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  ٣ـ ١بهشی 

يهم و بی گوتاری ناسيۆناليزمی کوردی ـ بهرگی س   کت

را و چهند سهرنج  ندنهوەيهکی خ   ک...  خو

  

ۆ بهرزنجهيی                                                                                ٢٠٢٠/٥/١٥هه

ی    عيرفانالپهڕە، دەزگای جهمال   ٢٩٥چاپی يهکهم/    ٢٠١٩سا

ندنهوەم بۆ ههردوو بهرگی  شتر خو بی گوتاری ناسيۆناليزمی کوردی کاک  ٢ـ١پ کردووە و به  قهرەداخی عهتای کت
مه سهر نووسهر و ئهو ميتۆدانهی کاری پ دەکات. کی تر بگهڕ رەدا نامهوێ جار ژی لهسهرم نووسيوون. ل   دوور و در

ندنهوەی گوتاری ناوبراو، ئهمجارە لهبری بزاڤ و حيزبی کوردی،   کی تری کاک عهتايه بۆ خو ئهم بهرگهش که ههو
بژاردووە،  چنينی کۆشک و تهالری گوتاری ناسيوناليزمی کوردی. بهرههمی کۆمه  نووسهری هه که بهشدارن له هه

که  نهکهوتووە و به ک ب کهموکورتی نييه، بۆيه کارەکهی کاک عهتاش ههر دەالقهيهکی گهورەی ت مه دەزانين هيچ کار ئ
د نيشتوويشی سازداوە ،که  پرسياری جۆراوجۆر هه کی پانوبهرينی تهمومژاوی و گومان ل ت.ڕووبهر   ەگر

ويسته به گوتهيهکی سهرەتا دەکهم:" بليمهت و زاناکان خاوەن ئايديان، دەنا زۆرينهی  Samuel Coleridge پ دەست پ
ک لهاليهن ئايدياوە داگيرکراون". کهواته که له پرۆژەيهکی گهورە به ناوی گوتاری  خه بهکه بهش ين کت ويسته ئهوە ب پ

کی لهبهرچاو گرتووە؟. چونکه نه له ڕووی کرۆنۆلۆژياوە   ناسيۆناليزمی کوردی. ديار نييه بۆ ئهم وەر کارە کاک عهتا چ پ
دا لهبهرچاو گيراوە. بهشی زۆری ئهو   کی تری ت وەر بژاردنی  ئهو نووسهرانه کردووە و نه هيچ پ کاری لهسهر هه

ندروستی باشی بۆ دەخوازين  نووسهرانهی کاک عهتا دياری کردوون، کۆچی دواييان کردووە،جگه له د. کهمال مهزههرـ ته
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ته خانهی خاوەن گوتاری ناسيۆناليستی  ندنهوەکهی خودی کاک عهتا، نووسهر ههيه ناکهو ـ . ههر به گهزومقهستی خو
ژی بۆ  کی دوورودر تی و شهنوکهو ناو کوردييهوە،  خودی قهرەداخيش بابهتييانه ئهمهی ساخ کردۆتهوە. کهچی ه

ن، که دەبوو بهرههمهکانی کردووە.  کهواته چ کی تر نابينر ک بهرچاو دەکهون که نهدەبوو بهرچاو بکهون، کۆمه هند ناو
وەر و بنهمايهکه بۆ کارەکهی قهرەداخی.   ی و نهبوونی پ که ی و پ که   وەک سهرمهشق دابنرانايه. ئهمهش نيشانهی ت

ه و بۆچوو ندنهوەيهی بهندە لهسهر بنهمای دوو شت بوو، ڕاسکردنهوەی هه مهسعوود  نهکان لهسهر مامۆستايان ئهم خو
خواشبوو  جهمال نهبهزو  محهمهد ز د.  برايم ئهحمهدو ڕەخنهگرتن له ڕيزبهندی ناوەکانی خوال    کهمال مهزههر و بهڕ

ژينهوەيهدا.    به تايبهت لهم تو

خۆش بوو "  روتهسهلی ورد و بابهتی بۆ گوتاری خوال ندنهوەيهکی ت " دەکات و هحمهدئ برايمبۆ نموونه، قهرەداخی خو
ژوويی و سياسی نووسهر ـ برايم ئهحمهد   ودانگه که گوتاری م : " بهم پ ڕی نووسينهکهيدا دە ک له دوا د دەگاته ئاکام

کی پان عهرەبييه". ناسهی گوتاری نهتهوەيی يان ناسيۆناليزمی کوردييه و گوتار   ـ له دەرەوەی بازنه و سنوور و پ

ت ئهوەی سهير و سهمهرەيه، قهرەد بژاردووە و کهچی د بهکهشی به ئاگاييهوە هه اخی ئهم ڕاستييه دەزان و ناونيشانی کت
ر چهتری باسهکهيهوە و لهتهک خاوەن گوتارە نهتهوەييهکاندا ڕيزيان دەکات!. وەک  ته ژ ن ناوی برايم ئهحمهد دەه

ی نابم و دەپرسم: کاک عهتا چۆن ئهمه دەکا کردنه حا که وپ که ک لهم ت نهر هی وا زەقهوە؟  خو ت و، بۆ خۆی دەخاته هه
ئاگاييهوە ئهنجام داوە؟..    مهبهستی  لهم کارە چييه؟. ئهمهی به ئاگاييهوە ياخود ب

ز"   يشی خستۆته ناو ليستی ئهوانهی وەک خاوەن گوتاری نهتهوەيی/ ناسيۆناليزم کاری "د. کهمال مهزههرکاک عهتا  بهڕ
ند تهوە ـ لهسهر کردوون. گهرچی دەشزان ئهم خو دا ناب کی ت ی کهس نهوەی ئهو بۆ کهسانی خاوەن گوتاری ناوبراو، ج

ت، کار له پسپۆڕيهکهی خۆيدا ـ   هتيش نهب کی ئايدۆلۆژييهوە، پرۆژەی بۆ سهربهخۆيی و دەو وەک د. مهزههر ـ  له ديد
ته دەرەوەی خانهی ئهوانهی  کاک عهتا ژوو ـ بکات دوور له گوتاری ناوبراو ، که دەکهو شهکييهکهيدا ڕيزبهندی  م له پ

کی تريانهوە ديارە و ئهمهش اليهنگری مانهوەی کورد  : " هاوکات بير و ئايدۆلۆژيای چهپ بهسهر ههند کردوون و دە
ستا داگيرکهری کوردستانن(...) ئهوەش  هتانهدا که کوردستانيان بهسهردا دابهشکراوە و ئهوان ئ دەکات، له سايهی ئهو دەو

هتی داگيرکهردا نهتهوەی بن دەست بژی،  لهو ڕوانگهيهو تی دەو ی وايه دەش لهسايهی دەسه ە هاتووە، که بيری چهپ پ
هت و ئۆتۆنۆمی بۆ نهتهوەی بن  ر دروشمی ديموکراتی بۆ دەو می سۆڤيهتی بانگاشهی بۆ دەکرد لهژ وەک ئهوەی سيست

  دەست".

تی و  راقچ ڕەوانی ههردوو ئاڕاستهکه ـ ع چهپايهتی ـ ههر له سهرەتاوە، ناڕاستی شکستی خۆيان کردۆته ناسنامهی  پ
شڕا به باوەڕەوە:   گوتارەکهيان ، چونکه ههر له پ

هتی کورد نيين.   ـ باوەڕيان بهو کيانه دەستکردانه ههيه، که ئيمپرياليزم دروستی کردوون و دەو

ی دەروونييان ههيه، بۆيه کشکاون. ـ خۆ بهکهمزانين و ههستی پهستی و گر کی ت   تاک

ز دەخهن و خزمهت به ميللهته   کارەوە، دۆزی نهتهوەيی پهراو کهوە ژيان و چينی کر ـ به ناوی خهباتی برايهتی و پ
گانه دەکهن. هتی ب ت و دەو هته بيژۆ و نامۆکان دەکهن، پڕوپاگهندە بۆ بهرجهستهکردنی دەسه   سهردەست و دەو

کی وەک سويسرادا دەژين.  ـ زڕە خهونی ديموکراسی و سۆسياليزمی ت يان وايه له و   دەبينن و پ

  ـ دەيانهوێ ديموکراسی بهرن بۆ پايتهختی داگيرکهران و فشه ئۆتۆنۆميش بۆ کورد دابين بکهن.

شنه،  هت بۆ فهلهستين دەکهن، خۆيان دەخهنه سهنگهری عروبهی دژ به زايۆنيزم و  دەيانهوێ کورديش ڕاک ـ داوای دەو
ک، که و  شهڕ   ئامانج و ستراتيژ و ئهرکی سهرەکی ئهو نييه. ن

شکهوتووی  کی پ زراو و کهلتوور کی يهکسان و ماف پار کهوە ژيان تی گوتاری پ راقچ تی و ع ـ گوتاری داگيرکهرچ
کردنی داگيرکهر و داگيرکراو،سهردەست و  کو وتاری قبوو رن نهبووە وەک نموونهی سويسرا. به ژيانی مۆد

م و زو گانه حوکمی کورد بکات ....هتد. بندەست،زا کراو،جهلالد و قوربانی ،به کورتی ڕازيبوونه بهوەی  ب   مل
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ی به ئاگايه. ئهمهش دژی   نهری زيت ل رەدا ئاماژەيان پ نهدراوە، ل خو ت ل ڕەنگه گهل باس و خواستی تريش ههب
گرتنه له دۆزی    نهتهوە و بهزين و دۆڕاندنه.به گوتاری نهتهوەييه و واتای خۆ بهدەستهوە دان و دەستهه

تی  ر کاريگهر ک لهژ ن کهس کيش نييه، بيسهلم وەر و بنهما و توخم و ڕاستيی و ئهزموون و زانست کهواته هيچ پ
هت   ت و کار به گوتاری ناسۆناليزمی کوردی بکات، که دوا ئامانجی سهربهخۆيی و به دەو گوتاری پان عهرەبيزمدا ب

ت ب هتی دەستکردی داگيرکهر و داوای ديموکراسی بوونه!. ياخود ڕازی ب ه دەستوور و سنوور و قهوارە و ناسنامهی دەو
نانه  ، واز ه ن شڕا دەيسهلم نانی ئۆتۆنۆمی ههوڵ بدات. ئهم بيرکردنهوە و گوتارە ههر له پ بۆ بکات و خۆی بۆ بهدەسته

زە ی گرتووە. کهواته ههردوو ت چهوانهی  لهو پرۆژەيهی ناسيۆناليزم لهخۆيدا هه ن و ههميش تهواو پ که ههم ناگونج
بهدا. چهوانهی ناوی ئهم کت کی پ ر ناو   گهوههری ئامانجی نهتهوەيين و دەبوو ببنه پرۆژەيهکی تری سهربهخۆ لهژ

ک که خاوەنی  ندنهوەی بۆ ئهمانه کردووە ؟  ناوی خستوونهته پاڵ نووسهرگهل پرسيار ئهوەيه، بۆ قهرەداخی هاتووە و خو
بهت ئامانجی من کهمکردنهوەی ناو و جيهانب ی سهرسووڕمان و پرسيارە؟. هه ينييهکی تهواو نهتهوەييانهن!. ئهمه ج

ژوويان  ی سياسی و م ناوبانگی ئهو دوو زاته نييه، ناديدە گرتنی بهرههمهکانيان نييه! خۆشم نادەم له قهرەی ئهو باسه و ڕۆ
بکهم. ل باش دەزانم کهوا ئهوان و گوتارەکهيان لهگهڵ ئهم ناونيشان و   و مهبهستيشم نييه ب نرخانه تهماشای کارەکانيان

وە دەست پ دەکهم،   شکهشمان بکات.  سهرەتا لهو ، که قهرەداخی لهبهرچاوی گرتووە و دەيهوێ پ باسهدا ناگونج
مه سهر ئهو نووسهرانهی ک ک دەدات. ئهوسا د شهکييهکی کورتدا ئاماژە به چهند خا يبژاردوون و  قهرەداخی له پ ه هه

  بهو ڕەگهزانهی گوتاری ناوبراوەوە. 

ناسهکردنی گوتاری نهتهوەيی کردنهوەی دەرگای باسهکهيه، ئهوجا عهتا قهرەداخی داوا دەکات: " گهرەکه گوتار ڕوويهکی  پ
ت:  " ئهم گوتارە لهسهر بنهما و مان ت"!. لهديدی قهرەداخييهوە ئهمهش بهوە دەب ای ڕەتکردنهوە شارستانی مرۆيانهی ههب

که گوتاری ناوبراو ههر چۆن ڕەوايهتی به بوونی خۆی دەدات،   ت. به وەشاندنهوەی گوتاری ئهوانی تر بنيات نهنر يان هه
ت گوتاری نهتهوەيی کوردی، ڕەگهزەکانی به سووک  وەش، ڕەوايهتی به بوونی ئهوانی تر بدات. واته ناب به ههمان ش

ت به چاوی سووک و کينهوە يان کهم سهيرکردنی ئهوانی تر بار کدا ڕاسته ناب ت". ئهم بۆچوونهوە بهديو گاوی کرا ب
کی تر کاک عهتا داوای ئهوەمان ل دەکات، ئهوانه ڕەت  تهماشای گهل و نهتهوە و کهمه نهتهوەکانی تر بکهين. بهديو

کی بهنرخهوە تهماشايان ب زيان ل بگرين و به چاو نييهوە، ڕ ونهوەش کهين!. ئهگهر وانييه، چۆن قسهی نهکهينهوە و هه
ويست بوو قهرەداخی ئاماژەی به گوتاری ئهوان بکردايه و ڕوانگهی ئهوانی بخستايهته بهرچاو و   وا دەکات!؟. ئاخر پ
م قهرەداخی ههر داوا له کورد دەکات، گوتارەکهی مرۆڤدۆستی  ندايهتهوە. به دا بخو گه و بوون و نرخی بوونی کوردی ت پ

رن و ڕوانينانه بهرجهسته بووە.   و مۆد ت. که له ههقيقهتدا گهوههری گوتاری نهتهوەيی کورد، بهم ت   شارستانی ب

ژراوە، ل تهواو تهواو   ناسه و دياريکردنه بۆ گوتاری ناسيوناليستی کوردی، وەک وشه و ڕسته و مانا، جوان داڕ ئهم پ
نتهکانه ژوويی و ئهزموونهکان و ئهرگوم چهوانهی واقيعی م کی نهک بارگاوييه پ . ئاخر گوتاری ئهوانی ديکه! گوتار

چووە لهسهر بناخهی کوشتن و بڕين و قڕکردنی کورد.  ز و هه بهو دوو سيفهتهی باسکراوە، بگرە ناوەڕۆک ههڕەشه ئام
ە. گوتاری ئهوان داوای ژيانه بۆ خۆيان و مهرگيش بۆ کورد،بهواتايهکلی تر له بوونی کورددا مهرگی خۆيان دەبيننهو

ی لهناوبردنت دەدات. کهواته ڕەتکردنهوە و  گوتاری ئهوان باوەڕی به بوونی تۆ نييه، تۆی کردۆته پاشکۆی خۆی و ههو
کی  کی سهرەکييه و دەرفهت به تۆ دەدات، گوتار وەشانهوەی ئهم گوتارە، ئهرک تهکاندن و هه بهربهرەکانی و هه

ت. جهخت دەکهمهوە ب خۆه دانهوە ناوەڕۆکی گوتاری نهتهوەيی بۆ خۆی لهم ڕووەوە تهندروست و شارستانی ههب ه
ندەی ژمارەی شههيدانی کوردستان    وە، له بهخشندەيی و مرۆڤدۆستيی.  گهرنموونه  بخوازن ه وانل گهرد و ل گهش و ب

  نموونهمان لهبهر دەستدايه. 

ر و باخهڵ فهرەحی و کهوتن به شهوارەی دەقی کۆمه   به واتايهکی تر قسه سهوز و سوورەکانی کاک عهتا، هی سکی ت
ه کراوە. ئهگهر کاک عهتاش  دانهوە و به هه هوەرييهکی ب بنهمای دوور له واقيعه و به پۆزل بی تۆز ل نيشتوون و هه کت

ژوو نهيهکی م کی تر و ت، جار ويستی بهوە ب نی و ڕەگهزپهرستی پ زی نامرۆڤانه و شۆڤ ناوی و شهڕانگ يی گوتاری خو
ويست نييه. تورک و فارس عهرەب نهری کورد ئهو نمايشتهی پ   بهسهر  بکهينهوە، ئهوە خو

شکچی ": دوژمنايهتيکردنی کورد و داگيرکردنی کوردستان،يهکجار به دڕندەيی   ب گهورە زانای سۆسيۆلۆژی تورک دە
ژانه نڕ يهکی تری جيهاندا  و خو کراون. بنيادەم ببڕای ببڕ نموونهيهکی تری بۆ ئهم دڕندايهتی و کۆنهپهرستييه له هيچ ج

تهوە. کورد و کوردستانيان به ڕادەيهک زەوت کرد،که ههتا ناوی ههردووکيان لهسهر ڕووی زەوی سڕانهوە".   بۆ نادۆزر
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ژووە. گوتاری گوتاری ناسيۆناليزمی تورکی، باوەڕی به کورد نييه و هه گری ههرچی ڕەگهزە نامرۆڤايهتييهکانی م
وەی  گهت له چوارچ ت ملکهچ و پاشکۆی خۆی بيت ج فارس، تۆی وەک برا بچووک و ئامۆزاش قبووڵ نييه، دەب
ک  به ئومهی ئيسالمی و جارەکهی تر به کوتهکی دەستی زايۆنيزم و  ت. گوتاری عهرەبيش، جار تيدا ب رانچ بۆتهقهی ئ

کی ئيمپريا نا کراوە به شهيتان ندراوە. له ههر س گوتارەکهدا، کورد و ليزمی داناويت و نيشتمانهکهشت به هی عهرەب قهب
بهری ئهم گوتارە له بواری  ڵ کراوە. ئهوەتا س بوو. کوشتنی کورد و لهناوبردنی به ههموو مهزههبهکان حه نهفرەت ل

بوارەکانی تر چهندين سهتهيه شانی قورسی داداوە، الی ئهوانهی   سهربازی و ئابووری و ڕۆشنبيريی و سياسی و ههموو
ران و  مهکانی ئ ت بگرنه دەست. نموونهی حکومهتهکانی تورکيا و ڕژ وەن دەسه لهسهر حوکم و ئهوانهشی بهڕ

ژوويهکی زيندووە. تهکانی سووريا، م راق و دەسه   حکومهتهکانی ع

بهکهی نووسه  رەدا نموونه له خودی کت وەی من ل نهر، تا ئهو دژبهيهکييهی کاک عهتا پ رەوە دەگوازمهوە بۆ بهرچاوی خو
مهی کرووەته .  گرفتارە بخهمه ڕوو مهی کردووەته جنۆکه ،جارێ ئ همی دوژمن جارێ ئ : " قه جهميل ڕۆژبهيانی دە

مهی کردووە به فارس، جارێ پي مهی کردووەته نهتهوەی کوردی کوڕی مهرد، جارێ ئ اوانی ئازامانی زۆڵ، جارێ ئ
ه، ئهمهشيان بۆچۆته سهر" .       ناوناوە دز و درۆزن و شوانه و

کهوە  ی سهرنجی وردە، ههر س گوتاری ئهوان دژ به کوردە، به ناوەڕۆک دژ بهيهکتريشن، کهچی  ههميشه پ ئهوەی ج
و خۆياندا به بهرنامهن و هاوک ی و قڕکردنی ناسنامهی کوردبوون. له ن ار و هاوپهيمانن. بهکورتی و کۆکن لهسهر نکۆ

نی بۆ لهناوبردن و سهرکوتکردنی بزاڤی کورد  کيانهوە، دەيان پرۆژەی ئاشکرا و نه کرمانجی له پشت گوتاری ههر س
لهم ڕووەوە ـ خهباتی ئينتهرناتسيۆنالی ئايينی يان ئايدۆلۆژيايی کورد ـ   مهسعوود محهمهدو ناسنامهکهی ههيه. مامۆستا 

کی خاوەنی وتهيهکی  ک دەستکهوتی ڕۆژ کهڕ جگار جوانه و دە ئهم جۆرە بيرکردنهوە وەک ئهوەيه: " سوا ه
ت دەکرێ". ک، له بهرانبهريشدا نه سوپاسی دەکرێ و نهخه ر کردنی خۆی دەخاته سهر سامانی مليۆن   سو

کی پ دەبڕ ن مان بگهيهنه، کورد و گوتارەکهی لهم ڕووبهڕەدا، چ شو ت؟!. ياخود چۆن ڕەفتار  جا کاک عهتا وەرە و ت در
: " هيچ کام لهو نووسهرانه نهبوونهته خاوەنی گوتاری تهواوی نهتهوەيی، بهو مانايهی گوتاری  بکهن.  دواتر دە
مه بهوردی   تهوە" . ئ هتی سهربهخۆی کورديدا خۆی دەبين ناسيۆناليزمی کوردی  که تهنيا له سهربهخۆيی و بنياتنانی دەو

ه نووسهرەی قهرەداخی دەسنيشانی کردوون.   دواتر   کاردەکهين لهسهر ئهم وەی بهرههمی ئهو کۆمه بۆچوونه، له چوارچ
شتر ئاماژەمان به پان عهرەبيزم و چهپ   ئهم نووسهرانه بهسهر چهند گرووپ و ئاڕاستهيهکی جياوازدا دابهش دەکات. پ

تی ئايين دان، ب ر کاريگهر ن کراون بهوەی لهژ کی تريان پۆل تی کرد. بهش ر کاريگهر هتايبهت ئيسالم و ئهوی تريشی لهژ
نيزمی ههيه. کاک عهتا دەيهوێ   تی کۆنهپهرستانه و شۆڤ گوتاری دواکهوتوو و داخراوی ناسيۆناليزمی عهرەب، که خاس

رەدا ڕيزبهندييان  جهمال نهبهز ڕەوانشادئهم ناونيشان و بکاته دەروازەی تۆمهتبارکردنی،  و کاژيک و پاسۆک،بۆيه ل
زەی ئهم بۆچوونهی قهرەداخی.  ينه و   دەکات. دواتر د

يهتی و سهربهخۆخوازی بۆ يهک بهشی کوردستان دەداته پاڵ  تی و خ وەندييهدا تۆمهتی ناوچهگهر مهسعوود ههر لهم پ
  ناليستانهن.و ئهوانهی  خاوەن گوتاری ڕاستهقينهی  ناسيۆ جهمال نهبهز و محهمهد

لهبهرئهوەی جارێ قهرەداخی دەرگای پرۆژەکهی دانهخستووە و بهردەوامه لهسهر کارکردن لهسهری، وەک له  
ژوونووسان ماون که بهرههمهکانيان له ڕوانگهی  :" ژمارەيهکی دياری تر له نووسهر و م مان دە شهکييهکهيهدا پ پ

ش بکهوم و ناوی ئهو نووسهر و گوتاری ناسيۆناليزمی کوردييهوە شايانی قسه لهسهر  کردنن". بۆيهکا منيش نامهوێ پ
  خاوەن گوتارەنهتهوەييانه /  ناسيۆناليستانه بهرم، که کاک عهتا ناههقی گهورەی دەرههق کردوون. 

