
 

www.dengekan.com 
5/30/2007 

  دوازده ی  زنجیره...پانۆڕاما
  وت رناکه رگیز سه تۆڕ هه

وانـی  هـد گـرده فـه
ینووست  ی ده رجاره هه

  
 کورد بوون و   دان به]کی مالهنوری [ی   الوازه ته و حکومه ر ئه گه ئه...رکوک بۆ ک که ...م که یه

خۆڕا خاک و شارکت بۆ   هز له دا و بهت سه ی دادت رژمکی ده ن ،که رکوک نه تی که کوردستانیه
 مافی خۆی   الوازه ته و حکومه کورد له.خشت  خۆڕایی پ ببه وتت به  و ئاباری نه وه ڕنیته بگه
یاتی   حه  به، وه ربگرته عریب کراوی وه  خاکی داگیرکرا و ته دات که مریکا نه  ئه گرت و چۆک به رنه وه

 نابت بۆ  و باسانه ئه. همنی بژیت  خۆشی و به  به وه ربگرته راقی وهتداری عی سه  ده ناتوان له
رکوک و  ی که له سه مه.واکان   ڕه پناوی مافه رچاو له  به الوز و هیچ هاتنه  خۆ به وتن واته کی کورتیش دوابخرت ،دواکه یه ماوه
بکات و  داری کورد بازرگانی پوهت سه  و نابت ده تی یه ایهکی مرۆڤ یه له سه موویان مه  هه ر له کان به بکراوه ره عه  به ناوچه

       .دوای بخات 
نگکی  خموور ،زه ی مه وه ولر و ئه ی هه وه ت ئه تایبه ی دوایی ، به و روداوانه ئه... کوردستاندا تۆڕ له...م دووه   
 یان که  پناوی پاراستنی ئاسایی و همنی ناوچه یان بن لهکانی کوردستان ئاگاداری خۆ ری شاره ماوه بت جه  ده  که رناکه ته خه
بت  م ده  به ، وه بته ر شاوی ئیرهاب ده عریبکراو به کانی ته رکوک و ناوچه  که سوکارمان له  که ر چی رۆژانه گه  ئه،
بت   ده یه وه و ئاسایکردنه ئه.راقی کۆنی ع  ناوچه وتۆته  که بچاره  به ش بکات که که و خه تداری کوردی پارزگاری له سه ده

نی  تی بۆگه سه  ده نگاویانه و مشک ژه هن ئه ی نه وه  بۆ ئه وه ئاسایشی کوردستان و پۆلیسی کوردستان هۆشیارتر بکاته
وشتن و تۆری ی ک رنامه رژمی پشوو به .چۆک دابدات لی کورد به  گه یتوانیووه تۆر نه.ن بکه  پیاده و ناوچانه خۆیان له

کان  ناو کورده ی له  نامۆیه ته و سیاسه ئه.ناوی ببات کرا له  و جینوساید بۆی نه بجه ه نفاڵ و هه تا ئه  هههنا ، کار ده به
      .  ری یه  و کورد لی ببه وشت و کۆلتوری کوردان نی یه  ،خو وره وه قنه ته کرت و خۆیان ده  ده پیاده

ری   سه م له رده ژمری و هه  دۆستی کورد ده  خۆی به مریکی یه  ئه و دیپلوماسه ئه... لیلزاد لمای خه تر زهکی  جاره ...م سیه 
ستا یا  وه  راده  و کاکه نیشت مامه ته  و له بۆ وه ردوو زلحیزب کۆده تی هه رکردایه ڵ سه گه چۆن له ش و دۆکان و قه ڕه
کانی  وه شداری کۆبونه  به  جارجاره  کورد نزیک کردبۆوه  له نده وه خۆی ئه.برد ده  هڕو کانی به نیشت و پرسکۆنفرانسه داده
 ژر چاودری  رکوک بخرته ی دسۆزی خۆی نیشان بدات داوای کرد که وه  بۆ ئه یه و ماوه له.کرد بی سیاسی ده کته ردوو مه هه
 دژی کورد و   له مریکایه ی ئه په تی پۆخ و چه ی سیاسه قه ره ش دوا وه مه ئه]یوئین[کان کگرتوه یه وه ته ی نه ه کۆمه

