
  !كيَ بةرثرسيارة لةم جةنط و تريؤرة؟
  660 سالَ،10ي ثيَش: )كرستيان فايفة(يبةأيَوةبةري كرمينؤلؤط

  )- شبيطل ئؤنالين- دةكوذريَنذن400ذن دةكوذران لة سالَيَكدا، ئيَستا كةمتر لة
ميساري  هةلَسوكةويت سيَكسي كؤؤلَينةوةيةك بكريَ لةبارةيبأياريدا ليَك)UN(ئيمأؤ سكرتارييةيت باآلي-  

  )ميدياي ئةملانيا ئاذانسي:سةرضاوة()Ruud Lubbers(أيَكخراوةكةيان لةبواري ثةنابةران

دةكريَ؛   دادطايي،تكردنوتاواين زةبة  جاريَكيتر مايكل جاكسن -
 )كؤبة بريانت(ياريزاين باسكيَت بايل ئةمريكي

  .وتكردين كيذؤلَةيةكبة زةتاوانبارة 
سالَ و سيَ يَ بة س)سال7َ( زةوتكةري ظانيساي-

  !.مانط زينداين سزادرا
شنت مندالَة لة هالة باوةثياأةيةك لةبةر كو -

   .سالَييةكةي، سزادرا2
 ويَستطاي درا لةبةر ئةوةي لة مانطي دوو، لةلةبةرلني، سزاي ثياويَك -

شةمةندنةفةر، دةستدريَذي بؤ كيذؤلةيةكي 
كويندؤرف نزيك (لة -سالَي كردووة؛ 8

ؤ ماوةيةكي كورت زينداين كران ثياو ب7يخانةيةكي ناشةرعي داخرا و سؤزان،)نؤردهؤرن
بة تؤمةيت طةوادي، بازرطاين بة ذنان و ي )سال39َ(ليَكؤلَينةوة لة طةل ثياويَكي و 

  .زةوتكردن، دةكريَ
  . بكاسالَ زةوت11و10يذؤلَةي تةمةن ل دوو كلة طةويستويةيت ثياويَك دا، )طيلزنكريشن(لة شاري -
، ثباوان و ثياوة ثيَدؤفيلةكان بة نيازي زةوتكردن و دةستدريَذي، ضات يَتلة ئينترن)فؤكوس(طؤظاري بة ثيَي -

انة يك و باوكان لةدذي ئةو تاوانبار دا لة بةريتانيا،سالَةكان دةكةن، بؤ منوونة11-10لةطةل مندالَة 
  )5.5.2004....(مليون فوند1.5 بةأيَكردووة كة نرخي طةيشتةيانكةمثينيَك

بة طويَرةي . مندالَ دةكري2َ 000 000، لة جيهاندا بازرطاين سيَكسي بة )ئونيسيف(ة ثيَي أاثؤريت ب -
دريَذترين جادةي سؤزاين لة (يا)جادةي أووأةشي(دةلَيَن 55E، خةلَكي ضيك بة ئؤتؤباين)KARO(أيَكخراوي
 بؤ سيَس تا ديَ دةضيَتة  منداآلنأاثؤريت ئةم أيَكخراوة هيَما بؤ ئةوة دةكةم كة تةمةين بةكارهيَناين. )جيهان

كايتَ . ساآلنة لةبازاأي سيَكس مامةلَةيان ثيَدةكري5َخوارةوةو لة طفتوطؤي أؤذنامةنووسيَك دةردةكةويَ كة مندالَي 
 و كداي: ئةم ووتارةم خويَندةوة، ئةو تاوانة دلَتةزيَنةم بةبريهاتةوة كة لة طويَتنطن ثيَشي ضةند سالَيَك أوويدا

. دراكارةساتة لة تةلةفزيونيشدا ثيشانئةم ! مانطةكةبان دةكرد7-6بة خؤيان طةواديان لةسةر كؤرثة باوكيَك 
وةوة، مامةلَةي لةطةلَدا كردن و لة ئةجنامدا، دادطا ئةو دايك و باوكة بؤ ضةند أؤذنامةنووسيَك بة كامرياي شارا