ک و   وەر کی تر نيشان دەدات. چونکه هيچ پ نهی  لهبيرکراو و فهرامۆشکراوەکانمان به جۆڕ ژوو و ئاخر م
ندنهوەيهک ب ناکهين،نازانين بۆ لهبيری کراون؟!. ئهوانهی لهم کارەی قهرەداخيدا  خو ۆ ئهم کارەی نووسهر دەرک پ

ندنهوەيهوە، جگه له ڕەوانشادان مامۆستا مهسعوود محهمهد و جهمال نهبهز، ههر   شايستهی بهرزن، بکهونه ناو ئهم خو
.  يه) ال جهميل ڕۆژبهيانی و شوکور مستهفاشهرەفخانی بهتليسی و رەفيق حيلمی و عهالدين سهجادی و مه يهک له ( 

نهری کورد ئاگادارە ئهمانه   ژوويان، بير و هزريان سهلماندوويانه خاوەنی گوتاری ناوبراون.ئهم   بهخو شاکارەکانيان، م
نهری کورد بڕاوەتهوە. ناگرێ و الی خو يهک هه   ڕاستييهش چ دەمهتهق
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کی ههرە زۆری ئه ندنهوەيهدا گهرەکمه بهش واندنهی لکاندوويهتی به ههردوو لهم خو گهيشتن و ش ه و خراپ ت و هه
نه   مامۆستايان مهسعوود محهمهد و جهمال نهبهزەوە، ڕاست بکهمهوە و ڕووناکی دروست بخهمه سهر ڕاستييهکان. تا و

نهری ئازيز.    ڕاستهقينه و ب ڕتووشهکهيان وەک ههن بخهمه بهردەست خو

رايی زاني نهران، قسه لهسهر يهکه به يهکهی ئهوانه دەکهم  به کورتی بۆ ئهوەی به خ به بهخشمه خو ارييهکی گشتی ئهم کت
ندنهوەيان بۆ کراوە.   خو

  ١٦٠٤ـ ١٥٤٣شهرەفخانی بهدليسی 

ژوودا ناشيرين  ١٦شهرەفخان لهسهدەی  ز و تاريکايی م دا شهرەفنامهی به زمانی فارسی نووسيوە. کات کورد له پهراو
ت و ههوڵ  کراوە، ئهم  وە ڕايدەگر ته سهر شانۆی بوون و بهپ ن ته مهيدانی بوون و دەيه ش ت ڕايدەک ژوونووسه، د م

  دەدات تيشکی ڕووناکی بخاته سهر تايکستانهکهی..

شانی  ت و حوکمڕانييه کوردييهکان و بيرکردنهوە له ک شهرەفخان به تۆمارکردنی ڕووداوەکان و باسکردنی دەسه
شانی سنوورەکهی تا دەگاته دياريکردنی ڕەگهزی سهربهخۆی کورد لهو ئالۆزييهی له ناوچهکهدا    نهخشهی کوردستان و ک

ههبووە، بهم ههموو  بيرکردنهوە و کار و خزمهته نهخشهی ناسنامهی کورد و کوردستان به تايبهتمهندييهکانی خۆيه 
. سهردەمی ئهويش ههردوو بهرداشی سهفهوی و عوسمانی له ئارادا  ن بووە،لهگهڵ ئهوەشدا تائهوپهڕی گونجان  دەنهخش

ته الی عوسمانييهکان و شهڕی سهفهوی   تی ڕادەگرێ، دواجار فاکتی ئايين سهنگهری دياری دەکات و دەکهو هاوسهنگ
  شيعه مهزههب دەکات.

شتا شهرەفخان پانتاييهکی گهورەی له گوتاری نهتهوەيی کوردی داگير بينی، ه دەکات.   سهرباری کۆمه باری سهرنج و ت
شهی ههبووە و بهدوای ناسنامهی نهتهوەکهيهوە بووە. کاک عهتا  ٥ـ ٤شهرەفخان  سهدە لهمهوبهر هزر و ئهند

. ندنهوەيهکی وردی بۆ کردووە و کهموزۆر ههقی خۆی داوەت   خو

  ١٩٤٨ ـ ١٨٨٠محهمهد ئهمين زەگی بهگ 

:" ئهوانهی له تورياوە گهڕانهوە دوو دەسته بوون فهرهاد شاکهلی تۆفيق وەهبی،محهمهد ئهمين زەکی ،ڕەفيق حيلمی  دە
رد و حيلمی کوردستانی بوون. وە م پيرەم رمه سياسييهکهی ئهم سهردەمه قسه بکهين،دەتوانم ب رد. ئهگهر به ت بی و پيرەم

رد و حيلمی له نهتهوەکهی خۆيانهوە نزيکتر بوون،وەهبی بهگ و زەگی بهگ راقچيبوون.  پيرەم  بهگ و زەگی بهگ ع
." تيان ل بڕەنج ی کورسی و دەسه   زياتر خانهدان و ئهريستۆکرات بوون و نهياندەويست د

که  هتی عوسمانی زەگی بهگيش يهک مه ههموو ئهوە دەزانين دوای داڕمانی دەو قهرەداخی باسی له ژياننامهی کردووە. ئ
هتی ت. چونکه دەو تهوە و فرە نهتهوەيی عوسمانی به ئايينی ئيسالمهوە  لهوانهی به پلهيهکی بهرزی سهربازييهوە دەگهڕ

م ههر زوو لهسهر داوای ئينگليز ڕووەوە بهغدا دەچ به هانای   ت. به هتی تورکی له خۆدەگر وردە وردە ناسنامهی دەو
کی گهورە   مان ! لهوێ ڕۆ هتی فرە نهتهوەيی موس وەر دەو راقهوە. ئهميش گوايه بهههمان پ هته دروستکراوەکهی ع دەو
هت  پلهوپايهی پ دەبهخشن. ئهم   کی ئهرستۆکرات و پياوی دەو ڕێ و وەک پياو راقدا دەگ له دروستکردنی سوپای ع
هتبوون.   خ مهحمود له شۆڕشدا بووەبۆ سهربهخۆيی  به دەو کدايه، کورد به سهرۆکايهتی ش راق له کات گه و خزمهته به ع   پ

کی کوردانه دەيخاته بهردەم پرسياری قهومی کورد له چ  دواتر له بهرەو کۆتايی تهمهنيدا وردە وردە هه ست و نهست
ينهوە لهسهر کورد و کوردستان   کۆ نهتهوەيهکه، چی بهسهر هاتووە؟ ئهم بيرکردنهوەيه ناچاری دەکات دەست به پشکنين و ل

بخانهی کوردييهوە. نووسينهوەکانی به زمانی کوردی د ژوويی دەخاته کت ،ئهگهرچی داوای  بکات. کۆمه بهرههمی م ەب
کی تری ئهوانهی له :" ئهم و بهش . عهتا دە هتی   ل دەکهن به عهرەبی ياخود به تورکی بهرههمهکهی بنووس دەو

عوسمانييهوە گهڕانهوە له ڕووی تيورييهوە گوتاريان بارگاوين به ناسيۆناليزم و له ڕووی کردەييهوە پان تورکيزم و دواتر 
راقيزمه. به ههرحاڵ  بيکی ئهمين زەکی نادات،ـ پان ع کی گهورەيه دوو تهقهالی ب سوودعهتا ئاماژە به کت " که ههو

کی باشتری به  بۆ بير و تيکۆشان و پرۆژەی داخوازييهکانی ناوبراو بۆ کورد و گوتاری نهتهوەييانه و ڕەنگه کۆمهک
رەدا ئهمين زەگی وەک پرۆژە بۆ کورد له حکومهتی ع همهندە به داخوازيی  نووسهر بکردايه. ئهوەی ل راقی دەکات،دەو

ستاش زياترە. بۆيه گرنگ بوو، قهرەداخی   نهتهوەيی. له پهيڕەو و پرۆگرام و داخوازی گهل حيزبی کورد ئهوسا و  ههتا ئ
ت، تا مافی تهواوی بداته ئهمين زەگی بهگ. ی بهئاگا ب   ل
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خ محهمهدی مهردۆخی کوردستانی    ١٩٧٨. ـ ١٨٨ش

راندا   رانی، سووننه و شيعهدا به گشتی کوردييهکی هاوبهشی فارسی له ئ وان گوتاری کوردی و ئ ژوونووسه له ن ئهم م
  و سووننهيهکی ناکۆک به شيعهدا بووە. 

ی  رشهکانی ئيسالمی بهداگيرکاری و زيان به کورد و کولتوورەکهی داناوە. زۆر به قوو خۆی به عهرەب نهزانيوە و ه
رانی بوون، زەمينهی باوەڕی به  کوچکهی کوردبوون، سووننهبوون و ئ هاوچارەنووسی کورد و فارس بووە. کهواته س

کی دوو ڕەگهز کورد و   رانيش به مو رانيزم. ئ ته خانهی خاوەن گوتاری پان ئ بيرکردنهوەی ئهو بووون. دەکرێ بکهو
ن باوەڕی به برايهتی کورد و فارس ههبووە و    فارس نهژاد ئاری بينيووە. له ڕوانگهی ئهم سهردەمهوە دەکرێ ب

ژووش  تی کوردستان. م تی ههبووە. وەک زۆربهی ههرە زۆری سياسييهکانی ئهمڕۆی ڕۆژهه رانچ ڕاستگۆيانهتر ئ
ندنهوەيهکی  ههزاران الپهڕەی به ڕووداوی سهيروسهمهرە و تراژيدياوە لهم بوارەدا بۆ تۆمار کردووين. قهرەداخی خو

دا. باشی بۆ کردو   وە و مافی خۆی داوەت بهو گوتارەی ئاماژەمان پ

  

  ١٩٦٠ـ  ١٨٩٨رەفيق حيلمی 

ی سهرنج و هيوای   ته ج ڕا دەب ن گهرمه به گيانی بهرزی کوردايهتييهوە دەردەکهوێ و خ کی خو شتا گهنج حيلمی ه
چهکانی ئهو ڕۆ پ چه و ڕووداوە پ ته ن کی گهورەوە دەچ ز خی نهمر. حيلمی به وزە و ه ژگارەی دوای داڕمانی  ش

خی نهمرەوە. پهيمانی  عوسمانی و کۆتايی يهکهم جهنگی جيهانی و هاتنی کۆلۆنياليزمی ئينگليز بۆ ناوچهکه و شۆڕشی ش
ی پهرۆشی گهرمی مامۆستا حيلمی.   شهريف پاشاسيڤهر و سهرنهکهوتنهکانی   و نهگهشتی دەنگی کورد به جيهان ، دەبنه ج
وەر و نيشانهکا کی دياری نهتهوەيی کوردە و به هزر و چاالکی سياسی و به ههموو پ ن حيلمی کهسايهتيی و سيمبۆ

کی  زرنگانهوە، به ئاگا و خهمخۆر  له کايهی ئهدەبيشدا کاری بۆ سهربهخۆيی نيشتمانهکهی کردووە. پاشان گهورە ڕۆشنبير
گۆڕانکارييهکانی جيهان بووە. له  ڕەخنهگری واقيعبينی سهردەمهکهی خۆی بووە. کۆمه زمانی زانيوە، ئاگاداری 

خ و کهسانی دەوروبهری، لهگهڵ   بينی زۆری خۆی بووە لهسهر شۆڕشهکهی ش ههمووی گرنگتر، خاوەنی سهرنج و ت
تهوە و يان له ئۆزدەمير و تورکهکان، به پارە و  ته بهغدا و له ئينگليزەکان نزيک ب ئهوەشدا دەيتوانی وەک زۆری تر بچ

خ بهرنادات و سهنگهرەکهی  پله و پايه فريو بخو ات، ل چونکه ڕەسهنايهتی باوەڕە کوردايهتييهکهی تووند گرتبوو، پشتی ش
ژووی مامۆستا رەفيق حيلمييه.  گه و شانازی ناو و م   کوردايهتی چۆڵ ناکات.  ئهمهش گهورەترين به

ندەواری و ب ايهخدان به  ڕۆشنبيران بووە. کاری مامۆستا بهردەوام دەنووکی لهسهر هۆشيارکردنهوەی کورد و هاندانی خو
و تهوژمی پان تورکيزم و ئينگليزدا نهدۆڕاندووە. هيچ کات  بۆ پتهوکردنی ههستی نهتهوەيی کردووە، سهنگی خۆی لهن
بيری له بهرژەوەندی خۆی نهکردۆتهوە. بهرههمهکانی ياداشتهکان به تايبهت و کارە ئهدەبييهکانی سهرچاوەيهکی 

همهندی بيروبۆچ ون له ڕەگهز و توخمهکانی گوتاری هۆشمهندانهی رياليستی نهتهوەيی دەو وانل وونی نهتهوەيين و ل
کۆشانی  ژووی پڕ له ت يهتی و م گهی سياسی و کۆمه بژاردنی به سهرۆکی حيزبی هيوا و پ کوردی. هه

گه و گهواهی ئهوەن حيلمی نهک ههر خاوەنی ڕەگهزی گوتاری نهتهوەيی   بووە، بگرە لهزۆر بواردا کوردايهتی،ههموو به
  بهرجهستهش کردووە.

کی نهتهوەيی تهواو نييه، چونکه بۆ کوردستانی گهورە نهبووە و تهنها  ی وايه وتاری حيلمی گوتار گهرچی قهرەداخی پ
پهی شۆڕشهکانی  کی گهورە له مامۆستا حيلمی دەکات. ئاخر ئهو سهردەمه گهرمهی ک م وايه غهدر بۆ باشوور بووە. ل پ

خ هی بهشی باشوور بووە، واته بهشهکانی ش گهيهکی تريش حکومهتهکهی ش خ مهحموود له باشوور له ئارادا بوون. به
تر، له بيرکردنهوەدا  ئامادييان ههبووە، ل دەرفهتهکه جارێ بۆ باشوور کراوە بووە. چهندين جار مامۆستا جهمال نهبهز،  

جگار نزيکی مامۆستا حيلمی بوو، ح کی ه کی گهورە دادەنا، باسی بيروباوەڕی که دۆست يلمی وەک کهسايهتی و سيمبۆل
شاوە. کی جوانی تهمهنه کورتهکهی حيلمی ک ت ه كاک عهتا پۆتر   کوردستانی گهورەی حيلمی بۆ کردووم. جگه لهم خا
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   ١٩٨٤ـ ١٩٠٧ عهالدين سهجادی 

ندەی سهجادی به بهرنامه کاری    فهرهاد شاکهلیمامۆستا   و دەستهی ڕۆشنبيرە کالسييهکانی کورد، کهس ه ی وايه: " لهن پ
هتی نييه".    کی کردووە، چونکه زانيويهتی کورد حکومهت ؟ دەو   نهکردووە، کاری حکومهت

ژووی ئهدەبی نووسيوەتهوە، خزمهتی به فهرههنگ و      ژووی کورد کردووە، م زمان کردووە.به سهجادی کاری لهسهر م
کانی  ههموو مانای وشه هوشياريی فهرههنگی ههبووە و  بايهخی داوە به بهيت و بهسهرهات و دابونهريتی و تايبهتمهند
ت بۆ تهواوکردنی پرۆژە فهرههنگييهکهيی و چهمکی کوردبوون  کوردی تۆماری کردوون. ههرچی بهردەست کهوتب

و کردوويهتی. ههموو خهون و ئاواتی ڕزگاری و  ته ن ت و ب سهربهخۆيی بووە، بهواتايهکی ديکه کورديش ناوی ون نهب
ه   ژووی نهتهوەکهی بووە و له خا تی و يهکبوونی کورد. زۆر شارەزای م کۆشاوە بۆ يهک ڕيزی گهالنی خاوەن کيانهوە. ت

ت ناسهی ناسنامهی کورد جيا ناکر زەکانی باش ئاگادار بووە.  ناوی سهجادی له پ همهند به الواز و بهه کی دەو هوە. تهمهن
. ئهميش لهو  ن ندتر دەنو ی خۆی ب ی خزمهتهکانی له با ک که با خزمهت به کوردبوون واته ناوی سهجادی.  تهمهن
ی تاکهسی به گرنگ  ک نييه و ڕۆ کهسانهيه باوەڕی بهوەيه بيری نهتهوايهتی خۆڕسکه و بهرههمی هيچ چين و قۆناغ

کی دياری کراو ههيه.     زانيوە، وەک لوتکهی ههرەم ياخود شوان و بهرپرسی کاريزمايی گهل. له پشت ئهم بۆچوونه هزر
ه پياوەی کورد ههميشه بارگاوی بووە به نهتهوەيی بوون و خهونه پيرۆزەکانی نهتهوە بندەستهکهی.   گوتاری ئهم که

ژوويی سهجادی تا ئهندازەيهک بار : گوتاری م ک له  سهبارەت بهميش کاک عهتا، دەنووس گاوی کراوە به بهش
م نهگهشتووەته ئاستی گوتاری خاوەن شوناسی ناسيۆناليزم، که به زانياری سهربهخۆيی و   ڕەگهزەکانی ناسيۆناليزم، به

ت. هت به تهواوی بارگاوی کرا ب   دەو

ت. ئهو نه سياسهتی ک ت و کهسايهتی سهجاديمان لهبهرچاومان نهب م وايه ئهمه کات ڕاسته گهر ب ردووە و نه من پ
ت. ئهو لهتهک سهختی ژيانيدا له بهغدا، ويستووەيهتی بايی ئهوەی ههلومهرج  ک ئامادەيی ههب ويستوويهتی وەک بيرمهند
ک به کار و خزمهت و بيرکردنهوەکانی، بهشداری له داڕشتنی  گانه و ناوخۆيی ل پهسهند دەکهن، وەک ڕۆشنبير و ب

شتووين.گوتاری ناسيۆناليزمی کورديدا بکات. ئا ه کی گهورەشی له خزمهتکردن لهدوای خۆی بۆ بهج   شکراشه خهرمان

   

  ٢٠٠٠ـ  ١٩١٤ئيبراهيم ئهحمهد 

بی   ی    والعرباالکرادمن چاپی دووەمی  کت شهکييهکهی ڕەوانشاد  ١٩٦١ی سا ندۆتهوە، به پ . ئاگاداری  مام جهاللهوەم خو
هختيش ياوەرم بوو، له ڕۆژی ناشتنهکهيدا له گردی سهليم بهگ  تهواوی ژيانی سياسی برايم ئهحمهد و بيرکردنهوەکانيم. ب

وەبهری سهرامۆنييهکه به سهرکردايهتی  کخهر و بهڕ شهوە بووم. لهوێ کات برادەرانی ڕ   ڕەوانشاد له ڕيزی ههرە پ
تی، به دوو زمان قسهيان له بارەی برايم ئهحمهدەوە دەکرد. به کوردی    نهوشيروان مستهفا و زۆرينهی سهرکردايهتی يهک

رانييهکان به زمانی عهرەبی،  راقی و ئ نا و ههمان چرکه لهبهر خاتری د ميوانه ع به مامۆستای کوردايهتی ناويان دەه
نا. ئهم دووفاقييه له بيرک راقی ناويان دەه که. مام جهالليش و به بيرمهندی ع گهی ههر ههموو شت ردنهوەدا نيشانه و به

ه فيکری و سياسييهن، که مامۆستا برايم  نهوەيانهوە بهرۆگری ئهم ه کی زۆر  به گوتار و جو تی سهردەمان کڕای يهک ت
ژ کردوون. .ههر لهم باوەڕەوە دروشمی " لهسهر بهردی بناغهی برايهتی کورد و عهر ەب پيالنهکانی ئهحمهد بۆی ڕەنگڕ

ندنهوە  ئيمپرياليزم و زايۆنيزم وردوخاش دەبن". ههوڵ بۆ بهرجهستهکرنی درا. ههروەک کاک عهتا قهرەداخيش له خو
. ن   ورد و به ديقهت و بابهتييهکهيدا ئهمه دەسهلم

کورد دا و به کورت و کرمانجی چهقی بيرکردنهوەی برايم ئهحمهد، ڕازيبوونه به واقيعی ناسروشتی داسهپاو بهسهر 
راق  شتنی ع ه ه سياسييه،  له دوای بهج ی دامهزراندنی برايهتی!!!! لهتهک عهرەب دا گهوههری بيری ئهو ه ههو

  لهاليهن ئينگليزەوە پهيڕەو کراوە. 

