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 ەچپ ەب

مێژوو   ەوەڕووی ماتریالیی ەکرێ لەک دەو... دۆشدامام  ەوەم کتێبەرگێڕانی ناوی ئەدیار و ەکی زۆر بەیەماو
ت ەنانەفی و ئاینی و تە لسەڕووی ف  ەها لەروە. هە وەلێکبدرێت  ەوەڕووی مرۆیی ەکرێ ل ە، ئاوهاش دەوەلێکبدرێت

سنووری  ەاتوانن لکان نەوەلێکدان ە. واتەیەوەمرۆڤ  ەندییان بەیوەموویان پەه ە ک ەوەڵداریشەکشتوکاڵی و ئاژ
 ەاڵم نە ( بەوەیڕووی مرۆی ەی مێژوو لەوەر لێکدانەس ەرنجێک لە)س ەمەبک ەکەویستم ناوی کتێب رچن.ەمرۆیی د

و  چنیەڵەرکی هەبوو و ئەه ەکەرگێڕانەر وەس ەرنجیان لەس ەی کەو هێژایانەئ ەو ن ەوەخۆم دڵم ئاوی خوارد
لیل  ەمامم )ج ەماندوو بوون. پرسم ب ەزۆری پێو ەکاروان کستۆ: کاک ئاسۆس و کاک ەئ ەیان گرتەوەڕاستکردن

ی مێژوویی مرۆڤدا( و گوتیشی:  ەوەلێکدان ەک لە نیگاییەی بۆ دانا: )گۆشەم ناوەویش ئەیس( کرد و ئەوەکاک
و بچووکی   ەور ەی گەوە، بێ ئەوەدوودڵیی ەختێ بە! نەوەباڵوی بک ەوەناوی من ەر پێی ڕازی نیت بەگەئ

ویش شتێکی تری گوت و ەو ئ ەوەپرسم پێی کرداڵم دیسان ەبند کرد. ەسەم پیەکەرگێڕانەو ،ەوەمەلێکبد
موو ەه ەبێ لەد ،م بووبێەکێش ەندەوەئ ەکەر ناوی کتێبەس ەلنها ەتر ەگەئ رگرت.ەند وەه ەیم بەکەرنجەس

 ردا هاتبێ!ەس ەدا چم بەکەکتێب

و  ەڵەه ەرگێڕا و زۆر ئاساییەم وەکەندیش ماندوو بووبم، کتێبەریش بێ و چەسەردەر دەه ەاڵم بەب
م  ەڕ ناکەوانی زۆر تێدان و باوەتێنی زمانەڵەداوی چاوخەی مامۆستا وردەبییەو عارەئ ەبن چونکەداچوونم هەڵەهەب
  ەب( ەتحەکردنی )ف  بیداەعار ەل زانینەو د ەبێ بزوێن ەکەتی نووسینەتایب  ەرباز بێ بەئاسانی لێیان د ەس بەک
 گۆڕێ. ە کردن دەوانەتا ئاستی پێچ ە، واتاکەوەوانەپێچ ە( یا بەممە)ز

ر خوا  ەگەتا ئ ەوەنەئاگادارم بکی ەوەپێش باڵوبوونبوو، ەرنجیان هەر سەگە بی ئەزای عارەرانی شارەهیوادارم خوێن
وانیش  ەر لە م، بەکەران دەموو خوێنەه ەتکردن، داوای لێ بوردن لەجێی من ەچاو بکرێ. لەڕ کردی و چاپ کرا

 م. ەکەد زنەی مدەمەسعوود محەگیانی پاکی مامۆستا م ەداوای لێبوردن ل

 یس ەوەح. کاک

hotmail.com@kakaways 
 2009کوردستان / پاییزی  – رکووک ە، کەورەساری گەح
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 کەکییەپێش ەکورت

می  ەکەکانونی یی 18و  17و   16و  15ڕۆژانی  ەش لەچوار ب ەب ەک ەی گوتارێکەوەڕاستکردن ەیەم کتێبۆکەئ
ی چاپ و  ەڵەو هەختیش، ئەدبەو بۆ ب ەوەمان ناونیشان باڵو کرایەه ەدا ب«العراق » ی ەڕۆژنام ە، ل1984ساڵی 
 ەبوون وایان ل ەورەگ ەندەوەئ ەوەکەتوێی گوتار ەوتبوونەک ەی کەڕاندن و گۆڕینەها پاش و پێشخستن و پ ەجۆر

ی گرنگدا  ەندێ بڕگەه  ەن و لەستی خۆیان الدەبەتی مەخ ەندێ جێدا لەه ەکان کردبوو لەواتا و داڕشتنی ڕست
رموگوڕی  ەمێکی زۆرم پێ خوارد و پێشوازیکردنی گەت بێ و خ ەحمەماوی بێ و ئاسانیان تێدا زەواتای ڕوونیان ت

  ەتانەو بابەرهێنان و شتی لەر بارودۆخی چاپ و دەس  ەڕۆیشتنیان بەستنەو د ەو گوتارەش لەکەرپرسانی ڕۆژنامەب
ڵکی و ەگوێی خ ەنگ و ڕا و بۆچوون بەیاندنی دەر گ ەس ەل ەڕێزانەو بەزمی ئەقات کرد. ع ندەمی چەکەمەخ

  ەدا بچن کەو الیەڕا بەگەست و لێنەربەب ەریی بووە متوانایی هونەاڵم کەزم بوو بەج ەو کارەر ئەس ەڕاهاتنیان ل
 .ەی لێیەوەو باڵوکردن ەوەر و ڕاستکردنەسەچار

 ەل  «ڕۆشنبیری و الوان»تی ێ میندارەئتا ەهات هەدی نەش بەکەبوو، ئامانجەتوانای مندا ن ەل ەوەی ئەوەر ئەبەل
و ەوڵیش بدا ئەبکا و ه رەد ەی نامیلکەر شێوەس ە ل ەکەگوتار ەستۆی خۆی کەئ ەخستی «ی ئۆتۆنۆمیەناوچ»
ئاستێکدا   ەل ەوڵەو هەیش بۆ ئ«العراق »ی ەرپرسانی ڕۆژنامەشێوێنن. خۆشحاڵی بە واتا د ەن کەدەن ڕوو ەاڵنەه

  ەل ەمەرهەم بەکیان گرت و ئ ەی ەکەوڵی خێرویستییە ردوو هەو ه ەوەوێتەکەک دەیەموو قسە بوو پێش ه
  ەر خوان و خوا لەس ەی ڕوویان دا، هاتەستانە بەبێم ەڵە و هەڵ داوای لێبوردن لەگەتیی ڕۆشنبیریدا لەزیاف 

 ڕابردووش ببوورێ. 

تێکی  ەر پێکابێتی خزمەگەئ ەنێ چونکەیەگەر دەخوێن ە، سوود بەوەتاڵ و کرمێی ە ی ڕا و بۆچوون بەوەباڵوکردن
شیپێکابێ  ەر نەگەچوو، ئەست دەد ەی لەیەو ەتی ڕۆشنکردنەرف ەو دەڕوویدا داخرابا ئ ەر ب ەگە کا ئەپێ د

 ەڕوانێتەڕوونتر در  ەبەتی دوو دژەمسایەه ەب ەک ەوەکاتەڕوودا د ەی وای لەوەکی بیری لێوردبوونەیەرەنجەپ
 . ەکەڕاستیی

گرتن ەخنەڕ ەوولێکی ئاشکرا کردەکوتێ و نهێنیگەکان دەرگاکانی ئاسمانەمرۆ د ەمێک کەردەس ەتەیشتووینەوا گ
کانی  ەنهێنی ەل ەریکیشە. مرۆ خەئاسان ەوەچاوی ەدان لەوەمی تاقیکردن ەردەب ەل ەی کەتیانەاڵیەکۆم ەو تیۆرییەل
 ەست بەه ەوەکانەڵئامێزەتەم ەراوێزی ڕاستییەپ ەکا و لەست پێ دە بوون هری ەوهەج ەوەڕۆکی ژیانەتۆم و ناوەئ

کلیلی   و  ەکانی پێش خۆی جێهێشتووەوەهمی نەکانیدا، وەڕانەگ ە. لەکان ەگزنگی کۆتایی شت ەپێی وای ەکا ک ەشتێ د
خێرایی  یەوەئ ەتەیشتوونەکانی گەوڵەو ه ەوەتەی دۆزیوەدەندین سەونی چەو خ ماەت ریەوسەری ئەوسەو ئەرەب

و  ەوەدووقاتی بکات  ەیەشی هەوەزی ئەت حەنانەو ت ەوەلەزەد و ئەبەتی ئەخزم  ەمۆ بکا و بیخاتەستەتیشک د
 ەک ەوەمەدەد ەو دێوە. کاتێ ئاوڕ لەوەرچاوی مرۆ کورت بکاتەنی ئاسایی و بەمەها ساڵ بۆ تەڕێگای ملیۆن

 ەترسم کە د ەیەورەگ ەوتن ەو دواکەو ل ەوەشکێمەخۆمدا د ەچێ، بەدێت و د ەوەالحە بەنگاوی زەه ەو ب ەڕیوەرپەد
م ەکەی تاوتوێ دەوەبوونەو ن ەوەبوونەگرم و ڕێی دووبارەد ەوەکانی تیۆریانەڕیشو ەست ب ەخۆی و د ەتیەگرتوومی

  ەب  ەک ەوەمەکەد ەو هۆشانەندێ لەردانی هەرگەس ەبیر ل ەک ەوەکاتەخاو د ەو زانیارییەتیم بەستی مرۆڤایەو ه
،  ەیەرستی باوی هەڕی بتپەباو ەدا کەو جێیانە. لەوەخولێنەکاندا دەردبووەب  ەناو ب ەو ب  ەرت بوونەواڵتانی دنیادا پ

 ەل ەریکە، خەوەکاتەوشک د ەوەسووف ەیلەکی زۆری ف ەیەر لێوی ژمارەس ەب ەک پۆلیس وشەبینم یەکاتێ د
 ق بن.ەبڵەعدا چاوم رسوڕمانەس

 ەقی باو بەی ناهەوەرچدانەرپەب ەدوودڵی ل ەتبارکردنی زاڵمانەئامانجی تۆم ەی ببمە وەکاتێکدا بۆ خۆپارێزی ل ەل
ریدا ەروبەناو بێ س ەکرێ و لەتی پێ دەم سووکایەکەتییەمرۆڤای ەلمێنم کەیسەڵکی تر دەدڵمدا دێ، بۆ خۆم و خ
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تی پێش ەو سووکایەر ەتییان بەبن، مرۆڤایەنگ دەبێدنێن و ەنگاو دەر دوودڵیدا هەس ەب ەش کەوانەو ئ ەنێژراو
م ەکوردان ەو ڕۆشنبیرە رچی ئەرپەی بەو ڕۆژە. ئەوەشکێنەدا د«!ڕێنهەری بپەسروور سەم»دادگاکانی پشکنین و 

م بۆ ئیفالسی  ەیەو دیارد ەو هۆی ئ ەڵدانی نییەکورد شیعری پێداه ەکێشا کەڵد ەه ەوەوەخۆیان ب ەک ەوەدای
و   ەدحی تێدا کوشتووەستی پێداویستی مە و ه ەکی خستووەپ «دحەم»جوانی  ەل ەک ەوەگێڕایبارودۆخی کورد 

نووسی ەر چارەس ەب ەوەالواندن ەی بۆچوونی بەوەترسی ئ ەم لەکەمەڵەرداری بێ و ق ەسبەد ەوای لێ کردوو
  ەو کڵۆڵییەستم بەه ەکرد. کەوالی دەمال و ئەتی کورد، ئەوکەشانوش ەل ەیەوەمکردنەک ەک ەوەکورددا لێکبدرێت

ئاستێک   ەاڵتی بگاتەسەد ەبووەگێکی وای نەبەرەدا دەدەبیستوپێنج س ەی پتر لەماو ەکورد ل ەکرد ک ەمێژوویی
گ و ەبەرەناوچوونی دەجانی لەری میهرەماشاکەڵوێستی تە ه ەڵوێستم بووەت بیگرێ هەوڵەنانی دەوەماحی پێکەت

ر زوڵمی ەرانبەی بەو ەهۆی هێشتن ەش بووەوەو ئ ەخشیوەبەکوردی ن ەرگیز بەمێژوو ه ەیان کەڕەداخستنی الپ
ر هۆشدا زاڵ  ەس ەپێی بۆچوونی تیۆرییان ب ەب ەی دام کەمینی خودادا. نیگاری بۆرژواش ختووکەر زەس ەفام لەن

ش ەگوتنم ەڵێم: بڕووخێ بۆرژوا! ئەڵکیدا دەڵ خەگە ر چاو لەب ە، خۆمم هاتەنیی ەو ەواقیع ەندیشی بەیوەو پ ەبوو
ر بشڕووخێ ەگ ە، ئەرەکان بێکاریگەتی ڕووداووەر ڕەس ەو ل ەیەپاچەستەد ەندەوەبۆرژوا ئ ەک ەیەوەنیگایەو گۆشەل
کان  ەرییەتا کاریگ ەوەوتۆ ڕاست نابێتەڕووخانی هیچی ئ ەس دێنێ، بەرەڵیدا هەگەری وا لەنی بێکاریگەندێ الیەه

 بگۆڕێ. 

مدا  ەردەلێواری س ەدابڕاو بوون، ل ەندەوەئ ەڵگای کوردیم دیوە کۆم یەندین شێوەنجاکاندا چەمی پەکەی یەنیو ەل
رستی و زوڵم و ەپەی کۆنەڵێن بنکەکان پێی دەماددیی ەک کەیەر بنکەی هەوەکوردی نووسیم کردن ەبوون و ب

.  ەوەتییەناو شارستان ەتا بۆ چوونەرەس ەبێتەدا دەڵگایە و کۆمەقا، لەوت و خانەخان و مزگەک دیوەوتنی وەدواک
گرت.  ەیان دەزستانان تێیدا سوکن ەک ەبوو ەاڵنەو ئاژە رزایی پشتی ئەی بەکانیان هێندەرزایی ماڵەگوندم دیتوون ب

ل ەو گ ەوەتەک نەبێ، هێشتا وەستی خۆیدا نەد ەنووسی لەک چارەیەوەت ەن ەرینترم نووسی کەش بە وەی لەقس
ر  ەرجێ بەم ە بێ بەدایک دەل ەوەستیی خۆیەد ەوتەنووسی ک ەر ڕۆژێ چارەو ه ەیەڵە منداڵدانی مێژوودا کۆرپ ەل
ک  ەیەوەتەکان بۆ نەتییەاڵیەکۆم ەمەردەخنکێ و باسکردنی تیۆری سەن ەیەلەو کۆرپەی مێژوو ژان بیگرێ ئەوەل
  ەمەردەزار ساڵ مردن و ئاوازی سەهند ەچ ەر لە وتووی بەی پێشکەوەتە. زۆر نەبووبێ خورافاتەدایک نەل ەک

بوونی  ەوامێتی بەردە زانێ چی بەبێ و نەخۆی ن ەرشوباڵو ئاگای ل ەکی پەیەوەتەر نەکانیان لێ بڕا و هەمێژوویی
رشوباڵوی ەبوو، پەدایکنەری لەروبەکی بێسەیەوەتەناوچوونیش بۆ نەبڕێ. نێزیکترین لەی لێ دەکەدا ئاوازەد
 ەل ەک ەوەبنەلێکدا کۆ دەوری دروشمگەد ەو ب ەوەیەستەج ەنەخەش دەڵەق  ەلێک کەپێی تیۆریگ ەب ردارانێتیەس

 ئاسمان دوورترن.

تۆم ەری ئەقکەبینم و شەتاندا دەوڵەی نێودەمەگ ەک لەیەڕڕەک زەو ەوەری پشتگوێخراوانەر ڕووبەس ەخۆم ل ەک
گرێ. دوای ەرم دامدە، ش ەبوونم نیی  ەئاگایان لڕن و ەپەرمدا تێدەس ەبینم بەکانی ئاسمانیش دەڕۆکی بۆشاییەو گ

  ەدوێن کەد ەترسیداران ەم ەو ڕاستییەبینم لەد  ەوەرسوڕمانەس ەری خۆم و بەوروبەد ەڕوانمەد ەش کەوەئ
تی  ەچینای ەدا بەرانەقێی وێرانکەتەمەد ەو ل ەوەستنەو ەک دەوانیش دژی یەیانبا و ئەیانهێنێ و دەکانیان دەپۆلەش

ڕۆژ و ەی باجی داهات و میراتی پاشەر ڕێژەس ەکتر و ل ەر یەس ەنەبەتی هێرش دەگایەبەرەت و دەو بۆرژوازی
ر و گوڵزاری تێدا  ەوەلەژین و پ ەو دواییش حۆری تێدا د ەکراوەجارێ دروستیش ن ەی ژووری نانخواردن کەشێو

و  ەوەگرێتەان دسێنێ تا شێوازی ساڵوکردن و ناونەد ە رەگونجانیان پەوجا نەگرن و ئەکتر دەرۆکی یەبن، بەد
ری دروشمی شۆڕشگێڕی و سۆسیالیزم و  ەسێب ەی سمێڵ و لۆچی ڕوخسار لەوارەسێنێ تا ق ەد ەرەزیاتر پ

ی ەچار ەبێزی نایێ تف ل ەوەگرێتەخۆبایبوونی وادا دە لی! لەدەجتی و خۆپیشاندان!! زانستیی!! ەڕەری بنەسەچار
ن ماڵی  ەناد ەوەدا گوێ بەوەڵنان و خۆفشکردنەخۆه  ەدراو بکا و ل ەنی گۆزەری هێز و خاوەیسەسوڵتان و ق 
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خنان ەرچی ڕەرپەکانی پارێزراو بێ و بەتیۆریی یماەرجێ بن ەم ەست بێ بەدەبن یا ئامانج دوورەڵکی وێران دەخ
 . ەوەمتلێنێتە، ئازار دەوەاتبد

 ەو هێزەنگ ئەد ەو ب ەوەتەبیر هێناوم ەی بەوەسروشتم ئ ەمیشەپێی بۆچوونم واقعی و ڕاست بووبێ، هەرچی بەه
یی و نیشتمانی  ەوەتەن ەرییەوەیاد ەهاتوهاواردا لەیاڵئامێزی بەڵ زیادبوونی بۆچوونی خەگەل ەک ەچووم ەوەکییەناو

و و ڕێبازی خۆی  ەزووی خۆی ڕێڕەپێی ئار ەیان و بەکەر یەه ەکاندا کەتی و ئاینییەتی و چینایەاڵیەو کۆم
 .ەکردوو، زیادی ەوەکاتەد

رانی پارتی کوردستان و ەس ەک لەتییەسایەند کەچوو، چەدەڕۆژانی تر ن  ەب ەنجاکان کەتای پەرەڕۆژێکی س
  ەل ەئاشکرا پێ گوتن، ک ەب ەوەی ستالینەبار ەردانم و ڕای خۆم لەس ەهاتن ەوەستیی حیزبی کۆمۆنەرەب ەندێ لەه
شم بۆی زیاد کرد  ەوەڕوو و ئ ەکانیم خستنەوەکرد ەبوێرانرسترا و ەپەد ەوەپەی چەرەن بەالی ەموو دنیادا لەه
  ەچونک ەوەکاتەکۆڵی خۆی د ەرچاودا لەکی نێزیکی ب ەداهاتووی ەی ناگرێ و لەرگەتا بەه خۆی تاەکۆمۆنیزم ب ەک

م گوتن و  ەتان ەو بابەو شتی ل ەوەستێ. ئەق نابەمر نابێ و مێشکیش چەبێ ن ەستوو نە قبەداستان بۆ مێشکی چ
 .ەئاسماندا بردوو ەکانیم بەاخو ش  ەویم ڕاگرتووەی زە وەیا خوالن ەوەقاندۆتەناویاندا تەناو ه ەتگوت بۆمبم لەر دەه

نێکی خراپی ەی الیەبار ەوی لەلشەموو دنیا بیستی ب ەڕۆیشت و دواتریش هەقورسیی د ەکات ب ەوەدوای ئ
 چی گوت.  ەوەاڵتەسەکان و شاهانشای دەرەیسەری ق ەیسەق 

ن بۆ ەوەفتاری شۆڕشگێڕانەوری بیر و ڕەد ەب ەی کەیرانەباو و س ەو بۆچوونەهاسان بێ بڵێم هۆی ئ ەنگەڕ
 :ەکانیدایەترسییەم  ەی لەکەترسییەمیان مەتین و سێیەڕەدوانیان بن ەک ەوەڕێتەگەتۆڕێکی تێکئااڵوی هۆکار د

بێ   ەخۆ و بەپێی پێویست و خۆب ەواقیع ب ەک ەوەبێتەمێک د ەو ڕووی سستەرەشۆڕش ب ەک ەیەوەم ئەکەهۆی ی
 ەل ەڵکەو خەتی. ئەی گشتی خولقاندوویەوەبێ پالندانانێکی دیاریکراوی ئامانجڕوونی کۆبوون ەتی و ب ەویستی تایب

 ەب ەک کۆاڵنەو و ەبووڵ بووەزایی ق ەربڕینی ناڕەبێ د ەتی خۆجێیی خۆیان بەژیانێکی ئاسایی باوباپیرانماندا حکووم
ستڕۆیشتنی ەکانیان و دەقبردنی دیواری خانووەکانیان و شەخۆشبوونی مریشکەکانیان و ن ەشڕ ەلکان و جەپێچ
 ەڕوا و بەکان ڕێک دە رچووەسەب ەمەردەری سەپێی پێو ەب ەها دیوەو ژیانیان و ەبووڵ بووەی ماڵیان ق ەورەرگەس

چێ ەتێکد ەوەبڵکوو ەبر بوارێکی ژیانیاندا تێکناچێ ەه  ەو لەم یا ئەو ڕێگریی ئ ەرکردەسی سەک ەیاخیبوونی فاڵن
دا و ەریاندا دەس ەب ەمێنن. ڕۆژێکیش بێگانەیاندا نەکەناوچ ەم بن یا ئاسایش و ئاشتی لەسیان کەداهات و ک

هانای بۆ  ەبووەس نە ، کەوەت بۆتلێیان قی ەی خۆیان کەکەییەاوچن ەاڵتدارەسەد ەل ەکا، جگەیان داگیر دەناوچ
تینیان یا   ەیشتبێتەر گەگەم ەکراوەڕینی گشتی ن ەڕاپ ەکاندا پێشوازی لەکۆن ەم ەردەس ەل ەوەر ئەب ەرن. لەب

موو  ە ڵوێستی هەه ەندەرچ ەک بووبێتن. هەک یەو ەڕوان کراوەشۆڕشگێڕ چاو ەی لەوەاڵتدار و ئەسەکاری دەخراپ
اڵتی خراپ بێزار  ەسەد ەکان زیاتر لەوتووەـ پێشک ەڕێژ ەـ ب ە، واڵتەک نییەیکوو ەو ڕینەر ڕاپەرانبەواڵتان ب

 ەڕێی ب ەئاسانی ل ەڕاون بەگەو لێن ەکانی ژیانیش سوورتر بوونەتەر نیعمەسەمان کاتدا لەه ەاڵم لەب ەبوون
 ەمەردەس ەل ەوەکات ەت دەڕ ەوەکان ئەن. لۆژیکی شتەستیان بدەد ەل ەوەرانەچوونی هاواری هاوارک ەوەنگەد
 ەی لەوەبۆ ئ ەڵگەب ەڵک کردبێ تا ببێت ەمی خەرجەخواستی س  ەعبیری لەو تەم و ئەڕینی ئەکاندا ڕاپەرچووەسەب
کاندا ڕوویان  ەهێزەنێوان ب ەل ەک ەدوور بوو ەو ملمالنێیەڵک لە ی خەو زۆرین ەاڵتدار کراوەسەملمالنێی د ەوەلەزەئ

  ە ندییان بەیوەپ ەبێ کەش دەر زۆر شتدا دابەس ەکێشێ و بەد ەتا سنووری بێکۆتایی درێژ ە، قسەوەم ڕووە. لەداو
ڕ و ەر ڕێباز و باوەس ەشبوونیان بەو داب ەیەه ەوە ڵکەڵچوونی خەنگی و خواست و هەڕازیبوون و بێزاری و بێد

مدا کورتیان ەکی کەیەڕستند ەچ ەل ەکی باس ناکرێ بۆیەیەدا، دە رەبەنگەت ە م بوارەندی جیاوازدا لەوەرژەب
 ەل ەدا کەد ەوەستەد ەدا خۆ بەوەڵگا لە رازووی بارودۆخی کۆمەت ەک ەی گوتوومەو ەلمێنن ئەیسەد ەک ەوەمەکەد
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اڵتێک ە سەو ڕووی دەرەنیازی گۆڕانکاری ب ەب ەکەڵکەئاسان نابێ خ ەوەبێ و دوای ئەاڵتدا بوونی هەسەل و دەگ
  ەیدا بێ ک ەاڵتێکی تر پەسەد ەیەوەئ  ەشزانن نێزیکترین گریمانەو د ەدروست بوو  ەوەناو خۆیان ەل ەک ەوەستنەبو

، ەیەه ەوەاڵتەسە د ەندی بەیوەپ ەی کەتییەاڵیەکۆم ەو واقیعە، ئەوەر ئەبە. لەر نییەی مسۆگەڕێبازی چاک
ما  ەو بنەدا ئەڵگ ەکۆم ەو توێژاڵ و چین ل ەستەدێ و بوونی د ەوەپێشی ەقامگیری گشتی لەی سەگریمان

و  ەاڵت پێداویستییەسەبوونی د ەک ەیەوەکۆ ئەم ەی کردۆتەوەی ئەتەقیقەو حەئ ەناگۆڕێ چونک ەکییەرەس
  ەبووەڵکدا نەاڵتی خەسەد ەکاندا، لەڕابردوو ەمەردەس ەڵبژاردنی لەستنیشانکردن و هەڵناگرێ، دە خۆلێالدان ه

کی ەتا داهاتوویەو ه ەوامەردەمڕۆ بەتا ئەاڵت هەسە. پێویستی بوونی د(رچێەی یۆنان و ڕۆمانی لێ دەوە)تاقیکردن
  ەک ەوەبێتەد ەوەڕووی ئەڕووب ەتاوەرەس ەی گۆڕانکاری لەبێ. شۆڕش و ئیرادەوام دەردەرچاویش بەزاندراوی بەن
 ەب ریدا،ەسێب ەتی لەاڵیەی کۆمەکانی هاوکێشەنەو الی ەیدای کردووەندی پەوەرژەوێ شتێ بگۆڕێ بەیەد

یی ەقوماشێکی دوو پارچ ەشێوێن کەم دەر هۆی دووەب   ەل ەکاریانەو وردە. ئەان بوونهاوشکان ەشێو ەک لەیەشێو
 . ەدووراو ەوەکە ی ەراغیان بەوا پێک دێنێ، ق 

و بۆچوونی  ەندێشەئ ەل  ەتاوەرەس ە، لەدوور ەتاوەبیری کوود ەل ەی کەکەواتا ورد ەشۆڕش ب ەیەوەم ئەهۆی دوو
ڕی  ەپوەرانی ئەڕپێکەێی بۆچوونی باوپ ەب ەدا، کەڵدەر هەس ەوەکانیەندیەوەرژەڵگا و بەی کۆمەبار ە، لەوەڵگەکۆم

ڕی  ە. باوەدایەو فکرە، لەمیشەکان، بۆ هەری بنبڕی کێشەسەچار ەک ەیەه ەوەهای بەبڕ و ڕەڕی گردەو باو ەواوەت
، ەتۆباویان ەبۆچوونو ەموو ئ ەه ەکاریان دێنێ و لەبۆ گۆڕانکاری ب ەک ەیەه ەسانەرە و کەتوانای ئ ەبڕیشی بەگرد
 ەختەر تەس ەل ەی داشی دامەوەک ئەو و ەو سۆز یاڵیەمی، خە رجەی سەرچاوەس ەکا چونکەڕۆیی دەزێد

کا: پێشتر تاقی  ەکاندا د ەنجامگیریەڵ ئەگەوت لەڵسوکەه ەوەڕەباو ەزانێ، بەکان دەرکی داشەئ ەببزوێنێ، ک
دا شتی  ەوانەجێی ئ ەل ەدڵنیا بێ ک ەوەاڵت بزانێ و لە سەد ەیشتنی بەی پێش گەکە ڵکیەی بێکەتا ڕاد ەوەکردۆتەن

گونجانی بزانێ.  ەی گونجان و نەتا ڕاد ەوەکردۆتەو تاقی ن ەوەاڵتی پێشتر لێی شاردۆتەسەن و دەباشتر ه
جێکرنیشدا  ەبواری جێب ەگونجێ لەز دەر کاغەس ەک لەهێندراون تا بزانن وەکار نەکردنی بەی پراکتیزەسەرەک
بواری پراکتیکدا   ەڕی زانیاری لەوپەو ئ ەشەی زندوو بێبەوەتاقیکردن ەت لەعاد  ەشۆڕش بگونجێ یا نا.  ەد

ڵکهاتنی  ەکەب ەوی بەڕی پت ەباو ەوەوەوێ بیانگۆڕێ و لەیەد ەک ەیەدا هەو واقیعەبوونیان ل  ەک ەیەوانەڵکی ئەبێک
ستمان پێ کرد و ەد ویەتی زەگۆڕینی موڵکای ەتا بەرەعیراقدا، س ەل ەگرێ. ئێمەد ە رچاوەی خۆی سەکەرەسەچار

ی  ەوانەزار دۆنم، ڕوون بوو و ئەیان هەرینکردنیدا بۆ دەب ەی لەکەخراپ ەنەنها الیەت  ەدانێک کڕمڵلێ ەش بەوەئ
ی بێ  ەی کوێرانەق ەنگی ڕاو چووبن و تەبوو بۆ ئاه ەوەک ئەیان وەکەسوود بوو و کارەب  ەوەالیان ەکار ب ەخستیان

 ن.ەحیساب بکئامانج و بێ 

ززازدا گوێم لێ بوو  ەی خوالێخۆشبوو بەکەتەکی کۆشکی کۆماری حکوومەیەوەکۆبوون ەگوێی خۆم ل ەب
می ە رهەبوو و گوتبووی دواب ەوێ ئامادەل ەک ەوەهێنایە د ەنموون ەی بەورەرێکی تری گەفسە، ئەورەرێکی گەفسەئ

متر.  ەزار دینار کەه سی  ەفی لەسرەم ەب ەبوو ەێڵوەن دانەزار تەست هەباشوور ش ەکی پێش شۆڕش لەیەکێڵگ
د و بیست ەس ەکلیفی لەر تەرانبەب ەن بووەزار تەدوو ه تیەگۆڕینی موڵکای دوای  ەل ەمان گێڵگەمی هەرهەدواب

می ەردەس  ەتدا لەکێتی سۆڤیەی ەکشتوکاڵ ل ەک ەیەوەکا ئەواییمان دەدا دڵنەم بوارەی لەوەزار دینار زیاتر. ئ ەه
ی 5دا ەس ە، لەیەوشتی هەڕ ەواوم بەڕی تەباو ەکۆمۆنستێکم بیست ک ە. لەوەبۆتەتا ئێستا ڕاست ن ەوەستالین

می کشتوکاڵی پێ ەرهەمی بەرجەی س25دا ەس ەهێندرێ و ل ەم دەرهەتی بەوێ بۆ حیسابی تایبەویوزاری ئەز
 بێ. ەمی دەرهەی ب75دا ەس ەهێندرێ، لەکار دەهاوکاری ب ەب ەی کەوییەو زەی ئ95دا ەس ەل ەدرێ، واتەد
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 ەگوتارێک بنووسم چونک ەوەیەو بۆنەدا داوام لێ کرا بتیەی گۆڕینی موڵکای1958یاسای ساڵڕۆژی  مەکەییادی  ەل
  ەو یاسایەکرد ئەستم دەمدیت و هەڕوونی د ەی پێکهێنا. بەیاساک ەی کەیەو کۆمیتەندامانی ئەئ ەکێ بووم لەی

  ەل ەخنەی باوکێک ڕەوە ک ئەستم پێ کرد وەک دەکی ەپێش ەب ەبۆیخرێ ەکی دەجێکردندا پە بواری جێب ەچۆن ل
 ەوەو دوای ئ ەوەتی کردەڕ ەو کاتەئ تیەگۆڕینی موڵکای ستڕۆیشتوویەی خۆی بگرێ و دەکەئازیز ەکانی کوڕەڵەه

 الم. ە وەهاتنەکاندا نەیاد ەچی دی ل

ی ەوەکان بەڕی شۆڕشە باو ەک ەوەمەکەکورتی د ەوەب  ەکێشێ بۆیەد ەدا تا سنووری بێکۆتایی درێژەم بوارەل ەقس
 ەک ەدایەوە ڕی هێزی لەوپەو ئ ەڵچندراوەمای تیۆری هەر بنەس ەموکورتین لەکانی بێ کەتیۆریی ەک
 ەتاوەرەس ەر لەه ەیەوەموکورتیشی ئەترین کەورەیهێڵێ. گەوێ نەیەکا و دەڵی دەندەی گەکانەرەربەب

، ەجێکردندا ڕاستەجێب ەو ل ەوەگرێتەک دەڵ واقیعدا یەگەل ەپێی وای نێ وەگونجاو داد ەکانی خۆی بەرەسەچار
قامووسی   ەبینێ. لەنددا دەهەک ڕەی ەل ەو دنیایەدنیا و ئ ەڕوانێتەد ەنیگاوەک گۆشەی ەل ەی کەوەل ەجگ

ی  ەڵەڵدێری هەه ەرگریکردن لەکانی شۆڕش و بەبێ پیرۆزڕاگرتنی کار ەب ەگیری پیرۆزی وا نیینجامەئابووریدا ئ
ی ەهانەو ب ەوەی لێکدانە وەبیانووی بیانوو و لێکدان ە چندرێ و لەو بیانوو د ەهانەتێکی ب ەڵ کاتدا خێوەگەپیرۆز ل
بۆ پیرۆز ڕاگرتنی   ەی زیاتر کەڵەو هەرەبن بەڵخزان دروست دەڵدێر بۆ هەه ەوەهانەی بەوەو لێکدان ەوەلێکدان

 باسمان کرد.   ەبێ کەیدا دەم پەیڕۆڵی هۆی سێ ەوەپێویستن و لێرکان ەڵدێرەی هەرچاوەس

ن،  ەیاندنی خۆی هەری ڕاگەنتەزگای ڕۆشنبیری و سەی فکری و دامودەکانیدا قوتابخانەتاز ەمەردەس ەشۆڕش ل
کۆی  ەم ەبێتەو خۆی د  ەوەنەدەکانی تر دەیارەن ەیامی قوتابخانەرچی پەرپەن و بەکە ی دەکەیامەپ ەرگری لەب ەک
ڕوا تا  ەیاندندا دەو تێگ ەوەزگاکانی باڵوکردنەر دەس ە اڵتی بەسەو د ەیانەکانی هەڕۆڵ ەکی داهێنان کەیەموو وزەه

 . ەندا چاکتریەنجامی دەشۆڕش ئ ەی کەوەڕیان وا بێ ئەباو ەوەکدا بمێنێتەیەر ەب ەی خۆیدا لەجۆالن ەفکر ل

بێ  ەن ەکەرەئاخێو ەوەوێتەکەیری لێدەی وا سەبێ، قسەه ەڵەمایدا هەبن ەل ەرقاڵ بێ کەس ەوەشتێک  ەر بیر بەگەئ
ست پێ ەڵیدا دەگە، لەم پێ داوەپێشتر ئاماژ ەنجامگیریش، کەڕێی بڕوبیانوو و ئەڕی پێ ناکا و کوێرەس باوەک
ترسی ەیدا ببێ. مەپ ەوە ئاسمان ەر پێکان لەگە، مەوەڕاستی و پێکان بگرێت ەک لەموو ڕێیەه ەوەشێتەوەلێیدکا و ەد
ندامانی  ەبێ ئەه ەوەی هیوای ئەوەبێ ئ ەوەو پێکانی لێ بشاردرێت  ەوەف ەلسەی ف ەخان ەبخرێت ەڵەه ەدایەوەل

  ەشی لە رکەو ئەاڵم ئەخۆی بپارێزێ ب ەیەی هەو ماف ەڕاستیدا، شۆڕش ئ ەن. لەی پێ ببەڵگا پەو کۆم ەوە خوار
 ەدڵنیاین ک ەوەمووشمان لەاڵم هەببکا.  ەخنەندی ئاسانکاریش بۆ ڕەوەرژەپێی ب ەعقوول و بەسنووری م ەل ەرەس
ن. کاتێ ەڕێ البد ەتدا لەرف ەم دەکەی ەل ەتکاری کەی الدان و خیانە ڵێ پرۆژەکۆم ەڵکی ئاسایی بریتی نین لەخ
ڵکوو ەبگرت، ەرنەریکا وەمەئ ەی لەردا چ پارەرانبەب  ەستالین گرت، لکانی ەکارییەسوخر  ەی لەخنەلبێر کامۆ ڕەئ

موو  ەه ەبوایەر بوار هە گە. ئەیەڵەو هەر ئەس ەست بخاتەنا د ەی پاڵیان پێوەمرۆڤانرکی ەویژدان و ئ
ود پێ دا زۆری سو ەم بوارەل ەک ەوەرەیشتنی دوو چیرۆکی سارتەژێر باری تێگ ەخستنەکانم دەشۆڕشگێڕ

 شیان تێدان.ەڕاستی دوو چرای گ ەب  ەک ەـ«کانەپیس ەستەد»وی تریان ەو ئ ە«گێژاو »کێکیان ەیاندن، یەگەد

  ەت بەعاد  ەب ەک ەیە وەودای گواستنەی مەلەسەم، مەکەر دەس ەی لەو قس ەیەه  ەوەم بوارەندی بەیوەی پەوەئ
 ەوەکەالی ەل ە بکێشێ، چونک ەبۆ کاتێکی نادیار درێژ ەدایەوەترسی لەترین مەورەدووی شۆڕشدا دێ و گ

، ەوەسێنێتەحەد ەکەڵکەخ ەتی کەڵێنی شۆڕش خۆیەدژی ب ەوەترکی ەالی ەو ل  ەکانەی سروشتی شتەوانەپێچ
خۆیدا   ەدا خۆی لەوەودای گواستنەم ەل ەخنەی ڕەبازن ەل ەوەرچوونیەهۆی د ەب ەبوونی خراپەکەڵەوجا کەئ

،  ەیەئازادکردن ه ەویستی بپێ ەهێنێ و توانای داهێنانی، کەپێک د ەڵگەر خۆڕاگری کۆمەس ەک لەقورسایی
ر سروشتی  ەگەداهێنان. ئ ە زیبێ نابێتەبەدان ەوەاڵتەسەسمی دەتاری ڕەق  ەی لەو داهێنانەئ  ەکا، بۆیەد ەپاچەستەد
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ر ەس ە، داخستنیشی لەوەت بکاتەترسیدارکان ڕەم ەت ەر بابەس ەقێکردن لەتەمەرگا بۆ دەی دەوەکان کردن ەشۆڕش
  ەشۆڕش ل ەدا زاڵ بێ کەئامانجانو ەر ئەس ەب ەی ەوەم پێویستی ئەکەموو شتێک یەر هەس ەقێکردن لەتەمەد

دا  «ی ویژدانەوە تاقیکردن»م ەردەب ەل ەمیشەڵک بۆ ه ەناچێ ملیۆنان خ ەوەقڵ ەع ەو ب ەرپا بووەپێناویاندا ب
و  ەبێ. ئەه ەوەتاقیکردن ە س زیاتر پێویستی بەموو کەه  ەخۆی ل ەوەکاتەی تاقییان دەسەو ک ەئ ەنگەڕ ەک ەوەبمێنن

ی ڕاستی ەتی و مژدە المەنومای سەبێ قیبل ەدا، دەی تێدا دەناسەڕای ئازاد و خاوێن و ساغ ه ەی کەوایەشوهەک
زێک بچێ ەنفەم ە ربڕین زیاتر بەئازادی ڕاد ەنگەختی پێ بێ. ڕەگوڵ و در ەی پڕ لەرگای هیوا و باخچەو د

ن. ڕای ئازاد و  ەو کار بکەش ەوێ بەیانەد ەک ەوەکاتەنگ دەت ەوانەودا لەرێ و مەد ەدێنێت ەوەوژمی ناوەت ەچونک
بۆ   ەوە ی کورسییەمەگ ەاڵت لەسەڕێ و دەگەق دەبۆ ه ە تی کەیەو زمانەفی شۆڕش و ئەرەدڵسۆز چاودێری ش

 گرن.ەردەکتر وەڵبوون یەی تێکەر شێوەس ەو ل ەوەگوازێتەد ەڵگەکی باوی کۆمەیەپێکهات

ندین جار  ەکی خۆم چەیەڕاستیی قسر ەس ەگرم لەردەهاکان وەمێژوو و ب ەل ە ڵگەب ەوەی خۆمەم جێیەمن ل
ر ەناسم و هەباشیان د ەبژمێرم ک ەوانەس لەتوانم بیست کەد ەک ە. گوتوومەراندا گوتوومەقێکەتەمەڵ دەگەل
و  ەبوو لەن و بۆی هەریم قاسم بکەبدولکەندی عیراق ڕێنمایی خوالێخۆشبوو، عەوەرژەیانتوانی بۆ بەیان دەکەی

دا ەڵچوونەو هەڵ ئەگەتدا، لەڕواڵ ەو ل ەیەورەکی گەیەش قسەوەدووچاری بوو و ئ ەشی بپارێزێ کەنووسەچار
و  ەوێ بەکەردە، دەکەبۆچوون ەل ەوەوردپێوی و وردبوون ەاڵم بەڵیکێشا. بەرزاندی و هەل ەک ەوەک ناگرێتەی
  ەڵکی، بەکرابا، خنگدانی بۆ ە ر دەگەڕی و ئەی شۆڕشدا تێپەرمەگ ەریم قاسم بەبدولکەع ەچونک ەنیی ەییەورەگ

ر لۆژیک و  ەگە، ئەوەوجا دوای ئەخشی. ئ ەبەڕی خۆیان پێ دەباو ەسەو بیست کە تی و بێ ڕێنمایی ئەحمەبێ ز
و وای لێ   ەوەمایەی بۆ دەوشاوەکی درەیەرمایەتای سەرەری، سەس ەتەی بخستبایەسەو بیست کەدانایی ئاستی ئ 

بڵێم   ەوەیەبار ەر لەگ ەم ئەکەبێ ویژدانی ن ەنگەو ڕ «العظیم ەـ صدق الل ەافئدة من الناس تهوی الی»کرد ەد
ری الواز بوو. خواستی  ەوروبەگرتنی دەئامێری سێر ەپێکا چونکەیدەویست و نە ی دەپیاوێکی پاک بوو و چاک

 ەتی لێ بێ و خوا بەحمە. ڕەوەکاندنەن ڕای چاک و پێکانی ئامانجی ڕاستی لێ تەتی، خاوەکایەوی و یەتاکڕ
 ڵدا بکا. ەگەی خۆی لەچاک

ش ەوەدا، دوای ئەکەکوردی ەناوچ ەم لەکەی یەپل ە ر حیزبی شۆڕشگێڕ، بەس ەربڕیندا لەبواری ڕاد ەچل ساڵ ل
تدا  ەبواری سیاس ەل ەی کەوانەکێ لەر یەوتی هەڵسوکە. هەیەدا هەمەو دەتی ئەڵ حکوومەگەم لەوەتاقیکردن

ک ەر بوو، نەس ەی لەکەندی حیزبەزامەڕ ەبێ ک ەوەخالقیانەئ ەپێوانو ەی لەکەرچاو ەبوو سەد ەکاریان کردوو
 ەک ەوەوتنەمارۆدراوی لێ کەگومان گ ەسک و بەرتە لێکی بەفتارگەش ڕەوەرینتر. ئەربەکانی واقعی بەپێداویستیی

ت  ە تۆمی ەو بۆ الی تۆ پسوولەردانی ئەردانت بۆ الی قایمقام و سەچوون. سەد  ەکارانەرزەی هەوڕێن ەزیاتر ب
کی گشتی یا  ەیەبۆن ەسمی لەبووڵکردنی بانگهێشتنێکی ڕەلمێنی و ق ەتاوانیت بسبوون و پێویست بوو بێ

،  ەر چاکەرانبەب ەمای چاکەر بنەس ەسمیی لەڵکی ڕەتکردنی خەعوەد ەتێک یا ناچاربوونت بەعوەبووڵکردنی دەق 
و ەرەب ەاوماقوواڵنی شارۆچکهات. هاموشۆکردنی پیەدوودا د ەی بەرهێشە س ەوەوتەکەگومانی وای لێ د

 بردیت.. ەرستی دەپەکۆن

کانی شۆڕشگێڕیدا  ەڵ ئیلهامەگەبوو خۆتیانی لێ بپارێزی تا لەد ەی گومان کەکی دوور و درێژی مایەیەلست
ت  ەفیتر ەی کات و بە زۆرب ەشدا کەوەڵ ئەگەڵکشێی. لەری هەروەنگ بیت و بۆ ئاستێکی باشی نیشتمانپەهاوئاه

 ەوەبناغ ەو ل ەوتوومەکەتی نەاڵیەڵچوونی بۆشی کۆمە و دووی ه ەشی خۆم ڕازی بوومەب  ەب ەم بووەوەیلی ئەم
و ەل ەک ەوەم دووپات کردۆتەیەو قسەلێ جار ئەو گ ەوەت کردۆتەرامکردنم ڕەکردن و حەغەدەی ق لۆژیک

  ەندی بەیوەپچڕاندنی پ ەڕوانکراودا، ناتوانن بەڕوانی ڕۆژی چاوەچاو ەڵکی لەمگوت خەو د ەگوتووم ەوەیەبار
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 ەردان لەسبەد ەدار ناخوازرێ بەتمەسی سیاسەک ەندی خۆیاندا بپچڕێنن. لەوەرژەڵ بەگەندی لەیوە، پەوەاڵتەسەد
و ەمان و لەی زەرەسخە داهێنانی ڕۆژگار و م ەیخوازێ ببێتەندی دەوەرژەو ب ەرچی باوەتی هەاڵیەریتی کۆمەدابون
ک ەناسراو وەسێکی نەکان بۆ ئاستی کەریتەردانی نەسبەد ەسێکی ناسراو لەزینی کەشمگوت دابەد ەوەیەبار
 ش چ سوودی پێ ناگا.ەکەو مردوو کاەر دەرەز ەکەو زندو ەوەستیتەبب ەوەکە مردووی ەک بەزندووی ەیەوەئ

  ەفتاری لەڕ ەسەی بەندەوەکدا بێ ئەیەو پل ەر پایەه ەڵدا بێ، هاونیشتمان لەگەڕام وا بوو، ئێستاشی ل
بووڵ ناکا ەبدا و ویژدانیش ق  ەوەڕۆییەزیاد ە قوربانی ب ەخوازراوەس نەک ەردان خاڵی بێ و لەرەزامدارکردن و ز

 ەندەوەتی ئەرپرسێکی حکوومەبێ. بەکی نەرپرسیارییەچ ب ەکسان بکرێ کەسێکدا یەڵ کەگەرپرسی خێزانێک لەب
  ەکیلی حیزبەک وەداوای لێ بکرێ و ەو جێی خۆی نیی ەوەستێتەبب ەوەیاساکان ەخۆی ب ەسەی بەف ەرەش

 فتار بکا.ە ی خۆیدا ڕەکەرکەئ ەکان لەشۆڕشگێڕ

ڵمدا ژیا  ەگەپێم ڕاست بووبێ و دوای شۆڕشیش ل ەبوومەرداری بۆچوونێک نەسبەد  ەوەمی پێش شۆڕشەردەس ەل
کان و ەفکریی ەتی ئاڕاستەماهیر ەس ەکان لەوتنی ڕاستیەرکەد ەشێ بڵێم بەت دەنانە، تەوەبووەم نەو هیچی لێ ک

ڵ ەگەل ەوەتی خۆمەی تایبەوەتاقیکردن ەر لەشۆڕش ئاشکرا ببن و ه ەر لەکرا بەدەن ەکان کەڵوێستەه
کانم  ەبم. بۆچوون ەستەواب ەوەکانمەبۆچوون ەبوون ب ەوەبایی ئ ەوەکردمەڕیان پشتڕاست دەباو ەکاندا کەڕووداو

کدا باڵوم ەدوای ی ە، بەدا هاتووەیەم کتێبۆکەل ە ی کەیەو شێوەب وتن وەرکەدا دەوەتی باڵوبوونەرف ەڵ دەگەل
  ەی کەو بۆچوونانەکان و ئەف ە لسەف  ەک ەوەرینتر بووەب ەکۆیەو سەڕبوونی ڕۆژگاریشدا ئەڵ تێپەگەو ل ەوەکردن

