنگلة باسي ديكة ...نةواز، نةخؤش والبؤ برسي، تينوو، شةكةت، 
اي من بونياد ذ  كة بة،)ثصايةيت، خچيني ملمالنث، نان، ئازادي تاك، ژنةر، گركا(بابةتانة 

 يةصگتين كؤمةووژبواردنيان، زيان بة فراثلاكي كوردي دةردةخةن، خؤضكهاتةي جپثو 
 ثكي وا هةن، تؤ باسي هةر مةسةلةيةك بكةيت، دةسبةجص خة.تثةيةنگ دةكوردي
نة،  ت ياثةمتان هةبصمة دةوثئ! متان نييةةصومة دةثكةي وةخيت ئةوةية، خؤ ئ ن، جاصثدة
ئثمة دةوصةمتان  . نشةي ئةوانةمان هةثك...كس وث و سچنيةر و زارؤك و گ و كارژن

 نان پةيدا دةكةن، نةخؤش دةكةون، گان ا نة، خةلكي كورد، نان دةخؤن وهةبث ي
، مرؤض دةكوژن، دةكةن، زاوزث دةكةن، كار دةكةن، دةكذن و دةفرؤشن، دزي دةكةن
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كاين ئةو جيهانة، بةند شةثكردين هةموو كچارةسةر...و  دةمرندةخؤنةوة، نوثژ دةكةن،
 ...واندا وذسؤمال، يا، ئةفغانستان، وپ خؤ ئةسيو.ةتةوةص بة بوون و نةبووين دةو،ييةن

 نووسةر، هونةركار، بة وشة، بة .كردوونث تذوويويةك دةرد  هةزارثةتن، لصهةموو دةو
ةوة، "خاوةر عومةري"ي ذثگةن لةدةتوانتةختةي شانؤ، بة مريا، ة، بة مؤسيقا، بة كاچصف
ةيةكي گندنثةكةوة، خويهةجيجيوة، "ئةرپة"ةوة، " خدرصاژكة"وة، "ئامةعةبة"
، ي كةركووكةوةوةي بةردةم ئةمحةداغاثي كازثكرةگكاركةوة،ثمينووخاوةوة،ذ
ي ثكر دايةكي كرماشانةوة،كووچةكي جزيرةوة، تلياكييةكي ثوندگةرثي كوثككارتؤج

 دةيان وردة شيت ديكةوة، خؤ لة قةرةي ...سووتاوةوة وبذاوةوة، مزگةوتثكي 
 شاچريؤك،  شاشيعر، شافيلم،،ن بدةن، كة شاذؤمانندة هةستةوةر و مةزث ه،ةيلگبابةت

 شاكارة ،شاين لة ت، شانث بپةيدا ث و نايايب لهثژاندة ثتابلؤي، ه شاشاشانؤ،
ادار كةينةوة، گك لة كارةساتةكامنان ئاص خة،تثانةوةر مبگمة ئةث ئ.جيهانييةكان بدةن

يي و ئةوروپا . كةوينژوور وةوةو لةو دةروازةيةبكةين  پث نةوة دةستآل لةو وردةواثدةب
زيكن، ثةوة نض و ناوةوةي مرؤصةي، كة لة ناخي كؤمةگةالن لةو شتپتركي ديكةش، صخة
جاران ا، زؤردةژيليا كان، لة ئيتا1980ين آلكي كةركووكي، كة ساث كورد.ةنگدةثت

شيت وا دةردةكةن،  وكراوة وآلية ئةم حيزبة كوردييانة، كة بةيان و بچيوت، ئةمة گدةي
گرت  "قةرةهةجنري" لة زمان كوشت و دوو سةربا"بامنةقان" سةربازمان لة چواردةنووسن 

 چي لة بامنةقان و ،وثران كرد، ئيتايل يا ئةوروپايي" بازيان"ذةبييةيةكمان لة و 
ك بؤ مةسيت ثسات" لةو بةينةدا فيلمي !اتگدةثكوشنت و ئةمانة تسةربازةهةجنري و قةر
شي ذقوبادي نةهاتووة شؤ. م ديت"بةمهةن قوبادي"كةوتوو صي هونةركاري هة"ةكانپئةس
شكةوتوو و پثكي ثخ مةمحوود، بكاتة فيلم، ئةوة هةم تةكنيكثان، بارزاين يا شپريخي ثش