کی به برايم ئهحمهد داوە وەک خاوەن ناگوتاری  ناسيۆناليزمی کوردی به برايم  له ڕاستيدا عهتا قهرەداخی، ههموو ههق
ک: ئه ندنهوەيهکی ورد و ئهقالنی بۆ ئهم بهرههمهی دەکات.  عهتا دە بهرههم ـ شهڕی عوسمانی  ١حمهد دەدات و خو

ژوويهک له برايهتی و هاوچارەنووسی کورد عهرەبی له خۆ  ٢و سياسهتی خراپيان بهرامبهر به کورد و عهرەب  ـ م
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کدا بۆ سهلماندنی ئهم بنهما برايهتييه دە ژووی ئيسالم، کورد چی بۆ عهرەب کردووە.  گرتووە . له گهشت تهوە بۆ م گهڕ
ک يهکسان خواز و ئاشتی بۆ گشت اليهک دەخاته ڕوو.   ت   ئيسالميش وەک دەسه

زە هاوپهيمانهکانی ئهو  هتی عوسمانی، پياوە نهخۆشهکه، کهوته سهرە مهرگ، ه ژوو باسی ئهوە دەکات، کات دەو م
ييا تی دەست گرتن بهسهر ميراتی ئهو ئيمپراتۆرييهدا.  سهردەمه ئينگليز و فهرەنسا،ههو ن دا نزيک بنهوە له ناوچهکه، به ن

ت. بهرامبهر بهمه  زی کافرەکان دەکات، فهتوای کوشتنيان ڕادەگهيهن تان ههستی به نزيک بوونهوەی ه ئهو کاتهی سو
هڕان بهدوای خاوەنه ڕاستهقينهکهی  ئينگليز بيرۆکهی زيندووکردنهوەی پهيامی ئيسالمی دەخاته گهڕ. دەست دەکات به گ

ری ئيسالم ههر بهدەست  ويسته شمش يان گهياندن پ هی هاشمی دەستنيشان کرد، هانيان دان و ت ئيسالم دا. ئهوە بوو بنهما
هته تازە   ت. ئيدی عهرەب به ڕووی عوسمانيدا ڕاپهڕی و ئينگليزيش بووە هاوکار و ئهندازياری زۆرينهی دەو وەوە ب ئ

و خاتوونی   لۆرانسی عهرەبوەکانی عهرەب. بهکورتی ئينگليز وەک ڕزگارکهری عهرەب هاته مهيدانهوە. دروستکرا
راق  لع کاری ئهم پرۆژەيه بوون.   مسس ب بهج   دوو کارەکتهری ج

شا و دواتر گهل ڕاپهڕين بهڕوويدا بهرپابوو، بيرۆکهی  دوای ئهوە عوسمانی ڕوخا و دۆڕا ئينگليز نهخشهی ناوچهکهی ک
ت و له اليهن ک ک ب هته تازانهدا پ دا. کشانهوەيهک به مهرجی ئهوەی حکومهت لهو دەو شانهوە الی ئينگليز سهری هه

نه سهر حوکم و ههر خۆيان بيبهن  رەوە  سهر به خۆيان له دوورەوە به ريمۆنکۆنترۆڵ ب دەستهيهکی کهمينهی دەستهبژ
ژوو،  وە. پرۆفيسۆری م هت  له   Dietmar Rothermundبهڕ : دەو زە بهناوبانگهکهيدا بۆ ناسيۆناليزمی ئاسيا دە ت

شوو بڕياری لهسهر  ته کۆلۆنياليستهکانی پ و سنوورەکهی له ئامانجی لهبهرچاوگرتنی ناسيۆناليزمدا ههيه، خاوەن دەسه
راقی تازە دروستکراو دا، ۆـ.  کورد له ع ک و به زۆر و ملی نهدەدا... ئيدی به ههموو  دەدەن. ـ واته ئينگليز هه جۆر

راقی تازە دروستکراو بدەن. يهک له   ڵ و ستراتيژ و تاکيتيکی جياواز کهوتنه رازيکردنی کورد بهوەی مل به ع فروف
کی کورد بوو بۆ گيانی برايهتی کورد و عهرەب وەک دروشم   کخراوی کوردی و هاندانی خه کارەکانيان دروستکردنی ر

تی الی کو راقچ ری کورد له بهرايی ئهلتهرناتيڤهکانی بهردەستی ئينگليز و بهرجهستهکردنی ع نهوار و دەستهبژ رد.خو
ی لهسهر داخوازی ئهوان  هاتۆته  به بهرههمی ئهو قۆناغهيه و کتومت لهگهڵ سياسهتی ئهوان! وەک ب بوون.  ئهم کت

  نووسين !!  .

بی  "   : له کۆنگرەی قاهيرە کات ضميرريخ والتوابعها حکم التاکرکوک و لهم ڕووەوە د. کهمال مهزههريش له کت " دە
شه و ههرای کورد دەکرێ بڕيار دەدەن" ان تدار بصورە من قبل المندوب السامی، و تبقی منفصله عن العراق   باسی ک

. واته بڕيار دەدەن کوردستان ١٢١نفسه" الی ان يتم ظهور" رآی عام کردی معتبر يوثر االنضمام الی العراق".ل 
راق، ههتا ڕايهکی گشتی کوردی ڕاستهوخۆ ل ت له ع وە ببرێ و بۆ خۆی سهربهخۆ ب هاليهن مانداتی بهريتانييهوە بهڕ

تی. گرنگه ئاماژە بدەين، ئهم ئاڕاسته  راقچ راقهوە". ئهمهش دەقاودەق واته ع دەدات بۆ خۆ لکاندن به ع کاريگهر سهرهه
خ  به تهواوی د  پهی شۆڕشهکانی ش شتا ک کدايه، ه   انهمرکاوەتهوە. له کات

خ مهحمود و داواکارييهکانی کورد دا هاوجووته. کات ئينگليز  ئهم سياسهتهی ئينگليز کتومت لهگهڵ ئهو سياسهتی دژی ش
هکانی  لهگهڵ  تهرناتيف دا دەگهڕا، و ههو خ دا بهدوای ئه کیو  حهمدی بهگی بابانلهنادياری ش ،  مستهفا پاشای يامو

خيان نهبوو، ياخود ئامادە نهبوون بچنه ئهو  م کهسيان توانای دژايهتی ش گهيهکی گردەبڕی ئهم ڕاستييانهن. به به
يهوە!.   ملمالن

م   دا قهرەداخی کاری دروستی خۆی کردووە و من چ زيادەيهکم نييه بيخه سهر خهرمانی باسهکان. به وەک ئاماژەم پ
کی تر دەمهوێ ج رەدا جار کی تر ناوی برايم ئهحمهدی ئهوەی ل هختی لهسهر بکهمهوە ئهوەيه چۆن کاک عهتا له بری خه

ڕ ناوی ئهنتی نهتهوەيی  ته ژ ز برايم ئهحمهد دەکرێ بچ کدا بيرکردنهوە و گوتاری بهڕ خستۆته پرۆژەکهيهوە؟. له کات
ناو کهوته ياخود به ئهنقهست ه مه ياخود نانهتهوەی کوردييهوە؟!. ئايا ئهمه کاری ڕ شهوە؟!. کاک عهتا بهر له ئ تييه پ

: " ئهوەی خزمهتی   زتر دە راقيزمه.  بهواتايهکی ئاشکرا و بهه کی پان عهرەبی و ع : گوتاری برايم ئهحمهد گوتار دە
هم  کی تردا توند تر قه ن ژووەکهی هيچ نرخ و بههايهکی نييه". له شو   نهتهوەی خۆی نهکات لهو بوارانهدا  بۆ نهتهوە و  م
م   کی گهشه.، به :" خزمهتکردنی کهلتووری مرۆڤايهتی به گشتی خا لهسهر بۆچوونهکهی دادەگرێ و دەنووس
ی نهتهوەی   ک و کهلتوور و عهقڵ و بوونی نهتهوە و کهلتوور و عهق خزمهتکردنی ئهندامانی نهتهوەی بندەست به کهس

  سهردەستهدا". سهردەست ملکهچی و خزمهتکاری و خۆ سوکردنکردنه لهبهردەم ئهو 
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بی کوردەکان و عهرەب، پتر پاکانهيه بۆ خراپهکارييهکانی عهرەب  بهرامبهر به کورد و  باسی برايهتييهکی ب بنچينه  کت
راقی بهچکهی ئينگليز و پاراستنی و وەستانهوە بهرامبهر به   و واقيعی دەکات. به ههموو مانايهکی خزمهتکردنه به ع

ی " لهسهر بهردی بناغهی  ناحهزانی تورک و عهجهم. بهدوا بازە سياسييهدا، دروشمی پووچه دانی ئهم ڕ ی سهرهه
کی دياری ئهم بهرەيه.   برايهتی کورد و عهرەب پالنهکانی ئيمپرياليزم وردوجاش دەبن". بووە دروشم

ملکهچی و پان   دا زۆر به توندی  گوتاری برايم ئهحمهد ڕەتدەکاتهوە  و به  "  ١٣٧ـ    ١٣٦عهتا قهرەداخی له الپهڕەکانی 
هم دەدات " . کاک عهتا هيچ ئاماژەيهک به شاکارەکانی برايم ئهحمهد  له بواری ئهدەب و رۆژنامهگهريدا   راقيزمی له قه ع

گهيهکی گهشی جياوازی ههيه.   ژوو و  پ ژ دا  م   نادات. ديارە ناوی برايم ئهحمهد له  شيعر و ڕۆمان و گۆڤاری گهالو

   

  ٢٠٠١ـ  ١٩١٣   مهال جهميلی رۆژبهيانی 

ستی کوردانه بۆ  و وی له خزمهت و هه وانل ژوويهکی ل کهوتوو و ديار و دەستڕەنگينی کوردە و م کی هه ژوونووس م
چهوانهوە  ڕانی له کوردی بۆ عهرەبی و به پ ژووی کۆنی کورد ههبووە و کاری وەرگ تۆمار کردووين. بايهخی زۆری بۆ م

ژووە. ئهمهش نيشانی   کردووە. قورسايی کارەکانی لهبواری تهوە م ی وابووە ئهوەی نهتهوە به زيندوويی دەه ژوودايه پ م
ژوونووسه چهند له پهرۆشی بنهمايهکی گرنگ و ههستياری دۆزی نهتهوەکهيدا بووە. بۆيه قورسايی کاری  دەدا ئهم م

هتی ماد ب ژوو تهرخان کردووە. ناوبراو باوەڕی وابووە کورد خاوەنی دەو تی خۆی بۆ م هت و دەسه ی دەو ووە و کۆمه
رنه  ش مۆد گه و نيشانهيهکی تری ئهوەيه پ و کردۆتهوە. ئهمهش به گه و نووسين ئهمانهی ب ناوە و به به که تريشی پ
داوە و خهونی  تی کوردی دراويشيان ل ک له دەسه هت ههر ههبووە. بهش هتی ههبووە، ياخود دەو کورد دەو

شک  هتبوونيان له م   دا بووە. بهدەو

ژووی کۆنی کورد بووە. کهمن ئهوانهی وەک رۆژبهيانی  ی ساخکردنهوەی م دا نووسهر زۆر و وەک ئاماژەمان پ
نهری ئهمهش ههست و   ت. پا شا ب ژووی نهتهوەکهياندا ک ی خزمهت به م شهونخوونی و ئازار و مهينهتيان له سهرەڕ

ۆز هوشياری و باوەڕی نهتهوەيی بووە، بهواتا فراوانهک نياز. ساخکردنهوەی گهل پرسی ئا گهرد و ب هی کوردايهتييهکی ب
ی  ژوو، مانای نهخشاندنی ناسنامهيه بۆ نهتهوە. له ڕ و شهوەزەنگی م و تيشکی ڕووناکی خستنه سهر ڕابووردووی ن

دا ژووە ڕەگهزی کورديشی دياری کردووە وەک ڕەگهز و بنهچهيهکی جياواز له عهرەب و فارس و تورک، پ گری م
  دەکات لهسهر ئهوەی کورد ئارييه و خاوەنی ئاينی زەردەشتيش بووە.

ناسهی نهتهوەن ياخود کورد    ژوو و ديارکردنی بنهچه و ڕەگهزی کورد، دوو بنهمای گرنگی پ کهواته کار له کايهی م
رشی ئيسال گهيهکی ئايينی ههبوو و مهال بووە.کهچی ه م بۆ سهر کوردستان نهتهوەيه. له ههمووشی گرنگتر ڕۆژبهيانی پ

هتی بيرکردنهوەی نهتهوەييانهی مامۆستا  پاساو نادات و به داگيرکاری ناو دەبات.ئهمه ههستيارترين و گرنگترين خهس
ستاش زۆر کهسايهتی لهم جۆرە و بگرە پارتی سياسيشمان ههيه،نهک  ڕۆژبهيانی بهديار دەخات. چونکه ئهوساش و ئ

کی دڕندەی  ئامادە نين ددان بهم ڕاستييهدا ب کو له ڕۆگاری ئهمڕۆدا وەک نموونه، ئامادە نين کردەوەکانی لهشکر ن،به ن
کی جيهادی له   داعشتاريکپهرستی مرۆڤکوژ و بهربهريئاسای وەک  ز شتا داعش به ه تاوانبار بکهن. بهواتايهکی تر ه

ناوی خوادا دەناسن. ئهمهش گهورەترين کارەساتی کوردی ئيسالمی سياسييه.   پ

کدانهوە و بيرکردنهوەيه، دوور له کاريگهری دوو فاکتی ئايين و ئايدۆلۆژی  کارەک ندنهوە و ل انی رۆژبهيانی بهرههمی خو
کو  ژوويی . به ههموو مانای باوەڕ و وشه نهک باوەڕی به سهربهخۆيی کوردستان ههبووە، به ڕانهوەيهکی وشکی م و گ

کۆشاوە. نه ڕقی له گهل و نهته م به بانگاشهی درۆزنانه و دروشمی سهوز  به دڵ و گيان بۆی ت وەی تر بووە نه هيچ، به
ۆپ   ويستی بهوەيه به گ :(( ئای کورد چهند پ هتاوە. وەک مهسعوود محهمهد دە و سووری ئايدۆلۆژی و ئايينی نهخه

" گهلی کورد باوەڕی به خۆی و مافهکانی خۆی ههيه و ب هکهی ئهم گوته بهنرخه بنووس ه قهدەر ئهو  لهبهر دەرگای ما
زی گهالن دەگرێ")).   ی دەگرێ،ڕ زەی ل   ڕ

کۆالری نهتهوەيی دادەن و مهسهلهکهشی باش   کی س کاک عهتاش تا کۆتايی باسهکهی ، ڕۆژبهيانی به خاوەن گوتار
ڕوانينانهی ئايينی يان مارکسيزم ک ز و ت :" لهم ڕووەوە ههموو ئهو ت ن کاوە. کۆتايی باسهکهی بهم کۆپلهيه دەه ه باس  پ

تی  ت و تهنانهت لهو ڕووەوە دەسه کهوە ژيانی نهتهوەکان و بهفريودانی بير و ئايدۆلۆژيا و ئايين و مهزههبهکان دەزان له پ
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گهوە بۆمان ڕوون بۆوە  وە و به هم". کهواته به ههموو ش هتی ئيسالميش بهسهر کوردستاندا به داگيرکاری دەداته قه دەو
ته ليستی سهرەوەی خاوەن گوتاری نهتهوەيی.که ناوبراو شايانی ئهوەيه ن   اوی بچ

 

 

 

 

  ٣ـ  ٢بهشی 

  ٢٠٠٢ـ ١٩١٩مهسعوود محهمهد 

ناسی و   نکردنی گوتارەکهی بۆ گوتاری فهلسهفی فيکری و کۆمه به ئاماژەدان به بهرههمهکانی مهسعوود محهمهد و پۆل
ک له بهرههمهکانی مامۆستا له   ٤٤زمان و ژينگه و سروشت و گوتاريی نهتهوەيی،کاک عهتا  دەست به شرۆڤهی بهش

  الپهڕەدا دەکات.

ينييهکی گهل فراوان و پڕ له هزر و ڕەههند و گوتارە. بايهخی بيرکردنهوە و  مامۆستا بهوە ناسراوە خاوەنی جيهانب 
جگار فراوان و بهرين له کايهی ڕۆشنبيريی و گوتاری نهتهوەييدا داگير  نووسينی ئهم بيرمهندە، بهتايبهت پانتاييهکی ه

ی فيکری  ش که نووسهر ملمالن دا ئهنجام داوە. هاوکات دەيهوێ  دەکات. قهرەداخی پهنجه بۆ ئهو قۆناغه سهخته ڕادەک ت
همهندتر و بابهتيتر و زانستييانهتر، له گوتاری داخراو و   تر و دەو هتی قو ب گوتاری نهتهوەيی ئهم جياواز بووە به خهس

  دەمارگيری کاژيک و پاسۆک. 

ه گشتييهکانی گوتاری نهتهوەيی الی مهسعو ود محهمهد. ل دەربڕينی قهرەداخی له سهرەتادا باش چووە بۆ دياريکردنی ه
واندنی   ی خۆڕايی ش رايی بگاته سهر ناوی کاژيک و پاسۆک  به نيازی خراپهوە ههو ناسهيه بۆ ئهو مهبهستهيه به خ ئهم پ
ه و پووچاندنهوەی ئهو بۆچوونه  رە مهبهستی من تهنها ڕاستکردنهوەی هه بازيان بدات. ـ ديارە مهبهست ل بير و ڕ

ه  داتاشراوانهيه لهسهر م رانه دوای هه هسعوود محهمهد و ئهوانی تريش به کاژيک و پاسۆکيشهوە،نهک خوانهخواسته کو
ت! ـ .    و کهموکوڕی و ناتهواوی ئهمانه بکهوم و داکۆکييان ل بکهم. ياخود رەخنهگرتنم  لهمانه بهالوە تابوو ب

ه و حيزبهو   کی خاوەن مامۆستا چ پهيوەندييهکی ئۆرگانی به هيچ کام لهم دوو  کۆمه ە نهبووە. ئهو فهيلهسوف و بيرمهند
ستهکانی سهرگهرمی خزمهتکردن   و هم و هه فيکر و جيهانبينی  سهربهخۆ بوو، له کايهی ڕۆشنبيری کورديدا، به هزر و قه

کيان، بهتايبهت هاوبيرانی پاسۆک  بوو. ت. ڕاسته نهتهوەييهکانی کورد بهش ههرگيزيش داوای نهکردووە کهس دوای بکهو
ی نزيک بوون و تهنانهت لهسهر داخوازی دەستهيهک له هاوبيرانی پاسۆک س هرسامن به جيهانبينی مامۆستا و زۆريشيان ل

گرت و دەستی دا نووسينی بهرگی  لهنيوەی دووەمی حهفتاکاندا، مامۆستا دەستی له بهرگی چوارەمی حاجی قادر هه
  دووەمی مرۆڤ و دەوروبهر. 

ني  گرانی بيری له سهردەمی کاژيک زۆر د کی زۆری هه داوە له سهردەمی پاسۆک دا، بهش م وەک ئاماژەم پ ا نيم، به
ز و جيهانبينييهکانی مامۆستايان ڕوانيووە. بيروبۆچوون و  ژا و گهورە و بهرزەوە له ت کی بهنرخ و ه نهتهوەيی ، به چاو

زکردنی زانياری و ز زی بهه همهند و به پ انين و لۆژيکه، لهمهڕ چهمکی کوردبوون و نووسينهکانی سهرچاوەيهکی دەو
وی   کی باش و دروستی خۆ چهکدار کردن به بژ ته ئامڕاز دۆزی ڕەوای کوردەوە. ئهمهش وای کردووە بۆ هاوباوەڕانی ب
ڕوانين،لهمهڕ  پرسگهله جۆراوجۆرەکان.   همهندکردنی خهرمانی زانيارييهکان و فراوانترکردنی ئاسۆی ت فيکری و دەو

گانه و بهتايبهتی  ژوويی و سياسييهکانييهوە به ئايدۆلۆژيای ب کی که بيری نهتهوەيی به ههموو دوورييه م له سهردەمان
گر   وقه درا بوو، دەويسترا ئاڕاستهی سروشتی خۆی لهدەست بدات و خۆی بکاته هه نامۆ، زۆر به چڕی وەک ههميشه ئاب

ک، کهم و زۆر پهيوەندي باز ندەی له خهمی  و سهرباز و پاسهوانی بير و ڕ يهکی گهوههری به پرسی کوردەوە نهبوو، ه
هته داگيرکهرەکانی کوردستان بهتايبهت.  کاری ميللهته سهردەستهکانی کورد و دەو پرۆليتاريا جيهانی بوو، به گشتی و کر

ناوی مۆ ويسته قوربانی بۆ گشت بدات. واته ههر شت له پ ته ئهو بهشهی لهسهری پ سکۆ و به گوتهيهکی تر،کورد ب
کی ناوەی کۆمۆنيستهکان بوو.     سياسهت و بهرژەوەندييهکانی. ئهمهش دروشم
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رێ ( دەبژ ناسهی مامۆستا بۆ کوردايهتی دەکات، س بنهمايان ل هه سۆزی،زانستکاریقهرەداخی لهو پ   .)ژيری،د
ی وايه بهرۆگرانی ئهم ب ، پ ن يرمهندە وانهبوون و پهيڕەوی جگهلهوەی ئهم دياردانه له گوتاری مامۆستادا بهرز دەنرخ

م بدەمهوە:   ئهم دروشمهيان نهکردووە. با لهم ڕووەوە به نموونهيهکی زيندوو  وەک وە

نهر و کاک عهتا پاسۆک ههر له ڕسکانييهوە دروشمی( دارەی جهماوەرەههر بۆ زانياری خو )ی، چهکی ب بيروباوەڕ س
ی  سهرەتای خهبات ١٠بهرز کردەوە. بڕياری دابوو  ت. سا گهياندن و ئامادەکاری شۆڕش ب هاوبيرانی  ٥/٦ی بۆ خۆپ

ژوو و  ی م هم بوون، تهنانهت فهرماندە سهربازييهکانيش دەرچووی ئهکاديميا و شارەزای قوو ندەوار و خاوەن قه خو
تهوە، ن گه دەکات و ئامادە نهبووە ئهدەبياتی پاسۆک بخو کهوتی کورد بوون. کاک عهتا چونکه قسهی ب به يا  هه

رم کوتهک به ههر چواردەوری خۆيدا   تی، شهلم کو ی دەکات باسيان بکات!. بۆيهکا دوور له بابهت تييهوە و نکۆ ندو خو
شمهرگه  کۆشانی پ سۆزی خهبات و ت کی کوردستان گهواهی د سۆزيش دا، ئهوە ههموو خه ژێ. خۆ له مهيدانی د دەهاو

م   و هاوبيرانی پاسۆکن. اليهنی زانستيش ئهوەش تا ئهو پهڕی شياو/ مومکين لهبهرچاو گيراوە، ديارە نهک بمهوێ ب
که باوەڕمان به زانست و  ينهوەی زانستی بووە، به کۆ پاسۆک له تاقيگهی زانکۆيهکدا دانيشتووە و خهريکی ل

شکهوتنهکان ههبووە و لهسهر ئهم بنهمايه بيرکردنهوەمان بۆ دياردەکان ههبووە.   پ

گه شايستهکهی خۆ مرۆڤ ته سهرووی پ ی له هزری مهسعوود محهمهددا پ دراوە و باسکراوە. هيچ بههايهک ناکهو
نانهکانييهوە.  ی مرۆڤ لهم گهردوونهدا. مرۆڤيش به هۆش و غهريزە و حهز و ئاوات و داه گرنگی و سهنگ و ڕۆ

کی قهرەداخی لهسهر مامۆستا مهسعوود دەبينهوە، که له رەدا ڕووبهڕووی ڕەخنه و سهرنج تهوە  ئال گۆشهنيگای مارکس
ژوو". وەک دەزانين مامۆستا  نهری ئابووری بۆ م : " مهسعوود محهمهد بايهخی مرۆڤ به گرنگتر دەزان له پا دە

بی"  کدانهوەی مرۆيیخاوەنی کت ک لهسهر ل ژوو بۆچوون ژی داکۆکی له  م "ە لهسهر ئهمهوە و به دوور و در
  بۆچوونهکهی خۆی دەکات. له زۆر بهرههمی ديکهشدا بهردەوام جهختی لهسهر دەکاتهوە.  

