
  ش شتی دیكه... و رده روه راقی په مه
  
  م شی دووه به
  
  
تدا  آانی سیاسه و خانه آان زگا ئایینییه و ده رده روه زگای په و ده زگای خزان ده له  آه ریه هه
مارگیرو  و ده خۆش ها مرۆڤی نه ملیۆنه به  یه دا هه وه شدراییان له زۆر، پشكی به و به م آه به

  .مبھنن رهه شت به
  
و رۆحی  و ویست یای ئازادی و خه ون بكرت خه  آه  و آانگاو آارگه ك مۆگه یه  آهتا

  ) آانه فرگه/  خوندنگاآانه / آانه قوتابخانه/  آانه به آته مه(ری تدابچنین  گه ئیراده
  
ركی زۆر  وه ر دآتاتۆركدا بوونه یی هه زه ربه و جه رآشی و رۆحی سه تی نو ئازایه ده

آی  یه مه گه  دام آه ك سه نا دآتاتۆركی وه ، ده قچۆو چوار مشقی دانیشتووه نده و زه ترسنۆك
ك خۆی  یه وه چ لكدانه و به ستی خۆی، چۆنچۆنی آانی بنده ك مرۆڤه ته آرد له ی ده خواهانه

  .ناسبدات ند رۆژكی تر هه ی چه وه رئه به نھا له ، ته وه شارته گكدا ده سه نو آوالنه ده
و  ت ی ناو سیاسه آانی دیكه جاینیه عه و ده رو مۆسۆلنی هیتله دام ـ له ك سه ته تك لهآا
پشوتر   ی آه و آارگانه بین ئه  ی، آه و ئاآامه ین به گه ق ده قاوده ، ده وه نگ وردبینه جه
ای زگ و ده زگای خزان ده له  آه ریه هه  سفمانكرد، آه وه  ندیخانه و به خانه سته ك خه وه
شدراییان  زۆر، پشكی به و به م آه تدا به آانی سیاسه و خانه آان زگا ئایینییه و ده رده روه په
  .مبھنن رهه مارگیرو شت به و ده خۆش ها مرۆڤی نه ملیۆنه به  یه دا هه وه له

ناسانی  نگی آۆمه پشه(آانی علی الوردی ـ  وه بۆ خوندنه  وه ڕانه گه خودی عراق به
رووی  ندروست له و شواو، ناته ها مرۆڤی شت ملیۆنه پ له  ، وتكه)ب ره عهو  عراق

  وه ناسه و آۆمه ی ئه روانگه بت، له داریان هه رده آی ده یه سته ی جه وه رله به  وه وانییه ره
  .)ی جیاواز راده به  ته به هه(مووان شتن،  رهه هه
،  وه ناوی ئازادییه به  ، آه آانه بوونی شته ره به، دۆخی  یه عراقدا هه مۆ له ی ئه وه ئه
  .خۆن آدی ده یه  وه آانه پیرۆزه  موو دروشمه ناوی خوداو هه به
ش  نووآه و تاهه ر نگاوه جه  آرد چۆن ببنه آانی فرده هاساڵ منداه یه ی ده عس بۆ ماوه به
مین  آه مرۆڤ یه راوآردنی مرۆڤ بهو  زانت ڵ ده نگه جه به  م وته ئه  ره نگاوه و رۆحی جه ئه
  . یه مه و خۆشترین گه مه گه
یموون ئاسای  می مه و بنیاده و تووتی ها داهۆڵ زاره هه به  بوو آه رده روه زگاآانی په ده  وه ئه
ست،  ناوده ستله و ئایین، ده ت آانی ناو جیھانی سیاسیه ناو ژیان، آارگه  وه ڕانده گه ده
ربازی  ها سه زاره هه.. آرد ی سازو ئاماده خانه و جبه ك چه پ له شكری ندین سوپاو له چه
  .رمانكی آۆماری رآردنی فه دوای ده و خون له ڕ بۆ شه  و نائومدو ئاماده مارگیرو تووڕه ده