تی کورد  ندی میلله وه رژه ر به سه ریکا بهم ندی ئه وه رژه ی به وه بووی بکات بۆ ئه تی کورد نابت قه رکردایه سه.کوردستان 
کورد .  زبدانی مژوو  بخرتهوا و مافی کوردیش ند بگیرت و ره  هه وت و دی تورکیاوئران و ئوردن و سعودیا به بکه
لیلزاد  خه. ب ریفراندۆم کوردستانی یه رکوک به  که  چونکه کردبایه بووڵ نه رکویش قه تی ریفرۆندۆمی بۆ که  سیاسه بوایه ده
تی   دۆستایه بوایه لیلزاد ده خه.ناگرت  ستی لھه  ئاسانی ده  و کورد به رکوک کوردستانه بت بزانت که وت ده یه وت و نه بیه

  و وتانه ک بۆ دخۆشکردنی ئه ست بھنت نه ده خۆیی خۆی وه ربه  سه  پویسته تکه ی میلله وه  به خۆی بۆ کورد نیشان بدایه
ردوو  تی هه رکردایه رسی سیاسی بۆ سه  ده بته  ده وانه ئه.یان کرد ر وشای ئیران پیاده نجه کو کسه روه  قوربانی هه کورد بکاته

ندی  وه ڕژه  و به ستی چی یه به  مه تی کردنی کورد به  دۆستایه ستیان له به کانیان مه بت بزانن دۆسته  و دهتدار سه زبی دهحی
                                                                           .کات ست پده  ده  کوێ وه کورد له
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رنار کۆشنیر و  نیکۆال سارکۆزی و به...م چواره
دا،  نسای تازه ره مژووی فه له...  داتی شیده ره
 ، نیکۆالی سارکۆزی ،دوو  رۆکی تازه سه

  دانهوب گ م به که یه. بۆمبایگرنگی هاوشت 
لی  ڕ و ئایدۆلۆژیای جیاواز ،دۆستی گه بیروباوه
مر دکتور قاسملۆ ، دکتۆر  هیدی نه شهدۆستی کوردو 

  وه ره زیری ده  وه لیستی کردهرنار کۆشنری سۆسیا به
  له{ داتی  شیده فریقایی ره  باکووری ئه و ژنه

 سان  له زائیری جه و دایککی غریبی مهبابکی 
   کرده} دایک بووه  له27/11/1965  ریمی له

یی و نارازی   توڕه  خۆپیشاندانه له.زیری داد وه
کانی  کان و بیانی ییه هانده نه  پهکاتکنسا بوو ،  ره ری ناوخۆیی فهزی  سارکۆزی وه  کهنسا ، ره ی فه مدواییه کانی ئه یه

دا  و کاته له. هۆی کوشتنی بتاوان  کی و ناخۆشی رویدا و بووه ره ی دووبه وه کاردانه. وه سانه نسا لی هه ره دانیشتوانی فه
 چاوساغی و   داتی بووه شیده  ره  واته  بیانی یه ابه داکوب و ژنه ئه .  یه نده ناهه په سارکۆزی دژی  داوه کی وایان لک ده خه

هودی  دایکی پۆتستان و باوکی یه] 1/11/1939 جۆن کۆشنر درنار به [رنار کوشنر به.کرد ڵ سارکۆزی ده گه کاری له
رکخراوی [ری  زرنه ه دام کک بوو له  پشوو و یهیندروست زیری ته  وه ، نسا بووه ره ندامی پارتی کۆمۆنیستی فه رتا ئه سه. یه

 و 2001 ـــ 1999 نوان سانی   کۆسۆڤۆ له کان بوو له کگرتووه یه وه ته ی نه ه ری کۆمه و نونه] ب سنوور پزیشکانی به
ندی  وه رژه  پناوی به  ،له کات و ده سارکۆزی هاوار ده. نسا یه ره ناوبانگی فه تی و سیاسی به یه کی کۆمه تییه سایه که
  شیده  ره.زرنین  مه نسا داده ره تی فه ت و خزمه وه بۆ ده،زای کار  سکی لھاتوو و شاره موو که هه.شکرین  ک له نسا یه ره فه

. خوشکوبرا بوون] 12[  دوازده وه  ماه له.  وار و باوکی کرکار بووه خونده دایکی نه.  دایک بووه ژار له  خزانکی هه داتی له
  له. واو بکات ی خوندن ته وه  بۆ ئه  داناوه]کاتۆلیکی[ی   قوتابخانه یان له شیده ورتی ، دایکوباوکی رهستک ر ده به له

ی  که پاره.   و فرۆشتووه ڕاوه مان گه لی خۆجوانکردن وئارایشی له لوپه  و که کارکردن کردووه ستی به  ده وه سانه چوارده
کو  کاتک دایکی وه. رجکردووه لی خوندن خه لوپه ندکیشی بۆ کینی که ژیان و هه دایکوباوکی بۆ بژوی   به ندک داوه هه

