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ةنگة خوثنةراين بريمةند لة برييان بث، كة جارثك لة نووسراوةيةك دا، باسي ئةمةم پثشكةش 

، كة زور لة خؤشةويستاين خوثنةر، بة تاصووكةوة بةرةو پريي }سنوورةكان بؤ الر و گثذن ؟{بو كرد
ئةو باسة هاتن و زوربةيان فةرموبوويان، خؤيان چةندين ساصة، زؤر شةو لة نثو جثگةدا، وةك 

ةروازةي ناسراوثكي نةناسراو، بة دستةمالن كردين ئةومةبةسته ، كارواين بث خةوي شةويان گةياندوةتة د
 . رووين بةياين

لةو نووسراويةدا نووسيبووشم، كة هؤي الر و وثر و فيچةصفاچ بووين سنوورة نثو دةوصةتية ساختةگيةكان، 
ئةوةية كة كةميان لة روي ئاوةز، راساتةقينة و دادگةريةوة، دروست بوون و وةك كايةي پاصةپةستثي  

ناوة، تا لة جثگةيةكي نا شةرعيدا، زؤر دارةكة، بث منداصان، ئةم پاصي لةوةوة ناوة و ئةو پاصي لةمةوة 
بؤ خةصةتاندين بةشخوراواة كانيش، پثشيان . زؤرةكةي وثستاندوة و ناويان ناوة سنووري نثو نةتةويي

فةرمووشيانة، كة هةركةسثك مورحمةممةدي شةريف، بة سرتةش بصث ئةم . وتوه سنووري پريؤزي وصات
 بن سةري خؤيداية و دةبث بة تيغةصةيةكي كول، بة سووچي جيايي ويست،   خةتة بؤ الرة، ديارة خةيت الر لة 

نةيار و ئةم چةشنه سووچة ناسووچانه ، بة پثي ياساي پريؤزي ئةو وصاتة، كة هةرخودي ئةو خةتكثشةرة 
الرانة نووسيويانن، سةري بزؤزي ئةو نةيارة خةتابارة، وةك هةزاران هةزار كةسي پثشو، لة لةشي جوث 

  .بكةنةوة
 با ئةمةش بصثم، كة لة تةواوي جيهاندا، بة دةگمةن سنوورثكي نثو نةتةويي راستةو خؤ، رثك و پثك و   

و زاكووين سروشت بكاصثتةوة و زماين خةتكثش ) هةندةسة(دروست دةبينن، كة لةگةص ياساي زةوي پثوي 
دةموشك و بيابانثكي بزانث، مةگةر هثصي سنووري نيواين وصايت ميسر و لييب، كة چون خاكةكةي قاقذ، 

چؤص و هؤص و كاكي بةكاكية، كةس پاصة پةستث و سيمذسيمذي لةسةر نةكردوة و داويانةتة دةسيت ئاوةزي 
 . خةتكيشي بثزمان، ئةويش راست و دروست كثشاويةيت

 جا چون گةيل كورد، گةلثكي حةيابةخؤ و ساكارة و هةميشة لة جيهاندا، ملهوذةكان بةشي مرؤض و گةيل 
خؤ و ساكار دةكةن بة وشتر، لةو پاصة پةستثيةشدا بةشداري نةكردوة، سةري بث كصاو ماوةتةوة و  حةيابة

ميواين زثدي خؤيي، گةيل بث ماص وحاص ودياسپؤذاي جيهاين، عةشايري نةترسي : بوةتة ئةم شتانة 
 پاريزةري رؤژاوي ئثران، تركي عةنةدؤصي كثويله، شةعيب شيمايل عيذاقي حوذ، ئةبناي بةعسي 

 !!!. سوسياليسيت سورياي شةقيق و داشناكي رثپوبليكاكان 
جا بثجگة لة بةرژةوةندي و بارودؤخي چةوت و الري سنوورة ساختةگةية نثونةتةوييةكان، زوربةي شةش  

ي جيهانيش، هةر بة چةشنثكي چةفت و چيص پثكهاتوون و زوربةيان، هثندة سةيرن، هةر له } قاذذة{ قوذنة
 . دةچن}  پصنگ -گا-وشتر{ وشةي تثكةصي 

بؤ وثنة، باسي قوذنةي ئاسيا دةكةم، كه ماصي بث سةرو شوثين پةجنا ميليؤن كوردي، وةك سث گؤشةي 
 . بثذموودا هةص لوشيوة و بة قةويل هؤنةر، وةكو حووت، قويت داوة
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كةس تا ئثستا بؤي ساغ نةبوةتةوة، كة بؤ وثنة وصايت عةرةبستاين سعوودي، كامة هاوقوذنةييي و 
لثرةدا . ثچوونثكي سةرةكي لةگةص وصايت ژاپؤندا هةيه، كة هةردووكيان بة وصايت قوذنةي ئاسيا دادةنثن ؟و

 :بذثك لة تؤفريه زةبةالحة كاين ئةم دو وصاتة لةيةك نةچوة، وةبري دةخةوة 
عةرةبستان هثندة بث ئاو، وشك و قاقذة، كة دةمثكة خةصكةكةي گورگة خةو بة ئاوي شريين و  •

ة قةراغي جؤگةي زةنوثرةوة دةبينن، كةچي ژاپؤن وصاتيكي ئةوةندة بارانگرو شينة، كة   سارد و ب
 . رةنگي كةسكي سروشيت ئةوث، سةوزثكي تاقانة، تايبةت و بث لفة