پشتی  مووشی به رهه و ملھۆڕی، هه لحۆیی مھنانی گه رهه آانی به چ زۆرن آارگه
و  قی ئه چه قه چه  نووآه و تاهه وتن آه ڕده گه به  وه ییه رده هرو خوازی په آی آۆنه یه فه لسه فه

  . بووه خامۆش نه  و آارگانه و فابریقه ماآینه
ك رۆحی  ته له: ت دا، پمانده نووآه هه تی عراقی له سیناریۆی گشتی بۆ سیاسه

ر  هه  یه آی آۆنی هه مژوویه  بی آه ره یی عه وه ته و شۆڤنیزمی بان نه رستی زپه گه ره



ی  و قورسایی ترسناآی خۆی رۆحكی فاشیستیانه ندازه مان ئه هه ، به وه مانه درزه له
ی  آه زۆره ره هه  آی خوناوی، ژماره یه مه ر گه سه  ته تووه و آه یدان مه  وه ئایینی هاتۆته

دا، ی خۆیان ی دیپلۆماسیانه ترین رسته ساده بی ـ عراقی، له ره تی عه ئاغاآانی سیاسه
  ن، رۆشنبیره ونی آوردان بكه و خه و بزاف ساآارترین جووه گومان له  ن آه ناآه  وه رم له شه
  زراندنی ئیسرائیل ـ كی تازه ی دامه خشه نه ب، آوردستان به ره آانی عه لیبراه  ره هه
  .شوبھنن ده
و  ندك چین هه  دژ به  هبوو ك هه ـیه)فۆبیا(  میشه و ستالینیزم، هه و فاشیزم مژووی نازیزم له

و  ی آوشتارگای ب شومار مایه  ته بووه  و تۆقنك آه كی، ترس خه بژرك له سته توژو ده
 )هۆلۆآۆست(ی  نموونه.. آان ندیخانه و به دان سداره و له ناره آانی قه پانه آردنی گۆڕه وره گه
ر ناوی آورد  رانبه به )فۆبیا(مان  ا ههو تورآی بی ره و وتانی عه نو عراق ده.  یه سته رجه به
  . یه هه
و ئابووریدا،  ر ئاستی سیاسی سه دام، له مانی سه آانی دوای نه ناشیرینه  مه موو گه هه
  وه بی، ئه ره ناو فۆبیای عراقی عه  وه مانگنه ند ـ دا، ده و ناوه ندی نوان ئمه یوه په له
و  مانی عراقی رله و په زیران رۆك وه جگری سهو  رۆك آۆمار آورده سه  آاتكدا آه له

  .غدا به مانتاری آورد وان له رله زیرو په زیرو جگری وه وه ك له هۆردوویه
و  یاندنی آۆماری راگه گات به می شانشینی ـ دوای هاتنی ئینگلیز ـ تاده رده سه آورد چ له

ش،  مۆآه ئه راق تا بهتی ع پانی سیاسه آانی گۆڕه آییه ره سه  ره آته گۆڕینی آاره
  وه تر له و آوشنده بردنی وت ڕوه ی به زراندنی شوه دامه له  یه ی هه وره تۆماركی گه

فتا  حه ی پتر له آردنی رۆحی میلیتاری، بۆ ماوه رده روه و په زراندنی سوپای عراقی دامه له
ڕو وشكی  ته  یه ندین ده هدرژایی چ به  یه خانه و جبه ك و چه و سوپا چی خودی ئه ساڵ، آه

ر چاوی  گه ئه ، آه بووه نه  وره مۆ گومانم گه ك ئه سوتاندووین، هیچ آاتك وه
بئاگا   منت، جاركی دیكه نه  م وته شی ئه ی ره خشه ر نه سه له  وه ره آانی ده مرۆڤدۆسته

م  نووسی ئه چاره به  هو ینه آه مان ئاگرو ئاسن داباراندن ده ستی خۆمان هه ده و به خۆمان له
  . سوتماآه  خاآه  پارچه
و  نی ده مانتاری مه رله و چ راست، چ په پ تبازی لیباڵ، چ چه ر بن چ سیاسه سه به مامه چ عه
ڕت،  گه خونیدا ده وتكردنی ئازادی له مان رۆحی زه رهه ری، هه سكه نگكی عه رهه چ سه
بوون،  وره و تۆقاندن گه ر ترس سه له مھاتوون آه ههر به  و آارگانه ی له آه زۆره ره هه  ژماره

