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 ەی حاجی لەوەندوچۆنی گوێزانەی چەبار ەل ەوەژینوێریکی تەخ ککاتێ «حاجی قادری کۆیی»تێبی کمی ەکەرگی یەب ەل
دیوانی نالی  لەچاو  دیوانی حاجی ەل ەڕاکێشا ک ەو ڕاستییەرم بۆ ئەرنجی خۆم و خوێنەبۆ شارستان بووم، س  ەژیانی الدێو

جێ هێشتبێت و  ەی بدەشتودەرژیانی  ەوەکزوویێ ەلێی حاجی لەر دە، هەنگەم ڕەی کدەشتودەری گوڵ و گیا و ەدیارد
ر ەشیعری حاجی قادر ه ەل  ەیەوتبێت، بۆیەکەست نەدڵ و بیر و فکری خۆیدا د ەی لەو ژیانەی ئەسپانی وێنەودای چەم

ی  ەتی دیاردەی حاڵەوانەپێچ  ەبین بەد ەنگەو دەی شارستاندا گوێبیستی ئکشیعری شاعیرێ ەی گوڵ و گیا لەوەداننگەبایی د
نالی   ەوەشێتەوەد ەوە، لەن ەس ەبنج و ڕەند و بەمەوڵەی دکیێ ەتا بڵێی دیاردەوا هەشیعری نالیدا ک ەل دەشتودەرگوڵ و گیا و 

 دا ڕابواردبێت.دەشتودەرڵی ەنێوان گوڵ و گیا و ئاژ ەری ژیانی ساوایی و منداڵی خۆی لەبەرلەس 

روون و  ەد ەر لەوروبە ردنی دککارتێ ەب ەی زۆری داوک خێەنالی بایی دیوانی حاجی و ەگرتنکدیەیەم بەبینیت، ئەک دەو
ری ەوروبەبۆ د ەچە ی ملککێەیندەڕایی( بکتێ ەشاعیر )یاخود مرۆڤ ب ەنێت کەیەگەتدا وا ڕاد ەڕواڵە یاڵی شاعیر: لەخ

دا پێوستم زانی  ەی واقیع«ن. لێرەند »ئاوێنەرمەیب و هونەدەڵێ شاعیر و ئەد ەکگێڕێ ەڕاست دەش بەیەو گوتەماددی، ئ
ی  ەورەکجار گەی یکشێە ب ەکەڕاستیدا بۆچوون ەل ەڵبڕم چونکەه  ەم بۆچوونەئاست ئ ەڕی خۆم لەی بیروباوستی »ڤیتۆ«ەد

ی  ەمادد ەب ەوەداتەتی دەمرۆڤایسەربە  تیەدان تایبەو هۆش و ص  ەن ئیرادەستیاری خاوەمیزادی هە تیی ئادەرایەکاریگ
 سارد و سڕی مردوو.

هی خۆم    ەکەبۆچوون ەبڕم چونک ەردەی خۆم دەر گوتەرانبەندی بەزامەت ناڕەڕواڵ ە بڕم، بەڵدەستی ڤیتۆ هەڵێم دەد ەمن ک
  ەی لێرەڕانەو ڕووپەل ەر ئێستاک ەه ەوێت چونکەر خۆم ناکەب ەواقیعدا ڤیتۆک ە اڵم لەب :هاەروەش هەکەگرتنکدیەی ەبوو، ب

  ەوەدانکن لێەوانی خاوەیێکی فر ەرەوێت بەکەردەی ڤیتۆی بەوەئ ؛ەوەبێتەت بۆ ڕوون دەم ڕاستییەئ ەوەیانخوێنیتەد ەدواو ەب
 ەرزەو تەوری مرۆڤ« لەی »دەوەخێرایی گومانی کزکردن ەب  ەوەیانەوەکردنو بیر  ەوەوانەر لەه ەی ماددین کەوەکردنو شی

ر  ەس ەر بەوروبەی دەڕەو بیروباوە ی ئکردنەکەڵەهۆی ک ەب ەمێکەد ەکرێ، چونکەی دیوانی حاجی و نالی دەگرتنکدیەیەب
اڵتی  ەس ەپاڵ بێد ەوەکی ماددی بداتەیەوەکردنشی ەموو جۆر ەی هەوەبۆ ئ ەبو ەڵق ئامادەکات زیهنی خەمرۆڤدا زاڵ د
 .ەی ماددبوونمرۆڤ و زاڵ

ژیانی مرۆڤ  ەهتاد ل... وت و ڕووداوەڵکەر و هەوروبەو د ەخی ماددەگرنگی و بای ەل ەهیچ الریم نیی ەدا کەوەڵ ئەگەمن ل
  ە وێ لەمە، دەیەه ەوەمرۆڤ ەندییان بەی پێوەنانەو الیە موو ئەی مێژوو و هەوە تی و بزووتنەاڵیەی کۆمبەرەوپێشچوونو 
تی  ەرایەی کاریگەوەر دزینەس  ەوەکێشێتەن ەتی ماددەریە « و کاریگە»مادد ەر بەدەدبەحە مان کاتدا بڕوای بێسنوور و لەه

شی  ەکانی، گیان و هۆش و ئیرادەندامەش و ئەی لبوونەی ماددسەرەڕازانین مرۆڤ ەد ەک  ەتی »مرۆڤ« بۆ ماددەو خالقی
 ەل ەتایی و بنجییەرەس  ەش ڕاستیێکی هێندەمەیدا نین، ئەکردوودا پ ەختەری شەوروبەی مردوو دەمادد ەل ەمانەئ ەک ەیەه

وێ فێری ە لفوبێ بمانەبێ فێربوونی ئ  ە کبێ ەد ەوەک ئە و ەوەخوێندرێتتێنە رەگەتیدا، ئەاڵیەری کۆمەفتەد نەوەیخوێند
خۆڕایی و بێ   ەم لەیلەم مەوێ ئەشمەند نەرچەتکاری مرۆڤ بێت؛ هەدێت خزم ەمادد ەیفم بەببین. من ک ەوەخوێندن
رگیز ڕێ  ەتی و مێژوو، هەاڵیەستووری کۆمەد ەتی مرۆڤ بکات بەو ئاغای ەتکاری ماددەنگاندن خزمەڵسەو ه  ەوەوردبوون

ک بێ  ەیەشێوەب ەوەی ماددییەوە ڕێی بیرکردن ەتی و مێژوو لەاڵیەکێشانی کۆمەخشەلمێنم نەسیش ناس ەک ەم لەخۆم ناد ەب
ستیاری ە مرۆڤ زیندووی ه ەب ەدا کڕنووبردنەیدانەم مەل کردن وبنەرەترین س ەورەگ ەوبن بکات. دیاریش ەرەڕاستییان س 

 ق.ەق و تەی ڕەر ماددەبۆ ب ەن ئیرادەخاو

ڵێن  ەخۆیان د ەب ەوەن ەکەنزم د ەی مرۆڤ بۆ ماددەن بیروڕایانەو خاوەبینم ئەد ەک ەوەدێت ەوە یرم بەدا س ەم باس ەمن ل
مرۆڤ و   ەتی لەرایەتی و کاریگەرایەت و داهێنەرگی خالقیەزانن داڕنینی بەر و شۆڕشگێڕ. واشدەمرۆڤدۆست و ڕاب

  ەوەخۆیانخودی الی ەر بەه ەک ەی ماتیریالیستەفەلسەی فەوترکردنی بناخەی مردوو پتەمادد ەب ەرگەو بەخشینی ئەب
 . ەی مرۆڤبەرەوپێشچوونمای خێر و خۆشی و ەبن

ی نرخی  ەوە رزبوونەبێهێزی چاوی مرۆڤ بێت بۆ خاتری ب ەیفمان بەک ەیەوەک ئە و ەتێفکرین ەرزەم تەڕاستی ئەب
بینن  ەمرۆڤدا در ەس ەب  ەئسیری ماددەی تبوونزاڵ ەی ماددی لەفەلسەهێزی ف ەی کەن بیران ەو خاوەزانم ئەگ. دەینەع

خ  ەرازووی نرخاندن و بایەدووتای ت ەنەگ و چاوی مرۆڤ بخەینەت عەیاڵیشیاندا نایەخ ەب ەناتوانن و ناشوێرن، بگر
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  ەهیچ زڕ ەب ەهێند ناقۆاڵ و کاڵ و کرچ  ەکەنگاندنەڵسە و ه ەکەگرتنکترەیەدا بەت ەم حاڵەل ەدیار ە، چونکەوەپێدان
لمێنن،  ەس ەن ەوەخۆیان  ەوانیش لە اڵم ئەتی، بەتی و شۆڕشگێڕایەرایەمرۆڤدۆستی و ڕابر حیسابی ەس  ەوەئویلێکیش ناچێتەت
گ  ەینەی عکردنبۆ الی زاڵ ەوەنەمانبەناچاری دەب ەو تیۆرییەکانی ئەفکریی ەنجامەکان و ئەیاندنەیان و ڕاگەکەقی تیۆریەد
ئاکامی  ە، لەیەترسنۆکان ە، بگرەرانەاڵتنێکی کۆڵدە ه ەناقۆاڵی ەنجامەو ئە کانیش بەن تیۆریەهێنانی خاوەر چاودا، دان نەس ەب
  ەل ەیێک کەفەلسەڕ و فەبیروباو :نێنەیانی دادەکیە وژمی تیۆرەش و پڕ تەی گەرچاوەس   ەوان بەی ئەکیانەو پێشەئ
 ەی چاکەهاوێژێت و مژدەو ڕووکارێک دەرەتیی خۆی بەرایەکانی ڕابەڵێنەپرشنگی ب ەوەیبوونهۆنەتای ڕسکان و شیرازەرەس 

ی  ەڵێنانەو بەدیی ئەهاتنەن ەک چاومان لە یەهانەب ەب ەر جارەلمێندرێت هەدات، لێی ناس ە مان پێ دەو ڕووکارەو ڕاستیی ئ
 رخستنی ڕاستی و نهێنی شتان.ەڵی نابوون بۆ دەی هەفکرییان  ەکییەو پێشەئاکامی ئ ەل ەوەبنووسێنێت یاخود خۆی بدزێت

ن ەکەێی پێ دکجێگۆڕ ەکەندی یارییەپێی ف ەزانان بە دام ەنین ک ەیەدامەردەو بەدا ئەفەلسەفکر و فیدانی ەم ەل ەئێم
لێمان    ە، دواتریش کەچیمان پێ گوتراو ەبیرمان ەمرۆڤین ل ەناکات. ئێم ەکە ێیکجێگۆڕ ەخۆی و ب  ەست بەش هەکەردەب

هۆش و زانین و   ە ست لەبێ توند دەد ەگوتراوی ەوەئ یکراوڕوانەئاکامی چاو ەین لەداوا کرا مێشکی خۆمان داخ
ی پێمان ەڵێنانە و بە شتێک ڕوویدا دژی ئ ەها کەروە. هەوە ین لێمانی بدزنەدەین و ڕێ نەمان گیر بکەوەبیرکردن

ش و سپیمان لێ  ەرد و سوور و ڕەێشان زکڵەهتێ رگەکێ و ب ەستەچاوبەشهێڵین بەو ن ەو ەبێ لێی بپرسینەیێندرابوو دەڕاگ
 ن.ەبب تێ باڵغیەڵەندی زارقەفە مان بە کەخنەی ڕەو نوختن ەڵ بکەکتێ

قڵیان لێ ەدا مامۆستاکانیان ئەوە ریتانیای گوت، ئاگاداری خۆیان بن لەقوتابیی زانکۆکانی ب ەئامۆژگاریێکدا ب ەبرنارد شۆ ل
  ەین لەهۆشی خۆمان گیر بک  ەست لە یا بوێرین دەر بتوانین وەگەش ئەلمێنن. ئێمەوێ پێیان بسەیانەبستێنن و چی د

  کردنڵقەهۆشی خ ەب  ەهۆی گاڵت  ەی بەوانەسیش لەبین، زۆر کەکرێت ڕزگار دەی لێمان دەو فڕوفێڵەشێکی زۆری ئەب
  ەکهەروەک  .ەوەخرێنەدرۆ د ەکانی بەتەرامەوا کەر دێت ک ەس ە یان لێ بەو شێخەک ئەنیشان وەنجەری پەڕاب ەبنەد

  ە بێ لەهات دەتیش دانەیاند و قیامەڵق ڕاگەخ ەیێکی نزیکدا بەماو ەتی لەڕابوونی قیامری ەبەت خەریقەشێخێکی ت
فی ەلسەڕێکی فەن بیروباوەخاو ەهاش کەروەلمێندرێت هە س ەدا لێ نەدرۆیەو زڕەی لەهانە ئویل و بەتی بخرێت و تەشێخای

بێ  ەڵێت دەی هەو ڕایەاڵکانی ئۆناق ەنجامە ئ ەوری »مرۆڤ«دا و دواتر ویستی لەر دەسە«ی زاڵ کرد بەوری »ماددەد
ی حیساب بکرێت، من و ەک ەڕەر خۆی و بیروباوەس ە بکرێت و ل ەاڵیانۆناق ەنجامە و ئەڕووی ئەی بگیرێت و ڕووبەخەتوند ی
 ها ببین. ەکانی ڕەتێنەڵەوام خەکان و عەوەڵەق ەندی قس ەب ە ڵقی تریش لەتۆ و خ

نجام«ی  ەکی و ئەی »پێشەسکە رتەب ەیدانەو مەر لەیڵێن هەکان دەفەلسەن فەی خاوە وەت خۆ دانووساندنمان لەڵبەه
ب و  ەدە ر و ئەبات و هونەچوون و خوپێشەرەتی و بەاڵیەکانی کۆمەیدانەموو مەه  ەڵکوو لەر نابێت، بەکانیان کاریگەریەزەن

یر ەرمانی غەفوی ەی پێڕەوانەمن و تۆ و ئ ەچونک ەپێویستیش پێویستتر ەل ەر بگرەر کاریگەک هەهتاد ن... زانست و
و    بوونو بایی ڕازی ینتێیدا ئازاد و ئازا ەک ەدایەستانەڵوەو هە خۆ نازینمان لەخۆنان و بەتی و ڕێز لەی مرۆڤایەڵگەین بەکەد

  ە ن لەرادیستراو و بێئەبستەڵق دەبینم ملیۆنانی خەد ەدا کەوەتم لەحەناڕهەروەک  پارێزین. منەمان دەئیراد نەبوونڕازی
  ڕۆیانەپ ەشووشەک بووکەپێنن و وەیانسەڵیاندا دەوق و باخەر زەس ەسازان بەمۆد ەی کەجلکان ەو مۆدێلەئاست ئ

و  بان ید ەران و ئەباتکەی ڕۆشنبیران و شۆڕشگێڕان و خەبینم ئاپۆرەد ەبم کەت دەحەها و پتریش ناڕەئاڵێنن، وەدتێ
و  ەگۆڕی ئپێی ئاواز ەب ەر سات ەدێت و هیان لێ (ي)طین صناعە ورەچەڕوک قەو ەوەفانەلسەن فەست خاوەدەن براکاەرەهون

بۆ  ەوەکبارێ  ەلو  ەوەبنەشت«تر دو موەپانتر و باریکتر و سوورتر و سپیتر و »هو وانیش کورتتر و درێژتر ەئ ەفانەلسەف
تی ەڵێم حورمە، من دەهێنەس و هیچ شتێک مەهیچ ک ەت بەناعەرگیز پێت ناڵێم قە. من هەوەبارێکی تر ناناسرێن

  ەکردووت ەک ەوەیدۆزیتەدا دەیەفەلسەو فەی لەوت و چوێڕییەو چە ر ئەس  ەیتەت ببەڵمەه  ەدا کەوەب ەبگرت«ت ەناعە»ق
م بۆ ەرۆشەپ ەم زێدەر ئەم. هەی بیستەدەی صەلێوە ی ئاخەفەلسەروێشی فەد ەبەڵێم مەمن د...  تتەناعەنێرتکی ق ەب

ت و خوازی ەیوری خالقەی د کردنەوەتاکوو گومانی کزی خۆم ەکەوەر لێکدانەس  ەوەڕی ئازاد بوو گێڕامیەتی بیروباوەقودسی
 . ە وەکێنمەلێ بت یمرۆڤ
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می پێ ەڵەر قەکسە ی ی دیوانی حاجی و نالیەگرتنکدیەیەو بەوری مرۆڤ« لەی دکردنەوەی ترسی »کزەم تێبینییەئ
تێکرانی نێوانی مرۆڤ و    و کار کار تێکردنی ەلەس ەی ڕاستی مکردنەوەالی ڕوون ەوەباسی حاجی و بایدام ە نگاوتم لەڵەه

،  ەوەیێکی گرتۆتەڕەالپ 80وری ە دیتم د ەوەبووم ەیکردنەوەو ڕوونەم. کاتێک لەکەڕی پێ دەخۆم باو ەی کەو جۆرەب ەمادد
ژێر  ەو ل «حاجی قادری کۆیی»ی ەکەکتێب ەر لەاڵم هە ربهاوێژم، بەی حاجی قادری دەک ەباس  ەناچار بووم ل ەمەر ئەبەل

یێکی ە م باس کرد و نموونەکەلەس ەتی مەیێک چۆنیەڕەند الپەچ ەب ەوە156 ەڕەالپ ە»الباسێکی گرنگ« لناونیشانی 
رجێک »هیچ  ەم ەب ەوەمە باڵو بک ەکەزوو نووسینەبڵێنم دا زوو ە کۆتاییشدا ب ەل ،ەوەرانەرچاوی خوێنەب ەشم خستەکەنووسین

 ستم بگرێ«.ەو د ێیەهێزتر ن ە خۆم ب ەڵستێکی لەرهەب

تی ەرفەبوونی دەر نەبەل «قادری کۆیی حاجی»ی ەکە می کتێبەکەرگی یەاڵم بەب  ەـ 1972تاکانی ەرەهی س  ەکەنووسین
.  ەوەکۆیێ باڵو کرای ەری حاجی لەیکەر پەس ەل ەردەڵگرتنی پە ی هەبۆن ەب 1973\11\29ڕۆژی   ەخرا تاکوو لەچاپدانی وەل
باڵو   ەش کەستاکێ، ئەوتوەکەرنەی بەوە تا ئیمرۆ، ڕێی باڵوبوون ەوەی بۆ کرد مایەی »الباسێکی گرنگ« یش ئیشارەوەئ
 کات. ەد «حاجی قادری کۆیی »می کتێبی ەرگی چوارەب  ەبڕی لەنۆر ەوەبێتەد

ی کردنەوەپێی داخوازی ڕوونە چاپدان، بەبۆ ل ەکەی باس کردنەو ئاماد کردنر پاکنووس ەس   ەهاتم  ەک ەو دواییەبێ بڵێم بەد
 ەک ەکردوتێچێن  شمەڕی دیکەبیروباو  ە، ناوناوەوتوەکتێ شیەی تازەوەلێکۆڵێن  ەرهات و وردە س ەڕووداو و ب، ەوەتی لێکدانەباب
ک  ەر یەبەل ەکەوایان کرد نووسین   ەم هۆیانەدابوومێ. ئەربڕینیانی نەتی دەرفەوت دەاڵم ڕێکە ر هی خۆم بوون بەه

 ەوڕا و فکری خۆمم لرو بڕوا و بی ەوەدانکمی لێەشێکی کەند بەرچەه ەوەپڕ بکات ەڕەالپ 80 ەلێک پتر لەو گ ەوەبکشێت
 .ەوە ڕانەو الپەئامێزی ئ نێو ەسروشت و هۆش« خستۆت -مرۆڤ  و ە ی »ماددگوریسکێشەکێیدانی ەم

یێکی ەڕەند الپەژێر عینوانی »الباسێکی گرنگ« چ ەوتە ی کەتەو بابەی ئەرچاوەی س کردنەوەزانم بۆ پتر ڕوونەوا باش د
  ەوەدا بنووسمەلێر ەیەه   ەوەو الباس ەی ئەرگەی دکردنەوە ەندی بەپێو ەک «حاجی قادری کۆیی» می کتێبی ەکەرگی یەب
 دوادا بنووسم.  ە ی بەکەر الباس ەکسەوجار یەئ

وری  ەد ەتی خۆم بەکجار تایبەیێکی یەوەر لێکدانەس  ە دنیای حاجی قادر دێم ەو ساڵی هاتن ەجێگ ەل ەوەپاش لێکۆڵین ەل
دا بۆ  ەلێر ی واەیەم شێوەات بدەست پێدەک ەوەکەی کتێب 149ە ڕەتاکانی الپەرەس  ەل ەیەوەو لێکدانە. ئەوەکەلێکۆڵین
 :ەوەنووسمەری دەخوێن

  بووندایکەی لەی ساڵ و جێگەربارەد ەو بیروڕای جیاجیای ەی گوتەرجوملەر س ەرچاوی خوێنەب ەنی خستم ەمانە»ئ
ی هاتنی حاجی بۆ ە ساڵ  وەی ئەبار ەک تێبینی، لە، وەتی خۆم ماوەیێکی تایبەو کاتی هاتنی حاجی قادر بۆ کۆیێ. قس

اڵم  ە ستێ بەڵ دە واتور هەر تەس ە تدا لەڕەبن ەم لە کەی زیهنی. قسەڵگە م بۆ کرد و ناوم نا بەپێشتر ئیشار  ەکۆیێ، ل
نگی سپیپات ە مڕەنێکی کەگرێ: دیمەم ڕاست ڕادەیەقسم ەرزۆکی ئەبااڵی ل ،کازەک داروەی زیهنی، وەکەڵگەب
ی حاجی  ەکەی دیوان کردنراوردەب ە ترێ، لیدیترێ و نادەد... ەو نیی  ەیەه ەی تادار کەون یاخود وڕێنەخەک زڕەو
 :ەیەمەئ ەکەنەستی زامی کول. دیمەیا ه ەپێش چاوێکی تارمایی بین و ەڵ هی نالیدا دێتەگەل

زوور و »خاک  ەشار ەر لە»الدێیی« هە ی گرتبێ بکوتۆ فرچەکی ئەیەتا ماو ەوەعومریتای ەرەس  ەک بڵێی نالی لەو
و    کردنو تۆ ەوەرددان ەشۆبڕین و و کەینوبەینیو  ە وەتدا قاڵ بۆتەالحەستووراتی فەد   ەو ل ەبو دەشتودەرو خۆڵ« و  

»سروشتی مکتسب« و ناوی گژ و  ە ب ەموو کاروبارێکی کشتوکاڵی لێ بوەڵگرتن و هە ان و هدانرمانەو خ ەدروێن
ر و ەحواڵ و ڕوخساری دەی ژیان و ئەتی، وێنەوگاڵی منداڵرتایی گەرەنگی س ەرهەف ەب ەی بۆ بوەگیا و گوڵ گواڵڵ

یدا چاندن ەکەزۆر شوێنی دیوان ە بێ، ل  ەبێ بۆیەندراو. دەڵکەقشی هەن  ەب ەستی بوە ی زیهن و هەڕەڕووپ ەشت لەد
 ەل ەک ەرە وهەی مرواری و گەڵێی تریفەر دەه ەوەبریقێنەڵ و گوڵ و گیا وا دەئاژرد و شۆ و ەو و ەوێڵە و دان
هی   ەڵدا لەو گیا و گوڵ و ئاژ دەشتودەرڵ ەگە. وتووێژی نالی لەوەزا و پسپۆڕ هۆندبێتیەستایێکی شارەیێکدا وەڕشت

و دوو  ەڵتووک« لە»چوری ەد ەڵ مندا سرنج بدەگەیاڵباز. لەک بوێژێکی خەکا نەد ەمرۆڤێکی الدێی ئازموود
 :ەیتەب
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 مما ەئ ەرەوهەدوڕ و گ  ەلم پڕ لەزەحری غەب
 ە عمیقی بزانەت ەعنی بەوێ یەوواسی دەغ

 ڵتووکەیی چە کوو دانەوەمما نەئ ەیەپڕدان
 ە زانەرەکوو گۆلی مەک وەن ەحرم گوتوەب

... » 

  ەوەنزیک ەزۆر ل ەن ک ەدەشیعری نالی نیشان د ەوتۆ لەی ئەنموون 153،  152، 151کانی ەڕەموو الپەه  ەدواوەب ە]لێر
 ەوەاتدەست پێدەک ەکەوە لێکدان 153 ەڕەدێڕی کۆتایی الپ  ەتاکوو ل ەڵەسفی گوڵ و گیا و ئاژەو و دەشتودەرریکی ژیانی ەخ
 [. ەوەی خوارەیەم شێوەب

قامووس و   ەل ەنیی ەو شاعیرەخت دێنێ ئەناوی گوڵ و دار و در ەدا نالی کەلێ شوێنی دیکەو گ ەو شیعرانە»ل
ی لێ  ەستەدان جار دەس  ەوتۆیەکی ئەشتەخێر کابرایێکی دەن... ەێبیستیان بووڵقی گەخ ەکتێبان ناوی دیتوون یا ل

شبیهی زمان بکا  ەت  ەوەمێشکی بوێژ ەتەئاسانی نای ە ودیوی کردوون. بەمدیو و ئەو ئ ەریان نووستوەس ەستوون و لەب
ە  وی دییان بەو ئ ە«شوەنەو ەشکوفتە»نە  کیان بەدوو چاوی خێلێک، یڕ و پاراو« یاخود ە»سووسنی تە ب

ی  ەوێن ە»زار و زبان و ددان و پووک« بکا بە وەکارییتە اڵت و دیققەس ەموو دەو ه ەڕ« دابنێ، یاخود بەیلووفە»ن
شاعیری و اڵتی ەس ەڕای دەرەوێ بڵێم س ەمە. دەوەببێت ەونم لێ نیشتوو دووبارەیێکی شەغونچ ەل ەک ەناو ئاوێن

 ەل ەموو ئیعجازکارییەو هە تی نالی دابێ بۆ ئەمعاشرة« یش یارم -ڵداژیان ەگەبێ »لەستی تیژ و فیکری ورد دەه
 شیعری هاویشتبێ«.  ەخۆیان د ەندەوەش ئەر بۆیەختدا و ه ەعاست گوڵ و گیا و در

ڵێ گوڵ و  ەدیوانی حاجی قادردا خۆ نانوێنێ. ب ەل ە وەند و چۆن« یەردوو ڕووی »چەه ەی »نباتی« بەیەم زاهیرەئ
ڕان و خۆ  ەدوادا گەیا بەتن ونگوەڵەهتێ بوونیەاڵم هە، بەیەموو شاعیرێکدا هەشعیری ه ەل دەشتودەرو  ەگیا و میو

روونی  ەسروشت و د ەل ەیێکەڵێی پارچەد ەبوونی »زگماک«ێکی ئاسایی کەه ەل ەکجار جیاوازەی کردنماندوو ەپێو
ربڕینی واتا و  ەکارهێنان بۆ دەتی کردبن ناوهێنان و لەفاقەڕ ەوەنزیک ەل شاعیر ەک ەوەی ئەڕاد ەشاعیر. ب

 بێ.  ەتر دەستایانەکێشان وەخشەن

گیان و میزاجی  ەگرێ و لەد ەی پێوکبێ، پتر فرچ ەوەتای ژیانی شاعیرەرەس   ەتاکوو ل ەتەفاقەو ڕەت ئەڵبەه
و نێو   دەشتودەردێی »خاک و خۆڵ« و   ەمنداڵی و ساوایی خۆی ل یەزانم نالی پلەمن وا د ەبێ. بۆیەجێگیرتر د

 ڵدا ڕابواردبێ.ەگیا و گوڵ و ئاژ

دیوانی حاجی قادردا  ەی »نباتی« لەزاهیر یمیەبێ کزی و کەد ەڕێی قیاسی »مفهوم المخالفة«و ەو ل ەو پێیەب
 ەنجامەو ئەم بەگەد  ەواتەبواردبێ. کەالدێی ڕان ەتاکانی منداڵیدا لەرەس  ەیا لەساوایی و ەحاجی ب ەهاتبێ ک ەوەوەل
جێ هێشتبێ ەالدێی ب  ەوەساوای  ەر لەواتا ه ەوەزویێک ە بێ لەبووبێ دە کۆیی ن ەتیشی لەالدەر حاجی قادر وەگەئ ەک

 کۆیی.  ەو هاتبێت

ڵ  ەگەتای ژیان لەرەی س ەتەفاقەم ڕەئ ەنی کەیەگەڵ هی نالی وا ڕادەگەی لە کەی دیوانگرتنکدیەیەتی بەڕواڵ
ر ەدەقەر بەڵیاندا ه ەگەو لەئاشنایی ئ ە یە، بۆیە وتوەکەردا بۆ حاجی ڕێک نەددەشتوخت و ەشیناورد و گوڵ و در

نێو   ەتی لەقیە ند ساڵێکی خوێندنی فەچ ەمان حاجی قادر، چونک ەاڵم هە. بەئاشنایی شاعیرێکی شارستانی بو
کانی الجان ەوارەه ەهارێکدا خۆی لە ند بەچ ەو ل  ەڕابواردوڕ و مااڵتدا ەشماڵ و مە ڵ ڕەگەند و لەوەت و ڕەشیرەع

  کردنخێوەڕداری و گاڕان بەری و مەفسیالتی ژیانی کۆچەت ەو ل ەوش دیتوتدەوروبەری ساباڵغ و بێتی و ەکەو باڵ
دی  ەس  ەیێکی لەیدا وێنەکەهارییەب ەل ەاڵتی »تعبیر و تصویر« ەس ەموو دەو هەب ەبۆی ەزا بوەنشینی شارەو خێم

ی کەینوبەینموو ەردان و هەبتێ ڵ و بێچووەی ئاژکردنگژی داەشماڵ و گژەی ژیانی نێو ڕ ەمانساس ەد و ڕەس 
ماڵ و باران و  ڕوەحێل و مەگ و کەجات و س ەهار و عێلەدا و بەیتی ئارایش دەک تابلۆی زەری وەکۆچ

ک. تۆ  ەر یەس  ەوەخاتەبۆ د کچێنێوچاوقو ەمان بەو کارەموو بارێکی ئەووڵی تاقی ئاسمان و هەڕەو پ ەتریشقەورەه



9 

  ەل ەدیتبا بیتوانیبایەی نەو داسووڕ ڵسووڕەو ه ەڵقژانەو تێکه ەژیان ەو جۆرەچاوی خۆی ئەر بەگەبڵێی ئ
 کار بووبا؟ نگین و شیرینەڕ ەخام ەکێشانیدا هێندەخشەن

یێکی  ەسیدەند قەچ ەنالی ل ەمل و دڕک و داری ڕێی حیجاز کەسفی بیابان و ڕەو  ەل ەش سرنج بگرەجارێکی دیک
  ەسفەو وەئ ەوەیبەغ ە یتوانی لەنالی د ە ڵی هێنجاون. نە کانیاوی دڵی خۆی ه ەج لەو حەرە»مناجاة« دا ب

 دیمەنەکەی ەیری حاجی کەری دیوانی حاجی یا غەرانسەس  ە سفێکی وا لەهیچ وە حرا بکا، نەی س ەفسوناوییەئ
با   ەنیینەبێ  وتوو ەڵکەشاعیری ه ەاڵتی تاک تاکەس ەد  ەی لتەکردوی نالی ەگرییەو وێنە. ئەیەدیتبێ وجوودی هەن

 . یبێەدیتوو بتوانێ هەحرا نە کردوو و س ەج نەی شاعیری حەوەجیش، چ جایی ئەح ەچووبێت

ساوایی،  ە، یاخود بەوەمنداڵیێکی زو ەڵێ حاجی لەد  ەم کەسند بکەپ  ەواتورەو تە ن من ئەکەوا د ەم تێبینیانەئا ئ
  ەکی فراژوو لەقێیەف ە ب ەتا بو ەست پێکردوەتایی دەرەو خوێندنی س  ەوێ چاوی پشکووتوەو ل ێکۆی ەهاتۆت

رێ بۆ  ەد ەکۆیێ چووبێت ەل  ەوەپێشەتی و کوردستانی ئێرانی بەکایەی باڵەکەشتەگ ەل ەبیستراوەخوێندندا، ن
 خوێندن«.  

 

تی ەئیشار «حاجی قادری کۆیی»می ەکەرگی یەی ب 156 ەڕەکۆتایی الپ ەل ەی کەیەوەو لێکۆڵینەئ ەینەگەد ەدواوەب ەلێر
ی  ەوەل ەترفرەوانرەگات بەچاپ دەب ەچی ئێستاک ەوەڵێمەاڵم دیسان د ە رگیرا، بەی لێ وەیش نموون158 ەڕەالپ  ەبۆ کرا و ل

و    پێکردن ستەکاتی د ەل  ەک ەوتۆشی تێدایەوت و ڕووداوی ئەڵکەوانی باسی هەرفرەڕای بەرەکاتی خۆی نووسیبووم، س 
 دابوو.ەجارێ ڕوویان ن ەکەنووسین ە ل ەوەلێبوون

 ەوە ریەس ەب ەتاوەرەس  ە ل ەبگرێت ک ەوەر خۆیەس   ەبان بەک سایەو ەو عینوانەم ئەنووسینک ەکرد ک ەوەزم بەشدا حەلێر
و  ەکانم، چ لە ی بۆچوونبوونزموون ڕاستەساڵ ڕووداو و ئ ەساڵ ب ەڕازیم چونک ە کۆن ەو عینوانەش پتر لەبوو، بۆی
نیازی  ەنێ: بەیەگەئیسپات د ە دا بێت، ب«حاجی قادری کۆیی»ی ەکەرگەری سێ بەب ە رلەس  ە دا بێت چ لەیەوەلێکدان

دا  ەوە، ئازادیشی ل«حاجی قادری کۆیی»می ەکەرگی یەی ب26،  25، 24کانی ەڕەبۆ الپ ەڕێوەکانم بگەی قسکردنەوەتاقی
 ... ەوکردنەوەر تاقیەب ەیتەدا بخەنووسینانو ەم ل ەکی دیکەیەو قس ەڕەر الپەه

 زموونی: ەئ ەو دووبار ەوەم بۆ خوێندنەکەبانگ هێشتنت د ەنووسیوم ەینێکەند بەی چ ەوەم لبوونی ڕازیەستە م هەب
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 »الباسێکی گرینگ«

نی  ەی الیەکردنراوردەم بەی ئەوە ڕابگرم بۆ ئ ەوەدیار الباسێکەشتی حاجی قادر بەرگوزەختێک س ەبینم نەدا پێویست دەلێر
 ەوەفیمانەلسەو خلیسکی فیکری و فەرەڕێم بەی پێیدا تێپەرپێییەس  ەو شێوەشعیری نالی و حاجیدا ب ەی »نباتی« لەدیارد

 ەپێداویستێک ەوەمە کەوری نووسینەد ەم و تاریکایی بەی تۆز و تەوە واندنەبۆ ڕ ەوەمن ەل ەستە ڵوەه ەرزەم تەبات. ئەن
سوودی   ەنووسینی دڵسۆزان ە ست لەبەم مەکەی ەدات چونکەڵدەر هەس   ەوەکەرکی نووسینەستۆی ئەئ ەگرتن ەوخۆ لەڕاست
 دواڕۆژدا بێت.   ەو چ ل ەئێستاک ەچ ل ەمرۆڤ

و  ە وان بەندیێکی ئەرچوون، پێوەم و زۆری دەست سوود و زیان و خۆشی و ناخۆشی و کەدەل ەوەپێشەب ەمرۆڤی لێر ەدیار
ی ڕۆژگاری ەو خراپ ە بات و چاکەی ژیان و خکردنەوەرەس ەب  ەل ەسانی دوای ئێمەو ک ەئێم ەیەوەر ئەمابێت ه ەوەشتان

بێت، چی ەستی هەرهەنگ و بە س ەی بەو پێوان ەکێشان ەند و سوودی فکریش شتێک نیی ە رگرین. پەند و سوود وە وان پەئ
یکات و ەی دەوەی لەکەنەی خاوهاندەر ەبێتەتی دە ر خۆیەسوود بێت ه ەوەڕی خاوێن و بێفێڵەت و باوەناعەالی قەب
ها ەڕووناکیێکی و تبێەری لێ بکرێت د ەهوو بردنی خوێنە س ەترسی بەم ەرم بڕیوەکی دەبزانم بیروڕای  ەیڵێت، منیش کەد

 ی تێدا بکات. ەزگەلەکا تەن ەوەهێڵێتەتاریکی ن ەنگاوی تێدا بەشوێن ه ەک ەوەریەوروبەد ەبهاوێژم

ز، ەر کاغەس  ەمەخەویانی بۆ دەڕاست بزانم ئەو چی ب ەوەمەکەردا دەڕووی خوێنەب ەالباس  مەی ئەڕەڕووپ ەیەم نیازەئا ب
دڵی    ەب کردنەی کۆمەاڵم خوتخوتەورووژێنم بەکردوو دژی خۆم دەختەستووی شەبلێک فکری قاڵبەدا گەم کارەشزانم لەد

سری  ەکموەو ک سکورتیەفەهۆی ن ە ، بەی ڕووت بوە خۆی چاک ەباسی حاجی قادر، ک  ەیفەزۆر ح ەخۆمدا ناهێنم چونک
  ەم بەو بکەم و ئەنجاندنی ئەڕلمێنم ترسی دڵەخۆشم ناس   ەر. لەبردنی خوێن هووەس ە بۆ ب ەوەر بکێشێتەی من س ەکەنووسین

 .بوونی خامۆشەهانەب

ق  ەوای هەڵ بێم چ ڕەه مێشکوشکانتی ە و دژای ەرکۆنە و توانج و س  ەخنەڕ ەل ەبم ک ەکردو سڵ  ەو ترسنۆکەر ئەگەمن ئ
 تاڕادەیی ڕاستی بێت من ەوەنگ بێم؟ ئەدەی گرتبووم بەخەم؟ کێ یەم دێژ بکەڵەست بۆ قەد ەتاوەرەس  ەبوو ل

و تێبینی   کردنەو کۆم ەخاتران ەتەحمەزۆر ز ەمەر ئەبەم، ل ەکەندوو دەس ەرەی پڵەەی هە وەپووچاندن  ەز لەح بوونیداەش
اڵم  ە ن، وا منیش کردم، بەکەها دەی وەس قسەموو کەڵێ ه ەب... ڕاستی نازانم ەب ەو شتێکم پێ بنووسێت کەم و ئەدڵی ئ

 ! ...!ەکە ک یەیان وەقینەستی ڕاستەڵوەی زاریان و هەس قسەند کەدا ئایا چەوە وان بێت لەرەر بەبا خوێن

 م: ەم قسانەر ئەس   ەمەش بخەدا شتێکی دیکەبا لێر

  ەنەکی الیەتی پێشەناعەق ەنیم ک ەراردادەتی قەیا سیاس ەو  ەفەلسەنی فەالیسەربە   یە»ملتزم« ـە رەو نووس ەکوو ئەمن و
نووسێت پتر  ەکات و دەڵێ و د ەژوورتر دەرەخۆی ب ەسانی لە پێی بۆچوونی ک ەو ب ەر خۆیدا هێناوەس ەی بەکەکراوڕ پێەباو

ی زاڵ ەسێکی دیکەر کەتی هەناعەک قەتی من وەناعەشتان. ق یو ڕووداو و ڕاستی و ناڕاستی  عیواق ەی گوێ بداتەوەل
ی  ەوەتوێژین کۆڵینەوە وێل و ەوەئاکامی لێکدان ەروون لە ناخی دڵ و د ەزمانی خۆیدا، لو ست ەر دڵ و مێشک و دەس ەب

یدا  ەدڵی خۆیدا پ ەتی ل ەناعەئازادی ق ەی بەوەئ ەیەئیمکان ه  ەیشەر بۆیەیدا بوو، هەی پ ەکەنەخۆ و ئازادی خاوەربەس 
ی  بوونو ڕا لێ بووننۆڕی ڕازی ەچاو ەتی لێ ڕوون بۆوە قیقەح ەک ەی خۆی بهێنێت، چونکەڵەه ەئاسانی واز ل ەب ەکردو

 ت. ەناعەی گۆڕینی قبوون واەڕ ەی بڕوا بکات بەوەۆی ناکات بۆ ئی خەوەرەاڵتی س ەس ەد

و  ەتوای ئەی فەوەر ل ەبهێنن بی شتاندا بوونڕاست ەنێن ناتوانن دان ب ەخۆیان د ەت ناوی »ملتزم« لەعاد ەی بەوانەئ
رکی من ەئ ەنیم، چونک ە وانەک من لەریکی وەمرۆڤی الت ەرچێت، دیارەد ەوەرووی خۆیەاڵتی س ەس ەد ەل ەڕاستیی

ی ئازاد ەوەتوێژین ەشم پێ لەوتیی شتان، ڕێگەڕاستی و چ ە کیشم پێ نادات بەتوا ناکات. بڕیاری پێشەنۆڕی فەچاو
  ەرازوویێک بەحیسابی مندا هیچ ت ەل ەکرد چونکەوژێر دەرەموو دنیای س ەڕی هەبیروباو ەیەوەو توێژینەشاڵاڵ ئ ەوەنابڕێت

ر  ەگەم تا ئەکەڕیان پێ دە ی باوەو شتانەی ئبوونر ڕاستەس ە ل ەگرتوەراتیشم نەقۆنت ،نگێتەدانال  ەوەشرای یوتنی ڕاستیەرکەد
دوو   ەب ەکەفیەلسەف ە»ملتزم«ـە ک کەو ەوەبکرێتم ەم لێ ک ەکەراتەختێکی سوودی قۆنتەوت نەرکەکێکیان دەی یەڵەه

 . ەوەبێتەش دەدا ڕەلیست ەبێت و ناوی لەڕ دەی ڕیزپەکەتزام« گیراول»اە ب  ەفەلسەڵ فەگەگونجاو لەپیتی ن
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وی  ەی »التزام« لەکیان پارەن نیم یەی وجوودم، خۆشم دوو الیەوەرەڵ دەگەک لەن ەیەڵ خۆمدا ه ەگەمن »التزام« م ل
 ەڵگە ب ەب ەهێنم کەم دەڕەو باوەئاسانی واز ل ەهاش بەروەه ەوەخۆمەتیدا ئاو دەتینو ەئاسانی ل ەند بەداشکێنێت، چتریان 

  ەیەوە ی کورد ئتازەپێگەیشتووم ئامۆژگاریم بۆ ڕۆشنبیری ەکەمن ی .موو عومریشم ڕێزم لێی گرتبێەه ەبا ب ەوەپووچێتەد
رجێک ەم ەفز« بێت بە ی »ڕە م ئامادەردەه... نوقێنیەی نەخنە چاوی ڕ... ستووەبی قاڵبەوانی فکرەپاس  ەکاتەخۆی ن

 فز.ەوانی ڕە پاس  ەوەبێتەنوێ نەرلەس 

چاک و خراپ نابێت داوای   ەوەش بە، فکرەرستییەر بوتپ ەڕاست ه ە ند بێ و چ لەناو  ەپ و چ لەچ ەرستی چ لەبوتپ
ی  ەئاینی خۆیان، فکر ەن بەو بیکەپڕەیێکی چەرەو چاک نابێت بەی خراپ بەتی« بکات. فکرەڕاستای»و  «تیەپایە»چ

ر  ەر خراپ بێ هەگەئ  ەکانی بپێچن. فکرەوەملی ڕاستڕ ە و ل ەتوهم ەن بەکان بیکەوەپڕەخراپ نابێت چ ەندەوەچاکیش ب
 . ەوەپ و ڕاستتەچ ەب ەند نییە و ب ەخراپ

دا  ەفەلسەف ەت« یش لە»ماددیینی ەت، تا الیێرگرەتی وەروێشایەری و دەڕ قاڵبی سۆفیگەو بیروباو ەفەلسەناشێ ف
یێکی ەر بنگەس ەی ماددی لەفەلسەف ەراحی چونکەفڵەوانی و باخەرفرەرم و شلی و بەن ەب  ەیەهێزتر بێ پتر پێویستی هەب
ڵێم سۆزی  ەد ەنموونە. بەعناوەو م ەمادد ەموو شتێک بکات بەفسیر هەت ەمایشەتەکوتێ بەگ دادەڕ ەیەمادد ەق کەڕ

پێی  ەب ەی کەکییمیایی ەفاعولەو تەدات لەد ەوەبینسکە فسیری ماددی تەست تەدەنگتر خۆی بەی درەکەدایک بۆ بێچو
  ەم سۆزەتوانێ بڵێ ئەئاسانی د ەرست زۆر بەیبپەکی »مثالی« غەچی کابرایەق پێک دێت، کەق و زەی ماددی ڕدەستوور

و   ەکی خوداییەیەهرەب  ەوەکاتەخۆیانی د ەدوای دوو مانگی تر ل ەی کەاڵنەو جوجەبۆ ئ ە وەزانەن ەم مریشکەل ەوییەعنەم
 دا. ەتەو حیکمەڵ ئەگەفاعولی کیمیایی لەر گونجانی تەدەق ەب ەتی بێپایانیدا گونجاوەڵ حیکمەگەل

حیسابی  ەڵ ڕاستەگە ل ەکات کەد ەوییانەعنەم ەو شتەی ماددی ئینکاری ئەوەرەبێ بیرکەب وا دەغڵە، ئەوەداخەزۆر ب
ک سۆفی و  ەو ەبێت کەواو دەت ەو قوتابیانەری ئەرەز ەر بەش هەکەکردنیدا ناگونجێت، ئینکارەکەماددیی ەفەلسەف
رشاری خۆی ەو س  ەهات و بنگ ەی ماددی کەفەلسە. فە وەوەکانی ئەرینەوهەگ ەر وشەرانبەب ەق بوەبڵەروێش چاویان ئەد
ش بایی  ەژیران ەکی نیمچەیەوەهیچ لێکدان ەب ەبێ کەها »محدود« دەپێناو پاراستنی ئابڕووی خۆی، و ەل  ەوەسک کردەت
 ناکات. ەحدودەنامە م جیهانەفسیری ئەت

بۆ ناو   ەوەسک بکاتەبێ جیهان تەڵێت و کۆڵ بدات یا دەر« هەوە فسیری »بوونەست تئا  ەبێ لەسک یا دەی تەفەلسەف
ی سیبریایان تێدا ەلی سوخرەمەتفتیش« و ئۆردوگای عالرمانی »محاکم ەی فەڕۆژگارانو ەزانم ئەی خۆی، واش دەکەقاڵب

بێ فکری ماددی ەڵێم دەد ەدا کەبن. لێرەمان دەئاودیوی ن ەوە وەرچوون و بڕانەس ەئاسۆی ب ەریکن لەڕێز لێ گیرابوو خ
کانی«  ەڵە»سۆزی مریشک بۆ جووجکوو ەی ناماددی وەفسیری دیاردەی بتوانێ تەوەبۆ ئ  ەوەک بکێشێتەریەبەخۆی ل
بۆ   ەوەی گێڕایەکەی خۆیدا بکات دیاردەکەڕەباو ەی »تناقض« لەوە ئاسانی و بێ ئ ەرست بەیپەبابای غ ەک کەبکات و

 تی خوا. ەحیکم

ر ەگەرست، خۆ ئەخوداپ ەڕی خۆی بێنێت و ببێتەباو ە ی ماددی واز لەوەرەبڵێم بیرک ەنی  ەوەستم ئەبەرگیز مەدا هەلێر
کانی ماددی ەستوورەد  ە ڕیان بەکانیش باوەرستەخواپ ەوێت چونک ەی ناکەکەبیروڕای ینی ماددیەکی الیەبکات پش ەمەئ
شتێکی   ەنیە وەستی من ئەبەم... نەبەن و باراش بۆ ئاشی ئاگر دەدەخۆش دەن ەل ەخوڕن و شرنقەو فڕۆک لێ د ەیەه
ی  ەیەو ڕادەق تا ئەق و تەفسیری ماددی ڕەت ەلکاندن ب[ خۆ ەوەمەکەچاکی خۆم ڕوون د ەڵێم ]دواتریش بە: من دەتر

  ە فسیری پێک هاتنی ئاو لەت ەشتێکی جودا دابنێت ل ەفسیری »سۆزی مریشک« بەی تەوەلە وەمرۆڤ سڵ بکات
ە  ی بڵێین دابڕینی گاڵسێک ئاو لەوەبۆ ئ ەوەکێشێتەد رە کتر جودان، س ەیەشزانین تابڵێی لەد ەئۆکسجین و هایدرۆجین، ک

ی  ەوەک بڕینەشیان دیسان وەمەئ... یەکەشەل ەری مریشک لەی س ەوە لێکردن ک ەو ەتێکی ماددییەملیەێک ئاو عەیپوکو
 تی ماددین.ەلیەمەر عەموویان هەمشار، ه ەست و قاچی مرۆڤ بەد

  -مرۆڤ« »مردوو -مریشک  -ر »ئاو ەس ەفسیری ماددی بەک تە پاندنی یەس  ە وخۆ لەڕاست ەیرەس  ەنجامەم ئەئ
ی خۆی  ەکەکیەپێش ەی بڕیارەیرەس  ەنجامەم ئەلمێندرێ لەکابرای ماددیش ناس  ەبێت، هیچ لەیدا دەهۆشدار« پ -زیندوو
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دوایدا   ە بوو لەن ەوەست ئەبەفسیری ماددی مەبۆ ت ەوەایڕهاتنی ئاوم گێ کو پێ کسۆزی مریش ەدا بڵێ من کەوەڵێت بەه
ین فێڵـمان ەدەلمێنین ڕێی پێ دەی لێ بسەمەر ئەگەئ ەچونک کن، ەک یەئاو و ەرداغەربڕینی مریشک و دابڕاینی پەبڵێم س 

رقی مردوو و زیندوو و هۆشدار بکات ەیدا فەکەماددیی ەفەلسەڵنانی فەتای هەرەس  ەین ل ەبێ لێی داوا بکەلێ بکات. د
ویش شتی ەی ئەکەفەلس ەپێی فەبڕینی مرۆڤ بستەربڕینی مریشک و دەدابڕینی ئاو و س  ەلمێنین کە بس تاکوو دواتر لێی

 کردنتەڵەبایی مام ەبێت کەفسیری تێدا هەو ت ەوەی لێکدانەبنگ ەندەوەئ ەتاوەرەس ە ل ەکەفەلسەبێ فەکتر جودان. دەیەل
ڕی و  ەدا تێپەلێنەو کەوت و شت بەلێنێکی تێکەهات و ک ەک ەر جارەک هەچوو بکات، نەکتر نەیەها شتی لەڵ ملیۆنەگەل
رموون  ەو بشڵێ ف ەوەی پێ پڕ بکاتەکەلێنەکردی »فکری ماددی« بهێنێت و کەوت قوڕێکی تازەکەی نەکەفسیرەر تەب

 .ەواوە ند ڕاست و تەن چەم بکەکەفەلسەیری فەس 

رستن بێت،  ەپەجنۆک ەیەفەلسەو فەلمێنین، با ئەکی تریش بسەیەفەلسەڕ و فەباوبیرو ەل ەتیەچیەو پینەر ئەگەئ ەئێم
  ەکەقۆرت ەخۆی و ل ەداتەکانێکی نوێ دەوتنێکدا تەککەموو پەه ەل ەبین چونکەوستان دەستەمکوت و دەری دەرانبەب
واوی و  ەت ەوەکانییەبنجیی ەبنگ ەکانی و لەکیەپێش  ەبێت، ل ەر فکرێکی دیکەردێت. چ فکری ماددی بێت و چ هەد
  ەو دروستی ل واویەی »ت ەرجەم مەر ئەگە. ئەوەی دواکاتیەچیانەند و فێڵی پینەک فە وێت، نەکەردەی دەکەواویەنات
.  ەیەڵەیا هەواو وەڕێک بڵێین ناتەهیچ باو ەڕان ناتوانین بەباو یی ڕاستی و دروستیەوەی دۆزینەپێوان ەین بەکە« نەتاوەرەس 
ی ەکەزار دینارەهەبێ دەمێ؟« دەزار دیناری بدەه ەوێ د ەیەگوتی »کێ د ەک کەڵێم، بابایەرپێی دەیێکی س ەنموون ەب
ی لێ داوا کرا بڵێ لێم  ەکەپار ە بدات و ک ەکەڵێنەتوانێ بەویش دەنا ئەبکرێ، د یداەخێرا پێی پبێ ەر نەبێ، یاخود هەه

 م.ەکەد یداەستن تا بۆتانی پەڕاو

ڵێـم  ەد ەم جیهانەجوداکانی ئ ەفەلسەڕ و فەبیروباو ەکێک لەرخستنی هیچ یەد ەڵە ه ەتی بەموو نیازێکی تایبەبێ ه
ری ەس ەللەکی کلپێەق ەی فکری«ن، ناشکرێ لەلەی »معادەوانەکجار پێچەنی یەدووالیرین ەسک و دنیای بەی تەفەلسەف

 ... کردنورەم چەو د  ەوەیا دڵدانەو  ەندیخانەبڕین و بمچی و زمانەبری قەزە ر بە گەم ەوەمرۆڤدا جێیان بۆ بکرێت

ی خواز ەزیندوو و هۆشدار و دیاردی ەکانی سروشت و ماددەزانم »مطلق« و »أزل و أبد« و نهێنیەزانی منیش دەتۆ د
ستی  ەو ه ەسڵی ماددە ک و ئەلەکانی نیسبی و فەو پرسیار... ر و مرۆڤەبەک و گیانلەکانی تری ڕوەتەسڵە( و خةرادإ)
ها ەونی ڕەڵاڵ و خەڕە ربەی بەیاڵی بێسنوور و وڕێنەوتۆیی، خە زاری باسی ئەزاران هەدان و ه ەم و صەوتەم و حەشەش

ودایان  ەڵنێت و مەه ە وەورەد ە سکردیان بەراوێزی دەرسووڕان و گێژان پ ەر ترسی هێڕبوون و س ەگەتێیان بڕ ناکات م
ی ەیارەع ە ب ەحدوودانەو نامەپێوانی ئ  ەحدوودن، دیاریشەنام... کانی بێسنوورنەرنا جیهان و پرسیارەگە، ئەوەکورت بکات

بۆ   ەوەیتەبچووک بک ەریاکەبێ دە، یا دەئاوی تێدای ەولک ەند دەریا چەوێ بزانی دەبت ە. ک ەیەپێکی سافیلکانەحدوود گەم
ریا بهێنیت: ەپێوانی د  ەست بدات، یا واز لەریا دەزل بێ بۆ پێوانی د ەندەوەت ئەکەلکوە بێ دە، یا دەولکەاڵتی دەس ەد
... ڵینجابێتە ی دروومانیش ئاوی لێ هەنگوستیلەئ ەی بەو ەتا ئ ەهێناوەریا پێوان نەد ەس وازی لەی زانیبێتیشم کەندەوەئ
 .کاتەریای تریش دەشی دەیان بەولکەد ەک ەم وایان ڕانواندوەڵەق ەزمان و ب ەسک بەی فکری تەولکەنێکی دەموو خاوەه

اڵتێکی ەس ەر دەگە، جا ئەوەریاکان بووینەی دەپێوان ە ڵێن لەیێک دەولکەند دەڵێنجانی چە ن دوای هەوانەزۆریشیان ل
دوا  ەڵکێکی زۆریان بەبوو خەکانیاندا هەیاندنەڕاگ ە ل دڵخۆشکەرەوەیا هێزێکی ئایدیۆلۆجی ەبوو و  ەوەپشت ەدنیاییان ل

کان ەئاسمانی ەشتی دینەهەک بەرزی وەر ئەشتێکی س ەهەکان بەماددیی ەفەلسەبینین فەچاوی خۆشمان دەوێت، بەکەد
کاری خۆی  کردنەوەقە چاو لێ ز ەبوو بەشتیش دروست نەهە ب ەشی خۆیان کەم بۆ ناو باوەردەری مەڕاکێش ەن بەکەد
 کات. ەد

  ەنوێنن بەم( خۆ دەرەر و ئاخێوەو نووس ەدا من ئەر )لێرەر و ئاخێوەروونی نووس ەک وتووێژێکی دەوە ک ەکیانەم پێشەئ
ی  ەوەهایی فکر و پووچاندنەجغزی ڕ ەمووشیان لەبهاوێژن ه ەوە وری خۆیانەد ەی تر بەلێک شریتەگ ەیەه ەوەریانەب

ستنی ەم قاڵب بەه ەسنوورهایی فکری بێەم ڕەه ەستن چونکەبب ەپرۆکەدا گەفەلسەکردنی فەختەستن و شەبقاڵب
ڵستاندن ەه ەقەتەمەڕاستیشدا د ە. لەندوەس ەرەرچاو و پەیێکی بەیانبینین، دیاردەچاوی خۆمان د ەک بەکانیش، وەفەلسەف
رکێک و  ەهیچ ئ  ەگرێ و نەڵدەکۆتایی هێنان ه ە، نەوەکانیەموو جۆرەه ە، بەوەییەفەلسەکانی فکری و فەوری باس ەد ەب
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  ە ب ەی بیروڕای لێرە وەکوتان ەوەوباوی کوردەواری نەێندوخ زوربەی تەنیسب ەت بەنانە، تەسارەپێدانیشی لێ خ ەدرێژ
  ەچونک ەودو س ەر زۆر بەگرێت، هەی ماددی دەفەلسە«ی فنی »یۆتۆپیاەالیەل ەخنەی ڕەوەتی ئەتایبە یش، بکراوباس  ەوەپێش

 .ەرام کراوەلێی ح ەیەی جغزی ماتیریالیزم هەو ەرەرچی فکرێکی دەواری کورد هەخوێند ەسی ساڵ پتر ەوەداخەب

 ەری ماتیریالیست لەنووس ە وێ کەکەماتیریالیزم د ەیێکی جودا لەفەلسەف ەچاوی ب ەندەوەر ئەواری کورد هەخوێند
 ەوەخاتەدرۆیان دەکات و بەی تر دەفەلسەف ەماددی باس لی ەفەلسەمای فەی بنکردنوەستی پتەبەم ەنووسینی خۆیدا و ب

کات و  ەندیق و کافر و بێئمانان دەئیماندارێک دێت و باسی ز ەی کەوەک ئەشێنێت وەوەڵدەکیان هەاڵ یبەو ل
کار  ەسفیان بۆ بەنرێت و دزێوترین وەیتان دادەئیشی ش ەکانیان بەکانیان و کردارەکانیان و ئاکارەڕەری بیروباوەبەرلەس 
ڵ ەگەل ەوەست ئیماندارەد ەتی بەندیقایەی زبوون لیلەنێوان ز  ەل ەیەه ەورەرقێکی گەشدا فەاڵم لێرەهێنێت، بەد

ی تازەپێگەیشتووری ەخوێن ەدا کەو سنوورەل ەوەسووفی ماددییەیلەن فەالیەیری ماددی لەی غەفەلسەبوونی فوردوخاش
ی ەوە بێ ئ ەیەه  ەک کەبکرێت و  ەواڵتی ئیمانداردا باسی لێو ەتی لەندیقایەز ەت: مومکینەبییەبینێت و دەکورد د

ندیقی  ەز ەی بدرێت. واش بوەوەوڵی پووچاندنەه ەی ئیماندارانەڵگەب ە ، دواتر بەوەم بکرێتەبندرێت و لێی ک ەوەریەس ەب
 ەیبی گرتوەڕی غەباوە وشک ەتی لەندیقایەز ەی کەخنانە و ڕەندێک لەه ە، بگرە وەو باڵویش بۆت ەکتێبی داناو ەورەزۆر گ

یدانی  ەم ەنجی کورد لەی دوایدا گەی سی ساڵەو ماوەاڵم لە. بەخیشی پێ دراوەبای ەوەندێ زانای ئیماندارەن هەالیەل
. هیچ ەبیستوەخۆیی نەربەس   ەب یهیچی تر  ەوالوە ک ئاوازی ماتیریالیست بەی ەتاک ەفی و سیاسیدا لەلسەفکری ف

هیچ    ەیا بوێرێ بەکانی ماتیریالیست بگرێت وەما فکرییەو بن ەرچاوەس  ەل ەخنەر ڕەکسە ی ەکردوەتی نەسێکیش جورئەک
 ەک لەیا ڕۆژەکانی بکات. وەکراوڕوانەچاو ەخۆش ەدی شت ەگەییشتنەیا ببڕای ببڕای باسی نەی بگرێ وەیێکی دیکەفەلسەف

 ...  اکرێکاری ڕووسیر ژیانی ەس ەرجیح بدات بەمارک تک سوید و دانەڕۆژان ژیانی کرێکاری واڵتێکی و

تیی ەندیقایەی زبوونرامەوالی حەلێک بەواری کورد گەخوێند ەیری ماتریالیست لەی غەفە لسەی باسی فبوونرامەح ەخوالس 
نێو   ەالی کورد لەم ەڵێم دیتومەد ەک ەنی  داەوەل ەغە. هیچ موبالەر داخراوەس ەرگای لەو د ەڕی کردوەر ئیماندار تێپەزەنەل

تی باس  ەئویلی ئیسالمەڕێکی ئایینی ڕاست و دروست و بێتەموو باوەهایی هەڕ ەب ەیوێراوەواری کوردا نەخوێند ەی تازەئاڵق
 . ەکۆمیونیزم باشتر ەکانی ئیسالم لەما ئابوورییەبڵێ بن ەوەنگی دلێرەد ەیا بەبکات و

و  ەمەر ئەک هەی بهێنێت، نەکەڕەباو ەن بیری کۆمیونیست واز لەخاو ەم لەداوا بک ەنیە وەستم ئەبەمدا مەیەم قسەمن ل
کان ڕاستن و  ەئاسمانی ەئایین ەمگوتوەزانێ تا ئێستا نەکانی من بکات دەسینویری نو ەت س ەچاوی مامڵ ەی بەوە ، ئسەب

ز  ەر کاغەس  ەچۆتەن ە وەی منەنووکی خام  ەک پیت لە کوردی ی ە کورتی و بە. بەو چۆن ەیا خوا چییەو ەبوە»وحی« ه
 ەر جۆرەیا ه ەی ماددی بۆ خاتری ئایین وەفەلسەیب ڕابکێشێت و فەو غ ەنێوان مادد  ەتێک لەویستبێتی خ

و  ەسری ئەکموەدیارخستنی ناڕاستی و ک ەو نووسیوم ەی کردومەوە. ئەوەچێنێتویبی بێ بپوەیێکی میسالی و غکردنەوەبیر
 بڕیوم. داملی ەتی نووسین ب ەی بابکردنەوەپێویستی شی ەک ەبو ەماددییان ەبۆچوون

ی کوردستانی  ەوەستنە ب ەوەکەیەب ەتیم لەقێیەوری خوێندنی فەد «حاجی قادری کۆیی»می ەکەرگی یەب ەل ەمن ک
دا  ەم الیەدوور و نزیکیش ب ە، بگرە یەڵەندی هەو چ ەندی ڕاستەچ ەکەتی خوێندنەمگوت بابەن ەوەدا ڕوون کردەورەگ
مگوت  ەکرد ن ەوە وەک ئەسانی وە والنا خالید و کەناوبانگی مناو و  ە ک کوردێک شانازیم بەو ەچووم، یاخود کەن
ما  ەو بنەتی ئەقیقەی حەبار ەڕی خۆمم لەی باوەو ڕشتە ک تاڵی شیرازەجارێ ی ە.تی باشە یا سۆفیەو ەیان ڕاستەکەبەزهەم

  ەخۆم بۆچوونی هۆشی کردنبڕی تێپێە  بە ک ەکردوەم پتر ن ەوەک گوتم لە، وەخستوەرنەد ەوەی ماددی و ئاینییەفکریان
 ەناماددیی ەو شتەهاش ئەروە، هەوەخنەر ڕووناکایی ڕەب ەمەبخ کردن ەپێشم بێ کۆم ەی دێنەو باسانەکانی ماددی لەراوەس 

  ە ر بەیا هە، وەوەم بکاتەوریان کەوێ دەیەزیان لێ ناکات دەفکری ماددی ح ەتی و مێژوویی کەاڵیەی کۆمەرانەکاریگ
 ەوەمەتی خۆم بیانخەناعەق تاڕادەیمن  ەوەر حوکمی خۆی بیاندزێتەئویالن بۆ بەت ەبێ بەر نەیا هەلمێنێ وەیسەجارێ ن

 وای خۆیان. ەی ڕەجێگ

  ەکرد، لەوتووێژم د ەوەڵڤژانی فکری ماددی و ناماددیەهتێک ندێ باریەه ەڵ ئاشنایێکی کۆمیونیستدا لەگەجارێکیان ل
سر  ەو عەمەڵێ دەد ەلمێنێ کەبس ەتەو حیکایەئ ەدا نییەوەی ماتیریالیست چ مانعێکی لەوەرەنێوان قساندا گوتم بیرک



14 

سی  ەرەو هەش ەو ب ەکەدێی  ەری دۆڵی دامانەبو ەڕاگوێست بۆ ئ ەوەکی بناری شاخێکەدێی ەکانی خۆی لەچوێک بەیەپشیل
ند ڕۆژێک ەپڕ کزی و عاجزی دایگرت و دوای چە گێک لەیا س ەی کوشت، وەکەڵکەی وێران کرد و خەکەفر دێیەب

تی«  ەرامە»کە کە« بایی پشیلک »حالجەمێنێ پیاوێکی ولەمان ماتیریالیست ناس ەاڵم هەی مرد بەکەویستەخۆش ەنەخاو
ڕێکی ەباو ەتی مرۆڤ بەرامەی ککردنو ئینکار ەتی پشیلەرام ەلماندنی کەبینی س ەوا دەخۆت ڕ ە بووبێت. پێم گوت چۆن بەه

و    ەمیزاد کردوەئاد ەیان فێڵ لەکان هێندەئایینیی ەگوتی پیاورامدا ەو ە مرۆڤدۆست و پێشڕۆ و ڕاست و دروست دانێت؟ ل
و  ەین. پێم گوت من ئەکەتیان دەرامەئینکاری ک ەی ەبۆی ەوەوساندۆتەماعی خۆیانیان چەو بۆ ت  ەریان لێ شێواندوەس 
بهێنیت و  هتد واز لێ ... رستی و ئینساف وەت و گیانی زانستپەرجێک داوای عیلیمانییەم ە م بەکەت لێ قبووڵ دەرامەو

 ...  تکات یا ناکاە« ڕاست دگوت »حالجەبینی من پێم نەمرۆڤێکی »انفعالی«یت. د ەدا بنێنیت کەوە دان ب

:  ەوەگێڕمەی وا بۆتی دەیەم شێوەم بوو بەکۆمیونیست و تووێژێکی کورتیل یکێکی ترەڵ یەگەش لەجارێکی دیک
  ەل ەگوتبووم ئایین شتێک نیی داەکییەو پێشە الهووتی کورد، لی دیوانی شاعیرێکی ەبارەبیم نووسیبوو ل ەرەکی عەکییەپێش

  ەوەیشەو قسانەم ئەد ەر بەخ و بێڕێز بووبێت، هەبێبای  ەوەڵەن کۆمەالیەیا لەرچووبێت وەتی دەاڵیەجغزی سوودی کۆم
بۆ   ەوەنەم بکەمێژوو کتی و ەاڵیەکۆم ە وری دین لەوێ دەیانەی دەئاینان ەپشت ل ەڕەو بیروباو ەفەلسەو فەگوتبووم ئایا ئ
م پێی گوتم  ەکە؟ ئاشنا کۆمیونیستەئایین ژیاو ەک کەزاران ساڵ بژین وەتوانن هەبن؟ دەوام د ەردەی ئایین بەخۆیان هێند

 ەپیاو ەک ەاڵم چ فایدەواو ڕاست بێت بەت ەنگەڕ ەو ەئسیری دین و ڕێز لێ گیرانیشیەی تەبار ەل  ەی تۆ نووسیوتەوەئ
  ەدا نییەوەچ سووچی من ل ەوە؟ پێم گوتەوەیقۆزنەد  ەواوەه ە کڕن و لەزێڕ د ەب ەیەقس ەرزەتو ەکان ئەفێڵباز  ەئاینیی

 ەخۆی بهاوێت ەیەفەلسەو ف ەبێ ئەبینێت، دەند دەرمەرەیا خۆی تێدا زەنگ دێت وەتەیێک لێی وەفەلسەیڵێم فەڕاستێکی د
یا درۆیانی بۆ  ەن وەئینکاری ڕاستی بۆ بکڵک بکات ەخ ە ک داوا لەکات نەڕاستییان ن ەر لەرەتێیدا ز ەر بارێک کەس 
بێ ەد ەویش بۆ خۆی ڕاستیێکەفی، ئەلسەڕی ماددی و فەباو ەڕی ئایینیش پتر لەی باوبوونوامەردەتی بەیلستن. قابەڵبەه
 . ڕابکێشێت ەبوونوامەردەو بەکانی ئەرچاوەی سەوەبۆ دۆزین ،بێەرچی دە، ماددی بێ یا هەوەرەرنجی بیرکەس 

الی  ەب  ەڕێک بن کەی باوکردنوامەدەریکی بەفی خۆیان خەسرەرک و مەئ ەب ەخۆو ەڵق لەها خەملیۆن ەیرەند س ەچ
 ەک ەکەماددیی ەفەلسەچی فە، کەنیی ەوەڵقەو سوودی خ ەر ڕاستی و ماددەس ەفڕی ب ەوە ی ماددی و عیلمانییەوەبیرکردن

بیران   ەزوویی ل ە ب ەیەوانەیپارێزن لەر نەسکەر پۆلیس و عەگەل ئەئااڵی سوود و خێر و خۆشیی گ ەب ەخۆی داناو
ڵقدا  ەروونی خەدڵ و د ەل  ەنیی ەو بێ بنج و بناوانەئایین ئ ەڵێم، تۆش پێت خۆش بێ یا ناخۆش، دیارە. من بڵێم و نەوەبچێت

ی ماددی ەوەرەبیرک ەش کەر جارەنێن. هەڵدەتی بۆی هەاڵیەکۆمە ر بەی ماددی س ەفەلسەکانی فەراویەس  ەلەموعاد ەک
کانی  ەتێنەڵەخوامەزۆرزان و ع ەی پیاوەێیچاوبەستەکو فێڵبازی و ەب ەوەنەدەبوون و ڕێز لێ گیرانی ئایین دوامەردەب

 ن: ەکەپێشێل د ەورەن دوو ڕاستی زۆر گەکەڵقی دەخ ەپێناو سوودی دنیایی خۆیان ل ەباز لەدەعبەش

ها ەی ماددی وەفەلسەفسیراتی فەپێی ت ەب  ەداڵندا ک ە ل ەیەخ و بێبنجەم بایەو کەن ئیی ر ئاەگەئ ەیەوەم ڕاستی ئەکەی
 ەڕەو باوەی خۆی دێنێت بۆ خاتری ئەکەماڵ ەخوێندوو واز لەدوو فڕوفێڵی شێخی نیو ەتی بەچێت بۆچی مرۆڤی عادەردەد
گیانیش،   ە« داوای ماڵی دنیا و، بگرەنجخ و بێبەمبایە»کە  و شتەیری ئەغ ەناتوانێ ب ەکە؟ بۆچی شێخ ەخ و بێبنجەبایمەک
 بکات؟  ەڵقەو خەل

ناتوانێ   ەوەکانی خۆیە ڕۆشن و مرۆڤدۆست ەڕەموو بیروباوەه ەخۆی ب ەکەماددیی ەسووفەیلە، بۆچی فەیەوە م ئەڕاستی دو
دی ەرقەبێ مەتۆقێنن؟ بۆ دەڵقی بۆ نەر خەسکەر پۆلیس و عەگەدوا خۆیدا ڕاکێشێت ئەڵق بەخ ەکەدرۆزن ەیێکی فێڵباز ەد

اڵتی التی ڕووتوقووت بۆ خۆی  ەس ەی بێدەمرۆڤی بێپار  ەوەترەزاران کیلۆمەدوورایی ه ەل  ە ساڵهەزار کابرایێکی مردووی 
ت و ەرێنێ، هیچ حکومەڵوەچاوان ه ەزاران فرمێسکی لەی خۆیدا خولی پێ بدات و هەکەڕۆ و پاڵ ەوری پەدەڕاکێشێت و ب

ی ئایین  ەزل ەم هێزەئاسانی ئ ەها بەشێ وەبووبێت؟ چۆن دە ستی نەدا دەو کارەش لەوەچاوسوورکردناڵتی دینایی و ەس ەد
 گرێ.  ەردەڵکوو پتریش تاو وەب ەوەک ناپووچێتەواقیعدا ن ەل ەک ەوەی قوت و قرتاو بپووچێتەلەدوو موعاد ەب

یا  ەکێشێت ئاخۆ ڕاستەیالنی ڕادەدی گەرقەر مەکێکی پاکستانی بۆ س ەڕی یەو باوەمدا ناڵێم ئەم قسانەبینی من لەد
  ەلەی پەوەبۆ ئ ەو گومانکاران ەپرسیاری دووداڵنندێک ەڵ ه ەگەل ەوەمەدەدا درەڕووی خوێن ەب ەکەنها دیاردە، من تەوتەچ
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  ەڵگەو بێ ب ەڵگەب ەنی، ب ەوا، کوردی گوتەکات کەڕێک نەباو  ەسلیم بەکانی و خێراخێرا ڕیشی خۆی تەبڕیار ەکات لەن
 کانی خۆیدا ناگونجێت. ەڵ نیازەگەل ەک ەوەخاتەدرۆ دە شێتک بموو ەه

نی  ەرنجت بۆ الیەک من س ەم تاکوو تۆش وەدەکێکی نێوان بیری ماددی و ئایینیت نیشان دەڕ ەگەڕەیێکی شە دا نموونەلێر
ی  ەڵگانەو بەڕاستیدا ئە ل ەندەرچەندی خۆی بکشێت هەوەرژەڕ و بەپاندنی باوەس  ەی ماددی لەفەلسەی فکردنخێرا

 :ەڕسکاو ەوەوانەتدا لەڕەبن ەخۆی ل ەفەلسەف ەبن ک ەفکرییان ەما و ماکەو بنەستێت دژی ئەوەڵدە ه ەوەریانەس ەب

ناونیشانی »مارکس و  ژێر ەریا لەکەگوتارێکی د. فوئاد ز ، 2-8-1976« ی ڕۆژ ی گۆڤاری »روزالیوسف 2512ی ەژمار ەل
وسا ەپ و فکری ڕاستی ئە فکری چنێوان  رایەیێکی هەڕەی، ڕووپەوەو باڵوکردن ەکە. گوتارەوە «دا باڵو کرایافیون الشعوب

ی هێرش و خۆ  ەوەدانرچ ەرپەپێناو ب ە دا چۆن لەمان کاتیشدا نیشانمان دەه ەل ەوەکاتەڕوودا د ەی میسرمان بەو ئێستاک
  ەوەهیچ الیێک ەل ەدای ەوەیریش لەکرێت، س ەرپۆش دەڕۆ، س ەنوێژی نیو ەکجار زل، بە دا ڕاستی یەوەڕاندنەپ ەخنەڕ ەل

 کردبێت. ەکردنرپۆشەس و ەرقی بەس فەوا ک ەوت کەکەرنەک دەیەنیشان

،  ەالنەفیوونی گەڵێ ئایین ئەد ەک ەوەی مارکس دێتەشوورەم ەزۆر ەو گوتەر ئەانی س گژ هێرشبەر ەب ەکەگوتار ەک دیارەو
کریا ەد. ز ،ە« دانراوMarxismتی ەگوناهی »مارکسایترین ەورەگ ەب ەکەشدا گوتەم جیهانەرستی ئەزۆر شوێنی ئایینپ ەل
  ەب ەچاو کردوەی مارکسیستی ڕەرەخۆی بۆ ب ەندێک کەوەرژەپێی ب ەڵ بیری ماکسدا بەگەل ەکی دۆستانەکیەدوا پێش ەل

 نووسێت: ەد ەم ەنێوان مسڵماناندا، ئ ەتی لەتایب

ي کتاب »مقدمة لنقد فلسفة الحق ەهذ ە وألبدأ اوال بالسیاق الذي وردت فی
هي من  او القانون عند هیجل« و  العبارة: فف 

ي و   اب الفعلي »ان العذاب الدین  تعبیر عن العذ یقول:  ة تابات مارکس المبکر ک
جاج عل هذا العذاب  احت  ەالواقت ذات هو ف 

. فالدین هو زفرة  ي عالم بال قلب، والضطهد، و مالمخلوق ال  الفعلي
ي هو بمثابة القلب ف 

  ەخلت من الروح. ان اعوضا  روح ف 
 ... مفرد، ال الجمع کما هو شائع[مل کلمة »الشعب« بصیغة العاست ە الحظ ان. ]«افیون الشعب

 

ی  هێنانستەدەو بەرەب ەو زانایان ە و زۆریش ژیران ەوەکاتە دا دەیەو گوتەر نیازی مارکس لەس ەریا لەکەدا د. زەمەدوا ئ ەب
م  ەیێکی دنیای دوەوەمای ژیانەتەتی بەقیەه لێکراومەڵێ مرۆڤی ستەنێوان قساندا د ەها لەروەڕوات، هەر دەێنوتی خەناعەق

 ەندەرچەبێت هەبێ دادێکی تێدا هەد ەم جیهانە ئ ەی کەوەو دڵی خۆشی دابین بکات ب ەوەسێتەتێدا بح ەبێت ک
 ەنگەڕ] تیەیەه ەهوشیاریێکی ککی و ەموو زیرەڵ هەگەریا لەکەاڵم د. زە دوای مردن. ب  ەوێتەخرێت و بکەدیشی بوەهاتن

ی لێگرتن ی ئومێد و ڕێزەر جێگەن هوا دیەنگ ناهێنێت کەدەب ەوەخۆی ل [ش بێتەکی و هوشیارییەو زیرە ر ئەبەر لەه
ڕاستی  ەلێکیشیان بەو گ ەیەدین ه ە یان بڕوایان بەاڵتداریش زوربە س ەند و دەمەوڵەد ەچونک ەنیی لێکراومەژار و ستەه

 ت. ەی ڕۆژی قیامریاندنی دین و ترسی ئازاەهۆی ڕاگ ەر تاکەبە ل ەوەگێڕنەم دەست ەدیندارن و زۆر جارانیش خۆیان ل 

ی مارکسدا ڕێک  ەڵ گوتەگەم و زۆر لەوا کەک ە وەدزێتەکجار گرنگتریش دەکجار یەشتێکی ی ەریا خۆی لەکەد. ز
ت و ەو قیام ەوە زیندووبوون ەڕیشیان بەرست بوون و چ باوەکۆن و نوێدا دینپ ەالن لەشێکی زۆری گەوێت: بەناک

ر مووسادا باسی دواڕۆژی  ەمبەکاتی پێغ ەیدابوونی لەتای پەرەس  ە ل ەکەت دینی جوولەنانە، تەبوەم نەننەهەشت و جەهەب
أنبیاء العهد  »گوتاری  ەبڕوات ەنموون  ەبی مردوان ]ە وەبۆ ژیان ەیدا بوەت پەمانی دانیال ئیشارەز ەپاشتر ل ەبوەتێدا ن
تی  ەزارەن وەالیەل ە، ک «الرسالة االسالمیة»م، گۆڤاری ەیەساڵی د -103 ەژمار -نووسینی د.کامل سعفان   ە، ل«القدیم

اڵم  ەکردووش بوون بجەرست و حەویش خواپەمانی ئەو ز  (د. خ)ر ەمبەکانی پێش پێغەبەر ەچێت[. عەردەد ەوەوقافەئ
 م.ەننەهەشت و جەهەت و بەقیام ەب دانهێنانر ەس ەوتنەک ەوە یانبوونهۆی ئیسالم ەتاکوو ب  ەبوە ن ەوەزیندووبوون ەڕیان بەباو

موو دینێک  ەڕی هەجێگای باو ەن ەارن بوزەی دڵی هەنها خوتخوت ەت ە ب ەم نەننەهەشت و ترسی جەهەمای بەت ەخوالس 
ی ەفکر ە ڵقی تر بە موو خەژاران و هەه  ەکان پتر لەونەفیرعبینی ەمی کۆنی میسر دەردەبۆ س  ەوەڕێیتەر بگەگە. ئەبو

ی ەم قسانەرچۆنێک بێ ئەه... ەدروست کردو ەستەبەو مەیان بۆ ئسەیروسەمەرەمی ەڕەریک بوون و هەخ ەوەوەژیان
  ەم نین. لەکەمی وتووێژەکەستی یەبەی مارکس زۆریش گرنگ بن، مەکەت بۆچوونەنیسب  ەند بەرچەدا کردمن هەلێر

  یتیەو دژایەرەمارکسیان ب ەی کەو هۆیانەرخستنی ئەر دەس  ەدێت ەکیانەم پێشەنێکی تری گوتار دوای ئەدا الیەکەگوتار
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ک  ەویش وەنجامدا ئەئلە و  ەچۆن لێی ناڕازی بو ەکات کەتی دەیکاەڵ جار باسی مارکس و جوولەوە دا هەوە. لەدین بردو
ی خۆی ەکەبۆ ناو نووسین ەوەمارکس ەل ەمانەکانی خۆیدا ئەدوا قسەبدا ەم جێگایە. لەرچوەتی دەکایەجوول ەسپینۆزا ل

 نووسیبوونی:  ە« وةسألة الیهودیمناوی »الەمارکس ب ەوەزوێک ەل ەگوێزێت کەڕاد
ي »لو وجد 

وط ال تنظیم للمجتمع یلغ  وریة لالمساواة، و الشر ي ض 
حیلة، و عندئذ ینقشع  صبحت الیهودیة مست ل امکانها ال ع  بالتایل یقض 

ي الالوعي 
 المنعش«.  هواء المجتمع  ەهودي کما لو کان ضبابا کئیبا بددی الدین 

 : گرێتەردەو ە« وةألة الیهودیس»المە ش لەوەی خوارەمەنوێ ئەرلەس 
 «. ... البشر  ةالحق ان المال لیحط من قدر کل اله. و ەقبل ەی الیمکن ان یوجد الالغیور الرسائیل الذ ە»ان المال هو االل

اڵتی  ەس ەی دەناوچ ەببو  ەنیشتەکات و چۆن کەتدا دەسیحیی ەڵ مەگەی مارکس لەبەجرەریا باسی تەکەد. ز ەمەدوای ئ
موو ەش دوشمنی هەنیشت ەکهەروەک  کردەتی دەناچاری دوشمنایەن بیری ڕۆشنیش بە م، خاوەرستی و ستەوا و ماڵپەناڕ

 ڵێ: ەتاکوو د ەزانین و بیرێکی ڕووناک بو
جدوا الزاما علیهم ان  الذین و لذین افرزتهم الحضارة الغربیة، و فان مارکس لم یکن اال واحدا ف  سلسلة طویلة من المفکرین ا ك»وعل ذل

 ین دفاعا عن حقوق االنسان«. یهاجموا الد

  ەک ەهاتو ەوەوە ڵ دین لەگەل ەو ڕۆشنبیرانەئ یتی ەڵێت دژایەن گوتار پێمان دەش خاوەوانە و پێش ئ داەم قسانەل
[ تاکوو ەوەتبخوێنی ەکەبێ گوتارەدتدۆستی کردوون ]ەهالەماعکار و جەمکار و تەڕووی دینی ستەنها ڕووبەیان تەبەجرەت

 :کاتەد ەوەی ئیسالم ەبار ەکانی لەقس ەست بەد ەمەڵێ و بەڵدەر باسی دینی ئیسالم و پێدا هەس   ەدواتر دێت
ي رجغي ال مارکس مع ةاذن ان نقول ان تجرب یمکننا »

 ...«  ەف  صمیم دین کانت تجربة مع تراث دین 

 : ەمەئ ەگاتەتاکوو د
ال عن ان معرفة کافیة فض ەایل تراث حضاري لم یعرف لمکن ان یعرفها مارکس النها تنتمي تجربة اخری لم یکن من ا  »عل ان هناك

ي 
مد منها المجتمع طاقة  ة یستهي تحربة الدین کقوة تحرری  تلكس. مارکە الذي عاش فی لذلك عض الحق معالمها لم تتحدد اال ف 

ي  عل نەیعروحیة ت ي ه التجربة لم تظ ە. وهذالتصدی لطغیان االستعمار االجنن 
ي النص ر مالمحها اال ف 

ي من  بالد العالم الثالث وف 
ف الثان 

ي 
ها لم یتضح بجالء اال ف  ین«. القرن التاسع عشر وان کان تاثیر  القرن العشر

 ڵێ: ەدا دەکەکۆتایی گوتار ەو ل  ەی دیکەوەلێک لێکۆڵینەدوای گ
ي   ثقافة معینة، وان مارکس لو مرتبطا بعض معیر  و وان موقف مارکس من الدین کان  ... »

کان عایش تلك التجریة الشدیدة التعقید الن 
ي عضنا الحاض  لکان 

ة بحیث یعمل حسابا للدور  ەالجائز ان یعدل احکاممن عاشتها مجتمعات العالم الثالث ف  البسیطة المبارسر
ي بعض هذ ەالتحرري الذی قام ب

 «. تمعاتجالم ەالدین ف 

ناوی   ەی بەو هێرشانەشێکی زۆری ئ ەی بەوەدانرچەرپەڵخانێک بۆ ب ەق ەکرا ب ەوەپی میسرەی چەرەن بەالیەل ەم گوتارەئ
 ەم گوتارەکانی ئەقینەڕاست ەیاندنەهات ڕاگەس نەدا بوو کەوە یریش لە، س Marxismتی ەر مارکسایەس  ەبرێنەئایین د

پێکاوە  ڕاستی ندیەچاکی بزاندرێ ئایا چ ەی بەوەبۆ ئ ەو ەتی خۆشیدا لێک بداتەر تیشکی مێژوو و زانست و مارکسایەبەل
واقیعدا  ە دوایی، ل ەرەی ه ەند دێڕەو چە تی ئەتایبەکان، بەش ئایا گوتەمەل ە. جگەوەوتۆتەدوور ک چەندیش لە ڕاستی و
 شێنن! ەوەڵدەکی هەریەبەیاخود ل ەوەنەکەتی دەر مارکسایەس ەل

  ەرخێکیش بریتی بوو لەی چەتاکوو ماو ەوەیدابوونیەتایی پەرەس  ەتی لەیاسیحەڵێم مەد ەندەوە خێرایی ئ ەزۆر ب ەوەپێش ەل
یا  ەمکار بووبێت وەی خۆی ستەوەکانی چ جایی ئەندەکان و پاوەوەو کوژران و خنکان و خورانی پێڕ کردنختەخۆ ب
ریاش، ئاگاداری  ەکەد. ز ەمن و ل ەزانی. باشتر لەی زۆر چاک دەم ڕاستییەمکاری کردبێت. مارکسیش ئەتی ستەخزم
م ئایین و  ەڵ مێژووی دواتری ئەگەتی لەچ خزمای ەمی مووسا، ک ەردەتیش بوو، هی س ەکایەکۆنی جوول ەرەوی همێژو

سەربە   ت زۆر نووسینیەنانە، تەوەکۆن و نوێی ەتی بەئیسالم ەبوو لەماکس بێ ئاگا ن ەیەتم هەناعەق هاەروەه .ە نیی ەزەگەڕ
لمێنین  ەناس  ەوەمن و تۆش ئ ەمارکس و ن ە ، ئیتر نەم داوەڵەق ەئازادیخواز ل ەری بەمبەتی ئایینی ئیسالم و پێغەمارکسای

  ەی ڕاستی بێ لەوەئازادیخواز، خۆ ئ  ەبۆت  ەم بوەمی سێیەنگاری عالەرە»استعمار« بە ک  ەوەو کاتەر لەتی هەئیسالم ەک
زیز« مرۆڤدۆست و ەبدولعەری کوڕی عەبوطالب« و »عومەک »علی کوڕی ئەتیدا پیاوی وەموو مێژووی نوێی ئیسالمەه

زانی،  ەی دەڕووت ەم ڕاستییە. مارکس ئەبوەیدابوونیشی هەڕێی پ ەن ەیدابووەپ ەر نەرو ەم و دێموکرات و دادپەستەدژ
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کان و  ەرستە ڕی خاچپە، تۆ بڵێی باس و خواستێکی شەوەرەی داگیرکەوەگژدا چوونەن بەالیەل ەوالوەش بەوەل
نێم و  ەد ەالوە موو بەه ە مانەالحوددینیش؟ من ئە ک س ە ی وەمانی دیکەندین قارەبیستبێ؟ چەییووبی نەالحوددینی ئەس 
 نگێنم:ەس ەڵدەه ەوەییتەمارکسای ەل کردنی پشتگیریەنوخت ەل ەکەدوایی گوتار ەرەی هەند دێڕەو چەئ

ی  کردنەوەرەس ە بۆ لکرێ ەیان پێ دەندەوەر ئەکانی هەوا ڕۆژێک دێت دۆستەک ەچوەن ەو ەیاڵی بۆ ئەزانم مارکس خەوا د
مزان بوو، ئاگاداری مێژووی  ەکابرایێکی ک ەچونک ەئایین دواو ەل ەها بێباکانەگرن وەمارکس م ەردم لەی مەبڵێن ئ ەک

 ەزێکی مارکس بەم هیچ ناحەڕ ناکەباو... یدیتەچاو دەب ەزانی کەد ەوەباری ئایین ەی لەر هێندەبوو، هە کۆن و نوێ ن
ر  ەبەبێ لەر نە، هەوەخوار  ەتی بهێنێتەسوفایەیلەی زانایی و فەپلیکان ەی مارکس لەپای  ەیەم ڕادەتا ئ ەوەچاوی کراو

زانێ مارکس ەن ەوار نییەسی خوێند ەک ەرچێت چونکەخوێندوو دەمرۆڤێکی نیو ەڵق بەر خەزەنلە کا ەتی خۆی نەحورم
تی و ئایینی و زانستی و نازانم  ەاڵیەکۆمکانی ئابووری و ەنەموو الیەه ە الن بوو بەوانی گەرفرەزای مێژووی بەند شارەچ

 . ەوەچیی

حیسابی زانیاری  ەڵ ڕاستەگەوا لەی مارکس کەڕانەو بیروباو  ەو گوتەعلیلی هێندێک لەت ەچم لەی من بۆی دەوەئ
بڵێم   ەیەوە، باشتریش ئەنیی ەوەییزاەشارەزانین و نەن ەتی بەتی و نێزیکایەندی و خزمایەهیچ پێو  ەبێگوماندا ناڕوات شتێک

ی مارکس و  ەدیراس  ەیا لەێک باسیان بکات وکەرەتا ئێستا هیچ نووسینێک و قس  ەشم دیتوەک شتێک، نە نە دوو شت
  :تیەتیندا نووسیوەش و ب ەر تیشکی دوو چرای زۆر گەبەزانم مارکس لەمن وا د ،تیدا حیسابێکیان بۆ بکاتەمارکسای

ی  ەنجەمیان دانانی شوێن پە، دوەوەر کۆ بکاتەس ەپرۆلیتاریای جیهانی لویست  ەیەد ەی کەسیاسیی ەو ئامانجەمیان ئەکەی
 ەشم نییە، ڕێگەبو ەوەرەس ەوپێشی بەمەیێکی ئاشکرای لەنجەشوێن پ ەی کەگرینگان ەو باس ەموو ئەه  ەڕی خۆی لەبیروباو

رایی  کورتی و خێەکجار ب ەها یەو ەک یەندەوە وم، ئەکانی خۆم بکەدوا قسە، بکردنەوەپێی پێویستی خۆ ڕوون  ەدا، بەلێر
 تەکێنمەوە. ب ەزایەبێڕ ەتەو بلیمەانی لزەزایی و نەشارەگومانی بێئاگایی و ن ەوەالی خۆمە بوو لە وەر بۆ ئەگوتیشم ه

قایی ەر زەس ەیتوانی لەکات چۆن د ەریا بۆمانی باس دەکەزی د. کردنەوەرەس ەل ەک ەوبایبو ەرەبەو بێخەر مارکس ئەگەئ
بیروڕاکانی خۆی ساز   ەل ەورەها گەڕاو نوێڵێکی وەڕووی جیهانێکی زانست تێگەئایین و ڕووبیب و ەغ ەی پشت لەمادد

  ەر لەاڵتدارانیاندا ڕاشکێنێت، بەس ە ند و دەمەوڵەر دە س ە ی بەیەو ڕادەتا ئ ەوەژارانی پێ ڕاست بکاتەه چینی ەبکات ک
 .تیەدوشمنای ەتی بێت یا بەتی و شاگردایەدۆستای ەریک بکات ئیتر بەخ ەوەخۆی ەموو ڕۆشنبیرانی جیهان بەژارانیش هەه
 ەمەخەد ەندەوەر ئە، من هەوەریادا دێتەکەکانی د. زەگژ ڕایەمووشی بە، هەفرەوانرەکجار بەی ەودای قسەدا مەڕاستی لێرەب

  سکیەبەرتی ەبەجرەندی تەڵێ پابەریا دەکەی د. زە یەو ڕادەر مارکس تا ئەگەبڵێم ئ ەگوتمن ک ەی تازەوانەر ئەس 
  ەر لەک هەوسا نەرین بێت، ئەرچاو پان و بەنی بەر بایی دیمەی هەفەلسەندازی بینین و فەشـمەخسی خۆ بێت و چەش
کانی ئابووری و ڕامیاریشدا ەگرینگتر ەیدانەم ەڵکوو لەبوو بەخسی دەکێی بینینی شەستەیدانی ئاییندا دووچاری چاوبەم
شی  ەب ە دنیا وازی ل ەنگتر هاتبایەنجا ساڵێک درەر مارکس پەگەبڵێین ئبوو ەکرد ئیتر دەخۆی د ەکێی لەستەمان چاوبەه
  ەی لەوەبوو لەکی زۆر جودا دەڵ پرۆلیتاریایەگەی لەبەجرەوسا تەئ ەهێنا چونکەتی خۆی دەزۆری شۆڕشگێڕای ەرەه
  ەی مافهێنانستەدەو ەکی درێژی لەیەم چینی کرێکار ماوەنجا ساڵێکدا هەپ ەزانین لە د ەمدا دیتی کەهەی نۆزدەدەس 

موو  ەه ەل ەو خراپ ەم و چاکەفهوومی داد و ستەر مەرانبەتی بەاڵیەڕی گشتی تێکڕای کۆمەم باوەکانی خۆی بڕی هەخوراو
عدیلی تێدا ەست لێ بدات و تەها دەتی وەباتی چینایەبوو مارکس تیۆریی خەد ەو پێیەگۆڕا. ب ەوەوپێشەرەیدانێکدا بەم

کانی  ەوەو پێڕ ەکراوی دیاریەکەفەلسەبۆ ف ەتی کەدیەب ەت و ئەلیەزەو ئە»اصالحی« و ئیێکی ەرنامەب ەوەببێت ەبکات ک
  ەیدا بووبایەدا پەجێگ  ەشتێکی تری ل ەوەمووی بسڕابایەد ساڵ پێش ئیمڕۆ، هەس   ەترن لەڵپەه ەرمتر و بەئێستا بۆی گ

ڕی ەی باوپێکهێنان ەڕایی لکتێ ەخسی بەی شەبەجرەت ەم ک ەکەبڕوا د ێکتاڕادەی ند منەرچ ە. هەیەی هەوەزۆر جودا بێ ل
 :ەوەت مارکسەنیسب ەب ەیەدا هەوەاڵم دوو تێبینیم لەب ،کاتەئسیری خۆی د ەبنجی و گشتی ت

ن  ەکەزی لێ دەحخۆیان  ەن بۆ پرۆگرامێک کە کەرم دەر نەخسی س ەی شەبەجرەت ەک ەیەوانەفسی مارکس لەن .1
 وم[. ەم بکەکەدوا ئیسپاتی قسەب ە]رێم نیی
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و  ەر ئەئاست ئاییندا پێ کرد، ه ەستی مارکسی لەڵو ەعلیلی هەی تەوەلمێنین لەریا بسەکەکانی د. زەقی قسەر دەگەئ .2
تی  ەکار بهێنیت و سیفەتی بەری مارکسایەبە رلەبۆ س  ەو کێشان ەمان پێوانەه  ەبێت کەپێشدا د ەمان لەیەڕێگ
 . ەمزانەڵستاوی کەهق بابایێکی ڕگاڵی وگر ەمەداڕنین و پێی بڵێین ئ ەکەفەلسەف ە« لةعلیمانی»

 

 ەوتنی خۆیدا زۆر بەڵکەو ه  ەکات و جێگ ەریا لەکەی د. زەکەگوتار ەدا بهێندرێ کەوەر دان بەبێ هەشدا دەمانەڵ ئەگەل
ر  ەخیچان و هتێ تی ەبۆ مارکسای ەکەی گوتارەتی دۆستانە ڕواڵ ەی ڕاست بەرەپ و بەی چەرەب ەئسیر بوو چونکەت
تی  ەمارکس و مارکسای ەوای لەی ناڕەی توهمەکەنەی خاوکردنەوەپێی بۆچوون و شی ەب ەک ەوەخوێندیان لێ ەندەوەئ
 .ەکان بۆ کردوەی الی مسڵماندڵدەرەوەیێکی ەو پاکان ەکاندوەت

  ە ی لەوانەئ ەچونک ەوتوەرکەفهوومی »تاکتیک« تا بڵێی کارێکی س ەم ەبو پاکانەنەیە  ەوەڕاندنەپ ەرزەم تەت ئەڵبەه
دا ەکەڕەش ەموو ڕۆژێک لەه ەکان نەفیەلسەف ەڕەی تاکتیکن، بیروباوەوتەککەریکی زۆرانبازین پتر پەتدا خەسیاس ی ەکێش

موو  ەر هەگە، خۆ ئەوەزموون ەو ئ کردنەوەتاقی ەڕی خۆی بخاتەبیروباو ەیەسیش ئامادەک ەگیرێت نەد ەڕی دیکەبیروباو ەب
الی   ەکەڕەباو ی ت و پیرۆزیەو حورم ەر پایەتۆسقاڵێک کار ناکات س وێت بایی ەدیار کەیبیشی لێ بەع ەڕۆژێ د

  ەتی، پتر پشتگیری لەتی مارکسایەتایب ە ڕی سیاسی، بەکانی باوەدڵگەرم ەوەی من بیزانم پێڕەوە ئ ،ەوانەپێچەکانی، بەوەیڕەپ
کان و ڕاست و  ەهێزە ب ەنەر الیەس   ەنەبەت دەڵمەپتریش ه نەکەد ەکەریەزەکانی نە و سواوەیلەکان و مەبێهێز ەنەالی

کانی مارکس ەوەی پێڕەو کاتان ەچاوی خۆمان دیتمان ل ە، ب کوالنەوە مەر لەڕ دێن. هەش ەڵی ب ەگەی لەو شتەکانی ئەدروست
یدانی  ەم ەل ەبوون ک ەسانەو کەی ئکردنریکی ئابڕوو بردن و ڕیسواەست خەد ەاڵتێکیان گرت ەس ەکوردستان د ەل

ڕی ەجێی باو ەمانەئ ە ین چونکەکەوا د  ەبۆی ەیانگوت ئێمەتیش دەراحەس   ەبوو بەناوبانگێکیان هیدا ناو و نیشتیمانپەروەر
تی و سیاسییان ەاڵیەهیچ هێزێکی کۆم ەک ەپتر ەکانی دیکەدوشمن لەوان  ەری ئەتە، خەرچاویان تێدا نییەیبی بەڵقن عەخ
 .ەیب و عاریشیان دیارەو ع ەنیی  ەدواوەب

 ەوەخوێندوو و ڕۆشنبییریەن  ەلیش بەی گەکات و زوربەڵقدا دەی خەڵ ئاپۆرەگەلت ەت مامڵەزانم سیاس ەڵێ دەب
ست مرۆڤی  ەد ەمەوی هۆشی خۆم بد ەڕێ بۆچی جڵەگەتدا نەویی سیاس ەز ە هیچ جووتم ل  ەاڵم من کە، بەرستەتپەڕواڵ
ری کوردی لێ ەخوێن  ەم؟ بۆچی فێڵ لەیری جیهان بکە س  ەوەوەی ئەپشت چاویلک ەگرتوو و ل خۆلەرستی نیاز ەتپەڕواڵ

ژێریدا   ەی لەو شتەتی ئەقیقەح ەم بەر ڕووی قسان و بیروڕایانی لێ بکەی س ەکەدرۆزن ەردەپ  ەدا کەوەم بەوماو بکەق
پیاوی   ەگاتەتا د... شێخی درۆزن ەتەگەباز و جادوو تا دەدەعبەش ە ر لەه ەکێی فێڵبازان، بگرەستە؟ چاوبەوەتەشاردراو

ر  ەفی خلیسکێنەلسەڕی فەن بیروباوەخاو ەگاتەتا د... ە ز ەربەمرۆڤی سیاسیی ج ەگاتەتا د... تێنەڵەڵق خەلووس و خەقس
 ەڕێز ەندەوەبێ ئەر دەبێ ه ەنێواندا ن ەگات. فێڵبازیش لە ئامانج د ەب ەکەڵقەراوبینی خەرستی و س ەتپەڕواڵ رەبەمووی لەه
ین و پێی ڕازی  ەفان باس لێ بکەلسەڕ و فەو بیروباو ە ست و گوتەڵوە ی هەڵەتیمان بنێین، هەهۆش و گۆش و مرۆڤای ەل
 بین.ەن

رستان  ەتپەموو ڕواڵەچاوی ه ەنگوستی لەی »ئاسمان« و ئەکەرزەبرین و ەشین و ب ەتەڕواڵ ە و ببو ەزانست هات و ڕازی ن
شدا ڕۆیی بۆ  ەهیچو ەناو ئ  ەیاند و بەئیسپات گ ەرچاوانی بەتی ئاسمانی بەبوونایەتی و نەتی و هیچایەبۆشای  ەدا کەوەنا ب

و ەئ یرخستنی ناڕاستیەد  ەین لەبک ەبێ کۆمەسیان پێ ناگات. جا من و تۆش بۆ دەتدا کەڕواڵ ەل  ەی کەستێرانەو ئەئ
و  ە؟ ئە رستراوەوهووم خوا پەشتێکی مەهەئومێدی ب  ەر بەیا هەو ەژار بوەی هکەرەوەر دڵخۆش ەڵێ دین هەد ەی کەڕای
چی خۆیان پێش  ؟ بۆەکە ی نادروستییکردنباس   ەقیان بچێ لەندەبێ زەبۆ د ەناو  ەنادروست ە و ڕایەڕێزیشیان ل ەی کەسانەک

کات و  ەکی فکریمان لێ دەکێیەستەچاوب ەو هۆشیاران  ەژیران کریایێەکەڕوو؟ د. ز ەنەخەن ەکەلە س ەمن و تۆ ڕاستی م
  ەبێ زراوڕژاو بین لەبۆ د ،ەوەدۆزینەد ەکەندەم و فەی ئەی چاویلکەوەو بێ خواستن ەوەچاوی کراو ەش بەئێم
بینن بۆ  ەدا دەکەکێیەستەڕینی چاوبەرداتێپەس ەب ەڕیشیان لەسوودی بیروباو ەی کەوانە؟ ئەکەی ڕاستیی کێشکردنستیشانەد
چواریێکی دوایی   ەل ەیرە س  ەندەوتبێ؟ چەکەی ڕاستی نکردنگۆڕەبەکێ و زیندەستەر چاوبە س ە کی لەڕێک پەر باوەس  ەنەنای
ڵس بێت و  ەی ڕاستیێکی بچووک قەوەگوتن ەو داواکاری داد و ڕاستی ب ەعالم زانیو  ەمرۆڤی خۆ بمدا ەی بیستەدەس 



19 

چێت و  ەر دەس ەمان بەک ەتەدوا جیلی میلل ەژیانی جیل ل ەوەداخەر ڕووی ڕاستی بکات! بە پارێزگاری ڕووپۆشی درۆزنی س 
و کزیش  ەیلەموو چاوێکی مەۆفیان بۆ هلی بەڕانەو باوە ر ئەس ەر سوورن لەکانمان هەڕۆشنبیر ەل ەورەیێکی گەرەب
ش بکات  ەێت، ورتب ەوەر ەب ەی لەناوێرێ ورت ەیەه ەنادروستان ەڕەو باوەو توانجێکیشی ل ەخنەدڵدا ڕ  ەی لەوە، ئەووتەرکەد

 ڕووناکایی.ر ەب  ەبهاوێت ەوەنادروستان ەڕەو باوەبوونی ئ ەڵەی هەبارەنووسین دوو دێڕان ل ەب ەی نییەوەتی ئەجورئ

کانی  ەنجەموو جیهان قوالبی پەهی ه  ەپی کورد پتر لەنی چەالیسەربە  ڵێم ڕۆشنبیریەد ەوەداخ ەش بەد جاری دیکەص
ر  ەس ە بک بڵێی ەو ەوەی لێ شل ناکاتەمبۆڵەچ ەو ەد ساڵ گیر کردوەص ەر لەکانی بەرییەزەن ەقەدروشم و د ەلخۆی 

چی  ەبێ. ملکەپرون دەه  ە پرون بەر لێی بترازێ هەه ەیم کردوەێک قکنچپ ەستی لەد ەوەزارەه ە زاری بەسووری ماهی ه
و  ەێشانروەد ەقڵەو ش ەموو ئەپ هەی چەکانی کۆنینەبووپاشەرەب ەقەپی کورد بۆ دەرداری ڕۆشنبیری چەرمانبەو ف

تی ەمیللکانی ژیان و بوونی ەڕووپەڕری ەبەرلەس ە پێی بڕیاری سروشت ل  ەناچاری و ب ە ب ەک ەیەی پێوەترسنۆکان
چاوان  ەق لەق زەتی کورد زەک میللەکراوی وەداری بێپشتیوانی پارچەنی هیچکەرەوەوتووی الساییە اڵتی دواکەس ەبێد
 قێت. ەچەد

 ەپارتیی ەکی زۆر لەیەژمار ەگرێت کەردەو ەکۆنان  ەقەو دە ی خۆی لەوەتی بزووتنەییعرەکۆمیونیستی کورد ش
وتن و  ەی دواکەڵگە ب ەب ەقانەو دەی ئەوەپووچانەکردن و نەڕیون، ڕیسوا نەیان لێ تێپەندەوەکانی جیهان ئەکۆمیونیستی

سپانیا ئییا  ەو ەنسەت پارتی کۆمیونیستی فرەبیەدا کۆمیونیستی کورد کاتێک دەوەبێت لەنرێن. گومانت نەرستی دادەپەکۆن
ری  ەبێت و مووی س ەکشت دشی ەماری لەموو دەه  ەوەدا دێنڕووسیافیکی ەکانی پارتی بۆلشەبڕیار  ەکێک لەگژ ی ەب

ڕیسی   ەاڵس داوەی خۆی تێدا مەفکریی ەو زیندانەتێبوونی ئڵێی کونەر دەه نگ دێت.ەتەستێ و دنیای لێ وەوەڕاست ڕاد
 خوری. ەوەکاتەوتن و ئازادی دەتی و پرۆلیتاریا و پێشکەمرۆڤای

 بێگومان کۆمیونیستێکی کورد  ەوەدیساناڵم ە، بەوتووترەتێکی تری دراوسێی خۆی پاشکەمیلل ەبێگومان تێکڕای کورد ل
تا  ەڵکوو هەب ەندەوەر ئ ەک هەوتوویی تاکێکی تری کورد، نەپاشک ەل ەوتووترەکجار پاشکەتێکی تر یەکێکی مللەیلەچاو 

رزتر ەی کۆمیونیستی جیهاندا بەوەنێوان بزووتن ەی لەکشێت و پایەڵدەهتێ تیەکۆمیونیستای ەپتر ل ەکەکورد ەکۆمیونیست
 .ەوەکاتەتێکی تر دەر میللەس ەوێرێ ناوی کورد بهێنێت و باشتر لەمتر دەبێت کەد

ها  ەو بار ەڕاستدا کوردەاڵتی ناوەڕۆژه ەی کۆمیونیست لەوەی بزووتنەورەگ ەرپرسێکی زێدەڵێم بەی ناو بهێنم دەوەبێ ئ
ی  ەم ڕاستییەت ئەیەر ن ەد ەوەرەبەنگی لەڵێت و هیچ دەر واش نەگەبار، خۆ ئ ە ی لێ بۆتەکەتیەکوردای ەک ەلێی بیستراو

ش و سپی و سوور و  ەتی ڕەللیاڵم مەب ەوەر کورد بکاتەسە بیسترا لە ڕۆژان لێی ن ەک لەڕۆژ ەدات چونکەدیار دەر لێ بەه
م  ە هەموت ەم خۆ بەکات. ئەکانیان نەکات و داوای مافە نی بۆ نەشیو ەکورد ەم کۆمیونیستەئ ەماوەمین نەردی ڕووی زەز

  ەکورد ەواوی لە تەخۆ، بەربەجۆرێکی س  ەتیی کورد بەوایەتەداواکردنی مافی ن ەکۆمیونیستێکی کورد لی ەزانین
تی ەی شۆڤێنیەتۆهم ەیا تورک خۆی لەیا فارس وەب وەر ەومیێکی عەق ەو پتر لەئ ەدا کەوەب ەوەوێتەکە ردەش دەکەومیەق
رخ و کار ەب  ەک کەدرۆش شۆڤێنی بێت و ەناتوانێ ب ەهێزمەدار و کەن ەندەوەاڵت ئەس ەحاڵێکدا کوردی بێد  ەپارێزێ لەد
 ن. ەیی بکەخۆری و دڕندی گۆشتەشەڕەرگیز ناتوانن هەه

ستی و  ەی ژێردە زاران ساڵەی هگرتنمەکەستی خۆ بەه ە، کەیێکی مرۆڤ تۆقێندایەچ پل ەیی کورد لەژارەیری پەس 
هم و  ەکانی سواری وەکانی و »هاوڕێ« تازەندیی ئاغا کۆنەمەکات ترسی گلەی دەکە«ـ»شۆڕشگێڕ! ە تی وا لەرایەنۆک
 ەکێنێت لەخۆی بت ەرستی ل ەزپەگەی ڕەکورد و کوردستان دان توهم ەکردن و جنێو ب خۆ ەتف ل ەیاڵی ببێت و بەخ

ز« ی کورد بگرن، »هاوڕێ«  ەگەڕتی »ەو حورم ەوەبهێنن ەکەعوزر بۆ کورد ەاغا کۆنانئو ە، ئە وانەپێچەبوو، بەحاڵێکدا د
درێژایی   ەتی کورد بەغدووریەشایی مەڕ ەختێک لەی کورد نەتی ئیمڕۆکەی میلل ەڕاگرتنو دڵ   ەوەو الواندنەکانیش بەتاز

 .ەوە ل بسڕنەزەئ

  1961یلوولی ەی ئ11و سااڵنی دوای  1958تاکو دوای شۆڕشی  ەوەـ 1948ی ەکەڕینەڕاپ  ە ی لەوانەو خۆشکاندنەموو ئەه
یکات  ەتی و دەتی کورد کردوەتیی میللەومایەر حیسابی ئابڕووی قەس ە کورد لپی ەی چەرەب ەش کەتا ئێستاکەو ه
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کراوی و  ەری پارچەدەربەری و بێمافی و بێگیانی و بێسامانی و دەستی و نۆکەی ژێر دەکەستەپ ەستە ه ەوخۆ لەڕاست
  ەل ەک ەو جۆرەپ بە»ڕۆشنبیر!« ی چشی زۆری ەمی بەڵەر زار و قەبۆ س  ەوەڕنەپەد ەوەکانی تری کوردەکوشند ەردەد
تی«  ەی »کوردایەلەس ەم  ەی کەتانەو میللەپی ئەی چەرەری بی. ڕۆشنبەنگیشی نییەبەتێکی تردا شەپی هیچ میللەی چەرەب

ی  ەوەتیی کورددا ناهێنن چ جایی ئەوایەتەمافی ن ەر دانیش بەبێ هەم نەکجار کەنێکی یەگمەد ەب ەکێش ەب ەتێیاندا بو
بێ ەد ە!! ئێمدرۆش بێبە کورد با  یە وەرەدڵخۆشک ەن بەبک ەکوردیان کردو ەل ەی کەوەپێش ەلێرمی ەعوزری ست

ری ەداگیرک ەنگەڕ ەێک کهێنانهێنن، دان پێداەبوونی کورددا د ە «ی ئێران دان بەببینین »تود ەبمانگرێ ک ەشکەبەمەد
  ە ڵ دان پێداهێنان بەگەل  ەبوەرقی نەو چ ف  ەبوەماندوو نی ەو پێو ەچوەنتێ هیچی ەبووبێ چونکەکوردی چاو ن ەئیستعمار ل

 مافی تورک و فارس و نازانم کێ.

ر ئیستیعمار  ەگەئ ەدا کەوەدات بەتی کوردی لێ دیار دەاڵتیی میللەس ەستی و بێدەپ چەپی ەرەنوێ بەرلەشدا س ەئا لێر
  ەکەالن ئیستیعماری ناچار کرد مافەباتی گەڵێ خەی کورد دەکەپڕۆیەلماند چەیری کوردی س ەتێکی غەمافی میلل

  ەپی کورد بەی چەرەخێرا بەدرۆ باسێکی مافی کوردی کرد خێراب ە ڕاست یا ب ەر ئیستیعمار بەگەاڵم ئەلمێنێت بەبس
 تێکی تر باسیەک میللە ر وەگەزێنێ ئەبەب دەدەیا و ئەڵێی کورد سنووری ح ەر دەه ەوەن ەدەو خراپی لێ د ەوەمیدا دێتەد

 ەوەپی کوردەی چەرەن بەالیەزی کورد لەگەی ڕەوە م شکاندنەبینی ئەی ڕابردوو دەساڵ  30بۆ مێژووی  ەڕێوەکرا. بگ
 .ەرینایی کوردستانەب ەیی و بەمیشەنێکی هەدیم

عاریفی ەتا »م... ی گورگین«ەوەتەگورگین ن ەشیدی »ئێمە« تا نەت نییەورد ئوممکی »ەک ەزۆر تاوانبار ەنامیلک ەل
ی شێخ  ەوەشکاندن ەگات ەتا د... رت ببڕم«ەتا س ە»بڵێ کوردم هتا ... لی کوردیەبری عەی قەوەندنەڵکەتا ه... قلیاسان« 

شێخ  ەدا کەوەل ەوەعیێکی کوردون شوەالیە»خرۆشچیف« لە راق لیفدێکی عەردانی وەکاتی س ەحمود لەتیفی شێخ مەل
پی«  ەن »چەالیە ی مێگی ڕووسی لەفڕۆکە ل کردندیەخوشام ەگاتەتا د... ەوەناو قسان ەتی کوردی هێنابوەتیف باسی میللەل
ی بێوچانی کردنڵستیەره ەتا ب... کردەریم قاسمدا بۆمباردمانی کوردستانی دەبدولکەمی عەردەس ە  هات لەد ەک ەوەکانەی

ی ەرپابوونی شۆڕشی چواردەتای بەرەس  ەر لەکان هەکوردستانی ەدیمۆکرات ەزراوەی دامپێکهێنان ەکانی کورد لەکۆمیونیست
 کانیەی مافکردنر داواەس ەومی لەگوت قەخۆیان د  ەی بەوانە ڵ ئەگەکان لەپەڵقژانی چەندین تێکهەتا چ... ەوەمووزەت

 ... تی کوردەومایەقسەربە 

ی دایک و  ەمووی زادەی عیراق ه ەوەرەو د  ەوەناو ەپ« ی کورد لەستی »چەڵوەه ەل ەیە مان هەک ئەرچی وەو ه ەمانەئ
 ئیعتیبارین: باوکێکی 

 تی کورد.ەی میللەزار ساڵەندین هەئاکامی تێشکانی چ  ەم زانین لەکەخۆ ب -1

و  ەبینێت، با ئە»اممیة« دا د ە ڵکوو لەتیدا نابینێت بەکوردای ەم هۆی شانازی لەکە ی ەیێک کەوەپاڵ بزووتنەخۆ دان -2
 هێنابێت.ەتیدا نەکوردی ە ر ببڕای ببڕای دانی بەش هەیەوە بزووتن

ژادی کورد الی  ەن ەب  کردنستی شانازیەی هەوە کزبوون ەکی بنجی بێت لەش هۆیەهێنانەم دان پێدانەشێ ئەڕاستی دەب
ی  ەو خراپ ەی چاکەو پێوان ەکێشانە لکاند و کردی ب ەوەـ»اممیة« ەخۆی ب ەوەپێش  ەو لە ئ ە دا کەوەکۆمیونیستی کورد، ب

  ەو ل ەوەپووچێتەد ەکەرچاوی کۆمیونیستەب ەل ەکەتیەکوردایر ەکسەکرد یەتی نەکوردای ەبای ل ەرحەشتان، »اممیة«یش م
 ەکات کۆمیونیستی کورد شانازی بەوا د ەیەم ڕاستییە ر ئەبێ. هەتاڵ دە کردن بەی شانازی پێوەکەورەگ ەرەه  ەبەبەس 

وخۆ  ەڕاست ەکەوەمی بزووتنەرهەب ەی کەوە ک ئەی کوردستان بکات وەوەرەموو جیهانی دەی پرۆلیتاریای هەوە بزووتن
 بن. ەکەوەری بزووتنەیا باوک و برای خۆی ڕابەنباری ماڵی خۆی، وەع ەبڕژێت

پی کوردی ەی چەرەب  ە ل ەم دواییەب  ەم زانین« ی مێژووکرد کەکەورد بک» پەستەیە ستە م هەی ئەڕەاریکترین ڕووپت
ژێر عینوانی   ەکوردستان« لۆژی ڕی گۆڤاری » 1976می ساڵی  ەی تشرینی دو 42ە ژمار ەل ەبوو ک  ەوەدابێت ئ دیارەب

می  ەڵەست و قەوێت دەکەها ڕێک دەم وە. کەوەباڵو کرای ە«وەناوی »دنیادیدەپێمانی بهاڕن« ب ەی ماوەکەڵەرکۆتە»س 
 ڵق بتکێنێت. ەئابڕووی خ ەوەبوونخۆبایی ەل یەورش ەئازادی و ب ەب ەیەو ڕادەمرۆڤ تا ئ
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بم  ەش نەوەرەو د ە وەواتی نەسیاس   چۆنیندوەچ ەڵ بەتێک ەوەخۆم یریکیەی التەگۆش ەند لەرچەک من هەبابایێکی و
م، وا بزانم هیچ  ەگوڵ بک ەپکەرمایی چەڵ نەگەمی تیغ لەرقی دەف ەمێنێت کەر دە ه ەدنیاو  ەبپەیوەندی  ەمندەوەئ

ئیفالسی  اڵتی و  ەس ەک ماڵی بێدەکردبێت: دەی نەتیغەمەو د ەستی ئە ک من هەو ەروونیش نییەن دڵ و دەکوردێکی خاو
 ن. ەکەتی مرۆڤ دەرامەک ەیێک بەوی بڕمێت چ گاڵتەعنەم

ری کورد ڕێ  ەر نووس ەف و دوشمندا هەرەر و نێزیک و بێتوومیزادی دەزار ملیۆن ئادەند هەنێوان چ  ەیری، لەتۆ س 
بێ  ەچی د ەشەو بەی خۆی، ئەکەتەشێکی میللەتی بەرم و ڕوەیا و شەر حەرپۆشی س ەس ەشڕ ەنگاڵ لەخۆی بدات چەب

  ەو قوتابیانەتی لەها بێحورم ەبی عیراق شتێکی وەرە ری عەک نووس ەی ەباببێ، گیر بکات و زڕاوزڕ دای بدڕێت. تاک
 گوتن.ەتی پێ نەر هیچی بێحورمەخێر هەگرت، نەن

ر قوتابی کورد شتێکی زۆر  ەرانبەتی عیراق بەفتاری حکومەڕ ەل ەوەێتییبەڵق دەی خە وەس؛ ئەو ب ەندەوەر ئەک هەن
  ەو نووسینەنی ئەنی خۆیان. خاوەفتەبۆ خاک و م ەوەبیانگێڕێت ەریکەخ ەمیشەه ە دا کەوەتی بەبێحورم ەل ەجودای

رت و باڵو و  ەکانی پەنگەه  ەنگوین لێ گیراو کەنگی ه ە هەک پوورەزانێت قوتابیی کورد وەزۆر چاک د ەتەبێحورم
خۆشیان پێ   خۆگرتنەوەیانە، یەکوتکەلەدا پبێسەروبنکی ە ر شێواویەس ە وانیش لەن، ئەکەد  ەفڕەلەوێدا پەو ب ەتان بێرەرەبێد

 ەرەه ەی قسەشەو بەم، ئەدا تۆمار بکەلێر ەگوتار وەقی ئەشێکی دەخۆم ڕابگرم تاکوو ب یەبا من قس... ەوەناگیرێت
 . ەکانی تێدایەنازدار

ڕوو   ە نی، لەکوردی گوتی،  ەوەبۆ ئ ەی کردوەکەکوشند ەهر ەز زی تێکەڵ بەێە زۆرزانی قسەی پەندامختێک بەن ەکەگوتار
ی مرۆڤی  ەوەخۆدا شکێنەو ب ەوەهێنرمەی شەک نموونە و ەوەمێنێتەر دەاڵم چ عوزران دروست ناکات و هەمێنێت بەدان

 :ەوەرموو بخوێنەروون. فەن دڵ و دەخاو

داخی اڵم  ە ون بەموو »عیو«ێکی دوژمن بک ەن شوێنی هەئاماد ەناخۆین، چونک ەمرۆڤان ەم جۆرە داخ بۆ ئ ەئێم... »
کوو  ەترسێین وەد... ەریان لێ شێواوەرلینی ڕۆژاوا و فرانکفۆرتدا س ەینی بەب ەل ەخۆین کەد ەوارانەخوێند ەو الوەئ
  ەاڵم لەس نین. بەدا هیچ نیازی ڕووشکێنی کە یەم قسەیان لێ بێت. لیالن«ەل « و »تەپەلوینی »ەی بەکەگەس 

 گرین: ەردەی لێ وقڵەد ع ەس   ەکەر یەه ەن کەه قی واەستەی نەلێ قسەواریدا گەکورد

سووک   یهۆڵ و زۆرنا زۆر گوێەنگی دەبێت بۆ دەگێک دەک. س ورکوەیالن دوو دێن نزیکی شاری کەلو و لەپەت
نگی  ەد ،ەم دێیانەل  ەکەر یەه ە. لەوری تێدایەنی چەمە، شاییش خواردەهۆڵ و زوڕنا مانای شایی ەزانێت دەبێت. دەد
 ...  داتە ر ئەبیسێت خۆی بۆ بەهۆڵ دەد

لو  ەپەت ەل ەکەگەس  ەک ،ەوەشارنەخۆیان د ەم دوو دێیەماڵێکی ئ ەل ەکەر یەت هەو بلیم ەشی قۆشـمەدوو چاو
وێ،  ە دات بۆ ئەو تاو ئ ەیالنەللە زانێت شایی ەوا د ەکەگەستێنێت س ەڵئە هۆڵ هەد  ەل ەیالن زرمەشی لەبێت چاوەد
بۆ  ەوەڕێتەگەتاو د  ەب ەکەگەدات، س ەهۆڵ ئەد ەلو لەپەشی تەبێت و چاوەنگ دەم بێ دە یالن ئەل ەگاتەئ ەک
 « ...یپڕوکێننەهێنن دەن و دە بەد ەندەوەئ ەکەگەلو. س ەپەت

 

توانم بڵێم  ەی دەیەڕاد وە تا ئ ەکراوەچاو نەی تێدا ڕکردنەوەمەو لێ ک نوا هیچ دوودڵی و زمانگرتەک ەتانەبێحورم ەم قسەئ
کانی  ەاڵتدارەس ەت دە نانەاون، تیرگەکورد ن ەل ەوەدوشمنێکن چ ەالیەربڕاون لەد ەوەشە وەسانەستی حەدڵخۆشی و ه ەب
 ەب ەوەکەنی گوتارەالی خاوەن بەو واڵتە ر بەس  ەک ەگوتوە ن ەکوردان ەو قوتابیەها سووکیان بەرلین و فرانکفۆرتیش شتی وەب
، ەتێکی دیکەپاڵ قوتابیی میلل ەبدات ەتییەسووکای ەرزەو تەت ئەدڵیدا نای ە. بێگومان چ کوردێکیش بەمینەر زەشتی س ەه

 . ەوە« نابێتەها »بڤەر نزیکی شتی وەرستی هەزپەگەی ڕەتوهم ەی خۆی لەر پاکانەبەن گوتار لەخۆ خاو

رانی ەیکسەرپەرشتن گوتار و ەبیری خاو ەش بەندەوەیالن با ئەلو و لەپە هۆڵی تەد ەریک ببین گوێ بگرینەر خەه ەک ەئێم
  ەبوون ب ئەورووپاقوتابیی کوردی  ە: کەیەدا هەزەناح ەو وێن ەل ەورەکی زۆر گەنوقسانی ەک  ەوەبهێنم «ڕۆژی کوردستان»
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بۆ   ەوە کۆن ەک لەهۆڵ و زوڕنایەکانیش دەسۆشیالیست ەواڵت ە وا ل ەگوترێ کەش نەوەیالن بۆچی ئەلو و لەپە ت گی نێوانەس 
ڵێم  ەد ەلمێنن کەلێشم بس ە«»سێ ڕسکانک ەو ەشتێک ەوەتەنراو  ەکەی بۆ کوردەوەئ ە و پێیە گوترێ، بەقوتابیی کورد د

 س نیم«. ەنیازی ڕووشکێنی ک  ەدا هیچ بەیەم قسە»ل

کان ەقوتابی ەیەوەمیان ئەکەبێت: یەستگیر دەکانیان دوو قازانجی مناسب دەست دوشمنەد  ەکانمان بدرێنەزانم قوتابیەوا د
 ەیەوەمیان ئەکات. دوەپێیان د ەکەگوتار نەک خاوەست و زمانی مرۆڤی وەی دەوەل ەوەسێنەحەپتر د ەوەست دوشمنەد ەب
  ر ناکات،ەرچاوی دۆست و دوشمن س ەبۆ ب ەوماوانەقو لێ ەی کوردێک دژی ئەکەڵگرتوە ڕق ه ەکوڵی دڵفوەبێ کەر نەه

ک ەو ەوەمێنێتەموارتری و بێ کۆسپتر د ەهەن گوتار بەگۆڕی بۆ خاوتەیدانی سیاس ەڕۆژیش م ەی سبەوەبادان بایی
  ەو ناپاکانەرێ لەب ەت ەنای بردوونە ، پەی، ناوناوەوانەشێک لەت بەنانەت ەیدان گۆڕیمان لێ دیتوەجاران مشزانین زۆر ەد

 تیان لێ بێت.ەعنەون، لەکەموو »عیو« ێک دەبوون شوێن ه

واقیعمان ست و ڕووداو و  ەڵوەی هبەڕووئاسانی ڕوو ەند بە چ ەوەوری »فکر« ەد ەڵسووڕ و داسووڕمان بەبینی، هەر دەخوێن
و   ەو سێسوچ و چوارگوش ەی ئاڵقەش وێنەکەتەکات و خەت دروست دەخ ەیەتی نوقەوەڵێی بزووتنەر دەکات، هەد

 ەی فکر کەشەی ڕاستیش بێ موناقەوەکات، ئەیدا دەست« پرویشدا »باە دوا ئبە  کێشێت و ەد ەندازەکانی تری ئەشکڵ
ستدا  ەڵوەوت و ڕووداو و هەڵکەناو ه ەبێ فکر بەد ەندانی نابێت: ئێمەسوودێکی چ ەوەجغزی فکری ڕووتدا بمێنێت ەر لەه

 ەخات، یا بەردەکان دە ماددیی ەشت یوتیەچێت و چەردەڕاست د ەکەئیتر یا فکر ەوەنەکااڵ بکەکتر یەی یەوەبگێڕین بۆ ئ
ی وتی«ە»چلە ست ە بەم ەنن، دیاریشەیەگەئیسپات د ەب ەکەفکر یڵیەکان پووچەقەق و زەڕ ەماددیی ەشت ەوەوانەپێچ

،  ە، ڕاستگۆ نییەشێ بگوترێ دروست نییەاڵم دەب ەیەوت وجوودی ه ەچچونکە شتی  ەنیی ەکەبوونی شتەشتی ماددی ن
ڕای  ەرەس  ە یەوانەل ەیەکە رچی »فکر«ەهتاد. ه... ە، پاک نییەلدا نییەی گەڵ زوربەگە، لەنیی ە، مرۆڤانەندی تێدا نییەوەرژەب
کان و  ەیاندنەچوونی ڕاگەرنەویش دەشی تێدا بێ ئەورەگ ەیبێکی تری زێدەبوو عەدا هەمادد ە ی لەیبانەموو عەو هەئ
 تی. ەکانیەکان و ئومێدەڵێنەب

واقیع   ەحاڵ دابڕینی فکر لەمەهەب... وجوودەبرای نام ەوەبێتەد نیا درۆزن بووەوهوم وەکانی مەییکەکان و پێشەبنگ ەفکر ک
سنووری خۆیدا    ەزانینی لەزانین و ن ەنج کەترەو ش ەڕیزی دام ەکات بچێتەبڕێ و وای لێ دەد ەکەفکر ەڵک لەک
... ەوەس سپی ناکاتەک  ەو هیچ درۆیان ل ەوەناکات  نێت و هیچ تاریکییان ڕوونەیەئیسپات ناگ ەو هیچ شتان ب ەوەمێنێتەد
ی کردنەوەساغ  ادو ە کات بەوام لێ د ەبوونی ماددییە زموونی واقیع و هەی ئەم نیازەر هیچ ناکات، بێگومان ئەه

ی »سروشت +  ەمعادل ە ل ەوم تا بزانین ئایا ڕاستەی دیوانی نالی و حاجی بکگرتنکدیەیەی بەو بۆچوونەکانی ئەئاکام
 ر؟ەش نۆکەکەمرۆڤ ەئاغای ەر و ماددەوروبە؟ ئایا دەرەو سروشتیش کاریگ ەیەکەکارتێکراو ەنەمرۆڤ« دا مرۆڤ الی

ی دیوانی نالی و حاجی ە گرتنکدیەیەو بەسندی ئە ن پەوانەن لەکە»تحلیلی ماددی« دە ل ز ەح ەدیب کەئ ێندەزانم هەد
ر  ەس ەب ەزاڵ ە«»ماددکە پێنێ ەس ەد ەوەئ ەکەگرتندیکەیە تدا بەڕواڵ ەل ەکردم، چونک ەی کەو جۆرەن بەبک ەقادر

پسپۆڕی    ەک »نالی« کرد بەڵ گژوگیادا شاعیرێکی وەگەتای عومر لەرەبوونێکی س ڵەتێک ەنییئەوە دی ەئ ,»فکر«دا
  ە؟ لەو ژیانەئ ەکێشانی وێن ەساحیر ل ەواردا کردی بە هەهارەر و بەت و کۆچەشرەنێوان ع ەی حاجی لەوەبات؟ مانەن

 ەک ەوەی«ي»نظري و تجریبکە یکانی دەڵگەی بەزار ئاڵقەی هەڕیزی زنجیر ەچنە ن دەی تازەڵگەب ەمانەزاهیردا ئ
 .ەند کردوەمەوڵەی ماددی دەفەلسەی فەخانەڵگەب

تی  ەیەه ەی کەخەو بایەل  ەوەمەبک تڕوو ەوێ ماددەزانێ من نامەخلیسکێنێ دەکانم نەقس ەر زیهنی خۆی لەگەر ئەخوێن
ڵ ەگەل ەوری مرۆڤەی دگرتنکدیەیەب ەستمەبەی من مەوەیبینێت. ئ ەتی بوون و ژیان و گۆڕاندا دەلیەمەع دەورەی لە و ەو ل
  ەوێ بزانین لەمەی خۆیدا دابنێین. دەقینەقاڵبی ڕاست ەردووکیان لەی هچەندوچۆن یەوەدا بۆ ئەلیاتەمەو عەل ەوری ماددەد
یا  ەیەکەم مرۆڤە کەری یەئایا کاریگ ەێکبەرەوپێشچوونموو ژیان و ەمای هەبن ەڵ سروشت کەگەفاعولی مرۆڤ لەت

بات و  ەو بڵندایی دەرەب ەهێنێت و فڕۆکدەرەوت دە چێنێت و نەکات و دەچێت و ڕاو دەدێت و د ە؟ ئایا مرۆڤ کەکەمادد
کار  ەبا و ئاتۆم بەستێنێت و هێزی ئاو و با و کارەنگ دەه  ەنگوین لەنێت و هەو فابریقان داد ەوەبێتەریا قووڵ دەبۆ بنی د

  ەها شتی چاک و خراپ و نە( و ملیۆنەوەالوێنێتشی ەیفرۆشێت )و دەیگرێت و دەکوژێت و دەد ەهێنێت و مرۆڤی دیکەد
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وان  ەو ئ ەو شتانەست ئە دەب ەکراوکی کۆکەیەشووشەیاخود بووک ەندەتمەر و ئیرادەکات خۆی کارتێکەخراپ د ەچاک و ن
 ؟  ەئیراد مرۆڤیش کارتێکراو و بێ ،رنەر و کاریگەکارتێک

  ە«»ماددکە ین چونەنێک نادەچ الی  ەس و لەک ەر لەرەز  ەوەبشکێنینالی مرۆڤدا  ەب ەکەلەس ەدا مەو پرسیارەر لەگەئ ەئێم
م  ەوری لەی دکردنەوەکز ەب ەتی و ئابووری و سیاسی نییەاڵیەهیچ داخوازیێک و مافێکی کۆم - ەوەکانیەموو جۆرەه ەب -

خۆی و   ەب ەوەم کردەوری مرۆڤمان کەی دەقینەخی ڕاستەبای ەهاتین و ل ەاڵم کە، بەوەم ببنەی کەو مافانەدا ئەجیهان
کاتی  ەل ەچونک ەو ەبێتەم دەچێت و لێی کەکیسی دەشکێت و لەداد ەوەکانیەزوەئار مافەکان و کان و ەموو داخوازیەه

 ەی کەاڵتدارەس ەد ە نەو الیەهێنێت، ئەتی پێکی دەاڵیەکۆم ەی کەو خێر و خۆشیەی پشکی مرۆڤ لکردندیار
  ەدا لبەرەوپێشچوونو  بەرهەمهێنانتی ەلیەمەع ە وری مرۆڤ لەی دەوەبایی کزبوون ەیەوەستەدەی بەکەکردنشەداب

دا ڕێی  ەماددیی ەم فێڵەڵ ئ ەگە، لەوەداتەکات گلیان دەزیان لێ دەی خۆی حەستانەبەو مە نگێنێت و بۆ ئەلەی دادەکەپشک
یدانی ئازادیی  ەم  ەمرۆڤ لی ەنگاندنی پایەدال ەل ەر جۆرێکەیش هەمەئ ەک ەوەبڕێتەد ەکەمرۆڤ ەیش لنەبوونڕازی

 ڕدا.  ەبیروباو

بێ ئاگادار ەد ەوەستنەڵدەه ەوەی سوودی مرۆڤکردندێریەچاو ەوخۆ لەموو ڕاستەه ەلێ هۆی تر کەر گەبە و ل ەمەر ئەبەل
ی  ەڕاشکاوی مادد ەکانی کۆندا ب ەمەردەس  ەبێت. لەمرۆڤ ن  ەو پشت ل ەمادد وەرەمان بەو پێوان ەرگیز کێشانەبین ه

نوێ مرۆڤ ەرلەس  ەوەفەلسەڕێی ف ە ین لەکەها نەشتێکی و ەرسترا، با ئێمەپەد ەوەن مرۆڤە الیەی بوتدا لەشێو ە مردوو ل
 ... مەی بیستەدەرستێکی مۆدیلی س ەبوتپ ەب ەوەینەبک

  ەناتوانێ لی بگوترێ مرۆڤ، یاخود فکر، ەندەوەدا، تا ئەرزە م ئەر ئەس ەل ەوری مرۆڤ و ماددەی دگرتنکدیەیەی بەمینەز ەل
زیاد   ەیەو گوتە شتوانم لەت، دەدڵدا نایەڵستێکم بەرهەب ەقلی، چ جۆرەع ە ماددی ن ەبێت، نەمێکی هەرهەبۆشاییدا هیچ ب

ڵ  ەگەاڵم لەین، بەوریان بکەم و دەرهەب  ەیدا نابن تاکوو باس لەهۆش و مرۆڤیش هیچیان پ ەم و بڵێیم بێ ماددەک
یاڵبازی  ەندێ خەوتوون، هەری ڕێک کەس ەکان لەفەلسەموو فەدیهی هەها بەی وەگوت ەبێ بزانین کەشدا دەمەئ

ی زیهنی«  ە»وێنلە همی ەانێکی وکشن و جیهەڵدەهتێ  ها«ەڕ -ق لبۆ »مط ەودیوی ماددە و ئەرەب ەبێ کەئایدیالیست ن
  ەوهوومەدونیا مو ەی ئە ردەکبەستێنن و چەڵدەری هەزەنیتیقی ن ەی مەقەتەمەدا دەیەو وێنە وری ئەد ەن و بەکەدروست د

  .ەوەهێننەبۆ ناو جیهانی خۆمان د

ڵێن تا ەی ئایین دە رگەج ەگاتەتا د ەوەتی مولحیدەماددی  ەر لەن فکران هەی خاوەزورب  بێەن ەئایدیالیست ەرزەو تەل
والعلم بها  ة»حقایق االشیاء ثابتە زار ساڵ زیاتر گوتویانەه  ەر لەالکانی ئیسالم بەبێ »زانین« نابێ. مە»زانراو« ن
کان  ەئایینیی ەپیاو ەک  ەیەوەدا ئەیدانەم مەرست و مرۆڤی مولحید لەنێوان ئایینپ ەبێ لەک هەنها جوداوازیەمتحقق«. ت

  ەک ەدواوەب ەو هی لێر ەوەپێشە ب ە، هی لێرەیەرچی زانستی جیهان هەتوانێ هەوێ دەر خوا بیەگەئ ەک ەیە ه ەوەڕیان بەباو
خوا  ەڕهێنان بەباو ەل ەکراوڕوانەشیان شتێکی چاوەم قسەئ .ەوەوارێکەخوێندەن مێشکی ەبخات، ەبوەیداش نەوا جارێ پ

زانینی خوا  ەپێویست  ەک ەوەو ڕوە بووبێ لەیدا نەش پە کەموو شتێک بزانێ با جارێ شتەبێ هەبێ دەخوا ه ەک ەچونک
کوو من و تۆ  ەیش وەوەبێت ئیتر ئەخوا عیلمی دواڕۆژی ن ەیرەند س ەچ .تی ناکاتەشی خوایەنا بەبێت دەنوقسانی تێدا ن

 وێت.  ەر شتاندا بکەس ەنکاو بەل

  ەر پتر لەبێ داهێنەد ەهێنێ کەدا دەوەلمێنێ و دان بەس ەر )مخترع( دەهێناد ەکی لەعیلمی پێش ێکتاڕادەی پیاوی ماددی
یدا  ەخوا پ ەڕی بەهات و باو ەک ەدێت، دیارر ەس ەن و چییان بەکەچ د ەدیارد ەو فیسار ەکینەم ە ڵکی تر بزانێ فاڵنەخ
 لمێنێ.ەی خوا عیلمی بێسنوریشی لێ بسەکەبێسنوور  ەاڵتەس ە بێ بایی دەرد دک

  ەم. داواش لەدا بکەیکی )عقلی( بۆ عیلمی خوا پەی هۆشەڵگەجیاتی پیاوی ئایینی ب ەل ەستم نییەبەمدا مەیەم قسەمن ل
  ەن ەوتوەی من کەوەهێنانەڵگەر بەس ەکیان لەزاناکانی ئایین پ ەزانم نەد ەبوونی خوا بهێنێت ک ەم ئیمان بەمولحید ناک

  ە بڵێم، ل ەیەوەستی من ئەبەتی خۆی بگۆڕێت. مەناعەق ە لەپەها بەی وەدوو قس ەب  ەوەخۆشجڵ ەندەوەمولحیدیش ئ
 بێت.ەڕوان ناکرێ »علم« هەبڵێ بێ »معلوم« چاو ەک ەی الیەتەماددیی ەتیدا، پیاوی ئایینیش هێندەی جغزی خوایەوەرەد
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  ەمومکین نیی «زانراو»بوونی ی »بێ ەزانم گوتەنابێ چاوی لێ بپۆشم: د ەیەکم هەدا تێیبینیەدیهیەم بەئاست ئ ەل
ش ەند نابێت. لێرەسی پێ سوودمەک ەنکەو ت ەو سافیلک ەساد ەو هێند ەنتیقییەی مەی قسەلف بێتکەبێ« ئەه «زانین»
و  ەر ئەس ەوتنی هۆش لەک کەو پ ەبوونی ماددەنی هەالی ە ڵ ماددەگەوری هۆش لەی دگرتنکدیەیەب ەبینی من لەد  ەدواوەب
بوو  ەدەبا هۆش نەن ەر ماددەگەڵ ناستێنم بڵێم ئەه ەوەر ئەس ەم لەکەوەرگیز لێکدانەو ه ەوە تەحیسابان سڕیو ە م لەبوونەه

ڵێ ەب... ڵپێکنەدا پێکەبوون ەو هەو ل ەیەش هەو مادد ەی ەهۆشیش ه ەچونک ەوەهیچ شتێک بکات ەتوانی بیر لەدنەی یاخود
اڵم  ە. بەوەوی تر بسێندرێتەنێک و لە دیاری بۆ الی ەبوون« بکرێ بەالندا »هەموعاد ەو نابێ ل  ەشتێکی زۆر ڕوون ەمەئ
  ەهێنێت شتێکەکاری دەڕووداوی مێژوویی ب ەت بیری ماددی لەعادەب ەی کەو نرخاندنەکێشێت لەرنجم ڕادەی س ەوەئ
  (اصطالح ماددی ە ب): زۆر جاران مێژوونووسی ەوەپووچاندمان  ەتاز ەک ەیە« ی...بوویاەر نەگەی »ئەدیهیەو بەک ئەو
رگیزیش  ەکرا هەدەهیچی پێ ن ەکەبا تاکەل نەر گەگەڵێ ئەد ەدا کەوەب ەوەپووچێنێتەڕووداوی مێژوویی د ەوری تاک لەد

خواهشتی   ە دا؟ ئایا بەو ڕووداوەبوو لەێکی هیەاڵت و ئیرادەس ەچ د ەکەلێکراوزۆر ەزمانەستە ب ەلەنێ ئایا گەناگای ەوەخۆی ل
  ەو پیتاکی ل  ەستەو ه ەمز  یمچیەبری قەز ەیا بەیکوشتن وەڕدا دەش ەبێتاوانان و ل ەدایەر و تاوی دەسکە ع ەبوو بەخۆی د

، با جارێ ەوەگرێتەمان دەخەزۆر جاران ی ەم تێبینییەکرد؟ ئ ەربازیی بۆ دەس  ەی کەکەستاند بۆ زۆردارەاڵتان دەس ەبێد
 ...  وری هۆش و سروشتەی دگرتنکدیەیەب ەمان، لەکەوەی لێکدانەر ڕچەس  ەوەبچین

  ەستێ و گۆرانی بڵێ و بیر لەڵبەت ناتوانێ شیعر هەڵبە، ه ەڵق بکەودیوی کاکێشان خەتاریکستانی ئ ەکێک لەیاڵ یەخ ەب
و دوو سێ  ەدا بەوی دیکەر ئەس ەکێکیان بەتی یەو زاڵی ەوەمادد ەندی هۆش بەتی پێوەاڵم حیکایە، بەوەوتن بکاتەاڵق کەت

بێ ەمرۆڤ[ کار ناکات، ب  ە تااڵییدا هۆش ]واتەب  ەلهەروەک  وێ.ەرناکەدا دەندەوەل ەکەلەسەواو نابێ و ڕاستی مەت ەیەڕست
... ک خاڵ بنووسنەناتوانن ی ەوەکانیەنهێنی ەات و هێزرستوو ەو د ەوە دیەبەل و ئەزەئ ەب  ەیەرچی سروست هەهۆشیش ه

یدا  ەو پەو بێ بوونی ئ  ەوتوەر هۆش کەس ەکیان لەی پەو شتانە موو ئەن. هەڕکێ ڕێک بخەڵپەک هەی... بڵێن ەک وشەی
کی، وجوود  ە»هێزی ەشێو ەل ەتوانێ بیانکات، بگرەن ەی کەیەو مانەر بەک هەن  ەاڵتەس ەموویاندا بێدەه ەنابن سروشت ل

 یدا نابێ.ەسروشت پ  ەل ەو شتانەوهوومی ئەی مەیشدا وێنPotential »1 ،ەبالقو

 
« بە کورتی ئەوە دەگەیەنێ کە شتێک وەیا ڕووداوێک وەیا وێنە  Potential -وجود بالقوة  -زاراوەی »بوونی هێزەکی  - 1

و هەڵکەوتێک ئیحتیمالی پەیدابوونیان هەیە بەاڵم جارێ کات و باری دەرکەوتنیان نەهاتوە وەک ئەوەی قابیلیەتی  
یار دەدات  »ئاخاوتن« بە شێوەی »هێزەکی« لە منداڵدا هەیە بەاڵم دەبێ بگاتە تەمەنی توانینی قسەکردن ئەوسا لێی بەد 

 وجود بالفعل«. -بوونی کردەکی »و بوونەکەی دەبێتە 

،  «ئەو شتانەی پەیدابوونیان بە هۆش بەستراوەتەوە بەر لە پەیدابوونی هۆش بوونی هێزەکیشیان نییە»من کە دەڵێم 
ناتوانێ لە پێشەوە  یەی فەیلەسووفە ماددییەکان بۆ ئێمەیان باس کردوە لە خۆوە  «مەبەستم ئەوەیە کەوا ئەو »ماددە

  وکی نییە نە هەست بە خۆی بکات و نە »خەریک« بێت بەامشووری ئەو بوونە هێزەکییە بخوات چونکە ئیرادە و ئیدر
شتانەوە. هەروەهاش خاسیەتی وەک زیندوەتی و ئیرادە و هۆش کە بوونی هێزێکییان لە ماددەدا نەبوو، مومکین نییە لە 

ەوە دەقیقەی ئێستاکە  ـنەزەری »نەبوون«ەڕینی کات بڕسکێن چونکە لە نوختەبە تێپ هەناوی ماددەی مردوودا وردە وردە
و دوای ئەو و دواتر و هەتا کۆتایی میلۆنەها دەقیقە هەموویانە وەک یەکترن هیچ تاکێکیان ناتوانن شتێک پەیدا بکەن کە  

لەو تاکەیاندا هەبوو کە ئەمە دژی  ئەوی بەر لە خۆی پێی پەیدا نەکرابوو دەنا دەبێ بڵێین هێزێکی سیحری و غەیبی 
 هەموو بیرکردنەوەیێکی ماددییە. 

لێ پەیدا دەبێ سیفەتێکی نامەوجوود   یئەو فەیلەسووفانەی دەڵێن ماددە لە فاڵنە پلەدا و لە فاڵنە باردا قابیلیەتی »ژیان«
نەزەریەی ماددی موتلەق چ  بۆ ماددەکە لە غەیبەوە دەخوازنەوە ]ئەمەش جەرگەی میتافیزیکایەتییە[ کەچی پێشینیەکانی

وجود  -جێگەی پەیدابوونی سیفەتی غەیری کیمیایی و فیزیایی و سروشتی کە هەموویان خاوەن »بوونی کردەکی
رانە هێندە بەناچاری هەنگاوی وەها میتافیزیکی لێبالفعل«ن تێیاندا نابێتەوە چاوەنۆڕیش نابین ئەو فەیلەسووفە دەنگ د

هەر دەڵێی لە کاری خۆیان بە تالووکەن و دەیانەوێ خێرا خۆیان و نەزەرەکەشیان لە دوودڵی  بەرین و کۆڵدەرانە بهاوێژن، 
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بێ: گیا ەیدا دەسروشتدا پ  ەل ، ەیەڵ هەک و ئاژەو زیندووی ڕو مردوو یە»طبیعی« مادد یچاالکی ەیوەبێ مرۆڤ، ئ
گیرێن، ساڵ  ەمانگ و ڕۆژ د ،کاتەبارێت، شێر مامز ڕاو دەژێنێت، باران دەهەجیهان د ەرزەلەڕوێت، بوومەد

کان و ڕۆژ و مانگ و  ەنەکان و فرتەکان و بیابانەرزەب  ەریا و کێوەرچی دەبێ هەمرۆڤ ن ەاڵم کەب... ەوەسووڕێتەردەتێو
ڵی لێ  ەقەنابێ ت ەپین... بکرێ ەپێاڵو نابێ تاکوو پین... ی پێاڵوێک بداتەپین ەڵ لەقەک ت ەناتوانێ ی ەیەکان هەستێرەئ

 نگی سروشتدا وجوودی نابێ.  ەرهەف ەڵیش لەقەفکری ت... بدرێ

  ەیان لەکەر یەدا دیتمان هەوی دیکەبوونی ئەکیان و نەر تیشکی بوونی الیەبەو هۆش، ل ەی ماددەڕووبوونەم ڕووبەل
 ەب ە«بوونی »ماددەر هەس  ەوتنی هۆش لەک کە وا پەبزانین ک ەوەبێ ئەاڵم دە، بەوا«یەنڕمار ەیدانی خۆیدا »فەم

تدا چ خواهشتی ەڕەبن  ەر لەکی بخات، هەوێ پەتا بی  ەخۆیشی نیی ەل لە هۆش و ئاگای ە: ماددەنیی ەکەخواهشتی مادد
 ەهێنی لەیری مرۆڤیدا نەیا غەگژ مرۆڤ وەب ەمادد ەوەر ەی دەن ئیرادەر هێزێکی خاوەگەئ ەو بێئاگای ەبێئیراد ە، ماددەنیی

 ەب... هێشتنەن  ەهێشتن و ب ەب... بوونپێناخۆش ەندی و بەزامەڕ ەێ بینا ەوەرەبەی لەزۆ و خواهشت ورتەپێی ئار ەب ەخۆو
بیر و بێ خوازی  دەبێ ت ەخۆو ە ن لەدەڕوو د ەکانی ماددەلیەزەئ ەستوورەپێی د ەی بەو ە. ئەوەلێ بڕین ەڕێگ ەو ب کردن
ی ەوە ک ئەتەک سروشتدا و لە تەاڵم مرۆڤ لە ن، بەر ڕوو بدەبێ هەیدا بوو دەهۆی ڕوودانیشیان پ ەن. کەدەڕوو د ەمادد

 کات. ەشتوانێ نەتوانێ بکات دەمرۆڤ د :ەاڵت نییەس ەها ناچار و بێدەیکات وەبۆ خۆشی د

  ەوەبخولێنێت ەکەیێکی ئالی مرۆڤەشێو ەب کراوعاتی کۆکەک س ەو ەمێکی میکانیکی و ماددی ڕووت نییەرهەهۆشی مرۆڤ ب
ش  ە وی شەکێشی ز... بڕێتەد ەتر ماوەزار کیلۆمەد هەیێکدا سێ س ەچرک ەڕووناکایی ل... ە رمەر گەئاگر ه... ستێنێتەو بیو
ساڵ ... ەڵووز قورسترەخ  ەئاسن ل... هێننەئۆکسجین ئاو پێک د ەڕڕەک زەهایدرۆجین و ی ەڕڕەدوو ز... ەی هی مانگەهێند
ستووری  ەپێی د ە ب  ەیەسروشتدا ه ەرچی لەه... ەنگ پێک هاتو ەوت ڕەح ەتیشک ل... ەعاتێکەند س ەڕوژ و چ 365

 ڕ. ەگ ەونەکەکانیان دەستوورەپێی بڕیاری د ەجێ ب ەکانیان هاتەرجەم ەکات و کەکار د ەراردادەق

شی خوات:  ەبێت و نەال ه  ەبرسی بێت و خواردنی خۆشیشی ل ەیەوانە. مرۆڤ لەنیی ەو ە« »مفروغ من ەو چشتەمرۆڤ ئ
ڕێی مێوان بێت،  ەشێت، یاخود لێی یاساغ کرابێت، یاخود بۆ فرۆشتنی دانابێت، چاوەڕۆژوو بێت، یاخود زگی بیەب ەنگەڕ

دا  ەوڵ دە بێ هەر خواردنیشی نەگە. برسیش بوو ئەیان یاخودی دیکەتا د یاخود... یاخود... ڵی بگرێتەوێ هەیاخود بی
بێت. ەیداکردنی خواردن دەریکی پەتیدا خەبرسیی ەڵیش لەبگوترێ ئاژ ەنگەیا دروستی بکات. ڕەیدای بکات، وەپ

 
کیەی لە ماددەدا خەلق کردوە ەو نەسەلماندن ڕزگار بکەن. فەیلەسووفی ماددی کە نەسەلمێنێ »خوا« ئەو بوونە هێز

اسێ بەرەبەرە خاسیەتێک لە هەناوی  لێی هەڵنجارێ سەی لێ کراوە هەر بە قدەبێ بسەلمێنێ کە ئەو ماددەی تا ئێستا 
 خۆیدا بڕسکێنێ کە پێشتر وجوودی نەبوە...

شتی و کیمیایی و فیزیایی وەک زیندوەتی و هۆش و ئیرادە لە ماددەی  وتەعلیلی بەدیار کەوتنی خاسیەتی غەیری سر
 مردوودا دەبێ لە یەکێک لەو سێ ڕێگایەوە بچێتە زیهنی ڕووناکەوە:

 ددە و خاسیەتەکانی دروست کردوە.یا دەبێ بگوترێ »خوا« ما •

ی هۆش و ژیان و ئیرادە هەیە کە ئەوسا ماددەکە خۆی جێگەی خوا کردنیاخود لە ماددەدا قابیلیەتی پەیدا •
 دەگرێتەوە. 

یاخود ماددە لە زیمنی »مادییەت«ی خۆیدا قابیلیەتی وەهای هەیە کە تا ئێستا فەلسەفەی ماددی و زانست لەبەر   •
ی ئالی و مردوو بەسەر قەناعەتیاندا بۆی نەچوون وەیا نەیان سەلماندوە، کە ئەمەش قبوڵ کرا ی ماددییەتکردنغەلەبە

هەموو بینین و بۆچوون و بنەمای فکری و تصوراتی ماددی دەبێ لە نوێوە هەڵنرێتەوە چونکە کاریگەرێکی نوێ دێتە  
 ەوەی »ماددی«یەوە کە هیچ حیسابی بۆ نەکراوە.نناو حیسابی لێکدا

 واقیعیان ڕوون کردۆتەوە لەم سێ ڕێگەیە بەوالوە نایەتە بەرچاو. لێکدانەوەەی زانست و  تا ئەوەند
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ڕۆژوو  ەلێی ب  ەاڵم نەب کردنوڵی خواردنە و هەرەنێن بەد ە تی پاڵی پێوەستی برسییە تی و هەزیندو ەچونک ەش ڕاستەکەقس
ی زۆر  ێکتاڕادەی ڵیشەت. ئاژێبەلێی کنارگیر د ەوەیەدیار هاتنی مێو  ەب ەیفرۆشێت و نەد ەکات و ن ەدروستی د  ەبێت و نەد

 ی مردوو.ەی ماددەک هێندەاڵم نەب ەو ە«»مفروغ من

مێکی  ەرهەب ەی خۆی مرۆڤیش بەکەی«ەیی»ئاوێنە وەپێی لێکدانبە  ەری ماددی، کە س نووسینی نوو ەلێک جاران لەگ
کرێت. ەحیساب د ئاسایی و ناچاری و ئالی ەب ەوری ماددەی دەکاندا هێندەوانەرفرەب ەلەموعاد ەوری لەنێت، دەتی دادەعاد

»ردالفعل«ی بە ها ەویستنی مرۆڤ وە ویستن و نو خواهشت و   ەوەیێکی زاناکانی سایکولۆجی بزووتنەرەنووسینی ب ەل
  ەستیشیان نییەبەچ م ەو زانایان ەئ... ەبانەرەستانی عەڕهاتن و ڕۆیشتن و وەگەڵ بەگەرقێکی ناکات لەف داندراوە رانەهاند

ن ەکەز دەح ەوەیانەکەی ئیلحادگۆشەنیگا ەاڵم لە ب ەوەنەم بکەتیی مرۆڤ کەاڵیەمافی سیاسی و ئابووری و کۆم
یێکی ەت و ئیرادەحیکم ەن بەدەرێک نەبەلەق تاکوو کەق و تەی ڕەتی ماددەڕێزی خاسی ەوەنەکانی مرۆڤ ببەتەخاسی

 ... ر هیچ شتێکەس  ەخاتەن ەوێ تارمایی »خوا« سایەیانە: دەوەتییەستوور و یاسای تایبەر دەب ەمرۆڤی خستبێت ەیبی کەغ

و  ەڕووی ئ ەکدی بگرین لەی ەمرۆڤ و سروشت ب ەوەنزیکتر ەش لەختێکی دیکەی خۆمان و نەکەبۆ باس  ەوەڕینەبا بگ
 یبینین.ە»ڕووداو«دا د ەی لەورەد

یا ەدڵی خۆیدا بهێنێت و ەفکرێک ب ەلقمان کرد بتوانێ زڕەو دیو کاکێشان خەیاڵ لەخەب ەی کەو کابرایەر ئەگەئ
ی ەزاد ەی کەکەئالیی ە ستانەیا وەوالی بزووتن وەشی پێ ناکرێ، بەندەوەبکات، سروشت بێ مرۆڤ ئ ەوگاڵێکی مندااڵنرگ
 ،ەیەی مرۆڤ هەکانی دیک ەتەفکر و دوان و جوانکاری و خاسیسەربە  کییێرچی چاالکەتی هەکانیەگۆڕاوەن ەستوورەد

 . ەاڵتیدا نییەس ەد ەمیکرۆسکۆپییش بێ، ل

  ەخواستبۆوەسروشت ن ە یزنی لهێنێت چ ئەستی خۆی دەڵبە ه ەخت بۆ ناوەری گوڵ و گیا و دەوێن ەوەسروشت  ەل ەنالی ک
م یاخود ەشێکی کەبوو تاکوو بێین بەی نالی نەکەی خۆی و چاالکیکرێەروبەهیچ س  ە، سروشتیش چ ئاگایێکی لەم کارەبۆ ئ

 ین.ەبک ەو حیسابە بۆ ئ ەستانەڵبە و هەکانی ناو ئەزۆری وێن

یا ەو ەوەشیعری خۆی ەیانخاتەنالی د ە ، کەاڵتەس ەند بێدەیخۆن چ ەر و ئێستر دەاڵت و کامڕوەم ەدا کەمەو دەگوڵ و گیا ل
. ئا  ەیەاڵت و بێچارەس ەمان بێدەر هەوساش هەئ ەوەیاندروێتەیا پووشفرۆش دەکات وەیان لێ دروست دەوحەگر لەوێن
 :ەیەمەش ئەتێبینییەکێ ناخرێ، وپشتگ ەی ەک تێبینی گرنگ هەشدا یەلێر

  ەت لەیاڵیاندا نایەخ ە هێنن بەی ڕووداو پێک دەرانەو کاریگە وری ئەنگاندن و نرخاندنی دەڵسەه ەی ماددی لەوەرەبیرک
  ەب ەکەر و ئێسترەک ەمانیعێکیشیان نییوری گیا و گوڵ بگرن، چ ەد  ەر و ئێستر بەوری کەدا دەکەتی خواردنەلیەمەع

  ەاڵم کەچێت، بەش تێدەبن گیاکەخۆراک و پێی تێر د ەن بەکەد ەوان گیاکەئ ەدیار ەر حیساب بکرێن چونکەکاریگ
ی زانا ەو خوتخوت ەموو گومان و شوبهەوسا هەئ  ەکەلەفێکی موعادەرەت ەر و ئێستردا بوو بەی کەجێگ ەمرۆڤ ل
دا شاعیر بێ  ەئاست گیاک ە. مرۆڤ لەخی گیاکەفی و بێبایەرەو بێت ەکەربوونی مرۆڤەی کاریگر دێت دژەبەخەب ەکەماددیی

دا  ەکەر و ئێسترەڵ کەگەرگیز لەه ەا کدەست پێدەکڵیدا ەگەحیسابێک ل ەگر بێ وردەیا وێنەیا پووشفرۆش بێ وەو
  .کرابوو، ناشکرێەن

وتبا،  ەکەر چاوت پێیان نەگەئ ەوەی گوڵ و گیا بڕازێنیتەوێن ەت بەکەتوانی شیعرەی دەی شاعیر تۆ کەبگوترێ ئ  ەیەوانەل
ی  ەنەو الیەل ەبرسان بمریت، جگ ەبوویت ل ەوانەبا لەر گیا نەگەکابرای پووشفرۆش تۆش ئ... گرەی وێنەهاش تۆ ئەروەه
چیت ەند ملکەچ ەبزان... یتەیدا کە ر پەو گوریس و ک ەگیادروون چۆن ناچاری کردی داسوولک ەبرسان مردنیش، بزان ەل

ر و  ەبێت و بڵێت، سروشت کەی هەکی دیکەم و دوویەر و ئێستردا دەئاست ک ەشێ لەچی دەک... بۆ یاسای گیادروون
رپێچی  ەاڵتێکی س ەس ەون هیچ دەکەری پاڵ دەس ە ن و لەکەیخۆن و پێشێلی دەد ەدا کەوەب ەر گیادا زاڵ کردوەس ەئێستری ب

 !! ەوەکانیەدۆستبەدەست  ەتەڕاستی مرۆڤ ناڕاحە. بەی نیینەبوونو ڕازی

ی ەفانەرەورێکی بێتەو ژیان و چاالکی مرۆڤدا د  بەرەوپێشچوونتی گۆڕان و ەلیەمەع ە سروشت ل ەوەڕی منەالی باوەب
ڵ  ە[ تێکەویستن، ئیرادەخواهشت، ویستن، ن  ،بوونماندووە ک پێوەشتێکی تر ]و ەوالوەبوونی خۆی ب  ەل ەک ەو مانایە ، بەیەه
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و  ە. ئەیەبێ ئاگا، بێ ئیراد ەێک، »امر واقع«ەست خۆیدا نییەدەشی لەکەناکات، بوون ەکجار ئاڵۆزکاوەی ەتەلیەمەو عەب
موویان  ەرانن هەی هۆی ژیانی کامەغڵودانەو گۆشت و د ەو میوەڵ ئەگەکوژێت لەی دەکەرەو خۆر ەهراوییەی زەگیای

ک  ەواوی وەت ەب ەیەیان هەفانەرەوری بێتەتێکڕایان د ەچونک ەوەوری »ایجابی« یەبوونی دە ڕووی بوون و ن ەکسانن لەی
مرێت ەدێرێت و دەڵدەی پێ هەکەستێت و مرۆڤەبەد ەزگەلەژێر پێی مرۆڤ ت ەری چیا لە ی س ەڵەتۆق ە ل ەی کەردەو بەئ
  ەو دار ەکەستوەبەزگەلەت ەردەبێت: بەخنکان ڕزگار د ەنی ئاودا مرۆڤی پێ لەگێژ ەل ەی کەدارەختەو تەیا ئەو

ویان  ەئ ەفن، نەرەگالندا بێتەتی ژیان و مردن و ڕزگاربوون و تێوەلیەمەرازووی عەتای ت ەردوویان لەه ەکە رەڕزگارک
  ەوەبۆ خوار ەوەرەس  ەقورسایی ل  ەی کەرەکێش ەو هێزەئ .میشیان ویستی ڕزگاری بکا ەئ  ە ست بوو نەبەمردنی مرۆڤی م

  ەخۆو ەراوبوونی دار لەتی س ەک قابیلیە ویش وەری شاخ ئەی س وستوەبەزگەلەهۆی مردنی کابرای ت ەکێشێت و بوو بەڕاد
 ست.ە بەو بێ م  ەها بوو بێ ئیرادەو

رێک،  ەبەموو گیانلەه ەکێکیان گۆڕانی بایۆلۆجی کەی ەهێنم: گۆڕان دوو جۆرەردا دەبیری خوێن ەدا شتێکی بچووک بەلێر
  ەشێ پێی بڵێین ماددیی سروشتی چونکەد ەم گۆڕانە. ئە شدارەو مرۆڤیش تێیدا ب ەوەگرێتە، دەوە یوانەک و حەڕو ەب

بێخواهشت و   ەوەلەز ەئ ەل ە دات کەڕوو د ەماددییان ەستوورەو دە یی و پێی داخوازی ئەمیشەگۆڕانێکی ئالیی ناچاریی ه
موو  ەه  ەویان لەئ ەک ەمرۆڤسەربە  تیەاڵیەگۆڕانی کۆم ەی دیکەکەن. گۆڕانەکەو کاریش د 2ەبێپالن کاریان کردو

پێش  ەل ەک ەکانی مرۆڤەتەویش خاسیەئ ەڵدایەگەی لە عامیلێکی نوێی بێ سابیق ەچونک  ەیان جودایەوی دیکەل ەوەڕوێک
  یدابوونی ەپ ەر لەوا ب ەتی« بوو کەزیندو -یدابوونی »گیان ەمی پەرهەموویاندا »هۆش« دێت. گۆڕانی بایۆلۆجی بەه
مووی  ەچۆنی« و ه -ر مردووی بێ گۆڕانی »کیفیەرانسەس  ەک پارچەتا و کوتایی یەرەو بێ س بێسەروبنموو جیهانی ەه

 اهیچیاند ە ل ەک ،هتاد بوو... و ڕووناکایی و ەڕڕەبا و زەا و کاریکانی فیزیا و کیمەگشتی ەستوورەیدانی دەک مەی ەتاک
ک گرام  ەت یەنانە بوو، تەمردن و زاوزێ ن... خۆبوون وەئاگا لویستن و ەیستن و نوی ئیرادی و  ەخواهیشت و جووڵ

ڵێین »بایۆلۆجی« تا ەپێی د ەک ەرانەبەم گیانلەگۆڕانی ئ... ڕسکابووەناوی سروشتدا نەهلە ( جارێ  يڵ )عضوەی زیندەمادد
 .  ەڵ و درێژخایێنەنبەت یبڵێ

ر  ەنبراەب ە ر لەک هە ویش نە ئ ەک ەوەکای ەهات کار تێکردنی نوێی گۆڕان و کنوێ عاملێەرلەیدا بوو س ەمرۆڤ پ ەک
ر نوێ و  ەرانسەون س ەتی ئەقڵی تایبەش ەک ەوەکانیەتەموو خاسیەه ەریشدا، بەوەک و جانە ر ڕوەنبراەب ەڵکوو لەسروشت، ب
تای ەرەس   ەوتۆیی بوو بەست و پێزانینی ئەه... و گرتنکدیەیەو ب ەوەبیرهاتنەو ب ەوەبوو. هێزی هۆش و لێکدان ەبێ پێشین

شی ەل ەدا کەوەل ەشی سروشتەهاوب ەوەالیێک ەبێ. مرۆڤ لەاندا بوو هکئیم ەل ە بوو نەکۆندا ه  ەل ەن ەگۆڕانیک ک ەجۆر
ریش ەبەگیانل ەڵ. دیارەی زیندەمادد ەل ەشی بریتییەل ەدا کەوەل ەرانەبەی گیانلشەهاوب ەوەالیێکی دیک  ە، لەمادد ەل ەبریتیی

و ەشێکی لەمرۆڤ هیچ هاوب ەوالوەب ەوە. لەیەر ماددە ویش هەئ ەچونک ەکانەسروشتیی ەتەشی خاسیەک مرۆڤ هاوبەو
سروشت جودا   ەی لزیندوویێکموو ەتی هەوەهێزی زیندهەروەک  ەر، چونکەبەگیانل  ەسروشت و ن ە، نەدا نییەجیهان
موو ەه ەهێنن مرۆڤی لەتی پێک دەکانی مرۆڤایەتەتێکڕایان خاسی ەکانی تری کەهاش هێزی هۆش و لکەروەه ەوەکرد

هێنا، ا تی گۆڕانی بایۆلۆجی دەیدا ببێ. زیندوەشیا پەدەیدابوونی مرۆڤ نەپ  ەر لەب ەوێک کەر ڕاڕ ەس  ەجیهان دابڕی و خستی
 تی داهێنا.ەاڵیەیان هۆشداری گۆڕانی کۆمەم جارەئ

 ی:ەیەم سێ دیادەئ

 سروشت  .1
 ر ەبەگیانل .2
  رەبەهۆشل .3
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  ەیان بەکەر یەه ەهێنن کەکتر جودا پێک دەی ەسێ جیهانی ل ، ن-بوون«ەهاوڕێی »هڵ و ەکتردا تێکەڵ یەگەند لەرچەه
و  ەتی ئەتایبەم بێ بەیەم قسەیری بەر نابێ س ەترازێ. خوێن ەد ەوانی دیکە واوی لەتەتی خۆی بەتی تایبەپێی خاسی

س  ەی کەوەن بێ ئەش هەوە کەیەکترن و بەدژی ی ەئاو و ئاگر کهەروەک   ەچونک ەیە»تناقض« ه ەی بڕوای بەرەخوێن
کجار ەسێ جیهانی ی ەی ک ەوەل ەوەیرمانن بێتەهاش ناشێ س ەروە، هەوەکردوو بێتەک نە یەی لەیەوەم کۆبوونەیری بەس 
 شدار بن. ە کتر بەکانی یەتەموو خاسیەه ەی ل ەوەبێ ئ  ،یدانە کتردا پەک یە تلە  و   ەوەکەیەکتر جودا بەیەل

ی  خولیایی ەنتیکەع ە بینم زۆر بەگرم و دەتی دەچینای سەربە  ماددیی ەوەرەبیرک ەرنج لەمدا س ەوەخوێندن ەمن ل
جودایی   ەرگیز بەدات هەداری دەجودایی نێوان کرێکار و پار ەب ەی کەخەو بایەکات ئەجوداوازیی »چین« وای لێ د

کان  ەی بۆچوونسەرجوملە  ە ل ەکەدانەخ نەنادات. بای ەاڵیەتیگۆڕانی کۆم ەوری »مرۆڤ« لەوری »سروشت« و دەنێوان د
ک حیساب ە ک یەوپات مرۆڤ و سروشت وەتی پاتەراحەس  ەی بەوە ک لەکرێت نەدی دەب ەوەکانیەماددیی کردنەوەو شی

  ەندێک واڵتی سۆشیالیستیدا کوڕی کۆنەه ەل  ەک ەس ەب ەندەوەئ ەوەیتیەجوداوازیی چینای ە ب دانخەبای ەن زێدەالیەبکات. ل
ی  ەزمووندا پلەئ ەند لەرچەک کوڕی کرێکارێک مافی خوێندنی زانکۆی پێ نادرێ هەکان وەپیاوماقۆڵ ە ند و کۆنەمەوڵەد
اڵوێرێ  ەشێک هەڕ ەی بابایێکی سپی خۆی لەوەل ەت ڕۆچوەجعیەڕ ەپتر ل ەکردنم جوداییەدا ئەرگرتبێ. لێرەرچاویشی وەب

گیرێ و ەردەمیرات و  ەو ب ەشتێکی بایۆلۆجییتی ەیەه  ەموو دزێویێکی کەڵ هەگەنگ لەبێ جوداخوازی ڕەر نەه ەچونک
بۆ    ەوەباوک و دایک ەجۆرێکی ئالی ل ەک خوێن و پێست بەو ەتێک نییەداری« خاسیە حاڵێکدا »پار ەل ەکاری سروشت

 دیاری بهێنێت. ەمان بەوان بۆ ئەتی ئەو ماکی خیان ەوەژێر بێتەرەکانیان س ەچەو

  ەیەوە ئ ەهۆش و زانین ەران کەوەجان ەی مرۆڤ لەکەوەر ەزل و جوداک ەرەه ەتەخاسی ەدان ب ەخ نەی بایەتەم بابەر لەه
  ەرزەم تەڕاستی ئە. بەزیاتریش ە، بگرەی هی دکتۆرێکەخوێندوو هێندەو نەیلەتی مەی کرێکارێکی عادەمانگان ەک

مووی  ەڵێک هەکۆم ەمومکین ەچونک ەویش خراپترە ڵکوو لەز بەگەڵێن جوداوازیی ڕەی پێی دەوەل ەرقێکی نییەف ەجوداوازیی
ڵدا جوداوازیی »چین« ەمان کۆمەه ە اڵم لەبێت، بەواوی بزر دەتەز بەگەدا جوداوازیی ڕەتەو حاڵەل ەز بێت کەگەک ڕەی

 ەبن کەر دەندازیار و کرێکار هەند و دکتۆر و ئەمەوڵە د ەدا کۆنەڵەو کۆمەل ەدیار ەکات چونکەی خۆی دەواکەناڕ ەکار
خوێندووی ەبێ حیسابی نەد ەی کرێکار نیم کدانتیەدا دژی یارمەت من لێرەڵبەنێواندا بکرێ. ه  ەرق و جوداوازییان لەف
تی بوون و ژین و بیروڕا و خواهشتی بگیرێت،  ەجێ بکرێت و حورمە تی بۆ جێبەموو مافێکی مرۆڤایەکرێت و هەڵدا نەگەل
ی سااڵنی فیزونازی دکتۆر  ە تۆڵ ەیا لەواو بێت وەندازیار تەری دکتۆر و ئ ەرەز ەڵ کرێکار بەگەل کردنەلەاڵم نابێ موجامەب

 درێت. ەمافی خۆیان پێ ن ە می ئێستاکەردەی س ەمانەد ساڵ پێش ئیمرۆ ئەندازیاری س ەو ئ

وا و  ەرمانڕەف ەجێگری کۆن ەخۆی بۆت ەدا جاری ناکرێت کەس ەو کەر ئەس ەستوور بەمان دەم بۆچی هەتێ ناگ
 !  ەوەندرێتە وانی لێ بسەزوڵم و زۆری ئی ەکان و پاشاکان و تۆڵەرەیسەق

کانم  ەپێنێت شتێکی کۆتایی سااڵنی چلەس ەیری خۆیدا دەر غەس ەی بەو بڕیارەوا لەرمانڕەرهاویشتنی فەی خۆ دەنموون ەل
ی ەکای مرۆڤدا و بڕیاریدا پلەکی و زەر زیرەس ەرچواند بە توایێکی دەی »أمر اداری« فەشێو ەستالین ل ەک ەوەوێتەکەبیر د
دا ەیەتوا سافیلکەم فەل .ەو ەخاتەبوو لێکیان دوو د ەردەروەاڵم جوداوازیی چین و پ ەب ەکەک یەتدا وەڕەبن ەتاکان ل یکیەزیر
بڕوای   ەتواکەنی فەر خاوەگەئ  ەک ەستەبەم مەوەر ئەه  - ەنیی ەوەندی مرۆڤیشەوەرژەب ە ڕاستی و ب ەندی بەچ پێو ەک -

تای ەرەس   ەل ەگرتبوو چونک ەوەستۆی خۆیەئ ەب ەبهێنێ ک ەتەحمەز ەزێد ەتیەرایەو ڕابەخێرا واز لەببوو خێراەبووبا دەپێی ه
ی خۆی، ەکەپێی قس  ە، بەوەتیەبوونی تایبەردەروەڕێی پ ەوتبوو لەکەژاری ڕایبواردبوو و بۆی ڕێک نەه ەژیانی خۆیدا ب

تی و  ەرایەاڵتی ڕابەس ەو د ەوەدۆزێتەکێکی خواپێداو و دڵسۆز نەبێ یەوپێش بچێت ئیتر بۆ دەرەی بەکەکیەزیر
 دات؟  ەی خۆی پێ نەکەراتیەبەڕێوەب

ر خۆیاندا بهێنن،  ەس ەکان بەما نین قسەتەرگیز بەه نەکە واقیع د ەها دوور لەی وەقس ەی کەسانەو کەموو ئەبێگومان ه
ن  ەر خاوەس ەتی مرۆڤ بەقابیلی ەل کردنری گومانەیری خۆیان سێب ەی غکردنویەو ک کردننیازی ڕام  ە، بەوانەپێچ ەب

 هێنن. ەتاندا دەقابیلی
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موو مافی ەه ەپێویست ەوەکانەاڵتدارە س ەن دەالیەکرێ لەدری لێ نەر غەگەبێ با ببێ، ئەرچی دەحاڵ، مرۆڤ هەمەهەب
بڵێ ڕام لێتان   ەاڵتدارانەسەد  ەسووف« ـەیلەو »فەی بەوە ئ ەگاتەتا د ەوەوەخواردن و خواردن ەر لەتی پێ بدرێ هەمرۆڤای

مرۆڤدۆست و   ەی خۆیان بەو ڕۆشنبیرانەبینی ئەد ەک  ەدایەوە یریش لەی خۆتان دانیشن، س ەکەماڵ ەرموون لە، فەنیی
 پێنن.  ەس ەلدا دەر گەس ەزۆی خۆیان بەی ئارەزۆرداران ەسووفەیلەو فەستی ئەکی دەکوت ەبن ەد ەمیشەنێن هەشۆڕشگێڕ داد

وی و  ەی زکردنشەی »دابەلەس ەم ەالحی ڕووس لەزۆی فەیکا دژی ئارەن ەوەهێشتەک ستالین هیچی نەاڵتدارێکی وەس ەد
الحاندا کرا  ەڵ فەگەل ەدڕندان ەفتارێکی هێندەشدا ڕەوەهێندرا، لەویدا دەر زەس ەی بەتانەو سیاسەزی« و ئەوەرەی هەکێڵگ

ڕاشکاوی ەب ەڕۆژگارم ەپی کوردی ئەچی ڕۆشنبیری چ ەهات کەدەدا ن 1917ریەڕشی ئوکتوبۆی شەنێهم و وڕەو ەب
نووتی  ەهەرۆکی کەکا »س ەنێت نەتاوانبار داد ە الح بەها ف ەو ملیۆن ەو بێئینساف ەحمەبێڕ ەییەو دڕندەپاڵ ئ ەداتەخۆی د

 بێ! ەها دەر وەرستی هەلدۆستی و پرۆلیتاریاپەڕاستی گەردا بێت: بەس ەیبێکی بەع ە«فەلسەف

یدانمان  ەلێک مەگ ستی واقیعیەڵوە دا بۆ هەو پرسیارەڕ لەرگێڕانی بیروباو ەتی وەو چۆنی ە«وری »فکر و ماددەد ەب ەموناقش
کانی  ەجۆرجۆر ەتەحاڵ ەفاندا خۆی لەلسەن فەڕی خاوەتبیقی بیروباوەئاکامی ت ەمرۆڤ ل ەدیار ەچونک ەوەکوتێتەپێ د

ر ەبێ هەناچاری دەب ەمە ر ئەبەل ەیاخود ناڕازیی ەلێیان ڕازیی ەک ەوەبینێتەتی و ڕۆشنبیریدا دەاڵیەسیاسی و ئابووری و کۆم
یاسا و   ەیانکات بەد ەوەفەلسەف ە ک ستالین لەبیروڕای پیاوی و ەی کەماددییان ەتەو حاڵە ر ئەس  ەوەینەبابد ەسات
مرۆڤ  ەها زل لەنرخی و  ەفانەلسەن فەو خاوەرستنیش. بیروڕای ئەپ ەبگر... رەێندن و هونوران و خەستووری گوزەد
بێ  ەر نەدات هەسێک دە موو کەه ەب ەوەد جاران مافی ئەن، صەکەیدا دەگۆیا بۆی پ ەی ک ەو نانە ر بەرانبەگرن بەردەو

کانیان  ەاڵتەس ەن دەیاساکانی بیروڕای خاو ەی کەڵقەو خەت ئەنیسب ەنگێنێت، خۆ بەڵیان س ەه ەوەو لێکدان ەقس ەمن ب
ت  ەنانەت ەیەیان هنەبوونبوون و ڕازیقی ڕازیەزاران جاریش هەنایانکات، هکات یا ەبڕدرێت، ئیتر یا تێریان دەردا دەس ەب
کێک یا ەناشێ ی ەل بووبن چونکەس ە تێر و ت ەو یاسانەمووشیان بەبا ه ەوەت بستێندرێتەی میللەزورب ەنابێ ل ەقەو هەئ

 ن.ەرخوارد بدەزۆر شیریان د ە»دایانی منداڵ« و ب ەن بەت بکەمیلل ەڵێک خۆیان لەکۆم

رخ و بازاڕی خۆی ەچ ەواز ل ەکەفەلسەن فەخاو ەاڵتدارە س ەنی دە اڵم الیە، بەوەتەی میللەقی زوربەنی هەالیەل ەمەئ
بێت و  ەوام دەردەستی خۆی بەڵوە ر هەس ەهاش لەبرسان بکوژێت، و ەڵق لەزاران خەه ەکیش بەموو ڕۆژەر هەگەناهێنێت ئ

می ەڵەدان قەکانی! صەڕووناک ەڕەدی خێر و خۆشی بیروباو ەهاتنەن ەکات لەتاوانبار د ەکەتەزانێت میللەچاکی د ەب
 .ەکەالدەشی جەهاوب ەب ەوەبنەلدا دەگ یتیەقاڵبی دۆستای ەیا تۆقاندراوه[ لەگیراویش ]وکرێەی بەبڕند

 ەل ەخدارەم بایەکەرفی ماددی یەبڕێت گۆیا زەوا داد ەوەڵەوەه ەل ەی ماددی کەفەلسەن فەدا خاوەوتەڵکەه ەرزەم تەئا ل
  ەچونک ەوەبێتەودوا دەرەی خۆی بەکەلسەف ەجارێ ل ە ر بەکانی، هەڕەتی و یاساکانی و بیروباوەاڵیەڵنانی باری کۆمەه

ندرێت،  ەڵدەه ەوەرەس ەب  یتیەاڵیەری کۆمەبەرلەس  ەی کەویەو زەئ ەکاتەوت بێت و ڕاست بێت، دەی خۆی، چەبیروڕاک
واقیع   ەتدا لەڕەبن ەل  ەکەفەلسەو ف ەگۆیا بیروڕاک ەین کەبد ەوە خێک بەشدا نابێ چ بایە مەچێندرێت. لەڵێم دەر نەگەئ
  ەن بیروڕاکەر خاوەزەن ەل ەکەی واقیعەوەش پووچاندنەجارێکی دیک ەی بیروڕاکبوونەڵەه ەش بێ، چونکەڵەبا ه ەڵینجراوەه
ق، ەق و زەری واقیعی ڕەجێگر و نوێن ەب ەی مێشکی خۆی داناوەی ئاوێنەکەنادروست ەو وێنەئ ەک ەوەو ڕوەخات لەردەد
 مایان بوو. ەتەی بەشبینی بیروڕاکەپێشبینی و گ ەی کەڵێنانەو بەچوونی ئە رنەرچوون و دەد ەێش ناداتوگ

  ەخۆی کردبێت ەی لەراردادەبڕیاری ق ەوەپێش  ەوی لەتی، بێ ئەریەس ە ریح بێت لەڵ خۆی ڕاستگۆ و س ەگەر لەگەمرۆڤ ئ
، ەوەبخوێنێتتێ تی بۆیەیەپێش چووندا هەوەرەگۆڕان و ب ەل ەی کەورەو دەنرخی خۆی پێ بدات و ئ ەر شتەئایین، ه

یی بیروڕا و فکر و  ەڵە ستی دێت ڕاستی و هەد ەل ە بەجرەر تەه ەر بێت چونکەڕاب ەبەجرەبێ تەشدا دەمەت لەڵبەه
  ەر لەو ب ەوەپێش ە دیهی لەتایی و بەرەی فکری س ەندێ بنگەه ەبێ کە یێک نە، ناوناوەوەو پرۆژان ساغ بکات ەفەلسەف
 بگیرێت. ەو ەشێ بڕیاریان لێوەد ەبەجرەت

نوێ شتی ەرلەموو جاران سەه ەپێویست نیی ەچونک  ەنیی ەکەقی وشەقاودەواتای د ە«بەجرە»ت ەل سەبەدا مەلێر
ڕیزی  ەوەچێتەر دەواقیعی ڕاست و دروست ه ەڵێنجانی بیروڕاش لەه  ەوالوەش بەوە، ل ەوەبکرێت ەبەجرەت کراوەبەجرەت
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موو  ەبێ هەبین د ەبەجرەنۆڕی تەچاو ەمیشەین و ه ەکەها نەر وەگەدرێت، خۆ ئەوی پێ دەو نرخی ئ ەبەجرەت
رخستنی ەر بۆ دەڕاب ەینەواقیع بک ەک ەین. ئێمەکەی« نلق ەکی »عەیێکی هۆشەوەیێک ڕاگرین و هیچ لێکدانەشەموناق

  ەتیدا، بەاڵیەپێش چوونی کۆمەوەرەڕووداو و گۆڕان و ب ە، ل ەوە مردوو و زیندوویەیری مرۆڤ، بەوری غەوری مرۆڤ و دەد
ی  ەوانە ، لەیەو ئاشکرا و بێگومانمان ه ەی زۆر سادەنی کارتێکراو، نموون ەر و الیەی عامیلی کاریگکردنستنیشانەنیازی د

کات و ەمان دەوەلێکدان ەب ەگاڵت ەوەدرێتەخۆی نە ب ەنە ر الیەوری هەگوترێ و دەی تێدا ن ەکەلەس ەر ڕاستی مەگەئ
 : ەوەکان دێمەبۆ نموون ەوێوە کانی و لەستە ڵبەبۆ الی نالی و ه ەوەڕێمەگەدا دە. لێرەوە هێنێتەخۆمان د ەرمیشمان لەش

سیری سروشت و  ە کانی ئەستەڵبەبۆ ناو ه دەشتودەرڵ و گیا و ونی گەی دیمەوەخواستن ەر بڵێین نالی لەگەئ ەئێم
  کردنرانەنیازی سوودی خۆی و گوز ەب ەک ەیەو گامێشەو ئ ەڕەو مەئئەسیری سابیش ەبێ بڵێین قەکارتێکراوی بوو، د

  ەک ەیەیەو ڕێوەسیری پێستی ئەریش ئەڕاوک ەڕەسیری بزن و مەسابیش ئەق ەسیری گیا و گوڵە بڕێت. نالی ئەریان دەس 
ڵێین دیلی ەد ە ک ەیەالحەو فەسیری ئە ویش ئەن زەبڵێین خاووین و ەدوا قسان بکە روا بەبا ه... یگرێەد ەڵەت ەب
سیری  ەکانیش ئەیست ئیمپێریال ەتەوڵەد... ەیەکەو کێڵگ ەکەنم و جۆیەو گ ەکەسیری گاجووتەالحیش ئە، فەیەکەویەز

  ەمانگان ەوەو ەل ەواسێت چونکەڵیان دەه ەک ەیەحکومانەو مە سیری ئەالدیش ئەج...  کانیاننەگیرکراواد ەتەمیلل
 ... گرێتەردەو

ی ەو تیپانەبڵێین ئ ەک کە، وەوەڵگێڕینەکانی هەیاندنەین و ڕاگەروژێری بکەس   ەیەرچی جیهان هەه ەم جۆرەتوانین بەد
وێت،  ەرکەبوو س ەد ەی تر ڕێی نەکەنەزیبان الیەبەوان ن ەر ئەگەئ ەیان بدرێتێ چونکەکەبێ پاداشەد نندۆڕێەیاری د

رچی  ەه... ەوەڕی بردەش ە ی دیکەکەشکرەل ەوەوەهۆی شکانی ئ ەب ەبێت چونکەڵگوتنی دەقی پێدا ه ەشکری شکاویش هەل
وری ەد یپێشەرازووی خستنەت ەیان لسەرلەبەرر و کارتێکراویان تێدا بێت، ەنی کاریگە وانی دوو الیە، لەیەه  ەنموون
 بن.ەوبن دەرەس  ەم جۆرەدا بەمادد

 ەگوتوەدا شتێکمان نەوەاڵم ب ەبکات، بتێ بێ تاکوو مرۆڤ بتوانێ کاریەه ەبێ ماددەلمێنین، دەشسەڵێین و دەزانین و دەد
و  ەیێکمان لەوەموو لێکدانەبێ هەک گوتمان، دە، وەچونک ەوەبێ تاریکایی ڕووناک بکاتەیا تیشکێکی هەفلسێک بهێنێت و

  ەو پێیەڵبستێت. بەه ەوەکانەرەبوون« ی کاریگەی »هەر بناخەس ەوری مرۆڤ و سروشتدا لەی دگرتنکدیەی ەی بەیدانەم
حیسابی   ەل ەکەبوونەتوانین هەد ەشەر بۆیەڵپێکن، هەدا پێکەبوونەو هە و ل ەیەو مرۆڤیش ه  ەیەبێ بڵێین سروشتیش هەد
وری چاالکیی مرۆڤ و چاالکیی سروشت  ەیری دەبێ س ەد ەنگێ. ئێمەلەربهاوێژین و هیچیشیان حیسابیان دانەموان دەه
ینی ەو ز ەوەمانەوەر لێکدانەب ەبهاوێین کردن، خانوو دروستەنموون ەن. بەدەجیهانی مرۆڤدا ڕوو د ەل ەی کەو شتانەین لەبک

: ئایا مرۆڤ  ەوەڕێتەگەنێک دەری بۆ چ الیەدیترێت تا بزانین کاریگەدا دەکەکردندروست ەی لەو چاالکییەئ ەینەخۆمان بد
دروست   ەکەرا خانوەنت و شێلمان و دار و گەسیمرد و قوڕ و خشت و ەچ و بەهۆی گ  ەکات یاخود بەخانوو دروست د

زا و  ەڵکوو شارەب ەرەر دروستکەک هەن ەچونک ەیەک ەرەڵێین مرۆڤ دروستکەر نەگەئ  ەکردنزانەڕاستی خۆ نەبێ؟ بەد
ک: تێدا ژیان،  ەستان بێت وەبەزار مەه  ەک لە ی ەیەوانە ش لەستەبەو مەکات، ئەستێکێش دروستی دەبە، بۆ مەستایشەو

  ەیان بەکەر یەریکیشن هەی خەی پێوەوانەهتاد، ئ... کردنت تێداەندن، عیبادخوێ، تێدا دانکرێە، بکردنواوەرات تەقۆنت
رات،  ەتیی قۆنتەنایەن ماڵی، خاوەندازیاری، خاوەستایی، ئەیی، وەلەمەک عەریک بێت وەخ ەوەئامانجێکی خۆی

 هتاد.  ... و بێگار ەجاری، سوخرەک، نەی شتومەوە وانی، گوێزانە ، پاس کردنچاودێری

کار  ەرچی بەه ەوالوەمرۆڤیش ب ە، لەشدارەمرۆڤ تێدا ب ە ک ەیەمانەرهەو بەموو ئەری هەێنون  کردنی خانوو دروستەنموون
بوون و   ەل ەوری خۆی ناکات و هیچ خواهشتێکی نییەد  ەخۆی و ب ەست بەتاکێکی ه ەمانەرهەو بەی ئپێکهێنان ەدێت ل

کانی ەزوەمرۆڤ بۆ ئار  ەی زیندوودا کەی مردوو و ماددەنێوان مادد  ەبێ لەک هەجوداوازینها ەدا، تەکەمەرهەبوونی بەن
بهاوێژێت   ەیا جووتەڵبێت وەترسی ڕۆحی خۆی ه ەل ەوەشێتەوەر لێی دەبەوا گیانل ەک ەیەوەر ئەهێنێت هەکاریان دەخۆی ب

چاالکی بۆ  ە[ مل بنێت!گە ی ]س رفاداەر وەبە یا لەر ترس وە بە یا لەمای ئالیک و خواردن وەت  ەبێ بەیا گاز بگرێت واش دەو
یا سوودی لێ  ەست بکرێت وەردەیا دەوێت وەت چنگ کەحمەز ەب  ەیەی مردووش تێیاندا هەگری بێت. ماددۆمرۆڤ و ئ

ریک  ەی خۆشی التە ئیراد ەوێت و بەنای  ەوێت و نەیەد ە: نەستی »ایجابی« نییەڵوەاڵم هیچ تاکێکی ه ەربگیرێت بەو
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و  ەها لەروەخنکێنن، هەمرۆڤی پێ د ەی کەتەو پەتا ئ ەوەژێتەمردووی تێدا دەنیو ەک ەوەخانەستەخ ەل ەستێت. بگرەوەد
و   ەیەاڵتێکی خۆی هەس ەد ەکوژێت هیچیان نەمرۆڤ د ەی ک ەهرەو زەتا ئ ەوەبێتەخۆشی پێ چاک دەندێ نەه ەک ەوەگیای

 .ەیەستێکی هەبەم ەن

ری ماددی حیساب بۆ شتێکی  ەوروبەڵێن دەی پێی دەو ەبێ لە، دەراویشەتایی و س ەرەوا تا بڵێی س  ەدا، کەیەوەم لێکدانەل
کان و  ەسیاسیی ەزراوەک دامەتی وەخۆی ەکەسکردی مرۆڤەری ماددی دەوروبەشێکی زۆری دەگرنگ بکرێت: ب

  ەمەرهەوبان و بەو ڕێگ ەکارگموو خانوو و ەک هەو... تیەاڵیەریتی کۆمەک ئایین و نەهتاد، و... کان وەزانستیی
رچی سامانی ەه... ماڵی مرۆڤ[ و ەبن بەکرێن و دەخێو دەب ەڕوماڵ ]کەکان و کشتوکێڵ و مەکان و کانەسازیەپێش

 . ەیەتی هەوایەتەمێژوویی ن

وری  ەی دکردنڕووی دیاری ەل ەری سروشتی کاڵ و خام زۆر جودایەوروبەڵ دەگەل ەماددیی ەرەوروبەد ەرزەم تەحیسابی ئ
رازووی  ەتەستەد ەدیش بن، لەر بەگەستکردی مرۆڤن، ئەی دەمانەئ ەتیدا چونکەاڵیەگۆڕانی کۆم ەل ەوری ماددەمرۆڤ و د
وتی  ەی نهێنانستەدەتی وەحمەک زەرگیز وەی مرۆڤ هبەرەوپێشچوون ە د لەی یاسایێکی بکردنڵستیەرهەندرێن. بەمرۆڤدا داد

هیدبوونی  ەش...  هێنێتەڵستی پێک دەرهەخستنی کاری مرۆڤ جۆرێک بەیت ەحمەزەپێی و ەویش بەئ ەک ەحران نییەبن ب
ری  ەوروبە. دەوەیا تاوێرێک پانی بکاتەبیکوژێت و ەبروسک ەک ەنیی ەوە ک ئەستی زۆردارێک وەد ەئاشتیخوازێک ب

ئایین،   ک ە]و ەوەوییەعنەو م [...ز، پۆشاک، خۆراک ە، ڕەک خانوو، فابریق ەردوو جۆری ماددی ]وەه ەسکردی مرۆڤ، بەد
  ەکەستەبەیدا بوون ئیتر مەپ ەوەتییەستی تایبەبەم ەموویان بەف نین و هە رەشتی بێت [...ریت، درۆ و ڕاستیەت، نەسیاس 

و خۆ پاراستن   «کردنەوەرخۆەس ەیا »لەڕ پێ فرۆشتن« وە نیازی »ش ەتدا بەڕەبن  ەر لەوان هە د. زۆریش لەچاک بێت یا ب
 : ەنموونەرا. ب ەڕ و هەهۆی ش ەبنەیاندا دەو ە وتنەکتر کەیەیدابوون و بەدوای پ ەبێ لەیدا کراون، واش دەپ

 موویان بۆ پاراستنی ژیانن.ەه... خانوو، پۆشاک، خۆراک، کێاڵن، چاندن -1

وانیشن بۆ  ەوانن بۆ خۆ پاراستن بن ل ەل... ەی سیاسی و ئایینی، پرۆپاگانددانرزشی سپایی، هانەشکر، وەک، لەچ -2
 فرۆشتن بن. پێ ڕەش

ییشتنی ەک گەیەو ب ەوەوتنە ک کەیەدوای ب ەزۆری لەستن بەڵدەڕ هەر جودایی باوەس ەی لەکۆکیانئەو نا -3
 ەبرێتەد ەڕێکی دیکەباو ەڕ فرۆشتن بەنیازی ش  ەڕێک بەموو باوەه ەتاوەرەس  ەک لە بن نەیدا دەکان پەڕەباو

کان ەندین ساڵ مسڵمان و هیندۆس ەبوو دوای چەو نەستی ئەبەهێنانی قوربانی چ ماد ەتی لە: ئیسالمەوەمێشکان
 ... ڕ بێنەشەری بەس ەل

کان و  ەچاک ەنەوری الیەشدا دەوەوێت، لەخۆی دەربەی س ەوەلێکۆڵین ەسکردی مرۆڤە د ەی کەرەوروبەم دەحیسابی ئ
کرێت،  ەری سروشتی دەوروبەد ەڵ بەک تێکەگیرێن نەکدی دەیەکۆیی بجۆرێکی ناو ەب  ەیەکەرەوروبەکانی دەدە ب ەنەالی

هیچ ناکات و چ   ەخۆو ەل ەیێکی مردوو دانێم کەمادد  ەب  ەکەوتەن ەوە پێش ەل ەوەوت« بکۆڵمە وری »نەد ەێم لب ەمن ک
باری  ەباری و نالەڵینجانی و لە ه یی و نزیکی و دووریەک ەوعەک باشی و خراپی نەو ەویشەر بەس  یرچەو ه ەنیازێکی نیی

 ەوەل .ەـمووی »امر واقع«ەه  ەک (سروشت) ی مردوو ە بۆ حیسابی مادد ەوەڕێتەگەر دەویش ه ەرهاتنی ئەو شوێنی لێ د
 ەوەکنیکەت ەل ەبگر ەوەیەک ەچاک و خراپ ەنە موو الیەه ەویش ب ەات ئدەست پێدەکی مرۆڤ ەکەخۆیەربەس  ەورەد ەوالوەب

  ەنەدانی خاوەن  ەوەستەدە داران و خۆ بەرمایەالی س ەقەکان و تەوتاویەن ەیمانەز و هاریکاری و پەوەرەه ەگاتەتا د
 ەفکریی ەم گۆشەل ەم نییەدا ڕێگەمن لێر... وتەی نەشکرا و بزری کێش ی ئاەنی دیکەزاران الی ەوت و هەکانی نەدڵسۆز

هێز و  ەنی چاک و خراپ و بەی الیکردنەوەشی  یکاریەر وردەس  ەوەمەباد ەوەوری مرۆڤ و سروشتەی نرخاندنی دەتیەتایب
تیی ەوێشدا چۆنیەتیی مرۆڤ، ل ەاڵیەموو مێژوو و کۆمەه ەل ەو بریتیی ەمرۆڤسکردی ەد ەی کەرەوروبەو دەبێهێزی ئ

»تناقض«  ە ی دیاردەقینەوری ڕاستەو و دی مێژوەوەودوا هاتنەرەو ب  بەرەوپێشچوونتی و ەاڵیەی کۆمەی شیرازەوەهۆنین
درێژی   ە پێی بۆچوونی خۆم ب ەهتاد ب... و ەی هاریکارییان تێدایەتانەو حاڵەبوونی »تناقض« لو بزر  ەوەچاک و خراپی ەب

 م.ەباس بک
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یر  ەچاوی مارکس س  ەکان و بەسووفەیلەچاوی ف ەچاوی مێژوو ناساکان و ب ەمێژوو ب ەک ەشم نییەڕێی ەندەوەدا ئەمن لێر
وری مرۆڤ و ەتی دەقیقەی حکردنراوردەی بەکوالن ەتوانم لەحاڵ دەڵستێنم. من بەر بیروڕاکانیان هەس ەل ەقەتەمەم و دەبک

مرۆڤ  ەت لەت و خالقیەوری فاعیلیەد ەی کەفکریی ەواوییەو ناتەتیشکێکی بیروڕای خۆم بهاوێژم بۆ ئ ەوەسروشت
 تی،ە خۆی ەکەسکردی مرۆڤەد ەکەرەکاریگ  ەرەوروبەزۆری د ەرەشی هە چی بەر کەوروبەبۆ د ەوەدزێتەد

کانی  ەاڵتی و ڕووداوەمێژوو و کۆم ەوەقلیدییەی ماددی تکردنەوەڕێی شی ە ی لەوانەکات، ئ  ەمیشەڵێم هەر نەگەزۆری، ئ ەب
  ەرفەیی زەنتیکەع ە، زۆر بەداشی دام ەب ەوەنەکەشدا »مرۆڤ« دەوەرفی ماددی و لەر و زەوروبەعامیلی د ەب ەوەنەدەد

ی و جوودی مرۆڤ  ەوەرەشتی د ەواندا بەکانی ئەوەدانکلێ  ەل ەی کەنە و الیەر ئەس  ەوەنەخەر دەش هە کە »مرۆڤکرد«
  ەل  ەیەوانە ل ەنموون ە. بەڵقوڵیوەه ەوەوەند لەرچەن هەی حیساب ناکەکەریی مرۆڤەبۆ کاریگ ەکرێت، واتەحیساب د

 ەوەکاندا کرایەوتو ەپێشک ەڵ واڵتەگەی بازرگانی لەرگەزۆر بوون، د ەقوتابخان... »  ەوەنیتخوێقلیدی بەی تەوەلێکدان
  ەب -و گۆڤار و کتێب و  ە، ڕۆژنامەکان باڵو بۆوەتیەاڵی ەکۆم ەوەنگوباسی ئازایخوازی و زانست و بزووتنەرپشت، دەس 

  ەدا فاڵنەرفەم زەئا ل...  ەوەستەب ەوەکەیەو بازاڕ، هۆی هاتوچۆ و ڕاگوێستن جیهانی ب ەکوچ ەوتەنی کەمەچاپ -تێکڕایی 
 ەیەوەلێکدان ەرزەم تە« ئ... کانەتیەاڵیەکۆم ەی مافکردنی داوایاخولر ەس  ەوتەمی خۆی، کە ردەمێکی س ەرهەک بەندی، وەف

 ەچونک ەنێکی دیکەبۆ الی ەوەستێنێتەی لێ دەکەخە بای ەستێ کەش ڕاناوەندەوەبات، لەدتێ ندی«ەف ەفاڵنتی » ەفاعیلی
سکردی  ەموویان دەه ەی ەه ەکەتاز ەفرەی ناو زەو عامیالنەرچی ئەه ەش ناکات کەستییا و ڕەحیسابێک بۆ ئ ەکەوەلێکدان

 ون.یبارەویدا نەر زەس ەب ەوەریخەم ەمرۆڤن و ل

ت ەحمەز ە یەوانەل ەی قسان، چونککردنەوەستی کورتەبەکار بهێنم بۆ مەها بەوازێکی ونووسیندا شێ ەمنیش ل ەنگەڵێ ڕەب
ر  ەم هەکەاڵم من ڕاستییە رفی سروشتی، بەز ەاڵوێرم لەرفی مرۆڤکرد هەنی زەێکدا الیڵموو حاەه ەموو جارێک و لەبێ ه

  ەن بیروڕایان بەران و خاوەر بێت و نووس ەگەوا. جا ئەی ناڕەوەناکات بۆ ئاڵۆزبڵۆزی لێکدان ەزگەلەینم تەو و ز ەبیر ەل
  ەتی و لەاڵیەگۆڕانی کۆم ەعامیلی ئیجابی ل ەی تاکەوەڵقیش ڕابێنن بەن و خەڕ بکەخۆیان باو ەتاوەرەس  ەجۆرێکی گشتی ل

ڵێین ڕۆژ  ەد ەک کەنووسین و گوتندا، و ەل ەوەینەبک ەدووبار  ەکەموو جارێک ڕاستییەوسا پێی ناوێ هەئ ەمێژوودا مرۆڤ
 ەچونک وری خۆیدا«ەد   ەوی بەی زەوە هۆی سووڕان ەموو جارێ بڵێین »بەئاوا بوو پێویست نابینین ه ەستێرەاڵت و ئەه
 .ەزیمندا حیساب کراو ەو ل ەدیهییەب  ەمان لێ بۆتەو ڕاستییەئ

 ەزێد یخۆەربەوری س ە خی دەبای ەی ماددی لەفەلسەی فەوکردنی بنگەبۆ پتکا ەز دەح  ەی کەیەوە و بیرکردنەنی ئەخاو
دا  ەوانەباری پێچەیی خۆی لەنتیکەع ەدا زاڵ بێت، زۆر بەر ماددەس ەنی زاتی بەکا الیەن ەوەم بکاتەگرنگی مرۆڤ ک

و  ەکانی ئەڵەیەهم و خەر وەس ەێکی ماددی لکراوموو دروستەی هەوە ستوور تا ئەیاسا و د ەبێتەی خۆی دتزا ە، واتەوەبینێتەد
 ەی یاسا ماددییەوەدۆزین ەگات بەڕی خۆی، دەپێی باو  ەی، بەوەئ ن فکری ماددی دوایەندرێت. کابرای خاوەڵدەه ەزات

ڕی  ەبیروباو ەکانیش لەری پرۆژەبەرلەڵ، س ەبردنی کۆمەڕێوەان بۆ بدانەپرۆژ ەکا بەست دەتی، دەاڵیەکانی کۆمەعیلمیی
ی  ەبانەجرەو تەئ ەداتەگوێش د  ەن ەوەی بۆ ڕاست بکاتە ڵەلمێنێ هەس ەس دەک ەل ەشزانین نەک دەڵدێنجێت وەخۆی ه

یێکی ماددی ەفەلسەویی فەگۆیا پێڕ ەش کە جێگای ەرزەو تەتی ئەمیلل ەدایەوە یریش لەن، س ەخەردەکانی دەی پرۆژەڵەه ەک
یان ەکەرۆکە»زات«ی س  ەل ەی کەنادروستان ەو بیروڕا و پرۆژەچن بۆ ئە ملک ەی دیکەتی جێگەمیلل ەن پتر لەکەد
یێک و  ەهیچ مادد ەبن چونک ە«ی هی »ماددەو ە ست و ڕامکراوی »زات« ن لە ردەکوردی پتر ب ەقوڵێ، بەڵدەه
م  ەاڵم ئەبێت. بندلماەیسەیان نەکەرۆکەر »زات« ی س ەگەئ ەوەدا نادۆزێتەتەو میللەنێوان ئ ەندێک خۆی لەوەرژەب

 . کۆتایی ناگاتبە دا ەندەوەل ەتەحیکای

و بنجی  ەورەکجار گەن ڕاستیێکی یەکەی و فکری »موضوعی« دتدێن باسی فکری زا ەفان کەلسەن فەران و خاوەنووس 
ئاشکراییان نیگا بۆ خۆیان   ەر زێدەبە وا ل ەک ەیەرچاوانەکجار بەی ەو شتەش لەکەبوێرن، ڕاستییەڵدەدا هە و باس ەل

 ڕاناکێشن: 

چێت، ەردەخ و بێنرخ دەنجامی دواییندا بێبایەئ ەوزووعی لەبیروڕا بۆ زاتی و م و کردنەوەبیر ی شێوازیکردنەوەجودا
روونیدا ەزات و مێشک و د ەل ەبکات ک ە و بیروڕایەڕ بەبێ باوەر دەه ەناچار ەبەجرەوزووعی دوای ت ەکابرای م ەچونک
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 ەوخۆ نابنەکانی ڕاستەو ئاکام ەبەرجرەبێت. تەن ەوەر ڕاستییەس ە فڕی ب ەو بیروڕایەئ ەیشەوانەنوێنێت لەڕاست دەخۆی ب
  ەبەجرەترین تەڵەه ەی جۆراجۆر بڕوا بەبەجرەن تەشێ مرۆڤی خاوە. دەریکەخ ەوەی پێیانەس ە و کەمێشکی ئ ەڕ لەبیروباو
و  ە زانم ئەڵێ دەوێت. بەدا ڕێک بک ەبەجرەڵ ئاکامی ڕاستترین تەگە»زاتی« لی کابرای ەوە لێکدان ەمومکینهەروەک  بکات،

موو جاران ەدا هەو ڕێبازە ل ەرج نییەاڵم هیچ مەڕوات، بەالی زانستدا دەر پتر بەب ەگرێتەوزووعی دەی ڕێبازی مەس ەک
  ەکات. پێی ناوی من بڵێم لەی خۆی دەکەتەناعەڕاستی و دروستیی ق ەڕ بەموو جاران باوەو هەچی ئەنیشان بپێکێت ک

ش  ەبەجرەر تەس ەل ەندەرچەوزووعی بێت هەی نابێ مەکە، بیروڕایەدا چوەڵەهەی بەوزووعییەم ەس ەو کەئ ەدیار ەخۆو
. کابرا  ەیەڵەش هەک ەدا فکر ەوەستەدەفکرێکی زاتی ب ەکەوزووعییەم ەشێواز ەک ەدا زۆر ئاشکرایەقیبێت: ئا لێرەڵچەه
کێکی تری  ەی ەیەوانەکات، لەد ەکەوزووعەم یڕاستی ەبڕوا ب ەوەڕێی زات ەر لەپێکێت هەنیشانیش د  ەی کەکەوزووعییەم
 مان پرسیاردا. ەه  ەک خۆی بڕوای جودا بێت لەوزووعی وەم

زات   ەوزووعیی دوور لەوێ فکری مەتەر دەگەرچێت: ئەت دەپێلکی زاتییەق ەهیچ حاڵێکدا ل ەمرۆڤ ل  ەمومکین نیی
زانیاری   ەت بێت، کەبابەڵ بەتێک ەو زاتێکی نییەئ ەچونک ەلیکترۆنی بکەکانی هۆشی ئەمزەو ڕ ەختەیری تەببینیت س 

موو  ەناکات. ه ەڵەبێ هەبووش نەک نەنێکی وەگمەد ەدات و بەد ەوەستەدەڕاست ب ەرەنجامی هەڕاستیشی پێ بدرێت ئ
  ەر لەگە. ئەواوەعیی ت وووزەیدانی خۆیدا مەم ەل ە کەر یەلیکترۆنی هەک هۆشی ئەی ماددیش وەمیقیاسێکی دیک

 هتاد. ... تر، سیسمۆگراف، ڕادارەرۆماتر، بەرۆمەک، تەن وەدەد ەوەستەدەکرابێت ئاکامی ڕاست بەن ە ڵەیاندا هکردندروست

کجار جودای ەتی یەهۆشیی ەزاد ەیش کەتەسڵەو خەر ئە، هەخلوقێکی زاتییە ناچاری م  ەاندا بحاڵوبار مووەه ەمرۆڤ ل
سنوورێکی   ەر لەوەندێ جانەبێ هەیێک نەیانگێڕێت ناوناوەد ەیە ه ەریزەواندا غەل ەچونک ەری دیکەبەگیانل ەل ەوەکاتەد
گیش تا ەچێت بۆ سوودی خۆی بێت. س ەد ەوەل ەگ کەرچاوی س ەب ەزێد ەفایەو وەک ئەبێت و ەستی زاتی دەڵوەسکدا هەت
  ەمانەاڵم ئەبێت، بەد ەو ەندنەس  ەریکی توڵەگرێت و خەڵد ەیری هەغ ەرێک ڕق لەوەجانبێ ەکات. واش دەرق دەگ فەس 
ی  حاڵوبار ەیا گۆڕانێک لەو ەوەنێتەیەهیچ شتێک بگسەربە  نەیدا ناکەپ ەنجامێکی دیکەیان چ ئبوونمەڕای کەرەس 

 یسایکۆلۆجی  ەزاناکان باس ل ە ندێ لەی هەوەتا ئ ە یەوەرەبەزۆری ب ەرانەوەو جانە]باسی ئ... یدا بکاتەپ ەکەرەوەجان
 [.ەنیی ەوەوانەدا کارمان بەاڵم لێرە ن، بەکەران دەوەجان

نێکدا ەمەر تەه ەگۆڕێت. لەبوونی دریکەنی جۆری خەم ەپێی تە. پێبەرێکی زاتییەوە بوون ەوەییبووندایکەڕۆژی ل ەمرۆڤ ل
  ە الن بە: گەمەر ئەک هەتی. نەهۆشی ست وەخ پێدانی هەدا جێی بایەنەمەو تەل ەبێت کەریک دەخ ەوەتێکەباب ەبێت ب
ر  ەه ەوەلەزەئ ەوزووعاتی جیهان لەبن. مەران و ڕابواردن و خۆشی و ناخۆشی دەریکی گوزەتییان خەی شارستانەپێی پل

 وێت. ەکەگۆڕێت و پێش دەژوورچوونی زاتی دەرەپێی ب ەڵیاندا بەگەتی مرۆڤ لەاڵم مامڵەن بەه ە ن کەوانەئ

 ەییشت بەتێشیان گ  ەگات، کەر تێیان نەگەناتوانن مرۆڤ ببزێون ئ ەیەوزووعی جیهان هەو م ەت و ماددەرچی بابەه
ر  ەگەیان نابێت ئکردنستەردەریکی دەسوودیان بکات خ ە کات، بڕواش بەسوودیان ن  ەر بڕوا بەگەناچێت ئ ەوەپیریان

ویت ەڤ بکۆی چاالکیی مرکردنەوەداو خوردەتا بە ه ەدات خوالس ەڕێی پێ ن ەقیدەیا عەڕێت وەگەیا لێی نەبێت وەتوانای ن
ڕیت ئنجا  ەپەدتێ یداەک ەی زاتەبۆت ەر بەشی هەکەتەوزووعیەو چۆن م ەند زاتییەوا مرۆڤ چ  ەک ەوەبێتەبۆت ڕوونتر د

 ر. ەهاند ەبێتەد

باردا ئازادیی  لێک ەگ ەیکات و نایکات. لەی دەوەل ەم ئازاد نییەموو دەزاتی مرۆڤ ه ەین ک ەکەبیر نە لئەوە دا ەبێ لێرەد
ندی ەف ەیا بەروون بکڕدرێت وەدڵ و د ەپار ەیا ب ەکار بهێندرێت وەب لێکردن ەش ەڕەه ەک کەچێت وەدتێ ەئیراد

مێنێ و  ەر دەاڵم هەب ە وەبێتەتی مرۆڤ زۆر کز دەدا زاتییەتەحاڵ ەرزەو تەبکرێت. ل ەفەخ  ەکەروونەدڵ و د ەرانەجادووگ
بێ  ەدا زاڵ دەو حااڵنەل ەیەخۆی بفرۆشێت، مرۆڤی واش ه ەپار ەیا بەوێنێت وەناد ەشەڕە ر بۆ هەدا س ەر خۆی بڕیار دەه
موو دنیا ەه ەڕی خۆی بەباو ەمرۆڤ ەرزەو تەئ ەڕی ناهێنێت. دیارەباو ە اڵم واز لەشکوژرێ بەدا و دەشەڕەر ترسی هەس ەب

 ەگاتەدا زات دەتەم حاڵەبهێنێت. لیگرێ وازی لێ ەرم دەش ەوەڕی خۆشی دۆزیەنادروستیی باو ەت کەنانە، تەوەناگۆڕێت
ی  ەوانەزۆر ئ ەب ەمان چونککردنڕوانەدژی چاو ەبینین شتێکەچاوی خۆشمان د ەی بەوەتدا. ئەر بابەس ە ب بوونزاڵ ئەوپەڕی
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  ەی ڕۆژگار بەو بیروڕایانە ر ئەس ەگرن لەپێ داد ەلقی دیکەخ ەی ماددی پتر لبیروڕان ەوزووعی و خاوەڵێن مەخۆیان د ەب
 . ەوەخاتەدرۆیان د

خۆ هێنایان ەڕ بەو باو بوونخۆ ڕازیەی لەنە م الیەئ ە ورەگ ەرۆکی زێدەکاندا دوو س ەماددیی ەڕەن بیروباوەنێوان خاو ەل
کانیان ەقس ەی فکری ماتیریالیست چونکەورەگ ەرەری هەدوو ڕاب ەبوون ب ەوەشەتەسڵەم خ ەڕێی ئ ەر لە. هەرەدەبەڕادەل
و و بێ  ەها پتەتعی وەی قەشێو ەڵێن لەوی دە. ئەمیان تێدا نییەئیحتیمالی دو ەب دانو ڕێ کردن خۆ ەێک گومان لیەڕڕەز
  وڕێنەو درۆزن و ە ڵەو پووچەرازووی ئەکێش و ت ەودا بەک ئەتەل ەیەه ەڕێکی دیکەرچی باوەستێ هەبەد ەر جلوەبەلەک

 چێت. ەردەد ەفسانەو ئ

مێشکی خۆیدا  ەی لەبێپایان ەموو زانیارەو هە . مارکس وێڕای ئەلینینیان ەوی دیکەو ئ ەمارکس ەرەو دوو ڕابەمی ئەکەی
موو  ەگژ ه ەکرد بەزی دەی حەزات وەی خۆی بوو، ئەکە زات ەهێنا کەکار دەکانیدا بەسیننوو  ەیێکی لە، ماددەکۆی کردبۆو

  ەم مرۆڤەکە»یڵێ ەسفی مارکسدا دە و ەڕی پێ بفرۆشێت. برنارد شۆ لەتی خۆیدا بچێت و شەناعەی قەوەرەجیهانی د
ویش لێ  ەدا ئەیەم قسەل ە یەعدیلم هەک تەاڵم من یەیری جیهانی کرد« بەستا و بێ ترس س ەڕاو ەوەرزاییەر بەس ەب

و گیانی   کردن خۆ ە ڕ بەرزایی، باوەب ەستیشم لەبەم ە«وەفسی خۆیەرزایی نەر بەسەب... : »ەیەی دوو وشکردنزیاد
ر  ەس ە ل ەیەه ەسی دیکەلێک کەنا گە، دەیەتانەخاسی ەرزەو تە یر و ئەڕی غەر باوە س  ە ت بردنەڵمەددی و هەحەت
زاتیدا   ەاڵم لەب ەکانی جیهانی زانیوەو پتر ڕاستیی ەستاوە کۆی مارکس، ڕاوەس   ەرزتریش لەرینتر و بەکۆیێکی زانستی بەس 
ی قسان و  ەبریقی زات و ەدوا بریقەڵقیش بەخ ەبوەت بردن نەڵمە ددی و هەحەخۆ هێنان و گیانی تەتی و ئیمان بەرایەڕاب

 بێت.ەزتر دەموو شتێک ناحەه ەزۆر جاران ل ەی ڕاستی و دروستی کەدوا بریقەک ب ە ون نەکەڵێنیان دەی بەبریق

نێ ەدا دادەجێگ ەکێکی خۆی لەکێنێ و یەتەڵی دەو بنج و بناوان و ه ەبنگ ەوی بەڕی پتەدوا باوەڕێ بەگەمارکس د
  ەڕ بەم شەرچاوی ئەب  ەبچووک و زێد ەیێکی زێدە»ڕاست« دانابێت. نموونی ەجێگ ەی لە«ڵەشدا »هەوەل ەندەرچەه

رمای هاوین و  ەی گەهێند ەطلب« کی »عرض وەکەدیهیەب ەر یاسا ئابوورییەتی بۆ س ەیە کەشوورەم  ەهێرش ەدنیا فرۆشتن
  ەدا کەوەب ەوە« یيو »موضوعەی ئەجێگ ە« خستيزاتها »ەچی مارکس هات و یاسایێکی وەک ەرمای زستان ئاشکرایەس 

یێک  ەئان ەاڵن بەبێ کیلۆی دونبەین دەڕی بێ بکەر باوەگەئ ەک ەرج کراوەی لێی خەو ئیش ەبۆ ئ ەوەنرخی شتانی گێڕای
  ەچونک... بێت  ەکەڵماس ەنرخی ئ  ەیش بەوەبێ ئەنین دەکەڵی دەڵماسدا هەی ئەوە کاتی دۆزین ەی لەو گڵەئ... بێت
 .ەمانددووبوونی ویستو ەکەڵماس ەر ئەدەق ەش بەکە، خۆڵ ەچوتێنە پتری ەوەفی گوێزانەسرەو م ەخۆڕسک ە کەاڵنەدونب

 ەوەی مارکس لەکەڕاست گێڕانی بۆچوون ە« و بعرض وطلبی »ەوەخستندرۆەبۆ ب ەو ەئویلێک بهێندرێتەر تەدا هەلێر
  رەگەشکات[ خۆ ئەن ەنگەشتنی کرمی گومانی ناو داڵن بکات ]ڕوبێ و بایی ک  ەئویلێکی ژیرانەت ەنگەوا ڕەڕ ناکات کەتێپ

کانی  ەوسا قوتابیەوت، ئەک ەدەتی و بیری ماددیش نەمارکسای ەرێک لەرەچ ز ەڕابایەی مارکس لێی گەکەازییڕخۆەلزاتە 
تی ەی ماددییبوونی عیلمیەڵگەب ەشیان کرد بە« دعرض وطلبی »ەکەستوورەمحامی د ە بوونەموویان دەمارکسیش ه

 مارکس. 