ری  تی ده کو یارمه فونات و پاشان وه له سان کرکاری ته نی شازده مه  ته  له. تی داوه  یارمه شیده  ، ره تکار کاریکردووه خزمه
و ]دیجون[ دانشگای  چته کات ، ده واو ده یی ته ی ئاماده وه هپاش ئ. کی پزیشکی کاریکردووه  عیاده  له] ریزه مومه[ر سیسته

ی  وه  پناوی بزووتنه کتی له یه[ی سارکۆزی  که ندامی حیزبه  ئه  بووه2006 سای  شیده  ره.خونت ئابووری و ماف ده
ندی  وه رژه ی به وه ب ئه سارکۆزی به .ستنیشان کرا زیران ده تی وه رۆکایه بۆ سه] 4/3/1954[ڕانسو فیلۆن لومانس  فه].لی  گه
وڕوپا  کتی ئه  یه ت بگونجنی و واز له ڵ وتانی رۆژهه گه  تورکیا خۆی له کات که دار کات ،داوا ده که نسا له ره فه

                                                    . وه کاته تده وڕوپا ره کتی ئه  یه ندامتی تورکیا له ئهسارکۆزی .بھنیت
و ربگرت  زا وه سکی شاره موو که  هه ی سوود له که ندی وته وه رژه  پناوی به لهتوانی   دهیشتوو ، تی تگه رکردایه سه     

 .تی  ئینتیمای حیزبیایه داته گوێ نه
  بوایه ده رنا نه گه م ،ئه که مریکا ده تی ئه  دیموکراسیه  به  گاته هژیم بۆی  سوید ده من له ئه... مریکای دیموکراسی ئه...م پنجه
  ست پکردووه  و پشکنینی ده وه مریکا لکۆینه تی ئه حکومه.مریکا بکات  تی ئه کو من باسی دیموکراتیه کی  وه تی یه رۆژهه
می  ی سیسته رباره ی فلیمک ده وه  کوبا بۆ ئه  چوو بووه ره رهنه و ده ئه. }میشیل مۆڕ{ناوبانگ  به] ریژیسۆر[ری رهنه ی ده رباره ده
   نووساندبوو یا باشتره وه ندی خزانداری کوڕی الدن و بۆشی پکه یوه  فلیمی دوایی په له ربھنی ،مۆڕ مریکا ده ئهندروستی  ته

  نووکه مریکای هه رۆک ئه گای جۆرج بۆشی سهز  دئشی و دگرانی داموده  ببووه و کاره گومان ئهب. وه بم لکی نزیک کردبونه
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  ڕخوازان به ران و شه ڕکه ناو شه  و له ویسته ڕ خۆشه کی دژی شه ناو خه مۆر له.ر مبه ی سپته ساتی یازده تی پاش کاره  تایبه به
باسی باشی  بهوت  قت و نایه چه چاوی ده  له  و جارجاره مریکا دڕککه کۆبا بۆ ئه.ژمردرت  ر ده روه  په]خائن[نیشتمان یره غه

ی  کات ئاواش پیشه  ده وه ره ی ده وانه کر ره  و چۆن شه مه که ی یه تگوزاری پله ندروستی و خزمه باری ته کوباش له.بکرت  
 دکتۆری ژار موو وتانی هه  هه له. یشتوو  پگه ژار و تازه ت ووتانی هه تایبه کات ،به ی جیھان ده وانه ره] دکتۆری[پزیشکی

ت لک دۆالرداربی بت گه  ده  گرانه نده وه ری دکتۆری ئه سه مریکاش چاره  ئه له.ن  ده خۆشان ده تی نه ن و یارمه که کۆبی کارده
] خوندکاران[ی قوتابیان خۆشخانه فتاکان کاتک نه  حه لهولرێ ،  هه  پیره له .کرت رت ده سه مریکا چاره  ئه تا له هه
  بهی قوتابیان   ناسنامه  بهی قوتابی وێ و بۆ ئمه  ئه ک بۆ ئازمایش چوومه ددین بوو ، جاره الحه مای سه هر سین رامبه به

کتر  یه بی و کوردی له  عاره  شه  ئینگلیزی و به  شه ر بوو به سمه شئه کی ره ی ئازمایشی کردم کوبی یه که دکتۆره.خۆڕایی بوو
طریق بیری نوێ و [رست بووم  ت په  گیڤارا و کاسترۆ و سۆڤیه ش چونکه وکاته له .شم چین کانی له  ئازاره یشتین که گه

ویش  زانی ئه  وام ده،]  لبابه وه ئه[کی  گووت دکتۆره  خوندکارانم ده به. منیش شیوعیم تا بزانت ئه دا هه م نیشان ده]الشعب
 قوتابیانم   و بهتی یه که  شۆڕشگره رۆکه رۆ سهت و کاس اره کوبا حیزبی شیوعی حاکمد مزانی له ده .  یار بیستوچواره شیوعی عه