لة عةرةبستان، لة زؤر رؤژي ساصدا، شةپؤيل سةبوون، كةشيت لةشي ژينةوةر لة نثو زةرياي    •
 . ر كةش و هةوا فثنك يا سارد و شةختاويةعارةق دا غةرق دةكا، كةچي لة ژاپؤن زؤرت

خةصكي عةرةبستان زؤربةيان موسوصماين خانة خوثن ، كةچي لة ژاپؤن گشت بودهايي،   •
 . كة ئةگةر موسوصمانيشي لث بث، لة كةمايةتيةكي تةواو دان: بةذاهامايي و شيت ديكةن 

صات و بةرايت  خزمةتكاري بث خة!  لة عةرةبستان، نازناوي پادشاي هةژاري دةستكورت  •
كةچي لة ژاپؤن، بة پادشا دةصثن ئيمپةذاتوور هيذؤ هيتؤ و بة كوثرة خزمي !  حةرةمةثين شةريفةينة 

 . خوشكة هةتاويشي دادةنثن
زماين خةصكي عةرةبستان لة روانگةي فؤنثتيكةوة، هثندة زبر و وشكة، كة كايت دةربذيين پيتگةيل    •

ي تورت ، بة بث داناين پووشوي كانياو لة نثوانياندا، لة ، دةصثي بة ئةستثي پؤصا) ح{ و } ع { رةقي 
گةيل زماين ژاپؤين، لة كايت دةربذيندا،    } هيجا { كةچي بةش . بةردة چةمخاخي لوذستان دةدةي

كة دةصثي بة دةسرةدةسيت هاورثشم، بة رةويت تاجرانة، لؤكةي  . دةنگيان هثندة نةرم و نيانة
 . هةالجيكراوي وةصاشم، دةتةكةثين

قيسمةت و نةسيب ” ثخ عةبدولقةفتاين وشترةواين عةرةب، بة پثي هةصكةوت و بة قةويل خؤيانش •
، لة قةراغ ئؤقيانووسي نةويت بةالش لة دايك بوة و بيالمانث، دولةروي ئثوة، هاوكات لةگةص ”

التيلي چاوةبذكثي رؤمانتيكدا، بة بؤذية و بةرميل، بة مفتة، هةر خةريكي سةرپةرةشيت كردين  
ثوگةي نةوت هةصگوثسنت و دؤصار وةرگرتنة، كةچي لة ژاپؤن، خات ئوشيين هةناسةساردي چاو پال

بادام، بؤ پةيدا كردين يةثنثكي بةسزماين ژاپؤين، چةشين گؤثي كةروثشك، دة جار دةسيت لة   
. ”سايووووووناذا ” ترسةولةرزثكي شةرمثونانةوة دةصث  سةرسنگي جووت دةكا و تازة بة چةشنة

 . }كوا كفتة بة مفتة؟{ : شيانة تازة وتو
لة خزمةت پارةي پارةداري تةوةزةل داية ، لة     } زةليل{  لة عةرةرةبستان، زانسيت زاناي مزرؤ  •

 . ژاپؤن زانيين زاناي تثكؤشةر بؤ خزمةت كردن بة ژياين بةختةوةرانةي تةواوي مرؤضة 
ؤن خودا لة هةمو زمانثك حاصي   لة عةرةبستان خودا گيان رةنگة هةر عةرةيب فوسحة بزانث، لة ژاپ  •

 . دةبث، تةنانةت لة زماين قاچاغ و بث دةوصةيت كوردي تركي كثويش
زؤربةي وصاتگةيل ديكةي قوذنةي ئاسيا و قوذنةكاين ديكةي جيهانيش، تؤفري و ناكؤكي يةكجار يةكجار 

ئايا ئاالسكا، {: دةپرسم زؤريان لة نثواندا هةية، كة بؤ نيشانداين ئةو گشتة تؤفرية، لة خؤثنةري وردةبري 
لة قوتيب باكوور، لة قوذنةي ئامريكا، چةندثك لةگةص وصايت شيلي دا، لة يةك دةچن و هاو دةرد و  

يا وصايت لييب لة باكووري ئافريقا، چةندثك لةگةص كؤماري ئافريقاي باشووري } هاوقوذنةي راستةقينةن ؟
 . خزمن، يا وصايت ئالباين لة ئوذوپا، لةگةص سوثد ؟
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 : قسة هةزارة و ثةكثكث بة كارة 
 ئايا كايت ئةوة نةهاتوة، كة هةم لة هثصي سنوورة ساختةگية نثو دةوصةتيةكان و هةم لة كةوشةين قوذنة  
نابارةكاندا، بة پثي راستةقينةگةيل ئةمذؤي جيهان، ئاصوگؤذثكي بنةذةيت ئةجنام بدرث و شتة راستةكان،  

 .  ؟لة جثگةي شتة هةصة و درؤكان دابنرثن
 ! كامة وصات و چ قوذنةيةك : دةنا 

پثويستة ئةمةش وةبريخبةمةوة، كة من وةك بريوذايةكي سةرةكي، رثز بؤ تةواوي نةتةوةگةصي  : دوانووس 
جا بةم پثثة، ئةم نووسراوةيةم بة ئامانج، دژ بة گةيل عةرةب، ژاپؤن يا    . جيهان و مافة رةواكانيان دادةنثم
ةصكة بؤ سةملاندين باسةكة، وةك بةصگةي منوونة، كةصكم لة چةند خاصي    هيچ كةسي ديكة نةنووسيوة، ب

 . تايبةيت نا گشيت وةرگرتوة
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