تی لێ  ەنی زاتیەی مارکس تێدا ژیا، الیەو بارە ل ەبو ەچاالکی و جموجووڵی شۆڕشگێڕانسەربە  بارێکی پتر ەل ەلینین چونک
  یرەو غ  کردن خۆ ە ب ی بڕواەکەو پێچ ەکەتی ڕاست و بێ خوارەک خەکانیدا یە موو نووسینەه ە. لینین لەدیارتر

یت یا ەگەئنجا یا تێی د ەوەتجاران لێی ورد بیند ەبێ چەهێنێت دەکار دەها »زاتی« بە ی وەشدا ڕستەوە، لەڕیسواکردن
  ەڕڕەک زەشدا یەو ە راندان، لەوەی جانەژێرووی پل ە ل ەالوەکانی خۆی بەفکریی ەزەموو ناحەڕاستی لینین هەیت. بەناگ

دا  ەکات. لێرەر دەرماوە و س  ەڕەڵێی باسی قاپ و قاچاخ و بەر دەنیت هەکار نایەب ەوەلێگرتن پاشدان وەبەشوو  گرتنزمان
کات ەد ە وانەیری ئەچ چاوێکی سووک س  ەی بزاندرێ بەو ەبۆ ئ ەوەهێنمەکانی دەنووسین ەو واتا ئاشکرا ل ەیلەیێکی مەنموون

دار التقدم،   - «عن االمبریالیة واالمبریالیین»ی کتێبی ]لینین:  115ە رەالپ ەنێت. لەیانی پرولیتاریایان دادەغ ەب ەک
 : ە وەخوێنینەد ەمەننەهەم جە [ ئ1971-موسکو

، وهیلفردینغ و  ، ومارتوف و ولکن جمیع هؤالء الکاوتسکییر  کااالوکییر  لة  أ. وکل المساالنتهازیةمن ... متفائلون، هم، ف  الواقع، ەرسر
 هنا. 
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ولیتاریا هي نتاج من الرأسمالیة، الرأس یالیةمالیة العالمیة، ال االوروبییة و ان الی  ولیتاریاحسب، ویقینا ان  و  حسب، وال االمی  « »الی 
ي هذا النطاقفتلك نقطة ت  - ، بعد خمسیر  سنة او قبل خمسیر  سنة واحدة عل النطاق العالمي »ستکون« 

وب  ها ستنتض  -  صیلیة ف 
اکیة ي  انکمالدیمقراطیة الثوریة »بصورة المرد لها« ولکن، لیس المقصود ذلك ایها السادة الکاوتسکیون، انما القصود  -االشی 

  االن ف 
یالیة االوروبی ولیتاریا بوصفها طبق  غرباءامام االنتهازییر  الذین هم  تزحفون عیل بطونکم، ةالبلدان االمی  ، والذین هم خدم  ةعن الی 

جوازی  ها. واذا عمالؤها، و  ةالی  ن دعایتکم  إ . عاملة برجوازیة ةحرک منهم، ظلت ةالحرکة العامل لم تتحرروناقلو نفوذها وتأثیر
، مع لیغن و »لل ، موضوعیا، وحدة« مع االنتهازییر  ي

ابهم، انما تعن  هم واض  دافید، مع بلیخانوف او تشخنکیل، وبوتریسوف، وغیر
یالیة للعمال بوساطالی   استعبادالدفاع عن  ي جوازیة االمی 

اکیإصفوف الحرکة العاملة.  ة خیر عمالئها ف    ةالدیمقراطی ةن انتصار االشی 
 «. علیکمکون انتصارا یس فقط، و  ضدکم، یقوم وسیقوم جري وسیجريسی ە، ولکنا طالقإ  مر محتم أالثوریة عل النطاق العالمي 

 

  یش هی ساڵەکە، نووسینەژێر کێشراو ەتیان لەی لینیندا خەکەنووسین ە ش نووسراون لەتی ڕەخ ە ب ەوەرەس ەی لەوشان ەئ
 .ەی 1916

رچی ە. هەلینینی ەکەشەرکەخورت و س  ەشێکیشی هی زاتە، بەوزووعەپێداویستی م ەم توندوتیژییەی ئکشێەب
دا لێی  ەچاک بێت یا خراپ بێت لێر ەکەوزووعەڵ مەگەل ەکەبوونی زاتڵە. تێکەیەو جۆرەنووسینێکیشی من دیتبێتم ل

ی  ەرەب ەل ەی ەوانەرچاوی »زاتی«بوونی بیروڕای ئەنی زۆر بە ی الیکردنەوەنها ڕوونەت ەستمەبەی مەوە نادوێم، ئ
وا   ەیەتیدا هەاڵیەکۆم ەڕ«ی لەوپەستی »ئەڵوەه ەک لینین کەمرۆڤی وبینی ەد ەوەختێک وردبیتەماتیریالیستن. ن

  ەو[ لەک ئەی وەلێکی دیکەو گ ەکەری کتێبەبەرلەس  ەدا ]ل ەستانە ڵوەموو هەو هەل ەڵقەموو خەو هەوێری ئەڕاشکاوی دەب
 ڕیسوا بکات.  ەوەموو ڕوێکەه

، دوور  ەیزمئیمپێریالزاندنی ەب ەئامانجی بنجیی شۆڕشی پرۆلیتاریا، ک ەڵێی لەر دەکانیدا هەکۆتایی قس ەیری چۆن لەس 
واو نین ]سیجري وسیجري، یقوم وسیقوم  ەی شۆڕشگێڕی سۆشیالیستی تەسانەو کەزاندنی ئەب ەلکێ بەو د ەوەوێتەکەد

 ەمەت لە. زاتییهاوێژێتە ردەحیسابانیان د ەل ەیەتی هەرچی هێزی ئیمپیریالیزم و بۆرجوازیەه ەم »فقط«ـەئ -ضدکم فقط
 [. ەپتر مومکین نیی

تی  ەالیە ی خۆیان و لەکەزات ەتی لەتی و لینینایەی مارکسایەورەگ ەرە، هێزی هەوەشیالی واقیع ە زانم بە، وا دەوەالی منەب
ش بوو وای کرد  ەمەر ئەتی، ه ەت و زانستایەنی ماددییەالی   نڵێەی پێی دەوە ک لەن ەیدایەپ ەوەیانەکەفەلسەتی فەڕوحانی

  ەیشەمەر ئەوێت، هەکاتی خۆی دوا بک ەیان ساڵ لەت دە اڵتی سۆڤیەس ەی دەوەرەکانی دە کۆمیۆنیست ەنگ هاتنی پارتەدەب
بێت  ەگرتوو دەزبەریق جەتەرمەگ یسۆفی ەک کوردستانی عیراقدا پتر لەیێکی وەجێگ ەوی کۆمیونیزم لەپێڕەکات تازەوا د
  ەم قسانەوتۆیی ئەکۆمیونیستێکی ئ ەدا کەوەل ەگومانم نییڵێ. ەر تێی ناگات چ دەجارێ ه  ەی کەیەفەلسەو فەبۆ ئ

ی ەکەت دووچاری مریدەریقەشێخی ت ەکاتی جنێودان ب ەل ەبێ کەی دووچار دکردنتی خۆ ونەمان حاڵەه ەوەخوێنیتەد
  ەک ەگوتوەم نەوەدیێکی ئەص ەچونک بکات زویروزووعی ەسێکی مەهیچ ک ەشتێک نیی ەی گوتوومەوەچی ئەبێ، کەد

 . ڵێەموو دنیای دەه ەب  ەوەری زمانیەس ەکۆمیونیست ل

  ەی کەقلیدییانەت ەو ماددییە وزووعی ترن لەلێک مەت، گەعاد ەڵناکشێن، بەهتێ قلیدی زۆرەتی تەماددیی ە ل ەی کەوانەئ
ڕێکی ەموو بیروباوەبێ هەن ەوەناچاریی ەر لەگەئ  ەن، بگرەخێک نادەیری بیروڕای خۆیان هیچ نرخێک و بایەغ ەب

  ەو نووسراو ەگوتراو  ەوەشیانەکەفەلسەتای فەرەس  ەنێت، لەداد ەوەرنەوسێەوتوو و چەڵ و پاشک ەپووچ ەناکۆمیونیست ب
نێن.  ەرمانی مێژوو دادەف ەش بەمەناو بچێ، ئەبێ لەپێ دەیری مارکسی پێبەیێکی غەوەموو بیروڕا و بزووتنەه

یری خۆشی  ەغ  ەکات نەئیدیعای د ەیەو ڕاستەو ئ ەچاکو ەخۆی ئ ەن ەدێت ک ەو ەوەل ەڕەم باوەتی ئەوزووعییەنام
 زۆر ەک ەڕی دیکەتی باوەوزووعیەم ت.ەتمیەی حەمغەت ەلێی کردوون ب ەن کەی ەڵەو هەو ئ ەدەو بەموویان ئەه
شی  ەڵەدی و هە ، بەبڕیوە ڵنەر خۆی هەب ەو ڕاستی دنیای ب ەموو چاکەدێت ه ەوەوەویش لەت ئەماددیی ەڵناکشێت لەهتێ
ناتوانێ   ەخراواد ەکەماددیی ەڕەباو ەت لەوزووعیەی مە رگەد ەمەر ئەبەیری خۆی، لەقڵ و دروشـمی غ ەش ەب ەکردوەن
  بوونوامەردەب  ەب ەخۆی ناچار کردو ەپێویست چونک ەیکات بەد ەبەجرەت ەکی کەیکردنەوەعدیل و ڕاستەت ەودا بدات بەم
 ئاشکرا بێت.ی لێ ەڵەیان هەکیش دەموو ڕۆژەکانی با هەتەناعەر قەس ەل
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یدانێکی ەم ە، لەوەستۆتە بەئیحتیمالی »ڕاست و چاک« ن ەتاک ەخۆی ب ەییەپێوسکەت ەم جۆرە ب ەی دیکەکەنەالی
.  ەوەهێڵێتەحیساباندا د ەیری خۆی لەی غبوونی خۆی و ڕاستبوونەڵەکات و ئیحتیمالی هەیری جیهان دەس  ەوەوانەرفرەب
ر  ەگەحوکم، ئ ەبکات و بشگات ب  ەشەتوانێ گەیری خۆیدا دەاڵتی غەس ەری دەسێب ەی ماددی لەفکر ەشەر بۆیەه

ڵێنێت ە ه ەناس ەه ەکە تەهێشت ماددییەدنەی ناباایان دەغ ەیری خۆی بەموو جیهانی غە و هەک ئەش وەکانی دیکەڕەباو
کات. ەتاوانبار دفروتونا و ەیری خۆی تەڕێکی غەموو باوەاڵت هەس ەد ەییشتنی بەم ڕۆژی گەکەی ەل ەکەتەماددیی ەک کەو
  ەکەماددیی ەی فکرەوەر ئ ەبە ک لەگرێت نەردەهێز و ەوەم ڕاستییەی ماددی« لەوتنی فکرەرکەتی س ەتمیەڵێن »حەد ەک
 .ەتییەاڵیەی کۆمبەرەوپێشچوونی ەکەنازدار ەرعییەش ەچکەب

»بڕیاری مێژوو و   ە سلیم بەرگیز پاراستنی خۆیان تەگرن هەردەاڵت وەس ەی کۆمیونیست تێدا دەرەی بەو واڵتانەل
پێنن و  ەس ەتی دەن و حیزبایەکەک دەها خۆیان پڕچەو ەوانەپێچ ەن، بەی سۆشیالیست« ناککردنرەس ەتی چار ەتمیەح
 ەی کەیەهان ەو بەشدا ئە. لێرەرچوەڵێی بڕیاری مێژوو دژی خۆیان دەر دەن هەکەفت دەنەیری خۆیان کەغ

بۆ خۆ پاراستن دژی  ەتاکتیک ەمەگۆیا ئ ەدا کە وەخۆیان بیری ەی غکردنرکوتەبۆ س ەوەیهێنننەکان دەکۆمیونیست
شکر و ئاتۆم  ەل ەگرتوون بۆ خۆ پاراستن دژی بێگانەس ڕێی لێ نەک ەچونک  ەخێکی نییەچ بای ەیەهانەم بەکانیان. ئەدوشمن
د ەص ەک ەی خۆیانەکەت ەی میللکردنمکوتەو د کردنرکوتەس  ەییەی جێی گلەوەبنێن، ئ ەوەندیش پێکەند و تیغبە بەو گوللـ

 بێت. ە وەرەبەی لەڵن ورتە ر نایەاڵت هە س ەد ەیان بگەییشتن ەساڵیش ل

ک  ەاڵتی وەس ەمدەتێکی کەوڵەک دەوانیش وەبات با ئەو کۆمیونیزم دەرەتمیی مێژوویی، جیهان بەگۆڕانی ح ەر ڕاستەگەئ
ت  ەڵبەتدا بهێنێت. هەر میللەس ەباڵ ب ەستە بب ەو بێ بگر ەخۆو  ەن لەبد ەتەتمییەح وەب ەختێک ڕێگەن ەدانمارک و سویسر

ش ەمەند ئەرچەڕوات، هەڕێکاری ژیانی تاک و چین د  هێشتنی جوداییەیا نەو کردنەوەم ەو کەرەزانم ڕێبازی مرۆڤ بەد
ران مومکین ەگوز ەمە بێ ئ ەیەڕم هەزانم و باوەد ەمەزۆر بخایێنێ، ئ ەنگەڕ تبیق بڕواەو تەرەی ئاساییدا بەڕێگ ەر بەگەئ

رگیز ەه ەبێت ]ک ەتیی پرۆلیتاریاو ەڕێی دیکتاتۆری ەتی ل ەاڵیەکسانی و دادی کۆمەپێک هاتنی ی ەرجەم ەاڵم نەنابێ ب
کسانی  ەیێکی باسی داد و یبیروڕاموو ەگۆیا ه ەڕاستیش ە[ نەبوەن ەوالوەب ەعیەڕ ەواڵتی کۆمیونیست ل ەپرۆلیتاریاش ل

 .ەتەو خیان ەس ە لەبێ درۆ و دەر مارکسی نەگەکات ئەد

 ەی کردوەنەز ەوەو دوو شۆڕشگێڕەئ زاتی ەل ەیشتوەی مارکسی لینینیان پێ گەریەزەن ەمیرات ل ەکان بەچی کۆمیونیست
ڵ. ەشخەم ەبۆیان بووبێت ب  ەوەس ەو دوو کەڕێی مێشکی ئ ەتی مێژوودا لەتمییەی حە لەجۆگ ەوخۆ بە ی ڕاستەوەپتر ل

  ە ڵ بەتی و ئابووری و مێژوون، تێکەاڵیەی ڕووداو و کۆمە نوێنن زادەنگلز وا ڕادە مارکس و ئ ەی کەو بیروڕایانەبێگومان ئ
 . ەرییەزە ڕۆکی نەناو ە ڵ خۆیاندا کرد بەگ ەوانیان لەخسی ئەڕی شەشێکی زۆری باوەوان بوون و بەزاتی ئ

ئاشکرا و ر ئاسمان ەدەقەستیێکی بادا ڕە یەم گوتەڕشت، لەی دادەکەریەزەن ەکێکی دیکەبا یەر مارکس نەگەڵێن ئەد ەک
 ەرییەزەن ەو هتاد بکات ب... وری پرۆلیتاریاەتی مێژوویی و دەشبوو، ماددییەبوو، هەد ەڵقی دیکەڵی خە: بەوەشارنەرین دەب
 ەفان زۆر بەلسەجوداوازیی نێوان ف ەیزانین چونکەیناسین و د ەی دەتیەو مارکسایەبێت بە ندی نەبوو پێو ە وانەاڵم لەب

  ەی لەس ەو کەر ئەگەئ  ەنموون ەهێنێت، بەش دادەورەکجار گەبێت و ئاکامی یەیدا دەم پەلێک ترازانێکی ک ە ئاسانی و ب
م  ەک ەکەریەزەن ەتیی پرۆلیتاریای لەی دیکتاتۆریەرەق ەنها فەلی تەدەتی جەری ماددییەداهێن ەبوو بەی مارکس دەجێگ

وسا  ەبوو ئ ە وانەگۆڕا، لەی شیووعی دەوەری بزووتنەبەرلەیی کردی، سەنسەپارتی شیووعیی فر ەو دواییە ک بە، وەوەکردبای
وتر و  ەگگرتووی شیووعی و سۆشیالیستان جیهانیتر و پتەی یەرەبێ، بەیدا نە، ستالین پەجێی لینینی گرتباو ڤپلیخانۆ

ی  ەکشەیان پاشەد ،...ڵمانیا[ەکانی ئەسۆشیالیستکان و ەگگرتنی کۆمیونیستەی ەحوکم ]ب ەگاتە، نازی نەییتر بوویایەمیشەه
  ەند بەرچەه] ەکاندا دێت بێلزوم بایەکۆمیونست ەتەوڵەمل د ەناچاری بە، بەکی تێیدایە ویەپڕەر چەبەوا، لەش کەریەزەن

 . [... قنەچەچاوی نووستوش د ەاڵم لە دا ناهێنن، بەکشانەو پاشەنووسین دان ب بە زمان و

ت و  ەماددیی ەو پشت ل ەدانهێناو ەک ەیەو زاتانەکاری ئ ە یەی کۆمیونیزمدا هەریەزەن ەل ە تێکی کەناواقیعیموو ەبێگومان ه
یری ەریێکی غەب ەدا کەو کاتە، لەماندا دیتوومانەی ڕۆژانەبەجرەت ە. لەیەکەریەزەڕۆکی نەگۆیا ناو ەک ەتیشەوزووعییەم

ن  ەالیە رێ لەس  ەتەپڕ هێرشیان براوە، لەبوەو ڕاست و دروستیان ه ەو دڵسۆزان ەرانەختکەستێکی خۆبەڵوەکۆمیونیست ه
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دلێرتر و  نگەکان دەدروشم، زۆر جارانیش هێرشی کۆمیونیست  ەم و بەڵەق بە  زمان و ەست و بەدەب ەوەی کۆمیونیستەرەب
تی  ەالی ەدا کەتەحاڵ ە رزەو تە . لەدژی بو ەکەستەڵوەه ەی کە جعییەڕ ەتەو حکومەهی ئ ەل ەتر بوەوپاتتر و بریندارکەپات

بات،  ەیی خۆی هێرش دەڵ ەدی و هەر بەبەل ەکەکۆمیونیست ەنە ن الییبێ بڵێەبووبێت، یا دەچ تاوانێکی ن  ەکەستەڵوەن هەخاو
ڵێن  ەر وا نەگەئ ەکات چونکەیری خۆی دەغ ەد لەگومانی ب ەوەتەوزووعیەم ەڕامانێکی زاتیی دوو لەتێو ەبێ بڵێین لەیا د

 ەچونک ەباشترین ئیحتیمال ەمەش ئەی پێ بکات. بۆیەوایەناڕ ەو کارەفسی ئەخۆشی نەبێ نەباشترین ئیحتمالدا د  ەوسا لەئ
نها هۆی ەت ەوەمێنێتەبوو دەفسی نەخۆشی نەبوو، نەڕامانی زاتی نەبوو، تێوەڕ نەبیروباو ییە ڵەدی و هەب ەکەهۆی هێرش ەک

لماندنی  ەبۆ س  ەیەڵگەر باشترین بەس  ەتبرێەخۆڕایی هێرشی د ەی بەنە یو ال ەو ئ  ەس ەو کە . ئەرمانی بێگانەی فکردنجێەجێب
 ەو هێرشەی ئەهۆی زاتی ڕاڤ ەوەمێنێتەر دەڵستا هەنێواندا ه ە تیش لەوزووعیەم ە، کهێرشبەرنی  ەی الینەبوونوزووعیەم

  ەاڵم لە ب زاتیستی ەڵوەبۆ ه ەوەڕێتەگەر دەش هەرداری بێگانەرمانبەفسی و فەخۆشی نەی ڕاستی بێ، ن ەوەئ ەبکات چونک
خۆی  ەب ەستەه ەکەخۆشە ن ەفسی کەخۆشی نەک نەک وە ن ەیەوەچاوی کراو ەب ەکەزاتیی  ەستەڵوەوازیدا هەنەتی بێگانەحاڵ

 ناکات. 

نامێنێ  ەکسان بوون ڕێگەی وجوودی مرۆڤ یەوەرەوتی دەڵکەروون و هەی دەوە بیرکردن ە دا کەتانەو حاڵەبگوترێ ل ەنگەڕ
 ەچونک ەنگاوتوەی ڕاستی و واقیعی ئەوەرەتۆژاڵی س  ەیەوەم لێکدانەاڵم ئەخۆی زات، بە ربەوری س ەی دتێخوێندنەوە بۆ
  ەتینوو بووم و ل ەبێ. من ک ەکسان نەکسان بێ یا یەڵ واقیع یەگەتی، لەیەکەبزوێنی بڕیاری زاتەد ەکەی مرۆڤەوەئ

،  ەوەنیازی ئاو خواردن ەپێی بڕیاری زاتی خۆم و ب  ەچم بەد ە یەو بریقەیشتیم، بۆ ئەئاوی تێگ ەیێکم دیت و بەبریق ەوەدوور
وی  ەش ەل  ەوان کەو ئاسنجاو. پاس  ەک شووشەبێت و ەشێ هی شتێکی دیکەهی ئاو بێت و د ەکەشێ بریقەد  ەو الوەب ەوەل

یا ەتا بێت وەهی بابایێکی بێ خ ەشەوانەهی دز بێت ل ەکەییتارما ەیەوانەنێ ئیتر لەد ەنگی پێوەتاریکدا تارمایی دیت، تف
 ی چاو بێت.ە پێشکوەشکەیا ڕەڵ بێت وەیا هی ئاژەرێکی خۆی بێت وەهی براد

رگیز خوازی ەاڵم هەبێت بەوزووعیتر« دە»مکە ەپێداویستی واقیع بڕیار ەی بڕیاری زات لەوەبوونی نزیکەڕادەت بەڵبەه
واقیعی  ەک لەچێت نەردەد ەوەزات ەل ەکەبڕیار ەمیشەه ەچونک ەواقیع گونجاوڵ ەگە ل  ەدا کەوەب ەوەووچێتپنا ەکەزات
ویست  ە نەڵگەک بەش وەیەم گوتەبات ئەڵک دێنێت و دەندی ماددی خەوەرژەگوترێ بەی زات. زۆر جاران دەوەرەد

  ەکەی گوتەوەدا فێڵ بکات. بۆ ئەیەو گوتە ستی بێت لەبە س مەک ەوەبێ ئ ەی تێدایەورەاڵم فێڵێکی گ ەکرێت بەحیساب د
 ەکەندەوەرژەب ەنگەکات ئیتر ڕەو دەئببینێت چدا  ەند لەوەرژەبێ بڵێین مرۆڤ بەمێنێت دەڕاست بێت و فێڵی تێدا ن

ت  ەنانەوهووم و دۆزن بێت، تەندێکی مەوەرژەیا بەو [...کردنختە، خۆبدانج، نوێژ، پیتاکەوی بێت ]حەعنەماددی بێت یا م
بێ  ەموو ژیانی بێت. واش دەی هەی کوشندەڵەترین هەورەچی گەبزانێت و بیکات کند ەو ەرژەب ەمرۆڤ شتێک ب ەیەوانەل

 ەگوێ نادات ەستێکی دیکە ستۆی هە پەپاڵ ەچی بەک ەکجار خراپەشت ی ەفاڵن ەوەسوودی ماددییڕووی  ەزانێ لەد ەکەمرۆڤ
 یکات. ەد ەوەشانازیی ەو بێ دوودڵی، ب ەو شتەندوچۆنی ئەیان و چزسوود و 

 ەلمێنن کە س ەو دەر ئەمووشیان هەر چاومانن و هەبەوان ل ە ک ئەی وەتی دیکەزاران و ملیۆنان حاڵەو ه ەتانەم حاڵەئ
جێ بکات، ەر جێبەوروبە رمانی سروشت و دەیێکی ئالی فەشێو ەب ەرمۆتر نییەلیکترۆنی و تەک هۆشی ئەفتاری مرۆڤ وەڕ
و   ەوێن ەیەمرۆڤدا »زات« ه ەبجمێت و بجووڵێت: ل ەی سادەریزەپێی حوکمی غ ەب ەش نییەری دیکەبەک گیانلەو
جۆران   ەجۆرێک ل ەڕێت و بەپەدتێ ی خۆی پێداەوەرەنگ و واتا و نرخ و سوود و زیانی جیهانی دەبەش
یا  ەاڵتت کرد وەس ەیا بێدەمرۆڤدا کوشت و ەت لەو زاتەر کاتێکیش ئەچێت، هەردەنگێندرێت و بڕیاری بۆ دەس ەڵدەه

وی ەوێندرێت جڵەخەوی مغناتیسی دەخ ەکێک بە ی ەی کەیەو ڕادەنگێت تا ئەلەی دادەک ەتیەمرۆڤایفێڵت لێ کرد 
زاتی  ەنابێت چونک یتیەکانی مرۆڤایە ئازاد ەی نامێنێت. شێت مافەکێکی تر و ئیرادەست یەد ەوێتەکەی دەکەزات

 ەگاتەتا د ەوەێتیرگەد لێی  ەوەواو«ە »زاتی تبە ندن ەب ەی کەناو مافەموو ئەمنداڵ ه بهێنێت. کاریان ەل ەهۆشداری نیی
 واو. ەتی تەمرۆڤایی ەپل

ڕێی   ەبێ ل ەر شتێکی دیکەه ەئابووری چ ل ەچ ل  ینئا  ەت بێ چ لەیدانی سیاس ەم  ەکانی جیهان چ لەفێڵباز مووەه
و   پەکخستنها هۆی ەدا جۆرەوەئامانجیان ئیتر ل ەن بەگەن دەکەی فێڵیان لێ دەڵقەو خەی زاتی ئکردنو کول پەکخستن
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  ەو کوشتن و تۆقاندن، ک  کردنبسەح ەگاتەتاکوو د ەوە ڵێنی درۆزنەکێ و بەستەچاوب ەر لەکار دێت هەی زات بکردنکول
 یەکەی و خێر و خۆشیەکە، سامانەوەست بکاتەبێت و دەڕازی ن ەبیری چۆو ەیا لەیتوانی وە وت و نەکی کەشی پەکەزات
 .ەی بوەکەی سواری زاتەنەو الیەیا ئەو ە س ەو کەهی ئ ەبێتەد

چۆن   ەوالوە ش بەوەکات، لەی خۆی داگیر دەکەروێشەروونی دەچۆن دڵ و د ەچی بکەتی ساختەریقەیری شێخی تەتۆ س 
و تۆش   ەتیشدا دیتومەسیاس  ە. لە وەیەکەزاری شێخ ەیخاتەکات و دەیدا دەیێک پەواڵت تا لوقم ەخوا لەگڕ د ەکەروێشەد

  ەتا سنووری خۆ ب ەرۆکی خۆی کردوەبازی بۆ س گیان ەکە ی شێخدەروێشک ەو ەبەجرەی بێتتازەپێگەیشتوونجی ەگ ەدیتوت
بێ ەموو شتێکی دەه ەو ەکێکت بۆ خۆت دزیەدڵ و مێشکی ی ە، تۆ کەئاشکرای ەدیهیەی بەحاڵ هێندەمەهە. بکردنقوربان

ی  بوونریکەهۆی خ ەب ەو بزانین ک ە ئ ەبێت پێویست ەیەوەم لێکدان ەرێکی ئەروبەموو س ەه ەی ئاگاشمان لەوەهی تۆ. بۆ ئ ەب
 ەنی زاتی نادۆڕێنێت، بە الی ەکەلێکردن و فێڵ ەکەت ەمامڵ ەوەندی ماددییەوەرژەب ەڵبڕ بەی فکر و فێڵباز و باخەردەج

تی ماڵ ەی زاتیشیکردنڕێی کوێر ەل ەدۆڕێنێت. دیارەد ەمادد لێکراوکابرای فێڵ ە کات چونکەلێی زیاد د ەوانەپێچ
 ی لێ خۆش دێت.ەکەدۆڕاندن

  ت و، ەی بابکردنەوەنیازی پتر ڕوون ەب  ەوانەم لێکدانە ناو ئ ەیێکی پێشووتری خۆم بهێنمەزانم قسەچاک دەدا وا بەلێر
 خۆی.  ەکەی قسکردنەوەش، پتر ڕوونێکتاڕادەی

سکپێوی ەڕی تەندێ بیروباوەی هەشەئاست موناق ەل «حاجی قادری کۆیی»می کتێبی ەرگی سێیەی ب32 ەڕەالپ ەل
 :ەوەخوێنیت ەد ەوەی خوارەمەماددی ئ

ندی ەی پێوەو ەدۆزین ەل ەشێوازی ماددی بریتیی ەی مێژوو بکردنەوەزانن شیەی وا د ەڕانەو بیروباوە»تێکڕای ئ
رینتر و  ەو بتر  ەورەلێک گەتی گەاڵیەواقیعێکی کۆم ە ل ەوەدزنەد نگ خۆەزن و س ەو ەق و بەق و زەماددی ڕ

ندی بازاڕی ەوەرژ ەی بەی ڕیازی و پێوانەلەموعاد ەب ەی کەیەساد ەو واقیعەگیروگرفتتر لەقووڵتر و ئاڵوزکاوتر و ب
  ەل ەمرۆڤ بریتی نییهەروەک  :ەوەتکرێەشی د ەتی ڕۆژانەزیانی مامڵحیسابی کڕین و فرۆشتن و سوود و  ەو ڕاست

دوو دینار  ەموویان ل ەنرخی ه ە چ کەڵووز و گەک ئاسن و خەند کیلۆیەکیلۆ خوێ و چ ەلۆ ئاو و دیشێست ک
  ەقایی ماددەر زەس ەی بێ قوواڵیی و لەستوورێکی سادەند دەچ ە ل ەتیش بریتی نییەاڵیەها کۆمەروەڕ ناکات هەتێپ
 قیو. ەڵچەه

 ەب ەوەکاتەموو جیهانیان جوداواز دەه ەل ەی کەندانەکجار بێمانەی ەتیەو تایبە هۆی ئ ەتی بەاڵیەکۆم ومرۆڤ 
ک  ەروونی خۆیاندا ڕووچوون نەد ەیر و گرێیاویدا، پتر لەیێکی زۆر ئاڵۆزکاو و س ەشێو  ە، لەوەریەبەسروشت و گیانل

گی ەتی ڕەاڵیەکات مرۆڤ و کۆمەد ەوەئیسپاتی ئ ەزاران ساڵەدان و هەیان و صە ی دەی ڕۆژانەبەجرە. تەمادد ەل
  ەگیا لهەروەک  ؛ڕۆکی خۆیداەو ناخی ناوەرەچێت بەۆ دڕ ەوەی ماددەوەرەتۆژاڵی س  ەل ەوەوجوود ەندییان بەپێو
  (عضوي)ی زیندوو ەمادد ەیکات بەدو گرێت ەردەی مردوو وەمادد ەوەوا و تیشکی ڕۆژە وی و ئاو و هەز
کانی ەدیاردوع و  ەی نەوەکانی مانەران و هۆیەندی گوزەوەرژەری ماددی و بەوروبەد ەهاش مرۆڤ لەروەه

یێکی خامی  ەرستەک ەوەربردنەس ەی ژیان و بوون بەنەنگەرخ و مەری چە زاران ماکی بزوێنەسروشت و ه
  ەو ب ەوەبوونیی و ڕق ەزەست و زانین و هۆش و سۆز و بەژماری هەکانی بێئەزگماک ەر هێزەب ەداتەتایی دەرەس 

شان و بێهێزی و خۆشی و ێوت و ئەبیری چهوو چوون و ە س ەزانین و بەو ترس و ئازایی و ن ەوەخۆدا شکان
  ەوەوە، لەوەتییەتی تری ئاشکرا و بزری مرۆڤایەزاران خاسیەند هەسان و چەپەع و حامەس و تینخۆشی و جەن

نگ و  ەنگاوڕەی ڕە رانەختکەخۆب - ەعکارانەمەت -ی بیەغ -نتیقی ەم -عاتیفی -قلیەع  - ویەعنەم -کیانێکی ماددی 
و   ەوەبێتەی لێی دەڕێگایان ەو باریکەکێک لەر یەه ەکات کەی لێ دروست دەربوونەو د ەرگەد ەزار ئاواز و دەه

ڕیان دێنێت و لێکتریان  ەشەکات و بەریک دەخ ەوەرەر و لێکۆڵەجیالوجیلی زانا و پسپۆڕ و پشکن ەوەنەکەتێی د
ر  ەس ەیاندا لەیەوەبوونتڕ و ئاشەو شەئاکامی ئ ە تاکوو ل ەوەو پێلیان دێنێت ەوەخاتەو دووریان د ەوەکاتەنێزیک د

تی ەقیقەی حەرگەج ە یشەوانەی ڕاستی بێت و لەوانەواوی پێچەتەب ەیەوانەل ەستێنێت کەوەڵدەشتێکیان ه
 . ە«وەگرتبێن
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نێت و  ەی خۆیدا دادە ی ڕاستینەجێگ ە، مرۆڤ لەکانەک ئێرە، و«حاجی قادری کۆیی»ی ەکەی ناو کتێبەوەم لێکدانەئ
یا ەو ەکەری زاتەهاند ەب  ەوەبنەسروشتدا د  ەی لەنا وەو ئ ەزاتی خۆیدا زگماکلە  ەی کەرانەکاریگو ەموو ئەه ەب ەوەیداتەد
ر و  ەر و هاندەکاریگ ەبۆت ەوەکانیەدەکان و بەچاک ەوییەعنەماددی و م ەنەموو الیەه ەتی بەاڵیەیدابوونی کۆمەئاکامی پ ەل
ماع و  ەند و تەوەرژەب یهۆ ەزانین تاکەڕێ زۆر چاک دە لێمان بگسوب ەعەتی و کورتبینی و تەغیرەر کوردەگەر. ئەخکەپ

ی  ەوەر بێ ئەبەرلەرتی س ەدووک ەکاتەواوی دەتەڵقی شارێک بەنێ بۆچی جوداوازیی زمان خەیەناتوانێ تێمان بگ ەمادد
وی  ەپڕۆ ئەچ ەبێتەکیان دەبێ؟ بۆ چی دوو برای داک و بابی یەوری هەدا دەوەژاری بتوانێ لەتی و هەندایەمەوڵەد

برایانمان   ەل ەوەر بێنینەوروبەکسانی و هاوچوونی دەینموونەی وێ ەتا بمانەر، خۆ هەرانبەقی بەندەخ ەچێتەشیان دەدیک
رچاوی ەکی بەشیووعی و هۆی ەم، بوون بەڕی دوەیی، دوای شەئاغاکانی دز ەچکەب ەوێ؟ بۆ چی زۆر لەچاکتر چنگ ناک

 وت؟ ەکرەد ەوە وانەل  1953ی دزییاتی ساڵی ەکەالحیەف ەوە بزووتن

  ەوەخۆیان ە بووبوو لە یدا نەپیان تێدا پەچ یەرەری سیاسی بەهێشتان ڕاب ەوی کەی زە سویەکاتی ت ەل ییەالحی دزەف
تی  ەی عادەر کێشەگە، مەوەرای نابێتەوی هەر زەس ەسیان لەک ەمبیستوەکانیان بۆ ئاغاکان ئیسپات کرد و نەویەتی زەمڵکای

الحی مسڵمان کچی خۆی نادات ەچی فتی لێ بێت؟ بۆەی بێنی چینایەوەبێ بێ ئەیدا دەپ ش الحیەالح و فەنێوان ف ەوا لەک
ندی گشتی ماندوو ەوەرژەپێناو ب  ەت بایی دوو دینار لەدڵیان نای... تی الهۆر، کابولەالحی گاور؟ بۆچی پیاوێکی عادەف ەب

دا گوێت ەم پرسیارەئاست ئ ەج؟ زۆر جاران لەچن بۆ حەن و د ەکەیدا دەد دینارێک پەند س ەری چەوەرکوێ ەچی بەبن ک
ڵق ەخ ەتدا فێڵ لەمامڵ  ەتوانێ لەباشتر د ەوەریەی س ەشیدەهۆی ک ە ب ەوەڕانەجکردوو دوای گەڵێن کابرای حەد بێەلێ د

 یاند!! ەئیسپات گ ەی بەکەتەینی ئایینی بڕی و ماددیەی الیەفزز ەرامەم وەن ئەگەدتێ بکات، واش

  کردنڵقەخ ەل نیازی فێڵ ەموو جاران حاجی بەه لمێنینەر بشسەگەئ ە، چونکەیشواژەرە ، بە تاڵەر بەک هەن ەیاڵەم خەئ
و  ە؛ ئەوەستی مام حاجیمان ڕوون کردەڵوەر هەدا هە وەب - ەنیی ەوەڕاستیی ەندی بەوهیچ پێ  ەمەئ ەک - جەح ەچێتەد
 لمێنن فێڵیان لێ بکات؟ەس ەاجی دح ەماددی لماعی ەتین، بۆ کام تەڵەخە ڵدەه ەکەشیدەک ەب ەی کەڵقەخ

ت  ەڵبەه ەن چونکەج بکەحڕین بستەحاجی بۆ د ەوێ کەکەردەدا پتر دەوەل ەوەلقەالی خەب ەکەجەتی حەڕاستی حورمەب
ی  ەکەفێڵبازی ەنەدەشدا گوێ نەوەڵ ئەگەل ەڵق، ئیتر کەالی خ ەوەگاتەنگ و باسێکی دەبێ، دە ه ەین، کبڕستەی دەو نیازەئ

ی  ەوەک ئەیاڵماندا دێت، وەخ ەمن و تۆ ب ەک ەپتر ەوەلێک لەگ ەعبەتی کەحورم ەن دیارەڵدا بکەگەتی لەمامڵر ەو ه
و ە. ئەتی نییەعاد ەکەستنویخۆش ەر بۆ ژوانی بچێت دیارە ه ەوەتەی لێ داندراوەڕێک کچێکی خۆش بوێت بشزانی بۆس وک

تن و  ەحورمەب ەوەالی مسڵمانانە د بەسوەرولئەجەو ح ەعب ەزانی کەد ەج دیارەح ەتێچەبڕین دبۆ قۆڵ ەی کەدرۆزن ەیحاج
 .ەیەکەشەڕ ەردەی بکردنو ماچ ەعبەانی کڕەگ ورداەدەی ب ەنیشان ەن کێنەری حاجییان دەی س ەڵەی تۆقەڕۆیەو پەڕێز ل
  ەشتی دزییان بکات، کەندیل و دەردانی قەبوو فێڵبازێکی کورد بچێ س ەنا دەک هی دنیا دەن ەیبەش هی غەکەتەحورم

و   ەکەێیبۆ د ەوەڕێتە، ئیتر بگەی واڵتی کوردانەزێڕین ەنمە نباری گەمیشیان ئەئ ەئاسای شتەهەوارێکی بەهە ویان هاوینەئ
تانم ەکەپیرۆز  ەتجی واڵ ەح ەچونکببڕم ڕێن قۆڵتان ەن و لێم گ ەستم ماچ بکەرن دەڵق بڵێ ئاوەخ ەی خۆی و بەکەشار

 ەر فێڵبازیی بەگە. خۆ ئەوانەپێچ  ەک بە کات نەداڵندا د  ەج لەی حەرزیی پلەکردوان پتر ئیسپاتی بجە !! فڕوفێڵی حەکردو
  ەینەش بکەوەناوی سۆشیالیزم و کۆمیونیزم ەبێ فێڵبازی بەد ەواتەک ەکەخیی ئایینەمبایەی کەڵگەب ەینەبک ەوەناوی ئایین

سوێت و پێی  ەڵدەخۆی ه  ەل  ەڕانەبیروباوو ەنگی ئەرامی کاری خۆی ڕەس بۆ مەزۆر کزانین ەد ەڵییان، چونکەی پووچەڵگەب
 بێ!!ەند دەمەوڵەد

قورئان   ەتی نان لەحورمکە  نواندرا ەشدا وا ڕادەم ەدا، بەنان د   ەساڵی گرانیدا قورئانیان ب ە ، لەوتووێژدا گوتراو ەل ەبیستووم
فرۆشتنی قورئان بۆ ی ەلەس ەاڵم مە، بەتەحورمەران بەکی ژیان و گوزەموو هۆیەزانم نان و هەت دەڵبەپتر بێت. ه

دا  ەقات و قڕیی ەرزەو تەل  ەچونک تداەی قورئان نیشان دەکەکجار زلەی ەویەعنەم ەساڵی گرانیدا نرخ  ەی نان لکردنیداەپ
ر ڕاست  ەگەئ ەواتەدا، کەد ەس نانێکی پێ نەوالدت فرۆشتبا کەر ئەگەهات، ئەوتۆیی نانی پێ دەر زێڕ و مڵک و شتی ئەه

  ەتی چونکەی کڕیویەس ە و کەالی ئ ەت بوەحورمەب  ەوە والی زێڕ و مڵک و نانەلێک بەگ ەدیار ەبێ قورئان نانی هێناو
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سوودێکی ماددی لێ   ەهیچ جۆر ەو ن ەوەگیرفانان ەخاتەفلسێک د ەزێ و نەد ەکرێ و نەر د ەبەل  ەخورێ و نەد ەقورئان ن
 بێ.ەیدا دەپ

رزانیدا ناکات  ەساڵی ه  ە ل ەنگاندنەڵسەو هەبۆچی ئ ەوەرازووی نان ەتای ت ەساڵی گرانیدا خست ە قورئانی ل ەی کەس ەو کەئ
 هێنا. ەتی جوانی دەێک و دوو ئافروییێک خانوەساڵی گرانی پشیل ەهێنێت. لەک قورئان نانان دە تا بزانێ ی

بێ  ەێکم هستەبەنها مە، تەوەمسلمان بێت و ڕۆژی جزمێکی قورئان بخوێنیت مەر بکەخوێن  ەدا داوا لەلێر ەستم نییەبەمن م
الی  ەب ەم کەبب ەفکرییان ەو ڕێبازەر بۆ ئەنو مێشکی خوێ ەوەچاوان رەب ەی مرۆڤ بهێنم«»زاتیبوون نی ەالی ەک ەیەوەئ

ن ئیتر  ەخەدا دیار دەژیان مەوری مرۆڤ لەڕاستی د ەرمانەو گوتاری دڵگ ەکانی نێو ڕۆژنامەتیەعاد ەقس ەباشتر ل ەوەخۆم
و  ەتا لەه ەری ئیجابییە عامیلی کاریگ ەو تاک ەتییەاڵیەی کۆمحوکمڕانوێ بڵێم مرۆڤ ەمە د. من دەچاک بێ یا ب ەکەورەد

  ەر لەه ەدێت ک ە وەتیانەو تایب ەتانەسڵەو خەشی لە کەر شتاندا ڕاناشکێت، حوکمڕانییەس ەاڵتی بەس ەد ەشدا کەتەحاڵ
 ە. یەمرۆڤدا ه

ر الیێکدا ەه ەب ەکورتن کیدانەخ و مەمبایەمیسالی ک ەوەی دواییدا هێنامنەڕەو الپە ی لەو میساالنەبگوترێ ئ ەنگەڕ
ی ژنی  بوونرامەج و قورئان و حەنادات: ح ەی دیکەکەن ەالی ەش لەورەی گرەرەنێت و زەیەودی زۆر پێ ناگوێت سوەبک

ی  ەپل ەچێتەنگی دەک ەشتان ەرزەو تەو ئ الحانەی فەوەبزووتن ەیی لەدزئاغای  ەچکەوری بەگاوران و د ەمسڵمان ل
گێڕن و  ەریایاندا دەد ە گیرسێنن و پاپۆڕان بەڵدەڕان هەورووژێنن و شەتان دەوڵەد ەی کەماددییان ەرەو بزوێنەخی ئەبای

  ەران بەکختەو خۆب ەوەشێننەوەڵیان دە و ه نێنەیمانان بنیات دەنێرن و پەکان دەقایی قوتبەریا و زەپسپۆران بۆ بنی د
ن ەکەمرۆڤ د ەها بەزاران و ملیۆنان شتی و ەو ه... و... تاقی ئاسمان و ەیاران لەی تگرتنرداەس ەستبەنێرن بۆ دەد ەبۆمباو

ر ڕۆشنایی  ەبەی ماددی لەیەرەزەکات: نەریک دەخ ەوەخۆی ە و دواڕۆژیش ب ەوەی پڕ کردۆتەموو مێژوو و ئێستاکەه ەک
و  ەداخوازی ئ ەبینین بەد ەکارتێکراو ک ەمرۆڤی کردۆت و هتاددا... ی ئابووری و سیاسیەورەندی گەوەرژەڕووداو و ب

 بات.ە قسێ و کڕنووش دەرەجمێ و دەد  ەوەکانیەتەوڵەتی و دەاڵیەخۆی و کۆم ەمرۆڤ ب ەزالن ەرەکاریگ

ڵق ەی خەتی زوربەناعەئاسانیش ق ەکات، بەر مرۆڤدا دەس ەب ەمادد یبوونکی باشی زاڵەتدا پاڵپشتییەڕواڵ ەل ەیەم قسەئ
،  ەیانوش گوتوەدیکڵقی ە، خەک گوتوومەو ەچونک ەوەکاتەبۆ ساغ د ەوتنی ماددیان بە سەرکەەکەلەس ەهێنێت و مەد
دا  ەکەردەدیو پو  ەتا بزانێ ل ەوەڵبداتەت هەی ڕواڵەردەپ  ەی نییەوەتی ئەس تاقەبێ کەن بیری ورد نەمتاکورتێکی خاوەک

ک  ەواقیع و ەدایەوەی لەکەندەوەرژەندا بەزۆر حاڵ ەوا ل  ەک ەیەوەی مرۆڤ ئەورەتی زۆر گەالکەاستی فڕە! بەیەچی ه
رەدا ێئال چێت.ەدسەهوو ەکات و لێی بەد ەکەواقیعی «تصور» ەوەیەکە»زات«ـ ڕێی ەچی لەربگرێت کەوای و ەیەه
ی بڕیار و  ەبنک ەکرد بەڕاستی شتانیان دهاتن ە« بان د»موضوعی رەگەاڵم ئە فریوێن، بەڵدەه ەکەتی قسەواڵڕ ەڵق بەخ
 شی شتان.ەک ڕووکەت نەناعەق

  ەدا کەوە ربڕی بەبنجێم دکی  ەبیروڕای  3(77 الپەڕەبۆ  ەڕێوەیێک )بگەڕەند الپەچ ەر لەبڵێم، من ب  ەوەئ ەوەپێش ەجارێ ل
 :گوتم

یا  ەوی بێت وەعنەماددی بێت یا م ەندکەوەرژەب ەنگەڕکات ئیتر ەد ەوەچدا ببینێت ئ ەند لەوەرژە»مرۆڤ ب
چی  ەند بزانێت و بیکات کەوەرژەب ەمرۆڤ شتێک ب ەیەوانەت لەنانەوهووم و درۆزن بێت، تەندێکی مەوەرژەب
 . «...موو ژیانی بێتەی هەی کوشندەڵەترین هەورەگ

زاتی مرۆڤ بڕیاری   ەوەالمەب ەک ەها بڵێم چونکەت ناشبێ وەڵبەر، هەهاند ەنابێت ەمادد ەمگوتوەمن ن ەدا ئاشکرایەمەب
 ەکەولی زاتعفاەت رفیەو ز ەو بڕیارەی ئەبنگ ەم شتێکی ببێتەکەبێ یەد ەو سوود و زیانی شتان بدات دیار ەو خراپ ەچاک

  ەکەییشتنی زاتەئاکامی گ ەر لەش هەکەیاڵەهم و خەو و وڕێنە ت ەنانەیاڵ تەهم و خەو و وڕێنەک  ەجیهانی ماددی بێت ن
 .ەیدا بوەپ ەمادد ەب
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و   ەکەختەبێ ت ەب ەک ەلماندوومەدا س ەوەبنێم، باچی دەماد ەو مرۆڤیش ب ەدامەختەت ەم بەر جیهان حیساب بکەگەمن ئ
خوازی  دڵ ەو ب ەخۆو ەل ەدامەختەت ەک ەیەوەیڵێم ئەکان دەماددیی ەبیریار ەی من زیاد لەو ەناکرێ: ئ ەکان یاری دامەردەب

مرۆڤ  ە[ ئاگادارم کەی دامەختەت ەی جیهان بکردنهـ تەشبیشدا ]ەشبیهەو تە ، لکردنیریا ەخۆی مرۆڤ ناچار ناکات ب
اڵت و  ەس ەماع و دەتی و جینس و تەری برسییە. هاندەی دروست کردوەدامەختەت ەک کەو  ەکردوەجیهانی دروست ن

ون. زۆر ێبزەمرۆڤ د کردنەماراقی دەم ەلێک پتر لەش گەری دیکەها هاندەندەو چ... رگرتنەت وەزەخۆپاراستن و ل
ستان ەد ەوی ئیختیاری لەڵێی جڵەر دەبێت هەند و موحتاج دەزوومەها ئارەبۆیان و ە تی، لەر هۆی تایبەبەجارانیش، ل

ی وجوودی مرۆڤ ەوەرەتێکی در و هیچ شەوروبەو جیهان و د ەمادد ەدا لەشبیهەو ت ەرێک لەرەاڵم چ زە. بەرچوەد
نگانی ە دال ەم بەر حیساب بکەس ەی لەکەکردنهـتەشبیو  ەوەمەم بکەک ەخی ماددەدا بایەو ەوێ لەمن نام ەوێت چونکەناک
، جیهان و  ەر مرۆڤەتی هەاڵیەموو حااڵندا ئاکتۆری شانۆی کۆمەه ەبڵێم ل ەک ەی ەوەر ئەستم هەبەنها مەی، تەپای
ر ەگەم دەبینن، کاتێکراووری ەریان دەبەرلەهتاد س  -... یارەنجی دەسفەتیشکی ڕۆژ و ئ ، یڕیوەوت و پێستەن ،ەدامەختەت
 ری. ەکاریگ ەرگیز نابێتەش هەمەبزوێت، ئەی مرۆڤ بۆیان دەکەزات ەین کەری حیساب بکەکاریگ ەیان بۆ بەوەئ

ستم پێ ڕوون  ەبەم ەش کەو میساالنەخیی ئەمبایەن کەالیەی مندا. لەکەڕەبیروباو ەل ەی ماددەوەن تێخوێندنەالیەل ەمەئ
 : ەوەینەکەی لێ کورت نەر قسەگەین ئەکۆتایی ناگەلێی ب ەزۆر ەهێند ەوەدانرچەرپەکاندا، بەزل ەک میسالە تەل ەوەکردبوون

  ەی کەورانەگ ەساتەو کارەل ەبوەکیان نەزاییەربوونێک و ناڕەس ەلزاەتێکڕایی چ پشکێک و ڕ ەتان بە، میللەوەپێش ەب ەلێر
کاندا ەمیسال ەل ەبێت ک ەبچووکان ەو شتەریکی ئەتی خەنها توانیوەڵق تەزۆری خ ەرەشی هە کرد. بەریک دەکانی خەتەوڵەد

  ەگرتنربوون و گوێیکتر زوەی ەو ل کردنەوەو خزم ئاشت ەوەستنە ڵبەاڵق هە ک تەی بچووکی وبوونریکەزاران خەدیتمانن. ه
شیانیان و  ەکتر شیان و نەی ەشکانی کوڕ و کچێک بۆ بکدیەیەستنوێژ لەی دکردنەوەقا و ساغ ەوت و خانەندی مزگەپ

ی باسووغ و بادام  ەرەوچە دیار ئومێدی شەب ەستێنمەی کارەوانەڕابواردنی ش ەی شایی و تازیان و وردچەندوچۆن یەوەگێران
 ەڕۆکە[ ناوەوەخدا  ەوتۆیی ]زۆر بەی ئەڕیلخوێ زاران ڕووداویەزاران هەاڵت و هەتی فاڵن هات و فستان هەو حیکای

 .ەوەکردەتانی پڕ دەزۆری میلل ەرەشی هەی ژیانی بەکەکجار گرنگەی

ک  ەو ەک ەبوەتان نەپتر ماڵی میلل ەوەبڕن لەڵدەر خۆیانیان هەبەکان بەرییەزەو ن ەریکیانەی مێژوو خەگرنگان ەو ڕووداوەئ
ماڵی   ەبو  ەبوەن ەگرنگان ەو کارەمایێکیان بەتانیش چ تە ، میللەوەندرایخوێەبۆیان د ەمزەمیر ه ەو ئ ەالننامەرس ەستانی ئاد

بۆ نیازی سیاسیی  ەوەفیەسلەی فکری و فکێەستەندوفێڵی چاوبەڕێی ف ەمرۆ لەر من و تۆ ئەگەئ ەزانیوەخۆشیانیان ن
کانی ەرەنوێن  ەبوو کەیان خۆشی دەمەو دەدا ئەڕیوانەتێپ ە و ڕۆژگارەتان لەکانی میللەین. تاکەکەڵیان نەبەق ەمان لەۆکمڕەئ
 یان بن.ەو خراپ ەیان دوور بن چ جایی شریکی چاکەندەزەگ ەبینن و لەتی و دنیایی نەوڵەاڵتی دەس ەد

و  داکوتاو  گەت« ڕەڵێن »میلل ەی پێیان دەوانەناخی دڵی ئ ەاڵتی دنیایی لەس ەن دەخاو یمیری یی پیاوس تا ئێستاش تر
و  ە ب ەوەبدرێتکانی مێژووی پێ ەوداوڕو  ەنیی ەوەژار چ لزومی بەتی هەمیلل ەمدا گوتومە نووسینی دیک ە. من لەڕاوەڕاگتێ
  ەند لە س ەد و ناپەی بەوەکرد ەندەوەت ئەێکی میللکر تا ەه :ەیەدا هەو ڕووداوانەل ەی کەردییانەموو ناشیرنی و نامەه

و  ەئ ەی کەو دزیوان ەدڕند ەو ڕووداوەی لکردنشدارەهۆی ب ەی لێی زیاد بکرێ بەوەهێڵێ بەپێویست ن ەک ەبوەژیانییدا ه
زمانی ەستەژار و بەوانێکی هەبێ باغە. گۆیا دەداوەو ڕوویان نە خواهشتی ئ ەبێ بەر نەیا هە، وەبوەستێکی تێییاندا نەهیچ د
ی  ەسرانەو قەکانی ئەچڵکن و گاڵو ەساتەشریکی کار  ەبکرێت  ەدا کەوەببکات فێک زیاد ەرەیی چ شەکووف

تۆ بڵێی دانیشتوانی شاری ڕۆمای  ؟ ەوەمرکاندەواکانی خۆیانیان تێدا دادەناڕ ەزوەباسی ئارە می عەردەکانی س ەدەستڕۆییشتو
کانی  ەوان خانوەیفی ئەوان و بۆ کەی ئەقس ە« بر بگوترێ »نیرۆنەگەن ئەکەا دیدەک پ ەمی نێرۆن چ شانازییەردەس 

بێ؟  ەر دەنچە الن پەی مێژووی گەوەوڕەی ڕەر بگوترێ دژی خواهشتی وان ڕۆما سووتێندرا کام پێچکەگەسووتاندن؟ یا ئ
  ەبوو ن  ەزیشیان لێ بوو نەح ەبوون و ن ە کەئاگاداری سووتاندن ەکان نەسا ڕۆماییەد ە«و ەقوتە»ملی وبێ نابێ ەر دەنجەپ

 .ەکەساتەدانی کارە ڕوودان و ڕوون ەبوو لەاڵتێکیشیان هەس ەهیچ د

مێژووی کۆن   ەل  ەهێڵێ نموونەئیتر پێویست ن ەدا کەۆژگارڕو ەتان لەمیلل یاڵتیەس ەبێد ەل ەوەبا میسالێکت بۆ بهێنم
مانگێکیان  وئمووران لێی داشکا تاکوەی مەجی حزێران مانگاننی پێەکەر دوای تێشکانەکسەی  1967ڵێ : ساەوەزینوابخ
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تم  ستین و نازانم چی، گوە لەو ف «ەسکەن»ناوی  ەد دینادی لێ داشکابوو بەوە ی خۆمم کرد دیتم نەی مانگانەیری قایمەس 
 !!ەخۆم نیی ەنیم و ئاگام ل ەتەو ەل کەئای براگ

ڕووداوی   ەستیان لە د - یش هی ڕۆماێکتاڕادەی -کانی یۆنان ەی شارەکەدیمۆکرات ەژیان  رچوونی ەس ەتان، دوای بەمیلل
 ەییشتن ەتان گەموو میللەهنە  ەنەوەخوێنینەزانین و دەک دەوساش وە، ئەنسەری شۆڕشی فرەوروبەتا د ەبوەن داەورەگ
یتوانی ڕووداوان لێ  ەپێی دڵخوازی خۆی د  ەبوو بەشیش دەی هاوبەوەئ ەدا نەورەڕووداوی گ  ەبوون لشەی هاوبەپل

 تی.  ەاڵتی خۆیەس ەنی دەر و ئاکاد خاوەمی سۆمەردەتانی س ەر میللەدەق ەر بەت هەلێک میللەش گەتا ئێستاک... بخوڕێت

 ەڕڕەک زەی ەوەورەکاری گ ەاڵتان بەس ەن دەی خاوبوونریکەڕووداوان و خ ەت لەداربوونی میللشەشدا بەمەڵ ئەگەل
ت بڕیار ەی میللە، زوربەکەک ماددەن ەریکەخ  ەکەمرۆڤ  ە« چونکئاغای »مرۆڤ ەی بێتە وەنادات بۆ ئ ە«تی »ماددەیارم

ک  ەو ەکەبوونریکەو خ ەکەشداربوونەش بترازێ بە مەر مرۆڤن. لەوانیش هەدات ئەک دوو مرۆڤ بڕیار دەنادات ی
پێی زیادبوونی   ەرگیز ناگۆڕێت[ بەه ەک جۆر ]کەی   ەتمی و بەناچاری و حەب ەک ەبوەتر نەرمۆمەی تەڵکشانی جیوەه
ت ناڕوات،  ەهوەز و شەماع و حەو تەوڕ ی ئالیەێوش ە ت بێت، بەوڵەت بێت و دەللمی وێت، مرۆڤ،ەکەردەرمایی س ەگ

و   کردنرستن و کفرەما و پەتی ترس و تەحاڵ ە: مرۆڤ لەنیی ەئالی و ساد ەکەرخ و چوێلەک هی بەشی وەکەترس 
کات،  ەت دەدا مامڵەرانەو هاندەڵ ئەگەل ەیەتێککدا زاتێکی هەموو حاڵەو ه  کردن قوربانی خۆ ەڵق بەو خ کردنختەخۆب

ی مرۆڤکرد رەوروبەئاست د ە ی لەکەزات ەت کەنانە، تەوەبێتەد ەکەتەمامڵ ەتوویی لاڵ ەه  ەوتوویی یا بەکرەس  ەئیتر یا ب
اڵتوییدا. تۆ  ەتی هەحاڵ  ەاڵم لەب ەیەکەییئیجاب ەرەر خۆی کاریگەوێت و پێیان ناوێرێت هەکەکی دەیا سروشکردیشدا پەو
ر  ەر، تۆ هەکاریگ ەبوو بە ویش نەئ ەکەنمەکارتێکراوی گ ە بوویت بەڵگریت نەکیلۆیی ه  200نمێکی ەگە تتوانی تایەن ەک

 گیرێت. ەڵنەڵبگیرێت چ پێت ه ە چ پێت ه ەی ەر بێئرادەو ه ەر مردوەویش هە یت ئەن ئیرادەزیندوویت و خاو

مبڕشت ەسک و کەرت ەراوی و بەخ و س ەمبایەشتی ک ەت بەی تاکانی میللەی زورببوونریکەی خەبارەگوتم ل ەی کەوەئ
تاڵ و   ەژیان ەشامێکی خستۆتویش تامەخانەمبایەک ەو شتە ر ئە، هەبو رچاوەبوونی مرۆڤ بەدرێژایی هەب ەڕاستیێک

 ەرانی لەتی خۆشگوزەزەل ەدیار ەچونک ەخۆشی خواپێداوانی زیاد کردو ەهاش لەرو ە، هەوەاڵتانەس ەی بێدەکەتاریک
هاران و شتی ەیرانی بەراز و س ەبەددین و ڕاوەسرەال نەکانی مەشتررگوەی س ەوەک و گێڕانەوشەک و یاری کەڵەشبەڕ
شتی  ەوتن لەرکەس  ەست لەبەت مەنانەت .کانداەرکەئەو ب  ڕسبەفەگرنگ و تاڵ و تفت و ن ەشت ەک لەن  ەیەوتۆییدا هەئ

 رگریت. ەکان وەخۆش ەوردیل ەشت  ەت لەزەدواتر ل ەیەوەگرنگدا ئ

ی جوان ەر شتێکی دیکەیا ه ەیا مافووری جوان وەی جوان وەیا جاریەواڵغی جوان و ەیێکی زۆر بەندێک پارەمەوڵەبینی دەد
ی مرۆڤیان ەبچووکان ەو شتەخی ئە بای... ەوەناخاترماشی دوور ەرما و س ەگ ەمرۆڤیش تێر ناکات ل دات خۆ جوانیەد
ند بێ  ەرچەه کردنیداەران و نان پەڵێن گوزەپێی د ەیەه ەشتێکی دیک ەناشکێت کادا دەوەب  ەریک کردوەخ ەوەخۆیانەب

 ران ژیانیش مومکین نابێت. ەگوز

  گرتنکدیەیەو ب کردنراوردەجۆرێک ب ەند نییەب ەرانیان پێوەی گوزەو شتانەک ئەتەم لەک ەران دەباسی گوز ەدا کەمن لێر
ڕووی نرخ و   ەکیان لەر الیەه ەمەر ئەبەزۆی مرۆڤن. لەی ئارپێکهێنەرردوویان ەه ەستێنم کەڵدەنێوان دوو شتان ه ەل

شدا ەندراوردکر ەم بەوری مرۆڤ داناشکێنێت، لەربوونی دەتی کاریگەخاسی ە دا زاڵ بوو لەی دیکەکەر الیەس ەب ەوەخەبای
هیچ  ەر بەرەموو حاڵدا زەه ەل ەقورستر بێ چونک ەی دیکەکەیە تای ل ەکیان لەرازووی الیەتای ت ەستێکم نییەبەچ م

  ەوە«»فائض القیمة  وریەد ەڵق بەرای خەه ەل ەیزانن مێژوو بریتیەوا واد ەی کەسانەو کەند ئەرچەشتێک ناگات. ه
 ەق نین چونکەر هەس ەشدا لەوەران داشکا، لەنرخی عامیلی گوز ەر بایی فلسێک لەگەخوری ئ ەوەبێتەموو ڕیسیان لێ دەه

یا  ەو ەوەبێ پووچانەئیتر بۆ د .ەیەکەلەس ەویان ڕاستی مەنێت ئەیەچ ئاکامێکمان بگ ەزموون بەو ئ ەوەو لێکۆڵین ەوەلێکدان
 بکات.  ەدڵ شکست ەکێکی دیکەمن و تۆ و ی ەرەم کاریگەکەزاندرا یەی وا دەو عامیالنە کێک لەوری یەی دەوەبوونمەک

شی زۆری ەب ەوەرانەگوز ەی مرۆڤ ببوونریکەخ ەبم[ کشی بێ وا ەر دەدام ]هەڕەو باوەحاڵێکدا بۆ خۆشم ل ەڵێم لەدە مەمن ئ
م ەئ گێڕیت.ەوێیدا دەو ب ەکات و بێرەندی دەو پاب ەموو شتان پتر گیرۆدەه ەبڕێت و لەژیانی مرۆڤ بۆ خۆی داد



43 

ری  ەشێکی زۆری نووسین و هونەب  ەویستەنەڵگە بوون ئاشکرا و بووا بۆ زیندو ەئاو و هی بوونی پێویستەش هێندەڕاستیی
 رز بکات. ەبۆشی ق ەنگ ەڕکات، ەو لێشی زیاد د ەوەخولێتەیداکردندا دەران و نان پەگوز یوری گرنگیەد ە ر بەنوێش ه

تا ئێستا  ەواندا پێک هێناوەرفرەتی بەاڵیەکۆم ەتی لە یێکی تایبەژیانی مرۆڤدا دیارد ەران ل ەوری گوزەی دەم گرنگییەئ
ر ەگەیێکی بۆ درێژی بکات، جا ئەنجەریکن پەخ ەوەئابووری و ڕامیاری و مێژو ەی بەوانە کێک لەر چاوم هیچ یەب ەهاتەن

 .ەنیی  ەوەڵ ئەگەم لەکەمدیتبێ قسەبێت من نەنووسینێک ه

و تا    ەرکەئبەخت و ەکارێکی س  ەوەتەکانی میللەی چینەت زۆرینەنیسب ە، بەمی جموجۆڵی مرۆڤەکەئامانجی ی ەران کەگوز
ک  ەری وەنجبەی ڕبس ەبڵێم ک  ەک ەوەومەڕاستی دوور ناک ە. هیچ لەوەتییەڕایەشلکی و تو رمی ەخۆشی و ن ەل ەبڵێی دوور

کوژێت.  ەدتێدا  تیەمیایەتی و ئاد ەماری پیاوە، دەیەو کامووسی پاڵ ەزمەمێرد ،دان  و ی کاە رمان کوتان و کێشەو خ ەدروێن
زابێکی ەچ ع  ەپان، لەتی سەتایب ە کێش و جووتیار، بەگ ەپان و تێڵەزانن س ەن دەم ژیانەئاگاداری ئ ەوەنزیک  ەی لەوانەئ

 دان.ەو کوشند ەدڕند

ڕیزی ژیانی   ەتەالح نایەمرۆڤ بکات، ف ەناچاری خۆکوژیش ب ە یەوانەزانین لەد ەبێت، کەر ناچاریی نەگەڕاستی ئەب
ک  ەو ی ەستە ک بەناهێڵێ ی  ەیەس بڕییەفەو ن ەختییەم س ەر ئەداس ڕزگار بێت. ه ەگاسن و ل ەل یەوەر لەب ەوەمییەئاد

و  ەوا فێنکەجارێ ه ەهار، کەی کۆتایی بەتای دروێنەرەس ە ل ەیەه ەندەوەنها ئەری کشتوکاڵدا، تەبەرلەس   ەبێ لەگۆرانی ه
ند ەخۆ ڕازی چەت و لەتاقەبێ کوڕی بەدک دوو ڕۆژان گوێت لێ ەی ەدراوەوشار نەپانیش گۆڕەو س  ەشلک ەکەغڵەد
پان  ەحاڵی س ە، کافر بەوالوەب ەوەل «...ەڕوون ە سکی داسێم بە، دە دروون ەدروون ە ر دروونە»ه  ڵێەد ەندێکی کورتی دروێنەب

نا  ەد ەوەبێت ەر پاڵەبەبێ گیانێکی نوێ ب ەپانیدا دەموو ڕۆژێکی س ەکۆتایی ه ەک هی خۆمان بێ! لەالحی خۆمان و وەو ف
 ی ناکات.ەی ڕۆژی پێشووی بایی ڕوح کێشانی ڕۆژێکی دیکەکەگیان

  ەر بوەئاگر ب ەوەندرێتەوی لێ بس ەوری ستالین، کاتێک ویسترا زەد ەالحی ڕووسی لەف ەک  ەوەدا نابێتەوەیرم لەمن هیچ س 
ویی لێ  ەزی ەتەو حکوم ەست ئەد  ەونەکەی نەوەر بۆ ئ ەکانی و کوشتنی هەڵەڕا ئاژەرگەو ەو هاران ەعومری و شێتان

ردوویان  ە، هەو ەندەوەرژەک بە دیار ی ەب ەبک ەست ەڵوە م دوو هەیری ئە. س ەوەهێڵێتەد یالحیشەف ە و ب ەوەنێتەس ەد
  ەر واقیعێکدا کەس ەب ەوەرم و نۆڵ ەختی نەر تەس ەل ەکەو کوڕێنی کردنناز ەشێو ەرچی هی ستالینەستی زاتی مرۆڤن، هەڵوەه
وی  ەز ەل ەکردنگیر ستەالحیش دەستی فەڵوەدا. هەیڕێنیوو کەئاست ئ ە بێ لاڵت ەس ەساو و بێدەوی و خەبێ ڕام و کەد

بێت   ەوەانیدڵ ەل  ەی ورتەوەیش بێ ئشیووعییەکانی ەیان، زوربەمز ەخوێنی خۆی و باپیرانی بوون ب ەڵێک کەو ئاژ
 کرد.ەجاران تاوانبار د ەچووشیان دفیڕۆەالحی خوێن بە، فەکەکرد بۆ کوڕێنییەڕێزانیان دەپڵەچ

نگیریی ەوت تا ئێستاش الیەکەردەو واقیعیش باس کرد، دەیلەڵ شیووعیێکی مەگەم لە یە لەس ەم مەدا ئەم سااڵنەر لەه
  ەڕوون ەو فکرەک لەد... بووزان بوو سوودی خۆی لێ بزر بوو ەن ەکەالحەیگوت فەکات: دەی ستالین دەکەتەسیاس 
ک  ەو کوشتن یاسای کردن رەق و دەش ەرپا بووم، بەالح بەی فەوە سانەڵێ بۆ حەد ەشۆڕشێکدا ک ەل ەرە! تۆ وەیەمرۆڤان

و تاکوو ئێستاش  ەرەرەز  ەکی زۆر بەیاسای ەعلووم بوو کە زی لێ ناکات، دواتریش مەح ە ک ەپێنەدا بسەالحەو فەر ئەس ەب
ر پێ  ەی ستالینیش هکردن و دوای تاوانبار ەکەساتەکار  ەدوای چل ساڵ ل ، ئنجاەوەتەستاوەڵنەت لێی هەکشتوکاڵێ سۆڤی

 ەرزەم تەئ ەدیار ەخۆو  ە!! پێی ناوێ من بڵێم، لەلێکراومەو ستە بوونی ئو پیاوخراپ ەیەڵەو ه ە بوونی ئستا ر ڕەس ەداگریت ل
موو  ەه ەب ەک ە« ڕێ لێ شێواو»زاتیستێکی ەڵوە، هەنیی  ەوەتیشەزوعیەکی مەڕێگای ەهیچ کوێرەندی بەچ پێو ەستەڵوەه

 بێت. ەواو دەری مرۆڤ تەرەز ەر بەحیسابان ه

تا  ەند و بالۆرەب ەل ەن. بگرەکەمردوو دەمرۆڤ نیو ەنێت کەیەناگ ەسب و کارانە و کەخۆ ل ەیەتی فۆلکۆریی هەرچی بابەه
ڵسووڕانیان  ەو تێدا ه لێگرتن  گوێ ەهان بەریکی چشتی وەموویان خەڕکێ هەڵپەو ه ەست ەت و الوک و بەحیکای ەگاتەد
پۆری گورانی و  ەلەک  ە یەبۆی ەیان تێدا نییەوالوەب ڕشتنەقەئار ەالحی لەیی و فەلەمەمرۆڤ بگات. ع ەک بەیەوەسانەح
خۆیان بخافڵێنن   ەوە شداربوونەیا تێدا بەو گرتنڕێی گۆی ەل  وێەیانەسانێکی دەک ەدیار ەچونک ەکردوەند نەمەڵو ەیان دەستەب

و  ەموو ئە. هەوەنەبیران بب ەرک و ژانی ژیان لەبێ ئە ه ەوەریانەبەوا ب  ەبن کەها دەتی وەگیری بابەخەئاسایی ی ەزۆر ب



44 

و    ەیەئاسوود  ەو ژیانەنێ بەیەیانگەکۆتاییدا د ە ل ەوەخولێتەژاراندا دەه ەتی کوڕەمانەوری قارەدەی بەتانەحیکای
 وێ.  ەست ناکە ژاریدا دەه ەل ەی کەندەمەوڵەد

ست  ەد ەبلوێری خستۆت ەوەپێش  ەر لەالح هەو ف ە لەمەهی ع ەل  ەئاسانتر و ئازادتر  ەشوان چونک کەسپی یریەتۆ س 
کانیش پتر پێ ئۆگر و  ەڕەکات، ئینجا مەیدا دەکی پێ پەماغیەڕدەدا تەڵاڵیەڕەربەب ەدەشتودەرو ەبۆ خۆی ل ەکەشوان

ها  ەالحی وەپان و فەس  - ەوەخواتەیان دەکەرشی ەزیش بکا لەی حەندەوەئ ەڕێ کەگ ەوەکات، تۆ لەرداری خۆی دەرمانبەف
ر  ەوانی س ەپاڵ ەشبێ بەتی فۆلکۆریدا دەبزۆر با ەل ەوەیەکەخۆی و بلوێر ە. شوان بەوەت اک قوم شیر ناخوە ساڵی ی ەیەه

شت  ەرگوزەس  ەتاکوو ل ەبو ەییدا نەلەمەیی و عەپاڵ ەشێ لەوە سانە، حەوەسێتەوێ بحەیەد ەست خۆی نییەدەمرۆڤ ب...  شانۆ
دا ناوی ەفۆلکلۆر ەشەو ب ە، لەو هی پێ ڕابواردن نیی ەت ەحمەکارێکی ز ەچونک کردنرانەڵبڵێت. گوزەگۆرانیدا پێیاندا هو 

  ەک ەیەندی پێشینیان ناوی هەپ ەران لە: گوزەداراونەقتی دانەوپ و خۆشەو گ ەوەسانەنیازی ح ەویش بەئ ەدێت ک
  ەهێنانەستی بزەبەش م ەفەلسەف ،ەوەگرێت ەد ە«فەلس ە»ف یەجێگتدا ەی میللەتی زوربەاڵیەکۆم ەند« لە»پ زانینەد
 .ەکانی ژیانەختەس  ە نەبوونی الیبەڕووزۆری، ڕوو ەڵکوو، بەب ەرلێوان نییەس 

  ە ب ەی قوربانی دانەزل ەنگە و ئاهەران، ئەنی گوزەبۆ الی ەوەکێشنەردەی س ەوانەتی لەاڵیەیێکی کۆمەرچاوترین دیاردەب
میسر   ەی لبووننی ئیسالم و زاڵاتتا داه ەریتەم داب و نە. ئەردا بڕاوەس ە«ی بئێستا ناوی »وفاء النیل ەی میسر ک»نیل«

شی  ەبۆ نێوان باو ەو کچەڵدانی ئەبۆ نیل و ه ەوەو ڕازای ەبووک بردنی کچێکی جوان و تاز ەوام بوو. بێگومان بەردەر بەه
دانێکی خەبای ەغڵ و شینایی و مێوەی دبەرهەمهێنانی بۆ ەکەبری زیادبوونی ئاو ەناوی پاداش ل ەکانی بەر ەخنکێن ەپۆلەش

ری ەزەن ەدوو نوخت ەاڵم لە« ب»ذاتیة ک ە« ن»موضوعیة بۆ ەوەگێڕێتەد ەکەزاهیر دیارد  ەب ەران کەگوز ەب ەیەورەزۆر گ
 ت. ەزاتیتکاری ەخزم ە ب ەوەبێتەدا دەساتەم کارەل ەکەت ەوزووعیەنی مەالی ەوەزۆر بنجیی

  ەکەنیسک و بزەسک و هێو فرم ەککردنەوەپان ەوەستی پاڕانەو د ەکەو قوربانی دان ەک ەنگەئاه ەیەوەم ئەکەی یەتنوخ
  ەندبوونی زاتەرزی پابەب ەتێکی زێدەزووعی ڕواڵەی ماددی و مەوەپێی لێکدان ەب ەک ەـ«ندی »غیب ەزامەموویان بۆ ڕەه
کان بۆ  ەمەڕەی هکردن« و دروستلنێوان »وفاء النی ەل ەرقێک نییەف ەوەرفتاەقووڵی ڕتی ەاللەڕووی د ە. لەوەنادیار یهێز ەب

 رگ. ەی دوای مە وەنیازی ژیان ەش بەپاراستنی ل

اشایان دا کاتێک پەزۆر جێگ  ە ڵکوو لە ب ەبوەران باو نە ئمینی گوزە ر بۆ تەه ەم قوربانی دانەئ  ەک ەیەوەم ئەی دوەنوخت
ڵ  ەگەموویان لەبوون ه ەژیانی پاشاک ەڵ بەتێک ەوەنێزیک  ەی لەسانەو کەرچی ئەه ەن بگر ک ژەر یەک هەن ەمردبای

 کران.ەچاڵ دەبەودا زیندەئ

سووک و ئاسانی خۆی   ە بێت بەتیدا دەاڵیەکۆم ەزاهیر ناماددی ل ەی بەدووچاری دیارد ە ری ماددی کەزۆر جاران نووس 
  ەوەتەماددییسەربە  ی نیهائیداکردنەوەشی ەش لەیەم دیاردەڵێ، ئەد ەودا کەکات بەها دەڕ ەتیەو ناڕاحەی لەکەریەزەو ن
کێشن. ەی بۆ د«قەدە س »بێت و ەکی زۆریش لێی ڕازی دەڵقەخو ی دێت ەکەخۆی و قس ەیفی بەنێت کۆڵێکیش کەد
  ەزیاتر ک ەوەل ەنیی ەوەتەت و عیلمانیەوزوعیەم ەندی بەهیچ پێو ەی کەوەل ەجگ ەکردنربازەخۆ د ەرزەم تەڕاستی ئەب

 :ەتاباریشەخ ەوەی زۆر بنجییەدوو نوخت  ە، لەکی ڕووت و قووتەسازیەوش

و    ەو خراپ ە ی چاککردندیار ەل ەیەخی هەی بایەوەئ ەک ەوە باتەبیرت د ەکێ لەستەچاوب ەب  ەدا کەوەم: لەکەی
قدا ەق و تەستێکی ڕەب ەتینوو بم ل  ەلباپیران. من کەک هی بابەن ەیانەتی شتان باری ئێستاکەوزووعیەت و نامەوزووعیەم

س پێرار ملیۆنێر بوو دواتر ئیفالسی  ەکەفاڵن .ەختی خۆی ڕووبار بوو وشک بوەش وەستە م بەدات بگوترێ ئەچ دادم د
ڕاست خۆ مردووی  ەی پێراری؟ بەکەر ڕۆشنایی سامانەبەرز بداتێ لەق ەی بەپار ەیەئاماد ەکێکەستەن چاوبەکرد: ئایا خاو

ریک بێ  ەی کردبێ و خەوی دامەک گرەچێت کابرایەد ە وەل  ەوەاندنڕەخۆپ ەرزەم تەئ برستانانیش زووتر زیندوو بوون!ەق
 .  ەختەر تەس  ەوەکانی خۆی بخاتەخوراو ەدامەردەب ەوەدزی ەبدۆڕێنێ ئیتر ب

  ەن بیبووش ەرچێت، کەاست دڕ کردنەوەو شی ەوەلێکدان ەجۆر ەفاڵن ەگرتوەراتمان نەسمان قۆنتەک ەخۆ ئێم ەبرال
ی ەوەر لێکدانەگەئ ەدا کەوەل ەمێنێت؟ چ گومان نییە د ەوەفانەلسەو فە خۆمان و ب ەفان نرخی چی بەلسەراتچی فەقۆنت
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ئیتر   ەڵقوڵیوە یان لێ هەکەواقیع ەی کەدووران ەاورچەو سەواقیع هێنا بۆ ئ ەازی لتیدا وەاڵیەیدانی کۆمەم ەفی لەلسەف
  یرەس ەب ەیتوانیوەهێنێت هیچ دوشمنێکی نەڵدا دەر کۆمە س ەب ەورەها گەکی وەاڵیەگیروگرفتان بکات، بری ەس ەڕا چارەوەل

 وم.ەدوا بکەپتری ب ەپێویست نیی ەئاشکرای ەش هێندەکەلەس ەبهێنێت، م

و   ەتێدایڕی ماددی ەسوودی بیروباو  ەکرێ لەدا دەتانەو حاڵەر لەی شتان هەبۆ بنیچ ەیەوە ڕانەم گەئ ە دا کەوەم: لەدو
ر ە« بۆ س ی »شتە وەدنبارێکدا برر حاڵوەه ەبات، لەد ەوەی فکری ماددییبوونو زاڵەرەشان بەدندووکێی موناقەڕەش

  ەالیدا بچێ. بەلمێنێ بە سیش ناس ەک ەالیدا ناچێت لەو بەکات ئەجێ نەێبی ماددی جەوە ستی لێکدانەبەی می خۆ«»بنج
ی  ەوە تان بران، بایی ئە ڵێ میللەوێت دەکەکچوونی مرۆڤ دەر یەس ەکی لەکاردروستایی خۆی پی ەوەڵێم بایی ئەد  ەنموون
کی ەهیچ هۆی ەندەرچەکدی بن هەی شارێک برای یەربوونەڵقی دەخ ەستێ قبوڵی نییەهێمناییدا ڕادو ەی لەکەڕبازا و کار

و   ەئێم ەشێ نەاڵم نەموو دنیا بین بەبرای همومان ەه ەئێم  ەیرەند س ەبێ. چە یندا نەب ەتیش لەاست و دروستی دوشمنایڕ
ڕی جوداوازیی ەواندوز شەکی ڕەیەلەمەقاڵێک و عە ی بەوەبن. بۆ ئ خۆیاندا برا  نێوان ەش لە ێکی دیکتەهیچ میلل ەن

 کدی جودا بن.ەی ەی لەکەدارەرمایەمانیا و سڵەکی ئەیەلەمەع ەک ەس ە ب ەهۆی ەندەوەن، ئەتی بکەچینای

 ەر لەس  ەوەیەو گچک  ەورەگ ەواڵت ب ەیکموو شوێنانی دەک هەۆیێ و، کەقی بۆوەت -  وثبة  - 1948ی ەکەڕینەاپڕ ەتاز
  ەل کردنرخستنی پشتگیریەد و جادان بکرێ بۆ ەکووچ ەماهیری لەانێکی جڕەویسترا گ... نماییشت ەوتەک ەینەسب
ر  ەیا س ەرزایی دیوارێک وەب رەست بۆ س ەبەپ فرتکی دەڕشگێڕێکی چۆنگاوێکدا شەند هەرچەه ەغدا، لەماهیری بەج

رێک  ەکەزار بوو، قسبێ ەکەڵقەڕۆ خەتا نزیک نیو... تیەبۆ پتر شۆڕشگێڕای ەکەڵقەی خدانهان ەوتەکەد پشتی ئۆتۆمۆبیلێک و
  ەوەچنەم گرت و گوتی دەعال ەرم پێشی بەگکێکی زۆر خوێنەدا یەم کاتەل... ی لێ بکاتە باڵو ەماهیر کرد کەج ەتکای ل

 مەڕشتن؟ ئبێ خوێن ەوەچنە؟ چۆن دەگیاشتان نیی ەوێ بیخوا ئێوەست کەر گیای دەر کەگەکانتان؟ خۆ ئەکاول ەڵما
نێوان   ەل ەرق نییەچ ف  ەوەوە الی ئەوتووشدا. بەی پێشکەجێگ ەتی لەی هاوتاکانی خۆیە، نموون ەوەداخ ە، زۆر بەشۆڕشگێڕ 

  ەو بازرگانەڵ ئەگەستاند ل ەڵدەالح هەپشتی ف ەمچی ئاگری لەق ەب  ەک 1789می شۆڕشی ەردەی س ەنسەکۆنتێکی فر
تی  ەحاڵ ەدا بوون. لەکەوەبزووتن  ەدڵ لەسیشی بە ی نیشتیمانی و کوڕ و خزم و کەوەبزووتن ەدا بەی دەمانگان ەی کەکۆیی

و   ەلەمەک عەو ەوەر و حوکمی زۆردارانەگیرکاست دەدەویش بەکرا بڵێ ئەدەن ەیەو ەو لێکدانەی کۆیێ، ئەکەبازرگان
 .ەوەکاتەژارێکی جودا دەه ەل ەکرا کەر حیساب دەس ەی لەنانەو الیەر ئەه ەوانەپێچەب ەیەمدیدەست ەکەالحەف

بوون و  کەیکوو ەو و ەکە نموون ەزایی خۆمان لەهۆی شار  ەی بەوەبۆ ئ ەوەهێنمەری خۆمان دەوروبەد  ەل ەیەم نموونەمن ئ
  ەوەوون بیتڕباشتر بۆمان  ەواوەاڵتی ناڕەس ەست دەدەت ب ەغدوریەن مەالیەیێکی کورد لەلەمەچوونی بازرگان و عکەیەل

نیهائی«   کردنەوەئی »شیەبدەو مەخات و ئەی جوداوازیی نێوان شتان پێش دنەمی پێویستدا الیەد ەاددی لچۆن بیری م
ی ەی« و گوتنیهائی کردنەوە»شی یەوەو لێکدانەر بەتوانم ه ەدبێ  ەست نەبەم مەمەر ئەگە، خۆ ئەوەباتەبیر خۆی د ەل

م و بڵێم  ەکدییان حیساب بکەک یەکدی دوورن وەی  ەماددی ل فکری تیەپێی سیاس  ە« کام شت ببنج و بناواندا ە»ل
ها،  ەروەردووکیان مرۆڤن، داگیرکراویش هەه ەدیار ەم نیگاوەکەی ە ڵکوو لەدا بکردنەوەشی  ەک لەدار نەرمایەو س  ەلەمەع
شووتی و   ەلکەی نیهائیدا پکردنەوەشی  ەل... نەر ماددەردوویان هەی دۆ هەشکەبڕۆم بڵێم مرۆڤ و م ەوالوەش بەوەل
 ن. ەردوویان ماددە ک هەک یەشتیی ئاسمانی وەک

ی کردنخەبێ بێبایەیندا نەب ەل ەلەر موجامەگەڕاستیدا ئ ەاڵم لەب ەوەچنەدا دەپ و نوکتەالی گە کان بەت نموونبینیەد
ر  ەوا ه ەت کەماددییسەربە  یەوە ی بیرکردنکردنوەنیازی پت ە»ماددی« ب یەناماددی« بۆ بنیچ»ی ەی دیاردەوەگێڕان

هۆی   ەب ەوەیتەکز بک ەکەتەماددیی ەک ەوەشێتەو ەی لێ دەوەواقیعدا، ئ ەک لەبێ نەو دە پت پێی فکردا ویاڵ ەخ ەل
  ەکتر ناچن و بەی ەن و هیچیش لەماددر ەکسەوا یەی ماددیدا کەی دیکەڵ نموونەگەی ماددی ل ەی نموونکردنراوردەب

هۆی   ەردوویان بەڕێوی و فڕۆک هەگوتم پێست ەک بن: کەک یەبێ وەماددین د ەیش ناشێ بگوترێ چونکبەزهەهیچ م
ی ماددی لێم  ەوەرەخێرا بیرک ەتیدا، خێرا بەاڵیەی گۆڕانی ئابووری و کۆمەمینەز ەکترن ل ەهاوتای ی ەوەبوونیانەمادد

ە وەڵێمەخێرا پێی د ەیش خێرا بوسا منە، ئەوەکاتەت دەڕ ەڵگەک بەو ی زارەه  ەم بەکەنگ دێت و قسەدەب
ی ەرچاوەن س ەالیلە   ەکدی ناکرێت نەی ەرگیز قیاسیان لەرگیزاو هە« ش هواییەتی« و »نانەرایەمبە»پێغ
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 ەوەڕێی هێنان ە« لت ە»ماددیی ەیرەند س ەچ... یبیننەتیشدا دەاڵیەکۆم ەی لەورەو دە ن ئەالیلە   ەو ن ەوە یانبوونیداەپ
 تی شتانەتی و خاسیەتایب  ەدێت ک ەوەوەی لەکەوە کزبوون ەدیار  ەوە، لێشتەوەکز بێت ەوەیانگرتنکدیەیەی ماددی و بەنموون
نگاندنی فکریدا ەڵسەرازووی هەت ەیان« لبوونبنجدا ماددی ە»ل یاەیان« وبووننی »ماددیە نها الیەگوێ بخرێت و تپشت
 بدرێت.نگی پێ ەس 

  ە ک لە ڵداستێ نەه ەوەکەریەزەنی نە« خاونی »زاتیەالیەوخۆ لەتاس یکات ڕەی ماددی دکردنەوەی بیرەئاشکرای ەم فێڵەئ
ڵکوو پتر  ە ر فکری ڕووت بە، هەستەبەدا مەلێر ەی ماددی، کەوە بیرکردن ەچونک ەوەخۆی ەکەریەزەی ن«تەوزووعیە»م

  ەمێک لەت »زاتی« بێت. تۆ کەی سیاس ەهێند ەکی فکری نییەاالکیچشزانین هیچ ەک دەی فکر بێت، وەوەل ەتەسیاس 
تی  ەی سیاس کردنهێزەنیازی ب ە کانی( بەوەموو پێڕەویشدا هەدوا ئە)ب یەفەلسەری فەبینیت داهێنە، دەوە ورد بب ەکەلەس ەم

و  ەکەفەلسەف یەوەستنە ڕێی ب ەو بۆی بلوێ لتاکو ە ڵناوەتی بۆ هەماددییسەربە  ما و بنجی فکریەبن ەکەفەلسەناو ف
 ەکەفەلسەف ەک ەڵدێنجێت چونکەیان هەکەفەلسەف ەل ەبکات ک ەنجامانەو ئەی ئبوونی متەداوای ح ەوەمادد ەب ەکەفکر
  ەمادد ەک ەوەو ڕوەلمێندری لە ی بسبوونو دروست بوونڕاست بێەتمی دەیێکی حەشێو بە  ناچاری و  ەبوو ب ەی ماددەزاد
 .ەکردن نییەبڕوا پێ ن لماندن و ەس ەی نەجێگ

ترین و بێ  ەورەگ ەمادد ەگیرێ چونکەردەڕاست وەرحاڵ بەد ەی گرێ بدەمادد ەل ەنێب ەڕی سست و کزەکام بیروباو
هەروەک   ەوالوە ب ەوەوێت، لەکا و پیتۆڵی و زۆرزانی پێ دەز دانەکەگرێ ەیەه هێندە، ەیەم جیهانەکانی ئەترینی ڕاستیەشوبه

ی  ەمادد ەکەئاو ەبکرێ چونک ەکەبوونی ئوکسیجنەه  ە بێ بڕوا بەچار نامێنێ د ەرهێناوەئاو د ەگوتت ئوکسیجینم ل ەک
شتێکی   ەبێتەی دپێکردن ڕەردوو باوەندەکەی ەڵێنجاوەه ەمادد ەم لەکەفەلسەگوتت ف ەهاش کەروەه ەست و بێ فێڵەرهەب

 ل!ەوێرێ بڵێ لە« ئیتر کێ ديعلم يناویشت نا »اشتراک ەناچاری، خۆ ک

  ەما ئابووریەبن  ەکێک لەڵنانی یەه ەل ەکار هێناوەشی بەی دیکەورەکی گەکایەلێکتیک زەتی دایەنی سیاس ەالی
و  ەورەکجار گەتێکی یەاڵفەر قەبەت بەوزووعیەرگێکی مەڵکێشانی بەهتێ ەل ەر جۆرێکەویش هەئ ەکانی، کەشوورەم
هۆی    ەڵێ کەویستدا دەنەڵگەی بەشێو ەنراوی ئابووریی مارکسی لێلمە ندوو و س ەس ەرەیێکی زۆر پەت: گوتەتی زاتییەگەڵەک

ری  ەبەرلەئیتر واقیعی س ... گۆڕێت وەڵقدا دەخنێوان  ەل بەرهەمهێنانکانی ە« یندیەودا »پێوەدوا ئ ەگۆڕا ب بەرهەمهێنان
 گۆڕێت. ەڵ دەکۆم

شت ەری هەوەک جانەی و ەدۆاڵبان  ەم و بەحکەو م ەورەگ ەفکریی ەڵەو تەل ەکێکەی ەیەل ەم موعادەئ ەوەڕی منەالی باوەب
باوک و دایکی   بەرهەمهێنانهۆی  ەلمێنێت کەس ەبڕێت، پێشی دەی دەئاڵێت و فرزەمێشکی مرۆڤ د ەل Octopus پێ

مقولة«  - ە»گوت ەبێ تاکەم وا دە. کەوەوسیشیف و نامەرەریت و یاسا و بیر و شەستوور و نەداب و د ەب ەتییەیاڵ ەکۆم
ی هۆی  ەدا پایەیەم گوتەبکرێت. ل ەو دژی مرۆڤ و فکری ڕۆشن دنیای لێ مار ەوایی و بێئنسافانەناڕ ەب ەهێند

  ەستاندا چونکرەتپنێوان بو  ەی بوت لەپای ەل  ەوەرزتر بۆتەلێک بەیی مرۆڤدا گەوەعنەژیانی ماددی و م ەل بەرهەمهێنان
ی ەکانی دیکەنەکات، الیەجێ دەجێب ەکەخۆی بۆ بوتتیی  ەبدایەع ەوەیبەغسەربە  یتوییاەعنەی مەکوالن ەرست لەبوتپ

تی  ەاڵیەژیانی کۆم ە« لبەرهەمهێنان»هۆی وری ەی دەیەم گوت ە اڵم ئە ، بەوەرستییەستووراتی بوتپەد ەب ەندەمتر بەژیانی ک
  ەک لەوەدایە ریەتەکێشێت، پتریش خەد ەیەرچی جیهانی مرۆڤدا هەر هەس ەگیر بورێکی ئێقلیمەه ەبێتەواندا دەرفرەب
 ل.ەویی گەعنەر و مامۆستای ماددی و مەڕاب ەبن بەوانیش خۆیان دەی ڕۆشنبیران ئەرەئایینی ب ەبێتەد

نیازی دانانی    ە، ببەرهەمهێنانر پێاڵوی هۆی ەب ەتێدرەڵدەی هەیەورەگ ەش و شاباشەموو پێشکەم هەئ ەکرایزۆر ئاش
تیدا،  ەاڵیەمگۆڕانی کۆ ەی عامیلی ئابووری لەکەوا ئاخناوە هەب ەللە ک رەس ەل ایەتییەورەتی و گەمینایەکەوایی و یەتاجی پێش
 ەل ەکزەری[ مێشەناکاریگ  ەوەکاتەد ەک] ریداەگمی کاریەم و چوارەی سێیەپل ەش با بۆ خۆی لە ارلیل و بێچەمرۆڤی ز

 ر بکات.ەلووتی خۆی د

و نیهائی و بێ لێ زیاد و   ەراردادەستێکی قەبەر بۆ مەک هە ، نە وەبوونوزووعیەو م  بوونڕووی زاتی ەل ەیەم گوتەئ
 ەچونک ەیتافیزیکیشم ەوەوالی زاتییە ب ە، بگرکراوەردەروەناز پەکی زۆر بەزاتیی ەچکەب  ەیکاتەد ەک ەڵنراوەه کردنمەک
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گۆڕن.  ەد ەکەهۆی ماکانەی وەی ئەوەۆزیند ەهێنێت و خۆی ماندوو ناکات بەد ەوەیبەغ ەل بەرهەمهێنانگۆڕانی هۆی 
یری  ەتوانێ غەد ەندەوەر ئ ەبدات ه ەوەستەدەفسیری خۆی بەناتوانێ ت ەییشتوو کەیب گەغسەربە  ییماوەها تەی وەگوت

 فسیر.ەێکی بێ ت«»امر واقع ەک خۆی بیکات بەو ەیر بکات کفسەخۆی ت

هار  ەب ەکەی گوتەوە« بێ ئ...رم دادێتەپشکوێ و دنیا گەدهار هات گوڵ  ەب ە»کبگوترێ  ەک ەبفکر ەوە ل ەوەالی خۆتەل
باسی هێزی ون و میتافیزیک  ەبێتەد ەکەدا قسەتەم حاڵە رمای زستان، لەی س ەوەوانەی ڕۆژ و ڕەوەبوونبۆ نزیک ەوەبگێڕیت
دا  ەینەو بەبێ لەد ەبێ دیاربووەڕۆژیش هۆی هاتن ن ەت، کەنای ەخۆو ەهار لەب... تەهار دانایەر بەبێ هۆی کاریگەب ەچونک
دیار ەب ەدیار ەی چییەکە بی گۆڕانەبە زانین س ەن ە، کبەرهەمهێنانانی هۆی ڕهاش گۆەروەکاری خۆی کردبێت. ه  ەکەنهێنی

وی تاریک  ەمانگ ش ەڕۆژ چونک ەل  ەسوودترەیگوت مانگ بەد 4هۆشکولکی ەسێین. کابرایەپەحبێ بەد ەوەمیتافیزیک
  ەکەهۆی ەک ەچونک ەرترە مرۆڤ کاریگ ەیش لبەرهەمهێنانهۆی ... ڵدێتەر ڕووناکیدا هەس ەب ەرچی ڕۆژەکات، هەڕووناک د

ر  ەس ە ڕۆژیش بهەروەک  گۆڕێ،ەی مرۆڤیش دەموو شتێکی دیکەڕ و هەتی و بیروباوەاڵی ەر و یاسا و کۆمەوروبەگۆڕا د
 ر حازری. ەس  ەدێت ەوەبەرهەمهێنانتی گۆڕانی هۆی ەکەرەب ەڵهات مرۆڤیش لەڕووناکاییدا ه

 ەوی دیاردەریکی دۆزینەخ  ەدیار ەوەتی، پێیانەکاروانی مارکسای ەبڕێن لەن دانەوەرۆشەپ ە ی بەوانە ، لەم ڕۆژەرانی ئەنووس 
ی هۆی ەکجار گرنگەی  ەورەم دەی ئبوونی ڕاستەڵگەب ەکۆن و نوێدا، بشێ بکرێن ەوتۆن، لە ی ئەوەو کرد  ەگوتو ڕووداو و 

  یوانیش بتوانن مێژووەی ئەوە ن بۆ ئەکەکێ دەستەچاوب دان و ەفرەڵ خۆیاندا ئیقناع کاری و تەگە، ئیتر لبەرهەمهێنان
و   ندێ ئەورووپا ەتی لەی چینایەفکرسەربە  رانی ەنووس هەروەک  ەپێیشتەه ەسحیرباز ەو عیفریتەب ەوەنەتی خۆیان بدەمیلل

 ئابووری.سەربە   یەو هۆیانەب ەوەنەدە« دی »مسیحبوونیداەپ

  ەب ەیێک کەرچاوەس  ەبۆ تاک ەوەیتەگارێک ببۆژڕ چوویەکتر نەیەزاران شتی لەه بێیت و  ەک ەدایەوەرکی قورس لەئ
ر  ەوخۆ و بەکات ڕاستەداوا د ەدانوڵەه ەرزەم تەت ئەڵبەه م بهێنێت.ە رهەک نزیک بەیەک و ل ەک یەبوو شتی وەزاهیر د

ف و ەرەبێتکانی ەخالق ە زگماک ەتەی و قابیلیەکەزەی و حەکەتەناعەی و قەکەو زات یەکە ورەشتێک مرۆڤ و د مووەهلە 
کوچ و ئاشی ئاو و  ەشار و چنو داس و م گرتنگاسن و کرمی ئاوریشم و تۆڕی ماسینابی ەیت تاکوو جەریک بکەالت

یمووس و  ەتلەکی بەلەستۆ و فەرەخولی عامیلی مرۆڤ ژیربێژی ئەدەبتوانن بێ ت... ک ەکلەل ەدارخورما و گیا و هێلک
زالی و  ەڕی غەزار ساڵ پێش ئیمڕۆ و خیالفی نێوان باوەبابلی چوار ه ە« لی »جذر تربیعیەوەکانی هانیبال و دۆزینەڕەش

ویان ناو  ەئ ەبۆی ەرچاوەر بزۆ ەباسی ]چونکەمی عەردەس  کانیەکان و ئیماندارەهاتنی مولحید ەوەکەیەئیبنو ڕوشد و ب
یی ەیۆنان و دڕند ەکۆندیموکراسیی ... وتن وەاڵق کە شکان و تستنوێژەد ەفی و شافیعی لەن ەبی حەزهەهێنم[ و جودایی مەد

...  و ەندێکی دیکەی الی هبووناڵڵەندێک و حەروێشک الی هەی گۆشت کبوونرامەو ح ەی واڵتانی دیکەحوکمی زورب
تی ەاڵیەی کۆمەها شتی دیکەو میلۆن... تەشیرەزار عەه دەت و صەزار عادەهەک زمان و دەزار و یەیدابوونی هەپ

دێیت  ەی ماددی، ککردنەوەشی ەبێ لەن شدارەبتی مرۆڤ ەی خالقیەوەر بۆ ئە. هبەرهەمهێنانانی هۆی  ڕگۆ ەب ەوەیتەبد
کان و  ەندازیارە کان و ئەکنیک زانەکان و تەوری زاناکان و پسپۆرەد ەنعەیت بۆ تراکتۆر لێت مەباسی گۆڕانی گاسن بک

یت، ناشبێ بپرسیت ئایا،  ەبک ەفەبنبوو و پێشێل و خریکن ەخ ەوەتی تراکتۆرەمامڵ نی تیجارییەالی  ەی بەسانە و کەموو ئەه
و   ەکەالحەو ف ەکەپانەو س ەکەالی جووتیار ەر لەهێنێت بۆچی هەکاری دەو جووتیار ل ەی ەوەشەڕدوا گاەب ەی کەو گاسنەئ

تا ئێستاش گاسن و  ەکشی کەڵنەهتێ شەو واڵتانە« لتیە»تراکتۆرای ەگاتەان تا دڕو گۆەرەکشی بەڵنەهتێ ەوەکەش ەگاڕ
   کات!ەکاوی و شۆرەنەکاوی و چیمجاڕ و قاقڕ و زەڵەوی ڕوسم و کەگیانی ز ەنەدەر دەش بەگاڕ

وازوع و  ەت ە، زۆر ب ەوەی گوێزان« بەرهەمهێنانی »هۆی ەنموون ەب ەوەئێستر بخوازینر و ەبێ کەر ڕێمان هەگەئ
ی  ەوانەیا ئەسوار، ورەسوار و ک دا بۆچی ئێسترەوەین لەک ەد ەخوێندوانەو ن  ەوکوێرانەو ش ەوارانەڕەپرسێکی ک ەوەرکزییەس 
ڕۆک و ڕێی ئاسن و  ەو گ ەبانەرەع ەگۆڕان بەکانیان نە ر و ئێسترەبینن، کەد ەوونی پێەر خ ەن و هەکەسواری د ەز لەح
یتان لێ ەو ش ەزمەو مێرد ەجندۆک « ئیتر کام...گۆڕا بەرهەمهێنانهۆی  ەرموون »کەفەد ەئێو ؟کلیشپایس ەۆک. بگرڕف
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  ەنگەدی؟ ڕ ەبێت ەبانەرەئێستر بۆ ع و ر ەی کەی«»حتمی   ەکراوڕوانەچاو ەڕانم گۆەبان ئەک و شارەعف و ەقڕناق ەڕێن لەناگ
بکات  ەوە چوون بایی ئە وپێش نەرەدا بەو شوێنانەن باری ئابووری و ئاڵووێر و ڕامیاری و ڕۆشنبیری لرامدا پێمان بڵێەوەل

« نامێنێ  بەرهەمهێنی »گۆڕانی هۆی ەکێش ەرام بێت چ کارمان بەو ەمەر ئەگەیان تێدا بگۆڕێت. جا ئەوەێزانوهۆی گ
 ...  گۆڕانەدە رگیز نەر و ئێستر هەگۆڕان شاڵاڵ ک ەموو بارانەو هەئ ەک ەچونک

پێش   ەبخرێت ەدا کەوەببێ ە ر نەر و ئێستریش بگۆڕێت هەبێ کەموو شتێک گۆڕا دەر هەگەشزانم ئەڵێم دەد ەمەئ
رێکی وەشدا چ دە تەم حاڵە، لەبانەرەی عەوەوڕەی ڕەوە پێی داخوازی سووڕان ەبانیش خۆش بکرێن بوە، ڕێگەبانەرەع
تی گۆڕان ەلیەمەڵێ عەد ەوەکای ەدێت ەیێکی دیکەریەزەوسا نەئ ەیندا نامێنێت چونکەب ە« لبەرهەمهێنانی »هۆی ەریەزەن
 ەرچی لەه ش»نما«ە ، دیارەوە« و »تناقض  بەرهەمهێنانانی هۆی  ڕێی گۆڕ ەک لەدات نەڕووددا کردن«نما»ی ەشێو ەل

و گۆڕانی   بەرەوپێشچوونگۆڕێ، ە« نتێکڕایی ەیش »ببەرهەمهێنانر هۆی ەگەئ ەو پێی ەب ەوەیگرێتەد ەیەڵدا هەکۆم
 بێ. ەر دەتی هەاڵیەکۆم

ی مرۆڤ  ەوە[ ئەاستی تێدایڕک بزانم زۆریشی ەو] با ببێتبێ ەچۆن د کردنستی و ناڕاستیی تیۆریی نمااڕ ەوەالی منەب
و  ەو ئ بەرهەمهێنانهۆی  ەو ل «»تناقض  ەل ەرترەتر و بنجیتر و کاریگوانەرفرەتر و بەورەکجار گەکی یەجووڵێنێ هۆیەد
  ە ب ە«ـژیانی ەلەڵ »پەری مرۆڤ و کۆمەنێ. بزوەوە نخولێەدا دەان-«»محورە رزەو تە وری ئەد ەی بەوانەلێکدان ەرزەت

ک  ەبێ. وە بێ یا نەواوی شتانی هەییشتنی تەم. توانای تێگە زۆر بێ یا ک ەو هێزەو هۆش ئیتر ئ ەوەتی هێزی لێکدانەرایەڕاب
 تیش.ەتی و دۆستایەر هاریکاری و برایەه ەوەگرێتە« یش دم »تناقض ەه ی ژیان«ەلەشبینیت »پەد

لیش بکات،  ەگ ەمرۆڤ و ب ەب ەی کوشندەڵە ه ەیشەوانەخوڕێت لو ئامانجی ڕاست لێ ەرە ب ەیەوانەهۆشیش ل یتیەرایەڕاب
  کوبابیا دوو مامۆستای جودا دوو برای دایەر حوکمی دوو هاندانی جودا وەب ەوتنەڕێی ک ەل ە یەه ەوەریەبەهاش بەروەه
ر. خۆ  ەب ەبگرنکتر جودا ە ی ەشێ دوو ڕێبازی سیاسی لەدهەروەک   شیان کفران بکات،ەوی دیکەئیماندار ئ ەکێکیان ببێتەی
ڵێم ڕاست  ەڕیان بهێنێت دەش ەندی بەوەرژەتی بەیا دژایەو ەوەک کۆیان بکاتەرەندی موشتەوەرژەب ەت مومکینیر بڵێەگەئ
وری ەڕاشکاوی د ەی بەو ەت پتر لکاەد ە«وە»هۆش و لێکدانی ژیان« و ەلەوری »پەی دشت ئیسپاتەکەیت و قسەکەد

 « ی تێدا بدیترێت. بەرهەمهێنانئسیری »هۆی ەهیچ جۆرێک ت ەیا بەنێت وەیەئیسپات بگ ە« ب»تناقض 

لمێنێ خۆ  ە« بساقض نی »تنەماع الیەر تەس ەدوو برا ل ڕهاتنیەشەر بەگە: ئەیەوەستەدەهێزم ب ەڵێم میسالی بەد ەمەئ ەک
هوو  ەس ەتێک بەری میللەیا دوو بەر وەیا دوو برادەدوو برا و  ەاڵم کە لمێنێ، بەس ەیش د«ی ژیانەلە»پ مان کاتداەه ەل
هیچ   ەو ب ەوەهیچ ڕوویێک ە« لبەرهەمهێنان»هۆی  و «»تناقض ە وەنێنەردوو ال ناکۆکی دەی هندەوەرژەچن و دژی بەد

 ەواژ کاری خۆی کردوەرەی بە«وە»هۆش و لێکدانە دا دیارەتەم حاڵەن: لەناک ەجێیەناب ەو ناکۆکییەفسیری ئەک تەیەشێو
 ەل ەرق نییەشدا فەمە، لە «ی خستونی »موضوعیةەکی الیەو پ ەی پێک هێناوەڵەه  ە« ڕووتی پڕ ل»زاتی ڵوێستێکیەه ەک

ر دوو هۆشی ەگە« بێگومان ئ»زات بۆ ەوەڕێتەگەت دەردوو حاڵەه ەهوو بردن چونکەس ەهوو چوون و بەس ە نێوان ب
ن  ەبد توای ناکۆکیەبوو فەدەئیمکان ن ەدا بوونایەهوو براوەس ە یا بەو ەهوو چوەس ە ب ەنەو دوو الیەی ئەجێگ ەکترۆنی لەلەئ

ند و فێڵی ەف ەهاوێن بتێنە شیەڵەعلووماتی هەر مەگەهوو بچێت، ئەس ەب ە«ی نییکترۆنی »زاتەلەهۆشی ئ ەچونک
 .ردرێتهوو ناب ەس ەتێن بەڵەپیاوخ

سووف  ەیلەرکار و فەر و هونەوپێشی فکری نووس ەر ەم و بڵێم ئایا گۆڕانی بەبک ەی سافیلکەی دیککوێ پرسیارێەمەد
؟ ەوەبەکەرەز و مەلتراشی و کاغەیکەردی هەوش و بەنگ و تەو ڕ ەنووسین و فرچمی پێەڵەگۆڕانی ق ەب  ەوەتەستراوەب

ی  ەو کارگانەن؟ یاخود بۆ گۆڕانی ئەکەکان دروست دەرستەی کەو کارگەبۆ ئ ەوەڕێت ەگەیان دەکەوتنەیاخود پێشک
ی ەچکەو ب ەندەب ە رکار و شاعیر و زانا بکرێ بەر و هونەنووس ژوور چوونی فکری ەرەبێ س ەخۆ د ن؟ ەدروستیان ناک

 بەرهەمهێنان«ی هۆی اخطبوط -شتپێ ەکانی کام »هەباسک ە، ئیتر ئایا ببەرهەمهێنانکانی ەهۆی ەکێک یا دوان یا پتر لەی
یان لێ بەرهەمهێنانکانی ئیلهامی هۆی ەرچاوەس   ەکێک لەتیی کام یەرایەی نۆکەمغەین؟ تەپێچ بکشریت ەو فکر و هۆشەئ

ڵێ ەد ەی کەو پرسیارەی ئەوەدانرامەبگرین بۆ و ەوەبەرهەمهێنانتی هۆی  ەریقەسای کام تەدارع  ەست بەین؟ ئاخۆ دەبد
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چی  ەهێنێت کەان دنی خۆی دوو سێ ژەیفی پیاوانەیا بۆ کەم بێ وەرهەی بکردنەنیازی فر ەالحی مسڵمان بەبۆچی ف
 بکات؟ ەدوو ژن و سێ ژنان مار ەبێت. ڕێشی نییەک ژن دابین دەی ەدراوسێی خۆی بی ەکەدیان ەالحەف

ک  ەی ەکتر جودا بۆ تاکەیەدا دوو سێ یاسای لەک جێگەی ەکا لەوا د بەرهەمهێنانکام داخوازی و پێداویستی هۆی  
ک  ەڕەی چنین خە کارگی ەپل ەنێتەیەکڕێس بگەڕەکی خەڕەکی خەکی الوەیدا ببێت؟ بۆچی زانایەم پەرهەجۆری ب

ر  ەحیجازی ب ەل بەرهەمهێنانڕاست کام هۆی  ەزار ساڵ پێش ئیمڕۆ جینگڵ بخوات؟ بەی دوو ه ەپل ەر لەش هەکەڕێس
تی  ەوڵەختی دوو دەیێکدا تاج و تەدەکی صەی سێیەماو ەیدا کرد و لەد ساڵ گۆڕا و قورئانی پەزار و سێ صەه ەل
وای ەرمانڕەف ەژیاری کردت و بێەوڵەدواد و بێەسبێ ماڵوحاڵ و بێبی ەرەی تێک دا و عەمەردەو س ەی ئەورەگەرەه
 د ساڵ پێش ئیمڕۆ؟ەزار و سێ صەوتووی هەشێکی زۆری جیهانی پێشکەب

هات؟ ئایا ەنگ نەدەیان تێدا ببەرهەمهێنانکرد بۆچی هۆی  ەو واڵتە ڕووت ڕووی لشوەالفاوی مسڵمانی ڕ ەک تۆ بڵێ
ڵدێنجا یاخود هی ەکانی خۆی هەڕەبیروباو ەوەرەمبەمی پێغ ەردەی س بەرهەمهێنانکانی ە هۆی ەل ەنیفەبوحەیا ئەشافیعی و

 کان یاخود هی ڕۆژانی ژیانی خۆی؟ەویەمە ڕۆژگاری ئ

ڵ دروومان  ەگەی ل ەوانەندی نێوان ئەبۆچی پێو Singerی ەکینەم ەست گۆرا بەرزی دروومانی دەد ەم، کەتێ ناگ
  ەتی لەیفسۆچی ەیدا بوو کەهات؟ ئۆتۆمۆبیل پەردا نەسەکردوو، هیچ گۆڕانێکی بریکن، جلدروو بێ یاخود جل دروستەخ

 کرد؟ ەری دەفەسواری س  ە پێیان یا ب ەسۆفی ب ەی کەمەردەو س ە ند لەی س ەرەپتر پ 1940- 1920سااڵنی 

کانی  ەی هۆیئاڕاستەخۆیان  ەوە وس ەتە لێو و بلچکو ەبینێ ب ەد ەک ەوەتە یەیری نەس  ەم پرسیاران ەشێوازی ئ ەر لەخوێن
ست و  ەه ەی بەیەو گاڵتەدات و ئەد هۆش و گۆشی مرۆڤی با ە ل ەیەم گوتەی ئەولێوو لچەئ ەن چونکەکەد بەرهەمهێنان
هۆی  ەکڵی »ەد ەیری کەتۆ س  .کاتەد ەوەستاندن  لێ ە داوای تۆڵو ی نووسیم  ەو ەلێک پتر لەکات گەزانینمانی د

بن   ەل ەی کەیەڕەو پێمەبدی ئەع ەکاتەمرۆڤ د ەهایی و بێباکانەڕ ەند بە« چگۆڕێەتی دەاڵیەکۆم... اڕگۆ بەرهەمهێنان
و    ەڵەکوچ و تەداس و گاسن و چ  ،مانەپێج دره ەکرێ بەو دەی ئەجێگ ەل ەکێکی دیکەو خێرا ی ەوەڕزێتەکانیدا دەپێاڵو
مرۆڤ   ەیانگوت هۆشی بەکان دەئایین ەک ەوەبگرن ەو خوایەی ئەبێ جێگەرانن دەی گوزە رستەکرین تاییتەرەس  ەک... تۆڕ
گاسن و   ەب ەوەرەزمانی سۆم ەل ە ! گۆیا من و تۆ و باب و باپیرانمان کەوەی بۆ ڕوون کردۆتەو خراپ ەو ڕێی چاک ەداو
موو بوونی  ەردی و هەردی و نامەف و نامووس و مەرەی شە، بیروباوڕ و هۆش و ئایین و پێوانەیدا کردوەش نانیان پەگار

ی ەتەوەسا لەکات! دەیا درۆزنیمان دەفێری ڕاستگۆیی و ە! داسوولکەردا باریوەس ەب ەوەشەو گاسن و گاڕەلویمان ەعنەم
،  ەبوەی ال نەکەتی پێاڵوەر حورمەدەقەکوچی بەو مسار و چ ەڕەو پێم ەتی گاسن و داسوولکەرگیز حورمەه ەیەمرۆڤ ه

و  ە. ئەیدا کردوەوانی پەغمی ئەڕ ەوان و لەدژی ئ ەل ە یەخۆنانیش هەو ڕێز ل ەتی چاکەسلەرچی هۆش و زانین و خەه
ر  ەدوژمن ه ەهای لێ کردوون بەو ەری بردوەس ەب ەوەخوێڕیان ەئامێر وە هۆی ئ ەرگی مرۆڤ بەمەژیانی ناگزوور و کول

پشت   ەرکەژێر ئ ەر ئاوی ڕوون شک ببات ناچێتەر هەس ەالحی قوڕبەستی ڕۆییشتبێ وازی لێ هێناون، تا ئێستاش فەد
 ی داس و گاسن. ەک ەشکێن

 ەپان ناچارەش س ەو پێیەر بەدایێ، هەڕ ەش دێتەندیخانەڵ بەگەناچار بوو ل ەزانیت، مرۆڤ کەزانم، تۆش دەت دەڵبەه
ڵ  ەس ەترسی مار و دڕک و ق ەل -یبێەر هەگەئ -و ەوە کانیەنجەکانی پەیناغەناو ق ەڕۆوپاڵ بخاتەی بسوێت و پەکەداس 
ی ئاو  ەندەوەو ج -بێەر دۆی هەگەویش ئەئ - ی دۆەشکۆڵەرێزێ بۆ مەپ ەاڵنێکیش لەبکات و کوندپێ ەوی چۆکان لەگۆر

ر ڕێشی بوو  ەکات هەد ەکەڵەس ەو ق ەکەیناغەو ق  ەکەداس  ەت لەعنەد جاران لەموو ڕۆژێکیش س ەه ەوەقوت بکات
تی ەبدایەی عەڵگەردا، ب ەوروبەڵ دەگەکات لەمرۆڤی د ەند بەوەژرەب ەی کەتەم مامڵەڵدێت بۆ ژیانی شارستان. ئەه

ی  ەپلەبا یا لەن ەستیارەو ه ەو زانایەر مرۆڤ ئەگەئ ەتی چونکەیکردنستە هی ژیری و زانین و ه ەوانەچێپ ەب ەنیی ەکەمرۆڤ
توانین  ەئاسانی د ەند بەیری چە، س ەوەبڕایەواری دەویش ئاسەئ ەری دیکەبەزاران گیانلەک هەیا و ەوەمایەڵیدا دەئاژ

  ەب رەوروبەمرۆڤ بۆ د یتیەبدایەی عەوەجیاتی ئ ەدا لەین: ئا لێرەتی دیاردان ڕزگار بکەکێکی ڕواڵەستەچاوب ەخۆمان ل
بۆ   ەی کەو کاردروستاییە دی کرد لەمان بەکەپانەپارێزیی ستەوڵەنین هاتین ژیری و کابان پوختی و دەیەئیسپات بگ

  ەکی لەتی پیتۆڵی و زیرەمان حاڵەر هەگەبێگومان ئ .ەیەکەلەس ەش ڕاستی مەمەر ئ ەی خۆی کردی، هەوەسانەح
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م  ەگوترا ئای لە، دەوانەپێچ ە ر، بەوروبەتی بۆ حوکمی دەبدایەی عەڵگەب ەکردەدەس لێی نە ک ەدیاری دابایەیوانێک بەح
 های!!  ەجایبەع ەخواردنو مشوور ەکییەزیر

تا بۆیان  ە وچان و ه ند بێە، چەوەچنەدا دەمادد ەب دانخەالی بایەدا بەوەبیرکردن ەوانی لەبۆچوونی ئ ەرنجی خۆت بدەس 
 و دەوری ریەکاریگ ەنگێنن: چونکەلەتی دادەاڵیەکۆم یچۆنی ڕووداو وندەگۆڕان و چ ەخۆی مرۆڤ لەربەوری س ەبکرێ د

و  ەوەپووچێننەوری تاک دەدو بن ەریک دەنوێنێ دێن خەخدار خۆی دەی تاکدا بایەو ەکرد ە و ڕوونتر لخۆ پتر  ەربەس 
 «حاجی قادری کۆیی» می کتێبی ەرگی سێیەی ب  12-11 ەڕەالپ ە ل ەیەلەس ەم مەل ]ئەگ ەب ەوەنەدەد یەکەرەهون

ند نابێ،  ەمەوڵەد ەقس ەب ە بێچار ەچونک ەل نییەی گکردنندترەمەوڵەس دەبەم ەشدا ئاشکرایەوە[ لەوەتەختێک ڕوون کراوەن
«  »تاک ە یەوەس ئەبەنوێنن، مەپۆز دەخداردا پتر بەکاری بای ەل لەز پشکی گەر کاغەس ەن ل ە ر هەس وون ەنیی ەوەئاگاشی ل

ر  ەبەرلەمجار دێت س ەبوو ئە ن ەلیش پۆشتەو گ ەوەی تاک ڕووتایەمەدوای ئ... دابشکێت یکردن خۆ ەب ستی شانازیەه
گۆڕان و   ەوەهێنانئویل و عوزرەوپات و بێتەپات ەدا کەوە« ببەرهەمهێنان»هۆی  تئاس  ەن لەکەئسیر دەلیش بێ تەگ

خۆیی باس  ەربەس ەب  ەو هۆیانەها ئەش وەکەیەرەزەقی نە، دبەرهەمهێنانکانی ەبۆ گۆڕانی هۆی  ەوەنەبەد  بەرەوپێشچوون
 زیون.ەوی دابەر زەبۆ س  ەوەریخەم لەڵێی ەر دەکات هەد

و    بەرەوپێشچوونران و ەوڵی گوزەه ەمرۆڤ ل ەر گوترابایەگەکرد ئەیدی چی دەق ەوە ڵێمەڵ خۆمدا دەگەزۆر جاران ل
  ەوەبارتری و چاکترییەو لەرەت بردنی بەڵمەو ه کردنەوەرخۆەس ەو ل کردنو دروست بەرهەمهێنانی ەرستەیدا کەوەسانەح
و سوود لێ   کردنڵداەگەت لەی چاکتر، یاسای ئاڵوگۆڕ و مامڵەرستەیدابوونی کەپێی داخوازی پ ەش بەرجارەگۆڕێت، هەد
حیسابی سوودی   ەلێک ورد ەشدا گەو ناوەگۆڕێت، ئیتر لەد ەوەتەستراوەب ەوە وانەب ەندیێکی کەموو پێوەرگرتن و هەو
ی فاڵن لێکردن دیەید و خۆشامەمر و زەی عبوونەو تووڕ  ە نەو الیەو ئ  ەنەم الیەی ئکردنڵستی ەرهەخسی و بەسکی شەرتەب

ر دێت و کاری خۆی ە بەخەندان بەرمەرەند و زەچووی سوودمەکتر نەیەی لەکرد و ەست و گوتە ڵوەزاران هەو فیسار ه
 کات.ەد  ەخراپ ەو ب ەچاک ەب

 ەوایەی ڕەدا بێت! کەش و داسوولکەست گاڕەد ەبکات ڕیشی مرۆڤ ل  ەوەز بەبێ حەه ە ریەزەبێ نەڵێم بۆ دەش دەئێست
ی  ەکەریەوەختەئیسپات بگات کامرانی و بەب بەرهەمهێنانتیی مرۆڤ بۆ هۆی ەبدایەر عەگەئ  ەبڕوات ک ەوەیاڵ بۆ ئەخ

وری  ەستیار و زانا و پسپۆڕ دەوری مرۆڤی هۆشیار و هەی دکردنخەبایڕێی بێەل ەیەوەست ئەبەر مەگەبێت! ئەر دەمسۆگ
موو  ەدی هەرامەس   ەبکرێ ب ەکوچ و داس ەچ ەک ەکەتاییەرەر س ەه  ەوێشدا هۆیەل ەوەرز بکرێتەب بەرهەمهێنانهۆی 

ری  ەڕاب ەگرن بکرێن بەد ەوەستەد ە کوچ و داس بەچ ە الح کەی کرێکار و فەوەر بۆ ئەه بەرهەمهێنانیێکی ەستەرەک
 تی. ەاڵیەنی کۆمەوتن و خاوەپێشک

رکی ەئ  ەالح کەفو کرێکار  بڵێن ەوەپێش ەل ەکێیەستەو چاوب ەفاکوفیک مووەو هەتوانین بێ ئەخۆ د ەستەبەم ەمەر ئەگەئ
 ەم قسەئ ەتاد. چونک... و ەوەسێندرێنەبکرێت و بح ەوەزیادەندیان بەوەرژەدێری بەبێ چاوەد  ەیەوەر شانەس ەزۆر قورسیان ب

  ە ت لەرانی سیاس ە سووف و ڕابەیلەو ف ەوەرەڵکوو بیرکە ب ەوتوەکەدان ەوەالحەو ف ەلەمەع ەرگیز لەه ەک ە و بیروڕایان
گوترابان و  ش ەیا ئایین، مومکین بوو جۆرێکی دیکەپرۆگرام و ە ب ەکردوویان ەوەلەمەالح و عەرووی فەکانی س ەچین
  ەوەی ماددییکردنەوەر چاوی بیرەبەئێستا ب ەی کەو ئامانجەموو ئەان هسمیەو ڕاستی چووبان و هەرەکانیان پتر بەقەد

و  ە ب ەوەستراوتەبەی پڕۆلیتاریایی نەی شۆڕشگێڕانەوەنرگیز بزووتەگیرابا: ه ەوەدیک کانیەقەرچاوی دەب ەوساش بەئ ەگیراو
م ەرۆشی من لەی ڕاستی بێ پەوە. ئەتییەاڵیەڕی کۆمەمای بیروباوەو گۆڕانی، بن بەرهەمهێنانڵێ هۆی  ەد ەڕی کەباو

ر مرۆڤ بۆ هۆی  ەدەبەڕاد ەبینم لەد ەک ەوەڕێتەگەڕان دەبیروباو و ەریەزەن (اخالقی)کی ەنی ئاکارەدواییمدا بۆ الی یەقسان
رپشک  ەخۆی س  ەکەریەزەن نەزاتی خاو ەوەیانبوونوزووعیەو م  بوونریەزەی نەنوخت ەرنا لەگە، ئەوەشکێننەد بەرهەمهێنان

ندی ەوەرژەیا بەپێشێل کرابێت و ەیە ند هەوەرژەرچی ڕاستی و بەدا هەو داڕشتنەکرد لەداڕشتنیان، ئیتر خوام د ەل ەبو
حااڵندا  موو ەه ەبێت، لتێی ئاخنرا ەیەد هەی چاک و بەستێکی دیکەبەر مەیا هەچاو کرابێت وەسک ڕەرتەنێکی بەالی
ست  ەبەدا مەریەزەن ەند لەوەرژەسوود و ب ەوەم نابێتەک ەوەرگیز بە« هوری »زاتەقێ: دەچەچاوان د ەل« نی »زاتیەالی

ئاشکرایی ڕاستی بنبوو   ەب   ەدا کەو حااڵنە اڵم لەدروست بووبێت، ب ەریەزەیر نەتیی غەدوشمنای ە ش زیاد ناکات بەوەبێت، ب
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نێت.  ەیەگە« دبێباک  یتیە»درۆزنایسەربە  ەکەکار ەچونک ەنراوڕاستیدا ئاکاریش خنکێ ڵ ەگەبڵێم ل ەیەکرێت ڕێم هەد
 ؟ ەها نییەدی وەئ

یا  ەو  تووەرکەس  ەوەشێت ەێت لێی ناوبەتی تێدا نەوزووعیەم ەی کەریەزەن وەبڵێین ئ ییەسافیلک  ەس بەێ کندەه ەنگەڕ
اڵم  ە ، بەکەیەرەزەی نبووننی زاتیە الی ە خ نادات بەڕاستی بایوزووع و ەی واقیع و مخستنپشتگوێ ەمەر ئەبەوام بێت لەردەب
کی  ەریان کاتێک پەزەو پرۆگرام و بیروڕا و ن ەبوونی پرۆژەو ن  بوونوامەردەوێ بەکەرد ەبین دتەقیقەک بۆ چاوی حەو
تاقی « اڵتەس ە خولی »دەدەبێ تەب ەکوێ ەکەد...  ند و ئاکارەوەرژەت و بەوزووعیەت و مەر ڕاستی و واقیعیەس ەل

وام  ەردەیان بەو خراپ ەپێی چاک ەنگێندرێن ئیتر بەڵسەه  کردنەوەچاوسوور ەهایی و دوور لەرەکانیان بەنجامەو ئ ەوەبکرێن
وام  ەردەی دروست بەپرۆژ ە شێ پتر لەد ەوەدوو ڕێگ ەڵ لەچووپپرۆژەی زۆری ەزانین بەک دەچی وەوام بن. کەدمەیا کەو

 و ڕێز لێگیراویش بێت: 

  ەچاکفەرق بە ی ەیەدو ڕاەل تا ئەفسی گەی زات و نکردنێرومیشیان کەکارهێنان، دوەب هەڕەشە ی هێز و ەمیان ڕێگەکەی
 ەوتندایەدواک ژێریەرەب ەیێکی هێندەپل  ەل ل بۆخۆیەباردا گلێک حاڵوەگ ەوا لەڕێ کەگ  ەوەکات. لەنی پرۆژان ەو خراپ

ر ەی خێر و خۆشین دەی مایەو پرۆژانەی ئەردی بناخەستی خۆی بەدەب ەنگەڕازی نابێ و ڕر ەی چاک هەپرۆژ ەب
هۆی   ەب ە« کی »زاتە وتنە ک کەپ ەو جۆرەل کردنچاوپۆشی ەڕازی و ناچارم ب ێکتاڕادەی ەوەالی خۆم ەبهێنێت. من ل

کجار  ە«ی یکوێر»زات یەکاڵم جۆرێکی دیەکات، بەر دەکاری ڕووخێن گەییشتنتێنە یاەو کردنیا گێلەترساندن و
و  «ی »علمانییةکردن ڵ داواەگەوا ل ەیەڕۆشنبیران«ـو »ە کوێریی ئویش زاتە، ئەمولدا نییەحەت ەل ەیەر هەبریندارک

و مێشکی   ەوەزاتی ئازاد و چاوی کرای ەسێکیش بەهیچ ک چن قبوڵ ناکاتەد تی گومڕادا ڕۆەزاتیی ەل ە« هێندموضوعیة »
  وەوا بگرێت. ئەکاری ناڕدوو  ەل ەخنەو ڕ اترخەدەاڵن بە دروست بکات و دوو هی ڕاست و ەدوو قس  ەوەڕوون

ی ەزمەمێرد ەبن بەبیات دەتروێشەب و دەشر ەمیخوێندووی سۆفیەی نەمرۆڤی ساد ەکوێر، پتر لها زاتە«ی وڕۆشنبیر»
هایی و  ەڕ ەتیان بەخسییەدی شەوپێش، خێراتریش گونبەرەدژی بیری ڕۆشنی ب ەوەنێنەرا دەخنکێن، چاالکتریش هئازادی

تی ناویان و هۆی  ەتی ناویان و هۆی شۆرەشۆر ەک  ەوەو ڕوە نگێ لەلەپێ و سوودی ماددیشیان دادەتەفکر دئازادیی 
بڵێم   ەندەوەبێ ئەاڵم دە، بقوڵێتەڵدەکراو هەفێڵ لێ نو  ترساو ەڕی نەیان دژی بیروباوەوە گژدا جوونەب ەرانیشیان لەگوز
ر ەب ەچونک ەوە»عاملی ماددی« ساغ ناکات بۆ ەکەلە س ەدا مەگژدا چوونەو بەلران ەهۆی گوزند و  ەوەرژەی ببوونڵەتێک

کوێر  ۆشنبیر«ی زاتڕ» ، کابرایەوەگژداچوونەو ب کردنەوەرەس ەناو حیسابی ل ەوتبێتەندیش کەوەرژەران و بەی گوزەوەل
 نگێت.ەجەبێئیمانان دڵ ەگەو ل ەرستگایەوانی پە ڵێی پاس ەر دەبێت هەر دەبین گیری زاتیەخەها یەو

کاتی  ەتی لەتایب  ەب ەرچاو بوەڕابردوودا ب کسی ساڵێ  ەلدرێژایی پتر ەکوردستانی خۆمان ب ە ل ەنەدیم ەرزەم تەئ
ر  ەک هەن ەکوێرانزات  ە«و »ڕۆشنبیرەئلق فرۆشتن بۆ ەخ ەڕ بەیدانی شەم ەک 1959و   «ةی سااڵنی »وثبهەڵپەوکڵپە

ر هاتبوو. جا ەس ەسبڕتری لێ بەفەن  ەندیخانەب ەنرابوو لە ها تەساغاندا وڕووی زاتەب ەکە یدانەڵکوو مەب  ەواوی کرابۆوەتەب
ر  ەس ەزموونی قوڕبەو ئ کردنەوەو تاقی ەبەجرەو ت ەوا، پرۆژەرمانڕەف ەکی بووبایەکجارەی  ەکوێرانم زاتەاڵتی ئەس ەر دەگەئ
 ربگرێت. ەتیان لێ وەاللەچوونیاندا دەرنەتی ڕاست دەحاڵ ەیتوانی لەی دەک

زای  ەی قەیێکی دوو هێندەوای ناوچەڕرمانەف ەبووبو ەهام دیتوەی و «رە»ڕاب 1959ساڵی   ەتی لەتایب ە دا بەو سااڵنەمن ل
 ەڵکشینیشی لەهتێ ڕیەوپەت بوو، ئەوتوو و بێحورمەپاشک ەزێد یتیەکندایەی س ەکە تەقافەموو پاشخانی س ەکۆیێ، ه
 ...! ر بووەڕاستی ڕابەۆڕی بێت، بگەت لەحمەزار ڕەه... وتبوو فێری ئیمزا بێتەکەو بوو بۆی ڕێک نەواریدا ئەخوێند

یان ەکەزانن کارەن واش دەکەد ە«قوربانی »مادد ەی »زات« بەو ڕۆشنبیرانەۆ تێکڕای ئرۆشم بەپ ەکجار بەند یەرچەه
کات ەدتێ م«ان پتر کاررکارەی »هونەرەرۆشم بۆ بە، پە«ی ڕووت مرۆڤ خۆی »زات ەبێت کەواو دەرۆڤ تسوودی م ەب

ی  ەهێند ەی دەکەمەرهە ب ەک ەوەو ڕوەتی لەرزداری زاتی خۆیەق ەتاقمی تێکڕای ڕۆشنبیری دیک ەرکار پتر لەهون ەچونک
 تی.ەفسیەکوڵی بورکانی نفوەروون و کەی دڵ و دەمەرجەناو و تەی هەکردن زادەنووسین و قس
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بینیت ەریک بووبن، دەخ  ەوەتەک بابەی  ەردوویان بەه ە رێک، کەنووسینی نووس  ەپارچ ەب ەکێشێک بگرەتابلۆی وێن ەبێن
ڵێم،  ەد ەننموو  ە. بەتی تابلۆکەاللەد  ەل ە« ترتیەو ڕوونتر و ئاشکراتر و »بابرتر ەکسەد جاران یەص ەکەتی نووسینەاللەد
  ەمان واتا لەاڵم هەیت، بەگەد ەکەتی قسەست و بابەبەم  ەل ەکەتەری عیبارەی نووس ەهێند ە«دە»زوڵم ب ەوەخوێنیتەد ەک

 ەوەعبیری لێ درابێتەجۆرێک ت ەب  ەیەوانەسوریالیست[ ل ەگاتەقاش تا دەو نەیلەکێشی مەوێن ەر لە]ه کێشداەتابلۆی وێن
ن  ەگمەد ەب ەبێت ک ەکە ی زاتەسکرد و زادەد موویەش هەکەعبیرەبێت و ت ەکەکێشەتی زاتی وێنەر وتووێژی تایبەه ەک
و  ە، ئەدیار ەخۆو ەل من بڵێم فهوومیش بێت. پێی ناوێەم ەبڕسکێت و ن ەدا نەکێکی دیکە زاتی ی روون و ەدڵ و د ەبێ لەن
کێش  ەسانی وێنەی کە ژمار ەشدا بەر ڕێبازەه ەکێشی، لەی جۆراجۆری وێنەقوتابخان ەتە بوون ەی کەجودای ەموو ڕێبازەه

و  ە ئ نەخاو ەکێک لەر یەگەئ ەی کەیەادڕو ەچاو تا ئ ست و ە ه رەب ەخۆ دێنەربەتی و س ەتایبی ەشوێنپێ و ڕێچکۆڵ
خی پێ  ەهاوێژرێت و بایەردەرکاریی دەتی هونەناو شۆر ەل ەڵگرتبۆوەی هەکێکی دیکەشوێنی ی ەشوێنپێ و ڕێچکۆاڵن

 نادرێت. 

هاوواتا و   هاوتا و ەو ڕێبازانەکێک لەر یەرکاری هەتی تاک تاکی هونەباب ەدیار ەچونک ەکێشەی وێنبوونی زاتیەڵگەب ەمانەئ
قڵ و هاوپێوی  ەی هاوکێش و هاوشەکەاڵم زاتەمان ڕێبازدا بەه ەتی لەی هاوڕێکانی خۆیەڵەتی کۆمەستی بابەبەهاوم
رق بێت ەش بێ فەک ە«ـو »التزام ەکەتەند بابەرچەه ەی نییمی هاوڕێکانەی دوەو خۆی نوسخە ئ ە، واتەکانیان نییەزات
ڕی نین،  ەهاوباو یە وانەل ەوەڕی خۆی جودا کردەڕێی فکر و باوەقامە رکار جارێکیان شەدا هونەواندا. لێرەڵ هی ئەگەل

پێی ناڵێین  ەوەگرێتەڵی نەر هەگەئ ەک ەوەڵگرتەخۆی خۆی هەربەیێکی س ەدا ڕیچکۆڵەڕێکەقامەناو ش ەش لەجارێکی دیک
 .5ندەرمەکێشی هونەوێن

ی ەوەناسین ەیێک کەشێو ەرچاو بەب ەنی شتانت دێنێتەدیم ە«»وێنبێ ەر نەه ە، چونکەیقایکێشی زاتیتر کاری مۆس ەوێن ەل
 ەبێت، ب ەوەتییەری عادەاڵتی بینەس ەوالی دەب ەیاندنی تێکڕای تابلۆکەند ڕاگەرچەردا بێت هەاڵتی بینەس ەد ەی لەکەسڵەئ

کتردا  ەک یەتەدروومانی لی ەنگوستیلەکسپیر و ئەپیاز و شەسکەڕۆک و دەی گەو تای ەک چاوی پشیل ەتابلۆی  ەک ەنموون
 ەوە ستەدەستێک بەبەشزانین تێکرایان چ مەند نەرچەه ەوەبناسێن ەانپێکهێنەرو ەموومان تاک تاکی ئەه ەدانان مومکین

ی ەکەیا »دۆستەڕ و ئاشتی« وەیا »شەماسی« وەیان »ڕاوکردنەوەکۆ ەستی لەبەم ەکەکێشەوێن ە یەوانەل ەن چونکەدەد
ی  ەو ئامرازانەی هیچ تاکێک لەرەهی ل ەواتای تێکڕای و ن ەیێکی موسیقا نەچرچی پاەبێت، ک« یاریی سێبازیا »ەخۆم« و
و  ەرەتوانێ بەواندا دەراوێزی بۆچوونێکی فرەپ ەۆڕیش لپت پسەنانەر، تەر گوێی بیسەبۆ ب  ەشدار بوون ئاشکرایەتێیدا ب
یێک تێبگات  و خرینگە ەو ترینگ ەرزەو ل ەرەموو لەویش ناتوانێ واتای هەئ ەناوی موسیقاساز بڕوات، چونکەی هەخورپ

 بێت.ە با پسپۆڕیش ن ەوەبناسێتلە نگوستیەپیاز و ئەسکەو د ەتوانێ چاوی پشیلەر دەبین ەک کەو

،  ەیەخت و ئاسان هەشدا خوار و ژوور و س ەیەرەو بەنێوان ئ ەند لەرچە، هەموو ڕۆشنبیرێک زاتیترەه ەرکار لەهون ەخوالس 
ند و  ەرج و بەلومەو هەست ئەد ەتاو بن بەنگەکجار تەی ڕۆشنبیران یەرەکات بەوا د ەشەـ»زاتیبوون«ە و زێدەر ئەه
موو  ەبێ هەد ەی کەوەک ئەهێنن وەدوا خۆیاندا دەو بەپێڕ ن و یاسا وەخەڵ ڕێک دەژیانی تاک و کۆم ەی کەڵستانەرهەب

کانی بۆ ەیان گاجووتەقی بەبەڵ شەگەل ەناچارالح ەیا فەکاردا بن و ەئموور لەو م ەلەمەعات عەس  ەفاڵن ەڕۆژی ل
تۆ هاتیت و ڕۆشنبیر و  ەوان. جا کەچی و باخنخوڕ و کاروا ێماڵ و لەقاڵ و حەهاش بەروەلێخوڕێت، ه کردنجووت

ڕێی  ەیت کەکەزۆکی دەهاش نەروەبێت، هەزۆک دەبڕێت و نەی لێ دکڵەعات کەس خت و ەو  ەند کرد بەرکارت بەنهو
 ەنیی... کوچ و ئێستر و تۆڕەو چ ەنجیر و داسولکە و گاسن و هەی ئەکەتەباب ەچونک ەوەعبیرت لێبڕیەو ت ەوەلێکدان یئازادی

  .بوون بەرهەمهێنر  ەه ەوەپسانیشەبد و حەست عەدەدرێژایی مێژوو ب ەب ەک

و  ەکەمەرهەمی زیهنیدا بەرهەب ەبڵێم ل ەیەوەتی، باشتریش ئەیەکەروونەرکار مێشک و دەدیب و هونەی ئەرمایەس 
ی ەشێو ەئیتر یا ل ەوەزێنەکانیاندا خۆیان دەمەرهەب ەرکار لەروونی هونەهۆش و د ەچونک ەک شتەی یپێکهێنانی ەکەهۆی

 
ی بەرفرەوانی  ا من بۆ »فنان« وشەی »هونەرکار« پەسەند دەکەم، هەرچی وشەی »هونەرمەند«یشە بۆ وات - 5

 نابێ بڵێی نووسەر هونەرکارە.  ە«چەسپاوی لە هەر کارێکدا، وەک بڵێی »ئەم نووسەرە هونەرمەند
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  -ە مانەرهەم بەئ نگیەبەتوانین بڵێین شەت دەنانەستن. تەبەد ەدا جلو... یا مۆسیقا ەر و وێنەیکەست یا پە ڵبەخشان و هەپ
ی بشبن  ەوەرلەرکاردا بەنر و بوێژ و هو ەروونی نووس ەمێشک و د ە ل - جوان بێتری ەخشان بێت و چ هونەچ شیعر و پ

 ...  رەیکەیا پەو ەیا وێنەست وەڵبەی هەپارچ ەب

توانی بیانبینێت با ەبێت دەمرۆڤدا ه ە«ی لنییبر هێزی »ونەگە، جا ئەکانەاری زاتی ژان و ژوەلۆتکەم ەنگەبەو شەئا ئ
ۆتدا ڕێک خست و بۆت  روونی خەدڵ و د ەیتێکت لەب ند ەهاتیت چ  ەڵێم، تۆ کەد ەنموون ەب .رەیکەتابلۆ و پ ەشبووبنەن

ت خۆی  ەکەوونرە تۆ د ەوەدیسان ەوە بیرت چوون ەجارێ ل ەر بەیا هەو لێت گوم بوون و ەوەسیتووت بیاننو ەکەڕێک ن
رتراشدا ڕسکا و  ەیکەروونی پەد ەل ەشاعیریی ەیاڵەو خەئ  ەهاش کەروەبێت، هە نێواندا ن ەش لەلۆتکەند مەرچەه ەوەتەزاو
  ەو زاویش ەئاوس بو ە کەروونەد :ەوەناپووچێت  ەکەروونەر زانی دەیکەپ ەشبێ بەر نەگەند ئ ەڵکەست و خۆی هەی بەجلو

کان و  ەگریت تیشکەکامێرا د ەی خۆت بەتۆ وێن ەی کەوەک ئە سپ بێت وەردێک چەب  ەوت لە کەاڵم بۆی ڕێک نەب
ڵ  ەگەی بسووتێ لەکەیا جامەت بێ وەقەس  ەکامێراک ەی کەوە ن بەرقێک ناکەچ ف ەوەزنەبەڵدەه ەوەشتەل ەکانی لەرەسێب

 رچێت. ەی دڕێکوپێک ەت بەکەی وێنەوەئ

یری خۆیان،  ەغ ە، تێکڕای ڕۆشنبیرانیش زاتیترن لەزاتی خۆیدا ڕۆچو ەپتر ل ەدیکڕۆشنبیری  ەرکار لەبێگومان هونڵێ ەب
 ەڵقی دیکەک خەویش وەوێ وا ڕابنوێنێت ئەیەرکار دەبینم هون ەد ەک ەدایەوە یر لەس  ەرە یری هەها بێ س ەش وەمەئ ەک

ی  ەشەموناق ە وا نابینم چی دیکەمن ڕ کات.ە« دما»ئیلتز ەڵ بە« تێکتەشدا »زاتییەوە، لەوزووعییەبابایێکی م
ری ئیلتزمی  ەزەی نەگۆش ەڵێم لەد ەندەوەنها ئە، تەدیهیەی بەوەکوتان ەبێتەد ەم چونکەرکار بکە«ی هونبوون»زاتی
تی  ەباب ەروونی بە ی دەوەی خۆی و پڕکردندانستەد ەر لەس  ەتێب ەوەگنەردەکجار بەرکار ی ەبێ هونەد ەوەکەرکارەهون

بێت. تا  ەسێک نابووت دەموو کەه  ەپتر ل  سێک وەموو کەه  ەر لەو بەدا ئەوەل ەرگیراو چونکەو  دیاریەو ب ەوەخوازرای
 ەوە، لەی چ ئیعتیرازێکم نییەک ەتکاری ئیلتیزامەخزم ەی خۆی بکاتەکەرەهون ەوەوشەبێخڕی ەباو ەرکار لەی هونەندەوەئ
 بێت:ەزیم دەرکاری مولتەگیری هونەخەی ەورە کجار گەی یەخنەدوو ڕ ەوالوەب

 کپ بکات.  ەڕی ساختەباو ەب ەکەگومان ەملێی ترسنۆکانەزۆر  ەیدا بێت و بە دڵیدا پ ەگومان ل ەک ەدایەوەم لەکەی یەخنەڕ

  ەخاتران ەی، ئیتر بەکەراویەهون ەکار ەتێنێ لرڵقوەتر خۆهەورەخۆی گ ەاڵتی لە س ەد ەڕێ بدات ب ەک ەیەوەم ئەی دوەخنەڕ
 یرمیەو دڵگ ەڵپەی هەو پل ەوەم بکاتەرکانی زیاد و کەیکەندامی پەدرێژی و کورتی ئ ەیی بگۆڕێت و لەقاو ە وز بەس 

 ... تران خوار و ژوور بباتەورەخۆ گەزۆی لەپێی ئار ەی بەمۆسیقاک

ئەوەندە دەڵيم  : منەریی بێجێ و بێباکانەیاخیگ ەبێ مل بداتەم و بڵێم دەتی لێ بکەمانە وێ داوای قارەشدا نامەت لێرەڵبەه
  ەوەتیی زاەوەو سوان ەی ئیرادەوەوپیری توانەرەب ەخۆو ەل   ەدا بگرێ کەوەی خۆی بەو بیروڕاک ەکەرەتی هونەحورمت ێدەب

  ەبێتەخۆڕاییش ن ەکات، بەن ەوەرەچاوسوورک ی«تیەاڵتداری ەس ەتی« خۆی و »دەستایەردە»ب ەدی لەخۆشام چێت وەن
نرخی   ە ل ەکردوەداوا نوتۆم ەشدا شتێکی ئەمەل .هێز و پێزە ن زاتی بەرکاری ئازاد و خاوەستان دژی هونەکی دەکوت

 زیاد بگیرێت. ە« برە»هون

نی  ەوزووع بێت چۆن الیەم ەل ەوەدانعبیرەریکی تەخ ەوەریەخۆی و هون ە و بەئ ە رکار پێم بڵێ، کەهون ەوەمێنێتەد
ت  ەوزووعیەم ەزاهیر زۆر لەوا ب ە« کجۆرێک پێی بڵین »مرۆڤی زاتی  ەوێ بەکەی دەکەنی زاتەتی ژێر الیەوزووعیەم

حاڵی  ەمرۆڤ ل ەگوتووم ە دا کەوەب ەوەتەرامی دراوەو ەوەپێش  ەب ەلێر ەم پرسیارەی ڕاستی بێ ئەوە ؟ ئەوەخاتەدووری د
لیکترونی و  ەک هی هۆشی ئەدا وعووزوەڵ مەگەو لەتی ئە مامڵ ەچونک ەیێکی زاتییەلقندەر خەش هەوەتەباب ەی ببوونریکەخ
دیکەش  کانی ەرەبەک هی گیانلەت وەنانەدی، تبێتە  ی ناچاریداەشێو ەپێی یاساکانی سروشت و ل ەب ەک ەتر نییەرمۆمەت

 .ەوەنەکەد ەێ خۆیان دووباریتاەتاهەبن و هەت دەباب ەڵ بەتێک ەوەشکڵکەگۆڕاو و یەن یەریزەڕێی غ ەل ەک ەنیی

پێی  ەمیشەه ەی کەو ئاکامەب ەوەینەگەر دەمیسان هە ه ەوەیبوونریکەخ ەی پێوەکەتەباب ەش بترازێین و چاو ببڕینەمەل
ئایا  ەدا نییەوەرقێکیش لەبێت، فەریک دەی خەی پێوەتەو باب ەڵبژاردنی ئەه ەتی لەیەکەی زاتبوونرپشکەویش س ەین ئەگەد
ێی  ڕ ەیاخود ل ەبو ەو ە ردا بڕینەس ەو ب کردناڵتەس ەهۆی بێد ەیاخود ب ەبو ەوەهشتی ئازادا و خو ەئیراد ە ب کەەڵبژاردنەه
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گونجاندنێکی  ر ەگەئ ەوەفس و هۆشی مرۆڤەن ەتێت ناتوانێ بچەموو حااڵندا بابەه ەل ە، چونکەکێوەستەو چاوب کردنگێل
یشی کردنو ئیقناع کردنفێڵلماندن و ەجمێنیت و چ گونجاندن و پێ س ەرمۆتر دەت ەمیشەرمایی هەچی گەبێت کەڵدا نەگەل

  ەێک واز لکردنئیقناع ەهیچ جۆر ە ب ەیەها هەفس و زاتی وەدا نحاڵوبار لێکەگ ەش گوتم لەوەپێش  ەک لەو .ناوێت
 ی خۆی ناهێنێت. ەکەڕەباو

ی ڕۆشنبیر بگرن ەوانەرفرەب ەو ئازادییەل ەخنەڕبکێشرێت  ەوەی مرۆڤەی ئیرادەورەد ەجغز ب نەکەز دەی حەوانەئ ەنگەڕ
 ەها کێوی بگرێتەان ڕێبازی ویکەریەه ەیەوانە ل ەوەو ڕۆشنبیرانەپێش زاتی ئ ەڵاڵ خرایەڕەربەی بەهات و ڕێگ ەو بڵێن ک

م لێیان  ەوساش هەمێنێت ئەن ەوەلەکانی گەبنجیی ەتی و ئامانجەاڵیەتی کۆمەگیانی هاریکاری و خزم ەندی بەپێو ەر کەب
،  ەیە ه ەوەدانرچەرپەک بە زار و یەهادا هەی وەخنەئاست ڕ ەکێشین. لەست دەدلە ریشیان ەرەم زەبین هەند دەتمەسارەخ

 نم:یەەگەگران دەخنەر و ڕەی خوێنەرزەع ەنها دوانیان بەمن ت

یری  ەغئازادیی   ەخول لەدەر دڵسۆزیش بن، تەگەوری ڕۆشنبیراندا بکێشن، ئەد   ەب ەکەوێ جغزەیانەی دەوانەئ .1
ڕی خۆیدا ەکارهێنانی باوەب ەی ڕۆشنبیر لەوەل ە خۆیان داو ەوانتریان بەرفرەیدانێکی بەشدا مەوەن بەکەخۆیاندا د

لمێنێ  ە. ئنجا ناشسەوەێتڕبەڵق دەخ ەش لەڕێگخۆدان ە بەرای ڕێگەڕەس  ەکەگرەخنەڕ ەچونک ەڵبڕیوەر خۆی هەبەب
 ی لێ بگرێت. ەخنەس ڕەک

ز ەیو ناجا رەد و ڕووخێنەو کاری بەرەدراو بەنلێ ەورەو د ڕۆشنبیری ئازاد ەنوێنن کەها ڕادەو ەگرانەخنەو ڕەئ .2
سزای   ەیەه  ەندیخانەو و بەیاسا و پێڕ [ەنیی ەوەر ڕاستییەس ەفڕی ب ە]ک ڕاستیش بێ ەمەر ئەگەڕۆن، خۆ ئەد

  ەوەوانەی ئ ەوری ئیرادەدەلمێنن سنوور بە س ناس ەک ەکان لەگرە خنەچی ڕە، کەوەر بداتەڕۆشنبیری ڕووخێن
یری خۆشیاندا  ەی ئازادیی غەگرەجناو ەند لەرچەریان لێ بکات هەد و ڕووخێنەیا گومانی کاری بەبکێشێت و

 فتار بن. ەدڕە زۆریش ب ەنگەن، ڕەکەپێکۆڵ د

 

یا شتان بڕووخێنێت،  ەسێنێت وڵق بترەخ ەکێکی پێ نییەچ چ  ەوالوەکانی خۆی بەنجەپ ەبنێن، ڕۆشنبیر ل ەالوەش بەمانەئ
:  ەندن و گیسک دزین نییەڵکەخت هەشکاندن و در ەرەنجەرا و زۆرانبازی و پەڕ و هەزۆی شەکانیشی ئارەنجەری پەبزوێن
  ەو تین و تاو ەو تریسکەل ەگرانەخنەو ڕەئ ەدیارتی. ەروونیەی مێشک و تاوی دەسکیی ڕۆشنبیر برەنجەری پەبزوێن

 . ەوەنەنگ بدەنگ و دەڕل ەروونی گەمێشک و دڵ و د ەکا لەترسێن نەد

ر خواهیشت و  ەس ەب ەئسیری ماددەی تکردنزاڵ ەی ماددی لەوەرەستی بیرکەڵوە، هەوەالی واقیعیشە ، بەوەڕی منەالی باوەب
کی  ەیەوەموو کردەه ەک ی ەو الهوتیانەوری پێشرۆی مرۆڤن لەری دەخکەمرۆڤدا پتر پتیی ەرایەکاریگت و توانا و ەقابیلی

وان  ەئاست ئ ە ن. باوکم لەتی بۆ مرۆڤ دیاری ناکەرایەکی کاریگەر و هیچ توانایەدەزا و قەبۆ ق ەوەگێڕنەر دەکسەمرۆڤ ی
 ڵێ:ەدا دەالهوتیان

 بدی کردەتی عەقودر ە ئسیریان لەلبی تەچونکی س 

 زیندوویی مرد ەپاکی ب قودرەت ەتی وا بەمیلل

]تاک  میزادەی ئادەوەبوون ودوا ەرەو ب بەرەوپێشچوون  بڕیاری ەوەیبەغ ەلردگار ی کەڵێ ئیرادەد  ەی کەس ەو کە است، ئڕەب
ڵتووک و  ەڕێوی و چەوت و پێستەڵی نەد ەوەفەلسەزاری ف ەب ەی کەس ە ک وەل ەدات چی خراپتری گوتوەڵ[ دەکۆم ەیا ب
زا و ەیبی قەر عەگەئ ەنێن چونکەد ەوەکانی مرۆڤەنگاوەه ە پاڵ ب... ەو گاسن و داسوولک ەتیرەرزی و کەڵووز و شێلم و دەخ
ی ناو  ەوەپێی لێکدان ەویش بەکانی ئەتەبابەکوژێت، شڕەی مرۆڤ دەئیراد ەبێ ک ەوەسووفی ماددی ئەیلەر فەزەن ەر لەدەق
پێی   ەکان بەماددیی  ەر پێم بڵێ هۆیەگەخۆ ئ .بنەی مرۆڤ دەر سواری ئیرادەدە زا و قەی قە ی هێندەکەفەلسەف
  ەب ەورەلێنی گەلێک کەردا گەدەزاوقەنا قەپ  ەبتوانێ ل ەیە وتۆش هەن الهوتی ئەکەئسیر دەها و واها تەستووراتی وەد

ی -لیس لالنسان اال ماسغ» ک ەی مرۆڤ وەی ئیرادبۆ تێخوێندنەوە ەوەڕوومدا بکات   النجدین ەوهدینا - عملکم ەللا  وقل اعملوا فسیر

  ەاڵتی مرۆڤ کەس ەی دەئسیریەتو بێەهاش، ئەوەه «.... فمن شاء فیلؤمن ومن شاء فلیکفر  -  دة سئلت بأی ذنب قتلتٶ ذا المو إو  -
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و فکر و  ەیێکی ئاشکراتر لەشێو ەمرۆڤ ناهێڵن ب ەب  ەی ئیرادەو الهوتیانەل ەخنەیی و ڕەگل ەی باوکم کردییەکەیتەب
 .بەرهەمهێنانتی[ هۆی ەتایبەر و ]بەوروبەندی دەپاب ە نەکەیاندا مرۆڤ دکردنەوەشی ەل ەک ەوەوێتەکەردەدا دەفانەلسەف
الهوتیێکی  ەی لەبابای الهوتی ڕێگ ەیەوەش ئەکەرقەتدا، ف ەردوو حاڵەنێوان ه ەل ەوەمێنێتەد رچاویشەرقێکی بەاڵم فەب

می  ەدو ەپل ەر بخاتەدەزا و قەئازادی مرۆڤ بکات و قخۆ و ەربەی س ەبوونی ئیرادەه   ەڕ بەباو  ەک ەوەتەبڕیوەن ەدیک
  ە ل ەو ن ەیەی هەوەبڕینەاڵتی ڕێگەس ەد ەن ەر پێی ناکرێ چونکەه ەوەی لێ ببڕێتەر ویستیشی ڕێگەگە. خۆ ئەوەرییەکاریگ

کاری  ەڵ بەمتر تێکەو ک نەکەگیری دەگۆش ەالهوتییان ەو جۆرەزۆریش ئ ەب .ستەد ەاڵت بگرێتەس ەد ەیەشیدا هەرنامەب
مرۆڤ   ەی ماددی کە وەرەبیرک ەوانەپێچ ە، بەی نووسین و گوتندایەڕێگ ەتاک ە وان لە ئسیری ئەت ە یەبن بۆیەدنیایی د

،  ەحوکم ەییشتن بەو گ کردنیداە اڵت پە س ەی ژیانی بۆ ددان وڵەموو هەهو   ەڕێوی و داسوولکەئسیری پێستەر تەب ەخاتەد
خوێندوو و   ەل بەموو گەڕێی هەقامەش ەکاتەی خۆی دەڕێگ ەاڵت تاکەس ەد ەیشتەاڵشی گەقەستی تەد ەر کەه
 ق بکات.ەهێزتر بێت و جێی پێ لەخۆی ب ەیێکی لەرەب رەگەم ەوەخوێندوویەن

ڕێبازی بۆچوون و   ەیان ل ەکەر یە، هەکەماددیی ەسووفەیلەو ف ەکەبینین الهوتیەد ەک ە دایەوەیریش لە س  ەرەیری هەس 
ش ەکەیت، ماددییەیا قودس بکەو ەعبە جی کەکات حەداوات لێ د  ەکەکات: الهوتیەت دەمیلل ەج بە، حەوەڕی خۆیەباو
ش ە شدا جارێکی دیکە، لێرەتی تێدایەوایێکی ماددییە رمی پێشەوا ت ەبات کەد ەوەتەپڕ شکۆی  ەو گۆڕەتی ئەو زیارەرەب

  ە کردووی بەری لێ نەمب ەپێغبری ەتی قەزیار ەبابای ماددی چونک ەل ەکلیفترەم تەک ەوەرێکەند س ەچ ەکابرای الهوتی ل
ی ماددی،  ەواکەی پێشەمخانرەر تەرانبەب ەستێتەوەمیان دەئ گرتنکدیەیەپێی قیاس و ب ەب ەپێداویستێکی ناچاری ک

ڵسوون و  ەهتێ خۆ ەس بەدا کەریەزەن ەو ل ەمخانانرەکرێت ژوورووی گۆڕستان و ت ەج دەح ەک ەی«رچی »ماڵی خواەه
رجی  ەلومەه ەکەجە، ئنجا حەوەم نابێتەبات کەۆ دی بەنوێژیشدا سوجد  ەل ەکهەروەک  ەوەم نابێتەڕانی کەدا گەورەدەب
س  ەک ەوە کۆش بوون ە ، کەوەریەس ە« برض»فە نابێت ە وەبنەتاکدا کۆن ە ل ەوەکەیەموویان بەر هەگەئ ەک ەیەتی هەحمەز

تێدا   ەیەساڵیشدا کژێکی دیاریکراو ه  ە، لەوەجی تێدا کۆبۆتەکانی حە رجەم ەبکات ک ەو کابرایەج لەناتوانێ داوای ح
«  رستیەڵێن »تاکپشەکرێت، دەج دەدرێژایی ساڵ حەت بەکانی ماددییەوا زلەی پێشەرمخانەت ەچی بیستوومەکرێت کەد
 . ەی ماددیدا نییەفەلسەف ەل

 ەبێتەد ەی کەیەو شێوەب ەوەتەکانی ماددییەرەویکەیڕەن پەالیە ت لەوای ماددییەردانی گۆڕستانی پێشەی س ەیەم دیاردەئ
ستی زاتی  ەڵوەئاشکراکانی ه ەرەه  ەنەدیم ەل ەکێکە، یەرستیشەلماندنێکی تاکپەس ەموو نەی ه ەوانەرستنێک و پێچەپ ەجۆر

 ەکەرستییەی تاکپبوونوام ەردەشێکی بەزانم بە. واشدەئویلیشەرستنێکی بێتەو تاکپ ەنیی ەو ەتەوزووعیەم ەندی بەچ پێو ەک
 ەوەی گۆڕی مردوەندازەی بێئگرتنتەنا حورمەپ ەل ەی کەماددیی ەاڵتدارەس ەو دەخسی ئەبۆ سوودی ش ەوەرێتەگەد

شدام ەڕەو باوەتی، لەریوو پەلەو میراتگری ک ەیەکەنشینی مردوخۆی جێ ەپێنێ چونکەس ەڵقدا دەر خەس ەتی خۆی بەحورم
 ەوێتەکەتی خۆی، دەر خاتری حورمەبەر لەمیراتگر و جێگر و جێنشین، ه ەخۆڕازی بوو بەکجار لەوایێکی یەر پێشەگەئ
ڕوات ئیتر  ەد ەکەتی خۆی بۆ مردوەشێکی حورمەزانێ بە وسا وا دەئ ەچونک ەکەتی مردوەی حورمکردنەوەمەر باری کەس 

کی  ەپ ەکەمردوتی ەنگاندنی حورمەدال ەی کەوەبێت بایی ئەرمتر دەرزتر و گەرستی بەی تاکپکردنوازی ڕیسواەبانگ
 .ەوەبێتەرزتر دەب ەوانەپێچ  ەنگێت، بەی دانالەو پای وێتەناک ەوازەبانگئەو ر ەکابرای زیندوو ب ە، دیارەوتوەری کەس ەل

ۆی ختی ەموو حااڵندا پاراستن و زیادکردنی حورمەه ەستی کابرای زیندوو لەبەم ەتی بپرسێت و بڵێت کەقیە ر حەخوێن
ئاست پرسیاری   ەک زات. لەن ەیەسوودیش مادد ەبو «ریکی »سوودەو خەا ئدکحاڵێ ە« لبێت بۆچی پێی بڵێین »زاتی

و  ی برسیی ناو ەکەر زاتەگەبڵێم، کابرای زیندوو ئ ەوەبا ئ   ەوەپێش ە: جارێ لەیەڵێنج و زۆریش هەهستەرامی دەهادا وەو
ی ەست و ئیرادەر دە بەل ەوەزیادە: پێداویستی ماددی بەوتوەکەن ەفیکو فاکوە ر ئەس ەکێکی ماددی لەبێ چ پەت نەشۆر

ی داخوازیی شتی ەکەر زات ەگە، ئە یەوالوەکارهێنانی بەتوانای ب ەد جاریش لەجۆرێک ص  ەب ەی کردوەکەڵەدا کەکەزیندو
پڕ    ەکاس  ەک کە: وەوەی تێدا نابێتەماددییان ەو شتەی ئە جێگ ەشەو لەکانی ئەییمادد ەزوەش و ئارەفری لەکات دەن ەدیک
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و  ە ش بەو کابرایەر ئەگەئ ،6ن ەناک ەوی نێچیری تازاتێر بوون ڕ ە یا شێر و پڵنگ کەناو خۆیدا ناگرێت، و ە ل ەبوو چی دیک
ی،  ەکەوسنەن ەواکانی زاتەناڕ ەزوەئار ەداتەکانی دابین بکات و گوێ نەماددیی ەخواهیشت ەوزووعیەم ەماددیی ەپێودان

چ   ەو کابرایەکانی ئەموو بڕیارە، هەوالوەش بەمە. لەوەساندەحەشی دەڵقی دیکەو خ ەوەسایەحەلێک زووتر و ئاسانتر دەگ
ت بڕیاری  ەودا ئالە ی ئەێگج ەر لەگەچن، ئەردەد ەوەرۆڤزاتی م ەرستی بێت لەڕیسواکردنی تاکپ و چ کردنوامەردەب

 بکات.   بوونداوای دابین ەنیی»زات«ی  ەچونک ەوەشیا خۆی تێدا بخوێنێت ەدەن ەدابای

ی مردوان و جارێکی  ەڵگوتنی پایە و پێداه کردنوامەردەب ەجارێکیان ل ەی کەو تاکەستی ئەڵوەی هبووننی زاتیەالی ەمەئ
و  ەسازی ئ ەب ەش کە ڵقەو خەی ئەی زۆرینەستی زوربە ڵوەن هەالیە، لەوەسێتەحەد ەی ەو پایەنگاندنی ئەدال ەش لەدیک
ترسان بێت و چ   ەچ ل ەچونک  ەڕۆ ئاشکرایەنیوک ڕۆژی ەموو حااڵندا و ەه  ەتیان لەوزووعیەت و نامەڕن زاتییەپەڵدەه ەتاک

  ەر لەگەت ئەنانە، تەقینەندی ڕاستەوەرژەک هی بەن ەیان هی زاتەکەڕینەڵپەبێت ه ەوەتانەڵەڵخەه ەبێت و چ ل ەبڕواو ەل
ی دانبڕیار ەچونک ەرچاوەر ب ەه ەکەوری زاتەد ەوەناو حیسابان ەندی ئومێدی تێربوون دێتەو ەرژەوێدا بەل ەبرسانیش بێت ک

ک ەی مرۆڤ وە«پار ەڕین بەڵپە»ه .ەوەکەخودی پار ەک لە نێت نەر دەدەر وەس   ەوەزات ەل ە«پار ەڕێن بەڵپە»ه
  ەڕین بەڵپەپێی بڕیارێک ه ەب ەکەمرۆڤ ەوەو ڕوەل ەتمی نییەرازوو ئالی و ناچاری و حەی تەستەنگانی دەو دال ەوەستانەه

 ڕین.ەڵپەر باری هە س  ەیخاتان ەیەدنیا هی ەرچی پارەبێ هەد فرۆشێت واشەد ەپار

 «ی »ستالینەلەس ەڕی ماددی مەباوسەربە  ستی مرۆڤیەڵوەتی هەوزووعییەم بۆ نامەخی بیسترەی چەترین نموونەورەگ
ژێر کرا بۆ بیر:  ەرەس   ەوەمنار ریەس  ەعاتێکدا لەی دوو س ەماو ەدوایی ل رسترا، ەی سی ساڵێک پەدیتمان بۆ ماو  ەبوو ک

وزووعی و عیلمانی و  ەم ەوەبیر ەرستن و خستنەستی پە ڵوەردوو هەکات و بڵێ هەقڵی خۆی نەع ەب ەگاڵتوێ ەکوڕم د
روونان بوون و هیچ ەست بڵقی دڵ و دەڵوە ردوو هەزانیت، هەمنیش باشتر د ەک من و لە ت تۆش وەڵبەقالنی بوون. هەع

 ەشیش بێت و سپیش بێت. دیارەک شت ڕەی ەوەشیقڵی شێتەع ەناچێت ەبوو چونکەت نەوزووعی ەڵ مەگەکیان لەتیەخزمای
، دوای  ەبیرمەر لەهات. هیان لێ خۆش ەبازییتەقلەم ەئ ە وەڕێی زاتی سواو ەڕین لەپەڵدەردوو باردا ه ەه ەی لەو میلۆنانەئ

، چ  ەکەبریری ڕووداوە ت  ەل ەخۆی کوردیش ەبدا، کەرەواڵتی ع ەت لەمییەی ئومەورەگ ەرەڕپێکراوێکی هەباو  ەکەڕووداو
بوو  ەنست خۆم ەد ەیم بیست بەکەڕادیۆ قسلە  ە. منیش کەی مارکسیزمکردنندەمەوڵەد ەمەگرت و گوتی ئەرم دای نەش

ڕووداوی   ەر مارکسیزمیش بەگەڵێم ئەجا ئێستا د بێ!ەدی ئیفالس پێکردن چۆن د ەئ ەکردن ندەمەوڵەد ەمەر ئەگەئگوتم 
بێ  ەر نەببین ه ەتیش ناڕازی و دڵشکستەئیفالسی میلل ەر بەگەئیفالس بکات. ئ ەکەت ەبێ میللەکات دەها ئیفالس نەو

 .ەوەکاتەئیفالس د ەکەڵق ەنوێ خەرلەدا س ەواژەرەب ەقس ە رزەو تە ل ەین چونکەکەدا نەیەوە و ڕووتانەندبوون لەمەوڵەباسی د

ی  ەوەبیرکردن ەها لەخدار بێت وەگرنگ و بای ەندەوەبێک ئەبە ی س ەوەبۆ دۆزین  ەم کردوە وەڵ خۆمدا زۆر لێکدانەگەمن ل
ڵنانی  ەزانم هەڵێ بێگومان، دەلێ خۆش بهێنێت. ب ەوری ماددەک دەتەوری مرۆڤی لەد کردنەوەکز ەماددی بکات ک

یدابوونی ژیان و  ەفسیری پەبووبێت بۆ تەڵ نەهیچ شتێکی ناماددی تێک ەوەتەڕەبن ەل ەی ماددی کەر بنیچەس ەل ەفەلسەف
هێنێت و ڕێش ەدۆستی ڕادەمادد ەب ەوەرەبیرک تی،ەکانی مرۆڤای ەتەویشدا هۆش و خاسیە ئ بەدواو   ەئیراد ئەودا دواەب
مووی  ەوێت و ون بێت هەربکەبنی ماددیدا ڕوو بدات و دروەسجیهانی بێ ەرچی لەه ەکات ک ەد تی خۆشەناعەر قەبەل
 بوونی.و پێڕازی گەییشتنبۆ تێ ەهێزێکی ناماددی نییی کردنڵەتێک ەو پێویستی ب  ەڕووت یی ماددیەر دیاردەه

کات بۆ  ەیاڵ و فکر دەخ ە ب ەدز ەورد ە، وردەمادد ەب هێنانبۆ ئیمان ەتایێکی ناچارییەرە س  ەش کەیەوەلێکدان ەرزەم تەئ
موو شتێکی جیهاندا زاڵ ەر هەس ە یبدا زاڵ کرا، بەر هێزی غەس ە بهەروەک  ،ەتیی ماددەرایەتی و کاریگەحاکمای ەی کەوەئ

 

نێچیران دەکوژێت، لەو حاڵەتەدا سروشتی دڕی جانەوەرەکە کاریگەرە نەک  دڕندە هەیە، وەک گورگ، بێ حیساب  - 6
 پێویست و بەرژەوەند. شاعیری فارس دەڵێ:

 نیش عقرب نە از پی کینست
 مقضای طبیعتش اینست 
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هام  ەزانای و ەبوەن ەوەتیشەمارکسیزم و ماتیریالیزم و سیاس  ە ندیشی بەچ پێو ەی ماددی کە وەی بیرکردنەرەب ەل بێت. من
ری ەبەو مرۆڤ و گیانل ەیدابوونی ژیان و ئیرادەتی پەگوتو ەمادد ەب هێنانو ئیمان ەمادد  ەل کردنیدانی دیفاعەم ەل ەدیتو
یب  ەغسەربە  یاەڕی ناماددی وەنگی بیروباوە س  ەک تۆسقاڵیش لە و ی ەوەم ناکاتەک ەخی ماددەبای ەهیچ شتێک ل ەدیک

ند  ەش چ«تیەرایەبەموو عومری »گیانلە، هەزار ساڵێکەد هەند صەتی چەمیزادیەموو عومری ئادەه ەزیاد ناکات چونک
م  ەحدوودی ئەسکی مەرت ەمی بەیێکی کەند جێگەیا چەو  ەویەرزەم س ەنها لەریش تەبە. مرۆڤ و گیانلەزار ملیۆن ساڵێکەه

ران ەبەزار ملیۆن ساڵی گیانلەند هەمیزاد و چەی ئادەزار ساڵەند هەو چەر بێین ئەگە. خۆ ئەیدا بوەدا پەبنروەسبێ ەجیهان
بگرین  ەکۆتاییبێ ەو جیهانەبێ( بەه  ەویش)کە ک ئەی وەیێکی دیکەند جێگەو چ ەرزەو ئ ە د بگرین و ئەبەل و ئەزەئ ەب
یان تێدا  ەژیان و هۆش و ئیراد ەک ەسکانەرتەب ەو جێگەو ئ ەکورت ەو کاتەر حیسابی ئەگەرناچن، جا ئ ەریاش دەد ەب ەترەق
 ەمان لەترەک قەی ەمان چونکەکەوەبۆ ناو لێکدان ەوەڕێتەک ناپەییتەمایەک ەوەمان بسڕینەوەری لێکدانەفتەد  ەل ەیدا بوەپ
دوای  ەینەیا بیخەو   ەیدابوونی ژیان و هۆش و ئیرادەپێش پ ەینەمان بخەکەوەر لێکدانەگەخۆ ئ. ەوەم کردۆتەریا کەد

یدانی  ەم ەل ەوای ەێکی ڕ«تصور»ش ەمەئ ەهێز، کەب ەایدرۆجینی زێدهکی ەی بۆمبایەوەقینەهۆی ت ەیان بەوەبڕان
  ەتەستوور و هێز و خاسیەخۆی و د ەبێهۆش بی بێگیان و ەمادد ەوەمێنێتەر دەتدا هەردوو حاڵەه  ەوسا لەئ دا،ەلەموجاد

یدابوونی ژیان و سروشتی هۆش و  ەتیی پەنۆوری نهێنی چەد ەب کردنەلەی موجادەقڕەم قڕەو ئ ەوەکانییەدییەبەلی و ئەزەئ
هێزی ون  بوونی کردگار و  ە ه ەل ەوەتۆژین ەدان بەفرەئیتر خۆ ت وڕێنەهم و ەو ەبێتەیان دبوون و ناماددی بوون و ماددی ەئیراد
 .ەوەپووتێتەو د ەوە چێتەد  ەخۆو ەدا نامێنێ و لەوەفری لێکدانەد ەی لەیبی جێگەو غ

هوو  ەس ە و خۆ ب کردن  خۆ ەفێڵ ل تاڕادەیمارکسیزم،  ەل ەزۆریش دوور ەک ەماددیی کردنەوەبیر ەرزەو تەئ ەخوالس 
  ی یانسیبیەڵێی بیتاقەر دەهێنن، هەبیری مرۆڤدا د ە« بت ەنگی »ناماددییەبەی شەاردانو دی ەدژی ئ ەردارەس ە بردنیش ک

ر  ەس  ەدا ناچمەتی. من لێرەو زیندو ەی هۆش و ئیرادەدربوونی دیاخەو بێبای «بوونی »خالقەر نەس ەل ەبڕیو
بنیشم،    ەوەریانەب ەناتوانم بشیان ژمێرم چ جایی ب ەوتۆ کەر زۆر هۆی ئەبە ل ەیەوەی بیرکردنرو جۆە ی ئەوەگژداچوونەب
ریکی ەلێک ڕێبازی بیری ماددی خەنم گەیەری ڕابگ ەخوێن ەب ەبوو ک ەوەئ ەکردن  بۆ ەم ئیشارەستیشم لەبەم

 ەهێنێت کەتی جیهان دەئالیی ەئیمان ب ەهێند ەهایان تێدای ەت هی وەنانە، تەفس و هۆشەی زات و نەوەپووچاندن
ڤ ڕی مرۆەی بیروباوگرتنچۆن فرچک ەوەبێتەپتر بۆت ڕوون د ەوەمەنێت. لەیێکی میتافیزیکی دادەفەلسەف ەمارکسیزمیش ب

  وە  و دیاردانەدان بەخ نە ر بایەس  ەوەکێشێتەر دەس  ەخۆو ەل ەی ماددـ« بوونموو شتەربوون و »هەبنجیبوون و کاریگ ەب
 . ەری ماددەسێب ە ب ەوەیانکاتەی ڕووت نین و چۆن دەوا مادد ەی کەهێزان

ی  ەی ماددەر پایەتی بۆ بەی مرۆڤایەخواری پای ەو هێنانەرەتێکڕایی، ب ەڕی ماددی، بەی بیروباوەوییەفەع ەم خلیسکانەئ
ر بای  ەس  ەوێتەکەسووفی ماددی دەیلەف ەگوڕێت کاتێک کەکی ئیرادی و دڵخواز دەاڵیەقەوڵ و تە ه ەمردوو، ب

یب. وا ەی غەرچاوەبۆ س  ەوەببای  ەتی و هۆش و ئیرادەوێ هێزی زیندوە یەد ەوتۆ کەئی ەفەلسەڵ فەگەبوون لوبازەنگەچ
  ەی کەتییەاڵیەو کۆم ەو ئابووریی ەڕامیاریی ەنجامە و ئەو ئ  [Dualism-تی ]الثنائیةەی دوانەفەلسەف ە ل کردنترسیەزانم مەد
 ەڕێی هێنان ەل ەوەبپووچێنێت ەکەتییەدوان ەدات کەد ەوەتەسیاسسەربە   یسووفی ماددیەیلەفی هان ەوەڵستێتەه ەوەشێ لێیەد

« تیەی »دوانەفەلسەف ەدیار ەو یاساکانی چونک ەکانی[ بۆ ژێر حوکمی ماددەزاهیر ناماددییە]ب ەتەخواری مرۆڤ و قابلی
هۆش و  تی و ەی زیندوە هێزانەما بەو بنەر ئەگەگرێت، جا ئەردەهێزی زۆر و ەتی و هۆش و ئێرادەکانی زیندوەتەخاسی ەل

مان  ەه ەاڵم لەبێ بەیان کول دکردنڕەی شەورەگ ەرەکی هەیب و میتافیزیک چە، غەری ماددەسێب ە بکرانەوە  ەوەدئیرا
تی و هۆش و  ەمرۆڤ زیندو ەک ەچونک ەری ماددەزەونە ستەتکارێکی دەخزم ەب ەوەبێ بکرێتەناچاری د ەکاتدا مرۆڤیش ب

ز  ەند دزێو و ناحەشزانین چەد ،ی ڕووتەمادد ەل ەبریتیی ەی کەکەشەل ەوەمێنێتەر دەه ە ری ماددەسێب  ەی بوون بەئیراد
 ەک ەچونک ەوەتە، زۆری بۆ مرۆڤ تێدا هێشتوەوەالی خۆیەی ماددی، بەفەلسەمرێت. واشدازانم فەبێ کاتێک مرۆڤ دەد
  ەو هێز ەمادد ەب ەوەدای  ەیەه ەم جیهانەرسووڕێنی ئەی س ەرچی موعجیزەهو  جێگری »خوا« ە ی کرد بەهات مادد وەئ

ر  ەبەل رەکسەتی یەهێناو ەک «رەمبە»پێغبە  ەمرۆڤیشی کردو ەدیار... رمی، ئاتۆمەبا، ڕاکێشان، گەک کارەکانی وەفیزیکی
 ... ەی داناوەستی ماددەد
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درێژایی و پانایی کات ەب ەرچاوەکجار بەشتێکی ی ەریکەخ  ەیەی پێوەتەو بابەست ئەدەردنی باندبوونی مرۆڤ و گیرخوەپاب
نن چۆن مرۆڤی زۆر زانا و  ەیەگەی تێمان دەوانەبین لەد ەی دیکەڕووی نموونەدا ڕووبەم نووسینە دواتریش ل 7جێگا و 

ش ەم ڕاستییەبێت، ئەکتر چوون جودا دەیەر شتی لەس ەبڕیاری ب ەوەبینێتەخۆی تێدا د  ەوتێک کەڵکەپێی ه ەک بەزیر
  ەر لەگەئ ەکات چونکە« ئاشکراتر د»زاتوری ەواقیعدا د ەاڵم لەنێ بەیەگەئیسپات د ەر بەوروبەئسیری دەزاهیر تەب

  «وتەڵکەکرد و »هەرد ەکان دەکتر چوەیەل ەک بڕیاری بۆ شتەلیکترۆنی بڕیاری دابا یەدا هۆشێکی ئەو زاتەی ئەجێگ
  ەوت، بەڵکەه ەگوێ بدات ەلیکترۆنی زاتی نییەهۆشی ئ ەک ەوەو ڕوەل ەوەکانیەنێوان بڕیار ەتوانی جودایی بخاتەدنەی

لی و  ەاڵم عەلی ناکات، بەرقی دارا و عەدادگادا ف ەلیکترۆنی حاکم بێت لەر هۆشی ئەگەڵێم ئەد  کردنەوەی پتر ڕوونەنموون
 ...  کانیانەدوشمن ەاڵوێرن لەش هەدا، بێگانەئاست بێگان ەن لەنگیریی دۆست و خزمی خۆیان بکەن الیە وانەدارا ل

و پتر ڕۆچوون  ەرەێت بنەد  ەوەکانەماددیی ەسووفەیلەف ەپاڵ ب Dualism تیەدوانی ترسی ەوەڕی منەالی باوەم، بک گوتەو
و تیشکی  سر کێشی موقناتیەدەق ەر بەش هەتی و هۆش و ئیرادەوێدا هێزی زیندوەل ەی ک ەو قوواڵییەئ ت تاەماددیی ەل

 لمێندرێ.ەس ەتی لێ دەڕۆژ ناماددیی

سووف و  ەیلەی فەوەلێکدان ەڵ بەما تێکەی ترس و تەرانەو هاندەر ئەس ەب ەقێکم نییەمدا چ هی تێفکرینی خۆەشگۆ ەمن ل
ما نیم ترسی  ەتەمن ب .بورهانی فیکریبە گۆڕن ەن و ئامانجی سیاسی و ئابوورییان لێ دەکەماددی د یەوەرەبیرک

بکات سووفی ئایدیالیست نیگام لێڵ ەیلەو ف نی دیاەشەق الی ئیسالم وەی م Dualismتی  ەدوان ەسووفی ماددی لەیلەف
هێز    ەد ەکانی پێویستی بەکان و دیادەفسیری جیهان و ڕووداوەر تەگەئ ەبڕیارم داو ەلمێنێ، چونکەزم پێ بسەو ڕای ناجای

و  ترسا ەی نەوەلێکدان ەر بەگەهێنم، خۆ ئبموویاندا  ەه ەدان ب  کردنک و دوو، بێ دوودڵیەک ی ە بێت نەو بیست ماکیش ه
یدا بوون و  ەپ ەوتی کوێرانەی ڕێکەشێو ەدبیر و بەو بێ ت ەخۆو ەل ەیەتێیدا هرچی ەه ەجیهان ەداکوباب زانرا ک ەو ب

ر  ەس  ەوەمەر ڕاست بێ، بخەگە، ئەو ڕاستییەئ ەیەوتۆم ه ەوساش دڵ و مێشکی ئەوام نابن، ئ ەردەیا بەوامن، وەردەب
 ی لێیان دڵنیاین.ەکانی دیکەڕاستیی

 ەوەستەدەقێکی بەبێ باببێ، هیچ هەیێک دەیێک و قوتابخانەرەر بەه ەی ماددی، لەوەرەبڵێم، بیرکتوانم ەشدا دەمەڵ ئەگەل
  ەرەوری هەکاری دنیا ئیەی مردوو وەی ماددەنگێنێت بۆ ژێر پایەی مرۆڤی پێ دالەپای «تیەترسی »دوان ەدا کەوەل ەنیی

و  ەئ ەک ەمێژوودا بکات چونکتی و ەیکۆمەاڵڕووداوی بایۆلۆجی و  ەو هۆش ل ەتی ئیرادەخۆی هێزی زیندوەربەگرنگ و س 
ان و  ڕگۆەموو ڕوودان و گۆڕان و نەڵ هەگەیری فیزیکی لەموو هێز فیزیکی و غەه ەوەیەکەفەلسەڵنانی فەتای هەرەس  ەل

دا بهێنێت و ەیێکی دیکەرچاوەهیچ س  ەی دان بەوەبێ ئ ەی ماددەرچاوەماک و س  ەتاک ەب  ەوەرچوون بداتەس ەبوون و ب
 ە«ی ماددة»وحدانی  ەزیان ل ەڕڕەک زەی ەوەیدا بهێڵێتەکەفەلسەف ەیبی میتافیزیکی لەهێزی غلێن بۆ بوونی خوا و ەک

خشێت و ە« ببریی »هۆشەکاریگ ەتاک ەتی بەاڵیەمگۆڕانی کۆ ریەبەرلەر س ەگەی تێ نابێت ئشی کونەکەریەزەوێت نەناک
 دات.ەن... ڕێوی و ئاسن و بنێشتەوت و پێستەن  ەخ بەبایی فلسێک بای

  ەوەرمییەدڵگ ەب ەوا من هێندەدا بێ کەوەیر لەس  ەنگە: ڕەی ماددی بهێنەوەرەبیرک ەواز ل ەقیقەک دوو دەجارێ بۆ یتۆ 
کانی ەاستیدا مافڕربڕینی ەنا دەپ ە ل ەیەوەستم ئەبەمدا مەکەی یەپل ەل ،ەوەمەکەتیی مرۆڤ دەرایەور و کاریگەر دەس ەل

ر تا  ەوروبەو د ەمادد ەکا بەحکووم دەمرۆڤ م ەی کەفییە لسەف ەنەالی  وەزانم ئەوا د ەجۆراوجۆری مرۆڤ بپارێزرێت چونک
ی خێر و خۆشی و  کردنشەی دابەرماندەف ەکات بەڵق دەخ ەخۆی ل ەوەراتییەمی کاریگەی دوەپل ەیخاتەی دەیەو ڕادەئ

 
ئەم پابەندبوون و گیرخواردنە بەدەست بابەتی پێوەخەریکبوونەوە دیاردەیێکی ژیانی ڕۆژانەمانە وەک ئەوەی کە زۆر   - 7
نوێژەکەری ئیمان دروست خوتخوتە و وەسوەسە وایان لێ دەکات بە زەحمەت دەسنوێژ بشۆن وەیا نییەتی نوێژ بهێنن.  لە

لە نێوان زاناکانیشدا دەبینی هەر یەکەیان دەوری گرنگ بەو ماددەیە دەدات کە کەسب و کاری ژیانی خۆی پێوەی 
ی ئەم جیهانە و قسەکانیان بەیەکدی  چەندوچۆن ەڵێن لە بابەتبەندە. گوێ بگرە زانای سایکۆلۆجی و ئابووری و ئایین چ د
 بگرە و بزانە چەند لەیەکدی دوورن، بەڵکوو پێچەوانەشن...
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بڕیار و   ە ل نەبوونو ڕازی گرتنەخنەڕ ەدان بەو ڕێ ن دانکانی مرۆڤ و ڕێەجیینب ەلماندنی مافە س ەلماندن و نەس 
 ین. ەگەبینین و تێی ددەی  چاوی خۆمان ەب ەیان ساڵەد ەنجامێکەش ئەمەو، ئەکانی ئەکردار

لێکی  ەت ەمکات بەد ەو ەمەوری ئیرادەد ەکانی ماددی بەرەکان و کاریگەڵنانی هۆیەڕێی ه ەسووفی ماددی دێت لەیلەف
 ەهاوێژیت کەردەم دەوەڵ و لەریای کۆمەد ەدڵۆپێک ل ەب ەوەشمکاتەر و ئنجا دەوروبەڵ سیمفۆنی دەگەنگ لەهاوئاه

ی فکری ڕووتدا ەچارچێو ەر لەه ەکەفکریی ەر کێشەگەنا ئ ەد .ن ئیرادانداەی خاوەنێوان ئاپۆر ە بم ل ەن ئیرادەتاکێکی خاو
تربوونی  ەورەی گەر بایی کێشەڵ، هەموو تاکێکی کۆمەتیی هەی مرۆڤایەوەبوونمەر کەس  ەوەکێشاباینەی و ەجینگڵی خواردبای

نجام بۆی  ەکی ڕووتی بێئەییڕاست یر بایی گرنگیەمنیش ه ە،وەوتبایەتی لێ کەاڵیەئاکامی کۆم «لە»زوح ە« لریە»موشت
  .ەوەمناەدەی پێ نەڵپەه ە وام و بەردەڕی بەکانم شەی مافەوەی زاتم و پووچانەوەبووم و ترسی کوژان ەرۆش دەپ ەب

رموو  ەناوت بکرێ و بڵێن ف  ەهوو لەیڵی س ەبابەو عەرەب ەو ە بجەڵەه ە وتن لەڕێ کەکاتی ب ە بێت و ل  زیزەر ناوت عەگەتۆ ئ
  ە ل ەکەهوەس   ەاڵم کە، بەوە یتەکەش ڕاست نەکەهوەیت س ەوانە بیت و لەت دەختێک ناڕاحە، نەکاک قادر ترمبێل ساز

ساپۆرتت  ەپ ،ەوەنەدەت گل دەکەن، مانگانەمیراتی باوکت پێ ناد ەوەیتەکەر ڕاستی نە گەوسا ئەسمیدا بوو ئەی ڕەشێو
 ...  رناگرنە و ەقوتابخان ەت لەکەنێ کوڕەناد

  ەدا کەتانەو حاڵەل ەکەتەرافەینی شەرۆش بۆ عەپ ە بێتەمرۆڤدا د ەل ەتەافرەستێکی پر شەه ە« ک»ڕاستی رۆش بۆەپ
  ەی هۆش و ئیرادەی پایەکەییمادد ەفەلسەف ەدا کەجێگایان ەیری، لە. تۆ س ەوەسترێنەب ەد ەوەکەیەت بەرافەڕاستی و ش

دا  ەشوێنێکی دیک ەل  ەی کەسیاسییان ەکردنختەو خۆب بوون بسەو حەموو ئەه .یاسا و ئایین ەبێتەنگێنێت خۆی دەلەداد
  ەب ەوەبنەدا دەیەفەلسەو فەری ئەر سێبەبەموویان لەتی و شۆڕسواری، ه ەتی پیاوەو ناو و شۆر کردنهۆی شانازی ەتێبەد

 هێنانستەدەخۆنان و ماف وەک نیازی پاک و پیرۆزی ڕێزلەتیشدا یەردوو حاڵەه ەل .ناوچوونیشە و ل... تاوان و ڕیسوابوون
 . ەربوەهاند ەوەرانەختکە ن خۆبە الیەڵ لەتی کۆمەو خزم

و  ەل ەیەم هەندانەزامەکجار ناڕەی یەخنەڕ ەوەواکانیەڕ ەڕ و ماف ەو بیروباو ەتی و ئیرادەمرۆڤای ە ی ڕێزنان لەو ڕوانگەر لەه
  ە ب ەیەم گوتەئ ەتاوەرەس   ەزانم لەد «.ەیەرمایەمرۆڤ نرخدارترین س »ڵێ ەد ەی کەڵگوتراوەپێدا ه ەندوەس ەرەپ ەکۆن ەگوت

ی پێی  ەوەوا جارێ ئ ەدا کەو کاتانەل  ەربڕاوەران دەندەلەژار و قەی هەی ئاپۆرکردن خۆ ەست ب ەه ماریەنیازی بزاوتنی د
ست و  ە ر هەس ەستۆ بە پەپاڵ ەکردبوەڵ خۆی نەتیی تاک و کۆمەیکۆمەاڵ « ی مافی الحد االدنی - مەنی کە»الیڵێن ەد

چوون و گۆڕانی  پێشەرەبات و بەڕ و خەکانی بیروباوەموو ئاسۆیەه ەل ەمانەردەو س ەاڵم ئە، بەوەوانەرەهۆشی بیرک
سۆشیالیست و   ە ت واڵتەنیسب ە. خۆ بەوار و شتی کۆنینەڕیزی یادگار و ئاست ە و چوون  بوونتی ئاواەاڵیەکۆم

  دەس   ەر لەوا ب ەک ەیەو چینانەاڵت هی ئە س ەت و دە حیساب، حکوم ە ، بەهایان تێدا باوەی وەگوت ەک ،کانیەکۆمیونیست
  ەر بەه، ەیەکەنی واقیعەخۆی خاو ەکەمرۆڤ ە ربڕابوو، واتەوان دەی ئدانو هان  ەوەوان و بۆ دڵدانەری ئبۆ خات ەکەساڵ گوت
  م؟ەرمایەخۆی بڵێ من س  ەشێ مرۆڤ بەڵێت: چۆن دەدستێت ەڵدەپرسیارێک ه ەچونک، ەر چوەس ەوری بەجارێ د

کانی خۆی و تا ەماف ەب ەییشتوەگەی پرۆلیتاریا نەرەڵمانیادا جارێ بەیا ئەو  ەک فرانسەشوێنێکی و ەلماندمان لەگریمان س 
خۆ   ،ەر ماوەه ەیەوەدڵدان ەۆرجو ە ل پێویستی بەی گەین بڵێن زوربەخۆمان بد ەئویالن ڕێ بەتەبۆر ەتوانین بەئێستاش د

موو  ەه ەخۆی بکات و بڵێت خۆم ل ەب ەگاڵت حوکمڕاندیترێ ەوا دەئیتر چۆن ڕ ەپۆڵۆنیا و بولغاریادا پرۆلیتاریا حوکمڕان ەل
کانی ناو ماڵدا ەلەلوپەک ە ماڵی خۆی چاو ب ەک لەبابای ەیرەس ند ەڵێم، چەد ەنموون ەواڵتی خۆم نرخداترم. بکانی ەرمایەس 

 ەموان پتر پارەه ەدا خۆم ل ...کانەڵ خۆیدا بڵێ نێوان بۆفێ و مافوور و قاپ و قاچاغە گە، لەوەبگێڕێت و، دوای لێکدان
ند ەخۆم چ ەرین لەی بگرێت و بڵێ ئافەکەرزەڕ و ئەگاجووت و بزن و م  ەخۆی ب الحێک بێت و نرخیەیا فەم. وەکەد
 وان! ە نرخترم لەب

نرخ و  ەتابڵێی ب ەیەم گوتەفرۆشران، ئەکڕان و دەبد دەکۆندا ع ەل  ەک کەبێت، و ە«رمای ەڕاستی »س ەکاتێک مرۆڤ ب
  ەب ەوەبۆت ەرچوە س ەوریان بەد ەکان کەچاک ەکۆنین ەزارانی شتەک هەویش وەدا ئەمەردەم س ە اڵم لەب ەمرۆڤدۆست

و  ە«رمایەڕیزی »س  ەهێنێتیەدێی ڵ بڵەۆڤدا هتیی مرەتی و ئاغایەنایەخاو ەی بەوەجیاتی ئ ەل ەدوشمنی مرۆڤ چونک
ی  ەی گوتەڵەو کۆمەو ئ  ەس ەو کەبێگومان ئ ەچونک ەش زۆر ئاشکرایەکە. درۆیەوەکاتەرزتر د ەوی بە درۆ، لەختێک، بەن
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یا ئامێرێکی ەیێکی کرد وەڵەهات و ه  ەک ەوەو ڕوەل ەو ەنەت ناخەژوورووی ئالتبیقدا مرۆڤ ەت ەرگیز لەه ەوەڵێنەها دەو
هێنن و  ەیدا دەهۆش و گۆش و ئیراد  ەی دان بەوەندنەلێ س   ەنیازی تۆڵ ەخێرا ب ەبن و خێرا بەگیری دەخەشکاند گورج ی

من نرخدارترین   ەینزار جارانیش بڵێ کوڕەن. هیخشەنیر نیت بتبەڵێن خۆ تۆ گاجووت و کۆکا و مافوور و پەپێی د
 لمێن.ەم لێی ناس ەرمایەس 

چونکە   لەزەوە ڵ و تەنبەتاکردوو و ت ەمرۆڤی خ ەخۆڕایی بکرێ ل یچاوپۆشی ەنیی ەوەستم ئە بەدا مەم میسالەت من لەڵبەه
بڵێم   ەیەوەستم ئەبە، مەوەر ناگیرێتەس ەتایان لێ بەدیتیان خ ەبڕێ کەڵکیان لێ دەجارێ کەر بەه ەمرۆڤان ەرزەو تەئ ەدیار

  ە ی لەوانە ن ئەالیە تی لەتایب ەب  ەڕۆک بوەخ و بێ ناوک و ناوەو بێبای ەوتە ک کەپ ەوەموو ڕوویێکەه  ەل ەیەم گوتەئ
بێ ەند دەتمەسارەتێیدا خ ەکەمرۆڤ ەک ەوتوەکەکی نەدا پ ەوەر لەوتبێ هەکەکیشی نەر پەگەهێنن، ئەکاری دەئاخاوتندا ب

کاتی  ە ک دیتیشمان بایی تاوانباربوون لەفرۆشتن، و کڕین و بازاڕ وتی ەباب ەبێتەد ەوەرمایەڕیزی س ەخرای ەک ەدیار ەچونک
 شۆرێت. ەد ە«رمایە»س لە مرۆڤ و  ەب  ەوەبێتەدندا دکرەڵەه

ستی  ەبێت و دەیدا دەنی لێ پەی لێ نرا خاوەرمایەمرۆڤ ناوی س  ەهێنت کەد ەمەڕ ب ەڵ مندا باوەگەوابزانم تۆش ل
ئیتر  کات.ەڵدا دەگەفتاری لەڕ خوڕێت وەهای لێ دەند بێت وەوەرژەب ەالوەی چۆنی بەکەنەوساش خاوەگرێت ئەردا دەس ەب
ش برسی بکات یا  ەوانەپێچ  ەب ەنگەروپڕی بداتێ، ڕێنی تەمەش خواردەستە ک دابە و و ەوە س ەفەق ەک دیل بیخاتەشێ وەد
و   نەبوونمافی ڕازی ەرمایەبارێکیشدا س موو  ەه ەبکات. ل ەیەرمایەنرخترین س ەم بەها ل ەوێت وەرچۆنێک خۆی بیەه
خترین  نرەن بڵێەپێی د ە دیترێ کەوا دەڕ ەو مرۆڤەب ەیشەمەر ئە. هەربڕینی نییەگرتن و داواکردن و خواهشت دەخنەڕ
  ە ب نبووڕازی ەنن کەیەگەڵق ڕادەخ ەی شۆڕشگێڕ بەرەکانی بەییسیاس  ەماددیی ەوەرەبیرکهەروەک  . ئنجاەرمایەس 
می سیاسی  وتووترین ڕێژێەتی پێشکەرالیەیبمێکدا لەردە س  ە ند لەرچەتی، هەبۆرجوازیکۆتی  ەل ەبوونمواەردەتی بەڕالیەلیب
دیت لێ  ەبەیێکی ئەڵەت ە« یەرمایەنرخترین س ە»مرۆڤ بی  ەگوت ە ت ببوونڵێم ڕازیەد ەمە ردەم س ەمرۆڤی ئ ەمنیش ب ،ەبو
ر خۆتی لێ ەگەئ ەمە ر ئەبەبوو، لەتیدا هەالیڕەلیب ەلک ە و ەیدا نییەم پەردەو قۆناغ و س  ەیاندا پلەمەل ەچونک ەوەنێتەد

 بیت.ەتۆ د ەرمایەبێنرخترین[ س  ەوەڵێمە]دیسان د نرخترینتایێ بێەه تاەیت هەکەڕزگار ن

ڵقی  ەر خەس ەی بەسەو کەالی ئەاڵم بێگومان بەب ەئیفالسی کردو  ەوەمیزادەت تێکڕایی ئادەنیسب  ەب ەکەڕاستی گوتەب
ن  ە الیە. لەشتڕت و بەکەرەپیت و ب ەیێکی زۆر بە، گوتەوەێتدۆزەیێکی باشتر دەڵەی تەو ڕۆژە تا ئەبڕێت، هەیدا دادەدیک

ر ەگەند ناکات ئەس ەها پەی وەڵەی مرۆڤ تەوا زورب ەک  ەئاشکراترئاشکرا  ەل ەوەیشەکە ی گوتبوونو زاتی  بوونوزووعیەم
  ەی کەاڵتە س ەو دە اڵم ئەتی ناکات. بەبدایەع ەز بەبێت حەن ەوەناچاریی ەبدیش لەع ەدیار ەکرێت چونکەی کوێر نەکەزات
دا  ەستەڵوەم هەو لەئ ەڵدا ناکرێت چونکەگەتی لەوزووعیەتی و مەپێنێت حیسابی زاتیەس ە یری خۆیدا دەر غەس ەب ەکەگوت
تی« و  ەتی »دوانەبۆ حیکای ەوەڕێمەێت. بابگدیش بال ەج ەنگەڕ، ەتێنەڵەوام خەرشێوێن و عەرست و س ەلپەه
 . کانیەترسییەم

ر  ەبەم لەکان هەماددیی ەفووس ەیلەدا فەوەو لێکدان ەوەتای بیرکردن ەرەس   ەل ەچووم ک ەو ەوە الی ئەکانمدا بەقس ەدیتت ل
ی  ەوە« بۆ ناو لێکدانتیەی بیری »دوانەر ترسی دزەبەلم  ەو ه ەر شکۆی ماددەرانبەسان بەپەی حەلەلکەک ەل بوونرقەغ

حوکم و  ەییشتەگ ەیەفە لسەو فەی ئەرەب  ەچوون، دواتریش کە هۆش و ئیرادی ەنگاندنی پایە و دالەرەناچاری، بەماددی، ب
ی  کۆەر س ەس ە ک لەوەن ەوەدا بمێنێتەیەو پلەر لەمرۆڤ ه ەک ەوەدا دۆزیەوەگرت سوودی خۆی ل ەوەستەدە اڵتی بەس ەد

و    نەبوونڕازیگرتن و ەخنەمای مافی ڕەدا ت«تیەرای ەتی و ڕابەنایەی و خاوتەرایەتی و کاریگەمایە کە»یبڵندی  ەزێد
کجار ەئازاد یەبێگومان مرۆڤی ئیراد ەچونک ەوەدڵیی ەبچێت ەرییانەیاخیگ ەرزەو تەئو گۆڕی تەناعەقو  ەوەدرۆخستنەب
 . ەوەرییانەزەتی نەست قودسییەدەمرۆڤی گیرخواردوو ب ەبێ لەنگتر دابین دەتتر و درەحمەز

ر بێباکی و  ەس  ەوەبێت ئیتر بابداتەش ڕازی نەکەپتر ە خۆشیدا خنکابێت و داوای پتر بکات، ب ەل ەیەوانەها لەمرۆڤی ڕ
تی  ەزاندنی سنووری قودسییە، ترسی بک سۆفیەو ە اڵم کە ب ،کردن دنیاەب ەیی و گاڵتەشڕی و قوتو جل ەوەردانەبڕیش

  ە ر دیوار بەی میکرۆفۆن و دوو دێڕی نووسینی س ەئاسانی، دوو قس ەشیدا هێنا، زۆر بەل  ەڕ مچوڕکی بەو بیروباو ەریەزەن
برسی و   ەتران. کەرەوەخۆ گ ەر حوکمی لەکا بۆ بەرداری دەرمانبەاری فبری ئیجەسکەی عەهێند ەوەیەکەرۆکەئیمزای س 
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یاسا و  و و ەهیچ پێڕ ەکا کەش بوو شانازی دەتێر و پۆشت ە، کەسوودی گشتی جانفیدایی کردوبۆ   دەسەلمێنێ ڕووت بوو
 واز بێت.ەکات مرۆڤنەقدیسی دەی خۆی تەو یاسایەی ئەهێند ەنیزامێک نیی

  ەکۆن ەتاڵ کانی وەرۆک ەس  ەم وا لەی بیستەدەی س ەجیلی دوای نیو یریەو یاخیگ نەبوونڕازی یدام ترس ەڕەو باوەمن ل
داوای  ەمێکەدا دەتاناڵ و وەل ەکەڵقەخ ە« بڕۆن چونکڵکردن ە ه ەوەکەیە»ب تیەو سیاس ەرەکات پتر بەکان دەشۆڕشگیڕ 

زایی و  ەو ناڕەرە کرێ تاکوو وایان لێهات بەخۆبووردن و جانفیدایی و ڕازیبوونیان لێ دەچاوپۆشی و لێبووردن و ل
ر  ەمۆ بکرێت هەستەوی و دەند ڕام و کەرچە. مرۆڤیش هەیەمولێک سنوورێکی هەحەموو تەه ەچونک ەوەببنلماندن  ەس ەن

ر  ەگە، ئنجا ئەوەقێتەی بتەکەکراوتاوەنگە ت ەروونەڕۆژان د ە ک لەڕۆژ ەیەه ەوەریەبەب ەمەر ئەبەر. لەوەجان ەو نابێت ەمرۆڤ
  ەوەوریەد  ەی دیوار بەوەهێنێت لەنگ دەدەب ەکەڵقەڵکردن خێراتر خە ه ەوەکەیەو ب ەوەتی کرانەبزانن سیاس  ەرۆکانەو س ەئ
ر  ەی خۆیان بدەسەاڵتی بوونوامەردەکان حیسابی بەرۆکە موو حااڵندا س ەه ەل ەیان چونکە مەر ئەس  ەوەنەدەڵبنرێت با دەه
یا ەکتریاندا بهێنێت وەگژ یەتی بەرۆکایەئایا بینبڕکێی نێوان خۆیان بۆ س  ەرق نییەشدا فەوەن، لەکەموو شتێک دەه ەل

« و  ڵقەنی خبردەڵەهەو ب کردن »زات کول کێ وە ستەبریر و چاوبەولی تەحت ەی میللەنگ هاتنی زوربەدەترسی ب
  ەل ە، بگرەنیی ە وەتەرزووعیەم ەندییان بەوێموو حااڵندا پەه ەل ەوتۆیان پێ بکات چونکەگۆڕی و کاری ئەفەلسەف

 .ەوەچنەرستیدا دەلپەالی هەک پێشتر گوتم، ب ەتیشدا، وەزاتیی

  ەتی لەدێم حیساب بۆ ترسی دوان ە، من کەوەی دواییدا خوێندتەیالپەڕەک دوو ەو ی ەی لەو دێرانەر تیشکی ئەبەل
ک بۆ  ە« نرستیەلپەبۆ »ه ەوەچێتەد ەکان کەییسیاس   ەرۆکەس  ستیەڵوەم، هەکەکان دە ییاددم ەسووفەیلەی فەوەلێکدان

و درۆیی شتان   ڕاستیت و  ەقیقەر حەس ەکی لەرستی پەلپەری هەهاند ەوێت چونکەی من ناکەم حیسابەر ئەشتێکی تر ب
ڕ ەباو ەیکا بەد ەحزەرلەڕێ دەگەی خۆی خێراتر دەکەتی ئاشەی دوانەندنی فکرەس ەرەپ ەبزانێ ب ر ەگەت ئەنانەت ەخستوەن

  ەیان لەکەریەزەهێزی ن ەک ەیەییمادد ەوەو لێکدانەکانی ئەستە بەران و بێ مەداهێن ڵەگەحیسابی من ل .ئایینیش ەو ب
ی  ەکاس  ە اڵت لەس ەخسی و پاراستنی دەسوودی شری ەوساش هاندەئ ەدا دیتوەتی ماددەرایەور و کاریگەخستنی دپێش

 ەکەفەلسەکاتێک ف ەچونک ەنگاندوەوان دالەی مرۆڤی بەت پایەستی سوود و ناو شۆرەبەتاکوو بڵێین م ەبوەواندا نەئ
 بوون. ەریک دەخ ەوەیی پێەوانەهێنا بۆ ئەدوا خۆیدا دەتی بەر ناڕاحە، هەمەردەم س ەتی ئەک گیانی کوردایەندرا، وەڵدەه

تی  ەبێ دوو جورئەربگرێت دەدێکی فکری وووس  ەسینووم ن ە ی ئدانرنجەس  ەوێت لەبی ەم ڕۆژگارەرێکی ئەنێر خوەگەجا ئ
 ەسووفەیلەکانی فەو بۆچوون  ەوەبیرکردن ەشێو ەتی« لە»دوانترسی  ەدا کەوەکێکیان لەی: یر خۆەب ەبدات ەورەزۆر گ

ناو  ەتەقاچاغ هێناو ەی مردووی بەنگی ماددەنرخ و س   ەوەزیادەب  ەو ترس ەبینێت ئەو د ە وەدۆزێتەت دەکانی ماددییەکۆن
ی  ەرەکانی بەاڵتە س ەن دەکان و خاوەسیاسیی ەرەاب ڕچۆن  ەوەبێتەبۆی ڕوون د ەدا کەوەکێکیشیان لە، یەوەکەریەزەن
بن  ەوام دەردەت بەی میللە زابوونی زوربەی مافی ناڕکردنەوەمەی خۆیان و کدەسەاڵتنیازی پاراستنی  ەی ماددی بەفەلسەف
ۆست  دەجاران نووسینی مادد ەۆشنبیران پتریش لڕی ەپێی زۆربوونی ژمار ەب ە، بگرەوری ماددەڵگوتنی دەر پێداهەس ەل

 .ەوەنەکەباڵو د

کات  ەی زیاد دەفەلسەی فەوەتی چاوپێداگێڕانەحمەز  ەپێش پتر ل ەتێد ەکی دیکەتێبینیی ەزل ەتەم دوو جورئەدوای ئ
شی تێدا ەڵە ر ڕاستیشی پێکابێت و هیچ هەگەئ ەک ەک منەی بابایێکی وەنووسین ەرزەم تەئ  یو بێپشتیوانی  یس ەویش بێکەئ
ری  ەرانسەس   ەچاوی خۆمان ل ەک بەی تر وەکەنەپاڵ الی ەی خۆدانەوانەپێچ ەیدا ناکات، بەک نان پەی ەبێت تاکەن

ر چ  ەگەند نابێت، خۆ ئەرمەرەنووسینی بێپشتیوان زی ەوەخوێندن ەس بەشدا کەمە ئلەگەڵ اڵم ەبینین. بەجیهاندا د
ڵ  ەگەل ەم وتووێژەئ  کردنەو کۆم گرتنبێ زمان ەی ەشدار نابێت، بۆیەی تێدا بەکەنی نووسین ەبێت خاوەسوودیشی ه

 م. ەکەری کوردا دەخوێن

ی  ەوەپێدا گێڕانری چاو ەرەکی سوود و زەیەوەلێکدان ەر جۆرەر هە: خوێنەوەکانمەر قسەس  ەمەخەڵێم و دەش دەوەئ
و   ەپاش دۆڕاندنی ئیراد ، وە ئ ەبزانێت ک  ەوەاڵم با ئەدات با بدات بەدا دەوەر بڕیارێکیش لەکات با بکات و هەڕ دەبیروباو
 ەکرێت چونکەڵدا دەگەتی شتی لەمڵو ما »شت«ە بێتەدا دەکەفە لسەرانی فەکیسەرپەرشتر ەزەن ەل ،یەکەڕەباو یئازادی

خسی ڕام نابێت تا  ەستی شەبەن مەبۆ خواهشتی خاو  ەیەن هۆش و ئیرادەخلووقێکی خاوەتدا مەڕەبن ەل ەمرۆڤ ک
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زێت. کابرای ەبەتی دادەی مرۆڤایەپل ەواوی لەتەو سوان ب  بوونسوێت. دوای کولەی دەکەبێت و ئیرادەی کول دەکەهۆش
و هۆش  ەئ ەک ەچونکهێناوە کار ەی بە«ێپێ هی خۆنپێیان بگرن بە»بی ەکەندەدا پەتەو ماملەل سخیەشستی ەبەن مەخاو

و ەشی. ئنجا ئەکەت گیانەک ماڵ و قابیلیە تی، نەشی هی خۆیەکەتەموو قابیلیەی و هەکەرگرت ماڵەمرۆڤ و لەی ەو ئیراد
ودای  ەم ەندەوەر ئەتران بێت هەورەخۆ گ ەو بێگرفتی ل ەخنەڕری بێەرمانبەف ەک ەوەسێتە حەدا دەوەی لەۆشنبیرڕ ەنجەگ

لیلی ەببات و ز ەخشت ە وسا لە نجی ئەگ اڵت،ە س ەتی و دەرایەی ڕابەپای ەییشتەخۆی گ ەک ەوەمێنێتەدی بۆ ەوە ندنەس ەتۆڵ
 فکریان بکات و سواری زاتیان بێت.

