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 بةسةرهايت ئةم ديدارة

لثي دةگةذمث، . كة دمث باسي كثشةكاين باشووري كوردستان دةكةم، دةصثي پووشكةيةك كةوتؤتة چاومةوة
 بكا، لثي ناگةذمث و دةسكاري دةكةم، كارثكي هثند هةستيارة پثي حةوانةوةم لث هةصدةگرث و دوور نيية كوثريشم

خؤ ئةوانةي لةو بةشةي كوردستاندا پووشكة لة . ناوثرم، نةبا زةرةر بة نةتةوةكةم و وآلتةكةم بگا و دوايي پةشيمان مب
 هةر ئةوةية بة پرسوذا چارة!. ئةدي چارة؟. چاوان دةردثنن، بة بةر چاومانةوة هةزارانيان كوثر كردووة و باكيان نيية

دادگاي هةولثر، بةپثي ياساي بةعس، لة سةر ژهنثنان !. پاشا ذووتة: و بة وريايي خةريكي مب و وةك منداص بوثرم بصثم
بووم، حوكمةكة جثبةجث ) شاب في مقتبل العمر( ساص، لةبةر ئةوةي 52شةش مانگ حوكمي دام، بةآلم منثكي ئةوسا 

ئةمة سووكايةتيية و بة مرؤض دةكرث و مايف خؤمة الي پارثزةراين مايف مرؤض !. كاتدةي نةفامة قةيدي نا!. نةكرا
دوو مرؤضي بث هاوسةر، بةبث كثشة پثكهاتوون هاوسةر بن و خثزان پثك هبثنن، دادگا و قازي چ !. شكات بكةم

ستان، نةك كةس كةچي دادگاي هةولثر بؤ دزيين هةموو هةولثر و هةموو كورد. دةخلثكيان بة سةريانةوة هةية؟
دادگاي !. ئاخر دادگا پشيت بة ياساي بةعس بةستووة. حوكم نادا، بةصكو ئةوةي باسيشي بكا حوكمي دةدا

لثبگةذمث . ئةمةپووشكةيةكة و لة چاومداية و ئازارم دةدا!. حكوومةتةكةي سلثمانيش هةمان سةرچاوةي ياسايي هةية
ي ئثمةي  "دةبث"ي ئةوان "نابث. "لثي بدوثني، دةبث لثي بدوثنينا، ئةوةي نابث . چاكة يا بؤ چارةسةر باسي بكةم؟

 . دةرةوةي بازنةي ئةوانة
كة تؤ هايت تاآلنت كرد، شتث لة ناختدا تاآلن دةكرث و هةتا ماصي تاآلين نةدةيتةوة خاوةين، تاآلنكراوي ناخت 

ة خاوةين خؤي، دزراوةكةت كة دزييةكت كرد، شتثك لة ناختدا دةدزرث و هةتا دزراوةكة نةدةيتةو. نادرثتةوة
ئيدي دةتةوث جثي ئةو تاآلنكراو و دزراوةي ناخت پذ . كة خيانةتثكت كرد، ئاسوودةييت لة دةست دةچث. نادرثتةوة

ئيدي لةگةص . نة ناخت پذ دةبثتةوة، نة ئاسوودةيي دةبيين. بكةيتةوة و ئاسوودةيي بة دةست بثين، بث فايدةية
تر دةكةيت و دزيي تر دةكةيت و خيانةتيش وةك دةنكة تةزبثح بة دواي يةكدا دثن نائاسوودةييدا ذادثيت و تاآلين 

ئةوسا . و لة خةرماين مرؤضايةيت و ناخت تاآلن دةكرث و لثي دةدزرث تا هيچت نامثنث لثت تاآلن بكرث و لثت بدزرث
چ شتث ئؤف ناكةيت و وةك  دةبيتة بوونةوةرثكي نامرؤضي بث هةست يا سياسةمتةدارثكي لثهاتووي تةقصةباز كة بؤ هي

حةزكةي بةغدا . ئةژدةهاك بة خوثن و خيانةت و دزي و تاآلن بةردةوامي بة بووين خؤت و دةسةآليت خؤت دةدةيت
حةزكةيت پايتةخيت زؤرداريية بةرانبةر كورد، حةزيش كةيت . پايتةخيت تاوانة و حةزيشكةيت دايكي نيشتمانة

ئةم گؤذانة بة . ةكاين بةغدا بؤياغچي و حةماص و خزمةتكاري برايانيش بنگةورةترين شاري كوردانة، با هةموو كورد
ماوةيةكي زؤر و سةنگةرگؤذكثي زؤر و . ذؤژثك و دووان دروست نابث و بة دزيين دينارثك و دووان ناقةومث

ثكي چل ذةنگة لة ماوةي يةك سةدةدا هةر دةستةيةك مرؤضي وا لة كورددا يا لة هةر ميللةت. دةسبذيين زؤري دةوث
كة چةك لة بةغداوة دثنن و كؤي  . ية) زثذة(كة ئةي ذةقيب بة خةصك دةصثن، مةبةستيان : مليؤين تردا خبولقثن

كة دةصثن كورد ذزگار . دةكةنةوة تا شؤذشي پث بكةن، مةبةستيان ئةوةية لة ئةجنامدا تةسليمي بةغداي بكةنةوة
بژي برايةيت (كة دةشصثن . مةيت دةسةآليت داگريكةرةدةكةين مةبةستيان پاراستين يةكايةيت خاكي عرياق و خز

كة لة دژي بةغدا ذادةپةذن بؤ ئةوةيانة . دوور نيية مةبةستيان ذزگاركردين نثوان نيل و فورات بث) كورد و عارةب
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هةر ذةخنةيةكيش بگريت، پثت دةصثن كاكة !. كث دةزانث چي دةكةن؟. جثي خؤيان لة ناو بةغدا خؤيدا خؤش بكةن
 . . . سياسةتيش هةر الي ئثمةي كورد ئاوها سووك و ذسوا كراوة و بؤتة جاسووسثيت و بةعسايةيت!. ياسةتةئةمة س

. دا ئةجنام دراوة، سةري بةالي ئةو باسانةدا دةخورث) كاك ئةجمةد شاكةيل(ئةم ديدارة، كة بةر لة دوو ساآلن لةگةص 
ئةم و ئةو ئازار دةدا و هاوار لةوي دي : رسيدارةبؤ من، پووشكة لة چاو دةردةهثنث و كارثكي هةستيار و مةت

دا، كة كاك ) سةرخؤبوون(ئةم ديدارة، قةرار بوو لة گؤضاري . بؤية بة زةمحةت جثي خؤي دةكاتةوة. هةصدةستثنث
ي ) ميديا(بؤ بةركوصيش، دوو بةشي لة ذؤژنامةي . بآلو بكرثتةوة) يا سةرنووسةري بوو(سةرنووسةرثيت ) ئاكؤ حمةمةد(

ئةگةر ئةهلي : بةآلم ديارة هةر كةسة و بة ياري خؤيدا هةصدةصث. دا بآلو كرايةوة و سةدايةكي باشي هةبووبوثر
ذؤژنامة و جيهاين فكر و ئةدةب، كةوتة سةر خةياصي كؤشك و تةالر ئيدي دةسيت لث بشؤ و اليةنة مةعنةوييةكة 

كوردايةيت و ذاستيش دا اليةين پارةت الواز  كة ذؤصي يةكةمايةتيت بة نووسني و جيهاين فكر و . دؤذاو دةردةچث
كة هةموو شتث كةوتة خزمةيت دةسةآلت و . دةبث و دةبث بة دواي خثرخوازثكدا بگةذثيت بةرهةمةكةت بآلو بكاتةوة

و كةوتنة ) دةسةآلت و پارة(پارةوة، فكر و ذؤشنبريي و زمان و هةصوثست و كوردايةتيش بوونة پةراوثزي 
كةچي بؤ كةرةستةي تر پارة الفاوة و بين  . ش چكي كرد) ميديا(و ) سةرخؤبوون(ي دارايي سةرچاوة. خزمةتيانةوة

ذؤصي خؤي لة گؤذانكارييةكاين ئةو دواييةدا ببينث و بةرانبةر الفاوي عرياقچثيت و ) ميديا(لة كاتثكدا كة دةبوو . . . نايث
دةنگي كپ كرا تا زةرةري بؤ پةزي ي حيزبةكان دةنگي هةبث، خنكثندرا و ) تعريب ذاتي(خؤبةعارةبكردن 

شةوي سوور، مثزي چةوري تثر و حيسايب واآل و . يش هةر دةرنةچوو) سةرخؤبوون. (بةرژةوةندي و كوثركردن نةبث
با ذةخنةگران !. گؤضاري چي. ش لة ناو مةعشةري پارةخؤران و كورسيداراندا لةوث بوةستث) نايل(ي ) جوعةل(بةزمي 

  !.هةر لة زگي خؤيان بدةن
واتة بث پارةن و زؤرينةي هةرة زؤري . بةدبةخيت لةوةداية كة نووسةري كورد كوردن و نووسينيش الي كورد نان نادا

تؤ . پارةداريش دواشتث بريي لث بكةنةوة ئةوة خثرثك بة فكري كورد و بةرژةوةندي كورد و ئةدةيب كورد بگةيةنن
:  ئاسانة. . . خةريكي تةعرييب زايت بيت چ زؤرة پارة زؤرةوةك دةزگاكاين ذاگةياندين ئثستاي باشووري كوردستان 

!. ي ئةبوعةزيز بكة، پارة دةبارثخضيرتةلةفؤن بؤ كةناصثكي تةلةضزيؤين كوردي بكة و داواي گؤراين سةعد احللي يا 
: تبةآلم كة هايت گوت. بذيار بدة كة مةال مستةفا عرياقچثيت كردووة نةك كوردايةيت، پارةت بة سةردا دةبارث

. پارثزةراين كوردستان دزي كوردستانن، نةك هةر پارةت نابث، ئةوةي هي خؤشيشتة وةك هةصم بة ئامساندا دةچث
ديدارةكةم داية گؤضارثكي كوردي، تا لةوث بآلو بكرثتةوة، بةآلم دواي چةند !. ئةمة قةدةرتة!. . . قوذت بةسةر

. ئةم گوتارة توندة و هةسيت خةصكي زامدار دةكا: ةوةذؤژثك بة هثندث خةيت سووري ستووين و ئاسؤييةوة بؤم هات
بةصث ذاستة 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 

ئاخر ئةگةر باسي خوداش بة . ةكةم بةييت بآلو دةكرثتةوة و لةو نثوانةشدا سةداين تر، هةموو كةسي لث ذازي بن؟ي
مةرجة و دةبث بؤچوونةكاين . چي بة مةسعود حمةمةد نةكرا؟. چاك يا بة خراپ بكات، هةموو كةسي لث ذازي نابن
ة و نيوةي ) چاك(ك كةس بثنة تا من بصثم كةسثكي ناوي ية. مامؤستا ئةجمةد شاكةيل هةموو كةسيان لث ذازي بن؟

) خراپ(بؤ . ئةو كةسة سةر بةمال بث ئةوالم لث دةذةجنث و سةر بةوال بث ئةمالم لث دةذةجنث!. كوردم لث نةذةجنث
كاك ئةجمةد شاكةيل، ئةگةرچي مةرج نيية هةموو بؤچوونةكانيم لةم ديدارةدا بة دص بن يا ذةخنةم لثي . يش هةر واية

. ث، وةك مةرج نيية ئةو ئةم بؤچوونانةي مين بةدص بن، كارثكي واي كردووة، هةم ئةوال و هةم ئةمال لثي بذةجنثننةب
ماصي كث وثران دةكا و زةويوزاري كث پاراو  . . . ئةو، وةك باران گوثي نةداوةتة ئةوةي كث تةذ دةكا و كث خةين دةكا
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رةي سثيةمةوة و نة ترسيان تثداية نة خاترگرتن نة تةماي پارة و  بؤچوونةكاين كاك ئةجمةد كةوتوونةتة بة. . . دةكا
ش نيية بة دواي ذاستيدا ) ميديا(خؤ قريسيايةكي وةك !. پلة و پاية، بؤية تا ماوة هةر دةبث بة تةمابث بؤي چاپ بكرث
 !. . . بگةذث و بة پارةي ذةخنةلثگرياو و سةرودصگرياو چاپي بكا

وژمناين لة سةر تثكشكاندن و ناوزذاندين دةژين و دؤستانيشي لة سةر پثداهةصداين،  پياوثكي وةك مةال مستةفا كة د
حةز كةن باوكي نةتةوةيي كورد : دؤستة سياسةتبازةكاين خؤي، بث وةفايانة، كردوويانةتة جؤكةري قوماري خؤيان

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

 !. گوناحة ئةو پياوة!. كردووة
سثكةوة نيية كة ئةمذؤ جامبازي دةكات و سبةي دةبثتة شؤفثر و هثندة نابا دةبثتة تةذةفرؤش كةس هةقي بةسةر كة

بةآلم كابرايةك دوثنث بة ناوي ذزگاركردين . ئةمة زةرةري بؤ كةس نيية و كةسيش ناوي ناهثنث. يا پؤستةچي
 گةياندؤتة شاخ تا دژي عرياق كوردةوة داويةتيية شاخ و لة بنةوة بةعسي بووة، يا بة يارمةيت سوپاي عرياق چةكي

شؤذش بةرپا بكا يا ناردراوةتة سةركردايةيت ئةمال تا شةذي ناوخؤ خؤش بكا يا بةشداري ذاستةوخؤي لة ئةنفالدا 
كردووة و ئةمذؤ دةسةآلتدارة يا لة ذاهي خودا ئةم و ئةوي بة گرتن و كوشنت داوة و ئةمذؤ دةسةآليت هةية و گومان 

تؤ، وةك تةذةفرؤشةكة نيية و دةبث، ئةمذؤ بث يا سبةي، باس بكرث و هةق و حيسابثكي دةخاتة پاكبووين من و 
يا كابرايةك كة دوثنث گوثبذي خةصك بووة و ئةمذؤ وةزيرة يا دوثنث سةرةك جاش بووة و ئةمذؤ . لةگةصدا بكرثت

ري مةردانةي خؤيان موديرة، وةك كةسانث نيية بة دةم ترسي گرتن و كوشتنةوة لة سثبةري بةعسدا ژياون و كا
ئثستاش . هةموو كةس لةو بابةتة خةصكة بثدةنگ بن، كاك ئةجمةد لثيان بثدةنگ نيية!. ئةجنام داوة تا باس نةكرثن

. دةزگاي چاپ و پارة و ژيان و ناين خةصكي هةر بة دةست ئةوانةوةية و بة دةست گوثبذ و جاش و بةعسييةوةية 
ناين دةبذن و كةسيش نايةوث بؤ قسة و بؤچوونةكاين بابايةكي وةك كاك ئةوةي بآلويشي بكاتةوة، هيچي لث نةكةن 

نانبذين و گوثبذينيش يةك سةرچاوةيان . . . ئةجمةد شاكةيل، كة تةهنا وشة چةك و كةرسةيةيت، خؤي نانبذاو بكا
 !. هةية

هثناية جؤش و لثمان خوثنمانيان دة) يا حةمرين يا ئةمرين(و ) كوردستان يا نةمان(و ) ئةي ذةقيب(تا دوثنث بة 
ئثمة وةك !. كارمان تث ناكا و با هةر سري خبؤن و زوذنا بژةنن  ) بالدي بالدي(ئةمذؤ هاواري دنيا بكةن . دةكوژرا

دةبث لة بةعسيش خراپتر بثن و لة . . . ذووةك، كة ذواين و فثرة خؤر بووين ئيتر نازانني و ناتوانني گةشة نةكةين
و عرووبة، چاويان ) بالدي(تينة سةر سكةي ئةي ذةقيب و تا دةمانبةنةوة سةر خةيت تازة كةو!. ذةگةوة هةصمانكثشن

كايت خؤي، خةيت جةاليل ناو پاريت خةصكيان بةوة گؤش دةكرد كة مةال مستةفا . سپي دةبث و پةذ بة كلكيانةوة نامثنث
كوردستان خؤشيان كةوص كةن ئثستا، سةركردةكاين يةكثيت نيشتماين . خائينة و سةربةسةر كوردستاين داوةتة سثو

ناتوانن باوةذ بة اليةنگراين خؤيان بثنن كة مةال مستةفا خائني نةبووة يا حةزي لة سثو نةكردووة تا كوردستاين پث  
كاك ئةجمةد شاكةيل دژي دةستبذي و . پذ ناكرثتةوة) عرياقي و بيالدي بيالدي(ئةي ذةقيبيش جثي بة . بدا

باسي هثندث شيت نةگوتراو دةكا بؤية بآلوكردنةوةي زةرةري هثندث پةزي . وثدووفاقانةيي و سةنگةرگؤذكث دةد
خؤزگة ئةوانةي بةر ذةخنةي كاك ئةجمةد كةوتوون، جامباز و شؤفثر و تةذةفرؤش و پؤستةچي بوايةن تا  . تثداية

 بة شةريكةيةكي بةآلم گؤذيين حيزب و شؤذش. منيش گلةييم هةبواية و لة هؤصي بآلكردنةوةي ديدارةكةدا نةبووماية
ي چةند كةسثكي وةزارةت و پةرلةمان بؤ پارةپةيداكردن، بؤ بثدةنگي  ) شركة مساهمة محدودة(پشكداري دياريكراو 
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زةقترين شايةدي ذةوابووين ذةخنةي ذةخنةگراين  . نابث و بثدةنگبوون كةلثن دةخاتة دصسؤزيي كوردي دصسؤزةوة

واتة (!!) زبةكان ئةوةية كة مةعاشي مانگانةي نوثنةراين ميللةت شةوة لة حي) بة مامؤستا ئةجمةد شاكةيل(كورد 
 دينار بوو و هةتا ماريرتي ئةمةريكايي ئةو مةعاشةي لث 15000 ساص بة الي كةمةوة 11ئةنداماين پةرلةمان بؤ ماوةي 

دا ئةو لة كايت تةنگانةش. كةم نةكردنةوة، بة خؤيان كةميان نةكردةوة و گوثيان لة پثشنيازي كةسيش نةگرت
ئةگةر مامؤستا مان "، يا "مامؤستا سةر بؤ مةعاش شؤذ ناكات: "مةعاشةيان هةر هةبوو و بة مامؤستايانيشيان دةگوت
 2 ساصةدا، هةر ئةندامثكي پةرلةمان زياتر لة 11لة ماوةي ئةو ". بگرن، بيست ساصيش خزمةتيان هةبث فةسص دةكرثن

ي خانووبةرة و ئؤتؤمبيل، و جگة لة وةزيرةكان كة هةر نةسرييةيان مليؤن دينار پارةي لرف كردووة جگة لة بةخشيش
 400لةو ماوةيةدا (!!) كؤي داهايت نوثنةراين ميللةت . چوار پثنج ئةوةندةية و ئةمةريكا هات لةوانيشي كةم كردةوة

 شةقامي پث چاك جا ئةگةر نيوةي ئةوةيان وةرگرتبا، بة نيوةكةي دي چي بؤ كورد دةكرا و چةند. مليؤن دينار زثترة
دةكرايةوة و پةنا بؤ چةند ئاوارةي كةركووك و خانةقي دابني دةكرا و لة قوذاوي بين سآلوة و دةربةندي بازيان 

كاسبكاراين كورد لة دةست پؤليس هةصدثن و خؤ حةشار دةدةن چونكة كاسيب سةر شؤستةكان  !. دةخةلةسان؟
پرسراواندا، سةر شؤستةكانيان كردؤتة باخچة و چيمةن و بةآلم لة گةذةكي لث(!!) دياردةيةكي ناشارستانيية 

لثقةوماواين كورد الي ئةمةريكاييةكان شكات لة لثپرسراواين كورد !. پةرژينيشيان بؤ كردوون، ناشارستاين نيية
 كة هيچ لةو دياردةي ناذةزايي و شكاتكردنة تثنةگةن، لةم. دةكةن و ئةوان شكاتيان دةپرسن و بة دةنگيانةوة دةچن

لةم بارودؤخةدا ناوزذاندين حيزبةكان زةرةري بؤ كثشة : ذةنگة هةبث بصث!. ديدارةش تثناگةن و با هةر تثنةگةن
بةآلم تؤ ) . پووشكةي ناو چاومان دةردثنن و ئةگةر سةريان لث بشثوث كوثرمان دةكةن(نةتةوايةتييةكةمان هةية 

كةس و اليةن هةية هثندةي ئةوان لة !. ن كثشة بث؟بصثي هيچ يا كةس هةبث هثندةي حيزبةكامنان بؤ نةتةوةكةما
كةس هثندةي ئةوان گاصتةي بةو هةموو خوثنة دث كة لة بةر كورد . داخوازي نةتةوةيي كورد هاتبثتة خوارث؟

كةس هثندةي بةرپرسةكاين كورد بة اللووتةوة و بة دةم بالؤرةي برايةيت ئةنفالكراو و ئةنفالچييةكانةوة . ذؤيشتووة؟
كةس هثندةي ئةوان لةو كچة كوردة . تة ئةو هةموو كةللةسةرة ئةنفالكراوانةي ئثستا لة گؤذ دةردةهثنرثن؟دةذوانث

كةس هثندةي ئةوان بة كاسبييةك، . ئةنفالكراوانةي كة لة قاهرية بؤ برا عارةبةكامنان باي دةدةن بث خةم و بث باكة؟
ثي دةگوترث حكوومةت و پةرلةماين ساوا دةوصةمةند كة پثي دةگوترا شؤذش و حيزبايةيت و كوردايةيت و ئثستا پ

بة نووسيين لةم بابةتة و ناذةزايي خةصكي كوردستان يا چاك دةبن يا . . . نا، كةس نيية. . كةس هثندةي ئةوان. بووة؟
 . ال دةچن يا ئةوانيش دةكةونة خانةيةكةوة كةس بةخيلييان پث نةبا و خؤزگةيان پث نةخوازث

  حةكيم كاكةوةيس
  سوثد2003/ 29/6 

كة جةرجيس فةحتوصآل كردوويةتيية عارةيب، لة سث جثدا باسي ) شةذي كوردا(دةيضد ئادةمسن لة كتثيب : كاكةوةيس
رسراوة حيزبييةكانيش پئةوة بة ئاگاداريي لث. ث و فانيلةيان بؤ شوشتووة و وشككردؤتةوةپئةوة دةكا، كة كورد دةر

 نث؟ي دةگةيةچ دياردةيةكة و چئةمة . كراوة
ميوان  "ثي تيؤريي پكورد يةكثكة لة گةلة ذؤژهةآلتييةكان و وةك گةالين ديكةي ذؤژهةآلت و بة: ئةجمةد شاكةيل 

مرؤضي كورديش، وةك . ةوة ميواين خودا بووةالي، هةميشة ميواين خؤش ويستووة و ميوان بة"خؤشةويسيت خوداية
زمةيت ميواين بكات و ئةوةي لة توانستيدا بوويثت بؤي هةموو خؤرهةآلتييةكي ديكة، ئامادةبووة بة هةموو جؤذثك خ

، بةآلم كة "يد ئادةمسنضدةي"ذيبثتة ؤهةر بةو شثوةيةيان ن، ةنگة جؤتكارثكي كورد و ماصةكوردثكي ئاساييذ. كردووة
 ئةوة  ناوثك بووة، ديارة"موستةفا قةرةداغي"رسة حيزبييةكان، كة پث و فانيلةي بؤ شؤردراوة، بة ئاگاداريي بةرپدةر
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ئادةمسن و خؤخؤشةويستكردن  زيكخستنةوة لةثتر خؤنپرسراوانة ذةنگبثت ئةو كارةيان بؤ پئةو لث. باسثكي ديكةية
، ةذي سووكبوونپايةيت، تا ئةوچزؤرجاران هةسيت خؤبةكةمزانني و هي. ئثمة هةموومان دةزانني. كن وي كردبثت لة

بةصكة هةموو ئادةمسنةئةوروپاييةكاين ديكةش، هةبووة . دةمسنةبةرانبةر نةك تةنث ئةو ئا، لة كن وةها بةرپرسگةلثك
بة ي، "نةشؤرنگق"ي، ئادةمسنثكي ئةوروپايي، كورد گوتةين ژيس و قذثپثي رپ، كة دة"موستةفا قةرةداغي". و هةية

 لةو. ئاسيت نؤكةري و كؤيلةيةيت بؤ ئادةمسن، كوذة كوردي پثشمةرگة يا بةندكراو شؤردبثت، خؤي گةياندووةتة
بثت و بكات، بةصكة دش نةبووة و نيية، كوردي لةبةردةم بيانيدا، وةها سووك كر"موستةفا قةرةداغي"بذوايةدام تةنث 

بةر داگريكاران و بيانيان و  نبةرا،  بةرپرس و سياسةتكاراين كوردةوة اليةنجاران وةها ذةوتاذثك لة گةلةك
موستةفا " خزمةتياندا ذاوةستاون و ذادةوةسنت و ئةوروپاييان نوثنراوة و دةنوثنرثت و دةست لةسةرسينگ لة

ئثمة ئةگةر ئاوذثك لة ديرؤكي كورد بدةينةوة، ذوونتر دياردةي . انيشمان هةرگيز كةم نةبوونة و كةم نني"قةرةداغي
وةنةبث نيشانداين خؤبةكةمزانيي، تةنث . خؤبةكةمزانيي بةرپرس و سةردار و دةسةآلتداري كوردمان بؤ دةردةكةوثت

ئةگةر  . نبةر ئةوروپاييان بووبثت، بةصكة لةهةمبةر دةسةآلت و خةصكاين دةوروبةري وآلتةكةي خؤيشماندا بووةبةرا
هانابردين سةردارثكي كورد بؤ لةشكري تورك، عةجةم يا عةرةب و پاذانةوةي لةبةردةم سةرداراين ئةو وآلتانةدا بؤ 

ي خؤي، چ لة ذؤژگاري كؤندا و چ لةم سةردةمةدا، كؤمةك پثكردين، دژي سةردارثكي ديكةي هاوزمان و هاوذةگةز
بةپريي " مياندواو"، تا "قازي موحةممةد"خؤبةكةمزانيي و سووكايةتيبةخؤكردن نةبثت، دةبث چي ناو بنثني؟ كة 

سةرلةشكري ئثرانةوة دةچثت، ئةو لةشكرةي، كة هاتووة كؤمارةكةي بذووخثنثت و بؤ خؤي دةستگري بكات، 
و  " ئيرباهيم ئةمحةد"و " جةالل تاصةباين"ايةتييبةخؤكردن نةبثت، دةبث چي بثت؟ كة خؤبةكةمزانيي و سووك

هةصدثن و ذوودةكةنة ئثراين شا و بة سةردانةواندنةوة بة ژثر ئاآلي ئثراندا دةپةذنةوة و " بارزاين"چةكدارةكانيان، لة 
عرياق و بةعس، پاشان دثنةوة بةغدا و دةست دةكةن بة ذاوة پثشمةرگة و خزمةيت حوكوومةيت 

سووكايةتيبةخؤكردن و خؤبةكةمزانيي نةبثت، دةبث چي بثت؟ كة سةراين كورد، پاش ئةنفال و ژارباراين هةصةجبة،  
دةچنة بةغدا و دةم و لةووس و ذوومةيت سةددام حوسةين ذادةمووسن و دةلسنةوة و دةست دةخةنة نثو دةسيت 

و وثنةي لةگةصدا دةگرن، سووكايةتيبةخؤكردن و خؤبةكةمزانيي و لةگةصيدا دادةنيشن و پثدةكةنن " عةيل كيميايي"
نةبثت، دةبث چي بثت؟ كة عةبدوصآل ئوثجةالن، هةزاران الوي كورد بة كوشت دةدات و دةبثتة هؤي وثرانبووين 

دةبات، سووكايةتيبةخؤكردن و " ميت"هةزاران ئاوايي كوردستان و پاشان كذنؤش بؤ ژةنةراصةكاين توركيا و 
مزانيي نةبثت، دةبث چي بثت؟ كة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، بة فةرمان و كؤمةك و چةكي حوكوومةيت  خؤبةكة

دا و لة پشتاشان و قذناقا، هثرش دةكاتة سةر پثشمةرگةكاين كؤمةصثك حيزيب 1983عرياق و حيزيب بةعس، لة 
ت ژنانيشيان نابوثرثت و دةيانكوژثت،  كوردستاين و عرياقي و داياندةپصؤسثت و دةستيان لث ناپارثزثت و تةنانة 

بة پثي خؤيان دةچن، " شةرةفكةندي"و " قامسلوو"خؤبةكةمزانيي و سووكاتيبةخؤكردن نةبثت، دةبث چي بثت؟ كة
لةگةص پاسدار و مانةندي وان، دادةنيشن و باس لة چارةسةركردين كثشةي ميللةتثك دةكةن و تةنث دوژمنانيان، 

يت جضينةكانيان دةزانن و پاشان بة دةسيت اليةين بةرانبةريان دةكوژرثن،  نةك دؤستانيان، بة جث و كا
سووكايةتيبةخؤكردن و خؤبةكةمزانيي نةبثت، دةبث چي بثت؟ تؤ بةراوردي هةصوثست و ذةوتاري سةراين ئثستاي 

وومةتة كورد بكة، كة بة هةصةداوان و غاردان و بؤ بچووكترين شت، خؤ دةگةيةننة بةردةم دةسةآلتداراين حوك
داگريكةرةكاين وآلتةكةيان، لةگةص هةصوثست و ذةوتاري سةربةرزانة و جوامثرانةي مةال مستةفاي بارزانيدا، كة بة 
درثژايي ساآلين شؤذشي ئةيلوول و چوار ساصة ئاشتييةكةيشي لةگةص بةعسدا، هةرگيز ذووي نةكردة بةغدا، بةصكو 

 و هةصسووذثناين سةر بة حوكوومةيت نثوةنديي و نةتةوةي كة كارمةند. سةراين بةغدا خؤيان دةهاتنة خزمةيت
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سةردةست، كة لة كوردستان، هةر بةشثكي كوردستان، كاريان كردووة و كار دةكةن، گةلثك زياتر لة كارگثذ و 
بةرپرسة خؤماصي و هاوزمانةكاين خؤمان، گرنگييان پث دةدرثت و خةصكي ئثمة، بةتايبةت ئةوانةي وا كاريان پثيان 

وثت، پتر حةز بة نثزيكبوونةوة و خزمةتكردنيان دةكةن و فثرة بةرتيل و دةمچةوركردنيان دةكةن و ذثزثك،  دةكة
كة بؤ ئةو بيانيانة دادةنرثت، هةرگيز بؤ ئةوانةي خؤمان دانانرثت، ئةگةر ئةوة خؤبةكةمزانيي و سووكايةتيبةخؤكردن 

بةذثوةبةري فآلنة كارگثذيي، كة پلةي : "توويةيتلة دؤسيت نثزيكي خؤمم ژنةفتووة گو. نةبثت، دةبث چي بثت؟
وةزيري هةبوو و كة من بؤ خؤم كارمةند بوومة لة كارگثذييةكةيدا، بؤي گثذاومةتةوة، كة خةصكانثك لة فآلنة شار، 
بثجگة لة پارة و دياري و بانگهثشنت و دةمشريينكردن و ئةوانة، چةندين كچ و خؤشك و ژين خؤيانيان بؤ هثناوة، 

ديارة ئةو خةلكانةي فآلنة شارة، خةصكة هةژار و نةدارةكة نةبوونة، ". بؤ ئةوةي هةندثك كاريان بؤ ئةجنام بداتتةنث 
چونكة ئةوان هةرگيز ناگةنة ئةو جؤرة شوثنانة، بةصكة خةصكة دارا و پذكارةكان بوونة، كة هيچ شتثك لةو دنيايةدا 

ئثمة هةموو دةزانني، ئةوروپاييةكان بثجگة لة !. كةمزانييةئةمانةش هةر سووكاتيبةخؤكردن و خؤبة. تثريان ناكات
لةكان، كة ثبؤرژوا و ئةريستؤكراتةكانيان، كة لة نؤكةر و خزمةتكارةكانيان و بثجگة لة ميواين چثشتخانة و هوت

 و گارسؤنةكان، داواي خزمةت دةكةن، تةنانةت داواي جامثك ئاو لة كةسثكي ناو خثزانةكةي خؤيشيان رلةكارگة
 زؤر بواري  لةئةگةر. ژنيان لة مثرد و منداصيان، هةرگيز وةها داوايةك ناكةن، پياويان لة ژن و زارؤكيان. اكةنن

ديكةي ژياندا لة ئةوروپا نايةكساين هةبثت، وةك هةية، لة بواري ژياين ذؤژانةي نثوماص، خواردن، نووسنت، جل و  
ثنان، قاوة ئامادةكردن و وردةكاري ديكةي ژياين خثزانيدا،  دةفرشؤردن، گسكدان و پاكژييذاگرتن، بازاذكردن، شيول

يةكسانييةكي تةواو هةية، هةر كةسة و ئةركي خؤي هةية و بةرپرسييةيت خؤي هةية و كارثك ئةجنام دةدات، ئيدي 
م  و قةيچي و تةرازوو، ذثك وةك يةك ئةو كارانة ئةجنا  كةم و زؤر كةوتووة و مةرج نيية هةمووان، بةپثوةري ذاستة

بابةتة    كة ذثژةيةكي زؤريشيان وان و كث دةزانثت ئادةمسنيش لةو-يژبدةن، ئةگةر مرؤضي ئةوروپايي بة تةنث ب
 90 و 80پريي .  هةموو كارةكان هةر بؤخؤي ئةجنامي دةدات و داواي هيچ كؤمةكثك لةكةس ناكاتةئةو -نةبووة

ئةگةر جثگةي دانيشتين نةبثت و بةپثوة راوةستث، س يا شةمةندةفةر دةبثت، وساآلين ئةوروپايي، كة سواري ئؤتؤبو
كة دانيشتوون ئامادة نني جثگةكةي خؤياين بؤ چؤص كةن، ساآلنة سةدان پريةژن و  ، هيچ يةكثك لةو نةفةرانةي

، لةنثو ئةپارمتانةكاين خؤياندا بث ئةوةي كةس ئاگاي لثيان بثت و چؤذثك ئاو وژيا پريةمثردي ئةوروپايي بة تةنث
ئةو تةنياييةي .  سةردةنثنةوة و دةمرنو" قنگ دةكةنة ذةشةبا"ان دةصثن يميانةوة، بة دةردي گةرميانيبكرثتة دة

ئةوروپاييةك تثدا دةژي، كارثكي وةهاي كردووةتة سةر ژياين، كة لة هةموو شتثكدا تةنيا بثت، تةنيايي بووةتة 
كردنةوةي مرؤضي ئةوروپايي، كة لة  فةلسةفةي ژياين، بثگومان ئةوةش دةگةذثتةوة بؤ چؤنيةيت پاشخاين بري

ثنةسانس و سةرمايةدارييةوة، سةرچاوة دةگرثت، كة ئيدي تاك هةموو شتثكة و تاك ئازادة و ئازاديي تاك، ذ
ئادةمسن وةك ئةوروپاييةك سةر بةو فةرهةنگي تاكايةتيية بووة و دةشيا . كرداذثكة و بري و سةرچاوةي هةموو كار

لة نثو ئةوروپادا، ئةو  ) ئةوروپاييةكان(يي ئةوروپاييانةي خؤي بوواية، بةآلم ئةوان بذوا و ذةوشت و دصسؤژي بري
 -تري دنياداال ئةوروپا و بةتايبةت لة وآلتاين جيهاين سثيةم و چوارةم و نؤزدةيةم و ئةوثيدصسؤژييةيان هةية و لة دةر

ي و پياوماقووص و گةورة   پاست و ذدثنس ئةوان خؤيان بة كوثخا و دةمذ-و بةتايبةتيش لة وآليت كوردي بثدةوصةتدا
ئادةمسن ئةو . ئاغا و ئثمة بة نؤكةر دةزانن  هةميشة خؤ بة-گةالين جيهاين سثيةم-ئةوان بةرانبةر ئثمةومانان . دةزانن

پث كارثكي ئاسايي بثت و ، اليةن كوردةوة شؤردين دةرپث و فانيلةي لة، هةستة ئاغايةتييةي واي لثكردووة
 . بثتگةشكةيشي پث كرد
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ئادةمسن لة مريشك و برنج بثزار بووة و حةزي لة سةوزة بووة، لةكاتثكدا گوندنشيين كوردي ئةو : كاكةوةيس
 دةمة بؤ گؤشت شةوكوثر دةبوون، واي نابينن زثدةذؤيي لةم ميواننةوازييةدا هةبث؟

انةكةي دانثت، لة دةمي خانةخوثي كورد، حةز دةكات هةرچي خؤراكي خؤش و باش و بةتامة بؤ ميو: ئةجمةد شاكةيل
. كات و ميواين پث بةذث خباتببث ئامادةية بچثت قةرز يئةگةر نةيش. تخؤي و منداصي دةگرثتةوة و بؤ ميواين دادةنث

خاسترين . وةك عةرةب و تورك و فارس و ئةوانة هةية ، ديارة ئةو ذةوتارة، لة كن گةالين ديكةي ناكورديش
دةمةي ئادةمسن شكيان بردووة، ديارة برنج و مريشك بووة و بثگومان خؤراكثكيش، كة كورداين خانةخوثي ئةو

گؤشت و مريشك . ديارة برنج و شلةش خؤراكثكي يةكجار ئاسايية الي كورد.  بووةثكي باشئةوةش خؤراك
، چونكة هةموو كةس  نيشانةي بوون و خؤشگوزةراين و ميواننةوازي بووة-بةتايبةت ئةو دةمانة-خواردنيش 
، ئةو جؤرة خواردنة خبوات، يا بؤ ميواين دانثت، ئةگةر خؤي نةخستبثتة ژثر گوشارةوة و زؤري لة خؤي نةيتوانيوة
ي زؤر بووة، بؤية لة برنج ةئادةمسين ئةوروپاييش فثري زةآلتة و سةوز. سةوزةخواردن هثندة باو نةبووة. نةكردبثت

دةذؤيي كرابثت، پثشمواية ئادةمسن، كة لة وآليت و مريشك بثزار بووة، پثشموانيية لة ميواننةوازي ئادةمسندا، زث
خؤي، فثري خواردين مريشكي بةستوو و سةربذاو و پاككراوي پثچراوة و پاكةتكراو و برژاو و ئامادة بووة و هةرگيز  

يةوة كوژراوةتةوة، ئةو مريشكانةي الي شتةوة و نة بةبةرچاويةنة بةدةسيت خؤي كوشتوو، مريشكثكي زيندووي
يسايي دةخةن و دةخيؤن و پو بةرددا تةراتثن دةكةن و القة باريكةكانيان دةنثو  دار بة پثي خؤيان بة نثوكة -خؤماين 
 ديوة، ئيدي ذةنگة  -يسةكاين ديكةيةپوويةك قووتدةدةن و خؤشترين جثگةشيان سةر سركةوان و شوثنة رهةموو مث

ان، ذر بةيةك شثوة و بثگؤةتكردنيانيش، هبوونةوةي خؤراكةكان و دروسةذةنگة چةندبار. بثزي لثيان هاتبثتةوة
ئثمة دةبث يةك شتمان لة بري نةچثت، ئةويش ئةوةية؛ هةر  . بووبثتة هؤي بثزاربووين ئادةمسن لةخؤراكةكان

ئةوروپاييةك سةرداين خؤرهةآليت، بة كوردستاين خؤيشمانةوة، كردبثت، باسي چاوتثري و كراوةيي و سةخاوةيت ئةو  
كؤصثكيش دصخؤش و كةيفساز بووة بةوةي، كة هةميشة تثر بووة و خواين بؤ ذازثنراوةتةوة، كؤمةصگانةي كردووة و 

وةلث هةرگيز لةو چاوتثرييةي ذؤژهةآلت تثنةگةيشتووة و هةرگيزيش ئامادة نةبووة و نيية ذؤژثك لة ذؤژان بؤ خؤي 
ةوروپايي، سةگي دز، نان لة ئ. كارثكي ئةوتؤيي بكات و هةر بؤ جارثكيش دةستبةرداري چاوچنؤكيةيت خؤي ببثت

ماصي دةرناكات و گرنگترين شت بة الي ئةوةوة ئةوةية، ئةو خؤراكةي دةخيوات، مفت بثت و پارةي پث نةدات، كة  
و تا  ) زؤرخؤر(، دةبثتة گورگثكي تثذة "كةخمؤرة ناسك و نازدارة"مفتيي خواردنةكةي مسؤگةر كرد، ئةو ئةوروپايية 

 . بري لة مةسةلةي لةشساغي و قةصةوبوون و ورگزلبوون و ئةو اليةنانة ناكاتةوةپثي بكرثت دةخوات و هثندةش 
بارزاين نةمر، هةم سووكايةيت بة ئادةمسن كردووة، هةم گوماين جاسووسثيت لثكردووة، كةچي يةك : كاكةوةيس

 كةسي تر نةبووة ئةوةي بةرانبةر كردبث، چؤن لةو هةصوثستةي بةرزاين دةگةن؟
 بووة، لةو ساصةدا دةستةي  1964ثكي ساصي پدةس، ةو دةمةي، كة ئادةمسن چووةتة الي بارزاينئ: ئةجمةد شاكةيل

لة پارتيي و سةركردايةتيي بارزاين و ، لة سةرةتاي ماصجياكردنةوةياندا بوون، )  جةالل تاصةباين-ئيرباهيم ئةمحةد(
 سةركردايةتيي بوون ينثوةندثكي ديكةقوتكردنةوةي ) خةريكي، سةذقاصي(كةوتبوونة قسةگوتن بة بارزاين و خجصي 

ثتةبةر، تا دةنگي خؤي رهةر لةو سةردةمةشدا بوو، بارزاين هةوصي دةدا توولةذثيةك بدؤزثتةوة، بؤوةي بيگ. خؤيان بؤ
مةالي "و گةلةكةي بگةيةنثتة ذؤژاوا، ذؤژاوا لةو دةمةدا ئاوذي لة بارزاين و كورد نةدةدايةوة، ذؤژاوا بارزانييان بة 