: " مهسعوود دژی ئهوە بووە جهماوەر فريو بدرێ و حيزب وەک ئامراز به گرنگ نازان بۆ گهيشتنه ئامانج"...   عهتا دە
ن مامۆست کی پراگماتيکی و رياليستی بووە و لهسهر زەمينهی واقيع قسهی کردووە و  ئهمهش ئهوە دەسهلم ا بيرمهند

ندۆتهوە و ئهوەی مرۆڤ کردوويهتی و ئهنجامی داوە، بهاليهوە زۆر   وەری واقيع خو ژووی به پ هی ئهنجام داوە. م مامه
  گرنگترە له دەقی تيۆرييهکان. ههربۆيهکا " واقيع به باوکی فهلسهفه"ناو دەبات.

ک له کوردستاندا، ئهوەش ڕوون و زەالله، عهتا   قسهی مامۆستا لهسهر نهبوونی دەرەبهگ و نهبوونی بانک و سهراف
هت دروست دەکهن نهک چينی بۆرژوازی/ چينی ناوەندی.  ک و ئاغا  دەو : بهالی مهسعوودەوە خاوەن مو دەيهوێ ب

کی هاوش ز تهوە، لهبهر ئهوەی ت هش بهردەوام دەکوت وەر و بنچينهی بيری مارکسی و ڕوانگهی ئهم خا انه به پ
ندە ههيه کاک عهتا قهت له فهزای ئهم چهند ڕستهيه و   ڕوانينه، ه ژوويی. من زۆر ناچمهوە سهر ئهم ت ماترياليزمی م

کی ت ت. جا ئايا هۆکارەکهی نهزانينه، ياخود چ مهبهست بهستراو  دەربازی ناب ری  چهند وشهيهکی تر و ههندێ تۆمهتی هه
  ههيه؟ ئهوە جارێ ديار نييه!.

کی چينی ناوەندی  م مادام . به ته دەزان رن هت دروست کردن، به بهرههمی شۆڕشی پيشهسازی و مۆد ناسيۆناليزم و دەو
کار ياخود سيستهمی فيۆداڵ نهبووە و پرۆسهی گهشهکردنی   گری ئهم بيرە نييه، واته چينی کر له کوردستاندا هه

يهتی  کورد ب ه ناسروشتی و دادەن و دواتر که به قۆناخی سهرمايهداری ناگات/ نهگهيشتووە، به مايهی کۆمه
 . نهدانی ناسيۆناليزمی له کوردستاندا دادەن   سهرهه

ژووی ناسيوناليزم، له ئهوروپاش يهک دەنگييهک نييه.  ژوونووسی  Hans Kohnجارێ  له سهر م گهورە م
: ئهم دياردەيه له ن داوە. هی ترييان ههيه شۆڕشی فهرەنسا به سهرەتا ناسيۆناليزم،دە اوەڕاستی سهدەی ههژدەوە سهری هه

رەدا له کاک عهتا بپرسين، خۆ نهتهوەکانی  هتی نهتهوەييهوە. با ل تهوە به سهردەمی دروستبوونی دەو دادەن و ههشه دەيبهست
پهڕيوون و چ ينی ناوەنديشيان ههبووە و له ههناوی شۆڕشی  کاتاالن و باسک و ئيريش و سکۆتی، به قۆناغی دەرەبهگيدا ت

هت؟!.    پيشهسازيشدا بوون، ئهی بۆ نهبوونه خاوەن دەو

رنه و گلۆباليزم و  شتووە و له پۆستکۆلۆنياليزم و پۆست مۆد ه ژە قۆناغی سهرمايهداريمان ج باشه خۆ ئهوە له م
ه دان  ديگيتاليزەبوونداين، کهچی لهم دوو دەيهيهی ڕابردوودا چهندين دەو ت دروست بوون، چهندان نهتهوەی تريش له ههو

هت.    بۆ بوونه دەو
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تانی ٢٠٢٠وەک نموونه لهم  سهردەمی ڤايرۆسی کۆڕۆنادا تی ئهوروپا، و هتی ناوەندی يهک راتر گهڕانهوە بۆ دەو ، خ
ک سنووری به ڕووی ئهوی تردا دا هت خست و  خۆيان، ئامادە نهبوون گوێ له فهرمانی برۆکسل بگرن. ههر دەو

هت و   کشايهوە. تا دەو کی تر بهرز هه هت جار ی خۆی بوو. بهواتايهکی ديکه، بايهخی دەو سهرگهرمی ناوما
خۆشکهر نييه،ل  شه و ههڕيشهکان دەکات.ئهمهش بۆ خۆی ئاماژەيهکی د ت،باشتر چارەسهری ک سيستهمهکهش ديکتاتۆر ب

ن: دنيا لهسهر زەمينهی واقيع ئهمه دەبينين. خۆ گهر وانييه! دە بوو به قسهی ئهوانهی کهوتوون به شهوارەی تيۆريدا و دە
هت باوی نهماوە و بۆ تهنهکهی خۆڵ! لهو گوندەدا   بوونهوە دەچن و دەو کی بچووک و سنوورەکان بهرەو کا بۆته گوند

کو تۆختريشيان کردە گرن، به زمان دييهوە، نهک ئامادە نهبوون سنوورەکانيان هه هتی بهه گای خۆيان  سهدان دەو وە ڕ
  گرتهبهر.   

کی فيکری بۆ  ب ی گرتووە بهدەستهوە و يهکبينه وەک قا رسا کی يۆنيف وەر کاک عهتا ئهم دابهشکارييه مارکسييهی وەک پ
وەی يهکهم و سهرەتای  تهوە چوارچ ن ه کاک عهتا دەگهڕ موايه ئهم خا ندنهوەيهک دەيخاته کارەوە. پ ههر قسهکردن و خو

کی تر ئهلفوب ساکارە ش ههر کهس کی به نووسينهکانی کاک عهتا پ دەرچه و زيان ژوودا بۆته ليتاو، ياخود ب کهی له م
ئاگا دەکات، دەنا  تی و دوور له واقيعهوە. ئاخر ديار نييه کاک عهتا بۆ  وا خۆی ب گهياندووە و خستوونيهته خانهی نابابهت

ندەی مانگی چواردە به ئاسمانه ژوويهکان ه وە ديارن، ناکرێ خۆيان ل نهبان بکرێ.  ڕوانگهی ماترياليزمی ڕاستييه م
ژووييهدا به   ژوويی و تيۆرييهکهی مارکس به گشتی، الی مامۆستا مهسعوود رەتکراوەتهوە و لهگهڵ ئهم ڕەوته م م

يهکی فيکری قووڵ و بابهتی دابووە و مامۆستا ج دەستی تاقانهی لهم بوار ژايی نووسينهکانی له ملمالن ەدا وەک  دڕ
کی سهربهخۆ له کايهی فيکردا زۆر  به جوانی ديارە.    بيرمهند

وەی فيکر و رۆشنبيريدا لهسهر ئهوە بووە که  بازەدا، له چوارچ ههموو ملمالن و بگرە و بهردەی مامۆستا لهگهڵ ئهم ڕ
ی نامۆيه و چ گای کوردی نييه و پ ندنهوەی تهواوی واقيعی کۆمه زەکانی مارکس، توانای خو ارەسهری دەردەکانی  ت

بازەدا.   ئاگايانه و نهزانانه و خۆڕاييانه نهبووە له دژی ئهم بير و ڕ کی ب تی مهسعوود بهرپاکردنی شهڕ ناکات. دەنا ن
وە سهقهته له کوردستاندا ساز نهبووايه، که بووە مايهی خهرجکردنی کات و وزە و   ڕەنگه گهر ئهم دياردەيه بهو ش

کی زۆر مامۆستا و چه ستا دەيان شاکاری ترمان لهسهر نالی و مهحوی و حاجی قادر و زمان و  فيکر ندانی ديکهش، ئ
نووسی مهسعوود محهمهد لهبهردەستدا بوايه!.   ژووی کورد به پ   م

ی  وەکانی ت تی هۆکاری ئابووری کهم ناکاتهوە، وەک عهتا و زۆر له هاوش مهسعوود محهمهد له بايهخ و کاريگهر
که ئهم هتبووندا، و  گهيشتوون، به م له پرسی بهدەو . به يهتی نازان ژوو و کۆمه نهری سهرەکی م هۆکارە به بزو

دەست  ن گهر مرۆڤ خۆی با ت ئهوەش ب ت. دەب بهتايبهت دۆخی کورددا به يهک له فاکته يهکالکهرەوەکانی  دادەن
ت، گهورەترين سهرمايهی ئابوو وەشاوەيی نهب ت و هوشياری ئاگايی و ل هت!،  نهب ت، نهک دەو ريشی لهبهردەست ب

ژووی پ تۆمار دەکات.    هيچی پ دروست ناکات. کهواته ديسان ئابووری ملکهچی مرۆڤه و مرۆڤ کاری پ دەکات و م

ته دەزان و گهلی ئيسرائيليش به  رن هتی ئيسرائيل به بهرههمی مۆد سهيروسهمهرە الی کاک عهتا بهوە گهيشتووە، دەو
هتی  بهرههمی ئهو دەو ژوو!، ياخود خۆی نهبان دەکات. دەو ئاگايه له م هم. بهڕاستی يان قهرەداخی زۆر ب هته دەداته قه

ستهکهی   ، نهک چينی Theodor Herzlئيسرائيل ئيرادەی نهتهوەيی ههموو جوولهکه دروستی کرد. بهتايبهت دوای مانيف
ی کوا و چينی بۆرژوا و سيستهمی سهرمادايهری له  بۆرژوای قۆناخی سهرمايهداری. ئهرێ لهو سهردەمهدا ئيسرائيل خۆ

زەکانی جيهان و پهيمانی بهلفۆڕ  هتی زله ودەو کی ن کی کارا لهسهر دەستی وايزمان  و بڕيار ت کوێ بوو؟! پاشان دبلۆماس
هتهدا يهکهی گهل  وەی ئهم دەو کرد و له چوارچ وی ههموو دنيا ڕوويان ت باشتر  ئيسرائيلی سازدا. جوولهکهی پهرشوب

کهوە و ژيان لهسايهی يهک سيستهم و پهروەردە و ملکهچبوون بۆ  ی رۆژانه و پ که خشان و ت ی ل هارمۆنی بوو. لهڕ
هت گهلی جوولهکهی   ژوو زيندوو کرايهوە. دەو کی مردووی ناو م ربوون به يهک زمان، زمان ندن و ف يهک ياسا و خو

ک  ژووی، دوای چهندين سهدە، پ دراوی ناو م هه ستا زۆر ت هوە گرێ دايهوە و تۆکمهتر و نزيکتر کردەوە و  ئ
ته!!. رن هکانی مۆد ب و خهونه بهتا هتی ئيسرائيله نهک قسهی باقوبريقی ناو کت ژووی دەو شکهوتوون. ئهمه م   پ

ت، که به تاق ه ب انهيی ئهوە زانراوە که مامۆستا مهسعوود دوای شهپۆلی باو نهکهوتووە. ڕەنگه تاکه گوناهی ئهم خا
ڵ و تهوژەمه دەربچووايه، وەک شهيتان  ی ئايينی گرتووە و ههرکهس لهم ه لهمهيداندا مايهوە. ئاخر کات مارکسيزم ج
هم بهدەستی سهربهخۆيه، خاوەن بيروڕای جياوازە  بهر نهفرەتی زۆربهی هاودەمهکانی خۆی دەکهوت. مهسعوود تاکه قه

  له ڕەوتی باودا.  



١٣ 
 

گهی مرۆڤ و  قورسايی و پيرۆزی وەک له سهرێ ئاماژەمان   دا، له بيرکردنهوە و جيهانبينی مامۆستا مهسعووددا، پ پ
نهرە، نهک   هوان و بزو کی مرۆڤ دەزان و مرۆڤ خۆی پا يهتی به مو ژوو و کۆمه و سهروەری له سهنتهردايه. م

ه دەکهن نهری ئابووريی. مارکسييهکان زۆر جهخت لهسهر ئهم خا هوە. لهم ڕووەوە بهرههمهکانی هۆکاری تری وەک پا
هت نهتهوە دروست دەکات. ئهم   ی وايه مهسعوود باوەڕی بهوەيه دەو م. قهرەداخی ههتا پ مامۆستا پڕن له نموونه و وە
دا نييه. مهسعوود کوردی به نهتهوە زانيوە، ب ئهوەی خاوەنی  ريزبهندييهی  قهرەداخی کردووەيهتی، هيچ ڕاستييهکی ت

ت.  هتيش ب ژدا به هاوکاری دەو کی دوورودر س ی ههيه و له پرۆس کی عهق هت نهتهوە وەک بوون ش دەو کهواته پ
هت.  ته خاوەن دەو   کۆمه فاکتی گرنگ دەب

ڕامانی  تهوە و ئيستی لهسهر دەکات و به ت ن ژوو دەخو ت م ژوودا دەکات و د مهسعوود کار له ڕووبهری فراوانی م
وە کالسيکييه قووڵ و بيرکردنهوەی وردەوە، ه ت. ئهو نايهت به ش ن نج دەه ی هه سهنگاندنی بۆ دەکات و ئاکامگيری ل ه

تهوە،  ن بهری ئايين و ئايدۆلۆژيادا بخو ژوو له س ز، م مان فرۆشراوە!، به  زنجيرە وتاری حيکايهتئام ستا پ باوەکهی تا ئ
ی خۆی بيری ل دەکاتهوە ر به چاوی خۆی تهماشا دەکات و به ئهق ی واقيعهکه قسه و بڕياری لهسهر دەدات.    نهخ و به پ

ن و دادڕێ  ب و تيۆريی ئامادەکراوەوە چاکی کهواکهی ل بهالدا بکات، مۆدە خوازراوەکه بسهپ ئهم نههاتووە  به قا
ژووی نهتهوەکهيدا. ئهگهر هاتوو خاوەن تيۆريی وتی: له فهرەنسا فيوداڵ وای کرد، ئهويش ب له ناوچهی  بهسهر م

کشاوە. پش ن ئاغا وای کرد. ياخود باسی قۆناخی سهرمايهداری کرا، ب کورد بهرەو پۆست ئيمپرياليزمی با هه   دەر، ف

تی فاکتی ئايدۆلۆژيا و ئايين بوون و  ژوونووسانی ديکهی کورد، ههم ديلی دەستی کاريگهر ناسان و م موايه کۆمه من پ
ييان دا ياخود ناواقعيبوونيان ندەی له دەستهبهتا ژوومان بۆ بکهن،  ههميش ه دا  ڕازی بوون لهم ڕوانگهيهوە باسی م

کڕای ئهوەی   ری دەربڕينيان نهبووە. ههربۆيه کاری مهسعوود محهمهد له ت ی    ١٠٠مهسعوود توانای بيرکردنهوە و بو سا
شکهشمان کراوە تهواو جياوازە. ئاخر ئهم دێ و وەک نهتهوەيهکی بندەست و دابهشک  راو له کورد دەڕوان و  ڕابوردوو پ

 ، ن ئامادە نييه بهراوردی بکات به نهتهوەيهکی خاوەن قهوارە و کيانی سهربهخۆ. له هيچ خاوەن تيۆرييهکيشی ناسهلم
کی  ، بيان خاته تای يهک تهرازووەوە. ئهمهش خا شه و حوکم و چاو لهم دوو ههقيقهت و دياردەيه بڕوان بهيهک هاوک

مه و دياريکردن  زۆر گهوههری بير و هزر و نی مامۆستايه بۆ دۆزی نهتهوەکهی، که دەکاته بهخشينی شوناسی ئ ڕوان ت
: شان بۆ تايبهتمهندييهکانی  شوناسی ئهوان!. لهم ڕووەوە دە   و سنوور ک

گه  ژوو، که له ج يهتی و م زەوە، بۆ تهماشاکردنی کۆمه ز لهاليهن ميللهتی ب ه و " خواستنی چاويلکهی ميللهتی بهه
همهندە له اليهن ههژارەوە". داوە، وەک خواستنهوەی چاوی دەو   کاتی جودادا سهری هه

نه ڕاستهقينهکهی مامۆستا و هزر   ن و و د بهپ لهگهڵ بيروڕاکانی مامۆستادا، دروست ههنگاو  هه رە پ کاک عهتا ههتا ئ
ته مامۆستا. و بيريمان بۆ نمايشت دەکات و ب ڕتووش و جوانکاری و گهزومقهستی سانسۆر ويست دەبهخش ! ههقی پ

تهوە: ن   دواتر قهرەداخی ئاماژە بۆ گوتاری هيومانيستی مهسعوود دەکات و نموونهيهک له وتهکانی مامۆستا د

گهی بهرەو ڕاستييه له   ژووييدا جگه لهوەی که تاکه ڕ يهتی و م شخستنی دەوری مرۆڤايهتی له شيکردنهوەی کۆمه " پ
رە  تهجرەبهشدا دەردەکهوێ يهتی له هيچ کو ژوو و کۆمه شخستنه شرۆڤهی ڕووداوەکانی م که ئيمکان نييه ب ئهو پ

گای کوردی قۆناخی دەرەبهگی  ی وايه کۆمه کی تری ههستياری مهسعوود که پ گايهکهوە بکرێ". ئهوجا دەگاته بۆچوون ڕ
که وەک سيسته م و کولتوور پاشماوەيهکی ئهوتۆی بهرچاو نهبووە، وەک گهالنی تر ـ  له ڕاستيدا نا ههر نهبووە، به

ک دەکات که فيۆداليزم  ژووی مرۆڤايهتی دابهشی چهند قۆناخ ت و وەک ئهوان نهبووە ـ. چونکه مارکس م ناکهو
ک له  سهنگاندن بۆ گوتاری مهسعوود محهمهد بکات و به جۆر زەوە هه کيانه. کاک عهتاش دەيهوێ لهم ڕوانگه و ت يهک

ناوزەدی بکات. بۆيه بيروڕای نووسهر بهرامبهر مامۆستا مهسعوود دەگۆڕێ و ئهم بۆچوونه به کفر و  خهياڵ و ناواقيعی
 .   ناواقيعی و الدان دادەن

هت دروست بکات.  لهگهڵ ئهوەشدا که قهرەداخی باوەڕی وايه فيۆداليزم نهبۆته سيستهم، لهبهرئهوە توانای نهبووە  دەو
ی  رانی و هۆکاری نهگهشتن به ئاواتهکان. لهبهئهوە پ و ژووی کورد دا دەکاته مايهی ما قهيه له م کهچی نهبوونی ئهم ئه

ی ههبوايه دو اتر به سهرمادايهری دەگهيشت و چينی ناوەند يان بۆرژوازی نيشتمانی سهری  وايه گهر کورد قۆناخی فيۆدا
هت دروستکردنيش ئهرکی ئهم چينهيه.  قهرەداخی بهناوی مهسعوودە   يه دەو کار پهيدا دەبوو و بهو پ دەدا و  و کر هه

خی خاوەن زە ک واته ئاغا و بهگ و ش : له قۆناخی فيوداليدا چينی با يان خاوەن مو هتی نهتهوەيی دە ويوزار دەو
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تانهی باس له فيۆداليزم دەکرێ، له کوردستان دا   ناسه و خاس م بهو پ دروست دەکات". له ڕاستيدا ههردووکی يهکن، به
کی تر.   نهبووە، ئهمه قسهی مهسعوود محهمهدە نهک شت

ی کاريگهری لهسهر قۆناغهکانی پاش  : دەرنهکهوتنی سيستهمی فيودا تريش ههيه و نيشانهی بهکورتی عهتا دە
قهی گهشهکردنه،   گای کوردەوارييه و ئاشکرای دەکات، ئهم ناتهواويی و بزری ئه کی ناسروشتی کۆمه گهشهکردن

  هۆکاری سهرەکی دەرنهکهوتنی ناسيۆناليزمی کوردييه.