ند و ەی سەرەپ ەو پێوانانەن. بیری منیش بەکەر دەس ەملمالنێی ل ەیەه ەوەتییەاڵیەکۆم ەندییان بەیوەپ
یاندنیان پاڵی  ەو ڕاگەر ەکی وا بەشارم دان تا هێزێکی ناوەکی زۆر حەیەقی کۆتاییان گرت و ماوەکانم دەبۆچوون

 .ەوەستتدا خۆی بینییەر دەی بەیەم کتێبۆکەنجامدا لەئ ەگوتار و ل ەگرت و بووە دەری نەب ەخۆم ل ەنام کەد

  ەکەناونیشانی کتێب ەک ەیەو پێویستییەئمی ەشێکی ک ەرچی بەگ ەڕوو، ئ ەتەدا خراونەلێر ەی کەتانەو بابەئ
 ەرسوڕمان لەتا س ەیەه ەوەهێنانەڵگەرحکردن و بەو ش ەوەلێکدان ەخۆشی پێویستی بەوێ، بەی پێ دەوەڕوونکردن

ها ەی وەدا ڕستەکەگوتار ەل گوتی ە، کەوردیی خوێندبۆو ەی بەکەگوتار ەرێک کە. برادەوەنجامگیری دوور بخاتەئ
ش بۆ  ەوەبوو. ئ جێەرنجێکی بەخۆ، سەربەرێکی سناوی گوتاەرەس ەیان ببێتەکەی رەبن هەد ەوەن بۆ ئەه
ڕۆکی  ەلیلی ناوەد ەکرێتەد ەچێ کەد ەو نموونانەزیاتر ب ەکەڕۆکی گوتارەناو ەم ک ەکەی زیاد دەکەرنجەس

 ەکجار زۆرەو ماندووبوونی ی ەدرێژ «ەی مرۆڤانەوەلێکدان» ڕێگای پێش  ەدرێ چونکەدوکانێک و پێشانی کڕیار د
  ەکەتە ناسکیی باب ەک ەوەیت ەشی بک ەوەی ترەکانی و گۆشەزانراو ەگۆش ەمی مێژوو لەرجەس ەمتر نییەک ەوەو ل

 ەی ناخرێنەوانەو ئ ەوەی گشتییەهاوکێش ەخرێنەد ەخۆ ک  ەگرێتەی مرۆ دەناو کاروبارەئ ەکەوەوێ. توێژینەپێی د
ڵ  ەگەکراو و لەڕواننەزی چاوەزووی کتوپڕ و حەڵ ئارەگەلڵکوو ەب ەوەتییانەگشتی و تایب ەهاوکێش ەو جۆرەئ

ونێکی ەخ ەل ەکەفسیرەت ەیەوەت لەنان ەچێ تەردەست دەد ەدا ل«عقوول ەنام»و   «ەبێهوود»و  «بێهۆ»
 ەوەدۆزیتەکی دیاریکراو بۆ شتێکی مرۆ نەچ هۆی ەشەوەو ل ەوەیاڵئامێزی سڕبووی سوڵتانێکی هاردا بدۆزیتەخ
کراوی کتوپڕ ەڕواننەبێ کارێکی چاو ەوەزی لەید حەز ەنگەبێ شتێکی دیاریکراو ڕوو بدا و ڕەد ەبێ ک ەن ەوەئ
، ەتووشی دارێک بوای ە کەپێش پشیل ەو دوور نیی تیەکوشتووی یا ەوتووەو دوای ک ە کی دیوەی ەنجام بدا و پشیلەئ

  ەوەلێکۆڵین ەل ەک ەنیی ەو سیمایەتی خۆیدا ئەی مرۆڤایواقع ە.. مرۆ لەو ملی خۆی بشکاندبای ەڕایەڵگەپێیدا ه
ریک  ەدا خەو مرۆڤ ەڵ ئەگەتۆ ل ەدا چونکەزانیاریت پێ د ەڕوانێ کەدا لێت دەنووسراوان ەو کتێبەکان و ئەتیۆریی
  ەکا و بەدراوسێ د ەماشای ماڵەت ەوەدرزی دیوار ەپچڕێ و لەمی دادەباوێشکداندا د ەو ل ەماندوو ەنیت ک

  ەکا کەکاتێکدا درۆ د ەگرێ و لەرم دایدەنجامی بدا شەئاشکرا ئ ەر ب ەگەدا ئە نجام دەکاری وا ئ ەوەدزیی
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زێک بچووک  ەرکەئموور مەر مەرانبەوجا بەر خۆپارێزێک، ئەس ەکاتەستدرێژی دەو د ەدرۆکردن نیی ەپێویستی ب
موو نوێژێکدا ەه ەکا یا لەنوێژ نوێژ دستەدبێ  ەو ب ەوەکاتەر فتار دەرخۆشکەشرووبی سەم ەو ب ەوەبێتەد
رچێنێ و  ەڕاست د ە ب  ەکەگونجاو بێ تیۆریی ەوەبۆ ئ ەین کەکەیدا دەمرۆڤێک پڵکوو ەبشوا و.. و.. ەستنوێژ دەد

 .ەبار ەی لەماکەبن ەلمێنێ کەبیس

ی واقعی ژیان بوو و  ەنموون  «یتانەکی شەقوتابیی» ڵبژاردەی هەکەرییەمانی شانۆگەڵێ کاتێ قارەبرنارد شۆ د
 ەو واقیعەی ئەچوارچێو ەتی لەواوەت ەو ب ەوەکانەگشتی ەی تیۆرییەو پێوان ەر کێشانەب ەگران خستیانەخنەڕ
اڵت بکرێ و  ەخ ەکەی قوربانیدانەبارەی ق ەگوێر ەب ەک ەوەبۆم دانابوو و قوربانیدانیان وا لێکدات ە ریانهێنا کەد
پێناوی شتی زۆر  ەڵکی لەخ ە یانبینی کەد ەوەبخوێندبایی تایمسدا ەڕۆژنام ەکانیان لەی مردووەڕەر الپەگەئ

و  ەیەوانەیری پێچەڵێکی سەکان تێکەسەک  ە.. ژیانی تاکەوەترسییەم ەیا خۆیان خستۆت ەدا قوربانییان داوەبچکۆل
  ەداریدا، کاتێ لەنابی پایەی جەو پای ەڵ پلەگەفتاری لەنهاییدا، ڕە ت ەبینی لەسێک دەک کەی ەن تاکەگمەد ەب

کانم بۆ ەقس ەنگەکا، بگونجێ. ڕەکان دەتیەچینای ەتیۆریی ەرگری لەکا یا ب ەشداری دەخۆپیشان و ڕێپێواندا ب
اڵم  ەکاندا گیریان خواردبێ بەراوێزەپ ەشی بێ و لەڕی ڕووکەوپەئ ەتی گرنگدا ڕۆچوونەباب  ەی بەوانەئ

رگری لێ  ەو ب ەوەنەکە کانی شی دەڕووداوکان ەمڕۆ تیۆرییەئ  ەکان کەڕابردوو ەدەی، مرۆڤی ئاسایی س ەکەڕاستیی
سیان  ەو هیچ ک  ەژیانیانی پڕ کردبۆو ەڕۆژ تا ئێوار ەبوو ک ەوەکانەپڕوپووچ ەرقاڵییان بەڕی سەوپەن، ئەکەد
درێ تا هۆشی خۆیان ناچاری  ە گرنگی پێ د ەوەکانەسووف و مێژووزان ەیلەن ف ەالی  ەڕۆژدا و لەپاش ەزانی لەیدەن
 ڕێ.ەڕاست بگ ەڕۆژ بەی پاشەوەلێکدان ەفەلسەن بۆ ف ەبک ەفتارانەو ڕەئ

سووفی  ەیلەف  ەزانی کەدەن ەوەی خۆیەبار ەی لەندەوەنجا ساڵ ئەپ و دەزار و سەغدای پێش هەشێلمفرۆشی ب
 ەو بڕیارەشداری لەیا ب ەن بڕیارەمیدا خاوەکی خوڕەوتاندنی بابەف  ەل ەیزانێ، کە د ەوەیەبار ەم لەی بیستەدەس

 ەر موعجیزەگەیان بدزێ. ئەدراوسێک ەکی ماڵەیەهێلک ەبوو ەوەو ئەی ئەورەمی گەخ ەچونک، ەدا کردووەگرنگ
  ەوانەو بیرکردنەکانی دواتر و خۆی تا ئاستی ئەدەکانی سەفیەلسەف  ەتەباب ەل ەوەر باری بیرکردن ەس ەتەبیخستای

 ەی مێژوودا، بەی مرۆڤانەوەدووی لێکدان ەڕان بەدرا.. گ ەمرد یا قامچی لێ دەبرساندا د ە، لەوەتەرز بکردبایەب
 ! ەرەڕاستی ماندووک

بێ، ئیدی ەندنی هۆشی مرۆڤ هەسەرەفسیری پەدا تەکەگوتار ەچێ لەوای بۆ د ەرێکی تر پێی گوتم کەبراد
 ەرجێ لەم ە ندنی ب ەسەرەبیر و پ ەو گرنگیدان بەرەو بەتی ئەر بۆچوونی تایبەس  ەبۆچوونی منیش چوو

بی ەزەم ەک لەبێ ڕۆڵی ئامێر، وەد ەوەنجامگیریشی ئە م ئەکەیر بکرێ، یەس ەوەی مرۆڤانەوەلێکداننیگای ەگۆش
می مرۆڤی ەرهەب ەل ەئامێر بۆخۆی جگ ەندنیدا البدرێ چونکەسەرەپ ە، لەتی پێ دراوەمایەکەماتریالیدا ی

 ەی کەو پێیەش بەوەای ئو دو ەی داناوەکەکانی داهێنانەپێویست ەکی هاوکێشەپێش ەک  ەند شتێکی تر نییەهۆشم
کارهێنان یا ئاسانکردنی  ەبۆ ب ەستێ کەبەد ەوەپێک ەو ئامێرەی پێویستی ئەسەرەکی زۆری کەیەژمار ەپێویست

کار ەڵیان بەکۆم ەناوبردنی ب ەرمکردنیان یا لەرگە ڵک یا سەنی خدبرەخشتەرگریکردن یا لەکان یا بەتیەحمەز
سازی و شتی تردا  ەپیش ەهادا یا لەزانستی ڕ ەی تر یا ل ەبۆ داهێنانی زانستان ەو ئامێرەوجا ئەهێندرێ... ئەد
و   ەر بردووەس ەو تاوتوێکردن ب ەوەبیرکردن ەی لە ساڵ ەندەوەر ئەداهێن ەفاڵن ەک  ەوەخوێنینەکلیل. د ەکرێتەد
دوای   ەنوێ و جار لەرل ەو س ەوەشاندۆتەڵیوەو ه ەو لێکیداو ەو تاقیکاری کردوو ەو فێڵی کردوو ەی لێداوەندەزەم

ندی  ە. بیرمەکەوتنی داهێنانەرکەڵکهاتن و سەک ەتی و ب ەواوەئاستی ت ەتیەیاندوویەتا گ ەوەجار دروستی کردۆت
کات و ەوت دەز ەکەرەقڵی داهێنەتی عەکەملەم ەل ەکەدێت و داهێنان ەوەی جیهانی داهێنانەوەرەد ەماتریالیش ل

 خۆی.  ەکەئامێر ەیداتەکی دەزۆر و زۆردار ەب
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  ەوەبێ دوای ئەین، دەی ئامێر ڕزگار بکەتییەم کۆیالیەرباز بین و بیری مرۆ لە د ەم گزیوفزییەل ەر ئێمەگەئ
کاری و داهێنان ەڵگ ەڕان و بەگ ەندنی هۆشدا بۆ سروشتی خۆی لەسەرەپ ەل ەرچاوەس ەی کەوەر ئەس ەبچین

پێی   ەندندا؟ بەسەرەپ ەل ەرخانەرچەتی خاڵی وەاڵیەیا کۆمری، ەتیدەیارم ەبێتەتی دەاڵیەوجا: کۆمەئ ەوەڕێتەگەد
کان  ەشت ەیشتن لەتێگ بۆ ەیەی هۆشی هەوز ەرێکەو ەمرۆ خۆی بوون ەک ەوەڕێتەگەد ەوەبۆچوونی من هۆکار بۆ ئ

ما و ەبن ەتش لەاڵیەرێتی. کۆمەتیدەترین یارمەورەڵگا گەو کۆم (ک تێیناگاە یەهێنێ )یا تا ماوەکاری دەب
هیچی تر  ەوەکانیەندەهە موو ڕەه ەکی سروشتی مرۆ بەکی و ناهۆشەی پێداویستی هۆشەدیارد ەل ەجگردا ەوهەج
  ،بێ تا هرسی بکاەبێ خۆراکی تێدا هەر دەهرس بکا و ه «هیچ »و ناتوانێ  ەئامێری هرسکردن ەدە. چۆن گەنیی

 بکا.  ەشەبۆشاییدا گ ەی ناوێ لس لێەبیریش ئاوها ناتوانێ و ک

  ەناتوانێ ب ەدەچۆن گ ە ک ەوەیڵێینە اڵم دیسان دەب ەکی و بیری شارستانی ئاشکرای ەشتەنێوان بیری د ەجیاوازی ل
ر  ەگەبسێنێ. ئ ەرەبێ، چجای پەبێ بیر ناتوانێ ه ەڵگاش بەبێ هێزی هرسکردن خۆراک هرس بکا، کۆم

خۆی ەربەتی بوونی سەسیف  ەوەستنەبب ەڵگاوەکۆم ەک بیر بەیەشێو ەب ەبوونایەسوور ن ەوەر ئەس ەکان لەماتریالست
تی مرۆڤن و ناکرێ  ەسڵە ردووکیان خەه ەڵگەبیر و کۆم ەبوو چونکەدەگرنگیی ن  ەندەوەئ ەکەلەسە، مەوەنەت بکەڕ

تی  ەسایەتا ک ەوەپێش بیر بخرێت ەوەبۆ ئ ەڵگەکۆم ەیەوەئ ەین. خراپترین خراپە اڵیان بکەرەکتر هاڕین بەبۆ ی
 ەستەیوەپ ەوەیەو ڕادەت و ئەسیاس ەب ە کەتەی بابەن ەم الیەاڵم ئەریا. بەدڵۆپیکی ز  ەکی بخرێت و بکرێتەتاک پ

تاکڕا   ە ر بەگەاڵتێک ئ ەسەموو دەه ەبینێ. ئاشکراشەسوودی لێ د ەوەکانەڕوو ەکێ لەی ەاڵتدار لەسەد ەک
و  ەئ ەک ەوەتەماعەی جەناو ئیراد ەسترێتەوێ و بپە کی بکەی تاک پ ەکا ئیرادەد ە وەستوور بێ پێشوازی لەپشتئ

 کا.ەتییان دەرایەشتێکدا نوێن مووەبوون و هەندی و تووڕەزامەربڕین و ڕەد ەل ەتاکڕای

نا ەناشێ پشتگوێ بخرێن د ەکی گرینگ بین کەند ڕاستیی ەدا وریای چ«ندنی هۆشەسەرەپ»گوتنی  ەبێ لەد
مووی ڕووناکایی ەبن. بیر، هەیدا دەینێ، پ ەیگەد ەکدا کەنجامگیرییەموو ئەه ەش لەڵەت هەنانەموکوڕی و تەک
 ەوەئ ەوڵم داوەناچێ و ه ەوەتەقیقەالی ح ەکاندا بەی شتەوەو لێکدان ەوەشیکردن  ەو ل  ەزۆری تاریکییڵکوو ەب ەنی
 ەل ەپێک هاتوو ەڕەت الپەوەو ن دەس ەل ەم کەکوردی باس بک ەدا ب«رەوروبەمرۆڤ و د»می ەشی دووەب ەل

ش ەڵکدا بەر خەس  ەکی هاوسان بەیەشێو ەم. بیر، بەباسی بک ەمتوانیوەبێ نەن   ەکەتەنی بابەندێ الیەر هەس
توانای  ەوتووەڵکەڵکانێکی لێهاتوون و بۆیان ه ەڕ، خەو باو ەف ە لسەن ف ەوانی بواری بیر و خاوەو پێشڕ ەکراوەن

 ڕی کردوون وەبارودۆخی ژیان پ  ەن کەڵکدا لێهاتووی تر هەنێوان خ ەکار. ل  ەنەبواری بیردا بخ ەخۆیان ل
بواری   ەن. بیر لەوانەر ب ەس ەوەڕووی هۆش ەکانی خوا لەندەلقەی خە. زۆرینەڕواوەق نەردی ڕەر بەس ەتۆویان ل

کێکی تر  ەبۆ ی ەوەسێکەک ەچێ لەبێ ڕێی تێدەک ڕوو پتریان هەی ەل ەیەگۆڕاندان و بۆی ه  ەل ەی کەو شتانەئ
 بن. ەڵەردووکیان هەچێ هەتێد ڕێیک ەکردوو ناو ببرێ، وەڵەه ەکێکیان بەی یەوەبێ بێ ئەجیاوازی ه

دا ەبێ و لێرەڕوون و ئاشکرا د ەکەجیاوازیی ەیەبڕی خۆی هەستوور و یاسای گردەد ەزانستی تاقیکاریدا ک ەل
کمان ەرازوویەت ەها چونکەڵێن کۆتایی ڕەپێی د ەی کەنجامەو ئەر ئەس ەری لەکاری و کاریگ ەر ڕێژەس ەناچم

ر ەس ەخۆشی، لەیی بەکا. ڕێژەڕوانی دەکان چاوەما زانستییەبیر یا بن  ەنێ کەیەبگ ەوەنجام بەی ئەوەبۆ ئ ەسەب
موو  ەر هەس ەحوکمداندا ل ەنا لەبڕ ڕاستن دە کانی گردە ستوورەد ەکا، کەوت دەڵسوکەڵ بووندا هەگەل ەمایەو بنەئ

فڕی ەک دەیەفڕۆک ەڕۆمان بکا، نەستخەستووری فڕین و بزاوتن دەد ەی لەوەترسی ئ ەبووین و لەشتێ دوودڵ د
هیچی ترم  ەوەمەبد ەو هاوڕێیەرنجی ئەس ەئاوڕ ل یرپێی ەی سەوەل ەش جگەیەم کورتەجواڵ. بەتارێک دەق  ەو ن
و   ەی لێ کراوەکانی زانستی تاقیکاریدا زۆر قسەلق ەو ل ەوانەکی فرەیەرەتی بیر بەباب ەچونک ەست نیەبەم
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بۆ  ەوەواڵتێک ەکانی بێ لەتە ی بیر و بابەرنامەجیاوازی بر ەس ەر باسمان لەگەو ئ ەیەتی خۆی هەودای تایبەم
 نجامێک..ەچ ئ  ە ینەشگەن  ەنگەکێشێ و ڕەد ە مان درێژەکەکێکی دی باسەی

سێ خاڵدا   ەکانی لەشێ گرینگ ە ربڕی، دەد ەکەمی گوتارەرجەر سەس ەرنجی لەندێ سەرێکی تر هەبراد
 ین:ەستنیشان بکەد

ست  ەبە. مەیەموویاندا هەهکڕۆکی   ەو بوونی مرۆڤ ل ەی مرۆڤ کراوەئاڕاستک ەی ەف ەلسە موو ف ەم هەکەخاڵی ی
اڵمی منیش بۆ  ە . وەوەمرۆڤ خۆی لێکبدرێت ەتی مرۆ بەاڵیەی کۆمەپێویست ناکا دیارد ەک ەیەوەش ئەیەو قسەل
نین و  ەی ەبگر ەش ەب ەر بەرەماندا سوود یا زەکەف ەلسەف ەوێ لەبمان ەیەدا هەوەکی زۆر لەجیاوازیی ە ک ەیەوەئ ەمەئ
 ەل ەک ەدایەوەی تر لەورەکی گە. جیاوازییەوەینە لێکبد ەوەکانیەقینەڕاست ەڕێی هۆکار ەی لەکەفتار و مێژووەڕ
و جیهانی   ەتێکەی خۆی بێ یا باب ەوەرەنجامی شتێکی دەئ ەرقاڵی مرۆڤ بین کەتێک سەک بابەماندا وەکەف ەلسەف 

ی مێژوو گرنگیی ەی مرۆڤانەوەلێکدان ەک ەتەم باب ەکەخۆی ی ەب  ەم خاڵە. ئەوەکاتەوری خۆی شی دەتی دەاڵیەکۆم
با، ئامێر و  ەنایان بۆ دەپ ەف ەلسەف  ەی کەسانەرەو کە موو ئە. هەکانەخۆی هۆکاری هۆکارەمرۆڤ ب ەدا چونکەپێد

 . ەویش مرۆڤ ەن، ئەرچاوەک سەم و سوود و قازانج و زانیاری چڵوپۆی یەدارایی و سست

ر ەس ەکی تر لە یەف ەلسەتا ف  ەخنەئامانجی ڕ ە لی بکرێتەدەی جەف ەلسەنها ف ە ت ەب ەرج نییەم، مەخاڵی دوو
موویان  ەه ەبڵکوو ەبن، ەی مێژوو ناکەوەشی لێکدانە نها بەت  ەبڵێین هیچیان ب ەی بنیات بنرێ. گونجاوترەکەالش

 ڵێم: ەی دەکەکورتیی ە . بەوەنەکەوجا مێژوو شی دەئ

 ەشم لە. ئامادەوەڵستکارەرهەی بەخان ەبمخات ەبێ کەن ەندەوەئ ەلیدا نییەدەی جە ف ەلسەڵ ف ەگەتیم لەدوژمنای
ودای  ەوت، مەرکەڵبژاردندا سەه ەر لەگەرجێ ئەم ەڵواسم بەم هەکەرگای ماڵەر دەب ەی لەکەڵبژاردندا الفیتەه

کانی  ەقوتابی ەڵگرێ و دڵم لەاڵت هەسەد ەست لەوت د ەکەریشنەر سەگەگرێ و ئەفتارم لێ نەکردن و ڕەقس
کی  ەست بێنێ و دڵخۆشییەد ە نجامێک بەر ئەبێ ڕێگای زۆرداری و ناچارکردن ه ەر بەگەبێ ئەخۆشتر دخۆی  

 بووڵ بکا. ەلی پۆڵۆنیا ق ە، گەنی، بۆ نمووەر ڕای زۆرینەگەری ئەس ەچێتەتریشم د

ڵکی کۆت و زنجیر  ەی خەنن ئیرادەکەپێد ەیەو بیرۆکەاڵت و ڕۆژاوا بەڵێم و دڵنیاشم ڕۆژێ دێ ڕۆژهەد ەمەئ
کان ەلییەدەڵگرێ و جەکان هەستەربەب  ەر بێ کە ستپێشخەدا دەوەخۆی ل ەلیدایەدەندی جەوەرژەب ەبکرێ. ل

یڵێن  ەوان دەئ ەدوور نیی ەوەوەیڵێم زۆر لەی من دە وەو ئ ە کیان پێیەیەچ مژد ورووپاەئ کانی ەلییەدەبیستن جەد
 بیڵێن.  ەر شانیانەرکی مێژووی سەو ئ ەترسیدارەزۆر گرنگ و م ەیانگوتوە ی تا ئێستا نەوەرچی ئ ەگەئ

ترسیدارن:  ەڕی مە وپەردووکیان ئەه ەک ەیەریکم، دوو هۆ هەتدا خەلیەدەڵ جەگەقێدا لەتەمەد ەل ەاڵم کەب
ر  ەگەو ئ ەتدا گیری خواردووەلیەدەقاڵبی ج ەبێ، لەن نەگمەد ەبیری سیاسی کورد، ب ە ک ەیەوەمیان ئەکەی
باتی کورد  ەر خەس ەداپۆشراوی ل  ەی بەوەهێشتن ەو ئاشکرای ەوەبخشێندرێتبێ چاوی پێدا ەبێ دەی تێدا هەڵەه
،  ەی چل ساڵیشەماندا، ماوەم ڕۆژەل ەبێ ناچێ. ئێمەو شکست ن ەرەت بەعاد ە، بەڵ ەه ەوێ چونکەکەلێ زۆر دەگ
یی  ەوەت ەباتی نێونەڵی خەپێناوی کورددا بێ یا تێک ەر هێڵێک لەس  ەوخۆمان لەباتی ڕاستەین ئاخۆ خەوەرقاڵی ئەس

کانی خۆی بگا. ەماف  ەکورد ب  ەوەنجامەو ئەقی دوای شۆڕشی جیهانی پرۆلیتاریا بین تا لەف ەڕوانی شەبکرێ و چاو
 . ەختمان زۆر باشەب ەدیهات دیارەمیش بەتی دووەر خەگەمدام و ئەکەتی یەڵ خەگەتی لەواوەت ەمن ب

و  ەوەخۆی زیاتر هیچم بۆ ناهێڵێت ەل ،ەوەکانی ترەف ە لسەی ف ەوانەپێچ ەت بە یەلەدەج ەک ەیەوەمیان ئەدوو
  ەو خراپ ەر چاکەس ە و حوکمی ل ەیەلیش هەزەد و ئەبەموو شتێکی نێوان ئەر هەس ەبڕی لەت ڕای گردەنانەت

نگریانن  ەالی ەش کە وانەکانی تر و ئەف ە لسەڵناگرێ و ف ەه  ەوەو پێداچوون ەوەشاندنەڵوەو ه ەوەتکردنە، ڕەجۆرێک
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تاییدا ەرەوتووی سەکی دواکەیەڵگەکۆم ەل ەناوبردنەو لەیب بزانێ چۆن ئەر غەر هەگەناوبردنن و مەماڵی ل
بینێ، ەوای دەت ڕەلیە دەج ەدا بکرێ کەندییەوەرژەو بەنێوان ئ ەجیاوازی ل ەتەحمەتیایدا ز ەکرێ، کەجێ دەجێب

کان  ەلیەدەج ەتی، کەچینای  ەڵگەی کۆمەیەو وێنەوام و ئەردەتانی بەرەهۆی بێد ەب ەی کەیەو ڕق و کینەئ ڵ ەگەل
شتێک  ەم لەر بڵێن بۆ خەگەینی. ئەر زەب ەیهێننەبا، دەد ەوەرەبۆ س ەوە خوار ەخوێن ل ەک کەیەک کارگەو
تێکی ەسارەر وا بێ خەگ ەڵێم ئەی لێترسانی بێ، دەمای  ەردا نییەوروبەد ەو شتێ ل ەجێکردنی دوورەجێب ەخۆی کەد
  ەپێویست ەین کەکتری ئاشکرا بکەی ەل ەدی و باشتر وای  ەتەنای ریکی شتێک بن ەشێکی زۆری کورد خەب ەیەورەگ

 دی بێ. ەڕێی تێ بچێ ب ەوەڕێینەبۆ شتێک بگ

ر ڕاست بێ کۆی  ەگەڵێم ئەد ەتاوەرەس ەل ەوەداتە، مێژوو لێکد ەف ە لسەگوترێ کۆی بۆچوون و ف ەد ەش کەوەئ
و  ەمرۆ ل ەچونک ەهایی ڕاستەڕ ەبۆ مێژوو ب ەی مرۆڤانە وەلێکدانی ەبیرۆک ە، واتەوەنەدەکان مێژوو لێکدەف ەلسەف 

کی  ەیەوەبۆ داڕشتن ەکەش پێویستییەوە. دوای ئەکان و لێشی زیادەف ەلسەموو ف ەکۆی ه ە ب ەکسانەدا یەتەحاڵ
ئاگا  ەری بەخوێن ەچونک بێەدکاندا هاتوون زیاتر ەف ەلس ەموو ف ەه ەل ەخۆ بگرێ ک ە ل ەکاریانەو وردەئ ەنوێی وا ک
 .ەوەنجامدا مێژوو لێکبداتەئ ەک بکا تا لەیەف ەلسە موو بۆچوون و ف ەماشای هەوێ تەفریا ناک

میان  ەکەڕ نین: یەزۆر جێی باو  ەن کەه ەدوو گریمان ەوەدرێتەکان مێژوو لێکدەف ە لسەموو ف ەه ەڵێین بەد ەک
  ەکاتەکان دەسنووردار ەموو پێکانەیپێکێ و کۆی هەبواری دیاریکراوی خۆیدا د ەک لەیەف ەلسەف  ەک ەیەوەئ

دا  ەڵەه ەندیان بەتی و چەپێکاوی ەف ەلسەند ف ەنازانین چ ەچونک ەستوور نییەپشتئ ەیەم گریمانەواو. ئەپێکانی ت
یان  ەوەو جیاکردن کانەواوەت ە ستهێنانی پێکانەدەگرن و ماندووبوون بۆ بەخۆ دەل ەڵ ەندیان پێکان و هەو چ  ەچوو

و  ەکۆی ئ ەک ەیەوەم ئە ی دووەکێشێ. گریمانەد ەواو درێژەکان بۆ بنیاتنانی ڕاستی تەف ەلسەموو ف ەکانی هەڵەه ەل
رێک ەبەلەی کەو ئاستە، تا ئەر مێژوو و مرۆڤ کردووەس ەلیان لەسەواو و تێروتەی تە وەتوێژین ەفانەلسەف 
و  ەف ەلسەو ف ەئ ەنادا چونک  ەوەستەد ەخۆی ب ەیە و گریمانانە، واقعیش بەوەبۆچوونی نوێ پڕ بکرێت ەمێنی بەن

فتاری تاکی مرۆڤ و کۆی دیاریکراوی  ەی ڕەخشەرینی نەرێکی بەن ڕووبەدەمێژوو د ە ی گرنگی بەقوتابخانان
 .ەنییوتۆی ەکی ئەیا چ قورسایی ەم و سنووردارەری کەکاریگ ە، کەکانی داناوەمرۆڤ 

رنج  ەس ەوازدێنێ ک ەوە خۆشی بەرکردنی نەسەبۆ چار ەبینن کەکان بۆ مێژوو ڕۆڵی پزیشک دەف ەلسەت ف ەعاد ەب
خۆی ەب ەکەخۆشەو ن ە وەرکردنیەسەرمانی چارەو گونجاوترین د ەکەخۆشییەی نەبار ەڕای بواری پزیشکی ل ەبدات
  ەکی دیار یا شاردراوەخۆشییەستیار بێ یا دووچاری نەه ەرمانەو دەب ەیەوەل ەرکردن کەسەتی چارەباب ەناکات

  ەتا کۆتایی شتەی خۆراکی دیاریکراو هرس ناکا.. هەدەنێ یا گە یەگەزیانی پێ د ەکەدانراو ەرمانەد ەبووبێ ک
پێی   ەکا و بەمێژوو د ەل ەنها خۆی قسەت ەکاندا بەف ەلسەناو ف  ەبۆچوونی من، مارکسیزم ل ەکان. بەڕێتێچوو

 ەل ەی پێداویستی بۆچوونی تازەوەر ئەبەنێ. لەداد ە وەرمانی چاکبوونەلی و مێژوویی دەدەی ماددی جەوەلێکدان
 ەش لەورەگ ەرە. ماندووبوونی هەهاتوەتی، کۆتایی نەاڵیەقی کۆمەچ ەل ەوەکانی مرۆڤ و دانانیەکاریەی وردەبار
 .ەیدایەکەورەگ ەرەه ەیستیپێو

ی لێ  ەندەوەئ ەوەتەخوێندووم ەوەی ناپلیۆنەبار ەی لەئاساییان  ەمێژوویی ەو کتێبەموو ئەه ەڵێم لەد ەوەبۆ ڕوونکردن
  ەک لەکا وەها باسی ناپلیۆن دەو ەیاندم کەتێیگ ەوەی ناپلیۆن ەبار ەکی برناردشۆ لە ریی ەک شانۆگەیشتم وەگەتێن

 ەستکردن بەی هەوەکاردانکی ەک چواریەرزی وەی لووتبەوەکی کاردانەسێ چواری ەواقعی ژیاندا بێ و ل
ش  ەوەو ب ەناو ەوتنی لێوەتای پێشکەرەنگاوی سەه ەی کەو ڕێیەو پۆخڵی ئ ەرچاوەس  ەدا کەوەش لەوەتی ئەمایەک

 نگدا پشتگوێ ناخرێ. ەتی جەکردای رەس ەتوانا و لێهاتوویی ل
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ی ەندی و پێکهاتەیوەی من ناوی پەوانەنی زۆری ئەالی ەیەوەئ ەرەو برادەکانی ئەرنجەس ەم لەخاڵی دوو
کی ەندییەیوەندی نێوان باوک و کوڕ پەیوەندی ماتریالین. پەیوەی ماتریالیدا پەوەكدان لێ ەنێم لەتی لێ دەمرۆڤای
ندی  ەیوەی پەخان ەوێتەکەو د ەیان جیایەوەل ەوەندییەوەرژەبازاڕ و کار و ب  ەڵکی بەندی خەیوەاڵم پەب ەیەمرۆڤان

 . ەوەلییەدەج

نی ەالی ەچونک ەوەی مرۆڤانە وەاڵتی لێکدانەسەژێر د ەوێتەکە، دەوەستوورەی دەخان ەخرێتەد ەندییەویەو پەئ ەک
ڵ  ەگەوت لەڵسوکەه ە، نەقاڵ، بۆ نموونەن. بەندی مرۆڤانەیوەکانی، پەنەموو الیەهڵکوو ەب، ەکەندییەویەکی پەرەس
کا و ەوت دەڵسوکەخۆیدا ه  کەڵ مرۆڤی وەگەلڵکوو ەبدا ەکەڵ خودی فرۆشتنەگە ل ەکا نەکاندا دەما ئابووریەبن
کان ەوتووەپێشک ەبینین واڵتەد ەدا پاشقولی بدا.. کەوڵ دەکا و هەد ەلەی موعامەمەگ ەست بەڵیدا دەگەل

  ەب  ەیەمەو گەو کڕیار و فرۆشیار پێی قایلن، ئ ەکان داناوەسەرەر کەس ەو نرخیان ل ەیان البردووەلەموعام
ک  ە. یەوەت ناشارێتەوڵەی د«باج» ەل ەوەنیازی خۆدزین ەو فرۆشیار داهاتی خۆی، ب ەین چووەبەتی لەواوەت
و خۆی   ەوەکەندییەیوەپ ەری جۆرەژێر کاریگ ەوتەوتوودا کەواڵتی دواک ەل ەیەی هە بوونی ماتریاالن ە، کەسەرەک
و  ەجۆری ئ ە یان لەمەئ ەڵکشا کەکی شارستانی هەندییەیوەپ ەو جۆرەرەو ب  ەدایەکەوتنەجۆری دواک ەل

پاڵ  ەتی ماتریالی بدرێتەسڵە. ناکرێ خەیشتووەپێی گ ەک ەتییەنی شارستانەخودی خاو ەک ەدایەوتنەپێشک
موو  ەه ەل ەپێکهێنانی ئاودا ک ەک هایدرۆجین و ئۆکسجین لەکانی وەسروشتی ە سەرەر کەگەکان مەندییەیوەپ

 دوایی نایێ. ەوەش بە. قسەجیاوازی نییاڵت و ڕۆژاوادا ەڕۆژه ەو ل  ەسروشتدا ڕاست و دروست

 ەندی مرۆڤ بەیوەر پەس ەکانی دێنین و دێینەستوورەکانی خۆی و دەستکردەندی نێوان مرۆڤ و دەیوەپ ەواز ل
  ەک ەوەردەب ەکا و بەدا وردی دەی مندااڵن«کان» ەل ەک ەوەردەب ەرستێ، بەیپ ەریی دەیکەپ  ەب ەک ەوەردەب
دوژمنی خۆی یا دۆستی   ەک ەوەردەب  ەکا و بەی لێ دروست دەکەدیواری ماڵنتۆ و ەمەچ ەیکاتەیهاڕێ و دەد

می ەنی دووەالی  ەڕی مرۆڤ، کەست و مجێز و باوەبەی مەگوێر  ەب ەندییەیوەو پەکوژێ و ئەخۆی پێ د
 . ەردەر بەرد هەکانیشدا بەارموو بەه ەو ل ەیەستەواب ەیەکەندییەیوەپ

  ەل دانیننێوان خواردنی و خۆلێال ەدا و ناموسوڵمان لەموسوڵمان خۆی لێ الد . ەوەبهێنین ەنموون ەراز بەبا گۆشتی ب
خی ەشت و دۆزەهەدا، تارمایی بەکانی الدانێک الدەراز و سوود ەگۆشتی ب ەبوونی. موسوڵمان خۆی لەزلێنەر حەب

مر  ەخی ەلەسەن. م ەخواردنی ناک ەز بەیخۆن یا حەخ دەشت و دۆزەهەبێ ب ە. ناموسوڵمانیش، بەدیار ەلێو
کی ەرستییەخواپ ەندێ دیندا جۆرەه ەخ و لەدۆز ەوەگاتەی دەکەالی موسوڵمان، ڕێی ەچونک ەیرترەش سەوەل

ری  ەڕووب ەرینی لەشێکی بەرامکراو بەی ڕابواردنی حە رکردن و خواردن و گوێلێبوون و بیندراو و مایەبە. لەپیرۆز
 ندی دارایین. ەوە رژەماکانی بەی بنەوانەتی پێچەواوەت  ەب ەک ەوەدارایی گرتۆت

کانی کاری دارایی مرۆڤ تێکبدا،  ەکییەرەس ماەناتوانێ بن ەبچووک ەندەوەئ ەندییانەیوەو پەبێ بڵێ کۆی ئەه ەنگەڕ
 ەوەمێنێتەهێزی دەب  ەک خۆی بەو ەی مرۆڤانەوە، لێکدانەرنجەو سەدان بۆ ئەوەستەدەڵێم دوای خۆ بەمنیش د

گرێ  ەخۆی د ەل ەوەخۆشحاڵیی ەنابێ و پشتگوێیان ناخا و لێشیان ڕاناکا: ب ەنگژەتووشی ت ەتانەو حاڵەب ەچونک
 ەواڵتان و ئاین ەی لەئابوورییان ەو چاالکییەکا، ئەهێز دەی بەوپایەی ماتریالی پلەوەر لێکدانەرانبەب ەچونک

  ەی مرۆڤانەوەلێکدانر ەرانبەب ەوەسووربوون ەن بەدەد ەی ماتریالیانەوەلێکدان ەودا بەکاندا ئاشکران مەجۆراوجۆر
دانی  ەرگیز ناتوانێ بڵێ فڕەبێ هەن ەوەڕووی ڕۆحزلیی ەاڵم لەندی ماتریالین بەیوەپ ەی کەوە، بەملمالنێو ەبچێت
کانی تردا ەئاین  ەقازانجی توانا ل ەک فرۆشتنی بەرعی ئیسالمی، وەپێی ش ەراب بۆ ناو ئاو بەی شەگۆز

ن یاسای دنیایی و  ە الی ەک چاولێپۆشینی لەئیسالمدا و ەر لەناکردبارانکردنی زیەو ب ەکی ماتریالییەندییەیوەپ
م  ەل ەسەرەر وەگەرستگادا. ئەپ ەل ەخشینی ژنەش خۆبەوەکانی ئەوێن ەکێ لە. یەیەکی ماتریاالن ەسزای ەوەئاینی تر
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  ەڕوا کەدا دە و دینەیا ئ ەو یاسایەڵ ئەگەل ەوەڕووی ماتریالیی ەدرێ، لەنی خۆی نەخاو ەدا ب ەو یاسایەدا یا لەدین
فتاری ەڕ ەک شێوەوێ، یەاڵڵکردنی لە و ح ەلێر (رامکردنی ڕیبا )سوودخۆرییەکا. حە ش دەکسانی دابەی ەمیرات ب
کان و واجبکردنی کوشتنی گیانداری ەرامکردنی کوشتن و خوێنڕشتن الی هندۆسەو ح ەکانەی شتەماتریاالن

دوویدا   ەر ئاوها بەگ ەک شت و ئ ەی  ەر بەرانبەن بەماتریاالنربڕینی ەک دەکان یەشتیەردەخش الی زەربەرەز
ی ەوەناتوانێ هیچی لێ بکا و ناشتوانی شیکردن  ەی ماتریاالنەوەو شیکردن ەوەبێتەدرێژ د ەوەو ڕووەل ەکەبچین لست

  ەبۆخۆی ل ەی ماتریاالنەوەشیکردن ەن بێ، چونکەمرۆ تیایدا الی ەرشتێ کەی هە وەلێکدان ەڕ بکا لەالپ ەمرۆڤان
 کا.ەد ەی مرۆڤانەوەخۆی شیکردنەو ب ەستاوەو ەی مرۆڤانەهێزترین بناغەر بەس

 ەدا کەو جێیەڵ ئەگەچم لەدا بۆی دەی مرۆڤانەوەشیکردن ەی من لەوەی ڕووی جیاوازی نێوان ئەوەبۆ ڕوونکردن
 ە: لەسێ دێڕدا باس کراو ەل ەک ەوەد دێنمەشای ە ب ەبا، بۆچوونیکی ماتریاالنەبۆیمان د ەی ماتریاالنەوەشیکردن

  ەو ل ەریگێڕاوەزاق سافی وەبدولڕەو ع ەـ«ف. ئافاناسیف»نووسینی  ەدا ک«کانەمارکسیی ەفییەلسەما ف ەبن»
یدابوونی  ەبڕ بۆ پەهۆکاری گرد» :ەیەه ەربڕینەم دەدا ئ 56 ەڕەم، الپەـ چاپی چوار ەی نوێیەگڕێ کانی ەباڵوکراو

کار مرۆڤی   ەک ەی داوە. ئێنگلس ئاماژ«مهێنانهە رهەچاالکی ب ەکارکردن ـ واتندنی هۆشی، ەسە رەمرۆڤ و پ
 . ەخولقاندوو

 ەب ەکە. منیش بۆچوونەری مرۆڤ ەکار خولقێن ەخۆی کرد، چونک ەدری لە کرد، غەکاری ن ەیموون کە، مەو پێیەب
توانی ەیدەن ەڕسکایەتێدا نر هۆشی مرۆڤی ەگەو ئ ەری کارەڵێم مرۆڤ خولقێنەو د ەوەمەکەواژ دەرەتی بەواوەت

فتاری ەڕ ەل ەکارکردنێک ک ەستی کرد بەوجا دەمرۆڤ ئ ەکان بووەشێو ەک لەیەشێو ەکار بکات. مرۆڤ ب
 یوان جیا بوو. ەح

بۆ هیچ   ەرگای مرۆڤانەکارێکی وای کردبێ د ە حاڵەیدا بێ، مەمۆخی مرۆدا پ  ەقڵ لەی ڕۆشنایی عەوەر لەب
مرۆڤ   ەکان ببنەندووە سەرەپ ەموو گیاندارەبوو هە، دەگونجاو بوای ەوەر ئ ەگەئ .ەوەندوو بکات ەسەرەریکی پەوەگیان

 ەنجامی داوەزار ساڵ ئەدان هەس ەر لەی مرۆڤ، بەورەگ  ەباپیر ەک ەنجام داوەیان ئ ەو کارانەمان ئەه ەچونک
  ەکردووک بێ، وای لێ ەر چییەه ەو شتەجا ئ (نەورەگ ەموویان باپیرەه ەک ەیەرەشەب ەو جۆرەست ئەبە)م

ر مرۆ کوڕی  ەگەتێ. ئەی داوەرچوونەو دە، یا توانای ئەوەرەد ەیوان بچێتەجغزی ح ەبدا و ل ەورەبازێکی گ
توانا ەر هێزێکی بەگەو ئ ەی داوەو بازەو ئ ەوتووەڵکەناو گیاندارانی تردا ه ەنها لە ت ەڕ و الڵ بێ، بەسروشتی ک

 ەیەنوێی ەتەسڵەو خەئ ەوەجیای کردۆت ەوەکۆن ەو ل ەوەکاتەی جیای دەوەو بار کردبێ، ئ ەنها لەت ەمرۆڤبوونی ب
وت.  ەرکەنها بۆ مرۆڤ دەت  ەناو گیانداراندا ب ەل ەک کاری نوێ کەن ەیدا بووەیا تیایدا پ ەتیایدا دروست بوو ەک
اڵن و شاری ەی ئاژەباخچ ەیت یا لەخێو بکەشتی ئاسمانیدا بەو ئۆتۆمبیل و ک ەناو فڕۆک ەیموون لەر مەگەئ

و  ەناو ئ ەل (ر بشێەگەک ملیۆن ساڵ )ئەتا ی ەوەدوای ن  ەوە، نەردەروەتی پەزارە و زانکۆ و و ەیا قوتابخان یاری
 ەو ل ەوەمێنێتەیموونێتی دەم ەر بەدا هەردەروەی پەرزەوا بەشوهەو کەی کار و ئەوتوانەپێشک ەسەرەک
کان،  ەرییەموو کاریگەه ەبێ کەری هەس ەی لەرییەو کاریگەر سروشتی بایۆلۆژی ئەگەیموونبوون النادا مەم
جیهانی   ەکار ل ەک ەوەی گۆڕانی ماددیی ەبازن ەوێتەرێ. حوکمی بایۆلۆژیش ناکەو پێشی بەرەخۆی، ب ەکەک کارەن
یواندا  ەوتنی حەم پێشکەردەب ەل ەوانەئ ەنگەستێ و ڕەوانی و شاری یاریدا ناوەئاستی فڕۆک  ەکا و لەهۆش دەب
 یوان. ەو ناحەرەیوان بەبزواندنی ح ەناتر بێ لتواەست بن و سروشتی ئازاد بەربەب

 ەی لەوەڕی هیوام بەوپەڵ ئەگەوێ، لەبک ەکەکانی داهاتوودا دوای کتێبۆکەڕەالپ ەر دێنم با ل ەێنخو ەئیدی واز ل
 قین بگا.ەی ەر بوارێکدا بێ، بەه

 ی مێژوویی مرۆڤدا ەوەلێکدان ەک لەنیگاییەگۆشر: ەس ەبۆچوونێک ل
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فا ە مامۆستا مست ەکی نووسراودا دیت، کەیەی وێنە چوارچێو ەدا، خۆم ل«العراق »ی  ەڕۆژنامی ەندێ ژمارەه ەل
رانی ەشی خوێنەگرێ، پێشکەخۆ د ەربڕین لەجوانیی و د ەدا کەی وێنەوەڕازاندن ەتی خۆی لەر عادەس ەریمان لەن

ی ەوەبێ ئ ەندیدارەیوەسی پەی کەی وێنەوەگواستن ەی ەوەو تاقیکردنەکانی ئەباش ەتەسڵەی کردبووم. خەکەڕۆژنام
کی  ەنامە، پەوەی ئاگاداریشی بکاتەوەت بێ ئ ەنانە، تەوەڕێتەخۆی بگ ەسەو کەنی، بۆ ئەندێ الیەموو یا هەبۆ ه
  ەپلەب ەک پلەشتێکی کتوپڕ، ن ەێتبب ەکەموو ڕوویەی هەوەکرێ بۆ ئەک دەخوێیچندرێ و چ ترشوەر دەس ەچی ل

کی زۆری  ەیەلەموجام ەکەوێن ەبڵێم ک ەوەوێم ئە. ویژدان لێی دەوەبێتم  ەک ەکەرسوڕمانەوژمی سە، تەوەرەبەو ل
  ە ب ەچاک ەبێتەد  ەوەمێنێتەوی دەیت، ئەل بکەی لێ کەر نیوەگەو ئ ەو من تێدای «ەلیزادەج»ی ەماڵەبۆ بن

 ەوەم ئەی جوان بکەک ەو چوارچێو ەوەوی پێ بڕازێنمەی ئەبتوانم وێن ەک ەوەدانەباشترین چاک ەنگە. ڕەوەرمەس
پێی   ەم تا ب ەر و ڕۆشنایی بکەندێ سێبەسکاری هەم و دەنگی لێ تۆخ بکەندێ ڕەم و هەشداری بکەبێ بتوانم ب

 ەگوتراو ەوەکۆنیش ەمتر بێ. لەو جیاوازییان ک ەوەت لێك نێزیک ببنەقیقەو ح ەکەتوانا وای لێ بێ وێن
لێکی ەگەلەسەر مەس ەتی لەتایب ە، بەڕاستش ەوەو ئ «ەیدایەکەماڵ ەچ ل ەڵکی دی ئاگادارترەخ ەنماڵ لەخاو»
ی  ەجێگ ەقوڵێ، چونکەڵدەتی، بۆچوونی لێ هەتایب ەگشتی و مرۆ ب ەبوون ب ەر بەرانبەب ەک ەوەو چاوگەست بەیوەپ
جیا  ەوەنانەسەڕ ەرچاوەو دوو سەل ەک ەرینتر و گرنگترەب  ەتانەو بابەل  ەتیایدا داڕێژراو ەویدا کەعنەقاڵبی م ەل
 کا.ەد ەکی هۆشدا النەیەگۆش ەجیا ل ەیان بەکەر یەو ه ەوەبێتەد

رچی ەتی و هەاڵیە وای کۆمەشوهەر پاڵپشتی ڕۆشنبیری و کەگەئ  ەکسانەی ە وەالم ە، بەوەڕووی ڕوونیی ەل
ست و ەرک و هەڵچرژانی دەڵهەڕ بن یا تێکەپاڵپشتی ڕا و باو ەیەکیم هەی بوونی هۆشەوەرەکی تری دەرییەکاریگ

ستپێکراو و ەڕێتێچوو و ه ەر شتەس ەرنجدانم لەوامی سەردەدا پێکیان بێنێ یا بەشتانو ەڵ ئەگەهۆشم ل
بواری   ەکگرتندا، لەوتن و یەی نێوان پێککە وەدرۆخستنەڕان و بەڕاستگەودای بەم ەکان لەرکپێکراوەد
و ەڵ ئەگەو ل ەوەونەکەحوکم و یاسایان لێ د ەی کە تانەو بابەو تاقیکاری و شتی تری ل ەراوردکاری و کێشانەب

 ەو ل ەو بارودۆخەیانبیستم پێکیان بێنێ. من ل ەو د ەوەیانخوێنمەد ەرن یا گونجاون کەبەدا دژەحوکم و یاسایان
ش ەو نیگارانەو ئ ەوەناسمەی ناخم دەرزانانەل ەراوێزەپ ەو ڕیشوەو ئ ەخۆم ەکاندا ئاگام لەبواری حوکم

  ەشەیان بەکەر یەناسم و بۆ ه ەکانیان دەنەی ویژدانمدا کێشراون و خاوەڕەر الپەس ەل ەم کەکەستنیشان دەد
کی  ەرچییەیان هەکەی رەرسام نابم هەس ەوەڵ نابن و لەحیسابمدا تێک ەکان لەشەو ب ەمیراتی ڕۆشنبیریم پاراستوو

 پێ ببڕێ.