و وابةستةي خؤيان  ) ذؤژاوا(ةزاين و هةم حوكوومةيت بةعس و هةميش حوكوومةيت عارف دةستكردي خؤيان  د"رؤس
ئادةمسنيش وةك كابرايةكي ئةوروپايي ذؤژاوايي و . ك هاتبوو لة ذؤژاواةيثديومئبارزاين تووشي هيوابذاوي و بث. بوون
-ةگاي بارزاين، ديارة لة بةر ئةو هؤيانة ربؤ با جةالل تاصةبانييةوة، هاتبوو -الي دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد لة
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ادةيةش ويستوويةيت وةك دياري پووصثكيشي ذهةرچةندة بارزاين وةك پثويست لةگةصيدا ذةوتاري كردوةو تا ئةو 
بارزاين . ي زانيبثتيش الي بارزاين خؤشةويست نةبووة و بة چاوي گومانةوة لثي نؤذيوة و ذةنگة بة جاسووس-بداتث

لةگةص ، "ئادةم مشيتدانا "ي وةرگثذةكانيش هةبووة، كة قسةكاين وةك خؤي ناگةيةنن، چونكة باسگوماين لة 
بثگومان هةر دةبث لةبةر ئةو هؤيانة بووبثت، بارزاين حةزي كردبثت سووكايةيت بة ئادةمسن . ئادةمسندا دةكات

 .  گرتووةدةنا بارزاين بةوة بةناوبانگ بووة، كة هةميشة ذثزثكي زؤري لة ميوان. بكات
يش ناوزةد  ) شؤذةسوار(يان هةية و الي هثندث بة آلذؤژهةآلتناسةكان الي زؤرينةي كورد پلةوپايةي با: كاكةوةيس

 دةكرثن، ئةدي الي ئثوة ذؤژهةآلتناسةكان چني؟
وةك - باس لة ذؤژهةآلتناسان بكةين، گةرةكة ئاوذثك لة ذؤژهةآلتناسي  ئةوةيئثمة پثش: ئةجمةد شاكةيل

دينت و خوثندنةوةيةكي ، ذؤژهةآلتناسي دينت و خوثندنةوةيةكي ذؤژاوايانةي ذؤژهةآلتة. ؤخؤي بدةينةوة ب-زانست
. لة هثز و تثكةآلويي هثز و زانيارييةوة سةرچاوة دةگرثت كؤصؤنياليستانةي نةژادپةرستانةي لووتبةرزانةية، كة

بريي كؤصؤنياليزم و دةستكردي كؤصؤنياليستاين زادةي ، ذؤژهةآلتناسي زانستثكة. هثزيش هةميشة پثويسيت بة زانينة
بؤ پةرةپثداين دةسةآليت خؤي و داگريكردين وآلتاين ديكة و كاري سةربازي و  ، ذؤژاواي كؤصؤنياليزم. ذؤژاواية

پةرةپثداين سةرماية و پةيداكردين بازاذي نوث، بؤ فرؤشتين كاآلكاين خؤي و بؤ ذووتاندنةوة و شاذؤداين گةالين 
بوارثكي ژيانةوة لة وآلتاين ذؤژهةآلت و لةنثو   پثويسيت بةوة بووة، لة هةموو ذوويةكةوة و لةمةذ هةمووذؤژهةآلت،

گةالين ذؤژهةآلتدا زانياري ورد و تةواو، بة ژمارة و كات و هةموو وردةكارييةكةوة، كؤ كاتةوة، پاشان ئةو زانيارييانة 
نثو و لةبارةي ئةو زانيارييانةوة،  صي لةوبة وردي و قو، دواتريش و وة خباتة چوارچثوةيةكةوپؤلثن بكات و هةر بابةتة

ئةو زانستة، كة لةبارةي وآلتان و گةالين . توثژينةوة و لثكؤصينةوة بكات و بگاتة ئةجنام و بةو پثيةش ذةوتار بكات
 لةبةرزييةوة ذؤژهةآلتناسي. و دةنرثت نا يان لثيو دةكرثت، نثوي ذؤژهةآلتناسوة واندا كرا ذؤژهةآلت و لةنثو

. سووكنؤذينة لة ذؤژهةآلت. سةيركردين نزميية و ديتنثكي فشةكةرانة و خؤبةزلزانانةي ذؤژاواية، بةرانبةر ذؤژهةآلت
دةر، الةذ، پزيبةصكة ذ، نث ئةوي ديكةي دةرةكي نييةةذؤژهةآلت لة نثو مثشك و بريگة و ئاگايي ذؤژاوادا، ت

دوورخستنةوةي ذؤژهةآلتة  اوايشة و جوثكردنةوةي ذؤژهةآلتة لة ذؤژاوا وناسروشيت، ناتةواو، شثت و الوازي نثو ذؤژ
. چاوي ئةوانةوة ناگةنة يةكدي بةيةكدا، كة هةرگيز لةژبةشينةوةي مرؤضة بةسةر دوو جةمسةري د. لة ذؤژاوا

تثكة و لة ذؤژهةآلتناسي، لة ذؤژاوا زانس. دا) ذؤژهةآلت (يو نؤكةري) ذؤژاوا(بةشينةوةي مرؤضة بةسةر ئاغايةيت 
بوارةدا وةدةردرثن و بة سةدان  لةو، سةدان پسپؤر و پرؤفثسسؤر و زانا. زؤربةي زانستگةكاين ذؤژاوادا دةخوثنرثت

وةك چؤن . ئةوةي كة ئةو كارة دةكات، دةبثتة ذؤژهةآلتناس. لةو بوارةدا نووسراون و دةنووسرثن، تثز و لثكؤصينةوة
ي %10ذؤژهةآلتناسان ئةگةر . ش هةيةيانةت كةرناسي هةية، ذؤژهةآلتناسيكؤمةصناسي، دةروونناسي، ژينگةناسي، تةن 

ي كارةكانيان بؤ مةسةلةي جاسووسي % 90كارةكانيان بؤ مةسةلةي زانست و شارةزايي و ئةو جؤرة شتانة بثت، ئةوا 
سوارگةلثكن لة شؤذةسواريش بن، ئةوا شؤذة) ذؤژهةآلتناسان(ئةگةر ئةوانة . و خزمةت بة بةرژةوةندةكاين ذؤژاواية

) هادي العلوي(ين، وةك هادي ئةلعةلةوي ) الحرامي الغربي(مةيداين جاسووسيدا، يا لة باشترين حاصدا، دزي ذؤژاواي 
 . نابوون نثوي لث

دةصثن ژنةئةوروپايي ئازادي ذةهايان هةية و ژين ذؤژهةآلت چةوساوةن، كةچي ذادةي ژين شثت و : كاكةوةيس
روپا ئةوةندة زؤرة لةتةك ذؤژهةآلتدا بةراورد ناكرث، دةبث بؤ وابث؟ تؤ بصثي ئازادي ذةها شاردراوةي ئةوو بةندكراو 

دژي غةريزة نةبث و شثوازي هؤرمؤن و كاريگةرييان نةگؤذث؟ ئةدي تثكداين خثزان و بةپياوكردين ژن لة بنةذةتدا 
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ن، كةوابث جيابوونةوة دژي بژثثيان پثكةوة كارگةكاندا نيية؟ مرؤ لةو بابةتة گياندارانةية، كة نثر و ملة بةرژةوةندي 
 نيية؟) منداص(پثداويستييةكاين بوون 

گوث خؤش و دصذفثن و هاندةرة، كة نة سنووري ديارة و  رئازادي وشةيةكي هثندة سيحرامثز و لةبة: ئةجمةد شاكةيل
ي دةكاتة ئةوپةذي ئازادي، كة ذةهايي ئازاد. ئازادي ذةها و ناذةهايي نيية. نة چوارچثوة و تا بصثي بةرين و قووصيشة

ئيدي هيچ شتثك بةري پث ناگرثت و دةكاتة بازدان، بةسةر مةرزي ئةوي ديكةدا و پثشثلكردن و سذينةوةي ئةوي  
ثك پثمواية، تةنث لةسةر زار هةية و گوتين نثو كتثبانة، چونكة هةموو ئازادييةك لةو ضئةو ذةهايةتيية وةك پةي. ديكة

ية و ) وجوودي(ئازادي مةسةلةيةكي بووين . تكاتة سةر ئازاديي كةسثكي ديكة، ذادةوةستثجثيةدا، كة ئيدي كار دة
و ) هاتنة دنياوة و لةدايكبوون(ني يكة زا، من پثمواية.  حاصةتة، ذةوشةيپثوةندي بة بووين مرؤضةوة هةية، وةلث ذةهاي

ئازادي ذةها، ، كردين هةبثت بةبث بذياري مرؤض خؤي و پرسپث-خواكوشنت نةك خؤكوشنت-كة مردين سروشيت 
ئازادي پلةيةكي پثگةيشنت و ذةسني و كامصبووين مرؤضة، كة مرؤض ! بووين نيية، كةواتة بؤ دةبث دژي غةريزة بثت

مرؤض ئةگةر دةرفةيت هةبثت . بةكار و تةقةال و شةكةيت و ذةنج و ئاگايي و تثگةيشنت و خؤبؤتةرخانكردن، دةيگاتث
هةموو مرؤضثك دةتوانثت . ت، زؤر بة باشي دةتوانثت مامةصة لةگةص ئازاديدا بكاتو بؤي هةصكةوثت و بؤي بلوث

 بذيار  -مردين سروشيت لث دةرچثت، نةك خؤكوشنت–بذياري باش بدات و پثيشي دةكرثت بة سةر ژياين خؤيدا 
وون و ئازادي بوارگةلثكي جياوازي بووين مرؤض دةگرثتةخؤ، ذةنگة ئازادي سياسي، سثكسي، بريوبؤچ. بدات

ك وردةئازادي تاكةكي، گرنگترين بوارگةلثك بن، كة ئازادي خؤي تثياندا ةذادةربذين، ئاييين، ئابووري و هةند
كؤمةصگة بؤ : ئازادي تةواو ئةوةية، كة تةواوي تاكةكاين كؤمةصگة ئازاد بن، واتة. دةنوثنثت و مرؤض عةوداصيان دةبثت

يةكسانييش، ئةوة . يةكيي، وةكيةكيي، واتايةكي ضاالية و ناكاتة هيچ، چوون"يةكساين"ئازادي بةبث . خؤي ئازاد بثت
لة . دةگةيةنثت، كة ئازادي هيچ كةس، ئازادي كةسثكي ديكة پثشثل نةكات و سنووري كةسثكي ديكة نةبةزثنثت

 كؤمةصگةية بةبث يةكساين، ئةوا ئةو: كؤمةصگةيةكي ئازاددا، كة يةكساين تثدا بةرقةرارة، دةنا ئةگةر وا نةبثت، واتة
ئازاد نيية، نابث هيچ تاكثك موصكدار و خاوةين هثزي كاري كةسةكاين ديكة بثت، يا موصكدار و خاوةين زةوي و 

كة تؤ بؤ كةسثك كارت كرد، كة تؤ . عةردثك بثت، كة تثيدا خةصك ناچار بكرثت، پارة و كرثي نثشتةجثبووين بدات
انت بة دةست كةسثكي ديكةوة بوو، با سةد پةميان و كؤنتراكتيش كرثت بة خاوةن عةرد و خاوةن خانوو دا، كة تؤ ن

لة نثواندا هةبن، تؤ ئازاد نيت، تؤ گرثدراوي كةسانثكيت، زؤر بة هاساين دةتوانن، نانت ببذن و لة چارةنووس و   
ةوانن  ئ. ذةوشي ژياين تؤدا نةخشةي خؤيان بة ئةجنام بگةيةنن و دةتوانن مةرجةكاين خؤيان بةسةر تؤدا بسةپثنن

لة كؤمةصگةيةكي يةكسان و ئازاددا، ئازادي دةكاتة ئةوةي، هةموو كةس دةسةآليت . بژثو و ئابووري تؤ دياري دةكةن
دةسةآليت تؤ بةسةر ژياين خؤتدا، بة دةست خؤت بثت، نةك بةدةست خاوةن كار، : بةسةر خؤيدا هةبثت، واتة

 يةكساندا، مرؤض، خةصك، بة بث ذثبةر و سةركردة، دةتوانن لة كؤمةصگةيةكي ئازاد و. سياسةتكاران يا خةصكاين ديكة
ةو ئازاديية ذةهايةي، كة دةگوترث ژنةئةوروپايي هةيةيت و ژنةذؤژهةآليت ئ. بة باشي كاري خؤيان ئةجنام بدةن

ت،  ئةوةي لة وآلتثك و لة كؤمةصگةيةك و لة نثو كؤمةصة خةصكثكدا بة ئازادي دادةنرث. نييةيت، مةسةلةيةكي ذثژةيية
ذةنگة لة وآلتثك و لة كؤمةصگةيةك و لة نثو كؤمةصة خةصكثكي ديكةدا، نةك هةر بة ئازادي دانةنرثت، بةصكة بة 

ساندن و پئازادي تةنث .  سةركوتكردنيش دابنرثت وپثچةوانةي ئازاديشةوة، بة چةوساندنةوة، چةپاندن، دامركاندنةوة
ةم، بةرپرسيية، بةرپرسيي هةصبژاردن و پثبةندبوون بة شكاندين كؤت و زجنريةكان نيية، بةصكة بة پلةي يةك

ئازادي هةرگيز نابثتة . ثكي هاسان نيية و پثويسيت بة مةشق و بذوابووين دةروونييةرئةجنامةكانييةوة، ئةوةش كا
ة  ك. ئازادييةكي ذاستةقينة، ئةگةر بةشثك لة خةصك هثندة هةژار و الواز بن، كة نةتوانن سوود لةو ئازاديية ببينن
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يةكسانييش هةرگيز نابثتة يةكسانييةكي ذاستةقينة، ئةگةر . هةژاري لة گؤذثدا بوو، دةكاتة ئةوةي يةكساين و داد نيية
بةراورد بة ئةوروپا   لة-ةوةيمث و بة نثر-تاك . بةشثك لة خةصك لة اليةن بةشثكي ديكةوة، فةرمانذةوايي بكرثن

لة دةرفةت و بواري هةصبژاردين ، وپايي دةرفةت و بواري هةصبژاردين تاكي ئةور. لةگةص تاك لة ذؤژهةآلتدا، ئازادترة 
ثرم ژث دةكةم يا ناكةم، هةصدةبژدةرفةت و بواري هةصبژاردين مرؤضيش لةوةداية، بتوانث بث. ترةثتاكي ذؤژهةآليت ز

ديدا شكايةوة،  الي زيا اردنةي بةژثرم، هةرچةنديش ئةو توانسيت كردن و نةكردنةي، هةصبژاردن و هةصنةبژيا هةصناب
ةكة دةداتة كةمي و  يئةوا پلةي مرؤضيةيت بةرزترة و هةرچةنديش توانستةكة بةالي كةميدا شكايةوة، پلةي مرؤضيةتي

بثجگة لةوةي لة هةصبژاردين هةموو شتثك،   ئةوةية، مرؤضي ئةوروپايي، كة باس لة هةصبژاردن دةكةم مةبةستم. نزمي
خؤراك، پؤشاك، جثگةي ژيان، سثكس، كار، (موو اليةنة هةستييةكاين ژيان كة پثوةندي بةكةسثيت خؤيةوة هةية و هة

دا ئازادة، لة هةصبژاردين دؤست و برادةر و مثرد و ژن و بريوبؤچوون و سياسةت و تةنانةت ئايينيشدا، ) خوثندن
مةين فامكردن و  ذةنگة تةنث لة دوو شتدا ئازاد نةبثت، هةصبژاردين باوك و دايك و ناو، هةرچةندة لة تة. ئازادة

كاين ذؤژهةآلتدا جثگةي ةسثكس، كة لة كؤمةصگ.  ناوةكةيشي بگؤذثت-ئةگةر بيةوثت-ئيدي دةتوانثت ، بذيارداندا
.  باس نيية و تابووة، لة ئةوروپا باسثكي يةكجار ئاسايي و مةسةلةيةكي ذؤژانةية و هيچ جؤرة سانسؤذثكي لةسةر نيية

 كةس ئةجنام دةدرثت، چونكة جؤري ديكةشي هةية، ئةگةر ئةو دوو كةسة كة بة پثكهاتين دوو، ئةو جؤرةي، سثكس
ناگرثت، مةگةر ناتةواوي فيزيكي و نةتوانيين  لة ئةوروپا بؤ خؤيان قايل بن، ئيدي هيچ هثزثك ذثگةيان لث

 مةگةر لة  وةها كارثك تا ذادةيةك سةختة،-بةتايبةت ذؤژهةآليت ئيسالمي-ئةجنامداين كارةكة، بةآلم لة ذؤژهةآلتدا 
 ئةو كةچي.  دادةنرثت"زينا" پةردةوة و بةدزييةوة، دةنا زؤرجاران كوشنت و بةردباراين لةسةرة چونكة بة يتشپ

ژنةئةوروپايي .  ژنةئةوروپايي، يةكسانة لةگةص ئازادي سثكس و دةسةآلت و بذياردان بةسةر لةشي خؤدا لة كنزيناية 
خؤي حةزي لثبثت بنوثت و بسثكسثت، لث لة ذؤژهةآلتدا ئةوة هةر كة بؤ، هةر زةالمثكدا) لةگةص(دةتوانثت وةل 

 ، چ لة كؤمةصگة ئةوروپاييةكاندا، مةسةلةي پاكيزةيي ژن. ژنةئةوروپايي دةتوانثت پثش شووكردن بسثكسثت. ناكرثت
تر  دة بيست، سي و زيا-ئةگةر شووش بكات–كچةئةوروپايي تا ئةو كاتةي، شوو دةكات . بايةخ و گرنگييةكي نيية

جاري وا هةية دوو سث زارؤكيشي هةن، وةلث هثشتا مثردي . كوذ دةئةزموونثت و لةگةصياندا دةنوثت و دةسثكسثت
لكة فامتثكي سابآلخي، كة لة نؤروثژةوة بة سةردان هاتبووة سوثد، لة ستؤكهؤصم ميوامنان بوو، پشةوثكي . نةكردووة
 تاقيان كچ نني و هةمويان ژنن و لةو مةملةكةتةدا كچ هةر  صثي كچ، بة خودايةذؤصة ئةتوو بؤ بةوانةي د" :دةيگوت

، لة ذؤژهةآلتدا كةنيشك، كة شوو دةكات. ئةوةي ژن و شووبن، هةية بث، ژن مايف پثكةوة ژياين لةگةص پياودا". !نيية
لةكايت  -يپةذؤيةكي سپ دةبث پارچة - دةبث پاكيزة و سةرمؤر بثت و تةنانةت ئثستاش لة هةندث ناوچة و كؤمةصگةدا

ثشاين خثزاين پبتكثتة سةري و پاشان ، لة ژثر بووكة ذاخبرث، بؤ ئةوةي خوثين كچثيت، يةكةم جووتبوون و زاوابووندا
نةك هةر سثكس، بةصكة . و بوخچةي نةكراوة بووة  كچ بووةثكة بووك، بووك و زاوا بدرثت، بؤ سةملاندين ئةوةي

كوذان و . و ژنةذؤژهةآليت قةدةغةنژ ئةو جؤرة شتانةش، لة كيتةنانةت چاوبذكث و دةستبازي و نامةگؤذينةوة و 
ئثستاش كوذان و پياواين . نثرينةي ذؤژهةآلت، هةرچؤنثك بثت لة كيژان و ژناين ئازادترن و دةرفةتيان زياترة

ي شاريي الي خؤمان و هةموو ذؤژهةآلتيش، كة لةبةر دوكان و فرؤشگة و لة نثو چاخياناندا دادةنيشن، بةشثكي زؤر
لةو سةري كؤآلنةكة يا ". چاو دةصةوةذثنن"كاتيان بة تةماشاكردين كچان و ژنانةوة دةبةنة سةر و خؤيان واتةين 

شةقامةكةوة چاو دةبذنة ئةو كيژة يا ئةو ژنةي، كة بةوثدا تثدةپةذث و لةگةص ذةويت ئةودا، ئةمانيش كةللةيان وةك 
بزر دةبثت و لة هةمان كاتيشدا دةيان قسةي بة توثكصي بؤ پانكة دةسووذثننةوة و وازي لث ناهثنن، تا لة چاو 

زؤرجاران ئةو كچ و ژنة بةدبةختانة، لة شةرمان، القيان . دةهاوثژن و پث دةصثن و لةگةص يةكديشدا دةيگؤذنةوة
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بةيةكدا دةدات و ذثكردن و ذؤيشتنيان لةبري دةچثتةوة، كةچي كوذاين چةقاوةسوو و چةمووش پتر لة سةر 
ي بةغدا و جادةي ) شارع النهر(من ئثستاش پياسةي ئثواراين شةقامي ئةننةهر . خؤيان بةردةوام دةبنبةزمةكةي 

ي كةركووكي خؤمامن لة برية، كة لةگةص هاوذثياين ئةودةمةي  "عةرةفة"و گةذةكي " شاترلوو"و " تثكساس"
 گوندنشيين وآليت خؤمان، زؤربةي كوذاين. هةرزةكارميدا، وةك پثويسيت و ذثسا و نةريتثك، دةبوو ئةجناممان دابا  
تا ذادةيةكي زؤريش تةواوي كوذان لة . هةرة زؤريان، بة كةر و جاشوولكة دةستيان پث دةكرد و باصغ دةبوون

، 1972ساصي . دا يةك دةگرنةوة و ذثژةيةكي زؤريان تاقي دةكةنةوة و بةردةوام دةبن لة سةري"دةستپةذ"مةسةلةي 
، كة ) سلطان الشاوي(ژي ئابووري، زانستگةي بةغدا، دوكتؤر سوصتان ئةششاوي كة ساصي چوارةمم بوو لة كؤلي

گةجنثكي قؤز و جوان و ذثكوپثك بوو، ذاگري كؤليژةكةمان بوو، ذؤژثكيان هةموو خوثندكاراين كؤليژةكةي 
 جاران :"باسي زؤر شيت كرد و پاشان هاتة سةر مةسةلةي كچان و جلي كچان و گويت. خذكردةوة و قسةي بؤ كردين

كة دةچوومة پؤل و وانةم دةگوتةوة، زؤر سةخت نةبوو و دةمتواين بة ئاساين بري بكةمةوة و قسان بكةم، لث ئثستا كة 
ي كچان دةبينم و نثوان لنگيان دةبينم و دةزامن چ جؤرة دةرپثيةكيان لة پثداية و چ  ) ميين جؤب(دةة پؤلةوة، 

مةسةلةي پثكةوة ژيان !". ووزامن چي، ئيدي چؤن بتوامن وانة بصثمةوةذةنگثكيشة، سوور، شني، كةسك، مؤر، زةرد، چ
لة  ، ئةوة هةر جثگةي باس نيية و منداصثكيش، كة لةكن ژنةذؤژهةآليتلةگةص پياودا و منداصبووين پثش مثردكردن

هةر ئةو زؤرجاران نةك . ص دةژمثردرثت و گةرةكة لة نثو بربثتؤئةجنامي وةها ذةوتاذثكدا چث ببثت، ئةوا بة ز
لةكاتثكدا لة كؤمةصگةي ئةوروپاييدا، بةشثكي يةكجار زؤري ئةو مةتؤلكةية، بةصكة دايكةكةشي لة نثو دةبرثت، 

، ديارة ئةو دينت و ذةوتارة. خةصكةي ئثستايان، لة ئةجنامي جوتبووين پثش ژهنثنان و شووكردندا چث بوونة
لةو جؤرة ديتنانة هةن، ، شدايةي ديكةي نائةوروپايگنثو كؤمةصسةدلةسةد وا نيية، و تةنث لة ئةوروپا نيية، بةصكة لة 

هيچ يةكثك لة پياواين ئةوان بةوة قايل نةدةبوو، كة كچثكي پاكيزة ": ةكانةوة گوتوويةيتيلةبارةي تثبثتي، پؤلؤ ماركؤ
 هةبثت، ئارةزووي وار دةصث، ديارة لةبةر ئةوةية، پياوان نةيانويستووة ژنثكيانؤضئةمة وةك سيمؤن دث ب. "ببثتة ژين

پياواين نةبزواندبثت، دةشگوترث، كة لة كن هةندةك گةيل سةرةتايي، پياوان نايانةوثت ژنثك هبثنن، كة پثشتر 
لة كؤمةصگةي ذؤژهةآلتيدا . ئةو ژنة دةسةملثندرثت، نةزابثت و نةبووبثتة دايك، چونكة بةوة بةرهةمدةري و بةرداريي

 و ئةو جؤرة دةربذينانةوة، لةبةين دةبرثت و " نامووس" و "شةرةف" نثوي ژن دةبثتة قوربانيي و بة، زؤرجاران
رثت، لة كاتثكدا كة ئةو پياوةي هاوبةشة لةو كارةدا، بؤخؤي وةك بةرزةكي بانان ذزگاري دةبثت و بةچاوي وژدةك

م و خؤم، حي برام و دايكم و خةدجيةي خوشكال لة كةربةال، باوكم و سة1977ساصي . ذثزيشةوة تةماشاي دةكرثت
كوذثكي نؤزدة بيست ساصيي . زينداين بووين، دايكم و خوشكةكةم لة بةشي ژنان و ئثمةش لة بةشي پياوان بووين

 و هةر "تةحرير"حةمزة حةزي لة دوثتثك كردبوو بةنثوي . ي ناو بوو"حةمزة"خةصكي بةغدامان هاوزيندان بوو، كة 
ريري لة ماصي باوكي كردبوو، بةآلم ئةوان دةستيان بةذوويةوة   حةمزة داخوازي تةح. حةضدة هةژدة ساصثكي تةمةن بوو

لة ، خؤشاردنةوة هةآلتبوون و بةغدايان بةجثهثشتبوو و لةمالو لةوال و بة، كچة و كوذة ، نابوو و نةياندابووية، ئةمانيش
خؤيان دابووة ، بةالهاتبوون لة كةرو بوو يةذثپترسي ماصبايت كچة گوزراندبوويان، تا ئيدي ماوةيةكي زؤري بةسةردا ت

 و كارةكةيان شثوةيةكي قانووين وةرگرثت و بةذةمسيي ببنة ژن و  تدةسيت پؤليسةوة، بؤ ئةوةي پؤليس بيانپارثزث
ئةو . تا زانييان، كة كچة و كوذة لة زينداين پؤليسي كةربةالن، هةر وةدوويانةوة بوون، كةسوكاري دوثتةش. مثرد

وةر گوث لة گثذانةوة و بةسةرهاتيان بگرثت، لةنثو ددا بچنة دادگة و" حةمزة" و "تةحرير"كة دةبوو ، ذؤژةي
حةوشةي پؤليسخانةدا، كة لةگةص دادگة و پارثزگة و ئةوانةدا تثكةص بوو، دوو براي تةحرير و مامثكي، خؤيان مةالس 

دةبن، كة  " حريرتة" و چةقؤوة ئامادة، چاوةنؤذي هثناين ديةك دوو كثر بة، دةدةن و هةر يةكةيان الي دةرگةيةك
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ذي دةداتث پبوو، بة چةقؤيةكي زلةوة " سامي"كة نثوي ، ثت، يةكثك لة براكاينةهثنرپؤليسدا د لةنثوان دوو" تةحرير"
تةحريري خؤشكي لة كچثكي جوانكيلةي پذژيان و وزةوة، ، و دةيداتة بةر چةقؤيان، تا پؤليس دةكةونة خؤ، سامي

بةدةست و مةچةك و كراس و كثردي خوثناوييةوة هثنا و پاش ئةوةي پؤليس سامييان . دةكاتة لةشثكي بثگيان
تا يةك حةفتة من نةمدةتواين خؤراك خبؤم و ذقي دنيام لةو . يش بوو بة هاوزيندانيي ئثمةيكثردةكةيان لث سةند، سام

انةوة، قسة كةوتة نثوامن، دي مةسةلةكة بذثك هثور بووةوة و لة تةك ساميدايكة ئ، پاشتر. وةوةوساميية دةب
، رياشة، بةآلم وةك خؤي دةيگوت، كؤمةصگة و دةوروبةر وي پلةي دواناوةنديية و كؤمؤنيستة والوثكسامي ، دةركةوت

هثندةيان پالر و قسةي ناشريين و شةرمهثنةر پثگوتبوون، ئيدي تةنانةت توانسيت بةردةوامبووين خوثندنيشي لةبةر 
لةكةدار كراوة، خوثين   ة، "شةرةف"ة و كذينةوة و پاككردنةوي ئةو  "عار"بؤ سذينةوةي ئةو ، بذابوو و ناچار بووبوو
" طويريج"هةر لةو زيندانةي كةربةالدا، مامؤستايةكي گةجنمان لةگةص بوو، خةصكي توثريج . ثثژتةحريري خوشكي بذ

. شةنبري بووبوو، هةم كؤمؤنيست بوو و لة ذؤژنامةي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا كاري كردبوو و هةم خوثندةوار و ذةو
يةك دوو كتثيب بة قةرز دابووة مامؤستايةكي ژن، كة لةيةك ، ي ناو بوو، ئةوةبوو"حاتةم"تاكة تاواين ئةو كوذة كة 

كة ، كة بةعسي دةبثت، ذؤژثك، مثردي ژنة. خوثندنگةدا هاوكار بوون و لةسةر داواي ژنةكة خؤي و بؤ خوثندنةوةيان
يان بة سةرةوة دةبينثت، هةر  "حاتةم"ك دةبينثت، تةماشايان دةكات و كة ناوي دثتةوة ماصث و ئةو كتثبانة لةسةر مثزث

كؤفةكةي هةصدةگرثت و چاوةذث دةكات تا ژنةكةي دثتةوة ماصث، ئيتر بث هيچ پرس و بةرسضثك، يدةسبةجث كآلشن
ئةو كتثبانةي  ، ووتاكة تاواين ئةو ژنة ئةوة ب-زثك فيشةك لة ژنةكةيدا خاصيي دةكاتةوة و خةصتاين خوثين دةكات يذ

 لةبةر ئةوةي وةك بةعسييةكيش دةسيت دةذوات، تةنانةت ناخرثتة زيندانيشةوة، بةصكة  و-لة حاتةم وةرگرتبوو
ساصي  . لةبري وي حاتةمي بةدبةختيان زينداين كردبوو و تاواين حاتةميش هةر ئةوة بوو، ئةو كتثبگةلةي دابووة ژنةكة

 -ديارة پثشتريش لةو جؤرة كارانة ذوويانداوة- كوردستان و لةوث كوژرا پار كچةكوردثك لة سوثدةوة برايةوة بؤ
لةبةر ئةوةي نةيدةويست شوو بة كةسثك بكات، كة باوك و دايكي بؤيان هةصبژاردبوو و كچة پثوةندي بة كوذثكي 

ك جياوازي زيشي كردبوو، بةآلم لةبةر هةندةاكوردةوة هةبوو لة سوثد و حةزيشيان لة يةكدي كردبوو و كوذة داخو
مةسةلةي . ذةنگة ئةگةر وةدووي ئةم باسانة بكةوين، بتوانني دةيان كتثب لة بارةيانةوة بنووسني. نةياندابووية

ئةو ژنكوشتنانةي، بة نثوي . سثكس يةكثكة لة مةسةلة هةرةگرنگةكان، كة لة ذؤژهةآلتدا كةمتر باسي لثوة دةكرثت
وةك بيانووش زؤرجاران ئايني دةكرثتة بةصگة، بة بذواي ، ن نةك پياو وة دةكرثن و هةردةميش قوربانييةكان ژن"زينا"

ان نيية، بةصكة لة ديتنثكي يقانووني كارگةلثكي ناذاست و هةصةن و هيچ بناخةيةكي نة شةرعي و نة، من هةر لة بنةذةتدا
خؤي  آليت بؤخثصةكييانة و زاصبووين نةريت و ذثساي هؤزپةرستييةوة، سةرهةصدةدةن، چونكة كؤمةصگةي ذؤژهة

كؤمةصگةيةكي پياوزاصيية و ژن لةو كؤمةصگةيةدا بثجگة لةوةي، كة هةميشة بة پلةي دووةم دواي پياو دادةنرثت، بة 
لة ذؤژهةآلتدا فةرهةنگي خثص و شوانكارةيي و وةرزثري و دةرةبةگايةيت زاصة، بة . موصكي پياويش دادةنرثت

لة بواري جضاكناسيدا، چةمكثكي زؤر  . ةييشةسازي و تةكنؤلؤژيايپ و پثچةوانةي ئةوروپاوة، كة جضاكثكي سةرمايةدراي 
لة نثو هةر گةل و ، كة بريتيية لة كؤي ئةو نةريت و ذثسا و بريانةي، "فةرهةنگي جضاكي" گرنگ هةية، پثي دةگوترث 

ئاكار، قانوون،  ئايني، ، زةكاين ژيان وةكافةرهةنگي جضاكي، هةموو اليةنة جياو. نةتةوةيةكي جيهاندا هةن و باون
سثيت هةر مرؤضثكيش بةشثوةيةكي گشيت، بةرهةم و ئافةريدة و ةدةگرثتةخؤ، ك. . و يشةسازي، ئةفسانةپهونةر، 

اكةي بة گوثرةي زكة س-بؤ سةملاندين كرداري زينا . بةري فةرهةنگي جضاكيية و منوونة و وثنةيةكي گچكةي ئةوة
 لة نثوان دوو كةسدا، بةگوثرةي ئاييين ئيسالم، -بةردبارانكردنةمجة، واتة سةنگةساركردن يا ذئاييين ئيسالم، 

بة ، گةرةكة چواركةس، هةرچواريان پياو بن و ذاستگؤ و داوثنپاكيش بن، گةواهي بدةن و ئةجنامداين كارةكةيان
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ي "امةهةر"ي پياوةكة لة نثو " وانثك"كة ،  بةشثوةيةك بثتتديتنةكةش دةبث. چاواين خؤيان و لةيةك كاتدا ديتبثت
 دا) اآلوچ(لة نثو بري ) گوريس(ةت پ يا "الميل في المكحلة"لة كلداندا بثت ) يؤكچكل(يؤك چميل: واتةژنةكةدا بثت، 

ئةگةر هاتوو . كة گةواهي دةدةن، دةبث هةر چواريان پياو بن. ئةو چوار كةسةش. "في البئر) الحبل (لرشاا  "بثت
وانيان يا بةالي كةمةوة يةكثكيان پياو بن، و چواركةسة، سيانيان يا دگةواهي ژنيش قةبووص كرا، ئةوا هةر دةبث لةو

وانيان بة يةك شايةيت پياو دةژمثردرثن، هةر دةبث هةميشة پياوثك لة ئارادا هةبثت، دةنا وكة د، چونكة گةواهي ژنان
، ين كرداري زينايةككةوابوو بؤ سةملاندين ذوودا. ان لةگةصدا نةبثت، قةبووص نييةيئةگةر پياو، گةواهي هةشت ژن

دةبث شةش ژن و يةك پياو، كة دةكةنة حةفت كةس، يا چوار ژن و دوو پياو، كة دةكةنة شةش كةس، يا دوو ژن و 
ئةو هةموو خةصكة و ،  هثزثك لةو دنيايةداچئةوجا . سث پياو، كة دةكةنة پثنج كةس، يا چوار پياو، ئةو گةواهيية بدةن

،   پؤذ "ئةوة مةگةر لة فيلمة سثكسييةكاندا ! يةية تةماشاكاري ئةو كردارة سثكسخذ دةكاتةوة و دةبن، لةيةك كاتدا
ئةز . هةرگيز جثبةجث ناكرثت، ةجم و بةردبارانكردنيشذ دةنا بةذاسيت كارثكي گةلةك سةختة و !ووبداتذ" نؤذؤپ

الم، مثردكردن و بثجگة لةوةش ئيس. يةيةؤشني و ذثگةپثدانثكي ئةو مةسةلةپپثمواية ئةو سةختگرييية بؤخؤي چاو
نثو دةبرثت، كة ، "يغةصزواج ال" سيغةيا " زواج المتعة"يا " قتؤالزواج الم" ژهنثناين كاتيي، كة بة ژن و شوويي كايت 

دادي ماذةبذينةكة مؤر دةكرثت، كات و ذؤژي   ارژن و مثردايةتييةكي كاتيية و هةر پثشةكي، كة بةصثن و قةر
تةنث لة كن پثذةواين  حةآلص كردووة، لث ئةم حةآلصكردنة ئةوذؤ،  دةكرثتجوثبوونةوة و تةآلقةكةشي تثدا دياري

پثي حةرامة، كةچي ئةو ذثساية تا سةردةمي ، ةكةي ئيسالميئةويش بة شةرمةوة و بةشة سونني، ئاييرتاي شيعة هةية
ةمي  لةسةرد:يش هةبووة و ئةو قةدةغةي كردووة، واتة، دووةم خةليفةي ذاشيدين"ي كوذي خةتتابعومةر"

بؤ گةورةترين گريوگرفيت ، كي يةكجار باش و ذاست و دروستةثمن پثمواية ئةوة چارةسةر. ةپةيامبةريشدا باو بوو
ئةگةر بثتو بذثك بريازكاري تثدا بكرثت و ئارةزووي ژنيش ذثك وةك پياو  -پياوي وآلتاين جيهاين ئيسالمي  ژن و

بؤ داهثنان و كاري ئاوةزي و ، كات و توانست و هثزيانو ذةها دةال كة ئيدي وزةي ميليؤنان -لةبةرچاو بگريثت
با . ناكةنةوة، سثكس، كة بةشثكي يةكجار زؤري مثشكياين گرتووةتةوة سوودبةخشتر، دةخاتة كار و هثندة بري لة

 ساآلن، كوذ يا كچ، بذوا بكة لة 14 و 13 و 12ئثمة ذاشكاوانةتر بنؤذينة ئةو گريوگرفتة؛ مرؤض كة تةمةين دةگاتة 
مةگةر لة هةزاران كةس يةكثك ذيزپةذ بثت، دةنا خةون و خةياص و   . ثكس زياتر، هيچي ديكةي لة مثشكدا نييةس

ديارة . هزر و هةموو شتثكي ئةو تةمةنانة و تا بيست ساص و هةورازتريش، هةر بة دةوري سثكسدا دةخولثتةوة 
داخراوي وآلتاين خؤرهةآلت،  . لة مثشكدايةسثكس بة تةنث لة لةشدا و بةلةش هةسيت پث ناكرثت، بةصكة پثش ئةوة 

و ذووسپثيت ) منداصبازي، هةتيوبازي(بة تايبةتيش، وآلتاين ئيسالمي، ژينگةيةكي وا ساز دةكات، كة دياردةي نثربازي 
تؤ بنؤذة وآلتاين داخراوي وةك، عةرةبستاين سعوودي، ئثران، وآلتاين كةنداوي . پةيدا دةبثت) لةشفرؤشيي ژنان(

 كة چؤن نثربازي و ذووسپثيت -ديارة بذثك كةمتر–، عرياق و تةنانةت كوردستانةكةي خؤيشمان ) فارسي(عةرةيب 
زؤرجاران لةو كؤمةصگانةدا، كوذي بذثك لووسكة و ناسك، الواين لة خؤيان گةورةتر يا پياواين بة . تثياندا باون و هةن

بةو كارةش، وةك .  دةدةن و لةگةصياندا دةسثكسثنتةمةنتر، بة جؤرثك لة جؤرةكان، هةصياندةخةصةتثنن و فريويان
لةو جثگانةدا، كة پذاين كوذن و هةميشة . و لة نثو خةصكيشدا سووكيان دةكةن" چاويان دةشكثنن"خؤيان دةيصثن 

پثكةوةن، وةك بةشي نثوخؤيي خوثندكاران، يةكةي سةربازي و سةربازگة و لةشكر، زيندان، هةميشة دياردةي 
نثرينةي ذؤژهةآلت، هةم نثربازي و هةميش وةدووي ژين ذووسپي كةوتن و ئةو جؤرة . ةردةكةوثتنثربازي، زةقتر د

 بؤ خؤيان ذةوا دةبينن، وةلث هثندةي ذثزةيةك بؤ مثيينةي خؤياين قايل -كة ذةنگة بة ئازادي دابنثن–ذةوتارانة 
 يت خؤيةيتيين و هاوذثي، بةدةسژژنةئةوروپايي مايف جوثبوونةوةي لة مثردي، هاو. نابن
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چاوةنؤذي پياو بثت، بؤوةي تةآلقي بدات، بةصكة زؤر بة ئاساين دةتوانثت مثردةكةي بةجث ، پثويسيت بةوة نيية و
ل البغض الحا= دزثوترين حةآلصة الي خودا"دةسيت پياوة و تةآلقيش  تر بةثلة ذؤژهةآلتدا مةسةلةي تةآلق ز. هبثصثت

ن و ةهةزارويةك ناو و ناتؤرةي لث دةنرثت و دةوروبةري بة هةزاران تةلب، شيو ژين تةآلقدراوي ذؤژهةآلتي" عنداهللا
تري هةبثت، بةآلم ئةمة بؤ ژنةذؤژهةآليت نابثت، ثپياوةذؤژهةآليت مايف ئةوةي هةية، لة ژنثك ز. ين دادةخرثتژةرپ

ةآلقبةدةستيبووين ي جيابوونةوة و تي پثش مثردكردن، سةختنيمايف فرةژنيي پياو، نةسثكس. تري هةبثتثلة پياوثك ز
ذةنگة وةك ، كة باوك و دايك و خثزان هةصيدةبژثرن، وةك مثرد، ئةمانة لة ذؤژهةآلتدا، ازيبوون بةوةيذپياو، 
تر ثلة ذؤژهةآلت ژن ز. ذؤژئاوا بة چةوسانةوة و چةپاندن و سةركوتكردن دادةنرثنلة دي بؤ ژن دابنرثن، لث ائاز

