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  تةميوريتةميوري. . حح: : طصأاينطصأاينوةروةر ...  ...   كوذينةوةكوذينةوةدةكودةكو" " مةك كارتيسممةك كارتيسم""دواين شاهيداين دواين شاهيداين :  :  ئارتؤر ميللرئارتؤر ميللر

ي جيهاين سةرمايةداري كة لة 1930ئارتؤر ميللر لة قةيراين ذامياري دةهةي 
. دةر هات" فاشيزم"ئامريكا دةسيت پثكرد و لة ئاصمان بووة هؤي سةرهةصداين 

مردين ".  بوو لة باري شانؤگةريةوة20ناوبراو نووسةري تراژدياي سةدةي 
" نةنة دصاوةري"بة زمان و شثوازي تر، " دةسفرؤش، كاسبكاري ناوبازاذ

برشت لة ئاصمان و ميللر لة ئامريكا، بةصام هةردوو نووسةر .  بوو1برشت
  . نيگراين جيهانثك بوون كة نگبةيت سةرمايةداري بةسةري دا باصي كثشابوو

برادوي نيويورك لةو دوو .  ئةو شانؤنامةية بردة سةر شانؤ و پيشانيدا1949ئاليا كازان لة ساصي 
ناوبراو بة سةيرثكي . چريؤكثك لة سةر دةسفرؤشثك كة بووة ناسنامةي ميللر. شانؤنامةيةدا ياري كرد

خثرا بةو هؤكارةي كة لة بةرزايي زةمان دةوةسترث و ئةوةي كة لة چاوترؤكاندنثكدا دةگوزةري كردية 
تةواو بووين شةذ و ئاصوگؤذي يةكثيت سوضيةت بووة هيوايةكي گةورة بؤ جيهان . ووسينةكاينهةوثين ن

لة ئامريكا هثناية سةر " مةك كارتيسم"كة سةر لة نوثوة خؤيي لة ژثر چةكمةي فاشيزم دةر هثنابوو، 
امريكا كونگرةي ئ"كوميتةي چاالكييةكاين دژي ئامريكايي"شانؤ و ميللر لة تةنيشت ئاليا كازان بؤ 

خؤي دةنواند و بة ناوي " ئةنگيزاسيون"كوميتةيةك كة وةكوو كيلساكاين دةوراين . بانگهثشنت كرا
ئةمةش ذووداوثكي نوث بوو لة . كونگرةي نوثنةراين ئامريكا، ئازادي لة ئامريكا بة حماكمة كثشا

 سةرپةرةشيت 1950جؤزف مةك كاريت لة دةيةي . مثژووي ئامريكا كة پاشان بةرةو شةذي سارد كثشرا
ي "ساحرة سوزان"پاشان ميللر هةر لة پثوةندي لةگةص ئةو ذووداوةدا . ئةم كوميتةيةي بة ئةستؤ بوو

. ي پث بةخشرا"پؤليتز" خةصايت 1949لة ساصي " مردين دةسفرؤشثك"ناوبراو بة هؤي نووسيين. نووسي
  .  ساصي بوو33ناوبراو لةم كاتةدا تةنيا 

ا لة سةر ژياين پذ لة كارةسايت ئةم شانؤنامة نووسة گةورةيةي ئامريكا، مامسثدياي ئامريكا و ئؤروپ
ئةستثرةي پذ لة كارةسايت ئامريكايان " مةرلني مونرؤ"پةرةدةيان لة سةر زةماوةندي ناوبراو لةگةص 

" مةك كارتيسم"ي سثپتامرب كة دةيةوث فةسصثكي تر لة تراژدي 11هةصدايةوة تاكوو پثش شانؤگةري 
ي پؤص "هةوليوود"ئةستثرةيةك كة ئةويش بوو بة قورباين.  شانؤ شتث نةصثن و نةنووسنثنثتة سةر

ميللر دواي زةماوةند و پثوةنديةكي كورت لةگةص مؤنرو، ناوبراوي وةكوو كةسايةتيةكي خؤ لة نثو . ساز
 لة بةكار هثناين مةوادي بث هؤشكةر و خؤكوژي مةرلني مؤنرو، ئةم پثشهاتةي ميللري. بةر وةسف كرد

) سةرةك كؤماري ئةو كايت ئامريكا( كةنةدي. ئف. جان"جوانيةك كة . بارةي جواين هةوليوود سابت كرد
دصي هةصدذي، هثشتا مةرلني مونروي " ئاسواصد" "گولةي"شةيداي بوو، كةسيش نازانث كاتثك لة داالس 

  تثدا بوو يان نا؟

 
زؤر جاريش بة شثوةي سةيار دةگةذا وشانؤي بة گاذثكةي شار بةشار دةچوو . برشت نووسةر و شانؤنووسي ئاصماين بوو، كة زؤر جار خؤيشي لة شانؤكاندا ياري دةكرد  1