ڵ ەگەلکە ی من ئێستاەحاڵ قسەمەهەب. ەیەوەرەبەبینیت زۆری بەک دە« ورەوروبەو »د «رای نێوان »مرۆڤەه
بۆ   ەوەشۆڕ ببن ەوەاڵتە س ەرزایی حوکم و دەر بەس ەن لەدا نایەم ڕۆژگارەکانی لەمردو ەنەخاو ەتی، چونکەخۆی ەکەریەزەن

رکانیشیان لێ ەرمانبەی فە کات و زوربەدا زۆر دەاڵتەس ەو دەیان لشەبێت، هاوبەر گوێگری هەگەئ ەوتۆ کەی ئەبیستنی قس
 ەی ماتیریالیزم بکات کەیەرەزەن ەها لە« وتیەبڵێم ناشێ ترسی »دوان ەیەم هها بێت ڕێەحاڵ و  ەهێنێت، جا کەنگ دەدەب
ی ەفەلسە. فەوەتی و مێژوویی و ڕووداواندا سڵ بکاتەاڵیە انی کۆمگۆڕ ەری پێشڕۆ و بێهاوتای مرۆڤ لوەد ەب دانهێنان ەل

و   کردنکۆتایی کار  ە مردوو لی ەوا مادد ەکات کەد  ەوەڕ بەک خۆیدا باوەی وەفەلسەڵ فەگەماددی )ماتیریالیست( ل
  ەییشت بەی تێیدان گەسروشتییان ەهێز و ەو ئ ەتانەو خاسیەپێی داخوازی ئ ەها ساڵدا بەها ملیار ەکارتێکرانی ملیار

زاران  ەزاران هەی هەئینجا بۆ ماو ڵ،ەی زیندەمادد ەڕێت و ببێت بەبگتێ «یتیەشیا هێزی ژیان »زیندو ەک کەتییەچۆنی
ی  ەپای ەییشت بەژوور هات تاکوو گەرەی گۆڕانی بایۆلۆجیدا س ەپل ەب ە«ڕاوەی »گیان تێداگەماددو ەمیلۆن ساڵ ئ

هیچ هێزێکی  ەدا، کەبەرەوپێشچوونژوور و  ەرەم گۆڕان و بە: ئاخۆ لەوپێشدایەرەگۆڕانی ب ەرواش لەتی و هەمرۆڤای
 «؟تیەی »دوانەڕێگ و ەبووبێت کوا جێگەڵ نەناماددی تێک

ی  ەی مردوو و زیندوو و نێوان ماددەری نێوان ماددەرسووڕێنەیر و س ەکجار س ەی ەو جوداوازییەچاری ئ ەوەمێنێتەد
ناکرێت پشت   ەوەی ماددیدا بکردنەوەجغزی شی ەل ەم جوداوازییەرکردنی ئەس ەهۆش بکرێ! چارە زیندووی بێهۆش و ب

 . ەری ماددەسێب ەبکرێت ب ەوەری زمانەس  ەیا لەربگیرێت وە« و»امر واقیعبە یا ەو ەوەم بکرێت ەیا لێی کەگوێ بخرێت و

کار  ەب ەیەم سێ وشەئ ەک ەوەمەکەکورت د ە]من قس ەتی و هۆش و ئیرادەوێت زیندوەیەوێت و نەفکری ماددی بی
موو  ەه ە[ لەژماریان تێدایەی بێئەر موعجیزەبەر و هۆشلەبەرنا گیانلەگەئ ە«ئیراد -هۆش  -تی ەهێنم »زیندوەد

  ەب ەوەکانەو زیر ەندی ژیربێژانەڕێی ف ەدا لەوەناشۆرێن ب ەموعجیز ەرگیزیش لەچن هەردەد ەر موعجیز ەیێکدا هەوەلێکدان
یا ەم بدرێن وەڵەقەکانی کیمیایی و فیزیایی لەتیشکی جیهانی و دیارد با وەک هێزی کارەتی وەمێکی ماددی عاد ەرهەب

هێزی   ەب ەوەن چ بدرێتە ردا هەبەر و هۆشلەبەی گیانلەمادد ەی لەتانەو خاسیە. ئەوەم بکرێت ەخی هۆشی مرۆڤ کەبای
یر و  ەس  ەرەی ه ەک دیاردەو ەوەمێننەر دەکانی هەو هێز ەڕژانی ماددێکبوون و تڵەتێک ەب ەوەیبی و چ بدرێنەغ

اڵت و  ەس ە پاڵ د ەنەدەد ە کەفسیری ماددی دیاردەی تهێنانر کورتەبە وا ل  ەی کەوانەئ ەیەه ە، هێندەم جیهانەفهوومی ئەنام
ند ەرچەئاست هیچ شتێک کورت ناهێنێت هلە  ەر هێزێک ک ەب ەنەبەردگار هانا دە روەزانینی بێسنوور و بێکۆتایی پ

 .8اڵتوون ەهمی هەیدانێکی وەقیقی بۆ مەیدانێکی حەم ەل ەرانەدیێکی کۆڵەشێو ەب ەوەی ماددییکردنەوەالی بیرەشدا بەمەل

 
دان و ترسان و هەاڵتن دەدەنە پاڵ فەیلەسووفە ماددییەکان لەوەدا کە زۆر خێرا و بێ  خواپەرستەکانیش توهمەی کۆڵ - 8

نن و لەبەر سێبەری زۆر ێماددەوە بکەن چاوی خۆیان لە ڕاستییان دەنووس  ئەوەی بتوانن تەفسیری گەلێک دیاردە لە ڕێی
ن و پشت لە خوا  ەخەست و تیری تەفسیری ماددی بێ ئەرک سەرپۆشێکی درۆزنی حەسانەوەی فکری بە خۆیاندا دەد

زادن، ڕازی نابن  ئادەمیسەربە  ی هەموو شتان، بە تایبەتی ئەو شتانەیکردنەوەلێی دەنوون. فەیلەسووفە ماددییەکان لە شی
نن بەاڵم ڕازین بەوەی مرۆڤەکە کە سەرچاوەی کۆمەاڵیەتییە و  ێهیچ ڕوودانێک و گۆڕانێک بێ هۆی ئاشکرا بسەلم

میلۆنەها الیەنی سەرسووڕێنی تێدایە کە هەر یەکەیان هەزاران جار لە ڕوودانی شۆڕشی فرەنسە پتر پێویستی بە هۆ و  
ڕازین مرۆڤەکە لە ئاکامی بێ تەدبیرییەوە پەیدا بووبێت. ئەو فەیلەسووفانە بەر لەوەی  رەکی هەیە، یهاندەر و تەدبیر و ز
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ی  بوونڕووەڕووب خی زیاد بکات،ەبای  ەو ل ەوەرز بکاتەب  ەی ماددەپای ەند لەرچەماددی هسووفی ەیلەف ؛ی قسانەخوالس 
تی ەناڕاح ەکجار لەی  ەشتێکی ک .ە ی مومکین نییەوەبێت و خۆ لێ دزینەد ەوەملەری بەبەر و هۆشلەبەی گیانلەعجیزوم
 ەو ئامێرەن بەکەر دەو ەبوون یدێریەزاناکان چاوی ەم ڕۆژگارانەل ەی کەوەکات ئەسووفی ماددی زیاد دەیلەستی فەڵوەه

رابێت و  ەبەی مردوو گیانی بەڕڕەک زەدیترا یەن ببڕای ببڕای نەکەش دەڕڕەز ەمێکرۆب و ل ەل ەتاتکەرەی س ەوردبینان
  ە بوو ب ەخۆو ەل ەمادد ەر ڕاستەگەڵێن ئەد ەبن چونکەدلێرتر دنگەکان پێی دەالهوتیی  ەش ڕاستیێکە مەڵ. ئەزیند ەببێت

ند  ەچ ەمەردە م س ەزانین زانستی ئەد ەتی کەتایب  ەڕوو بدات ب ەگەڕانتێگیان مەشدا ئەم ڕۆژگارەبوو لەزیندوو د
 . ەرهێنانی ماددەبەرجێکی پێویست بێ بۆ گیان بەلومەر ه ەهێنانی هپێک ەل ەاڵتدارەس ەد

نن  اتوەن ەوەکەیەبۆچی زانست و سروشت ببووبوو ئیتر ەیدا نەسروشتدا پ ەل  ەهای دروست کرد کەی و «زانست »عنصر
بێت چۆن ەی زانستی نوێش مومکین نەیارید ەب ەرهێنانەبەبم گیانەئ ەگیاندار؟ ک ەن بەی بێگیان بکەڕڕەک زەی ەتاک
دا  ەت لێرەڵبەت؟ هبێر هاتەبەڕوحی ب اکڕێه ەسڕ لوڕوالڵ و ساردەی کەمادد ەخۆوەل ەوتی کوێرانەڕێک ەب ەوەقڵە ع ەچێتەد

ی ەقس ەمولحیدیش ب  ەو ن  ەوتوەن کەر الیەس ەکم لەمن پ ەن ەئیماندار چونک ەمەمولحیدان بک ەنیی ەوەئ مستەبەمن م
رست یاخود شتێکی ەر خوای پەیا مام ئۆمەر کاک باپیر وەگەئیمان، جیهانیش هیچ بارێکی ناگۆڕێ ئرەس  ەوەداتەمن باد

 : ە وەڵێمە« دڵ »خیامەگەدا لەرێی کرد. من لەیکد

 جهان ساخت فراغت دارد  ەان کس ک

 از سبلت چون توی و ریش چو منی 

 

تی و ەی زیندوەیەم موعجیزەئ  ەپێی بۆچوونی خۆم، ک ە ، بەوەمەری کوردی ڕوون بکەخوێن ە ، لەستەبەم مەوەنها ئەمن ت
  ەب  ،ەوەپێش  ەهات و ل ەسووفی ماددیش کەیلە، فەو ەوێتەو ناڕ ەوەوچێتو « ناپتیەترسی »دوان ەاڵتن لەه ەکانی بەلک
  ەبۆ تاک ەوەێڕایری گەوە موو بوونەه ەوەیبی و ناماددییەنی کردگار و هێزی غوو بەی هکردنڕێی ئینکار ەیاڵی خۆی، لەخ

ریکی ەخ ەمیشەیدا بگێڕێت و هەکەیەرەزەدوا خۆی و نە« ب تیەدی »دوانەبەکی ئترسێ ەنوێو  ەپێی ناوێ ل ە«ماکی »مادد
 . ەیەزمەو مێردەنگی ئ ەبەڕکردن بێت دژی شەش

سکین بکات ە« دڵی خۆی تیێکی بوونی »خواەی هیچ فکرتێخوێندنەوە خۆی ئازا کرد بتوانێ بێ ەهێند ەمرۆڤی ماددی ک
  ەژمارەبێئ ەموو دیاردەو هەب ەم جیهانەی ڕووت و مردوو بۆ گێڕانی کار و بازاڕی ئەتوانا و لێهاتوویی مادد ەب

: ەوەکاتەنتی« ە یدابوونی »دوانەپ ەیاڵ لەخ ەی دیکجارێک ەش ئازا بێ کەندەوەبا ئ   ەوەسانەپەپڕ ح ەرسووڕێنەس 
ترسی   ەیەچ پێویست ه ، ئیترەرهاویشتوەحیسابانی د ەو ل ە«ی کوشتویاڵی خۆیدا »خواەخ ەفی ماددی لسووەیلەف

نگی  ەبەتی« و شەی »دوانە، ئنجا خوتخوتەوەۆ قوت بکاتیێکی ب«خواەرخە»فە نوێو ەدا لەر ماددەس ەی »فکر« ببوونزاڵ
 نەتی و مرۆڤی خاوە ئاغای تی وەمینایەکەتی و یەوایەتی و پێشەرایەتی و کاریگەرایەگژ ڕاببە « گێژی بکات و یبە»غ

 ەیب چونکەی غە زمەنگ و مێردەبەک شەن ەیەکە چێت مافی مرۆڤەدتێ یەوەشدا ئەرایەم هەیدا بهێنێت! ل«»فکر 
  ەر ڕازی نابێ بە« هیبەوری هێزی »غەتێبردنی د ەب بوو ەازی نڕ ەتاوەرەس   ەل ەک ەیبناس ەو غەی ئەوەلێکدان

«  یبناسەدا بابای »غەبێلزوم  ەوڵەم هەو لڵکوەدا، بەک ماددەتە« لتیەتی »هۆش« و »زیندوەخالقیوری ەی دەوەپووچاندن
تی و هۆش شتی  ەزیندو ەکانیدا، چونکەوەلێکدان ەمینی کابرای ماددی لەائنوێ بۆ  ەکەست دەدەی بەکی تازیێەڵگەب
 ەماددی ب یسووفەیلەی فبوونریکەتی خەجێی خۆی ەواتەنین، ک «یبەی گومان لێکردنی »غەخان ەلرچاون و  ەب

 ەکەسووفەیلەستی فەب ەنیاز و م  ەل کردنهۆی گومان ەببیت  ەرسووڕێنەکجار س ەو ی ەرچاوەب ەو هێزەی ئەنگاندنی پایەدال
گرتنی شتی ەخەی ەدیار ە« چونکیبەری »غەرانسەر س ەرانبەب  ڵکووەکانی[ بەلک ]و تیە ور هێزی زیندەرابنەر بەک هەن
  ەی کەوە ک ئەستیش نین وەرهەبو رچاو ەی بەو شتانەگرتنی ئەخەی ەکات لەیدا دەر گومان پەکسەومان یرچاو بێگەب

 
بگەنە دۆزینەوەی هۆی ئەوتۆ لە خوامان بێ نیاز بکات واز لە خوا دەهێنن، کە ئەمەش هەاڵتێنێکی زۆر ترسنۆکانەیە  

 خواپەرستانەوە.  بەالی
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  ەی کەرزانەو قەکرێ لە تری لێ دەورەنوڕی فێڵی گەچاو ەکێ بکات دیارەستەقد چاوبەی نەحیسابی پار ەوێ لەکێک بیەی
 . ەگیراوەریشیان بۆ نەفتەد

  50-40 ەر لەب ەبوو ک ەوەرچاو ئەی شتی نابەلمێنانەس ە و ن ەزانەگرتنی ناحەخەر یەس ەی پتر سووربوون لەتەم بابەر لەه
  ەفۆنۆگراف کو ڕۆک ەو گ ک فۆتۆگرافەوایی داهێنراوی وەاستی و دروستی و ڕڕ ەخستەی گومانیان دەوانەساڵ ئ

وی و  ەتی زەایڕئینکاری خ ەوەوقێزبێز  ەئاسانی و ب ە پۆز بوون، زۆر بەب ق وەق و زەدار ڕ رد و ەر بەدەقەموویان بەه
  ەب ەوکردنەوەو زانست و تاقی ەوەڕێی لێکدان ەل ەمانە ئ ەکرد چونکەریان دەوری ڕۆژدا و هێزی کێشەد ەب ەوە انڕسوو

  ەعلوومیشەگرێ خۆ مەڵنە لماندن هەس ە ن ەست نییەردەست و بەرهەنجیر بەک ترێ و هەش وە کەن. ئیسپاتەگەئیسپات د
گۆیا دژی   ەک ەوەوەی ئەنامەبکات ب ەبوو کوڕێنیشی پێو ەوان ەڵکوو لەدا بەدەن ەکەلمێنەس ەمام ن ەری لەرەز ەکەکردنئینکار

 .ەوەکاتەر توانای خوا دەس ەکافران ل

 ەتەخاسی ەیا لەخ وەبای ەل ەریکەخی ەسووفەیلەو فەبینیت ئەد ەوەورد بیت ەکەل ە س ەم ەوردی ل  ەب ەڕاستی کەب
ر  ەدەقەبێی ڵەد رەه ەوەکاتەد ەر ماددەس ەموو هێز و توانای لەه ەنگێنێت، بەلەتی و هۆش دادەکانی زیندوەرسووڕێنەس 
  جێشەناب یر وەنێکی زۆر س ەشدا دیمەئا لێر .ەرۆشەپە ویش بۆ بوتی خۆی بەتی خوا، ئەحدانەرست بۆ وەیبپەغرۆشی ەپ

هتاد ... فس و ئاسمان وەتا زانای فیزیا و کیمیا و ن ەوەستێتەوەسووفی ماددی لێ دەیلە: ف ەوەسەرنجدەرر نیگای ەب ەدێت
  ەر ڕێش نادات بەی، ه ەکەفەلسەتکاری فەخزم ەیانکات بەگرێت و دەردا دەس ەستیان بەئیتر د ەوەدۆزنەڕاستییان د

  ەسووفەیلەکانی فەر بۆچوونێکی دژی بۆچوونەگەڵێنجێت، خۆ ئەه  ەۆزراوانو د ەو زانستانەفی ل ەلسەخۆی بیروڕای ف ەزاناک
تکاری بیری ەخزم ەکرێتەو د ەوەخوار ەهێنرێتەو زانست د ەفەلسەی فەپل ەجارێک لەربڕی بەی دەکەماددیی

ی  نەبوونتکارەو خزم بوونبۆ ئیحتیمالی ڕاست ەوەت ناهێڵێتەرفەلێن و دەشدا هیچ کەمە، لەفسانەیب و ئەو غ 9تیەبۆرجوازی
 شی حاکم[. ۆکار و خ ا]خۆی دو ەستاوەدژی بۆچوونی خۆی ڕاو ەگرێ کەکافی د ەی لێ بەندەوەو ئ  ەکەبۆچوون

نووسین و باس   ەب ەک ەدا نییەوەش لەکەر، گرنگیەر زیهن و چاوی خوێنەب ەمەکجار گرنگ بدەبێ شتێکی یەدا دەلێر
م، ەکەنماییشتێکی د  ەوەی فکری ڕووتگۆشەنیگا ەڵکوو لەکرێن، بەر دەس ەچار  ەوەزێنەی تێیدا د ەو گرفتانەکردنی ئەلێو
یا مام ەت وەماددییسەربە  نجی کوردیەماش نیم گەت  ەچ بیه ەم کردوەر شتێکی دیکەک تا ئێستا نماییشتی هەو

پێش   ەل پەکخەرحاڵ چ هێزێکی ەمەهەکانی من بگۆڕێت. بەروونی خۆی بۆ قسەرست دڵ و دەپبیەیا غەنجی وەناو
،  ەیەبێ دوشمنانەه ەوەپشت  ەر چ هێزی لەگە، ئەوانەپێچ  ەوێت، بەدوای بکەڵق ناچار بکات بەخ ەنیی ەوەی منەکەنووسین

  .ەبو ەدوامدا هاتبێت دوشمنانەی نووسینی تا ئێستا بەزۆرین ەعلوومەم ەک کەو

سەربە    ڕیەیب و باوەغسەربە  ڕیەنێوان باورا و ناکۆکیی ەشێکی هەنم، بەیەبگ ەووسینم نەری ئەخوێن ەوێ بەمەمن د
  ە داوا ل ەدا کەوەب ەکانە ڕەرمانی باوەشی داخوازی و فەختێکی دیکەکتردا، نەڵ یەگەگونجانیان لەبۆ ن ەوەڕێت ەگەد ەمادد
را و  ەرچاوی هە شێکی بەاڵم بەکانیان، بەڕەباو ەل هێنانواز  ەن بەیری خۆیان ناچار بکەن غەکەکانیان دەرەویکەپێڕ

ی ناکۆکی، ئاگر و  ەوەنان ەکانیان بەڕەرمانی باوەفەرمەنا نەپ ەوا ل ەک ەیەوانەزات«ی ئ» زۆیەیل و ئارەهی م ەکەناکۆکی
بۆ   ەوەکانیانەڕەڕۆکی باوەناوک و ناو ەنەخەلیلگیری دەو ز  کردنفتەنەتی خۆیان بۆ تۆقاندن و کەهوەز و شەجۆشی ح

 .ەوەشێنی و خوێنڕێژی و وێرانکاری بنێتەروەنجەدا خەتییاز ەو ئاگر ەڵی ئەخشەر مەبەی لەوەئ

 

انەی »فکری بۆرجوازی« بەسەر زوربە و زۆرینەی نووسەر و  ئەم عنو لێوردبوونەوەزۆرینەی نووسەرانی ماددی بێ  - 9
بیرکەرەوەی واڵتی بۆرجوازیدا دەبڕن، ئەمەش هەڵەیەکی زۆر گەورەیە چونکە ئەوەی پێی دەڵین فکری بۆرجوزای هەر لە  

ێکی خۆ دابڕینە هەندزانم ئەو بەسەرەد اد و لە سەرمایەداری تا سنووری کۆمیونیزم دەگرێتەوە، واشحئیمانەوە تا ئیل
بەسەهوو بردن تێدایە چونکە لێکدانەوەی فەلسەفی وەک دوکانی بەقاڵ نییە کە هەر دەبێ پێوەندی بە سەرمایە و  

 بۆرجوازیەتییەوە هەبێت.
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و  ەرێک لەوەند جانەنگی چەبەبینیت شەد ەوەان بخوێنڕەرای نێوان باوەکانی هەخوێناوی ەو دێڕ ەوەڵدەکانی مێژوو هەڕەڕووپ
ورووژێنن،  ەیی دەکرمێیانیش بۆ دڕندی دڵوستو یلی نوەم ،سووتێننەن و دکوژەن و دڕ دەبڕن و دەریکن دەدا خەدێران

م  ەکانی ئەی ڕووداوەڕەڕووپ  ەری مێژوو لەفتەنی نێوان دەمان دیمەبڕن. هەخاوێن و هێمنیخواز دمرۆڤی دڵ ەش لەناس ەه
رێکی  ەمپەل لەنێوان گ یتی ەتی و برایەکیەپێویستی ی ەنگاوێکی زێدەموو هەه ە: لسەرنجدەرر نیگای ەب ەوەش دێنەڕۆژگار 

  نگاوە بات و هەد ەکەنگاوەه  ەتێک بەو ڕ ەوەبێتەقوت د  کردنتاوانبار یرەغ و کردنڵقەخ  ەپڕۆیی و گومان لەتیژڕۆیی و چ
سوودی گشتی و   ەش ڕاست بێ، پێویستەو گومان و تاوان ەشێکی ئەر بەگەکات، خۆ ئ ەوبن دەرەس  ەکەڵینەه
فس و زاتی  ەبڵقی ن،  ەوانەپێچەچی، بەبکات ک ەگومان و تاوان ەو هێندەکی چاوپۆشی لەرەری دەتەی خکردنفەرەرتەب

 ەل ەپووچکەر قە بارانی س ەک پرووشکەگومان و تاوان و ەهیچ ەکات لەیر وا دەی غپەکخستنزۆی ەگومانکار و ئار
 بکات. ەری واڵت پفکەرانسەس 

مووز ەوتنی شۆڕشی تەرکە کجار کورتدا دوای س ەیێکی یەماو ەی عیراق چۆن لووکگرتەی نیشتمانیی یەرە، بەبیرمان ەر لەه
کانی  ەنەالی  ەندێک لەه ە کەینیشتمانی  ەرەی بپێکهێنەرکانی ەنەالی  ەکێک لەی ەبوو ک ەوەو ەشی لەوەبوونرتوباڵو بوو، باڵوەپ

ڵێک  ەسێک و هیچ تاقمێک و هیچ کۆمەپاندن وای لێ کرد هیچ کەیلی خۆ س ەیدا کرد، ئیتر مەاڵتی پەس ەپتر د ەدیک
ماڵ پێک   خاوەن ک ە ند دزێک و یەچ ەختی خۆی لەنیشتمانی و ی ەرەتگوت بەک دەی ەجێگ ەشتییەپارێزێ تا حاڵ گەن

ی جوداوازیی زات و  ەڵگەی نیشتمانی بەرەی بەوەشانە ڵوەه... نێەیەگەزای خۆیانیان دەج ەب ەریکەویش وا خەهاتبوو ئ
و ەناشێ ئ ەوزووع چونکەت و مەک بابەن ەمی زاتەره ەب ە ند و سوود بێت، واتەوەرژە ی جوداوازیی بەوەپتر ل  ەروونەد

وای ەی ماددی ڕە وەپێی لێکدان ەر بەنی بوون ئێستا هەتەدوو مانگ و ە ر لەی ماددی بەوەپێی لێکدان ەی بەحیزبان
 ەوەکوێرییڕێی زات  ەر لەویش هەئ ەیانت دیت بزانەمەک ئەی وەی دیکەمێژوودا نموون ەر لەگە، جا ئن ب ناوبردنەل
ویش زات و  ە، ئەیەنسەی شۆڕشی فرەکەساتەکار کردن راوردەی بەنزیکترین نمووندا ەلێر .ەتوریر گەغ ەی بەهانەب
ناپلیۆنێکی  ەب ەوەاڵت بگۆڕێنەس ەلیکێکی بێدەنجامدا مەئ ەند وای کرد ل ەوەرژەجوداوازیی ب  ەکانی پتر لەروونی شۆڕشگێرەد

 [. ەنسەشۆڕشی فر ەب ەوەینەگەدا دەم نووسینەمی ئ ەشی دوەب ەل ەئێم] دێوەنیو

  ەندییان بەوانیش چ پێوە ئ دا، تی کوردیشدا ڕوویان ەومایەی قەوەبزووتن  ەی لەو براکوژییان  ەوانە و لێک جودابوونەموو ئەه
ر ەگەکانی بوون، جا ئەتی و ئامانجە، دژی کوردایەوانەپێچەبوو، بە ن ەوەند و سوودی کوردەوەرژەت و بەوزووعیەم
و  ەبۆ بڕیاری ئ ەوەڕێن ەگەزۆریان د ەرەشی هەیان تێدا بووبێت بکراوڕوانەوا و ئاسایی و چاوەختێکیش جوداوازیی ڕەن

م  ەی ئحاڵوبار ەڵناگرێ ل ەه  ەوەتی ئەندی کوردایەوەرژەرنا بەگەکرد ئەد کانیانەساتەی کارسەرپەرشتی ەانـ«»زات
م  ەی ئحاڵوبار ەلڵێم »ەد ەبکوژن،ک یەکتر ەنبێگا کیەچ ەکتر ببن و بەگیری یەخەکانی ی ەربازەس  ەیدا ڕۆڵەگارەڕۆژ

یدانی  ەم ەرگیز لەهنییە وا ەڕ ەوەڕی منەالی باوەنا بەم دەنگ بکەبێد ڕەخنەگر یەخنە وێ ڕەمە« دیداەڕۆژگار 
و   ەوەی لێکدانەهانەب ەوێ بەیانەی دەوانەس بێت. ئە لووتی ک  ەدا خوێن لبەرەوپێشچوونباتی ەتی و خەاڵیەکۆم
سانێکن ەباتگێڕان کەوابوونی کوشتن و بڕینی ناوخۆیی خ ەو ڕ بوون پێویست ەن بەڵق ئیقناع بکەفی خەلسەی فکردنەوەشی
  ەک ەوە نەدەجۆرێکیان واتا لێ د ەبێ بەر نەیا هەکان وە فەلسەقی فەناو د ەڕژێننەفس و زاتی خۆیان دەزیای نەهری عەژ

کجار ەشێکی یەوا بەدا ک ەوەبێ لە. گومانت نەوەوانی تێدا ببێتەناوی ئەهری هەوتۆیان تێدا ساز بدرێت جێی ژەپۆرگی ئ
فس ەزۆی نەیی ئارزجوداوا ەمیزاد لەڕهاتن و ماڵوێرانیی تێکڕای ئادەشەکی و بەرەرا و ناکۆکی و دووبەی هەورەکجار گەی

  ەندییان بەهیچیان پێو  ەک ەبو ەیانـ« »زاتی ە شت ەرزەو ت ە و ئایین ئب ەزهەتی مەو بیروڕا و دژای گەییشتنی تێرو جۆ
دەست   ەدڕندان ەو زاتەگرنگی ئ ەوری زێدەدا دەزاتییان ە و هۆیە نێوا ئ ە. ئنجا لەبوەن ەوەو بێفێڵ ەقینەستاندی ڕەوەرژەب

روونیان  ەی دەوان جارێ بورکانی پڕ کڵپەئ ەوەو هێمنایی ببنەرەرایاندا بەه ەڵقیش لەی خەر زوربەگەئ ەات کپێدەک
 .ەوەتەمرکاوەدان

موو ەی هەجێگ ەیاخود لە، وەوەتەریان ناوەوێرانک رایەدرێژایی مێژوو ه  ەی بەوانەی ئەجێگ ە ر لەگەتوانم بڵێم ئەد
لیکترۆنی بڕیاری ەی هۆشی ئەکینەم ،ەان کوژراوو لێی ەینیان کردوڕو ب ڕ و کوشتەرا و شەناکۆکی و ه ەمیزاد کەئاد
لیکترۆنی ەهۆشی ئ ەدا چونکەدەڕوویان ن ەساتانەو کارەد و پێنجی ئەوە دی نەص ەل ەی دابایەعاتیف ەوزووعی و دوور لەم
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هیچ شتێکی ... یاەو... یاەزانیی و ەیا نەیا ترسنۆکیی خۆی وە زۆی خۆی وەڕێ ئارەنددا بگەوەرژ ەدوا بەر لێی داوا بکرێ بەگەئ
  ەب ەندی تێدا بێت کەوەرژەب ەجۆرتۆ و ەتی ئەدی پێنجی حاڵەص ەوەمایەر دەوساش هەئ  بڕیاران ناکات، ەڵ بەخۆی تێک

 پارێزرێت.ەن نەکات وەیا یا زیادەت وەیەبێ پێک نە کی نەرەرا و ناکۆکی و دووبەه

ی شایی و ەرمەگ ەل یانەکەپاراو ەهارات و خوێ و سماقی زمانە ب ەب  ەک ەبەم ەلووسانەو قسەڕی ئەباورگیز خۆشەه تۆ
  ەی کۆتاییان بەو زاڵمانە زاران لەه سازێنن.ەکتردا چوونت بۆ دەگژیەبی ڕێکوپێکی بەب ە زار س ەکوتاندا ههۆڵەیف و دەک

یی  ەئاسوود ەب ەخۆیان کردبای یتیەالمەقوربانی س  ەواکانیان بەناڕ ەزۆیەکاتێکی ئار ەر زەگ ەئ ەناوچوون هاتوە تێداچوون و ل
ندخوازی ڕاستی ەوەرژەت و بەوزووعیەوام چ مەردەب و  ەورەکاتی سوودی گەپێناو ز ەناوبردن لەخۆ ل ەمردن، دیاریشەد

و  ەر ئەگەبڵێین ئ ەدا کەوەب ەمان ماوەودای قسەش پتر مەمەگومڕابوون و کوێربوونی زات. ل ەل ەو بریتیی ەتێدا نیی
کول و   سست و ەفسەر نەبەیش للێکراوها زوڵمەهۆی فۆتانیان، ملیۆن ەکانیان بوون بەکوێر ەزات ەماعکارانەت

تی  ەسێ و جورئەپ ەحەستدرێژیی ئاغایێک دەئاست د  ەی لەو بابایەبینی ئە: دەوەزڵوومی مانەم ەیان بەکەترسنۆک
نیو دینار  ەگیسکێک کەوڵەر کەس ە ک خۆی لەیێکی وەڵ ڕووتەگەل  ەوانانەو پاڵ ەباکانێی پێ نامێنێ زۆر بەوە بزووتن

 کوژێت و خۆشی تێدا بچێت.بیشی   ەیەوانەڕ دێت و لەشەب ناهێنێت

ی زاتی  ەڵکوو زادەند نین بەوەژەت و بەوزووعیەرمانی مەهیچیان ف ەبێسنوور ەتەجورئم  ەو ئ ەبێسنوور ەم ترسنۆکییەئ
ڵ خۆمدا ەگەۆر جاران لبێت. زووب کوێر ەوەتای ڕسکانییەرەس  ە یا لەکوێری کردبێ و ەکا با جنۆکەز دەکوێرن ئیتر ح

  ەبێتەردەب وێت وەکەتێی د ەکەکاتێک گورگ بێت،ە سلیمی گورگ نەبڕیاری سروشت ت ەل بەڕگەر مەگەئ ەوەمڵێەد
شی لێ  ەراقی ڕەر جۆرێک بێت فەه ەستۆ و بە پەپاڵ ەقۆچ و ب ەوری بدات و بەد ەیەنایدا هاتو ەلکە ەلەڕگەخنکاندنی، م

 ەڕ لەم ەچی چونکەشکێنێت، کەد ەکەلەڕگەموو مەپێی هستوەمی دەڵەق ەوەرخۆکردنەسەی لەبوونی ورەاڵم نەببڕێت ب
 ەنگەڕ کات،ەڵ مرۆڤ دەگەل ەڕی کوشندەش ەیەرانی خورت ه ەنێر و بەکەش ەنیی  ەرداوەبەو هوورەئاست مرۆڤدا ئ

 ێت.بکوشتهاش بووبێت مرۆڤی ەو

اڵتی کردوون و هیچ گیانێکی  ەس ەل بێدەڕگەک مەو من بۆ خۆم بەو چاوانەم دیتوە، ترس وای لە خەڵقی شارێک کردوە
ک  ەچۆن ی ەک کاتەد کانەغۆلەیی مەمی دڕندەردەماتێکی کاروانی س ەهێشتون. مێژوو باسی جەی پێ نکردنەوەرخۆەس ەل

ی  ەوەکات بۆ ئەیدا دەستن تا تیغێک پەشوێنی خۆیان بو ەکات لەدێت و لێیان داوا د  ەکەغۆلی تووشی کاروانەم ەتاک
ر کوژراوین با  ەه ەڵێ خۆ ئێمەخۆی د ەکێکیان بەاڵم یەستن، ب ەوەبۆی ڕاد ەپاچەستەموویان دەوانیش هەریان ببڕێت ئەس 

 یکوژێت.ەدات و دەغۆل دەکابرای م ەردێک لەب ەم ئیتر گاشەستی بکەدشمن پێ

ری واقیع  ەبەرلەفسیش چۆن س ەی نەوە رد و دار، بووژانەب ەکات بەردان مرۆڤ دەب ەۆن ورچ ەدا زۆر چاک دیارەلێر
ر ەگە، جا ئەدا ڕووی داوەکات و شوێنی دیک ەو لەک ئ ەهی وبێ ەر ڕاستیش نەگەی مێژوو ئەتەم حیکایەگۆڕێ. ئەد

  ڵستێت و ەر هەس ەفییان لەلسەی فەوەشێ لێکدانەی دەک ەئسیرانەتمەو ک  ەوردیل ەم ڕووداوەر لێم بپرسێت و بڵێت ئەخوێن
بیران   ەجیهانی لی ەورە تی و ڕووداوی گەباتی چینایەک خەوی «ئابووری -تیەاڵیەی »کۆمەتی دیاردەاللەشێ دەچۆن د

و  ەتی لەتایبەب ەوەبێتەوری زاتی مرۆڤیان باشتر پێ ڕوون دەد ەوەتر بهێنینەورەی گەتا نموونەڵێم هەرامدا دەو ە ، لەوەنەبب
  ەبووبوون کە یدا نەران پەبەو ئاجانسی خ ەو ڕۆژنام ەندەۆپاگڕزگای پەخراوی سیاسی و دامودڕێک جارێ ەدا کەڕۆژگاران

ماهیر  ەدڵخوازی ج ەکرا بەی دەوە ت حیساب بکرێت و بگوترێ ئەموو میللەر هەس ەڵێک لەیا کۆمەتێک وەبڕیاری حکوم
روون و  ەی زیهن و دەوەکران  ە ن لال ەدا جارێ گەکۆنان ەم ەردەو س ە بینین لەر مێژوو دەس   ەوەینەر بادەگەئ ەمەر ئەبەل .ەبو

  ەنگەوا ڕ  ەهاتبوون کەئاگا ن ەش بەوەل ،«»چین ندیە وەرژەهاوچوونی سوود و بی ییشتنەی تێگەپل ەییشتبوونەگەزاتدا ن
ر لێیان ەجارێ ه ەیان لێ کۆتا بکات، بگرەوەرەوسێنەستی زۆردار و چە« بتوانێ دباتێکی تێکڕایی »چینەمکین بێت خمو

 . ەوایەندی ڕەو چ ەمەندی ستەچ ە«وەوساندنەچڵێن »ەدا پێی دەم ڕۆژگارە ی لەوەئایا ئ بووەڕوون ن

 شە خریدلمێندراو بوو، مرۆڤی دراوەریتێکی س ەرز یاسا و نەن قەدانان الی خاو ەبارمت ە دا ژن و منداڵ بەمانەردەو س ەل
ری  ەند نووس ەرچەاڵتان هە س ەو د ەن پارەر خاوەس  ەوەبرد ەدەی نکردنەو لۆم ەکەی کارە دا خراپەوە سیش لە زۆر بوون ک

  ەستین و بەبەڵدەه ەکەوسێندراوەچ ەڵقەدا دێین و درۆ بۆ خەو مێژوە ر ئەس ەزاران ساڵ بەڕینی هەتێپ ک من و تۆ دوای ەو
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لماندن و لێ  ەس ە ن» بوونیزاناڕ ەسیشم لەبەم .نینهێەڕ دەشەاڵتدارانیشیان بە س ەڵ دەگەل ە ین و ناوناوەدەناڕازییان نیشان د
ک  ەدروست ناکات و بوون ستی پێ خۆشەبێت هەخۆش ن ەشتێک ک ەدیار ەبوون چونکەنک پێخۆشەن  ە«ـنگ هاتنەدەب
ڕکێ بکات ەڵپەڕوان ناکرێ هەیا گیسک و کاوڕی بمرێت لێی چاوەی لێ بزر بێت وەیا پارەبدات و ەکێک ماری پێوەی
 سیش ناگرێت. ەک یەخەاڵم یەب

ر  ەڵگرتوون هەو خۆشیی لێ ه ەت کردوەی مرۆڤی ناڕاحەزاران ساڵ زوربەی هەبۆ ماو ەش کەبارانەنال ەحاڵوبار وەئ
بۆ هیچ   ەالوەب ەوە شی برین، لێک تامی گوژاڵ و ئە ، وەبیعییان پێی ناخۆش بوەستی تەه ەی کار تێکردوون کەهێند

ی ەزانین و پلست و پێەپێی ه ەتێ بەیشتوەی ئێشی گەس ەو کەبردوون. ئەندیێکی تێکڕایی نەزامەیێک و ناڕەوە بزووتن
ل ەیا گە« وناوی »چین ەب ەڵقی دیکەاڵم خەب ەی کردو ەکوتکەلەی پەوەرخۆکردنەس ەاڵتی لەس ەو د بوونناخۆشپێ
ت خۆیشی چ  ەنانە . تەکردوەجانفیدایی بۆ ن ە«»بێگانە والوە سی خۆی بەک خۆی و خزم و  ە. لەوەکردۆتەریان نەس ەل

وا  ەڕ ەمانەردەو س ەئ«ی تیەاڵیەکۆم»رازووی ەکێش و ت ەب ەیێکی کەمەڵەنگ و چەناخۆشی و ت  ەل ەبڕیوەرنەزایی دەناڕ
خش. جا ەت بەحمەستووری زەو داب و دنەریت  بۆ گۆڕینی یاسا و  ەدراوەدا نەو ڕۆژگارانەوڵێ تێکڕاییش لەه ەدیتراو

  ەیا بەین وەل حیساب بکەو بۆ گەی ئەکەگۆڕینی تێدا کردبن ناشێ خواهشت ەخۆو  ەاڵتدار لەس ەر پاشایێکی دەگەئ
ویش  ەزستان، ئ ەبێتەد  ەخۆو ەپایز ل ەک کەیدا بووبێت، وەخۆی خۆڕسک گۆڕان پەرەس ە ی کات و گۆڕانی لەوە درێژبوون

  ەخۆی کردو ەڕووی ل ەکی کزوڵمێ ەزایی تاکیش لە، ناڕەوەتێل نابڕدرەخراپ بۆ خواز و خواهشتی گ ەب ە چاک ن ەب ەن
یان بۆ حیسابی خۆی  ەکە ی رەک کاتدا هەی ەل لەگ موو تاکێکیەر هەگەئتەنانەت ڵناگرێت، ە« هتێکڕاییزایی ە»ناڕ ناوی

  وەک لەر یەه ەزایی تێکڕایی« چونکەهۆی ناولێنانی »ناڕ ەر نابێتەێت هکرەخۆی دلە  ەڵستی زوڵمێک بکات کەرهەب
دی  نە وێت و پەناک ە ڵقی دیکەر خەس ەکی لەبێت و پە نگ دەڵستا بێدە ر هەس ەی خۆی لەکەتیەتایب ەکاتێک زوڵم ەتاکان

 هێنێت. ەکار دەب  ە«خۆم دوور ەل ەسوور ە»ئاگر

ک  ەبووبوون و وەیدا نەدا پەکۆنان ەمەردەو س ەندیی گشتی لەزامە« و ناڕتیەباتی چینایەڵێن »خەی پێی دەوەئ ەخوالس 
ی  ەوەی بزووتنەشێو  ەی ژیانەلەو پەئ ەوەنگەدر ە، زۆر بەندوا وڵقی بزە« خی ژیانەلەی »پ ەدیارد ەوپێش گوتوومەمەل

ناوناویێکی  ەوەزۆری درێژایی مێژووی گرتۆت ەرەشی هەب  ەشدا کەستییام ڕەڵ ئەگەرگرت. لەتی وەچینایباتی ەخ گشتی و
  ەل ەنگ هاتوەدەزوڵمی زۆر بێ سامان و ئامان ب ەو ل ەڵستاوەل هەوت و بارێکدا گەڵکەه  ەل ەها بوەنادر و ەزێد  ەزێد
کجار گرنگ ەند تێبینی یەچ ەکەوەشدا بزووتنەتانەم حاڵە اڵم لەی گشتی بەوەپێی بگوترێ بزووتن ەیێکدا کەشێو

 گرێت: ەڵدەه

سەربە   وازیەی بانگەچارچێو ەل ەدی کراوەتی تێدا بەماهیریەی جەوانەم بزووتنەزۆری ئ ەرەشی هەم: بەکەی •
 .ەچاو کردوەڕ ەوەی ئایینەگۆش ەی لەو چاک د و دا ەئایین بو

 ەو تاکەر ئەگەئ  ەبو ەوانە، لە وتوەزیپک و ئازا و زۆرزان کەرچاو و بەشوێن تاکێکی ب ەکەگشتیی ەوەم: بزووتنەدو •
زیپک هاتبێت و  ەی ئازا و بەی دیککێکر تاەگەم ەبووبایەتدا نەڕەبن ەر لەیا هەو ەخرابایەوی ەوەبزووتن  ەبوایەن
 .ەوەتەمرکاواد ەکەوە بزووتن ەناو چوەل ەکەتاک ەش کەر جارە، هەوەی پڕ کردبێتەکەتیەرۆکایەلێنی س ەک

اشێ ن ەبو ەو ەشاندنەڵوەه ەو شیراز  کردنووت و وێرانڕ  یایی و ڕاو وەو بێحەر ەب  ەی کەو جموجووڵەم: ئەسێی •
ئی ەبدەر مەس ەل ە« کک ەی »مزدەوە، بزووتنە نموون ەوان حیساب بکرێت؛ بەی بزووتنەنی چاکە ر الیەس ەل

و ەی ئەجێگ  ەهیچی چاتری ل ەو ن ەپێش بوەر ەب ەو ن ەجێی شانازیی ەڵستا نەت ه ەهوەزۆ و شەی ئارکردندابین
 یڕماند. ەوتبا دەرکەر س ەگەئ ەنا کەداد ەڕێژیم

رایێکی گشتی  ەڵکوو ه ەب ەوە بۆتەرز نەتییان تێدا بەدروشمی چینای ەڕوویان داو ەک  ەرایانەو هەزۆری ئەم: بەچوار •
 ەییشتنەو گ ەوە رزبوونەب ەر بەوتنیشدا هەرکەحاڵی س  ەوێت، لەچی د ەیزانیو ەڕوونیش ن ە، بەبو ەمەڕەه
یی و  ەر بێ ئیرادەبەش لەنوێی ەو تاقم ەستەو دە ، ئە هاتو ەراکەسێک کۆتایی هەند ک ەکێک یاخود چەاڵتی یەس ەد

 . ەش کڕنویان بۆ بردو ەکەڵقەمکار و خەی ستحوکمڕان ەب ەوە نوێ بۆتە رلەل س ەی گەیی زوربەبێ ئاماد



68 

یان  ەژمار ەی مێژوو چونکپێکهێنەریا ەر وەن پێیان بگوترێ بزوێنەناک ەوەرگیز بایی ئەکان هەم: ڕووداوەپێنج •
دا نادیار  ەوەی بێ بزووتن حاڵوبار یدەریا ریاەنێو د   ەئاسانی ل ەب ەسکەرتەها بە شیان وەکەو جغز ەمەک ەندەوەئ
  ەوا ڕوودانی تاک ەلمێنین کەر بسەگەئ ە. ئێمەوەبڕێتەواریان دەئاست ەوەیانخوێنینەکتێبان ن ە ر لەگەبن و ئەد

شێکی  ەیا بەموو دنیا وەه ە ک لەدا نەک جێگەی  ەویش لەد سااڵندا، ئەچوار ص ، دەسێ ص ەی گشتی لەوە بزووتن
بێ ەنێت دەیەئیسپات بگ ەزایی گشتی بەری و ناڕەیا یاخیگەتی وەباتی چینایەی خەوە بۆ ئ  ەس ەزۆری دنیادا، ب

 نجاەر پەی هەماو ە ل ە، چونکەسڵی هاوینەغدادا فەک بەیێکی وەجێگ ەبارین لوا کژی باران ەلمێین کەبشس
مێژووی کۆندا تاکوو جارێکیان  ەل ەیو پێەغدا ببارێت، بەب  ەهاوین باران ل ەبێ جارێکیان بەساڵێکدا وا د

 بارانی تێدا باریبێت. ەشت جاران هاوینەوت هەح ەنگەڕ ەغدا ڕووی داوەب ەی گشتی لەوە بزووتن

تی حیساب  ەباتی چینایەخ ەندی تاکیش بەزامەی ژیان و ناڕەلە پ ەکرێت کەدا دەوەماددیدا فێڵێکی فکری لی ەریەزەن ەل
ی  ەو زوڵمەر ئەس ەو کرێکار ل ەلەمەموو تاکی عەموو ڕۆژێ هەر هەگەئ ەوەالی ڕاستیشەو ب  ەوەالی منەچی ب ەکرێ کەد
نگ  ەدەب ەبزوێنێت چونکەد ەو تاکانەتیی ئەچینایباتی ەر ناشێ بگوترێ خەنگ بێت هەدەکرێ بەخودی خۆی د ەل ەک

وی ەنازی ئەێکیان خاککەی ەی کەوە ک ئەش ڕوو بدات وەلەمەنێوان دوو ع ە ل ەیەوانەخسی لەر سوودی شەس ەهاتن ل
موو  ەموو ڕۆژێ و هەت هە نانە، تەوەی دراوسێی خۆیەکەالحەغڵی فەناو د ەالحێک بچێتەیا گیسکی ف ەبشکێنێت ویان ەدیک

یا شت  ەرچوون وەرمان دەف ەیا لەجێ وەر کاری نابەسە ل ەوەنێتەد ارەمنداڵی خۆیشی ه ڵ ژن وەگەل ەتاک وەجاران ئ
وڵی  ە»هە وەموانە پێش ه ەل ەک ەیەه تی خۆیەبیقی تاەقڵ و دروشم و دەتی شەباتی چینایەیا خەو... یاەشکاندن و

  ەل ەبێت چونکەبێت یا نەتێدا هئایا ئامانجی گشتی  ەوەناپرسم  شەوەی دوشمنی گشتی، لکردن« دێت ئنجا دیاریناوکۆیی
 ەئامانج ەو جۆرە حوکم و ئ ەییشتن بەگ ست وەدەاڵت گرتنە س ەی دکردنرەزەرنەمێژووی کۆندا باسی ئامانجی گشتی و د

 .ەکێشاننگەی بوڕێنە ەریستۆکراتانەئ

و  ەی هۆش لەزار ساڵیش هێندەی هەماور بۆ ەگەبوو، ئەبات دەخخەریکی  ەوەزاران ساڵەه ەماهیر لەر ڕاست با جەگەئ
هاتن و  ەیی و ڕانەبەجرەتمەزار ساڵدا چ عوزری کەش هەش ەنی بکات خۆ لاشی حوکمڕەکرێ بەیدا نەدا پێ پەباتەخ

ت و ەستیی میللەی ژێردبوونوامەردەی بەهانەب ەنامێنێت بیکات ەوەست مفکری ماددییەدەب ەماهیرەو جەی ئکردنەکۆم
ر  ەاڵتیان هەس ەوابوونی دەیان و ناڕەی ژماربوونمەای کڕەر ەس   ەاڵتدارانە س ەو دە بێ ئەبۆ د . مکارانەستتیی ەمایەاڵتی کەس ەد
 ەیەمامۆستاشیان ه ەفێر بن ن دانکەتی و لێخوڕی و ڕاپێچەتی و قوماندانەرایەبزانن چۆن ڕاب ەوەربوونەزگی دایکیان ب ەل

چی ەک ت،ەدیاری نایەو ڕێنموونییان بۆ ب ەش یاریدەوەریخەم ەعلووم لەدرێت، مەپشتیان د ەست لەش دەوەیبەغ ەل  ەو ن
زاران  ەه ە م بەست  ەک بەریکن نەش خەوەمافی خۆیانبە هێنن و ەڵق پێک دەهای خەها میلۆنەی میلۆنەانلێکراومەو ستەئ

 ەوەپێک ەعاداڵنن و حوکمێکی ەناو ببەمکاران لەزانن ستە ن ەڕێ کەر بگەه  ەوەببن ل کردنەوەرخۆەس ەتوانن فێری لەساڵ ن
نۆڕی ەتی چاوەتایب ە « بتیەباتی چینایەایی و »ختێکڕ ەبات« بە»خ یەزاراو ەل ەئێم .ەوەسێنە بحیدا ەسایلە  ەبنێن ک

ری ەفتەکانی دەورد دێڕکرۆسکۆپی وردمی ەریک بین بەخ  ەجار رەک هە ین نەکەوام و هۆشیار و ئازا دەردەجموجووڵێکی ب
رێکی ەبەدا خەوەڕپووت و سپی بوویەی پەڕەالپەرچاوی شڕەیێکی نابەگۆش ەل نخواوڕاستاڵکوو ەب ەوەوو بخوێنینمێژ

 باتی لێ بنێین. ەملێ ناوی خەزۆر ەو ب ەوەدۆزینەتی و شێواوی دەناڕاح

ی ماددی ەریەزەن ەبێت ک ەوام و بێوچانەردەو بەتی ئەباتی چینایەر خەگەئ ەبیریدا دێت ک ەرنجدا مرۆڤ بەم س ەکەی ەل
وێت یا  ەرکەرپا بێت ئیر یا س ەو شێواویی گشتی ب ەواند سااڵن جارێک ئاژەچ ەموو واڵتێکدا بەه ەبوو لەکات دەباسی د

ها  ەروەوتوو بێت هەرکەبێ جارێکیان س ەکرابێت د ەفەجارانیش خ ەر دگەەئ ەکرێت کەڕوان دەاڵم وا چاوەبکرێت، ب ەفەخ
  ەپتر ل ەاڵم کە، بەتاییەرەرنجی س ەبۆچوونی س  ەمەیاندبێت. ئەئامانجی گ ەی بەکەباتەنێوان بیست واڵتدا واڵتێک خ  ەل
ری ەس  ەوەڕی ماددییەنگاندنی بیروباو ەڵسەڕێی ه ەر لەویش ه ەبیردا دێت ئ ەت بەشتێکی دیک ەوەبیتەورد د ەکەلەس ەم

یاندا بووبێت  ەست و زانین و ورەتوانای هۆش و گۆش و ه ەالن لەر ڕاست بێ گەگەگرێت: ئەهۆشی مرۆڤ د ەڕێ ب
تی زۆرداران ەمایەک  ەڕێ ب ەوەتای کارەرەس  ەل ەو توانایەبوو ئەن دەکانیان بکەی مافهێنانستەدەباتی تێکڕایی بۆ وەخ
 ببن. ەست و هۆش و توانایانەن هەو خاوە ی ئەدات سواری شانی زۆرینەن
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  یدابوونی ەتی و پەاڵیەتای کۆمەرەس  ە ، لەوە کۆن ەڵێ لەپێمان د ەک ەدا نییەریەزەو نەخش لە بتەناعەعلیلی قەک تەی ەتاک
اڵم  ەکان بەمکارەناوبردنی ستە بات بوون بۆ ڕزگارکردنی خۆیان و لەخی کریەان خلێکراومەی ستەزورب ەوەکانە«ـ»چین

ل ببن. ئایا  ەزۆری گ ەرەشی ه ەتوانییان سواری بل ەنێوان گ ەم لەکجار کەشێکی یەب ەها ڕووی دا کەپێمان ناڵێت بۆچی و
اڵت بکات، یاخود  ەس ەڵق بێدەی خەیدا بێت و زوربەپ لەعادەتبەدەردا هێزێکی ەو کامانەکرد ل سم وایە ڵەسیحر و ت

تای ەرەس   ەکرابوو! لەلێ ن  یی سیحرەمەک ەشەو بەشی ئراڵت و هێەس ەر دەب ەتی بێهێز کرد و خستنیەمیلل ەکەسیحر
یدا  ە ڵ پەی نێوان کۆمەشنەچەمەندی هەو پێو ەیاسا و مانگان ر وەسکەت و پۆلیس و عەزگای حکوم ەجارێ داموودکاردا 

دیۆی ای ڕەستگێئ و  کدارەچ تی هێزیەرۆکایەو س  ەزگاکەدامود ەی کەڵەو کۆم ەنەو الی ەلمێنین ئە بووبوو تاکوو بسەن
  .ەوەرەوسێنەشێن و چەمچی وەقو لێخوڕ  10ر و ەاڵت و ڕابە س ەن دەخاو ەبوو بەگرت د

تی و  ەرایەت و ڕابەڕسکا خۆی حکوم ەوەبوونەن  ەل ەزاران ساڵ پێش ئیمڕۆ کەحوکمڕانی ه یتیەمایەاڵتی کەس ەد
هۆی   ەب ەکەک مرۆڤە ڵدا نەری هەس  ەوەکەمرۆڤ ەلکە ەتەو حکوم ەکەحوکم ەتاوەرەس   ەل  ەتی پێک هێنا، واتەرۆکایەس 

 ن بیری ماددیەمنیش خاو ە ر لەب ەم کەتاییەرەس  ەم قس ەاڵت. ئەس ە هێز و دن ەخاو  ەبوو ب ەوەتی حازر و بزرەحکوم
،  ەوەمەڕی خۆم ڕوونی بکەپێی باو ەکورتی و ب ەم بەدەوڵ د ەه  ەدواوەش بە، لێرەیەه کردنەوەڕوون ەپێویستی ب ەبڕیودەری
  بێت:ەد  ەیەم شێوەش بەککردنەوەڕوون

  ەک ەوەخوێنیتەد «الحکومة والثورة - State and Revolution - شۆڕشت و ە»حکومناونیشانی  ەنووسینێکی لینین ب ەل
ی  بوونوامەردەبۆ ب ەوەرەی س ەکەڵدا چینەکۆم ەل  ەوە وساندنەجوداکان و داهاتنی چ ە«ـیدابوونی »چینەپ ەڵێ بەد
نان،  ەوەی پێکەپسخانەر و حەسکەتی دروست کرد و پۆلیس و عەاڵتی خۆی حکومەسەو پاراستنی د ەکەوەوساندنەچ

  ەوەوێتەڕەو د ەوەپوێتەد ەخۆو ەت لەڕێژیمی حکوم ەوە وساندنەرچوونی چەس ەی بەپل ەییشت بەمرۆڤ گ ەڕۆژێکیش ک
و   ەعامیلی ئابووری داو ەتاک ەخی بەبای ەی لینین کە م ڕایەچێت. ئەناو دە، لەیەوەوساندنەچ ەی، کەوەهۆی مان ەچونک

دا ەکەرامەو ە اڵم لە یدا بوو، بەت پەڵێ چۆن حکومەد  ەک ەوەداتەد ەپرسیارو ەرامی ئە و ەوەالی خۆیە نها لەت هیچی تر،
 ەت لەمی میللەکی کێشەبۆچی ب ەیەوە ویش ئەئ ە رامی نییەی لینیندا وەکەریەزەن ەستێت لەڵدەه ەپرسیارێکی دیک

  ن.ەستی خۆیانیان بکەو ژێرد ەوەسێننوەت بچەیللزۆری م ەرەشی هەتوانییان ب ەتاوەرەس 

  خستنی لینین هی پشتگۆیەکەریەزەن ەل ەیەکجار بنجیم هەیێکی یەخنە ڕ ەوەمەبد ەم پرسیارەرامی ئەی وەوەر لەمن ب
خلێکی  ەچ د ەتاوەرەس   ەل ەوەوساندنەچ ە، بگرەنیی ەوەوساندنەهۆی چ ەمی تاکەرهەرگیز بەت هەی حکومبوونیداە: پەنیی
ی  کردنزاران ساڵ پێش ئیمڕۆ بکات ناچاری دروستەمرۆڤی ه ەها لەو  ەی کەندانەوەرژەو ب  حاڵوبار و ەیدابوونی ئەپ  ەل ەبوەن

یدابوونی  ەی پتاەرەی س ەکانی دیکەت و دیاردەرستن و مامڵەیدابوونی نووسین و پەت دانان و پەت بێت. حکومەحکوم
 ەوەتین هیچیان ئەندی مرۆڤایەوەرژەبوونی بەو فر بەرەوپێشچوونی ەورەکجار گەنگاوی یەموویان هە« هتیەاڵیە»کۆم
 ەل (پێی تێفکرینی ماددی ەب)تی ەژوورچوونی مرۆڤایەرەبهەروەک  الن بن.ەدی نێوان گەکی زۆر بەهۆی ەمی تاکەرهەنین ب

عامیلی  ەب ەبوە ند نەاوتن باڵتی ئاخە س ەد ەییشتن بەاو و گوەبۆ مرۆڤی ت ەوەوەی و لرتاڵەی نیاندەبۆ پل ەوەموونیییەی مەپل
ت و نووسین و ئایین و  ەیدابوونی حکومەهاش پەروەه ( بووبوو ە یدا نەر پەه  ەوەاندنوس ەجارێ چ ەچونک) ەوەوەوساندنەچ

 .ەبوەن ەوە«وەوساندنە»چ ەندییان بەچ پێو ەچوانوپێش ەرەب ەو دیاردەموو ئەت و کشتوکاڵ و هەشار و سنعدێ و 

 
یە ڕاستبوونی خەباتی چینایەتی بسەلمێنم کردنەوەلێرەدا ڕێم هەیە بڵێم لەو ڕۆژگارەشدا ناتوانم بە پێی ئەو تەرزە شی - 10

زەریەکە ناتوانێ تێم بگەیەنێ بۆچی لەم سەردەمە پڕ ڕووناکییەدا، چەوسێنەرەوەی کەم ئەژمار میلۆنەهای  چونکە دەقی نە
ار بۆ قازانجی خۆی بچەوسێنێتەوە کوتەکی دەستیشی پۆلیس و عەسکەر بێت کەچی وەک دەزانین زوربەشیان  ژچینی هە

نییە کە نەزەریە باسی دەکات یاخود دەبوو لە ترسی   لەو هەژارانە بوونەتە هێزی چەکدار. یا دەبێ بڵێین خەباتەکە وەها
خەباتەکە پۆلیس و عەسکەر لە غەیری هەژار پێک بێت، یاخود دەبوو زۆر بە زوویی حوکمی کەمایەتیی سەرەوە لەناو  

 بچێت. 
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ک و  ەیداکردنی چەیاسا و پت و ەی خێزان و ئێل و دێ و شار و دانانی حکومەئاڵق ەی مرۆڤ لەوەکۆبوون ەدیار ەخۆو ەل
وان  ە ئ ەوەپێش ەر لەگەئ ەک  ەی ژیان بوەلەو پ ەوەرخۆکردنەس ەتی و لەاڵیەموویان پێداویستی ژیانی کۆمەو هتاد، ه... ئامێر

رمانی ەف ەتاوەر ەس  ە ڵێم پێک هاتنی خێزان لەد  ە نموون  ە. بەوەوساندنەبوو پێی بڵێن چەدەان دواتر شتێک نببوو ەن
خوشکی  ەب ەژنەتی، برا ژنبەلماندوویەیا س ە، وەداوای کردو ەیدا بوەها پەرفی وە، دواتر زەژیانی مرۆڤ بوندی ەوەرژەب

 ەکەتەحاڵ ەچونک ەبو ەناڕازی ن ەو حاڵەب ەکەخوشک ە تاوەرەس  ەشزانین لەک دەربگرێت، وەیا شیربایی وەخۆی بکات و
  وی پێ خۆشتر بێت.ەبکات ئ ەو جێگرەیاڵ لەخ ەکەتاکوو خوشک ەبوەی نەجێگرێکی دیک

یا ەی بهێنێت وەبراک جیاتی ژنێک دوان بۆ ەل ە، کچیش زۆری پێ خۆشەر ماوەو شیربایی ه ەژنەتی ژنبەتا ئێستاش عاد
 یڕاستی ەمەئ ەبێت. ئنجا کەتتر دەحورمەڵقیش پێی بەنێوان خ ەی و لەکەماڵی مێرد ە ل ەی زۆر بێت چونکەکەشیربایی

ر ەتی بەرکرا: ئافەدێی کۆندا ل ەی لە«ـو »زوڵمەبۆ ئ ەوەتان بگێڕین ەی مافی ئافرەی ئێستاکەوەبێت نابێ بزووتن ەکەلەس ەم
 مرد. ەبرسان د ەو پێی درابا ل ەی کردبایەئیمڕۆک کانیەر داوای مافەگەزار ساڵ ئەه ەل

و  ەدحی ئەت مەنانەکرا، ت ەی پێ دەژنەیا ژنبەفرۆشرا وەتی تێدا دەئافر ەم کەناک ەمانە ردەو س ەدحی ئەت من مەڵبەه
ی ەگۆش ەنها لەمن ت ،ر بکرێتەس ە ل یتەسڵەموێت و دواتر ەدوو بکەکچ ڕە ڕێی داو  ەوەکۆن ەل ەم کەش ناکەئازادیی

  ەبێفێڵ و لوان زوڵمی  ێنلە  م ەرق بکەوێ فەمەم و دەک ەد ەم دیاردانەیری ئەس  ەو ە«وەوساندنەجێی »چەفسیری نابەت
 . زوڵم ەبێ بەدواتر د ەک یەوایەڕ ەو شتەنێوان ئ

ی  ەرستەسوودپ وەستی ئەد ەکێکی نوێ بداتەوتبوو کەن  ەوەستی ئەبەرگیز مەه ەوەنووسین کرد داهێنانی ەی بیری لەوەئ
دادگاش بۆ ... ی پێ ئیمزا بکاتەدی کۆمپیالەنەبتوانێ س  ەو نووسینەرگرێت ئیتر بەرزدار وەق ە« لوێ قازانجی »رباەیەد
درێژایی مێژوو زۆردار دژی    ە، بە وانەپێچ ە، بەوەسێنێتەندان بح ەمەڵوە ستێت و دەپسخانان بپەح ەرزداران لەق ەبوەن ەوەئ

سەربە  کانیەو کتێب 11رەجەکمی ئیبنولحوال و حەم یتواەمانی فەهاش نەروە]ه مانی دادگاەن ەدیار ەچونک ەدادگا بو
تی ەحکوم ەوا ل ەیشەمەر ئ ەاڵتان بکات، هەس ەبێد ەم لەبێترس ست ی ەوەبۆ ئ ەوەکاتەستی زۆردار دەدیس[ دەقورئان و ح

 اڵت بکات. ەس ەموو شتێکدا دادگایان بێ هێز و دەپێش ه  ەوا لەکات کەمکار دەست

 ەکی میری لەزگایەموو د ەنوێنێت گۆیا دادگا و هەوا ڕاد ەوەی ماددییکردنەوەناوی شی ەب ەی کەو قسانەشی زۆر لەب
ڵ  ەگەتوانێ لەدبەحاڵ   و ەوە وتۆتەڕاستی دوور ک ەلێک لە، گەاڵتان داندراوەس ەن دەواڵتی ناسۆشیالیستدا بۆ سوودی خاو

و ەڕهاتنی ئەگەئاکامی ب  ەم لەستووران و هەتی داهاتنی یاسا و دەر تیشکی چۆنیەب ە م لەوێت هەخۆیشیدا ڕێک بک
ن  ەتا ببەخەتوانن دادگا بەنگین زۆر جاران دەاڵتدار و زەسەزانم پیاوی دەڵێ دەب .نەکەتبیق دەیاساکان ت ەی کەڕێکخراوان

ئیسپات   ەب  ەوەئ کردنەشەڕەیا هەو دانرتیلەخشین و بەبەبۆ پار ەکەاڵتدارەس ەی دبوونجبوورەاڵم مەبۆ سوودی خۆیان ب
باری   ەوێتەبوو بکەدەاڵتدار ناچار نەس ەنا دەد ەقی پاراستوەنی هە و الی  ەد نییەخۆیدا ب ەل خۆی ەیاساک ەنێ کەیەگەد
 ەکەبدەتی بوو عەاڵیەنێکی کۆمەتی دیمەبدایەجارێ ع ەدا ک ەمانەردەو س ە ت لەنانە ، تکردنەشەڕەو ه  ەوەخشین و پاڕانەب
بۆ   ەکەلەس ەر مەگەئ ەپاراست، چونکەشیان دەکەبدەن عەقی خاوەه  ەو یاسایانەند ئەرچەکرد هەیاساکان قازانجی د ەل

هتاد ... و ەوەو خۆکڕین  بوونبد و ئازادەن عەبد و خاوەی یاسا مافی عەوەبێ ئ ەجێ هێشترابایەاڵت بەس ەعامیلی د ەتاک
موو  ەئازادبوونی و ه ەل   کردنڵستیەرهەو ب ەکەبدەی عەوە وسانەچ ەبوو لەند دەپتر سوودم راڵتداەس ەبپارێزێت کابرای د

 تی. ەبدایەی یاسای عەرێکی دیکەروبەس 

ڵکوو  ە، بەقوڵیوەڵنەه ەینی یاساکەع ەل ەیەکانی یاسایێکدا هەندێ ماددە ه ەل ەی کەوایانەناڕ  و دە ب ەنەو الیە بزانین ئبێ ەد
کان ەاڵتدارە س ەیاسا د ەشبووبا بەر نەگە، خۆ ئەناو یاساک ە تەڕیوەو پ ەیەوا هەد و ناڕەنی بە تیدا الیەاڵیەستووراتی کۆمەد ەل
رز و  ەقسەربە  یاساییێکی ەمادد ەڵێم کەد ەنموون ەاڵتاندا بهێنن. بەس ەدێر بەس ەدتر بەب ەوە ک لە بری کوتەزەیانتوانی بەد

 
جارێکیان هەژارێک و مام حاجیێکی مەیلەو دەسەاڵتدار شەرعیان هێنایە الی باوکم، ئەویش دوای بیستنی  - 11

»ابن الخنجر« یش بێت مام بە  »ابن الحجر« بێت هەق بەالی هەژارەکەدایە، ئەگەربە  کانیان پێی گوتن ئەگەرقسە
 حاجی مەسەلەکە دەباتەوە. هەژارەکە بردییەوە، چونکە ئیبنولحەجەر کاری خۆی کرد.
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ە  وەبڕی ەزللەپەیا شەپێنج دار و  ەی بەقەو هەو ئ رزەن قەست خاوەد ەی دایەکەداررزەقی لێکدانی قەه ەو ڕبێدم  ەلەس 
ناهێڵێ   ەدا کەوەبێ بەیێکیشی هەچاک ەنگە، ڕەوەداتەتی دەاڵیەکۆمگوناهی  ەکوو ئاوێنەڵکوو وەب ەگوناهی نیی ەدا یاساکەوەل

ر ەگەاڵم ئەری ببڕێ. بەیا س ەبسی بکات وەیا حەدات وب ەکەررزدادەق ەل ەزللەپەش ەیا پازد ەدار و ەد ەکەرزەن قەخاو
اڵت ەس ەمرۆڤی بێد ەگاتە د ەکەکات چاکەجێی دە ی جێبەو هێز ە و ئ ەهۆی یاساک ەبوو بەیاسادا ه ەی ڕووت لەنی چاکەالی
 ەکە بێگاری زۆردار ەشتوانێ لەن ەنگەڕ زۆردارێک بستێنێ ەی کرێکاری لەیا ڕۆژانەرز و ەژارێک ناتوانێ قەرنا هەگەئ
 یپارێزێت. ەتێک نەحکوم ر دادگا و پۆلیس وەگەرچێت ئەد

اڵم  ەم ببات بەهێشتنی ستەاستنی داد و نرو پاەرەرمانی یاساکان بەریک بێت فەمیزاد خەئادهەمیشە  ەبێگومان پێویست
بوونیان،  ەن ەل ەاڵتان چاکترەس ەبوونی دادگا و یاسا بۆ بێدەڵ هاحەمەهەوا بەلمێنین کەین و بسەکەخۆمان ن ەبێ فێڵ لەد

م  ەاڵت و ستەس ەتی دەخزم ەکەرزەن قەرزدار بۆ خاوەق ەل ەوەرگرتنەرز وەیاڵبازێک بێت و بڵێ یاسای قەر خەگەجا ئ
کابرای  ەوەها بدۆزێتەکی و ەهۆی ەک تخۆی بکا ەکلیف لەت ەندەوەمێنێ، با ئەناودا نەل ەیاسای ەرزەو تەبێ ئەکات و دەد
 برسان بمرێت. ەگرێ لەرنەرز وەر قەگەبێ ئە ها هەجاری و ەیەوانەنا لەرگرتن بێنیاز بکات دەرز وەق ەر لاژەه

بۆچی   ەگوتن ئێوەان دیگرت و پێەکوردیان دی شوان و گاوانی ەخەی خوێنگەرمواری ە « خوێندسااڵنی دوای »وثبة ەل
و  ە ن، زۆر لەکەتان بۆ زیاد دەکەرتەبهێنن تا ش ەسبەو کە رن واز لەتان سێ چوار دینار بێت، وەسااڵن 12رتیەبن شەڕازی د

تا واز  ەیێ هەندی تۆ پێچ دینارم بدەفەنابی ئەج ەوەگوتنەپێیان د ەوەیی خۆیانەڕی خاوێنی و سافیلکەو پەب  ەشوان و گاوانان
   م بهێنم.ەکەسبەک ەل

 ەکان تێیدا لەوارەخوێند  ەک ەیەه ەیری دیکەنێکی زۆر س ەالی ەناوارەو خوێندەتی ئەنی ناواقیعیە الیەل ەیدا جگەلەس ەم مەل
ن  ەبوو زۆر جاران خاوەشوان و گاوانی پێ ڕازی د ەی سێ چوار دیناری کەمەک ەرتەو شە وارتر بوون: ئەڕەواریش کەڕەک

ند بزنێکیان ەچ ەک نبوو  هەناسەسارد  تیوی ەن و هەژەوان بێوەشێک لەب ەهاتن چونکەنگ دەتەیداکردنی وەپ ەکان لەڵەئاژ
رزان  ەه  ەن ئیتر یا بەیدا بکەاقیان بۆ پتوانی تفەیاندەختیشدا نەلێک زستانی س ەگ ە کران، لەخێو دەحاڵ بۆیان بەبوو بەه
 . ەوەبوونەیا لێیان مردار دەیانفرۆشتن وەد

  ەو ل ەتوهم ەبیکات ەوەری زمانیەس  ەمرۆڤ ل ەڵخواز نیی د ت شتێکی ئاسان وەیت و عادرەیاسا و ن ە ل بوونناڕازی
لێک  ەگ ەو هێمنان ەتی نێو ماڵ و منداڵی خۆیدا زۆر ژیرانەی تایبحاڵوبار ەل ەس ەک ەرزەو تەتی بگرێت، بێگومان ئەاڵیەکۆم

 ڵقەو خ کردنڕەنەڕەهۆی هاندان و ن ەیکات بەد ەبێباکانیدا زۆر ەکەی ماڵەوەرەد ەل ەلمێنێت کەس ەها دەشتی و
 .  ەوەداخەنێن، زۆر بەشۆڕشگێڕیی داد ەب ەڕوگیفەه ەرزەو تەڵقیش ئەردان، خۆی و خەبتێک

  ین،ەنع بکەتان مەڵ تدا مامەڕەبن ەل ەوە رزدانەهۆی ق ەب ەین ک ەبک ەوەب کردنرزەبچێت چاری ق ەوە ر دڵمان بۆ ئەگەئ ەئێم
ین تاکوو  ەبڕین بدەو مار هێناننان و ژنەوەی خێزان پێککردن نعەتوای مەو شیرباییش ف ەژن ەی ژنبەلەس ەم ە بێ لەد ەواتەک

بینین جلک الی  ەغدوور بێ، ئنجا لزومیش نەم ەوەیەست براکەد ەب ەکەکا خوشکەبن نەیدا ن ەتدا پەڕەبن ەبرا و خوشک ل
کا  ەربڕێت نەس  کانیەڵ ەژاڵت ئاەس ەالحی بێدەف ەیەوەباشتریش ئکا کابرای جلدروو خوێنمان بمژێت، ەجلدروو بدرووین ن

 ...  ردا بگرێتەس ەستیان بەیا دەئاغا بیاندزێت و

ی  ەربارە« دی »لینینەکەریەزەن ەل ەک ەوەمەبد ەو پرسیارەرامی ئەو ەوەڕی خۆمەی باوەگۆش ەوێ لەمەئێستا د
تیدا  ەاڵیەیدابوونی کۆمەتای پەرەس   ەل ە ڕووی دا کها ەبۆچی و ەیەوە ویش ئە بوو، ئەن یرامەت وەیدابوونی حکومەپ
و  ەش لوا بێت و دواتری ەرمانڕەڵقدا فەی خەر زوربەس ەست خۆی و ب ەد ەاڵت بگرێتەس ەڵق توانی دەخ ەک لەتییەمایەک
 یدا بێت:ەت« پە »حکومڕێکخراوی  ەوەاڵتەس ەد

ی ەدیارد رچیەه ەربگیرێت چونکەمێژوو و زاناکانی ئاسار و ە بێ لەد ەم پرسیارەی ئ ەوەدانرامەی ڕاستی بێ وەوەئ
یا ەیا ڕامیاری وەی ئابووری وەوەژینۆت ەبایەیان هڕێکوپێکر تۆماری نووسراوی ەگەی ئەوانە ، لە یەتی کۆن هەاڵیەکۆم

 
 ئەو پارە و مزەیەی شوان جوتیار وەری دەگرێت پێی دەڵێن »شەرت«.  - 12
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کانی ەوەناو جغزی لێکدان ەوێتەکەی دمووەبوو، هەدەکانی ئارکایۆلۆجی و مێژوویی نەوەۆزین فی تێیاندا موحتاجی دەلسەف
دا  ەم وتووێژەل ەک کە و ەوەمەکدی جودا بکەی ەکایۆلۆجی لربێ مێژوو و ئاەڕێم ه ەنگەڕودا مێژوو ]ەدوا ئەئاسار و ب

اڵتی خۆی  ەس ەد یەوەرەتوای زاناکانی دەۆڕی فنەچاو ەیدا نییەرنامەب ەی ماددی لەفەلس ەاڵم فە[ بەم و کردوومەیکەد
رامی بۆ  ەو ەوەی ئابوورییکردنەوەڕێی شی ەل ەوەالی خۆیە وا ب  ەک ەوەبدات ەو پرسیارانەرامی ئەو ەوە وانەی لەوەبێت بۆ ئ

ئیمکانیدا  ەل ەپێچ کردوعلیلی ئابووری شریتەت ەجۆرێک خۆی ب ەی ماددی بەفەلسەزانین فەک دە و ەحازر کردوون چونک
  .تێبچ ەوەرەبەبی ەعلیلی دیکەفسیر و تەت ەوەشل بکات ەو شریتانەهیچ پێچێکی ئ ەنیی

پێک  هۆی  ە میندا بوو بەرزەس  ەفاڵن ەعامیلی ئایین ل ەست کخرەهای دەی ئارکایۆلۆجی وە وەر لێکدانەگەڵێم ئەد ەنموون ەب
درۆ  ەب ەرخستنەو دە دوو کاران بکات: یا بتوانێ ئ ە ک لەریک بێت یەسووفی ماددی خەیلەبێ فەت دەهاتنی حکوم

 یێکی ماددی. ەبۆ بنیچ ەوەببات ەکەئایینی ەر جۆرێک بێت دیاردەه ە، یاخود بەوەیەجێگ ەکی ئابووری بخاتەو هۆی ەوەبخات

ئامانجی   ەتی دانا بۆ تاکەحکوم ەوەرەچینی س   ەوەجوداکان ەیدابوونی چینەتای پەرەس  ە هات و گوتی ل ەلینین ک
و  ەیلەرامێکی مەڵکوو وەکرد بەمێژوو و ئارکایالۆجی ن ەدا چ پرسی بەوەل ەوەکانی خوارەی چینەوەوساندنەی چکردنوامەردەب

ییدا  ەزار ساڵەندین هەر ڕابردووی چەس ەعلیلێکی بەت ەوەی ئابووریی ەراردادەڕی قەبیروباو ە ل  ەوانەپێچ ەبێت، بەمناسبیان ه
دا  ەوەوساندنەشتی بێ چە هەب نێو ە« لتەدواڕۆژ ڕێکخراوی »حکوم ەی لەو ڕۆژگارەی بۆ کێشا تا ئەجۆگ ەوەوێشەهێنا ل

  ەوەمەبد ەکەرامی پرسیارەریک بم وەدا خەڕەم بیروباوەر تیشکی ئەبەمن ل ەئنجا ک... چێتەر دەس ە وری بەو د ەوەتوێتەد
اڵتی  ەس ەنی دیدابووەتای پەرەی باسی س ەو ئارکایۆلۆجییان  ەمێژوویی ەرچاوەو س ەبۆ ئ ەوەڕێمەناچار نازانم بگەخۆم ب

یێکی چاوی ەگۆش ەمیش ەربڕینی بیروڕاکانمدا هەد ەند ل ەرچەه ەوەگێڕنەتیمان بۆ دەتی و حکوم ەشیرەیی و عەوادەخان
ڕێک  تایبەتی ستی ەبەی بێم ەوەڵ لێکدانەگەهام لێ دیتبن لەبیرم شتێکی و ەتە، ناشیەرچاوان ەو س ەئ ەبڕمەینی خۆم دەز
 وێت.ەکەن

کانی  تاەرەی مرۆڤی س ەڵگەکۆم ەتی لەرۆکایەاڵتی س ەس ەیدابوونی دە، پەویست ڕوون و ئاشکرایەنەڵگەی بەدهێن ەوەالمەب
ی جارێ ەوەبێ ئ ەرمانی پێویستی ناچاری ڕووی داوەفەوانتردا بەی فرەئاڵق ەی خێزان و لەێوش ەیی لەکگرتنی ئاپۆرەی

و  ەنێوان ئ ە« لرۆک ەوتنی »س ەرکەبووبێت. دەهدا ە اڵتەس ەو د ەتیەرۆکایەو س ەێکی لخلەهیچ د ەوەوساندنەنیازی چ
پالن و فێڵبازی و تۆقاندن و  سەربە   ەنەژیان بب ەوەک ەیەی بەوەباری ئ  ەوتنەزار ساڵ کەیان هەد ەر لەی بەڵگانەکۆم

دوو هۆی زۆر   ەش لەم ە، ئبوون یداەوتن و پەرکەد ەب ەستی کردوەها دەو  ک خۆڕسک بووبێتەڵکوو وەب ەبوەن ەشەڕەه
 :ەوی بڕادا دەڵگانەو کۆمەی ئەر شیرازەس ەخۆی ب ەوەبنجیی

اڵ و هاریکاری و ەقەتیی تەکیەبۆ بوونی ڕێکی و ی ەڵگەندامانی کۆمەموو ئەپێداویستی سوودی گشتی هم ەکەی یهۆ
و   ەخۆو ەل ەمومکینیش نیی ەدیار ،ەندەب ەیان پێوەکەڵگەوامی کۆمەردەتی و بەالمە ی تێری و س ەشتان ەو جۆرەچاالکی و ئ

ری ەکجار ئاسایی هاندەکی یەیەشێو ەب ەمەر ئەبەو و یاسا. لەپێڕ ەبووبێتهتاد ... ، ڕێکی و هاریکاری وەرماندەر و فەبێ ڕاب
  ە کۆن ەل ەبێ کەیر ن ەس  ەوەالتە. هیچ بە رماندەر و فەبوونی ڕاب ەنێت ڕازی بێ بەد  ەوەڵگەکۆم ەی ژیان پاڵ بەلەپ

ی  ەس ەو کەن تا ئەڵدە« هتەوڵەڵقی شار »بازی دەکرد خەهای دەندی گشتی وەوەرژەب یت پێداویستی ەبیەتان دەحیکای
ستی ڕامیاری  ەبەبێ مامۆستا و بێ هیچ من ندی پێشینیاەندین پ ەپاشای خۆیان. چ ەن بەبیک ەوەبنیشێت ەوەریەس ەب ەکەباز

  ەلووت لڵێ »ەد ەک کە، وەند داناوەوەرژەپێویست و ناچاری و ب  ەرۆکی بەبوونی س ەه  کردنڵقەخ ەو ئابووری و فێڵ ل
 ڵێ:ەزلی دەشوکری ف .«خواەچاو چاو دنەبێ یندا ەب

 مدا ەموو عالە ه ەئیمڕۆ ل ەر نییەومی بێ س ەق
 یەکەوا گێژی نەه ە رێ بی بەوێ تاجی س ەتەد

 

 ەوە شتیەاڵیەیدابوونی کۆمەتاکانی پەرەس  ە. لەرماوەه ە«رپاڵەی »س ەراندا زاراوەکەنێوان دروێن ەش لەت تا ئێستاکەنانەت
 ەوەخوار  ەبهێنن بوون لیکی مرۆڤەهتاد ه... تێل وبانک و ئۆ  و تەتیجار ەڵدابوو نەری هەع س ماەت ە بوو نەه ەپار ەجارێ ن
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وا  ەک ەوەبێت  ەوەیرمان لەر س ەگەئ ە. ئێمەوەوسێنیتەڵقیان بۆ بچەیشنیان بێت و خەو پێ گ کردنستەردەریکی دەو خ
کێک  ەران یری مردن و خوەتەخ ەخۆیان لزاران ساڵ بۆ پاراستنی ەزاران هەه ە ر لەفتان بەشکەدانیشتوانی دارستان و ئ

موو  ەه ەل ەمەردەم س ەکانی ئەڵگەکۆم ەی کەوەسێین لپە ەجارێک بح ەر بەبێ هەن، دەقبوڵ بک  ەرماندەر و فەخڕێک ەب
ندامی ە رۆک و سکرتێر و ئەستی س ەردەرۆک بەتری س ە، واوەیەرۆکیان هەی ژیاندا س ەیدانێکی گرنگ و خوێڕیلەم

بوونی  ەها نەو  ەیریان لەڵکوو س ەب ەوە تەیری نایەسیش س ەک ە یەاڵتیشیان هەس ەژوورتری دو خوار  یەپل کارگێڕی و
و ەی ئەخەو ی ینڕێەی بگشکرەبی و لەدەری و ئەو هونتی ەاڵیەی سیاسی و کۆماوڕێکخر ەر لەگە. خۆ ئەوەدێت ەڵگەکۆم
ی ەوەوساندنەی چەهیچ جێی فکر ەوێشدا کەبینین لە« دڵێن »خێزانەپێی د ەکن یتی بەاڵیەکۆمختی ەی درەبچووک ەچڵ

ڕوانی  ەی چاوەس ەو کەر ئەگەت ئەنانە بێ، تەرمانانی هەو سزادان و ف ڕێکخستناڵتی ە س ەد ەیەکێک هەی ەوەتێدا نابێت
 . ەوەگرێتە ی دەی جێگەکەزۆری ژنەبوو ب  ەڵەرکزەکرێ س ەاڵتی لێ دەس ەد

و تا ئێستاش  ەبوەه ەوەتییەاڵیەیدابوونی کۆمەتای پەرەس  ەل ەی پێیڕێکخستنهێزی  ەی کەرچاوەب  ەاڵتەس ە م دەکورتی ئەب
پێناوی    ەیا دواتر لەوسا و ەر ئەگە، جا ئندیەوەرژەک دژی بە ن ەڵ بوەشی پێداویستی ژیانی کۆمەکەبوونەه ەوامەردەب

  ەن ەیدا بوەل پەگ یەخراپ ەب ەتاوەرەس  ەل ەنکار هاتبێت ەڵ بەیا دژی کۆمەخسی وەسکی شە رتەیا سوودی بەد وەکاری ب
  ەک ەشۆراوەن ەوەل ەش کردو ەخراپ ەڕووی ل ەت کەنان ە، تەد بوەر بەک هەیەموو جێگەه  ەکات و لەمیشەدواتریش ه

 ... پێویست ە ی بۆتکردنیا چاکەینی وڕڵکوو گۆەل بەبۆ گ  ەتی پێویستەرۆکایەاڵتی س ەس ەد

 یپێی بڕیاری سروشتی ەکانی مرۆڤ بەوا تاکەک ەهاتو ەوەوەیی لەرماندەو ف ڕێکخستناڵتی ەس ە یدابوونی دەمی پەهۆی دو
ندین  ەو چ ەمهۆش و فێڵباز و سافیلکەهێز و بێهێز و هۆشیار و کەو ب ەو گچک ەورەگ... کردنخێوبوون و نماەزاوزێ و ب

 ەل ەوەتەنگاندنی قابیلیە ڵسەرازووی هەناو ت ەرد و دار بخرێتەک بەر وەگەئ ەک ەیەی خوار و ژووری لێهاتووییان هەپل
کێ   ەدیار ەوەپێش ەیدا بێ ل ەنێوانیاندا پ ەرا لەر هەگە، جا ئەوەستێتەڵدەکێکیان سووکتر هەکێکیان قورستر و یەی ەخۆو

و  ەوێ ئەی بشیەوە، ئەوەوێتەکەرووی کامیان دەکامیان س  ەدیار ەوەتیش ڕابوێرن دیسانەدۆستای ەر بەگە، خۆ ئەوەیباتەد
هۆی    ەتاک ەب ەوەزاران ساڵ بداتەزاران هەه ەر لەوی بەنعەیا مەهێزی ماددی ون ەاکی خاوی تەچوونژوورەرەس  ەرزەت

یدانی ەم ەل ەمان کەم ڕۆژگارەکانی ئەسیاسیی ەرۆکەئایا تاقمی س  ەوەخۆی بڵێت ەباب کردنمەو ست ەوەوساندنەزۆی چەئار
ژوورووی   ەند پلەحوکمڕانی چ ی تخەتە ننەیەگەکتردا خۆیان دەشی یەلەر کەس ەخنکێنن و بەکتر دەمرۆڤدۆستیدا ی

م ەئ کات!ەوامی حوکمڕانییان دەردەویستی بەتی و خۆنەگیانێکی مرۆڤای ەۆرجو چ  ەو ەوتوونە م کەو ست ەوەوساندنەچ
تای پێک  ەرەس  ەل ەو ەوساندنەماکی چ ە ڵەه ەڕاست یا ب ەب ەکانمان کەشۆڕشگێڕ  ەی ڕۆشنبیرەوە م بۆ ئەکەد ەپرسیار

 ەکانی لێرەلێکراومەت بۆ ستەسرەستی حەو د ەوەدۆزنەزاران ساڵدا دەه ەر لەتی بەو حکومتی ەرۆکایەاڵتی س ەس ەهاتنی د
 ڵێنن و ببینن:ەنێوان کۆن و نوێدا ه ەل  کردنراوردەزن چاوێکی بەگەد ەوەپێش ەب

 . ەم ڕۆژگارەی ئ[ واز!ەمرۆڤن مکاری ]نوێخواز وەی ستکەرەوەیڕووسپ ەکۆندا کرابێت ناشێ ببێت ەمێک لەست .1

کات ەد ی ناو زاران و ڕیسوا و ناوزڕاوی ە بنیشتۆک ەکاتەد ەوەپێشەب ەی زوڵمی لێرەشۆڕشگێڕ ەرۆکەو س ەئ .2
ری  ەبراد ەبێ کەتر دەهانەمکارتر و بێ عوزر و بەزار ساڵ بێویژدانتر و ستەسێ ه ەر لەزاڵمێکی ب ەلێک پتر لەگ

 . حوکمڕانیرشی ەر عەس  ەل  بوونوامەردەستی بە بەم ەکات بۆ تاکەد ەفەخۆی خ

  ەر و ئاکاد، کەلماندووی پێش سۆمەسمەست ەچێت لەردەتر دتوەمچەم دەی بیستەدەمی س ەردەڕۆشنبیری س   .3
پاڵ   ەر خۆی دایەگەوێت ئەکەتی دەمرۆڤای ەجارێکیش لەی خۆی پۆشی، بەکە رۆکەزوڵمی س  ەهات و چاوی ل

 ...  ەوەنەکەر ئازادی دەس  ەی لەو گیان ئازادانەمکار دژی ئەی ستەرەب

  ەهای کردوەوتوو وەڵکەرچاوی و توانای تاکی هەڵ بەگ ەل لەندی گەوەرژەی بەوە کۆبوون ەوە کۆن ەرەکۆنی ه ەل ەخوالس 
ستدانی  ەدەل  ەی تاک بە وەکرد پتر لەری دەرەڵ زەبووبان کۆمەیدا نەر پەگەئ ەیدا ببن کەپ ەرماندەرۆک و پێشڕۆ و فەس 
 کات. ەر دەرەاڵت زەس ەد
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« جغزی »خێزان ەتیی دواتریش کەاڵیەکۆم پێویستی ەبوو ب ەوە یدابوونی خێزانەمی پەد ەل ەک ەناچاریی ەتییەرۆکایەم س ەئ
ر شانی ەرمانی س ەدا فەم قۆناغەل ەجاران چونک ەاڵم پتر لە ر پێویست بوو بەت هەشرە بۆ ئێل و ع ەک کێشراوەریەبەل

 ەندی تاکەوەرژەر بەرانبەکات بەسیلی دمەت ئێل ەی ک ەندەوەرژەو بە ی باڕستی ئبوونزیاد ەزیادی کرد ب ەکەرۆکەس 
ر و  ەتکار و واڵغ و باربەست و خزمەردەب  ەیستی بورۆکی ئێل پتر پێەس   ەدا کەوەڵگرتوش بین لەهت نابێ ڕقەڵبەخێزان. ه

زگای ناو ەدامود ەرۆکی ئێل بەرکی س ەئ ەدیار ەرۆکی خێزان چونکەس   ەل ەیەوایی هە ی پێشەرستەر و ماڵ و کەم
 ڵناستێ. ەخێزانێک ه

ت  ەنانەبووبوو، تەیدا نەپ ەوەوساندنەتدا جارێ چەشرەتی عەاڵیەیدابوونی ژیانی کۆمەی پەتاییەرەجار کۆن و س کەی ەپل وەل
خولقاندبوو تا  ەرۆکدا نەنگاوی س ەر هەبەی لکردنی زوڵمەوە لی بیرکردنەه ەی کەیەو سافیلکەیلەم ەو ژیانەیێکی ئەوێن

  ەکان لەخێزانێی ڵەژین دەبارێکدا د  ەمووی لەوا ه ەردا کەنێوان ئێلی کۆچ ەتی لەتایب ەب ەرچاوەر بەش هەئێستاک
 .ەهێناو کیان خێزانی خۆی پێەکەر یەه  ەوالدن کەئدا کوڕانی دایک و باوکێکی زۆرەکەئێل

  ەک لەو ەچونک ەخاوێنی داناوی ەبێشک  ەی بەکۆنان ەو ئێلەواقیع، ئ ە« پتر لنگلزەکوو »ئەیێکی وەوەرەیرکزانم بەد وا
  ەت لەحمەز ەب ەنگەوا ڕ ەنێت ک ەرقی و بێ جوداوازییان دادەردی و بێ فەوانمەها جەبارێکی و ەوێت لەکەردەکانی دەقس

و  ە ب ەوەداتەم دەو ست ەو ەوساندنەدی و چەواقیع ب ەزانم میقدارێکی پتر لەاڵم دەیدا ببێت. بەنێوان خوشک و برایانیشدا پ
 ەوەکێشێتەر دەکسەی ەن  ەبوونجێەو نیشتەئ ەو کێاڵن و چاندن چونک بوونجێەنیشت ەییشتن بەکان تێیدا گەئێل ەی کەیەپل
 ر. ەب ەگرێتەد ەمان ڕێبازی دڕندەموو واڵتانیش هەه ەل ە ، نەی دڕندانەوە وساندنەر چەس 

 ەندییەو پێوەزۆری کوردستاندا ئشی ەکوو بەتی وەو بێ بورجوازی ە«رمایەد و بێ »س ەرام ەوتووی بێ دەی دواکواڵتێک ەل
وام  ەردەب بوونجێەلێک دوور و درێژ دوای نیشتەیێکی گەران بۆ ماوەند و کۆچەوەی نێوان ڕەی کۆنینە سافیلکسەرەتاییە 

و کوێخاکان   ەکەتەشرەرۆک عەو س   ەوەداتەر دەدەتی بەتایەشرەندی عەی پێوەوێن ەتی لەرایەندی کۆچەپێو ەچونکدەبێت 
و ەجێی ئەالحی نیشتەف  ەت بەنانە ت ،درێنەم دەڵەق ەل ەکەڵقەی خەسی ئاپۆرەخزم و ک ەت بەشرە کانی عەڕۆشتوەو قس

 تیم. ەتکار و چەست و خزمەردەندامانی خێزان ناگوترێ بەئ ە بهەروەک   «ناگوترێ »مسکێن ەتانەشرەع

ان و  ڕویسازی گۆەز سەربە  یاساکانی  ەی کەو دواییە مابوو تا ئی زۆر تێدا ەتیانەاڵیەکۆم ەم شێوەکوردستانی خۆمان ل
نێوان دانیشتووی   ەتیش پتر ترنجایەی شارستانەلێ باری دیکەو گ ەوەبوون ەو مۆدیلی تازەرەتانیش بەی حکومەشێو
 .ەچوەر نەس ەواوی بەت ەموو شوێنێکدا بەه ەل ەر ماوەه ەم گیانەاڵم تا ئێستاش ئەکان، بەگوند

و  ەب ەندەدا بدەشتودەرژیانی  ەیی لەو چووک ەور ەگ یندیەتی و ئابووری و پێوەاڵیەگۆڕانی باری کۆمحاڵ ەمەهەب
یا  ەوژوور وەرەب ەوەچاک و خراپیان ەتی بەکانی مرۆڤایەن ەت و زات و دڵ و الیەناعەڕ و بۆچوون و قەی بیروباوەرانەکاریگ

ری و  ەی ژیانی کۆچەدۆستانندی خزمەی پێوەکۆنینیێکی ەموو حااڵنیشدا دروشم و شێوەه ە ن، لەبەژێر دەرەب
  ەوەخۆی ەب ەندییەپێو  ەرزەو تەئیتر ئ ەیێک کەپل ەگاتە تی دەاڵیەی گۆڕانی باری کۆمەو کاتەمێنێت تا ئەتی دەتایەشرەع

  دان و س رەهۆی د ەیا بەبێت و  ەوەکەتیەاڵیەی کۆمبەرەوپێشچوونهۆی  ەب  ەو گۆڕانەئاخۆ ئ ەرق نییەشدا فەوەناگرێت، ل
 .ەیانەکەبڕیاری زاتڵقدا ەنێوان خ ەری لەو یاخیگ نەبوون رجی ڕازیەم ەبێت چونک ەوەڵستاندنەهاندان و فێرکردن و ڕق ه

و  ەرەبۆ ب ەوەندی خێزانییەی پێوەپل ەتایی مرۆڤ لەرەی ژیانی س بەرەوپێشچوونی باسی ەشریت ەی دواییم لەم قسانەئ
 : ەوەڕێمەبا بۆی بگ  ،ەوەوانتر دوورخستمەفر

 و لقەژماری خەکانی و زۆربوونی ئ ەندنی چاالکییە س ەرەتی و پەاڵیەی کۆمبوونڵ فراژیەگەزانم لەو د تزانیەد ک ەو
نی  ە ]باسی الی رانەکردنی داخوازیی گوزەنەشەو ت ەبەجرە ی تکردنەکەڵە و ک ەو خراپ ەند و چاکەوەرژەی ببوونەشنەچەمەه
ندین شتی ماددی و ەو داهاتنی چکجار ناچاری و پێویستدا[ ەی یەجێگ ەر لەگەم مە « ناکدین -ەونی »عقیدویدابەپ
وێ، شار ە و ل  ەباتر بوو، لێرە ر لەوروبەد ەدا کەو شوێنانەو ل ەو بارستی شار بۆوەرەبە ورد ەی الدێ ورد ەڵگەوی، کۆمەعنەم
اڵتێکی ڕێکتر و ژیرتر و  ەس ەتی، پێویست بۆ دەاڵیەشینی تێکڕای کۆم ڵکەهتێ پێیەشدا پێبەیەو ماوە ر لەیدا بوون، هەپ

ست کردبێ  ەرهەخۆی ب ەوەوساندنەند چەرچەشدا هە وەپاند، لەتی س ەل داهاتنی حکومێتی ئەرۆکایەهی س  ەوانتر لەفر
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ک خێزان و  ەرەاڵتی س ەس ە دهەروەک  ەچونک ەوەوساندن ەهۆی چ ەبۆ تاک ەوەڕێتەت ناگەیدابوونی حکومەحیسابی پ
 -وایی تێدا بووبێت ەستدرێژی و ناڕەختێکیشی دەبا ن - ەڵستاوەپێداویستی ژیان هند و ەوەرژەب ەت لەشرەک عەرەس 
ند و  ەوەرژەناوی بەه ەل  ە، واتەتی بوەاڵیەچوونی باری تێکڕای کۆموپێشەرەرمانی بەف ەت بەیدابوونی حکومەهاش پەروەه

  ەیا لەت زوڵمیشی کردبێ وەاڵتداری حکومەس ەند دەرچەکردن ه ەفەمنداڵدانی خونخۆری و خ ەک لەن ەپێداویست ڕسکاو
دات  ەنیشان د ەکەتەمی حکوبوونخراپ و بوونی چاکەو شتەئ ەچونک ەوەوساندبێتەچڵقیشی ەخ بووناڵتدارەس ەئاکامی د

  .تێیدا ەبوونی خراپە و ن ەبوونی چاکەی هگرتنرجەم ەک بە ن ەتەبوونی حکومەن بوون و ەه

ین  ەناویان بب ەین و لەم بدەڵەق ەخراپ ل ەش بەمەردەم سەتی ئەموو حکومەبێ هە« درج ە»م ەینەبک ەمەر ئەگەئ ەئێم
. ەیان تێدایەریان خراپەبەرلەس  ەتاکی مرۆڤ چونک ەگاتەکان تا دەتیەاڵیەکۆم ەتشو ڕ کانەموو ڕێکخراوەهاش هەروەه
یدابوونی  ەهۆی پ ەتاک ەتاوەرەس  ەو خوێنمژی ل ە«وەوساندنە»چ ەی کەوەهێنا بڕمان  ەر باوەگەشدا ئەمەڵ ئەگەل

  ڵێین خۆزی گورگ وەد ە ک کەبوو وەدەیدا نەرگیز پەت هەبڵێین خۆزی حکوم ەدا کەوە، دوودڵی پێ ناوێ ل ەت بوەحکوم
 . ەبوونایەرگیز نەه... ڕەتی و شەبدایەر و عەردی کانسەو د ەو چاوئێش ەرزەبل

 ەت بەبۆ حکوم ەوەوەفیۆدالی و ل ەبۆ شێو ەوەوەبۆ ئێل و ل  ەوەخێزان ەتی لەرۆکایەاڵتی س ە س ەندنی دەس ەرەبینی پەک دەو
تیشدا  ەداهاتنی حکوم ە ل :ەڵ بوەند زوڵمیشی تێکەرچەدی ه ە هات  بەرەوپێشچوونند و پێداویستی ەوەرژەپێی داخوازیی ب

  ەو تاکە چ لاڵتداران بێت و ە س ەد ەچ ل ەوری دیتوەتی دەرۆکایەی س ەکانی دیکەتەسڵەکی و خ ەلێهاتوویی و ئازایی و زیر
 .ەوەوتۆتە موان ژووروو کەه ەل ەبێت ک

 کانی مێژووییەو ەکانی ئارکایۆلۆجی و تۆژینەوەدۆزین ەشەمەر ئەت، هەیدابوونی حکومەی پەلەس ەڕاستی م ەیەمەئ
ربوونی  ەڵ کاریگەگەل  ەلەس ەم یستیاوا ڕەدێت ک ەوەو ەل ەم ڕاستییەکانی ماددیش لەوەرەن. وسکتبوونی بیرکەخەددەری
شێکی ەبوو بەش نەوتنەکم ڕێکەئ ەوێت کەناک کڕێ ەو ە وساندنەدیاری چ ەڵ تاکەگەئابووریشدا ل ەهۆی ئابووری، ل ەتاک
  ە وابوونێکی مێژوویی لەڕ ەم و زۆر جۆرەک ەوەوەل ەچونک ،ەوەمرکێتەکان دادەێوان چیننڕی ەوژمی شە و تین و ت دانهان
  ەبابایێکی پرۆلیتاریایی بزانێت ل ەک بێگومان .ەوەگرێتەد ە«وەوساندنەوای »چەی زۆر ناڕەی فکرەجێگ ن«»چی یدابوونی ەپ

روونی  ەسێنایی دڵ و د ەک خوێنمژی، زۆر بەن ەری داوە رۆک و ڕابەبوونی س ەتی بڕیاری هەاڵیەندی کۆمەوەرژەب ەوەکۆن
اڵتی  ەس ەمیراتگری د ەک ەم ڕۆژگارەکانی ئەاڵتدارەس ەرۆک و دەناوبردنی س ەکوشتن و ل ەی کەتەناعەو قەر ئەس  ەناچێت
 هێنێت. ەد کردنختەو ب کردنهیدەو خۆ تێدا ش ەوایەکارێکی ڕ ەوەروا بێ لێکدانەو مێژوویین ه ەکۆنین

کانی پێش ەری قۆناغەب ەرلەاڵتی س ە س ەبوونی دەوانەڕ ەپتر ل ور بێسنو یتیەو شۆڕشگێڕایەرەژاران بەه یدانحاڵ هانمەەهەب
  ەوایەر ناڕەموو بارێکدا هەه ە ن لیس ناەنگوت خوایەیدانی خۆیدا نەم ەدینی ئیسالم لڵێم ەد ەنموون ە، بەیەسۆشیالیزمدا ه

معذبین   اکن ارستن »ومە پە ر خودا نەس ە ل ەکەڵقەخ بوونیوامەردەران و بەمبەپێغهاتنی  ەب  ەوەستەی بەکەوابوونەڵکوو ناڕەب
  ەکان لەئاسمانی ەموو دینەی هەوەست ڕازی بوو بەد  ەاڵتی گرتە س ەد ەش بوو دواتر کەر بۆیە« هعث رسوال نبحتی 
داهاتنیاندا  ەخۆی ل  وا کاتی ەهێنا کەدا دەوە دانی ب ەوام بن چونکەردەدان ب-»جزیة«بە ر ەرانبەری ئیسالمدا بەسێب
یری خۆی ەغ ەست ڕازی نییەد  ەاڵتی گرتەس ەد ەی ماتیریالیزم کەفەلسەزانین فەک دەچی وە، کەبوە« هوابوونە»ڕ

 ڵێنێیت.ەس هەفەن ەقیقەک دەی

وری ەت« دەڕێکخراوی »حکوم ەش بەکەاڵتەس ەنی دیاندەرگەتی و س ەرۆکایەاڵتی س ە س ەیدابوونی دەی پەم نمایشتەل
، ەرەکاریگ ەڵکوو تاکەب ەیەکەبنجیی ەرەر کاریگەک هەدا نەکەبەرەوپێشچوونان و  ری گۆڕەبەرلەس  ە« ی مرۆڤ ل»زات
،  ەی زاتەنەر زەمووی هەه ەکاندا کەکۆن ەرۆکەس  ەتی لەرایەڕاب کانی لێهاتوویی و هێز وەتەسڵەنی خەوێڕای الی ەچونک

اڵم  ە« ببۆ »زات ەوەڕێتەگەر دەویش هەئ ەری کردوەرۆک و ڕابەبوونی س ەداخوازی ه ەندیش کەوەرژەنی بەالی
  ە ب ەیەبۆی ەرۆکدا دیتوەبوونی س ەه  ەندیان لەوەرژەب ە وەکانەس ەکان و ژێردەرۆکەس  ەکان بەدا زاتی تێکڕای تاکناەیمەل

ی گشتی دژی چینی  ەوەبێ بزووتن ەن نەگمەدەموو مێژووی کۆندا بەه ەل ەشەر بۆیە. هەیدا بوەرا پەڕ و هەئاسانی و بێ ش
م  ەکەڕ دەباو  ەکردبایەمی نەر ستەدەبەڕاد ەل ەکەاڵتدارەسەر دەگە، خۆ ئەبوەا نپرەب ەتی پێک هێناوەحکوم ەک راڵتداەس ەد
«ی وری »زاتەک گوتم، دەو ەوە انشدا، دیسەوانەبزووتن  ەترمتاکوەو کە بوو. لەرپا دەگشتی ب یەوە متریش بزووتنەک
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  ەخۆی بۆت ەوتوو بوەرکەتێیدا س  ەش کەرجارەو ه ەر بوەکاریگ ەکەوە موو بزووتنەر هەدەق ەکان بەوە رۆکی بزووتنەس 
 . ەوی کردوەک ئەو ەوەپێشەخۆی ب ەاڵتی لەس ەمیراتگری د

وێدا  ە، لەوەگرێتەان دتەی نێوان میللەڕ و ئاژاوەش ەکانی مێژوو بڕۆین کەرا زلەو هەرەب  ەوەئابووریینی  ەالیلە  بێین و  ەک
خواهشتی   ەرای زل بەڕ و هەمێژوودا ش ەزۆری لەوا ب ەی کەوەل ەجگ ەقێ چونکەچە چاوان د ە« پتر لوری »زاتەد
لێک جار بێ  ەکانیش گەرۆکەبووبێت، س ەاوێژێکیان تێدا هڕکان هیچ ڕا و ەستەردەب ەی چینەوەبێ ئ ەکان بوەرۆکەس 
  ەها بوەت وەنانە ، تکردنەوەیر نزمەخۆنازین و غەیلی بەیا مەخسی وەست بووبێت، ڕقێکی شەبەی سوودی ماددییان مەوەئ
کۆتایی  وتن ەرکەس   ەیان بەکەڕەپڕیز ەیلەڕی قورسی لێ خوڕیون ئیتر یا مەو شەرەفسی بەخۆشی نەتی و نەماری شێتایەد
 .ەخۆیان هێناو ە یا کۆتایی بەو ەهێناو ەراکەه ەب

بینیت  ەد ەوتوودا کراوەنی ژێرکەواڵتی الی ەنێک لەوتنی الیەرکەت دوای س ەعاد ەب ەی کەو وێرانکارییەل ەرنج بگرەتۆ س 
یلی ەم ەش لەکارییوێرانو  ەشێکی زۆری ئەب ەدیتراوەدا نکردن عمیرەبنیات نان و ت ەرگیز لەه ەکار هاتوەها بەکی وەچاالکی

و کوشتن و    کردنوێران ەوتوو ل ەرکەشکری س ەکانی لەرەسکەفسی عەلێک جار نە. گەبوەی تێیدا نەوالوەگومڕاکان ب ەفسەن
  ەونەکەد ەو سۆفییەک ئ ەوانیش وە گرتوودا دێت ئیتر ئحاڵ یر سۆفیەس ەب ەردا دێت کەس ە یان بەتەو حاڵە سووتاندندا ئ

پێویست  لە د جار ەو ص ەلەنێوان گ ەوێتەکەی دەو گورگە ک ئەیی بێسنوور و بێئامانج، وەدڕندی ەزبەاڵم جەب ەوەزبەج
ماڵی   ەوا ل ەتی ک ەگوتو ەوەنگێڕەد ساڵ دەص ە ر لەوتووی بەرکەربازی س ەس  ەل ... خنکێنێت ەکوژێت و دەزیاد د
 تی. ەئنجا کوشتو ەساد کردوەی فە« منداڵی نێو بێشکی ەکەدوشمن»دین

 ەوری زاتی مرۆڤ لەموویان دەه ەنوێدا ک مێژووی کۆن و  ەم لو ەبک ەموو وێنانەو هەی ئداندوا نیشانەب ەمن ڕێم نیی
کورت  ەڕێگ ەوەدا ب ەرلێ ت،ەیکۆتایی نا ەکارێک ەم ەئ ەچونکدن ەد و چاکدا نیشان دەوت و کاری بەڵکەڕووداو و ه

ستی  ەڵوە ند هەچ ەل ەبزان ەوە نوێ و لێی ورد ب ی واقعی کۆن و ەئاوێن ەب ەفتاری خۆت بکەوشت و ڕەبڵێـم ڕ ەک ەوەمەکەد
بێ   ێێوزتبەوێران دو ترسان و پێ ەوەبوونلێیت و چۆن خۆشویستن و ڕقەکەفتار دەت ڕەکەفسەیلی نەپێی م ەتدا بەڕۆژان

فتاری ەو ڕ ەوەزۆری بزووتن ەرەشی هەبێ ب ڕاستیی ەوەر هاتبێت، خۆ ئەبەخەت بەقینەندی ڕاستەوەرژەی جارێ بەوەئ
ند ەرچەتی هەیەکەو کاڵ ەکەناکام ەفسەموو بڕیاری نەو ه ەنیی ەوەندەوەرژەسوود و ب ەندی بەنجی بێ خێزان چ پێوەگ

  ەوزووعی دوور لەکی مەرمان بابایەرک و فەن ئەک مرۆڤی خاوەویش وەئ ەی کەوەوێ خۆی ئیقناع بکات بەبشی
 .  ەیەعاتیف

ی سوود و  پێکهێنانریکی ەزانێ خەو وا د ەوتوەدوا گڕی زاتی خۆی ک ەب ەی کەوژم و تین و تاو ە پڕ ت ەجنەو گەئ
  ر دێت وەبەخەی هۆش و گۆشی بەکەشلک و تاز ەی زاتهەڵپەوکڵپەمی ەرچوونی دە س ە، دوای بەندی گشتییەوەرژەب
ر یاخود  ەب ەتێگرەد ەوانەکی پێچەیی ڕێگایەشکستدڵ ەو ب ەوەبێتەشیمان دەوساش یا پەئ ە کوێر بوند گومڕا و زاتەگا چ ەدتێ
رمی و تیژڕۆیی ەنگێجاران خو ەتی پتر لەنجایەمانی گەی زەڵەو بۆ داپۆشینی ه ەوەمێنێتە یدا دەکەفسەژێر باری ن ەر لەه
 .ڕێکوپێکفتاری ەڕ باری ەوێتەکەچێت و دەردەی دەکەهووچوەس ەب ەفسەگێژی ن ە بێ لەواش د ،نوێنێەد

فسی  ەاچوونی ندەڵەه ەی بەلە س ەوا م ەک ەوەکاتەکردم، بۆت ڕوون د ەی تازەم تێبینیە ئاست ئ ە ست لەڵوەختێک هەن
 ەنجانەو گەی ئەژمار ەتیمان چونکەاڵیەی کۆمەنەنگەرخ و مەکانی چەرەکاریگ ەل ە کێکەی ەۆژگارم ڕەکانی ئەنجەگ
رکی خێزانیان  ەو ئ ەیەوەستەدەندێکی ماددییان بەوەرژەی ب ەڵقەو خەو کاسبکار و ئ ەلەمە ی عەژمار ەبێ لەپتر د ەریکەخ
بۆ   ەوەتێبێت نابردرە ئویالن نەت ەزڕ ەچوونیش بەڕێوە ران و بەرکی گوزەنجی بێ ماڵ و حاڵ و ئەگ ە. دیارەیەوەرەس ەب
 ڵەی ژیانی تێکەوانیەفررە یدان بەو مەو ل ەوژمی عاتیفەو تەو ل ەتیەسئولیەو بێ مەو ل ەشلک ەو عومرەت ئیتر لەزووعیوەم

زۆی ەدڵدا بێت و چۆن ئار ەکان چیان بەو کۆلیج ەستووی قوتابخانەبەمبوورەنجی جەها گەمیلۆنبێ ەدا دەتەهوەو پڕ ش
ئاسانی   ەند بەهاش چەروەه  .مەتی ستەی و دژایندی گشتی و پرۆلیتاریادۆستەوەرژەری و بەروەلپەرگی گەب ەنەخبفس ەن
 کوژیشیان پێ بکرێت.  و خۆ ێنکار بهێندرەوا بەستی ناڕ ە بەبۆ م ەوەتێنانەڵەوام خە ن زمانلووس و عە الیەن لەوانەل
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گوترێ  ەی پێی دەوە ش پتر لن و زۆر جارانیەۆژگار م ڕەمی ژین و ژیاری ئەرهەب ەک  ەنجانەو گەی ئەلەس ەستی مڕاەب
هیچ  هەروەک  ەکراو ەدا حیسابێکی بۆ نەوەپێشەب ە کانی لێرەن فکرەی خاوەریەزەن ە رن، لە« چاالک و کاریگ»چین

بیری   ە ب ەوانەهیچ کامێک ل  ەچونک ەکراوەم نەیێمی س ەکداری نێوان عالەزی چوری هێەدا بۆ دەریانەزەو نەحیسابێک ل
و ەیلەنێکی مە. الیەوەنبخوێندرێ تیدا تێەاڵیەامیاری و کۆمڕی مێژوویی و ەوەبزووتن  ەهات تاکوو لەدەکاندا نەریەزەن نەخاو

غڵی ەک دەو ەردا بهێندرێت چونکەس ەتییان بەتی چینایەناشێ سیف  ەیەوەدا ئەو سپایانەو ل ەنجانەو گەحیساب نادیاریش ل
شدارن سپاکانیش  ەواندا کیژان بەل ەک ەوەبنەسپاکان جودا د ەدا لەوەکانیش بەنجە، گەکانیان تێدایەموو چینەه ەل ەمەڕەه
 کێکی ژن بێت.ەزاری یەه ەر لەگەر پیاون مەموو هەه

و   بەرەوپێشچوونتی و مێژوو و ەاڵیەتی و کۆمەکدا مرۆڤایەالیر  ەه ەب ەک ە یەوەئ ەوەو لێکدان ەی قسەپوخت
ا  ی تەوەی بەگەر دەه ەوەڵگێڕی ەه  ەیەمیزاد هەئادسەربە  رچیەستان و هەو و  ەوەڕ و ئایین و بزووتنەو باو ەوە بوونودواەرەب

یێکی  ەلقندەمرۆڤ خ ەک  ەوەو ڕوەل ەیەربوونی زات و کارتێکرانی ماددەویش کاریگەیشتوین ئەدا پێی گەم نووسینەئێستا ل
  ، بێتەو د  ەبوپەیداردا ەوروبەڵ دەگەی زاتی لبوونڵەێی تێکڕ ەر لەبکرێت هدی  ەتێکی لێشی بەوزووعیەرچی مەو ه ەزاتیی

وری  ەو دبکات فکری  ەب ەللە« زتیە ترسی »دوانەم ەنیی ەوەستەدەێکی بقەی ماددی چ هەوەرەبیرک ەوالوەش بەوەل
 ست و ئاگا. ەری بێ هەوروبەبۆ ماددی مردوو و د ەوەمرۆڤ بستێنێت ەتی پێ لەرایەکاریگتی و ەیارەتی و ڕابەمینایەکەی

  ەک لەشتوم نیەپێی گ ەوەبۆچوونی خۆم ەل ەشتێک ەنووسیوم  ەوەتییەی دوانەم ترس ە ی ئەبار ەدا لەڕانەووپڕ مەچی ل
لێم   ەی گوتوومەوەر ئەگەئ  ەچونک ەنیی ەبنگم بێ بنج و ەک ەزانم بۆچوونەاڵم وا دە، بەو ترس ەرانی ماددی بەی نووس دانهێنان

  ەرەو نووس ەتی و ئەاڵیەو نیگای مێژوویی و کۆم کردنەوە یو ش ەوەو لێکدان ەست و قسەڵوەڵ هەگەلمێندرێ، لەبس
یێکی  کردنەوەکردم، شی ەی تازەیەم قسەئ یکردنەوەبۆ تاقی  .داتەد ەوەستەدەفسیریان بەڕوات و تەووت دجدا ەماددییان
و  ەتی لەو عامیلی ترسی دوان ەم بگرەڕەم بیروباوەب ەوەکانەماددیی ە هۆی دوای ەنەخەیەت مرۆڤ دەعاد ەبی ەوانەماددی ل

ڕێت و حیسابێک بۆ  ەپەدتێ ر مرۆڤداەس ەند جاران بەچ ەکەن نووسینەکابرای خاو ەبفکرتێ  و ەنگ بهێنەدەدا بەیکردنەوەشی
ک  ەو ەشتی چاک بێت چونک ەل  بوونناڕازیبە  وا بێت و چ ەشتی ناڕ ەل  بوونڕازی ەخۆی ناکات چ ب ەربەخواهشتی س 

بێنێت و  ەزدا دەو ناجای  ەد و ترسنۆکانەشتی ب ەتیدا زۆر جاران مرۆڤ دڵخوازی خۆی لەژیانی عاد ەزانین لەد
ماددی ناچار ری ەنووس  ەش کەناووهێنێت، ناەکار دەند ب ەوەرژەداد و ب نتیق وەرمانی مەی فەوانەپێچ  ەی بەکەاڵتەس ەد
وت و  ەڕی چەتای باوەفێڵی فێڵبازان و خ ەب ەوەبدات ەکەبێت هۆیەریک دەخ ەوەبخوێنێتتێ لەی گەو گومڕاییەبێت ئەد

نم و ماش  ەو گ ەک پارەش شتی ماددین وەو دیاردانەئ یڵێ ەر دەجۆرێک ه ە وتۆیی بەییشتن و شتی ئەگتێنە یی وەسافیلک
سەربە   ناوی مرۆڤن و هۆیەی هەچکەب ەکی تێیاندایەموو ناشیرنیەهڵ ەگەچی لە، کەلۆکەردەڕێوی و فەو پێست

 وین. ەعنەریت و شتی مەڕ و نەتی و بیروباوەاڵیەکۆم

ر  ەس ەو ڕژد بوون لەرمانی ئەف ەب ەبی ماویلی کەخ نێ ی شەموو مریدانەو هەد ساڵ زیاتر ئەص ە ر لەڵێـم بەد ەنموون ەب
ڵقژانی  ەهتێک کان بوو؟ەخسی بێ یا گشتی، هۆی وروژاندنی مریدەماددی، شندی ەوەرژەکام ب 13کوشتنی حاجی قادر 

  ت بوو؟ ڕێکەردی میللەوا و بێگەکام سوودی ڕ ە دا ب1959  و 1958ساڵی   ەکگرتوو لەی یی نیشتمانیەرەیی بناوخۆ
بێهێزبوونیان و هاتنی پارتی  ر  ەس  ەوەکێشای ەک 1930 تاکانیەرەڵمانیای س ەکانی ئەکان و سۆشیالیستەنیستوتنی کۆمیوەکەن

  ەدیار ە]چونک تی حیزبی کۆمیونیستەتایبەردوو حیزب، بەکانی هەدڵگەرمکوێری یری زاتەنازی بۆ حوکم چی تێدا بوو غ
  یلماندنی داخوازیەس  ەرێکی دیتبایان لەرەر زەکان هە تمدندتر بوو[؟ کۆمیونیستەسارەویان تیژڕۆتر بوو، دواتریش خ ەئ

 ەی کۆمیونیزمیش کە بێشک .تیانشەکان چەست نازییە د ە ل ەهاتن کەدەن ەتیەگبەنئەو رگیز تووشی ەکان هەسۆشیالیست
ێکی یربرەر تەدا. ه 1942-1941سااڵنی  ەری لەس  ە ی برایەو هێرشە ناوچوون بەڕۆخی ل ەییشتەگەدە ن ەڕووسیای

ە ن ەوەو بهێندرێتەک ئ ەی وەدیکجێی ەستی نابەڵوەزاران ه ەو ه ەتنوەکەن ڕێک ەرزە و تە« و ناماددی بۆ ئی! د»ماد

 
بە پێی پێداویستی باس و لێکۆڵینەوە، هەراکەی نێوان حاجی قادر و شێخ   «حاجی قادری کۆیی»لە هەر سێ بەرگی  - 13

 وسینەکەوە، بە تایبەتی لە بەرگی سێیەمی کتێبەکەدا. ونەبی ناو ن
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الی ڕاستی و دروستیی ەک بستیش بەی ەدات، تاکەد ەوەستەدەت بەناعەتۆسقاڵێک ق ەو ن هێنێتەفلسێک د
 رهێنین. ەوت و چوێڕ دەعلیلێکی چەت  ەب ەدرۆ بڕوایێکی گومڕایان ەب ەپتر ک  ەوەنابات ل ەوەمانەوەلێکدان

هاوێژیت بۆ  ەد کەرەوەتیشکێکی ڕوون ەوەالی خۆیەویش لەم، ئەدەلێی ال ن ەپێویست ەی ەی بچووک هتێبینییەکدا ەئا لێر
ری ماددیم  ەزۆر نووس  ک:ە کوو یەدوو ڕووداوی و ر ەرانبەستی »زات« بەڵوەی دوو هەوەوتنەک دوورکەیەتی لەچۆنی
کاندا، ەڵ سۆشیالیستەگەیان لەوتنەکەو ڕێک نەکان لەڵمانەئ ەستی کۆمیونیستەڵوەبوونی هەڵەه  ەب ەدانی هێناو ەدیتو

اڵم  ەر ڕووسیا، بەکان بۆ س ەشی نازییری هێکەرەوەخۆش ڕێ ەدواتر بوو ب ەک ەوەدۆزنە دا دەوەل  ەکەبوونەڵەزۆریش هەب
ک  ەچی وەبوو، ک ەیێکی کوشندەڵەمدا هەڕی دوەتای شەر ەس  ەکان لەڵ نازییەگەکان لەوتنی ڕووس ەکڕێک وا ەن کلمێنەناس 
ی ەشەڕەر هەس  ەوەبکێشیت  ەیەو ڕادەکان تا ئەڵمانەئ ەتنیس وی پێشووتری کۆمیەڵەه ەوای کرد ک ەوتنەکڕێک وەزانین ئەد

  ەندەپۆڵ 1939 ەل  ەر کەبۆ هیتل  ەکردبایەر ستالین ڕێی چۆڵ نەگەئ ەژیانی ڕووسیای کومیونیست چونک ەل ەکوشند
  .ر ڕووسیا و ستالینە س  ەدا هێرش ببات 1941توانی ەد نەی رەهیتل ناو ببات،ەل ەنسەدا فر 1940 ە تریش لبشێلێت و دوا

 و ئینگلیز، ستالین ناچاری نساەرەڵ فەگەر لەوتنی هیتلەکڕێک ترسیەگوترێ لەد ەک ەیدا نییەبریرێک پەشدا چ تەمەل
ر  ەگەئ ەوتن. ئێمەکەر ڕێک نەڵ هیتلەگەکانی ڕۆژاوا لەتە وڵەهیچ حااڵندا د ەدیتمان ل ەر چونکەڵ هیتلەگەوتن بوو لەکڕێک

 ەر کۆمیونیستەس   ەوەینەبەیی نەهیچ گل ەوەپێش ەر ل ەبێ هەلمێنین دەستالین بس ەبێبنج ل سافیلکە و  هاەی وەهانەب
لە  و خۆیان  ەوەی ڕێکوپێکت بۆ بهێننەڵگەک بەی و  زارەندی زمانلووسی هەف ەتوانن بەوانیش دەئ ەکان چونکەڵمانەئ

ی  ەو دوو ڕووداوەر ئەرانبەبێ بە ستی هەڵوەک هەوێ یەماددی بی ی ەوەرەر بیرکەگە، جا ئەوەڕێننەندیی من و تۆ بپەمەگل
ی سۆشیالیست ەرەر بەس  ەوەیی بباتەگل لمێنێت وەهانان بسەش عوزر و بکانیەکۆمیونیست ەل ەیەوەک چاکتر ئەکوو یەو

 کچوونی بگۆڕین.ەو یەر ەامان بڕو بیرو ە، با قسەوەڵگێرینەکرێ مێژوو بگۆڕین و ڕوداوان هەمان نێپ ە بێ، کەر نەه ەچونک

  ەندی پێشینان بە ڵ و پەتەزین بۆ مەتان دابە وڵەێوان درای نەک هەڕووداوی زۆر گرینگی و ەبێ لەر ڕێمان هەگەئ ەئێم
دا  وێشەبینین لەل، دەگ  ەوەکاتەد ەک ،کانەندەنی پەر بیروڕای خاوەزەن ەی مرۆڤ لبووننی زاتیەی الیکردنەوەرەس ەنیازی ب
ی مرۆڤ بوونوزووعی ەو م بوونی زاتیەقەتەمەی دەوەاڵم بێ ئەب  ەکراو ەنە و الیە ست بەوی هەفە یێکی عەوبە شێ

 ەوەهێنمەها دەکی وەیەند نموون ەچ ەاڵنەتەد و منە و پەڵستێنێت[. من لەه  ەنەو الیەئ ەبوەئیمکاندا ن ەل ە]دیار ڵستێنێتەه
زاتین  ەندەوەخۆیاندا ئ  ەخۆیان ل ەیەوتۆ هەڵی ئەتەند و مەنا پرەگە، ئەوەوزووعیەی زاتی و مەر پێوانەب ەبشێ بخرێت ەک
کی  ەندیەاددی چ پێوی مەوەلێکدان ەش بەفسانەئ ەیب، بگرەو غەرەڕیون بەت تێپەتیی زاتییەسنووری عاد ەل ەک

 .ەنیی ەوەتەوزووعیەت و مەییمادد ەبوخۆی ەڕاست

م ەئ .چاوی خۆیدا نابینێت« ە[ لەچیلکیا ە]و وژەاڵم کۆڵەبینێت بەد ەوەڵقەچاوی خ ە ب ەڵێ »پووشکەد ەیەندێک هەپ
س  ەردوویان خزمی »کەهاش هەروەنێت، هیبی خۆی نابیەس عەڵێ کەد ەی کەکەشوورەم ەی گوتەدرێژیێکی ژیران ەندەپ
یردا،  ەغر ەس ەدان برجیحەت خسی و خۆەنی سوودی شەی الیتێخوێندنەوە ڵەگەکان لەندەن. پە«دۆی خۆی ناڵێ ترش ەب
زۆی خۆی ەروون و ئارەت مرۆڤ دڵ و د ەعاد ەب ەنن کەیەگەها ڕادە، وەوە گرنەک دەرستی یەلپەڵ هەگەق لەقاودەد ەک
 ەر لەگە. مرۆڤ ئەنیی ەوەتەوزووعییەم ەندی بەو چ پێو  ەتەی زاتییەرگەج ەمەئ ە، دیاریشەخراپ و ەی چاکەپێوان ەکاتەد
یب، ەع ەڵقی بکاتەخ ەم ل ەدە« ناوێرێ پڕ بیرداەغچاوی  ەدیتن لەی »پووشکبوونڕاست ەبێ ب ەڕێکی نەباو ەروونیدا جۆرەد
ان  لچکولێوت ناکات ەجورئ ەوەناو چاوی خۆی دیسان یەژ ەوەو کۆڵەی ئبوونیبەع ەواو بکات بەستی تەر هەگەهاش ئەروەه
  ەنگەڕ، دواتر ەستی زاتەڵوەموو شتێک هەه ەر لەڵق دیتن بەیبی خەدینین و عەیبی خۆ نەڵێنێت. عەه ەکەپووشک ەل

 ەجارێ ل ەر بەه  ەک ەیەییش هەردەمی و بێپرە« بێشوێدا وێڕای »نیگای زاتیەل  ەچونکهەلپەرستی ر  ەس  ەوەبادات
 ترازێ.ەت دەوزووعییەم

 کانم بۆ بگری.ەچوێل ەڵێم خاڵەپێت د ەبۆی −
 م.ەکەڕم ماچی دیبتوانم بەستێ نەد −
 تی.ەو باوکیەبکات ئ ەکێ داکی مار −
 پێش. ەدێمخێش لێت ەخێشەب −
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 دیترام دزم. ەر نەگەئ زم، ەر دیترام ئەگەئ −

 

ی شاعیر ەکەیتەب ەشن لەمانەر ئەڕۆییشتوون، ه ەوەرستی و خۆویستییەلپەو هەرەب ەوەت ەی زاتیەوالوەموویان بەه ەمانەئ
 ن: ەکەر زمانیدا خۆش دەب ەربڕین ل ەو ڕێی د  ەوەنەدەنگ دەد

 یدانەم ەسی هێنایەر کەه ەمانەز

 کیمانەولی حەالی ق ەرضەی فەئیطاع

 

ق و  ەستەی نەند و قسەو پ ەست و گوتەڵوەو هەیری ئەس  ەوە بوونوزووعیەو م بوونی زاتیەگۆش ە ل ەودام نییەدا مەلێر
ل  ەی گەی هانی زوربەوانەڵ ئەگەبات لەد ەوەخسییەسکی شەرتەو سوودی بەرەمرۆڤ ب ەتاک ەم کەبک ەفولکلۆرییان ەتەباب
ر  ە« س لە»سوودی گو   سوودی تاک«»  یەنەم الیەستیش بێ ئ ای ڕەوەندی گشتی، ئەوەرژەی بهێنانستەدەن بۆ وەدەد
زات  ەعبیر لەحاڵ تەمەه ەب او  ەدا کەقانەستەن ەند و قسە و پەژیری ل ەتی جوامێری و زێدەسڵەبۆ ئاکار و خ ەوەکێشێتەد
 ژیر.و رد ەاڵم زاتی مەب ەوەنەدەد

و  ەندێک لەر هەس  ەمەبخ ەی کورتیلکردنەوەک دوو ڕوونە زانم یەپێویست د ەمدا بەکەی نووسینەشەم بەو دوای ئەرەبەل
 کتردا هاتن:ەدوا ی ەب کردنەڵەی کەشێو ەی لەبیروڕایان

ڵ  ەه ەوەوساندنەمای چەبن  ەر تاکەس ە « لاڵتەس ەمێژوودا »د ەزانم لەند دەرچەوا من ه ەک ەیەوە م ئەکەی یکردنەوەڕوون
ها  ەو ەشەبم، بۆیەت دەغڵەت پێی س ەعاد ەم پتریش لەکەوا دەاڵتی ناڕەس ەبوونی دەن  ەز بەت حەعاد ە، پتر لەستاوەن
ک  ەرەس  ەخۆی بدات ل ەڕێ ب ەم: شۆڕشگێڕێک کەکەار دبفیز و نازی شۆشگێڕان تاوان ەستی بەڵوەڕاشکاوی هەب
پێی  ەب ەک ەمەردەم سەالحێکی ئەی فەوەشکاندن ەل ە وەرم بکاتەبێ شەوری حاموورابی ناڕازی بێت دەتێکی دەشیرەع
 وێت. ەدا ڕێک ناکەکەڕی شۆڕشگێڕەڵ باوەگەاڵم لەکات بە دمافێک تی خۆی داوای ەناعەق

یانی  ە ژاران، بەبۆ ه ەی سوودی دادگا و یاسای کۆنینەبار  ەڵێم چی گوتم لەدا دەی کردنەوەڕوون مەزیمنی ئ ەر لەه
بڵێم   ەکهەروەک  نا،ە چ و پپێ ەوا و دادگای بەیاسای ناڕ ەل بوونبۆ خامۆش ەک بانگ هێشتنەن ەێکی مێژوویییستاڕ
کۆلکە حەکیم بەسەر ناگەیەنێت کە من  ەوەبوونیان ئەن ە چاکتر بوو لساڵ دان ەص ە ر لەکیمان بەح ەبوونی کۆلکەه

 دواوم. ەوەیانەبار ەی لەمانەردەو س ەب ەوەکانم بدرێت ەبێ قسەم. دەدەرجیح دەدا ت F.R.C.Sخاوەن شەهادەی 

  ەی من لەخنانەو ڕەل ە ک ەیەوە، ئەکێشانێکی پێشووترارنج ڕەی س کردنەوەەدووبار ێکتاڕادەی وا  ەم، کەی دوکردنەوەڕوون
نجام ە کان ئاکام و ئەلێگیراوەخنە ڕ ەشت یشێکی زۆرەوا ب ەیت کەم بۆ بکەوەبێ حیسابی ئەی ماددییم گرتوون دەوەرەبیرک
گۆڕانی هۆی   ەب »و پێی گوتم ە ئ ەی کەوەک ئەوپاتی، وەق و پاتەقاودەدی ەک قسە تی نەیەکەریەزەمی نەرهەو ب

ی  ەکەریەزەنجامی نەئ ەم بکات چونکەق ئیلیغای ئیرادەی ڕەقس ەلزوم نامێنێ ب «گۆڕێەموو شت دە، هبەرهەمهێنان
  ەوەخولێتەزردا دەوری ئە دەڵێ ئاسمان بەد ەی کەس ەو کە ڵێم ئەد  ەنموون ە. بەبردوتێ منی  ە، بگرەکردو وغوەوری منی لەد
 ەچونک ەی خێرای ڕووناکییەدان میلۆن جار هێندەکان صەستێرە ئ ەشێک لەی بەوە تی خێرایی سووڕانەمان کاتدا گوتوەه ەل
زاران  ەزاران هەخێرایی ه ەبێ بەرز دوورن دەئ ەل «ناکی وساڵی ڕو »ن لیۆک مەی یەسافەم ەستێرانەو ئەبزایین ئ ەک

ئینکاری   ەش ڕێی نییەکە ن قسە، کابرای خاوەوەنەرز بدەوری ئەو و ڕۆژێکدا دەش ەبتوانن لڕێن ئنجا ەی ڕووناکی بگەهێند
دا بیری  ەزۆر جێگ ەر لەخوێنپێویستە . ەگوتوەهای نەیدا شتی وەکەقی قسەد ەو لەگۆیا ئ ەدا کەوەبکا ب ەمنجاەم ئەئ

 .ەوەر بکاتەس ەب ەکەر ڕووناکایی نووسینەندازی بەشمەری چەبە رلەی س ەوەی بۆ ئەوەتی خوێندنەپاڵ باب ە ڕوونی خۆی بدات

 ن.ەهیچ ناد ە س و لەک ەر لەرەکانم زەڵێم قسەش دەنکردنەوەم ڕوونەدوای ئ

« ... » 
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  ەکەنووسینی باس   ەستم کرد بەد ەپێنچ ساڵ ک ەر لەب ەتاو ەرەس  ەگات. لەکۆتایی د ەب ەم نووسین ەمی ئەکەشی یەدا بەلێر
ک  ەمان یەی هکردنەوەو باڵو ڕێکخستنر ەس  ەوتمەک ەکتردا هات. ئێستاش کەدوا یەر بەکسەس و یەفەک نەمووی یەه
شێ چاو و  ەد ەی کەیە و ڕادەتا ئ ەی درێژ بۆوەو شریت  ەوەک کێشایەریەبەلێک خۆی لەاڵم گەسی کۆنی پاراست بەفەن

. ەکراوەچاو نەرمی تێدا ڕەو هیچ شلکی و ن ەڕی وشکیدایە وپە ل ەکەزانم باس ەد ەتی کەتایب ەر ماندوو بکات بەمێشکی خوێن
وا   ەک ەیەمی سکەک ڕووی دوەواوی وە ت ەم بەشی دوە ب  ەی کردم بەو هێندەئ ەوەشەالیێکی دیک  ە، لەوەالیێک ەل ەمەئ
 ەمدا، لەکەشی یەب  ە ن. لەوانەڵێم پێچەر نەگەکترن ئەی ە ردوو ڕوو پشت لەاڵم هەتی ب ەیەی دیکەکەری ڕوەواوکەت
ییشتن و  ەڕووی تێگ ەکاتەد ەک ەی هۆشم کردو«ایجابی »ی بنجی باسی ڕووی ەشێو ەتی مرۆڤ، بەراوێزی زاتیەپ

شی  ەبلە اڵتووم[. ەش هەکەلبییە س  ەوری ڕوەد  ەپێی پێویستیش ناوناو ەند بەرچەه] ەی ژیرانەوەنی ڕاست و لێکدانبۆچوو
  ەنێتەیەر ناگەس  ەوەهیچ ڕوویێک ەڕی من لەپێی باوەب ەی هۆش ک«سلبی»وری ەر باسی دەس  ەدا دێمەم نووسینەمی ئەدو

شێکی تر ە. تا کاتێک بەی تێدا نییەوالوەڕۆییشتن ب فێڕۆەساری و بەخەب نجەکاوڵی و ڕماڵ  ەڵکوو لەند، بەوەرژەسوود و ب
ی  ەختەک تەبێ وەر نەه  ەهێنێت کەد ەوەر چاوت ئەب ەتەدا خراوە، چی لێرەوەخوێنیتەد ە م نووسینەکانی تری ئەشەیا بەو

 نیت. ێختێکی لێ ڕابمەنج نەترەو ش ەدام
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« ... » 

 

  



83 

تی  ەالی زاتییەب ەوانی دیک ەرفرەکجار بەی ینگاوێکە دا هەشەم بەبێ ئێستا لەمدا گوترا دەکەشی یەب ەی لەوە دوا ئەب
  ر وەابڕوری ەد ەب دانهێنان ەل ەکتۆقێنێ ەد ەو بیریارانەجارێ ئەب Dualismتی ەوێدا ترسی دوانەل ەڵێنین کەه ەوەمرۆڤ

ی ماددی ەوەرەبێ بیرک ەوانەو زات ل ەییشتن و ئیرادەنی هۆش و تێگەر الیەگەهاتن. ئە ڵدەخۆی هۆش و زات هەربەس 
ی هۆش و  ەکی دیکەیەبکات، وێنها ەتی ڕەداوی دوان ەی ماددی لەریەزەوتۆ نەعلیلی ئەی تەوەر باری دۆزینەس  ەبهاوێت

 ەییشتنەلبیی هۆش و تێگەی س ەوش شێەیەو وێنەدواین. ئەلێی د تا ئێستا ەی کتەیەو وێنە ی ئەوانەپێچ ەیەزاتی مرۆڤ ه
  ەواژ کەرەها بەی وە وێن ەرزەو تە دانان و ئ ەخراپ ەب  ەو چاک ەوەت گۆڕینەڵەغ ەییشتن و ڕاست بەگەتێن ەوەکاتەد ەک
و  ەنگی ئەپارس ەزڕ ەبۆت  ەمیشەو ه ەجێی کردوەتی کاری زاتی نابەی مرۆڤایەساڵ زارانەدرێژایی عومری ه ە ویش بەئ
  ەیدانەم مە: ئا لەڵگرتو ەی ڕاستی هەوەدیتن و لێکدانییشتن و دروستەنی تێگەکانی الیەچاالکی ەی کەرازوەت ەستەد
 ریکیەها خە« وتیەدوان»ی  ەرەگەت ەقلیدی لەماددیی تی ەفەلسەی فەوەڕاندنەبێ بۆ پەی ماددی دەوەرەدا بیرکەوبنەرەس 

 مێنێ. ەن ەوەر هیچ ەس ەزمان هیچی بەستەواقیعی ب ە کێ بێت کەستەو چاوب گرتنلێنەسازاندن و گونجاندن و ک

موو  ەییشتن و هەگێمرازی تەئ ە[ کەوەتگرێەکانی دەپێزان  ە نەموو الیەه ەک ەوەوانیەرفرەتای باو ە]ب مرۆڤدا هێزی هۆش ەل
واژ و بۆچوونی  ەرەی بە وەدا چوون و لێکدانەڵەهەی بەرچاوەر خۆی س ەه  ،یریەس ە، زۆر بەتییەنی مرۆڤایکاەفکری ەچاالکی

بێهۆش  ری ەبەرگیز گیانلەکرێت و ه ەددی ەمرۆڤدا ب ەنها لەت ەک ەیەفکرییان ەگالنەو تێوەو تێکڕای ئ   بوونوت و گومڕاەچ
 نابێت.ی ردووچا ەوەیەکەسافیلک ەریزەخۆی و غ ەب

 ەس بەجارێ ک ەی کەوەر ئەبە بێ لەر نەه ەگرێوگاڵ ە و تا بشڵێی ب  ەڵاڵیەڕەربەب یلبیی هۆش تا بڵێ ە وری س ەباسی د
شت   ەفاڵن ەیت کەبیەیا دەو ەوەخوێنیتەبێ دەها دە. وەدواوەی هۆش نەرەوێرانک ەزێد ەنە م الیە ر ئەس ەخۆ لەربەجۆری س 

  ەوەک نادۆزیتەکاندا ڕووناکییەقس ەل  اڵمە گرت، بەری نەس ... هتد... گبیریەیا بێ تەهوو چوون وە س ەیا بەزانی وەر نەبەل
خۆ  بدات. ەوەستەدەندی ب ەوەرژەواژ و نابەرەچوون و کاری بهووەس ە زانین و بەی نەرچاوەب ەدرم دیاەی ئەهۆی ڕاستین

است و دروستیان ڕران و زانایان بۆچوونی ەدا نووس ەتانەحاڵ ەرزەو تە ی تاک تاکی ئکردنباس لە موو جارانیش ەر هەگەئ
ر  ەیا هەرێت وکانی دابندەستودران ەلبیی هۆش و بڕیارەنی سەکی گشتی بۆ الیەیاسای ەر ماوەه ەوەکار هێنابێت، دیسانەب
 یری بکرێت. ەدا س ەکی تازەیەیەرەزەر تیشکی نەبەبێ لەن

ی گەییشتنپێی تێ ەدا بەریکم لێرەوا خ ەی دابێت کەیەدیاردو ەوری ئەد ەدیتوەهیچ نووسینێکم ن مداەوەخوێندن ەتا ئێستا ل
  یبەرەع ەویش بەبوو ئ 1947ساڵی   ەنووسیبێ ل  ەم باس ەشتێکم لم جار ەکەمن ی ەدایەوەیریش ل ە، س ەوەمەخۆم ڕوونی بک

   کار هێنابوو:ەم بەیە ڕست ەستەم دە ئ ەبیریشم ەر لەر باڵوتردا، ه ەنێوان باسێکی ب ەل
ي فلیس قصاری »

ات خاطئةهالیفهم العقل ان یمتنع عن تفسیر االشیاء الن   « ا وانما هو یفشها تفسیر

فسیری ەڵکوو تەب تێیان ناگات، ەبهێنێت ک ەو شتانەفسیری ئەت ەواز ل ەنیی ەوەی هۆش ئەکەڕەوپەئ» :ەیەمەی ئەواتاک
شێ ەت دەنانە و زۆری لێ ڕازیم، ت ەلێی نییکم ەیەخنەڕبینم هیچ ەد ەو نووسینەساڵ ل 30. دوای ە«وەهێنێتەیان بۆ دەڵەه

 و بڵێم:  ەکەی باس ەڕۆکی درێژەو ناوەرەب ەروازەد ەمەبیک ەئێستاک

و  ەرەکێکیان ڕووی بە: یەیەکتری هەی یەوانەۆڤ دوو ڕووی پێچست و زانینی مرە نی هەتێکڕایی الی ەیا بەهۆش، و
... دۆستیەڵە یی و هەفسانەی ئوڕێنەسان و  ەپەزانی و حەشیان نەوی دیکەی ڕاستی، ئەوەییشتن و دروستبینی و دۆزین ەتێگ

م  ەئاست ئ ەتی. لەیەکەندەس ەو ناپ «يسلب» ەشیان ڕوەوی دیکەئ ەی هۆشەکەندەس ەو پ« ایجابي» ەمیان ڕوەکەی ەدیار
تدا زانین و ەقیقەح ەند لەرچە: هەوەڵێمەمدا گوتبووم و ئێستاش دەکۆن ەو نووسینەر ل ەدا من کاتی خۆی هەیەدیارد

 ەچکەب ەکەندە س ەپ ەنەبڵێین الی  ەوەشێتەوەهۆش د ەها لە اڵم وەی هۆشن بەچکەر بەمووی هە، هوڕێنەزانین، ڕاستی و ەن
  ەباری ڕاستی شتان ل ەوەزانین و دۆزینئامێری  ەدیار ەتی چونکەیەکەزۆڵ ەچکەندیش بەس ە وی ناپەتی و ئەیەکە رعییەش

و فکر و  ەڵێم ئەد ەوەموو دڵ و دڵنیاییەه ە. بەنهایەر تەموو جیهاندا هەه ەنها ئامێر بێ لەدا ت شمرۆڤی ەل ە، کەمرۆڤدا هۆش
 ەچکەب ڕاستی،ەی مرۆڤی فێڵباز و درۆزن، بکردنوربانقەرخۆ بەس  ەخاتەمیزاد دەئاد ەی کەوت و چوێرەچ ەڕەباو
کی زۆڵی  ەیەچکە ندی بە ر پابەه ەرستوەبوتی پ ەدرێژایی مێژووی کۆنیش ک ەتی، بەی هۆش و گۆشیەک ەرعییەناش

 .ەی بوەکەهۆش



84 

، ەوەخستەیەم دەوری مادەکرد و پێش دەخۆی هۆشم دەربەوری س ەباسی د ەدا، کەم نووسینەمی ئەکەشی یەب ەل
  ەدێبۆ ز ەند ناوناوەرچەه ەوەکۆڵیەی هۆشم د« رێتیەئ»نی ەوری الیەتی دەمینایەکەتی و یەرایەڕاب ەی گشتی، لەشێوەب

  ەساتەشێکی زۆر ئاشکرای کارەبڵێم ب ەپاڵپشت، جا ئێستا پێویست ەکردەشیم دەکەی« رێتیەن» ەورەکانم دەجێگیربوونی قس
یان  کردندیان بڕیاریەی ئاکامی باش و بەوەدوای لێکدان ەوەچاوی کراو ەبوون ب ەوان ەمیزاد لەکانی مێژووی ئادەدەب
لبی و  ەس  ەستمان لەبەم ەئێم ەچونک «يایجاب -رێتی ەئ»ی ناومان نا ڕووی ەو ڕوە بۆ ئ ەوەڕێتەگەئ ەچوو، واتەردەد

  ەکردو ەو شتانەوتی و ڕاستیی ئەو چ  ەو خراپ ەچاک ەب ستیەئاخۆ مرۆڤ ه ەیەوەتیدا ئەاڵی ەکۆم ەوری هۆش لەئیجابیی د
پاڵی   ەوەو شتانەو ئەرەت بەک ئالەو ەوەهۆش ی«يسلب -رێتی ەن» نەالیەیاخود ل ەهێناون و بۆیان کۆشاو ڕی پێەباو ەک

 .ەنراو ەپێو

نی  ەر الیەس ەکردوونی ل ەوەچاوی کراو ەب ەکانی کەدە ب ەموو کارەه ەقمانەباسی زاتی مرۆڤمان کرد ه ەکاتێک ک ەئێم
  ەاڵم لە. بەتواس پار ەر و ماددەوروبەر دەرانبەتی خۆی بەمینایەکەشدا یەو حاڵەند لەرچەین هەی حیساب بکەکەلبیی زاتەس 

هۆشی   ەلبی لەزاتی س ەرج نییەم ەلبیی هۆش چونکەس   نیەر الیەس  ەوەێشێتکد ناەب خۆبووندا کاری ەحاڵی ئاگا ل
ریکی ەزانێ خەو د ەئاگایەر و بەبەخەی بەکەهۆش داکردنتی دزیەحاڵ ەڵێم دز لەد ەنموون ەد هاتبێت. بەلەوەب ەوەلبییەس 

هۆشی  گیرانر مانگەرانبەدان بلێ ەکەنەتی تەحاڵ ەچی لەن، کەکەاری دڵقیش تاوانبەگرێ و خیەدو قانوون   ەوایەکاری ناڕ
ڵ هیچ ەگەتی لەخزمای ەوەهیچ ڕوویێک ەل ەلێکدان ەکەن ەو تەئ ەچونک ەکی سادەگومڕای  ەو بۆت ەواوی هێڕ بوەتەمرۆڤ ب
ماڵی دزیاری  ەک کەنێ وەیەناگ ەکەرەدلێ  ەکەنەت ەواش بەندی ناڕەوەرژە، هیچ سوود و بەدا نییەم جیهانەکی ئەڕاستیی

دا  ەبێ. ئا لێرەزاتێکی پاک و چاکیشی ه ەکەردەدلێەکەنەت  ەیەوانە ت لەنانە، تەوەگیرفانی دز ەخاتەوا دەسوودێکی ناڕ
بوونی  ە ک نەن ەیەکەشتی هۆشڕستمان کولی و ب ەبەم ەناکات چونک «هۆش» بۆ ەپاکان ەکەدانلێ ەکەنەری تەرەبوونی زەن
ن  یر ناڵێەر تێشیدا بکوژرێ هەگەت ئەنانە، تەدەشی بەکەند کارەرچەه ەبوەدز کول نشی ۆدا: هەوەکرد ەر و سوود لەرەز

وسا  ەشت دزیی کرد ئە هەب  ەتی چوونەنیی ەرماییشتی فێڵبازێک و بەف ە هات و ب ەاڵم کە ، بە و کول ەوتەککەی پەکەهۆش
 . ەدەشی بەکەو کار ەشی کولەکەهۆش

  ەهوو لەوی س ەر زەی ئاوی ڕووبار بۆ س ەوەڵگرتنەه ەیا لەکات وەد ەڵەه« حیساب»یارێکی س ی پر کردنەوەشی ەکێک لەی
... ت نابێەیمی ناپلیۆن بلەری هێندەسکەنی عپال ەیا لەچێ وەردەستا دەناو  ەڵەی تەوەدانان  ەیا لەکات وەبڵندایی و نزمایی د

و  ەرەب ەوەڕێبازی ڕوون و ڕاست ەر حاڵ لەدەقەتی بەویستووی ەچونک ەبوەلبی نەو س  هۆشکولشکاو ێدا کابرای تەم بارانەئا ل
  ەاونگەپێش ه ەل  مپەڕەل ەکی بۆتەرەکی دەیا هۆیەتی هۆش[ وەلبییەیری س ەکی زاتی ]غەاڵم هۆیەئامانج بڕوات ب

اڵم  ە ب سێت.ەواوی بڕەتە تی بەیا ماویەو ەک نییەزیر ەتوانین بڵێین کابرا زێدەدا دەباران ەرزەو تەکانی هۆشیدا. لەدروست
کی زیهنی  ەیەشێنن وێنەوەانانی دتیەش ەل ەمچیی فرشتان ڕۆیی کەی دیت و بیری بۆ قە بروسک ەکابرای کمان ەر هەه
. ەوەیەجێگ ەاست بێتڕی ەوێن ەڕێ نیی ەوەیسڕێتەتدا نەڕەبن ەر لەگەئ ەک ەهۆشدا هاتوەو نادروستی ب ەڵە ر هەرانسەس 

اڵم  ە، بەچیی باەزانی کارە شیان دەن ،ەبایەکی کارەنی چاالکیەدیم ەبروسک  ەچووبوون کەن ە وەبۆ ئ  ەوەکۆن ەزاناکانی یۆنان ل
 ەدیار ەوەمەیی. لەفسانەیتان و هێزی ئەو ش ەبۆ جندۆک ەوەک بیگێڕنەن ەوەبۆ بهێنن ەو ەسروشت ەعلیلی لەیست تیانوەد
و   بوونڕێی فراژی ەمنداڵ ل ە کهەروەک   نتیق جووت بڕۆن،ەڵ زانست و مەگەل ەویستوویان  ەبروسک ە ل ەو زانایانەئ
عیبی هۆش حیساب ەزموون بەژێری زانست و ئەرەی بە. پلە وەییشتنەتی و کامڵی و پێگەنجایەگ ەگاتەد ەوەزموونەئ

 ین.ەم بدەڵەقەی ل ەوەو کرانەرەی بەی غونچەپل ەتوانین بەد ەوانەپێچ ەناکرێ، ب

  ە رگیز لەو ه ەواژەرەواوی بە ت ەب ەی هۆش کەلبییەکجار س ەی ەنەو الیەئ ەنۆڕینەد ەستدایەر دەبەی ئێستا لەوەم لێکدانەل
هوو چووندا  ەس  ەتی بەحاڵ ە ل ەیەه  ەوەییرەب ەب ەجابیی هۆشنی ئیەرچی الیە« ناڕوات. هایجابیة»رێتی ەو ئەرەب ەوەخۆی

،  ەوەهێنمەد  ەست دوو نموونەبەی مکردنەوە. بۆ پتر ڕوونەوەی بدۆزێتەکەڕاست ەبار ەوەک ەهوەزموونی س ەینی ئەع ەر لەه
 وێ.ەکەتێی د ی هۆشەهوە و س  ەڵ ە و هەی ئ «سلبیة» یان بۆەوی دیکەو ئ «ایجابیة» کێکیان بۆەی

ریا  ەی دەنەی فرتنمرۆڤ وای زا ەڵێم کەو د ەوەخوازمەد  ە نموون ەوەسروشت ەهۆش ل «سلبی»هووچوونی ە س ەتی بەبۆ حاڵ
نجامێکی  ەهیچ ئ ەیدا بێت و بچێت ناگاتەکەوەلێکدان  ەتایێ بەتا هە بێ هەیدا دەپ ەوەمەنەهەزیای جەی عەناس ەه ەل
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بۆ پشت   ەوەمەندەهەج ەل ەزیاکەیا عەبگۆڕێت و کردنەقەدە س ەو خۆ ب دان وربانیجۆری ق ەرجارەه ەنگەدروست. ڕ
 ەوەڵناسێتەه ەیەفسانەو ئ ە ک لە یەتروسکرگیز هیچ تیشک و ەرگیزاوهەاڵم هەی واقلواق ڕاگوێزێت، بەچیای قاف و جزیر

تی ەقیقەح ەل ەک کەدیتبێ ونەی زهین ەتی تێدا نییەقیقەی حەتروسکهیچ  ەچونک ەو ەی ڕوون بکاتەکەڵەکوێری و ه
فز بکرێ و بۆچوونێکی ەڕ ەوەتەڕەبن ەزیا لەی عەلەسەم ەکرێ کەد ەوە ر بەه ەیەڵەو ه ەرچوون لە: دەیەدا هەوەشرای

 .ەوەیەجێگ ەو ڕاست بخرێتەرەب

ها ەحیسابدا و پرسیارێکی ەل ە: قوتابی کەوەهێنمەڕیازیات د ەل  ەی هۆش نموون«ایجابیهووچوونی »ە س ەتی بەبۆ حاڵ
.  ەوەبدۆزێت ەکەو ڕاستیی ەوەبێت یداەوەلێکدان ەناگونجێ ئیتر ب ەکەاریس ڵ پرەگەل 38 شێ بزانێەد 6x6=38نێ ەداد

 . ەریشی نییەی زانستی حیسابدا سێبە ختەت ەل ەـ 38م ەحاڵ ئەمەهەب

لبیی  ەی ڕووی س بوونیداەپ  ەبین چونکەد ەوەی بێبڕانەوەلبیی هۆش دووچاری لێکدانەنی س ەوری الیەی دەنگاندنەڵسەهم ەل
خوردتر  ەکەر قسەگ ە، خۆ ئەڵداوەریان هەخۆی س  ەکەیدابوونی هۆشەڵ پەگەل ەوەکەی ەو ڕووی ئیجابیی هۆش بهۆش 

ڕۆک و سروشتی هۆش ەری ناو ەبە رلەیان، س ەوەڕووی ئیجابی، پێکلبی و ەنێین ڕووی س ەی ناوی دەوەبێ بڵێن ئەد ەوەینەبک
  ەتی لەر خۆیەچێ هەد ەوەو زانینانەرەیا بەزانێ وەی شتان دەو هۆشەئ ەی چونکەکەنها دوو ڕو ەک تەهێنن نەپێک د

یاندن ەو تێگ کردنست ئاسانەبەر مەگەئ ەمەر ئەبەبێ. لەد ەفسانەرقی ئەغ دانتەڵەسخەیا د ەئاکامی بۆچوونی نادروست و
کانیشیان  ەنجامەند ئە رچەلبی و ئیجابیی هۆشدا بکێشرێت هەنێوان سروشتی س  ەب ەوەر ەتێکی جوداکەخ ەتەحمەبێ زەن
 ڕ بن.ە وپەڕ ئەمپەر و ئەوس ەر ئەمسەئ

وری  ەی دەوەجوداکردن  ەل ەماویترەلبیی هۆش وردتر و تەتی ئیجابی و س ەقابیلی کردنەوەکدی جوداەی ەی لەتیەحمەم زەئ
ی دابنێت و  کانی خۆە ندەس ەناپ ەپالن بۆ نیاز ەوەڕی هۆش و گۆشەوپەد بەشێ زاتی بەد ەدی زات چونکەند و بەس ەپ

ندی بچووک  ەس ەکاری پ  ەدێت ناوناو ەلبی نییەی س ەکەد هۆش ە زاتی ب ەر چونکەش پتر: هەمەوات. لری بڕ ەس   ەل ەژیران
گومڕابوونی خۆی   ە ست بە رست و گومڕا هەپەفسانە هۆشی ئچی ەکانی خۆی، کەزل ە دەب ەی نیازهێنانجێەکات بۆ بەد

ڕقیان لێ  لەعادەتبەدەریا ەو ەوەییشی پێیاندا بێتەزەب ەنگەگومڕان، ڕ ەڵقی دیکەزانێ خەوا د ە  وەناخی دڵی ەل ەناکات، بگر
 ەهۆشی ڕووناک نیینی ەموو کاراندا خاوەه ەموو جاران و لەد هەبابای زات ب ەین کەبیر بک ەاڵم نابێ لەڵبگرێ. بەه

ی  ەوەک ئەو تاریک بێ و هۆشکولدا ەم جیهانەی ئەلێک دیاردەئاست گ ەل ەواری دیکەڕ ەکوو کەویش وەشێ ئەد ەچونک
و  ەر بەن، هەکەیا پێاڵوی شێخی درۆزن ماچ دەن وە دەلێ د ەکەنەدا تگیرانکاتی مانگ ەزۆری دز و ڕێگریش ل ەب ەک

بێت و پێی  ەن هۆشکولدا  ەکی دیکەیەئاست دیارد ەشێ لەکوتێ دەد گیرانبۆ مانگ ەکەنەت ەک هۆشتاریکش کابرای ەپێی
ڕووناک بێ،  هۆش ەمیشەیا ه ەتاریک بێ وهۆش ەمیشەد هە زاتی ب ەنییمەرج هەروەک  ەکات. خوالس ەشێخی درۆزن ماچ ن

 دا مزاشن.ەیدانەم مەڵق لەی خەڕووناک بێ. ئاپۆریا هۆشەتاریک وهۆش ەمیشەند هەس ەزاتی پ ەرجیش نییەم

ک گوتم، زاتێکی ەو ،جنۆکاوینی هۆشی ەبینین زۆر جاران خاوەد  ەبێ کەیدا دەپ ەوەوە ش لەجارێکی دیک  ەکەتیەحمەز
هۆشی ڕوون و  »بە ر ەموو حیسابێکی س ەشدا هەمە، بەدەزۆر بئاتۆم زاتێکی کی ەچی زانایەک ەیەندی هە س ەچاک و پ

ڵ ەگە. لەک و نائاشکرایی جار بارکەهۆش و زاتیش ی زانین سنووری نێوانەک دەو ەبێ چونکەڵ دەمان لێ تێک «دەزاتی ب
ر  ەس ەنگێ بەس ە ڵدەد چاکی پێ هەزاتی ب ەک «اخالق» نیەهێڵین الیەماندا نەوە لێکدان ەبێ بوێرین لەشدا دەمەئ

ی ەوەدۆزین ەبێ لەئامۆژگار. دندیار و ە پ ەو بمانکا ب ەوەست و هۆشمان بۆ خۆی بدزێت ەکا ه ەکانماندا زاڵ بێت نەبۆچوون
زی ەو ح ەفندی عاتیە ب ەبچین تاکوو ل ەوەوەبووننگیری و ڕق لێەیی و الیەزەوالی بەکدا بەیەموو کێشەتی هەقیقەح
 ین.ەبک ەکەیری پرسیارەفداری س ەرەی تەخسی ڕزگار بین و بێ چاویلک ەش

  ەنەری الیاوەکوێر ەنی ئیجابیی هۆش ب ەهووی الیەبێین جوداوازیی نێوان س  ەک ەوەبینەتی دەحمەدووچاری ز ەوەدیسان
دان  لێ ەکەنەگومڕایی ت  هووی حیساب وەرقی نێوان س ەی فەموو جاران هێندەه ەکەجوداوازی ەی بگرین چونکەکەلبییەس 

ئیتر   ەیی کەوێرانی و دڕندبۆ ماڵ ەوەر بکێشێتەهووی هۆشی ڕوون س ەئاکامی س  ەتی کەتایبەب ،ەسێنایی نییو ئاشکرا 
ک تاریکستانی هۆشی ەهووکردوو بووین نەی هۆشی س ەڵەین گۆیا گرفتاری هەخۆش بک ەوە ناتوانین دڵی خۆمان ب

 یی و جنۆکاوی.ەانسفەئ
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  ەی لەنگەو جەڵ ئەگەستی لەڵدەرستی هەر دوو جۆری بوتپەس   ەی لەنگەج وەنێوان ئ ەل ەرقێک نییەڵێم چ فەد ەنموون ەب
زانا و   ەئاقڵ ەکان زووتر لەهۆشکول ەرستەڵێ بوتپەبێ: کێ د ەرپا دەک بەی زیرەرەییشتنی دوو ب ەگەنجامی تێک نەئ

کردوو و هۆشی  هووەهۆشی س  یەللەز ەرق بەناهێڵێ ف ەی کەڵیەپێکڵەتێکئەم اڵم ەب ناهێنن. ەکەڕەش ەکان کۆتایی بەژیر
یا هۆشی تاریک و هۆشی ڕووناکمان ەو ەوری هۆش و ماددە ی دەوەتۆژینە زۆر و دائیمی نیی ەندەوەدۆست بکرێ ئەفسانەئ

 ت. کانع بەلێ م

تیش بووبێ ئامانجی ەحمەندێکی ورد و زەتیدا چەاڵیەکۆم ەی ڕاست و دروست لەوەی باری لێکدانەوەحاڵ دۆزینەمەهەب
  ە بتوانین پتر ل ەو ەلبیی هۆشەوری س ەد ەب کردنستەڕێی ه ەر لەگەئ ە. ئێمەتی داهاتوەی مرۆڤایەتەوەل ەمرۆڤ بو

بزانین    ەوەپێشەب ەی ڕۆژگارانی لێرەو خراپ ەی چاکەین و هۆی ڕاستینەکانیان بگەکان و ڕووداوەتی و مێژوو و ڕوەاڵیەکۆم
ڵ  ەیا تێکەکتر وەی ەوەنەبگ  ەفسانەواری ئەهوو چوونی هۆش و سنووری کوێرەس ەسنووری ب ەر ناوناوەگەین ئەر ناکەرەچ ز

دا  ەین. ئا لێرەستیشی پێ ناکەبن و هەکدی دەڵی یەتێک ەمیشەکان هەین سنوورەکەن  ەیەوەم لێکدانەر ئەگەبن، خۆ ئ
  ەئازارتریشەو ئاڵۆزبڵۆز و ب «زاتیتر» تر وەنتیکەلێک عە م گەکەدت بۆ باس ەم سنوورانە ی ئبوونڵەی تێکەکی دیکەیەوێن

 ت و نای بینێت: ێشکەریدا دەس ە اڵم چاو بەب ەش تا بڵێی ئاشکرایەکەبوونڵەتێک دواوین،ی ەی تا ئێستا لێوەوەل

وری چاک و  ەد ەوەیبوونهۆی کۆن  ەڕۆن بەریدا دەس  ەرکار بەر و هونەوار و مامۆستا و ڕابە ند خوێ ەی کەو ڕێبازە بێ ئەوا د
،  ەی کێشراوەخشەن بەرەوپێشچوونو  ەبەجرەتیشکی زانست و ت ەتدا بەڕەبن ەند لەرچە چێت هەر دەس ەخشی بەسوودب

و   ەو ڕووناکبیرانەشی زۆری ئەوپێشتر، بەرەڕێبازێکی ب  ەی گۆڕینی ببوونی و پێویستەکە ورەدرچوونی ەس ە ڵ بەگەاڵم لەب
 ەگرتوانەزبەکی جەیەشێو ەوانیش بەن، ئەکەگیر د ەفە پڵ و دەرگ و تەز ەل ەنجەپ ەروێش کەک سۆفی و دەو ەرانەڕاب

ڵێن،  ەڵدەژن و بااڵیدا هەب  ەن و بەکەازیی بۆ دگرن و گیانبەداد ەکەی ڕێبازبوونو دروست بوونو پیرۆز  بوونر ڕاستەس ەپێ ل
ی  ەجندرم ە بنەتارێت و دەتی دەرایەتی ڕابەسڵەوتن خوازی و خەنوێ دۆستی و پێشک ەکی لەکجارەشدا یەوەب

  ەوپێکرد ستیەد ەوەدوا کاتەلبیی هۆش بە ی س ورەدا دەت ەم حاڵەل ەدیار .مەو ست ەکشەرستی و تاریک بیری و پاشەپەکۆن
رچاو ەب ەتێک دێتەدا حاڵەلێر ەواتەک ت.ەلبییەس  ەب ەتەانی ئیجابییڕبینیت گۆەک دەش وەکەتەلبییە، س ەتاوەرەس  ە ک لەن
و   ەتاوەرەس  ەل ەفسانەک ئەو ەلبیی هۆش نییەنی س ەی الیەچکەتدا بەڕەبن  ەاڵم لەواو ب ەتی تەلبییەس  ەل ەبریتیی ەک
 . ەتی هۆشەلبییەمی س ەرهەر بەکسەی

 .ەوەڵستێتەڕۆژ ه ەش لەیا تیشکی ڕەو ەوەربێتەڕووناکی بزێت و تاریکایی لێ ب ەیەوەک ئە م وەبێ زیاد و ک ەیەم دیاردەئ
و  ەت ڕۆ چوەزاتیی ەها لەو ەکەدردیا  ،ەوانەپێچ  ە، بەدا نییەکەلەس ەم ەت لەوزوعییەرزی مەری دەبایی س  ەدیار لێشتەوە

پاڵ شتی ئاشنا و  ەدان ی خۆ ەتەسڵەم خە. ئەڵێی خۆی لێ بزر بوەر دەه ەوەدیو بۆتەژووی ڕووکاری نەو ئاو ەتێیدا خنکاو
روح  » بیداەرەع ەل ەک Conservatism یەکەشوورەم زۆرخوە بۆ  ەوەبردرێتەکرێت و دەنووسیناندا باس د ەئلووف، لەم

  ەل ەوییەڕاڕ ەکردنباس ەرزەم تەی، ئەکە. ڕاستیی14ەندراوەی بۆ دانەکوردیشدا جارێ زاراو ەڵێن و لەی پێ د«المحافضة
 گیرێ: ەی لێ دەخنەڕ ەسێ الو

  - ڕووداوی گشتی مێژوویی ە ل ەن ەکراوەحیسابی بۆ ن و چ  ەگیراوەڵنەند هەه ەب  ەکەتەسڵەخ ەدا کەوەل م:ەکەی
نجامی ەئ ەک ەنین و نووستنەڵهێنان و پێکەه ەناس ەک ه ە ویش وەێی ئڵەر دەی تاکدا، هەوەکرد ەل ە تی و نەاڵیەکۆم
 .ەوەنەتی نادەاڵیەکۆم

 
ر« ا»کۆنەومحافظ[ وشەی  =  جعی. کۆنەخواز = معجب بالسلف. کۆنەوارر =ڕەنگە وا باش بڵێین: ]کۆنەپەرست  - 14

، خوێندەوار، کوێرەوار، ئاستەوار« لە ڕێی دەستووری وشەسازییەوە داتاشراوە، ناشبێ خەیاڵ بۆ  روەک وشەکانی »کەڕەوا
 »کۆنەوار«.ە »کۆنەهەوار« بڕوات کە کورت دەکرێتەوە و دەبێت
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کانی و  ەبۆ جۆرو ی ەرچاوەبۆ س  ەوە بۆتەس لێی قووڵ نەک ەوەخوێندنتێنە کردن وەر حیساب بۆ نەبەل  ەیەوەم، ئەالی دو
وام و  ەردەتی بەدرێژایی عومری مرۆڤای  ەب ەیەم دیاردەر بەموو شتێکی س ەچی هەرێکی، کەروبەکانی و بۆ هیچ س ەئاکام

 قێ. ەچ ەچاوان د ەی لبوونرەش کاریگەتا ئێستاک ەر بوەرچاو و کاریگەب

ین کردنریکی باس ەدا خەی لێرەتەلبییە م س ەڵ ئەگەموو جاران ل ەه «واریەکۆن» تیەسڵەخ ە ک ەیەوەئ م،ەینی سێەالی
  ەک ەو مانایەب ەی مرۆڤ بوبوونوامەردەو ب کردنەوەرخۆەس ە ی لەرستەواری کەتدا کۆنەڕەبن ەل ەچونک ەوەکدی ناگرنەی

ە  ، دیارەوە بردوویائێستا و ڕ ەتی بەی مرۆڤایەرجوملەر و س ەبەرلەس  ەب ەیەوەستنە ڕابردوودا گرتن خۆ ب ەش بەباو
سنوور    ەعقوول و لە ی موارەکۆن ەو پێیەو ڕابردوو. ب ئێستا ەبێتەیش دژت دواڕۆەنانە ڕابردوو ت ەوەبێتەش د« ئێستا»
ک ەتاڕادەیشدا ە مەب ەوەڵبڕێتەه  (ڵەهی تاک و کۆم) کانی ژیانەندی قۆناغەماری پێوەبێلزوم، د ترازاو ڕێ نادا،ەن
تتریش  ەحمەز ەنگەات، ڕدەست پێدەکنگتر ەڕگیران درەو وێرانکاریی پ ەوەبێتەسک دەر تەکەلەتی تیژڕۆ و پەرفەد
تی ەاڵیەندی کۆمەکانی پێوەڵەڕای ە پارێزێ و تام لەبردن دەس ەهارمۆنی ژیان و ب ەتی کەواری عادەوێت. کۆنەرکەس 
ی ەکەلبییەس   ەڕو ەڵ بەخش گرت تێکەی سوودبەداهاتی تاز ەێی لڕ رچوو و ەسنووری پێویست د ە هات و ل ەگێڕێ، کەد

 بێ.ەهۆش د

پێش   ەڕ لەمپەل  ەتەو بوون ەر چوەس ە وریان بەد ەی کەان ڕێزلێگیراو ەڕەو باوەرکار بەدیب و هونە ی زانا و ئەوەستنەخۆ ب
هیچ   ەاڵم بێگومان بەو بناوانی بکرێ، ب ەر بنگەس ەل ەقەتەمەگرێ دەڵدەتی، هەاڵیەی کۆمبەرەوپێشچوونڵکشین و ەتێه

  ەندی بەبڵێین ساردی پێو ە ک کەتی وە یەوانەتی و پێچەندی دژایەر پێوەگەم ەنیی ەوەیەوزوعییەم ەندی بەجۆرێک پێو
ر  ەبوو هەوزووعێ نەم ەکەدیارد ەت کەڵبەبێ. هەیدا دەرمی ساردی پەمانی گەن ەب  ەک ەوەو ڕوەل ەیەه ەوەرمییەگ
ی ناکات:  بوونوزووعیەنام ەرقێک بەف ەوەێتربا بدۆز ەوەدۆزرێتەکی بۆ دەیەرچاوەزاتی بێت ئیتر چ ناوێک و س  ەوەمێنێتەد
کات؟ ئایا ەد ەکەزی دیارددا بایی هێەیەرچاوەو س  ەو دیاردە ر ئەس ەی زاتی بەینی وشبێ ئایا دابڕەد ی تێداەندەوەر ئەه

کانی ئیسالم  ەۆرججۆرا ەبەزهەیدابوونی مەتاکانی پەرەبۆ س  ەوەڕێیتەبگ ە؟ کەیەکەپێستی دیاردەپڕ ب «زاتی» ناوی
کنیک و  ەی تەیرێکی زاراوەس ... اهریةظال الالأدریة، المرجئة، ک:ەتی وەی خۆیتمش ەیان ناوێکی لێ نراوەکەر یەبینیت هەد

 . ەوەنەدەیان دەکەتەنگی بابەواوی ڕە تەوانیش بەبینیت ئەیت دەمیش بکەردەکانی س ەزانست

ی بیری  ەرەسووربوون و پێ داگرتنی ب ە، زێدەفسانەت بۆ ئەوزووعییەی مەوەواژبوونەرەم بەل ەرنج ڕاکێشەس  ەی زێدەوەئ
رستییان  ەپەنماری کۆەڕدا دەبیروباو ەت لەوزووعییەی داواکردنی م ەڕاد ەب  ەکانیان، واتەکۆن بو ەڕەر باوەس ەل ەماددیی

 ەرستترن لەکجار تاکپە رستنن یەدا دژی تاکپەریەزەت و نەڕواڵ ەی لەو واڵتانە، ڕۆشنبیری ئەنموون ە: ببێەستوورتر دەئ
مووی  ەاڵتی دوور هەڕۆژهکانی ەێرگشۆڕش ەواڵت ەک لکێ ەنی یەمە. گۆڤار و چاپەندەک سوید و فنلەڕۆشنبیری واڵتی و

م  ەکەی ەل ڵێت.ەڵدەی ه ەکەرۆکەتی س ەتی و خالقیەیملتی و بەمانەشان و باهوو و قار  ەمی زاڵ بەک داستانی ڕۆستەو
رۆکی  ەتی، س ەخوای ەتی و، بگرەرایەمبەتی و پێغەرایەتی و ڕابەمینایەکەر باسی یەی هەڕەتا دوایین ڕووپ ەوەڕی گۆڤارەڕووپ

ریکی ەر خەتیدا هەماهیریەقاڵبی ج ەل ەک ەڵێنجەه  ەتەو ماددییەت لەوزووعییەرموو مەوجا فە . دەیەو واڵتەبااڵی ئ
دژی  ەچیدا دیار ەر کفران بکات: تۆ بەه «و تحیات ەفاتح» بری ەر لەکی نوێژکەبابای ەک ک ەو ەرستیەتاکپ
ر  ەه ە دا کەوەیت؟ بەکەتیت دەچیدا ئیسپاتی مسڵمان ەرستم. تۆش بەپەم تاک دەموو دەه ەدا کەوەرستیت؟ بەتاکپ

 م.کردنریکی کفرەخ

گرێ: ەداد ەڕی کۆنینەباو ر ەس ەیا پێ لەات وبەکڕنوو بۆ تاک د ەستێ کەدا ناوەندەوەر لەتی بابای ماددی هەوزووعییەنام
  ەلو ئاگر  ەشبێتەبات و دە ر دەس ە کانی بەڵەچووپ ەڕەی باوبوون ئیسپاتی ڕاست ەموو عومری لەه ەک ەیەوەاتری ئڕکاری گوم
 . ەڵیش کامیانەچپوو  و هی ەڕی ڕاست چییەڵێن باوەزانن و دەد ەبێت کەر د ەب ەئازادان ەو مرۆڤەعومری ئ

ی  ەکەموو پۆلیسی نهێنی واڵتەبن هەباتی نهێنی دەریکی خەخۆیان خ ەڕۆژگارێکدا ک ەل ەڕاوانەرگەو ەڕۆشنبیر ەرزەو تەئ
یری تاقمی خۆیاندا، ەر غەس ەجاسووس ب ەوەبنەست دەد  ەگرنەاڵت دە س ەد ەدواتر کچی ە نێن کەداجاسووس د ەخۆیان ب

 ن.ەکەد ەوە تەو جاسووسیەشانازی ب ەرمیش نایانگرێ کەش
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دا  «کگرتووەی یەرەب» ریەروەند نیشتمانپەچ ەی لەکۆیێ ئیخباری ەی ماددی لەرەترین لێپرسراوی بەورەگ 1959ساڵی 
تری فیز و نازی  ەموون چەقلک بوەو ەوە ڕوودا درای ەی بەکەقس ەبوو تێیدا، دواتر کی الی خۆی ەرەری بەخۆی نوێنکە 

  مانەند ساڵێک هەوت دوای چەک کواش ڕێ... دمەتان لێ دەناوبردنتان ئیخباریە بۆ ل ەوەشانازیی ەلێدا و گوتی: ب
و  ە بردن. ئا لەناوی د ەل ەوەشانازیی ە ب ەی کەنەو الیە ستی ئەردەب ەمانی خستەبارێک مان و ن ەوتەک «شۆڕشگێڕ!! »
س  ەدات و کەس نەک  ەل ەس ئیخباریەوا کەدیت کەدا دەوەف و شانازی لەرەبوو شەست خۆیدا نەد ەهێز ل ەدا کەمەد
 م برا بن.  ەموو عالەدات و هەس نەناوبردنی کە وڵی لەه

ئویلێکی ە، چ تنڕاوەڵگەهی هۆشی تاریکەچکەیا بەی زاتی گومڕا وەمووی زادەه ەواژانەر ەب ەستەڵوەه ەرزەو تەبێگومان ئ
  ەنن کلمێەملێش پێمان بسەزۆربە ر ەگەئ خۆ .ت و مرۆڤدۆستی ەوزووعییەر مەس ەوەبیانبات ەش نییەژیران ەنیمچ

ناوبردنی  ەی بڕیاری لەتەوزوعییەو مە ت بێ ئەعنەل ەک بەڵێم دەتی دەمرۆڤای مووەجیاتی ه ەمن ل ەتی تێدایەوزووعییەم
  ەدرۆو ەی بەو بڕیارەل ەرفتر ەشەئویل بەوخۆی بێتەبڕیاری ڕاست  ەڵق بەناوبردنی خەبڵێم ل ەچوێنێ ئنجا ماوەردەدڵسۆزان د

 ەبێتەد ەمیشەه ەک ەوەو ڕوەل ەیەورەخۆیدا تاوانێکی گ ەدرۆ خۆی ل ەی شۆڕشگێڕ بەر ەڕاهێنانی ب ەچونک ەوەسترابێتەب
 .ەوەپوێتەتیش، دەمرۆڤای ەبگر  ربردن،ەس ە تی مان و بوون و بەقودسی ەڕ بەئیتر باو ەێتاوانان کب  ەل کردنەشەڕەهۆی ه

ند و هۆشی ڕووناکیش  ە س ەپ، کاری زاتی ەت نییەیوزووعەی دڵسۆزان کاری مکردنستن بۆ تاوانبارەڵبەحاڵ درۆ هەمەهەب
ستیش ڕۆ چووبێت و  ەپ  ەساز لست و بوختانەڵبەهسی درۆەبێ زاتی کەد ەوەندی زات و تاریکیی هۆشەس ە ناپ یوال ە: بەنیی

خۆیانی   ەو ب ەوەۆزندەدا دەو درۆیان ەرزەو تەت و سوودی گشتی لەوزووعییەی مەسانەو کەرمیشی تکابێت. ئەدڵۆپی ش
  ەرزەو تە ، لەوانەپێچ  ەبانی، برنێچیر و قو ەنن و خۆیانی تێدا ببنیوا ببەیری خۆیان ڕەبۆ غ ەقەو حەن ئەبینن نایەوا دەڕ

 تەوزووعییەتی و مەدحی داد و ڕاستی و برایەم ەزارداستان لەبولبولی ه ەبنەخۆیان بکات د ەبوختان ڕوو ل ەدا کەتەحاڵ
 ... و سوودی گشتی

ستی  ەڵوە ه ەدان ساڵ بە س  ە ر لەکانی بەوتوەرکەس  ەدڕند ەستی پیاوەڵوەه ڕاشکاویەژوونووسان بێم ەلێک لەگ ەوەداخەب
بس بکات ەیان مانگێکیان حەکەرۆکی واڵتەڕۆژگاری خۆیاندا س  ەر لەگەاڵم ئە ن، بێنەوزووعی و دروست و پێویست دادەم

رز و ئاکاری  ەت و نرخی بەرافەرچی شەڵکوو هەدا نابینن بەو کارە ت و سوودی گشتی لەوزووعییەند و مەوەرژەچ ب
چۆن   ە پرس ەئیتر من، ەک ەتی نهێنیشی تاوانبار دەزگاکانی خزمەددامو ،هێننەر دەبەخەب ە رۆکەو س ە دژی ئ ەیەه ەردانەم
 ...  فاەداواکاری داد و و ەبنەد

  ەت و چ لێی ماددی بەوەرەبیرک  ەبێت و چ ل  ەوەس پیاوی مێژوونوو ەچ ل ەچڵکنان ەستەڵو ەه ەرزەم تەت تێکڕای ئەڵبەه
  ەپتر ب ەوەتا تێشیدا قووڵتر ببنەهحمن، ەزاتی کوێر و گومڕا و بێڕ یەنەبێت ز ەوەیب و میتافیزیک ەغسەربە  مرۆی

ی  بوونستن بۆ پێویستەبەڵەه زووعیەی مەفەلسەی زانست و فەڵگەشدا بەوەند لەرچەخوارێ ه ەچنەگومڕاییدا د
 ... یانەکەستەڵوەه

  ەرەتی هەتی و مرۆڤایەاڵیەڕامانی کۆمەێوت ەوری هۆش لەلبی و ئیجابیی دەنی س ەی الیگرتنکدیەیەواوی بەی تکردنەوەڕوون
ی  ەخەردوو یەدەنکەک بێین یەستێ نەبەدەجلو ەکەلبییە نی س ەتی الیەرایەبێ و باشتر کاریگەکۆن چاکتر مومکین د

  و «نگاناو م ەچوون» ک ەی وەیدا دوو دیاردەزاران ساڵەی ه بەرەوپێشچوونئاکامی  ەل ەبگرین ک ەمەردەم س ەتی ئەمرۆڤای
  ەی تاکەکەرعییەو ناش ە کەرعییەش ەچکەب ەوەببن ەلەپەبۆ چاوی ب  ەتەحمەکدی ترازاون زەیەل ەهێند «خواردن ەڵپتەش»
ییان   ە«جمران» یەشێو «هۆش»لبی و ئیجابیی ە ردوو الی س ەهاتنی ه ەوەکەیەتای بەرەس  ەبێ لەد .«هۆش» یەرچاوەس 

بلووغیان   ەی کەمەو دەن تا ئ ەکەک دە یەلێک پتر لەساواییدا گ ەل ەدوو منداڵی جمران ەوی ک ەک ئەواوی وەت ەب ،ببینین
دا  ەلێر ەچاکتر ەمەر ئەبە ل بێ.ەست دە رهەرچاو و بەدواتردا ب ە رچاوی ساوایی لەکی نابەموو جوداوازیەه ەچونکدەبێت 

فکری ماددی لێی خۆش دێت  ەدا بچین و بێین کەو ڕێبازەر ئەس ەشدا بەوە، لەوەکان بگێڕینەدێرین ەمان بۆ ڕۆژگارەقس
بۆ توانا و   ەوەچێتەایی، دڕو گوم، بینایی ەو خراپ ەچاک  ڕێی ەقامەوێدا دوو شەزانین لەد  ەیب کەغەر بەک ڕێبازی س ەن

بێ  ەد ە، دیارەیەوەستەدەمان ب«تیەدوان» یەفکر ەماددی ل یبیریار  یدنی ترس نگانەڵسەه ەئێم ەتی کردگار چونکەحیکم
  ەخۆی ناچار نابینێ ئاوڕیش لنا مرۆڤی ماددی ەرازووی بیری ماددی بکرێ دەکێش و ت  ەش بەکەنگاندنەڵسەه
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ست بهێنین ەدەکی وەندیی ەزامەڕتوانین هیچ ەش نەم حاڵەب ەنگەخی پێ بدات، ڕەی بایەوەچ جایی ئ ەوەکانمان بداتەقس
 ەوەینەکەی ماددی دەڵگەنها بە ت ەدا کەوەخۆمان بتۆرێنین ب ەلغەیب سەربە  پیاویدیکەوە کی ەالی ەشێ لەند دەرچەه
 . ەکە قلیدیەت ەتەماددیی ەل ەخنەڕ ەب

،  ەی ماددیش زۆری لێ ڕازییەفەلسەو ف ەوەگێرنەران بۆمانی دەبەی زانایانی بایۆلۆجی و گۆڕانی گیانلەتەو حیکایەپێی ئ ەب
یدا ەپ «هۆش» جارێ ەدا کەیەو پلە. لەڵ بوەقەیموون و فیل و چەک مەرێکی وەوەجان ەوەکۆنێکی زۆر کۆن ەمرۆڤ ل

ی هیچ  ەوەبێ ئ ەجی بوۆچی یاساکانی گۆڕانی بایۆل ەر ملکەویش هەئ «مرۆڤ» ەبێتەدوایی د ەب ەک یەرەبەو گیانلەئ ەبوەن
ی کات و  ە وەدرێژبوون ەوتبێت. بەرکەدا دەرەبەو گیانلەکی لەنامە پ ەرچاو و نەب ەتی نەاڵیەی کۆمەشێو ەجۆر

ک  ەکانی وەوتوەپێشک ە رەبەی گیانلەو سافیلک ەبوون ژیانی سادەسروشتدا ه  ەی لەو هۆیان  ەرانەو کاریگەی ئکردنەکەڵەک
دا  ەوە ، بەوەبۆت ەوەستیارترییەتر و ئاگادارتری و هەوەی مرۆڤ بۆ پێشەورەگەی شامپانزی و گۆریلال و باپیرەتیر
. ە ی مرۆڤدا ڕسکاوەورەگەی باپیرەتیر ەتاک ەتن لییشەێوێنی هۆش و تێگه ە ێڵ للکجار کز و بێهێز و ەکی یەتایەرەس 
م  ەوت. ئەداک «ریەبەهۆشل» وریەبۆ د ەوەرییەبەوری گیانلەد ەتی لەاڵیەتای کۆمەرە دا س ەم هێوێنەڕسکانی ئڵ ەگەل

و  ەداهاتووی نێوان ئەفاعولی تازەندی و تەمای پێوەبن ەبۆت  ەوەکجار سست و کزەێکی یبوون ژیام فرەدەب ەتاییەرەس  ەهۆش
می ەراک بۆ دۆڵگرتنی خەک هەو -ی ئاگرکردنیداەک پەو - ەڕۆژانرد بۆ کاری ەک داتاشینی بەو سروشت ]و ەرەبەگیانل

 .  [...ک پۆشاک ەو - پێویست

ڵ ەگەل ەی«مرۆڤ ئاسایی»ە رەبەو گیانلەندی ئەی پێوبوونهێزتربە و  بوونەشنەچە مەو ه  بەرەوپێشچوونگۆڕان و 
کانی ەبچووک ەڵگەکان و کۆمەنێوان تاکندی ەی پێوەتازەبەبۆ داهاتنی جۆری تاز ەوەری کێشایە، س ەورد ەردا، وردەوە بوون
ئاکامی گۆڕان و   ەتا ل ەبۆو گرێوگاڵیی و ئاڵۆزان و ەو ناساد ەتێکڕایی ڕوەژیان ب ەمەکە مەو ک ەکەرەبەهۆشل ەرەبەگیانل

و  ەئ ەپێی نای ەوەکانیەرچاوەو ب ەوەرەجوداک ەتەموو خاسیەه ەوعی مرۆڤ بەییدا نەزار ساڵەدان هەی س بەرەوپێشچوون
ر  ەوەی بوونەورەگ ەرەوباوی ه ەکی نەڕاستیی ەتی و مێژوویی بوو بەیاڵ ەی کۆمەئاشکرایی و ڕوونی دیارد ەب ەی کەقۆناغ

  ەیەڕین ڕێم هەبۆ ڕاکێشان و پێدا تێپ  ەنجەر بایی پەدا هەری پێدا بگیرێ. لێرەخۆیدا س  تیەکتێبی تایب ەبێ لەد ەباس  مە]ئ
 ڵبێم[.ەوری هەد

  ەیەه ەوەمرۆڤ ەندییان بەی پێوەزانستان ەو لکەموو ئەتی و هەاڵیەنترۆپۆلۆجی و مێژوو و کۆمەزاناکانی ئشێ ەند دەرچەه
 ەوەوی جۆرجۆریانەڕ و ڕاڕەو باوەرەتی بەاڵیەی کۆمەدیارد  ەل کردنەوەو بۆچوون و شی  ەوەوداوازیی لێکدانجم و زۆر ەک

  ەدا نییەوە، دیسان گومان لەوە گرنەکدی نەڕدا یەبیروباو ەش لەزانستانو ەکێک لەر یەشێ زاناکانی ه ەت دەنانەببات، ت
 :ەک

 . ەوەتییەمرۆڤای ەب ەند بوەتی بەاڵیەکۆم .1

و  ند ەیلی زایەم ە،نموون ەن. بەمرۆڤدا ه ەنها لەت ەی کەتانەو خاسیەبێ بەندیش دەر بەو ه ەند بوەتیش بەمرۆڤای .2
راندا ەبەموو گیانلەه  ەموویان لەه... و... و... و ژین و مردن ەوە سانەو ح  بوونتی و خۆپاراستن و ماندووەستی برسییەه
مای ەبن  ەتەبوونەشدارن نەر تێیاندا بەبەی مرۆڤ و گیانلەوانەل ەیەش هەتی دیکەرچی خاسیەو ه ەمانەاڵم ئەب ەیەه

لماندنی  ەو س  ڕێکوپێکژیانی هاریکاری و چاالکیی  ەند ناوناوەرچەدا هەرانەبەو گیانلە تی الی هیچ کامێک لەاڵیەکۆم
  داەوانەاڵم ل ە دی ب ەدا هاتۆتەرانەبەو گیانلەی ئەندێک تیرە نێوان ه ەل ەتانەمامڵ ەرزەو تەتی و ئەرۆکایەس 
 . ەبوەیدا نەپ «مێژوو»  اودەدوا ئەو ب «تیەاڵیەکۆم»

و    بوونکول ەب ەمرۆڤدا چونک ەل ەبڕشتە رچاو و بەر و بەکاریگ ەرەی هەوەرەری هۆش جوداکەبزوێن ەئاشکرای .3
 ەل ەتێک و شتێکی دیکەهیچ خاسی ەک ەوەو ڕوەل ،ەوەچێتەو د ەوەپووتێتەد ەخۆو ەتی لەوتنی هۆش مرۆڤایەککەپ

هۆش،   ەل ە، جگەو ەتییەو مرۆڤایەرەوتی بەم ڕەدەزانین بەڵی، دەی ڕابگرێت. بەکەتیەهۆش مرۆڤای مرۆڤدا ناتوانێ بێ
ری  ەواوکە ت ەبوون ب  [...بارەی لەنجەژنی ڕاست، پەک ئاخاوتن، بە]وە یەمرۆڤدا ه ەر لەه ەک شەتی دیکەند خاسیەچ

  راوێزی هۆشەر و پەو یارید ەستەرەشێ پێیان بگوترێ کەد ەتانەو خاسیەئ اڵم تێکڕایەتی، بەکانی مرۆڤایەپێداویست
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  ەوەکانی ببڕەنجەیا پەو ەسێنەمرۆڤ بخ ەبێن ەنموون ەن. بەیدا بکەپ «تیەمرۆڤای» تێکڕایان ناتوانن بێ هۆش ەچونک
کی چاودا ەیەترووک  ەکرد ل تێتش ەم کاڵە، بەوە مێنێتەمرۆڤی د ەر بەه ەیا زمانی الڵ بکەو ەوەمێنەیا بااڵی بچەو
تی و  ەاڵیەکۆم ەیب بن. خوالس ەعی بێەکانی دیکەتەندام و خاسیەموو ئەند هەرچەوێ ه ەکەی دەکەتیەکی مرۆڤایەپ

 . ەمووشیان بزوێنی هۆشەکی هەر ەمبەن و زەمرۆڤدا ه ەر لەه ەی کەتیانەتایب ەتەو خاسیە ب ەندەمێژوو ب

  یپێەو پێب  ەبۆوەپشکووتوو ڕوون دەکجار کزی هۆشی تازە تیشکی ی ەب ەتاوەرەس  ە وا ل ەتی کەاڵیەی گۆڕانی کۆمەو ڕێبازەئ
کرد و باشتر ەزیادی د ەکەی هۆشکردنشتەست بەو ه   کردنبڕردا تێەوروبەڵ دەگەفاعولی ل ەپتر ئاڵۆزکانی ژیان و ت

دا، ڕێبازێکی خوێناوی و دڕکاوی و  «ی ژیانەلەپ»ی ەرەک س ەزار و یەتی هەمامڵ ەرکات لەبۆ مرۆڤ د ەیتوانی ڕێگەد
نێوان پێنج   ەالح لەی مێژوویی کرێکار و فەسفی ڕێگەو ەل «ئیف خووریەڕ» .ەم و دزێوی و ترس بوە لپێچ و پڕ ستەپێچ

 ڵێ:ەرێژدا دکی بین دەکیەخشت

ي و سبیلي ملٶ 
 قدامي ها االشواك من خلف 

 علیها بقع حمر جرت من جسدي الدامي 

 

ی ەڕێبازی تیر ەوەزار ساڵەیان هەد ەل «...ئیفەڕ» یە کەسیدەالحی قەی کرێکار و فەدڕکاوی و خوێناویی ەم ڕێگایەئ
تی و  ەحمەرک و زەپڕ ئ ەشتەم گە. مرۆڤ لەوەکاتەدرێژ د ەوەو دواڕۆژێکی نادیارەرەب ەو تا ئێستاش شریت ەمیزاد بوەئاد
 ەتێشکاو بو ەوەی هۆشیەکەئیجابی ەنەمبڕشتی و بێهێزی و کزی الیەتایی و کەرەهۆی س  ەندی بەیدا، چەریەس ەکمەچ

 . ەر بوەس ەڕۆ و قوڕبەنجەڕ ەوەیەکەلبییە س  ەنەست الیەدەش بەهێند

ژیانی خۆی و خێزانی  پێناو  ەل ەی کەهێند ەمیشەه ەبو ەئاماد، ەزۆر  یی تابڵێەتا ئێستاش پاشماو ەتایی، کەرەمرۆڤی س 
 ر پاراستنیەدەقەیا بەتبێ و ەکی بجۆشێ و بخەنامەی ساحیر و کاهین و هێزی پەوەش بۆ دڵدانەهێند بتێەبجۆشێ و بخ

رکی جۆگا ەبایی ئ  ەبو ەوانەل ەتاییەرەس  ەو مرۆڤەگیانبازی بکات. ئشی ەکەگیانی خۆی و خێزانی بۆ پاراستنی بوت
شوێنی   ەی لەنگی مردوان جۆگاکەبەترسی ش ەیا لەش بکات وەکی پێشکەنامەش بۆ هێزی پەقەدەزر و س ەندن نەڵکەه
کانی » دیشم زۆرن، بایزی مام کاکی ئاواییەئاگادارم، شای م بۆ خۆڵدێران. من ەنگ و هەستەنگێوێ بۆ ئەڵئەه ەوەموارەه
  ەناو بردنی پارچە نێرێ بۆ کوتان و لەهێڵێک دەو ڕ ەرزەڵکوو خوا تەخۆی گرت ب ەڕێکی لەزای کۆیێ مەقسەربە  ی«ندەک
سوێی   ەبۆ چی؟ گوتی چووم ەزرەم نەلێم پرسی: مام بایز ئ ەبیرمەر لەه... وتووبووە ڵکەر هەدەبتەعادەل ەغڵێکی کەد
چاک بوو خوا لێی قبووڵ کرد و  ... خواەرم دەس  ەوەباتەر خوای بۆ خۆ نەگەن بوو ئەعیە ، لێم مەم دیتم سووڕاوەکەغڵەد
جێ هێنا و ەی بەکەزرەن ەردانەم -خوای لێ خۆش بێ -کرد، مام بایزیش بووی ەن ەکەغڵەر دەس  ەهای ناردەکی وەیەزرەت
 . ەوەشیەی بەکەگۆشتو ردی دا ەع ەی لەکەڕەم

سوودی نوێڵ   ەهۆشی ب ەوەکۆن ەرەکۆنی ه ەمرۆڤ ل ەنیی  ەوەک ئەو ەلبیی هۆشەکاری س ەک ەخۆگرتنەزر لەم نەئ
... پاگژی ەداتەواری گوێ نەخوێندەر نەبە ل ەنیی ەوەک ئەو... ەماندوو بو ەوەردێکەندنی بەڵکە ه ەلزوم ب ەو پتر ل ەشکاوەن
ر  ەس ەخانووی دیوار خوار ب... وان بخنکێتەلەمرۆڤی نام... بۆ ئاگر درێژ بکات ەنچەفامی پەر نەبەمنداڵ ل ەنیی  ەوەک ئەو
گات، ەو ڕاهاتنێک مرۆڤ تێیان د ەبەجرەند تەچ ەب ەلبی نین چونکە نی س ەمی الیەرهە ب ەواوییانەم ناتەپێ. ئەڵقدا بتەخ
و  ەرەب ەتی و ڕاست و دروستی هۆشەی عادەدا خشکە«ڵەزموون و هەئ» رێمیەناو ه ەشتی مرۆڤ بەانین گشزەک دەو

بۆ  ەنگاوتنی جۆگەڵئ ەتوو و هوەڵکەغڵی هەدژی د دان و قوربانی ەزمەمێرد ەب هێنانڕەاڵم باوە. بەوەسینەڕڕۆشنایی و 
برستانی ەردی قەدار و ب ە ک خۆ لەی وەی بێهوودەرکی دیکەدان ئەری و س ەر خاتری دێو و پ ەبەنگان لەستەئ

  ەوەهیچیشیان ئتاریکی و کۆت و زنجیرن، ... و پاشنەرەنگاوی ب ەه... لبیی هۆشنەنی س ەڵسوون کاری الی ە ست هەدەدوور
 پێش چوون.وەرەو ب بوونو فراژی ەوە هۆی چاوکران ەببن ەخۆو ەنین ل

موو ەشێ هەهاش دەروە ه ،ە وەڵگرتنەی پسپۆڕی ئاو هەبنگ ەرتندا ببێتگڵەه ەسبی جۆگەک ە ل »ەڵەزموون و هەئ» شێەد
 هێنانڕەاڵم باوە. بننەیەواوی بگەدروستی و تسەربە   ەوتوەو ڕاهاتن ک کردنەوەر پتر تاقیەس ە کیان لەی پەواویانەو ناتەئ
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 ەخۆو ەرگیز لەه «عن الشمال قعیداذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و» تیەئای ەل ەبریتیی ەسێلکەڕەجڕی پەجڕ ەی کەوەب
کات و  ەگومڕایی و تاریکایی و گێژان زیاد د ەر لەه ەوەبزێت ێتایەتاهەتی هۆش هەلبییە. گومڕایی س ەوەخۆی ڕاست ناکات

تحول الکم الی   - ند بۆ چۆنەگۆڕانی چ» یەکەشوورەر یاسا مەگەت ئەنناە. تەوەی ڕۆشنایی ناداتەک تروسکەی
. ەوەییشتن بداتەڕۆشنایی و زانین و تێگ ەفسانەو ئ ەی دێو و جنۆککردنەڵەما بین کەتەکار بهێنن نابێ بەیشی لێ ب«الکیف
  ە ل ەی کەیەو نوخنەئ ەنیتەیەیت و نایگەکەتاریکایی زیاد د ەر لەیت هەڵ بکەواری کۆمەڕەت و کوێری و کەهالەجهەتا 
تی ەو خاسی «Critical point - النقطة الحرجة - تاویەنگەت یەنوخت» ڵێنەدا پێی د  «ند بۆ چۆنەگۆڕانی چ» یاسای
ستێت. لێ ەیبەسفریش د ەوەهێنات  ەکوڵێت و کەد دەس  ەیاندەرمایی ئاوت گەی گەپل ەک کەگۆڕێت وەدتێیدا شت 
ڕووناکایی و بینایی  ەیدا ناکات تێیدا بگۆڕێت بەتاوی پەنگەی تەخۆیدا نوخت ەگومڕایی و تاریکایی خۆی ل یکردنزیاد

 .ەوەبوونک چاکەکات نەمردن د ەساغی ڕوون لەی نبوونزیادهەروەک  کاتەتاریکایی زیاد د ەر لەڵکوو هەب

گومرایی ڕۆ   ەپتر ل ەوە دانرس ەڕێی د ە، دواتر لەزمەقوربانی بۆ مێرد ەگیسک بکات ەکی سافیلکەایڕر گومەگەئ ەنموون ەب
و  ەی ئبوونوزووعیەو م بوونبۆ ماددی ەعلیلێکی فێڵبازانەر تەمیزاد. هەئاد ەبگۆڕێ ب ەوەگیسک ەل ەکەقوربانی ەنگەچوو ڕ

ی ەدەتی س ەستی و جنۆکاویرەپەفسانەش مۆدیلی ئەک ەعلیلەن تەخاو ەناکات کڕ ەتێپ ەوەل ەوەتێبهێندر ەکوێریی ەرزەت
جا  نبهێنن. ئ ڕەگەب ەکستانیو تارەل «ند بۆ چۆنەگۆڕانی چ» ناتوانن یاسای ەوەجیهان کۆ ببنتی ەیملموو بە. هەمەبیست
  ەماکی ڕووناکی لک ەیەڕڕەز ەبێ چونکەد ەوتەک کەویش پەئ «Negation of negation -نفيلا ينف»ی ەیاساک

 ەوەوێنێتەبێت و بیڕ ەوەکەی تاریکیەوەرەد ەبێ ڕووناکی لەبکات. د «نفی» خۆی بۆ ە کەتاکوو تاریکایی ەتاریکاییدا نیی
بێت   ەوەرێمی ڕووناکی و زانستەه ەرمان لەبێ دەفی ناکات، دەخۆی ن ەشیفای خۆی، وات ە ساغی بۆ خۆی نابێتە نهەروەک 

 15فی بکات. ەن ەکەساغیەن

  ەب ، ەوەتی و ڕووناکی ناداتەندایە س ەخۆیدا پ ەخۆی ل ەستێ کەناو ەندەوەر لەلبیی هۆش هە نی س ەیی الییەتنداەس ەناپ
چوونی فێڕۆەب ەجگ ەستێنێ. واتەمرۆڤ د ەتیدا نرخی قورس لەیاڵ ەموو ڕووکار و ڕێکارێکی کۆمەه ەوری خۆیدا لەوراندەد
و  ەپێناو ئ ەهێنێت لەڕ دەشەب ەکەدات، بێلزومیش مرۆڤە مل مرۆڤیدا د ەتاریکایی بتی ەخزم  ەل ەی کەرکەوڵ و ئەو هەئ
ونخوونی  ەمرۆڤ کرد ش ەکوێرایی وای ل  ەک ە نموون ەبڕێت. بەریدا دەس   ەتاریکایی و نابینایی ب ەی کەرمان و پێویستییانەف
بێت و  ەسار دەخەنج بەدا ڕەو کوێراییەجغزی ئ ەر لەه  ەکەر ببڕێت جارێ مرۆڤەبۆ س  بکێشێت و قوربانی  ەوە دیار بوتەب
یا بوتێکی  ەرستێ وەبوت ناپ ەیدا هێنا کەکەگژ جیران ەڵگرت و ب ەکی پێ هەهات و چ ە اڵم کەدات، بەخۆی د ەر لەرەز

تی ەالمەس  ەنێتەیەگەی دە کەرەرەچێت و زەردەخۆی د سنووری تاریکایی ەل ەکەوێراییدا وێرانکاری کەرستێ، لێرەپەد ەدیک
  ڵق.ەسوودی خو 

 ەجۆر ەواش بو ەرکێشراوەد ەوەگەڕەبن ەل ەراکەکی هەیەرە ب ەها بوەو ەک ەی تێدایەڵقژانەهتێک ەرزەو تەی ئەنێمێژوو زۆر و
وێراون. بێگومان کوشتاری ە کدی نەیەب ە تا، وەوتن پاراستوەکتێ قڕ ەردووالی لەناو بردن، هەاڵتی لەس ەێکی دبووننگەپارس 

ی ەک تۆسقاڵ چاکەیا یە ی ڕووناکی وەک تروسکەی ەنیی  ەوەریەبە رگیز بەرگیزاو هەڵ هەڕی پووچەر باوەس ەڵق لەنێوان خ
توانێ بڵێ  ەیش د«يالنف ينف»ند بۆ چۆن و ەیاسای گۆڕانی چ ەت و نەوزووعییەم  ەت و نەماددیی ەیدا بێ، نەلێ پ

  ەیلی تۆڵەکدی و مەخوێنی ی ەب ەگومڕای ەڵقەو خەست سووربوونی ئە، دەوانەپێچ  ەدا، بە ریکیتا ەرزەو تەل ەیەخلێکم هەد
دی لێ  ە س  ەک بەو ی ەد  ەک بەی کردوون و نرخی یەوارییەکوێر وەی ئەکی دوور و درێژتر گیرۆدەیە، بۆ ماوەوەندنەس 
 رگرتوون. ەو

 
عەیارەی بۆچوون و لێکدانەوەی ناو ئەم  « بە يفنال يانی چەند بۆ چۆن و نف ڕپێویستە بڵێم، لێرەدا کە یاساکانی »گۆ - 15

باسە بەشایەد دەهێنمەوە بێ ئەوەی لە الی خۆمەوە ڕەخنەیان لێ بگرم مەبەستم ئەوەیە بە کەرستەی فکری ماددی 
ئەم  امانی جیهان. چ ڕەیب نین ببنە ڕوانگەی تێوەعتەوپات ڕەخنەی ڕەوا لەو فکرە بگرم، دەنا ئەو یاسایانە هێندە بێاپ

و چ فکرەی »تناقض« بێت هیچیان ئەو دەورەیان لە گۆڕانی کۆمەاڵیەتیدا نییە کە فکری ماددی بۆی  یاسایانە بێت
 داناون. بەداخەوە لێرەدا مەودای بەبەرەوە نیشتنی ئەو باسانەم نییە.
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و ەمی ئەرجەس  ەل ەمەک  ەمێکی زێدەک ەوتوەک مرۆڤ ەدا لەاییگومڕ ەم شێوەل ەرک کەئروماڵ و ەی س ەرەرەز ەو هێندەئ
  ەک ەستابایەدا وەندەوە ر لەلبیی هۆش هەوری س ەر دەگەئ ەچونک ەوتوەک اییدا لێیڕپێناو تێکڕای گوم ەڤ لی مرۆەرەرەز

من بڵێم و   ەچونک ەوەم بکاتەرۆشمان کەپ  ەک لەیەشیا تاڕادەکات دەی گومڕایانی دەرە ب ە ب ەوەکتر بڕینەخۆخۆری و ی
مرۆڤدا ببزێوێ،  ەیی لەزەڕی بەوپە تی ناتوانێ ئەرایەپێناو ک  ەدان ل قوربانیدایی بۆ تاریکایی و گومڕایی و ڵێم، جانفیەن
و   ەندەوەئ ەیان دەکەیرە ه ەک ەمێژوودا کردو ەری لەگرنگی وێرانک ەهۆشی تاریک دوو کاری زێد ەوەداخە اڵم زۆر بەب

 :ەتی داوەمرۆڤای ەی گومڕایانی لەکەری خۆخۆریەرەی زەندەوەد ئەس 

و    ەستوەو ب ەنی ڕووناکبیر و لێی کوشتوەر الیەس  ەبردۆت  ەو گومڕایانەشی برتی هۆش هێەلبییەس  ەک ەیەوەمیان ئەکەی
  ەب  ەوەردانەتاریک و نام  ەساتەو کارەژۆکی بۆ جیالوجیلی گومڕایان لیدان ساڵیش شانازی بەس  ەو وێران کردو  ەسووتاندو

ی بیری ڕووناک  ەهیدانەو شە سک بۆ ئێدڵۆپ فرمک ە ی کروونی پاەن دڵ و دەهیچ خاو ەشی هێشتوەن ەمیرات هێناو
ڕینی  ەتێپ ەئیتر ب ەک ەوەتەلبییەو س ەر حوکمی تاریکایی ئەب  ەتەوتوونەک ەهیدانەو شەی ئە وەن ەهاش بوەو ەرێنی، بگرەڵوەه
 ەردیاری بۆ گیانی باپی ەتیان بەعنەو ل ەڕکێیان کردوەڵپەدا شایی و هەکەساتەری کار ەوەبیر ەوانیش لەئ ەمانەز

 .ەناردوەکانیان هەڕووناکبیر

جۆرێک   ە و ب ەوەبیری ڕۆشن کوێر کردۆت ەی لەها ڕێگەن و گومڕا وەڵ و بێگەپووچ ڕیەبیروباو ەک ەیەوەمیان ئەدو
  وەی ڕاستی لەتروسک ەیهێشتوەد ساڵدا نەس   د ساڵ و سێەی دوو س ەماو ەل ەک ەر مێشکاندا هێناوەس ەی تاریکایی بەردەپ
د  ەک دوو مانگ چوار س ەجیاتی ی ەک لەستییاڕ یهێناند ەلەوەر ژان و ژواری ب، ئیتەوەڵستێتەدا هەکراوانەفەخ ەیدانەم

ی تاریکایی گومڕاییدا  ەردەژێر پ ە دان ساڵ لەی س ەمێک بۆ ماوەردەشی س ەتی گەقیقەیاخود ح ەو ەاندویساڵی خا
تی ڕووپێوێکی  ەکۆندا کردو ەفسی گومڕا لەڵ و نەڕی پووچەسڵ باوەئ ە ب ەک ەیەوەلێ بڕین ەم ڕێگەزانم ئەواشد ەوەتەشراو

  ەی لەوەبۆ ئ ەبو ە وەرەتا بڵێی ڕێ خۆشک ەوەمیزاد گرتۆتەوی ئادەعنەنی فکری و مەمێژووی الی ەلینیشی رەپان و ب
وانیش  ەفکر و ئی ەردەج ەوەببنخێرابەخێرا  ۆستی ڕۆشنبیر و مرۆڤدەرەب ڕیدا،ەلیکترۆنی و ئاسمانگەمی هۆشی ئەردەس 
 . ەوەوتۆتەو لێیان پێش ک ەوەتەجێ هێشتوەزانن خۆیانی بەد ەن کەڕی ئازاد بکەبیری پێشڕۆ و باو ەبڕکێ لمان ڕێەه

  ە ناوی تۆڵ  ەکان بەوباوەن ەڕۆشنبیر ەدێت ک ەوەوەی تاوانبارکردنی فکری پێشڕۆ لەوشتی کۆنینەئسیری ڕەدا تەتەم حاڵەل
  ەوەکۆن ەر لەگەئ ەبینن چونکەوا دەرستی ڕەپەی کۆنەتوهم ەیری خۆیان بەی فکری غکردننعەفکری کۆن م ەل ەوەستاندن

مکوت و ەواندز دەڕۆشنبیرێکی ڕ  ەوەهاتەرمی دەش  1978کی ساڵی  ەکاک دارای ەبوای ەی بیری ڕوون باو نکردننعەم
 رکوت بکا.ەس 

  ەژێر عنوان و ل ەل ،ەئێستاک ،فکری ڕۆشن و پێشڕۆ ەل ەوە بڕینی ڕێەکەستوور و قورس ەتاریک و ئ ەزێد ەحاڵ میراتەمەهەب
وتوویی و تاریکی و  ەکشرچی پاەشدا هەمەبڕێ لەئازاد و ئازا د ەپێشڕۆ و زێد ەی فکری زێد ەناس ەمۆدیلدا ه ەرگێکی تازەب
و تاوانی ڕیسوایی. نۆڕینی   کردننعەهۆی م ەکاتەپێچێت و لێیانی دەردەو یەڕووناکان ەو فکرەل ەیەخۆی ه یسکبینیەت

مرۆڤی  ەی بیروڕای پاک و پیرۆز لکردننعەم ەی کەوامەردەو ب ەقورس  ەزێد ەم نرخەئ ەدیار ەوەڕاست و دروست لێی
  وپێشەمەد ساڵ لەند س ەی فکرێکی ڕوونی چکردنزۆکەوشک و ن ەچونک ەبێ کۆتایی نییەتاشی هەرەر س ەگەئ ەگرتورەو

 ەکەفکر ەپێ لەبوو پێب ەوان ەل ەک ەکیس داو ەشی لەمانەره ەو بەموو ئە، هەکیس مرۆڤ داو ەی لەکەینی فکرەعهەروەک 
بکێشن و   ەیزروالدا زەو ب مال ەب ەوەڕووناک ەو فکرەشیا لەد ەک ەوەشی کوێر کردۆتەربوونانەو دەموو ئەیدا بێ، ئنجا هەپ

ی ەڕێگ ەکرابایەن ەفەر فکری ڕۆشن خەگەئ ە، کەکەحیسابر تێکڕای ەس  ەوەش بهاوێژەو ڕاستییە. ئەوەنەڕۆشنایی باڵو بک
ی فکری ڕووناکی  کردننعەم ەل ەی کەرەرەو زەئ ەو پێیەکردن. ب ەزۆکی دەو ن ەوەکردەسک دەندین فکری تاریک تەچ ەل

 ەبخرێتموو فکرێکی ڕوون ەی هەرگەند ڕۆژێکیش بێت و دەرچەه  ەیەوەبێ کۆتایی و بڕان ەوتوە لێمان ک ەوەپێش ەب ەلێر
  نێ، هی پێشووترمان بۆەد ەالوە مان بەدواوەب ەری لێرەرەر زەی هکردنەوەەرگەم دەئ ەرای پشت چونکەر گازەس 
 . ە وەناهێنێتتێ

  ەرێتیی هۆش بەنی ئەت و چاالکیی الیەڵمە وڵ و هەرچاوی هەشێکی بەوا بە، کەک گاڵتە یر نەمما س ە، ئەدایەوە یر لەس 
ی  ەوەڕازاندن ەسازی بەسازی و خان ەر و پێشەکۆندا هون ە ل یەندەوە: ئەی بوەکەلبییەس  ەنەتکاری الیەدرێژایی مێژوو خزم
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بای  ەرحەم ەوەتبارییەمن ەو ب  ەڕ بردوەو کڕنووی بۆ تاریکترین باو  ەریک بوەخ ەوەمخانەو ست ەخانەفسانەو ئ ەبوتخان
هایی  ەڕ ەخۆی بکات و ب (حضاري) ش کاری ژیاریەوە کی ئەیەد ەوتوەکەبۆی ڕێک ن ەوە رگرتۆتەی لێ وەاللووتان

 بارتر بسووڕێنێت. ە وتن خێراتر و لەی پێشکەوەوڕەڕ

بێ فکر و زانست و  ەم نە کی کەیە، ناوناوئەورووپای «Renaissance - ڕینی ژیاریەڕاپ»  موو مێژووی پێش قۆناغیەه ەل
کی ەیەش دیاردەم ە، ئەوەخۆی بدات ەعبیر لەتی تە دا وێراوەفسانەتی ئەنا خزمەپ ەب پتر ل ەدەر و ئەو هون ەفەلسەف
و  ە نێن، لەی لێ دەوەرەوسێنەئێستا ناوی چ ەاڵتی دنیایی کەس ەت زۆر جاران دەنانە، تەجێگایی بوەمەکاتی و هەمەه
ندیش  ەس ەخۆی پ  ەکەاڵتەس ەند دەرچەه ەچونک ەفسان ەدژی هێرشی ئ ەنای فکر و زانستی داوەدا پەکۆنان ەمەردەس 
موو جاران ڕاستی  ەه ەک ەوەو ڕوەل ەوەکردۆتەکان نەسروشتی و زانستی و فکریی ەڕاستیی ە سڵی ل ەفسانەی ئەبووبێ هێندەن

وی ەساڵ گوتبێتی ز 500  ەر لەئاسمانناسێک ب ەی کەوەک ئە ن، وەاڵتی دنیایی نادە س ەد ەر لەرەو زانست و فکر ز
تی خۆی ەی حورمبوونوامەردەب ەک کەیەشەر قەدەقەب ەبوەت نەغڵەیی پێ س ئەورووپاکونتێکی  ەوەخولێتەوری ڕۆژدا دەدەب
  ەکرد کەد ەزانستیان ەوتنەو پێشکەزیشی بەاڵتی دنیایی و سیاسی حەس ەدیت. دەویدا دەوری زە دەی ڕۆژ بەوەخوالن ەل

یا  ەو ەڕ بووبایەکی شەیدانی بارووت و چەم ەل ەوتنەو پێشکەبوو ئیتر ئەرگری پێ زیاد دەبردن و بهێرش ی هێز
و ڕۆژاوا،  ەرەری کۆلۆمبۆس بەفەت س ەنانەهات، تەاڵتدار لێی خۆش دەس ەیمایی، کابرای دەریاپەبازرگانی و دکشتوکاڵ و 

شتێکی  جێ کرا. ەکانی جێب ەشەی قلێکردن ڵستیەرهە ب ەو ب ەوەاڵتی دنیاییەس ەن دەالیە اڵت، لە و هندوستانی ڕۆژهەڕو
و  ەندنی ئەس ەرەپ ەبوو چونک ەوەتەتی و سیاس ەاڵیەکۆمسەربە   ڕی ئازادیەبوو بیروباوە تاو دەنگەاڵتی دنیایی پێ تەس ەد

   .ەوەکردەم دەی لێ کەکەاڵتەس ەمێشکاندا د ەل ەئازادیی

و  ەوەوێنێتەرکار بحەدیب و شاعیر و زانا و هون ەئ ەکرد کەی بوو وای لێ دەکەاڵتەس ەبۆ پاراستنی د ەرۆشەم پەر ئەه
سەربە    کانیەشدا واڵتەمەردەم س ەسوودیان لێ ببینێت. ل ەپرۆپاگاندبۆ ی ڕادیۆ ەک ئێستگەدۆستخوا و و ەبیانکات ب
متریش زانای کیما و سروشت و ژیان  ەک ەوەنەکەچی دەدیب و پرۆپاگاندەش بۆ شاعیر و ئەلی پتر باوەدەماددیی ج

کان ەلیەدەج ە واڵت ەک ەنیی ەنایابو ەت ئەعادەشیان بەکە زان نین، زانستەباڵغ و قسەڵەقرزاناکان بابای زا  ەن چونکەکەداد
 بن. شەلێی بێب

بۆ موی ەه ەمرۆڤ کسەربە   و شتیب و فۆلکلۆر ەدەکات قوتابی زمان و ئ ەها دەو ەیشەوپاگاندڕی پ ەستەبەم مەر ئەه
 تیەرچوونی قۆناغی قوتابیەس ەدوای ب ەی کەو نیازەدا قبوڵ بکرێ بەلییانەدەج ەو واڵتەن لەدەست دەد ەپرۆپاگاند

س  ەک ەناوزڕاو هاەداری وەرمایەتی س ەزانن شۆرەد ەکانن چونکەدارەرمایەس   ەرچی واڵتە. هەوەدنیادا باڵو بکات ەدحیان بەم
تبیقی دا  ەزانای زانستی ت ەش بەڵکوو باوەب رکار نابنەر و شاعیر و هونەوان و نووس ەی زمانەڕموود بکاتدحی ەناوێرێ م

 ...  دێت ەی پێوەپار ەش شیووعی بێت چونکەگرن با زاناکەد

ڵقیان ەدحی خەبێ مەن ن ەگمەدەدیب و شاعیری کورد بەبینین ئەین دەکورد بک ییری مێژووەس  ەوەم کوالنەر لەگەئ
 ەستی پرۆپاگاندەبەم  ەب ەوەڵدابێتەی پێ هەسێکی دیکەشاعیرێکی کوردیش ک ەی کەدحەم ەاکورتتمەو کە. ئەکردوەن
  ەک ە. دیارتیەایشتی و پاەوان و حاکمایەررفەاڵتی بە س ەو د ەورەبوونی سامانی گەبۆ ن ەوەڕێنەگەشی دەکەبە بەس  ەبوەن
هۆی   ەو ب ەبوونی کڕیاری پڕۆپاگاندە ڵ نەگەر لەه وێ.ەست ناکەد ەبی پرۆپاگاندەدەبوون کڕیاری شیعر و ئەش نەمانەئ
  ەی کەژارییەو هەئ ەچونک ەبوەیدا نەنێوان کوردان پ ەندی دنیایی لەوەرژەبسەربە  کڕیاری زانستی ەوەبیشەبەمان س ەه
  ە ئیشیان ب ەون کەڵک ەه  ەن بانک و فابریقەساز و خاوەدار و بازرگان و پیشەپار ەداوە ڕێی ن ەوە موو کوردی گرتۆتەه

کجار ەی ەو بارەدا. لەڵوهۆڵچۆ ەو واڵتە ل ەبوەڵدانی نەر هەس ێی ڕ ەوەالی خۆیەش لەکە، زانستەیەتبیقی هەزانستی ت
تای ەرەبینین س ە، دەاڵتدار کردوەس ەد ەکی کورتیلەیەمیرێکی بابان و سۆرانی بۆ ماوەوت ئەڕێک ەدا کەنانەگمەد

ڵشتی  ەق ەن لاڵ ەک دونبەبێت وەبۆ کاروباری حوکمداری هڵکی ەی کەسازییە و پیشە و ئ کردنک دروستەتکاری و چەعسن
،  ەوەتەپێچراو ەخۆو ەل ەسیوەڕەن ەتەسنع ەو هێندەش بازاڕی ئەکەداریی حوکمبووننگریەرەڵ سەگەر لە، هەتورهاەد ەوەویەز
 ەمیشەه ەک ەتییەاڵیە رعی و کۆمەندێ باری شەت و هەیب و قیامەڵ غەگەکاریان ل ەتییەتی و شێخایەالیەرچی مەه
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واریدا  ەناو کوردەسمی لە نی ڕەبێ خاو تیەتی شێخایەریقە وت و تەمزگ خوێندنی ەیەبۆی ەبو ەوەڵق کاریان پێیانەی خەئاپۆر
 . ەژیاو

یران و الوک  ەهۆڵ و حەو بلوێر و زوڕنا و د  ەستە ست و بەڵبەرگیش بێ هەمەکول ە، بەوە بوونەو ن بوونڕووی ئیش پێ ەل
ر ەبەتێ. لداەیشی دتکات و پاداشەزی داداخو ەژارانەماغی هەڕدەنی تە الی یەوەبایی ئ ەبوەر هەکڕیارێکی ه ەگوێگر و بۆر

  «مداح» بوونی شاعیرەن ە ن بەکەنازی دشا ەناوناو ەنگێنین کەڵسە ه ەو نووسینانەبێین ئ ەدا کەناخۆش ەڕاستییم ەتیشکی ئ
 ەر هێندەدا هەوەل ەئامێزی کوردی دێت چونکدحەبوونی شیعری مە ن ەیفیان بەب کەبەدا بێجێ و بێس لەنێوان کوردگ ەل
یف  ەرامی پێ بخوات: کاتێک کەڕیبای ح ەی نییەبێت چ پار ەوەیفی بەژاری موفلیس کەپیاوێکی ه ەقن کەر حەس ەل

  بوونیە ڵ هەگەدح لەبوونی مەنهاش ەروەڵدا بێ، هەگەی لەسامان و پار ەک ەمافێکی ژیران ەبێتەخواردنی ڕیبا دەن ەهاتن ب
ی  ەانخەدیو ەل ەڵکێشن کەتوانن خۆیان هەنگ ناخۆش دەموو دەرنا هەگەی شانازی ئە مای ەبێتەدا دکردندحەرفی مەز

 .ەکردوەن ەم مارەوەرەوسێنەڕێنێت و بڵێت کچی ملیۆنێری چەپەردەری کۆاڵنانیش سینگ دەڵکزۆرداران گۆرانی ناڵێن، سوا

تکاری و ەیری خزمەس  ەران نییەمبەیب و دین و خوا و پێغەغ ەڕی بەباو ەت کەچاوی ماددیی ەر بێین بەگەئ ەئێم
ر مرۆڤێکی  ەگەئ ەتۆقێین چونکەجارێ لێی دەر بەین هە ی بکەکەتاریک ەنەالیی هۆش بۆ  ەکەڕوون ەنەالی یتیەستایەردەب

یکێشێت، مرۆڤێکی  ەی دەکەڕەپێناو باو ەی لەفەسرەرک و مەو ئەزانێ لەند نەتمەسارەخ ە خواناس و دیندۆست خۆی ب
 . نێتەئویلی دادەبێتوپات و ەری پاتەرەز ە رج چووبێت بەخەڕێی دین ب ەکی لەیەرک و پارەری ئەبەرلەماتیریالیست س 

 ەوەموو حیسابێکەوالی هەب ەفێڕۆ چوون موویەڕی ماتیریالیستدا هەالی باوە ب ەپێناو دین ک ەری مرۆڤ لەرەز ەو پێیەب
کات و بۆی  ەرج دەتی ئیتر لێی خەکانیەرک و مافەیب و ئ ەریکی دین و غەخ ەیەمرۆڤ ه لەوەتەی ەچێت چونکەد
 ەتی کەمنداڵدانی دایکیی ەمرۆڤ جارێ ل مرێت.ەدات و بۆشی دەوربانی بۆ دجێت و قە حەنگێت و دەجەکۆشێت و دەد
ها نابێ تاکوو حیسابی  ە بریش ڕەناو قەر، لبەق ەچێتەبێت تاکوو دەد ەوەملەشی بەکەرمانەردا دێت، فەس ەرمانی دینی بەف
سی بۆی  ە خزم و ک ەتی ک ەی دوای مردنیەقەدەنۆڕی خێر و س ەر چاوەوساش هەچێت، ئەر دەس ەی لێ بەمووکەڕنەم

 .ەوەنەی بکەکەبرەئاودیوی ق

کات ەریک دەخ ەوەخۆی  ەمرۆڤ ب ەران و دنیا و ماددەژیان و پێداویستی گوز ەدین پتر ل ەوانەو ڕ ەساد ەم حیسابەب
ر  ەگەمێنێ. فکری ماددی ئەموو شتێک هێشتاش دین کاری پێی دەه ەست کۆتابوونی لەبینین دوای مردنی و د ەد ەچونک

زانیی مرۆڤ و  ەمومژی نەت ەوەتەالی ماددییەب ەی کەو دینەلمێنێ ئەبێ بسەناچار د ەوە باتەبیر خۆی ن ەڕاستییان ل
  ەی کەستوورانەیاسا و دو  ەموو ئەه ەل ەعنای مرۆڤ گیر کردوەو م ەمادد ەنگاڵی لەپتر چ ەتییەاڵیەساوایی گۆڕانی کۆم

ی ەفەلسەبێ، فە، ئیجا دەرانییەو کام بەرەوپێشچوون بوون و  یەنەنگەرخ مەڕۆک و چەو ناو کاکڵ ەوەتەماددیی الیەب
ی ماددی بۆ  ەفەلسەوا ف ەمرۆڤ ک   ی«تاریکبیری»و  «ڕووناکبیری» ر و قازانجیەرەحسابی ز ەب ەوەویش بداتەماددی، ئ

  ە«رفترەکات و س ەز»دینێکی نوێ و   ەب ەوەبێتەستی مرۆڤدا دە ست و نەدڵ و مێشک و ه ەخۆشی دوای جێگیربوونی ل
ک  ەری وەڕاب ەتیش بەخوای ەیالنی نیمچەوسی گەتی غەجیاتی قودسیی ەگرێت و لەردەکانی وەمرید ەت لەبابەی تاز

 خشێت. ەبەستالین د

کی ەی حاجییسوبەعەت ەک لەلەت گەی ماددییقامەرم و تیژڕۆی شەنجی خوێنگە، گەدا دیتراوەی ڕۆژانەبەجرەت ەل
وتۆم  ە نجی ئەگ 1959جۆش و خرۆشی ساڵی  ە، من لەر بوەکخەبڕ و پەناس ەزراوڕژین و هڵقتۆقێن و ەر خەس ەبەشیدەک

و  ە: ئەدیتوەرپێی خۆی نە، بەغەی نیشتمانی، بێ هیچ موبالەرەنێکی بە ر الیەس  ەوژم شااڵوی بردۆتەت ەب ەهێند ەدیتو
ر باوکی خۆی  ەگە، ئەڵکێشاوەنیشتمانی هی ەرەی بەی دیکەکەنە ی الیەسابخانەیگوت بۆ قەلێم بیست د ەی، کەرەنجەخ
 .ەوەگێرایەدنەی ەوتبایەری کەب

ر،  ەوس ە، با ناوی خۆشی بنێ ئاوی کەوەوێتەبک ەوەکەیەفە لسەڕ و فەر باوەه ەل ەحم و نامرۆڤانەها بێڕەنجامی وەت ئەڵبەه
ڕان  ەباو ەی وشکەفسانەتاریکستانی ئ ەر لەت هەعاد ەب ەک ەییهۆشکولوکوێری و ەلکاوی گومڕایی و ش ەشقۆی زەڕەت
پێناو   ەل ەفەلسەیا فەی دین وەوانە موو ئەه ەوەداخەزۆر ب لبی!!ەی هۆشی س ەکەنازدار ەزوڵ ەچکەب ەوەکاتەد ەک ەوەتێزەد
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هۆش و   ەندییان بەماری پێوەد ەی کەرمانەخوێنگ ەرزەو تەهۆی ئ  ەبن بەستوور دەئ هێنن پشتەکار دەستی خۆیان بەبەم
  ەیی و خوێنڕێژی و بگرەزانن دڕندەن وا دەکەرشێواو دەهاشیان س ەنامێنێت، و ەوەتییەردایەیی و ئینساف و مەزەگۆش و ب

هایان  ەر وەیش ه«حسن الصباح» فیوونکێش و پیاوکوژکانیەئ ەرید. مە تی پاکترین و چاکترین ئامانجەیان بۆ خزمەستەبب
 مێشک. ەبرایەد

ی بوونریکە، بیریاری ماددی بڵێ خەمادد ەک بەن ەریک بو ەپتر خ ەوەدین ەمرۆڤ ب  ەگوتم کی ەوەئاست ئ ەل ەنگەڕ
م  ە، ئەوەوێتەکە شدا ژوورووی دین دەمەک هی کژوکات، بە ن ەییەمیشەو ه ەانژکارێکی ڕۆ  ەوەرانەگوز ەمرۆڤ ب

ی  ەستەڵوەو هەر ئەس  ەمەڕووناکایی بخدا پتر ەم پێ دەگرم ماوەخۆمی د ەکان لەجیاتی ماتیریالیست ەمن ل ەی کەیەخنەڕ
 . ەر درێژخایێنەدەبەڕاد  ەل ەکەباس  ەکی کورت چونکەیەشێو ە اڵم بە، بەوەبنەکدی دەڕووی یەین تێیدا ڕووبدو  ەمادد ەک

مرۆڤ.   ەگاتەتا د ەوەکە باکتیریا و ڕو  ەل ە، بگرەدی جیهانی گیان و ژینەبەلی و ئەزەی ئە دیارد ەوەرانەگوز ەب بوونریکەخ
رگیز ەی جغزی مرۆڤ هەوەرەری دەبەنێوان گیانل ەکانی ماددی لەی ژیان و پێداویستەلەران و پەزانین گوزەک دەو
  ەتایی لەرەو س  ەرانی سادەگوز ەوێ کەکەردەرنج ڕاگرتن دەس   ەڕاستیدا، ب ە تی و مێژوو. لەاڵیەکۆم ەب ەیاندوەگەری نەس 

 .ەوەمێژووی خوالندۆت  یەوەوڕەت ڕەحمەزەو ببەحاڵ  نێوان مرۆڤیشدا

ورووژان و جۆشان و   ەببێت  ەیتوانیوەیدا نەتی و ڕووتینی ڕۆژانەی عادەشێو ەل ەیەکی مرۆڤ هەرچی چاالکیەران و هەگوز
ر  ەه ەچونک ەکردوەی نەزار ساڵدا جووڵەی هەماو ە ل ە یەها هەبینی واڵتی وەدبۆیەشە ر ەهاویشتن، هتێک خرۆشان و

پانی و  ە قاڵی و س ەینی جووتیاری و قوڕکاری و بە ع ەی لبەرەوپێشچوونندی ەو ڕێوی پ ەکەنگ و چوێلەر هەدەقەب
ی  ەتی ڕووتینی ڕۆژانە تی عادەڵم، مامەی بیستەدەتا س ەه ەوەرەسۆم ەر لەه .ەرگرتوەگۆڕاو وەتی و نەتیی عادەکاروانچیی

وپێش  ەرەڵقیشی بەخ ەچوەوپێش نەرەب ەوەخۆی ەو ل ەشوێنی خۆی جینگڵی خواردو ەنجیر فرۆشتن لەک و شووتی و هەکاڵ
تی ەبی عاداس ەقاڵی و قەک بەوانیش وەئ... تیەڕکێی عادەڵپەتی، هەسازی عادەتی، خانەتی، نوێژی عادەجی عادە، حەبردوەن

ی ەوە ت کوتانەنانەتیش بگۆڕن، تەاڵیەڕوخساری کۆم  ەڕۆک، بگرەناو ەیانتوانیوەن ەمانەی زەدرێژ  ەب ەوەخۆیان ەخۆیان ل
ی ەوەرەد ە ڵکوو لەڕۆیی بەن ەوەی هۆی گوێزانکردنو ئاسانەرەنگاو بەک هەزار ساڵ یەه  ەی پتر لەج بۆ ماوەی حەڕێگ

ریان لێ  ەفەموار و س ەڕۆک و فڕۆک ڕێگایان بۆ مام حاجی هەپاپۆڕ و گ ەوەی جغزی ئایینەوەرەد ەو ل ەوەجەرێمی حەه
 ئاسان کرد.

