زانست و کۆمه کوژيی و ئهمڕۆژانهی کورد!
نيل ئامسترانگ و هاوسهفهرەکانی له ڕۆژئاوای ئامريکا له شو ن کی تايبهت خهريکی ڕاه نان بوون.
کهس ک پاشماوەی هۆز کی قڕکراو ،ل يان پهيدا دەب و سهرسام له ديتنيان ،دەپرس  ،ل رە چ دەکهن؟
ئهوانيش که له ديتنی ئهو کهسه سهريان سووڕمابو ،و م دەدەنهوە ،ئ مه ماوەيهکی دی بهرەو مانگ
دەچيين و ل رە خهريکی خۆڕاه نانيين.
کابرا ب دەنگ دەب و له ناکاو دەپرس  ،دەتوانن خزمهت کی گهورە به من بکهن؟ به  ،چ خزمهت ک؟
" ڕووحی هۆزەکهی ئ مه ،چۆته مانگ ،تکايه ئهو ڕستهيهی منی پ بگهيينن" .پاشان به زمانی
هۆزەکهی ڕستهيهک دە  .داوای ل دەکهن بۆيان هه گهڕ ن تهوە .پ يان دە ت ،ئهوە زمان کی نه نييه و
تهنيا ڕووحی هۆزەکهی من ل يت دەگات.
ڕستهکه بۆ موسافرانی مانگ دەب ته مهتهڵ .سهرئهنجام وەرگ ڕ ک پهيدا دەکهن .وەرگ ڕ به بيستنی
ڕستهکه د ی له خۆدەب تهوە و دەب ژێ ،ماناکهی ئهوەيه " ئهوانهی هاتوون ههرچييان گوت باوەڕيان
پ مهکهن ،ئهوان هاتوون و تهکهتان داگير بکهن!"
ئهم چيرۆکه له کت به م ژووييهکاندا هاتووە ،چهندە ڕاست ب يا نهب  ،گرنگ ت گهيشتن له پهيامی
کابرای سهرزەمين داگيرکراو و هۆزقڕ کراوە! نامهی سهرۆکی سورپ ستهکانی سياتل بۆ سهرۆک
کۆماری ئهمريکا له سا ی  1854ههميسان به گهيه له توواندنهوەی خه کان له سهر سهرزەمينی
خۆيان.
له سهدەی پازدەی زاينيی بهوﻻوە ،ئووروپييهکان کهوتنه داگيرکردنی ئامريکا ،ئامريکای ﻻتين،
مهکزيک ،کانهدا ،ئوستراليا ،نيوزلهند .خهلکی ئهو شو نانهيان کردە کۆيله يان له ناويان بردن! له
کاريبيک که ناوەکهی له خه کی ڕەسهنی شو نهکه وەرگيراوە و ئ ستا بۆته مهکۆی توريست ،سهرجهم
دانيشتووانهکهی له ماوەی دەسا دا به يهکجاری له سهر گۆی زەويی پاک کرانهوە .کۆمه کوژيی
هاوچهشن له مهکزيک ،ئوستراليا ،نيوزلهند ،ئهمريکا و ئهمريکای ﻻتين کراوە!
بوونی زمانی ئينگليسی و سپانيايی لهو سهرزەمينانه و له دەرەوەی بريتانيا و سپانيا ،سهلماندنی
پاکتاوکردنی دەيان مليۆن هۆز و تايفه و گرووپه به دەستی ئورووپييهکان! کلۆنياليستهکان له پاش
مردنی کۆيلهکان له ژ ر تهوژمی کار ،نهخۆشی و چهوساندنهوە ،کۆيلهی نو يان له ئهفريقاوە بۆ ئهو
شو نانه گواستۆتهوە .بوونی ڕەنگيين پ ستهکان له ئامريکا ،دەگهڕ تهوە بۆ ئهو م ژووە!