 ،ئاواييةكيرةث و كوگچكةكي ثةلگ ئةو هاتووة بابةتكة،گةرةكي يةكجار زؤري ثپووصهةم 
هؤي   بة؛دةجوان توانيويةيتثووة و زيرةكانة و زهةصبژاردئةو كوردستانةي 

بةيت گ ئةوانةوة، نة...و ين و ياسني و ئامينةذؤژسترةمةستةكان و مةهدي و ئةيووب و ثه
 بة  وووذ  خباتة،كي كوردصزؤرينةكةي خة  بةشة،ژياينسةختيي داماوي و ي و صؤصو ك
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كاوييةكةي سنوورة نةبينراوةكةش، ذدلةةوندةكة و تگةي گندنث و خوچياخچسدار و قاپا
 باسي ،يةك وشةيش  بة، ئةوةيثشان بدات، بپثتةواوي بةدبةختيية سياسييةكة، 

 ،شانداينپث لةو جؤرة و ذةسةينواية هونةري مپث من .سياسةت بكات
كي ثووخاوذسووتاو و سووتاو، خانووةگ جةركيثژنةپري، صةيةكي منداصوويژةكصؤكز
 ،ينثو كادثواين نيوةشةوي نژلةش برينداري زينداين،   و هةمووالوازي الوثكك، ثوندگ

ؤك، فيلم، چري، ذؤمان، شيعر لة ... كوردةواري وذةسةينكي ثونديي، ئاوازگداري صدوو د
ك بة ص خةكي فشةي سياسةت وثنآلندةي ساثكدا، هةزار هثرتثشانؤ، تابلؤ، كؤنس

   .نةرترنثةيگپةيامةر و گ سةوز نةكةر، كاريهيچقوذات و كوشتدان و قسةي زيل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ؤزةكاين مامتاتيك و صئااوةذؤگو  فةلسةفة، وةك هةندةسةي نائيكليدي: كاكةوةيس  

 بؤتة ، كوردالي كةچيفيزي دةستةيةكي كةمي ميللةتانة،  فيزياي ناوكي، بابةيت بة ناز و
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! ك شاردا هةزاران فةيلةسووف و تاليب فةلسةفةمان هةنةي جةماوةري و لةيكثبابةت
  ؟يةئةمة دياردةيةكي ئاسايية يا تةماويكردين بارودؤخة سياسييةكة

 و ريكييةكانگ لة   و نكي فةلسةفةيةالخؤي  ية، كة بؤئةوروپالةم : ئةجمةد شاكةيل
، "كانت"  تا دةگاتة،ةوة"تسؤكرا"، "توونالئةف"، "ئةريستؤ"وةك  ،فةيلةسووفاينةصكة
 دةياين ديكة، لة خاكيدا ... و"ماركس"، "صگهي"، "نهاوةرپثشؤ"، "ةچچني"، "ديكارت"

ةياندووة، وةها گاذايةيت ضجيهان و مرؤ  بة،ي خؤيانپةياموون و يةيگپث بوون و پةيدا
كي جةماوةري نيية، كة ث فةلسةفة، بابةت.تث وةك ئةوةي كوردستان، وةدي ناكر،ثككار
كة تا صت، بةثكردنةوة هةبپةيداي سياسي و نانذةوشانة و ذؤژ ژياينوةندي بة پث

ةرة، كة دةتوانن بة سةعاتان، بة ديار گ مسؤژيانكار و ثكي بثكانص هي خة،ةكذادةي
كة، كة دةتوانن ثكانصهي خة. ي ورد بنةوةثلذامبثنن و  دانيشن و ،نةوةالكؤچكي بثشت
كة، كة دةتوانن ثكانص هي خة.اناندا بةسةر بةرنبخثبةش و زياتري كاتيان، لة كتدوو

لكةية يا ثتةقة لةسةر ئةوة بكةن، كة ئايا مريشك لة هان دانيشن و دةمةذؤژشةوان و 
شكي ث م،كةثكانصةيةنن؟ هي خةگدةچ  ... وژيان مردن، ، بوون، خوا.مريشك لكة لةثه

