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 ،  ندی نیه زامه ی ره گۆرێ جگه   ئیسالم ڕاسیزم دنته  گرتن له خنه  ڕه  جۆرك له بۆ چوونك ، که

 و  ك کلتوور تیایاندا زاه  ئیسالم وه  هاتوون که وه و ووتانه ی له توانه  کۆچکردوو هه و گرووپه  ئه
روی    ڕووبه هتد ، رۆژانه.....و  و عراقی و  ئرانی غریبی و  مه ك تورك ژین ، وه ندا ده  هۆه ئستا له

 ژوورێ ،  نه ما نایانکه کانی سه هۆه ن ،  له که یدا ده گران  په  ، کار زۆر به هو بنه رگری ڕاسیزم ده به
  ی میدیاوه  ڕگه کرێ  ،  پاشان له ڵ  ده گه یان  له له کی  تووند  مامه یه  شوه  به وه ن  پۆلیسه الیه له
ت  تایبه کرت  ،  به   دهوباس وان  قسه ت  به باره   سه میشه تیف  هه کی  ناشرین  و  نگه یه شوه به
وان  نون  ،  ڕاسیزم  بۆ ئه واو  ئاشکرا  خۆی ده کاندا  ڕاسیزم  ته غریبیه   مه نجه ر  گه رامبه به له

دا  گه وان له نو کۆمه  بوونی ئه رن که گه ریتك ده وان  ئستا  بۆ نه ئه  .     بوونکی  رۆژانه بۆته
وان  ی ئه ،زۆرینه ی خۆیدا گرداوه وه ره  ده وانی له  ئه کدا که یه گه ر کۆمه رامبه به  له وه  پشه رته به

ویش   ئه   ، که ریاندا  دابراوه سه نگ   به رهه و  فه ریت ك   نه   وه ی  کلتوورك  کراون   که سته وابه
.      رسی ڕاسیزم   ت  مه  له وه رگرین بۆ هوشیار بوونه ك خاك وه  وه مه بت ئه  ده  ، ئمه ئیسالمه
   ، چاکتر وایه  چی پکھاتووه  له م باسه رۆکی ئه بات بکات ، ناوه  دژی  ڕاسیزم خه وت له یه ک ده

ر ڕاسیستك  سه مان له ین ، باقسه که ست پنه  ده وه ك هرشه نھا یه ساتی  ته  کاره  له  ، واته ووه له
مرۆ  ی ژیانی  سروشتی خۆیان ڕاگرن ، ئه وه ره  ده کان له توه  و هه کان وێ  کۆچکردوه یه   ده بت که

کان  رۆکك بۆ ركخستنی ڕاسیسته ی ناوه مینه  زه وه  لره ، که ر ئیسالم رکخراوه سه واو له هرش ته
  مرۆکه م ئه بوون ، به  کاردا نه ك پویست له  وه م هرشانه کان  پش  ئه  گۆرێ  ، ڕاسیسته هاتۆته
بینین  ،  ج    ده وه ماکانه و  شونی  سه ر  دیواری  قووتابخانه سه  ئاشکرا  به کانیان به  مهدرووش

و  پۆشن وان ده رگی ئه ئاشکرا جلوبه کان به  ،  قوتابیانی قوتابخانه  دیاره وه کانه  هرشه ستیان به ده
 بوونکی   ڕاسیزم بۆته واته ، که  کانه ووشمی ڕاسیسته کانی ملیان در یڤن،ملوانکه په وان ده ی ئه قسه

  گه وتی کۆمه  ڕه  وایه وه ك ئه ش وه مه ر کلتووری باو کلتووری نزم ، ئه  سه  هاتۆته قسه.  زیندوو  
 ،   ڕوه باته لی ده  شه  به گه  کۆمه وه  دنیاییه ش به مه کساندا بت ، ئه قی نایه  ژر دوو دار  شه له
و بیر  وجتی ری گه وپه  ئه مه  ئه واته بت ، که شی نه وته و ڕه تکیشذا  توانای ئهخ وه  ساته  له نگه ڕه
پرسی  !   بایه کلتووری ئمه  :   ی  باسه کان  جگه ك  الی  ڕاسیسته یه   قسه مرۆکه ئه  .   سکیه ته