 وةرگثذ. ةص هاوسةرةكةيياري دةكرد لة گ
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هيچ عةرةبثك لةو . تر كينگ تثرؤر بووهةر بةو جؤرةي كة كوشتين مارتني لؤ. ئةمةش هةر تثرؤر بوو
ئةمة درثژةي ! تةنانةت تثروريستةكان ذةنگي پثستيان سةوزة نةبوو. تثرورة مثژوويانة دةسيت نةبوو

ي سثپتامرب درثژةي مؤدثذن و تثكنؤلؤجياي 11هةر بةو جؤرةي كة . بوو" مةك كارتيسم"دةوراين 
  !سةردةمة

بةصام ئةو سةردةمة تثرور دةكرا لة پثناوي دةسصات و جيهانثكي ئازاد، كة ئةو دةم دنيا دابةشكرابوو لة  (
بةداخةوة ئةو دوو بلؤكة . نثوان دوو بلووكدا، بلووكي شةرق و بلووكي غةرب، واتة ذؤژئاوا و ذؤژ هةصات

موو شتثكيان دةكرد، ئازادي و و دةسصاتداراين بةهثزي ئةو جيهانانة بؤ قازانج و بةرژوةندي خؤيان هة
تةنيا دةسصات و هثز و پارة . دميوكراسي كة لة پثناويدا هةر دوو ال تثدةكؤشان ماناو مةفهومثكي نةبوو

گةالين ژثر دةستة هةر دةناصان و هيچ اليةكيش لةو بلووكانة اليان لث نةدةكردةوة، . دةوري دةبيين
 ساصة تثدةكؤشي بؤ مايف چارة 60ة گةيل كورد پتر لة بؤ منوون. چوونكة بةرژوةندي واين تثدا نةبوو

نووسي خؤي، كة چي هةر بة دةسيت ئةو دوو بلووكة و بةرژوةندي خؤيان لةگةص داگريكةران، شؤذش و 
لةم سةردةمةشدا، واتة سةردةمي ئينترنثت و تثكنؤلؤژياي مؤدثذن و زؤربةي . دةسكةوتةكانيان تثكشكا

صم و دةسصايت داگريكةران جناتيان بووة، هثشتا داگريكةران ئةو مافة بة نةتةوة ژثردةستةكان لة ژثر زؤ
لة دواي شؤذشي گةالين ئثران كة ئاخوندةكان دةسصاتيان لة ئثران . نةتةوةي كورد ذةوا نابينن

ئةو تثرورانةش . بةدةستةوة گرتووة، ئثرانيان كردوةتة مؤصگةي تثروريستان و تثرور پةروةردة دةكةن
هةر كةسثك و ذثكخراوثك داواي مايف چارةنووسي خؤ بكات . وة دةخزثنة ناو ئثرانةوةديارة لة كوث

. دةكةوثتة بةر ذةمحةيت تثروريستاين دةست پةروةردةي كؤماري ئيسالمي ئثران و لة نثوي دةبةن
تثروري سكرتثري گشيت حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران دوكتور : منوونةي ئةوانةش زؤرن وةكوو

ةمحاين قامسلوو و هاوذثياين لة ويةن پثتةخيت ئؤتريش كة لة اليةن تثروريستةكاين كؤماري عةبدولذ
يان تثروري سكرتثري دووهةمي حدكا دوكتور . ئيسالمي بةناوي نوثنةراين ئثرانةوة شةهيد كران

حمةممةد سادقي شةرةفكةندي و هاوذثياين كة لة بذليين ئاصمان لة اليةن تثروريستاين عةرةب و 
لةم سةردةمي پثشكةوتن و . يةنگراين حيزبوصصاي لوبنان و ئثراين، سةر بة ئاخوندةكان شةهيد كرانال

ديالؤگ و ئارامي و ئاشيت لة جيهاندا هاندثك وصايت عةرةيب لةگةص كؤماري ئيسالمي ئثراندا بؤ 
ةوة جيهان مانةوةي دةسصات و كورسي خؤيان تازة هانا دةبةنة بةر ذةشة كوژي و دةيانةوث لةو ذثگاي

هيچ نةتةوةيةك لة نثو ناچث و لة كؤتاييدا هةر بة مايف چارة نووسي . خبةنة ژثر ذكثفي خؤيانةوة
خؤي دةگا، كورديش بةرةو ئاماجنةكاين خؤي هةنگاو دةنث، تةنيا ذووذةشي و سةركزي بؤ داگريكةراين 

  . ) ذةشي بؤ خةصوز دةمثنثتةوةهةر وةكوو دةصثن زستان دةذوا و ذوو. كوردستان و تثروريستان دةمثنثتةوة

  پةيك نت ماصپةذي. سةرچاوة
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  رلني مونروةلر و مل مي:وثنة
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