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   شيرزاد فاتح شيرزاد فاتح::ئامادةكردينئامادةكردين  !!.. !.. !مافةكاين مناآلن دةبيت طشيت و جيهاين بيتمافةكاين مناآلن دةبيت طشيت و جيهاين بيت؟ ؟ .. .. مافةكاين مناآلن ضؤن و بؤضيمافةكاين مناآلن ضؤن و بؤضي
  

لةذير ئةو درومشانةي الي سةرةوةدا كةمثيين نيو 
 ،"يةكةم مناآلن" دةولَةيت بؤ بةرطري لة مافةكاين مناآلن 

/  لة ستؤكهؤلَم 2005 فابريوةري 12 و 11لةِرؤذاين 
كؤنفرانسي .  سييةمني كؤنفرانسي خؤي بةست،سويد

سةركةوتوو بوو ِرووةوة كؤنفؤانسيكي  ئةمسالَ لة زؤر
 وة ،لة باري بابةيت زؤر دةولَةمةند و سرنج ِراكيش بوو

هةروةها لةباري بةشداري كردين زؤريك لة خةلَكاين 
تري دةرةوةي ِريكخراوي يةكةم مناآلن و سةنتةري 

   .تاين ترةوة دةولَةمةند بوومناآلن لة ووآل
  زماين باسةكان سويدي و ئينطليزي 2005 ي فابرية 11ِرؤذي يةم 

سوملاز يةكيك لة هةلَسوِراواين بواري   لة اليةن سةرةتا،"منالَ ثاريزي سويد" شوين هؤلَي ِريكخراوي 
 كؤنفرانس بة ،يةندرابة خيرهاتين منيوانةكان كرا و ضؤنييت بةرنامةي كاري ئةمِرؤ ِراطةمناآلن 

دةقيقةيةك ِراوةستان بؤ ِريز لينان لةو ئينسانانةي كة لة تسؤنامي بوونة قورباين طةورةترين 
   . ضووة ناو بِرطةكاين خؤيةوة،كارةسايت سروشيت سةردةم

بةرثةرسي كةمثيين نيو دةولَةيت ) بةريتانيا (سورةيا شةهايب
بة زماين ئيلطليزي  ،"آلنيةكةم منا"بؤبةرطري لة مافةكاين مناآلن
" مافة طشيت و جيهانييةكاين مناآلن" باسيكي ثيشكةش كرد لةسةر 

وة هةروةها كةم و كورتيةك كة لةو بةلَطة نامةيةي ! ؟ضؤن و بؤضي
 وة بةديل ، بؤ ثاريزطاري لة مافةكاين مناآلن، دا هاتووة1989سالَي 

كة لة اليةن ،ةتييةو ثيشنياري ئيمة بؤ ئةو ِراطةياندنة نيو دةولَ
وة بؤضي ياسايةكي طشيت و هةمةاليةنة  ،سورةياوة ئامادة كرابوو

   . ثيش كةش كرد،ثيويستة بؤ بةرطري لة مافةكاين مناآلن
 شاعريو ،بةرثرالسي يةكةم مناآلن لة سويد،سليماين قامسياين

 وة بيمافيةكاين مناآلن لة ،خيزان و منال"  سةبارةت بة ،نووسةر
 سليمان لة باسةكةيدا ئيشارةيت بةوة كرد كة ،ثيشكةش كرد" داخيزان

ضؤن لة خيزاندا مناآلن مافةكانيان زةوت دةكريت و بةزؤر بة بريي طة
مناآلن  كة ثةيوةنييةكي بة دنياي منالَي مناآلنةوة نيية و بة ئارةزوو خؤيان وبة يب طويدانة مافةكاين