کانن    ئیمپریالیستیه گهن کان قووربانی جه توه و هه کان ؟ ، کۆچکردوه! کلتوور   کامه یه وه ش ئه ئمه
کان بۆدابینکردنی  ره وسنه  چه و پشتیوانی ڕژمه خۆشی، برستی ت ، ئابووری ، نه سه نگی ده جه

دا  ر بگانه سه ت به سه  بۆ ده وه   ، خۆکۆکردنه یه   هه وه ك  لکدانه نھا یه دا  ته هتد ،  لره..بازار 
  ره مرۆش شه کی ئه برت  ،  باشترین چه کار ده یدان ، به  مه ته دن ته سه م ده ك زووتر ئه کام چه

ر ئیسالمه  سه  له و  ووتو وژك  که و باس مان  ،  قسه که ی یه که  بۆ باسه  یه وه رانه گه دژی ئیسالم ، 
مان  هه ك  چۆن به روه  ،  هه و پکه بونکی ناڕك سته رجه کی ، به رزاره کی سه یه ر قسه هه ر له ده به

ك   وه کی زۆره یه  ،  بۆ ماوه کاندایه په ر چه رامبه به دا له کانیشن ،  پرسیار لره په  چه ش دژ به شوه
شی جیھانی  کی  هاوبه یه وه  بزووتنه   ، واته یداندانین  مه کاندا  له ر  ڕاسیسته رامبه  به پویست  له

 گرنگی مژووی خۆی  مرۆکه  ئه وه ره ی دژی شه ره به  ست بوون به یوه ك چۆن په روه  ڕاسیزم ، هه دژه



وستی  خۆمان    هه دا  پویسته    لره ئمه  .   متر نیه و که ی  دژی  ڕاسیستیش  له ره   ،  به یه هه
کان ئاسان   گرتن کاره خنه نھا ڕه دا ، ته یه ره م  به   کارکردن  بۆ  خۆركخستن  له ین ،  واته ركخه

وا  رن ئه  به وه و پشه ره   به یه وه م  بزووتنه توانن  ئه کان  نه په ر  چه   گه وه وانه   پچه  بهناکات  ، 
  ر هاتنه رامبه به کانی  ئران له په خستنی  چه ك  چۆن  خۆڕك  نه روه بت  ،  هه رۆژ دژوارده پاشه
  واته   ، که وه وته ساتی  لکه پاشان  کاره  ،   خنه  نیه  و ب  ڕه م رخه م  ته ینی  که تی  خومه سه ده

ڕو ڕاسیزمدا ، داوای  ی دژی شه ره  به تی له تایبه و به ش کان بۆ کاری هاوبه په ی چه وه هوشیار بوونه
مرۆی    پویستی  ئه آگرتوودا  ،  واته کی  یه یه ره   به کات له ریمان لده رتاسه ركخراوبوونکی سه

تی ئیمپریالیستی   سیاسه  دژ به  یه وه ستانه   خۆیدا  ڕاوه  خۆی له ، که یه  ره م به به   ودانه   بره ئمه
 .                                                                                                           جیھانی  
   ر پشت  ، چاآتر  وایه  سه مه ندا بخه هۆه یکان ر ڕاسیسته سه  له ك یه روازه  ده دا  لره پم  باشه

ری  بریوه  فه م ، میش سمیت له ست  پبکه ده  ) *michiel smit(    وه وه ری  پارتی  ڕاستره  ڕابه له
وستی   هه ر سه  له ر  هه  میش  ، رێ ده هاته  * )Leefbaar Rotterdam Fractie(   له)  2003(

 ، پاشان  وه واداری خۆین کۆیان بکاته  هه ی که وانه وام  بوو  ،  توانی ئه رده ی  خۆی  به ڕاسیستانه
) 26/9/04 (له ,ن  کاربکه وه پکه )*NNP( یی وه ته ی نه وپارتی تازه )*vlaams blok (ڵ  گه توانی له
ن    الیه لهو * ردام   ڕۆته ردان  هاته بۆ  سه )*filip de winter( ری  ڕبه)   Vlaams Blok (کاتك  