نجامێک  ەئ ەماندووبوونی خۆم ب ەی بەوەک ئەڵناگرێ، وەخۆلێالدان ه ەبێ کەکم تووش دەیەندێ جار کێشەه
ندارێتی  ەخاو ەنیی  ەوەاڵم سوێم لە. بەیشتووەمن پێی گ  ەر لەسێکی تر بەوێ کەربکەم و دوایی بۆم دەبگ

کی  ەو پشتگیریی ەخیرەبوونی ز ەست بەهڵکوو ەب ە هینجاوێڵەپێش من ه ەبێ کەسێکی تر د ەم بۆ کەکەبۆچوون
  ەوەو گومانەست ئەد ەتا ئێستاش بە. هەیشتووەتتر پێی گەگەڵەمن ک ەکی لسێەکڕی ەباو ەم کەکەڕی خۆم دەباو
ک ەن ەماحەی تەسەرەک ەف ە لسە، ف ەوانەالی ئ» ڵێ:ەد ە، کەمە ی خۆم هەکراوەکی باڵونەیەڕست ەل ەک ەوەمێتلەد

  ەل ەوەوەخوێندن  یەوەبننان نجامیەئ ەیا ل ەهاتوو ەوەناخی من ەل ەوەو دڵنیا نیم ئاخۆ ئ« وشتەچاودێری ڕ
 ی.ر ڕووناکایەب ەوتۆتەبێ دایک و باوک ک ەو ب ەستمدا جێگیر بووەه

دا ەوەبیرکردن  ەـ ل ەبیرم ەک لەرم ـ وەالب  ەنووسراو ەو نیگارەکی ئەیەر قسەس ەنگ لەڵێم ژەد ەوەبۆ ئ ەمەئ
یمان، پێ  رەن. مامۆستا ەوەقادەباس عەمین و تاها حوسێن و عەد ئەحمەداران ئەریی پایەژێر کاریگ ەتەوتوومەک
ڕاستیشدا   ەویست بێ. لەنەڵگەب ەوەالیە، بەوەهێنابێتەن ەرییانەو کاریگەکی بۆ ئەیەڵگەهیچ ب ەوەر ئەبەچێ لەد

  ە، چونکەرزییەی لێهاتوویی و بەی من، نیشانەوەن ەل ەوەبییەرێکی عارەر خوێنەر هە س ەب ە زنانەو مەری ئەکاریگ
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ی خۆی ەر سفرەس ە کی لێهاتوو لەب و مێژوودا مامۆستایەدەبواری فکر و ئ ەل ەی کەورەچ ەقڵییەع ەو زادەئ
ی هیوا  ە وەرەس ەر هیوای لەگەهرس بکا، ئ ەوییانەعنەم ەو خۆراکەئک ناتوانێ  ەموو قوتابییەکا، هەشیان دەپێشک

و ەڕاوی ئ ەتۆڕیان ل ەک ەیەوەگیرێ، ئەیب دەع  ەدا ب ەم ڕۆژگارانەدیببوی ئەئە ب ەی لەوەبێ و ئەن ەوەکانەباو
، کاتێ ەناخی ڕۆشنبیردا جێگیر بوو ەی لەفکریی ەخیرەو زەبڵێم ئ ەوەسووربوون ە ر ب ەگە تاڵ بێ. ئەدا ب ەریایانەز

وان خۆیان  ەی ئەمووی بۆ چاکەی یا هە، زۆربەوەخوێنێتەدا دەزنانەو مەی ئەوەرچدانەرپەب ەک لێگوتارێ یا کتێب
ژێنێ  ەویژدان به ەبورووژێنن ک  ەفکرییان ەتەو باب ەئ ەبێ ئاسان نیی ەکان نەتەبلیممی ەکی کەیەو ژمار ەوەتڕێ ەگەد

مانێکی دوور و درێژدا ەز ەل ەبێ ڕێی نییەت دەحمەز ەندەوەش ئەم ورووژانەستکردن پاڵ بنێ و ئەو هەرەو ب
کار  ەخۆشیاندا ڕووناکاییان بڵستکاری ەرهەب ەت لەنان ەن تەوەکان هی ئ ەنگە. ئیمام و پێشەوەببێت ەبێ، دووبارەن

دا  ەکەنووسراو ەنیگار ەل ەدا ناڕۆم کەو هێاڵنەی ئەئاڕاست ەستی کرد بە دا هەم نووسینەر لەر خوێنەگەبهێندرێ. ئ
ی ەبازن ەوێ لەڕم بۆم دیاری کراون، نامەر ویژدان و داڕشتنی باوەس ەل ەوەزنانەو مەری ئەی کاریگەبار ەل

ژیانمدا باشتر ئاشنایم.   ە س لەموو کەه ەمن ل ەک ەباسی واقعێکڵکوو ەبرچم، ەیان دەباخچ ەکی فێربوون لەقوتابیی
تم ەقیقەو ئیدی ح ەباڵو ببۆو ەی کە وەندیم لەزامەبیانووی ڕ ەببێت ەڵگەی بەوەهێنان ەنگیکردنم لەبێد ەترساشم ل

 . ەوەوشێتەدرەنددا دەرمەونیاڵی ه ەخ ەو ل ەنگڕێژی کردووەر ڕەمێکی داهێنەڵەق  ەڵ بێ کەدا تێکەو نیگارەڵ ئەگەل

،  ەوەو بۆچوونەری ئەژێر کاریگ ەوتنەبۆچوونێک و ک ەرسامبوون بەزی نێوان سواجیا ەڵێم کەد ەوەئ ەتاوەرەس ەل
یا دووریی   ەوەستهێنانە دەتی بەحمەهۆی ز ەیا ب ەوەهۆی وردیی چنین  ە. مرۆڤ زۆر جار بەرینەکی پان و بەڕێی
یشتنی دکتۆر  ەش گەوەی ئەی ناهێنێ و نموونەکەڕاستیی ە ڕ بەاڵم باوەبێ بەرسام دەشتێک س ەب ەوەیەکەرچاوەس

و   ەیانی کردووەب ەندێ هۆکار کەر هەب ەش لەوەئ ەبوو (ەبی )قرمتی ـ شیعەنەموت ەی کەڕەو باوەب ەتاها حوسێن
ڕم  ەاڵم من باوەبێ، بەزاندراواندا بزر دەناو ن ەدا و لەیشتن دەرگای تێگەد ەو ل ەپێیاندا ڕۆیشتوو ەندێ ڕێباز کەه
و  ەدا ڕاستی ئەمن. لێرەکان ک ەڵگەڕم پێی بێ، یا بەن باوەڕێگا ناد ەندێ هۆ کەر هەب ەش لەوەئ ەنیی ەو بۆچوونەب

  ەنابێت ەڵەموو ئیجتیهادێکی هەاڵم هەگا بەدا بچێ خێرێکی دەڵەه ەر بەگەهید ئەموجت ەوێ کەکەردەد ەیەقس
ڵکوو  ەب ی ئیجتیهاد بێ ەڵەتایی ناشێ هەرەسێکی سەی کە ڵەوجا هەرسامبوون. ئەیشتن و سەی خێرگەمای
 . ەبێ هیچی تر نییەوتن و الملیی نەڵکەپێه

ڕێی  ەبکرێن یا ل ەکانی ئیجتیهاد پێوانەرجەم ەهیدن، جا بەک موجتەیەموو پێوانەه  ەب ەناوبراوان ەزنەو سێ مەئ
حیسابی خۆم   ەیان بەک ەر یەی هەوپایەپل ەراورد بکرێن. ڕێم نییەمی خۆیان بەردەڵکی سەخ ەب ەوەراوردکارییەب

نجامگیری و قووڵیی  ەوردبینی و ئ ەیشتن و پڕبوون، لەی بااڵی پێگەپل ەیشتنەگ  ەک ەم چونکەدیاری بک
ر،  ەب ەگوتن و نووسیندا گرت ەکیان لەڕێی «قادەتاها و ع»ی من بزانم ەندەوە. ئەیەنجامگیریدا جیاوازییان هەئ
جێ  ەیان ب«مینەد ئەحم ەئ»و   ەوەفتارەکۆی چاالکی و ڕەر سەس ەڕاند و چوونەپتێیدانی ئیجتیهادی تیۆرییان ەم

پێش تاها حوسێندا دێ   ەل ەوەنەو الیەقاد، لەبوو. ع ەستەواب ەوەکادیمییەی ئەوەسنووری توێژین ەب ەهێشت، ک
ڵدانی ئامانجی حیزبی  ەی بۆ پێداهەکەبییەدەپێ کرد و توانا فکری و ئست ەت دە سیاس ەالوێتی خۆی ب ەک
  ەل شیمانیەژیانیاندا پ ەلر ەگە ئ ەبوو. ئاشکراشەر ڕۆژانی داهاتووی ه ەس ەری زۆری لەرخان کرد و کاریگەت

چاو بیانووی    ەل ە، کەوەهایی زانستەڕ ەب ەی ەستەسێکی وابەک بیانووی کەبێ، وەڵوێست هەبۆچوون و ه
بۆچووندا ڕوویان   ەل ەی کەو گۆڕانکاریانەندێ لەه ە . خۆزگە، سووک و ڕوونەوەفتارەهیدی ناو زانست و ڕە موجت

ی نیو ەی نزیکەو ڕووناکییەر ئەب ەر ڕوخساری مانگ و لەردی سەگ ەاڵم ڕوویان دا و بوونەدابا... بەدا، ڕوویان ن
 .ەوەوییەیدا بوو، ڕەدواتر پ ەدەس
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سێکی دیاریکراو ەڵک و کە می خەرجەس ەرگرتنی زانیاری لە، وەوەرییەی کاریگەخان ەچێتەرسامبوون نەر سەگەئ
ری  ەی کاریگەبازن ەرچوونی ل ەد  ەتانەو بابەو شتی ل ەڕادیۆو ەگوێگرتن ل  ەبێ یا بەنی دیار نەخاو ەیا کتیبێک ک

بێ  ەجۆر پڕ کردووەمەزانیاری ه ەمێشکیان ب ەڕن ک ەکدا تێپەژیانی قوتابی ەیان مامۆستا بەد ەنگە. ڕەڕوونتر
  ەتایین و لەرەی سەسەرەک ەکر کەبمێنێ. چۆن ڕۆن و ش ەوەیەوەفتار و بیرکردنەڕ ەواری هیچیان بەی شوێنەوەئ

ر لێی  ەگەتایین و ئەرەی سەسەرەس کەموو کەبازاڕی ڕۆشنبیریدا بۆ ه ەن، زانیاریش ئاوها لەبازاڕدا ه
زانیاری  ەک ەوەبگرێت ەوانەموو ئەه ەوەبێ ئەیخوێنێ، دەد ە ربخا کەد ەوەر ئەس ەی لەنیشان ەک ەوەشێتەبو
 ش ناگونجێ. ەوەخوێنن و ئەد

تا سروشتناسی و  ەبگر ە وەکەلەف   ەبواری تاقیکاریدا، ل ەکان لەزانستی ەتەقیقەی حەر بڵێم زۆرب ەگەئ ەبێ سوود نیی
  و ەوەڤزیۆنەلەت ڕێی ەل زانست ەچونک، ەیەه ر ناخی مرۆەس ەیان لەری بێالیانە کاریگ ە بیرکاری و شتی تر ک

یب یا  ەغ ەڕ بەر باوەس ەل ەک ڕستەی یەندە وەئو  تایینەرەسزانستی  ،ڕوو و شیرداەب ەهای خۆراک لەب
  ەب  ەبێ کەر دەورووژین ەو کاتەکا، مرۆ ناوروژێنن. زانستی پراکتیکی ئەدنیا ژێر و ژوور د ەئایدۆلۆژیای سیاسی ک

هۆی  ەبێتەر مانگ دەس ەوی لەری زەر بڵێی سێبەو گ ەوەیی جێگیری ناخدا بخولێتەبۆماوڕێکی ەوری باوەد
 ەوەڕیان ب ەباو ەورووژێنێ کەد  ەو ویژدانانەاڵم ئەست نابزوێنێ بەژێی ه ەک تاکەخۆیدا ی ەمانگگیران خۆی ل

 ەب ەرمانگرتووەتی وەیری مرۆڤایەر غەس ەل ەر زانست و بۆچوونیک کە. هەنگ مانگی قووت داوەهەن ەیەه
کێشێ و  ەد ەدرێژ ەتەم باب ەر ئەس ەش لە. قسەرییەی ڕێتێچوونی کاریگەوەرەد ەو ل ەورووژاندن دوور ەت لەعاد

اڵم ویستم بۆ ەب ەیەکەتی نووسینەباب ەک ەوەخاتە ست دوور دەبەم ەو منیش ل ەوەکات ەنگ دەودا تەری مەب
  ە بێتەڕ پێ هێنانی دەچنێ و دوای باوەتێک دەهۆشی مرۆدا باب ەم چۆن داوی فکری لەری ئاشکرا بکەخوێن

 ری خۆمی پێ بپێوم. ەوروبەکانی دەتوانم ڕاستی شتەو د ەکی ڕۆشنبیریی جێگای متمانەیەخیرەز

 ؟ەوەرییانەژێر کاریگ ەوتمەکەیا ن ەوەسان و بۆچوونیانەری کەژێر کاریگ  ەوتمەچۆن بوو وا ک

رم ەس ەو بیستن ل ەوەری خوێندن ەکاریگ  ەیەوەئ ەرسوڕمانەجێی س ەوەڕی منەبیروباونانی ەوەی پێکەبار ەی لەوەئ
 ە، چونکەنگرانەڕهێنانی الیەوخۆ و باوەبووڵکردنی ڕاستەک ق ەن ەبوو ەوەوەتکردنەو ڕ ەوەرچدانەرپەڕێی ب ەل
ن  ەگمەد ەو ب ەبووم ەرم نەپێم گوتراون ن ەوەی ڕاستبوونەگریمان ەی بەوانەدان بەوەستەدەخۆب ەرگیز لەه

.  ەوەهۆشمدا کردۆت ە ی لەدەکی ئامەڵ بێ جێیەدەوبڵەدەڕ قابیلی  ەتێک کەر بابەس ەکراو لەدەکی ئامەیەبیرۆک
  ەوەڕمەپانی باوەگۆڕ ەی کردبێت ەک دزەیەبووبێ بیرۆکەودای بینین ڕوون نەم ەتیدا کەبارودۆخێکی تایب ەل ەنگەڕ

قگرتوو  ەڕی دەی هاتوو و باو ەی نێوان بیرۆکە گونجانەو نەدوودڵی لڕمدا گونجابێ و ەڵ باوەگەی لەوەبێ ئ
ستنیشان  ەیانم دەکەبایی ەو ڕوونی شوێنی ناتەیلەم ە تا ب ەکانم کردووەمارەد ەڵی بەو گێچ  ەستمی ورووژاندووەه

ماندووبوونێکی زۆر  ویست. زۆر جار دوای  ەنەڵگەشتێکی ب  ەبۆت ەکەهاتوو ەکاندنی بیرۆکەڵتەو ئیدی ه ەکردوو
نجامی  ەڵ ئەگەیا ل ەو ەهاتۆتەڕپێکراودا ڕێک نەتی باوەقیقەڵ حەگەل ەک ەوەت کردۆتەڕ ەوەر ئەبەبۆچوونێکم ل

ش  ەو ەو ل ەجێی خۆی جێهێشتوو ەی لەکی لۆژیکانەی، بۆشاییەوەتکردنەو دوای ڕ ەوەبۆت ەوانەتاقیکاریدا پێچ
ی  ەو جارانەبێ. ئ ەوانەڕمدا پێچەڵ باوەگەقی لەز ەئاشکرادا، یا ب قی ەڵ ناهەگەل ەک  ەوەشتێ پڕ بیت ەب ەترساوەن
پێی پڕ  ەوتووەکەست نەدا شتێکم دەوەخوێندن ەل ەبوون کەم نەک ەندین ساڵیان خایاندووەچ ەو بۆشاییانەئ

و بۆشایی   ەوەپڕ بکات  جێی خۆیدا ەی هۆشم لەو بۆشاییەکرد تا ئەدەری نەشم سەو ەدنخوێنی ەخیرەو ز ەوەمەبک
 هێڵێ. ەن

 ەر واقعی شتەس  ەل ەوەیەو بارەکت لەیە. نموونەوەشی بکات ەلە سەڵێ مەبکا کۆم ەوەئ ەک نموونەی ەنگەڕ
  ەش لەوەو ئ ەڕۆژدای 30و  29نێوان  ەری لەمەکانی مانگی ق ەزانی ڕۆژە. خۆت دەوەکانی خۆت بۆ دێنمەعقوولەم
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بۆ   ەی کەو کاتەئ ەوەکیدا خوێندتەلەدواداچونی ف ەب ەر لەگەویدا، ئەوری زەد ەب ەیەوەی مانگەوەنجامی سووڕانەئ
  ەوەکانتدا شتێک نابینیتەپارێزراو ەخیرەز ە، لە ڕۆژ 28تا  27 ەویدا پێویستەوری زەد ەی مانگ بەوەسووڕان

ڕتدا ەقوڕگی باو ەڕۆژ ل 28ـ  27ی  ەلەسەو م ەوەت لێکبداتەکەتاز ەوەت و دۆزینەکەکۆن ەجیاوازی نێوان زانیاریی
ی نێوان ەرچاوەب ەگونجانەو ن ەبێ و ئەیدا دەپ ەوەکانت ەی زانیارییەوەرەد ەک لەی ەڵگەی بەو کاتەبێ تا ئەگیر د

 ەم ل«کانی ئاسمانە أثیر ـ بۆشایی»ندیدا بۆچوونی ەی ناوەخوێندنی فیزیای پل ەل  ەبیرم ەبا. لەالد ەو دوو کاتەئ
.  ەگۆڕەکان ن ەتی شتەقیقەڵێ حەد ەڕاستی بۆچوونی کۆنتر بوو ک ەڕم بەباو ەچونک ەوەکردەت دە کدا ڕەلەفیزیا و ف 

 «أثیر»بووڵم بێ ەی ق ە وەم ئەردەب ەڕێگر بوو ل ەانی ماددڕگۆەنو  ەبارەتی ماددی و ق ەقیقەح ەستی دڵنیاییم بەه
چڕیی قوڕقۆشم پتر   ەی دوو ملیۆن جار لەکەی چڕییە وەتا ئ ەوەونی پڕ کردۆتەکان کەتۆمەبێ بۆشایی نێوان ئ ەب

ی  ەخان ەمانخاتەو د ەو ەکاتەت دەبوونی ماددی جیهانی درکپێکراو ڕ ەو چڕییەو ب ەقییەڕ ەو شێوەب «أثیر»بێ. 
 ڵێ: ەد ەبین کەد ەوەداوی  ەزیاتر ب ەو شاعیرەو ل «ستن ەڵبەبۆچوون، تارمایی، ه»

 ەیاڵە ون و خەخ ەونەک ەرچی لەه
 ەتاڵەر بەو سێب ەی ئاوێنەوێن

ر ەس ەو سوربوونی زاناکانیش ل ەوەبۆشی مای ەفیزیادا ب ەکانی الوێتیم لەعقوولەم  ەڕەالپ  ەتاوەرەس ەو ل ەوێوەل
ڕی خۆم و  ەر باوەس  ەل ەوەهۆی سووربوونم ەو ب ەخۆو ەل ەو بۆشاییەاڵم ئە دا. ب پێوامیی ەردەب «أثیر»
پڕ  «أثیر»ی ەوەرەکانی دەفیزیایی و کیمیاویی ەتی دیاردەچۆنی ەرسوڕمان لەهۆی س ەیدابوونی گومانی وا ببێتەپ

 . ەوەبوو

ڵگرێ، ەگومان ه ەشتێ ک ەمانکردن لگو ەک ەیەوەیانزانم، ئەد ەوەی خۆمەبار ەی لەساکاران ەتەقیقەو حەکێ لەی
  ەک ەبووەبووڵ نەم ق ەو خورافاتانەئ ەک ەوەهێنایەی دەکانیدا نموونەدانیشتن ە. باوکم لەیدا بووەلێم پ ەو ەمنداڵیی ەل

قڵی  ەن عەکەشتێ د ەڕ بەی باوەسااڵنەورەگ ەچووەڵەهەو بەبۆ ئ ەنموون ەیکردەو د ەوەیانگێڕایەخورافاتخوان د
 بووڵی ناکا.ەمنداڵێک ق 

 ەمەی عاشقی گومان بم و بیکەوەر ئەبەک لەش نەو ە، ئەوەنمی گرتەمەموو تەه ەوەسروشتی گومان و ڕوونکردن
پێشم.  ەهاتنەد ەوەو بیستن ەوەخوێندن ەل ەبوو ک ەوەموکوڕیانەو کەهۆی ئ ەبڵکوو ەبڵبژێردراو، ەکی هەیەف ەلسەف 
ی ماندوو ەم پێوەر چاو باس بکەب ەتەی خراوەوەی ئە وەتکردنەڕ ەڕم لەر پێکهاتنی باوەسەتی خۆم لە کایەر حەگەئ
ی منی ەیەوەو تاقیکردنەی ئەوەبوونەفکر تیایدا بێت و بچێ، دووبار ەیدانێک نییەم مڵێەد ەوەر ئەه ەبم، بۆیەد

م  ەی ئاشکرا بێ. کەکەی ناڕاستی باودا تا ناڕاستییەو ەرچدانەرپەب ەی بۆچوون لەوە چڕکردن ە ش بەوەبێ ئەتێدا ن
بێ  ، ەی داوەکەپاندنی ڕاستییەوڵی سەه ەک ەکدا دیوەقێیەتەمەد ەی بۆچوونم لەڵە ی هەڵگەب ەبووەجاریش ن

کانمدا زۆرن ەکوردی ەنووسین ەل ەوانانەو پێچەی ئەرم و نموونەخۆیدا ب ەکەق ەی دە وەرەد ەل ەڵگەنا بۆ بەی پەوەئ
کی ەرازوویەی تەوەنگکردنەهاوس»کتێبی  (ی111) ە ڕەالپ ەل ەبیمدا، بۆ نموونەندێ نووسینی عارەه ەها لەر وەه
رچی ەرپەڕیوم و بەمێژوودا تێپ ەر ڕۆڵی مرۆ لەس ەب ەوانەڕێڕ ەک ەیەه ەوەر ئەس  ەک لەیەدا نموون «الەنگەس
و  «داە نجامی دەسێکی تر ئەدا کەنجام نەکار ئ ەید فاڵنەر زەگەئ» ەپێی وای ەک ەوەتەم داوەباو ەو بۆچوونەئ

ی پێ ەو ڕۆڵەێکی تر دێنێ و ئ«تاک» ەلمێنێ چونکەس ەوێ، ڕۆڵی تاک دەی بیەوەخۆیدا و بێ ئ ەخۆی ل ەکەگوت
دا ەیەڕەو الپەکانی ئ ەکۆتایی ەی زیاتر لەوەش بۆ ڕوونکردنەو ەی خوارەعبیرەم تەسی تر و ئەدان کەسک ەدا نەد

ک دوو  ەی  ەتر بێ بەورە گ ەوەکان لەزنەی مەمیی ژمارەک ەکردووەکان نەن ڕایەخاو ەسیش داوای لەک»: ەهاتوو
یان ملیۆن  ەناو د ەکا، ل ەڕۆڵی تاک د ەهاشا ل ەین کەناک ەوەش لەوەڕوانی ئەو چاو ەوەس جێیان پڕ بکرێتەک
جێی  ەل ەکەو باس «ی پێ بکرێەوەئ ەالوازتر ەوەل ەچونک ەوەزنێک پڕ بکات ەک جێی مەک دوویەی ەردا ب ەشەب
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تی  ە باب ەندی بەیوەپ ەری چونک ەس ەوەڕێمەگەو دواتر د ەرح کراوەدا ش ەکەکتێب ەتر ل وانەفرکی ەیەشێو ەخۆیدا ب
 کێشێ. ەد ەژدرێ شی ەوەو ڕوونکردن  ەیەه ەوەم گوتارەئ

ل و  ەزەیاساکانی ئ ەک ەدیوەوا نەخۆم ڕ ەم ب «قزانەی کوڕی یەح»ی ەوپایەبا: من پلەر گومانیش نەبا خوێن
  ەخوێنراو ەمێک بم کەرد ەزیاتر نیم کوڕی س ەوە. من لەڵێنجاوەه ەوەینی خۆیەتی زەی حیکمەخیرەز ەدی لەبەئ

 ە... ب»و  ەوەڕێتە گەم بۆیان دەڵە ن و ڕاستی و هەکەو و ڕۆژ دنیا پڕ دەدرێژایی ش ەب ەو دیتراو ەو بیستراو
 ەک ەدایەوەموکوڕی من لەو ک «مەکەن درکی پێ دەوتنێک بکەدواک ەچم و درک بەدا دەڵەه ەدا بچن بەڵەه
ر  ەگە. ئەو پڕاوپڕی بۆچوونم ەوەڵ میزاجمدا دێتەگەزمان ل ەک دێنمەیەشێو ەب ەستپێکراوانەو هەئ

 ەگرێ و لەد ری ەو ەک ەوەگوازمەد ەسەو کە بۆ ئ  ەو ڕووناکاییەرن ئەو ڕووناکاییم بەرەکانم بەوەتاقیکردن
 ەوەهێنانمەڕنەهۆی باو ەدا بێ ب ەوەتی لەگب ەن ەنگە. ڕ ەوەمەگبەه ەناچێت ەمەرهەو بەمدا ئەوەشبینترین لێکدانەگ
ودای  ەم ەل ەوانیدا بژێ. ئاسانیش نییەچۆڵ ەسێک لەک  ەیەوەک ئەش وەوەو ئ مەڵبکە ڵ ڕای باودا هەگەتوانم لەن

و   ەوەک کۆ بکاتەی ەکانی داوی دژ بەرتەرێ تا کەنای بۆ بەپ ەتری فکریی بچنیت و ویژدانی نائاسوودەژیاندا چ
 خۆر و بارانی بپارێزێ. ەبچنێ ل قوماشێکی لێ

الحی فکریدا  ەبەرینی زەی بەورەساتی گەڵ کارەگەزۆر و ل ەل ەمێکەو ک ەروارێکەی خ ەی گوتم نموونەوەاڵم ئەب
دیار   ەدا و من بەگرێ د ەوەیە کەکۆتایی ەوم بەتای شەرەکا و سەشان درێ ەپگری و بیرم ەڵدەئارامم لێ ه ەک

تیم  ەگبەمای نە. بنەوەتەک نایەکێشم، یەونخوونی دەش  ەکەیەدەکی سەسێی ەک ەوە ی ناخمەکەداگیرساو ەمۆم
 ەدای«رەسارت»یا  «شۆ»ی ەپل ەیی لورووپاەئرێکی ە و هی نووس ەترەورەی من گەوار ەق  ەل ەکەلەسەم ەک ەیەوەئ
  ەکەر یەپشت ه ەگیرێ. لەردەلێیان و یجددی ەدرێ و بەبۆچوونیان د ە گرێ و گرنگیی بەدنیا گوێیان لێ د ەک
ن ەی ڕۆشنبیری هەبنک ن وەکەیان بۆ دەندە ن پڕوپاگەه ەندین قوتابخانەچ  ەوەدارەوشەدر ەو دوو ناوەل
و ەل ە، جگەوەنەکەرز دەک ئااڵ بەمیان وەرهەن بەی چاپ هەن و بنکەکەیان بۆ دابین دەوەی توێژینەسەرەک
ڕی  ەوپەپ و ئەڕی چەوپەڕووی ئ ەب ەی کراو ەروازەن دەی خاوورووپاەئ ەمژن لە ڵیدەه ەی کەوا ڕۆشنبیرییەه

بێ  ەوەورەزاری پیاوی گ ە، لەوەرەشەب ەست بەیوەشتێکی پر ەک هەو ەورەتی گەر بابەس ەکردن لەڕاستدا. قس
 : ەند جوانی گوتووەیتیکی کوریدا چ ەب ەنجا ساڵ لەپ ەمدی ساحیبقڕان پێش پتر لەبێ. حەریی زیاتر دەکاریگ

 هایدانەب ەک لەو نرخی شم ەمانەبازاڕی ز
 ەبێ خاڵ ێکر ڕوخساری جوانەس ەر مێش لەگەئ

تا ئێستا نووسیومن  ەی هەوانەموو ئەکۆی ه ە رقاڵی کردووم لەس ەیان ساڵە د ەی کەیەو بیرۆکەمای ئەبن
دا  «ی...ەوەنگکردنەهاوس»کتێبی  ەی لەوەو ئ « رەوروبەمرۆڤ و د»می ەم و دووەکەشی یەب ەترن لوانەفر
بۆ  »یا  «گوڵزاری نالی ەپکێک لەچ»کتێبی  ەیا ل «حاجی قادری کۆیی »ی ەکەشەسێ ب ەیا ل ەوەرشوباڵو بۆتەپ
 ەوەتەباڵو بوون ەدا کەو گوتارانەیا ل ەوەباڵو کرای ەزنجیر ەب ەدا ک «ک بێتەر کوێیەه ەن پوور لەسەمیری حەئ

  ەبوو و ل 1960ساڵی  ەزاق محێدین کەبدولڕەی نێوان من و خوالێخۆسبوو دکتۆر عەقێ برایانەتەمەو دەیا ل
و   «التآخي»ی ەڕۆژنام ەل ەک ەڕەدا تێپەوانەو ب ەوەدا کۆ کرای  «عیراق ەپێناوی مرۆڤدا، ل ەل»ناوی  ەکتێبیکدا ب

تا   ەوەتەرقاڵ بووم باڵوم کردوونەکۆڕی زانیاری کورددا س ەل ەدا کەمەردەو سە کانی تردا، لەکوردیی ەڕۆژنام
 ەو ل ەیەناوی جیاوازیان هوانیش کورت نین و ەئ ەندێ گوتاری تر کەو ه  1978ڕاستی ساڵی ەناو  ەگاتەد

ریای  ەناری زەکن بۆ ڕوانینی کەکییەنها پێشەت ەوانەموو ئەمڕۆ هەتا ئەه ەوەتەکاندا باڵو کراونەکوردیی ەڕۆژنام
قوواڵیی هۆشمدا  ەتی لەاڵیەت و کۆمەی مێژوو و سیاسەوەم بۆ شیکردنەردەی سەی ماتریاالنەف ەلسەف  ەفکر ک
ی پێی ەوەی لۆژیکی ئەپێوان  ەژیانی واقعیدا و ب ەکا و لەکانیاندا تاوتوێیان دەشنەچەم ەه ەر ڕووەس ەدا و بەپێچ د
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ی ئاستی ڕاستی و پێکان و دڵنیابوون ەوەبۆ ئ ەوەم تاقیکردنەردەب ەیانخاتەتی ماتریالی دەقیقە گوتری واقیع و حەد
واوی گوتراو یا ەی تە وەتکردنەگوترێ یا ڕەی دەوە واو بەڕهێنانی تە: یا باوەم سێ گریمانانەکێ لەبزاندرێ بۆ ی

 لمێنن.ەسەپێکانی د ەبا کەالدی ژیان ەو فکر و واقیعەتیکردنی ئەدژای ەکردن کەڕکردن و نەهاوسانکردنی باو

  ەیا ب ەوەیتەتی بکەتی ڕەواوەت ەیا ب ەدایەوەواو لەیی تەئاسوود ەیەوەڵناگرێ ئەگومان ه ەی کەو ڕاستییەئ
ش ەی ڕووکەڵگەب ەڕ بەڕێ ڕاهاتوون و باوەی کۆنەوەر کوتانەس ەی لەوانەش بۆ ئە وەبووڵت بێ و ئەتی ق ەواوەت

تدا  ەناع ەدانی بێ ق ەنەوەستەدەخۆ ب ەل ەک ەوەڕێتەگەبۆ سروشتی خۆم د ەو دووەتیی ئەحمەاڵم زە، بەدێنن، ئاسان
تی  ەتایب ەب یەلەدەگشتی و ماتریالی ج ەی ماتریالیدا بەی بیرۆکەوەنگاربوونەرەب ەم ل ەرهێشەو س ەگی داکوتاوەڕ

ر شێوازی  ەس ەی ل ەوەو لقوپۆ و ئ ەرچاوەس ەر ب ەس ەدا کەو باسانەتیتر لەکی تایبەیەشێو ەی کێشا بەدرێژ
و  ەسیمای ئ ەل ەوەڵ لۆژیک ئارامی و وردبوونەگ ەل ەو شێوازانەو گونجانی ئ ەوەوێتەکەباتی سیاسی لێی دەخ

کا،  ەی پێشبینی دەوەڵ ئەگەپراکتیکدا ل ەکانی لەنجام ەراوردکردنی ئەوجا بەکا ئەی بۆ دەی بانگاشەیەڵگەکۆم
 ەوەتییەاڵیەمی کۆم ەردەم و سەرهەی بەس ەرەو ک ەدگرتنی ماددە شای ەب  ەل ەیان پرسیاردا کەڵ دەگەل

روون و ەی درخانی بونیات و قوواڵیەبنخان و س ەموو شتێکی مرۆیی لەن بۆ دروستبوونی هەدەڵدەرهەس
ماح و شتی  ەویستی و ڕق و ورووژاندن و تەخۆش ەم، لەش ەستی شەرتیی هەنی گومان و پنهێی هۆش و ەرچاوەس

 ن. ەردا هەشە ب ەنها لەن و تەژماردن نای ەل ەزۆری تر ک

ی  ەرچاوەمیی کتێب و سەمیان کەکەبوون، ی ەورەتایی گەرەر دوو هۆی سەب ەی مندا لەرهێشەس ەل ەکەکێش
میان  ە. دوو ەوڵی خۆم بووەنام هە پ ەتاک ەبۆی ەوەبێتەنگاری ماتریالیزم د ەرەب ەوەخنەی ڕەگۆش ەل ەکراو کێڕپەباو
تدا پشتی پێیان  ەلیەدەج ەماتریالیزم ل ەک ەوەتەهێناوەن ەوەما فکرییانەڕ و بیانوو و بنەو باوەی ئەوەرەد ەم لەڵگەب
 ەنەالی  ەری لۆژیک لەپێو ەب ەی کەنجامگیرییەو ئە شتێکی تر و ب ەک بەن ەخۆیان گرتوو ەم بەوانە. ئەستوورەئ

 . ە ریدا داوەس ەو ب ەبۆی داو یدا بوو حوکممەپ ەوەکانەتیۆریی

رانی و پساندنی زنجیر و  ەبواری خۆشگوز ەرزی واقیعدا، لەر ئەس ەکانی لەبۆچوون ەڕکردنم بەی باوەگوێر ەب
ری ەس ەدیم لەیا شای ەبۆی داودیم ەشای ەوەم و زمانەڵەتی و ئازادی ق ەی برایەوەرپابوونی ئازادی و باڵوبوونەب

  ەمەستیفکری و س ەو قوتابخانەنگری بۆچوونی ئەو الی  ەوەرچدانەرپەودای بەماشای مەمان کاتدا تەه ە. لەداو
ری ەروەیان بۆ ئازادی و دادپەها بانگاشەروەلیدا تاوانبار کراون. ه ەدەماتریالی ج ەل ەکرد کەم دەسیاسییان

ی  ەڵەڕاستی و ه ەکرد. چونکەکی گشتی بۆ ئاستێکی بڵندتر دەیەشێو ەتی ب ەشارستانی  ەوەتی و ڕاستبوونەاڵیەکۆم
دژی تیۆری  ەی کە و ڕایانەدی نایێ لەندی بەچدی دێ و ەندی بەئاخۆ چ ەستاوەو ەوەر ئەس ەل ەکەتیۆریی

ی ەکەقورسایی تایی ەگوێر ەنگری بۆچوونێتی یا بەو هاوسانبوونی الی  ەرازووەش تای تەوەتی، ئەیەڵست هەرهەب
کان وردتر بوون: ەموو پێوانەه ەل ەر بم کەبەبێخ ەدوو پێوان ەدا لەو بوارەبوو لەشدە. نەوەبێتە رز دەتر ب

ڕی ەباو ەمژم بەڵیدەوا هەک هەم و وەگەژیم و تێیدەتیایدا د ەی کەو واقیعەب ە ڕکردنەودای باوەمیان مەکەی
ری ڕاستی  ەپێو ەمەمم بکەردەی بەو واقیعەبێ ئەر توانام نەگەکانی، ئەری و پێویستیەلی و کاریگەدەی جەف ەلسەف 

ڕووداوی مێژووی   ەی لە کەتوانم ڕاستییەکرێ، چۆن دەماتریالی و زانستی باس د ەب  ەک کەیەف ە لسەو ناڕاستی ف 
و   ەوەیخوێنمەد ەک ەیەوەر ئەری هەس ەموو زانیاریشم لەلمێنم، هەست بسەدەتی واڵتانی دوورەقیقەکۆن و ح

 ەل ەی کەقینەو یەئ ەک بێ ناگات ەرچییەست هەدەر شتی دوورەس ەل ەواڵ و ڕای گوازراوەیبیستم، هەد
  ەشداریم لەمدا بە کەتەشرە م و عەکەم و شارەکەکەڕەڵ کوڕانی گەگەیا ل ەخۆم دروستم کردوو ەیەوەواڵێکەه

م ەکەسوکار و واڵتەی خۆم و کەوێن ەل ەوەی تیۆرییەئاوێن ەل ەوەکردەت دەم ڕەوە. ئەدروستکردنیدا کردوو
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ن، ەی فکری بکەر قوتابخانەس ەکان ڕاپرسی لەکان و خوێندکارەرەموو تێکۆشەم هڕبەردەد ەوەزایی لەبڕوانم و ناڕ
 ر چاویان.ەر شتێکی بن پێیان و بەس ەش لەوەئ

ندی ەیوەیان و پەر قس ەرانبەب ەیانەوەلی و شوێنی کردەدەڵگرانی دروشمی جەوتی ه ەڵسوکە م هەری دووەپێو
 ەل ەک ەوەیاندا دێتەڵوێستانەو هەڵ ئەگەندی گشتی چۆن لەوەرژەو ب ەچیی ەوە کانەتیۆریی ەق ەد ەچاالکییان ب

  ەر بەگ ەدی ئ ەت ک نایەەندییەوەرژەهیچ ب ەوەالیان ە و ب ەکانی تر جیایەسیاسیی ەشنەچەمەه ەڵوێستی باڵەه
دا  1948ڕینی ەڕاپ ەخساند لەی ڕەتەرف ەو دەئ ە نەگمەد  ەوتەم ڕێکەڵکی تر. ئەک خەبێ نەوڵی خۆیان نەه
  ەوت و جلکیان لەرکەکان ڕووی دزێویان دەسیاسیی ەنەموو الیەه ەکاندا بپێورێ چونکەڵ تیۆرییەگەفتاریان لەڕ
ی  ەلی عیراقی نموونەدەمرۆڤی ج ەی کەوەبووم لەر نەستپێشخەبڕدا دەبڕیاری گرد ەڵخرا. لەر خۆر هەب

تا ئاشکرای بکا و   ەوەوم بۆ ڕۆژگار هێشت ەم و ئەکانی جیهانن و ڕێتێچوونی جیاوازیی نێوان ئەلییەدەمی جەرجەس
شم  ەلەر پەگەوپێش، ئەمەند ساڵێک لەچ و ی بیستەریایەو زەناری ئەک ەیشتە گ ەکاندا کەچل ەڕۆژگاریش ل

کان ەنووسەکرد چارە نم ەلەپ ە. من کەوەمایەجێی خۆیدا د ەموو شتێ لەگۆڕا و هە دەبارودۆخی دنیا ن ەبکردای
بوو و ەدەت نەم ڕەکە سنووری ژوور ەی منیش لەوەگۆڕی و تاقیکردنەوی خۆیان نەکان ڕێڕەگۆڕان و ڕووداوەن

 بوو. ەخزم و دۆست زیاتر ن ەک لەیەستەسنووری د ەیاندندا لەتێگ ەشم لەقس

بێ  ەوت بوو بەڵسوکەری هەدیی ڕووداو و پێوەکان و شای ەلۆژیکی شت ەر تیۆری بەس ەقێی من لەتەمەد
و   1945زانکۆ ساڵی  ەخوێندنی یاسا ل ەرچوونم لە ی نێوان دەو سێ ساڵەنگری یا شێواندن. لەتوندوتیژی یا الی

ڕین ەمی پێش ڕاپەردەس ەدرا چونکەدەفتار و کردار نەکردنی ڕەی پێوانەڕێگ 1948کانی ەی کۆتاییەکەڕینەڕاپ
پاڵپشتی  ەکردەمدا دەکەواڵت ەر چاویشم لەپێوا و واقعی بەپێی د مەڵەه ر و ڕاست وەپێو ەکردەبیرم د ەبوو، بۆی
ی نیشتمانی ەوەڵێ بزووتنەد ەکی ستالین کەیەک قسەڕانگێزی وەی بۆچوونی توند و شەوەتکردنەبیر بۆ ڕ

ویستم ەنەڵگەاڵتدار و بەسەی دەی بێگانەرمایەر سەرانبەب ەی خۆجێیەرمایەکانیکردنی سەرەربەکی بەیەدیارد
ر  ەرانبەتاڵ بەمی گیرفانبەڵەنقەو خاو ەقوتابیانی قوتابخان ەکرد، چونک ەو بۆچوونەعنایی و ناڕاستی ئە بێم ەرکی بەد

  ەنجامە و ئەنابینن. ب ەونیشی پێوەو خ ەهی خۆیان نیی ەن کەکەک دەیەرمایەس ەرگری لەرن و ب ەپەڕاد ەبێگان
نێ ەی پاڵی دەوەئڵکوو ەبنانێ،  ەوەڵکییەخ ەو چاالکیی پاڵ بەرەخۆیدا ب ەندی ماددی خۆی لەوەرژەب ەیشتم کەگ
  ەل ەشەوانەل  (ویەعنە)جا ماددی بێ یا م ەندی یا پێداویستییەوەرژەب ەمرۆ پێی وای  ەک ەیەو بۆچوونەئ

 ەخوازێ بکاتەهیوای د ە تی یا بەیەه ەکی کەندییەوەرژەموو بەه ەدا چووبێ و دووریش نییەڵەه ەیدا بەکەبۆچوون
 . ەدا نقووم بووەڵەه ەوونێک لقوربانی بۆچ

ی بۆچوون و ەوەرچدانەرپەب ەندراو لەیەمی ڕای ڕاگەرهەخوێندنی یاسا ب  ەواوبوونم لەی دوو ساڵی دوای تەماو ەل
رحم  ەش ەو «ەخنەندێ ڕەه»ناوی  ەدا بەڕەفتا الپە ی حەنێزیک ەل ە، کەوەال گرد بوون ەڕم لەی باوەوەتکردنەڕ

  ەل ەی کەشەو بە تیایدا بوو بردی تا ئ  ەی کەو گرنگیی ەر ئەبەرپرسێکی پارتی دیموکراتی کورد لەکرد و ب
گۆیا   م لێ بزر بوون و گوتیانەڕانەو الپە. ئەوەخنەر ڕۆشنایی ڕەب ەدا بوو بخاتەکەڕی حیزبەی باوەبازن

گۆیا   ەک ەوەمەت بک ەڕ ەو گوتانەست پێ کردبوو ئەد ەوەم بەخنەڕ ەبیرم ەی عیراق. ل ەوەرەد  ەتەناردوویان
ندنن و ەسەرەکی گشتی هۆکاری پەیەشێو ەنا بەو پارێزگاری و پ ەوەک خواردن و خواردنەپێداویستی ماددی و

و ەب ەوەوەتیدا بێ و لەاڵی ەوتنی مێژوویی کۆمەتی پێشکە باب ەل ەر نییەمترین پاڵنەڵدا ساکارترین و کەئاژ ەل ەدیار
موو  ەناو ه ەر لە شە نها بە ت ەن کەتانەسڵەو خە تی ئەاڵیەندنی کۆمەسەرەکانی پەهۆکار ەیشتم کەگ ەنجامەئ

 . ەقڵەمیشیان عەکەتی و یەیەکاندا هەگیاندار
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 ەوت کەرکەشم بۆ دەوەوێ ببزوێ، ئەناتوانێ یا نای  ەی شتێ ببزوێنێ کەوەل ەیەپاچەستەخۆیدا د ەخۆی ل ەمادد
تی  ەاڵیەندنی کۆمەسەرەی پەوەشیکردن ەر لەشەر ب ەرانبەب  ەی مردووی بێ ژیان و ئیرادەمادد ەمیدان بەکەی
  ەبان ەعار ەترەورەگ ەوەکی لەیەڵەو ه داەتێکد ەوە مرۆڤ  ەست بەیوەموو حیسابێکی پەو ه ەتییەڕەکی بنەیەڵەه

کان و ەشت ەشمدا لەوەڵ وردبوونەگەـ ل ەسپی تێدایەی ئەوەسانەیان حەمەئ ەـ چونک ەوەسپەپێش ئ ەیتەبخ
ر  ەم، بەکەی یەپل ەبوونی ڕۆشنبیری و خۆڕۆشنبیرکردنمدا بەکەڵەژیاندا و ک ەکانم لەوەندنی تاقیکردنەسەرەپ

ندن بۆ مرۆڤ  ەسەرەمی پەردەم و سەرهەی بەسەرەک ەوت کەرکەم بۆ دەیەو قسەچاوم ڕوونتر بوو و ناڕاستی ئ
رخانی ەمدا سەردەک سەی ەرچاو لەمهێنانی بەرهەی ب ەسەرەر کەگە ئ ەویستەنەڵگەاڵم بەرخان بن بەمای سەبن

می ەستینم و سەگەنکەوی و دەوجاڕ و زەه ەین کەبد  ەوەو بۆچوونەست ئەد ەشێ خۆ بەبێ، چۆن دەجیاوازی ه
نی تردا دینێکی شوێ  ەخودایی و لە دا فر «ق » ەم بێنێ و لەرهەکخودایی بەدا ی«ج»واڵتی  ەتی لەگای ەبەرەد

 ەو ل ەاڵڵەبرا ح ەڕۆشنایی بێڵ و پاچ خوشک لر ەب ەرێکی ڕووبارێکدا لەب ەم و چۆن لەم و چوارەجۆری سێی
  ە ک بەیەشێو ە؟ بەیەگی سێجادا هەی ڕەوەنێوان ناعوور و دۆزین ەک لەندییەیوەو چ پ ەرامەی تردا حەکەرەب
ی ڕۆشنبیری و ەرخان بۆ جیاوازی پێشینەجیاوازی س  ەر ڕووناکایی خۆر بێ، ک ەب ەی لەوەک ئەیشتم وەنجام گ ەئ

وجاڕ و تۆڕ و ناعوور  ەبا ه ەوەڕێتەگ ەکان دەتییەاڵیەها کۆمەڕ و بەو باو ەوەیراتی بیرکردنی ژیان و مەوەتاقیکردن
 بن.ەکانیشدا ه ەموو واڵتەه ەو گا ل

اڵتی ئیسالمدا بۆ واڵتی کورد، ەسەمی دوای هاتنی دەکی کەیەماو ەلی کورد لەهێنا و گوتی گ ەقس ەمێژووم ب
کانی ژیان ەرچاوەموو سەو ه ەوجاڕ و ئاو و دار و کێڵگەگا و هکانی خۆی گۆڕی و ەژێرخان ەرخان و زۆر لەس
  ەکاتێکدا دین ل ە، ل ەوەکی خۆیان مانەلیدا، وەدەی ج ەڕوانی تیۆری ماددەچاو ەزار ساڵی پێشتر ل ەک چوارهەو