ر  سه ڕیون، له تپه  وه و فیكرییه رووی رۆحی ساندن له آی دوورودرژی خه یه نو پرۆسه به
و  آۆیله  ین آه تبگه  رجه دواجار مه  آراون، آه رده روه بوون په رۆحكی آۆیله

  حاه چی، مه و ملكه وه وسانه و چه م تهس آی درینی پ له آانی ناو مژوویه واره نده به
  .خشن ببه  سانی دیكه آه ئازادی به
،  نتی نییه ره نیا گه ته عراقدا به نوسراو، له و نه آی نوسراو ستورو یاساو رسایه هیچ ده
  و پرنسیپه موو ئه ر هه هه ر له ده به  یه ڕوه تك به سیاسه  نووآه و هه لره  چونكه

كی  موو خه ر هه و هه من راهه ستوور فه ده آاندا به وتووه گا پشكه آۆمه له  آه ی خالقییانه ئه
ك  رگرتبت، نه مزی وه ندكی ره هه غدا پتر ره به ندن، ناآرت بوونمان له مه هره لیان به
ی  ڕ آشه مه له )140(ی  زراو، خودی ماده و دامه و ئابوری تۆآمه آی سیاسی یه بناغه

آانی  تبازه ی ناشیرینی سیاسه مه واسراو گه ی هه و گرفتی دیكه ها آشه یه و ده رآوك آه
  .هنت ده  وه دوای خۆیه غدا گومانكردن به به



خواستی خۆیان  آان، به ن آۆیله آان یان خاوه آۆیله  آراوه و نه بووه رگیز نه هه
ست  و بنده كی آۆیله ك خه مژوو فریكردن وه  ، چونكه كی دیكه خه ن به ستیبده ربه سه
ك  چی وه مدا بت، آه ی سیه زاره م هه رده به ن، ناآرت آورد له یریان بكه سه
تكی آورو  ك ئاغای سیاسه ر قاپی داخراوی آۆمه به آانی ئازادی له ره آه رۆزه ده
  .وارن نده و به خودی خۆیان آۆیله  ستت، آه را بوه رگه ده قه
بۆ   آه ره و ستراتیژی گه رنامه و به خشه نه  ، آه یه رمان هه سه هك چار دا یه یه م بگه له

یان  وه وت، ئه نه  وانیدیكه و ئه متری بۆ خۆی ئازادی آه له  ك آه یه وه خولقاندنی نه
و ناشیرینكردنی  ت رآه رانبه ی به وه راپ خوندنه بۆ خه  نییه  روانینكی شۆڤنیستیانه

  ویانداوه درژایی مژوو هه به  آانمان، آه ره الآی داگیرآهو آاروچا ری ژیان به رله سه
بووبت، چ   وه آه رچی ئایدیۆلۆژیایه ناوی هه ، به وه ی سیاسی بتسنه خشه ر نه سه له

  .مینی رزه و چ سه ئاسمانی
و آوشتارگاو  نگ و جه تی ئه قایه و فارس هه و تورك ب ره ك عه ته له  تی سیاسی ئمه قایه هه
تی  ناوی خوداو پارستانی ئیمپراتۆریه رسكیان به هه  ، آه بووه  و خاك سوتانه ك خه

یان بۆ آورد  بوون چیدیكه و آۆیله یی سته ژرده له  آانیان جگه ئیسالمبخوازییه
  . بینیووه وانه ره به

  جهر مه  آرابن آه  وه و پیاوانی آورد فری ئه رزه و هه آاندا منداڵ حوجره ر له دا گه لره
آان بن،  لیفه و خه آان و سوتانه ی پادشاآان پیرۆزه  و تاراجه خت و شكۆو ته چی ئه ملكه