 ەڕاشکاوی ل ەها بەو  «ند بۆ چۆنەگۆڕانی چ» یاسای ەگۆڕێنێ، واتەدەۆڕێ و نگەدەخۆیدا ن ەتی خۆی لەچاالکیی عاد
دا ەلێر ەندەرچەبهێنێت. هاومێت و گۆڕان دەیا بقەیدا بێت وەپ لەعادەتبەدەربێ شتێکی ەد .دا ڕوو ناداتحاڵوبار مووەه
نیازی   ەت و بەببا یپێی داخوازی ەپێویست بوو ب ەوەکات دیسانەیدا دەگۆڕان پ ەک ەنیی ەرەدەبتەعادەل ەو شتەمان بشئی
ی ەوە بوونڕوون ەم چونکەی بۆ بکەتەئیشار ەندەوەتیدا ئەاڵی ەگۆڕانی کۆم ەتی لەکزی چاالکیی عاد ەوری زێدەرخستنی دەد
 ەل «رانەگوز» ی بتوانینەوەئ کات بۆەخۆش د ەدا پتر ڕێگبەرەوپێشچوونگۆڕان و  ەتی لەعاد خیی چاالکییەمبایەک

 گرێ.ەرنەمان وەوەلێکدان ەنرخ ل ەوەزیاد ەوای خۆیدا دابنێین و بەی ڕەجێگ

 ەی بابای ماتیریالیست لەوەرەدڵد ەتیدا نابێتەاڵیەگۆڕانی کۆم ەتی لەقوای عادەج و تەئسیربوونی نوێژ و ڕۆژوو و ح ەبێت
ند  ەرچەه ەچونک ەتییان کردوەل دینداریی عادەزەدرێژایی ئ ەب ەاڵنی مرۆڤ کەکۆمر ەزەن  ە ی نرخی دین و دنیا لگرتنپێک

کانی  ەبۆچوون ەوەی زۆر گرنگەدوو نوخت ەل ەوەمەالی کەکردبێ دیسان بەیدا نەگۆڕانیشی پ ەتییەعاد ەو دیندارییەئ
 : ە وەکاتەز دەگشماددی پا

دین و   ندنیەس ەرەپ  ەدا بەڕێ ن ەوەتەڕەبن  ەتی لەاڵیە کۆمتی ژیان و ەینی ماددیەبوو الیەد ەک ەیەوەم ئەکەی یەنوخت
شمنی  وترین و کۆنترین دەورەزانین گەد ەبێت، ک ەفەکان دین خەماددیی ەو ڕۆشنایی ڕاستیی  بن قورسایی ە زوو لەزووب

 خشەربەرەخ و زەها بێبنج و بێبایەدینی و ەلمێنین کەر ڕۆشنایی فکری ماددیدا بسەبەشێ لە. چۆن دەیەکەت دینەماددیی
 گ داکوتاو بێ؟ ەرار و ڕەرقەوام و بەردەو ب ەت و پتریش لەقای ماددییەتدا[ بتوانێ بارت ەر ماددییەزەن ە]ل
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رج  ەخۆی خ ەبێت و لەندی ماددی دەوەرژە، دێت و سواری بەوەوامییەردەببەوالی وا دین   ەک ەیەوەم ئەدو یەنوخت
کوێخا ... رانیر چاک و پەری س ەفەی س ەبیتاق ەیکاتەو د ەوەگێڕێتەکانی دەی زاری خۆی و منداڵەکات. حاجی لوقمەد

  ەالی دوازدەم ەگونداو گوند ل ەدیڕەروێشی گەک دەاڵق خواردوو وەت... باتەت شێخ دەدیاری بۆ خزمەی بەکەش ەگاڕ
شی  ەکەبڕدرێت و گۆشتەر دەس  ەوەعبەوری کەد ەجدا بەکژی ح ەک لەرخ و شەب دوو میلۆن ەسااڵن... ڕێەگەعیلم د

 ...  بێتەسار دەخ

و   ەکانیدا ژوورووی ماددەر مریدەزەنەک لەۆلۆجیییموو ئایدەی هەکەاڵم، ڕاستییەب ەڵ دینەگەمان لەدا قسەند لێرەرچەه
کانی ەساد ەو بڕیار ەوەپێی لێکدانەب ەم جیهانەر ئەگە. جا ئەوەبێتەلێک باردا ژوورووی گیانیش دەگ ە، لەوەبێتەران دەگوز

ژین و  »لە شت ەرودەکانی دەرەبەیانلکوو گەبێت و مرۆڤیش و ەوانەپێچ ەب ەکەحیساب ەمیشەبوو هەین دوفکری ماددی بپێ
و  ەشتی ناماددی داوەخی زۆری ب ەر بایەک هەچی نەدات ک ەن ەهیچ شتێکی دیک ەب خەبای  ەوالوەب «ندەران و زایەگوز

یبی و ەغ یەنیچر بنەسەل «ژوورخان» ڵێینەی پێشی دەوەزۆری ئ ەرەشی هەب ەڵکوو هاتوەب ەرج کردوەلێ خماددەی 
 ەوەمادد ەوخۆش لەی ڕاستەفهوومانەو مەت ئەنانە. تەوەتەیدا هێناوەگژ ماددەو ب ەڵستاندوە: نا ماددی[ هەئاسمانی ]وات

 .ەئیجا ڕێزی لێ گیراو ەر کراوەبەرگی ناماددی لەب  ەوەتەڵستاونەه

ری  ەرانسەس  ەل (ازدواجیة)ری ەوەجۆرێک جووت ەڵق کردوەخ ەهای لەو ە«و نامادد ەمادد»ڕی نێوان ەیری، چۆن شەتۆ س 
ناسرێت.  ەن «شهوانی»بە یا ەوێت وەی خۆش دەمادد ەدا کەن ەی لێی دیارەوەر بۆ ئەکار بهێنێت هەتیدا بەاڵیەکۆم

  ەوەدزیەن و بەکەزی لێ دەڵق حەی خەو شتانە ب دانجنێو ەل ەتی بریتییەاڵیەی کۆم(اخالق) گرنگی ئاکار ەرەشێکی هەب
  ئویل ەت ەزانێ بناشێتەوە، ناشارکانی ەزەح ەی ناماددی نیی«نژوورخا» هیچ ەشت چونکەرودەری دەبەن. گیانلەیکەد
 اڵڵیان بکات.ەح

پێک  ی«ژوورخان»کە   ەکەیەلقندەنها خەاندا ترەبەموو گیانلەنێوان ه ەمرۆڤ ل ەک ەیەوەدا ئەی گرنگ لێرەی گوتەکورت
ی ناماددیدا ەشمیالنەرگی ن ەناو بەتی خۆی لەهوانیەز و شەتا بۆی کرابێ حەو ه ەرانیدا ڕاشکاندوەر گوزەس ەو ب ەناوهێ

گرنگ و   ی«ناماددی» ڕیەوپەئ «دین»شدا ەیدانەمو ەل ە. دیارەزڕاو ەلێشی ئاشکرا بووبێ ناوی پێو ە، کەوەشاردۆت
دوا  ەشدا لزوم نابینم بە. لێرەناو ەوەیبەپیرۆزی غی پاک و ەندەڵبەم ەری بەس  ەچونک ەتی بوەاڵیەلێگیراوی کۆمڕێز
ئیلحاد سەربە  فکری ماددی و زانستی ەک کە]وە تییەاڵیەی کۆمەوم: ئایا دیاردەی دین بک« ماهیة» تیەتی و چییەچۆنی

  ەوەتەی دین و ماددییگرتنکەیەنیگای ب ەنوخت ەڵێم لە د ەندەوەنها ئە، تەـ«الهام»و  «ي وح» یەیا زادەچێت[ وەبۆی د
ت  ەنی ماددییەوسا الیەئ ەتی بێ چونکەاڵیەی کۆمەدیارد ەبێ کەدا ئاشکراتر دەوەت لەماددیی یهێزی دین و بێهێزی

 . ەجاڵەکێی ڕووت و ڕە ستە ستراو و چاوبەڵبەو ه ەساخت  ەدات کەر شتێک کۆڵ دەرانبەب

و   ەفسانەی ئەت زادەناعەقر ەگەئ ەک ەیەوەی زات و هۆش ئەلبییە س  ەنە و الیەکانی ئەندەس ە ناپ ەتەتایب ەکێک لەی
  ەهۆشی ڕوون ب ەی کەتەناعەو قە بێ لەمارکشتتر و ورووژێنتر دەرموگوڕتر و دەهێزتر و گەب  ەوەزۆر ڕو ەلتاریکی بوو 

ڕ و  ەنگیری بۆ باوەیلی الیەت مرۆڤی زانا و ڕووناکبیر مە عادەگات. بەی دروست پێی دە بەجرەی ڕاست و تەوەبیرکردن
  ەڵ بەش تێکەڵپەه ەک  ە، دیارەوەبدۆزێت «ڕاستی» وێەیەو دەئ ەکانی چونکەوەری لێکدانەڕاب ەناکات ەراردادەئامانجی ق

دا زاڵ بوو  ەوەرەی تۆژەوەر لێکدان ەس ەنگیری بەیلی الیەهات و م  ەبێ، خۆ کەدا چوون پتر دەڵەهەبوو ئیحتیمالی ب ەوەتۆژین
ر هۆش و  ەس ەب ەهی گومڕا زاڵتر  ەشزانین پیاوی زانا لەک دەترازێ، وەڕێبازی زانست و ڕاستی د ەجارێ لەر بەه

 بێ.ەها دەفس ڕەیلی بیژۆکی نەم  ەی خۆیدا و ئاسانتر لەوەلێکدان

و  ەنۆڕی ئەچاو ەفانەرەتوانێ بێتەهاش دەروەهێنێت هەکردا دەشیرنایی ش ەدان ب ەو ەخوێنی سارد ەبهەروەک  ئنجا
ی ەوانەپێچ ەدڵ بمرۆڤی ڕۆشن خات.ەد نریاەویدا دەعنەجیهانی ماددی و م ەزموون لەو ئ  ەوەلێکدان ەبێت ک ەنجامانەئ

ش بڕیاری ڕاستی شتان نادات. ەوەپێش ەکار ناهێنێت لەی ڕاستییان بچۆن و  چەند رمیی بۆ جۆر وەوار دڵگەمرۆڤی کوێر
ببات  ەوەو ڕووکارێکەرەزی فیتری بەیل و حەنی مە کیش الیەیەتاڕادر ەگە، خۆ ئەواوەتی مرۆڤی زانای تەسڵەخ ەمەئ

 ناسرێ.ەرست دەقپەح ەر بەمرۆڤی گومڕادا هلەچاو  دیسان
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ر  ەه گۆڕێ،ەهی ڕاست د  ەڵ بەتی پووچەعناەتاریک خێراتر و ئاسانتر قد جار مرۆڤی دڵەڕوون س حاڵ مرۆڤی دڵەمەهەب
هی چاکتر و ڕاستتر   ەزوو ب ەکرێن زووبەند دەس ەپ ەوەبەجرەڕێی زانست و ژیربێژی و ت ە ل ەی کەو بیروڕایانەئ ەشەبۆی
ڕاست   ەیدانی زانستدا بەم ەی لەریانەزەت و نەناعەو قە ی ئەد ساڵێکدا زوربەی س ەماو ەبینین لەتاکوو د ەوەگۆڕدرێنەد

فرۆشت  ەکۆڵۆمبۆس د  ەڕیان بەی شەفسانانەو ئەچی ئە ن، کەکەتر چۆڵ دەت و بیروڕای تازەناعەبۆ ق ەنوێنن جێگەخۆ د
ستوو  ەرەنتیقی ئەفالتوون و مەی ئەفەلسە. فەوەبنەڕی دەگیری ئاسمانگ ەخەریکا یەمەی ئەوەدۆزین  ەساڵیش ل  400دوای 

و  چی دێو ەک ەوەگێڕدرابێتەڵنەه ەوەتەماوەک دێڕیان تێدا نەمی خۆیاندا ڕۆشنترین بیری پێشڕۆ بوون یەردەس  ەل ەک
  ەیتا لەپیتاەتیش پەبابەهی تاز ەمەردەم س ەیاڵی ئەون و خەخ ەوەنر دێەوان و پێشوو تریش هەمی ئەردەدرنجی س 

 .ەدایکردنزاوزێ

درێژایی  ەی ڕووناکایی ببوونوامەردەب ەک یەوەل ەڕۆشنایی هۆشی بینا. جگ ەل ەوامترەردەلێک بەتاریکیی هۆشی گومڕا گ
  ەیت و ئیمانی پێ بهێنیت و بەماندوو بیت و بی خوێنیت و تێی بگی ەیت و پێوەرج کەبێ لێی خەد دەبەل و ئەزەئ
ر  ەگەو ئ ێتوفی ناەسرەرک و م ەکات و چ ئەش دەنەزاوزێ و ز ەخۆو ەفس و هۆش لەچی تاریکایی نەک ەوەرسی بڵێیتەد
وتی بڕا  ەر نە، هەک چرایە. فکری ڕووناک وەوەنێتەموو جیهان بتەه  ەیەه ەوەریەبەب ەوەوێنیتەڕنەی  چرای زانست ەب
زانیمان   ەک ەنموونەڵناگرێ. بەه ەو عاتیف تەماس ەو ح  هەڵپەوکڵپەتبیقی ەتی زانستی تە، بابەمانەل ە. جگەوەکوژێتەد

  ەوەساردوسڕ ەو زانینەلێدان لەکەنەو ت گرتنو فێ ەفڕەلەکی پەر مانگدا چ هۆیەس ەب ەرزەری ئەمانگگیران کشانی سێب
نێوان   ەل ەو پێیەر بەن. هەمانگمان لێ تاریک بک ەیتان و جنۆکەش ەی کەوەی ئەوانەپێچ ەگیری مرۆڤ نابێ، بەخەی

 ەچی زانسیتەستێ کەڵدەه ەوەورەدەی بەرمانەی دڵگەقەتەمەمتر دەڵدا بێ کەگەزموونی لەی ئەڵگەی بەوەکانیشدا ئەزانست
 ن.ەبب ەوەرمییەو دڵگەرەک مرۆڤ بەیەن تاڕادەوانەکاندا لەتبیقیەت ەچاو زانستەکان لەئینسانی

کی گشتی  ەیەربوونەناتوانێ د  ەوەوپاتەر و پاتەکسەفسیری ماددی یەت ەۆلکاندنی بخر ەبەقلیدی لەی ماددیی تەوەبیرکردن
تای  ەرەس  ەر لەه ەچونک ەوەتی زات و هۆشی مرۆڤ بکاتەلبییە ی س ەکانەتاریک و نووت ەمینەو ژێرزەفکر بۆ ناو ئ

کانی ەموو چاالکیەشبینین هەک دەو .ەگرتو ەوەستۆی خۆیەئ ەمرۆڤی بوری زات و هۆشی ەی دپەکخستن ەوەکانیەبۆچوون
تی  ەاڵیەکانی کۆمەستوورە رچی دەر ماددی، هەوروبەکانی دەرەر و کاریگەهاند ەب ەوەداتەر دەوبەمەئێستا و هی ڕۆژگاری ل

 ەنی ناماددیی مرۆڤ کەالیی ەوەڵیان دێنجێت بێ ئەبێ هەیدا دەو گۆڕانێکی تێیدا پ ەرەوروب ەو دە ر لەه  ەیەو مێژووش ه
ست و  ەردەها بەمرۆڤ و ەوەقلیدییەالی بیری ماددیی تەب ەبکات. ئنجا ک ەستوورانەو یاسا و د ەڵ بەتێک ەهۆش و زات

و دڵخواز   ەئیراد ەبتوانێ بی ەوە بێ ئ ەوەداتبی بێگیان تیشکی واقیع ەک ئاوێنەر بێت و وەوروبەو د ەاڵتی ماددەس ەبێد
ڵ  ەگەبێ لەرقی نەبیروڕاکانی خۆی گیر بکات ف ە ل ەنجەها پەبابای ماددی و ەنگەبڵێم ڕ  ەیەڕێم ه ەوە داتەتیشک ن

 ەوەنەخەدرۆ دەکانی بەت ەناعەق ەڕۆژان ەدابخات ک ەو ڕاستیانەڵق چاو و مێشکی خۆی لەخ  ەت، پتریش لەریقەروێشی تەد
تیشکی ڕاست و دروستی   ەوەی بێ شوبهەمادد ەکانی لەستوورەڵینجانی دەێت هنبها داەو  ەوەکەریەزەڕێی ن ەل ەک ەچونک
ستی  ەڵوە زانین و هەخۆی زات و هۆش و زانین و نەربەوری س ەیاڵی بۆ دەڕێی نابێ خ ەوەو دنیای بۆ ڕوون کردۆت  ەوەتەداو
ییشتن و ویستن و  ەگتێنە وییشتن ەجۆری تێگ ەئسیرێکیان ببێ لەت ەفس بڕوات کەزۆی نەیل و ئارەخسی و مەش
، ەوەداتەی نەکەشکڵیا بتوانێ  ەی تێی بگات وەوەئ بێ ەوەداتەشکڵی واقیع د ەئاوێنهەروەک  .ەکەرەوروبەویستنی دەن
 ڕێ.  ەپەڵ نە ی بتوانێ هە وەڕێ بێ ئەڵپە ری هەوروبەسازی د ەبێ مرۆڤ بەهاش دەروەه

اریکاییدا باڵو  ت ەک گڵۆپ تیشکی بەگۆیا و ەک ەوەخۆی کانی ەا ماددییی بیروڕەبار ەل  ەیریاری ماددییتی بەناعەق ەمەئ
ک ڕوون  ەنگ کردبێ نەڕبۆ   یرەوروبەسکرد دنیای دەنگ و د ەنگاوڕەتیشکی ڕ ەی بەکە ریەزەن ەیەوانەل چیەک ەوەبێتەد

 ەوەشاردبێتکێکی ەی کی ئاشکرا کردبێت وەیەیا جێگەهاویشتبێ وپرشنگی  ەوەتێنەڵەووچی چاوغو س  ەگۆش ەیا لەکردبێ و
کانی ەاوچ ەیەوانەن ئیجا لەدەد  ەوەستەدەهوو بردنی مرۆڤ بەس   ەهوو چوون و بەس ەمووی ئیحتیمالی بەه ەک... یاەو... یاەو

ی  کردنمەزیاد و ک ەست لە بەزانێ مەیا نەن وەکەکان نەسکردەد ەکێی تیشکەستە چاوبەرق بەیا فەبن وە وردبین ن
ڕاستی و   ی وێڕایەکەریەزەواوی نەو ت یبیەعڵ بێەگەنگ بێ مرۆڤ لەڕجا نئ... ەهوو بردنی مرۆڤەس ەکان بەتیشک

وای  د و بڕ زی لێ کرەح ەیا کەکات وەیا بڕوای پێ نەو ەوەبێتەڕوون د ەکات کەن ەو شتەز بەکانی حەدروستیی تیشک
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تێ  ەڵەڵخەکانی هەموو فێڵەهە یدا بێت و بەی شبۆ ەیشەوانە رێت، لەستی بۆ بەوێرێ دەیا نەجموجووڵ و ە تەیەکرد بۆی نپێ
 قوربانیشی بێت. ەر بەکانی بکات و هەفڕوفێڵ ەستیش بەدوور نابینم ه... رێنێتمر بەبەو خۆیشی ل

ر  ەف و ناکاریگەرەوری زاتی مرۆڤ بێتەد ەوەیبوونیو واقیع بوونماددی یهۆی ئیدیعا ەب  ەریەزەی نبوونخۆڕازیەل ەخوالس 
. ئنجا  ەوەمەدەتیشک د ەو ەوەڵێ لەد ەکەریەزەن ەی کەرەوروب ەو دەکانی ماددی و ئەبڕیاری داخوازی  ەب ەوەیداتەکات و دەد
ر بێ  ەدەنخەکردوو و بایال و ئینکارەها لووتەی زات و هۆشی مرۆڤ وەکەئیجابی ەورەئاست د ە ل ەریەزەستی نەڵوەه ەک
 کات.  ەی دەکەلبییەس  ەورەدێت حیسابی د نۆچ

خۆی زات ەربەی س ەورەی دتێخوێندنەوە ڕێی ەتوانم لەم دەیکەری کورددا دەڵ خوێنەگەی لەیەوەلێکدانم ەر تیشکی ئەبەل
  ەورەدا گەک بێشکەی  ەردوویان لەه ەم کەستی دوو برایان بکەڵوەکدی جودابوونی هەیەل یفسیرەت ەوەو هۆشی مرۆڤ

ئامانج  ەک تاکەژیانیان کردبێت و ی ەترس و ئومێد کاری ل ەک جۆرە ژیانیان ڕابواردبێت و ی ەک جۆرە بووبن و ی
ند و  ەوەرژەر و بەرەبۆ جودایی سوود و ز ەوەچووبێتەک نەیەڕڕەشیان بایی زەوەهۆی جودابوون. یانی بزاوتبێتەکەتەمیلل

 ەشیان بەی دیکەوە کۆمیونیست ئ ەبێتەد ەوەتییەو چینایەرەی بدانرس ەڕێی د ەکێکیان لەئاسانی ی ەزۆر ب .ماەترس و ت
  ەچێتەتی دەومایەندی قەمیشیان پەڕوات، سێیەوت دەو مزگەرەب ەبی سۆفیانەشرەر مەبەیا لەی ئایینی وەبیستنی قس

 ر.ەروەنپەتەو ەبێتەد و ەوەمێشکیی

فیسری ەت ەوەکاتەد ە]ک فسی و زاتیەفسیری نە یری تەغ ەویش، بەک ئەی وەهای دیکەدنەو چ  ەم جوداوازییەئ
ر بگوترێ ەگەتێیدا. خۆ ئ ەبوەستیان نە ر دەوروبەتی دەری تایبەندی ماددی و هاندەوەرژەب  ەچونک ەوەناکرێت[ شی یرەشەب

ر  ەن هەری مرۆڤدا هەوروبەد ەی لەوانەومی بێ و چینی بێ، لە، قندێکەوەرژەب ەیا جۆرەتێک وەناعەق ەجۆر ەب هێنانڕەباو
 ڵێم:ەرامدا دەو ەل ،ەکەر ەوروبەی دەوەدانتیشک ەوەبێتەد

کێک ەبێ زاتی مرۆڤ یەبڕبڕ ناکات: د ەکەڵقەخ ەخۆو ەتی لەتی و چینایەومایەیا قەودینداری ی ەوەدانتیشک .1
و بێ   ەزاتی مرۆڤ بێ مادد ەمگوتوەز نرگیەحاڵ هەمەهە. بەوەا بێتی جودەبراک ەرێ ئنجا لێڵبژەه  ەوانەل
لەگەڵ فاعول ەو ت ەجابیری ئیەکاریگ ەتاک «زات»کە  ەبو ەوەئ ەووڵێت، چی گوتوومجەو د تجمێەر دەوروبەد

 .ەوەوتەچڕێی  ەیا ل ەوەڕێی ڕاست ەکات یا لەردا دەوە بوون

ری ماددی  ەوروبەخۆ د ەوەڵگرتەتیشکێکی جودای ه ەو برایانەکێک لەریەنێ بۆچی هەتێمان ناگای ەکەوەدانتیشک .2
 - ندەس ە یا پەبیژۆک بێ و - ەکەخسەدڵخوازی شت ەڵبەکدا ببڕێت، هەمل برای ەب ەر تیشکەهات هەن

 دا. ەکەتیشک یەوەڵگرتنەه  ەل ەرپشک بوەس 

 ەوەحیسابی ئاو بۆ ئاگر ناچێتهەروەک  ەی پێ نامێنێ چونکەت هیچ قسەماددیی  ەوەری ڕێی دینەبەن گرتنەالیەل .3
  ەب ەستوورەفکری ماددی پشت ئ ەک ەوەو ڕوە ل ەوەتەرازووی ماددییەت ەستەد ەوییات ناچێتەعنەهاش مەروەه

راتی ەس قۆنتە؟ کەمادد ەب ەوەوییات بدرێتەعنەشێ هێزی مەوییان ئنجا چۆن دەعنەی نرخی مەوەپووچاندن
 ؟ ەوەی بۆ بدزێتەکەهێز ەگرتو

 

  ەجودای ەستەڵوەهو سێ ە ئ ەوەکەیهیچ ڕوو ەل ەوەباتەبیر خۆی د ەل «زات»وری ەد ەفسیری ماددی کەبینیت تەک دەو
  ە فابریق ەک لەڕسکێت نەناوی مرۆڤدا دە ه ەو ل ەی هۆش و زاتەنەز ەی کەڕەو باوەئ ەچونک ەوەڕوون ناکات ەسێ براو ەل

جێی  ەی کەوییەعن ەیا مەماددی و ەندەوەرژەو بەڕێبازی ئ  ەداتبمل دەکات مرۆڤ  ە ها لەباغدا و و زەو ڕ ەو کێڵگ
ی عومریدا ەماو ەو ل ەوەڕێتەبپ ەی دیکەوەبۆ ئ ەوەقێک ەندەخ ەمرۆڤ ل ەمومکین ەشەر بۆیەتی هەیەکەڕەتی باوەناعەق
بێت ەخڵێکی هەدا دەوەندی ماددی لەوەرژەی بەوەگۆڕکێ[ بێ ئ ەقید ەع ەوەکاتەد ەق گۆڕکێ بکات ]کەندەندین جار خەچ
شیرنایی  ەدا بەجامیعوی و ەنجی سانەگ 10 ڵەگەوێ بوێرێ لەبووبێت. پیاوم د ەوەرەڕێ خۆشک  ەشەڕەیا ترس و هەو

 روونیان بکات.ەتی دڵ و دەمامڵ ەو پار ەمادد
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یا ەومی وەیا قەین بۆچی بابای دیندار وەگبتێ ەوەفسییەن -کی ەفسیری هۆشەڕێی تەشێ لەی گوتران دەمانەڕای ئەرەس 
ی ەپل ەبگاتندێ جار ەقیش بێ تا هەرڕەق و س ەرم و دڵڕەی خوێنگ ەکەڕەوالی پێداویستی باوەلێک بەر گەروەچینپ

یاندن و  ەوامی ڕاگەردەی بکردنەوەهۆی کاوێژ ە، بەوەدڵی ەنیشێتەد ەکەڕەی باوەوە دوای ئ ەمانەکێک لەر یەخوێنڕێژیش. ه
ری بۆ  ەی س ەڕانەو باوەڵگرتن لەو و ڕق هەکردنی خۆشویستنی ئەکەڵەو ک ەوەو پتر ئۆگربوونی پێی ەڕەو باوەکانی ئەدروشم

 ەورد ورووژێنن،ەفس و هۆشی دەر زات و نەمووی هەه  ەکانی کەرەی ڕابەوەو تانووت و دڵدان  دانوێرای هان  وێنن،ەدانان
  ەوەیەکەڕەباو ەدا لەتەڵحا ەرزەو تەل ەی کەو تاریکییەر تاوی ئەب ەوێتەکەی دەکەییوەمەن ەشتوییەگەن ە روونەد ەورد

 ەویەەکەڕەباو ەسڵەئ ەتی بەهیچ خزمای ەنێ کێتەڕەهای دە ی وەکەکوێربو ەفوودراو ەبێباک ەئیتر تیژڕۆیی زات ،ەوەستێتەدڵەه
 مێنێ. ەن

  ەبگات ەوەڕەو باوەکانی ئەندەو پ ەوامی گوتەردەی بەوەڕێی کوتان ەر لەه Philanthropist کی مرۆڤدۆستەبابای  ەیەوانەل
ی فروو ناهێنن.  ەکەمرۆڤدۆست ەڕەر بۆ باوەس  ەبدات ک ە سانە و کەموو ئەناوبردنی هەلفەتوای  ەها کەفسی وەتێکی نەڵحا
وتوون  ەکانیان کەڕەدوا باوەڵق بەۆن خلیدان مەی س ەوانەر ئەگەئ ەک ەڕۆ ئاشکرایەی تیشکی نیوەهێند ەوەالی بینینی منەب

  ەر بەه ەو مریدانە، ئ ەوەننەیەابگڕ ڵ جاریان پێەوەی هەریەزەقی نەکانیان و دەناو مرید ەوەر و بێنەب ەوەتێڕۆحیان ب
 ەتانین کەکەو دین ەکەڕەنی باو ەخاو ەئێم ەزار جارانیش بڵێن کوڕینەن، هەکەکانیان ئیعدامیان دەزۆر گۆڕاو ەڕەحوکمی باو

 جاڵن یا پیاوی ئیستیعمارن یا شێتن. ەیا د ەمانەڵێن ئەس گوێیان ناداتێ و دەرستن کەپەدتێدا ی ەئێم

ی  ەدەبۆ س  ەئاکاری هێمن ڕاگوێزەیستی فریشتوەڕنەمرۆڤدۆستی شی ئاشتیخوازی ر دڵسۆزەمبەیاڵ عیسا پێغەخ ەب
و یاسا و ئایینی  ڕەوشت ناوی پاراستنی    ەر بەه ەک ەی خۆی بکەنیشتەی ک Inquisition ڕووی دادگایەم و ڕووبەڤد ەح

کیلی عیسا بوو  ەو ەک ەمەردەو س ەی ئەنیشتەرۆکی دادگای کەس ند: ئاخۆ ەکەدڵەچاوی بێگوناهانیان ه ەوەر ەمبەعیسا پێغ
  ەبوەد ەتی بۆ بێتاوانێک بکردایەفاعەمی دادگادا شەر دەب ەل ەکی عیسا کەیەگوت ەر تاکە؟ بێگومان هەعیسا بکردای ەچی ل

  ،یاڵەخ ە. بەبکردای یە کەتکارەفاعە ی شکردنئیعدامشی ەجاران ب ەد ەتی کەندیقایەو کفر و ز  هـ ی تاوان و گوناەڵگەب
  ەل ەستێ چونکەف بوەرە: بێگومان مارکس ناتوانێ بێتەنگ بهێنەدەنێوان ڕووسیا و چین برای ەه  ە، مارکس لەوەدیسان

نێک بگرێت و  ەبێ الیە، ئنجا یا دەبوەی پێی ڕازی نەو واقیعەگرتنی ئەخەی ەل ەی بریتی بو ەکەفەلسەف ەتاوەرەس 
نگ  ە ک ئاهەنگ و یەک دە ردوو الیان یەه ەئیتر ب ەستێ کەن بوەردوو الیەزی، یاخود دژی هەناح ەی تر ببێتەکەنەالی
م  ە ی ئەکێشان ەو ب ە م بوەی نۆزدەدەمارکس کوڕی س  ەی کەوە ی ئەهانەب  ەبێ بەر نەخن هە یەد ی«تیەارکسای»م ەل

 چێ.ەردەرست دەپەکۆن ەمەردەس 

د  ەلەوەی خۆی لێ بەوانەڕێکی پێچەبیروباو «تطور»  ناوی  ەی بەوەن تا ئەس ەڕی ڕەبیروباو  ەل  ەبوونپشتڕێ ەرزەم تەئ
رچوون و ئیفالسی  ەس ە و ب  ەوەڵکوو پوانەب ەنیی «تکامل»و   بەرەوپێشچوونو  بوونو فراژی «تطور» رگیزەهێنێ هەد

ناوی   ەی بەئویالنەو تەموو ئەڵێم هەد ە نموون ە ب .شی لێ بندرێتەڵەند ناوی خوشکەرچەنێ هەیەگەڕاد ەکەڕەباو
ی کردنتدا ڕیسواەقیقەح  ە ن، لەکەد ەموترب ەجێگ ەتیان لەبابەمۆدیلی تازشێنن و ەوەڵدەکانی دین هەی دین بنگکردنەوەنوێ
ئویلی  ەلماندنی دین بێت و تە ی س کردننیازی ئاسان  ەک بەالیەی مەوە ک ئەی، وکردنندەم ەوڵەو د  کردنەوەک نوێەن ەدین

ر ە گەئ ەڕمێنێت چونکەد ەکەی دینەکەکۆڵ ەالکەڕاستیدا م ەن. لەدەت دەی داهاتنی قیام ەموژد ەبکات ک ەتانەو ئایەئ
 تدا لزومی نامێنێ. ەڕەبن  ەل ەکەبێ دینەت نەقیام 

  و ئیفالس ەوەخستندرۆەب ەوەکاتەتی و ئابووری بێت دەاڵیەو کۆم ەفەلسەف ەدین بێت و چ ل  ەوتۆیی چ لەئویلی ئەت
تی  ەتی و پیاوەنجایەی گە پل ەگاتەن تا دەدەتی لێ دیار دەکانی نێرایەنیشان ەورد ەورد ەک ەنێرین .«تطور»ک ەن پێکردن

تطور   ەل ەکەکار (اتدەڕوو د ەناوناو  ەک کەو) کچ ە ساڵیدا بوو ب  ەعومری دوازد ەل ە اڵم کەب ەکردو یڕاستی تطورەب
 . « Transmogrification استحالة» یکانەجۆر ەک لەجۆر ەبێتەچێت و دەردەد

ی  ەو ترسنۆکان ەکێی فێڵبازانەستەچاوب ەڕاندا دێت بەر بیروباوەس ەب  ەک ەیەئیفالس  ەرزەو تەزۆری ئ ەرەشی هەب
ش چ ەمەکان، ئەڕ ەتی ژیانی بیروباوەی هێز و پێز و قابیلیەڵگەب ەکرێتەندرێ و دەی لێ د«تطور» لووسان ناویەقس

  ەڕاستی ل ەک ەیەرانەو ڕاب ەندی ئە د و ناپاس ە، کاری زاتی بە وانەپێچ ە، بەنیی ەوەتەوزووعییەت و مەماددیی ەبپەیوەندی 
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 ەرەبێ ڕابەڵق مومکین دەی خەزات و هۆشی زورب یبڕشتی و کولیمەزانی و کەهۆی ن   ەاڵم بەب ەوەنشارەڵق دەخ
ڵق بێ مامۆستا  ەی خەئاپۆر .ەوەکانیان بهێنێتەکردوئیفالس ەڕەئویلی نادروست بۆ پاراستنی ئابڕووی باوەکان تەدرۆزن
تی مامۆستای ەاڵیەندی کۆمەڵبەم ەل یەوەجایی ئ، چ ەوەکان بداتەییسروشت ەدیارد ەفسیری جنۆکاوی لەت ەیەئاماد

 . ەوەری لێ ڕاست بێتەجادووگ

خۆی زات و هۆش  ەرب ەوری س ەد ەخ بەبای ەکقلیدی ەی ماددیی تەوەی لێکدانر تیشکە بە ڕ لەی بیروباوەدانلێتەقلەم ەئ
دواتر  ، ەگرتوەکیان نەی یەوانەموو ئەه  ەوەبزووتن یگرتنک ەهۆی ی ەمای بێ ببێتەت ەتی کەمارکسای .فسیر ناکرێەنادات ت
فسیری ەڕێی ت ە ر لەڕیش بێن، چۆن هەشەڵکوو بە گرن، بەکدی نەکان یەمارکسی ەک ەوەبارێکدا ببینێت ەخۆی ل

لمێنم،  ەر بسەگەکرێ؟ ئەتی قبوڵ دەکسایری ماکراوڕوانەئاکامێکی ماددی و پێشڕۆ و چاو ەب ەدانلێەلقەم تەئ ەوەمارکسیی
تی ەۆکیی ناوخۆیی دۆستایر ناکەبەل یەوەکدی تا ئەدوژمنی ی ەکان ببنەمارکسی ەمارکس پێویست ی ەریەزەپێی ن ەب

و  ەبۆ ئ ەرگێرەت وەستاتی ڕەڕووم» یگوتەد یەسیحەو مەی ئەرموودەف ەکان بەسیحیەیا مە، ونەیزم بکئیمپێریال
ر خاتری کرێکار خۆی  ە بەل دارەرمایەلمێنم س ەس ە، بۆچی نسووتێننەڵقی بێتاوان دەخ «ە پتی داوەتی چەڕووم ەی لەس ەک
گیش بۆ  ەبەردە، دەوەبات ەبۆ خۆی د کان داهاتیانەستەژێرد  ەتەتی میللەنیازی خزم ەکات، ئیستعماریش بەند دەمەوڵەد
و  ە م نابێ لەکەنگ نەرد ببینم و دەز ەریاندا سپی بەزەر تیشکی نەبەر لەگەستێنێ؟ من ئەد ەالح سوورانەری فەوەختەب

وتن دڵخۆش  ەرکەس ەنابێ ب... کاەازیم بۆ دبنمنوون بم گیاەشم مەو دۆستەنابێ ل... پارێزم بۆ دێنێ  ەبێم کنگ ەدەش بەدز
 نگ بم.ەتێشکانیش دڵت ەو ب

ری  ەکاریگ ەرەفسیر ناکرێ تا عامیلی هەت ەوەی ماددییکردنەوەڕێی شی ەڕان لەلێدانی بیروباوتەقلەرگیز ەرگیزاو هەه
ناتوانێ تێم   ەیەخۆی تیشکی مادد ەهایەالی و ەی کەیەفەلسەو فەهێنێ. ئەکار دەوییاتی لێ بەعنەهۆش و زات و م

ر  ەه ەوەبێتەواژ دەرەکانیدا بەکردوڕپێەروون و مێشکی باوەدڵ و د ە یان ساڵ لەدوای د ەم تیشکەنێ چۆن ئەیەبگ
و   ەی کردو«تطور» ەناهێنن کشدا ەوە ، زۆر جاران دان بەوپێش چوەرەو ب ەیان ساڵەی پێش دەکەڕەاوبزانن بیروەواشد

یا  ە، وەڵێناوەی هەویش ڕاستی تازەڵدێنێ ئەه ەڵەمریشک جووج ەک کەاڵم وەب ەڵ جارەوەمان تیشکی هەڵێن هەد
ڕاست   ەکەڵەو ه ەوتوەدیار کە ی لێ بەڵەه ەکەریەزەموکووڕیی نەت و کەتدا ناواقیعیەقیق ەح ەچی لە، کەئاشکرای کردو

 .ەوەتەگۆڕدراو ەدیک کی ەیەڵەه  ەیا بەو ەوەتەواکر

ر  ەسووتاند ناتوانن بڵێن هەڵقیان دەوی خەی زەوە سووڕان  ەب دانهێنانر ەس ەی لەشانەو قەڵێم ئ ەد  کردنەوەی ڕوونەنموون ەب
وی و  ەی زەوەڕی و سووڕانەئاسمانگ ەئێستا دان ب ەک ەمان کردو«تطور» ەوەکەیەمان ب ەکەکۆن ەڕەخۆمان و بیروباو

رنیکۆس و  ەبێ کۆپەلمێنین دەیان لێ بسەمەر ئەگەئکوشتن، خۆ ەد ەڵقمان پێوەخ ەهێنین کەدا دەو ڕاستییانەموو ئەه
ی  ەکەکۆن ەڕەو باو ەشەدا قەوی. لێرەی زەوە ی سووڕانکردنگوناهی ئینکار ەین بەکان تاوانبار بکەگالیلیۆ و زانا کوژراو

بۆ قۆناغی  ەکان تطوریان کردوەزانا کوژراوی ەڕەی گالیلۆ و باوەکەرنیکۆس و دووربینەی کۆپ ەکە، زانینەکردوەتطوری ن
لمێندرێ بڵێن لێمان ببورن  ەس ەد یان لێ ەندەوەر ئەکان هەشە قێ. وکناسیی نەلەف یەکوڕێنەورسەس  ەڕی و زانستەئاسمانگ

 دات.ە ن هامان لێ ڕووەی وەهیچی دیک ەرجیشەکۆندا پێی کردووین م ەنی لیریکبات ەی کەیەڵەو ه ەتاوان وەل

کان ەیۆنانیکیاتی ەلەف پێشتر  ەب ەوەین لتوانین بڵێەاڵم دەبۆ ڕێبازی تطور، ب  ەوەرگیز نابرێتەکان هەشەستی قە ڵوەه ەواتەک
و ەند لەرچەه... و هتد... کانەڕۆکەگ ەستێرەرز و ئەی ئەوەکناسی و بزووتنەلەی فەوەو دۆزینەرەکرد ب یبوو تطور

ی ەکی دیکەیەوسا هیچ ڕێگەئ ەچونک ەوەخولێتە ویدا دەوری زەد  ەئاسمان ب ەنا کەوای داد ەکەدا زانستەمەردەس 
می  ەردەپێی س  ەب ەتکیاەلەو فەت ئەنانەکان بکات، تەستێرە اڵتن و ئاوابوونی ڕۆژ و مانگ و ئەفسیری هەبوو تەن ەزانستییان

ئاسمان و  سەربە  کیەنامەندین پەچ...  ەمانگ تاریک... و ڕۆژگیران چین گیرانیزانی مانگەوتوو بوو دەپێشک ەخۆی هێند
 ڵێنا بوو.ەڕیازیاتی ه

سێ  ەێ و بڕچوپێش بەرە پێ بەپێب  ەیەه ەوەریەب  ەڵ سروشت جووت بڕوات بەگەتی لەی ویستوویەکناسییەلەف ەرزەم تەئ
تا  ەه ەوەڕەو باوەڕێی ئ ەڕوان ناکرێ ل ەلێت چاو ەوی ڕۆژی ڕاکێشاوەفت سااڵن جڵەشوێن ح ەگوتت شێخی فاڵن ەاڵم کەب
نایی ئاسمان و مانگ و  شو ڕۆ ەرەت بکوژیت ئنجا بەکەڕەباو  ەوەپێش ەبێ لەکناسی: دەلەک ڕاستی فەی ەتاک ەیتەتایێ بگەه
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م  ەییشتم بەی جارانم گەکەڵەپووچ ەڕەتی باوەهیم  ەک بوویت ناشێ بڵێی لەلەفێری زانستی ف ەڕۆژ بڕۆیت، ئیجا ک
 م. ەتاکسی ئیەزانست

 ەزانستی سایکۆلۆجییان ب ەوەیی ئابووریکردنەوەڕێی شی ەکان لەماددیی ەک ەیەوەئ ەتەم باب ەک ئەی وەکی دیکەیەنموون
 ەنائابووری و ناماددیی شتێکی ەفس کەنابێ ن ەوەی کۆنڕی ماددیەالی باوەب ەک ەوەو ڕوەنا لەتی دادەفڕوفێڵی بۆرجوازی

ی  ەخوێندنی مادد ەمەر ئەبەدوێت، لەسایکۆلۆجی لێی د ەی کەخۆیەربەس  ەو جۆرە ر و بزوێنی مرۆڤ بەهاند ەببێت
ی ەشێ پشت گوێ بخرێ ماددەی ستاند نەرەها پە و ەکەزانست ەکرابوو. دواتر ک ەغەدەزانکۆکانیان ق ەسایکۆلۆجی ل

  ەهری و زندیقان بەڕی دەکی مسڵمان باوەالیەک مەی وەوە نیازی پووچاندن ەندن بێی خوەرنامەب ەسایکۆلۆجی خرای
ر بیری ڕووناکدا ە س ە هات و خۆی ب رەاڵم سایکۆلۆجی هە رچواندنی. بەد ەڵەه  ەو ب  ەوەد لێ دانەبۆ ڕ ەوەبڵێترس ەد
  ەتوانێ لەن ەچی دیک ەک ەنگ بۆوەها تەی ماددیدا وەوەرەر بیرکەبەودا لەتبیقی ئیتر مەی زانستی تەپای ەییشتەپاند و گەس 
اڵم دیسان  ەپاڵ بدات، بەتی وەی بۆرجوازیەتوهمبوێرێ یا ەی بکات وبوونئینکاری ڕاست ەوەی خۆیەکەڕەباو ەنا وشکەپ
تێی  ەوەکەمێژووکرد ەزانست ەو ل  ەوەسازی بای دایەو وش گرتنو زمان ەوەجوینەمنگ و قسەمنگ ە داو بەواوی کۆڵی نەتەب

ی  ەرەی بۆ بەکەزانست ەوەالی خۆیەئیتر ب «!...!تیەجوازیر ک هی بۆە ن ەواوەمارکس زانستی ت یسایکۆلۆجی» کرد و گوتی
  ەوتوو بوو چونکەرکەکارێکی س  ەکەوەتی سیاسیدا دزینەبازاڕی مامڵ  ەی ڕاستیش بێ لەوە، ئەوەمارکسیست دزی

 گشتی لێیان خۆش هات.  ەکان بەمارکسیست

  ەستەد ەاڵم لەبکات. ب فزەڕ ەکەکاریەو ساخت ەوەدا بێتەکەفاکوفیک گژەب ەیستانسو مارکە بیست لەدیت و نەسم نەک
ی  ەکەزو ەرەه ەر گوناهە س ەل ەکێبوونوامەردەب ەجۆر ەلێدانتەقلە ەرزەم تەرم و شکۆدا ئەنتیق و ش ەرازووی ئینساف و مەت

ڵ  ەگەل ەێکی زانست بێ کپێشکەوتن ەر جۆرەهەیست لوکاری پێەبۆ ساخت ەیشەوەرەڕێ خۆشک ،ی سایکۆلۆجیکردنئینکار
 دین. ەماتیریالیزمیان لێ بۆت ەک ەیشەسانە و کەموو ئەرشێواندنی هەگونجێ، س ەماددیدا نی ەریەزەقی نەد

م ەر ئەگەئ ەچونک «تطور» ڵناگرێ پێی بگوترێەڵۆجێک هکهیچ  ەوتۆیی بەی ئەشکەو پاش ەحاڵ پێ دزیلکەمەهەب
ردی ەک مەپشکوتنی زانستی سایکۆلۆجی وتای ەرەس  ەل  ەکانی کەڕووناکبیرئەدی بێ  «تطور »ە یەوەنو بادا ەوەانڕەڵگەه

وایان قبوڵ ەی ناڕەکرد و توهمەمۆش دراەکرد و خۆیانیان تێدا فەرج دەکرد و لێیان خەدڵسۆز و ئازا پشگیرییان لێ د
میراتگری  ەبوو ب ەکەدوژمنی زانست ەوا بدیترێ؟ کەخۆشی پێیان ڕ ت وەناو و حورم ەل ەوەمێنێتەکرد چییان بۆ دەد
 لی و حوسێن؟  ەزید دژی عەو ی ەعاوییەدۆستی م ەو ەنوێ ببین ەر لەشێ س ەین؟ ئایا دەی چ لێ بکەکەرەداهێندی ەئ

دا  ەکەلەس ەڕاستی مەنی سایکۆلۆجیی مارکسی دان بەخاو ەش ناکات کەوەکی ئەزاریەشی هەی من بەزانم قسەت دەڵبەه
شی هیچ بکات یا ەتاکوو ب ەسانەک ەرزەتئەو ر گوێی ەب ەی من ناشگاتەن ]قسەم بدەڵ ەقلە تابار ەخ ەبهێنن و خۆیان ب

ندین ەچ ەیدا بکات کەدا پ ەیدانەو مەگۆڕین ل ەڕڕەک زە ی ەن کەش ناکەوەکی ئەزاریەکانم بایی ه ەزانم قسەد کات[.ەن
و  ەڕقی ئ ەکانمدایەقس ەل ەکی کەزانم بایی دڵسۆزیەد... ەماوەردەدلێر و بنگەت تێیدا دەڵەت و پەڵەگرتنی خاپێ د

تی  ەفیدا شۆرەلسەی فەوەستن ەڵبەیدانی هەی مەس ەقەو م ەراتێنەت ەسوارچاکییان ل ەڕێژم کەڵدەر خۆمدا هەس ەش بەسانەک
نگێ ەلەتییان دادەچییەو پین  ەوەستنەڵبەی هەربگرێ پایەم س ەیکەی من دەخستنتێ گومانئەم ر ەگەئ ەک ەوەو ڕوەل ەستوەب
  ،ەوەرەرەناو حیسابی سوود و ز ەت دێتەعادەی بەوانەزانم لەش دەلێک شتی دیکەو گ ەمان ەکا. ئەڵێم ئیفالس دەر نەگەئ
دێم باری   ەم کەکەد ەوەسانەستی حەهمنیش فیدا ەلسەتی ف ەچییەپین ەی سوارچاکان لەوە سانەر حەدەقەشدا بەمەڵ ئەگەل

  ەی زێد«توقع» کیەیەگۆش ەئنجا لبڕم ەردەد ەفەلسەیدانی فکر و فەم ەل ەستانەڵوەوت و ه ەڵکەه ەرزەو تەئ ڕاستی
،  ەوەپێش  ەنجی کورددا، لەمتاکورتێکی گەدڵ و مێشکی ک ەل ەم ڕاستییانەی ئەوە داننگەدێکی دێئوم ەزڕ ەوەشکزی

 ڕێ.ەگەر دەرەز ەم ببوونئیتر خامۆش  ەدا کەمم پێ دەکەکردنوی خۆ ماندووەعنە پاداشتێکی م

بن    رر سووەگەتی ئەو پیاو ەچاک ەنابێت ەوەپێش ەب ەی لێر ەڵە ه ەکردوان بەڵەی هدانهێنان ەش بڵێم کەوەبێ ئەدا دەلێر
د ساڵ  ەری شێخێکی س ەگەساخت ەخێری خۆی دان بەروێشێک ب ەد ەداوەوەی ئێستا و دواڕۆژیان. من چیم لەڵەر هەس ەل
دا ڕێم پێ بدرێ  ەی دادی من دەی بپۆشم؟ کەری ئێستاکەی ڕابەساخت ە ر لێی داوا کردم چاو لەگەردا بهێنێ ئەوبەمەل
  ەزۆر جاران پیاوی فێڵباز دان ب لێ بگیرێ؟ ەی ئێستاکەڵەه ەگرتنم لە خنەڕر ڕێی ەگەی کۆن بگرم ئەڵەه ەل ەخنەڕ
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 یەوە بوونختێک وردەبکات. ن ێت لێی فێڵی نوەوەنیازی ئ  ەر بەوێنێ هەرەڵدەهێنێ فرمێسکانیش هەی کۆنیدا دەڵەه
 ەفەلسەیدانی فکر و فەم ەل ەخێکی نییەن هیچ بایەڵ ناکورپۆش قبەی س ەنادروستییانو ەب  ەی ناوناودانهێنان ەخات کەددەری

گرتندا قۆرت و کۆسپ  ەخنەڕ ەل ەیەوتۆ هەڕێی ئەقام ەش ەتی پێویستی بەمرۆڤای ەڕدا چونکەو ئابووری و ڕامیاری و بیروباو
 ەل ەکەنجا ئینکار کردوگی سایکۆلۆجی ئەداکوتانی ڕ ەست ساڵ لەنجا شە ، دوای پەبێ. چ فایدەی تێدا نەشەڕەو ه

 ە؟ ئنجا کەوەدڵی خۆم لێی بخۆم ە ڵێ بەیشەببات و ن ەوە مەکەاوی زانستو کانیەرەرز بەو ترس و ل ەقیەت ەب ەوەیانڕێەکوێر
مێژوولۆجی  بێ ەم دەی بیستەدەکۆتایی س  ری!ەست ڕۆشنبیر و ڕابەد ەبێ ب ەمەک سایکۆلۆجی حاڵی ئەفی وەرەزانستی بێت

رقاڵی و  ەست و خوست و س ە هپڕ تی ەموویان بابەه   ەتیلۆجی و ڕامیاریلۆجی و ئابووریلۆجی و بڕوالۆجی کەاڵیەو کۆم
 ؟ وا بدیترێەڕکیان پێ ەقاڵین چ ئازادیەمەد

تی  ەهۆی زیندو  ەر چاو تاکوو بەب ەمەخەت دەبرخ و دۆاڵ ەچ ەب ەدان پێداهێنان ەرزەم تە کی زیندووی ئەیە دا نموونەلێر
 ین:ەمان گیر بکەکەوەتی لێکدانەباب ەل  ەنجەباشتر بتوانین پ  ەوەکەنموون

 پی میسرەی چەرە کی بەری زیرەگوتارێکی نووس  1977ی سیی مایسی «الیوسف روز»ی گۆڤاری  2555 ەژمار ەل
و   ەژیران ەکەگوتار  یرەبەرلەی س ەکە. ڕاستییەوەباڵو کرای «يثر رجعأر بیالتفک» ژێر ناونیشانی ەل «صالح حافظ »

و   ەوەشی جێی لێ پێچانەکەموو نووسینەاڵم هەر نووسین بەس  ەری خستۆتەنووس  ەی ک ەیەو پێوانەب ەیەییشتوانەتێگ
.  سەو ب ەیەکەتای گوتارەرەند دێڕێکی س ەتی چەیکارمان پێ داەی لێرەوەند ئەچرەه ەنگ هاتن ەدەو لێ ب ەوەرگرتنەس ەب

 ڵێ: ەر دە، نووس ەکەتی گوتارەبۆ ناو باب ەربوونەک دەی وەو ڕست  ەندێ گوتەدوای ه
بلغراد، ولکن حکماءنا مابیر  صوفیا و د وبکیر  و ابیر  بلغر ع سافرا فیما بیر  برلیر  وموسکو و واصبح الضا  ةنتیه عض الشیوعیة الدولیإ»

 . «''الوالء للوطن'' یخوضون معارکهم ضدها تحت رایةن المارکسیة ضد االستقالل و إعل مازالوا مصممیر  

 

و  ەدا گۆیا لەوەکان بەهێرشبەر  ەب ەکردنەم گاڵتەه ئینتەرناشناڵر ەی هێرش بۆ س ەوەپووچاندن  ەر لەسی نووس ەبەم ەدیار
  ە دا کەوەتی میسر بسی مارکسیەرەب ەل ەکردنم پشتگیریە، هەوەکوتنەد «کا ەر لەنجەخ»ی ەکەلەس ەدا مەهێرش

  ەوەتی جیهانییەشیووعی ەک میسر بەندی مارکسیستی واڵتێکی وەگومانی پێو ەخۆو ەل ئینتەرناشناڵرچوونی ەس ەب
بێت باشتر لێی   ەیەرەو بەلمێنین تاکێکی ئەلێی بس ەئێم ەک ەر چونکەر نووس ەس  ەوەتەیی نایەشدا چ گلە مە. لەوەوێنێتەڕەد
 ەل ەی کەکانەزیر ەکێیەستەو چاوبەرخستنی ئەد ەمانیع ل ە نابێتکردنی ەیی لێ نەاڵم گلەلمێنین پشتگیری لێ بکات. بەس ەد

 ەندی بەینووسم پێو ەد ەوەیەو قسانەی ئەبار  ەل یچ ەوەبێتەک بۆیشت ڕوون دە، وەیەیدا هەکەو ڕاوێژ ەقس
وان  نێ  ەل ەی کەرایەو هەر ئەس ەب ەێکم نییلخەچ د ەوەواڵتەدوور ەبڵێم من ل دەبێش ەمە . دوای ئەیەه ەوەکانمەوەدانکلێ
اڵتی  ەس ەڵ بێدەگەپی میسر لەچ ەک ەیەوەئ ەوەیەبار ەبێ لەکم هەنها تێبینییەت ەیرساوڵگەو ڕاستی میسردا ه چەپ ی ەرەب

عبدالرحمن  »تیی ەرای ەرنووس ەمی س ەردەی س «لیوسفا روز» یەس ەو کەی ڕاست. ئە رەب ەل ەتا بڵێی پیتۆڵترەخۆیدا ه
زانێ  ەی ڕاست پێک بگرێ دەرەب «يعفمرسي الشا» میەردەی س «روزالیوسف»ڵ ەگەپ لەی چەرەی ب«الشرقاوي

 کانی مامۆستا صالح حافظ: ەر قسەس  ەین. با بێە کدایەیەچ ڕاد ەرقی نێوانیان لەف

ڵ ناشیووعییاندا ەگ ەتی لەی دۆستایەوە بوو تا ئ رت و بڕبڕەرتکەی شیووعیی جیهانی کەوەزانین بزووتنەمن و تۆش د
یگوت  ەد ەدا کەوەتی جیهانی لەکانی شیووعیەڵێنەدی بەهاتن ەو ن ەوەم پووچانەاڵم ئەهی نێوان شیووعییان ب ەب ەوەگۆڕێتەد
دەشبێتە هۆی لەناوچوونی   و ارژەه ێکی ئەبەدی چینیگرتنکەی ەتبێەموو جیهاندا دەه ەل ەێنراووس ەندی چینی چەوەرژەب

 ەی کەیەفەلسەو ف ەی ئەرجوملەوری س ەد ەستێنێ بەڵدەه رک پرسیاەیچەوسێنەرەوە، ئا ئەم پووچانەوەیە هەزارو
ڵێنێکی ەچوونی بەرنەد  ەدا بەم ڕاستییەر تیشکی ئەبەل ەم نییەدا ماوەمن لێرهەرچەندە . ەڵقوڵیوەتی جیهانی لێ هەشیووعی
ش  ەڕ ئینتەرناشناڵی ەوەپووچان ەجیهانی کۆمیونیستدا ب ەل ەک ەوەبخوێنم ەرانەفتەو دەموو ئ ەمارکسیزم هی ەورەزۆر گ

زۆر  ەکانی صالح حافظ بەڵدێم قسەوری هەدا دەم نووسینەی لەڕەو بیروباوەر ڕۆشنایی ئە بەل  ەیەڕێم ه ەوە ، دیسانەوە بوون
 ەی کەدوور ەمێژوو ەبۆ ئ ەوەێڕمڵگەکانی هەی ناچار بم قسەوەبێ ئم ەبخدەری ەانداییێکی تەتەنگێنم و ناواقیعیەڵسە الدا ه
 ی مارکسیزم. ەردی بناخەب ەتێیدا بوو ب  «اممیة» یەوە بزووتن
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ت و  ەوڵەد ەندێک لەه  نێوان یتیەی دۆستایتێکچوونلمێنێ ەڵق بسەخ ەوێ بەیەد نبردن و چاونووساندتێ ەصالح حافظ ب
ی ئۆتۆماتیکی  ەشێو ەک میسر بەتی واڵتێکی وەدا شیووعیەوەو ب «اممیة» بۆ ڕووخانی ەیەڵگەب شیووعییەکان ەحیزب
ی شیووعیی ەرەی بەی تا ئێستاش زۆرین ەکەچی ڕاستییەک ەوەکێتەتەوتنی لێ دەک ەتی و شوێن بێگانەومایەی ناقەشوبه

واوی  ەت ەریکن بەی ڕۆژاوا خئەورووپای شیووعییەکان ەحیزب ەک کەها بێ وەڕ «اممیة »ی او د ەل ەوانیویتەم نەمی سێیەعال
ی مارکسیستی میسر ەرە م بتوانم بڵێەصالح حافظ و هاوڕێکانی بگرم د ەز لەی ناجاریەی هیچ توهمەوەبێ ئ .ها بنەلێی ڕ

 ەوەوانەرفرەب ەکۆمیونیست ەرەو بەتی خۆی بەئاشکرا دۆستای ە ش ب 1952 شۆڕشی نیەمەدرێژایی تە ب ەیەی هەتەوەل
 . ەقوربانیشی بۆ داو  ەناوناو  ەکات و بۆی ماندوو بوەتی دەرکردایەت س ەتیی سۆڤیەکیەی ەک ەخشیوەب

و  ەستەبەتی جیهانی مەئاست شیووعی ەنی میسری لکاەستی مارکسیست ەڵوەرخستنی هەنها دەی من تەیەم قسەت ئەڵبەه
ی  ەمەڕەکی هەیەرە ب ەک ەوەنجی میسرەمامناوڕاست و ەی ڕاست و ناوەرەستی بەڵوەر ه ەس ەب ەخلی نییەم و زۆر دەک
دا دێت  ەیەرەو بە کانی ئەوەپێشەرەه ەڕەڕووپ ەیبدار ل ەزۆر جارانیش ناوی مرۆڤی ع ەئایدیۆلۆجییسەروبەر و بێبێ
گیرفان پڕکردن   ەرچاویشی لەکی بەیەجووڵێت ژمارەجمێت و دەهێرش بردن و خۆپاراستندا د ەل ەکانەرکجاریش نازیەی
 . ەی نییەهیچ ئومێد و ئامانجێکی دیک ەوالوەب

 تیەی شیووعیەرەتی میسر و بەوڵەتیی نێوان دەی دۆستایتێکچوون ەل ەمیشەکانیان هەرەادرکانی میسر و ب ەبێگومان مارکسی
م  ەدەبێ کمێک بەن  ەو دواییەبگرێ، ب ەیەرەو بەل ەخنەشم دیت بۆ حیسابی میسر ڕەن  ەگرتو نی شیووعیەدا الیەوەرەد

ی ەیەم دیاردەحاڵ ئەمەهەب... ەوەکرد ر ڕێجیمی میسرەسەختێکی لەو ن ەی میسردا هاتوەوەرەتی دەشیووعیی ەندەپاگپرو
.  ەپرس ەر مەنێو کورداندا ه ە، خۆ لەیری میسریشدا ئاشکرایەغ ەی کۆمیونیستی جیهانی لەوەبزووتن ەل کردنپشتگیری

کە لمێنین ەش بسە ڵقی دیکەخ ەبێ لەوسا دەلماند ئەمان س « صالح حافظ»کانی ەر قسەگەئ ەش بترازێین، ئێمەوەل
گیر   «ئیستعماری نوێ»لە کات و زمان ەفز دەڕ ەیەقسم ە س ئەموو کەه ەر لەچی حافظ بەک ەرچوەس ەب «استیعمار»
ڕووی   ەوێ لەمە: من دەیەم هەستی بنجیی دیکەبەدا، مەر چۆنێک بێ، لێرەنێت. هەجێگری هی کۆنی داد ەکات و بەد

 لێیان بدوێم.   ەوەکانەی قسبوونلبیە و س   بوونوزووعیەنام

  ەکا کەئیسپات د ەوەئ شیووعییەکان ەت و پارتەوڵەی د ەوەکدیدا چوونەگژیەو ب «مەی سێیەولییەد»ی ەوەشانەڵوەه
زار  ەزاران هەو ه گرتنو مان  کردنو نماییشت  دان ڵق گرتن و قوربانیەخ ەل  ەمارکشتی و توهمەرمی و دەو دڵگەموو ئەه
  ەنواند کەیانکرد واشیان ڕادەرناشناڵدا دەر ڕۆشنایی ئینتەبەکانیان لەو دۆست شیووعییەکان ەک ەستی دیکەڵوەه
 ەندەتیدا بەوانی مرۆڤایەرفرەجغزی ب ەژاران لەتی و مافی هەباتی چینایەت و خەی شیووعیبەرەوپێشچوونو   بوونوامەردەب
و   ەباتی ئێرەخ ەشێکیشی لەب ەبوو بگرەهیچی دروست و پێویست ن ەتەحمەرک و زەموو ئەو هە، ئا ئەوەئینتەرناشناڵ ەب
 16خش بوو.ەربەرەوێدا زەئ

تی  ەوڵەیدابوونی دەپ  ەبوو بەد ەتێکی کەمیەڵ خۆیدا بڵێ: ئومەگەخات و لەنگوێ ر ڕاستییان پشت ەگەئ ظصالح حاف
ردی  ەب ەک ببێتەیە و پێوان  ەهیچ کێشان ەبوو بەدەبچێ، نتێ کات وەوام نەئنجا د کردوو بێ،ەشەوام و گەردەشیووعی ب

ند  ەکیان بەک یەیەشێو  ەب ەیەپ هەچسەربە  ماهیریەرچی جەتی و هەچینایسەربە  رچی ڕێکخراویەباتی هەی خەبناخ
ی  بووندیەبە کرا ئەڕوان دە حاڵێکدا چاو ەت لەمیەمانی ئومە بۆ ن ەوەتی شیووعی بکێشێتەوڵەیدابوونی د ەپ ە. کەوی دیکەبێ ب

و  ەئخزمینە، هاوڕێینە، کەس و براکانم، ئەدی ی ەرێ ئەئ ەی کەوەل ەوەپرسینسەر  ەمخاتەر دەکسەنێ یەیەئیسپات بگ
ر  ەر بمرێ؟ هەبوو هەد ەریکی پاراستنی شتێک بوون کەخ 17د ساڵ ەس   ەدرێژایی پتر ل ەبۆچی ب  ەڵق و خوایەموو خەه

هۆی   ەتی شیووعی بەوڵ ەی دبوونیداەپ -صالح حافظم ەمن ک -شزانم ەی؟ خۆ دەکەدوشمن ک ەتیش بیکوژێ نەشیووعی
تێکدا واڵ  ەبڕشت ل ە کجار بەێکی یـ «لینین» تیەرکردایەس   ەن بەگمەکجار دەرفێکی مێژوویی یەبوو: زەن ەوەتەمیەئوم

وام   ەدیهییەم بەوێ. دیتنی ئەربکەبوو شۆڕشی شیووعی تێدا س ەدەپێی فکری مارکس ن  ەب  ەتی دروست کرد کەشیووعی

 
 .هیتلەرو ی ئەورووپای ڕۆژاوا لە دەمی ڕێک کەوتنەوەی ستالین شیووعییەکانوەک هەڵوەستی زێدە عەیبداری  - 16

 .1840مەبەست ڕۆژی دەرچوونی کۆمیونیست مانیفێستۆیە لە  - 17
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ش  ەو قوربانییانەزانم بێلزوم بوون، ئەی ئێستا دەپڕۆییانەڕگیری و چەو پەل ەوەخۆ بدزم - صالح حافظمکە من  -کاەلێ د
 ...  رخستەکۆن و نوێدا د ەیانی لبوونت بێلزومەمیەی ئومەوەشانەڵوەه ەدرێن کەن

پرۆلیتاریای   ەی کەو گیانبازییەدڵ بریندار بێ بۆ ئ ەبێکی دیکەرەع ەبێ پتر لەد ەمیسریی ەک ەوەت صالح حافظەنیسب ەب
تای چینی پرۆلیتاریای  ەر ەب بوو س ەرەواڵتێکی ع ەد ساڵ تاکەس  ەر لەمیسر ب ەتی چونکەتدا کردوەمیەپێناو ئوم ەمیسر ل
رک و  ەئمی ەرجەت تاکوو س ەمیەتی ئومەتی و خزمەباتی چینایەخ ەلکا بەی دبوونڵ فراژیەگەپێش لەوتبوو، پێبەرکەتێدا د

ی  ەوەرەبی دەرەموو پرۆلیتاریای عەه ەاند کڕەی تێیپە رکەو ئەئ تێکڕای ەدا لەتەخزمو ەیای میسر لتی پرۆلیتارەحمەز
 ... ەوەتەحمەرک و زەموو ئەو هەئدەفری  ەچوەن ەوالوەب ندیەتمەسارەخ ەرجی دا، ئنجا لەخەمیسر ب

کاولی تی ماڵەفەخ ەاڵتان ەس ەو بێد ەوەدوور ەسێک بم لەنها کەمن ت ەنگەڕکەوا ری کورد، ەی خوێنە، ئەدایەوە یر لەس 
و  ەم خواردبێ ل«لة الکبریحالم»و  ەریەندەسکەو ئ  ەی قاهیرهەناسەسارد ریەنجبەزاران کرێکاری ڕەدان و هەس 

 زادی ەخوێناویی ەو کێڵگەنم لەگ ەک گوڵە ی ەبوایەر نەکرد. کاشکی هەتیان دەمیەشی ئومەی پێشکەبێلزوم ەفیداکاریی
 بوو. ەزیوانێکیشی لێ شین ن ەنکەد... ەڕابایەگتێ

سێک ەر کەگەت بڕمێت ئەمیەی ئومەوەر لەکات: بەرامۆش د ەش فەیدا شتێکی گرنگی دیکەکەگوتار ەالح حافز لەس 
ی  ەرەب ەالح حافز لە ک س ەدی وەڕمێت س ەد ەتێکی تێیدایەر ناواقیعیەبەل ەئینتەرناشناڵم ەڕۆژان ئ ەک لەگوتبای ڕۆژ

رستی و  ەپە تی و کۆنەتیی ئیستیعمار و بۆرجوایەرایەی نۆکەک توهمەزارویەر هەب ەدایەکابرایان د ەجیهانم ەتی ئەشیووعی
  ،ناوخۆیی تییەدوشمنای ەنەدەست دەوو دزەزووب شیووعییەکان ەتەوڵەسێک گوتبای دەر کەگەاران. خۆ ئژەتیی هەدوشمنای

چی ە، کەرگرتوەی وەبێ پارەر نەهبەنگی کێشاوە یا یا ەکا وەد وڕێنەیانگوت کابرا ەو دە ک ئەدانی وەالح حافز و س ەس 
  رەس ە ر لەڵق هەڕی نێوان خەبینێ شەزانێ و دەنووقێنێ دەن ەم جیهانەکانی ئەزل ەڕاستیی ەر مرۆڤ چاوی خۆی لەگەئ

«Surplus Value - ر ەرەو سوود و ز ەی ماددەبنیچ  ەر تاکەس ە، مێژووش لەکان نییەناقوزی نێوان چینەو ت «نرخ ەزێد
کوتاودا  ەگ دانەی ڕەند دروشمێکی تازەری چەژێر سێب  ەخێرا ل ەب خێرا ەنیی ەوانەومیش لەندی قەوەرژە، بەستاوە ڵ نەه

 . ەوەسپیپات ببێت

  ەر چین و تۆژاڵ بەس ەها چین لەفسی مرۆڤی وەزاو و نەجۆری کۆن و تازەمەندی هەوەرژەا و بنیروبنی دەگرێوگاڵی بێس
موو  ەناکات ه ەوەشی ئە ی جوداجوداش بەک ڕێگەزارویەفسیر ناکرێ، هەر تەڕاکێش پەکخەرر و  ەو هاندک هۆ ەویزارەه

موو  ەکردووش ناتوانێ هەک نە یەی لەفەلسەو بیروڕا و ف و پێشبینی  ەریەزەزار یاسا و نەه ەمیزادی تێڕا بڕوات، دەئاد
ڕەنجاندن   وازی و دۆستەنئازایی و ترسنۆکی و دوژمنۆران و و ت بوونو ڕازی ەوەبوونڵقژان و ئاشتەهتێک جموجووڵ و ەجۆر

وتدا  ەالباس و ڕێک ەی لەوانەئبخوێننەوە، ئینجا تێ هتد... و... و چاک و خراپ پیاوەتی و نامەردی و چونەپێش و پاشەکشە
  ەزیادکات و لێشی ەموو شت دەشی هەوان بەی ئەکەفە لسەف ەلمێنن کەوێ پێت بسەیانەهێنن دەشدا دەو ڕاستیانە دان ب
 ەی زیادی پێوەیا پارچەو  -ک الستیکەو -ە وەکێشنەکی دەر یەبەیان کورتی هێنا دێن لەکەفەلسەف ەک ەر جارەئیتر ه

  ەوەدا بچنەسانەو کەم ئ ەد ەی بەوەجیاتی ئ ەلێکانی ڕالح حافز و هاو ەس  ەوەڕی منەالی باوەب - ک گوریس ەو - نێنەد
  ەتی ناوخۆیی لەیری شیووعەر چاولێکەس  ەنەبەیا هێرش دەن وێنەڵدەت هەمیەی ئومەوەانشەڵوەه ەل لچکولێو ەک

وێن ی شەوە ربگرن بۆ ئەی ماددی وەیرەزەن کانیەڵێن و پێشبینیەجێی بەشتنییەگەن ەند لەتوانن پە، دەوەرەتی دەشیووعی
م  ەی ئکردنەوەبایی ڕوون  ەوەستنەڵدەه  ەوەریەزەو نەی لەو تیشکانەئ ەدیار ەینێیان باشتر ببینن چونکەنگاوی ئیمڕۆ و سبەه

پاڵ   ەنەمیش بخەم و سێیەر واقیع، ئیحتیمالی دوەس  ەبهێنن ەڕووناکایی دیک ەپێویست ەوات ەناکات، ک ەحدوودە نام ەجیهان
 ریش ناچێ.  ەو د «حتمیة» ەیکاتەت دە ماددیی ەی کەیمالئیحت ەو تاکەئ

ی ەڕۆشنان ەو ڕاستییەر ئەرانبەتی بەفسی خۆیەنی داخستنی هۆش و ەالح حافز زادەستی س ەڵوەشێکی زۆری هەب ەئاشکرای
 سپانەچ جیاتی ەت لەیمیە ئوم «یا فاین!!» خۆیدا بڵێ: ڵەگەبوو لەنا دەون دەی ڕێک ناکەکەڕەتی باوەڵ قودسییەگەل ەک
بوونی پێداویستێکی ە ڵ هەگەا لت و یۆغۆسالڤیەسۆڤی... کترەدوژمنی ی  ەبوون ب شیووعییەکان ەتەوڵەد... ەوەشایەڵوەه

 ێشەدچۆن ئنجا ... ر بنەیانتوانی بگونجێن، چ جایی برادەنددا نەوەرژەییشتن و گونجانی بەگتێک وتن وەکڕێک هاریکاری و
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بێ کرێکاری ەد ەین کەئیقناع بک ەوەمان بی چینی کرێکار خۆ «تیەیهاوڕێ» ییااڵویەماوی و خەبنجی ت ەکاتر ەس ەل
 ؟  ەوەدا کۆ ببنەوەک بزووتنەی  ەساڵ ل 130  ەر لەبووبێ بەان هیڕێ «نجع حمادی»کسیک و ەم

موو زانین  ەه ەتی کۆندیشندا بەبا و نیعمەوقی کارەر شەبە ل ەوەوری مێزی ڕازایەد ەتی شیووعی بەوڵەرۆکی دوو دەس  ەک
د  ەس   ەر لەدی بە، ئەمانچە ر و دەنجەخ ەنەست بدەکدی دەی ەینیان لەکی بەر ەندی موشتەوەرژەو ب ەبەجرەو ت ەفەلسەو ف
  ی برازیل و« گۆنزالێس»ن و ەندەی ل«ثمیستر سیم» ی میسر و«يعم دسوق» شیاەچۆن د ەساڵ ەندەوەو ئ
ی  ەن و کێشەکدی ناگەی ەل تەتا قیامەکدی نابینن و هەن یتا مردەه ەی هیند ک«چاندرا» نیا وەرمەی ئ«دیکران»
  ەگاتەیان نەبووبوون[ قسە یدا نەوسا پەئ ە]ک فۆنییشەل ە لێکس و تەت  ەن بەک ناکەیەل تیانەرفی خۆیان و میللەیان و زژ
 ؟ەوەدا کۆ ببنەوەک بزووتنەیەکتر، لەی

ڕ  ەردووکیانی کەی هە وەر و کیسرا تا ئەیسەر گوێی قەب ەییشتەساڵێک گ  20  ەساڵ ب  1300  ەر لەوازی ئیسالم بەبانگ
  ەرزەم ئەلێک لەی گەلەمەر گوێی عەب ەییشتەگەد ساڵیش نەس  ەب «کۆمیونیست مانیفستۆ»ی ەوازەم بانگەچی ئەکرد ک

یدا بووبوو. ئنجا بۆ  ەیاندن پەو تێگ کردنەوەندین هۆی باڵوەر و کیسرا چەیسەمی قەردەچاو س ەد لنەرچەه داخو یەرینەب
  ەی کەتەو ماددییەچی ئەدی ک ەنێتەیەکانی بگەڵێنەزوو بەزووب ەی ڕووتەفسانەئ ەوەتەالی ماددییەب ەبێ ئیسالمێک کەد
قی ەپێی د  ەبوو بەد ەی کەوتوانەپێشک  ەو واڵتەدڵی پرۆلیتاریای ئ ەچێتەن ەهێوێنی ڕووناکی و ڕاستیی ەوەخۆیالی ەب
 وتوویان پێ بگێڕێ؟ ەرکەس شۆڕشی  و ەوەنێتەوان بت ەئ ەوە ڵەوەه ەل ەکەریەزەن

بێ ەمما دەکات ئەچاوی دەڕ ەندێکی کەوەرژەب ەر بۆرەبەت بکات لەتیی سۆڤیەبێ بۆ چین دوژمنایەڕێ ه ەیرەند س ەچ
رچوونی  ەدا؟ بۆچی دەنگ هاتنەدەب وەت لەی بنی دنیا!! کوا واقیعیەلەمەر عەس ە نگ بێ لەدەب ەمیشەی میسر هەلەمەع
دوور   ەوەندی خۆیەوەرژەب ەی میسر و عیراق بەلەمەریکبوونی عەچی خەوا بێ کەت ڕە تی سۆڤیەتی سیاس ەخ ەلبانیا لەئ
لی  ەی گەرێشەس  ەو ڕۆشنبیری میسر ب ەلەمەی عبوون ریکەبۆچی خ ت بێ؟ەخیانتی ەمیەئوم ندیەوەرژەحیسابی ب ەل

ت و پێشی  یێژەی تێدا دەو واقیعەڵ ئەگەلخۆی ندی ەو ەرژەچی گونجاندنی بەو ناچاریش بێ ک ە ردانەو م ەبرازیل ژیران
 نووسی پرۆلیتاریای جیهانی؟ ەچار  ەت بێ لەناوێرێت الدان و خیان

ر ەبەل ەی کەتمووشەهاریکاری و هاوڕێیی و هاوه ی ەبارانە ل ەموو بارەو هەڵ ئەگەشیووعی لتێکی ەحکوم ەیرەند س ەچ
  ە گوترێ لەوێت پێشی نە کەگونجێت و ڕێک نەر نەی شیووعی، ه ەتێکی دیکەوڵەڵ دە گەوتن لەکڕێک بۆ ەیەستیدا هەد

رگی پێ ەمەرانی کولەگوز ەی کەمەک ەڕۆژانو ەمیسر بعەمەلەی چی ەدا چوو، کەڵەهەی پرۆلیتاریا و بنیاەالداو و غ ەڕێگ
  برسانەری تێچوون و گیران و لەتەخ ەخێتەی بیەکەو ماڵ و منداڵ یەکەندەوەرژەی و بە کەبوو خۆی و ڕۆژانەگێڕێ دەد

  ە و ن ەوماوەو قەندی ئەزامەڕ ەب ەن  ەویشی تێدا بوەستێکی ئەد  ەوما و نەقەئوسترالیادا د  ەی لەڕووداوو ە پێناو ئ ەمردن ل
  ەلبانیاش سوودێکی خۆیانی بەڕووسیا و ئ ەری، نەساڕێژک  ەتێبەویش دەی ئبوونلکاوماڵ  ەکرێ و نەد ەویش چارەئ ەب
 ن؟  ەکەوربان دق

 وازیەتی بانگەواقیعی  ەافزم[ لالح حەس  ە]من ک ەڕێم نیی شیووعییەکان ەتەڵوەد یتی ەی برایبوونحیلەئایا دوای موست
کان تا ئێستاش بایی سوودی خۆیان ڕێز  ەورەگ ەشیووعی  ەتەوڵەزانم دەڵێ دە؟ بەوەبپرسم «ک گرنەکرێکارانی جیهان ی»
بان چاو و   ەکەوازەم و بڵێم: بانگەدا بکە ورانەگ ەتەوڵەو دەڵ ئەگەتێک لەمامڵ ەاڵم ئایا ڕێم نییەگرن بەد ەوازەو بانگەل

  ەو قوربانییەی ئەاڵت نیوەس ەن دەی خاوەئێو ەکن ەدەد  ەکەوازەرجێک قوربانی بۆ بانگەم ەی دنیا بەلەمەاڵم عەرم، بەس 
ی ەوە بزووتن وودی گشتیس »  ناویەن بەکدی بکەی ە کیش لەیر چاوپۆشەن خۆ هەوتنی نێوان خۆتان بدەکڕێک پێناو ەل

کی ەیەلەمەع ەک ەتاندا نییەوتنەکڕێک وەش لەزابەو عەکی ئ ەیزارەه ڕێ،ەگەی خۆتان دەچاک ەب ەئێم ەر لەب «شیووعی
 ... گرێتەرنەهیچ سوودێکیشی لێ و ەنگەیکێشێت، ڕەدا دەکەوازەپێناو بانگ ەگیانیشی ل ە ماڵ و ئازادی و ب ەکسیکی بەم

ی کۆمیونیست ەوەژێنێ و بزووتنەناواقیعیش بێ توانی جیهان به ەفهوومەو مەر بەگەئ ە وازەو بانگەبگوترێ ئ ەوەمێنێتەد
 : ەوەنەکەد دەڕ ەتێوەرێخم ەرامی گرنگی ئەدا دوو وەلێر خێت.ەپێش بی
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  ەوانیش جیهانیان ورووژاندوە ڵن، ئەند و پووچەس ە نادروست و ناپ ەوەتەالی ماددییەب ەی کەوازانەو بانگەموو ئەم: هەکەی
کدا  ەیەدەس  ەت لەمیەر ئومەگەوامتریش بوون. ئەردەو ب ەدوا خۆیاندا هێناوەڵقیان بەت خەماددیی ەو پتریش ل

، ەوەشێتەگەد  ەساڵ1350تی ەمسڵمان... ەویش کۆنترەژێت. بوودایی لەد  ەزار ساڵەت دوو هەسیحیەچی مەک ەوەشایەڵوەه
  ەڵق و ڕاکێشانیان خۆی لەنین. ورووژاندنی خ  ەوالوەبڕووت ی ەفسانەئ ەل ەوەتەالی ماددییەش هیچیان بەانڕەم باوەخۆ ئ

نی  ەزۆر جاران الی ەکێشێت، بگرەورووژێنێ و ڕایان دیان ەی دەو شتەی ئبوونو چاک  بوونی ڕاستەڵگەب ەخۆیدا نابێت
نی ڕاستی و دروستی و  ەالیهەروەک   دەرکەر و ڕاپێچەاکێشهێزی ڕ ەبێتەدا دەوەو بزووتن ڕەباو ەل ەت و عاتیفەناواقیعی

و   ەتێی ناگات و کێشان  ەکەلقەی خەئاپۆر ەی چونککردنز ەهۆی ناح ەبێتەوازی دڵسۆز و ڕێنما دەبانگ ەنتیق لەزانست و م
بدوێن،   «ابن سینا»ر بیروڕاکانی ەس ەل ەسووفێک بکەیلەند زانا و ف ەچ ەب ەوەکۆبوون ەنڵیدا ناگونجێت. تۆ بێەگەیان لەپێوان

 . جمێتەڵق بۆ کام ال دەی خەئاپۆر ە بڕوان ەک ساز بدە یڕاخێویەش یاەو ەنگ بهێنەدەدا بەو ناوە کیش لەهۆڵ و زوڕنایەد

جێ ەرکی نابەو بێ ئ ەڵ ەی بێ هەکەستاڕ ەاڵم ڕێگە ڵقی ورووژاند و دوایی زانیمان ناواقیعی بوو، بەخ ەوازەبانگم  ەئ م:ەدو
 پاراستن.  ەتاڵی دواڕۆژیشی دەستبەیاندن و دەگەی دەورەچ سوودێکی گ ە الن تا بزانین بەم ەباتی عەڕێی خەقامەش ەکرایەن

تا  بکات ات بەرفی واڵتی خەپێی ز  ەب ەکەر یەه ەکانی کەکردوڕپێەباو ەداوای کرد ل ەڕیسوا کرا چونک «مەی دوەییولەد»
شێ  ەچۆن دکوێی هەڵە بوو؟  کی تێدا بوو؟ ەیەچ خراپ  ەم داوایەئایا ئ .چێەر دەسەبیەکەم ڕی جیهانی ەاڵی شەب

ری و ەروەو نیشتمانپ ەتی و چاکەپیاو  ەڕاست بزانێ کەوا ب ەوەڕەتی شەی دژایەکوالن  ەر لەنسا هەکرێکارێکی فر
بکوژێت و ببڕێت و بسووتێنێت،   ەم سپایەکات! با ئە ن ەری ئاڵمان جووڵەر سپای داگیرکەنبراەب ەدایەوەری لەروەچینپ

وتۆیی  ەی ئەلەمەی، عەکەستییاڵستی؟ ڕە رهەرگری و بەر ڕێبازی بەس  ەڕ بهێنێتەن باوەی خاوەلەمەع ەددی چییەح
 گرێ!! ەمکار ڕادەست یەتی بۆ زللەڕووم ەبێ کەر دە مبەی عیسا پێغەباشترین سوخت

ش  ەوەو ناو ەوەرەم دوژمنی دەه ەوەسێننەحەم خۆیان دەویش هەک ئەری وەختکەزاران خۆبەالح حافز و هەس 
ی  ەوەپارێزن، ئنجا بزووتنەی بێلزوم دەمەڵەنگ و چەت ە شیان لەکەی نیشتمانیی واڵتەوەم بزووتن ەن و هەکەئسیرتر دەبێت

ر ڕۆشنایی واقیعی واڵتی خۆیان و  ەبە ر لەگەن ئەبەوپێشتر دەرەژاری بەم و دزێوی و هەر و ستەداگیرکجیهانیش دژی 
ن  ەڵ بکەئویالن کز و پووچەت ەبۆر ەیان بەکەباتەشێکی زۆری خەی بەوە ڵێنن بێ ئەنگاو هەیاندا هەکەتەندی میللەوەرژەب
ی ەجێگ ەمیسر و ل ەباتی نیشتیمانی ناوخۆیی لەخ ەڵدا چونکەشوێن و فیسار کۆم ەباتی فاڵنەڵ خەگەناوی گونجاندنی ل ەب

  ەبێ فاکوفیک و گونجاندن و بۆر  ەخۆو ەر لەی بڕوات هەک ەتەندی میللەوەرژەتی ڕاست و بێ جینگڵی بەر خەس ەدا لەدیک
 ەوسا چارە، ئەدا نییشیووعییەکان ەتەوڵە نێوان د  ەک لەبوو، وەر گونجانیش نەگەگونجێن، خۆ ئەکتردا دەڵ یەگەئویل لەت

 . ەمحامی بێگان ەک ببێتەالی واڵتی خۆیدا دابڕێت نەب  ەر واڵتەی نیشتمانی هەوەبزووتن ەدا کەوەنامێنێ ل

نێوان یۆگۆسالڤیا و ئیتالیادا پارتی کۆمیونیستی   ەیدا بوو لەر پەس ەی لەکێش ەستەی تریەناوچ ەر کەوبەمەسی ساڵ ل
چووبوو.  ەڵ ڕووسیاش تێک نەگەوسا یۆغۆسالڤیا لەند ئەرچەی ئیتالیا هەکەتەپاڵ داخوازی حکوم ەئیتالیا خۆی دای

و ن یبعیی ئیتالیا واقیعک حیزبی شیووەو  ێبەتی بێ، دەو چینایەرەچ بتی ەومایەو قەرەیشتمانی، چ بی نەوەت بزووتنەڵبەه
بڕا  ەڵکی لێ دەبێ. بێگومان حیزبی شیووعیی ئیتالیاش کەیسوا دخۆ ڕەی نەکەتەندی میللەوەرژەپاڵ ب ەخۆ بدات ئازا بێ

ی ەکەوتوەک ەموو جیهان بارەدووری هەرینی دووربەبا و ئافەحرەوساش مە، ئەی بگرتایەنی بێگان ەدا الیەیەکێشلەو ر ەگەئ
ڕ ەکی تێپەرزارەی س ە وەدڵدان ەل ەرینی بێگانەدوور و ئافە بای دووربەرحەی ڕاستی بێ مەوە. خۆ ئەوەکردەدەبۆ ڕاست ن
 ەگیرا نەدەت نەی حورمەکی ئێستاکەیەد ەدۆڕاندبای دا خۆیەستەی تریەکێش ەا لر حیزبی شیووعیی ئیتالیەگەناکات: ئ

ری سوودی  ەنگەکرا لەدەشی پێ نەکی ئێستاکەیە، دەوەنێکی دیکەهیچ الی  ەل ەو ن شیووعییەکانت ەوڵەن دەالیەل
ی شیووعییەکانستی ەڵوەی هەرەڕاب ەبەجرەو تە دوای ئ ەوەداخ ەڕابگرێ. ب ەیەی بڕوای پێی هەیەرەو بەماهیری خۆی و ئەج

پێی   ەشدا، بەی دیکەلەس ەزۆر م ەستین، لەلەی فەکێش ەیتوانی لەب نەرەی شیووعیی واڵتی عەوەئیتالیا بزووتن
ی ەورەندێ شاری گەه ەی ل ەوەدا کرد تا ئەوەشی لە ری کوشندەرەستێ، زەڕابو یەکەتەندی خۆی و بیروڕای میللەوەرژەب
 رد باران کرا.ەگایان بەبدا بارەرەع
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  ەیەڕی پێیان هەی باوەڵەو کۆمەل کردنو پشتگیری کردنەوەرخۆەس ەنیازی ل ەیدا بەو قسانەالح حافز لە، س ەخوالس 
ری ەرەپ و ڕاستی میسر و زەی چەرەینی بەرای بەناو ه ەێتهێن ەغ داقاچ بەپ ەی چەوە ۆک و پوایسی فکرێکی پەشریت

ر  ەس ە وێ لەی بمەوەوێت. من بێ ئەخۆی خۆشی د ەنێ کەیەها ناگەهیچ شتێکی و ەکات چ سوودیش بەبێلزومی تێدا د
 ەوەلبیی هۆش و زاتی مرۆڤەنی س ەنیگای الیەگۆش ەنها لەنگ بهێنم، تەدەخۆمی لێ ب ەوە ژگارییۆندیاری و ئامەکۆی پەس 
ی  ەروەی دەو ڕووداوانەب ەوەستێتەبەپی میسر دەی چەرەب  ەل کردندیفاع ەالح حافز کە ی س ەستە ڵوەه ەو جۆرەڵێم ئەد

  ەیەه ەوەب و میسرەرەسوودی ع   ەندی بەپێو  ەبێ دیفاعی لێ بکرێ، نەت دەمیەبی ئومەزه ەم ەکۆن ەب ەب کەرەواڵتی ع
ی زات و  ەکەئیجابی ەی ڕوەفیشدا زادەلسەستی فکری و فە ڵوەن هەالیەل  ەکات، نەتی داوای دەباتی چینایەپێویستیی خ ەن

 .ەهوو چوەس ەهۆشی ب

  ،لێڵ و تاریک  یتیەروێشایەد ەل ەجۆرێک ەڵە سڵ هەئ ەمێژووی ب  ەماوی کۆنەت ەڕێی زێدەی کوێرەیەوەکوتان ەرزەو تەئ
تی ەلبییەی س ەتا نموونەهاتبێت. ه کار ەشی تێدا بەکانەکێی زیرەستە ڕی چاوبەوپەت بکات و ئەواقیعی  ەند نازیش بەرچەه

ر مرۆڤی ەگەئ ەکات چونکەاد دزی ەلبییە س  ەو دیاردەی ئبوونناواقیعی  ەوێ پتر لەر بکەد کداەمرۆڤی زیر ە زات و هۆش ل
 ەیەکەمزانینەکی و کەت هی نازیرەلبییەی س ەکەشێ بگوترێ دیاردەد  ،بێ کردن راوردەی بنموونەک ەمزان و نازیرەک
بێ  ەلبی هەنی س ەالی ەنیی  ەوەریەبەخۆیدا ب ەخۆی لمرۆڤ مێنێ بگوترێ هۆشی ەڕێ د ە، وات ەکەو هۆش ەکەک هی زاتەن
  ەک ەنوینێ، دیارەلبی دەی س ەوشێ ەسر خۆی بەکموەو زانینی کواو  ە اڵم هۆشی ناتەیدا ب ەکەئیجابی ەنەر الیەرانبەب ەل

  ەوەمێنێتەر دەه ەچونک ەوەچێتەد ەخۆو ەل ەئویلەت ەرزەو ت ە مرۆڤ کرد ئ ەب ییەشەڵەو ه  بوونواژەرەزانی بکی و زۆرەزیر
 واژ بکات. ەرەکاری ب ەکەتەلبییەس 

  ەلبیی هۆش و زات بەنی س ەالیەل ەبێ کەئیسپات د ەندەوە ڵدێم بەوری هەدا دەم نووسینەی من لەوەحاڵ ئەمەهەب
هۆی   ە یا بەزانی بێ وە کی و نەر نازیرەبەبووبێ، ئیتر لر  ەکدا کاریگەیەموو جێگەه ەکات و ل ەمیشەدرێژایی مێژوو و ه

  .م[ەکەڕی پێ دەو باو ەیان بیروڕای منەمەئ  ەک] سروشتی هۆش و زات بێ

ند ەرچەبێ هەوام دەردەدواڕۆژ ب یژکجار درێەیکی ەیەتا ماو ەنییەم دوو الیە، ئەوەمەهۆی ئ  ەب ەشدا، بگرەمەڵ ئەگەل
م.  ەست نیشان بکەد ەدواو ەب ەتی لێرەاڵیەکۆم ەی لکردنکاری و جۆری ەوداکەو م  ەبوونوامەردەو بەتی ئەشتوانم چۆنیەن
زاران  ەی هەوەکران ەهاش لەر وەدێت ه ەوەری مرۆڤەکخەر و پەی هۆی پێشخبوونزۆر ەش لە و پێشبینییەتی ئەحمەز
ی   ...هتد... هوو بردن وەس ە و خۆ ب کردنندی گێل ەزکان و فۆڵقژان و ئاڵەهتێک ڕ وەر و بیروباوەیدانی زانست و هونەم
رکدار ەو ئ متر گرێیاویەی جاران کەوەعنەنی ماددی و مشدا ژیاەمەویان داخراو بوون و بموەپێشتر ه  ەدێت ک ەوتۆوەئ

 بوو. ەش نەوەند چاوکرایەرچەبوو ه

  ەتی چی لێ دێت کە مرۆڤایڵی خۆشان حاەفس نەو ن ەردەست جەد ەوێتەکەی دمی بۆمبای ئاتۆەو ڕۆژەس نازانێ ئەک
ڕی ەخۆشی و ناکۆکی و شەن دی وەرامەدمەک کە ی وەردی قورسی ئیمڕۆکەزاران دەشدا هەو کاتەر لەانین هزەد
رکی  ەان و ئیپێ ئاڵۆزکانی باری ژەکات پێبەبڕ دزیهنیش تێی ەندەوەبێ. تا ئەوسا گرانتر دەئ ییڕفان و قاتوقەلسەف
ری ەدان کاریگەیان و س ەی مرۆڤ و دەی ژماربوونچاو زۆرەران و کشتوکاڵ لەیدانی گوزەی مەوەبووننگە چوون و تەڕێوەب
ر  ەگەر بێت. ئنجا ئەر و کوژەکخەر و پەر و تێکدەتوانێ وێرانکەلبیی هۆش و زات پتر دەنی س ەالی ەری دیکەتاوکەنگەت

کات ەمیزاددا زیاد نەری ئادەبەرلەنێوان س  ەنێ و هاریکاری گشتی لهێەڵنەنگاوی خێراتر و درێژتر هەه ەکەئیجابی ەنەالی
  ەوەکانیەرەتی ڕابەناعەق ەنیشێتەن ەکەری وێرانکاریەتەبێ و خەرکردندا ئازا و دڵسۆز نەس ە چار ەل ەکەپێی گرنگی کاربە  و 
 . ەوەخۆی ەکەست مرۆڤەد ەر لەر مرۆڤدا دێت هەس ەب  ەک ەوەبکات ەاڵیەو بەوانی جغزی ئەفر ە یاڵیش لەس ناتوانێ خەک

زۆر  ە ل ەک کەپی مندااڵن وەگ ەتبێەدار دەرمایەێوان کرێکار و س ی نەی ئێستاکەکانی دواڕۆژدا کێشەشەڕەتابلۆی ه ەل
 ەیری فێڵەس  تیداەی گیروگرفتی مرۆڤایەشکرایئا ەدێز ەنەم دیمەنێوان ئ ە. ئنجا کەخ بوەشدا بێبایەباری ئیمڕۆک

ست خۆم  ەدەچاالکی دانیشتوانی میسر ب  ەشێکی زێدەی ببوونئیفلیجی ەوەرەخۆشکڕێ ەکم ەکەالح حافز دەی س ەکەکانەزیر
پێناو  ەی خۆی و هاوڕێکانی لکردنئسیرەکردوو. بێ تەڵەک هەن مبینەلبی دەمرۆڤێکی س  ەدا بەدیهیەی بەوشێ ەل ەنیی

ندیش  ەکردوو، چە چاوی دراویلک رەهمی بەنگی وەبەرستنی شەپ ەل ەجۆرێک ەوەت و پوایەواقیعی  ەئامانجێکی دوور ل
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م ەل ەک... خۆ نازینیان بریندار بێتەستی بەی هەوەر ڕێبازێکی واقیعی بێ ئەس  ەوەنەالح و هاوڕێکانی بادەبۆ س  ەتەحمەز
 ... مەدوعاخوازییان لێ بک  ەوەیانەهیوای چاک ە ب ەم کرد پێویستەو گرووپەدا باسی ئەنووسین

  ەڵێـم هۆش و زاتی مرۆڤ لەد ەنگاندن: من کەڵسەر هەب ەمەبدم ەکەوەی لێکدانەو ەرەو دەیلەبێ شتێکی مەدا دەلێر
  ەی کەڕەو باوە ی منیش جۆرێک بێ لەکەڕای ەوا کڕب ەوە یاڵ بۆ ئەخ ەنگەڕ ەیەئیجابی ه لبی و ەنی س ەسروشتیاندا دوو الی

بوو،  ەزدان و دێو هەڕووناکی و تاریکی و ی ەڕی بەباو ەدا کەوە ب ەوەیگوتەزاران ساڵ دەه ەر لەشت بەردەکوو زەکێکی وەی
ی  ەوەرەد ەوەمەناد ەکەتەت و ئیجابییەلبییەمن س  ەنێ کەیەگەتێت د ەو قسانەقی ئەد ەل  ەوەختێک وردبوونەر نەاڵم هەب

یدابوونی  ەتای پەرەس ەل «تاریکیڕووناکی و »ی ەو خراپ ەشت دوو هێزی چاکەردەز  ەک کەزات و هۆشی مرۆڤ و
ن  ەالیەل ەمەزانی. ئە خۆ دەربەس  ەشی بەو دوو هێزەکێک لەر یەکرد و هەیدابوونی مرۆڤ، تصور دەپ ەلر ە، بەوەجیهان

و هێزی  ەزاتی مرۆڤ هێزی چاک ەمن گوتوویان ەر لە ، بەوە ڕایانیشن ەران و خاوەی نووس ەن زۆرینەالیە. لە وەشتەردەز
 :ەوەنەکەی جودا دەو بیروڕایان  ەو قسانە دوو خاڵی گرنگ ل ەوەمەالی کەچم بەد یی من بۆەوەاڵم ئەب ەتێدایخراپەی 

همی  ەو ەباسی ترسی ماتیریالیزمی ل ەوەسێکی من نووسینیانم خوێندبێتەمدیت هیچ کەن ەک ەیەوەم ئەکەخاڵی ی
گۆڕانی  ەخۆی هۆشی مرۆڤ لەربەوری س ەد ەب دانهێنان  ەی ماتیریالیزم لەوەبی خۆ دزینە بەس  ەب ەوەهێنابێت «تیەدوان»

الیەنی  تیی ە: دوانەڵکوو دوو جارەب ەر جارێک نییەتی ه ەدوان ەک ەچوەن  ەوەکێکیشیان بۆ ئەتیدا، ئنجا هیچ یەاڵیەکۆم
ی خودی هۆش ەکەئیجابی ەنەیڵ الەگەل ەکەتەلبییەتی س ەشبینی دوانەک دەلبیی هۆش، وەنی س ەتیی الیەجابی و دوانئی
 . بێەیدا دەدا پەنێوان هۆش و مادد ەل ەکەئیجابی ەن ەالیتی ەچی دوانەبێ، کەیدا دەپ

ی  ەوەتا ئ ەوەنەهاتنیش بدڕێک ک تیشکی گونجان و ەی ەندێکی هۆش و ماددەزۆر باردا چ ە ل ەکا کەوا د ەیم ڕاستیەر ئەه 
  ک ەتییە و دوان ەوەبێتەقوت د ەکەلبییەس  ە نەنکاو الی ەو هۆش خۆش بکا، ل ەی ماددبوونکەی ەبیری ماددی دڵی خۆی ب

  ەدێت و ل ەک ەوەنێتەتەدا خۆی د ەوەل تی هۆشەلبییەشی س ەی ڕەردەک پەڵدێ: یەبیری ماددی لێی ه ەکا کەدروست د
تی و بێئینسافی و ەنگیری و دوژمنایەتی و الیەغیرەرمی و کوردەهۆی ڕسکاندنی دڵگ ەدا بەوەتی دۆزرایەقیقە ی حەرگەج
موو  ەو ه ەکەکی ڕاستییەپ ەوەزێتەت دەهالەنگی گومڕایی و جەزەوەک شەفسی مرۆڤدا یەن ەهتد ل... و... سوبەعەت

 خات.  ەی دەکەڕووناکی

ی  ەرەی بەمنداڵی ناو بێشک ەتی کردگاردا هاتوەپێناو قودسیی ەزاکردوو لەغمرۆڤی  ەتۆیش بیستبێتت ک ەنگە، ڕەنموون ەب
  بوونیداەیا شەتی وەومایەق  ەردان لەرەبۆ ز ەوەتیەتی کێشاوەر بۆ چینایەدەدبەحەرگسۆزی لەیا جەو ەساد کردوەدوشمنی ف

و چاو داخستن و خۆ  ەرەی بەزانستێکدا زاناک ەگ داکوتان لەیا ڕەو ەوەامان و ساماندا چۆتئمی بێەالی ستەتی بەومایەبۆ ق
 ق. لڕیزی خا ەیاندۆتەی گەجیاتی خوا مادد ەیا زانای ماددی لەو ەبردو کردنەوەڕەک

  ەفریقادا لەباشووری ئ ەوسای ئینگلیز لەکانی ئەرەفسەئ  1900ری ەبو ورەد ە نووسێ: لەیاداشتی خۆیدا د  ەلۆرد ئیمری ل
 «ەسوار»دەوری ی ە وەبوونڕ و کزەکی شەر باسی گۆڕانی چەس  ەهێننەراندا وتووێژ دە فسەی ئەتی یانەدانیشتنێکی عاد

ن تاکوو  ەکەد ەوری سوارەد ەنتیق لەمکی بێەپشتگیری  «فرێنچ»و  «هێگ» نجەری گەفسەکی نوێ. دوو ئەر چەرانبەب
مدا، بۆ ەکەڕی جیهانی یەش ە. دواتر ل«سپەگرێی ئ»  ەبێ لێیان بوو بەستیان دەست سواری هەها خەکی وەرمییەدڵگ

  ەموو هێزی سپای ئینگلیز و کرمی دڵی خۆیان بەرۆکی هەس   ەبنەدیەک دوای  ەک لەی ەر ەفسەم دوو ئەئ بێتالعی بریتانیا،
کانی ەپێی قسەنسا. بەرەڕی فەی شەنێرن بۆ ناوچیەکڕن و د ەسپ دە زار ئەه 700و کوژن  ەد ەی هێزی سوارکردنەفر

کانی ەستیرەبوون بۆ ش ەپۆزترین نیشانە باشترین و ب ەک «ەسوار» کیەچ ناو ئەم پەرە پێدانەیپێ ەسپای ئینگلیز لئیمری 
ڕووداوی کۆن   ەتوانین لەین دەزۆ بکەندێکی ئارەچ ەنموونان ەرزەم تەل... ی پشتی بشکێتە ریک بوو بڕبڕەڵمان خەسپای ئ

 ت.ەی بابکردنەوەبۆ ڕوون  ەس ەرچاو بەب ەد بگرین، چی خستنمەو نوێ شای

  ەنەیهاتوون ال ەن  ەفسی مرۆڤ کردوەدی نەند و بە س ەدوو هێزی پ ەشیان لەسق یسانێکە ک ەک ەیەوەم ئەخاڵی دو
فس و هۆش. ەندی هێزی نەس ەنی پەقای الیەن بارتەم بدەڵەقەنووسی مرۆڤ لەارچرێکی بنجیی ەریگاک ەب ەکەندەس ەناپ
ر ەس ەخلی بەد ەکەتاریک ە نەالیک بڵێی ەو ەوەتەدا شی کراوەکەئیجابی ەنەر تیشکی الیەب ەتی و مێژوو لەاڵیەکۆم ەمیشەه
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و  ەریزەغمرۆڤدا جارێ   ەل  ەگوتراو ەک ەبو  ەوەدرابێ ئ ەتاریک ەنە و الیەخ بەڕی بایەوپە. ئەبوە ن ەوەورەڕووداوی گشتی و گ
  ەسکانە رتەب ەبۆچوون ەرز ەو تە ی من لەکەوانەرفرەب ەبۆچوون ەیەه تێبینییەک ند ەچشدا ە. لێرەماور ەیوانی هەتی حەسیف

 :ەوەنەکەجودا د

 ەهیچ جۆر ەی بەوە بێ ئ ەوەتە روونی خۆی پێ کردوونەف دڵ و دەرەتزۆری مرۆڤی بێەب ەو نووسینانەئ .1
ستێکی ەڵوەیا هەڵستاندبێ وەقێکی فکری هەچەقەدا چەو ناوەی ماددی و ناماددی گرتبێ و لەکی دیکەیەوەدانکلێ

  ەب ەیان کردوەریزەغ هاتوون ەلێک جارانیش کەستوو کردبێ، گەقش بەدا ن ەستی دیکەڵوەک هەتەخۆی ل
و من   ەنیی ەریزەڵ غەگەتی لەخزمای ەک ەماوەن  ەوەی هۆشەلبییەس  ەورەو دەندییان بەکان پێوەندییەس ەمای ناپەبن
ندی  ەس ەرێکی ناپەک کاریگەوێ وەمەقلیدی و دەی ماددیی تەوەی بیرکردنەر ئاوێنەب ەمەیخەدا دەم نووسینەل

تین. ەاڵیەی کۆمەنەنگەڕ و مەج ەوەالی ماتیریالیزمەی بەرانەو کاریگەناو ئ ەتی و مێژوو بی ترنجێنمەاڵیەکۆم
  ەدن بەتیشدا ب ە ڕواڵ ەی لەریزانەوان غەشێکی ئەب ەنگەو هی باشیش، ڕ ە دیشیان تێدایەکان هی بەریزەغ

پاندنی تێدا  ەخۆس  ەوەڵدانەیلی خۆ هەر مرۆڤ مە گەئ ەوی کە ک ئەنی چاک وەالی   ەب ەوەی ورد بدرێنەوەلێکدان
ی  ەوانەبۆ ئ ەتێدایی ەری کوشندەتەخ ەی کەگرنگان  ەپێشکەوتنو ەرچاوی ئەشێکی بەنگ بوو بەڕ ەزۆر کز بوای

 ەڵۆکەرکزە و س  ەستوپێ سپیلکۆکەو د ەتۆکەالمەر مام س ەر هەگەدات. مرۆڤ ئەر ڕوو نەریکن هەتێیاندا خ
و  ەکی ئەزاریە ه با و ئاتۆم، ەی کارەرگەکان و جەریاکان و تاقی ئاسمانەکان و بنی دەقوتب ەییشتەگەدە ن ەبوویای
وتۆ  ەتی ئە خۆ نازین و ڕێ بڕکێ و خاسیەر ئازایی و ب ەس ەکیان لەپ ەکرا کە دەشی پێ نەو داهێنان ەوەدۆزین

 .ەوتوەک

 - يمختبر  - يتطبیق»ە شێو ەری مرۆڤ بەروبەموو س ەه ش و ەڕۆک و لە فس و ناوەباسی ن یەو زانایانەئ .2
  -سیاسی  - تی ەاڵیەو کۆم ەفەلسەفکر و فسەربە  یانەکەبوونریکەخ ەوەهیچ ڕوویێک ەن لەکەد «ییەزمووگەئ

  ژیانی ەل ەو ە کی توێژینەبابایک ە واوی وەتەنێ، ب ەیەفان ناگەلسەندووکێی بیروڕا جوداکانی فەدەڕەئابووری و ش
 کات. ەد «نگەه»
می ئالی و  ە رهەب  ەب ەوەکاتەکانی دەوەو کرد  ەجۆرێک مرۆڤ و ئیراد ەفس بەزانای ن ەنووسیناندا دیتووم ەل

و ئامانج بێت. ئنجا   ەویش بێ ئیرادەئ ەی کەتییەاڵیەو کۆمەر ئەگەڵێت مەنای ەتی پێوەاڵیەڵکی کۆمەک ەبێئیراد
 .ەکی دیکەیەوە یا هیچ لێکدانەو Dualismتی ەباسی دوان  ەناگات کردنەلێو ەی قسەرگیز نۆرەا بێ ههەو ەمەئ ەک

ک  ەو) خۆەربەی س ەرچاوەدوو س  ەب ەوەهۆشی مرۆڤدا نادات ەلبی و ئیجابی لەنی س ەی من الیەکەوەلێکدان .3
 ەکات لەماشا دەت ەک سککە ک دوو ڕووی یە ردوویان وەڵکوو هە ب (ش بۆی چوونەری دیکەابڕشت و ەردەز

دێت و   ەقوڵێت کەڵدەه ەوەتی لێکدانەسروشتی هۆش و قابیلی ەل ەکەتەلبییەس ەک ەیوڕرم بەشدا دکردنەوەشی
ریک  ەزۆریان خ ەدا کەد ەو شتانەخی زیاد بەیا بایەی تێیان ناگات وەو دیاردانەنێ بۆ ئەداد ەڵەسیری هفەت
 ەوەشتێک ەخوو ب ەک ەمرۆڤ بگر ە رنج لەتۆ س ... یاەو... یاەو... داەم دەڵەق ەل ەخراپ ەی دوژمن بەیا چاکەبێ وەد
ی ڕۆشنایی و ەرچاوەس  ەوەالی منەب  ەخوالس  ئاستیدا خۆی پێ ناگیرێ. ەبێ و لەد ەقرۆگرێ چۆن بۆی بێئەد

کدی ەی ەکانیشیان تا بڵێی لەنجامەئ ەندەرچەه ک دوو، ەن ەک شتەمرۆڤدا یزانینی هۆش و پێ ەتاریکایی ل
 .ەوەکدی ناگرنەرگیز یەجودان و ه

 

تێکڕای  ەل ەم چونکە اڵم پێی ناوێ ڕیزیان کەاڵوێرن بە یری خۆم هەهی غ ەن بینینی من لەش هەجوداوازیی دیک
 ر. ەرچاوی خوێنەب ەێندا دەکەنووسین

و   ەوەت بردن و دۆزینەڵمەکانی چاالکی و بنیات نان و هەخشەند و سوودبە س ەپ  ەنەبۆ الی ەک کەو ەر مرۆڤ هاتبایەگەئ
نی وێرانکاری و سووتاندن و کوشتن و  ە کیشی بۆ الیە یەلیست ،ە یەی مێژووی نووسراوی هەو کارانەداهێنان و تێکڕای ئ

ن بە  باتگێڕاەکان و خە. ماتیریالیستەستاندوتی هۆش و زات چ نرخێکی زلی لێ ەلبییەیزانی س ەد ەتۆقاندن ڕێک خستبای
  ەوەیخوێننەن و دەکەی مێژوو تۆمار دەخشەن ەتی لەر کردوویەسدرێژکەد فیۆدال و بۆرجوازی و یەو زوڵمەر ئەه تێکڕای



110 

موو زوڵمێک  ەڵینجن هەستوورێک هەنی تاریکی هۆش و زات و دەالی  ەب ەوەنەبد ەو زوڵمەشێکی ئەی هیچ بەوەبێ ئ
یدا  ەژیانی ڕۆژان ەدرێژایی ڕۆژگار لەب ەوسێنراوەچ ەک  ەوەندا ناچەوردیالن ەدەب ەو کارەالی ئەب ە یەر بۆیە، هەوەبگرێت
ی تاک تاکی ەبێلزومان ەمەو ستەل ەوەدا ورد نابنەر واڵتی دیک ەک بۆ س ەوروژمی سپای پاشای  ەت لەنانەتی، تەکردو

  ەبوەن ەوەوسایەربازی زوڵم کردوو هی چینی چەس دەڵێن وێشدا ەبێ لەر ڕێ هەگەتی، خۆ ئەکردووی هێرشبەرربازی ەس 
دا ەی لێرەو حیسابەمن ل .ەفریشت ەن بەکەد ەوەوسایەربازی چەس  ەچونک ەوەنەبەشدا هانا بۆ الی میتافیزیک دەمەب
  ەو ب ەکانەوپاتی زیرەزوڵمی پات  ڕێی ەک لە ن ەمرۆڤی کردو ە هۆشی تاریک ب ەکمەبەستە م ەتیە دایەو بەنها ئەم تەیکەد

تی چ  ەزۆری ئاگاداری خۆی ە لبیی هۆش: زاڵم بەبۆ الی س  ەوەتی ناچێتەزوڵمی عاد ەچونک ەڕووی داو ەوەچاوی کراو
ویان بۆ  ەکات ئەد  «رز!ەب !یئاسمان پیرۆز!» تی ئامانجیەخزم ەوەالی مرۆڤە ب ەو زوڵمەبڕێت. ئەکات و چۆن دادەد

یان ببات وناەر بێتاوانان و لەس  ەڵکوتێتە ت هەیا سیاس ەکی ئایین وەگرتوویەزبەک جەو ەوە ڕێتەگەلبیی هۆش دەحیسابی س 
 کات.ەد ەردانەیا ئامانجی سیاسی مەیبی پیرۆز وەتی غەدا خزمەوە و واش بزانێ ل

  ەی و بەکەیدێ ەتی چۆوەشرەکی عەڵێ کابرایەد  ەک ەم باس کردوە نەر الیەر بەمدا شتێکی س ەنووسینێکی دیکلە 
ڵقیش  ەستی خەبە، مەکابرا شافیعی بو ەدیار «... کم کوشتەفیلکۆکەنەی پشت مااڵن حەنا باسکەپو ەل» ی گوتەکەڵقەخ
 ەکەر کوژراوەگە، خۆ ئەر کافرەفیش هەنەح ەوەالیە ب ەک ەکابرا بوڵی ەمژەقڵی و گەبێع ەکەتۆکەی حیکایەوەگێڕان ەل
  ە یری چۆن گومڕایی و تاریکایی توێژ لەس  کرد.ەدەکابرای قاتڵ ن ە یی لەس گلەک ەیا گاور بوایەیا هێندوس وەجووسی وەم

اڵڵ  ەح ەوەیەکەالی جیرانەتێک بەشرەدان ساڵ خوێنی عەی س ەبڕوات ببێ بۆ ماو کات.ەد  ەکەڵەر هۆشدا کەس ەدوا توێژ ب
 یدا ماڵ و نامووسیشی.ەکەدوا خوێنەب ە، دیارەبو

  ەی نوێ لەرگەب و دەبەک س ە دویەس  ەوەویەسوبی ئایینی ڕەعەک تەیەیا تاڕادەر چوو وەس ەریش بەتگەرشەوری عەد ەک
م  ەکەوا د، بڕەوەمیزاددا کرایەڕووی ئاد ەموو شتێک بەۆح و ماڵ و هڕ یبووناڵڵەح ەل ە م ڕۆژگارەداهاتووی ئەتی تازەباب

ستی  ەدەی کوژراوی بڵباس بەژمار ە ی خۆی پتر بێ لەکەتەباتگێڕی میللەستی خەد ەباتگێڕ بەی کوژراوی خەژمار
 ستیەمان درای کوردستانی خۆەه ەریم قاسمدا تازەدولکبەاڵتی عەس ەمی دەد ەل  1961، ساڵیەبیرمەر لە. هەوەنگوڕەم

ژنی ەوبێ ەو نزیکانەر بە، ههێنانژن ەل ەکەم ەلەپ  ەسم گوتوەفاڵنک ەیگوت بەک بوو دەپڕۆیەچ ەبوو، گوێم لپێکرد
  چاوی ەب ەی کەرەهێرشب ەو زاڵمەئ ەوەن تاریکی و ڕووناکیی هۆشەالیە. لەف بهێنەسرەمم ەبن ژنێکی کەکان زۆر دەپارتیی
ی  ەڕەشوڕووتو ەئ ەنگە، ڕەی تاریک نییەکەاڵم هۆشەب  ەدەفسی بەگرێ نەڵقدا دەی خماڵ ر گیان وەس ە ست بەد ەوەکراو

ک  ەو  ەربازانەس و  ەشێک لەب ەنگەڕ ەیا چاک چونک ەدەشیان یا بەکەتاریک بن ئنجا زاتوان هۆشەئ ەوەنەبەی بۆ دەکەڕەش
شێکی ەب ەنگەاڵم ڕەتاریکان بڕیزی هۆش ەچنەدا نەمەن و ب ەسدرێژی بکەد ەوەچاوی کراو ەیان بەکەخوێنڕێژ ەرۆکەس 

 . نواوەگومڕای ت ەمانەئ ن:ەکەتی دەردایەو م ەتی چاکەدا خزمەد ەب ەو کارەن لەبگتێ یان واەدیک

ژارانی  ەسڕی هوسارد کی ەیەلەکی موجامەرزارەدێت س   ەوەباتەبیر خۆی دەل ەوردان ەم ڕاستییەئ ەی ماددی کەوەرەبیرک
یلی  ەگرتن و مەخنەئویلی نادروست زمانی ڕەت ەرۆک بەس  ەخۆی لێیان بوو ب ەڕۆژیشدا کادو ەل ەنگەکات و ڕەپێ د

  ناویەرەژێر س  ەل ەکی کردوویانەیە، خراپەوارانەڕەو کەک ئەبین وەن هۆشتاریک ەڵێم با ئێمەت. من دندییان ببڕێەزامەناڕ
 ەکتێب ەل ەی کە وەر ئەبە بێ لەر نەین هەیشیان پێ بدنەبوونگرتن و ڕازیەخنەاڵم مافی ڕەب ەوەدا بمێنێت «ەخراپ»

گر و ناڕازی ەخنەماڵی خۆیدا ڕ ەوێرێ لەبێ نەئیتر بۆ د ەن ماڵەخاو یخۆ ەڕەشوڕووتو ەتیدا ئەکانی شۆڕشگێڕایەپیرۆز
تکار مافی  ەخزم یەواە، ئنجا چۆن ڕە یەانڕەشوڕووتو ەتکاری ئەشۆڕشگێڕان خزمبی ەزهەپێی م ەر بەش هەکەرۆکەبێت س 

 ەت کەماددییسەربە  و شۆڕشی پەی چەرەنێوان ب یەڕێکنا ەوتەڵکەم هەبێ؟ ئەی خۆی هەورەزمان بڕینی گ
ڵێن ەجارێکیان د ەک ەوەداتەر دەدەکانیش بەئایینیی ەمزان و درشتبینی پیاوەشێکی کەب ە ل ەئویلی تێدایەی بێت«ض تناق»

لێشیان بپرسیت   ەن،کەوەکانەزل ەسووفەیلەال و فەو م «مجتهد» یەژوورووی پل ەوەن زانینەالیەل (د.) رەمبەهاوڕێیانی پێغ
ان ڕوون  ی شتێک ە بیستراوەلێیان ن ەوەوتۆییەسروشت و ئاسمان و شتی ئسەربە  کانیەی زانستەبار ەدی بۆچی لەئ

یان ەکارییەو وردەرکی ئەساوابوون و د   ەوەن زانستەالیەڵق لەدا هێشتا خەمانەردەو س ەڵێن لەد ەوەنەدەرامت دەو ەوەکردبێت
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  ەوەکێشێتەینی دئای ەبێ چ ل  ەوەپیاوی ماتیریالیست ەکێڵ چ لرەی س ەو ساواشن. قس نهیدیشەموجت ەو پێیەکرد: بەدەن
 . «وا ە دوو ه و ەبانێک» ڵیەتەر مەس 

کی  ەیەر پلەه ەمرۆڤ ل ەنوێنن کەها ڕادەدوێن وەد ەوەتی و مرۆڤەاڵیەی کۆمەبار ەی لەن بیروڕایانەو خاوەی ئەزۆرین
  ەبێ جۆرەزانم دەد ەندەرچەمن ه  کشێت.ەڵدەهتێ چاالکی و زانین و هۆش ەل ەی ەو پلەتیدا بێت بایی ئەشارستان
هۆش و   ەی کەوەر ئەبە بێ لەر نەوی مرۆڤدا هەعنەم -کی  ەنی هۆشە رفی ماددی و الیەنێوان ز  ەبێ لەک هەنگییەهاوئاه

ڕێم  ەنیم ک ەیەسافیلک  ەو قسەڵ ئەگەل ەوەن دیسانەکەڵدا د ەگەفاعولی لەبن و تەرفی ماددی دەز ەڵ بەوییات تێکەعنەم
 . ەوە نەکەد واقیع پڕ  ەی کەستانەڵوە وت و هەڵکەو هەبۆ ئ ەوەکی گشتییەایڕ ەل ەوەمەنادا خوردی بک

ی خۆمان ەهی قڕناق ەش لئەورووپاوتووتر بێ هی ەت، پێشک ەعاد ەب ، مەپازد ەم لەی نۆزدەدەۆڤی س بێ مرەزانم دەد
م و  ەی بیستەدەستی مرۆڤی س ە ست و هەر دەبەی لەوانانەرفرەب  ەیدانەو مەئ ەبێ بشزانم کەاڵم دەڵکشاوتر بێ بەه

ی  ەدەس  ەی کەوەبێ لەبڕشت ه ەپتر ژیری و زانین ڕووناک و هۆشی ب ەپێویستیان ب ەوەشێتەوەلێیان د ەدایئەورووپا
 . ەخشیو ەپێیان ب ئەورووپام و ەبیست

دوو    ەل ەک ەیەه ە قلییەفسی و عەن ەوتنەو پێشکەکدا پێویستی بەیەدەص ەڵێی مرۆڤ لەر دە، هەعبیرێکی دیکەت ەب
ر گیروگرفت و  ەس ەتوانیبای ب  ە بوایەی ه1800هۆش و گۆشی  1500 ساڵی ەر لەگەئ  ەنگەکات. ڕەیدای دەدا پەدەص
یدا هۆش و گۆشی ەژارەو ه  ەساد  ەو ژیانەل  1700 یا دانیشتوانی کوردستانی ساڵیەوسایدا زاڵ بێ، وەی ئەمەڵەچ نگ و ەت

و  ەبچێ و ئبەڕێوە دا ەوتوە دواک ەو واقیعەتی خۆی لەاڵیەندی کۆمەوەرژەڵ بەگەباشتر ل  ەبوایە وسای هەی ئئەورووپا
   .ەوەوێنێتەڕێیدا بوون بیانڕ ەی لەگرفتان

ی  ەڵەنێکدا هەمەت ەل ەک ەرجارەوێ: هەکەردەی خۆم و خۆتدا دەبەجرەت ەل ەیەدەو دیارەرچاو ئ ەب  کی بچووک وەیەنموون
  ەکەڵە ه ەبوایەمان هەو هۆشەر پێشتر ئەگەنگ بوو ئەین، ڕە گەهۆشێکی کامڵتر تێی د ەند ساڵێک بەین و دوای چەکەزل د

نێکی  ەمەر هۆشی تەگەئ ەین کەکەد تازەبەتازەی ەڵەه ەوەدۆزینەنێکی کۆن دەمەی تەڵەه ەشدا کەمەو دەر لەه ین.ەکەن
 ک ەکانی وەۆرجۆراج ەڵەنێوان کۆم ەیبینین لەژیانی خۆم و خۆتدا د ەچی ل ەوەیەم بارە ین. لەیانکەن ەبوایەدواترمان ه

ن،  ەگەکانیان دەتەڵەخ ەل  ەوەکات ەنگەدر ەک من و تۆ بەوانیش وەئ ەرچاو کەب ەوەتیشدا دێتەوڵەحیزب و ڕێکخراو و د
 . ەیەۆژ هڕندین ساڵی دواەشتنی چییەتێگ ەکردنی پێویستی بەن ەن کەکەت دەبابەتی تازەڵەک من و تۆش خەو

ن  ەکەڵ واقیع دەگەت لەکانیان مامڵەگۆڕاوەن ەریزەغ  ەب ەمیشەه ەوێ چونکەرناکەراندا دەبەنێو گیانل  ەل ەیەم دیاردەئ
ست  ەبەم)نی ناماددی مرۆڤ ەالی ڕزگار ببن. ەی ئیمڕۆکەڵەه ەساڵ دوای ئیمڕۆ لسەد ی  ەریزەغ ەناتوانن ب ەمەر ئەبەل
تی ەناماددیی، ەی نییەکەرەوربەش و دەسی لەفەوی ناو قەک کەو ە(کانی مرۆڤەوەرەداکوج ەتەفس و خاسیەهۆش و ن ەل

لبی  ەردوو ڕووی س ەه ەل ەوەیبی دیسانەخلێکی هێزی غەێت هیچ دقوڵیبڵەه ەوەمادد ەوخۆ لەر و ڕاستەکسەر یەگەمرۆڤ ئ
ی  ەراردادەحیسابێکی ق ەر هیچ ڕاستەب ەبێ کەم و زیاد و تایک و ڕووناک دەرز و نزم و کەها بەو ەوەکەجابییو ئی

کجار ەی ەوەرز ببێتەب ەندەوەتدا ئەجابییئیو ەرەراوێزی بەپ ەل ەوەشێتەوەوێت: مرۆڤ لێی دەکری ماددی ناەبوورەد
تاریکستانی  ەخوارێ لە چێتتدا بەلبییەنی س ەتاریکایی الی ە ب ەیشە وانە، لەوەوێتەمی خۆی بکەردەی ماددی س ەژوورووی پل

 ڕێنێت. ەتێپ  ەزاران ساڵەه

ژماری ەئی بێەوری نزیک و دووری خۆشتدا بنۆڕیت نموونەوراندەد  ەستن، بەبەد ەجلو ەخۆو ەل  نوتۆەڕاستی ئ ەمانەئ
مێکدا  ەردەموو س ەه ە: لەتا بڵێی تاڵەه ەیەه ەک ڕاستی دیکەدا یەم ڕاستییەنا ئە پ ەاڵم لەوێ بەکەردەت بۆ دەکەڕاستیی
ک کوردستانی  ەکی وەیەجێگ ەر لەگەکانن جا ئەڕووناک ەی نموونەیان جار هێندەندین دەکان چەتاریک ەونی نموەژمار

  «تاریکتر» ی گومڕای هۆشیەدان نموونەس  ەوەت دۆزی«ڕووناکتر» وتووی هۆشیەی جوان و پێشکەموونن ەدخۆماندا 
 ن. ەکەمی گومڕاییدا دەندەهەپڵی بنی جەت ە ڕکێ لەڵپەریان هەبەرلەرێمێک س ەڵقی هەبێ خەبینیت واش دەد

و  ەی ئەکەشەگ ەوالی سنوورە اڵم بەڕێ. بەپەدتێ ندی پێداەوەرژەژیان و ب ەیەندی هەکی ناوەڕێیەقامەتیدا شەاڵیەکۆم ەل
پرشنگ بۆ  حاجی قادر[ م،ەئیبنوئاد دی خانی،ەحمەکوردان: ئ ەل  ە]نموون ەیەشتر هەی گەکی نموونەیتاکوتەرا ەوەقامەش
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یان لێ  «تەیمبل»  نێویش ەمانەئ کا،ەتێی بڕ د ەکەمەردەتی س ەکایی عادی ڕووناە وەهاوێژین لەدوورتر دودای ەم
  ەوالی سنوورەب .ەوەپێچرێت ەش حیسابیان دەناولێنان ەندەمە. بەوەتەوتوونەگاری خۆیان کژگوترێ پێش ڕۆەندرێ و دەد

ق  لەر خەخۆیان ه ەر لەها ڕۆ چوون ب ەنگی وەزەوەش ەڵق لەڵی خەکی زۆری تاک و کۆمە یەمارژ ەوەکە قامە ی شەکەتاریک
   بووبوو.ەن

  ەب نەتاریکیش ههای مێشکەڵەمی خۆیان کۆمەردەتی س ەبینینی عاد ە بینێ لەن چاویان دوورتر دەه ەکراوتاک تاکی مێشک
  ەوەفسی تاریکەهۆش و ن ە بێ لە، دەوەنێتەناتوانی بیت ەخۆو ەری ماددی لەوروبەرگیز دەن هو کوێر بو ەوتۆوەنابینایی ئ

 ەنگەزەوەو شە ندی بەوا چ پێو ەخسێنێ کەڕەد ەکەندییەناو ەقامەت شەعاد ەر ب ەوروبەد ەی کردبێ چونکەنەز
 . ەنیی ەوەچاوەنگوستەئ

  ەمی زێد ەرجەس  ە، لەلێکیش زۆرتر بوە، گەزۆرتر بو ەمیشەڕۆن هەکدا دەندییەناو ەڕێباز ەی بەڵقەو خەی ئەژمار
  ەبووبێ لەێک هبووننگەپارس  ەدرێژایی ڕۆژگار جۆر ەب ە ش وای کردوەم ڕاستییەکان. ئەوتوەپاشک ەکان و زێدەوتوەپێشک

  ەی بەزۆر ەڵقەو خەری ئەبە رلەس  ەوەداخەاڵم زۆر بەتیدا بەاڵیەڵکردن و تێکڕای ژیانی کۆمەربردن و هەس ەران و بەزوگ
رانی  ەگوز ەیان ببوونریکەر خەبەندی گشتی بوون، لەوەرژەنی بەر و خاوەنر خۆشیان نوێەه ەتن کەڕبوەتێپدا ەکەڕێباز
  ە ، لەبوەتیشیان نەرفە، دەوەکردۆتەن  ەوەڵق ناکات بیریان لەخ لەعادەتبەدەرهیچ ئامانجێکی  ەگۆڕاو کەن یتیەعاد

 . ەوەمکار و گومڕایان ببڕنەکرمێ و ستوناە پیاوخراپ و ه ە خن بتوانن ڕێ لەبی کها ڕێە، خۆیان وەهاتوەستیشیان نەد

بابچی  ە وان و کاروانچی و زیندروو و کەرتاش و دارفرۆش و ئاشەماڵ و س ەبینیت بابای حەد ەوری خۆتدا بنۆڕەدەب
زانن و  ەدە ن، نە دیان زیاد بکەرامەد ەم لەک دوو درهەن و یە وپێش ببەرەیان بەکەسبەر حاڵ کەدەقەریکن بەخ
ماعکاریان بپارێزێ.  ەمکار و تەو فڕۆفێڵی ست  ەپکەداو و ت ە ل ەک ەوەنەبک  وتۆەکی ناوکۆیی ئەندییەپێو  ەشتوانن بیر لەدەن
های  ەتدیت، دوای ساڵەر دەران ساڵیش هزاەه ەر لەب ەیبینیت شتێکەستدا دەردەی بەیەوەێژینویرکردن و تەم س ەی لەوەئ

 بیانبینیت.   ەبوایەت هە ر ڕێگەگەیبینیت، ئەش دەدیک

ی  ەوانەپێچ ەمکار بەتێن و ستەڵەوام خەفێڵباز و قۆڵبڕ و ع ەوەداخەب اڵم زۆر زۆرە، بەی ەکەندییەونا ەقامەحاڵی ش ەمەئ
 ەبڕۆن. ب ەوەکانیانەدترین ئامانجەو بەرەدا بەکەلەعادەتبەدەر ەنگەزەوەپۆلی شەشر ەس  ەتوانن بەزانن و دەڵق دەی خەئاپۆر

و  ەتی بۆ ئەمرۆڤایتی و ەاڵیەدی کۆمەنی تاریک و بەالی ەک ەبوەنددا هەس ەر مرۆڤی ناپەبەت لەرفەدرێژایی ڕۆژگار د
ش ەکەکردن، ئیقناعەڵقیان پێ ئیقناع کراوەئاسانیش بایی کاردروستایی خۆیان خ ەکار بهێنن بەب ەستیان بوەبەی مەئامانج

  ەیەستەم دوو دەئ ەستاون چونکەاوڕ ەوەر ڕۆخیەس ەیا بەدا بوون وەکەنگەزەوەنێو ش ەخۆیان ل ەک ەدا بوەسانە و کەڵ ئەگەل
 د.ەوخۆشیشن بۆ کاری بە، جڵەلماندنی وڕێنەبۆ س ن ەتر و ئامادەئاماد

ڕێی  ەیا ل ەمچی بوەبری قەز ەک دراون یا بەێچڕاپ ەکەبۆ ناو تاریک ەوەتییەیاڵ ەی کۆمەکە ندییەناو ەقامەش ە ل ەی کەوانەئ
ی دوێنێ و  کردنراوردەشدا بەمە. لەوون کراورەیان بۆ ناو دڵ و دەتێنانەڵەڵخەی هەتاتکەرە س  ەوەست و خوستی ئایینەپڕ ه

هۆی   ەوتووش بەڵقی واڵتی پێشکەدا خەمەردەم س ەل ەچونک ەوەپێشە ب ەڵقی لێرەر خەس  ە وەچێتەیی نەکات گلەمڕۆ وا دەئ
  لەس ەروتێتا ئێستاش فێڵبازی ڕێی ئایین ت ەڕێ کەر بگەه  ەوەکرێ لەیان لێ دەورەفێڵی گ ەوەئۆینی سیاسییفرنداق و ئاینو

تا  ە، هە تا بوورس ەتا مۆدێلی جلک، هەما هەسین ەر ل ەه -ی ئابووری ەبازاڕی پڕۆپاگاند ەل  ە، ئنجا بزانەڕێزلێگیراوو 
ریش  ەکار دێت و س ەب ەرانەی جادووگەری ژیرانەندی خلیسکێنەچ ف ...تاەه... تاەه ...ەوانەی شەیفگەتا کەکان، هەپێشانگ

 وێت. ەکەد

ڵق بۆ فێڵ لێ  ەبوونی خەر ئامادەس ەڵستاندنیش لەیی هەگل، ە ستەر هەو ب ەرچاوەب ەکەندییەناو ەقامەڵقی شەخ ەل کردنفێڵ
رێ: بۆ چی فێڵباز بتوانێ ەس  ەوەمەبەییان دەگل ەست خۆم نییە دەب ەوسۆوکی پڕ سفتەیەنوخت  ەاڵم لەب ەکران کارێکی بێجی

نین  ەکەگری دڵسۆزگوێ ەکرێ کەد ەسانەو کەل ەکەفێڵ بێ خۆەی ناڵم دڵسۆز گوێگرەت بببا ەخشت ەڵق لەخ
ی ەکەڕاستیی ،رێەس  ەوەییان دێتەکا؟ گوتم گلەت دخەوێ و خۆیان بۆ بەوانی دەدی ئنەوەرژەش بەکەدڵسۆز

ش و  ەک ڕەند وە فێڵ و پ ەی کەو مانایەستێ بەڵدەه ەو ەی نێوان فێڵباز و دڵسۆزکردنوردراەڕێی ب ەر لەه ەکەندییەمەگل
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 ەب لێکراوزانم بابای فێڵەد ەوالوەب  ەوەچۆڵ بکات، ل ەکەندەپ ەیدان بەمکە ەشیا فێڵەدەزاهیر نەکدی دوورن، بەی ەسپی ل
ها ەی وەتی و مرۆڤدا دیاردەاڵیەسروشتی کۆم ەل ەندی خۆی گوێ بۆ فێڵباز شل بکا. دیارەوەرژەست نایێ دژی بەئانق

 . ەقڵ نییەکاری ع «سروشت» ەیش ل کردنییەگل ە یەردانی هەدەو ب کردنەنەتی زەسفتوسۆ قابیلیەب

  ەدێن ب ەوەالیێک ە ل ەزالن ەماددیی ەو بیریارەم: ئەبیریاری ماددی بک ەل ەورەکی گەییەن گلەدەڕێم د می دواییەقسانو ەئ
ش تازەبەتازەشزانین و ەک دەو  ن،ەکەد ەڵێن و مێژووی ڕابردووی لێ مارەڵدەه ەوەپێش  ەب ەالنی لێرەژن و بااڵی گەب

  ەل  ەک ەبو ەوەستیارانەه ەدو زێەری ئەچاالکی و زانست و هونهۆی جموجووڵ و  ەتی و مێژوو بەاڵیەوتی کۆمەگوتمان، ڕ
  ەست بووبێت وەبەندی خۆیانیان مەوەرژەدا بشەینەم بەبتاون با ل ەشتون و خییەتی پێگەندی مرۆڤای ەی ناوەرەی بەرگەج

تی ەبێ مرۆڤایەیندا نەب ەتی لەتایبندی ەوەرژەری بەر هاندەگە، خۆ ئەوەیری خۆیانیان خستبێتەندی غەوەرژەیاخود پێش ب
ڵدا ەپێناو کۆم ەڵدۆستی و خۆ لەگیانی کۆم ەوەنگەدرەکجار بەی ەهات چونکەدەن  ەوەییرەوەی جانەنگاوێک واوەه
 بێ. ەیدا دەپ  کردنبیرەل

  ەقۆناغو ەتی بەڕینی مرۆڤایەڵێن تێپەد ەشدا کەوەڵ ئ ەگەکان لەماددیی ەبیریار ەوەالیێکی دیکلە  ، ەوەالیێک ەل ەمەئ
  ەرەو بەئ رەس  ەوەنەدەر بادە، ئنجا هەی بوم تەشتێکی ح ەیان تێدا بو «چین» یەو دیارد ەڕیوەپێیاندا تێپ ەدا کەمێژووییان

بۆ چین کوتاڵی بازرگانی   ە کشیوتێ ەوەنسەفر ەو ل ەتی بنیات ناوەڕ و شارستانەگ ەی مێژووی خستۆتەوەوڕەڕ ەی کەیندیەناو
ی  ەگرن و کام قسەتێی د ەی قورس ە، کام توهمەوڵیوق ڵە بی لێ هەدەو ئ ەفەلسەر و زانست و فەو هون ەوپێکرد ئاڵوگۆڕ

توویی  کەڵێی ماکی دواەر دەنێن هەتی دادەاڵیەی کۆمەمەڵ ەنگوچەشێکی زۆری تەرپرسیاری بەب ە بڕن و بەبۆی داد ەیەندبڕ
و  ەیبی ئەع ەتی بۆتەم بۆرجوازیەردەی س ەبیاتی شۆڕشگێرانەدەئ ەوی لەتا ئ ەبو ەکەندییەناو  ەرەژاران بەو ماف خوراویی ه

وتن و هێمنایی ەئازادی و پێشک ەزی بەح ەیەرەو بەر ئە دەقەڵ بەو چینێکی کۆم ەرەچی هیچ بەدرێ کەپاڵی دەو یەس ەک
ندی ەوەرژەی بەرچاوەس  ەشی لەزەو حە. ئەکردوەرانیی گشتی نەر و خۆشگوزەسازی و زانست و هونە عمیر و پیشەو ت
و کاروان و  ەر خاتری ئەب ە ل ەوبانان بوەهێمنایی ڕێگ ەند کاری بەوەرژەبمەارێکی کژەه ەپتر ل ەچونک ەی کردوەنەز ەوەخۆی

نزیکی خۆیدا ری ەوروبەد  ەژار لە. هەریای پێ بڕیوەبیابان و د و چۆڵ و  ەوەتەێزاوی پێ گوە کەبازرگانی ەماڵ ەی کەباروبینگ
 ەمەئ ەونیش نایگاتێ. کەخ ەب  ەی واڵتی دوور کحاڵوبار  ەچاو ببڕێتو نەیتوانیوە  ەیزانیوەاڵم نەب ەهێمنیایی کردو ەزی بەح

ر خۆیان ماکی ەه ەک ەگونجاوەر نەو وێرانک ەردەز و جانگخوەڵ حاڵی جەگەرگیز لەهێمنایی ه ەژاران بووبێ دیارەحاڵی ه
 بوون. واندنی هێمنایی شێ

م  ەتی لەر خۆیەندی کۆندا هەی ناوەرەڵ بەگەتی لەهۆی دوشمنای ەیکاتەبیریاری ماددی د ەڵگرتنی بێجێ کەڕق ه
ی  ەرەگیری بەخەش یە وە بوونخۆباییەل ەڕی بێباکی و بە پوەدێن ب ەباتگێڕان کەی زاری خەبنێشتۆک ەوەبێتەشدا دەڕۆژگار 

ن،  ەیەرەو بەخۆیان ل ەباتگێڕانەو خەشی زۆری ئەچی بەبن کەڕماندنی دریکی ەخ لێکردن بن و بێ سێ و دوو ەندی دەناو
پێشتر   ەک ەوەباتەبیر خۆی دەل ەوەشدا بیریاری ماددی ئەلێر  ن.ڕبگێ ەیەرەو بەفی ئەسرەرک و مەئ ەش بەکەباتەخ ەنگەڕ

  ەبێتەبێ و نەڵیش نەندەگ ەو چینەتا ئەه ەڵەوتنی کۆمەپێشک قۆناغی پێش سۆشیالیزمدا پۆپی ەڕاست لەگوتبووی چینی نێو
یشی  بوونڕەمپەو ل بوونڵەندە. گەوەن شۆڕشگێڕانەالیەستدرێژی لێ بکرێ ل ەد ەوا نییەنگاوی تطوردا ڕەپێش هەلڕ ەمپەل

  ەگۆیا ل ەی کەندییەناو ەت و چینەو بۆرجوازیە بزانێ ئ ەریک ەمنداڵیش خ ەین چونکەگەوتۆ نین تێی نەسمی ئە ڵەسیحر و ت
ڕ  ەمپەل ەیەه ەوەریانەبەکنیکدا بەندنی تەس ەرەوان و پەرفرەمی بەرهەسازی و بازرگانی زل و بە شیوتووی پەژیانی پێشک

ان واڵتی  یەد .ەبوەیدا نەتاشی پەرەنگ و س ەبەی واڵتی کورداندا شەگلکاو ەوپێشتر چوون جارێ لەرەوتی بەر ڕەب ەنەبخ
 ڵ بووبێ. ەندەچ جایی گ ەڕسکاوەنهێشتا چینی بۆرجوازی تێدا  ەک ەیەکاول بو ەو بێشکەر ئەک کوردستانیش هەی وەدیک

ی ەوەرەتاقمی بیرک ەڕێ لەمی بگەڵەزاریدا بێ و زمان و ق ە نی لوک - نیەکوردی گوت -رچی ەشدا هەمەڵ ئەگەل
بیریاری   ەڕێکی کەبیروباویری، ەتۆ س  ە.ندییەناو ەو چینەرکێشانی ئەد ەڕیش ە تی بۆ لەو شۆڕشگێڕ هاواری یالسیتماتیر

  ەچونک ەبڕێ کەها دادە کێشێت و وەتی دەاڵیەی کۆمەخشەزی نێو کتێبان نەر ڕووی کاغەو س  ەریەزەقی نەد ەماددی ل
چوونی شۆڕش   پێشەرەی بەوژم و تینەو تەل بدرێ ەپارەبێ چەکات دەتی دەاڵیەتی کۆمەداری جارێ خزمەرمایەس 
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و ەگیانی ئ ەتێبەر د ەب ەوەبوونخۆ ڕازیەڕی لەوپەکێ و ب ەستەئویل و چاوبەخۆی بێتر ەه  ەایڕو بیروە، ئا ئەوەیداتەد
 .ەبوەیدا نەارێ پج ەی کەدارییەرمایەس 

یدا  ە پ ەندییەناو ەرەو بەمووی لەه ەکەباتەی خەستەرەی شۆڕشگێڕ و ک ەرەو ب ەکەماددیی ەبیریار  ەک ەدایەوەیریش لەس 
گیانی   ەونەکەن ەخۆو ەل -ەو چینەیا ئەو - ەیەرەب و ەی ئەچەو و ەچەر بەگەئ ەایکرێ. بڕوام وەوا مردووزاد دەک ەبو

و  ەیدا نابێ بیر لەکان پەچەو و ەچەی جغزی بەوەرەد  ەوتۆ لەسی ئەک ەکەـ گووراو[ەڕسکاو و ن ە]جارێ ن تەیابۆرجوز
  ەبات لەشۆڕش و خ یتیەرۆکایەیا س ەدانێن و ەفەلسەبارێکدا نین بتوانن ف  ەالح لەو فعەمەلە . ەوەنەبک ەکردنمردووزاد

 ست.ەد ەوێرانستانی کوردستان بگرن

م  ەه ەوەنێنەڵ دۆستدا دەگەرا لەوابوون هەند و ڕەوەرژە موو بەدژی ه ەک ەدایەوە ل مەه ەر و شۆڕشگێڕانو بیریاەیی لەگل
ڵ  ەستیش باخەد ەبارێنن و بەچاو فرمێسک د ەبازی دنیادۆست بەدەعبەفێڵباز و قۆڵبڕ و شئەوانیش وەک  ەدا کەوەل
  ەفتارەڕ ەرزەم تەکدی دوورن. ئەی ە بڕین لفرمێسکباراندن و قۆڵی ەیان هێندەوەیان و کردەکەریەزەقی نەد ەبڕن چونکەد

  ەدات چونکەڵقیش دەخ  ەو ب  کردن خۆ ەب ڕەباو ەش لەورەرێکی گەرەوخۆ زەر و ڕاستە کسەنی وێرانکاری یەالیەل ەجگ
ی ڕاستی  ەوە کدی دوورن. ئەیەباتگێڕان لەی خەوەزانێ نووسینی ناو کتێبان و کردەگرێ دارنج ڕەختێک س ەر نەمرۆڤ ه

  ەک«واەو دوو ه ەبانێک» و ەکەڵق شێواندنەو خ ەکێکەتس ەر چاوبەس ەکی لەی شۆڕشگێر پەرەوتنی بەرکەر س ەگەبێ ئ
  ەر لەئامانج ب ەبییشتن ەڵێ گەد  ەرستی کەسوودپبی ەزهەپێی مەین بەدەتوا دەف «... ەان لل » نیەوتبێ، مسڵمان گوتەک
والی  ە دوو جاران ب ەو شۆڕشگڕانە ستی ئەڵوەدا هەاڵم لێرەپۆشین بەد ەفاکوفیک و ەش چاو لەدێت ئێم ەوەموو شتێکەه
 ڕوات: ەد ەوەکەقلیدیەت ەرستییەدپووس 

سوود حیساب   ەخنکێنی برستی ناشێ براکوژی و دۆست ەوودپی س ەو خراپ ەرجی چاکەلومە پێی هەب ەک ادەوەجارێکیان ل
و   ەوەبوونزەو لێ پاشگ ەوەۆخستنردەب ەفەلسەگۆڕی و فەر قسەس ەک لەهیچ پ ەدا کەوەشیان لەبکرێ. جاری دیک

ی  ەوانەپێچەوا ب ەدێنن ک  کپێ ەو چینەر خۆیان ئە ن هەریەزەن نەخاو ەشۆڕشگێڕان ک ەچونک ەوتوەکەئویل نەتەڕز
ی  ەرەبدات. شۆڕشگێڕانی بئیعدامی خۆی ی دادپرس بڕیاری ەوە ک ئەواوی وە تەیکوژن، بەیان دەکەریەزەیاندنی نەاگڕ
تاڵترین شۆڕشگێڕی جیهان ەست بەد ەکرێن بەشدا حیساب دەڵو ەو هەن، لەو کارەریکی ئەخ ە پی کورد نزیکی چل ساڵەچ

 ئیفالس کردوون:  ەتاوەرەس  ەل ەزاو ەبێڕ ەزێددوو هۆی  ەل ەچونک

  ەی کورددا لحاڵوبار ەست ئنجا لەدەاڵت گرتنەس ە د ەب ەندەتی بەاڵیەڕماندنی چینێکی کۆم ەک ەویە م ئەکەهۆی ی
اڵتی  ەس ەتی دەییجارێ بۆرجواز ەچونک ەبوەتی نەاڵت و ڕماندنی بۆرجوازییەس ەد ەییشتن بەی گەڕیش ڕێگەی تەکدوول

 س بگرێ.ەک ەبوو ڕێ لە لێی بستێندرێ، هێزیشی ن ەبوەن

علووم ەشدا مەوەتا بڕمێندرێ ب ەبوە یدا نەر پەتی هەبۆرجوازی ەو ڕێگایەی ئبوونزۆکەای نڕەرەوا س ەک ەیەوەم ئەهۆی دو
 .ەخوالندوەڵقی دەدا خۆی و خ«Vicious circle ة مفرغةقحل» ەورەدەبەپێچ ەپی کورد لەی چەرەباتی بەکرێ خەد

ترین  ەورەدا گە یەو لیستە، لەوەند کانی جیهانم خوێەزل ەتەریکەش ناوێکی ەگۆڤارێکی ڕۆژاوادا لیست ەل  1966ساڵی 
ومی ەی داهاتی قەهێند  ەیکرد دەوسا دەئ ەکی فرۆشتبوو کەمزار ملیۆن دۆالر شتوەه  23ساڵێکدا بایی  ەت لەریکەش
ی  ەریکەی کرێکارانی شەعاشی سااڵنە م ەوەکاندا خوێندمەسااڵنی سیی ەل  ەبیریشم ەر لەپتریش. ه ەموو عیراق، بگرەه

و  ەتی عیراق لەی حکومەدجوب یەهێند 30ە ار، واتینملیۆن د 140 ەیکردەوسا دەئ  ەملیۆن دۆالر بوو ک 700 فۆرد
وێ  ەیەو د ەقیوئابووری لێی تۆسەربە  ری ماددیفک ەبن ک ەتیەو بۆرجوازیەی ئەنموون  ەمانەر ئەگەئنجا ئ... داەساڵ

پی کورد  ەی چەرەشۆڕشگێڕی ب ەدا کەرچوانەس ە ب ەو ساڵەو ئاکرێ ل ەبجەڵەتی هەزیابکا، خۆ بۆرجو ارتی لێ ڕزگەمرۆڤای
 [ەجوودی نییئێستاش وتا  ەسازی خۆی ]کەپێش یەکارگ ەل ەبانەرەک عە ی ەکرابوو تاکەیویست بیڕمێنێ جارێ پێی نەد

 ەوەمیانزڕێی کوڕ و برا و خ ەش لەو بۆرجوازیەرچاوی ئەشێکی بەبکا، باق رتیی کورد و عێەاڵیەکۆم ەش بەپێشک
 تی بوون. ەتی و چینایەومایەی قەوەشداری بزووتنەب
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  ەوری خۆی لە ندی مێژوویی دەچینی ناو ەدرێ یا نادرێ بەبزانم ئایا ڕێ د ەستم نییەبەدا چ مەم نووسینەمن ل
  ەی لەموکووڕییەو ک ەی ئەکەلەس ە روتتێ ەداهات ەتوانێ ب ەد ەندەمەوڵەد ەندەوەوتندا ببینێ، عیراقی خۆشمان ئەشکپێ
تێکڕایی پشکی ئابوورییان   ەران بەنووس  ەنگەڕ ەوەخسیشە ن باری شەالیە، لەوەبهێنێتتێ جارانەبێ دەیدا دەند پەبردنی ناوتێ
تی هۆش ەلبییەماری س ەد مخۆ یەوەر تیشکی لێکدانەبەل ەیەوەستم ئەبەمن م .داریەرمایەک س ە سۆشیالیزم پتر بێ ن ەل
   :ەوەێتبباشیشم دۆز ەنگە، ڕ ەوەۆزمدکاندا بەماددیی ەی بیریار و شۆڕشگێڕەگوتو  ەوەی نێوان کرد«تناقض » ەفس لەیا نەو

بۆ خنکاندنی  ەوەو بیریاران ەکات و بێجێ لبێ  ەی زێدەلەپ  ەوێ کەکەردەدا دەوەب ەـ«تناقض » وەفس لەتاریکایی ن
 ەچونک ەیەرەزەیا پێداویستی نەندی گشتی وەوەرژەک سوود و بەن ەفسیانەتی نەهوەز و شەی حەڵگەزاو بەکی نەیەرمایەس 
ر  ەس ەی لەو باوکەهێشتا ئ .ەندیدایەپاراستنی چینی ناو ەش جارێ لەکەماددیی ەریەزەپێی ن  ەب ەگشتیی ەندەوەرژەو بەئ

 ەی کەو شۆڕشگێڕەل ەکار هێناوەتی بەاقیعیمتر ناوەکات کەد ەمار ەخۆرە یرمنداڵێکی ش ەی لەکەخۆرەشیر ەپشتی النک کچ
 ەوەتییەڕێی باوکای ەل ەکەر باوکەگەتیدا بخنکێنێ. جا ئەاڵییەمنداڵدانی کۆم ە ر لەزاو هەدایک نەی لەرمایەوێ س ەیەد

ئەم  اڵم ە ، بەچاو کردوەڕم ەندی ساواکەوەرژەب ختێکیشمەلمێندرێ بڵێ ن ەس ەێی در لەهچاو کردبێ ەسوودێکیشی بۆ خۆی ڕ
زاوی کورد مردووزاد  ە ندی نەدا چینی ناوەیەدەم س ەڕاستی ئەپێش ناو ە ویست لەیەد ەی ک ەیماددی ەشۆڕشگێڕ و بیریار

 ەل ەفسەیکایی ننی تارەالی ەمەلێ بدا. ئ ەوەشەریەزە واقیع و ن ەها بەی وتەقلەخۆی  زی بیژۆکیەح ەکابێ بۆ تەبکا د
 . داەکەناقوزەت

چاوی   ەکەفسی شۆڕشگێڕ ەت بۆ ناو نەهوەز و شەی حە هۆی دز ەب ەک ەیەوەدا ئەناقوزەو تەنی تاریکایی هۆشیش لەالی
کانی ەکیەپێش ەل ەو شۆڕشگێڕە : ئەتەهوەز و شەو حەئامانجی ئ ەییشتن بەی گنەبوون دیتنی مومکین ەبێ لەهۆشی کوێر د

رفی ەز ەهیچی ل ەحوکم ک ەپرۆلیتاریا بییشتنی ەرفی شۆڕش و گەبۆ پێک هاتنی ز ەیەها هەرجی وەیدا مەکەفەلسەف
ر  ەکرد هەیری واقیعی دەها س ەو ەوەیەکەبرسیی ەفسەی نەپشت چاویلک ەچی لەدی ک ە هاتبوەک کوردستاندا نەواڵتی و

ی  ەکەهوو چوونەسە ک بەو  ەهوو چوونەس ەب ەرزەم ت ە. ئەبوپەیدا رفی شۆڕشی تێدا ەز ەوەوالی پێویستەتگوت بەد
فس  ەزی نەی حبوونڵەدا تێکەلێر ەچونک ەوەزرێتدۆەی تێدا د ەکەهوەس  ەوەێڕانپێداگوچا ەب ەک ەپرسیاری حیساب نیی

می و  رەبۆ دڵگ ەوەووی حیساب ناکێشێتهەئنجا س  «هوو بردنەس ەب خۆ»ە بێت ەکەهوەس  ەهای کردوەو ەوەڵ لێکدانەگەل
را و  ەه ەل ەیتییبر ەوە نگاوەڵ هەوەه ە ل ەکر ەبەرلەمێکی س وڵی تێکدانی ڕژێە ی هەوانەپێچەبستن و کوشتن ەو ب ەڵپەه

ی جێگیر  ەکەماهیرەستی جەست و نەروون و هەد ەل هەڵپەوکڵپەا شقڵی رخێەبوا خێرا ەیڕ کقپوەنماییشت و دروشم و ق
الی  ەفکری ماددی ب ەی کەکەمێژووکرد ەو تاریکستان «طقوس»گرتن و ەزبەج ەب ەوەبێتەکات و الی سافیلکان دەد

 .ەوە وێنێتەیڕەگۆیا د ەریکەخ ەوەخۆی

کیان  ە: یەوەرجەدوو م ەب ەندەوتنی شۆڕش بەرکەڵێ سەد ەیەر نووسینی لینین هەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبەرکەدوای س 
اڵتی  ەس ەوتنی دەک کەمیان پەنامومکین، دو ەی کۆن بکاتحاڵوبار رەس ەت لەی میللبوون وامەردەب ەوتۆیەڕوودانێکی ئ

یشی بووننگێکی تۆخی گشتیەاڵم ڕەتی بەی خۆیەبەجرەکێشانی تەی لینین وێنەیەقسم ە. ئەو ڕووداوەر ئەرانبەب ەتەحکوم
ر  ەگەدا ئەتیش کۆڵ دەحکوم ەوێ، نەربکەچ جایی تێیدا س   ،توانێ شۆڕش بکاەد ەڵەرکزەتی س ەمیلل ەن ەدیار ەچونک ەیەپێو

ە  ر بهاوێتەستێنەلغاویکی و ەوەشێتەوەو لێی د ەئاشکرای ەدیهیەی بەش هێند ەمەکرێ. ئە اڵت نەس ەخرێ و بێدەیەکی نەپ
کی ەیەشێو ەی ڕێی شۆڕش با بکردنموارەه ەن لەوێ بۆ خاتری خۆیان خێرایی بکەیان ەی دەمایانەز و تەو حەزاری ئ

 ... ش بێەشانەڕووک

  ەبوەرپا نەی جارێ شۆڕشیان تێدا بەو واڵتانەڵێک و حیزبێک لەر کۆمەسێک و هەر کە ه ەدا کەوەحاڵ دڵنیام لەمەهەب
ت و مل ێخەکی خۆی نایەرفی واقیع پەی لینین و زەکەند ەر پەس ەرگیز لەو شۆڕش ببات هەرەڵق بەبۆی بلوێ خر ەگەئ

 خۆڕایی تێدا کاول بێ.  ە ی واڵتیشی بەنێ با نیوەلێ د

چاو  ەل ەتر بوەدا چوونیش کراوەڵەهەی بەروازەبێ دەجاران زووتر ساز د ەرفی شۆڕش لەزهەروەک  داەم ڕۆژگارەل
 م:ەکەاڵم دوانی لێ باس دەرن بش زۆەم ڕاستییەڕۆژگارانی کۆن، هۆی ئ
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واقیعی  ە ل ەبوکجار ئاڵۆزکاوتر ەڕووی واقیعێکی یەڕووب ەمەردەم س ەی ئەوەی بزووتنسەرپەرشتبیریار و  ەیەوەمیان ئەکەی
ڕووی   ەبێ و چ ل  ناو واڵت ی جۆریبوونڕووی زۆر ە بێ و چ ل  ەوەرانەی ژیان و گوزەمەڵەنگوچەتڕووی  ەکۆن چ ل

 .ەوەکاروباری شۆڕش و تێکڕای واقیعی ناو ەنەست بخ ەتوانن دەی دەکیانەرەد ە و هێزەڵ ئەگەی بێ لکردنتەمامڵ

ی ەبۆ سوودی خۆی یارید ەیەها هەی وەوەرە، هێزی دەوەداچوونی بزووتنەڵەه ەحاڵی ب ەل ەک ەیەوەمیان ئەدو
کانی. ەیبەع رپۆشیەو س  ە کەڵەنگی هەپارس  ەوەببێت ەکەتیەزۆر باردا یارم ە بدات و ل ەکەداچوەڵەهە ب ەنەی الیبوونوامەردەب
  ەبێتەی بۆ دەکە کردوەڵەه ەچونک ەنیی «کتاریهۆش» دا ەڵەدانی هەیارید ەل ەکەکیەرەد ەدا هێزەتەحاڵ ەرزەو تەل
  ەایڕموتاریک و گک هۆشەیەو پێوان  ەموو کێشانەه ەب ە کەکردوەڵە ه ەاڵم هێزەند. بەوەرژەو بەرەی بەوەڕینەبازی پەردەب

  ەنێ کەیەگەکردوو دەڵەه  ەب ەسوود ەندەوەر ئەکیش هەرەی دەوێ، یاریدەرناکەخۆیدا س  ەخۆی ل «ەڵەه» ەچونک
  ەکەکردوەڵەماری هەو د ەوەکێشێتەد ەدیییشت یارەنیازی خۆی گ ەر بەدەر کاتێکیش یاریدەڵکی خۆی دێت هەکەب
 .ەوەتێبڕەڵدەه

ران و  ەچێت و ژیان و گوزەڵکێش دەهتێک یەمەڵەختی و ئاڵۆزی و چەو س ەرەڕۆژ ب ەژین ڕۆژ بەمێکدا دەردەس  ەل ەئێم
 ەڕێگای ڕاست ل ەباریک ە وەڵگرتنەه ەبێ چونکەداچوون ئاسانتر دەڵەهەش بەو پێیەر بەوێ، هەکەتتر دەزحمەهێمنی تێدا و

  ەپێویست پێویستتر  ەل ەوێ. بۆیەکەقورستر دش ەڵ ەنجامی هەئ بێ،ەمتر دەستەوتدا ئەڕێی چ ەقامەندین شەنێوان چ
ی  ەی درێژتر ئاپۆرەناس ەدابینتر و ه ی ستیارتر و دڵەفسی هەتر و چاوی بیناتر و نەهۆشی بڕند ەکان بەکان و بیریارەرەڕاب
   ن.ەبب ەوەباتەو خەرەڵق بەخ

 بوو: ب ەرەکورد و ع ەشم ڕووی لەقس ەم نووسیوەمەبیمدا ئەرەگوتارێکی ع ەل  1960ساڵی 
ي باألمانة ایل حاض  راهن انبعثت نذر »

ي سمع العرب واالکراد بالتحذیر من  ەوالتأری    خ الذي حمل أجنة األخاء بیر  الشعبیر  یفض 
تضخ ف 

ي علیق لشقاق فما کان باالمس من قبیل الخطر االعم یصیب الشعوب عل خبط العشواء أصبح الیوم ی امغبة التفرق و 
ع وتأن    ەی   ویشر

  ةلبحر والی  والجو تصیب من الضحیة مقاتل صعباالدول کأذرع األخطبوط، یدا من ورائها اساطیل  ەوالتبشیر وتمد ب ەلمدارس بالتوجیا
 . «الشفاء

 

ش  ەو قسانەی ئبوونئسیرەچووبووم. بێتەهوو نەس ەمدا بەو قسانەکی ئەیەو ڕست ەو پیت و وش ەهیچ نوخت ەزانم لەواشد
 .ەوەکانم بشاردایەبوو قسەدا دەوەرپرسیی من لەنیم، برپرس ەمنی تێدا ب

: ەبیرم ماو ەش لەشگەو گ  ەساڵ پتر لێم بیستو 45 ەر لە وا بەک ەوەر بگێڕمەکی باوکم بۆ خوێنەیەم قسەکەز دەدا حەلێر
ری ەمبەپێغ -رسول السالم» ەی تێدا بوو ب«ەبهاءالل» باسی ئاشتیخوازیی ەوەدۆستێک ەدیاری بۆ هات ل ەکتێبێکی ب

  «رسول السالم» دا نووسی: تا ئێستا دووەعنایەمم ەشتێکی ل ەکەکی کتێبەیەڕەراوێزی پەپ  ەهێنا. باوکم لەناوی د «ئاشتی
ین  ەبک ەو کوشتارانەر حیسابی ئەگە، ئەیە«اللبهاء»بە م کتێەپێی ئ ەشیان بەوی دیکەر ئەمبەمیان عیسا پێغەکەهاتوون ی

تا   ەوەهائوڵاڵشەهاتنی ب ەتێکڕای کوشتاری پێش عیسادا. ل ەچێ لەردەپتر د ەهائوڵاڵ ڕوویان داوەتا هاتنی ب ەعیساو ەل ەک
خێر  ەمیزاد لەداهاتی ئاد  ەیەمەی پێشتر ڕژابوون. ئەو خوێنانەرپاکی ئەس   ەل ەپتر ەخوێن ڕژاو ەهێند ەم کتێبەرچوونی ئەد

ی سروشت و  ەنەرتەف ەو زوان ە ب نماەتەی بەوانەگوتی: ئ  ەقس ەب ەکەێزراوەدوای نووسینی پ رانی ئاشتی.ەمبەو خۆشیی پێغ
ی ەمیزادیش فڕکەیش و ئاد«طبیعة» جارێ ەهێنن چونکەدڵی خۆیاندا د ەیاڵی خاو بەمرکێت خامیزاد دەرای نێوان ئادەه
رانی اجتماع  ەرانی ئاشتی و ڕابەمبەی پێغەیەوەسانەو حەئ  ەمی بگاتەئاد ەلێکی ماوەڵداوێت و گەتوندی ه ەمارانیان زۆر بەد

 .ەموژد ەن بەکەلێی د

پرشنگیان  ەوەماشەبنج و بنەی بەوەلێکدان  ەتن، لەڵقوڵیوەه ەوەرۆشەی ڕاستی و پەرگەج ە کانی باوکم لەقس ەک دیارەو
اڵم  ەۆن، بڵ بیروڕای باوکم ناڕەگەنن لەیەگەم ڕادەعال ەب ەڵەی خۆشکەی قسەسانەک و ەی ئەت زوربەڕواڵ ە. بەوەتەداو

 ەوەدڵی خاوێن ەندێکیشیان بە ن هەدەد ەوەسانەی ڕۆژی حەوەوتنەتی دوورکەدا یارمەوەکرد ەر خۆیان لەوان هەئ
کا.  ەد ەکەکار ەوەچاوی کراو ەب ەهاشیان تێدایەفسی پاک و هۆشی تاریکن. هی وەنی نەش خاوەمانەن، ئەدەد ەکەیتەیارم

 ەل ەن چونکهۆشتاریکد و ەفس بەی نەوانەئ ەنینەیەمان ناگشە. قسەو هۆشی ڕووناک ەدە سی بفەن ەس ەکتەرزە م ەئ



117 

تی نێوان  ەناوی ئاشتی و برای ەب ەخوا کەد  ەسانەو کەر داغی ئەرنجدەدا مرۆڤی س ەو سێ تاقمە نێوان ئ ەرن. لەدەحیساب ب
 ندرێ.ەڕێزیشی لێ دبیسترێ و ەشیان دەقس ەوەداخەب ،ەوەننێەند دە س ەی ناپەالنیش ئاژاوەگ

دا  ەوەکرد ەکانیشی لەکا و شۆڕشگێڕەز پشتگیری لێ دەڕووی کاغ ەبیری ماددی ل ەی کەندییەناو ەو چینەی ئەبارەل
و  ەند پرشنگی ئەرچەکا هەتی لێ دەفاعەو ش ەوەکاتەری دەس ەتوندی ل ەب ەک ەی گرنگ ماوەیڕمێنن شتێکی دیکەد

  ەب یەوە دێ: بیریار و شۆڕشگێڕی ماددی دوای ئ ەوەمانەوەو پیری لێکدانەرەب ەوەکەندییەناو ەی چینەوەرەد ەش لەشت
 ەی لەکەی خۆی و تاقمەوەمان ەک ەوەبینێتەبارێکدا د ەسپێ خۆی لەچەبنیدا د ەڵی حوکم لەندەگا و س ەاڵت دەس ەد
ستێ و  ەبەت دەبابتی نوێ ەاڵیەکۆم ەر بەنگەی شۆڕش لنەمەی تەوە درێژبوون ەب ەێ کد ەوەڕییەقامەو شەی ئکردنوترەپت
تیی ەاڵیەی کۆمەرستی پاشماوەپەکا: تاقمێکیان کۆنەڵ دوو تاقمدا دەگەڕ لەش ەکەماددیی ەوسا بیریارە ئبا، ەد ەوەو پێشیەرەب

م  ەماددیی ەو بیریارەنگیری ئەدا الیەم حاڵەکا. من لەداوای شۆڕشی پتر د  ەچوست و چاالک ک میان شۆڕشگێڕیەکۆن، دو
 : ەیەرجم هەاڵم دوو مەستێ بەبب ەتی تازەاڵیەکۆم ەر بەنگەوێ لەیەد ەک

و  ەب ەوەبێت ەر خۆی دەوسا هەئ ەکا چونکە نوێخوازی ناو شۆڕش ن ەڵستی لەرهەب ەوەزیادەب ،مەکەرجی یەم •
ی کردنەوەی تاقیەو پێوان ەدا کێشانە. لێرەوەدایەتی دەاڵیەی کۆمەخوڕگ ەنگاوی بەزووتر پ ەی کەکۆن ەڕەمپەل

رشی خۆی  ە ک عە یەچاالکیی نوێخواز تا چ ڕاد ەی لەکردنڵستیەرهەم بەئایا ل  ەیەوەئ ەکەبیریارروونی ەدڵ و د
  بین:ەڕووی دوو ئیحتیمال دەبوو ڕووبەدا نەکەڵستییە رهەب ەل ەرشەو عەی ئکردنوترەر پتەگەکا. ئەوتر دەپت

 پڕۆ. ەش تیژڕۆی چەکەدڵسۆز بێ نوێخواز ەکەبیریار ەنگەڕ -ئا −
تی و  ەرۆکایەڵکی س ەتاریک بێ و کتی شۆڕش هۆشەبابەرجی تازەلومەپێی هەب ەکەبیریارڕەنگە  -ب −

 مابێ.ەن ەتی پێوەرایەڕاب
  ەباتگێڕەخ ەرە بو  ەستی ئەڵوەیرێکی هەکا س ەڕێی ناو شۆڕشی پێ دەقامەیری شە س  ەی کەو چاوەم، بەرجی دوەم •

 ندی کۆن.ەڕماندنی بێلزوم و بێجێی چینی ناو ەپاراست لە ستی دەشۆڕش د ەل رەب ەبکا ک

 

پێی سروشتی   ەتی بەاڵیەندی کۆمەوەرژەڕێی بەقام ەش ە ک ەوەبێتەییدا بۆت ڕوون داند دێڕی دوەی چەیکردنەوەم شیەل
ر ەشۆڕش و دوای شۆڕش ه ەر لەش بەستییم ڕاە ڕدا، ئەوپەو ئ ڕەمپەک لەن ەنددایەناو ەل ەکەتیەاڵیەخودی کۆم

بڕێ  ەها دادەدا و Animal Farmی ەکەچیرۆک ەل «جۆرج ئۆروێل» کووەرێکی وەی نووس ە وەر ناچێ تا ئەس ە و ب ەوامەردەب
  ەدا نیم چونکەم ڕایەڵ ئەگەشۆڕش. من ل ەر لەی بەکەتی ەرۆکایەس  ەوەبێتەنجامدا دەئ ەتیی نوێی شۆڕش لەرۆکایەس  ەک

کوو خۆی ەو ەکەنوێ خانوە رلەس  ەخانو وە ردووی ئەوپر ی داەستەرەک ەر بەک هەدوای ڕماندنی خانووی ەمومکیین نیی
  ەیکردنەوەرخۆەس ەو شێواز و ئامێری لە موو ئەی نوێدا هحاڵوبار  ەنوێ ل یتیەرۆکایەشێ س ەد ەندەرچە، هەوەدروست ببێت

 هێنا.ەکاری دەاڵتداری پێش شۆڕش بەس ەتاقمی د ەکار بهێنێ کەب

  یەوەانڕەک گەتاڕادەی  .ەمەستەئ ەناو قۆزاغبۆ  ەپوول ەی پەوەڕانەی گەدپێلکی کۆن هێنەناو ق ەوەحاڵ چوونەمەهەب
ناوچوو  ەبۆ ڕابردووی ل ەو ەڕانەشکانیش ڕێی گتێ .ی شۆڕشەکشەپاش ە ک بەن ,بێەتێشکانی شۆڕش د ەی کۆن بحاڵوبار
ی ەبێ سینەد کموو شتێە ه ەر لەو ڕابردووی سوود و زیانی مرۆڤ بگا ب ەی ئێستاکەباری ڕاستین ەوێ لەسێک بیەنادا. ک

وتن و  ەرکەو س   ە و سوود و زیانە ک بکێشێ بۆ ئەیەخشەئنجا بتوانێ ن ەفانەرەی ورد و بێتەوەدانکراح بکا بۆ لێەف
دیاری بکا و   ەو خراپ ەچاک ەرێک لەموو کاریگەکی هشدا پشەوەتی لەدرێژایی ڕۆژگار دیو ەمرۆڤ ب ەی کەتێشکان
ر  ەگەتی. جا ئەستیەبەم ەنێکی کە بۆ الی ەوەتێیا لێی بدزەبوو بکا وی بنەکەک پشکەن بزانێ نەخاو ەی تێدا بە کەرەکاریگ

  ەب ەک ەپتر ەوەکجار لەی هۆش یەکەلبییەس  ەرەبینێ پشکی کاریگەد ەنیشێ کەترسێکی لێ د ەی کرد، بێگومان، جۆرەمەئ
الییدا ەنووسینی الب ە ل ەی ناوناوەوەل ەتترەحمەکجار زەی ەتەلبییە و س ەست ئەد  ە هابوونیش لەڕ ،ەدا هاتوییاڵەخ
 کا. ەوتن دەزانی و پاشکەرچوونی نەس ەباسی ب ەک ەوەیخوێنێتەد
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 ەوەتی هۆشەبییلەست س ەدەتێشکانی مرۆڤ ب ەک ەوەمەڵدەت بۆ هەیانوێکۆن و ن ەڕەو ڕووپەموو ئەمن ناتوانم ه
ی ەوەرگیز تۆمار ناکرێ، تا کردەه ە، کەوەگرێتەی تاک دەوەکرد ەر لەه  ەڕانەو ڕووپەئ یشێکی زۆر ەب ەونکچ ەوەخوێننەد
و  ەلێک لەتا گ ەوە نێتێخوەد ەوەیاڵی جنۆکاویشەخ ەورد ەلر  ە، هەوە نەدەنگ دەکانی دەرا زلەر هەویش هەئ ەل کەگ

ش ەمومژ و تاریکاییەو تە، ئنجا ئەڕێز لێگیراو بو ەوەڵقەۆنانی خلیالی مەها بەڕۆژگارو دان ساڵ ەی س ەی بۆ ماوەڕانەبیروباو
دا  ەوەروون و مێشکی لێڵ بوویەناو دەاڵم بەب ەش بوەسڵ تیشکی گەئ ەب  ەوەی ڕوونەرچاوەس   ەل ەک ەوەمەور بکەبێ دەد

سەربە   ڵقیەتان و خەشر ەتان و عەوڵەنێوان د ەڵ لەی پووچڕەی باوەڕ و وێرانکارییانەو شەئنجا ئ... تاریکایی ەب ەگۆڕاو
 ەۆژدا ببێتدواڕ ەل ەکەتەلبییەشێ س ەک دەیەتا چ ڕاد ەم کەش بکەوەئنجا حیسابی ئ... ەڵی گیرساندو ەبی جودادا هەزهەم

ند ەرچەه ەحیسابان ەو ورد ەکێشانەخشەم نە. ئەخۆی داو ەی تا ئێستا مرۆڤ لەوەتر لەتر و کوشندەورەتی گەسارەهۆی خ
 وێ:ەکەت دەحمەزەدا وەچاو هی دیکەل ەکەکارە وە وسێ ڕ ە اڵم لەبشکرێت ب ەخۆوەاوک ەشێ بەد

استی و دروستی بکرێت و جێی  ڕ ەشی بەکەق و حسێبەموو حەو ه ەوەو لێکدان ەکەر کارەگەئ ەک ەیەوەم ئەکەڕووی ی
ق و ەڕ ەتەندی ماددییەو پابەئ ەاستیشی بزانێ چونکڕ  ەی ماددی دانی پێدا بهێنێ با بە وەرەم بیرکەڕ ناکەباو ،بێ ەمتمان

ی ئنجا  ەلبییکەس   ەبۆ الی ەوەی ئاودیو ببێتەوەدا بهێنێ چ جایی ئ «هۆش» تییەمینایەکەی  ەدان ب ەێراویوەن ەک ەیەکەقەت
 تاریکی.  ەوەڕووناکی ببێت ەنگەوا ڕ ەلمێنێ کەوێشدا بسەهلدۆستی و لەئیحتیمالی ج ەب ەوەبوێرێ دواڕۆژیش بدات

  ە ستی خۆی لەڵوەویش هەئ ەقلیدی چونکەی ماددیی تەرەڕی بەهاوباو ەناماددیش ببێتی ەوەرەدا بیرکەمەدوور نابینم ل
تێکی ئاسان و ئاسایی و  ەلیەمەع ەهێندە  ڵەناو ه ەلمێنێ چوونەناس  ەبینێ کەد ەوەوەی پتەر ئێستگەس ەندی فکردا بەڵبەم

گرێ  اوان پێ دەمتر لەشێ کەد ە زاتی هۆش و بوونی ماددیەکان ئالوودەماددیی ەمتر لەک ەاڵم چونکەب  سروشت کرد بێ،
وانیش  ەر ئەگەئ ەئاشکرای ەچونک ەفسانەو ئ وڕێنە  ەڕ بۆ ڕۆچوون لەی باوەرم و نیانیەموو نەو هەی ئبوونحیلەر موستەس ەل
  ەوەبێتەمتر دەکجار کەی ی کردنەڵەئیحتیمالی ه ەوەداتەر دەوروبەو د ەهۆش تیشکی مادد  ەلمێنن کەکان بسەییک ماددەو
گوتت هۆش   ەاڵم کە چێ، بەرنەاست دڕ ەکەوێن ەنگەڕ ئیتر ەربگرێ کەی شتان وەوێن  ەخۆو ەهۆش خۆی ل ەی کەوەل

  ەک کەتمی وەح ەتبێەد ەکەبوونڕاست ەاتنیت وەیەگە ادڕ ەکەی تیشکبوونڕاست ەوەپێشەر لەه ەتیشکی مادد ەل ەبریتیی
ی ەهێند  ەستیار و خالق و زیندووی هۆشدا مومکینەی هەئاوێن ەل ەچی تیشکی ماددەک ە ڕاستگۆی ەمیشەه ەتیشکی ئاوێن

ڵ  ەگەل ەیەکەو زاتی پشت هۆش ەکەی هۆشەڵەوسا چی هەئشێ ەد ەک ەوەڵ خۆیدا بهێنێتەگەل «هۆشکرد»خۆی تیشکی 
 ەوالی تیشکەتی ئەقیقەلێک ح ەگ ەکەهۆش یستیاریەت و هەشێ خالقیەدهەروەک  ڵ بێ.ە تێک ەی ماددەکەاستگۆیڕ ەتیشک

 تی ڕێی پێ ببا. ەی عادەئاوێن  ەمومکین نیی ەک ەوەدا بدۆزێتەکەینی تیشکەع ەل ەکەماددیی

موو وجوودی  ەه ەب  ەمادد ە، دیاریشەوەری ماددی بداتەوەک ڕادار بوونەهۆش و ەڕوا کەد ەوەو ئەرەفکری ماددی ب
 ەل ەوەشابێتەگ ەوەمادد  ە ر لەکسەی ەنی ڕادار و ئاوێەکەک تیشکەر هۆشیش وەگەن بێ، ئنجا ئنازانێ درۆز ەوەبێگومانی

بێ   ەخۆو ە هۆش چ ل ەی ەوانە: لەبوەو ن ەها نییەواقیعدا و ەش لەکەحاڵ ەڕوا، دیارەد ەوەو ڕاستی بێفێڵەرەتمیدا بەی حەشێو
شتی درۆزن   ،جیاتی ڕاستی ە ت بووبێ و لەقەس  ەر بێ کە س ەی لێ بەو ڕادارەک ئەبێ و ەوەڕێی مامۆستای درۆزن ەو چ ل
  ەوەببات، ل  ەڵەهەبێ چ مامۆستای فێڵبازی ناوێ مرۆڤی تێدا بەتێن دەڵەچاوغ ەهێند ەتی ماددە بێ ڕواڵەواش د .ەوەبدات

ست و  ە ر و هو مۆسیقا و شیع «تجریدات»ریت و ەک فکر و ن ەو ەیەکی ناماددی هەیڕاستیرچی ەه ەڕێ کەر بگەه
 .ەوەیان لێ بداتەڵەیا هەی ڕاست وەوێ تا وێنەناک ەڕادار و ئاوێنر ەدیتراو هیچی بەن یەزاران شتی دیکەه

 ەتەناعەق یەرجوملەس  ەکا بەکان دەبیریار ەداخوازی ل ەوەمەدەلێکی د یڵێم وەی من لێردا دەوە ب دانهێنان ەخوالس 
شی ەبێ بەئیلالن و بیلالن د ەنێ کەیەم وا ڕاناگەکەسقاڵم ەن. بەی تێدا بکەڵەتەسبژار و تەو د ەوەکانیاندا بێنەبنجیی

موو  ەه ەرفی ماددی و لە ز ەیدان لەم ەب  ەیەه ەوەریەبە، خۆ من پێشتر گوتم هۆش ب ربچنەد ەڵەه ەتانەناعەو قەزۆری ئ
کا ەیدێ دە، ئنجا چ قەوەبچێت ەزاران ساڵەوا تاریکستانی هو د ەرەشێ بەدهەروەک  وەەوێتەمیش پێش بکەردەرخی س ەچ
ڵ ڕۆژگاری خۆیاندا جووت ەگەبێ لەر نەیا هەو ەوەوتبێتنەمی خۆیان کەردەپێش س  ەبن ک ەختیارانەو بەل  ەو بیریارانەئ

دوو  ە، مومکینەنموون ەب .ەوەنەکەد تێک مەست لێکدانێکی کەد ەب داکدی جوەیەڕی لەلێک جار دوو باو ەڕۆییشتبێتن، گ
کچوونیش  ەدا یەو بۆچوونی زانستییان کردنەوەتاقیموو ەه ە رست لەشیان خواپەوی دیکەکیان مولحید بێ و ئەزانای کیمیا ی
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ش ە کەکردگار مولحید ەب  ەوەستووراتی کیمیا بداتەد ەکەرستەخواپ ەبێ ک ەوە ر ئەبێ هەنێوانیاندا ه ەل کێرقەنها فە بن و ت
  ەمەکیمیا ناگا. ئستووراتی ەد ەر بەرەز ەوی دیکەی ئەقیدەع رەس  ەرکامێکیان بچێتە، ئنجا هەسروشتی مادد ەب ەوەبیاندات

... وێەناک رچاویشیانەر بەوێ، خۆ هەنووسینی من ناک ەکیان بەبن پ ەڕۆشنان ەفکر وەل ەبیریاران  وەر ئەگەشزانم ئەڵێم دەد
 س نادات.ەکەریش لەرەز ەتێبینیان ەو جۆرەربڕینی ئەاڵم دەب

  ەنەالی ەل ەڕۆییشتو ەوەتەیناماددیو  ەرەواژ پتر بەر ەهۆشی ب ەوەکاتەد ەلبیی هۆش کەنی س ەالی  ەیەوەم ئەڕووی دو
دا هۆش ەو گونجانەشێ بڵێین لەی دەوەتا ئ ەیەێکی هڕدا گونجان و ەکەئیجابی ەنە و الی ەنێوان مادد ەل ەی چونکەکەئیجابی

زاران ساڵ  ەه ەر لەمرۆڤ ب ە، کەنموون ەگێڕن. بەڕاست دەکدی بەو ی ەوەخوێننەکدی دە ی ەک تیشک و ئاوێنەو ەو مادد
وخۆ ەکشتوکاڵی داهێنا ڕاست ەوەوەو ل ەوەکۆ کرد  «...تیەباران، برسی وی،ەگاجووت، ز نم،ەگ» ی خۆیەوەلێکدانەب
کردنی هۆش و  ەبڕ نتێ رەبەهات ل  ەاڵم کەتی. بەاڵیەند و ئابووری و کۆمەوەرژەری ماددی کرد بۆ بەوروبەی دەمەرجەت
ندی  ەزامەرتیلی ڕەب ەیتان ئنجا قوربانی کردەو ش ەبۆ دێو و جنۆک ەوەی بێبارانی و ساڵی وشکی بردەیی دیاردەبەجرەم تەک
  ەپێشکوەشکەڕ ەنگی درۆزنی بەبەش ەوێوەل وتاریکاییدا چو ەب  ەوەپێش ەل .دکرەی واقیعی نەمەرجەر تەکسەی ەزانەو ناحەئ

 ەی بێلزومی لەسارەشدا خەوە، لەکییانەنامەپ ەو هێزەب دانرتیلەشی دا بۆ بەی دیکەوکوێرانەرچاو، ئنجا بازێکی شەب ەهاتن
 خۆی دا. 

  ەتتر بێ لەحمەلێک زەستوور بۆ دانانی گەکا دەها دەتاریکایی هۆش وی ەردەپپەردە لە دوا ک  ەی وەتەیینامادد مەئا ئ
زیا و کیمیا و کانی فیەستوورەکوو دەر وەن. هی هۆشەوەموویان لێکدانەه ەنتیق کەو م ەندازەستووری ژیربێژی و ئەد

و  ەک ئەو ەتبیقی تێدا نییەنی تەالی ەفەلسەزانین فەد ە، کەفەلسەکانی فەستوورەد ەپێکاوترن ل ەئاسانتر و نیشانحیساب 
تی  ەلبییەس   ەوێ لەبمان ەی ک ەستوورە و دەل ەکاوترپێ ەئاسانتر و نیشان ەفەلسەستووری فەڵێنجانی دەهاش هەروە، هەزانستان

 ڵێنجین. ەهۆشی ه

مان ەی هەفەلسەچی فەک شت بێت کەموو جیهان یە ه  ەبیقی لتەستووری زانستی تەکات د ەوا د ەشەاستییڕم ەر ئەه
ی  ەوێن ەوتوەکەسووف نەیلەر زانا و فەس ەکی لەپ ەش کەفسانەبێ، ئنجا ئ داجو ەکێکی دیکەبۆ ی ەوەسێکەک ەت لەباب
چی ەک ەیەی هەک ڕێگەتبیقی یەتی ماددی و تەباب ەجابیی هۆش لنی ئیەبڵێم الی ەیەوەستم ئەبەبێ. مەماری هژەبێئ

  ەدیار ەوەشەمە، ل ەوەهێڕبوونی لێ بێت دا چوون وە ڵەهەڕێی بەد کوێرەس  ە یەوانەلبیی هۆش لەنی س ەتاریکستانی الی
  ەکەستوورەو د ەکەڕێگ ەخۆی وات ەک ەیەڕێگ ەتاک ەوەبێتەتبیقی دەی و تی شتی ماددەیەڕێگ ەتاک وە ستوور لەڵێنجانی دەه
  ەوەپێش ەب ەلێر ەی ک ەرەرەو زەزانینی بارستی ئ ر ناکا.ەستوور دەر دەبۆ س  ەڕێگ ەفسانەچی ئەک شت کەی ەوەبنەد
کرد   ەورەو دەستمان بەه ەئێم ە ک ە، واتەوتوەک ەکەتەلبییە وری س ەد ەب دانهێنانر ەس ەکی لەپ ەمرۆڤی داو ەل ەکەتەلبییەس 
  ەینەو بگ ەوەتصورمان ەینەن بدەکەتەلبییەی س ەزاد  ەدا کەداوانەو ڕووداو و ڕوونەل ەکەی زیانەرجوملەتوانین س ەد
ی تێدا ە ری تازەرەزبوون  ر لێکیش دوور  ەگەخۆ ئ) بێەتی هەخزمای ەکە رەرەڵ میقداری زەگەم و زۆر لەنجامێک کەئ

 ا. دەست پێدەک داەنواداە و ڕووداو و ڕوونەستوور لەی دەوەتی دۆزینەحمەز ەوالوە ب ەوەل (ینەناک

ک  ەو]ە ڕیوەتی پێیاندا تێپەی مرۆڤایەو قۆناخانەر ئەرانبەت بەناعەق ەییشتۆتەگوتمان ماتیریالیزم گ ەوەپێشەب ەلێر
جابی و  نی ئیەالیلە بێ    ەڵەندی هەندی ڕاست بێ چەی ماتیریالیزم چەم بۆچوونەئ . [ ...داریەرمایەتی و س ەگایەبەرەد
ناونیشان. ئنجا  ەب ەی بۆ کردوەو قۆناخانەکێک لەر یەی ه18ئادگارترین ەرچاوەو ب ەڵێنجراوەه ەوەپێش چوونی مرۆڤەرەب
نگاری مرۆڤی کردوون ئایا کام  ەرەلبیی هۆش بەڕووی س  ەک ەست بوویایەبەمقۆناخانەی و ەی ئەوەدۆزین ەر هاتبایەگەئ

  ەل ەتەلبییە و س ەشێکی ئاکامی ئەڵدێنجان؟ بەستوورێکی لێ هەنان؟ چ دەلێ د یناونیشان؟ چ ناوێک ەکردەد یئادگار
کانی ەی ئاکامەورەشێکی گەچی بەکنوێنێ، ەستدا خۆ دەره ەبرستی شتی ەپەند و جنۆکەسەناپد و بنیات نانی  ەڕووداوی ب

ی «بوونە ن دان،ەڕوون»  ەل ەبریتیی ە، واتەاکچ د وو دا بەرەوپێشچوون ڕێی ئازادی و زاست و  ی کردنەوەکوێر ەل ەبریتیی
 ؟ ناوی چییان لێ بنێن؟ ەداوەی ڕویان نەچاکان ەو شتەین بۆ ئەجودا بکجوداشێ باسی قۆناخی ەند، ئنجا چۆن دەس ەشتی پ
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  ەو قۆناخەدی ئە. ئەسلیمی بۆ قۆناخی دواتر کردوەت و ورەیان دەکەریەپێی فکری ماددی، ه ەجابی، بنی ئیەکانی الیەقۆناخ
بە قۆناخە   داو ەقۆناخێکی ڕوون ەسلیم لە ت و  ورەچۆن د ڵبستێنین؟ەکی لێ هەیەزنجیر ەلبی چ جۆرەنی س ەی الیەداوانەڕوون

ی ەبارەل ەمە؟ ئەوەڵگرینەزاو هەی هیچێکی نەلۆتکەهیچێکی پێشوو م ە ربگرین؟ چۆن لەو  ەوەدوای خۆیڕوونەداوەکەی 
و قۆناخی  ەوەتێکانی لێ بفامەابردوڕ ەقۆناخ ەمایریالیزم داو ەو ڕێی ب ەیشتوەگ ەئێم ەنگوباسی بەد ەک ەوەڕۆژگاری ڕابردو

ستی  ەڵبەدواڕۆژێک ه ەداوەی ڕوویان نەو شتانەر ویستبای لەگەسۆشیالیزم و کۆمیونیزمی دواڕۆژیشی لێ تصور بکا. ئنجا ئ
  کی بۆ بکێشێ؟ چ ەیەبێ چ وێنەدنگڕێژ بکا ەڕ ەداوانەڕوون  ەو قۆناخەی ئەوێ قۆناخێکی زادەیا بیەویش ڕوو نادات وەئ ەک

  ەوانەپێچ ە. بەوەنەکەم دە لبیی هۆش کەنی س ەی الیەنرخی دیارد  ەل ەم پرسیارانەئ ەزانێ کەر وا نەنناوێکی لێ بنێ؟ خوێ
ی بۆ ەجارێ چار ەک ەنجەردی شێرپەی دەپل ەنێتەیەگەد ەکەتەلبییەردی س ەد  ەو پرسیارانەاڵم بۆ ئەوونی وبەن
کان دابنێین ەبوەیدا نەپ ەعینوان بۆ قۆناخکان بگرین و ەداوەبۆ ڕوون ەشتوانین لیستەن ەئێم ش بترازێ،ەمە. لەوەتەدۆزراوەن
تدا ەقیقەح ە، لەداوەتی هۆش ڕوویان نەلبییە ر س ەبەل ەک  ەوەبکۆڵین ەووو مێژ ەتییەاڵیەو کۆمەکی واقیعی لەیەشێو ەیا بەو
مرۆڤیان ندی ەوەرژەموویان باری ب ەکان هەداوەڕوون ەند ەس ەپ ەو ئیحتمال  ەکەکیس چوونەو ل ەکەوتنەو دواک ەکەرەرەز

 . ەوەڵستاندۆتەتییان قورستر هەندایەس ەناپ رازووی  ەت ەستەو د ەرگرتوەولبییان لێ ەو نرخی س  ەنگاندوەدال

زانین  ەشک بوو ددا و وەونێکی جنۆکاوی ئاوی نەخەر زڕە بەیا لەی کلۆ خواردی وەکەتووتن ەرزێرێک کەڵێم وەد ەنموون ەب
  ەب انی واڵتی مسڵمانبوون وێران. کردەندی قازانج دەچ ە پار ەی بووبایەکەتووتنر ەگەشزانین ئەند نەرچەه ەری کردوەرەز

زانینی  ەگرین. نربەلبی لێ وە ستووری س ەشتوانین دەشزانین و نەمێژوو لێ دا با ن ەوپشتی بە رەی بتەقلەکان ەغۆلەهێرشی م
ر ەئیسپات ناکا ه ەکەم ەرهەو داهاتی ب ەکەمەرهەی ببوونحیلەیکوژێ موستەد ەورەی گە رەگەی تەاالکییو چەمی ئەرهەب
 . ەیکوشتوەن ەرەگەت ەبینین کەو دەک ئەی وەکی دیکەمی چاالکیەره ەب ەی کەوەی ئەڕێگ ەبێ لەن

ستی  ەبەم ە، بەر چیرۆکنووس بوومایەگەئبڕۆم: من  ەوەتە ییلبەم س ەئی تاریکستانی رژووەرەش بەنگاوێکی دیکەدا هەبا لێر
ساوایی   ەی بەو مرۆیانەکرد بۆ ئ ەکێش دەکم وێنەتیەاڵیەهاتم کۆمەد ەداوەی ڕوویان نەمومکینان  ەو شتەی ئەوەندنێتێخو

و  ە ی ئیفلیج بوون و ئەرانەو داهێنەست و قاچیان شکا و ئەی دەتانەمیو بلەپزداندا خنکان و ئ  ەی لەو مندااڵنە مردن و ئ
و  نەژیاو   ەتەو بابەک ل ەی یەخەی ەرجار ەشمدا هەوڵ ەو هەل ەنگەمێین. ڕ یەهێلک ەییشتنەگەی نەوییانەنەم ەیوانەح
...  کانەرەمبەنا بێ پێغەڵ دەچیرۆکدا جیهانێکم ه ەهاتم لەئنجا د... ەوەیا تێکم کردبانەو  ەم گرتبایەبوانتەکەڕسکاو و س ەن

ڕی  ەش ەیم لعوسمانل... ترۆتسکی ەگۆڕی بەستالینم د... ر و ناپلیۆنەندەسکەبێ ئ... بێ غاندی... بێ مارکس... فالتوونەبێ ئ
مل   ەکردن و بەڵ دەکانم تێکەداوەکان و ڕوونەی ڕووداوەوێن ەرابامایوێ ەکەکار ەر بە گەگرت. ئەف ڕادەرەم بێتەکەی

ند ەچ... ڕسکانەندیان نەچ... ساوایی مردوون ەت بەلیمزار بەند هەچ ەفکرتێ ین،بڕەددام ەوەشێتەواقیعێکی لێیان بو
بوو بدرێ و  ەی گرنگ دەندی دیکەدرێ چەن  بوو ەوانەند بڕیاری گرنگ لەچ... ەوەتەماومیرات بۆ ەتی بەڵ سوڵتانەمژەگ
  ، ەساڵ زووتر مردبای ەیش د  «ماو»و  ە یەیابساڵ پتر ژ ەد «لینین»ە و بریام کێشاو ەئاواتم خواستوندین جار ەدرا! چەن

 ەوەسایەحەلێک دەگ  ەس ەم دوو کەمردنی ئی ەکردننگەو در کردنو زووەبێگومان سۆشیالیزمی مارکسی و کۆمیونیزم ب
 . ەوەمایەدا دەکیس ەرکێکی زۆری لەش ئەوتەی دواکەڵقی سافیلکەها خەملیۆن

  ەک کەربگرین وەستووری لێ وەشتوانین دەند نەرچەبۆ خۆی، ه ەکەیەمکین دیارددانی شتی موەبوون و ڕوونە ن ەخوالس 
تای ەرەس   ەر لەگرتنی هرەستوور لێ وەی دنەبوون مومکین ەوەماددیشالی بیریاری ەگرین. بەردەر وەوەبوون  ەستوور لەد

ستووری  ەزانین بیریاری ماددی دەد ەک ەیەکەتەلبییەی س تێخوێندنەوە کی ئاساییەئاکام ەوەلبیی هۆشەجابی و س باسی ئی
 و ئابووری. ەماددو ر  ەوروبەد ەب ەوەیداتەد ەچونک ەگرتو ەرنەتی هۆشیش وەجابیئیلە 

  ەنە چوونی الیاد ەڵەهە وری بەت و دەلبییەتیی س ەوری تاریکایەنێوان د ەل ەتی سنوورکێشانەحمەزم ەی سێیەختون
  ەب ەیەم نوختەی ئەکەاستیی. ڕەیەکەچوەکدی نەی ەل ەردوو ڕوەی زاوزێی هبوونڵەر تێکە بەویش لە ئ ی هۆش،ەکەڕووناک

تا بشڵێی ەه ەوەکوتێتەپێ د نماگرتنکدیەیەو ب کردنراوردەو ب ەوەو لێکدان  ەوەروبنی وردبوونەیدانێکی بێسەنها مەت
شی  ەباو ەوێتەکەرێتی هۆش د ەنی ئەشی الیەزۆر جاران ئاکامێکی گ ڕن.ەپەدتێ کی پێکداەی باریک و پێچەڕێچکۆڵ

 ڕمێ. ەماڵی د ەوەریشی بکاتەس   ەی لەوەبێ، ئەد ال ەه   ەب ال ە ڵێنێ هەی تێدا هەناس ەر هەوتوو هەدواک ەواقیعێکی هێند 
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  ەوەرێکم، خوا لێی خۆش بێ، گێڕایە: برادەدایەتۆکەم حیکایەل ەتەم حاڵەی ئەتۆکەالمەکی بچووک و مام س ەیەنموون
فتا خێری ەح ەوەرانی دوای ئیمامەم ڕیزی نوێژکەک ەیگوت یەالی پێشنوێژ دەوتی نزیک ماڵیان مەمزگ ەجارێکیان ل

 ەو پێییەو پێم گوت مامۆستا ب ەوەرگرتەم لێ وەم گوتی قسەکەرەبراد... نجاەم پەهی سێی ست، ەم شەگاتێ، ڕیزی دوەد
ئیمام خۆی سوور و شین ... م وشکایی دێەفتەڕیزی ح ەل  ەکەفتا خێرەحکە چون ەوەبێتەرزدار دەخێر ق ەم دەشتەڕیزی ه

م گوتی ەکەردەبراد .«سبع سماوات طباقا» تیەر ئایەرانبەڵێی بەدی چ دەب ئەزهەمدەی کافری بەڵگێڕا و گوتی هەه
بوو خوا  ەن ەتەو ئایەئاگام ل ەخشە ما گوتم مامۆستا بمبەچارم ن  ،لێ دانم ەاسێنڕریکن ەران خەڵی نوێژکەکرد کۆمیرم ەس 
 د جار خێرت بنووسێ. ەس 

زار  ەدوو ه ەر لەر دڵسۆزێکی زانا بەگەبگری. تۆ بڵێی ئ  ەوەچاوت ەست بەبێ دەشاری کوێران د ەل ەواگوتر ەخۆڕایی نیی
  ەر لەگەر خۆت ئەر بێ. هەس ە بوو چی لێ بەپاک و پیرۆز و تواناتریشن د ەڕێوی و پشیل ەگوتبایرستانی ەبوتپ  ەساڵ ب

بێ تاریکترین ەوت دەچی ڕێکەک ، هاەت وەمەبوو؟ ئەدچۆن حاڵت  ەت بگرتایەخنەتدا ڕەری سیاسەروبەی بێسهەڵپەوکڵپە
  ەستێ ڕووناکترین هۆشیش بەگشتیدا ڕاوتی ەخزم ەست لەڵوەژی ڕاستترین هەدا دی تێەو واقیعە پێی ئ ەهۆش ب

ی  ەنموون ەل  ەۆژگاری کۆن پڕبکات. بێگومان ڕ  ەی دڵسۆزانەوەجێترین کردەزۆکترین و نابەڕ نەرۆش بۆ باوەستۆی پەپەپاڵ
 . ڵدێنێەه ەهای دیکەڕۆژیش میلۆن، دواەوتوو بوەرکەو گومڕایی س   ەبو ەوتەک ک ەقلی تێدا پەع ەوتۆیی کەئ

 نجامیش بێ.ەئدەب ەنگەڕ بێ، ەزۆک دەرفی گونجاوی خۆی دابڕا نەز ەل ەکڕاستی وێ ەکەردەد ەیەرچی هەه  ەو ل ەوەمەل
ی  ەڵەرفی ناسکدا، هە زلە ،  ەبڕابایرەر دەگەئ ەاستی کڕربڕینی ەمانیعی د ەبۆت ینۆکیترس  ەها بوەو ەوەشەککی دیەالی ەل
رێتی و  ەردوو ڕووی ئەکانی هەندەس ە کان و پەندەس ە ناپ ە نەنجامی الیەی ئکردنەوەجودا ە.. خوالس ەوەگێڕایەی دەورەگ
ر ئێستا لێم ەگەڵێنجرێ. جا ئەلێ ه ستووریەد ەتیشەحمە، زەدا زات، کارێکی ئاسان نییویشەدوا ئەرێتیی هۆش، بەن

  ەپێشبینیش لنەشکرێ دەستووری لێ وەربگیرێ و رێ و یی بۆ بگەلیست ەنە و الیەری ئەرەبێ زەئیمکان ن ەبپرسیت ک
ڵ  ەگەی لەرکەئ ەب ەوەو لێکدان ەدوورودرێژ ەو حیساب ەکارییەردو وە بینین لەبێ چ سوود دەن نکانی دواڕۆژی مومکیەخراپ

  ەگوتوومی تا ئێستا ەوەر لەبین؟ وابزانم هەریک نەخ ەوەفهوومتر ەشتێکی باشتر و م ەین؟ بۆچی بەکەیدا دەتەلبییەم س ەئ
 : ەوەینەرام بدەتوانین وەد

 ەسووفەیلەیادی ف ەب   ەبوو ک ەم بۆیەکەی هۆش کارەلبییەس   ەورەو دەل ەوەر لێکوڵینەس ەمهات  ەمن کڵێم ەد ەوەپێش ەل
لەگەڵ هیچ جۆرێک  ەب  ەی زات و هۆشی مرۆڤ بن کەکەتاریک ەنەئاگاداری الی ەوە کانی خۆماندا بهێنمەماتیریالیست

وری وێرانکاری خۆی ەروخێچ داخۆی خوەربەکی س ەیەشێو ەوێ و بەواندا ڕێک ناکەی ئەکەییمادد ەلووس و لێک ەحیساب
قلیدیدا  ەتی تەر خۆی و ماددییەس ە تی بەرپۆشی دوانەی هۆش س ەکەجابییئی ەنەوری الیەد ە لێک پتر لەبینێت و گەد

ی ەکەرگرین یاخود بارستی وێرانکاریەو ەتەلبییەو س ە ستوور لەتوانین دەبتوانین و ن ەش بترازێین، ئێم ەوە. لەوەداتەداد
کۆن و نوێدا  ەی لەکەقڵ و دروشمەو ش ەکەدەب ە و کار ەکەرەرەین، زەوری دواڕۆژی بکەد ەیا پێشبینی لەبپێوین و

ووقێنین نبیا چاوی لێ ەڵێین وە ری هەبەر چاوانن ئیتر لەبە و داهات و خێروخۆشی وا ل کردن ەشەو گ بوونی فراژیەهێند
ی  ەوەن بیرکردنەالیەل .ەوەسێینەین و ناحەچ سوود ناگ ەین بەی بک«ئویل پۆشەت»یا ەین وەیا ئینکاری بکەو
  ەبێ بەر نەکانیان هەستوورەد ەنێ بەیەشمان گەر نەگ ەئ ەنهان و وردانەپ ەو گۆشەکشانی زیهنمان بۆ ئ ەوەشفیەلسەف

بنج و بناوانی دیار و   ەل  ەوەر پتر وردبوونەس  ەمانهاوێت ەکا و دەزاتر دەمان شارەوەلێکدانی فکر و ەکەمیراتی ەڕێگای ەڕاست
کی زۆر ەیە. قسەوەبدزین ە ڵەه ەناچار بین پتر خۆمان ل ەنگەئیتر ڕ ەک خۆمان ەکا لەع، ئاشناتریشمان دبزری واقی

  «کردنەهیچ ن»کە لمێنین ەر بشسەگەئ ەئێم «ناکا  ەڵەی هیچ ناکا هەوەئ» ڵێەد ەی ەران هەباتکەشووری نێوان خەم
 ر بین:ەبەی گرنگ باخەدوو نوخت ەبێ ل ەد ەنیی ەڵەخۆیدا ه ەخۆی ل

 .ەڵەی هەوەرە ڕێ خۆشک ەبێتەن  ەڵەی هبوونتمیەح ەب دانهێنان -1

 کانی.ەوەدی کربوونزۆر ەهۆی شانازی ب ەکانی بکاتەڵەبێ زۆربوونی هەکا مافی نەد ەڵەی هەوەئ -2
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ستی پێ  ەسیش هەبێ و ک ەخۆ لێ الدانی مومکین ن  ەکا کەک دەیەڵەت بۆ هەفاعەنها شەت ەیەو گوتەی ئەکەتییڕاس 
 «غداەیمانی بەپ» یەکەکیەپێشە  ڵبژاردنە ه ەل 1954هاوینی   ەبیرمەدڵ خۆش بکا. ل ە شتێک نیی ەڵەخۆ هەکردبێ، نەن

و  ە. ئەوەولێر کۆ بوونە ی هەندیخانەب ەکانی کۆیێ لەڵ دوورخراو ەگەوێکیان لەکانی سلێمانی شەدوورخراو ەڵێک لەکۆم
ک ەو .«... ەوەدێت ەوەتا بیبڕیتە، هەهارەک گیای بەت وە میلل»یانگوت ەد ەوەڕی ئازایی و بێباکییەوپەی سلێمانی لەبرایان

  ەبڵێی ل تا ەوالوەب ەوەبێ ل ەباتگێڕان سوودێکی هەر خەب   ەداندا بۆ تانووتەو کات ەوتەڵکەو ه ەل ەکەقس ەنگە، ڕەدیار ەوەلێت
ن و  ێهار دابنەگیای ب ە ت بەهای میللەری میلۆنەبەرلەس  ەوایە. چۆن ڕەتەشڵێی داشکێنی نرخی میللب و تا  ەڕاستی دوور

خۆی بایی   ەل ەندەوەرگیز ئەه ەوەرەوسێنەمکار و چەخۆمان بێ!! ست  ەیفیشمان بەدا کە وەگیادروو، ل ەکانیشی بەخوێنمژ
پان و  ەبڵێ خۆم س  ەباییزانی ەت نەی خۆی و میللەدانانی پای ەل  ەشکیش بایپرەس  ەنگەگیا حسیاب بکا، ڕ ەت بەمیلل ەبوەن

کاتێک   ەی کەوەکا بۆ ئەت ڕێ خۆش دەستی میللەتی ژێردەی حاڵەیەڵە ه ەم گوتەر ئەهاران. هەرسیلی بەتیش ق ەمیلل
حاڵی  ەت لەمیللهەروەک  ەن چونکەتدا بکەمیللڵ ەگەهاران لەتی گیای بەحوکم مامڵ ەییشتنەی شۆڕشگێڕان گەرەب

اڵتی  ەس ەژێر دەوت خۆی لەرکەشۆڕشیش س  ەکا، دوایی کەبات دەتی شۆڕشگێڕان خەرایەابڕ ەستیدا بەژێرد
  ەبێ کەت بکا دەیری میللەهار س ەچاوی گیان بەاڵتیدا بەس ەکاتی بێدەلکە ە شۆڕشگێڕ ەئنجا ک ەوەبینێتەشۆڕشگێڕاکاندا د

 . ەدیار  ەخۆو ەاڵم لەو تدا بکا!ەڵ میللەگەتێک لەبوو چۆن مامڵەڵق نەکرد و موحتاجی خیدا ەاڵتی پەس ەد

می ەد ەل ەپێویست ، ئنجاەلەندی گەوەرژەت و بەباتێک و شۆڕشێک ئازادی و حورمەموو خەبێ بزانین ئامانجی هەد ەئێم
ر بۆ  ەگەنا ئەت بکرێ دەمیلل ەجانفیدایی لت داوای ە کانی میللەخوراو ەی مافهێنانستەد ەوبایی ر ەبات و شۆڕشدا هەخ
 ەرزەو تەل ەخوا. دیارەد ەری مایەت کرا قازانج س ەمیلل  ەدیناری ل 50باتی  ەدینار مافی خوارو داوای خ 10ی ەوەرگرتنەو
رگیز ەخۆ هەن ەوەییدا بمێنێتەعیەڕ ەر لەتیش هەاڵتی حوکم میللەس ەد ەخۆی پێی بگات ەک کا ەباتێک دەدا داوای خەتەاڵح

 نرخی لێ بکرێ.  ەاوای زێدتێکدا دەهیچ حاڵ ەناشی ل

  ەر نرخێکی بیدات چ بەوایی هەڕرمانەڵی فەندەر س ەس  ەبگات  ەوەندیخانەچاڵی ب ەوێ لەیەد ەک ەوەت شۆڕشگێڕەبنیس ەب
ر  ەرەشێت کێ زڵنیەت هەر میللەبەو خوێنیش ل فەسرەمو رک ەی ئەر زۆرینەگەخۆ ئ ەر لێی زیاد نییەس ەماڵ چ ب

ت  ەکەخۆی ش ەهێند ەوە مێنێتەییدا دەعیەڕ ەر لەباتیش هەوتنی خە رکەبزانێ دوای س  ەکە باتگێڕ ەر خەگەکا؟ بێگومان ئەد
و ئازادیی  ەرەتی ببڕێ بەعیەتی قۆناخی ڕەقیشیەدا حەنرخ ن ەتی زێد ەقیەش حیتەمیلل  .ەقەر حەس ەشدا لەمەناکا، ل

ر  ەس ەل ەڕاهێنێ ک ەوە کانی بەکورد ەرەباتگێڕی کورد برادەمبیست خەمدیت و نەن ەوەداخ ەوا. بەی ڕەوەڕ و کردەبیروباو
 ەن کەکەد تەمیلل ەلماندن لە س ەشۆڕش و ن داوای ەندەوەر ئەباتگێڕ هەت خەعاد ە. بەوەڕێتەڵگەخۆی ه ەوا لەکاری ناڕ

موو  ەه ەڕوو لم ەکەکرێ قسەگرم لێم داوا دەدلێ  یانەزل ەخنەم ڕەدا ئەلێر ەمنیش ک ەوەنیری خۆیاندا بیەگژ غ ەب
  ەشۆڕشگێڕ ەگرتن لەخنەنا ڕەپ  ەکانم لەدرێژایی نووسین ەی ڕاستیش بێ بەوەهی کورد. ئ تەنها ک ەباتگێڕان بکا نەخ

پی ەی چەرەتی بەتایبە، بواریەکورد ەگرتن لەخنەر ڕەس  ەوەمەدەباد ەر جارەه ەتیان پێک هێناوەوڵەد ەکانی جیهان کەکۆن
  ەکۆنان ەباتگێڕەخلەو نگ چاو ەرەب و فەرەباتگێڕی کورد و عەخ ەبینم چونکەق دەر حەس ە شدا خۆم لەوەواری، لەکورد

ڕۆژ ، ەجێ ماوەمیرات ب ەب  ەوەوانە ر لەباتیش هەو خ ەفەلسەی فکر و فئاینوئۆین ەیان بۆ جیهان کێشاوەڕچ ەن کەکەد
  ەو چی لێر ەکراو ە وەپێش ە ب ەلێروابوونی چی ەچێ بۆ ڕەردەد ەوەوانەشینی ئنجێ ەیا لەو ەوە وانەتوا لەدوا ڕۆژیش فەل
 کرێ.ە م و دواڕۆژیش داوا دەردەلقی س ەخ ەکرێ و چی لەش دەدواوەب

ئایین و   ەبات بۆتەتی خەر قودسییەبەل  ەک ەوەپێش ەب ە وای لێرەڕهوو و کاری ناە و س  ەڵ ەی هەوەداننگەحاڵ پارس ەمەهەب
ستووری چاکتر بکا. ەی لێ بگرێ و داوای دەخنەڕبێ و ەازی نڕ ت لێیەمیلل ەکرێ کەد ەو ەر بەستووری شۆڕشگێڕان هەد
  ەازی نییڕکورد  ەین کەکانمان بدەباتگێڕەنگی خەد ە تیسێ بڵێین پێوبەین دەتی کورد بکەڵ حاڵی تایبەگەش لەقس ەک
ر  ەتی بەئیسالمستوور و ئاین. ەد ەن بێکانیانی لێ بکرەتە قیعیەکانی جیهان و ناوەرەبڕا ەی شۆڕشگێڕەوە پێشەب ەلێری ەڵەه
هذا ما وجدنا » یانگوتەکرد دەدا دەوەانیان بوکوێری خۆیەبریری شەت ەک ەوەشکاندەی د ەایانڕو گومەساڵ ئ  1300 ەل

 . «باءناآ ەعلی
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 ەل ەر هێندەه ەئێم .بکرێ ەقەدەس ەڕی بەک گیسکی گە ناهێنێ ی ەوەموو جیهان ئەدی هە بەلی و ئەزەی ئەڵەبێگومان ه
هاتین بۆ خاتری   ەک ەوالو ە ب ەوەل ،شکێەن ەکەو دروستیی ەکەاستییڕ ەهۆشمان ب ەدا بچین کەڵەه ەلمێنین بەس ەخۆمان د

جغزی   ەوا نووقاند لەکاری ناڕ و  ەڵەه ەچاومان ل... یاەو... یاەو... ڕقی فاڵن و فیسار ەیا لەر ترسنۆکی و ەبەیا لەخاترداران و
ک بۆ  ەکرمێی و فێڵباز و دڵ ەوەرەوسێنەچ مووەه ەی کەو گومڕای ەوارەڕەو کەئ ەینبەچین و دەردەتی ڕێزلێگیراو دەمرۆڤای

  ەچونک ەکراو لێ چ ناوێک و بۆ کێ فێڵمان ە وساش چ دادمان نادا بزانین بەدا ئەکیان دەوای خۆی ڕاپێچەستی ناڕەبەم
شێخ   واڵ وەال عە ک مەستمانی بڕی نەکاک دارای شۆڕشگێڕ د ەقازانج ک ەدا نابێتەوەمان بەکەرەرەزانی زەتۆش د

 . یزوڵاڵەف

و ڕاستییان    ەڵەیزانی هەشکا و نەڕاستی و دروستیی شتان ن ەل هۆشی بەگ ەپرسیارم لێ بکرێ و بگوترێ کە ێرشێ لەد
  یاەردی وەشیفای د  ەبێتەکردوو دەسار ەتی خەمیلل ەل  کردنییەی گلەبینێ؟ کەد ەم قسانەچ سوودێک ل ەوەلێک بکات

هۆش و زانین  ەکوێر ەل ەری ڕاستینەرەی سوود و زپێزانینی ەپل ەییشتبێتەگەت جارێ نەمیلل ەکانی؟ کە رەرەی ز ەوەرەهێنتێ
ر  ەب ەینەهانا بب ەبڕێ؟ کەواوی دادەست و زانینی تەه ە ی لەیەو ماوە رینتر بکا بۆ بڕینی ئەکانی بەنگاوەیا هەو ەوەبخوازێت

بتوانێ   ەوەتەکراوەن ەل هێندەببینین جارێ هۆش و زاتی گوری هۆش و زات و  ەی دتێخوێندنەوە ڕێی ەتان لفسیری شەت
دڵی   ەوایەربهێنێ چۆن ڕەد ەوەوسانەو چ کردنقی تاریکایی و فڕوفێڵ و گێلەبەر تەندەق ئ ەبەبن ت  ەری ڕاستی لەوهەگ

سوود و زیانی خۆی   ەخێراتر ب ەوەم ڕێگەت لەنۆڕ بین میللەکی و چاوەفسیری زاتی و هۆشەت ەین بەخۆمان خۆش بک
 نێ؟  ەیەگەفسیری ماددی تێی دەی تەوە بزانێ ل

.  ەڕزگاربوونئەو  رفی ماددی بۆەبوونی زەئاماد ەب ەندەکانی بەردەد ەێن ڕزگاربوونی مرۆڤ لڵەزاناکانی ماددی د
بۆ  کا ەبار دەرفی لەڵ زەگەفاعول لەت ەتی کەخۆی ە کەکاری مرۆڤ ەکەڵێ ڕزگاربوونەی زات و هۆشیش دەفسیرکەت

تای  ەیا خەرفی ماددی بێ وەر و زەوروبەتای دەبوونی مرۆڤ خەی گیرۆدەوە نێوان ئ ەل  ەیەرق هەف چ. ئنجا بوونڕزگار
کا ەرق دە، ئایا، چ فشە کەڕزگاربوون ردا؟ەوروبەڵ دەگە ل ەفاعولی ژیرانەی تەپل  ەییشتنی هۆش و زاتی مرۆڤ بێ بەگەن
ری مرۆڤ ەوروبەو دە ڵ ئەگەفاعولی زات و هۆش لەبۆ ت ەوەیا بچێت ەو «طورتم»ری ەوروبەد ەب ەوەبدرێت ەی کەوەب

 ؟ ەوپێکرد تطوری

و  ەوری ئەد ەر بەمووشیان هەزۆر، ه ەمێکن لەم کەکەخۆمی د ەگر لەخنەر و ڕەجیاتی خوێن ەلدا ەی من لێرەو پرسیارانەئ
ڕوا،  ەد کانەڕۆکی پرسیارەر ناوەبۆ س   ەوەکەیەربوونەد ەکێکیشیان لەر یەه ەوەنخولێەو هۆشدا د ەی ماددەعامیل ەجووت

ترسی  ەت مەڵبەت بڕوا، هەقیقەو حەرەب ەوەموو الیێکەه ەل ەن کەدەی مرۆڤیش دنی ەی زەکان یاریدەبێگومان پرسیار
ین و  ەوێ مێشک و زەیانەد ەگرن کەردەف وەرەدا شەوەکان ل ەپرسیار ەناکرێ چونک ەو پرسیارانە سیش لە بردنی ک ەڵەهەب
 کانەبێ باببێ. پرسیارەرچی دەه ەتەو بابەت بکا، ئەڵ بابەگەت لەڵمام ەوەوەچاوی کرای ەمرۆڤ بست و زاتی ەه

شمنووسین  ەی نەوانەی نووسیمن و ئ ەوانەی لەر تاکەه  ەاڵمیشیان بێکۆتایی بێ چونکەن وە وانە ل ەکۆتاییان نییهەروەک 
  ەوەکانەاڵمەتێکڕای و ەو ل ەوەمەیک بکڕێی دوور نزم ەدە وڵ دەاڵم هە، بەوەبنەلکیشی لێ د ، ەرێژد، وێرای ەیەی هەدرێژ

 .ەوەوێنێتەیان بکا و گومانیش بڕکردنەوەکان بایی ڕوونەر پرسیارەس  ەمەبخ ەتیشک ەندەوەئ ەوەتاک تاکیان ە ک لەن

و  ە ی بەڕوویدا بد ەیت و برخێن ەرچەکانی لێ وەی بابای ماددی بگری و پرسیارەخەتوانی یەد ەوەپێش ەجارێ تۆ ل
ی لێی  ەوە ک ئەو ەوەگومان ەری[ بخاتەشەب زاتی ]= -  فسیری ماددیەک تەتەفسیری ماددی لەخی تەبای ەی کەیەشێو

یا دین و  ەو ەوەنیان هۆی جوداوازیی زما ەک ڕامیاری بەک ئابووری و یەک شار و یەبپرسیت بۆچی دانیشتوانی ی
رفی ماددین؟ بۆچی سۆشیالیزمی  ەز ک ەشی یەمووشیان هاوبەبن خۆ هەرت دەرت و سێ کەدوو ک ەوەیانڕەبیروباو

ندێ شوێنی ڕووت و برسی،  ەه  ەچی لوێ؟ بۆەکەریش نەدەبوو تێیاندا بەد ەوێ کەکەر دەدا س ەو واڵتانەر لەمارکسی ه
بێ ڕێز لێ  ەر نەیا هەرستن وەخۆن خۆ پەد ەکەڵقەرسترێن و نانی خەپەیا بکوژرێن دەی بخورێن وەوەی ئجیات ەیموون لەم

  ەدا کەوەی بەتاوتر بکەنگەت ەکەماددیی ەفسیرەت ەیە؟ ئنجا ڕێشت هەشەو دژی مادد ەماددیینان دژی فکری 
 ەبێ کەد ەو ئاکامەنۆڕی ئەگێڕێ و چاوەکانیاندا دەو تیشک ەمادد ناو واقیع و ەزات و هۆش ب ەمیشەه ەی دیکەکەفسیرەت

مل زات و   ەوخۆ بەی مردوو ڕاستەمادد ەئاکامێک کک  ەکا نەیدای دەردا پەوروبەڵ دەگەل ەکەزات و هۆش لیوتافاع
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ئنجا  ەمەکرێن. دوای ئەقلیدیش دەتکی ماددیی ەبابای ەکرێن لەمن د ەک لەکان وەپرسیار ەبڕێ. واتەهۆشی مرۆڤیدا د
بێگومان ند ەرچەیانگۆڕێ، هە کا و نەهیچ شتان ن ەرقیش بەلمێندرێ با فەو بس ەوەت بدۆزرێتەقیقەبێ حەد ەئاشکرای

بێ  ەر نەن، یاخود هەکەواقیع د ەب ەورەرقی گەف ەمیشەستی هرو و ناد ەڵەی هەوەت و پووچاندنەقیقەوستاندنی حەبر
 ئسیر بن. ەتێب ەمومکین نیی

ک و شووتی  ەوخۆ نرخی کاڵەڵێن ئاسمان ڕاستەی پێی دەپان ەو شینەئ یتیەی هیچیایەوەدۆزین ەندەچرەڵێم هەد ەنموون ەب
ند  ەس ەرزێکی بێلزوم و ناپەترس و ل  ەروونی لەمێشک و دڵ و د ەبێ کەر دەی هەسوود ەندەوەکا ئەوانیش زیاد نەبێستان

 ەشین و ەک ئەی وەی دیکەئاست دیار ەل ەنگە، ڕەوەکاتەکۆڵ د ە ی بێجێ و بێڕێ لەزاران خوتخوتەکات و هەڕزگار د
 تر بکا. ەوەشی ئازاتر و چاوکرایەپان

بێ،  ەئسیری دەستوورێکی ئاسمانناسی تەی دەبێ هێندەر ن ەتی هەاڵیەمێژوو و کۆمسەربە  کانیەیڕاستیی ەوەدۆزین ەدیار
و   ەچاک ەوخۆ بێ واسیتەاستڕئاڵێن و ەمرۆڤ د ەلر ەکسەتی و مێژوو یەاڵیەکۆم ەچونک ەئسیرترەتەزانین زۆر بەد ەک

رچی ەه ەل ەیجابیری ئەکاریگ ەم و تاکەکەری یەییشت خۆی کاریگەگتێمرۆڤ  ە، کە نموون ەنن. بەیەگەی پێ دەخراپ
و  ەکانی ئەماددیی ەستوورەڵێ دەپێی د ەستێ کەڕاو ەسووفەیلەو فە بۆ ئ رەزەونەستە ت دەدڵیدا نای ەب ەیەجیهاندا ه

ش ەمانە. لەتی و مێژوەاڵیەکانی کۆمەیدانەچاکی مرم سوا ەکەق یەق و تەی ڕەیا ماددەم دێنێ وەرهەخێروخۆشی بۆ ب
  ەزانینی ئێم ەب  ەبێ، واتەڕدا دەگ ەر لەه اڵبی جیهانۆرخ و د ەزانین چەکانی شتان بزانین و نەڕاست ەهۆی ەبترازێین ئێم

مان ەوەی لێکدانجۆر ەکردنی شتان بەرق نەی فەیەهانەو ب ەئ ەواتەڕێ، کەزانینیشمان باشتر ناگەن ە وێ، بەڕ ناکەگەدنیا ل
ر ەس ەاستی بڕی دانرجیحەی تەکی دیکە، بێ هیچ هۆیەکردنەنرق ەو فەئ ەچونک ەوەچێتەد  ەخۆو ەاستیمان لی ڕەوەو دۆزین

: ڕاستینا ەل ەفترەرەش ەاستی بڕ ەی کەوە ر ئەبەبێ لەر ن ەاستیدا هڕالی ە مان بەوەبۆ چوون  ەس ەنها بەناڕاستیدا، خۆی ت
ش ەکەخش بێ و ناڕاستییەر بەرەل زەبۆ گ ەکەاستییڕ  ەنگێ کەلەاستیدا دادڕک ناەتەاستی ل ڕرازووی ەختێک تای تەو

قورستر  ەکەاستییڕ ەخۆو ەکدی بوون لەکوو یەو ەوەرەرەن سوود و زەالیەردوویان لەه ەخش بێ. کەسوود ب
ریان لێ  ەرەبا هیچ کامێکیشیان سوود و ز 7=2+2 لەە  ندترەس ەپ  4=2+2 زانینەد  ەی کەوەک ئەو ەوەستێتەڵدەه
 دا. ەاستی دڕرجیحی ەر تەکسە ڕاستی و ناڕاستی یری ەرەز ی سوود وبوونکەی ک ە. وەوەتێوەکەن

 ەشار درابوو، دوژمنەرێک حەنادەرێک الی پەنابەر پەگ ەئ ەدا کەوەم لێ گیرا بەخنەڕتووێژدا و ەجارێکیان ل ەوەم بارەل
  ەکەستییڕا ەیا درۆ چونک ەاست باشڕوابی ەئایا ج یان نا؟ ە ی پرسی فاڵنت الیەکەرەنادەپ ەی لەکەخوێنڕێژ  ەمکارەست
تی  ەخزم ەکەاستییڕ ەرازوودا نین چونکەک تەیەاستی لڕاستی و ناڕدا ەم شوێنەرامدا گوتم ئا لەو ەکوژێ؟ لەوناحێک دبێگ

  ەوالوەش بەوەکا. لە تر دەورەخۆی گەاستی و دادێکی لڕتی ەش خزمەکا درۆکەتر دەورەخۆی گ ەمێکی لەدرۆ و ست
ها و  ەڵسا ەک ەنیی ەفەلسەڕ و فەی نێو بیروباوەڵەدرۆ و ه ک ەدا، چاک بێ یا خراپ، وەناڕووداوی تاق ەل کردندرۆ

 کا. ەد لق گومڕاەها خەبێ و ملیۆنەوام دەردەها بەڕۆژگار 

ی  ەوەواندنەڕن بۆ ەکەدتێ ەوەکانەراوێزی پرسیارەپ ەیان ناکا لەوەکوتان ە پێویست ب ەش کەلێکی دیکەو گ ەم تێبینییانەئ
ی ەرگەج ەل ەهێزوپێز ک ە ڕێوجێ و ب ەباڵمی ە. وەلکاندو ەوە تەزی بابراوێەپ ەخۆیان بر ەوانیش هەئ ەکان کەئیعتراز

 ەت لەقیقەوری حەڵبێین باشتر گرنگیی دەوریان هەواوی دەتەب ەک ەبگر ، سەو ب ەیەر هەک هە ڵستێت نەه ەوەکەتەباب
  ەدڵشکست ەوەخۆمان بوێ ەمانند بشەرچەه ەدا. ئێمە ان دشتی نیەایری مرۆڤەرەز سوود و  تی وەاڵیەندوچۆنی کۆمەچ
ر ناتوانین  ەبڕێ، هەی واقیعی دەقس ەڵک لەشتان ک یستی و ناڕاستیاڕ ەت بەشکانی میللەگۆیا هۆش ن ەین کەبک
یا  ەاستی وڕی ەوەگوتن ەل  بوونبۆ خامۆش  ەوایەو ڕ ەندەس ەکی پ ەیەهانەب ەشکانەم هۆش نەئ  ەخۆمان بهێنین ک ەت بەعناەق

  ەیان لکردنەوەی زانینی ڕاستییان و لێکەپل ەت بەییشتنی میلل ەگەبشوێرین بڵێین نر ەگە: ئناڕاستی  ەل کردنپشتیوانی
 ەتەو میللە و درۆیان ل ەڵ ەه  ەین کەبک ەوەرگیز ناشێ و نابێ زاتی ئەدا، هەد  ەوەستەدەمان ببوونناڕاستییان عوزری خامۆش

 ر بگێڕین. ەمبەپێغ ەازانی لێ ببخۆش بێنین و فێڵ

می  ەمچیی ڕۆستەق ەمەی لێ بکەسکلمێنێ بروەم ئینساف لێم ناس ەبک منداڵێک و باران بۆ ەبروسکعلیلی ەانم تشتوەمن ن
خی ەت بایەیی میلل ەی ساوایی و سافیلکەهانە ب ەوێ بەی ەی دەس ەو کەئ .فرمێسکی خاتوو زین ەمەزاڵ و بارانیشی بۆ بک
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سوود و  ی درۆیان؟ تۆ بڵێ کام ەوە کوتانو  ەوەگوتن  ەڵکێشێ بەتوانێ خۆ هەچۆن د ەوەم بکاتەربڕینی ڕاستی کەد
ی  ەهانە ب ەب ەوەبدزین ڕاستیربڕینی ەد ەخۆمان ل ەوایە؟ چۆن ڕەوەشاردۆت دا خۆیەڵەڕی هەبیرباو ەت لەندی میللەوەرژەب
ی ەتەو میللەبێ ئەوێ؟ بۆ دەدی گەییشتنتێی ناڕاستییان خۆ ناڕاستیش ەوەگوتن ەین لەک ەن ەچی کۆمەت کەمیلل یزانیەن
  ەندەوەاڵم ئەلمێنێ بەت بسەقیقەتوانێ حە[ ن!ر تاکداەرانبەبەر لە]ه ەئریخەخالقی ت ەوەڕی ماددییەالی باوەب ەک

 لماندنی درۆیان بکا؟ەس بایی بێ ەی هەییشتنەتێگ

اڵم شۆڕشگێڕ و بیریاری ماددی داوای ەب ەوەلکانیڕی سافەباو ەتێی جنۆکاوی خۆشتر دوڕێنەو   ەفسانەزانم ئەڵێ دەب
گومان  ەڵەرخستنی هەڕاستی و دربڕینی ەر دەس  ەینبێ ەن و چاویش ناتروکێنن، ئیتر بۆچی کەکەت دەمیلل ەجانفیدایی ل

کانی بیری ماددیش  ەیاندن ەحاڵ ڕاگەمەهەشکێ یان ناشکێ خۆ بەشتان د ەهۆشی ب ەدا کەوەت لەتی میللەقابیلی ەنیبهاوێ
راوی و جنۆکاوی ەڵ فکری س ەگەل ەک ەیەفسانەکوو ئەک وە ن ەیەت هەکاوەییشتن و زەتێگ ەو پێویستی ب ەیەفەلسەف

ی  ەو ئاسانییەزانین ئەبینین و دەین دەبک ەکەنەیری دیمەس  ەوەی ئینساف و ڕووناکبیرییە شۆگ ەر لەگەئ ەڕێک دێ؟ ئێم
ها ەر وەگەئ ەین چونکەڵستی لێ بکەرهەب ەکا کەپترمان داوا لێ د ە یەڵدا هەو بیروڕای پووچ ەفسانەرگرتنی ئەو ەل ەک
و   ەفسانەئ ەوساش کەدا ئ ەڕوو د ەخۆو ەل ەکارێکی ئاسایی ک ەبێتەکانمان دەمێشکی سافیلک ەل ەفسانەخزانی ئتێ ینەکەن

 . ەوەرناکێشرێتەوانانیش دەپاڵ ەدرۆ جێی خۆیان گرت ب

ن،  ەکەبات دەو خەبۆ ئ ەڕاکێشیت ک ەباتگێڕانەو خەالحێک بۆ ڕیزی ئەتوانی فەت دەحمەز ەند بەچ ەک ەفکرتێ ەوەتۆ ل
ی ەفکریی ە ڵەو هەیا ئە کوتێ وەداد ەڵەپووچ ەڕەو باوەگ لەندا ڕەمەت ەڵکشانی لەهتێ پێیەرستێک پێبەبوتپ ەچکەچی بەک
کا و  ەاستی دڕ ەپێ ل تڕت دێنی و پشتەشەتگێڕێ و بەند سااڵن دەچ ەوەتی خۆتەناعەق ەنیشێتەرمی دەختێ دڵگەڵ نەگەل
 الیەب :«ییەمیشەشۆڕشی ه» ڵێەد ەیەشوور هەکی مەیەبیاتی شۆڕشگێڕی گوت ەدەئ ەگرێ. لەدا ڕادتواژەرەتی بس ەڵوەه ەل

ت  ەمێشکی میلل ەمیش ەو شۆڕش بکات ه ەفەلسەفکر و ف ەداوا ل ەک ەیەه ەکێکی دیکەی ە یەو گوتەپێوستتر ل ەوەمن
پێ ەبپێ ەی کەتبیقاتەت ەنانی هێندەالوەیا بەو ەوەترێدۆزەدا دەفەلسەف ەی لەیەڵەو هەی ئ کردنفزەبۆ دیتن و ڕ ەوەنەبک
 نێ.ەر دەدەر وەندتر سە س ەبێ و هی پەڵ دەندەگ

 ەی لێ بەر هێندەدا، ه ڕاستی ەز و قوماش، لەاغکر ە دروشمی س  ەن بەکەد «ییەیشمەشۆڕشی ه»ی ەرۆکانەو س ەئ
ندی ەوەرژەب ەشۆڕشێک بکا ک ەجۆرلمێنن داوای ەس ناس ەک ە زای خۆیان ڕوو بدات: لەڕئیزن و    ەب ەگرن کەست دەبەم
تدا  ەواڵڕ ەر لەگەئ ەرۆکانەو س ەبێگومان ئ [...ک:ماو، ستالین،کیم ئیلە]و بێەازی نڕوی لێ ەیا ئەبێ وەی تێدا نەکەرۆکەس 

ن  ەکەندی دەس ەی خۆیان پەوەر ئەه  ەوەدیسان ەستیشۆڕشدا پێو ەیی لەمیشەی هکردنەوەو ڕوون   کردنەوەلمێنن ڕاستەبشس
م  ەڵەق ەتاریکی ل ە ب ە یەاڵتی خۆیان هەس ەی دەوەرەرچی تیشکی دەێن، هنەی لێ دکردنەوەو ڕوون  کردنەوەڕاستناوی 

 ن. ەدەد

  ەرەنگاوی هەه نەبوون و ڕازی ەخنەڕ کارهێنانی مافی ەر بەس ەت لەگرتنی میللکا پێ داەوا د ەییشەزل ەتەیققەم حەئ
ر  ەگەئ ەاڵتداران. خوالس ەس ەسکی دەکی تەیەرەهی ب ک ەموان نەی هەی ژیانی ئاسوودهێنانستەدەپێویست بێ بۆ و

چی   ەپێویست ەین کەگەد ەوەر بەمان هەوەی لێکدانە یارەع ەینەموو عومری مرۆڤیش بکەو هی ه ەۆژانڕندی ەوەرژەب
  ەجۆرێک ل ەبێ بەر دەن ه ێبڕدرەرنەئاسانیش د ەب ەیانڕاستیو ەندێک لەر هەگەندرێ، جا ئەیەڵق ڕابگەخ ەب ەوەئ ەڕاست

ی  ەکرد» ڵێەد ەیەکی هەیە، کوردی گوتەتا زووتریش بێ چاکترەه ەوەڕوون بکرێن تەڕۆژان بۆ میلللە جۆران و ڕۆژێک 
ی  ەدەڵێم: مرۆڤ زەدا دەفەرەشەڕاست و ب ەم گوتەر تیشکی ئەبەمنیش ل ە«شێمان چاکترەی پەکردەن ەشێمان لەپ

 . ەی درۆش چاکترەوەسایەح ەل ەی درۆ، بگرەدەک زەن ەڕاستی بێ چاکتر

ی ەوەی ڕاستی لێ شاردنەهانەب ەل بکاتەزانیی گەوێ نەیەد ەک ەوەداتەد ەیەخنەو ڕەاڵمی ئە م وەم قسانە زانم ئەد وا
وارم ەخوێندەلی نەیاندنی گەگتێ هاتم ەبڕۆم ک ەکەخنەڕی ەوە واندنەو ڕەرەب ەوەاڵمەی وەکەختەس  ەڕێگ ەشدا ویستم لەمەب

ر  ەس ەمن پێ ل ەندرێن، ئنجا کەیەئاسانی تێ ناگ ەب ەخوێندوو و سافیلک ەن ەک ەوەو ڕوەباتگێڕ لەرشانی خەرمانی س ەف ەکرد
ویست  ێپ ەڵ ڕووناکبیراندا لەگەربڕینی ڕاستی لەد ەک  تمەڕیوەتێپ ەوەل ەداگرم دیار خوێندووەیاندنی نەی تێگبوونویستێپ
 ڕوا.ەد ەوەدیهیەو بەرەچێ و بەردەد
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ز ەر کاغەس ەل  ەها ڕاهاتووین کەو ەبێ بڵێین ئێمەواو دەتی تەراحەر س ەس  ەنیبێ ەک ەوەشەالیێکی دیک  ە، لەوەالیێک ەل ەمەئ
ماهیر فلسێک ە. بێگومان جەوەنێتێکانمان بخوەشتوانێ قسەن ەنگەڕ ەی کەماهیرەو جەماهیر بێ، ئەج ەڕووی وتووێژمان ل

گوێ ڕاگرتن   ەل ەوانی دیکەکێکی بشیان کڕێ ئەزاری یەه  ە ر لەگەن، ئەکەد ەفەلسەباسی فکر و ف  ەنادا ک ە و نووسراوانەب
و   ەکەدیبەو ئ ەکەوارەستێنێ خوێندەڵدەه ەفەلسەر فکر و فەس ەل ەقەتەمەو د ەوەنێتێخوە ی نووسراو دەوەناچن: ئ ەوالوەب