 يمرؤض الي بةك تةرخان كةن، كة ثةلگك و شتثةلگنن و برييان بؤ باسذثخؤيان جبة
، ئةوروپا لة ،ئةم جؤرة باسانة. كة كاتكؤشتنيشةصويست نيية، بةپثئاساييةوة، نةك هةر 

 دوو هةزار كةسدا،  يةكصةگكي مةزندا و لةصثو هؤثن ة، جادة، قاوةخانة، يا لةگكار وثلة ن
ةر ةر هگو بازنةيةكي دة دوازدة، ئةث لةنئةوروپاجاران بابةيت فةلسةفةيي، لة زؤر. نثناكر
د، ثرة لة سوثل. تثتة بةر باس و قسةي لةسةر دةكرثكدا، دةخرث، بيست كةسثزؤر ب

 ،"Filosofiska Rummet=ي فةلسةفة ژوور"وي ثاديؤييان هةية، بةنذكي ثپرؤگرام
نة ثزانانة، دةخرثوةيةكي زؤر جوان و لثيي زؤر ناياب و بةشةةيل فةلسةفگدا بابةتثلةو

ي، حةسريةكة، يا پس، ئةسحابةصآلخةثكي شص هةموو خة،م ئةوةيآلبة. بةرباس
و " فؤكؤ"و " لگيه"و " رنيزمثمؤد پؤست"و " ةچچني"باسي و كةيتةوة ذفرؤش، خةصتؤ
 ذ و تةواوي تيؤرييةكاين ئةوان و لةمة،يان بؤ بكةيت" ةي مةدةينصگكؤمة"و " اك دريداژ"

 ةي كورددا، صگ كؤمةبامتان، بةسةر وققة وهر و تيلليمياستة و مذ و بة،تنيثئةوانيشةوة
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ي ذؤشنبري"تةنيا ، ةثككار كةيت، ئةمةيان انراو، لةبةريوكي دوثپؤشاكوي و لةفةن پثانيب
يز دياردةيةكي ئاسايي نيية، جا گ ئةمة هةربةخوداي،نا.  و بةستثي دةكرپث" كورد

اري تايبةت بة فةلسةفةش لة ضؤگ. نصث بالن بصث دةچ ،ئيدي ئةو فةيلةسووفانة بؤ خؤيان
ن و چاندا ناالي ك بةص هةموو خة،ةر هةشنبگواية هةر نيية و ئةمپث، وپائةور

كةكة، صكي خةصثكة ئةوة سةرتةص كاري ئةوان نيية، بةچونكةننةوة، ثناياخنو
اري ضؤگ ،ديثكي سوثكچة خؤ بةو بابةتانةوة خةريك كةن، ذةنگ ،،ثكراژدةستةب

سةد دةدةن، بة چوارةد و سثكاين خؤ لة سةلپةووذ و تچثد دةردةث كة لة سو،"ةهةندذ"
 چية و باسي چيزلة  بةثئةم كت": تثپرست و دةثكةيةوة دةبينذثة كوردة هاوذدةست كو
 چبة ": صثة دةكچ ."ي هزرييةةيي فةلسةفذثكاضؤگئةوة  " :صثةش دةذ كو".دةكات؟

اري وا زيل تايبةيت ضؤگكورد ا " :صثدة ةكچ ."بة كورديية" :صثة دةذ كو"كة؟ثزمان
 كة ،دةي باشة، ئيتر ئةوة بؤ" :صثة دةيژ ك."صثبة ":صثة دةذ كو."ي هةية؟ةيفةلسةف

 ".!ادةكةنذهةدةدةنة خوارةوة، وةها بة دوويدا ثؤكةكان نانتان بؤ فرذتةر و فپليكؤثه
 دةم لة شيت مة ئةوةية،ثيت ئآلزاين وذؤشنبريبةكاين خؤصمةزين خةكي هةرةثدةرد

 ."يتثرتن، نيشانةي نةهاويشتنصگبةردي زل هة" :وتويةيتگكورد زوو . يةكجار زل دةكوتن
، "ماركس"دراو، لة بارةي گثذوتاري وةرگندوو، يةك دوو ثكي خوث كةس،يت خؤمانآللة و

تةوة، يةك حةفتة ثنثكي ديكةي لةو بابةتانة، دةخوثحال، يا هةر زبة"سارتر"، "فؤكؤ"
 نةك  وتثرگئةوان دةي ئةوان و نووسينةكاين ذثباز لةسةر بريي ئةوان، ذدواي ئةوة، كؤ