راآانیان  مسه ره و حه رچی آۆشك گه(مین،  ر زه سه ری خودا بوون له وان سبه ئه  چونكه
آانی  قوتابخانه له  مۆآه ئه  وه ، ئه)و سترانبژ ر ماآه و سه ك نیزه و آه آچانی آۆیله پبوو له

ی دروشمی  وه رزآردنه ساڵ به ڤده آرت، دوای حه می آوردستاندا ده آه ی بیستویه ده سه
و  نفال یدا ئه ژرسایه له  ك آه ی ئایه وه رزآردنه و به یی عراقه آپارچه پاراستنی یه

  . رانی بت نیگهو  ی تامان ڕخرا، مایه به  ساتی دیكه ها آاره یه و ده و آۆڕه بجه ه هه
ونكی  تی آوردی خه وه ده  بت آه گومان لده  وه الل ـه ر زاری مام جه سه هشتا له
،  آردووه ستیپنه ده  وه ونكه خه مین بۆ خۆی له ر زه سه ، جا چ شۆڕشك له یه شاعیرانه

آانی  نهو ب خه  و خانه آان و قوتابخانه وت نو مزگه و ده ناو مای خۆت آرت له خۆده
ین  رزبكه قه  كانه خه  ه و آۆمه یان له  تانه و میلله ون له ندك خه آاندا هه آوردییه  حیزبه

،  بووه پنج ملیۆن پتر نه ی زۆریان له و ژماره خۆبن ربه مدا توانیان سه ی بیسته ده سه له  آه
  .و ئاسن گیرابووئاگر به  ك ئمه وریشیان وه متربوون، چوار ده ملیۆن آه ندكیان له هه
  
و  و رامیاری ر ئاستی فیكری سه له(دا،  ی ئمه رده روه نو په و ده سات ترین آاره وره گه

چاویان   ی آه وه آانمان به و آوڕه الی آچ  یاه و خه ون آوشتنی خه )تی یه و آۆمه ئابووری
ك هی  وو هی خۆمان بت، نهآات داهات واده  آه  ونه نھا خه الم ته ، به وه دا بكوژته ئاینده له

  .آان داگیرآاره
ر مافی  سه ری دلر له نگاوه و جه ناس ئیسماعیل بشكچی ـ آۆمه(آانی  مه رهه آۆی به

بۆچی   آه  وه بته آدا آۆده یه بگه له )ردا ی داگیرآه و وتانی دیكه تورآیا ئازادی آوردان له
و  ك و داگیرآردنی خه دنی آوردستانآۆۆنیالكر نووسی به چاره  بت رازیبوون به ده

  .نووس دواچاره ببت به  و رۆژئاواوه ت ن رۆژهه الیه ی له آه خاآه
  م، آه ی بیسته ده تای سه ره سه گات به تاده  وه آانه ئیسالمییه  می ئیمپراتۆره رده سه ر له هه
تی  وردستان سیاسهآردنی آ پارچه  ، پارچه وه مه و دووه م آه نگی جیھانی یه دوای جه له



مان  رهه دا شۆڕشی سوری پرۆلیتاریا هه وه ، له بووه  و رۆژگاره آانی ئه دۆڕاوو براوه  وته
  ننامه و به ستن یمانبه په نسا به ره ریتانیاو فه به  ، آه آورد آردووه ی به ه په چه  مه و گه ئه
  . و تورآیاو سوریا آردوویانه ڵ عراق گه له

و  ساخته  و هزه ، ئه راپاگیره آی جیھانی سه یه ره عمه آوردستان موسته  مۆآه تا ئه
  .نین  هیچی دیكه  داشیدامه له  و سوریاو تورآیا جگه و ئراق ی ئران فشۆنه

ونن،  آانی آورد خۆیان ب خه رآرده سه  ی، آه وه به  مگینه آانیدا، غه دوانوسینه بشكچی له
آانی ناو پرۆگرامی  وانه شك له به بت به نه  ونه و خه بت چاندنی ئه م بۆ ده به