خشانی ەی پەو قس زمەن ەوەبییەعار ەتی لەای «دووەب». بینیم لم و حوشتر و ەرخانیشە، سەوەدیدی ماتریالیزم
ڕووی   ەو چ ل ەوەتییەووی چۆنیایڕ ەیانتوانی چ لەکانیان، نەوی و لمەکانی زەدووەموو بەرهێنا هەنایابی وایان د

 م بێنن.ەرهەب  ەوەکی ئ ەیەد ەوەتییەندایەچ

ڕاوکێ و دوورێکی  ەئارامیی و بێ دڵ ەناخمدا ب ەل ەوەرەب ەتی لەاڵیەکۆم ەر بەو شتی تری وردی س ەوانەموو ئەه
کانی و  ەتەسڵەڕێی جێگیربوونی مرۆڤ و خ ەش لەوەبوون، ئەسێکی دیاریکراو جێگیر دەری کەکاریگ ەدوور ل

ر و ەشەداهێنانی ب ە خۆی ل ەمهێنان کەرهەی بەسەرەی کەی بێ ئیرادەبری مادد ەکانی لەڕەخێر و ش ەرجەم
خشی  ەربەرەد و زنەدم سوو، تاریکی ڕوون و ەوەنجامی تاقیکردنەمی مرۆڤ و ئەردەی مێژووی سەوەنگدانەڕ

 کانی. ەوەری توانا و تاقیکردنەک خولقێنەن ەمرۆڤ 

ن  ەگەپێی د ەک ەن یا نائاسوودەش ئاسوودەو ئامانجەو ب ەکا یا ژیرانەدا دەسەرەڵ کە گەفتار لەڕ ەر، یا گێالنەشەب
بن.  ەڵەڕی هەوپەئ ەزۆر چاکی بپێکن و دووریش نیی ەیەوەنێن و لەفتار و سروشت و بیرکاری دادەما بۆ ڕەو بن

بۆ  ەوەواڵتێک ەڕ، لەیشتن و زانست و داهێنان و باوەتێگ  ەجیاوازییان ل ەوەرینیانەی بەوەپێی سروشتی تاقیکردن ەب
کان،  ەیان بۆ دیاردەوەون شیکردنەڕوانینیان بۆ ک ەبێ و لەکێکی دی دەبۆ ی ەوەسێکە ک ەت لەنانەکێکی دی و تەی
نجامی  ە ئ ەچن، بەک دەی ەمهێنانیان لەرهەی بەسەرە و ک ەنێزیک  ەوەکەی ەشدا بارودۆخی ماددییان لەوەڵ ئەگەل

 ەدێ ک ەوەوەخۆرگیران ل ەوتووەرکەزار ساڵ بۆی دەسینا پێش دوو هەئ ەک لە لەری ف ەن. توێژەگەجیاواز د
ند  ەبوونی خواوەتووڕ ەڕی ب ەسینا باوەنیشت ئەت ەنم لەرزێری گەچی وە، کەوەوییەزو  نێوان خۆر  ەوێتەکەمانگ د

 هێشتنی ڕۆشنایی خۆر. ەن ەل ەیەه

ڵبوونی ە، درێژیی و قووڵی و ئاڵۆزبوون و تێکەوەڕێتەگەتی دەاڵیە بۆ واقعی کۆم ەک  ەالنەسەو مەش لەکەر یەه
زانێ،  ەن «هۆش و زات ـ جیهانی مرۆ»ری دنیای ە کاریگ ەتاک ەر بەشەب ەک کە یەوەو هیچ لێکدان ەیەخۆی ه
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بۆچی پیاوی موسوڵمان ژنی بێ   ەوەلێکبدات ەوەکی ماتریالی ناتوانێ ئەیەوەو هیچ لێکدان ەوەی بکاتەناتوانێ گرێک
مێرد   ەرزێری ناموسوڵمان و ژن ڕازییەکوڕی و ەرزێری موسوڵمان بدات ەکیژی و ەیەاڵم ئامادەئیمان ناخوازێ ب

 تی.ەیەکەتییەچینای ەا دوژمنلیدڕی ماتریاەباو ەل ەگی موسوڵمان بکا کەبەرەکوڕی د ەب

مهێنان و ەرهەی بەسەرەندێ شار و گونددا دراوسێن و کەه ەسیحی و جوو لەزیاتر موسوڵمان و م ەدەس ەزدسێ
ندین  ەرێ و هاوسێتی چەی نێوانیان البەرونییەد ەو دیوارەیانتوانی ئەندی نەوەرژەڵبوونی ب ەبازاڕی ئاڵووێر و تێک

ک ەی ەکاتێکدا ل ەل ەوەکردەکالیی نەڕیاندا یەباو ەی ل«مانگا»ی ەهندووس کێشی موسوڵمان و ەدەس
ر ەرانبەکیش بەزاییەر ناڕەک ماڵ نین. هەی ەتا لەوە ر ئەو ه ەیەک خاکیشیان هەک زمان و یەن و یەرچاوەس
مێژوودا پێش ڕۆڵی   ەڕۆڵی ل ەک ەاڵم ماددەب ەیەدا هەی مرۆیانە وەلێکدان ەی لەوەبێ شیکردن ەه ەگونجانانە م نەئ

 2» ەش بکا کەوەرگری لەتوانێ بەد ەبێ ک ەاوەهکی وەکییەزیر ەر لەگە، مەاڵمی بۆی نیی ەو ەوەتەمرۆ خراو
 .«7 ەکاتەد 2ت ەڕەک

ینی  ەز ەکانم لەفکریی ەمەرهەڕێ کرد و بەساڵم ب ەستدا، ساڵ بەربەڵ دروستکردن و البردنی ئیشکال و بەگەل
 ەتی، کەاڵیەواوی مێژوویی و کۆمەکی تەیەخشەکی بۆ دروستکردنی نەبڕیاری پێشوی یا ەبێ توندڕ ەخۆمدا، ب

و  ەوەگونجاوی دوو برا ببمەی نەوەو ڕووی لێکدانەرەڵگرت تا بەکدا دێن هەی ە کانیان بەشنەچە مەه ەراوێزەپ
 ەڕ و الڵ بەمردووی کی  ەمادد ەناگا ک ەڵگەشانازی و ب ەم و پێویستیش بەبک ەباییەو ناتەفسیری مرۆیی بۆ ئەت
  ەک ەبیر ەل ەیەڕەفتا الپەو حەتاکانی ئ ەرەس ەم لەک ڕستەیان ساڵی لێ خواستم. یە، دەوەنجامی خۆش ناگا. ئەئ
می ەشی دووەب ەی کەیەروازەو دەئ ەدواتر بوو ەی داستان، کەوەبوو بۆ شیکردن ە وەییی مرۆەوەی لێکدانەبار ەل

دا بۆی  1984مایسی  ەو ل ەوەنووسینی بووم ەدا ل1978یرانی ەحوز ەل ەت بوو کە پێدا ڕ «رەوروبەمرۆڤ و د»
  ەو دیاردانەتوانێ ئەن ەدا نییەوەموکورتی هۆشی مرۆ لەک» دا گوتبووم:ەیەو ڕستە. لەوەتوت باڵو بکرێ ەڵکەه

ڕۆکی ەناو ەو هی تریش ک ەیەم ڕستە. ئوه«ەداتەلێکیان د ەڵەه ەب ەک ەدایەوەلڵکوو ەب تێیانناگا،  ەک ەوەلێکبدات
  ەک چنی. ڕۆژگار بەموو الی ەو هەرەکردنیان بەشەو بواری گ ەوەینمدا مانەز ەزندوویی ل ەبوون، ب ەڕانەو الپەئ

باسی  ەواز لو ) ەهۆشیدای ەی مرۆڤ لەوەرەاکتی جیەسڵەڵناگرێ و خەدوودڵیی ه  ەلماندم کەک بۆی سەیەشێو
 . (فس ـ زات دێنمەن

کاندا مرۆ  ەنگکردن و هاوکێشەهاوس ەکا و لەت دەقیقەح ەو درک ب ەیەنی هێ رەئی ڕوون و مێکەرهەبقڵ ەع
ی ەرەکەهۆشی چ ەک  ەبگر ەوەو ساتەکا و لەد ەشە کردنی تواناکانیدا گەشەڵ گەگەبا، لەو یاسای ڕاستیی دەرەب

ناو  ەر و چۆتەرسوڕهینە نجامی سەئ  ەیشتۆتەگ  ەپلەبەو پل  ەوەی خاووخلیچک جیا بۆتستی سنووردارەه ەل ەکردوو
یشتن بااڵتر  ەتوانای تێگ ەل ەکان کەکانی و پێشبینی کردنی ڕێتێچووەی شاراوەوەون و دۆزینەکانی کەزاندراوەن

کانی  ەێ و ئاڵۆزکانی بزانەستەربەکان بپێوێ و بەکاریەری داهێنان تا وردەقڵی ئیلیکترۆنی کۆمپیوتەع ەبوون بۆی
 ساکار بکات.

تی و مێژوو و  ەریندا دایک و باوکی شارستانەونی بەکانی کەندەهەموو ڕەڵ هەگەڵقژانی هۆش لەتێکه
 ەبا و جار لەستی پێ الدەربەب ەک ەری ئامێرەم داهێنەکەو ی ەوەتییانەر و شێتایەزانست و هون  ەتین بەاڵیەکۆم

یشتنی  ەتێگ ەنێ. ناکرێ لەال دە ی پێش خۆی وەوەو ئ  ەکەر یەمهێنان دادێنێ و هەره ەی بەسە رەدوای جاریش ک
هۆی  ەو ب ەزیوەبەبۆی دان ەپشت ئاسۆو ەو ل ەخۆی دایهێناو ەک ەوەبگێڕێت ەو ئامێرەی بۆ ئەکەوتنەساغدا پێشک
 .ەکراوەشی نەپێشک ەوەرەریگچاوتێریی کا

زار ەد هەی سەوەک تاقیکردنەی یەوەبوونەو دووبار ە ستاوە کانیدا ڕاوەریزەسنووری غ ەناندا لداهێ ەڵ لەتوانای ئاژ
و  ەریدا نایێ ئەس ەوتنێک ب ەجۆریان بکا و چ پێشکەمەچاکتر بکا یا ه ەسانەرەو کەی وای لێ ناکا شتێ لەساڵ
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ی ە. گوتەوە مرۆڤیش ە، بەوەگرێتەران دەوە موو زندەدا و هەڕوو د ەوەڕووی بایۆلۆژیی ەل ە بێ کەن ەمەک
  ەل «پێداویستی»ڕێ و ەگەڕاست د ەواوی خۆی بەواتای ت ەمرۆڤدا ب ەنها لەت «ەپێداویستی دایکی داهێنان»

و   ەشاردانەر ڕاکردن و خۆحەه ەملیۆنان ساڵ ەک  ەیەوەر ئەنگ هەڕم و تیر و تف ەڵ بۆ خۆپارێزی لەالی ئاژ
ری بووندا  ەف ەس ەل  ەوانەی لەوەوێ، ئەکەپێش د ەگۆڕێ و نە د ەو ن ەیەو ه ەیوانییەی حەریزەر غەش هەوەئ
 .ەوەتەماون ەوەر زۆر و شوێنی قایمەدەب ەڕاد  ەهۆی زیادکردنی ل ەاڵدان و بەگیان ەناوچوون و هی تر لەل

و   ەڕووناک ەی بێ کەکەرێتییەئ ەنەی الیەهێند ەختەو و  ەگومڕابوون و تاریکیی ەک ەیەرێتیشی هەهۆش چاالکی ن
گا  ەتێیاند ە دا کەدا دەو شتانەر ئەس ەقڵ حوکمی ڕاست بە. عەییەوتن و ئاسوودەها زانیاری و پێشکەهۆکاری جۆر

کانی  ەی داستانئامێز بۆ دیاردەوەدا و لێکدانەیبدا دەر غەس ەش بەوانەو حوکمی پێچ ەوەکاتەرگای خێروبێر دەو د
کی تاریک و چڕ و ەش بۆشاییەوەکا و بەکانی بوونی خۆی دەکارییەکانی ئاسمان و وردەسروشت و بیندراو

بێ ەی وا هۆگری دەروێشانەکی دەیەشێو ەو ب تکاەتێدا د کوتێیەپەل زاران ساڵ ەدان و هەو س ەوەکاتەڵدێر دەه
بۆچوونی  ەنی خورافات لەمەت  ەیەوەدا ناچێ ئەڵەه ەچاو لێی ب ەی کەنەو دیمە. ئەی مرۆڤ نییەشایست ەک

کا.  ەپیرۆز د ەالو  ەو نهێنی ب ەڵ بوونیدایەگەخورافات ل ەچونک ەی خورافات زۆرترەوەرچدانەرپەزانستی و ب
 . ەست کراوەیوەپ ەوەیبە غ ەب ەکارانەواشەکی چەیەشێو ەرسترابێ بەزار ساڵ پەه ەردێک کەب ەپارچ

رێتی ەچاالکی ن ەک کەتاریکیی  ەموو جۆرەبردن و هەخشت ەی  لەو قس ەزانی و داستان و خوراف ەمافی خۆم بوو ن
یی ەوتن و ئاسوودەڕووناکی و پێشک ەوەشێتەوەقڵ لێی دەع ەهۆش چونک «رعیەی ناشە ڕۆڵ»هۆشن، ناو بنێم 

 رعی مرۆڤ. ەو ش ەقینەی ڕاستەڵڕۆ ە م بێنێ و ببێتەرهەب

ردار  ەستبەد ەوەب ە، چونکەاڵیەرێنی شتێکی زۆر  ترسناک و بەو نەرەب ەوەقڵ بۆ بادانەیی عەئاماد ەرنجم داوەس
چێ ڕێبازێکی ڕاستی گرتبێ و ەڕێی تێ د ەبیری ڕووناکیش کت ەنانە ت ەڵکەتاریکیی بێنێ ب ەڵەبیانووی ه ە نابێ ب

بێ بۆ  ەوتن دەرداری پێشکەستبەڕێ و دەپەمی تێدەرد ەکا و سەمووی ڕووناکیی بووبێ، تاریک دەمانێک هەردەس
رمی ەگ ەروێش و بەد ەبێتەهجی کۆن دەقڵ بۆ نەاڵم عەوێن. بەیەد ەبارودۆخی تاز ەفتاری نوێ کەبۆچوون و ڕ

  ەوانەر ئەرانبەهیدبوون بەتا وای لێ بکا بۆ شەخ ەستکردن بەه ەدا و دوور نییەقوربانی بۆ دکا و ەرگری لێ دەب
پێی   ەدا ڕاگرێ کەدیار ەو جێیەتی لەاڵیەوێ بزاوتنی کۆمەیەن و دەوێ گۆڕانکاری تێدا بکەیانەد ەک ەوەستێتەبو
ی  ەوەوار و مامۆستا و ڕیزی پێشە خوێند ەیەیان هەقگرتووەد ەو بیرۆکەی ئەوانەی ئەلێ جار زۆرینە. گەیشتووەگ
نسی  ەرەکانی شۆڕشی ف ەوارەشوێن ەریت مرۆڤ لەخراپترین ن ەم کەکەزیاد د ەوەدا ئەباتی سیاسین. لێرەخ
شۆڕشیان خوارد و   ەبڕی بوو کەتبوون و گردەڵچوون و لەچاوکردن و پیرۆزڕاگرتنی هەریگرتبێ ڕەو

 ەوی وا کەر واقعێکی پتەس ەیانتوانی خۆ بگونجێنن و لەپا کرد و نرەکیان بێ و گێژاو ردناوب ەکانیان لەسوارەشۆڕ
و  ەوەی ئارام کردەکەبۆ هات و گێژاو  ەوەکراوەڕوان نەکی چاوەجێی ەریان لەسەچارڵکوو ەبرزێ ئارام بگرن، ەلەن

 ەکان لەدروست ەنی بۆچوونەو خاو ەوەند و بارودۆخ ئارام بووەکاندنی لێ سەڵتەو ه ەنجەشکەتوانای کوشتن و ئ
 ر القی خۆی ڕاگرت. ەس ەل نسایانەرەکانی ناپلیۆن ف ەڕەو دوای ش  ەوەی شۆڕشەوەرەد

: با وا بێ و ەواشەناو بنێ شۆڕشی چ ەجاتبوونەو نەک بگا ئەجێی ەبواری فکردا ب ەچوونی توندوتیژ ل ەڵەهەب ەنگەڕ
دا و دوای  ەڵدەبااڵی خۆکوژی شۆڕشدا ه ەکا و بە ندقات دەکاری چەواشەنی چەمەت ەستی خۆش کەدا دەوەل
وااڵیی  ەی کوشتار بەروازەد ە، گێالنەڕیدا ڕۆیشتووەتۆم و ئاسمانگەر ڕووناکی ئەب ەب ەدەی دوو سەوەئ
 ەالو ەنسایان بەرە کانی شۆڕشی ف ەتاریک ەنەلیم دیون الیەدەی جەندانی بواری ماددەبیرم ەورە. گەوەهێڵێتەد

 ەوەکگرنەد هۆکار بۆ یەو س ەوەنەک ەد ەکانی دووبارەڵەه ەبینم زۆر لەکان دەشۆڕشگێڕەشەپیرۆزن و ئێستاش ڕ
 ر. ەب ەگرنەک هۆکار بۆ دابڕان دەن و یەکەرک دەت
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کانیان  ەی تاریکییەرچاوەبا س ەوەگرنەکتر دەڕێی تاریکیدا یەرەس ەو لەروێش و شۆڕشگێڕی توندڕەکار و دەساخت
فسی ەزات و ن ەر کەس ەمەو ناتوانم بیخ ەهۆشم نیی 1کانی ەرێنیەن  ەنەودای باسکردنی الیەجیاوازیش بێ. م

 ەل ەکەلەسەم ەکی بگری چونکەی ەرێنیدا بەقڵی ن ەڵ عەگەر لەگ ەدا ئەنجامیان دەکاری ئەواشەرێنی چەن
شتیارێک ەگ ەرینترەب ەوەل ەڵناسوڕێ چونکە سیش هەک ک ەی ەو ب ەوەکتێبدا جێی نابێت ەگوتارێک و کتێبێک و د

  ەوەتایەرەس ەل ەموو مێژووەه ەو باسەودای ئەی بپێوێ. مەکەیدا دابێ و پانایی و درێژییەکەمەڵە ر ق ەس ەخۆی ب
ر و  ەشە ربازکردنی بەداین بۆ دەتای ڕێگەرەس ەش جارێ لەڕۆژێکی نادیار و ئێمەپاش ەگات ەتا ئێستا و تا دەه
وجاڕ و قوالب و ناعوور تا ەک هەمهێنانی وەرهەی بەسەرەکۆتی ک ەی لەکەتییەاڵیە مێژوو و کۆمقڵ و زات و ەع
 ین.ەهای بکەریندا ڕەدنیای ب  ەو بێکۆتایی بەرەب

م و ەکاندا بکەفسیرکردنی شتەت ەی لەوەوی فکری و الکردنەتا باسی ڕێڕ ەوەکرد ەوەر بۆ ئەشم هەرگایەم دەئ
 .ەدوور ەوەتییەواوەڕاستی و ت ەل ەوەالم ەب ەک ەوەمەپێ بد یەوەرچی ئەرپەبۆچوونێک ب ەمەبگ

ی ەوەرەندانی دەن بیرمەالی ەباس کرا ل ەوەقڵەی عەبار ەی پێشتردا لەو دێڕانەی لە وەی ئەبێ بڵێ زۆربەه ەنگەڕ
من بۆ   ەبێ کەن ەوەردام ئەڵ خوێنەگە. من لەگشتی ڕاست ەو ب ەباس کراو ەوەلییەدەلی و ناو جەدەی جەمادد

 چم: ەتی دەڕەی بنەدوو شتی تاز

قڵدا بنێین  ەتی عەمایەکەی  ەبێ دان بەتی، دەتایب ەلیدا بەدەگشتی و ماتریالی ج ەبواری ماتریالی ب ەت لەنانەت
 ەتەسڵەخ]نێ و ەمیاندا دەکەخۆیی یەربەڕۆڵ و س ەدا دان ب«ییەدوان»بواری  ەمارتریالست ل ەدا کەوەل

قڵ و  ەمادام ع ەکانی ماتریالیزم خۆی چونکەق ەد ەش بەوەئ ەوەکرێنە ت دەڕ [گشتی ەکان بەمرۆیی
یبی تێدا  ەستی غەی دەوەبێ ئ  ە ن بەندنی ماددەسە رەمی پەرهەبۆچوونی ماتریالست ب ەب «کانی مرۆەتەسڵەخ»
ر بێتو  ەگەئ ەوەمێتەبسڵ ەوەندی ماتریالست لەبیرم ەق نییەش هەوەیی پێویست نامێنێ و دوای ئەبێ دوانەه
 ەیەوەناخی ماتریالیی ەم لەکەوەی لێ بکرێ. لێکدانەڕوانی خراپەتی بێ، چاوەاڵیە وی مێژوو و کۆمەپێشڕقڵ ەع
 هاتوون.  ەوەی ماتریالیزمەوەرەد ەکان لەڵگەب ەیگۆڵستکار ەرهەب ەل ەش ڕێگرتنەمەی و ئەوەرەک دەن

رینی  ەی چاالکی نەوێرانکارانخۆ و ەربەڕۆڵی س ەگرنگیی ب ەوەتەلێم خوێندوون ەک ەدیوەن ەوانەسم لەک .أ
ن و  ەکەکانیاندا دەقس ەکی لەراوێزی الوەفامی و پەڕ و نەن ڕایان باسی شە. خاو (ها زات ە روەهۆش بدا )ه

  ەبووەدا یار نەوەختم لە ریشی نووسیبێ، بەس ەتر لوانەفرکی ەیەشێو  ەبێ بەر تیایاندا هەگە. ئەداوە شیان پێ نەمژد
ک  ەرێنی یەرێنی و چ ئە، چ نەکەردوو چاالکییەه ەک ەویستەنەڵگەب ەوەالی من ە. بەنووسیویان ەببینم ک ەوانەئ
ر  ەگا هەتێد ەی کەقڵەو عەئ ەکا چونکەفتار دەرێنی ڕەرێنی و نەی ئەشێو ەب  ەک هۆشن کەو ی ەرچاوەس

  ەنگەهاوشان بن و ڕ ەنییرج ەن و خودی خێر مڕۆش. بیری ەیی نییەدوان ەکەتی بیرۆکەڕەتێناگا و بن  ەتی کەخۆی
س ەموو کەه ەن هۆشی خورافات لە، خاوەوەشەوانەپێچ ە س بێویژدانتر بن و بەموو کەه ەیشتوو لەوردبین و تێگ

ڵ زاتی ەگەقڵی تاریکیش لەو ع ەوەک بگرنەهۆشی ڕووناک و زاتی چاک ی ەنگیش ەبکا. ڕ ەچاک ەز بەپتر ح
مێ یا زۆر جیاواز ەک بن یا کەک یەیان وەو خراپ ە تاریکی یا چاکی ڕووناکی و ەکانگیر بن و ڕادەڕخوازدا یەش

لی  ەزەد و ئە بەئ یاساکانی سروشت و ەل (ەنووسەی چارەک هاوکێشەکانی مرۆڤدان )یەکاریەورد ەل ەوانەبن و ئ
بارودۆخی جیاوازدا  ەو ل ەیەتی هەسڵەد خەو س  ەمرۆڤ  ەی کەرەوەو بوونە. ئ ەیەک ڕووی هەی ەگۆڕ کەن

 
جێی )سلب« و )إیجاب« یا   ەزانم لەناچاری د ەڕاستیی ب ەتی( ... بەتی و نایەرێتی، )ئایە رێتی و نەرێنی، ئەرێنی و نەئ  1
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و ەل ەکەر یەه ەبێ چونکەمدا دەردەب ەفتاری لەزار جۆری ڕەه ەد ەو جیاوازییانە پێی ئ ەکا، بەد ەفتاریان پێوەڕ
 . ەجیاوازفتاردا ەی ڕەهاوکێش ەل ەتانەسڵەخ

کاندا و  ەمەردەموو سەتی هەاڵیەکردنی مێژوویی و کۆمەشەگ ەل ەنییێ رەهۆکاری ئ ەمرۆڤ تاک ەک ەلماوەبۆم س
  ەو چ ب ەفامانەمرۆ چ ن ەن کەوەنها ئەو ت ەبێ هیچ ڕۆڵیکیان نییەر نەوەک بوونە ک وەیوان و ڕووەو ح ەمادد
گۆڕانکاریدا   ەڕی توانای لەوپەڕی ئ ەوپەوتن بێ یا تێکشکان ئەرکەنجامیش سەکا و ئەڵدا دەگەفتاریان لەڕ ەوەفام

تی ەاڵیەی مێژوو و کۆمەڕەست پی بکا و ببزوێ. الپەڕاکێشێ تا درنجی خواست و هیوا و تامی مرۆ ەس ەیەوەئ
یدانی ەم ەی لەکە وا بێ. تاکسواریەرمانڕەتیایدا ف  ەریزەنها غەری و تەبوونێکدا الب ە، مرۆ لەوەخرێتەداد ەوەب
کا ەتی دەاڵیەبێ مێژوو و کۆم ەبوونیدا جیهان ب ەهێشتنی هۆش لەبڵێین ن  ەک ەوەبێت ەڕوونتر د ەوەندندا بەسەرەپ

 .ەوەکوو خۆیان بمێننەتی و وەالمەس ەکانی تریشی بەتەسڵە موو خەبا ه

بوو، هیچ  ەدەوتندا نەگۆڕانکاری و پێشک ەمرۆ ڕۆڵی ل ەبوایەن ەر ماددەگەڵێن ئەد ەی کەوانەی ئەوەرچدانەرپەب
بێ   ەوەپێویستمان بدا ە وەلێکدان ەلق بکا تا لەند بێ و شت خەخواو ەین کەباسی مرۆ ناک ەمئێ ەچێ چونکەردەد
و  2رانەوەو زند ەسکاری بکا. ماددەوجا دەدروست بکا و ئ ەوەهیچ ەل ەمرۆ مادد ەدێ ک ەوەوەندن لەسەرەپ
  ەوەبڕێ. دوای ئەداد ەوەهۆی ژیان ەکان، بەرەوەگیان ەی مردوو لەوجا ماددەن و ئ ەک هەک یەر وەشەب

و   ەدا نییەمادد ەران ژیانی بایۆلۆجی لەوەزند ەل ەجگبڕێ و ەداد ەوەیەکەهۆی هۆش ە ر بەشەب ەکان لەرەوەزند
 ەمادد ەر بۆ خۆی لەش ەو ب ەرگا وااڵیەین دەوێ الملی بکەر بشمانەگە. ئەراندا نییەوەزند ەمرۆ مێژوو ل ەل ەجگ

اڵم ڕاستی  ە... بەوەکات ەرم دەخۆی گ ەمادد ەبێ و بەد ەژێ و سواری ماددەد ەر ماددەس ەو ل ەدروست کراو
ر  ەشەاڵتی بەسەکانی مرۆدا زیاد بێ دەی پێداویستییەوەکارهێنان و پڕکردنەب ەند لەچ ەمادد ەیەوەئ ەکەلەسەم

  ەپێ و بەسەر مرۆ زیاتر و زیاتر دەرانبەب ەستانی ماددەوەستەوێ و دەکەردەدا دەر ماددەس ەزیاتر و زیاتر ب 
 ەاڵم لەب .ەوەژێر ویستی ەوێتەکەکانی دەزووەی ئارەوەبۆ پڕکردن ە اڵتی مرۆ و تواناکانی، ماددە سەی دەگوێر

و تا ئێستاش   ەتاوە رەس ەکانی تر بم، لەرداری زانستەستبەد ەنیی ەوەئ ەوەی ماتریالییە ف ەلسەف  ەرقاڵیمدا بەس
  ەقووڵیی و ڕاستگۆیان ەب  ەبینم کەتێ دەباب ەکی زۆر لەم و خۆشییەش بکەداب ەوەخوێندن ەبوو ەوەزم لەح

ی جێی ەوەن، ئەک ەرم نەرگەک بیر سەیەبن و ماوەر نەکانیش ورووژێنەتەی بابەزۆرینرچی ەگەنووسرابێ ئ
وی ژیانی ەت و ئابووری و ڕێڕەو سیاس ەف ەلسە ف  ەک ەدایەوەلی لەدەتی جەترسی ماددییەم ەیەوەئ ەرنجەس

پێش   ەل ەو ەگرێتەموو بوون دەڵدا ناکرێ و تێڕوانینی هەگەیری خۆی لەری غەپێو ەو ب ەتییەاڵیەکۆم
 ی.ە کەتییەنووسی شارستانیەچارجیهانی مرۆڤ و  ەوەمووشیانەه

ن  ەوار و خاوەناو چاالکترین توێژی الوانی خوێند  ەو ل ەوەی تێدا باڵو ببێتەیەف ەلسەو ف ەبوو ئ ەوەشی عیراق ئەب
هم و  ەون و وەکی دنیایی تر ئاوها ئاگایی و خەیەف ەلس ە بسێنێ و هیچ ف  ەرەمدار پە ڵەو توندوتیژ و ق  ەمووچەڕەپ
دوور   ەوەمنی ل ەبوو ک ە وەکانەسروشتی شت ەاڵم لەکرد، بەرقاڵ نەس ەوەتارمایی و ئاوازی دووری خۆی ەیاڵی بەخ

قژێن و  ەڵدەریدا تێک هەس  ەالوان ل ەدوور بم ک ەوییە و زەق بم و لە ڵ تارمایی و ئاوازدا مۆلەگەل ەوەخست
بۆ خۆیان و  ەک کەیەوەو تاقیکردن ەرەب ەریانەلی پاڵنەدەی جەن و هێزی ماددەکەڵکی تر دە خملمالنێی خۆیان و 

 

  ەر بڵێم زنگو، کەگەبڵێم زیندوو... خۆ ئ  ەرمیانی ئاسان نییەگوترێن. بۆ منی گەر دەوەر و زیندەوەزندوو و زیندوو، زند  2
... ەزیندوو ئاساییتر ە هێندرا، بۆ من، لەکار دەدا بەی ئێمەیەم ناوچەنجا ساڵ لەپ ەر لە اڵشوو و بەم ەتیایدا زمان ناگات

 رگیڕەو
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ر ەس ەی بەڵکەو خەئ ەبوو چونکەدەردارم نەستبەم دەرداریشی بوایەستبەر دەگە. ئەیەر تازەوروبەڵکی تری دەخ
تی و ەاڵیەیان کۆمەرچاوەس ەڕیک کەپێی بۆچوون و باو ەش بەوەکرد ئەش دەدا دابەستەچین و توێژ و د

بێ یا  ەوەڕووی دڵسۆزیی ەکا جا لەری خۆ دەب ەنجێنێ و جلیان لەڵدەه ەو ڕاستی لێو ەڵەو ه ەندی داراییەوەرژەب
چاودێری مااڵن و جموجووڵی  ەکردەنگری خۆی دەدا دیت الی1959کانی ەڕووداو ەیمان لەتکاری و نمونەخیان

و  ەهاتی لەڵدێر و چڵپاو و توڕەو هەرەب ەژمارد کەنگاوی دانیشتوانیان دەکرد و هەستنیشان دەپیالنگێڕانیان د
 چوون.ەد ەتان ەباب

ی ەوەی خۆی و مۆرکردنیان بەپێی پێوان ەڵکدا بەقاڵبدانی خە بواری ل ەل ەوەق و ڕاستییە ه ەدووریی زۆری ل
ناو  ەش لەوە. ئەواییدا نقومەناڕ ەل ەوەزانێ ئەپاندن و خوداش دەسەردا دەس ەش ناویان بەو پێیەو ب ەپێیان ڕاست

یان  ەڕەو باوەی ئەوانەن ئەکەی وا دەو هۆکارانەی ئە رچاوەی سەوەر بۆ دۆزینەهاند ەبۆ من بوو ەوەکانەڕووداو
چاو  ەری ڕەروەندی و دادپەوەرژەر بەگەئ ەوەکاتەتی دەرێک ڕەموو پێو ەنگاو بنێن هەڵچوونێ هەو هەرەب ەیەه

می ەژنی ڕۆستەدا بەو بوارەبوو لەباتی نەختکردن و خەچ ڕابردووی خۆب ەدی کەی وام دەبنەبکرێن. کورت
ترسی  ەم ەستی بەمترین هەسێ کەر بکا. کەبەکرێگیراوی و ناهوشیاری لەتا بیپێوێ و جلی ب ەوەماندەچەد

 کرد. ەڵک دەنووسی واڵت و خەچارو  ەک ەبارودۆخ ەستی بەه ەبکردای

دا بوار بۆ  1960ساڵی  ەبێ تا لەڵوێستم هەو ه ەو ەمەڵک ئاگادار بکەخ ەقس ەبوو ب  ەوەنها ئەبواری مندا ت ەل
رمانی  ەختێ دەو ن ەوەی تاڵ دایەوەندێ تاقیکردنەه ەنگم بەدا ڕ«ةالحری»ی ەڕۆژنام ەخسا و لەکانم ڕەنووسین

ناو  ەل ەرازووی لۆژیک کەت  ەت بەنگاندنی بابەڵس ەڕێبازی خۆڕۆشنبیرکردن و ه ەم بۆی دانا. لەوەچاکبوون
کگرتنی پرۆلیتاریای ەی دروشمی ەیشتبووم کەگ ە وە، بەوەخواستبووم ەوەندی و حوکمی مێژووەوەرژەواقیعی ب

و بن ەتوندڕکدا بێن و ەی ەکان خۆیان بهێندرێ بەوەتەن ەر واز لەگ ەئ ەنجامەکانی عیراق بێ ئەوەتەموو نەه
 وجا کورد.ەو ئ ەب ەی عارەوەت ەدیارترین ن ەبێ کەن ەوانەت ەو نەی ئەشێکی گچکەب ەپرۆلیتاریا چ نیی ەچونک

دا و دواتر لۆژیکی ەیەو ئاڕاستەرزی کورد بووم بەنگی بەد ەر بڵێم من تاکە گەم ئەدەڕاستی الن ەل ەنگەڕ
فاتی  ەو دوای و ەوەدامەرچیان دەرپەدا بەو ڕۆژگارەل ەپاند کەدا سەنانەو الیەموو ئەر هەس ەت خۆی بەروورەز
و  ەوەرەوتن و بەستن و ڕێککەیمابەپ ەبدا چوونەی عارەومییەڵ ق ەگەکدا لەدوای ی ەک بەریم قاسم یەبدولکەع
  ەزانن کەد ەوەکان ئەنەموو الیەری گرت. هەب ەوەرمێکەش ەندێکیان بەبوو و هەندێکیان هیچیان لێ شین نەه

کاندا ەتەباب ەمم لەڵە و ق  ەوەدایەو لێکم د ەوەبوومەو ورد د ەوەگیری مامەگۆش ەب ەو نووسینانەمن دوای ئ
کێ ەی 1964ی ەکەتەزار ەرای وەه ەشداریشم لەم و بەنگان بکەت و ئاهەعوەد ەشداری لە ی بەوەبزواند بێ ئەد

ی ەوەکرد و ئەڕم ڕیسوا دەکرد و شەئاشتیم دی ەبانگاش  ەچونک  ەوەڵوێستەه ەم بەوەستنەخراپترین خۆب ەبوو ل
نێکی ەالی ەر بەستۆ و سەئ ەرپرسیاری بخاتەبوو تا کوردێک ب ەوەکانەسروشتی شت  ەی شوباتدا ڕووی دا ل10 ەل

ت ەڕ ەو داوایەلێ گرتم ئ خۆم ڕێی ڵبژارد. لۆژیکیەه ەوەغدا منیان بۆ ئەمن ب ی ختیەدبەوایی بێ و بۆ ب ەئاشت
 ەوتمەکەش دە وەو ب ەوەنەتی بکەم ڕەکەس دەموو کەه ەداوا ل ەیاند کەگە، وای دەوەئ ەچونک ەوەمەبک
 داربوونی ئاشتی. ەم بۆ پایەوڵی ڕاستگۆیانە ر هەرانبەر بەبەڵوێستی دژەه

ش  ەوەندی بۆ ئەزامەسێکی تر و ڕەک ەبدرێت ەرپرسیارییەو بەتا ئ ەوەستەب ەو ەبووڵکراوەکی ق ەبیانووی ەتاک ەخۆم ب
یاندنی ەی سێ ڕۆژ ڕاگە وەهۆی ئ ەش بووەوە. ئەوەکانیەجیاواز ەباڵ ە کانی کورد بەسیاسیی  ەنەالیر ەس ەوەستایەو
  ەوەمووانەن هەالی  ەل ەکەندیم کرد و کێشەیوەرم کرد و پەف ەت دوا بخرێ تا سەزارەرسوومی پێکهێنانی وەم

 ال... ە وەولەر بوو و الحەسەرچا
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ی  ەوەی توانا بۆ کۆکردنە بازن ەڵێم: خۆزگەڕابردوو د ەرگرتن لەوەو وان ەوەی تاقیکردنەوەبوونەمڕۆ دوای دووبارەئ
و ەرەمووتان بەو ه «رپرسیارنەکانتان بەڕەم ەمووتان لەمووتان شوانن و هەه»بوو ەڕی دەوپەک تا ئەموو الیەه

وڵ بدا  ەکرێ هەی لێ دەوەڕوانی ئەچاو ەوانی تر دێ چونکەر لەبی بەتی عارەومییەتی ق ەرپرسیارەئاشتی بچن!! ب
نێوان  ەی لەوەر ئەگەو ئ  ەوەرچ بدەرپەب ەچاک ەب» چێ.ەبایی ن ەو تەرەمێنێ بەن ەوەوەم یا ئەست ئەد ەبیانوو ب
تا  « !ەڕێی ڕاستمان پیشان بد ە»خوای و« دۆستێکی نێزیک ەببێت ە، وای لێ بکەتییەدوژمنای ەیەودا هەتۆ و ئ

 ەرد و پروشک لەواری گەهێز بێ و شوێنەندی بەیوەک بێ و پەتا ڕیز ی ەوەک بگرن ەت و ویژدان یەمهیم
مێنێ. داوای  ەومی زاڵم نەمری ق ەگێڕن و عەمێنێ چاویان تێ بڕیوین و پیالنمان لێ دەن ەوانەدا بۆ ڕووی ئەکەماڵ

 الدا.م ەکەباس ە، لەوەمەبوو ڕوونی بکەد ە ک ەوەهۆی پێداویستیی ەب ەم کەکەر دەخوێن  ەلێبوردنیش ل

رچی ەرپەی من بەوەپێی لێکدان ەب ەوام بووم کەردەب ەڕانەو باوەی ئەوەکان و کۆکردنەفکریی ەر چاالکییەس ەل
و  ەکرد و ئەند دەمەوڵەی تیۆریمیان دەخیرەوێ زەو ئ ەو ڕووداوی ئێر ەوەدای ەکانیان دەوانەپێچ ەبۆچوون

کاندا  ەجیهانیی ەئابووریی ەهاوتا سیاسیی ەل ەن کەالیم ەکەش زۆریان ئیفالسیان کرد و یەبڕانەگرد ەڕپێکراوەباو
کرێی کرێکار و   ەبوو ئاوڕ لەر نەپ یا ڕاستی کاریگەنێکی چەبوو و چی دی هیچ الی «باییەزێد»ئیفالسی کرد 

ری  ەکاریگ ەکان کەورەگ ەلەسەو م ەمترەیا ک ەگرن زیاترەڵدەی هەوەل ەک ەوەبدات ەو پێیەداهاتی جۆتکار ب
کان  ەزنەم ەوتنی ستراتیژییەنووسیان و پێککەر چارەس  ەتان و سووربوونیان لەباتی میللەر خەس ەخستەواویان دەت

رپێی ەی سەشێو ەر بەگەدا زاڵ بوون، مەرمان ەن ەو شتەر ئەس ەزۆر جێدا ـ ب ەرم لە ڕی سارد ـ گەو توندبوونی ش
رۆکی ەکاتی پێویستدا مابێ. ئیتر وای لێ هات داهاتی س ەکان لەر زاری سیاسییەس ەتاڵ و لەبۆش و ب

ردانی  ەدەه ەپاراستن یا ب ەل ەوەتیەوڵەتی نێودەریفی سیاسەریفترین شەدیدی ش ەتێکی دیاریکراو لەحکووم
 الن گرنگتر بوو. ەی گەخشەانی نکە بیەدەماددی و ئ ەموو ماف ەه

ک  ەڵکی تریش وەتوانی و خەمدەبوو.. نەدروست د  ال ەبایی لەتی زێدەواوەر تەس ەکی زۆر بوو گومانم لەیەماو
م ەفسیر بکەباییدا تەر ڕۆشنایی زێدەب ەی ئابووری لەن پرۆژەتوانی ئیفالسکردنی فاڵن و فاڵنی خاوەیاندەمن ن

وا    ەمژیوەدی چ خوێنێکی نەمژێ؟ ئەکانی دەرپیشەکاتێکدا خوێنی کرێکاران و هون ەکا لەدی چۆن ئیفالس دەئ
و ەبواری ئ ەل ەنیو ملیۆن دۆالر ەڵێ کەری بالێ چ دەماکەر کرێی سەرانبەب ەو تیۆرییەدی ئە؟ ئەئیفالسی کردوو

کان و ەبچووک ەرەرمانبەش خوێنی کرێکاران و ف ەوە، ئاخۆ ئەبایی تیایدا خولقاوەزێد ەدا کەیەرهێشەس
هۆڵی  ەتا بچن ەنرخی بلێتیان داو  ەک ەرەماشاکەها تەیا خوێنی ملیۆن ەارسی ستۆدیۆیپندان و کۆمەرمەهون
 ؟ ەوەماکەسین

قڵی  ەندازیاری و عەکانی پزیشکی و ئەباو ەی چاالکییەرمایەدان ملیۆن دۆالری سە ی سەبار ەل ەکەدی تیۆرییەئ
ئاسن و ئۆتۆمبێل  ی ەوانی و سکەڕی گا و فڕۆکەما و بۆکسێن و شە ک و سەنکردن و ڕووەعدەم ەئیلیکترۆنی و ب

ی  ەرامانەاڵڵ و حەح ەتگوزاریی ەموو خزمەو هەوانی و تا ئەو باڕ و پیشانگای جل و ڕۆژنام ەشتی و چێشتخانەو ک
 ەتەروەو سەئبێ چۆن ەرسام دەئاستیاندا س ەقڵ لەگرن عە ردەر وەدەب ەڕاد ەدواییان نایێ و کرێی ل ەک
ژاری  ەل و هەسەبۆ ئاستی ژیانی تێروت  ەوەرز کردۆتەڵکی بەی خەزۆر ەو ژمارەو ئ  ەناو ەوەکیان پێەیەورەگ
دا ەورانەگ ەو سامانەنانی ئەوەپێک ەل ەسەدواک ەڵچندراو ەری هەس ەبایی لەتیۆری زێد ەتیش کەگبەداری نەن

 ڕوا؟ ەباییدا دەی زێدەکام جۆگ ەو داهاتی ب ەیەکام ەئابووریی ەو تۆڕەناو ئ ەی پرۆلیتار لەگجێمژرێ. ەخوێنی د

ڕوو و   ەتیەخستووی ەک ەکردووەری نەسەچار ەو تیۆرییەڕای من، ئ ەبایی، بەکانی زێدەئاڵۆز ەرحاڵ، کێشەه ەب
چێ  ەتی دەباتی چینایە و ئامانجێکی دیاریکراوی بواری خەرەوجا ئابووری و بەئ ەکی سیاسییەرچۆنێ بێ تیۆرییەه

یا حیسابی   «باییەزێد»شکێنم ەداید ەوەو ئەرەی جار بەکان بورووژێنێ. زۆربەوساوەچ ەڵکەخ ەسەی بەندەوەو ئ
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و  ەوەنێتەسات دەبێ کارە بازاڕدا ن ەر لەگەئ ەچونک ە ی نێوان کڕیار و فرۆشیارەرهێشەڕ و سەر شەرەقازانج و ز
و پێشتر  ەی نۆزدە دەمهێنی سەرهەر بەگە. ئەری مژیوەرمانبەند کرێکار و ف ەڵکی نایێ خوێنی چ ەک ەب ەوەئ
 ەوەبایی ئەتیۆری زێد ەر چوو و لەس ەب ەوەئ ەوەمخۆر ببچڕێت ەرهەکرێکار و ب ەوت لەستکەد ەبوو ەودای هەم

م  ەل کڕیار ببینێ و  ەسوود ل  ەوەو بوارەئ ەی کرێکار خۆی چووەوەتی دوای ئەتایب ەها بێ بەڕاستیی ڕ ەوەسڕای
 . ەم نییەی کەکەشەقازانجی کۆتاییدا و ب ەل ەن کارەشی خاوەدا هاوبەی ئێمەڕۆژگار

  «ک بگرنەکرێکارانی جیهان ی»سیان هێنا و ەر ەکان هەبڕەگرد ەو بۆچوون ەوەسبیح سووڕایەڵێن، دەک دەو
ی مێژوو و بۆم  ەپاشماو ەڕۆیشتن بووەدا دەو دروشمانەدووی ئ  ەک بەیەی ماوەتانەوڵ ەو دەدوای ملمالنێی نێوان ئ

 ەوەمەالی ک ەیا ب ەک ەکگرتنەوت یەرکەمومکین بێ و د ەبووەبۆ شتێ ن ەوازەو بانگەمای ئەبن ەک ەوەڕوون بوو
ر  ەرکی سەو ئ ەندییاندایەوەرژەب  ەکگرتن لەکبگرن یا یەوێ یەیانەد ەک ەت و حیزبانەو حکوومەتی ئەدۆستای

  ەوەنەندەل ەد و چل ساڵ کرێکارێک لەس ەر لەگونجا بەن دۆک ناگرن و چەو ی ە حاڵەک بگرن، مەی  ەشانیشیان
ندی و ەیوەش و پەیشتنی هاوبەتێگ ەکان کەسوور ە کێکی هندیەکێکی فلیپین و یە جد و یەکرێکارێکی نڵ ەگەل
کتر نێزیک  ەی ەڵک لەی خەوانەو هیچ شتێک ل  ەک نییەک یەو بارودۆخیان و ەنێواندا نیی ەستییان لەکهەی
ر سمیت  ەبوو تا مستەش نەندەوەئ ەمەو دەو هاموشۆ ئ ندیەیوە؟ پەوەگرنەک دە ی ەنێوانیاندا نیی ەل ەوەخاتەد

م  ەکەی  ەئازادی پێ بگا. ئاشکراش ەی کاکەبروسک ەڕی دنیاوەوپەیا گۆنزالیس ل ەوەبخوێنێت بێنس ی مامەنام
بارودۆخی ڵکوو ەب زرا ەمەدان ەوەو دروشمەهۆی ئ ەنها بەزرا، تەلی دامەدەر دروشمی جەس ەل ەت کەوڵەد
اڵم  ەری بوون. بەتیدەزراندنیدا یارمەدام ە، لەبووەه نەگمەد ەی بەشێو ەل ەی وا کەرکردەن و سەگمەد

و   ەوەنگی دایەو تێربوون ورووژاند و دەرەژاری بەڵکی هە بایی خۆی خ ەشدا ناواقعی بووەوەڵ ئەگەل ەکەوازەبانگ
 ای ڕاکێشا و دنیای ژێروژوور کرد. رنجی دنیەرپا کرد سەکی بەیەوەبزووتن

کتر بگرن تا  ەیانتوانی یەبوو پرۆلیتاریا ن ەوەڵکدا هات ئەر خەس ەب ەسات کەترین کارەورەتوانم بڵێم گەد
ت بۆ ەرف ەد ەک ەوەکانەی سییەوانەپێچ ەش بەوەن ئ ەڵمانی بدەحیزبی سۆسیالستی کۆمۆنستی ئ ەوامی بەردەب

  ەنگەخوێن و ئاگر. ڕ ەمینی پڕ کرد لەند ساڵێک زەست و دوای چەد ەاڵت بگرێتەسەخسا دەحیزبی نازی ڕ
ڕایگرێ و منیش   ەو دوو حیزب ەکگرتنی ئەتر بوو یەورەگ ەوەتی کرا لەمرۆڤای ەی ل ەو پیالنەبێ بڵێ ئ ەکێ هەی
ش  ەوە. ئەکەساتەدانی کارەست بۆ ڕوونەربەب ەبووەکرا تا بزانین چی دەکگرتن نەی  ەک ەوەمەدەد ەوەرچی بەرپەب

 ەی کەوەش بەوەسات خۆش بکرێ ئەڕوودانی کارردا ڕوو بدا و ڕێی ەوتنی ستالین و هیتلەڕێک ەحاڵ لەم ەیرەس
بێ، پێم خۆش  ەناچاریش ن ەو ب ەوەلێکن نایاندۆزمەگەڵەه ەوانەر بۆ هێرش و داگیرکاری وااڵ بێ. ئەستی هیتلەد
 ریان.ەس ەوەڕێمەبگ ەنیی