 ندوويةتييةوة، باس دةكات و دةمةتةقةي لةثوتارةي، كة خوگؤكي ئةو ذ ناوةثهةر تةن
 يبةرسضيشيان، شيدةكاتةوة و فة و بريي فةلسةپةناوپثچكة تةواوي صسةر دةكات، بة

رفيت گ. ماين ئامادةبووان و بينةران و بيسةرانيش دةداتةوةذويار و سةرسوپرسهةموو 
 يةم ئةوةية، كة لةثكة زؤرينةي جيهاين سصزاناين، نةك هةر كورد، بةريخؤبةذؤشةنب
اواييانةوة، ذؤژكي ثشكثاواييانة و بة مذؤژي پثوةر اواوة و بةذؤژيياين گديدي فةرهةن

. ننةوة و دةبيننث دةخو،يةمثكي، كورد و جيهاين سثشت شتگ و بري و گاك و فةرهةنضج
. كي خؤيانةوة دوورنصخة  خؤيان نامؤن و لةكاينةصگةكي زؤر بة كؤمةذادةيئةوان تا 
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 گوتنةوةيةكي بابةتگةلثكن،كةكؤپثيةك و وةكانيان، كوردةكان، زؤرجاران خوثندنة
، "سةعيدئثدوارد  "،"ئةدؤنيس" ،"شايةگانيووشي دار"عةرةب،ذةوشةنبرياين فارس يا 

سادق "، "نةووال ئةسسةعداوي"، "ئةملةرنيسي فاتيمة"،"د ئةجلابرييموحةممةد عاب"
راين و ثاكي ئض ئةوةي ناوي ج،باس و ئةمان خستوويانةتة بةر... و"جةالل ئةلعةزم
 كورد ژيني كورد و پياو كورد و يمرؤضاكي كوردي و ضن و جبةةدال ي ثعةرةبيية، ل

 وةك ،راينگةزاذةيل گنن و بة وشةثة و بةو جؤرة دةيكوردثگدةخةنة ج ،شيت ديكةيو
 ،"شةفافييةت" ،"زةمةن" ،"صمةحا"يةكي ديكةي، وةك ة وشةصو كؤمة" شوناس"و " خود"
 ... و"وروحوز "،"حةقيقةت" ،"مةنفا "،"جةسةد"، "ئولفةت" ،"ئةزةلييةت "،"ئةبةدييةت"

  دةكةنةوة و لةذةش پثباين ثار و كتضؤگنامة و ذؤژ يلپةووذ دةكةن و ئيدي تژي
ك جاران ئةم ةلةگ .ئاخنن كوردي دةالواينشكي ثميشةوة، دةاديؤذ زيؤن وضتةلة
ةوة كوردستان، وةك نةريت، لةسةر خواين دةچننشينانة، كة ئةوروپاةنبرية ذةوش
 ،ةوةسذنن و دةيانصث دةپثيان  قسة بؤ خؤيشيان،كة زؤرجاران، ثتداراين ئةوآلدةسة

تدار و آل و دةسةبةرپرسكاين ئةوانيشدا دادةبةزن و ميواين لةثدةخؤن و لة هوت
ي ثكراضؤگنامةيةك، ذؤژك، ثزيؤنضك، تةلةثباژثذةموو  دةبن و لة هث ئةوگثذاينكار

شاين كورد بدةن، كة لة پث دةنووسن و بؤوةي ئةوة ؤ دةكةن وگفتوگ و ذتدا، كؤآلدةسة
  ،"رنةتةثمؤد"  ،"فؤبيا"  ك وشةي زيل وةك،ثپةصتؤ وة هاتوونةوة، بةئةوروپا

  ،"كييرمؤنيتثه"    ،"زؤتيكثگئ"  ،"ضؤزةتيپ"
ننةوة، وةك ثازذو باسةكانيان دة وان، قسة  ديكةي مينا دةياين...و "شنزةييةلؤباليزگ"
 بؤ ،كيانؤنانيان بؤ برسي و لةيستوةپاران و هةژارر و بةرةكةتيان، بؤ ث و خذي فةصثب

