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  حةميد تةميوريحةميد تةميوري ...  ... يت ئاشيت نوبلن؟يت ئاشيت نوبلن؟آلآلكام لةم دووانة شاياين خةكام لةم دووانة شاياين خة
  

   
  

قسةي لةم جؤرو . كؤمةص بث ژن وةك مةيل تاك باصة، ژن هيچي لة پياو كةمتر نية، ژن نيوةي كؤمةصة"
داص بةخث كردن بگرة كاري ژن لة كاري ناوماص و من" . بابةتة فةرهةنگيية هةموو زمانثكي پذ كردووةتةوة

بةصام دوايي فثري چاندين ، ؤ يةكةم جار گةمنو جؤي دؤزيةوةژن بوو كة ب".  ئةجنام دةدادةرةوةش
ئةمة بريي ئافرةيت خستة سةر ذثگةي چنني كة بةرهةمثكي گرنگي تري . بةرهةمي وةك كةتانيش بوو

پايةبةرزي ئافرةت  "1". لةو ذؤژةوة چنني و دةرزي و دروومان بوونة پيشةي ئافرةت. ةيت كؤنةيشارستان
بتةكاين . بةشثكي زؤر لة خواوةندة دةستكردةكاين كؤن ئافرةت بوون. دايةوةزوو لة ئاينيشدا ذةنگي 

بةر لة عيسا لة سةردةمي ذؤمانةكاندا لة ئيتاليا بت پةرةسيت . مةككة لة شثوةي ژندا دروست كرابوون
   2!"ئةوتؤ هةبوون بة چةقؤ بةردةبوونة زةكةريان تاوةكوو زياتر بچنةوة سةر ئافرةت

بةصگةكاين ژيان و مثژوو وا نيشان دةدةن ":وةها دةنووسث" ئافرةت لة مثژوودا" كتثيب كةماص مةزهةر لة. د
. كة هيچ جياوازييةك لة نثواين ئافرةت و پياودا نيية و گةر هةشبثت دةستكردي كؤمةص خؤيةيت

ئافرةت بةر لة ، سةردةمي هةرة زوو بة هيچ كلؤجثك جياوازيي لة نثوان كاري مثينة و نثرينةدا نةبوو
 و ئازا چاو قامي، ئةوساكة وةك پياو بةهثز و بةتوانا، درووست بووين خثزان تةنانةت ذاويشي دةكرد

  " . بوو
توانا بوون كة دةسصاتداريةيت وصاتيان بة ئةستؤ بووة و لةو بة زؤر ژين ئازا و بة درثژايي مثژوو

وةو بؤ هةميشةش ناويان كة ناويان لة مثژوودا تؤمار كرالثهاتوو بوون ، بوارةشدا زؤر سةركةوتوو
و بابةتانةيان بة ناويان وثردي سةر زماين مثژوو نووسان و تةنانةت دةيان ناوةند و هؤتةيل و لة

زةنوبياي ، بةلقةيس، كيلؤپاترا، سةمرياميس: منوونةي ئةم ژنانةش دةتوانني ناو بةرين. ةوكردوةتة
  . ماري كؤري، مادام ذؤصان، جاندارك، تةدمور

  ؛  و دمثةوة سةر ژناين كوردزؤر دوور ناچم
و زؤصمي لث  هةر وةك دةزانن گةيل بندةسيت كورد لةم سةدةي دواييةدا چؤن وصاتةكةي داگري كراوة

و بث ماف بوون لة چاوي ژناين دةوروبةر و تةنانةت  ژناين كورد دوو ئةوةندة زؤصميان لث چووة، چووة
وةك هةموو ، ئافرةيت كورد:"  وةها دةنووسثكةماص مةزهةر هةر لة سةر ژين كورد. د. لة جيهانيشدا

ژمارةيةك لة داب . ثژايي مثژوو گريؤدةي بث مافيي و زؤر و ستةمي كؤمةص بووةبة در، ةتاين جيهانئافر
بةصام سةرباري . ".. . و نةريتة هةرة ناشريينة دةستكردةكاين ژيان ذةگ و ذيشةيان لة ناوماندا داكوتاوة

ئةوةمشان ، كورد تووشي بووة و لة چكؤلةترين مايف خؤي بث بةري بووةئةو هةموو مةينةتية كة ژين 

                                                 
  ئافرةت لة مثژوودا. كةماص مةزهةر 1
  .هةمان سةرچاوة 2
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لة بري نةچث كة ژين كورد شان بةشاين پياوان لة خةبات و تثكؤشان بؤ بةديي هاتين مايف نةتةوايةيت 
  . و بةرچاوة و لةو مةيدانةشدا جثگةيان ديار گةيل كورد دريغيان نةكردووة