داگيرکردن و قڕکردن به ب دەوری زانست و زانستکاران سهری نهگرتووە و سهرناگرێ .ههرچهند
ئهسکهندەری مهقدوونی وەک بريتانی و سپانی و فهڕانسهويی و ئهوانی تر کلۆنياليست نهبوو ،به م
ئهويش کاتی هاتن بۆ سهرزەمينی ماد و پارس و ميسر و هيندوستان فهيلهسووف و ئهست رەناس و
جوغرافيزان و زانای له گهڵ بوون ،به م زاناکانی بريتانی و فهرانسهويی و سپانی بۆ پشکنيين،
ل کۆلينهوە ،توژينهوە و بهکاره نانی زانست و زانياری له پ ناو داگيرکاری و ڕاگرتنی کلۆنييهکان،
ببوونه هاوقهتاری نيزامييهکان .نووسهری ج گای باوەڕی من چا ڕز داروين که ئهساسهن بيۆلۆگيست
نهبوو ،به کوو تئۆلۆگ بوو ،له کاتی ﻻوی بهشداری سهفهرەکان بۆ داگيرکردنی سهرزەمينهکان بوو،
که دواتر ڕ گای خۆی لهوان جيا کردەوە .زانست و زانا و پسپۆڕەکان له پ نجسهد سا ی ڕابووردو
کهرەسهی جيددی به دەست حکوومهتهکانهوە و له خزمهتی سياسهت ،ئابووری ،شهڕ ،و رانی،
چهوساندنهوە و ژ نۆسايدەکاندا بوون! ئهمرۆش ههمان دەور دەگ ڕن!
ئهوەی کۆلۆنياليست و زانستپيشهکانی بريتانی له هيندوستان کرديان کهم و نه بوو .ئهوان سهرجهم
و تهکهيان به سرووشت و خه کهوە پشکنی ،بست به بستی و تهکهيان پ وا ،تهنانهت بهرزايی هيماﻻيا

ئهوان دياريان کرد .سهرجهم ئايينهکانی ناو ئهو و تهيان ل کدايهوە ،ئهوان زمان و بن زاراوەکانی
خه کانی هيندوستان ف ر بوون ،سهرجهم ئهم زانيارييانه بوو به هۆی ئهوەی به سهر و تهکهدا زاڵ بن
و له ههمان کات زۆرترين زانياريی ههموو م ژوويی هيندوستانيان کۆ کردەوە ،که خوودی هيندييهکان
بۆ ناسينهوەی خۆيان دەب پشت بهو زانيارييانه ببستن!
ههرچهند و تی پارس نهبوو به کۆلۆنی ئووروپييهکان ،به م تاقيکردنهوەی هيندوستانيان له سهر
ئ رانيش به ش وەی جياواز دووبارە کردەوە و لغاوی پاشاکانی ئ ران کهوته دەست بريتانييهکان .له
سهدەی شازدە چاويان به خهتی بزماری له پ رزەپۆليس کهوت و دوو سهت ساڵ خۆيان لهگهڵ خهريک
کرد ،بۆيان ساخ نهبووە .له سهدەی نۆزدە ئهفسهر کی بريتانی ڕ گای کهوته بهردەنووسهکانی
ب ستوون ،خۆيان دەستيان به نووسراوەکان نهگهيشت ،کورد کيان پهيدا کرد که وەک بزن به شاخهکهدا
هه دەگهڕا و له ڕ گای ئهو کهسهوە کۆپيان له نووسراوەکان هه گرت و سهرئهنجام توانيان ههم زمانی
بهردەنووسهکانی کرماشان بدۆزنهوە ،ههم لهو ڕ گايهوە سهر له خهتی بزماری دەربه نن .ئ رانييهکان
و کورد له ڕ گای ئهوانهوە زانيان پ شنيانيان چيان کردووە و چيان گووتووە.