کی تری تايبهت به گوتاری مهسعوود، وەک يهکهم کهس که ئاماژە به هۆکاری " لهبهرڕۆيشتنی ئ ابووری ـ نزيف بۆچوون
هت نهبوون کورد دەکات.    اقتصادی" بۆ بهدەو

هتيشی دروست کردووە ـ جهميل ڕۆژبهيانی  ت و ميرنشين و تهنانهت دەو ژووی خۆی زۆر دەسه راسته کورد له م
هتهکان سهرتاسهری نهبوون و تهمهن کورت بوون.  م دەو عهبدولرەقيب يوسف و زۆری تريش باس لهمه دەکهن ـ به

دا چونک  زی ت کی بهه کهوتووە، ناوەند زتر بوون. تۆپۆگرافی کوردستانيش وا هه تدارەکانی دەوروبهری بهه ه دەسه
هت و   تهوە. ههميشه شارە گهورەکان نزيک به سنووری کوردستان ، نووساو به دەو دا کۆب ت و ئابووری ت دروست نهب

ته نهيارەکانييهوە بووە. ئهمهش له ڕووی ئاساييشی   کی الوازە، ئابووری بهئاڕاستهی دەرەوە ڕەوتی دەسه نهتهوەييهوە خا
ی  ت له ههڕەشهی دوژمنهوە و ج ت، دوورە دەست ب وەرگرتووە،نهک ڕووەو ناوەوە، چونکه پايتهخت ياخود ناوەند دەب

ت.   کۆبوونهوە و گلدانهوەی ئابووری ب

:" ئهو گهلهی به مافه بنچينهييهکهی نهتهوايهتی نه  ژوويی، مهسعوود دە ی نهناوەته مهيدانی گۆڕانی م گهشتووە، جارێ پ
هی جارێ له پزدانی دايکی نههاتۆته دەر".    وەک ئهو مندا

ژوو بيت. کهچی قهرەداخی بۆ مهرامه   هتيت ناتوانی ئامادەی سهر شانۆی م ئهم وته کتومت مانای وايه کات ب دەو
کی تردا، ديسانه تهوە: نهتهوە کات بوونی ههيه  ئايدۆلۆژييهکانی خۆی دێ و به ئاقار وە بۆالی مارکسمان دەباتهوە و دە

هت نهتهوە دروست دەکات، يان ب ناسيۆناليزم نهتهوە دروست ناب و گوتهيهکی  ت. ئهمهش واته دەو هتی ههب که دەو
تهوە" ناسيۆناليزم نهتهوە دروست دەکات" و ئهوجا گوتهکی هۆبزباوميشی دەکات بهسهردا"  ن لنهر د ناسيۆناليزم ب گ

رنهيه و نهتهوەش  هت بهرههمی مۆد : دەو شمان دەکات تا ب وازە پهلک هتی نهتهوەيی هيچ مانايهکی نييه" بهم ش دەو
هته.      بهرههمی  پرۆسهی بنيادنانی دەو

ک خۆی قووت دەکاتهوە و له قهرەداخی دەپرسين: کوا چينی فيۆداڵ و سهرمايهدری تورک و فارس  رەدا پرسيار و ل
هت به  ی تريش دەيان توانی دەو هتی بۆ قوت نهکردنايهوە، ئايا به ههزار سا مان ب گهر کۆلۆنياليزم  دەو عهرەب؟، پ

  خهباتی خۆيان دروست بکهن؟؟!!.

:   ٣عهتا سهبارەت به  به ديارەکهی مامۆستا مهسعوود لهسهر حاجی قادر، ئاوها دەنووس   کت

گهی کوردەواری.١ يهتی کۆمه ژوو و کۆمه ندنهوەی باری م ندنهوەی ههمهاليهنه و پڕ وردەکاری  ٢ـ ڕوانگهی خو ـ خو
ت  کی نالۆژيکی نا عهقالن مپهرست ناودەبات. بهڕاستی بۆچوون رەدا مهسعوود محهمهد به ناوچهپهرست و ههر کۆيه. ل

واوی  به کاک عهتاوە ديارە، ش تی و سهرل تيدا  و نابابهت مانچ ی ناوچهگهريی و  سل ر تينوتاوی سياسهتی زا چونکه لهژ
ژووی سياسی و فهرههنگی و هونهری خۆی ههيه و لهگهل له شارە گهورەکانی ئهوسا  نقووم بووە. شاری کۆيه بايهخی م

هی دەستڕۆيشتوو، ههبوون. ئهوە واقيعی کۆمه شترە. لهم شارەدا دوو بنهما ستای کوردستان له پ تی کوردە، نهک و ئ
هی جهليزادەی خودی مامۆستاش نهک له کۆيه بگرە لهتهواوی کوردستانی ئهو سهردەمهدا و  . بنهما مهسعوود سازی داب
ندن و زانستهوە و له ڕووی  ژووی شارەکهوە، له ڕووی خو دەستيان ديارە به م ستاشدا ناوناوبانگيان ههبووە و ج تا ئ

يهتيشهوە. جا چۆن  گهی کۆمه ی شهرم و ڕەخنهيه، گهر باسی ئهم  پ کهس و گۆران، ج نه بۆ نهوەی مهحوی و ب
ژوويدا. شت  کسی م ت، نه بۆ مهسعووديش خهوش و گوناحه، باسی باپير و باوکی بکات، له کۆنت شاعيرانهيان کرد ب

ک بکهيت، که بوونی ههقيقی ههبووە.   يبهستی، نهک باسی شت حاجی قادر و ژيانی،  ـ باسی  ٣گوناح و شهرم و خراپه هه
ژەکهيدا که  ينهوە در کۆ م ئاماژە به باوەڕی ناکات!. لهم ل ستی دەکات. به و تی و هه شيعری، چوون بۆ تورکيا، کهس
هت و بنهمای گرنگ دەکات ( زمان و  قهرەداخی کردوويهته سهرچاوەی باسهکهی، مامۆستا مهسعوود باس لهدوو خهس

زە، دێ باس لهسهردەمی هاتنی ئيسالم دەکات نيشتمان) بۆ دروستبوونی ههستی ن هتهوەيی. عهتا بۆ بهرپهرچدانهوەی ئهم ت
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ن لهو قۆناخهدا ههستی نهتهوايهتی ههبووە"؟. ناچارين  گهيهک نييه بيسهلم : کورد زمان و خاکی ههبوو، ل هيچ به و دە
هدا دەبات، يا نايهوێ باسی ڕاستيي ين، قهرەداخی يان خۆی بههه ژوو ئهوەی سهلماندووە، کورد ديسان ب هکان بکات!؟. م

گهيهکی ب  به گشتی بهشی ههرە زۆری بهرگری له هاتنی ئيسالم کردووە. گۆڕی و کافر و شههيدان له کوردستاندا به
ندرا.  ن کرا، خاپوور کرا، فهوت ندرا، تا چهندوچوونه. لهاليهکی ترەوە، ئهوەی کهوته بهردەست لهشکری ئيسالم سووت

. تهنانهت ئيسالم نههات کوردستان داگير بهوا ن تايهکی تر ئهگهر نيشتمان داگير بکرێ، ئهوە داری بهسهر بهردييهوە نام
کی کورد. وە هيچ کام له داگيرکهرەکانی تريش کاری وايان نهکرد، ههرچی هاتووە  ت بداته دەست حاکم بکات و دەسه

تی کوردی کاول کردووە  خۆی  کردۆته حاکم بهس   هرييهوە. و

نهری ئابووری نييه، وەک له تيۆری مارکس دا  کی مهسعوود باوەری به پا : مادام بهههرحاڵ قهرەداخی دەيهوێ ب
ستگهی خهباتی  زن. به عهتا دەيهوێ بگاته و هاتووە، ئهوە بيروڕاکانی ئايدياليستين و بنهمای زانستيتان نييه و خهياڵ ئام

م ب ئهم بڕگهيهی خهباتی چينايهتی ئهو شتهی مهسعوود محهمه ی نييه، تهنانهت باوەڕی به کۆمۆنيزمه، به د باوەڕی پ
  چينايهتييه. 

ژوويی و  : گوتاری م ش دە نه ب سهروپايهی کاک عهتا بکهن!. چهند پهڕەيهک لهمهو پ تۆ سهيری ئهم بازباز
ته گوتاری نا يهتی مهسعوود بارگاوين به ڕەگهزە نهتهوەييهکان و دەب سيۆناليزمی کوردی. کهچی پاش تۆزێ وەک کۆمه

همهکهی شل   تهوە! که مهسعوود هاوباوەڕی مارکس نييه له پرسی ئابووريدا، دەست بۆ خهياڵ و قه ی  بيری دەکهو ب
ن و بۆچوونه نادروستهکهی بهو وشه ڕيزکراوانه دەردەبڕێ.  تی دەدۆڕ   دەکات و بابهت

نينهوە، که جهختی ب سازش لهسهر بيروباوەڕەکانی دەکات: " ئهوەی خۆ  دوو کۆپلهی نووسين له گوتاری مامۆستا دەه
ژەکهشی دروست نييه، حهجهکهشی دروست نييه و  ش ههنگاوی کوردايهتی، به قهناعهتی من نو دەکاته لهمپهر له پ

ت دروست نييه، ئهوە فيکری منه و ئيمانی منه".   ههرچی ناوی ل دەن

کی لهبهر بکهی،  " کوردايهتی وجود ـ بوونه ـ کهين ست ويستی بهوە نييه پ ويستی به کراس نييه، پ ونهيه ههبوون، پ
ک وەک خۆم مرۆڤم ههروەها کوردم، چهند مرۆڤم، چهند کوڕی باوکی خۆمم، ئهوەندەش  کوردايهتی بريتييه له حهقيقهت

رييهکی ڕەسهنه لهمن که مومکين نييه بيسڕمهوە".   کوردم. کوردايهتی بو

ی ههژار و  عهتا بۆ ئهوەی  ندنی مندا ن خهباتی چينايهتی ههبووە، باس له جياوازی و جۆری خو به تۆپزی بيسهلم
ستا چهپی کورد  ت.  جا براله خۆ ئ همهند کرد ب همهند دەکات. جارێ وەنهب مهسعوود محهمهد داکۆکی له دەو دەو

ی بهرپرسهکان ههموو هه کدا مندا نديان فهراههمه و ههژار به  دروشمی خهباتی چينايهتی نييه، له کات کی خو لومهرج
كی ترش دەکات، مهسعوود بهوە تاوانبار  دوای قووتی ڕۆژانهوەيهتی. ئهی کوا خهباتی چينايهتی؟. قهرەداخی گوناح
ک نهبووە. سهرەتا نازانين کاک  روتهسهل ژياوە، بۆيهکا ئاگای له ژيانی خه کی سهرەوە بووە ت دەکات، که خۆی له چين

؟!، مارکس به پارەی ئهو عهتا سهب ی چ دە همهندی هاوڕ نگليسی دەو وان مارکسی ههژار و ئ ارەت به پهيوەندی ن
کی کۆيه بپرس و يا   همهندە دەژيا؟. بۆ ئهم دەربڕينه لهمهڕ مهسعوود محهمهدەوە، ههق بوو جارێ بچ له خه دەو

يدا ژياون، تا بزان  ئهمه  وابووە ياخود نا!؟... وەک مامۆستا خۆی باس دەکات و لهوانهی مهسعووديان ناسيووە و لهگه
زۆريشمان ديومانه و بيستوومانه، لهسهرەدەمی وەزيريی و سهرۆکی کۆڕی زانياری کورديش دا که ميوانی ههبووە، 
هيهکی ڕەگداکوتاوی کۆن، بووە بوون،  لهسهر کورسييهکهی خۆی دانهنيشتووە. لهمه خاکهڕاييتر!. به ڕاسته وەک بنهما
وە نهديوون، که ئهمان خۆيان پلهيهک بهرزتر   همهندی شارەکهی خۆيان و کهس ئهوەی پ ل جيا نهبوون له ههژار و دەو
ت بۆ پرسی نهتهوەيی بايهخ به تاک  : مهسعوود باوەڕی به چينی خوارەوە نييه. چونکه ئهو د نيشان دەدەن. ديسان دە

ت دەدات و له شيعردا بهدوای ههستی نهتهوايهتی دەگ ک بکات!. ديارە چينهکه دەب هڕێ، له بری ئهوەی باسی چين
يهتی!.  ت، چونکه کاک عهتا بهس ئهوە دەناس و دەزان و باوەڕی پ   پرۆليتاريا ب

مه  ژووی نووسينی ئ کی وەک کاک عهتا باش دەزان م ه، ل نووسهر کی ب ئاگا قسهيهکی لهم جۆرە، قبو ئاخر بۆ پياو
کردو ز و کرنگی دنيای ئهدەبه. گهل له  به شيعر دەستی پ کی زۆر بهه  ئهرستۆ  فهيلهسووفهکانی وەکوە. شيعريش ژانر

گهرو   که ماالرم به شيعر   هايد ی فهلسهفهوە وتوومه، دەم : "ئهوەی من له ڕ گهر دە لهسهر شيعريان نووسيوە. هايد
ناسهيهکی تر بۆ فهيلهسوفهکان ئهوەيه: " فهيلهسوفه م ت خهوش گووتوويهتی". پ هزنهکان شاعيرن". ئيدی نازانم بۆچی دەب

ژووی کورد کردووە؟!..شيعر   ت مامۆستا مهسعوود له سهر  شيعر کار بکات، که شيعر بۆ خۆی گوزارشتی له بوون و م ب
  تاکه چهک بووە، دەروازەی دەربڕين، ميکانيزم و زمان و ئامڕازی گوزارشت بووە.
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کی تر ئهوەيه قهرەداخی دەيهوێ و ا باس بکات، گوايه مامۆستا مهسعوود بههۆی کۆيهچييهتييهکهيهوە دەيهوێ گهورەيی خا
تهوە. ئهوەی ئاگادارە، باوەڕی بهم بۆچوونه نييه. چونکه مهسعوود محهمهد  ن حاجی بهسهر نالی و سالم و کورديدا بشک

کو  هکانی، به شترە له نالی و ههڤا تهوە باس له حاجی ناکات، که پ له ڕووی کوردايهتييهوە. ئهمهش  له ڕووی شيعڕ
ت، نهک نالی.   ژوو ههست و بيری نهتهوەيی دەکرێ بهدوای ناوی خانيدا، حاجی قادر د ڕاستييه و ههرکات باسی م
داری شاعير وتوويهتی  ندمهوە گوايه د کدا خو ژوونووسان و نووسهرانی کورد لهسهر ئهمه کۆکن. له نووسين زۆرينهی م

شکمدا لهسهر سهرۆکايهتی ئهدەبی شهڕيان بووە، : " شيعرە جوانهکانی  نالی لهگهڵ شيعرە ئاگرينييهکانی حاجی قادر له م
ش  کۆتايی ئهو شهڕە سهرکهوتنی حاجی قادر بوو". جهخت دەکهمهوە الی مامۆستا تهنها له ڕووی کوردايهتييهوە حاجی پ

بی شاکاری ( چهپک له گو زاری نالی و دەستهودامانی نالی) لهسهر نالی نالی بووە و بهس. ئهوەتا مامۆستا دوو کت
ی وايه کورێ نهتهوەيهکی بندەست نهبووايه زۆری له شاعيرانی دەوروبهر   نووسيووە و زۆر زۆر بهرز نرخاندوويهتی و پ

پهڕاندووە. ۆـ ت   ـ حاز و سهعدی و موتهنهبی ،هه

: مهسعوود گهڕان و هاتووچۆی مهال و فهق وان پارچهکانی کوردستاندا به  قهرەداخی لهمهش زياتر دە کانی له ن
  . هيهکی ههستی نهتهوەيی دەزان   ڕايه

بی "  هم کردووە و  جيهانبينی نهتهوەييانه له هزری مهسعوود محهمد دابهندە له کت ژی باسی ئهم دوو خا " به دوورودر
روتهسهلی جيهان نهر دەتوان لهوێ زۆر بهت تهوە. بيڕوڕاکانی مامۆستام شرۆڤه کردووە. خو ن بينی مامۆستا مهسعوود بخو

ستا ههيه، به   ژووی نووسراوی کورد ئهوەی تا ئ کو م بهکورتی سهبارەت به شيعر ئهوە گوناحی مامۆستا نييه، به
مان گهشتووە. خانی مهم و زين دەکاته بيانوو به شيعر بيروڕا و ئايدياکانی خۆيمان  ی شيعرەوە پ وەيهکی سهرەکی له ڕ ش

کسهدا، ههميشه باس له شاعيرانی وەک ئاڕند  پ ڕادەگهيهن ژوويان ههيه، لهم کۆنت وە م مانهکانيش ههمان ش  Ernst. ئه
Moritz Arndt  و کلۆپشتۆکFriedrich Klopstock  شهکسپيرو هتد دەکهن. ئينگليز باس له Shakespeare  

کان دەق دەکاته ئيۆرييهکهی گهورە بيرمهندی ناسيۆناليزم  ی دووەميش مهسهلهی فهق  Karl Wolfgangدەکات. خا
Deutsch   زەش جگه له مهسعوود محهمهد هيچ نووسهر و يهتی و ناسيۆناليزم. ئهم ت بهناوی کۆمۆنيکاسيۆنی کۆمه

ی نهبردووە. به ئهو  کی کورد پهی پ ناس ژوونووس و کۆمه ی کوردستانه، نهک يۆتۆبيای ناو دەقهکان!.م   ە واقيعی تا

ک له پايهکانی گوتاری مهسعوود  : بۆيه بهش ه گرنگه بگرێ، دەڕوا  تا دە بهم جۆرە عهتا  بۆ ئهوەی ڕەخنه لهم دوو خا
ننهوە. واسراوی دەم   ب ڕەگوڕيشه دەبن له بۆشاييدا بههه

م به   ئهوەمان باس کرد، که مهسعوود بنهمای ئابووری ی ب ئاگا نييه، به هت بوون به گرنگ دەزان و ل بۆ بهدەو
يهتی مرۆڤ نييه. ئهمه دوو پرسه  زۆر جياوازن. جا يا ئهوەتا    ژووی کۆمه نهری م نهر و بزو باوەڕی ئهو ئهم فاکته پا

ت. به يان ههڵ ب يان دەکات و نازان چۆن ل که نهگهشتووە ياخود به زۆر ت ی ت هت   قهرەداخی  ل واتايهکی تر ههر دەو
نانی مرۆڤه.. وەک  کارل دويچ دە : گرنگترين  هتيش ههر داه ژوو نييه، چونکه ديسان دروستکردنی دەو دروستکردن م

هته".   ژووی مرۆڤ،دەستگای دەو نانی م   داه

هتيان نييه. ل هتيان ههيه، ئابوورييان ههيه و دەو  له دۆخی کورددا مامۆستا گهل ميللهت ههن ئابووريشيان نهبووە دەو
و   کهوته جوگرافياييهکه و بارودۆخی سياسی گهمارۆدراوی کوردستانی کردووە، له ن زەکهی    ٣مهسعوود،باس له هه زله

خوستی زۆرينهی شهڕەکانی ئهوان بووە، هاتوون و چوون   ران و بابل و ئاشووردا. پاشان کوردستان ههميشه پ ئ
ن کردو تهوە به مارکسهوە و دەيهوێ قسه لهسهر  کوردستانيان کاول و تا هش دەبهست وە. سهير لهوەدايه قهرەداخی ئهم خا

دان و دەرکهوتنی ههست و هوشياری نهتهوەيی و  : دواکهوتنی سهرهه ت و دە يهتی بکات. بۆيه د رخانی کۆمه ژ
رخان کنههاتنی ژ ی ههيه له دروست ناسيۆناليزمی کورد، بههۆی کۆنهبوونهوەی سهرمايه له کوردستان. پ کی پتهو رۆ

هت چهند کاريگهری دەکاته سهر تيفتيفهدان و پتهوکردن  کی پتهو. ههموو کهس دەزان دەو کی سهرخان نهبوونی سهرخان
  و چلوورەبهستنی ههستی نهتهوەيهتی سهرلهبهری هاوبهش.   