   .ياريان لةسةر دةدةن و مافةكانيان ثيشلدةكةنبِر

 ،روةكان و عةقيديةيان طؤش دةكرين

كة لة " مناآلين بة جدي وةرطرن بار تاوانكار دةنةضن" باسيكي سةبارةت بة ) بة جليكايي (سؤنيا ئيطريكس
باسةكةيدا زؤر منوونةي لةم بارةوة باس كة ضؤن لة خيزاندا يةكةم شت طرنطي بة مناآللَ نادري و ذياين 

وة وةك ثيويست لة الي دةولَةتانيش بةجدي وةرناطريي وة ضؤن دوايي ئةمة دةبيت بة مناآلن لة زؤر ال
   .كارةسات هةم بؤ مناآلن و هةميش بؤ كؤمةلَطا

" ةوة باسيكي ثيش كةش كرد لةسةر "منالَثاريزي سويد" لة اليةن ) سويد ("سظين وينباري"بةدواي ئةودا 
) سويد ("ئينطةر ستارك " ثاشان . "ةكاين ثشيت ئةم ِراطةياندنةوةجاِرنامةي مافةكاين مناآلن و ِرووداو
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وة ئيشارةيت بةضةندين "  حيجاب و خويندنطا ئاينيةكان لة سويد ،منالَ" باسيكي ثيش كةش كرد لةسةر 
وة بةتايبةتيش لةو مةرةسةو  ،دياردةو سيمبويل ئايين كرد لة بة شيك لة خويندنطاكاين سويد دا

كة خةلَكي ثةناهةندةي هةنديك لة ووآلتاين تيدا كؤبووةتةوة، كة نايةلَن منالَةكانيان بضن بؤ شوينانةي 
.. و.. .  وةرزش و جومناستيك، طؤراين،فيربووين مؤسيقا

وة بةتوندي ِرةخنةي لة ياساو دةوزلَةيت سويد . هتد. 
طرت لةم بارةوةو خوازياري كؤتايي ثيهيناين ئةم 

   .ر كردين بووموةزعييةتةو ضارةسة
ِراسيت يةكان " باسيكي بة ناونيشاين) ئةمريكا (مونا كوشا

 مونا باسةكةي ،ثيش كةش كرد" و ِراثؤرتةكان ضي دةلَين
بة ضةنني ئامار لةسةر مةرطةسايت ذياين مناآلن لةسةر 
تاسةري دنيا دةولَةمةند كردبوو، وة سرجني خةلَكي بؤ 

   .اكيشاالي وةزعييةيت مناآلن لة دنيادا رِال
لة يال قامسياين هةلَسوراي مةيداين ماآلن و بةرثرسي 

مناآلن دةيب " سةبارةت بة ،يةكةم مناآلن لة يؤتةبؤري
باسيكي ثيش كةش " لةهةموو جيهاندا وةك يةك بن 

   .كرد
بةرثرسي ِريكخراوي ) سويد ("هانس لوان برات "

 باسيكي ،بةرطري لة بة ديوكراتيزةكردين عيراق
هاتين  سنورةكان بكةنةوة لةبةردةم" ارةت بة سةب

 ثيش كةش كرد، تيايدا ئيشارةيت ،) بريي دميوكراسيدا
بةضةندين خالَي بةلَطةنامةي مناآلن طرد و لةو بارةوة 

   .ضةند بؤضووين سةبارةت بة وةزعييةيت مناآلن خستة ِروو
 باسيكي ي بة زماين سويد، ووآلتبةرثرسي سةنتةري مناآلن لة دةرةوةي) عيراق (ثاشان شريزاد فاتح

 شريزاد لة باسةكةيدا ،ثيش كةش كرد، لةسةر وةزعييةيت مناآلين عيراق لةسايةي داطريكاري ئةمةريكادا
بة سود وةرطرتن لةو ِراثؤرت و  ،ياين ماآلن كردذبة ئامارةوة ئيشارةيت بة ضةندين لةاليةين ثِرتراذيدياي 