ئووروپييهکان ،بۆرە خزمی کوردن ،له ههزارەکانی دوورەوە ڕ گايان کهوتۆته کوردستان و کورد له
ڕ گای نووسين و بابهتهکانی ئهوانهوە زانياری له سهر خۆی پهيدا کردووە .ئهوەی که له کورد خۆی
بهج ماوە ههموو زارەکی و خۆڕسک بووە ،جگه له چهند سهد سا هی ڕابووردو که کهسانی وەک
شهرەف خانی بدليسی ئاوڕی له دەوروبهری خۆی داوەتهوە ،دەنا ههرچی ههيه ،کۆمه ک کت بی شيعر
و چيرۆک و ئهفسانه و گ ڕانهوەيه ،به م ل رەش ئهوە ئووروپييهکانن که به ناخی م ژووی کورددا که
ه شتا وەسهريهک نهخراوەتهوە ڕۆچوون .گرنگترين شتگهل ک جگه له کۆنينهکان که له
موزەخانهکانيان و موزەخانهکانی ئ ران و ع راق و سوريا و تورکيا و ڕۆژهه تی ناوەڕاست
ڕاگيراون ،کۆمه ک کۆکردنهوەی بهيت و باو و گۆرانی و داب و نهريت ههيه که له سهدەی شازدە
بهدواوە کۆکراونهتهوە يان کۆمه ک کت ب و نهخشهی کوردستان که بۆ مهبهستی سهربازی له ﻻيهن
ڕووس و بريتانيا و فهڕانسه بهکار ه ندراون.
سهرجهم زانيارييه گرنگهکان بۆ مهبهستی سياسی ،سهربازيی ،ئابووريی که له سهدەی شازدە ههتا
ئهمڕۆ له سهر کورد کۆکراونهتهوە ،بهدەگمهن کهوتۆته بهر دەستی کورد خۆی .ئ ستاش سهرجهم ئهو
زانيارييانهی که له چارەکه سهدەی ڕابووردو له سهر باشوور کۆکراوەتهوە ،کورد خۆی دەستی
پ ڕاناگات .گهر بگوترێ که و تانی ئووروپی ڕۆژانه زانياری له سهر خه کی کورد و سهرجهم
چاﻻکيان کۆدەکهنهوە ،ڕاستييهکی ڕۆژانهيه و بۆ ئاگاداربوون ئهوەندە بهسه سهيری چارتی دەزگاکانی
زانياريی و تانی ئووروپا بکرێ!
بريتانيا و فهڕانسه و دواتر ئهمريکا دەوری سهرەکيان له کۆيله ه شتنهوەی کورد له ڕۆژهه تی
ناوەڕاست گ ڕاوە .و تانی ئا مان ،ڕووسيه ،تهنانهت چين و ژاپۆن سياسهتيان گر دراوی بهرژەوەنديان
له ناوچه و له جيهان له دژی بهرژەوەندی کورد سووڕاوە .
مرۆڤی سياسی و بگرە نوخبهی کورد م ژووی ئ ران و تورکيا و ع راق و سوريا و ناوچه و م ژووی
کورد هه نادەنهوە ،چ بگات بهوەی بزاندرێ م ژووی بريتانيا ،فهڕانسه ،سپانيا ،ئامريکا ،ئوتريش و
ڕووس چۆن بووە ،بۆ ئهوەی بزاندرێ بۆچی ژ نۆسايدی ئهفرين له گهله کۆمهکی جيهانی دەچ ؟
ئووروپا له ڕ گای ژ نۆسايدی بهش ک له خه کی جيهان گهيشتۆته ئهمڕۆ ،ئهمه دەب ﻻی مرۆڤی
کورد ڕوون ب ت ،که بهرژەوەندی ئهوان نڕخی له ژنۆسايدی شار ک ،و ت ک ،ناوچهيهک زۆرترە!