و چهند پهيمانگا و دامهزراوی قهرەداخی باش دەزان مامۆستا مهسعوود بهرپرسی زانکۆی کامبيرج يان سۆربۆنه 
ی ئيسراحهت  ت ئامادەکاری و کارئاسانی بۆ بکهن و ئهويش به کهما نت و هاوکاری ، ههب لهبهردەستيايه و کۆمه ئاسيست
تهوە، کرتهيهک لهسهر  ـ ويکيپيديا ـ بکاتزانياری  دەستی بگاته سهرچاوە جۆراوجۆرەکان به هۆی تهکنهلۆژيا و ئينهرن

ندە ناواقيعييه ناتوان بارودۆخی دەستکهوێ  و   ينهوەيان لهسهر بکات. بهڕاستی الم سهيرە بۆ قهرەداخی وا دەکات؟ ه کۆ ل
ی بگات. ئهمه لهوە   ته بهرچاو و ت ن ک  و ههلومهرجه سهختهکهی و رۆژگارەکهی وەک خۆی به مهسعوود محهمهد
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نا يه، که زەمينهی له کوردستانی دواکهوتوو و ههژار و گهڕێ گهر ههزاران نوسينی ئاکاديميايی و زانستيشی بهرههم به
ی نهگا و ئاوڕی ل نهداتهوە. ههر لهم ڕوانگهوەيه مهسعوود  ک ت ندەوار نهبوو. مامۆستا دەبوو چ بکات ! که خه نهخو

 .. ک دەنووس و واقيع به باوکی فهلسهفه دەزان   بهزمانی واقيع،  واته ژيانی رۆژانهی خه

کی تری قهرەداخی ک جيا دەکاتهوە و بايهخی بۆ  خا هت ل لهسهر مهسعوود محهمهد ئهوەيه له گوتاريدا، ئايين و دەو
: " گهر بتهوێ نهتهوەيهک ڕزگار بکهيت،له   Fichteپهروەردە و زانين ههيه.  مان دە فيشتهی گهورە فهيلهسووفی ئه

کهوتوو، له  کی هه ت". ههر ئهم فهيلهسووفه وەک تاک ی پهروەردە دەب مانيا لهاليهن ناپليۆنی ڕ سهردەمی داگيرکاری ئه
مان))،   ک بۆ نهتهوەی ئه ک که بهناوبانگه (چهند وتار کهوتوو ماۆستای زانکۆ، بهچهند وتار کی هه فهرەنساوە،وەک تاک

ڕێ.  کهوتوو دەگ کی هه ی ڕۆشنبيرانهی خۆی وەک تاک هکانی  Rousseau ڕۆسۆڕۆ کهوتوو و ههڤا وەک تاکی هه
ڕا.  له شۆڕشی يان گ   فهرەنسادا ڕۆ

موايه ههردووکی    . پ ن هت وشهی کيانی سياسی بهکار د : مهسعوود له بری دەو ی سهرنجه قهرەداخی دە ئهوەی ج
ناوە، جارجارەش  هتی بهکار ه کسدا وشهی دەو هتدا ههيه. مهسعوود لهزۆر ت يهک مانايه و حکومهتيش لهسايهی دەو

قهدەغهکراوەکانی  / ممنوعاتی)!! سهردەمی سهددام لهبير خۆی بباتهوە.  به کورتی کاک کيان. ڕەنگه کاک عهتا بيهوێ(  
چهوانهوە.  کی تر به پ يهتی نهتهوەيی تهواوە و جار ژوويی و کۆمه : مهسعوود خاوەن گوتاری م مان دە ک پ عهتا جار

ت،بهدوای بچووکترين نهنگی مهسعوودەوەيه!.  ک ب   بهههر جۆڕ

: قسه ناسهی کوردايهتی کردووە، به کهينونه،به بوون/  کورد دە وە پ ههزارە و دووی بهکارە.. مامۆستا به چهندين ش
کی به شهرەفه بۆ ههر  : ئيمانم کوردايهتی و کوردايهتی بهديل وجود بهوەی کوردايهتی الی ئهو وەرزی نييه تا ئهوەی دە

کی بهشهرەف.    کورد

جگار زەق له نووسين و ژيانی کی ه فيکری مهسعوود محهمهد پرسی چهپ و کۆمۆنيست بهتايبهت هی کوردە و  خا
ندنهوەی سهربهخۆی بابهتهييانه ههيه.    ويستی به خو عهتاش چهند الپهڕەيهکی بۆ تهرخان کردووە، که له ڕاستيدا ئهوە پ

رەدا قسهی لهسهر بکهم، ل چونکه کاک عهتا ڕاستييهکانی ئاوەژوو کردۆت ی کارەکه هيچ بهنياز نهبووم ل هوە، ئۆبا
شتا شهوارەی تيۆرييهکه بهری نهداون.  ته ئهستۆی. قسهی منيش ڕوو لهوانهيه که ه   دەکهو

کو ڕەتکردنهوەی ههندێ بڕگه   شهی مامۆستا دژايهتی مارکسی چهپ نييه به ت، ک ندەی بهندە له هزری مامۆستا گهشتب ه
کی تر و ڕەخنهيهکی بابهتی زانست ستيان ئهو بهرەيه، سهبارەت به دۆزی  و باوەڕ نهبوون بهههند و ييه،  له تيۆرييهکه و هه

گای ڕاست و   هکانه و نيشاندانی ڕ گای تيشک هاوشتنه سهر تيۆرييهکه و ڕاستکردنهوەی هه نهتهوايهتی کورد. له ڕ
کڕای بۆ خۆشهويستی مرۆڤه.  کردنی چرای ڕووناکی ههق و ڕاستی و زانستهوە، که ت   دروست و هه

:"    ،سعوومامۆستا مه مايهتی و چارەنووسی  با بدنهوە بهرەو ئامانجهکانی قهو  کۆميۆنيستی کورد ئهگهروتهيهکی جوانی ههيه و دە
ک زياتر دەتوانن خزمهتی کورد بکهن.  نهتهوايهتی کورد، ، له ههموو تاقم کی تازەيان ب داويستی بيروباوەڕ   بادانهوەيهک که پ

وەندی   ی    دۆستايهتييان بهمالو بهوالداچونکه ههم پ شاوەـ  ئهمه سا نوسراوە شورەوی و بلۆکی سۆسياليستی    ،١٩٨٤شريتهی ک
ندرێ".  ق قسهيان ل دەسهلم ۆ ـ ههم پتر له خه   پايهدار بوون .هه

هتی   نه ناوييهوە، به کورتی بهالی مامۆستاوە هۆش و ئهقڵ، وەک خهس رەدا ناچ کی فيکرييشی ههيه، ل ئهم باسه اليهن
نن لهم گهردوونهدا. کهواته ب خهباتی  کد دەستی و سهروەری مرۆڤ پ تايبهتی مرۆڤ، هۆکاری ههرە سهرەکی با

ته ريزی ههموو ئهو هيپ شتريش باسمان چينايهتی تيۆری مارکسيزميش دەچ شتر ههبوون!.. مهسعوود وەک پ زانهی پ ۆت
بی ئامادە و فيکرەی شهختهکردووە، تهفرەدانی جهماوەر، که کۆی مرۆڤه بهتاوانی ب پاساو دادەن و   کرد دژی قا
گايهکی خاوەن ئيرادەی  ی تاک دەدات، تا کۆمه زەونه. گهل بايهخ به ڕۆ شکهشکراوە ق لهی پ   حيزبايهتيش بهو مۆد

ک  ت شهرەفی ههموو شت وەی گرنگ راستی و ههق دەب ته کايهوە و گهل پرسگهلی ديکه. به ش ن مهحکهم و نهلهقيو به
ت.    ب

رای پارتی کۆمهنيستی    قهرەداخی کات دەيهوێ باسی ههبوونی گه ئاماژە به گهشهی خ ملمالن چينايهتی بکات، وەک به
راق دەکات له ناوەڕاستی سهدەی ڕابووردوو ندۆتهوە، ع چی چاوی کاک عهتا ئهم دياردەيهی خو دا. بهڕاستی سهيرە گ

رای سهرکهوتنی   !. جارێ ئهو دياردەيه ڕەنگدانهوەيهکی خ گه بۆ بنهمايهک، خۆی وتهنی به زانستی دەزان وەک به
راقی تازە دروستکراودا ١٩١٧شۆڕشی ئۆکتۆبهری  يهمدا، له نموونهی ع کی بوو. دوور له ناوەوەی جيهانی س ! دەست
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ی ئينگليز لهم بارەوە ههيه!.   گه و قسهوباس لهسهر ڕۆ گوماناوی هانی تهشهنهکردنی ئهم بيرەيان داوە و تهنانهت زۆر به
روتهسهلی بابهتی لهسهر هاتنی ئهم بيرە بۆ کوردستان نييه، ل ئهو نموونه  ينهوەيهکی ت کۆ ستا ل گهرچی بهداخهوە تا ئ

ک، که کوردانهی له پارته کۆمهنيست راق و سووريادان، بهشی ههرە زۆريان نموونهی کهسان ران و ع هکانی تورکيا و ئ
خی کۆمهنيستهکان  ک ناکهونه خانهی خاوەن گوتاری نهتهوەيی کوردی ياخود تهنانهت کوردستانيش. ئهوە ش به هيچ جۆر

ر ران و ع اق.. ههرچهند دواتر سهرانی کوردی  خاليد بهگداش و زۆری تريش لهوانهی ناو پارتی کۆمهنيستی تورکيا و ئ
ی  زيکتربوونهوە له پرسی نهتهوەيی و بهپ تی شۆڕشی کوردەوە، ن راق بههۆی بهردەوامی کاريگهر ناو کۆمهنيستی ع
ت سهيری ناجۆری له  ستا گهر ب ناوە.   ئ قۆناخه جياوازەکان ددانيان به مافی کورد تا دياريکردنی مافی چارەنووس ه

وان خهباتی نه تی و ن تهوايهتی ئهوەی ئهوان دەيانکرد بهناوی خهباتی چينايهتييهوە بکهين، کتومت دەکاته تورکياچ
راق زياتر به نموونه  رەدا ئهوانهی ع تی. لهبهرئهوەی باسهکهی قهرەداخی ! ل تی و سوورياچ راقچ تی و ع رانچ ئ

ش ئهوانی ترەوەن.  کی باش له پ   وەرگرين، که چهند ههنگاو

راق و بهرەيهکی زۆر بهرفراوانی چهپ باوەڕييان بهوەيه، بزووتنهوەی ڕزگاريخوازی به نموونه : حيزبی شيوعی ع
راقی بۆ ديموکراتی و سۆسياليزم و ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان به مهرجهکانی خۆيانهوە!!  که له بزووتنهوەی ع کورد بهش

که له هی عروبه و ئامانجی عروبهش دژا راقيش بهش کشکاندن و لهناوبردنی و بزووتنهوەی ع يهتی ئيمپيرياليزم و ت
تهوە؟!.  کی کوردايهتيدا د   زايۆنيزمه. جا به ڕيش ههمووان، ئهم دروشم و ئامانجانه ههرگيز لهگهڵ تاکه سهرەداو

ی مهجيدخان و سهرچيای جوديی و دەشتايی قاميشلۆوە  ئهمه بانگهواز و باوەڕ و  تۆ وەرە چهپ بيت و له قهنديل و دۆ
کۆش رەوەری لهوەدا خهستتر ت گريی و باوەڕنهبوون به بزاڤی نهتهوايهتی کورد. کو ت!، ب س دوو دەکاته ڕ ان ب

گه و جوگرافياوە ههمان باشگاشه بکهن!. واته له   تهوە چهپی تورک و فارس و عهرەبيش لهههمان ڕوانگه و پ دەب
نهدا شکستی کوردستانهوە ديموکراسی بۆ ئهنقهرە و تاران و بهخدا و ديمهشق ب لی شوورەوييه، ئا لهو شو هرن. ئهم مۆد

دا نهبووە. ئۆردووی سوور بهزۆری پارتی کۆمهنيستی له زۆربهی ئهوروپای   خواردووە که مۆسکۆ خۆی ديموکراسی ت
گای شۆڕشی  ت. دەنا ئهم حيزبه کۆمهنيستانه، به ڕ نايه سهر تهختی دەسه ر چنگی رووسيادا، ه تانی ژ تی و و رۆژهه
تيان نهگرتۆته دەست. ههربۆيهشه له ئاکامدا به شنهيهکی کهمی   بژاردن دەسه پرۆليتاريايی ياخود به دەنگی جهماوەر و هه

ژييان ئهنجام.   نڕ کيان خو رۆسترۆيکا داڕمان و بهش   گالسنۆست و پ

کی وەک ئهوەی پارتی کۆمهنيست بۆ پرسی نهتهوەی کورد، وزە ڕوانين ز و کهواته ت دەمژێ و  توانا و ه ی نهتهوە هه
ناوی ب بڕانهوە بۆ پرۆليتاری جيهانی. ئهوە نييه يهکهم  کی خو چکهی بهرەو خهبات يدا دەبات. دەيخاته سهر ڕ بهالر

راق  ری پارت کۆمهنيستی ع :   فهدسکرت مه (نحن نريد حزب العمل وال حزب االمل،دە پارتی کارمان دەوێ واته  ئ
ت، تۆی لهبير )،ئاماژەيه بنهک پارتی هيوا ته سهر دەسه کيش  خۆی د ۆ پارتی هيوا به سهرۆکايهتی ڕەفيق حيلمی. کات

زێ.  هت بهگشتی و ئامرازەکانی تری تۆقاندنی مرۆڤ دەپار گيريی دەو ن و خۆی به پۆليس و دەزگای ههوا   نام

ستاش بۆ زۆ ژکردنی چهپ مۆسکۆ بوو، ههتا ئ وەيه دەبينين قه و ميحرابی نو ت بهم ش ريان ههروايه!، ـ ههرچهندە ناب
رۆسترۆيکا  سنۆست و پ هبجه و ئهنفال و گ کی بهرچاوی چهپی کورد دوای  ڕووداوە تراژيدياکانی هه له بير بکهين، بهش
کی  ڕوانين وە  ت ی فراوانيان لهبهردەمدا وا بوو، لهو و داڕمانی ديواری بهرلين و کۆتايی شهڕی سارد، ئاسۆيهکی نو

ی دياريکردنی ناسنامهی چهپايهتی کوردستانيان باشتريا ن سهبارەت به پرسه ههستيارەکان ال دروست بوو. ههر زوو ههو
ژوويهکی پڕ لهسهروەرييان بۆ خۆيان دا .  ی تۆمارکردنی م   دا و ههو

ستاش ههميشه و بهردەوام دۆستی پترۆدۆالری داگيرکهرانی کوردستان بووە. نهک  الي هنگری مۆسکۆ ئهوکات ههتا ئ
کی ههرە سهرەکی کورد له خۆيان بووە.  کهچی بۆ  ک لهوەش ئاگادار بووە، که با بزاڤی کوردايهتی، بهمهرج
زەر و پشتيوان و ئهندازياری   بهرژەوەندی نهتهوەيی و چاوچنۆکی بهرژەوەندی ئابووری خۆيان دەهاتن و دەبوونه پار

هته داگيرکهرەکان و پشتتيان دەکردە کو راق بوو وەک ئهندازياری    پريماکۆڤرد. هاوکاری  دەو می ع ژکاری رژ ڕاو
کهوتنامهی  زانی گوندەکانی سهر سنوور و خزاندنيانه ناو  ئۆردوگا  ٤ڕ هی ئازار و دواتر نهخشهی ڕاگو سا

رنهوە. گای مۆد کانهوە، بهناوی  کۆمه   زۆرەمل

ری حيزبه کۆمۆنيستهکانی ناوچهکهيه. مۆسکۆ سهددام و جهمال عهبدولناسر و حافز ئهسهد نهگۆڕيوەتهوە به   ههرچی سکرت
هت و  هتی سۆسياليستهکهی رووسياوە، دواتر دەو پهيڕەوکردنی ئهم سياسهته بوو، بهناوی داکۆکيکردن و مانهوەی دەو
  ميللهتانی جيهانی کۆمۆنيزميشی ـ شورەوی،ئهلبانيا،يوگسالفيا،کۆريا و پارته کۆمۆنيستهکانی ڕۆژئاوا ـ  کردە چهندين 
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ين،  . لهتهک ئهو ڕاستييانهی سهرێ، دەب ب ی بهرژەوەندی خۆی دەيويست ههنگاو بن بهرەوە و ههر اليهک بهپ
کی مۆدە  وەرگيراوە. ئهوەی ههبووە ـ بهشی ههرە زۆری ـ  به وتهی جهمال نهبهز   لهکوردستان مارکسايهتی وەک شهپۆل

کی ههيه بۆ "مارکسی ئهنقهرەيی و تارانی و بهخدايی و ديمهشقی" بوو ک : " ئهوە چ که ک لهم ڕووەوە دە ە. بيرمهند
ت".  به کی تر بهج م ئهقڵ و بيری بۆ خه ت و به ندن و نووسين بب ری خو   مرۆڤ، ف

باز و تيۆرييه   هتييان ههبوو،  ئهمانه نههاتن سوود لهم ئهم بير و ڕ ودەو تی ن بهداخهوە تا ئهو سهردەمهی ڕۆڵ و کاريگهر
کی کورديی و بخهنه  کار بۆ پرسی ڕزگاری و سهربهخۆيی خاک و نهتهوە.   باز وەرگرن و بيکهنه چهک و باوەڕ و ڕ
ژوو له ئهدەبياتی پاسۆک دا چهندين وتار و بانگهواز  .. ههر بۆ م دەکۆش يهتی بۆی ت وەک ئهوەی کوردايهتی باوەڕی پ

کی کۆمهنيستی کوردستانی ت و  ههن، داوای دروستکردنی پارت دەکهن. پاسۆک لهگهڵ ئهوەدا بوو، ئهم پارته دروست ب
کردنيشدا، هاوکاريی کردووە و ئامادەيی خۆی بۆ پشتيوانی دەربڕيوە. ی دا و له دەست پ   له گهل الوە ههو

م بهداخهوە، ئهوی به بيری کۆمهنيستی و چهپايهتييهوە سياسهتی دەکرد، ملکهچی مۆسکۆ بوو. مۆسکۆش چونکه  به
له نهدەدا. بۆيهکا  ههموو گهی بهم جۆرە مۆد ت و نهتهوە بوو، ڕ ی خۆی له شووشه بوو!، داگيرکهری گهل و ما

تهوە،  ژوو به کهس ناسڕ ستا بۆته م چهوانهی ويست و داخوازييهکانی کوردەوە کاريان کرد. ئهمهش ئ ئهمانيش کتومت بهپ
نن. کۆی ئهم باسانه و زۆر شتی تريش که نه ئامانجی من و جا با ههزارانی وەک قهرەداخی چاوی خۆيان لهئاستيدا بنو ق

نن، به ئهو جۆرە بيرکردنهوە سياسهته چهپايهتييه،  نه ئامانجی ئهم نووسينهيه ـ کاک عهتا وروژاندوويهتی ـ،  دەيسهلم
گهی زيندووی ئهو زيانهن، که له کورديان داوە و بزاڤی کوردايهتيان پ الواز کردووە. لهمه زي اتر نموونهی ديکه  به

نمهوە.   زۆرە بيه

ستا نزيکهی   کارانی   ٥ـ٤با تهماشای پارتی چهپی ئيسرائيلی بکهين، تا ئ له سهرۆک وەزيرانی ئيسرائيلی سهر به پارتی کر
هت   پ بکاتهوە و دەو ژووی ئيسرائيل ق ، م ن ستهيهک بنو و ئيسرائيل بوون و واته چهپ بوون. کهچی کهسيان نههات هه

ن کار بهرههم نههاتووە و بڕوخ ، که بهدەستی کر ن کی کوردی بڕوخ . وەک ئهوەی چهپی کورد دەيويست ههموو شت
هت و بنهمای تايبهت  به   نهگيرساون و ههرچی خهس ، لهبهر ئهوەی بهدەستی پرۆليتاريا هه ن و شۆڕشهکانی کورد بش

زەکانی ما رکسدا هاوجووت نايهنهوە. بهواتايهکی تر سهرلهبهری  کوردبوونه بسڕنهوە و باوەڕی پ نهکهن، چونکه لهگهڵ ت
يهتی و هونهر و زۆر اليهنی تری کورد ڕەت دەکرايهوە، بهنازانستی و ناسروشتی دادەنران، چونکه  ژوو و کۆمه م

چهوانهی بنهماکانی مارکيسيزمن...    پ

مه، ب ن خهباتی ئ مان ل نهبووە کۆمۆنيستی فهلهستينی و عهرەبی ب که له خهباتی جهماوەری ئيسرائيل!.  ههرگيز گو هش
کی  سهنگاندن ژووەدا، هه اليهن بکات بهم م داچوونهوەيهکی بابهتی و ب ويسته کۆمۆنيست و چهپی کورد پ بهههقهت پ
زەکانی  ت و بتوانن ئهوانيش شانبهشانی بير و ه ژوويی بۆ ڕابووردی بکات، تا ئاسۆی ئايندەيان زۆر گهشتر ب وردی م

ی ک يان گرتووە.  تر، رۆ ت  له خهباتی سهربهخۆيی و ئهو ئامانجانهی هه   اريگهرتريان ههب

نييهی بهسهر جيهان و   م بهم دنيا کرانهوەيه و ئهو گۆڕانه ئهر کی تريش جهخت دەکهمهوە من بۆ خۆم خۆشحا جار
ستی ک و ورد دەبينم. ئهم وەرچهرخانه ناوچهکهدا هاتووە. بهرەيهکی فراوان له کهسانی چهپی نهتهوەيی هوشيار و خاوەن هه

نياييهکهوە چهپهکانی  شچوونه، چونکه به ههموو د ژووە و  نيشانهی گهشی بهرەوپ گهرچی درەنگيش هاتووە، ل ديسان م
ونهتهوايهتيدا، ئهوە ب س و دوو يهکهميان بۆ  وان نهتهوايهتی و ن ن له ن کدا سهرپشک بکر ئهم بهرەيه گهر له دووڕيان

رن.خزمهتی دووەم دەبژ   يان هه

م له ميانهی باسهکهدا  ئهوەی   کی ههيه؟ ئهوە خۆی دەزان به وە ئهم باسهی زيندۆکردۆتهوە چ مهبهست قهرەداخی له کو
کی  رش کی تر ه ژووی خراپ و بيرکردنهوەی ناواقيعييهوە، جار ست و م و ت، له پاڵ کۆمه هه بۆمان ئاشکرا دەب

زە   گهورە دەکاته سهر کاژيک و پاسۆک تاوانباريان دەکات بهوەی خاوەن جهماوەر نين، چونکه داخراون.. ئهو برا بهڕ
گهی چييه؟  مهدا به دابوون بهتايبهت له دەڤهرەی ئ مان نا ئايا جهماوەر لهگه   پ

" ڕاستی باوەڕ له ژمارە زۆريی اليهنگرانيدا نييه، وەک ئهوەی ناڕاستی له ژمارە زۆريی ئهوانهشدا نييه،که ڕەتی 
زيک د ک  B.Russellەکهنهوە" مهسعوود محهمهد له گووتهيهکی ن : " تهنانهت گهر ههمووش لهسهر بيروباوەڕ دە

هبن.   بن، دەشی ههر ههموو هه
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بژاردنهکاندا%  دا بووە.  ٩٩سهددام و ئهسهد له هه دەنگييان بۆ تۆمار دەکرا... خومهينی و ئهردۆغان زۆرينهيان لهگه
کيان لهگهڵ دايه. باشه ئهمانه نيشانهی ئهو گوتارە و واقيبوون ئهو س چوار پارته گهورە ی کوردستانيش زۆرينهی خه

ندنهوەی چ  وازە له خو موايه کاک عهتا بۆ ئهو  ش بازەکهيانن!!!، ياخود؟؟؟؟؟. پ و جهماوەری بوونی بير و فهلسهفه و ر
کی لهبه   رچاو گرتووە:مهسعود محهمهد و چ ئهوانی تر و کاژيک پاسۆک ، چهند ئامانج

نن، ههر   ک د ژووی بيری نهتهوەيی پ ـ ناشيرينکردنی بزاڤی نهتهوايهتی له لهسهر دەستی کاژيک و پاسۆک دا، که م
کت  رف م: ئهم حيزبانه نموونهی ههرە با و پ ت لهم چهند دەيهيهی ڕابووردوودا.( ئهمهش نهک بهو مانايهی بمهوێ ب نهب

گای کوتانهوە و جوينهوەی ئهو بهيت و بالۆرەيهی  و ب کهموکوڕی ستراکچهر و گوتا ر نين!). ناشيرينکردنهکهش له ڕ
ی نهخستۆته سهر وتراوە ب ماناکان.  کی نو ت. واته کاک عهتا شت ی بۆ ل دەدر له پهنجاکانهوە دژ به کوردايهتی دەهۆ

ينهوەی  کۆ م وايه ناوەڕۆکی کارەکهی قهرەداخی و پهيامهکهی سياسييه، نهک ل   بابهتی و ڕەخنهی دروستکهرانه. پ

له که لهمهيداندا، شکستی خواردووە و  کی لهو مۆد شتا ڕەدووی مۆسکۆ کهوتوو، چهپ ناوە بۆ چهپی کوردی ه ـ پاساو ه
شتوون. ی ه هی زەقهوە بهج تی و هه ژوو به کۆمه بهپرسيار   چۆته مۆزەخانهوە و  شهمهندەفهری م

ک!، اليهن ی کهسان ن: تا گۆم ـ ڕازيکردنی د ک که حهزيان بهورووژاندن و جوينهوەی ئهم جۆرە باسانهيه و وەک دە
دا بکهن. ن و ئهوان مهلهی خۆيانی ت هق   بش

کهواته گهرچی له سهردەمی پۆست مۆديرنيزم و گلۆباليزم دا دەژين، کهچی کاک عهتا گهنگهشهی دياردەکانی سهردەمی 
دا دەکات. وا هه ش کۆمۆنهی سهرەتاييمان لهگه شتا لهسهردەمی پ ست دەکهم کاک عهتا به خهياڵ و بيرکردنهوە، ه

ستی کۆمۆنيزمدايه.  مانيف
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  دوابهش  ٣ـ  ٣بهشی 

  

  ٢٠٠٣ـ ١٩٢٤شوکور مستهفا  

ن ود مانشوکور مستهفا له بهرههم و نووسينهکانی ڕەوانشادبه ههندێ  عهتا قهرەداخی  ئاماژە بهو بڕگه و باس و   ەناس
ته  بنهمايهکی ماترياليزمی دەکات، که لهسهر  بۆچوونانهی يهتی یۆڤ و پهرەسهندنمر دەڕوان قورسايی کاری   .کۆمه

ندنشوکو راقدا دەخاته ڕوو ر لهسهر زمان و سيستهمی خو کی وەک ع ت ی کورديش ناچار دەکرێ به   ، له و که مندا
ن  ت و زمانی دايکی نهخو وی و دەکر ته بژ راقيبوون دەکر ت لهم مافه سروشتييه. بهواتايهکی ديکه گيانی ع بهش ب ب

  به گهرووی تاکی کورددا .  