 نةناسث كة چةند جار نامةي تايبةيت بؤ بارةگاي حةپسة خاين نةقيب نية ژنةلثهاتوو س كوردا كةلة نثو
 داو ستةمةزؤرةي كردووة كة بةسةر كورد و تثيدا باسي ئةو جةورناردووة يةكيةيت نةتةوةكان لة ژنف 

مينا . هةر ئةو نامانة ئثستا بوونةتة بةصگةي گرنگ بؤ لثكؤصينةوةي مثژووي نوثي گةلةكةمان. هاتوون
.  لة ذؤژگاري كؤماري مهاباددا جثگةي حةپسة خاين نةقييب گرتبوو قازي حمةمةدي نةمرخاين هاوسةري

  . وا ديارة خةريكي دامةزراندين يةكةم ذثكخراوةي ژنان لة سةردةمي كؤماردا بووة
 كة دا خاتوو شرييين عيبادي و دوكتؤر ذؤئيا تلووعيئةوةي لثرةدا مةبةسيت منة بةراوردثك لة نثوان 

 ئةندامي كانووين ژناين كورد و پارثزةري ئاشيت و ذؤئيا. د. ةصايت نوبيلي پث بةخشرا خ2003ساصي 
ژنثكي بة توانا و چاالكة كة لة بواري مايف ژنان لة كوردستاين ئثراندا خةريكي تثكؤشانة و . مايف مرؤضة

قةصةمةكةي لة بواري نووسينيشدا زؤر چاالك و بة جةرگة كة نووكي . وةكوو پيشةش كاري پزيشكي دةكا
انةش داكؤكي لة مايف مدةگرثتة ئةو دةسصاتدارانةي كة مايف ژنان پثشثل دةكةن و سةرةذاي ئة

خةبايت ذزگاري خوازي ژناين كورد لةم .  دةكابةشخوراوي نةتةوة بندةستةكةي لةو بةشةي كوردستاندا
وةي كة گرنگيةكي ئة. سةدةيةدا گةيشتووةتة قؤناغثك كة ذؤژ لة دواي ذؤژ بةرةو گةشة كردن دةذوا

بزووتنةوةي ژناين كورد بة گشيت و ژناين كوردستاين ئثران بة تايبةيت لة هةية تايبةيت لةم سةدةيةدا 
ي مارسي ئةمساص لة تاراندا 8 ذثوذةمسيبةجؤرثك كة ژناين كورد لة . ئاسيت جيهاين و ئثرانيداية

ان لة زانكؤكاين تاران بانگهثشنت چاالكي ژناين كورد بة ذةمسي بؤ داخوازي ژناين ئثران و كوردست
ذؤئيا تلووعي ية كة بوثرانة داكؤكي لة مايف ژن لة وصايت . دلثرةدا مةبةستم ژنة بةجةرگي كورد . كرابوو

دا ي جيهاين و ناوچةذاگةيةنةرة گشتيةكاينئيسالمي ئثراندا دةكا و لة نووسني و وتووثژةكاين لةگةص 
  . چاالك و بةردةوامة

ناوبراو بوثرانة باسي .  ئاماژةي بة چةوسانةوةي ژنان و كوردةكاين ئثران كردووةذؤئيا .دلةو كؤذانةدا 
 مةرجگةيل جينسيي و مةزهةيب بؤتة كردووة لةو باوةذةداية كةلة ياساي ئثران " مةرج"لة سذينةوةي 

ذؤئيا . دلة درثژةي قسةكانيدا .  دانيشتووي ئثرانهؤكاري هةصاواردن دژ بة ژنان و دژ بة نةتةوةكاين
 ئثرانةوة خوازياري دميوكراسي بوون و  شؤذشي گةالينكوردةكان هةر لة سةرةتاي ذاپةذيين": دةصث

 پشتيواين كوردةكانيش نذيفراندوم خوازان ئةگةر بة نياز. دميوكراسي و فيدراصيزم دةكةنئيمذؤش داواي 
 لةو تةنيا منوونةيةكةئةمة  ". بة دةس بثنن دةبث بة ذاشكاوي ئاماژة بة فيدراصيزم و مايف كورد بكةن

لةو وتووثژانةي كة سةرةذاي ئةو قسانةش . دةريبذيون لةو كؤذوكؤبوونةوانةدا ژنة بوثرةقسانة كة ئةم 
 كة گةيل كورد و ژناين كورد لة نثو دواوةندثك ذاديو لة دةرةوةي وصات لة سةر ئةو گرفتانة لةگةص ه