ناتوانێ  ەی کەوەی ئەوەرچدانەرپەب ەنانی بۆچوون لەوەکانی خۆم بۆ پێکەوەی تاقیکردنەک ەیەکەباسکردنی ی ەل
  ەدا یا لەو بوارەودای نووسینم لەڵێم مەرێم و دەگوزە ر باسکردنیاندا دەس ەو ب ەوەبووم ەلمێنێ نەڕاستی خۆی بس

ردانی ەبوو بتوانم سەندامی کۆڕی زانیاری کورد و بوارم نەئ ەبووم 1971لوا تا ساڵی ەدا بۆ نەو بوارەراوێزی ئەپ
 ەودای کارکردنمدا لەم ەل ەوم بۆیەک بکێ کاندا ڕە و کتێبخان کانەڵ چاپخانەگەم و ل ەزگای سانسۆر بکەدامود

و ەبوو. ئەو ئیمکانی چاپکردنیش ه ەوەبۆم ڕوون ببوون  ەی کەنانەو الیەباسکردنی ئ ەستم کرد بە بواری کۆڕدا د
  ەگۆڕ لەو نەیلەنجامێکی مە ئ ەیشتمەیشتن تا گ ەگەگرت و پێدەقیان دەکانم دەی بۆچوونەخشەر نەس ەل ەبیرۆکان

رمان و نێوانمان ەوروبەوت جیهانی دەرکەژێین و بۆم دەشڵەی دەکەوییەر زەس  ەل ەی کەو دنیایەڕوانینم بۆ ئ
 .ەیەخۆی ه ەت بەفسیری تایبەیان تەک ەر یەو ه ەوەش ەسێ ب ەبێتەد



32 

یی و ەمیشەه ە ستوورەد ە، بەوەی مردووەباسی سروشت و مادد ەب  ەتەش تایبەوەماتریالی. ئی ەوەشیکردن -1
 ەفسیرەو تەی ئەوەوڵێک بۆ ئەر هەکاری مرۆدا ناگۆڕێ و هەمی پێوانەردەس ەل ە ، کەوەیەکەدیی ەبەئ
ی  ەکاندا و مادام زاراوەری سروشتی بوونەبەی دژەئاڕاست ەب ەوڵدانەی نامردوودا بگونجێنی هەڵ ماددەگەل

 ڵ نابێ. ەتردا تێکوی ەڵ ئەگەل ەک ەیەفسیرێکی هەیان تەکەر یەکار دێنین هەب «ماددی و ناماددی»

فسیری ماددی ەت ەتی لەواوەت ەو ب ەندەتمەتایب ەوەرانەوەجیهانی زند ەب ەبایۆلۆژی ک یەوەشیکردن -2
 ەی مردوودا کەڵ ماددەگەن، لەک خانەی ەکان کەدامێن ەرەوەی نێوان زندەو هاوسێتیەل ەبڕێ جگەداد

کانی ەچاالکیی ەخشێتەبەخۆ دەتی خۆبەسڵەدا خەدامێنان ەو گیاندارەل ەالوازی ئیراد ەچونک ەلق بووەلێی خ
 کرێ.ە ندیدار دەیوەتی پەزانایانی بایۆلۆژی و باب ەپرسیار ل ەش باسێکەوەک ئ ەتی وەو باب ەوەو ئ

 .ەمەکەدوور و درێژ ەم و ماندووبوونەکەتە حمەز ەم و کارەکەورەگ ەش کێشەمە. ئمرۆیی یەوەلێکدان -3

همی ماتبوونی، ەی و وەزووی ئاگایانەکانی و ئارەستەفتاری تاک و دەڵگاکانی و ڕەمێژووی مرۆڤ و کۆم
 ە. لەوەنەکە، جیای دەو ەمردوو و زندوویان ەگشتی، ب  ەرانی تر بەوەبوون ەل ەدێن ک ەوەیەتانەسڵەو خە موویان لەه

  ە. واز لەوەقڵەتوانای عر حوکمی ەب ەوێتەکەکی دەرچییەڵ هەگەقڵی دێت، لەع ە وەشەتانەسڵەو خەی ئەوەپێش
ش دینم ئاخۆ کامیان ە وەکتردا دێنم و واز لەر یەس ەرییان لەقڵ و کاریگەڵ عەگەیشتنی لەفس و خاڵی پێکگەن
رچی زۆری ەگەوێ ئەری دەوانی خۆی و توێژەلەم ەکە ریایەد ەوەی... ئەبێ و چۆن و کەوی تردا زاڵ دەر ئەس ەب
 دا.ەیان گرێ دەوەکەی ەب  ەدی ناکرێ کەتێدا بی ەو تیلماسکەیاننووسن ئەی دەوانەئ

ی ەشداری ماددە. بەرێکی زندووەوەبوون ەکا چونکەشداری گیاندارنی تر دەببواری بایۆلۆژیدا  ەر لەشە ب ەئاشکرای
ی  ەاڵم ڕێژە. بەدروست بوو  ەمادد ەی لەستەج ەی کەیەندازە و ئەو ب ەیەمادد ەی کەوەکا بەمردووش د

 .ەی مندایەی بازنەوە رەد ەردا لەشەی بەپێکهات ەدا لەهاوکێشانو ەشداربوونی لەب

  ەبووەم، شتێک نە، زۆر یا کەستم پێی کردووەه ەوەرەشەی بەبار ەو ل ەو دیتووم ەوەتەندوومکی خوێ ەرچییەه ەل
ڕاست بووبێ.    ەوەفسیری مرۆڤانەی تەبار ەل  ەبووەن ەوانەکێکیش لەبووبێ و یەدا ڕاست نەبواری مادد ەل
و   ەوەدوور ەپێش ڕوودانیدا و ل ەڕووداو ل ەستکردن بەم و هەشەستی شەوت و هەی ڕێکەلەسەم ەوەمێنێتەد
جێی   ەک ەتانەو بابەون و شتی لەرچوونی خە یبزانی و پێشبینی ڕاست و ڕاستدەمۆکردنی ڕۆح و غەستەد

و ەی ئەرهێشەس ەخۆی ل   ەوەکۆن ەماتریالیزمیش ل. ەرتڵکی تر زیاە خ ەسدا لەندێ کەه ەو ل ە یەتییان هەتایب
 ەبوونیان بکا و خۆی لێیان گێل بکا چونک ەهاشا ل ەک ەدوور گرتوو ەوەروونناسی بەکانی دەئاڵۆز ەو ڕێی ەتان ەباب
می ەردەمهێنان و پێداویستی ئابووری و سەرهەی بەسەرەاڵتی کەسەژێر د ەونەنێزیک ناک  ەل ەدوور و ن ەل ەن

 .ەوەتیی ەملمالنێی چینایویی و مێژو

  ەب ەبوو کەه ەو شتانەڕیان بەبوو باوە، تیایاندا هەنگ ەڕەمەریان هەپێو ەرینەری هۆشیان بەی بەو ماتریالستانەئ
دا  «جان جاک داراک»ری ەکی شانۆگەپێش ەل  ەبرناردشۆ ک ەوانەکرد. لەدەو الملییان ن پانەسەد ەوەڵگەب

نگی  ەڕێی د ەکا و لەباسی د ەوەیب ەنگی غەی پێشبینی و دەبار ەمێژوو ل ەک ەیاندووەڕاگ ەو باسانەڕی خۆی بەباو
  ەکدا کەیەدرێژ ەـ ل ەبیرم ەک لەـ و ەوەتەی گێڕاوەو بۆ هۆشی شاراو  ەیشتووەگ ەو ەکانەناوبانگ ەب ەپیرۆز ەكڵکەخ

  ەک ەووژاندەه  ەوەب ەتانەقیقەو حەکانی لەمارکسی تی ەییقڵەئینکارکردنی ع، ەودای باسکردنی نییەدا مەلێر
 .ەیەکراو ەی ماتریالیانەوەنها بۆ لێکدانە یشتنیان تەتێگ

کانیدا ەخشەربەرەکانی و زەسوودەب ەداهێنان ەل ەندنی مرۆڤ کەسەرەپ ەل ەڕاستیدا جگ ەندنی مێژوو، لەسەرەپ
خوار  و ەرەبێ و بەسک دەرتەبێ یا بەرین دەیشتن و توانای بەی تێگە. مرۆ بازنە، هیچی تر نییەیەستەرجەب
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کار  ەل ەکەجیاوازییڵکوو ەبوێ ەرناکەی برژانگیدا دەوەمبوونەکانی و کەنجەی پەژمار ەواریش لەو شوێن ەوەبێتەد
تی و  ەنگ و ئازادی و کۆیالیەر و ئاشتی و جەم و ڕاستگۆیی و درۆزنی و زانست و هونەرهەت و بەو عیباد

  دوای خۆی جێی ەدا و لەنجامی دەرچی ئەند و هەماوەی پۆشاک و مردووناشتن و زەجۆری خۆراک و شێو
 وێ.ەکەردەد ەکەێڵێ جیاوازییهەد

کان ەڕاستیی ەبێ کەن  ەوەین ئەهیچ ناگ ەین بەبد گرێ ەوەمەرهەی بەسەرەک ە بکانی ەین پلەوڵ بدەند هەچ
  ەرباڵوی مرۆڤ کەرین و بەکانی جیهانی ب ەسەرەک ەل ەکێکەمهێنان یەرهەی بەسەرەک ە، چونکەوەینەژوو بکەئاو

کراو. ستپێەست بن یا نادیار و هەردەببن جا دیار و ەیدا د ەلێیان پ ەدا کەوانەڵ ئەگەن لەهای تێدا هەو ب ەمادد
یشتن و ویستی ەتێگ ەو ل ەندووەسەی نەرەپ ەوەخۆی ەو ل ەزیوەبەبۆی دان ەوەئاسمان ەمهێن لەرهەی بەسەرەک

خش، جا  ەخش بێ یا سوودبەربەرەیشتنی مرۆڤ، زەکانی تێگ ەنیشان  ەل ەکێکەی ە سەرەو ک ەداوەتی نەمرۆڤ ڕ
و ەرەوجاڕ بەپێدانی هەرە پ ەیی مرۆ لەپاچەستەکرێ؟ دەند دەکانی خۆی بەرچاوەس ە کێ لەی ەندیی بەچۆن هۆشم

 ەوەر ئەبەلڵکوو ەبند ەسەی نەرەبوون پەکینەو مەرە وجاڕ بەه ەنیی ەوەر ئەبەی توانای خۆی، لەگوێر ەب ەکینەم
وجاڕ بدا بۆ شتێکی ە ه ەب ەرەتوانی پەیدەن ەچووبوو، واتەرنەوجاڕ دەی هەبازن ەی مرۆ ل ەوەبوو هێشتا تاقیکردن

یئاژوێ و ەسێ نەر ک ەگە و ئ ەکانی خۆی نییەتەکەرەب ەل ەوەوتنەوجاڕ کەه ەی لەباشان ەنجامەو ئ ەباشتر و ئ
ر چاو و ەب  ەیخاتەر بازرگانیی بۆ فرۆشتن نەگەخۆی و ئ ەیگرێتەراج نەکا گەوت تێری نەکا و نەر چاکی نەفیت
ی تری کارەوردر و ە گە یان ئەر... و دەگەن و ئەکەی دروست نەکەکینەزایان و سیحربازان مەندازیار و شارەئ

 بوون.ەوجاڕ دەی دوای هەوانەئ ەبوو نەوجاڕ دەه ەن ەبوونایەمرۆڤ ن

  ەل ەک ەستاوەنگین وەستڕەر مرۆڤی دەس  ەلڵکوو ەب ەستاوەوەر مرۆڤ نەس ەنها لەت ەر بەوجاڕ هەپێدانی هەرەپ
وجاڕ  ەدوای ه ەزار ساڵ بەرزێر پێنج هەو ەندن تێدابن، چونکەسەرەواوی بۆ پەی زۆر و تەسەرەشاردا بژێ و ک

کی  ەیەڵکۆ مرۆڤانەر ماتریالیی نین ب ەک هە. داهێنان نەکینەم ەی تێبگا چۆن بیانکاتەوەو گادا ڕۆیشت بێ ئ
 .ەوتووشەنگینی پێشکەستڕەد

وجاڕ ەه ەرناچێ کەد  ەیەو بازنەدا، لەیان پێ دەرە هێنێ و پەکاریان دێنێ و دایاندەر بەشەی بەوانەهیچ شتێ ل
 . ەدوور بوو ەوە ی مردووەمادد ەواو لەو ت ەندیدار بووەیوەپ ەوەرەشە توانای ب ەواوی بەت ەتیایدا ب

ر  ەس ەو ب ەاڵتی مرۆڤ بووەسەی دەوەرەی مردووی دەماددتدا ەڕەبن ەی لەکەری د ەبەل ەی کەرگەو جلوبەئ
ست  ەریا درێژتر دەی سندبادی دە وەرێکی لەف ە وخۆ سەیدا، ڕاستەوەڵ بڕینەگەر لەو ه  ەخوری بوو ەوەڕەپشتی م

و   ەی بوور: خوەرتدایەب ەل ە ی کەو جلەئ ەتا بۆت ەڕ بوو ەنگینی و لێهاتوویی مرۆڤدا تێپەستڕەد ەو ب ەپێ کردوو
وجا ەئ ەتار بار کراوەق  ە ل ەوەمانشستر ەو ل ەخش کراوەو ن ەو چندراو  ەو ڕێستراو ەوەتەو پاک کراو ەوەتەبڕدراو
دراوی قورس و ئاڵووێر و   ەو ب ەی گومرکی و بانکی و ئاڵۆزی بڕیوەوتننامەندین ڕێکەو چ ەوەشتییەک ەتەخراو

  ە یشتۆتەتا گ ەند شارێکی بڕیوەو چ  ەت بووەگومرکدا ڕ ەو ب ەوەمانەکەواڵت ەوجا هاتۆتە.. ئەڕیوەدا تێپەرهێشەس
تی بۆ  ەتی و بردوویەیش کڕیوی«بو نیزالەئ»ستی تاکفرۆش و ەد ەیشتۆتەو گ ەئۆرزدیدا کردوو ەغدا و خۆی بەب

ی ەکینەرزی و مەزوو و دەک دەشتی زۆری و ەستن بەپشتب ەویش بەرگدروو و ئەی ب«بو شیماەئ»الی 
 ر... ەر و پێوەفتەم و دەڵ ەق  با و ئاو و بۆڕی وەکردن و کارەو پرۆڤ  ەپێواندروومان و 

کان و زاناکان و پیاوچاک و فاسق و  ەتان و کۆمپانیەوڵەو د ەڵدا کراوەگەت یاساکاری لەکەقوربان قوماش
  ەر لەمووشیان، هەو ه ەڕیوەالتی پشتشکێندا تێپەهاتوو و موعام ەنەژمار ەمی لەردەس ەند و کرێکار، لەرمەهون

 ەو میقدارەب ەنیی ەوەخلیان پێیان ەی مردوو دەی کاری مرۆیین و سروشت و مادد«ی» ەگاتەتا د ەبگر ەوەلفەئ
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و  ەکەو دروومان ەوەژوور ەو هێنان ەوەرەد ەی و ناردنەکەسازییەکاری دێنێ تا کاری پیشەمرۆڤ ب ەبێ کەن
 واو بکا.ەت  ەکەرکردنەبەل

و تێر ناخوا   ەر جیهانی مرۆڤدا زاڵەس ەب ەختانەرسەکاری دێنن س ەب ەوەوانەست ئە د ە ب ەماتریاالنی ەوەشیکردن
گوترێ ەی پێی دەوەت زیاتری ئەوەدا نەس ە بینی لەو د ەر ماددەس ەخاتەوتێکی مرۆ د ەستکەموو دەو ه
 ەوەن ەدەیتانێتی دەو ش ەئیرادیی و ەشاوەنگی تواناکانی و لێوەڕ ەستکردی مرۆ کەد ەل ەری ماتریالی جگەوروبەد

و  ەخا. ئەردەکێش دەخا و تابلۆ توانای وێنەردە رتاش دەیکەری تاشراو توانای پەیکەک پە، وەهیچی تر نیی
پێیان   ەک ەم زیاتر مرۆییەنجانەو پە ل ەوەویستی مرۆڤ  ەیی بوونیدا بەستەواب  ەنووسم لەپێی د ەی کەمەڵەق 
 یگرم.ەد

ستڕۆیشتن و  ەتی مرۆڤ و هێمای دەی شارستانەلوتک ەچونک ەبڵێین شتێکی ماتریالیی ەفڕۆک ەب ەڕاست نیی
ها بۆ  ە ورە. هەزانستی فڕینی داهێناو ەک ەدا نییەو مۆخەو ئ ەنێوان فڕۆک ەوتنێتی و جیاوازی لەی پێشکەنموون

تۆم و ەتکردنی ئ ەنشتاین و لەیی ئەکانی مرۆڤ.. ڕێژەستکردەموو دەها هەورەهر... ەشتی ئاسمانی و کۆمپیوتەک
 ەمرۆڤان ەرزترن بە ش بەوەن و لەموویان مرۆڤانەبێ، هەویدا زاڵ دەر ڕاکێشانی زەس ەب ەی ئاسمانی ک یشتەک

 ناویان ببرێ...

  ەرستن و لەیپەڵک دەبت، خ ەکرێتەتاشرێ و دەداد ەاڵم کەب  ەڕێ شتێکی ماددییەرەردێکی سەب ەپارچ
ی تیایدا ەو ماڵەرستراو... ئەجیهانی پ ەرێ و بگاتەد ەی مرۆڤ بچێتەبازن ەل ەریک ەچێ و خەردەت دەماددیی

مووشیان مرۆڤین، ەرج دراون و هەخەالتی تێدا بە شنووس و موعامەو ڕ ەنگینی و پیشەستڕەیان دەژێیت دەد
و کتێب و  ەڕۆژنام ەی لەزەو کاغە. ئەدراو ەورەپیرۆزیی د ەو ب ەوت کارێکی مرۆییەچی بیناکردنی مزگەک
شۆڕشن، ئاشتین، ڕێی  ەشرەو ن ەاڵم کتێب و ڕۆژنامەب ەندرێ شتێکی سروشتییێهەکار د ەی نهێنی ب ەشرەن

 ەو چاالکییەتوانی ئەر دەگەنگن... ئەتین، هاوڕێتین، ئاشتی و جەڕاستین، الدانن، جوانین، ناشرینین، دوژمنای
یان  ەیخۆیت. دەمی خواردن دەدوای ژ ەک ەر هاتووکاەک بەشیرینیی  ەکردنی قاپەبۆ ئاماد ەک ەبژمێر ەمرۆییان
ت بۆ  ەکەتا شیرینیی  ەندی و هاموشۆ تێکئااڵون و هاوکارییان کردووەوەرژەو ب ەل ە نگینی و موعامەستڕەداوی د

کنیکی ەنگینی و تاقیکاری و تەستڕەد ەوەکانی خۆتی گرتۆتەجێی ددان ەی کە ددان ەو تاخمەن. ئەبک ەئاماد
 . ەوەخۆدا کۆ کردۆت ەچاکترکردن لی بۆ ەدەندین سەچ

ڕی  ەو پ ەوەمرۆ بسێنیت  ەموو داهێنانێک لەه ەیەورەزوڵمێکی گ ەڵێم کەکورتی د ەمێ و بەی نادەدرێژ ەوەم ڕووەل
ندندا زیاد بێ. کاتێ زانای  ەسەرەمهێنان و پەرهەی بە پرۆس ەی مردوو لەی تا ڕۆڵی ماددەوڵی بکەڵکێشی و کەه

ری ەوروبەی دەکەماتریالی ەکان بۆ بارودۆخەکنیکیەزانستی و ت ەوتنەتی و پێشکەاڵیەکۆم ەماتریالست دیارد
  ەرەوروبەو دەدی ئەسەت و نۆ لەوەن ەک ەوەباتەبیری خۆی د ەیا ل ەبیری نیی ە، لەوەگێڕێتەران دەداهێن

بێ ەلێهاتووان نمی ەکی کەیەکانن و ژمارەی لوتکەندێکیان لووتکەم و داهێنانی مرۆڤن و هەرهەب ەدروستکراو
ری خۆی  ەوروبەدی دەس ەک لەر یەوبەمەزار ساڵ لەه ەکانی دەتاییەرەس ە رەشە ر بەگە س تێیانناگا. ئەک
کار   ەی نهێنی بوون لێ بخاتەوەی بۆ دۆزینەکەتاییەرەس ەسروشت بکا تا هۆش ەبوو ڕوو لەر دەستکرد بووبێ هەد

پۆلی و بارانی و  ەکانی ئاسمان و ڕووناکایی و شەق ەز ەی دیاردەی ئاڕاستە وەرستن و پاڕانەرنجی پەو س
 ەش لەمەردەم سەکانی بکا و کوڕی ئەروێشکەکانی و کەڕێوی ەک فێڵ لەو کوت گۆچان ەی بکا و بەزێڕینەکۆڵک
کانی ەڕێ و الڕێی بیندراو و بیستراو و خوێندراوەڕۆ و ڕاست ەوپەستکرد و داهێنان و پینەد ەکاندا بەی بارەزۆرب

ی ساوایان و  ەوجا باخچەکرێ، ئەخێو دەب ەمنداڵگ ەبێ و لەدایک د ەستی مامان لەد  ە: بەراوی گیەورەر دەشەب
بێ ەدروستکراو فێر د ەکا و بەدروستکراو هاموشۆ د ەدروستکراو خۆراکێتی و دروستکراو پۆشاکێتی و ب ،ەقوتابخان
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چێ  ەر و گیای بنار دەشتودەنێچیری دکانی ئاسمان و ەیاڵی بۆ تارماییەن خەگمەد ەمرێ و بەدروستکراو د ەو ب
ش ەوانەبێ و ئ ەوەرەکی توێژەبێ یا زانای  ەڕیدەرێکی گ ەگیر بێ یا پشکێنەندێکی گۆشەرمەکێ هونەر یەگەم
ی کڵەخ ەل ەوانەو ب  ەکەمی مرۆیی پڕچەرهەب ەیشتنیدا بەی و تێگەکەست و کارەست و نەه ەل ەنن کەگمەد
 ناودار.نگین و ەستڕەد ەبۆت ەبۆی ەپێشترەل

ن  ەکەد ەوەبار ەی لەقس ەک ەوەوانەناو ئ ەل ەوەگرێتەموو شتێکی مرۆیی دەه ەک «بارودۆخی ماتریالی »ی  ەزاراو
 لی، ماتریالی بن یا میسالی. ەدەلی بن یا ناجەدە، جا جەباو

  ەفی لەلسەبیانووی ف  ەب  ەکی ماددەرچییەه ەبێ کەد ەوەنها ب ەتی تەاڵیە وانی مێژوو و کۆمەیشتنی ڕاست و ڕەتێگ
و  «ری ماددیەوروبەد»نێوان  ەی بارودۆخی مرۆدا لەوەلێکدان ەل ەچونک ەوەپێی بدرێت ەوت کردووەمرۆڤی ز

 دا کورت دێنێ. «ری مرۆییەوروبەد»

 ی پێ درا: ەو پێشتر ئاماژ ەریبترەشی غو باسی ەیرەشتێکی س  «رخانەس»گوترێ ە ی پێی دەتەکایەو حەاڵم ئەب

می ئابووری و ەمهێنان و سست ەرهەی بەسەرەک  ەل ەک ەیەوەی ئەوەنگدانەرخان ڕەڵێن سەکان دەماتریالست
می  ەردەس ەل ەک ەیە و ژێرخانەرخان خۆی ئەی سەگوترێ ژێرخانی ماتریالی. بناغەوتندا پێی دەمی پێشکەردەس
مڵکداری  ەنگستان لەرەف  ەکوردستان بێ چ ل ەگ چ لەبەرەد ە، چونکەکێکەک یە موو جێیەه ەندندا لەسەرەپ

 ەل ەیەرخان بۆی هەاڵم سە، بەگوزاریدا پێکهاتووەرمایەس ەرزێر لەی وەوەوساندنەو چ «مەرهەی بەرسەک»
 ەزیاتر ل ەوەدا، لەواڵتانی جیاوازی هاوشێو ەچی لەکی تر بێ. کەیەڕنگستان شێوەف  ەک بێ و لەیەکوردستان شێو

دا،  ەوەم ئاوڕدانەکەی ەش ل ەمەبن. ئەمی ئابووری جیاوازدا دەی دوو سستەسای ەواڵتدا و لک ەی ەچن لەک دەی
 : ەوەت کرایەویستی من، ڕەن ەڵگەپێی ب ەب

ی  ە وەنگدانەخۆیدا ڕ  ەو خۆی ل ەنم و پێستی ڕێوی نییە گ ەنکەوجاڕ و پاچ و تۆڕ و دەی هەوەنگدانەرخان ڕەس
  ەسانەرەو ک ەئ ەک جۆر بێ کەدا یەو واڵتانەموو ئەه  ەبوو لەد ەبوای ەوەوانەر لەگەو ئ ەمی ئابووریش نییەسست

یاسای   ەوەپاندنی ئەبچێ. کورتترین ڕێگاش بۆ س ەڕێوەمی ئابووری بەستیمان سەه  ەکار دێنن یا بەژیانیاندا ب ەل
ک بچن و  ەی ەب  ەوەوامییەردەهۆی ب ەبوو بەک بن، دەتدا یەڕەبن ەکان لەر شتەگەئ ەچونک ەی«بیەبەس»
گۆڕدرێن. ەد ەوەیی ەستەهۆی واب ەکانیش بەتیان بگۆڕێ شتەڕەر بن ەگەکتریش بن و ئەی یەت نوسخەنانەت

  ەوەگوتنی شتێ ل ەی بنخانیان جیاوازەوەبۆ ئ ەبڕەی گردەڵگەکێکی تر بەبۆ ی ەو ەواڵتێک ەرخان لەجیاوازی س
 . ەوەکاتەموو شتێک دەفسیرێک و هەموو تەرگای خۆالدان بۆ ه ەد ەوالوەب

  ەی کەتانەو بابەوشت ل ەری ڕەریت و پێوەڕ و نەب و باوەدەر و ئەوا یاسا و هون ەتی ژێرخان چییەقیقەح
 ی ژێرخانن؟ ەوەنگدانەو ڕ ەوودرخانیان پڕکرەپانی سەگۆڕ

 !!ەی مرۆڤ هیچی تر نییەڵگە کۆم ەل ە... جگەمرۆڤ 

رکردنی  ەسەو چار ەو پاشخانی ڕۆشنبیری و بۆچوونی بۆ دیارد ەوەکدانلێو  ەوەتاقیکردن ەمادام مرۆڤ ل
ک  ەکێکی تری یەبۆ ی ەوەکێکەڕەگ ەکێکی تر و لەبۆ ی ەوەگوندێک ەکێکی تر و لە بۆ ی ەوەواڵتێک ەگیروگرفت ل

، ئیدی ەیەکێکی تردا جیاوازی هەڵ مجێزی یەگەت مجێزی مرۆڤێک لە نان ەک شاردا و تەواڵت و ی
و  ەبێ. ئەکێکی تر جیاوازییان هەبۆ ی ەوەکێکەڕەگ ەکێکی تر و لەبۆ ی ەوەواڵتێک ە ان لکەرخانەس ەویستەنەڵگەب

پێی  ەر خۆی بەڵێ ژێرخان، هەسووفی ماتریالست پێی دەیلەف  ە ی دروست کردبێ کەوانەموو ئەی هەمرۆڤ 
پیاوێکی  ەنگە. ڕەلق کردوو ەکانی خەرخانەدان ساڵدا سەی سەماو ەی، لەڵگاکەمیزاجی خۆی و میزاجی کۆم
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مان  ەه ەل لووچەبکی ەڵ بۆچوونی کابرایەگەبێ لەبۆچوونێکی بۆ بێ جیاوازی ه ەوەئاش ەل ورووپاەئڕاستی ەناو
 .ەوەبنەلێی ورد د ەیەستدا هە ر دەب ەی لەوەند و ئەوەرژەپێی ب ەردووکیشیان بەئاش و ه

 ەک ەفتاری کردووەجۆرێ ڕ ەمێواناندا بڵ بووک و  ە گەنددا لەماوەنگی زەئاه ەز ل800ساڵی  ەسرەگێکی بەبەرەد
  ەوەاڵتەڕی ڕۆژهەوپەی لەو کرێکارانەتی... ئەز کردووی800گی ڕۆما ساڵی ەبەرەد  ەک ەجیاواز  ەفتارەو ڕەواو لەت

اڵ بۆ ەرەگی بەفتار و ڕاوکردنی سەشێوازی کار و ژیان و ڕ ەن لەکانی عیراقدا کار بکەپرۆژ ەغدا تا لەب ەهاتن
 بوو. ەخۆماندا زۆر جیاوازییان ه کانیە ڵ کرێکارەگەل ەخۆراکی ئێوار

راب و  ەی شەلەسەم  ەکدا ژیاون و جیاوازیشیان لەڕەک گەی ەساڵدا ل 1300ی ە ماو ەسیحی لەموسوڵمان و م
کتردا  ەنگی یە ئاه ەنیش لەگمەد ەو ب ەنێواندا بوو ەن ژنخوازییان لەگمەد ەر ما و بەندێ خۆراکدا هەه
چێ و زۆر جیاوازی ەڕاکیش دەموسوڵمانی م ەب ەوەرخان ەڕووی س ەموسوڵمانی هندستان ل. ەشدارییان کردووەب
هۆی  ەبنخانیان ب ەت زۆر لەنانەژین و تەک کۆاڵندا دەی ەتن و لەک میللەکاتێکدا ی ەل ەیەڵ هندۆسدا هەگەل

 .ەیە، جیاوازییان هەرخانەس ەک ەوەئاین

 ەو ل ەمەرهەوڵی بێ بەه ەوەت ەڕەبن ە، لەی نعامەوجاڕ و ناعوور و هێلکەبۆ گاجووت و ه ەوەڕانەرخاندا، گەس ەل
 ەل ەیەیان هەواژەرەب ەو بۆچوونەی ئەوانەکانی. ئەتەسڵە خ ەی مرۆڤ لەوەبۆ ڕووتکردن ەماتدان کۆتاییدا خۆ
ی پێداویستی پێ ەرنان و خۆڕاپسکاندن بەبە ماحوەڕێی یاسا و ڕۆشنبیرکردن و ت ەرخاندا، لەداڕشتنی س

  ەمی ئابووری، لەستیمهێنان و سەرهەی بەسەرەبڕکردنی ک ەکارخستن یا گرد ەب  ەنەیان تا بگ ەکەتیۆری
وخۆی  ەندی ڕاستەیوە هاتن پ ەکی زۆریان بڕی کەودای ەم ەتاوەرەس ەستدا و لەر ویژدان و هەس ەستگرتندا بەد

  ەی مرۆڤ لەوەک ئە بڕی، و ەوەمەم و سستەردەو س ەسەرەڕێی ک ەل  ەوەڵگای خۆیەمێژوو و کۆم ەمرۆڤیان ب
 بێ. ەن  ەرینەربەب ەراوێزبوونەو پەری ئەتدا خولقێنەڕەبن

  ەپێویستیان ب ەوانەی خۆی پشتگوێ بخا و ناشڵێم ئەک ەکەڕەوجاڕ و بانکی گەو ه ەبێ مرۆ کارگەمن ناڵێم د
ویستی  ەنەڵگەو دژی ب ە وەومەکەخۆم دی ەوانەر وا بڵێم پێچەگەئ ەڵیاندا بگونجێ، چونکەگەل ەوتی وا نییەڵسوکەه

کێشانی  ەخشەن ەییم لەدروستکردنی ژێرخاندا و تاقان ەل ەیەری مرۆڤ هەکاریگ ەڕم ب ەر باوەگەبم، ئەخۆم د
دا  ە و بنخانەڵ سروشتی ئەگەتی لەواوەت  ەب ەفتاری وا بێنێ کە رکی یاسا و شێوازی ڕەئ  ەیدا کرد بەکەجیهان

  ەگونجێ. بەڵیدا نەگەو ل  ەوەستێتە ی خۆی بوەکەدژی بنخان ەها دابنێ کەورخانێکی ەس ەش ژیرترەوەبگونجێ و ل
هۆش  ەل ەیە و شتانەڵکی ئەر جێگیربوونی کەدەق  ەب ە وەکەالی ە، لەکارییەو ڕێژەئ ەدرێ کەرنج دەس ەوەت ئەعاد
ر یا  ەکی هاندێنەالی ەڕ ببێتەباو ەیەوەو ل ەریتەڕ و نەی جار پیرۆزی و باوەزۆرب ەوەکی تریشەالی ەرووندا و لەو د

 ەبێ و لەڵکیش جیاواز دەڵوێستی خەه ەو پێیەکان و ب ەندیەوەرژەب ەک لەندییەوەرژەئاستی ب ەست لەربەب
لمێنێ ە، نایسەچەکرێ. پەواڵتێکی تردا پێشوازی لێ د ەست و لەربەب ەبێتەد ەکەڵکە تی خەرامەری کەواڵتێکدا پێو

 . ەیەه ەچەپ ەنهانکردن پێویستی بەخۆپڵکوو ەبنهانکردن ەر خۆپەس ەل ەڕاهاتن ەک

هێندرابێ و لێی   ەوە تێکی ترەالی میلل ەتان، لەمیلل ەتێک لەالی میلل ەرخان لەنی سەگرنگترین الی ەیر نییەس
چوو و ئیسالم  ەن ەو خێراییەتێکی تر بەهیچ میلل ەوەناو ئیسالم ەکی هێند کورتدا چووەیەماو ەرگیرابێ. کورد لەو
ڵ  ەگەل ەش بوون کەو بنخانانەرداری ئەستبەو د  ەوەردشتی گرتەکانیدا جێی ئاینی زەرخانەی سەزۆرب ەل
تی ەحمەوتان و زەنیان هێنا و خۆیان بۆ ف اکەنیشت ماڵەتی ەشگەئات ەگونجان و وازیان لەدەماکانی ئیسالمدا نەبن

بیست ساڵ   ەژیانی خۆیان گۆڕی کڕێکدا شێوازی ەر ڕۆشنایی باوەب ە. لەوەپێچای ەک ەشەڕ ەردەو ب ەعبەی کەڕێگ
 بوو.ەیاندا نەوەی بیرکردنەڕەر الپەس ەپێش لەوەل
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واتا و داڕشتندا  ەل نوێیرووزی جێهێشت و شیعری ەشدا شاعیری نوێخوازی کورد شیعری عەمی ئێمەردەس ەل
 ەک ەوەلێکبداتها ەو ەکەگۆڕان ەبرژێ، پێشی خۆشەر ئاگر دەس ەڕوو لەکدا بەیەماو ەش لەوەچاو کرد ئەڕ
  ەوەگۆڕانکاری فکر ەل ەک ەگۆڕانکاریی ەیەوەئ ەکەاڵم ڕاستییەب ەیەه ەوەمەردەندنی واقیع و سەسەرەپ ەندی بەیوەپ

ی شیعری  ەو ڕۆژەکێکی تر و ئ ەبۆ ی ەوەواڵتێک ەکراو بوو ل ەی ڕۆشنبیری ئامادەو ەش گواستنەوەهات و هۆی ئ
ری زاڵبوونی ەدە بەڕاد ەاڵم نهێنی خێرایی لەگۆڕابوو، بەند واقعی ئابووری کورد هیچی لێ نەوی سەحوڕ بر

  ەیەه ەوەرخانەس ەندییان بەیوەپ ەوێ کەکەردەتیدا دەڕەدوو هۆکاری بن ەزمی کوردیدا لەر نەس ەشیعری حوڕ ب
 ک ژێرخان:ەن

پێیان وابوو  ی پێش خۆیان بوو و ەوەنگاریکردنی ن ەرەڵوێستیان بەکان هەیشتووەپێگ ەتاز ەک ەیەوەم ئەکەهۆی ی
بیر و  ەپووری ڕابروو لەلەزۆر شتی تری ک ەکێ بوو ل ەش یەوەو ئ ەوتنیانەی دواک ەڵگەقترین بەرووز زەع

  ەل ە، نەکەنوێی ەبیر ەیان ڕۆیشتن. هیچ شتێ لەوانەو پێچەرەب ەوەرمییەگ ەالوان ڕقیان لێی بوو و ب ەدا کەڵگەکۆم
بوو و ەتایی هەرەتی سەسڵە گشتی. واقعی خۆمان خ ەب  ەوەاڵتەواقعی ڕۆژه ەل ەڵدابوو نە ری هەس  ەوەواقیعی کورد

و ڕادیۆ و   ەئۆتۆمبیل و فڕۆک ەک ەوەو جێیانە. بیر و بۆچوون لەوەڕێتەگەی بۆ کوێ دەتاکەرەزانی سەیدەس نەک
 ک بۆمان هاتن.ەک یەموویان وەرماندا داباری و هەس ەدێن فکریش ب  ەڤزیۆنی لێوەلەت

خۆی و   ەرگریکردن لەبوونی توانای بەرووز و نەروبوومی شیعری عەب ەل ەرمانی کوردەژاریی خەم هەهۆی دوو
چێ، ەدێ و د ەوەرمەش  ەجاروبار ب ەبێ ک ەک نەی ەناسەما، هەیندا نەب ەکا و لەڵتەه نوێی شیعری ێک کانەت ەب
ی ەورەپوورێکی زۆر گەلەک ەکێنێ چونکەڵتە بی و فارسیدا هەشیعری عار ەرووز لەیتوانی عەچی شیعری حوڕ نەک
 ەرووز کردووەع ەرگری لەهێز بەکی بەیەقس ەققاد بەبنازێ. ع ەوەخۆی ەخۆی بکا و ب ەرگری لەبوو و توانی بەه

یاندن  ەی داڕشتن و گەرچاوەسڵکوو ەبی فکر نین تا بیانڕووخێنین ەندیخانەب ەزنان ەو وەئ ەک ەبیر ەیم لەوەو ئ
 و ئێستاش وان.  ەبوون

موویان مارکسین  ەی کورددا هەناوچ ەکان لەسیاسیی ەحیزب ەی لێ پرسیم کەوەک هۆی ئەییورووپاەئجارێکیان 
 ڕاستی بۆ چووبووم:  ەو پێم وای ەوەم بۆیی شی کردەکەو منیش هۆی

ئاستی   ەو باری ئابووریشی ل ەکگرتنی تێدا نییەژێ و یەرت دەرتپەی پەشێو ەب ەی ەدەبیستوپێنج س ەکورد پتر ل
 ەنگدا بوو، کەنێوان دوو ج ەچم ـ لەک بۆی دەکاندا ـ وەکۆتایی سیی ەتیش لەمی حیزبایەردەو س ەئیفالسدای

ی ەبار ەل ەوەمەردەنیگای سەگۆش ەر وای بۆ بچین لە گەم بێ. ئەی خەئاستێکی وا دابوو مای ەئاستی ڕۆشنبیری ل
ژی،  ەقوماتدا د ەهێشتا ل ەگی کورد کە بەرەبینین دەد  ،ەوەینەی کورد تاقی بک«گ!!ە بەرەد» ەوەزراندنی حیزبەدام
 ەری ڕێیەف ەی پاڵێوراواندا بۆ سەلست ەل ەکا و بۆ منیش و بۆ تۆش باشترەمۆر دەنجەکانی خۆی پەکەو چ ەنام
  ەدا ـ لەو ڕۆژگارەوام بێ ـ لەردەی خۆی بەکەگێالن ەر زوڵم ەس ەڕێین لەرین و لێی گەتی الیبەکانی حیزبای ەپێچەب

مانی  ەتی و ملمالنێکانی زەخۆی و چینای ەری لە، سەستمان داوەد ەل ەیەدەبیستوپێنج س ەک ەوەکیانێکی ەبار
ر ەس ەویشدا بەدوای ئ ەکانی خۆی سوڕبمێنێ و بەپێی بۆچوون و هیوا و پێویستی و ئامانج ەم، بەردەی سەوەرەد

 رێین...ەدا بگوز«بۆرژوازی»چینی 

 ەکانی بکا! بۆرژوا بەندی ەوەرژەب ەرگری لەب ەک ەوەین ەدروستکردنی حیزبێکدا تاقی بکی ەلە سەم ەبا بۆرژواش ل
خۆی بکا و  ەرگری لەب  ەوەبکات ەوەبێ تا بیر لەبوونی ه ەمترەک ەوەمێک لەردەموو سەو ه ەمەردەم سەی ئەپێوان

 ەیتوانیوەوتووییدا نەدواک ەت لەنانەو ت ەوەران بداتەرچی هێرشبەرپ ەنێ و بەیەتی خۆی ڕابگ ەیامی شارستانەپ
ری  ەربکا، نووسەک دەیەرچوونیش بێ ڕۆژنامەگیاند  ەر بەگەعبیری لێ بکا. خۆ ئەبێ تەی هەک ڕۆژنامەی
بێ ەکوێ د ەنین. ئیدی بۆرژوا حیزبی ل  ەی پرۆلیتاریا بکا کەو کێش ەرمایەزمی سەوێ باسی دارایی و بەستناکەد
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نانی کادیر و نووسینی گوتار و  ەوەو چاپ و پێک ەی ڕۆژنامەکێش ەپێداویستی بێ! واز لم ەکەی ەبوونی ڕۆژنام ەک
  ەکەڵدێ، باسی بۆرژوای کورد مەسی تارماییان هەد ە ترین بازرگانی کورد لەورەگ ە ک  ەبێن ەتانەو بابەتی لەموسیب

 .ەپزدانی مێژوودا تاساو ەل ەک

 ەخێر واز لەگشتی. ن ە بوونی سامان و بازرگانی و بۆرژا، ب بۆ ەیەڵگەقترین بەز ەین کەکەک بانکی لێ دەداوای ی
کان ەکوردیی ەناوچ ەکاندا دوای دروستکردنی لەسیی  ەل ە، کەکانیی بێنەرهێشەو س ەکانی و فیشەبانک و ئاڵۆزیی

ک  ەی !!مێژووی بۆرژوای کورد ەکان پیشان بدا! لەبێ نموونەڕافی هەک سەین یەکەئیفالسی کرد، داوای لێ د
 ڕاف نابینین.ەس

  ەریککردن بەخ ڵکەو خ ەرکردنی ڕۆژنامەتی دروستکردنی حیزب و دەحمەتواناکان زەب ەخواپێداو ەبوو چینەد
 بینین ەچی دەخۆیان، ک ەنەپێیان باش بێ بد ەوەتێکەسیاس

زوڵمدا گێل   ەو ل  وتووەدواک ەوەتییەڕووی چینای ەو ل ەئیفلیج ەوەتییەڕووی شارستان ەگی کورد لەبەرەد -1
 .ەتایی و ساکارەرەڕی سەوپەو ئ

 ەوەلێی بپرسین ەدا نییەوەبێ چ لۆژیکێک لەڕافێکی ه ەس ەیتوانیوەمان نەدرێژایی ز ەب ەبۆرژوای کورد ک -2
 کاندا!!ەبانک ەی دراوت لەنگان و کوا زرینگەناو د ەنگی دلێرت لەو د ەریدەکوا حیزب و ج

  ەل ەک ەیەو زادەڵچنین!! ئیفالسیش ئەر هەس ەکیانێکی حیزبی ل ەیداندا نییەم ەهیچی تر ل  «ئیفالس» ەل ەجگ
کا، فکرێکی سیاسی  ەژاران دەداوای شۆڕشی ه ەبێ کەش نەو فکرەو ئ ەیەوەستمانەد ەب ەوەکانەمی میدیەردەس
 بێ... ەودای هەروسەڵ ئیفالسدا سەگەل ەنیی ەمانەردەس

رجی ەمترین مەک ەتیدا کەوتویی چینایەوروپشتی و دواکەتی دەو شارستان ەبوونی ماتریاالنەن ەڕۆشنبیری کورد ل
لی، ەدەی جەفکری ماتریالستان ەل ە، جگەی تواناکانی نییەوەماکانی و تاقیکردن ەچوونی بۆ تێرکردنی تەوەنگەدەب

و ەر ئەس ەو داهێنانی تێدا کردن و توانای خۆی خست ەوەکانی خوێندەرنامەکێش بوو و ب لەپوێ ەبۆ ئ ەبۆی
واندا  ەی لەکەباتەو خ ەوەوان کردەی ئەر ئاڕاستەکانیشی هەبوو و چاالکیەژاراندا هەناو ه ەل ەی کەخاو ەسەرەک

کرا  ەدەدا، هیچی تر نەباو ەو بارودۆخەش، لەوەل ەزراند. جگەکانی دامەمارکسی ە ئاسانی حیزب ەو ب ەوەچڕ کرد
ش ەوەالیدا ئ ە مایەم بنەک شتێک لەگیر بێ. یەماڵی خۆی گۆش ەت لەسیاس ەی دوور لەوەر ئەگەم

ر  ەماوەج ەمی لەڕووی د ە، کەوەڕووی مێژوویی ەتیدا ل ەپێش چینای ەتی بوو لەوایەتەی نەی بیرۆکەوەڕاستبوون
 ری دا.ەماوەوڵی ڕاکێشانی جەه بوو و دواتریش ەوەشانی  ەبوو و شان ب

اڵتی بووبن و  ەسە ی کورتهێنان و بێ دەوەریکی جوینەمدا خەردەراوێزی سەپ ەبۆرژوا لگ و ەبەرەر دەگەئ
ی خاوی پێکهێنانی ەسەرەاڵم کەبووبێ بەتیدا نەپێناوی چینای ەت و تێکۆشاندا لەسیاس  ەڵبوونیان لەرجی تێکەم

تیدا ەحیزبی چینای ی خاوی پێکهێنانیەسەرەڵ کەگ ەرازووی لەتای ت ەبوو، کەویژدانیاندا ه ەیی لەوەتەحیزبی ن
بوو و ەن ەوەکەهیچ الی ەاڵم پشتگیری و هاوکاری لەست بێنێ بەد ەتی بەمایەکەکرا یەهاوسان بوو و د

ی پێ  ەرەبواری ملمالنێدا پ ەڵیدا بگونجێ و لەگەل ەبوو کەیشتوو هەتی پێگەوایەتەکی نەیەف ەلسەف  ەپێویستیشی ب
ئایدۆلۆژیای   ەری بۆیەنای بۆ بەبواری ملمالنێی فکریدا پ ەدی تا لەدەسی ترت نەکان کەلییەدەج ەل ەپدا. جگ

ی بێ ئاکامیی ملمالنێکردنی  ەڵگەک بەش وەوەو ئ ەوەی مارکسیزمدا خۆی دیتەبازن ەکان لەکوردیی ەحیزب
ی ەوەئ  ەیاندبوویانەندێکی تریانی گەفامی هەندێکیان و نەگێلی ه ەک «کان!ەبۆ چین»ی شۆڕشگێڕی کورد ەوەن
  25ئیفالسکردنی  ەش بارودۆخێکەوەرهێندرێ و ئەمدا دەردەمی سەرجەت و سەیدانی سیاسەم ەڕۆ لەک پاشەو
 می ناهێنێ.ەرهەبێ هیچی تر ب ەن ەدەس
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تا   ەتێک کەر بابەرچی هەگ ەکورتی، ئ ەندێکیان زۆر بەه ەم کەبیک ەیەمی مێژوویی هەردەر سەس ەم لەقس
 ر بکرێ:ەس  ەخۆی لەربەباسێکی س ەیەوەدێ، هی ئ ەی دواتریش کەوەدا هاتبێ و ئ ەکەگوتار ەئێستا ل

مهێنان و ەرهەی بەس ەرەر باسی کەس ەچمەرێم و دەگوزەمی مێژوویدا دەردەی سەلەسەم ەزاییم لەر ناڕەس ەب
  ەل ە، کەوەبزاوتنی مێژوو ەتی لەهای ملمالنێی چینایەی بەبار ەبێ مرۆ و ڕای خۆم ل ەمی ئابووری، بەستیس

ر ڕاستی و  ەس ەو ب  ەوەهێڵمەالی خۆم د ەنێ، لەیەگە وتنی دەپێشک ەب ەوەڕاستبوونمی ەردەتا سەه ەوەکۆن
  ەاڵتیان بەسەک دەی ەو ەکانەمەردەنیگای سەگۆش ەل ە رێم کەگوزەکانیشدا دەجۆرەمەڵگا هەکسانی کۆمەناڕاستی ی

مترین گرنگی  ەر کەگەم و ئەکەخۆم د  ەم زوڵم لەباسیان بک  رپێییەسر ەگەپێ... زۆر شتی تر ئەسەردا دەس
 یان نابێ:ەوەلێبوونڵکوو ەببێ، ەت دەحمەزباسیان  ەل ەوە م لێبوونەبووڵکراویان پێ بدەق 