یا   ەبیرباڵویمان رەبەل یا لەییشتنی گەگتێنە ییشتن وەناوی باسی تێگ  ەئیتر هێنان ەیەکەو بیریار ەکەرەو ڕاب ەکەرکارەهون
ڵێن ئنجا ەر پێی دەر و مامۆستا و ڕابەرسدەی دەوەبۆ ئ ەل گوێی گرتوەزەدرێژایی ئ ەڵق بەالنی خە. گەتییەر نیازی تایبەبەل
  ەقەتەمەن. دەبک ەو فێڵبازییە ل پێشبڕکێ کانەر دڵسۆزە س ە ل ەتێن بن پێویستەڵەر فێڵباز و مرۆڤ غەگەئ ەو مامۆستایانەئ
زاران  ەری ڕۆشنایی و هۆشیاری هەڕاب ەوەبێتەر خۆی دە ه ەک ەسپاوەچتی ڕۆشنبیری ەفی بابەلسەفر شتی فکری و ەس ەل

ش ەڕ ەخۆو ەی ڕاستی لخستن بۆ پشتگوێ ەوەکی بهێندرێتە یەهانە ر بەهبێ  ەمەحاڵ ئ ەییشتوو. ئنجا کەپێگ ەتازخوێندووی 
لێک  ەتی گەرایەابڕی ەپای ەنامێنێ چونک ەوەستەدەر عوزری بەمامۆستای ڕاب ەوەیش(  اخالق) ئاکارلەالیەن . ەوەبێتەد
ی  ەوایەه و  و ئاوەی ئ پێکهێنەر ەتی ببێتەرایەڕاب ەتی کەتایبەکێی تێدا بکرێ بەستەی چاوبەوەل ەفترەرەشەرزتر و بەب

 ی تێدا بکا. ەشەرانی گەکام

 ەتییەومایەیا هی قەو ەتیی ەچینایندی ەوەرژەجوداوازیی ب تمیەنجامێکی ناچاری و حەڕ ئەوبگوترێ جوداوازیی بیربا  ەنگەڕ
ری چاالکیی  ەپارێز ەی ناکۆکی ناشبێتەوەواندنەهۆی ڕ ەخۆیدا نابێت ەتان خۆی لش ڕاستی پێیە وەب ،ەخسییەیا هی شەو

نی  ەی الیەلەس ەنوێ مەرلەدا س ەیەم قسەئاست ئ ەیدا ناکا. لەندی تێکڕاییش پەزامەفیڕۆ چوون و ڕ ەب ەتی لەاڵیەکۆم
دا خۆ  ەکەتی قسەڕواڵ ەل ەکی کەییەشدا سادەوەب ەوەبێتەند دەوەرژەحیسابی جوداوازیی ب  ەڵ بەزات تێکتاریکی هۆش و 

ت بۆ ڕوون  ەم ڕاستییەئ ە دواوەب ەلێر .دۆڕێنێەزۆری هێزی د ەرەشی هەب ەفانەرەی بێتەوەو لێکدان  ەوەوردبوون ەنوینێ بەد
 :رتیەرتکەک بڕبڕ و کە بکرێ نان  یریەس  ەوەکانم پێکەبێ تێکڕای قسەاڵم دەب ەوەبێتەد

کانی  ەر تاکەرانبەب تەیا هی میللەبێ وبەرانبەر میللەت ت ە یا هی میللەبێ وبەرانبەر چین ند هی چین ەوەرژەوداوازیی بج
یک و زاتی  ی هۆشی تارەردەپشت پ ەل ەی جودا کەفەلسەت و فەناعەڕ و قەمای باوەبن ەبێتەتێکدا دەحاڵ ەنها لەبێ ت

  ەک ڕاستی بەوا بۆ گۆڕانی یەکی ڕەهۆی ەندی ببێتەوەرژە ب جوداوازیی ەخۆ ئیمکان نییەنجیهان بکرێ  یریەس  ەوەماعەتەب
ند  ەوەرژەبێ. دوو بەک کاتدا هەی  ەسێ وجوودی ل  ڵناگرێ دوو وجوود وەخۆیدا ه ەڕاستی خۆی ل ەک چونکەند ڕاستییەچ
ندێکیش ە وایی و هەندێک ڕەدا هنیاەکەر یەه ەل ەنگەوابن، ڕ ەڕ نردووکیاەه ەبن مومکیین نییەکدی دەنگاری یەرەب ەک

اڵم  ەتییان تێدا بکرێ بەسڵەبێ بشێ مەفس کوێر نەر نەگەئ ە بێ کەکانیشیان خوار و ژووری هەبێ پشکەوایی هەناڕ
ی کردنر ڕێبازی دابینەس  ەتخاەو مرۆڤ د ەوەکاتەتی کوێر دەسڵەی مەڕێگ کردنمەست ەز ب ەوا و حەخسی ناڕەشسوودی 

 ندرێ. ەو داد و مرۆڤخاسی لێ د ەناوی چاک ەبات کەد  ەوەنەو الیەو ئەرەمرۆڤ ب ەوەخۆی ەل ەکەک ڕێبازەکانی نەزنیا

 ەوەکانیەسندەناپ ەستەب ەو مەرە، بەوەچاوی کراو ەنساف، بیداد و ئ ەرست و پشت لەلپەمکار و هەماعکار و ستەبابای ت
ییشتووم  ەگ ەوەب رەه ەوەی بیرم کردبێتەندەوەئ بێ.ەی داد و ڕاستی دکردنپێشێلریکی ەخ ەوەنگاویەم هەکەی ە ڕوا و لەد
ی  کشێەب ەکەمەست ەبێ کەتێکدا نەحاڵ ەنها لەت ەوچەهوو نەس ە و لێی ب ەوا بوەاڕمکاردا نەر ستەزەن  ەل ەمیشەم هەست ەک

شێکی ەب ەوەیە کەرەگیرکاد ەدوژمنر ەزەن  ەگیرکراو لاتااڵنی واڵتی د ەی کەوەک ئەڕ بێ وەئایدیۆلۆجی و بیروباو
بۆ  ەوەچێتەر دەکسەش یەمە. ئەتوای کوشتن و بڕینی داوەف ەراوەتای هەرەس  ەل ەبێ ک ە« پیرۆز!! » ەڕەو شەری ئەواوکەت

گی  ەخۆی ڕ ەکەدا تاریکیرلێک جاروباەگ ە و ل ەنیی ەواوەندی ڕەوەرژەب  ەندی بەچ پێو ەفس کەنی تاریکایی هۆش و نەالی
  ەند دیارەرچەه ەکەر حوکمی تاریکاییەبۆ ب ەکسانەمیزاد یەموو ئادەدا و هەشدا پاشا و گەم ە. لەوەبڕێتەڵدەه ەکەندەوەرژەب

ی  ەنجەست و پەد  ەکی کۆن بەشێ پاشایەچی دەڕ ناکا کەکانی تێپەنجەسنووری پێنج پ  ەژار لەه یتیەدایەسنووری ب
 بووبێ.  دوورەدەست ەرەی هەریکی خراپەدراو خ کەخراو و ڕاپێچکەگیراو و پکرێەمرۆڤی بهەزاران زاران ەه

نێوان   ەل ەجوداکان نادا چونک ەندەوەرژەموو بەه ەوایی بەرگیز ماف و ڕەند هەوەرژەڵێم جوداوازیی ب ەو د ەوەڕێمەگەد
کی ەر باغی بابایەسەس لەک ەی دەوەک ئەوا نابێ وەهیچیان ڕ واش دەبێوا بێ ەشێ ڕەکێکیان دەنها یەموویاندا تەه
ن  ەیەت پێک نەوڵەد ەیا دەک بکات وەیەقافڵ ەماع لەخۆی ت  یبۆ حیساب ەکەر یەیا بیست ڕێگر هەڕ بێن وەشەژار بەه
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یدا ناکا ەوایی و دروستی پەخۆیدا ڕ ەند خۆی لەوە رژەب ەشدا کەمەڵ ئەگەمانان. لە وتی ئێمەتااڵن بردنی نەر بەس ەل
ر جوداوازیی  ەس ەمووی ل ەه ەیەدنیا ه رایەناکۆکی و هرچی ەێم کاشکی هڵەخوازم و دەئاوات د ەمیشەه ەوەدیسان

درێژایی   ەی بەرا و ناکۆکییانەو هەزۆری ئ ەرەشی هەوسا بەئ ەواییشی تێدا بێ چونکەبا ناڕ ەند ڕوویان دابایەوەرژەب
  ەر هۆیەبەڵکوو لەن بەقیقی ڕوو نادەندی حەوەرژەر بە س ە ل ەک ەوەوڕو ەل ەوە بوونەتاڵ دەن بەدەو د ەڕۆژگار ڕوویان داو

 بن.ەیدا دەوتۆیی پەو شتی ئ   بوونباییخۆ  ەت و لەهوەز و شەی حکردنەکەڵەفس و کە ی تاریکی هۆش و نەکەلعوونەم

 ەیەڵدا هەگەری لەفسیرێکی ئیقناعکەت ەستن زڕەڵدەت ه ەماع و سامان و ناو و شۆرەر ت ەس ەی لەساتانەرا و کارەو هەئ
دا چوون و جودایی  ەڵەه ەییشتن و بەگەنتێک رەس ەی لەو ناکۆکییان ەاڵم ئەش هی نیازی چڵکن بێ.. بەکەفسیرەند تەرچەه
تاک و  قوڵن و ماڵی ەڵدەلبیی هۆش هەی س ەتاریک ەو گۆشەر لەکسەبێ یەیدا دەڕڕایی پ ەو ناز و فیز و غ ەقید ەع

 ن. ەکەڵیش وێران دەکۆم

ر و ەرەهیچ ز ەگرتن کەت نەیا حورمەبادان و لچکولێویا ەکی ناشیرن وەیەر قسەس ە ل ەزار جار بوەزاران هەند هەچ
 بێشیشوەر شەس ەر لەی دوو برادەوەرمووی لەفەچ د .ەیدا بو ەدان و کوشتنیشی لێ پرا و لێەه ەتێدا نییماددی سوودی 

 ەشیرتێکی دیکەع ەشیرتێک کچی لەنجی عەیا گەو ،رە نجەخ ەتەکدی داوەی ەستیان لەد  و، ەگر ەک بەی خۆڕایی نەتاوڵ
کێی ەڕەگەڕەش ەیا لە، وەڵ خوێن ڕژاوەقەروێشک و چەی کەاوگڕر ەس ە یا لە، وەیدا بوەرا پەوانیاندا هێن ەو ل ەڵگرتوەه

یا ئابووری  ەتی وەومایەیا قەتی وەندی چینایەوەرژەهیچیشیاندا ب  ەل ەی کردوەوامە تی دەوراندا دوژمنایەمنداڵ و گ
ی ەکەکەڕەژاری گەو ه ە دۆست داناو ەئاغای خۆی ب ەکە ڕەم گەژاری ئەرکێکدا هەگەڕەش  ەت لەنانە ، تەبوەریشی نەسێب
 .ەداو  مەڵەقەدوژمن ل ەی بەدیک

 ەو شتە ر ئەس ەل لەزەدرێژایی ئ ەبوو بەد ەایبیدا بوو ەپ ەندی ماددی و ڕاستینەوەرژەر بەس ەر لەرا هەر هەگەئنجا ئ
ڕامانی هۆشی تاریک و  ەی تێوەگۆش ەبێ. لەس نەلووتی ک  ەخوێن ل ەندی ماددییان تێدا نییەوەرژەب ەی کەخوێروان

 ەچونک ەدە فسی بەاڵم نە کا بەزانێ چ دەد ەچونک ەات هۆشی ڕووناکبەی دەز بۆ ماڵی دراوسێکرێپا ەی کەو دزە ئ ەوەڕوون
  ەب ەخوای» دڵ گوتیە کا پڕ بەی دەکەنی ئاودیوی ماڵی جیراەنگاوەو هەئ  ڵەگەهات و ل ەمما کە، ئەوایەی ناڕەکەنیاز

مومکین  ەوەهیچ درزێکی هۆشی ڕوون ەل ەچونک ەیەکەدەب ەفسەای نق ەبارت ەێکهۆشتاریک دا ەوەل «!!ەمای تۆ! بسم اللەت
 بڕوا. ەوەدزینو دیواربڕین و ماڵەرەردگار بەروەتی ناوی پەڕووناکایی و قودسی ەنیی

زی ەماع و حەر تەس ەب تێکڕایی، ەب مکارەدیکتاتۆر و ستپیاوکوژ و و   ەردەی دز و جەک ەتاریک ەی هۆشەیەدزیلکپێ مەئ
ندێ پیاوی  ەه ەها لە تی وەر خۆیەتی و داد هەومایەیا میحرابی ڕووناکی قەش و پاکی خوا وەگای گەوادا بۆ ناو بارەناڕ

 .ەوەڕێتەپاڵق بەت یەوەستنەڵبە درۆ و ه رام و سوێندیەی ماڵی حکردناڵڵەئویالندا بۆ حەر تەس ەب ەکا کەئایینیش د

رام بخوا ەح ەوەفڕفێڵو ەی بەوەل ەدەمتر بەیا کەو ەفترەرەشەئویل بێ بەخۆرێکی بێترامەکابرای ئایینی ح ەوەالی منەب
  ی بێەوە بێ لەستتر دەشتر و پە ش ڕەکەرەدرتیلەو ب ەکەکردو رامەفسی حەن ەرامەر حەرام هەح ەک ەوەڕای ئەرەس  ەچونک

ری ەتەد خەی نیازی بهێنانستەدەدنیا، بۆ و  ەدین بێ یا ل  ەو سازاندن، ل کردنئویلەببن. ت ەکەرامەسواری ح فاکوفیک
 ەکەڕەسڵی باوەئ  ەنگ بەهێنێ تەوای جۆرجۆر دادەبی ناڕەزهەی ڕۆژگار مەوەبوونردێژەوا ب ەک ەدایەوەی لەورەگ
ڕاستی و   ەالدانیش لواژ، ڕێی خۆ ەرەبی بەزهەڕ و مەکێشێ بۆ ناو باوەادڕدوا خۆیدا ەڵقێکی زۆریش بەخ، نێچەڵدەه

ڕ  ەێ شبەر ڕاستیش نەگەئ ەک] بەزهەک مەی ەجیاتی تاک ەئنجا ل ،خسیەزی شەماع و حەتکا بۆ ەد موارترەتی هەمرۆڤای
 شێلێ. ەڵدەڵق تێک هەی خەهێنێ و ئاپۆرەکدی فرۆشتوو دادەیەب ڕەبی نادروستی شەزه ەم ندینەخۆی نافرۆشێ[ چ ەب

لێیان  ەی کەرانەاکڕتاریک و گوم ەو قسەل ەکێکەی ە«ڕەهۆی جوداوازیی بیروباوند ەوە رژەجوداوازیی ب» یەیەم گوتەئ
فسیری  ەزاران تەجێی ه ە و ل ەوەبشارن کانەواقیعی ە کان و دیاردەتیەیاڵ ەکۆم ەیڕاستیووری نشێکی بێسەب ەوەشێتەوەد

ستی پاک و  ەڵوەکام هخسی ەماع و نیازی شەن تەزۆی خاوەپێی ئار ەش بەر ساتەه وت دابنێن.ەزارانی چەڕاست ه
گیانی پاک و   ەب ەوەتێک بدرەند نەوەرژەبۆ جوداوازیی ب ەوەرێتبب  ەدا کەوەلێڵ و دزێو بکرێ ب ەیدەمر و زەی عەردانەم

 دڵی ئازا:
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و بیروڕا و  ەموو ئەکا هەوا د ەیەریەزەو نەبڵێم ئ ە س ەب ەندەوەئ ەوەکانەتیەاڵیەکۆم  ەی ڕاستییەوەن شاردنە الیەل -1
ماع و جوداوازیی  ەت ەندییان بەپێو ەک... و هتد  دان ستان و قوربانیەو و ەکشەپێش و پاشەوت و چوونەڵکەست و هەڵوەه
ی ەریەزەر خاتری نەبەر لەه -ڵکێشرێەهتێ رزۆەندییان بەوەرژەرگی درۆزنی بەب ەو ئیمکانیش نیی ەنیی ەوەندەوەرژەب

بوو  ربهاوێژرێن و بنەی مێژوویی دەوەتی و لێکدانەاڵیەکۆم ی کردنەوەموو حیسابی شیەه  ە بێ لەد -ندەوەرژەجوداوازیی ب
 .ەوەتێبخردرۆ  ەب «ندەوەرژەجوداوازیی ب»ی ەکەک ماکەوە درێ نەان پێ نیخەبکرێن و بای

رکراو و  ەبابای د ەی فاڵنەوەواندنەر حەس  ەرۆکی خستەس  ەندی فاڵنەتمەتی و غیرەماری پیاوەلمێنم دەبێم بس ەمن ک
یا ەبکا و ەخۆی مار ەیا کچی لەو ەوەرگرێتەی پاداشتێکی لێ وەوە ئ ێب، های بۆ کۆشاەرج کرد و وەخی لێ ەر و هێندەنابەپ

خ ەدا بێبایەتەو حیکایەم ل«ندەوەرژەجوداوازیی ب» یەکەستوورەموو شتێک دەه ەل رە تووم باتی خۆی پێ بکا، هەخزم
ر و  ەئویلی دزیۆکەت ەب ەوەیتەبد ەردەجوانم ەکۆرەو س ەستی ئ ەڵوەنی هاتوەبی و ن ەکەستوورەامی دحتۆ م ە، ئنجا کەکردو

تییان ەاڵیەی کۆمەوەحیسابی لێکدان ە و ل ەوەبدزیت ەی ەو هە ک ئەرچی وەه و  ەکەڕووداو ەبی خۆت لەر ناچار دەیابەح
وسا  ەک ئەیەدژی کوڕی خۆی بوو بۆ بێگان ەوەرۆکەو سەل ەکەردییەوت جوانمەڕێکەر هات و بەگەهاوێژیت. خۆ ئبرەد
  ەل  پڕ ەستە ڵوەو هە وام چ لەردەی بەزانێ فکری دوژمنانەبێ ئیتر خوا دە س نەب ەتەو حیکای ەیاندن لەگەنێخۆ ت ەنگەڕ
 بکا.  ەتەرافەش

ی  ەریک بکەخ ەینی خۆتیان پێوەر کمێک زەگەئ ەک خۆی کەزارانی وەه ەل ەکێکەی ەوەنامێدا هەی لێرەیەساد ەم نموونەئ
، جارانیش ەتێدای ەو نموونانەزۆری ل ەژانۆی ڕاستی بێ ڕووداوی ڕەوەنگویت. خۆ ئەئەڵدەزۆری تێیان ه ەکۆن و نوێدا ب ەل

هاویشتنی ئابووری و  تێک تی و ەاڵیەران و ئاڵۆزکانی کۆمەتی گوزەغلەوسا هێشتان س ەئ ەڵق پێیان ئاوستر بوو چونکەژیانی خ
ماری  ەی ئێستا دە هێند هتد ...و... ڕان وەی باوبوونەشنەچەمەاڵن و هەی کۆمبوونبڕباتی سیاسی و بڕ ەندنی خەس ەرەپ
  ەسیاسی ەیاندنەو ڕاگ ەندەۆپاگرکردبوو، پەتاکاندا پسۆک ن ە وتۆی لەنادان و شتی ئە تی و بووردن و پەردایەم

  ەی کەیەادڕو ەتا ئ  ەوەدزیەدەن ەردانەی مەکاری ساد ە یان لەڵقەو خەهۆش و گۆشی ئپەیتا یتا ەها پەکانیش وەفکریی
و  ەتیی میراتی و ئەی کۆن و دۆستایەچاک ەدانەفا و گوێ نەنانی وەالوەب  ەردی سیاسی لەوانمەدا جحاڵوبار زۆر ەبینین لەد
تی  ەاڵیەی کۆمەر بیریارێک وێنەگەئنجا ئ... ءەبدەی دڵسۆزی بۆ مەڵگەب ەبێتەکرێ و دەبای لێ دەرحەدا مەئاکاران ەرزەت
 دا. ەلق نیشان دەخ ەدا بەو ئاوێنە ی درۆزن لەتی دوێنێ و پێرێ وێنەاڵیەی ئاکاری کۆمەنێئاو ەب ەوەمان بکاتەڕۆژگارم ەئ

  رردوو خواڕۆژگارانی ڕاب یەیی و پیوریتانیزمەی و سافیلکیەو سادەرێک لەس  ەناوناو ەدی کقلیەبیریاری ماددیی ت
و  ەوەشارێتەق دەق و زە ڕ فسیری ماددیەو ت «ندەوەرژە ب»ستووری ەدخۆی لە  ، ەیکردنەوەر خوارەو س ە، بایی ئەوەکاتەد
ی بێ  ەخت و ماددەرس ەس  ەندیوەرژەکانی بەقیرتاو ەجاد ەنا ڕێی نابێ لەکا دەرامۆش دە کانی فەستوەبقاڵب ەقەختێک دەن
. ەوەببات ەی بێمزکردنختەو خۆب ەی سادەئویل و چاکەبێت یتیەردایەی مەڕێگایان بۆ ناو مۆڵگەکوێر ەوەییەزەست و بەه
وێدا ەل ەچونک ەنیی ەوەڕووداوی گشتیی ەوخۆی بەندی ڕاستەوێپ ەخسی کەتی شەردایەو م ەچاک یەمینەز ەڵێم لەد ەمانەئ

   ...بۆ هار ەزێڕک ەقلیدی وەۆ بیریاری ماددیی توتۆیی بەباسی ئ

 ەچونک ەوەینەکەر لێی کورت نەگەخایێنێ ئەمان درێژتر دەجێی هی ڕاست قس ەوت لەفسیری چەن دانانی تە الیەل -2
ی ەوەی ڕاستییان. ئەوەی شاردنەشیپ ەهێنێ لەقلیدیدا دەمی بیریاری ماددیی تەڵەر زمان و قەس ەپتر خۆی ب ەیەم پیشەئ
ر  ەئامانج ه ەب ەخۆی کردو ەیا لەو  ەیەڕی پێی هەباو ەکا کەندێک دەوەرژەڕ بۆ بەش ەریکەتیدا خەاڵیەیدانی کۆمەم ەل

  ەوەگێڕێتەڵیان نەی خۆی هەکەڕ و ئامانجەئویالن بۆ الی باوەت ەر بەگەبێ ئەا دهەست و واقیعی وەڵوەڕووی هەڕووب ەسات
ی ڕاستی و درۆ  ەوەینڕکدی گۆەیەڕێی ب ەتی لەاڵیەکۆمسەربە  ڕیەی شەوەبێ بزانین بردنەت دەڵبەێنێ. هڕدۆەد ەکەڕەش
و  ەستێ، لەبەڵدەیر هەری غەرەی خۆی و زەچاک ەکان بەدرۆی  ەبێ کەواو دەت ەیەستەو دە و ئ ە س ەو کە سوودی ئ ەر بەه
 کا.ەیردا زاڵ دەغی ەر چاکەس ە تی خۆی بەدایەشدا بەستنەڵبەه

  ەدروست کندی ەوەژرە ر نوای درۆیان. بەب ە رنەنا بەپ ەنیی یانڕێ ەوەیانەکەساد ەندەوەرژەخۆیان و ب ەت بەی میللەزورب
فکری ڕوون و هۆشی  ەب ەیەوە ری دڵسۆزیش ئەرمانی ڕابە، فەواییەکوڕی ڕاستی و ڕ ەتەی میللەزورب یاڵڵەماڵی ح
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ندی  ەف ەک بەن ەوەی واقیعدا بدۆزێتەرگەج ەت لەواکانی میللەڕ ە، سوودەوەڵدانەتی بێ باهەقیقەتیشکی ح ە ، بەوەیەکراو
 لمینێ.ەوا بسەڕ ەکاریان پێ بەدرۆیانیان ڕابهێنێ و سوودی ساخت ەل ەرانەجادووگ

 ەیانگوت بەکان دەرمەخوێنگ ەک 1959ی  ەکەکردنرەب س ەزەو غ  1948ی «ةوثب» هەڵپەوکڵپەسااڵنی  ەڵێم، لەد ە نموونەب
ر  ەب ەرتر بگرنەرەئاسانتر و بێ زیانتوانی کارێکی ە، دەوەسێت ەحەژار دەیان هەکەی پارکردنشەکان و دابەدارەناوبردنی پارەل
ر چینی ەس ەلێ بدات و ب ەکی تازەیەن پارەت بکەحکوم  ەبی داوا لەلەلیم چەواڵ و س ەجیاتی کوشتنی حاجی ع ەبێن ل ەک
ش ەورولووسی پارەچ ەوسا ب ەبێ. ئەداری کۆن موفلیس نەکا پارەن ەوەگۆڕیتەن ی کۆنیشیەپار ەو ب ەوەشێتەژارانیدا ببەه
 بڕدرا.ەدەر ن ەسیش س ەکرد و کەکانیش ئیفالسیان دەدارەو پار ەوەشرایەبەد

 ەپار یەوەشینەب ەما کەدەن ەوەئاگای ل ەوەشرێتەبەردا دەس ەت بەگوترا پارەد ەوار کەڕەزمانی کەستەژاری بەه
ی  کردنرێت ە ستتر بوو لەبەدارانی مەبردنی پارناو ەرمیش لەناوبردنی فاڵن و فاڵن. کابرای خوێنگ ە ل ەب ەوە تەستراوەبەن
رای ئیقلیمگیر  ەی هەوەچێ، ئنجا نانە ردەشۆڕش دەڕخوێنڕێژی زشۆڕشی بێ ەوەرمەنگالی خوێەب ەکی ەوەل ەژاران جگەه

و  ە بێ، ئیتر لەموار دەاڵتی حوکم پتر پێی هەس ەو دەر ەکانیش بەی خوێنڕێژەبێ و ڕێگەاڵت دەس ەتی پتر پێ بێدەحکوم
موو ڕاستی و ڕوونی  ەه ە ک ەنیبۆوەی تاریک واڵتی تەروێشانەکی دەیەزبەو ج ەدا درۆ و ڕاست خۆیان پێکدی گۆڕیبۆوەناو
 .ەندێکی شاردبۆوەوەرژەو ب

ژاری و  ەی هکردنرەس ەزانم چارەد ەی نوێ لێ درابابەداران پارەجیاتی کوشتنی پار ەڵێم لە دا دەمن لێر ەر با بزانێ کەخوێن
کان ڕاستییان تێدا ەرمەخوێنگ ەم کەکەد ەنزدرۆ ەرگەو بەی ئە شەمن موناق نییه: ەها ئاسان و سادەتی وەبرسیی

 نەکەربڕینی تاقمێک دەس  ەت بەمیلل یتیەژاریەی هەدێن چار ەمن ک ەک لەگیرێ نەوان دەش لەخنە ڕ ەوەشاردەد
 .ە وەشرێتەبەی مفت و خۆڕایی لێ دەژار پارەه ەێوکو ەدواتر ل ەوەیا خورا و بڕ ەیەو پارەئ ەناشڵێن ک

جوداوازیی   ەبێتەند دەوەرژەجوداوازیی ب»ندوباوی ەنم چۆن بەیەوباوی بگەری کوردی نەخوێن ەل ەستمەبەدا مەمن لێر
بێ  ەزۆک دەن ەکەنا گوتەکێشی تێدا بکا دەستەبوبنێ و چااجێی ڕاست د ەکا درۆ لەی دە کەنەخاو ەداخوازی ل «ەفەلسەف

ش  ەژاراندا دابەر هەسە ی نوێ بەازی بن پارڕر ەگەئ « ...ندەوەرژەجوداوازیی ب» یەنانی گوتە. خاوەوەێک نازێتنجامەو ئ
  ەوەکدی بڕینەڵقژان و یەهتێک ەل ەیتییکان برەرمەنگێڕی خوەپێی باو ەب ەتی کەڕی چینایەی شەکەبنجیی ەستەبەبکرێ م

  ەی نوێ پێویستی بەی پارەوەشینەداب ەکا چونکەر نەکان سەش دژی تێرەکەژارەروونی هەئاگری د ەنگەجێ و ڕ ەتەنای
  ەی نوێ لەپار ەوێ کەرناکەدا دەوەش لەکەرمەوتۆی خوێنگەرێکی ئە. ئنجا هونەداری کۆن نییەناو بردنی پارەل

 ... دار ڕاکێشێەی پارەزنەر خەویان بۆ س ەستی خۆی جڵەد ە ب ەی کەوەک ئەبگا ویەکسەر بە هەژاران   ەوەتەحکوم

داران  ەژاران دژی پارەکان بۆ ورووژاندانی ه ەرمەنگێستی خوە وڵەه ەک ەیەه ەمای فکری دیکەو بن ەڵگەندین بەدا چەلێر
  ەیەوەئ ەمایانەو بن  ەڵگەو بەکێک لەژاران. یەی هکردنندەمەوڵەک دەتاریکی نهۆشیا ەتی وەستی تایبەبەبۆ م ەوەباتەد
توانێ  ەدار دەراکان بێ خۆ کابرای پەرمەستی خوێنگەبەداران م ەی پارەی پارەوەشینەب ەژاری بەی هکردنرەس ەر چارەگەئ
  ەمەش ئە کەرمەخوێنگ ەژاران بگا. دیارەه ەڵێ بەیە فروتوونا بکا و نەدا تکێکەچار ەیبێ ل ەکی هەیەو پاررچی زێڕ ەه
و  ەوپیری ئەرەکانی بەر ەوهە و زێڕ و گ ەستی خۆی پارە د ەب ، ژاردۆست بێەدار هەپار ەما نییەتەرگیز بەه ەزانێ چونکەد
 بڕن!  ەدریشی ەی س کردنریکن دوای تااڵنەخ ەببات ک ەوەسانەک

شۆڕشگێڕ   ەواتەناکا. ک ەبرسی تێر ناکا و ڕووتانیش پۆشت ەخۆو ەل ەستێ: پارەڵدەه ەش بترازێین پرسیارێکی دیک ەمەل
ی ە کەتەنامینێ مامڵ ەپار ە ئیتر لزومیش ب ەغڵ کەیدانی دەزاز و مەقاڵ و بەساب و بەر قەس   ەوەژاران بابداتەوی هەجڵ

 ەوەسێک و بیانکاتەند کەگیرفانی چ ەوەنوێ بچێتەرلەچێ س ەدتێ یندا بوو ڕێیەب ەل ەپار ەک شزانینەک دەپێ بکرێ و
 ...  بۆرجوازی

ردی ەندان تیماری دەمەوڵەی دەی پارەوەشینەب ەی کەوەرن لەبەباخ ەرمانەو خوێنگەکانی ئەرەزانم مامۆستا و ڕابەد
جوداوازیی » ڵێ:ەد ەیان کەکەفەلسەر تیشکی فەبەل ەمامۆستایانر و ەو ڕابەاڵم ئە وتن ناکا، بەی و پاشکژارەه
و ەرەب ەتێنەڵەچاوغ ەدروشم ەرزەو تەڵق بەی خەون و ئاپۆرەبک ەیە و گوتەواتای ئەدوا ڕاستەبێ بەناچارن د «... ندەوەرژەب
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  ەکەتاکوو جموجووڵیان ەکەریەزەقی نەد ەب ەوەندان بدات ەمەوڵەندی دەوەرژەناو بردنی بەل  ەن کەجموجووڵێک بب
پاندت جوداوازیی  ە س  ەتۆ ک .تاوانبار و ڕیسوا بکا ران ەباتکەپاراستنی خستەی و ددوودڵوەربگرێ ها ەکی وەتەقودسیی

ی تاکوو  ەناو ببەل ەوەکەیەی بەکەنەو خاو ەکەندەوەرژەب ەدا کەوەڕ چارت نامێنێ لەجوداوازیی بیروباو ەبێتەند دەوەرژەب
ر  ەبەل ەچونک ەیدا نییەتی پ ەسڵەو مدنە ی هوەشدا جێگە و ناوەشی ڕزگار بین. لەکەفەلسەو ف ەکەدوشمن ەکی لەکجارەی

ییشتن ەگتێک هێمنی و ەب ەمومکین نیی ەمەر ئەبەتی لەهۆی دوشمنای ەبێتەتایی دەتاهەه ەکەدا جوداوازیەکەریەزەتیشکی ن
 بکرێ.  ەکەری جوداوازیەس ەچار بوونی ڕازیو لێکد

نا  ەد ە یەڕی هەو باو تە ناعەی قکردنمافی دروست ەکی تێیدایەتەرعییەوایی و شەر بایی ڕەند هەوەرژەب ەوەالی ڕای منەب
شی لێ ەفەلسەی فەوەئ ،ەوەنێتەبت ەفەلسەرگیز ناشێ فەستێ هەڵدەسدرێژی هەم و دەر ستەس ەی لەسوودو ند ەوەرژەو بەئ
کانی ەدەب ەخۆی بێ ئاگا نابێ کارەها لەت وەو ق وێتەکات و چی دەزانێ چ دەد مکارە. ستەڕی پێی نییەڵدێنجێت باوەه
  ەرەابڕهەروەک  .کردنڵق گێلەفی و خەلسەر فڕوفێڵی فەس ەیخاتەد ەیشەکردن خۆ ەست بە و هە ر ئەند بزانێ، هە س ەپ ەب

 وا نین. ەماکانیان ڕەزانن نیاز و تەمکار و شێخی درۆزنیش دەژار تێر ناکا ستەه  ەوەشینەب ەزانێ پارەد ەماددییک

ری ەرەر دێ کام زەس ە هایان لێ بەتێن وەڵەخەڵدەه ەو درۆیانە بی ەو مرید دەستوپاوەندرد و  و شاگە ئ ەک ەدایەوە یر لەس 
روون و  ەری درۆزن دڵ و دەکابرای ڕاب ەسوود و خۆشی بوون واتبەتەمای  ەتاوەرەس  ەچی لەن کەویان قبوڵ بکەئ ەقورس 

وا ەندی ڕەوەرژە. بەوەستییەد ەب ەورەچەقوڕ ەبنەکا و دەیان پێ د ەوەست بێ ئەبەچی م ەوەدزێتەها دەو ەڵقەو خەهۆشی ئ
خوێنی خۆیان منداڵیان   ەدایک و باوک ب  ەی کەوەک ئەڵبگرێ وە ه ەوەرکردنەس ەل ەتێک کەناعەمای قە بن ەتی ببێتەقیەح
یری  ەس  ەوە کەر الیەه ەل ەیان بن چونکەکەیی منداڵەزەفا و ب ەمای وەتەدواڕۆژدا ب ەلمێندرێ لەس ەن لێیان دەکەخێو دەب
  ەوەر منداڵیانەس ەتی بەتی و باوکەقی دایکەح ەوێ کەکەردەی پتر بۆت دەبک ەوەمنداڵیان ەندی باوک و دایک بەوپێ

 . ەتییەفی مرۆڤایەرەشەمافێکی پیرۆز و ب

کی  ەزاریەر دایک و باوک هەرانبەفاداری بەجغزی و ەرچوون ل ەدا بۆ دەد ەکەی هانی منداڵەنە و الیەڵێم: ئەد ەنموون ەب
ر  ەکا. هەوان لێی داوا دەچی پتر ل ەک ەرۆشدار نییەوانیش بۆی دڵسۆز و پەکی ئەزاریەریک نابێ هەخ ەوەکەمنداڵ ە وان بەئ
و باوک و  ەڕیزی ئ ەچێتەباوک یا دایک د  ەبوو ب ەکا. منداڵیش کەریک دەی خەوەکانی خۆیەنیاز  ەب ەوەباتیشەنا خەپ ەل

وا و  ەش و ڕەگ ەندەوەئ ەیاندوەدا شتێکی ڕاگەقورئان لێر... و بووەفا و سۆزی ئەو ەختی خۆی چاویان لەو ەی کەدایک
 رستی:ەردی و دێوپەتاریکی و نام ەب ەوەداتەباوانی تار بکا د ەوێ منداڵ لەیەد ەی کەڵب ەغەڵبەو غەموو ئەه ەرستەدادپ
 . «ارحمهما کما ربیاني صغیراواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي »

ی تێدا ەوایانەڕ ەندەوەرژەو ب ەزۆر ل ەوە کۆن ەتی لەاڵیەتی ژیانی کۆمەوالدەست و سۆزی باوک و ئە پڕ ه ەیدانەم مەل ەجگ
ی  ەوەک ئەبگرێ، وڵەک هەیکردنەوەرەس ەموو لەای پاک و چاک و ه ڕت و بیروە ناعەی قەبنگ ەشێ ببنەد ەک ەبو

ۆژگاری  ڕی یاساکانی پێ ە ۆناخی سۆسیالیزم بق ەر لەب ،ڵ بێەی کۆمەیا تیرێژێکی دیکەرزێر وەو یاەبازرگان ویا ەکاسبکار و
کانیان ەچەان بۆ وییا میراتێکەو ەوت کردوەکەیا شتێکیان پاشەو ەرانیان پێک هێناوەوفێڵ گوزڕستبڕین و فەخۆیان، بێ د

 چێ.ەدڵیان بۆی د ەن کەرج بکەی خەو نیازە یا لەزاڵمانی بپارێزن و ە روبومی بخۆن و لەب ەان بوقیەئیتر ح ەجێ هێشتوەب

  ەوەپێش ەب ەی لێرەلەمەالح و عەیری فەوت و داهاتی غەسکەموو دەوێ هەیانەبیریاری ماددی د ەندێ لەه ەک ەئێستاک
 ەبوەدا مومکین نەمانەرد ەو س ەن، خۆ لەکەکی ڕاست و دروست دێوتەڵکەر هەبەرگێکی درۆزن لەن بەوا نیشان بدەناڕ ەب

 ەمانەردەو س ەفتاری ئەڕی بوونەو ن ندبوون ەس ەتوای پەڵکێشن و فەمی سۆشیالیزم هەردەی س ەکێشان ەوایی بەو ڕ ەچاک
نیازی   ەاڵم بەزانێ بەد ەیڕاستیم ەش ئەکەماددیی ەنن، بیریار ێربهەۆژدا دزاوی دواڕەندایکەڕی لەبیروباور تیشکی ەبەل

ئیمڕۆش  ەر لەدان ساڵ بەکانی س ەدارەدێت پار ەۆژگارڕم ەکانی ئەندەمەوڵەناوبردنی دەکانی بۆ لەدی مریکردنرمەدڵگ
جوداوازیی » کیەیە، بێ دوودڵی، گوت ەبیریار ەرزەو تە م و سۆشیالیزم. ئەی بیستەدەتی س ەاڵیەحوکمی کۆمبە  ەوەداتەد
یا سوودیان لێ  ەودەکا زیان لێ ەیا حەزانێ وەاکیان دچ ەی ب ەوایانەناڕ ەدبیرەو تەی ئکردنوا ەی ڕەبنگ ەکاتەد...« ندەوەرژەب
 گرێ. ەردەو
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  ەبێ لەجارێ هار و شێت دەر بەو پێش هەمەدان ساڵ لە ی سامانی س بوونندەس ەناپ ەڕی هێنا بەباو ەرم کەبێگومان خوێنگ 
مای ەتەڕموێ و بەپە کانی خۆی ڕادەوبنەرەس  ەیاندنەڕاگ ەل ەکەماددیی ەبیریار ەیشەمە رچاوی خۆی، ئەسامانی ب ئاست

ر ەس  ەمەخەد ەندەوەر ئ ە، هەوەوین لێیان نابینەبک ەوەهێنان  ەو نموون  کردنەوەدوا شیەتا بەدا هەیدانەم مەتی. لەتیەکەرەب
دان و  ەس  ەر لەی بەو ە ئ ەیەه ە، هێندەباو بو ەوەکۆن ەر ەکۆنی ه ەل ەوەکدی گۆڕینەیەاست و درۆ ب ڕبڵێم  ەکانم کەقس
ی  ەفەلسەڕی جودا و فەی بیروباوەا و گرمرەه ەب ەڵقژانی زێدەهتێک رەبەدا لەم ڕۆژگارەکرا ل ەیی دەساد  ەزاران ساڵ بەه

 .ەوەداڵن ەخرێتەد ەوەبیستن و دیتن و خوێندن ەش بەمیشەه ەوەئەبدەتی ئایین و مەی قودسییەچێورچا  ەخرێتەجۆرجۆر د

ک  ەویش وەئ...« ندە وەرژەجوداوازیی ب» یەیەم گوتە ئ ەوەیرەی غەانردەستی پاک و مە ڵوەی هکردنن دزێوە الیەل -3
ر و  ەب ەبرێتەر هانای دەدەبدەحەکار دێ لەدا بەۆژانڕڵقژانی ەهتێک تاکتیکی ەل ەمدا باس کرا، چونکەخاڵی دو ەی لەوەئ
  1958 ک عیراقی پێشەی وەو واڵتانەمانی لتی نیشەو ەبزووتن  ەدێ ک ەوەوەشی لەکرێ، خراپەۆلۆجی پێ دیڕی ئایدەش

ند بوون  ەلی ناوەس ە ی تێروتەرەب ەشیان لەبوون زۆرینەد رشداەشی زۆری ڕۆشنبیرانی تێدا بەبوو، ب ەبێگانستی ەژێرد
 . ەو ەشێتەتێدا بگ نتییاەومایەتی و قەستی چینایە نن و هیانتوانی بخوێەژاران دەه ەتر لوان پەئ ەچونک

ری  ەروەنها ئامانجی نیشتمانپەندندا بێ تێی خوەپل ەند لەمەوڵەد ەڕکو ەبێ دیارەنێواندا ن  ەل کردنئویل و دزێوەهیچ ت ەک
ئومێدی   ەک کرێکار بەت وەنانەبوو[. ت شیووعی «عدل»زیری ەحقوق بوم کوڕی و ە ل ەک] هێنێەتیدا دەگژ حکوم ەب

جوداوازیی  »ک ەئویلی وەر تەگەکا. ئنجا ئەیا نمایشت دەگرێ وەمان د ەک ەتیش نییەیەلەمەی عەۆژانی ڕبوونزیاد
ی ەکردوانختەو خۆب ەستی ئەڵوەه ەخاتبخسی ەستی ش ەبەت و گومانی نیازی پیس و مەیەن ەالوەل...« ندەوەرژەب

کی و  ەرای ناوەکان هەدیمۆکرات  ەیا مافەخۆیی وەربەی س هێنانستەدەی وەپل ەی ئازادیخواز لەوەشێ بزووتنەد ،ل ەس ەتێروت
ئامانج  ە زووتریش ب ەوەمکار بکات ەستو  ر ەڕووی داگیرکە موو هێزی خۆی ڕووبەدات و هە ی تێدا ڕوو نتوندوتیژتی ەچینای

 ی بدا.نش قوربایمترەبگا و ک

بێ  ەر دەر و دیکتاتۆر هەگیرکاڵ دەگەل تەسەل باتگێڕی تێروەڕووبوونی خەبنێ ڕووباوا د ەبێ بزانین بیریارێک کەد
دوشمنی  ەوەک ڕوەی  و  زارەه ەل ەبیریارو  ە، ئا ئەوەکات ەژارانی جودا دەه ەل ەی کەندەوەرژەو بەحوکمی ئ ەب ەوەبدرێت

پێناو   ەکردووی لختەبری خۆەروەهاوواڵتی دڵسۆز و نیشتمانپ ەبیریارێک ک ەچونک ەتییەی مرۆڤایەی ڕاستیینەسوود و چاک
بڕیاری  ەکەما بیریارە یندا نەب ەر و دیکتاتۆر لەداگیرک ەدواڕۆژدا ک ەل ەت دابنێ دیارەدوژمنی میلل ەن بەفتەل و مەگ
ڕووی  ەڕووب ەو دڵسۆزانەتی ئەیداەشێکی بەبچێ بتێ ر ڕێیەبوونی داگیرکەمی هەد ەر ل ەگەئ ەدا چونکەناوبردنیان دەل

 پرۆلیتاریا بکات.   ەی ڕوو لەکەتیەدایەموو بە بێت هەدواتر د  ر بووبێەگیرکدا

ناتوانێ  «ناپرۆلیتاریا» ریەروەنیشتمانپ ەقیوەڵچەه...« ندەوەرژەجوداوازیی ب» مایەر بنەسە ل ەک ەیکردنەوەبیر ەم جۆرەب
ر  ەو ه ەکراو نگڕێژەڕ تا کۆتایی کار ەه ەتاوەرەس  ەل ەستوور ە و دەبڕیاری ئ ەتی بەڕێی خیان... ژاردۆست بێەرگیز هەه
ری  ەروەپەنووسی نیشتمانەو چار ەچار ەتی لە دایەمۆری خوێنمژی و ب ەیەفەلسەم فەمی ئەڵەنووکی ق... یان بێەبێ غەد

و ەو مرۆڤخاسی تا ئ ژارویستیەی ڕێی دڵسۆزی و هکردنەوەکس ەبینین تەد ەوەورد بین ەک  .ەجغزی پرۆلیتاریا داودەرەوەی 
سێک ەکا هیچ کەکرێ وا د ەڕێ دەدا بەگومانکار  ەسووفەیلەف ەرزەو تەڕی ئەنگی باوەت ەبلوولی زێدەفەق ەی بەیەادڕ
پێی بگا و   ەوەیەفەلسەو فە بێ لەت نەت و حورمەفراەتی و شەردایەتۆسکال مک ەمای یەت ەنانێکی پێ داون ب ی خواەوانەل
 وا بدیترێ.ەناوبردن هیچی پێ ڕەیری لەغ

ی ەیەو شێوەکا بەرت و بڕبڕ دەرت کەتی کەاڵیەکۆم ەوەندەوەرژەڕێی جوداوازیی ب ەل ەی کەیەفەلسەو فەبێگومان ئ
نێوان    ەی لەخشانەسوودب  ەندییەو پێوە موو ئەه ەل ەچاوی خۆی نووقاندو ەتاوەرەس  ەر لەرام بکرێ ه ەینیان حەب ەئاشتی ل

  ەل ەموو مێژوو بریتی بووبایەو ه  ەبوایەها نەر وەگەئ  ە، کەندی کردوەس ەدرێژایی ڕۆژگار کاری پ ەب ەل کەتێکڕای گ
کی ەیەر پلەه ەل ەک ە ڕوویان دابای ەماددی و ناماددییان ەوتنەو پێشکەشیا ئەدەن کردنەفەکدی خەکدی خواردن و یەی

 . ەوەتیدا بووبێ پۆپی ژیان و بوونیان گرتۆتەاڵیەگۆڕانی کۆم



132 

ی  ەوەبایی ئ ەیەه کردنەوەکدیەریەس ەژیان و ل ەوەکە یەنێوان دڕنداندا هاریکاری و ب ەبینین لەچاوی خۆمان د ەب ەئێم
ڕ ەشەیا دوو گورگ بەیا دوو پڵنگ وەی ساڵێکدا دوو شێر وەماو ەبووبێ لهاش ەوڕەنگە وێ، ەبوونیان پێی دوامەردەب
یخوێنێ ەمرۆڤ دکە ک ە بخوێنن و...« ندەوەرژەجوداوازیی ب» یەریەزەن ەرانەوەو جانەر ئەگەم ئەکەهاتبن، ئنجا بڕوا دەن

کدی ەی -کانەدڕند -خێرا ەف بێ، خێرا بەرەشەدڵسۆزی ب تەسەلتێرو ریەروەی نابێ نیشتمانپەوەا ئلمینێ تەیسەو د
رستی و داد و  ەخواپ سەربە  ڕیەنێوان دڕنداندا چ بیروباو  ەزاهیر لەب ەچونک ەوەبڕێتەواریان دەن و ئاستەبەناو دەل
 یەریەزەن ەک  ەوەیان بداتەکەنگێکی خۆخۆریەنین پارس ەتانەسڵەخ ەرزەو تەستووراتی ئاکار و ئەیردۆستی و دەغ
 کا. ەرپای دەب...« ندەوەرژەخوداوازیی ب»

دۆستی   ەری تێر بەروەبێ نیشتمانپەمومکین ن ەوەو ئاکار و دینی  ەفەلسەڕ و فەموو باوەه ەنێو مرۆڤدا ب ەل ەئنجا ک
کدی ەی...« ندەوەرژ ەجوداوازیی ب» رەس ەر بن لەگورگ برادو شێ گورگ ەت قبوڵ بکرێ چۆن دەیی میللەمیشەه
دا دوو  ەئویلەم تەئاست ئ ەڕیان بهێنێ، لەشەتاکوو ب ەنێوان گورگاندا جوداوازیی چین نیی ەبگوترێ ل ەنگەکوژن!! ڕەن

  ەکەچی گورگەک  ەنێواندا نیی ەتیان لەگورگ و ڕێویش جوداوازیی چینای ەک ەیەوەکیان ئە: یەیەم هەتیلتێبینی کور
  ەڕ دێن نەشەری بەس ە پڵنگ ل  اڵم شێر وەن بەڕ نایەشەر نێچیر بەس ەشێر و شێر ل ەیەوەمیان ئەوخوا. دەد ەکەڕێوی
بە    شێر، پڵنگ و پڵنگ یری شێر وەس ... ەنێواندا نیی ەش هیچیان جوداوازیی چینیان لەکەنێچیر ەو ن ەکەپڵنگ ەو ن ەکەشێر

 خۆن. ەنێچیر د «تی!ەبرای»

کردنی  ڵەه ەوەکەی ەمێژووی مرۆڤ و ب ەک دا بهێنینەوە ن ببێ دا ەدا خۆشی بێ و ترشی بێ، دەوەل ەوا بزانم چار نیی
  ە ی گشتی تێدا بووبێ بەکدی ویستنەو ی ەو هاریکاریی ەدۆستیی ەندەوە اڵتدار، ئەس ەسوودی د ەتاک ەل ەتی جگەاڵیەکۆم
ک  ەر وەشەوعی بەی نەوەهۆی مان ەبێتو بو «جوداوزیی چین - ندەوەرژەجوداوازیی ب» یەری ەزەکانی نەی داخوازیەانوەپێچ

 .ەوە تەیموونیش ماونەڕێوی و م ەک

چاوی ڕێوی ەب ەوەوعەی ن بوونوامەردەنیگای ب ەنوخت ەل ەم کەکەد «ندەوەرژەجوداوازیی چین و ب» یەریەزەن  ەمن داوا ل
م نیگای ەکەد ێش داوای لە ، ئنجا جارێکی دیکەوام بوەردەوان بە کوو ئەویش وەئ ەیری مرۆڤ بکا چونکەیموون س ەو م

 -ە زانستیی -ە تیەاڵیەکۆم ە و گۆڕان بەرەوپێشچوون وع  ەی نبوونوامەردەوێڕای ب ە ی کەوەبایی ئوان بکا ەخۆی فر
وان مرۆڤ ێن یتی و هاریکاریەیموون حیساب بۆ برایەو م ەر پشیلەدەقەر بەر هەگەئ ەونکچ ەوەبخوێنێتتێ شە کەکنیکیەت

ی و  شاڵق ەڕڕەمانگ و ز ەنوفسیری چوەت  ک ەدا نەد  ەوەتس ەد ەی مرۆڤ بەکەبوونوامەردەفسیری بەر تەدا هەوەبکا ب
ی  ەوەک مانەتەل ەوەتێمێن ەرزدار دەدا زۆر قەوەوردبوون ەل «ند و چینەوەرژەجوداوازیی ب»  یەریەزەن... کعیبی ەزری تەج
ناوبردنی شۆڕشگێڕی  ەتوای لەف ەڕوا کەو ئیفالسیش دەرەب ەوەرزداریەوالی قەلێک بەی مرۆڤدا، ئنجا گپێشکەوتنوع و  ەن

ی  ەوەکرد ەد لە ئویلی بەت ەمیشەبێ هەریک دەخ ەچێ کەپیسیش ڕۆ ددڵ ەل ەوە والی ئیفالس ەدا، بەد تەسەل تێرو
 .ەوەدات ەژاران دەیری هەی غەدانرەم

ودا جوداوازیی  ەک ئەتەزانم ل ەدهەروەک  ...«ندەوەرژەجوداوازیی ب» ڵێنەی دێپ ەیەکی گرنگ هەیڕاستیزانم ەت دەڵبەه
و   ەوەبوونلێت، هی ڕقەشیرەتی، هی عەوایە تەز، جوداوازیی بۆچوون، هی نەجوداوازیی دین، جوداوازیی ح ک ەژماری وەبێئ

ژیان، سوودی   ەوەکەی ەتی، ب ەبرای :بەرانبەریاندا ماکیرازووی ەت ەستەد ەئنجا ل ەیەه ...ریت، هی زمانەخۆشویشتن، هی ن
ی  ەکەلەعادەم ەیەه ...تیەخزمای سۆز، ک،ەمەردی، ئەهاودینی، هاوداڵتی، هاوزمانی، وهاو  ،ڕیەک، هاوباوەرەموشت
ڕی ەش - ندەوەرژەجوداوازیی ب»ک ەن «ی ژیانەلەپ» ناویەرەژێر س  ەچنەن تێکڕاشیان دەکەواو دەتی تەاڵیەکۆم

 .  « تیەچینای

جوداوازیی »  یەی فکرەرچاوەر خۆی س ەه ەێ کرخوابچمە دا «تناقض » یەریەزەماری نەد ەدا بەلێر ەمام نییەمن ت
کدی ەی ەشکر کەی نێوان دوو ل«تناقض » یەوە کدی جوداکردنەیەو لەرەت ناتوانم بەنانەت ،ەیەی تاز«ندەوەرژەب
نێوان ئاو و  ناقوزی ەیا تەکات بڕۆم، و ەد ەدزاران دیارەتی هەخزم ەبا کەی کار«+» و «-»  و هی نێوان هێزی ەوەننێبڕەد

ی نێوان شتی  ەـ«تکامل» وەاڵوێرم لەه ەقینەقوزی ڕاستناەت ەڕێم نیی هاەروەر هەوێرانکئاگر جودا بکەمەوە لە تەناقوزی 
ی ەگۆش ەمن ل ەچونک  ەنیی ەوانەمام بەت... ناقوزەفهوومی ت ەب ەوەتەیری دراوەس  ەویش زۆر بە ئ ەچووی کەکدی نەی ەل
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تی ڕوون  ەی یارمەوەبایی ئ ەوەکاندا دێمەقلیدیەت ەماددیی ەبیروڕای ەێ لندەه ەب ەوە«رەوروبەمرۆڤ و د -ە فکر و مادد»
  ەوەسکەرتەها بەی وەگۆش ەمن ل ەئنجا ک دات،ەتی و مێژوویی دەاڵیەگۆڕانی کۆم ەی مرۆڤ لەوری ڕاستینەی دەوەکرن

 ەیەو دیاردەکانی ئەمانەبێ ئ  ەپۆلەشی شەباو ەخۆم بهاوێم ەڕێم نیی ەم دیارەبک ەی فکر و ماددەوەییشتنەک گەیەباسی ب
 بیسترێ.ەی ماددی و ناماددی دەریەزەی نەزورب ە دای لەنگ و س ەد ەک «تناقض » یەبێسەروبن

ک  ەریەبەها لەی وەناقوز و واتاکەی تەبڵێم وش ەک ەپتر نیی ەوەل ەوەتێبەی تێدا د«تناقض »دا جێی باسی ەی لێرەوەئ
کێکیش ە، یەناقوزدا نییەڵ تەگەتی لەهیچ خزمای ەگرێ کە زۆر شتاندا د ەش بەعنا باوەبێم  تاکوو بێلزووم و ەوەکێشرێتەد
ناقوز و  ە نێوان ت ە، ل ەندەوەرژەجوداوازیی ب یەیەم گوتەناقوز ئە ت ەب ەوەدرێتەد ەڵەه ەیا بەملێ وەزۆر ەی بەو شتانەل

ربگیرێ. ەیاریان لێ وستوور و بڕەک دەیر بکرێن و یەک چاو س ە ی ەڵێ بەیەن ەک ەیەه ەور ەها گەرقێکی وەجوداوازیشدا ف
  ەی دیکەکەنەبوونی الیەن ەکەناقوزەنێکی تەبوونی الیەه  ەدێ ک «ەوەندناشەڵوەه کترەی» واتای ەب ەـ«تناقض » رچیەه

تاڵ ەکدی بەکێ یەگوریسکێش ریەوس ەر و ئەمسەدوو هێزی ئ ەک کەن وەبەدتێ کدیەردووال یەه بێ ەپێک دینێ واش د
و  ەتا ئ ەناقوزی تێدا نییەتدا تەڕەبن ەل «داوازیوج» ... بڕێەدسەر رخ ەیا مرۆڤ بەو ەوەکوژێنێتەیا ئاو ئاگر دەو ەوەنەکەد
 گرێ.ەردەو کردنکدیەی ەیا پشت لەڕووبوون وەی شکڵی ڕووبەمەد

حیسابی  ە، یەو پلەئ ەگات ەیا نەناقوز وەناو ت ەچێتەاڵم جوداوازی تا نە ب ەیەناقوزدا جوداوازی هەت ەل ەعلوومەت مەڵبەه
ماسی بێ و هی  ەسبی من ڕاوەی کەوە ک ئەندێ جاران جوداوازی ناڕێکیشی تێدا نابێ وە. هەی تێدا نییەوەکدی بڕینەی

ستێنێ و  ەی تۆش بوەکەبدا و کاروان  ەوەستەدەو قوڕاوی باران زۆرترم ماسی ب ەلێشاوک ەیەوانە: لتیەتۆش کاروانچیی
بێ  ەها دەدا جودا بوو. وەکەباران ەندیشمان لەوەرژەند بەرچەعاجز نابین هکدی ەیەکیشمان لەبدا هیچ الی رت لێەرەز

دا  ەوەیت سوودت لەتۆ خانوو دروست بک ەک کەت وەک مامڵ ە کانی یەنەگونجانی الیەر ن ەس  ەوەکێشێتەد ەکەجوداوازی
و  ەلەمەچ فرۆش و عەردفرۆش و گەسوودی ب ەوێ دیارەرزانت چنگ بکەستای هەو و  ەلەمەرد و عەچ و بەبێ گەد
موو  ەتۆ و ه ەچونک «تناقض » بۆ الی ەوەناچێت ەجوداوازیی ەم جۆرە اڵم ئە ربگرن بەلێ و ەپترت پار   بێەدا دەوەجاریش لەن
ستێ،  ەوەادڕندتان ەوەرژ ەب ، ەوانەپێچ ەقازانج ناکات، ب ەوی دیکەۆتانی ئف ەچتان بن هیەکەڵدا دەگەتت لەی مامڵەوانەئ

ک  ەی تاک بوو نەرێشەس  کردن ران و خانوو دروستەژیان و گوز ەک ەڵ قۆناخی پێش سۆشیالیزمەگەدا لەشمان لێرەقس
ی لێ «اقض نت» یری ناویەس  ەو خانووساز زۆر ب ەلەمەفرۆش و عچەوان سوودی گێی نەم جوداوازیەئ .ڵەهی کۆم

کی گرنگ ەڕاستیی چیەک ەکی گرنگیان پێکاوەیڕاستیزانن ەد کرێ واشەڵ دەگەتی لەمامڵ  ەو پێیەدا بەوەکرد ەندرێ و لەد
 ەو خراپ ەبایی چاکئەوەی ی لێ بندرێ بۆ ەناوی ڕاستین ەیەر دیاردەبێ هەین دەکەخۆمان ن ەر فێڵ لەگەئ ە. ئێمەکوژراو
  ەڕی چاکەپوەڵ، ئەی کۆمەبۆ چاک ەوەتێڵی دۆست یا دژ ببن. گۆڕینی واتای شتان ناچەگ ەل ەکی تێیدایەانی و دزێویو جو

سوودی واتاگۆڕ    ەبۆت ەلیشەری تێکڕای گەرەز ەواتای گۆڕی، دیار ەگیرفانی بابای ک ەچێتەد  ەک ەیەوەبێ ئە دا هەینو گۆڕەل
 هێنن. ەردە ڵق دەگیرفانی خ ەیان لەکەخێچوەکەرعان قازانجی خوار ەشەالی قیلەشێخی درۆزن و م ەک کەو

 «تناقض » رەس ەل ەو ە باڵو کرای «ماوتسی تۆنگ» دا گوتارێکی«النور» یەی ڕۆژنامەدوو ژمار ەێکیان لجار ەبیرم ەل
و ە. من لە ناقوزەتدا تەڕەبن  ەل ەوەبزووتن ەوات «ن الحرکة في أساسها تناقض إ » بوو ەوەکی ماو ئەیەدا قسەارگوت وەدوا. لەد
:  ەنموون ەناگونجێ ب «ماو»ی ەکەڵ ڕایەگەهیچیان ل ەبیردا هات ک ە ستم بە رهەست و بەردەی بەندین وێنەدا چەمەد
ێک  ردی بەها بێ ئەر وەگەکا، جا ئەزیاد د ەکەناقوزەنزین نان تە ب ەپێ ل ەناقوز بێ دیارە ڕۆک تەر بزووتنی گەگەئ

نزین  ە ب ەڕێی پێ ل ەڕۆک ل ەی خێرایی گکردنر زیادەگ ەدا؟ ئەکەوەک بزووتنەتەل ەڕۆک چییەستاندنی گەڕاکێشان و و
ئاست   ەل ەکەوەهێشتنی بزووتن ەر نەس  ەوەکێشێتە ڵگرتن دەنزین هەب  ەدی پێ لەبێ ئ «تناقض »زیادکردنی  ەوەنان

  ەکرابێ بەگێژ ن  ەر ڕۆشنایی فکری ڕاست و دروستدا کەبەستان لە گوترێ؟ بزووتن و وەدا چی پێ دەکەوە بزووتن
بێ؟   «تناقض » پتر ەوەبزووتن شێ پتر ەهێنن ئیتر چۆن دە ناقوز پێک دەری تەوس ەرەسمەڵدراو دوو الی ئ ەبا ه یەفەلسەف
ڕای  داەکەگوتار ەل «ماو»کە  ەو پێیە : بەبزووتن یەبۆو وپێشەرەب ەرەیش جۆرێکی ه«تیەزیندو، ژین» زانینەد
  ەوەمێنێتەچی بۆ د دانرخواردەهر دەتن و زبرسان کوش ە دی لەبدا، ئ ەکەی ناو ژین«تناقض » یەنێ خۆراک یاریدەیەگەد
  بڵێ ەیەوەدا ئەکەگوت ەستی ماو لەبەبڵێین م ەببا ک ەوەمانەوەو ئەرەڕێزمان بۆ ماو ب ەنگەڕ ؟ەنازدار ەناقوزەت وەل
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  و چاری ەتییەتی و مرۆڤایەاڵیەکۆم ەفسیرێکی فیزیایی دوور لەت ەمەئ ەک ەناقوزەدا ت «ستان ەو» رەرانبەب  ەل «بزووتن»
ڵ  ەگەکا. لەناقوزمان دەڕووی ت ەڕووب -ە وەتییەیاڵ ەمێژوو و کۆم ەب - «تیەمرۆڤای» یدانیەم ەل ەناکا ک ەفکریی ەو کێشەئ
  ەوەدوو نوخت ەوساش لەزێنین، ئافیزیا لێکدی ناتر پۆشین و مرۆڤ وەد ەو گرفتەو لک چاەیەقیقەند دەشدا بۆ چەمەئ
 نێ: ێمەمان دەخنە قی ڕەح

 ەکەبێ قسەدە و پێیەستان بەک وەنێن نەر دادەوە مای بوونەبن ەزاناکانی فیزیا بزووتن ب ەک ەیەوەم ئەکەی یەنوخت
ستانی  ەتی بزووتن و وەقیقەح ەی فیزیا لەوەئ ەینەناگ  ەوەاڵم دیسانەب ەناقوزەتدا تەڕەبن ەستان لەو بڵێین و ەوەڵگێڕینەه
جۆری  ە ب ەوااڵنەو قەکانی ئەپێکهێنەر ەچی وردیلەبینین کەرچاو دەی بەواڵەستانی قەر وەه ەمێئ ەچونک ەستەبەم
دوورایی  »بە  ەبو ە دان کەیەوەو بزووتنەمووی لەه...  کانەکان و کاکێشەرز و ئاسمانەڕدان، ئنجا ئەگ ەیی لەمیشەه

مێنێ  ەیناسین دەی دەو جیهانە ئ ەما نەن ەو بزووتنەر ئەگە دا، تا ئ«رزاییەدرێژایی، پانایی، ب»ی ەک سێ النەتەل «مەچوار
 مێنێ. ەماشیش دەڕەژین و بوون و هۆش و ماش و ت ەن

 «تداەڕەبن ەل» گوتەیدەن  ەستان بوایەوتن و وبزو  ی نێوان«تناقض » ستیەبەم «ماو» رەگەئ ەیەوەم ئەی دوەنوخت
بزووتن و   ەوەموو ڕوێکەه  ەوخۆ لەر و ڕاستەکسە، یەوتوەک ەتا و کۆتایی نەرەت و س ەڕەر بنەس ەکی لەپ ەناقوزەو تەئ ەچونک

ک  ەن  ەیەوەبزووتن یکیەناقوزی ناوەستی تەبەم «ماو»ە کدین. دیارەیرمی و ساردی دژی ەستان، مردن و ژین، گەو
 ەل ەاگوێزم بۆ فیزیا چونکڕ ەوەتییەاڵیەکۆم ەل ەکە شدا لزوم نابینم کێشەمەڵ ئەگە ستان. لەر وەرانبەی بەوە بزووتن

تنی شتان نگوەڵەهتێک میەد ەبێ لە: دەنیی «تناقض »  خۆیدا ەهیچیان، خۆی لستان، ەو  ەن  ەوەبزووتن ەتیشدا نەاڵیەکۆم
وری ەدات دەد ەکی دیکەیەوەی بزووتنەی یاریدەیەو ەو بزووتنەوێ ئەکەردەد ەوەمەیدا ببێ. ل ەناقوز پە گونجان و تەن

  ناقوز.ەری تەزیادکک ەرن ندەەزین نان و خۆراک دان یاریدەنب ەڵستی، ئنجا پێ لەرهەک بەبینێ نەپشتیوانی د

  ەل ەوەگۆڕیەی دئەورووپاکی ەشتوم ەهێنا بەد ەوەچین ەڕێک ئاوریشمی ل ەوداگە زاران ساڵ س ەه ە ر لەب ەک ەو پێیەر بەه
تی بێ ەتیجار ەییشت چونکەگەخۆشی د ەشدا قازانج بەتەو مامڵەر لەکرد، هەوپێشی مێژووی زیاد دەرەی بەوە بزووتن

تیش ەندی مرۆڤایەوەرژەڵ بەگەل ەن ەناقوزەخۆیدا ت ەخۆی ل ەن ەکەتەراتیج ەئیتر دیار، ەکراوەکرێ و نەد ەقازانج ن
نێوان سوودی  بهێنێتە ناقوز ەیاڵی تەخ ەوە«ندەوەرژەجوداوازیی ب»ی ەیەرەزەڕێی ن ەکێک لەر یەگە. ئنجا ئەیەناقوزی هەت

ری  ەبەرلەس  ەبنێ دیاراخوێنمژ د ەش بەکەتوجاروا نیشان بدا و ەناڕ ەکەتەشدا مامڵە وەڵ بەو سوودی کۆم ەکەتوجار
 ەدا چونکەرجیح دەتیدا تەر مرۆڤایەس ە تی بەتی و ورچایەیموونایەکات و مەتی دزێو و تاوانبار دەی مرۆڤایبەرەوپێشچوون

 ەبور ەبەی لەیەێگڕە رزەو تەر ئەی مرۆڤ هبەرەوپێشچوونرناگرن. ەو ئەورووپاکڕیاری  ە وان قازانجی ئاوریشمی چین لەئ
جوداوازیی » یەر توهم ەگەبوو ئەریش دەیرکگیری داگە خەی ەی کەرەروەو نیشتیمانپەر، ئەب ەجار گرتییمام تو ەک
ستی ەد ەشێتی چونک ەبێتەی لێ درەگیرکونی داگژداچوەب ەتاوەرەس  ەویش لەئ نیاەغ ەدواڕۆژدا بیکات ەل «ندەوەرژەب

 ت. ەو کۆتاییشی خیان ەیەی کوشندەتاکەرەکارێک س  ەتەداو

 ەکی تێدایەرەندی گشتی و موشتەوەرژەلێک بەتی گەتی و مرۆڤایەاڵیەڵێم کۆمەو د ەوەمەکەکورت د ەدا ناچارم قسەلێر
ر ەهکانی بکێشرێت ەسکتر ەرتەب ەکان و تیرێژەنێوان چین ەل «تناقض » تیەرپێیی خەسبە و ئاسانی   ەها بەناهێڵێ و ەک

  ەر بەگەئ ەک ەوەستەبەی دەکانی دیکەچین ەک بەرەندی موشتەوەرژەرینی سوود و بەزێکی براوێەپ ەوەکۆن ەش لەچین
و   ری ژیاەپل ەتا مرۆڤ لە، هە دایەوەیرش لەهات. س ە ردوو چین دەه ەخوێن ل ەوەابایڕ ڵبەیبی هەکی سیحر و غەقۆیەچ

 هێنێت.ەیان پتر خوێنی لێ دەوە ڵبڕینەن و هەکەکانی زیاد دەکەرەموشت ەندییەوێوێ پەکەردەکنیک س ەزانست و ت

داریش ەرمایەدار، س ەیرماەی س کردنفەرەبێت ەل ەوی ئاسانترەن زەالح و خاوەنێوان ف یندیەی پێوەوەڵبڕینە ڵێم هەد ە نموونەب
نگاو  ەڕوا هەێکدا دزر ڕێباەس ە. مرۆڤ بەوەکنیک و زانستەت ەندن بەی بەسازیانەپێش ەو بنگ ەکرێ لەف دەرەبێتئاسانتر 

و  ەی ئەوەی بیرکردنەوانەپێچ ەبێ بەد یکۆیی و ناوخۆیتیی ناەنگاو پتر تێیدا موحتاجی هاریکاری و یارمە دوا هەل
سووفی ەیلەف ەی کەو ڕۆژ ەندن. دوور نابینم ئەوەرژەناقوز و جوداوازیی ب ەت یەنەنگەڕ و مەیدای جەی شەنسووفاەیلەف
 نوینێ.ەخۆی دوور دت ەڕواڵەها بەی وەوەبێ نزیکتر بێ لەد ەوتەککەتۆیی تێدا پەئ
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تی  ەمیکیەیناد یزۆر ەر ەشی هەند بەوەرژەناقوز و جوداوازیی بە تی و تەیدابوونی بیری چینایەتای پەرەکانی س ەلوولکەگێژ
مای  ەر بنەس ەکان لەوتوەپێشک  ەواڵت ەی لەوانەو بزووتنە ئ یەوەتا ئ ەمدا ون کردوەردەس  ر ڕۆشنبیرییەزەن ەخۆی ل
م  ەن و هەفت ەخغزی م  ەم لەیکاری هرکردن و هاڵەژیان و ه ەوەی پێکەر بنگەس  ەگوێزنەڕادریکن ەڵسان خەتی هەچینای

وا   Surplus Value ڵێنەی پێی دەوەبێ، خۆ ئەناقوز دەوری تەی دکردنەوەکز یر حیسابەس ەمووشی لەجیهاندا ه جغزی ەل
ی ەکەندوکێ کۆنەدەڕەشلە  ک ەر بکرێ نەس ەران چارەتی گوزئابووری تێکڕای واڵت گیروگرف ەی لەوەکا بۆ ئەجێ چۆڵ د
 . ەلەمەو ع ەن پارەشێری خاوەڵە ک ەنێوان جووت

ت  ەنانە نێ، تیدا نابەرانی ڕۆژانەی گوزەفڕەلەک پەتەلکی ئاتۆم ەچی ەشەڕەونی هوڕ ەب  ەندەوەێ ئوتوو جارەواڵتی دواک
  ەوەوێنێتەریکیی میراتی بڕادا تە و واڵتانەل ەیتوانیوەکنیکیش نەی زانست و تەکەبێسنوور ەوتنەڕی و پێشکەڕۆشنایی ئاسمانگ
ی  ەو پێوان ەکێشان ەنابێت ەیکییرو تا ەم کورتبینییەاڵم ئەب... بڕێەڵدەه ەنسەر ەف یمی شۆڕشەردەکانی س ەهێشتاش هوتاف

یدانی ەم ە کانی تێکڕایی مرۆڤ، چ لەستۆی پێداویستەپەپاڵ  یم: هێزەی بیستەدەی ماتیریالیزمی کۆتایی س ەوە بزووتن
 ەناقوزەت ەریکەکنیک بێ خەتی و زانست و تەاڵیەکۆم  وکانی ئابووری ەجۆرجۆر ەیدانەم ە تێکرایی بێ و چ ل یتیەالمەس 

ڕۆیشتن کدیدا ەنیشت یەت ەو ب ەوە البوونەبۆ الب ەوەبوونڕووەڕووب ەپ و ڕاست لەکانی چەڕەوپە ئ ەنەی نێوان الیەکەکۆن
ڕاگویزێ بۆ لێک خشان و لێک ترازان،   ەوەڕوەکتر کوتانی ڕووبەی ەیتوانی لەن ەستۆیەپەو پاڵ ەزی ئێر هەگە، خۆ ئەوەباتەد
یری بکرێ و  ەس  ەوە Surplus Valueی ەڕوانگ ەڕێ لەپەتێد ەوە لێک لەلێک گەلێک گەتی گەشی مرۆڤایەڕەوسا، ڕۆژەئ
 .ەوە تریاقی مارانگاز بخوازرێت ەوێوەل

جوداوازیی  » تیە قیقەختێک حەی نەوەبۆ ئ ەوەمن  ەل ەێکدانوڵە نووسیمن ه ای دواییدەرانەو ڕوپەحاڵ چی لەمەهەب
هەرگیزاو  ، ەوەمەوردی ڕوون بک ری شلکی کەبۆ خوێن «ڕەجوداوازیی بیروباو»بە ندییان ەو پێو «ند و تناقض ەوەرژەب

بێ  ەندتر هەزۆمەمن ئار ە م لە. بڕوا ناکداریەرمایەی عومری س کردنەوەبۆ درێژ ەوەنێردرم بب ەقسانم ەزیش ناشێ ئهەرگی
ی ەزانم پارەد ەککان ەی مالییەت و بنگەو تیجار ەرمایەر س ەک هەن ەتوخمی پار ەبێ لەنیاز دتی بێەی مرۆڤایەو ڕۆژەبۆ ئ

 ڵێ: ەک شاعر دەلعوون و وەم

 اة معرییعن الح یحرک الناس شئ 
 طغرینقش و ەعلی مزخرف مستدیر

 قرا تکاد باللمس ت سطور ەتبدو علی
 تباع حینا وتشری ضمائر بعض  ەب

 

بێ ەد ەیەم ڕۆژگارەهێز و پێزی ئ  ەرین و بەکی بەیەفەلسەمای فەبن  ەبرد ک ەیەو ماددەفکرم ژوورووی تێکڕای ئ ەمن ک
ر و  ەکسەی یەیەو ماددە تی ئەیباتەر فکر بم بەس ە ب ەێکی ماددبوونزاڵ جۆرە مووەزی هەبیریاری ماددی ناح ەپتر ل

تی  ەخزم ەدایەوەل ەفی ماددە رە. ش« ەپار» ەوەکاتەد ەشخنکێندرێ کەنرخێندرێ و دەکڕدرێ و دەفکری پێ د ەزحەرلەد
 تی.ەڕۆکیەناو ەوالوەچاویش ب ەل  ، تیەچاوی ەوالوەچرا ب ەل ،ەتییەفکر چرای مرۆڤای  ەفکر بکا چونک

کازێکی ە. ئنجا سۆشیالیزمیش وەئیشی پێیانکە دا ەو ڕۆژگارانەستی مرۆڤن لەکازێکی دەدارو ەو مادد ەرمایەس  ەوەالی منەب
رگیز ناشێ بیروڕای  ەکا و هەری دەبەگرێ و لەد ەوەستیە دەک بەیەداری بۆ ماوەرمایەس  ەل ەیاخود جلکێکی جوانتر ترڕێک

س ناتوانێ  ە. کەوەوتنی لێ کوێر بکاتەرکەتی دەفرەد  ەدا کەوەخێت بەرزتر بیەکی بیروڕای بەدین و پ ەکرد ببێتمرۆڤ 
ی ەیدانانەو مەئ ەن چونکەکەران بۆ مرۆڤ قیرتاو دە کی گوزەکنیکی نوێ چ ڕێگایەدا بکا ئایا زانست و تەوەپێشبینی ل

بیریاری ماددی یاڵی ەهم و خەوەن بەکەد ەدیوی لێوەی نەتاتکەرەی س ەو ئاسۆیانەو ئ ەوەیکوتنەکنیک و زانستی نوێ دەت
. ەوەتی و ئابووری بخوازێتەاڵیەکۆمدی بۆ ە بەلی و ئەزەیاسای ئ ەوەوەکانی ئەکۆن ەفکر ەتاکوو ل ەڕیوەپتێنە داەوەپێشەب ەلێر
 :ەوەنەبەبیر دەل ەم جیهانەی ئەورەگ ەرەه  ڕاستیوو ن د ەکەت دەدییەبەی داوای ئ ەفانەلسەو فەموو ئەه
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و  ەلتی و ەیەمرۆڤ ه  ەک ەحدوودەم ەو هۆشەتی بەرۆڤایمسەربە  ی یاسا و بیروڕایبوونیدەبەئ  ەک ەیەوەم ئەکەتی یڕاس 
شتێک  ەوەحیلەوالی موستەر بەگە، ئەوەحیلەوالی موستەب ەدا شتێکەحدوودەنام ەم جیهانەو ل ژیتەی تێیدا دەکورت ەماو
 بێ.ەه

ی  نەبووندیەبەئ ەک ەیەوە: لکێکیان ئەوەبێتەندین لکی لێ دەروشتی مرۆڤ چسبۆ  ەوەچێتەد ەک ەیەوە م ئەڕاستی دو
و دواڕۆژیش،   ەمڕۆکەی بیروڕای ئ بووندیەبەئ ەتێهاوەک گومان دە و ی زارەه  ەوەپێش ەب ەی لێرەریەزەزاران بیروڕا و نەه
و نیوێک پێش   ەدەهی س  ەچونک ەمڕۆکەبیروڕای ئ ەنێم بەداید ەم کەکەقلیدی دەڵ ماددیی تەگەل ەلەشدا موجامەمەل
 . ەۆیڕمەئ

کدی  ەی یبووندیەبەئ زیمندا ەن لەکەد  بووندیەبەموویان داوای ئەندین بیروڕای جوداجودا هەچ ەک ەیەوەی ئەلکێکی دیک
هیچیشیان ڕاست  ەنگ ەڕ] ەوەخاتەدرۆ دەب ەی دیکەکەفکر 999است بێ ڕکێکی ەزاری یەه ەل ەچونک ەوەشێننەوەڵدەه
شێ ەگۆڕێن، ئنجا چۆن دەێ نیتاەه تاەیاساکانی ه ەک کیمیا و فیزیا نییەتی وەاڵیەکۆم ەک ەیەوەی ئەبن[. لکێکی دیکەن
ا  جنەدوای پ ەڕێ کەر گ ەه ەوە تۆ ل  ،است بنڕر ەر ساڵ دواتر هازەی هەبۆ ماو 1975  یتی ساڵەیاڵ ەکانی کۆمەستوورەد
 ...بێەزار ساڵ چۆن و چی دەه

تیدا بێ  ەاڵیەی گۆڕانی کۆمەلەس ەم ەقلیدی لەماددیی تبیریاری : ەوەرەرنجدەرچاوی س ەب ەتێیر دەنێکی س ەدا دیمەلێر
دێ  ەقێ: جارێکیان کەچەڵد ەه ەورەگ ەرەکا دوو جاران دژی دوو ڕاستی هەخۆی د ەست بە ه ەک ێی دیار بەی پێوەوەئ
بۆ   ەوە تەدۆزیویو ەکانی ئەستوورەلمێنین گۆیا دەکا بسەی مرۆڤدا داوامان لێ د بەرەوپێشچوونان و  ڕگۆ ەب دانهێنانڵ ەگەل

دا دژی گۆڕان و  خۆی ەخۆی ل شەمەڕی گۆڕانن. ئەوپەڕێی ئەمقاەدین و شەبە ستووری ئەد  بەرەوپێشچوون
دین. دژی  ەبەکانیان ئەستوورەد ەکیمیا و فیزیا ک ە ب ەوەکاتەتیمان لێ دەاڵیەکۆم ەچونک ەوامەردەی ببەرەوپێشچوون

کانی خۆیشی ەستوەبقاڵب ەستوورەاڵم دەنێ بەدادئەبەدی لی و ەزەشتێکی ئ ەگۆڕان ب ەدا کەوەتی لەکانی خۆشیەیاندنەڕاگ
ی  بووندیەبەهۆی ئ ە ری دواڕۆژ بەابڕ وسووف ەیلەمامۆستای زانا و ف ەکاتەدا. ئنجا خۆیشی دەم دەڵەق ەدی لەبەئ ەب
رکارێکیش  ەزانا و هونت و ەلیمموو بەبێ و هەر قوتابی د ەکی دواڕۆژ هەموو مامۆستایەئیتر ه ەک ەوەیەکەریەزەن

ر خۆی  ەچی هەو کەئ مامۆستاییبە  ەڵق ڕازی نییەخ ەوەئێستاک ەر لەجایب! هەو. عەی فکری ئەرماوەی بەوەرەێژککاو
 ... ال ەمامۆستای قالوب ەب ەن کردویعەخۆی ت

 یەکەاموەردەناب ەبۆ عامیل ەوەباتەکانی مرۆڤ دەوامە ردەب ەتەشێکی گرنگی خاسیەدێ ب ەدا کەوەمیشیان لەجاری دو
و بێ   ەوەروونی و بێ ڕقبوونەو بێ خوایشتی د ەئیراد ێکی بەیەنێواوی ئاوەتەبمرۆڤ ی ەوەک ئەران وەجۆری گوز

  ەوەبدات ەرانەکسەی ەماددیی ەرەو هاندەبێ تیشکی ئەر دەه ەبێ ک... و... تی وەما و ئومێدی تایبەویستن و ترس و تشخۆ
 .ەداوشی ەل  لە وریانەد ەک

ر  ەس ە ب ەندەوەئ ەاست نییڕڵێم ەد ەمێنێ: کەد ەڵکی پێوەر ڕاستیش بێ مرۆڤ کەگەئ ەو ن  ەڕاست ەن  ەم بۆچوونەت ئەڵبەه
  ەژین و نابنەردا دەوروب ەک دەی ەزار ساڵ لەی هەماوینین مسڵمان و گاور و هیندۆس بۆ بەد ەم کەکەی قسەڵگەبۆ ب
ک  ەبێ چۆن ی ەر ئاوێنەگەخۆن، جا ئەکدیش نەسکوژی یەد ەنگەڕکدی ناهێنن، ەیەت ژنیش لەنانەت «دین -ک ەی»
ی  بوونوامەردەب ەک ەیەوەوەل «نامێنێ ەڵکی پێوەمرۆڤ ک»  شڵێمەد ەبێ. کەشکلی جودای د دا سێەسێ ئاوێن ە ر لەوروبەد

تی  ەندی مرۆڤایەس ەپ  یەتی دیکەندین خاسیەچ... و... ت وەرامەک یستە فا و هەیی و وەزەک بەکانی وەتی بنجییەخاسی
  ەل ەوەنەدەکان دەندەس ە ناپ ەوامەردەب ەتەنگی خاسیەس ر خۆشیان پارەانن هتی ژیەزەرانی و لەو کام بەرەوپێشچوونهۆی 
لیلی بێ  ەبدی زەمرۆڤ ع  رەگەبێگومان ئ... و... تی وەدایەرستی و ب ەسوودی و خۆپەک حەژیاندا و ەوەکەیەی بەلەموعاد
ی سوودی  ەکوالنلە  نها ەر تەگەئ ەبوو، چونکەدەیدا نەتی پەیاڵ ەتدا کۆمەڕەبن ەر لەه  ەبوای ەۆژانڕرانی ەی گوزەئیراد

ژیان و   ەوەیر و پێکەندی غ ەوەرژەب ەو چ تیشکی ل ەوەدا کردبایەم جیهانەر ئەس ەندازی بەشمەچ ەوەرانەخسی و گوزەش
تی نیو دیناردا ەمامڵ  ەکانی لەوییەعنەم ەخموو نرەبوو ه ەوانەل ە کردایەن ەیە م کوالنەتیشکی ئ ەڵ بەتێک ەوەهاریکاریی

  ەس بکا لەتی کەس جیرانەبوو کەدەوساش نەبوو، ئەدە یدا نەر پەی هەوەعنەبێ نرخی م ڕاستیی ەوەپێشێل بکا، خۆ ئ
 ت.ەترسی خیان
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هێزی بۆ   ەیلی بەیا مەت بکا وەر ترس خیانەبەیا لەو - مەیا هی کەو - ماعێکی زۆرەت  ە ب ەیەوانەزانم مرۆڤ لەڵێ دەب
. ەداوەڕووی ن ەبیژۆکان  ەتەسڵەم خەر ئەس ەندی گشتی لەوەرژەتی و سوود و بەاڵیەستنی کۆمەاڵم بەوای ببا، بەالی ناڕ

م  ەر ئەکڕدرێن. هەو مااڵت د  ڕەک واڵغ و مەاڵنان وتی کۆەمامڵ ەببێت ەک ەنیی رزانەا ئاسان و ههەڵق وەکڕینی خ
زیاتر   ەو سوودەلکڕینەکە فی ەسرەبێگومان م ەڵق بکڕێ چونکەشی زۆر خەر بەڕێ نادا داگیرک ەیەزانییرەنائاسانی و ناه

کڕین   ەی کەو مانایەجۆر و بەمەی هەی نموونەوەنیازی هێنان ە ڵق کڕینم کرد بە. باسی ختیەمایەتەر بەداگیرک ەبێ کەد
  ەڵبژاردوەگاڵوی ه ەرەخسی هەسوودی شند و ەوەرژەکڕیار ب ەفرۆشێتەی خۆی دەوەتن ئنجا ئەک مامڵەو فرۆشتن ی

 .ەتی گاڵو کردوەرافەی ش ەش پاکترین نوختەکەکڕیار

واقیع و   ەی مرۆڤ لپێشکەوتنران و  ەو بۆ گوزەکانی ئەستوورەنێ دەیەگەدێت و تێمان د ەقلیدی کەبیریاری ماددیی ت
 ەک ەهێنێ، ئاگادارەرا پێک دەبا و بێهەڕ و باەڵقدا ژیانێکی تەنێوان خ ەناقوز لەهێشتنی تەهۆی ن  ەنجێت بێدڵەمێژوویان ه

  ەوەوەالی ئەب ەستێ چونکەاوڕ بەرەوپێشچوونبێ ەد ەو پێیەناوی برد بەی کرد و ل«تناقض »زاهیر چاری ەب ەیەم قسەئ
مان ەڵەکی خۆشکەیەنوێ موژدەرلەبیریاری ماددی س  ە یەرەگەم تەرکردنی ئەس ە. بۆ چارەتییەاڵیەکۆم ریەناقوز بزوێنەت
ر ەریکی س ەخ ەکی برایانەیەشێو ەڵدا تێکڕای مرۆڤ بەکۆم ەناقوز لەت هێشتنیەڵێت دوای نەدێت و د ەکداتێ ەد
ری  ەبزوێن ەب ەوەمێنێتەناقوزی نێوان مرۆڤ و سروشت دەوسا تەئ ەوات .ڵەبن بۆ سوودی کۆمەی سروشت دکردنرمەن

کا و  ەتی دەاڵیە ناقوزی کۆمەکۆمیونیزم چاری ت  ەوەقلیدییەالی بیریاری ماددیی تەدا. بەکی تازەیەشێولە ڵ ەکۆم
ڵبستێنم ئایا ەه ەوەر ئەس ەل ەقەتەمەوێ دەدا نامەکا. لێرەڕووی سروشت دەتی ڕووبەاڵی ەکانی کۆمەری چاالکیەبەرلەس 
؟ باران و  ەوەناقوزەڕووی ت ەمڵکداردا ل رەس ەب ەالحەی فبوونک زاڵەوکانی سروشتدا ەر گرفتەس ە ی مرۆڤ ببوونزاڵ ەاستڕ
  ەوانەپێچ  ەکرد، بەدەمرۆڤ ن ەڵستییان لەرهەهیچیان ب  ،بوون ەتی کۆنینەالحەف یبنجی ەرەی هەرستەدوو ک ەک ،رزەئ

ر نووکی گاسن  ەاڵس دابوو بۆ بەی خۆی گامەرزەو ئەر ئەبۆ س  زیەبەسرف دادەرک و مەۆی بێ ئتی خەاویپ ەل ەکەباران
 ین.ووریکیان بەی خ ەو قسانەقی ئەر چەڵدێم بۆ س ەلێیان هدا زۆرن، من ەیدانەم مەم لەحاڵ قسەمەهە. بەرەو پێم

ڵ سروشتدا ەگەناقوز لەی تبوونەخەیوەستەتی و دەاڵیەکۆمقوزی ناەنانی تەالوەب ەی بابای ماتریالیست لەشبینیەو گەئ
ی ەرگورشتەس  ەختێکیشی ل ەک بڵێی نە، وەڕەو خۆشباو ەرئاگردانی زستانان سافیلکەکانی بەکۆنین ەتەی حیکایەهێند

خرا. ماڵی ەێ ڕایی لە وەسانەکی حەدۆش (مۆەش) مەفتەان دنیا ساز درا و ڕۆژی حش ڕۆژەش ەڵێ بەد ەکا کەورات دەت
  ەر لەی ناکۆکیی ناوخۆیان هەڵگەزار بەو هەب ەوەژیان بۆ کورت کردووینێی درەکان ئاوا بێ، قسەکۆمیونیست ەتەوڵەد

 . ەوەینووش کرد ەیان بۆ ڕەراوییەس   ەبۆچوونو ەئ ەوەتی کۆمیونیستەوڵەم دەکەزرانی یەدام

ت  ەوڵەوتنی دەکەی ڕێک نەڵگەب ەبگات ەشبینەگ ەو فکرەی ئ نەبوونلیەمەبۆ ع ەوەهێز بێنمە ی بەڵگەتوانم بەد ەکوێو ەمن ل
بگەنە  ی ەوەر لەر بێن بەشەڕ بەر بیروباوەس ەکدی لەڵ یەگەل ەوەواڵتی دوور ەوان لەئ ەک ەچونک شیووعییەکان ەو حیزب

ر ەگەئ ن.ەدەساز د ە ک قاپدا لوقمەی ەل ەی کەو شیووعیانە تی ئەبرای ەبێ بەچ ئومێدێکم هئیتر ند ەوەرژەجوداوازیی ب
...  ستنەوەادڕکدی ەی ەز لەر کاغەزی س قوناەی تە وە واندنەڕ ەی بەستێنێ کەوەن ەخۆران ەو لوقمەرووتر ئەترسی س 

و   تی زلی ماددیەزاران نیعمەنگ و هەڕۆکی شەو کۆندیشن و گ   ەخانەتی و کیژی نازدار و باڵەرۆکایەس  یکورسی
رچی  ەئنجا ه -شی ئیستیعمارەباو ەیاندەی سفیتالنای ستالینی گەوەک ئەت و تۆران وەسادەی حەدان نوختەوی و س ەعنەم

 ڕ بهێنێ.ەشەستان بکۆمیونی ەیەوانەل  ەیە ڕا هجودایی بۆچوون و بیرو

،  ەۆزکاوڵیاوی و ئاڵکێش و گرێەهتێک کجارەنی یەیزۆر ال ی ە وەعنەم -رێکی ماددی ەوەبوونهەروەک  ، مرۆڤەایزۆر ئاشکر
  ەب ەوەی تصوراتی خۆیکردن ەڕێی ساد ەی ماددی لەریەزەی نەوەل ەتتر ەحمەکجار زەکانیشی یەز و خواییشتەی حبووندابین

ویش  ەئ ەوەکاتەتی دەاڵیەگرێکانی کۆم ەشێک لەب ەگرنگ ەکارێکی زێد  ەران کەنی هۆی گوزرکردەس ەچارنێ. ەئاسانی داد
ڵق تێر بکات و ەش خەکە کار هاتبێ، داهاتەڵقدا لەر خەس ە ی داهات بکردنشەداب ەل ڕاستیڕی داد و  ەوپەئ ەرجێک کەم ەب
  ەک لەیەپل ەییشتبێتەگەر مرۆڤ نەگەساش ئوەڵق، ئەی خەبر زو ەنێتەیەم بگەردەرانی س ەی خۆش گوزەرستەموو کەه
ف ەرەرتەڵق بەناتوانێ ناکۆکیی نێوان خ ەکەکردنرەس ەبێ چارەشی خۆی ڕازی دەب ەتێیدا ب ەرز کەتیی بەاڵیەستی کۆمەه

 ەتی کەتایبەر بکا بەدەتوانا ب  ەر داوای شتی لەی هاندەدوو قس  ەبێ و بەشی خۆی ڕازی نەب  ەڵق بەخ ەیەوانەل ەچونکبکا 
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خسی و چاالکیی ەتی شەمامڵ ەک بە گرن نرەران وەیستی گوزو نوا و پۆشاک و پێو  بژی ەوەتەحکوم ەر لەکسەی ەکەڵقەخ
  ەخشیش نییەخش و سوودبەبرەرەو ز ەت ماددیش نییەنان ەت  ەک ،رانەیری گوزەزار هۆی غەه ەڕێ کەر بگەه ەوەتاک. ل

 [. ەقاڵێ بوەمەئاگر د ەر تف لەس ەل ەکا ]دیتوومەی دڕدۆنگ دڵق لێکدەخ ، سەبۆ ک

ڕ دێ، چ  ەشەش بەر هیچەس ە ند، لە ئالیک و زای ەل ە، جگەوەخۆی ییەموو سافیلکەو هەڵ ب ەبینی ئاژەبگری درنج ەس  ەک
ی  کردنرەس ە. بێگومان چارەوەتیشیەاڵیەفس و کۆمەی نەانییماددی و ناماد ەنە موو الیەو هەخۆی و ب ەمی بەجایی ئاد

یا ەو ەوەبنەد شکانی مرۆڤ فەزەفس و حەران نەی گوزکردن دابین ەاڵم ناشێ بگوترێ بەب  ەرانی ئامانجێکی زلی مرۆڤەگوز
  ەل ەوەمای بیرکردنەبن ەبنەو د ەوەمێننەگرنگی د ەر بەئێستا گرنگن ه ەکانی کەماددیی ەتایێ پێداویستەتاهەه

رانی  ەگوزر ەس ەبی ەسانەو کەئاست ئ ەل ەوەتمێنیەبنجی د ەرەی هتێبینییەکڵق. ئنجا ەناقوزی نێوان خەرکردنی تەس ەچار
ن تاکوو  ەردم تێر ناکەباب و باپیران م ماڵ و میراتی  ەل   ەسانەان کوە: خۆ ئەوەرەمیر و گزیر و چاوسوورک ەبنەد ەوەڵقەخ

تکێش و پسپۆڕ و  ەحمەوانی ز ەچوی ناەقەئار ەب ەیەکی هەیەوە سانەو ح بوون رچی تێرەر، هەمبەپێغ خوا و  ەب ەوەلێیان ببن
ر  ەڵێ: هونەمامۆتک و د ەبێتەچی بابای بیریار لێیان دەبێ کەیدا دەپ ەوەت گوزارانەخزم ەرز ەو تەئ... و... ندازیار و زانا وەئ

کار  ەیان لێ ب «رازق» گرێ و مافیەمیان دادەرهە و ب ەهرە رک و بەموویان و ئەر هەس ەست بەو د ەری خۆمەهون
یدا  ەپ ەوەوەکانی ئەخشەتبیقی نەت  ەل ەبێ کەکیش هەدیی  ەهاتنە و ن  کفیڕۆ چوونێەشکان و دۆڕاندن و بێر تەهێنێ، هەد

 رپرس.ەب ەکاتەی تێدا دەرزەیا باران و با و تەت، وەعنەوقی لەک تە، وپێچێتەوان دەی ئەخەی ەببن ل

  ەوەتییەی ماددی تایبکردنەوەڕێی بیر ەل ەی کەو هۆشە، ئەوەنێتێ خوەدتێ نی ئیجابیی هۆشی مرۆڤە نها الیەم تەم قسانەئ
بێ   ەش ساختەو بۆچوونەشێکی ئەر بەگەئ ، خۆەتییەاڵیەمای ناکۆکیی کۆمەند بنەوەرژەناقوز و جودایی بەت ەک ەچو ەوەبۆ ئ

تێ،  ەڵەخەڵدەخۆی ه ە ڕ بەباو ەوەبێتەکانی خۆی لێ دەقس ەی کەمەو دەکرێ تا ئەد ڵداەگەحیسابی چاوساغی ل ەوەدیسان
ڵێم و ەد ەقلیدییەت ەماددیی ەو بیریارەری، بەگەی ئیحتمالی ساختتێخوێندنەوە رچۆنێک بێ، بێە. هەهۆشتاریکا دەوە وسا لەئ
ی ماددی بۆی  کردنەوەبیر ەک ەتترەحمەز ەوەزۆ لەز و ئارەناقوز و جوداوازیی حەی ناکۆکی و تکردنرەس ەچار ەوەڵێمەد
ند  ەهێنرێ چەئیختراعێک دادتا ەیری، هەبووبێ: تۆ س ە شی نیورەد دا جارێەوەلبیی هۆش لەنی س ەیند ال ەرچەچی هەد
ی حاڵوبار ئنجا ەکەکار ەل ەشدار بوەو بەنها ئەت ەنی ڕوونی هۆشەرچی الیەدا هەوەبێ خۆ لەڵۆک دەی تێدا فشەبەجرەت

 ەهیچی ل ەک ەوەزێتەناقوزی مرۆڤکردی تێدا دەتجۆرەهای ها ەو جۆر ەڵدایەگەی ژین و هۆشی لەئیراد ەتی کەاڵیەکۆم
 بێ چۆن بێ؟ ەی سروشتی دەوەۆزینو د ندی اختراعەڵبەملەچاو  ەییتەاڵیەکۆم ەحاڵوبار وەئایا ئ ەشی نییەسروشتدا وێن

ش ەکەڕووبوونەدواوم. ڕووبەتا ئێستا لێی ن ەکا کەڕووی فکری ماددیم دەجۆرێک ڕووب ەی هۆش ب ەکەلبیەس  ەورەئێستا د
رکی ەچاو ئەر فکری ماددی لەب ەت خستییەلبییەی س «تی ەدوان» ی پێشترەرکەئ وەبۆ فکری ماددی ل ەرکترەئەلێک بەگ

 .نی ئیجابیی هۆشەالی

مرۆڤیش  ە، بگرەوەبڕێتەو خێر و خۆشی د پێشکەوتن ەندین جۆر ڕێ لەچ ەب ەوتوومک پێشتر گە لبیی هۆش وەوری س ەد
  ەنەالی ەچونکی ڕاست و بێ فێڵن «تناقض » ەیەوە وپاش گێڕانەرەبو  ەیەوەم ڕێ لێ بڕینە. ئەوەگێڕێتەو دوا دەرەب

زاهیر ەگونجان. ئنجا بەک جوداوازی و نەناقوز نەت ەوەکاتەد ەک ەوەشێنێتەوەڵدەه ەکەئیجابی ەنەالی ەکەلبییەس 
دی  ەڵقوتێنێ و بڵێ: ئە ه ەکەلەس ەم ەبێ خۆی لەتی دەرفەد ەند کردوەب ەوەناقوزەت ەخۆی ب  ەی ماددی ککردنەوەبیر

م  ەئ ەک ە دایەوەباسم کرد ل ەتاز ەی فکری ماددی کە کەزل ەرکەاڵم ئەبجیهانە؟ ی ەنەنگەرخ و مەناقوز چەمگوت تەن
تی ەاڵیەکۆم ەوەالی فکری ماددییەب ەی کەیەو پێپلکانەئ ەی نابێتەکەئیجابی ە نەڵ الیەگەلبیی هۆش لەنی س ەی الیەناقوزەت
 با.  ەوپێش دەرەب

ی  ەڵە ه ەک کەو ەوەخۆیدا ڕاست ناکرێت ەرگیز خۆی لە تی هۆش هەلبییە، تاریکایی س ەیا گوتوومەگوتم، و ەوەپێشەب ەلێر
م گوت و باسی  ەمەئ ەوساش کە، ئەوەکرێتەکانی حیساب ڕاست دەستوورەپێی داخوازی د ەر بەه ەوەپێداهاتن ەحیساب ب

ختێک ەن «نفي النفي»  و «چۆنبۆ ند ەگۆڕانی چ» یە کەروستوەڵ دوو دەگەها لنەکرد، تەدی دەی بموتلەقکی ەڕاستیی
ستن  ەوەون و دژ دونگەئەدڵەدا تێک ه«تناقض » یەڵ فکرەگەل ەتێکەقیقەێم حیڵەدا دە، چی ئێستا لێرەوە بوون ڕووەڕووب
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و  ەرەت و بخێەیەک دەواوی پ ەتەئاست خۆیدا ب ەلماددی ی ەفەلسەناقوزی ناو فەیبینم تە ک من دەو ەکەتەلبییەس  ەچونک
 :ەوەکاتەدوای د

تاکوو هیچ شتێک   ەتێدا نیی «تیەرایەبزوێن» تیەژێ هیچ سیفکوەد ەکەتەئیجابی ەلبیی هۆش کەوری س ەی دەناقوزەم تەئ
تی ەلبییەی س کەەناقوزەت  ەوانەپێچ  ەا بێ، بیدەپ ەوەناقوزەت ەتی لەمایەت ەبماددی ی ەفەلسەف ەببزێوێ ک  ەنەو الیەو ئەرەب

 ەکەتەلبییەی س ەوەوتنەینی پێک کەع ەل  ەکوژێ، واتەک دەک و ڕووناکییە یەوەموو بزووتنەیدانی خۆیدا هەم ەهۆش ل
ستان  ەڵکوو مردن و وەیدا بکا بەو تیشک پ ەوەیدا نابێ بزووتنەو جۆش پ ەخماخەچو  ەرزەیدا هیچ لەکەرەبورو ەڵ دەگەل

  ە. بەوەوێتەی پێ بڕەکەرگەو م ەکەتیشک بێت و تاریکی ە وەتەلبییەو س ەیدانی ئەی مەوەرەد ەر لەگەم ەوەزێتەو تاریکی د
 ەیدا نیەیەو قسەکی ماددی ڕوون و ڕاست لەمایەکێشێ هیچ بنەوی ڕۆژ ڕادەشوێن جڵ ەگوترا شێخی فاڵن ەک ەنموون
کا. ەزیاد د خوا و تاریکیە تاریکایی خۆیدا جینگڵ د ەوتۆیی لەی ئەت قسەی قیامتا قافەه  ەیە کناسی، بۆیەلەبۆ ف ەوەبمانبات

 25شێ ەکات دەڕۆژ د ەک بەیەورەعاتدا دەس  25 ەل ەکەر گوترا شێخەگەئ ەیەوەیلی تێدا بکرێ ئدعەڕی تەوپەئ
 پێک هات. ەکەیتاریکی یەوەرەکی دەهۆی ەب ەعدیلێکەش تەمەئ ەعات ک ەس  24 ەتێبکر ەکەعاتەس 

 ە: لموتلەقکوشتنێکی   ەل  ەو بریتیی ەوەتێوەو چ بزووتن و ڕووناکی لێ ناک ەمان جۆر دژی ژینەبگوترێ مردنیش ه ەنگەڕ
 : ەیەه کردنەوەند ڕوونەچم ەکە ڕووی خۆمی دەر ڕووبەجیاتی خوێن ەل ەدا کەتێبیینیم ەئاست ئ

 . ەنیی ەوەتەلبییەر س ەس ەی بخلەد ەمردن ڕووداوێکی سروشتیی -1

تی نوێی لێ  ەو زیندو  ەوەکاتەویدا باڵو دەز ەی نوێ بوناوی خۆیدا تۆەینی هەع ە ساڵ لوە ک ساڵەسروشتدا ڕو ەل -2
 . ەوەوێتەکەد

 . ەوەمێنیتەدوایان د  ەی لەچانەو  ەوەهۆی ئ ە ن بەوام بکەردەتوانن ژیان بەمردنیان د ەر لەکانیش بەرەوەزیند -3

ری ەوە گیری بوونەخەی ەالوەبێ و لەخۆی هەربەوجوودی س  ەتێکەڵک حاەرچوونی ژیان نەس ەب  ەل ەمردن بریتیی -4
 ەبکرێ چونک ەکەحیساب ەڵ بەخۆشی تێکەڵدێران و نەیا هەیا خنکان وەو ەگولل ەدا مردنی بەزیندوو ببێ، ناشبێ لێر

  ەکهەروەک  ستێنن، ەوەوتی سروشت دەڕدێن و  ەوە ـ«رچوونی ژیانەس ەب» تیەلیەمەی عەوەرەد ەل  ەنم هۆیاەئ
ری یاساکانی بایۆلۆجی  ەهون  ەیەوەدرێژبوون ەندەوەژیانی بدرێ، ئ ەب ەرمان درێژەد ەی مردن و بەپل ەبگات زیندوویێک

 وی مردن.ێل ەیاندەیان گەکەزیندو ەک ەنیی

  ينف»و  «ند بۆ چوونەگۆڕانی چ» یەئاست دوو یاساک ە، لەنیی ەوەتەسلبیی ەو پێوندی ب  ەدژی ژین ەردن کم -5
فی ەخۆیشی ن  ەان پێک بهێنێ و نڕگۆ ەتاوی تێدایەنگەی تەنوخت ەن ەچونک ەوەگژ بیری ماددیدا دێت ەب «يالنف
 س. ەو ب ەر مردنەببن[ ه یکدەناکرێ سواری ی ە]ک یتەتا مردن سواری مردن بکەو ژیان. هەرەب ەوەکاتەد

  ەناقوزەو تەر ئەویش بێگومان بە، ئەقەزۆکی موتلەن ەتی هۆش ک ەلبییەتی س ەباب ەبێ لەکی هەیە ر نموونەحاڵ هەمەهەب
  ەتەموویان خراونەه ەک ەنەش هەی جوداجودای دیکەلێک شێو ە، گەکردو شبیریاری ماددی مرخی لێ خۆ ەوێ کەناک

  ە تی و لەاڵیەانی کۆمڕگۆ ەئسیریشیان لەک حوکم و تەر یەب ەتدا ناچن ەقیقەح ەل  «تناقض » ناویەرەک س ەژێر ی
وحدة » یەڕێی زاراو ەملێ لەزۆر ەب ەناقوزیان تێدا نییەتدا تەڕەبن ەندێکیشیان لە، هەک جۆر نییەسروشتیشدا ی

شزانیت  ەک دەو ەوەبدزم ەکەدا خۆمیان بۆ باس ەناتوانم لێر ەوەداخە . بەڵدراوەردا هەس ەناقوزیان ب ەتری تەدا چ«االضداد
 .ەوەجودا بۆت ەوەتێکی دیکەباب   ەو ل  ەسڵ الباس ە ئ ەب ەکەباس 

دا دیتمان جارێکیان بیریاری «تناقض » یدانیەم ەکانی بیری ماددی لەتەناعەندێ قەهبە   ەلە پ ەی بەیەوە داچوونم پێەل
ناقوزمان ەش جۆرێک تە گرێ، جارێکی دیکەجوداوازیشدا د ەش بەتاکوو باو ەوەتێکێشەناقوز لێک دەماددی واتای ت

ش  ەیدانەم مەنێ، ئەی داد«تطور» ماکی بەفکری ماددی  ەک ەیەاقوزنەو تەی ئەوانەتی هۆش پێچەلبییەس  ەل ەوەدۆزی
ر  ەێ هتوانەد ەوەالی خۆی  ەریش لەنێوم خوەدوای ناکەب ەچی دیک ەمەر ئەبەڕین، لەلێی تێپ ەتەحمەز ەرینەب ەهێند
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  ە، کەگونجان و جوداوازییەیا ن ەیەنڕاستیناقوزی ەئایا ت ەو ەورد بێت ە کەلەس ەملە دا هات « تطور»لە ناقوز ەی ناوی تەجار
 یکوژێ. ەستێنێ یا دەیوەدا یاخود دەن دووچوپێشەرەی بەش بوو یاریدەڕاستین

 ەدا کەوەت لەقیقەلبیی هۆش دژی ڕووناکیی حەنی س ەتاریکایی الیی ەلەس ەم ەبۆ شتێک ڕابکێشم ل  ەنجەبێ پەاڵم دەب
ی ەمانەند ئەرچەبڵێم ه ەدا پێویستە. ئا لێربەرەوپێشچوونر ەس  ەوەرگیز ناکێشێتەرگیزاو هەو ه ەوەهیچ ڕوویێک ەگوتم ل
وری جغزی ەد  ەل ەیەه گرتنکدیەیە خاندن و بشدا جۆرێک نرەمەڵ ئەگەل ،ەوەالی خۆمەبێ ب ەرنەن، هەدیهیەک بەگوتم و

بێین   ەویش کەگرێ ئەردەو بەرەوپێشچوون کی ەیەشێو ەکەتەلبییەوێدا س ەل ەوەند ەس ەتی پەتی و مرۆڤایەاڵیەکۆم
  گومڕاییش بێ ەفسانەند ئەرچەبینین هەد ینەراورد بکەران بەوەالی جانبوونی  ەالی مرۆڤ و ن ەفسانەی ئبوونیداەپ

  ەاڵم نابێ لە، ببەرەوپێشچوونی ەنیشان ەوەتێبەران دەوەالی جان ەفسانەو ئەرەی بەو ەبوونی لێکدانە چاو نەل ەوەانسدی
ر و ەنێتیدا ڕووخەنی مرۆڤایەکانەیدانەموو مەه ەلبیی هۆش لەنی س ە: الیەوەهوو بچین و نرخی بۆ بخوازینەس ەب ەکەدیارد

وپێش  ەرەکی بەیەدیارد ەب  ەوەڕوو ەتی لەاڵیەکانی کۆمەندەس ە ناپ ەنەکانی مرۆڤ و الیەدەب  ەوەکوو کردەویش وە، ئەرەمپەل
تی درۆزنی  ەسڵە، خەنموون ە. ببێەیدا دەتیدا پەی مرۆڤایەپل ەو ل ەتییەتی مرۆڤایەو تایب ەوەمرۆڤ ەب ەندەب ەژمێردرێ کەد
یدا  ەف پەرەدا شەوەتی بەندایە س ەناپ ەوەالی منە. بوێنازانێ بد  ەانێ درۆزن بێ چونکڵ ناتوەاڵم ئاژەب ەدەتێکی بەسڵەخ

.  دنەوون و بلعەر مەوانیش هەمرۆڤ، ئ ەت بەکانی تایبەخۆشیەرد و نەکوو دەر وەکا هەر دەس  ەوەمرۆڤ ەل ەناکا ک
 ەی مرۆڤ بەکانی دیکەتەموو خاسیەری چاالکیی هۆش و هەبەرلەختێک داببڕێ و بڵێین س ەمان نەدا قسەتوانین لێرەد

ی ەتوانین پێیان بڵێین دیارەد وەەو ڕوەل ەینداارەبەگیانلی ەرووی پلەس  ە، لەوەلبی و ئیجابییەس  ە ، بەوە دیەچاک و ب
 . ەوەویوپێش بو ەرەندی بەس ەناپ

 ەیەه ەوەو شکست و نوشوستی مرۆڤ  ەو سوود و خراپ ەچاک ەندی بەر پێوەکسەی ەتیدا کەاڵیەیدانی کۆمەم ەل ەوەلێکدان
رم و  ەو خۆشویستن و دزاندن و ش  ەخاترانک ەکی وەی حیسابی الوەوە بکرێ بۆ ئ کردنەوە بیرەل  ڕی خۆەپوەبێ بەد

رانی و ەی کامەپرۆژ ەی کەتییانەاڵیەکۆم ەلەعادەو مەڵنانی ئەه  ەبێ لەوریان نەد ەرێخانەتێو ەرزەو تەخسی و ئەسوودی ش
  ەتێیانهاوەتی دەتایب ستیەبەم ەی کەاڵنەخۆشک ەو درۆیە موو ئەستێ و بێگومان هەڵدەر هەس ەیان لپێشکەوتنختیاری و ەب

ی  ەنی ئاپۆرەردەست و پێ و گە د ەکۆت و زنجیر ل ەب  ەوەبنەیا ڕووداوی مێژوو، دەڕ وەو باو  ەفەلسەقی فکری و فەناو د
و فکر   ەفەلسەفسەربە  تیی درۆیەدایەب ەسترابێ. زێدەڵبەت هەسوودی میللبەنیازی ش ە درۆک ەندەرچەئاڵێ هەت دەمیلل

ن و  مهێەرهەی بەمبوورەج ەکاتەد ەتی کەاڵیەندی کۆمەڕێی ناوەقامەزۆری ش ەب   ەک ەدایەوەڕیش لەباوسەربە  و
ت و ئایین و ئابووری و بابای  ەمرۆڤی دنیاخواز و فێڵبازی سیاس  بێ، ەد ەو درۆیانەی ئەگوزار گێرۆدتەکێش و خزمتەحمەز

 بخات.ر باراشی خاوێن ەس ەکی ئاشی خۆی لەپ ەاست و درۆیان نییڕستی ەرب ەد ەر هێندەمکار و داگیرکەست

ڕێ،  ەگەڕاست دەخ بەمبایەکی ەشتی خوێریل ەل ەوەتەمیللی ەن ئاپۆرەالیەل «ەوەداتەوێی گرێ دە ێ پسا لوک ەل» یەگوت
  ەستن لەڵبەێ. درۆ هسترەڵنابەبێ هەان نتیەعالن و شەستای پسپۆڕ و مەو ەب ەیەورەری کاری گەگەرچی ساختەه
ی مرۆڤیش بێ، ەنیازی چاک ەتیدا بێ، با بەاڵیەکۆمسەربە  بارێکی گرنگیر  ەه ەیا لەمێژوویی و ڕووداوی ەیا لەو ەفەلسەف
ی  ەکەخۆشەتی نەڵ دکتۆردا بکا و ڕاستی حاڵەگەدرۆ ل ەکەخۆشەۆش بۆ نرەر پەبەخۆش لەسی نە خزم و ک ەیەوەک ئەو

یا   ەست بوەدرۆی ئانق ەب  ەفەلسەی فکر و فەڵەدا ئایا هەوەل ەرق نییەف ەوەنیگای سوودی مرۆڤیش ەنوخت ە. لەوەلێ بشارێت
ر ەس  ەک ەی فکرەڵەموکووڕی و هەردوو باردا کەه ەل ەییشتن چونکەگتێنە هوو چوون وەس ەمزانی و بەر کەبەل
ن ئاکار و  ەالیەاڵم لە. بکاەی دداوا ەکەدرۆزن ەخۆشیەن ەی کەکردنرەس ەچار ەرزەو ت ەل  کردنەوەبۆ بیر ەوەکێشیتەد
و دکتۆر و  ەل ەبا تاوانبارترەهوو دەس ەست خۆی بەقئان  ەب ەی کەسووفەیلەتۆر و فدوکئەو   ەدیار ەوەرپرسیارییەب
دا  ەدرۆک ەل ەنیی ەوە ستەدەعوزری بهەروەک   ستەدرۆزنی زۆرزانی ئانق ەچێ چونکەهوو دەس ەی بەسووفەیلەف
لێی  ەمیشەوو ههوو کرد ەپیاوی س  ەک کەو ەوەندی بچێتەس ەو پەرەدیشی لێ ناکرێ ب، ئنجا ئومێ ەوژمناتیشی تێڕا دیارد
 .ەوەتێڕەهووی بگەس  ەل ەوەشێتەوەد

ر ەگەر ڕێبازی ڕاستگۆیی و دڵسۆزی ئەس  ەینڵناس بهاوێەکۆم و مێژووناس و سووف و بیریارەیلەند ناتوانین فەرچەه ەئێم
ریان  ەبە پێ لەرزەوین و بەکەکانیان نەواوەنات ەرمانەدوا ف ە ، بەریشمانەس ە توانین و لەاڵم دەر، بەب ەگرنەن ەکەخۆیان ڕێباز
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رچی  ەه ەکا واز لەموو جیهان دەه ە داوا ل ەوەییەبێباکی و ساد ڕیەوپەزانی بیریاری ماددی بەدستین، خۆت ەڵنەه
هامان پێ بویرێ و  ە و وەئ ەکا، جا کەنگڕێژ دەڕخۆی بۆیانی  ەر کەب ەبگرن ەو ڕێبازەبهێنن و ئ  ەیەڕی پێش هەبیروباو

ی ژیر و  ەوەدانکڵ لێەگ ەل ەک ەوەینەت بکەو ڕەی ئەکە ای خۆماندا بۆچوونڕجغزی بیرو  ەوێرین لەبکا بۆچی نتێ مامانەت
ێکی نەبوونو ڕازی ەخنەڕر ەگەچێ. خۆ ئەرنەش دروست دەندی ڕاستینەوەرژەپێی بەوێ و بە کەست و ئازاددا ڕێک نەبەمبێ
  ەماددیی ەی حیزبەخنەتی لێ بکرێ ناشێ ڕەدوشمنایتی و ەزایەتێی بگیرێ گومانی ناح ەوە قلیدییەتی تەی ماددییەوەرەد ەل
دا ەجێگ ەتری لەو فکری تاز ەوەڵێنەد کەەفەلسەف یواویەباری و ناتەو نال  ەڵەدێن ه ەکانیش کەکۆمیونیست ەرکسیستام
 یزمئیمپێریالتی ەتی و خزمەستی چینایەه تی وەدوشمنای یفوکوڵەک ەر بەوانیش هەی ئەخنەناشێ ڕ ەپرۆژ ەن بەکەد

 حیساب بکرێ. 

بیری   ەرێ کگەی دەیەخنەڕو ەی بیری ماددی لەتوهمان ەرزەو تە ریی ئەروبەسی بێکردنەوە ڵێم بۆ پتر ڕوونەد ەمەئ
ی  ەی ئاڵقەوەرەد ەل ەو فکرەبێ دژی ئەی هەخنەڕرچی ەت هەعادەب ەچونک ەوەداتەڕوویدا دەناماددی ناکۆمیونیست ب

ش  ەو ڕۆژگارەبڕێ، ئەد ەوهمانت ەجۆر وەی ئەت پتر فرزەی ماددییەکەخغزی ناو ەخن ەڕ ەکرێ، دیارەخۆی تاوانبار د
ناوی    (تحریفیة)شێواندن  ەمدا بەڕی دوەسااڵنی دوای ش  ەتیتۆ لهی ک  ەکانی وەاستڕ ە ستەڵوە موو هەه  ەر چوو کەس ەب

موو تاک و  ەتی هەرافەتی و شەر مرۆڤایەس ەکوو تیتۆ و جیالس و کامۆ لەی مرۆڤی وەمەو دە یر بوو ئەند س ەچبزڕێ. 
ڕدا،  ەسااڵنی دوای ش  ەل «تیەپایەچ» نووتیەهەی کەێکی ئاشکرای دڕنددژی الدان ەوەکردەپیان دەی چەرەڵی بەکۆم
کرد  ەیان ڕیسوا دەمانانە و قارەش ئەوەرەدیلی کاوێژکروونەی دەوەسترایەرستی چاوبەپپەرستی چەها بوتپەها میلۆنەمیلۆن

ند دڵسۆز و ئازاد و ئازا بوون و  ەکان چەکراوڕیسواوت ەرکەبرد دەشی نەتی خۆیان، هێندەحورمو دژی ئازادی و نرخ 
 ەوەدا شکانخۆەبو رم ەی شەقەک دوو دڵۆپی ئارەها یەو یرست بوون!! جارەند درۆزن و خۆپەچکانیشیان ەرەکەتاوانبار

 بنێم!!!  ێنازانم ناوی ل بکە  چی؟ بڕوا  ەبێتەرێ دەئ... ەبێتەد

پیازێکی ڕزیو کە لەبایی فلسێک و س   ەکورد ک ەتی لەتایبەکرد، بەوساش داوام دەم، ئەکەمرۆڤ د ەمن داوا ل تەبڵەه
بێ،  ەه ەوەفەلسەر فەس ەرزی خوێشی بەق ەنگە، ڕەنیی ەم جیهانەکی ماددی و ناماددی ئەیەفەلسەداری هیچ فرزەق
موو دنیای ماددی و ناماددیش  ەبا ه ەوەو ڕاستیشی بکات  ەڵەبڵێ ه ە ڵەه ەبوێرێ ببێ   ەوەاوکرایئازاد و چ ەندەوەئ
 . ەوەکانی خۆیشی بکاتەییفکر ەمێژوویی ە ڵەر هەس ەوا لەنکەنگ و یەدکەی

یری خۆی  ەست و بیروڕای غەڵوەه ەقلیدی هاتوەفکری ماددیی تسەربە  بابای ەرچاوی خۆممدا دیتوەی بەبەجرەت ەل
بابای   ە، ئنجا کەبڵێی نادروست و بێئنساف بو یەهێند ەهای بۆ داوەبڕیاری وو  ەکێشاوڵەی خۆی هەو پێوان ەکێشانەب

و   ەکانی خۆی سوور بوەر قسەس ەقلیدی پتر لەت کابرای ەبوەڕازی ن ەو بڕیارە و ب ەرازوەو کێش و تەراو بتێگی ەتوهم
  .ەداو م ەڵەق ەبۆ خۆی ل ەی تازەڵگە ب ەشی بەکابرای دیک یستەڵوەه

ی  ەبازەدەعبەو شەتی ئەواوی حیکایەت ەب  ەبوەێک هگرتنقەستن و دەو قاڵب ب کردنەختەکانیدا شەربڕیا  ەل ەخوالس 
تێاڵ   ەئیتر ب ەشاندوەستیان لێ وەد ەی جندۆکەوەی ئەنام ە ب ەوەستەبەساغی دە ست و پێی نەهات دەد ەیاد ک ەوەهێنامەد

  ەگوتن چونکەدەعاسمان و چ ناوی ن ەچوەی دەڕیستراویش زەکابرای ب... کان بڵێەی! ناوەیگوت دەکێشا و دەادڕلێی 
لێی  ەکەباز ەدەعبەش  ەتیشی گوتبایەزابی لێدان ناوێکی عادەر عەبەر لەگەخۆ ئ... تا ناویان بڵێەدیتن هەدەی نە جندۆک

،  قەڕەشکەناویان سووژن، مبوو  ەر کردبوو دەکانی دەی بۆ جندۆکەان«ـسونفو ەرەزکەت»و  ە پێی ئ ەب ەلماند چونکەس ەدەن
ی  ەلمێنێ جندۆکەبێ بسەد ەگرێ چاری ناچار ەبیری ماددی د ەش لەخنەڕ ەمان شکڵ کابرای کەبێ. ه... بزۆت دەرزی

موو شتێکم ەینێ من هەینێ و بابەندێکیش هاوار بکا و بڵێ: کاکەچ ەوەیەکڵێش ەتتعمار چۆسرست و ئیەپەگ و کۆنەبەرەد
، دادی نادات و  ەمەکەرزیی نیشتمانەم و بەکەتەبۆ سوودی میلل ەوەفکری ئازاد ەشی بێژم لەی دەوە، ئەل کردوەقوربانی گ

... ەڵپێنەپ... یاب ەغ... ەکش ەپاش... سیرەلکەس ... خۆفرۆش ... شینەقوڵ... ەبێ ناوان بڵێ: شاپڵیتەکێشرێ و دەنێوشانانی ڕاد ەل
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ق دێنێ و  ەحەکی نابەدیەئیستعماراوی شای -دۆکاوی وسا کابرای جنەمرێ ئەد ەکەدیی قلیەت ەتا کرمی دڵی ماددییەه
 .19ە وەشۆرێتەکانی دەگوناه

  ەرەو ه ەدڵسۆزان ەرەو ه بەجێ  ەرەی هەخنەڕ ەاست و دروست و مرۆڤانڕکی ەیەند قسەچەخت بەدبەلبێر کامۆی بەئ
برایە  ەرحاڵ جندۆکەگرت، دمی ستالین ەردەدی س ەب ەر ەنادروست و ه ەرەوا و هەناڕ ەرەندێ شتی هەه ەی لەپاکانگیان

ی بێ  ەست قسەد ەژیانی هات و ل  ەلدا کۆتایی بێڕووداوێکی ئۆتۆمۆب ەتاکوو لهات دوادا ەی بەو ناو و ناتۆر ەوەیەکڵێش
جۆرێکی  ە بوایەیان هەییشتنی ئێستاک ەتێگ ەنسەوسای فرەی ئشیووعییەکانر ەگەروپێ و خوێڕوو ڕزگار بوو. بێگومان ئەس 

 بوو.  ەنگ دلێر ن ەد ەنسەی ئێستای فرشیووعییەکانر ەدەقەو بەئ ەکرد چونکەکامۆ د ەپێشوازییان ل ەدیک

ی ەکەلبییەس   ەنەستێ الیەست ڕاوەڵوەو ه ەفەلسەواوی و نادروستی و ناڕاستیی فکری فەی دژی ناتەوەمرۆڤ بایی ئ
وایی  ەو نادروستی و ناڕ ەڵ ەزانین دژی هەتوانین یا دەین: چۆن دەخۆمانی بک ەمێنێ لەد ەپرسیارئەو  اڵم ە، بەزاندوەهۆشی ب

  ەنەر حوکمی الیەبەل ەک ەین؟ ئێمەگەین؟ چۆن تێیان دەی تێیان بگەوەر لەستین بەڕاو ەتاریکییان ەو جۆرەو ئ
و   ەوەوێنینەی پێ بڕەکە تاریکایی ەوەبخوازین ەرەنش و بیە گ ەو چاوەئ ەکوێو ەن چۆن و لی ب وکوێرەی هۆش شەکەلبییەس 

 ؟ەوەکانی تێدا بدۆزینەبزر بو ەڕاستیی

و ڕووناکی لێ   ەوەمە ست بۆ کام تیشک پان بکەشایی بنۆڕم دەو ڕەرەچاودا بەنگوستەوی تاریکی ئەشلە خۆم  ەمن ک
هۆش   ەلبییەنی س ەنێن الیەها دادەکانی من وەقس ەی کەوە ر ئەبەبێ لەر نەرێن هکشێ بەد ەم پرسیارانە؟ ئەوەبخوازم

 ەنگەڕ ەتا بڵێی ئاسانەوتنیشی هەکتێ ،ەتەحمەیا زۆر زەو ەی مومکین نییبوونلێ ڕزگار ەواتە، کەیەکەێکی هۆشپێکهێنەر 
دا ەلبییە س  ەنە و الیەتاوی تاریکایی ئ رەب ەل ەمیشەوێ، مرۆڤ هەمانەوێ و نەی ڕاستی بێ، بمانەوەیر بێ. ئەوتنی س ەکتێنە

 دا. ەرێکی ساختەر تیشک و سێبەبەناو واقیعێکی نوێ و ل  ەک و لەیەشێو ەش بەر جارەبێ هەد

ر  ەبەیا لەمزانین وەر کەبەیا لەتی وەاڵیەی کۆمەلەعادوجهووالتی مەر زۆر مەبە ی هۆش، لەکەڕووناک ەنەبزانم الی ەمن ک
ڕوانی ەچاو ەمیشەه ەڕێ و گومڕا بێ، دیارەڵبگەش هەڕ  ەیەوانەل ،...یاەو... یاەر ترس وەبە یا لەبردن و ەڵە هەو ب  کردنڕهێ
 ەتی هێند ەقیقەی حەوەشدا بایی ئ ەڕیوانەتێپ ەڕەو ڕووپەبم، ل ەلبیی هۆش دەنی س ەکانی الیەتاریک ەشەڕ ەقۆرت ەوتن لەتێک
  ەوەالی خۆتەل ، تۆشەنجاندوەخۆم ڕ ەڵق لەخ دواوم زۆریشم ەکەلەس ەزۆر ڕووی م ەل  ەوەڵێنج ڕوون بێتەست هەد
  ەوەکانەساد ەریزەغ ەل ە. بگرەوەواژ بێتەرەشێ هۆشی مرۆڤ تێیاندا بەد ەبڕۆی ک ەئیحتیماالنو ەبۆ ئ ەوەلێکدان  ەتوانی بەد

ڵقژانی بێوچان  ەهتێک ران تاەوتنی گوزەت کەحمەزەتا ئاڵۆزکانی ژیان تا و ەفسانەتا بیروڕای میراتی پڕ ئ ەڵەی هدانرس ەتا د

 
نووسەرێکی موحتەرەمی کوردی سەر بەفکری ماددیی تەقلیدی لە نووسینێکی چاپ نەکراویدا کە کاتی خۆی بۆمی  - 19

زەرەری شەخسیدا بۆ ئەوە چوە ناردە »کۆڕی زانیاری کورد« بە هەمان ڕێگە کوێربوەکەی تەفسیری چینایەتی و سوود و 
دا لێم   1963و ساڵی  1958ی من لەو »خەسارەت!!«ـەوە هاتوە کە لە سااڵنی نێوان سەرەتای شۆڕشی کردنەوەگۆیا بیر

هۆی دۆستایەتییان لەگەڵ  کەوتوە، دیارە مەبەستیشی ئەو سااڵنەیە کە بەرەی چەپی سەربە ماددییەتی تەقلیدی بە
ت بوو. زۆر بەسەیری من تەنها لەو دەورەیەدا بەندیخانەم نەدیتوە، ڕەنگە ڕێشم هەبێ بڵێم  عبدالکەریم قاسمدا بەدەسەاڵ 

]کە چەند مانگێکی خایاند[ لەگەڵ عەبدولکەریمدا بۆم ڕێک کەوت لەگەڵ   61-60ئەو دۆستایەتیەی لە نێوان سااڵنی 
ەگونجانی بیروباوەڕیشمان  هیچ سەرۆک و زەعیمێکی کورد و عەرەب و عەجەم و فەرەنگ نەمبوە، هەر لەبەر ن

دۆستایەتیەکە هەڵوەشایەوە نەک لەبەر خاتری هیچ الیەنێک چونکە لە مێژە سەربە هیچ الیەنێک نیم. لە ڕووی  
بەرژەوەندیشەوە منداڵیش دەزانێ مەرحەبایەکی کەریم قاسم، کە بمویستبایە سوودی لێ وەربگرم، بایی داهاتی چەند ساڵی  

ئەو نووسەرە دەبێ تەقلە بە بۆچوونەکەی لێ بدا ئنجا بەرەو حەقیقەتی هەڵوەست و   مڵک و ماڵی میراتیمی دەکرد.
بەشداری یەکەم   1954بیروباوەڕی من ببێتەوە. من بە هەموو عومرم الی تێشکاو بووم بەڵگەشم ئەوەیە، من لە ساڵی 

کە ئاشتیخوازی  1958ش شۆڕشی کۆبوونەوەی ئاشکرای ئاشتیخوازی بووم لەگەڵ ئەو مەترسییەی تێدا بوو بەاڵم دواتر پا
 بوو بە سەرچاوەی خێر و بەرەکەت من لێی تەریک بووم و مەیدانەکەم بۆ سوودخوازەکان بەجێ هێشت.
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دا  ەڵەهەن بۆ بەوەرەر ڕێ خۆشکەموو هەه... تا ... تا ... ئازادکردنی بیری ەفەم تا خەی ستەشەڕەری جیهان تا هەرانسەس  ەل
 چوون و کوێری و گومڕایی. 

و  ەوالی ئە: بەیەه  ەوەخۆم ەندی بەستێ پێوەڵدەه ە و پرسیارانەند لەرچەکێکیان هەی  ەیەم هکردنەوەاڵم دوو ڕوونەب
گری بۆچی پێمان ەد ەکوتاوانداگەڕ ەشتو ەل ەخنەڕ ەک  رسیوم تۆنج و کامڵ لێیان پەڕۆشنبیری گ ەها بوەو ەوەپرسیاران

  ە؟ لەوەچیی چاکتریان بگۆڕین ەچین؟ ب ەو شتانەر؟ جێگری ئەب ەبیگرین  ەیەڕاست و دروست ه ەک دیکەیەناڵێی چ ڕێگ
  ەل  ەڵەه  ەی کەس ەو کەر ئە س ەل ەرج نییەڵێم مەو د ەدا گوتوومەدارانەخنەڕ ەو تێبینییەئاست ئ ە!! لەوەمانخولێنەتااڵیی مەب

لێک  ەگ ەل کردنریەدەرە س  ە ند بێ بەب ەکەڕاستی شت ەنگ ەڕ ەچونک ەوەش بدۆزێتەکەباری ڕاستی شت ەوەدۆزێتەشتێکدا د
  من ەیا لەبێ وەک مندا نەمتوانای وەکی کەتوانای بابای ەل ەک... و... واەهر و ئاوەوروبەندی و د ەر و پێوەماک و پێکهێن

 ەر لەند. بەچدەکاتە بزانم    ەرج نییەاڵم مە ب 1500 ەت ناکا 5396821X  2379547زانم ەیبێ. من دەاڵتتریش نەس ەدەب
 ەکەی دیاردەبوو هۆی ڕاستینەڕێی ن ەنیی ەفریشت زیەئاورینگی ک ەزێڕینەلکەنی پیزاەد ەکێکی ڕووناکبیر کەساڵ ی  500

جارێ نیووتن  ەبۆشایی چونک ەریاکان ناڕژێنەزانی بۆچی ئاوی دەیاندەن ەوی خڕەیانزانی زەدکە ساڵ   2500 ە ر لەبزانێ. ب
بڵێم گۆڕانی هۆی   ەس ە ب ەندەوەتاییدا بوو. بۆ من ئەرەی س ەپل ەئاسمانناسیش ل  ەدۆزیبۆوەری نەستووری کێشەد

و   ەر خۆی دروستی کردوەه ەک ەوەست مرۆڤەدەب ەمنرخەکی کەیەرستەو ک ەتی نییەیاڵ ە خالقی گۆڕانی کۆم بەرهەمهێنان
 کا. ەدتی خۆی پێ ەخزم

ر  ەس  ەڵناستێ بچمەم لێی هەکەڕێ دەدا بەوەکرد ەتی لەاڵیەنی کۆمە جۆرێک الی ەبارێکدام و ب  ەبێ من ل ڕاستیی ەوەئ
  ەرپرسی و چوونەدا بەوەل ەم چونکەهان بد ەوەفییەلس ەیا فەستی واقیعی وەڵوەو هەرە ردم بەتی تا مەرایەکۆی ڕابەس 
ڕی  ەوپەر: ئەب ەبگر ەفاڵن ڕێگ ەگوتوەسم نەک ەب ەناسیو ی خۆمەتەوە. لەوەژێر ەوێ بچمەنام ەیەخالقی هەرباری ئەب

ن بڕیاریت. ەکرد، خۆشت خاوەهام دەها و وەو ەجیاتی تۆ بامای ەمن ل ەگوتووم ەبو ەوەوتبێ ئەرکەد ەوەمن ەڕێنمایی ل
ر ەگەئئنجا نیم.   ەناوەلبێ. من ەڵق نەنووسی خەچار ەوێ زۆر باکی بەروونێکی دەڵق دڵ و دەگالنی خەڵگرتنی ئۆباڵی تێوەه

ستی  ەڵوەو هەرەر بەهاند ەتێنابڕم ببرەهای دەگرم وەیان لێ دەخنەڕ ە ک مش بزانەو شتانەڕاستی ئ ەرەمن جێگری ه
 ترسناک.

هیچ  ەنێوان قوتابیاندا ک  ەک لەوتابییقی ەوەبایی ئ ەنجی کورد و ڕۆشنبیری کوردەڵ هۆش و گۆشی گەگەوتووێژی من ل
  ەل دانخۆ فڕێ ەب ەریکەک ببینم خەکابرای ەر بنێ. من کەدەناوی خۆی پێ وەی هەخورپ ەهی نییەمر و نەاڵتی ئەس ەد

کوانێ  » لێم بپرسێ ەقی نییەح ەوالوە ب ەوە، لەدوایەت مردنی لدانڵێم خۆ فڕێەی پێ دەر هێندەخوار ه ەتێب ەوەرزەبانێکی ب
  ەرپرسیار بوون لەم لێ بکا. بەیژەقی بوو داوای پەح ەناردبایم ەو شوێنەر من بۆ ئەگە. ئ«خوار؟  ەپێی بێم ەو قادرم ەیژەپ

فان و  ەلسەریکایی ناو ف یا تاەی واقیع وکردنەوەڕوون شداەمەڵ ئەگە. لەیەوەمولەحەوالی تەڵق بەنووسی خەچار
بکا، خۆ خت ەڕێ تەرە ڕی س ەمپەکۆسپ و ل ەختێک لەن ەوەشێتەوە، لێی دەیەوەریانەبەی ب ەاڵنە و هەی ئکردنانستنیشەد
نگی ەی دکردنەفەخ ەل ەبریتیی ەک ەدایەبوونو خامۆشەرپرسی لەزانم بەرپرس نیم. وا دەکرد منی تێدا بەختیشی نەر تەگەئ

 ڕاستی و دروستی.

 دا:ەکان دەوری پرسیارەگوتم د ەی چی تازتێخوێندنەوە ڵەگەی دواتر لکردنەوەڕوون

نی ڕووناکی ەنێ، الیەدەوی د ێت بژەکەرەپیت و ب ەی بە رچاوەش س ەو هێند ەچاالک ەلبیی هۆش هێندەنی س ەالی ەک -ا
کات و  ەزاوزێ ن ەکەلبییەس   ەنەر الیەگە. خۆ ئەند کردوەمەوڵەدرێژایی ڕۆژگاریش خۆی د ە و ب ەچاالکیدای ەهۆشیش ل

و ەتی ئەقیقەی حەوەدۆزین ەبوو ب ەوانەل ەوەی هۆشی مرۆڤ تاریکاییان دابایەوەرەد ەل   ەک ەبانای ەوەر ئەجهووالت هەم
 کانیەتەبابەمەه ەیدانەکانی مەزانستیی ەوەهۆی دۆزین ەتی بە. مرۆڤایەڕابایەڵگەسپی ه ەکەلبیەس   ەنەالی ەجهووالتەم

 یانکوژێت.ەروا دەو ه ەفسانانی کوشتوەی ئەزمەیتان و مێردەندین شەوجوودی خۆی چ یەوەرەروون و دەی دەوەناو

ر  ەبە. لەوەکاتەتاریکایی خۆی تێدا باڵو د ەجار رەه ەکە تەلبییەی س ەوە ل ەوەکاتەکی پتر ڕووناک دەودایەم ەبەجرەت -ب
  ەسکتر بێ. کەرتەاکی بڕووپێوی ڕوونلەچاو  ی تاریکاییڕووپێو  ەرەبەرە، بەنگەڕ، ەبەجرەی عومری ت ەوەبووندرێژ ەب ەمەئ
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نجامی ەنێکی تاریکی مرۆڤ ئەالیی ەوە ک زانەی ەتاک ەوێ کەڵبکەها هەی وحاڵوبار دواڕۆژدا ەک لەوەن «ەنگەڕ» شڵێمەد
موو  ەه ەڕی ناوخۆیی کەرپابوونی ش ەک بەو ەوەریک بکاتا ایی تڕووناکنی یرەێکی پان و بڕووپێوبدا  ەوەستەدەناقۆاڵ ب ەهێند

  ەئێم ەشدا کەمەڵ ئەگەهێنێ. لەچاو دادەنگوستەنگی ئەزە وەو ش ەوەپووچێنێتەد ەوەپێش ەخۆی ب ەی لپێشکەوتنڕۆشنایی و 
 ەل ەین کەبد ەکەتەنی چاکی ئیجابیەئیحتیمالی الی ەش بەبێ ڕێگەین دەبک ەکەتەلبییەبۆ س  ەئیحتیمال ەرزەو تەحیسابی ئ

و   کردنیکدە ی  ەندنی گومان لەس ەرەی ناخۆشی و پکردنەکەڵەڵێ کەڵێنێ. کێ دەرینتر هەنگاوی بەدواڕۆژدا ه
ن ەخاو ەقەها زل دڵی دڵڕەاڵی وە تان و بەوڵەندیی نێوان دەپێوڕانی ئاسۆی  ەڕ و تاریک داگەی شەشەڕەی هبوونترەورەگ
 ەنووسی مرۆڤ لەوی چارەس نازانێ جڵەڵکردن. کەه ە وەکەیەهاریکاری و ب رم ناکا بۆ ئاشتی وەکان نەجیهانی ەاڵتەس ەد

 ...  ەن یا فریشتەهریمەست ئەد ەوێتەکەڕۆژدا دادو

و   ەوەخۆیدا دۆزی ەتی ڕووناک و تاریکی لەقیقەیری خۆی کرد و حەس  ەوەچاوی کرای ەمرۆڤ ب  ەبڵێم ک ەیەقم هەه -ج
خۆش ەن ەی کەوەک ئەو ەوەتێکانی بدزەپکەت ەتوانێ خۆی لەکرد باشتر د ەکەتەلبییەی سەلعوونەم ە نەو الیەستی بەه
ر گوێی ەبەر لەدەی قەنگۆڵ ەک زەی من وەکەوێ بڵێم نووسینەدا نامەرمانی بکا. لێرەتوانێ دەچاکتر د یردی خۆی ناس ەد

ش  ەو تاکانەنگی منی پێ ناگا، ئەدکێکی س تاەمیلیۆنێک کلە زانم ەد  ە، کەوەکاتەن وریا دا ستووو نو ەوەزرینگێتەڕۆژگاردا د
خۆی   ەژ پتر لۆڕ دوا ەتێکڕایی ڕۆژ ل ەبڵێم مرۆڤ ب ەیەو ەستم ئەبە: مەوەگژمدا دێنەندێکیشیان بە اڵتن هەس ەکوردی بێد

ڕێی   ەدوای ساڵیش ل ە ، ساڵ لەوەبێتەروونی خۆی قووڵ دەکانی دەتاریک ەربوونەچاکتر بۆ ناو دگات و ەکانی دەردەو د
ست و زانینی خۆی ەه  ەی ڕزگار بکات کەتانەڵەو غەهێنێ لەکار دەکانی بەوەپشکنینی ەستیار لەها هەئامێری و ەوەکنیکەت

 گڵێ. ەد ەوەتێیان

زۆک و هۆشی  ەفسی حەی نگرێوگاڵک ە زارویە، هتی و ئاشتیی ڕاست ەقۆناغی برای ە گاتەتی دەی مرۆڤایەو ڕۆژەئ -د
ن  ەکەریک دابن و دنیای لێ تەیدا دەی هۆش پەوەرەد ەی لەو تاریکیانەشێکی زۆری ئەب  ە، واتەوەکرێتەتاریک د

و  ەش لەمە، ئەوەبنەڕوون د ەخۆو ەهێنن لەر هۆشدا دەسەی تاریکایی بەیدانانەو مەی ئەدا ژمارەوە بن و بەف دەرەرتەب
  ەوەکەیەتا دێ ئاشتی و هاریکاری و بەه ەبینێ چونکەد ەونی پێوەخەمرۆڤ زڕ ەک ەنیی ەدرۆزنان ەڵەخۆشک ەمێدوئ
وی  اڕەڵگەو ئاسۆی سپی هەرەبێ بەدا دەناوبردنی خۆی نەر مرۆڤ بڕیاری لەگەشتی ناچاری، ئنجا ئ ەبنەڵکردن دەه
  ەکی سافیلکانەشبینی ەگ ە اڵم نابێ بە. بەوەتەپێچراو ەشتەو گەک لەیەم زۆر ماوەئێستاش کوا تا ڕ ب ەوەتییەو برایەجری ئەف

تی ەی گرۆی ئاشتی و برایەوە. بردنەوەینەپشتی لێ بک ەتمیی ەی حەکەهاتن ەک ەوەوەی ئەنام ە بین و ب ەو ڕۆژەنۆڕی ئەچاو
 .ەتییەاڵیەختی کۆم ەس  ەرەه ەرەکارێکی ه

ی  ەتی موژدەڕی بڕیویەبۆ ئاسمانگ ەوەفتەشکەژیانی ئ  ەمرۆڤ ل ەی کەبێسەروبنکجار پان و ەی ەو قۆناغەحاڵ ئەمەهەب
  ەشدا و لەمەڵ ئەگە. لەتریشی پێیەورەی گەشەڕەههەروەک  ەتریشی پێیەورەی گەو موژد ەڵ خۆیدا هێناوەگەخۆی ل

و  ەرپرسیاری ئەب ەڕاستییان پێکابێ نابنر ەگەکانی من ئەد، قسەۆژیشدا، چ چاک بێ و چ بڕموو ئیحتیمالێکی دواەه
 ەوەستۆمەئ ەڕۆژ بگرمەشیی پاشراتی خێروخۆەهاتووم قۆنتە. من نبێەمالنی مرۆڤ دەستەدواڕۆژدا د ەل ەی کەنجامەرەس 

ڵ  ەگەل ەی فکری ماددییەێکی بچکۆالنکردنڕووەڕووب ەی من گوتوومەوەتابار بم. ئەوو تێیدا خچەرنەر چاک دەگەتا ئ
ختێک ورد  ەن ەتی. کە اڵیەێن گۆڕانی کۆمڵەی پێی دەوە ل ەی هۆش و ماددەوری ڕاستینەیدانی دەم ەتی لەمرۆڤایواقیعی 

ر ەه ەکەفەلسە ف ەمیزاد چونکەۆژی ئادتی دواڕە چۆنی ەل ەرپرسیارەی بی ماددەفەلسەوێ فەکەردەبۆت د ەوەبیت
وشت و ڕۆشنبیری ەری و ڕەت و ئابووری و ڕابەسیاس  ەل ەی بریتییەکەگرنگ ەرەه ەشەڵکوو ب ە ب ەنها نییەی تکردنەوەبیر

ر  ەه ەوات  ە، کەمی نووستنیشەمی خواردن و دەری جەخڕێک ەری ژیانی ئێستا و دواڕۆژ، بگرەبەرلەی س ەخشەو ن ەو پڕۆژ
 .ننەیەگەکانی ڕادەستوورەد ەک کەو ەتی ئێستا و دواڕۆژی مرۆڤەی چۆنایلێپرسراوخۆی 

مان ڕاست بێ ەوەر لێکدانەگەین ئەکەد ەوەدانکلێ ەوەتەماددیی  یسمیەی ڕەی فکرخانەوەر ەد ەل ەبیروڕای من یا هی تۆ ک
دی   ەهاتنەن ەکانی من لەوەرچاوی لێکدانەشێکی بەی ڕاستی بێ بەوەتی بگرێ. خۆ ئەر فکری ماددی حورمەس ەل ەپێویست

ی  ەکەور و شیرنەر داوا چەگەئ ەچونک ەڵداوەری هەکانی کورد س ەنگاوی ماددییەت و نادروستیی هەکانی ماددییەڵێنەب
ی ەک ەکێکی دیکەمن و ی ەجێ بوایەکی بەداوای ەوەن ەدەتیشک د ەوەمادد ەکانی لەگۆیا بینین و موژد ەبیری ماددی ک
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و   ەوەسکتر بکاتەت ی پێە کەسک و تروسکەت ەختەو وبچێژێ  ەیەوەلێکدان ەرزەو تەری ئە ردی س ەد ەوەکردەد ەوەبیری ل
کی ەو پڕچ ەندوەس ەر ەپ ەو فکرەی کاشکی ئەنگ بهێنێ. وەدەخۆی ب ەل ە یەواریش هە ماددیی نێو کوردرچی بیری ەه

و   ەتی و مێژوویی بدیتایەاڵیەکانی کۆمەڕاستیی ەم جیهانەی ئەوەموو چاو و مێشکی کرایەجیاتی هەل ەتەڵمەچاالکی و ه
. «ەرەداری بریا بێب» ەک گوتراوەاڵم وەجێ. ب ەییشتنایەکانی بگەڵەی خۆشکەو موژد ەوبانایرچوەزمووندا دەئ ەداواکانی ل

کانی ەتەکەرەب ە بوونی لە ندنەڕای سوودمەرەس  ەک ەی خۆمانەکەتاڵتر کوردەست بەتان دەموو میللەه ەشدا لەیدانەم مەل
تر  ەجزووبانەو م ەوەنەکەری دەس   ەتر لەیدای بیری ماددین و عاشقانەم شەعال ەکانیشی پتر لەنجەی ماتیریالیزم گەرەب

کی فکری ماددی تێدا  رکێەئ ەهێناوەڵنەنگاوێکی هەکورد هی دواییدا ەو سی ساڵەشتوانم بڵێم لەپۆشن. دەکانی دەواویەنات
 .ەخشین و بێ مزەب  ەمووش بەژماردبێ، هەشوێندا چوونی نبەگرتبێ و نرخێکی ەڵنەه

پێت » ەو گوتوومان ە وەور کردۆتەڕاوی دەرگەو  ەکوردیمان بشووری ەندێکی مەک فکری ماددیدا تا ئێستا پەتەل ەئێم
ییشتن ەکدی زانین و لێکتر تێگەیەی بەر زۆر هۆی تازەب ەرچۆنێک بێ جیهان لەه «کانت بۆ بگرمەتا چوێلەه ەڵێم خاڵەد

 ەتەمیلل ەپتر ل ەکانی ئیمڕۆکەکدی دوورەی ەل ەتەمیلل ە وەها لێکدی نزیک بۆتەری وەوس ەرەم س ە ، ئگەییشتنکتر ەیەو ب
  ە گرن و بەردە کدی وەی یهەڵسوکەوت ە کدین و تین و تاو لەی یحاڵوبار ساڵ ئاگاداری 100  ەر لەدراوسێکانی ب

ی ەکەژوور ەل ەبایە سووف ڕێی هەیلەد ساڵ فەد ساڵ و دوو س ەس  ەر لەر بەگەورووژێن، جا ئەکدی دەڕی یەبیروباو
ی  کەبیروڕای کونفوشیۆس و بوودا و عیسا بگرێ، ئێستا بابای ەل ەخنەڕ ەوەندێزەیا کێوی ئە ریای بالتیک وەدیار د ەخۆیدا ب

 ەستاوەاوڕ ەوەیەکەوزینی گوێدرێژەی مریشک و گەدیار چینەب «پشتاشان»و  «دنەڵەه»  کی دێیەر گوفەس ەل ەکوردی ک
و  ەرەگرێت و بەت و هۆشی دس ە هەری ڕێ بەت و س ێی ماددی دەفەلسەدا فەی دەکەرکردوەقیرد ەسبیل  ەو قم ل
روجیران  ەگژ دەچوو ئنجا بەدەبۆی ن  ەوەوالدیشیەموو عومری خۆی و ئەه ەبێ مامۆستا ب ەخۆو ەل ەبات کەد ەوەکیەڕێگای

 ێ.ننا ەوەکەهیچ خۆشیسەربە   داەحاڵوبار وەل  ەکا کەهای دەنگاری کاری وەرە هێنێ و بەسیشدا دەخزم و ک و

شی ۆیخ ەک ەیەقی هەدا حەوەلش ەر هێندە، هێی گرتبە خەس یەک یەوەر لەگرێ بەی دنیا دەخەی ماددی یەفەلسەف
  ەشبینیت من کەک دەو بگرن، وەیری ئەیا ڕێبازێکی غەو  ەوەنەت بکەکانی ڕەیا هێرشەبگرێ و ی لێەخنەڵق ڕەڕێ بدا خ

بۆ   ەڵگەب ەوەماددسەربە  یەوەو لێکدان ەی ماددەوەرەد ەهاتووم ل ەهێنم نەکار دەربڕین بەو بیروڕا د  کردنەوەمافی خۆ ڕوون
ستم و  ەڵبەت هەیا حیکای ەلمێندراو وەکی س ەڕاستییبە م ەکی ناماددی بکەیەرچاوە ی س ەڵگەبوەیا  ەوەخۆم بخوازم

تری  وال ەو ئەرەێک بختەڕی خۆم ن ەپێی باو ە ستێک: من هاتووم بەبەم و مێژوو بشێوێنم بۆ هیچ مەرهات دروست بکەس ەب
وز  ەوز بڵێم س ەس  ەب ەشدا ویستوومەوەڕۆییشتووم ل ەوەماتریالیزمسەربە  کانیەتیەاڵیەو یاسا کۆم ەماد رتوێژیەتی س ەڕواڵ
کاریشی ەژیاندا ب ەیڵێ و لەم دەردەی س ئەورووپا یی فکری ماددیەوە چاو ئەڵێم لەمنیش د ویش بڵێم ڕێوی. چیڕێ ەو ب
 ەی بەر بیکەگەئ ەوگاڵێکرلفوبێ و گەتا و ئەرەس ەوەداتەرچ دەرپەقلیدی پێ بەکانی ماددیی ت ەهێنێ و بۆچوونەد
 ناشکێنێ.  ەکوچیش هێلکەچ

ی نووسینی ناو  ەوەخوێندن ە ی بەس ەو کەزانم ئەند؟ وا دەن چەکەد ەوەیخوێننەی دەسانەو ک ەموو ئەو ه ەم نووسینەگۆیا ئ
خسی و  ەستێکی شەگیرسێ، هەش دادەر ئێستا دنیا ڕەزانێ هەبێ و وا دەی سوار دەناس ەماری کشت و هەد ەم کتێبۆلکەئ
 ەشێن بەورگەروێشی زەد ەک کەکوڵێنێ وەکانی فکری دەنکاوەیدا تەکەوێک هاتو ەفسەپێلکی نەنێو ق ەخۆدا ڕۆچوو لەل

ف پژاندن و  ەان و کڕەڵگە و چاو سپی ه ەکڵپ ەبێتەمارانی دەی دەی بگیرێ فڕکەکەشێخ  ەی گوماناوی لەک قسەی ەتاک
کانی کردگار  ەیلیەزەیاسا ئ شێخ ەیش لکردنگومان ەکا نەروبن دەیڵێم دنیا س ەمنیش د ی ەوەئنە ، کردنتای خۆ ونوزرەل
کان  ەن قسەمول ناکەحەت ەگرانەخنەی ڕەی قسەوانەفسی ئەی نەنگژەت ەڕێنێ کەناپتێ ەوەل ەیەرچی هەێوێنێ. هشەد
 یا لێی زوێر ببم. ەها بێت وەمرۆڤی و ەیرم بەتم س ەڕیوەش تێپەوە ، لبوونقەبڵ ەو چاو ئ ەوپێشکەشک ەڕ ەکاتەد

اڵم وا  ەفسی چڵێس. بەڵکوو بۆ نە ریک بابۆ الی هۆشی ت ە وەیکا ناچێتەد ەی فێڵبازی چاوکراوەو فێڵەگوتم ئ ەوەپێش ەب ەلێر
یا  ەتی وەاڵیەیا کۆمەیا مێژوو وەر ڕووداو وەبەرگی درۆزن لەق بەچاوی زەو زانست ب ەو ەو بیرکردن ەفەلسەف ەزانم کەد

ی هۆشی  کردنەوەشدا جوداەوەند لەرچەه ەماعکارانە الی فێڵی تەب ک ەن ەوەچنەالی تاریکاییدا دە ن بەبیری ڕووت بک
ویش  ەئ ەوەمەریک ببابۆ الی هۆشی ت ەکەدا دیاردەاڵم شتێک ڕێم پێ د ە ب ەفسی ئاڵۆز کارێکی ئاسان نییەن ەتاریک ل
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ر  ەس ەسترێ و لەبەیان دکردنی ئینکارەیان ڕێگەو ە دوای نووسین و باڵوکردن ەفەلس ەزانست و فکر و ف ەک ەیەوەئ
لووسی و  ستی و زمانەد چاپوک ەل ەزۆری بریتیی ەب ەبازان نین کەک فێڵی حیلەو ەکرێن چونکەکانیان حیساب دەرەداهێن

 ەن. کەکەفێڵی لێ ئاشکرا دیا ەو ەوەگرنەر دەس ەی درۆی لێ بەو شتانەل ەوەدزێتەت خۆی دەعادەبفێڵباز بردن.  ەڵەهەب
ئویل  ەنووسین، بشێ ت ەتی لەتایبەهێنێ، بەکار دەڵدار بکها توێەعبیری وەکدا بخا تەالیەما و ناچار بوو خۆی بەر ڕێشی نەه

 ئابڕوو پاراستن.بایی بێ  ەر نەبکرێ ه

خۆشدا ڕێزی ەمردنی نتی شیفا و ەڵاردوو حەه ەل ەبێ کەی دوعایان نەک نوشتەو زانست و ەفەلسەقی فەر دەگەئنجا ئ
سووف و  ەیلەر کاتێک فەفس. ه ەزی نەک حەن ەبێ هی تاریکیی هۆشەستی تێدا هەکی ئانقەواویەر ناتەپارێزێ، هەخۆی د
کانی خۆی کرد  ەر قسەبە رگی درۆزنی لەست بەدەسوودی نێزیک ەییشتن بەزۆک بۆ گەفسی حەپێی خواییشتی ن ەبیریار ب
ڵکوو مرۆڤی ەب ەسووف و بیریار و زانا نییەیلەف ەو کابرایە ئ ەیکرد بزانەنازی دی «گوبلز»کە ک ەو  ەوەکرد و باڵوی

 .ەوەبنەدواڕۆژدا درۆی لێ سپی د  ەل ەوتوەکەن ەوەکی بەکا پەرم دەی گەکەبازاڕ ەس ە لەدرۆ و د  ەب ەک ەتەسیاس 

فێڵ و   ەبوو بتوانێ بەبارێکدا ن ەل ەوەتای پشکووتنیەرەس   ەل ەوە ، دیسانەڵەتیش تێکەڵ سیاس ەگەند لەرچەفکری ماددی ه
 ەفەلسەراشی دژی فەی ڕۆشنبیران بوو، هەرەب ڵەگەی لەوتووێژی ئیقناعکاران ەڵق بۆ خۆی ڕاکێشێ چونکەکێ خەستەچاوب
 بوو. ەدار و زۆرداران دەرمایەوای س ەڕند و سوودی ناەوەرژەنگاری بەرەدا بەدواپل ەبوو ئنجا ل  ەمەردەو س ەکانی ئەباو

ناو  ەتێستی خستبەی ئانق ەڵەی ماددی بێ یا ناماددی هەفەلسەر بارێکدا فەر نیازێک و هەهەزانم بەوا د، ەمەر ئەبەل
ک دژی  ەیەڵ ەموو هەه ەتی چونکەتایبەب ەی کردوەمەستێکی تاریکی هۆشدا ئەڵوە ه ەکانی لەکانی و تووێژەقەد
  ەکەڵە ک دێ هەڕۆژ کە یەوە ر ئەبەبێ لەر نەن هەکەد ە کەڵەوی هەپێڕ ەک ەیەسانەو کەوامی ئەردەندی بەوەرژەب

  ەدا بهێندرێ و لەکەڵەه   ەبێ دان بەوساش یا دە تی و شێواندن، ئەدرۆنای ەحیساب بکرێ ب ەفەلسەر فەس ەو ل ەوەبدۆزرێت
ئویل  ەتی و تەچییەنریکی پیەد خەبەدرێژایی ئ ەی بکانەمرید بێەبۆی[ یا د ەش بێهێزییەم ە]ئ ەوەتش بکرێ ەڕ ەکەفەلسەف

کانیان  ەوەڕێپکان و ەسووفەیلەر فەس ەستێ لەوەند دەچ ەب ەئویلەو ت ەموو پینەو هەزانێ ئ ەر خواش دەبن ه ەوەهێنان
  ەخۆ مومکین نییەکرێ نەتر دەخۆی ژیران ەل ختێکەنادروستێکی ن  ەنادروست ب ئویلی شتیەباشترین حاڵدا ت ەل ەچونک

فی  ەسرەی کێشا مەدرێژ ەتی کەچییەکار و بازاڕی پین ەوەوت، ئیتر بۆ خۆت لێک بدەلێنی چەی کەپین ەبیری ڕاست ببێت
ی ەپاندنی ساختەس  ەچونک ەوامەردەب یفەلسەتی فەچییە باشترین حاڵدا ئاکامی پین ەل ەمەگا. ئەچ د  ەب ەر پینەس ەل ەپین

  ەب ەبڕشتمەک کەتئویلی بێ کوەت ەک ەوەو ڕوەل ەستەببەمچیکاری و بگرەبۆ ق ەوەکێشێتەتدا دەی میللەر زوربەس ەئاشکرا ب
 ...  ەوەت درۆی لێ سپی نابنەقیام ەر لەب ەیبەغسەربە  یتیەچییەرچی پینەشتی دنیاییدا ه ەتی لەتایب

د و بااڵی فکری و  ەق ەرگی ماددی لەدێت و ب ەک ەیەوەوامی فکری ماددی ئەردەب  وریک ەستێکی تەوڵەه ەوەالی منەب
 هاشەو ەعومرەتی بەاڵیەی کۆمەندا هێندەمەت ەدینیش ل ەچونکئاڵێنێ، ئنجا ەیب و دین دەغسەربە  و ڕووداوی ەفەلسەف

 ەفکری ماددی ل ەفی کەسرەرک و مەئ ەمەر ئەبەمای بوو، لەتەی فکری ماددی بەوەبێ لەوامتر دەردەلێک بەگپێدەچێ 
  ەپتر بێ ک ەوەدان جار لەویش س ەئ ەوەگێڕێتەڵدەکان هەتا بۆ الی ماددەشێ هیکەیب دەغسەربە  کانیەئویلی دیاردەت
 دۆستانی بستێنێ. ەمادد ەیب لەی غەکەگیراو ەڵنەند هەهە ب ەتەبوو ڕواڵەد

کانی ەتەو خاسی کەموو مێژوو و ئێستاەه ەوە، و لێزانی فکری ماددیم خوێندۆتتیشەیمبل ەک، بگرەری زیرەندین نووس ەچ
ند دڵۆپێکی هۆی ئابووری لێ  ەو چ ەڵگوشیوەڵی هەکانی تاک و کۆمەرەتی و هاندەاڵیەکانی کۆمەرەمرۆڤ و بزوێن

 ەق لەق زەوا ز ەی بتکێنێت کەموو چاوگانەو هەی لەکەمەڵەێژی قدڵۆپڕ ەرمان بەک دەی وەوەبۆ ئ ەوەاندۆتڕچۆ
  ەرانەو نووس ە ئ ەلێم ڕوونم. ەردەبۆ ناو واقیعی کۆن و س  ەوەنەدەڕایی و ڕووناکایی دە، تەوەرانەمبەدین و پێغ ە، لەوەیبەغ

تا   ەوەواژ کردەرەی بەپێک هاتنی ماددسەربە  کانی زانستیەتەناعەق ەلێک کۆنەکنیکی نوێ گەزانست و تی ەوەپاش ئ
بۆ   ەرانەو نووس ەا ئئ، ەوەبنەکدی نزیک دەی ەڵ تصوف لەگەل ەریکەڕاماندا بینینی نوێ خەیدانی تێوەزۆر م ەی لەوەئ

ڵ فکری ەگەکانیش لەزانست  ەدا چونکەنوێیان ەو زانستەڵ ئ ەگەبن لەد ەڕێکی تازەڕووی شەکی درێژی داهاتوو ڕووبەیەماو
ی  ەم و نیوەهەی نۆزدەدەو کۆتایی س ەرەکانی بەقلیدی دۆستی زانستەماددیی ت ەک ەوەو ڕوەن لێقلیدی ناگونجەماددیی ت

ن و  ەگوماناوی بکتی ە بۆرجوازی ە کانی نوێ بەلوێ زانستەبۆیان د  ەرانەو نووس ەک ئەتاڕادەی، ەمەی بیستەدەس  یمەکەی
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دێت و   ەک ەکەماددیی ەفکر ەزۆر ناخایێنێ چونک ەتییەچییە و پینە زانم ئەاڵم وا دەتێنن بەڵخەهپێ  یەخۆیان مرۆی سافیلک
 ەما فکرییانەو بنەر ئەنیشی ه کاەڵگەموو بەون هەیاڵ و خەیزی خڕ ەچێتەبێ بۆ خۆی دەتبیقی دەتوبازی زانستی ەنگەچ
 کرد. ەکانی خۆی دەروێشەی دکردنشی ئیقناعەب ەوەشەڕەکارهێنانی هەڕێی ب  ە حاڵ لەپێشتر ب ەبن کەد

کانی بیروڕای  ەسکەت ەقەپێی دەب  ەدا کەوەکان بوو لەگیری ڕاشنالیست و مارکسیست ەخ ەنارد شۆ یساڵێک بر 40پێش 
ک  ە ن، وەدەد ەوەست ەدەفسیر بەت ەوەوانەرفرەی بۆچوونی ماددی بەڕێگ ەل ەلماند کەس ەدە یان نەو ڕاستییانەخۆیان ئ

ڵکی ەجارێ ک ەر بەه  ەکەقلیدییەت ەماددیی ڕاستیی نوێ زارانەی هەوەت پاش دۆزینە ڵبەدارک، ه نکانی جاەتەرامەک
 نامێنێ.  ەفسیری پێوەت

بۆ   ەوە دزنەدینی د ەیری مارکسیست لەرانی غەشێکی نووس ەت بەنانەت ەدین کسەربە  یەورەگ ەرەڕووداوێکی مێژوویی ه
تدا ەڕەبن  ەڵێی لەر دەلکێنن هەد یەدنیاو ەهای بەو کانەرە. نووس ەکانەرستەخاچپ یەکەرەدوور و درێژ و وێرانک  ەڕەدنیا ش

ی سپایی  ەغدا و بنگەری بە فەندەمەو ش ەرەعمەوت و موستەوخۆ بۆ نەمی جیهانی ڕاستەم و دوەکەڕی یەک شەویش وەئ
م و  ەم و دوەکەنگی یەڵێ جەد ەین کەش شل بکەڕایو ەبێ گوێ بۆ ئەلمێنین دەی بس ر لێیانەگەئ ەک ەڵگیرساوەه

ن  ەکەد ئەورووپاری ەچاولێک ەمان کاڵتی مسڵەکانی ڕۆژهەتیەاڵیەمکۆ ەوەکان و بزووتنەسیاسی و ئابووری ەندییەپێو
هەروەک   ەن، چونکەناو بب ە تی لەوێ ئیسالمەیانەد ەوەکۆن  ەل ەک ەرستانەی خاچپەکەئایینی ەڕەی شەریان درێژەبەرلەس 

  را وەو هەل ەهاش مومکینەروەه ەوەتباز و ڕیباخۆر بدۆزیتەهوەرست و شەپلەڕی خاچدا دنیادۆست و هەش ەل ەمومکین
 کیەیەنجەم زۆر، شوێن پە، کەاڵت کردوەڕۆژه ەڕوویان ل  ەوئەورووپا ەل ەی کەڵقژان و نوێخوازی و بیروڕایانەهتێک
 وێ.ەرچاو بکەتیی ئیسالم بەو دوژمنای «جوداوازیی دین»

 «للێنبیەلۆرد ئ»  یەکەکراوزۆر باس  ەستەڵوەه نێەیەابگڕ ەعنایەم مەئویل ئەی بێتەانئاشکرای ەو ڕووداوەکێک لەی
و   سەالحوددینبری ەر قەس  ەمی جیهانیدا چوەکەڕی یەش  ەی شام لکردنگیرادوای د ەشکری ئینگلیز بوو کەی لەرکردەس 
موو  ەه ەبکا ک ەوە شێ دیندارێکی بێفێڵ و دڵپاک بڕوا بە . دەڕی خاچەی شەدرێژ ەبوونو زاڵ ە رز پێی گوت ئەنگی بەد ەب
  ەب ،بێەییان فێریان دئەورووپا ەمسڵمان ل ەی کەانکردندین ەل  نگ و پشتەیف و ئاهەو نۆشین و ک   ەریت و پیشەو نەئ

  ەل ەی کەو ئیلحادەئ ەگاتەتا د ەوەتانەجلکی کورتی ئافر ە ل ەدیاری بۆمان. بگر ەبکرێن ب ، ی دینی ئیسالم کردننیازی بێهێز
  ناو بردنیەئویلن بۆ لەی بێتەپکەتدینداردا  ر پیاویەزەنلە موویان ەه ەوەڕازێنرێتەد ەوەمە ردەی س ئەورووپافکری ماددیی 

 ئیسالم.

بێهێزی بیریاری ماددی و ئیلحادی  ی ەڵگەب ەر بەگەئ ەڕێنێ کەبپ  بیری خۆیدا تێی ەری کورد بەڵێم تاکوو خوێنەد ەمەئ
ی بۆ دنیا  ەو چاالکییانەشێکی زۆری فکری ماددی و ئەئاسانتر ب ەدنیا مومکین ەبگۆڕێ ب ەوەدین ەڕی خاچ لەسروشتی ش

  وساشە م دژی قورئان، ئە ی بیستەدەی مۆدیلی س ەرستانە ڕێکی خاچپەش ەی دین و بکرێن بەرچاوەبۆ س  ەوەکرێن ببرێنەد
نێوان   ەکانیش لەئایینی  ەڕی خاچ، پیاوەی شەوییەگۆڕینی ه ەلمێنن لەس ەکدی دەی یەڵگەکان بەماددیی ەبیریارهەروەک 
 لمێنن.ەس ە گرن و دەردەکدی وەیەتاموشام ل  ەداکوباب و ب ەی بەڵگەدان بەخۆیاندا س 

 .یری خۆیەزۆی غەست هۆش و ئارەد ەوی هۆشی خۆی بداتەمرۆڤ نابێ جڵ

ڕێکی ەتیشدا شەڕواڵ ە ت و لەڕەبن  ەل ،ین ک دەبی یەزهەیا دوو مەڕی نێوان دوو دین وەلێک شەک گەڕی خاچ وەش
  ەوەریەب  ەوام بەردەو ب ەورەرای هێند گەر بووبێ. بێگومان هەر لێشێواو هاندەڕی س ەباوەشدا وشکەوە ند لەرچەئایین بوو ه

یاڵیش ەخ تاەجموجووڵ، ه ەند و فێڵبازان بخاتەو زۆردار و نیازم ەردەماعکار و جەرست و تەسوودپ ەندی بڵێی لەچ ەیەه
ر تاوانبار ەنیاش هدقاڵبی دین و  ەل ەکەڕەت من و تۆ شەڵبەحم و دزێوی تێدا ڕوو بدا. هەد و بێداد و بێڕەی کاری بەبک
  ەر لەئنجا ه ەوەتنابێیان ەراکەتی کردگاریش هەزمستی خەبەمکە اکان بۆ تەرستە موو خاچپەر هەگەت ئەنانەین، تەکەد

کوشت و واڵتیان بۆ  ەڵقیان بۆ دەوان خەی ئەو کردگارەئ  ەین چونکەکەتاوانبارتریان د ەوەتی کردگار ەتی خزمەڕێی قودسیی
تی  ەزلوومیەتیشی بۆ مە دالەزووی عارەت ەستەکانیش بوو، دەکراووێران  ەکان و واڵتەر خۆی خوای کوژراوەکرد هەوێران د

 نیشت.ەوان پتر دەئ
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دزێ ەدز ماڵت د ەی ک ەوەک ئەواوی وە تە، بەنیی ەوەکەڕەتی ئایینی و دنیایی شەر سیفەس ەخلی بەد ەکەیڕاستی ەمەئ
ردووکیان دز بن.  ەه  ەناچێ ک تێ ەندەوەر و مولحیدیش بەرقی نوێژکەاڵم فە، بەر دزەت هێر بێت و مولحید بەنوێژک

یا ەن وەکەچاو دەڕدا ڕەئایین و باوسەربە  ڕێکیەش ە ستی خۆیان لەبەک مەیەردەڕخواز و جەند پاشا و توجار و شەچ
بۆ    «هویة»نەک  نەکەشان دیستنەی خۆیان دەستی دنیادۆستانەڵوەنها هەن تەدەڵق دەدا پتر هانی خەستەبەو مەپێناو ئەل

  ە کانیان و بەبێ تێشو  ەکانیان و پاشۆڵەکول ەرێشمش ەب   ەی کەڕەشوڕووت ەڵقەو خەی ئەزورب ەن چونکەکەردەد ەکەڕەش
ندی  ەوەرژەکوتا چ سوود و بەڵدەبۆ فیداکاری خۆیان ه ەوەترەزاران کیلۆمەی هیدوورا ەکانیان لەعیفەرد و زەز ەشەل

و  ەئ بڕۆین. ەوەیانەکەستەڵوەییشتنی هەو تێگەرەب ەوەفسیری دنیاخوازییەڕێی ت ەبوو تاکوو لە دا نەریەس ە و قوڕبەدنیاییان ل
  ە ب ەبوون ک ەشانەو قەزۆریان ل ەرەشی هەب ەکانیان کەرەی هاندەقس ەدایەگوێیان د ەوەچاوی فرمێسکاویی  ەب ەشوڕووتەڕ
 دیار بوو.   ەنی دینیان پێوەکانیان الیەشە ڕ ەر جبەدەق

  رەه ەـێک ک«قدس » وەرەگوڕی باوانیان جێ هێشت برموەکۆشی گ زاران مێردمنداڵەڵێ هەد ەوەتگێڕێەمێژوو د
  ە برسان و ل ەل ەوەڕێگ ەر بەه ەشفرۆشرابانایەر نەگەفرۆشان، خۆ ئنێچیری مرۆڤ ەدا بوونەڕێگ ەر لەه ەییشتنێ چونکەگنەی
ڕی ەر باوەگەوماڵ بوون ئەو قودس پشتەوەیش ڕلەس ەها تێروت ەسی وەدان کەمردن. س ەتی د ەرمان و ماندوەرمان و گەس 

هەروەک   ون.ەیردا بخەنوێنی غ ەد دنیار لەس   ەو بەک شە ی ەبوون تاکەدەڕازی ن ەوەبردبانایەبیر نەی لەئایینی دنیاک
ر و  ەفسەند ئەی چبوونریک ەهاش خەروەت، هەتیجار ەناکات ەکەڕەش ەماڵی دنیاو ەئایینیدا ب ە رستان لەدپوی سوبوونریکەخ
 ەچوو لەد ەی کەشکرەو ل ەکات. ئەج و زەڕیزی ح ەمی جیهانی ناباتەم و دوەکەنگی یەج  ەوەتەنوێژ و تاع ەرێک بەسکەع
و ڕۆژی  ەمل بوای ەر و خاچێکیان لەمووی تێکڕا س ەر هەگەمدا ئەکەڕی یەش ەمبۆڵ لەستە بۆ داگیرکردنی ئ ەوەنێلەردەد
 بوو.ەیست دئیمپێریالری دنیایی ەگیرکار سپای دەه ەر سینگیان کێشابایەس ەنگوست لەئ ەی خاچیان بەزار نیشانەه

 ەراوییەو س  ەیلکفمای دنیایی کارێکی ساەڕی خاچ بۆ هۆی ماددی و ئابووری و تەشی ەوەگێڕان ەدا کەوەل ەگومان نیی
یان ەکەڵقەخ ەی کەسانەو کە خۆ ئ ەبوونای رەهاند ەبد و جاریەو مڵک و ع ەر پارەگە. ئە کی مێژووییەموو ڕاستییەدژی ه

ستین و میسر خۆمانیان پێ ەو فل  ەبابچین بۆ سووری ەڵقینەن: هۆ خەبڕابوو هاوار بکەبرد زمانیان نەڕ دەو شەرەب
و ەر ئەگەی ئابووری و ماددی ئ. هۆەبۆ دنیا بو ەکەڕەش ەدیار ەدوادا هاتبایەڵقیان بە ر خەگەین. جا ئەبک ەندەمەڵوەد

بگوترێ   ەیرەند س ەوێرا خۆی ئاشکرا بکا؟ چنەی دی بۆچیەن ئەکەکان باسی دەییمادد ەبیریار ەدا کەڕەو شەل ەیەرەکاریگ
 بوون.   رشداەدا بەکە کێ درۆزنەستەچاوب ەش لەکەڵقەی خەزورب ەناو درۆدا شاردبۆوەرمان خۆی لەش ەل ەنڕاستیهۆی 

رگی درۆزنی ەرمان بەش ە ویش لەئ ەندەس ەناپ ەوەڵقەالی خە ی بەکەستەبەزانێ مەرست دە تپەعەنفەبێ مەزانم وا دەڵێ دەب
 «مبدأ »ر ەب ەبرێنەئێستا هانا دهەروەک  ر ئایینەب ەایرب ەجاران، هانا د هادا،ەحاڵی و ەزۆریش لەکا، بەر دەبەی لەجوانکیل

 کرێ:ەچاو دەکی گرنگ ڕەند تێبینییەرین چڕی خاچ ڕاگەک شەتەها لەبێین حاڵی و  ەاڵم کەب

زگماکی پاک و نیازی  ستی ەڕی نێوان هەخۆیدا ش ەوا خۆی لەزۆی دنیایی ناڕەربڕینی ئارەد ەل ەوەرم هاتنەم: شەکەی
و  ەند ئەوەرژەو ب ەمادد  ەنێ کەیەگەتێد نشماەوەی زاتن، ئنجا ئەنەردووکیان زەه ەک ەوەگێڕێتەناپاکی دنیاییمان بۆ د

خۆ   ەرم بکا لەنا بۆچی شەر دەر و هاندەبزوێن ەتاک ەیکاتەهایی دەڕەبیری ماددی ب ەک ەنیی ەریکەبێ ش  ەرستراوەپ ەخودای
کا هیچیان  ەی ماچ دەکە یا سۆفی قاچی شێخەشوا وەسنوێژ دەر دەیا نوێژکەج وەح ەچێتەحاجی د ە؟ بۆچی ککردنئاشکرا

  وەر لەرپێچێ؟ هەوتێ یەرگی دیکەیا بەیا ئینکاری بکا وەو ەوەی بشارێتەکەک بابای دنیادۆست کارەخۆی ناچار نابینێ و
ستی  ەرم و پەی شەقەئارهەبێ ی ەدید بەکتەکوڕێکی مر ەگ ەکا ئەدماچ  ە«شینک ە»شێخقاچی  «ەردەسۆفی ز» ەدا کەکات

شزانێ  ەر دەه ەماوەشێخ ن ەڕی بەم باوەه ەکەکوڕ ەر پێاڵوی شێخ چونکەباوکی بۆ س  ی ەوەدیار داهاتنەڕژێ بەڵدەلێ ه
 . ەیەوەرم هێنەی باوکی شەکەکار

و  ەکرد بەخت دەکۆشان و خۆیان بەستین دەکانی فلەپیرۆز ەو شوێن «عیسا» ی بۆ ناویەاڵنەو کۆمەخاچیشدا ئڕی ەش ەل
  ەرستەشدا سوودپەرانەختکەو خۆ بە نا ئەپ ەر لە. هبڕیەردەکانیان دەئایینی ەستەب ەم مەدە و پڕ ب ەوەڕی شانازییەپ

 کیەرچی دزێویەکرد و هەکانیان دەدەب ەزەما و حەر تەب ەریان لەبەڵەهەری بەدەفرەت رگی درۆزنیەد بەکانی س ەیادۆستدن
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 ەموچاوی ناشیرن بە دا دێن دەو ڕۆژانەل  ەک کەو ەوە یانڕازاندەخش و نیگاری دین دە ن ە بوو بەتێیاندا هنیای دسەربە 
 ن.ەکەماکیاژ جوان د

ژۆکی دنیادۆستیی خۆ یب کیەیەلەند جۆگەدا چەڕەو شەک ئەکی ئایینی وەرایەنێوان تۆفانی ه ەدێت ل ەبیریاری ماددی ک
تدا ئیعالنی ئیفالسی  ە قیقەح ەبکا، ل ەسوودی ماددی مار ەل ەکەفانۆر ت ەبەرلەوێ س ەیەدا د ەوەو ب ەوەدۆزێتەشارداو دەح

ریک ەبوو بیریاری ماددی خەد ،کاەخ دەهۆی ناماددی بێبایکە  ،فسیری ماددیەپێی ت  ەب ەکا چونکەی خۆی دەبیروڕاک
ریک بوون  ەخ ەگرتن کم  ەو دزەسبژار بکا و بڵی ئەایین دئسەربە   سک و کورتیەکی تەیەلەند جۆگەدا چەکەڕەش ەبێ ل

 ڕی خاچ. ەڵگری ئااڵی شەه ەبکات خۆرێکتاڵاند پەناسواری چەه  ەحاڵ و بەک بە ن، نەقاچاغ بب ە بۆ دین ب ەرا ماددییکەه

  ەب ریکنەخ ەوەدزی ەب ەک ەوەتبدۆزێ ە ڵەرکزەکی ترساوی س ەیەشەند قەچ ەخۆرانو پاتاڵەجیاتی ئ ەبوو لەبیریاری ماددی د
بۆ الی خاچ و عیسا و خوا   ەڕەو شەکانی ئەتۆفانی دنیادۆست ەل نباەشرەممتاکورتێکی سۆفیەدنیایی کماعی ەرتیل و تەب

و  ە دا ئەڕەو شەک ئە ڕووداوی و ەل ەوەو بنجی ناماددیی ەست بنگەدەب بیریاری ماددی  یەبوونتاوەنگەم تە. ئەوەنبگێڕ
 ەنەگەکانیان تا دەتەناعەق ەن لەکەد  ەو دواوەرەب ەدزیلکڕدا پێەی بیروباوەشەموناق ەل ەک ەوەهێنێتەبیر دەم بەدینداران

ئنجا تۆ   «.ەری تێدا نییەرەخۆ هیچ ز»بڵێن  ەبێ کەد ەوەکوو نوێژ ئەبنجیی و ەڕوکنێکی زێد ەدیفاعیان ل ەی کەوەئ
نوێژ  ن و بۆ ەدەندرا، دێن کۆڵ د ەشت و لیقای کردگار دادەهەپاسپۆرتی ڕێی ب ەنوێژ ب  ەی کەوە: دوای ئەیرکەس 
ک و  ەوشەبێ سێباز و ک واو ەی تەدان پاکانەر نەرەر زەگەن. خۆ ئەکەت بۆ گوناهبار دەفاعەڵێی شەر دەه ەوەپاڕێنەد
 ەلێکردن دیفاع ەرزەو تەرن. بڕوات ببێ نوێژ و ڕۆژوو بەرەش بێ ز«یندان دابەچ ەی لتەقلەی ڕابی واڵ ەبابی بابی ع»
 بەڵگەش ک ەویزارەه  ەیان بۆ دنیا و دین، ببوونر پێویستەس ە داگرێ لال پێ ەبێ مەی دین بن. دەگەشۆرێن کۆڵەد ەوەل

ر گومڕا ەکەگر و نوێژنەژوون ڕۆ ەلمێنێ کەلمێنانی بسەس ەن  ەئیسپات بکا و ب ەوەرماییشی کردگارەیب و فەغ ەندییان بەپێو
 ندی دین و دنیان.ەتمەسارەو خ

تی و مێژوودا  ەاڵیەڕووداوی کۆم ەل ەوری ماددەد ەوەیە بوونخۆباییەموو لەو هەخۆ و ئ ەب ەهاش بیریاری ماددی کەروەه
  ەرگی ماددی و بەب  ەی ماددی و لەشێو ەل ەمادد ەبۆمان ئیسپات بکا ک تیەریەس ەبات ل ەموو شتێک دەهژوورووی 

پشت   ە ک لەن ەکێشێ و ڕایکێشاوەدڕا ەوەوەست و جموجووڵ و کردەڵوەو هەرەتی بەوی مرۆڤایەیاندنی ماددی جڵەڕاگ
ناو  ە دا خۆی لەم دنیایەر ل ەی دینی هە قیدەع ەتی بۆشمان ئیسپات بکا کەریەس  ەڵکوو لە، بەوەشای دیندارانەنتەو م ەبج

بۆ خۆ   ەوەبهێنێت تەئویالن ک ەن ەوەرستییەی خواپەتوهم ە ترسی ئابڕوو چوون ب ەل ەوە شارێت ەجلکی درۆزنی ماددیدا د
 ی دیندا.ەردەپ ەشاردانی دنیا لەح

ی بیری  ەوەر لەدین ب ەچونک  ەدنیا داو ەخی بەئویل بایەت و بێتەراحەس   ەدادی بیریاری ماددیش نادا بڵێ دینیش بئنجا 
پشت   ەتی ماددەک بۆ حیسابی دنیا گوتوەزاران ساڵ، بۆ حیسابی خۆی نەه ەر لەیدا ببێ و بەتیش پەسیاس سەربە  یماددی

ی ەشلێک گۆەو گ ەخستوڕێک شنابی دینر ڕۆەبەرێکی دنیای لەروبەموو س ەه ەوەالی خۆیەتی لەێ، خۆ ئیسالمرگوێ ناخ
ت.  ەبۆ قیام ەپرد ەکەبڵێ دنیای ەکردوەرمیشی نە، ئنجا شەوەتەنیوەکانی خۆی تەستوورەد ە یاسا و ب ەرانیشی بەگرنگی گوز

.  ەرگرتوەی ماددی وەفەلسەف ەشی لەکەفکر ەن ەخۆی ئااڵندو ەل  ەرگی درۆزنەب ەدنیا ن ەی دین ب دانخەزانیت بایەد ەوەوەل
کات ەڵق دەی خەی زوربنها ئیسپاتی هێزی دین الەک تە ڵسوونی بۆیاغی دین نەهتێ ەبریری دنیادۆستی بەحاڵ تەمەهەب
 گرێ.ەاست ڕادڕ خۆی  ەوەی دینزکاەر داروەس ەدا ب حاڵوبار زۆر ەماددی ل ینێ چۆن دنیاەیەگەڵکوو تێشمان دەب

ێوان  ن ەل  ەک ە یەسانەک ەرزەو تەخوا لەد ەی پێوپۆشێ و دنیاەدین درگی ەدێت ب  ەند کەم: بابای نیازمەدو
ر بشێ  ەگەکا. ئنجا ئە ر بۆی بلوێ فێڵ دەه ەونککرێ چەت حساب دەڕ و بێحورمەیزپتیشدا ڕەندخوازانی عادەوەرژەب

ر هیچ ەه ەکەدنیایی ەنیاز ەلمێنین کەبێ بسەوسا دەئ ەکەخی دینەی بێبایەڵگەب ەدیندا بۆ نیازی دنیایی ببێت ەفێڵبازی ل
 ویست بکا. ەخۆی خۆش ەوەخەشتێکی بێبای هۆیەب ەتی کەحورمێ بۆ ب ەس ەب ەچونک ەتی نییەحورم

و  ەموو ئەه ەکرێ، لەد ەپێو ی فێڵیەو کارەئ یخیەی بێبایەگڵەب ەرگیز نابێتەبازی هەکەڵە و ت کردنحاڵ فێڵ ەمەهەب
  ەها بوەو ەوای ک... گاەئیسپات د ەب ەکەرگەخی بەت و بایەحورمکرێ ەر نیازی نهێنی دەبەل ەرگی ساختەب ەشدا کەباران
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  ەخاڵ ەو بۆت ەری پێچاوەمەک ە ل اری یەس  ە وزی لەو کوردستانی ئێراندا شاڵێکی س ەرەری بەفەس  ەاڵتی عیراق لکوردی و
مای ەت ەکەنی دیکردن ویستەرست هات و بۆ خۆشەر بابای دینپەگەدا ئەیکباری دەل... تەحورمەی درۆزنی بیدێکەس 

دین   ەزانین کەک دەاڵم وە. بەفترەرەشەخۆش و شیرنتر و ب ەوەالیانەب ەدنیاک ەڵق نا دیارەر خەبە وپاتی لەدنیایی پات
. ئنجا دین،  ەوەتەخۆی نای ەرمی لەش ە، واتەوەدا ناشارێتەی دنیاکەردەناو پەڵق، خۆی لەهۆی ڕاکێشانی خ ەکاتەدنیاش د

ی ەفەلسەی فەوانە پێچ ەبێ، بەن  ستووراتی خواناسی دژەڵ دەگەل ەک ەکردوەشی نەدنیایو ەئ یتیەک گوتم دوژمنایەو
رپرسیاری ەب ەوت جارێکیان بەڵکەپێی داخوازی ه ەئیتر بستێنێ ەڵدە بوونی دین هە ر نەس ە بوونی خۆی ل ەماددی ک

وی  ەر لووزەاڵشی س ەپووش و پف و  ەک ە خی پێ نادات بەنێ و جارێکیشیان بایەی مێژووکردی دادەشێکی زۆری خراپەب
 کا. ەی حیساب دەمادد

ستی  ەبەهیچ م ەسی کەزار ک ەدان هەستی س ە ڵوەک هەتەکان لەرستەرای خاچپەکانی ناو هەستی دنیادۆستەڵوەم: هەسێی
نی  ەنیگای الی ەنوخت ە تی لەتایبەب ەوەبێتەجودا د ەوەکموو ڕوویێ ەه  ەموو جۆرێک و لەه   ەب ەبوە دا نەراکەه ەماددییان ل
تر و گیرفانیان ەبەیان قەیان بارگەکەحسەن ەرەفەنگاوی س ەه ە نگاو بەکان بوون هەرچی دنیادۆستە: هەوەرەرەسوود و ز

ی  بوونوەڵەربازی دڵسۆز و قەی تێشکانی س ەنەمم دی ە. ئەوە توانەدوا ڕۆژ د ەکان ڕۆژ لەچی دیندۆستەبوو کەپڕترد
 . ەچاو رەێرێش زۆر بپو دوێنێ و  ەڕووداوی ئێستاک ەل ەبگردا ەڕەو شە ر لەک هەفێڵباز ن یخۆرەمفت

ر  ەس ەبازی و لکەەڵەت ەڕاست بەپ و ڕاست و ناوەری درۆزنی چەندین ڕابەی خۆماندا چەکەدانەئاو ەنیمچ  ەتانس کورد ەل
  یژاریەکاتی ه ەل ەیدا کرد کەپ ەڵکنچ ەو سامانەلێک پتریان لەیان گکانەدڵسۆز ەاڵتەس ەبێد  ەسافیلک ەحیسابی دۆست

  ەشاعیری کۆیی ب «عونی»کە ساڵ پتر  40  ە ر لەب ندان.ەمەوڵەد ەنیمچ یی خوێنمژەڵگەب ەیانکردەخۆیاندا د
دێ گەلێک هات ڕۆژێک ەدەدا نیاڵیەخ ەب «یان بێەمڵک و پار ەیان بێ، لەچار ەتفوو ل» گوتەوسای دەکانی ئەندەمەوڵەد
بگاتە ی ەکەتەکەرەڵن بەو نای   ەی«تفوو»و ەر ئەب ەنەدە!! ڕوویان دکانمانەرەروەچینپ کان!!ەرەروەن!! و نیشتمانپکاەدڵسۆز ەل
 .ەوەداخ ەد جاران بەس  - گەبەرەو د !جعی! و بۆرجوازیەموچاوی ڕەد

ڵگوتنی دین و  ەدا بۆالی پێداهەو قسانەمن هیچ نیازێکم ل  ەی کەوەل ەوەمەبک ررداەبەر خەزانم خوێنەپێویست د  ەب ەناوناو
ر نیگای ەب ە، بێتەوەدین و دینا و ماددی ناماددیی ەب ەیەک ه ەوێ واقیع وەمە: من دەوەڵق بۆ دین ناچێتەهێشتنی خبانگ 
ببێ و   ەو واقیعەڵ بە ککی خواروخێچ تێەیا هیچ هۆیەو   ەوەبوونلێتی و خۆشویستن و ڕقە ی نیازی تایبەوەبێ ئ ەوەرەخوێن

بیریاری   ەم کەکەی دەک ەو ترس  «تیەدوان - Dualism» باسی ەمێکەبیرت بێ من دەڵسوێ. لەهتێ درۆزنی خۆی ینگەڕ
و  ەنگاندنی ئەڵسەه ەییشتمەگ ەوەشەوەلر  ەبا، هەتیدا دەاڵیەانی کۆمگۆڕ ەوری مرۆڤ لە ی دکردنەوەو کزەرەماددی ب

بیریاری ماددی   ەتر بەورەڕێکی گەو ش ەوەی هۆشەکەلبییەس   ەنەالیەل ەوەتداەڵدەر هەس  ەجارێکی دیک ەی کەتییەدوان
م ەکەی ماددی دەفەلسەی فەکەفکریی ە نەالی ی واویەی ناتەشەموناق ەوەۆشرەپ ەب ەی ڕاستی بێ من کەوەۆ ئفرۆشێ. خەد

ری ەخوێن ەڕاست بزانم ببە  سنووری توانادا چی ەل ەنێ کەد ەکانی پاڵم پێوەیلیەمەع ە نەیی الیەڵەو هناتەواوی ترسی 
کانی خۆی  ەیەرەزەن ەقە ڵ دەگەل ەدا بهێنێ کەریانەزەن ەو ڕاستییە وێرێ دان بەک نەیەفەلسەف ەدیار ەکوردی بڵێم چونک

 کا. ەکانی خۆی ئاشکرا دەیلیەمەع ەنەی الیەڵەه ەک ەوەدا دێتەلیانەمەع ەنجامەو ئەگژ ئەجاران پتر ب ەوێ دەڕێک ناک

ی  ەگجێ ەل «مرۆڤ »  ەڕێ ڕێ بدا بەگەبێ، لێی ن ەر شتێکی دیکەتی، یا هەترسی دوان  ەقلیدی کەی ماددیی تەفەلسەف
نغۆلیا تێرتر و  ەهی بولغاریا و م  ەکرێکاری سوید و دانمارک ل ەدا ناهێنێ کەوە ت دان بەق ەدیار ەوەپاڵ بداتخۆی وای ەڕ

و  ت  ەنجەد هەش بکا س ەیڕاستیو ەلماندنێکی ئەس  ەبۆر   ەوەبن لێوان ەو ل ەمنگ ەر بەگەبێ. خۆ ئئازادتر  و تر  ەئاسوود
 ەوانەرفرەب ەماف ەنغۆلیا لەکانی کرێکاری مەماف ەمتاکورتەک ەهێنێ کەکار دەها بەندی وەپەی لووس و زڕەو قس ەهانەب
  ەشیدا کەڵەو هەر ل ەنتر نیشان بدا. هە س ەتر و ڕەندتر و مرۆڤان ە س ەرویج پەو ن ەندە کانی کرێکاری فنلەگ داکوتاوەڕ

کانی ەس ەدەموق ەرموودەکا فەن بێ  ەوەرەبەل یەنغۆلیا ورتەهێڵێ کرێکاری مەتی نەکا ئاگاداری خۆیەد ەفەڕاستییان خ
 ەرێکی کورد لەخوێن ەک ە دایەوەیریش لەئازادتر. س  ەتر و ن ەئاسوود ەتێرترم و ن ەخوا ن ەب ەو بڵێ باوک ەوەشێنێتەڵوەه
وتۆیی  ەی ئەقس ەڕقی ل  ەلمێنانەس ەهیچ ن  ەواڵتەدوور ەماددیی ەو بیریارەجیاتی ئ ەمدا ل ەی بیستەدەو کۆتایی س ەرەب
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ی پێ بدرێ ەناو مافەیا ئ ەبینێ وەوا دەی ماددی پێی ڕەفەلسەی فەوەئازادتر بێ ل 20وێ کرێکاری کوردەیەد ەڵستێ کەه
 گرێ.ەزیاد دەلێی ب ەکەفەلسەف ەک

وێ تا چ  ەکەردەنێ دەپی کورد دادەچ ەی خۆی بەیە رەو بەشی زۆری ئەمودووی بەنووسین و د ەل ەڵێم چونکەد ەمەئ
ی  کردنەوەبیر ەل  نەبوونو ڕازی گرتنەخنەمافی ڕ ەک هی من کەی وەقسان ەرز ەو تە لدێن نگ ەتەک وەیەڕاد

  ەی ویژدانی پرۆلیتاریا لە وەداننگەی دکردنرەدا، بۆ پتر مسۆگەڵق دەالنی خەگ ەت بەت و ناماددییەی ماددییەسووفانەیلەف
وانیش  ەیری ئەی پرۆلیتاریا و غ... و... ران و خوێندن وەژیان و گوزی پالن بۆ ەفانە لسەو و فەو یاسا و ڕاڕەئاست ئ

ش ەکێڵگ ەری ماددی، دیارەستی ڕابە ر دەبەل ەزموونەی ئ ەت کێڵگەی کورد میللەیەرەو ب ە الی ئەڵێی بەر دەنێن، هەداد
 و داوای گۆڕین. ەخنەچ جایی ڕ ەنگ هاتنی نییەدەقی بەح

وری  ەوام بۆ دەردەبنج و بناوان و ب ەتیی بەماددی و ناماددی هیچ حیسابێکی تایبسی ەمدیت کەن ەک پێشتر گوتوومەو
وێدا  ەو ئ ەی ئێرکەینوبەینو  ەوەی تاک تاکی ڕووداو و کردچەندوچۆن علیلیەت ەک لە یەلبیی هۆش کردبێ. ناوناوەس 

واوی  ەتە ب ەیەتی هۆش هەلبییەرچی کاری س ەه ەوالوەب  ەوە ، لەخی پێ دراوەیاحاڵ بەو ب  ەکراو ەفسانەهل و ئەباسێکی ج
 .ەپشتگوێ خراو

ی ەورەری گەنووس  ەک ەیەیەخنەو ڕە ڕووداوی مێژوویی ئ ە زانی تێدا کرابێ لەی باسی نەنانەگمەد ەحاڵوبار وەکێک لەی
  البریۆال گرێ: ەد «البریۆال » بیریاری مارکسیستی ئیتالیا ە[ لمەکەتی بۆ دەئیشار «پ» پیتی ە]من ب مارکسیزم پلێخانۆف

  ەب «کسانیەتی، یەبرای، ئازادی» ەنسەکانی شۆڕشی فرەڵێنەچوونی بەنرەئاست د ەم[ ل ەکەتی بۆ دەئیشار «ل» ە]ب
  - زانیەن» بێەر دەکانیان هەشمیالنەن ەی دروشمەوەو پێچران  ەڵێنانەو بەجێی ئ ەییشتنەگەڵێ هۆی نەد ەوەرسامییەس 

کوینی  ەت ەب ەوەی بیداتەوەکا بێ ئەزانی دەن یریەیری کاریگەس  ەوەسکەرتەی بەگۆش ەل «ل » بینیەک دەبووبێ. و «جهل
  «ل» ڕوان ناکرێەها بێ چاوەو ەمەئ ەنی تاریکی هۆش بکا، کەزانیی الیەیی و نەبەجرەزانیی بێتەنرقی ەفیا ەهۆش و

م  ەئ «پ» بنێ.ال دە فتاری تاک و گەڕیی ەمیشەماکێکی ه ەهۆش[ ب یلبییە ڵێم ڕووی س ەر نە]با ه زاتی یریەکاریگ
نێ. ەزانین داد ەب ەکەزانینەن ەک ەوەگێڕێتەڵدەهای هەخی پێ نادا و وەکا و هیچ بایە واوی نابوود دەتەب «ل» یەڕای
 . ەوەشکێنێتەی پێ د «ل» یەکەڕای ەک ەـ «پ » یەکەوەدانکش لێەمەئ

دوو جۆر. جۆری  ەکا بەزانین دەتدا نەڕەبن ەل ەک ەوەپێش ەک دێنێتەکارییەورد «پ» ەوەـ«جهل» زانینەی نەبارەل
تێکڕایی،   ەو سروشت ب... ک و ئاتۆم و فیزیا و کیمیاەلەک فەردا نایێ وەس ەگۆڕانیان ب ەی کەیانڕاستیو ەزانینی ئەم نەکەی
 تیەسیفڕاستییانە  ەرزەو تەزانینی ئەن «پ» پێیەدا بە. لێرەوەبنەولێژ دەرەد بێ گۆڕان س ەبەبۆ ئ ەوەلەزەئ ەل ەک
  ەبێ. تۆ کەد د ەڵەتا لێیان بەدا هەتانەو بابە بێ لەزانیش دەر نە، هەواوەت ی زانەنێ نایزە ی نەوەئ ەوات بێ،ەی د«مطلق»
 ەمەکێک ئەش یەزار ساڵی دیکەت، دوێنێ و هیبەق دەزانی موتلەدا نەوە ل ەپل 180 نەکەی ستوونی دەزانیت دوو گۆشەن
 .ەهایەڕ... ە قە. موتلەوەو کات ەجێگ ەب   ەند نییەب ەکەزانینەن ەبێ چونکە زان دەقی نەموتل ە ر بەزانێ هەن

بۆ   ەوەکەیەجێگ ەدان و لکردنمەگۆڕان و زیاد و ک ەل   ەک ەیەرهاتانەس ەو ڕاستی و ڕووداو و بەزانینی ئەم نەجۆری دو
  الیەب ەک ەونەکانیاەکان و ڕووداوەیاساکان و پێداویست  ەب ەتییەاڵیەست کۆمەبەدا مەر. لێەوباری جودا ەچنەک دەیەجێگ
:  ەوەی خۆیەو پێوان ەی کێشانهێنانکارەڕێی ب ەمێک بدات لەردەزانی س ەمێک بڕیاری نەردەناشێ مرۆڤی س  ەوەـ«پ»

 ەل ەنیی یەوەمافی ئ «ل» ەواتەۆژگارێکی دواتر. کک هی ڕ ەورێ نێز و گرێی خۆی بپەگ ە بێ بەڕۆژگاری ڕابردوو د
ستی  ەڵوەو ه ەکەکانی شۆڕشەبێ ڕووداوەد ەتاوانبار بکا چونک «زانیەن» ەب ەنسەشۆڕشی فر ەوەدواکات ەشێنایی و ب

بدرێ ئاخۆ  بڕیارئنجا  ەتێیدا ڕووی داو ەک یەو واقیعەر تیشکی ئەب ەکانی بخرێنەرەماوەکانی و جموجووڵی جەرچاکاسو

 
کە بە نووسینەکەمدا دێمەوە پاکنووسی دەکەم، »عەسکەریتاریا«ی  1981لەو ڕۆژانەی مانگی کانوونی یەکەمی  - 20

لەتی پۆڵەندە بوە بەو جۆرەی قەیسەرەکان یەخەگیریان دەبوون، بەهانەشی  پۆڵەندە یەخەگیری چینی کرێکار و زوربەی میل
توهمە ڕەجاڵەکەی موفلیسەکەی شوێن پرۆپاگاندەی ئیستیعمار کەوتنە. دەبوو حکومەتەکە خۆی تاوانبار بکا بە 

 هەزار ملیۆن دۆالر الی بانکەکانی ئیستیعمار.  20قەرزداربوونی پتر لە 
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تر و ژیرتر و  کڕێ ەکەزانی بوو یا ڕووناکی و زانین. ئایا مومکین بوو شۆڕشەتاریکایی و ن ەکەغاڵبی شۆڕش ینگەنی ڕێهێو
 بوو یان نا. ەوەزانینەن ەکانی لەمەڵەنگوچەبوو تا بزانین ت ەی هەوەزاناتربێ ل

کانی ەتاییەرەس  ەنێوان دروشم  ەکرێ لەستی پێ دە ه ەی کەو جوداوازییەش دێ لو رسوڕمانی تەس  ەـ«ل» رچیەه
ری  ەرانسەس  ەنی شۆڕشگێڕانی لێڕووباری خو ەک ەوبنانەرەس  ەنجامە موو ئەو هەڵ ئەگەل « کسانی و ئازادیەتی و یەبرای»
سینی ا ڵوەکوێ و ه ەا؟ ئازادی لبەرحەتی و براکوژی کوجا مە برایکرد.  ەوە تەپ ەزاران بێتاوانی بەڵڕشت و هەدا هەنسەفر

رامی ەو ەـ«ل» رچیەندێکیان؟ هەی هبوونندێکیان و قوربانیەی هبوونالدەج ەکسانی لەنێ یا کوێ؟ کو ەئازادیخواز ل
بێ ەرامێکی دەچ و «ل»  ناشزانین ەوە وتۆتەی لێ کەساتانە و کارەئ «زانیەن» ڵێەد ەک ەوە داتەدا دەوەرسوڕمانی خۆی بەس 
دی چۆن  ەبکا ئ ەوەتە پ ەی خۆی بەوە زان بوو تا ئەها نەو ەنسەر شۆڕشی فرەگەر پرسیارێکی لێی بکرێ و بڵێ ئەرانبەب

 ەتی لەڵی شۆڕشگێڕایەشخەم ەرکێشێت و بشبێتەد ەوەڕیش ە ل ەنیشتەکایی و فیۆدال و شداکوتاوی پاگەتوانی ڕێژیمێکی ڕ
 م و دواتریش. ەی نۆزدەدەری جیهانی س ەنسارەس 

 ەیدرێژ ەکی دیکەیەرچاوەچ س  ە، لەوەگێڕێتەلێی د «پ»کە  ەیەوەر ئەه ەییشتوەگ ەئێم ەب «ل» کانیەقس ەچی ل
ی چاک و خراپی  ەزانی چی دیکەوالی تاوانی نە تاکوو بزانم بنەدیتوە  ەوەنسەی شۆڕشی فرەبار  ەم لەو مرۆڤەبیروڕای ئ

می خۆی  ەردەپێی س  ەب ەکەڵێ شۆڕشەوپات دەپاتو  ەوەپووچێنێت ەد «ل» یەکەڕای «پ»  حاڵەمەهە. بەچاو کردوەێدا ڕت
م و  ەژدەی هەدەی کۆتایی س ەنسەپێستی توانای فر ە پڕ ب ەوەوتەی لێی کەنجامەو ئەکا و ئ ەوێ و چ دەد یزانی چیەد
دوا  ەساڵێک ب 150 وریەد ەک «ل»می ەردەز و گرێی س ەگ ەی بەکەنجامەر ئەگەو، جا ئم بوەی نۆزدەدەتای س ەرەس 

ڵکوو  ە، بەدا نییەوەل ەکەبووبێ گوناهێکی شۆڕش  ەمزانانەو ک ەنجامێکی ناشیانە ئ ەوەو زانینی تێدا کۆبۆت ەبەجرەدا تەشۆڕشک
  وڕاکانیر بێت و بی «ل» میەردەس  ەساڵ ل 150  کێک دوایەی یەوەک ئەکا وەداوای نامومکین د ەک ە هووی البریۆالیەس 
 ساڵ دواتردا.  150ی ەوە وپێشتر بوویەرەر ڕۆشنایی بیروڕای بەبەچوێنێ لەد ەڵەهەر واقیعی خۆی بەرانبەب «ل»

  ەندی بەناو  است وڕپ و ەبیریاری چری ەبەرلەمیزاددا س ەمێژووی ئاد ەل ەگرنگ ەڕووداوێکی هێند ەنسەشۆڕشی فر
ندی تێدا جودا ەپ و ڕاست و ناوەچ ک بێتەڕۆژ ەیشەوانەند لەرچەکا هەریکیشیان دەخ ەک کردوریەخ ەوەخۆی

ری ەو شانۆگ ەوەو پشکینن ەوەزاران لێکدانەه ەک ەوەیدانای تێدا بکوتێتەو مە ئموو ەوێ هەکێک بیەر یەگە. جا ئەوەکرێتەن
ونێکی  ەکی بێپایان و خەحرایەکی بێکنار و س ەریایەد ەوێتەکەکدی دا هاتوون دەگژ یەر تێیاندا بەچیرۆک و هون و

 ەک ەیەزانینەو زانین و نەویش دوای ئەئ ەیەه ەنسەکانی شۆڕشی فرەڵەداوێکی ڕای ەتاک ە دا کارم بە، منیش لێرەوەبێبڕان
ی ەی فکرەوەبایی چوون ەئاڵێم کەش تێی دەر هێندەی فکری ماددی هەورەنێوان دوو بیرکاری گ ەل ەجێی جودایی فکر

 تی هۆش بکات.ەلبییەالی تاریکایی س ەب «زانیەن»

 ەنسەشۆڕشی فر ەنێ کەدا وا داد«دۆهرینگ یدژ» کتێبی ەی ماددی، لەفەلسەف ەنگلز، هاوڕێ و هاوپشکی مارکس لەئ
ی  ەایم ڕەئ ەدیار ەوەک لێتەێست. ودار ڕاگوەرمایەبۆ س  ە وەگەبەرەد ەی ل«وی بووکینیەش »مافی  ەی کرد کەندەوەر ئەه
 کانیەدی دروشمەهاتن ەیش ل«پ» ستیەبەلمێنێ مەرگیز ناشێ بسەه ەچونک ەڕای پلێخانۆڤ دوور ەنگلز زۆر لەئ

بۆ   ەوەکێکەی ەنی لی مافی بووکێەوەگوێزانر ەگەئ  ڕاستیە. بەبو ەوایەناڕ ەو مافەر ڕاگوێستنی ئەه...« و... تیەبرای»
ستی  ە ڵکوو هە زان بووبێ بەر نەک هەن ەتی فرنسەبێ میللەبێ د ەنسەی شۆڕشی فرەکەبنجیی ەمەرهەب ەلعوونێکی دیکەم
 فیشی زۆر کز بووبێ.ەرەش

ت  ەریقەشێخی ت ەی ژنی خۆیان بەروێشەو سۆفی و دە ل ەڕۆترەنجەنگلز ڕەئی ەکەر ڕووناکایی قسەبەل ەسنەتی فرەمیلل
 ەک کەو ەوەرەتەخ ەدا گیانی خۆیان بهاوێن«گۆڕی حلەف»پێناو  ەن لەروێش نایەبێ سۆفی و دەر نەه ەونکچبینن ەوا دەڕ

 نگلز، کردیان. ەی ئەکەپێی قس ە، بەنسەشۆڕشگێڕانی فر

ڕێن ەبن و لێیان بگ گیرەو بۆرجوازی کنار گەبەرەرای نێوان دەه  ەبوو ل ەوەئ ەنسەتی فرەها بێ باشتر بۆ میللەحاڵ و ەک
ی ەکەڵێم شوێن پێی قسەد ەوەئ ەت من کەڵبە. هەوەن ەکدی ببەیەوی بووکینی لەفی خۆیان مافی شەسرەرک و مەئ ەب
ڕازی   ەیەو قسەزۆر بموەنا کەربگیرێ دەوتۆیی وەی ئەقس ەبێ لەد ەکی کەند و ئامۆژگارییەو پەرەب ەوەگرمەڵدەنگلز هەئ
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ی کرد:  ەکەژن ەش بەکی نوێی پێشکەکۆتایی دا زاوای ەژاند و ل ەه یخۆی کوشت و بڕی و دنیا ەنسەتی فرەمیللنیم بڵێ 
بگوترێ بۆرجوازی دوا   ەڕاستیش ەبوون نەزاوا دەکان بەشوو کردو ەتاز ەکچ ەگ لەبەرەشۆڕش د ەر لەبگوترێ ب ەڕاستنە 

 .داەکار وەل ەوەگی گرتەبەر ەشۆڕش جێی د

اڵت و  ە س ەزانین دەڵێ دەب ست بکات،ەستاودەمافێکی میراتی د ەببێت ەبوە ها ئاسان نەڵق وەپاڵ بووکی خ  ەچوونحاڵ ەمەهەب
  ەتەوڵەد  ە، لەنسەشۆڕشی فر ە ر لەک هەن ەئێستاش ڕاست ەمەاڵم ئەجێ، ب ەننەیەگەزووتر نیازان د ەپار

دی  ەب ەب  ەی کەاڵتەس ە و دە تیی ئەندایەس ەناپتی و  ەدایە . بدارەرمایەتی س ەوڵەد ەر لەهک  ەن ەکانیش ڕاستەسۆشیالیست
 ... ەیسەرنەه... ەتی جودایەر بالینگانی ژن و مێردایەی س نگۆڕاحلەتێک بۆ فەمیلل یوڵدانەو ه ەکار دێت شتێکەل

 «پ» نگلز وەی ئەجودای ەم دوو ڕایەنێوان ئ ەگونجانێک ل ەو دۆاڵب بۆر ەرگەد ەڵپێچ و بەئویلی پێچەڕێی ت ەشێ لەد
گ بۆ  ەبەرەاڵتی دەس ەکرا د ەی پێ دەر هێندەه ەنسەشۆڕشی فر ەوەیش«پ» الیەب ەبڵێین چونک ەدا کەوە سترێ بەڵبەه
شدا ەمەڵ ئەگە. لەوەگرنە کدی دەواتادا ی ە کان لەعبیریش جودا بێ ڕایەند تەرچەه ەواتە، ک ەوەۆتر بگوێزێتکی پێشڕەیەرەب
  ە رانەردوویان برادەوسا هەئ «پ»هی  ەنگلز لەی ڕای ئەوەخستنبۆ نزیک ەوەێشتکب ەکە ر گونجاندنەگەێنن ئملەبێ بسەد

بۆ  «پ» ر ڕایەگەئ .کاەی خۆی دەکەعدیلی ڕایەنگلزیش تەبن ئەد...« و... تیەبرای»  کانیەشەگ ەوشمر ی دڕووەڕووب
، باش و خراپ، هی  ەوەوتنەی لێی کەنانجامەو ئەو بڵێین ئ ەنسەر شۆڕشی فرەس  ەوەینەبێ بابدەد ەوەینەنگلز ببەالی ڕای ئ

تی ەبۆ حورم ەش باشترەیەم قسەر ئەبوون. ه ەئیراد یباڵویرتوەتی و پە رایەی ئامانج و بێ ڕاببوونماویەلێڵی بینین و ت
 ش. ەنسەتی فرەو میلل ەکەشۆڕش

  یەڕاد ەورتی ڕای خۆم لک ەوێ زۆر بەمەد ەوەزانییەی دوو جۆری ن ەبار ەل «پ» کانیەبۆ قس ەوەڕێمەی بگەوەر لەب
کانی ە شۆڕشگێڕ ەکانی ک ەموو هۆیەی هتێخوێندنەوە ڵ ەگە، لەوەالی منەبڵێم، ب ەنسە ی شۆڕشی فر«زانیەزانین و ن»
 ڕاند:ەپتێ ندیەوەرژەعقوول و بەسنووری م ەیان لەکەجوداوازی ەوەی گرنگەدوو نوخت ەدیسان ل ەوەکردەکدی جودا دەیەل

رت ببن ەرت کەکانی شۆڕش کەجیینب ەکرد ڕیزەوای د «چین» جوداوازییلمێنین ەر بسەگە، ئەیەوەم ئەکەی یەنوخت
  ەکەر جوداوازیەس ەێ لپ  کردنخۆ خۆش ەو دوژمن ب ەوەی بڕاندن دکەی یەان بوو تا پلقیەکان ح ەلمێنن شۆڕشگێڕ ەاشێ بسن
ت و ەکانی میللەبنجیی ەتی شۆڕش و مافەر بۆ خاتری پاراستنی خەگەبێ، ئ ەکەنێکی شۆڕشەر الیەگرن. بێگومان هاد
پێش  ەڕ لەمپەل ەبێتەد ەک ەی هێنابایەداخوازی ەندەوە وازی ل  ەوەتی تێکڕایی بزووتنەالمەکی و س ەرەرگری دوژمنی دەب
ت ەشۆڕش و میلل ەبوو پتریش سوودی بەند دەمسوود  تی نێوان شۆڕشگێڕان، خۆی پترە تی و برایەسڵەو مەرەنگاوی بەه
بوو  ەدەیدا نەخۆشیان لێ پشۆڕش و بۆ ی بۆ ەخراپ ەندەوەت ئەق ەکدی هاتبانایەو یە رەر بڕۆبسپیدانتۆن و  یاند.ەگەد
و پێمان  ەخانەمامۆستای سوخت ەڕوشک خۆی لێمان بکاتە ر بیریارێکی باوەگەیدا کرد. جا ئەکترکوژی پەی ەی کەوەک ئەو

بوو   ەترەورەبوو گەری خۆی هەیان چینی نوێنەکەریەه   ەی کەئابوورییان ەندەوەرژەو بە کانم جوداوازیی ئەی ڕۆڵەبڵێ: ئ
دۆڕاندنی   ەڕووبکات ەوایەند ڕەوەرژەرۆش بۆ جوداوازیی بە: مامۆستا، بۆچی پەوەڵێمەپێک بێن، پێی د   یرەس ەی لەوەل
پاراستنی ئامانجی ند بۆ ەو ەرژەب نەخاو ەوا نییەاڵم ڕەانیدا بکەرەموو پارێزەر هەس ەی بەزگاکەو ڕامانی دامود ەکەندەوەرژەب
یهێشت ەن ەی کەکول ەو هۆشەتی بکا؟ ئەسڵەوتن و مەکڕێک ند بهێنێ باییەوەرژەختێک بەن ە تریش واز لەورەگ

، ک ئیتالیاداەشوێنێکی و  ەر وا ئێستا لەب ەش بگرنەکەخۆیان و شۆڕش یتیەالمە ڕێبازێک بۆ س  1795-1789شۆڕشگێڕانی 
ری ەوەخوێنڕێژی و کوێر ەتی ئیتالیا لەدانی میلل ەپارەپ و چەچ ەوەپاراستنی بزووتنبۆ  ە ک ەوەش بۆتەها گە، وەو هۆشەئ

 سیحی و ڤاتیکانیش. ەڵ دیمۆکراتی مەگەل گەییشتنتێک نێ بۆەد ەحیزبی شیووعیی ئیتالیاو ەپاڵ ب

ناو  ەی ئیتالیا و لکردنو کاولەرەدا بەوەیی و خوێناوی بێ لێکدانۆپڕەی چەکەر ڕێبازەس ەر حیزبی شیووعیی ئیتالیا بەگەئ
 ەک ەوەمایەدا دەکیس ەی ل ەر هێندەبۆی ڕۆیشتن ه ەنسەجوداکانی شۆڕشی فر ەرەب ەک کەو ەڕۆیشتبای ەوەچوونی خۆشی

تیتان، ەمانەرکانی ئیتالیا بۆ خۆتان و قاەبێفێڵ ەرین شۆڕشگێڕەی ئافەبڵێن ئ ەڵپەهە رمێکی بێباک و بەند خوێنگەچ
حیزیێکی شیووعی  ەدا بەند چۆن ڕێ دەوەرژەجوداوازیی ب ەینەبوو پێمان بڵێ: ڕۆڵەیدا دەش پەخانەکی سوختەمامۆستای

ی ڕاستی بێ زۆر جاران ەوەئ... رمانی مێژوو بووەئیتالیا ڕووی دا ف ەتی بکا؟ چی لەکانی مرۆڤایەڵ دوژمنەگەتی لەسڵەم
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ڵدێری ە و هەرەنتیقیش بەو سوود و م ەچاک ەو پشت ل ەخ کردورینی بێبنچ و بێنرەقوربانی ئاف ەن خۆی بال ەباتی گەخ
 . ەیاڵباز ڕۆیشتوەخساوایانە و  ۆییڕپەچ

ی شۆڕش بۆ خۆی،  ەوش ەچونک ەکارێکی ئاسان نیی ەتەو ناواقیعی ەپڕۆییەو چە ل کردنخۆ ڕزگار ەش بڵێم کەوەبێ ئەد
ڕامان و  ەو تێو ەوەڕێی لێکدان ەل ەوەنگەدر ەڕوا و بەدا باشتر دهەڵپەوکڵپەرمی و ەڵ دڵگەگەی، لەگەتی نەقیقەح ەر لەگەئ

  ەک لەن ەوەنیشێتەد  هەڵپەوکڵپەتدا ەالکەدوا فەبیش بە، ئاغڵەوەبێتەخۆیی دەرەس ەهێمنی و ل ەڵ بەتێک ەوەوەوردبوون
  ەل  ەڵست دێ کەرهە دا دووچاری بەوەش لەی جارێکی دیکمامناوەندری ڕێی ەبە. گرتنەوە نجامی وردپێوی و ژیرییەئ
ر بایی  ەت هەڕواڵ ە پڕۆیان بەچی ڕێی چەێ، کوەنۆڕی دەبر و خۆگرتن و چاوە، س ەیەدرێژ ەکی بەڕێی ەدیار ەتاوەرەس 

ۆیان ڕپەجێی هێرشی چ ەتبێەیت دەپێی بگ ەوەندیشەناو ڕێی ەر ئامانجێکی لەخایێنێ، ئنجا هەئاو د ەلەجۆگ ەبازدان ل
تی  ەحاڵ ەاڵم لەیاند، بەگەت دەمیلل ەسوودی ب ەندە وەئ ەد ەگیرابایواو ەی تەر ڕێی شۆڕشگێڕانەگەڵێن ئەد ەدا کەوەب

پڕۆییدا ەچ ەل ەی کە لماندنە س ەو ن ەو تیژڕۆییەزاهیر ئ ەبچونکە ی بکا ەرکۆنەس نابێ س ڕێی ەتیدا کەپڕۆیەتێشکانی چ
 . ەوەکاتەرزدار دەق گریش ەخنەکا و ڕەکانی دەروێشەد بۆ د ە س  ەد لەی س ەپاکان ەیەه

نی  وتەرکەی س ەندەوەئ ە وت دەک ریشەس   ە، کەیەوەستەدەژماری بەی بێئەانهە شکا عوزر و بتێ ەپڕۆیی کەکورتی، چ ەب
 ەیشی لەرەرەند زەرچەکرێ هەت تاوانبار دەخیان ەر بەکسەی ەباتی ژیرانەشکانی خچی تێەنازێ. کەخۆی د ەب ەانمنهێ

لبیی  ەنی س ەکی تاریکایی الیەیەڕەباتی مرۆڤدا ڕووپەخ ەل  ەئێشرک و ەئ ەب ەم ڕاستییەمتر. ئەلێک کەۆیی گڕپەتێشکانی چ
 ەدوور ەش جارێ هێندەو ڕۆژەئ مێنێ،ەن باتەخ ەلزوم ب  ەدا کەیەو پلەر لەگەم ە، چ چاریشی دیار نییەۆش و زاته

ی  ئەورووپاباتی ەانی خکەبەجرەت شوا تا ئێستا ەاڵت کەمانانی ڕۆژه ەئێمبکەین بەتایبەتی ناتوانین دڵی خۆمانی پێ خۆش 
 . ەوەکوتینەم دەزدی نۆەدەس 

 ەدا کەکەزاوی شۆڕشەب ری و سنوور ەروبەسهاویشتن و ئاڵۆزی و بێتێک یەکەپۆلەریا پڕ شەنێوان د  ە، لە یەوەم ئەدو ەنوخت
یشتووی  ەد، مرۆڤی دڵسۆزی تێگیبرەیهێنا و دەد ەقینەری ڕاستەنی بێ ڕابهاویشتتێک یو ەشتی بێساحێب لووزەکوو کەو

ڵستی الفاوی  ەرهەبوو بتوانن بەاڵتیان نەس ە اڵم دە ب ەو چۆن ەچیی ەکەناو شۆڕش  ت و ڕاستیە ڵەیانزانی خەبوون دەوردبین ه
شۆڕشی   ەل «پ» یە کەزانینەی زانین و نەپێوانو   ەوێ کێشانەر بمانەگەن. ئنجا ئەگومڕایی و تیژڕۆیی شۆڕشگێڕان بک

و    بوون «زانا » ەکەمی شۆڕشەردەپێی س  ەب ەنسەتی فرەمی میللەشێکی کەنها بەبێ بڵێین تەکار بهێنین ڕێمان دەب ەنسەفر
 ەچونک ەوەێندوخەیان نە هۆشیاران ەمتاکورتەو کەری ئەفتەس دەاڵم کە یانتوانی جووت بڕۆن. بەڵ پێداویستی واقیع دەگەل

کدی جودا ەی ەبوون ل ەڵ دەها تێکەرامخۆر وەڵبڕ و حەو باخ ەردەڵ جەگەزۆر جاران ل ەی شۆڕشگێڕان کەزورب
ن. ەوادا بکەوا و ناڕەڕ ئاست ەست لەڵوەیا هەن وەنتیق ببیەنگی هۆش و مەبوون دەدەبارێکدا ن  ەئیتر ل ەوەکرانەدەن

دڵ  ەلڕقباڵغ و ەڵەقتیب و نماییشتگێڕ و زارەدان خەس  ەگرت کەی دەوغایەو قەری چاوی ئەها بەخوێنڕێژی وێرانکاری و
ندێکی ەموو پەئیتر ه ەک ەوەهێنانەسفتوسۆتر دەمی پێش شۆڕشیان لێ بەردەکانی س ەسۆزناک  ەییرەوەسات بیر ەسات ل

جوداکان و   ەسیاسیی ەفێرگ ەڕێ کەر بگەه ەوەدرا، لژمێرەتی ڕووت دەخیان ەدا بەراکەه  ەل  ەو دڵسۆزان ەو هێنمان ەژیران
 ترازاندبوو.  یکدەیەکانی لەڕیزی شۆڕشگێر ەکەڵقەوتنی خ ەکڕێک یبوونحیل ەیانپاراست بایی مستەی دەندەوەرژەو بەئ

یان ەببڕ ەوژنها ئامۆژگاری بکەڵبڕابوون تەه ەوە ک و تیغەکوت  ە پۆپی دارستان و بک لکوەو  ەی کەڵ و باسکانۆموو قەو هەئ
ی  ەنەدیم ەرزەتم ەخوارێ. ئ  ەهاتبانای شداەنسەکانی فرەدڵسۆز ەرەه ەن و پشتی ڕۆڵەردەر گەس ەبا بدەکرد جێ ەجێب

ندامێز و  ەی پەرگیز ناتوانێ قسەو ددان ه ەمبۆڵەی چەوەرەتیژک ەبێتەر دەه ەداخراو کهەڵپەوکڵپەی چاونووساو و دڵ
مان ەستەبب ەی بگرەکەتاڵ ەبەجرەو ت ەهامان دیتوەنی وەری خۆماندا دیمەوروبەد ەت، من و تۆش لەببی ەی ژیرانەوەلێکدان

ی  ەتەعرەبێ بۆ نەخامۆش د ەیەندی دروست هەوەرژەرچی هۆش و ژیری و بەه ادەبار ەرزەو تەزانین چۆن لەو د ەچێشتو
 کان.ەروون ئاگرینەمارکشت و دەاڵو و دوکنوێخ

  ەبوو تاکوو بزانێ چ جۆرنەد ەڵەپێداویستی قۆناخی خۆی ب ەتێکڕایی ل ەب ەنسەچم، شۆڕشی فرەک من بۆی دە ، وەواتەک
  ەکی بەیەوەی بزووتنەوە ڵچوونێکی تێکڕایی عفوی بوو پتر لەه ەکەساتەری کارەبەرلەس   .بێبەکار دا ەرایەو هەپالنێک ل

