
  !!؟ر زھه مال مه  ، یان دکتۆر که لی  کوردتاوانباره ئایا گه
  م  که شی یه به

  بدو ن عه  رده ئه
ش  به. ژمرت  مان ده که له کانی گه  ناسراوه  مژوونوسه كک له  یه ر به زھه مال مه رز دکتۆر که  به
مال   دکتۆر که دیاره . وه تهم خوندۆ رزه م به کانی ئه مه رھه شکی زۆری به  حای خۆم به به
وڵ  ل من ھه .  یه  ھه وه لی کوردو عراقه مژووی گه  ندی به یوه کانی ، په شکی زۆری کاره به
رنجی  م و ، سه  بکه مال شۆڤه ند بۆچوونکی دکتۆرکه  چه گرانه خنه کی ره یه شوه  م به ده ده

  . بم بر ده  رزه  م به ند بووچونکی ئه ی چه رباره دهخۆم تی  تایبه
 له کوشتوبی  ی کوردل ڕۆی گه( م ، کتبی  م باسی بکه ده وڵ ده  ھه ی که و کارانه کک له یه
رگ بی  ساتی جه ترین کاره وره  گهکان ، نیه رمه ی کشتوبی ئه له سه  مه دیاره . ه)كان نیه رمه ئه
کک   یه به نجامدرا،   ئه وه کانه ن تورکه هالی له  که یه وره  گه م تاوانه  ئه.هی پشوو بوو ده سه
  له سه  مه  له ککه یهمان کاتیشدا ،  ھه له .ژمت ی پشوو ده ده کانی سه رهو  گه زاریه رمه شه  له

و  وره وکی گه کان ھه نیه رمه مؤش ئه کوو ئه تاوه ھه. مۆی جیھان  کانی ئه خه گرنگ و پ بایه
 ،  وه کی جیھانه موو الیه ھه له. دا بنت  وره  گه م تاوانه دان به) تورکیا( ،ی وه هن بۆ ئ ده وام ده رده به
وه  داخه ل به .   دروست کردووه گرنگه له سه م مه مپینیان بۆ ئه ترین که وره کان گه نیه رمه ئه
کان  نیه رمه  ، ئهیه وه یر له سه. دا بنت  م تاوانه  دان به نییه مرۆش ، تورکیا ئاماده کوو ئه تاوه ھه

م  دا بنت ، یان ھیچ کات کوردیان به م تاوانه دان به  که کردووه کورد نه خۆیان ھیچ کات داوایان له
. ن  که  تاوانبار ده و کاره موو کات تورکیا به وان ھه  ئه که به .  کردووه  تاوانبار نه زنه  مه تاوانه
کان  بۆچی کوردیان  نیه رمه ئایا ئه :  یه وه ویش ئه  ئه ، وه بته رومان ده دا پرسیارک ڕووبه لره

 بینی  نته  ده یه وره  گه م تاوانه ئه!گۆتره چی مژوونوسکی کورد به  ، که ردووهک تاوانبار نه
ک  وبی کردوون نه کورد کشت  کهن،زان کان گل بن یان نه نیه رمه یان تۆبیت ئه! .ی؟ که له گه

من پم باشه پش ! . ؟ وه ناسته کانی خۆی نه تاوانباره که، گل بت  ھندهلک  تۆبیت گه.تورک
تووشی جینۆساید  م که لکی تربکه ند گه ین ، باسی چه کان بکه نیه رمه ی باسی کشتوبی ئه وه ئه

  به  ،وه مانیه ن نازی ئه الیه  له وروپا بوون ، که کانی ئه که جوولهش ،  النه وگه کک له یه. بوون 
کانی  که  ڕووبدات ، جووله م جینۆسایده ی ئه وه  پش ئه دیاره.  جینۆسایدکران  ترین شوه دڕنده

  ،وروپاش ندین شونی تری ئه چه مانیش ، له  تی ئه ندین ساڵ پش ھاتنی نازیه ، چهوروپا  ئه
کانی  ده سه  له. ت  وروپای رۆژھه ئهرووسیا و  ت له تایبه تووشی ڕاونان و کوشتن ھاتوون ، به

( ی  دیارده. کران  تی ده  دژایه ناشرینترین شوه به ، وروپاوه ی ئه نسیه ن که الیه   ، له وه ڕاسته ناوه
Antisemitsimusمیتیز ، ئهله،  که تی جووله زی سامی یان دژایه گه تی ره  دژایه واته) نتی س  