" حورمة، حورمث"و " زةعيفة"رثت توانة سةير دةكرثت، هةر بؤية پثي دةگوز و بثدةسةآلت و پلةدووةم و ئةاوالوةك 
ووي رلةنثو عةرةيب خوا. ) يثتدا باوةضلة نثو كورداين ئةرمةنستان، گورجستان و ئازةرباجياين كةونة سؤ(و كولفةت 

 دوور لة ذووت،    :اتةو" تكرم مرتي" كة باسي ژين خؤي كردبا، دةيگوت -تا ئةم چةند ساصةي دواييةش-عرياقدا، پياو 
واتاي ژن ، كة لة زاراوةي عةرةبيي عرياقيدا، ) "حرمة(حورمة "وشةي . ژنةكةم، حاشا لة تؤ، حاشا لة قةدرت

لة سلثمانييةكةي . دثت" حةرةمسةرا"و " ئةندةروون"وة هاتووة، كة بة واتاي ة  "احلرم"لة وشةي ئةحلةرم ، دةگةيةنثت
ژثذةكاين ديكةي كوردستاندا، لة هةمووان كراوةتر و پثشكةوتووترة، پياو خؤيشماندا، كة بة بةراورد لةتةك با

، ماصةوة، ماصةوة وا دةصث، ماصةوةمان لةماص نيية، ماصةوةمان نةخؤشة: ئثستاش، كة باسي ژنةكةي خؤي دةكات دةصث
دانيشن و بةشداري كاري لةنثو ئةجنومةين پياواندا، لة ديوةخاناندا، ژنان بةدةگمةن بؤيان هةبووة . ماصةوةتان چؤنة؟

بةتايبةت -ژنةذؤژهةآليت زؤرجاران ذؤصي مةكينةي منداصچثكردن دةبينثت و چةند زارؤكث پتر بن . پياوان بكةن
كة بؤ ژن دةكرثنة عةيب و نةنگي و كارثكي ، زؤر شت لة ذؤژهةآلتدا. شيت قاميتر دةبثتپ هثندة ذثزي پتر و -نثرينة

ژنةذؤژهةآليت ناتوانثت و زؤرجاران ذثگةي   .  كثشةيةك ساز ناكاتچ ئةجنامدانيشي شةرمهثنةر، بؤ پياوان ئاسايية و
نةك هةر بؤ وآلتثكي ديكة بةصكة بؤ باژثذثكي   -پث نادرثت بة تةنث و لةگةص پياوثكي نامةحرةمدا سةفةر بكات 

لة كن . بكاتيا ژين ديكةدا سةفةر ) باوك، برا، مثرد، كوذ(دا "مةحرةم" كةسثكي ل بةصكة دةبث وة-ديكةش
ژنةئةوروپايي، مةحرةم و نامةحرةم و ماصةوة و حةرةمسةرا و ئةو جؤرة باسانة، مةگةر وةك ئةفسانة و ديرؤك باس  

هةموو جؤرة كارثك بكات و لة هةموو بوارثكدا ملمالنثي پياو بكات، بةآلم ، ژنةذؤژهةآليت بؤي نيية. بكرثن
لة ماشثن ، ) ريثشؤف(انةريي ذا، تةنانةت سةربازي، پؤليسي، پاسةواين، ژنةئةوروپايي بة پثچةوانةوة، لة هةموو بوارثكد

 كارثك سةختة، ذثك چتا دةگاتة فذؤكة، سياسةت، وةرزش، بارزگاين و ، و ئؤتؤبووس و شةمةندةفةرةوة بيگرة
 :زةويرژثكة ئثستا لة نثو وثستگة و شةمةندةفةري ، خؤم من بؤ. وةك پياو و زؤرجارانيش خاستر ئةجنامي دةدات

ثر سث و چوار و پثنج و  مكاتژ، كار دةكةم، سبةيناين زوودا، "Tunnelbana"توننثلبانا: ، بة سوثديش "Metro"ميترؤ
كار  اكةيانة بؤ سةر كار يا لةذاكةذشةوانةش نيوةشةو و دواتريش، چةند پياو دةبينم و ذةي مةالژندا، يشةش، لةگةص ش

ن وفذكان دةدة فذكان، لة كارةوة يا بةرةو كار، رجوگؤص و خثرادةبنةوة، ئةوةندةش يا زياتر ژن دةبينم، گو
لة ئامارثكدا، كة لةمةذ ژين ماصةوة لة سوثد كراوة، وا پثشان دةدات، كة ژمارةي ئةو . ) هةذادةكةن، غاردةدةن(

 ساصي  لة) 118000(دا بووةتة 1987وة لة ساصي ) 163000(ژين ماصن، واتة كاري دةرةوةي ماص ناكةن، لة ، ژنانةي
دا، واتة هةميشة لة 2000لة ساصي ) 55000( دا و 1999لة ساصي ) 60000( دا و 1997لة ساصي ) 79000( دا و 1990

و " سةربةسيت"ديارة . دابةزين و كةمبووندان و ئةگةر حاص وةك ئثستا بذوات، ئةوا ژين ماص، بةرةو لةنثوچوون دةذؤن
ژنةئةوروپايي، بةوةي لةماص وةدةردةكةوثت و دةچثتة . دياردةيةنهؤگةلثكي سةرةكيي ئةو " يةكساين"و " ئابووري"

بازاذي كارةوة، سةربةستيي خؤي، وةك تاكثك، كة ئازادة لة هةصبژاردين ذثگةي ژياندا و سةربةخؤيي ئابووري خؤي، 
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ةريدةي ئاف، ئازادي كار بؤ تاك. كة دةستةشكاوةكةي ملي پياو نيية و يةكسانيي خؤي لةگةص پياودا، دةسةملثنثت
. سةربةخؤيي ئابووريية و مرؤض دةكاتة خوداين پووص و پارةي خؤي و دةستذؤيشتين بةسةر گريفاين خؤيدا

.  هثشتا لة پلةي گذوگاصداية، ژنةئةوروپايي خوداين ئةو سةربةخؤيية ئابوورييةية، وةلث ژنةذؤژهةآليت لةو بارةوة
ئثمة دةبث لثرةدا ئةو ذاستيية لة بري . بندةسيت و گرثدراوي بؤ كؤمةصگة، دةكاتة چ بؤ تاك و چيش يبةستةيي ئابووراو

نةكةين، كة ئةو ئازادي و سةرخؤبوونة ئابوورييةي، ژنةئةوروپايي هةيةيت، ذاستة لة سةرثكةوة وةك تاك، خوداين 
يي كةسثيت و گريفاين خؤيةيت، وةلث لة ئالييةكي ديكةوة، لة سةر حيسايب يةكيةتيي و يةكگرتوويي خثزان و پتةو

زؤرجاران كثشة و نائارامي و هي من و هي تؤ و نةبووين كات  . پثوةندةكان و گرثدراويي ئةنداماين خثزانةكةية پثكةوة
.  بؤ منداص و مثرد و ئةوانة، هةذةشة لة يةكگرتوويي خثزان دةكةن و بووين خثزان وةك يةكةيةك، هةصدةوةشثننةوة

ان و كارگة و فابريك، ئةو پثويستيية ساز دةكات، كة پتر ژناين  هةصپة و پةرؤشي بةرهةمهثنان، لة كن سةرمايةدار
، بچنة بازاذي كارةوة، بؤ بةخثوكردين خثزان . . . چينةهةژارةكاين جضاك، لة بةر پثويسيت و سةختيي باري ئابووري و

ين خواپثداوان و  تؤ بنؤذة ژنا. و دابينكردين ئةو پثويسيت و قورساييانةي ژيان، كة سةرمايةداريي خؤي ئافراندووين
ژناين ئةوان، هةر خةريكي . خةصكة دةوصةمةند و بؤرژوا و ئةريستؤكراتةكاين ئةوروپا، بزانة كثهة ژنيان كار دةكات

داهايت يةك ساصي تؤ و من و دةياين . . . خؤئارايشتكردن و خؤجوانكردنةوةن بؤ پياواين خؤيان و هي ديكةش و
ئةو ژنةئةوروپاييانةي،  . انگي ئارايشتياندا، يا بؤ سةگةكانيان، خةرج دةكةنوةك ئثمة، تةنث لة يةك گةشت، يا يةك م

مالنثي من و تؤ دةكةن لة بازاذي كاردا و شانبةشاين پياو، كاري سةخت و ناخؤش و ماندووكةر دةكةن، ژناين چينة  
 و ئةو ژنانة نني، كة باس و خواسي پؤشاك و خواردنةوة و گةشت. شةكةتةكةي جضاكي ئةوروپايني

پثوةندةسثكسييةكانيان و شووكردن و تةآلقدان و مثردگؤذين و شةواين سووريان، لة گؤضار و تةلةضزيؤنةكاندا، وةك 
هةواصي زؤرگرنگ بة خةصك دةفرؤشرثنةوة و بةوةش؛ تةنانةت بة كردارة ناپةسةند و دزثوةكانيشيان، سةرمايةداران، 

ديارة جضاكي ئةوروپايي و تةواوي  -ي چينايةتيي ذؤژهةآلتدا لة جضاك. پارة لة خةصك دةكثشنةوة و قازانج دةكةن
 جياوازيية چينايةتييةكان، هثندة -لث كةم و زؤر كةوتووة، جضاكگةيل ئةم جيهانةش هةر جضاكگةلثكي ناچينايةيت نني

ني، چ. ةلدةهاوثژنپص و بذيارداين ژنان ووزةق و لةبةرچاون، كة ئيدي بة گوثرةي ئةو جياوزييانة، ذؤص و مجوج
كة جياوازيي . هةموو بوارةكاين ژيان ذةنگذثژ دةكات و جياوازي چينايةيت ذادةي ئازادييةكان دياري دةكات

چينايةتيي هثند زةق و لةبةرچاو بن، يا هةر هةبن، دةكاتة ئةوةي، ئةو جضاكة، جضاكثكي نائازاد و نايةكسانة، چونكة 
نة چيين سةرةوة و نة چيين خوارةوةي تثداية و خةصكيش : ةكؤمةصگةي ئازاد و يةكسان، كؤمةصگةيةكي بثچينة، وات

بثجگة لةوةش جضاكة ذؤژهةآلتييةكان جياوازييةكي . وةدووي قازاجندا غار نادةن: هةرگيز ذاوةقازانج ناكةن، واتة
ةكدي تر لة يپوةلث جضاكة ئةوروپاييةكان بةدةگمةن جياوازييان لةنثواندا هةية و . گةلثك فرة لة نثوانياندا هةية

ث، ژوژنةسعوودي بؤي نيية ماشثن با. ژنةكووةييت، عوماين، سعوودي، مايف دةنگدانيان نيية لة هةصبژارندا. دةچن
چذين و فيلمدا، يةكةمي يسةما و گؤران سةدان ساصة لة، ژنةمسري و ژنةهيندوستاين.  بةآلم پاسةوانةكاين قةززايف ژنن

يان هةية، لث ژنةئثراين ) حيجاب(لةچك و چارشثو  و ئةفغاين يلژنةئثراين و سعوودي و سؤما. هةموو ذؤژهةآلتن
شيت مثردة پهةم لة هةصبژاردندا مايف دةنگداين هةية و هةم خؤيشي دةپاصثوثت بؤ پةرلةمان و هةم لة 

ژنةئةفغاين لة سايةي تاليباناندا، نةك هةر . واژ دايشليدةبثت و هةم ئؤتؤمب) ماتؤذ(ة پتةپئاخوندةكةيةوة سواري تة
ژناين دةوصةمةندي خواپثداوي . ش خؤيان بپثچنةوةيصكة مايف كاركردنيشيان نيية و دةشث وةك دؤصمةةخوثندن، ب

ئاژؤتن و سياسةت، دةخؤنةوة و خلثسكثنةي   نثو سةفةر و ماش ووت، بثجگة لةكاررباكووري تاران و خؤراواي بةي
. لة قةآل نةهاتبووة خوارث،  ژين وا هةبوو لة هةولثر و ئةوانة1980تا ساآلين . سةر بةفر و بليارد و قوماريش دةكةن
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جاروبار . خاوةين دةرماخنانةكة بوو" ئةمري شيت"كاك ،  هةبوو لة بةرانبةر قةآل"دةرماخنانةي ئةمري"، 1976ساصي 
اوة، لة رؤشراو و پثچپؤش و داپئثوارانثك پريةژنثكي كووذي قةراتيي، سةرتاپا ذةش. نيتدةچووينة كين و دادةنيش

ل و خةصكةي ديت، هاواري لث يگةيشتة سةر شةقامةكةي بن قةآل و ئةو هةموو ئؤتؤمب قةراتةوة هاتة خوارث و هةر كة
ئةوة جاري يةكةمي بوو، جيهانثكي ديكةي ، پثمواية ئةو هةژارة. "ئةوة دةرثن بةغدا، ئةوة بةغداية؟: "هةستا و گويت

سةرؤك كؤمار يا حوكوومةت ژن نةبووة، كةچي ، رةبدا تا ئةوذؤلة هةموو جيهاين عة. دةرةوةي قةالي هةولثر ببينثت
باندرا نايكا و "نكي ال و ژنةسريي"ئيندثرا غاندي" و ژنةهيندوستاين "د و خاليدةزيايحةسينة واج"ژنةبةنگآلديشي 

نةتوركيايي  و ژ"بينةزير بؤتؤ" و ژنةپاكستاين "وتريپمثگاوايت سؤكارنؤ "نيسايي ؤ و ژنةئيند"اندريكا كوماراتونگاچ
، كة هةمووشيان ژنةذؤژهةآلتني، سةرؤك كؤمار و سةرؤكي "گلؤريا ماكا پاگال ئارؤيؤ"يين پ و ژنةفيلي"يلةر چتانسو"

اين ذؤژهةآلت خبرثنة يةك نكةواتة ناكرثت هةموو ژ. حوكوومةت و سياسةتكار و ئةو جؤرة شتانة بوون و هةن
ژنةئةوروپايي دةروازةي . ييةكي لةبةرچاو، لةو چةمكةدا هةيةچةمكي ژنةذؤژهةآليت يةك نيية و جياواز. خانةوة

شتة و بث جياوازي، ملمالنثي پياو دةكات و پسياسةت و كار و خوثندن و ئابووري و هةموو بوارثكي ديكةي، بؤ لةسةر 
ئةو  . وةدةسيت دةخات يش جثي دةهثصثت و كام جثگةش بةرزةيپثشبذكثي لة تةكدا دةكات و زؤر ئاسا

ية چينايةيت و قةدةغة و تةنگةبةركردين ئازادييةي، لة يژنةذؤژهةآليت تووشيان دةبثت و ئةو جياواز، انةيگريوگرفت
ودايي و هيندوويي ووةنةبث تةنث جضاكة ئيسالمييةكان بگرنةوة، بةصكة پثذةواين تةواوي ئايينةكاين بن، ذؤژهةآلتدا هة
، وارانةيژيةكثك لةو دةردة سةخت و د. فريقاش دةگرنةوةتةنانةت گةالين ئةو جوو  زدي و يارسان وثو عيسايي و ئ

كؤمةصگةي ئةوروپايي بة مث و نثر و گةورة و گچكةوة دووچاري بووة، دةردةخواردنةوة و بةنگكثشان و نةخؤشيية 
كة ، ئةم دةردانة پثش ئةوةي ئةجنامي ئازادي ذةهاي تاك بن، ئةجنامي سةرمايةداري و بازاذي ئازادن. سثكسييةكانة

. ةوا دةزانثتذلة پثناوي پةرةپثداين بةرهةم و سةرمايةدا، بة ، ةموو شت و هةموو كردار و ذةوتار و گوتاذثك ه
ئةجنامي ئةو حاصةتةن، كة مرؤضي ذؤژئاوايي، هةر لة دواي جةنگي يةكةمي جيهانييةوة تثيكةوتووة، ئةويش بةهؤي 

يين بةهاكاين جيهاين كؤن و پييةكان و داتةتن و گؤذانكاري و پثشكةوتين ماددي و هثرشي چةمكة مادژؤفرا
دةيانةويست . ثتيب بةديلثكي ذؤحي پث بةخشچدثتاكانةوة، كة بة خثرايي و بثئةوةي شارستانييةيت نوثش ووك

ئةوةي كة لة فةرهةنگي ذؤژهةآلتدا بة . و سيستمي خودايةيت ئايديؤلؤژيا و دةوصةت و سيستم بكةنة بةديلي خودا
.  دادةنرثت يل و كؤنةپارثزيةةبرثت، لة فةرهةنگي ذؤژاوا و ئةوروپادا، بة دواكةوتوويي و تةوةزئةخالق و ذثز، ناو د

خؤي هةموو شتثك دةستةبةر  كة دةتوانثت بؤ، مرؤضي نوث و هاوچةرخ و زرنگ و لثزان و ئازا لة ئةوروپا، ئةو كةسةية  
 : واتة"Smart"مرؤضي مسارت . دي ثتةبكات، تةنانةت ئةگةر لةسةر حيسايب زيان و ملشكاين خةصكاين ديكةش ب

. مرؤضثكي هاوچةرخة، "، قؤصبذكآلوچي، ساختةچي"كة بة واتايةكي ديكة دةكاتة ، "وريا، چاپؤك، زرنگ، زيرةك"
اكي  چري و منوونةي مرؤضثكة، كة لة ئةوروپا بةامرؤضثكة ئافةريدةي شارستانييةيت قرچؤك و تاكايةتيي سةرمايةد

لة ئةوروپاي سةرمايةداريدا، ژن يةكثكة لة ئامراز و كةرةستة . تةوة و كاري مةيسةر دةبثتلةنثو جضاكدا جثي دةبث
 هةية و تةنانةت ان، و بازاذثكي هةرةگةرمينم، هةزاران فيلمي سثكسي چث دةكرثالهةرةگرنگةكاين سثكس و ذثك

گفتوگؤيان ، ة لةسةر تةلةضزيؤنويژن و مثردم بين. يشةيي و كار دادةنرثتپكاركردن لةو جؤرة فيلمانةدا، بة هونةر
كة لة بواري فيلمسازي سثكسيدا كار ، لةگةصدا كراوة، زؤر بة شانازييةوة ژنةكة يا پياوةكة، باسي ئةوةيان كردووة

، لةگةص يةكدي ماصةوةشن وةك ژن و مثرد  و كة لةثنسثكسدةكدا لةگةص دةيان پياو يا ژندا ثدةكةن و لة ذؤژ
ةيل سثكسي و سينةماي سثكسي لة كووچة و كؤآلنةكاين باژثذةكاين پفرؤشگةي كةلوهةزاران . هةصسوكةوت دةكةن

برؤكسلي پثتةخيت هةموو ئةوروپادا، دةيان  ئةمستردام و پاريس و لة بةرلني و هامبؤرگ و .  دةبينرثندائةوروپا
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.  و چثژ دةفرؤشنشان دةدةنپثجاخمانة بةرچاو دةكةون، كة ژين نيوةذوويت سؤزاين و لةشفرؤش دانيشتوون و خؤ 
بؤ ، روپا، پياو هةية وةك كار، لة شارةواين باژثذةكةي خؤي پارة وةردةگرثتو ديكةش لة ئةاينلة هؤآلند و شوثن

ئةو كارةي، كة . ةحةيت بكاتذئةوةي بچثت لةگةص ژنثكي كةمئةندام و سةقةتدا، كة بث پياوة، بنوثت و بسثكسثت و 
 -. .  .  انةري، وةزيري، بةقاصي، بةرپرسيي حيزيب و، ذ مامؤستايي- ديكةئةو كابراية دةيكات، وةك هةموو كارثكي

. سثكس لة ئةوروپا، بازرگاين و بازاذ و پووص و بةرهةم و سةرمايةية و باجةكةيشي ژن دةيدات. بةكار دةژمثردرثت
دةيكذن و ك كاآل وة، م بةكار دةبةنالژن وةك ئامرازي سثكس و ذثك، بؤ پارةپةيداكردن، كؤمپانيا و سةرمايةداران

تةواوي ئةو پرؤگرامة تةلةضزيؤين و ذاديؤييانة و گؤضار و ذؤژنامةگةلثكي تايبةت بة ژن، لة وآلتاين . ةوةنفرؤشدةي
خؤراوادا و ديارة بةهؤي الساييكردنةوةش لة وآلتاين خؤرهةآلتيشدا ئةو دةردة ئثستا پةيدا بووة، هةرچي سةنگ و 

ژن وةك شتثكي جوان، وةك ئامرازثكي سثكس، باس :  لةش و الري ژن، واتةقورسايي خؤيان هةية، دةخيةنة سةر
. ي ژن دةدةن، وةك بصثي ژن تةنث لةشة و هيچي دي"لةش"دةكةن و پثشان دةدةن و گرنگيي تةنث بة 

سةرمايةداري سثكسي لة كارثكي چثژبةخشي نثوان دوو مرؤضةوة، كة پثكدةگةن و پثستيان بةر پثسيت يةكدي 
ناسةيان تثكةص هةناسةي يةكدي دةبثت و هةستيان دةبثتة يةك هةست، گؤذيوة و كردووةتة پثوةند دةكةوثت هة

بثجگة لةو فيلمة سثكسييانةي،  . ثكدا، لةگةص ماددةدا و بووة بة كاآل و ئامثرثكي بثگيان و مردوو و نامؤ"شت"لةگةص 
ك پياو لةگةص كؤمةصثك ژندا، پياو و كة يةك ژن و يةك پياوي تثدان، سةدان جؤري ديكةش چث دةكرثن؛ كؤمةصث

ئةو . سةدان جؤري قثزةون و پيس و دزثوي ديكةش. . . پياو، ژن و ئاژةص، بؤ منوونة، ژن و سةگ، ئةسپ و ژن و 
كة تثياندا ژنيش  ،  دةبثتة هؤي سةرهةصداين دةيان كثشة و گريوگرفت-بثگومان-جؤرة دينت و ذةوتارة بازاذييةش

ژنيش تاوان دةكات و دةخرثتة زيندانةوة و شثت . صي قارةمانيةيت لةذووداوةكاندا دةبينثتبةشدارة و زؤرجارانيش ذؤ
خؤي وةك  مرؤض هةر بؤ. ئةوروپا يا ذؤژاوا، هةموو شتثكي لة پثناو پارة، سةرماية، كارگة و بةرهةمداية. دةبثت

ر خةصكة ئةناركيست و دژة مةگة-كة هةيةيت ، ئامرازثكي بةرهةمهثنةر تةماشا دةكرثت و هةموو ئازادييةكيش
تثكداين .  لة پثناوي بةرهةم و سةرمايةداية-سةرمايةداري و دژة جيهانگةري و چةپةذاديكالةكاين لث دةركةيت

 هةموو   ودانةژسةرمايةداري بؤخؤي سيستمثكي دژةمرؤض و دژةئاكار و دژةوي  . خثزان، سةرمايةداري سازي دةكات
بة بةرهةم خةآليت :"دةصثت" پرؤدؤن"سةرمايةداري، وةك . ، پثشثل دةكاتشت تةنث لة پثناوي بةرهةم و قازاجندا

، خةصك، ذةشةخةصكةكة، چينةكاين "خةصك دةكات، وةلث لثناگةذثت خةصك ببنة خاوةين ئامرازةكاين بةرهةمهثنان
واردن و خوارةوةي جضاك، تةنث شةكةيت و سةخيت و دژوارييةكاين ژيانيان دةبثتة بةش و هةرچي چثژ و خؤشي و ذاب

ئةگةر پاداشيت كار يا مووچةي كار لة سةرمايةداريدا، بة گوثرةي  . اليةنة بريقةدارةكاين ژيانيشة بؤ سةرمايةدارانة
خاوةن كار، تا  . بةرهةمي كارةكة بثت، ئةوا كرثكارثك دةتوانثت، بة كةمترين كار زياتر بژي، بةآلم هةرگيز وا نيية

استيي بةرهةميشي ناداتث، بةصكة قازانج و زثدةباييةكةي خؤي لث پثي بكرثت كارگةر دةذةتثنثت و نرخي ذ
دةردثنثت، هةر بؤيةش زثدةبايي و هةصپةي سةرمايةداري بةو شثوةيةي كة هةية، دةبثتة هؤي دةوصةمةندبووين 
هةندثك و الت و هةژاركردين هةندثكي دي، بةو پثيةش دةكرث زثدةكردين موصك و سامان بة شثوة دزييةكي 

 ژن و مثرد بؤ يةكدي يا -كار، ناوةخيت، نةبووين كات بؤ يةكدي.  و ذثكخراو و چوارچثوةدار بژمثردرثتقانووين
و پةلة و هةذاكردن  نةبووين خؤشةويسيت، فريا نةكةوتن، هةصپةي ژيان، فذكان فذكان -دايك و باوك بؤ زارؤك

هةر كةسة و قاوةي " مووسآلوييان يل وةدووي پارة و پووصدا و هةركةسة و كيسةي خؤي و ئابووري خؤي، بة قةو
ئةمانة هةموو دةبنة هؤي شةذ و ئاژاوة و جيابوونةوة و نةمان و ، "و من كيسوكل من قهوت= خؤي لة باخةصي خؤي 

لة نثو ژنةذؤژهةآلتيدا، لةبةر . سذينةوة و كوشتين پاكيزةيي ژيان و ذؤمانسييةت و جواين و سروشت و عةفةوييةت
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ةرمايةداريية بةو خةستييةي، لة ئةوروپا هةية و نةبووين ئةو بازاذة ئازادة و زالبووين جيهانبيين نةبووين ئةو جضاكة س
ژنةئةوروپايي، كة خوداين . وو دةداتذكؤيةيت بةسةر تاكايةتيدا، كةمتر ئةو تاوان و زينداين و شثتبوونة، لة نثو ژناندا 

 لة ئةجنامي ساآلنثكي -جار مرؤض بة گومانة لثي كئةگةر ئةوة ئازادي بثت، هةندة- يةئةو هةموو ئازاديية
ئةگةر ئاوذثك لة بؤچوون و ديدي كصثسة و ئاييين . وةدةسيت هثناوة، واريداژدوورودرثژي تثكؤشان و كؤشش و د

دةبينني، هةموو پياواين ئاييين كصثسة، لةو بذوايةدا ،  بدةينةوة-و جيهانبيين مرؤضي ئةوروپايية كة بنگةي بري-عيسايي 
. " تؤ دةروازةي شةيتانيت!ژن" حةوا، ئادةمي بةرةو گوناة ذاكثشاوة، تثرتوليانووس دةصثت :ون، كة ژن، واتةبو

 يبة سةدان ژنيان بةنثوي جنؤكة و دثوةزمة و جادووگةري، لةسةدةكاين نثوةذاسيت هةزارةي پپشوودا، لةم ئةوروپايةدا
اكردن و ديتنة بةرانبةر ژن، تةنث لةكن خةصكاين ئاييين وةنةبث ئةو سووكتةماش. و ئةو جؤرة شتانةوة سووتاندووة

ژن پياوثكي  :"تؤما ئةكويين دةصثت. شدا هةبووةيبووبثت، بةصكة لةنثو خةصكي فةلسةفة و زاناياين گةورةي ئةوروپاي
 حوسةيين ئةمحةد بةگي جاف هةبوو لة كةالر، يادي بةخثر، كة. " هةر لةخؤذا هاتووةئافةريدةيةكيخراپچثكراوة، 

ديارة لة چاوي ئةوةوة ناشريين، دةنا هيچ كةسثك، نةخامسة ژن، لةم دنيايةدا نيية خؤي بة  -ژنثكي ناشرييين 
 لةدةسيت خوا :واتة، "تسيية لكةي خواپئةمة لة : "اية، دةيگوتيينبب -ناشريين بزانثت و هةموو كةس هةر جوانة

ژن، : " ئةريستؤتةيلس دةصثت. ثندا بةكار دةبرثتةيةك، لة هةصماتژوةك دةستةوا، ة"لكةتسنيپلة"ئةو . دةرچووة
يدا ناتةواوي هةية، ئثمة دةبث تةماشاي كةسثيت ژن لةو ذوانگةيةوة تژنة، چونكة لة هةندث تايبةمتةندث لةبةر ئةوة
 كارةساتثكة و چژنبوون  " :تثكثركةگارد دةص". ةداري كثماسني و بةوةوة لةدايك دةبندئةوان دةر بكةين، كة
 دا "فيزيكي ژن و مثردايةيت"بةلزاك لة كتثيب . "كةش لةذاستيدا لةوةداية، كة مرؤض كاتثك ژنة پثي نازانثتكارةساتة
هؤي پثوةندةوة  ژن موصكثكة، پياو بة. ية، هةوص بدات بؤ خثراتر لثداين دصي پياوةتاكةكاري ژن ئةو": دةصثت

ژن لة ذاستيدا تةنث پاشكؤ  .  هةيةيايف قانوونيموصكثكي بگؤذة و الي هةر كةس بثت، ئةو كةسة م. دةسيت دةخاتوة
ي يؤناين، كة هةموو فةرهةنگي ئةوروپا و ذؤژاوا شانازي پثوة  " هؤمريؤس"كتثبةكةي ، "ئيليادة. ""و پارسةنگي پياوة 

، پثشان دةدات و سووكايةتييةك و ر ئامث ودةكات و باسي جةنگ دةكات، ژن وةك موصكي پياو و سةبييةي جةنگ
هةموو كارثك و  "سةرمايةداري و فةلسةفةي . كردنثكي ژن، كة لةوثدا هاتووة، گةلثك ترسناك و دزثوةنزمتةماشا

. ، كة ئيدي بةرةو تثكچوون بچثتي، كارثكي واي كردووةتة سةر ژياين خثزاني"هةر شتثك لة پثناوي بةرهةمهثناندا
ديارة  . و لة بةينچوون و نةمان دةذواتبةرةو هةصوةشاندنةوة ، ئةوذؤ لة ئةوروپا، ) ژن، مثرد، منداص(خثزان 

ذؤصثكي لةبةرچاو لةو بوارةدا ن، سةرمايةداري و بةرهةمهثنان، كة هةر بؤ بةرژةوةندي سةرمايةدار و كارگة و بةرهةم
دةبينن، بةآلم دةبث ئةوةمشان لةبري نةچثت، كة شوثنگة و پايةو ذةوشي ئابووري ئةوذؤي ژن، بةشثوةيةك چووةتة 

نيوة، كة وةك دامةزراو و  چتةنگي بة چةمكي پياو و پياوةيت و كؤمةصگةي پياو و ئةو شتانة هةصپثشث و جؤذثك 
ذةنگة هةر شثوةژياين مرؤضي نوث و هاوچةرخي ئةوروپايي . دةسگا، هةذةشة لة خثزان و ژن و مثردايةيت دةكات

 جؤري ديكةي ژن و مثردايةيت گةذان بةدووي فؤرم و و) ژن و مثردايةيت(بؤخؤي، پثويسيت گؤذيين شثوةي خثزان 
وةك پثويستييةك ، فؤرمة كآلسيكييةكةي خثزان، ناينالثنثت و ساز بكات و هةوصي وةئافرو خثزان و پثكةوةژياندا، ب

اكيي چئةوةي كة جاران بةتةنث بةكاري ژن دادةنرا، منداصبووين لث دةربچثت، ئةوذؤ پياويش زؤر بة . تة ئاراوةثهبثن
ئثستا هةموو ، "من نة شت مةكينة شت":عةيب و ناچار دةكرا بصث دةكرا بة" يووسف"ي كة بؤ ئةجنامي دةدات، ئةوة

 ياك جثبةجثچپياوثك يووسفانة و چاكتريش ئةجنامي دةدات و ئةوةش، كة جاران بة تةنث كاري پياو بوو، ژنان زؤر  
ين، بري ژر وةك خثزانيش پثكةوة بثكي واي هثناوةتة ئاراوة، ئيدي ژن و پياو تةنانةت ئةگةرئةم ذةوشة با. دةكةن

خؤي ژياين سةربةخؤي خؤيشي هةبثت و پةمياين ژن و مثردايةتييةكةيان و  لةوة بكةنةوة، كة هةريةكةو بؤ

18 



www.kurdistannet.org 
14-8-2003 17:16 

مارةبذينةكةيان، تةنيا وةك پةمياين كاروةرگرتن و كاركردن بثت و هةريةكة و ئةرك و فرماين خؤي تثيدا دياري 
لةگةص ژن و پياوي ديكةدا، ) تةنانةت سثكسيش( ماص، لة پثوةند ثيدوو، لة دةرپياو هةرچ  ژن و چئيدي . كرابثت

 1998، لة ساآلين وةذثژةي ژن و مثردي لثكجودابووة. دادوةر دانيان بكةن بةژوي و ئازادن، مةگةر بؤخؤيان نةيانةوث
و لة هةموو % 8. 13ساآل پ، ئو%5. 17ستؤكهؤصم :  دا، لة چةند باژثذثكي سوثد بةم جؤرةية2000 و 1999و 

ئثستا لةم سوثدة، . تةنث و سةربةخؤ دةژين وةك زگوردي و بة، ي خةصكي سوثد% 47زيكةي ثن% 3. 13سوثديشدا 
كة قارةماين جيهانة لة جوثبوونةوةي ژن و مثرددا و بةرزترين ذثژةي هةية لةو بوارةدا، تا ذادةيةك واي لثهاتووة، كة 

ديارة ئةو ذةوشة،  . نيي، دياردةيةكي نائاسايي بثت و پثچةوانةكةي ئاسايي بثتپثكةوةژياين ژن و مثرد و ژياين خثزا
اين يتةنث سوثدي خؤيان ناگرثتةوة، بةصكة كاري كردووةتة سةر بياني. . . ئةو ئازاديية، ئةو ژيانة ئابووريية و

ثستا ئيدي زؤر ئاسايية و   ئ-لة نثو كوردي خؤيشماندا– ياندالة نثو، دانيشتوواين سوثديش، كة دياردةي جوثبوونةوة
ئثرانيياندا بوو، چيلييان و اين سوثددا، جاران لة نثو ودانيشتوبةرزترين ذثژةي جوثبوونةوة، لة نثو بيانيياين . ذوودةدات

ووي بايؤلؤگييةوة بثت و بة شثوةي  ذبةپياوكردين ژن يا بةژنكردين پياو، ئةگةر لة. ةذاندووةثپلث ئثستا كورد لةواين ت
ت، چونكة ئةوة كارثكي  كة دةيكات بگريث، ري و وةك پثويست بكرثت، پثمواية دةبث ذثز لةو كةسةينةشتةرگة

، بةآلم ئةگةر وةك شانؤگةرييةك ئةجنام بدرثت و تةنث لة پثناوي ئةوةدا بثت، كة ژن كةسةكي و بارثكي زؤر تايبةتة
ت بثت، ئةمةيان كارثكي ناجؤرة، من بةشبةحاصي واصةذو پياو يةكسان پثشان بدرثن و لة ذاستيشدا وا نةبثت و تةنث بة 

، يةكدي تةواو دةكةن و دةكرث لة هةموو كارثك و بوارثكي ژيانيشدا)  ژن و پياو(هةردووكيان ، خؤم پثمواية
من . چوونيةك بن و ئةگةر هةمان دةرفةت بؤ هةردوواليان بذةخسثنرثت، ئةوا جياوازييةكان تا دثن كةمتر دةبنةوة

ةنگة تةنث لة مةسةلةي زاوزثدا ببينم، هةرچةندة لة ئةوروپا ئةوذؤ شتةكان هثندة تثكةصوپثكةص بوون  جياوازييةكان ذ
وةك ژن و مثرد دةژين و خؤ لة يةكدي مارة دةكةن و منداص دةگرنةخؤ ، ژن و ژن پثكةوة. تا ذادةي ئاصؤزكان

خؤ لة يةكدي ، ةمسي و لة كصثسةذن و بة وةك ژن و مثرد پثكةوة دةژي ، پياو و پياو ") التبني"لةبري وشةي عةرةيب (
ةجنةي يةكدي دةكةن و لة بةرچاوي سةدان دؤست و خزمدا دةم دةخةنة نثو دةمي پمارة دةكةن و ئةنگوستيلة لة 

 ژن يةكدييةوة و زارؤك دةگرنةخؤ و هيچ بة دووريشي نازامن، كة ذةنگة زةمانثك دابثت پياوي نةشتةرگةريكراوي بة
نةبثت؟  و ژين نةشتةرگةريكراوي بة پياوبوويش، ببثتة باوك، بؤ وا، نداصي ببثت و ببثتة دايكبوو، ئاوس ببثت و م

مةذ دةستيان   دةكرثن و وا خةريكن منداص كؤثي بكةن، وةك چؤن بةثچ) لوولة منداص(مةگةر ئةوة نيية بؤرييةمنداص 
، كة "ؤصوةيسي زةيدانليئؤغ" كاك ! كةنثواي چ، ن و چؤنيان بوثذپثكرد، مةگةر ناتوانن جينةكاين مرؤض بگؤ

ثكي ناسراوة و ئثستا لة ئةنقةرة رپارثزة، توركيا-سةردةمثك يةكثك بوو لة سةراين پاريت سؤسياليسيت كوردستان
ي حاملة ژمة، تا ئةم . . .  خبنكةپسوولةكيي، ژثك تشيت مة ماية، ئةو ئب خودث تةنث " دةژي، هةموو جار دةيگوت

دوو  ، "Mats Levengood "نگؤد ض و ماتس لث"Jonas Gardell"يووناس گاردثل .  بووئةو مةبةسيت پياو، "بنب
ي، خةصكي سوثدن، كة ) ل، ذةنگة لة كورديدا وشةي نثرباز واتاي ئةو وشةية بگةيةنثتوثهؤمؤسثكس(هاوجنسباز 

  و هةميشةش لةنياديؤيذو ئامادةكار و پثشكةشكاري بةرنامةي تةلةضزيؤين و ) كؤميكةر(نووسةر، ئةكتةر، گاصتةجار، 
رؤگرامي منداآلنيش لة تةلةضزيؤنةوة، پثشكةش دةكات، وةك ژن و مثرد پئةوةي دووةميان ، نثو گؤضار و ذؤژناماندان

پثكةوة دةژين، بةدرؤ نةبثت دة ئةوةندةي شا و شاژين سوثد بةناوبانگن و خةصك هثندةي دنيايةك خؤشيان دةوثن 
گةص منداصثكي خؤيشتدا، هةر بة گاصتةيشةوة، بصثيت ئةو برادةرانة، بان چاويان بؤ دةوثري لة. و ذثزيان لث دةگرن

مةبةستم ئةوةية ذةوش بةرةو ئةوة ! نذةپتةورث، بذوا بكة هةر وةك فيشةكةشثتة، لثت دةردة  ياثبرؤية، حاص
ش، كة لثكدانةوة و ي"فرؤيد"ة ببثتة ئاسايي و ئةوةي ئاسايية ببثتة ذيزپةذ و تيؤرييةكاين ذةپزيدةذوات، ئةوةي ذ
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مرؤض ": وار دةصثتضمؤن دي بؤيس. گومانةوة، خبوثرثنةوة خوثندنةوةيةكي سثكسييانةي مثژوون، بة چاوي ذةخنة و
نةي مرؤض لة نثو جضاكدا وةري يئةو كةسثيت و جثگةيةي، كة مثي. تثبة ژنثيت لة دايك نابثت، بةصكة دةيبث) ژن(

بايؤلؤگي، سايكؤلؤگي يا ئابووري، دياري ناكات، ئةوة كةشي فةرهةنگيية، دةگرثت، هيچ بنةما و بذياذثكي پثشينةي 
تةنيا بة  . ، كة پثي دةگوترث ژن، دياري دةكاتينة و ئةو خةسثنراوةي شتة تثكةآلوةي نثوان ئةو مثيوكةسثيت ئة

نث لةبارةي خؤيةوة منداص تا ئةو كاتةي، كة ئاگايي تة. پثوةند لةتةك ئةواين ديكةدا، تاك وةك ئةوي ديكة دةبينرثت
و كوذ، لةشي خؤيان، پثش هةر شتثك، وةك ژ كي. خؤي بة جياواز بزانثت، يةوةيهةية، ناتوانثت لة ذووي سثكس

ئةوان بةدةست نةك ئةندامي سثكسي، جيهان . ئامرازثك دةبينن، كة يارمةتييان دةدات بؤ تثگةيشنت لة دةوروبةر
، بؤ دذثژةپثداين پثداويستييةكاين بووين مرؤض و بةرهةمهثناين مرؤضمنيش بذوام واية، . "دةناسن و شارةزاي دةبن

مةرجيش نيية ئةو ژن و پياوة، ژن و مثرد بن و لة  ، مث و  نثر:واتة–كة بة منداص دةست پثدةكات، ژن و پياو   
 سةختة و هةر، هةردووكيان پثويسنت و بث ئةو دووة، زارؤكچثكرن يا مرؤضچثكردن-ينژچوارچثوةي خثزاندا ب

ثكي ديكةش بة نثوي مرؤض و بة هةر جؤذثكيش چث بكرثت، كارثكي تؤكمة و ذةسةن دةرناچثت و ربوونةوة
 . تاذادةيةكي زؤريش دةبثتة دةستكاريكردن و سةقةتكردين سروشت

 خؤلةبريبردنةوة؟ ئةوروپازةدةگي زؤرينةي نووسةراين كورد پثشكةوتنة يا: كاكةوةيس
ةردةئةوروپايي، نةك هةر زؤرينةي نووسةراين كورد، بةصكة هي زؤرينةي  د، ئةوروپازةدةيي: ئةجمةد شاكةيل

ئةوروپازةدةيي يا . تر، شتثكي ديكة نييةثخؤلةبريبردنةوة ز ش، لةي و هيندوستان و چينالنووسةراين مسر و گواتيما
 ئةوروپاييدا، بة  بؤخؤي دةردثكة، لةگةص كؤصؤنياليزمي ئةوروپايي، فةرهةنگي ئةوروپايي و تةكنيكي، ذؤژاوازةدةيي

پثشكةوتين تةكنيكي، مرؤضي خستووةتة . ةم و چوارةم و دةيةمي ئةم دنياية گةيشتووةيكورد و ناكوردي جيهاين سث
تاذادةيةك يةكاليةنة و يةكفؤرمي  ، جيهانثكةوة، كة يةكجار خثرا دةچثتة ئاو و گچكة دةبثتةوة و شارستانييةتثكي