ژووقهرەداخی ئاماژە به   ندنهوەی م   وکور مستهفا ش  و گهشهی ئابووری و پهيوەندی کولتوورو مرۆڤ يان کۆمهڵ  الی  خو
ژوويی و تيۆری مارکسيزم و له ڕوانگهی  ی چينايهتييهوە دەکات. به گشتی ماترياليزمی م سهيری مرۆڤ وا ملمالن

يهتييه وڕکه بوويهکی خۆ ،دەکات يهتبوونهشدا، چاالکييه مرۆييهکان و بهرههمه  سکی کۆمه لهئهنجامی ئهو کۆمه
. بۆيهکا قهر ن يهتييهکان بهرههم د ونهتهوەيی دادەنکۆمه کی گهردوونی/ ن له ههناوی    .ەداخی نووسهر به خاوەن گوتار

دا باسی يهکسانی نهتهوەکان و دژی دياردەی نهتهوەی سهردەست و بندەسته، ههموو نهتهوەيهک بهخاوەنی شيگوتارەکهي
تهوە بۆی الی شيعر و فۆلک  رەشدا دەگهڕ ... ل ن و فهرههنگی تايبهت به خۆيی و سهربهخۆ دەزان لۆر وەک شو

هتانهش ههموو ئهوەمان پ  .هبوونی ههست و هوشياريی نهتهوەيیسهرچاوەيهکی ب چهندوچوونی بهرجهست ئهم خهس
  .شوکور مستهفا خاوەنی گوتاری سهربهخۆخواز و نهتهوەيی کوردييه :دە

وەهم و خهياڵ پاراوی نييه، ل ی شوکور بۆ الی شيعر و فۆلکلۆر، نازانستی و وەسهرنج بدە! بهالی کاک عهتاوە گهڕانه
ک به نيشانهی  وان ياخود گومان ش که لهسهر ل ت. ئهمهش جۆر بۆ مهسعوود محهمهد، ئهوەی نهوتراوە وتی و دەي
ڕوانين و ديدی   کی ت پرسياری گهورە و تۆخهوە!. ياخود خاترانهيهکی تری مامۆستا شوکورە،چونکه ئهميش پاشخان

نانهوە لهسهر گوتاری ناسيۆناليزمی شوکور مستهفا،گووتهيهکی دەخاته مارکسييانهی ههبوو.  قهرەداخ  گه ه ی بۆ به
راقی عهرەب به هيچ پينه و پهڕۆيهکی ديکه  جگه له جيابوونهوەی کوردستان له ع ی خۆم ب بهرچاو:" ئهمن بهش به حا

  قايل نيم".

کی ترله کهسانی خاوەن گوتاری نهتهوەيی کوردی،  ههرچهندە قهرەداخی دەيهوێ ئهوەمان پ ب که مهال شوکور و ههند
هيه، چونکه باسهکان زياتر قسهکردن   هت لهيهک پارچهی کوردستاندا ههيه. بهڕاستی ئهم بۆچوونه هه تهنيا باوەڕيان به دەو

ين، گهر کورد  له بوون لهسهر باشوور وەک ـ دۆخ و نموونه يهک کی تريش بن ی بهرچاوترـ.  پاشان با پ له ههقيقهت
ت؟!.  کهوە ژيانی دەب ن، چۆن لهگهڵ تورک و فارس دا توانای پ م نا راقدا نهتوان لهتهک عهرەبدا بژی!، ئهی پ ع

دا برا گهورە و کورد بچووک و به شهي شه السهنگهی،که  ئهوانی ت ت؟!. کهواته بهتايبهت له سايهی ئهو هاوک تان کراو ب
  هيچ لۆژيک ئهمه قبوڵ ناکات و سهربهخۆيی تهواوی کوردستان ئامانج بووە. 

م   بينييهک، جگهدەتوانم ئهوە ب به   رەيهمان ری ئهم نووسهرە گهوکاک عهتا تا ڕادەيهکی باش توانيويهتی گوتا له تاکه ت
شکهش بکاتدروستی  بينييهکهم ئهوە چۆن قهرەداخی ئام .پ بی مامۆستا شوکور نادات« ت اژە به گرنگترين کت

ر ٢٠٠٦سهرچاوەکانی بيروباوەڕی کوردەواری» رەدا بهجوانی پوختهی جيهانبينی گوتاری نهتهوەيی مامۆستا ؟ههول . ل
ت گهر له بهش -و باوەڕی ڕەهای بهسهربهخۆيی کوردستان  ت بهتايبهت -کيشدا ب   .بهرچاو دەکهو
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  ٢٠١٨ -١٩٣٣   جهمال نهبهز

  

 
واندنی ڕاستييهکان لهسهر کاژيک و پاسۆک و ههندێ له کهسايهتييه  ی ش ئهوە يهکهم جار نييه عهتا قهرەداخی ههو

گهتيڤی تۆمار کردووە. ديارە با له  ديارەکانيان بدات.  ه و ن کی هه ژايی قسهکردنی  لهسهر ئهم ناوانه، بۆچوون به دڕ
م،    شڕا ب  .ه ڕەخنه له و حيزب و کهسانه بگرێبۆی نيي  !،تر کیقهرەداخی يان کهس  ت،يهان  هماناي بۆچوونهم بهو  ئهم  پ

ر، نا ر و ههرگيز نهخ م، ڕەنگه نهخ ت له وەرگرتنی ڕەخنهداکهس  به شانازييهوە ب مه سنگفراوان نهب ندەی ئ م    .ه به
رەدا  شهل تی وک واندن و ناشيرين کردن که نابابهت ئهوەی   نهک  کی مهبهستدار بهرقهرار کراوە و بوختان  داتاشراوە،ش

ی دەوترێ،   !. ڕەخنهی بونياتنهرانه پ

گهی ئهوانی تر فارس و   گه و پ يه   ،تورک و عهرەبقهرەداخی دەيهوێ بزان ج له گوتاری نهتهوەيی جهمال نهبهزدا کو
؟ ک، ئهمه کا  .و نهبهز چۆنيان ت دەڕوان ک و پرسيارکهر هر کۆ کی بابهتی و لۆژيکداروەک ل ژايی    ە.ر کهچی به در

،، لهو تۆمهتانهی دەيداته پاڵ نهبهز باسهکهی يهک تاکه نموونهمان ناخاته بهردەست ن ای نهبهزی بيروڕبيتوانی بيسهلم
دا ڕەنگ بداتهوە  لهسهر ئهوان نييه ت يهتیبه نهر نهبهز وەک نهتهوەييهکی   ،. بيروڕايهک که قهرەداخی به تامهزرۆوە چاوەڕ

کی سهرەتايی . وەک ئهوەی قهرەداخی زۆر نابابهتييانه و دوور لهههر ڕاستی و ماف ن نی بنو  ،داخرا و توندوتيژ و شۆڤ
نانی نهبهز  ژايی ناوه هتانهبهدر کی نهتهوەيی چۆن  دەکات. یتاوانبار بهم خهس کچووە، کهوا خه قهرەداخی ئهوەی ل ت

شهکه بهالمانهوە، له  وەش بۆ  ههموو گهالنی ديکهی ههيه. ل هاوک ز و خۆشهويستی بۆ نهتهوەکهی خۆی به ههمان ش ر
کی تر و ه گهوههرييهکهيه  دۆخی ميللهتی داگيرکهر و داگيرکراو، سهردەست و بندەستدا، ڕەههند ت. ئهمه خا ەردەگر

ته برای هيچ   رەدا ناب ونهتهوەييه به ڕەههندی مارکسی يان ئايينی. کورد ل وان کهسی نهتهوەيی و کهسانی ن جياوازی ن
، جگه لهو دوو ئاڕآستهيهی   ن سايهکيش نييه، ئهمه بسهلم ت. هيچ ياسا و ڕ کام لهم نهتهوانه، تاوەکو مافهکانی زەوت کرا ب

تی ب ن ن و مليش به شۆڤ ونهتهوەييان ههيه و له کرداردا،بۆ خاوەنهکانيان زۆر نهتهوەييانه دادەدۆشر کی ن ۆخۆيان ناوەڕۆک
راق و سووريا ،چۆن ئيسالم له مهيدانی سياسهت و کولتوور و پهروەردە و   . ئهوە بهعسی ع تييهوە دەن و ڕەگهزپهرست

نن بۆ خۆيان. ئهوە ڕووس له شوورەوی جاران، چۆن مارکسيزمی کردبۆوە ئامڕازی دەستی خۆيی و  ...هتد بهکارد
  گهالنی بندەستی دەتوانهوە و دەيکردنه سهربازی پاسهوانی مۆسکۆ و زمانهکهی پۆشکين.

تهوە، بهرامبهر مهسعوود محهمهد و  جهمال نهبهز، که له پهنجاکانی سهتهی       قهرەداخی بهيت و بالۆرەيهک دەکوت
دا   ڕابووردووە، وەک بنهمايهکی پووچ و پروپاگهندەيهکی سواوی سياسهتی قهوزەگرتووی، ئهو بهرەيهی عهتا خۆی ت

ت. نر تهوە بهکار دەه   دەبين

پايهکانی گوتاری نهبهز نازانستييه، چونکه بنهمای مادييان  بريتييه له: ئاشکرايه ههموو ئهو قسهيهی عهتا دەيهوێ بيکا، 
ش و نهتهوەيی بوونی نهبهز و دوو پارته ناوبراوەکه   واتايهکی تر مارکسييانه  به.  نييه ڕادەک نييه. كاک عهتا لهمه زياتر پ

تهوە ک، به سيفهت ر ر دەگ يهتييان نهبووە و  بۆ دەستهبژ کی جهماوەريی کۆمه ی وايه بنکهی گوتار   .پ
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، که له م می ئهم بۆچوونهمان داوەتهوە. بهس با کاک عهتا بزان کی تر وە ن ژوودا به زۆرينهيهکی ڕەها ههميشه  له شو
:" ڕاستی باوەڕ له ژمارە زۆريی اليهنگرانيدا نييه، وەک  کهمينه لهسهر ههق و ڕاستی بووە.  مامۆستا مهسعوود دە

  ناڕاستی له ژمارە زۆريی ئهوانهشدا نييه، که ڕەتی دەکهنهوە".

ندەی ش و ب ه زە سياسييهکانی تر لهسهر گۆڕەپانی کوردستان،   پاشان کاک عهتا نايهوێ دەست بۆ هۆکارەکان ڕابک ه
تييان نهکردووە. ئهو ههموو نمهکحهرامی  ندە شهڕی داگيکهرچ دژايهتی فيکر و بوون و ئامانجی پاسۆکيان کردووە، نيو ه

گانهپهرستی و ڕاديکا بازی ب ندە دژ به بيروڕ ل و و گهلهکۆمهکه و شهڕ پ فرٶشتن و دابڕاندنی پاسۆک کراوە، نيو ه
م سهردەمان دوو کهسی عهرەب،  هته داگيرکهرەکان و ديارە نامۆکانی تريان نهکردووە. سهيرە گهر ب ژکراوەی دەو در
زە سياسييهکان بارەگايان بۆ دەکردنهوە و ژيانيان دابين دەکردن.   فارس، تورک! حيزبيان دادەمهزراند، له کوردستان ه

وە ههرە کهچی ههرچی له تواناندا بوايه، بۆ دژايه کخستنی و ڕاگهياندنی و فيکری پاسۆک، به ش تی سهربازی و ڕ
ت  تهوە بۆ ڕەگوڕيشهی الوازی ئهو حيزبه نهتهوەييان، دەب ناشيرين و ترسناکهکهی پيادەيان دەکرد. گهر قهرەداخی بچ

مه له فيکهی کاک عهتا و هاو ت. ئ فه لهسهر زۆر شت ال بدات!. ئهوەش مهترسی بۆ پهزەکان دەب وەکانيان باش ل ش
  گهيشتووين. 

ن ندۆتهوە و هاتووە  که نووسهر ههموو بهرههمهکانی ،کارەکهی قهرەداخی لهسهر نهبهز ئهوە دەسهلم نهبهزی نهخو
ندنهوە بۆ بيروباوەڕ ندنهوەی سهرجهم بهرههمهکانی مامۆستا   بۆ  ههقيقهت  گوتارە نهتهوەييهکهی دەکات. ههمان  و  خو نهخو
  .، ڕاستييهکی ترە بۆ ناتهواوی کارەکهی قهرەداخیو دکتۆر کهمال مهزههر تهفامهسعوود و شوکور مس

کی ی مشتومڕ الی نهبهز باس زی قوتابخانهی سۆس ج تييهوە و يت اليزمی کوردييه. نهبهز له ئاين و فهلسهفهی زەردەشت
کوچکهی شکهش کردوەە.  " بيری باش، وتهی باش ، کرداری باش  " لهسهر س زەی خۆی پ تی   ئهو ت عهتا چونکه زەردەشت

، باسهکه به ب ههر به  ندە دووی دەکهوێ ئايين دەزان ... و ه ن ئهوانهی بيری باش بهرههم  دەپرس  بنهما دادەن : ک
نن؟ بيری باش چييه؟ ک بڕيار دەدات ئهو بيرە باشه؟ ژ .د يئهم بيرە بۆ چين و تو هتيی يان کی دياريکراوی کۆمه

کئ گادا کوشتنی ئازادی و داگيرکردنی   هوانی تريش باشه؟ ئايا به گشتيکردنی ههر بير و سهپاندنی بهسهر ههموو کۆمه
مان نا بۆ بۆخاوەن تيۆرييهکهی خۆی ڕەوايه، .رسياری تری سهيروسهمهرەپافی بيرکردنهوە نييه؟.. وە ڕست  م م پ ، به

مانی و ئهوروپا گای ئه لکردنی لهسهر کۆمه ش ڕەوی بکهيت، ئهمه ناکاته پ يی نووسيوە، تۆ له بناری قهنديل دەتهوێ پ
مان ؟.  وان کورد و ئه   ههم ئازادی و ههميش تايبهتمهندييه جياوازەکانی ن

کدانهوەی تری بۆ بکرێ،جا  شکهش کراوە. قابيلی ئهوەيه بيروڕای جياواز و ل ئهم باسهی مامۆستا زياتر وەک فکر پ
نتهکانی کاک عهتا لهسهری الوازن.  لهگهڵ بيت، م ئارگوم   ياخود له دژ. به

ی ههرە  ن ڕۆ ژووی گهالندا له زۆر شو نی سهرەکی دروستبوونی   جارێ ئايين له م سهرەکی ديوە و بۆته فاکتهری ههو
هت رس، کاتۆليکی کردنهوە نهتهوەکان. بۆ نمموونه ئيسالم بۆ عهرەب، شيعه بۆ فااياخود ڕەگهزی جي نهتهوە ياخود دەو

هتی عوسمانيش رووخا ميراتهکهی لهسهر پرنسيپی ئايينی  تانی بالکان و تهبانهت که دەو بۆ ئيرلهندە و پۆلۆنيا، ئايين بۆ و
  .دابهشکرا به کهمينهتهکی کهمی مهزههبهکانی ترەوە،

م خۆدزينهوە له راستييهکان بههۆی    ، و ڕەوايهگرنگ  لهوە دەکهمهوە پرسيارکردن  جهخت   وزکاندنی به پرسيارکردن و ئا
ژايی بوونی مرۆڤايهتی لهم گهردوونهدا خهکی گهورەوە!. دەمخاته گومان ڕاستيهکان باتی بۆ کراوە  دوو دروشم که بهدر

شتا بهتهواوی   ی نهگهشتووە، بريتين له  کو ه گوتاری ناوەڕۆکی    گهوههر و ستراتيژ و  ). ئهمانهئازادی و يهکسانی(هس پ
تی ربه  ەيان داتهقهرەداخی د  ، کهنهتهوەيی و نهبهز داگير دەکهنری بي   ..ليس و کوتهکی نازانستی و نا ماترياليت

ت،  گهدا دەکر :" ههروەک ئهوە ئاشکرايه که له تيۆريی مارکسيزمدا باسی دوو قۆناغ له ژيانی کۆمه قهرەداخی دەنووس
ت. ئهوانيش دا ب م ئهم دوو قۆناغهش   که ئازادی ڕەها و يهکسانی ڕەهايان ت کۆمۆنهی سهرەتايی و کۆمۆنهی دواييه، به

ن.  گهدا سهير  دەکر ی له ژيانی کۆمه   وەکو دوو قۆناغی خهيا

هکی ديکه مۆری زانستی و  و کۆمۆنهی کۆتايی مارکسيزم به خهياڵ دادەن و لهالي يیرەتاهکۆمۆنهی سله اليهک  عهتا  
دەدات. نه ل ل ی بۆچوونهکانی عهتا دەخاته هروباوەڕ و جياوازی فيکر، راستينبيتهنافی  هسهر ئهم ب ئاراميی و بازباز

شتا  ت، ه نانه ديش نهب زەکهی نهبهز گهر شياوی ه ر پرسياری گومانهوە. ديارە ت ئههوەنتر و "ئازادی و يهکسانی "  ژ
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ک گو تر و پيرۆزترەئارام کبهرله کارکردن بهميتۆد م به ت کدا ن وداايه زانستييه، به پژانی چينهکان و بهزەبری  پ هه
ی بگهيت.  نڕشتن پ   .؟!يهمهگهر ئهوە ناوەڕۆکی خهباتی چينايهتی نيئهدی خو

ين که تۆ   ت به زەبروزەنگ  بوو، ئهوە ههر باوەڕت به چين ههبوو، ناداديش له ئاراداههر لهسهرەتاوە  با ئهوە ب دەب
مه .برێبستهمهکه ال   ..!بنهمای خهياڵ و دەرەوەی واقيع بيردەکايهوە و کار دەکات؟دەپرسين ک لهسهر  جا ئ

هتی   ، که دەو گهی دەزان هتی زۆرينهی کۆمه زی مارکسی به نموونهی دەو هتهی که ت :" ئهو دەو قهرەداخی دەنووس
هتی پرۆليتا ژوو بهو ئاڕاستهيه بڕوات، دەو ريا دروست پرۆليتارييايه دروست نهبوو، ئهگهری ئهوەش نهماوە که تازە م

گه خۆی  هتی پرۆليتاريا زۆر له بارتر و گونجاوتر بوو، لهوەی که کۆمه ت، که زەمينهی مادی بۆ دروستبوونی دەو بب
هتی خۆی". ت به دەو   بب

ت تی وک يهکی ههب ت ماف و دەسه  .کورد له کهس زياتر نييه و له کهسيش کهمتر نييه و دەب
هتبوون به قۆناخه جياجياکانهوە وەک بهههرحاڵ قهرەداخی پرسی سهربهخۆيی و گ ت و بهدەو هيشتن به دەسه

. ئه ن ندنهوەی لایر پۆلهتيک الی نهبهز باش دەنرخ خو ويسته عهتا لهم  ،مهش ڕەوتی ئهو گوتارە نهتهوەييهت   که پ
ندنهوەيهدا کاری لهسهر بکات. باسهکانی تر زياتر بابهتی فيکرين و نهبهز هربهخۆيی سی بۆ رزگاری و فيکرە يشخو

شهوە بۆ نهتهوە و مرۆڤايه  کورد خستۆته بهرباس. تی يان نا پراکتيکی بيرو    ..تیلهو کهواته دروسته قسه لهسهر پراکتيک
ر کاريگهری گوتاری  م بهوە تۆمهتبار بکرێ له ژ هرزەکهی نهبهز و ميکانيزمهکانی خستوويهته ڕوو بکرێ، به

نيزمی عهرەبی وەک "ساطح الح   صيری" و ئهوانهدايه، ئهوە بازدانه بهسهر واقيعدا. داخراوەی شۆف

وەيهکی وەک کاک عهتا قهرەداخی نووسيبووی.  ناوبراو، وا باس دەکات، کهوا  ندەوە،که هاوش کم خو ش ماوەيهک باس پ
دايه؟ ئهنشتاين قورئان له   کی ت بی الحصيری بينراوە. جا براييهنه ئهمه چ تاوان ی مامۆستا ئهحمهد ههردی کت له ما

ب له سهر مار بخانهکهيدا ههبووە. الی من کت کس و لينين و ستالين و ماو و هيتلهر و الحصيری و عهفلهق و سهددام  کت
ته پاڵ کهسايهتييهکی نهتهوەيی؟. ئهوە  که دەدر کی تر ههن. ئهوە چ تاوان و خومهينی تهبهريی و ئهتاتورک و زۆر

دايه؟؟؟!!.  تی نووسهرانه  ياخود ماستهکه ههزاران موو و کۆمه گوريسی قهف ئهستووريشی ت . باشه ئهرێ  عهقالن
ت مرۆ ئاگای له هزر   تدار و سياسی نهبوون!!!. ناب ز و دەسه ئهوانه ناحهز و داگيرکهرنين، نووسهر و خاوەن فيکر و ت
زە، داوای دادگايی کردنی سهرانی کاژيک و پاسۆک  ت؟؟!!.  جا له ههمووی خۆشتر ئهوەيه ئهو بهڕ و نووسينهکانيان ب

  دەکات، لهسهر ئهو جۆرە شتانه. 