 . 1  وه وروپای گرته موو ئه واوی ھه ته  یشدا به19ی  ده سه و  له ستی پکردووه  ده وه ژده ی ھه ده سه
ندی   رمه  و ھونهرو رووناکبیر ی نووسه زۆربه. کران  تی ده  دژایه وه که موو الیه ھه کان له که جووله

  .وروپا  کولتووری ئه شک له  به بووبوه که، تی جووله  دژایه. بوون  که  دژی جوولهوروپا ئه
   Houson Stewart Chamberlain (1855-1927)میتیز داد باوکی ئه  بهت و چه ه نتی سندین  نر

ناو داوای  وروپا داده النی ئه ر گه  ترس بۆ سه ی به که جووله .   نوسیوه که نووسراوی دژی جووله
می وخراپی و ترسی  باسی که،  تر ری  ندین نووسه ویش چه پاش ئه. کردن  پاکتاوکردنی ده

   : وانه  لهکرد یان ده که جووله
)Hermann Wagener 1815-1889 , Eugen Dühing 1833-1921. Theodor Fritsch 2( . 

شکسپیر  (  وه مووشیانه پش ھه  ، له  کردووهانی که تی جووله دیبکیش دژایه ند ئه ش چه مانه له جگه
( ناوی   بهی   رۆمانک Artur Dinter (1876-1949) رۆمان نووس 1917سای   له.)و دیستۆفسکی 
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Die Sünde wider das Blut(   ی  م رۆمانه ئهزار دانه  ھه200   زیاتر له1922 تا سا  ی ل
  ر  مانی ریتشاد ڤاگنه  ی ئه وره ن و کۆمپۆنیستی گه ش مۆسیقاژه مانه  له جگه .  3 وه کرته بوده

Richard Wagner (1813-1883)ی   له1878سا Bayreuther Blättern  که وه کاته وده ب ،   
رگی کۆتایی  کات ، ھیوای مه  ده که تی جووله زنن ، تیدا دژایه وانی  مۆسیقی  مه یک قه  کۆمه
  : ت   ، مارکس ده ی کردووه که تی جووله یش دژایه) کارل مارکس(ت  نانه ته. خوازت   ده که جووله

   ) .  یه که باوی کولتووری جووله شکی نه  به پاره( 
ندین ساڵ بوو ، ژرخانکی فکری  کان ،  چه که ی جووله که توانین بین پش کشتوبه کورتی ده هب

  ته ر بابه  سه وه رمه گه دا ده لره .  یه وره  گه ساته م کاره کرا بوو بۆ ئه  ئاماده وره گه
گای کوردیدا  ۆمهک ئایا ھیچ کاتک له:    وه مه که ست پده پرسیارک ده بهمان،   که کیه ره سه

رک یان  ئایا شاعیرک یان نووسه! ؟ ئارادابووه کان له نیه رمه ژرخانکی فکری  بۆ کشتوبی ئه
. خر   نه وه  دنیایه به!  ؟ نی کردووه رمه لی ئه یان گۆرانی بژکی کورد ، داوای کشتوبی گه

  وه ل پکه ردوو گه ھه .  وه رته گه دهزار ساڵ   ھه نی  بۆ زیاتر له رمه لی کورد وئه ی گهند یوه په
دا دیسان   لره.  کردووه  نهناکتری سات و کشتوبی یه  کات کاره ، ھیچ بووه ژیانکی باشیان ھه

کیان  یه  ژیاون ھیچ کشه وه ل پکه ردووگه ھه ی که  دوورودرژه و ماوه وه ، ئایا بۆچی ئه پرسمه ده
  ته کان ھاتوونه  تورکه که،بووه  یان ھه  کشه و کاته نھا ئه ته  کهت   مژوو پمان ده  ! ؟بووه نه

ی   ھۆرامان ماوه  له ئمه. وه مال بھنمه  بۆ دکتۆر کهک یه م نموونه که زده دا حه هر ل.  وه که ناوچه
  بته  ده ھۆرامان ت کاتک که نانه  ژیاوین ، ته وه کان پکه یه ڵ برا ھاواری و کاکه گه  له زار ساه ھه
) غریب   تا مه نووسیاوه نده ئه (   له ندیش ، که به خشه بی نه زھه ی مه وه ری بوبوونه نته سه
کانیان  یه ی ھاواری وکاکه نجه شکه  کانی ھۆرامان، ھیچ کات ئازار و ئه شخه.  بووه روشیان ھه ده
کان  یه نده کاکه رچه ھه.  کتریان کردووه یری یه  سه وه هچاوی ڕز مووکات به  ھه که   ، به داوه نه
  که کان ، ناوچه حشیه  وه  ئیسالمیه وه کانه ته وه راستی نه  ناوه  ل  له. بوون  ھلی کیتابیش نه ئه