)smit*(شوازیه وه  هکرا  ،   کی  گه پرمی  ل )smit  ( وه بهچاالکی تازه وتۆته کی فراوان که یه   ش   
رخان   ته م چاالکیه شکی بۆ ئه  به وه رنته ی ئینته ڕگه و له ) *nazistische_neo(  کان   نازیسته
ر چاو   به م  نوسراوه دا  ئه شه م  به ،  له*    فالندرننداو ی  هۆه ره لولی  به رده  ناوی  گه  به کردوه

، ) بت جیاواز بن   ده گه کانی کۆمه نگه نگاو  ڕه ڕه  ڕه ین ،  په  هه ر شونك  ئمه  هه له (  وتوه که
رنجی  ون  ،  سه که رچاو  ده ت  به مانه ،  ئه)  هود  تی یه ر  ،  دژایه ی هتله   ،  ونه خاچی شکاوه( 
واو  کان ته وه ی دووایدا ڕاست ڕه ند مانگه م چه کشن  ،  له راده)   ژووری گاز ( شداربوانیش  بۆ   به

ن بۆ  که ر ده ماوه وازی جه و ،  بانگه یان ركخستوه و بوکراوه ن رۆژنامه که چاالکن ، خۆپیشاندان ده
: ت   چی ده م ڕاسیستانه ری ئه ابهدا ،  بابزانین  ڕ )  )2006بژاردنی سای   هه شدار بوون له به

*  .               ش باوه کی ره ویش  سپیه ،  ئه*  شك   ره  له  زۆر خراپتره   که یه دا شتك هه لره!  
کان  وته الی  مزگه بت  مه   ده ،  بۆیه*  میش  فریسه و دوه کیه ره ندی  سه ندا زمانی هۆه  هۆه له!!  
  م واته کارهنانی  زمانی  سھه  به دون ،  چونکه   هیچ زمانکی تر نه زیاتر  به  م دوو  زمانه  له

  )*  . فالندرن ( لجیکا  نداو به  هۆه  له تی ئمه و سیاسه لدانی کلتوورو خوندن
 ،    بژین   الی  ئمه  له هاتوون  وه داخه به غریبی که  و مه  تورك ی موسمانن  بۆ  نموونه وانه ئه!!!  
    هیوادارین  که رگرن ،  ئمه ندی وه ی هۆه بت ، نابت ناسنامه ی خۆیان هه ر ناسنامه بت هه ده
 هیچ موسمانك  ین که که بات ده  خه وه،  بۆ ئه ،ئیمه*ندا زیاتر قورستر بکرت  هۆه  له م یاسایه ئه

         .     گرت   رنه ندی وه ی هۆه ناسنامه
ڵ ئاڕمی  گه کان ، له  بۆ سپیه ته سه ی  سپی  ، درووشمان ده چین ،  ئمه و پش  ده ره  به ئیمه!!!!  
  وه ره ی سه د خاهن م چه  پی ئه به )  .   کانه هز بۆ سپیه( بیستی   ده یه م ڕسته  ئه میشه دا هه ئمه
و  کان  دژی فاشیسته  خۆ ركخستنمان له واته  ، که یه دا  هه یه وه م  بزووتنه وی  ئه   بره ترسی  له مه

   .                                                                                 مرۆمانه کان کاری ئه ڕاسیسته
رناسیونالی سۆسیالیست ،  ئینته )* is( ڵ   گه   فاشیزم  له ی  دژه وه  بزووتنه واته  )*  afa( ی   ره به

    ئاگایان له کاندا  ،  زۆر  ووریایانه وه   ڕاسته ر  پارته رامبه به شدان  له   کاری  هاوبه   له وه پکه
ی   ژیانی رۆژانه وان له وی ئه  بره دات به شونما ده ی نه رانه و فاکته و  ئه کانه وتنی  ڕاسیسته پشکه

م  ست بوون به یوه یدان دژی ڕاسیزم و داواکاریان بۆ په  مه مان بۆ هاتنه  کیدا ، پ داگرتنی ئه خه



کی  ئازادی  خوازی  و  خه کان په   چه نه   الیه ومی  زۆر له و  مشت و  باس ی   قسه   جگه وه یه ره به
م   ئه رنجه ی جگای سه وه کرت  ،  ئه ی  بۆ  ساز  ده وه  کۆبوونهوام  سیمینارو  رده   ،  به ندایه هۆه