يلة ه مناآلنةو نيردرابون لة ناوةوةي عيراق وة بةتايبةتيش ِراثؤريت سهةلَسواواين كة لةاليةنئامارانةي 
شيرزاد فاتح فيلمي لة هةمان كاتدا .  يةكيك لة هةلَسوراواين بواري مناآلن لة شاري ديوانية،ئيدام البدري
بة تيكسيت سويدي " ضةند ساتيك لةطةلَ مناآلين بيسةثةرشيت سةرجادةدا لةشاري بةغداد" دؤكيؤمينيت 

 نيشاندا كة مايةي سةرنج ِراكيشاين  لة بةغدادلةسةر وةزعييةيت مناآلين بيسةرثةرشيت سةرجادة
   .جةماوةري ئامادةبووان بوو

بةرثرسي ) بةريتانيا ("ئةعزةم طةم طويان" لة ثيناوي ِرزطاري مناآلن لة دةسيت حيجاب، ناونيشاين باسي
 ،ي فارسي" يب خودايان"  و سةرنوسةري بآلو كراوة،ؤرهةآليت ناوةِراست داكؤميةيت بةرطري لة ذنان لة خ

   .بوو
بةرثرسي يةكةم مناآلن لة ،سويد" هةآللَة تاهريي"ناوونيشاين باسةكةي" مناآلن و خويندنطا ئاينيةكان"

ندا و لةم  كة باسي لة طاريطةي خراثي مةزهةب كرد لةسةر مناآلن لة خويندنطا ئايننيةكا،بوو ستؤكهؤلَم
   .بارةوة ضةندين منوونةي باس كرد
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ثاشان سةبارت بة ئيستغالل كردين مناآلن لة خويندنطا ئاينييةكان و كاريطةري خراثي لةسةر وةزعييةيت 
" هةرطيز ثيالو فادمية لة بري ناكةين " بةرثرسي ريكخراوي ،سويد" سارا حمةمةد" باسيك لة اليةن ،مناآلن

  .ثيش كةش كرا
  

  
 

 بؤ ماوةي يةك ،ي ئيوارة و تةواو بووين قسةو باسي قسةكةران5ا و لة دواي كؤتايي ِرؤذي يةكةمدلة 
 ،هةموو ئةو قسةكةرانةي كة ناويان هاتووة لةسةرةوة سةعات ديباتيكي طفتوطؤمان بوو لة اليةن

نوينةري حيزيب "ةدا  ضاياين باسة لةم ديبادت،وةضةندين ثرسيارو ثيشنيار كراو قسة باسي لةسةر كرا
  . بة ِريوة ضووةوي  حمةمةديئارةزووة ئةم ديباتة لة اليةن . ي سويدي بةشدار بوو" طةل
   . كوردي و سويدي، فارسي، زماين كؤنفرانس،2005 فابرية 12ِرؤذي دووةم 
  قسةكةري يةكم سورةيا شةهايب بوو كة سةبارةت بة جيهاين كرين،بوو" شيستا تريف" شوين هؤلَي 

وة هةروةها سليماين  ،مافةكاين مناآلن وة خةبات لة ثيناو ثاراستين مافةكاين مناآلن قسةو باسي كرد
 وة وةك منونة ئيشارةيت بة منالَيك كرد كة ضؤن ،قامسياين باسي لة وةزعيةيت مةينةتباري مناآلن كرد

 كيلؤو نيوة و باآلنشي نزيكةي 17  سالَةو وةزين15 ئةم منالَة تةمةين ،ئيهمال كراوةو طويي ثينةدراوة
   . مةترة130

 
وة يةكيك لة دامةزرينةراين سةنتةر لة ،نوينةري سةنتةري مناآلن لة ئيتاليا) ئيتاليا (جةبار حمةمةد

 وة جةبار لة باسةكةيدا سةبارةت بة ،ثيش كةش كرد" منالَ و مةزهةب" باسيكي سةبارةت بة ،ئيتاليا
لة اليةن كةشيش و ثياوي ئاينيةوة و طاريطةري و ئاسةوارة   سةر مناآلندةست دريذي سيكسي بؤ