 بؤ ،ينذثلكةي زثي هصثوةك ب. تةوةثاين كوردستان بردبژن بؤ ،ن و ئازادييانآلمندا
 منةت و ناز بةسةر .تدا دةكةنآلكي وصكي كورد بكةن، منةت و نازيش بةسةر خةصخة

ةكانيان دةبن و ذؤ كة ئامادةي ك،دؤستانةيشدا دةكةنگ ئةو نووسةر و فةرهةن،تةنانةت
ياندا صما  لة،كي باشثخؤراكةمةژمةن گ بةدة،نيام لةوةيصرن، كة دگدة ثيان لثوگ

 يا ،ةكانيانصكي جوان بؤ منداثدا نيية، لةيستؤكصةي ئةوةيان لة باخةپارت و ثدةخور
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كي كورد، وةك ئةوة ص ئةو جؤرة باسانة بؤ خة،موايةپثمن . نذةكانيان بكژنديارييةك بؤ 
 پةجناش پثك ناخؤيت؟ ث بؤ كثوترگت، بثواية، بة برسييةك، كة ناين دةست ناكةو

 و لة ،ةرميان بووگةري ضةورةي دةگ كة ئةودةم ئاواييةكي ،"كةالر"ك، لةصثسا
 كردي بة ،ةتكردين كةركووكپ لةتو بةعس، بؤحوكوومةيت ،يشةوة1974
دار و زانا بوو و ذثزكي ثپياو . بوووندگ يمةال هةبوو، "يند موحيةدمةال مامؤستا"قةزا،
 زيكي لةثةيت و نيمةالي ئاييين و پاية مامؤستا بةهؤي .رتگدة لث  ذثز ،كةكة زؤريانصخة

و خؤشي  بوو پذ، هةميشة خواين نجافةكان بووزادةگتةوة، كة ئةودةم بةآلدةسة
 پاشت، ثيا دةبةنةيةك نان دةخوات و خؤراكةكة برجني تثگي لة ججارثك .وزةراندگدة

ترين و نةدارترين هةژار ك بوو لةث كة يةك،تث دةب" مستةفا تؤراخؤصخا"ئةوة تووشي 
تؤ ! مسةفا: "تصث دة" مستةفا تؤراخؤصخا" بة "يندموحيةدمةال مامؤستا ". ثكي دصخة

؟ چيمامؤستا موسيبةيت : "صثؤ مستةفا تؤراخيش دةصة؟ خامووسيبةيت وات ديو
ش پثكي كورد، ص خة.!"برنج بة تةنيا خبؤيت: " صثنيش دةدموحيةد مةالمامؤستا 

 ، خانوويان وپؤشاكة، كار، گندنثفةلسةفة و مةلسةفة، نان، ئاو، دةرمان، جادة، خو
يان "رنيزمثدري مؤپ"، "رنيزمثمؤد" و "رنيزمث مؤدپؤست"ش پث ،كي كوردص خة.گةرةكة
، نةك ثيان دةوژيانويستيية سةرةتاييةكاين پثة و بنةما و گ بن،كي كوردصخة. ثدةو

 پؤست" دةم لة ،ييةكئةوروپا كة .اتذنة و قوآلبةري دةمبةتاثقسةي زل و فشةي ب
رؤكي ي، دثژةنكي ديكة دةث"يزمئ"اوايي و ذؤژ و فةلسةفةيةكي ذثبازيا هةر " رنيزمثمؤد
دةكةي، هةر هةموو، ثةكاين زضي، خاكةكةي و مرؤكةةگ، فةرهةناكةكةي، زمانةكةيضج
شتا ثكورد، كة ه. كة لة هزر و جيهانبينيانثياون و بةشژيدا صةگيون و لةذةثپيدا تپث
ات؟ تؤ گدةثي تثةكةي و كوا ل"پؤست" داوة لة چي ،وةيي بة خؤيةوة نةبين"رنيزمثمؤد"

ك بكةيت، كة لة هةر ث بؤ ميللةت"ةي مةدةينصگةكؤم" و "رنيزمث مؤدپؤست"وةرة باسي 
، "حاشا لة تؤ" ،" معينالب=  ماناالبي: "صث يةك دوو جار ب،تنداضستةي ئاخاذ چوار ثس
مةعزةرةت "، "مةعزةرةمت هةية"، "شةرعدا شةرمي نيية لة"، "وةثحاشا لة ئ"