 کانیەشیرن ەوشمرچوونی دەک نەیە، لەمنیش گوتوویان ەر لەب ەش کەیەم قسەی ئەڵگەترین بەورەر بێ، گەپالن و ڕاب
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  ەوەریشەزۆر س  ەهێنا لەکار دەنێوان خۆیانیان ب ەی شۆڕشگێڕان لەرەکی بەییەدڕندڵ  ەگەبوو ل...« و... تیەبرای»
بێ  ەت من ناڵێم دەڵبە. هەاووغەڵبی قەغەڵبەن غەالیەوو لکان بەرەی ڕاماڵدانی ڕابڵجاەنێکی ڕەی ناوخۆیی دیمەکەییەدڕند

خۆیی و  ەرەس ە زانم لەد ە کوپێک بێ چونکخۆ و ڕێەرەس ەل  ەبارانەو نوێژهاران  ەیرانی بەی یاری فووتبۆڵ و س ەشۆڕش هێند
رازان ەر بەدەقەر بەگەئ ەیمانتاز ەتبێەراز دەبەڕاوهەروەک   اڵم بێگومانە، بەنییزیشدا مومکین ارەبەڕاو ەل راییەهبێ

ی شۆڕشگێڕی کوژاراو  ەژمار ەشۆرێ کەدبیر و ڕێکی دەتی زانین و تەسیف ەهاش شۆڕش لەروەری تێدا کوژرا هەڕاوک
 ژمن کوشتوونی.  وی دەوە پتر بوو ل ەوەک خۆیەستی شۆڕشگێڕی وەدەب

ی ەوەگوێستن» ناوی لێ بنێ زنگلەک ئەریارێکی وبی ە ک ەوەوتبێتەیان لێ کەندەوەر ئەه ...« تیەبرای»کانی ەدروشم ەک
 ەوەر پێم بڵێیتەگەکا. جا ئەتی چۆن دەزانیو ەکا نەتی چ دەزانیو ەن ەانو دروشمەئ یڵگرەه ەدیار «وی بووکێنیەمافی ش

  ەبدەکەم دار لێت داوا ەرمای ەس  ەگ بگۆڕێ بەبەرەد حاڵ توانی ڕێژیمیەمەهەب ەنسەشۆڕشی فرک پێشتر خۆشم گوتم ەو
ک بوو  ەیەنەنجامی فرتە بوو یاخود ئ ەوەتی و پالنی دروستەهۆی ژیری و برای ەب ەکەبفکریت ئایا گۆڕانی ڕێژیمتێ وردی

 .ەوەوتەتری لێ کندەکی دڕەتیەپاشای ەکەشۆڕشبیرمان بێ ەبێ لەکرابوو؟ ئنجا د ەفەی تێدا خ ەچاکان ەموو شتەه ەک

و  ەیانزانی ئامانج و پالنی واقیعی لەمتاکورتێکی مرۆڤی ژیر و دڵسۆز دەدا کەنسەشۆڕشی فر ەلهەروەک   ەوەالی منەب
تی حاڵ و ەقیقەح ەران هۆشیان بەمی شۆڕشگێڕان و ڕابە شێکی کەنها بەشدا تەزۆر شۆڕشی دیک  ەل ەدا چییەیەپل

ڕگیری و  ەپڕۆیی و پەزاری چ ەلغاو بهاوێژن ەیانتوانیوەوانیش نەئاڵم ەب ەست شکاوەڵوەوت و هەڵکەپێداویستی ه
ی ترسنۆکی و  ەترسی توهم ەی شۆڕش بگرن لەپڕۆکەچ ەوتەڕ ەل ەخنەئاشکرا ڕ ەب ەشیانوێراوەت نەنانە ، تەوەتیژدابڕین

موو  ەه ەشۆڕشدا ب ەها لەبێ بڵێ ڕووداوی وەهکەس ر ەگە. ئەمایانەبنبێ بنج وبێ ەتوانج  ەرزەهێنان و تەشۆڕش ن ەبڕوا ب
تمی و ناچاری چاوی لێ  ەگوترێ حەی پێی دەوەڵێم بایی ئەرامدا دەو ە، لەتمی و ناچارییەشتی ح ەوەیەوەقینەجۆش و ت

شێواوی   ەاڵم کەکا، بەتی برینکاری داوای دەلیەمەی عەرڕۆییشتنەبەن لێو ئازار و خوەپۆشرێ لەچاو د ەک کەپۆشرێ وەد
ن  ەکەشێواوی د ەز لەی ح ەندانەس ەد و ناپەب ەفسەو نە تمی و ناچاری ئەئاکامی ح ەبێتەوسا دەبۆ وێرانکاری ئ ەوەکێشای

 وێ. ەکەر دەس ەکی لەتی و مێژوویی پەاڵیەگۆڕانی کۆم ەی کەناچارییحەتمی و و ەک ئەن

اڵم  ە دا، بەد ەکەرخەنی بەردەگ ەقۆی تیژ لەچ ەب ەناکرێ کساب ەق ەیی لەو گل ەربڕین شتێکی ناچارییەس بەرخ  زانم ەد
کرد و  پەرت ورتەی کەکەڵدڕی و دونگەی هەکەکرد و ورگشەقاڵ قاڵ ەمی تیغ شەد  ەی بەکەرخەشی بەهات و ل ەک
دا  ەبێلزوم ەکردنلەلپەو پ ەلچونکە جێ کردبێ ەرمانێکی ناچاری جێبەچێ فەردەد ەوەل کردنخاشکانی وردوەست و قاچەد

ریش  ەدەد بەحەو جۆشان و خرۆشان و کوشتن و بڕینی ل ەڵپەکا. هەفسی خۆی دابین دەی ن»سادیزم« یلێکیەم ەدیار
 ەم تیژڕۆییەبکرێ. ئ ەوە یا دینەو ەوەناوی شۆڕش ا بەب ،وە ک ئەفسی وەردێکی نەیا دەیلی سادیزم وەبۆ م ەوەکێشێتەر دەه
  ەز لەی حەسانەو کەی ئەعشووقەم ەبێتەر چوونیشی دەس ەدوای ب ەرەد و وێرانکەکارێکی ب ەوەنگاوە م هەکەی ەل ەک

بێت و ویژدانی  ەبی سیاسی دەدەئ ەڵ بەکڵگوتنی تیژڕۆیی تێە پێدا ه واش دەبێن. ەکەد کردن خوێنڕێژی و شێالن و وێران
 بات.ەیان دەوەییتوندوتیژو عیشقی ەرەکا و بەلێڵ د ەبەجرەنجی شلکی بێ تەزاران گەه

: »وسنجعل من جماجمهم  ەوەم خوێندەمەئ ەکی شۆڕشگێڕانەیەسیدەق ەل  1959ی ساڵی ە کەڵبەغەڵبەغمی ەد ەجارێکیان ل
ر ەس  ەم خستەمەئ ەدێری کێش و قافیە[، منیش بێ چاوەرەجگ ەکەپڵەت ەینەکەریان دەر« ]قپێلکی س ئمنافض للسجا

کێشانی ەلەگرەو ن ەرە[. جگەلەرگەمارپێچی ن ەکانیشیان بەڕیخۆڵ]« ەومن أمعائهم خراطیم نرگیل»: ەوەکەیتەب
 ەوەنسەی تیژڕۆیی شۆڕشی فرەبار ەل  ەیەی گرنگ هتێبینییەک دا  ەاڵم لێرە؟ بڵکی چی دێەک ەبێ بەها نەو ەشۆڕشگێڕان

  ەنسەخۆ فرەحوکم، ن  ەی بگاتەوەبێ ئ ەوەخۆی کوژاند  ەتی کرد کەی پیاوەندەوەر ئەه ە و تیژڕۆییەکرێ: ئەبیر نەبێ لەد
گیری  ڕەپ ەب ەتاوەرەس  ەل  ەی کەدینییان ەبەزهەو مەیری ئە. تۆ س ەوەسایەحەدەن ەوەناوی شۆڕشی دائیمیەئێستاش بتا ەه

ک  ەشدا وەمەل ڕوا،ەق و کۆسپدا دەوی ڕەر ڕاڕەس ەر بەبێ ه   ەوەرەبەی لەناس ە تا هەچۆن ه ەوپێکرد ستیانە ڕی دەو ڕیزپ
 .ەوەبڕێنەتا دەن هەکەسروشتی خۆیان زاوزێ د یڕگیرەتیژڕۆ و پ بی دینیەزهەبڵێی شۆڕش و م
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شۆڕش   ەک ەوالوە ب ەوەبگوترێ ل ەوەمێنێتەرمان بێ چی دە ها بێدەر حاڵی تیژڕۆیی وەگەلێم بپرسێ ئایا ئ ەیەر ڕێی هەخوێن
راوێز  ەک پە بڕم وەردەدوو تێبینی د ەوە پێش ەاڵم لەب ەیەرامی ڕێکوپێک هەدا وەم پرسیارەئاست ئ ە؟ لەوایەکارێکی ناڕ

 : ەوەتەوری بابەدەب

کارێکی   ەنەکەشۆڕش د ەی کەرشکێن بکەس  ەمکارانەو ستەبێ ئەین دەبک  ەڵپەه ەشۆڕشگێڕی ب ەیی لەی گلەوەر لەب .1
 م.ەست  ەل بوونی ڕزگارەڕێگ ەناچاری و تاک

و ەرەڵق بەخ ەها خۆش نییەبێ شۆڕش وەر ناچاری نەگەئ ەگوتوویان ەنووسیویان ەوەی شۆڕشەبار ەی لەوەزۆری ئەب .2
 بچێ. ەوەپیری

 

اڵیی و  ەرەندی تیژڕۆیی و بەپاب ە یەم هەدژی ست یتیەاڵی ەکی کۆمەیەوەرچی شۆڕشێک و بزووتنەه ەمگوتوەمن ناڵێم و ن
وتنی  ەرکەند ساڵێکیش دوای س ەتا چ ەتاوەرەس  ەتیی پارتی شیووعی لەرۆکایەس  ەشۆڕشی چین ب ەنموون ە. بەڕگیرییەپ
ی ەکەکتێب ە ڕوونی ل ەب ەم ڕاستییەڕ. ئەگ ەوتۆتەک ەرمی تێدا نییەهیچ دڵگ ەلیکترۆنی کەبڕیاری هۆشی ئ  ەتگوت بەر دەه
ی شیووعییەکانردانێکی چین و ەس   ەل 1936 ەل ەک «ەوەر چینەس ە ی سوور بەرێستە»ئناوی ەرەژێر س  ەدگار سنۆ لەئ
 وێ.  ەکەردەوێی نووسی دەئ

ی ەقس ەوەن البریۆال و پلیخانۆڤەالیە ل ەوەزانینەنیگای زانین و نەگۆش ەل ەک ەیەنسەڵ شۆڕشی فرەگەدا لەی من لێرەقس
  ەوالوەب ەوەکا. لەبوونێکمان لێ دەو ن بوون نگاندن و پێ ڕازیە ڵسەداوای ه ەسفێکی کردوەو ەنگلیزیش جۆرە. ئنجا ئەلێ کراو

  ەیەشۆڕش ههەروەک  بۆ شۆڕشێک دابنێم. ەراردادەسفێکی قەم و وەر بکەتی شۆڕش دەلیەمەبۆ ع ەراتنامەهاتووم بەمن ن
  ەیەوەک ئە بێ وەرپا نەر شۆڕشی تێدا بەگەئ ەیەهاش هەرف و باری وەها زەروەرمی و ناکامڵی هەو دڵگ ە ڵەه ەل ەپڕ

ستی لینین و ترۆتسکی و پێ  ەڵوەکا. ]هەستی بۆ درێژ نەس دەو ک ەوەوشک بێت ەوەختەر درەس ەییشتوو بەی گەمیو
 [. ەم ڕاستییەشووری ئەم ەرەی هەو کۆمیونیزم نموونەرەب 1917ر گۆڕینی ڕووی شۆڕشی ەس ەنیان لترداگ

بێ بورکانی  ەبووردوان نخۆەکی لەیەستەبزێوی و تیژڕۆیی د ەو زێد ەڵپەر هەگەئ ەوێ کە کەها ڕێک دەندێ جاریش وەه
بێ ەدار دەقای بڕکە بارت ەکەنێیت تۆپە ن ەوەی تۆپەتێزک  ەک بەیەر پروشکەگەئ ەی کەوەک ئەو ەوەقێتەشۆڕش نات

 ڕێژ بکرێ. نگەیاڵ ڕەخ ەب ەی شۆڕش شتێک نییحاڵوبار قینیشی حازر بێ.ەی تەرستەموو کەند هەرچەه

کی زۆر گرنگ ەڕاستیی ە ل گرتنرنجەس  ە م بەبەد ەوەیانەنس ەوپیری شۆڕش فرەرەدا بەمن لێر ەی کەو تێبینییان ەخنەو ڕەئ 
 : ەوەنەکەجێی خۆیان در باشتر ەتی خوێنەناعەق ەو ئاشکرا، ل

ری  ەبلەر ەو س  ەوە قییەلمێندراو تەس  یتیەرۆکایەاڵتدار و بێ س ەس ەی درەبێ حیزبی ڕاب ەخۆو ەل ەک ەنسەشۆڕشی فر
اڵت بکا  ەس ەبێد ەیەوەرەوسێنەچ ەو چینەخێرایی توانی ئەگدا هێنا زۆر بەبەرەو د ەنیشتەکگژ  بەی ەنسەتی فرەمیلل

خۆی کرد   ەی بەوەو ئ ەگژ خۆیدا هاتوەڵێنا ئنجا بەی هەکەگرنگ ەرەه ەنگاوەرینی بڕی و هەکجار بەکی یەیەشدا ماوەمەب
رجی ەلومەر هەوتنی شۆڕشی ئۆکتۆبەرکەدوای س ەدواب ەی لینین کەکەشوورەم ەکرد. قسەکانی پێیان نەدوژمن ەک
شۆڕش  ەنێتەیەت بگەمیلل مەومێ هە بێ ڕووداوێک بقەوتنی شۆڕش دەرکەڵێ: بۆ س ەکا و دەوتنی شۆڕش باس دەرکەس 
 ەل ەوەیەکەنتیقیەم  ەخۆی و بڕیار ەب ەیەم قسەگرتن ئا ئەی خۆڕانەژیر بهێنێ بۆ پلەرەتیش بەاڵتی حکومە س ەم دەه

اڵم  ەتیش وشکایی هات، فیودالیش ڕما بەاڵتی حکومەس ەرپا بوو، دەڕێ: شۆڕش بەگەڕاست دەب ەنسەشۆڕشی فر
 مواری لێ بخوڕێ.ەو ڕێی ڕاست و هەرەجۆشاو و خرۆشاو بگرێ و ب یتیەاڵیە وی کۆمەیتوانی جڵەن ەکەشۆڕش

 یتیەرۆکایەبوونی س ەبۆ ن ەوەڕێتەگەر دەکسەی ادەنسەشۆڕشی فر ەوتی ڕێکوپێک لەبوونی ڕەی نەم ڕاستییەبێگومان ئ
،  ەگوتوویانش ەڵقی دیکەتوانم بڵێم، خەرچی بێ. دەه ەتییەرۆکایەو س ەبوونی ئە، ئیتر هۆی نەئیرادکەگرتوو و یکەی
ک  ەلق کرد نەڕووسیادا خ ەڤیکی لەوتنی شۆڕشی بۆلشەرکەرجی س ەلومەک دوو هاوڕێی هەلینین و ی یتیەرۆکایەس 

ژێنێ، ەکانی بهەگوێگر روونیەنگینی دڵ و دەی ڕەنجەکانی ژێر پەی ژێیەوە راندنەل ەمۆسیقاری پسپۆڕ بهەروەک  .ەوەدۆزی
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هاش لینین و هاوڕێکانی زۆر ەروە، هەوەکاتەتاڵ دەی بەکەسیحر  ەکانیاوەنجەپ  یرەس ەی بچووک لەڵەک دوو هە بشزانێ ی
ڕووسیای  ەڕدۆڕاندوو لە زڵووم و ڕووت و برسی و شەها مەژدانی میلۆنیفس و وەکانی نەکشت ەرەه ەلەر تەس ەل ەزایانەشار

  ەل ەی کەیەو ئیراد  ەتەهارەو مەر ئەگەتوانم بڵێم ئەبرد. دەنا و دێهەنگ دەئاه ەکانیان بەماهیر ەنجە وسادا پەئ
 ەکدا ببات کەیەڕێگ ەب ەکەیتوانی شۆڕشەد ەبوایەدا هەنسەری شۆڕشی فر ەشێکی ڕابەر بە ه  ەبوو لەتیی لینین هەرۆکایەس 
 بڕوات.  ەوەنس ەتی فرەکانی میللەو ئامانجەرەب

کی ەیەرەهیچ ب ەببینێ ک ریدا ەڕاب ە ل ەورەو دەی شۆڕشیش بوو توانی ئەوەرەتاکێکی د ەیری، چۆن ناپلیۆن کەتۆ س  
ی  ەرستەشاپ ەوەئ ەوەی کردەنسەتی فرەکی کورت میللەی ەماو ەبوتووبێ ەرکەش س ەتوانی بیبینێ، ئنجا هێندیەن ەکەشۆڕش

مووی  ەدا هەنسەشۆڕشی فر ەل] فی ماددیەرەز ەرنج بگرە. تۆ س ەی کوشتوەکەمیراتی ەشای تازەبەتازەگوت ەتدەن ەک
تا سنووری نامومکین واقیع   ەئیراد ەزیپک و هێز و پێز و ب ەی زاتی بەوەبۆ ئ ەیەئامادند ەسکردی مرۆڤ بوو[ چەد

 نی.  ێقسەتی خۆی بی ڕەهارەپێی م ەبجمێنێ و ب

  ەوەبێتەک لکی لێ دە و ی  زارەڵناگرێ و هەتی کۆتایی هەتایبەب ەنسەگشتی و شۆڕشی فر ەی شۆڕش بەبار ەل ەقس
  ە کا جۆری بۆچوونی من لەد ەوە دا گوترا بایی ئەڕانەڕووپ لەم زانم چی ەواشدگرێ، ەڵدەه دنناو نرخ ەخنەمووشی ڕەه
 م.و دوا ەنلێی ی  ەو الباسانەی ئەیارەع ەربخات و بشبێتەدا دەکەس با

پێی  ە« بينسب»و  «ناوی نا »مطلق ەزانی« کەی جۆری »نەربارەی پلیخانۆڤ دەبۆ نرخاندنی بیروڕاک ەوەڕێمەگەئێستا د
سەربە   رەگەبێ ئەزانینی مطلق دەبوو نەگۆڕانی تێدا ن ەکەتە ر بابەگەتا ئ ەکەزانراوەن ە تەگۆڕانی بابەئیمکانی گۆڕان و ن

ڵکوو  ەزانین بە ی زانین و نەیارەک عەحاڵ نەم ەهەبێ. بەنیسبی د ەکەزانینەن ەگۆڕاندای  ە وا لەاڵتیش بوو کەکۆم
  ەبێ لەد ەکەر نرخاندنە س  ەومەی بکەوەر لەببەاڵم  . ەوەتێگارێک ناناسرەبۆ ڕۆژ ەوەڕۆژگارێک ەتی لەاڵیەری کۆمەبەرلەس 

 : ەوەمەتایی ڕوون بکەرەک دوو تێبینی س ەڵ بۆچوونی خۆم یەگەی »پ« لەکەی ڕایکردنراوردەڕووی ب

و هی   ەیەنسەفرتی ەمیلل یکی گشتیەیەوەبزووتن ەن کە دەد ەنسەوری شۆڕشی فرەکانی »پ« دەند قسەرچەم: هەکەی
ناهێنێ بیریار و   ەو ەو ئ ەزانینی تاک گرنگ نییەزانین و ن ەوەوەالی ئەب ەک ەدیار ەوەمیسان پێیە، هەمرۆڤ نییتاکە 

 ەتەناعەق ەوخۆ لەزانینی تاک ڕاستەزانین و ن  ەی بەدانەخ نەم بایەزانم ئەریک بێ، واشدەخ ەسووفی پێوەیلەف
 مێژوودا. ەل  ەوری تاکەی دکردنەوەکانی کزەتمییەح ەنجامەئ ەکێک لەی ەقوڵێ کەڵدەه ەوەیەکەماددیی

یی و  ەبەجرەزانینی بێ تەرقی نێوان نە، فەچوەلبیی هۆشدا نەوری س ەالی دە م بەبینیت »پ« زۆروکەک دەم: وەدو
خات،  ەجارێ پشت گوێ د ەر بەڵ« هەکۆم یزانیەن» ەڕووی تاریکی هۆش[ یش ناکا، بگر -ەفسانەزانینی گومڕایی ]ئەن
 .  ەمی خۆیدا زانین بوەد ەل  ەدات کەاڵ دپەکی نیسبی وەزانییەن یەکەڕەوپەئ

  ەل ەڵ بریتییەبوونی کۆمە . هەوانەپێچ ە ک بەن ەڵەکۆمتاک بنەمای م: ەریدا باز نادەسەبهاتوە ک ەیەلی قسەدا هەلێر
  تیەاڵیەبێ و کۆمەخێزان ه ەیا تاکەشێ تاک وەاڵم دەیدا نابێ بەڵ پەبێ تاک کۆم ە، واتەوەکەیەبندین تاک  ەبوونی چەه

وێ تاکی لێ  ەبت ەرن کەبە رلەس ... رد، ئاوەوا، بەخۆڵ، ه ،ەنموون   ەب ەیەوەکسەع ەب ەکەنەسروشتدا دیم ەبێ. لەن «ڵە»کۆم
تاکی مرۆڤ  ەک کەیدا نابێ وەنێوانیاندا پ ەرقێک لەف ەکەو دابڕاو ەرکەبەرلەند س ەرچەبێ لێی دابڕیت ه ەیت دەیدا کەپ

ر ەه ەگۆڕێ چونکەراندا دەبەجغزی گیانل ەل ەیەسروشتدا ه  ەل ە« کتیەرایەبەرلە»س  ی ەتی. دیاردەاڵیەکۆم ەل ەجودای
 ...  ەی ەخۆی هەربەبوونی س ەتاکێکی ه

  ەفسانانیش بێ نەری ئەنتەر عەگەنها ئەشزانم تاکی تەڵی مرۆڤ دابشکێنم، دەنرخی کۆملە  ەستیشم نییەبەڵێم مەد ەمەئ
بوونی  ەه ەب ەند ەڵ بەی کۆمبوونیداەپ ەوە بوونەن ه ەالیە بێ بزانین لەاڵم دەوێ، بەکەپێشیش د ەکات و نەڵ دەه

یاڵی و  ەوجوودێکی خەڵ مەکۆم ەدا بهێنین کەوەبێ دان بەد ەوە« شتیەاڵیە»کۆم ن پێک هاتنیەالیە. لەوەکانیەتاک
  ەوەکانیەییشتنی تاکەوالی فام و تێگەیا بەخۆی ڕاببوێرێ وبوونی ەه ەوەکانیەی وجوودی تاکەوەرەد ەل ەیی نییەتریف

ند چینێک و ەین بۆ چەڵ بڕبڕ بکەتیدا کۆمەباتی چینایەر تیشکی خەبەر لەگەر ببا، خۆ ئەس ە« خۆی بتیەاڵیە»کۆم
دا  ەابم حیسە، لەکدی نزیکەی ەی بار و ڕێکاریی ژیانیان لەو تاکانەبێ لەی بریتی دەو تیرێژ ەر چینەوساش هەتیرێژێک ئ
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  ەوە ک چوونن دیسانەی ە می فابریقەرهەیا بەو ەکینەر مریشکی مەدەقەڵ بەکانی کۆمەموو تاکەه ەها ڕابنوێنن کەر وەگەئ
  کانی.ەنکەتێکڕای د ە بێ لەک هێشووی ترێ بریتی دەکانی وەتێکڕای تاک ەبێ لەر بریتی دەڵ هەکۆم

کانی  ەی تاکەندی زوربەزامەناڕ ەل ەبۆ شۆڕش بریتیی ەوەکێشێتەر دەس  ەڵ کەی کۆمەیا زوربەڵ وەندیی کۆمەزامەناڕ
یدا ببێ  ەی تاک پندەزامەناڕ ەل ەئیمکان نیی ەبێ کەیدا دەوژمێک پەو هێز و ت ەخماخەڵدا چەی کۆمەئاپۆر ەند لەرچەه
کی ەموو چاالکی و کردارەڵکوو هەنها شۆڕش بەک تە ن ەچونک ەرسوڕمان لزومی نییە و س  سەیروسەمەرەشدا چ ەمەل

زی  ەوەرەه ەغڵ لەپانی دەت س ەنانەچاالکیی تاکدا نادیترێ، ت ەل ەکا کەیدا دەها پەکی وەیەشێو ەیەتی هەاڵیەکۆم
کدا ەڵەشبەشایی ڕ  ەتوانێ لەی دەنجەو گەیا ئەنابینێ و ەوەخۆیەتیدا بەی عادەکا دروێنەیدا دەدا بڕشتێک پەدۆستان

 وام بێ. ەردەنهادا بەڕکێی تەڵپەه ەش لەوەکی ئەناتوانێ چاریڕێ ەڵپەشلکدا ه 21«ی »دۆ ست ەد ەعات لەندین س ەچ

یف و  ەو ک  کردندروست یتیەکاری عاد ەک لەگرێ نەدا پتر تاو دەردەبەرا و بگرەه ەبێ بڵێم مرۆڤ لەشدا دەمەڵ ئەگەل
 ەکینەم ەب  ەالوە پاتری لک ە ڵێی وەڕ دەگ ە ونەکەها دەدا وە ئاژاو ەن لەکەزاد دەمراوەه ەز لەی حەو تاکانەزدا، خۆ ئەوەرەه

ە  وەدانە وتن و کۆڵ نە سرەن نەالیە ل ەسانەک ەرزەو تەکرێ. ئەدتێ ستانیانەوەوتن و نەخەوتن و نەسرەهێزی بزۆزی و ن
و  ە بێ لەلێک زووتر ماندوو دەخواز گەن: پیاوی چاکەکەد ەچاک ەز بەزۆر ح ەکناکرێ  ەو مرۆڤ خاسانەقیاسیان ل

 ڕوگیف. ەو ه  ەو خراپەرەنێ بە د ەی پاڵی پێوەکەفسەی نەس ەک

ڵاڵ  ەڕەی تێدا بەتین و تاو ەو زێدەپسێنێ ئەت دەر دێ و پەبەخەب ەمرۆڤدا ک ەری لەوەی جانەریزەی غەوا بزانم پاشماو
رک  ەئ ەل ەبریتیی ەیەکرچی چاەه ەوەشەکی دیکەالی ە، لەو ەالیێک ەل ەمەخوڕێ. ئەدی لێ دەو کاری بەرەکات و خێرا بەد

ر  ەس ە ل ەوتۆیی کەت بردن و شتی ئ ەزەو ل گرتنرداەس ە ست بەت و دەهوەز و شەدامرکاندنی حچی ەخشین کەو ب
  ەت پشت لەعاد ەرچی تیژڕۆیی بێ بەزانم هەزۆ. وا دە ی ئارپێکهێنان ەل ەشێکەشی بەکە رکەبێ ئەواو دەیر تەحیسابی غ

 دا.  ەنا زوو کۆڵ دەگرێ بۆ خۆشی تیژڕۆ بێ دەر دەری تیژڕۆیی وێرانکەی بەنەو الیەر ئە س ەل ەاڵم پێویستە، بەتییەمرۆڤای

 تیی گشتیداەاڵیەتی کۆمەموو مامڵەه ە بێ لەو د ەیەفڕک ەمرۆڤدا ب  ەری تا ئێستاش لەوەی جانە ریزەماری غەحاڵ دەمەهەب
تی  ەد بابەدی س ەس  ەری لەوەی جانەمارەم دەڵدا. ئەندی کۆمەوەرژەر بەس ەتی زاڵ بێ بەزۆی تایب ەکا ئارەن ەوەبخوێندرێتتێ
یا ەو  16لە  «سعید ينور»: ڕۆژی دوای کوژرانی ەوەهێنمەبیر د ەکت بەیەری وێنەوەماری جانەی دکردنەبەلەغ ە. لەزات
م  ەی هاوین ئەڕۆی چلەرمای نێوەی گەقرچ ەرهێنا و بەبر دەق ەیان لەکەرمەڵق تەک خەڵەکۆم 1958مووزی ەی ت17

نجێکی خورتی بیست ەوسا گوتم گەئ... ەوە بوورانەکێشا تا دەڕاد قامانداەو ش ەکووچ ەیان بەڕاوەگتێ نبێ ەبریندار ەرمەت
سانی ەمان کەبکا. ه ەپیاس  ەرمایەو گەڵیدا لەگەعات لەی دوو س ەیی کچێکی جوانی خۆش بوێ، ناتوانێ بۆ ماوەساڵ
 ...  نەخۆڕایی کاری خێر بک ەعات بەس ک  ەی یەبوون بۆ ماوەدەکێشا ڕازی نەیان ڕادەکەالشەک

 

 ی »پ« ە ک ە ی ڕای ە ش ە موناق 

ی ەڵگە ب ەوەزانینیانەبوونی زانین و نـ«يری »مطلق و نسبەزەن ەنوخت  ەستاو لەجودایی نێوان شتی گۆڕاو و و ە ب کردنستەه
  ەچووبێ، ب ەکارییەم وردە بۆ ئ ەسی دیکە»پ« ک ەر لەب ەشمدیتوە، نەیەوەو لێکدان دانرنجەرتن و س وردبینی و قووڵ داگ

ی  ەوەکان لێکدانەسووفەیلەف ەشێک لەب  ەک کەو ەهاتوە یاڵی نەی خەوەنی لێکدانەڕووت ە ل ەکەوەوردبوون ەئاشکراش دیار
مای  ەبن ەن بەشیکەڵدێنجن و دەوهوومی لێ هەنجامی مەن و ئەکەبوودا دەدیتراوی نە جیهانێکی نامومکینی ن ەل ەبێبنگ

زانین دوو  ەک دەو ەچونکلکاوە  ەوەواقیع  ەدا بەیەوەو لێکدان ەوجووددا. »پ« لەجیهانی مر ەس ە بڕیاری زۆر گرنگ ب
ق و  ەزانین و زانینی موتلەدێت ن ە. ئنجا کەستانە و و ەوە گۆڕان، بزووتنەی جیهانی ماددی گۆڕان و نەورەگ ەرەیدانی هەم

 
دختر،  -بە واتای کیژ  -پیاو هەڵپەڕکێ دەکا پێی دەڵین »دۆ« وشەکە لە »دۆتئەو ئافرەتەی لە دەستی  - 21

Daughter.ەوە هاتوە، چ پێوەندی بە »دۆ« یان »ماستاو« وەوە نییە » 
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دا  ەوەستێنێ بەڵدەه ەنێوان فکر و مادد  ەم لەحکەکی مەندییەپێی فکری خۆی، پێو  ەدا، بەگرێ د ەنەو دوو دیمەنیسبی ل
 بۆیان.   ەوەخوازێتەد ەمادد ەل ەکەزانینەق و نیسبی زانین نەتی موتلەسیف ەک

و  ەزانی« بەی »نەی دیاردبوونو نسبی بوونموتلەقنی ەردوو الیەاڵم هەب ەیەنرخی ئاشکرای ه ەکەیی ڕایەیی و بێسابیقەتاز
 گرێ: ەڵدەڕێوجێ ه ەی بەخنەڕ ە« بۆی چو»پ ەی کەجۆر

می ەشێکی کەگوتم ب ەوەپێش ەب ەختێک لێرە: نەنسەپاڵ شۆڕشی فر  ەدرێتەی دەزانینە و نە ی ئبووننی نسبیەالی م:ەکەی
 ەل ەکەڵقەی خەئاپۆر ەوالوە ب ەوەل  بێ چی بێ،ەو ئامانجی د ەیانزانی پێداوستی شۆڕش چییەد ەکەدڵسۆزانی شۆڕش
  ەش کەر ساتەکرد هەیان د ەکان جۆالنەرمەی دڵگەتەعرەپێی تانووت و ن ەعات بەندۆڵی س ەک پەتی وەجموجووڵێکی ئال

مۆ میسۆ ەبوو ڕۆژی ش ەوان ەکرد. لەبارانیان دەردەیا قازانج ب ەریانەرەی بزانن زەوەنگا بێ ئەلەنێک دادەرازووی الیەباری ت
«X» کوێ   ە ی زانینی نسبی بێ لەڵگەب ەدانلێ تەقلەم ەر ئەگەبدرێ، جا ئ یرەس ەش لەببرێ بۆ ئاسمان ڕۆژی جومع
 ؟ەو ەمطلق« بێنم یزانیەی »نەڵگەب

 ەوەستوخۆڵەستێکی زاتیی خەڵوەهلە کا ەئیمزا د ە نسەزی سپی بۆ شۆڕشی فرەکاغ ە»پ« ک ەدیار ەوەالمەب م:ەدو
نی  ەتی و الیەتی کۆنایەمومژی قودسییەتپێدەچێ  وا بڕێ.ەبۆی داد ەچاک  ەنگێنێ و بەس ەڵدەه ەکەلەس ەم

و  ەرپێچاوەوتێ ەوەزیادەوایی و »زانایی!« بەکی پیرۆزی پاکی و ڕەیەرمانەخ ەنسە«ی شۆڕشی فربوون»مێژوویی
هێڵێ خۆیان  ەن ەردا داون کەس ەهای بەرپۆشێکی وەبێ سەر نەیا هەو ەوەر چاوی »پ« دا شاردۆتەبە کانی لەواویەنات

  ەل ەکەڵگەوێ بەکەردەک بۆت دەو ەچونک ەوەشێتە ڵبوەم لێم هەڕ ناکەباو ەیەوەستەدەکم بەیەڵگەشدا بەمەبنوێنن، ل
تی ەر قودسییەگە: ئە یەمەش ئەکەڵگەکرێ. بەنگاری دەرەب ەالو  ەک لەن ەوەبێتەڕووی دەڕووب ەوەی »پ« خۆیەوەکرد
نسادا ئاشکران، ەشۆڕشی فر ە لی ەوایەموو ناتەو هەرپۆش بۆ ئەس  ەبووبایە»پ« دا ن  رچاویەبەیی و مێژوویی لەکۆنین

خێرهێنان بێ الی   ەرۆزبایی و بیجێی پ ەوەنسەوالی شۆڕشی فرەلێک بەلینین گ یتیەرایەڕاب ەر بەبوو شۆڕشی ئۆکتۆبەد
تتر  ەالمەموکووڕیتر و س ەتر و بێ ک ەزایانەبڕشتتر و ئامانج ڕوونتر و شار  ەلێک ڕێکتر و بەر گ ەبۆشۆڕشی ئۆکت ەدیار ەچونک
کانی  ەرۆکەدیت و س ەری دەکانی شۆڕشی ئۆکتۆبەچاوی خۆی ڕووداوەر چونکی »پ« بەچی هەک ەنسەهی فر ەبوو ل

ڵ  ەگەکرا خۆی لە پێی ن  بوونڕگیرەپ ەالوەکانیشی بەبوو ئامانجەد ەکەساتەکانی کارەبارەنال ەناسین و ئاگاداری شتەد
گرێ  ەڵدەه ئییدەپتر ت ەوەموو ڕوویێکەه  ەڤێک لەبۆلشڵێم شۆڕشی ەد ەک ەلماندن نییەس ەدا بگونجێنێ. چ جێی ن ەکەشۆڕش

  ەکرا زووتر لەڕوان دەو لێی چاو  ەت ناسراوەواقیعی ەب ەک  ەوەـک »پ‹ ەکێکی وەن یەالیەتی لەتایبەب ەنسەشۆڕشی فر ەل
 پێنێ. ەس ەر واقیعیاندا دەس ەب ەستایانەو ەکەشۆڕش ەی کەنجامانەو ئەڕازی بێ ب ەڵقی دیکەخ

  یدانیەڵکشان و مەهتێ ەوەرەۆبتتای شۆڕشی ئۆکەرەکانی س ەوالی داخوازیەلێک بەهاوڕێکانی گت لینین و ەڵبەه
ی ەرەب ەوەتی و ڕێکوپێکیشەکیەڕووی ی ەیدانی »کێرێنسکی«، لەیدانی »پ« تا مەڵ مە گەڵکشانیشیان خزمتر بوو لەهتێ

تیی  ەکیەییشتن و یەگتێک هاریکاری وندی ەموو عومری لینینیشدا پێوەه ەدرێژایی شۆڕش و ل ەکان و بەڤیکەبۆلش
 ەبێ »پ« هێندە، ئیتر بۆ دەنسەی شۆڕشی فرحاڵوبار  یەوانەپێچ ە دیترا بەوام بوو و براکوژیشی تێدا نەردەیان بەئیراد

یری ەس  ەوەکی بینینی زاتییەیەگۆش ەر لەگەکان بکا ئەڤیکەڵ بۆلشەگەش حیسابی ورد لەویان و هێندەئ ەبڕوانێت ەدۆستان
ئاورینگ و پرشنگی بریقوباقی   ەل ەک ەیەستە ڵوەو هەی بینینی زاتی ئەگۆش ەستیشم لە بەکردبێ؟ مەردوو شۆڕشی نەه

 .بڕێەمل مرۆڤدا د ەرسوڕکێ بەس  ەوەیبی ئاشکرای حازرەقی و زبری و عەڕ ەمێژوو و ل

  ەیی و تیشکی مێژوودا لەکۆنینمی ەناو تەل ەوەوتنیانەکەرنەیب و عار و س ەموو عەه ەب ەنسەکانی شۆڕشی فرەمانە قار
یی. ەفسانەو ئەیلەخلووقی مەم ەبنەستن و دەبەیاڵ دە ر چاوی خەبەنگ لەبەش خولیاون و ەی خەچکەک بە و ەوەدوور

ی ەکەبوی درۆ لێ سپیەکە ر ۆخی زۆرەکەچڵکن ەخەی ەخۆاڵوی ەهاتوتراش  ەتیەعاد ەڤیک مرۆڤەرانی شۆڕشی بۆلشەاڵم ڕابەب
ی »پ«  ەکەکەڕەی گەیخانەو م ە ربوونەو د ەی کووچەکەوەر ەدەی قرقێنەکەنگ زڕەنگ و ڕ ەی و دەکەکردوفێڵ ەورد

  ەی کەساتەو کارەموو ئەبوو. هەدیار ن ەت و پیرۆزییان پێوەقودسیی ەڕڕەک زەی ەوەیانبوونئلووفەی مەمینەز ەل ەبوون ک
یبی  ەع ەوانیش بەدا، ئە ڕوویان د 1917شۆڕشی  ەناچاری ل  ەن و بەبوو ڕوو بدەدەن ەوەالی دڵی ئارام و هۆشی ژیریش ەب
 ەک ەوەمەی نۆزدە دەی س ەردەپشت پ ەل ەنسەدای شۆڕشی فرەنگ و س ەچی دەک ە وەرەرچاوی بینەب ەهاتنەد ەورەگ
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، ەوەرەر گوێی بیسەب ەهاتنەی مۆسیقا دەو ترینگ ەرە ک لەدزێوکانیدا کشابوو وبڕندەیی و یی و  ەموو دڕندەر هەس ەب
 ەمانە و قارەکدی کوشتنی ئەردا، خۆ یەر چاوی بینە بە شایی بوون لەو گ ەکی تریفەکانیشی تارمایی ەمانە نگی قارەبەش
ویش سۆزی شۆڕشگێڕێکی  ە ئ ەبوو کەسفتوسۆ پتر نەنگوباسێکی بەد ەم لەهەژدەی ه ەدە ی کۆتایی س ەرچوانەس ەب

  ەب ەزیندو ەچی جیرانەتارێکی کفەموو ڕەاڵم هەبزاوت، بەد ەنسەمی بۆ تێکڕای شۆڕشی فرەی بیستەدەتاکانی س ەرەس 
و   ڕێژەخوێن نهێمن و   ەالی جیرانەخشین بوون بە گوناهی بێ ب 1917ی شۆڕشی ەکەرکردوەدقەئار ەنگ و پۆزەس 
 .ەوەیەکەتخوازەالمەس 

اڵم  ەکردنیانی پێ بێ بەئیید نەکان عوزری تەڤیکەڕای بۆلشبیرو  ەهۆی جودابوونی ل ە»پ« ب ەبڕوا ک  ەوەبیر بۆ ئ ەنگەڕ
  ەکا ئاگادارەد ەنسەئییدی شۆڕشی فرەسنوور تو بێ ەقیەتبێ ەک ی ورد ناگرێ: »پ«ەوەر لێکدانەبەش خۆی لەرەعوزم ەئ
ر ەگەگرت، ئنجا ئەکدییان دەی یەخەدا بوون و یەکەشۆڕش ەعقووبی لەک ژیڕۆند و یە ند حیزبی وەوساش چەی ئەوەل

یش   1794 -1789بێ بڵێین پلیخانۆڤی ەو دەوێ. بەبک ەنباو حیزەکێک لەڵ یەگە بوو بەد ەدا بایەو شۆڕشەخۆی ل
شۆڕشی  ەی لەییانەو گلەساش ئوەدا ئەکەئاست شۆڕش  ەگرت لەردەی و 1917لێخانۆڤی وقفی پەک مەوقفێکی وەم

ت  وگەدەڵنەبوو و پێیدا هەگیر دەبا لێی کنارە ر نەه ەکردایەشی نەمەری کرد. خۆ ئەشۆڕشی ئۆکتۆب ەل ەکرد کەد ەنسەفر
ۆن  ینگیری ناپۆلەالی ەببێت ەبێ کەن ەوەئ ەوەبێ چی بۆ نامێنێتەگیر نەشۆڕش کنار ەکات و لەتی نەحیزبای ەوسا کەئ ەچونک

نگیری  ەالی ەدا ببێتەنسەشۆڕشی فر ەر »پ« ڕازی بێ لەگە؟ ئنجا ئەکەوارسی شۆڕش  ەبوو ب  نۆیناپۆل ەک ەعنایەو مەب
رێک  ەسیەر قەگەئ 1920ڕووسیای  ەبوو لەوقیفی چی دەئایا متر بێ ەورەم گەهی »لوی« شازد ەی لەکەتاج ەک کەپاشای
ند ناشێ مرۆڤ بڕیار ەرچەڕازی بێ؟ ه 1810ۆنی یناپۆل  ەبێ بۆچی بەڕازی ن 1920ری ەیسەق ەر بەگەحوکم؟ ئ ەهاتبای
م  ەکەبڕوا دشکێ ەدا ڕادەنسەر شۆڕشی فرەس ە ب 1917راورددا شۆڕشی ەب ە ل ەاڵم چونکەبدا ب ەداوانەڕوون ەو ئیحتیمالەبۆ ئ

ک  ەبکا و ەنسەئییدی شۆڕشی فرەتوانی تەیدەن ەم بوایەژدەی هەدەکوڕی س  ەوەکانیەتەناعەموو قەه ەر »پ« بەگەئ
  ەی ڕاستی بێ کەوەبێ؟ خۆ ئ ەبێ ڕێی چیم دەم نەیەم قسەر ڕێی ئەگ ەڤیک بکا. جا ئە ئییدی شۆڕشی بۆلشەتیتوانی ەن
  ەماددی و ناماددی ل یر ەنا زۆر نووس ەم دەیکەد ەێکگرتنخۆ ەین زێدەداودا بدەئیحتیمالی ڕوون رەس ەڵێم ناشێ حوکم بەد
 وەی ئەشەناقمون و ەدەد ەئیحتیمال ەرزەو تەم لەهایی، د ەڕ ەتی و مێژوودا، بەاڵیەب و زانست و کۆم ەدەیدانی ئەم

ر ەگەئ ەوەتەوێندوومخنووسیناندا   ەل ەی کەوە ک ئەو ە وەوتەکەچییان لێ د ەر ڕوویان دابایەگەئ ەن کەکەد ەداوانەڕوون
 ەبوو ببێتەد ەوەی ئ بەرەوپێشچوون ڕیەوپەایی ئینگلیز ئیرەرێکی هێزی دەفسەئ ەببێت ە وتایەبۆی ڕێک بک  نۆیناپۆل

 ناوبانگ. ەب ەدمیرالێکی زێدەئ

ی  ەزانیینەنو ەی ئبوونموتلەقو   بوونن نیسبیەالیەشێ لەد ەک ەنسەشۆڕشی فر  کانیەژێنەگرنگ و دنیاه ەڕو ەکێک لەی
  تیەتایبەوام بوو بەردەریان بەس ەتا تێچوو لەه ن ناپۆلیۆ ەک  ەیەڕانەو شەی ئەشریت ێڵستەر ه ەس ەل یەقەتەمەتێیدا بووبێ د

نێوان   ەیا لژەد ی تێیداەو بارە پێی ئ ەدا بەناڕەو شەنگرێ بوو. ئایا ناپۆلیۆن لەرەتێیدا س  ەر ڕووسیا کەی بۆ س ەکەهێرش
ر  ەس ەکانی لەڕەو ش ن ناپۆلیۆ وێەزانی؟ من نامەکار هێنا یا نەوریان لێ دابوو زانینی بە ی دەکەرتەک و باموو تەو هەئ

بۆ »پ«  ەوەشۆڕشیش ەل ەوەڕێتەبگ ەکەشۆڕش ودا بدرێ بۆەر ئەس   ەب ەم و بڕیارێک کەی »پ« حیساب بکەبیڕواک
نها ەکانی ناپۆلیۆنیش تەڕەش ە. لەر خۆی حیساب کردوەس ەل ەکەری شۆڕشەبەرلەی »پ« س ەکەقی ڕایەند دەرچەه

 ڵناگرێ.  ەه کردنو ئینکار  ەگوماندا نیی ەی لەکەنجامەئ ەچونک ەوەوەر لێکدانەب ەمە دەڕووسیا دسەر ی بۆ ەکەهێرش

کانی ەرەبزوێن ەمی هێزەره ەو ب ەمەی نۆزدەدەتاکانی س ەرە ی مێژوویی س ەدیارد رچاوترینە ب  ەدا کەو هێرشە ئایا ناپۆلیۆن ل
می خۆی ەردەپێی س  ەب ەئایا کارێکی کرد ک ،ەیەمەردەو س ەئایدیۆلۆجی ئ -ی تزانس - ئابووری - تیەاڵیەکۆم -ڕامیاری 

  ەو ل ەڕەو شە ستی ناپۆلیۆن لە ڵوەدا پێم بڵێن هەلێر ەنگەم بوو؟ ڕەردەی »زانین«ی س ە ؟ ئایا نموونەزانایان پێی بگوترێ
و  ەفەلسەی فەکێش یاەمێژوو وسەربە  رامی پرسیاریە و ەفتاری تاک بوو نابێتەویش ڕە ک ئەی وەکانی دیکەموو کارەه

تاک   ،فکری ماددیدا ەل ەچونک ەوەکاتەت دەڕ ەم پرسیارەئماددی نگ بێم بیریاری ەدەی من بەوەر لەاڵم بەفکر، ب
ی ەنۆر ەبیریاری ماددی ک  . دوایەوەکانی بۆ خۆی ببرێتەگشتیی ەوەی کردەوەئبایی خۆی نابێ ەربەس بایەخی  ،ێ بێکرەه

رمان ەک فە ی ەک بەیەپای  ەۆن بگاتیاپۆلنک  ەو ەم کەدەتاکێک ن  ەخ بەنیم بای ەوانەند من لەرچەڵێم هەمن، د ەبگات ەقس
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شێن  ەمچی وەرقی نێوان قوماندانی قەف ەوە، دیسانکردنوێران  و  موو پاریس کار بکا بۆ بنیات نانەی نماییشتی هەندەوەئ ەد
ل« ەری گەرۆکی نوێنەس »لە ری خۆی« ەرۆکی نوێنەی »س ەوەرەجوداک قڵیەشە بێتەخش دەت بەناعەو قوماندانی ق

بوو،  ەی خێزان و ماڵ و منداڵ نەچارچێو ەکانیشی لە وەبوو، کردەتی نەۆن[ تاکێکی عادیناپۆل ]=« ن»شزانین ەک دەو
دوای  ت ەنانەبوو، تەش لێی دڕدۆنگ ن ەنسەتی فرەندیش بوو، میللەس ەند خۆپەرچەبوو هەخسیش نەریکی کاری ش ەخ
ش ە مابوو جارێکی دیکەی ن ەی و هێندەکەتەنگی میللەپێش ەنوێ بۆوەرلەس  ەنسەفر ەوەڕایەگ ەبۆ »ئێلبا« ک یشیکردنفیەن
 پادا زاڵ بێ. وو ورە ر ئەس ە رلوو« بەڕی »واتەش ەل

ک شۆڕشی ەڕووداوی و ەر تاکەک هەی مێژوو نەیارە ع ەینەبک ی »پ«ەکەوێ قسەر بمانەگەئ ەش بترازێ، ئێمەمەل
پێی    ەر بەندەسکەش و هانیبال و حامورابی و ئرین و بزانین ئایا کۆەچاو بکەڕ ەو تێبینییە ئ ەوەکۆنی کۆن ەبێ لەد ەنسەفر
نگ  ەدەشۆڕشدا بلە ک ەی گشتی و ەوەئاست بزووتن ەر لە ه ەکەر پرسیارەگەئ ەزان چونکە ن می خۆیان زانا بوون یاەردەس 

ە  داوەبێ ڕووی نەن نەگم ەد ەب ەنسەشۆڕشی فر ەر لەتی بەتایبەی گشتی بەوەبزووتن ەک ە وەو ڕوەنامێنێ لە ڵکی پێوەبێ ک
ری خۆیان.  ەتان بن چ نوێنەری میللەچ نوێن  ەوەزموونەن ە ینەکان بیانخەی پاشاکان و قوماندانەوەکرد ەوەمێنێتەر دەئیتر ه
 ەمەر ئەبەدۆڕێنێ. لەخی زۆر دە»پ« بایی ەکەوەی تاک لێکدانەوەخی کردەی بێبایەنام  ەنع کرد بەمان مەمانەئ ەجا ک

رازووی »مطلق و ەکێش و ت  ە ر ڕووسیا بەس  ەبردیی ەک 1812ی ساڵی ەکەهێرش ەخۆم بپرسم ئایا »ن« ل ەر لەگەئ
ی  ەتاریکانی هۆشەزانانەڵێم کارێکی نەبێ دوودڵی د ؟بوو یا نا ەهۆشی ه ەزان؟ لەدا زانا بوو یا نەمەردەو س ەنیسبیة« ل

 کرد. 

  ەمەتی بکەی خۆیەکرد ەشی کەکەڕاندنۆر دەگەو خۆشی دۆڕاند، خۆ ئ  ەوەبردەی نەکەڕەک چونکی شەڵێم نەد ەمەئ
مافی خۆم  ەگوتوەوتۆشم نە، چی ئەکردوەدریشم لێی نە، غەگرتوەکیم لێ نەیبی الوەزانی«ی خۆی، هیچ عەی »نەڵگەب
هیچ  دا هاتبوو، ئەورووپار ەس ە ی بەو گۆڕانەدابوو لت ەڵ ەسخەواوی خۆی دەت ەدا »ن« بەڕەو شە ڕاستی لەاڵم بە بێ، بەن

کانی ەو کار ەنسەشۆڕشی فر ەکنەکردبوو ت ەبابەتاز یرستیەری و نژادپەروەی گیانی نیشتمانپەوەحیسابێکیشی بۆ بووژان
ختێک ەشدا نەوە اڵتی خۆی بوو لەس ەت و دەی شۆرەرمان ەرقی خەک بڵێی »ن« غەی بوو. وبوونیداە»ن« خۆی هۆی پ

 هوو چووبوو. ەس ەاڵم زۆریش تێیدا بەق بوو بەحر ەس ەل

  ئەورووپا ەچونک ەڵدا کرابایەگەتیشی لەسڵەی مۆسکۆ مکردنگیرار دوای دەگەهێنا ئەر دەم »ن« شکستی هەکەبڕوا د
وتنی  ەرکەپاراستن س ر بایی ئابڕوو ەه ەپێنێ کەحاڵ توانیبێتی سوڵحێک بسەۆنێک بیوێنێ بۆ ناپۆلە ردانەمابوو س ەدا نەوەل

 ەوەگێڕێتەمێژوو بۆت د ەڕ کەجێی باو ەبێتەدا پتر دەڕ ەو شە»ن« ل نیزانیەی زانین و نەبارەڵێم لەتێدا بێ. ئێستا من د
کرد ە، ئامۆژگاریشیان دەقڵ نییەو کاری ع ەبێلزوم ەکەڕەیانزانی شەد بوونەه ەوەورییەد  ەر و دڵسۆز بیچۆن پیاوی ژ

م زانا بوون  ەردەپێی س ە ب ەسانەو کەبێ بڵێین ئەکار بهێنێن دەی »پ« بەیارەبێ عەر ڕێ هەگەگلێنێ. جا ئەن ەخۆی تێو
   ک »ن«.ەن

  ەفسی گومڕا[ واتەی نەتی نموونەتایبەفسی گومرا بوو ]بەڕاو و ن ەداگی هۆشی تاریکەدا نموونەڕەو شەن« ل» ەوەمن یال ەب
یی »ن« هۆشتاریک. ەوەکرێتەڕاست د ەوەبەجرەڕێی ت ەل ەی کەتییەعاد ەهوەو س ەر ئەب ەوێت ەبوو بکەدا نەوەی لەکەحیساب

شدا ەمەچوو، ل ەوەپیری  ەڵکوو خۆی بەبوو بەن ەوەناچاریی ەل ەکەڕەزانین شەد ەبێ کەدا ئاشکراتر دەوەش بەجارێکی دیک
ند  ەوەرژەوت و داخوازی بەڵکە و پێداویستی ه ەکی ژیرانەیەوەموو لێکدانەویش دژی هە ئ ەبوو ک 1941ری ەتلک هیەو

  - 1941ساڵی   ەڵێ شکستی ڕووسیا لەبێ. ب ەوەوالی مومکینەی ببوونربازەلێ د ەک ەوەتاوەنگەها تەبارێکی و ەخۆی خست
نگ بێ و  ەر لێی بێدەبهێنێ هیتل ەوەئ ەهێز بوو کەب وەها شکانیەاڵم ئیحتیمالی نە بوو بەشتێکی نامومکین ن 1942

یانزانی  ەبوون دەس هەزۆر ک ەوەریشەوری هیتلەدەوام بێ. بەردەتێدا بتی ەسۆڤییەکیەتی ک بکا، جارێ، ەمولی دنیایەحەت
 .ترسیش بووەیش بوو پڕ متێی دابوو بێلزوم 1941ڵمانیای ەی ئەحاڵوبار وەی ڕووسیا لدانالمارەپ

رێکی زۆر ەر ڕووسیا هاندەس  ە ی بردیانەشرو هێەبینین ل ەد ەوەر بکۆڵێنەستی »ن« و هیتلەڵوەه ە وردی ل ەر بەگەئ
موو عومریان،  ەی هەکە و کوشند ەورەگ ەرەه ەڵە نا بۆ ه ەوە ردوویانەه ەت پاڵی بەوزووعییەم ەهێزی »زاتی« دوور لەب
م  ەم هۆشی تاریک و هەیان هەکەزاتیی ەرەچم هاندەک بۆشی دە زا بوون، وەیدیت و لێشی ناڕەس دەشیان زۆر کەکەڵەه
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خۆ  ەڕ بەبات باوەد ەڵەو هەرەمرۆڤ ب ەتی کەزانی عادە ردوویاندا وێڕای نەتی هەحاڵ ەل  ەفسی تاریکی تێدا بوو چونکەن
ریک بوو  ەر خە، خۆ هیتلەردوویانی گرتبۆوەفیزونازیش دڵ و هۆشی ه ەزانینێکی پڕ لمەکەیر بەیی و غەفسانەهێنانێکی ئ

  ەاڵم لەهۆشیان و تاریکی کردبوو بر ەس  ەری خستبوەفسی سێبەنی تاریکایی نەخۆی بهێنێ. الی یتیەرایەمبەپێغبە ڕ ەباو
 ...  ردا ئاشکراترەهیتل

توانی   ەبوو ک «ی ناپۆلیۆن »تالیرانەکەزیرەی »پ« وەکەوەر تیشکی لێکدانەبەم لەردەپێی س ەی مرۆڤی زانای بەنموون
  ەرنج لەبپارێزێ. س ی دوای تێشکانی ەری کوشندەرەز  ەڕاکێشێ و ل ەنسەکانی فرەیی دوژمەزەدا بنا«ەی »ڤیەکۆنگر ەل

  ە مێک، واتەردەموو س ەی ه ەیارەع ەییشتن بوو بەی و تێگندێشەی دوورئەکابرا نموون ەبێ کەتالیران ڕاگری لێت ڕوون د
 . ەوتبۆوەپێش ڕۆژگاری خۆشی ک

 هێنم. ەشتی گۆڕاودا د ە زانی لەبوونی ن«ـنیسبی»  ەواز ل ەندەوەاڵم بەزۆرن ب ەقس

پێی ڕای  ەب ەک... ک و حیساب و کیمیاەلەکانی فەک ڕاستییەو ەی گۆڕانیان تێدا نییەشتانو ەزانی لەی نبوونقەموتل م:ەدو
 . ەک جۆرەی ەمیشەو ه ەقەزانینی موتلە»پ« ن

  ەوەوری خۆیەد ەب ەقەتەمەشێ دەو د ەیەی هەویش درێژەئ ەک ەیەی بنجیم هتێبینییەکی »پ« ەم بۆچوونەی ئەبارەل
ها ببین ناچارمان ەنجامی فکری وە ڕووی ئەدا ڕووبەبۆچوون ەو جۆرەی واقیع و ئگرتنکدیەیەب ەش لەر جارەڵستێنێ هەه

نێوان زانین و   ەتمان لەهاتین خ ەڵێم کەد ەم تێبینییەی ئەنموون ە. بەوەتی کۆندا بگێڕینە ناعەق ەندێک لەه ەبکات چاو ب
کانی ەق و نسبییەناتوانێ ڕاست و ڕاست بڕوات و موتل ەکەتەبینین خەزۆر حاڵدا د ەسبی کێشا ل یق و نەزانینی موتلەن
  ەل ەفسانەزاران ساڵ زانست و ئەه ەر لەب ەی کەوەک ئە و ەوەبنەکدی دەیەڵ بەزۆریان تێک ەچونک ەوەکدا جودا بکاتەیەل
پزیشک و  یا ەبوون و ەکۆنان ەمەردەو س ەک لکی ڕۆشنبیری ئەی ک و »تنجیم«ەلەقواڵن تاکوو فەڵدەه ەوەرچاوەک س ەی

م  ەردەپێی س  ەزانی بە شتی گۆڕاودا ن ەل ەلمێنین کەر بسەگەس بوو. جا ئەک کەکاندا یەتاییەرەس  ەبیلەناو ق ەساحیر ل
 ەی کەک و پزیشکییەلەو فەپتر بزانن ل ەبوەڵقدا نەی خ ەوز ەزار ساڵ لەدوو سێ ه ە ر لەبێ ناچارین بڵێین بەنسبی د

م  ەل ەوەناڵدەه ەڕەو الپ ەقەتەمەیدانی دەحاڵ مەمەهەب... ەوەنەجودا بک ساحیر ەبوو پزیشک لە یانزانی، ڕێشیان نەد
شێکی  ەر بایی ڕووکەناچارم ه ەمەر ئەبەل ەوەنەکەو تێشی د ەوەبنەی لێ دەلێک ڕێچکۆڵەو گ ەرینەدا زۆر بەیەوەلێکدان

 .  ەوەمەشی بک ەکەپرسیار ی »پ«ەکەڕای

 ەکیا با بڵێین ەبێ، وەن  ەوەکانیەگۆڕانی ڕاستییەر گۆڕان و نەس ەخلی بەهیچ د ەم، زانستی ڕووتیش کەگەک من تێی دەو
قڵ و توێکڵ و ڕوخسار  ەش ەبێ بەد یلکێ و لێەی دەتی پێوەاڵیەنی کۆمەالی ەوەی خۆیەوەرەد ەگۆڕین، لەکانیشی نەڕاستیی

  ەوەتییەاڵیەکۆم ەندیشی بەوێ و پێوەکەق دەر حوکمی موتلەخۆی ب ەکەو بڵێین زانست ەوەکدی جودا بکرێنەی ەناشێ ل ەک
یب ناپێورێ تاکوو زانینی  ەی غەردەقی پشت پەکی موتلەیەیارەع ەش بەکەزانست ەر حوکمی نیسبی، چونکەب ەوێتەکەد
شتی سەربە  یەریانەزەو نەکان و ئەکان و سروشتییەماددیی ەری زانستەبەرلەق یا نیسبی بێ: س ەموتل ەو زانستەئ
 ەوەـمطلق« ی»ڕاستی ەداهێنان ل  ەوەو دۆزین کردنەوەو ڕاست کردنتێدا ەڵەو ه کردنەوەو تاقی ەوەهۆی لێکدان ە گۆڕاون بەن
رما و ەک و فیزیا و کیما و گەلەتی فەقیقەت حەڵبە. هەفەلسەڵێن زانست و فەی پێیان دەو زانیاران ە ستوورانەو دەبن بەد
یان ەوەستەدەی بەنجامانە و ئەو ب ەوەکانیانەستوورەخۆیان و د ەیدا بوون بەیا پەن، وەه وەەلەزەئ ەی لەتەوەل... و... و ەڕڕەز
  ەی باس بکرێن لەوەخامۆشی و بێ ئ ەکان بەستوورەد ەکرابایەڵق نەبن، مرۆڤیش خەر دەبوون و هەر هەن هەدەد

ی مرۆڤ هۆشی پێیان ەمەو دەپێیان ناگوترێ »زانست« تا ئ ەوەخۆیان ەل ەو ڕاستییانەاڵم ئە بوون، بەبوون«دا دە»ه
یان تێدا بکرێ و  ەڵەه ە نگەئیتر ڕ... و... و ەوەکرێنەڵدێنجێ و تاقی دەستووریان لێ هەگرێ و دەرنجیان لێ دەشکێ و س ەد
ڕاست  یا ەو ەوەش بکرێتە[ و دواتر ڕسۆمیتلەکیاتی بەلەک فە]و زانست حیساب بکرێ ەب ەوە ڵەوەه ەش لەکەڵەه

 ...  خوێندرێنەکرێن و دەکا و تۆمار دەزیاد د ەناو ڕاستییەش بارستی ئ ەوردە، وردەوەبکرێت

قدا  ە قلی موتلە ع ە: لی فکری میتافیزیکیەگوت  ە]ب ەناوی سروشتدا ڕاستییەه ەر ل ەه ەڕاستیی ڕووت ک ەخوالس 
ی ەشێو ەوێشدا بەکانی مرۆڤ لەمەرهەوێزرێن بۆ ناو بگڕا ەوەشتوسر  ەر لەگە. خۆ ئەزانست نیی ەخۆو ەزاندرێ[ لەد
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زانستی زمان و ڕێزمان و فۆنۆلۆجی،   ەر نابێتەکسە، ئاخاوتن یەنموون ەیدا نابێ. بەپ ەوەمانەره ەو بەئۆتۆماتیکی »زانست« ل
ک و  ەسالمیة« کشتوکاڵیش زانستی ڕوعلوم اال الڵێن »ەپێی د  ەک ەوە وتەکەی لێ نەموو زانستانەو هەئ ەخۆو ەقورئانیش ل

  ەچ ل ەوەر تیشکی دابێتەکسەی ەوەشتوسر  ەڵێن زانست چ لەرچی پێی دەکورتی ه ەب... باریەتی تراکتۆری لێ نەسینع
گیرێ ەردەستووریان لێ وەد ەوەتییەاڵیەی کۆمپێشکەوتن ەی لەو ڕاستییانەموو ئەو ه ەوە بێترادۆز ەوەکانی مرۆڤەسکردەد

شتێکدا  ەی بۆ دابنێ و لدەستووری مرۆڤ تێی بگا و ەوەر لە»مطلق« ب یهیچیان بێ مرۆڤ زانست نین و نابن. ڕاستی
 زانست. ەم بکات نابێ بەماودەبێ دەر نەیا هەو [...رەز، پێست، کۆمپیوتە رد، کاغەک بە]و سپی بکاتەچ

 ەتێکڕایان لمرۆڤ سەربە   تیەگۆڕاو و بابەزانستی شتی ن ەوێ کەکەردەش دەوتنێکی دیکەدواکەموو بەه  ەو ل ەوەمەل
  لە خۆیدا و خۆی ەـ»مطلق« ەی کەو ڕاستییەئ ە، واتەموو گۆڕانێکەی هەرچاوەخۆی س  ەی مرۆڤن کەچکەب ەتاوەرەس 

  بوونوزێ و فراژیاز ە ست بەزانست و د ەوەبێتەڕێ ئنجا دەپەدتێ  ی هۆشی مرۆڤداەکارگ ەت بەردا نایەس ەگۆڕانیشی ب
گێڕێ. ەوری خۆیدا دەد ە ک مامۆستای پسپۆڕیش بەزارویەو ه ەوەکاتەتاقی دوتدا خۆی ە ڵسوکەک هەارویزەه ەکا و بەد
  ەی تێدا بێ. بکردنەوەو ڕاست ە ڵەم بکات و هەشێ زیاد و کەد ەک ەتی تێدایەاڵیەنی کۆمە موو زانستێک الیەه ەواتەک

،  ەوتۆی ڕاست نییەچی ئ گوتبایوسادا ەکیاتی ئەلەئاست ف ەندوو لێخوەکی نەزار ساڵ بابایەدوو ه ە ر لەر بەگە، ئەنموون
ڕی  ەوپەدا ئەمەردە و س ەل ەکیش زانا بوو چونکەلەزان بوو زانای فەر خۆی نەه ەوەاڵم دیسان ەی ڕاست بوو بەکەقس
ی ەو هێندەسێکی ئەکان بۆی چووبوون ئیتر ک ەکناس ەلەف ە بوو ک ەندەوەر ئەکناسیدا هەلەف ەی هۆشی مرۆڤ لکردنبڕتێ

 بوو. ەزان دەن ەشی زانیبایەوی نە ئ ،بووەکناس دەلەڕاستی فەب ەزانیبای

زانینی  ەڵ زانین و نەگەاڵم لە ب ەیوا ەدیهیە ک بەو ەکا هێند ڕاستەد ەکی دیکەیەدا قسەیەمینەو زەر خۆی لە»پ« ه
زانێ دەی ی زانستێکداە رجوملەس  ەمرۆڤ ل ەی کەنیسبیی ەزانین ەو هێندەنێوان ئ ەڵێ لەدێت و د ەق ناگونجێ کەموتل

کشێت و تاریکی ەر مانگدا دەس ە رز بەری ئەزانی سێبدەی کداەلەزانستی ف ەل ەک کەو ەی »مطلق« ڕاستەشێو ەشێکی بەب
  ەستدا نییەر دەبەکانی »پ« لەی قسەرچاوەس  ەوە داخەب... ەوەخولێتەوری ڕۆژدا دە د ەرز بەزانی ئەدنەی اڵمەکا بەد
ی  ەوەنێوان ئ ەبوو لەرقێک هەر فەگەڕابگوێزم جا ئ ەکانی بۆ ئێرەقی قسەمتوانی دەبوو ن ەبۆی ەوەتەخوێندووم  ەمێکیشەد

کتێبی  ەی لەقسانئەو م. وابزانم ەکەکانی داوای لێ بووردن دەقی قسەڵ دەگەل ەحیساب کراو ی »پ«ەقس ەدا بەلێر
 کانی بیری مارکسیزم. ەوەرەڕوونک ەرەه  ەکتێب ەل ەکێکیشەنووسراون و ی  کانی مارکسیزم«ەبنجیی ە»کێش

 ەتی لەڕامانیەی تێوبوونی زاتیەگۆش ەنها لەت ەوەبێتەڕووی »پ« دەڕووب ەخنەی ڕەشێو ەدا بەکردنراوردەم بەچی ل
یا  ەیزم وبۆلشەڤر ەرانبەڕی ب ەست و بیروباوەڵوەتێکڕای ه ەلی کردننیازی تاوانبار  ەک بە ر نەو ئۆکتۆب ەنسەشۆڕشی فر

حیسابی مارکیسزم ڕاستە پێی  ەب ەواڵتێکدا ک ەبار بۆ شۆڕشێکی کۆمیونیست لەرفی لەی زبوونیداەپ ەهێنانی بەت نەناعەق
 ببا.   ەڕێوەتێکی ڕێکوپێک بەرالیەجارێ مابووی لیب

ر دوو قۆناغی  ەس ەبازی ب ەشۆڕشێک ک ەی ملیان نایەسان ە و کەپێلخانۆڤ پتر قوتابی مارکس بوو ل ەوەڕی منەالی باوەب
ر ەس  ەکانی مارکس خستیەفیەلسەف ەیاندنەعلیمات و ڕاگەت ەی »پ« لکردنگیرەجن ە زانم پەهاویشت. وا دمێژووییدا 

  ەدا ب 1917ڕووسیای  ە مای کۆمیونیزم لەهیچ کلۆجێک ت ەشیا بەدەزمدا نیر ڕووناکایی مارکسەبەل ەباتێک کەوی خەڕاڕ
ستوور و یاسا  ەر دەس  ەل  ەبوو ک ەشێنەومست ەرەبۆکس وە کوو ئەدا وەستەڵوەو هەکانیدا بێ. »پ« لەکادێمیەئ ەیبدڵی قوتا

ی چاوی  ەبیبیل ەخست و مستی لەیەستوور نەر یاسا و دە س ە کی خۆی لەن بوو پرچی لینیەڕوا. هەد ەکەکانی یاریەراردادەق
کرد و  ڵمانیادا ئیمزا ەری ئەیسەڵ قەگەی لسک«ۆڤتییمانی »برێست لەختدا پەرفێکی س ەز ەت لەنانەدا تەشی دەکەریمەغ

  خۆی ڕابگرێ. ە وەر پێیانەس ە تا بەر هەرسیشی قبوڵ کرد هوقرجی ەڵێک مەکۆم

و  ە گوتبوویان ئ ەک ەوە دایەی پێ دەسانەو کەرامی ئەو ەوەدا خوێندۆتەیەلەس ەو مەخداریم لەکی زۆر بایەیەقس ەبیرم ەل
  ەل ەکجار ژیرانەڕێگر، لینینیش یپی ەپارێزرێ بۆ ناو لەی پێ دەک قافڵەیەمانچەی دکردنسلیمە ت ەل ەبریتیی ەیمانەپ
شی کوشتم و ەمدابایێ دەر نەگەمین دانیشتبوو، ئەک ەسلیم ڕێگرێک کرد لێم ل ەم تەمانچەرامیاندا نووسی بووی: من دەو
و  ەشم پاراست بەکە گیانی خۆم و قافڵ ەکەمانچەی دکردنسلیمەت  ە. بەوەکردەشی ڕووت دەبرد و قافڵەشی دەکەمانچەد

 . ەوەربگرمەو ەکەڕێگر ەموو شتێک لەو ه ەمانچەدوا ڕۆژدا د ەی لەئومێد
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  ە بوایەها نەر وەگەئ ەهێز بوو، کەکارهێنان زۆر بەیک بتو تاک ەوەقۆستنلەتی و پالنگێڕی و هەرایەتی ڕابەسڵەلینیندا خ ەل
ڵکوو  ەک »پ« بەهێزتر بوو. نەزانی بەریەزەواری و فکری ورد و نەدا خوێند»پ« ە اڵم لە ب و بوەدەرپا نەی بۆ بەکەشۆڕش

ئاست مارکسدا  ەشۆ لد  ربرنات ەنانەشکاند تەدەبردندا تۆزی لینینی نەڕێوەرا بەیدانی شۆڕش و هەم ەمارکس خۆیشی ل
 ت. ەی لێ نایەڵی فابریقەو دووک ەقەکانی مارکس بێنی ئارەڵێ: نووسینەد

گۆیا »پ«  ەک  پاڵی دا ەی لینین وەو تاوانەرگیزیش ئەی مارکس بوو هەڵێم »پ« قوتابی ڕاستینەد ەوەم ڕوانگەل
اڵیسا چی  ەساڵ ه 60 ەر لەی بەو شۆڕشەنێک نین لەالی ە حاڵ ئێمەمەهەلمێنم. بەناس  ەمرتد[ - Renegade] ەوەڕایەڵگەه

ندی ە ک پەکات، وەد  ەنەز ەوەـلبیی هۆش«ەنی س ەو »الی تی«ەتی »دوانەسڵی بابەئ ەل ەکەگوترێ بیرکارییەشدا دەلێر
 ەالماری دا و پڵنگی کوشت تازەگۆپاڵ پ ەلینین ب ەئنجا ک وێ«ەرناکەوتن س ەرکەک س ەڵێ »هیچ شتێک وەنگلیزیش دیئ

 ڕاوی پڵینگ.  ەگۆپاڵ ناچن ەریش بەند ڕاوکەرچەه ،پڵینگکوژ ەبوو ب

چین و   ر وەوروبەک بۆ جوداوازیی دە ن انروونییە تی دەناعەبۆ ق ەوەڕێتەگەستی لینین و »پ« دەڵوەحاڵ هەمەهەب
  ە من ب ەر بابزانێ کە . خوێنەشخیسی جوداوەدوو ت ەن ب ەکەخۆش دەک نە یری یەدوو دکتۆر س  ەک کەئایدیۆلۆجی و

  ەب ەوەرێکەند س ەچ ەم لە کەکاری دەخنەند و چین ڕەوەرژەم و جوداوازیی بەرهەڵ ماتیریالیست و هۆی بەگەر لەزۆری ه
 گرم: ەد ەیەو ڕێگەناچاری ئ

ی ماددیی ەفەلسەمێشکیان. ف ەچۆتەن ەوالوەب ەو فکرەم لەی واڵتانی جیهانی سێیەکورد و زورب یڕۆشنبیر .1
تای  ەرەس ە ر لەبێ هەڵ دەرێکی کۆمەروبەموو س ەگیری هەخەو ی ەندوەس ەرەکان پەی دینە مارکسی هێند

ی ەردەی خۆماندا پەجیهانم ەوا جارێ ل ەک ەر داو ەدە واویشی لێ بەلێک ناتەگ  ،ری دواڕۆژەوس ەتا ئەه  ەوەبوونی
 .ەگیراوەڵنەر هەس ەل

و ەئ ەیفە. حەرە دەب ەڕاد ەتا بڵێی ل ەتانی دیکەچاو میللەل ەیەفەلسەم فەزۆک بۆ ئەجانفیدایی ن ەپشکی کورد ل .2
ر بچن  ەس ەییشتن بەگمراد ەقۆناغی بو  ەوەسانە ی حەها بێ ئیستگەی وەیەو ڕێگەکوو چینی بێستان لەو ەنجانەگ

 یان.کردنەوەهۆشیار ەڕێ بەگەو زمانێک ن
 ەفەلسەو فەل  ەتووترەپێشک گەلێک لێکە، گەوەقی کۆنیشیەد  ەی مارکس، بەکەفەلسەف ەوەن فکرەالیەل .3

 ەو میسالیانەرچێ. ئەد ەوەزاری مرۆڤ ەل ەیبەع ەهایان تێدایەی ووڕێنەشیان ە، زوربەرکردوەی ناویان دەمیسالیان
ر دوور  ەوە بوون ەل ەهێند ەچونک ەدینی ئیسالم پێیان ڕازی نیی ەوەمیاندا بێتەد ەی ماتیریالیست بەوەر لەب
 وێ. ەدوایان ناکەس بەاڵم خواوڕاستان کە ستن بەوەڕان ەوەیاڵیشەر خ ەس ەریکن بەخ ەوە تەوتوونەک

 

  ەن نەکەیان دەکەلەتێکی گەرگێڕن خزمەئویل وەتیی بێتەیان بۆ کوردایەک ەزمیر مارکسەگەی مارکسیستی کورد ئەرەب
 ن.  ەش بکەها گەوخزمەتی توانن ەدا دەیدانێکی دیکەهیچ م  ەخۆیشیان ل ەکرێ نەس دەکەب

ی فکر ەیەم ئێسگەزۆرن ل  ەی دیکەکوالنلەبار بێ هێنم، عومر یار بێ و بار ەد ەم نووسینەمی ئەشی دوەب ەدا کۆتایی بەلێر
 ر بین. ەرنجدەماشاچی و س ەت ەوەوانەفرەب یتیەاڵیەو جیهان و کۆمەرەب ەوەو مادد

   1978 مایس

« ... » 
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ریی ەم و کاریگەرهەچنگاڵی هۆی ب ەنووسی مرۆ لەری چارەدەبواری هێنان ەل ەم نووسین ەشی ئەم بەم و دوەکەی
شدا دوو  ەوە ی مێژوویی و لبوونتی و فراژیەاڵیەکۆم چەندوچۆنی ەل ەوەوری مرۆ خۆیەو پێشخستنی دەرەب ەوەـ»تناقض«

زانین، یاخود  ەد ەک ەو ە کرایمدا[ ڕوون ەکەی یەپل ەل]  تیی هۆشەرایەڕاب ەل (رێتیەرێتی و نەئ)  تیەتی و نایەنی ئایەالی
منداڵدانی  ە ل بەرەوپێشچوونو   ەوەر و دۆزینەهیچ زانست و هون ە تی و نەاڵیەکۆم  ەی هۆش نەبێ بزانین، بێ وزەد

تا  ەبوو هەدەیدا نەمن پەرهەتاییترین و خوێڕووترین هۆی بەرەس   ەکوچ و داس کەت چەنانەڕسکا و تەدەتی« نە»مرۆڤای
موو  ەه ەت لەبابەرێکی تازەکاریگ ەبوو بەپژا و دەخۆ هۆش دەکاو ەها ساڵ، بەزار و میلۆنەندین هەچڕۆژگارێکی پاش 

تی،  ەاڵیەکردنی سروشت و کۆمەڕاڤ ەکان لە شنەچەمەه ەرای بیردۆزییەبوو هەد ەو پێیەستدا. بەرهەری جیهانی بەوە بوون
 ەتیدا بەهیچای ەل 22کیەهێز (ئیحتمالێکی)کی ەیەک شیمانەبوون«دا وەی »نەردەپشت پ ەن لێها درێژخایەی وەیەو ماوەئ
 . ەوەبوویی مابانایەن

ژین »ی ەوە بێ بایی ئەی هەوەرەڕوونک ەرماییەهێز و گ ەتیشکی ڕۆژ تێیدا هێند  ەدا کەرەو ڕووب ەسنووری ئ ەڵێم لەد ەمەئ
والی ئۆرانۆس  ەت لە نانە، تەو ئافراو ەوی گووراوەز ەل   ەک کەبگوورێت و بڕسکێت و  ەوەپێیان (حیاة وحضارة) «رو ژیا

 ر بئافرێنێ.  ەوەی زیندەوەپێی بژێت چ جایی ئ ێبیچێت ەالو ەرێکی لەوەتێ زێندای ناگەرماییەو گەڕۆکی نیپتۆن ئەگ

ر تێیدا ]تا ەژیو چەندوچۆنی بوون وەڕووی بوون و ن ەی ڕۆژ لەی تاقمەوەرەی جیهانی دەبار  ەهێنان و بردن ل ەجارێ قس
مڵ  ەڕ گرتبێەرجی نەم ەک ەوەیفیەلسەیاڵی فەم خەد ەر بەگەم ەدانفیڕۆ ەنج بە[ ڕ1996 میەتشرینی دوی 9ی ەم ڕۆژەئ

کانی جیهانی ەبنجیی ەزانست ەدان بەسووفی هێژا و مێشک ئاوەیلەشبێ بڵێم، فەنێ. دەیەبگ ە وەنجامێکەئسەربە  یەکەلێکدان
سکردی خۆی  ەکازێکی دەتی[ وەرپرسیارییەرمانی بەڵکوو فە]بتی ەقی خۆیەر، هەبەر و گیانلەبەماددی، وێرای جیهانی هۆشل

  ەنگاوی زاناکان بەرهەقامی بەشر ەمبەی مووسا پێغەساکەکوو عەبگرێ، و ەوەستەد ەری زیهنی بەتی تیشکدەباب ەل
 . ەوەبکات 23ح ەس 

 ە. لەوەگرێتەزانست دکانی ەموو لکەتێکڕایی زانای ه ە»زاناکان« بلە ست ەبە: مە ک پێویستەیکردنەوەدا ڕوونەلێر
ڕاست   ەک و تێکڕای سروشت بەلەئاست زاناکانی فیزیا و ف ەکانی سروشتیش، پتر لەرخستنی نهێنیەیگای دنەتنوخ

ک ەمێنن نەادڕ ە وەجییلۆی سایکۆلۆجی و بایۆەکوالن ە ل ەوەتۆژنەر دەبەحاڵی مرۆ و گیانل ەل ەت کەنانەڕێ، تەگەد
ناچاری و  ەستدا، بەردەی بەم نووسینەل ر«ەورووبە»مرۆڤ و دسەربە   تیەاڵم بابەب... ت و مێژووەتی و سیاس ەاڵیەکۆم

ن  ە ر زانستی ڕووتی بێالیەب ەباتەنا دامدا هەم و سێیەی دوەپل ە ، لەوە پێش ەب ەرگی لێرەی دووبەکێشانی ڕچەرمانی درێژەف
بۆ کوردێکی  کردنموونین نیاز و ئامانجی ڕێا نگیە، ئەوەتەوری باب ەد ەی تاریکایی بەوەرەڕوونک ەهات و تیشکێکی بوو ب ەک
کانی  ەبێفێڵ ەواقیعی ڕاستییکە ر جۆرێک بێ ەی سیاسی و ئابووری و ئایینی یان ه»ئایدیۆلۆجیا« ە تاو بەڵەڵخەه

  ەبنەوێکڕایان د ەنێ ک ەد  ەوەت و ئابوورییەسیاس سەربە  یتیەاڵیەشاڕێی کۆم ەر مل لەکسەشێوێنێ یەتی دەاڵیەکۆم
 ەجیهان ەتی لەتایبەڕ پێهێنانی، بەو باو ەستراوەڵبەو بۆ دیتنی واقیعی هەری خۆشجڵەماوە ی جئاپۆرە یەاویلکچ
 ەوەتەیەم نەفتارەم ڕەیریشت ل ەنێم. س ەداد یمەسێی و د ە م و س ەبیستوسێی ە م و من بەڵێن سێی ەی پێی دەکەرلێشێواوەس 

رستی و  ەی و بوتپزیاڵباەیدای خەم شەبیستسەدەی ی ەلێوەی ئاخەوتوەدواک ەم جیهانەکانی ئەڵگەی کۆمەزۆرین ەچونک
پێی داخوازیی   ەو ب ەوەڵ بتفێنێتەۆلۆجیای پووچیئاید ەخۆو ە، لەوەالیەب ەمەستەئ ەو زێد ەرستییەپرستی و هیچەتاکپ

 ەڕەباوی  ەسای ەوت[ لەڕێکە]گوتم: ب ەوەتکردەڕ ڵیەڕێکی پووچەوت، بیروباوەکڕێەب ەتێکدا، کەحاڵ ە. لەی ژیرانەوەلێکدان
  ەنگەوا ڕەوێت کەی خۆی ڕێک ناکەکەڵەڵ پووچەگەوت لەڕێکەب ەچونک ەی بۆ هاتوەڕاست ەو بڕیارەی خۆی ئەکەڵەپووچ

یشێ و  ەی قژی عەتریف ەزێڕینەلکەها ڕانووێنێت پەڵ وەڕێکی پووچەباو ەی کەوە ک ئەهێڕی: و ەمیان پتر ڕۆچووبێت لەئ
 دات.ەنمان د نیشا ەموعجیز ەب ەر ئاسمانانی داوەو ب ەتاقی خودایی ەمەخێر ئەبڵێ، ن ەکێکی دیکەی ،ەفاتمان

 
 Potentialهێزەکی: وجود بالقوة:  - 22
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، پتر ڕۆچووی کاری  ەوەداخ ە رخ و دۆاڵب، زۆر بەچ ەندی بەوەرژەی بەی بورس هەراومەزادت و ەسیاس  ەزاناکانی دوور ل
ی ئاپۆرەنگیری ەالییا ەتی بن و ەری مرۆڤایەبەرلەسوودی س   ەڵ بەر و ڕێکوپێک تێکەجۆرێکی کاریگ ەی بەوەخۆیانن تا ئ

 هێنێ:ە، کورت دەتبارییەند جێی سپاس و منەرچەه  ەوەبن 24ی واڵتی خۆیانەمدیدەست

 کرێت وەڕوان دەچاو چی لێیان چاو ەل .1
 کان وەکێش یچاو گرنگی ەل .2
ی باسی  ەیدانان ەو مەوتوو لەرزێری واڵتی پێشکەیا کرێکار و وەرم وەنج و خوێنگەچاو، با بڵێن، قوتابی و گ ەل .3

 ین. ەکەد ەلێو
 

ستیارییان دڵیان ببزێوێت، کرێکاری و  ە وژمی هۆش و هە ت ەمارانیان پتر لەی دەنج فڕکەقوتابی و گ  ەیەوانە زانم لەڵێ: دەب
ریک بن تا  ەتیی خۆیان خەاڵیەی مافی کۆمکردنر ەو مسۆگ ەو پشووی مانگان ەنووسی ڕۆژانەچار ەرزێریش پتر لەو
 ندوچۆنیەچ ەتی« لەییارپرسەرکی »بەڵگرتنی ئەی شیاوی بۆ هەپێی پل ە ب ەوەمیزاد. دیسانەدواڕۆژی ئاد ەبوون بستەربەد

داوی   ەومەی بکەو ە. بێ ئەڵقی دیکەخلەچاو  ەوەانیانشرەس ەب ەندییان قورسترەمەمیزاد زاناکان پشکی گلە جیهانی ئاد
ڵێم دوو  ەد ەندەوەر ئەنووس« هەر »چارەرانبەب ەوەمیانەرخەمتەڕووی ک ەل ەمومتاز ەزێد ە و تاقمەگرتنی ئەخەئاڵوزکاری ی

ی زانا  ەر زۆرینەگەئ ەر کەیادی خوێن ەمەخەد ەنموون ەسل و زاخارۆف، بەند ڕەمانی ڕێی مرۆڤدۆستی، بیرترە قارەڵەک
ری ەنگەکردیان، بێگومان ل ەم دوو مێرخاس ەک ئەت، وەکی سیاس ەلەرخوفەچ ەکانی جیهان قورسایی خۆیانیان خستبایەزل
 ەز لەرێکی حەر خوێنەگە. جا ئەوەستایەڵدەدا قورستر هی »مرۆ«ەالی چاکەک بەتاڕادەیرازووی کاروباری جیهان، ەت
ست  ەدەداماو بی و دۆشەکەختەس  ەکار ەبووی للوێ بۆ زانای ختمەی دەو بڵێ: ک ەوەدممدا بێت  ەبازی بکات و بەخنەڕ
و    تنمایش رەس  ەوەبادات... و... ڕی و میکرۆبدۆزی وەقاڵشی و ئاسمانگەڕڕەی زەو سنوور ەبێ ژمار ەو ئامێر و جیهازەئ

  ەهێند ەن... «بدین بی نمکی ە بدین شوری شور و ن ەن»نی:  ەڵێم فارس گوتەڕێکخستن و نازانم چی، د ەبهەمانگرتن و ج
ی  ەکەستنوێژیدا، نوێژەستنوێژ و بێ دە نێوان د  ەمووم لەیە ک تە، وەیەنجی هەکی مامناوەش بێخوێ. ڕێگایەهێند ەسوێر و ن

ک سۆفی  ەر وەگەش ئە وان زانا زالنەیمووم ئەت ەب ەوەت کردەئاوی ڕت عوزری بێەریعە ش ەک کەکرێت. وەڕێ دەپێ ب
ێکی  «ـئحم ئحم»و  چوونەردەیی دەی بێ جووڵەخان ەوتۆیی ل ەراقێکی ئەم ەب  ئەوانیش، ە دڵدای ەراقی نوێژی لەم ەبایز ک
درێژایی ڕۆژگار  ەکانیان بەچرای زانست ەجار ماڵیان ئاوابێ ک دەحاڵ س ەمەهەب... کردەد ەداران ەتمەو سیاس ەنگدانیان لەدزد

گرن و ڕێی ەڵدەی ناقۆاڵ هیمیزاد قورساەجیاتیی ئاد ەی لە تانەو ئالەکان و داهێنانی ئەبۆ دیتنی ڕاستیی  ەڕووناکایی هاویشتو
 کی ئاتۆم و بایۆلۆجی! ەچ ەت لەعنەزار لەمما ه ەئ... ەوەنەکەدرێژ کورت د

  ەخلووقێکی زاتییەمرۆڤ م ەر« کەوروبەحیسابی »مرۆڤ« و »د ەوەچێتەر دەحاڵوباری زاناکان ه ەش لەرنجانەم س ەئ
  ەک ەوەنەکەپڕ د ەودایەو مەموو ئەرۆش بۆ مرۆ هەیدانی پەم ەی تاک تاکی زاناکان لەو ەریزی تا ئەیا غەتی وەک ئالەن

تا زانای ەه ەوەسل و زاخارۆفەڕ ەلر ەنگیزخان: هەر و ستالین و جەهیتل ە ل ەوەنەکەجودا د زیزەبدولعەر عەغاندی و عوم
ی  ەوەیتان: خۆ ئەزانای خزمی ش ەلێک پترن لەگ ەفرشت ەاڵم، بێگومان زانای نزیک ل ەکاردان ب ەماع لەتەزانستفرۆش و ب
کانی  ەچڵێس ەنیاز  ەروونی ]و لەکانی دەدەب ەست ماکەد ەڕزگاربوونی »مرۆ« ل ەکدام کێڕەباو ەڕاستی بێ من ل

زانست و   ەب ەندەمدا بەکەی یەپل ەفس[ لەکانی نەخۆشیەت و خوێنخۆریی »سادیزم« و ن ە روەت و س ەفرنداقبازیی سیاس 
دژی  ەوەنەندی« چاک بکە»ناوڵکی ەموو خەتابی و هورزێر و قەو و ەلەمەخۆشیی عەتوانن نەوانن دەر ئەه ەک ەوەزاناکان
 ڕی و تێکدان و تاوان.  ەڕیزپ

ک مووی لووت، لێ  ە و اڵم،ەم بەی بکدووچاری خۆم ەگرتوەستم نەبەم ەب ەدات کەد ەوەستەد ەم ئاکامێک خۆ بەم قسانەل
 ەکار ە یان لبوونهۆی نقوومەیان بەلمێنین زاناکان زوربەبس ە: کەیەوەالی نامومکین ەگوێخستنی بتو پش  بوونربازەد

تی ەفەر باری خەس   ەنوەو ناک ...و... نووسەت و چارە کاروباری سیاس  ەڵقوتاندن لەخۆه یتیەرفەم دەکانیان و کەگرنگ

 
 ئەو هێندە خەریکبوونەی بەشێک لەو زانایانە بە چارەنووسی »مرۆ«.  - 24
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جغزی  ەتەپێی ناوبەحاڵ  ەم کەڵقی جیهانی سێیەها خەی میلیارەبێ حاڵوباری ئاپۆرەئلووف، ئنجا دەرۆشی نامەکی و پەالو
تێن و  ەڵەوامخەباز و عەدەعبەری شەندی ڕابەمان و پابەجاڵی ئاخرزەو د ەو وڕێن ەفسانەریقی ئەتەرمە»مێژوو« و گ

وح  ەلەزان و سادەفام و نەهای نەم ملیارەوێ. ئەناک ەبێ توخنی گومڕایی سادە ڵدراوتر هەتا فاکوفیکی باه ەو ه ەرەبەخشتەل
هات فرمێسک دابارێنێ بۆ ڕۆژگیران و  ەدەن ەی ژیان بایەلەریکی پەر، خەوەک جانە، وەریزەرمانی غەف ەنها بەر تەگەئ ەک

ر توانجێک دژی  ەس ەل... یئومێدی نازانم چ ەب ەوەخواردەدەمیزی چێڵی ن... تقوربانی درۆزن بکاەمانگیران و خۆی ب
  ەر شێت و گێل و لەه  ەکرد کەدەوتۆی نەدان ئەیان و صەکۆڵی و دەدەی چاوی کوڕی خۆی نەکەیتانەش ەرەڕاب

 ن. ەیکەبراو دەخشت

هێڕ ستە نووساو و هدوو ملیار تا سێ ملیار مرۆی مێشکداخراو و چاو، ەوەمەالی کەی، بەوەوێ بۆ ئ ەندین ساڵی دەبڵێ چتۆ 
کیی ەرمایی ناوەگ ەب ەوەک ئاو شل بێتەڕێنێت وەکردوویی تێپە ختەتی شەحاڵ گەییشتنهۆشیاری و تێ  ەک لەیەپل ەبگات

تی  ەنوێ حاڵە رلەکی بوو س ەالو ەکەرماییەر گەگەئکە بکرێت؟ چونتێ ەشرینق ەرمایی بە گ ەالو  ەک لەناوی نەش و هەل
  ەخۆو ەل ەنیی ەوەری ەب ەست و هۆش بەکاردا بێت! ئاوی بێ ه ەل ەشرینق ەمیشەر هەگەم ەوەگرێتەکردوو دەختەش
پێی  بێ. چی ەها نەر وەگەڵکی نامێنێ ئەڵکوو کەیشی لێ ناکرێت بەگل رچێت.ەیی دەختەتی شەحاڵ ەو ل ەوەرمای بزێتەگ
یدا  ەی ئاو خۆڵ پەوەو توان  کردنەختەش ەها ساڵدا بەی ملیۆنەماو ە ل ەک (کل آتعریة وت) ڵێن »داخوران و داشۆران«ەد
تی ئاو  ەی حاڵەوانەپێچ ەب ەرچی مرۆیەبوو. هەدەیدا ن ەپێز و بڕشت پ ەی وا بەیەم دیار ەق، ئا ئەردی ڕەب ەبێ لەد
ختێکی  ەتا نەێت هو ەها ساڵی دەدەکات و س ەد ەختە ی مرۆ« شەڵگەزۆکی »کۆمەکانی نەرەست کاریگەد ەب ەمیشەه
  ەر لەکانی، هەڕۆشن ەنایوتنی ال ەقای پێشکەتی، بارتەتوانێ و توانیویەتی« دەاڵیەشدا »کۆمەم حاڵە. لە وەتوێتەد ەکەختەش
دروست   ەرامزادەی حە ختەۆرێک شجخۆری« ەپڵتەبا و تاریکایی »شەی کارتی »ڕۆشنایی«ەکتری حاڵەی ەوەییشتنەگ

چرا  ... ەو دوازد ەژدەو ه  ەکانی نۆزدەدەس  ەر لەگەیدا ببێت، تا ئەشیا پەدەری نەبا و ئاسمانگەکار ەر لەوا بەبکات ک
  .خشیەبەان دیو مۆم ڕووناکی ەقۆدیل

ڵاڵخان ەمانەلیک ئەم  ەزانستی نوێ کسەربە  یەمایەو بن ەموو ئەستی خۆی هە د ەفغان بەتی ئەم میللەی بیستەدەس  ەل
م  ەشت بۆ جیهانی نێوان سێییڵکە مدا و پتریش هەی ناسازی سێیەم جیهانەت بیچاوبگێڕ 25...فرووتوونی کردەبنیاتی نابوو ت

ک  ەشی نەکەگۆشت ەوەبر ەی بازاڕی گۆشت بەسابخانەی قەبینێت هێندەوتۆ دەی ئە سابخانەژووتر قەرەخۆی ب ەو ل
 خۆراکی دڕندان.  ەبێتەد ەکوشندرکی ەفی قورس و ئەسر ەم ەڵکوو بەس بەناخورێ و ب

ی و ەکەخەندی دۆزە ناو ەی کورد لەوەتەن ەم کەردەو حاڵوباری س  ەهێمای ڕو ەو ورد ەکورت ەم تێبینییەحاڵ ئەمەهەب
بدوێت و   ر«ەورووبە»مرۆڤ و د ەمێکی کوردی لەڵەکات بۆ قەخت دەت ەت پتر ڕێگێژیە یدا دەکەچاو ەنگوستەتاریکایی ئ

 بنجی: ەر دوو هۆی زێدەبەست گرتبێت لەبەم ەی بەرەوروبەو مرۆڤ و دەواقیعی ئی کردنەوەڕوون

 تێی ناگات.  یری کوردەو غ ەکوردیی ە ب ەکەنووسین .1
ق و تفت و تاڵ  ەو ز  ەدنی بڕەبێ ئاسانتر قسەه  ەوەکورد ەندی بەو ڕووداوی شاهیدی حاڵ پێو ەوەهێنان  ەنموون .2

بۆ تاک و   ەکانەی دروستی قسەڵگە، بەکەئێشی برینی خۆی، کورد ەچونک ەوەخاتەر نزیک دەتی خوێنەناعەق ەل
 ڵی کوردزمان و کوردویژدان. ەکۆم

کێش و   ەی بەوەنیر لێکۆڵەب ەداتەی دەکەتەبابسەربە  ندازیەشمەچ ەوەرینەی بەڕوانگ ە کادێمی لەت نووسینی ئەعاد ەب
ی  ەر ناڕوات و گرمەب ەدڵی لێ نادات و خوێنی ل ەڕیو کەڕووداوی تێپ (ر چۆنهاەگەم)هاش مێژوونووس ەروەرازوو، هەت

ژێر تیشکی   ەخاتەن دەستی بێالیە گیانی ئارام و ه ەڵناستێت، ب ەه ەنی لێوەمەڵی سووتەی ڕماندن و دووکەتۆپ و لرم

 
ی بەشی زێدە بە پۆزی ژێرخان 1996،  1995، و... 1992، 1991وردی هەرێمی کوردستان عێراق، لە ساڵی  ک - 25

 حازربەدەستی ڕیشەکێش کرد و وەک ماڵی قاچاغ بە دوژمنی خۆی فرۆشت. 
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، ڕینکەبێگیان دگۆشتی ساب ەر دوکانی قەب ەنیچەمن و تۆ د ەک کەکان وەست بدات بۆ قاڵبی ڕووداوەوتۆ دەیاسای ئ
 ... ەشمان نییەکەڵەربڕینی ئاژەمی س ەفرتکێی دەلەقی پەبین، هەتا ناسکتریش بێ پتر لێی ڕازی دەه

بڕی  ەرنەشێرێکتان س ەچکە. گوتی، بۆچی باپێش دان ەوت گۆشتاوی فڕووجیان لەساغ کە ڕڕی نەعەالی مەبو عەڵێن ئەد
  ەست خۆم نییەدەنووسم. بەد ەمەئ 10:25 عاتەس  م،ەتشرینی دوی 15رەس ەل  14وی ە ]ش خوارد!ەی نەکەگۆشتاو... بۆم

 ڕا[. ەچاوم ئاوی تێگ

یی بێ  ەورەماعی گە»ت رموێ: ەفەد ەیتێکی حاجی قادر کەب ەڵ نیوەگەکات لەکم دەیقەەتەمەڕووی دەداخوازیی حاڵی ڕووب
ر ئامانجێکی  ەکات بۆ س ەستنیشان دەوێکی شاڕێ دەکی ئاشکرا و ڕاڕ ەدیهیەب ەیەند وشەم چەک!« ئە ن نەکەک نەچ

 رموێ:ەفەشیعردا د ەمان بڕەه ەر حاجی لەڵناگرن. هەه ەق ەتەمەد ەک ەوەژوورووی ئامانجان

 ک  ەڵ یەگەک ئاگری ژێر کان لەتا وەه
 ک ەپووش ەشکرتان بەل ەر تووفانەگەئ

 

 : ەچو ەیتەم بەبۆ ئ ەوەم بوارەباوکیشم ل

 کی زۆرنەموەق ەند کەرچەه ەئێو
 توخمی خۆخۆرن ەچی ک یەفائید 

 

تاوگیری  ەڵ بەندی تێکە پ ەیەبیروڕا ڕۆیشتوون و تێشیاندا ه ەمان جۆرەروونی پاک زۆرن بۆ هەن دڵ و دەشاعیر و خاو
ڵ  ەگەاڵم لەبێ بگوترێ. بەد ەک ەیان گوتوەوەرنان ئ ەبەیدانی تانووت وەم ەت حاجی و باوکیشم لەنانە، تەکردو

پێی هێز و توانا و   ەری، ناچارین بەت و یاخیگەڵمەی گیانی هەوە دان و بووژاندنە ڕاگرتنی تانووت و دنێز ڕ یبوونپێویست
ک  ەچ ەر لەین، بەفت بکەننەبێ دوژمنی پێ کەکمان هەبێ چ ەزانین دەرین. دەب ەڕێوەب کردنباتی خۆئازادەبار خەرفی لەز
بێ بزانین وتووێژێکی ەد... رس خوێندبێەد ەمان بەوەکشانڕ و ورووژم و ەبێ هۆشی تاکتیک و ستراتیجی شەد کردنیداەپ
ر نایگاتێ: ەر گوێی کوردی کوردستانی ئێران یان هەب ەگاتەد ەوەنگەدر ەین زۆر بەکەتورکیای دسەربە  ڵ کوردیەگەل

...  ئایین ەبێتەتا دەوێ هەندی د ەئایا چ ەو کوردانەر گوێی ئەب ەوتەکان کەجۆر ەک لەجۆر  ەکزی و ب ەب ەکەنگەگریمان د
  ەوەرانەندەه  ەی حاجی قادر[ی بۆ لەمەردەو س ە]ی ئ ستیرەتا تۆپ و شەه... درێتەد  باتکارانی بۆ سازەتا ڕێزی خەه
ز ەر کاغەس ە ل ەم پرسیارانەی ئەکەڕاستیی قووڵێ؟ەڵدەه ەکوێو ەکی ئاگرین لەی چەک و ئازووقەی چە پار... کرێەلب دەج
  ەران لەنگاوەباتگێڕ و جەو ئێواران بۆ خ ەینەنانی سب ەم ەج ەجاڵ کەیدانی واقیعی ڕەم ەچ جایی ل ەرامییەرامیان بێ وەو

بڕی  ەناس ەرکێکی پشتشکێن و هەئ( بێت ەوەبێبڕان ەکە یاڵکردەخ ەڕەش ە یەوانەل ەک)ساڵدا  ەی ساڵ و دوو ساڵ و دەماو
 وێت. ەد

  ەدا کەاڵم لێرەر، بەس  ەداری و ماڵکاولی چۆتەژاری و نەه  ەدرێژایی ڕۆژگار و ب ە الن بەباتی گەزانێت، خەزانم، تۆش دەد
یری  ە، س ەوەدڵی ئارام ە و پۆلیس، ب ەندرمەهێرشی ج  ەو دوور ل ەوەر کورسی و مێزی نووسینەس ەل ەیەڕێمان ه ەئێم

باتی  ە»خ ەم و زمان لەڵەق ەوەکرایبین و هۆشێکی چاوێکی واقیع ەبێ بەین دەالن بکەی ڕزگاریی گەوەبزووتن یپانۆراما
ند خاڵێک  ەالن چەباتی گەخ ەڕامان لەی تێوەیەو کوالنەنووس«. لە»چار ەب بوونریکەخ ەوەکاتەد ەڕ کەگ ەینەل« بخەگ
 کێشن: ەنگاندن نیگا ڕادەڵسەتێبینی و ه ەل

ک تێشکان. ەوتن بوون نەرکەمای س ەتەب ەکدار ناوەی چە وەبزووتن ەملیان ل ەک ەوەتەباتگێڕانی نەنا خەر چۆنها، دەگەم -1
 - ەزۆکەن  ەوەبزانێ بزووتن ەماغی و فیزوناز: کەڕدەقۆ ناخشێنێ بۆ تەچ لەڵق مل ەی خئاپۆرە، ەوالوەرمێک بەند دڵگەچ ەل
ڕاست  ەب ی دوایینەی ڕستەم بڕیارەر. ئەب ەگرێتە »مردنی بێسوود« د ەموارتر لەکی هەیەڕێگ  - ر شێت بێەگەم
  ەڵێم: ژاپۆن لەدا دەنموون ە. لەر ڕاستەتانیش هەڕی نێوان حکومەش ەل ەران، بگرەختکەباتی خۆبەخ ە ر لەک هەڕێ نەگەد
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تای ەرەس  ەر لەگەڵکرد. ئ ەی هبوونسلیمە رحاڵ ئااڵی تەدیاری بۆ چوو د ەتۆمی بەبۆمبای ئ ەم کەنگی جیهانی دوەج
ریکی ەکرد و خەدەرپا نەمریکا و ئینگلیزی بەی دژی ئەکەڕەکات، شەیدا دەپ ەو بۆمبایەزانیبای دوژمن ئ ەوەڕیشەش
 بوو. ەڵۆسینی چین دەداپ

  متر بێەک %50 ە نگ، نابێ لەج ەبات، لەخ ەوتن لەرکەئومێدی س  ەک ەیەوەئ ەوەڵیگرێتەه ەوەم ڕاستییەندێکی لەپ
 .(هیچیش  ە، زۆر جاران بەش ڕازیی %10  ەرم بەزانم خوێنگەند دەرچەه)

  :ەل ەجگ] دریان بووەر یاریدەییشتن دوو هۆی کاریگەئامانج گ ەڕن بەڕناوقەباتی قەئاکامی خ ەل  ەی کەوانەتە و نەئ -2
 خۆی[:   ەوەتەی نتەسەلهۆی تێری و   ەب بوونوامەردەهێزی ب -2نگ،  ەی جەوز -1

کانی ەرجەموو مەه ەت چونکەوڵەد ەبوونەد ەخۆو ەل ەڕابایەر لێیان گەر داگیرکەگەئ ە وانەتەو نەم: غاڵبی ئەکەهۆی ی
می جیهانی پتر ەکەڕی یەش ە ر لەتکراوی بەتلەی لەندەڵێم: پۆڵەدا دە نموون  ەبوو. لەتیان ه ەوڵەیاتنانی دبن  ەپێویست ب

 ...  شووری جیهان بووەوسا. وارشۆ شارێکی مەتورکیای ئ ەت پێکهێنان لەوڵەلێهاتوو بوو بۆ د

دی لێ ێی ئومەرگەد ەک  ەبوەی کورد نەوەتەک نەو ە، واتەمیندا بوەک ە ل ەوانەتەو نەبۆ ئ ەمیشەبار هەرفی لەم: زەدو یهۆ
کوو پۆڵۆنیا و  ەی وە ستانەژێرد ەوەتەو نەل ەری کەساڵ. حاڵوبارێکی ژیاری و ئابووری و هون  2500 یەداخرابێ بۆ ماو

ر حیسابی ەداگیرکی ەی بێگانەوە تان تا ئەڵو ەنێو د ە تێکی بۆ دیاری کردوون لەڕێز و حورم ەبوەه  ئۆکرانیا و کوێ و کوێ
تی هی نزیک  ەتایب ەتی نزیک و دوور، بەوڵەی دەوە، چ جایی ئەوتووانەپێشک ەوە تەو نەندیی ئەزامەبۆ ڕ ەمای کردوەبن ەب

 هی خۆی.  ەبێ ببن بەم مومکین نەخۆ بن مادەربەس ە وتووانەپێشک  ەو داگیرکراوەتی ئەم ویستوویەموو دە، هەوەلێیان

  ەر لەڵپۆقین. هەاڵن هەکوو دوومەن وەتی نۆژەحکوم  ەها لەندەها و چەندەم چەکەی یەورەڕی گەیری پاش شەتۆ س 
  ەکراوی بەپارچ ەب ەوەبێ مایە ت. کورد نەوڵەد ەرمینیا بوون بەو عێراق و ئوردون و لوبنان و ئ ە وری خۆتدا سووریەد

بوو بێ حدودی  ە ریان هەرانسەرتی کوردستانی عێراق و کوردستانی تورکیا خاکێکی س ەپێشتر ک ەی کەوەتێبینی ئ
ر ەگەند ئەرچەیمانی سێڤر، هەپ... تورکیاسەربە  کوردی عێراق و کوردی  ە ش دابڕا لەسووریکوردی . ەوەرەجوداک

مافی کورد دوژمنی  ەندی زلتر لەوەرژەاڵم بەبوو ب ەنسەرەدوژمنی ئینگلیز و ف ەدا کەتورکیا د  ەری لەرە، زە وەسڕابایەن
  ەر بوون بەرا هتیان بۆ داندەگوتمان حکوم ەی کەباسکراوان ە و واڵتەر بگوترێ ئەگە. ئنجا ئەرەرەو زە کوردی پاراست ل

 ەک پارچەستیش یە ژێرد ەر بەگەت ئەنانەست! تەژێرد ەبوو بەوان دەک ئەڵێم: خۆزی کوردیش وەست پێت دەژێرد
کان ەتەحکوم ەحاڵێکدا تاز ەڵێم لەد ەمە. ئەندین کەرتەوە هەر ژێردەستەیەلە سووددا بوو خۆ ئەو بە چر  ەه ەبوای
 ەکرێ کەد ەوەشدا تێبینی ئەبوو. لێرەوان دەک ئەزاهیر، و ە. کوردیش، بەوەخۆ مانەربە م س ەڕی دوەموویان دوای شەه
ت دابنێت و ەزانی حکومەیدەن ەخۆ بوایەربەیاڵی« س ەتی خەت، »حکومەحکوم ە می بوونی بەکەڕۆژی ی ەر کورد لەگەئ
عێراق   ەش لەهات. نموونەر دەس ەچی ب ەوەست خۆیەد ەب  (حضارة)ی بێ ژیار ەوتوەدواک ە و واڵتەس نازانێ حاڵوباری ئەک
غدا  ەبرد: بەد ەڕێوەچۆناوچۆنی خۆی ب ەعێراق هێنابای ەیز وازی للکان ئینگەپاش شکانی تورک ەر لەگەئ ەگرین کەردەو
بوون؟  ەچۆن د ەو سونن ەکرد؟ شیعەچی د ەواندزی بەڕ و ەسرەی بەئنجا ئیدار  ەڵتاوەپۆلیسێک بنێرێ بۆ د توانی ەیدەن

  گرتن؟ەری دەهاتن؟ چ هێزێک بەکان تاکوێ دەهابیەی؟ وەوەر داگیرکردنەس ەستان لەوەند ڕادەتورکیا و ئێران چ
کێک  ەمیر و ی ەکێک ببێتەتیروپشکێ ی  ەب ەی مندااڵن نییەک کایەو  ندانا ت ەوڵەبات و شۆڕش و دەپی خەگ ەخوالس 

ملێ خۆ ەزۆر ەب ەالوەکێک لەنا یەوێ دەی دەوەرەسوورکم »میر و گزیر« یش چاو ەکەڕ دەگزیر: باو ەوی دیکە زیر و ئەو
 ... ڵ میری تیروپشکێەگەپۆلک لەچەڕەش ەوێتەکەمیر و د ەکاتەد

ئامانجی  ەت و باه ەو کە ک ئەم و وەتێکی جیهانی سێیەمیلل ر ەنگاوی هە ر هەبەل  ەیەتێکی زلی بێئامان هەالکەبڵێم ف ەماو
ست »زۆردار«ی خۆیی چ هی  ەد ەت بەرگیی میللەم ەکول ەوەپیرۆز ەشەگ ەو ڕۆژەییشت: لەخۆیی گەربەت و س ەوڵەد

ڕ و  ەت ەیتەگوترا؛ هەد ەک کەی وەندرمەج ەب ەوەبێتەی لێی دەکەباتگێڕ ەات؛ خدەست پێدەک، ەت چ هی نفوز و پارەحکوم
و   نەدڵبۆگ یکی ەتی خۆی. هیچ دوژمنێکی الوەمیلل ەبیرت بێ پۆڵپۆت چی کرد ب ەسووتێنێ. لەد ەوەوشک پێک

  ەسوودی لێو ەبێ زێدەریکی کارێک دەاڵتدار خەس ەی دەزۆک! بێگانەی نەییەدڕند ەرزەو تەل ەوەیاڵ ناکاتەروون خەدەلڕق
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ک گورگ نێچیر ەو ەماغ کەدەرست و قۆڕەوانپفێکی خۆپەپاڵک  ەب بێ نەشر ەمکی توجارەیەبێگان ەت کەتایب ەربگرێ بەو
ند و  ەری چینی ناوەبەرلەتێخستنی س ی قڕکردناڵڵەح  ەزی بوو بای دژی بۆرجوەکەڵە پووچ ەڕەباو  . پۆڵپۆت،ڵۆستیەداپ
 ژوورتر.  ەرەب

  ری:ەی دوو کاریگەوەئاکامی کۆبوون ەوتووش لەرکەباتگێڕی س ەخ

  خت،ەباتی س ەرکی ڕۆژگاری خەئ .1
 تی.  ەستچێنی خۆیەحیسابی خۆیدا د ەر واقیعێکی لەس ەب کردن زانین و ناززلەخۆ ب .2

دڵ و   ەتی کەباتگێڕیەری خەشێکی پێکهێنەزاران ساڵدا بەدان و هە وتووی س ەکی دواکەیەوەتەن ەل ەرەم دوو کاریگەئ
[  ەوتوەی پێشکەوەتەست نەبەوتوو ]مەواڵتی پێشک ەوی. لەعنەی ماددی و مەزەمبۆ بژێوی خۆش ەشی برسییەفس و لەن
ش ەسکەرتەو بە. ئەو ەتەسکی بۆ کراوەرتەیدانی بەشبێ مە، هەنێواندا نیی ەک شتن. چڵێسیش لەباتگێڕ و سیاسی یەخ
ڕێی هۆی   ەبێ ل ەک هەندییەزامەرچی ناڕە. هەنیزام و یاسا تێیدا زاڵسەربە  ریتێکیەڵقێکی هوشیار و دابونەخ
لێگیراویش ەخنەدرێ. ڕەمانی دەوڵی نەگیرێ و هەی لێ دەخنەڕ ەوەتییەت و نا حکومەحکوم ەب ،ڵەێندراوی کۆمملەس 

 ەمەهێنێ. ئەهێنی یا واز دەکاری د ە ئیتر یا ب ەدڵخوازی خۆی دای ەی لەکەستەڵوەه یپاکیو نیاز کردنەوەمافی خۆ ڕوون
و شاخی   ەپۆڵکەگرد و تلەچاو  ە قۆرتموار و بێەزاهیر ه ەشتێکی بەد ەیشوبهێنم بەتێکڕایی د ە، بەی واقیعەشێو

ی  ەبار ەل ەوەشێنێتەڵوەکانم ه ەڕێ بدا قس ەفرشت ەبوونی بەر نەگە. ئنجا ئەفرشت ەاڵم بێگومان مرۆ نابێتە. بەوەورییەدەب
  ەزانین لەد ەفریت کییتان و عەک شەمرۆن ن ە وتووانەو پێشک ەلمێندرێ ئەبس ەڕازیم ک ەندەوەب ەوەوتوەی پێشکەڵگەکۆم

ر ەخوێن ەحاڵ لەمەهەیفریت« بع» ەبێتەاڵتداری تێدا نەس ەت دەحمە ز ەتێکی زێدەحمەز ەم بەنجاوسێیەجیهانی پ
زۆری زۆرینەی هەرە ندی الی ەزامەی ناڕەبوونی وزەی نەزراوتۆقێن ەچاوگیر ەو ڕاستییەست بکات بەرمووم هەپەڕاد

ک  ەی وەڵتەخ ەبێتەنها تاکیش دە! تاکی تەئیرادی بێەئاپۆر ەبنەڵیش دەبوو کۆمەی نەتاک ئیراد ەم، کەتاکانی جیهانی سێی
 یکات! ەپیاز د ەک کە کات وایدا نەچاوان پ ەاڵم فرمێسک لە وازی کوتراو بیپ ەلکەس 

ست و هۆشم. ە ر هەب ەاڵم دێتەر گوێم: بەب ەدڵیدا دێت و ناگات ەپرسیارێکی ب ە نگ بێم لەد ەر بەبێ بۆ خوێنەد
شی ەهێوێنی ب ەستیشمەب ەلمێنم و مەس ەشی پێشووتر منیش دەهی دوو ب ەل ە مودووی جودایەد ەم نووسینەرموویت، ئەفەد

. ەنووسراو 1984ساڵی  ەل ەکەمی نووسینەشی دوە. ب1996 ی کۆتاییەڕگەوەڵ شیری لەگەبێت لەتی هەم خزمایەسێی
لێک شوێنی تری  ەسۆڤێتستان و گ ەری نزیک و لەخاو  ەرێم و لەه ەل ەی بێسابیقەڕووداوی تاز ەم ڕۆژگارە تا ئ ەوساوەل

 اڵ. ەرەر بەسک و بەرتەتی بەبازاڕی سیاس  ەوتۆتەدوور و نزیک ک

ر ە. هەوەتێگرەی خۆمان دەکەقوپۆزی کوردە شێکی زە اری بۆ هۆش و دڵی مرۆ دێت بشو ەت کەی سیاس ەگوزارزم ەئ
رنجی  ەس  ەهی دیک ە، پتر ل ەزیادی کردوڕابردوو لەچاو  ندین جارەچبارستی ی ەوەل ەکورد، جگسەربە  راتیەبەبێ خەن

ندازی ەشمەکی چەیەکوالن ەرسازان لەبەم و ڕاوێژی خەجۆری د ەی کەوەڕای ئەرەس  ەوەیجوێتەکێشێت و دەڕاد ەکەکورد
 کات.ەتخوانی دەنوێ بۆ کورد حکای

ی  ەموو دزێویەو هەڵ ئەگەل  ،ی کوردەراتی تازەبەخ ەکات بەپتر ئاشنام د ەوەخسی خۆشمەستی شە ه ەت بەنێکی تایبەالی
وری  ەد ە ب (ەوە1960 ەل)  کانی پێشووم ەنووسین ەنگەوا ڕەنجامی کۆمیونیزم و سۆڤێتستان کەرەس  ندوچۆنی ەچ ە، و بەتێیدای

ر  ەبینیت بەدا بگێڕیت د...« عادة التوازنإ» ەڵێم پێکابێتیان. چاوێک بەر نەگەخشاندبێت ئ ەنیشان  ەخۆیان ل ەوە و باسانەئ
  2500ی تێشکانی ە ماو ەل ەک ەندوەوی لێ س ەعنەبوونی کیانی کورد چ نزخێکی زلی مە، نەساڵ گوتووم 20نزیک  ەل

 ەبیرم ەیڕسکێنێ. لەوری نژاددا د ەد ەب سنووری »کیان« ەی کەو جۆرەڕسکا بەرستی« ی تێدا نەخی نژادپرساڵدا »ن
مرۆڤ و »می ەکەشی یەب ەفزاعة الطیور«. لضیعة خلت من فنحن مرعی بال سیاج وحي بال دیدبان و» ەنووسیووم

لۆ  ەپەگی نێوان تەس  ەڵمانیای ب ەی کوردی ئەبەڵەت ەک «ەر تاوانبارکردنی گوتاری »دنیادیدەس  ەدێم  ەیش ک «رەوروبەد
 ە«کردنی »دنیادیدەن ەبی کۆمە بەس  ەب ەوەهێنمەزار ساڵی دەستی دوو هەی ژێردەمزانینەکەو خۆ بە یالن شوبهاند، ئەو ل

 ...  کاتەی کوردی دەبە ڵەی تەئاڕاست ەنزم و ئێسکشکێن ک ەوجڕ و زێدەی وا لەقسو ەل
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شدا بیروڕای دوو  ەمەڵ ئ ەگەدوێت. لەد ەوەپێش ەب ەشی لێرەکی جودای دوو بەوایە ئاووه ەست لە ردەنووسینی ب ەخوالس 
  ەون کەناک ەماددیی ەفسیرەو تەئ رەکان هیچیان بەڕووداو  ەسپێ، چونکەچەت پتر دەبابەی تازەو ڕووداوانەب ەکەشەب
ڕمێ ڕما.  ەبوو نەی دەوەڕما ئەبوو بڕمێ نەی دەوەز ئەکرد: تومەاماڵی گوێی گوێگرانی دڕ پ و مارکسیستەی چەرەب

 ەل .ەنیی ەوەتییەناقووزی چینایە تو فائض القیمة«  - نرخ ە»زێدە ندی بەپێک چ پێوەگ ەتەش ملی ناوەکەکورد
  چینی پڕۆلیتاریا ەک ەوەتەقیقەو حەتێبینی ئ ەون باڵ ئاتێک کانەیجیلۆکان و ئایدیۆەچینموو ەی هەمەڕەکدا هەکییەرەدووب
ت یان ەشیرەرۆک عەک س ە [ بایی یەبوەیدا نەکوردستاندا پ ەجارێ ل ەم ڕۆژگار ە، کرێکاری ئەرزێرەی وە]زورب

واد و بێ  ەتان و بێسەرەد رزێری بێەو ەقەگزیر. ماڵم ح ەت ببێت ەیاڵیدا نایەخ ە، خۆیشی بە نیی یتەحورم رۆکجاشی کۆنەس 
ی  ەکەکیەی پێنج خشتەیتەب ەم دێڕەواوی ئەت ەرووندا بەد ە ستوو لەقش بەو بێ ئامانجی ن کردن خۆ ەب ڕەی باوەوز

 ڵێ: ەو د ەوەتەکاندا یان کمێک پێش سی، هۆنیوەسیی ەل ەن، ک ەس ەال حەم ،ەبجەڵەقازیی ه

 غوالمی  ەبنەد 26نەچەب ەمتەگوتی ئ ەس کەرکەه

  و کۆتایی ساڵیەرەی بەمەم دەتا ئ ەاڵیساوە ه 1961ی شۆڕشی ەتەوەم لەبێ زیاد و ک ەرێم بو ەرزێری هەکێشی وەخشەن
 لمێنینە بێ، بسەر هایبدە ع ە: کەوەکوژێنێتەشۆڕش د ەریکەحاڵێکدا شۆڕشگێڕ خ ەل ەوەرزێر بشکێنمەوێ وە. من نام1996

 یبدارین. ەاڵتدا پتر عەس ە د ەڵکشاو بین لەتا پتریش هە: هەموومانی تێدایەپشکی ه ە، میراتێکی مێژوو نەسەلمێنین

تیان  ەوزووعیەبینیش تۆسقاڵی مەڕڕەز ەوسا بەنگێنین، ئەڵس ە ڕووداوان ه ەوەـڕێی »ذاتیة و موضوعیة« ەر بێین لەگەئنجا ئ
رێمی ەریکی خۆفۆتاندنن[: »هەتریش خی ەوەتەیان نەند دەرچەه ەستەبەم ەکەدا کوردەیەم ڕستەل] ەوەتێدا نادۆزین
بۆی  ەوەیەکەکوشند ەرەه  ەدوژمن  ەدیاری ل ەڵێی بەر دەهێنن هەکار دەت بەلێک شوێنی تریش جۆرێک زاتیەکورد« و گ

  ەیا بەز وەر کاغەس ەن لەواقیع لێد ەب تەقلەچی سیاسی و ئایدیۆلۆجی زۆرن ەش پینەئاشکرای ەاستییڕ مەڵ ئەگە. لەهاتو
ن و سووچ و تاوان  ەند بکەربەنگەکان لەڵپاچەپێچ ەقلیدیەرخ و دۆاڵب و داوا تەچ ەی بەفەلسەنگولۆری فەزمان باری ل

یتان و  ەی شەس ەسوەکانی جیهان و وەزل ەدارەتمەوتی سیاس ەڵکەکی و ناسازیی هەرەکی و دەدکاری ناوەنی بەردەگ ەنەبخ
کان ەتاوانی تاوانبار ، ەوەوانەپێچ  ە. بەپاکان ەاڵم نابێتەب ەخشەتبەناعەگران قرکی ەنها ئەشدا تەهانانە م بەرکی گران. لەئ
ڕی ناوخۆیی و  ەزووی چڵێس و چڵکن شەبێ چۆناوچۆنی بێ ئار ەوەرەس ەرکی زیادی بەکێک ئە: یەوەکاتەستتر دەخ

تری  ەو چ ەپۆپن ەل... خۆی ەی دابا بەوەسانەیی پشووی حەجیاتی دڕند ە ر لەگەبوو ئە ربار؟ چ دەس  ەکاتەوێرانکاری د
...  ەی کردبایەمشکێنەڵەچ... ر شتێکی تر بێەنگێک و هەر دەڕ و هەوەڕەو و ڕەزەڕەز ە گوێی دابای... ەشیش ڕامابایەلەع

ر حۆریی  ەگەدندوکێی خوێناوی دابین نابێ ئ ەڕەیلی شەدوبیلال مەشە!! ئەو ملی شکابای ەو ەر شاخەس ەل ەڵداشتبایەخۆی ه
 ر شانۆی نمایشت!!ەی س نێرکەکاردووی مل ەبۆ قوت ەوەش بکاتەشتیش باوەهەب

ئاش   ەنین، ک ەنمانەگ ەو دانەک ئەڵق وەی خئاپۆرەحاڵوباری ئاسایی بێت،  ەڵدایی بێت و چ لەتێکه  ەبێگومان، چ ل 
دروستایی  (پێویست ە زۆر حاڵدا پتریش ل ەل) بایی پێویست ەیەئارد: تێیاندا ه ەکات ەریان دەبەرلەیانهاڕێت و س ەد
  ە کێک لەمانزانی یەڕی نێوان عێراق و ئێران نەی شەب ەجرەت ەی لەوەبینێت تا ئەند و سامانی دەتیی خۆی و پاوەالمەس 

فای خۆی ەیف و س ە ک ەل یاەلووتی هاتبێت و ەت خوون لەوڵەکانی دەڕۆیشتوستەد ەکوڕ و کچ و برا و خزمی نێزیک ل
ریکی  ەڕ خەساڵی ش 8-7 درێژایی ەر بەرتیلدەرتیلخۆر و بەرست و بەپلە ه ەرچاویش لەشێکی بە. بەوەم کردبێتەک

بوو. خوێن و ماڵکاولی  ە ند دەچند و چوار ەچرچاو سامانیان دوو ەۆرێکی بج ە ن و بەندەپارس و ل  ەرانی بوون لەخۆشگوز
  ە ش لەندانەو سوودمەر ئەکان. هەیتان پێداوەشی ە قاس  ەل ەزێڕ و پار ەبوو بەوپات دەخران و پاتەکان بێ وەکوژراو

رشان و سینگدا شۆڕ ە س ەدالیایان بەت و مەو شۆر ەنگ و پرس ەدی ئاهەرامەس  ەبوون بەهیدان دەشنگی ڕێزنان بۆ ەئاه
 درا. ە د ێ واتیان بۆ لەڵەو س  ەوە بوونەد

کوو ەکانیان جارێ وەتەی میللەو واڵتانەل ە«رەوروب ەو »د «»مرۆڤ تی ەتی حاڵەقیقەواژ، حەرەی وا بەیەم وێنەئ
  ەرزی لەری دەشمدا بایی س ەیەقس م ە. لەناسیوەڕاستی خۆیانیان نوپەنی، چە، کوردی گوتو ەبوە، بلوغیان نەمێردمنداڵ

 
 دەقی وشەی »بەچەن« جێی گومانە لەوانەیە »بچن« بێ یاخود »ئەمتە بەچەن« تێکڕای جۆرێکی دیکە بێ. - 26
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نێوان مرۆ و   ەلنامێنێ رقێک ەی »مرۆ« فەپێناس  ە ین بەبک کردنیداەوڵی نان پەر هەگەئ ەچونک ەداوەتم النەقیقەح
کا  ەدێیی پێ دەکی ڕێ بەیەریزەپێی غ ەب ەپاراستنۆڵێنان و خەهەچکەیداکردن و بەخۆراک پخەریکی ویش ەئ ەڵدا کەئاژ

خاڵقی  ەی ەه ینگترررێکی گە، کاریگەریزەغ یریەتی مرۆ، وێڕای کاریگەاڵیەردا. کۆمەرەنێوان سوود و ز ەل
د و  ەو یاسای چاک و ب ەکشەژوور چوون و پاشەرەران و بەی گوزگرێوگاڵ. ەمرۆیی ـویش »هۆش«ەئ ەیەکەتیەیاڵ ەکۆم
ویستن  ەند و مجێز و خۆشویستن و نەوەرژەهل و تێکئاڵقانی بەڵ و تاریکی و ڕۆشنایی زانست و جەڕی ڕاست و پووچەباو

ری فێلباز و ەرسدەئنجا د... برەودیوی قەی ئەوەو ئومێدی ژیان ەوەانڕبرگی بێەترسی م  و..... ر جیهانەرانبەوڕمان بو واق
ی ەمەڵەنگوچەری تەرانسەئایدیۆلۆژی بیژۆک و س  ەبوون بزانان و هێڕەهیچ ن زوربەی وحیی ەلەماعکار و سادەفرنداقی ت

 گرن. ەخۆیاندا د ەکوو بارانی زستانان هۆشی مرۆ لەر ون و ژیاژماری ژیاەبێ ئ

ویژدان   ەری بەرسدە وا و دەندی ڕەوەرژەر و داد و بە کنیک و هونەی زانست و تەستە رەرازوودا کەتای ت ەت لەڵبەه
ی ەوە تا ئ ەو قوربانیان داو ەدرێژایی مێژووش ڕۆڵی خۆیانیان بینیو ەی مرۆ بەنی سوود و چاکەالی ەنەدەقورسایی خۆیان د

وڵی  ەبۆ ڕۆشنایی و ه ەوەچێتەیی و گومڕایی دەی دڕندەوەدانچەرپەری بەی هونەور ەگ ەرەتوانین بڵێین پشکی هەد
 یرزی و وردی و نازکیە، بەوەداخ ەاڵم، بەرانی. بەری هۆی ئارامی و خۆشگوزەو داهێن نواەڕووناکبیران و نهێنی دۆز

ی چاو و  ەژوورووی ڕێکاری وز ە، هێندەو کااڵیەرمانی واقیعی ئەف ەر بەستی بێت، هەبەی مەوەکااڵی ڕۆشنبیران بێ ئ
کانیشیان ەنەخاو یسووتێنن،ەستیان پێی بگات دەد ەیەوەزانانەخۆر و جنۆکاوی و هیچ نەپڵت ەهای شەگوێ و مێشکی ملیار

 ...  ی منیشەشڕ ەڕەند الپەم چەتا ئاینشتاین و ئ ەوەمیدس ەرخەئ ەڵدا بێ لەگەل

کوو هۆی  ەی وە[ و خاڵقێکی دیکەیەکەخۆی مێژو ە]ک  تیەاڵیەر و مێژوو و کۆمەوروبەخاڵقی د ەین بەکەر مرۆ نەگەئ
نی پلنگێک و گورگ و  ەس ەڕ ەک کە و بنکچوون  ەمیزاد یەبوو تێکڕایی ئادەم و ئابووری و ئایین و سروشت بێ، دەرهەب
درێژایی ڕۆژگاری   ەکچوونیان بەو ی ەتی سادەگۆڕاویان و مامڵەی نەریزەحوکمی غ ەکچوونن بەریا یەو حووتی د  ەشوولێپ
فێری ئاخاوتن ... کردەجیان نەنوێژ و حو  پۆشی ەرگیان نەجل و ب... گۆڕاەڵ سروشتدا، شکڵیان نەگەزار ساڵ لەدان هەس 
سیح  ەمووسا و م... ک ەن زیرەس ەماملێ و ح ینگیریەالی ەبوون ب ەش نەداب... ڕ بێنەشەڕۆم« بەڕۆم و ئەر »دەس ە بوون لەن

ڕی ەبۆ ش ەوەمتیار، ناکێشێتەنێوان دوو پڵنگ یا دوو ک ەوێت ەک بکەرزی ناکۆکییەف ەل... ر بداەبوو تێکیان بەو مارکسیان ن
 سۆران و بادینان و بابان.  

  ەخۆیدا و ب ەمیزادا خۆی لەنێوان ئاد ە، جوداوازیی زمان و لەرانی بگرەوەجان ەیری مرۆ و بەس  ەوەـی »ئاخاوتن«ەگۆش ەل
خێر ەن... ەوەتەتی ناوەمنایژوی مرۆ د«ەوەتەی »نەرستالیزم، بایی ژمارەزپەگەنها و بێ زایۆنیزم و کۆلونیالیزم و ڕەت

ر  ەگەوروپشتی خۆی. ئنجا ئەی دەوەتەن  5-4-3ڵ ە گەبێ لەز دەناح ەیەوە تەر نەستێ، هەدا ناوەندەوەل ەکەتیەدوژمنای
  ە ل ەبێ. کەوام دەردەدرێژایی ڕۆژگاریش ب  ەکات و بەیدا دەتی پەدوژمنای ەزار جۆرە بێ چوارپێنچ هە ه ەوەتەزار نەه
ئنجا ... پی و ڕاستیەئنجا چ... بەزهەئنجا م... پاڵ ە رەی ئایینی بخەرەگەت ەوەسایتەو لێی ح  ەوەزمان بوویتی ەرەگەت

ی  ەر تاکێک بگریت و تێوەوشتی هەبیات و خووڕەحیساباتی مجێز و ت ەورد ەمانەپاش ئ... ندەوەرژەجوداوازیی سوود و ب
کیلۆ گۆشت و ئێسک و خوێن و   100-80-60-50ی ەخلووقەو مەمێنێ لەرت سوڕدەکات، س ەمی دەئاد ەڕامێنیت چ ب

 . ە ی پێکی هێناوەخوڕ

، ەگۆڕیی کردوی شکڵەکەمانی ئۆگربوونەتیی زپێی درێژایی و کور ە ی ئۆگری مرۆ بوون بەرانەوەو زیندە ئ ەیرکەتۆ س 
کۆنیی  ەی زێدەڵگە ب ەوەبێتە، دەوەالی منەب ە، ک ەیدا بوەژماریان لێ پەجۆری بێ ئ 27شێر ەڵەمریشک و ک ەمانەل
لی  ەچاو مەبێ لەوی دەلی وشکایی ئاسانتر کەشیشی مەلەوا بێگومان عەشیش و قاز و مراوی کەلەعلەچاو  28بوونی ویەک

گ  ەس  ەچونک ەجۆر نییهەمە گەی س ەاڵم هێندەب ەجۆری زۆر ەهی قاز و مراوی. پشیل  ەجۆری پترن ل ەئاوی بۆی

 
هاتوە لە  باب«ـەوە هاتوە. »کەهرکە« بە واتای مەل  وشەی کەڵەشێر و کەڵەباب لە »کەهرکە شێر« و »کەهرکە - 27

 کۆنی کۆنەوەی زمانە ئێرانییەکان.

 لە جیاتی »کەوی« وشەی »کەیی« ڕاستە. »کەی« بە واتای خانوە.  - 28
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هیچ تاکێکی   ەل... ردەش چ سپی چ زەر تاکێکی، چ ڕەبینیت هەیت دەمرۆ بکیری ەس  ەوەم کوالن ەر لەه... مرۆ  ەب ەئاشناتر
 ی جیهان ناکات.  ەدیک

هیچ   ەبرۆ ن ەگوێ، ن ەلووت ن ەچاو ن ە ڵێم، نەناکات. من د ەسی دیکەهی ک ەس لەپی کەچ ەنجەڵێن مۆرکی پەد
ر بۆ ەئنجا ه... بێتەن ەنگێکی دیک ەی دەس نوسخەنگی کەم دەکەڕ دەباو... ناچێت ەکی دیکەهی مرۆی ەندامێکی مرۆ لەئ

یان فووتبۆڵ یان بانگدانی   ەتاوڵ ەزی چوەکوو مرۆ حەرێک کرد وەوەتوخمی جان ەهای لە ختی وەر بێبەگەڵێم ئەشۆخی، د
!!  ەوەێتڕبەکیشی دەڵەچەوێت تا ڕەندی دەچ ژیت؟ەند دە؟ چەوەوێتەحەچۆن د ەشە ڕەو چارەنوێژ یا خۆراکی کواڵو، ئایا ئ

کرد  ەبایی دەڵەبانگی ک ەی ل ەکەئلووف، قاسپەکی نامەوتوو، یان هۆیەت کەحمەزەکردنی وەتاو هێلک ەمریشک ل ەجاران، ک
 ری ساحێبی بخوات! ە کا س ەی نڕبەریان دەرحاڵ س ەد

  ەر لەب ەی کەوەتی ەمرۆڤایسەربە   کانیەندەتمەتایب ەخۆی و ب ەڵێم، مرۆ بەخۆگرتوو دەستێکی نیاز لەبە، بێ هیچ مەخوالس 
ی نێوان  بێسەروبنودای ەم ەشبێتەموو کائینات، دەه ەی مرۆ لەوەرەجوداک ەبێتە»هۆش« دێت و د یریەموان کاریگەه

هی    ەیا ل ەهی دڕند ەفتارێکی کرد لەوحیی ڕەلەساد  ەکێک لەر یەگەواد و نێوان مارکس یا ئاینشتاین تا ئەهۆتنتۆتێکی بێس
شوێن   ەها بوەسا وەدکردوە. ی ەندەو فەر فێری ئەرسدەئایا کام د ەوەگومان ەوینەر لێی بکەکسەبچێت ناشێ ی ەفریشت

ی تاوانبار، ماڵی ەوەر دۆزینەس ەن کتێب لەی مودیر پۆلیسی تاجدار و خاوەندەوەئ ەدیتوو دەنباەواد و کارەی بێسەوەڵگرەه
 ... ستە بەو بێ م ەبێ مز ەوەر گرتۆتەس ەدزراوی ب

 ەل... ەیەسووسک ەشوێنی نێر ەمەدیت گوتبووی: ئ ەوەر ڕێبازەس ە ی بەسووسکواد شوێنی پێی ە ی بێسەو پسپۆڕانەکێک لەی
ز ڕووکاری ەتووم) ەیەکەش سووسک ەمە، گوتبووی ئەوەردێکەر بەس ە ڵنیشتبوو بەک هەیەترێک سووسکەم 50-40  دوورایی

رچوو ەد... راژکو نەزەساچم  ەب ەسووسک  ە(یەمان سووسکەزانیبووی ه ەوەوەبوو، ل ەنەو الیە و ئەرەب ەکەکس ی سوو ەنجەپ
 ...  ەنێر

 ەکرداری سروشت ک ەبین لەوتۆ دە ی ئەاسی، تووشی نمووننیبەو غ ت«ەرامەی »کەلەس ەری مەر گوزەس  ەبێین ەک
و،  ەدا، پتریش لەیدانەم مەل ەبەجرەن تەرسخوێندوو و خاوەی دەکی دانسقەی مرۆیەمزان هێندەی کەو سادەیلەکی مەمرۆی

وا و  ەشی هەندوچۆنی کەچ ستی ەمرۆ ه ەر لەر بەوەجان ەک ەشوورەم .ەدوور و نزیک کردوتی ەباب ەی لـستی »نهێنی« ەه
 ،ریەهێزی »ژیو... ە یەوەقینەریکی تەخ ەزانێت کەروونی خاک پێ دەی پزدانی دەرزەلەبووم... کاتەباران و با د

  ەب سەیروسەمەرەی ەڕاو نموون ەتێگمرۆی هۆش و کشیووڵەری تێهەوەیموون و جانەی مەریزەی غەپل ەر لەتی« بەندویز
 ... رکردن بۆ خۆراک ەندی خۆپارێزی و ڕێ دەفە دات لەد ەوەستەد

با   ەلەپەری بەڵکوو چاوی خوێنە ، بەتەالغە ت و بەساحەک بۆ نمایشی فە م نەدەکانی خۆم دەقس ەب ەم درێژییەمن ئ
رخی  ەشی بەلەرییان و کەزەق و زۆپی ناو نەز ەزێد ە و واقیعەوانتر و زیندووتر و نهێنیتر لەر واقیعێکی فرەس  ەوەمەدەد
  وا و ئاگر و گڵەجارێ جیهانی ماددیی ئاو و ه...  نناەستای بەڕی وەڕمەنتۆ و مەمەران و چەی نوێنەو خوتب ەسابخانەق

و ... 29ستی مرۆەات دژی هۆش هخخۆی دا ەما نییەتەو ب  ەستەهتدا بێخواز و بێەڕواڵ ەل ە]چوار ماکی سروشتی کۆن[ ک
ر  ە[ بۆ بەوتوەرکە]یان د ە رخستوەکانی خۆی دەنهێنیی ەواوی لەت ەواوی یان نیوەت ەمی بەشێکی ک ەب ،ر«ەوەی جانەریزە»غ

 ...  قاڵش ەڕڕەکانی زەسیحریی ەستی ئامێرەچاو و ه

ی  بوونترەورەی گە بارەل - بیەرەکرابوو بۆ ع ەوەربییەزمانێکی غ ەی لەمەرجەت - «ن المرآة »الکوکتێبی، وابزانم،  ەل
  ەیاندەی گەتی ماددەعەسور ەر کەتریی خێراکەتێکی سێ کیلۆمەئال ەڵێ لە، دەوەی خێراییبوونزیاد یێڕ ەل ەی ماددەکوتل

ین بتوانین  ەبک ەورەگ  ەهێند ەڕڕەی زەوە ڵێ، بۆ ئەد... جاران زیادی کرد 28ە ڕڕەی زە تی ڕووناکی کوتلەنزیکی سورع
 ەزار ساڵی تیشکەد هەی سەکەدرێژایی ەر ڕێی کاکێشان درێژ بێ کەدەقەب ەیەرێک هەخێراک  ەناوی پێویستیمان ب ەبچین

  ەک... ەڕیوەجارێ تێپ ە دوان، ب  رەه ەل ەڕێ کراوە بۆ دوو کون ب ەڕڕەک زەی ەبەجرەت ەب... (ەفتاکانەهی ح ەکەقس)

 
 بەڵێ: بە تەما نییە، بەاڵم لە زۆر باردا هێندەی »بەتەمابوون« داخراو و ڕواڵەتگۆڕە. - 29
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 ەها دیاردەندەچماددەوە ی ەنائاسایی ەتەم بابەل... ی ترەڕڕەچاو زەل ەی گۆڕاور فتاەدێریی ڕەر چاوەب ەتەک خراوەیەڕڕەز
 ... ی مردوو ناگونجێەتی ماددەحیسابی ڕواڵ ەڵ ڕاستەگە ل ەک ەوتوەست کە ر چاو و هەب

 ەڕۆژێک ل ەرزێ. کەلەتی بنجیت دەناعەلێ قەگ ەڕت ب ەنێ باوەیەگەئیسپات د ەوتۆ بەتاین چشتی ئشی ئانیەنیسبیی
 ەزێڕینەلکەکانی پەنگەی ڕەک کاڵفە، مرۆ یەوەتەی تیشک دۆزراوە: تا ئێستا بیست میلۆن کاڵفەوەڕۆژان خوێندم

رم بوون  ەدەیارید ەو ڕاستییانەحیسابی خۆمدا ئ ەل  .30( ەباسکراوان ەو کاڵفەئیەک لە دە ملیۆنی  دەکاتە گۆیا) بینێتەد
ڕۆیشتووان   ەوا و قسە و پێش ەورەی برا گەسیحری قس ەل  بوونهاەر ڕەس  ەوتوومەک ەوەمێکەد  ەل ەر چونکەکخەک پەن
ی  ەوەتا ئ ەم بۆ ڕوون بۆوە دان«ـەرامەو »س ەک لەیەتاڵیی ژمارەروونبەد ەوەی مام سافیلکەبەجرەند تەچ ەل ەر چونکەه
و  ەها بن لەبتوانن ڕ ەزۆریان ک  ەرەی هەزورب ەکتر هێنان و بردن بێ ئومێد بووم لەو ی  ەقەتەمەنی دەمەت ەیشتمەگ ەک

 ستوو بوون.  ەقاڵب ب ەوەی پێیەفیکریی ەکۆت

دێمۆکراسی  سەربە  ریە زلی ب ەرەدارێکی هەتمەڵ سیاس ەگە، ل1957  ەل ەنگەڕ ،1958شۆڕشی  ەر لەڵێم: بەدا دەنموون ەل
زانم  ەوا د ەوەخۆمڕی ەالی باوەگوتم، ب ەبواری مێژووی ژیاری مرۆو ە ، و لەجووت ەکرد، بەمان دەنەالیەمەوتووێژی ه

یزی ڕێ نادا بیر بۆ  یی هاوین و پا31و »صیهود« رەدوو کژدا الفاوی وێرانک ەساڵی ل ەرووی عێراق کواک خەواڵتی و
بووبن   ەشوێن ەرزەو تەریکی کشتوکێڵی ئەخ ەوەزار ساڵەسی ه  - بیست ەر لەب ەکەرێمەدانیشتووی ه ەسڵەئ ەبچێ ک ەوەئ

هاویندا   ەل  ەئاویش نزم بۆو ەگۆمی ئاوی الفاو ک ەکاتەد  ەکەموو واڵتەهار هەتای بەرەالفاوی کۆتایی زستان و س  ەچونک
توانێ  ەد ەک ،تە شیرەی عەوارەق ەمی لەڵی ئادەزانم کۆم ەن. وا دەئاو بد ەزرایانەو م ەئ ەولکەد  ەب تستیان ناڕواەد
و   ەجلیوروپشتی دەد  ەتەتوونها ەوەو هێزە خۆ و ب ەب   ،دا بێەوز ەرخستنی لەی ئاو س ەستەرەو کبێ کانی الفاو ەرەربەب

موو ساڵێک پاش  ەخۆپارێزی، ه ەکاری بهێنێ لەب ەبوەهیچ فامێکی ن  ەک ەکەواڵتەسڵەغدا. ناشێ مرۆی ئەو ب ەفوراتی حیلل
ی بۆ  ەتەراعەو زەیاڵیش ئەخ ەر بەگەئ ەت کەراعەهێنێ بۆ زەردەد رەی قوڕ س ەکوو کرمی ناو لیتەیهوود وەتووفان و ص

، بێ  ە»وفاء النیل«ی سااڵن ەدا گوتم، واڵتی میسر بەنموونلە ر ەه... نایهێڵن ەیەکوشند ەردەو دوو دەین ئەساز بد
 ...  بری سپاسگوزاری ەکرد لەڵ دەبەق ەکچێکیان ل  ەخێری خۆیان سااڵن ە، بەوەێتکرەی زبڵڕێژ دەکەوێرانکاری، خاک

ش بێ،  یشەڵکوو، ڕووکەب  ەکەکێش ەل ەوە بوونر وردەس  ەرگێڕمەو ەدارەتمەو سیاس ەی ئەکەبوو فکرەی نەندی کردم فایدەچ
وری ئاوی  ەد ەپێم گوت: ژیار ب ەوەو بوارەر لەه... زار ساڵ بکاتەبیست ه ەر لەیهوودی بەچارێکی تووفان و ص ەباس ل

  ەو فورات چونک ەجلیوری د ەبۆ د ەوەڕیوتەو دواتر پ  ەڵداوەری هەک عێراق، س ەی وەو واڵتە ل ،ەوەو کانیاو ەرچاوەس 
 ...  زار ساڵیشنەد هەس  ەر لەاڵتی مرۆی بەستە د ەو کانیاو ل ەرچاوەس 

دڵێکی   ەخۆی بدات ب  ەتی »بژی بڕمێ« ڕێ بەگڕی سیاس ەئایدیۆلۆجیا و گڕ ەباتگێڕی مێشک ئاخناو بەر خەگەئنجا ئ
ی ەر بکات پتر تێوەبەر و هۆشلەبەیری جیهانی بێگیان و گیانلەتر س ەوەئارامتر و چاوێکی وردبینتر و هۆشێکی کرای

و   ەوەکاتەم دەڕی کە نەڕەن ە م لەکانی گێتی هەزانراو ە تاز ەنهێنی  ەشێک لەڵ بەگەبێگومان، پاش ئاشنابوونی ل ،ڕامێنێت
  ەی و لەکەباتەدروشمی خ ەکردەبیروڕای کاڵوکرچی د ەکار بوو چ جۆرەرزەه ەتی کەبیری   ەل. بۆ خۆی لەپەلەپ  ەم لەه
مان  ەدواتردا هە ساڵ ب 6-5 چاوەش لەئێستاک ەبێ کەقینی هە. با یەوەهاتۆت ەو منداڵبازاڕییەی بەنێکی کامڵتردا گاڵتەمەت
خۆی و   ەستی بەمفامیش بوو هەوح و کەلەساد ەک کەکات وەخۆیشی ن ەست بەه دنەرچەچێت هەردەکار دەرزەه
 کرد. ەدەی نە کەفامیەن

 (ییەبەجرەراوی و بێتەدوای بیرکولی و س  ەب)باتدا ەیدانی خەم ە تی لەتایب ەڵ، بەگالنی تاک و کۆمەی تێوەردەم دەئ
ی  ەڵگەگریمان کۆم .کانیەی ئومێدەرنامەئامانجی بە ییشتن بەاڵی گەقەوڵ و تە زۆکبوونی هەن  ەب ەکیی داوەبڕیاری پێش

زمانان رەقوڕگ و س  ەو ل ەوەکێتەشەکان دەر دروشمەس ە ب ەشترین داخوازیی سیاسی کەو گەرەوتۆیی ورووژا بەئ
، ەش جێی ئومێد نییی و ناموکین »مومکین« ەڕازی بێت ب ەرام کردوەخۆی ح ەل شزانین هۆشی بۆ ەد ە، کەوەرێتەلەد

 
 حزمة  کاڵفە: - 30

 کەمبوونەوەی ئاو دەگوترێ.صیهود: لە زاراوەی عەرەبی عێراق، بە کژی  - 31
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  ەوانپفانەی پاڵەتەعرە کواڵوان و نڵبی خوێنەغەڵبەڵپ و غە هەڵپەه ەل ەتامەش و بەگ ەو دروشمەئ ، داەوەبێ لەگومانت ن
ی ئاپۆرەنگاوی ەقای هەبارت ەوەر دارێکەس ەنگ، گێلوگێل، بەمڕەگیانی کێکی بەڕۆیەنها پەو ت ەوەتێبەپات دسپی
 کات. ەقۆیێ دەڵمەران هەپتکێکەش

پێی حاڵوباری خۆی زۆر  ەب  ەکەیرەری کاڵ، هەابڕ ەگاتەو کۆاڵنان تا د  ەڵقی بازاڕ و کووچەخ ەل ەمرۆی خام، بیگر
 ەمرۆی ەرزەم تەئ ەدا ک ەنموون ەل  ،ەرگرتوەوی وە م و لەرسدان لەد ەیان ب قراەم ەبێتەی لێی دەو داخوازییەبڕێ لەداد
ی  ەستەرەجۆری ئازادی و مانای ئازادی و ک ەل ەوەکردۆتەبیری ن ،ڕێنێ، یان ئازادی یان مردن ەنەم و دڵ دەدەپڕ ب ەکاڵ

وێت و بخوات و  ەڕێت و بخەیفی خۆی بڵێت و بنەک  ەب ەدڵدا دێت ک ەی بەر هێندە ڵستی ئازادی، هە رهەئازادی و ب
ساڵ و درێژایی عومر    ەی مانگ و ساڵ و دەبۆ ماو ەیف ەموو کەو هەچۆناوچۆنی ئ ەوەناکات ەوەرگیز بیر لەه... ڕێتەبگ
ان  ژڵقەی زانی تێکهەر هێندەقوڵن! هەڵدەه ەکوێو ەل ... نیەمەکرەنی و شەمەرگ و نان و سووتەبێ! جل و بەوام دەردەب
ت  ەدڵیدا نای ەب... هی خۆی ەل  ەو جودایەیفی ئەجۆری ک ەک ەکی دیکەیەرەی خۆی و هی بەکەیفەنێوان ک ەیدا بوو لەپ
خۆراکی  ەیاڵی نابێتەبژێوی خ  ەچونک ەوەبێتەناچاری وشک د ەڕێ بەپەڵدەی هەی پێوەتیجەبێ سوود و ن ەو ئازادییەئ
داری ئازادی و مازادی ەتی و هیچ نەوام بوو زۆر نابا برسییەردەتی چاک و پیران بەقودر ەر بەگەوامبوون، تا ئەردەب
 رێ.ەوەڵدەخۆشی، هەتی و ڕووتوقووتی، بێ نەبرسیی ەل ەکەڵکەنا خەد ەوەپێچێتەد

  ەباتگێڕان بەڕی خەنەڕەن  ە ک ەیەوەربگرێت ئەبژی« ب کرێ »بژی،ەڕوانی لێ دەی چاوەو هۆیانەکێک لەیری، یەس  ەزۆر ب
  ەسبەی وەڵپەرگی هەچاوی خۆم م ەنگی فام و هۆش و واقیع ببیسترێ. من بەتا بشێ دەواوی کپ و خامۆش بێت هەت
 ەکان کەدیت. بازاڕ و جاد م 1958مووزی ەی شۆڕشی تەکەوتنەرکەاش س پباتگێڕانی ەو تێکهاویشتی خ 1948ی (وثبة)

یمایی و  ەپر ڕێەبەکرا لەیان پێ دەمتاکورتێکی کاری ڕۆژانەرگی کەمەو کولبەحاڵ  بوون کانی شار ەرانی دوکاندارەجێی گوز
ی ەلوولکەو دوو گێژەڵستیی ئەرهەتی بەکی دنیایی یان قیامەهیچ توانایئەگەر ندووکێ و منداڵبازاڕی. ەدەڕەو ش ەرەموزاه

 ر.ەدەبەڕاد ەکی لەوێرانکاریی ەمما بەئ ەوەفشانەد  ەخۆو ەردوویان لە، هەکردبابەن

ر هێزی ەگەئ ەک ەیەوەتر ئەستێ. ئازاری کوشندە ی هێمای بۆ کرا ڕاناوەو هێندەل  ەها دڕندەی وەو دیاردەئازاری ئ
های ساڵ و پشتاوپشت کوشتن و بڕین و  ەست خۆی، ساڵەد ەئامانج و حوکمی گرتبای ەیشتبایەگ ەکەلوولکەگێژ

ساڵی    60  ەریی ستالین و بریژنێڤ پتر لەباڕ ەر بەیی شۆڕشی ئۆکتۆبەناپۆختمان یتد ەک کەبوو وەوام دەردەب کردنلەلپەپ
، ەوەتای شۆڕشی شوباتەرەس   ەر لەند، هەس ەکی مێژووکرد و هۆشپەیەو کێشان ەوانێموو پ ەپێی ه  ەبوو بەد ەخایاند ک

ژێر دروشمی  ەز و ل ەر کاغەس ەش و لەڕووک ەک بەسپاندنی دیمۆکراسی نەچ ەن ل ەست توند بکەشۆڕشگێڕان د
  ە : لەگوتوویان ەند ڕاستەچ... رکاریەشتەبۆ ن ەییوەگۆیا گ ەوەنەرم بکەڕاگوشین ن ەل بەکانی گەردەدان، کوانی دەفرەخۆت

رانی  ەناوشانی ڕاب ە، بە ک بوایەیەرەر بەی هەرەکێکی بەن! با کوتەدەواڵی کا دەج ەزانم لەن وا دەبرام بد ەن لەدەمن م
 کان چۆنەر چییەماندیت ئۆکتۆبەوسا دەل، ئەکانی گەی مافهێنانستەدەو  ەنیازی خێراکردن ل  ەب ەایبوتەر کەئۆکتۆب

 م و بێ قانوونی!!ەدژی »تۆقاندنن« و ست ەوتنەکەد

نووسینی   ەکات بڵێم، من لەستخاوێنی لێم داوا دەمما دەخۆگرتن« ناگونجێ ئ ەل ەخنەڵ »ڕەگەل ەم نووسینەند ئەرچەه
یمانی »برێست لێتۆڤیسک« یان ئیمزا کرد بۆ  ەهاتن پ ەنگیری لینین و هاوڕێکانی بووم کە ساڵمدا الی  20-15 ەر لەب
 ەر لینین دەگە، ئەوەڵێمەو د  ەند گوتووشمەرچەهوو چووبووم هەس  ەشدا بەوەیان لەکەتی شۆڕشەالمەپێناوی س  ەڵمانیا لەئ

کرد و لێی ژێوان  ەڤیزمی تاوانبار دەی بۆلشەوەبزووتنۆکرچیی ڵلێک تیژڕۆیی و کاەخۆشی گەبێ ن  ەب ەژیابای ەساڵی دیک
بۆ توندی چوو   ەوەرمییەن  ەل  ەی ماو کەوانەپێچ ەچوو بەرمی دەبۆ ن  ەوەندییوت ەزانم لینین لەی، من وا دەکەاستییڕ .ەبۆوەد

پێرێسترۆیکای گورباچێڤم   ەتاوانی شۆڕشی ڕۆشنبیری. من ک ەو لێشی زیاد کرد ب ەپڕۆیی ساوایانەچ ە ری نا بەی س ەوەتا ئ
نجا میلۆن دانیشتووی  ەپ  ەوازهێنان ل  ەازی بوون بڕ لێنین و هاوڕێکانی «برێست لێتۆڤیسک» ەزانیم ل ەوەخوێند

لماند  ەس ەدەیری خۆی نەغ  ەیاڵیش لەخ ەخۆڕازی بە. بێگومان لێنینی لەوەگرتەی دەکەڵقەکی خەوسا سێیەئ  ەیان کەکەواڵت
کات و  ەدڵ تاوانباریان د ە ب ەک ەوتۆوەسانێکی ئەن کەالیەیان لەکەشاباش بۆ دوژمن ەت و خاکی ڕووس ببێتەکی میللەسێی
 .ەیمانەو پەر لەیکرد بەد
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بۆ  ەسامانی خۆیان هێنابای ە وازیان ل  1918و  1917رووی پرۆلیتاریای ڕووسیای ەچینی س   ەێین کنها دابەیاڵ وەخ ەب ەئێم
،  ە ڕوون ەوەالمەبکرێت؟ ب تی حیسابەپیاو و ەچاک ەیان بۆ بەڕاحییەفەو سینەلماندن ئەسەیزم لێی دبۆلشەڤت ئایا ەوڵەد

 ەهات چاکەلێیان گران د ەک ەیەوەم ئەکە: ڕووی یدکرەیان تاوانبار د ەستەڵوە و هەئ ەوەدوو ڕو ەل ەمەردەو س ەتیژڕۆیانی ئ
و  ەرانی پرۆلیتاریا بەتیی نوێنەگیانی شۆڕشگێڕای ەک  ەیەوە م ئە. ڕووی دوەوەیری چینی پرۆلیتاریا بچێتەبۆ چینێک غ

 ڕوو. ەمە خەکێکیان دەم زۆرن من یەیەم گوتەی ئەڵگە. بەبوەز« کزدەحی »ناکردنرکوتەی س ەشەشکا و گەداد ەلماندنەس 
ک  ەکرا وەڵدا دەگەجوداییان لتەمابوو، مامڵەهیچ هێزێکیان ن ەورازتر کەند و هەی چینی ناوەچەیان ساڵ وەد  ەیزم ببۆلشەڤ

کان ەڤیکەبۆلش  ەر سادات بەنوەئ ەدا کەنەموقار  ە. لەوەنێتەخۆشیی ساری بێت و بتەتێکی باب و باپیران نەحورم ەبڵێی کۆن
سادات ڕێی پێ   ەداوای کرد ل رگی باوکی ەدوای م ەلیک فاروق لەکوڕی م ەچێ کە ردەڕاحتر دەفەوان سینەگرم لەد

زارانی تر  ەکوو هەو ەبچووک  ەم میسالە. ئەوەڵگرتەی هەکەکلیفەت ەوەتەحورم ەی، سادات بەکەنیشتمان ەوەڕێتەبدات بگ
  ەبیاتی جودا لەت ە»مرۆ« ب ەنێ کەیەگەئیسپات د ەوت بەڵکەک جۆر هەر یەرانبەب ەستی لێکتر جودای دوو ئیرادەڵوەه

 ک. ەینو«ی چورەوروبەڵ دوو »دەگەبێ لە فتاری جودا دەڕ ەکی دیکەمرۆی

ک ەندامانی یەبینین ئەین، ئاشکراتر دەوان بکەر واقیع فرەرانبەاڵن بەسان و کۆمەستی کەڵوەی هگرتنختێک جغزی پێکەن
  ەشێکیان واز لەدوو حیزب یان ب  ەبن بەی دەوەڵ تا ئەڵ پێکەکی کمێک تێکەیەئاست کێش ەبن لەرت دەرت کەحیزب ک

ڵقوڵین  ەدیس هەی قورئان و حەرچاوەس   ەجووت ەبی جودا لەزهەیان مە: دەیری دینی ئیسالم بکەس ... هێنێەتی دەحیزبای
  ەڵقی قورئان لەرای خەبووبێ. هەند یا ترس ڕۆڵێکی هەوەرژەی بەوە جودا بوو بێ ئلەیەکتر الکان بۆچوونیان ەم ەر چونکەه
کی  ەهیچ هۆی  ەدڕدۆنگی و ن ەیل نەم ەما نەت ەاڵیسا. نەی »عقیدة« هەنوخت ەتاکە بباسی لەمی عەس ەعتەمی مەردەس 

زنی دین بوو. دواتریش  ەی ڕووناکبیر و زاناکانی مەرەگیری بەخەی ەة«ی بێلزوم کنو »فتەر ئەس ە بوو بەخلی هەد ەدیک
ڵێ قورئان  ەکی نەالی ەبوو بۆ سزادانی م ەلیفەری خەهاند ەک ەوەدا شکایەنەو الیەر ئەس ەدامرد ب ەکەکڵوکۆی فیتن ەک
والودا  ە مالو بەرخێی بوو بەچەییشتن ملەو بێ تێگ ەسوار و بێ ئیرادە ناس ەسارد و هەناس ەتیش، هەی میللئاپۆرە. ە خلووقەم

م ئاوی  ەم ئاگر بوو هە، هەقیدەس عەو ب ەقیدەاڵم جۆری عە ک شت بوو بەموان یەبۆ ه  ەکەرەوروبە. دەبزانێ دنیا چ باس 
 !ەفرینی هاوینەکراوی بەم شەکواڵو ه

روونی  ەد ەی ڕۆچوونی مرۆ لەبار ە ل ەربڕیوەکم دەڕای « حاجی قادری کۆیی»می کتێبی ەرگی سێیەی ب32ی ەڕەالپ ەل
ی اوکرە مەرجەمی تەکەرگی یەب ەل ەختانەاڵم خۆشبەماون بەم ال ن-«حاجی قادری کۆیی»کانی ەرگەب ەوەداخ ەب... خۆی

  ەتەو بابەر بەی س ە دێڕ 30-20و  ەماون[ ئەی کوردیم ال نەمیشیان نوسخەئ ەبی ]کەرەع ەب «رەوروبەمرۆڤ و د»
 : ەگوێزم بۆ ئێرەڕاد ەکەبیەرەع ەقەی دەست ڕ ک ە نها یەو من ت ەستەردەب

، ومع ي جذور ارتباط االجتماع، ە»ان البشر
ة سطح ەیرخ    «... ەقیقة من المادة ایل اعماق دخیلت ر ة یبالوجود عی  قشر

... نێرێەروونی دەو دەرە دا بەنکی ماددەناو توێژاڵێکی تەتیی خۆی ب ەندیەگی پێوەڵدا بێ، ڕەگەتیشی لەاڵیەمرۆڤ. کۆم ،ەوات
 . (داتەد ەوەستەد ەمان واتا بەاڵم هەب ەیەی هەقاڵبێکی دیک ەکەکوردیی ەقەبێگومان د)

  ەرست ماڵی دنیا بەیبپەکی غ ەبابایهەروەک  ن ەناد ەم بۆچوونە خێک بەی ماددین بایکردنڵەقی شیترەسانێکی غەزانم، کەد
رستیش ەیبپەغ ەن ەی پێکاوەناخ« نیشان روون،ەی »دکردنخەبایبێ ەبابای ماددی ل ەکات. نەدحیساب ست« ە»چڵکی د

ر چڵکی  ەگەبڵێم: ئ ەم کەکەواو دەت ەندەوەرست بەیبپەڵ غەگەتم لە. من مامڵەست« دروستبین بوەئاست »چڵکی د ەل
توانێ  ەی دەکات؟ کەک تێر د ەج؟ چۆن برسییەح ەچێتەچی دەب ەخاوێن بۆو ەکەستە، شۆرا و دەماڵی دنیای ەست، کەد

یدا  ەپ ەکوێو ەکی خۆپارێزی لەکات بۆ خوێندنی پزیشکی و ئاتۆمی؟ چەڕێ دەی بهێنێت؟ منداڵی ساوا بەکەژن بۆ کوڕ
ڵ سۆز و  ەگەیب پتر لەغسەربە   ڕیەر باوەبڵێم هشبێ ە؟ د... ؟...بێەیدا دەست« چۆن پەبێ »چڵکی د ەکەکەکات؟ چەد
  ەل ەک و فیزیا و کیمیا و ئاتۆم، کە لەو ف ەس ەندەی هەو پێوان   ەکێشان ەدوور ل)شت و ترسی دۆزخ ەهەمای بەیی و تەزەب
خوا   ەڕیشی بەریک بوو، باوەخ (بیستبووەی نەتانەو حیکای ەرست ئەریبپ ەردمی غەکان مە ئاسمانیی ەمی هاتنی کتێبەد
و   ەنەو خاو ەرەخوا تێیدا کاریگ ەکانی ئایین کەساد ەقەڵ د ەگەگونجا لەئاسانی د ە، بەلێنی گومانی کوێر کردبۆوەموو کەه
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مرۆی  ە یموون لەی مبوونیداە بۆ پ ەوەالی دیندارە ب ەس ە« ب»کونوا قردة خاسئین...  یکاتەوێ دەو چی بی... ەخالق
 ...  گوشینی پێ ناوێتکێ و بیردۆزی و مێشکمارک و کێ و داروین و ال ... ەکراوسخەم

ڵێم  ەد ەندەوەر ئە لێی بدوێین. ه ەودا نییەدا مەنێوان زانایانی ئایین و زانایانی سروشت لێر ە ل ەیەم! هەکی کەرایەه
فسیری بوون  ەبۆ ت ەخشترەبەکانی سروشت متمانەهێز یری ەی کاریگەزار هێندەڕی دینداردا هەباو ە»خالق« ل یریەکاریگ
 ... تەکی جیهان و ئیمکانی داهاتی قیامەلەرخوفەتی و مردن و سووڕانی چەندووییو ز

  ەش بە، لێرەر و مرۆ کارتێکراوەکاریگ سروشت« -  رەوروبەد» ەوەالیەب ەک ەمرۆی ماددیی عیلمانی ە م لەڕووی قس
ندووکێی  ەدەڕەزرۆییم و بۆ شەر تامەبەک لە ت بووم نەکەاڵتووم زۆریشی تێدا شەه ەم باس ەوری ئەنووسین د ەب ەوەپێش

کی ەیەشێو ەنێکی سیاسی جیهانی بەپاڵ الی ەتی و خۆدانەچینانسەربە  یندنی ماددیەس ەرەر پەبەڵکوو لەب ەقەتەمەد
ڕۆیی و ناکامی و ەنجەڕئەگەر . کراوتەتلەی لەکەدرێژایی کوردستان  پانایی و  ەر بەوبەمەساڵی ل 60-50 یەروێشی بۆ ماوەد

  تی«ەگرتنی »کوردایەخە شتی پڕۆلیتاریا، وێڕای یەهەیااڵتی بەپێناو خ ەپی کورد لەی چەرە ن بەالیە خۆڕایی لدانی  قوربانی
  ی »خۆڕایی«ەکەتاڵەب ەرمانەر خەس  ەینەش بخەمانەکانی، ئا ئەنگاوەپێش هەڕ خستنەمپەپاڵدانی و ل  ت وەو تۆم
 ڕێ. ەگ ە ی تێدەتامێکی دیک ەکەحیساب

  ەزموونەم ئە، ئەوەمەردا ڕوونتر بک ەوروبەر دەس ەربوون« و ڕاشکان بە»کاریگ ەتیی مرۆ لەپێی توانا تاکای ەی، بەوەبۆ ئ
 :ەل ەزانی جیهان بریتیەد .رەر نیگا و هۆشی خوێنەب ەمەخەمدا دەیەم قسە دوا ئەند دێڕێکی بەی چەفکریی

 ری بێگیان. ەوە بوون (1

 ری گیاندار. ەوە بوون (2

 تی. ەمرۆ خۆی ەری هۆشدار کەوە بوون (3

 

لەچاو  جیهانی ماددی، ە گیان، واتتا و بێکۆتایی و بێەرەسجیهانی بێ  ەنێ کەیەگ ەگوشین تێتدرپێی و بێ مێشکەرنجێکی س ەس 
لالح  ەبەی وا زەماددیی ەم جیهان ەرناچن: ئنجا ئەدڵۆپیش دە ریا بە، دەرین و قووڵ و بێ سنوورەب ەری گیاندار هێندەوە بوون

  ە، نەو مردو ەئیراد، سڕ و سارد و بێ ەگیاندار ەم دڵۆپەئاست ئ ەل ەیەوتەککەکانی پەی دوورایی ەوەلێکدان ەهۆش ل ەک
  ەتوڕ ەجریوێنێ و نەمیاوێنێ و دەڕێ و دەنەد ەڕێ نەزەد  ەخوات نەد  ەکات نەست دەه ە وێت نەیەد ەمرێ نەد ەزێ نەد
گیای  ەڵەک تەی... ەنیی ەتی«ی پێوەتیی هێزی »زیندوەرایەرێکی کاریگەر هیچ هیچ هیچ سێبەه... ئاشت ەبێت و نەد

تیی دڵخواز. وابزانم  ەرایەزموونی کاریگ ەئ ەخێت لەیەک دە ر جیهانی مردوو پەبەرلەدیتوو س ەمیکرۆبی چاو نیەک وشک، 
و   «ستیەه»بێ یەری بێگیان پێناس ەوە بوون ەچونک ەڵستییان نییەرهەند، بەپ چ ڕاست چ ناوەری چەدا چ خوێنەمەل

 تی.  ەدیەبە ل و ئەزەی ئەورەگ ەرەخواز« مۆرکی هێب»

استگیر قبووڵی  ڕ ەپگیر« زووتر لەچ» ە یەوانەت، لەیەر نەبەخ ەمارکشتی بەر تاوگیری و دەگە، ئەم ڕاستییەلماندنی ئەس 
پگیر هیچ  ەڵێم چەدا دە نموون ەت. لەر نایەبەخەو خوێنمژی تێیدا ب...« نرخ ەپڕۆلیتاریا و »زێدقوحسێبی ەح ەبکات چونک

وپێش بچێت و  ەرەکرا بەڕوان دەتی، لێی چاوەمهێنانیەرهەهۆی ب  ەی، کەکەهۆی ڕیس ەب ەت بڵێ جاڵجاڵۆکەیاڵیدا نایەخ ەب
خش بێ ەبەی خاڵەکەو ڕیس ەجاڵجاڵۆک ەی تێدا نییەن پارەرای نێوان کرێکار و خاوەم هە خێت. مادەشی پێش بیەکەڕیس

 ! ەوەقوتەملی و... ەوەو پێشەرەگۆڕانی بەن ەل

  ەتی لەبوونی هێزی زیندوەنهەروەک  :ەمرۆی ەری هۆشدار کەوە ر بوونەرانبەری بێگیان و گیاندار بەوەحاڵوباری بوون ەبێین
ر ەوەیان جیهانی ماددی و جیهانی زیندەم جارەر، ئەوەک جانەتەهێشت لەن ەتیی پێوەرایەجیهانی مردوو کاریگ

  ەوە وتۆتەمێژوو«ی لێ ک - تیەاڵیەی »کۆمەدیارد ەهێزی »هۆشداری«ی مرۆ کک ەتەن ل ەوتەککەریان سڕ و پەبەرلەس 
ر و  ەهون ەکانی«ی جیهان و بەییڵهێنانی »نهێنەڵ هەتەپێش چوون و موەرەتی و گۆڕانکاری و بەرایەموو کاریگەه ەب
کێی گونجان و ەکان و گوریسکێشەئایدیۆلۆژیی تێکهاویشتنی ەلوولکەگێژ ەب... ەوەیەو خراپ ەچاک ەب... ەوەکنیک و زانستیەت
ری نامۆیی ەفتەد ەو مرۆیەی هێندێک لەوەتا ئ ەوەی فیکرەڵەهێڕی و گێژیی ه ە و ب ەوەکانەندەوەرژەگونجانی سوود و بەن
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رد و  ەیموون بەخوات و مە د ەپڵتەکنیک و هێندێکیش شەو ت ەفەلسەر تیشکی زانست و فەبەل ەوەنێتێ خوەجیهان د
ریی سروشتکرد  ەی ژیوە و هێزەب (یری مرۆەغ) رەبەند گیانلەرچەبڵێم ه ەبێ کەم دەئنجا ڕێی قس... رستێتەپەگاجووت د

ری بێگیان  ەوەرچی بوونە ر هەس ەڕاشکا ب ەوەتییەرایەنیگای کاریگەنوخت ە سل لەی نکردنوامەردەو بخۆپارێزی  ەیریزەو غ
تر ەک میللیمەی یەکەو ئامێری خۆپارێزی مهێن«ەرهەیتوانی »هۆی ب ەنعی بکات، نەس مەی کەوە بێ ئ ەوە، دیسانەیەه

ز ەر. تومەوەوپێشتر بردنی حاڵوباری جانەرەن بەالیە ل ەبوەئسیرێکی نەر« چ تەوروبەد » ەشدا دیارەمە. بەوەپێش ەببات
تی و بایی ژین و  ەکردووی ەوەزار ساڵەدان هەس   ەل ەک ەیەوەرەبەی بەندەوەر ئەه ەریزەستی غەتیی هەرایەکاریگ

 ... ەیار کردوەی تەکەرەوەسل جانەی نکردنوامەردەب

  رەبەرێکی تێکڕای گیانلەروبەهیچ س   ەمێروو و نەو شار  ەگولەی فندەهێالن ە نگ و نەی هەشان ە و ن ەڕیسی جاڵجاڵۆک ەن
و   ەگرتن نییێرنج لەمان جێی س ەبۆ ئێستاک ەها ساڵدا کەۆنیی ملەماو ەر لەگەت مەردا نایەس ەگۆڕانێکی ب( یری مرۆەغ)
 بێت. ەوام دەردەندی بەێت و چوەکەدتێ ر قڕیەوەند جۆر جانەدا چەسامناک ەدوور و درێژ ەو دواڕۆژە سیش نازانێ لەک

هانای  ەر بەوروبەدهەروەک   واەک ەوەتێبەد ن ئاشکرا بۆت ڕوو یەدیهیەک بەی وەئویل ەو ت ەردەبێ پ ەتەقیقەم حەل
هاش  ەروەه ،باتەی دەڕێوەی بەکەریەستی ژیوە ی و هەکەریزەنها غەخێت و تەرمهێنی پێش بیەهات هۆی بەر نەوەجان

ستی ەه .کاتەڵقی دەی خەتیەاڵیەکۆم ەوتنەو پێشکە ل ەنیی ەوەرەس ە ری بەوروبەرزی دەر، چ قەوەقای جانەمرۆ، بارت
کانی  ەتەری سیفەبەرل ەستی »هۆش« و س ەسروشتی مردوو، ه ەل ەوەری جوداکردەوەجان  ەریزەغ یریەری و کاریگەژیو
خۆی  ەئیرادبێ ەک ەیەوەر ئ ەریش هەوروبەتی، دەی لێهاتوویی و خالیقیکردنەشەوتن و گەهۆی پێشک ەمیزادیش بوون بەئاد
.  ەش ئامێری مرۆیەریزەو هۆش و غ ەرەوەنها ئامێری جانەت ەریزەغئیتر ران، ەبەی گیانلەر ئیرادەبۆ ب ەاڵس کردوەگام

یتوانی ڕیسی  ەن  ەریزەغ ەک کەو ەیگۆڕیبایەر »هۆش« نەگەگۆڕا ئەدەندی »مرۆ« نەڵبەم ەمهێنان لەرهەهۆی ب
ت بکات و  ەبابەفر  ەوەم ڕۆژگارەد ەب گرتنیا جۆری نێچیرەراز بگۆڕێت وەک و النی بەکلەی لەو هێالن ەجاڵجاڵۆک

 . ەوە سانەیدا بکات بۆ خۆژیاندن و حەندی نوێی پێ پەستێت و فە کان تێک ببەتەباب

رد  ەتیی بەقایەتیی ئاو و ڕەی شالیەخۆ هێند ەچوەدا نەنە م الیەیاڵی بەخ ەنگلز کەک ئەمرۆی و ەمێنێ لەرم سوڕدەمن س 
تی« ی ەرزداری »چۆنایەڵدا بێ، قەگەشی لیرەوربە، د ەوەیەریزەهۆش و غ ەش زیاتر، »مرۆ« خۆی بە مە. لەئاشکرای

  ە ل -چێت و ەریان دێت و دەنبارەو ب  ەی الداوەی دیکەکەنگوستە ڕیزی چوار ئ ەلە تی کەستیە کانی دەنگوستەئ ەکێک لەی
ی  ەکەڕیزی چوار قامک ە یموون، لەک هی مەستووری، وە ر قامکی ئەگەکات. ئەرزیدا ئاودیو دەکونی د ەداو ب - دا ەنموون
ی  ەوپێشچوون پێی بگوترێ »پلەرەب  ەوتۆ لەکی ئەیەپل ەییشتەگەویست تا »مرۆ« دەزار ساڵی دەدان هەس  ەی بایەدیک

 رتاڵ«.  ەنیاند

ری مرۆن  ەم سێبەرهەر و هۆی ب ەوروبە، دەوەدڵی ەڕوونی بچێت ەب ەک ەرەینی خوێنەاکێشانی زڕ یڵێم بۆەی دەوەبێگومان ئ
بۆ  ەوەری«یەوە»جان ەڕینی مرۆ لەتای تێپەرەس  ەر لەنا هرەگەکێشن، ئەڕادنەک جڵەوی ڕۆن ەد  ەوەدوای ەو ل

د  ەی س ەماو ەی ئیتر لەکانی دیکەنجەر چوار پەرانبەبۆ ب  ەوە الربوون ە ب ەستی کردوەمی دەی پێنجەنجەپ تی«ە»مرۆڤای
هۆی گۆڕانی جۆری  ەر بە بێ مامۆستا و ه ەکوێرەڕێخۆڵ... ەباری گرتوەجێی ل ەکەنجەواوی پە تەساڵدا ب... پتر زار، میلۆن،ەه

ندامانی  ەی ئەیدانەم مەئ)کوژێت ەزۆر جاران مرۆ د ەی کەیەرەگەو تە تا خۆی کرد ب ەبچووک بۆو کردنزمەخواردن و ه
وت  ەکەکی نەپ ە کەباس  ەڵدێم چونکەگرێت، من لێی هەڵدەه ەقەتەمەو د ەیان درێژخایێنکردنش و خوار و ژوورەل
 (.ریەس ەل

هۆی ر ەدەقەر و میلۆن جار بەوروبەی دەزار هێندەس، هەنها خۆی و ب ەت ەر، بەنگوستی کاریگە ک ئەی ەبینیت تاکەک دەو
زاران ساڵی  ەه ەبوایەر نەدەیارید ەکەنگوستەر ئەگەئ ەنگە، ڕەمیزاد بوەری ئادە، پێشخەی ەکەخلووقی مرۆڤەم ەم کەرهەب

ۆک نازانم  ڕویست تا فەدان و پتر ساڵی دەس ... ڕۆک ەی داهێنانی ڕێی ئاسن و گەپل ەییشتەگەویست تا مرۆ دەداهاتووی د
 کرد. ەچی د
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  ەنگلز بەکوو ئەتێکی وەیملب  ەدا کەوەل  ەوەیرت دێتەیت س ەبک ەکەتەیری حاڵەواڵووش س ەخ ەچاوێکی نیو ەر بەگەئنجا ئ
ریدا دێت خاڵقی ەس ەم« و گۆڕانێکی ب ەرهە»هۆی ب ەلمێنێت کەجیهان بس ەوێ بەیەد  ەوەخۆ کردوەڕ بەدڵی ئارام و باو

ڵکشێت بۆ  ەژوور پێیاندا هەرەو س  ەپکە و ت ە ڵەکوچ و تەکلکی نوێڵ و گاسن و چ ەست بگرێ ب ە، ئیتر مرۆ دەمێژوو
کی مرۆ ەیەنجەی پەوەزانن الربوونەزانێ و نەن ەک ەخۆیشی کردو ە و ب  ەموڵاڵیەو عالەکی بەیەحا چ گاڵتەڕی، پەئاسمانگ

  ەشی بەقینەکی ڕاستەل ەرخوفەچژوور چوونی مرۆی قیڕتاو کرد تا ەرەو س  بوون، ڕێی فراژیەوردەڵ پژانی هۆش، وردەگەل
و کۆتایی  ەرەبە ل - ەم نووسینەمی ئەزانین تا دەد ەم کرد کەرهەهۆی ب ەر و بەبەگیانل ەسروشت و ب  ەش بەدیاری پێشک

 + س»] گی دووجایەبوو بزانێ ڕەو ڕێی ن ەریکەکوچ و داس خەڵ چەگەر لەرزێر و کرێکاری کورد هەو  -ز 1996ساڵی 
ک و  ەڕەو خ ەکەگای و رەی کەو ئاشی ئاوی و گێر ە کەکوچ و داس ەز چەرموێت!! تومەفەچ د  «توان دوو [ج
 گۆڕی. ەزرین و خۆیان نەغ ەکەمیراتی ەون و چنینەو ت ەکەتەباغچیەد

  ەبێتەوت دەرکەڕیشی د ەمنداڵدمێر ەبڵێی، ک  ەیەوەک ئە م وەرهەگۆڕانی هۆی ب ەتی بە اڵیەی گۆڕانی کۆمەوەستنەم بەئ
 ەیان بڵێی ک... ردێنە کاری مووی ڕیش و سمێڵی دەرزەنی هەمەت ەیشتەمنداڵ گ ەی بڵێی کەوەجیاتی ئ ەکار لەرزەه
سا مرۆ  ەق! دەبەی ڕەژدەه ەر ناگاتەسکەع ەگیرێت بەتا نەساڵی، واتا ه ەژدەه ەبێتەنی دەمەر تەسکەع ەنجیان گرت بەگ
کی ەخۆشیەن ەب بەبەر س ەسکەع ەشکرێتەد ەڕوێت و نەڕیش و سمێاڵن د ەمووی ل ەساڵیش ن  25 ەگاتەد ەیەه
مارانی ەد ەهایی لەڕ ەساڵدا خوێن ب  2500 یەماو  ەل ەستیی کورد کەی ژێر دەردەو د ەک ئەسبڕ وەفەری نەکەفەخ
  - دەبەو ئ لەزەمکاری ئەست ەت لەعنەل - مکارەاڵتدار و ستەس ەکانی دەدوابڕاو ەوەتەک نە ویش وەگینا ئەئ ەوە سووڕایەن

ستان و  ەسامانی ژێرد ە کرد بەیار دەکانی و خۆی تە ماڵ و نامووسی جیران ەبڕیەهاتێ و چاوێکی دەکی دەیەخنکەسمێڵ
 کرد. ەد ەری بێگانەدیل و نۆک ە پڵی تۆپانی بەت

گوتی:  ڵاڵی کرد، ەڕەو ب   ەوەکانی بڕینەی دوو القەی و نیوەکەندووکەی دەکێکی گرت نیوەکلەشوور لەالی مەڵێن مەد
ل  ەک مەتا وەیت هەست و لووتی زیاد بکەقاچ و د ە بێ لەال دەلی مەی مەوانەپێچ ەب ەکەکورد... یریەڵێی تەئێستا د

رێکی سۆران و نازانم کوێ  ەگلەک، خواوڕاستان، میرێکی بابان و بەیەز ناوناوەتوم... ێتب ە وەرەبە جڕێکی لەق و جڕەتەقەت
،  ەدۆست و دوژمن داو  ەکی لەیەق و زللەش ەو جیهانەکوو مرۆی ئەوئەویش  ، ەوتوەکڕێک کی پشوودانی بۆەیەماو

د و  ەرامەبۆ بژێو و د ە بو کردن دانەریکی ئاوەو خ ەناو ە وەشکرێکی پێکەبێ بۆ کاردروستایی خۆی لەر نەکیش، هەتاڕادەی
 ەکەگۆڕانکاری، کوردزری بوو دژی کورد و ەغەمهێنی کورد نەرهە، هۆی بەکوێری. خوالس سوودەرچاوی و حەک و بەچ

ها  ەدەی س ەو بۆ ماو ە وەپ و ڕاست و پێش و پاشەچ  ەر لەوشاری داگیرک ە ب بەبەس   ەبوەی نبوونتی فراژیەرفەخۆی د
 .ڕەشوڕووتساڵی 

  ەر لەوروبەتی دەهاوێژێ بۆ حیکایەد ەوەرەویش، تیشکێکی ڕوونکەخات، ئەپێش دەرێخ خۆی ڕەک تێوەکی وەدا تێبینییەلێر
شان   ەدێن ب ەی کەکەس ەدرەی مپانوپۆڕ یەرەنگلز و بەکوو ئ ەداری وەتمەسیاس ەڵە، کەوەمەرهەهۆی بسەربە  یگۆشەنیگا
وری کرێکار و  ەی دکردننیازی زل ەڵێن بەڵدەه... ر ەفەندەمەو بایسکل و مۆتۆرسکل و ش  ە کوچ و داس و فابریقەو باڵی چ

ش  ەکەتە. حیکایەوەبێتەواژ د ەرەیان بەکەند خاڵێکدا حیسابەچ ەیری، لەس   ەتی، زۆر بەاڵیەو پێشبردنی کۆمەرەب ەرزێر لەو
 .ەن نیید لمانەس ە بێ، هی نەڵدا نەگەمارکشتی لەر دەگە، ئەئاشکرای ەهێند

  ەر لەقانی ژوورووتر بێت، ئیتر هەردەو ب ەپکەی ت(Level یمستو) ڕێکار ەل ەم کەرهە ک هۆی بەی ەم: تاکەکەخاڵی ی
ستای  ەمووی وە، هەکراوە دروست ن رزێرەو و ەلەمەستی عەد ەهیچ کامێکی ب ەڕڕەی زەفابریق ەگاتەتا د ەوەکوچ و داس ەچ

ک، ئاش، ەڕەخ( ی قوماشە، چ جایی فابریقەکوچ و داس ەک چەتایی وەرەئامێری س  ەس لەبەم)  شارستان کردوونی
و  ەپکەیانفرۆشن. تەزۆریش، د  ەن و، بەکەدروستی د  ە عالنن کەسانێک لێی مەوتۆیی کەکارووباری جووت و چشتی ئ

شدا ەمەڵ ئەگە. لەوان هی مرۆی لێزانەکرواڵم تیەسێک بیانسازێنێ بەموو کەه ەیەوانەگوزانێ ل  ەال بەک کەقانی وەردەب
ستای لێزانیش  ە، وەدەڵەکوچ ناب ەوان و گاسن و داس و چەک تیروکەتایی وەرەی س ەئامێر ەو جۆرەرزێر لەکرێکار و و ەک
واد بوو  ەم بێسەه ەهێنان چونکەدەن کارەسی بەندەکانی هەڕگار و وردیلەو کۆنیا و پ ەخوێندوو بوو ڕاستەت نەعاد ەب ەک
ی قوڕکێشیش، ەلەمەکرد، عەڕگار دروستی دەم و پەڵەانێکی بازاڕ بێ قزبوو. سندووقی قوڕی سواغ لێەم کاری پێیان نەه
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ڵێکی لێڕاهاتوو  ەی، ئاژە کەتیەتی مرۆڤایەحورم ەیان، دوور لت ەک ئالەتێک وەهارەو بێ هیچ م ەوەکرێی زیادەجاران، ب
 ... خست بۆیانەردەقوڕی س 

ڕی و  ەبۆ ئاتۆم و ئاسمانگ ەوەوالترەو ب -سازی ەپیش -  و صناعةەرەکشایت بڵەه ەتاییانەرەس  ەو ئامێرەل ەم: کەخاڵی دو
و زانست و   ەفەلسەف  ەڕووت کرد ەها کەروەه... ەوەبنەم دەک ی »لێزانان«ەمارژڵکشانت، ەپێی هە، پێبەکاری ساحیران

 ەوەتییەرکاری عادەر و هونەوار و شاعیر و نووس ەخوێند ەعالن و زڕەستای مەرزێر و وەکرێکار و و ەندیت بەکنیک پێوەت
متاکورتێکی مرۆ ەدا کە یدانەم مەل... ەوەموو بوونەالمنتهی« ی ژوورووی ه جیهانێکی پێی بڵێی »سدرة ەتچیەنامێنێ و د

 ەکەرێمەچۆنی هندوەچ ەل ەتاتکەرەتی تێیدا س ەاڵیەکۆمسەربە   رکار و زانایەدیب و هونەند مێوانێکی ئەخوێن و چەخان
رسدانیش ناتوانێ بزانێ  ەد ەب ەچونک ەکەرێمەه ەتکاریش ببینێت لەوری خزمەد ەس نییەژێرتر کەرەب ەم تاقمەن. لەکەد

 ...  ق ئیش بکاتەمز مووبەڕ نووسینی  ەب ەیەوانەبێت. لەچۆناوچۆنی ساز د ەو شوێنەساواری ئەڕۆن و شلوەهێلک

ر و  ەپارێز ەزیران کەجلیسی وەک مەرزی وەب ەرە شوێنێکی ه ەییشتیتەدا گەژوور چوونەرەم س ەل ەم: کەخاڵی سێی
ند و  ەماوەما و زەو بازاڕ و سین ەچاو جنجاڵی کووچەل ەوەبینیتەد چۆڵوهۆڵجیهانێکی لە نێ، خۆت ەرکانیش نایگەرۆکی ئەس 
  ەیان ناگاتەکن ژمارەیتاکوتەرا گێڕنەتی دەاڵیەکۆم - وی مێژووەڕەوەڕاستی ڕ ەب ەی کەسانەو کەبێگومان ئ ەشکر چونکەل
 .گاتەم تێی دەۆنی بنیادیمل  ەک لەیبەحاڵ  ک »نیسبیة«ەی وەختانەس   ەو زانستەشێک لە ب... میزادەزاری ئادەه  ەک لەی
والی  ەنگاو بەک هەوان و زاناکانیان ی ەی بێ ئەتیانەڕە بن ەو زانستەب ەندەتی بەاڵیەی کۆمبەرەوپێشچوونشبێ بزانین ەد

ش  ەم ڕۆژگارەیتی ئەی شارستانەوەپێش ەرەکی هەودایەڵکوو مە. بەئیمکاندا نیی ەل ەوەتیەی شارستانەسنووری ئێستاک
چن  ەوپێش دەرەوێکڕا ب ە ک کنیک،ەنێوان قۆناغی زانست و ت ەل ەنییبڕ ەتی گردەخ ەچونک  ەوەکشێتەاڵتی مرۆی لێ دەس ەد
وتووتر و  ەخۆی پێشک ەقۆناغی ل ەب ەیەتیی هەندایەماری پێوەد ەورد ەر قۆناغەناچاری هە. بەوە بۆ قۆناغێکقۆناغێک ەل

  ەوەبنەوشک د ەندەب ەوەپێک ەژێرتر کەرەبقۆناغی کانی ەبوو داووێران وتووتر ەر قۆناغی پێشکەگەئنجا ئ ەوەوتووریشەپاشک
 نگێت.ەلەداد ەکەو قۆناغ

  ەب  ەلەپ ە ر و بەدەروا و گوێ نەنگاوی بێپەه ەوەداخە، ب یەەدیهییەو بەیلەتایی و مەرەخۆیدا س  ەش خۆی لەتەم حیکایەئ
شبێ  ەر دەگات. هەهی دواتر د ەقۆناغی خۆی ن ەل ەشدا نەمەهاوێت بەوالتر دەودای ئەنباز بۆ مەکشێت و ئەریدا دەس 
  ەل ە کەهۆی ەک کە ست وە مهێنان کرد و پشتی پێی بەرهەڵ هۆی بەگەاوبڕکێی لچفکری مرۆ  ەک ەها بێت چونکەو

فڵتی ەخت کردبێت، ئیتر فڵتەت تی[ەاڵیە]کۆم گیروگرفتی گۆڕانکاری مێژوویی ەمانەزیبێت و ڕۆستەبا بۆی د ەوەئاسمان
 مێنێ. ەچ لزومێکی د ەدیک

  ەل ەوح و ساکارەلەی مرۆ خۆخافاڵندنێکی سادبەرەوپێشچوونفسیری ەم بۆ تە رهەهۆی ب ە ل کردنگیرەنچەم: پەخاڵی چوار
وری  ەد ەخدان بەبای ەزانین ئامانجێکی سیاسی بریتی لەد ەمرۆ ک یەڵگەی کۆمەوەبوونوپێشەرەکانی بەتی هۆیەقیقەح

ت  ەحورم ەوەوانەل ەپێنێ کەس ە مێژوودا در ەس ەب ەمانەک ئەکوچ و داس و ئامێری وەتی چەزمان حورمەستەپڕۆلیتاریای ب
ی گورگ و  ەڵبە و ک ەنبۆڵەری چەر بایی هونەریان، هەبەرل ەوان، س ەک ئەو هی و ەو ئامێرانەئ .رزێر و کرێکار بڕواتەبۆ و

کیش  ەکلەو ل ەیموون و پشیلەم ەک، کردن یداەجغزی بژێو پ ەنها لەت ەپێشخستنی مرۆ چونک ەل  ەبوەوریان هەڕێوی د
کی  ەیەلەس ەم ەبۆ تاک  ەبردوەیان نەلەمەرزێر و عەرگیز بیری وەکارهێنراون و هەوێ، بەو پێشیش ناک ەبژێوریکی ەخ

  ک:ەحیساب و
6+1=7 

9/1.5=6 

5-3=2 

 

  ەکان چونکەلەس ەقی نووسراوی مەک دەن ەڕیوەپەمێشکیدا تێن ەب ەالنەس ەم مەنگی ئەبەش  ەک ەیەوەدا ئەمەستیشم لەبەم
 .ەخوێندوو بوەن
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ر  ەک هەوا نەی کەلالح ەبەز ەو ڕاستییەفکرن لەتێن ە کانی خۆی کردوەروێشەد ەهای لەداسی سیحراوی وکوچ و ەچ
کی و  ەر و چاالکیی هۆشەندین هونەچ ەر، کار بکاتەکسە ، یەبوەخلی نەراویتر دەوانیش هونەڵکوو هی لەب ەئامێری خوێڕیل

 ەر لەئاسمانناسی ب... بێەه ەفەلسەک فە و یبوەد ەڵسابایەکوچ و داس هەمشار و چ ەر لەگەئ ەفەلسەتی: فەڕەزانستی بن
 [ەئاگایبێ ە یەلەس ەم مەرزێر و کرێکار لە]ئێستاش و ەترەورەرز گەئلە ها جار ەدەڕۆژ س  ەک  ەچو ەوەساڵ بیری بۆ ئ 3000

ی ەس ەندە. هەوامەردەمانگ ڕۆژ ب شەو ش وەش مانگ شەکان شەقوتب ەیزانی ڕۆژگیران و مانگگیران چین و لەو د
م  ەهی ئ ە حنیت و مۆمیای میسری کۆن لە. تەوەبیری لێ بکات (شەوڕێن ەب) ەرزێر نییەک وەی ەش تاکەئیقلیدس ئیمرۆک

ب ەدەئ... رێکی جوانەموو هونەخش و نیگار و هەکێشی و نەرتراشی و مۆسیقا و وێنەیکە. پ ەوتووتر بوەش پێشکەمەردەس 
 ... تەیب و سیاس ەغ سەربە  دین و ئایدیۆلۆجی... تیە کوخشڵی زینەچ... کانەسرەالر و قەتستووری ژیانی ەو داب و د

، بەرهەمهێنانهۆی گۆڕانی ئامێری  ەبنەن خۆیان دەو داهێنان ه ەوەکنیک و دۆزینەت و تەعنەریای س ەریا دەد ەخوالس 
  ە ، نەوەکەهیچ ڕووی ەی لەکەس ەدرەنگلز و مەپێی بۆچوونی ئ ەئریخن بەخاڵقی ت ەرزێر و کرێکار کەموو حااڵنیشدا وەه ەل
نگاو  ەک هەی، یەوەر بردنیەس ەرێکی ژیان و بەروبەهیچ س  ە ب ەی و نەکەجنۆکاوی ەفکر  ەب  ەی و نەکەکوچ و داس ەچە ب
 کات. ەتی دەکەر بیشی سووڕێنێ س ەگەخۆ ئ ەاندوڕسووەن مێژووی رخیەچ

ش من پتر ەوەو نیگایەر لە. هەوەخوێنمەتی دەاڵیەتابلۆی کۆم ەوەتەقیقە ح ینیگا ەنوخت ەڵێم لەد ەمەئ ەت من کەڵبەه
  ەیەستراو هەڵبەنای هەدح و س ەرچی مەبێگومان ه ەونکچئازادیانم ئیرادەی نگیری ە رزێرم و الیەۆستی کرێکار و ود
سێکی  ە. کەی ڕاوکردنەپک ەنای درۆزن تە دح و س ەزمووندا: مەئ ە ل ەوەبێتەواژ دەرەمووی بەوتوێژدا ه  ەر و لەر کاغەس ەل

و    کردنرکوتەبۆ س  ەوەکێشێتەر دەوێت، هە یەوێت و نە، بیەوەتێبۆ خۆی بدز ەگکێشاننەب یەوڕێن ەب ەلەمە مێشکی ع
ک ەڵ کرێکار یەگەل کردنتەستووری مامڵەد ەکانی ببنەلیەمەناع ەندەکات و پەها نەر و ەگەئ ەستن چونکە پێ بستوەد
ک خۆی  ەکانی بۆ بگرێ نەتا چوێلەه «ڵەڵێ »خاەکرێکار د ەب ە و بۆیەندیاری. ئەکۆی پەر س ەس ەوام نابێ لەردەب ەفتەح

 بگرێ بۆ کرێکار.  ەکلچوێ

می ەڵەق ەب »المخابرات السوفیاتیة من الداخل: االسطورة والواقع«ناونیشانی  ەکتێبێکی ب 1996 مانگی تشرینی ەل
و  ەئ... پێویست ەل ەزیاد ەوەڕاست بێ دیسان ەو کتێبەکی ئەیەر دەگە. ئەوەستم و خوێندمەد ەوتەڤالدیمیر کوزیشکن ک

ت  ەنانە ت ەبوەم نە رهەی هۆی بەوەنگدانەنگ و دەهیچی ڕ  ڵق،ەی خکردنم و سووکەموو خواری و بێقانوونی و ستەه
و   ەی کردوەنەت زە وڵەکانی دەاڵتدارەس ەروونی دەچاوی دڵ و دەرەس  ەل ەیەرچی هەت نابن. ه ەویشیان پێکتردا ڕەڕاڕ

 ت.  ەستانی حکومەدەبۆ کارب   ەوەژێر بۆتەرەس   ەوەوانەل

ن، بوونیشیان  ەناک ەو خراپ ەچاک ەخۆو ەم لە رهەم و نابەرهەبێت، هۆی ب ەشوێنێکی دیک ەسۆڤێتستان بێت و چ ل  ەچ ل
هێن و تاژی. مرۆ ەک واڵخ و شە ر خۆی زیندوو بێت وەگەت مەر نایەبەکاریشیان دێنێت ڕۆحیان ب ەل ەک ەڵقی مرۆیەخ
و  ەچاوی کردبێ لەندێکی ڕەوەرژەروونی خۆی و بەنیازی د ەوەبەرهەمهێنانکانی  ەهۆی ەک لە ی هۆیکردنڵقەتای خەرەس  ەل

بڵێین  ەوێت: ڕاستەکەست دەدەب ەوەو ئامێرەی لەندەوەرژەو بە کات بۆ ئەت دەک ئامێر مرۆ پەپێچێت نەی دەئامێر
شێ بگوترێ  ەدا دەوەڵکی مرۆ بێت و بەکەئامێرێک بی کردن دروست ەهێنێ لەکار دەتی خۆی بەهارەتکار مەعنەکی س ەبابای
مریان  وموو عەنی هەمەیف ەی پسپۆڕانی پۆشاک و خۆراک و کەوەڵق ببێت تا ئەکرێ سواری مجێزی خەتکار پێی دەعسن
 پیان.ەی ناو لەورەچەڕقو ەبنەن دەکەسیریان دەجۆرێکیش ئ ەس، بەها کەی میلۆنەی ئیراد کردنڕام ەن لەبەر دەس ەب

روکاری  ەک س ەتاڕادەی، هێندێکیان  ەنیی ەپێوپەیوەندی م ەرهەهۆی ب ەوتۆ کەتی ئەباب ەب ەوەی هێنامنەنموونانو ەل ەنگەڕ
کانی گشتیان ەم و ئامێرەرهەکانی بەکانی و هۆیەنموون  ەوەاڵم دیسانەبێت، بەم و ئامێری سازاندن هەرهەڵ هۆی بەگەل

کوچ و  ەو چ ەڕ و فرچەڕمەم ەنیشتەیا کەکاخ و ەل ەنیگارکێشێک کیان ەشێک وارترەپکەپ  .ی مرۆنەی هۆش و ئیرادەزاد
  .نکان مرۆ دروستی کردبووەزووتر شت ەدا کەو شتانەر ئەس ە ب  ەی خۆی زاڵ کردوەئیراد تهێنێەکاردەبۆیاخ و نازانم چی ب

ک  ەی ەنگرێ کرد، تاکەر ەاڵتی س ە زلی ڕۆژه ەرەتی هەوڵە دوو د دای سی ساڵێکەماو ەل ەک  ەوەقورئان خوار بک ەرێک لەس 
ریای ەریا دەقورئان د ەر ل ەنووسران. بەشدەتادا نەرەس  ەی لەوەتا ئ ەوەرەمبەیری دڵ و زمانی پێغەغ ە ند بێ بەب ەپیتی نیی

و  ەر حوشتر و خورما ئەگەبوو مەک نەیەب، هیچ کارگەرەمڵستانی عەواڵتی ڕ  ەل کان،ەندی شاعیر و کاهینەشیعر و پ
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نازانم   ە، کەوەڵێمەڵ خۆمدا دەگەل ەشیعر ەم دێڕەندێکی ئەچ. ەوەنێتەها ورد و نازک بتەی وەستەو ه ەتەحیکم ەجۆر
 کات:ە، دڵم مێرووالن دەیشی کامیانەکەنەخاو

 سئمت تکالیف الحیاة ومن یعش 
یسأم  ،ال أبالك ،ثمانیر  حوال 

 ڵێ:ەد ەوەبوارێکی دیک ەیان ل
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بوو، ساڵحی ەتر نەورەخوا گ ە س لەبوو کە بوو نەیسی، هەڵاڵوە، ئایای، ئەتابەالوک، ع، ە، بالۆر ەستە ند، بەوتۆ، پەئ یشیعر
  ەمانەل... مەرهەو گۆڕانی هۆی ب ەرمایەڵ ئامێر و س ەگەل ەتی نییەو زین هیچی خزمای مەم ەژ، کاکەچی و کەنسۆی قاو

و  ەخۆ و ب ە زمان بن، ب ەن دوو جۆرەجیرانی خاوم دوو ەکات مادەکتر دڕدۆنگ دەی ەوان لەتەن ەگرنگتر زمانی ئاخاوتن ک
هیچ کامێکی  ەچونک ەمیزادەدی ئادەس  ە د لەخلووقی س ەم ەی تێدایەواژە ستەو د ەسازی و ڕێزمان و ڕستەموو وشەه
کانی  ەکچکوڕ و  ەل  ەوالدی مرۆیەت زمان پتر ئەنانەبوونی، تیدا ەر پەس ەب ەبوەخلی نە ژدانی مرۆ دییری هۆش و و ەغ

م ەو ئاو و کمێک خوێ. ئ ەوزە گۆشت و س  ەل ەڕسکێ خۆراکیش بریتییەخۆراکی دایکی د ەمنداڵ بشی ەل ەچونک
انی،  رک: گۆەو ەوەبێتەڵی لێ دەندین کەو دواڕۆژ و چە رەب ەوەبێتەتی درێژ دەر خۆیەر، هەڵ ئاخێوەگەی زمان لەتەنیسب

 ... ەفەلسە، پزشکیی، فەس ەندەحیساب، ه

 رنەی دوو کاریگەزاد ەیەر هەهونب و زانست و ەدەرچی ئەه ەخوالس 

 بڕشتی هۆش .1
 ...  توانای ئاخاوتن .2

ر و سادیست و  ەتێن و قۆڵبڕ و ستالین و هیتلەڵەوامخەر و ع ەدەدرۆزن و جنێو ەبنەر خۆیانن دەمان دوو کاریگەه ەدیار
ی منیش ە]بێ قس وێەکەردەد ەیە و هەک ئەرچی وەو ه  ەیەوەم لێکدانەل... نفرۆشەتەرجسی و خۆفرۆش و وەمازۆخی و ن

 تی«ەماکی »مرۆڤای ەر ل ەرانسەر و س ەکسەی ەوەر و داهێنان و دۆزینەڕ و زانست و هونەری باوەبەرلە[ س ەر ئاشکرایەه
  ەرقیان نییەی ساوایان بێت فەشووشەبێت و چ بووک ەڕڕەی زەمیش چ داس بێت و چ فابریقەهرە، هۆی بەوەزێتەد
ست  ەباریی دە ی هۆش و لەخۆی و وز ەیدابوونی مرۆ، بە پ ەر لەرگیز بەرگیزاو هە. هەی مرۆیەزاد ەم کەی دەڵ قسەگەل

ئریخ« ەت ەر بەشڵێم »س ەد ەیدا ببێت. کەئریخ پەتسەربە  یتی«ەاڵیەکۆم» ەبوەئیمکاندا ن ە ، لەوەشیەکان و لەنجەو پ
و   ەی قوڵتەک هێالنەوتی ەهارەم ەک لەعزەب ەمەستە بەک شتن، مە تی یەاڵیەئریخ و کۆمەت ەی کەم ڕاستییەڵ ئەگەل

  ەڕاستی جودایەب ەک تی«ەاڵیەکۆم - ئریخەجغزی »ت ە رهاوێژم لەران دەوەی جانەریزەفێڵێکی غ  ەرزەنگ و تەی هەشان
زار و  ەدهەتا س ەڵناگرێت و هەگۆڕان ه ەریزەکاری غ ەک ەوە م ڕوەداری بێهۆش، لەریزەری غەوەفتار و کرداری جانەڕ ەل

  ەیەه  ەوەریەبەی هۆش بە وەهۆی لێکدانە، کاری مرۆ بەوەکاتەد ەر خۆی دووبارەتریش ه ە والوەزار ساڵیش و بەدهەپێنجس
 ەل ە. چی بوەو ەرازیەگۆشتی ب ەڕ و بەباو  ەخانوو و ب ە قانوون و ب ە ب ئامێر و ەر بگۆڕێت بەوروبەباردا دەباری لەل

 ەریزەنی غە. الیەری هۆشەکسەمی یەرهەب ەوەی گۆڵفیەو مۆسیقا و ساح ەخان ەی مرۆ بەوەرەروون و دەگۆڕانکاریی د
...  فراژووتنی ژیاری مرۆ ەبووبێ لەوری هەد ەریزەنووسرابێ غ ەشمدیتوەر، نەوەک هی جانەکات وەکاری ئاسایی خۆی د

  ەندانەڵبەو مەجارێ ئ ەون ک یروون و هۆشەندی جیهانی دەڵبەم و مەندەم و چەشەستی شەندی هەڵبەم ەوەمێنێتەد
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، و هێزی هۆشی  ەخراپ ەیا ب ەچاک ە نێوان چاالکییان، ب ەک ل ەندییەیوەبوونی پەی هەبارەل  ەیشتوەگەمن ن ەرێکیان بەبەخ
جارێ  ە ر بەه ەیان نیی ەیەه ەوەر هۆشەس ەخلی بەزانین دەن ەکی کەنامەی وا پەنەم الیەحاڵ ئەمەهەب... ئاگاداری مرۆ 

 م.ەرهەر و هۆی بێڵ ئامەگەبێ لەروکارێکی هەی س ەوەبڕێ لەڵکی دەک

ژین  ەڵ بەی بیردۆزیی »نسبیة« تێکەتەوەتی لەتایب ە]ب کنیکەوتنی زانست و تەپێی پێشکەمرۆ، پێب «بوونیتی »زاتیەسیف
ڕی شوێنێکی ەزاناکانی ئاسمانگ ەوەستیارتر بێ، لێرەخۆی ه ە وتۆ لە تی ئەئال ەئاستێک پێویستی بوو ب ەیشتەگ [ەو ژیار بو

... ەوەدۆزیەدەباری نەو جێی ل ەوەسووڕایەر مانگ دەس ەل ەکی ئاسمانی کەشتییەزینی کەستنیشان کرد بۆ دابەمواریان دەه
ک بڵێی ە]و ڕێەپەخێرایی تیشک تێد ەمرۆ ل ەک ەتێفکر ەمەو دەتاکانی فتوحاتی زانستی مرۆین: لەرەس  ەجارێ ل ەئێم
... ڕوا بۆ دواڕۆژەد... ە ڕڕەناو ز ەچێتەد... ر خوازی خۆیەکات بۆ بەلغاو د ەمانە. ز[ ...دیوی جیهانی ماددیو ەئ ەچێتەد
ر ەین هەکەد ەم ساختەرهەبهۆی خ و پیرۆزی بۆ ەرست بایەک بوتپەریکین وەش خەبۆ ڕابردوو. ئێم ەوەڕێتەگەڵدەه
واڵتی   ەش لەبێ بزانین پڕۆلیتاریا تا ئێستاکەزانین و دەد ەت کەحکوم ەرزێر ببنەکرێکار و و ز،ەر ڕووی کاغەس ەتا، لەه

ک ەۆکی سپا یان پارێزگاری شارێکی ورەندازیاری جیهانی ئاتۆم یان س ەمامۆستای زانکۆ یان ئ ەوتوو ناتوانێ ببێتەپێشک
 [.ئەورووپا ە ]ل دهۆک 

موو  ەوتوو هەواڵتی پێشک ە ڵێ لەت، بەحکوم ەچن ناتوانن ببنەرنەپێلکی پرۆلیتاری دەق ەرزێر و کرێکار لەتا وەه ەخوالس 
  ەت بڕمێنێ و حیزبێکی دیکەتوانێ حکومەران دەڵبژاردنی نوێنەنگدانی هەد ەو ل ەوەگیرێتەڵدەی هەو قس ەمافێکی پارێزراو

 ەونکچمیزاد ەی ئادەهێزی ماسولک  ەلزوم نامێنێ ب ساڵ[ 100 ، 200 ت، ڕۆژێکیش دێت ]با بڵێین دوایەحکوم ەبکات ب
کوچ و داس  ەی دروشمی چەکەکات. ڕاستییەپێداویستێک د مووەتر کارسازیی هەزایانەمرۆ شار  ەوسا لەننی ئەئامێری ف

بێ بگوترێ  ەنا ڕێ دەڕگ، دەرپەس  ەوتووتر ببێتەبێ ئامێرێکی پێشکە ر نەزڕ بوون. ه ەینێکەتایی و ناجۆرن بەرەس  ەزێد ەک
 ەمخابن ەوسایان چونکە تی ئەبۆ حورم ەوەڕێنەرستران بگەپەساڵ د 1400 ەر لەکانی بەبوت  ەپێویست ەوەشەقیدەن عەالیەل

م  ەڵەکرد قەیدی دەناویشیان نازانم چ ق ەبکات ک ەو ئامێر نوێیانەب ەکوچیش گاڵتەر تراکتۆردا و چەس ەگاسن ناز بکات ب
دینداران دروشمی    رەگەڵێت ئەدی چ دەپاڵ بدرێت؟ ئەتی وەتی بۆرجوازیە؟ تۆ بڵێی تۆمەو دروشمانەل  ەکێک بوایەی
 جیاتی؟ ەفیان دانا لەرگ و دەز

و    کردنەوەبۆ جۆری بیر ەیەهێزی هەب ەکی زێدەخۆیدا هێمای ەکوچ و داس خۆی لەڵگرتنی شکڵی چ ەی، هەکەڕاستیی
ر،  ەزانست، هون ەب ەداوە ولێک نوخیان بایی پەموو شتێک بایەه ەر لە. جارێ بەو دروشمەکانی ئەنەفتاری خاوەڕ کردار و

ساڵ بوو   5000 .تیەاڵیەپزدانی کۆم ەڕسکا لەد ەپرۆلیتاریا نسەربە  فکری ەبوونایەن ەمانەئئەگەر  ەک ، جوانکاری،ەفەلسەف
 ەوەناچاریی ەر لەنجبەو ڕ ەلەمەڵبڵێ. عەهیچیان ه ەکی بەیەستەهات بەسێک نەک ەکاردا بوون تاک ەکوچ و داس لەچ
 .  (ئاسن دروست کرابن ەکوچ و داس لەچ ەرج نییەم) دانەدەقوڕیشیان پێدا ن ەک تۆپەی ەبایەن

تیی هۆی ەرایەپێی کاریگ  ەنین، بێلمەبێ بسەبین دەنگیر نەین یان الیەکەخۆمان ن ەبین یان فێڵ لە ن ەلەپ ەر بەگەئ ەئێم
ڵق  ەموو خەه ەفتار بەڕ  ەک جۆرە ڵق یەستوور الی خەد ەرێکی بوەر کاریگەی مرۆڤدا، هە ر ئێرادەس ەم و ڕاشکانی بەرهەب

ک  ەبستێنێ وەرەبڕین پەمار ەک جۆرەبێ یەویی« دشناەکردن و ز ەی »مار ەپل ەیشتەمرۆ گ ەڵێم، کەدا دەنموون ەبکات. ل
یی و  ەبڕین و بێ مارەوعی مارەندین نەمرۆ چچی ە، کەمێنی ەب ەییشتنی نێرینەگ ەل ەیەفتاری هەڕ ک ەی ەر تاکەوەجان ەک
کتر  ەی ەب یەوەتا ئ ەی ەاڵق و چی و چی هەی تبوونرامەدان و حقاڵ ەژمار و تەی بێ ئەو جاری  ەدژنەو س  ەژنەو د ەکژنەی

 خۆی. بۆ ەنێوان نێر و مێ داستانێک ەشیان ل

کانی میسر خوشکی  ەونەفیرع... نەو ناشیەیری ئەن و الی غەشیەومێک پێکتر دەبرای شیری و خوشکی شیری الی ق
د خوێنی پاکی ە س ەدی لەیان س ەکەی منداڵەوە د بۆ ئرکەیان دەکچێکی ببێت و دواتر مارکرد تا ەد ەخۆیان مار

م و  ەرەح ەوتەکەپیاو و د ە بکرد ەب پیاو شووی دەرەنداوی عەندێ شوێنی کەه ەل... ڕێەماران بگەد ەتی لەونایەفیرع
 م. ەحرەی نامەنێرین ەدان بنیشان ی خۆبوونرامەو ح کردنستی شووەبەم ەب »پۆشرا«  ەگوترا »إنستر« واتەد
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  ەت بوو بەسکەڵقی مەرێکی خەهیندستان و براد ەوتەسیر بوو، کەمی جیهانی ئەکەڕی یە ش ەمی کۆیی لەر ەپیاوێکی موحت
حواڵی  ەت، ئەسکەم ەییشتەی بۆ واڵت گەوەڕانەگ ەل ەکەکاتێک کۆیی... زووتر ئیزن درا ەکەتیەکسەم...  ئاشنای 

 ... ردانی بکاتەیتوانی س ەن »إنستر«ی پرسی گوتبوویان ەکەرەبراد

خلی  ەحیسابی دەپێی ڕاست  ە: خۆراک بەاڵڵەندی حەو چ ەرامەندی حە»خۆراک« چ ەل  ەستی مرۆ بکەڵوەیری هەتۆ س 
جۆرێکی   ەکەتەچی حیکایەتی بێت کەموو مرۆڤایەبۆ ه ەکەکردنرامەبێ حە ر نەبا یان هەرامی نەبوو حە، دەوەر ژیانەس ەب

مردار  ەوەبڕێتەڵنەنی کوشتی سوریچک ه ەردەکی گەیەجێگ ە ر تیغ لەگەئ ەک کەتاڕادەی ەفهوومەش نامە، هێندەتر
دین و   ەیەڵقیش هەسار بێت، خەکا خوێنی خەن نەکەد  ەفەدینێکی تر مریشک خ ەچی لەکرێت و ناخورێ کەحیساب د

ربڕا  ەمما مریشک، س ەماڵی خۆمان مریشکێک، ئ ەرێکیان لس ەساڵی بوو ع ەعومرم د ەبیرم ەل... ەیەوڕێن ەالوەمینی ب
ندی باوکم ویستی  ەچخوات. ەی نەکەس گۆشتەکرێ کە مردار حیساب د ەکەیری کرد گوتی مریشکەم س ەورەپووری گ

ی باوکم بوو،  ەورەپوورم خوشکی گ... ر فتوای باوکمەسەڵقی تر لەخ ەدرای ەکەلماند، ناچار مریشکەیسەنئیقناعی بکات 
 ...  کردە یری دەدایکی خۆی س چاوی ەب

دینی   ەچی لەک ە»رجس من عمل الشیطان« داندراو... ڵکووەب ەرامەک حەقی قورئان نەد ەتی بەئیسالم ەراب لەش
ر ەئینگلیزی. ه ەلڵێن ە ی پێ دTransubstantiation ەسیح کەشی مەل ەخوێن ل ەبێتەراب و نانی قوربانی د ەسیح شەم

 ەبوەنجی درب ەزەرەراز مەر زۆریی بەبەک بێتوێن لەبوو شوێنی وەها وا دەئیسالمدا ساڵ ەل ەرامەراز حەگۆشتی ب ەچونک
 ...  تر  یویێک مامز و کەکرا وەدەن ز ڕاوەیشێال تومەراز و دەخۆراکی ب

کانی  ەدانیشتو ەسڵەئفریقیا و ەهای ئەوەتەچی نەک... ستەک ڕوو و دەشێ بدیترێ، وەت دە شی ئافرەئیسالمدا کمێکی ل ەل
کانی ەئینکایی... یی بوو ەپۆشتە ک بەو ەوە الیانەب تەی ئافربوونکان ڕووتەریا زلەکانی دەزیرەشێکی جەئوسترالیا و ب

کرد و  ەایان دڕ رینە ێکی بیزراەم ەکیژ« کچان لەرخان کردبوو بۆ »ڕاوەڕۆژانی ساڵیان ت ەمریکای باشوور ڕۆژێک لەئ
ڕۆین  ەدوور ن... بووەڵی جووت دەگەڵستی، لەرهەدا، بێ بەو شوێنەل ەکچێکی گرتبای یەر کوڕەوتن. هەکەکوڕان دوویان د

 ەڵکت پێوەر کەگەگوت: ئەپێی د ەک ەوەشکاندەهایی کچی خۆی دەڕ ەواری باوک بەتی کوردەشیرەندێ عەنێوان ه ەل
 ...  گرتیەڵدەپیاوێکی بۆ خۆی ه ەبای

ستوورێکی ەیت بۆ دەرناکەڕێ د ەوەیتەبکبە تاقی فتار و گفتاری مرۆ ەکردار و ڕ ەوەتێکەبابنێک و ە ر الیەه  ەل ەخوالس 
ک  ەیەزۆری، قسەک بێت. مرۆی سیاسی، بەیەوە تەموو نەندی هەس ەیا پەقانی وەردەی ئامێر و بەراردادەوتۆ قەئ
  1996می ساڵی  ەکەکانوونی یی 18ش و نیوی ەعات شەس ەدا کەمەم دەیدا بڕوات: ئا لەکەرنامەڵ بەگەل ەک ەوەکوتێتەد

  ە و ل  ەش مامۆستای زلی سۆڤێتی دانراوەن شەالی ەنێم کەداد  ەنموون  ەب »الجغرافیا االقتصادیة لبلدان العالم«کتێبی:  ەز ی
  ەکەبی. براکانم، خۆ و تالع پاش تێکچوونی سۆڤێتستان کتێبەرەر عەس  ەتەڕاوەرگەمۆسکۆ و ەر لەه  1979 ساڵی

کی ناکۆمیونیست. ەموو ئابووریی ەی هکردننیازی دزێو  ەپێکی سیاسی بەگ ەڵەکۆم ەل ەڕاستی بریتیی ەب ەک ەوەخوێنمەد
ی ەوەرەرز و ئاسمانی دەی ئکردنشیووعی ناسراون و دزێو ەن بەو واڵتانەتنی ئوڵگەرمووێت پێداهەیفەرچی دەه

  ەی سۆڤێت یازدڕووسیامی  ەرهەڵێ بەد 75 ەڕەالپتاکانی ەرەس   ەچوو. لرەد 75 و 74 ەڕەالپ ەوەم کردەکەکتێب... کۆمیونیزم
س ڕێی ەک ەگوتبای یر بیست جاریشەگەئ خۆ .(1945-1939نگی ەج)نگ ەمی پێش جەره ەبلەچاو  ەجاران زیادی کردو

وت و کۆمیونیزمی ەتی چنگ کەرفەنغۆلیاش دەم ەوەیناسیتەی نەو جۆرەکات بەنغۆلیا دەدحی مەم... لە بڵێ ل ەبوەن
 ... ناەالوەب

کاری   ەبکات ەدرۆیانەو زڕەوتۆ بشێ ئە کی ئەهۆی ەم بەوێ خۆم ئیقناع بکەمە ندێکی دەڵێم چەد ەلمێنێ کەر لێم بسەخوێن
د ساڵ  ەد ساڵ و دوو س ەس  ەئیمکاندا نیی ەل ەلماندنی درۆی بێکۆتایی چونکەس ە ن ەب ەوەمێنمەر دەو ه ەناچاری، بێسوود

  ەدرێ کەم بۆ قووت دەندەوە ر ئەم هەبەهێنم و دەد رەرزۆک. سەستی لەکازی دەعار و دارویبوەپۆشی عەردەپ ەدرۆ ببێت
و تۆقاندن و درۆ   ەواندا پڕۆپاگاندەمی ژیانی ئەد ەتییان لەوامیی حاکمایەردەئومێدی ب ەت بەوڵەرووی دەستانی س ەدەکارب
ڕۆژیش چاری حاڵی خۆیان ابا دو... ەوەقوتەملی ڕۆژگاری دوای خۆیان و ەوەمردنیش پێچانی ەیان بۆ ڕاگرێت کەدنیاک

فتاری ەستووری کردار و ڕە پشت ئ  ەڵێم بەد ەمەک بێ!! ئەرگی نوێیان لێ موبارەکرد مەچاریان ن  ەک وامی،ەردەن بۆ بەبک
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مای ەبن ەاڵت کەس ەوێڕای د  ەستەبەسر و کچیان مەو ق ەمدا پارەفتەم و حەم و سێیە کەی یەپل ەل ەکانیان کەرۆکەس 
 ...  بۆ مجێزی خۆیان ەساندوەیانی خەکەڵقەی شۆڕشگێڕان خەستەی دەو واڵتانەتی لەتایب ەب ەموو نیازێکەه

بێت بۆ   کردنکی ناچاری ڕازیەیەوان پارێن ەل ەرق زۆرەاڵم فەب ەک کارگوزارەموو جێگایەه ەل ەزانم پارەڵێم و دەد ەمەئ
 ەوات... لە توانێ بڵێ لەماع تێکراو ن ەت ەڵدا بێ کەگەی لە ی کوشندەشەڕەاڵت و هەس ەکی دەیەزۆ و پارەئار ەییشتن بەگ
داد   ەسانێکی ئاشقە، کەو خێچک ەبێ گومان و بێ خوارک... ەبوون دیمۆکراسییەبوون و نەدا هەکەتەنێوان دوو حاڵ ەرق لەف

  ەبوونباتی بێ وچان و بێ ماندووەویش خەئ ەئامانجو  ەب گەییشتنبۆ  ەپێش ەیان لەک ڕێگەی ەو ڕاستی و هێمنین تاک
م  ەکی دژی ئەیەهانەت و بەنجەر هەمیدا. هەیی و زۆر و ستەتی و دڕندەدایەر بەس ە پاندنی دیمۆکراسی بە و داس ەرەب

  ەیفەک ەڵق بەدیمۆکراسی ڕێ نادات خ ەک ەرەوەکیش هی جانەتاڕادەیتی و، ەدوژمنی مرۆڤای وپات، ەبێت، پات کارەب ەوەڕاڕ
دز   ەبنە، دەڵقی دیکەخ ەر ل ەی، بدنەستوپاوەدو  رۆک ەبینیت س ەندی نادیمۆکرات دەڵبەم  ەچوویت ەر بکوژێت. کەبەگیانل
. ەوەی بێ لێپرسینەبات«ی شۆڕشگێڕانەیدانی »خەم ەم لەنتیقی زۆر و ستەم ەیش ەمەر ئەلالد هەو ج ەردەو ج

ری بێ یان ەروەناوی نیشتیمانپەسێنێ ئیتر بەبخ ەکەڵقەتی خەستیە بەموو شتێک، مەه ەر لە ، بەوەواڵتێکر ەس ە اڵتدار بەس ەد
سکی ەگ ەرد ببن بەمەرد و نیوەئاسانی م  ەخۆ نازین ڕێ نادا بەتی و بەماری پیاوەد ەونکچ ری. ەروەری بێ یادینپەروەچینپ

و  ەڕ« ئەوە ل ەڕ نابێ لە یخۆم دونگی تەڵێ »دەد ەنتیقی گورگ کەپێی م ە رکێشرێ تاکوو بەماریان دەبێ دەخۆڵماڵین. د
 ناو ببردرێن. ەکڕنوویان پێ ببردرێت یان ل ەرزانەلووتب ەمێرخاس  ەکۆن

شی و گیانی  ەموو لەه ەکارسووڕێن ب ەبوو ب ەک  باتدا دلێر بێ دواترەخ ەندێکی لەوتوو چەباتگێڕی واڵتی دواکەخ
رگی  ەنگ و جلوبەشەی قەخان ەل ەڵقی کردوەی خوا خەتەو ناز و نیعمە ب کردنر خۆ تێرەس  ەوێتەکەی دەوەبرسیی

ئاست   ە ل ەوتۆیی کەداری ئ تاڵ ەس ەمۆدێل، د نیی ئاخرەمەیفەنی و کەمەخۆراک و نۆشەڕ و تازەی تەو کیژۆڵ ەگزادانەب
ران. ەدزی هانەی ناحئاینوئۆین ەل ەوەکاتەبیر د ەوەکات ەنگەدر ەسووتێنێ بەد ەوەڕ و هیشک پێکەماع و مجێزی خۆیدا تەت
کات. ئا ەپ دەپوشەبزڕکێنێ و ت ەکان دەحاکم ەزمیی تازەئاکامی بێدادی و بێ ن ەل ەک ەیەزی ناوخۆیی هەرچی ناحەه
 ەندرێژ بیب ەوەیلەکی مەیەحوکمی ناچاری تا ماو ەی بێ بشخۆشی بێ و تر ەحاکمان چونک ەترسین بۆ تازەجێی م ەمانەئ

کات  ەوا د  ەیەم هۆیەبنێن، ئنجا ئ ەوەکانەزاڵم ەتاز ە ن پاڵێک بەوانەتیش یار بوو لەر فرسەگەبوێرن. ئەتی ڕادەجیران
  ەلۆی کووچەلۆ و جەع ە، دوور ل ەوەنەکەدان دەخۆیان ئاو ەت بەکی تایبەڕەموو شتێک گە ه ەر لەباتگێڕان بەتی خەحکوم

 ... و بازاڕ

ک شۆڕش ەی ە: تاکەیەوتووی جیهان هەرکەرچی شۆڕشی س ەه ەل ەوەباتگێڕان بگرەری قوربانیی خەفتەد ەرەتۆ و
ر پتر ە گە. ئنجا ئەوەکەوتنی شۆڕشەرکەتی پاش س ەتیی حکومەرۆکایەن س ەالیەل ەوەخواردبێتەکانی خۆی نەڕۆڵ ەوەنادۆزیت

وری  ەد ەدیکوانی ە شوان و ئ ەبێتەد ە نانەو الیەکێک لەی ەوە پێش ەشداری شۆڕش بووبێت لەک بەحیزبێک و ئایدلۆژیی ەل
دەست  وتوو ەرکەحیزبی س  ە، برینکاریی تاکەتاییەرەس   ەسابییەم قەپاش ئ .کرێنەد ەفەیان خێن رکوژەبینن و دەڕ دەم

  ەی حیزب کەکەر و تاقمەر ڕابەرانبەڵداوێت بەری دڵی هەس   ەبێت کەه ندامێکی چاالک ەر ئەهێشتنی هەن ەات بپێدەک
 ... تەت و میاس ەت و کیاست و ڕیاس ەر شانۆی سیاس ەچاپوکسواری س ەتاک ەب ەوەتەماو

ییو ەمەڕ و نەح و خۆشباووەلەپیاوی سادەگێل ەی کەڕوحسووکان ەو دروشمەبرستانی ئەق  ەبێتەئاکامی شۆڕش د ەخوالس 
رناسی ەمانی س ەی قارەمەو دەڵبێنن تا ئەه ەناس ەدران ه ەت دەش مۆڵەر هێندەپاندنیان. هەکرد بۆ س ەگیانبازییان د

ڕیان ەمپەل  ەبو بێت ەنیاز دت لێیان بێەی شۆڕش و حیزب و حکومکردنەوەکدان و پاکسازی و قاڵەلێخوڕین و ڕاپێچ
 ...  رێنەوەڵدەه ەدڵشێوێن ەپۆیە س و تەگەو مێش و مەئ .D.D.Tند پفێکی ترومپای ەچ ەنێت ئیتر بەداد

حوکمێکی دیمۆکراتی  ەڕێ کرد و جۆرەختیار شای بەشاپوور ب ەزادا کەڕەمەڵقی ئێران دژی حەی خەوەڕانەڵگەهمی ەد ەل
بێ  ەیان هەو خراپ ەی چاکەوەرەکان هۆشێکی لێکک ەسیاسیی ەر حیزب و ڕێکخراوەگەمگوت ئەها دەها و جارەر بارەبەگرت
بێ   ەچونک .نەکەوام دەردەیدا چاالکیی سیاسی خۆیان بەکەتەری حکومەسێب  ەن و لەکەختیار گیر دەشاپوور ب ەست لەد

بات و ڕزگاری گیان ەی خەو هاوڕێیانەست تاکێکی ئەد ەاڵت بگرێتەس ەنێکی شۆڕشگێڕ دەر الیەدوودڵی و بێ گومان ه
ییشتێ ەدووپای گ شتیەد ەکپای لەی»ڵێ: ەد ەی کەکوردیی  ەڵەتەو مەی ئەمای ەبنەمووی دەن و هەرنابەتی دەالمەس ەب
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و  ەوەدروێتەکپا دەنم و جۆی ی ەغڵی گەد ەوە دوو پای ەب ەک ەیەدروێنی ەستیش لێی پاڵەبە، م«رپشتێەس  ەخستیەی
 ...  ویەر زەس  ەیخاتەد

وسای الدا و خۆی  ەتی ناجۆری ئەالذهب«ی سوودان، حکوم ی، »سوارەکەمانەقار ەری کەکی ڕزگارکەیەوە بزووتن ەتاک
  بە ڕ بووەش خۆشباوەفەرەشەب ەمرۆیو ەتی کرد. ئا ئەر شانۆی سیاس ەکانی س ەوانپفەسلیمی پاڵە حوکم و ت ەل ەوەکێشای

زانم دڵ و  ەد ەشدا کە مەڵ ئەگەل... ەوەپێکرد ستیەد ەسابخانەمان دیت قەر هێندەت و هەکانی سیاس ەنەیژەفشی نەفش
  ەتوانی لەیدەت نەحکوم ەر خۆی کردبایەگەئ ەوە، دیسانەوشەبێ خ ەوەیبوو ک زێڕی قاڵەو روونی »سوار الذهب«ەد

و   ەیەچاالکی سیاسییان پێو ەکان کەسیاسیی ەنەالی ەی خۆی بپارێزێت چونکەوەپاکیی بزووتن  ەوەڕێی دیمۆکراسیی
 ەکەخاوێن ەئازادیی ەل ەناس ە تا هەستێ هەڵدەیان لێ هەسووڕێنن ئۆقرەتیش دەرای حکومەو بازاڕ و س  ەخودۆاڵبی کووچرەچ
ت و حوکم، جارێ،  ەی سیاسەرەبوەبێن ە دوورن ل ەکانن هێندەخێڵڵقوڵاڵی شار و الدێ و ەی خئاپۆرەرچی ەه... بڕنەد
مافی  »و  «تیەاڵیەمومژی »دادی کۆمەت ە ت، لەی سیاس بوون ڵەبیری تێک ناسین و بێەستی و خۆنەهای سڕی و بێهەیدانەم

 ... بڕێتەناز و فیزیان داد ەی بەدروشم ەو جۆرەسیاسی« و ئ

ها ەستی وەزێمێک، تۆ بڵێی هەخەرزێرێک و لووتبەوانێک و وەگوێی حوشترر ەب ەوتەک ەو دروشمانەگڕێکی ئەگریمان گڕ
 ەک لوقمەکی یەمایەما و بێ ژێربینا و بێ ژیار و داد و ڕێکی و ڕوونبینی و بێ دیاربوونی ت ەتایی و بێ بنەرەو س  وراەس 

ت و فکری بناوبووی  ەداوەو بزانی ەنی نەڵکەهەنوێڵێکی ڕیش ەڕوان بکرێت ببێتەلێی چاو ە ستە و هە، ئا ئەوەگڕەو گڕەنان ل
  ەش بەرگرێت و باوەهێکڕا، هێز و ە یی، لەزار ساڵەتی ه ەکەی دێوی سپی، ئیتر قۆڵ و باسکی شەو وڕێن ەانسفەژێر ئ

  ؟...زیز بسازێنێتەبدولعەری عە تی عومەش و مافی پیرۆزدا بگرێت حکومەڕی گەباو

ندین ەچ ەکی تێیدایەی یخەموو بێبایەڵ هەگەدێت لمندا یاڵی ەخ ە ی وا بەی بنبزێوکەڵەونی خۆشکەخ ەم زڕەت ئەڵبەه
ک توجار ەندی واقیعین وەوەرژەریکی بەن خەسانێک هە: کەوەکاتەوری خۆیدا قوت دەد ە ڵق بەستی لێکتر جودای خەڵوەه

چی  ەملکتی و ەروێشی و سۆفیەتی و دەتی و شێخایەالی ەنشینی مەگۆش ەشێک لەراتچی و کاسبکاری بازاڕ ]و بەو قۆنت
توجار و  ]زانن ەند دەوەژە وا و نابەکاری ناڕ ەتی بە»أولو األمر« و شێواندنی حاڵوباری هێمنای ەل ەوەڕانەڵگەر[ هەدەزاوقەق

وتۆ گوێ  ەتیان و چی ئەحەسڵەم ەت بەبارەس  ەوەشکێن ەالی هێمناییدا دەپتر ب ساغ،وان چاوەک ئەسانی وەراتچی و کەقۆنت
 ... زاڵم و دژی دینن[ ەو ە الیانەب ەأولو األمر« ک» ەنەناد

ی ەو تاقمی دیک ەرەر بەرانبەزانن بەد  لێکراودرەغ ەو خۆیان ب ەکز و سست ەوەتەوڵەد ەندییان بەن پێوە وتۆش هەسانی ئەک
ی مێزانی  ەمەو دەنابینن تا ئ ەوەتیەوڵەد ەبێ بەونی ناخۆش نەخ ەمانە. ئەودایەرب ەتن و ڕێز و سامانیان لەوڵەدۆستی د ەک

وبن ەرەت س ەر حکومەرانبەردوو ال بەستی هەڵوەئیتر ه ەهی تاز ەب ەوەگۆڕێتەدکۆن گۆڕێت و دۆستی ەت دەوڵەمجێزی د
 واری سیاسیەخوێندوان و نێوان خوێندەی نئاپۆرەخوێندووی نێوان ەندی و نیوەفەئ ە ن لەش هەسانی دیکەک... دەبێ

 ...  ەوەڕانەڵگەه   زایی وەتی و ناڕەحەناڕسەربە 

م  ەتا ئەه ەواقیع و مومکینن ک ەتی دوور لەو حیزبای هەڵپەوکڵپەت و  ەسیاس  ەی ئاشقەوارانەو خوێندەمومتاز ئ ەرەتاقمی ه
 ەمدا نییەقس ەدوادا بێت. چ تاوگیری ل ەمای بەرتەو بەیل ەر ئاکامێکی مەبەگرتەکیان نەیەست ڕێگەردەی نووسینی بەمەد
ت ەک حکومەداخوازیی  ەک ەوەو ڕوەل ەتەخیان ەالو ەئامانجێکی مومکینی بموو ەباتگێڕی شۆڕشاوی هەڵێم خەد ەک

شێکی  ەب ەتانەو حکومەها ئ ەها و بارەدرێژایی ساڵ ەچی بەتێدا بێت، ک ی«ةو داو و »مساوم ەپکەبێ تەر دەلمێنێ هەبیس
پێدانی زانست و ڕۆشنبیریی ەرەدان و پەی ئابووری و ئاوکردنەشەوتن و گەراقیان پێکهێنانی پێشکەی مەورەگ ەرەه
 . ەمیزادی تێدا پارێزراوەتی ئادەی حورمەو واڵتانەتی لەتایب ەب ەبو ەکەڵکەخ

ندێکی ەی، چەوەییەوتە و پاشک سەرەتایی ەحوکمی زێد  ە ر بەم، هەتانی جیهانی »بیست« و سێیەیری، حکومەس  ەزۆر ب
بێ  ووب ەوەرەس ەوتووی بەی پێشکەڵم«ی بێگانمکارتر و خوێنڕێژتر بوون: واڵتێکی »زاەخۆ بووبن دڕتر و ستەربەس 

 ەت بەقافەیاسا و دێمۆکراسی و س   ەمجێز و تابیاتی مرۆی ڕاهاتوو ب ەی کەوەبێ بایی ئەر نە، هەدێیی تێدا کراوەڕێب
 ەل ەرق زۆرەاڵم فە بێ بەدیار د ەکی پێوەرزییەاڵتدار لووتبە س ەڵی، حاکم و دەکات. بەکی ناچاریی حیساب دەپێویستیی
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  ەوەبڕزێت ەندیخانەب ە یا لەنی بدرێت و وەردەگ ەتاڵ بوو لەوتووی هۆشبەدڵی حاکمی پاشک ەکێک نابەی ەی کەوەوان ئێن
 دادگا.   ەیا بیدات بەبیر لێی زوێر بێت وکحاکمی ڕوونا ەی کەوەڵ ئەگەل

رستتر و ئازادتر  ەخاوێنتر و دادپها ەستی ئینگلیز بارەدادگای عێراق و میسری ژێر د ەدا بهێین کەوەبێ بزانین و دان بەد
، ەقاهیر ەپدا بوو لەالی چە ب ەک «زالیوسفو»ر ش زیاترە مەل... خۆەربەفغانی س ەدادگای ئێران و تورکیا و ئ ەبوو ل
 ەخدێو جۆر ەی کەو ساڵە کرا، ئەران فێڵی تێدا نەڵبژاردنی نوێنەدرێژایی حوکمی ئینگلیز ه ەب ەیاند کەڕایگ

 ەمی جیهانی کەکەڕی یە: ساڵی کۆتایی شەمووی واز بهێنەه ەمانەئا ل... پێکرد ستیەزویر دەرگرت تەکی وەخۆییەربەس 
ڵ خۆیدا  ەگەکرا لەدەپێی ن ەکی کەیەخیرەو زاد و زەاڵت، ئ ەو ەو گرانی قڕی خستبو ەوەکشایەشکا و دەسپای تورک د

موو شتێک ەه  ەر لەکۆیێ ب ەییشتەسپای ئینگلیز گ  ەک پێی تێر بن. ەکەڵقەک خەوەدا نەر دەبیبات ئاگری تێب
بکات  ەشانازی پێو ەکردوەوتۆی نەهیچی ئ ەوەالی خۆیەشدا بەمەر کرد. لەو بژێوی برسییانی مسۆگ ەوەی کردەقیرخانەف

 ەهاتوەو نەئ... مرێتەبرسان د ەل ەواڵتێک خۆی تێر بکات ک  ەب ەمایشی نییەخۆراکی خۆی پێ بوو، ت ەزیادەب ەچونک
و ر ەستجماشی مانوبێ ق ەوەرەب ەئاهێکی ب کەەڵکەبێ خەڵناستێت. دەئاو ه ەتۆز ل ەر بکات چونکەڵ سواڵکەگەت لەڵمام 

  ەوەپاڕایەهاتێ و دەن تای دەندەل ەوەرز کردەب ەوەکوتاڵی ئینگلیز  ەندی بەوازی بڕینی پێوەغاندی بانگ ەن بکڕێت. کەندەل
کانیان ەحکومەتڵ ەگەل ەیاییەحبێ ەو جۆرەر ئەگەب و تورک و فورس ئەرەعدایێ. بێگومان، کورد و ەڕبێتە ڵیدا ەگەلێی ل

 ...  عێراق ەئینگلیز پێی نابو ەتاز ەک ەمێکەهی د ەیەم قس ەت ئەڵبەه... نەکەد ەوەیانەشیش ەباب بەجیاتی ک ەن لەبک

ڵ ەگلە... بڕیار... ستەڵوەه... وتەڵکەه... ئاست ڕووداو ەل ە یەموو دنیا بیری جودا جودایان هەلقوڵاڵی هەخ ەخوالس 
نوینێت ەسنووری یاسا و ڕێکی و ماف چاالکیی خۆی د ەل (ر چۆنهاەگەم)وتوو ەی پێشکەوەتەن ەک ەاستییڕ وەتێبینی ئ

هیچ مافێک   ەل ب ە لەو خ ەوەم ناکاتەک ەو ڕۆژان ەمانگان ەوەتەخۆری حکومەن مزەالیەت ئیزرابی قانوونی لەنانەت
یی جودا  ەوەتەقافی و نەپاشخانی س ... ندی جوداەوەرژەب ... ڕی جوداەبیروباو... ری جوداەوروب ەبینیت دەک دەو... نێەیەناگ
و  ە ل ەیشەرچی هەکات هەک واڵت لێکتر تار دەڵکی یەجودا خ  یماغیەدەزۆر بار و جاریشدا قۆڕەری جودا، لەرسدەد ەبگر

، چ  ەوەڕ و بینین و ئاکاریەخۆی و مجێز و باو ەڵێن »مرۆ« بەپێی د ەر شانۆ کەرێکی س ەئاکت ەمووی تاکەه ەجوداکاریی
ئاسمان   ەو ل ەیەخلووقی مرۆک ەم ەتییەیکۆمەاڵ سەربە  رچیەزانین هەد ەک ەیەکە د، ماکی جوداوازییەچاک و چ ب

 . ەتۆقیوەڵنەرزیش هەدرزی ئ ەو ل ەزیوەبەدان

  یی هۆەوەدۆزین ەل ەرینی بڕیو ەبکی ەودایەو م ەو ئاسمان بوەنگەچڵکشیو ەمرۆی تێه ەش کەۆژڕ مەی، تا ئەکەڕاستیی
ی »بزوێن«ی ەزانینی ڕاستین ەتەیشتوەگەن ەوەکەموو ڕوویەه ەواوی و لەت ە ، بەوەریەبە و مرۆ و گیانل ەمادد ە»شت« ب

...  کاتەد شڵێ و درۆەڕاست د... ەوەبێتەتۆرێت و ئاشت دەد رێزادەپ ەوێسف، خوشک ەئازاد، کاک ەزانین کاکەڵێ دەمرۆ: ب
  ەچوەکتر نەیەچی کرداری ل ەخوالس ... بێت و بێباکیشەیدا دەش...  کاتەخت دەو ڕۆحی خۆیشی ب ەچاو ەالوەفلسێکی ب

راقی  ەم... ڕوان بکرێتەبێت چاو ەوانەی لەکەبێت یاخود کارە عقوولی هەموو جاران هۆی مەی هەوە کات بێ ئەویان دەئ
ژار  ەه ە م بەک درهەاڵم یەبینێت بەی لێ دەورەری گەرەریکێنێت و زەیخەڕی دینی و دنیایی دەی باوەز هێندسو ڕێ ەتاوڵ

تی  ەمدیت ئافرەد... ڵێەبێت و هۆشی پێ نایەترس سواری د... ڕواتەڵی دەگەرگ لەیگرێت و تا ڕۆخی مەمار دەد... نادات
:  یزریکاندەاند و دڕسوەگرت و ملی دەد ەوەچاوی ەستی بەورۆز و دەکرد بۆ ئاگری نەی د ەدز ەوەدوور ە ل 1948ساڵی 

فتار و گفتار  ەڕ موو ئاکار وەو هەل  ەوەئیتر بۆ خۆت بیربک... نێڕەگەردەبن، وەن کۆر دەبک ەکەماشای ئاگرەن تەکەیڕۆ نەئ
 ...  پۆڵکەچ ەڕەبن بۆ شەیان کشت د ەوەفشێنەو د ە وەنەکەستن و تێک دەوەئاڵقێن و دژ دەتێک د ەو کرداری مرۆ ک

  ەبشێ ب ەک ەسکین کردوەی دڵی خۆی پێ تەو جۆرانە جۆرێک ل ەاڵم بەب ەرعی کردوە شکاری بێ ەپیاوی دیندارم دیتو
ک نیگا بۆ  ەی ەتاک ... ەوەکردبێتەن بیرت لێیان ەنگە، ڕەت دیتو ەمانەتدا. تۆیش ئەڕواڵ ەبێ ل ەر نەرعی بڕوات هەکاری ش

  ەدا کەوتێکت نیشان دەڵکەز[ ه1996م، ساڵی ەکەکۆتایی کانوونی ی ە]ل رێمەباتگێڕانی کوردی هەی خەحاڵوباری ئێستاک
ی  ەو نامومکینە»مرۆ«ی شێواو ئ ییبلیمەتچی ەشیا ڕوو بدات کەدەک نەک و هۆشێک و شێتییەهیچ دینێک و دنیای ەب

 ...  مومکین  ەتاک ەکرد
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ی ەوز ەرگیز لەدروستی بکات و ه توانێ  ەوبن دەر ەر هۆشی س ەه  ەوبن کەرەحاڵوباری س  ەڵێم لەو زیاتریش دەمەئ
 حاڵی خۆمان ەش بەمن و تۆیش و فاڵن و فستانیش ب  ەم کەبیر ناک ە اڵم لەوتۆیی دابهێنێت، بەچشتی ئ ەردا نییەوەجان
فتار ەمان ڕەی بۆیان بلوێت هەوانە وتۆش زۆرن لەسانی ئەک... نەبمیش نە، کەنگەو، ڕ ەی ەچوومان هەکتر نەیەفتاری لەڕ
کانی نازانم کام  ەرموودەڕاست گێڕانی فەیڕمێنین بۆ بەین و دەکەتی دروست دەڵێن بۆرژوازی ەد ەک کە]و نەکەد

 ەبوەتێکی نەرفەو د ەدیتوەی نەوەو ساتێکی سان ەر بوەدە بمیژوو ەوە ساڵ 2500 ەش بڵێم، کوردێکی لەوەئ ەماو  ر[.ەمبەپێغ
ریکی ەدوژمن خ  ەدراو بە ورەنی دەگمەد ەتێکی زێد ەحاڵ ە بکات و ل  ەو کێشان ەپێوان ەوەهۆشێکی ئاسایی و گیانێکی ئارام ەب

مان  ەه ەر هیچەس ەت لە وڵەن کیان و دەی خاوەوەتەبینین نەد ەکرێت. کەڵدا دەگەپۆشیی لەک، چاوەتاڕادەی، ەرگییەمەکول
کانیان ەرۆکەباتگێڕان و س ەخ ی بۆ ڕابکێشین و بڵێین:ەنجەپ ەیەتێکیش هەنجەه ەبۆر... نەکەکوژی و واڵتکاولی دۆخ

ت و  ەروەن س ەکی خاوەیەوەتەندامی نە ئ ەبانای ەوانەر ل ەگەتی، ئەی کوردایەتیفای عەرمایەس  ەتاک ە ستوورن بەپشت ئ
ی بێلزوم.  کردنڕماندن و کاول ەکرد لەستپارێزییان دەد ەوەباتیانەتای خەرەس   ەنوێر بن لەی زەت و کێڵگەژێربینا و تیجار

تگوت  ەد ەی کورد، واتەوە تەک هی نەبوو ن ەگانێسکردی بەبوو دەرێم هەه ەکی لەیەبینا و ساختمان و پڕۆژ ەر چونکەه
رێم  ەی هەکەتەر حکومەڕی براکوژی هەش ەر لەروا و بەبوو بێپ ەری باوکی، بۆیەمەک هی کەن نەوەڵگیرایەمنداڵی ه

باتگێڕانی کورد ەسکردی خەد ەو بینا و پڕۆژانەر ئەگەخۆم ئەکوردستان سوێند د ەسا ب ەکێش کرد. دەمووی ڕیشەه
 ن. ەکرد توونایان بکەدا زاتیان دبوونتی بێئومێدەحاڵ  ەو ل ەوەنگترەدر ە زۆر ب ەبووبای

بایی   ەوەداتەتارمایی ن ەخۆوەل ەنگەوا ڕەر کەینی خوێنەر زەب ەوەهێنمەرێکیان دەببن، سێە چڵ نەکانم نێوەی قسەوەبۆ ئ
ئاسانی کاولی   ەهێنا وا بەیدەدڵیان ن ەن فاڵن شت و فیسار دارایی بانایەباتگێڕان خاوەر خەگەڵێم ئەد ەک 32یکردنرکەد
ت و بینای  ەبوونی دارایی و ساختمان و تیجار ەخات کە پێش دەواقیعی خۆی ڕ یەو ڕاستییەدا ئەڕۆکی قسەناو  ەن، لەبک
قافی و  ەس  ەو بنگ ەو سامان ە داخوازیی ئ ەی بەکەنەخاو ەک ەبوونی ژوورخان و ژێرخانێکی دێرینەی هەڵگەنهۆمی ب ەد
  ەمێکیشەو د ەجێ هێشتو ەزمی بەزانی و بێ نەت و نەداوەی بەکانی پلەری و زانستی و ئابووریەسازی و هونەیشپ

 ی خۆی نانێت.ەقاقەبین  ەست لەو د ەستووری ژیارەڕاهاتووی ژیان و داب و د

دا ەدەڵمانیای ڕۆژاوای نەالماری ئە رگیز پەرگیزاو هەاڵت هەڵمانیای ڕۆژهەرموێ ئەکێکی تر بفەیا یەی من بیڵێم وەوەبێ ئ
بۆ کارێکی  ەکانی هان دابایەڵمانەئ ەیعیوشێکی شیوەکان بەبوو وشاری ڕووس  ەوانەبۆ تێکدان و کوشتن و بڕین: ل

ی  ەهانە ب ەکرد بەی دەر هێندەاڵت هەڵمانیای ڕۆژهەلی ئەگ ەکز بوو، ڕووشی دابای ەش زێدەم ئیحتیمالەئ ەک... وتۆییەئ
نێوان دوو نژاد و دوو ئایینی لێکتر  ەمما لەئ ەڕی تێدایەش ەم ڕۆژانەڵکانی ئاب... یەشی براکەڵکوتێ بۆ باوەڕ خۆی هەش

  ەساڵ و پێشتریش ک 200  ،100 ەر لەکانی بەکورد ەی حوکمدارەبارەزانم شتێک بڵێم لەلی دەه ەدا بەجودا. لێر
تی و بۆ  ەن بۆ خاتری کوردایەکتردا بکەڵ یەگەتی و هاریکاری لەبوو دۆستایەیان نەفام ەهێند ەوەگوترێتەگوترێت و دەد

   خاتری خۆیان.