  .خراثةكاين مةزهةب لةسةر مناآلن ض لة ئةوروثاو ض لةناوةوةي عيراق قسةو باسي كرد
 لة كوردستاين 1999ئةندامي دةستةي دامةزرينةري سةنتةري مناآلن لة سالَي ) بةريتانيا (جاسم غةغور

مناآلن و ثةروةردةو "  قسةو باسيكي كرد سةبارةت بة، بواري مناآلن لة بةريتانياعيراق و هةلَسوراوي
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 ،وة لة باسةكةيدا خوازياري البردين سيمبويل مةزهةيب بوو لة لة ثرؤسةي ثةروةردةو فيركردن" فيركردن
   وة هةنديك لة بابةتةكاين خويندين دايةبةر ِرةخنةو ثيشنياري خؤي لةم بارةوة خستة ِروو

طوآلن يةكيك لة نوينةراين حيزي طةيل سويدةوة بةزماين سويدي باسيكي ثيشكةش كرد سةبارةت بة 
 بةدواي ئةودا سورةيا شةهايب ،مناآلن و مافةكانيان وة ضؤنييت بةرةنطاري بيمافيةكاين دةهةق بة مناآلن

 دامةزرينةري سةنتةري مناآلن لة ئةندامي دةستةي) ثيركارلؤ ئةلبيتوسي (بة كوريت ئيشارةيت بة ثةيامي
 كة خؤي بة ،تؤسكايةي شاري كةرارة ئيتالياو بةرثرسي سةنديكاي كريكارين خةستةخانةكان لة ناوضةي

هةلَسوراوي بواري مناآلن  دواي ئةوة هةر يةك قاسم ئةفشار ،كرد، هؤي كيشةيةكةوة نةيتواين بوو بيت
 ثةروانة ئةحةمةدي ،،لة زيندانةكاين مجهوري ئيسالمي ئيرانوة بة تايبةتيش مناآلين ئيشكةري زينداين 

هةلَسوِراوي بواري مافةكاين ذنان و نةهيشتين ، ئةسةد نةودينان هةلسوراوي بواري مناآلن لة سويد
 شيرزاد فاتح لة كؤتايشدا لة اليةن ،قسةو باسيان كرد  ئةعزةم كةطويان،توندو تيذي دةهةق بة ذنان

 بة ، وة بةتايبةتيش لةسةر وةزعييةيت مناآلين سةرجادة،زعييةيت مناآلين عيراقوةباسيك سةبارةت 
 قاسم ، ثةروانة، شيرزاد، سليمان، وة لة كؤتاي ِرؤذي دوومدا ديباتيك بؤ سورةيا،وينةو دؤكيؤمينتةوة كرد

يريةنةكاند قسةو  جةبار حمةمةد و لةيال قامسياين سازدرا و ة لة نيوان ئامادةبووان و ديبات،ئةفشار
وة طفتو طؤي طةرم هاتة كايةوة و لة نيو شؤرو شةوقي ئامادة بواندا بة . باس و ثرسيار وةآلم دروست بوو

  .سةركةوتووي كؤتايي بة كؤنفرانس هات
 ي 12هةروةها شةوي سةر لة ئيواري ِرؤذي 

 شةو 12ي ئيوارة تا 7فابريوةري سةعات 
 كة ،ةورةكانئاهةنطيكمان بوو بؤ مناآلن و ط

خةلَكانيكي بةرضاو بةشدارييان كرد وة هةنديك دياري 
بةم شيويةو . ضكؤلة بةسةر مناآلندا دابةش كرا

سةركةوتوانة كؤنفرانسي سييةمي نيونةتةوةيي يةكةم 
   .مناآلن كؤتايي بة كارةكاين خؤي هينا
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