 .  که کانی ناوچه یه الماردان و ئازاردانی ھاواری وکاکه  په ونه که ر ده کسه ر یه ھه. ن  كه داگیر ده
ی  وه وسانه  چه بهلی کورد   گه ،مۆ مژوونوسک  بت ئه ده ، ئایا  یه وه دا ئه  لره که هپرسیار
ان ئازار دراون ، ش خۆشی که کی ناوچه  خه هچونکخر،  نه وه  دنیایه به! ؟انباربکات تاو کان یه کاکه
کان  نیه رمه  کشتوبی ئه ش که و کاته  ئه . کانیشیان وران کرد  ی پیرۆزی شخه زارگه ت مه نانه ته

  کان بوون ، واته تداری سیاسی ، توورکه سه   ده و ، تاکه ت بووه سه لی کورد ب ده  ، گه کراوه
کی   الیه ند مه و چه)  میدی  ی حه سواره( نھا  ته. لی کورد  ک گه  نه شتوبیان داوهکوان بیاری  ئه

موومانی پ  نابت ھه جه  که  نییه وه ش مانای ئه  مه هئ .  یان کردووه م کشتوبره شداری ئه گل به
و  زراوه کانی کورد دامه تی شۆرشه ن بۆ دژایه سه ئه) میدی ی حه سواره (  یت ، چونکه  تاوانبار بکه

الکان   ،   مه وه کی تره الیه له .  کانی داوه ڕیوه  ڕاپه ردیهو ک ته الماری ئیماره ندین شون په  چه له
ق    ، زه لی کوردیشیان کردووه تی گه تی عوسمانی بوون ، زۆرجار دژایه الفه ڵ خه  گه ات لهموو ک ھه

 بۆ    پوانه یته ک بکه الیه ند مه نابت فتوای چه بت جه ئایا ده .  یه)  الی کۆره مه( ش   ترین نموونه
و  که ی جووله رهموو کشتوب و ھه ئه کان که مانیه ئه! .  یت ؟ لی کوردی پ تاوانبار بکه ی گه وه ئه
نبار بکات ، امان تاو  لی ئه موو گه سک ھه نین که چی ھیچ کات ئاماده  وه ، که وروپایان کردووه ئه
کانی  باسی تاوانه موو کات که ھه.  یت بکهتاوانبار ) نازی ( نھا بت ته دهموو کات   ھه که  به
مالیش  چی دکتۆر که  که) . مانی  تی ئه نازیه( انی ک بت بیت تاوانه کرت ، ده م ده نگی دووه جه
خۆیدا تاوانکی   خۆی له مه ئه!! .  بووه نیدا ھه رمه  کشتوبی ئه رؤلی له!!) لی کورد گه ( :نووست ده
 ت و رۆژائاواو رووسیا کوردی باکوور وباشوور وڕۆژھه (  یت کورد واته   تۆ ده  که  ، چونکه  یه وره گه
لی  موو گه  ھه  ، چونکه یه وره ش تاوانکی گه مه ئه. یت  که نبار دهواات)  موو کوردک پا،،، ھهورو وئه

کی  یه  ناوچه ، له  بووه که  کشتووبه ی که اتهو ک ئه .  کردووه یان نه م تاوانه شداری ئه کورد به
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نازانم   .  بووه  نه  باسهم ر ئاگایان له کانی تر ھه  ، ناوچه ئجگار بچووکی کوردستان دا روویداوه
  بووبت ، یان له نیشی گوێ ل نه رمه کی ناوی ئه  ر خه  ھهان ھۆرام  له و کاته چت ئه  پ ده

 .  بووه  نهش   ساته و کاره ر ئاگایان له کی ھه   خه   سنه  ، یان له ناسیوه نی نه رمه س ئه رمیان که گه
ی   ، زۆربه وه کی تره الیه له! . یت؟ که ق تاوانبار ده ناھه هموو کوردک ب ئیتر کاکی برا تۆ بۆچی ھه