سۆزان   گهرد!. د ژووی مرۆڤ و بيری ئازاد و وشهی پاک و ب تن و بوونهته جهلالدی م دەسه شتا ب وە ه زينه.. ئ بهڕ
ی بۆ دۆزيونهتهوە؟؟؟. ئای   کی نو وان له کوێ کۆوەبن و بچنه بهردەم عهرشهکهی کاکی کوردی نووسهر، بزنه چ کار

ژ  چ داڕمان و ههرەس و داڕزينی ئهقڵ و مهعريفه و ڕۆشن کی در بيرييه!!. لهسهر ئهم باسه زۆر ناڕۆم، چونکه به وتار
شتر لهسهر  دەربڕيوە.   بيروڕای خۆم پ

کی ی وايه نهبهز بهسهر سهربهخۆييدا بازی داوە بۆ ئازادی و ئهمهش لهبهرچاونهگرتن کی سياسی عهتا پ  .ڕوونه پرس
کی سياسی بۆ  ئهم باسه له سهروبهرینايهت .  که ب سهربهخۆيی ئازادی بهرههم مردنی جهمال نهبهزدا وەک چهک

ر کاريگهريی ههمان سياسهت و ڕەوت و پروپاگهندەيهدا  دەچ کاک عهتاش لهژ و قووت کرايهوە. پ کی گ مهرام
ت، وەک زۆر له بابهتهکانی تر.  تهوە، ياخود ئهميشی ل گۆڕا ب   ماب

کی ژمدا ئهمهم ڕوونکردۆتهوە وەک لهوتار کی  مهسهلهکه .دووودر پرسی سهربهخۆيی الی نهتهوەييهکانی کورد پرس
ی بايهخه بۆ نهتهوەيهکی داگير کی گرنگ و ج م دوای سهربهخۆيی دابهشکراوی وەک کورد  وکراو  سياسی و قۆناخ . به

ه گهشتن به   ۆبنهتهوەييهکان ههر  یخهبات . چونکه مهحا ستراتيژە گهورە و دوورەکه « ئازادی و يهکسانی» ڕاناوەست
ت. کهواته ئازادی گرنگترە له سهربهخۆيی. ههموو  شان و هاوکاتهاو ،سهربهخۆيی ئازادی و يهکسانيش فهراههم بب

کيش دەزان که ب سهربهخۆيی کورد ناگاته ئازادی   .هۆشمهند و ژير

ينهوەی لهسهر پرسی سهربهخۆيی ههيه. ههموو ڕەخنهی ئهو له  هدەرەوەی ئهم  له کۆ ش مامۆستا نهبهز به دەيان باس و ل
حيزبی کوردی ئهوەبوو ئۆتۆنۆمی خواز و داگيرکهرچی بوون و دوور له کوردايهتی. ئيدی چۆن دەکرێ خواستی  

تهوە کۆشانی نهبهز جياکر   .سهربهخۆيی له هزر و ت
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ت ".  کاک عهتا دەنووس : "جهمال هتی کوردی دەناسر نهبهز به داکۆکيکهری جدی سهربهخۆيی و دروستکردنی دەو
ی و ب بهرنامهيی قبه که وپ که رەداخی لهوەدا بهديار دەکهوێ بهردەوام دەيهوێ نهبهز و گوتارەکهی بکاته ناواقيعی ه ت

تهو هی لهبير بچ « نووسهر له نووسينو نازانستی، کهچی وەک ئهم خا کی جدی سهربهخۆيی  يهکانە دەنووس دا داکۆکيکار
هتی کوردی دەناسرێ   .!«و دروستکردنی دەو

ک بهکۆمهڵ لهدەوری خڕ نابنهوە، گوناهی  کی جهماوەريی بهرفراوان و خه ته پرس خۆ کات که پرسی سهربهخۆيی ناب
ته سواوەکانی بازاڕی بيری نهتهوەيی کوردی حيزبهکانی نييه و نهبووە. ئيدی لهم القرت و جووينهوەی وشه و ڕس

رانبووی سياسهتی کوردی  نی و تهنانهت ڕەگهزپهرستيش ۆوەهم و داخراوی و نازانستی و ش -و ناگهم چۆن   -ڤ ت
کی وەک  ته داوييهوەکاک ڕۆشنبير کی حيزبی و سياسييهکی نهياری دۆڕا و نابووت، ڕەنگه ئهم . !!عهتا دەکهو کهس

شته خۆشهی بن ددانی کی وەک کاک عهتا بهڕاستی ناجۆر و ناژيرييه، تۆمهتانه بکاته بن م بۆ نووسهر . وەک کراوە، به
ی ئهم جۆرە نووسينانهيه  وا دەکات،   تهوە. به بهر کارکردنی بهرام  بنقهفی گومانهکان ئهستوورتر    وەک تووتی شتهکان ب

  ..لهم کايهدا قهرەداخی 

کی نهتهوەی کور :" سهربهرزيی ههموو ئهندام د و ههموو کوردستانييهک ههر له سهربهزيی نهتهوەی  ج. نهبهز دە
ک و هيچ کوردستانييهک سهربهرز و به ڕوومهت   ی ڕاستهقينهی  خۆيان دەگرن. هيچ کورد کی کوردستاندا ج کورد و خه

کی کوردستان نهگهنه پلهی ئازادی و يهکسانی".   نييه و ناب ههتا کوردستان سهربهخۆ نهب و نهتهوەی کورد و خه

مه بازی کوردايهتی ئ ههزاران تۆمهت و پروپاگهندەی ب نرخ و ب بههای وەک  ،لهبيرمانه نهيارە سياسييهکانی بيروڕ
کی تری دروستکراويان ک ن و ههرچی وزەی خۆياکردبوويانهته دەهۆڵ ههر دەيکووتنهوە  و ەووردکوردکوژە و شتگهل

رەدا سهرفيان کرد و م ههيه، ستادا وەک ئهوەی  کورديشيان پ ئاخنی.شکی گهنجی ل کی له ئ ه ورتکهش له دەڤهر مندا
ن به  نکوردستا تهوە جو هتی کوردی دەدات  ڕاست دەب دوا کهتووە؟ نهدراوە!.. يان    چونکه مووچهکهی  .کوردبوون و دەو

ته بهسهربهخۆيی دەکات ری دوو گيرفان چهند  دەستی پانکردۆتهوە و له ب و داگيرکهران چاوی بڕيوەته پايتهختی !گا
ئهمهش بۆ خۆی ڕاستهوخۆ داواکردنهوەی   يلی سهوز!..لهگهڵ خۆيدا بردووە تا پڕی بکات له قهرس یتوورەکهيهش

تی داگيرکهر،بۆ مانهوەی کورد ههر به بن دەستی.   دەسه

گريی و   کی نهتهوە  و حيزببيری نهتهوەيی و  بۆ  بۆسهيهیئهو ڕ ندەدانراوەخه رە دانهنرا داگيرکهر بۆ  ، ه وە. ئ
دانهوەی ههموو يی ئهم باسه و هه نی چوونه قو ژووی پشت پهردە نييه بۆ سهر شانۆ!... گهر کاک عهتا دەخوازێ    شو م

ينهوە ،وەک چيرۆکی ههزار و يهک شهوە   .مليۆن و يهک شهوەی بۆ دە

ندەی خاوەن گوتاری نهتهوەيی کور کک ئهوەی کاک عهتا دەيهوێ ڕاست ،دیئاخر کهس ه نی  انيان بۆ مهبهستگهل و بش
ت. بانگاشهی  تی زاخاو درا ب کی پ له خشته بهرێ، بير و هزر و سياسهتی به دژايهتی داگيرکهر و داگيرکهرچ و خه

ت و له مهودای دووردا بۆ ئازادی يهکسانيش. ئهوە نزيکهی  هتی کوردی کرد ب ساڵ   ٧٠يهکبينهی بۆ سهربهخۆيی و دەو
کۆش ه کهمتهرخهمی له پرسی  کيهک چر ، دا ٢٠١٨وە ههتا مهرگی له انی نهبهز له کۆتايی پهنجاکانهتهمهنی بير و ت

کيش ملی بۆ ههڕەشه و گوشاری دەرەکی و ناوەکی دەورووبهری نهداوە   . نهتهوەکهيدا نهکردووە و هيچ کات

ناوی ئهم  کی باشتر و گهورەبژاردوو و دا خۆی ژيانی ئهوروپای ههئامانجهوەک دەزانين له پ يی بۆ خۆی سازدا چانس
استه مامۆستا له کوردستان دوور ڕژيانی بۆ دۆزی نهتهوەکهی.  یبهواتای تهرخانکردنی سهرتاپا ن.کرد کهوته خزمهت

ی لهسهر کوردستان و بۆ کوردستان بووە. ئهو له دوريشهوە باشتر له زۆر لهوانهی له   بووە، ل بير و ههست و چاو و د
کنزيکهوەبو بۆ کورد تا دوا  ون کار و خزمهتی دەکرد. ئهو ههم بۆ ژيانی ڕۆژانهی خۆيی و ههميش ههموو شت

نا و به ڕەنجی شان و بازووی خۆی   ٨٥نانی ڕۆژانهی به تهمهنی  .چرکهساتهکانی تهمهنی کاری کرد ييهوە دەردەه سا
وازەی خۆی باوەڕی پ بخسته خزمهتی بيروباوەڕەکهی  يدە  دەژيا و مامۆستا   .خزمهتی کورد کوردستان  بۆوو ـ!!  ـ بهو ش

ويسته باسی  کدا بژين، که ئهوان ئاغا و کورديش نۆکهر بن، پ هت :" کورد ناتوانن لهگهڵ عهرەب له سنووری دەو دە
  سهربهخۆيی بکهين".

. نهبهز  تی  ژيانی نييهدەرفهههر    هڵ ئهوانی ديداواته لهگ  ، ـ که ئايينی هاوبهشه ـ  ان بژیئهگهر کورد لهگهڵ عهرەبدا نهتو
کهوە ژيان؟ داگيرکراو  کهوە ژيان زامن بکات. پاشان کام پ ک فهراههم ناکهن پ لهم ڕوەوە يهقين بوو داگيرکهران کهش

کهوە بژين   .و داگيرکهر چۆن دەتوانن پ
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ستی بيرکردنهوەی نهبهز دەبهست به دوو ئهگهرەوە و گاکانی و   هرانی کوردستانکسياسهتی خراپی داگير: عهتا هه ڕ
هت ش شۆرشی پيشهسازی و دواتر دەيهوێ جياو گهيشتن به سهربهخۆيی و ئازادی و دەو اش بازی ناسيۆناليزمی پ

لهکان نهبوونهته فاکتی دروستکردنی  بهراورد بکات که جياوازە له ناسيۆناليستی دواتر ئايين و ئابووری فيدراسيۆنی خ
هت   .دەو

بازە.  که له داکۆکيکارە ههرە ديارەکانی ئهم ڕ هت، نهبهز يهک ت له پرۆژەی دەو سهيرە گهر گوتاری نهتهوەيی بريتی ب
؟به دەی بۆ کاک عهتا گوتاری ئهم نووسهرە  زە   و بهگشتی دەکرێ سهرنج لهسهر بير.  ..!ناتهواو ياخود وەهمی دادەن ت

کدانهوەی جۆ ت و ل کی ڕەوايه. ل  فيکرييهکانی مامۆستا ههب راوجۆ لهخۆ بگرێ و لهم مهيدانهشدا ڕەخنهگرتن ههق
تهوە ههرگيز کهس ناتوان ناسنامهی گوتاری نهتهوەيی له نهبهز ن ن ،بس و    .ياخود فهرامۆشی بکات و بش

بينييهکان گوتاری ئهم نووسهرە بارگاوييه به ڕەگهزەکا :" سهرباری ت ئاوايی ئهم نووسهرە دەنووس نی بهر له ما
هتی کوردی". نانی دەو که   سهربهخۆيی و پ

 
ت ـ١٩٣٧کهمال مهزههر   ژ ب مهت و تهمهندر    .… س

  

گری بڕوانامهی دکتۆرای ناوکه و  ژوودا هه ژوونووسی هاوچهرخی کوردە و ال کايهی م د. کهمال مهزههر دياترين م
ژووی  ز ج پهنجهی خۆی بهسهر م کورد و ڕۆشنبيريی کوردييهوە نهخش کردووە. به کۆمه بهرههمی گرنگ و بهپ

ژووی گهلی کورد و کورد له   نی جهنگی جيهانی يهکهم و چهند الپهڕەيهک له م بهرههمه نازدارەکانی کوردستان له سا
وەردانی  کی خۆڕسک بووە، دەستت خ سهعيدی پيان،که شۆڕش گهنامهکانی بهريتانيدا، داکۆکييهکهی له شۆڕشی ش به

نی بهناههق ڕژاوی ئهرمهن  و زۆری تر، کاری سهنگينن. هاوتای ئهمانه ئينگليزی پ وە نييه و باسهکهی لهسهر خو
دکتۆر مهزههر، به هۆی ئايدۆلۆژيای چهپايهتييهوە، خزاوەته کۆمه بابهتی دوور له گوتاری ناسيۆناليزم و به ههناسه و 

کی نانهتهوەييهوە کارەکانی ئهنجام داوە. ئهم بابهته ت شخهری کاک عهتا قهرەداخی  ڕۆح هنها لهم ڕووەوە به دەستپ
کی ئهم باسه دەکهم و بريار دکتۆر کهمال  مهتی بۆ کاک دکتۆر، شهنوکهو ندراوە و بهندەش لهتهک هيوای س ورووژ
وە ژوويی و ئاکاديمييهکانی بهو جۆرە نهدەکرد، تاوەکو له چوارچ کهڵ بهکارە م  مهزههر ئهم هۆکاری ئايدۆلۆژييهی ت

کهی خۆی دوور نهکهوتبايهتهوە.   پسپۆڕی و بابهت

کهوە ژيان نييه، تی ، گوتاری پ راقچ مه دەزانين که گوتاری ع کی وەک سويسرا بۆ  ئ ت وەک ئهو کولتوورەی له و
  . نموونه با دەسته

ژو ژ به باس و بزاڤی م کی دورودر کی بهرههمهکانی د. کهمال مهزههردا گهشت وی کورد دا  کاک عهتا لهگهڵ بهش
نهيهکی ههست و هوشياری نهتهوەيی سهدەی    ١٩دەکات و بهدوای سهرەداوی گوتاری ناسيۆناليزمدا دەگهڕێ. چهند و

هکانی جهنگی جيهانی يهکهم دا ـ  نيشان دەدات. ئا لهو کاتهدا له باشووری کوردستان شۆڕشه   مان ـ کوردستان له سا
خی نهمر له ئارادابووە چهوانهی گوتاری سهربهخۆخوازەکانی ش کی تری تهواو پ ته بهرههم . دوای يهکهم جهنگ د
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ک  کار وەک چين ژوو بۆ ئهو ژمارە کهمهی کر راق. دکتۆر به زۆردارەکی دەيهوێ م کاری ع ژووی کر نهتهوەيی. م
دا  کار، له کات راقی تازە د ١٠دروست بکات. تهنانهت  ههوڵ جوتيار و باخهوانيش بکاته کر روستکراودا کارخانه له ع

کهاتن و  تدا کاری له پ راق له گشت قۆناغهکانی و لهسهرانسهری و :" واقيعی نهتهوايهتی گهلی ع نهبووە. دکتۆر دە
تدا و لهناو   يهتی لهسهروخوارووی و ژی کۆمه يدا ڕەنگی دايهوە و يهکهم تو کاران کرد و ت دروستبوونی چينی کر

نهری نهتهوە و تيرە ج   ٢٦٢ياجياکان کۆبوونهوە".لڕيزەکانيدا نو

زانهی له   راق شان به شانی بزووتنهوەی دژ به ئيمپرياليزم و ئهو ه کاری ع :" بزووتنهوەی کر کی تردا دە ن له شو
  ٢٦٣پاشکۆيدا بوون پهرەی سهندووە".ل

ته خانهی گوتاری نهتهوەيی کوردييه گری ئهو گوتارەيه، که ناچ قهرەداخی له  وە.  ئهم دوو بڕگه له بۆچوونی دکتۆر، هه
می ئهم بۆچوونهی مهزههردا، :  وە ستاش دە شکهوتوو  ٢٠٢٠نهک ئهو کاته بگرە ئ راقدا پ ندە له ع پيشهسازی ه

کار سروشت و شوناسی چينی نهبووە. کهواته وەک ئاماژەمان  کار بکرێ نهک چين. کر نهبووە تا بهو ئهندازەيه باسی کر
وە و ل کی فراوان دروست بکات پ دا، دکتۆر به ههزار ش راق، وەک چين کار له ع ژوو بۆ کر کدانهوە ههوڵ دەدات، م

  و داوا دەکات پرسی نهتهوەی کورديش لهم مهسهلهيه گرێ بدرێ.

تهوە. چونکه  ی ناسنامهی نهتهوەيی به گوتارەکهيهوە ناب کار، ج مه دازانين له ميانهی قسهکردن، لهسهر چينی کر ئ
ژەدان بهم   نان له تايبهتمهندييهکانی نهتهوەيی ههراشترن و ناسنامهی چين ساز دەدات. ب در پهيوەندييهکانی بهرههمه
کاری کورد و   ؟ کر ن ک د کاری کورد چهند پ ستاش له کۆمپانيای نهوتی کهرکووک ژمارەی کر باسه، ئايا ئهوسا و ئ

ت و ماف و ئيمتيازدا بهرام راقی دروست  عهرەب چهند له دەسه بهر بهيهکن؟.. دکتۆر  ئاماژە بهوە ناکات ئيمپرياليزم ع
ناسهيهکی باشی ئهم بيرۆکانه دکتۆر  وەی دەبات.  شايانی باسه قهرەداخيش پ تی و بهڕ کردووە و له نزيک و دورەوە حاکم

تهوە. ن يان دەوەش   دەکات و هه

خۆشبوو دکتۆر   کهوتنه  عيزەدين مستهفا رەسوولخوال کی گهورە دەخاته مل  له چاوپ کهيدا لهبهرنامهی پهنجهمۆر، گوناح
ستی بهرامبهر به کوردبوونی  و هه هکانی بۆ دامهزراندنی   بهکر سدقیدکتۆر کهمال مهزههر ، سهبارەت به ب و ههو

ت. دکتۆريش وەک قهرەداخی باسی دەکات،   هتی کوردی. بهواتايهکی تر دکتۆر ناڕازی بووە بهرگری له سدقی بکر دەو
راقييهکان   ی چهپه ع . ڕەنگه ئهمهش لهبهر د ی دەڕوان کی سدقی دەکات و خۆی ل الدەدات و ب بايهخ ل يی باس بهسهرپ
سک دژ به بکر سدقی و پرۆژەکهبوون/  ت، که ههردوو بهرە تا سهر ئ نييهکانی عهرەب ب و هاوکات ناسيۆناليسته شۆڤ

: ئاکاديمستهکانيش به راقيکردنی پرسی نهتهوەی کورد و  ههن. د. بورهان ياسين دە رپرسن له بچوکردنهوە و به ع
بی شۆڕشی  تهوە.  ٢٠کارەکانی دکتۆر کهمال بهتايبهت  کت ن راق به نموونه د   ع

ژوونووسه  ڕەدا ناسنامه و گوتاری ئهو م کاک عهتا شرۆڤهيهکی باشی بهرههم و گوتاری دکتۆر کهمال دەکات دواجار لهم د
تی خاکی  ههرە ناسراوەی کورد راقی و يهک ناوە، گوتاری  ع : " ئهوەی د. کهمال مهزههر بهرههمی ه ن مان بۆ دەنهخش

وەی  راق و مانهوەی کورد له چوارچ دەستی  عهرەبی ع راقه.ئهوەش بهجۆرێ ڕەوايهتيدانه به با راق و يهک گهلی ع ع
راقيدا".    گوتاری ع

ر هوە  به باوەڕی بهندە، زەقکردنهوەی ئهم بابهته ـ ع ر پهردەی چهپايهتيدا ـ بهم ڕەههندە فراوان و قو تی دکتۆر  له ژ اقچ
تی کروچوکاڵ و ب ناوەڕۆک،  هيچ نييه، راقچ ه بۆ بهرجهستهکردنی زياتری گوتاری ع جگه لهوەی له گهوههردا ههو

رن و ههژاردۆست. که له واقيعدا نهک گوتاری نهتهوەيی کوردی ل  کی مۆد که  وەک ئايدۆلۆژيای بزاڤ هبير نييه، به
  سڕينهوەی ڕەگهز و ماناکانيشی کردۆته ئامانج.

ستاش کورد  کهواته دوو گوتاری ناواقيعی بوونه ئاستهنگی گهورەی بهردەم گهيشتنی کورد به مافهکانی، چونکه ههتا ئ
گايهوە بزر دەکات. وەشاوەنی لهم ڕ ه ل   وزە و توانايهکی زۆر زۆری ڕٶ

وی بابردوو نهکهوين و باخچهی خۆمان به داری  دار زڕ له باخچهی کهسدا نهه اتۆته بهر،!! دەبا بۆ لهمهدوا دوای ک
نينهوە.   بهردار  بڕاز

 