پؤلؤ، كؤلؤمبس، كؤمپانياي ذؤژهةآلتيي   خاچهةصگراين عيسايي، ماركؤهثرشةكاين. مرؤض دةبةخشثت جيهانيي بة
ة عيساييةكان و ئثستاش ) مسيؤنثر(دةدةر ژهيندوستاين ئينگليز، ناپؤليؤن، ئينگليز، فرانسةيي، هؤآلندي، م

ةدة كردووة كة مرؤضي جيهاين نائةوروپاييان، ئةوروپازدة و ذؤژاواز، ، ئةمانةن (Globalisationعةولةمة(جيهانگةري 
كة كورد شةو و ذؤژ و وةخت و ناوةخت، دةهؤصي بؤ لثدةدات، لة ، ئةم جيهانگةرييةي. و دةيانئةوروپايثنن

سةرمايةداري لة ذثگةي جيهانگةريي لة خزمةتيي سةرمايةداريداية و . شتثكي ديكة نيية، ترثئةمةريكاياندين جيهان ز
ؤض و هةموو چاالكييةكي مرؤض و تةواوي ژيان، دةكاتة كةلوپةل جيهانگةرييةوة هةموو پثوةندثكي نثوان مرؤض و مر

Reification(هةموو شتثك، بةماددةكردين هةموو شتثك، ذيئيفيكةيشن ) بةشتكردين(شتاندين : و ماددة و كاآل، واتة
يةنة بثفةذ و كورد جيهانگةريي تةنث لة ئينتةرنثت و تةلةفؤندا دةبينثت و ال. ي هةموو شتثك) تشئتجسيد، تجسيم، (، ) 

سةپاندين شثوةي بريكردنةوة و سياسةيت تاكة يةك ذثگة و جيهانگةري، . خراپةكاين ديكةي جيهانگةري نابينثت
 ؤيبةسةر هةموو دانيشتوواين سةر ئةم گ، يةوافةرهةنگ و خؤراك و پؤشاك و ذةوشت و شثوةژياين ئةمةريكا و ذؤژا

 ؤكذ، پانتؤصي جيرت، مؤسيقاي السيكؤپيپرؤ، ؤ، مارصبالكؤكاكؤ " McDonalds"تؤ هةر بنؤذة مةكدؤناصدز . زةوييةدا
، الي ذؤژاوايي، فيلمي ئةمةريكي، زماين ئينگليزي، مايكرؤسؤفت، ماكينتؤش، نايك، فيپهؤپ و هيپةپذؤص و  ئةند

ثگة بة لة و شيت ناوماص، سيستمي خوثندن و سةدان شيت ديكة، كة خةريكن هةموو جيهان دةتةننةوة و جثمؤبديزين، 
جيهانگةري بة كةلوپةل و كاآل و ماددة، . چثشتخانة و جل و مؤسيقا و زمانة نةتةوةيي و نةريتييةكان، لةق دةكةن

هةموو جيهان پذ دةكات و دةتةنثتةوة و بوارثكي زؤريش لة بةردةم مرؤضدا بؤ هةصبژاردن ئاوةآل دةكات، وةلث 
كة سةرماية، بة هؤي جيهانگةرييةوة . ةمةريكا و ذؤژاوايةپةيامي يةك تاكة فةرهةنگي پثية، ئةويش فةرهةنگي ئ
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هةموو دةرگاكاين بة ذوودا دةكرثنةوة، تةواوي كاآل و بةرهةمةكان ئازادانة، بة نثو وآلتاندا، دثن و دةچن و هيچ 
سنوورثك بؤ مجوجووصيان نامثنثت، بةربةست و كؤسپ لة ذثگةي سياسةتدا ساز دةكةن و بوارثكي ئةوتؤي بؤ 

كة ژيربثژيي گؤذينةوةي كاآل، سنووري نةهثشت و بةزاند، سةرمايةداران هةروةك چؤن كاآل دةفرؤشن و . صنةوةناهث
دةگؤذنةوة، هةر بةو ئاسانييةش دةتوانن خؤيان لة دةوصةتثك يا لة دةوصةتگةلثك، كة لةگةص ئارةزوو و شثوةژيان و  

ةوةش هةموو دةوصةتان هبثننة سةر ذثگة و شثوةژيان و   بريكردنةوةي خؤياندا ناگوجنثت يا ناگوجنثن ذزگار كةن و ب
مةترسي   و بةو فةرهةنگة مةزن و باآليةوة، فرانسا، بةو گةورةيي و پثشكةوتنةي خؤيةوة. بريكردنةوةي خؤيان

لثنيشتووة و ، ذثگةي ئينتةرنثتةوة لة، لةسةر زمان و فةرهةنگي فرانسي،  زمان و فةرهةنگي ئةمةريكايييگةرييلةكار
 هةصدةدات و بؤ،  و ئةمةريكايياندنيگةريي دةدات بةري لث بگرثت، كةچي كوردي خؤمان، هةصهةصة بؤ كارهةوص

لةوانةي ، ) دووةمي ناوةندي(لة عرياق، لة پؤيل هةشتةمدا ، ئثمة لة كوردستان. خؤي و بة هةذا بة پريييةوة دةچثت
 مان دةخوثند، ")  تخلق من العدمال و تفينال المادة  (تناكرثثماددة لة بةين ناچثت و لة نةبوونيش چ"كيميادا، هةر كة 
ف و خوانةناس، هةر   ؤي نةبووين خودامان دةدا و لة ئايني و وةردةگةذاين و دةبووينة مسقذجا، ئيدي دةسبةجث

 ذؤژي خؤمان و هةموو  وهةصآل بةوةشةوة نةدةوةستاين، هةر خؤمان بةوة قايل بني و بةس، بةصكة دةمانكرد بة
دايك و باوكي نوثژخوثنمان و ، ماصةوةش فةرتةنةمان دةقةومان و دةمانةويست رمان ئاگادار دةكردةوة و لةدةوروبة

ئةو .  قايل بكةين-بؤ ئثمة-ئاگاداركةينةوة و بةو تيؤريية نوثية ، "بةهادارة دؤزينةوة"لةو ، كةساين نثزيكيشمان
لةمةذ بنةچةي مرؤض، كة دةيباتةوة سةر مةميوون، ، "يندارو"تيؤرييةكةي . لة ئةوروپاوة گةيشتبووة ئثمة، تيؤرييةش

 و بةنج دوي وآلتاين خؤماين دةشثوانالكة ئثستا خةصك شؤخيي پثدةكةن و بذوايان پث نيية، مثشكي دةيان هةزار 
ئثمة بث چةندوچوون و موناقةشة، ئةو تيؤريية و تيؤرييةكاين الي خؤيشمان، كة . دةكرد، ذةنگة ئثستاش هةر وابثت

، ديارة تيؤريية ئيسالمييةكان. وةردةگرت، -لة تةمةين منداصيي و پرييدا-ةوي باو بوون ذثذثدراوي دةسةآلت و گر
دا نابثت و نيية و شهاد لة جيهاين ئيسالمي سوننةيلةبةر ئةوةي ئيجتلةو دةضةرةي لةمةذ ئثمةشدا ئيسالمي سوننة زاصة، 

ايةوة، كة ئةمةش ذاست نيية و بة ذيانة، ئيدي هةر ئةوةية و بهةرچي شافيعي و حةنةيف و ماليكي و حةنبةصي گوتوو
لةو چوارپياوة هةبوون و هةن و دةبن، تيؤريية ئةوروپاييةكانيش لةتةمةين ، سةدان خةصكي زيرةكتر و زاناتر

 ةوة،ييويدا، لةبةر ئةوةي لة ئةوروپاوة هاتوون و لةگةص شثوةژياين نوثدا، بةگشت زريقوباقثكالمثردمنداصيي و 
و ةك، حوكوومةت، جؤري ذثكخسنت چذي، لةشكر، ثخوثندنگة، كارگة، كارگ. دةگوجنان و پثك دةهاتنةوة

 ئثمة الواينئةجنامداين زؤرينةي كارةكان، هةموو شثوة ذثكخسنت و سازكردنثكي ئةوروپاييانةية و بةوةش مثشكي 
ي خؤيان و بةها ي خؤماصادةهثنرثن، شيتذخةصك بة شثوةيةك پةروةردة دةكرثن و . دةئةوروپايثندرث

بريا كوردي خؤمان و خةصكي جيهاين سثيةم، بةتايبةت . سووك بثت و نزم تةماشا بكرثنال تييةكاين خؤيان، ةيامرؤض
ئةوانةدا دةبيننةوة، بري و تيؤري و ديتنة سوودبةخش و گوجناوةكاين  ئةوانةي، خؤيان لة خانةي ذةوشةنبري و

و  ، بةآلم بةيةك مةرج، ئةويش هةموو يةكثك لةو بريدةگرت و سووديان لث دةبيننيئةوروپاييان و ذؤژاواييانيان وةر
دوارد سةعيد، باسي ثئ. دينت و تيؤرييانة، بةچاوي ذةخنةگرانةوة لثي دةنؤذدرا و دةخراية ژثر پرسيارةوة

لةوث ئامادة بووة،  سياسي دةكات، كة لة يةكثك لة وآلتاين كةنداوي عةرةبدا گرياوة و ئةويش -كؤنگرةيةكي ئةدةيب
ئةم باسي ذؤماننووسثكي سووريايي بؤ دؤستاين عةرةيب ئةوثي دةكات، ئةوان نةك هةر هيچي ئةو زةالمةيان 

ئةمة بؤخؤي دةردة، دةنا تؤ ئةگةر پرسياري ناوي . تةوة، بةصكة هةر ناويشيان نةبيستووة و نايناسنووةنةخوثند
 لةبةريدا بوو، ئةو كاتةي "مؤنيكا لوينسكي"كة ،  ئةو كراسةييا ذةنگيي هونةرمةند، "مايكل جاكسن"سةگةكةي 

كة لةبةردةم قةشةدا و لة كصثسة لة ، خةريكي كاري خثر بوون، يا ناوي يةكةم دوو هاوجنسباز، دا"كلننت"لةگةص 
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تايانة لةو مامؤس، "شارؤن ستؤن"، يا ژمارةي فيلمةكاين "امبؤذ"ة يا تفةنگةكةي چيةكدي مارة كران، يا جؤري دةمان
 لةو 1981كة تازة هاتبوومة سوثد، ساصي . ةواين دةيزاننذاكي و چبكةيت، بثگومان ناصثم هةموويان، وةلث زؤربةيان بة

بارةي ئةدةيب عةرةيب و فةرهةنگي  ي توونسيم لةگةص بوو، لةالوثكخوثندنگةيةي، زماين سوثدمي دةخوثند، 
ها ات" و "زونةجيب مةحفو" و "ئةملوتةننةيب"  و "امممئةيب تة" و "ئةلبوحتوري"لةبري . هيچي لث نةدةزاين، عةرةبييةوة

 و "كامؤ" و "سارتر" و كث و كث، ئةو "ئةدؤنيس" و "ئةلبةيايت" و "كةنةفاين" و "يابيةسئةلس" و "شةوقي" و "نةيحوس
ذشي فرانسة و  و شؤ"ناپؤليؤن"لةبري مثژووي عةرةب و ئيسالم، ئةو  .  و كث و كثي، دةناسي"وارضدي بؤ" و "فؤكؤ"

فثركردن و  تاوانثكي ئةوي تثدا نةبوو، بةصكة مةسةلةكة پثوةندي بة سيستمي چديارة ئةوة . ئةوانةي باش دةزاين
تووشي ،  و خوثندنگة و ئةوانةي توونسةوة هةبوو، چونكة ئةو سيستمة بؤخؤي، منداصي ئةو وآلتةيبارهثنان

ثكي رهاوكا. للة دةردةكرد و مثشكثكي ئةوروپايي دةنثو دةئاخينلة كة، ئةوروپازةدةيي دةكرد و مثشكةعةرةبييةكاين
، بةشي "حةننا بةتاتو"ي "العراق"ةزائريمي هةية، لة وآلتةكةي خؤي زانستگةي تةواو كردووة، لةو بةينةدا، كتثيب ئةجل

 : ئةوجا گومت بؤم باسكرد و؟ دةخوثنييةوةچ ئةوة :باسي كؤمؤنيستةكان دةكات، بةدةستةوة دمي و گويت دووةمي، كة
 بة :تةوة؟ گويتي زمانثك دةياخنوثنچ و ئةوانةم بؤ دةكةيت، ئةوة بة ضؤكبةذاست تؤ زؤرجاران باسي كتثب و بآل

تةوة، ث ذادةيةك عةرةيب دةخوثنچويستم بزامن تا  كة. فرانسي، چونكة بة عةرةيب زؤر بة سةخيت دةتوامن خبوثنمةوة
كة تازة فثرة عةرةيب خوثندنةوة بووبثت، وةها ، ةمي سةرةتاييوةك كوردثكي پؤيل دووةم و سثي، بذوا بكة

تؤ وةرة خوداين ئةو زمان و فةرهةنگة گةورة و گرانة بيت، . هاتةوة داي دنيايةك بةزةييم پثيئةوةندة. وثندنةوةخيدة
 ي1975ساصي  !بةآلم نةتواين پثي خبوثنييةوة و لة تةواوي بةرهةم و هزري فةرهةنگةكةي خؤت بثبةش بيت

هةرةس، كة زؤرينةي بةشداربوواين شؤذشي كورد، گةذانةوة ژثردةسةآليت حوكوومةيت عرياق، ئةو خةصكة خوثندوو 
 و  "داريوش" و "مةهةسيت" و "گوگوش" يتهةريةكةو بة كؤصثك كاسث، هاتوچؤي ئثرانيان كردبوو و چاوكراوةيةي، كة

حةسةن "ئيدي كةمتر بةالي ، وون، ئةو جؤرة خةصكانةئةوانة ئةو سةردةمة باو ب.  و زؤري ديكةوة هاتنةوة"موعني"
كة ئةمةش ئةوروپازةدةيي ، مةبةستم ئةوة نيية. دا دةچوون"ةد عارفموحةمم" و "سثوة" و "عةيل مةردان" و "زيرةك

. لث بنثني" فارسيزةدةيي"يا " ئثرانيزةدةيي"، كة ذةنگة بتوانني ناوي بثت، وةلث ئةوةش زةدةييةكة بةشثوةيةكي ديكة
ئثستا لة ئةوروپا منداصي كورد، كة فةرهةنگثكي ئةوروپايي بة سةرياندا زاصة، بة دةگمةن گوث دةدةنة مؤسيقاي 

هي وايشيان . ئةوان پتر بة الي مؤسيقاي ئةوروپاييدا دةچن. كوردي و بة دةگمةن مؤسيقاي كوردي دةيانبزوثنثت
سيقا كورديية خؤماصييةكة، چونكة باس و خواسي تثداية مؤسيقاي فارسي و عةرةيب و توركي، پث خؤشترة، لة مؤ

مؤسيقا و ئةدةب و فةرهةنگي، تورك و فارس و عةرةب، زؤرجاران لةنثو ئةوروپاييانيشدا دثتة گؤذي و لة فةرهةنگة 
بثجگة لةوةش ئةو گةالنة خوداين دةوصةتن و ئةوروپاييان   . كوردييةكة پتر دةيانناسن و شارةزاييان لثيان هةية

ابووري و فةرهةنگي و سياسييان لةگةص ئةوانةدا هةية و هةزاران، بةصكة ميليؤنان ئةوروپاييش ساآلنة پثوةندي ئ
هةر ئةو ديتنة ئةوروپاييانة كار دةكاتة سةر الواين . گةشيت وآلتاين ئةو گةالنة دةكةن و تثكةآلوييان لةگةصياندا هةية

ا و لة سةر داواي ئةو، چووينة ماصي دؤستثكي ئةو، كة جارثكي لة سوثد، لةگةص برادةرثكد. كوردي ئةوروپانشينيش
پاش تاوثك دانيشنت، باسي مؤسيقا و شيت وا كرا، خانةخوثكةمان هةستا و لة ديوثكي ديكة، . منيش دةمناسي

گةذا گةذا بة نثو كاسثتةكاندا و يةك دوو كاسثيت دؤزييةوة و دانيية دةسيت  . پاكةتثكي قةبةي هثنا، پذ بوو لة كاسثت
تةنث ئةو دوو كاسثتة كوردييةم هةن، تووخوا ئةوانةش بؤ تؤ، با ئيدي لة كؤصم :"ادةرةكةي هةردووكمان و گويتبر

نثزيكي سيوپثنج ساص ) 1988ساصي(ئةو هةضاصة تةمةين ئةو كاتة ". بنةوة، چونكة من گوث نادةمة مؤسيقاي كوردي
. وةلث ئيدي بةرةبةرة، بؤ خؤي ئةوروپازةدة بووبوودةبوو و بةشثكي زؤري ژيانيشي لة كوردستان، بة سةر بردبوو، 
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دؤستثكم، ماوةيةك وةك وةرگثذ لة يةكثك لة كامپةكاين پةنابةراندا لة سوثد كاري دةكرد، گثذايةوة، كة ژن و مثرد 
 و زارؤكثكي كوردي تازةهاتوو لة كوردستانةوة بؤ سوثد، لةو كامپةدا بوونة، ئةوانة لة كوردستان لةگةص يةكثك لةو  

و ئةو جؤرة شتانة " چةپ"و " ماركسيست"و " پثشكةوتنخواز"هثزة سياسييانةي كورددا بوونة و كؤصثكيش خؤيان بة 
زانيوة، بةو چةند وشة و دةستةواژة سوثدييانةي، كة تازةكي فثري بووبوون، لةگةص منداصةكةياندا بة سوثدي قسةيان 

ةص ئةو منداصةدا قسان ناكةن، ئةو منداصة سبةينث بؤ خؤي و دؤستةكةم گويت، پثم گوتوون بؤ بة كوردي لةگ. كردبوو
جا تووخوا : "دايك و باوكي منداصةكة گوتووبوويان. بة هاساين فثرة سوثدي دةبثت، وةلث بة باشي فثري كوردي نابثت

 تؤ وةرة، وةك ميللةت، شةو و ذؤژ و بةردةوام باسي ". كوردي زمانة خةصك فثري بثت، با كوردي هةر نةزانثت
عةرةباندن و توركانن و فارساندن دةكةيت و كةچي خةصكي وايشت هةن بةدةسيت خؤيان ئةو قيچة ناسنامةية لةت و  

ئةمة بؤ خؤي نةهامةتييةكي گةورةية و  . ناتةواوةي، كة هةتة، ئةويش زمانة، دةيسذثتةوة و لةنثوي دةبات
ستان بووين و پثمواية ئثستاش هةرواية، منداصي لةكاتثكدا كة ئثمة لة كورد. خؤسذينةوةية و زةدةييةكة لةو گؤذةي

هةرگيز نة مزگةوت، نة حوسةينيية، نة مجاختانة، نة خانةقا، نة تةكية، نة شوثنةواري ئاييين و مةزارگةي ، خوثندنگة
وة مةبةستم ئة. ني و پثشانيان نةدةدران و هيچيان لة بارةوة نةدةزاننيننةدةبي، اكانيان، لة ذثگةي خوثندنگةوةچپياو

بةصكة تةنث ، يا مثشكيان بشؤنةوة، بؤ ئةوةي بيانكةنة موسصمان و دةروثش و ئةو جؤرة شتانة، نيية بربثنة ئةو شوثنانة
لة پؤل لةگةصدا ، شمانيئةگةر منداص و خوثندكاري عيساي. نة ئةو شوثنانةذبنؤ، وور و ديرؤكپوةك فةرهةنگ و كةلة

ذي ثةزامةنديي كارگذئايني و بريوبؤچوونيان و بة ئارةزووي خؤيان و بة  لة ك، لةوانةي ئايني، وةك ذثزگرتنثنبوواية
زؤر جاران ئثمةش . خوثندنگة، پؤلةكةيان بةجثدةهثشت و وةدةردةكةوتن و بةشداري وانةي ئايني نةدةبوون

. ةدةكراايةت، لث نوزگارمان بوذئثمةش ديان بووايةين، بؤ ئةوةي لة دةرس ، ئثرةييمان پث دةبردن و حةزمان دةكرد
، مثژوو، بنةما و بنگة و ذثباز، ئامانج،    ) ئايينؤلؤگي(دةكرث لة وآليت ئثمةشدا ئايني، وةك زانست، وةك ئايينؤلؤژي 

. جياوازييةكانيان، هاوبةشييةكانيان، هةرچي پثوةندي بةو باسانةوة هةية، لة خوثندنگةكاندا خبوثنرثت و بگوترثتةوة
ةنيا نةخوثندرثت، بةصكة هةموو ئايني و ئاييرتاكاين جيهانيش بةشثك بن لة مةبةستم ئةوةية ئاييين ئيسالم بة ت

 . پرؤگرامي خوثندن
ةي منداآلن و خوثندنگة، لةگةص منداصة  چ كة لةم سوثدةن و دةچنة باخ- بياين بة كورديشةوة–زارؤكي ئثمةومانان 

تةواوي ئةو - اةكاندييئايين وة، لة هةموو بؤنةةي منداآلنةچ هةر لة باخ:سوثديدا، هةر لة قؤناغي پثش خوثندنگةوة، واتة
جثژين لةدايكبووين عيسا، "Jull" يوول -شوون و كاريان تثدا ناكرثن، بؤنةي ئايننيپكة لة سوثد هةن و ذؤژاين ، بؤنانة

ةي پاش  حةفتةمني يةكشةمم"Pingst"ينگست پ جثژين لةخاچدان و زيندووبوونةوةي عيسا، "Påsk"ؤسك پ
كة ذووناكي هثناوة بؤ وآلتاين نوورد، كريسيت ، ةيي يادي ئةو ژنةقةشة سيسيلياي"Lucia"، لووسييا لةخاچداين عيسا

" جثژين گةشيت مةسيح بةرةو ئامسان، ئاهلثلگؤناداگن "Kristihimmelfärdsdag "ممل فةردسداگيه
Allhelgonadagen"ئؤر ي جثژين گشت پريؤزةكان، نو"Nyår"نةكاين ديكةشدا، و تةواوي بؤ،  جثژين ساصي نوث

مانگان، بة فيلم، نيگاركثشان، لةيستؤك،  دةبث بربثنة كصثسة و تةواوي ئةو ذووداوانةيان بؤ باس بكرثن و بة 
دةيان شيت ديكة و تةواوي  ازاندنةوة، خؤراكي تايبةيت و خؤسازكردن، ئةو بؤنانة وذشانؤگةري، دياري و خؤ

كة سوثد بة حيساب ، لة كاتثكدا، ةوة"نةريت و فةرهةنگ"بة نثويٍ ين عيسا و ئاييين عيسايي،  ژياوردةكارييةكاين 
ملانيية و ئايني و سياسةت و دةوصةت لةيةك جودان، دة مثشكي ئةو منداآلنة  ةعنائايينيية،  :رة، واتةالكؤثوآلتثكي س

حي و باوكثكي نامةسي وةبةر پرسيار خبرثت و هيچ دايك و، ةشردةئاخنرثن و فثر دةكرثن و ناشبث، ئةو كا
ك لة سيستمي ثوةك بةشو ش تا هةنووكة، ناذةزايةتيي خؤيان لةسةر ئةوكارة دةرنةبذيوة، بةصكة بة ئاسايي  يناسوثدي
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 ، هةر چةندة لة پاص ئةوانةدا ئايينةكاين ديكةش دةخوثنرثن، لثدةي ئةمةش. خوثندنگةي ئةم وآلتةيان وةرگرتووة
تؤ . يبوونيروپايياندن و زةدةوهةر بةشثكة لة ئةرنگيدان پثي، بة چذوپذي و وردكاري باسكردين عيسايةيت و پتر گ

 بكة، كة هةموويان بة "فةرئؤييةنا" و "ئيسآلند"، "دامنارك"، "ندالفين"، "نؤروثژ"، "سوثد"وآلتاين تةماشاي ئاآلكاين 
ي گةورة و  رن و سثكؤآلريزم بة خةصك دةفرؤشنةوة، هةريةكةو خاچثكالكؤثگوثرةي قانوون و ذثسا وآلتگةلثكي س

. لةسةر ئاآلكةي نةخشاندووة، تةنث ذةنگةكانيان لةيةك جودان، دةنا هةموو هةر يةك واتا و مةبةستيان هةية، گراين
ذوويان لة  ، لة خؤرهةآليت خؤمانةوة، يا ئةو مةسيحييانةي، وي ئةوروپاييالتؤ تةماشاي سةدان و هةزاران كچ و كوذي 
ان السايي ئثمةش الواينو زؤرجاران  ين لة مل كردووةيذين يا زيوث زئةوروپا كردووة بكة، هةريةكةو خاچثكي

راخان و چينني، دةبثتة يماصة سوثدي لة جثژن و بؤنةكاندا، كة هةموويان هةر ئا.  وةها كارثك دةكةن ودةكةنةوة
يف الشيان نةوة و هةمووثدةذازثنر، پثشانگة و بةسةدان تةتكة و وردةواصة و ئةستثرة و ئاآل و مؤم و شيت ديكة

ازاندنةوة و خؤئامادةكردنة وةدي دةكرثت، ذئةو جؤرة ، ئثستا لة ماصة كوردي ئةوروپانشينيشدا. ريزم لثدةدةنالسثكؤ
را و گوص و تةتكة چةكةي جةژين لةدايكبووين مةسيحم ديتووة، بة سةدان ژداركا، من بؤخؤم لة ماصة كورددا

كة سوثدييان بؤ ئةو جةژنانة دةيكةن،  ، كثك و شتگةلةيو رييين بثجگة لةوةش تةواوي ئةو جؤرة ش. ازثنراوةتةوةذ
 پثوةندثكي بة كورد و ذؤژهةآلت و چكة دةپرسيت بؤ ئةمانة دةكةن، خؤ ئةمة . لة گةلثك لةو ماصةكوردانةدا دةكرثن

سوثدي و  ! بكةين ئاخر لةبةر منداصةكان، ئةوان حةزيان لثية و دةبث بؤيان:ئيسالم و ئةوانةوة نيية، لة بةرسضدا دةصثن
ئةوروپايي و 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 بؤ خؤيشي ديارييةك وةردةگرثت، واتة

صة كوردي ماركسي و كؤمؤنيستدا و لة ماصة كوردي نةتةوةيي و من لة ما. هةموو دياري دةدةن بة هةموو
كوردستانپةرستيشدا، ئةو دار كاژ و چراخانةم ديتووة، كة پذ سةر و ژثر و لق و چصي دارةكةش دياري و پاكةيت 
پثچراوة بووة، ئةوانيش ئامادةيان كردووة بؤ ئةوةي، ذثك وةك سوثدييةكان، لة شةوي هاتنةدنياوةي مةسيحدا  

لة وآلتاين خؤمان، ئاآل تةنث لة دةسگا و شوثنة مريي و ذةمسييةكاندا . ژن بگثذن و ديارييةكان دابةش كةنجة
د، بةصكة دووان و ثي سوآلكة مين تثدا نيشتةجثم، دةيان ماص نةك يةك ئا، هةصدةواسرث، لث هةر لةم كؤآلنةي

جؤرة ، يةآلسيين ئااوصكراوة و ئةو هة يان داگريسيانيشيان لةسةر و لةبةر ماصدا هةصواسيوة، هةر دةصثي ئةم وآلتة
ذةنگة سوثدييةكان، بةبث ئةوةي داين پثدا بنثن، ئايندارترين خةصكاين ئةوروپا     . دژي داگريكةران، بةرهةصستكارييةكة

 تثناگةي تا ئةوة نةزانيت، كة تةواوي دةسگا و دامةزراوةكانيان و ذةوشتة) سوثد(بن، چونكة تؤ هةرگيز لةم وآلتة 
وور و نةريتة پ و ذةوتار و شثوةي ژيانيان، هةر هةمووي ذةنگدانةوةي كةلةيانيةكانيجضاكي و خثزاين و سياس

تةنث بة ژيان لة ، ئةوروپازةدةيي دةردثك نيية". رؤتستانيزمپ " و "مارتن لؤسةر"كة دةگةذثتةوة بؤ يةكةيانة، ي"لؤسةر"
يت، وةلث ذثك  ژيا پاكستان ب  لة كوردستان، زميبابؤي، يةمةنمرؤض تووشي ببثت، بةصكة ذةنگة ئةوذؤ تؤ، روپاداوئة

 لة -كة باژثذ و گوند. تووشي ئةوروپازةدةيي ببيت، وةك بيانييةكي دانيشتووي پاريس، كاليفؤرنيا، بؤن يا هثلسنكي
ي "ئةمحةدي حاجي حةسةن" دوو جيهاين جياواز و دوورةيةك بن و باژثذ، بة قةويل  -كوردستانةكةي خؤماندا

 و گوند هيچي تثدا نةبثت و منداصةشاريي الي خؤمان، كة نة ذةمشاص ببينن و نة "پذة لة عةشيا"، ةرميانةكةي الي ئثمةگ
ؤ و ذةشكة صشةن و سواصة و مة جةجنةذ و ان وچنة قةيناغ و داس و و مة و جؤتكاريي چيية ة و قورذبزانن هةوجا

كةمةذ و جياوازي لة نثوان مةشكة و كوندةدا نةكةن چش بصثن بةنج چيية و بة بةرخيرببينن و نةبزانن دووسواقة و دؤ
ئثلضيس "و " مارلني مانسؤن"و " مادؤنا" و "مايكل جاكسن" و "امبؤذ"زثن و باس باسي ذاابن و بذو لةگةص تةلةضزيؤندا 

ئةو  . نببث ئةوةي بةخؤيان بزانن ئةوروپازةدة بةث، ببن و هةر دةشچمةيت دةرناال بثت، هةرگيز بة سة"پرثسلي
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ذووي سياسي، ئابووري و فةرهةنگييةوة، گرثدراوي  اين بندةستيان، كة لةتفةرمانذةوايانةي جيهاين سثيةم و وآل
 شثوةي السايي شوةيةپثشكةوتين تةكنيكي ذؤژئاوايان قةبووصة و بة خؤشي، ، بة ئارةزووي خؤياننذؤژئاوا و ئةوروپا

مييةك ساز دةكات و  چةكييةك و يةكبييوة بؤخؤي لثكچوون و چوونذي و كاري سياسي ذؤژاوا دةكةنةوة، كة ئةثكارگ
ئةو نةريتة فةرهةنگيية . ؤشثتپدةهثنثتة گؤذث، كة جياوازيگةلة مةزنةكاين نةريتة فةرهةنگييةكان، دادة

بةسةر خةصكي  ، ذادةيةكي زؤريش ة نةريتة فةرهةنگيية ذؤژاواييةكان كؤنترن و تالزؤرجاران گةلث ، ذؤژهةآلتييانة
تةواوي بؤچوون و ديتنگةلثك لةمةذ . ؤژهةآلتدا زاصن، بةآلم ئيدي تةكنيكة ذؤژاواييةكة جثگةيان پث لةق دةكاتذ

، بة بذوابوون بة پثشكةوتن و  ناواييةوة، كة لة ذؤژاوادا لةم سةردةمة نوثيةدا چثنراوژفةرهةنگي ديكةي ناذؤ
يةك وثنةي ذاست و دروسيت پثشكةوتين  اكةبةو شثوةيةش ت. نگرث دراو، لةپثشبوون و زاصيي تةكنيكييةوة

ةسپثت و لة مثشكيدا جثگري دةبثت، ئةويش ئةو فةرهةنگةية، كة لة چفةرهةنگيي وةبةرچاو دةكةوثت و الي مرؤض دة
اليةن ذؤژاواوة  نكي فةرهةنگي جوولةكايةيت و مةسيحييةوةتةوة، كة ئثستا لةالين يلة فلست-ذؤژاواي ئاسياي سامييةوة 

 دةست پثدةكات و لة ئةوروپاي ذؤژاوا و ئةمةريكاي مةسيحيدا خؤ دةنوثنث و دةگاتة  -يل نثو دةبرثبة ئيسرائ
لووتكة، هةرچييةكيش بكةوثتة دةرثي ئةم هثصة فةرهةنگيية سةرةكييةوة، بةپثي فةرهةنگي سةردةمي ذؤژاوا،   

 ثيخةصكاين دةر. ةوتوو و بةجثماوةوةكارگةلثك و بةشداربوونثكي كةمبايةخ و بثبةها و نزمن، لة فةرهةنگةلثكي دواك
ان، ئةوذؤ بثت يا سبةي، هةر دةبث شثوةي فةرهةنگي ذؤژاوا يئةو هثصة فةرهةنگييةش، بة ديتين ئةوروپاييان و ذؤژاواي

اليةن ذؤژاواوة، لة هةسيت زالبوون و    اوايي لةژنزمتةماشاكردين فةرهةنگيي ناذؤ. وةرگرن و ببنة بةشثك لثي
ئةمةش بةستراوة بةو مرياتة . ي ذؤژاواوة سةرهةصدةداتيي و پثشكةوتين تةكنيكي و ئابوور سياستيندةستذؤيش

ئةو مرياتة فةرهةنگييةي ذؤژاواش . ةوة، گرث دةدات"ئينجيل" و "هؤمريؤس"فةرهةنگييةوة، كة ذؤژاوا بة جيهاين 
. ؤميداذوةلث لة بةرگثكي ، ايةپامشاوةي نةريت و فةرهةنگيي جوولةكايةتيية، كة بناخة و بنةماي فةرهةنگي ذؤژاو

ئثمةي خةصكاين باشووري گؤي زةوي، ئثمةي . داتدةلةوةوة سةرهةص،  و كةحمةوسةصةيي ذؤژاوايهةسيت خؤبةزلزاني
ان، لةاليةن كؤصؤنياليستاين ذؤژاواوة، لة هةموو ذوويةكةوة داگريكراوين، بة زانسيت ئابووري، بة ييةميثجيهاين س

دةسةآلتداراين وآلتاين خؤمان و . ي و بة مثشك و بريكردنةوة، داگريكراوينژ سايكؤلؤزانسيت جضاكي، بة زانسيت
ديارة لةو ، شياين خؤماصي"ينالط السظوعا"تنيالسسةودةستوپثوةنداين ئةوان و ذةوشةنبرياين ئةوروپازةدةي ويعاز

دا، داگريكةر ) 1962-1830(ن فرانسييةكان، كة لة نثوا. نؤرةيةكي گةلةك مةزن و ترسناك دةبينن، داگريكراوييةدا
كة داياندةمةزراند، كصثسة بوو، پاشان ، ةزائري بوون، لة هةموو ئاواييةكي ئةو وآلتةدا، يةكةم شتثكو فةرمانذةواي ئةجل

ن و بيانكةن بة مةسيحي،  ذيين خؤيان وةرگثئايلة ، لة ئايينةوة دةستيان پثدةكرد و هةوصيان دةدا خةصكةكة. فثرگة
ئيدي . فثرگةش بؤ فثربووين زماين فرانسي و لةبريبردنةوةي عةرةيب. ادرپثش فثرگةوة دادةمةزرثنبؤية كصثسة لة 

ةش ئايني و زمان ربةو جؤرة ئايني و زمان و فةرهةنگيي فرانسيي داگريكةر، دةبووة سةردةستة و باو و زاص و بةرةبة
ذثگة دذثژةكةي "لة كتثيب ، "ؤن ماندثالنثلس. "ن و فةرامؤش دةكران پث لةق دةكراانجثي، و فةرهةنگيي عةرةيب

خؤزي دةكراية كوردي و هةموو سياسةتكارثكي كورد دةخيوثندةوة و شتثكي لث -دا، كة بريةوةرييةكانييةيت "ئازادي
 باسي ئةوة دةكات، كة كاتثك منداصة ئةفريقايية ذةشةكان، دةستيان بة خوثندن دةكرد و دةچوونة فثرگة، -فثر دةبوو

دةگؤذدران  ، ذيي خوثندنگة و مامؤستاكةيانةوةثاليةن كارگ لة، نثوةئةفريقاييةكانيان، كة دةبوو بكرثت، يةكةم شتثك
و ئيدي بةو نثوة نوثيانةوة دةناسران و بانگ دةكران و ، يانةي ئةوروپايييحيبؤ نثوگةلثكي ئينگليزي يا مةس

نوثيانةوة، ئيدي دةبوونة مرؤضثكي  ةم و بةو نثوةة قةصندةدرا، ياري و ناشارستانييژبة نا، نثوةئةفريقاييةكاين خؤيان
ي  "Nelson نثلسؤن"كة نثوةئةفريقاييةكةي بووة، كراوة بة ،  وة"Rolihlahla الهالرؤليه"لة ، "ماندثال". نوث
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ذيية ثكارگ تةواوي فةرهةنگ و هزر و دةسگا و، زماين خوثندنيش ئينگليزي بووة و لةو ذثگةيةشةوة. ئةوروپايي
وةتر پثشان دةدران و ئةوانةي خؤماصييةكاين ةدةمثشكي ئةو منداآلنة دةئاخنران و بة بةرزتر و لةسةر، نبريتانييةكا

منوونةي مرؤضي تةواو و كامص  ، مرؤضي ئينگليزي زمان. سةير دةكران، يا هةروةك نةبوو، خؤيانيش بة نزمتر و كةمتر
بة  ، كة لةنثو خؤياندا جارنا، "ذةشةئينگليز"بوو، ببنة  ةوةو هةموو هةوصي ئةفريقاييةكانيش بؤ ئ، بوو الي ئةفريقاييةكان

كة پثش پثنج شةش سةدة بةر لة ئةوذؤ ، ي سةگباب"كؤلؤمبس"ة ذتؤ بنؤ. القرتث و شؤخي بةيةكدييان دةگوت
ئةز ناصثم دؤزييةوة، چونكة ئةمةريكا بؤخؤي هةر هةبوو، چؤن ئيدي ئةوروپاييان بة دوويدا،  ،  ئةمةريكاتةچووة
اين ذةسةن و ئةسصيي ئةو و، كة دانيشتويانةكان"ئينديان"نكردة ئةوث و لة ماوةي ئةم چةند سةد ساصةدا، تؤوي ذوويا

خاكةن، مةبةستم هةردوو ئةمةريكاي خواروو و سةرووة، بذييةوة و كرديانن بة مةسيحي و كرديانن بة ئينگليزي و 
. ناناسنةوة نادؤزنةوة و خؤ خؤ، نةوة و تازةش هةتاهةتايةئيسپاين زمان و ئايني و فةرهةنگ و زماناين خؤيان لةبريبرد

ند، كة دوو ميللةيت ذةسةين ئةو دوو وآلتةن، تةماشاكة يالزوي نيو"ماورييةكان"وستراليا و ةي ئ"نةكانيئةبؤرجي"ئةي 
ن بةسايةي ئةوذؤكة هةرسثيا، نةكان و ماورييةكانيئينديانةكان، ئةبؤرجي. چي بةسةر هثناون، ئينگليزي كؤصؤنياليست

فةرهةنگ و تةواوي تايبةمتةندييةكانيان نةماوة و سذاونةتةوة، بؤخؤيشيان وةك ، سةري ئةوروپاييانةوة، ئةوة هيچ
ي ئثران و ئةتاتوركي توركيا، بة گؤذيين "ةزاشاذ"خؤمان، الي لة ناوچةكةي . كن، بةرةو نةمان دةبرثنيمرؤض خةر

 پؤشاكي ئةوروپايي و دژايةتيي ئيسالم و گؤذيين تيپي عةرةيب بؤ تيپي اكةت وچپؤشاكي خؤماصي و سةپاندين پانتؤص و 
بثبةري بكات لة ، ادثنذتيين الكة بةتيپي ،  كة ئةتاتورك كردي و بةوةش دةيةويست ئةو نةوة نوثيانةي-تيينال

 -ان كردةوةدي خؤيشمان الساييوركة پثشتر هةيانبووة و كة ك، گةجنينةي تةواوي كةلةپوور و فةرهةنگ و ئةدةبثكي
لة برةوپثداين فةرهةنگي ئةوروپايي و ئةوروپايياندن و   ، ةسةنديانپزؤر شيت تر، نؤرةيةكي يةكجار خراپ و ناو 

ةفزكردين فةرهةنگ و ذكةماليزم بؤ خؤي . بةشثكي ذؤژهةآلتدا، كة كورديش بةشثكة لثي، ديت، ذؤژاوايياندين
و بؤ هاوردين فةرهةنگيي خؤراوا و خؤهةصواسني، بة خؤراوادا و و هةوصدان بو، نةريتة ئيسالمي و عومسانييةكان بوو
ئثمة . بؤ وآلتثكي ئةوروپايي، لة وآلتثكي خؤرهةآليت نيوةذاسيت ئيسالمييةوة، نةخشةدانان بوو، بؤ گؤذيين توركيا

 شارستانييةيت . ساآلن، عةرةب و ئيسالم، فةرمانذةواييان كرد 700ئةگةر بنؤذينة ديرؤكي ئيسپانيا، دةبينني نثزيكةي 
ئيسپانياش ئةودةم، . ئيسالميش، بة تايبةت لة بواري فةرهةنگ و هزردا، لةو دةمةدا گةيشتبووة ترؤپكي پثشكةوتن

ئيسالم لةو ماوة . پثش ئةوةي عةرةب و ئيسالمي تثبچن، وآلتثك بوو ئاييين مةسيحي و جوولةكايةيت تثدا بوو: واتة
هةرگيز ئايينةكاين خؤيانيان لث قةدةغة . تواندنةوةي خةصكي ئيسپانيايان نةدادرثژةي فةرمانذةواييدا، هةرگيز هةوصي 
كةچي كة دةسةآليت ئيسالمي لة ئيسپانيادا نةما، بة دةگمةن مزگةوتثك يا . نةكردن و زمانيشيان لث نةسةندنةوة

مةبةستم . ة هةنئيسالمي دةبينرثن و ئةگةر هةشنب، ئةوا وةك مؤزة يا شتثكي لةو بابةت-شوثنةوارثكي عةرةيب
 ساصة، زماين ئيسپاين و فةرهةنگي ئيسپاين و ئاييين 700ئةوةية، ئةگةر ئيسالم وةك ئةوروپايياين كردبا، دةبوو بةو 