 ...و"تؤيش وةك برامي"، "تثبة دايكم ب"، "تثبة خوشكم ب"، "ذووتدوور لة"،"دةخوازم
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ن و ث وةك يةك تةماشا نةكر، لةبةرانبةر قانووندا،تيياينآلشتا هاووث كة ه،كثللةتمي
،  و ئةوان تاوانبار بنك بنث يةكةمي تاوانةيناليةر گ ئة،ةدارةكةيپارتدار و آلدةسة

 لةو تاوانةدا،  و بثتاوان بن دووةميش بنةيناليةر گكةي، ئة و التةةصةذووتت و آلدةسةثب
 عليإبن عمي و  إبن عمي وأنا عليوأخي أنا :"ب دةصثنعةرة .نثتاوانبار بكر

لة وآليت . من و براكةم دژي پسمامةكةم و من و پسمامةكةم دژي دوژمن: واتة، "العدو
 و گرثدراويي پثوةند  ميكانيزمي جووآلنةوة و هةلسوكةوت و ذةوتاري خةصكةكة و،ئثمة

دامةزراوة ...و هزري خثص و قانووين خثص  و، لة سةر بنةماي خوثن و خزمايةيتتاكةكان
ئةوةي  . لةگةص چةمكي كؤمةصگةي مةدةنيدا يةكناگرنةوة، خوثي چثشتيشةو هةرگيز ب

پثشان دةدرثت و دةخرثتة ذوو، تةنث پينةكردنثكي لثنةزانانة و سةقةتكردين چةمكي 
كاري باش، پلةي باش، پايةي بصند، . دةستةواژة هاوچةرخةكانةكؤمةصگةي مةدةين و 

پرس و خةصكي نثزيكي دةسةآلتدار، وةريدةگرن، با ئةوةيشي، كة مالنثي خزمي بةر
لة ميللةتثك، كة .  بثتيشدةكات، سةنگي خؤي توانا و لثزان و شارةزا و خودان ئةزموون

هثصي  يةك شةقامي نةبثت،تاكة هيچ يةكثك لة شارةكانيدا، لة تةواوي وآلتةكةيدا، 
ثرةكاين لة پةجنةرةي ئؤتؤمبيلةكانيانةوة پةذينةوةي پيادةذثي بة سةرةوة بثت و شؤف
، !ؤنةذكوثراييتانة بؤ بة سةر جادةكةدا د: سةر دةركةنة دةرةوة و بة پيادةذؤكان بصثن

 و بچووكترين گريوگرفيت هاتوچؤي ئؤتؤمبيل لة !بيل النادةنميا بؤ خؤتان لة ئؤتؤ
ي وا، چ وآلتةكةيدا چارةسةر نةكرابثت، باسكردين  پؤست مؤدثرنيزم بؤ يةكثك

شتا لةبري ث كة ه،كثميللةت!  و بؤ باسي لثوة بكرثتبةرهةمثكي دةبثت و چ دةگةيةثت
ي شةرم و پثو " كراسصئاوة "صث بژني پثو بةدةر" زةكةر "ثثژب" ر، كريثك"وشةي 
 دواي شؤردين لةسةر وة،وةايپي پث لة تةنيشت دةرژني پثت، كة دةرثن بچووحةيا
 :اين، واتةكچان و ژنك لة ث يةكهيچ كة ،كثميللةت! خاتصردنةوة هةكشك بؤ و،تةناف

ت و ميزي ثاو بگةر تةنگك برادةردا، ئةصثزان، كؤمةث، خصة، ماگ، كارپؤلو ثينةي، لة نثم
ة كچ  بؤخؤم سةدان جارم لة،ئةز! ث دةميزم، يا زؤرم ميز ددةچم صث بثت، نةتوانثب
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 ، نةك هةر ئةوة. دةميزممدةچاوم و گوتوويةيت زؤر تةنگةفتووة، ژندي هاوكارمةوة ثسو
ة سةرةتا ذةنگ .!وتوويةيت، وا كردم بة خؤمداگكة دةسيت خستووةتة سةر كوزي و صبة
ةكةي گكة لة فةرهةنث بةشة ئةو،زانيومةم و ذاهاتووي ث دواتر لثت، لثمةوة سةير بووبالبة