ةوة نيية بة بستيان يَويزؤر ث و سيكوالر، ضيتر دةيان هةزار ثياوي ئةلَماين مةدةين. سزاي زيندانياين داسالَيَك 
سةفةر بكةن، ئيَستا ئةو تاوانة بة  وةآلتاين تايلةند، فيليثني و ئةندونوسيا مةبةسيت مندالَ زةوتكردن بؤ

  !هةرزانتر و خيَراترو نزيكار لة ضيك دةستيان دةكةويَ
 ناو  وةك كاآلكاينمنداآلنتيَدا ةويَني، دكايتَ ئيَمة لةبارةي جيهانيَك دة: دةلَيَ) Ron O Grady(نووسةر
  ). شارستاينبنيَني خؤمان ناوي ،فرؤشريَن، مايف ئةوةمان نيية و دةكأيَنةكان دةتكمارسوثةر



كة كارمةندي خودي ناشارستانييةكان كيَن؟ كرستيان فايفة   ووشةية ضي دةبةخشيَ؟كام شارستاين؟ ئةم
 ئةي أؤذانة ضةند ذن زةوت يا"! ذن دةكوذريَن400ستا كةمتر لة ئيَ"بةزانيارييةكةوة دةلَيَسيستيَمةكةيانة، 

 ئةي ئةو ذنانة كة لةناو ؟ ئةي بازرطاين جؤراوجؤر بة ضةند هةزار ذن دةكريَ؟دةستدريَذي جؤراوجؤريان بؤ دةكريَ
   ذياين خيَزانيدا أووبةأووي زةبروزةنط دةبن؟

 زةمحةتة و بةرفراوانة، قوربانييةكاين ئةوةندة زؤرن، ئةوةندة قورس ، دأندايةتييةكيلة أاستيدا ئةم تاوانة
بانطةوازي سؤسياليزم يا . قبوولَي ئةو أةخنانة بكريَ كة لةضوارضيَوةي أيفؤرمكردين ئةم سيستيَمة دةرناضن

     !   بةربةرييةت لة سةردةمي سةرمايةي جيهانطري ثتر لة جاران أؤشنتر بووة
 بؤية منيش بة   سةرةكيية هةرة طرنطةكاين بازاأي سةرماية، كؤلَةكةكة لةكسي يةكيَسيَ زةبروةنطي بازرطاين بة 

بؤضي زؤربةي أؤشنبريان و ئةكادميية كوردةكان، كؤمونيست و : سةرسوورمانييةكةوة ئةم ثرسيارة دةورووذيَنم
وةآلتة مةدةين و "لةئاسيت دي بةم بابةتةيبايةخي جو هةلَسةنطاندين ثيَويست، ضةثةكان بة لَيَكؤلَينةوة 

 ، أؤشنبرية ليبأالَ و سؤسيال دميوكرات و ئةواين تر ناكةم، ضونكة ئةم هيَزانةنةداوة؟ من طازندةيةكان "سيكوالر
 ندة بؤ ئةم سيستيَمة مؤديَأن، شارستاين و ئازادة لة أاطةياندنةكانياندا، ثأوثاطةهةر ئةمةيان دةويَ، بؤية

  .سياسةتييان لةوة زياتر بأ ناكا و تا ماوةن، ئةقَل و دةكةن
 منيش ، بؤيةدريَذةي هةية لة ئاسيت جيهان، بةشيَوازي جؤراوجؤر ئةجنامدةدريَ وتاوان دذي فامتةكاينزجنريةي 

و ناسيكوالر هةمان كلتوري  بؤضي سيكوالر دةولَةتيَكي ئيسالميية؟أؤذهةآليت ناويَنة؟ئايا ئةلَمانيا : ثرسيار دةكةم
 بيَطومان هؤيةكان لة هةنديَ اليةنةوة هةية؟ و هةموو شيَوةكانيتري دأندايةتييان ن و كوشنتأفاندن، زةوتكرد

  دةسةآليت باوكساالري لة كؤمةلَطةكانيتر سةرئةجنامةكان زؤر لة ناوةأؤك و، وةك دةبيننيجياوازن، بةآلم ئةمة
 ئاخر ئةوة هةمان سيستيَم و ئةقل و هووشياريية كة زةبرووزةنطي .وةةطؤأين