باتگێڕان ەنینی خەکی و لێکژەرەجارێ براکوژی و دووب ەک ەبایەکی هەڕێوجێی ەیەم قسەنجا ساڵ ئەپ ە ر لەنگ بوو بەڕ
  ەل ی؟ەک) کردنخۆڕزگار ەڵچنی بەنگی هەخنکاندن تۆی خەوەمدا پاش ئەردەم ڕۆژگاری س ەاڵم لەهێنابوو بەرنەری دەس 

بێ  ەن نەگمەد  ەوا بەین کەکانیان بکەبرەدیاری ئاوای ق ە کان بەکۆن ەگوڵ بۆ حاکم ەپکەبێ چ ەد (م!ەی بیستەدەکۆتایی س 
دڵ و    ەل ەکوتاوەگی دانەڕ شە مڕۆکەتا ئ ەقینەتیی ڕاستەری ئازیز! گیانی کوردایەخوێن... بوونەن ەوەکتر بڕینەریکی یەخ

 ...  رستیەپەتی و ناوچەر گیانی حیزبایەس ەبکات زاڵ بێ ب  ەوەران بایی ئەروەگیانی کوردپ

کرماشان و   ەل ەوە کردەد تند بیرەی و چۆن و چەساڵ، ئایا ک  200 ەر لەی بمڕۆەرزەبۆ ئ ەوەرەیاڵ خۆت بەخ ەب
دڵتدا   ە م زۆر بەنازانیت و ک ەوەیانەبار ەهیج شتێک ل  ەڕێ کەر بگەه ەوەبیستبێ، لەنگ بوو ناویانت نەڕ ەک کەیەسن
ستنی ەبتێک ەل ەوەیتەتوانیت بیر بکەن ەاڵشووت گێڕا ئنجا چی؟ تۆ کەم ە ی لەیاڵەو خەیتانێک ئەک، شەرییەا پمنن! داەنای

 
دەرک: بە واتای »دیتن« هاتوە لە ئاڤێستادا کە بە »دەرش« ئەوسا دەربڕاوە. کەڵەشێر »پرودەرش«ی پێ گوتراوە  - 32

 بە واتای »زووبین«.
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ڕاندنی بزن بێت یان  ەوەیکرد جۆری ل ەبا ببێ خوام د ەندەوەرژەو بەبێ ئەرچی دەندێک، هەوەرژەکر بۆ بەڕۆم و دیاربەرزەئ
تدا  ەکەتاڵەتاڵ و بەح ەللەک ەو کرماشان ب ەی سنەربارە ک، دە یکردنەوەبیر ەبێ، ئاخۆ چ جۆر ەیتەی هەوە گژدا چوون ەب
پووش و    ەکانیان یان جۆری ئاگربڕی لەدارمازو ەق لەی فستەێدانی متوربرەپەکرد بۆ پەهات؟ ئایا بیرگێڕیت دەد

تی و  ەتی و فارسایەتی و تورکایەرزی بیرت بۆ کوردایەم بایی نووکی دەس ەق ەقەق و ناحەو حەکانیان!! خۆ بەپاوان
اڵت و  ەس ەکوو تاکێکی بێدەو ەچوو چونکەدەدو بیلال بیرت بۆ هیچ شتێک نەشهەچوو، ئەدەتی نەتی و کافرایەئیسالم

. ەوەرکەئێش و ئ ەویش بەیت ئەکرا خۆت و مناڵت تێر بکەت پێ دەندەوە ر ئەجیهان ه ەو بێئاگا ل ەوەخوێندرایەتێن
شیا  ەتی. دەت چ جایی کوردایەسیاس  ەبێئاگا بوو ل ال و شێخ[ە]م واریشەڵکوو خوێندەواد، بەک مرۆی بێسە وسا نەئ
ر ەگەی ئەوەی ئەڵگەب  ەتی، بەک کوردایەاڵم نەبکی حوکومداری کردبێت ەیەلەهری پەکوو شێخی نەاڵتدارێکی وەس ەد
 .ەچۆوەگژیدا دەهری بەنێوان کوردان شێخی ن  ەل ەتی کردبایەو داوای حاکمای ەوە یالنیش زیندوو بایەوسی گەغ

 ەبێتەد ەی دێت کەکەسنووری دیاریکراوی واڵت  ەوەموانەپێش ه ەرج، لەلومەلێ هەگ ەب  ەندە یی و نژادی بەوەتەگیانی ن
بێ  ەعلوومی نەر سنووری مەگەمزان ئەست و کەی ژێردەوەتەدا. نەو جغزە ک لەیەوەتەبوونی ن ەتێکی ئاشکرای هەالمەع
ی  بوونو لێکتر نزیک نەبوونتەرجی لەم ەویش بەتی، ئەیەی پێناس ەکەزمان ەکات کەتی دەومایەق ەست بەه ەندەوەر ئەه

می  ەرهەب ەک ەیەوەدم ەی بەندەوەشدا بێت ئەستی بێگانەژێر دەر لەگەبوونی سنووری ئاشکرا ئەجۆری ئاخاوتنیان. ه
نوێ  ەر لەژمێردرێ س ەقاچاغ د ەب ەمی واڵتێکی درواسێ کەرهەی. ئنجا بەکی دیکەیەناوچ ەقاچاغ ل ەکی نابێتەیەناوچ

ئنجا  ە ک سولطان بایەستی یەری کوردستان ژێر دەبەرلەزی س ن ماڵ. خۆەکی خاوەیەوەتەبوونی ن ە د بۆ هەشای ەب ەوەبێتەد
 .ەنووسابای ەمان پێوەکوتکەتان دڵەفەخ ەبا ل

 ەب ەوەدزێتەشت دەهە ب ەخۆی ل ەکەک کوردە»انفصالیة« و ەل ەوەدزنەن و خۆ دەوەسایەح ەوەم ڕوەکان لەییعوبرا شیو
گورگین   ەئێم» ەوەی کوردین« کرایەوەتەکوردین ن ەشیدی »ئێمەن... کانەرتەخۆیی کەربە یا س ەو بوونکەبۆ ی کردنباتەخ
ناچار بێت خۆ  ەکەشدا کوردەوەزاری و بەرمەستی شە ه ەنازین بگۆڕێ بکورد ەستی بە تا هەر هەی گورگین« هەوەتەن

...  ەپێناس ێخ و بەک پاشکۆی بێبایەو ەکەی واڵتەی زۆرینەوەتەی پرۆلیتاریای نەوەڵ بزووتنەگەل بوونڵەیلی تێکەم ەبدات
کانی کوردستان دورشمی ەتەل ەکێک لەوسا هیچ یەچی، ئ ەوژمدا بوو کەت ەی »کوردین گورگین« لەیەرەسخەم مەئ

ست و زۆرلێکراو و  ەتێکی ژێر دەموو میللەزانین هەد ە ،کەوە بوونیبی جوداەعر ەبەک لە کردبوو نەڵنەی هەوە بوونجودا
  ەوە رگ. جودابوونەم ەل بوون ربازەربڕین بکات و بۆ دەفڕتکێی س ەرخ لنگەک بەو ەیەی هەوەوێران مافی ئەمافخوراو و خان

ری ەتکەکانی لەتەوڵەن دە الیەڕاست لەاڵتی ناوەتی ڕۆژهەندبوونی سیاسە بەڕووی ئاڵق ەبوو چ لەزی ئیمکانی کورددا نغج ەل
  ەکانی دۆست بەت زلەوڵەوی دەعنەڕووی وشاری ماددی و م ەخۆیی، چ لەربەش و پیرۆزی س ەکوردستان دژی هێوای گ

  ە تەوڵەو دەندی ئەوەرژەڵ بەگەستوو لەخساو«ی قاڵب بەڕباری  - ی »حال راهنبوونوامەردەی کوردستان بۆ بکردنتەل
ڕاستی  ەناو ەغدا« لەیمانی بەدیتمان »پ ەتاندنی سۆڤێت کەی ڕەکێشان ەم بەو ه  وت«ەی »نەپێوان  ەم بەه ەزالن

 جیهانی.می ەڕی سێیەش ەتی جیهانی دوور لەاگرتنی سیاس ڕ و بۆ ەم دوو نیازەسترا بۆ ئەنجاکاندا بەپ

ی  ەستان پتر یاریدەوەتی ڕادە ی کوردایەوەدژی بزووتن  ەک ەوەراوییەها س ەی وەچرووک ەو بیرەکان بەیبرا شیووعی
 ەفشی دروشمەموو فشەه  ەسۆڤێت خۆی، ب... ەوەنەستتر بکەی پرۆلیتاریا خەوەی بزووتنە وەدا لەغدا« یان دەیمانی بە»پ

وتی باکووری ئێران.  ەر ن ەس ەوتن لەنرخی ڕێکک ەورێز بکاتە هاباد و تەویستی م ەوەی«ـالنەگ یتیەکانی »دۆستایەساخت
  ە، بە ی ئابڕوو چوون کەمای ە ب ەوەی بۆ مایەندەوەر ئەدا هە نەلتەواموسسەئاست ق ەد شوکر بۆ تێشکانی ستالین لەاڵم س ەب

 ...  قوربانی ەورێز بوونە هاباد و تەڕاستی، م

وسایان بزمارڕێژ کرد  ەکانی ئەنووسین ەجیهانی« یان ل یی »ئاشتی ەبانەرەی عەفەلسەف ەنارێکی کۆنەلەپ شیووعییەکانبرا 
وتی  ەن ە ل ەو وازهێنانە ڕی ئاتۆم بەش ەدا لەپارەچمیزادی ەموو ئادەالن هەگ یتیەری ئاشتی و برایەمبەستالینی پێغ گۆیا

ر لێوی  ەس  ەهێنایجیهانت بێت: بۆچی ەستالین دمیان دزێوتر دووچاری ەکی لەاستییڕ ڕاست بێ ەمەئ ەئنجا ک... ئێران
دڵی تاران؟ کوا   ەر هێرشی ڕق لەب  ەاڵتیشت دایەس ەی بێدەوەتەوام و دوو نەڵ قەگەت ل ەوتنەو ڕێککەڕی ئاتۆم بەش
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دۆڕاندن و   ەبریتی بوو ل ەی کردت کەوەخۆ ئ ەم جیهانەها ملیۆن مرۆی ئەدەن س ەالیەت لەکەلماوەس  ەیراتیەمبەپێغ
 ...  کرێتەبرستانیش دەمردووی ق ەیاچوون بەح

  ەزاشا کەمۆ« ناو، دوای تێشکانی سپای ڕەنگوڕان »خەخۆشی مەبیردا دێت: پیاوێکی قس ە م بەڵەتێکی خۆشکەدا حیکایەلێر
نێ  ە ت ەوتبن بەاڵقی کەمۆ تەستا، گوتی خەوەر هیچ ڕانەو ه  1941ساڵی   ەستێ لەاوڕ ر ئینگلیز و ڕووس ەرانبەویستی ب
ویست!! ەیانگرتم سێ ڕۆژی دەتا دەه ەوەشاردەگوتیان چۆناوچۆنی؟ گوتی خۆم د... زاشاەسپای ڕ ە کرد لەوام دەپترم د

  ەدا کەو  ەزم بێجیهان بپار یمتوانی ئاشتیەستالین چاکتر د ەوتبێ لەاڵقی کەمۆ تەڵێم: خەشی ڕاست بوو. منیش دەکەقس
 م. ەدەقوربانیشی تێدا نم و ەکەن ەکەوتە داوای ن

ی ەوە نێکی سیاسیی ناوداری کورد دروشمی جودابوونەچ الی 33ێرچەالنی لێ دەبڵێم تا ئێستاش، مامۆستا ئۆج ەماو
 ەوەالن و هاوڕێکانییەستی مامۆستا ئۆجەڵوەی هەبارەعدی خۆی. لەو ەنگر و ماستیش بە نی، کە: کوردی گوتەگرتوەڵنەه
  ەلێنێک لەت و کەرفەبوونی دە ویش هەن ئەیکەی دەو جۆرەیان بەکەباتەوابوونی خەر و ڕەدەیارید ەبار بۆتەوتێکی لەڵکەه

کانی  ەشەبەل ەک کە کتر وەی ەوە نەبگ ەوەورییەدەی دوژمن بەوانە ری کەدوو س  ەیهێشتوەن ەک ەوەنستانەمرەڕووکاری ئ
 ... دیترێتەتری کوردستان د

  ەزمانێک بگێڕم ل ەروەوروبە ی مرۆڤ و دەکوالن ەدات لەخۆی« ڕێم دختی ەو... عدی خۆیەو ەنگر و ماست بە»ک
ی ەوە ، بێ ئەوەنیەمەی تەم درێژەد ەبێ بەمی هەر تاکێکی ئادەمیزاد: هەموو ئادەه ە ت بەبارەس   ەندەو پە دلوولی ئەم
بات. ەد ەڕێوەباد بەندەی س ەکەرەفەفت س ەح ەیان جار پتر لەشتێکی دەئاستدا بکات، گ ە ستی لەڵوەرنج بگرێت و هەس 
هۆی  ەدا، بەینەو ب ەزۆر جاران ل... بوێرێەمنداڵدانی دایکیدا بێئاگا، ڕاد ەمی ژیانی نۆ مانگ لەکەنگاوی یە ه ەر لەب
بێت ئیتر  ەزاد دەچێت و مردەر دایکی دەبەبێ لەدێت و واش د ەنگانەبار دووچاری تەوتێکی نالەیا ڕێکەکی دایکی وەیەڵەه

حاڵی   یەهێند ەل... هێڵێتەجێ دەک، بەیەکاری، بۆ ماوسوە بۆ دایک و باوک و ک ەژارەت و پەفەچێت و خەردەس ەخۆی ب
کات ەد ڵجاغکوێری ژیانی خێزان تاەی وەبڕێت ئیتر کێشەد زگوزا ەدوایین ئومێدی دایکی ل ە زادبوونەم مردەندا ئەگمەد
 ...  م ژن بهێنێت و بشوێرێەمابێ جارێ دو ەوەریەبەب ەکەر مێردەگەم

  ەرێک و خواروژوورێکی لەروبەموو س ەاڵم هەخۆی ب ەک ەیادی منداڵ ەل ەوە تەنی منداڵ سڕاوەمەساڵی ت  3 - 2زۆری  ەب
تی ەندەتی و چەر چۆنیەو تین تاوی بۆ س  ەوردی، تۆمارکراو  ەکانی ژیانی، بەی ڕووداوەی ڕۆژگار و لیستەرخانەفتەد
 رەدەفتار و کرداری بەڕ ەدا لەئایند ە جۆرێک ل ەب ەستوو کردوەقش بەی شوێن قامکی خۆی نەوەروونسازییەشسازی و دەل
پزیشک و   ەروون کەش و دەن زانای لەالیەوری ساوایی مرۆ لەئسیری ڕووداوی دەی تاو و تەنە م الیە. ئەوەداتەد
 . ەوەخوێنرێتەخۆشیی تێدەی نکردنرەس ەچار ەگیرێت و لەڵدە ند هەهە ب ەروونناس ەد

م  ەم ڕۆژگارەڵیشم ما تا ئەگەر لەدڵدا بوو، ه ەگم لەر ترسی س ەدەبەڕاد ەم لەچوار ساڵ وری سێ وەمنداڵیی د ەمن خۆم ب
پارێزیم  ەیان دوور ەوەشاردەم دەکەترس  ەوەموو توانامە ه ەر دێت بەبەخ ەرم« بەستی »شەه ەک ەوە نەمەو تەاڵم لەب
حاڵی   ەل... ەدڕە کەگەمزانی س ەد ەتی کەتایبەگدا بەڵ سەگەنهایی لە ی تبوونڕووەئیمتحانی ڕووب ەومەی بکەوەکرد لەد
کی زاڵ ۆرمی ترسنەاڵم شەب ەو ئیمتحانەئ ەوت خستوومیەالدێ ڕێک  ەی منداڵیم، وابوو لەپل ەڕین لەندا، پاش تێپەگمەد
گ ەنی س ەی خاوگەییشتنمای ڕاەو ت ەوانانەێکی پاڵکردن خۆ ەل زۆر ەمما بەبوو ئەدەدیار ن ە وەم و پێمەکەر ترس ەس ە بوو بەد
م  ەو ترس ەبووبێتم ئ ەوەنزیک باوکم ەندێکی لەمما چەدڵدا بوو ئ  ەم لەبروسکترسی ... هانام  ەسانێکی لێم نزیک بەیا کەو
 ەز خوشکی لەتوم... 1943  ەرگی لەنێکی دواترم تا ساڵمەمەموو تەه ەڵکوو لەس بەیم و بڵنی منداەمەک تەهاتێ نەدەن

نی ەمەی تەرزەو ترس و لەبێگومان ئ... ەوەرگی باوکم بۆمی گێڕایە، دوای مەک من بوەویش وە، ئەجیبەتر، یانەورەخۆم گ
 ... کرابێەستیشی پێ نەند هەرچەه ەرگرتوەسێک وەموو کە ه ەی لەوەزیاد ە خی برساوایی ن

 
گوێ بیست بووم کە داوای جودابوونەوە دەکات. من ڕادیۆم ال نییە، ناشتوانم خەریک بم بە دۆزینەوەی شەپۆلی  - 33
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خۆی و   ە، بەوەگرتەساڵی د  3-2 ، جارانەتای خوێندنی قوتابخانەرەی منداڵی نێوان ساوایی و س ەی ساوایی پلەپاش پل
موکورتیی خۆی  ەهێزتر و کەنگی هاوڕێیی بەبەی و شەدی مندااڵنێما و ئومەبوونی تەنان و فرەمەڵ هاوتەگەگیروگرفتی ل

دیت و  ەپێنی دەست چەست و نەوری هەد 34(رێتیەن)تی ەی نایەرانەکاریگ ەو جۆرەند و ئەمەوڵەد ەک منداڵەتەل
ئسیری  ەیی و تاو و تەم ەڵەی دەنەمەو تەی ئخولیا... تیە کات و کردوویەد ەڕا خشکرا یان ژێڕی ژوورەپلیکان ەڵیدا بەگەل

زۆریش  ەد بێت، بەب ەکەئسیرەر تەگەڕووشێنێ ]ئەکات و دادەناخی منداڵدا چڕنووک گیر د ەباری لەبار و لەباری نال
 ەشلکدا منداڵ کو باری ەکات و لەنی دواتری قۆناغی خوێندن دەمەکێشیی تەخشەن  ەنەمەو تەک ئەیەادڕتا... [ەدەب
ی  ەئیراد ەفرۆشن بەڕ دەز شەونی و ئاکاری دیار و ئاشکرای ناحروەی دەورەتی گەالکەف ەمەتی کەناعەو م ەییوەمەن
کتێبی  ... ڕسکێتەی تێدا دەردانەنام ەدێاڵتان و خووی زەس ەملۆزمی بێد ەبێتەخۆی د ر زاڵ و مڵهوڕ بووەگەرزۆکی. ئەل

چ   U.S.A ەکانی لەی کوڕانی بیستەیلیی قوتابخانشی داخەب ەل  ەو بزان ەوەبخوێن My Life and Loves فرانک هاریس
دا  ەی لێرەوەر، ئەڕامانی خوێنەی تێوەنموون ە م بەک بکەنی مرۆیەمەی تەموو پلەدرێژی ه ەپێویست نابینم ب... ەڕووی داو

 : ەکییەرەدوو خاڵی س  ەستەبەم

ڕسکێن و  ەی مرۆی تێدا دەنانەمەو تەسکردی مرۆن، لەخۆیان د ەسازی، کە م و ئامێری کشتوکاڵ و پیشەرهەهۆی ب .1
  ەڵکشاو داڕێژرایەپتریش ه ەک... نووسی ساوا، منداڵ، الوەچار ەل ەم و زۆریان نییەخلێکی کەبن دەستوو دەقاڵبب

ر  ەپێشتریش ه ەوێت کەکەئسیر دەتاوت ەجارێ ل ەساحیر، ب ەر ببێتەگەم، مەرهەدوایین قاڵبی فراژووتنی ئیتر هۆی ب
 . ەئسیر بوەبێ ت

ر  ەڕۆک، هەگ ەواڵغ و چ ب ەو چ ب  ەان بڕوا بۆ قوتابخانیپێ ە، چ بەوەبووننی قاڵەمەبۆ ت  ەوەییەساو ەڵکشانی مرۆ لەه .2
و ەمرۆ ل... ییەرزەنی شلکی ساوایی و منداڵی و هەمەت  ەتی لەتایب ەمێنن بەبوون و دەه  ەک ەیەرانەو کاریگەندی ئەپاب
فتار و کردار و  ەڕ پێ وردیاتیەگۆڕێت و پێبەرانی دەندین جار باری ژیان و گوزەنی چەمەت یەیان کورت درێژ ەشتەگ

ست و  ەڵوەزار هەزاران هەردا دێت و هەس ەتی جودا جودای بەزار حاڵەزاران هەگێڕێت و هەوێیدا دەو ب ەئاکاری بێر
و  ەئا ل ەوەنەکەر پیریشی دەتا مردنی هەو ه ەوەنەکەی ژیانی پڕ دەڕەباری تووش دێت و ڕووپە بار و نالەوتی لەڵکەه
رمهێنی، ەی شەی و ڕۆژانەوانەی شەکەپۆشکراو ەردە پ ەفتار و گفتاری، وێڕای ژیانەاڵو کردار و ڕەقەوڵ و تەموو هەه

وێت و  ەت و ئابووری ناکەر سیاس ەتۆماری مێژوو و ب ەی ناگاتەوەک کردە نگاوی و یەک هەی و یەک وشەی ەتاک
 .  ەوەریەزانست و هون ەنگ بەرهەی فەرخانەفتە د ەناشچێت

مێژووی   ەتیی بەندایەی پێوەکەیندوچۆنیە%ی چ90 ەپتر ل  ەبوێرن کەتی ژیانێک ڕادەری تاکانی مرۆڤایەبەرلەس  ەخوالس 
مووی  ەو ه ەنیی ەو... و...  و... ندووکێی حیزبانەد ەڕەش ەئابووریی ناو کتێبان و ب ەئایدیۆلۆژیای ڕامیاری و ب ە نووسراو و ب

خ ەزۆر جاران بای  ە]کە خوێڕیالن ەو چشتەند ژیانی مرۆ بەرچەه ەوەسڕێتەن ەو مومکینیش نیی ەوەتەوا سڕ ەخۆو ەل
لێک واڵتدا  ەگ ەدات و لەساڵدا جارێک ڕوود 5، 4، 3 ەران ل ەڵبژاردنی نوێنەڵێم هەدا دەنموون  ە. لەوەبێتەگرن[ پڕ دەردەو
ر  ەس ەی بەورەی تا دەکە درۆ خواردن  ەی و سوێند بەکەجەرەو فێڵ و ف  ەکەڵبژاردنەچی هەک ەڵبژاردنە ناویش ه ەر بەه
کنیک  ەتی تەل و یاسادانان و سیاس ەی گەتی ئیرادەڕواڵدەبێتە ، ەوەشێتەوەڵدەی هەکەورەکی دەو دووسێی ەچێت یان نیوەد

جنید و ەو ت ەریبەز ەبێتەد چۆن ەمامەحتاسوو ەیشتوون ئەگەر تێنەکانیش هەرەی نوێنەت، زۆرینەوڵەجی دیو سترات
 : ەوەیگێڕمەرچاوی خۆم دەی بەنموون ەل - ی خوێندنەرنامەت و بەبابهەمە قانوونی

ی نائیبان بووم نووری پاشا ەوەهۆڵی کۆبوون  ەگوتی، ل ەوە ایڕگێیەد 1958مووزی ەی تەنەفرت  ەر لەری کوێی بەدوایین نوێن
م. ەعەالنصاب حاضر؟« گوتم: ن - گوتی: »نیساب حازر... ژوور بانگی کردم: فالناغا! گوتم: هۆ و ەهات (السعید ينور)

ڕۆژی   ەران لەرۆکی نوێنەموو جاران س ەتی هەدیتو ەچیی ە لەس ەی بزانێ مەوەز بێ ئە! تومەگوتی: مجلس فاتح 

 
ئەرێتی، نەرێتی لە جێی خۆیدا نییە چونکە دەشێ »ئەرێ« لە هەندێ حاڵدا »سلب« بگەیەنێ وەک کە یەکێک   - 34

 پێی بڵێنەوە: ئەرێ! بەالی منەوە ئایەتی، نایەتی یان ئایی، نایی لەبارترە.  ،شتێکی گوت جێی باوەڕ
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ران  ەنوێن  ەویست لێی پەتی ژمارەو زانیوی ەهۆڵدا گێڕاو ەو چاوێکی ب ەتی دانیشتوەرۆکایەر کورسی س ەس ەدا، لەوە کۆبوون
 . « فتحت الجلسة النصاب حاصل.»تی: ەحازرن ئیتر گوتو

کتر بگرن. جارێکیان ەعێراق و ئوردونیش ی ەو میسر، ک ە کبوونی سووریەبوو بڕیاری دا، دوای ی ەسیجلەم مەر ئەه
نگ  ەد  ەبوو، لەت نەمجێزی حکوم ەب ەکەز قانوونەتوم ( 1953 ەل) ر بووم ەمن تێیدا نوێن ەجلیس کەقانوونێک هات بۆ م

ناوی   ە. ک«مخالف»یگوت: ەتیش دە، نائیبی حکوم «موافق »یگوت: ەرچی نائیبی »معارض« بوو دەرگرتندا هەو
دوودڵی  ئیتر بێ  - «موافق»ند گوتی: ەومەکێکی خێرەی... ەیزانی چ بڵێ باشەشۆکا نەپ ە وەمحموداغای زێباری خوێندرای

 ... رای پشتەر گازەس  ەوتەک ەکەجلیسەم... تداری گوەێکی زرینگ»موافق«

، گوتی: »ماکو غیر سیارة ەلێیان پرسی چی تێدای... وبن گرتبووەرەی س ەریدەج ەت ەم بابەبی لەرەڵێن شێخێکی عەد
   ...ەڕاوەرگەئۆتۆمۆبێلێک و ەیەوەر ئەمقلوبة« ه

...  ی محموداغاەتی »موافق« کەباب  ەل ەوەڵێمەکانت بۆ دەرانی میسری بیستەنوێنجلسی ەی مەم نوکتەر ئەئیزنی خوێن ەب
ی ەوەتا ئ ەقیان بوەچ ەقەو چ ەقەتەمەی دژوار دەر هێندێ ماددەس ەندامان لە، ئەران بوەرۆکی نوێنەغلوول س ەعد زەس 
نی و  ەوتبوو ڕاچەوی لێکەی میسر خڵستاند، نائیبێکی »صعید«ەی لێ هەمی خۆی دا و گرمەردەمێزی ب ەکێک مستی لەی
اڵڵ  ەر حەس ەرایان لەتی: هەگوتو ەباز بوە« نوکتامحمود پاش يش »صفەکە، نائیبەرایەنیشت خۆی پرسی: چ هەنائیبی ت ەل

و  ە توندی ل ەی خۆیدا بەنۆر ەل... ەی کردوەو داوای قس ەمێز داو ەمستی ل ەکەعیدیەص...  ە ی گۆشتی حوشتربوونرامەو ح
ئیتر بوو  ... ەاڵڵەکانی ئیسالم گۆشتی حوشتر حەبەزهەموو مەه ەن، لەدەفێڕۆ د ەجلیس بە کاتی م ەئێو: ەی ڕاخوڕیوەڵقەخ
 . ەوەناگوترێت ەی کەقاقای وەب

 ەی شاعیرێکی عێراقی لەوەک ئە بن وەیدا دەوتۆش پەزیری ئەت زۆر جاران وێران بە نوێن ەندێک لەحاڵی ه ەمەئ ەک
  ڵێ:ەد ە وەمی کۆنەردەزیری س ەی وەبار

 یقبض راتبایعدد أیاما و

 ستێنێ ەد ەژمێرێ و مانگانەڕۆژ د

پ و کاری  ەو گ ەو گوت ەکرد... ک کتێبەی ەو بیک ەوەت کۆ بکەڵێم: مێژووی میللەحاڵ و بێ دوو دڵی دەمەهەب
تر  ەبەلێک قەکابرا گ ەکتێبی تاک ەدا کەوەل ەکتێب، گومان نیی ەب  ەک مرۆش بنووس ەدرێژایی عومری ی ەی بەخوێڕیل

تۆ   ەبێ کەڕت بوو لێت ڕوون دەمان باوەمیزادیش هەزۆری ئاد ەرەه زوربەی تەنیسب ەت زانی و ب ەمەئ ەئنجا ک .بێتەد
 ەسمی. کەنگی ڕەرهەف یەک تۆماری ڕاستینەمیزاد نەی مێژووی ئادەرخانەفتەد ەیت لەکەێک د Masqueradeیری ەس 
کی زوو  ەیەون و وڕێنەو خ ەو برد ەموو کردەی هکردنەوەبیر ەب ەر مرۆ خۆی ناچار کردبایەگەئ ەبیریشم ەڵێم لەد ەمەئ
 ەل ەشێکەخ بە ی بێبایەفتار و کردار و گفتارەڕ و ەشبێ بزانیت ئەتۆقێ. دەبێ و دەمێشکی ئاخناو د ەمرد چونکەد

پۆز و   ەی بەمادد ەند هیچیان بریتی نین لەچرەرن هەوروبەڕکێ و گۆڕانی دەڵپەب و دین و هەدە ئ ەک کەر« وەوروبە»د
داری و چی و چی هیچیان ەرمایەت و س ەیشیووعیت و دیمۆکراسی و ەپیاز. خۆ دیکتاتۆری ەلکەرد و س ەک بەکێش و

قای گۆرانی و نوێژ و ڕۆژوو وجوودی  ەر بارتەتیش هەت و شیووعییەزۆریش ئیشتراکیە، بەوجوودی ماددییان نیی
ی ەرنامەب ەکرێتەی دە وەکات تا ئەڵ خۆی ڕاست دەگ ەشیان پتر لەکەخۆیەربەس  ەڕاستی وجوود ە، بە یەخۆیان هەربەس 

بێت  ەر دەدەبربەو ق ەشێوێت و خواستالینەو د ەکوژرێت و ستیخانۆڤەو د ەرزێرەکرێت و وەو ڕیسوا د  ەر بابایەه ەژیان ک
دادی و  واوی و بێەواڵتی شیووعی ناشێ بگوترێ نات ەل ەڵێم چونکەد ەم ەئ... و ێت... و ێت...  ڕێتەگەڵدەرد هەز ەیەو کێڵگ

  ەیەوەرەد ە ڵی بزن بەک پاشەعاری ویبوەموو عەه ەیانئابڕووی »بۆرجوازی«بێرچی واڵتی ەه ەیەه ەفسانەزوڵم و درۆ و ئ
لێی ری ەی ڕکابەمینەز ەیڵێن و زۆر جارانیش لەی خۆیان دەوەکی ئەک و پێنجیەسێی ەبڵێم ناگات ەوەیانەبارەئیتر چی ل

 ...  نەکەزیاد د

کوچ و  ەر چەس ە بوو بەخلی نەی دەک جووڵەک پیتی و یەی ەتاک... و... فتار و کردار وەڕ ە ی بریتی بوو لەرەوروبەو دەئ
، ەبایەی هشخلیەد... ی ئاسمانیەپسوولەتا کەرزی هەد ەر ل ەه ەوەری بچووک و زلیێگشتی و ئام ە م بەرهەداس و هۆی ب
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گۆ ەر بابای وڕێنەگەداواکار م ەڕێ بەبگ ەزمانی نیی ەوەکوچەداس و گاجووت و چ ە مردوو بتی، ئامێری ەنیی ەک
و   ەاو و دامگنەو ه  ەقای قسەخلووقی مرۆ، بارتەم ەب ەوەمێنێتەر دەندی هەفەوساش ئامێرەرجومانی بکا بۆی. ئەت

ناوی  ە تی مردوو هەتی ئالەقودسی ەئاخناو بشزانم بابای مێشک ەڵێم دەد ەمەئ... ەیارەو م ەیارەتا تەه ەبگر... فووتبۆڵ
  ەوەماومەدا نەیەو پلەند من لەرچەه... بمەی دەکەبێگیان ە ڕووی خوایەڕووب ەو بێباکییەبینێ بەد ەکات کەقرچ دەقرچ
جیهانی جنجاڵ   ەنۆڕمەد ەوەاڵتی و بێسامانی و بێهێزییەس ەر خاکی بێدەس ەل ەر چونکەه ەوەبکا دیسانتێ ت« کارمەڕواڵ»

تۆزی  ەمەبگ ەوەوپێشەرە بێ بەر مومکین نەه ەهێنێت، کە ک هۆشم لێم خۆش دەم نەعاتیف... تا داس ەیەیارەت ەپتر قێزم ل
یان  ەوەکشان ەڵکوو لەتی بەی مرۆڤایکردنەکشەپاش ەڕێ بۆئاواتم بگ ەریکەسوڕکێی ناچاری خە وتووان دڵەی پێشکەقافل

  ەمان ئێمەی ئێستاکەکێشان  ەئیتر ب ەوەودوا ببنەرەخێراتر ب ەئێم ەوان لەئ ەیەئومێدێک هوساش ەئ... ەوەینەکتر بگەیەب
 .ەوەستێتەبەد ەوەحیلەدوای موست ەیاڵی بەوتۆیی بڕمێت چۆن خەک ماڵی کۆست کەد... چینەردەوتووتر دەپێشک

رای  ەت و هەی سیاس ەو زرم ەگرم ەخلیان بەد ەری ژیانی تاک کەفتەی دێڕکانی دەوە ی سڕانەنەم الیە، ئەوەداخەب
و  ەسێک لەمدیت کە، با بڵێم من ن ەوەتی و مێژوەاڵیەکۆم سەربە  ن بیروڕایەراقی خاوەم ە بوو بە، نەنیی ەوەئایدیۆلۆجیان

فتاری ەزانین زۆر جاران ڕەد ەوان کەرفرەتیی بەاڵیەکاروباری کۆم ەخێکی بداتێ لەکی بۆ بکات و بایەهێمای ەیەرەب
حاڵوباری  ە وتۆییش لەشتێکی ئ ەزانم ناوناوەڵێ، دەباسی ڕۆژنامان. بەرەس  ەبێتەران دەوەیموونێکی باغی جان ەئلووفی مەنام
  ەکەفتارەی ڕبوونیرەس  ەبێت یان زێد ەکەس ەر ناو و شۆڕشی کەبەئیتر ل ەوە داتەنگ دەڕ نگ وەس دەندێ کەئلووفی هەنام

کان ەیستەترکان و سایکایەپزیشک ەنگەڕ ێنێت.یەبیریار و مێژووناس ناگی نیگای کردنوانەفر  ەدێک بووشدا چ س ەمەبێت ب
ر ەگەئ ەفکر ک یکانیەرەربەیدانی بەم ەننەیەبگ ەک ەگومانم ناچێ کار شتێک بنووسن، ەوەشییۆخەنیگای ن ەنوخت ەل

 کۆشن. ەتی تێد ەی بۆ مرۆ و مرۆڤایەۆشدارانرەو پەبیروڕای ئ  ەدایەووژمی دەت ەبیانکردای

خێرایی   ەران بەوەباغی جان ەک لەڕێوی ،متیارێکەئلووفی کەکی نامەییەشەڵەه ەیر لێ هاتن نییەڕاست، ئایا جێی س ەب
بوو  ەن  ەب ،بێەن ەوەهەراومەزادت و  ەر سیاس ەس ەخلی بەد  ەمیزاد، کەری ئادەبەرلەی س ەنا چی ژیانی ڕۆژەڕۆژنامان ک ەبگات

ک  ەمرن و یەس دەها میلۆن کەدەوتوو س ەواڵتی دواک  ە؟ لەوە کەهیچ ڕووی ەدرێت لەخێکی پێ نەبکرێت و هیچ بای
 جێ نامێنێ.ەپاش ب ەواریان لەشوێن

بوو  ە ن ەپاش مردنیان ب ەو ملیۆن و ملیارانەسمی، ئەزی ڕەغسان بۆ ناو کاەی کەی وێنبوونی کامێرا و الزمبوونیداەپ ەر لەب
 بن:ەد

 زاد ەأصال ز مادر نکە گوئی  تو
 ەزاوەدایکی ن ەڵێی لەر دەه

 

ی  ەسانە و کەررۆشداربن بۆ ئەپ شختێکیەن ەوەنەم بیر ناک ەرهەبهۆی تی ەرۆشخۆرانی حورمەپ ەک ەدایەوە ل یرەس 
م و داس  ەرهەب ە یان دوور لەبۆ بینینی ژیانی ڕۆژان ەوەن ەکوچ و داسن و چاوێک خوار بکەڵگری دروشمی چەه  ەوەالیانەب

 ەوەمێنێتەکار دەغڵی دێمەرزیری دەو ەڵەند ڕۆژێک پاش بارانی پەچێت تا چەر دەس ەرمان بەخ ەڕا کەمەو دە : لەڵەو ت
  ەو و لە م و ئەتی ئەیبەو غ ەقەڕوەقەفش و تەفش ەل ەری بریتییەبەرلەس   ەی باسکراو کەێڕیلوتی خەڵەشغەم ەڵ وردەگەل

رزێری کوردستانی  ەداری، وەر نەبەل... تانەڵ ئافرەگەی چاوبڕکێ لەگەس ەگەرانگوێلکان و س ەر س ەسری س ەپشووی پاش ع
دا گۆشت و  ەڵەرمان و بارانی پەی نێوان خەو سێ مانگە بێ لە ر نەاگرن بۆ ڕاو هڕ زام ناتوانن تاژیەان شارلێی ەعێراق ک

یاڵی ەشێکی بیندرێژی ساڵدا خەب ەتیی ڕاو لەفەم بێدە تی و هەبێ تاژی ە اهاتن لڕ مەه  ەن. دیارەک ساز دەیەو بز ەچز
 ...  ەوەرزێر بردۆتەبیر و ەتاژی ڕاگرتنی ل

 ەل ەوەی تێخوێندۆت(فالح)رزێر ەنها وەخۆمانیش ت ەی خۆمان و هی واڵتی نزیک ب شیووعیڵێم: ەدا دەبەمناس  ەروا لەه
  ەالحیش بەژارترن، فە ویش هەالح و لەف ەل ەیان زۆر زیاترەو گاوان و شوان و جووتیار ژمار ەچی پاڵەویدا کەی زەکێش

 ەوا دایار... ەوەچێتەالح دەوی بۆ فەمی زەرهەی بەنیو ەچی پتر لەیری خۆی کەغ  ەرز بدا بەبستێک ئ ەما نییەت
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ر ەنجبەئیتر، ڕ کانەالحە و ف ەمانەنێوان ئ ە یدا بێ لەرا پەر هەنجبەی ڕەوەتێخوێندن ەوێ بەپ نایانەچسەربە  باتگێڕانیەخ
الح  ەر و فەنجبەڕ ڕاستیدا ەبێت ]لەرتک دە، پرۆلیتاریاش کەوەسێتەحەکتر نا مڵکدار دەقاقای یەبین ەستی لەد  ەالح کەو ف
ڕیان بهێنێت[ بێگومان  ەشەبووبوو بە یدا نەس پەاڵم جارێ کە، بەوەندەوەرژەن بەالیەل ەوەمێکیشەد ەرتک بوون، لەک
کرد، ئیتر چۆناوچۆنی  ەی دەجۆرێکی دیک پەباتگێڕی چەوسا خەئ ەویدار بایەفرتوفێڵی ز ەر بەنجبەی ڕبووننگەر بێدەگەئ
 تیی ورد بهاڕێت؟ ەباتی چینایەئاشی خ ەل  ەیەوەلوێت با بلوێت، گرنگ ئەد

ی تێدا ەورەزۆری دوو تێبینی گەرەشی هەب ەی تێکڕای مرۆ کەو سااڵن  ەی جۆری ڕابواردنی ڕۆژانەوەو چاو پێدا خشاندنەل
 کرێت: ەد

 خی و بێسوودی  ەبێبای .1

 خ ەی بێبایەو کار و گوتم ەرهەوان هۆی بێن یندیەبوونی پێوەن .2

ق ەیان ڕ ەوەخولێتەنجام و چرووکدا دەکی فش و بێئەتااڵییەچ ب  ەم لە رهەر و هۆی بەورووبەد ەوەبێتەڕوون دبۆت 
  ەخدار و لەکاری بای ەی لەیموونانەم ەفتارەو ڕەی ببوونریکەکی خەک، چواریە، سێیە مرۆ نیو ەر هاتبایەگەڵدێت: ئەه

ر و ەرەزۆری ز ەرەی هەزۆرین ەوەتەڕەبن ە ل ەرج کردبایە چڵ گشتی[ خەندی گشتی ]یان نیوەوەرژەتیی بەرایەری ڕابەسێب
  یموورەموو مانگ و ساڵێک تە، خۆ هەوەمایەدا دەکیس ە تی لەاڵیەستان[ ی کۆمەداو ]یان ەکشەت و پاشەالکەو ف ەژارەپ
سوود و   ەو دوور ل ەردانەی بێلزومی نامەخوێڕیلاڵم کاری ەبا بکات ب  ەت خاکی واڵتان بەرێک نایەندەسکە نگێک و ئەل

 ... یدا بووەکی سووک کوشتن پەیەر قسەس ە ، لەچان بویی و بێوەمیشەک مووی لووت هەپێویست و

ئاغا و   ،مووشیان خزم بوونەه  ێکۆی ەیدان هێنراوە س  یسماقووڵی ەیت لەز سێ مەئاوێکی ڕ ەر نۆرەس ەل  1953 یساڵ
 بوو.ەنێواندا ن ەماغاشیان ل

ر  ەس ەکوشتدان لەوتۆیی تا خۆ بەخۆ بووردوویی ئەڕووشێنێ، لەست دادەسفتوسۆ هەقی بەکی زەیدا ڕاستییەم نموونەئا ل
دڵیاندا   ە ئاویش ب ەنۆر ەر د ەس ەو خزمانیان ل ەمانە و سێ قارەئ ەک ئازایی چونکەن ەوەزێتەد  ەوەروونەد ەشتێکی خوێڕوو ل

ترسێنی شکۆی  ەناخدا جووجک ەل ەر چونکەه ەوەنەق بکەز ەمعاون پۆلیس یان مودیری ناحی ەهات بوێرن چاو لەدەن
ن  ەالیەر دابهێنێت خۆ لەبەشێ چاوی لەکوو خۆی چۆن دەو ەتی پڕزۆڵێکەیەرچی دراوسێکەاڵتن هەس ەت و دەحکوم

 ...  ەوەلێپرسین ەوەکا بکێشێتەن نەس ڕاکەکەقۆ لەچ ەن نووکەزات ناک ەمودیری ناحی ەمعاون پۆلیس و ن  ەن ەوەترسییەم

کان و  ەکان و شۆڕشەڕەک شەئریخی وەرای زلی تەچاو هەسک و بێنموودن لەترە وتۆیی، بەبگوترێ کاری ئ ەنگەڕ
ڵگرتنی کچێکی ەه ەل ەزاران جار گرنگترەه  ەوەن میدیا و بابلە الیەهتد بێگومان تێکدانی ئاشوور ل... و ەقیدەراکانی عەه
و کار  ەئسیری ئەت، ەوەئریخییەی تتی«ەرایە« و »کاریگمە رهەر« و »هۆی بەوروبەری »دەزەنەنوخت ەاڵم لەت بەشیرەع

  ەبێتەم پتر دەرهەر و هۆی بەوروبەری دەکسەئسیری یەت ەدا لڵزاران ساەی هەماو ەی لێیان دواین لەخانەبێبای ەو گوت
  ەبێ لەسفتوسۆتر د ەدا زلتر و بەها لێ دەری وەرەیی تووشی مرۆ بوو زەمیشەردێکی هە د ەک کەری مێژوویی وەکاریگ

رپۆشی ەختێکیش پەند وەدا و تا چەکەی سووتانەماوەند لەرچەکجار هەی بۆ یەکەموو ماڵەسووتانی دوو ژوور یان ه
ندین ە: چەوەرەوروبەم و دەرهەر هۆی بەس ە ب ەوتۆیان نییەخڵی ئەکان هیچیان دەزل ەش، ڕووداوەمەل ەپتر بێ. جگ ەکەماڵ

 ەک ەشوورە م... ەیەه  ەوەروونەد ەندی بەپێو ەوەتەرای زلی ناوە[ هەوەکۆن ەکۆن و نوێدا ]پتر ل ەل ە یەوتۆ هەبزووێنی ئ
  ەوەو ڕۆژەگوترێ لەد .بڕمەکی تێدەت تێاڵیێالمدا بەنگ بە یمووری لەر تەگەزید[ گوتبووی: ئەسوڵتانی تورکان ]وابزانم بای

دا شکاندی و ەورەڕێکی گەش ەتا لە، هەزید مانیعەی بایەکەنیشت گۆیا تێاڵیەدادواڵغ زینی  ر ەس ەالیی لەیموور البەت
  ەزیدیش بەی، بایەوانەجلیسی شەرابگێڕی مەش ە کردەڕووتی د ەزیدی بەی بایەکەجوان ەرەه  ەسیری کرد و ژنەئ

 ...  ەوەدیار

و ەلیکێکی ئەتی، مەالدین خۆیش خزمی صالح ەکەری کتێبە، دانەوەوری صالح الدین خوێندمەکتێبێکی مێژووی د ەل
می  ەرە ح... ەکەتەجاڵەخ ەلیکەتی مەداو ەها چوەدوای ساڵ... ەلیکێکی دیکەمی مەرەح ەییشتەلێکدا گەه ەل ەمانەردەس 
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ان  چپاپوو ەلیک خۆی بەو م ەلیکەکانی مەواشەرەمام قەح ەل... سرەروونی قەد ەهای کرد کابرای مێوان بچێتەمیان وەئ
 ...  کوشتیان

ی ەکە« کوشت و خێزانەوە کافربوون - تی »ردةەتۆم ەی ب«ەمالک بن نویر» ، »حروب الردة« ەلید لەخالیدی کوڕی و
ری ەندەسکەژیانی ئ... جم بکاتەتی زینا خالید ڕ ەتۆم ەکر کرد بەبوبەئ ە ططاب داوای لەری کوڕی خەکرد. عومەمار

  ەکانیان بەدەب ەو، کارە دڵی ئ ەکانی بەمجێزی بوون. مێژوونووس ی ەمووی زادەه ەوتوکانی، بگرەرکەس  ەڕەکدۆنی و شەم
ی  ەرکارییەو ساختەئ... خێرا کوژرا ە، خێرا بەکارییەو ساختەرپێچی کرد لەکێکیان س ەدا. یەم دەڵەق ەردی لەجوانم

ئاکامی  ەل ەر هێندێ کەس   ەوەکانی تێک دا، کێشایەنشییەختی هاخامەتاج و ت ە ر، کەندەسکەکانی ئەمێژوونووس 
دی ەرامەس  ەر ببێتەندەسکەر زمانی فارسی ناوی ئەبۆ س  ەوەییئەورووپازمانی  ەل  ەسانەلەو درۆ و دەی ئەمەرجەت

  ەنا لەپاڵ دەو نیاک«ەستەسفی »گوجەر وەندەسکە می ئەردەحاڵێکدا فارسی س  ەدلێران لو رست  ەپیاوچاک و خواپ
 ...  لعوون دێتەواتای م ەکیش بەستەگوج .ەاڵنەخۆشک ەو وشەجیاتیی ئ

م  ەل 35[: گریمانەگوتووم ەوەمەو دەت بەی تایب نووسینمدا بۆ نیازێک ە پێشتریش لڵێم ]ە ستێن دەو ەقەتەمەجۆرێکی د ەب
مووی ناڕاست  ەه ەنێوانیاندا ڕاست بێ مومکینش ەک دین لەنها یەشێ تەحاڵدا دلە باشترین . ەیەزار دین هەدا هەجیهان
مما ەردوویان ڕاست بن ئەکتر هەی ەک تر جودا و دژ بەیەناشێ دوو شتی ل ەچونک ( ناسانەننتیقی دینەپێی م  ەب)بێ 

. ئنجا 15 =4+3ڵکوو ە ب ەخێر وانییەکێکیش بڵێ نەی 5  =4+ 3کێک بڵێ ەی ەی کەوەک ئەبن و ەڵەردوویان هەشێ هەد
  ەڕۆ و ماڵکاول بوەنجەند تێشکاو و ڕەتی چەمرۆڤایمیزاد، ە بێت: ئاد ەڵەدین ه 999 ەک ەبک ەتەقیقەم حەیری ئاکامی ئەس 
و   ەکەداهات ە ڵکوو لەب ەنجی بێسوودی کێشاوەر ڕەک هەندیندارییەکەی ی ەزاران ساڵەموو ڕابردووی هەدرێژایی ه ەب ەک

ر ەس ەل ەڕی کوشندەزانین شەد ەیری خۆی کەدژی خۆی و غ ەکردو جرەپۆزی خ ەشێکی بەی بەکەمهێنەرهەب ەچاالکی
 ... ەاڵیساوەڵک هەنێوان خ ەجوداوازیی دین ل

تا نزیک پاریس، لکێکیشی ڕۆیی  ەوەی گرتەوەسنووری چین ەفتوحاتی ئیسالم ل... ساڵێکی خایاند 200 رستانەپڕی خاچەش
ستدرێژی و ەموو دەم هەی سیاسی: بێ زیاد و کەقیدەر عەس  ەوەو باد ەدین واز بێن ە تریش. ل ەوالوە و ب ەبۆ جاو

کانی ەئاگرین ەرموودەی خوێنکواڵوان و فهەڵپەوکڵپەکوشتنی بێتاوانان ئاکامی  ەگاتە ی »شۆڕش« تا دەستەببەبگر
زۆری  ەرەه ەرەه ەرەشی هەت بەزاندنی حکومەوتنی و دامەرکەپاش س  ەل ەبوەک شۆڕش نەی ە. تاکەران بوەهوتافلێد

فرووتوون  ەت ەوەکەشڕو شۆ ەکەتەری حکومەڕابن ەالی ەی لەوتنی هێنمانەری داد و پێشکەسانی چاالک و داخوازیکەک
مافی  ەمتر لەک ە، ڕازی نابێ بەکی بێ لغاوەشۆڕش خۆی توندوتیژیی ەری شۆڕش، کەتوانین بڵێین ڕابەد... ابێتکرەن

 : ماعی سامان چونکهەبۆ ت ەوەی بچێتەوە روون پتر لەبۆ وشاری د ەوەچێتە ش دەیەم دیاردەتی«. ئە»خوای

 .ەکردوەماعی درێژنەستی دزین و ڕاووڕووت و تەتیش دەڵ داوای خوایەگەل ەکەرەبێ ڕابەوا د .1

 ەزێد ەدیار ک پێک بێت،ەزۆیەموو ئارەه ەکە کی ڕاووڕووتەک و چلیەیەد ەشێ بەماع بزوێنیش بێ دەر تەگەئ .2
 ک پێداویست و خۆتێرکردن. ەن ەروونەهی د ەکەماعەت

ژیانی   ەخوار و دیتمان چ ڕووپێوێک ل ەتیناپێیاندا ه ندێک ەچ ەر لەب ەی زگماک کەتانەروون و سیفەو دەئ .3
رم و ەرماوگەخێرایی و گ ە، وا بەک وشاری هۆشی دووربین و سوودی مرۆیانەر خۆیانن، ن ەه ەوەنەکەمرۆ پڕ د

باتگێڕی ەی خئاپۆرەو نێوان  ەوەندییەستوپاوەد ەب ەرۆکی تازەهاوڕێیی نێوان س   ەتی و کۆنەی برایەشیراز
 لێیان.  ەکەر ەقوربانیی ترسی ڕاب ەبێتەد ەرچی شۆڕشگێڕی لێهاتوەشێنێ، ئیتر هەوەڵدەشۆڕش هپیاوی ناو ەبۆر

مویان ناکات. ەشی هەاڵت ب ەس ەد ەییشتن بەتی گەکەرە رنا پیت و بەگەخرێن، ئەباتگێڕانیش پشتگوێ دەخ ەی بۆرەزۆرین
  ەسفتۆسۆی بێ ئیراد  ەشۆڕش و ژیانی بڵگوتنی ەی پێداهەفەلسەنان و ف ەاڵتیشەس ەی جغزی دەوەرەڵکی دەرچی خەه

  ەڕاودا بەواڵتی شۆڕشتێگ ە ل لەی گئاپۆرەبیست ەگوێی خۆت د ەبینیت و بەچاوی خۆت د  ەب... تیەاڵڵیەاڵڵ و زەمیراتی ح

 
 . We supposedگریمان: وەهامان دانا. بە عەرەبی فرضنا. بە ئینگلیزی:  - 35
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نی  ەو خای ەتکاریی بێگانەخزم ەب ەخراوڕێک تی بۆەتۆم ەڕێ چونکەپەڵنە ڕێ و ناشتوانێ هەپەڵدەی هەکەتەسازی حکوم
 تی شۆڕش.ەقودسیی ەبێت لەرگ پاداشی دەتی مەو پ ەپسخانەشی، حەێڕای بێبوناوخۆ ئیتر 

ی  بوونەی ساختەمان  ەن بە پاڵ ڕێژێمی دیمۆکرات بدەتی وەتی بۆرجوازیەکات شۆڕشگێڕان تۆمەها دەو ەیەم حاڵوبارەر ئەه
ێتستان ڤڕاو نسکۆی سۆەزانستتێگ ک،ەتاڕادەیی ەم ڕۆژگار ەل دنەرچە. هکردنرشیحەنگدان و خۆ تەڵبژاردن و دەه

  ەوەدیسان ەماوەری نەوبەمەبیست سی ساڵ ل 36ۆیان گوڕی ڕپەگیانی شۆڕشگێڕایی چ ەی جاران بەکەکۆن ەشانازیی
مدا  ەشەی شەپل ەریکا لەمەتی ئەیی سیاس ەشەڵەمدا، هەپێنچ... م وەم و دوەکەی یەپل ەم، لەسێیوتوویی جیهانی چلوەدواک
نی »ژیان« خۆی و  ەالی هەمە و هەمەچەشنەی گرێوگاڵڵدایی و ەتێکه یم[ وێڕاەفتەم یا حەسێی ەب ەیت بیکەکەز دە]ح

ژاری و  ەه ەکان لەوتوەدواک ەلەرکردنی خۆ کردی گەس ەکزی و چار ەی زێدەی گشتی و وزەوێش ەژیان« ب ەوە»پێک
ن و  ەڕی بێگەو باو ەکار و گوت ەب بوونریکەو خ ەفسانەو ئ  وڕێنە ەناو ئاخناو بەی هەدیارد  ەب ەوەبێتەڵ دەتێک ەزانی کەن

یاڵ ەندێکی خەبچێت. چ ەوەو پێشەرەنگاوێکی بەر هەه   ەل ەها ساتمەجۆر ەب ەوس ئا ەڕژێنزراو ەم پانۆڕامایەڵ، ئا ئەپووچ
تدا  ەڕەبن ەل ەر چونکە. هەرمانەرین دپس ەکی ئەیەدان ەرێشەبۆ س  ەک کەو ەرمانێکی نییەد  ەیەکوشند ەردەم دەئ ەوەمەکەد

  ەب ە[ نەم ڕاستیی ەی ئەڵگەم بەموو جیهانی سێیەتی ]هەروونیەی »مرۆڤ« و دەزاد ەکەیخۆشیەو ن ەکەهۆی
ی شار و ەتی واڵت و ئیدارەحکوم ەک کەواوی وەت ە کرێت بەد ەنی هێمنایی چارەنجوومەئ ە ب ەکان و نەکگرتوەیەلەگ
  ،برا و برا ، سووەنێوان بووک و خ ی[ دڕدۆنگیەوەبرەق ەو دوعای چاک و پیران ]ل  ەشەال و قەای معندیار و دوەندی پەپ

 بکات.  رەس ەناتوانێ چار... دراوسێ و دراوسێ ،ندەوەرژەک بەشانی یەهاوب

ی هێزی ەمەو د ە تا ئەه ەوام بوەردەد ساڵ بەس ە ی پتر لەک شار بۆ ماوەتی دوو فامیلیای یەدوژمنای ەها بوەو
و »أبو  طلب«می »عبدالەماڵەی بنبوونلێک تاسپدەبینیت تای ئیسالم ەرەبۆ مێژووی س  ەڕێوەبگ... ەماوەیان نەقە چەڕەش

تا ەه ەوەـپاش مردنی »عمر کوڕی خطاب« ە تی ئیسالم لەوڵەنی دەمەدرێژایی ت ەت بەعامەر جۆری زەس ەسفیان« ل
ی  ەوەتی نەکالەو ەلکان ]ەباسییەع ەئنجا ک. ەوام بوەردەتی »بني أمیة« دژی و ناکۆکیی خوێناوی بەوڵەچوونی دبەسەر

تاندن و  ەڕ ، کوشتن وەو، ناوناو کردنرکوتەریکی س ەتیان خەوڵەموو عومری دەه ەحوکم ب ە[ هاتنەوەلییەر و عەمبەێغپ
وی و  ەئاست ئوم ەر لەمبەی ماڵی پێغەرەی بەو خۆگرتنەر، بوون. بێگومان ئەمبەکان، وارسانی پێغەشمییاقرتاندنی ه

شتێکی  ەک ەکەماڵەتی بنەبۆ قودسیی ەوەچێتەمصر[ د - کانەفاطمی ەل ەبێ ]جگەتیان هەوڵەی دەوەبباسییان بێ ئەع
ین الی  ەو شینی حوس  ەوام ەردەتی بەیدایەچی س ەک ەوەواریان بڕایەوانیش ئاس ەیری ئەوی و غەمەبباسی و ئە. عەروونییەد

 ڕابردوو.  تا ەدارترە شەدا گەڕۆژگارم ەل ەرگی الی سوننەتی ڕۆژی مەو حورم ەشیع

 نیگای ەنوخت  ەروونی دروست و ڕووناک لەد ەرست بەپەفسانەروونی ئەپێکگرتنی د ە ل  داەلێر ەیەی گرنگ هتێبینییەک 
هێشتنی ەبازی نوەنگە، چ ە گرتووانڵە دڵ ڕق ه ەروا و پڕ بەردوو، بێ پەندەکەی ەرستەپەفسان ەرچی ئە: هەوەڵقژانیانەهتێک

 ی بلوێت:ۆ بندێکی ە، بابای ڕووناک چەوەوان ەپێچ ەبێت: بەڕووناک دبابای 

 بێت.ەدۆست د ەفسانەو ڕێنموونی ئ ەوەریکی خاوکردنەخ .1

پارێز ەی دوورەکەوڵەه ە ل ەر زانی سوود نییەه ەئازاردانی بابای گومڕا، چ جایی کوشتنی، ک ەستی ناچێتەد .2
 ... بارترەلێکی لە ستێ بۆ هەوەڕاد

مێشک  ەنگی گومڕایی لەی ژەوەسڕین ەل ەیموون زۆر زۆر ئاسانترەی پڵینگ و ورچ و مکردنڵێم: ڕامەد ەوەڕوونکردنبۆ پتر 
  ی غەریزە وسیرەئ ەرچی مرۆیەس، هەو ب ەیەریزەسیری غەر ئەوەز جانەدۆست، تومەو وڕێن ەفسانەروونی بابای ئەو د

  ە ڵکوو لەب ەئاسانتر  ەریزەغ ەها بوون لەکانی هۆش ڕەبڕیارلەچاو  ەریزەکانی غەیی بڕیارەپێی ساد ەئنجا ب ەـ»هۆش«
ی  بوونچی جێگیرە . کبوونامڕ یەوەتکردنەک ڕەتی ن ەیەکەزیرەی غکردنکپ ەر لەو ەدا سوودی جانکردنتی ڕامەحاڵ

 
 گوڕ: تین و تاو.  - 36
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  ەویش بە، ئێبەبزمارکوت د ەقیدەشی عێروەروونی دەمێشک و د ە ل ی چ دنیایی،نری درۆزن، چ دی ەتی ڕابەقودسیی
 :ەوەدوو هۆی گرنگ ەکی لەرەجۆرێکی س 

وێت، وێڕای  ەی دەبڕند ەسیری گومڕایی هۆشێکی زێدە ئ ەبوو ب ەوە روونەم هاندانی دەدە ی بەساد ەو هۆشەئ .1
 ەئاسان ەکەبوونسیرەندێکی ئەها بێت. چەڕ تیەێشایورەچنگاڵی د ە، تا مومکین بێ ل ەبەجرەزانین و ت

 . ەرتمەستەندان جار ئەچ ەکەبوونهاەڕ

ی ەڵەی شیرنکخولیایی ەرەر ڕوحپەس ەن لەدەکتر زاخاو د ەروون یەرستی دەپەتینوتاوی گومڕایی مێشک و وڕێن  .2
ی ەبەجرەت ە. من ل37ئلووفەتێکی ویژدانیی نامەنگی حاڵەبەی شەتریف ەی شلوێ بۆر، شکەانبرەڕمان بوواق

...  ەو بزڕکانی شێو ەی سینەکرفپژاندن و نەو سووڕان و کەک بەند سۆفییەی چەبەزەحاڵ و ج ەزیندوو دیتووم
ی ەایکێشاون بۆ ناو ئاڵقڕ مارکشت وەسانی دەند کەچناخی  ەیاندۆتەخۆدان تینوتاوی گ ەتیغ ل ەگاتەتا د
سەربە   کیەیەیری ئیسالم، دیاردەغهی تێکڕایی، چ هی ئیسالم چ  ەتی بەسۆفیگرتوونی ]  ەزبەو ج ەکەحاڵ

ر ەبەدا ڕێی ب ە، لێرەیەه ەوەقوحسێبەو هەم و ئەشەستی شەروون و هەد ەتیی زۆرتری بەندایەپێو ەمرۆی
  ەوەوانەپێچ ەی بیری ماددی نادات. بەهیچ جۆرێک یارید ەب ەگوترێ کەی تێدا دەندەوە، ئەنیی ەوەنیشتنی

 ەبوایەست و پێزانینێکی هەه ەریزەریش وێڕای غ ەوەر جانەگەبگوترێ، ئ ەشدا پێویستەلێر [...تیەیادژ
تێکیش بکرێت بۆ  ەشاریئ ەخت بکرێت. پێویستەڕ تەمپەبوو دوو لەوسا دەئ ەبوو چونک ەمتر دەستەی ئکردنڕام

وشاری باری  ەب  بوونتاوەنگەتی تەحاڵ ەل ەی ەه ەوەریەب  ەویش بەئ ەزانست ک ە یار بەڕووناک و تمرۆی هۆش
هۆی   ەکی و چ لەرەهۆی د  ەڕی بێت چ لەی تووشی تاوگیری و ڕیزپەکەدروست  ەری ئیرادەکخەباری پەنال
ستوخۆڵدا ەخ ە زێد ەتیی زێدەروێشایەتی دەحاڵ  ەر لەگەم ەفرشت ەابێتنرچی ببێت ەبێت خۆ مرۆ ه ەوەروونییەد
 ...  مرێتەتێدا د یزی »خۆ«ەکات و حەد ەوتەککەی پەکەس ەفەن ەک

کار و گفتاری  ەی کاتی لەتاڵیی زۆرینەڕووی ب ە م لەحاڵی مرۆ ه ەمان بەو پێداهاتنەل ەئێم ەێت کچەبیری ن ەر لەخوێن
ی  %90  ەی پتر لەوەڕووی سڕان ەم لەنێک و هەمەبۆ ت ەو ەنێکەمەت ەل ەوەکانیەراقەڕووی گۆڕانی م ە م لەخش و هەسوودب
دیتمان شوێن قامکی   ەری کەوروبەجغزی د ەین لەکەڵدا دەگەیانی، هاتووچۆی لری ژەفتەد ەکانی لە خەبێبای ەچاالکیی

بێت  ەریک نەخ ەوەپێیان میزادی چاالک ەپۆزی ئاد ەشێکی بەر عیشقی بەگەوت و ئەکەرنەکوچ و داس ببڕای ببڕای دەچ
 وێت.ەرناکەیاڵیش دەهم و خەو ەل

و  ەروونیش، ئا ئەر دەس  ەکاتەی کار دەوەبێ تا ئەشدار دەتیی مرۆڤ بەسایەت و کەسڵەداڕشتنی خ ەل ەش کەکەرەوروبەد
ری  ەوروبەئسیری دەنێوان ت ەڕاکێشیت ل کتێەی خەوەتی. بۆ ئەخۆی ەمرۆک 38سکردیەمووی دەی مرۆداڕێژ هەرەوروبەد

ر تێیاندا ەوەی مرۆ و جانەو چاالکییانەو ل ەو شتانەڕامێنێ لەتی، تێوەاڵیەکۆم ەمرۆ و ل ە ئسیری سروشتی لەمرۆکرد و ت
  ە: کەیەرچی هەواو و ئاو و ئاسمان و هەئنجا خاک و ه... کردنڵگرتن، ڕاوەه قەک خواردن، زان، ترسان، ڕەشدارن وەب

 ەمرۆ ل ە، کەوەدڵی ئارام ە، بەبردنی بزان وپێشەرەر بۆ بەوەجان ەکردەکاری ن ەو دیاردان ەو شتانەعلووم بوو ئەلێت م
 ...  ە ی مرۆڤویش »هۆش«ە ئ ەردا نییەوەجان ەل ەک ەرزداری شتێکی ترەوپێشچوونی قەرەب

 
مەبەست ئەوەیە گومڕایی مێشک لەالیەکەوە و وڕێنەپەرستیی دەروون لەالیەکی ترەوە تێک دەکەنەوە و یەکتر   - 37

نکەڵەی خۆ گومکردن و واقوڕمان لە  ی شیرخولیاخەست دەکەن تا ئەوەی حاڵەتێکی ڕوحپەرەیی پەیدا دەبێ بە دیار 
تریفە دەداتەوە. بێگومان  فئاست دەهشەت و شکۆی لێڵ و شلوێ کە لەو بارە خز و تەلەزگەبەستووی ویژدانی نامەئلوو

تەریقەت و دەروێشی سیاسەت دەبێت و پشتەوگازیان دەکاتە   یحاڵەتێکی جەزبەگرتووانە سواری هەست و هۆشی سۆفی
 ند و ]لە حاڵەتی دەروێشەکەدا[ دژی نیشتیمانیش. دژی هۆش و دژی بەرژەوە

دەسکرد: هەموو چاالکییەکی مرۆ دەگرێتەوە بە هی هۆش و دەروونیشەوە، مەبەسیش کورتکردنەوەی تەعبیرە لە  - 38
 ی لە »سروشتکرد«.کردنەوەوشەی »دەسکرد« بۆ جودا
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  ەر بەوروبەم و دەرهەوری هۆی ب ەپێش بکرێت بۆ دەر فاکوفیکی ڕەی ناوێت، هەوەتاقیکردن ەیێکەدیهیەیڵێم بەی دەمەئ
تی و زانست و  ەاڵیەگۆڕانی مێژوویی و کۆم ەکانی مرۆ لەتەڵس ەکتابوونی خەتی و یەڕەتیی بنەرایەکاریگ ەجۆرێکی جودا ل

و   ەوەخۆداشکان ەگیری و بویا کاری تا ەی فێڵبازییەڵ ەیا ت ەزانییەی نە، یا وڕێنەیەرچی هەڕ و ئاشتی و هەر و شەهون
مردوو و   یەست و ماددەرهەری بەوەو چاالکی و بوون ەرچی دیاردەم هە. ماد(ویەعنە زیانی ماددی و م) ەترسی زیان
 ەل ەمرۆ بێگۆڕێت ک ەت ب ەبێ شتێکی تایبەڕێت دۆپێی ناگ ەکەرەوەو جان ەر و مرۆی تێدا هاوپشکەوەو جان  ەیەزیندوو ه

تی و مێژوو،  ەاڵیەو کۆم بەرەوپێشچوونهۆی  ەهۆش ناکات ببێت ەز لەر حگپەر بابای چەگە: ئنجا ئەردا نییەوەجان
ک  ەتی هۆیەریەسەبزوێنی مێژوو، ل  ەک نابێتەیەهیچ پێوان  ەب ەیەه  ەوتۆیی کەکوچ و داس و چشتی ئەزانیشمان چ

زی ەناح ەسێت؟ نوێژ و ڕۆژووی زێدو چیدا فێربوو بنو ەفسیر بکات. بەدا تبەرەوپێشچوون ەی مرۆ لبوونتاک ەوەبدۆزێت
کان ەئاسمانیی ەخارجی دین ەی بۆ هات؟ بۆچی نوێژ و ڕۆژوو لەکوێو ەل ەوەر بابای دیندارەس ە قورس برکەر و ئەپگەچ
رستی و  ەڵپەرستی و ئاژەگپەرستی و س ەر بوتپەس  ەڵکێکی هێنایەو قودس چی بوو خ ەعبەجیاتی ک ەبوو؟ لەیدا نەپ

اڵشووان  ەم ەرستیمان لەپەستێرەمجێزی ئ ەکوێو  ەرستیمان بکات لەفێری بوتپ ەکوچ و داس ک ەرستی؟ چەئاگرپ
 سوێت؟ ەد

  ەوەپێش ەهات لەر بێت بۆچی نەمهێنت مامۆستای ڕابەرهەهۆی ب ەپگر بپرسین کەچ ە خۆمان یان ل ەڕاست، با لەب
ی ەرەو تا ئێستاش ب ەیەه ەوەپێشڕۆییسەربە  رچی فکریەڵ هەگەدڕدۆنگ بوو ل ەنووسین فێری مرۆ بکات و بۆچی هێند

و ئازاد و  ەیلەبازاڕی مسەربە   یدێمۆکراسی ەل  ەڵ قۆناغی پاش ستالین ناکوڵێت و سڵەگ ەم دانووی لە رهەدۆستی هۆی ب
 واڵتی کۆمیونیست! ەل ق و شولالق و مافی مانگرتن و نمایشتەی بێ شەپسخانەح

و  ەوەو هۆشێکی کرای ەتێکی زل و فکرێکی بڕندەحمەز ە، بەقەخز و لێی تا بڵ ەم نووسینەر بەس  ە یەک هەیەلەس ەم
ند ەهەو ب ەوەمێنێتەاڵی دک ەبێ تێر بژێو نابێ و خۆیشی بەن هەمەچەشنەی ەرچاوەهی من پاراوتر و س  ەمێکی لەڵەستوقەد
ڵ ڕۆژگار ەگەی لە کەو ئاکام ەجێهێشتو ەری خۆی بەس ەتی ئەمیزادیەی ئادەڕەڕووپلێک ەگ ەچی لەڵناگیرێت کەه
ی بێ خولیاڕامان و ەو تێو ەوەویش لێکدانەئ ەوەرز کردۆتەمیزادی بەی، ئادەکەتەپێی باب ەب  ەهاش بوەو ەوەژێر بۆتەرەس 
ی مێشک ەردەم و پەڵەنووکی قری زمان و  ەس ەشێ لەد ەک کەیەیا کێشەتێک و وەی بابەربارەد  ەدایەنگ و س ەد
 ...  تایێەتاهەبێ بۆ ه ەک، واش دەیەبۆ ماو ەوە تیس بمێنێتەیاخود ق ەوەرزێتەبل

 ەزۆری ل ەرەشی هەوێت و بەک ناکەیەرگورشتەو س  ەو ژمار ەێوانپو  ەر هیچ کێشانەوا ب ەی »تصورات« کەنە م الیەئ
ر ەوەجان ەی مرۆ لەتانەو خاسیەل ەکێکەی ەی کەوەڕای ئەرەس  ،ەوەکوژێتەو د ەوەبرەق ەچێتەنیدا دەروونی خاوەمێشک و د

  ەنگ و جووڵەی بێ دەوەی ڕامان و لێکدانەبار ەروون لە. من نازانم زاناکانی دە رەژیانی تاکیش کاریگ ە، لەوەکاتەجودا د
  ەکفتاری. ئایا ەڕ و ڕە می و جۆری بۆچوون و باوەعقووالتی ئادەی مکردندروست ەل ەخێکیان پێ داوە. چ بایەچییان گوتو

... سفتوسۆ  ەڕووداوی ب ەل  کردنەوەڵ بیرەگەبێ لەرقێکی دەژاند چ فەژن و بااڵی ناسک دڵی مرۆی هەڵ بەگەیاڵ لەخ
؟  ەژاردۆستانە، هەرانەروە، نیشتمانپەستی ئازایانەڵوەسازدانی ه  ەب کردنڕازی ڵ خۆەگەل... ەوەرمهێنەوتی شەڵکەڵ هەگەل

 ەشیان جوداییمەئ... ک ەلە هی زانا ف  ەل ەوانێک، شوانێک تا بڵێی جودایەپانێک، باغەی س ەوڕێنیاڵ و  ەبێ بزانین خەجارێ د
تا   ەیەجۆر و تینوتاوی جودای ه نیندەش چەنە م الیەئ ە. خوالسەشەال و شێخ و قەهی م  ە هی زانای فیزیا و کیمیا و ل ەل
ڵ پووش و  ەگەی یان پێاڵوێکی بسازێ لەکەرەی ککردنتێر ەنووستنی بریتی بێ ل ەلر ەر بەیاڵی دارکەشێ خەی دەوەئ
 ...  ردی گرد و شاخەب

ڵ بیروڕای جودا  ەگەل ەقەتەمەواوی پێشووتر و دەی ئاکامی ناتگرتنلێنەڵێنجان و کەو پێکگرتن و ئاکام ه خولیاو  ەوەلێکدان
بیات ەتوار و سۆفیەخوێندەپی نەپوتەچاو شەلریستۆکرات ەها ئەراقی وەم ەو جۆرەڕی دڵشێوێن و ئەباو ەل بوون ەو تووڕ
لێت ... نەکەیان کاس دەکەنەری خاوەرووندا س ەمێشک و د  ەل ەبیسراو کەدای نە نگ و س ەد ەوغا و بەق ەڕێبازێک

مرۆی لێهاتوو و   ەک  ەیەو بوحرانەرزداری ئەرز و داهێنان و ئیبداع قەی بەفەلسەی فکری ورد و فکشێەن بێ بەعیەم
،  ەنیی ەوەرەس ەی بەوەو خوێندن ەڕێی قس ەحاڵی خۆ شووشتندا، ک ەمیدس لەرخەڵێن ئەد... کات ەی تێدا دەلەرۆشدار مەپ
 (.ەبارتر ەش لەکەشفەک)شف بوو  ەیان بۆی ک ەوەی قورسایی ناو ئاوی دۆزیبوونستووری سووکەد
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زاران ەروون بگرێت. بێگومان هەی جنجاڵی مێشک و دەریتەتوانێ خەزانست د ەدیت کەمان دە و ڕۆژەی کاشکی ئەو
ختێک ە. نەوەبیران چۆت  ەو ل ەکراوەو تۆمار ن ەڕیوەمێشکی زاناکاندا تێپ ەمیدس بەرخەی ئەکەک هینەتی وەحاڵ
  (کانەیاڵە: خەوات) ەیان تێدایەگرێکوێر ەهۆشی وندا، ک  ە رووندا، لەد ەل  ەیااڵنەو خەشێکی ئەب ەدا دێت کەوەرامۆشی لەف

کان  ە، ساڵێکی سییەبیرم ەل... بێەل دەح ەکەڵیسمەبۆ هۆشی ئاگادار و ت  ەوەنەدەتدا بڵق دەفرەد ەکرێن و لەڵ دەشیت
ت  ەڵبەه ەدایەو ڕامانەل ەند ڕۆژێکەڵێ چەدات و دە تی ڕاماندا نیشان دەحاڵ ەدیسۆنی لەی ئەگۆڤارێکی میسری وێن

 وام بوو. ەردەب ەکەراقەر هاتبێ مەبەخەو بەخ ەندێکی لە، چەخۆ بوون ەمی ئاگا لەهی د ەکەراقەم

ی ەکەشکرەی ڕووس و لەکەتەی، حکومکردنداگیر ەما بوو ب ەت ەگیرکردنی مۆسکۆ بار دەس ە پێی داگرت ل  ەناپۆلیۆن ک
ڵ  ەگەروونی جووت ڕۆییو لەوازی دەز بانگەجێ، تومەهاتنەی نەماکەی و تەکەوەچی لێکدانەری بۆ فروودێنن کەدێن س 

ی ەکەوەگر نناپۆلیۆ  ەبوایەنگ نەی جەوامەر دەس ە ی ڕووس لەکەی قوماندانبوونر سوورەگەما و مجێزی، خۆ ئەئومێد و ت
 بوو. ەنازانین چۆناوچۆنی د ەک ەبارێکی دیک ەچوەپا و جیهانیش دووورەی چانسی ئەو ڕۆگ ەوەبردەد

روونی و سکااڵی خامۆش و ەرترین وتووێژی دەکاریگ، ەوەتیشەقیقەڕی حەالی باوەڵێم بەر نەگە، ئەوەڕی منەالی باوەب
ڕۆژی تێدا و و ەی شەری ئیسالم خڵوەمبەپێغ ەک ەدا بوغاری »حراء« ەل ەوەراقێکی زلەو م خولیا ەب  ناخ ەڕۆچوون ل

و  ە ونی ڕاست و پێشبینی و ئەیبیزانی و خەبیستن و غوێت سروشەماددی بیانفسیری ە نگیرانی تەندێکی الیەچ... ەکردو
لێنی ەک میتافیزیک، کەن نەفیزیای بکڵ ەبەق ەل... ش«ە »ل ەب ەوەنە»گیان« و بیدە ل ەوەبستێنن ەقی دانسەدیارد ەجۆر

  (زاهیر ەب)وری چشتی ەد ەچێوی ماددی برن بۆ گێڕانی چاەیکەکی دەزیر ەی بەندەبەڵگەو ب ەل ەوەمێنێتەرین دەراح و بەف
  ەل ەک) ەاڵتی ماددە س ەد ەکان لەخۆیی دیاردەربەکات و سەد ەنەکان زەڵگەواویی بەنات  ەوەلێنانەو کە، لەوەناماددیی

 .ەوەداتە ر دەدەب (ەند گێل و بێئاگایە، چە بینین، ماددەد ەی ڕۆژانەبەجرەت

  ەندین حاڵوباری لێکتر جودا، زۆریشی بەشدا چەیەو ماوەییشت، لەکۆتایی گ ەبیست ساڵدا بلە ی پتر ەماو ەقورئان ل
بیرت بێ   ەگۆڕا. لەیدا نڵ سا  60ساڵی و    40نی  ەمەت ەسی قورئان لەفەچی نەر و ئیسالمدا هات کەمبەر پێغەس ەسفتوسۆ، ب
شیعری   ەوردی ل بە ر ەگەر. ئەمبەرانی پێغەک حاڵی مسڵمانان یاخود باری گوزەگۆرا نەسی قورئان« نەفەگوتم »ن

ڵکوو  ەب ەڕ« نییەسیشم »باوەبەکات، مەرق دەموودوویان فەساڵدا د 20-15ی ەماو ەیت لەکەست دەشاعیران ڕامێنیت ه
تیی »محمد« و ەرایەمبەپێغ ەر لەب ەو بچۆو ەیری کاروباری جیهان بکە. ئنجا س ەیخولیاعبیر و داڕشتن و ەشێوازی ت

هانای   ەریش بەجادووگڕ بێت و سیحر و ەندی بازیان سوپای پێدا تێپەربەک دەتا وەه ەڵزڕێنەی »احتمال« هەاللغاو
 ەغار  ەگیریی »محمد« لەگۆش ەت کەیاڵیشتدا نایەون و خەهم و خەو  ەدوبیلال بەششە، ئەوەبخواز ەوەتەفسیراتی مادییەت

و  ەل ەبێکی کەرەن عەالیەل ەرەیسەتاندنی سپای قەو ڕ هـنشاەرشی شاهەری تێکدانی عەخۆشکی »حرا« ڕێەکەقەوشک و ڕ
 یکرد: »هیچ«. ەب دەرەموو عەدا هەمەد

ن  ەدەشیا ڕوو نەد ەی ڕوویان داوەو شتانەلێک لەند گەرچ ەم هەبک ەاحتماالت« مار» ەدا مێژوو ل ەلێر ەستم نییەبەمن م
هاوێژن بۆ  ەتیروپشکی لێ د ەی کەوەک ئەو ەداوەڕووی ن  ەبن کەد ەو ئیحتمالەئن خزمی ە دەدڕوو ی ەوەب ئەغلەاڵم ئەب
و ڕۆم و   هـنشاەر و شاهەیسەش ناکات چ جایی قەردیاوەنووسی کوێخای زەچار ەرقێک بەلۆ فەرچێت یان جەلۆ دەع

 ... فارس

  خولیای بوونڵەتێک ەل ەک ەیەکی شکڵ »مزاش« هەیەڕەڵ خۆیدا ڕووپ ەگەتووێژ لو ەمی بە ی ئادبوونریکەی خەیەو دیاردەل
و    ەوەڵکێش و داکێشەم ئاڵووێر و هەدەقاڵ بەکی بەبابای ە ک کەبێت وەیدا دەژیت پەسبێک مرۆ پێی دەڵ کەگەراق لەو م

چ  یه ەقاڵی لەب ەکات لەیدا دەتێک پەراهەروون مە یاڵی دەڵ خەگەاو لچست و ەی دەوەسترانی کردەبتێک ئاکامی ەل
ت چاری ەهارەم ەزێد ەی بەوەتا ئ ەعالنترەم گرتنەکێشک ەش لەڵێ، پشیلەنابیبنێت: ب ەوەخۆی ەیدانێکی تردا بەم
کی ەناکات بۆ فێڵێکی پ رەڕێ د ەروونیی نییەو تووێژی د ەوەتوانای لێکدان ەر چونکە اڵم هەک و ڕێوی بکات بەکلەل
ی شیرن و  ەو قس ە وەو ڕازاندن ڕێکخستنستی و ەڕدەت ەب ەقاڵەرچی بەوتبێ. هەماغ کەوانی و بڕشتی دەر نیگافرەس ەل
وێکڕا مشتوماڵ دراون،    ەوەکەسبەم کەدەب ەفتاری کەو ڕ ەنێوان قس ەبوونی گرفت لەو وێڕای ن کردنندی ئیقناع ەف
  ەپشیل ەک کەدراوسێ یان کڕیار بفرۆشێت و ەڕ بەی شەوەی ڕێی قازانج بێ ئکردنموارەڵ هەگەتی لەملمالنێی ەمیشەه
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ر ەگەبێگومان ئ ەچونک ستی خۆی کردبێت، ەر دەو پێستێکی ب ک ئێسلە مای ەوتۆدا تەی ئڵ »دراوسێ«ەگەیکات لەد
او  ڕوتۆیی ناوزەدووسێ جاری ئ ە و ب ەانخدرێت بۆ پۆلیسەک دەکڕیار بۆ خۆی ڕابکێشێت ڕاپێچک ۆڵەپەچەڕەش ەقاڵ بەب

ی ڕاهاتن  ەو هێزەمی ئەک ەبێ، هۆی یەی نەسبێکی دیکەتوانای ک  کاتەمرۆ د ەها لەت وە سابەک ە بێ. ڕاهاتن بەو بێنان د
منداڵدانی دایکیڕا  ەڵێی لەی د ەوەتا ئ ەکەسبەڵسووڕ و داسووڕی کەر هەس ە روون لەش و دە بۆ سازشی هۆش و ل ەوەچێتەد

 .  ەپێی ئۆگر بو

 ةظحافمواری ]روح الەحاڵوباری مرۆدا کۆن ەردا: لەوەجان ەتا ل ەمرۆدا ئاشکراتر و بنجیتر ەل ەیەش هەنێکی دیکەالی
Conservatismئایین و یان ... ]ە وەێک توشەیان ڕ ەوەکارێک ەب گرتنگۆڕینی خووەئاست ن ەل ەیەکی هەرەورێکی س ە[ د

 ە. من لە نێیسوانی تابڵێی درێژخا ەک ەنیی ەریزەڵ غەگەشمان لە[ قسەردا نییەوەجان ەلببرای میان ببڕای ەئ ەک ەوەباوڕێک
  ەب  ەیەندی هەزانم پێوەر« وادەوروبەی »د ەرجوملەس  ەل ەکێشەب ەچم کەد ەکەبۆ دیارد ەوەی خۆمەوەی لێکدانەگۆش
 پالنی هۆشکردی ەب ەدنەب ەکپارێزی گۆڕانکاری ]ربردن و خۆەس ە کاروباری ژیان و ب ەی مرۆ ببوونریکەنی خەالیەفر

  ەخوالس ... ڕەستووراتی ئاکار و ئایین و باوەرمانی دەی فراژووتنی ژیاری[ و فەی پلەپێوان ەب ەوەکنیکەزانست و تسەربە 
تیی ەاڵیەرێکی کۆمەروبەموو سەچاوی هەڕ داەت لێرەڵبە، ه ەوەکاتەیری خۆی جودا دەغ ە کی مرۆ لەندییەتمەرچی تایبەه
ی ەکەدێی ەل ەقوتابخان ەهاتێ کەدێیی تای دنجا ساڵ ال ە پ ەر لە. ب39ژیت ەی مرۆ تێیدا دەرێمەو هەێت لرکەوان دەرفرەب
ندی  ەوەژرەندێ بەوتنی هەک کە ر پەبلە م ە، هەوەگوترایەندییان دەفەئ ەل ەی کنکی بێدیەدیەر ناوبەبەم لە، هەوەکرایەد
 ئموور.ەم ەک بوون بەند قوتابییەچ ەواژ کەرەکی بەیەجێگ ەییەاڵم کار گەکرا. بەریک دە خ ەوەبەکتەم ەی بەکەمنداڵ ەک

گداکوتاو و جۆری خۆراک و پۆشاک تا  ەویی ڕەعنەخی مررێت و نەداڕنینی پێستی ن ەل کردن خۆگیری و دوودڵی ەخوالس 
ر  ەس ەیی بئەورووپاخانووی نوێی  ەی شێوبوونرتیپ، ئنجا زاڵەبۆ س  ەواڵوەح ەو ل  ەبۆ ژاڵ ەوەمەریەم ەگۆڕانی ناو ل ەگاتەد

مووی و هی  ەه ەمان ەئ... و مریشکی جیران ەگ و پشیلەرما و تۆز و س ەرما و گەڕ دژی س ەمپەکانی بێ لەکۆن ەخانو
وی و  ەعنەم ەداو ەکئەوەی چاو ەکات لەندتر دەمرۆدا م  ەواری و خۆگیری لەتی کۆنەسڵەن خەژمار نایەئ ەل ەش کەدیک

یدابوونی  ەپ  ەر لە: بەبک ەمەیری ئەتۆ س ... ەهێنابایەڵن ەریان هەس  ەوەتەڕەبن ەی لەوەچ جایی ئ ەمتر بانایەکان کەمادیی
  ەی کەوەبوو تا ئ تەسەلانی و شایی و خۆراکی خۆی ڕازی و رگۆ ەک بەیەوەتەر نەڤیژن ه ەلەادیۆ و تڕ گرامۆفۆن و

 ەبیدیتای... یاچوون بووەح ەالوەی بەجلکی بێگان... کی ترەی ەوە تەوتووی نەپێشک ەرەکی هەگۆڕانیی  ەتوانی گوێ بگرێ لەیدەن
 بێئابڕوو.  ەشی بەکەتەنا و ئافرەردی دادەنام ەر بەکس ەم خۆی ماچی ناکات[ یەکات ]مادەت ماچ دەستی ئافرەپیاو د

و  ەتاندن و کوشتن لەڕ و ەڕک و کین ەل ەیدانێک بریتییەم ەینەگەڕی ئایینی ]دواتر: سیاسی[ دەر باوەبچین بۆ س  ەک
یانی خ و ژەی دۆزەشەڕە شت و هەهەی بەموژد ەکان کە ئاسمانی ەتی دینەتایبەیب، بەغسەربە  ڕیەقوواڵیی باو ەک ەوەڕو

و   ێتایەتاهەانیی هرەنرخی کام ەکا بەار دددین ە خشی لەرک و جانفیدایی و ماڵبە موو ئەه  ەڵدایەگەیان لەوەبێبڕان
یهێنێ ە زیل دڵی نەدیندارێکی ڕ  ەنگەزانێت. ڕەند دەختیار و سوودمەخۆی ب ەرکەم ئ ەڵگرتنی ئەه ەش بەکەدیندار

رع ەبڕیاری ش ەم بەج مادەح ەشچێتەکات و دەد رەکاتی« دەماڵی »ز ەکات لەزۆری، زەاڵم، بەژار بەه  ەک بداتەیەئان
  ەیەوانەکات[. لەش ڕازی دەقیدەرع دڵی خۆی و عەشەقیل ەب ەوەبدزێت یەکەدین ەوێ لەبشی ەکر بێت ]ەس ەجی لەح

کێشا ەڵدەوت هەوزی ئاوی مزگەح ەدا خۆی لبوونیتانیەش ە اڵم لەکات بەمیش نە دیندارێک ساڵی جارێ خۆی حامامل
ک بۆ  ەر خاتری نوێژ نەبەشۆراندبای ل ەێرانلبوو دەد ە ژابایپرڵەشی هەل ە« بةجاس ەڵێن »نە]جاران[ و پریشکێکی پێی د

 پاکیی خۆی. 

 
چادرنشین کەمتر لە الدێی ئۆگری خاک و ئاو دەبێت  بە پەلە ئەم نموونەیە دەهێنمەوە بۆ ڕوونکردنەوەی مەبەست:  - 39

کە بە نیو سەعات چادرەکەی دەخاتە سەرپشتی کەر و ئێستر بۆ لەوەڕگەیەکی زەنوێرتر. الدێیش کەمتر لە شارنشین 
بەستراوەتەوە بە زێدی تێدا ژیانی، لەبەر کەمتربوونی ئەو داوانەی ژیاری کە مرۆ نیشتەجێ دەکات و ئاوارەبوون  

ت دەیەخێ وەک: مزگەوت، بازاڕ، قوتابخانە، پرۆژەی ئاو، کەسابەتی جۆراوجۆر، دایەرەکانی حکومەت و شارەوانی، بەزەحمە
 خەستەخانە... کارەباش دەخلێکی پەیدا کردوە. 
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ازی بم ڕ تەرعیی حکومەێکی قاضی ش ح«کاقد نع» ەساڵ ب  35 ەر لەب ەری خۆمدا کەوروبەد ەس بم لەکەمن تاک ەنگەڕ
ک بزانم[ دوای  ەش ]وەمڕۆکەڵک تا ئەری خەبەرلە: س ەکەربوونی دروستیی نیکاحەالدا بۆ مسۆگەدوای م  ەم بنێر ەو ن

  ەل ەمەحکەنیکاحی بێ ئیزنی م ەی کەوە اڵم دوای ئەب... کردەواو دە ال تەرعی« یان الی مەسمی نیکاحی »شەڕ نیکاحی
 ... ەۆک بوس ییشتووان پەپێگەشێکی تازەش الی بەکەرقێکی کرد و دینداریەف  ەکەتەما حاڵەخی نەقانووندا بای

یدا  ەئیسالم، وشاری پتی الی ەتایبەی دینی، بەوەڵێم، بزووتنەکورتی د ەت: بەر بابەس  ەک بخرێتەڕووناکیی ەدا پێویستەلێر
ڵکی  ەشێکی پۆزی خەب ەیەم دیاردەرێکی تۆخی ئە. سێبەکانی بوەدروشم و ئامانج ەڵ بەت تێکەی سیاس ەتەوەل ەکردو

و  ەرەب ەکەوە: بزووتنەوەنیگای ڕاستیی بێفێڵ ەنوخت ەنها لە م و تەوێ دینداران زویر بکەی بمەوە . بێ ئەوەناسیاسیشی گرتۆت
ری  ەکی عومەشایی ەچ گ هاشەها و جارە. بارەدایەزەڵبەز هەڵبەه ەمیزاد لەی ئادەو چاکەبێپالنی ڕوتیی ەروێشایەد
قام ەقاندنی شەاڵتان و بۆمبا تەس ەیی بێلزوم و کوشتنی بێدەدڕند ،ەوەوانەپێچ ەنامێنێ. ب ەلی پێوەزیز و ئیمامی عەبدولعەع

  ە کان لەک، ئیسالمەیەڕاد ەییشتەحاڵ گ... ڕ و ئامانجێکی پیرۆزەبۆ هیچ باو ەوەش نابردرێتەنەنگەو م  ڕەج ەو کۆاڵنان ب
سوبی دینی و  ەعەزانم تەکتریان گرت. دەی یەخەی ەوەکەتەوڵەمای دەت  ەر لەتی هەوڵەاڵتی دەس ەد ەییشتن بەی گەپل
ر  ەر تانک و س ەس  ەڵکوتێتەک هە کوت ەڵچووندا بەحاڵی ه ەل  ەیەه ەوە ریەب ەی بچقشی و چی و ەبی و قادری و نەزهەم

نگێکی  ەنیازی قڕ تێخستن ڕ ەکتر و بەی ەدژ ب ەتانک و فڕۆک ەنی ئیسالمی بەی دوو الیکردنڕەاڵم شەشێر و پڵینگ ب
پانایی   ەستی خۆی، بەبەبۆ م ەکانەی دیندارەرنامە ب ەندی ماددی لەوەرژەردانی بە ست تێوەت و دەئاشکرای سیاس 

کات دوو  ەها دەڵ دین وەگەت لەی سیاس بوونڵەی تێکەن ەم الیەر ئەقێ. هەچەچاوان د ەڵقژان، لەڕ و تێکهەکانی شەیدانەم
ڵ »گومڕا!«  ەگەرگیز لەنوێنن هەکتر دەی ەتیی دژ بەوان ەڵجۆرێک پا بەاڵت ە س ەد ەییشتن بەر گەس ە نی ئیسالمی لەالی
دێت،   ەوە ناموسوڵمان ەی لەرچاوەگات س ەموسوڵمان درانی ەڕکەش ەی بەو پوول ەو پارەشێک لە. بێگومان بەنواندوەن انیانی
 ... داتەو دەم و ئەی ئەئیسالم یاریدناتی  ەوڵەڕێدانی د ەب ەی ەتی ئیسالمیش هەوڵەت دەنانەت

ستوخۆڵی و  ەی خە . پلەوەداتەر دەدەندی بەو م 40ی خۆگیریەیلەو مەکی گشتی ئەیەشێو ەتیشدا بەرێمی سیاس ەه ەل
فتار و گفتار و کرداری ئاسایی.  ەڕ ەی سیاسی لەرنامەی بەوەوتنەی دوور کەپل ەب ەندەسیاسیدا بندیی ەم ەمارکشتی لەد
و   ەوەبێتاپاڵی د ەوەماڵ ە رێز و شوان و گاوان چ لەرزێری پەکۆڵ و و ەری گوریس بەنجدەڕ ی بازاڕ وەبەس ەتێکڕایی ک ەب

ناگونجێ و   ەکەسبەڵ ک ەگەمارکشتی لەد ەنابێت چونکیدا ەسلوکیدا پ ەرچاو لەرقێکی بەی بێت فەکەریکی کارەچ خ
م  ەردەژیاریی س  ەوتووی دابڕاو لەواڵتی دواک ەتی لەتایبەگۆڕێت بەد ەکەت حاڵوبارەجغزی سیاس  ەینبێ ە. کەلزومیشی نیی

 تی.ەفتاری عادەڕ و ەتی ڕۆژانەسابەڵ کەگەل ەکی نییەتیی ەیدا خزمایێ ت تەبێ سیاس ەن نەگمەد ەب ەک

ران و  ەگوز ەکرێ بەد ەمەرجەت تەن و سیاس ەک سککە ت و ئابووری دوو ڕووی یەوتوو سیاس ەپێشکواڵتی  ەل
ند و  ەو فەیار بێ ب ەتدەبێ   ین، بابای سیاسیەبیر بک ە ت نابێ لەڵبەت. هەداری سیاس ەم وەەبێتەرانیش دەگوز

  ەبزانێ. ل کردنامڕ ڕەندی مەبێ فەشوان د ەک کەکات وەت داخوازیی دەبۆ سیاس  کردنرخانەخۆ ت ەی کەخودۆاڵبرەچ
  ەڵکوو لزوم نییەت بن. بەزارەمان شیاوی وەرلەرانی پەی نوێنکردنەرانی بژاردەنگدەموو دە ه ەرج نییەڕژێمی دیمۆکرات م

کان.  ەی حیزبەرنامەڵبژاردنی باشترین ب ەه  ەن لەهووش بکەندا س ەگمەحاڵوباری د ەل ەنگەڕ تیش بن.ەرایەقی نوێنەالی
  ە. کەن ئاسمان و ڕێسمانارقیەرست، فەیا دیکتاتۆرپەوتوو وەنگدارانی واڵتی دواکەد ەل قیاس بکرێن  ەک ەوەاڵم دیسانەب

تاتورک و  ەو ئنجا تورکیای ئ ەوەگرێتەموان واڵتی کۆمیونیست دەه ەر لەر و بەکسەرست« یەتی دیکتاتۆرپاڵ گوتم »و
و   ەس ەددەی قورئان موقە ی حوکم هێندەرنامەبکۆمیونیزمدا  ەل ەکردبێ[ چونکەم نەڵەر هەگەمین ]ئەی عیدی ئەندەئۆغ
ک  ەو  ەوەربێتەندین بیروڕای لێکتر جودای لێ بەشێ چەیا د ەگرێ وەڵدەئویل هەت ەرچی قورئانەه ەش نییەقە تەمەی دێج
 .  ەفیرق ەندەوەفتا و ئەح ەتەگوترێت ئیسالم بوەد

ندی ەوەرژەی پاراستنی بەهانەب  ەڵکوو بەران بەک بێ بۆ گوزەاساییچێت ەردەد ەوەل ەکەسیاسیی ەڕەکۆمیونیزمدا باو ەل
واتی ەی پۆخڵکردنەفەت وێڕای ڕانواندنی خە قودسیی ەکێشێت لەڵدەتێه ەوەوالی قورئان و ئینجیلەپرۆلیتاریا ب

 
 ی شەڕ و سەغڵەتییە.گرتنخۆگیری بەر واتای کۆنەواری دەکەوێت. خۆگری بەرگە - 40
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ورات و ئینجیل و قورئانێکی ە، تەوەناگات، ناشتوانێ بیخوێنێت یکی شیووعیی جیهان تێەدیە ص ەداری. مارکسیزم لەرمایەس 
 ر شان و قۆڵ و باسکاندا بدوورێت.  ەس ەردان بەبۆ شیفای د ەک نوشتەو ەوەشێتەوەلێی د ەماددی

شدا ەزۆر الی دیک ە]ب ەوە بێتەبۆت ڕوون د ،یبەغ ەتێکی دنیایی و پشت لەت بۆ بابەپاڵ دانی قودسییەی وەتەقیقەم حەل
یدا  ەناقوزێک پەکانی، تەزانینی قوتابییەر نەبەری مێژوو لەڵێن »تناقض« بزوێنەی پێی دەوەئ ە[ کەوەبێتەر ڕوون دەه
ساس  ەسل و ئەت بێ ئەی قودسییەی ماددی فیکرەفەلسەپێی فەب ەک ەوەو ڕوەبێ لەیدا نەرگیز پەبوو هەکات دەد
شیووعی بۆ شکۆی  ە: کەتەی قودسییڵت خۆی قاتە ددیام ەت بئاڵێ کەماددی ەت لەشێ قودسییەچێت. چۆن دەردەد

گیانی  ەل ەوەمێنێتەرستێت چ دەی بپەکەپسۆک ەقێت و ڕایەی بزڕکێت و چاوی بزەکەشکۆی شێخبۆ ک سۆفی ەستالین و
و  ەم و ئەرمانی کوشتنی ئەبێ، ف ەن نەگمەنێکی دەگمەد ەزانین سۆفی، بەد ەبکات ک ەوێو مرۆدۆستی شانازی پ تەعیلمانیی 

ی  گرتنەزبەمی جەد ەروێشی مارکسیزم لەچی دەناکات. ک ەو داوایە ئ بێ،ەن نەگمەد ەشی، بەکەجێ ناهێنێت. شێخەب
مری ەئ ەب ەوەمجێز ەنێت و زۆر ب ازەدوژمن د ەماڵی بۆرجوازیدا ب ەش لەپرۆلتاریا منداڵی ناو بێشکسەربە  شۆڕشگێڕیی

رچوو  ەپانی پووش دەتاڵترین س ەستبەت. دواتریش دەحکومسوپای رخستنی ەکوشت بۆ س ەی دەرگەحیزبی شیووعی پێشم
 ستێ. ەاوڕ ەوەریەس ەوت بەکەدەست نەرزی دەک پێ ئەی  ەبایەی خۆش نەکەتاوان ەل ەکەر کوردستان ەگەخاکی عێراق. ئ ەل

شزانم  ەن. داڵی فاڵن و فەوەزی شکاندنانی  ەک بە ت نەمادییسەربە  تییەروێشایە ری دەزەن ەنوخت ەڵێم لەد ەمەئ
دڕتریش   ەدڕێت، بگرەبڕێت و د ەها دادەروەش هەکی دیکێجار ەوەبۆی بلوێتر ەگەی سپای کۆمونیزمی کوردی ئەشکست

تی  ەفرس  ەوەالی حیسابی خۆیەب ەنگەڕ وا ەکوشتن کەرگەبۆ باری سااڵنی پێشم ەوەڕێتەی بگەرجێک دنیاکەم ەبێت بەد
 چنگ خۆی دابێت. ەوسای لەئ

  ەری ئیلحاد و ]بەوروبەی دەرگەج ەفساناوی لەتێکی ئەتی لینین و ماو و ستالین و سۆڤێتستان حیکایەییی قودس ەدیارد
 ەمما بەکات ئەی زاڵ دبوونر ماددیەس ەی مرۆ ببووننوێ زاتیە رلەویش س ەئ ەچڕێت کەت دەت و ماددیەزاهیر[ علیمانیی

 : ەوەزۆر ڕو ەویش لەڵ خۆیدا، ئەگەی ماددی لەناقوزی فیکرەی تەوەرەڕوونکزێدە  جۆرێکی

  ودو  ەوە نیسک و فرمێسک و بزڕکان و وڕبوونەه ەب  ەوەکانیانەروێشەن دەالیە ل ەناودارانو ناو و ەقیدیسی ئەت .1
تی  ەانییحۆڕ ەمیان لەت دوەانییحۆبۆ ڕ ەوەڕێنەگەد ەوەتەماددی ەل ەکیان، کەدا: یەلێ د ێیان پەقلەجاران ت

 تی ماددی. ەانییحی ڕۆکردنبۆ جێگیر ەوەروێشانەد

تی یان  ەی خوایەپل  ەیاندنی بەدرێن و گەپاڵ بیری ناماددی دەو ەوازی« کەنتی »تاکەورازتر بردنی حورمەه .2
 رستی«. ەی »تاکپەبێ پلەرنەه

قاندن و تۆپاندن و  ۆت ەب ەوبنەرەس ەقدیسەتئەو ی ەبار  ەل کردنە شەی موناقەی ڕێگکردنەوەکوێر .3
 ...  کردنوردوخاش

 

  ەن و بەکەگاسن و گاجووت جووت د ەی بەواڵتانو ەموو ئ ەبوو هەد ەم بوایەرهەر کاری هۆی بەوروبەد ەر هاتبایەگەئ
ران و  ەک جۆر گوزەریان یەبەرلەن س ەکەری دەکوچ ئاسنگەچ ەهاڕن و بەئاشی ئاو باراش د  ەو ب  ەوەدروونەغڵ دەداس د

رت و سێ  ەر جوداوازیی دین دوو کەبەک شار لەچی دانیشتووی یەبێت کەستووریان هە تی و ئایین و داب و دەاڵیەکۆم
کانی  ەغاڵب شار و شارۆچک ەل ەیەم دیاردەن. ئەناک ەکتر مارەیەکتر ناخۆن، ژن لەستکوژی یەی دەوەبێت تا ئەرت دەک

و دین و   بەرهەمهێنر و ەوروبەموو دەمای هەز مرۆ خۆی بنە. تومەوامەردەوام بوو، تائێستاش بەردەکوردستان ب
اڵم  ەبدێت واندا  ێن ەب تی جوداوازییەی خەکەدینی جیرانیری ەبێ غەوت دینێکی هەکڕێک  بۆی ە: کەیەکەستووراتی ژیانەد
قۆ  ەمی چەجێ د ەنەکەنی کوشتی دەردە خۆن، ژن لێکتر دێنن، وێکڕا شوێنێکی گەنان د ەوە واڵت پێکەڵ هاودینی دوورەگەل

  ەموسوڵمانانمیان بۆ ەز ئەالم تومە ک س ەهێنا نەکار دەبایان بەرحەن و جوو می دیاهێنانخێرەب  ەمدیت کۆیی لەر. دەبەو ت
 السالم«. - ملالسدار گوترێ »دار الحرب« هی موسوڵمانانیش »ەدین پێی دەیرەغی ئیسالم واڵتی ەقیدەع ەل ەچونک
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: جۆرج ەی مرۆوبوونی زاتیەبار ەل ەیکەرەوەین و ڕوونەڕاگ ەیەرێخێکی کورت هەجوداوازیی دین تێوسەربە  یەم تێبینییەل
 ەل ەک ەوەگێڕێتەالم، د  ەوتە ی دوایی کەو مانگ و نیوەل  ەی خۆیدا، کەکەیاداشت ەل U.S.Aرۆک کۆماری ەس   ەبۆش، کۆن

ڕا  ەکیندا گەی بنشاری پەڵکێشانەتێک ه ەمینەو ژێرزەناو ئەپێشنیازی ماو خۆی ب  ەماو و ب ەردانی لەمی س ەد
ییشی  ەکاربهێنرێت، گلەناکاودا ب ەل  ەک ەکانەتۆمی ڕووس ەترسی بۆمبای ئ ەل ەمە: ئەییشتێ. ماو پێی گوتوەی گەرسوڕکەس 

 . ەردوو الیەدوژمنی ه ەت کەر سۆڤی ەرانبەوێ بەن ڕێک ناکیڵ چەگەل  U.S.A چۆن ەکردبوو ک

ریکا ەمەترسی بۆمبای ئ  ە واژ بێت و لەرەب ەکەبوو حاڵەد ەتیی پرۆلیتاریای جیهان« ڕاست بایەکیەرمانی »یەر فەگەئنجا ئ
و  ەل ەنگە، ڕەپخواز و ڕاستخوازەر و بڕیاری چەرەند و خالقی سوود و زەوەرژەنی بەز مرۆ خۆی خاوەژێر ساز درابێت. توم

ر  ەس ە داری ڕووسیا لریک بوو ئاەر خەتلێڵ هەگەوتنی لەکڕێک ەستالین ب ەک کەبکات و ەی کوشند ەڵەش هەتییەنایەخاو
ر  ەڵمانیا بۆ س ەهێرشی ئ  ەر لەو ب ەفرانسوتنی ەدوای ک ە وەڵگرتبایەری هەبای هێتلەرحەریتانیا مەر بەگەهێڵێ ئەپاداری ن

ی ەرەگۆڕ بیریاری بوکێبڕکێی بازاڕی ئاڵ ەونەکەی بۆرجوازی دەریکەت یان دوو شەوڵەوو دد ەت کەعادە ب... تەسۆڤی
شێ حیسابی ەرج دەدوو م ەب ەکەش بیروڕایەمەنێت، ئەداد ەکەرستیی ڕژێمەماعی خۆپەهری ت ەژ ەب ەئاڵقانتێک وەپ ئەچ

 بکرێت:بۆ 

ی چل ەت بۆ ماوەزانین ڕووسیای سۆڤیەد  ەئاڵقێن ]کەوام بن و تێک نەردە ب ە برایان ە نی شیووعی بەدوو الی .1
نگاریا ەه ەاڵتدا هێنا بوو: دیتمان چی کرد ب ە ی ڕۆژهئەورووپاموو ەر هەس ەی بەو سێ لینگان ەساڵ دوو لینگان
ی شیووعی، ڕووسیا و چین، دۆستی  ەکەزل  ەتە وڵەڕۆژانیش دوو د ەک لەڕۆژ - چیکۆسلۆڤاکیا ەو دواتریش ب

 بوون[.ەن ەقینەڕاست

ی جیهانی ناوزڕاوی  ر[ەدەبەڕادەو لەیل ەم] ەموو ئازادییەو هەی ئەبار ەش بکات لەیێکی ڕۆشنبیرانەقس .2
 ... ەوەڵکی ناڕازییەست خەد ەتاون بەنگەکان تەتەڕاستی، حکوم ەی، بەوەبۆرجوازی تا ئ

 

شێکیشیان بۆ ە، بەوەیان ەزاران ساڵەیبوعاری هەموو عە ه ە واڵتی ناسۆشیالیست، ب ەڕژێنەئاسیا دریقا و ەفەهای ئەڵەکۆم
  کردننعەر مەس ەنگ دێن لەدەکانیان بەتەحکوم ەل ەکە ڵکەن ئنجا خەکەد ەکەناموبار ەجەو حەیی ئەوێرانکاریی کرێگرت

 ران.  ەنابەی پەوەیا دوورخستنەو

 ە. لەوەکردەمیان نەت بووم، جانتاکەیاندا ڕەخانەیارەت ەجاران ب 41ش ەن شەندەا بۆ لدمەوەچوون و هاتن ە ل 1979ساڵی
کم ەغدا جانتایەب ەوەهاتم ەک ...ش مانگیان بۆ نووسیوومەرچوو شەد... ک مانگەبم گوتم یەندگیر دەن پرسییان چەندەل

خش کرا.  ەبەڵامیان خە جانتای دو... ماڵی خۆم گومانم لێ بکرێ ە بێ لەبۆ د ەوەجانتام ناکات ەنگ هاتم بێگانەدە، بەوەکرای
گومرگ بکرێت،  ەم هیچی وا تێدایەجانتاک ەن، لێیان پرسیم ئایەندەل ەی هێثرۆ، لەخانەیارەت  ەمن ل ەدا بوو کەوە یر لەس 

 ...  اغنچزانی قاەمدەمما نەهی گومرگی. ئ ەمن تۆچا و شتی تریشم پێی ەعلووم بوو کەگوتم نا! دواتر م

باتگێڕان و،  ەتی هی خەتایبەم بەم و بیستەنجا ساڵی ڕابردووی جیهانی سێیەڵقی چل پەرێک بگریت بۆ حاڵوباری خەفتەد
و تاکتیک و   ەیاسییان داڕنیوس ند جاران پێستی ەچ ەباتگێڕان ەو خەچێت ئەدتێک تتر هی شیووعییان، حیسابت لێەتایب

... تیشەسابەک ەرژانە پەدەی نەوەو سڕ بوو تا ئندیان کۆڵی داەچ... ەرگێڕاوەتیان وەعنەو ڕووی تفول  ەستراتێجییان گۆڕیو
ک خۆی  ەو ەوەمیشەرهەهۆی ب ەواری بەری کوردە وروبەچی دەت هێنا کەسیاس  ەر و وازی ل ەنوێژک  ەمولحید بوو ب

ت  ەئیشتراکییسەربە  پارتییەتا ورد یی ئیسالمەوەتی تا بزووتنەومایەقسەربە  کانیەت تا پارتەشیووعی ەل ەبگر... ەوەمای
بوو داراییشی هی  ەدەکانی دنیا نەشارشارێک لە کی ەی دانیشتووانی سێیەژمار ەی عێراق کەسکەرتەب ەو کوردستانەل

ڕێی  ە نها لەبوو، تەری هەسازی و هونەکنیک و پیشەچ زانست و تیه  ەداری تێدا ڕسکابوو نەرمایەس  ەرگی بوو، نەمەکول

 
 دابەزین و فڕین لە پاریس، دابەزین و فڕین لە لەندەن.دابەزین لە فرانکفۆرت، فڕین لە کۆلن،  - 41
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راتێنی ەت کاکی ەشتی کاکی بەلی و دەر ساجی عەس ەی نهێنی لەشرەندێ کتێب و نەی هەوەو خوێندن بوونبیستێگو
 ... کردەهۆڕ و توندوتیژیی دڕوەن

ک  ەو. ەوەکوتایەت دەسیاس  ەاڵم واقیعێکی لێڵی لە بوو بەنگی کۆنی ه ەڕ تیی کوردیەومایەقسەربە  یەوەبێ بڵێم بزووتنەد
ی  ەپانوپۆڕ ەیدانەو مەم لەتسیی بەدەتاکانی صەرەم و س ەی نۆزدەدەکانی کۆتایی صەوتو ەپێشک ەوەتەبڵێی جموجووڵی ن

ز و ە ح ەوەزرینگایەد ەمدیدەواڵووی کوردی ستەی خەر گوێچکەب ەل  ەهاتوباتیان کەر و داهێنان و دارایی بەزانست و هون
نێ  ەیەبێ تێی بگەسیاسیی هو تێکی زانستی ە قافەی س ەوەهێنا بۆ ئازادی بێ ئە ر دەبەخەمای بەزرۆیی و تەتام
 . ەڕسکاوەپزدانی مێژوو و حازری کورددا ن ەهیچیان ل ەوتۆ کەرجی ئەندین مەچ ەب ەندەی هێوا و ئاوات بهێنانستەدەو

ی ەقوتابخانیان قوتابی ەزورب ەکییشتوو ]ەپێگەواری تازەی خوێندەران و ئاپۆرەتایی ڕۆشنبیریی نوێ الی ڕابەرەنکی و س ەت
ی  ەند دێڕێکی ڕۆژنامەچو  ەکانی قوتابخانەرس ەچاپدراوی د ەدوو پیتی تاز ەریان بەی سەللەنزم بوون[ ک ەرەی هەپل

ی ەشبینانەدا دڵی گەیاڵکردی سازدەکی خەدنیای ەوەگوڕرموەشیدی گەم نەد ەب ەئاخنێ کەها دەوێ وەو ئەئێر
 برد.  ەد ەوەچوونیسەهوو خۆ   ەبێباکی و لو  ەرەو ب ەوەفڕک ەخستەری شلکی دەروەکوردپ

حاڵوباری   ەلدا ەئاسان دابنێت. چی لێر ەم بەستەخۆی بایی بێت و کاری ئ  ەل ەکات کەمزان دەک ەها لەمزانی وەک
ی »اتحاد ەڵەکۆم ە[ لەوامەردەر بەوتنی ڕۆژگار هەچاو پێشکەل ەکەتەڵێم ]ئێستاش حاڵەساڵی د 60-50  ەر لەکوردی ب

ی  ەعشی... الحیش بوونەبەتێکی زەری حکومەابڕ ەند ەرچەش ئاشکرا بوو هەیەدەم صەتای ئەرەتورکی س  ی«يوترق
  ەرگیز لەه ەتێکی سوننی کەپێک هاتنی حکوم ەی بریتی بوو لەکەکۆتای 1920 ەل ەوەکیان نایەرایەیش هقجنووبی عێرا
 . ەخۆش نیی ەمجێزی شیع 

ر  ەبەخ یی درۆ و ڕاستیکردن ەڵەتەی تەرنامەب ەک ەوەبیریشی ەتە]نایە وەبکاتاستیی شتان ساغ ڕ ناتوانێ ەخوێندوو ک ەنیمچ
لمێنێ ەس ەڕاست و درۆ د ەڵ بەیاڵ تێکەی خەمەڕەروا هە ، بێ پەوەکێشێتەڕهێنانی لێک دە وێزی باوا رە[ پەیەو ڕووداوان ه

لێکتر نزیکن. زانای   ەوەوانگڕ مە زان و منداڵ لە ک نەیەتاڕاد دات.ەم دەڵەق ەزانایی خۆشی ل ەی زێدەڵگەب  ەو ب
 خشێت. ەبەی دە کەزەناح ەپک و بنبێژینگیش بەبڕێت و کەکر و بادام بۆ خۆی دادەوێت شنگیریش بۆی بلەالی

بێ یان  ەڵێین تۆ پێت خۆش دەن و شتێکی تێدا دینیشەد ەوەرەوروبەی دکردنڵەر شیتەب ەدێین ب ەکێکی تر کەمن یان ی
  ەوەپێکاوبین دیسان  ەوڵمان دا نیشانەپێی توانا هەکرد و بەبیروڕای خۆماندا ن ەنگیریمان لەرزی هیچ الیەف ەران، لەنیگ
 ر زۆر هۆی ئاشکرا:ەبە ویش لە ت ئەقیقەح ەل ەوەوینە نگیر دوور کەعزێک الیەی بەشێ هێندەد

 علوومات.ەناتەواویی م .1

 ناتەواویی لێکدانەوە. .2

 لە درکاندنی هەندێ ڕووداو وەیا بیروباوەڕ. کردنکۆمە .3

 دەسخەڵەتاندنی کەسان یان سەرچاوەی هەڵە. .4

 خەبەر چ لە ڕووداو و هەڵوەست زەرەر بەو شتە دەگەیەنێ کە بۆی دەخەبتین. لە  چ  ەوەی ڕاستیی ئەوتۆ،دانگل .5

 ڕەنگە کاریگەری سروشتی ئەوتۆ هەبێت بینینمان لێڵ بکات بێ ئەوەی هەستی پێ بکەین. .6

 

م  ەئ ەڕ بکات کەبینم پێم باوەر ڕادەخوێن ەم، لەکەک نووسینی خۆمی تێدا گوماناوی دەیەڵێم و تاڕادەد ەمانەئ ەمن ک
 ەو داوای نیمچ ەوەستخاوێنییەن دە الیەل ننێەداد ەفریشت ەی خۆیان بەوانەدێت: ئ ەوەروونپاکییەڕی دەوپەم لەتێبینییان

  ە م لەاڵت دەس ەن دەی خاوەوانەن. چ ئەبێالیی نیاز ەیان، دوورن لەکەزانین، بایی داوا زل ەن بۆ زێدەکەتی دەرایەمبەپێغ
موو  ەگرن هەردەیان لێ وەچوانن و مووەکانی ئەرموودەی فەوەرەی کاوێژکەوانە ن و چ ئەدەد ەفەلسەبیروڕا و فکر و ف
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ڕاستگۆیی خۆیان ڕیسوا   ەر بەگەی ئەوەچ جایی ئ تاڵەس ەد ەو پوول و زێد ەپار ەوەبێت ەر دەکسەیان یەکەکارییەساخت
 . تیان تێچێشریەس  ،ەنگەڕ ن،ەبک

 ەروێشەمما دەبێت، ئ ەوێی پەاڵت و پارەس ەد ەساخت ەل کردنپارێزی ەک ەنتیقی تێدایەک مەیەتاڕاد ەکەلەس ەم ەتا ئێرەه
تیی خۆی و ەحورممەک ەبۆ زێد ەوەکێشێتەد ەی کەیە س ە لەو درۆ و دەکات لەخۆڕایی جانفیدایی د ەی بەکەجاڵەڕووتوڕ

و  «ەمادد»ە هێناو بڕەندامی حیزبێکی باوەدا ئەتەحاڵ ەم جۆرەهێڕ و گێل بێت؟ ل رستەی بوتپەی بۆچی هێندەکەحیزب
ت و ەڵ قیامەگەروکارێکی لەنابی شێخ س ەبێ جەرنەه  ەت چونکەریقەروێشی تەسۆفی و د  ەل ەتاڵترەستبەهیچی تر، د

گێلگێل   ەرستی بیری ماددی کەرپەت ڕابەڵبەه... مام سۆفی دڵی خۆی پێ خۆش بکات ەک ە یەخ هەشت و دۆزەهەب
زانیشی  ەت، نەنانە ت و، تە ت و عیلمانییەصفی ماددییە، وەرچووەرانیش دجا ە، دەرچوەد ەو ەرستێت لەپەر دەکانی ڕابەڕێنو
تی  ەکی عادەخوێندوەڕیزی ن ەوەچێتەتا دەزانی« هەی »نەپای ەها گومڕا و خۆ گومکردوو ناگاتەی وتزا ەونکچپاڵ بدرێت ەو
تی ەری مادییەابڕ اڵم شاگردیەب ەزانییەو نەرچێت لەڕێنموونی د ەشێ بەتی دەزانی عادە : نەبوەگیانی کوێر و کاول ن ەک
 ەیەو گرێکوێرەی ئەپچەلەندی کەب (ر چۆنهاەگەم)مرێ ەری، تا دەس ە ، خاک بە وەژوو بوویەڵێداو و ئاوتەقلەڕاو و ەرگەو
ت، ەی ماددییەشاگرد ەرزەو تەشێ بڵێم ئەدا دەنموون ەبێ. لەیدا دەپ ەکەتەواژبوونی ماددییەرەو ب تەقلە ەل ەکبێ ەد

 ەتی سادەزانێکی عادەچاو نەڵپێچ لەڕی پێچەباو ەروونی ئاخنابێت بەمێشک و د ەکەکوو سۆفییەشبیهدا وەت ەک، لەیەتاڕاد
 .ەو بێ گرێکوێر

ڕی  ەم و شەرهەر و هۆی بەوروبەک دەتەتیی مرۆ لەرای ەی کاریگکردنەوەبۆ تاقی ەپێش چاو  ەمان لبێسەروبنکی ەدنیای
قاری ئیمامی  ەو زولف ەمانەتی و هێزی ڕۆستەوانەڵنیگای پا ەنوخت ەک لەتی نەبێدینایدینایەتی و تی و ەومایەتی و قەچینای

، چ ئامانجی پێکابێت و چ ەوەشخولیاست و ەهروون و ەدید و د  ەل ەک ەوەمرۆڤ ی«بوونڕووی »زاتی ەڵکوو لەب ەوەلییەع
ڕێژێت ەویی دادەعنە ڕۆکیشی بۆ جیهانی ماددی و مە و ناو ەکات[ قاڵب و شێوەد ەڵەزۆریش ه ەدا چووبێت ]بەڵەه ەب

ین ەڵ بکەی خۆمانی تێکەوەبێ ئ ەوەینەکەمرۆ تاقی د ەوەاچیزن ەرەهەرەکی هەیەنوخت ە ڕێژێت: لەستا بۆی دادەیاخود و
   .بینینەوری کامیرای تێدا دەڵکوو دەب

ک دیتی و هووی کێشا و بردی  ەبێ. سۆفییەمی تێدا نەسی دوەک کەیەجێگ ەرچاوی »مرۆ« لەب ەوتەداماننا دینارێک ک
ی برد بۆ  ەکەاوێکی ژیری ئاسایی دیناریپ... ەای کرد بۆ قومارخانڕ و ەوەک دۆزییەرییەرس ەس ... نەبۆ بازاڕ بانگی لێ بد

ی ەمز ە ک کردی بەهوانیی ەش... مفتی زانی ەتی بەادعژارێکی ەه... ەرەجگ ەئاغز ەشێتێک کردی ب... قازیال یان ەالی م
ی بۆ ەتێک مریشکی پێ کڕی هێلکەئافر... رهێناەستیانی دەد ەیزانی چی لێ بکات فێڵبازێک لەفام، نەمنداڵ، ن... یفەک

 ... ندەپ ەی کردەخۆم دوور ەل  ەو ئاگرسوور  ەڵمێوەیکێک لێی س رەتال ... بکات

بێت: بابڵێین نووسراوێکی گرنگی ەڵک دەدووچاری خ ەڕۆژان ەوتۆیی کەتی ئەحاڵ ەل ەیاڵگێڕی بکەخ ەوە الی خۆتەتۆ ل
هەر  بۆ  ەوەندەمەڵوەکچێکی د ەدڵداری ل یەک نامەستیار ]وە تی و حاڵوباری هەاڵیەکۆمسەربە  خداریەیا بایەسیاسی و

هوانی، ەماعکار، مرۆی شەخوا ترساو، مرۆی ت  ەتکێن، مرۆی لمرۆی ئابڕووپارێز، مرۆی ئابڕووست ەد  ەوتەسێک بێت[ کەک
  ەشنەچ ەمەبیرتدا دێت ئیحتیمالی هە ندی بەچ ەخوالس  ...زەهێز، بێهێز، مرۆی سیاسیی ناحەب ...دۆست ...مرۆی دوژمن،

  ...ت وەی حکومەوت و دایرەو بازاڕ و قۆناغ و مزگ ە تی کووچەها مرۆی عادەدەها و صەیەست و چاوی دەر دەب ەبخ
تۆ   ەب ەسا نەیت دەبک ەو ئیحتیماالنەژماری ئەبتوانیت ئ ەک جرەم ەب ەخۆت بکەل... منداڵ و جحێڵ و پیر و نێر و مێ

جاران مجێز  ند ەپیری چ ەگاتەتا د ەوەساوایی ە»تاک« ل ەک ەتێفکر  ەوەر لەه  .ڵێک پسپۆڕ و لێزانەکۆم ە ب ەکرێت و نەد
ر و  ەر و جادووگەبەخشت  ەسی لەک ەگۆڕێت، ئنجا ئیحتیمالێک دانێ بۆ دووچاربوونی »مرۆ« بەبیات و بیروڕای دەو ت

 ەویم دیتوەی سانەندین جحێڵی قوتابخانەچ... چووەی دڵی بۆی دەو شتانەموو ئەدژی ه  ەوەگێڕێتەڵیدە ه ەفسووناوی کەئ
یا ەو ەبوەوازوعکار نەی تەکەری حیزبەڵ ڕابەگەفتارێکی لەڕ ەر چونکەباوکی هڵ ەگەۆنگی لدر باری دڕەس  ەوتۆتەک
 ... ەوەی گرتۆتەکەتێکی ئینجیلی ستالین شانی باوکەئای

ئریخی و  ەانی تڕنگاندنی سوودی گشتی و گۆەڵسەرازووی هەت ەخ ناچنەی بێبایەتێبینییان ەم جۆرەرموویت ئەبف ەنگەڕ
و من تێیدا  ەوەخوالیەمیزاد دەی ئادبوونوزووعیەو م بوونر زاتی ەس ەمان لەم قسەکەرزت دە میزاد. منیش عەنووسی ئادەچار
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بێ ەکشێت و داکشێت. دڵەه ەبێئیراد ەتر نییەرمۆمەک تەیشی وبوونوزووعیەت مە نانەنگیری »زاتی« بووم تەالی
مرۆی ... ترەرمۆمەبرای ت ەتا ببێتەست بکات هەسڕ و بێه ەمرۆک ەروون و ئیرادەی دەوەرەکی دەرێکی الوەکاریگ

ش الدێی،  ەمەم دەتا ئ... جریویان ناهێنێەی جریوکردنکپ ە ئاسانی واز ل ەب ەیەزمەپڕی مێشکی مێرد ەخوێندووش کەن
  ەم ڕاستییەرسبێژ ئەی، مامۆستای دەکەدێی ەل ەهایەند ساڵەچرەه ەوی نییەی زەوەسووڕان ەڕی بەزۆر، باو ەرەزۆری هەب
وێ بۆ  ەوش و تراشی دەروونی مرۆ ت ەڕی مێشک و دەڕمەم ەندراو لەڵکەقشی هەاڵم نەب ەرێغەڤیزیۆنیش بێدەلە، تەوەڵێتەد

 ... یکردنەوەکوێر

  ەروون داگیرکراو بەخوێندوو یاخود دەبێ بڵێم بابای نەد  ەوەپێش ەمی: لەنووسی ئادەانی مێژوویی و چارڕبۆ گۆ ەوەڕێینەبگ
زموون  ەئ ەزۆریش لەو ب ە و سافیلک ەی سادەوەر تاقیکردنەب ەمەیخەمن د ەک ەندی ساحیرانەپ  ەئایدیۆلۆجیا، ب ە، بەسانفەئ
... ئارد ەبێتەهاڕدرێت و دەئریخی دتەنووس گۆڕانی ەئاشی مێژوو و چار ەی باراش لنمەک گ ەتی وەر خۆیەرناچێت، هەد
بێت ەجارێ موفلیس دەر بەخی خۆی هەپێی بێبایەبینێت بەورێک دەخ دەها بێبایەی وەو بارانەل ەک ەیەسافییلک ەو مرۆیەئ

 نووس.ەچارسەربە   لالح و مێژوویی وەبەکی ڕووداوی زەلەرخوفەچ ەبێت لەبوو د ەن ە و ب ەوەسڕێتەو بوونی د

ڕوات و  ەیری خۆی دەی غ ەئیراد ەب ەل کەڕگەرخێکی ناو مەب ەبێتەخداردا دەوتی بایەڵکەڕووداو و ه ەخ لەمبایەتاکی ک
ی  ەڵەقتا نزیک تۆەقانوون و ه ەبێتەی تاک دخی »مرۆ«ە نگانی بایەها گرنگ، دالەی وەتانەم حاڵەشمرێت: لەخوات و دەد
کات ەخی زیاد دەپێ بایەژێر پێبەرەخۆی ب ەبێت. لەر دەکاریگ ەخۆی تاک ەڵە، تۆقەوەتگرێەموان دەتی هەاڵتی حکومەس ەد

 ... ئێستر پتر بێتو ر ەخی کەگوێزدا بایەگوێز ە ل ەنگەخ نامێنێ و ڕەبای ەربازی سپا کەتاکی بازاڕ و س  ەگاتەتا د

ئاڵووێر و   یەوتی ژیانی ڕۆژانەڕوتوەک ەنها لەمدا ت ەر زۆری جیهانی سێیەه زوربەی ەاڵتان لەس ەری بێد ەماوەج
...  رم کردەی گەکەڕۆژ ... ە ی لێیەم پسکەکەرخەب... ەرزانەه  ەو پاقل  ەشووتی گران ،ی فاڵن هات و فیسار مردەکوکورەسرک

... نەن ئیرادەوێت خاوەکەڕێک د یفتیەنەڵ کەگەل ە ش کەلو ی زمان ەچاالکیی ەو جۆرەو ئ... ڕۆ بانگی داەالی نیوەم
یان  ربوونی مرۆ ەی کاریگەرێشەم و س ە رهەڵین هۆی بەپێی د ەیەت شتێک هەیاڵیدا نایەون و خەخ ەاڵتداریش بەس ەد

ت ەنانەر. تەک و کۆمپیوتەڕەکوچ و داس و خەی چبەرەوپێشچوون  ەتی بەیاڵ ەی کۆمبەرەوپێشچوون ندبوونی ەو ب ەمادد
و   ەڕڕەم و پرۆلیتاریا و زانای زەرهەگێڕا هۆی بەی دەیەفەلسەو فەتیی ئەرایەمبەغپێ  ەک ستالین کەاڵتداری وەس ەد
کوشتنی بوخارین و تۆخاچێڤسکی خۆی پتر  ەی خۆی: لە ئیراد ەب ەستبۆوەری مردوو و زیندووی سۆڤێتستانی. بەبەرلەس 
 ەمار ەبێ، یان باوکی کچ پرسی پێ بکرێ لەربڕینی هەمافی س  ەی قاورمەستە ن دابەی خاوەوەئ زانی تاەق دەر حەس ەل

 ...  یەکەبڕینی کچ

  ەی بەو کیژانەموو ئە ه ەزانی لەدق ەن حەخاو ەوپات خۆی بەمیراتگری ستالین بوو پات ەبڵێم برێژنێڤ کدەبێ  داەێرل
  ەوەینەبیر بک ەک ەدا نییەوەیریش لەکردبێت[ س  یملێەستالین مێبازیی زۆر  ەمبیستوەبوون ]ن ەبوون و جوانکیل ەوەورییەد
بر و  ەز ەی کیژی جوان بکردنڕام... ابووڕربەرستان س ەجەپێشتریش م ... چیکۆسۆڤاکیای شێال ەوەکەییەچ شانازی و دڕند ەب

 ...  تێکەی میللکردنەفەکی خەدیەص ەوەناگات ەوەدیسان ،ەیەکەفی زۆردارەرەی بێشەڵگەند بەرچەزۆر، ه

نووسیان جێی  ەتان و چارەری مێژووی میللەفتەد ەل ەفیعالنەحیز ەو جۆرەڵێم ئەگر دەخن ەڕ ریە جیاتی خوێن ەشدا لەلێر
 ر: ەگەپۆشی ئ ەو چاویشم لێی د ەوەنابێت

ە و پیاوی تێنەخوێندرایەوە دەستێکی هەبایە لە چارەنووس و مێژوو، ئەوسا دەمانگوت کیژەکە خۆی لێکراوکیژی زۆر -1
 . گرێوگاڵڕازی بوە پیاوەکەش بە ئارەزۆ دوورەپارێزی کردوە لە کاری بە 

  چەندوچۆنی بووبایە خاوەن ڕەئی لە ،ی چارەنووسەکەکردنخەڵکەی پرسی پێ نەکراوە لە چارەنووس دوای مسۆگەر  -2
ژە ساردوسڕە،  بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵ. ئەمما بەر لەوەی من و تۆ بگەینە باوەڕێکی بنجی لەم وتووێ

ی کردنی هەرای چارەنووس خەریک بوە هێندەش خەریکی خەفەکردنخەسێن چەند بە مسۆگەردەسەاڵتداری میللەت
 ەکە دەبێت.کردندەنگی ناڕەزامەندیی دوای مسۆگەر
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کی ەرچی چەه ەن بەکەیار دەریکێنێت خۆیان تەیانخەپاندن دەت و ورگ و بریقوباق و خۆس ەهوەی شەچڵێسانو ەئ
  ەب ەتاوەرەس  ە. لەوەتیی بێ لێپرسینەزنایەشتی مەهە ب ەل بوونوامە ردەوی، بۆ بەعنە، چ ماددی و چ مەیەهێرش و دیفاع ه

رچی ئازادیی  ەالن هەژار و خنکاندنی ئازادیی گەتی و سوودی هەمرۆڤای ەد و دوژمن بەی فڕوفێڵی نیازبکردنستە ربەناوی ب
ن ەحیزبی خاو ەتاک ەوەنێتێمەن و دەکەگۆڕ دەبەزیند ە چاالکییان ەو جۆرەت و ئەمعییەی حیزب و جڕێکخستنعبیر و ەت

نووتی  ەهەرمانی کەتی فەتوانی خزمەنها دە تی تەبوونیەی ه ەاڵت نیشانەس ەڕۆک و بێ دەلکێکی بێ ناوێ پەق ەت کەحکوم
 ...  بااڵ بکات

تی و  ەاڵیەوی کۆمەوڕەلێخوڕینی ڕ ەوریان نابێ لەری و تاووس چ دەم و پەرهەر و هۆی بە وروبەک دەبێ بڵێین نەدا دەلێر
ڵسووڕ و داسووڕی ناچاری ە ه ەوەرۆکەستی س ەد ەب ەورەچ ەڕک قوە، وەلەی گەزۆرین ەش، کەکەڵکوو مرۆڤەمێژوو ب

  ەتەت دراوەکالەو ەهتد ب... و... ی ژیان و مردن وەرنامە ڕ و ئاشتی و بەنووس و شەچار ەل« لەی »گەئیراد ەکات واتەد
  ەئیتر لزوم نیی ەیەخۆی بێ ئیراد ەدیتمان مرۆک ەی دوایی کەم دێڕانەتێک! پێی ناوێ بڵێم، لەکالەمما چۆن وەرۆک ئەس 

وری  ەهیچ حاڵیکدا د  ەل ەرانەوەر و زیندێم ئامەاستیدا ئڕ ەن یان نین، خۆ لەش هەکوچ و گاڕەو داس و چ ەڕەبڵێم پێم
تی! ەستی مرۆ خۆیەدروستکراوی د ەی کەوەزۆی مرۆن وێڕای ئەی ئارپێکهێنەرر ماڵ و ەمووی هە، هەخۆیان نییەربەس 

 تی!  ەی خۆیکراوویەیان ک

 ەییشتەگ ەویست[ و قسەد ە]باوکم خۆشی نر هات، ەتلیجلیسی باوکم باسی همە ە ، ل1941- 1940ی نێوان ەوێکی زستانەش
م  ەکەقس... عیم بکاتەر زەس ەوانێ ئیعتیماد لتت ناەگوتم: میلل  ەوەقیەت ەت. من بەوباری میللڵحا ەعیم« لەوری »زەد
رمم کرد ەمن ش ... تی بوێت چۆن جێی ئیعتیماد نابێتەی میلل ەچاک ەوەکرد ەعیمێک بەز  ەکرد باوکم گوتی: ڕۆڵەواو نەت

عیم ەبوونی زەر هەس ەت ناتوانێ ئیعتیماد لەی گوتم. من نیازم بوو بڵێم: میللەوەستم لەبەی مکردنواوەبۆ ت ەوەڕێمەبگ
  ەک... ە باخانەد ەچێتەبێ پێستی دەیدا دەعیمێک پەتا زەستێ هەر ڕاوەگە، ئەرانەریکی گوزەعیم خەبێ ز ەڵکەو خەئ... بکات

، چی منیش ەوای  ەدیهییەک بەبینیت چی باوکم گوتی وەدیت ەوسا بکەی ئەقرتاو ەو وتووێژەیری ئەدووری س  ەب
 ... بوو ەکە مای بیروڕایەی بنەو نیازەجغزی ئ ەبوارێکدا و ل ەب  ەکەر یەاڵم هە ب ەر ڕاستەمابووم بیڵێم هەتەب

ئازادیی  انی و هێمنی و رەریکی کامەروو خەس  ەرەاڵتی هەس ەد  ەک ەیەوەل ئەش بۆ گەو گ  ەورەگ ەرەبێگومان خۆشیی ه
چرای  ەتی دروشمی ئازادی کەتایبەوێت. بەبێ چنگ ناکەڕژێمی دیمۆکرات ن ەل ەو ئامانجانەبێ بزانین ئەد ەل بێت. کەگ

یشتوو ەلی تێگەری گەیک ەپ ەب ەقشێکە، نەوەداخ ەد جاران بەص ەوەداخ  ە. دێمۆکراسیش، بەخی دیکتاتۆرەو دۆز ەنیشتمان
م  ەڵێین، تا ئە بڵێین و ن ە. ئێمەنک و »خێراشکست« ـەو تا بشڵێی ناسک و ت ەفیز و ناز ەتا بڵێی ب... ەوەیشتوەو پێگ

وتوو  ەواڵتی پێشک ە ک ەو ڕاستییەڵ تێبینی ئەگەل ەیەی پێو Pyramidم ەرەمیزاد شکڵی هەی ئادەڵگەکۆم ەمەردەس 
  ەوەم ڕۆژگاریشەدەرزی، بەک نووکی دەڕووپێوێکی مناسب ن ەل ەرووی بریتییەس  ەک ەعنایەو مەب ەواوەی ناتەکەمەڕەه

 بێت. ەتر دپانوپۆڕ ەکەڕووپێو

تی  ەڕواڵ ەو بندی گشتی ]ەوەرژەپێی ب ەناچاری و ب ەی کۆمیونیزم، بەی دوای پلAnarchismنارکیزم ەی ئەو ڕۆژەتا ئ
نی دواڕۆژی ەمەت ەپێشبینی بکرێ ل ەئیمکانیشدا نیی ەبێ. لەوام دەردەتی بەاڵیەمی کۆمەڕەفراژووتن. نمو، تطور[ ه

ی  ەڵگەنجامی کۆمەئ  ەنێ کەیەگەڕاد بەرەوپێشچوونکی ەموو هێمایەاڵم هە؟ بەساڵ رزاە، هەد ساڵە. ئایا صەکەمەڕەه
خۆم و خۆت   ەبیرمەم لەکەد ەی وا بنبزێوکەم قسە ئ ەمن ک... نامێنێ کەرەوەاوسوورچ... بێەکسانی« دەمیزاد »یەئاد
شنووس  ەڕ ەژارانەکی هەیەڕەپتا من ال ەه... چینەر دەس ە وێشدا بە ر لەداین، هەکەمەڕەری هەمەژێری کەرەب ەل ەند پلەچ
ر  ەس ەپشت ەزمانیان ل... کرێنەد ەوەتەپ ەب... مرنەبرسان د ەرێن، لەوەڵدەومیدی ناکام هەختی نەدبە زاران بەم هەکەد
  ەنزخ« و نازانم چیش لەدێر و »زەوروبەم و دەرهەکانیان. هۆی بەلالدەتی جەچرای شۆر ەشکرێن بەکێشرێت و دەردەد
  هۆی ەمێکداین بەردەس  ەل ەس!! ئێمەفەناو ق ەمما ل ەجریویان دێت، ئەیان جریوخولیان ەسکردی خاوەسی دەفەق

بازاڕی  ەیانخاتەا دتیەا پتی ەزانست پ ەک ەوە چاالک و دروستان ەزێد ەمێرو ئاەڕێی ئ ەری جیهان لەوس ەرەمسەستنی ئەبتێک
 ەوەمیەم و سێیەم و دوەکەجیهانی ی ەکانی ئوستورالیا، بەدانیشتو ەسڵەئ ەگاتەتا د ەسکیمۆوەئ ەل ەکڕین و فرۆشتن، بگر

 ەژن... نەکەدانس د ەوەرست تێیدا پێکەیموونپە. زۆر جاران، ئوستادی ئاتۆم و مە دروست بو ەمە ڕەڤاڵێکی هەکارن
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ر و  ەر پشتی کەس  ەری بەفڕێت و سێبەد ەواوەح ەب ەیار ەت... رستێتەپەڵ دەمژەستوورێکی گە ملیۆنێری نیویۆرک لچ ئ
ی داروین  ەرییەزەخوێندوو نەبزێوێت، نیوەمم دەڵەی تادار قەوڕێن ەدا کەمەم دەکشێت: لەکاندا دەرەکۆچ ەئێستری ئێل

تی ەپێناو نووری قودسیی ەخی گومڕایی لەی دۆزەبانییەوا ز... دی چاک و پیرانە رق ەتی مەرامەی کەڵگەب ەکاتەد
 ەی گوناهان« لەوەرەسیح بۆمبای »پاکک ەی مەنزیک وێن ەل... نەکەال دەهەبالە»نامووسپارێزی« ژن و منداڵ و پیر ه

 ...  شتەهەزی بەناو بردنی ناحە گرێت بۆ لەردەن وەهریم ەئ ەل ەرست پارەخواپ... قێننەتەمۆ دەکشەڕاستی نوێژی یەناو

 ەل ەخلووقی هێزێکەم ەوەدروست و شکستی... ەوەدییەچاک و ب... ەوەنی ڕوون و تاریکییەموو الیەه ەب ەیەمەڕەم هەئ
 -ەزمووگەی ئەوەی تاقیکردنەڕاد ەییشتۆتەگەجارێ ن ەی ەروونیی ون هەندێ هێزی دەڵێن »هۆش« ]هەپێی د ەمرۆڤدا ک

ک  ەی ەل ەنیی ەوەریەبەب ەی سادەریزە[ غەخلووقەو م ەی ئکردنشداریەب  ەبێ لەستێکی هەد ەیەوانەل -ک من بزانمەو
خواردنێکی  ەز لەح ە کەر یەه ەک کەد مجێز، وەخسێنێ، تۆ بڵێ صەنجا مجێزی لێکتر جودا بڕەسی پەخێزانی پێنچ ک

ی  ەو جوداییەجودا بکات. غاڵب جاریش ئو ... جودا... تێکی جودا وەکی جودا و سیاس ەجودا و پۆشاکێکی جودا و گۆڕانیی 
بچێت.  ەوە تریشەوالوەب  ەنگەنێ، ڕەیەگەد ەوەڵۆکەپەچ ەڕەشبە   سەر بۆ ناکۆکی و لێک سریواندن تا ەوەکێشێتەزی دێجم

کاری  ەند لەرچەتی مرۆ، هەدا زاتییەخوشک و برا لێک تۆراون: لێر ەقاورم ەب ەوڕۆن و هێلکەر هێلکەس ەل ەمن دیتووم
ماع، برا و  ەند و تەوەرژەب  ەک خێزان، دوور لەری یەوروبەد ەبینین لەد ەوێت کەکەردەد ەوەزیاد ەش بێ، بەخوێڕیل

 ... ماع پێک بێنەر تەس ەل ەنگەبن، ڕەزویر د ەر هیچەس ەخوشک ل

تی بێت و  ەکیەیسەربە  یە تی بێت و برای دیکەئیسالمسەربە   یەنی پارتی بگرێت و براکە ک خێزاندا کیژ الیەیەشێ لەد
ر ەگەر ئەوروبەد... فسیر ناکرێتەکی »ماددی« تەهیچ هۆی ە ب ەبوونشەم دابەئ... روێش بێتەسۆفی و دایک د ەکەباوک

ب ەشرەک مەی ەوەخۆنەد  ەوەیەرچاوەس  ە ی ئاو لەوانەموو ئەبوو هە[ دە خلووقی مرۆیەخۆیشی م ە]ک ەر بایەکاریگ ەخۆو ەل
دوو سێ    ەک لەتی دنیایی و ئایینی: ڕۆبسپیێڕ یەندی قودسییەڵبەژووتر بچین بۆ مەرەختێک بەن... ەوا بوونایەک نەو ی

گیۆتین   ەست و ملی بە ڵبەزایی بۆ هەکەتێکی هەبوو، تۆمەتێک کرد، بۆی ڕام نەئافر ەزی لەح ەنسەی شۆڕشی فر ەخواک
رناوی »أفاعي الفردوس«  ەس  ەی بەکەدیوان ەر چاو لەبکەوتە م  ة«لیاس أبوشبکأیتێکی ›ەیان ساڵ بەد ەر لەب... ڕاندەپ
 ڵێ:ەد

عة کأسک مغناک ملتهب و   می 
ي أباک الخمر وأضطجغي 

 معه  فأسف 

 
 ]شوێنی کەیفت هەاڵیساوە و پیاڵەت پڕە

 سا شەراب نۆشی باوکت بکە و لەگەڵیدا بخەوە[

 

ی ەرەب  ەل ەواراتەتی تەڕیوای ەمەزانیم ئیان ساڵ ەندین دەچدوای ... بێزا چاورەبەم لەک ە شاعیر ەوەم خوێندەمەئ ەمن ک
دوو   ەل... یلی نێریان بووەکان مەچۆڵی و کیژ ەدووم چوونەی س بوونوبنەرەپاش س  ەی کەکەر و دوو کچەمبەووت پێغڵ

جاران ڕووی   ەد ەت ەم حیکایەڵیدا نووست. ئەگەرخۆش کرد و لەک، باوکی س ەدوای ی ەک لە، یەکەودا دوو کچەش
ک  ەیەکرد، تاڕاد ە خۆی مار ەی لەکەنازدار ەدوای کوشتنی »مالک بن نویرة« ژن ەک ەوەکاتەلید سپی دەخالیدی و

کی  ەیەچەوە وەنیازی خوێنپاکیی ەکرد بەد ەی خوشکی خۆی، مارەکچی خۆی، زاد ەکات کەونی میسر دەش بۆ فیرعەپاکان
 ... م بێتەرهەب ەکردنەو مارەل

چی  ەیزانیوەرخۆشیدا نەتی س ەحاڵ ەبکات، گۆیا ل ڵووت ی ەبایی پاکان ەرعی تێدایەش ەر قیلەمبەپێغ ڵووتتی ەحیکای
ر ەوێکیش هەبۆ ش... ە حیلەودا موستەدوو ش ە سمینی دوو کچ ل  بوونخۆەبێ ئاگا لەر، بەمبەپێغ ڵووت  ەسا بەد... کاتەد

ی ەوە بێ ئ ەوەنەکەکاوێژی د ەش کەسانە و کەو ئ ەستوەڵبەیان هەکەتەحیکای ەیەسانەو کەر بۆ ئ ەش هەکە، پاکانەنامومکین
تی خوا ەتساز بۆ ئیسپاتی قودرەستای حیکایەو ەک ەبک  ەو نیگالێڵییەیری ئە. تۆ س ەو فاکوفیکەر بێت لەبەخەهۆشیان ب



211 

ت و  ەڕی قودرەوپەئ ەوەرستەپەفسانەالی ئەب ەمەئ  ەزاوا کرد ک ەدوو کچی خۆی ب ەئاگای لرێکی بێەمبەهێنای پێغ
  ەکەتەحیکای ەی کەوەی ئ ەڵگەببە دا چووین  ەڵەه ەب ەک ەحیساب ەمن و تۆ لپێدەچێ  اڵم واەب... ە تی خودای تێدایەحیکم

 ... تداەقودسیی ەل ەوامەردەب

ێی  پ ەزاران ساڵ بە ه ەر لەب ەوتۆ کەقاڵبێکی ئ ەخرابای دیبە ن ئوستادێکی زانا و ئەالیەل ەکەتەر حیکایەگەبێگومان ئ
حوکمی   ەر بەگێڕا و هەدە رست نەپەفسانەاڵشووی ئەم ەچ تامێکی خۆشی ل ەوا و ڕێزلێگیراو بوە[ ڕەو قاڵبە]ئێڵ فمێژوو بێ

ن  ەالیەتی ڕێزگیراو ل ەکرد! قودسییەنا و ڕیسوای دەی دادەردانەکارێکی نام ەتی ڕۆژگاری خۆی بەریعەش
 ەڵکی پێوەنا کەنگر« بێت دەبن ه ەر« و »پشت لەجێی س ەکلک و گوێ و قۆچ و »پێ ل ەبێ بەد ەوەرستەبەفسانەئ

 ...  م ناشکێنێەنامێنێ و بڕی بنیاد

هی   ەر چونکەاڵم هەر، بەمبەپێغ ڵووتتی ەحیکای ەنم ناگاتەیەری ڕابگەرزی خوێنەع ەریکم بەی خەیەم نموونەند ئەرچەه
،  1941ساڵی  ەعالی، لشید ەڕ ەگیرێ: کەردەتی لێ وە اللەر دەوبەمەزار ساڵ لەندین هەک هی چەن ەیەمانەردەم س ەئ
  ەبۆی هاتن «یحرەیونس ب»ی ەعو ئیزا ڵمانیاە ئ ەفتوون بە ی مەکەڵکەۆشت خڕی پێ فرەی ئینگلیزی گرت و شەخەی

کانی موصل ەکامڵ ەپیاو ، بووە« هينێوانیاندا »یونس سبعاو  ەو ل ەوەزیران خوێنرایەناوی و ەاڵم کە. بگرتنەزبەی جڵحا
بێ پیاوی  ەز دەتوم 42« ری!ەشمەق ەبو ەکەزیر؟ کارەو ەعباوی بۆتەگوتبویان: »کوڕی س  ەوەندییەزامەڕنا ەو ب ەوەبوونسارد
زۆریی ەب ەکی کەرایەکانی موصل، هەنابی کامڵەبێ! ئاخر ج ەورەها گەرای وەزیری هەند و ماقووڵ و ەمەوڵەلی و دەحۆق

م  ەدەم و خەشەن حەل و خاو ەس ە تتێروگرتوو بوون و پیاوی ەزبەی جەپێو  و بازاڕ ەهلی کووچەشوڕووت و ئەزۆر ڕ ەرەه
ی ەوەشینەر بەس ەبێ پێ داگرن ل ەئیتر بۆ د ،ڕکێەڵپەڕێزان و هەپڵەر چەس  ەوەنەستووریی خۆیان بانادەندی و مەم ەل
چی  ەن، کەر بدەدەهەماش نین دڵۆپێک خوێنی خۆیان ب ەتەو ب ەوەتەی پاڵیان لێ داوەوانەرز بۆ ئەی بەزیفەت و وەزارەو
 هێڵن با تێشیدا بکوژرێن!  ەجێ نەعێراق ب ەت کردبوو کەرکانی حکومەئ   ەبعاوی داوای لەنها یونس س ەت

  ت بۆیریک بەرد و داریش خەب  ەمن و ل ەل ەر! ئیزنەر: کاکی خوێنەمبەپێغ ڵووتباسکراوی  یەبۆ نموون ەوەبچین
زار و ەرمەکانی شەری خۆی و کچەمبەو پێغ ەجاڵەڕ ەو کارەر ئەس  ەکی بشێ خودا بیهێنێتەر و هۆیەر هاندەستنی هەبتێک
نا بۆ هۆی  ەشت ئازادیت پەوڵە و هە ل خوا خۆی، ەک لەن ەوەشێتەم بوەبنیاد ەل ەکەرجێک کردارەم ەیبدار بکات بەع
  ە خۆت و ب ەت بەناعەک قەیەڕڕەسا پێت ناکری زەریت دەب ەبابیلەعەیرەو ت ەیتان و فرشتەشو ر ەوروبەم و دەرهەب
ناهۆش:   ەهۆش و ب  ەیری دین و بەغ ە دین و ب ەبێ لزوم نامێنێ بەت هەناعەدا قەوەر لە گەئ ەچونک تیەیدا بکەس پەک
بێ  ەئیلال و بیلالن د ەرتیش نییەبکات ش ەوەئ ەدە توانێت چی بەد ەوەگاڵو ەو کارە بوونی ئوا ەڕ ەموو ئینسانێک لەه

 ...  ر بێتەمبەپێغ

م خۆ  ەزا بکەدینت ناڕ ە تا لەه ەوەوەئاسمانیی ەم نموونەڕێی ئ  ەهۆش و گۆشت ناگرم ل ەری ڕێ بەر! من س ەای خوێنبر
  ەرەی کاریگەوەخستن دا نزیکەلێر ەستەبەی مەوە: ئەنیی ەکەتەلماندنی حیکایەو ناچاری س   ەزۆری موسوڵمانەکورد ب
 ەتەم حیکایەلماندنی ئەڵێم س ەبڵێم و نمن ...  تتەناعەق  ەل ەبێ[ میتافیزیکەر هەگەئ]وی و ەعنەکانی ماددی و مەڕاستین

کی  ەوتۆیی پەی ئەفسانەزاران ئەه ەل  ەک کەکرابێت و ەوتەککەهۆشی مرۆ پ ەبێ کەحاڵێکدا مومکین د ەنها لەت ەجاڵەڕ
و خورافات و   ەوڕێن ەرموویت لەرچی بفەه ەدا کەوەل ەدڵنیاب ەوەت بۆ خۆت دزیەکەڵقەقڵی خەهاتیت ع ەتۆ ک .وێتەکەد

ر ەوەنتیقی جانەڵ مەگەل ەفرۆشن کەتێک دەقیقەموو حەه   ەڕیش بەیان و شەکەوێران ەروونەد ەنیشێتەما دە تی بێبنەحیکای
 : بابای دینایی وەرەتی ئایین کاریگەندی قودسییەڵبەم ەر ل ەک هەن ەم فاکوفیکەبیریشت بچێ ئ  ەوێت. نابێ لەکەڕێک ن
ی  ەرەب ەک کەو ەوەرستی گومڕای لێ دێتەپەفسانەمان ئەتووتی، ه ەو بوو ب ەوەدڵی دزرای ەو زانستیش ک ەماددسەربە 

 نا.ەت دادەخیان ەتییان بەپی کورد کوردایەچ

 
ئەو موصلیانە لە جیاتی سەبعاوی دەیانگوت سەعباوی. قسەکەشیان بە تورکی کردبوو تومەز پەروەردەی سەردەمی  - 42

 تورکەکان بوون.
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بۆ   ەکەحاڵوباری کورد  ەک ەوەو ڕوە نێم، لەداد ەڵگەب ەپی کورد بەتی خۆم چەقەناعی کردنەوەمن بۆ ڕوون ەدا کەمەم دەل
ندیی خۆی بێ  ەپێو ەی خۆی بێت و چ ل ەوەکرد ەت، چ لەڵ و حیزب و حکومەها تاک و کۆمەندە، چەئاشکرایر ەخوێن

ر ەگەتێیڕا بڕوات. ئنجا ئ ەپێویست ەک ەوەکاتەکوێر د ەو ڕێگایە ناشێ بیگرێ و ئ ەر کەب ەگرێت ەد ەو ڕێگایە یر، ئەڵ غەگەل
  ەی خۆت، لەبەجرەپێی تەم[ خۆ بەکردوو حیساب بکەڵەه  ەکان بەزل ەتەوڵەد ەک کەلمێنیت ]وەس ە مووشم لێ نەه
وت و چویر و پشت  ەفتار و کرداری چەڕ ەرزەو تەئ م. ئاەکەی من هێمای بۆ دەتەو بابەزۆرن ل  ەوروپشتی خۆت نموونەد
  ەند و نەوەرژەب  ەم و نەرهەهۆی ب ەر و نەوروبەد ەن . ناکرێت ەاڤڕ فسی مرۆەی نەوەرە کی دەهیچ هۆی  ەند بەوەرژەب ەل
خوێندوو ەکرمانجێکی نەڕەنێت کەیەش ناتوانێ تێم بگەیموونانەکی مەهیچ یاسای ە و ن ەر ئاگردانی زستانەندی بەپ

تیشدا دژی خۆی و دژی دین و دژی ژین و  ەردوو حاڵەه ەرست لەستالینپ ەرست جارێکیشیان ببێتەشێخپ ەکیان ببێتێ جار
 ی.ەکەرەبەخشت ەل ەرەتی جادووگەخزم کات بۆ ەخۆری دەپڵتەتی ئینسانیش شەرامەدژی هۆش و ک

و   ەوەکتر جودا بکاتێڕێت و ئاگر و ئاو لەتێپ ار زماندەس ەئاخاوتنی ب لفوبێیەرێکی ئەو ەتی حاڵ، جانەواڵڕ پێیەبوو، بەد
دوور بێت   ەی بەر و خواکەمبەپێغ  ەبێ لەب بێ دیەعمی ەئاد ەفتارێکی لەڕ بزانێت ەیدا کردبێت کەی پەقڵەع ەندەوەئ

  ەی مرۆ بەدا، ئیرادەو ەدوا ئ ەی هۆش و، بکردنندەبەئاڵق  ەل ەبریتیی ەلەس ەدا مەز لێرە[. تومڵووتی کچانی ەکەلەس ە]م
کێشن، ەڵدەهتێ ن و زنجیرێکیەکەلووتی ورچ د  ەل ەوانە ورچە ک کەندێکی مومکین بێت چ ئایینی و چ دنیایی، وەر فەه
  ەکەورچ ەم کەی ورچ و بنیادکردنامڕنێوان  ەمێنێ لەکیش دێ رقەف... ننێڕەپەڵی دەزۆی خۆیان هەئار ە ، بکردنڵ ڕامەگەل

  ە، لەیەکەوانەجێی ورچ ە ل ەدات کەڕپێکراو دەری باوە ابڕ ەنان ب ەیەکەبراوەخشت ەرچی مرۆ لەخوات هەنی دەنانی خاو
 دونیا.  ە دین بێ یا ل

 ەو ب ەکەچییەفێڵبازیی ساخت ەب ەکەندەشزانین فە، دەجیهانیی کی ەیەتاندن دیاردەڵەڵخەبردن و ه  ەخشت ەزانین لەد ەئێم
مرۆی  ەمرۆی خاوێن و کاری چاک ل ەل ەساخت ەیە ش زیاتر: وا هە مەل... بێەجێ دە جێب  ەکەلێکراوەیی ساختەسافیلک

  ەزان بێت چونکەزانا بێت یاخود ن ەیەوانەیش للێکراوەن. ساختەخۆیان بک ەست بەی هەو ەگات بێ ئەڵک دەخ ەب ەوەدەب
تی ەبێت ئالەفسی مرۆ دەنها نەموو حاڵێکیشدا تەه ەل...  شێوێنێەحیسابان دەڕاست ەیەک حاڵوباری خۆی هەیەر ساختەه

ڵبڕ، مرۆی  ەچ بکات بۆ دز و دۆزن و باغەکراو مل کێلە مرۆی ساخت ەرنا مومکین نییەگە لێکران، ئ ەو ساخت کردنەساخت
د نانێت  ەکاری ب ەوا مل ل ەبادی ه ەر وا بەکردوو هختەباتگێڕی خۆ بەخ... تێنێەڵناخڵە ڵک هەست خەئانق ەچاکیش ب

 ەوەناچاریی ەنی یان لدلمانەس ەن ەمتر بێت لەری کە رەز ەکەی ساختکردنقبوڵ ەی کەو ە ک ئەزانێ وەچاکی ن ەر بەگەئ
 چاوپۆشی بکات. 

کۆی  ەر س ەس  ەل ە. من کەوەکردبێتەن  ێوا بیری لەنگ کرکی گەاستییڕ بۆ الی ەوەمەر بادەینی خوێنەز ەدا پێویستەلێر
ڵک  ەی خەئاپۆر ەل ەو ەردوومان پێکەبیت هەند دەس ەندی پ ەت گوێگری پەڕواڵ ەم، تۆش بەکەڕێنموونی د ەوەندیارییەپ
رێتیمان  ەمان پشکی الی نەو خراپ ەرگرتنی چاکەفتەدە و ەنجامی پشکنینەئ ەمێکین، لۆی گەروپنتێکی تۆزاوی یان دڵۆپەس 

ر  ەبەڵکوو لەیبی خۆی نابینێت بەگوترێ مرۆ عەد ەر چونکەک هە ین نەکەستی پێ دە ی هەوەل ەتیمان[ پنۆکاویترە]نای
 ک: ەی وەشنەچەمەهۆی ه

یری  ەس   ەالوەسێکی لەک ەنگەوا ڕەتێکی دژوار کەی باری حاڵەو خراپ ەنێوان چاک ە کردن لەری نەدەرەس  .1
 گات. ەبکات تێی د ەکەتەحاڵ

 ی ژیر. لێکدانەوەی هەلی نەبوونڵی مەعلوومات بەدەم دەرفەتێل .2

 .پێزانین  ەنی هەست و یبێهێزیی ال  .3

 خۆ دانە پاڵ پرۆژەی کەسێکی خۆشت دەوێت دژی کەسێکی لێی بەگلەییت.  .4

 هەر هۆیەکی دیکە هەبێ کە خەڵک تێوە دەگلێنێ، خۆ ئێمەش فرشتە نین.  .5
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س  ەی کبوونەدەگالن و زەرپرسیاری تێوەباتی سیاسی بووم. بەخ ەڵ بەی تێکەتەوەیهێنا، لەحاڵی خۆم دڵم ن ەش بەمن ب
مندا   ەل ەکەرەروونێکی گەران دڵ و دەباتکەتی و تێچوونی خەالمەن س ەالیەئاکامی بڕیاری سیاسی ل ەدان بەببم: گوێ ن

ند ەرچەاران هچڵگرتنی »ئۆباڵ« ی بێە ه ەی دام لەپارەن« چێگلەیر تێوەکاری »غ ەیم ل پارێزەم مجێزی دوورە. ئەنیی
  ەر لەب ەکی گرتمەبێگومان ڕێگای ... ەوەتەجارێک، نزیکی مردنی خستووم ەرشانم، پتر لەرمانی س ەف ە ڵستانم بەه ەپێو
بێت و  ڵکم ەکەڕێ بوو ب ەتاک ، سەشانی ک ەس  ەخستۆتەرکێکی نەهیچ ئ ەو گفتارم ک 43فتار و کردار و نووسیارەڕ مووەه

لێک  ەتااڵیی گەب ەکوو منیان بکردایەلقوڵاڵ وەموو خەه  ەر هاتبایەگەشدا ئەمەڵ ئەگەڵک بێم. ل ەڵکی خەک ەمن تێدا ب
 ت.  ەسارەخ ەب ەوەمایەی پێویست دەو برد ەچاالکی و کرد

ڕ  ەڵمدا هاوباوەگەی لە وانەموو ئەالی هەل ەڵکەند ناکەچ ەڵکەو کەئ ەخۆم ەڵکیش بێم« ئاگام لەڵکی خەک ەگوتم »ب ەک
و  ەکێک لەی هیچ یەوەڵگرتنە ه ەبێ بەمدیت پێویستم هەوان نەهی ئ ەتێکڕای جوداوازیی بیروڕام ل ەند لەرچەنین ه

  ەل ە ک کەرچوون وەڕاست دەب ەم کە و ڕایانەریان بوو ئەس ەوان لەڵێم ئەر نەگەڵ هی من ئەگەل ەناجۆر ە یان کەبۆچوونان
و ڕۆژێک دێت کۆمیونیزم تاوانباری   ەستالین تاوانبار ەیاند کەدوو حیزبی شیووعی و پارتیم ڕاگ ەب 1950تای ەرەس 
 پڕۆ. ەکوردی چ ەر الی مامەمبەپێغ ەوەر مایەچی هەک ەوەکەن حیزبەالیەرهێنرا لەشی دەکەبرەق... کاتەد

ی ەرێشەت و س ەت حیکایە ژمار نایەئ ەی لەوەڕی دینی و دونیایی تا ئەبیروباو ەمین لەرزەڵکی س ەپانۆرامای جوداوازیی خ
ر ەس  ەیتەچی بخ... و... ستوورەو پۆشاک و خۆراک و داب و د ەهجە ر جوداوازیی زمان و لەگە. ئەدوای ەی لەوەبێبڕان

مۆنی و کورتی و درێژی و   شی وەز و گەیات و حبەتهاتیت جوداوازیی  ەبێت. کەبێسنوور د ەکەرمانی پێشووتر حیسابەخ
ر ەگەری جوداوازیی نێوان تاکانی مرۆ. ئەبەرلەڕێی س ەنیو  ەیتەبگ ەنگەوسا ڕەئ ەوەور کردەشت دەمانەئ... و... و... ویێدز

  ەک کەبوو، وەدەرۆش نەی پەبێت مای ەکەرکەشایانی ئ ەوتۆ بایە نرخ« ی ئر »ەس ەنین لەگیربوون و لێکتر ژەخەی ەهاتبای
پێکانی   ەر نیشانەس ەاڵم لەیت بەڵ سووری ماهی بکەگەل  ەچڕەنگەڕێیت و جەڵگەشاخ ه  ەب ەرتەس ەکێوی ل ەڕاو ەچیتەد
 ... پێویست ەل ەش زیادەوەبێ لێکتر مۆڕبوونەی تێدا نەمز ەرد کەب

تێکیان پرسی، بۆچی  ەئافر ەیگرێت: لەمار دەبێت و دەڵس دەق ەهیچلەسەر رێک پتر ەبەموو گیانلەه ەی مرۆ لەکەڕاستیی
لێکتر  ەیرەند س ەست[. چەڵبەک هەن  ەڕووداو ەمەخۆشی ناوێم ]ئ ەخواو ەڵت؟ گوتی: لەگەل ەت ناڕێکەکەبووک

جێ  ەریکی کاری نابەخ ە هێند ەتی نییەسلێمانی تاق  ەران لەسا موختاری صابوونکەب بێت. دەبەخوای تێدا س  بووندڕدۆنگ
 ...  بێت

ڵکوو  ەنابێت، ب سڵەخۆڕایی ق ەر لەوەزیند ەچێت کەد ەو ەرحاڵ بیر بۆ ئەب، دەبەبێ س  ەی مرۆ ببوونڵسەی قەم تێبینییەل
اڵم  ەکی تر گوێی پێ نابزوێت بەیەوام بکات پشیلەیان دەو دوو میاو ەندێکی پشیلەدا: چەنموون  ەڵس بێت. لەنازانێ ق

واڵووی بێ نووستنی  ە ر یان خەر یان نوێژکەکی نووس ە بێت چ جایی بابایەت دەغڵەپوقیڕی مندااڵن س ەق ەکابانی ماڵ ب
یان و  ەتاوی دەنگەو ت بوون ڵسەسبابی قەر، ئەوەهی زیند  ەل ەویتراوتووتر و گرێیەپێشک ەتی مرۆدا، کەخلق ەز لەتوم... وەش
  .ەر پتر ەوەهی زیند ەدان جار لەص

ی بوونڵسەی هۆی قەڵکشانی ژمارەتی هەشێ بڵێین نیسبەد ەمی کەئادئیشکاالتی ی ەجوملر ەس ەل ەیەخلی هەد ەم ڕاستییەئ
  ەنگەڕ 6-5-4-3-2چاو ە ل 32-16-8-4-2ک ›ەڕوات وە»حیسابی« د ەر کەوەهی جانلەچاو  ڕواتەمی »هندسی« دەئاد

 ... 7-6-5-4چاو ەل  128- 64-16-4ک ە زیاتریش بێت و

  ەب ەوەزێتەپتر د ەوەتا لێی وردبیت ەڵ، هەی مرۆ، چ تاک بێت و چ کۆمحاالت میەرجە رودوا و س ەب  ،ی ڕاستی بێەوەئ
ڵ پڕ  ەرێتی[ ی ژیانی تاک و کۆمەتی ]نەنی نایەالی  ەن کەوانەکانیش ئەزۆری وێن ە رەشی هەب ەک ەتازەبەی تازەوێن
ی  کردنکانی زۆرترە ی هۆیەبار ەبووبێت ل کانەگوێبیستی بیروڕای زانا زل ەکێکی دیکەند من یان یەرچەه .ەوەنەکەد

ندێشیی کردبێت، بۆ  ەخۆیدا دوورڵ ەگەندێکیش لەڵدا، چەڵ و کۆمەڵ و کۆمەکۆمتاک و  جوداوازیی نێوان تاک و تاک و
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نجامێک بایی ەئ ەییشتۆتەگەڵ بکات نەڵپێکەها تێکەی وەم دیاردەرحی ئەش ەگیر کەمەکی هەی یاسایەوەدۆزین
 ... ت بکاتەقەناعەزڕ

 ەل ەکەرەبەڵکشینی گیانلەپێی تێهەران پێبەبەی نێوان گیانلی »جوداوازی«ەبێ بزانین، دیاردەزانین، یاخود دەد ەئێم
خۆی و   ەمرۆ ب ەیتەگەکزیش بێت، تا د ەند بەرچە بێت هەت دەبابەکات و فرەی فراژووتنی بایۆلۆگی زیاد دەپێپیلک

و ەبێت. مرۆش بەی لێ دروست دەها وشەها و ملیارەلفوبێ میلۆنەسی پیتی ئهەروەک  واەک ەوەکانیەندییەتمەتایب
: ەخساوەیاخود بڵێین بۆی ڕ ەوەتەلێکتر جودابوونی دۆزیور هۆی ەدەبەڕاد ەل ەوەیەریزەست و هۆش و غ ەی هەستەرەک
زار ساڵدا  ەزار ساڵ و دوو هەی هەماو ەل ەک شار کەشێ دوو تاقمی یەبێ چۆن دەندی هۆی جوداوازی نەتمەر تایبەگەئ
...  خۆر ەگۆشتن ەوی دیکەکیان گۆشتخۆر و ئەی... رستە پژیان ڕۆەوی دیکە رست بێت و ئەکیان گاپەژیاون ی ەوەکەیەب
تیدا بێت ەی نزمی شارستانەپل ەتا مرۆ لەه ەئاشکرا دیاریش ەک بەهتد بێت. و... ەی تریان فرژنەوەئ ەکیان تاکژنەی

شارێکی دوو   ەترن لەڵکی دێی بیست ماڵی ساد ەک خە ۆر بوو، ویان زەژمار ەتی کەتایبە بێت، بەمتر دەی کەکەجوداوازی
 زار ماڵی. ەه

چاو ەتیی بڕشتیشی لەرایەپێی کاریگەتی، بەاڵیەرێکی کۆمە روبەموو س ەه ەل  ەیەورێکی بااڵی هەریی هۆش دەزانم کاریگەد
  ەتوانێ لەد ەشەم بڕشتەر ئ ە. هبوونبۆ لێکتر دڕدۆنگ ەوەکشێتەد ەک بوون داهێنانی هۆی لێکتر جودا  ەل ەپتر توانای ەریزەغ

ی ەستەرەڵیش کەڕۆکی کۆمەبوونی ناوەلفوبێی باسکراو فرەکانی ئەقای پیتەبارت ەرتر بێت چونکەوغادا کاریگەی قەڵگەکۆم
ر ەبەپتر ل... و... نیەمەو مۆدێلی جلک و خوارد ەو خراپ ەی چاکەنیگا و بۆچوون و جۆری مێجز و پێوانەبوونی گۆشەفر
جۆری ییشت و ەرمیانی پێڕاگەتا مرۆڤی گەگۆڕی هەپێلکی نەق ەیەی هەتەوەفرستان لەب ەسکیمۆ لەئ... بێتەستدا دەد

و  ەب ەوە کۆن ەفریقا لەندی ئەی ناوەفرستان و گڕەری بەوروبە بوونی دەی سادەد]دیار ک پێ گۆڕی.ەیەی تاڕادەکەژیان
کوو ژیانی  ەشێ وەک دەیە، تاڕادە نەو زۆر الی ەیەیخردۆ  ەدێراوی ب ەباسێک ەبوەیدا نەانکاریی تێدا پ ڕڵێی گۆەی دەجۆر

  ەک ەنە و الیەنی ئیڵ تێبەگە، لەوەست و هۆشی مرۆڤەریکاندنی هەنیگای خ ەنوخت ەچاو شارستان لەالدێ حیساب بکرێ ل
ریکا و ەمەاستی ئڕ ەت ناوەڵبەه - چاالکی مرۆ ەکات لەلبی دەکاری س  ەو دوو شوێنەرمی ئەگ ەساردی و زێد ەزێد

 کرێت[.  ەفریقا حیساب دەڕاستی ئەکوو ناوەئوستڕالیاش و

  ەکارێک ک ەفتارێک، لەڕ  ەک، لەیەقس ە ل ەوەتەشیمانی بوومەها دووچاری پەخۆمدا باری ە بەجرەت ەری ئازیز! من لەێنوخ
[ ەوەری دابێتەدەتۆشدا ب ەل ەنگەوا ڕە]کە یەم دیاردەم. ئەیکەڵکوو پێویست بوو نەبووبێت ب  پێویستی ەوە بێ ئ ەکردووم

  ەب ەوێت. زۆر جارانیش ئاکامی زێدەناکند ەوەرژە، ناچاری، ب44کە رتەک و بەنجام، تەحیسابێکی هۆ و ئ  ەر هیچ ڕاستەب
تاندا ەری بلیمەفتەد ەک لەلەتاقی ف ە ییشتن بەنتیقی ژیر و زانستی سیحراوی و گەرچی مە ه ەک ەوەوێتەکەسفتوسۆی لێ د

 . ەوەم ناکاتەک ەکەتەینەم ەل  ک ەری موویەس  ەوەخوێندبێتم

بازاڕ گران و   ەنار لەم خامۆش ناکات، هەم و دوەکەنگی یەج... پاییز ەبناگۆڕێ وتۆیی زستان ەزانم چشتی ئەڵێ دەب
- 15 ەل ەمە ستێندرێت ]ئە وری پێ ناووی کرێکارانی کۆریای باشگرتنمان... ڵێتوکی پێ ناکەکوڵەنیسکی ن... رزان ناکاتەه
اڵم  ەبم. بەت بووم و دەغڵەتێدا س  ەحاڵوباری خۆم ک ەر لەگەم ەوەڵناستێتەر هیچی لێ هەه ەنووسم[ بگرەد 2-1997

 : ەیەدوو تێبینی گرنگ و گرنگتر ه ەوەمەالی کەدا بەلێر

 ەرووی زێدەد ەخ بێت. لەچێت بێبایەردەد ە وەل ەکەببێت باس  ەبارەنال ەم حاڵەموو تاکێک دووچاری ئەه ەک .1
...  ە رەکان کاریگەخۆشەجغزی ن ەر لەخۆشیی »ئیدز« یش، جارێ، هەی نە وەڵێم باڵوبوونەد ەوەوە ڕوونکردن

تی ڕووسیا و  ەم و سیاسەنگی سێیەومانی جەقەومان و ن ەر ئابووری جیهان و قەس  ەکار ناکاتش ەندەهاتیی ئۆگەن
 م.ەراوسێکەی دە ڵەو مریشک و جووج ریکاەمەئ

، ڕووداوی کوژرانی »امام صدر« و دوو  ەبینیت: نزیکترین نموونەددەور  ەورەکاری گ  ەل ەیەم دیاردەبێ ئەوا د .2
ڵێ  ەوایزانی د ەذافی کەرۆک قەی س ەکەستەردە ن بەالیە»خلص« لی ەی وشەمەرجەی تەڵەهۆی ه ەهاوڕێی ب
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بۆ   ەوەرنەئیتر بیانب، ذافی بووەستی قەبەم ەواو بوون« کەکان تەک »قسەن «ە ، کۆتاییان پێ بێنەواویان بکەت»
وسی  بۆ قازی »قم« ی نو ەلیفە: خەوەگێڕنەکان دەبباسییەمی عەردەتی س ەڕیوای ەل... نەڕێیان بکەو ب ەخانەیارەت

ي بقم قد عزلناك »
ڵێکی ەڵێن کۆمەزلی کرد! دەع ەقافی ە« واتالقافیة ەعزلتکێک گوتبووی »ەزیر... «مقفأیها القاض 

  ەوەکێکیان ئۆینێکی دیتەی... بێەی نەکەخلی یارییەتاماشاچیان د ەس لەهیچ ک ەاڵقیان خوارد کەچی تەدام
 ەتێچەیهێش دەیێ و هۆوەی بدەو داشەما، گوتی: ئەنپێ  یەگرت ئۆقرکمێک خۆی ... نایبینێت ەکەچییەدام
 ... ەوەمەکەم چاک دەکەاڵقەال تەچم بۆ الی مە، وا منیش دەوەدام

 

  ەن ەیەدیارد ەم جۆرەئ... رەکەنی قسەر الیەس ەستابێ لەزۆر وەکواڵو بەی نەت قسەوڵ ەدسەربە  کاری ەل ەبینەدوورم
ڵێ،  ەتاکی مرۆ، یان کۆم ەبێ کەن ەندەوە. ئەدنیاو  ەب ەدین و ن ەب ە م و نەرهەهۆی ب ەب ە ر و نەوروبەد  ەب ەیەه پێوەندی

ی ئاو ەو خوڕ ەی چوێلکەی جریوەکوچیش هێندەهێنن، گاجووت و گاسن و داس و چمەره ەژین و بەر« دا دەوروبە»د ەل
دوادا  ەبێ ماڵکاولی بەوا د ەگووراو کەکواڵو و نەی نەقس ەخلن لەدسێکی تێشی بگات[ بێە بۆ ک]فالتۆن ەی ئەفەلسەو ف

 دێت. 