ئهوانهی ج هوی سياسيان به ناحهق کهوتۆته دەست ،گهر لهم م ژووە و له سياسهتی ڕۆژئاواييهکان و

چوارو تی دەوروبهريان نهگهن ،خۆيان به زانيين و نهزانيين ڕ گا بۆ ژنۆسايدی ئ رە و ئهوێ خۆش
دەکهن ،وەک شهنگال ،کهرکووک و ئ ستا ئهفرين! سياسهتی ههموو حزبهکانی کورد دژ به
ژنۆسايدکردنی کورد چييه؟
ڕۆژئاواييهکان له ههر قوماش ک ،سياسهت ،ئابووری ،زانست ،تهکنيک و ئهخﻼقيان گر دراوی
بهرژەوەنديانه و دۆستی ئهو ﻻيهن و و ت و کهسانهنن ،که له ڕ گای بهرژەوەنديياندا ههنگاو
هه دەه ننهوە ،کورديش لهم بازنهيهدا سهير دەکرێ ،بهو جياوازييهوە که کورد نه و تی ديارييکراوی
ههيه ،نه حکوومهتی ههيه ،نه ئابووری خۆی ههيه ،نه کيانی ههيه ،نه لهشکری ههيه ،نه زانستی
ههيه ،نه تهکنيکی ههيه و نه سهنعهتی ههيه ،به م و ت کی پڕ له کان و وزە و ه زی بهﻻشی ئينسانی
ههيه ،که ههر نهب دەکرێ وەک کۆيلهی سياسی و وەک ه زی کار سوودی ل وەرگيرێ ،کرا له
و تهکهی خۆی ،دەنا له و تی کلۆنياليستهکان .گهر کهته ههر م کيشيان بوو ،ئهوە دەکرێ بکر ته
بازاڕی کا ی مادی و مانهوەی ڕۆژئاوا ،ڕ ک وەک باشووری کوردستان ،که بۆته ويترينی ڕۆژئاوا
و ڕۆژهه تی جيهان ،که ڕاز نهرەوەی ويترينهکان کوردەکان خۆيانن!
سياسهتی حزبهکانی کورد لهو سهردەمهی که ت يدا دەژی ،سياسهتی ڕزگارکردنی خۆی و و تهکهی
نييه .سياسهتی هاوڕ يکردن له گهڵ چوارو تهکهی دەوروبهريان و و تانی ڕۆژئاوايه ،که کورد
نهتهنيا ت يدا با دەست نييه ،به کوو ژ ردەسته .زيانی ئهم سياسهته بۆ سهرجهم کوردە و سوود و
بهرژەوەندی بۆ چوارو تهکه و و تانی ڕۆژئاوا .سياسهتی بهرپهرچدانهوەی ئهم سياسهته قڕژەی
کورد ،له ناو کورددا بهدی ناکرێ .پ داگرتن له سهر ئهم سياسهته ،داهاتووی دياريی بهدواوە نييه!
کورد گهر م ژووی ئهم جيهان و م ژووی خۆی نهناس و به پ ی ويست و پ داويستييهکان و
بهرژەوەندی خۆی سياسهت نهکا و دام و دەزگای ئهمڕۆيی سياسی -ديپلپماسی -نيزامی -ئيداريی-
ئابووريی ساز نهکا و سترات ژی دەربازبوون له چوارچ وەی و تانی داگيرکهريی خاک و خه ک،
دانهڕ ژێ ،له جهغزيی تراژيک دەرناچ !
کورد ک يه ،ک بوو و ک دەب و داهاتووی کو يه؟ ئايا خۆی له کويلهتی ڕزگار دەکا و له ههموو
ئيمکانی ئهم سهدەيه بۆ پ که نانی کيانی خۆی که ک وەردەگرێ ،يان چاوەڕێ دەم ن ههتا کهس ک
پهيدا ب  ،بۆ ناردنی پهيام بۆ ڕووحی نهتهوەکهی له يهک ک له ئهست رەکانی نهناسراو؟!
برايم فهرشی
* له زۆربهی کت به جيددييهکانی م ژوو ،ج گای کورد پارس گرتوويهتهوە ،يان عهڕەب و ترک!