و  ەئ ەک ەیەوتۆ هەکی ئەکردن و ئاسانکارییوان ەفردا ەکەزاراو ەتایی، لەرەڵێن کۆمۆنیزمی سەی پێی دەوەئ
می پێش ەردەس ەتایی لەرەس ەک ەیەوەیبینم ئەی من دەوەی ناگرێ. ئەرگەب ەر مێژوودا دراوەس ەی بەمەردەس

شکردنی نێچیر و  ەداب ەستێ چونکەئابووری بب ەیدا پشت ب ەبناغ ەل ەک ەوەفسیرێکەهیچ ت ەمااڵتداریدا ناچێت
و ەن و ئ ەدەنجامی دەڵیش ئەئاژ ەت زۆر لەنانەست تەربەی بێ بەشێو ەی دارستان بەشت و میوەی دەوێڵەدان

 .ەسوود نیی کارهێنان بۆەمڵکداری و بی ەشێو ەندارێتییان بەخاو ەخۆراکان

ندارێتی و  ەخاو ەدی هات کەمااڵتداریدا ب ەرێکی ئابووری لەوەک بوونەوپێشچوونی مرۆڤ وەرەب ەرین لەبازی ب
و  ەسەرەگ و زۆرکردنی کەو ماڵی کردنی س ەوەشیر ەریکبوون بەو خ ەچکەردی بەروەنادان و پەچاودێری و پ

  ەی درێژ یا کورت سوودیان لەخاون مااڵت بۆ ماو ەری نییەرەز ەوەچاکتر. دوای ئو ەرەپێدانیان بەرەپ
 ندارێتی گشتی دیبێ.ەخاو

وی و نیشتجێبوون و دروستکردنی ەمڵکداری ز ەدێ چونک  ەوەکشتوکاڵ ەی دوای شوانکاری لەورەنگاوی گەه
 .ەدا تێدایەسەرەڵ سروشت و کەگە ی لەوتی تازەڵسوکەهاتووی هەنەژمار ەخانوو و شتی تری ل

ندارێتی ەخاو ەرج نییەم  ەچونک ەڕاست ەن ەجێی خۆیدای ەل ەگ نەبەرەمی دەردەک سەو ەمەردەو سەباسکردنی ئ
  ەشێ بێ لەگ بەبەرەمێکدا دەردەک و سەموو جێیەه ەل ەرجیش نییەتی بێ و مەگای ەبەرەی دەکەنجامەوی ئەز

ناولێنانێکی ناشرین    ەتیدا دێ بەی شارستانەتییەڕە بن ەمەردەو سەر ئەس ەی بەو شێواندن ەاڵتدار. ئەسەچینی د
ر  ەگەئ ەڵچندرا، چونکەر ه ەس ەتی لەدواتر شارستان ەک ەوەسێنێتەی لێ دەمایەو بنە ویی و ئەی پتەورەنێکی گەالی

هات و شار ەدەشار پێکن ەبوایەبوو و گوند نەدەگوند ن ەبوایەبوو و کشتوکاڵ نەدەکشتوکاڵ ن ەبوایەتی نەمڵکدار
 بوو.ەدەتی نەشارستان ەبوایەن

و  ەبووەتیدا نەکانی شار و شارستانەڕووداو ەرچاویان لەڕۆڵێکی ب ەوەوتۆتەی لێی کەگەبەرەو دەکشتوکاڵ و ئ
  ەوەتییەڕووی شارستان ەتی لەگایەبەرەد ەچونک ەو ەم ناکاتەوتنی مرۆڤ کەوت و پێشکەڕ ەهای موڵکداری لەب
وجاڕ و گاجووت و داس، ەه ەکشتوکاڵدا پشتی ب ەمانێکی دوور و درێژ لەو ز ەوەوێتەمی لێ ناکەردەو س ەزۆکەن
ی جوانیی و ەسەرەو ک یدا بووەلێ پمومژی داستانی ەڵی تەتایی تێکەرەی سەست و بیرۆکەب ەبێ گۆڕانکاری د ەب

شار پێک   ەتیی، لەکڕی. شارستانەکانی خۆی دەر و چاالکییەی هونەوەرەد ەی لحازری ەرانی و خۆشی، بەخۆشگوز
گ، ەبەرەد ەوتندا، دوور لەی پێشکەپرۆس ەو ل ەوەسازیەرکار و پیشەموو چین و توێژ و زانا و هونەه ەدێ ب

ی ەسای ەگ لەبەرەی دەسەرەهات و کەر پێکدەتی هە با، شارستانەگیش نەبەرەر دەگەبا. ئەد ەڕێوەخۆی خۆی ب
 ند.ەسەدە ی نەرەپ ەبوایەن سازی شارەر و پیشەشار و زانست و هون
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تی شاریش ەشار نا، شارستان ەناوی ناشیاوی بۆرژوایان ل ەوی شێوێندرا، ئاوهاش کەندارێتی زەچۆن خاو
ک سوپا و قوتابی و  ەتی وەاڵیەکی کۆمەیەدیاردڵکوو ەب، ەمێکی مێژوویی نییەردەتیش سەشێوێندرا. کۆیالی

 ەیدابوونی نووسین بەت و پەپێکهاتنی حکووم ەک ەدایەوەیر لە. سەرستگایەپ ەر بەڵکی سەر و خەرمانبەف 
م  ەردەس ەتی بەاڵم کۆیالیەریشن، بەشەرچی گرنگترین داهێنانی گشتگری بەگەمی مێژوویی داناندرێن ئەردەس

  ەش نییەو پیش ەنیی ەستەواب ەوەمیشەرهەیی بەمیشەی هەپرۆس ەندی بەیوەبوون پە رچی کۆیلەگەندرێ ئەداد
یان  ەرکردەزیر و سەش ببوون تا وای لێ هات پاشا و و ەکاندا دابەموو پیشەه رەس  ەب ەڵک فێری بێ و کۆیلەخ

  ەتی لە. کۆیالیەبووەه  ناسراوداواڵتی  ەاڵتیان لە سەی دوور و درێژ دەمالیک بۆ ماوەتا مەوەلێ پێک هات. ئ
شکری ەدیلگرتنی لەنگ و بەی جەرچاوەترین سەورەو گ ەبووەتمی نەیدابوونیشی حەو پ  ەبووەموو واڵتدا نەه

 .ەالنی داگیرکراو بووەکردنی گەتێکشکاو و کۆیل

  ەوەکانەشازاد ەهاتبوون، ل ەوەموو چینێکەه ەو ل ەمیان نیەردەاڵم سەن بەڵگەکۆمی ەوەچینی بن ەکۆیل ەڕاست
خۆی  ک ەیەچێ کۆیلە . ڕێی تێ دەوەکرایەد ەکۆیل ە ب ەوەوتووەرکەن سەالی ەدیسان ل ەی کەیە و کۆیلەتا ئ ەبگر

ند ەتی بۆ چەگی بوونی کۆیالیەڕ ەک ە نیی ەڵگە. بێ بەکۆیل ەی خۆی کردبێتەکەپێشوو ەنەو دوایی خاو ەوەکڕیبێت
یی بووبێ، ەمیشەکان هەشێو ەک لەیەشێو ەب ەنیی ەوەقڵی بۆ ئەکی عەیەڵگەو هیچ ب ەوەڕێتەگەمێک دەردەس

 مێنێ. ەشێ نەوام بێ و دەردەشێ بەو د ەموار ەتی ناهەاڵیەتێکی کۆمەسڵەتێکی یاسایی یا خەحاڵ ەچونک

و ناکرێ  ەش باسێکی درێژەوەو ئ ەوەڕێمەگەمێژوودا د ەکانمدا گوتم دواتر بۆ ڕۆڵی تاک لەتای قسەرەس ەل
م و دوایی  ەکەدا ڕیزیان دەوەو خااڵنی خوار ەو ل ەوە مەکەندێکی لێ کورت دەه ەین، بۆی ەمووی الدەه  ەخۆمان ل

 ن:ەمانەکانیش ئە. خاڵەوەمەکەڕوون د ەکەی شوێنەگوێر ەنی شیاوی باسکردن بەندێ الیەه

 : ەهایەدا هاوبەوە ی خوارەمانەڵ ئەگەدا لەڵگەکۆم ەمێژوودا و ل  ەری تاک لەکاریگ •

 کانی ەتەسڵەتوانا و خ -1

 قەنگی هەچوونی دەوەنگە د ەبرگرتنی لێهاتوویی یا ەبۆ و ەوەییەڕووی ئاماد ەوای گشتی، لەشوهەک -2

 ەوەکاتەدا پڕی دەڵگەاتی کۆمبنی ەتاک ل ەی کەو کرۆکەئ -3

 .ەیەه ەوەڵگەی مێژوو و کۆمەنی چاکەالی ەندییان بەیوەپ ەوانەموو ئەه

و   ەڵکی تر نییەالی خ ەل ەک ەیەتیان هەسڵەندێ خەنها خۆیان هە ت ەن بەڵکی لێهاتوو ه ەکاندا خەتاک ەل •
ر زوو بمرن ەگ ەکرێ و ئەحیسابی بۆ د ەبێ ک ەڵک هەر خەس ەکی وایان لەرییەکا کاریگەش وا دەوەئ

جێیان   ەس نییەی کەوەر ئەبەش لەوەئ ەیشتووەوریاندا پێگەد ەب ەک ەوەکوژێتەد  ەیەوەو بزووتنەی ئەبڵیس
 بوو.ەر جیهان دەس ەیان لەورەری گەمردبان کاریگەر نەگەزۆر منداڵی لێهاتوو مردبن ئ ەنگە. ڕەوەبگرێت

  ەرییان لەکاریگ ەک ەبوونەڵکی وا هەخ ەنین، چونکخوازان و دڵسۆزان واز بێە ۆڵی چاکباسکردنی ڕ ە نابێ ب •
 ەل ەوەوانەی ئەبار ەی لەوە. ئەدکاریدا بوونە کاری و بەی بواری خراپ(کە رەد) ەو ل ەر ڕووداو بووەس

  ەکانیان لەکارەخراپ ەنگرەو الی ەکان زۆرتر بوونەخوازەچاک ەل  ەوەڕووی ژمار ەل ەک ەیەوەئ ەمێژوودا زانراو
وێ ەیەچێ دەکاری دەو خراپەرەی بەوەئ ،ەش ڕوونەوە. هۆی ئەبوونخوازان زیاتر ەنگرانی چاکەالی
 ەوەڕەنگی ش ەد ە شی بەوەخشێ. ئەیب ەتی دەشیە ی هەوەئ ەک ەوەی خێرخوازە وانەپێچ ەبێ بەوتی هەستکەد

ی ەکەڕەوپ ەئ چێەد ەوەچاکنگی ەد ەی بەوەو ئ ەوەکاتەفسی خۆی پڕ دەتی نەهوەزوو و شەبچێ ئار
کاری کڕ  ەزووی خراپەئار ەتی کەاڵیەرزی کۆمەی ڕۆحی بەوەاڵم باڵوبوونەرعی خۆی. بەمافی ش ەیشتۆتەگ
می ماندووبوون  ەرهەب ە و چاکتر کەرەبێ بەن ەوەتیی ەاڵیەرینی کۆمەنجامی بازدانی بەئ ەکا، لەکا یا الوازی دەد
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، ەتییەاڵیەکانی کۆمەوارموو بەوام و بیندرێژی هەردەندنێکی دوور و درێژی بەسەرەناوچوونی دوای پەو ل
 نایێ. 

ودای ەبێ و مەرینتر دەم تواناکاندا بەردەب ەودا لە بێ مەر زیاتر دەبێ بڕیارد «تەشوورەم ەکاریان ب»ند ەچ •
ودای ەویی مەبێ تاکڕ ەاڵم بە، بەوەبێتەنگ دەاڵت و هاربوون تەسەوتن و دەرکەبان بۆ دە بلەتاکی ل
 مێنێ.ەوتنی دەرکەپاندن و سەخۆس

و   ەرشوباڵون و چاو، لێرەنووسیندا پ ەشیان لەڕۆن، زۆربەدا دەلیقەڵ سەگەبڵێم ل ەختەلێکن وەگەلەسەم ەوانەئ
باس کرابێ  ەمدیوەیا من ن ەکراوەباس ن ەک ەوەمێنێتەر دەی هەنەو الیەش ئە کەتەو باب ەو ەیانقۆزێتەوێ دەل
 کانم. ەڕەباو  ەکێ لەی ەیشتم بەی گەوەرچدانەرپەب  ەل ەتێکەش بابەوەئ

  ەل ەی کەمێژووییان ەمانەو قارەب ەگرینگیدان ەزاڵ ەوەکانەینی ماتریالستر نووسەس ەب ەوەی ڕۆڵی تاکەبار ەی لەوەئ
وا و  ەش کارێکی ڕەوە، ئەر بوونەماوەی باش و لێهاتووی جەرکردەساتێکی گرنگی مێژوودا ناسراون و سەچرک

  ەی ڕووداوەنی چاکەر الیەس ەرنجیان لەس ەک ەیەوەمیان ئەکە: یەیەهری ەس ەرنجم لەاڵم دوو سەب ەبووڵکراوەق 
  ەو خۆیان ل ەوەکیان گرتۆتەر یەماوەو ج ەرکردەوان پاکژی سەڕای ئ ەب ەک ەوەکان چڕ بۆتەمێژوویی

رچی ەگەئ ەکاندا الداوەڕخوازەش ەرکردەکان و سەخێرخواز ەرکردەر سەس ەب « مانەڕۆڵی قار»شکردنی ەداب
نگری ەر و سوپای الیەماوەشیان جەکەر یەکا و هەی خۆی دروست د ەر شێوەس ە کیان مێژوو لەیەستە موو دەه

خوازن  ەچاک ەوەی ترەف ەلسەدیدی ف  ەل ەم نین کەک ەڕخوازانەش ەمانەو قارەئ ەوەدیدی ماددیی  ەو ل ەیەخۆی ه
بێ و ەڕخوازیدا هەخوازی یا شەنێوان خۆی و چاک ەک لەمووی ەوێ داوەست بکەی وامان دەنموون ەنگەو ڕ
جیهان،   ەکاران حسێبی کردبێ چونکەر خراپەس ەی لەخوازان داینابێ و هاوڕێکەر چاکەس ەندی ماددی لەبیرم

ڵی ەی تێکەبێ و چاکی ەکەڵی ڕووناکاییەچێ تاریکایی تێکەو ڕێی تێ د ەوەتەستراوەب ەوەڕی ەوپەئ ەڕی بەمپەئ
 ی بێ.ەخراپ

کان و ەمێژوویی ەڕووداو ەندی ماتریالی لەکان الی بیرمەمرۆیی ەرێتی چاالکییەنی نەڕۆڵی الی ەئاشکرای
  ەک «کانەماددیی  ەڕاستیی»ی ەپێوان ەل ەو جگ ە تگوێ خراوتی پشەواوەت ەدا بەرکردەنگاندنی ڕۆڵی سەڵسەه

 .ەی تریان نییەپێوان خوڕێە لێدوتیاندا ەڕ ەڕووداو و مرۆ ل

ساتی ەچرک ەل ە مان کەسێکی قارە مێژوودا الی ک ەی ڕۆڵی تاک لەوەگردکردن ەک ەیەوەم ئەرنجی دووەس
  ەوەی لێکۆڵینەڕەبا و الپەتاک الد ینۆی گرنگی و دە وەدا نەس ە، لەوەرز بۆتەتی بەرپرسیارەمێژووییدا تا ئاستی ب

نی وا  ەگمەساتی مێژوویی دەی چرکخاڵی پچڕپچڕ ەیکاتەو د  ەمێژووموو ەی هە وەتوێژین ەخا کەڕۆڵی داد ەل
ند ەچ ەچن و لەرزیدا دەکونی د ەین، ب ەکدا ڕیزیان بکەدوای ی ەو ب ەوەینەکدا کۆیان بکەر یەس ەر ب ەگەئ

 :ەڵگەش بەمە و ئ ەوەبیتەکدا لێی دەیەچرک

بێ  ەه ەندەوەر ئەگەمێژوودا م  ەڕۆڵی ل ەڵچنینی تاک کەنگپێهەت ەندی ماتریالی لەمی گرنگیدانی بیرمەخ ەدیار
تی ڕێ بۆ مێژوو و ەریەس ەل ەوەڕێتەگەد ەوەش بۆ ئەوەمان بووبێ، ئەگرنگدا قارساتێکی دیاریکراوی ەچرک ەل ەک

  ەرییان ەکاریگ ەتەو بابەتی ئەمهێنان و ملمالنێی چینایەرهەی بەسەرەشی کەکانی پێشکەمەردەکانی و سەڕووداو
نن و بۆ ەیەپێبگر ەماوەخشی تا شۆڕشگێڕێتی ج ەیان پێ ببەیت و وزەو ڕێکیان بخ ە وەیتەر کۆیان بک ەگەئ  ەبکا، ک

  ەو جێیەو ئەرەبکا و ب ە ستەرجەیان بەو ئیراد ەورەرگە س ەببێت ەمانەو قارەی تا ئەیان بکەمان ئامادەخولقاندنی قار
ن  ەکان و خاوەربازیەس ەرکردەی پاشاکان و سەو کێش ەرهێشەش سەوەبێ بۆی بچن و بەد ەوێ کەپێشیان بک

کان و ەر ڕووداوەس ەرییان لەهیچیان ڕۆڵی مێژوویی و کاریگاڵت کۆتایییان دێ و ەسەتوانا و هێز و د
هێرشی هۆالکۆ بۆ   ەیان پێش بەکەرجێک بۆچوونەم ەواندام بەڵ بۆچوونی ئەگەمێنێ. من لەکان نەنووسەچار
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ت واز ەنانەتنگ ڕاگرێ. ەم جەم و دووەکەاڵت و یە ر ڕۆژهەکان بۆ سەڵگرەغدا بگرێ و هێرشی خاچهەر بەس
شۆڕشی »و  «بوکاسا»ساتی ەڕوودانی کار ەڕێگر ل ەبم بۆچوونیان ببێتەڕازی د ەوەنم و بدێ  ەحااڵنەو مەل

 وی. ەر زەس ەبڕینی بێتاوانان لرەو س «ڕۆشنبیری

ڵک  ەکان خەق ەر دڵڕەگە مانێک بدرێ ئەقار ەر ڕۆڵی مێژوویی بەگەم ئەچی خۆش بک ەو دڵم ب ەسوودی چیی
و ەو دوور ل ەوەرەماوە ر چاوی جەب ەیفی خۆیان و بەک ە ن و بەتااڵن بکن و ەنجێنن و بسووتێنن و وێران بکەبه

و  ەوەڕێمەگەد ەکەی دوایی سۆز پێی داڕشتم و بۆ کرۆکی باسەو ڕستانەاڵم ئە ن؟! بەسادی بکەف  ەبۆچوونان
و ەئ ر ەگەئ ەچونک ەوەکاتەتاڵ دەڕۆڵی تاک ب ەمانێکی مێژووییدا مێژوو لەقار ەڵێم سنووردارکردنی ڕۆڵی تاک لەد

  ەوتووەڵکەمڕۆ تێیدا هەتا ئەزار ساڵدا و هەج هی پێنەماو ەمانی مێژوویی لەقار ە ک ەوەینەکۆ بک ە گرنگان ەسات
بێ،  ەی هەمانانەڵوێستی قارەه ەوتووەڵکەسێک هەک و جارێ بۆ کەیەدەند سەر چەه ەبێ کەڵک نەمشتێ خ

تی ەساتێکی مێژووییدا پێ بگا و فرسەچرک ەیتوانیبێ لەتان ببینین نەتێکی ناو میلل ەمیلل  ەنگەهیچی تر ناژمێرین. ڕ
کانی بێ ڕۆڵ ەموو تاکەر هەگە. ئەمێژوودا بوو ەکانی، ڕۆڵی لەتاک ەست دابێ تا بڵێ تاکێک لەد ەڵنانی لە خۆه

 !!ەبک «قحط الرجال ـ قاتبوونی پیاو» یری ەمێنێ و سەشی بێ ڕۆڵ دەکەرەماوەموو جەبووبن، ه

وڵی  ەه ەماوەکان جەمەردەدرێژایی س ەب ەنێ، چونکەیەر ناگەماوەکان ئیفالسی جە ئیفالسی تاکبێ بڵێ ەه ەنگەڕ
ی کۆ ەو شتانەدرێژایی کات ئ ەو چنیوێتی و ب ەڵیبژاردووەو ه ەبووەمی هەرهەو ب  ەو ماندوو بوو ەداو

ئیدی   «تیەچۆنای ەبۆتتی ەندایەچ» ەک ەیاندووەجێ گ ەی بەو یاسا زانراوەییدا ئ ەورەگ ەتا ل ەوەتەکردوون
ی ەگوت ەوەداخ ەاڵم بەب  ەدایەی ڕۆڵی تاک ئا لێرەڵێم کێشەوێ. منیش دەکەردەمان دەومێ و قارەق ەد
تاکی مرۆڤ و  ەکا کەدا دەتی ڕۆژانەاڵیە نێوان مێژوو و ڕووداوی کۆم ەکان جیاوازی لەماتریالست ەسووف ەیلەف 

ی  ە وەل ەرچی مێژوو جگەگەژی ئ ەبۆ ڕۆژیکی تر تیایدا د ەوەڕۆژێک ەزار بواردا لە ه ەزار جۆر و لەه ەڵ بەکۆم
.  ە، هیچی تر نییەو ەگێڕدرێنەن یا دەکەپێنووس تۆماریان د ەکان بێ کەکدا هاتووی ڕۆژەدوای ی ەئێستای ب
کا و ورد گوێ ەوردبینی ن ەوەرەمێژوونووس و توێژ ەک ەوەم نابێتەک ەوەب ەکانەدوای ی  ەو ئێستا بەگرنگی ئ

کان و ەڕی کۆیلەکان یا شەرمیتەی بارودۆخی ق ە وەنها گێڕانەڕوونیی درکیان پێ بکا. مێژووی، ت ەگرێ تا ب ەن
  ەل ەنیی ەوە«ـکەزدە م»پشت  ەریش لەماوەک ڕیزبوونی جە، وەکانیان نیی ەوتەچ ەسرا و شتەکانی ب ەشپێستەڕ

ودای کاری ەم ەل ەکەر یەه ەکەڵکەکۆی خ ەک ەشەو کاران ەئ  ەوەوانەشانی ئ ەشان بڵکوو ەب «ەاکاسر» ڕۆژگاری
.  ەنجامی داوەئ ەوەکانی تریەرمییەرگەی و سەکەتییەاڵیەکۆم ەندییەیوە م پەد ەپێی بڕوای خۆی و ب ەخۆیدا و ب

بن و  ەکانگیر دەتی یە اڵیەش مێژوو و کۆمەو واتایەنها ب ەو ت ەکانەمی مرۆڤ ەرجەکی تر: مێژوو کۆی س ەواتای ەب
فتار و ە م و شوێنێکدا ڕەردەموو سەه ەل ەحاڵە، مداتی یا مێژووییەاڵیەباسی ڕووداوی کۆم ەل ەڕاستگرن. ەک دەی

ی  ەحیسابدا جێگ ەبێ و لەیندا هەز ەبوونی لەبێ واتای ئامادەاڵم دەتۆمار بکرێ ب ەڵگەکانی کۆمەچاالکی تاک
باسی  ەموو جارێکیش کەو هین ەبیر ناک  ەاڵم گرنگییان لەبژمێرین ب ەسارەهکانی ەستێرەناتوانین ئ ەبێ، چونکەه

هادا پێک  ەها و وەبارودۆخی و ەکگرتنی فاڵن و فیسار و لەی ەو ل ەکەیە شل ەین کەناک ەوەین باسی ئ ەکەئاو د
 ی بکرێ.ەکەتەقیقە کانماندا حیساب بۆ حەهاوکێش ەل ەسەب ەوەش و بۆ ئاویش ئەدێ و بۆ ئێم

ر  ەگەغدا دڵی خۆش نابێ ئەفڕنی ب ەوا لەناو کۆی حیسابی گشتدا بزر ببێ. نان  ەناشێ حیسابی تاک ل ەوەدوای ئ
رژمێری  ەس ەناوهێنانی ل ەوا لەنان ەواکاندا پشتگوێ بخرێ. ڕاستەی کۆی نانەغدا و ژمارەکانی بەحیسابی فڕن ەل
گیرێ ەتی نەسایەسمیدا ڕێزی کەالتی ڕەموعام ەر ل ەگەئ ەش ڕاستەوەاڵم ئەوێ، بەست ناکەهادا قازانجی دەڕ
واکان  ەکۆی نان ەرگا پێشوازی لەر دەکی ئایاردا تا بە ی ەکان لەزیرەنێ وەی ەش سوودی پێ ناگەوەکا و ئەر دەرەز
وردیی  ەکانی تری ساڵدا بەڕۆژ ەت لە زارەنووسراوی هاتووی وری ەرمانبەف  ەسوودترەزار جار بۆی بەن و هەبک
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  ەیاڵەر خەگە، ئەوەکاتەسووف بیری لێ دەیلەف  ەک ەترەورەگ ەوەتێکی لەسارە. خەوەی بداتەداواک ەئاوڕ ل
ی ەش بکا تا تۆڵە ڵکدا دابە موو خەر هەس ەب «وانی مێژوویی ەپاڵ»ری ەروەبچێ س ەوەی بۆ ئەکەفییەلسەف 

 . ەوەکانیان بۆ بکاتەم دائیرەردەهێنان و داماوی بەناون

 ەتن و کۆ ناتوانێ لەماعەکان جەموو تاکەت و هە ماعەی جەتاک بناغ ەسلیم بین کەبێ ت ەر دەو ه ەچار نیی
گرێ  ەخۆ دەکانیش لەڵێ ڕێزگرتنی کۆ ڕێزی تاکەد ەسووفیش داد نادا کەیلەی ف ەبێ. قسەکاندا هەی تاکەوەرەد

ت  ەخۆی تایبەربەبوونی س ،کسانی. تاک ەی ەموویان بەشکردنی پشتگوێخستنی هەداب  ەبێتەنجامدا دەئ ەل ەچونک
  ەتن ب ەکانی تایبەیرێنێ و خۆشیی و ناخۆشیەگوزەناخۆشیی، بوونی خۆی د  ەخۆشیی بێ یا ب ەو ب ەیەخۆی ه ەب

ش ەوەش بکرێ. ئەکاندا دابەموو تاکەر هەس ەجان ساز بکرێ و خۆشیی بەموو ڕۆژێ میهرە ه خۆی و ناکرێ
بۆ تاک،   ەوەگوازرێتەد  ەکۆو ەڵی لەمبەمۆکی و چاالکی و تەتای خۆشی و خەپ ەک  ەوەرچ ناداتەرپەب ەیەم قسەئ

موو  ەکانیدا موڵکی هەجیاواز ەشێواز ەستی گشتی لەسێکی تر و هەبۆ ک ەتایەو پەل ەشێکەتاک خۆی ب ەچونک
 دا.ەرز دەس ق ەک  ەکا و نەرز دەس ق ەک ە بێ و نەش دەبەریاندا دەس ەپێی میزاجیان ب  ەو ب  ەکانەتاک

ی  ەوەکورتکردن ەنگە. ڕەموو مێژووەریبی هەی هاوتەحیسابو ەر تاک بێ ب ەس ەل ەک ەوەر توێژینەگەئ ەیدی نییەق 
 گرن: ەخۆ د ەکان لەکاریەگرنگترین ورد ەڕێ کەڕاست بگ ەبۆ دوو ناونیشان ب  ەیەو قسەئ

 ەترسێنێ چونکەلێری نەر و گەماوەعاشقانی ج ەو ناونیشان ەدا بێ: با ئەلووتک ەتاک ل  ەیەوەم ئەک ەناونیشانی ی
  ەوەختی دروستبوونیە روەس ەتی لەی مرۆڤایەڵگەکۆم ە، چونکەوەکاتەبیری لێ د ەک ەساکارتر  ەوەل ەکەتەموسیب

ڵی بن و دوا ەڵک گوێڕایەیدا بێ و خەلووتک ەێک ل«تاک» ەخواست کەزاران ساڵ سروشتی وای دەپێش ه
بێ  ەرکردەئاخۆ کێ سدا ەتی بڕیاریان دەرکردایەمیقداری هێز و توانای س ەوەکی زووەزووی ەال بێ. ل ەبڕیاری ل

 . ەوەگرتەکێکی شیاوتر جێی دەی ەر الوازیش بوایەگەو ئ

وتنی  ەرکەکانی و دەنگبوونی چاالکیی ەڕەمەکانی و هە ندییەوەرژەکردنی ب ەشەو گ ەڵگ ەبوونی کۆموانەفررەڵ بەگەل
  ەل ەڵگەبونیادی کۆمخوازێ، ەکانیدا، پێویستی وای خواست، ئێستاش وا دەنێوان توێژاڵ و توێژ ەجیاوازی ل

ر ەه ەبێ و لەی خۆی هەو لووتک ە یان بناغەکە ر یەتی پێک بێ و هەاڵیەمی کۆمەرەکی نادیاری هەیەژمار
تی ەوڵەو د ەڵگەماشای کۆمەر بێ. تەبڕیارد ەوەمەرەو هەی ئەبار ەل ەکەمەرەی هە ی لووتک«تاک»کێکیاندا، ەی
بژمێری.   ەوەو لووتک ەبناغ  ەب ەتیانەخۆ و حکوومەربەس  ەمەرەو هەئ ەوڵ بدەو ه ەری خۆت بک ەوروبەمڕۆی دەئ
کۆمکاری با و ەماڵ و تۆڕی ئاو و کار ەما، لەو سین ەخۆشخانەو ن ەنیسەکوت و بانک و ەمزگ ە، لەقوتابخان ەل

و   ەتین و بناغەاڵیەمی کۆمەرە، هیانەعاقڵخانو  ەو شێتخان  ەنگەو دای ەسابخانەراج و قەو حیزب و گ ییەپیش
  ەتا کۆتایی ک ەیەو شێوەن و بەه ەوەو لووتک ەبناغ ەمی تر بەرەدا هەو لووتکانەی ئە وەرەس ەو ل ەیەیان هەلووتک

بینی ەد ەوەتییەکی حکوومەیەدائیر ەر بچیتەگەت کۆتاییان دێ. ئەوڵەرۆکی دەکان الی س ەی لووتکەلووتک ەب
ر  ەب ەل ەک ەبگر ەوەی چاودێرانەستەردەس ە، لەوەندیتەوەرژەب  ەنەبخ ەتوانن کێشەکجار زۆر دەکی یەیەژمار

  ەرتر. بچۆرەرتر و سەو سەرەدی و سینگی و بە وجا ناوق ەئ ەکەمەرەچۆکی ه  ە یتەگەتا د ەیەرگای پرسگەد
بینم ەمن ناخۆشییان تێدا د ەساڵ زیاتر ە، دەیر نییە، سەوەختی خۆتیان تێدا تاقی بکەبا بەفۆن و کارەلەی تەدائیر

دا،  ەڵگەمی کۆمەرەی هەڵ شێوەگەل ە. ئێمەوەمەکەیدا سڵ د ەو لووتک ەرگادانیان و هاتوچۆی نێوان بناغەد ەو ل
 ەل ەنگەڕ. ەوەبینەڕوو دەتیدا ڕووبەی جیاوازی چینایە کێش ەل ەک ەوەبینەد ەی ڕۆژانەڕووی کێشەزیاتر ڕووب ەوەل

 ەوەکۆن ەر لەه ەو پێکدادانە. ئەواندز ئارامەڕوو بدا، ڕ ەکووف  ەدا... لەتی ڕوو نەکدادانی چیناید ساڵدا پێەی سەماو
ی ە ڕەالپ ەو د ەوەخوێنیتەکتێبی مێژوو لێ د ەیانی لەد  ەکدادانی تردا کوامیی پێەردە ب ەو ل ەنترەگمەن دەگمەد ەل
 . ەش بووەداب ەوەمینە کتر دووری زەی ەی لەدان ساڵ و جێگەیان و سەر دەس ەب
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قی ەچ ەک ەوەیەکەهۆی شوێن ەو ب ەیەتیدا گرنگی خۆی هەاڵیەمێژووی کۆن و نوێی کۆم ەکان لەی لووتکەلووتک
ت  ەوڵەرۆکی دەبێت. س ەڵگەموو بارودۆخێکی کۆمەر ه ەس ەری لەخۆیدا کاریگ ەتوانێ خۆی ل ە، دەبڕیاری گرنگ

بوو. ڕاستیش   الواز ەوەریەس ەب ەڵگەچاودێریکردنی کۆم ەرمانی حوکم بوو چونکەکاندا فەرچوەسەب ەمەردەس ەل
ری  ەڕووب ەوەرەچینی س ەر چاومان کەب ەبهێنین ەواوی بێ لووتکەمی ناتەرە ک هەی کۆن وەڵگەکۆم ەنیی
میش ڕێک  ەملمالنێدا بوو و ک ەدا لەوەی خوارەرەو ڕووبەڵ ئەگەل ەمیشەم هەرەی هەلووتک ەی بێ چونکەوەرەس
تکی  ەئ ەو زۆر جار لووتک ەبوو ەرانەو ڕووبەزیاتری ئکێ یا  ەستی یەد ەم بەرەی هەوەرەکۆتایی س ەک ەوتووەکەن

ی ەری بناغەماوەج ەنتر بووەگمەنیش دەگمەد ە. لەر ماڵیاندا گرتووەس ەستی بە الی ناون و دەکردوون و و
تی  ەحاڵ ە. لەلووتک ەڕۆیشتبێ بگات ەندەوەستی ئە و د ەوەم خۆی ڕێکخستبێ و هێزی خۆی گرد کردبێتەرەه
  ەکەوەناوچووبێ بزووتنەر لەگەو ئ ەوەی گرتۆتەجێی لووتک ەڵکە و خەێک ل«تاک»ڕیبێ ەڕاپر ەماوەج ەمدا کەک

 . ەڵکدا کردووە ڵ خەگەی نوێ و چی ویستبێ وای لەلووتک ەوتبێ خۆی بۆتەریشکەر سەگەو ئ ەتێکشکاو

  ەڵەشی و تەک ناعوور و تەمهێنانی وەرهەی بەسەرەکانی کە، بێ گوێدانی خواستەوابێ پێداویستی وای خواستوەک
  ەاڵت و سامان لەسە هێز و د ەخوازێ کەبێ. سروشتیش وا دەمدا هەرەه ەی لەلووتک  ەڵگەوی و پاچ، کۆمەو ز

 ون:ەکەردەد ەلەسەدوو م ەوەویستەنەڵگەب ەم ڕاستییە. لەوەکۆ ببن ەالی لووتک

 ەیی پاڵ بەلووتک ەیشتن بەو گەرە، بەوەکاتەا دهئیشتی ەی کەو خێروبێرەهێزی ڕاکێشانی ئ ە ک ەیەوەمیان ئەکەی
گرێ  ەڵدە ه ەو لووتکەرەڵ خۆیدا بەگەو سامان و توانا ل ەر ناچار بێ چاکەگەنێ و ئەد ەوەما و تواناکانەن تەخاو

 . ەوەترسییەم ەخاتەو ئیفالسکردن دەرە رچی ڕۆح و سامانیشی بەگەئ

نێکی ەالی ەمێژوودا داگیر کردوو ەتی لەاڵیەی کۆمە ی لووتکەسەو کەری ئەکاریگ ەک ەیەوەم ئەی دووەلەسەم
و  ەورەتی تاک ڕۆڵی گەسڵە خ ە. ڕاستەخۆی دراو ەک ەپل ەب ەک ەوەڕێتەگەد ەو توانایەی ئەکەاڵتەسەزۆری بۆ د

تی ەی سیاسیرچڵ توانەر چەک مستەن، وەگمەد  ە ر بەگەتاکی نایاب م ەش ڕاستەوەاڵم ئ ەب ەیەبڕی هەگرد
 ەنا ناتوانێ لەست بهێنێ، دەد ەوتن بەرکەیتوانی سەڵبژاردندا نەه ەوتن ببا و دوایی لەرکەو سەرەنگ بەج

نگدا ەج ەریتانیا لەلی بەوتن الی گەرکەی سەش بکرێ. ئیرادەاڵتی تێدا دابەسەوا دەرمانڕەف  ەکدا ببێتەیەڵگەکۆم
ری  ەماوەزووی جەاڵم ئارەڕۆیی بەرچڵدا دەچر ەکانی مستەتەسڵەڵ خەگەوتندا لەرک ەپێناوی س ەو قوربانیدان ل

 بوو. ەن وتووەرکەی سەرکردەی سەئاڕاستنگری ەران الیەنگدەد

، پێویست ناکا  ەوەکاتە، ڕۆشن دەتییەاڵیەبوونێکی کۆم ەنی ڕۆڵی تاک، کەگرنگترین الی ەی کەو ڕاستییەپێی ئ ەب
رچۆنێ بێ  ەو ه ەبووەر مێژوو هەس ەی دانی پێدا بنێ تاک چ ڕۆڵێکی لەوەیالست دوودڵ بێ لرندی ماتەبیرم

یا   ەوەدانکردنەد جار گۆڕانکاری و ئاوەس ەدەرمانێکی سوڵتانی پێش سێ سەهاشای لێ بکرێ و ف  ەڕوونتر ەوەل
تێکی  ەکران زیاتر بوو. ئیشارەر دەماوەکانی جەی بۆ داخوازییەلکردووانەشەف  ەیان خۆپیشاندانەو دەوێرانکردنی ل

  ەب ەریانەو کاریگەکا هیچ شتێکی تر نایکا. ئەکارێ د ەوەئێممی ەردەاڵتداری سەسەکی دەیەلووتک ەفۆنی لەلەت
نی وادا ەگمەبارودۆخی د ەک لەکاندا نەڵ ڕووداوەگەل  ەوامەردەڵبوونی بەتێک ەن چونکەه ەوەوامی و بێ بڕانەردەب
 ەهۆی وەڵماڵێ تا بۆ ئەی ڕووداو ه ەوەرچدانەرپەوینداری بەندی ئەی بیرمەوەباسکی بۆ وێناکردن و بیانووهێنان ەک

می واڵتی  ە رەی هەلووتک ە خۆی لەی عاشقی تیۆرییان بە وە. ئەبووڵەیدا ق ەکەتیۆریی ەل  ەک ەوەیان بگێڕێتەماتریالییان
می واڵتێکی تر نێزیک  ەرەی هەلووتک ەتی بێ و لە ندی تایبەوەرژەمای بەت ەر بەگەئ ەوەوێتەکەخۆی نێزیک د

ی ەوەرین نابا بۆ ئەری بەماوەنا بۆ جەرگیز پەبکا و هجێ ەتی خۆی جێبەتی حکوومەر سیاسەگەئ ەوەوێتەکەد
 نجامی سیاسی بگا. ەئ ەڕێ بخا یا ب ەی بەکەحاڵەرزەئ
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ک ڕاکێشانی مۆگناتیز بۆ ەکی وەمایەتدا بنەتمیەح ەنابێ و ل ەی بێ خراپەی چاکەئاڕاست ەب ەری لووتکەکاریگ
. ەوەسانەی خێر و حەروازەد ەبێت ەبێ، د ەو چاکەرەم بەرەی هەی لووتکەر ئاڕاستەگە. بێگومان ئەئاسن نیی

ش ڕۆڵی تاک ەوەڕخواز تێکبشکێ. ئەی شەوتوو بێ و لووتکەرکەخواز سەی چاکەلووتک ەک ەتمی نییەش حەوەئ
ی پڕیشی  ەوەو ئ ەیەر لووتکەه ەلووتک ەچونک  ەوەگرتەکێکی تر جێی دەی ەبوایەش نەوەو ئ  ەوەم ناکاتەک
  ەوەگرێتەی جێی دەوەر ئەگەنجامی نابێ مەک ئەی ەگۆڕینی لووتکس و ەزاران کەک هەن  ەتاک ەوەکاتەد

و   ەیکردووەودا نەپێش ئ ەس لەزیز شتێکی کرد کەبدولعەری کوڕی عەم بێ. خۆ عومەکەمی یە ی دووەنوسخ
 یکرد.ەودا نەدوای ئ ەسیش لەک

م  ەی مرۆییش لەوەلێکدان. ەیەئاڕاست ەمەی هەوەوامی بێ بڕانەردەدا جموجووڵێکی بەلووتک ەبینی ڕۆڵی تاک لەد
ی  ەسەرەپشت تیۆری و ک ەکا و لەد ەوەفتاریەبوون و ڕ ەماشای مرۆ بەت ەک ەڕوون ەوەنەو الیەدا لەباس

وێ ەر چاومان بکەر بەگ ەتمی ڕاکێشرابێ. ئەو شتێکی حەرەڕدێن ب ەب  ەک کەیەدەنەلقەخ ەنایکات  ەوەمهێنانەرهەب
رش ەر عەس ەقڵ لەبێ ع ەبێ ماندووبوون و ب ەو ب  ەوەییەهۆی بۆماو ەال یا گێژووێژ یا شێت بەسێکی موبتەک

اڵت و ڕۆژاوا ناردبێ و وێرانی کردبێ  ەو ڕۆژهەرەجێ کرابێ و سوپای بەرمانی جێبە رمانی دابێ و ف ەدانیشتبێ و ف 
و ەئ ڵ ەگەی لەوەر ئەبەسێندراو، لەزار خەو دوو ه ەزار جاریەنی هەخاو ەڵکی کردبێ و بووبێتەخ ەو بێگاری ب

یدا  ەکەگرنگ ەکار ەش لەوەین و ئەپشتگوێی ناخ ەکی بۆ مێژوومان داناوەپێش ەک ەوەت ەک نایەدا یەتیۆرییان ەقاڵب
جێیدا بێ بۆ کاری  ەبۆڕ لەبۆڕ ەکی بەیەکەی گوێرەستەر جەگەئ ەونکچ ەخشراوەپێی ب ەنین کازیاد ناز ەب
 ن.ەکەگوێی دەڵک بەنیش خەکردەن

  ەک بەهادارن نەب ەوەالیەب  ەکا کەدا ڕادە و شتانەدووی ئ ەب ەوەوڵی مانەی هەوز ە، بەوەکۆنی کۆن ەمرۆ ل ەڕاست
شێوازی خۆی ڕازییان بکا و  ەدا بەوڵ دەرناکا و هەریان لێ د ەس ەترسێ کەش دەو وزانەتی و لەملمالنێی چینای

رێ و ەرد بەمانگا بڕوانێ و کڕنۆش بۆ ب ەپیرۆزیی ل  ەب  ەنگەدا و ڕەلێیان یاخی بێ و گرنگییان پێ ن ەیەبۆشی ه
ستی خۆی  ەد ەب ەبووبێ کەمهێنان هەرهەی بە سەرەک تۆزقاڵ ڕێزی بۆ کەی ەماندیوەدرێژایی مێژوو ن ەب

 یانکڕێ.ەبازاڕ د ەکا یا لەن ددروستیا

ن  ەالی ەشێ لەاڵم دە. بەندەزەر مەب ەیداتەش خۆی دەکەکا و هۆیەی دەکەوان ەکا و پێچەمرۆڤ کارێک د
تی و ئامێر و ەڕقی لێی  ەبۆ شتێ ناچار بکرێ ک ەیەهێزی هەتی بەسایەنگینی یا کەستڕ ەی یا دەپار ەک ەوەمرۆڤێک

و  ەئ ە ن و نەکانی زنجیر بکەویست ەن، نەستگیری بکەتوانن دەد ەهاکانی بازاڕی کڕین و فرۆشتن نەبێب ەستکردەد
  ەخۆی ل ەرست کەپەی دەردەو بەو، ئەوری. ئمی ئابوەستیس ەکرێ نەی پێ دەوەکا ئەتی دەرایەی نوێنەمەردەس
ردێکی تاشراو بێ. ئامێری ەی بەوەر ئەب ەک لە کرد نەیب دەغ ەعبیری لەی تەوەر ئەبەتاشی لەرد دایدەب
یبی  ەغ ەر بەی ئیعتباری تری سەکەماددیی  ەنەالی ەل  ەجگ ەماڵدرێ چونکەموو ڕێزگرتنێ دادەه ەمهێنان لەرهەب

هیچ  ەک  ەیەئاشکرای ە ختەت ەو شت ەئ ەو ئامێرەی بڵێن ئەوەبۆ ئ  ەسەکار هێنانی بەب  ەل ەکەدنیایی  ەستەبەو م ەنیی
 .ەسامی تێدا نییەزاندراوی بەنکی بۆ ەیەئاماژ

ی  ە وەرەس ەل ەچونک  ەوەبێتەکان بچووک دەرسوڕهێنەس ەمییەردەس ەسەرەر کەرانبەب ەڵمان دیوەنگەمرۆڤی ج
  ەل ەوەخوارێ. ئ ەتەهێندراو  ەوەرانەن جادووگەالی ە، لەوەئاسمان ەل ەودان و پێی وایەی ئەکەی دنیاییەوەلێکدان

و ەپێناوی ئ ەاڵتدار لەسەسی دەنێ کەیەهیچ ناگ ەڵگە الی تاک و کۆم ەسخیردا لەڵی و تەبواری گوێڕای
  ەیا ب ەوەیی الملەهۆی بۆماو ەچێ یا بەبۆی د ەتی ماددەلییەدەج ەاڵت کەسەد ەیشتۆتەدا گ ەندیانەوەرژەب

 . ەڵیانەڵکیش گوێڕایەن و خە لێی ه ەک ەوەپڕبۆت ەوانەب ەلووتک ەچونک ەیشتووەفرتوفێڵ گ
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 ەاڵتەسەن دەخاو ەب ەوەدڵنیایی  ەکا، بەکان نەوایی موفلیسەبێ یا دڵنەر نەماوەاڵت عاشقی جەسەی دەر لووتکەگەئ
 ەت لەوڵەیان دەی دە وەترسێ و تاقیکردنەنگیان دەبروز ەز ەل ەچونک ەری خۆی دڵخۆش نییەوروبەکانی دەورەگ

بووبێ، چاوی پاشا  ەکان نەنێزیک ەڵکەستی خەد ەر بە گەلمێنێ و ئەسەد ەم بۆچوونەدان ساڵدا ڕاستی ئەی سەماو
 . ە سمراوە و گوێی میر ن ەهێندراوەرنەد

ندی ەوەرژەڵ بەگەتی جیاوازی لەواوەت ە و ب ەتییەکی تایبەندییەوەرژەتی بەاڵیەمی کۆمەرەکانی هەی لووتکەلووتک
وامیان بۆ ەردەی بەرهێشەکانی کۆشک سەکێش ەوەکۆن ەو ل ەیەه ەوەخوار خۆی 3کی ەقووچ ەنیمچری ەڕووب
ری  ەس  ەل ەوخۆ بووەکی ڕاستەترسییە. پیالنی کۆشک مەکراوەر نەماوەی جەکێش ەستیش ب ە و ه ەپێکهێناو ەلووتک

و  ەل ەوەلەزەئ ەر لەاڵت هەسەر دەس ە. ملمالنێش لەکراوەراورد نەدووردا بیی ەماوە ڵچوونێکی جەڵ هیچ هەگەو ل
گیان  ە بەرەمی دەکی کەیەملمالنێی ژمار ەک کەموو جێیەه ەم و لەردەموو سەه ەل ەک ەتوندتر بوو ەملمالنێیان

کۆڵی خۆیان  ەڕیان لەرن و شەیانتوانی الیانبەک واڵتدا نەی ەک جاریش لەزار ساڵدا یەی پێنج هەماو ەل ەکردوو
ر و پۆلیس و  ەسکەع  ەاڵت لەسەشاندنی دەستوەهێزی د ەیەوەئ ەوەکاتەڕوونتر د ەم ڕاستییەی ئەوە. ئەوەنەبک

و   ەڕی پێیان بووەاڵت چۆن باوەسە، ئیتر دەکان بوونەدامێن ەچین ەیان لەم و کۆشک، زۆربەرەکانی حەنێزیک
و ەاڵتدا بەسەاڵتدار و بێ دەسەنێوان د ەتی لەملمالنێی چینایر ەگە ن ئەرگرییان لێ بکەریان ب ەس ەکاریان کردۆت

تی  ەی میللەوەبۆ دامرکاندن ەبووەر هەوسێنەاڵتی چەسەد ەک ەن؟ زاندراوەکەکان باسی دەتیۆریی ەبێ ک ەتوندیی
اڵم  ەیزانین بەد ەک ەبارودۆخی ئاوهادا ڕووی داو ەو شتی وا ل ەستووەب ەکرێگیراوی بێگانەب ەخۆی پشتی ب

زلکردنی ملمالنێی   ەاڵم لەزانن بەد ەم ڕاستییەکان ئەلییەدەج ەسووف ەیلەڵ شێوازی باودا. ف ەگەل ەڕ بووەڕیزپ
دا ەڵەه ەشدا بەو حیسابەدا و لە کانی ئێمەمەردەس ەالنانی لە بۆ و ەر بووەکاندا پاڵنەکۆن ەمەردەتی سەچینای