ت  تایبه تی زۆری داوین بۆ ڕزگاربوونمان ، به لی کورد یارمه گه (  ن که  کان ده نیه رمه ئه
مۆ توورک  ل ئه) .  کانیان تیمارکردووه و برینداره وه نیان شاردۆته رمه کی ئه  کان زۆر خه زیدیه یه
 دۆستی  که ،کان هریکی مه وروپی وئه  ئه کادیمیه  ئه  و ، زۆر له وه  بکشنته م تاوانه  خۆی لهوت یه ده

م  که زده  حه .  وه نه  پاک بکهکورد  کانی توورک به  خوناویه سته وت ، ده یانه توورکن ، ده
لی کوتی  گهموو  دام کوتی داگیرکرد ، ھه کاتک سه .  وه کی نزیکترت بۆ بھنمه یه نموونه

دام پاش  سه. بستانی سعودی رایان کرد  ره و عه ره موو به بوو ھه وه ئه. روو ماوران کرد  ده ربه ده
 کوتی  ی که شكره  و له ئه. موو کوت   تان کردنی ھه وته رکرد ، که ی ده که که موو خه ی ھه وه ئه

ند  رۆک جاش و چه شکی زۆری سه  به. کان بوون  کورده ربازه شکی زۆری سه  داگیرکرد ، به
نیبازرگانتیان کرد کی چاوچنۆک ، تازگای حکومی  رچی داموده ت ھه ش ، حکومه وه  له جگه.  کو

شی  رزیشتان به ی به که ت زانکۆ وکۆلیژه نانه لی دزراوی کوتی ، ته لووپه که یه ، پیکرد له ھه
.  ت ، مای دزراوی کوتیه که کۆلیژه) ی  که شه  ره خته کورسی ومزو ته( ت  نانه وت ،ته رکه به

 تاوانی داگیرکردنی کوت به، ) لی کورد گه( کان  مۆ کوتیه کرت ئه یه، ئایا ده وه  ئه که پرسیاره
وه  دنیایه به! ن؟ تباربکه تانکردن و دزینی و ورانکردنی کوت تۆمه  به یان به! ن ؟ تباربکه تۆمه
پاش  کان له که کوتیه به) . نا(  بت  یوراوه واوی عراقدا نه ته س له  که خر ، چونکه نه

یان نفا و ئه بجه ھه( کانی  مک سۆزیان بۆ دۆزی کورد چوو، باسی تاوانه  ، که وه داگیرکردنی کوته
کان بگرت ،  هنی رمه  کشتوبی ئه  به  رگه یتوانیوه لی کورد نه  ، گه ر وابووه ش ھه و کاته ئه) .کرد ده
  . کانین   عوسمانیه ته یی چه زای دڕنده باش شارهمووشمان  ھه
رک ،  موو نووسه کوو ھه مال ، وه  دکتۆر که دیاره! ی بۆ کرد ؟ مه مال ئه دکتۆر که باشهی  ئه
کانی  مه رھه  به  که سکیش پی خۆشه  موو که ھه. بت  تک و ناوبانگی ھه کات شۆره زده حه
دکتۆر . کان بکرت  وه جیھانیه وکۆبوونهڕو ، بانگھشتی سیمنارو کۆ ر زمانی بگانه  سه تهربگر وه
کوردی تدا  (  تی  که یه و کتبه  ، ئه گراوه کان وه  بیانیه  بۆ زمانه  کتبی که مالیش ، تاکه که

ی  وه ن ، بۆ ئه که ی دهک یه وه ند کۆبوونه شتی چهھوێ ، بانگ و له ش لره سانه) .  تاوانبار کردووه
شھوور   خۆی مه حسابی کورد ر سه ، لهوت  یه دهمال    دکتۆر که. ن  نبار بکها  پ تاویوردلی ک گه

   .ویست بکات خۆی خۆشه،   کوردن  دوژمنی ریکی که مه وروپی و ئه کی ئه زگایه ند ده بکات و الی  چه
 ،  وه شیمان بته   داوای ل بووردن بکات و په ، کهن  که مال ده  دکتۆر که  من داوا له ر بۆیه جا ھه
کادیمی و   کاری ئه و ، زۆر له یه وره تی  ، تاوانکی زۆر گه کردوویه ی که مه ڕاستی ئه  به چونکه

 ، خۆمنه ھیچ کات   تاوانبار دانانم ، چونکه من ھیچ کات خۆم بهوه  دنیایه به .   دووره وه نووسینه
   .  كردووه  نهکانمان نیه  رمه شداری کشتوبی ئه شم ، به وره  گه  باپیرهنه وه ،رم باپینه ، باوکمنه
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