 ووردی   ، با به یدا کردوه تی  په  تایبه کان  به ت  و  لیبراه وه رانی  الی  ده   نیگه یه وه خۆکۆکردنه
*  دن هاخ    له مه وتی  رۆژی  شه رکه ) 5/6/04( رواری    به ین  ،  له   بده م  رووداوه رنجی  ئه سه

کان   خۆپیشاندانکی  ڕاسیسته دژ  به  )   IS(  و    )  AFA(  ن    الیه  له وره   خۆپیشاندانکی   گه
و  یدان و دژی ئه  مه  نو  چت  ڕاسیسزم  ،  هاتنه   درووشمی  بووخ  فاشیزم  له  سازکرا  ،  به

ك   وه  ، پاشان پۆلس که وه ان بویان کردبوهک و  ڕاسیسته کان  فاشیسته  که وه  ستانه   وه مانیفسته
 خۆیان و  ست نیشان کراودا به  کاتکی ده  بوو  ، له و خۆپیشاندانه ی  ئه کی  تر ئاماده یه ر بۆنه هه
  م خۆپیشاندانه شدار بووانی ئه  به ی دژی ڕاسیزم  ، زۆر له ره   گیانی  به وتنه  که وه  کانیانه سپه ئه

ندکیشیان زیندانی  و هه خانه سته  بۆ خه وه ندکیان گوزرانه ی گیانی بوون و هه دهن شکه تووشی ئه
  دان به ت نه و مۆه ك یه و  زینداندا  بۆ ماوه خانه سته   خه یان  له وه   هۆی  مانه   بوه مه کران  ،  ئه

                                                     .   ر کار یان بۆ سه وه رانه گه
کی  تایه ره ،  سه!  کان کرد ؟  ڕاسیسته ت پشتیوانی له وه   ،  بۆچی ده وه   پشه   هاته م  پرسیاره ئه

  م ڕووداوه ر به رامبه  به ب ئمه وان ، ده ت له وه وخۆی ده  بوون  ، پشتیوانی ناراسته ترسناك هاته
، !   پای چی ؟  له فتاره م ڕه   پش ئه ت  هاته وه دا  پرسیارك بۆ  ده لره .  بین  واو  هووشیار ته
س بۆی  موو که و هه ندا ووتکی ئازاده م  ، هۆه  وه  هاته یه م شوه  به ی میدیاوه  رگه ت له وه ده
و    بۆ ڕاسیست واو ئازاده ، ته  ندا ووتکی ئازاده  هۆه   کاری  سیاسی  ئازاد بکات  ،  ڕاسته یه هه

 بۆ  ش ئازاده مان شوه هه ن ، به  که بژاردن ئاماده و  خۆیان  بۆ  هه ن   خۆپیشاندان  بکه کان فاشیه
کی  یه مه م گه رده به واو  له   ته دا  ئمه کان  ،  لره و  فاشیه  ڕاسیست و ئازاردانی  دژه و گرتن لدان

 .  ی بیستین    موومان باش ده  هه  پم وایه درێ  که ك لده ترسیه گی مهن تداین و زه وه سیاسی ده
ی درووست   هه له* ردام  رۆته له )  30/10/04( رواری     به کان  له وه ری  ڕاست  ڕه ڕابه*  میشو

 ) afa( بوونی کتووپری کاندا،پاش ئاماده غریبیه و مه کان ندیه  نوان هۆه کردنی پكدادانك بوو له
   میش بکرت  ،  له  به کشه واندا توانرا پاشه ی ئه که وه و شونی کۆبوونه مان  کات  هه له )  is( و 
 بۆ  وه خۆیان پکه* ردام مسته کی ئه  چۆن خه  که وه  ردام ڕوون کرایه کی ڕۆته مان  کاتدا بۆ  خه هه

ی  ری  رۆژانه  پكدادانی   مسۆگه ن  رگربن  له  ده وده رن  و  هه گه   ده یه م  کشه ری  ئه سه چاره
 شونك بۆ شونكی   له م پکدادانه ی ئه وه و  کاردانه رچی  شوه کان  ،  گه و بگانه کان ندیه هۆه
م  ی ئه رچاوه ردام سه  ڕۆته ین که  بکه وه تی  باسی ئه م جی  خۆیه گۆرت  ،  به م تا زۆر ده تر که
    .                                                                                                       یه یه دیارده
کان  و  فاشیسته دانی  ڕاسیست رهه شونمای  سه ی  نه  کورتی  بین  دیارده توانین  به دا   ده لره
ی  کاری  ئازاد  بۆ  رگرتنی  پسوه   ،  وه چاودایهر کی  به یه شه   گه م  له   به    نیه رچی   تازه گه