آی  تا خه و هه و آۆماری ستووری چ مافكی ده م؟ به آه ی بیستویه ده آانی سه قوتابخانه
و  چی و ملكه ت ساره و ئه ندی آانی به و وانه ین بكه غه ده قه  و مندانه یاڵ له ون خه خه
  .ین هویست بك ال خۆشه ریان له مگه سته
ونك  ند خه ونك یان چه مین، خه ر زه سه تك له ر میلله نووسی هه و بیارو چاره آردار

مان  نو هه ده  ئمه. آانی و مادییه فیكری  مۆی آۆی چاالآییه رو داینه بزونه بت به ده
هاتنی  ڕێ به راو چاوه رگه ده و قه دان وه سته ده ین، مژووی خۆبه آه ده مژوودا آایه

  .ر خاآی خۆمان رزگارمانبكات سه له سك آه فریادره
آانی خۆ  ندامه هیچ ماك آۆی ئه  بووه دنیادا نه ر نیشتمان بۆخۆی ماك بت، له گه
  ره و رزگارآه ن تا ئازادیانبكات، جا چ ئه رودراوس بكه و هاواری ده بزانن  آۆیله به

  .چنگدابت مینی له رزه هزكی ئاسمانی یان سه
آانی  رآرده ك مادی، هشتا سه ، نه لییهَق و عه و فیكری و ئازادی، دۆخكی رۆحی بوون یلهآۆ
رۆآی  ردوو سه نا بۆچی هه ن، ده آه سك چاولده ك فریادره مریكا وه تی آوردی، ئه سه ده

 )جۆرج بوش(آدا بۆ  یه نامه له )ر ـ هامتن یكه ی راپۆرتی به نگامه راو هه دوای هه له(آوردی 
  ... ی ئازادی عراق بووین مخۆری پرۆسه و خه و دۆست یمانبووین ی آورد هاوپه ئمه: نوسن ده
دا  سیاسییه  موو نائومدییه و هه ڵ ئه گه آان له رآرده سه  ین آه آه ستده دا هه دوا بگه له

یان  وه ، ئه وه منینه یمان ده و هاوپه ك دۆست ی آورد وه ئمه: بن  ی آه وه ر ئه سه سوورن له
آانی شخ  نامه له  ، آه وه ژیانمدا خوندبتمه له  ی سیاسی بوو آه مگینترین نامه غه
آانیان بۆ  ی نامه مه رده و سه ، ئه وه نادۆزینه  و جۆره آی له یه و ئیحسان پاشا رسته حمود مه

  . آان نوسیوه وه ته ی نه ه ئینگلیزو آۆمه
ست  ده وان به و بینی ئه ختی آوشتن روه سه آانی له ورهسو ندك خیی هیندییه رۆآی هه سه

تیایدا   آه  آان نووسیووه مریكییه رۆآكی ئه ك بۆ سه یه نامه  وه آانه ئاوروپاییه  ره آۆچبه
و  ی ئازادی بۆ خۆی دا وانه یه و نامه آات، له دان ده نه وه سته ده ونی خۆبه و خه ئازادی باس له
  .آات ت تۆمارده و سیاسه نگ آانی جه رآرده سه موو رهه و هه ی آه خله
  آه  وه آاته ده ران پووچه یای داگیرآه دا خه آی شاعیرانه یه رسته رۆآی خ له سه
ی  ، تریفه و تاڤگه م ی چه آانتان چۆن پبفرۆشم، خوڕه سپه ی ئه ئاخر من حیله: نووست ده

  ... آان گۆرانیه.. تاوی ئاسمان هه.. مانگ
ر  ك هه گات، نه ش ده مۆآه ئه و لیبای بكات، تا به ی دیمۆآراسی شه ریكا بانگهم با ئه
و  خالق فرۆشی و بازاڕی ئه بت ی هه سیاسییه  و مۆڕاه ئه  مریكا، هیچ وتك نییه ئه

  وه ره آه رۆزه گیرفانی ده آیارو به ببین به  بت تا ئمه خۆیی هه ربه و سه دوآانی ئازادی
  .ین ختی لبكه و خۆشبه گی و زینده رفرازی داوای سه
 )تبت(ی سیاسی  بۆ آشه )داالی الما(ری بوودایی  هبه رو ره روه تكارو رۆحپه سیاسه