 ماوةي شةش، 1985 و 1984ي صسا.  ئاو دةخؤمةوةصث ب،و بؤ ئةو وةك ئةوة واية
ين و ذيابگري من كا. مدا كارم دةكردصكي ستؤكهؤثستانذؤگو ثن  لة،انگمانحةفت 

 لة جوانترين و وروپاگؤذستاين ئة. بوو دانان و ئةو جؤرة شتانةصوگكردن و پةرچدار
 ذثكوپثكتر و  وخؤمان، جوانتر و تايبةتييةكاين ، باخچة گشيتذازاوةترين و خاوثنترين

ي ذثك ديواپةنا لة ،مداكثكار هاوچةند صةگوو، لةامنان بچ كايت و،ؤيةكيذنيوة. خؤشترن
شا و خؤمان لةبةر خؤرةكة ثةرةمان دةكگين و جووونيشتبوذي كارةكةمدا، ثج
 كي كةنةدا بوو، بةصبوو و خة" دان"وي ثك لة هاوكارةكامنان، كة نث يةك.خستبووصهة
 مةزن شثخي شاعريان، شثخ ذةزاياو دووركةوتةوة و گؤيشت و يةك دوو هةنذماندا ال

 .بةربووةوة ثوةهات و بايةكي لثزرمةيةكي ل، .."هةر لة ناكاو زرمةيةك هات:"گوتةين
ريا و دام لة تريقةي گنةپث من خؤم .و دووي ديكةيشي وةدوودا هاتندي كي ثر يةكثنةخ
 ،"ماتس. "تث يةك كةسي ديكة ناكةن،من زياتر  لة،كي تةماشا دةكةمثكات. كةننيپث
ئةوة بة ":ويتگدا دةكرد، ث من كارم ت،ي ئةو دةستةية بوورسبةرپدي بوو، ثكي سوذثكو
ئةوة ! يةچيجا ئةوة كةنيين بؤ: "ويتگ."ي ئةو كابرايةذبة ت":ومتگمنيش ." دةكةين؟چ

م هيچرمت و گخؤم شةرم داي اسيت من بؤذ ئيدي، بة."مةسةلةيةكي سروشيت و كةسةكيية
شانةوة، ثبوو، بةدةم فيكةكث لثوگ كة قاقاكاين مين ،، كابراي تذكةنيش"دان. "وتگنة

رد مةي كوثئ. ي ديهيچدامةوة و ثكي لذث ئاو،زةوةثتةئامصاگبةبزة و خةندةيةكي 
ش گچكةة چةند ، لة كةنيشك و خوشكاين خؤيشمان،اوبوونگكردن و تةنباسكردين ميز

ن و چووووذتكان و ئاو حةيا،مانةوةالبةربوونةوةش بةث ناكةين و مةسةلةي بالصوبن، قةبو
انكردن، وةك گكي يستالان و ژني پثي و دةرنوثژثؤي بذةپ ،يةئةوروپالةم . ةشةرم
 زؤر ئاسايي داوايان دةكةن و ،انيشكچن و ثكاندا دةفرؤشرةگ لة فرؤش،ةمصشت و قةثبن

واية وةها مپثمن ! ك هةيةثمةدا وةها شتثكوردستانةكةي ئ  كوا لةث، لنذدةيانك
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كي ثةلگانكاريذؤگتن و ژؤندا، ئةجنامي فرااييئةوروپاو ثك و ئاساييبوونيان لة نثةلگشت
ان يييشئةوروپا يمرؤضني، كة ئاوةز و جيهانبيين گاكي و فةرهةنضئابووري، هزري، ج

 يي،صكشتوكانيوة ةوةندي،ذنيوة ةيةكيصگناتوانيت كؤمة، تؤ .اوةذؤگدا صةگلة
ةر كثكسةرتاتوازي، تازةژرؤبارةكةچي، وندوثي، كةخموگفةرهةنثصيي، خگدةرةبةنيوة
 ،ي سةرمايةداريدائةوروپا صةگ، لةنيوةچصهةموو شت نيوة زؤر شت و انيدا و گ بازرصةگلة

 بكةيت و پثن و دةيكةن، كؤصثدةي،)ئةوروپاييان(ئةوان هةرچيبةراورد بكةيت و 
يي مرتن و دةميزگوةة دةستبةكوز. خؤمانذت و كوردستانةكةي لةمةآل خؤرهة،بيبةيتةوة