  .سيَكسي لة دذي ذنان بةكاردةهيَنن لة ناو زيندانةكاين عرياق يا ئريان
لةاليةن ذناين كوردستانةوة تا أيَطري لةم تاوان و ضي بكريَ ثلةي يةكةم بة 

طةأانةوة بؤ دواوةوة نة دةكريَ، نة . كرييَ؟ ئةمة ثرسيارةكةيةدأندايةتيية ب
. اوة و دةشزانني ض أابردوويةكي ثأ تاوان و كارةسات بووةدرووستة و نةيش دةيبَ، ضونكة أابردوومان لةبةرض

نةوة بؤ أابردووي ملشكاو بأوانني؛ أابردووي دةسةآلت، نةريت و أةوشيت كةواتة دةيبَ بة ضاويَكي أةخنةطرا
نان بةخؤيان جلَةويَ هةميشة بؤ ثيَشةوة بأؤين، لةثيَناو ذيانيَكدا، ذعةشرةت و ضةثةلَي ئيسالم، ئاغا و

زؤر دةم لة ئازادي و يةكساين مايف  ئيَستا، خودي حزبةكاين كوردستان، ان بطرنة دةست، نةك وةكدنةكطةشةسةن
ان دةبينني، تةنانةت حزيب شيذنان دةنيَن، بةآلم بةحالَ دوو ذن لةناو مةكتةيب سياسي و كؤميتة مةركةزييةكاني

 ئةوانةي وا . بيَبةش نييةيةةم أةخنة كة هةلَطري ثأؤذةي رزطاري أاستةقينةي ذنانة، ليششيَوعي كوردستان
 طةواديدروومشي كؤمةلَطاي مةدةين و سيكؤالريشيان بةرزكردووةتةوة، بةناوي ئازادي و يةكسانييةوة، أؤلَي 

  !"مةدةين و سيكوالرةكان" بؤ كؤمةلَطةشةرعي دةبينن
ةلَطةكةمان، بةآلم ئةمة شتيَكي أةنطدانةوةي زةقي بريو شويَين ئةقلَي باوكساالريية لةناو كؤمبارودؤخةية، ئةمة 

تايبةت نيية بة كوردستانةوة، بةيبَ ئةوةي تؤسقالَيَك لة أوخساري درذي باوكساالري لة كؤمةلَطةكةمان ئارايش 
، سةرةأاي )سويسرا(ثيَشكةوتووترين دةولَةيت جيهان  يةكيَك لةبكةم، دةلَيَم ئةوةتا، لةناو ثةرلةماين

  ! ذن و ثياو بة ثيَي ياسا بؤرذوازي، تةهنا يةك ذن تيَدايةدةستكةوتةكاين ئازادي و يةكساين
تاوانة دأندةكان لة دذي ذنان،  ئةم هةوالَ وأاثؤرتانة لةبارةي ئايا: لةدواييدا، هةر بؤ ثرسيار دةطةأيَةوة

 بؤضوون، ئامارو هةلَسةنطاندنة لةئاسيت دةولَةتانيَكدا كة خؤيان بة شارستاين، بةهةشيت ئازادي و يةكساين
ذنان دةزانن، كارتيَكردين خؤيان دةيبَ بؤ بةهيَزكردين بزووتنةوةي ذناين كؤمونيست دةبا؟ هةنديَ هةن دةلَيَن 



هةلَويست، بؤضي كؤمونيست؟ بؤضي أيَكخراوةكاين تر نةيبَ يا أيَكخراوي ذناين سةربةخؤ؟ منيش دةلَيَم ضونكة 
 سةرمايةداري دةجوولَيَنةوةو ة لةضوارضيَوةي سيستيَميئةو بزووتنةوانضاالكي، بآلوكراوة، بؤضوون و أةخنةكاين 

  . دةبن بة أيَطر لةبةردةم بةرنامةو خةبات و هوشياري رزطاري أاستةقينةي ذنان و طشت كؤمةلَكة
تتاري بؤطةين باوكساالري لة نيَوضةواين خةلَكي و كردار وطف ومةضةكي ذناين كؤمونيست أووخساردةبا بريو

    ! كوردستان بسأنةوة

         
      
  
  
  
  
  
  