ئةگةر ئيسالم لة ئيسپانيا وةها . مةسيحي لة ئيسپانيا نةمابان و لةبةين برابان و ئثستا ئةو وآلتة جؤرثكي ديكة بوواية
ئيسالم لة ناخيدا .  ئةوةي، كة ئيسالم وةك ئايني و فةرهةنگثك، پةيامي تواندنةوةي پث نيية كارثكي نةكردووة، ناكاتة

ئةگةر ئيسالماندين وآلتثك، . هةصگري پةيامي عةرةباندنة، بؤ تةواوي نةتةوة و گةالنثك كة دةبنة موسوصمان
 كة كورد، فارس، تورك، پةشتؤ، .نةتةوةيةك يا گةلثك لة ذثگةي عةرةبةوة بووبثت، ئةوا عةرةباندن ئةجنام دراوة

بةلووچ، پاكستاين، هيندوستاين يا هةر نةتةوةيةكي ديكة، بوونةتة موسوصمان، ذثژةيةكي زؤري فةرهةنگةكانيان 
ئةگةر تورك يا فارس يا هةر نةتةوةيةكي ديكة ئيسالميان گةياندبثتة جثگةيةك، ئةوا بثجگة لة اليةنة . عةرةبثنراوة

ئيسالمي ئةلباين و بؤسنيايي : بؤ منوونة. ةندثك تايبةمتةندثيت ئةو نةتةوانةشي تثكةص كراونعةرةبييةكةي ئيسالم، ه
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. . . ئيسالمي ئازةرباجيان و تاجيكستان و. عةرةبني-ئيسالمثكي توركي. . . و چثچين و توركمةنستان و كازاخستان و
 و فةرمانذةوايي، وةك ئيمپراتؤرياي هةموو نةتةوةيةكي موسوصماين خاوةن دةسةآلت. عةرةبني-ئيسالمثكي فارسي

عةرةيب، فارسي و توركي، لة پةناي بآلوكردنةوةي ئيسالم و ئاييندا، هةوصي تواندنةوةي گةالين موسوصماين بندةسيت   
كورد، لةاليةن تورك و فارسيشةوة، هةوصي . كورد و بةربةر، لةاليةن عةرةبةوة هةوصي تواندنةوة دراون. خؤيانيان داوة

 ساصثكة ئيسالمة و فةرهةنگي 1300بةآلم تؤ بنؤذة كوردستانةكةي لةمةذ خؤمان، كة نثزيكةي . ي دراوةتواندنةوة
ئيسالمي تثدا زاصة، كةچي تا ئثستاش كصثسةي فةلةي كوردستان، زماين فةلةي كوردستان، فةرهةنگي فةلةي 

زيان لث بثنن و بچنة سةر ذثي كوردستان و هةرچي نةريتيانة، لة شوثين خؤياندان و كةس ناچاري نةكردوون وا
ةوة، كة تا ) ز. پ(ي 612يةكان كورد بوو بن، ئةوا كورد لة ساصي "ميدي"خؤ ئةگةر ذاست بثت و . خةصكة كوردةكة

ي بة دةستةوة بووة، كةچي يةك فةلةي نةينةوايي نةبووةتة كورد و يةك  "نةينةوا" ساآلن، 2613ئثستا دةكاتة 
بثجگة لة فةلة، لة كوردستان، ئثزدي و يارسانيش  . دةسيت كورد وثران نةكراوةمةزارگةي فةلةي نةينةواييش بة 

هةن، كة بؤ خؤيان كوردن، هةرچةندة ذةنگة هةندثك جار گوشار خرابثتة سةريان و ذثگةي هةندثك شتيان لث  
 گريابثت، بةآلم هةرگيز هةوصي بةتؤبزي ئيسالماندنيان نةدراوة و نةكراوة و هةميشةش ذثزي نةريت و

من دةتوامن بة ذاشكاوي بصثم فةرهةنگي ذؤژهةآليت ئيسالمي، بة بةراورد لةگةص . تايبةمتةندييةكانيان گرياوة
فةرهةنگي ذؤژاوادا، گةلثك بة تةحةممولتر و بة سةبرتر و دصفراوانترة و كةمتر هةوصي سذينةوةي ئةوي ديكةي 

ميوكراسي و ئازادي دادةنثت، وةك فةرهةنگ، نةك ئةمةريكا، كة خةصك بة منوونةي د. ناموسوصماين داوة و دةدات
وةك دةوصةت، يةكثكة لة فةرهةنگة هةرة توندذةو و فةندةمثنتاليستةكان، كة پةيامي سذينةوةي فةرهةنگي 

ئثمةي خؤرهةآليت هةرچةندة بة ذؤژاوا و پثشكةوتين سةرسام  . نائةمةريكايي لة ناخيدا هةصگرتووة و پيادةي دةكات
بزانني، كة زانست و تةكنؤلؤژياي جيهاين خؤراوا، لة دؤزينةوةي چارةسةر بؤ كثشة و گريوگرفتة بني، دةبث ئةوة 

يةكجارئاسايي و ساكارةكاين، بةشة زؤرينةكةي مرؤضي سةر زةويدا، سةركةوتين وةدةست نةهثناوة و بةختياريي  
ها ئاكارييةكان ناگرثتةوة، بةصكة زانستثكي كارا و كاريگةر، هيچ كاتثك جثگةي هةصسةنگاندن و بة. نةئافراندووة

لةبةر ئةوة دةبث ئثمة . دةبث پةنا بباتة بةر جيهانثك، كة ذاستگؤيي، دةستپاكي، بةرپرسياريةيت و بذواي تثدا بثت
دووركةوتنةوة لة . خةونةكاين داهاتوومان و هةصسةنگاندنةكامنان، پثش هةصبژاردين تةكنؤلؤژياكامنان، هةصبژثرين

.  ذؤژاوازةدةيي وهزري ذؤژهةآلتييةيت، دةكاتة دووركةوتنةوة لة جضاك و خاك و مثشكشؤردنةوةؤح و ذفةرهةنگ و 
ئةو دياردةية لة كن خةصكانثكي خؤبةذؤشنبريزاين، خؤ لةبريكردوو، كة لة ئاست هةموو شتثكي ئةوروپا و ذؤژاوادا،  

ييةكةيان كاريگةرتر ةپةتاي ذؤژاوازةدةقثنن، پتر دةبينرثت و بةوةش چدةحةپةسثن و واقيان وذدةمثنثت و دةمدادة
 و ئةوا دةبث بري. ئةگةر ئةوروپازةدةيي نووسةران و سياسةتكاراين كورد و ناكورديش پثشكةوتن بثت. دةبثت

كردارةكاين، عةيل شةريعةيت، فرانز فانؤن، ئثدوارد سةعيد، جةالل ئال ئةمحةد، نووام چؤمسكي، گاندي، ماندثال، 
كة ئةو ، توو ئةو پريؤزييةي، ئةوپةذي دواكةوتوويي بثت، ئةوجا من دةپرسم.  . . و ؤمبا، نكرؤمانايريري، كثنياتا، لؤم

ارةكة شةريعةتييةك، سةعيدثك، ئال ئةمحةدثك،  چكوردانة بةاليانةوة پريؤزة، لة هةموو كورددا " ذووناكبرية"
 فانؤنثك، يا چؤمسكييةكي تثداية؟

ةرةو ئةوروپا، تؤش وايان پث دةصثي، كةچي خؤمان لة ئةوروپاين، پثت ةو مةكةن بذمن بة كورد دةصثم : كاكةوةيس
ةوي پثچةوانة واتة لة ئةوروپاوة بةرةو ذواية دةبث دةسةآلتداراين ناوچة پارثزراوةكاين كوردستان چي بكةن تا 

 ةو؟ذكوردستان بكرث؟ ئايا شةذي ناوخؤ بةشي ئةوة دةكا بكرثتة بيانووي 
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ةومةكةن بةرةو ئةوروپا، لةترسي ئةوروپايياندن و ذؤژاوازةدةيي و  ذكورد دةصثم كة بة ، من: ئةجمةد شاكةيل
ئازادة ، ان و توانةوة، وايان پثدةصثم، دةنا هةموو مرؤضثك، لةسةر ئةم گؤي زةوييةداذخؤلةبريچوونةوة و شثوان و دؤ

تةنث  ،  پثشمواية سنوور و مةرزو، من بؤ خؤم هثندةي گةرديلةيةك بذوام بة سنوور و مةرز نيية. لةوةي لة كوث دةژي
ي "ئيمانوثل كانت"دةسةآلتداريةيت، وةك :  و هةبووين دةسةآلتيش، واتةلة نثو كةللة و مثشكي دةسةآلتداراندا هةية

لة هةر :"دةصثت" كرؤپؤتكني. "فةيلةسووف دةلثت، مةزةنة و خةمآلندين ئازادانةي عةقص تثكدةدات و لةبةين دةبات
خؤزگة ئةم . ، چونكة دةسةآلت قةوارة و چوارچثوة بؤ ئازادي ساز دةكات"، ئازادي نييةكوثيةك دةسةآلت هةبثت

ةك، دةوصةت و   چؤرت، پؤليس، سةرباز، پو پاس، و ئةوةي پثي دةصثن سنوور نةماية، جيهانة هي هةموو مرؤض دةبوو
وةي هةريةكةو ذةگةزنامة و  و هةموو مرؤضي ئةم جيهانة، لةبري ئةهيچيان نةبووايةن و نةمابان و ئاآل، دةسةآلت

، هةموو جيهان بووايةن و "هاووآلتيي جيهان"پاسپؤرت و ناسنامةي وآلتثكيان هةية و هاووآلتيي وآلتثكن، هةموو 
بشرالحافي  "بيشر ئةحلايف ئةلبةغدادي. پثويستيان، بة ذةگةزنامة، ناسنامة، پاسپؤرت و هيچي لةو بابةتانة نةبوواية

 سةردةمثك بةسةر :واتة، "للحمقي ه الناس زمان تكون الدولة فيعليياتي " :ة سؤفييةكان دةصثتكة يةكثكة ل، "البغدادي
تةنث  سةردةمي نةماين دةسةآلتة، چونكة، ديارة ئيدي، ئةو سةردةمة. خةصكدا دادثت، كة دةوصةت بؤ گثل و گةوجانة

تة ةوومان نةكردووذين، پثمواية لةخؤشي ئثمة كة لة ئةوروپا. دةبثت) دةسةآلت (گةوج و گثل پثويستييان بة دةوصةت
 و 1980 و 1970كة ساآلين ، ئةو كوردگةلةي باشووري كوردستان.  هةآلتني حوسةيندامدئثرة، ئثمة لة ذثژميي سة

بةشثكي زؤريان . ي سياسييةوة، دةربةدةر بوونيريان، بةهؤي چاالكؤئةوانة وآلتيان بةجثهثشت، بةشي هةرةز
گةلثكيان . بوون ان خاوةين ئاگاييةكي سياسي و فةرهةنگي بوون و لةو بوارانةدا كاراپثشمةرگة بوون و زؤرينةي

و  ) الجيش الشعبي (شةعيبشةكهةصگرتن و جاشايةيت و جةيش ئةچلةسةربازي و جةنگ هةآلتبوون و دژي 
 ئةوساصةدا  و پاش1991ةوكردووي پثش ساصي ، ذئةگةر بةراوردثك لة نثوان كورداين. بوون) الخفيفة (ييسووكةجاش

بكةين، جياوازييةكي يةكجار زؤرمان، لة چؤنايةيت خةصكةكةدا، لةبريكردنةوة و هةصسوكةوت و ذةوتار و 
ئةگةر كوردي دهؤك، ئامثدي، هةولثر، كؤية، سلثماين، كةالر، پثش  . ياندا، بؤ دةردةكةوثتيبةصگةهثنانةوة و جيهانبين

ئةو  ! ذثژميي سةددام لةو دةضةرانةدا نةماوة ،  بةدواوة1991لة ترسي ذثژميي سةددام هةصدةهات، خؤ لة  ، 1991
لةو دةسةآلت و ، كةواتة ئةو خةصكة. ذي حيزبة كوردييةكانةوةنثبة دةسيت دةسةآلت و كارگ، لةو دةمةوة، ةاندةضةر
  كوردييةي، كة لة كوردستان فةرمانذةواية و بؤ خؤي چةپصةي بؤ لثدةدا و هةر خؤيشي هثناية سةر تةخت،ذثژمية

بةآلم ئةوةي، كة دةگاتة ئةوروپا، ئةگةر هةآلتن لةكوردستانةوة و بار و ذةوشي كوردستان،  . هةآلتووة و هةصدثت
بةصگةيةكي باش و بةهثز نةبثت، بؤ مانةوة و جثگريبوون لة ئةوروپا، ئةوا بة نثوي ئةوةي، كة لة ذثژميي سةددام   

ة ناسني و زؤرجاران بؤ بةهثزكردين هةصوثسيت خؤي، ناسنامة هةآلتووة و لةو دةترسث، خؤ بة پؤليسي ئةوروپا، دةدات
با ، ك، خانةقني، خورماتوو، مةندةيل يا بةغدا و شوثنةكاين تري عرياقوانةي كوردستان، وةك كةركوچناو شيت ئةوو 

ييةوة  ئةوانةي لة دةضةرةكاين بن دةسةآليت پارت. لةگةص خؤيدا دثنثت و پثشان دةدات، خةصكي ئةو شوثنانةش نةبثت
،  و بة پثچةوانةشةوة، و پارتيي تةنگيان پث هةصدةچثنت، هةصدثن، خؤيان وا دةدةنة قةصةم، كة سةر بة يةكيةتني

. نيونچو گواية يةكيةيت تةنگي پث هةص،  دةضةرةكاين بن دةسيت يةكيةيت، خؤ بة پارتيي دةناسثننيئةوانة
دةگةنة ، زؤرينةيةك لةوانةي. و دزثواندين ئيسالمةدژايةيت ئيسالم ، روپا دةخواتومةسةلةيةكي گرنگ، كة لة ئة

ينيان گؤذيوة و بوونةتة مةسيحي و گوشار خراوةتة سةريان و يئا، هةندةكيان دةصثن. ئةوروپا، ئةوة دةكةنة بيانوو 
 يان هةبووة و چةكداري پارتيية ئيسالمييةكان هاتوونةتةيفرؤشگةي مةيفرؤش، هةندةكيان دةصثن. لةترسان هةآلتوون

لة تةك كچثك يا ژنثكدا هةبووة و ئاشكرا ، انييپثوةندي سثكس، هةندثكيان دةصثن. ريان و لةبةر ئةوة هةآلتوونسة
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گةيان تئارايش، هةندثكيان دةصثن. ئيدي ئةمانيش ناچار هةآلتوون، وويانة بيانكوژنتبووة و قةوم و كةسي كچة ويس
بة -بة نثوي هاوجنسبازي ، و هي وايش هةية، دوونهةبووة و ئيسالمييةكان پثيان داخستوون و داركارييان كر

 - بة قسةي خؤيان-گةيشتوونةتة ئةوروپا، زؤريك لةوانةي.  داواي پةنابةري دةكات- خؤمان حيزثيتيكوردييةكة
بة هةزاران ،  بةدواوة هاتووة1991لة ، زؤرينةيةكي ئةو خةصكةي! گةياندووين، عةرةقفرؤشي و مثبازي وئايينگؤذين

بة يةكيةيت، پارتيي، حيزبة ئيسالمييةكان و ئاييين ئيسالم دةصثن و دةصثنةوة، تا ئةو كاتةي ، ي ناشريينجنثو و قسة
يةكيةيت و پارتيي و بؤ   هةر دواي ئةوةش، داكؤكي و پذوپاگةندةيةك، ئةوان لة. مايف پةنابةرثيت و مانةوة وةردةگرن

دةبيين برادةران ، جگة لةوةش. رتييانة بؤخؤيان نايكةنئةو پا، ئةندامة مةسلةكيية هةرةكةونةكاين، ئةواين دةكةن
بنثكي ديوةخانةكةي ئةو حيزبةي، كة ئةوان خؤيان بة دةروثشي دةزانن، گةرم كردووةتةوة و ژهةميشة قو

خةصكي باشووري كوردستان ، تينآلهؤيةكي بنةذةتيي هة. ئاسا، كاسثتةكاين ئةوان لثدةدةنةوة) زةبت(موسةججيل 
من باش لة .  ئةوروپا"بةهةشيت"ان هةرچؤنث بدةنة قةصةم، مةسةلةي ئابووريية و هيواي گةيشتنة بة ، خؤي1991دواي 

كان، سةدان كوردي ذؤژهةآليت كوردستان، بؤ كاري وةرزثري و سةپاين، دةهاتنة ة 1960 و 1950بريمة، ساآلين 
ان خذدةكردةوة، دةگةذانةوة الي پووصي) كةمثك(كة ئيدي جگثك ، و كاريان دةكرد و پاشان، باشووري كوردستان

دةيان كةسم لةبرية، كة هةر لةو . دةچوونة بةغدا بؤ كاركردن، سةدان كةسم لةبرية، كة لة وآليت خؤمانةوة. خؤيان
يادي بةخثر، كة جايف يةسووجاين بوو، هثندةي ، "لةحةمةي مريوةيسال". ساآلنةدا، دةچوونة كووةيت، بؤ كاركردن

 و   "حاجي سةليم"بووبووة و مي كوذي دةكرد، كة لة كووةيت كاري دةكرد و مابووة خؤش و جوان، باسي سةلي
 و كاولةكةي خؤت تلة كؤصي كةي، هةرچي شذة و شيتاصي خؤت هةية، دةوصةمةند بووبوو، تؤش حةزت دةكرد

ة كووةيت هةبوو لة كؤلةجؤي زةنگاباد، ل، "شةوكةيت كوثخا". "ةيتوكو"ئةو بةهةشتةي ، ووبكةيتةذ و تبةجثبهثصي
ي خاوثن و جووتة پكاري دةكرد، كة بةسةردان دةگةذايةوة كوصةجؤ، دةمةو ئثواران بة كراسثكي درثژي س

حةكةيةوة، لة ناوةندي گونددا، ذادةوةستا، هةموو پياواين گوند الةرمةوة، بة تةنيشت ماشثنة زةبةچيةكي يسةرپث
ئثستا جيهان گچكة بووةتةوة، . مريديان پث كردبان دةكرد، ائارةزووي ، خؤزييان پث دةخواست و كچاين گونديش

 بچن ، يا لة كوصةجؤ و شارةزوورةوة، بچن بؤ باشووري كوردستان، خةصك لة ذؤژهةآليت كوردستانةوة، لةبري ئةوةي
و هةم ، ثننژو هةم ماص و منداصيان دة، دثن بؤ ئةوروپا، هةم بؤخؤيان دةژين، بؤ كووةيت، ذاستةوخؤ لةو دةضةرانةوة

دواي  و، نذكوردستان و خانوو و فرؤشگة دةك نةوةچو هةم دةش، ؤرتثكيش دةخةنة باخةصپو هةم پاس، دةكةنكار 
و ، و هةميش حيزبايةيت دةكةن، ةوة ئةوروپانثكيش دةخوازن و لةگةص خؤيان دةيهثنيژكةكچتةر، ماوةيةكي كةميش

 1991بث ئةوةمشان لةياد نةچثت، ئةوةي لة ئثمة دة. تةواوي ئةو ساآلنةي ئةوروپايشيان بة خزمةت بؤ دةژمثردرثت
 بة پثچةوانةوة، خةصكانثكي دةستذؤيشتوو و ةبةدواوة گةيشتووةتة ئةوروپا، خةصكگةلثكي نةدار و هةژار نني، بةصك

ئةوةي دثتة  .  دؤالر يا زياتري جرنگاندووة، تا گةيشتووةتة ئةوروپا5000و هةريةكةيان بةالي كةمةوة ، خاوةن پارةن
 لة ماوةي يةك دوو ساصدا دةسيت، كة بؤ گةيشتنة ئةوروپا خةرجي كردووة، ئةو پارةيةي،  وا بري دةكاتةوة ئةوروپا،

،  يةك سةددؤالريرگةآل و هة، نة دةصثنآلئةم خةصكانة بةو پوو. ثكة و كردوويةيترئيدي ئةمة قوما، دةكةوثتةوة
ةصمگرت، ديتم زةالمثكة لة يؤنانةوة زةنگ و من بؤخؤم ه، شةوثكيان زةنگي تةلةفؤن لثيدا. دةكاتة يةك گةآل

مامة شثخ ئةجمةد، منيش حةپةسام، چونكة لة : كثهة مامة شثخ، گويت: ئةوة ماصي مامة شثخة، گومت: گويت. لثدةدات
من فآلمن و لة يؤنامن و پثويستم بة هةندةك : بةصث خؤيةيت، گويت: هةموو ژيامندا كةسثك پثي نةگوتووم شثخ، گومت

ئيدي تثمگةياند، كة جارث پثش هةر شتثك نايناسم و دواي ئةوةش . يةكم بؤ بنثرةآلوا شةش حةوت گةئا. پارةية
ةبةقم، ذةي يةك مانگ و حةفتةيةكي چدةكاتة موو، نيمة و سةختيشة پثم پةيدا بكرثت، چونكة شةش حةوت گةآل
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ثوي ژو بةشي ب، وةدةسيت دةخةم،  دةردةسةري و كوثرةوةري و شةكةتييةكي كارگةرييچكة بة پثنج حةفتة، : واتة
ت، كة زانيشي هيچم لثهةصناكذثنرثت، خوا كاري ابةآلم ئةو بذواي بةوة نةبوو و شؤخي پثدةه، مانگةكةشم ناكات

منوونةيةكة لةو بةزمةي، كة زؤرينةي كورداين لةمثژينةي ئةوروپا ، باسم كرد، ئةمةي. هثنام زي لثاذاست بثنث، و
 بؤ لثدةدا، ئةو ژمارةيةي نةمابوو و مئاگامان لة يةكتري نةمابوو، كة زةنگ، ةيةك بووهاوذثيةكم ماو. تووشي بوون

 هنثين بوو، نةدةگوترا، ناچار زةنگي ناسياوثكم، كة خزمي وي - وةك زؤرينةي كورد-ژمارة نوثيةكةشي لةبةر ئةوةي 
بةو خواية لة ترسي  : دا كرد، گويتكة زةنگم بؤ لثدايةوة و قسةم لةگةص. لثدا و ژمارة نوثيةكةم لةو وةرگرت، بوو

بةخوا برا ئةمذؤ بثت يا : گومت. تا ئيدي نةمدؤزنةوة، ، ژمارةكةم گؤذينئةوانةي الي خؤمان، كة داواي گةآلم لثدةكة
لة نثو كورداين ئةوروپاشدا خةصكي وا هةية، . وا زوو نا، ماوةيةكي هةرپثدةچثت: گويت. ةوةنسبةي هةر دةتدؤز

خةصك دةچنة كةنار زةرياكان و ، هاوينان لة ئةوروپا. ، لة پثشانداين ئةوروپا بةوانةي كوردستاننصثكي خراپ دةبينذو
و وثنةي ئةو ، ةتة سةرشانوخستو، يديؤيضكامريايةكي ، خةصكم بينيوة. ةنة بةر خؤرددةكةن و خؤ دة) مةلة(سناو 

ةنانةي كثشاوة و گوتوويشثيت، ئةو فيلمة  و دميچومؤچاكشان و ما ذت و مايؤ و بيكيين لةبةر وووهةموو لةشة نيوةذ
دةزانرثت، لة ئةوروپا خةصك نان بة  ئيدي ئةوة لة كوردستان وا. ةوة بؤ كوردستان) دةنثرثت (باتةوة و كلدةكاتةد

حاصبوكي برادةري كامريا لةشان، بؤخؤي . خانةيةچة و مةلة و ماچناري زةرياةو ژيان هةر ك، لةشي ذووتةوة دةخؤن
. ين سياسةت و كوردايةيت دةزانثتال دةژيا و دةژي و خؤيشي بة مةع"سؤسيال"ار و بار، لةسةر ماصي مام زةمتة و بثك

كةناصة تةلةضزيؤنييةكاين كوردستان، ستراين كوردگةلثكي ئةوروپانشني پثشان دةدةن، كة لة كووچة و كؤآلنةكاين 
انةدا دةسووذثتةوة و بة تةنيشت كچاندا چ كووو بةثژوثنةكان كثشراون و كاكي سترانب، ستوكهؤصم يا باژثذثكي ديكةدا

امووسان، پثشان دةدرثت، كيژان ذاسك ئاسا و ئ باريكةصةي  قةصةمي وتر و كيژي پرچ زةرديؤو ك ووبارذدةذوات و 
ن، تةنث يةك ديوي ئةوروپا پثشان دةدرثت، ديوةكاين ثكة ئةو دميةنانة دةبينر، لة ئامثز دةگرثت، لة كوردستان

، لة  1970سةرةتاي ساآلين . ن پثشان نادرثن نثزيك-خةصكاين خوارةوةي جضاك- لةژياين ئثمةومانانةوة ديكة، كة
 پثشان دةدرا، منيش وةك "ثدنامؤيةك لة سو= غريب في السويد"يةكثك لة سينةماكاين بةغدا، فيلمثك بة نثوي 
كة گاخنانةيةكة و هيچي دي، كة ،  دةدائةو فيلمة، سوثدي وا پثشان. هةموو هةرزةكارثكي ئةو دةمة، چووم و ديتم

بةو ، وة هةآلتووةي وآلتاين خؤمانالئةو خةصكة ، بةشثكي زؤري. ةذين زياترپقاصييةكيان نيية لة رو سة  كارچخةصك 
 و پثيان واية، وةك لة نثو خةصكدا باوة، كچاين ئةوروپا حةزيان لة ذةشةكوذي ئةفريقايي و   نيازةوة دةگةنة ئةوروپا

. ذةنگي ذؤژهةآلتة و هةموو دةرپثيان داكةندووة و خؤراك و خةويان لث حةرام بووة و چاوةنؤذي ئةماننكوذي گةمن
ي باژثذي ستؤكهؤصمي سوثد، "ئارالندا"لة كوردثكي باشووري كوردستان، كة وةك پةنابةر دةگاتة فذؤكةخانةي 
گار بووة و دةربازي دةرث بووة، هةر دةگثذنةوة، كة دابةزيوة و ئيدي لة پؤليس و كارمةنداين فذؤكةخانةكة ذز

كچثكي سوثدي بينيوة و تووشي بووة، بة پةجنةنووقاوةكاين دةسيت ئاماژةي بؤ كردوون و هةر بة كوردي 
پةنابةري "نثوي ئةو بابةتانة، ئةگةر بة گوثرةي قانوون بكرابا، دةبوو ". پةلةم لث مةكةن، هةمووتان دةگثم:"گوتوويةيت

 ذؤصي   "ةرنكةضن كؤست"كة ، "سةما بكة لةگةص گورگاندا"ة تةلةضزيؤنثكي سلثمانييةوة، فيلمي ل. ان لث بنرثتي"سثكس
فيلمةكة بة ضيديؤ و لة يةكثك لة كةناصةكاين تةلةضزيؤين سوثدةوة تؤمار . قارةمانيةيت تثدا دةبينثت، پثشان دةدرا

دي لةسةر تةلةضزيؤنة كوردييةكة بة سوث، و هةم وةرگثذاين فيلمةكة، م ژمارةي كةناصةكةةكرابوو، چونكة ه
بثگومان ئةوة كوردثكي سوثد بردوويةتييةوة و . زماين خةصك لة كوردستان سوثدي بثت، وةك ئةوةي. دةردةچوو

مةسةلةكة بؤ ، يةوة) پةروةردةيي (ذووي پثداگؤگي ئةوانةي تةلةضزيؤنة كوردييةكةش، نة لة ذووي سايكؤلؤگي و نة لة
مثدياكاين كوردستان هةردةم جوانترين و خاوثنترين و زةقترين . ان لةوة نةكردووةتةوة و برييشيوان گرنگ نةبووة
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هةردةم وثنةي جوانترين شؤخةكيژي ئةوروپا و . ا پثشان دةدةنپاليةنةكاين ژياين ئةورو، و سةرجنذاكثشترين
ة، هةر ذؤژة وثنةي تؤ تةماشاي دواذووپةيل ذؤژنامةي برايةتيي بك. ئةمةريكا پثشان دةدةن و پةخش دةكةنةوة

هةسيت ،  اندينژوواندن و ورژئةمانة هةموو دةبنة هؤي هة. شةنگةكچثكي بةسةرةوةية، زةالم خؤي بؤ دةداتة كوشت
كة مثدياكان ، "بةهةشتةي ئةوروپا و ذؤژاوا  "و بريكردنةوة لة خؤگةياندن، بةهةر نرخثك بثت، بةو ، الواين كوردستاين

، بريا لة تةنيشت ئةو جوانييةي ئةوروپاوة، بذثك اليةين دزثوي. خؤماين دةدةنپثشاين مرؤضي ئةو وآلتة هةژارةي 
خواردنةوة، بةنگكثشان،  كثشةي گريوگرفت و لة، پثشان دةدران و ئاوذثك، شارستانييةتة نةخؤشةكةي ئةوروپاش

ن لة ئيسالم ، هةصوةشانةوةي خثزان، چةوساندنةوةي ئابووري، زةندةقچوو) ذةگةزپةرسيت( زمياسذدزي، كوشنت، 
دا، باوك ي نثو خثزانئةجنامداين سثكس لة گةص منداص  ("Incest"، خؤكوشنت، تةنيايي، ئينسثست ) ئيسالمؤفؤيي(

"، منداصبازيي )  و داپري يا باپري لةگةص نةوةي خؤياندالةگةص كچ يا كوذي خؤيدا و دايك لةگةص كوذ يا كچي خؤيدا
Pedofile")  زةوتكردين پريةژن و پريةمثردي ) . ةساآلنةوة لةگةص زارؤكي گچكةدائةجنامداين سثكس لةاليةن گةور

 سةر -بة كورديشةوة-انةي يبريا ئاوذثك لةو هةزاران بياني. دةدرايةوة، يش. . . شثست و حةفتا ساآلن و
زانرا، بةفةرهةنگيي جيهاين سثيةم و چوارةم و ذؤژهةآلت و ئيسالمي و ذؤژهةآليت ناوةذاست و ئةوانة دةدرايةوة و دة 

بريا ئاوذثك لة سةدان كوذ و كچي مثردمنداصي سثزدة و چواردة . لثي كةوتوون، كة بؤ لة زيندانةكاين ئةوروپادا
ساآلين كورد و بياين، كة لة خثزان و ماصي خؤيان هةصدثن و دةكةونة نثو گةلةكوذ و كچي ديكةي گريؤدةي 

شةقازللةيةكي لة كوذة پانزدة ساصييةكةي ، ة بةر ئةوةيزةالمثك ل. ، دةدرايةوة. . . خواردنةوة و بةنگ و دزي و
پياوثك لةبةر ئةوةي ويستوويةيت وةل  . كردووة چونكة جگةرةي كثشاوة، سث ساصيان زينداين، سرةواندووة
چةندة ": گوتةين) شثخ رةزا(كاتة نةيويستووة و كابراش، شثخي مةزن   جووت بثت و ژنة ئةو- ژين خؤي-ژنةكةيدا

 يئيد، "گوثي نةداية و خؤي هةوادا و كةوتة ناو قةعري كوزي" بةآلم فيلة "رم كرد، نةكةي فيلة نةكةيهاوارم لة كث
، كابراي "غتصابإلا"ئةو وانثكةي لث دةبثتة بةآل و ژنة، پؤليس دثنثتة سةري و بة بيانووي زةوتكردن و زؤرگثييةوة 

دايكثك، بةهؤي دةمةقاصةيةكةوة لةگةص . دا دةدةنتةنگا ث دةدةنة زيندانةوة و چوار پثنج ساصثكي بةذف، ارةذةشچ
ةت دةكةن و كابرا پكة باوكي كوذةكةيشة، بة چةقؤ لةتو، مثردةكةيدا، بة يارمةيت كوذثكي خؤي، مثردةكةي

ي، كؤصثك سوپاسگوزارين بةوة، من و تؤي ئةوروپانشني. ثي دةدةنذدةسووتثنن و دةنثو پةتوويةكي دةنثن و ف
 كارثك، تةنانةت چثك بكةن و گرنگيش نيية ر شتثك خبوثنن و ئةگةر نا، ئةوا كا-ا دوثت كوذ ي-منداصةكامنان 

گسكدان و خاوثنكردنةوةش بثت، تةنث لة ترسي ئةوةي هةصنةخليسكثن و نةبنة بةنگكثش و دز و كاري خراپ و 
قواية، پةيكةري بؤ زانستگة تةواو بكات و لة بوارثكدا پثشكةوثت، حة، ئةگةر زارؤكثكمان لثرة. نابةجث نةكةن

دزيي - لة فةرهةنگي زماين سوثديدا نةبوواية، كةچي هثندةي دزيي"دزي"كة دةبوو وشةي ، لةكاتثكدا. بكرثت
نةك دزيي ساماين كةريت  . . . ل و دووچةرخة و فرؤشگةبذين و سامانيي كةسةكي ويشتومةك وكاآل و ماص و ئؤتؤمب

لة ماوةي يةك ساصدا، لة ، لةو بذوايةدام، ثد دةكرثت لة ذؤژثكدا لة سو-گشيت و حوكوومةت و دةوصةت
.  دزيي تثدا ناكرثتچو ، ستان شامي شةريفةدكور، مةبةستم ئةوة نيية بصثم. كوردستانةكةي خؤماندا، ناكرثت

گةورةترين نةگبةيت و نةهامةيت و ماصوثراين لة كوردستان و ذؤژهةآلتدا، ئةو جؤرة دزييةية، حوكوومةتان، 
خةصكاين بة تؤبزي سواري سةري كؤمةصگة و كارگثذان، راين حيزبان، بةرپرسان، دةسةآلتداران، سةركردان، سة

ةوا ذخةصك بوو، دةيكةن و پاروو لة زاري خةصكة هةژارةكة دةردثنن، و هةموو سامان و خؤشگوزةرانييةك بة خؤيان 
ةوا ذوةلث پارووةنانثك بة هةژارثك ، زاننخؤ بة حةآلص دة كة لة بنةذةتدا دزيية، بؤ، دةبينن و هةموو دةوصةمةندييةك

لة و تةخت و جثگةي كار و ثبؤ خانوو و مؤب، ئةو ميليؤنان دينار و دؤالرانةي، لة كوردستان و ذؤژهةآلتدا. نابينن
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سةرف دةكرثن، بةشي بژثوي هةزاران ، بانگهثشنت و ئؤتؤمبيلي ماصة بةرپرس و دةسةآلتداران و خثزان و منداصيان
.  و بثوةژناين پامشاوةي ئةنفال و نةخؤش و كةمئةنداماين كوردستان و مرؤضستاين ديكة دةكةنت و نةدارال

اخيواردنةوة و ميوان بةذثخستين  چةوة بؤ "نثرية"ية ييا ذؤژهةآلتيي، كة هةر بة ناوي نةسر، دةسةآلتداري كورد
سث هثندةي    هثندث جار دوو ياو  خؤييبثجگة لة مووچةي مانگانة، ثكرچةند هةزار دينا، دائريةكةي، مانگانة

ك و باوكةكة و بثوةژنة مثرد ي وةردةگرثت، دزي دةكات و ناين خةصكة نةدارةكة و منداصة بث دايمووچةكة
هةرچي ئةو جؤرة دزييةية، كة لة كوردستان و ذؤژهةآلتدا، لة اليةن خةصكانثكي نةدار و هةژار و  . كوژراوةكة دةخوات

ثن و لةسةري زينداين دةكرثن و سزا دةدرثن، من نةك هةر بة دزيي نازامن، بةصكة دةكر، ةجاصةوةذبرسي و ذووت و 
نؤك چو پريؤزيشي دةزامن، بةتايبةت ئةگةر لة خةصكاين دارا و تثر و سةرمايةدار و چاو و بةجث و خثر ةواذبةكارثكي 

، و م نؤشي گيانيان بثتو پثيان دةصث، و سةدجاريش دةستخؤشييان لثدةكةم، د و قرچؤكي دةوصةمةند بكرثنذژو 
  پياو، كة چ ژن چمثدياكاين كوردستان با ئاوذثك لةو هةزاران كةسانة بدةنةوة، . وةك شريي دايكيان حةآلصيان بثت

ئةوانة لةنثو . بؤ خؤيشيان سوثدين، تةختثك نيية لةسةري بنوون و چوار ديوار و بانثك نيية، خؤياين تثدا حةشار دةن
لة يةكثك لةو وثستگة قيتارانةي ژثرزةوي شاري . دةنوون، ةناديوار و ئاوةدةستخانةكانداپ رد وپتونثلي قيتار و ژثر

ژن و ، دةيان بةيانياين زوو، بة چاوي خؤم بينيومةة، "Ropsten"ستثن پستوكهؤصم، كة كاري تثدا دةكةم و نثوي روو
ثت بؤ خاوثنكردنةوةي و كة هةردةم د پياوثك لة ئاودةستخانةكةي دةريث ئةو جثگةي، مين لثدادةنيشم، كابراي كة

ئةو ژن و . وو دةكةنة عةردةكي ديذشة، دةيانكاتة دةرث و ئةوانيش شذة و شيتاصيان دةپثچنةوة و بة بؤصةبؤص يبياني
تا بكرثتةوة و ، خبةنة كونثكي تايبةيت دةرگاكةيةوة، ، دةبث پثنج كرؤنوةانةيةخ بچنة نثو ئةو ئاودةستيپياوة، بؤ ئةوة

دصنيا دةبن، ئةو   ، ران و ذاوةستاين قيتارة ژثرزةوييةكانانگانثكي شةو، كة ئيدي لة كةمبوونةوةي هاتوچؤكةرئةوان د
بؤ ئةو  ، ةدا"لثةهوتتئاودةس"هةر شةوثكي نووستين ئةوانة لةو . دةمي خؤياين پثدا دةكةن و لثي پاص دةدةنةوة

ئةمةي من . هثندة زؤرن، نةبثتةوة، نةوازالنة و الةنا بثئةو ژن و پياوة منوونةيةكن، د. پثنج كرؤنيشي تثدةچث، داماوانة
 ذاگةياندن و الذدرثتةوة، بثدةيصثم باسي سوثدة، دةنا لة وآلتاين ديكةي ئةوروپا، هةزاران چريؤكي لةم بابةتة دةگ

و بذثك لةو نايةكساين ونادادييةش، كة ئةگةر مرؤض لةگةص خةصكدا و لةنث، بآلوكراوة و پةخشخاناين كوردستان
فةرمانذةواياين نيوةي باشووري  . باس بكةن و خبةنة بةرچاوي خةصك، ثت نايينثتژخةصكدا و وةك خةصك نة

 بدةن بؤ گةذانةوة، دةنا زؤرينةي كوردةنوثيةكان، تا ماصي مام،  - كؤنةكان-دةتوانن هاين كورداين ئةوروپا، كوردستان
، ئةلةكتريك نةبذان، پارةي بثكاري، پارةي نةخؤشي،  پارةي سؤسيال، ئاوي گةرم و سارد بةيةكةوة و لةيةك كاتدا 

 بةدواوة، بة حيساب و مةرج هاتوون و 1991خةصكاين ساآلين . كاري ذةش و بريقوباقي ئةوروپا هةبثت، ناذؤنةوة
خةصكي وةها دةناسم، ساآلنثكة منداص  . بذياذثكة و داويانة، ئةم وآلتة وةريان نةگرثت، خؤيان دةكةن بة ئةوي ديكةدا

 مؤصةيت مانةوة ي ژين لة كوردستان جثهثتشووة و تا ئثستا، كة پثنج شةش ساصة، چوار پثنج وآليت كردووة، بث ئةوةو
جا ئةوة كةي " : دةصث؟ و مؤصةيت مانةوةت وةرگرت يا نةت و چؤن دةذواتوةرگرثت، كة لثيشي دةپرسيت، چؤني

 :، واتة"وسترالياةثد نةبثت كةنةدا، كةنةدا نةبثت ئ نةبثت دامنارك، دامنارك نةبثت سوثد، سوامةسةلةية، ئةصماني
هةموو دنيا بگةذثت، بةس بة مةرجي ئاسا،  ) إبن بطوطة(، ماجةلالن و كؤصؤمبس و ئينب بةتتووتة برادةر بة تةماية
خةصكاين وا هاتوون پووص خذكةنةوة و هةر دةشبث . مةييچئةمةية قومار و قريس. وةرگرتن) ئيقامة(مؤصةيت مانةوة 

 ذةش دةكات و كرث خانوو و پارةي ي و كارتماصي مام پووص وةردةگرث مرؤضي وا لة. ثك دةبثتركةن، بة هةر جؤبي
س و هةموو ئةوانة و ودوكتؤر و نةخؤشخانة و خؤراك و پؤشاك و كؤمةكي زارؤك و بلثيت هاتوچؤي قيتار و ئؤتؤبو

جازةي دوورودرثژي نةخؤشيشي وةرگرتووة و ثكيشي پةيدا كردوة و ئيؤربذثكي ديكةش وةردةگرثت و چونكة دوكت
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خؤيشي كاري ذةش دةكات، ئيدي بة  بؤ، ةمسي دةكات، بة بيانووي ئةوةي ناتوانثتذنة دةذواتة خوثندنگة و نة كاري 
دةكةوثتة ، پووصثكي باش و مفت خذدةكاتةوة وخةياصي خانوو و دوكان كذين لة كوردستان  و پارة، ماوةيةكي كةم

ريفاين پذةوة دةچثتةوة و خؤ دةنوثنث و فشان دةكات و قوذ دةكات بةسةر كؤمةصة خةصكثكي  كةللةيةوة و بة گ
ئةم بابةتة خةصكةش هثندة بةپةلةن بؤ ئةوةي بة زووترين كات . ديكةدا لة كوردستان، كة دةيانةوث چاوي لثبكةن