يي گفةرهةن-اضانيي جذؤگي كةنةدايي، كة بةرهةمي "ندا"داينثلذدييةك و تثسوةكيژ
اكي ضو جث لة ن،م و نةبوونيشيانث دانان،شكةوتنپث، بة خراپاك بن يا چيني، ئيدي ئةوروپا
كي زؤري ثمة نامؤن، بةشثة ئةوانة بة ئچةند ،م و دةشزامنث بة دواكةوتن دانان،تداآلهةذؤژ

 .مة نامؤنث بة ئ،وةيةثش، بةو ش"ينةي مةدةصگكؤمة" و "رنيزمث مؤدپؤست"بابةتةكاين 
، "قورئان"شتر، پث، ئةوا تثنثقورتصباسانة هة ةر خؤ لةوگي فارس و عةرةب، ئةذووناكبري

، "جالحةل"، "ئينب روشد"، "ووميذ"، "عةتتار"، "فريدووسي"، "نةهجولبةالغة"
س هرو ندووةتةوة ث ئةوانةي خو... و"ئةلكيندي"، "ئيبنوهلةيسةم"، "ئينبولعةرةيب"

اوازةدةي ذؤژي ذووناكبري.  كردوةپةيدادا ئةوروپا لةوانةي ،دواتريش شارةزايي و كردووة
 لة ،تةكةي خؤيآلةل و وگتةوة و ذث شيت كورد هةية دةيسهةرچيت ثكورد، كة د

ييةكاين ةة فةلسةفذثباز ثت و تةنذثت، دادةبآلهةذؤژكة و ناوچةي مثژوو و گفةرهةن
 ئاوةزي ،كة دوورخستنةوةيصت، بةثي ئاسايي بثككارمة نيية ئةوامپثت، ث دةبينئةوروپا
دؤزينةوة و ة و خؤسياسييةك لة ديتين دةردةكان و بارة، كوردةالواين
ةرؤشي فةلسةفة و پندة ثاوازدةي كورد، كة هذؤژي ذووناكبري. اوةستانذخؤيپثلةسةر

ؤن، پاژ، چنيتة ذثي ئةوة بنو%)1(سةد ، يةك لةئةوروپاتة ذثهزرة، ئةوةندةي دةنو
ا، گن، يؤثسايةيت، تاويزم، زؤران، عةرةب، كورد خؤي، كؤنفؤشيثت، هيندوستان، ئثبيت
 ،زديايةيتثن و ئا، سؤفيايةيت، يارسئيسالمزم، مةزدايةيت، يدايةيت، هيندؤوبو
وونتر ذ و ژيانتة ثؤذن و باشتر دةتثةبدواية سوودبينتر مپثات، گبث تانيثتةوة و لثنثخبو
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ي ذووناكبري .ئةوروپاوة زلةكاين ثاترن، تا ننباسانة ئاشيشي بةو ذؤحت و ثدةبين
 ،اتگبث، باش لةوة تثصدة) طيب تيزيني ( وةك تةيب تيزيينثاوازدةي كورد، دةبذؤژ
ة، هةر بةو ژةوة و جوانيكوذسن و هونةرپثتةضن سةرمايةداري دياردةيةكي مرؤچؤ"كة 

 ،كي ئةدةيب و هونةريداثةوتذة و گرثة فص عةباي كؤمةژثررنيزم، كة لة ثجؤرةيش مؤد
 ،"ويريةصالت "،"الرمزية "،"المستقبلية "،"يبيةالتكبع "،"التعبيرية "،"باعيةطناٍال" وةك

كي ث هةموو شت،ووخاندينذ بوو بة هؤي ،داصدا سةري هة "السريالية"و " الدادائية"
 و سةرباري ذؤمانسيايةتيية باوةكاين سةردةمي ئةدةيب ضشت بةها مرؤگايةيت و ضمرؤ

 دژيتة ث دةب،رنيزمثدي برد و بةوةش مؤدثئومثي و بيآل هونةري بةرةو بةرة،ئةوةش
  ".رنةوةگ سةرمايةداريدا يةك دةصةگي و لةؤخ

 2001وزي وممم، تةصستؤكهؤ                                                    

  
  