ر  سه و چ سیحركی سیاسی له  آانه یكی زیره یه مه چ گه )چین(ك  ر وتكی وه رامبه به له



رۆژگاركی زووتردا  ماندال لهزموونی  ، ئه رپاآردووه تدا به و رۆژهه ئاستی رۆژئاوا
  نھا شتك آه ، ته ندانی دیكه چه... ، آۆسۆڤۆ)ت تیمۆری رۆژهه(دا  نووآه هه ، له)غاندی(

و  ن، ئه آه آانی خۆیانیان پگۆشكردو گۆشیده وه نه  ونك آه ونك بوو، خه یانبوو خه هه
آانی  خامۆشه  و خانه نآا وته و مزگه آان و قوتابخانه آان ماه آرت له ش ده ونه خه

  . وزبكرت آاندا سه حیزبه
بكرت   آه  و آانگاو آارگه ك مۆگه یه  ، تاآه یه آان هه موو خانه هه دا گومانم له مۆآه له
/  آانه به آته مه(ری تدابچنین  گه و رۆحی ئیراده و ویست یای ئازادی و خه ون خه

ی آالسی  ر شوه سه ریتانیا له ی به ته وه له ) هآان فرگه/  خوندنگاآانه/  آانه قوتابخانه
دات،  ها ساڵ ده ده سه خۆی له  ، آه و فرآردن بووه رده روه رمی په رگه مۆدرن یان آۆن سه

چی  زانن، آه ی ده مین ماناآه ر زه كی سه موو خه رهه هه  هنن آه آارده به) school(ی  وشه
ی  بۆ وشه  یه مان هه موو ناوه م هه ساڵ، ئه  ڤده آوردستانی باشووردا، دوای حه له
سمیدا  آاری ره و نامه و نامه رده روه آانی په نو پۆسته ده  نووآه ، تا هه) قوتابخانه(
و   آكیان هی پارتییه یه  ی آه یه و دوو وشه بۆ رزگرتن له )خوندآار/ قوتابی(نوسرت  ده

  ...)ژن/ ت رهئاف(مان شت بۆ  ر هه آتی، هه میان هی یه دووه
  قه م عه آاتكدا به ، له آانت نییه نھا پیالنگی دوژمنه ته كی به و خه توآوتكردنی خاك له

ر  سه له  ی آه وه ئه  رۆحی پاوانخوازی بگاته  ین آه ت بكه سیاسه  وه آییه و خه یی شوانكاره
ی  قۆناغی باخچه لهر  آانت هه ری قوتابخانه به ڕوه وین، به ركنه ) قوتابخانه(ناوی 

.. یت ستنیشان بكه آان ده حیزبه به  وه ستنه ر خۆبه سه رۆآی زانكۆآانت له تا سه  وه ساوایانه
رایزآردنی زمانی آوردی بۆ  داواآردنی ستانده  یت آه تبگه وه توانیت له ئیتر چۆن ده
وری  ده له موومان رهه آخستنی رۆحی هه آی بۆ یه ره آی سه مایه بنه بت به خوندن ده

بیاری سیاسی  ی وتانی ئاوروپا، به موو دنیادا، نموونه هه له  آوانووی زمانكدا، آه
  ؟  نجامدراوه ئه
و  ت به باره و رۆشنبیرانی آوردی سه تكاران سیاسه ك له یه ژماره  ی آه یه وره گه  و گومانه ئه

رستی  و خپه ری گه آانی تیره واره ناو ده  وه ی برده ئمه  ، جاركی دیكه آراوه  وره داوا گه
نھا  ته بینت به ده  وه یه آه و خاآه ك آتی خه یه ون به ئیتایا خه  آه  وه ـیه)گاریبالدی( له

و  دوان ده  و زمانه آان به دی ئیتاییه سه چوار له  بات آه و زمانك شكده ك و ئایه سرودك
 . زمانی ستاندارده  نووآه هه