كة چي . دةبنبوون و بةردةوامةيش تووشي تووشي ذؤژانة تاكوو ئثستا ذژميي كؤماري ئيسالمي دا 
  .  كردووة بؤ دادگا و خةريكن بة جؤرثك لة بةندخيانةي باوثژنيعايت شاري سنة بانگالئيت

لة مةجليسي فةرانسة بة بةشداري ، نؤبلي پث بةخشرائاشيت  خةصايت 2003 كة ساصي شرييين عيبادي
:" وةذاست ذةخنة دةگرث و دةصث لة شةذ و خوثنذشتين ذؤژهةصايت نثنوثنةراين ئةو وصاتة و لة ذؤژي ژندا

ساصيانثكة كة خةصكي بث . وين هاتووم و ماوةيةكة بووةتة جثگاي شةذ و هةرج و مةرجالة ذؤژ هةصايت ن
 و كردهةر لةوث ئاماژة بةوة . دايةن تاوان لة ئاگري شةذدا دةسووتثن و ئاگري شةذةكةش لة پةرةسةند

كة بؤ " شوومة"ؤذاين نةخشةي ذؤژهةصايت ناوين دةكرث و ئةمةش نيشانةي مةبةستثكي  قسة لة گويت
خاتوو عيبادي گؤذيين ديكتاتؤرةكان لة ذؤژهةصايت ناوين بة كارثكي ناياسايي . "ئةم ناوچةيانة داناوة

بةو هةموو عيبادي دةيهةوث لةم سةدةيةدا و . و ديكتاتؤر لة قةصةم دةدا دةزانث و ئامريكاش بة داگري كةر
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ئةو ديكتاتؤرانة هةر لة سةر كورسي خؤيان ،  كة ئةمذؤ لة جيهاندا دةيبيننيوةتكنيك و پثشكةوتنة
و وصاتاين الواز داگري بكةن و بةر ببنة گياين نةتةوة ژثر  و خةصكي هةژار بچةوسثننةوة مبثنثنةوة
بةداخةوة لة بةر ئةوةي :" عيبادي درثژة بة وتةكةي دةدا و دةصث.. .  هتد وةكوو كورد تردةستةكاين

ئامادة نني ، ناذازينخةصكةكة  بة هؤي سةركوت و خةفة كردين خةصكي ئةم ناوچةية لة وصاتةكاين خؤيان
 زةماين گرفيتترين مةترسيدارلة بةرانبةري هثرشي وصاتاين ذؤژئاوا و ئامريكا بوةسنت و ئةمةش 

ةخنة لةو ديكتاتؤرانة ناگرث كة بة درثژايي  دةزانث بؤ ذمةترسيگةر خاتوو عيبادي ئةمة بة . "ئثمةية
،  دةيانةوث گةيل كورد لةناو بةرن وبةردةوامبثوچانيش مثژوو دةرهةق بة گةيل كورد كردوويانة و 

 سةربازة ئامريكاييةكان لة كردةوةييان خاتوو عيبادي .  دةكةنتاصانخاكةكةشي داگري و سامانةكةشي 
 مةحكوم دةكا و ئةمة بة دوور لة مايف مرؤض دةزانث دا بةنديةكان ئةفغانستان لة پثوةندي لةگةصوعثراق 

و هةروةها ذةخنة لة كردةوةي سةرةك كؤماراين ئامريكا دةگرث و دةصث گةر دةميوكراسي بؤ ذؤژهةصايت 
 منيش دةپرسم گةر هثزي نيزامي گةورة ديكتاتؤري !"وةذاست دثنن ذثگة چارةي هثزي نيزامي نيةثن

ين تثك نةذؤخاناية كام وصات و كام ذثكخراوي مايف مرؤض سةدامي بة چؤكدا سةردةم سةدام حوسةي
 كام گةر فشاري ئامريكا و ئؤرووپا نةبث ئثستا كؤماري ئيسالمي ئثران بة كردةوةي تثروريسيت. دةهثنا

. ةهةشةكؤ و كث دةيتواين لةو ياسا ئيسالميةي كة ئةوان مةبةستيانة سةرپثچي كردبايوصايت نةدةخستة 
 و دةيكا بؤ جارثكيش ووثة وتارانةي كة لة كؤذوكؤبوونةوةكاندا كرد وةوو عيبادي لة تةواوي ئةو قسخات

ئاماژةي بة چةوساندنةوةي نةتةوةي كورد لة اليةن داگريكةرانةوة نةكردووةو بة شانازيةوة لة ذؤژي 
لة كام جثگا ، اصانعيبادي كة تثدةكؤشي بؤ مايف مند. ي دةكرد"كورش كبري"وةرگرتين خةصاتةكةي باسي 