لةنثو ئةو . ةصيدا قسان بكاتبة سوثدي لة گ، ببنة سوثدي، هةر دواي دوو سث مانگان، داوا لة منداصةكةي دةكات
يان داوةتة ؤ وةك خةباتكار و شؤذشگثذ خ ، و ةوة گةيشتوونةتة ئةوروپا و بوون بة پةنابةر 1991لة دواي ، خةصكانةي

شةعيب و كةونةسووكةجاش و كةونةموخابةرات و  شئة جةيش ناسني، گةلثكيان كةونةبةعسي و كةونةجاش و كةونة
يةك لة شثوةكان، پثوةنديان بة ذثژميي بةعس و حوكوومةيت عرياقةوة هةبووة و  كةونة شيت ديكة بوونة و بة شثوة

تؤ بنؤذة هةندثك وةزيرةكؤن و گزيرةكؤن و . شيت ناردنيانةوة بثت، بؤ هةندةرانپعرياق بؤ خؤي لة ، پثدةچث
جاشاندين "و " جاشايةيت فةرهةنگ"و " فةرهةنگي جاشايةيت"ذؤژنامةضانةكؤن و شاعريةكؤين كورد، كة لة بواري 

دا و بة كؤصثك "زؤر شؤذشگثذةكاين كوردستان"دا، كؤصثك خةباتيان كردووة و پاشان بةنثو حيزبة "فةرهةنگ
و نةزار ) وفيق السامرائي(وةفيق ئةسسامةذائي . ذثزلثگرتنيانيشةوة، گةيشتوونة هةندةران يا لة كوردستان ماونةوة

اري ئةنفال و سووتاندن و وثرانكردين كوردستان و كوردكوشتندا، ، كة عةرةبن و لة بو) نزارالخزرجي(ئةخلةزرةجي 
جثدةستيان ديارة و خودا هةصناگرثت خةباتثكي يةكجار قارةمانانةيشيان كردووة، مةگةر لة ذثگةي كوردستانةوة و 

ارةيةكي  گةلثكي ديكةش لةو بابةتانة هةن، كة ژم! بةنثو دةسةآلت و حيزبة كوردييةكاندا نةگةيشتوونةتة هةندةران
دواي وةرگرتين ، ئةو كؤنةسةربةذثژميانة، مةبةستم ناسراو و زلةكانيان نيية، ئةو بابةتانة. زؤرن و ئثمة هةر نايانناسني

 و  چذي كؤثلةاليةن كارگ، ؤرت وةردةگرن و مؤري ئيقامةشپمايف پةنابةري، دةچنة باصيؤزخانةي عرياقي و پاس
بثجگة لةوةش زؤريان دواتر، سةفةري عرياق دةكةن و دةچنة . ةوة دةنرثتؤرتانةيانپپةنابةراين سوثدييةوة، بةو پاس

 وآليت بةجثهثشتووة، وةلث بةهؤي 1991كة زؤر لة مثژة يةكدي دةناسني و بؤخؤيشي دواي ، هاوذثيةكم. بةغدايش
كة زؤر باش بذوا بكة هةآلتين ئةم خةص": سياسةتةوة، لةمةذ ئةم لثشاوي پةنابةري و هةآلتين خةصكي كوردةوة گويت
بؤ گةذانةوة ، هانداين خةصكي دةرةوةش". بوو، چونكة كوردستان لة خةصكي خراپ و سةر بة ذثژمي خاوثن بووةوة

 گةذانةوة، بة دابينكردين هةندث پثويسيت ژيان دةبثتيا " كؤچي پثچةوانة" يا "پثچةوانةكؤچ" :بةرةو كوردستان، واتة
ئةگةر كة دةصثم ئازادي مةبةستم ئةوةية، . لة پثش هةموويانةوة بثت، كار، كة ذةنگة ئازادي و خانوو و لة كوردستان

بة ذثككةوت، لة شةقامثكي دهؤك، هةولثر يا سلثمانيدا، شامن بةر شاين بةرپرسثك، حيزبييةك يا كارگثذثك كةوت، 
گةورة و بةرپرسثكي حيزيب كة دةصثم ئازادي مةبةستم ئةوةية، . لة سةري تووشي داركاري و تثهةصدان نةمب

كاتثكدا، لةگةص من و هةموو ثكي زيل ئاسايش و وةزيذثك و كوذي فآلن، لةهةموو بوارثك و هةموو شوثن و رئةفسة
تةماشا بكرثن و كةس نةتوانثت، لة پةناي هيچ دةسةآلتدارثكدا و بة هيچ ناو و چوونيةك، يةك چاو  مناين ديكةدا، بة

لةسةر ئةوة  ، چونكة خةصك لة ئةوروپا، شت و پةنادا بكاتپي بث و ناونيشانثكةوة، فشة بةسةر من و مناين ديكة
لةبري جةنابتان و بةذثزتان و گةورةم و سةروةرن، بصث تؤ و هةر بةناوي ، ذاهاتووة، بة سةرؤكي حوكوومةتيش

و ذؤژانة دةيان وةزير و دةسةآلتداري زل و زةالم و سةرؤكي حيزب و تةنانةت سةرؤكي ، تاگازي بك، خؤيشيةوة
يادة و بة سواري دووچةرخة، ببينثت و بةاليدا تثپةذن و پكوومةتيش، لة نثو جاداندا، بث پاسةوان و چةكدار، بة حو

بة زةنگثكي خةصك لة ئةوروپا لة سةر ئةوة ذاهاتووة، . وةك هةموو ئةو بةندةي خودايانةش، ئاوذيان لث نةداوةتةوة
جنام بدات و كارثك يا ئيمزايةكي جةنايب لپپرسراوي الي تةلةفؤن بؤ كارگثذييةكي حوكوومةيت، كارةكاين خؤي ئة

 خؤمان، بؤ كذين و فرؤشتين ئؤتؤمبيل و خانوو و زةوي و موصك و سامان و كاروةرگرتن و خانةنشيين و پاسپؤرت 
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هةر شتثكي دي، كة حةفتة و مانگ و ژهنثنان و شووكردن و تةآلق و بةكرثدان و بةكرثوةرگرتن و  وةرگرتن و خانوو
و ميانچثيت كةسثكي دؤسيت جةنايب بةرپرس يا دةسةآلتدارثكي سةرةوةي ) واسطة( و بث واسيتة ي پثدةچثتساص

لة سوثد و نؤروثژةوة . ، لة ئةوروپا بة چةند دةقيقةيةك ئةجنامي بداتجةنايب بةرپرس، هةرگيز جثبةجث نابثت
يسكيل و سواري كةريش، هةموو ئةوروپا شؤذبثتةوة، بة فذؤكة، بة شةمةندةفةر، بة ئؤتؤمبيل، حةز دةكات بة پا

بدات، كةس پثي ناصثت البگةذثت و لة ئيسپانيا و يؤنان و ئيتالياوة سةر دةركات و لة هةموو باژثذ و گوندثكيش 
ي تووش نابثت، كةچي . . .  و يةك بازگة، پؤليس، پشكنني، و"كةرت بة چةند) مئةيل، كةرةمعةيلةكةر(مةيل ةكةر"

بةصكة زؤرجاران سووكايةتيپثكردنگةلثكيشي تووش ، و كؤ و سلثمانيدا، نةك هةر پشكنينثكلة مابةيين هةولثر 
من پثمواية، گةذانةوةي كورد لة هةندةرانةوة بؤ كوردستان، ناكرثت وةك . دةبثت، دةشث بؤ مثژوو بگثذدرثتةوة

 بؤ خؤي و هةلومةرجي ژياين،  ئةوة كارثكة تايبةتة بة هةر مرؤضثكةوة. دياردةيةكي كؤمةص و كؤ، باسي لثوة بكةين
كورد زوو  . هةريةكةو بيانوو و هؤ و بؤچووين تايبةيت خؤي هةية لةمةذ ئةو مةسةلةيةوة. وةك تاك و وةك خثزان

كوردثك ئةگةر دصي بة هةندةران خؤش بثت، هةزارويةك بيانوو ". ئةو جثية خؤشة، دصي لث خؤشة:"گوتوويةيت
كوردثكي ديكةش كة دصي بة كوردستان خؤشة، هةزارويةك بيانوو . تاندةدؤزثتةوة بؤ نةگةذانةوةي بؤ كوردس
: ، واتة"في الغربة وطنالغين الفقر في الوطن غربة و:"ئيمام عةيل دةصثت. دةدؤزثتةوة بؤ گةذانةوةي بؤ كوردستان

كوردستان و كوردثكي هةندةراننشني بگةذثتةوة . هةژاري لة نيشتمان نامؤيية و زةنگينييش لة هةندةران نيشتمانة
، هةرگيز هةست بة خؤشي ناكات و لة "ئةسپث لة باخةصيدا سةوزةصةخامن بصثت"لةوث برسي و نةدار و چةوساوة بثت و 

وآليت خؤيدا خؤي بة نامؤ و بياين دةزانثت، كةواتة بؤ بگةذثتةوة؟ كوردثكي هةندةراننشني لة هةندةران 
ة نيشتمان و ذةنگة هةرگيز بري لة كوردستان نةكاتةوة، كةواتة دةستذؤيشتوو و دةوصةمةند بثت، هةندةراين بؤ دةبثت

 وةك خؤرتةكةي - ئةز پتر باسي سوثد دةكةم-گةلثك، كة هاتوونةتة ئةوروپايبيان كوردگةلثك يابؤ بگةذثتةوة؟ 
ك ةكاندا ورچةمثيةژلة نثزيكي كوثذةگوندثكي نثو چيا سةخت و دؤصة تةنگ، دةصثن. ةكةيان لثهاتووةچحيكايةيت ور

. خؤي  و بيبات بؤتدةژيا، ورچة عاشقي كوذة الوثكي گوندةكة دةبثت و هةردةم بري دةكاتةوة، چؤن بيذفثنث
 و تلةوث نان و خؤراكي بؤ دثنث.  و دةيباتة ئةشكةوتةكةي خؤيت و كوذة دةرفثنثتذؤژثكيان دةرفةيت بؤ دةذةخسث

ذثكي يةكجار زل، كة بة كوذة تلنادرثت، ث، تاوتدةريش دةكةوثةو كة وت، ةذثنثپتثري دةكات و پاشانيش لةخؤي دة
هةموو . ورچة بيذثكي ديكةي بؤ دثت، پاش يةك دوو ذؤژان. بؤوةي كوذة هةصنةيةتت، ةنثدلةبةر كونةكةدا دا

ژثرپثي كوذة ، ةذاندن و ئةوانة و پثش لة ئةشكةوت دةرچوون، ورچة بذثك بة زماينپذؤژثك دواي خواردن و لةخؤ
تاوثرةكةي ، ئةوةش خؤشةويسيت و هةستدةربذينة، دوايةش كة وةدةر دةكةوثت،  بةالي كوذةوةديارة. دةلثسثتةوة

، تا ذؤژثكيان تةماشاي ژثر پثي كوذة دةكات، دةبينثت ئيدي گؤشتة تماوةيةك بةو جؤرة دةگوزةرث. بؤ دادةنثتةوة
 كةماصي ئيسراحةت، تةواوي كار و ئيدي ورچة بة.  نةماوة و ناتوانثت بذوايسوورةكةي كةوتؤتة دةر و پثسيت ژثرپث

،   دةركةي ئةشكةوت ئاواصة ، اكي ئةجنام دةدات و كة وةدةريش دةكةوثتچبة ، داذةپثويستييةكاين خؤي لةگةص كو
كة ئيدي كوذة تازة هيچي پث ناكرثت و فثرة ،  و چيدي تاوثريش بةكار نابات، چونكة لةوة دصنيا دةبثتتبةجثدةهثصث

دةصثن . اكردنيش بكاتةوةذواي ئةو بةزمة هثزي ئةوةي لةبةر دةبذثت، تةنانةت بري لة كوذةش د. ئةو ژيانة بووة
شةراب تا كؤن بثت خؤشتر و بةتامتر دةبثت، لث مانةوة و جثگريبوون و دذثژةدان بة ژيان لة ئةوروپا، بؤ ئثمةي  

 گريفاين پذةوة و بة گةشت و ئةوروپا تةنث بؤ ئةوة خؤشة، بة . خوارةوةي گؤي زةوي، ناخؤشتر و بثتامترمان دةكات
گةلثك لة .  و بثدصيي خؤت نةكةيتتيژث و بؤخؤت و بة هةوةسي خؤت بتبؤي بچي، بؤ ماوةيةكي دياريكراو

و      كورد، كة بؤ وةگةذخستين پارةكةكانيان و دةوصةمةنداينچبةرپرسگةيل كورد و سةراين حيزبةكاين كوردستان و بة
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 و داناين لة بانك و جثگةي گةرم و باژثذة ئاسوودةكاين ئةوروپادا و  -و پووصي كوردستان  پارة–پووصةكانيان 
. ئةوروپا بؤ ئةوان گةلثك خؤشة، دثنة ئةوروپا، ن و زارؤكيانژوةرگرتين پاسپؤرت و دابينكردين ژيانثكي ئاسوودة بؤ 
سي خؤيان بؤي ةهةوث و بةذةتة كةرةوئةمانة ئةوروپايان كردو. ديارة كوردستانيش بؤ كةسگةيل وةها، ناخؤش نيية

ز ردةچن و تثدا دةژين و جارجاريش بة گةشت و بؤ فشةكردن بةسةر خةصكي هةژار و نةداري كورددا، كةي وة
 يان 1991، دةرفةيت لثشاوي هةآلتين دواي يئةمانةش بة زؤري. ش لةبار بثت، دةچنةوة كوردستانوخؤش بثت و ذة

ئةمانة تةواوي . گيان داكوتاوةذةكانةوة، لة ئةوروپا،  1980  و1970قؤستةوة، هةرچةندة هي وايان هةية، هةر لة 
و لة تةذ ،  نةكردووةنئةو خةصكة ئاساييةيامانةندي ماوةي ژيانيان لة ئةوروپا، تاكة يةك ذؤژيش، كارثكي 

. هاتووةتة ژماردن يانيان، بة خزمةت و كوردايةيت بؤيشلة كن حيزبةكاين خؤ و خواردوويانة و لة وشك خةوتوون
خؤيان وا  گة خةصكانثك، كة كوردستان يا هةر وآلتستان و خةصكستانثكي ديكةي جيهاين سثيةم بةجثدةهثصن، بؤذةن

ئةوروپا بةهؤي . ش بةهةشت نيية)  ئةوروپا(، لث دةبث ئةوةش بزانن، كة ئثرة ةدؤزةخيان بةجثهثشتوو، بزانن
اوة و لة ئاراداية، ذةنگة بذثك  رهةوصي بؤ د و جضاكي خؤشگوزةرانةوة، كة وةك مةبةست ي كؤمةآليةيتسيستمي بيمة

مرؤض لة برساندا نةمرثت، لث اليةنة جضاكي و ذؤحييةكةي مرؤض،  ، مادييةكان دابني بكات، يا هةر هيچ نةبثت اليةنة
بةراورد  ، لةگةص كاركردن لة كوردستاندا، كاركردن لة ئةوروپاش. يين دةباتپوثران دةكات و تا دثت بةرةو داتة

.  بة فيذؤ ناذوات و دةبث كار بكات، چونكة خاوةن كار بةرهةمي دةوث ، ة ئةوروپا يةك ساتةوةخيت كارگةرل. ناكرثت
ئيدي . بة هاتووچؤ و ئةوانةوة و لة ماصةوة بؤ ماص، دةگاتة، يازدة دوازدة سةعاتثك، هةشت سةعايت كار لة ئةوروپا

كوردة  ئةو جؤرة بيانيية يا. ي ديكة ناكةوثتمرؤض كة دةشگاتةوة ماصث، هثزي لةبةر دةبذث و فرياي هيچ شتثك
بوو و دةم بة كةنني بوو، دةردة تةنياييةكةي   ، كة هةردةم نوكتةي لةسةر زارالوذ و قسةخؤشةكةي ئةوگگةرمو

، 1985ساصي . لثدةدات و خؤي دةخواتةوة و كونج دةگرث و خؤ دةداتة كةنار و لة خةصك دوور دةكةوثتةوة
، پاش ماوةيةك. جارجار يةكدميان دةديت. ؤمان، لة پاكستانةوة خؤي گةياندة سوثدگةجنثكي خوثنگةرمي الي خ

ساردي تثدةكةوثت و لةپذ  -هةر لة خؤذا–وةك هةموو پثوةند و دؤستايةتييةكي ئةم وآلتة، كة ماوةيةك گةرمة و 
ة بةرةو نثو شاري ثكدا، لةگةذةكي خؤمانةوردوو ساصثك دواتر لة شةمةندةفة. سث، لة يةك دابذاينپدةپاشانيش 

 : گويت. ماوةيةكة ديار نيية و چي لث بةسةرهاتووة ئةوة بؤ، اك و خؤشي، پرسيمچدواي . ستؤكهؤصم، چاوم پث كةوت
كة زةنگي تةلةفؤنةكةم لثدةدات، هةصي ناگرم و وةرام ، خوا ئاگادارة، چونكة هثندة حةز بة تةنيايي دةكةم، زؤرجاران"

، دةردثكي ذةوانيي يةكجار باوة "خةمؤكي". "مالت يا وةرة بؤ الكةسة نةصثت دمث بؤ ئةو ي، نادةمةوة، لة ترسي ئةوة
ميليؤنان پارة   . دةكةن" سايكؤلؤژ"سةدان هةزاريان هاتوچؤي ذةوانناس. لة سوثد و زؤرينةيةكي خةصك تووشي دةبن

" داخستين مثشك"مثشكدةدرثتة حةب و دةرماين مثشك ئارامكةرةوة و خةمذةوثن و برينةكردنةوة و كوصؤمكردين 
لة نثو شةقامدا زؤرجاران مرؤض تووشي دةبثتة تووش كةسانثكةوة، بة سةر و سةكوت و پؤشاك و   . و خةولثخسنت

ئةوانة . قآلفةت، هي ئةوةن كورسيي وةزارةتيان بدرثتث، كةچي دةبينيت، لةبةر خؤيانةوة قسة دةكةن و بؤصةبؤصيانة
هي وايان هةية فرة پرية و  .  زؤرجاران دةبيين سوثدي سةگ بةخثو دةكات.لةو جؤرانةن، دةردثكي ذةوانييان هةية

ذثژةيةكي زؤريان بؤ ذةواندنةوةي تةنيايي ئةو كارة دةكةن و زؤريشيان هةن لةگةص سةگ  . كةچي ئةو كارة دةكات
ةصدةكةن، چونكة بؤية لةگةص ئاژةصدا ه. و ئاژةصدا دةتوانن بژين و هةصبكةن، بةآلم لةگةص مرؤضدا هةصناكةن و ناژين

Artism(ذةنگة ئةمانة تووشي دةردة ئارتيزم . ئاژةص دةمةدةميان لةگةصدا ناكةن و بة قسةيان دةكةن و گوثذايةصيانن
چةوساندنةوةي ئاژةآلين ديكة لة اليةن مرؤضةوة،  : يزم بووبثنت، كة دةكاتة) پؤل(يزم، ) چةشن(يزم، ) جؤر: (واتة ،) 

خاوةن سةگان، لةگةص سةگةكانياندا دةچنة پياسة  . ، جؤر، چةشن يا ذةگةزثكي ديكةنلةبةر ئةوةي ئةوان سةر بة پؤل

35 



www.kurdistannet.org 
14-8-2003 17:16 

سوثدييةكي خاوةن سةگ، كة تووشي دةبثت بة تووش سويدييةكي ديكةي خاوةن سةگةوة، . و كات بة سةر دةبةن
 سةگ و بنةچة و كاتثك پياسة بة سةگةكانيان دةكةن، دةتوانن بة سةعاتان لةگةص يةكديدا بئاخضن و بريوذا لةمةذ

يةوة بگؤذنةوة، بةآلم بيست ساآلن، سي ساآلن، هاوسث و   "سةگؤلؤژي"ئةسص و فةسصي سةگ و هؤز و تثرةي سةگ و 
كة دةكاتة سآلو يا مةرحةبا يا –بةوالوة " Hejهةي "هاوماصيان بة و ماصتان ماآلوسث و چيغتان دووالييش بثت، ذةنگة لة 

ةنيايي و لة وآليت خوثشمان و خؤرهةآلت، قةرةباصغي و هةردةم لةگةص خةصكدا لة ئةوروپا، ت. ي لث نةبيسيت-سةالم
.   لثناگةذثن ساتثك بؤ خؤت بيت و بري لة خؤت بكةيتةوة و بؤ خؤت بژيت-كوردستان و خؤرهةآلت–لةوث . بوون

لة تةواوي خةصك . هةموودةم خةصك دةيانةوثت هةموو شتثك لةبارةي تؤوة، لةبارةي ژياين تايبةتيي تؤوة بزانن
وردةكارييةكاين ژيانتدا خؤتثهةصدةقورتثنن و لوويت تثوة دةژةنن و خؤ دةخةنة نثو هةموو كارثكتةوة، تةنانةت جؤري  
سةرتاشني و پرچ داهثنان و ذدثن و مسثص هثشتنةوة يا تاشني و جل و بةرگ و پؤشاكيش، دةبث تؤ حيساب بؤ  

.  كة ئةو مةسةالنة زؤر تايبةتن و كةس ناياخناتة ژثر پرسيارةوةذثك بة پثچةوانةي ئةوروپاوة، : خةصك بكةيت، واتة
مرؤضي وآليت ئثمةش، كة دةكةوثتة ئةم ژينگةيةي ئةوروپاوة لة وةها جضاكثكدا، كة تةنيايي بوو بة بةشي، هةرچةندي 

ساصي پار كةشتييةكي پذ لة كورد، لة كةناري . خؤيشي بپارثزثت، پريشكي خةمؤكي هةر بةر دةكةوثت
ثكي فرانسةدا گريسايةوة، خةصكي شةكةت و ژين ئاوس و منداصي نةخؤشي پذ بوو، بوو بة هةصآل، كةسثك ردةرةشابةن

ةذ دةبثت، ذثك بة ثپي سوثديدا نووسيبووي، ئةوةي ئةوذؤ بةسةر كوردي عرياقدا ت"Metroؤ ثترم"لة ذؤژنامةي 
وو سامان و موصكي خؤيانيان لةكؤص خؤ  كان، هةم1940 و 1930ئةوان ساآلين . پثچةوانةي جوولةكةكانةوةية

دةكردةوة و ئةوروپا و ئةمةريكايان جثدةهثشت و بة هةرشثوةيةك بوواية دةگةذانةوة ئيسرائيل و وآلتيان چث  
  و بةتچي هةية دةيفرؤشثت، هةموو هةوصثك دةدات، بؤ ئةوةي وآلتةكةي خؤي جثبهثصثردةكرد، كةچي كورد هة

 .  هةرشثوةيةك بثت بگاتة ئةوروپا
ةرچي سامي شؤذش بدةنةوة، كةچي هثشتا زجنرية پدةستتان بة نووسينثك كرد و ويستتان تيايدا بةر: كاكةوةيس

ةكي نووسينةكةتاين پبوو، سامي شؤذش باروبنةي گواستةوة جثيةكي تر، چؤن ئةمة  سةرةتادا نووسينةكةتان لة
 ؟نةخست
 دا نووسيومة، لث 1997ة، لة بةهاري "سامي شؤذش" ئةو نووسينةي من، كة بةرپةرچدانةوةيةكي: شاكةيل ئةجمةد

ئةگةر هثندةي نووكةدةرزييةكيش زيان بة ، ناكاتةوة دةرفةيت بآلوكردنةوةييم بؤ نةذةخسا، چونكة كةس شتثك بآلو
خودا خثريان بنووسثت، بةصثين لة لةندةن، " ةيامپ"تا دواتر هاوذثياين بآلوكراوةي ،  بگةيةنثتةزةكاينپ

بةشي لث بآلوبووةتةوة و لةبةر ئةوةي ماوةيةكي زؤريشي پثچووة و هةموو  تا هةنووكةش نؤ. ان دابآلوكردنةوةي
، تو پثش بآلوكردنةوةي ئةو بةشةي، كة دةبث بكرث ثك نةخراوةتة بةرچاوي خوثنةر، جارناربة جا، گوتارةكة

ئاسا، هةر جارة و ذةنگي پثسيت بة   ائةو حةرب.  سوارة و ئثمة پيادة"سامي شؤذش. "گؤذانكاري لة گوتارةكةدا دةكةم
  ودةنا كث هةية هثندة بةلةز و گورجوگؤص! ةي باكيشي نيچگوثرةي كات و شوثن و پثويسيت و بةرژةوةند دةگؤذث و 
 بگؤذثت و لة  و دةرپثسةنگةر وةك كراس و گؤرةوي، بةدةستوبرد و بوثرانة، بتوانثت لة ماوةي چةند ساصثكدا

 و ديسان "گرثدراوي بةعس" و دواتر ") القيادة المركزية(يةيت نثوةندي ةنيسيت سةركردكؤمؤ"يةوة ببثتة "جةاليل"
 ؟كث ئةمةي پث دةكرثت. "گرثدراوي پارتيي" و دواتريش "نثزيكي دةسگاكاين ذؤژاوا" و دواتر "جةاليل"

بة و  تلثزانيين دةوثزرنگي و  ، كة لة سياسةتدا باوة، بة تايبةت لة وآلتگةيل الي خؤمان، هونةرثكة، شيهةلپةرستي
ذةنگة فرياي ، ةنگ بآلوبوونةوةي هةر بةشثكي ئةو نووسينة و ماوة كةوتنة نثوانيانةوةرلةبةر د. هةموو كةس ناكرثت

ةكي ئةو پكات و هؤكاري ديكة .  لة سةنگةذثكي ديكةدا بثت"سامي شؤذش"ئةوة نةكةوثت، هةمووي بآلوببثتةوة، 
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ئةو ،  دةكةم، كة بةذاستيان نازامن و پثشم واية"شؤذش"بؤچوونة چةوتانةي  و اذمن موناقةشةي ئةو . نووسينةم ناخةن
 چاپي هةولثري، "تنوع الكرد في العراق"، "سامي شؤذش"ئةوةي دواكتثيب . بةذاستيان نازانثت ئثستا، بؤخؤيشي

سامي "ين گؤذي) گثذ(بينيبثت، ذاسيت ئةو قسةيةي سةرةوةي من و دةندة ي  2000پةخشخانةي ئاراسي ساصي 
يا دةچثتة ، دةگةذثتةوة،  دةرةجة360جة، بةصكو ة دةر180 نةك "سامي شؤذش. "ي، بؤ دةردةكةوثت"شؤذش

 چت لة ي دةكات، چونكة نازانژةو بة دةوري خؤيدا دةخولثتةوة و بةوةش مرؤض تووشي سةذةگث! پثشةوة، نازامن
ثكيان پاشا پثويسيت رجا.  بوو"نةزةر"ي هةبوو ناوي ثكرنؤكة، "مةمحوود پاشاي جاف"نةوة دةصثن، ذدةگث! خانةيةكداية

پاش ماوةيةكي . لث نةزةر دةنگيي نابثت، "!نةزةر هؤ نةزةر": بة شتثك دةبثت و بة دةنگيي بةرز بانگي نةزةر دةكات
:  دةصث لةبةردةم پاشادا ذادةوةستث و، نةزةر دةست لةسةر سينگ، دي پاشا ديسان بانگيي نةزةر دةكاتةوة و لةپذ

پاشا وةصآل لة ": نةزةريش دةصث، "؟پثشتر بانگم كرديت، نةبووي، ئةوة لةكوث بووي": پاشا دةصث. "ةصث قوربانب"
لة خزمةت شثخ بووم ذؤحم بة قورباين سةگي = وث قاپثكةيرم ذؤحم وةقورواين سةي دةوخزمةت شثخ

". اشا كةواتة كوتامة دايكيپ": نةزةريش يةكسةر دةصث". نةزةر وايش نا": پاشايش دةصث". بةردةرگاكةي بثت
 يا ذؤحيان دةكةنة قورباين ،  شؤذشانيش، نةزةرئاساي و سام"سامي شؤذش". "واش وا نة نةزةر نة": پاشايش دةصث

لة ستؤكهؤصم، لةپرسةي . هيچي ديكة نابينن، شثخ و لة نثوةنددا يانيش دةكوتنة دايكي، سةگي بةردةركةي شثخ
. وور كةوتنژ و چةند كةسثكي ديكة وة"ذةفيق سابري"دا دانيشتبووين، كاك "شكؤ نةمجةددينپ"منداصثكي مامؤستا 

ديارة .  جارنا دادةنيشن و فاتيحة و شيت وا ناخوثنن و جارنايش دةخيوثنن- لة ئةوروپا-خةصك لةو جؤرة پرسانةدا 
اوةن پرسة و پاش تؤزثك، تةماشاي خ. كة دةچثتة پرسةكة، ئةوةش بة گوثرةي بريوباوةذ و ديتين ئةو كةسةية
كة ، هةر يةكسةر دةصثن ئةلفاتيحة و دواي، يا كة دادةنيشن. ئةوانة دةكةن و ئيدي خةصكةكةش بة خثريان دةهثنن

كة  ، "ذةفيق"كاك .  تةواوبوون و ئيدي خةصكةكةش دواي ئةوة بةخثريان دةهثنن:دةستيان بةدةم و چاوياندا هثنا، واتة
. ژثر لثوةوة ي نةكرد و بةخثرهثنانةكةيشي بذثك دواكةوت و بوو بةدانيشت، فاتيحةي نةخوثند و سةيري كةسيش

منيش لةگةصيان . چوونة دةرث هةستان و،  و هةندةك خةصكي دي، بؤ جگةرةكثشان"ذةفيق"پاش ماوةيةك كاك 
بةكاك ذةفيقم گوت، وةك فاتيحةت نةخوثند، دةبوو سةيري خةصكةكة بكةيت بؤ وةي بةخثرت هبثنن، . وةدةركةومت

من دژي خودا ، ئةوة سي ساص زياترة: گويت!  بصثنچ كة سةيري زةوي و بةرپثي خؤت بكةيت، ئةو خةصكة نازانن دةنا
ذة ئةو  ؤو ئايني قسة دةكةم، ئثستا ئةگةر فاتيحة خبوثنم، واتة درؤم لةگةص خؤم كردووة و ئةو خةصكةش دةصثن بن

يش ئةو دوو بةشةيان بآلوكردةوة، "گوآلن"ووةوة، گؤضاري دا بآلوب"ةيامپ"كة دوو بةشي لة ، ئةو گوتارةي من. !كابراية
بةآلم دواي ئةوةي، كة ئيدي لةگةص فةرمانذةواياين گوندةكةي ئةوبةردا، كةوتنة چاوبذكث و بةرةو نثزيكبونةوة 
دةچوون و سوثنديان بةسةري يةكدي دةخوارد و كاك و مام كةوتة نثوانةوة پثيان وابوو، كة ذةنگة زيانثك بة 

ةكان دةبث بگوترثن و يمن پثم واية، هةموودةم ذاستي. ايانگرتذلةكة بگةيةنثت، ئيدي بث متةق و بةخشكةيي ةزگةپ
خؤ ". صةالئةوةي لة ذاسيت بثدةنگة، شةيتانثكي = خرساان طالساكت عن الحق شي"عةرةب دةصثن . لثيان نةسصةمينةوة

اشكاوانةتر ذبثت، ئةوا دةبث بة دةنگي بةرز و ارةنووسي گةل و جضاكةوة هةچئةگةر ذاستييةكان پثوةنديان بة 
  و ئةوةي منيش، كارثكن پثوةنديان بة مثژووةوة هةية و كثشةيةكة دةبث ساغ "شؤذش"ئةو باسةي . بگوترثن

دا يييةكاين وي، كة لة نثو پارتيژ و نةيارة ئايديؤلؤ"بارزانيزم"ئةو ملمالنثيةي نثوان . كرثتةوة وگذثيةكة دةبث بكرثتةوة
، نةياراين بارزاين بة چةپ نثونووس  "سامي شؤذش. "تيان جوثكردةوة، دةبث نثوثكي لث بنرثؤوپاشان ماصيي خبوون 

 بن، نةك   و دروست دةبث ذاستةيةكثك لةو دوو بؤچوون. دةكات و منيش بة پثچةوانةكةي نثونووسيان دةكةم
سةقيفةي  "ينةكةي ضذاستزانيين ج  دينت و بةمثژووي ئيسالم، هةر دواي كؤچي دوايي پةيامبةر، ئةوةي لة. هةردووكيان
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 و ئيسالمي ذةمسييةوة، نووسراوة، سةرلةبةري هةصة و درؤ و نادادي و ساختةچثيت و "سقيفة بني ساعدة= بةين ساعيدة
يش، كة هةوثين نووسينةكةي من بوو، هةر ديتنثكي سةقيفانة، " شؤذشسامي"ة ديرؤكةكةي لةپووذ. نائيسالميية

بة بذواي من دةبث سةرةداوي ذاستييةكان بدؤزرثنةوة و . بةشثكي مثژووي كوردة،  يةزيدانةي وةوييانةعومسانانة، ئةم
 .  ذاسيت و شايستةي خؤيانةوةيش بةنثوي خؤيانةوة نثو بنرثن و خبرثنة خانةيبذگةكاين مثژوو
 ؟ئةگةر پةيكةرثك بؤ بارزاين بكرثت، دةبث چي لةسةر بنووسرثت: كاكةوةيس

 .دا بكةم و هيوادارم قسةكةم بة هةصة لثكنةدرثتةوة"ستالني" لةگةص "ينبارزا"نامةوث بةراوردي : ئةجمةد شاكةيل
ي پثتةخيت گورجستانةوة، "تبليس"، بة گةشتثك لةگةص چةند هةضاصثكدا چووبووينة سؤضيثت، لة 1986مانگي نيساين 

.  چووبووة ئامسانالةو گؤذةيد، "ستالني"مي پةيكةرثكي تا بصثي زةال. "گؤري"، "ستالني" يچووين بؤ سةرداين شارةكة
ة، وةلث كة ديتم لة بين پةيكةر و لةسةري پةيكةر و لة هيچ جثگةيةكيدا، هةر هيچي لةسةر "ستالني"دةمزاين ئةوة 
كةمان ة -ثنوثين دةكردين و هةموو شتثكي بؤ باس دةكردينذئةوةي كة -منيش پرسيارم لة گايد . نةنووسرابوو

ةكي ذووس بوو و بة سوثدي لةگةص ئثمةدا قسةي دةكرد، ئةويش پرسيارةكةي بؤ كابراي گورجستاين كرد، كة كابراي
لةسةر ئةو ، يا هيچ شتثكي ديكة، ، ساصي مردين، لة دايكبووين"ستالني"پرسيارةكةشم ئةوةبوو، بؤ ناوي . وةرگثذا

ثكي مين كرد و شتثكي ررثتةوة و سةيوبووةختبوو بو كابراي گورجستاين داي لة قاقاي كةنني . پةيكةرة نةنووسراوة
پثويستييةكي بةوةية، ناوي بنووسرثت چ جا ستالني :"ئةوة دةصث: گايدةكة بة سوثدي گويت. بة زمانةكةي خؤي گوت

 چسةر ستالني  خةصك ئثستا لة. "يا نة، هةموو دنيا دةزانثت ئةوة ستالينة و لةو دنيايةشدا هةر يةك ستالني هةبووة
يان خؤش "ستالني"ديارة نةك هةموو، ، "ستالني"دةبينن، ئةوة شتثكي ديكةية، بةآلم هاونيشتماناين دةصثن و چؤين 

 پثويسيت بةوة نيية، لة ژثر يا لةسةر پةيكةرةكةيدا هيچ بنووسرثت، ئةو گةلثك لة پةسن  "بارزاين"دةويست، پثم واية 
 . ين بة تةواوي بناسثنثتمةزنترة و هيچ يةكثك لةوانةش ناتوانثت بارزا، و نووسني و پةيض

 
 من واي بؤ دةچم، چةند ناحةزاين بارزاين خراپةي دةصثن، ئةو گةورةتر دةبث، كةچي چةند هثندث لة: كاكةوةيس

 ؟ نةيانزانيبث بؤچي دةژياالدةگةيةنن، دةبث هةردوو ذثبواراين ذثبازةكةي چاكةي دةصثن، زياين پث
دووكةس، دوو ، واتة دوو پياو= محب غال، و مبغض قال:  رجآلنهلك في":  دةصثت"عةيل"ئيمام : ئةجمةد شاكةيل

بةهؤي منةوة، تثدا دةچن، كةسثك كة گةلةك زثدة مين خؤش دةوثت، و كةسثك كة ، دةستة، دوو جؤرة مرؤض
دةستةي . بةخودا دةزانن و دةيپةرسنت، "عةيل"دةستةي يةكةميان ئةوانةن، كة ". گةلةك زثدة ذقي لثم دةبثتةوة

ئةو دوو دةستةية، بةپثي لثكدانةوةي  . ان ئةوانةن، كة دژايةيت دةكةن و خراپةي دةصثن و جنثوي پث دةدةندووةميشي
ناين   ش، هةردوو هةر ي"بارزاين"من پثمواية ناحةزان و پثذةواين ذثبازي . ديارة دةبث بچنة دؤزةخ، "تثدادةچن"وشةي 

ية، "بارزاين"رثن، چونكة مةسةلة هاوبةشةكة لة نثواندا، يةوة دةناس"بارزاين" دةخؤن و هةردوو هةر بةهؤي "بارزاين"
 ساآلنثكي دوورودذثژة، لثي دةخوثنن و لةبةرچاوي خةصك دزثوي "بارزاين"ناحةزاين . وةك دوژمن و وةك ذثبةر

دةكةن و دةيانةوث ناو و مثژووةكةي بسذنةوة، لث خةصكي كورد، ذؤژ لة دواي ذؤژ، مةزنيي ئةو پياوةي بؤ 
 هيچي گرنگي -كة ناكرثت- ي لث دةرهبثنرثت"بارزاين"ئةگةر ، خةصكي كورد دةزانثت، مثژووي كورد. دةردةكةوثت

دياردة و مثژووي ،  دةكاتة درةوشاوةترين و پرشنگدارترين و لةبارترين و هةصكةوتووترين"بارزاين. "نامثنثتةوة
بزاضي كوردايةتييةكي جةماوةري  ، سنامةي دةكاتة بنياتنةر و نيشانة و نا"بارزاين". گرنگترين پةجنا ساصي كورد

.  بصثن"بارزاين" پثويستييةكيان بةوة نيية، چاكةي چهةرچي ذثبواراين ذثبازةكةشيةيت، . سةرتاسةريي كوردستان
هةرگيز ،  كة بؤخؤي لة ژياندا بوو"بارزاين".  بؤخؤي زماحناصي بارزانيية و شاكارةكاين دةگثذثتةوة"بارزاين"مثژووي 
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 سووف و تيؤريساز نةبوو و ة هزرضان و فةيل"بارزاين. "وو، حةز بة پثداهةصدان و پثداهةصگوتن بكاتلةوانة نةب
 شؤذشگثذ بوو، پثشمةرگة بوو، سياسي بوو، ذثبةر و "بارزاين"ي نةكردووة، بةآلم ةهةرگيزيش بانگاشةي ئةو شتگةل

ركردة مةزن و شؤذشگثذةكاين وةك سةپثشمةرگة و يزي ذ لة "بارزاين. "سةركردة بوو و خؤشةويسيت گةل بوو
 " بارزاين"ئيدي . هةموو جيهان بة كورديشةوة ئةوة دةزانن.  و، ئةوانةداية"ماندثال"، "كاسترؤ"، "گاندي"، "ماو"، "گيضارا"
 و دؤزينةوة و  پثويستييةكي بة پةسن و پثداهةصدان هةية؟ هةموو پةسن و پثداهةصدانثكي سةركردة و ذثبةرچ

دةكاتة دروستكردين ديكتاتؤر و ة نثوييةوة و زلكردنةوة و فشكردنةوةي بث بناخة و ضاالي، هةصبةستين درؤ ب
 دةصثن و بةرسضي  ياكة چش يةكثكة لةوان، كردارةكايني"بارزاين"مرؤضي مةزن، كة . كةسپةرستيي و زيانپثگةياندين

، كة بة هةموو  "بارزاين"ين ديارة نةيارا. خؤي مثژووي پذسةروةريي خؤي چث دةكات نةياراين دةدةنةوة و بؤ
 لةبريگةي خةصكي كورددا بسذنةوة، بؤ نةگةيشنت بةو، "بارزاين"نثوي ، توانستثكيانةوة ويستوويانة و دةيانةوثت

هةرچي .  لة پثناويدا دةژيا، بذثك زياتر لثي تثگةيشتوون و دةيانزاين و دةزانن بؤچي دةژيا"بارزاين"، ئاماجنانةي
 . پثذةوي بكةنو ؤرتري لثوة فثربن و قووصتري خبوثننةوة پثذةوانيشيةيت، دةبوو ز

 
اكي نةكردووة و ئةگةر ئةو بذياري كؤتايي چواي دةبينم، ئةگةر بارزاين شؤذشي ئةيلوويل بةرپاكردبث : كاكةوةيس

، اكي كردووة، لثرةدا ئةگةرچي خوثندنةوةكةمان بؤ مثژوو ذةنگة نوث بث، پرسيار ئةوةيةچشؤذشي ئةيلوويل دابث، 
 اكةكة و خراپةكةش بوو؟چئايا بارزاين خاوةين 

پثكرا، تيدا سازكرا، واتة دةس1961كة لة ئةيلوويل ، من ئةو شةذة چةكدارييةي، پثش هةر شتثك: ئةجمةد شاكةيل
، كة هةروةك پثشتريش لة نووسيين ديكةمدا گوتوومة، بة شؤذشي نازامن، بةصكة تةنث وةك ياخيبوونثكي چةكداريي

ي ئثراين شا و وآلتاين دژ بة عرياقي كؤماريي عةبدولكةرمي قاسم، "طرح سبز"لة نةخشةي كةسكبةشثك بووة 
پثشم واية هةرگيز بارزاين لةگةص بةرپاكردين . وة ئيدي دةشث نثوي شؤذشي لثبنرث1963سةيري دةكةم، لث لة 