  ەلیو بادان و توانجی بو لچکو ەوەخۆدا شکانەخ و بەی سووک و شتی بێبایەر قسەس ەڵک ل ەی خەندەوەتوانم بڵێم، ئەد
یان ەی بیست ساڵدا، ژمارەماو ە، لە وەتەیاخود ڕووتاون بوونە[ کوژراون یاخود ئاوارەوەنامووسی گرت ەتی کەتایبەتوێکڵ ]ب

بێ؛ خۆ  ەش دەد ەک بەی  ەکەتە، ئیتر نیسبەوماوەقەڕیش نەش ەها بوەو ەدا کەیەو ماوەڕی ئەمی شەکوژراوی د ەل ەپتر بو
چێت  ەردەها دەها وەها و جارەوسا بارە چوون ئەتێکڕایی پتر د ەڕ بەکوژراوانی ش ەوەکی دروستی لێکدانەیپێوانە ەر بەگەئ
 ...  داەڕەش ەنرخی گیسک و کاوڕی مردار ل ەچنەکان دەموو کوژراوەئیتر ه ەبێلزووم بو ەوەتەڕەبن ەل ەکەڕەش ەک

ژن و باهوو و  ەب  ەژن ب ەزانین پیاو لەد ە: ئێمەتەو حاڵوباری ئافر  ەتی پایەاڵیەکۆم چەندوچۆنی ەفسیر لەکی بێ تەیەنموون
بوو  ەی دکردنخێوەرکی بە خۆری و ئەو شیر بوونمنداڵنی ە]الیە رترەیگرویش کاە ک لەیە، تاڕادەوەوێتەکەهێز ژوورووی د

  ەک ەوەداتەلێک د ەۆرج و ەب ەکەنی خورتی و هێزی پیاو حیسابەاڵم الیەب ەت ڕاست ڕاگرتبایەرازووی بۆ ئافرەتەستەد
ی  ەوێ بزانین بۆچی پایەمانە. دەت و ئینساف نییەدالەع ەمان لەدا قسەاڵم لێرەی[ بەکەتیەر نێرایەس  ەتەیەیب نەع

تایی تا ەرەڵی س ەکۆم  ەل... شار بۆ الدێ ەل... بۆ دینێک ەوەدینێک ەل... ەجودای ەهێند ەلێکی دیکەک بۆ گێلەگ ەت لەئافر
 ڕاستی هیچی لێ نازانین. ەوا بەک ەستەبە م مەوەوێ بزانین« ئەمانەڵێم »دەد ەک... وتووەندی تا پێشکەناو

ی پشکی پیاو، چوار ژن  ەنیو هێند  ەب امیرات دان ەتی لەدینێک پشکی ئافر (قمري)ساڵ   1400ی ەنزیک ەر لەحیجازی ب ەل
شکری ەڕێی ل ە، لەوەحیجاز ەبووبێ بەی هپێوەندی ەی هیچ جۆرەوەواری بێ ئەکورد... اڵڵ بوو بۆ پیاوەح ەزاران جاریەو ه
کوچ و داس و  ەچ ەر و نەوروبەد ەئیسالم. نوی ەپێڕ ەبوو ب  ەوەبەرەکی نێوان کورد و عە موو جوداوازییەه ەب ەوەحابانەس 
  ەسان لەت ناوی کەنانەهات. ت ەوەرەبە ی لەبوو ورتەرێت و چی و چی هەتیی زمان و نەکیەی ەداخوازیی حاڵوبار و ن ەن

ر زمانی ەس ەبن عمر« ب ە»عبدالل... بەر ەدین و پیاوچاکانی عسەربە   زۆریش ناویەبی. بەرەناوی ع  ەژن و پیاو گۆڕا ب
ناوی   ەنووسراو... ەگۆراو ەوەابو الفتح« » ەر لەت« ی بژدەچیای »بڵف... ران«ەوالی حومە»ح ەبوو ب ەوەکرمانج

وسای  ەزی دینیی ئەرکەگۆیا م ەادة« هاتوببیت الع» ە ب ەلیفەشکری ئیسالم بۆ خەرۆکی لەزێکی س ەکاغ ەل «ەتواتێ»ب
ری  ەرچی کاریگەخلی هەد بێ ،ڵێن »ژوورخان«ەرچی پێی دەه ەخوالس ... اڕگۆ ەوەر زمانی کوردەس ەئیتر ب ەبو ەکەچناو

خموور  ەر و مێولەو ه ەکۆینێوان  جێیەنیشت ەشێکی ئێلەئێستاش ب... بەرەهی ع ەا بڕگۆ ،وسای کورد بوو ەماددیی ئ
 گوتی: و شاعیر  «ەمووکەڕنەم» ەبر بوو بە«ی ناو قەکێ خوات-»من ربک... المین« حب الر ەمد للعڵێن »الەد

 لێم پرسێ  گەر مەڕنەمووکەی عارەب
 وای تێڕا دەخوڕم کە ئەو بترسێ

،  ەزانی نووسین چییەیدەتی ن ەئیسالم ەر لەب ەکەکورد ەک ەقە ماڵم ح... هات  نگەدەم بەی بیستەدەص ە ل ەکەرتەم بەئ ەک
یدا بوو هاوشانی ەهای لێ پە زانای و ،فغانەقای فارس و تاجیک و ئەکان، بارتەبباسییەانی عروەد یی ڕۆشنبیریەشەدوای گ
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نیازی  ە ڵکوو بەندی کوردی خۆی بەوەرژەستنی بانیازی پار ەک بەبوون ن ەمەردەو س ەی زاناکانی ئ ەوەپێش ەرەڕیزی ه
 ی:کردنەوەڕوون

 ڕێی هیدایەت .1

 ...  فەرمانی شەریعەت لە مامەڵەتی دنیایی .2

پانایی و    ەتی بەالیەندنی مێمما بۆ خوەولێر، ئەبۆ ه  ەهاتوەن ەوەسن  ەبێ لەن نەگمەد  ەزار ساڵ بەه ەر لەکوردێکی ب
...  زای کافرانەغ ەل ەشدارییان کردوەب... ە ککەجی مەزاران کورد چوون بۆ ح ەه ەب... ەشتی کردوەدرێژایی کورستان گ

  ە و ب ەوەسوودی گشتیی  ەب ەبوە ریک نەخ ەوالوەران بەگوز ەتێک بۆ حاڵی خۆی لە: میللەبک ە ڵەتەم مەیری ئەئنجا تۆ س 
  بەان ڕڕ گۆەنجەک و جە ڕەخ ەڵێ: کەشتی پاش مردن. بیریاری ماددییش دەهە بۆ ب ەوەت ەتاووی کەککەدڵ و گیان ڕێی م

گۆڕێت  ەد بەرهەمهێنانمرازی ەلالح و ناکرێکار ئەافنتی ەگۆڕێن، ناشڵێ زانایەم و یاساکانی دەرهەتیی بەندیەنازانم چی پێو
ر ەی داگیرکەپڕەی شەوەپلیشای ەم بگۆڕێت چونکەرهەیتوانی هۆی بەزار ساڵدا کورد نەدوو ه ەپتر لی ەماو ەزانین لەد ەک

یرێکی ەس ... بووەیدا ن ەالر پە سر و تەن قەبێ کوردی خاوەن نەگمە د ەنێکی زێدەگمەد ەشێ بڵێین بەی دەوە بوو تا ئ
 ... کاتەمیری بابان درباری ەی د ەژارانەسفێکی هەچۆن و ەوەو بخوێن ەی »ڕیچ« بکەکەشتەگ

نها ەگۆڕانکاری ت ە بوو ئاوس بێت بە وتۆی نەژێرخانی ئ ەچونک ەکە: کوردەک پێویستەیکردنەوەدا تێبینی و ڕوونەلێر
قوشولالق ەش ەزا بەر بڵێین غەگەتی ناوێت: ئەهارەزاش مەج و غەح ەڕی پسپۆڕ بێت، چوونەزەزانستی ن ەتی لەتوانیوی

ڵ  ەگەزاچییان نان بدات. لەغ ەناچار ەت کەک حکومەن ەبو ەوەمل حاجیی ەشی بەکەفەسرەم ەدڵخواز بو ەکەجەحخۆ  ەبو
ن  ەاڵتدار و خاوەس ەزۆری پیاوی د ەرەشی هەک، ب 1294زید، ساڵی ەو بای 45زای قارس ەغ ەبێ بڵێم لەش دەرێخەم تێوەئ

 ەوەبوونی »ژێرخان« ەن ن ەالیەل... چوون ەکەڕەشفی خۆیان بۆ ەسرەرک و مەئ ەب ەوەکوردستانی عیراق ەت لەناو و شۆر
 : ەختێک سفتوسۆی تێدایەن ەوەهێنمەک دە یەنموون

ر شوێنێک ەه  ەیتوانی لەدار بوو، دەهرەناسی بەشیکی پە ندی« زانایەفەستی ئەیگوت »مەد ەوەگێڕمەد ەوەباوکم ەل ەقس
ی خۆی ەو جۆرەو تووێژی پێ بکات ب ەوەستێیەبب ەوەیەکەتەخ ەتێک دروست کات بەڕێت ئالەفۆنی پێدا تێپەلەتی تەخ
کی ەیەندی پرۆژەفەستی ئەم ەک ەوەگێرایەش زیاتر دە مەل... بچیت ەکەتەی بۆ دووالی خەکەک قسەستی بێت نەبەم
ندێک بێت یان واڵتێک یان  ەڵبەو ئیتر بۆ مەشەشوێنی تاریک ەنێتەیەتیشکی ڕۆژ بگ ەوەکارییەس ەدەهۆی ع ەب ە بوو کەه
بێت  ەکاردا د ەوی لەی زە ک کاتدا بۆ نیوەی ەل ەکەودای پرۆژەم ەبێ بزانێ کەر دە[. خوێنەوییەست زەبەجیهان ]مموو ەه

بێ  ە بێ و بەدپێ  مانگ لزومیان شەکانیش شەقوتب ە، دیارەنیی کردنڕووناک ەی بپێویست ەڕۆژ ەی دیکەکەنیو ەچونک
ریکی ەستانیشی پتر خەد ەدار بوو کاربەپڕەعوسمانی خۆی شتی ەحکوم...  ەدیار ەمیشەڕۆژ ه ەش مانگی دیکە، شەوەکوژان
 ەمەردەو س ەربگرن. بێگومان مرۆی ئاسایی ئەسوود و بلیمەتها ەتی پیاوێکی وەهارەم ە ی لەوەماغی بوون تا ئەدەقۆر
بێنێ کاتی خۆی ە و جۆر ەدام ەی بەوەجیاتی ئ ەتی لەندی کردوویەفەستی ئەی مە ـپ«ەو »گەل ەوە یری هاتۆتەس 

ک  ەوسای کوردی پێکابێت وەوتی ئەڵکەخۆی بکات حاڵوباری ه ەست بە ی هەوەبێ ئ ەشدا مرۆک ەوەل ەنگەڕ... رێنێەبگوز
 [ هی ئێستاش بپێکێت. ەنگە]ڕ ەک

ت و ەهتد[ مافی ئافر... ست وەتی ژێردەت ]هی کرێکار و میللەی ئافرەکێش ەل ەی ەئاسوود ەهۆشی نیی ەر کەوەجان
موو دینێک  ەه ەل ەپێش ک ەش دێتەو تێبینییەاڵقدان، ئە بڕین و تەشی ناوێت بۆ مارە دادگ ال وەت، مەوێباریی ئافرەه
  ەک کەکتر وەی ەنی نێر و مێ ب ەندیی دوو الیەزامە ڕ ەبریتی بێت ل ەک ەتی نییەبڕینیش قودسییە، مارەاڵقدان نییەت

 

 باپیرم کە بەشدار بوە لەو غەزایە، مێژووی شەڕەکەی بەم بەیتە دیار کردوە لە ڕێی حیسابی »جمل«ـەوە:  - 45

 ئەنگوشتی قەدەر لە لەوحی نووسی
 [ 1294]ئریخی غەزا »غەزای ڕوسی« تە



217 

ست بێت ەبەی کڕیار و فرۆشیار مبوونازیڕ ەک ەهتد یش نیی... و... تی کرێی ئۆتۆمبیل وەڵەکڕین و مام ەمێو ەت لەقودسیی
سانێکی  ەاڵل و الی کەسانێک حە نی الی کەمەیفەنی و کەمەندێ خۆراک و نۆشەنها مرۆ، هەندی مرۆ، تەڵبەم ە س. لەو ب
 ... رتیل یان دزراەب ەر کرایەگەبێ ئەرام دەاڵڵیش حەت خۆراکی حەنانە، تەرامەح ەدیک

وری  ەد ەب ەوەنێتەتەندی ژوورخان دەبەجیهانێکی ئاڵق ەموویانەوای هەهۆش پێش ەکانی مرۆ کەندییەتمەتایب ەخوالس 
بێ  ەد ەشمین کپ ەل ەکات، بگرەرێکی دەروبەموو س ەخۆشی و ناخۆشی و ه ەمرۆ خۆی و ل  ەژێرخان و ل ەکار ل ەک ەوەخۆی
تانی دوور  ەهی میلل ەی مرۆکرد کەندەبەئاڵق ەرەوروبەو دەل... ڕی ئاتۆمەی شکردنرپاەتا بەدوادا بێت هەی ب«یرحمك ەللا»

و  ەلێکتر جوداکان ئ ەنەالی  ەت چونکەنای ەوەرەبەیان لەم ورتەرهەکوچ و داس و بەکتر تا بڵێی جوداوازن، چەی  ەو نزیک ل
کوچ و داسێکی ەچ ەو پێیەب ەکەو دڕدۆنگیی ەکەزییەناح ەهێنین لەکاردەب ەڕۆک و فڕۆکەم و گەرهەکوچ و بەداس و چ

ی  کردنی کارەنموون ەل ران ەرمان دادەد ەب ەی کەهرەو زەجێی ئ  ەچێتەگێڕێت دەی مێژوو دەوەوڕەڕ ەوەماددیالی مرۆی ەب
ندێ تیرێژی  ەتی و هەئیسالم ەل ەرابەی شبوونرامەی حەلەس ەند دێڕێک باس کرا مەچ  ەر لەب  ەژێرخان، ک ەژووخان ل

ری  ەکخەتێکڕایی پ ەکانیش بەخۆرەنهای هیند و گۆشتەملیۆن ... وێە و ل ەی دینی لێریتەمایەو ک Teetotalismسکی ەرتەب
... موسوڵمان ەل ەرامە[ حەر دڕندەبەرلەکان ]س ەری ئاوی و دڕندەوەیر و جانەرچاوی تەشێکی بەب... تی گۆشتنەڵەمام

یدا  ەتی پەقودسییچڕن ەد  «یان عن الیمیر  وعن الشمال قعیدق تل ماذ یتلف  ال»تی ەگۆیا ئای ەک ەوە یەکەجڕەهۆی جڕ ەب ەسێلکەڕەپ
  ەوەچێتەرمێن دەو گەرەی بەری زستانەفەس   ەک گۆیا لەکلەحاجی ل ەبۆت ەوەقاریەخۆی و و ەک بەکلەل... ەالی ئێمکردوە 

هاوین،   ەج دێتەبێ کژی حەها دەو ەبی کەرەکانی عەن بۆ سووڕانی مانگەبوو حیسابێک بکەد... حاجی ەبێتەو د ەککەبۆ م
 چێت. ەردەحاجی دەک زڕەکلەل ەو پێیەب

تی ەقودسیی ەککەبۆ م ەوەڕانەتی گەقودسیی ە، کەڵناوەمی هەنهۆمی دو ەکەک ژوورخانە کلەو ل ەسێلکەڕەی پەلەس ەم ەل
... سەددەموق ەبوون بەن نەکەرمێن و کوێستان دە ن گە ر هیەتها ەجۆر ەک ەدایەوە یر لە. س ەلەو دوو مەب ەخشیوەب
هات   ەفرووتوونا کرد کەی ت ەهەبرەشکری ئەل ەیرەم تەگۆیا ئ ەتی کەستوویەبتێکی ەهۆی شۆر ەب ەبابیلەع ەیرەش تەمانەل

ا أبابیل ترمیهم بحجار  نا وأرسلرموێ: »ەفەد ەوەرایەو هەی ئەبار ەتی قورئان لە. ئای ەککەم ەل ەعبەکدانی کێبۆ ت من  ةعلیهم طیر

 ەنها مامەخۆت بۆچی ت ەیست لر بپرەگەئنجا ئ. (طیرا أبابیل) ەبابیلەع ەیرەت ەب ەلەم مە بۆ ئ ەوەمای ەکە« ئیتر ناوسجیل
خشینی  ەباڵتەخ ەدا ب ەکان گوێی نەوش  ەسڵەن ئەبی خاوەرەدا دا؟ بۆچی عەکەیرەر شانی تەس ە ی بەبایەو عەکورد ئ

جێی  ەیشێ و فاتـم«ـانی خستەزیی »عەک ەک کەو ەو ەرناگریتەک وێرامە؟ چ وەلەو مە ی ئەجێی چاک ەت لەمنوونییەم
 بزووت!!ەبیش گوێی پێ نەرەو ع ەزێڕینەلکەپ

نمی ەیاران، یاخوا ببارێ باران. گەیاران و مەه» ەکەوێڕای نوێژ  ەکەبۆ ساڵی وشکان، کورد ەیەی هەبارانەب نوێژەرەع
 کانەرزەپتریش ه ،ئاوایی وی ناەوەپاڕان ەی کرد...« تێنانەبۆ ئاوی قول ە تێنان، ل ەمووی قڕبوو لەن و حوسێنان، هەس ەح

ی کورد ەفتار ەڕ و ەتێک لەاللەد ەبۆر... کرێەکرا و دەی ئاوایی دەوەرەد ەل ەیەکەرچی نوێژە، هەوەزرووقانەدپێوەی 
ی مل ەی »قوتەکورد ەڵقوڵاڵ، مامەموو خەه ەل ەرنا بۆ، زێدەگەداری ئەاڵتی و هیچ نەس ەفتی و بێد ەنەک ەبۆ زێد ەوەچێتەد

دین و  سەربە  ەوەتەڕەبن ەل ەکەرۆشەپ ستێ!ەدا ڕاناوەندەوە ل ەلە س ەاڵم مە؟ بەوەپاڕان ەبێت ل رۆشدارە« پنێرکەکاردوو
یب ەی غکردنر بردن وێڕای ڕازیەس ەشی و کات بیهۆی خۆخاڵفاندنی بێئ  ەبوو ب ،تەعاد ەسپا و بوو بەچ، کە ەارییژەه
موو  ەهی ه ەقاشۆیانی کڵمات و ە کوو هەک وەکرێ نەمی بێبارانیدا دەد ەل ەکەپەگ ەک ەدا دیارەوەی بەکەقڵەش ەک

  ەل  ەالیان کەقێ و مەی ف«میرمیرانێ»بۆ  ەوەچمەدا دەم تێبینیەر تیشکی ئەبەل !نکژێک بوو وومەکژێکن یان هی ه
میر و   ەبوو بەک دەقێیەخرا و فەتێک ڕێک دەعیدان شکڵ حکومەی »أجازة« ی موستەب ەک موناس ەی وەوەمی کۆبوونەد
 شا.کەتاندا دەشیرەرۆک عەو س   ەورەموو براگەر هەس ەرمانی بەف

خایاند ەند ڕۆژێکی دەی چەنگەو ئاهە، ئەوەیڵێمەو، ئێستاش د ەو گوتووم ەم کردوەنەم الی ەنووسینی کۆنترم باسی ئ ەل
  ەهاتوەبیریدا نە و ب ەبوەرگیز توانای ن ەدا، کورد هەنگەم ئاهەیری ئەغ ەتیی کوردی بوو: لە حکومزرۆیی بێەی تامەوەداننگەڕ
بۆ   ەوەریوان زیندوو بکاتەی مەسوار ەیان دوازد... ژەچی و کەم و زین، صالحی نسۆی قاوە خێت دڵداریی مەبی کمسیلێەت
رای میرکوڕان و  ەوێت خۆ هەفی زۆری دەسرەو م ەستەرەک ەداستانان ەرزەو تەر بگوترێ ئەگەماشاچییان. ئەرچاوی تەب
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  ەری نا بەبوو تا س  ەوامەو د ەهاتوبات و کێش ەتا بڵێی بەتی هەکەباڵ ەمی حاجی قادر لەردەشووری س ە میرکچانی م
و ... «داڵ واو دوو»و  «قۆڕ ەلکەم»و  «حیماری ەمز ەه»ڵی ەئاکامدا کۆم ەڕی نێوان کوڕان و کچان و ل ەش

  ەکوردستان عێراق ک ەنگی »میر« لەدوایین ئاه 46جێ هێشت.ەتییان بەکەیان لێ کرد و باڵەکانی تر باڵوەعیدەموست
ن  ەالیەر لەش هەکەنگ ەرپا بوو، ئاهەقا بەدی خانەحمە ید ئە پشتیوانی س   ەرکووک و بەک ەییشتبێ لەمن گ ەری بەبەخ
 ...  کانەبیست ەڕێک خرابوو ل  ەوەقێیانەال و فەم

 

 ڕێز!  ەب یرەخوێن

ڵسووراندنی  ەه ەو ڕۆڵی ل ەجوداوازیی پایری ەزەن ەنوخت ە، لەوەگرێتەمیزاد دەی ئادەنیو ە وەمەالی ک ەب ەت کەباسی ئافر
 ەی سادەوەنتیقی لێکدانەم ەل ەوان تابڵێی دوورەتەاڵن و نەی کۆمبەرەوپێشچوونو  ەوەکانی ژیان و مانەپێداویستکاروبار و 

 ەلمێنێ کەس ەی خۆی دە وەتا ئ ەوەێتکرەش دەی ڕەکەتییەسایە واوی کەت ەبینین جارێکیان بەد ەئویل کەو بێ گرێ و ت
ت  ەتیی ئافرەحورمزانین بێەت دەڵبەتیش: هەوڵەرۆک دەزیران و س ەرۆک وەس  ەبێتە، جارێکیشیان دەرمهێنەت شەئافر

ژارێک  ەاڵت و هەس ەموو بێدەتێیدا ه  ەوتوو کەواڵتی دواک ەرچاوتر لەسێک بەک ەعزەستوپێ یان هی بەیان هی د
لێشی    نییە و یر ەس  ەالوەی بە کەتییەش بێحورمەکەژارەه« دا یتی »بنکڕیەحاڵ ە ڵی پاڵو. لەنجەی بنکڕی مەجێگ ەوێتەکەد

پێ ڕاست  ەرزەنێت، بەتیان دادەبێحورم ەدات کەسانێک بادە ک ەل لچکولێوکی ەبابای ەک ەدای ەوەیر لەاڵم س ەت، بەگران نای
بی ەرەع ە. لەکردوجێی ەت کارێکی نابەیاڵیشیدا نایەخ ەبدار بێت  ەیا پارەو ەزیفەاڵتی وەس ە تێکی« دەبۆ »بێحورم ەوەبێتەد
  ەمەخۆش بێ و ناخۆش بێ ئ (ەڵێ بابەبکات پێی د ە کێ دایکی مار) «عمي  ەگول لی یاخذ أمەمن »ڵێ: ەد ەیەڵێک هەتەم

تام و  ەرەی س ەبۆ قس ەوەڕێمەگەد... ەها بوەروەاڵتیدا هەس ەدڕۆژگارانی بێ ەش لەی دیکەوەتەژیانماندا. ن ەل ەکەڕاستیی
 وم.ەدا چیتر دوای ناکە، لێرەئازار ە ئێش و ب ەو زۆریش ب ەنەدرێژخای 47کجارەت یەڵێم باسی ئافرەد

ر  ەر نیگای خوێنەب ەمەوێ بیخەمە[ دەوتۆوەیان تێبینی ئەنێوان د ە]لە وەاڵتییەس ەراوێزی بێدەپ ەب ەوەنێتێمەک تێبینی دەی
نامووس  ەاڵتداری بەس ەکێکی دەی ەگیرێ لەلێک پتر خاتری دەشێن گەقوەاڵتێکی دڕ و شەس ە: دەخشەزۆر ئازارب ەوەالمەب
پێی  ەبوو بەچی دەبێت، کەسلیم دەگورگی دیت ت ەکات کەفتار دەڕ ڕەکوو مەو ەکەڵکەشدا خ ەوەل ەێکی بێپار بلیمەتیا ەو

ڕێزی لێ  ەکەشێنەقوەقای شەبێ بایی شیاویی خۆی و بارتەرنەه  ەکەهرەن بەو خاو ەکەی »مرۆ« پیاوچاکگەییشتنفام و تێ
  ەکەچاکەتی پیاوەحورم ەگرت کەردەاڵت سوودی وە س ەمیزادی بێدەلی ئادەڕگەتیی مەالمە نی س ەشدا الیەوەبنرێت. ب

  ەل ەمکار، جگەرچوونی ستەخۆ دەز لەتوم... ەوەهێشتەدا دینی، تێەو، کوردی گوت ەوەدایەی دەکەتی ناچاکەنگی حورمەپارس 
مکار  ەیی ستەر دڕندەنبارەر بەماوەی جەردانی ئاپۆرەب ەور ەل ەورەرێکی گەدەکانی، یاریدەدارەزە م ەدی نیاز ەزۆی هێنانەئار
 بینێت. ەد

گرێت: ەکات و دڵیشیان ڕادەیان لێ دەمکار کۆمەبن ستەیدا دە ، پەترساو، ناوناوەژاری نەمرۆی ه ە ک لە رایەتاک و ت
یان لێ  «ەکێشەمای خۆت پتر ڕەڕەب  ە»پێ لیی ەرکزڵەندی س ەنێن و پەرمیان دادەپێش  ە کان بەواردەبەور ەوەداخەب
م  ەڵ ئەگە. لەسوودی خۆیان تێدای ەیە« هەوەڕێتەگە د ەدرێش ەندی »مست لەت پە بیریاندا نایەهێنن و بەنگ دەدەب

ڕێ و  ەگەست داڕەکانیان لێ بەقس ەک ەیەوەتی ئەلمێنین مرۆی عادەبڕیاری واقیع، بس ەناچاری و ب ەبێ، بەشدا دەتێبینییان
گۆمی ە ز لەڵی خۆمان ئاسایی حەکۆم ەلق لەی خەزمشکێن زوربەر و عەرسدەجۆرێکی ئاسایی و بێ مامۆستای د ەب
ریکی شۆڕش و ەکان خ ە رمەخوێنگ ەبوونی جموجووڵی سیاسیشدا کەحاڵی ه ەلتەنانەت کات. ەقاو دەشڵەندی نەم
لمێنن ەس ەباریی جاران دەچی و بردەمان ملکەن و هەناد ەکەشۆڕش ەکان مۆرکی خۆیان لە اڵتەس ەبێد  ەبن کۆنەرپێچی دەس 

تی ەی میللەوتنی زوربەک کەحاڵ پەمەهەب... خوێننەخۆیان و ماڵ و منداڵیان د ەر بیزانن[ ل ەگەلکورسی ]ئەتەو ئای
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تای ەرەس  ەکڕۆژگارانەی و ەبۆ ئ ەوەچێتەدە کۆن ەزێد  ەم موشکیلێکی زێدەی ستەشەڕەر هەرانبەب وووتەدواک
 . ەیدا بوەپ کردنستدرێژیەد

شیا زۆردار ەدەن ەتی بوەباتی چینایەریکی خەموو مێژوودا خەه ەل ەک ەیەوساوەگوترێ چینی چەد ەک ەاست بایڕ رەگەئ
شی ە، ژمارەبوەی نکردن ڕەکی شەدار پتر چەزۆرن ەزار ساڵ زۆردار لەش هەش ەر لەب  ەچونکبێت یدا  ەببڕای ببڕای پ

،  ەست بوەردەمووان بەبۆ ه ەک ەبو  ەغی سادتیتیر و و  قانی ەردەگۆپاڵ و بر ەکیش هەچ... ەبوەداران نەکی زۆرنەیەد
  ە پروون بەدا، زۆردار هعاتێکەس  ەڕۆژێکدا، ل ەیتوانی لە[ دەبوایەتی هەستی چینایەر هەگەئدار ]ەی زۆرنەت ئاپۆرەنانەت
ڕی پێ بکات ەابگرێت و شڕ رتکاەتی خزمەزار ساڵ توانیوەش هەش ەشێ بگوترێ زۆردار پتر لەپروون بکات. دەه
 :ەوەبڕێتەد ەقس ەیەکی هەکی و بنجەرەشدا دوو تێبینی س ەمەل

 ەزۆردار لەپڕ نەبۆتە خاوەنی دە بەرە جووت ]کە ئەوسا جارێ شار پەیدا نەبووبوون[ ئەویش وەک خەڵق بەر -1
 ناکات. وەی عومرا یەکێکی دیکەشی بخاتە سەر کە بەشی زۆر و ستەم اجووتێکی هەبوە و توانیوەتی لە م

تی  وتا ئێستاش زۆردار هەر ڕەشوڕو... ئەوانەی کە دەشبوونە ڕەنجبەر، الی ئەو، هەر لە تاقمەی زۆرنەدار بوون -2
بە داخەوە نەزەریە لە ئاست ئەو دیمەنە بەرەواژە کورت دێنێت کە دەبوو   ێ.پرۆلیتاریا بۆ کارە بەدەکانی ڕادەپەڕێن

 ژێت.وینایەتی« نەک فەالحی بۆ بکچ بەپێی »خەباتی بکات شووڕووتەکە لوولەی تفەنگ لە زۆردار ەڕ

 

ار  زەه ەڵکوو لەب ە وەرێکەس  ەک لەر، نەوبەمەزار ساڵ لەش هەنج شێهی پ ەل ەزۆر جودای ەتی ئێستاکەحاڵ ەتەڵبەه
پێزانین و  ی ەرچاوەس ... ەماوەزاران ساڵ نەر هەی بەیەڕێگ ەو تاکەژاریش ئەمکار و هە، ڕێی تێڕا ڕۆیشتنی ستەوەرەس 
پێی  ەپێب بەرهەمهێنتی مرۆی ەباتی چینایەی خەفەلسەپێی فەبوو بەد  ەوەاڵم دیسانەب... ەژمار بوەیش بێئکردنزانەن

ی  پێوەندیی  ەوەڵکشانی ڕێکاری ژیان بایی ئەه ەیدا بێت چونکەپ ەوەرەوسێنەمهێنی چەرهە دات بەرگیز ڕێ نەهۆشپژانی ه
بزوێنی   ەی ژیان و خۆویستی کەلەپ .ە ماعکارەری تەسدە د ەک کەو ەر ەنجدەڕری ەرسدەد ەوەتییەباتی چینایەخ ەبێ بەه
ی  ەلەمان موعادەر بێت. هەری ڕاوکەی هاندەوەک لەو ەی نێچیرکردنری خۆ ڕزگارەپتر هاند ەرێکی گیاندارەوەموو بوونەه

 ەند ]کەی چینی ناوبوونیداەی پکردنتێبینی ە، بەی شار[ باوبوونیداەدوای پ]شار بێت  ەدێ بێت و چ ل  ەباسکراویش چ ل
  ەئێم ەیان ب ەپێک هاتو ەوەتییەباتی چینایەفتوحاتی بیردۆزیی خ ەک لەتێکی مێژوویی نەقیقەک حە و ەیدا بوەزانین پەد
ڵێ زۆرداری  ەیەن ەبێ کەد  ەوەملەویداری بەرزێر و زەنتیقی وەمان مەر هەنجدەک هی ڕەندیش و ە[ خۆ چینی ناوەییشتوەگ

 ... یدا بێتەلێ پ

ساڵ   77حاڵی خۆم  ەش بەمن ب]ژین ەتێدا د ەو ئێستا ئێم ەر چوەس ە و ب  ەبو ەری واقیعی مێژوویی کەبەرلەس  ەخوالس 
 ەری مێژوو جۆرێکی دیکەبەرلەتی« س ەباتی چینایەووژمی »خەت ە دیتن لاپێی تێڕە بوو بەد [...رچووەس ەڕۆژگاری ب ەژیاوم ل

 ... ڕسکێەپزدانی مێژوو ن ەتی لەباتی چینایەی خەبوو فکرەد... بێت

ک ەتی نەباتی چینایەکی بێچووی خەمێژووی ەردێکن لەرێن گەوەڵدەه ەوەکەمەڵەق ەی وا لە لالحانەبەز ەو بڕیارەت ئەڵبەه
ر ەگەر، ئەی خوێنە خوار. ئنجا، ئ ەی ژیاندا هاتبێتەتاڤگ  ەی مرۆ بەمینەی مرۆ دژی کەباتی زۆرینەئاسایی و بێ خ ەب
و   ەو پار ەرمایەدا. س ەدە ڵنەری هەڵکوو نووسین س ە ڕسکان، بەدەکان نەر چینەک هەن ەحاکمی مێژووبایتی ەباتی چینایەخ

بڵێم  ەاکترچبوون ]ەزاد دەتی مردەاڵیەپزدانی کۆم  ەوانیش لەک ئەتی وەموسیب اڵ وە زاران بەت و هەبانک و تیجار
دار و چی و چی  ەی بریقەژاوەشتی و کەک سر وەق ر وەیکەر و مەیکەرز و پەڕسکان[ مۆسیقای بەدەن... بوونەدەزاد نەمرد

کا ەژێر ن ەرەچینی ه ەندتر بێ لەمەوڵەد ێنێم بهەره ەتی چینێک بەاڵیەشیا ژیانی کۆمەدەن ەچونک ەوەکای ەهاتنەدەن
جوداکان و   ەوتۆ هاتوباتی چینەکی ئەیەوێت بۆ ماوەوی لێ بکەمێژوو خ ەین بەبێ پشوو بدەد ەئێم... ڵک بمژێتەخخوێنی 

  ەو جۆرەرکاری و ئە ندی و هونەرمەماغیی شاعیر و هونەدەریستۆکراسی و قۆڕەداری و خوێنمشتن و فیزونازی ئەپار
پالنی   ەونەبک ەوەیەتانانێو داهێنانی ش ەوەڵهێنان و دۆزینەکنیک و ه ەموو زانست و تەخۆی و ه ەی مێژووی ناپاک بەپیش
 ... کوچ و داسەرزێر و کرێکاری چەساندنی وەخ
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  ەنانی پشت واقلواق! بەهریمەئ ت!ەقیقەیدایانی حەی شە! ئی هۆشەی تروسکەرێ ئەئ میزاد!ەموو ئادەی هەرێ ئەئ
رزێر و ەمی دژی سۆفی بارامی وەموو جیهانی ئادە ی پالنگێڕیی هەتەو حیکایەل ەیە یرتر هەئایا س  !ەوە دیەچاک و ب

تا ناکامیی پرۆلیتاریای  ەه ەوەمەکەسک و تروسک دەمن دنیا ت ؟ەوە وسانەچلە کا ڕزگار بن ەولوودی کرێکار نەروێش مەد
 ەنۆر ەزۆر ەتر هێندەورەگ  ەوەساتی لەنا کارەد ەوەمێژوویی داندار یتیەیاچین باتیەی بۆ خە یەو پایەق بنوێنێ بایی ئەتێدا ز
و ەجغزی ئ ەپرۆلیتاریاش ل ەی کەتاڵ ەو ڕاستییەریک بین. وێڕای ئەی خەوێ ر پەنجدەڕ تیەغدوورییەم ەناگات
ریقا و کوێ و کوێ تێیدا  ەفەندی ئەفغان و ناوەڵکی ئەرێم یان خەی کوردی هەتی ئێستاکەک حاڵەو ەدایەساتانەکار
 ...  ژینەد

ی  ەیتەم بەرز ئەنگی بەد  ەهات بۆ الی بازاڕ بە[ دا دەی شاری کۆیە]جاددە جادد ە، کرێکارێک ب1959ساڵی  ەبیرم ەل
 :ەوەگوتەد

 نهێڵە لەسەریان دە کەریم لە سەریان دە مەیا
 گەل و سپای مەزن لە خائینان دەپارێزی 

 

 ەگێو جە ک ئەزارانی وەو ه ەباتگێڕەو خەند ساڵێکی دواتر ئەچ... ی کوردی ناشیووعی بووەللەڕاندنی کەستیشی پەبەم
باتی ەدا خەتانەحاڵ ەرزەو تەل کرد.ەرگرییان لێ دەب «خائینان» ە بێ کەو کوردستان نەئ ەوەما خۆیانی تێدا بگرنەن

رشێواوان  ەلی س ەفامی، مێگەک ماڵی شێوێ هێڕی و نەگرێت! دەد ەوەت«ـەنی »خیانەدام ەست بەناچاری د ەتی بەچینای
 ؟! ...خوڕێتەڵدێرێک لێدە و چ هەرەب

مێشکی   ەیخاتەرسدان دەد ەب ەریەزەن  ەک ەزاران ساڵەه ەر لەتیی بەباتی چینایەی خەفسانەی ئەدرێژ ەم گومڕاییەئ
 ە. بەوەڕێتەڵگەێنێی خۆی هود ەی کورتدا جێگوڕکێ بکات و لەماو ەل ەیە ه ەوەریەبەب ەک ەوەتاڵەزمانێکی مێشک بتەس ەب

 ەست لەی دنیای دەسافیلک ەنگتر لەرست بێت، درەپر شتێکەرست، یان هەی خواپەنتیق سافیلکەحوکمی م ەت یان بەعاد
رسدان ەتێکی دەحمەز ەب ەی دنیاییەرچی فکرەه ەیەت هەی قودسییەڕی دینی تریفەباو ە ل ەدات چونکەد رەی بەکەڕەباو

  ە، کەوەکەڕەی باوەڕووانگ ەر لە. دینداری بێ هاندان و بێ سوودی دنیایی، هەوەداڵن ەنیشێتەرنان دەبەما وەو ڕاهێنان و ت
 ی. ەکەر ئایینەس  ە بێ لەوامتر دەردە، بەیبەغ ەر بەکان س ەجۆر ەجۆرێک ل ەب

 ەوەئاسانی ناشسڕێت ەروون بەد ەسپا لەچ ەش کەماددسەربە  ڕیە: باوەوەبێ ڕوون بکرێتەد ادەلێر ەیەک هەتێبینیی ەورد
ڵدا ەگەی ڕق و کینی لەزەڕێکی ماددی مەاڵم باوەاڵم و بە بێت. بووب رەدا کاریگەسپانەچ و ەت لێک بەهۆی ەر جۆرەئیتر ه

وا و ەکارێکی ڕ ەکەزەناو بردنی ناحەی لەوەکات تا ئەناخی مرۆ گیر د ەچنگاڵ ل ە تۆکەالمەس  هی مام  ەبێت پتر ل
وتوو[  ەی دواکەڵگەکۆم ەتی لەتایبە وتوو ]بەرکەس  یشۆڕش ەیەرمانی پیرۆز، بۆیەی فەپل ەگاتەد ەڕوات کەوالتریش دەب
تاکێکی ...« ریمەک ەریان دەس  ە»لی ە کەکارێ کر... کردنتکەڵکۆڵین و ئەو چاو ه کردنکوشتن و ئیعدام ەست ناپارێزێ لەد
 ... ەیەتەو بابەئ

رین بێ  ەند قۆناغێکدا تێپەچ ەشدا بەیەو ماوەق و کینی »پیرۆز!« لڕ ەییشتینەهاتین تا گ ەوەتەی ئافرەکێش ەل ەئێم
خایاندن. دیتمان یاخود دیتم   ەترسی زێد ەبنیشین ل ەوە ریەب  ەت بەپێستی باب  ەدرێژی و پڕ ب ەبێ بەت هەرفەی دەوەئ

ناڕازی بێت؟   ەی دیار نییەت پێوەخۆمان بپرسین: بۆچی ئافر ەل ەوەمێنیتەد... ەبارەکی نالەیەادڕ چ ەت لەحاڵوباری ئافر
ی سۆزی ەمی کڵپەد ە، یان لەوەتییەباتی چینای ەڕێی خ ەتی لەتایبە]ب ە وەتەڕێی سیاس  ەی لەتەو ئافرەئ

 رپێێژ ەئاست ماف ەشکوژرێت، بۆچی لەکوژێت و دەبات و دەی دەکەزەر ناحەهێرش بۆ س  [...ەوەرییەروەنیشتیمانپ
خۆ   ە باری مێردی دڕ و برای بێباک و لەت بردەی ئافرەت؟ هێندەنای ەوەرەبەل یە ورت ەوەست پیاوەدەکانی بەخراو

  ڵقژانیەهتێک ئاست ەبوو ل ەزاهیر، د ەناکات، ب ێمانییان لرەزاران ساڵیش نافەدان و هەس  ەبێت و بەتری چڵێس دەورەگ
ر شتی ەس ەنوێنێ لەی د ەئاست پیاوی بێگان ەی لەتییەو ئازایەمسارد بێت یاخود ئەتیش خەوایەتەتی و نەچینایسەربە 

ڕۆخی  ەموو زانێکدا بەه ەل ەزاڵ ەدا هێندەمێیین ەتی« لەیلی »دایکایەزانین مەڵێ، دە. ب ەوتایەکەر نەدەخ لێی بەمبایەک
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کاروباری خێزان و منداڵ   ە ی ببوونریکەخ ەل ەوەاڵم دیسانەرگ ڕزگار نابێت، بەم ەبێ ل ەڕێت، واش دەپەرگدا تێد ەم
  ەچوون، ب ەڕێوەی بێکۆتایی بەرێشەس   ەتی مێرد و وردەنی و خزمێرکی قورسی لێنان و شوشتن و خاوەو ئ کردنوێخەب

یری  ەس  ەوەچاوی ڕێز ە ب ەبێ کەوا دەی لێ ڕەو مافەبر، ئەلێوی ق ەییشتنی بەمی گەتا دەی ساڵ هەمانگ ەدرێژایی دوانز
 ... تەیەر نەس ەوێی بەهمێرد یفی ەی ببیسترێت و بۆ کەبکرێت و دڵێ ڕابگیرێت و قس

تیی مرۆ و  ەاڵیەواقیعی کۆم ەل [کورتی ەمما بە، ئەرمبڕیوەنووسینیش د ە]ب ەوەمەکەبیر د ەوەمێک ەد ەڕێز! لەری بەخوێن
ی ەزۆری ئاپۆر ەرەشی هەب ەکانی کەگوناهبار ەکانی و کردارەتفت و تاڵ ەکانی و گفتارە جاڵە ڕ ەفتارەڕ کان وەبارەنال ەبار
موو پرسیارێک ەرامی هەوتۆ وەکی ئێهۆکاری ەییشتوومەگەمدا نەوەو بیرکردنە بن، لەد رقەغتێیدا کانی ەوتوەدواک ەلەگ

ی ەبڕیارو ەنجامدا دانی ئە ئ ەل ەوەمرۆی گێڕای ەکرد؟ چ بوو فاڵنەهای نەکات؟ بۆ وەها دە، بۆ وەی مرۆوەبار ەل ەوەبدات
  ە ستی دایەکی خوێڕوو دەیەر قسەس ەچی لەهات کەنگ نەدەب ەورەدرێکی گەر غەس ەر خواردبوو؟ بۆچی لەس ەندی لێسو
و    ەهیچ پێوان ەوا بەتی مرۆ کەحاڵ ەل ەبیری خۆتدا بهێن ەها بەتی من باری وەکالەو ەکێکی کوشت؟ تۆ ل ەر؟ یەنجەخ

رچاوی  ەبۆ ب کردنرجەخ ەفەلسەر بێ مێشک گوشین و فەوەفتاری جانەڕ ەک کەوێت وەکی ئاسایی ناکەیەکێشان
می هۆی ئاشکرای  ەی ئادەوەق و زۆپی کردەشێکی زەب ەو ەڵێمەو د ەڵ خۆمدا گوتوومەگەها لە. جار ە فهوومەکاریش مەرزەه
 یەپیتکەلە ر پەس  ەباتە ند دەمەوڵەنجێکی قۆزی دەگ یە نجەپ  ەیەرچاو هەنابری نهێنی و ەڵێی کاریگەر دە، هەڵدا نییەگەل
 .48پڕژێنێ ەی خۆی پێ دەللەو ک ەمانچەد

بیی کتێبێکی کۆلن ەرەی عەمە رجەکێکیان تەی ەوەند کتێبێکی هێنا بیانخوێنمەرێکم چەبووم براد ەم باسانەنووسینی ئ ەمن ل
ی من ەندێشەمان ئەر هەنووس   ەکالییەشکڵ وتووێژی ی ەدا کەم کتێبەالعقل«. لرناوی »طفیلیات ەژێر س  ەویلسن بوو ل

 ەـ...«و »طفیلیاتەڵێ: ئە یاڵی دەقاڵبیکی ]وابزانم[ خ ەاڵم لە ب ەن هۆی ئاشکرایان نیەلێک ڕووداو هەچۆن گ ەدرکێنێ کەد
 .ەوەنتیقەحیسابی هۆش و م ەن نایاتە بەد ەوتۆوەفتاری ئەڕ وەرەنادیترین مرۆ ب ەک

کی زانراوی  ەوتۆیی هۆیە ب ڕووداوی ئەاڵم ئاغڵە ب ەکی ناچیز ڕووی داوەهۆی ەنگ لرگ ەکاری زێد ەها بوەزانین وەد ەئێم
و    ەر توولەس ەر لەگەوتۆ ئەبوونی مرۆی ئەڵدابێت. ئیتر تووڕەری هەس  ەوەسێکی »گرنگ« لە کە ەکەک ڕووداوەو ەیەه

ونی  ەجۆری خ ەئلووف لەت بێ هۆی نامەڕواڵ ەی بەحاڵ دیاردەمەهە بۆ کوشتن و بڕین. ب ەوەبکێشێتشێ ەدبێت تاژیش 
جێی   ەتەشێکیان بوونەنین و ب گوماندا ەوتۆ لەستی ئەهای هەووگا و جۆریو حاالتی   ەسۆس ەڕاست و پێشبینی و دوور

اڵم  ەب ەوەپێیان بوونریکەر خەس   ەوەبای داییان کردنلحید دوای ئینکارەکی میڤەی بۆلشڕووسیا ی ەوەڕی زانست تا ئەباو
 ەمانەل ەبێت[ جودایەه ەوەریشەوەجان ەل ەنگە]ڕ ەمرۆو  ەپۆش لەردەبی ئاشکرا و پەبەئلووفی بێ س ەفتاری نامەڕ یەدیار
سواری   ەوەڕەرمانی بیروباوەف ەیا لەناچاری و ەیا لەو ەشەڕەئاکامی ه ەیا لەند وەوەرژەری بەندامیان بێ هەئ ەچونک
  ەیشەوانەکات. لەند دەرمەرەیری خۆی زەیا، بابڵێین، بێلزوم غەبێت وەند دەرمەرەبێت و تێدا زەد ەی مرۆکەئیراد

رما ەگەو ب ەفرەیری و گۆیا بەبێت بۆ غەیدا نەپ ەوەفتار و گفتار و کردارەڕ وەخراپ، ل ەب ە چاک ن ە ب ەئاکام، نرکێکی بێەئ
 بێت. ەبوو دەو ن ەوەتوێتەد

  ەر لەکسەدات ناشێ یەد   وڕو ،گداکوتاوەڕ راقێکیەیا گرفتاربوونی مەو ەوەتێکەعاد ە»ئۆگرگرتن« ب ەل ،ە یەوتۆ هەتی ئەحاڵ
یرتر: مرۆم  ەخۆیان س  ەراقی لەم ەب ەوەزێنەسپانیان دەچ پاش ی ەماو ەل ەکەراقەت و مە رچێت: عادەد ەوەینی مرۆکەع

تری   یەکەنەالی ەکەنری کۆاڵەوبەبۆ ئ ەوەتێڕەبوو بپەد  ەوتبایەدیوار ک ەکۆاڵندا ب ەبڕۆیشتن می ەد  ەکی لەالی ەک ەدیتو
کردن  ەو جێ گۆڕکێی پێ د ەوە کردنەی تێک دەیتا بزۆتی ناو ئاگردانی زستانەیتا پەفێر بوو پ ەکێکی دیکەی... وێتەکبرەب
کتر و  ەر یەس  ەوەخستنەکانی دەر بزۆتەس   ەچاو و ب ە و ب نشا ە، بەستیان گرتبایەر دەگەنیازی چاکتر سووتانیان، ئ ەب

 
زەمینەی ئەم باوەڕەوە گوتم: کێ بڕوا دەکات بە  بەر لە حەفت سەعات بە دەم وتووێژێکی سێ الییەوە، لە  - 48

= خۆکوژی؟ ]سەعات چواری پاش  موعادەلەیەکی بڵێ: مارلین مۆنڕۆ + شۆرەت + جوانی + گەنجایەتی + سامان
 ز[. 1997شەوی ڕەمەزانی ەنیو
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نوتقی دروستی   ەو ب ەکەستنوێژەدروستایی د ە ب بوونریکەخزێدە  ەب بەبەران س ەنوێژک ەلێک لەگ ... خستن ەڕێکی د
نزیکی  یانی تا ەالبانگدانی بەم ە، لەوتۆم دیتوەکێکی ئە. من یەوەبوونەردووکیان دەه  ەرک لەئ ەت و بەحمەز ەکان بەتەئای

 ...  تی »مسح« ی موویەتایبەب ەستنوێژ بوەریکی دەاڵت خەڕۆژه

  ەران و بەژیانی کام ەند و بەوەرژەب ەل بەلەمرۆڤ خ یەڵەری کۆمەوروبەد ەوتۆیی ل ەتی ئەزار حاڵەزاران هەه
...  رخان بکاتەخۆی بۆ ت ەمرۆ ناچار  ەران کەی گوزەگرنگان ە نەو الیەب ەکی نییەنێ چ پێوندییەیەگەڵک دەی خەوەسانەح
تێکی ەیرترین حاڵەس ... رەوروبەڵکی دەتی خەحەڕنا  ەی ژیان و بەمەڵەنگوچەت ەب ەری ناوەس  ەها بوەراقی کۆتربازی وەم

می ەد ەڕۆژ ل ەتی بەتی و گوتوەس چی کردوویەندی کە ه ەک ەیەوەریکم بینووسم ئەی خەی پێوەو جۆرەدیترابێت ل
نی،  ە، کوردی گوتەوەت ەکراو ەوتۆ دووبارەی شتی ئەوەتا ئ پشت رەس  ەوتبێتەرجێک کەم  ەب ەوەی کردۆتەودا دووبارەخ
 ... نینەپێک ەهێنێتەقوڕ دەربەس 

بێ،  ەریکی دەم خەک ە زێدزێدە  کیەیەشغوول ناکات، یاخود ژمارەس خۆی پێ مەزانم کەد ەوتۆیی کەحیسابی ئ ەورد
 :ەک ەڵکە ی خەئاپۆر یمساردیەی خەڵگەب

یتییە لە  ربەرپرسانی سیاسەت و خەبات پێیان وایە خەریکبوون بەو جۆرە الیەنەی بێبایەخی حاالتی ئەوتۆوە ب -1
 خەساربوونی ئەرک و کات 

 ر ئەو پسۆڕانەی لە مرۆ دەکۆڵنەوەزۆربەی ڕۆشنبیران گوێی نادەنێ مەگە -2

 ... خەڵکی کووچە و بازاڕ نازانێ بیر بۆ ئەو الیەنە ببات -3

 

ناوی  ەو ه ەوەرەد ە رێک لەبێ س ەیدا هەرنامەب ەلدەبێ  رم،ەباتگێڕی دڵگەتی خەتایبەت، بەسیاس  تاقمی ەوەالی منەب
 ەوەی ژێرەند دێڕەچ مە ی مرۆ! وا لسروشت«» ەختێکی تێڕابمێنێت و خۆی ئاشناتر بکات بەو ن ەوەبکات ر»مرۆ« خوا
  ەمی بەئاد ەبێ لەم ن ەکی کەیەزانم ژمارەد ەنم کەی ەگەر دەرزی خوێنەع ەرهۆش بە رچاوو و بەبزێدە  یەدوو دیارد

 ڵناگرێت: ەندی هەهەیاڵیش بۆی بچێت بەت، خەیاڵیدا نایەخ

 ەیبنێت ڕوەی دە یەو وێنە ئ ەک ەوەناکات ەوەبیر ل  ەئاوێن ەکات لەی ڕووی خۆی دا ماش ەمرۆ ت ەک ەیەوەمیان ئەکەی
است، ئنجا هیچ  ڕ  ەبێتەدا دەئاوێن ەپیشی لەچی، ەپی وێن ەچالی  ەبێتەشی دەالی ڕاستی ل ەچونک ەی نییەکەقیقییەح

ی خۆی و  ەماشای وێنەکێک تەی... کتر نینەکوو یەو... برۆ، گوێ  ک چاو،ەجووت بن، و ەی کەناندامەئ وەکامێک ل
ی ەی هاوڕێکەجوداوازیی نێوان شکڵ و وێن ەی نا، چونکەی خۆی دروست و هی هاوڕێکەزانێ وێنەی بکات وادەکەرەبراد

 ... خۆی نابینێت و هی ەد

تدا  ەقیقەح ەل ەی«ەذوالحج»یا   «صفر»یا  «زانەمەڕ»کی ەگوترێ یەد ەحیسابی مانگی هیجری ک ەل ەیەوەدومیان ئ
تا الی ەشیا بدیترێ هە دەوقی ڕۆژ نەو ش ەکەر باریکی مانگەبەاڵم لەنوێ بوو ب یپێشوو مانگڕۆژی  ەچونک ەدووی مانگ

 ەی کە، سبەمەچی هی دوەم کەڵەق ەتەمی مانگ دراوەکە ی یوەش ەب ەی ئێوارەئیتر سب ەاوتدیەور نە ر هەبەل ە. وابوەئێوار
ی نزیک  ەجەڵەه ەزانی لەمەڕ ژنیەی جەینەخزمێکی خۆم سب ە. واشبوەی سێی مانگەکەاستییڕ نرێ ەکی مانگ دادەی ەب
ی ە. سبەۆژوڕەبینێ کۆیێ بەشار د ەتگاەد ەئێوار ەبۆ کۆیێ، ک ەوتوەڕێ کەژن بە. دوای پاڵوی جەر بردوەس ەولێر بەه
نی اژن نۆشی گیەم پاڵوی جە. سێیەڕۆژوەب ەبینێ جارێ بێتواتەد ەڕوا بۆ بێتواتەخوات و دەد ێیکۆ ەژن لەوم پاڵوی جەد
 کات. ەد

نا  ەپ  ەر لەاڵم هەبێ. بەمی نەر سێیەگەتی ئەم ڕۆژیەدو  ەمیشەه ەبوو ک یری مانگی هیجرەی س ەستم دیاردەبەدا مەلێر
  ەل ەند دوورەرعی کۆن چەقی شەست دەد ە تی زاناکانی ئیسالم بەحاڵ ەک ەیەیرتر هەی س ەکێکی دیکەی ەڵەتەم مەئ
واو بکرێت  ەت ەڕۆژ 30دەبێ  دیترا ەمانگ ن 29 ەل ەتای مانگی هیجری، ک ەرەبۆ س  ەل ەرج ەدیتنی مانگ م ەنتیق کەم
ر  ەس ە زاندرێ بەو د ەعلوومەم ەثانی  ەبک ەلەزانستی فپێی ەمحاق« ب»ە رچوونی مانگ لەد  ەموو دنیادا زانراوەه ەچی لەک
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و ەکات ئەت باسی دیتنی مانگ دەئای ەر چونکەمما هەوێت. ئەکەر دەتیشکی ڕۆژی لێ ب ەوەکیەیەو چ نوخت ەوەچ واڵتێک
 . ەوەبێتەز دەپاشگ ەاستتر و دروستترڕ رانەزار چاوی بینەه ەی لەقینەی ەعیلم

دێن بۆ   ەوەدوور ەسانی لەبۆ ک ەهاتوەج باسی حوشتر و واڵغی تر نەحسەربە  تیەئای ەل ەک ەیەرانەوەختەتێکی بوەڕێک
کانی  ەساخت ەڵاب... هاتەدەس نەهانای ک ەشتی بەک ە ۆک نڕف ەڕۆک نەگ ە، ن(فرض)  رزەف ەبوەویش دەنا ئەد ەعبەک

ی کرد  ەر هێندەیویست بفڕێت، هەڕاستیدا کابرا ن ەخۆ ل...  ەوەسێتەڕ حاجی پێ بحەگ ەوتەکە»عباس بن فرناس« یش ن
 ر دانا!ەس ەی لەنجێکل ەوەداخەب زێت.ەوی دابەر زەبۆ س  ەو ەبان  ەهۆی باڵی دروستکراو ل ەب

دا هێزی دیتن  ەیگوت لێرەد ەکرد چونکەک پیاو حیساب دەتی وەدی دیتنی مانگ ئافرەشای ەڵێم باوکم لەدا دەبەموناس  ەل
بیر کرد   ەکێکیان شتێکی لەر یەگەنرێت تا ئەدێک دادەشای ەت بەدوو ئافر ەتدا هاتوەئای ە ل  ەبیرچوون ک  ەک لەن ەحیساب

َرى» ەوەی تریان بیری بخاتەوەئ
ْ
خ
ُ
َما األ

ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
م ەڵەر هەگەئ] ەمانی خۆی ابن تیمیەپێشڕۆی ز ەالیانی زێدەم ە«. لف

م ەڵێ: ئە. دە تییەی عادکردنەوەبیر ەعلوومەم لێی مەحیساب بکات، مادپیاوێک  ەتێک بەئافر ەقاضی داو ەکردبێ[ ڕێی بەن
  ەتێک بەتوانێ ئافرەقازی دڵنیا بوو د ە، کەقیدەع ەل ەشێکەک بەن ەتیی حوکم بوەالمەت بۆ س ەریعەی شەرجەم ەزێد
 دێک قبووڵ بکات.ەشای

سەربە  ر شتێکیەی هقەزانم بڵێم: د ەچاکی د ەاڵم بەمان بەکەی وتووێژەڕچ ەل ەوەومەکە کمێک دوور د ندەرچەدا هەلێر
  ەکەقەمانی دەرجی زەلوم ەر هەس ەدنیا ل ەڕ چونکەمپەل ەشبێتەڕ، دەمپەل ەببێت ە یەوانەدۆگما ل ە بوو ب ەبێ ک ەوەتەقیقەح

بێ ەعدیل بکرێن[ یاخود دەبێ تەرنە]ه کان بگۆڕێنەقەبێ دەگۆڕێن ئیتر یا دەناچاری حاڵوبار دەکورک نابێت، ب
د  ە، صەوەداخە. بەیەوەو پێشەرەگۆڕانی بدوژمنی کردوو  ەختەقی شەاست دڕ ە پ بێت چ لەچ ە ستێ. چ لەتی بوەاڵیەکۆم

ئاست   ەچن لەردەکردوو دەختەودا سڕ و شەن و بێسەمرۆی بێالی ەیان پتر لەقی دۆگماکەوانی دە، پێڕەوەداخەجاران ب
م ە. ئەم ستاندوەبنیاد  ەستیان لەد ەکان کەسیحراویی  ەکانی و ئامێرەتی و نهێندۆزیی زانستەاڵیەژووتنی کۆماوشاری فر

سەربە    ڵێم کوردیەدا دەنموون  ەل .ەی تێدایەوەوشتەو ڕ باوەڕ بە گرتن راق و ئۆگرەی مبوونی ئاووس ەش نموونەکردنەختەش
و دۆگما  ئینتەرناشناڵرستنی ەتی ستالین و پەر عیبادەس ەل ەترەگیریرو شە ک ئەوتووی وەتێکی دواکەمیلل مووەهو پ ەچ

ێکی کتەپەرەئیفالسی دنیایی کوردستان و کورد س  ە، لەیەوە کیش ئەرەس  ەرەسی سۆڤێتستان. هۆی هەرەه  ەر لەکانی بەکۆن
، یاخود  ەر خۆی داخستوەس ەی بۆ کوردستان لەوەڕانەڕێی گ ەختەدبە و بە: ئەوەوێت بیخافڵێنێ و دڵی بداتەچنگ ناک

 ... لێم ەی داخراوەروازەرکی دەپێم، د ەعدی داوەو ەو ماڵەل ەو کچەنی: ئەی کورد گوترەک شایەو  ،لێی ەداخراو ەخۆوەل

مردن   ەبێت نیوەڵدا نەگ ەیشی لتەسەلکی تێری و ەیبێت و چ خۆشی ەوێروونیی پەی دەریخەئیفالسی ز ەوتۆ کەتی ئەحاڵ
ی  ەکەک کوردەو ە: کرێک ەرست حیساب دەنیشتیمانپک کوردێکی ەتێکدا وەحاڵ ەکرێت. کوردێکی شیووعی لەحیساب د

کتێبی   ەل ەشیووعیی ەو جۆرە کی ناوداری ئەیە. نموونەرناشینال بمردایەویش بۆ ئیتەمرێت ئەد ەوەشانازیی ەبۆ کوردستان ب
ن  ەالیە ر کوردی لەرگێڕانی بۆ س ەف و وونووسینی بوری سالنیک واستشهاد البطل السوفیتي الکردي فیودور لیتکن« »کفاح

 ەوەخوێنیتەد 49الدیموقراطي الکردي الیساري«  ين »االعالم المرکزي للپارتەالیە ل 1978رچوونی ەباڤی نازێ، ساڵژمێری د
 ەی خۆی لەکەی گوندەکاولگ ە سیبیریادا، دوور دوور ل  ەر، لەکی ئۆکتۆبیڤەلشەکانی شۆڕشی بەڕەش یقوربانی ەبوو ب ەک
وێ  ەتندێکی بشەو چ ەی بیروڕاکانی لینینەوەبوویو تابشڵێی قوتابیی قاڵ ەس ەفەنشاعیرێکی شیرنتابڵێی ... فقاس ەرێمی قەه

موو  ەه ەتییدا لەوایەتەندی نەوەرژەرازووی بەت ەاڵم داخم ناچێ لە رۆشم بەپ ە. من بۆی بەن بوێر و خاوەدەک و کۆڵنەزێر
می  ەردەس  ە ل ەن ەکردوە ی کورد نەوەتەن ەبای لەرحەڕۆژان م ەر ڕۆژێک لەکتۆبۆشۆڕشی ئ ەچونک ەتاڵەستبەد ەوەکەڕووی

  .تەیسی سۆڤەرە تا هەدواتر ه ەۆی و نخلیتکین 

 
مەبەس کتێبەکەی سەربە فیودور لێتکینە( بە سپێیەتی مابایەوە نەک بەم جۆرە  )خۆزی ڕووپەڕەی دوایینی کتێبەکە  - 49

وشەی وەها زەهراوی و عەیبدار خۆی ڕووت کردبایەوە کە دەڵێ: »حین سقطت القیادة الکردیة البرجوازیة في مستنقع 
مەبەستی لە چی و کێیە... رە ادەرچوە، دی 1978العمالة للمخابرات االمریکیة و نظام الشاە...« کتێبەکە لە سەرەتای 

 بەداخەوە.
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بوو  ەدەبڵێم ن ەدڵدای ەم لەندەوە. ئەڵێنی داوەب  ەو ن ەرزدارەق ەو ن ەکیلی کوردەو ەن ە ڕووس چونک ەل ەییم نییەمن گل
تێکی  ەوڵەی دەوەلترسا ەیزم دبۆلشەڤر بگوترێ ەگەکورد، تا ئتاتورک بگرێت دژی ەنی ئ ەمی لینین الیەردەسۆڤێتی س 
ی  ەستەڵوەو هەستێت منیش لەدژی بو ەیەقی هەکازی ئینگلیز ئیتر حەدارو ەبێتەبڕسکێ د ەک تورکیاوەتەکوردی ل

 کینیوڵاڵ بکات بۆ ڕقەرەهاباد بەدواتریش ستالین م... م بێتەکەدۆستی بکوژ ەک ەیەییم هەگل ەسۆڤێتستان مافی بۆر
ریای نووسین  ەریا دەئاست د ەکوو من لەی کوردێکی وەفامان ەگاڵی نوبڵێم گر ەوەمێنێتەی ئاریامیهر. ئنجا دەرستانەزپەگەڕ

وڕێ  اد و هەمە تانیی قازی محەرەسی و بێدەتی و بێکاڵ ەس ەتی بێدەباب ەهای ڕووس لەو گوتن و نیشاندانی میلۆن
تی ەیشیووعیوان بۆ ەجانفیدایی ئ ەمیشەرناشینال هەشیووعیی کورد بۆ ئنیت کانی ەکدارە مەی ئەتی، خۆ سایەکانیەهیدەش

الی  ەرگیز بەپێکابێت هەکانمدا ڕاستیم نەخنەڕ ەموو جارانیش لەر هەگەئ... ەوەسڕێتە کانی من دە خنەڕ جیهان گوناهی
ی »پیریسترویکا ەکەشە»إلی العظیم گورباچیف« و دوو ب ەیوەچووم. ئەن ەوەتی سۆڤێتستانەبێئینسافی و دوژمنای

 ...  یداەی دەوڵەو هە وتنی لەرکەبووم بۆ س  داررۆشەند پەچزانی ەنووسینی من د ەل ەوەگورباچیف« ی خوێندبێت

ستالین  ستی ە دارد ەس بهێنێ بووبوەرەی هەوە ر لەبە یرم کبۆلشەڤباتی ەنجامی خەی لێتکین و ئەرگورشتەم س ەل ،رەنێخو
 ەودیوی جیهانی زیندوان بەل ەرچاوم کەب ەهێنمەنگی لێتکین دەبەت، شەاڵتدارانی حیزب و حکومەس ەو بریژنێڤ و د

یااڵتی  ەی و عومری بابردووی خۆی و خووبفیرۆدراو و ئاواتی وشکەنجی بەڕ ەنواڕێتەتیس ماو دەچاوی فرمێسک تێدا ق
ی ئومێد ەشەک گە ی داد و یەک تروسکەی ەکراوەهیچ حیساب نەی بەکەکورد ەتەڕاو و میللەڵگەشهەڵیی شۆڕشی ڕوڵگوگ

ڵدێنێ: ەنگ هەهاوار د ەکێشیت و بەی خۆی ڕادەللەک  ەستان لەردوو دەه ەدی ناکات، بەکانی بەڵێنەک هێمای بەو ی
کوردستانم  ی ەکەرانگوێلکی گوندەس  ەک لەتایەشەڕ ەد کاشکی بەی س ەو... وتوومەی کۆستی کەو... ی ماڵی کاولمەو
 !...نێژرامەمردم و دەد

ی ەوەنگدانەی و ڕەوەنگدانەینووسن دەدو ڵین یەیری تۆ دەینووسم و تۆ و غەو د  ەرچی نووسیومەو ه ەیەم وێنەئ
فیکری مووقاڵشی بێت.    ەمێشکی داخراو و چ ب ەچ ب ەوە چاک و خراپیی ەتی بەسکردی خوازی خۆیە ری مرۆ و دەوروبەد

 ەوەشیەک و تەڕەکوچ و داس و خەچ ەخۆری لەپڵتەئاسمان و ش ەتی و چوونەڕ و مرۆڤایەدڵ و دین و باو ەئیمکان نیی
سەربە   کی کوردیەمان مرۆیەقانی و تیروکەردەڕۆک و بەشتی و گەو ک ەیارەحوکمی ت ەناشێ ب... کۆشی واقیع ەوتبێتەک
بزوێت،  ەاست گوێی پێ نڕ پ وەی کوردی بێ چەکی دیکە، مرۆیەو دێڕانەی ئەوەخوێندن ەماری کشت بێت بەپ دەچ
ک  ەی  ەژین و لەتاو دەنگەک ڕێکاری ئابووری تەیەمووشیان لەرینی لێ بکێشێت هەتی ئافەومایەقسەربە  یەکێکی دیکەی
ک  ەبزانێ کابرای ەک ێستەڵدەدینیش ساڵی لێ هسەربە  کوردێکی... ڵدێننە ه ەناس ەوا هە ک ئاووهەی خوێندن و یەپل
 ... ەنوێژی شێوانی چو ەالییکەی  ەم وتووێژەی ئەوەر خوێندەبەل

 

 ری ئازیز!  ەخوێن

[ بگات  ەرەبەچوونی جیهانی گیانلژوورەرەی بەدرێژ ەتی ]کەاڵیەکۆمسەربە  جیهانی ماددی و جیهانی ەوێت لەسێکی بیەک
کی ەیەریتەوت، خەست و ڕێکەی ئانقەبەجرەها ساڵ، وێڕای تەندەی چەوەو وردبوون ەوەخوێندن و خوێند ەتی بەریەس  ەل

بن و هیچ   کتردا گونجاوەڵ یەگەرد و درشتی لوو  ەرت و بڕگ ەموو کەمێشکیدا ه ەبێت ل ەری هەوە بوونری ەبەرلەس 
موو  ەه ەن کارەبەشی گیانلەلوەکوو  واوی ەت  ەشێکی تری چ دوور بێ چ نێزیک، بەڵ هیچ بەگەبێ لەشێکی ناجۆر نەب
 ەمرۆ، تاک و گشتی« ک=  ڵەحیساباتی »کۆم ەر وردەس ەوەبێ باداتەئنجا د .کترنەنگ و هاوکاری یەکانی هاودەندامەئ

موو  ەه ەل [... ەپار ەترساوی، ب   ەدیلی، ب ەئازادی یان ب ەب]ی ەو هۆشەکی دڵخوازی ئەیەی و ئیرادەکەری هۆشەکاریگ
و بێ   کردنەبێ کۆم... ئازادی ەتوانێ بەتا د... وردی ەکجار بەی... قووڵی ە، زۆر بەیدا نییەی مرۆدا پەوەرەجیهانی د

  ەخۆشییەن... ەوەتێدا بدۆزێت ینیەهریمەئو یی ەتی فرشتەسیف... تی بێتەاڵیەنها و مرۆی کۆمەت ۆیزای مرەنگیری شارەالی
عیشقی  ... یلی بۆ درۆەم... ی هۆشداریەئیرادڵ ەگەل ەوەیبوون ڵەتێک  ەب ەریزەوری غەکانی و دەخشانەدر ەکانی و خوەفسییەن

سڕی و داماوی و  ... وتوویەڵکەکانی هەتاک ەر و ئیبداع لەوری زانست و هونەد... ندەتنی هێزی زایەک... بۆ ڕاستی
 ... هاەستاویی میلۆنەداو
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... یرەڵ غەگەڵکردنی لەکانی و جۆری هەکورتییموەکانی و کەرەبیات و کاریگەندێکی بۆی بکرێت ئاشنای تەچ ەخوالس 
ندێکی زیادیشی ەی زیاد بکات، چەکەتییەئاشنایی ەی ئاسمان بێت و لەستێرە هێڵ و ئە ڕ ڵ باران وەگەل... ڵەڵ ئاژەگەل

عالن و ناو  ەنجزانی مەترەزان و شەمازایی دەشارە شوبهێت ەد ەمرۆ ک ەزایی لەی شارەیەو پلەئ ەگاتە، تا دەمەبکات ک
  ەڕام کردو ەک بۆ ئۆینی ئۆستادانەک یەکانی یەو داش ەرچاوەب ەی لەکەرێکی یارییەبورەسووچ و سموو ەه  ەرکردوو کەد
تی  ەر پرسیاری چۆنیە ب ەوتەک ەزانیی خۆی ناکات[ ئیتر کەن ە ست بەه ەک ەکەیاریی ەمزان و ناشی لەچاو بابای ک ە]ل

ر  ەس ەخود بامێنێ، یەدان...  تیەئابووری، کشتوکاڵی، تیجارکی ەیەلق بۆ پرۆژەیا ڕاکێشانی دڵی خەن وارەی کۆچکردنجێەنیشت
ر  ەی هەکێش ەڕ کەئایین و باو ەخۆی بکات ەل ەپێویست... بێەبڵق نە وت چاوی ئەسوودان داک... وتوویی کوردە باسی دواک
ماعی ەڵک یان تەدیی خ ەنها: بەک تەن ەشدارەب دایتێڵکێشی ەسبابی تێکهەڵێک ئەمرۆ بێت کۆم سەربە  ئێشکالێکی

 ... ەشاندنی جنۆکەستوەرتیلخۆریی قائیمقام و حاکم یان دەیتانیی کوێخادێ یان بەبۆرجوازی یان ش

  ەکانی بەییبۆرجوازموو ەر هەگەبیریدا بێت ئەبێ بەس دەی و ببۆرجوازماحی ەت ەزێد ەل ەڵک بریتییەژاریی خەه اگوتر ەک
ی  ەکەواڵت ئەوەیبڵێ من ئیشتراکیم بێ  ەوەزمانیی یرەس  ەکێکی لەی... ژار تێر نابێتەیان بسووتێندرێن ه ەخۆیان و پار

 ەچونک ەی تاوانبارییەک ەرموودەف ،بێنەوی ەبواردبێ و ژێرخانی پتەانڕ ری ژیار و دیمۆکراسیەسێب ەساڵێکی ل  200-300
خۆی بگۆڕێ بێ نی ەفتەخۆی، م نیتوانێ ناوی خۆی، دیەر بکرێت. دەبەک جلک لەو ەیف نیی ەزۆ و کەت ئارەئێشتراکیی

زیر ەو ەیا ببێتەشت ساڵیدا پیاو ناتوانێ ژن بهێنێت وەنی هەمەت ە لهەروەک  اڵمەب ەوەم بێتەی کەکەتییەمرۆڤای ەی لەوەئ
بۆ کورد و   ەتەهالەجارێ جەر بەت هەگات، خۆ داوای شیووعییەتی پێ دەفراژووتنی بۆرجوازی ەت لەشتراکیییهاش ئەروەه

لی ەیکەبیستم ه... ییشتەکوێ گ ەب ەوەتەست ئیشتراکیەدە. دیتمان ڕووسیا بەوەڵداتەکی خۆی پێ ه ەفغانییەبلووچ و ئ
 ...  زێنراەداب «ترۆگرادەشاری لینینگراد »پ ەلینین ل

ری ەڕاب ێشەنی دەترس و بێالیوانی و قووڵی ڕۆچوون و بێەی نیگافرەرجەو مەم: ڕۆشنبیر بەکەبۆ قس ەوەڕێمەگەد
 ەپشتگوێ ناخرێ ل ەرجەو مەی ئەکەڕاستیی... ریداەری ڕابەهون ەستایی لەیی و وەنی ئامادەتێبینیی الی ەت بێت، بەسیاس 

الی  ە مووی بەه ەکانم کەتێبینیی یوێڕای درێژی مبڵێ ەیەوە ستم ئەبەم .بێت سرپرەکی مرۆی تێدا بەرچی چاالکییەه
بات و  ەت و خەسیاس سەربە  ڵکیەڵ خەگەل کردنەڵەتی مامەهارەبگوترێ ڕۆشنبیر، مسێکی پێی ەپێویستن بۆ ک ەوەخۆم
ویش  ەئ ەاوماقوواڵن بێت، کیی پەڵەمام یزاەناڵێم شار ە. کەێویستپپێویست پتر  ەهلی بازاڕ لەو ئ ڕەشوڕووتی ەئاپۆر

ند  ەرمەرەماقووڵیش، جارێ، ز... نەماقوواڵن ناکی ەچار  ەز لەح ەک ەیەرانەو خوێنەر خاتر ڕاگرتنی ئەبە، لەر پێویستەه
 ...  اڵتەس ەمدەبای ڕۆشنبیری کەرجەژین بێ م ەی تێیدا دەو بارەل ەنیی

ی  رجەر و مرۆ مەوەی باسکراو بۆ جیهانی سروشت و جیهانی زیندەریتەی خکردنەڵێم ئامادەری ئازیز: بۆ دواجار دەخوێن
و  ەئ یەوە کی سپیپات بوویەیەر نوسخەگەئ... باتگێڕەری سیاسی و خەبۆ نازناوی: ڕۆشنبیر، ئنجا ڕاب ەتییەڕەبنهەرە 

، بێگومان،  ەستووبایەخشبەن «ۆڵڕ-ندەئ-ک ڕۆ»یدای تۆپێنێ و ەها میلۆن شەدەکانی س ەواڵوەخ ەنیو ەچاو ەل ەیەریتەخ
 ەل ەزایانەو شارەیلە، گۆڵێکی مە. مخابنەچۆوە تی دەنووسی مرۆڤایەبۆ الی دواڕۆژ و چار ییاڵێکی خاو ەخ ەوەشکەم باوەدەب

تی  ەحاڵ ەبهێنێت ەوەبۆزبووی  نج و کامڵ و ڕیش ماشوبرنج و قژەها گەناوی میلۆنەرکردوو دڵ و هەوانێکی ناو دەفوتبۆڵ
زار قوربانیی  ەدان هەرگی س ەبۆ م... جیهانموو ەباری هەت بۆ حاڵوباری نالەزووی پێدا نایەچی تەروێشی، کەی دەزبەج
خۆم خانمێکی  ەم دەم قسانەفی ئەرەش ەسا سوێند بەد والتریش!ەها! و بەتۆ بڵێ میلۆن... تی و بێدادیەڕ و برسییەش

 .ی بێتەکەد جار خۆی قوربانی توولەس ... هێنێەفریقا و ئاسیا دەئ ەالوەی خۆی بەکەرەڕوحپ ەشیکپۆش توول

ران پتر چووبێتم بۆ بنج و بناوانی  ەی خوێنەزورب ەمن ل ەنگەستدا، ڕەردەواقیعی ب ەند لەرچەڵێم، هەرمی دەدڵگ ەدوور ل
تا ەه ەوەمولحید ەر لەمیزاد، هەتی ئادەحاڵ ەل ەو ەوردبوون ەم بگرتنر خووەبەبێ لەرنەسفتۆسۆ، ه ەها بەی وەدیار

 ەر لەه... یەکەتا داگیرکراوەه  ەوەریەداگیرک ەر لەه... یەکەنەودەتا هێڕ و کەه ەوەسووفیەیلەف ەر لەه... یەیلالکفناەف
هۆی بێباکی و   ەل ەوەتەوتۆیی نزیکتر بوومەراقی ئەمرۆی بێم ەشێ من لەی، ئیتر دەکەتا پیری ڕۆخ لێوی گۆڕەه ەوەمنداڵی

مساردیی  ەرۆش بۆ خە پ ەخۆم پێ ناگیرێ ل ەوەقی تۆپێنێ! دیسانەیدای شەیی خانمی شکیپۆش و شێتووێتی شەندێشەبیئ
ی  ەکەگەتیی قاچی س ەالم ەخانم بۆ خاتری س  ەکا کەیدێ دە. چ قەیەۆ پتر هتمن و  ەییان لرمخۆە سانێکی ئیمکانی خەک
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ک ەبرسیی... ر بکاتەس ە خۆش چارەتیوێکی نەدڵیدا بێت ه ە ر بەگەکی سپی بۆ پزیشک ئیمزا بکات، ئەئاودز بووبێ چ ەک
یی بۆ  ەزەشیمان نیم، بەشم پە کەقس ەل... بگرێت ەوەمل ەب ەکەرکەئ ەخواستەک خوانەدڵیدا بێت ن  ەگوتم بتێر بکات: 

 ەل ەفترەرەشەی بڵێم مازۆخی بەوەئ ەمەگە. ددانئازار ەل ەتترەالمە یش س ەزەیی، بێبە زەبێب ەل ەتاو چاکترەنگەمرۆی ت
 سادی!

  ەل ەتی بریتییەمیزادی عادە ها ئادەزانین ژیانی ملیارەد ەک  ەوەدرێتەبان ەحیسابان ەم وردەتی بۆ ئەمرۆی عاد یر نیگاەگەئ
چێت، زۆر جارانیش  ەست دە د ەل ەو ژیران ەمانەڵکردنی ئادەه ەوەتی پێکەرفەل و دەلێک هە، گەوردیالن ەو بۆرەرمانی ئەخ

  ەو وردیالنەب  کردنەست نە ه ەل ،تیشەمرۆی عادوراز، ەی ڕاستی بێ مرۆی ه ەوەبێت. ئە د ەوەتووشەڵقژانی بێلزوم بەتێکه
ژیانی نێو   ەت چ لە سیاس  ەتی، چ لەپرسایەڵگری بە ئاست ه ەخدار و لەکاری بای ەبێت لەمی دەرخەمتەی کوڕاهاتو

 تی بێت. ەاڵیەکۆمسەربە  فتاریەڕ ەخێزانی چ ل

ر  ەبین هەد ەوەتەرژماری نەی س  %70 ەوەمەالی کەب  ەرمان و تێڕاخوڕین کەاڵتی فەسەداری دەی نەبێ بزانین ئێمەد
ک ڕووداوی گرنگی شۆڕش و ەتەبێ. لەاڵت کاری پێمان دەس ەن دەخاو ەین کەکەاڵت دە س ەستی هێز و دەه ەندەوەئ
ڕ و  ەش ەک ەوەیتەبب تبیری خۆ ەشێ لەی هیچ شتێک نین ]د 1/1000نی ەاڵتنیش خاوە نگ و فیداکاری و شااڵو و هەج

ودا  ەجارێ م ەر بەییش بن هەمیشەر هەگەی نین. ئیجا ئەمیشەتی هەحاڵ ەکردار بن چونکفتار و ەی ڕەیار ەشۆڕش ع
  ەوەسایەین حەوڵ بدە ه ەک ەو کاروباری وردیلەئ ەوەمێنێت ەئیتر د [...ن بیروڕایەیان خاوبین   ناڕازیتۆ و من  ەن بەناد

 ریدا.  ەسێب ەبین ل

تی ئاشتی ەن بڕیاری سیاس ەسکردی زلهێز و خاوەو شۆڕش د ڕەک شەلالحی وەبەزانیت، ڕووداوی زەتۆش د ، زانمەڵێ دەب
تی  ەحال ەدور بین ]لەئاگری ب  ە ، پێمان ناکرێ لەاڵتییەسەو بێدەر ئەبەل ەاڵتیمان، بگرەس ەڵ بێدەگەشزانم لە د... ەو شۆڕش

نعیش ەین مەنعی بکەکرا مەدە[ پێشمان نەکەئاگر ەشێکین لەز، خۆمان ب 1997-1-20مان، ەکەی کوردستانەباری ئێستاک
 ... بووەمان دەی ناکورد سواری ئیرادەنێکی دیکەالی ەایبکرا

  ەکەپشتشکێن ەرکەبان ئ  ەینەتی بخەختێک ناڕاحەکتردا نەک یەتەبێباکی ل ەبنامێنێ حاڵمان بێت لزوم   ەمەئ ەئیتر ک
  ەل  ەدانەو درێژەبگوترێ ئر ەگەنوێژ. جا ئ یتەکعەڕ  ر جوارەس  ەخاتەت دەت سوننەکعەڕ مرۆی دیندار دوو ەک کەو

ک شۆڕش و  ەگرنگی و ەڕ و ڕووداوی زێدەک شە ی زلی وەشەڕەر هەرانبەب ەیەخ چ سوودێکی هەها بێبایەکاری و
س،  ە و ب ەندەوە ک ئەردان تیمار ناکات. نەوتۆییش چ دەی ئەخن ەڵێم: ڕەتی، دەی مرۆڤایبەرەوپێشچوون نووسی مرۆ و ەچار

 ەڕوویان داو ەمانەی نائادەوەت و کردەسڵەئاکامی خ ەزۆری ل ەب ەک ی کاری زلەو لرم ەگرم ەسێک ئاخنابێت بەک
هیچ    ەل ەس ە و کەڵک، ئائەی خەڕۆکی ژیانی ئاپۆرەکانی ناوەوردیل  ەب ەدان بوەخ نەکانی ڕووداویان بایەهۆی  ەکیش لەهۆی

ر  ە، هەتەی سیاس ەشۆڕش لووتک ەسیاسی، کی  ەوەتیی بزووتنەرایەیدانی ڕابەملە ت. خۆ ەمی نایەڵکی ئادەکەب ەوەڕوویێک
موو  ەه ەب ەر ملیاندا بهێنێت چونکەس ەب ەوتۆیی دوولینگەمرۆی ئ ەش لەڵکەو خەر ئەس ەبێت. قوڕبەجارێ قومارباز دەب
ری  ەت و ڕابەوڵەرۆکی شۆڕش و دەس   ەبن بەی دەو عیفریتان ەاڵتان. ئەس ەی بێدەندێشە ئازار و ئ ەل  ەبان دوورەزهەم

 ن!ەخۆش نابیە ی نەن نووزەرزانەو تەسیاسی ل

ئێستا  ... رگەمەهیدی جوانەی شەپۆڕی تازیەش ەنەگوێش ناد... م زۆرنەجیهانی سێی ەل ە و عیفریتانەی ئەنموون ەوەداخەب
ن،  ەکەد ەلەستی سڕ مە و ه  ەفسانەزانی و ئەودای و نەگۆمی بێس ەی لەوانەتەو نەوم: ئ ەکەکی زلدا دەیەر قسەس ەب
ڵ ەگەل ەماوەتییان نەم خزمایەردەژیاری س  ەل ەوە بوون وگازە ها پشتەاڵم وەێن بیژەم دەی بیستەدەکۆتایی س  ەل ەندەرچەه
رچوون پێیان  ەد ە وەل ، بڵێم کردنەتوانم بێ کۆمەی دەوەتا ئ ،ێ ڕووناکیی زانستی نو  ەتاران ل... کانەوتوەپێشک ەوەتەن

 ... و زوکام ەرز یان زگێشەک تا و لەگرفتاری خۆیانن ن ەخۆشین واتەڕاستی خۆیان نەب ەچونک خۆش«ەبگوترێ »ن

نجی ەمێنن، زمانێکی مامناوەر چاوان نەبەئاسۆی دیار ئاودیو ببن و ل ەوتبوو لەکەپێش ن ەوتوو هێندەتا جیهانی پێشکەه
ردووال  ەی هەقسیندا ەب ەبێ لەرجومانێک هەبێ تەورانێک دەد ەییشتینەن. وا گەتوو لێکتر تێبگەپاشکو   وو وتەبوو پێشکەه
 ەچنەودیوی ئاسۆی پێی دە ئ ەوتەرێکی کەی ڕاستی بێ. زانست و هونەوە. خۆ ئەیدا نییەرجومانیش پەبکات، ت ەمەرجەت
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 ەشێکی زانستەحاڵێکدا ب ەواری پێ حاڵی بکرێت لەخوێندە واد و نیوەی بێسەزمانێک ئاپۆر ەبکرێ ب ەمەرجەت ێئاسمان ناش
 درێت.  ەرح دەر شەکۆمپیوت ەکان بەرزەب

ردانی  ەس  ەوچ وسا هی عوسمانلی بوو[ەستانی عێراق ]ئر سنووری کورد ەکی کوردی س ەد ساڵێک ئاغایەص ەر لەڵێن بەد
ز ناوی ە؟ تومەورەگەرەککەچۆنی موز گوتی: ەکەحاکم یژوور  ەچو ەری کرد. کەزبەی پرسی و ئەکەناو... حاکمێکی ئێران
... هاتمەدەبا نەنا بێ حەبیر کرد د ەبام لەئاغا گوتی ح ،با«ەرحەی »مەوش ەخێر هێنا بەب ەکەحاکم... بوو «»مظفر الدولة

  ەند لەرچەر هە ر و بیسەر گوێی ئاخێوەبۆ ب ەلێک ئاشناترەلێک گەدی گەی ساڵو و خۆشام ەم زمانەم ئەکەبڕوا د
 واد. ەر و مرۆی بێسەنێوان کۆمپیوت  ەبوونی زمانی ئاخاوتن لەچاو نەن، لەگەکتریش نەی

 ەت لەئال یرەبینین کۆمپیوتەد ەم کەرهەروێشی هۆی بەبۆ د  ەیەوەرەختێک دڵدەدڵدا دێت ن ەویم بەکی ڕاڕەتێبینییدا ەلێر
! ئاخ ەاڵم چ فایدە ب ەیەوتەککەپ ەمرۆک ،ەوەوەتی لەی حاڵدا بێ یارمەزورب ەتر و لەڵەوتر و بێهێوردپ ەکەتەری ئالەدروستک

میان ە. دوەی دروست کردوەکەتەمرۆ خۆی ئال ەک ەیەوەکێکیان ئەبێئابڕوو: یر دوو خاڵی ئێسکقورس و ەبەد داخ لەو س 
  ە ڵێ، مرۆ بەو د ەوەکاتەرقوت دەرمیش س ەی بێشە، خاڵێکی دیکەوەکاتەبێ مرۆ چاکی دەت دەکەس  ەکەتەئال ەک ەیەوەئ

شتی ەڵ گەگەبیردا دێت لەکم بەلۆکەتەم ەست خۆم نییەد ەب... ە ریکی هی چاکترە، خەتی ئاخر مۆدێلیش ڕازی نییەئال
ی ناو شاخ و کێوان گوتی: ماڵی  ەکی سافیلکەڵێن جارێکیان مانگ گیرا، کابرایە. دەو خزمەیلەی زانست مبەرەوپێشچوون

ریکی  ەمرۆش خ... ر دێە س ە ب کیەاڵیەقوتی بوو! زانیم بەر قوت ەیگوت قوت، ئێواران قوت، هەری دەو س ەینان لەشێوێ سب
 ەنگەڕ... ەن بۆ پۆلیسخانە لکێشی بکەو پ ەوەڕێنەڵگەڕۆژان لێی ه ە ترسێم ڕۆژێک لەد ،تیەکانیەئامێرقوتی پێشخستنی ەقوت
 !! ەندیخانەب   ەنەکان نان و ئاوی بۆ ببەتەئال

ی  کردندییە، بەوەمێکی زۆر کۆنەد ەران، لەڕاندنی کاروباری گوزەی ڕاپکردنی مرۆ بۆ ئاسانەرانەتیدەو یارمەکێک لەی
رک  ەندێ ئەه دها بێت یاخوەجارێک لێیان ڕ ەستێت و بەس تێکیان ببەکەشێ تاکەد ە ک ەرکەندێ ئەی هبوونهاوچوون

کی تریان کاری  ەس ناکرێ. یەکەتاک ەب ەختەکیان کاری س ەی :ەویش دوو جۆرەشدار بێت. ئەڵ تێیدا بەشێ کۆمەد
وڵی ەبۆ ناڕێکیی ه ەوەکێشێتەر دەمل لێ بنێ س  ەوەالی خویە ل ەس ەر کەر هەگە ئ ە[ کەک دروێنە]و 50ەدارەوامەد

ی ەوەکات تا ئەتر د ەر فرەنجد ەی ڕەی گیانی هاریکاری وزەکەر باری هاریکاری. ڕاستییەس  ەوتنەتێکڕایان، ئیتر ک
گاوانی جودا   ،بزن«و ڕ ەم - ڵماەخورد» ەل گا«-واڵغەش ەی جوداوازیی »ڕکردنبێت. بێگومان تێبینیەریک دەنهایی خەتەب

خۆ بوون.  ەربەیان س ەک ەر یەه لەگاڕان و مێگ ەک کەو  ەوەڕ ە ری کرد بەو ک ەزرەها ئێستر و بەروەشوان. ه ەل ەوەکرد
ی گوند ]با بڵێین سێ  بوونیداەڵ پەگەو ل تی«ەاڵیەکۆنی »کۆم ەرەورانی هەد ەتای لەرەی وا س ەم ڕێکخستنەم ئەکەڕ دەباو

 .ەستوورەک، دەیەوتوو، تاڕادەواڵتی دواک ەو تا ئێستاش ل ەپاندوەچوار ماڵ[ خۆی س 

، زووتریش  کردنەوەماڵی لێکتر جوداەکسم و خوردەپاند و گا و یەڵی س ەی کۆمەدروێن ەچوون ک ەوڕێەی بۆ بەم ناچارییەئ
  ەر بەگەئ -م ەژماریان بدەئ ەب ە. لزوم نابینم درێژەتەم باب ەزۆرن ل ەی دیکەنموون]ی ئافراند کی کورت، گوندەیەماو ەب

  ەر لێی بەسکەڕەرکی وەئ ەب ەنگەریک بین ڕەخ ەوەاڵق ەو ت ەاڵق و بێ مارەت و ەمار ە ب تی«ەی »ژن و مێردایەدیارد
خێزانی چمپانزی و   ەو لێکترازانی ل بەرەوپێشچوون ی ەکی مرۆڤانەی گۆڕانکاییەوەبوونستەخ  [...ینەگەین، یان نەکۆتایی بگ

  1975، ساڵی ەکانی پارتی کۆمیونیستی چینەباڵوکراو ەل -کین«ە»مرۆڤی پ Peking Manپێی کتێبی ەب ەک... گۆرێلال
چل   ەر لەب ەنێ کەیەگە ڕاد ەکەاڵم کتێبە[. بەکەی کتێب  22ەڕە]الپە کاردای ەل ەوەبیست میلیۆن ساڵێک ەر لەب -ەرچوەد
وان و  ەوکزار ساڵێکیش تیرەهەد ە ر لەی و بەمڕۆکەکانی ئەتەو خاسی (مالمح) «ئادگار»ن ەخاو ەزار ساڵێک مرۆ بوو بەه
 51. ەکار هێناوەماسیی بەئێسکی ڕاو ەقوالبو و ڕمب  ەپکەت

 
 دەوامەدار جودایە لە »هەمیشەیی«.  - 50

من موناقەشەی مەودای نێوان چل هەزار و دە هەزار ساڵ ناکەم بۆ ڕەواندنەوەی تەگەرەیەکی زلی پێویستبوونی سی   - 51
لە پێنج هەزار ساڵدا گەییشتبێ اغی تەپکەنانەوە: ئنجا لە ماوەی کەمتر نهەزار ساڵ بۆ گەییشتنی مرۆی تەواو مرۆ، بە قۆ
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کی ڕێکتر  ەیەشێو ەب ەکی سروشتییەیەلیقە می س ەرهەرکی هاوچوون بەستنی ئەپانی هاریکاری و تێکبە داس  یەیەم دیاردەئ
زار ساڵ و پێشتر و دواتریش  ەچل ه ەر لەر مرۆی بەگە راندا، خۆ ئەوەجان ەشێک لەی هاریکاریی نێوان بەهێندێ شێو ەل
بوونی »هۆش« ەی نەڵگەب ەشبوەڕیزی گۆریلال د ەچۆوە ر دەب ەگرتبایەوڵدانی نەو ڕێکوپێکیی ه ی هاریکاریەیەو ڕێگەئ

 ەوەزەر کاغەس ەبوو بەدەیدا نەمیش پەڵەم، قەبک ەڵگەهات باسی بەدەم نەیەو قسەڕێی ئ ە بوایەر هۆش نەگەزانم ئە]د
پێنێ ەس ەش دەکی دیکە، ڕاستییەکە، دیاردەم ڕاستییەڕای ئەرەس  [...بوونەدەز و نووسینیش نەخشی نووسین بکات، کاغەن
ک ڕێوی و  ەمرۆ وشیا ەدە: نەو هاریکارییە ب ەند بوەی ژیان بەلەیدانی پەم ەی مرۆ لبوونوامەردەو ب بەرەوپێشچوون  ەک
کە  ک ەو ەوەنەخۆیانیان بک ەبوون لەورەگ ەن کە خێو بکەن و منداڵ بەر ببەس ەروێشک خۆی و ژنێک ژیان ب ەک

 ن. تێنەڕەنیان داک ەچکەر بەری زاوزێکەوەجان

 ەوەڵکەنێوان خ ەوتەرکێ کەر کێبەرەو ز سوود   ت وەڵەیدابوونی مامەی مرۆ و پەڵگەوغابوونی کۆمەزانین دوای قەڵێ دەب
کتر خواردن  ەناقوز و یەو ت ەس ەر مونافەگە: ئەی ژیان بوە شە ری گەدەگیانی هاریکاری یارد ەوە اڵم دیسانەپاروو، ب ەبۆ زێد

کوو ڕێوی و  ەو ەی کەو مانایەڕسکا، بەدەحمی ڕۆژگار نەڕ ەتی لەاڵیەو کۆم ەڵگەکۆم ەبوای ۆرتی مەخسییەی شەبناغ
رم و  ەر پێستی نەبە بێ لەرنەبوو هەدەی نەتەرفەو دە مرۆ ئ ەوعیان ئاشکرایە ی نبوونوامەردەی بەرس و پڵینگ ماوەه
وڵی  ەستی هەبەتوانێ بۆ مەی نەو هۆشەی: ئا ئەکەهۆش ەوەمێنێتە د... ناگرێت ەی دڕندەنبۆڵەی چەرگەب ەتووکی کێب

مێنێ  ەخێکی دەی چ بایە کەسلەی نبوونوامەردەژیان و ب ە وەر ڕێبازی هاریکاری و پێکەس  ەی ژیان مرۆ بخاتەلەو پ ەوەمان
 کان!ەدڕند یستیو هێز و چو  ەنبۆڵەو چ ەڵبەر کەرانبەب کردنربازەخۆ د یەمینەز ەل

  ەبێ بەند دەو ب ەندەم بەنووسی بنیادەچار ەوەمەکەش دەڕ ەڕەند ڕۆژێکدا هێندێک الپەچ  ەمن ل ەم، کەردەتا ڕۆژگاری س 
تایی ژیانی ەرەی س ە ستەرەمووی کەه ەمانەئ ەک ،ئازادییی و داد و ەزەستان و بەوتن و لێکتر ڕاوەکڕێک هاریکاری و

و بازاڕ و   ەڵکی کووچەموار ناکرێت خەدا هەوەنگاوی تێکڕای مرۆ بەر هەزلی ب ەر ە، کۆسپی هەیەئاسایی و سافیلک
ریفت لێ ەییامی شە ن و »عەکتر ماچ بکەژندا قۆڵی یەڕۆژی ج ەرزێر لەو و ەلەمەندی و توجاڕ و میلیاردێر و عەفەئ

  ە ، وا لەمعیفریتی ناو گومگکوو ەری مرۆ، وەو قڕتێخ ەی کوشندەشەڕەه ەن چونکەکتر بکە ک بێ« ڕاماڵی بناگوێی یەموبار
 . ەو پێشترچووی دواڕۆژدایەرەکی بەو چ... ویەوەی بۆمبای نە وەقینەسمینی توێژی ئۆزۆن و ت

دار و  ەست پارەدەزێر برەتی کرێکار و وەغدوورییەیاڵی مەخ ەتایان دێتێ ل ەکان کەماددی ەیری، ڕۆشنبیرەس  ەزۆر ب
وی بێت و  ەعنەوای خۆی بگات چ مەمافی ڕ ەر بەنجدەن ڕ ەدەین و دەدەوڵ دەیری منیش هە]خۆ منیش و غ ەوەمڵکدار 

ت ەو ئیشتراکی ەرمایەی ئاگری نێوان جیهانی س کردنخۆش ەیبێ، لەئێستاش ن ەنگەبوو، ڕە روای نەمما هیچ پەچ ماددی[ ئ
قلیدیشدا ەسنووری ت ەل ەکەڕەر شەگەی، خۆ ئوەوە ئاتۆمی و ن ەقلیدی بەڕی تەی گۆڕانی شەبوونی شیمانەڵ هەگەل
ی  ەکەڕۆکەبێناو ەی ئاشتیخوازییەوە ڕێی بزووتن ەک لەمما ن ەێت ئری بدکردننعەوڵی مەر پێویست بوو ه ەه ەڵگیرسابایەه
تی ەی ئیشتیراکییکەمدەرامەدشتی ەهەبۆ ب ەو ڕاکێشانی مرۆی سافیلک ەرییانەنازوفیزێکی شانۆگ  ەبریتی بوو ل ەک

موو  ەچوو هەتی سۆڤێت دژی ڕۆژاوا. دواتریش دەسیاس   ەڵگوتن بە پێدا ه ەی لکردنشداریەسۆڤیتستان و ڕاکێشانی بۆ ب
ڵ  ەکۆم ەتدا بەرفەد ەکانن ئیتر لە رەیسەمیراتگری قستراوی ڕووسیای ەستبەکراو و دەفەاڵت خ ەی ڕۆژهئەورووپاالنی ەگ
 خۆیی!! ەربە می س ەندەهەرچوون بۆ جەد ەخت و حورییەبێ در ەشتەهە و بەل

ی »بیریسترویکا غورباتشوف« دا گرتبێت ەکەرگەو دوو ب »إلی العظیم غورباتشوف« ەریشی ب ەران س ەخوێن ەسێکی لەک
ی لێم  ەخنانەو ڕەزانم ئەواشد -رۆش بووم«[ەپ ەبێ بڵێم »بە]د ەکابرایو ەوتنی ئەرکەرۆشم بۆ س ەپ ەند بەزانێ من چەد

  ەکەمە ڵەنگوچەحاڵێکدا ت  ەن، لەکەی ڕووسیا دەمەلەنگوچەگۆیا چاری ت ەت کەی بۆ لینین و ئیشتیراکییەوە چوون ەل ەگرتو
ی ەکە رەرەز ەباشم زانیوەدا بەنووسین وەل ەک ەی گرتبایە تەو سیاس ەر ئەگەدا بڵێم ئە، ڕێم دەیانەکەوەڕاڕ یتیەهی ناواقیعی

 ەتی سۆفێت لەفارەزانم س ە]د .ە وەچ جایی خوێندبێتیی ،وەئ ەییشتۆتەگەن ەزانم چی نووسیومەدە ندەرچە، هەوەکردەم دەک

 
بە ژیاری میسر و سۆمەر بە خۆیان و نووسین و... و... یانەوە. هەرچۆنێک بێت کتێبەکە ویستوویەتی بۆ الیەنە ڕاستییە  

 سەلمێنراوەکانی مێژوو لەگەڵ تێکڕای بیروباوەڕی زانستەکیی سەردەم بێت... 
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حاڵیش   وەی ڕووسیا، بەوەرەتی کاروباری دەزارەناردی بۆ وە کرد بۆ ڕووسی و ه ەمە رجەی ت...« غدا »إلی العظیمەب
 . [...ەرس کردبایەی دەوەمجیز  ەب ەبای  رەنووس  «محمد حسنین هیکل»ر ەگەبوو ئەوانەری پێدا گرتبێ. لەس   ەوەدڵم ەتەنای

  کردنوتەکەجارێ مڵکداری و پاش ەزار ساڵ کەیان هەد ە ر لەن مرۆی بەالیەڕێکخستن« ل»و  «ی »هاریکاری ەیلەو مەئ
وسا،  ە پتر ل ەوساش، بگرەی ئەو هێند ەوامەردەش بەدواتر تا ئیمرۆککانی ەموو قۆناغەه ە بووبوو لە یدا نەپ ەوە وساندنەو چ

وغای ەو قەب... ەوەباریی ەبار و نالەموو باری لەه ەچوونی مرۆ، بشوپێەرەی بەزاران ساڵەوتی هەڕ ەل ەچونک ەپێویستتر
بێت،  ەنێوان ڕامانیان هێڕ د ەمێشک ل ەک ەوەی ژیاریەرێت و خواروژووری پل ەزاران زمان و دین و نەه ەب... هایەر لیام

  ەدان ککردنزیاد ەلپەیتا یتا ەڵی پەمژەزانی و گەڕ و نەو قاتوقڕی و ش ەشەڕەو ه ەمەڵەگوچەرد و تەد ەژمار لەئها بێەجۆر
  ەئنجا ک ەوەزاران ساڵی ڕابردوەه ەر لەمرۆی بەردی کۆنەیی دەژمارمەکی و کنەیی و تەساد  ەب ەماوەندییان نەچ پێو

زاندن بۆ  ەکتر بەمالنێی ی ەهێنن لەد یکارەڕی تیژڕۆ بەرانی بیروباوەڕاب ەکتر کەی ەی دژ بەانکردنرەس ەو چارەڕابمێنیت ل
یت ەتی بکەن بۆ مرۆڤایەنێیت و شێوەژنۆ ڕاقەوەتس ەد ەوە مێنێتەت بۆ دەندەوەر ئەیی هەختیاری« و ئاسوودە ی »بپێکهێنان

خۆی   ەکە، مرۆڤەوەش بڵێمە، یاخود جارێکی دیکەرمانەبێد ەکەردەد ەتی کەهاواری ەکەنەوپات، دیم ەڕاستی و پاتە، بەچونک
  رد!!ەد ەبۆت

 ەیارەع ەین بەران بکەکی ژیر و کارمەیەڵگەو کۆم ەوە[ بپێچینەراییەکی بێ مە واقیعبینیی ەش ]ک ە شبینییەڕ مەر ئەگەئنجا ئ
تێیدا ڕژدبێت  هاریکاری و ڕێکخستن« و» ەتوند بکات لست ەها چاالکیی پێویست دەڕاندنی جۆرەبۆ ڕاپ ەناچار ەوەدیسان

تا  ەه ەوەرۆکەس  ەر لە ڵ هەت و کۆمەوڵەی دەکینەیدا بکات بۆ گێڕانی مەپ ەسانی کارامەبێ کەمسارد، ئیتر دەک خەن
ت  ەئال بەرەوپێشچوون ەک لەیەپل ەگاتەی مرۆ دەو ڕۆژگارەتا ئدەبێ  وام و ناچاریەرد ەش بەکەتەزبڵڕێژ. حاڵ ەگاتەد

ت هاتووچۆی ناو  ەئال... نێتەت چێشت لێ دەئال... ە دادگ ەدا لەد بڕیارت ەبێنێت. ئالەرشانی مرۆ دەرمانی س ەتێیدا ف
 هتد.  ... ەوەکاتەنسازیت تاقی دەت تەئال... ستەبەپێی مەگرێت بەی ساختمان دەندازەت ئە ئال... خێتەیەقامان ڕێک دەش

نا  ەد ەبڕ کراوەرچوون بنەیاسا د ەو ل ەوەڵکەر خەس ەماغی بەدەرمانی و قۆرەرزدا تاوان و نافەوا ب یەو پلەپێی ناوێ بڵێم، ل
یا  ەڕێی الساری و ە یا لەبێ وەخۆش نەروونمان نەر دەگەبێگومان، ئ .خۆشانەروون نە دکار و دەدنیای ب ەبێتەد ەدنیاک

ر جوانکاری و ەر و داهێنەنجد ەقڕتێخستنی چینی ناڕو )تی ەڕی چینایەڕی شەگەۆش بۆ »شۆڕشگێڕێ!!« و خستنرەپ
 ەڕەوا نابینێت شەخۆی ڕ ەنێ بێڕەکاریی سیاسی« تێپەرزەنی »هەمەت ەکی لەیەڵگەر کۆمەبێ هەن ەوە (زانستی ناپرۆلیتار

...  دوای بیست... مەی خۆمان، هی سێیەکەت جیهانەڵبەی »مافی مرۆ«. ه ەی کێشکردنرەس ەیاسای چار ەڵۆک بکاتەپەچ
 ەتازەبەوا تاز .گەییشتنتێک تی« وەسڵەڵێن »مەبرینان پێی د یبۆ تیمار ەیەیاڵیدا بێت شتێک هەخ ەتی بەجارێ ماوی

 و نارنجۆک!   ەمانچەقۆ و دەبری چەز ە ب ،حریم« دا» ەت لەی ئافرکردنەفەر خەس  ەوەینەدەباد

نێوان   ەل ەوتۆ نییەرقێکی ئەبڵێین ف ،ەرمانەس ەل ە، بگرەقمانەتی بێت حەڕووی مرۆی عادەمان ڕووبەر قسەگەجا ئ
  ەل ەیەرچاو هەئاشکرا و بە ی زێد ەبەجرەرچی تەتی«. هەاڵیەکانی کۆمەردە»د رییەس ە ریی »برینکاری«و چارەس ەچار
رژێ ەو ناشپ ەرژاوەپەرگیز نەرگیزاو هەڕ هەنەڕەکوشتن و بڕین و توندی و ن ەلمێنێ کەسەد ساڵی ڕابردوودا دەی س ەماو

 م بێنێ.ە رهەب ە«وەسانە»نان و ح

و ڕێی  کردنەف ەوای خەموو کاری ناڕەت هەقای موجاهیدانی ڕێی قیامەباتگێڕانی کاری دنیایی بارتەخ ەوەداخەب
  ەرگ، لەی دوای مەوەڕی ژیانەباوسەربە   بابای .زاننەچاک دەر بەڕووی مرۆی ناپرۆلیتار، تا ئێستاش، ه ەل کردنەوەسکەت

،  ە تەسیاس سەربە  رچی بابای دنیاییەدین. هەیرەمیش بۆ غەنەهەپاداشتی موجاهید و ج ەب ەشتی داناوەهەڕدا، بەباو
ر  ەس ەل ە، تا ئێستاش سوورەوەتەزاوەریی نەوەختەی کوشتن و بڕین بەرنامەب ەدات کەنیشان د ەبەجرەکوو تەونداەچ
ر  ەگەئ ەرۆش بۆ ڕابردووی خۆی کەپ ەل ەی بریتییەکە فەلسەشێکی فەشدا بەوەل .ل بۆ چینی پرۆلیتاریاەی گکردنەوەقاڵ

ر ەگەدارن، ئەنتی و پرشنگەکان مرۆی عادەی تیژڕۆیەزورب  ەچونک ەوەبێتەمێنێ ڕووت دەتی نەڕی چینایەی و شتوندوتیژ
کی ەیەکاندا ژمارەتییەعاد  ەنێوان تیژڕۆی ەل  ەم کەدەشیان بۆ دەیدیەو شایەن. ئەکەستی ئیفالس دەڕاو ەشەڕەه ەزمانیان ل

 .ران[شکوژەبوون ]و دەند دەرمەرەکۆشان و زەدڵ د ەزۆر ب
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سی چاالک و  ەشا زۆر کەڵوەک هەر یەبەل ەکەهد ئیعدام کرا و حیزب ەف ەی شیووعیی عێراق کەبەجرەت ەنها لەت
پێشتر   ە ها گرنگ، کەم نوشوستیی وەکەی یەیەبەجر ەو تەندامانی حیزب لەی ئبوونزانم کاس ەوا د... ناچاالکیان ڕمان

خۆی گرت  ەکەرییەس ەکمەچ و  ەکەزابەو ع ەکەس ەرەی دوای هەوانەکێک لەبێ بڵێم یەد... ردانەی پێ بەیاندیتبوو، ورەن
 ... خۆژیاندن ەیی و ملی نایەلەمەی عەستەرەک ەستی دایەد ە د بوو کەحمەریم ئەک

ک  ەتەوتوو، لەواڵتی پێشک ەل ەچور ەس ە ورانی بەد ەباتی خوێناویی چینی پرۆلیتاریا کەوتیژی و ختوندسەربە  یەم قسانەئ
ن،  ەو بێگان ەوەکان جێیان نابێتەکی سیاسی، قسەک چاالکییە، وەوەوەموو ڕەه  ەجارێ و لەر بەه ەوەکورد یباری سیاسی

س  ەی کەوەبوێردرا بێ ئەپێ ڕاد یوی زستانەالن شەرس ەتی ئەحیکای ەک کەر زاراندا دێن وەس ە ب ەبێ کەن ەندەوەئ
  2500 یتانی و دیلیەر ەدی بێەکەژارەه ەتەت و میللەتپ ەت و پەتلەنرخدار بێ لێی. خاکی کوردستان لتامای شتێکی ەب

بێت ]زانیشمان  ەوا دەی پێ ڕەکەباتەدا خەریەزەن ەل ەک ەیدا نییەپ ێی لەتییەچینای ەتباەو خەرجی ئەک مەی ەیی تاکەساڵ
 [. ەش کردوەباتی خوێناوی ڕە، خەریەزەهای نەرجەبوونی مە ڵ هەگەوتوو، لەواڵتی پێشک

م بۆم نالوێ.  ەلێد ەتی پێوە ت و شیووعییەیاڵی ئێشتیراکییەخ ەوەداوێک بدۆزمەرەی کوردستان س ەکاولگ ەوێ لەندی بمەچ
و  ە ر، ئا ئەب ەی هێمنی و یاسایی گرتەو ڕێگ ەوەش کرایەتیی کوردستان ڕەباتی چینایەخ ەڕش« لۆرجی »شەدامنا م

  ەکنیک و چی و چی کەسازی و زانست و تە ت و دارایی و ژێرخان و پیشەروەس ە کات لەست بۆچی درێژ دەد ەباتەخ
زار و داڵندا   ەبۆ نوێژ و ڕۆژوو ب ەک ەتەو نییەر بەگەی لێ بهێنێ م »تأمیم« یکردنتی میللیەناویشیان نازانم، تاکوو نیی

 ت.ەم نایەرهەسیرێکی ڕزیویشی لێ ب ەلکەدێت و هیچی تێناچێت و س 

ن یاسا،  ەتێکی کوردیی سنووردار و خاوەبوونی حکومەن  ەل ەبریتیی ەپێش ک ەدێت  ەگزادانەو بەیلەم  یەرەگەئنجا ت
  ەڵسێوی دەنا و پەپ ەشیووعیی کورد ل ەوەمێنێتەکار، د ە ی تێدا بخرێتەپی مندااڵنەیا گەت و ەیا ناشیووعییەت وەشیووعیی

ی  حکومەتباتی پرۆلیتاریای ەخ ەباتی کورد بەستنی خەبتێک ەڵی بەرناشناڵ تارمایی ئومێدێکی پووچەی بۆ ئینتەکەدۆڕاو
رناشناڵ  ەت، ئینتەخێر و ساڵم ەرکات تا ڕۆژی مرادان، بەلووتی کورد د ەل ەکزەدڵدا بێت و مێش ە، بەوەی کوردەبێگان

ر بێت بزنیش  ەس ەل  یسا سوێندەد...« ی وێ داەقوڵەکلک ، داپیر»بزن شیردا بۆ داپیردا... ەوەکاتەد ەشەنوێ گەرلەس 
ڵبێنێ  ەنگ هەڕازی نابن کورد د ەوەر کوردەس ەتانی حاکم بەتی حکومەشیووعی ەوەبکات ەشە یش گئینتەرناشناڵشیری بدا و 
 ...  بۆ مافی خۆی

تی ەڵێ شیووعییەندامێک برسی، نایە موو ئەی واڵتی چاوبرسی، سکبرسی، هەتەیشیووعی ەو جۆرەڕێم: ئە گە»ماف« د ەل
ر ەب ەکەیشیووعی ەکورد  ەت چونکەیەم نەیەم قسەیریشت بەس ... بێت بوێرێ بڵێ کوردم و شیووعیمەاڵتی هەس ەکورد د

ژیت  ەی کوردی تێدا دە و واڵتانەران لەنجدەی ڕەوەتیی بزووتنەکیەی اکەکرد نەتی« ی تاوانبار دەیان ساڵ »کوردایەد ەل
پخواز  ەیری، بابای چەس ە. زۆر ب«ەبێ نیشتمانر ەنجدە»ڕ ەبوو کەوەت ئەبییاتی شیووعییەدەئ ەکێکیش لەک بێت، یترەک

تی،  ەر جوداوازیی چینایەبە چی کورد و کورد نابێ برابن لەنا ک ەبرا داد  ەی بەوەر کوردەس ەی ب ەکەحاکم ەزل ەوەتەکورد و ن
ی  ەکەزل ەوەتەرووی نەدڵی چینی س  ەکەچی شیووعیی کورد بۆ حیسابی کوردەچین بوو کەش فرەکەزل ەوەتەخۆ ن

م، ەردەفهوومی س ەم  ە، کوردیش بەدارییەرمایەشقۆی س ەڕەری تەروەبیری نیشتیمانپ ە وەالیەب ەر چونکەشاند هەیەدەن
 کات! ەهۆشی مرۆ د ە ک بەیەدۆگما چ گاڵت ەی کە. وەبوەیدا نەتێدا پ ەرمایەجارێ، س 

کۆتایی  ەت بە، حیکایەژیارپڕۆ بزوێنی ژیان و ەالی چەب  ە، کەوەناقوزەڕۆک و سروشتی تەی ناوەبار ەل !ری ئازیزەخوێن
وبن ەرەی جیهانیش س ە وەتا ئ ەناقوز نییەی مردوودا تەمادد ە. لەیەتی هەبابەو فر ەژمارەتابڵێی جۆری فر  ەناگات چونک

  ەچاو ناکرێت مومکینیش نییەر و قازانجی تێدا ڕەرەژمێردرێت و زەحوکمی ناچاری د ەڕووداوێکی ئاسایی و ب ەر بەبێت ه
  «…=6/2-8+3*2نووسیمان » ەک کەپێنێ، وەداس  ەکە بوونوبنەرەبێت س ە وتۆ هەری ئەهۆی کاریگ  مەستێندرێت مادەبو
 ...  ەوەکەتااڵییەب ەینەبخ «11»ە بێ ژمارەد

 ەل ەری بێهۆش بریتییەبەزۆر گیانل ەرەشی هەب ەدا کەوەێت بڕگۆەد ەکەنتیقەو م ەک ەراندا حیسابەبەجیهانی گیانل ەل
وێت و لێ  ەکەردەر دەرەژیت، ئیتر سوود و زە ر دەوەشی زیندەل ەب ەگۆشتخۆررچی  ەو »خۆراک«: ه »خۆرا«
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  ەدڕ نیی ەیەادڕ وەناقوزی نێوان گیا و گیاخۆر تا ئەت... ەڕۆ ئاشکرایەی نوێژی نیوەناقوز هێندەمیاندا تە: لەڕزگاربوونیشی نیی
 بن.ەڕێن و وشک دەگەڵدەرد هەز ەخۆو ەشخورێن لەلک نەو پ ر گیاەگەت ئەنانەت ،ەوەتێژەک دەڕوچونکە 

ر بێت ەوەئاست زیند ەی مردوو بێت چ لەئاست مادد ەناقوز: چ لەی تەکێش ەل ەیەخۆی ه ەت بەمرۆ بارێکی تایب
ک ئاگر ەبێ بۆ مرۆ وەخش دەربەر ەخش و جارێکیان زەجارێکیان سوودب  ەبێ ماددەوا د... ەناقوزدایەت ەڵ هێندێکیان لەگەل

  ەل زناقوەبوونی تەنیگای بوون و نەگۆش ەبکرێت ل ەی لێوەڵی، قسەمرۆ، چ تاکی چ کۆم ە وەمێنێتەهتد. د... یان باران و با
ری ەریوان دوو کاریگەب ەین ەبڕشت بکەختێک بەبنێین و هۆش و گۆشێکی ن ەالوەتی بەیلی تایبەر بتوانین مەگەنێوانیاندا: ئ

ڵستێ.  ەر هەس ەی لەقەتەمەوا ناشێ دەین کەکەدی دەتیی مرۆدا، بەاڵیەکۆم ەمرۆدا، یان ل ەتی لەڕەکی و بنەرەس 
  ەوەر پوایەگەئ ەک ەیەڵکردنە ه ەوەو هاریکاری و پێکەئ ەوە نێتەتەی مرۆ دەڵگەی کۆمەی ڕستەشیراز ەم کەکەی یریەکاریگ
 . ەوەیموونەڕیزی م ەچێتەمرۆ د

  ەوەئاکارییەمیرخاسی و فرشتری ەڕاگوز ەهات لەتی گرت نە اڵیەکۆمسەربە  »هاوژیانی« ی ەئۆگری ب ەت مرۆ کەڵبەه
... ەوەترسی بڕان... بوونوامەردەی بەکوتکەلەپ... ی ژیان«ەلەری »پەبڕوات، ڕاب ەوەمانەو ئاد ەشمیالنەن ەم ئامانجەبۆ ئ

مامۆستای  ەب بووم لەکتەتاکانی خوێندنی مەرەمنداڵی س   ە، کەبیرم ە. لەندەس ە پ ەوتەو ڕەر ئەس  ەرمانی ناچاری خستییەف
ر  ەس  ەوتمەک ە، دواتر ک52«ەسروشت شارستانیی ەمرۆ ب -مبیست »االنسان مدني بالطبع ەکان دەرس ەد ەرسێک لەد

یلی  ەم ەوات «ەند شارستانییەوەرژەپێی بەڕاهاتن و ب ە»مرۆ ب ەوت کەرکەبۆم د ەوەی ژیربێژییەو پێوان ەو کێشان ەوەلێکدان
:  ەستدایەر دەبەل ەیە م گوتەر ئەس ەش لەڵگە. بە ناچاری و سروشتیی ەک ەند« نییەیلی بۆ »زایەک مەبۆ »هاوژیان« و

ی گورگ،گورگی چی! بۆمبای ئاتۆمی  ەپل ەبیبات  ەتۆووەکاری ئ ەبوو بەدەریک نەخ ەکی شارستانی بوایەر مرۆ سروشتەگەئ
بۆ   دسووتانەدەژارانی نەرمانی هەخ... بکرێت ەوەتەپ  ەملی ب ر بێتاوانەس ە دا لەدەدی درۆی نەشای... کردەدەدروست ن

 کوشت. ەدەمکارێک بێتاوانێکی نەی ستەالیانەکی لووتەبایەرحەبۆ م... ژۆک ییلێکی بەی مکردندابین

وامی مرۆ ەردەتی و بەڕەبن  ەرەرێکی سروشتی هەهاند ەل ەمیان بریتییەر: ئەم کاریگەخاڵی دو ەنێ بەیەمانگەد ەم نموونانەئ
ڵ و  ەیدابوونی کۆمەپ ەتاوەرەس  ە ڕاستی، لە. بەتی »خۆویستی«یەسڵەویش خەموو گیانداران، ئەڵ هەگەل ەشەتێیدا هاوب ەک

 .ەوانان ەبیاتی پاڵەت ماکی جانفیدایی و ەک لەن ەڕسکاو ەوەی خۆویستییەو ماکەژیانی هاریکاریی مرۆ ل

ی ەنجەشدا شوێن پە وەل  ،ەکاردا بو ەسێک لە موو واڵتێک و کەه ەدرێژایی ڕۆژگار و ل ەرستی بەماکی خۆویستی، خۆپ
  ەگاتەی دەکەعشووقەمرۆ بۆ م ەڵێم: کەدا دەنموون ە. لەی ئاکار و کرداری مرۆیدەرچی چاکوبەه ەل ەبو ەمغەرستی تەخۆپ

لێی تێر   ەی کەوەی ئەڵگە ب ەی بوو، بەکەی دڵی بۆ یارەکەهێزی عیشقەب ەیلی زێدەر مەڕاستی، هاندەسنووری خۆکوژی، ب
 ەوەرمییەمان گەه ەب... بێەم دەژوانی زۆریش نابا لێی بێخ ەچێتەد ەوەڵییەنبەت ەناوی دامرکا، ب ەبوو، یان ئاگری ه

 دات!ەاڵقیشی دەت

  ەوەکەالیە: خۆویستی لەمیزادەناقوزی نێوان ئادەزۆری ت ەرەی هەمای زوربەیری، بنەس  ەی خۆویستی، زۆر بەرەم کاریگەئ
بۆ حیسابی سوودی   ەوە کی دیکەالیە وام بن. لەردەکۆیی بتوانن بەلەگ ەتا بەیر هەڵ غەگەباری هاریکاری لر ەس  ەیخاتەد

مای  ەت ەک... کاتە پێویستدا جانبازی د ەل ەک کەکات وەت دەپێویستدا خیان ەل... کات ەی دەکەڤاڵەه ەخۆی فێڵ ل
بینین شاعیری  ەتا د ەبێگان ەبێتەی لێ دەڵکوخواکەی و خەکەنیشتمان ەوەدڵی  ەخ نیشتەشت و ترسی دۆزەهەب

 ڵێ: ە»صوفی«د 

 در دو جیهان غیر خدا یار نداریم ما
 ز نیک و بدی خلق بەکس کار نداریم وا

 :  ەوات

 
« دەخوێندرا. ئەم دەرسە سەرەتای خوێندنی ءبە ناوی »أشیا  وام دێتە بیر کە لە پۆلی چواری سەرەتایی، دەرسێک - 52

 عەرەبیمان بوو جگە لە دەرسی »قراءة« کە لە پۆلی دوەمەوە دەستی پێ دەکرا.
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 ەخوا، دۆستمان نیی ەت[، بێ لەی دنیا و قیام]دوو جیهان  ەل ەئێم
 ە س نییەکەڵک کارمان بەدیی خەو ب ەچاک ەل

 

م ەئ... یەکخولیایدانی عیشق و ەم ەبڕێت لەک صۆفی دادە ڕ، وەروێشی باوەد ەبوو ب ەریش، کەروەچینپر و ەروەنیشتیمانپ
فتار و ەفسیری ڕەمان کاتدا تەه ەکات لەدار دەریزەری غ ەوەفسیری حاڵوباری جانەتهەروەک   ی خۆویستی،ەرەکاریگ

خۆشویستن و   ەل... دڕدۆنگی و هاریکاری ەپڕاوپڕ لاوی و یگرێ ەجۆرێکی زێد ەاڵم بەکات بەکردار و گفتاری مرۆ د
  ەی لەو بزوێنانەسمڕانی ئ تێک رباڵوی وەهۆی ب ەڵکوو ب ەخالق، بەر چرووکی ئەبەک ل ەڕ و ئاشتی نەشەل... دزاندن

 ەحکوومەی مەوتەڵسوکەو ه ەبۆ ئ جێ ماەی بەریزەی ڕسکا و بزوێنی غەللەک ەماکی هۆش ل ەک ەوەو ڕۆژە دان لکردنزیاد
ش ەتاکەرەلێڵی، س   ەزۆر ب ەتاوەرەس   ەل]هۆشی پژا  ە ریزی کەری غەوەداردا بوونەریزەموو جیهانی غەه ەل ەریزەغ ەب

  ەل ەبیناوچاوی  ە ک، بە یەوان بوو، تاڕادەختێک نیگای فرەن ە، تا کەزار ساڵی خایاندوە یان هەد  ەیان و پتر لەی دەماو
شێ  ەیت دپچوار  ەلفوبێ بریتی بێ لەئ ەڵێم: کەد کردنەوەڕوون ەبۆ زێد .[...ووی فێر بەقس...  ەوەخۆی ناسی... اما ڕ جیهان

ی توانای بوونیداەتای پەرەس  ەل ەی کەگرنگ ەو ڕاستییەتێبینی ئ ەجۆری لێ پێک بێت بەمەی هەشو 53د ە دووس  - دەس 
ئیتر ... نەکەزیاد د ەیی وشەندازەتێکی ئەنیسب ەیی بەپێنچ وش ەلفوبێ بوەئ ەک ەربڕدراوەد 54ی دوو پیتیەئاخاوتن وش

 ...  ڕێتەپەها تێد ەملیار ەل ەپیت ک 32- 30ها تا کۆتایی ەروەه

و   ەمەڵەنگوچەت ەک ەڕەو باوەئ ەینەبێ بگەین دەست و هۆشی مرۆ بکە ی هکردنیری زیادەس   ەلفوبێ، کەئ ەقیاس ل ەب
ڵنان و ڕماندن و  ەو سووتاندن و ه ەوە نوور چاندن و د... ر وەوە ڵ بوونەگەل زانین و شکڵی »خێزان«ەجۆری زانین و ن

سی زیاد  ەندەتی هەنیسب ەفتار و کردار و گفتاری بەری ژین و مردن و ڕەروبەو س ... ریت و خووی ئۆگر پێ گرتوویەن
، بابڵێین،  ەوتۆوەباری ئ ەچێتەفتار و کرداری دەڕ ەموو جۆرەه ەناقوز و لەت ەهاریکاری و ل ە ی لەوەتا ئ 55کات ەد
  ەل ەک ەیەوەی ئەساد  ەرەکی هەیە: نموونەوەوێتەکەی بیژووی لێ دەچکەکات و بەزۆر باردا زاوزێ د ەی لەکەناقوزەت
  ەکات بەد ەخۆی مار ەتۆبزی، ل  ە ست، بەمدەنی کەست کیژی الیە نی بااڵدە الی کردنتەغڵەکتر س ەرینایی ناڕێکی و یەس 

 ...  ردوو ال ەی هەییشتنی دۆستانەکتر گەیەپردی ب ەبنەمنداڵیان دوێت و ەی شکاندنی دوژمن ئیتر زۆر نابا خۆشی دەنیشان

ناقوز، ەناقوزی تەت ە ساغی نابێتەرچوونی نەس ەب ەک کەناقوز وەت ەناقوز بەی تەوەزان ەتی نابێتەرچوونی دوژمنایەس ەب
ناقوزی پێ بگوترێ:  ەتی[ تەی عادەوە بوونچاک ەنێوان ]ل ەکردبێ شتێک نامێنێ لەساغی نەرمان چاری نەر دەگەت ئەنانەت
حاڵی ئاسایی! زۆر جاران  ەوەیهێنێتەخۆ بواردن د... ەوەسانەکی حەماندوویی، پشووی ەر زێدەبەل ەت بوەکەو ش ەشەل

 ەفاڵن پاشمل ەندرێ کەیەکێک ڕاگەی ەی بەوە ک ئەگیرێ وەگومان د ەناقوزی تێدا بەکات تەیدا دەتێک پەحاڵ «ەڵە»ه
 تی.ەری دۆستایەفتەد ەل  ەوەسڕێتەو د ە رێکەزاندرێ درۆی بوختانکەدواتر د  ی سووکی پێ گوتووی،ەقس

 ەی گوتەفسانەئ ەل ەگرنگ ەنێکی زێدەی الیکردنەوەسم ڕوونەبەناقوز مەباسی ت ەم لەکەد  ەم وردپێوییەمن ئ
ی  ەکەڕاستی... ەر دنیایەشتی س ەهەر و بەتی و مێژوو و زانست و هونەاڵیەناقوز بزوێنی کۆمەڵێ تەد ەی کەکەرووشەم
رزێر ەندی وەوەرژەناقوزی بەک بڵێم، تەڵ شیووعییەگە: با لەختیارییەی بەکوشند ەرەردی هەڵ مرۆ دەگەناقوزی مرۆ لەت

م  ەبێت. ئەڕزگار د ەمدیدەر و کرێکار و ستێرزەیسێنێ و واڵدەکات و شۆڕش هەتی دروست دەستی چینایەو مڵکدار ه
 ەکەر زوڵمەگەئ ەناقوز چونکەکانی تەتەالکەف ەل ەتێکەالکەف ەوەیەکەشەگ ەئاکام ەخۆی و ب ەب ەها لووس و سادەو یەقس

وتووبێ[  ەرکەر س ەگەشۆڕش و کوشتن و سووتاندن. شۆڕشیش ]ئ ەبوو بەدەلزوم ن ەوەتەڕ ەبن ە، لەبایەن ەکەناقوزە، تەبایەن

 
 وشە پتر پەیدا دەبن. 200و  100ئەگەر پیتی تێدا دووبارە بکرێتەوە چەندین جار لە  - 53

دەڵێ  [ ـە Prehistoricوشەکە بە ناتەواوی نووسراوە، خۆی ]  AfricaPrehist Southکتێبی  خوێندوومەتەوە لە - 54
 .وشە بوە  100دانیشتووانی ناوەند ئەفریقا ]وابزانم بە پێگمی ناویان دەبا[ قامووسی وتووێژیان کەمتر لە 

ەتییەوەی یاڵ ناتوانم بڕیار لەسەر دواڕۆژی مرۆڤ بدەم لە ڕووی زۆربوون و کەمبوونی الیەنە هەمەچەشنەکانی کۆمە - 55
 .چونکە ئالەت وردە وردە وەکالەتی مرۆ دەکات... پێشتریش هێمام بۆ کردوە
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 ەن ەرزێرەمووی مڵکی وە ن هەزاران دێ هەبێ بۆ حیسابی خۆی بیکێڵێت. هەکی دەوییەز ەرزێر پارچەو ەو پتر ناکات کەل
ر و شیووعیش ە. خوێنەی ەوەسایەێڕ حگزێری شۆڕشەو ەپتریش ل ەبوەو کوشتن و بڕینیشی تێدا ن  بوونماندوو ەشۆڕش و ن

علووم و  ەم ەناقوزەو تە بڵێم ئ ەس ەبەم مەندەوەر ئەوی بێت، هەن زەزێرم خاوەڵ وەگەچن: من لەهوو نەس   ەلێم ب
 ...  بووە کرا بزوێنی مێژوو ن ەشۆڕش چار ەی بەلعوونەم

واڵتی   ەیکات لەد ەک کەبکات و ەکشەپاش ەنگەوپێش ناڕوات. ڕەرەرست بەپەخوێندووی جندۆکەرزێری نەو  ەمێژوو ب
مێژوو خێراتر پێش   ەبوایەر نەگەئ ەناقوزێک چارکراوەرمان شیفای دێت، تەد ەب ەساغ کە ن... ییەزار ساڵەوتووی هەپاشک

شدا ەمەڵ ئەگەفام، لەن ەبۆت ەناقوز نە ت ەمنداڵ ب ەک کەو ەناقوزی تێدا نییەخۆیدا ت ەودای خۆی لە بێس ،زانیەوت. نەکەد
 ەو جۆرەداری و بێدادی و ئەژارای و نەه ...سووڕێتەوار میژوو خێراتر دەخوێند ەبێت ەناقوز دەخوێندووی بێ تەن ەک
 ە، زۆر بەوەکانیانەتەکەرەنۆڕیی بەچاو ەیان دێتێ بەخنک ەێڵمتی« و س ەاڵیەکانی کۆمەناقوزەنێن »تەناوی لێ د ەک ەردانەد

 پۆڕی ئازیز. ەکۆڕی شین و ش ەل ەیەوەگوێستن  ی بووکەلەلهەک هە، وەوەداخ

  ەهر بەز ەنیم ک ەفاڵواو خە اڵم ئەب ڵ«ەناوی »کۆمەش و هەل ەل ەیەه ەردی کوشندەچ ددەزانم وان چاکتر ە ڵێ، من لەب
  ەکات لەر تێر و برسییاندا دەس ەناز بفیزو ەخۆ ڕازی ک ە چووی لەڵەهەری بەڕاب ەچووم لە هوو نەس بە من ... یاک بزانمرت

ڕۆک: ەناو ەیااڵت بۆتەکانیشدا خەقەینی دەع ەو ل ەمای ماددی نییەکوردستاندا بن ەل ەڵگرتنی ئنجیلێکی ماددی کەڕێی ه
و بۆ   ەری ماددیەن ڕابە الیەدنیا ل رەشتی س ەهەی بەموژدنێوان  ت وەهلی قیامەنێوان نوێژ و ڕۆژووی ئ ەل ەرقێک نییەف

کنیک و  ەدی و بێ تەرامەد بێ ەر زێدەبەیت، لەڵ پرۆلیتاریا بکەبەقەمووی لەر هەگەئ ەکوردستانێکدا ک ەڕووت و برسی ل
  ە لووس و لێک ب ە، کەم دێڕانەی ئەوەنابێت، تا ئ ەپۆشتپێی تێر و  ر هیچ شتێک«ەبێ ژێرخان و بێ زانست و بێ »ه

. کوردێکی هەناسەسارد ی پرۆلیتاریایەکەیاڵییەخ ەشت ەهەزیش، بۆ بەر کاغەس ە ن، لەرناکەڕۆن، ڕێ دەکتردا دەدوا ی
 ردا. ەداگیرکر ەس ەب بوون کات بۆ زاڵەڵ خۆیدا دەگەنبازی لا، زۆرەوەری ماددییەست ڕابەدە، بەنی گیانی خۆی نییەخاو

  ەنجی کوردی عاشقەهای گەڵەی کۆمەئ... تیەڕی چینایەڵدێری شەو هەرەگوم کردووی ب ەڕێگ ەری ئازیز! برا کوردەخوێن
  ەوە کاس  ەهاتەپیازی ڕزیوی ن ەلکە ک س ە نجا ساڵدا یەی پەماو ەل ە شوڕووت کەبۆ ڕ ەوەم فینگوهۆڕی گریانەدەئیفالس ب

  ەتی بن چ لەربازی کوردایەڕیزی س  ەویستانم، چ لە ی برایان و خۆشە: ئەرگەپێشم  ەکاتی بژی و بڕمێ و ڕاوەرەب ەل
دۆستێکی کوردی   ەکم لەیەنام -ز1997-2-12ی ەم ڕۆژەتیی بێئاکام بن! لەڕی چینایەقی ناجۆری شەندەخ

  ەمن واز ناهێنم لێیان ب ەدا کەوەل ەوەگێڕێتەر من دەرانبەکان بەیشیووعی ەکی کوردەییەییشت گلەپێگ ەوەنشینئەورووپا
 ...  نشتەرزەو س  ەخنەڕ

کی  ەکارییەخنەڕ ەئنجا بێم ەوەمەور بکەکتردا دەک یەتەت و من لەرزداری« ی شیووعییەری »قەفتەد ەوەپێش ەبا ل
 تی:ەتایب ەتی کورد بەتێکڕایی و هی شیووعی ەت بەی شیووعییئاڕاستە

وا علی ەت کە حکوم ەیاند بەری ڕاگەبەخ ەکۆی  ەشیووعی لرپرسی لکی حیزبی ەب 1959ی ەکەشەڕ ەساڵ ەل -1
  ەنداغا، گۆیا، لەباسی مامەهاریکاری ع ەب ەرین دژی کۆیە ریکی موئامەبانی و من خەسوور تاڵەو کاک ەعبدالل

 ەل... ڕێ کراەب ەز ەفرەین. مەخەپالن ڕێک د  ەوە تەکۆبووین ەوەسوڵتانەیبەودیوی چیای هەالزادان بەچنارۆکی م
ی لک حیزبی  ە وەکۆبوون ەدواتر ل... تاڵەتاڵ و بەی حەی زستانەکەچوون بۆ چنارۆک...  سوورەکاک ەییشتەگ ەجادد

  ەی: بوپات، گوتبووەری حیزبی شیووعی، پاتەڕوو، نوێن ەی هێنابوەکەلەس ەم ەپارتی و شیووعی، علی عبد الل
 م.ەدەوتانتان دەوڵێ فەه ەوەشانازیی

ی ەشیووعیی ناوچ پێکرد ستیەت و کوردستانی عێراق دەرای نێوان حکومەه ەمی عبدالکریم قاسمدا کەدەس  ەل -2
فاڵن گوند  ەل ەرگەپێشم ەت کەحکوم  ەیاندەگەری ڕادەبەبوو، خەزاییم پێیان هەمن شار ەکۆیێ، ک
 ... بۆمبای ڕووسی ەرچوو بۆ ساڵو لێکردنیان بەی میگ دەرحاڵ فڕۆک ەد... ەوە تەکۆبوون

 ەوەیڕی ڕژدیەوپەروا و بە، بێپەغدا دۆست بوەتی بەڵ حکومەگەحیزبی شیووعی ل ەدا کەو بارانە موو ئەه ەل -3
  ەڵ لەخۆم، جارێکیان دوو کۆمەکوردستان سوێند د ە سا بە: دەتی بوەی کوردایەوەناوبردنی بزووتنەریکی لەخ
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وانی  ەمالی خۆیان، ئ ەوەهاتن ەمەیش گرتبوونی دوای موحاکەج ەی کەکە ڵەکوردی گوماناوی گیران، کۆم
 ... ئیعدام ەبس و بەح ەزا دران ب ەکان، جەدیی شیووعییەشای ەر بەشیووعی گرتبوونی، ه

تی ەتایب  ەپ و، بەری چەبەرلەرۆکی کۆڕ: س ەندام و دواتر نائیبی س ەئ  ەکۆڕی زانیاری کورد بووم ب ەل -4
ی ەڵگەب ەلکێکی ساڤاکی ئێران ب  ەب ەمن کۆڕم کردو ەالی »مدیر أمن عام« ک ەکان، شکاتیان بردەشیووعیی

مووشیان ەبۆ کۆڕ و ه  دانهاتوچۆ  ەکانی کوردستانی ئێران لەرەنابەپ ەو برا کورد «هێمن» ەمیشەه ەی کەوەئ
 . ەوەهاتن بۆ لێپرسین ەوەمنی عاممەئ ەدوو جاران ل ... جاسووسی ساڤاکن

کتێبێکم جنێوم   ە»مجلس قیادة الثورة« گۆیا لی لێ کردم الی ەرانلێشکاتێکی د 56زیر بوو ەبانی وەم تاڵەڕڕەموک -5
وعمیل الخائن  ل الخائن البارزانيیم»عتی ەتۆم ەوەکەم شکاتەدەبوو[. بەن ەوەاستییڕ رەس ە فڕی ب ە]کە پێ داو

شێکی ەب ەپاڵ دابووم. من ل ەلیک وەمانی مەنائیبی ز ەو کۆن ...ضد الثورة«ل االستعمار ویعمجالل الطالباني و
کانی کوردی ە قوتابیی ەک ە«ناوی »دنیادید ەرێک ب ەگوتارێکی نووس  ەم گرتبوو لەخنەڕ «رەوروبەمرۆڤ و د»

»الهیئة التحقیقیة  لەالیەن ... ەکێی ەزانی دنیادیدەشمدەیالن نەلۆ و لەپە گی نێوان تەس  ە ی شوبهاندبوو بئەورووپا
  -1978ساڵی  -جێ هێشت ەعیراقم بمن ... ڵدا کراەگەوتووێژم ل ە»مجلس قادة الثورة« وسەربە  یالمرکزیة«

  «ەدنیادید»ز ەغدا. تومەبۆ ب ەوەڕامە»إعفا« کرام. دوای چوار مانگێک گ 1978-6-11  ەبۆ ئوردون. ل
 م بوو.ەڕڕەموک

و  ەکانی ئەر قسەس  ەمەخەد ەندەوە ر ئەی نێوان شیووعیی کورد و من. هەرگورشتەی س ە وەگێڕان ە هێنم لەواز د ەندەوەب
 ەو مافەشووعی ل ەیرەنێوان شیووعی و غ ەل  ەکردوەاڵوێردیم نەرق و جودایی و هەڕۆژان ف ەل ێکژمن ڕۆ ەک ەند خاڵەچ

  ەزیفەبۆ و ەوەتەگێڕاوم... ەرهێناوەبس دەح ەرپرس بووبێتم. شیووعیم لەو من تێیدا ب ەبو کردنەوەجێی تاقی  ەی کەقانوونیی
فا ڕێک ەال مستەڵ مەگەت لەحکوم ەدا کەو بارانەتی لەکوردایی ەوەی بزووتنەدەز ەی ب کردنڕێی حیساب ەل ەساخت ەب
 ...  رەبۆ پژد ەڕێم کردوەو ب ەکۆی ەیاندۆتەشیووعیم گ ەولەزیر دە« ی و1» ەئۆتۆمۆبیلی ژمار ەب... بووەد

 

 ت؟ ەشیووعی و شیووعیی ەل گرتن ڕەخنەر ەس ەم لر بۆچی سوو

س بن  ەکەد بلیمەتر ەگەی ئەوەتی تا ئەکانی مرۆڤایەزل ەرەه ەرەه ەرەه ەبلیمەت ەل ەکێکەند مارکس یەرچەه .1
های  ەو میلیارەی ئە و قورسایی ژمار... ەکیان مارکسەمتر بن یە، کەکیان مارکسەس یەنۆ ک... ەکیان مارکسەی

پێی ەشدا بە مەڵ ئەگەل... بارێکدا گۆڕی ەتی جیهانی بەر سیاس ەنگەی مارکس لەسوخت ەبوون ب ەمیزاد کەئاد
ست ەتی پرۆلیتاریا دەحکوم ەگۆیا ل ەکپێی بیروڕای مارکس ە ژاران بەی ڕزگاربوونی هەرنامەی خۆم بەوەلێکدان

یاڵیشدا نابن ەون و خەخ ەتی لەژاری عادەزێر و کرێکار و هرەو ەچونک ەحیلدایەی موست ەخان ەل ەوێ شتێکەکەد
رۆک  ەزیر و س ەو ەی ببنەوەناتوانن ناوی خۆیان بنووسن چ جایی ئ ەوادی کەر بێس ەبەبێ لەرنەت هەحکوم ەب

ڕۆشنبیری چینی   ەی کەرعەشەو قیلەهتد. ئ... ئاسمان ەچوون... و... و وەنجەو پزیشکی شێرپ ەڕڕەسپا و زانای ز
رزێر و  ەو ەچونک  ەپێکی مندااڵنەگ ەل ەن بریتییەبەد ەڕێوەتی پرۆلتاریا بەکالەو   ەت لەوڵەورازتر کاروباری دەه

  ەو ببن ب ەپێلکەو قەرچن لەر دەگەت مەحکوم ەرگیز نابن بەرگیزاو هەریدا ه ەنجدەپێلکی ڕەق ەکرێکار ل
 ەتی چونکەروێشایەڵ دەگەبوو لەرقی نەچ ف ەنیوەدنیای ت ەک بڵێسەو ەتیش، خۆی، کەبۆرجوازی. شیووعیی

ر،  ەمووی هەه... کانی حاڵی نابێەقس ەل... ڵێ ەو بازاڕ نازانێ مارکس چ د ەهلی کووچەتاکێکی پرۆلیتاری و ئ
  ە، لەوەرز کردەکوچ و داسی بەدروشمی چ ەی بێمزەوەسانەمای حەگوێی مامۆستا« و ت ە»ب نی،ەکوردی گۆت

لق ەی خەرزێری ڕووسیا داهێزرا و زوربەو... ڵ خۆی ڕاستگۆ بێەگەناتوانێ ل ەک ەجەنهەوت مەرکەش دەبەجرەت
فتار  ەڕ و ڕەباوودێمۆکراسی و مافی مرۆڤ و ئازادیی بیر... بێت ەوەرەبەی لەڵێ ورتەحکوومی ڕژێمێک بوو نایەم

 
موکەڕڕەم یەک لە دوو وەزیری شیووعی بوو، ئەوی تریان عامر عبداللە، کە حیزبی شیووعی پەیمانی لەگەڵ بەعس   - 56

 تەچی بەغدا بۆ هەندەران.نەما ئیستیقالەی دا و عیراقی بەجێ هێشت. موکەڕڕەم مایەوە بە قەسر و تەالر و پۆس 
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 سی هێنا.ە رەئاکامدا سۆڤێتستان ه ەتا لەکرا ه ەفەها خەو کردار و گفتار و
ڕ و دڕی  ەی بێ شەوەبوونوپێشەرەڕێی ب ەل ەتیی بێ خواروژوور کەاڵیەکسانی و دادی کۆمەی ە ب ەیەڕم هەمن باو
ڵ و  ەئاکامی گۆڕانکاریی نێوان کۆم ەل Anarchismتی ەی بێحکومەدواتریش پل، ەوەشێتەگەد ەو ببڕ ەو بکوژ

 ...  پێنێەس ەو کوشتن و بڕین، خۆی د ەڵپەبێ ه ،کنیکەچوونی زانست و تژووەرەس 
 

 .ەکردوە کورد ن ەبای لەرحەیی و جیهانی و سۆڤێتی مەتی ناوچەشیووعیی .2
 

،  ەوەالی ەنێت و، ب ەداری دادەرمایەی س ەنەز ەو ب ەتی بوەوایە تەی نەوەدژی بزووتن ەمیشەشیووعیی کورد ه .3
شێکی  ە تی بەکوردای ژیت، گۆیا،ەی کوردی تێدا دەو واڵتەشی پرۆلیتاریای ئەڕی پێش کۆشەمپەل ەبێتەد

باتی ەریکی خەست خەی بااڵدەوەتەشیووعیی ن ەبوەش نەوەبڕێت، مانیعی ئەتی دادەباتی چینایەخ ەپرۆلیتاریا ل
 بی دوور و نزیک بێت. ەرەنگیری ع ەب الیەرەدا شیووعیی عەڕێی د ەک کە بێت ویی ەوەتەن

 
و   ەتی نییەحکوم ەتی کورددا کەحاڵ ە: لەلێکردن کی دروست و شیاوی ئومێدە یەوەت بزووتنەگریمان شیووعیی .4

 ەنییست ەبەی کورد بدات؟ یان مکردنوڵی شیووعیە ه ەکەک کوردەمایەچ ت ەی ب ەکەبۆ واڵت ەراوندەسنوور دان
 می ستالینەردەس  ە! خۆ لەوا نییەڵێ: ڕەد ەکەکورد ەشیووعی ە«ست نییەبەڵێم »مەبێ؟ من دەتی هەوڵەکورد د

، تووتنی  رو بێباەیلەکی مەشیووعی ەبیرم ەر لەه ... ی زاری شیووعیی کورد بووە بنێشتۆک ە«ت نییە»کورد ئومم
ڵێ ەم دەها لێ بکەها وەو  ەس ەو کەئ یگوت: »دایکیەکرد و دەی لێ پڕ دەرەرهێنا و جگەد ەکیس ەدزراوی ل

 نم!!ەیەگەری ڕادەمن خوێن ەیاڵکرد کەک خەن ەتە قیقەح ەمە!« ئەتەکورد ئومم

 

ت عومر باقی بێ ەالمەخێر و س  ە! بەتی نییەباتی چینایەخ ەڕی بەس باوەکەنپوور گوتبووی فاڵنەس ەمیری حەمامۆستا ئ
ردێک دانێت بۆ بینای  ەر بەس ە ردێک لەب ەئیمکان نیی ەحاڵی حازردا شیووعیی کورد ک ەش! لەو باس ەئ ەینەگەد

یاڵی پێش  ەو خ خولیا. ەشتەهەمای پاداشی بەتەب ە رێک کەڵ نوێژکەگەل ەرقی نییەبارێک ف ەوتۆتەت، کەشیووعیی
 بژێوی خۆگری. ەی سۆڤێتستان لێی بۆتهێنانس ەرەه

لکێشیان کردی بۆ  ەر پەگ ەی ئەبوو. پێم گوت: ئەناو مانگ ن ەچوون ەڕی بەص. باوال ەال ز. کوڕی مەڵێم مەدا دەنموون ەل
. ەوەبینمەبۆ دەکی لەئویلەش تەمەو دەڵێی؟ گوتی: ئەزاندی چ دەر مانگ دایانبەس ەکی ئاسمانی و لەشتییەناو ک

کێشی.  ەخۆی د ەرین ل ەگرێ و ئافەی قیت ڕادەکەڕەرزۆکی باوەدان بااڵی لەفرەخۆ ت ە، بەهایەروەشی هەکەشیووعی
کات و  ەڵ دەگەکی بیندرێژ مالنێ لەیەکی، بۆ ماوەکی الوەیەتروسکلێن نادا بۆ هیچ ەک ە ست و خۆڵ کەها خەدۆگمای و

 بێت دژی ڕمان.  ەر خۆیدا زاڵ دەس ەب

. ەوەپووچای ەڵگەب ەب ەڕم بهێنم کەباو  ەکی چاودا واز لەی ەترووک ە توانم لەنیم د ەراردادەکی قەبدی هیچ دۆگمایەع ەمن ک
ک  ەتم بکات نەتا خزم ەڵێنجاوەه ەبەجرەفکر و ت ەڕم لەخۆم باو .ئاغام ەبنەک ناسم ەتکارم دەخزم ەڕم« بەمن »باو

ندی  ەس ەتگوزار و پەخش و خزمەتبەناعەبێ قەبێ دەڕێکی دینی و دنیای هەر بیروباوەت و هەشیووعیی... بوت ەم بەبیک
بڕی   ەل یڕەه ەفامێک ەر، یان نەڕاب ەیکاتەئویل نەتەلمێنێ و بێفێڵ و زڕە س ەن ەتەداهەم بەسێکی ئەبێت. ک ەبەجرەت

ناوی  ەز هە، تومەوەگرێتەردەلماندن وەس ەعینادی و ن ەی لەکەڕەی باوەوەی فشانەتۆڵ ەخۆدا شکاوێکەیاخود ب ەوەناکات
 تی«. ەغیر ەر»کوردەب ەباتەهانا د ەتاڵ بوەب

ی  ەسقبم. کوردبوونیش ەکورد ن ەئیمکان نیی ەچونک ەتییەویش کوردایەم ئەکەگیر د ەنجەک »دۆگما« پەی ەنها لەمن ت
 ەوەبێفێڵ ەم ڕاستییەر لەم بتوانم بنووسم. هەکار ماد ەمەم بخەڵەبێ قەڵبگرم دەک هەتوانم چەن ە، کەرک نییەڕووتی بێ ئ

بۆ الی   ەوەمەنیگای بابدتم ەناعەرمانی قەف ەی هۆشم و بکردنبایی تێبڕ ەداچووم کەڵەهەرزارداری کوردی بەمن ق
ر ەب ەنێتەیەش بگەڕ ەو نزای کوردی چار هـتی ئاەریەس ەن ویژدانی پاک لەموو کوردێکی خاوەه ەگرب ،ک منەن .ت ەقیقەح
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ز  ەندی ناحەزامەڕ  ەکوردکوژی و ل ەویستی و لەکوردن ەکانیان لەڵکوو هێزی مێشک و ماسوولکەکردوان بەڵەگوێی ه
 .ەکاردای ەل ەی ئێستاکەوەل ەقین، چاکترە ی ە ، بەر ئیحتیمالێک بێ کەدوا، بۆ ه وەرە، بەوەڵگێڕنەه ەوەکورد

... ەکاربهێنەکۆکاین ب... ەرخۆش بکەخۆت س ...  ەوەیت بخەکەز دەتی، حەڕی چینایەش  ەل ەر شیووعیت واز بێنەگەتۆ ئ
سینگی  ەت لەک ەکەچی ەیت لوولەرگەر پێشمەگ ەتۆش ئ... ەدەرمەتێک ب ەکەکوردو  ەرز و ئاسمان بدەئ ەجنێو ب
گی ەفا بەڵ مستەگەخۆم لەت بەنیازێکی تایب ەتم! بەکەتکاری پێاڵو ەتااڵیی، خزمەبۆ ب ەنگێوەڵئەت هەکەدوژمن ەرگەپێشم

 :ەوەڵێمەڵێم و دەی عیشق دەئاگرین ەیتەب  ەم نیوەکوردی ئ

 الجێ! ەمان مردم! عەئ
 را چارێ! ەمبەڕێی پێغ ەسا ل

 

تای ەرەس  ەل ەکخستن« کبۆ باسی »هاریکاری و ڕێ ەوەچمەدا دەوەرەی س ەڕەند ڕووپەو چەی خۆ ئاخافتنم لەدوای شریت
م  ەمیراتێکی زیندوو. ئ ەب  ەوەتەو ماو ەبو بەرەوپێشچوونو   بوونوامەردەی ژیان و بەلەتی« هێوێنی پەاڵیەی »کۆمبوونیداەپ

بوو تێیدا ەی نکدا منداڵێە کۆنان ەورانەد وەتی لەباتی چینایەخ ەنێ کەیەگەخۆیدا تێت دەدیهی خۆی لە و ب ەبێشوبه ەڕاستیی
یاڵی ەشێ خەد ەوی، کەجووتێک ز ەرەند بەن چە»مڵکدار« ی خاو ەر لەزانین بەبێ، بڕسکێت. دەرنەدا بێت یان، هەلەوەب

م بوون و  ەرهەن هۆی بەخاو ەبوون کەڕدار و شوان هەم... بوونەپان هەرزێر و س ەتی« ببزێوێ، وەیدای »چینایەمرۆی ش
ی  ەخەی ەوەکردۆتەن ەوەبیری ل ەک ەر« ەنجدەئێساتش »ڕ ەوسا و نەئ ەچی نەدار بوون کەش هیچ نەکەشوان پان و ەس 

بوون  ەر نەسکەپۆلیس و ع ەوە کۆنی کۆنیش ەبکات، ل  ێشی خۆی لە، بگرێت و داوای بەیەکەرزێرەو ەوی، کەن زەخاو
 رزێر. ەپان بدات دژی وەی س ەجووتیار یاخود یاریدپان و ەماعی س ەت ەی بپارێزێت لەکەنەرزێر بۆ خاوەمڵکی و

ک  ەو ەکەباتەخ ەم، چونکەکەبوونی دە باسی ن ەک ەتیم گرتوەباتی چینایەک خاتری خە یەزانم تاڕادەڵێم دەد ەمەئ ەک
م  ەس کەکەگوتت: فاڵن ەک ک ەدا، وەهێنانو ناوەخشێت لەبەبوونێکی ئیعتیباریی پێ دەه ەبوونی« جۆرەن -م ەدەی »عەوش
ی ەقس ، بێت وومدەک ەدا کەوە ب ەوەرچاویت لێ دوور خستەیبێکی بەی ناجۆری لێ ببیسترێ، عەکا قسەدوێت نەد

 ەی شاعیر ەکەیت ەب ەی خۆمان بێت، من لە! قس...تیەڵرم و شکۆی ڕواەر شەبەکات یان نایکات لەم دەچاکیش ک
 ەبابڵێین گومڕایان ک... وماوانەحاڵوباری لێق ە داتەک خوادا و گوێ نەتە بیر بێت ل ەر خۆی لەه ەش ڕازی نیم کەکەصوفی

ر  ەگەچووم. ئەهوو نە س  ەمن لێی ب... ەڵناوەئیعتیبارێکی زلی بۆ ه ەکەیتەتینی بەتی مەڕواڵ ... خەچن بۆ دۆزەڵ دەکۆم ەب
 57ت ەبارەوت س ەکەکی دەپ ڕێکخستنهاریکاری و  ەی کەوەل ەدا ]جگەدوور  ەورانەو دەل  ەبوایەتی هەباتی چینایەماکی خ

ر ڕازی بێ ەنجد ەشیا چینی ڕەدەرگیز نەبوو[ هەکردوو دەسار ەر تێیدا خەنجدەییشت و ڕەگ ەمڵکدار د ەسوودێکی ب ەزێد ەب
 ت بگرێ.ەتی حورمەبدایەستووری عە نان و د ەڕازی بێ کوڕی خۆی بفرۆشێ بۆ لوقم... تیەبدایەع ەب

  ەرخێکی خستەشی بەلەوێ کە. شەوەکانی تاقی بکاتەرەک ویستی برادەڵێ کابرایەد ەی کەتەو حیکایەل ەوە تۆ وردب
بۆم   ەست کورژاوەد ە کێکم لەیگوت یەد ەک کردنەوەک تاقیەی ەک بە رانی، یەماڵی براد ەی گرت لە، سرەوەرێکارەخ
ی شیری  ەکەرەبراد... زانێەس لێت نەی بۆ کرد و گوتیشی با کەکەتەرێکی حیکایەبراد ەییشتەتا گ... نەنهان بدەپ
ش ویستی  ەلەن کەخاو ... ڵێنێەبد ەکا قسەستابوو، نەڕاو  ەوەنیشتیانەت ە ب ەبدێکی خۆی دا، کەنی عەردەگ ەڵکێشا و لەه
نگ دان« ەد ە»شیر خێراتر بوو ل ە ف العذل« واتیندی »سبق السەکار ترازابوو. گۆیا پەکوشتنی، کار ل ەنعی بکات لەم
  ەوە نیشۆک ەکێشن، لەبدکوژ دەی عەکەرەفای برادەو ەرین لەئاف ەوەگێڕنەد ەم چیرۆکەی ئەکەڵکە. خەهاتو  ەوەم ڕووداوەل

 
ت لە واتای »بالنسبة الی« ڕاستییەکەی ئەوەیە کە »سەبەب بە«،  ێوشەی »سەبارەت« بە هەڵە بەکار دەهێندر - 57

»بە هۆی«، »لەبەر« فاڵنە شت. بەستە هەیە دەڵێ: »سەبارەت بە تۆ من لێرە بەندم« واتە »لەبەر تۆ« نەک »بە  
 ەت تۆ«.بنیس
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  ەکات کەتاوانبار د ەسانەو ک ە موو ئەه ەها ئابڕووتکێنی تێدایەکی وەچی بێویژدانییەک ەمان بۆ هاتوە کەتەحیکای ەوەدحەم ەب
 ی.ەکەنەندانی ناو و ناوبانگی خاوەبەنەخ ە نەکەد ەکەبێگوناه ەبدەخوێنی ع

ر گیانی بێتاوانێک  ەرانبەڵک بەهای خەڵەری کۆمەبەرلەس  ییی و بێباکیەزەدا، سڕی و بێبەتەحیکای م ەدا، لەلێر
ی گوێبیستی »ألف لیلة« بێت لزوم  ەوەتەندین نەحاڵی پشتاوپشتی چ ەمەئ ە. ئنجا کەبد بوەع ەر چونکەوێت هەکەردەد

 ... ینەزار ساڵ بکەزار و سێ هەدوو ه ەر لەتیی بەباتی چینایەنامێنێ من و تۆ باسی خ

نێت. سپارتاکۆس ەتی دادەباتی چینایەخ ەی سپارتاکۆس بەوەڕانەڵگەتی، هەیداکانی چینایەنووسینی ش ەل ەوەخوێنییەد
و بازاڕ. بێگومان سپارتاکۆس،  ەستی مڵکدار یان کرێکاری کووچەرزێری ژێر دەک وەن  ەڕ بوەسیری شەک زانیبێتم ئەو

ڕ  ەش ەتی ئیسالمدا، واڵتێکی بەریعەش ە. لەیکوشتبانایەر نەگەبد، ئەع ەب ەکردەکانی دەسیرەئ ەوتبایەرکەڕ س ەش ەخۆی، ل
ند  ەمسوود م تێیداەبوو مادەناڕازی ن ەتەڵەو مامەسیش لە بد، کەکانیش عەو پیاو ەجاری ەکانی ببنەتەوا بوو ئافرە، ڕەگیرابای

ڵ تێبینی  ەگەل ەفتاری ئیسالمیان کردوەهای ڕەزاران ساڵەه ەر لەکانی بەموو حاکمەبن. بێگومان ڕۆمان و فورس و ه 
وی و ەمی ئومەرد ەس  ە، دواتر لەوەست مسڵمانەد ەب ەبد حاڵی باشتر بوەتای فتوحاتی ئیسالم عەرەس  ەل ەی کەوەئ
 ەب ەوەکردەجلیسی تاقی دەهلی مەرباری خۆی هێزی بازووی ئەد ەی »هارون الرشید« لەوەگۆڕا تا ئ ەکەبباسی حاڵەع
 .ەنسیب بو ەی بەفەرەو شە ئموونی کوڕی ئەبری شمشێر، گۆیا مەز ەبئەسیر رۆکێکی ەری س ەڕاندنی س ەپ

کی  ەحمییەئاکامی بێڕ ە ل ەوەتەراوەڵگەش دژی سپی هەتی، ڕەچینای ەب ەبوەندی نەچ پێو  ەسرەب ەکان لەشە رەشۆڕشی قوڵ
ت گومانت ەحکوم ەو بووبانای  ەوتبانایەرکەکان س ەشەر ڕ ەگەشبێ بزانین، ئە. دەشیان سپی بوەرکردە، س ەڵیاندا کراوەگەل
 دا: ەوەبێ لەن

 .ەمێکی لێیان کراوەستی ستە هاندانی ه  ەکرد، بەکان خوێنڕێژییان دەسپیی ەپتر ل .1
وسای ژیار و  ەهۆالکۆدا جیهانی ئمی ەد ەل ەک کەهێنا وەی دەورەنسکۆی گ ەمە ردەو س ەتی و ژیاری ئەاڵیەکۆم .2

 ی هێنا.  ەورەهتد نسکۆی گ... م وە رهەر و بەزانست و هون

 

نێوان سوننی و شیعی،  ەکرد ل ەرق و جودایی دەهۆالکۆ ف ەییشتوەپێمان گ ەوەمەردەو س ەکانی مێژووی ئ ەرچاوەس   ەک لەو
ردا ەها وێرانکەتێکی وەینەو م ەژارەحاڵی پ ەشدا و لەی ەم دیاردە. لەدا بوەست سوننەد ەحوکم ل ەدا کەی شیعەچاک ەب

ر و گوێی ەر چاوی بینە ب ەتەر نایەکەی داسی دروێنەکوچ و خرمەی چەقەنزخ و تەباتی و جوداوازی و زیدەری خەسێب
تی و  ەچینایسەربە  ریەبێ ڕاب  ەخۆو ەل ەو شیع  ەڕی سوننەجوداوازیی باو ەقەاڵم ماڵم حەب .شەوسا و ئێستاکەری ئەبیس

شی ەیری سوننەو غ ەالکانی سوننە، هۆالکۆ مەوەگێرێتەند. مێژوو دەکەڵدەکێکی هەندەتی خەری دینایەزەن ەنوخت ەنها لەت
.  ەمکار چاکترەست  یحاکمی مسڵمان ە ر لەروەڵێ: حاکمی نامسڵمانی دادپەد ەی نووسینێک ککردنبۆ ئیمزا ەوەکرد کۆ
روا ئیمزای کرد و  ە شیعی بوو هات و بێپ ەکان کەقیبی طالبیەتا نەلماند هەس ەیاندەتی هی سوننی، ن ەتایبەالکان، بەم
قیب  ەن ەی ناودار بوایەیا ئیمامێکی شیع ەو ەکی شیعەیەلیفەدژی خ ەتواکەر فەگەم ئەکەڕ دەدا. باوەوەدوا ئەش بەکەڵکەخ

رم  ەبردا گەق ەجارێ خوێنی ل ەک ەوەگرتەبباسی دەی عەلیفەخ ەکەتوایەبوو ف  ەئیمزاشی کرد بۆی ەکرد، کەدەئیمزای ن
 حاڵی خوا خێری بنووسێ!ەمەهەب... بوو

خش ەبەشتێکی متمان ەوەی »مانی« ـشەبار ەلێکتر دوورن. تا ئێستا ل ەوەیەبارەل ە، قسەک لێم ڕوون نییەی مزدەوە بزووتن
 ڵێن!ەسۆڤێت چی تێدا د ەی کۆنەوەرە. ناشزانین تۆژەستمدا نییەد ەل

کتێبی مێژوونووسی  ەم لەوەپێی خوێندنە بوو. ب ەتیی پێوە وایەتەن ەڵ بەتی و تێکەنگێکی چینایەمی ڕەکی خوڕڕەشۆڕشی باب
بیان ەرەیری عەرزێر و مڵکداری غەرووی ئێران، وەپیتیی س ە ویی بەبۆ ز ەبدیان هێناوەب عەرەاڵتداری عەس ەب دەرەناع

  ەتەیری ئێرانی بوونەری غەست و داگیرکەخها ەمی وە چێ ستەواپێ د... ەکێاڵویان ەبدانەو عە و ب  ەوەتەلێ دوورخستوون
ی ەترەدژی مڵکداری ئێرانی. ]ف ەوە تەڕاونەگەڵنەرزێری ئێران هەو ەک ەدایەوەش لەڵگ ەی بابوک، بەوەڕانەڵگەهۆی ه

 زانی بێت[.ەپێی ناح  ەک و چ بەنگیرانی مزدەپێی الیەوێت چ بەناک ەو ڕاستییەر ئەک بەمی مزدەردەس 



238 

 . تیەباتی چینایەخ ەبوونم بە ڕنەی باوەلەس ەر مەس  ەبێم

رایی ڕێنێسانس  ەب ەدار لەیا کرێکار دژی مڵکدار و پارەرزێر وەباتێکی وەییشتبێ خەمن گ ە ب ەحاڵوباری کۆنین ەی لەندەوەئ
ریش ەوەزانین جانەد ەک ەوەبارە تی نالەست حاڵەدەتیی تاک بەغڵەک س ەن ەتییەباتی چینایەر خەس ەش لە، قسەداوەڕووی ن

 ەوەخودی »چین« ـ ەتی لەستی چینایەه ەک ەیەڵگەخۆیدا ب ەخۆی ل ەواقیعیی ەم ڕاستییەبێت. ئەتیدا ناڕازی دەغڵەس  ەل
ڵ خۆیدا هێنا بۆ ڕۆشنبیری شار  ەگەس ڕووناکی و هۆشیاریی لنڵدا، ڕێنێساەکۆم ەڕ دروست بکات لەی شەوەیدا نابێت ئەپ

 یقی کۆنەد ەب ەتاریک ماوچاالکی. واڵتی سڕ و هۆش ە وتە رزێر، کەرمانی و دردۆنگیی بازاڕ و، وەزایی و نافەناڕ  ەوەوەو ل
ی فراژووتنی ەک پێپلکە زار و یەی هەیژەپ ەل ەک پێپلکەی... ڕسکابووەنی ژیاری تێدا ە بنگ... بووەڕۆشنبییری ن ەچونک

... هاوێژێ بۆ جیرانەپرشنگ د ەوەرای نایەه ەی نوێ کلێکدانەوەووژمی فیکر و ە ت تەڵبەکشیبوو. هەڵنەژیاری ه
ک ەیەپاش ماو ەیشەوان ە، لەوەداتەنگ دەنگ و دەکان ڕەپێی حاڵوباری واڵت ەئیتر تین و تاوی ب ەوە والتریشەب ەوردەورد

 [. ەوەڕێتەڵگەه  ەو دواوەرەب ەکەڵکەواو خەزۆر شوێنی جیهانی نات ەل ەک کەو ] ەوە ک بداتە رتەب ەوەوانەپێچەب

 ەرمانی سروشت ئۆقرەف ەنێکدا بەمەت ەل ەک ەند نییەیلی زایەی مبوونیداەک پەتی وەچینایباتی ەست و خەی هبوونیداەپ
رۆشی ەت پەنانەدات، تەی مناسبدا ڕوودەماو ەچۆن ل ەانی ئایین کڕگۆ ەگرێ. لەڵدەر هەوەشی زۆری جانەب  ەمرۆ و ل ەل
 ەیەم دیاردەوا. ئەرمانڕەی فەر ئایینی تازەبۆ س  ەکەڵکەی خەیی زوربڕئاینگۆ ەکا لەند خێرایی دەوەرژەست چوونی بەدەل

 ەرێکی لەران، هاندەپێناو گوز ەل ەئایینی گۆڕیو ەدا کەمانەردەو س ەرزێر لەو ەنێ کەیەگەک تێیدەیەش[ تاڕاد ەدیک ی]زۆر
موو  ەداری و هەداری و خانەمڵکداری و پار ەوی چونکەتی زەر مڵکایەس ەی مڵکدار بگرێت لەخەی  ەبردوەخۆیدا شک ن

ک ویستبێتی ەیەبێگان ەرزێر خۆی کەمما وە، ئەبوەواب نەو سۆئال و ج ەوەجێی لێپێچان ەو ڕۆژگارانەکی ئەدارایی ەجۆر
تی« ەباتی چینایەستی »خە ه ەبێگان  ەب کردنشوو ەل ەند کیژ مڵک نییەرچەه ەنگ هاتوەد ەی بخوازێت لێی بەکەمامەکیژ

مل  ەب زۆرەملێ  ەکات و بەژگاری کۆن ساز دۆڕ ەمامێک لەتاس و ح ەمەردەم س ەپی ئەی چخولیاز ەببزێوێ توم
  ەل ەوەنێتەرا دەی هەدبوونی کیژی مام بۆ ئامۆزاکەتی« و نامزەباتی خزمایەچی واقیعی حاڵ »خەهێنێ کەمێژوویدا د

 [. ەڕۆژگاری ڕابردو ەشمان لە ]قس ەری بێگانەئاست داخوازیک

ی بیری  ەوە ڕێی باڵوبوون ە ویش لەڵدا، ئەری هەمی جیهانی س ەڕی دوەدوای شتی ەباتی چینایەی خۆمان خەکەکوردستانەل
هێنا و    ەوەتیشەوایەتەنسەربە  ر پارتیەتین و تاوی بۆ س  ەتی سۆڤێت کەشیووعییسەربە   کۆمیۆنیزم و ڕێکخراوی سیاسی

ری حیزبی  ەتید ەیارم کادری ەی هێندێکیان خۆیان بە وەشیووعی تۆخ بوون تا ئ ەوەڕەن باو ەالیەندامانی لەئ ەلێک لەگ
ئاغاش  ەکوڕ ەک کەیەپل ەیاندییەت گەی شیووعییکردنویەپێڕ ەل ەکەکورد .نازینەد ەوەکرد و پێشیەشیووعی حیساب د

سەربە  یەجەو حەل ەوەڕانە ری گەگەزبەج یڵی جۆشەوەفوکوڵی هەڵچوونی کەند دوای هەرچەکرد هەد ەنازیان پێو
 ...  ەوەئیلحاد

تا  ەه ەبوەتی ئیمکانی ڕسکانی نەباتی چینایەکۆندا خ ەل ەی کەوەڕای ئەرەڵێم: س ەد ەوەتییە باتی چینایەخ ە ڕم بەن باوەالیەل
، ەتییەندی مرۆڤایەوەرژەتیی خوێناوی دژی داد و هۆش و بەباتی چینایەو دوا ڕۆژیشدا خ ە م ڕۆژگارە ورانی ڕێنێسانس، لەد
ی چینی  ەوەرەد ەتی لەباتی چینایەرانی خەڕاب ەوەدڵ ەو ناچێت ەوەقڵەع ەتەناشێ و نای .رزێر و کرێکاریشەناویاندا و ەل

ری داد و خۆشی و دارایی و  ەرازووی کۆمپیوتەت ە اڵتی حوکم و بەس ەد ەنەن و بگەرپا بکەکرێکار بێن و شۆڕش ب
تی بیانگاتێ و ەمرۆڤای ەک ەیەنارکیزمیش[ هە ت و کۆمیونیزم ]و ئەئیشتراکیی ەڕم بەمن باو...  ەوەشنەر ببەڕۆشنبیری و هون

 ...  ەوەڕێی دێمۆکراسیی ەڕێت لەپێیاندا تێپ

ی فکری. کردنەختەفسی و شەخۆشیی نەن ەیدان[ بۆتەر شەساڵیشدا چوون ه ە وا بەکانی کۆمیونیزم ]کەقوتابیی ەیدا کۆنەش
  ەبوو لە کیان هەیەو پای ە سانێکی پلەی »گرێی ناکامی« الی کەپل ەیشتۆتەگ ەخۆشییەو نە سی سۆڤێتستان ئەرەدوای ه ەل

 تیدا. ەچینایسەربە  ی شۆڕشگێڕیی ەزادخانەجیهانی م

رزێر و کرێکاریش ملیان ەتی، وەباتی کوردایەخ ەبوەدەکوردبوون« ی ن»تی ەزار سیفەه  ەر لەکوردێکی بهەروەک  ئنجا
 ەستی مرۆکەی هەوەبزووتن ەر لەچین، ب ەو ب ەوەتەنبە ندی مرۆ ەپێو .ژاربوونەه ەر چونکەتی هەباتی چینایەخ ەاینەدەن
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 ەر کەوەندیی جانەک پێوەک، وەتاڕادەی، ەسڕ ەندییەو پێو ەکرێ، ئا ئەد ەکەوە تەو ن ەکەموو چینەه ەل ەزوڵمێکی ک ەب
  ەڵماڵێ لە دا، قۆڵ و باسک هەکۆنان ەڕۆژگار ە، لەهاتوەبیریدا نەش بەر« ئیتر مرۆکەوەر بۆ جانەوەباتی جانە»خ ەنێتەیەنایگ
 ەبێتەچۆناوچۆنی د ەر خۆیدا هاتوەس ەزوڵمێکی ب ەل ەبوە نگ هاتنی نەدەی بەوز ەن. تاکی مرۆ کیو چ ەوەتەمکاری نەست

  ەروونییەستێکی دە و ه ەوەم و ڕبێدەلەو ڕاو و س  ەران و کێڵگەگوز ەب ەند نییە ب ەتیی دین کەندایەی. پێوەمحامی دراوسێک
  ەل ەکردنردارییەرمانب ەی پاداشی دواڕۆژیشی فەو مز ەوەستێتەبەی پیرۆز دباوەڕ ەتاک  ەموو هاودینان بەه دامرۆ ەل

ئیمتیحانی   ەکانی، پێویست نامێنێ بەدییە بەلی و ئەزەئ ەتی کردگار و حوکمەگیانبازیی بۆ قودسیی ەکانی دین بەیاندنەڕاگ
  ەتیی دیندار بەیپێوەندبات. دوای ەند جاران کڕنووی بۆ دەچ ەڕۆژان ەکداری بۆ خوا کەمەرسی ئەد ەرگرتن لەو ەهادەش

ی مام ەقیدەع ەجنێو ب ە. کەقیدەع ەل کردنبۆ پشتگیری ەوەستێتەبەکات و پێکیان دەد ەشریت ەوەکەڕەدیندار خودی باو
  یەخۆڕایی خرا ەیا بەرزی مام اللۆ داگیرکرا وەئ ەاڵم کە. بەوەگرێتەکانی مام اللۆ دەڕ ەموو هاوباوەه ەکەاللۆ درا جنێو

ورانێک  ەد ەر لەگەت مەر نای ەبەخەدا بەوەتی لەوایەتەن ەتی و ن ەستی چینایەه ەڵک ناگات. نەخ ەب ەکەرەرەز ەوەندیخانەب
ت ەالئیکەم ەجنێودان ب  ەک لە ها داناڕووشێ وەو  ەکەستەوساش هەپشکووتبێ ئ ەوە تەهۆشی چین و ن ەبێت ک

 ڕووشێ.ەداد

  یەستێکی دیندارانەدڵ و ه ەو ب ەوەڕمانی سۆڤێتستان ەر لەنێکی بو روەد ەسک و لەرتەب ە لێنێکی زێدەک ەمیر لەمامۆستا ئ
  -ندێ ڕێنموونیی لێم کردبوو ەدا هکی بیندرێژەیەنام ەل... گرێتەڕی من دەی بیروباوەخەی ەوەشتەهەیب و بەغسەربە 

ی ەکەسیرفەتێڕوانینم، ت ەبێم ل ەمن ک... ەوەڵێتەتایی دەرەمنداڵی س  ەلفوبێ بەرسی ئەتگوت د ەد  -ند ساڵێکەچ ەر لەب
  ەتی لەڕەبن ەرەهۆی ه ەک تاکە و ەداوە ڕۆڵی هۆش ن ەخی بەهیچ بای ەیی کەسیری ماسوولکفەت ەماددی مارکس دابنێم ب

بۆ  ەوەڵگێڕمەه ە«خالقی مرۆی کردننگلز »کارەی ئەکەشهور ە م ەقی قسەد ەمن ک...  تی[ەاڵیەگۆڕانکاریی مێژوویی ]کۆم
ی  ەکەبنجیی ەرەه ەندییەتمەپ تایبەچسەربە  کیەیئەورووپائنجا ... ە«تییەاڵیەکۆمسەربە  یەوەقی »مرۆ خالقی کردەد
میر ەر مامۆستا ئەس ەل ە[ بهێنێ پێویستەدیمۆکراسی ]بۆرجوازیان ەڕ بەو باو ەوەی خۆی بسڕێتەرنامەب ەباتی شۆڕشگێر لەخ

مرۆی  ە ی لەو بیروڕایانە ر ئەس  ەوەبهێنێت و بادات کردنیلدعەشکۆی خۆ ت رم وەشە کی کوردی واز لەموو شیووعییەو ه
 . ەوەشێنەوەمارکشتی دەهێمن و دووری د

کانی ەدیدی سوخت ەل ەتی کەی چینایەباتەو خەنم: ئەیەران بگەمیر و خوێنەرزی ئەع ەب ەوەرەکی ڕوونکەدا تێبینییەبا لێر
شوڕووت،  ەرزیر و ڕەتی کرێکار و وەحکوم ەنێ بەیەگەر د ەو س  ەمرۆ بورخ و دۆاڵبی جیهانی ەڵسووڕێنی چەه ەوەمارکس

  ەبلزوم   ەی ڕاست بایەکەریەزەو ن ەکەر بۆچوونەگەئ  ەدا کەوەب ەوەپووچێتەتبین دەقیقەی چاوێکی حەم ترووکەکەی ەل
ک ئینگلیز و  ەاڵمی وەران وەڵبژاردنی نوێنەێکی هداننگەموو دەه ەل ەحوکم چونک ەییشتن بەما بۆ گەدەڕشی پرۆلیتاریا نۆش
دی  ەس  ەل ەوەمەالی کەڵ بەژێری کۆم ەرەی چینی هەی تێدا بکرێت، ژمارەساخت ەئیمکان نیی ەو کوێ و کوێ ک ەنسەفر
دار و  ەتا پار ەد ساڵی بۆچییەد ساڵ و دوو س ەی س کردنران ئیتر خۆماندووەجلیسی نوێنە م  ەیاندەگەکانی دەستی نائیبەش

فریو   ەپار ەب ەنگەفامن و ڕەشوڕووت نەو ڕ ەلەمەر بگوترێ عەگەزێت جا ئەبەداد یرشی خۆ ەع ەمڵکدار و زۆردار ل
فرۆشتنی   ەی کەوەڕای ئەرەسترێت، س ەڕێی لێ ناب ەو فڕوفێڵ ەئ ەچونک ەوەشێتەوەڵدەه ەخۆوەل ەکەلەس ەوسا مەبدرێن ئ
 ... ناهێڵێ ەڕۆکی پێوەخلیسکاندن نرخ و ناو ەو ب ەپار ەشۆڕش ب

جاران   .ەمایەن ەی پێوەو هێزەئ ەیەوەمێکەد  ەچواند، وا بزانم لەردەری دەحیزبی شیووعیی ئینگلیز دوو نوێنمانێک ەز
ک ەی وەرەعمەستەمانی مەچی دوای نەک ەو نیازانەرتیلی ئەب ەبێتەشێکی دەکان بەرەعمەت و دارایی موست ەروەگوترا س ەد

 ەک «نالەق»رای ە ت حیزبی کرێکارانیش دوای هە نانەهیند و کوێ و کوێ حیزبی شیووعیی ئینگلیز بێهێزتر بوو ت
زانم  ەڵێم و دەد ەمەن، ئ ەکان ئیفالس بکەوارە بوو کۆنەزاهیر د ەحوکم، ب ەنەگەت دەحم ەزەکان دۆڕاندیان، بەموحافیز

ی بێ  فی«پوانە و »پاڵ بووناییب خۆەمجێزی کوڕێنی و ل ەک ەوەشکێتەدا دەالی  وەستی ئاشکرا و نهێنیی بەبیاتی مرۆڤ و هەت
 ند.ەوەرژەران و سوود و بەحاڵوباری گوز ەکا بەوتۆ نەرقی ئەم فەکات مادەف لێی داوا دەسرەو م ەمز

کی ەیەکێش ،تی جیهانیەماری شیووعیی ەد ەی سۆڤێتستان خستییس رەەه  ەروونی کەی گیانی و دەتااڵییەب ەوەی، ئەکەڕاستیی
هم  ەو ەشێ بەد ەکی کەڕوانی و تێبینییەموو چاوەه ە تێکی دوور لەهۆی حاڵ ە بوو بو خساند ەروونی ڕەد -مرۆڤی  -سیاسی 
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ئومێدی ڕووناک   ەبوێرن بەش ڕادەی جیهان ڕۆژی ڕەچوارگۆش ەکوچ و داس لەها چاپوکسواری چەیاڵدا بێت: ملیۆنەو خ
 ... وێتەستیشیان ناکەو د

ی شیووعییان  ەر مجێزی ئاپۆرەرناچێت بۆ بەمندااڵنیش دپی ەگ ەساتەم کارەچاو ئە تی ڕیسوابوونی ستالین لەالکەف
کورد ەتی مامەتایبەخۆم بە خۆم بۆ دەتیان لێ دەفەخ ەوەروونیشەقوواڵیی د ەڵێم لەد ەمەرکردوو: ئەناود شیووعییتی ەتایبەب
و  ەسکردووی بێت لە رەیاڵی هەتاڵتر و بێئومێدتری جێگرێکی خەستبەڕۆتر و دەنجەالن ڕەزۆری گ ەرەی هەزۆرین ەل ەک
 ەتا بتوانێ: »جێگر« بەڕێت هەیدا تێپەتەو حاڵەر ئەسە، بەینێک، پێویستەیزم و سۆڤیت. بێگومان ببۆلشەڤی ەس ەرەه
حاڵوباری   ەوێک لەرخ ەر بایی س ەزێنێت و هەرووندا ببەد ەتی« لەوایەتە»ن ەیاڵی دژ بەر خەگەاڵم ئەبگرێت. ب ەوەدڵ

  ەوەستنە خۆ ب ەگرێت چ قیاسی نابێ لەردەتی وەی کوردایەردەبێگ ەڕەو بیروباوەشامێک ل، تاموەیەڕم هەکورد ڕامێنێت، باو
 . ەوەبوونی ئاکامێکی ڕوون پێیەن   ەل ەگومان نیی ەوێک کەڕاڕ ەب

داد و هاریکاری ئیمکانی ڕسکانی یری زانست و ەغ ەب  ەی کەو ئاواتەئ ەقلیدی ناگاتەڕێی مارکسیزمی ت  ەتی لەمرۆڤای
 ەرچێت لەی دەوەر لە ڵبێنێ بەنگاو هە و دواڕۆژ هەرەبنییە ڕێی  ەکردوەئریخی نەلقی تەخ ەی پرۆلیتاریا کە، ماسوولکەنیی

، ەرێکی هۆشەوی و بایۆلۆجی[ قرغی بێشەوەنی نەهریمەست ئەد ەرچێت لەت دەالمەر س ەگەدواڕۆژ ]ئ... تیەپرۆلیتاری
ن  ەالیە تی ]و مێژوو[ لەاڵیەکۆمسەربە  یەوەلێکدان ەیر لەس  ەرەی هەدیارد... ەکنیک و ئیبداعەزانست و تیدانی ەم
  کردنستەئاست پشکووتنی ه ەل ەیانەو چاو نووقاندن و هۆش داخستنەئ ەوەحلیلی ماددییەڵگرانی ئااڵی مارکسیزم و تەه
نگاوی ەی گرنگترین هەوە زاران ساڵ، تا ئەه ەتیی چین« بەندیە»پێو ە ب کردنستەه  ەر لەب ە«وەتەتیی نەندە»پێو ەب

ک چین یاخود  ەن ە«وەتەمای »نەر بنەس ەت. لەوڵەپێک هاتنی د ەل  ەتی بریتی بوەی شارستانکردنەشەو گەرەتی بەمرۆڤای
 یاڵدا بێت. ەخەکی بەرییەر کاریگەهیاخود دین 

ر پردی  ەس ەب ەکگرتنی »هاوزمانان« واتەو ی نککردەی ەب  ەندبوەت بەوڵەڵنانی دە ت بۆ هە شرەع یتیەرۆکایەس   ەبازدان ل
 ەل ەکی دیتبێ کەرەسدەوری تی« ەرۆکایەی س ەشدا »ئیرادەو حاڵەبا ل ەوە تەڕیونەکتر پەبۆ الی ی ەکەڵکە»زمان« خ

زانین  ەد ەزمان«: ئێمەیرەکرد بۆ »غەستی درێژ دەرنا دەگە، ئەزمانی« بوکەسیری حوکمی »یەی ئەکەتدا ئیرادەقیقەح
ی ەهجە زۆریش لەبن، ب ەکەتەشیرەرۆک عەرداری س ەرمانبەر فەبەرلەکی س ەیەتیر ەهای کردوەتی وەتایەشیرەستی عەه
رۆک  ەس  ەشیاوەن ەوەستدرێژیشەری »بڕکێشی« و دەز ەنەنوخت ە ل .ەتی دراوسێی جودایەشیرەی عەهجەل ەت لەشیرەع
کتر  ەڵ یەگەت لەشیرەدوو و سێ ع  ەڕووی داوهاش ە ها و جارەی خۆی، بارەکەتەشیرەر عەو بهێنێ بۆ س ەت ڕەشیرەع
نێوان جاف و    ەل ەک کەت وێبەیدا دەری« تێدا پەگەک »تایف ەمڵک و چ ەند لەی س ە رەت پەشیرەع ەڕ بێن. کەشەب

و  ەبوونی، ئتیش پاش دروستەوڵەد... ەز و دڕدۆنگ بوەت ناحەشیرەمان عەکی هەیەڵ تایفەگەل ەردا تایفەیی و پژدەدز
  .بێتەیدا دەستی« ی تێدا پەمای »بااڵدەی تەیەدیارد

 : ەقێ کەچەچاوان د ە یی وا لەتیرکەزمانی و یکەریی یەحاڵ، کاریگەمەهەب

 .ەیدا کردوەتی پەوڵەد .1
 .ەوەکای ەکاندا هاتۆتەجغزی هاوزمان ەت لەشیرەت بێ یان عەوڵەد یتیەرۆکایەکێی س رەکێب .2

، تا  ەودا بوەخ ە دان ساڵ لەدرێژایی س  ەتی« بەمای »چینایەر بنەس ەرچاو لەک دڕدۆنگیی بەرا و یەک هەی دوبیلالەشەئ
  ەنێوان هاوزمان و هاوتیر  ە رنان لەبەما وەرسدان و تەتیی بێ دەندایەز، پێوەر کاغەس ەبزێوم لەم دەڵەمن ق ەی کەمەم دەئ

ئایدیۆلۆجی و   ەو ل  ەوە تەسیاس  ەپاش ڕێنیسانس، ل ە، لەتییەرچی بزێوی چینایە، هەرەکاریگ ەخۆو ەت لەشیرەو هاوع
ە ڵناقوڵێت. ئیمکان نییەه  ەوەخوێن و ویژدان ەل ەر، واتەراق و هاندەمە بێتەد ەوەو ڕاهێنان و مێشک ئاخنین کردنفێر
  .«يتیی »عضوەندایەپێو ەتیش نابێتەندایەمەوڵە«. ديستێکی »فطرەه ەتی ببێتەوایەتەتی و ن ەک خزمایەژاری« وە»ه
 .شێکی »معقوالت«ەب  ەبێتەد ەناوی مرۆوەه  ەک لەن ەالو ەڵ و چی و چی لۆفووتبر و زانست و ەب و هونەدەها ئەروەه
ی ەک ەتەشیرەیلی عەرسدان مەت بێ دەشیرەع ەچی کوڕەعاشقی کتێب ک ەخوێندوو بێت نازانێ و ناتوانێ ببێتەکێک نەی

ر  ەس  ەتیچەن ەوەمنداڵیی  ەل  ەۆ کت .و هتد... ەب بۆ عروبەرەیلی عەواری و مەیلی کورد بۆ کوردەها مەروەڕسکێت هەتێدا د
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کانیش لێکتر جودان: ەدین .ەوەدڵت ەت« چۆدینی »ب ەوەمنداڵیی ەل ەچونک ەوەبێتەدینی »د« یان »و« ڕقت لێیان د
  ەک ەتی نییەتی و دایکەتی و باوکە ک کوردایەندی وە مەوڵەژاری و دەر »د« ڕاست بێ »و« و »ب« درۆزنن. هەگەئ

ژاریش  ەچینی ژوورووی ه ەقاتوقڕی و ساڵی گرانیدا وابو ەل کا.ەند ئیفالس دەمەوڵەبێ، دەند دەمەوڵەژار دەسروشتین: ه
 برسان مردوون.  ەشی زۆری لەب

قامگیر بوو. ەس  ەوەی سیاسیشەس ەدرەڕێی م ەستی پێکرد، لەد ەوەنگەدرەتی بەستی چینایەتی و هەڕی چینایەش ەخوالس 
اشێ نکار بهێنین، ەت بەی سیاسەک چاویلکە ت بین، نەقی قەبین و چاوی حئینساف ەڵکدا بەڵ خۆمان و خەگەر لەگەئنجا ئ

ی ەتیش چاکەاڵیەپێنین. دادی کۆمەزۆر بس ەب ەراردادەفی قەلسەندی فەید و بەتی« قەاڵیەئی »دادی کۆمەبدەم ەل ەجگ
ی جیهانی  ەوەرەد ەمنداڵدانی سروشت، ل ەرنا لەگەمیزاد. ئەی ئادەڵگەدیاری بۆ کۆم ەیکاتەتی دەستی مرۆڤایەی هبوونفراژی

و  ەوام بێت، ئە ردەسل بەی نەوەبایی ئ رە: هەڕسکاوەو ن  ەگووراوەیی« نەزەگوترێ »داد و بەی پێی دەوەمرۆ، ئ
توانن بژێو  ەساڵ پتر[ تا د  ەبێ لەند ڕۆژێک یان مانگێک ]واش دەبن بۆ چەریکیان دەن خە کەخێو دەب ەچکەی بەرانەوەجان

یپارێزێ. داد و  ەن ەکەر دایکەگەخوات ئەد ەی پشیلەچکەکتک بەبێت. نێرەلێیان دڕدۆنگ د ەکەیکائیتر دن ەیدا بکەپ
« ی  بوونشتیونی »سرەاڵم الیە، بەوەم ڕوون کردۆتە نەم الیەنووسینی پێشووترمدا ئ ە . ]لەیدا بوەڵ مرۆ پەگەیی لەزەب
 . پێویست بوو[دا ەرێی تر لەندێ دیاردە« ی هبوونو »فێر ەندێ دیاردەه

یی« ەزەی »داد و بەزگماک ەستەو هەرزداری ئەمیزاد قەژیان و هاریکاریی نێوان ئاد ەوەی پێکبوونوامەردەر بزانێ بەخوێن
  ەک بەیەقیقەند دەی چە. تۆ ماوەوە رسدانەڕێی د ەویش لەڕسکا، ئ ەوەنگەدر ەزۆر ب ەتی کەستی چینایە ک هەن ەی مرۆی

 : ەوەبخوێن ەئایندی ەم دێڕانەئ ەوەخوێنی سارد

ی: جارێ، ەوەو قازانج و تێشکان بێ ئ کردنەڵەی مامەپل ەیشتەمیزاد گەی ئادەڵگەزاران ساڵ کۆمەه ەر لەزانیت بەد
ست و خۆڵ  ەها خەتیش، جارێ وەت بکات بۆ سوودی هێندێکان. حکومەهێندێکان پ ە وەمیزادەئاد ەیتانی لەهێزێکی ش

ریکی  ەیی« خەرنامەی »بێ بەرنامەپێی بەب ەکەڵکەخ ەتاوەرەس  ەی لەک ەڕاستیی... ەوەند بکاتەمەوڵەش بۆ دەبووبوو باوەن
بووبێت. تۆ   ەجۆرێکی دیک ەئیمکان نیی  ەو ئاسایی بوو ک ەوتێکی سادەویش ڕێکە م و ئەری ئەرەران بوو. سوود و زەگوز

پالن دابنێت بۆ   ەفێڵباز بو ە؟ هێندلیەحلی و سوودی ەزیانی و ەل ەوەژێتۆبت ەبوەه ەوەری ەبە ، ئایا، بەتەحاڵ ەو جۆرەبڵێ ئ
هێشتا دارایی بایی   ەمی ک ەی ئادتی«ەاڵیەتای »کۆمە رەو س ەیلەم ەمەو دە لی لەبۆ ح ە وەلیەو ەقڵی خوێنی ئابووریی لەن
 :ەدوو ڕێگ ەک لەڵبژاردنی یەه  ەرپشک لەس  ەیاڵ، بکەخە ، بەمەردەو س ەمیزادی ئەبووبوو. خۆت ئادەیدا نەپ ەوەوساندنەچ

 ندی.ەمەوڵەژاری و دەبوونی هەئیحتیمال ه ەژیان ب ەوەپێک .1
 ندی.ەمەوڵەژاری و دەنعی هەنیازی م  ەب لێکردن  ەباڵو .2

 

 ەدات کەبڕیار د ەوەئینساف ەڵکوو بەب ۆمڕەبۆ بزاوتنی فکری مرۆی ئ ەتایانەرەو س ەل ەوەخوازمەد ەیەم وێنەمن ئ
  ەنێ بەر دەموو واقیعێک س ەحوکمی ه ەناچاری و بەش بەکەبڕوا، ڕێگپێیدا مرۆ  ەک بوەیەڕێگ ەژیان تاکەوەپێک
 !ەی لێ بکەرموو باڵوەر پێی ڕازی نیت فەگەتا ئ ەوەندییە ژاری و مامناوەندی و هەمەوڵەد

نیازی  ە تی بەستی کوردایە ی هکردنپی کورد بۆ کپەوڵی چە ه ەوێ کەکەردەیهی بۆت ددەها ب ەی وەوەر تیشکی لێکدانەبەل
رمانی بوون و مان و  ەف ەدژ ب... سروشتی مرۆ ە دژ ب ەکارێک بو «ەوەتە»نە تی دژ بەستی چینایەسپاندنی هەچ

ری ەر س ەگەئ ەکی« کەموو شتەتی و هاوزمانی و هاوئاواتی و هاومجێزی و هاو »هەاڵیەمۆبڕیاری ک ەدژ ب... فراژووتن
  ەست و بەی بااڵدە وەتەتی بۆ نەستایەحوکمی ژێرد  ەب ە، چونکەوەبڕایەد... بووەزۆک دەنو  سی ەخەد ەوەتەن ەگرتبای

  ەر لەویش س ەشەمانگ بوو، ەتی« ی پسۆک دەماری »کوردایەران دەنجدەکبوونی ڕەرزێر و یەفاکوفیکی چینی کرێکار و و
...  چڕیەگورگین« یان د  ەکان »ئێمەکپەەتی بوو برا چەاتی چینایبەندوباوی خەتای بەرەجارێ س  ەدا کەوەل ەدیار ەوەئێوار

ندیار و  ە ر و پەموو ڕابەدا بوو هەوە یریش لەتی. س ەمدی نوێژی چینایەلحەئ ەکرد  نتا بتکوژم« یاە»بڵێ کوردم ه
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ر مابوو  ەورای بۆرجوازی، هەخوێند ەبوون ل باتگێڕ، بریتیەری خەنجدەر و مامۆستاکانیان، هی چینی ڕەرسدەد
 خوێنمژ!  ەتا پرۆلیتاریاش ببێتەکان هەدوکاندارن بۆ شوێنی  ەبازد ەکەشوڕووتەڕ

ب گوتبێ. ەرەع ەی سووکی بەقس ەبیستراوەدا. لێی نەکرد و جنێوی پێ دەد وتیی کوردی ناوزڕاەوایە تەر نەپی کورد هەچ
ب بێت دژی ڕۆژاوا،  ەرەڵ عەگەستی بوو لەبەم ەکرد کەچاو دەتی سۆڤێتی ڕەک سیاس ەیەشدا تاڕادەمەت لەڵبەه
کان  ەکگرتوەی ەوەتەن ەب لەرەکوو ڕووسیا بیست ئااڵی عەبوو زلهێزێکی وەی نەو حاڵوبارە ئ ەکەریکا. کوردەمەتی ئەتایبەب
 ەوەستێکە درر داەس ەکی شکڵ ئااڵی بەڕۆیەپی مندااڵنیش شڕپەگ ەل ەر کەردەکوردی مێژووبەگژ خوێدا بهێنێت بۆ مامەب

 برد. ەدەشک ن

ندباوی  ەزانین پێشتر بەد ەتیی نێوان کورد کەی چینایەوەمی بزووتنەردەس  ە، لەش نیگاڕاکێشەیەدەم دیارە ڕاست، ئەب
 ەندنی »ئێمەس ەرەڕۆژگاری پ ەت لەڵبەه ،کانەمدارەلەع ەتەوڵەد ەل کردنەوەالساییە ب ەبوەمیرکوڕان و میرکچان ه

و  ەپی کورد ئەکورد. چمزی ئااڵی ەڕ ەپی مندااڵن بەڕۆی گەپەڵکردنی شڕەیاڵ بۆ هەی گورگین« ناشێ خەوەتەگورگین ن
ست  ەدەجاڵی کورد بەی واقیعی ڕکردنەوەورەنیازی د ەڵێم بەد ەمە. ئەکۆڵ دوژمنانی کورد کردبۆو ەی لەیەرێشەس 
  ئامێزپەئااڵی گ ەڵکردنی شڕە ر چاک و پیران و هەڕۆوپاڵی س ەزانێ پەرنا شێتێش دەگەخۆی، ئ ەکەشێکی چاالکی کوردەب

 نێ.ەیەش ناگەوەهم و وڕێنەوسەربە 

  ەوە تەن نەالیە ل ەوەیکردنو نێوان کپ ەوشاری هێزی بێگان ەیی بەوەتەنگی نەی دبووننێوان کپ ەل ەرق زۆرەبێ بزانین فەد
  ەئیتر ل کردن»شت« ەست بە سڕبوونی ه ەل ەبریتیی ەقوڵێ کەڵدەه ەرچاوەک س ەی ەل ەگومڕایی ەو جۆرە. ئەوەخۆی
الی  ەق بەح ەدا کەوەمووشیان دڵنیان ل ەبێ، ه ەوەتدانە ڵەستخەدە یان لڕی دینی و دنیایی بێ ەباو ەت بێ یان لەاس یس 
ر چ شیووعی بێت چ پارتی چ ئایینی،  ەرتیلدەنی بەالی   ەاڵڵی بکات، گوێ ناداتەد ەپار  ەسێکی بەک ەل ەجگ ەیەوەوانەئ
کتر،  ەی ەدژ بنی ەسێ الی ەرگرێت لەو ەڕۆژێکدا سێ مز ەکرد لەد یخوابێت، ور ە ی چەکەمز ەستەبەی مەندەوەئ

 .ەپیتترەر بلوێ بابای بۆرجوازی بەگەئ ەدیاریش

پێی  ەبڕێت، ئیتر بەڵدایی، بۆ گروپێک دادەرلێشێواندن و تێکهەستی س ەبەم ەب ەوەتەن حکومەالیەێک لفێڵ ەبێ بۆرەوا د
ر برا ەگەئ... تی تێدا بێتەوت سوودی حکومەڕێکە ب  ەیشەوانە ست بێت، لەبەئابڕووچوونی تێدا م  ەیەوانە پێویست، ل
کانی، کاتێک ەسیاسیی ەزەنیازی خستنی ناح ە  ب لێکردن ریم قاسم پشتگیرییەبدولکەکردبێت، عەبیریان نەکان لەکۆمیونیست

  ەکەدوای خۆی ئیعدام... ئیعدام ەب کردنحکوم ەسێکی لێ مە حیسابی خۆی[ نزیک بیست ک ەما ]بەزان نەناح  ەترسی ل
 ەشیووعی 58... ند کرابووینەزی بەرکەشێکی سجنی مەقاو ەی کوردستان لە فدەی و ە، ئێمە ی براینەنفیز کرا. وەت
نگیان  ەنگ و بەد ەوەرزەی بەرەنجەپ ە بس بوون. لە، حەکەودیوی سجنە، لەوەمانەکەنیشت قاوشەت ەکان بەحکومەم
رۆش بووم یان  ەپەبۆیان بر بڵێم ەگە. ئەوەهاتنەم چوون و نە، جاری دوەوەرکووک و هاتنەجارێکیان بردران بۆ ک... هاتەد
موو  ەڵێم پێشتر بۆ هە مردنیان وشک ه ەی بەوەر لە من ب ەند نابێ چونکەب ەوکەەمایەر هیچ بنەس ە م بەکەبووم قسەن

زی کورد و  ەیر و ناحەماڵی غ ەکیس کورد چوون و بوون ب ەل  ەبووم ک ەداری عاتیفەیەکی کورد تازەشیووعیی
 ...! کوردستان

  ەدای ئاسمانی، کەن گیانێکی پاک و س ەرزنجی، خاوەرۆشدار بووم بۆ حسێن بەها پەبنێیت و ەوەرگەج ەکی بەپشکۆی ەکز
تی. ەروێشایەی دەزبەحاڵی ج ەیخستمە، دەوەکردەرز دەو ئاسمان بەرەیسی بەڵاڵوەهێنا یان ئەنگ دەدەی بقیب«ەی ڕە»ئ

ی ەرگەمەم جوانەستمدا ئەست و نەه ەل... لێدراقی ەح ەدیی نابەر کوردبوونی شایەبەنها ل ەبوو، تەهیچدا ن ەهیچیشی ل
ینان ەتاوی سبەندێکی گزنگی خۆرەشتی ژێر خاکی کوردستان چەهە ب ەڕاستی کوردستان، لەی ناوەنوخت ەدۆڕاو لخوێن
و حۆری   ەمی فرشتەرچ ەپ ەی لەو کوردان ەردانەشی مەهید حسێن ڕووی گەگروون نوورانی بکات، شەمەی پیرەڵەتۆق

 
سەرۆکایەتیی مامۆستا جەالل تاڵەبانی لە بەغدا سەرگەرمی موفاوەزەی »المەرکەزی« بووین... شەڕەکە  بە  - 58

 هەڵگیرسایەوە و ئێمەی تێدا حەبس بووین، تاڵەبانی چووبوو بۆ قاهیرە.
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وێت  ەکی کوردستان بکەر کوێیەه ەکات سا بەک ڕاماڵی کوردستان دەنیگای ەو ەمرییەی نەکوالن ەماڵێت و لەد
 ڤااڵنت!ەبۆ خۆت و ه... انیگ ماڵم بۆت حسێنە!! هاوار بەجستانەح

رحێکی کورتی  ەش ەوە تەبات بۆ نەجغزی خ ە رچوونیان لەکانی و دەڕۆڵ ە شێک لەتاربوونی ب ەب ەوەتەری نەرەی زەبار ەل
ئاست   ەستیان لەی هەوەتن تا ئەزان و بێئاگای سیاس ەواد و ن ە بات بێسەی خەوان تاربوانەشێک لە: بەکەرەگ ەوەرەڕوونک
رزێری  ە. وەوەنشێەبێت پێی بگەستخستنی سوودێک دەد  ەلڕووی  رۆشییانەموو پەبێت هەها کول دەل وەنووسی گەچار

 ەی پارچەکەبێگان ەرەنازانێ داگیرک  ەدا کەوەل ە« ـکردن  خۆ ەب ست ەی سڕبوونی »هەیەم دیارەی ئەرێم نموونەه
  ەرەوالی نامووس ەب ە، بگر ەمووسی لێ کڕیونا ەکەماڵی کورد ەر بەڵێن کوردستان هەی پێی دەو خاکەداتێ لەکی دەویەز
کوشت و بڕین  انکاری و رر داهاتی تااڵن وێەبۆ س  ەوەور کردۆتەماڵی کورد، دەتیشی، دیسان بەت و مرۆڤایەرامەستی کەه

 .ی کورد کوردستانەرگەج ە ل کردنتکەو ه

های هێڕ ەدژی چینی ناپرۆلیتاری کورد و ەوەی کوردەکەییوەمەن ەشیووعییلەالیەن ڕق و کین  ەرزێر بەئاخنینی مێشکی و
دوو   ەچونکر ەخواز هەچاک ەب ەی قبووڵەکەتککردوەژنه ەپیاوکوژ  ەکەرەداگیرک ەوەتی لێ شاردۆتەقیقەو ڕۆشنایی ح ەکردو

رزێر و  ەرزێر و مەو ەی کورد بەوەتە[ نەکەکورد ەرێزرەهاریکاریی و ە]ب ەوەدیار ڕۆژێک ەب  ەخشیوەگاڵوی پێ بزەویی  ەپین
 پانایی کوردستان. ەب ەوەچاڵێک  ەبخات  ەوەرزێریەناوزێر و د

ئویلی  ەرین و بێتەقامی بەر شەس  ە تەیەتی و نەوای ەتە ستی نەی هکردندزێو ەهێنێ لەر واز نەگەشیووعیی کورد ئ
 ەماڵی« دەزیل بوون، ئابڕوو چوون، نامووس پایە، ڕەوە، پوان ە مان، توانە»ن ەنیازی ڕزگار کورد ل ە نووسی کورد« بە»چار 

  ەندیی زلهێزی ڕووسیا کەزامەکرد بۆ حیسابی ڕەکی دەی «ەرگەپێشمەتاوانی »ڕاو ەبێ ل ەد جار تاوانبارتر دەجار و س 
و ئاکامی مرۆ ەڵێکراوتر و ڕوەشەڕەتاوتر و هەنگە[ ت1997-2- 14کورد ئێستا ] ەبوو چونک ەرگەێشمپەی ڕاوەرەنگری بەالی

 ...  ەرگەپێشمەڕاو ە هات لەی سمێڵی دەفیک ەکەمێکی شیووعییەردەچاو س ەل ەتۆقێنتر

ە  ل ەی بریتییەکەنیشان  ەحیسابی خۆیدا. وات ەڕاست ەل ەنیی ە« و »+« ی پێو-ی »ەرزێر سڕ نیشانەچینی و ەو پێیەب
ی ناو  ەکەک ڕێویە و ...!کات ئیتر خواوڕستانەسپ دەوێڵی چە ت ەکی لەیەندێک نیشانەخێروم ەالو ەتا لە»هیچ« ه

جێی   ەڵاڵی ورمان لەیگوت: ئەق. ڕێویش دەجێی ڕ ەق لەڵاڵ حەیگوت: ئەی دەکەڵیانداشتبوو، دوژمنەه ەچیرۆک: ک
 ... تیەرای چینایەی هەوەرەملی تیژک ەڵێم: ئۆباڵ بەمن د...  رمانەن

و   ەیەوەمل ە اڵم بە ب ەگاڵو ەکەسبەند کەرچەکردنن. هاد ەنان و پارەوەریکی ماڵ پێکەن خەوانەبوان ئرتا ەل ەشێکی دیکەب
و   ەتیی ناو کووچەجغزی ئاڵووێری عاد ەل ەوری »ژیان« کەد ەل کردنتێبینی ە، بەمیزادەکانی ئاد ەڵگەی کۆمەقڵێ زوربەش

ی ەوەتا ئ ەوەشکێنەتی یاسادا دەالی حورمە و پۆلیس ب ەب، ساختمانی دادگەبێت و، ئاغڵە سک دەرتەکاری بەبازاڕدا ساخت
دکار و  ە زایی و زڕاندنی ناوی بەو ناڕ ەخنەو ئازادیی ڕ  ەدادگ ینگیەئاست ەدابین نابێ ل ەرستان کەلپەماعی هەت ەزێد

تیی  ەی شارستانەتەندین سووچ و قوژبنی جیهاندا چەچ ەوا ل ەکاری ناڕدەرتیلخۆر، پێداویستی هانابردن بۆ بەر و بەرتیلدەب
  ەتانەو چەکاری ئ ەین کە بیر بکە اڵم لە ن، بەخەپێش دەڕبۆ ئەم و ئەو ز ەندی ناجایەوەرژەب  ەب ەک ەداو ەک مافیای داڵدەو
  ەتا بلوێ بە، هەوەکانەتەری سوودی چەزەنەنوخت  ەڵکوو لەوتوو، بەری پێشکەوروبەحوکمی د ەب  ەوەدیسان ەدەند بەرچەه
ن  ەک کوژراو ناکەی... بنەتر دەبێ کوشتن بێت ئاسوود ەنن، وات ەیەگەنجام دە ئ ەب ەکەوایە ناڕ ەئازار کارمەم و کەرکی کەئ
ن  ە ت هەوڵەرۆک دەمدا، س ەم و بیستەی سێیەروبنەس  ەم جیهانەچی لەکردبێ، کەند داوای نەوەرژەم بەدوو کوژراو ماد ەب

 ک: ەند هۆیەر چەبەویش لەکوشتن ئ ەئاشق

کوشتنی   ەبوو لەد ەخۆی تووڕ ەییشتن بەگ ەترسی نۆر ە نا لە، دەنیی ەن ئیرادەخاو ەکەڵکەخ ەک ەلبییەکی س ەهۆی .1
 ب.ەبەبێس

و ەرەب [...میگالۆمانیا سادیزم،ک ە]و ە وەروونەدسەربە  کیەخۆشییەتدا، نەزۆر حاڵ ەت، لەوڵەرۆک دەس  .2
دڕ و   ەێ هێندیال ە وتووی قالوبەواڵتی دواک ەلکێبەرکێ لێک جار، ەبێ گەخۆشیش نەبات. نەی دەوەخوێنڕێژیی
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دوا   ەب ندی کرن و ەب ەوەرۆکەس  ە سواری لەناس ەئاسایی و بێ ه ەب تی،ەرۆکایەتی س ەر ناز و نیعمەس ەل ەبێسنوور
 بێت.ەڵکوو ناچار دە اڵل، بەستنوێژ حەی ئاوی دەبوو، کوشتن هێندەری نەند کاریگە ب ەودا کەئ

مێشکی   ەناکات« ل ەی »مردوو قسەکەشوورەم ەندەتی، پەرۆکایەس   ەل بوونوامەردەی بکردنرەنیازی مسوگ ەب .3
خۆی  یەکەشمەمچەستن بێت هەڵبەت هەتۆم ە بێت یان ب (اغتیال)غافڵکوژی   ەنگ دێت ئیتر بەدەرۆک بەس 
 پێن بێت.ەتوانێ خۆ س ەردا دەروبەجیهانی بێس ەر لەه  ەو نیازە ت ئەڵبەبات. هەناو دەل

ری ڕژێمی ەبەرلە، س ەزلهێز ەخشەمابەو تە ی ئەیارید ەتی و بەرۆکایەس  ەییشتن بەرنانی گەبەما وەشێ تەد .4
  ەڵکوو لەنها جارێک و بارێک بە ک تە، نەسیشی هێناوەرەس بهێنێ و هەرەوتوو هەاڵتداری واڵتێکی دواکەس ەد
 ک واڵتدا.ەی ەلجارێک ند ەچ ندین واڵتدا و ەچ

ڕ  ەگ ەر لەگەئ ەک ەرانی ڕۆژانەڵسووڕاندنی کاروباری گوزەپێی هە زۆری و بەکان، بەقام ەو ش ەکاسبکاری بازاڕ و جاد
می نوێدا ەردەس  ە. لە فەرەشەرکێکی بەڵگری ئەه ە بێت کەست خۆی نەد ەب ەنگەکات، ڕەد ەختەڵ شەت کۆموێەبک

  ەدا کەوەب ەگرتو ەوەخۆی ەنگێکی ئاماڵ مزاشی بەبێ[ ڕەڵال ن ەڕ و هەر شەگەت ]ئەبابەوشاری تاز  ەوتووش بەواکجیهانی د
دا  ەوەستنەڵک پێکتر بەسازی و خە پیشسەربە مەیدانی  ندینەچ ەت لەی حکومەزیفەنێوان ئیشی ئازاد و و ە سنوور ل

شدا ەوەل .ک جۆرنەی... یا تراکتۆرەڕۆک وەیا گەبا وەلێزانی کارئمووری ەڵ مەگەل ەری جاددەک فیتەو ەڵستاوەه
  ەپێن بوەشێن و خۆس ە ومچیەزۆری، قەتی« بە»حکوم یپیاوی میر ەوە کۆن ەل ەک ەو بازاڕدا هاتو ەالی جاد ەت بەحکوم

بایی  ەڕاگرتنی هێمنایی و تر ەنگەالی لەند« بەقامگیری ژیاری چینی »ناوەی س ەڵگەموو مێژووی کۆمەه ەڵقدا. لەر خەس ەب
 : ەوەستراوەهۆی تێکبدوو ر ەبەویش لەئ ەوە و ئاسایشدا بۆت

 یر ترسنۆکیەبە ک لە ، نەشێواویدا نسکۆی هێناو ەو ل ەی کردوەشەخۆشیدا گ ەل ەمیشەند هەندی ناوەوەرژەب .1
زمی. تۆ بڵێ ەم و بێبەر دزی و دڕی و ڕێگری و ستەرانبەی بەکەسبەستانی کەر دژوەبەڵکوو لەسروشتکرد ب
ئمووری  ەو م ەردەست جە د ەیگرێ تا لەک دەییەرکووک چ بێئۆقرەبۆ ک ەوەکرماشان  ەبنێرێ ل ەتاجرێکی قافڵ

ڕاست  ەی ناوەرەبێت بەیدا دەپ ەئاژاو ەچن؟ کەردەت دەالمە ی س ەکەپێن خۆی و کوتاڵەچڵێس و ئاغای خوس 
شت و هاتووچۆی شاران ەهۆی گ ەی بەکەسبەک  ەچینی خواروو چونک ەروو و لە چینی س  ەبێ لەت دەغڵەپتر س 

موان  ەه ەر لەب  استرەت بەی تیجار ەڕێگای قافڵ  ەک .وام بێتەردەب ەجۆر مومکینە مەو ئاڵووێری کوتاڵ و کااڵی ه
نکار و دوکاندار کڕین و  ەر و سنعەزاز و ئاسنگەک بەی شارستان و« ەقافڵ ەو دوکانداری »چاو ل ەن قافڵەخاو

 ەی نییەرمایەس   ەگاتێ چونکەنی دینگتر تەدر ەکەژارەوێ. هەکەکیان دەپ ،رچیەکاروانچی و چ ەگاتەفرۆشتن تا د
ی ەوەتا ئ ەو ەبێتەم دەلێک شتی لێ کەند ماڵی دزرا گەمەوڵەد  ەڵێم، کەدا دەنموون  ەزۆک بێت. لەدا نەئاژاو ەل

ت ەحمەزەژار ماڵی دزرا بەه ەردانی ئاشنایان. کەس  ەی بچنەی خشڵیان نامێنێ پێوەکەو خوشک ەکەو کیژ ەکەژن
سپ ەی ئیعالنێکی چەکەی ماڵەوەرەی دەروازەر دەس ەس لەق بێکەفای... ندەم ەوڵەچاو دەبێت لەی دیار دەپێو

 ...  بم«ەت دەجاڵەم خەکەماڵ ەیەکردبوو تێیدا نووسیبووی: »بۆ دز! م
بوون  ەدەی زەشەڕەتی و هەحەناڕ ەل گرتنخۆ مول و ەحەی تەوز ەوەسانەهێمنی و ئاسایش و ح ەب گرتنئۆگر .2

چاو ئاغای ەڵ لەڕ و گێچەش ەبێ بەت دەغڵەمتر س ەت کەشیرە ڵیم ئاغای عەقیاس د ەکات. بەپسۆک د
 .ڵیەنبەیی و تەئاسوود ەب ەوەگرتنن ئۆگرەالیەت لەئمووری حکومەڕیزی م ەبچێت ەریکەوا خەشارستان ک

کا ەی نەکەخانەدیو ە و و ڕۆژان لەهای شەعات ەبزووتنی س ەن  ەبوو بەت دەغڵەن قۆناغی شار س ەورانێک خاوەد
ریک بووم بێ  ەخ  ەوەمێوان ەو بەتا نۆی شەیانی هەشتی بەه ەل ەها بوەی خۆم، وە بەجرەت ە. لەیەبیات ژنانەبڵێن ت

  ەجووڵی ەوەڕۆ بێ ئەتا نوێژی نێو ەدانیشتو ەوەر چۆکەس ە ب ەوەینەسب  ەل ەبوەئاغا ه... ربچمەد ەوەرووژ ەی لەوەئ
 ... بکات

ستینی  ەبابای فل ەک کەیان، وەکەتەگرن بۆ دوژمن، دژی میللەڵدەک هەسانێکی چە، ک ەدیار ەخۆو ەپێی ناوی بڵێم، ل
یان ەکەتەمیلل ەس لە زار کەزار و پێنچ هەزار بن بایی چوار هەر هەگەئ ە سانەو کەڵگرێت بۆ ئیسرائیل، ئا ئەک هەچ

سێک ەڕاستی شتان پێنج کەحیسابی نێو ە، خێزانیش بەگرێ خێزاندارەڵدەهک ەی چەوەت ئەعاد ەب ەچونک ەداشکاندو
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ب  ەرەر تاکێکی کورد یا عەه ەوەتییە وایەتەی نەوزسەربە  نێکی گرنگتریە الی ە، لەوەییەن تێشکانی ژمارەالیەل ەمەبن ئەد
قوکینێکی  ەڕ ەزایی و بەشار ەب ەکات چونکەد ەکەدوژمن ەوەتەڵگری نەکهەچ 5-4ڵگرێ بۆ دوژمن کاری ەک هەچ

ستێکی  ەکات هەی خۆی پێشێل دەکەتی شار و دێیەرامەی کەمەو دەی. ئەکەتەگیانی میلل ەوێتەکەد لەعادەتبەدەر
 پاڵ درابێت. ەی وەکەتەی خیانەناو و ناتۆر ەبکات ل  ەوەندنەس ەبایی تۆڵ ەوەدۆزێتەخۆیدا د ەی ئارامیی لەرامزادانەح

 ەش و گۆڵی پێوەی گەیهرچسێکی ەت کەنانەتی ڕووسوور ناکات، تەی ئافر ەچار ەز لەتی سۆزانی حەڵێم ئافرەدا دەنموون ەل
نج ەمی جیهانی گەکەڕی یەش ەڵدا بگرێت: لەگەی لەستێت یان وێنەنگ ڕاوەشەک مرۆی قۆز و قەتەوێ لەناینەبیت 
 پێبازۆک، »لطیف« ناوێکی کوێرندی گو ەن بووبوو. لەگمەیان دەربازی، ژمارەس  ە شبگیر کرابوون بەتێکڕایی[ ڕ ە]پیاو ب
»غ« ە نگی »ر« ی بەد ەک ەوەیەکەو پسەیلەم  ەزمان ەتیف بەتان. لەر بێپیاوی نازگیراو بوو الی ئافرەبە، لەمابۆو

و بێچاو نیزاعی   «تیفەمام ل» ەبو ە«ـتیفەل»م ە ! دواتر ئیهای ڕاگرەو ەهای غاگغی« واتەو ەیگوت »خوایەبڕی دەردەد
کێک بووم  ەمنیش ی... کانی دێ چۆناو چۆنینەویەموو ز ەیزانی سنووری هەد ەک ەوە بڕییەڵدەکانی دێ هەویەنێوان ز

 کرد!ەتیف دەجلیسی مام لەمەهاو ە زیان بەی حەوانەل

غیش بێ، اقاچ ەب، ەکەتی نووسینەباب یختیەقی و س ەی ڕکردنەوە نیازی شل ەب ەناوەی ناوەریخانەو تێوەخشێت لەر ببەخوێن
 ر لێوان.ەس  ەک بخاتەیەنەخەردەز

یب و  ەموو عەه ە، بەری کۆاڵنەێدلسکەت و گەوڵەرۆک دەڵ خوار و ژووریی نێوان س ەگەت تاقمێکن، لەئمووری حکومەم
و    ەالوالو ەن کەو دارە ک ئەژیان، و ەوەوامیی پێکەردەتی« و بەاڵیەقامگیربوونی »کۆمەری س ەزەنەنوخت ە، لەوەعاریان

ڵ« ە»کۆمە ک ەیەو مانەچێ. بەژێر پێیان تێد ەل ەکەکەڕو ەالر بۆو ەکەر دارەگەئاڵێت تا ئەوی تێدەک ئەکی وەڕو
  ەبڕوات ک ەوە یاڵ بۆ ئەر خ ەگەفت و دارستان. جا ئەشکە ی ئەسافیلک یبۆ ژیان ەوەڕێتەگەبێت و دەندی چۆڵوچیا دەڕاگەپ
ن و بڵێن ەبد ەیەو ڕستە ب ەشتێک پتر درێژ ەن، پێویستەر ببەس ەژیان بت بتوانن ەهلی شار یان الدێ بێ حکومەشێ ئەد
 ەیەم ڕستەت. ئەری کاردروستایی ژیانی بێحکومەروبە ڵبژێرن بۆ س ە سانێک هەپێی پێویست کەناو خۆیدا بەل ەکەڵکەخ
اڵم  ەب ەت بوەبێ حکوم  ەوەکۆن ەل ەرچی الدێیە. هەوەیدا بێتەپحکومەت  ەارێکی دیکجدا ەماو ەی لەوەبۆ ئ ەیەرگەد
 . ەشار بو یتەمی حکوموحکوەم

و داد و  ەتی ئەمانەڵگری ئەه ەوە زار ساڵەپێنچ ه ەنی ڕۆشنبیری لەالیەکانی فرەزای زانست و لکەوار و شارەتاقمی خوێند
مومکین دێ  ەشار و ل ە ڵکردن لەه ەوەپێک ەتەمانەو ئەبێ ئ   ەک ەتی بوەاڵیەکۆم یویستیە نەخوازی و خراپەریت و چاکەن
سکی لێ  ەی گەوێ، دراوسێکەکا، شەی نکەەماڵ ەشک بکێشێ لێدرێژایی ڕۆژگار ئ ەکێکی تر ناتوانێ بە. تۆ، من، یەبوەن

  ەل کردنیواندن و تاوانباررندووک و لێک س ەد ەڕەدرێژایی ڕۆژگار ش  ە، بەت نییەک بابەواریی یەڵێ، خوێندەبدات. ب
  ەیدا بوەسفتوسۆ و خوێنینی لێ پ ە لێک جارانیش ڕووداوی بە، گەرپا بوەجودادا بڕی ە ن بیروباوەنێوان ڕۆشنبیرانی خاو

لێک سریواندن و گاز  ەو جۆرەزۆری ئەب... نوێنێەلێک بێ پۆز خۆی دەڵک گەی خە رای نێوان ئاپۆرەهلەچاو   اڵمەب
ی  ەتی ئایینێکی فکرەتایبەلمێنێ بەئویل ناس ەت ەۆرجئایین دوو  ەچونک ەڵداوەری هەس  ەوەمای ئایینییەبن ەل ەگرتنلێکتر

 ەب چونکەزهەڵ خیالفی دوو مەگەنێوان خیالفی دوو ئایین ل ەل ەرقێکیش نییەبێت. ف ەدواو ەمی لەندەهەشت و جەهەب
 نێت. ەداد ەکەری ئایینەنوێن ەخۆی ب ەکەبەزهەم

رزێر، کرێکار ەک وەتین وەڕەشێکیان پێویست و بنەب ەک ەنجامەئ  وەین بەگەڵ دەمی کۆمەڕەی هکردنەوەورەم دەل
خۆی  ەت ب ەشیرەرۆک عەتی[ س ەشیرەورانی عەد ەوار و ]لەخوێند ت،ەدوکاندار، کاروانچی، توجار، حکوم 

یان  کردنبڕە بن ەئیمکاندا بوای ەر لەگە. ئ59بنەڵ شین دەکۆم ەل  ڵەخۆشی و دوومەکوو نەشێکیان وەب... ەوەیەرەودایەستەد
 رێ. ەد ەوەهاتنەڵ« د ەختی »کۆمەدرزی ت ەاڵن لەکوو دوومەنوێ وەرلەبێگومان س اڵم  ە بوو بەخش دەسوودب ەزێد
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توانین  ەئاسانی د ەین زۆر بەتی[ بکەاڵیەمۆیری پانۆرامای مێژوو ]= کەس  ەوەسایەدڵێکی ئارام و هۆشێکی ح ەر بەگەئنجا ئ
تمیی  ەرمانی ناچاری و حەف ەڵکوو بەب ەو پیاوخراپان نیی ە یتان و جنۆکەکاری ش ەپانۆراماک ەکین ەندێ بدێر هەس ەبڕیار ل
ر ەروەتی دادپەحکوم ەیتوانیوەڵک نەی خەبینین ئاپۆرەد ەک ەمارکشتیی لزوم نییە. چ دەبوەه ەک ەبو ەوەتی« ئەاڵیە»کۆم

و ناچاری بڕیاری ڕوودانی   ەج بوەنهەبێ م ەژووی کۆن ڕوویداومێ ەت. چی لەحکوم ەخۆی ببێت ەخسێنێ یاخود ئاپۆرەبڕ
ڵیداشتوون  ەنێکیش هەچ الی  ەن  ەڵبژاردوەیان هەو شوێنە خۆیان ئ ەڵ بوون نەژێرووی کۆم ەر لەنجدەرزێر و ڕەو ە. کەداو
 .ەو نزماییەبۆ ئ

شیا و  ەدەاڵم نەن حوکم بەخاو ەکردەست بێگومان خۆی دەد ەبگرێت اڵتەس ەد ەستی هاتبایەد ەر لەنجدەی ڕرەر ئاپۆەگەئ
تی ەڵک خزمەکی خەیەنها د ەت ەیرەند س ەڵک حوکمڕان بێت، چەدی خەوەدی نەزار ساڵ س ەسێ ه  ەر لەحیل بوو بەمست

ڕ ەڵگرێت و بزن و مەرمان هەو خ  ەلەو خ  ەوانەوانی شە ر و پاس ە ڕکەشکری شەل ەڵ بکات و بشبێتەدی کۆمەوەدی نەس 
م  ەل ەی بگات کەو مافەیتوانی بەر نەنجدەڕ ەک... ەتیااڵ ەر خەمووی هەه ەهتد ک... و... ڕێنێ وەوە و مااڵت و وڵسات بل

ک  ەی یەجیاتی ڕۆژان ەرێکی لەنجدەڕ ناەد ەبوەئیمکاندا ن ەل ەبینێت، دیارەوا دەوسای ڕەپ بۆ ئەی چەرەدا بەڕۆژگار 
ها ەجارها و ەزانین بارەستێت؟ دەبەد ستیەکات و دەک چاوی نابینا دە فسوونەربگرێ چ ئەم وە م بتوانێ دوو درهەدره

یدا ەچی پەی سوخرکردناڵتی ناچارە س ەد ەکوێو ەرپێچی بکات ئیتر لەس  ەشیتوانیوەو ن ەی پێ کراوەسوخر ەر بێمزەنجدەڕ
 لمێنێت. ەی زیاتر بسەنرخی ڕۆژان ەبکات ک

ناتوانن  کانی ەرەنجدە، ڕەوتوو پترەهی پێشک ەندین جار لەچ ەتوو کەی داواکەڵگەی کۆمەدا ژمار ەم ڕۆژگارەبینین لەد ەئێم
یاڵ بکات  ەیتوانی خەزار ساڵ دەدوو سێ ه ە ر لەنددا ئیتر چۆناوچۆنی بەوەرژەن بەر خاوەسەپێنن بەوای خۆیان بسەمافی ڕ 

  ەپێش بو ەکی لەیەڕێگ ەزاران ساڵ تاک ەه ەر لەی مرۆ بەڵگەکۆم ەدام کەڕەو باوەزیادیی کرێ؟ من ل ەون ببینێت بەو خ
فتار و کرداری  ەڕ ەک جۆرەی ەریزەحوکمی غ ەب ەر کەشتودەری دەوەک جانەک وەیەدو تاڕا ەواقیعدا تێیڕا ڕۆیشتو ەل ەک

و ەڵ تێبینیی ئەگەل ەر بردو ەس ەستدا ڕۆژگاری بەرهەست و ب ەردەواقیعی ب ە، لەمرۆک ە ویش، واتە، ئەوەداتەر دەدەلێ ب
دزین و   ەیان ب کردنئیقناع ەفێڵ بێ یان ب ەبکات ئیتر ب ەلوقم ەی زێدەلەپ ەوەستی هۆشیەهۆی ه ەمرۆ ب ەی کەئیمکان

 [. ەوەبێتەر دەوەحیسابی جان ەڵ بەڵکوو تیکەب ەم حیسابەر ئەب ەتەملی نایەزۆر ە ]ستاندنی ب ەوەنادان و شاردنەپ

ڕۆژگاری  ەر لەگەئ ەک ە ی خواروژووریان بوەندین پلەچ  ەوەکی و لێهاتووییەن هیز و زێرە الیەڵ لەکانی کۆمەت تاکەڵبەه
تی« ەاڵیە»کۆم ەبوو. دواتر کەموویان دەقازانجی ه  ەب ەکەهۆش ەهێز و زێد ەین زێدەبک ەفت و دارستان قسەشکەئ
  ە سیش لەبەتی، مەتاکێکی عاد ەتی چاکتر بژیت لەش و هۆش توانیوەل ەیدا بوو تاکی لێهاتووی بەورانی مێژوو پەد

بۆ   ە»پیاو« مێرد و »ژن« یش ژن بو ەک ەبوەڵ هە تێک «ۆییناشەز»ورانی زووتر ەد ە. لەس ەکە»تاک« خێزانی تاک
. ەناسراوەس نەو باوکی ک ەدایکی خۆی ناسیو ەڵگەو کۆم  ەڵ بوەک پشت« تێکەناشۆیی »یەر. دواتر زەبە رلەموان س ەه
 . ەعلووم نییە. باوک مەییش بۆ دایک بوەورەگ

هیچ ڕاناگات.  ەستی بەخوێنمژراو د ەل ەوەخوێنمژ جوداکاتدا ەورانەو دەوێ لەتی بیەباتی چینای ەیدای خەندێکی شەچ
 ەوو چونکبە ه ەبوو کەد ەوەر ئەمی ڕێنێسانس حاڵوبار هەردەتا س ەه ەوەی »چین« ـبوونیداەتای پەرەس  ەهاش لەروەه

شدا ەوە بێت، بەتی خوار و ژووریان هەدایەب ەت« لەوڵەرۆک دەشیا »س ەڵێ دەبێت. ب ەجۆرێکی دیک ەبوەهیچ ئیمکانێک ن
د. ە بۆ ب ەوەچاک ەل ەم نییەش کە کەرقەر. فەروەو دادپەیلەرۆکی مەمی س ەردەس  ەک بکات لەیەوەسانەستی حەه ەکەڵقەخ
 ەر لەوی کاریگەعنەکانی ماددی و مەی دیارەرجوملەس  ەقی خۆی چونکەد ەب ەوەبایەتی دەاڵیەماکانی کۆمەاڵم بنەب

 بڵێم ەیەوەچاکتر ئ... اڵتدار ببینێتەس ەد ەیی لەزەداد و ب  یو ئومێد لێکراوڕدرێت ئنجا زوڵمۆبێ بگەتیدا دەاڵیەکۆم
رۆکی چاک ەس  ەهاتنی تاک  ەگۆڕدرێت نەپڕ دو کوت ەتییش نەاڵیەنادات کۆم  پڕ ڕوو ەهار لەب  ەگۆڕانی زستان بهەروەک 

ری واڵت  ەبەرلەهار س ەب  ەدا کەوە تی بەاڵیەو ڕوودانی گۆڕانی کۆم رهاەنێوان داهاتنی ب ەمێنێ لەرقێکیش دەیگۆڕێت، فەد
واڵتێک   ەبینەی دوورمە وەت تا ئەیەهاریان لێ دانەر زۆر هۆی جودا، تێکڕا بەبەشێ، لەد  ەتییەاڵیەرچی کۆمەه ەوەگرێتەد

 هاردا بێت.ەنێوان زستان و ب ەی جارێ لەهاوین و دراوسێک ەبگات
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ورانێک  ەد ەی کەوەک ئەو ەوەمەور بکەنێکی دەموو الیەبنیشم ه  ەوەتەم بابەر ئەبەداوا بکات بر لێم ەت نابێ خوێنەڵبەه
ندی »ک« الفاو ڕاماڵێ بدات و »ن«  ەڵبەم...  ڕ بێت.ەو ش ەبۆ »ش« ئاژاو ،ێتڕەهێمنی تێپ  ەبۆ واڵتی »س« ب

 ەمینی دووچاری شوێنێک بێت و شوێنێکی دیکەنائ... قاتوقڕی... خۆشی ەن... کلۆ... ی لێ ببارێتەبار بۆ کێڵگەبارانی لەرمەن
حاڵوباری   ەوەنوێنن دیسانەڕوودانیاندا قورسایی خۆیان د میەد ەل ەش کەم ئیحتیماالنەڵ ئەگەل... رچێتەت دەالمەس 

 ...  کانیەتیەڕەبن ەرەر تاوی کاریگەب ەوێتەکەی جارانی و دەپل ەوە چێتە ی مناسبدا دەماو ەگشتی ل

  ەر لە: واڵتی یۆنان ]اغریق[ بەی دیتوبەرەوپێشچوونوری ەد  ەوەرمەش ەڕۆشنبیری و گیانی زانستی بمی زۆر کۆن ەردەس  ەل
  ەوەیۆنانیش ەر لەه .ەدیتراوەواڵتی تردا ن ەل  ەو زانستدا بوو ک کردنەوەرزی بیرەئاستێکی ب ەی پێش ز. لەزارەڕاستی هەناو
لفوبێی  ەئ ەوەریای سپییە اڵتی دەڕۆژه ەند پێشتر لەرچەڕاست ه ەناو یریای سپیەری دەوبەبۆ ئ  ەڕیوەو زانست پ ەفەلسەف

  ەبوو لەورێکی زلی هەئاکامدا، د ەی یۆنان، لەفەلسەی زانست و فەکەی حیساب بۆ یۆنان ڕۆییشت. ڕاستییەفینیقی و ژمار 
کان ەویەمەرمانی ئەبۆ ئیسپانیای ژێر ف ەوە وێشەبباسییان و لەی عەوەمڕەڵەغدا و قەپێشتریش پرشنگی بۆ ب... ڕێنێیسانس

 ...  ڕۆییبوو

بۆ   ەوەرەس  ەبژمێرین و ل ەتیی کۆنینەاڵیەدی تاک و تیرێژ و چینی کۆمەی چاک و بەیەم درێژەکی ئەیەر پوختەگەئنجا ئ
نزیکی  ەل ەنگەبوێرین[. ڕەڵدەتی هەمی بێحکومەی ]دە کەتییەرۆکایەت و س ەحکوم ەینەگەموان دەبێین پێش ه ەوەرەب

ونی ەری جنووبی عێراق و دانیشتوانی میسری فیرعەک بشزانین سۆمەخسا بێ، وەت ڕ ەحکوم ەوەزار ساڵەش هەش
و   ەند وێنەرچەین هەچاو بکەتی کۆنتر ڕەی حکومەوەبێ ئیحتیمالی دۆزینەشدا دەمەڵ ئەگە ن. لەدرێژ ەنەمەو تەری ئەنوێن

 .ەستوەقی بەمێشکاندا د ەل ەمێنێ کەدا دەو ئاستەتی لەپانۆرامای شارستان

  ەر لەب ەم توێژەئ هێنێ.ەڵ پێک دەی کۆمەڵەتۆق ەنێ کە ڵدەه ەوە وری خۆیەد ەریستۆکرات بەت توێژێکی ئەبوونی حکوم
رخ و دۆاڵبی  ەڵسووڕاندنی چەه ە وری ئابووری لەاڵت« ئاکامی زیادبوونی دەس ەقی »دەپێی گۆڕانی چ ەموو توێژێک، بەه

م  ەدەئایین ب... بێتەد ە وتەککەپ ەوات ،ەوەتوێتەت« دەو »سنع «ەبۆ »پار ەوەریستۆکرات ەئ ەران و حوکم لەگوز
بۆ   ەوەواڵتێک ەبار بۆ ئایین لەبار و نالەپێی حاڵوبارێکی لەدات و ب ەتیدا ڕوو دەاڵیەکۆم ەکرێ لەڕوان دەوتێکی چاوەڵسوکەه

، وا  ەکی دیتراوەو نشوست ە اڵتەس ە م دەت ئەسیحەم تی وەشتایەردەز ە. لەوەم بێتەیدا بکات و لێشی کەاڵت پەس ەواڵتێک د
ک  ەکیش، وەیەنگاوی و تاڕادەر هەبەل ەیدانی چۆڵ نییەاڵم مە ڕێت، بەدا تێپەورەو دەئیسالمیشدا ئایین ب ەل ەریکەخ

 بکات.  ەشەشێ گە، دەوەئابوورییسەربە  تی جیهانیەپێی داخوازیی سیاس  ەکی و بەکات ەکییەدیارد

ندن و  ەس ەرەئاکامی پ ەت لەشیرەاڵتی عەس ەشکۆ« ی د  ەب ەوەستنە ی »خۆ ببوونپێی سستەت« بەشیرەی »ئێل، عەدیارد
تی  ەتایەشرەع ەمانێک ەوتوو دێرز ەواڵتی پێشک ەل .ەدایەالوەگیان ەکنیک و زانست، وا لەی تەوەنینەت و تەسپانی حکومەچ
 کیەیەڵگەچێت، کۆمەر دەس ەی بەڕۆژئەو بۆ  ەزۆری ماو ەک ەوەتەوری حکومەد ەدا، بەحاڵی ئیستاک ە. لەرچووەس ەب

اڵم دواڕۆژ هی  ەب ەپێشتر ەمن. جارێ ئابووری لەردەاڵتی س ە س ەری دەکنیک نوێنەی زانست و تەئابووری و تاقمسەربە 
  ەبێتەڕۆژێک دێت زانست د .گرێتەد ەوەستە د ەشێنێ، چرا بەمچی ناوەزانست، ژیار ق ەک  ەو ڕاستییەتێبینیی ئ ە، بەزانست

 ...  ەلۆتکەتی و پارێزگاری مەاڵیە ی کۆمەری بێشکەدایانی شیرد

ک بڵێی دوو دوژمن لێکتر ە، وەوەورییەد ەب ەوەر ەدانانی سنووری جوداکەب ەماوەڕاستی لزوم ن ەب ەند، کەچینی ناو
 ەب... کنیک و ئابووریەزانست و ت ەب ەوەزێتەد ەویشەر ئەه .ەڵەرچاوی کۆمەدا کاکڵی بەم ڕۆژەیت، لەکەڕ دەشەدوور

دەکەنەوە بە  رز ەنگ بەسانێکی دە. کەالنی جیهان بوەندیی نێوان گەوتن و پێوەی ژیان و پێشکەرچاوەدرێژایی مێژووش س 
ئەشکەفت و دارستان کە بەپێی دەروونی ئەو  مەرگی بۆرژوازی، ئەگەر دۆعاکەیان قبووڵ بوایە دەگەڕاینەوە الی بەهەشتی 

نەدەما. هەڵبەت فڕۆک و پاسکیلیش نەدەما... ئیتر تێر بە دڵ و پڕ بە دەم و لەگەڵ   « چەوساندنەوە»خاوەن دۆعایانە 
 د خۆشە بەرانبەر چاوی لەیالیێ!فیکەی سمێڵ دەمانچڕی: دانیشتن چەن

وەی دەناڵین، لەککەیەکی ڕەشە بە خۆم پێکە خۆت و و دواکەوتوەکان،  حیکایەتی زێدە بە سفتوسۆی گەلە ژێردەستەکان
و بە ژێرپێی سەدەی بیستویەکەمەوە، کە جارێ ماویەتی لە پزدانی ڕۆژگار بەربێتەوە. لە توێژی   تەوێڵی سەدەی بیستەم
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حیکایەتەدا ستەمێکی بەسەر ئافرەتەوەیە بێبنەماترە لە ستەمی بێگانە، چونکە ئافرەت کەرتێکی دوو کەرتی ئادەمیزادە، ئەو 
ی ئەو ستەمە لە گەلێکەوە بۆ گەلێک فەرقێکی فرەوانی تەواوکەری پیاوە، ئافرێنەری مرۆڤایەتییە. لێرەشدا خواروژوور

لە پلەی یەکەمدا گیانی بەخۆنازین و خۆلەسەر حەق زانین بە ئەستۆی ئافرەتەکەوەیە، ناشی من و تۆ شەڕی پێ  هەیە. 
ی بۆ دەتوانین کارەکە  ،لە دوو سووچەوە ،ەی شەڕپێفرۆشتنبە ناتەواوی مافەکانی، بەاڵم واو بفرۆشین لەپێناو گەییشتنی

 هەموار بکەین:

 بەدڵ حورمەتی ئافرەت بگرین .1
 هێندەی پیاو بە خاوەن ماڵی بزانین لە هەموو سەروبەرێکی ژیان و ناوماڵ و نێو واڵت.  .2

ی ئافرەت لە هۆش و گۆشی مندا دەستچێنی باوکمە کە یەکەم پیاو بوو لە کوردستان و عەرەبستان  گرتنئەم الیەنەی ڕێز
کیژی خۆی بخاتە بەر خوێندن لە قوتابخانەی کوڕاندا. من ساڵێک دوای خوشکە گەورەم بوومە قوتابی، ئەو لە  

 ەوە دەستی کرد بە خوێندن.   26-1925ساڵخوێندنی 

ێر و شوان و گاوان و سەپانییەوە، بە کرێکار و پاسەوان و زبڵڕێژیەوە، هەموو یەک  چینی هەژار بە سواڵکەر و وەرز
چنگ ناکەوێ جگە لە بوونی دەرفەتی گوزەرانە   ڵکەر شارنشینە چونکە سەدەقەدەر لە الدێاقوماشە. بەعادەت سو

 بێنازەکەی الدێ کە وا غەیری نەساغ و پەککەوتە هەموو خەڵکەکە تێیدا هاوپایەن.  

ڵکەر و وەرزێر لە قسەکەمدا کە سواڵکەر خۆی  ای سوکردنوعی نابێ لەم قسەیەم توڕە بێ بە نامەی یەکسانبرا شیو
ڵکەر دەبێتە خوێنمژی خێرەومەند کە فلس ا ی چەوساندنەوە و خوێنمشتن. بەزاهیر سوکردند کردبێت لە بەرهەڵستیوتەقاع

ک، لەویان دەچێتە باخەڵی ئەمیان. ئەمما من دڵدەرەوەی شیووعیم بە پەندێکی بێمەسرەف: و دوو فلس، بێ ئەر
 دەکاتەوە. کە وا بێ عەرەقڕشتن چەند فلسێک لە داهاتی پارەداری خوێنمژ کەم «سواڵکەر شۆڕشگێڕی ڕاستەقینەیە»

نەداری و هەژاری جگە لەوەی  ڕەنجدەر لە هەزاران ساڵەوە خەریکی کولەمەرگییە، چ چاریشی نییە بۆ ڕزگاربوون لە
کۆمەاڵیەتیی پێش بکەوێ بە زانست و دیموکراسی و ئابووری تەسەل و لە ڕێی دادی کۆمەاڵیەتییەوە ژیانێکی شیاو بە  

دە جاران بە تەجرەبە ساغ  مرۆڤ ڕابوێرێت، نەک بە زەبری کوتەک و کوشتن و بڕینەوە خۆ تێر و تەسەل بکات. چونکە 
شڕی و دڕی بەبەریەوە نییە تێری و ئاسوودەیی بڕەخسێنێت مەگەر بۆ توێژاڵی سەرەوەی دەسەاڵتدار. زانست و  بۆتەوە، 

تەکنیک، کە کاری چینی پێگەییشتوو و تێکەییشتووی کۆمەڵە، تەنها زانست و تەکنیک فریای ڕەنجدەر دەکەوێت نەک 
هی   ەکی قورستر لەیتیە و دواتر برسییدەکات ت  کی دروس ەکی درۆزنی کاتەتێرییشۆڕشێ دەمی برسێتی کە لە پێشەوە 

 ... ەوەنێتەتەپێشوو د

ر بێنانی و بێپۆشاک و  ەبە ، لەالشدا هاتوەالدا بێت، و بەب ەریکەم خەجیهانی سێی ەدا کەمەردەم س ەحاڵ، لەمەهەب
رکی پشتشکێنی ەر ئەمی داگیرکەست ەباتی ئازادی و ڕزگاربوون لەرباری خەس  ەشوڕووت، زێدەها ڕ ەدی ملیارەرامەبێد
ئاخۆ  ەدایەتاتکەرەس  ە پزدانی دواڕۆژی ل ەزاو لەردێکی نەبێ بزانین دەاڵم دەی. بەکەمێژوویی  ەردەد ەسڵە پاڵ ئ ەتەداو
 ەو ڕۆژە ئ ەت، کەخێر و ساڵمەبێت. بەزگار دڕ رەداگیرک ەگات و لەمافی ئازادیی خۆی د ەب ەکەوتوەککۆست ەی جیهانەک

ست زوڵمی بێ  ەد ەل  بوون بۆ قوتار ەپێشدای ەندبادی لەی س ەکە شتەت گفە ی حەشتێکی هێندەیانی دا ئنجا گەب ەپیرۆز
وڵی  ەمی هەد ەتی و لەحاڵی بێحکوم ەباتگێڕێکی لەخ ەتی چونکەماڵتداری حکوە س ەد ەبن بەی دەو ڕۆاڵنەسامان و ئامانی ئ

  ەهراوێک بەز ەوعە چ ن ەکۆڵ بۆوەی لەبێگان ەکات ئاخۆ کەی پێ دەیەتۆپانپڵیەو تەی ئە کەتەی میللکردنڕزگار
 نۆشێت؟ ەی خۆی دەوەتەی نەڵکوخواکەخ

ڕۆژ، ڕۆژی یەکا سبەن ەوەبخوێنێت ەم نووسینەسێکی ئەهۆش و گۆشی ک ەنگی بێئاگایی لەنیازی کڕاندنی ژەڵێم بەد ەمەئ
  ەون بەخ ەیەوەکان ئەیهاونیشتمانیی ەس بهێنن. چاکتر بۆ ئاپۆرەرەکانی هەڵەخۆشک ەیاڵەئاواتی ئازادی، خ ەییشتنەگ
کان ەحاکم ەدڕی خوێناوی تاززێدە ختی ەس  ەباتێکی زێدەخ ەبێ بەد ەبینێ چونکەورۆز ن ە هار و نەی بەزێڕینەلکەپ
کنیک و داد و  ەی زانست و تمیزاد«ەی »ئادبەرەوپێشچوونر ەگەئ - ەوەداخەب -ە کەش ڕاستیی ەمەبکات. ئ ەوتەککەپ
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م،  ەم و سێیەباتێکی دوەخ ەبێ بەحاکم پێویستی دەتاز ەل کردنی خۆڕزگارەکەباتەخ ەیەوان ەل ،بێتەر نەتی یاریدەشارستان
 ...  حاکمەست تازەد ەل  بوون، بۆ ڕزگارەر جارەه

رات  ەقۆنت ەتی کوردی بەبێت حکوم است مندەد ەنووسی کورد ل ەر چارەگەمگوت، ئەد ەق بووم کەر حەس ەند لەچ
شدا ەتفتوتاڵ ەم ڕاستییەڵ ئەگە. لەوەسێنێتەمحەف دەسرەمەنیو ەب ...ییەرویجی، سویسرەکی سویدی، ن ەیەریکەش ەمەدەد

خوێنی خۆیان  ەریکن بەخکە بم  ەرگانەو پێشمەخوازی ئتەلمێنێ دوعاگۆ و ئاواەس ەواری پێم د ەی کوردر«ەوروبە»د
 . ەوەبڕنەڵدەماری »کورد« هەد

شتر ەڕی گەر ڕووپەس ەڵکوو لەب ەوەمەدەر دەخوێن ەئاوڕێکی دوعاخوازی ل ەوەونبینانەئاواتی خ ەم، بەلێکی چوارەتا ه
 .ەوەینەگەک دەیەب
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