تی و ملمالنێی شتی تری ەی گشتگری ملمالنێی چینایستانەدژوی ەو بیرۆکەرەب ەم باسەحاڵ، ئەمەه ەب!! ەچوونەن
  ەهاییبوونی لەرچی ڕەگە ، ئەوەدا جێیان نابێتەم گوتار ەی ئەبازن ەکێشێ و لەتی ڕاماندەاڵیە سروشت و کۆم

 . ەیەم هەوەمی بیرکردنە رجەر سەس ەی لەورەی گەوارەو ق  ەورەڕۆییدا کاری گەزێد

 

 دا: ەبناغ ەل ە ـ«تاک»م ەناونیشانی دوو

 ەموو شتێکی جیهانی مرۆڤ ەمای هەو بن ەدایەتی و ژیانی مرۆڤ لێرەاڵیەمی کۆمەرج ەس ەتی ڕۆڵی تاک لەقیقەح
  ەب ە ین کەبک ەک تاکیێکی بناغەو ەماشای تاکی لووتکەر تەگەڵ. ئەک تاکی ناو کۆمەک تاکی جیاجیا یا وەو
ک  ەیا کۆمکار یا ڕێکخراو و ەنی کۆی نقابدماشاکرە . تە، ڕاستەوتووەرکەتیدا سەاڵیە کۆمی «ەقادرم» وانەردەن

و هیچ ڕێکخراوێکی نهێنی و ئاشکرا، چاک   ەچن، ڕاستەکتر دەی ەبارودۆخدا ل ەیان لە تاکەتاک ەبونیادی مرۆیی ک
  ەکگرتوویی دیت یا لێکدابڕاو، لەی ەڵکت بەک خەر جێیەه ەشار و الدێ... ل ەڕ، ل ەڕدار و بێباوەیا خراپ، باو

و کاری   ەکیانی خستووەندی و پێداویستی یەوەرژ ەی تاک بن و بارودۆخ و بەوەل ەڕدا، جگەش ەئاشتی و ل
 النادات و هیچی تر نین. ەڕاستییو ەن لەکەکگرتوو یا لێکدابڕاو دەری یەشەب

و سوودی لێ   ەکردایەزی لێی نەو ح ەبوایەن ەو کۆمکارییەر تاکی مرۆڤ پێویستی بەگەئ ەتاوەرەس ەر لەه
بتوانی وازی لێ بێنی.  ەک نییەرمییەرگەس ەڵگەکۆم ەبوو، چونکەدەتی دروست نەی مرۆڤایەڵگە، کۆمەبینیایەن

و  ەوەکاتەرێک جیای د ەوەموو بوونەه ەل ە تی کەیەکەمرۆیی ەنەستمان الیەبەم «تاک»ڵێین ەکاتێ د
 ربارن. ەن، سەتریشدا هرانی ەوەزند ەل ە کانیشی کەریزەغ
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میش ەر سێیەگەوێ و ئەڵناکەنها هەبۆ تاکی ت ەتێکەکارکردندا فرس ەڵ تاکدا لەگەی تاک لەوەکگرتنەی ەئاشکرای
ندی بااڵی تاکی ەوەرژە، بەکەش ڕاستییەمەبێ. ئەتر دوانەفرک ەی سێیەڕێژ ەی تواناکان ب ەپاڵیان بازن ەچوو
ر مافیاندا یا فریودانیان بۆ ەس ەستگرتن بەیری خۆی و دەغ ەڕفرۆشتن بەبێ بۆ ش ەر دەکۆ پاڵن ەڵ بەتێک

ی ەبن هاوکێشەکان تیایدا چاالک دەکان و ڕێکخراوەتاک ەتی کەاڵیە. ژیانی کۆمەوەتی ناکاتەدادۆشینیان، ڕ
  ەکەر ی ەهشی ەن و بەژماردن نای  ە، لەجێی باسیان نیی ەئێر ەلێک کەر هۆگەب ەکان تیایدا، لەزاندراوەو ن ەمرۆیی

  ەکان لەشی تاکەبێ و ب ێندەرچەه ەر چاکەرانبەب ەی خراپە. ڕێژەوانی تردا جیایەڵ ئەگەکان لەتاک ەل
 ەمێنێ چونکەک خۆی دەر وەموان هەتی بۆ هەاڵیەندێ بێ، پێداویستی کۆمەر چەکانیدا هەستوورەد
 مرێ.ەبرساندا د ەبێ ل فروتوناەت ەڵگەر کۆمەگەریش ئەکەرۆزەد

ی  ەگوێر ەب ەخۆ، کە ی خۆبەشێو ەزاران ساڵدا بەی ه ەماو ەوتنیدا و لەرکەتای دەرەس ەتی لەاڵیەی کۆمەمەگ
کانیان  ەنجامەزایی ئاشکرا ئەبێ ناڕ ەچوو و بەد ەڕێوەب ەندی بووەزامەکانی تاک و کۆ جێی ڕەویستەنەڵگەب
زرابوو تا ەمەجێ دانەنجامی دیار و بەبۆ ئ ەزایانەگبیری شار ەڕا و ت ەب ەوەتەڕەبن ەر لەه ەچونک ەبووڵ بووەق 
پێی سروشتی   ەکان پێکهاتن بەکردبێ. کاتێکیش چینەڕوانی نەچاو ەێ کربڕەوێک دڕوودا ەزایی لەسێ ناڕەک

ر خۆیان ەه ەفێڵبازان ک ەک لەیەستەفێڵێ زۆرزانێک یا د ەک بەکانی ژیان پێکهاتن نەکان و پێداویستییەشت
ڵکی تر. ەهۆی قینی خ ەری بووبێتەکاریگ ەڕۆییان لەماکان زیادەبن ەبووبێ تا الدانیان لماحیان ەلێهاتوو بووبن و ت

ت ەنان ەدا و تەوڵی بۆ دەوتووتر و هەرکەکی سەیەستەد ەکێک لەی ەپێی خۆش بوو ببێت ەڵگەر تاکێکی کۆمەه
ری ەس ەل ەدا کەالن ەتەو خەرجێ لەم ەکرا بەبووڵ دەی لێ ق ەوەکرد و ئەهات فێڵیشی بۆ دەستی دەد ەی لەوەب

 کرد. ەشدارییان دە شێوازی باو ب ەدا، ب ەیەمەو گەمووان لەه ەڕاهاتبوون چونک

نووسساز.  ەدانی چارەوەست ەدەخۆب ەک بوو لەیەکانی شێوەحوکم ەستووری جێگیربوو و ڕازیبوون بەڕێزی یاسا و د
و   شکراوەنووسی دابەبوون، چارەو دەم و ئەاڵدا نوقوم ببوون و تووشی ئەخۆشی و بەژاری و نەه ە شی بەوانەئ
وڵ بدا ەبووبێ تا هەتی نەاڵیە یی کۆمەئاسوود ەمانێکدا کەردەس ەکرا. لەدەن  ڵداەگەک بوو هیچی لەاڵیەب

ندێک و برسێتی  ەتێریی ه ەل ەوەتا پێداچوون ەو ەبووبێتەی ڕوون باڵو نەف ەلسەبکا و ف   ەک پیادەرییەروەدادپ
نها  ە، تەڕقی لێی بوو ەر شتێکدا کەس ەبووبێ. تاک بۆ زاڵبوون بەن ەیەو شێوەژیان ب ەندێک بکا، دوورەه
 ەل ەکێک بووەتا ئێستاش یەه ەوەکۆن ەخۆویستی، ل ەک ەش ڕوونەوە. ئەبوو ەوەستەد ەکانی خۆی بەسەرەک

  ەشتێکدا ڕێگر بێ ک ەبوو تا لەوشتی بااڵ نەی ڕەف ەلس ە فێری ف   ەوەکۆن ەفتاری تاک و کۆ و مرۆ لەرانی ڕەبزوێن
بووڵکردن  ەڵک جێی ق ەخۆی و خوشتی ەپێی ڕ ەب ەماحێکدا کەت ەن یا لەوەرۆشیەپ ەڵکی تر بەفسی خۆی و خەن

 بێ.

 ەاڵم لەکرێ بەڵکی تر دەخۆی و خ ەل ەبێ ک ەو زوڵم ەبێ ڕقی لەی هەرییەو کاریگەئ ەیەخۆویستی بۆی ه
کی  ەیەد  ەوەبێتەکانی دەنگاری دزی کاوڕەرەجۆرێ ب  ەبینین بەبێ و دەی خۆیدا، زیاتر چاالک دەک ەندییەتمەتایب

. خۆویستی  ەوەڵیی گومانلێکراوی ناوخۆ نابێتەندەی و گەکەری داهاتی واڵتەی داگیرکەنگاری بێگان ەرەب ەوەئ
بۆ دینارێکی   ەک ەزۆرتر ەو سوپاسکردنەدا لەستی دەد ەل ەمی بۆ دینارێک کەکرێ خەڕوان دەشی لێ چاوەوەئ
 گرێ.ەردەڵکی وەخ ەل ەکا کەد

 ەش لەوەدا بزر نابێ ئەحوکمی بزربوونی ن  ەریزەر غەگەردا و ئەوەزند ەل ەنەسەخۆویستی سروشتێکی ڕ
ی  ەردەروەهۆی پ ەتیدا، ب ەکانی شارستانەوتووەپێشک ەپل ەر لەگەمرۆڤیشدا، م ەبارودۆخی پاراستنی جۆردا و ل 

بینین  ە، دەوەر ئەبەستێ. ل ەندی کۆ بوەوەرژەر بەس ەتاک لندی ەوەرژەب ەمێنێ کەن ەو کاتەئ ەوەتییەاڵیەکۆم
ی ەشەهاوب ە ییندەوەرژەو بەگونددا ئ ەل ەچونک ە یەشاردا ه ەل ەک ەهێزترەب ەو ەگونددا ل ەخۆویستی ل
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ر  ەگەکانی نێوانیان مەشەهاوب ەلە سەم ەرنجم داوەزۆر بواردا س ە. لەمترەستێ کەوەری دەس ەندی تاک لەوەرژەب
ک هاتنی ەومانی وەی ئاو و لێقەخانی کوێخا و جۆگەوت و دیوەو دروستکردنی مزگ ەند و پرسەماوەی زەبۆن ەل

 و الفاودا خۆ بنوێنن.  ەوەوتنەو ئاگرک ەکولل

  ەو ڕووداوانەگوێ ب ەندەڵک هەخ ەک ەها بووەزار ساڵ وەزار ساڵ و سێ هەه  ەر لەکان بەسروشتی کاروبار
ی ەوەرەد ەی لەو شتانەئ ەچونک ەفتاریان کردووەزیر و میر چۆن ڕەدا و وەڕوویان درزدا ەئاستی ب ەل ەن کەدەن

وی ەکی درەعاتێک پەبێنێ س  ەوەو بووبێ و ئەرکی ئە ئ  ەو شتانەل ەوەبیرکردن ەبووەو پێی وا ن ەودا بووەجیهانی ئ
وتبا ەپۆلیس بک ەکوێخادا چاویان بخانی ەدیو ەر لەگ ەئ ەڵکی گوندم دیوەی خافڵ بێ. خەکەڕەم ەخۆی بخا یا ل

 بێ. ەوەوانەناوچ ەوانی بەبوو خێری ئەبوو و پێیان وا ن ەوەوانەی جیهانی ئەوەرەد  ەل ەچوو چونکەد 4شیان ەترەئ

بۆ   ەوەمێکەردەس ەین و لەفتاری بکە و چاودێری ڕ  ەوەینەکۆن و نوێدا تاقی بک ەزۆر بوار و ل  ەتوانین تاک، لەد
  ەڵبژێرین و لەکی دیاریکراو هەیەڵگەشتوانین کۆمەین. دەبک ەستی گشتی پێوانەی هەوەناو ەچوونمێکی تر ەردەس

 ەونێکی وا لەڵی کردوون بۆ چنینی تەڕای ەوەدوای ن ەوەی نەو داوانەپێیدا بێین تا ئێستای و ئ ەوەڕابردووی
ڵناسی و  ەوار و کۆمەوێنڵێ زانای بواری مێژوو و شەکۆم ەستنیش بەپشتب ە. ب ەوەی تری جیا بکاتەڵگەکۆم

ر و ەها و هونەڕ و داهات و بەنی باوەالی ەک و مێتۆلۆژیا و دارایی و یاسا و... و... ل ەروونناسی و ڕووەد
بێ  ەواویش نەکی تەوردیی ە ر بەگە . ئەوەموو کاروبارێکی ورد بینەجێبوون و خۆراک و پۆشاک و زمان و هەنیشت

نی زانا و وش بۆ بۆچوەوەڕانەبێ. گەری هەس ەجێمان ل ەبکا بۆچوونێکی ب ەوەشی ئ ەی پێکابێتی و بەوەبایی ئ
  ەل ەوەک گۆشەی ە ی لەرانەو توێژەو نووچدانی ئ ەڵەه ەل ەوەوتنەبۆ دوورک ەکاریدا کارێکەورد ەکان لەپسپۆر
 .ەرامۆشکردن نییەهی ف  ەن کەکەچاو دەک هۆکار ڕەکاندا یە موو بوارە ه ەڕوانن و لەمرۆ د

دا  ەو جێیەبێ لەد ەچونک ەوەکرێتەت دەکان ڕەتییەاڵیەکۆم ەهۆکاری دیارد ەترێ بک  ەک ە ڕۆییانەزیادی ەوەشیکردن
  ەو بیانووەڕۆ بەچۆن ناکرێ پاش ەپارێزێ چونکەو واتای خۆی د بڕیوڕەکان تەتییەاڵیەکۆم ەدیارد ەستین کەبو

ک شتن، ئاوهاش ە ی کیمیاییدا یەوەشیکردن ەبین و لەڕەبن ز ەمووی لەه ەک ەئاستی خۆراکی ئاماد ەوەببرێت
.  ەکی ئابوورییەی پێویستییەتدا زادەڕەو بن ەوەشیکردن ەل ەهێڵی کەرێتی نەپیرۆزی هاوس ەوەو بیانووەناکرێ ب

و ەتدا هۆگربوونی مرۆڤیش بووبێ بەڕەبن ەبا ل ەرووندا جێگیر بوو ەد ەو ل ەکەیەخۆشویستنی نیشتمان بیرۆک
  ەخۆیدا و ل ە. ئابووری خۆی لەخۆ گرتووەکانی لەندییەیوەستی و پەکانی و هەندییەوەرژەب ەک ەوەرەوروبەد

 ەکرێن کەیر دەکان وا سەماددی و ناماددیی ە. شتەیدا بوو ەپ ەوەی مرۆڤ ەوەزی مانەح ەی کۆتاییدا لەوەشیکردن
 .ەیەوامیان هەردەتی بەسڵەبوون و خ

ی تاک ە وەستنەی خۆبەبازن ەینێ لەی بدەکانی مرۆ درێژەکارییەر وردەس ەدا و لەم بوارەل ەوەبهێنین ەڵگەند بەچ
شێ تاک  ەد ەچونک ەش ڕاست نییەکەوانەرناچێ و پێچەد ەوەیەکەتییەاڵیەکۆم ەوامییەردەتیی و بە تاکای ەب

  ەندەوەندێکی ئەکا. هەستیشی پێ نەه  ەڵگەجیهان دابڕێ و کۆم ەرقاڵبوون لەندێ سەمانگێک یا دوو مانگ بۆ ه
 بێ.ەقات د ندەی چەکەی و ماندووبوونەکەتەسارەخ ەوەڕێتەر بگ ەگەو ئ ەوەڕێتەتاک خۆشی بۆی ناگ ەهیچ

دووی  ەتا نوێ ب ەوەکۆن ەتا گۆڕ و ل ەوەبێشک ەنابێ ل ەوەو هیچ گوتارێکی تردا جێی ئ ەم گوتارەی ئەبازن ەل
نگ بێ و  ەنها جەتی باس تەر بابەگە ین. ئەباسی بک ەڵگاوەکۆم ەب ەوەکانیەندییەیوەک تاک و پ ەوین و وەتاک بک

و ئاخۆ   ەوەربازبوونیان بکۆڵینەرپابوون و لێ دەکان و هۆی بەمرۆیی ەهاوکێش ەرپابوون و واتای لەتی بەچۆنی ەل
یاڵدا ەخ ەب  ەتێکی تر کە ر بابەکۆتا ناگا. ئیدی ه ەب ە، قس ەبووەندیان ڕێتێچوونیان هەو چ ەتمی بوونەندیان حەچ
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 ەم گوتارەدا لەوەوردبوون ەل ەفتاری بێ، کەروونی یا ڕەی دەوەجا با لقێکی زانستی شیکردن ەبپێو ەو پێیەدێ ب
  ەکەوێی تابلۆیەو ئ ە ی ئێرەوەبچڕین ەک ەساکاران ەقس ەورتکم ەیا دوای ئ ەوەینە و ناچارین کورتی بک ەرینترەب

 «داەبناغ ەتاک ل»ڵمبژارد ەه ەک  ەوەڕێینەم بگە، بۆ ناونیشانی دووەوەپڕی ناکات ەملیۆنێ قس

ر ەس ەل ەمانێک کەک قارەو ەنیی  ەوەئ ەگرنگ ەوە الم ەم بەی ەتا دەم و هەکەی یەپل ەڕۆڵی تاکدا ب ەی لەوەئ
ئاخۆ   ەیەوەئ ەگرنگ ەوەالم ەی بەوەکا. ئەک و جارێ چ دەیەدەند سەر چە، ئاخۆ هەختی مێژوو دانیشتووەت
حیزبی و پزیشک و شوفێر و کرێکاری بیناسازی و ساردیفرۆش و  وان و مامۆستا و کادری ەقاڵ و حوشترەب

ن. ەکەچ د ەڵگەموو توێژ و توێژاڵ و چینێکی کۆمەکانی هەو تاک (رگدرووە)برگدوور ەر و بەفسەرباز و ئەس
و   ەڵگەی کۆمەرواز ەش واتای ژیان و دەوەو ئ ەگرنگ ەالو ەپانایی و درێژایی و قوواڵیی ژیاندا ب ەڕۆڵیانم ب

 . ەخۆشاوی مێژوو

ی  ەئاسۆی ڕووندا وێن  ەما نابین لەتەوێ، بەرکە د ەمانی مێژوویی لێوەبین قارەڕوانی شانۆی ژیان د ەکاتێ چاو
. من و تۆ و ەمێژوودا باسیان نیی ەل ەبا کەالد ەو تاکانەستی پێش ئەربەڕی بەوپەئڵکوو ەببکێشێ  ەزێڕینەکۆڵک

و ناودار و ماقوواڵن   ەورەزن و گەر ترووسکایی مەب ەل ەک ئێمەبزری وڵکی ەدان ملیۆن خەدارا و سمیت و س
 ەل ەکراوەغەدەق  ەییەئاسوود ەندێ لەو ه ەوەرگرینەکانمان وەوتکراوەز ەماف  ەندێ لەر هەه ەیەمان هەماحەو تەئ
  ەوتنی لەرکەڕوانکراو و دەمانی چاوەی قارەڕێگ  ەبڕینەوام چاو دەردەو ب ەوەست بێنینەدەکانمان بەستچووەد

مانێکی ەدان ساڵدا قار ەی سەماو ەل ەچین ک ەک ئێمەدان ملیۆنی وەو س ەداریماندا... ئێمەجیهانی ن
ی مێژوومان  ەر سفرەی سەڕێگ ەتیدا؟ یا ئێمەاڵیە مێژوو و کۆم ەیدا نابێ؟ کوا ڕۆڵمان لەڕوانکراوی لێ پەچاو
 ؟ەنیی

دا  ەو هێزانەقی ئەراوێزی چەپ ەمینی خوا لەر زەرینی سەربەری بەماوەج ەم کەکەد  ەوەڕوونیی درک ب ەب
نووس ەرن و چارەندبووندا کاریگەمەوڵەژاری و دەه ە ن و لەدەنگ و ئاشتیدا دەج ە بڕیاری گرنگ ل ەوتوون کەک
  ەوەقانەو چەل ەورەی گ ەهاوکێش ەدا نازانێ کەوانەینی ئەز ەهای خۆی لەریش بەماوەن. جەکەوی دەرز و نەب

م پێیان  ەردەکانی سەتییەحەناڕ ەک ەدوور ەوەڵوێستانە و هەمڕۆ لەتا ڕۆژی ئە، هەوەشەوانەر ئەس ەنێن. لەداد
شداری ە ب ەگرێ کەخۆ د ەل ەتانەسڵە و خەموو ئەر هەماوەجڵکوو ەبکانی خۆی، ەندیی ەوەرژەتی بەتایب ەوێن، بەد
ندی خۆی ەوەرژەبێ ب ەهێندرێ و ب ەکار دەشزانم بە. دەیەژارەم و پەمووشی جێی خەکا و هەبڕیاری گرنگدا ن ەل

ی ەوانەی پێچەئاڕاست ەب ەیەوەو ل ەو تێدا نییەکا هیچی بۆ ئەخت دەخوڕن و زۆر جار خۆی بۆ شتێک بەلێید
 وای خۆی بڕوا. ەوا و ناڕەندی ڕەوەرژەب

گوترێ  ەد ەوەرەماوەی جە بار ەی لەوەشن. ئەورەلێ جار گەریدا زۆرن و گەماوەفتاری جەمی ڕەرجەس ەکان لەڵەه
ناوچووندا ناکا و لێشی ەندی و لەوەرژەڵ بەگەفتار لەگونجاوترین شێواز ڕ ەگوترێ و بەد ەوەی تاکیشەبار ەل

ڵ  ەگەل ەپێوان ەاڵم تاک بەندی بێ. بەفتاردا مامناوەڕ ەل ەیەوەباش ئ ەرەو ئیحتیمالی ه  ەوەنێزیک نابێت
ش زۆر هۆی ەوەوێ و ئەکەری لێ نەرەکا و زەن ەڵە بێ هەزیاتر وریا د ،ەندییەوەرژەردا زیاتر ئاگاداری بەماوەج
ر  ەماوەستی جەاڵم هەکا بەی پێ دەشەڵگا گەو کۆم ەسروشتیی کان ەشت ەستکردنی تاک ب ەه ەوانەکێ لەو ی ەیەه
 .ەرگیراوەو ەوەکۆبوون ەوی لموەه

اڵم  ەکا بەفتار دەندی ڕەوەرژەموو تواناکانی بۆ بەه ەو ب ەردایەوروبەڵ دەگە وتی لەڵسوکەه ەمیشەتاک ه
رگیز  ەورووژێنن و هەندی دەوەرژەرک و بەو ئەرەستی بەه ەبێ کەدا چاالک دەتیانەتایب ەو بۆنەر لەماوەج

ستانی دوور  ەهۆی ڕاو ە کانی بەی کرد تاکەوەر ئەگەرک بکا و ئ ەڕوانی ئەستێ و چاوەردا بوەماوەناو ج ەناتوانێ ل
 ەر ڕووداو لەرانبەشێوازی کارکردن و توانادا ب ەل ەبێ کەدا دەوانەڵ ئەگەت لەعاد  ەمردن. تاک، بەد ەوەو درێژ
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وونی ب ەوانەکێ لەبێ و یەک کۆتاییان نەکانی ڕووداو یەندەهەر ڕەگەئ ەوەریش ڕاست نابێتەماوەچن و جەخۆی د
 .ەئاسایی زیاتر ەتوانای ل

درلێکراو نابێ و  ەو سوودی بۆ غ ەوەشتی تاڵ ەکر ناکاتەدڵڕاگرتن ش ەم چونکەک ەڕوونی د ەب ەیەو قسەمن ئ
ر ڕۆڵی تاک ئاسانتر و ەکانی تاک چوونم بۆ سەرێتییەوش و نەباسکردنی خ ەنگەستی زۆرداریش ناگرێ. ڕەد

  ەڕێگر ل ەبێتەد ەوەپێش ەمان تووش بوون و باسکردنیان لەوشان ەو خەئ ەرچۆنێ بێ، ئێمەه ەوردتر بکا چونک
 با. ەزاریش الدەرمەم کتوپڕی و شەردەب

موو  ەه ەو ب ەوەیەکەخچاک و خراپی بارودۆ ەب «تیەاڵیەتی و کۆمەتاکای»یدا ەکەوێن ەک لتا
ی بازاڕ و  ەوەرەری شار و پڕکەری ژیان و دروستکەخولقێن ەوەمیی ڕۆشناییەک ەو ب ەوەییکەموکورتییەک

الحێکی ەبەکاندا زەقامەش ەو ل ەوەرەد ەقاوغی خۆی دێت ەتی و مێژوو لەاڵیەسووفی کۆمەیلەف  ە. کەیەقوتابخان
ردا  ەماوەرزی جەڵ شۆڕشگێڕێتی بەگەکاندا لەگونجاو  ەر هاوکێشەس ەی بەکەزنییەر چاوی م ەب ەوێتەمێژوویی ناک

  ەست درکیان پێ ناکا.. بەدا و هەریاندا باز دەس ەچاو ب ەبینێ کەها دەی مرۆیی وەنموونڵکوو ەب، ەوەک بێتەی
ر چاوی و هیچیان جیاوازییان  ەب ەدێن ەک مێروولەڕێ وەگەرنجڕاکێشدا دەدوای شتی س ەی بەوەبۆچوونی ئ

 .ەوەبینین باڵو بووبێتەی دەلولکک ەو ە بوونایەرگیان جیا ن ەر جلوبەگە و ئ ەوی تریاندا نییەڵ ئەگەل

رچی دوودڵیی ەنگاویان هەه ەختەو ەیەیاڵی وایان هەردێنن خەر دەس 5وه ەکەموو کوانییەه ەل ەک ەان«تاک»و ەئ
تی و خشتی مێژوو  ەاڵیە ی کۆمەژارەری ژیان و پەوەوری ت ەد ەستێکیان بەبەڕ و مەماح و ترس و باوەو هیوا و ت

 ەوانەمان و تێکشکاو و ئەو قار ەی شار و گوندە زێڕینەکانی کۆڵکەنگەموو ڕە، ئاشکرا بکا: هەیەناخیاندا ه ەل
تابلۆی ئابووری و سیاسی و   ەنەیانکەڕوا و دەنووسیاندا دەر چارەس ەستیان بەد ەکێشن کەنیگاریان پێ د

پ  ە ر ئاوازی ڕاست و سروودی چەس ەو ل ەبارانەنگ و زوڕنای خۆپیشاندان و یاخیبوون و نوێژەجان و جەمیهر
 نن... ەیژەد

شک و خوێنیان ەو ئ ەقەزار ساڵی ماندوێتی و عارەه  ە، دەکانەکان و تۆیەی منمن و تۆ و ملیاران ە ی کەو تاکانەئ
کیان تێدان ەیەموو پێوانە، ناودار و بێ ناویان و هەوە خوار ەکیان لندێ ەهو  ەوەرەس ەندێکیان لە. هەکۆڵدا داو ەب
الر و ەخۆگران و ڕووناکایی تەمی دانبەی خۆشحاڵی بێ باکان و خەسەرەک ەوانەبێ. ئ ەه ەوەریەب ەقڵ بەع ەک

دپاڵی  ەق  ەریا، لەبنی ز ەمین یا لەژێرز ەا بن یا لدەبناغ ەموو مرۆڤ، جا چ لەمرۆڤن، ه ەوانەتاریکایی زندانن. ئ 
کانی خوار ەکسانەنێوان نای ەکسانی لەیت و یەر بکەس ەیان لەقس ەک جۆرەر یەگە ی: ئەکەلووتک ەشاخ بن یا ل

درێژایی  ەپێکی و لەمامک دەی پشت دەکاندا دانێی، ڕوخسارێکی شاراوەرزەب ەرەه ەر پایەک و سەرەد
ک و ەرەد ەچێتەد  ەوپایەن پلەن و خاوەکەموو شتێ خواروژوور دەن هەدەتای وا ڕوو دەکاندا کوودەمەردەس

 ختان...  ەری تەڕووب ەنەگەد  ەوەپانی بن ەت ەش لەتاکەتاک

فتار و لێهاتوویی و جوانی و چاالکی و گیانی  ەهاتووی ئاست و ڕەژماردنن ەی لەوپایەر پلەس ەکان ب ەتوانی تاکەد
 ەف ەر چین و توێژ و تایەس  ەب ەیەیت. بۆشت هەش بکە کانیاندا دابەوانەشداریکردنی ویژدانی و پێچەخشین و بەب

ز و ادا جیاوەهایانەو بەر ئ ەس ەرتبوونیشیان بەیت و پەیان بکەرتەووەرتەز و نیشتمانیدا تەگەو ڕ ەو ناوچ ەبیلەو ق 
 بێ... ەنێواندا د ەبن و جاروبارێ ئارامییان لەک دەیەدژ ب

ر ڕووناکی یا تاریکی  ەرانبەکاندا بەڕێباز ەل ەسروشتی مرۆ ک ەل ەچ شتێ، جگهی و  ەسروشتی مرۆڤ  ەوەئ
  ەشتییەک ە با و بەتاشێ و کڕنۆشی بۆ دەر د ەیکە. مرۆ پەوەر، لێکیان ناداتەب ەیانگرێتەهێنێ و دەدایاند
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وی یا  ەعنەندی ماددی یا مەوەرژەتی و بەاڵیەڕێ و هیچ ئابووری و کۆمەگەستێراندا دەناو ئ ە کانیشی بەئاسمانی
بووڵکردن، چاک و خراپ،  ەو ق  ەوەتکردنەڕ ەل ەی تواناکانی کەوەرەد ەبوو و لەسروشتدا ن ەزانی لەزانست یا ن

 پێنێ.  ەر مرۆدا بسەس ەهات و خۆی بەناشرینی و جوانی پێکهاتبوون، ن

ک ەو ەی بوونی کەو زیادەر ئەگەو ئ ەتیەاڵیەی مێژوو و کۆمەرچاوەس ەوەکانیەتەسڵە یب و خەموو عەه ەمرۆ ب
  ەن  ەیەزانستی ه ەن ەک  ەوەگێڕیتە ڵی بێ زمانی دەبۆ ئاژ ەوەندرێتەمرۆ بس ەڵێن هۆش لەو پێی د ەنووکی ڕم وای

  ەی لەنگانەو دەر ئەس  ەخرێتەمیاوێنێ و دەبۆڕێنێ و دەکا و دەمنج دەبڵم و منجەڕوات و بڵمەزمان، د ەئابووری ن
کداهاتنی ەدوای ی ەجۆریی و بەمەمین و ئاو و ئاسمان و زێڕ و هەز ەک خۆی، بە دێن. سروشتیش و ەوەڵەئاژ
یا ساکارترین   ەوەرێک هان نادا درزێک بکاتەبە بێ و گیانلەوام دەردەسروشتی ب ە، ب ەوەو و ڕۆژیەوا و شەشوهەک
 ەتۆم، لەشتی تری نێوان پاچ و ئو  ەم بۆچوونانەستێ.. ئە ڵبەعویز هەجووتێ ت ەک لەیتی شیعر دانێ یا دوعایەب

 ەر لەنتەون و عەرقلی کەیا ه «ڕوانی گۆدۆەچاو»یی ڕێتێچوونی ناو بوونی ەی ساکار و ڕێژەوەنێوان کۆکردن
 بڕێ.ەڕێ د ەو موعجیزەرەخۆ بەکاو ەچێ و ب ەڵدەکا و هەفتار دەگا و ڕەتێد ەن کەستەرجەمرۆدا ب

هم ەین وەبەری دەس ەمان بەمان و مارەبێ قار ەکاندا ب ەنزم ەرەه ەئاست ەن لەمەدرێژایی ت  ەب ەدا کەو ژیانەل
  ەب  ەڕێتی کەوپە، ئەمیشەاڵتدا کەسەکانی هێز و دەپل  ەشدا لەوەڵ ئەگەتی لەیەه ەی کەو ڕۆڵەو ئ ەوەبێتەم دەک
فکری و سیاسی و  ەی ملمالنێیەر هاوکێشەگە. ئەبووەه ەوەی ڕابردووەوەدان نەستی سەد ەو ب ەیەه ەوەستمانەد

و  ەین، ئەیخەری یا نەس ەینەرانی بخەماحکارانی خۆشگوزەو ت ەستەی تاک و دەکانەرەربەئابووری و ب
 بن. ەبن یا نەواقیعدا ه ەل ەنکارییاەورد

نێوان خێر و   ەکانی مۆخی لەیسنجابی ەوێ و شانە کەدوا د ە وێ نەکەکی دەپ ەدا نەژیانی ڕۆژان ەڕۆڵی تاک ل
ی ڕووخاندنی وێرانکردن و ەن و پرۆسەکەڵ دەونی خۆیان ڕایەتاریکی و ڕووناکیدا ت ەچن و لەڕدا دێن و دەش

  ەوەسۆز ەو ب ەوەبێتەویدا پان دەڕووی ز ەمی گاسن بەبا و دەقاڵ الدەرازووی بەگی تای تنەالسبنیاتنان و 
ی ەرستگەپ ەر لەتکەو زیار  ەوەبێتەرز دەعاال بەو باری تەرەب ەوەر پشت و پاڕانەس ەزێتەبەیکێڵێ و لێدان دادەد

سعوود ەو م ەوەبێتەرز دەمردا بەهرۆی نەری نە رمی جگەت ەڵ لەو دووک ەوەپاڕێتەش دەردی ڕەزێڕین و ب
وامی دێن و گرێی ەردەب ەفۆن بەلەبا و تەرو و کای ئاەکا و لستەهم دەی وەپشیللەڕەنووسیندا ش ەد لەمەمح

ئامێز ڵیاەواڵی مردن یا ئاوازی خەستن و بڵندگۆکان هەب ەڕۆژدا ڕیز دو و ەتی شەری خەردوو بەه ەکان لەکێش
  ەوەڕوا. ئەوتی خۆی دەر ڕەس ەل ەواوترین شێوەمان کاتدا ناتەه ەو ل ەواوترین شێوە ت ەو ژیانیش ب ەوەنەکەباڵو د

 ەبۆ ماڵێکی تر و ل ەوەماڵێک ەکێکی تر و لەبۆ ی ەوەواڵتێک ەبێ و لەبین یا تووشمان دەتووشی د ەک ەنووسمانەچار
تی ەو ناتوانین ڕ ەهیچی ترمان نیی ەوەل ەجگ ە ک ەشی ئێمەاڵم بەب ەیەکێکی تر جیاوازی هەبۆ ی ەوەتاکێک

شکردنی  ەکی گونجاو بۆ زیادکردن و دابەر ڕێگایەگەئ ەوەمێنێتەمیش دەک ەر بەو ه ەمەک ەچونک ەوەینەبک
 . ەوەدۆزینەن ەرانەروەپداد

ریکی باسکردنی ڕۆڵی تۆ و ڕۆڵی خۆمم  ەمن خ ەبێ با ببێ، چونکەرچی دەم و هەناک ەڕێگایو ەر ئەس ەل ەمن قس
د ساڵ جارێ  ەس  ەی کەمانەو قارەر ڕۆشنایی ئە ب ەکا و لەر دەس ەوەورمانەد ەناخمان و ل ەل ەدا کەو ژیانەل

  ەبوایەو نەئ ەک ەوەبمەی ورد دەو ڕۆڵەگێڕێ لەو گرنگ... گرنگ د ەورەره... گو ەگوێ و ڕۆڵی ەکەردەلێمان د
کرێ و ەڕوانی هاتنی دەی چاوەوەو ئ ەهاتوو ەی کەمانەو قارەژیا و ئەدەن ەوەوسێنێتەمانچەشی دەوەژیاین و ئ ەدەن

 بێ!!ەنگ د ەو ماڵ بێدەبێ ئ  ەبن و بەکان کڕ دەبازەنەچ ەبن و زمانەباکان ئارام دەنات ەقوتابخان

خێر و  ەندی بەیوەپ ە ی کەو ڕۆڵەڵێ ئەم و زیاددا دەی کەوەر و تاقیکردنەرەحیسابی قازانج و ز  ەی من لەپێوان
ی ەلێ بکا و چاک ەتوانێ خۆ دوو هێندەد ەیەه ەوەستدانەدەوت و لەستکەخش یا دەرب ەرەخش و زەڕ یا سوودبەش
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خۆی بێ و  ەئاگای ل ە وەمەرەی هەبناغ ەجێی الوازی خۆی ل ەکاتێکدا ل ەر لەگە کان زیاد بکا ئەموو تاکەبۆ ه
 تواناکانی خۆی بکا.  ەست بەه

و  ەسروشتی ئ ەببن ەخێر و چاک ەبن کەجێگیر د ەو ڕۆژەی تێروپڕ ئەخێری گشتی و چاک ەم ک ەگەد ەوەل ەدیار
سێک ەچاوپۆشی کتچاکی و ەر نیەس ەنها لەو ت ەیەاڵتی هەسەر واڵتێکی جیهاندا دەه ەل ەی کەمەستیس
ڵکێشانی  ەتی و هەڕەکاری بنەپێناوی چاک ەل ەستەباتی تاک و دەخ ەک ەڕیشم وایەم و باوەگەد ەوە. لەستاوەوەن

رپا  ەڕوویدا ب ەک بەیەنێم هیچ کێشەدا دەوە.. دان بەنووسێکی نووسراوەپاو و چارەرکێکی سەئ ەوەگەڕ ەڕ لەش
کاندا  ەف ەلسەف  ەل ەڕوانکراو ک ەکردنی ئامانجی چاوەڕاستی بۆ پیادکی ەیەرنامەر بەس ەوتن لەڕێککگۆیا  مەناک

رین ەراوێزێکی بەپ ەوەڵبڵێ و دوای ئەیاری خۆیدا ه  ەو ب ەنگبێژەر دەڕێم هەگەلێدو  ەتەحمەز ەنیگاریان کێشراو
بێ  ەشیان هەهاوبیشتنی ەکاندا تێگەجیاواز ەرنامەکان و بەیشتن و دابڕانی بۆچوونەکگ ەیەخاڵی ب ەل ەک ەوەمێنێتەد

موو  ەش بۆ هەیشتن و خاڵی هاوبەکگەیەمترین ئاستی سنووری بەو ک ەوەسانەس یا حەف ەجێی ن ەشێ ببێتەو د
قێ  ەتەمەد ەستێ کەڵدەه ەوەندییەوەرژەناخی ب ەش لەوەن پێک بێ ئەکەژیان دەوەی داوای پێکەنانەو الیەئ
ی ەرەب»تی گشتی و ەسیاس ەپێناوی ئامانجی گرنگی گشتیدا ل ەنی جیاوازمان دیت لەڵناگرێ و زۆر الیەه

ی ەرنامەب»ر ەس ەل ە ردا کەرەئامانجی ساکاری بێ ز ەل ەیەدا هەوەر لەرەو چ ز ەکیان گرتووەدا ی« ـنیشتمانی
بن بێ ەبووڵکراو هەریتی ق ەوکراو و نەیڕەستووری پەوام و دەردەو لێکحاڵیبوونی ب ەالو ەنەالد ەردەو ب ەبگر «بااڵ

 بێ یا چۆن نابێ.ەدا بڕیار چۆن دیانەکەر یەت و ستراتیژیای هەبواری سیاس ەی ئاخۆ لەوەئ ەگوێدان

  ەن و لەکەکتر دە ی ەیانیان ساڵو لەاڵم خۆ بە، بەوەرشوباڵو بێتەر بچێ و بەس  ە ب «ی نیشتمانیەرەب» ەنگەڕ
 ەل ەسیاسیی ەنەکی نێوان الیەندییەیوەموو پەکاتی دابڕانی ه ەخراپترین باردا و ل ەخوێنن. لەدا فاتیحا دەپرس

ندی سۆزداری و  ەیو ەن، پەت ناکەتی سیاسەحیزبای ەب ەی کەو تاکانەزاران ملیۆن لەکاندا، خۆ هەکتر دوورەی
شێ ەی دەندەوەتوانن ئەمێنن و دەیداندا دەم ەندی ناپسێنن، لەوەرژەی ژیان و بەوە رەکی دەر هۆیەب ەهاوژیانی ل

نگی و ەتێکچوونی هاوس ە، بەوانەی زۆری ئەن. زۆربەچاو بکەفتاری ڕاست ڕەندیدا ڕەیوەوت و پە ڵسوکەه ەل
 بن.  ەند دەرمەرەتی، زەرپرسیارەب ەت و خۆالدان لەی فێڵ و خیانە وەباڵوبوون

بێ نرخی  ەکی دیاریکراو هەهۆیی ەوەبێ ئ ەب ەک ەک الداوەیەسەرەکڕینی ک ەخانمانی سوید خۆیان ل ەبیستوومان
باییدا دیتمان مۆمی  ەسااڵنی بێ کار ە. لەوەک جارانی لێ هاتۆتەتا و ەوەت ەڕاونەگەو بۆی ن ەوەرز بۆتەب
  ەست لەیا د ەوەت بکاتەڕ ەو فێڵەئ ەوەبووەک مرۆڤیش ڕاست نەو ی ەی واڵتی خۆمان ئاوی تێدا بووستکردەد

بڵێم  ەختەو و ەیەوت هەکاندا شتی چەموو ئاستەه ەژیانمان و لرێکی ەبەلەموو ک ەه ەڵگرێ و لەکڕینی ه
 شدارن. ە کان تیایاندا بەشێو ەک لەیەشێو ە، بەکەڵکەمی خەرجەس

فێڵبازانی تر   ەک ەوەکاتەی بۆ پڕ دەرەرەو زە، ئ ەو فێڵبازانەکێ لەر یەرمانی هەر خەی سەوێڵەبێ بڵێ دانەه ەنگەڕ
هۆی   ەکان بەوتووەڵکەه ەمی ناڕاستەکی کەیەژمار  ەچونک ەواوەیاڵێکی ناتەخ ەوەڵێم ئەنن، منیش دەی ەگەپێی د

 ەب ەقاڵێک کەاڵم بە گا بەن، سوودێکی زۆریان پێ دەدەنجام دەتیایدا ناڕاستیی ئ  ەک ەوەندییەوەرژەیی بەورەگ
  ەبێتەد ەنێ چونکە یەگەخۆی د ەر بەرەفرۆشێ، زەڵکی دەخ ەب ەک ەر کیلۆگرام میوەه ەدزینی بیست گرام ل

م ەک ەپێوان ەساب لەفرۆش و قەڕەرگدوور و تەتار و دارتاش و بەبووڵ بکا کوتاڵفرۆش و عەی ق ەوەهۆکار بۆ ئ
یی  ەدئاسوو ەندێ لەگا و هەری پێ دەرەم یا زۆر زەی ناڕاستیدا، ک ەمەگ ەش لەوەگران بفرۆشن. ب ەو ب ەوەنەبک

 دا. ەست دەد ەویژدانیش ل

ر  ەس ەبێ، بەر خۆیدا نە س ەستی بەد ەک ەی ئاسایی«تاک»رزی ەوشتبەستپاکی و ڕەد ەل ەقینە ندی ڕاستەسوودم
ویش  ەبڕوا و ئ ەوەدوای ەمانی مێژوویی بکا تا لەڕوانی هاتنی قارەپێی تیۆرییان چاو  ەر بێت و بەگەهیچدا ناڕوا. ئ
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  ەی لەوەر ئەجێبێڵێ، هەدوای خۆی ب ەخوازی لەنمی چاکەگەک گوڵەیەیدا بێ و باق ەد ساڵدا پەی دووسەماو ەل
ندی و ەوەرژەچاوکردنی بەڕ ەختێ بەو ن ەوەیشتنەتێگ ەختێ بەش نەوەبڕوا، ئ ەوەدوای خۆی ەست دێ لەد
ی ە وەباڵوبوون ەنگ هاتن لەدە ر زانی بەگەترسیشی بۆ دانانێم و ئەمەرجی گران و بەری، مەروەندێکیش سەه

  ەیشت ەگ ەر خراپەگەئ ەبا وازی لێ بێنێ چونک ەوەهێڵێتەنای دادگای بۆ دەوانی پەکان شارەقامەر شەس ەپیسیی ل
 ە، نەوەیتەیت و ئاوڕی لێ بدەماندوو بک ەمێنێ خۆتی پێوەد ەوەتاک هی ئ  ەن ەوەت ەڕەبن ەر لەئیدی ه ەو ئاستەئ

 . ەڵگەکۆم

 ەو لەوتی ڕێڕەستک ەو د ەوەقۆزێتەت دەرف ەد  ەبینم چاالکانەد ەک ەیەسەک ەو تاکەی ئەی من ئاڕاستەقس
کا ەندی خۆی دەوەرژەب ەست بە ه ەوەدووری دوور ە ل ەم کەکەد ەو توانایەر ئەس ەل ە، قسەوەگرێتەد ەوەئاسمان

ئاگاداری  ەیەستەرجەخوازی خاوێندا بەچاک ەل ەندی شیرین کەوەرژەو بۆ ب ەوەکاتەجیای د ەورەترسی گەم ەو ل
زانم ەد ەشدا کەوەڵ ئەگە. لەملشکاندنیان تێدایرتیل و درۆ ەترسی قاچاغکاری و بەم ە، کەوەمەکەد
 ەوەتاشەرەس ەر لەنیشێ و هەردی لێ دەدا گ«مرۆیی!»ری ەوروبەبارودۆخ و د ەر پاکژی ل ەس  ەوامبوون لەردەب

 ەوەبایی ئ ەکەوڵەاڵم هەری بەس  ەدێت ەوەی الوازییەگۆش  ەر واقیعدا لەس ەسپاندن بەستپێکردن بۆ چەپێویستی د
زۆری   ەرەی هەی زۆرینەخیرەر زەس ەچێتەو د ەرەشی مسۆگەو چاک ەحاڵ نییەم ەچونک ەوەتاقی بکرێت ەیەه
 ڵک.  ەخ

ڵستکردنی ەرهەکاری و بەدژی خراپ ەوەزوو ە، لەوەڵک ە ن خەالی ەڵوێستی باسکراو و تۆمارکراو لە، هەوەنەم الیەل
ران و شۆڕشگێڕان ەباتکەیان ساڵ خەوجا دەئ ەوتوو بوون ەرکەو تیایدا س ەبووەکان هەریتەرع و پیرۆزیی نەش
کانمدا بۆ  ەقس ەحاڵ لەکی مەو هیچ داوای ەو قوربانییان بۆ داو ەوەتەترسیدارتر بوونەم ەوانەنگاری شتی زۆر لەرەب
پێی   ەب  ەیەوەکان ئەی ڕۆڵبینین ەلست ەتوانن بیبینن و لەد ەمیان کەکەڵێم ڕۆڵی یە د ەک ەڵکی تر نییەوان و خەئ

ن. داوای من بۆ زیادکردنی ڕۆڵی تاک  ەفتار بکەی مرۆڤ ڕەی شایستەفتاری شارستانیانەی ڕەگوێر ەتوانا و ب
ئاستێکدا   ەش لەوەترسی و بەی مەوەنگاربوونەرەبۆ ب ەکلیفەش البردنی تەوەئ ەخۆ گرتوو ەکی تری لەئاسانکاریی

  ەزێ کەب ەداد ەتییانەاڵیەکۆم ەتەسڵەو خەهاواڵتێتی و ئ ەزێ لەخوارتر دابەرەب ە وەر هاواڵتی لەگەستاوم ئەڕاو
 ی مرۆڤن. ەشایست

 ەیەه ەوەفتاری ڕاستە ڕ ەندییان بەیوەپ ەک ەوەیچنێتەد ەمانەک ەو چاکەموو ئەه ەتاک ل ەی کەو چاکانەکۆی ئ
ڵکدا  ەها خەملیۆنر ەس ە کا و بەچێ واڵتان داگیر دەد ەوێ کەکەستی دەمانێکی مێژوویی دە قار ەل ەزۆرتر ەوەل

کرێ و ەش دەی دابەکەرخێماکانی ژیاندا ەئاستی بن ەمان لەی قارەورەوتنی گەرکەس ەکرێ. ڕاستەش دەداب
  ەش ڕاستەوەاڵم ئەب ەوەکانەر ڕووداوەس ەچاودێر ب ەبن و نابنەخۆ خۆش د ەکان لەبێ و الوازەوامی دەد
پێشوازی  ەی نییەوەهیچ عاقڵێک ڕێی ئ ەچونک ەوەبشکێتبڕ خراپتر ەدۆڕاندنی گرد  ەل ەیەوەبڕ لەوتنی گردەرکەس
هۆشی   ەبێ ک ەوەکە ر بیانوویەه ەر دروشمێک و بەه سای ەمبۆدیادا بکا جا لەک ەکانی پۆڵ پۆت لەکردار ەل

 اڵم وازیان لێ دێنم... ەکێشێ بەد ەی ئاوها درێژ ەر نموونەس ەل ەگونجێ... قس ەڵیدا دەگەڕوون ل

ڵوێستی  ەفتاری گونجاو و هەڕ ەوتن لەیی و پێشکە زۆر شوێنی جیهاندا تێروپڕی و ئاسوود ەل ەوەکی ترەالی ەل
رچی ەتی و هەمانەمان و قارەونی قارە ی خەوەرەس  ەل ەدی ک ەتەهاتوون ەوەتییەندنی شارستانەسەرەڕاست و پ