كة تا ، ثنراوة، چونكة ئةوةيو بةصكة تثوةگلثنراوة و بةسةريدا سةپ  ماصوثرانكةردا نةبووة-1961-وةها شةذثكي 
1961"ئةوذؤش بةسةر كورددا دثت، لة نةهامةيت و هةصة و بةزمي ديكة، هةر باجي دةستپثكردين جةنگي چةكداريي 

 ئةگةر ذاست بث و بارزاين شةذي چةكداريي ئةيلوويل بةرپا كردبثت، :ئةگةر بووچوونةكةي منيش هةصةبثت، واتة. ة"
هةرچي كؤتايپثهثناين . ردووة، بةصكة هةصةيةكي مثژوويي گةلةك مةزنيشي كردووةئةوا هةرگيز كارثكي باشي نةك

،  "س فةحتوصآليجةرج" ي "ي القريبض الماايلرحلة "ئةوةي كتثيب . شؤذشي ئةيلووليشة، پثمواية لة جثي خؤيدا بوو
! ر و ذةوشثكةوة  باچكة ئةو شؤذشة لةو دواييانةدا كةوتبووة ، اكيي ئةوةي بؤ دةردةكةوثتچخبوثنثتةوة، بة

بارزاين نةك  كة، هةزارويةك دةردي تثكةوتبوو و بةرةو بؤگةنبوون دةچوو، ئةو دةمي مرؤض دةگاتة ئةو بذوايةي
ئةگةر بارزاين وةها كارثكي نةكرداية، لةو بذوايةدام بة عرياق و ئثران و . اكي كردچگةلةك  اكي كرد، بةصكةچهةر 

تا هةنووكةش ئةو ، بثگومان خةصكانثك هةن. د و قذانيان تثدةخستنيانتاسا كورد و دةيدةچوونة خوثني، ئةمةريكاوة
نثو  نة، بؤخؤيان لةا و شتگةيل ديكة نثو دةبةن، بةآلم هةر ئةو خةصك"خيانةت" و "ئاشبةتاص"وةرچةرخانة بة مثژووي 

ثژةيان بة رة و ديم بوونا بةردةواالشؤذشدا بوون، كة بارزاين بةردةوام نةبوو، ئةگةر ئةوان هثندة شؤذشگثذ بوون، ب
بثجگة . لث نةتوانيين بةردةوامبوون، بوودةصةيي ئةوان و ذاستيي كارةكاين بارزاين دةگةيةنثت.  بدايةيشةذي چةكداري

دا "هيچ"دةيانتواين كار ئةجنام بدةن و بث بارزاين لةگةص ، لةوةش ئةوة سةملاندنيي ئةوةية، كة ئةوان بة بارزانييةوة
 . يةكسان بوون
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باوةذ ناكةم فكري كةسثكي وةك مامؤستا مةسعود حمةمةد لة توثي ناميلكةيةكدا، كةپثي دةصثن پةيذةو : اكةوةيسك

 و پرؤگرام، جثي ببثتةوة، ئايا بارزاين جثي دةبووةوة؟
 بريي بارزاين، لة چةند ذووپةيل ناميلكةيةكدا هةرگيز چ بريي مامؤستا مةسعوود موحةممةد، چ: ئةجمةد شاكةيل

، مامؤستا مةسعوود موحةممةد. ئةوان برييان گةلةك لة ناميلكة و ماميلكة مةزنتر و فراوانترن.  نابثتةوةجثيان
كؤمةصثكي زؤر كتثب و نووسيين هةن، ديارة هزري كةسثكي وةك ئةو، لة توثي يةك ناميلكةدا جثي نابثتةوة، ئةگةر 

مامؤستا مةسعوود موحةممةد، . هةموو كتثبانة نةكردباهاتبا و جثي بوايةتةوة، ئةوا ذةنگة پثويسيت بة نووسيين ئةو 
كة پتر بةالي فةيلةسووفيدا دةذوات، بريةكاين گرثدراوي يةك فةلسةفة و يةك ، ) هزرضان(وةك پياوثكي برييار 

خؤ نانوثنن و لة خوثندنگةيةكي هزريي ، ئايديؤلؤژيا نني و لة چوارچثوة و قاليب يةك فةلسةفة و يةك ئايديؤلؤژيادا
وةدي دةكرثت و ئةگةر ،  ئةودايلة جيهانبيين و ذثباز و ذثذةوي هزري، ثكي گشتييصسةر هةصنادةن، لث هث، ايبةتةوةت

زيك ثلةگةص يةكثك لةو خوثندنگة هزرييانةدا، كة بري بؤي دةچثت، بةراوردي بكةين و لثي ن، هةر بثتوو مبانةوث
-ليبةرال" بؤية كراوةوة، نثزيكة و پتر وةك "ليبةراليزم"بة ي، "كؤنسةرضاتيزم"كة لة ديدي ، خبةينةوة، دةشث بگوترث

اين هةرگيز خؤي بة رزهةروةك پثشتريش گومت، با. جيهان دةبينثت و دةكرث خبوثندرثتةوة، كث"ضكؤنسةرضاتي
 "عةيل شةريعةيت"بة گوثرةي ، يش" ئايديؤلؤژياساز"فةيلةسووف نةزانيوة، لث بارزاين خوداين ئايديؤلؤژيايةكة و 

بارزاين خؤي بة سياسي، پثشمةرگة و شؤذشگثذ زانيوة و پةيامي ". كاري پةيامبةرانة، نةك كاري فةيلةسووفان" :زنمة
بةهؤي كار و خةبات و ئايديؤلؤژياكةيةوة، ، ادةگةياند و خةصكيشذبة خةصكي كورد ي، ئايديؤلؤژياي كوردايةتي

ش خبرثتة توثي  يينبريي بارزا، ثمواية ناكرثپ.  بووةثربةسةركردة و ذثبةريان زانيوة و خؤشةويست و گةل
ذثكي الوازيي پرؤگرام و ثچةند د، كة دةيانةويست بارزاين خبةنة چوارچثوةي، نةياراين بارزاين. ناميلكةيةكةوة

 شؤذشگثذان و ياخييان و وئةوي شؤذشگثذ و ياخي و سةربةز، وةك هةمو.  نةكرانةوي حيزبةوة، هةرگيز پثياذپث
ةفزي هةموو چوارچثوةيةكي دةكرد، ذي ئةم جيهانة، گةلةك لةوة ئازادتر و مةزنتر بوو، بؤية ئةو سةربةرزاين ديكة

 . هةربؤيةشة بريي وي لة چوارچثوةي كتثب و ناميلكةدا جثي نابثتةوة
 

بوو، ئةمةيان ذاستة، بةآلم كة شؤذش  دواي ذاوةستاين شؤذشي ئةيلوول، كورد لة بارودؤخثكي نالةباردا: كاكةوةيس
 اكيان كرد دايامنةزراندةوة؟چئايا . ةسيت پثكردةوة، هةركةسةو دةيويست بيسةملثنث خؤي داميةزراندؤتةوةد

زؤرينةي كارمان، بث بريلثكردنةوة و : گريوگرفيت خةصكي ئثمة ئةوةية. اكيان نةكردچهةرگيز : ئةجمةد شاكةيل
ئةوةي . وةنةخةصكي لةبري ئثمة بري بكة، مانةوثخؤمان بري ناكةينةوة، بةصكة دة زؤرجاران بؤ. نةخشةدانان دةيكةين

دةسيت ،  و ئةوانة"قريوسيا" و "تةوةككةل بةخوا" و "پةنا بة خوا"هةروا و بةپثي تيؤري ، كة پثشي دةصثن شؤذش
اكي كرد، چ كؤتايي بة شؤذش هثنا، كارثكي 1975كة ، من دةصثم بارزاين. پثدةكةين و بري لة ئةجنامةكاين ناكةينةوة

هةر دواي ماوةيةكي كةم، كارثكي دژي ئةو كارةي بارزانيية ،  هةصگريساندنةوةي شةذي چةكدار، نةك شؤذشكةواتة
كوردي هةموو كوردستان، پاش هةرةس، لة .  هاتة ئاراوةيو نةك هةر خراپ بوو، بةصكة هةر بةسةقةيت و گؤجي

خؤياندا بچنةوة و بيذثك لة حاصي خؤيان  ةحاصثكدابوون، كة پثويستييان بة پشوويةكي دوورودرثژ هةبوو، بؤ ئةوةي ب
ياخيبوون و ذابوون، لة . و دةبارة نةكةنةوة) دووبارة (ووژبؤ ئةوةي جارثكي دي وثص نةبن و هةصة كؤنةكان وا. بكةنةوة

 و ئةجنامي چةوساندنةوة و تةنگپثهةصچنني و چةپاندن و سةركوت و دةمكوتكردنةوة و تووذةبوون و ذةفزكردنةوة
 سةرهةصدةدا و ئةگةر ذثبةرايةتييةكي لثزان و هؤشيار و دصسؤز و وآلتپارثزي هةبثت، دةبثتة شؤذش،  ،گوشارةوة
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تووذةبوون و ذةفزكردن و ياخيبوون و ذابوونيش، . نةبثت، ئةوا دةبثتة بةآل و ماصوثراين و تياچوون بةآلم ئةگةر وا
دژي كاري ناذةواي ، خةصك بؤخؤي دةبث. كارثكي عةفةوي و خؤذسكيية و بة تؤبزي بة سةرخةصكدا ناسةپثنرثت

با دواي هةرةسي . خةصك دةبث پثيان بصث نا، ئيدي بةسة و بكةوثتة وثزةيان.  بوةستثتةوةادةسةآلتدار و فةرمانذةو
. اويان نايةنذلةوث، خؤيان بچوونايةتة سةر داگريكةراين گوندةكانيان و  و  خةصكي كورد تاكة تاكة و لثرة1975

 رهة،  لةگةص ئيسرائيلدا پثكهاتووة، بةآلم كوشنت و بذيين گةيل فلستيين"عةرةفات"ةصة ساصثك نيية مةگةر ئةوة كؤم
 ئيسرائيل بووةتةوة، عةرةفات و دةستة و دةسگاكاين نيية، بةصكة يةنگاررو بة ابووة ذكة، ثژةي هةية و ئةوةيرد

ئةوانن،  . ستيك و بةردةقاننيالةفذكث و دارةوةي بةردئةوان ن. منداص و مثردمنداص و الوان و كيژؤآلين فلستينني
كورديش دةيتواين وا بكات، لث  . ةمةكييانة، بث سةركردة و بث ذثكخسنت ذاپةذيونذ لة خؤذا، هةرخؤذسكانة، هة

بةصكة هةردةم چاوي لةدووي ئةوة بووة، زةالمثك . ةي بةو شثوة خةباتة نةبردووةپكورد هةرگيز ئةوةي نةكردووة و 
ذةنگة بصثن ساصي . ئةوجا ئةويش بةكاوةخؤ وةدووي كةوثت، وي پثدا بكات و جاذي ياخيبوون بداتپةيدا بثت و فو

نييةوة، نابةهؤي لثداين ئةمةريكا و هاوپةميا،  دواي ئةوةي حوكوومةيت عرياق1991ساصي ! ، خةصك ذاپةذي1991
 ئةودةم لة كايت ئةوپةذي الوازي و مابوو،ةبةردييةوة نةمابوو، هثزي لةبةر بذابوو و نووزةي تثدا ن سةر داري بة

وةها كارثك هةرگيز . پةالماري دا و دةسيت لثوةشاند -ئةويش سةرةتا جاش و سووكةجاشي كورد-گيانةصآلدا، كورد 
 هثشتا لة كوردستان بووم، لةسةر 1980ساصي .  بةراورد ناكرثت"نتفاضةإ= ئينيفازة"لةگةص ذابووين فلستينيياندا 

سةر بة خانةقينة، كوردي دةركراوي،   كة، و مةيدان، سةر بة كةالرة لة گةرميان كة، دةسووركةصةكةكةي نثوان بةر
هؤي  بة ةتووي خانةقينم بينيوة، كةرباركراوي، زةوي و خانوو و موصك داگريكراوي، ئةو گوندانةي الي قؤ

ي گوند، كة عةرةبثكي ) وختارم(كةالرةوة چووة بؤ گوندةكةي خؤي، بؤ ئةوةي كوثخا  لة. كةالر دةژيا دةركردنةوة لة
دةمگوت باشة كاكة ناكرث ئثوة خةصكي ئةو گوندة ، ت، بؤكارثكي ذةمسياداگريكةر بوو، كاغةزثكي بؤ مؤر بك

چةند ماصثكن و هثز و شيت وايان نيية؟  شةوثك بچنة سةر ئةو داگريكةرانة و دةستيان لثبوةشثنن؟ خؤ ئةوانيش هةر
 وةختبوو زيذة ا كابر؟يانةوةثكثي ئؤتؤمبيلذ، بؤمبا فذثدانة ث، تاآلنكردنثمان سووتاندنيا هيچ نةبث خانوو و خةلة و خةر

! كث دةكرث و كث دةتوانث خؤي لة قةرةي ئةو باسانة بدات يةكدا دةهات و دةيگوت، برا ئةوة بة ت و دةمي بةابك
 يدةبوو خةصك خؤي وا. بكاتلث ئةوةي پث دةكرا، كة منةت و سةگبابيي كابراي داگريكةري گوندةكةي تةحةممول 

ذةنگة ئثستاكة . تة ئاگر و تةقينةوةنة، بووايةنلث هاتبا، ئةوانةي بة گوشار دانابا و ئةو تةنگپثهةصچنينانة واي لثكردبا
ئةو جؤرة كارانة بةالي هةندةك سياسةتكار و خةصكي ديكةوة، بة كاري خراپكاري و تةرؤريسيت دابنرثت و خةصك 

.  بكةن، كة كورد لة پاكي و مرؤضدؤسيت خؤيةوة، ئةو جؤرة كارانةي بةرانبةر نةياراين نةكردووةهةبن شانازي بةوةوة 
ئةگةر تةرؤريزم ئامرازي بة زؤر و بة تؤبز بةكاربردين توند و تيژي بثت، بة مةبةسيت گةيشنت بة ئاماجني سياسي، 

ةصكانثك كة هيچ پثوةندثكيان بة كاري خ: ، واتة) مةدةين(ئاييين، ئايديؤلؤژي يا هي ديكة، دژي خةصكي سيضيل 
سةربازي و چةكداري و ئةوانةوة نيية، ئةوا كورد، بة نةكردين ئةو جؤرة كارانة كارثكي خراپي نةكردووة و باشي  

نةكردين ئةو جؤرة كارانة، ذةنگة مرؤضدؤسيت و شارستانيةيت كورد پثشان بدات، بةآلم كة كورد ئةو جؤرة . كردووة
 خةصكانثك، كة لة خزمةيت كاري سةربازي و كوردستان داگريكردن و كوردكوشتندا بوون، كارانةي بةرانبةر

نةكردووة، ئةوةي سةملاندووة، كة نةزان و بثدةسةآلت بووة و، كة تاكة يةك شثوازة خةباتيش دةزانثت، دةنا بؤ لة 
وارانيش پةسةندي ناكات، لة كورددا، ئةوةي لة مرؤض ناوةشثتةوة و فةرهةنگي ئاژةآلين لثذة-شةذي نثوخؤي كورد

ةوة تا دةگاتة ماص و موصك و خةلة و دةغص "بةتةوركوشنت"و " بةپرميزسووتاندن"هةمبةر يةكدي ئةجناميان داوة، لة 
كورد، كة كاري تةرؤريسيت نةكردووة، جةنگي خؤي و ! سووتاندن و داگريكردن و تةنانةت ژن داگريكردنيش
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و ماصي خؤيةوة و گذي لة خانوو و دةغصي خؤي بةرداوة و كوردستانةكةي خؤي داگريكةراين كوردستاين هثناوةتة نث
من پثمواية ماصسووتاندن و جؤخينسووتاندن و تراكتؤر و كةمباين شكاندن و وةدةرنان و تةنانةت . وثران كردووة

تؤر و ماص و كوشتين وةرزثركي عةرةيب داگريكةري گوندثكي كوردستان، يا سووتاندين ئؤتؤمبيل و پايسكيل و ما
وةدةرنان و تةنانةت كوشتين كارگةرثكي عةرةيب داگريكةر، كة هثنراوةتة جثگةي كوردثكي كةركووك يا خانةقني، 
يا زيانلثدان و وةدةرنان و تةنانةت كوشتين عةرةبثكي دةهةزاري، داگريكةري كةركووك، هةرگيز كارثكي 

ئةو كارانة، بة  . ة كةسانة تثكةص بةو كارانة نةكرثنتةرؤريسيت نيية، بة مةرجثك منداص و ژن و پريي ئةو جؤر
!  دةزاين بؤ. پثچةوانةي سياسةتكاراين كوردةوة، من بة خةباتثكي ذةواي كوردثكي داگريكراو و النةوازكراوي دةزامن

چونكة ئةو كارگةرة عةرةبةي كؤمپانياي نةويت كةركووك و ئةو عةرةبةگوندنشينةي داگريكةري پارچة زةوييةكي 
ستان، لةگةص سةربازثكي عرياقي، ئةمنثكي عرياقي، موخابةراتثكي عرياقي و هةر بةعسييةكي عرياقيدا، هيچ كورد

ئةويش سةربازة، ئةمنة، موخابةراتة، بةعسيية، ئةنفالچيية و مرؤضكوژة، ئةگةر ئةوانة نيية، چؤن بة . جياوازييةكي نيية
! ؤضي ديكة، بال نةك كورد، بةصكة شةيتانيش، قايل دةبثتداگريكردن و زةوتكردين موصك و ماص و جثگة و ذثگةي مر

بة پثچةوانةوة، ئةوةي وةدةريان نا و زيانيان پث بگةيةنثت و لة نثويان !. كةواتة بؤ دةبث دةستيان لث بپارثزرثت
بةرثت، دةسيت سةوز دةبثت و كارثكي قارةمانانة و شؤذشگثذانة دةكات و هةرگيز بة كاري تةرؤريسيت نايةتة 

سةپاندين شةذي چةكدار بة سةر  . ، بثتة ژماردن"كؤنتراتةرؤريزم"اردن، بةصكة دةبث وةك كارثكي دژةتةرؤريزم ژم
بةسةر خةصكدا سةپاندووة و ، رزةييپخةصكي كورددا، بةناوي شؤذش و شيت واوة، هةموودةم حاصةيت پةلةكردن و ش

دةستيان بة  بة دنةداين هةر كةس و اليةنثك، ، بؤ هةر مةبةستثك و1975ئةوانةي دواي هةرةسي .  گؤذثةهثناوةت
دةيانةويست تةنث يةك شت بسةملثنن، ئيدي شؤذشي نوثي نثو دةبةن يا هةرچي دي، وة، ةشةذي چةكدار كرد

ئةويش، كورد ماوة و شةذي پث دةكرثت، لث لةسةر حيسايب چي و كث؟ ئثمة دةبث ئةوةمشان لةبري نةچثت، كة 
ندا، ديارة لة شوثناين ديكةي ئةو جيهانةشدا هةروان، لةبةرپاكردين شةذ و ئةوانةدا،  سياسةتبازان لة وآلتاين خؤما

سياسةتبازان بةهؤي شةذ و . رثن، بةصكة الواين خوثنگةرمي خةصكةئاساييةكةنژقازانج دةكةن، ئةوان نني دةكو
ماصوثرانةكة  ة خةصكةئةوان دةوصةمةنداين جةنگن، كةي بري ل. ئاژاوةوة، گريفانپذكردين خؤيان مسؤگةر دةكةن

و زؤرجارانيش دةستثكي دةرةكي لة  ، ئةو شةذانة زؤرجاران، هةر لة پثناوي شةذ و بؤ خؤشي ساز دةكرثن. دةكةنةوة
 . بؤ ئةوةي ميللةتگةيل وةك ئةوانةي الي خؤمان، هةرگيز ئيسراحةت بةخؤيانةوة نةبينن، شتةوةيةپ

 
 ؟ شةهيد شانازييةيزؤري.  ژمارةي شةهيدانةوة دةكةنحيزبةكاين كوردستان شانازي بة زؤريي: كاكةوةيس

.  ئةو شانازيكردنة وةبةرچاو دةكةوثت، زؤرجاران لة بآلوكراوة و ذاگةياندين حيزبةكاين كوردستاندا: ئةجمةد شاكةيل
 گةذثتةوة بؤ ئاييين ئيسالم، چونكة شةهيدبوون لة، دةذةگ و ذيشةي شانازيكردن بة شةهيدبوونةوة، لةو بذوايةدام

ئيسالمدا، لووتكةي بذوابوون و سووربوونة، لةسةر ئاييين ئيسالم و بذوابوونة بة داهاتوويةكي خؤشتر و سةروةري و 
 "ئيمام خومةيين. "ثژةپثداين ذةوذةوةي ژيانرژيانثكي بةردةوام لة بةهةشتدا، كة دةكاتة جيهانثكي ديكة و د

ديارة مةبةسيت ئيمام خومةيين، . ژياين ئثمة لة عاشووراوةية تةواوي :واتة" راست ما از عاشوينتمام زندگا": دةيگوت
يت و خؤبةختكردن ةعاشوورا لة ديوة حوسةينييةكةيةوة، ترؤپكي كاري شؤذشگثذي. اليةنة حوسةينييةكةي عاشووراية
هةرچي  . پةيام و بذوادا و ذووناكترين خاصثكة لة مثژووي ئيسالمدا و پةخشكردنةوةيو سووربوونة لة پثناوي گةياندن

حوسةين،  . بة ديرؤكي ئيسالمةوة،  ئةمةوييةكةيشثيت، ناحةزترين و دزثوترين و تاريكترين پةصةية-ديوة يةزيدي 
 كاري شؤذشگثذانة و هثز و بةردةوامبووين بة وةك نيشانةيةكي درةوشاوةي باوةذ، پةيام، ياخيبوون، شؤذش، وزة
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". دوا قةسيدةي خؤي دةنووسث": دةصث) رشدي العامل (وشدي ئةلعاميلذبةخشي و بة خوثن، لة عاشورادا، وةك 
تؤ . لة پثناو مرؤض و دذثژةپثداين ژياندا، شةهيدبووين كردة سيما و دروشم و ئارمي، شؤذشي هةميشةييحوسةين، 

: واتة. هةموو ذؤژثك عاشووراية و هةموو خاكثك كةربةال: واتة " ارض كربال كل يوم عاشورا وكل:"بنؤذة درومشي
شؤذشثكة و گشت خاكثكي ئةم جيهانة، تةواوي گؤي . شوورا، ئاگرثكي زيندوو و هةميشةيي و بثخامؤشبوونةگذي عا

ئةم درومشة، ئةم برية، ئةگةر بة چاوي ئةمذؤ تةماشاي بكةين و بيخوثنينةوة، لثكدانةوةيةكي . زةوي، دةگرثتةوة
گيضارايةك، كة بؤي گرنگ نةبوو، كةي و .  كةربةاليةگيضاراندين عاشوورا و: گيضاريستانةي، عاشوورا و كةربةالية، واتة

لة كوث دةمرثت، بةصكة ئةوةي بؤ گرنگ بوو، كة شؤذشگثذان هةميشة ذانةوةسنت و هةموو زةوي پذ كةن لة  
هاتوهاوار، تا سةرمايةداري و ئيمپرياليزم و چةوسثنةران و دةسةآلتداران، نةتوانن لة سةر لةشي هةژاران و 

گيضارايةكي ئةرژةنتيين، لة كووبا دةشؤذشث، و لة كؤنگؤ دةشؤذشث، كار و دةسةآلت . نچةوساوةكان بذازث
جثدةهثصثت و لة بؤليضيا دةشؤذشث و لة بؤليضيا شةهيد دةكرثت، ئةمة ئةگةر زيندووذاگرتين شؤذش نةبثت دةبث چي 

بث چي بثت؟ ئةمة ئةگةر بثت؟ ئةمة ئةگةر بةردةوامبوون و درثژةپثدان و هةميشةيي كاري شؤذشگثذي نةبثت، دة
جيهاناندين شؤذش نةبثت، دةبث چي بثت؟ ئةمةي گيضارا، هةموو ذؤژثك بؤ شؤذش، هةموو خاكثك بؤ شؤذش، ذثك 

ذةنگة حيزبةكاين كوردستان و خةصكي . سةملاندين تيؤري عاشووراياندن و كةربةالياندين كاري شؤذشگثذثتيية
وةك چةمكثك، لث ، ئةوة لثكدانةوةي شةهيدبوونة.  بنؤذنة مةسةلةكةلةو ديتنةوة هةر، ديكةي ذؤژهةآليت ئيسالميش

لة حيزبةكاين ،  ژمارةي شةهيدانيبذواي من كارةساتة، چونكة زؤري شانازيكردن بة زؤريي ژمارةي شةهيدانةوة، بة
ئةگةر . نهةواداريا  كوژراوان لثيان، كة دةكاتة كةمبوونةوةي ژمارةي چةكدار ويزؤري ژمارةي كوردستان، دةكاتة

 دؤذان و بةزيين ئةو حيزب و -جارنايش سةركةوتن وةدةست هبثنرثت، ئةوا زؤرجاران لة ئةجنامي دؤذان و بةزيندا
شةذي چةكداريي پارتيزانيي،  .  ئةو خةصكانة شةهيد دةبن-ذثكخراوانة، دةنا خوانةخواستة مةبةستم شةهيدةكان نيية

كةمترين گيان و زيان، كاريگةرترين  يسازاين ئةو شةذانةش دةبث، بةشةذي بةرانبةر و بةرةيي نيية و بةگوثرةي تيؤر
شةذ لةگةص  زؤرترين ژمارةيان لة، ئةگةر حيزبةكاين كوردستان. لة هثزي دوژمن بدرثت، گورز و فرةترين زيان

شكري  و لة"كةكةپة"تؤ بنؤذة شةذي . يلث شةهيد ببثت، ئةوة كةي دةكاتة پثذةوكردين تيؤري پارتيزاني، دوژمندا
وان ئة يهةردةم ئةگةر پثنج يا حةفت سةربازي توركيا كوژرابن، ئةوا پازدة يا حةضدة پثشمةرگة، ةوة1984توركيا لة 

بؤ ئةوةي لة شةذثكي وةهادا، ،  ئةوة ماصوثرانيية، حيزبثك الواين پثبگةيةنثت! شانازييةكةچئةوجا ئةوة . شةهيد بوون
فرةجار حيزبةكاين . ةزاران گوند و ئاوارةبووين ميليؤنان مرؤضي كوردبيانداتة كوشت و ببثتة هؤي وثرانكردين ه

شةذي نثوان حيزبة -كوردستان، ژمارةي ئةو چةكدار و كةسانةي خؤيشيان، كة لة جةنگي نثوخؤياندا كوژراون 
.   دةخةنة سةر ليسيت شةهيدةكانيان و بةوةش ژمارةكة زياد دةكات-، كة دةكاتة شةذي كورد و كوردكوردييةكان

ذةنگة بة ئينتةال يا  -و  سةر جثگة لة و بةرپرسي حيزيب گةورةش، كة هةندةك جار تةنانةت نثوي هةندةك سةركردة
يا بة قةنارة و ، نةبةرد و شةذگةدالة بةمةرگي خودا مردوون، نةك  -لة ئةجنامي خواردنةوةي زؤريشدا بووبثت

، ذةنگة ئةگةر لة ديدثكي تةسكي حيزبييةوة. دةدةنة نثو ليسيت شةهيدانةوة و مؤري شةهيديان لثندةخرث، فيشةك
بنؤدرثتة چةمكي شةهيدبوون و بريوباوةذ، ديارة ئةوانيش وا دةكةن، ئةو كارة ذاستييةكي تثدا بثت، لث ئةگةر 

 منوونة و پثوةري شةهيد بن، كة الي من واية، ئةوا گةرةكة بة تةواوي ئةو ليستانةدا بچينةوة و  "گيضارا" و "حوسةين"
 . يش پثناسة ذاستةقينةكةي خؤي بدةينةوة"شةهيد" و چةمكي يان كةين و پؤلثنارژرلةنوث بياخنوثنينةوة و بسة

 
) الشعر(ي سةرنووسةري گؤضاري ) نوري القيسي(ةزيرةدا لة ديداذثكي كةناصي تةلةضزيؤين ئةجل: كاكةوةيس
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ئةو   . ا هثندث كتثيب منداآلن بكاتة عارةيبت) بدر شاكر السياب(گوتوويةيت گواية دةسگاي فرانكلني پارةي داوةتة 
 كتثبانة لة بةريتانيادا قةدةغة بوون، ئةمة چؤن دةبينيت؟

ش ناناسم، لث "نووري ئةلقةيسي"من ئةو پرؤگرامةم نةديوة و ئاگاداري ئةو مةسةلةيةش نيم و : ئةجمةد شاكةيل
 دا، بةدةست 1964-1960ثوان ساآلين نةدار و هةژار و نةخؤش بووة و لة ن) السياب(كة ئةسسةيياب ، دةزامن

ت و پاريس و لةندةن و كووةيتدا، بةشوثن تؤزثك ئارامي و ودةردةوة ناآلندوويةيت و لة نثوان نةخؤشخانةكاين بةيرو
ئةو كة خوداين هيچ سامان و پارة و پووصثك نةبووة، ذةنگة  . كةمكردنةوةي ئازارةكانيدا، هاتووچؤي كردووة

ئةوروپاييان ئةوةي بؤ خؤيان خراپة و بضةية و چةپةصة و . ، سةر بة ماصي دوژمندا بكات واي لثكردبثتيپثويستي
ئةوان نةك هةر ئةدةيب قةدةغةكراوي .  دةكةن و چوارةمي لةمةذ خؤمايننةگوجناوة، هةواصةي وآلتاين جيهاين سثيةم

شةنبريي ورياو و ذةخؤيان، كة دةبثتة هؤي تثكداين مثشكيي منداص و گةورةي ئثمة، ديكتاتؤري بةكرثگ
مثشكشؤردراوي ئةوروپايثندراو و فيلمي سثكسي و شةذ و بابةيت نةخؤشي و گذثكوثرة دةروونييةكاين خؤيان، كة 

 كارگة و فابريك،  و پاشاخوذييسيپ، دةرماين كات بةسةرچوو و قةدةغةكراو، ن و دادةذووخثننالواين ئثمة دةتةپثن
ت بةسةرچوو و قةدةغةكراوي خؤيشيان، بؤ وآلتاين ئثمة كلدةكةن و جگةرة و خواردنةوة و قوتووة خؤراكي كا

دةرمانة بؤگةنكردووةكاين ، دةرخواردمان دةدةن و وآلتامنان پيس دةكةن و دةردةدارمان دةكةن و پاشانيش
ي "ئةسسةيياب"ذةنگة . شيان لة ئثمةدا، مشكي ئةزموونگةئاسا، دةئةزمووثنن و بةرةبةرة لة بةينمان دةبةنيخؤ
 . !دبةخت هةر ئاگاي لة قةدةغةبووين ئةو كتثبانةش نةبووبثتبة

 
نوثبوونةوة لة شيعري عارةبيدا، كة دوايي شيعري كورديش السايي كردةوة، هةر لة سةييابةوة دةسيت  : كاكةوةيس

 نثكي فرانكلني نةبووبث؟پيالپثكرد، دةبث ئةمةش 
ي "گؤران".  نوثبوونةوةي شيعري عةرةيب نييةنوثكردنةوةي شيعري كوردي، الساييكردنةوةي: ئةجمةد شاكةيل

پثش نوثكةرةوةي ،  ةكاندا1930مةزن، كة ذثبةر و پثشةنگي نوثكردنةوةي شيعري كورديية، لة سةرةتاي ساآلين 
بريي نوثكردنةوةي .  ي فارسانيش كةوتووة"يووشيج نيما" كةوتووة، تةنانةت پثش "ئةسسةيياب"شيعري عةرةيب 

ي كارتثكردين ذثبازي ذؤمانتيك، كة ئةودةم تازةگةري بووة و لة ذثگةي ئةدةيب توركي و  شيعري كوردي، لة ذثگة
شثخ "هةرچي . گؤران بثجگة لة توركي، شارةزايي لة زماين ئينگليزيشدا هةبووة. ئينگليزييةوة، بةگؤران گةيشتووة

ي ئةدةيب ةثگذةبووة، لة نؤرةيةكي لةبةرچاوي ه، يشة، كة لة نوثكردنةوةي شيعري كورديدا"نووري شثخ ساصح
. ةسيوةال ذةوة، بريي تازةكردنةوةي شيعري كورديي "نازم حيكمةت" و "تةوفيق فيكرةت"توركي و خوثندنةوةي 

نازك  " و "ئةسسةيياب" ساآلن، پثش 15 تا ذادةيةك "گؤران"نوثكردنةوةي شيعري كوردي، لةسةر دةسيت 
شيعري ، ةوةي شيعري عةرةيب بوون، كةوتووة، كة دةكاتة ئةوةيكة پثشةنگي نوثكردن، "ئةلبةيايت" و "ئةملةالئيكة

الشعر "شيعري ئازاد  شيعري عةرةيب نوث، كة بة. كوردي پثش شيعري عةرةيب و شيعري فارسي، نوث كراوةتةوة
يةوة "بصند حةيدةري" و دواتريش "ئةلبةيايت" و "نازك ئةملةالئيكة" و "ئةسسةيياب" نثوي دةركرد، لة "احلر

كة ئيدي بابةيت جضاكي و سياسييان، ، انوئة. 1947 و 1946دةگةذثتةوة بؤ ساآلين ،  سةرةتاكانيشي ودةكاتدةستپث
، "نريؤدا لؤبپا"، "لؤركا"، "نازم حيكمةت"وةك ، شاعرياين چةپي جيهاينيگةريي، هثناية نثو شيعرةوة، لة ژثر كار

، "ئيديت ستويل"، "ئيليؤت. س. ت"شاعرياين وةك بثجگة لةوةش .  دا بوون"ئاراگؤن " و "لوارئث"، "سكيضماياكؤ"
لة ، "ئةسسةيياب"شيعري نوثي . "ئةسسةيياب"، كاريان كردووةتة سةر "رسثسانت جؤن پ"، "يندةرپس"، "ئيزرا پاوةند"

 لة ديواين "ئةلبةيايت"، بآلوكرايةوة و شيعري نوثي 1950كة ساصي ، وةة"يرطازهار و اسا =گوص و ئةفسانة "ديواين 
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بؤ ي، نوثكردنةوةي شيعري كوردي. دةستپثدةكات، ، بآلوكرايةوة1954، كة ساصي "اباريق مهشمة= زة شكاوةكانوكو"
هةموو نوثكردنةوةيةك، پثشكةوتين هزر ! خؤ كارثكي خراپ نةبوو، ين فرانكلني يا هةر كةسثكي ديكة بثتپالدةبث 

 ئةوةش بزانني، كة نوثكردنةوة، ثبةآلم دةب. تةويت ژيان، دةيهثنثتة گؤذث و دةيسةملثنثذو جضاك و پثويستيي 
نوثكردنةوة و . نةزانيين، بةرهةم و كارگةلثكي پثشتر شتگوثخسنت و بة هيچپناكاتة سذينةوة و پثشثلكردن و 

تةذايةيت و ناسكايةيت و جواين خؤي بپارثزثت، با ئةو  و هةموو دةمثك، پاراوي ، دةكاتة ئةوةي، دةق، تازةگةريي
و ئثكسپايةر ةزا، هةرگيز كؤن ذخاين، مةالي جزيري، نايل، مةحوي، شثخ . ساصيش نووسرابثت اندةقة، پثش سةد

هةرچي ئةدةب و شيعري ، ةوذثبةري نوثكردنةوةي شيعري كورديية، نةهاتو گؤران، كة. نابن و كاتيان بةسةر ناچثت
و ئةو دةستپثكي شيعري ، ةنبسذثتةوة و جاذي ئةوة بدا، كة هةموو شتةكان لةوةوة دةستپثدةك، پثش خؤيةيت

بة ذؤح ئاشنا بثت و ، ي لة بثتهؤضن گةلث زياترآلكة دةروثش عةبدوص، ثك"گؤران". و كةسي دي هيچ نيية، كورديية
ي قةرةداغ و سروشت و هةورامان و كچاين وآلتةكةي خؤي، پث لة هةموو شت جوانتر پةمانة و ذةشبةصةك و قؤچسيا

ةهةندة هزرييةكاين ، ذكردن و ئازادكردن و بةرينكردنةوةيروة و زثدةجوانتازاندنةذبثت، نوثكردنةوةكةي بؤ 
اي ذئثستا لة نثو كورددا، شاعري و خؤبةذؤشنبريزاين وا دةبينييةو، كة . نةك بؤ سةقةتكردين،  كردووةيشيعري كوردي

نثوي  ك بةيةوة و ذؤژث"ياليزمي سؤسياليسيتذ"ذؤژثك بة نثوي . لة هيچ دةقثكي ئةوانةي پثش خؤي نيية
ةوة و ئثستاش بة نثوي "دادايزم" و "سورياليزم"ةوة و ذؤژثك بةنثوي "ناماقووص" و "عةبةسييةت" و "وجوودييةت"
دةق و كار و داهثنان و هزري پثش خؤيان، كوللةئاسا،    . . . ةوة و"تةفكيكييةت" و "بونيادگةري" و "پؤست مؤدثرنيزم"

دةكوتث، دةبث شارةزاي هةموو كون و . . . نوثكردنةوة و تازةگةري ودةم لة ، ئةوةي. دةسذنةوة و لة نثو دةبةن
و لةسةر ئةو بناخةية شتةكاين خؤي  ، ئةدةب و هزر و شيعري پثش خؤي بثت، يةكييبن و وردةكاري و مثژووژقو

ايية ، چونكة مؤدثرنيزم، دياردةيةك نيية، تةمةين تةنث ئةم سةد ساصةي دوكةصةكة بكات و چث بكات و بذازثنثتةوة
بة پثچةوانةي ئةو بابةتة  . بثت، بةصكة ذةگ و ذيشةي دةگةذثتةوة بؤ كالسيك و ميژوويةكي قووصي پثشتريش

دي، نةك سةرةتاي شيعر و ئةدةيب ورتةواوي مثژووي شيعر و ئةدةيب ك ، خؤي بة دذثژةپثداين"گؤران"خةصكةوة، 
كوردي ةر و زذةذةوشةنبري و خؤبةبرييارزاين   هةندةك زذةشاعريو و زذةنووس، ذثك بة پثچةوانةيزانيوة، كوردي

 . وةئةم سةردةمة
كة نازييةكان بةسةريان هثنان، وةك ئةوةي  ، ئثستاش جوو، بةشثوةيةك يادي ئةو كارةساتانة دةكةنةوة: كاكةوةيس

ناوخؤ  ؤشي و ئةنفال هةموواين سذييةوة و شةذي  پي دا74ئثستا ذووياندابث، بةآلم كيمياباراين هةصةجبة، قةآلدزثي 
صة؟ دةبث چي بؤ ئةو كارةساتانة ؤيا هةر خؤمان بريمان ك، نة و لثمان دةكرثاليپةراوثزةوة، ئةمة پئةنفاليشي خستة 

 بكةين؟
. دةكات بري گةلةك زوو لة، كورد يةكثكة لةو گةل و كؤمةصة خةصكانةي، مثژوو ناخوثنثتةوة و شت: ئةجمةد شاكةيل

تؤ بنؤذة ئةو هةصة !  دووبارةبوونةوةيةكيشچهةمووي دووبارةبوونةوةية، مثژووي كورد، تا ذادةيةكي لةبةرچاو، 
نةي، سياسةتكاران و سةراين كورد، بة درثژايي ئةو مثژووة زانراوةي كورد، كردوويانة و چةندبارةيان  الزلز

 پاذاستووة درشتثكي خؤيان و گةالين ديكةي ئةم جيهانة، تؤ منوونةي جوولةكةت هثنايةوة، هةموو ورد. كردووةتةوة
. شيت نوثي لثهةصدةكرثنن لثي ورد دةبنةوة و دةخيوثننةوة و، دا دةچنةوة و بة هةزارويةك شثوة و جؤري ديكةيو پث

جوو لة يةكةم ذؤژي بوونيانةوة تا ئةوذؤ، هةرچي شتة لةبارةي خؤيان و مثژوويان و ئايينيان و فةرهةنگيانةوة، خذ 
و باس، بةوثنة،   جوو بة نووسني، بة فيلم، بة قسة. گةيل نوثيان دةخرثنة سةركراوةنةتةوة و پارثزراون و ذؤژانةش شت

بة بة هةموو بةشةكاين مثديا، تةلةضزيؤن،  تةلةفؤن، بة ئابووري، بة تةكنيك، بة سياسةت، بة فةلسةفة، بة بة نامة، بة
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كة  ، سةرةذاي ئةوةي. هةرچي شتثك، كة بة خةياصدا دثت، باس لة مثژوو و بةسةرهات و كصؤصي خؤيان دةكةن
گا و نثرةكةري هةموو جيهانن و تةواوي سياسةت و ئابووري و كارگثذي و هةوساري هزري و ةئةوذؤكة كةص

فةرهةنگيي ئةم جيهانةيان بةدةستةوةية، هثشتاكة خةصك، تةنانةت تؤ و مين خاوةن مثژوولكةيةكي نيوةچصي 
هؤن فرمثسكيان بؤ  تريش، هؤن" اوي"وي و سةدان اوي، تةعريباثوي، هةصةجباوي، قةآلدزالهةرةساوي، ئةنفا

ي وايان كردووة و دةكةن، هةموو جيهان لةگةصياندا بگريثت و يكئةوان كار. دةذثژين و بةزةييمان پثياندا دثتةوة
ديارة تاواين . كارةساتگةلثك، كة بةسةرياندا هاتووة، لة هي هةموو خةصكاين ديكة، مةزنتر و كاريگةرتر، بثنة بةرچاو

لةسةدان ، ة و لثوانلثويژازييةكان، بةرانبةر ئةوان هي لثخؤشبوون و لةبريچوونةوة نيية، لث مثژووي مرؤضايةيت تن
اين ئةوروپايي بةرانبةر پثستذةشاين ييپ تاواين پثستس؛كارةسايت جةرگبذي ديكةش، كة هةرگيز نابث لةبريبچنةوة