ر  رامبه  به ت له وه  ده  ، ئمه کی سیاسی ، دژواره موو چاالکیه  پدانیان بۆ هه کان و رگه ڕاسیسته
ست   ده ی پویسته وه  نین ، ئه دا م یاریه ی ئه وه ره  ده وان  له و  ئه ین که رپرسیار  ده دا  به م  کاره ئه
مانیا بۆ   ئه  له وروپایه موو ئه کانی هه ری  ڕاسیسته رتاسه ی  گشتی  سه وه ان  بکرت ، کۆبونهنیش

واندا  ی دژی ئه ره مان به  هه ش له تی ئمه  جی خۆیه کگرتوو ، پم وایه کی یه یه ره دروستکردنی به
کاری  وان به ی ئه که و چه ین ئهب زۆر ووریا ب ش  ده مه وست بین  ،  بۆ ئه ك  هه و  یه نگ ك  ده یه

                                .بت چی بت ؟   وان ده ش بۆ ئه می ئمه  ؟ ،  وه   چیه  ئمه دنن دژ  به 
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*3  ) vlaams blok  (  بهر   ری پارتی فلیب دی ڤینته ڕ  )filip de winter   (  ش  به م  پارته ئه   

   .       رکردوه یان ناوبانگی ده ستی ڕاسیستانه و هه
*    4  ) nnp(   واته   ) nieuwe nationaal partij  (یی   وه ته ی نه   پارتی تازه                  .

*5  ) smit (  ل سمیته ست له به مهمیش     .    
*6)   nazistische   neo (  کخراوه کان  ،  ئه   نازیسته تازه ورووپا    موو ئه ر ئاستی هه سه  له م

     .  روه باته ندا ده شی هۆه و به  لك چاالکه دا گه یه ره م به  سمیت لهو میشل یه چاالکیان هه
کی                ره ی سه و بنکه ندایه ی بازرگانی هۆه وره   شارکی گه )rotterdam( ردام    ڕۆته7*

   .  ندایه کانی هۆه ڕاسیسته
*  8  ) vlaanderen(   کی باکووری به بهن    که ده  زمانی فلمنکی قسه و به لجیکایه ش                .

  کار هناوه به) زنجی ( ك  ی وه م ناوه کان ئه ری ڕاسیسته رچی ڕابه ش پست گه  ره شك واته  ره9*
 .    ك    یه کۆیلهك  م وه ش پستك هه ك ره م وه هه

   . ره سمه نگی پستیان ئه  ڕه  که یه وانه ستی ئه به ش باو مه کی ڕه  سپیه10*
 م  به ندیه  هۆهیان    زمانکه یه م  ناوچه کی  ئه خه  )   friesland(  ستی    به مه  فریس 11  *
  .  ن   که ده  دیالۆککی  جیاواز قسه  به
ك  ندی گه ی هۆه رگرتنی ناسنامه کان یاسای وه تی کاروباری بگانه زاره ڕاستیدا وه  له12  *

ندا  کی درژ خایه روانیه  چاوه ژین له ندا ده  هۆه ی له  بگانانهو کی زۆر له یه و ژماره گران کردوه
     .   وه هشتۆته

*  13  ) afa (   واته   ) anti fascistische actie   (م     فاشیز ی دژه وه بزووتنه   . 
*14  ) is (   واته   ) internationale socialisten  (  رناسیۆنالی سۆسیالیت   ئینته   . 
و  ی   پكدادانی   ڕاسیست و  زۆربه ندایه    شارکی  سیاسی  هۆه)  den haag(   دن هاخ  15*

 .  دات    دا رووده هم شار وان له ی دژی ئه ره و به کان فاشیه
  کی   چاالکی   دژه ره ی  سه و  بنکه ندایه ختی  هۆه پایته  )   amsterdam(  ردام    مسته   ئه16*

    .   کانه ڕاسیسته