ی ەقس ەوەی تاکەبار ەل ەقسان ەم جۆرەبێ بڵێ ئەه ەنگ ەچندرێن. ڕەن و دەوەوریانەد  ەب ەچیرۆک و داستانێکن ک
ر وا دانێین  ەگ ەڕوانێ. ئەن داڕووداو  ەل ەوەبورجی عاج ەل ەڕێژێ کەسێ دایاندەیی کازەن و سۆز یا ناڕەشاعیران

 ەکان پتر ڕێی چوونەموو ناپاکییەه ەداوای پاکژێ بکا ل ەڵوێستی سۆزێک کەڕاستیش بێ ه ەڵستیکردنەرهەو بەئ
 ەب ەدەوامی سەردەر ڕۆڵی تاک و بەس ەسووربوون ل ەو ب ە نگی باشترەبێد ەرچۆنێ بێ لەو ه ەیەناو باسی ه
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راوردی  ەدا بەسۆزداریی  ەباتەو خەڵ ئەگەل ەست نادا. سۆزی من، کەد ەهای خۆی لەدا بەبناغ ەدا، لەدەدوای س
ڵدێری ناپێویستیدا برد و ەه ەریک کرد و بەخ ەو ەخۆی ەواوی بەکی تەیەوەق نەبەی چل ساڵی ڕەم ماوەکەد
کرد، ەد ەژێ راوەڕوانکراوی بەی چاوەوەرەسوود و خێردەب (*)ژانێکیەرەموو بەه ەی پچڕپچڕ و ملمالنێ کەشێوەب

 . ەلێی بوردراو

ستێ، ەساتێکی ژیانیش ڕاناوەبێ و چرکەوام دەردەبێ، ڕۆڵی تاک ب ەیدا نەیدا بێ یا پەمان پەرچۆنێ بێ، قارەه
  ەو ب  ەیەه ەک ەکەدنی ڕاستییرم تۆمارکەم قسانەست ل ەبەاڵم مەوێ. بەکەریشنە مان دەرگیز قارەرچی هەگەئ

 .ەوەنەن ئاوڕی لێ نادەکەی دتەاڵیەر مێژوو و کۆمەس ەل ەی قسەوانەسێ لەپێی ئاگاداریم هیچ ک

تی و  ەاڵیەکۆم ەهێزی بناغەر ڕۆڵی تاک و بەس ەسووربوون ل ەنگیشەس تیمار ناکا و ڕەردی کەم دەیەم قسەئ
ی مێژوو و  ەر بناغەس ەریشیدا لەڵ کاریگەگەل ەڕۆڵی بزر بێ چونک ەبێ کەژارەزیاتر جێی پ ەوەی لەکەمێژوویی

ستی  ەد ەترین زانا بەورەتا گ ەبگر ەوەبچووکترین پاڵ ە، لەکۆی بزاوتنی بنیاتنانی بااڵیەم ەشدا کەوەڵ ئەگەل
و  ەڕقی لێیان ەنێن کەپاڵی دلێ ەو شتگ ەندی خۆیدا نییەوەرژەب ەل ەچێ کەد ە ڕێوەشتێکدا ب ەڵکی تر و لەخ
  ەر لەه ەمەکا. ئە دروستیان د ەک ەدا نییەوانەکارهێنانی ئ ەب ەو ڕای ل ەوەکاتەتیان دەستی بڕوا ڕەر دەگەئ
 ەل ەیەوەئ ەستڕۆیشتوانی لووتکە. قازانجی دەزۆر واڵتی دنیادا وای ەو ئێستاش ل ەوا بوو ەوەکانەکۆن ەمەردەس

ئاڵووێری ئاسایی   ەماندووبوونی بازووی خۆیان یا ب ەر ب ەگەو ئ ەبوونەتیایدا ماندوو نرێنن ەیگوزەتێک دەنیعم
 کانیان بکا. ەرمایەناوچوونی سەبوو داوای لەدەس ڕێی نەیدایان کردبا، کەڵکدا پەڵ خەگەل

شی مرۆڤی ەو ب ەیەوانەی پێچەدوو هاوکێش ەوت و داهات ب ەستکەشبوونی دەداب ەرنجیشەی جێی سەوەئ
ر  ەگە. ئەڕۆیشتندا زۆرەنەر و قسەرەز ەاڵتی ماندووش لەسەشی بێدەو ب ەڕۆیشتندا زۆرەقازانج و قس  ەل ەساوەح
، ەتیدا زۆرەدروستکردنی شارستان ەدرلێکراوان لەشی غەب  ەن کەبک ەوەسووف و زاناکان شانازی ئەیلەف 
زۆریی و  ەخۆی ب ەو قافڵ  نەما بکەرمی ئازیزانی خۆیان سەر تەس ەل ەیەوەک ئە ن و وەکەد ەورەکی گەیەڵەه

 ڕێگر تااڵنی کردوون.   ەڵکێشێ کەه ەوەان«بار»و ەنایابی ئ

وجا ماندووبوونیان ەئ ەوەت بکرێتەڕۆڵیان ڕ ەیە وەئ ەوەگرنە ک دەاڵتان تیایدا یەسەبێد ەساتی ڕاستی کەکار
نجیاندا پرسیان پێ  ەمی ڕەرهەکارهێنانی بەب ەل ەک ەوە گرنەک دەدا یەوەتۆم لەو زانای ئ ەرزێری کێڵگەبدزرێ. و
ر ەس ەست بەی دە وەتۆم، دوای ئەزانای ئ ەنگەڕ ەبڕێن، چونکەمی ماندووبوونیش لێک دادەرهەب ەناکرێ و ل

 ەزانای نیۆیۆرک ب ەش کەو بیانووەگیرێ ماڵی قاروونی پێ بدرێ. ئەیدا دەکەمەرهە کارهێنانی بەب ەڕای خۆیدا، ل
کار بێنن  ەتی بەرییەبقەمی عەرهەب ەڕپێکراو داوەسانی باوەک ەو زانای مۆسکۆ ڕێی ب ەشدارە بڕیاردا ب ەنگدان لەد
ڵ  ەگەفتار لەزانا بدرێ ڕ ە ب ەک ەڕوونتر دیار ەو ماف ەکان لەتەڵبژاردن بۆ چەنگی هە. دەوەپڕ ناکات  ەرەرەو زەئ
 می خۆیدا بکا. ەرهەب

نێوان من و  ەتی لەوتنی ژیانی نیاب ەککەدوای شۆڕشی میسر و پ ەک ەوەکم بیر هاتەقێیەتەمەشێکی دەدا بەلێر
ڵ ناسردا ەگەم لەقس ەوەیەو بارەویش گوتی لە ئامێزم کرد ئەخنەکی ڕەیەرێکی ناسریدا بوو و من قسەبراد

مم گوت:  ەهاوڕێک ەاڵمدا بە و ە. لەک جونێ کڕدراوە ی  ەنگی میسری بەویش پێێ گوتووم پێشتر دەو ئ ەکردوو
 بێ. ە نگی نەد ەباشتر ەوەنگی خۆی بفرۆشێ، لەک ملیم دەی  ەر بەنگدەر دەگەئ

ی بۆچوون بوو بۆ  ەوە ی گواستنەدیارد ەزایی داخم لەباتگێڕانی کورددا تا ئاستی ناڕەڵ خەگەمدا لەوەتاقیکردن ەل
ی  ەوەل ەریندا و جگەدنیای ب ەیان بوو لەباتگێڕانی هاوشێوەمی خەی دووەش نوسخەوەکان. ئەرزەب ەژوور

 

 رگێڕەر.  وەی شیردەژان: ژانی پیش منداڵبوونی مێینەرەب   (*) 
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  ەیی بناغەکپارچەیگۆیا  فێنێەلسەیفەباتگێڕ دەرچی خەگە ئ ەم بێ هیچی تر نیی ەرەی هەوامی بزربوونی بناغەردەب
شیرینکردنی تاڵ و جوانکردنی شێواو و ناونانی   ەل ە تەو بابە.. لۆژیکی لەیەتانەو بابەڕ و شتی لەوی بیروباوەو پت

گێڕدرێ و الدان ەکاندا دەبیندراو ەکا چاو بەوا د کا وە رپا دەژانی فکری بەبێ، الفاوی شڵەو نەه ەشتێ ک ەشت ب
بۆ  ەف ەلسەو ف  ەرنامەستوور و بەد ەوەستنەوەر دوژمن دەرانبەی بەو برایانەی ئەوەئ  ەگاتەدا تا دەلۆژیک ڕوو د ەل
 ەوەکدا ئکاتێ ەل ەڕ و ئایدۆلۆژیاو ەت و دڵسۆزی باوەئای ەنەڵک دابنێن و بیانخەکتر کوشتن و ماڵوێرانیی خەی

خۆیانی  ەسۆفیان ەتیدا کە ڕەری بنەسەپێناوی چار ەستدانی ئاسان لەدەکان و لەمومکین ەوتەستکەد ەل ەخۆی الدان
بێ حیساب و فێربوون و کۆتایی   ەن و بەکەنیی دەکردەنێن و داوای نەد ەوەحاڵەم ەواسن و مل بە ڵدەه ەپێو
ملمالنێی دۆست بکا و  ەخشانەر خۆبەماوەسیاسیدا، جی ەوەبزووتن ەڕ ناکرێ لەن. باوەبەوتان دەو ف ەرەڵکی بەخ

و ەڵی بۆ ئەمان باسی پیرۆزکردنی و گوێڕایەدرێژایی ز  ەر بەگەویی ئەوام بۆ توندڕە ردەنی بەمەسووت ەخۆی بکات
  ەخنەڕ ەو بوو ە وەڕایەڵگەه ەخنە ڕ ەوەکانی خوارەڕیز ەبیستبێ. لەبۆی دێن، ن ەوەرزاییەب  ەل ەی کەئیلهامان

رچی چاک و  ەه ەو ل ەوەخوار ەگرتن لەخنەڕ ەو بوو ەوەڕایەڵگەخۆگرتن هەلەخنە ڕ ەوەریشەس ەخۆگرتن و لەل
 بێ.ەدڵی ن ەب ەخراپێ ک

من  ەمان کەقار ەتی دوور لەاڵیەفتاری کۆمەی ڕەوەدنڕاستکرڕۆڵی تاک و  ەنێوان گرنگیدان ب ەرحاڵ، لەه ەب
اڵم  ە. بەنیی ەگونجان و کێشەر و نەب ەکی پێویست بێ، دژەجێیر ەه ەبات لەوامی خەردەڵ بەگەم، لەکەباسی د

 ەو ل ەمەرهەوڵی بێ بەه ەوەتییەڕەری نابنەسەچار ەرقاڵبوون بەس ەک ەوەبدات ەوەرچم ب ەرپەک بەزایەر ناڕەگەئ
نجامی ەریدا ئەوروبەبارودۆخی د  ەخۆیدا و ل ەتی خۆی لەڕەری بنەسەو چار ەم نییەم کەڵگەب ەباتەڕێالدانی خ

  ەهاتبن چونکەفتاری ڕاستدا ڕانەڵ ڕەگەڵکی ئاسایی لەکردبێ و خەی نەشەڵکیکدا گەناو خ ەر لەگەچاکی نابێ ئ 
 ەچێ و ڕقی لەو سازشکاری دەرەخۆی ب ەکەباتەکان خەوتییەچ ەهاکان و چاوپۆشی لەپینی بەر داتەدەق  ەب

 .ەوەبێتەد (*)«ڕی غیفاریەز وبوەئ»

بواری   ەتەباتدا خراوەخ  ەلکوو ەو ڕوو و ەتەقێ خراوەتەمەی بۆ دەیەو شێوەکان بەتییەڕەبن ەرەسە ی چارەلەسەم
تیایدا   ەی کەتی ەتایب ەو بارودۆخ ەتاکی مرۆڤی کورد ل ەچونک ەوەتم کردۆتەڕ ەی کەالنەسەو مەل ەکێکە، یەوەکار
شبوونی  ەیان دابەکەورەگ ەرەه ەرەرەو ز ەوەبۆت ەورەتی گەحەو دووچاری ناڕ ەبوو ەگیرۆد ەوەستیەد ەژی بەد
ی  ەو ملمالنێیەحاڵ بوو و بە خۆیدا م ەخۆی ل ەکاندا کەتییەڕەبن ەرەسە ر شێوازی چارەس ە ب ەکانەکورد ەباتگێڕەخ
و  ەش لەوەحاڵیدا ڕۆچوون ئەم ەحاڵتر بوو و زیاتر بەم ەوەرەسەکانی چارەجیاواز ەن بیرۆکەنێوان خاو ەوتەک

و  ەئست بهێنن: ەدەب  ەتییانەڕەبن ەرەسەو چارەکێ لەی ەمترەک ەوەتوانایان لمی کورد ەرجەس ەک ەوەنیگایەگۆش
 ەڵچنی و دڵسۆزییان بەحاڵ هەر مەس ەکردنی مومکین برد و هیوایان لەو ئیدانەرە باتی کوردیان بەخ ەدروشمان

 گرێ دا. ەوەتەڕۆیی و ناواقعییەزیاد

و ەندێ ڕۆژی ئەه ەکان. لەگونجاوەوڵدان کرد بۆ نەنجامیی هەبێ ئ ەستم بەه ەوەڕینەمی ڕاپەردەس ەر لەه
  ە و کاتەنسی ئەرە بۆ مۆریس توریسی سکرتێری پارتی کۆمۆنستی ف  ەدڵ بوو ک ەکم زۆر بەیەدا قسەڕۆژگار

  ەبک ەڕووناک ەویستەن ەڵگەو بەماشای ئە. تەکانەری پراکتیککردنی مومکینەنهوت ەڵێ سیاسەد ە، کەوەڕێتەگەد
و   ەمەتی ئەتمیەح ەند گوێی بەران چە. هیتافی هیتافدەوەتی کردەون ڕەئاوازێکی قێز ەباتگێڕی کورد بەخ ەک
 چوو. ەردەد ەوەڕۆیانەووی زێدرەگ ەک بڵق لەو ەڕ کرد ک ەک ەوەئ

 

 گێڕەناوبانگ بوو.  وەقگۆیی ب ەدینداری و ه ە)ابو ذر الغفاري( ناوی )جندب بن جنادة( بوو و ب  (*) 
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ی بێ سنوور و ەستنیشانکردنی خراپەپی کورد و دەڕۆیی الی چ ەتی زیادە ر ناونانی بابەس ەل ەک قسەزار و یەه
بم تا باسێکی کورتی ەت دەریاندا ڕەس ەریان و ب ەس ەاڵم ناچمەن بەکەسینگمدا هاوار د  ەبێ کۆتایی ل

یشتووم ەڕێک گەباو ەو ب  ەوەتەو من لێی بووم ەوەتی ناو باسەهێناوی ەکەتە باب ەم، کەت بکەتمیەکی حەتاقیکاریی
ر  ەگەئ ەداوەتمی ڕووی نەی حەشێو ەهیچ ڕووداوێکی دیاریکراو ب ەیدا ناگونجێ، چونکەکەڵ واتا باوەگەل ەک

 ەی کەوەی ئەگوێر ە ندێکی بەدا یا هەچوو ڕوو نەبووبن و ڕێشی تێدەجێ نەکانی جێبەپێویست ەکییەپێشتر پێش
 دابا. ەبوو ڕوو بدا، ڕووی نەد

ش ەوەو پێش، ئەرەوامێتی بەردەوتنی بەندنی مرۆڤ و پێشکەسەرەکانی مێژوودا پەڕووداو ەتمی لەشتی ح ەتاک
رین و ەت البەتمی ەپاڵ ح ەدرێنەی دەو گرنگییانەی ئەکرێ زۆربەر بشێ ناوی ڕووداوی لێ بنێین. دەگەئ
لمێنن و ەسەدوای ڕوودانیان د ەکان لەتی ڕووداوەتمیەن چۆن حەکەرگری لێ دەب  ەین کەش بدەوانەرنجی ئەس

کان ەشکستخواردوو ەوڵ ەمی هەرجەکرێ سەش دەوەچن. ئەدا دەڵەه ەپێشبینیکردنی ڕووداودا ب ەی جار لەزۆرب
چی ڕۆڵی  ەدا. کەبێ ڕوودەریک ناکا پێی وا نەخ ەوەشتێک ەمرۆ خۆی ب ەکورتهێنانی پێشبینی دابنێین چونک ەب

کی و ەوڵی هۆشەنها هەا تدەو بارەل ەچونک ەموو شتێک گرنگترەه ەل ەتیان تێدا نییەتمیەح ەلێکدا کەشتگ ەمرۆ ل
تمی  ەاڵم شتی حەب ەیەوتندا ه ەکەنرەوتن و سەرکەدان، سەڕوودان و ڕوون ەی لەوەرەکالییکەری یەدڵسۆز کاریگ

 :ەوەوتنەی پێشکەبواری بۆچوونی ئامێران  ەچێتەد

 بێ.ەوتوو نەرکەڤی سەلشەچوو شۆڕشی بەڕێی تێ د •

 .ەوەم بباتەڕی دووەڵمانیا شەچوو ئەڕێی تێ د •

 . ەکان زۆرتری بخایانیایەوییەمەتی ئەوڵەچوو دەتێ دڕێی  •

 .ەیەو شێوەکرێ... ئیدی بەچوو گاندی غافڵکوژ نەڕێی تێ د •

چێ  ەردەت و ڕێتێچوون دەتمیەسنووری واتای ح ەدا ل ەر پشیلەس ە وتنی شێر بەرکەک سەویستی وەنەڵگەشتی ب
 گرم.ەڵدەلێ هستی ەدا دەودا، لێرەبوونی مەو ن  ەک ەتەی بابوانەفررەر بەب ەو ل

  ەشتێکی تر نیی ەودیکەکی ەالی ە، لەوەکەالی ەل ەمەدا، ئ ەو ڕۆڵەم بەیی ڕۆڵی مرۆڤ درێژەورەر گەب ەل
وانی  ەک ەرچی لەگە، ئەتا ئاستی ئینکارکردن پشتگوێ خراو ەوەکی تریشەالی ە، لەوە واییمان بکا یا دڵمان بداتەدڵن

تی و مێژوویی  ەاڵیەتی و کۆمەتاکای  ەندی بەیوەپ ەک ە یەگرنگی تاک هوان و ەزووی باسکردنی فرەدا ئارەکەگوتار
 .ەیەه ەوەودایانەو مە کی ئەنجامگیرییەرچی ئەو ه

رپێیی  ەناشێ س ەڵگرت کەت هەلیەدەترسیداری بینای جەتی گرنگ و مەر زۆر بابەس ەکردن لەقس ەستم لەد
  ەر مرۆڤ لەس ەل ەوە ڕمەی باوەبار ەل ەک ەیەدا هەدوانیگارو ەتی خۆیان لەمووشیان جێی تایبەباس بکرێن و ه

چڕ و  ەت ەم بابەبۆشایی ل ەک ەیەوەئ ەی قسە. کورتەکێشراو ەوەتی و مێژووییەاڵیە تی و کۆمەر ڕۆشنایی تاکایەب
 ەیەواو نابێ و بۆی هەمانگێک و ساڵێک ت ەو ب ەوەگوتارێک و کتێبێکدا جێی نابێت ەدا لەرباڵوەتێکئااڵو و ب ەپڕ
کی وای لێ ەقێیەتەمەگرنگی پێ بدرێ د ەوەر دوای باڵوبوونەگە و ئ ەوەرێک پڕ بکاتەف ەنێکی پێ بچێت و سەمەت
رینی تێدا ەکی ئاسان و بەیەروازەد ەوەڕی جیاوازەباو ەڵکێکی زۆر بەناگرێ و خ ەوەخۆی ەکۆتایی ب ەک ەوەوێتەکەد
واوی تێدا  ەقی تەر حە گەو ئ ەقێوەتەمەناو د ەچنەی جیاوازی توندوتیژی و هێمنی دەڕێژ ەو پێیدا ب ەوەدۆزنەد
  ەوەنووسیندا حیساب بۆ ئ ەاڵم لەبێ. بەمی باشی دەرهەبن و بەڵ دەورووژاندن تێک  ەکان بەچاو بکرێ ڕووناکییەڕ

خۆم  ەم کەی بکەک ئاڕاستەو جێیەرەنین تا ب ەوەستی منەد ەڵکی بەی خەنگی فکر و ئیرادەئاوز ەم چونکەناک
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وانیش ەبێ و ئ ەر کراوەس ەربڕینم لەرگای دەربڕم و دەبێ بۆچوونی خۆم دەڕێم ه ەسەشم بەندەوەوێ و ئەمەد
 ڕوو.  ەمەویژدانی خۆمیان بۆ بخ ست وەنا، ڕاستی هەبێ پێچوپ  ەب ەسەیان بەندەوەئ

هاوائاواز بێ ست ەبەڵ پاکژی مەگەناخدا جێگیر بێ و ل ەن بێ و لەسە ر بۆچوون ڕەگەبێ ئەڕی هەر باوەبا خوێن
یگرێ و ئارام  ەژانێک دەبری نامێنێ و شڵەوێ سەنگیش بک ەر درەگ ەدا و ئەی بۆ ئاشکراکردنی هان دەکەنەخاو

ی  ە وەبڕینێک. ڕاستی لێکدانەناسەو ه ەوەوساندنەخۆچ  ەجۆر ەئاستێک بۆت ەیشتۆتەمندا گ ەل ەتەو حاڵەنابێ. ئ
ر ەی هەڵەبێ هەه ەو ەی پێم وابێ بایی ئەوەئ ەیشتەی کرد و گەشەتی الی من گەاڵیە مێژوو و کۆم بۆ مرۆیی

 .ەوەتی مرۆڤ، ڕاست بکاتەڕەبنی ەما و پێوانەبن ەکردبێتەمرۆڤیان ن ەک کەیەف ە لسەبۆچوونێک و ف 

تای ەرەس ەل ەک ەوەبکات ەی دووبارەو کارەبێ ئەتی مێژوویی دەلییەدەپێم وابێ ج ەی ک ەو ئاستەئ  ەیشتەڕم گەباو
ر ەر سەس ەکاتێکدا ل  ەر پێی خۆی ڕاگرت لەس ەتی لەتی هیگلییەگوتووی ەچونک ەکردووستی پێ ەیدابوونی دەپ
 ەوەڕانەستان و گەو گۆڕانکاری و و ەوەمای لێکدانەبن  ەکردنی مرۆڤ ب ەب ەهاتوو ە وەستابوو و ئێستاش کاتی ئەو

نی ەڵی و بێالیەجێگای سروشتی و گوێڕای ەل ەر پێی خۆی ڕاگرێ و ماددەس ەموو شتێک، خۆی لەو ه ەوەقینەو ت
تی ڕووناک و تاریکی  ەسڵ ەر ڕۆشنایی خەبەو ل ەوەکانی مێژوو و ئێستا تاقی بکاتەخۆی دانێ و ڕووداو «شتێتی»و 

خۆی   ەو ڕووداوانەکێ لەتا ببینێ ئاخۆ ی ەوەکاندا بۆ داهاتوو بگوازێتەکارهێنانی شتەکارهێنان و چاکبەدبەمرۆ و ب
ر ەمی مێژوویی و هەردەمی ئابووری و سەم و سستەرهەی بەسەرە. با کەوەکاتەکان جیا دەکۆی چاالکیی ەل

توانا   ەتی مرۆ بەسڵ ەبینێ خەد ەوەتوانینی مرۆ تاقی بکاتەی توانا و نەپێوان ەیاڵدا دێ بەخ ەب  ەشتێکی تر ک
موارترین ەرگرتنی ناهەکردندا و ڕێتێچوونی وەبووڵکردن و نەق   ەو جیاوازیان ل ەوەکانیەچاک و خراپ  ەجۆرەمەه

داندا، ەنجامنەدان و ئمنجاەئ ەرینیی لەڵ زندوو و مردووی بووندا بەگەوتی لەڵسوکەڵبوونی هەڕ و تێکەبیر و باو
ڵ و مێژوو  ەکانی ئاستی تاک و کۆمەی ڕووداوە ڵ ژمارەگەخسێنن و لەڕەد ەوە ودای لێکدانەم ەوانەموو ئەه
بێ   ەوەکاتەتی دەڕی ئاینی ڕەی باوەوەکا و ئەفسیری دەکا ڕق تەفسیری نەخۆشویستن تی ەوەبن و ئ ەکسان دەی

... مرۆ  ەیەو شێوەوتوو بێ و ئیتر بەرکەف سەرە ل بێنێ و شەشەف  ەچێ پارەکا و ڕێی تێ دەبووڵی دەئاینی ق 
  ە، بەکانەجیاواز ەی شوێن و کاتەشنەچەمەنی داهێنانی هەکان و خاوەگونجاوەکان و نەی گونجاوەوەرەکۆک
پێویستی   ەیری خۆی واز لەو ناتوانێ بۆ غ ەیەی هەک ئاڕاست ەسروشتیدا ی ەل ەک  ەوەی مردووەی ماددەوانەپێچ

 بێ. ەڵبژاردنی هەک هەبێ مرۆڤ ی ەبوونی خۆی بێنێ. ناشتوانی ب

ڕووی   ەهیچ جۆرێ هیچی پێ ناکرێ و ل ەپێنێ. بەر مرۆدا بسەس ەوت بەڵسوکەه ەک جۆرەنم ناتوانی یەگ
بینێ ەت دەلیەدە. جەپ ەو توانستدا سفری الی چ ەی ئیرادەپێوان ەل ەڵێین ناتوانێ، چونکەد ەوەربڕینەیی دەلێبورد

و مرۆڤی بۆ   ەوەپانی ماددەگۆڕ ەرێتەقاچاغ ب ەتی بەوێ مرۆڤایەیەل دێنێ و دەش ەواقیعدا ف  ەل ەدا کەو جێیەل
 وێ. ەکەردەی مرۆیی سەوەلێکدان ەو جێیەل رەتکار، هەخزم ەبکات

 ەڕێ ب ەبارێکدا نیی ەل ەقووڵ ەرین ەب ەم جیهانەئ ەکردن چونکەمەگ ەل ەم جۆرێکەم بۆچوونەزانم ئەد ەدیار
 ەدا کچەوڵ دەه ەبێ هوود ەپێوم کەتی دەلییەدەج ەدێم ب ەبووڵی بێ، کەک من بدا جا چۆن ق ەکێکی وەی یەقس

ت ەلییەدەـ کورتهێنانی ج ەک نموونەر وەکرێکارێکی ناموسوڵمان بکا ـ ه ەموسوڵمانێکی کرێکار وا لێ بکا مێرد ب
ها ەرکرا و بێبەهند دنیا کاول بوو و ئیستیعمار د ەو ل ەوەویستەنەڵگەخوار ب ەل ەکەنجامگیریی ەم ئەکەراوردی دەب
ک ملیۆن پۆڵۆنی، ەـ ی ەک نموونەش وەمەـ ئ ەوەڕێزی مایەب ەجێی خۆیدا ب ەیموون لەبزوا و مەجێی خۆی ن ەل

ک ەش وەمەر چۆک ـ ئەس ەوتنە، بۆ پاپا کەو ەڕێی مارکسیزم ەناسی لەرسدادانی خوانەدوای چل ساڵ د
ا شدەوانەزۆریی ئەژمار ەک ناڕاستی لەو ەنگرانیدا نییەزۆریی الیەژمار ەڕ لەاڵم ڕاستی باوەـ ب ەپیشاندانی نموون

 . ەوەنەکەتی دەڕ ەک ەنیی
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ڕوان  ەچاو ەزۆرتر بوو ک ەوەری لەبی دا و خوێنەعار ەی بە م نووسینەی ئەوەودای باڵوبوونەوت مەنها ڕێکەت ەب
  ەو پرسیارەئ ەنگەمی مرۆڤ نین. ڕ ەرجەملیۆنی کۆی س ەک لەیان یەژمار ەک ەکوردی بوای ەر بەگەکرا ئەد

کردنی  ەشەکانی مرۆڤ و گەتەسڵەپێی خ ەچ بکرێ و چۆن ب ەوەکانەژووییا مێودەی مەبار ەبێ لەد ەبورووژێ ک
ڕووی   ەرچی لەگەئ ەجێیەش پرسیارێکی بەوە ند بکرێ، ئەندنی توانا و داهێنانی ڕیزبەسەرەهۆشیاریی و پ

داوای  ەنگی ئاسمانیش نادا کەد ەو گوێ ب ەوەمێنێتەک خۆی دەت وەچونک ماددیی ەگرنگیش نیی ەوەییەکرد
دا ڕۆڵی  ەو ەوپی لوورەو بیری ئ ەوەبێ نایگرێتەردا نەوروبەسنووری د ەکا و گۆڕینیش لەخۆگۆڕین د

کانیشدا  ەمارکسیی ەتە وڵەنێوان د ەبێ. بوونی ملمالنێ ل ەوەکانەمارکسی ەڕێی حیزب ەل ەبێ کەی دەوەرەکالییکەی
ودای نێوان  ەم ەستنیشان بکرێ کەد ەو جێیەبزاندرێ و ئ ەڵەتا شوێنی ه ەیەی ناولێنان هەوەر پێداچوونەس ەل
 . ەوەکاتەر نێزیک دەرانبەی بی کۆمۆنستی و هێزێکی ترەورەتێکی گەوڵەد

تای ەرەس ەربڕم و لەی ڕای خۆم دەوەر ئەگەکان دانێم م ەموو کێشەر بۆ هەسەچار ەسنووری مندا نیی ەل
م ئاخۆ دوای  ەتیۆرییان حیساب بکنجامی ەئ  ەکراوە. داواشم لێ ن«بۆچوون» ەش ناوم لێ ناوەکەنووسین

نا ەکانمدا بێ پێچوپەکوردیی ەنووسین ەر دێ. لە س ەی چی بەکەو گۆڕینی چی لێ دێ و بۆنیات ەوەڕاستکردن
 ەکەڕاستیی ەنجامەئ ەوەرمەس ەب ەرک نییەئ 1500 ەناکات 5431+8972وێ ەکەردەمن کاتێ بۆم د  ەک ەرمبڕیوەد

 دا بچم. ەڵەه ەب یەوەدۆزین ەل ەو دووریش نیی ەوەبدۆزم

تلیمۆسدا  ەکی بەلەشت ف ەر هەس ەب ەردەرنیکۆس پەهاتنی کۆپ  ەم بەبک ەو گۆڕانکارییانەب ەبێ ئاماژەڕێم ه ەنگەڕ
وری  ەد ەهایی بەڕ  ەتا تیایدا ب ەوەوی کرایەرگای زندانی بۆ زەکۆت ڕزگار بوون و د ەکان لەو ئاسمان ەوەدرای

ن  ەکەنێزیکن و زانستیان بۆ ئاسان د ەوەی لێیەوانەکناسان و ئەلەی بۆ ف ەکەلەس ەوجا مە، ئەوەخۆردا بسووڕێت
ندنی ەسە رەی پەبینم دانانی چوارچێوەڕوونیی د ەاڵم بەن. بەی تێدا بکەوەپێی توانای خۆیان دۆزین ەڕا تا بەلێگ

بۆ   می زاندراوەردەی دیاریکراوی سە چوارچێو ەقورستتر ەوەل ەوەی ماتریالیزمەڕوانگ ەکان لەمەردەمرۆڤ بۆ س
  ەل ەی مرۆڤ ەشێوەمەفتاری ه ەری و چاالکی و ڕەر لێهاتوویی و کاریگەدەق  ەش بەکەمێژوو دابنێین و قورسایی

دا  ەف ەلسەڕووی ف  ەوجاڕ بەه ەی مردوو چونکەردبوونی ماددەب ەی بەپێوان ەش بە وەسنووری کات و شوێندا، ئ
اڵم مرۆڤی چینی کاتێ ەب ەوەرز کردۆتەب یەی پایەوەکا بۆ ئەو سوپاسیشی ن ەوە م بکاتەڵناشاخێ تا ڕۆڵی کەه
  ەک ەوای داناو ەف ەلسەرچی ف ەگەشاخێ، ئەڵدەشدا هە ف ەلسەڕووی ف  ە، بەوەستێتەوەو ڕووی مرۆڤی ڕووسی دەرەب

 ن. ەڕیش نایەشەی کۆمۆنیزمدا بەسای ەی ئابووری لەوەوساندنەمانی زۆرداری و چەدوای ن

دژی   ەوەشێتەوەو لێی د ەناخدای ەڕ لەاڵم باوەڕێژێ بەاڵتدار دایاندەسەد  ەبا کەی دەڕێوەب ە و یاسایانەم ئەرهەب
دا،  (*)«تفانیەع» میەردەس ەکاتێکدا ل ەبا لەتدا کڕنۆش بۆ پاپا دە می عیلمانییەردەس   ەچێ لەو د ەوەستێتەیاسا بو

نجامی  ەماتریالی ئکیی ەن. کاتێ بارودۆخی چوونیەت بک ەستی زیارەستن و دەڕیز بۆی بو ەس بوو بەب ەندەوەئ
 ەنجام لەاڵم جیاوازی ئەب ەیەڕی پێی هەباو ەوا دانێ ک ەیە، ماتریالیزم ڕێی هەوەوێتەکەکیان لێ دەک یەو

ک  ەیەچ کێش ەوان ەکاتێکدا ئ ەی ماتریالی نادا، لەوەلێکدان ەڕهێنان بەودای باوەکدا مەک یەبارودۆخی و
و ڕووی پێداویستی بارودۆخی ەرەپێی خۆش بێ ب ەنییدوور  ە، چونکەوەنەی مرۆیی ناکەوەڕووی لێکدانەڕووب

بارودۆخی   ەڕ بێنێ کەئاسانی باو ەتوانێ بە، دەوەژوو بوو ەئاو ەکەلەسەم ەش کەوەو دوای ئ ەوەماتریالی ببێت
  ەیەو شێوەڕی مرۆڤ و بەی ویست یا باوەهۆی ئاڕاست ەش بەوەئ ەوەوێتەکەکیان لێ دەک یەنجامی وەجیاواز ئ

 

 رگێڕە... وەقاڵنییەی عیلمانی یا عەوان ەمی پێش ڕێنیسانس و پێچەردەس ەکاتەتفانی دەمی عەردەس  (*) 
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  ەل ی گۆگردیەشێو ەنجامگیری نائارامی لەئ ەبڕ ک ەی گردەڵگەب  ەبنەد ەزار بۆچوون کەزار هەتا کۆتایی ه
 .ەیەکانی مرۆڤدا هەپێوان

 ەکاندا و لەموو ئاڕاستەه ەستپێکرنی مرۆیی بەندندا دەسەرەرینی پەربەکی بەبواری تیۆریی ەحاڵ، لەمەه ەاڵم بەب
می ەتی و سستەندنی شارستانەسەرەندی پەیوەوتن و پەوی پێشکەی ڕێڕەنیشانگرێ و ەخۆ دەکاندا لەق ەز ەخاڵ

ک  ەم بنێین، وەردە ندێ سەڕاستیش بێ ناوی ه  ە نگەکا. ڕەکانی مرۆ دیاری دەرخانەبردنی ئابووری سەڕێوەب
و   ەتان ەو بابەمی نووسین و شتی لەردەت و سەوڵەمی دەردەمی ئاین و سەردەڵبوون و سەمی کۆمەردەس

ودای  ەدا مەسکەرتەب ەم بوارەو ئێستا ل ەوەوێتەجیاوازی لێ بک ەوەکی ترەالی  ەل ەکەوەتوێژین ەدووریش نیی
 . ەباسکردنی نیی

  ەوەڵێم ئەئاو، منیش د ەب ەی ئاوەوەک لێکدانەی مرۆیی بۆ مێژووی مرۆ وەوەبێ بڵێ لێکدانەسێ هەک ەنگەڕ
  ەکەوەر لێکدانەگەشێ ئەئۆکسجین و هایدرۆجین. د ەب ەی ئاوەوەڕاستیدا لێکدان ە ل ەچونک ەداڕشتنێکی ورد نیی

ئاو زۆرتر بێ و ئاڵۆزتر بێ پێداویستی زیاتر   ەری لەی پێکهێنەسەرەک ەکی تر بیپێوین کەیەپێکهات ەوردتر بێ و ب
 ڕنیخ.ەپێی بڵێین ز ەباشتر ەو ەئاو، ل ەفسیری ئاو بەاڵم تەش وردتر بێ. بەکەوەبێ، لێکدان

ها  ەزارەه ەک ەوەهێنمەد ەک نموونەکان یەاڵم بۆ پێویستی حوکمەلێک بڕۆم بەر شتگەس ەکێتی لەرەفسم گەن
می مێژوویی و ەردەس ە ب ەتییە کسانکردنی شارستانەکان یەفکریی ەورەگ ەڵ ەه ەکێ لە. یەیەی هەهاوشێو

ڵ ملمالنێی ەگەتی لە. کاتێ شارستانەوەوتۆتەم کەردەناوی سەه ەتی لەی شارستانەو حیسابەکدانانیان بەیەب
 کا. ەد ەکی دوورتر دزە ودایەم وەرەب ەیەڵەو هەست بێنێ، ئەد ەاڵت بەسەد کا تاەڵ دەتی و شۆڕشدا تێکەچینای

گی ەر ڕەس ەل ەچونک ەوەنەکەی جیا دەوانەو ل ەیەخۆی خۆی هەربەو سەیلەتی مەسڵەتی خەڕاستیدا شارستان ەل
کی  ەیەوەبزووتنک ە ر وەمژێ و هەستدا دەربەر و بەتیدەبارودۆخی یارم ەکا و خۆراکی خۆی لەد ەشەخۆی گ

ک ملیۆن ساڵیش  ە ر یەگەمدا، ئەردەک سەی ەڕێنێ. لەپەم تێدەردەدوای س ەم ل ەردەنێ و سمێەخۆ دەربەس
بۆرژوا و  ەبێتەبڕێ و دەگ دادەبەرەد ەاڵت لەسە. دەش بۆ سووربوونەک ملیۆنە و یەکا و ئەد  ەشەنێ گ ەبخای

کیان بۆ  کێەی ەیەوەئ ەوەمانەردەو سەندی بەیوەڕی پەوپەتی دانابڕێ و ئەاڵم شارستانەوجا سۆسیالیزم بەئ
 . ەبارترەکردنی لەشەگ

  ەواو دوور لەی ت«النوازێ »تی بوو و ەکانی بوونیدا دوژمنی شارستانەندێ ڕۆژەه ەنسا لەرەشۆڕشی ف 
ی  ەرمەگ ەتی لەری شارستانەب و هونەدەتی و زانست و ئەشارستانلێ جار شۆڕش ەکوشت. گ ەوەتییەشارستان

هێرشی  ەتی ڕووسیای لەبوو شارستان ەوە، ئەکانی لینین، بۆ نموونەچاک ەکێ لەکا و یەبشێویدا وێران د
 شۆڕشگێڕان پاراست. 

ێک پێشی  ستەربەر بەگ ەهاوێ، مەل دە کدا پەموو الیەه ەمێکدا، بەردەموو سەه ەل ە یەوەتی ئەسروشتی شارستان
تی  ەناوی شارستان ەڕاستیدا شتێ نیی ەل ەچونک ەوەناو قاڵبی تر ەملێ دایڕێژێتەزۆر ەک بەپێ بگرێ یا قاڵبچیی

  ەک ە یەوەئ ەو ناوانەچکردن بۆ ئەڕی ملکەوپەم سۆسیالیزمی بێ و ئەکێکی تر بۆرژوا بێ و سێیەگ بێ و یەبەرەد
 ن گوند بدا.ەمل بۆ خاو  ەک چۆن پرۆلیتار ناچارەمل بۆ هێز بدا و ەناچار

تی و  ەاڵیەراوێزی کۆمەڵ پەگەها لەروە، هەبا بووەاڵتدا ناتەسەڵ هێزی دەگەتی لەدرێژایی مێژوو شارستان ەب
تی  ەر شارستانەگە. ئەوەک ناگرێتەدا یەوەو شاردن  ەڵ چوارچێوەگەی لەکەئازادیی ەکان، چونکەماوییەت ەبۆچوون

  ەچونک ەرسوڕمان نییەسازی ساکارتر بووبێ، جێی س ە می کشتوکاڵ و پیشەردەتی سەشارستان ەتایی لەرەمرۆڤی س
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سازی و  ەکشتوکاڵی و پیش ەکا تا بەران دەبارودۆخ و گوز ەب ەشەڵ خۆیدا گەگەکا و لەد ەشەڵ ڕۆژگاردا گەگەل
 ڕێ.ەپەتر و دواتردا تێداگ و بۆرژوا و سۆسیالیزم و دواتر و دوەبەرەسازی کشتوکاڵ و دەپیش

مدا  ەردەدوای س ەم بەردەکراوی سەئاماد  ەتی بەبوون تا شارستان ەکراو نەقاڵبی ئاماد ەمان ەردەو س ەدیاردو ەئ
و  ەسازی زانستە، پیشەوەوانەپێچ ەبڵکوو ەب، ەبووەن ەوەسازییەهۆی پیش ەتی ب ەکردنی شارستانەشەپۆشیبێتی. گ

اڵم  ەب ەسازی بووەبێ پیش ەتی بەتی. شارستانەشارستانکانی ەوتووەپێشک ەشێو ەل ەکێک ەو ی ەتییەزانست شارستان
 وتوو. ەشوێنێکی دواک ەیشتبێتەگهێندرابێت و  ەوەشوێنێکی تر ەر لەگەم ەبووەتی نەبێ شارستان ەسازی بەپیش

ناڵێین  ەوەهیچ جۆرێ ئ ەتواناکانی مرۆڤ جیاواز بن و ب ەیر نیی ەتی، سە نجایەمی گەردەتا س ەو ەمنداڵیی ەر لەه
کارێکدا ەرزەی هەوێڵەرەڵ ق ەگەل ەپێوان ەی بەکەبێشک  ەک ەوەڕێتەگەد ەوەتواناکانی منداڵدا بۆ ئ ەمیی لەک ەک

  ەشەڵیدا گەگەکا و پێستیشی لەد ەشەمنداڵ گ ەچونک ەوەچاو پێستی الوێک ەتی لەی ە کەسکی پێستەرتەیا ب ەکورت
 .خۆش بێەی نەک ەر پێستەگەکا مەد

ک نقومی بکا جیاوازی نێوان  ەردبوویەب ەر زۆردارێک یا بەگەتی و ئ ەیەکەڕووناک ەتی و هێڵەشارستانمرۆ خۆی 
 ەل ە ک ەتەو بابەی لەڵەترین هەورەبێ. گەکگرتنی نێوانیان دوور دەودای یەوێ و م ەکەردەوان دەخۆی و ئ
ر ەگەگ و سۆسیالیزم. ئەبەرەبی بۆرژوا و دەدەڵێن ئ ەپێی د ەوێ کەکەردەدا دەوەدابێ، لەیەڵەو هەحوکمی ئ

ری باس،  ەوەت ەینە ین و بیکەبک -بی بۆرژوا ەدەڵێن ئ ەپێی د ەک - ەمەردەم سە نسای ئەرەبی ف ە دەماشای ئەت
ودیو کۆمۆنیزم ەپی ئەودای نێوان چەو م ەمەی بیستەدەکانی سەی مرۆڤی کۆتاییەقینەبی ڕاستەدە بینین ئەد
  ەش بێ چونکەمترین بەک ەوەبەدە و ئەنێزیکیی ل ەشی بۆرژوا لەب  ەنگە. ڕەنیسەودیوی کەتا ڕاستی ئ ەوەگرێتەد
ن و ناڵێم دۆستانی  «لیزێەئ»دۆستی  ەزۆرترن ک ەوانەدۆستی کریملنن ل  ەی کەنسییانەرەف  ەدیب ەو ئەئ

ر ەس ەل ەبوون ک ەتیی ەو شارستانەنگری ئەکان پتر الیەنسییەرەف  ەکۆمۆنست ەنسا چونکەرەتی ف ەشارستان
 ڵچندرا.ەپرۆلیتاریا هتی ەاتۆریدکت

تی  ەسڵە. خەرینترەب ورووپاەئموو حوکمێکی تاکحیزبی ەه ەنسی لەرەدیبی کۆمۆنستی ف ەمی ئەردەودای بەم
  ەل ەگرن کەر شتێ دەه ەل ەخنەڕ ەیەوەوساش و ئێستاش ئەی، ئەبێکی هاوشێوە دەموو ئەنسا و هەرەبی ف ەدەئ
ر  ەگەدیب، ئ ەئ   ەک ەیەوەکانی گراهام گرین ئەجوان ەقس ەکێ لەباشتر بگا. ی ەێ بستابەوک ەمایەر بنەس
ری ەنگەس ەل ەمیشەبێ هەدا و دەست دەد ەریی خۆی لەبێ، کاریگەر شتێ هەبڕی بۆ هەنگریی فکریی گردەالی
کدا  ەالی ەموان بەستابێ هە و ەوەر ئەس ەنووسی لەچار ەم کەکەڕ دەاڵم من بارودۆخێک ڕیزپەگرتندا بێ. بەخنەڕ

رمی و ڕووناکاییش ەرگەستنیشان بکا و سەد ەڵەنی هوتی و شوێ ەچ ەیەوەدیب ئەمی ئیاە، پەوەل ەنگر بن. جگەالی
 خشێ.ەبب

ر و کاری ەب و هونە دەئ ەچونک ەر ئابووری، ڕاستەس ەخرێتەب تیایدا دەدەئ ەمی کۆمۆنیزمدا کەسست ەل ەوەئ
ی ەوەنادرێ. بۆ هێنان ەوانەی ئەوەرەتی دەی بابەوەودای چاپکردن و باڵوکردنەموو کۆمۆنستین و مەری هەهون

کاری  ەموو واڵتێکدا خزمەه ەب لەدەئ ەی کەوەر ئەس ە، سووربوون لەوەتەوڵەد ەب بەدەی ئەوەستنەبیانووی ب
ۆر م و چ زەش چ کەوەبی بۆرژوا ئەدەئ ەو بوو ەو ەڕایەڵگە خۆ هەنسی خۆبەرەبی ف ەدە ، ئەیەکەئابووری ەمەسست
جێی  ەئێر ەک کەر هۆیە ب ەبێ. شیعریش لەمتر دەک ەوەیەکەیامەهۆی ناڕوونی پ ەر بەر هونەوژمی سە. تەوایەناڕ

 . ەتترەالمەخشان سەهی پ ە نووسی لە، چارەباسکردنی نیی

 ەم لەردەدرێژایی س ە گۆیا دادگا ب ەڕوو ک ەخستەشهوور دەکی مەیەی قسەوەرچدان ەرپەخۆزیا ڕای خۆم بۆ ب
کان هیوای بێ ەمەردەدرێژایی س ەچۆن ب ەو ڕوونم کردباو ەاڵتدا بووەسەمی ئابووری یا دەستیژێر ڕکێفی س
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ش و ەمەی ئەوەرەد ەدرێژایی مێژوو ل ە. خۆزیا باسی ڕۆڵی دینم بەاڵتان دادگا بووەسەنای بێدەتانان و پەرەد
لی ەدەی جەی لۆژیکی ماددەوانەکان، پێچەی ڕووداوەڵگ ەب ەمن و بەه ەی کەفکرییان ەڵگەو بەشدا بکردبا و ب ەوەئ

 م بکردبا!! ەقس

ڵگرم.  ەقسان ه ەست لەکی دیار و ڕوون دەودایەم ەمەدا بگەوەڕوونکردن ەی لە وەبێ ئ ەب ەپێ ناخۆشندم ەچ
بوونی  ەمتوانایی و بێ پشتی و نەستی کەیگاتێ: هەت ن سەی دەوڵ بۆ شتێ بدەه وێەندیش ماندووبوونی دەچ

ی ناوخۆییدا  ەڵکشانی وزەڵ هەگەبێ و لەد ەکەڵەک ەچل ساڵ ەن کەک ەزیاتر د ەو قورساییەوداش، ئەهاوکار و م
بێ و چ شتێ  ەند قات دەش چ«اڵەب»نگ بم، ەڕێ بێدەلێناگ ەتی کەرپرسیارەستی بەر هەس ەخاتەفشار د ەک

رک و  ەیاندنی ئەجێگەڕی ئاوات بەوپەبکا و ئ وانەفرست ەربەر و بەی نێوان پاڵنەوژمەو ت ەدرزی ئ ەنیی
 . ەو دیاری ماندووبوون ە کەتەهلی بابەی ئەپێوان ەل ەویژدانیی ەئاسوود

و  ەو توانای منیش گچک ە و گرنگ ەورەچاوکردنی بارودۆخ، گەبێ ڕ ەخۆیدا و ب ەو خۆی ل  ەکەتەمی بابەرجەس
کان  ەف ەلسەسان و ف ەری کەباسم کردن کاریگ ەدا کەوانەتوێی ئ ەل ەیەر مافی هەش خوێنەمە. دوای ئەمەک

 ڕێ.ەدوایدا بگ ەوێ با بەرچاو ناکەری بەکوێش کاریگ ەو ل ەوەبدۆزێت

 