مامةصةي تةنانةت ةبرانة ئةمةريكا و دةكوژران و اودةكران و دةگريان و دذ، كة چؤن وةك كؤيلة يئةفريقاي
تنام لةاليةن ثيضكوشتين خةصكي . لةاليةن ئةمةريكاوة، ازاكيگشيما و ناؤريئةتؤمباراين ه. ةصيشيان لةگةص نةدةكرانژئا

ة ئةمةريكاو واندا و شوثناين ديكةدا، لةاليةن ئةوروپا وذكة لة ئةفريقاي خواروو و ، ئةو جةنگانةي. ئةمةريكاوة
داگريكردين فلستني و . ةزاير، لةاليةن فرانسييةكانةوةسةدان ساصي داگريكردن و كوشتين خةصكي ئةجل. سازكران

ئةمانة و سةداين تر، كةچي باس هةر باسي . ئةنفال و هةصةجبةي كورد. ذؤژانة كوشتين خةصكي بثتاواين فلستيين
نث ئةوانن، كة كوژراون و لثقةوماون و گوناهن و  و تةنث كاغةزي جوولةكة دةخوثنرثتةوة و تة" دايكي عةباسة"

. و كوژراوي خةصكي ديكةش حيسايب پاييزةوةريين گةالداذثكي بؤ ناكرثت، باس بكرثن گةرةكة كؤمةك بكرثن و
ةكاين خؤي زؤر باس ناكات و ناخاتة بةرچاو، ئةوة ييكة مثژووي خؤي لةبري دةكات و كارةساتةكان و لثقةوماو، كورد

و بة ورديي ، و مثژوو ناخوثنثتةوة، ابوردوو وةرناگرثتذةند لة پو ، و شت زوو لة ياد دةكات، ؤي بريكؤصةهيچ، كة بؤخ
ذووداوةكان و ةويت ذم و ژبؤ مثژوولكةكةي خؤي نيية، تةو، و شيكردنةوةيةكي بابةتيانةي، بري لة ذووداوةكان ناكاتةوة

حيساب بؤ ،  "ئةمةريكا و ئةوروپا"م سياسةيت ذؤژاوا سياسةيت جيهاين، مةبةست. سياسةيت جيهانيشي لةگةص نيية
يا هةذةشة لة ، و بةرژةوةندةكاين وان بپارثزن، و بة قازاجني وان كار بكةن، خؤيان بن بة خةصكانثك دةكةن، كة سةر
،  رثتلةو دووانةي پث نةكراوة و ناك، كورد هيچ يةكثك. و زيان بة قازاجنةكانيان بگةيةنن، بةرژةوةندةكاين وان بكةن

 هةية، كة پةيامي بؤ هةموو  شيو نة فةرهةنگثكي بةهثزي كارا و كاريگةر و قووصي، خوداين ئابوورييةكي مةزنة و نة
 "ذةنگة تةنث وةك ئامراز و سةرچاوةي سةرثشةي خةصكانثك، كة ذؤژاوا بيةوثت، خجصيان. مرؤضايةيت پث بثت

 دةستيان بگرثت، سوودثك بة ذؤژاوا بگةيةنثت، دةنا چي  كات، و "خةريكيان، سةرقاصيان، سةرگةرميان، يانصمةشغوو
كؤمةصگةي دةوصةتان و كورد لةاليةن ، ذادةيةك لةو بذوايةدام ديكة؟ من ناصثم پيالنة و لثمان دةكرثت، لث تا

. ية سياسةتة مةزنةكةيي بؤ دةكرثت و لة دةريث كرؤكي بازنة"زذكچ و زذكوذ"دةسةآلتداراين جيهانةوة، حيسايب زذ 
ك تثيدا كؤصةوارة، كارثكي يةكجار  ةيةادذسني و دةستنيشانكردين دؤست و دوژمن، كة بؤخؤي زانستثكة، كورد تانا

 بةر ةبةآلم با خةصكي كورد دةست لةسةر ئةژنؤ دانةنيشن و تةنث گازندة، لةدةرةكييةكان نةكةن، بةصك. پثويستة
تپثكردنيش، بة خؤداچوونةوة و سةرلةنوث بؤ لةخؤوة دةس، لةهةر كةس و هةر شتثك، لةخؤوة دةست پث بكةن

دؤزينةوة، مةرجثكي سةرةكيية بؤ گةيشنت بة  خوثندنةوةي مثژوو بةشثوةيةكي ذةخنةگرانة و ناسنامةي خؤ
 وةنان و لةبري ئةوة وةك كورد و الوةك ئامرازيش، بريي هؤز و خثص و زاراوة و باژثذ و حيزبچثيت وة. ئاماجنةكان

بؤ ئةوةي كورد دةنگي خؤي بگةيةنثتة جيهان، خةصك لة . ورد بةرةو ئامانج دةباتكوردستاين بريكردنةوة، ك
ةتوون، چمنداصثكي گرينؤك و وذكگر و ) وةك(كارةسات و دةردةكاين خؤي ئاگادار كاتةوة، گةرةكة مينا 

بزذثنث و   بةدةنگةدةنگ و هاوار و قيذة، گوثي سياسةتكاران و دةسةآلتداراين جيهان، كةذ كات و خةو لة چاويان
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ان و حةوانةوة، هةميشة و بةهةموو ئامراز و شثوةيةك، برين و دةردةكاين خؤي چبذةوثنثتةوة و بث وپشوويان لث 
جوولةكة وا دةكةن، زؤرجاران بة .  و سيپاصة خوثناوييةكاين لة سةر هةموو تةنافثكي ئةو دنياية هةصخاتنيشان بدات
 . ووةوة شتثك لةوانةوة فثر بثتذ كورديش، كة بةذاستثيت، لةو الب، درؤيشةوة

كة بةسةر كورددا دثن، كارةساتةكان بؤ كثشةي ، ئةدةيب كوردي كةمتر خؤي لةو كارةساتانة دةدا: كاكةوةيس
 ئةركي ئةدةب نيية وةك جووةكان، كورد لةسةر يائا. ةراوثزپثكار بوونةتة رري و سةربةسيت ژن و كثشةي كالباوكسا

 خوثين خؤي بذوثين؟
خؤي لة قةرةي كارةسات و ذووداوگةلثك بدات، كة بةسةر گةلثك، يا ، بؤ ئةوةي ئةدةب: اكةيلئةجمةد ش

هةر ذووداوثك، كارةساتثك، لثقةومانثك، كة . ويست نةبثتپثكؤمةصةخةصكثكدا دثن، ذةنگة پةلةكردن و هةصپة، 
ة يا ئةو كةسة هرسي بكات و ةذثت، كاتثكي دةوثت، تا ئةو خةصكپتةنانةت تاكة كةسثكيشدا تثدة، بةسةر خةصكثكدا

ذةنگة هثشتا . ةهةندگةلثكي جياوازةوة لثي بنوذثت و نوثژةن و لة ديدثكي نوثوة بيخوثنثتةوةذپثيدا بچثتةوة و لة 
زوو بثت، چاوةذواين كاري مةزن، لة نووسةر و قةصةمبةدةسيت كورد بكةين، تةواوي كارةساتةكان، خبةنة چوارچثوةي 

كورد، هثشتا بة تةواوةيت مثژوولكةكةي خؤي .  فيلم و شانؤ و تابلؤ و داهثنان و شاكارةوةذؤمان و شيعر و چريؤك و
ئاماري ذثكوپثك و تةواو، لةمةذ ئةنفال، هةصةجبة، شةهيداين ، تا ئثستاش نةيتوانيوة، كورد. نازانثت و نانووسثتةوة

كارثكي  . سةدان بةزمي ديكة، خذكاتةوة .. . كؤچپثكردن وتوركاندن، ةو، ذ، ، عةرةباندنذابوونةكان و شؤذشةكاين
كورد بة بةراورد . بةردةستدان، نةكردووة بارةي دؤكيؤمثنتثر و پؤلثنكردين زانياري و ئةو ئامارانةي، كة لة ددي لةيج

هةرچي . . . الواز، خؤنةناس وريگةسافيلكة، ب، لة تةك جوولةكةدا، خةصكثكي نةخوثندوو، هةژار، نةدار، نةزان
هةموو تاكثكي . يةكة بؤخؤي"شةرةفنامة"تةنانةت تاكي جوولةكةش، مؤزةخانةيةكة، كةلةپوورخانةيةكة، جوولةكةشة، 

مةال جةميل "، "مةمحوودي بايةزيدي مةال"، "بدليسي شةرةفخاين"، "ئةلتةبةري"، "خةلدوون ئينب"، "ئيبنولئةسري"جووو 
لةوث، كارةسات و   و ة؟ ئةوةتا كةموكوت و لثرةكوا كورد واي. خؤي ثكة بؤ"كةمال مةزهةر ئةمحةد" و "ذؤژبةياين

، 1963بةردةقارةمان، . ذووداوكان، لة هةندةك كاري ئةدةيب و هونةريدا، دةبينرثنةوة، لث هثشتا زؤري ماوة
 و ئةوانة، لة ذؤمان و چريؤك و شيعر و ، براكوژي، ئاگريدةرسيم، مةهاباد، هةرةس و پثشمةرگة، هةصةجبة، بارزان

ي موحةممةد مةولوود "رثگا"، ي موحةممةد موكري"هةرةس" ذةنگة. ثمان لةگةص دةكةنكوبار سةرةتاتجار، تابلؤدا
 ي شثركؤ"ةلةپووپدةربةندي "، ي حوسةين عارف" اصي جةرگي پريةژنچ"، ي كاكةوةيس" تةوين جاصجاصوكة"، ) مةم(

و  " پردي ئارتا"، ين قةرةين جةميل هونةرييةكا، تابلؤةد ئيسماعيلةممي ئةمحةد موح"دارةكةي بةرماصمان"بثكةس، 
ئةگةر ئةوانةش، كة بة زماناين . چةند منوونةيةك بن. . .  وي فازيل جاف"دوو پثغةمبةر"و " دةست"و " ذووتبوونةوة"

ئةوانة و لةمةذ كوردةوة نووسراون، خبةينة چوارچثوةي . . . ذووسي، عةرةيب و توركي و: ناكوردي، بؤ منوونة
ي سةليم بةرةكات، و     "الريش–ئةلذيش "ي عةرةيب شةمؤ، و "قةآلي دمدم"ا دةكرث دةردةكوردةكةوة، ئةو

ئةو بابةتانة زؤر كةم خؤيان لة ، ديارة وةك پثويست. بة هةمان چاو تةماشا بكةين. . . ي يةشار كةمال و"حةمةلةذ"
ذؤژهةآليت زةرياي  " و"يضاگؤژدؤكتؤر "و " ذةگةكان"و" نةوازانال"مانةندي ، ئثمة ئةگةر چاوةذثي شاكاري. قةرةدراوة
من باسكردين سةربةستيي ژن و كثشةي كرثكار و باوكزاصيم، پث . بكةين، دةبث پشوومان درثژ بثت" ناوةذاست

باري جضاكي و ذةوشي  بة ژياين خةصكي كورد و، كارثكي خراپ نيية، چونكة ئةو باسانة، پثوةندي ذاستةوخؤيان
ذوات، پثمواية ةرةسةرنةكردين ئةو كثشانة، ئةگةر شانبةشاين كثشة مةزنةكان نچا. ئابووري و نانپةيداكردنةوة هةية 

گةلةك جار نووسةر و هونةركاري كورد، لة ترسي سانسؤر و . ووين كؤمةصگةدا ساز دةكاتچلةنگييةك لة بةرةوپثش
مةكةيشيان بة خةصك ةص نةبن و پةياچو تووشي گث، و بؤ ئةوةي بيانوويان بةدةستةوة نةدةن، دةسةآلتداراين دوژمندا

47 



www.kurdistannet.org 
14-8-2003 17:16 

بگةيةنن، پةنايان بردووةتة بةر باسكردين كثشةي كورد، لة شثوة و چوارچثوةي باسكردين كثشةي ژن و كارگةر و 
  و ژيانة ذؤژانةكةدا، گرنگيي خؤيان لةةكةي زل و باسي گةورة، لة پةنا پثويستيية هةنووكةييضزؤرجاران پةي. باوكزاصيدا

لة باسي ديكة  . . . نةواز، نةخؤش والبؤ برسي، تينوو، شةكةت، . . . خانوو، دةرمان ونان، ئاو، خةو، . دةست دةدةن
ذاي من بونياد و  كة بة، ) كارگةر، ژن، نان، ئازادي تاك، ملمالنثي چينايةيت، خثص(ئةو بابةتانة . گرنگتر و پثويستترن

خةصكي وا .  كوردي دةگةيةنثتيؤمةصگةتين كژوولثبواردنيان، زيان بة فرا پثكهاتةي جضاكي كوردي دةردةخةن، خؤ
ئثمة ! متان نييةةصوكةي وةخيت ئةوةية، خؤ ئثمة دة هةن، تؤ باسي هةر مةسةلةيةك بكةيت، دةسبةجث دةصثن، جا

ئثمة دةوصةمتان . كثشةي ئةوانةمان هةية. . . نة، ژن و كارگةر و زارؤك و چني و سثكس و دةوصةمتان هةبثت يا
 نان دةخؤن و نان پةيدا دةكةن، نةخؤش دةكةون، گان دةكةن، زاوزث دةكةن، كار دةكةن، هةبث يا نة، خةلكي كورد،

چارةسةركردين هةموو كثشةكاين . . . دةكذن و دةفرؤشن، دزي دةكةن، مرؤض دةكوژن، دةخؤنةوة، نوثژ دةكةن، و
هةموو دةوصةتن، لث  . . . اندا ووذيا، ئةفغانستان، وپخؤ ئةسيو. ئةو جيهانة، بةند نيية بة بوون و نةبووين دةوصةتةوة

بة تةختةي شانؤ، ة، بة مؤسيقا، بة كامريا، چنووسةر، هونةركار، بة وشة، بة فص. هةزارويةك دةرد ذووي تثكردوون
ةكةوة، خوثندنگةيةكي يهةجيجيوة،  "ئةرپة"ةوة، "اص خدرژكة"وة، "عةبة ئامة"ةوة، "عومةري خاوةر"دةتوانن لةذثگةي 

گوندثكي ةتكارثكي كوثرؤ، جي كةركووكةوةثكي كازثوةي بةردةم ئةمحةداغار، كارگةووخاوةوة، مينثكةوة ذ
دةيان وردة شيت . . . سووتاوةوة وبذاوةوة، مزگةوتثكي ثكي رجزيرةوة، تلياكييةكي كووچةيةكي كرماشانةوة، دا

شاچريؤك، شاشانؤ، م، شاشيعر، شافيل، ديكةوة، خؤ لة قةرةي بابةتگةيل هثندة هةستةوةر و مةزن بدةن، كة شاذؤمان
 خةصك تمة ئةگةر مبانةوثثئ. شاكارة جيهانييةكان بدةن، شاين لة شاتابلؤي، هثندة هثژا و نايايب لث پةيدا بثت، شان

.  وةژوور كةوين وةلة كارةساتةكامنان ئاگادار كةينةوة، دةبث لةو وردةواآلنةوة دةست پث بكةين و لةو دةروازةية
. زيكن، تثدةگةنثتر لةو شتگةالنةي، كة لة ناخي كؤمةص و ناوةوةي مرؤضةوة نئةوروپايي و خةصكي ديكةش، پ
كان، لة ئيتاليا دةژيا، زؤرجاران دةيگوت، ئةمة چيية ئةم حيزبة كوردييانة، كة 1980كوردثكي كةركووكي، كة ساآلين 

دوو سةربازمان لة  كوشت و "بامنةقان"بةيان و بآلوكراوة وشيت وا دةردةكةن، دةنووسن چوار سةربازمان لة 
وثران كرد، ئيتايل يا ئةوروپايي چي لة بامنةقان و قةرةهةجنري و " بازيان"ذةبييةيةكمان لة و گرت  "قةرةهةجنري"

بةمهةن "ي هونةركاري هةصكةوتوو "ةكانپساتثك بؤ مةسيت ئةس" لةو بةينةدا فيلمي !سةربازكوشنت و ئةمانة تثدةگات
ؤذشي شثخي پريان، بارزاين يا شثخ مةمحوود، بكاتة فيلم، ئةوة هةم تةكنيكثكي  قوبادي نةهاتووة ش. م ديت"قوبادي

ئةو  ، ئةو هاتووة بابةتگةلثكي گچكة و كوثرةئاواييةكيگةرةكة، پثشكةوتوو و هةم پووصثكي يةكجار زؤري 
ةيووب و هؤي هثسترةمةستةكان و مةهدي و ئ  بة؛كوردستانةي هةصبژاردووة و زيرةكانة و زثدةجوان توانيويةيت

 زؤرينةكةي خةصكي كورد خباتة بةشة، ؤصي و سةختيي ژياينصئةوانةوة، نةگبةيت و ك. . . و ذؤژين و ياسني و ئامينة
لةدذكاوييةكةي سنوورة نةبينراوةكةش، تةواوي بةدبةختيية ةاخچي و خوثندنگةي گوندةكة و تچ بة پاسدار و قا وذوو

من پثمواية هونةري ذةسةين لةو جؤرة و . ةيش باسي سياسةت بكاتيةك وش سياسييةكة، پثشان بدات، بث ئةوةي بة
ووخاوثكي گوندثك، الوثكي الواز و ذووصةيةكي منداص، پريةژنثكي جةرگسووتاو، خانووةسووتاو و يژصةكؤپثشانداين كز

.  ةواري ودوو دصداري گونديي، ئاوازثكي ذةسةين كورد ، واين نيوةشةوي نثو كادثينژهةموو لةش برينداري زينداين، 
لة شيعر، ذؤمان، چريؤك، فيلم، شانؤ، تابلؤ، كؤنسثرتثكدا، هةزار هثندةي ساآلنثكي فشةي سياسةت و خةصك بة . . 

 . كوشتدان و قسةي زيل هيچ سةوز نةكةر، كاريگةر و پةيامگةيثنةرترن
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 وكي، بابةيت بة ناز و و گؤذاوةئاصؤزةكاين مامتاتيك و فيزياي نا فةلسةفة، وةك هةندةسةي نائيكليدي: كاكةوةيس
ك شاردا هةزاران فةيلةسووف و ةبؤتة بابةتثكي جةماوةري و لةي، فيزي دةستةيةكي كةمي ميللةتانة، كةچي الي كورد

 ؟يةئةمة دياردةيةكي ئاسايية يا تةماويكردين بارودؤخة سياسييةكة! تاليب فةلسةفةمان هةن
وةك ، لة گريكييةكان و كةصةفةيلةسووفاين و سةفةيةنكي فةلالخؤي  لةم ئةوروپاية، كة بؤ: ئةجمةد شاكةيل

. . .  و"ماركس"، "هيگل"، "شؤپثنهاوةر"، "ةچچني"، "ديكارت"، "كانت" ةوة تا دةگاتة"سؤكرات"، "توونالئةف"، "ئةريستؤ"
،  ا كارثكاگةياندووة، وةهذجيهان و مرؤضايةيت  بة، وون و پةيامي خؤيانيدةياين ديكة، لة خاكيدا پةيدا بوون و پثگةي

فةلسةفة، بابةتثكي جةماوةري نيية، كة پثوةندي بة ژياين ذؤژانة و ذةوشي . وةك ئةوةي كوردستان، وةدي ناكرثت
سياسي و نان پةيداكردنةوة هةبثت، بةصكة تا ذادةيةك هي خةصكانثكي بثكار و ژيان مسؤگةرة، كة دةتوانن بة 

هي خةصكانثكة، كة دةتوانن دووبةش و . لثي ورد بنةوة نن و ذامبثنةوة دانيشن و الكؤچسةعاتان، بة ديار شتثكي ب
هي خةصكانثكة، كة دةتوانن شةوان و ذؤژان دانيشن و دةمةتةقة لةسةر . زياتري كاتيان، لة كتثبخاناندا بةسةر بةرن

 دةگةيةنن؟ هي چ . . . مردن، ژيان و، بوون، خوا. ئةوة بكةن، كة ئايا مريشك لة هثلكةية يا هثلكة لةمريشك
مثشكي خؤيان جبةذثنن و برييان بؤ باسگةلثك و شتگةلثك تةرخان كةن، كة بةالي مرؤضي ئاساييةوة، ، خةصكانثكة

نثو  كارگة، جادة، قاوةخانة، يا لة ئةم جؤرة باسانة لة ئةوروپا، لة نثو. نةك هةر پثويست نيية، بةصكة كاتكؤشتنيشة
زؤرجاران بابةيت فةلسةفةيي، لة ئةوروپا لةنثو بازنةيةكي دة . ثنهؤصثكي مةزندا و لةگةص يةك دوو هةزار كةسدا، ناكر

لثرة لة سوثد، پرؤگرامثكي . دوازدة، ئةگةر هةر زؤر بث، بيست كةسثكدا، دةخرثتة بةر باس و قسةي لةسةر دةكرثت
ياب و  ، لةوثدا بابةتگةيل فةلسةفةيي زؤر نا"filosofiska rummet=ژووري فةلسةفة "اديؤييان هةية، بةنثوي ذ

بةآلم ئةوةي، هةموو خةصكي شثخةصآل، ئةسحابةسپي، حةسريةكة،   . بةشثوةيةكي زؤر جوان و لثزانانة، دةخرثنة بةرباس
كؤمةصگةي "و " ژاك دريدا "و " فؤكؤ"و " هثگل"و " پؤست مؤدثرنيزم"و " نيچچة"يا تؤصةفرؤش، خذكةيتةوة و باسي 

وان و لةمةذ ئةوانيشةوة هبثنيت، و بةذاستة و ملليمثتر و هوققة و يان بؤ بكةيت، و تةواوي تيؤرييةكاين ئة" مةدةين
بامتان، بةسةر كؤمةصگةي كورددا، بيانپثوي و لةفةن پؤشاكثكي دووراو، لةبةريان كةيت، ئةمةيان كارثكة، تةنيا 

لةسووفانة بؤ ناوةصآل ئةمة هةرگيز دياردةيةكي ئاسايي نيية، جا ئيدي ئةو فةي. پثي دةكرث و بةس" ذؤشنبريي كورد"
گؤضاري تايبةت بة فةلسةفةش لة ئةوروپا، پثم واية هةر نيية و ئةگةر هةشنب، هةموو . خؤيان چ دةصثن بال بصثن

خةصك بة الياندا ناچن و ناياخنوثننةوة، چونكة كاري ئةوان نيية، بةصكة ئةوة سةرتةصثكي خةصكةكة، دةستةبژارثك، 
، كة لة سوثد دةردةچث و ذووپةلةكاين خؤ "ذةهةند"كي سوثدي، گؤضاري ذةنگة خؤ بةو بابةتانةوة خةريك كةن، كچث

ئةم كتثبة زلة چيية و  : "لة سثسةد و چوارسةد دةدةن، بة دةست كوذة كوردة هاوذثكةيةوة دةبينثت و دةپرسثت
:" ةصثكوذة د" بة چ زمانثكة؟: "كچة دةصث". ئةوة گؤضاذثكي فةلسةفةيي هزريية: " كوذةش دةصث". باسي چ دةكات؟

:"  كيژة دةصث". بةصث: "كوذة دةصث". ا كورد گؤضاري وا زيل تايبةيت فةلسةفةيي هةية؟:" كچة دةصث". بة كورديية
!".  دةي باشة، ئيتر ئةوة بؤ، كة هثليكؤپتةر و فذؤكةكان نانتان بؤ فرثدةدةنة خوارةوة، وةها بة دوويدا هةذادةكةن

كورد زوو .  وآليت ئثمة ئةوةية، دةم لة شيت يةكجار زل دةكوتندةردثكي هةرةمةزين خةصكاين خؤبةذؤشنبريزاين
لة وآليت خؤمان، كةسثكي خوثندوو، يةك دوو گوتاري ". بةردي زل هةصگرتن، نيشانةي نةهاويشتنثيت: "گوتويةيت

ةك حةفتة ، يا هةر زبةالحثكي ديكةي لةو بابةتانة، دةخوثنثتةوة، ي"سارتر"، "فؤكؤ"، "ماركس"وةرگثذدراو، لة بارةي 
دواي ئةوة، كؤذ لةسةر بريي ئةوان، ذثبازي ئةوان و نووسينةكاين ئةوان دةگرثت و نةك هةر تةنث ناوةذؤكي ئةو 
گوتارةي، كة خوثندوويةتييةوة، باس دةكات و دةمةتةقةي لة سةر دةكات، بةصكة تةواوي پثچوپةناي فةلسةفة و 

. سووذماين ئامادةبووان و بينةران و بيسةرانيش دةداتةوةبرييشيان، شيدةكاتةوة و بةرسضي هةموو پرسيار و سةر 
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گرفيت خؤبةذؤشةنبريزاناين، نةك هةر كورد، بةصكة زؤرينةي جيهاين سثيةم ئةوةية، كة لةديدي فةرهةنگيياين 
ذؤژاواوة و بة پثوةري ذؤژاواييانة و بة مثشكثكي ذؤژاواييانةوة، جضاك و فةرهةنگ و بري و گشت شتثكي، كورد و 

ئةوان تا ذادةيةكي زؤر بة كؤمةصگةكاين خؤيان نامؤن و لة خةصكي خؤيانةوة . اين سثيةم، دةخوثننةوة و دةبيننجيه
 كؤپثيةك و گوتنةوةيةكي بابةتگةلثكن، كة ذةوشةنبرياين فارس يا -كوردةكان–زؤرجاران خوثندنةوةكانيان . دوورن

،  " فاتيمةئةملةرنيسي"، "موحةممةد عابد ئةجلابري"، "ئثدوارد سةعيد"، "ئةدؤنيس"، "داريووشي شايةگان"عةرةب، 
 . . . و"نةووال ئةلسةعداوي"، "سادق جةالل ئةلعةزم"

خستوويانةتة بةر باس و ئةمان ئةوةي ناوي جضاكي ئثراين و عةرةبيية، لثي ال دةبةن و جضاكي كوردي و مرؤضي كورد و 
" خود"رة دةيكوردثنن و بة وشةگةيل ذةزاگراين وةك پياوي كورد و ژين كورد وشيت ديكةي دةخةنة جثگة و بةو جؤ

، "ئةزةلييةت"، "ئةبةدييةت"، "شةفافييةت"، "زةمةن"، "مةحاص"و كؤمةصة وشةيةكي ديكةي، وةك " شوناس"و 
پذي دةكةن و ئيدي ذووپةيل ذؤژنامة و گؤضار و كتثباين پث  . .  . و" حوزوور"، "حةقيقةت"،  "مةنفا"، "جةسةد"، "ئولفةت"

گةلةك جاران ئةم ذةوشةنبرية . ةكةنةوة و لة تةلةضزيؤن و ذاديؤيشةوة، دةمثشكي الواين كوردي دةئاخننذةش د
كة زؤرجاران بؤ خؤيشيان، -ئةوروپانشينانة، كة دةچنةوة كوردستان، وةك نةريت، لةسةر خواين دةسةآلتداراين ئةوث 

يشدا دادةبةزن و ميواين بةرپرس و دةسةآلتدار و  دةخؤن و لة هوتثلةكاين ئةوان-قسةيان پث دةصثن و دةيانسذنةوة
كارگثذاين ئةوث دةبن و لة هةموو باژثذثك، تةلةضزيؤنثك، ذؤژنامةيةك، گؤضارثكي دةسةآلتدا، كؤذ و گفتوگؤ دةكةن 

، "فؤبيا"تؤپةصثك وشةي زيل وةك،   دةنووسن و بؤوةي ئةوة پثشاين كورد بدةن، كة لة ئةوروپاوة هاتوونةوة، بةو
و  وان، قسة دةياين ديكةي مينا . .  . و" يشنةگلؤباليز"، "كييهثرمؤنيت"، "ئثگزؤتيك"، "ؤزةتيضپ"، "رنةتةمؤدث"

كيان بؤ ؤباسةكانيان دةذازثننةوة، وةك بصثي فةذ و خثر و بةرةكةتيان، بؤ هةژاران و پاروةنانيان بؤ برسي و لةيست
ذين بؤ خةصكي كورد بكةن، منةت و نازيش  ثبصثي هثلكةي زوةك . منداآلن و ئازادييان بؤ ژناين كوردستان بردبثتةوة

كة ئامادةي ، ئةو نووسةر و فةرهةنگدؤستانةيشدا دةكةن، منةت و ناز بةسةر تةنانةت. بةسةر خةصكي وآلتدا دةكةن
ماصياندا دةخورثت و    لة، ةمةخؤراكثكي باشژبةدةگمةن ، دةگرن، كة دصنيام لةوةي يان لثثذةكانيان دةبن و گوؤك
من پثمواية ئةو . نذيا ديارييةك بؤ ژنةكانيان بك، رةي ئةوةيان لة باخةصدا نيية، لةيستؤكثكي جوان بؤ منداصةكانيانپا

جؤرة باسانة بؤ خةصكي كورد، وةك ئةوة واية، بة برسييةك، كة ناين دةست ناكةوثت، بگوترث بؤ كثك ناخؤيت؟ 
حوكوومةيت ، يشةوة1974ورةي دةضةري گةرميان بوو و لة كة ئةودةم ئاواييةكي گة، "كةالر"پثش پةجنا ساصثك، لة

پياوثكي  .  هةبوو، مةالي گوند بوو"يندمامؤستا مةال موحيةد"كردي بة قةزا، ، ةتكردين كةركووكپبةعس، بؤ لةتو
ة، دةسةآلتةو مامؤستا بةهؤي پايةي ئاييين و مةاليةيت و نثزيكي لة. ذثزدار و زانا بوو و خةصكةكة زؤريان ذثز دةگرت

جارثكي لة جثگةيةك نان دةخوات و . ، هةميشة خواين پذ بوو و خؤشي دةگوزةراندنكة ئةودةم بةگزادةجافةكان بوو
هةژارترين و  كة يةكثك بوو لة،  دةبثت" مستةفا تؤراخؤخاص"يا دةبثت، پاش ئةوة تووشي ةنخؤراكةكة برجني ت

تؤ مووسيبةيت وات ديوة؟ ! مسةفا: " دةصثت"مستةفا تؤراخ ؤخاص" بة "يندموحيةدمةال مامؤستا ". نةدارترين خةصكي دث
. !"برنج بة تةنيا خبؤيت: " نيش دةصثدمامؤستا موسيبةيت چي؟ مامؤستا مةال موحيةد: "خاصؤ مستةفا تؤراخيش دةصث

صكي  خة. گةرةكة خانوويان  وخةصكي كورد، پثش فةلسةفة و مةلسةفة، نان، ئاو، دةرمان، جادة، خوثندنگة، كار، پؤشاك 
بنگة و بنةما و پثويستيية ، خةصكي كورد. يان دةوث"ري مؤدثرنيزمپ"، "مؤدثرنيزم" و "پؤست مؤدثرنيزم"كورد پثش 

پؤست "كة ئةوروپاييةك دةم لة . سةرةتاييةكاين ژيانيان دةوث، نةك قسةي زل و فشةي بثبةري دةمبةتاآلنة و قوذات
رؤكي جضاكةكةي، زمانةكةي، يث، دژةنثكي ديكة دة"يزمئ" و يا هةر ذثباز و فةلسةفةيةكي ذؤژاوايي" مؤدثرنيزم
ياون و بةشثكة لة هزر و  ژةذيون و لةگةصيدا ثپي، خاكةكةي و مرؤضةكاين زثدةكةي، هةر هةموو، پثيدا تكةفةرهةنگة
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؟ تؤ ةكةي و كوا لثي تثدةگات"پؤست"چي داوة لة ، وةيي بة خؤيةوة نةبين"مؤدثرنيزم"كورد، كة هثشتا . جيهانبينيان
، تنداضستةي ئاخاذ بؤ ميللةتثك بكةيت، كة لة هةر سث چوار "صگةي مةدةينةكؤم" و "پؤست مؤدثرنيزم"وةرة باسي 

، "مةعزةرةمت هةية"، "شةرعدا شةرمي نيية لة"، "حاشا لة ئثوة"، "حاشا لة تؤ"، "معين الب=  ماناالبي: "يةك دوو جار بصث
كة ، ميللةتثك . . . و"تؤيش وةك برامي"، "بة دايكم بثت"، " خوشكم بثتبة"،  "دوور لةذووت"، "مةعزةرةت دةخوازم"

ئةگةر اليةين ، لةبةرانبةر قانووندا وةك يةك تةماشا نةكرثن و دةسةآلتدار و پارةدارةكةي، هثشتا هاووآلتيياين
  و بثتاوان بنيش بنكةي، ئةگةر اليةين دووةم و التة، بثدةسةآلت و ذووتةصة و ئةوان تاوانبار بنيةكةمي تاوانثك بن

و بةدةرپثي ژن بصث " زةكةر"ث ثژب" كثر، كري"كة هثشتا لةبري وشةي ، ميللةتثك. لةو تاوانةدا، تاوانبار بكرثن
دواي شؤردين لةسةر تةناف  وة، اوةيو پثي شةرم و حةياچوون بثت، كة دةرپثي ژن لة تةنيشت دةرپثي پ" ئاوةصكراس"

 مثينةي، لة نثو پؤل، كارگة، ماص، خثزان، :ة هيچ يةكثك لة ژنان و كچاين، واتةك، ميللةتثك! خاتردنةوة هةصكبؤ وشك
ئةز بؤخؤم سةدان  ! كؤمةصثك برادةردا، ئةگةر تةنگاو بثت و ميزي بثت، نةتوانث بصث دةچم دةميزم، يا زؤرم ميز دث

 هةر ئةوة بةصكة دةسيت  نةك. دي هاوكارمةوة ژنةفتووة، گوتوويةيت زؤر تةنگاوم و دةچم دةميزمثجارم لةكچة سو
مةوة سةير بووبثت، لث دواتر لثي الذةنگة سةرةتا بة. !خستووةتة سةر كوزي و گوتوويةيت، وا كردم بة خؤمدا

،  1985 و 1984ساصي .  بةشثكة لة فةرهةنگةكةي و بؤ ئةو وةك ئةوة واية بصث ئاو دةخؤمةوةة ئةوزانيومةذاهاتووم و 
ري من گيابذين و دارپةرچكردن و كا. ذستانثكي ستؤكهؤصمدا كارم دةكردنثو گؤ ماوةي شةش حةفت مانگان لة
گؤذستاين ئةوروپا لة جوانترين و ذازاوةترين و خاوثنترين باخچة گشتيي و  . بوو گوصدانان و ئةو جؤرة شتانة

مدا لة يةكوكارثامنان بوو، لةگةص چةند هاچكايت و، نيوةذؤيةكي. تايبةتييةكاين خؤمان، جوانتر و ذثكوپثكتر و خؤشترن
يةكثك لة . وونيشتبوين و جگةرةمان دةكثشا و خؤمان لةبةر خؤرةكة هةصخستبووذپةنا ديواذثكي جثي كارةكةمدا، 

ؤيشت و يةك دوو هةنگاو دووركةوتةوة و  ذماندا  البوو و خةصكي كةنةدا بوو، بة" دان"هاوكارةكامنان، كة نثوي 
من خؤم پثنةگريا . و دووي ديكةيشي وةدوودا هاتندي نةخثر يةكثكي . بةربووةوة زرمةيةكي لثوةهات و بايةكي لث

، كوذثكي سوثدي "ماتس. "يةك كةسي ديكة ناكةنثت، من زياتر لة، كاتثكي تةماشا دةكةم. و دام لة تريقةي پثكةنني
تذي ئةو  بة " :منيش گومت. " دةكةين؟چئةوة بة  " :بوو، بةرپرسي ئةو دةستةية بوو من كارم تثدا دةكرد، گويت

خؤم  ئيدي، بةذاسيت من بؤ. "ئةوة مةسةلةيةكي سروشيت و كةسةكيية! جا ئةوة كةنيين بؤچيية : " گويت. "كابراية
كة قاقاكاين مين گوث لثبوو، بةدةم فيكةكثشانةوة، بةبزة و ، كابراي تذكةن، يش"دان. "شةرم دايگرمت و هيچم نةگوت

لة ، ئثمةي كورد باسكردين ميزكردن و تةنگاوبوون. و هيچي ديئاوذثكي لثدامةوة ، خةندةيةكي گاصتةئامثزةوة
مانةوة  الص ناكةين و مةسةلةي بالثبةربوونةوةش بةوچةندة گچكةش بن، قةبو، كةنيشك و خوشكاين خؤيشمان
كي گانكردن، وةك بنثشت و يستالةذؤي بثنوثژي و دةرپثي ژنان و پلةم ئةوروپاية . حةياتكان و ئاوذووچوون و شةرمة

كوردستانةكةي  ن، لث كوا لةذكاندا دةفرؤشرثن و كچانيش زؤر ئاسايي داوايان دةكةن و دةيانكةةم لة فرؤشگقةص
تن و ژؤندا، ئةجنامي فراامن پثمواية وةها شتگةلثك و ئاساييبوونيان لة نثو ئةوروپايي! ئثمةدا وةها شتثك هةية

.  ان لةگةصدا گؤذاوةيةز و جيهانبيين مرؤضي ئةوروپاييشگؤذانكاريگةلثكي ئابووري، هزري، جضاكي و فةرهةنگني، كة ئاو
ي، وةوةندي، نيوةكشتوكاصيي، نيوةدةرةبةگيي، خثصفةرهةنگي، كةخموثندوذتؤ ناتوانيت كؤمةصگةيةكي نيوة

هةموو شت نيوةچص، لةگةص ئةوروپاي نيوة زؤر شت و ثكةر لةگةص بازرگانيدا و كوازي، تازة سةرتاتژرؤارةكةبچ
 بكةيت و بيبةيتةوة پثدةيصثن و دةيكةن، كؤ، ) ئةوروپاييان(ئةوان بةراورد بكةيت و هةرچي سةرمايةداريدا 

ي "دان"يي كيژة سوثدييةك و تذلثداين مدةستبةكوزوةگرتن و دةميز. خؤرهةآلت و كوردستانةكةي لةمةذ خؤمان
م و ثدانان، بة پثشكةوتناك بن يا خراپ، چفةرهةنگيي ئةوروپايني، ئيدي -كةنةدايي، كة بةرهةمي گؤذانيي جضا
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چةندة ئةوانة بة ئثمة نامؤن، بةشثكي زؤري ، م و دةشزامنثنةبوونيشيان لة نثو جضاكي ذؤژهةآلتدا بة دواكةوتن دانان
ذووناكبريي فارس و عةرةب،  . ش، بةو شثوةية بة ئثمة نامؤن"كؤمةصگةي مةدةين" و "پؤست مؤدثرنيزم"بابةتةكاين 

ئينب "،  " ووميذ"، "عةتتار"، "فريدووسي"، "نةهجولبةالغة"، "قورئان"رتثنث، ئةوا پثشتر، باسانة هةصقو ئةگةر خؤ لةو
هرس كردووة،  و ئةوانةي خوثندووةتةوة . . .  و"ئةلكيندي"، "ئيبنوهلةيسةم"، "ئينبولعةرةيب"، "جحةلال"، "روشد

ورد، كة دثت هةرچي شيت كورد ذووناكبريي ذؤژاوازةدةي ك. دواتريش شارةزايي لةوانةي ئةوروپادا پةيدا كردوة 
هةية دةيسذثتةوة و گةل و وآلتةكةي خؤي لة فةرهةنگ و مثژووي ناوچةكة و ذؤژهةآلت، دادةبذثت و تةنث ذثبازة  

، ييةكاين ئةوروپا دةبينثت، پثموانيية ئةمة كارثكي ئاسايي بثت، بةصكة دوورخستنةوةي ئاوةزي الواين كوردةةفةلسةف
ذووناكبريي ذؤژاوازدةي كورد، كة . خؤذاوةستانيةسياسييةكة و خؤدؤزينةوة و لةسةرپثلة ديتين دةردةكان و بار

ؤن، پاژي ئةوة بنوذثتة چني، %) 1 (سةد ةرؤشي فةلسةفة و هزرة، ئةوةندةي دةنوذثتة ئةوروپا، يةك لةپهثندة 
دايةيت، هيندؤثزم،  وسايةيت، تاويزم، زثن، يؤگا، بوؤت، هيندوستان، ئثران، عةرةب، كورد خؤي، كؤنفؤشيثبيت

 و باشتر تةبثد تثبگات، پثم واية سوودبينتر انخبوثنثتةوة و لثي، ن و ئثزديايةيتامةزدايةيت، ئيسالم، سؤفيايةيت، يارس
ذووناكبريي ذؤژاوازدةي  .  اترن، تا نثوة زلةكاين ئةوروپانوونتر دةبينثت و ذؤحيشي بةو باسانة ئاشذثتة ژيان و ؤذدةن

چؤن سةرمايةداري دياردةيةكي " كة ، ، باش لةوة تثبگاتثدةص) طيب تيزيني( تيزيين كورد، دةبث وةك تةيب
ةوتثكي ذة، هةر بةو جؤرةيش مؤدثرنيزم، كة لة ژثر عةباي كؤمةصة فثرگة و ژمرؤضتةپثن و هونةرسذةوة و جوانيكو

و " الدادائية"، "ويريةصالت"، "الرمزية"، "المستقبلية"، "يبيةالتكبع"، "التعبيرية"، "باعيةطناٍال"وةك ، ئةدةيب و هونةريدا
هةموو شتثكي مرؤضايةيت و گشت بةها مرؤضايةتيية باوةكاين ، ووخاندينذبوو بة هؤي ، دا سةري هةصدا" السريالية"

، يي و بثئومثدي برد و بةوةش مؤدثرنيزمآلهونةري بةرةو بةرة، سةردةمي ئةدةيب ذؤمانسي و سةرباري ئةوةش
 ". گةص سةرمايةداريدا يةك دةگرنةوةي و لةؤدةبثتة دژي خ
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