وة؟ خامني عيبادي ئثستاش داو لة كؤي يارمةيت بة منداصاين ئاوارةي كورد و ئةنفال كراو و بث دةرةتاين 
نةخوازال ئةوةي ، لة قةصةم دةدا" جتزية تةصةب"گةيل كورد بة ،  لة سثنگ دةداو يةكپارچةي ئثرانبةردي

 بث ةخاتوو عيبادي دةبواي.  بة كوفري دةزانثكة باسي كورد لة جثگايةك بثنثتة سةر زمان پثم واية
 و ئةو جار ةجياوازي نةتةوةيي و مةزهةيب و ذةگةزي داكؤكي لة مايف بةشخوراوان لة نثو وصات كردباي

بة ناوي ئيسالم   ئثران ساصة كؤماري ئيسالمي25تر لة ا كة زيةباسي ئةو نةتةوة ژثر دةستانةي كردباي
كوردستاين كردووة بة گؤرستان و ذؤژ نية  ساصة 25 زياتر لة و ذژميةئة.. . دةيانچةوسثنثتةوة و هتد

يان بة شثوةي ذةشة كوژي   ئيعدام نةكرثن و نةدرثن و لة سثدارة كورد بةدةسيت جةالدةكاين ذژميكوذي
. واتة دبثجگة لة دوو سكرتثري حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران . كانةنةيانكؤژث و لة بةندخيانةيان 

كة كؤماري ئيسالمي ئثران لة دةرةوةي وصات تثروري شةرةفكةندي لة ئاصمان . و لة ئؤتريش و دقامسلو
سةرةذاي ئةمانةش بة . و پثشمةرگةي حدكاي لة كوردستاين عثراق تثرور كرد  كادر200زياتر لة ، كردن

ادي بةمانةي ئايا خاتوو عيب. وةدةيان كةسايةيت و سياسةتواين ئثرانيشي لة دةرةوةي وصات تثرور كرد
خاتوو  بكا؟نةزانيوة كة بؤ جارثكيش ئةو كردةوة تثروريستيانةي كؤماري ئيسالمي ئثراين مةحكوم 

عيبادي باسثك لةو مادة بث هؤشكةرانة ناكا كة كؤماري ئيسالمي ذؤژانة بة تؤن دةنثرثتة كوردستان و 
  . الوةكاين پث گريؤدة دةكا

بؤمان دةردةكةوث ، بكةين داذؤئيا تلووعي. يين عيبادي و دئةگةر هةصسانگاندنثك لة نثوان خاتوو شري
 لة مايف داخوازيتلووعي . د. يان زؤر بوثرانة و نةترسانة داكؤكي لة مايف گةالن لة ئثران دةكةنكام
ذژمي دةباتة كردةوةكاين و   دةكا و سةرةذاي ئةوةش خةصكي چةوساوةي كورد لة بري ناكاان لة ئثرانژنان

كةچي خاتوو عيبادي لةو كردةوانةي ذژمي چاوپؤشي دةكاو باي دةداتةوة بؤ الي ياساي . ژثر پرسيارةوة
كةسثك كة خةصايت نؤبل وةرگرث و .  لث دةكابثدةنگيئيسالمي و ئةو كردةوانةي ذژمي بة هيچ دةگرث و 
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 كةسايةتييةكي نثونةتةوةيي نابث لة هيچ شتثك بترسث و بؤ بةرژوةندي تاكة كةسي خؤي لة ثتةبب
  . بثدةنگ نابثبث و بة هةر جؤرثك بث لقاوي دةدا و بث دةنگ  دانبةر دذندةترين ذژميي سةر ئةرداربة

وةك زؤرمان دةزانني داين خةصايت ئاشيت نوبل شتثكي فؤرماصيتة كراو بوو دةرحةق بة كردةوةكاين ئةو 
.  بوثرانةكاين ددةنا ئةو كارانةي كة ئةو كردووين و بؤهةموومشان ئاشكراية نيوةي كارة، خاتوونة
 چونكة ناوبراو هيچ كارثكي ئةوتؤ كة شياو بث لة دةرةوةي ئثتر چؤن شاياين خةصايت نوبلن؟، ذوئيا نني

تلووعي و ذؤژثك بگات . بة هيواي سةركةوتن بؤ د.  هةبث ئةجنام نةداوةو ذةنگدانةوةي دةنگدانةوة ووصات
اليةكيش بكاتةوة بة الي ش ذؤژثك لة ذؤژان بةو هيوايةبة هيواكاين و لةشساغيش بؤ خاتوو عيبادي و 

  . گةالين بةشخوراوي ئثراندا
  30/3/05، ستؤكهؤصم

mardin70@hotmail. com  
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