ولرێ  هه  پیره یشتبووه  دکتۆری کۆبی گه  ساه نده وه و سیوئه ئه .  کردووه وانه  ره تکردنی ئمه ی بۆ خزمه و دکتۆره گووت ، ئه ده
  یه و دورگه ئه.ند بن   چه وه بنه شکانی کوبی چاک دهستی پزی ده ی به که و خه  ئه ب ئستاکه  ،ده وه کرده کی کوردی چاکده و خه
کات و  ڵ مردن زۆرانبازێ ده گه کاسترۆش له.ردڵ   گرێ ی سه  به مریکا بووه یکا و بۆ ئهرم هری ئاوی ئ وبه  ئه وتۆته  که ژاره هه
   ناوی کوبا یه  که و وته استرۆش ئه پاش مردنی ک .ری زاڵ بت سه  به یتوانیووه  و نه ر دۆڕاو بووه  مردن هه مۆکه تا ئه هه
وت   ژر چاودری و نایه خاته مریکاش مۆڕ ده ئه.  وه سته حه ر ده شتوگوزار تیدا هه کیش بۆ گه من و خه ر ده هه

                                           .ر  سه خاته ی ده قابه  ره  دیموکراسیانه  بۆ کاسترۆ و کوبا بکات بۆیه نده پوپاگه
 بوون  وه رۆشه  په کی به ر خه کسه  ، یه وهوای مردنی ئانا بوبۆ ی هه وه پاش ئه...نا نیکۆڵ سمیثکانی ئا رۆژژمره...م شه شه

و  ئه.  ک یه  یه]دانیالینا[ ناوی  ی که که  ساوایه یا باوکی کچه.   چی یه و مردنه کانی ئه کییه ره  سه ی بزانن هۆیه وه بۆ ئه
ی  و یادگاریانه ندکیان قورسن و ئه  هه و ژانانه ئه .  ی تدا تۆمارکراوه  یادگاری شیرین و ناخۆشی رۆژانه،  رۆژژمرانه
و  ئه.  هۆلیوود بووه  له  که شی تۆمارکردووه و کاتانه  ، باسی ئه1994 ـــ 1992 بۆ سانی  وه رته گه  ده تۆمارکراوه
  ن دراوسی ئانا له الیه  له و رۆژژمرانه ئه. زار کۆنی سویدی فرۆشراوه  ههد  ش سه س ملیون و شه]  3،6  [ به رۆژژمرانه

   کامه  که شی تدایه وه  باسی ئه و یادگاریانه  له .]ی سایقی ئیجازه[تی لخورین ڵ مۆه گه  و له وه ته  دۆزراوه]باهاماس[شاری 
] جنس[ی سکس رباره کانی دا ده کی رۆژگاره یه ڕه  الپه له.هنت  کار ده چۆنیان به  خوات و رۆژانه ب ده رمان و حه  دهیجۆر

ش  سسینانهوو نو ر له  هه.}  سکسه ن،من قزم له که ده] رابواردن[دایم داوای سکس  به ، چونکه  پیاوه رقم له{تی  نووسیوویه
و  ئه. بخوات  وه ره بی هورکه وتن و حه بی خه  حه  که وهکانی فری کردو  کوڕه  دۆسته کک له  یه  که  دیاری خستووه به

کانی تر  ڕه کی تر الپه یه ماوه  له نگه ره. ی هاوارد مرد که پیره  مرده  کۆتاییان پدت که4/8/1995 رۆژی   له نووسینانه
                . فرۆشتن  یایش بته کی خه یه  پاره کان و به  و گۆڤاره ی رۆژنامه ڕه ر الپه  سه وته ر تۆمار کرابت ، بکه گه ئه
  غه ده و حیجاب قه] ک چه له[ فیه وت چه یه  ده]23/2/1947 [ شاسگارد پیه...لی دانیمارک رۆکی پارتی گه سه ...م فته حه
 و  یه وه وساندنه گکی چهن  زه وه ، ئه]  چاویان دیاره ر کونه  هه ی که وه ئه[ ک و بورکه چه  نوان له  له جیاوازی نی یه. بکات

نھا   ته مه ئه.  وای گووت لی دانیمارک رۆکی پارتی گه ی سه  پیهین ، بۆ رادیۆی دانیمارک بووی بکه  قه نابت ئمه
ندک شونی   هه  و له  قوتابخانه وت له یه و ده ئه. دابنن ] ر کالوته[ر  کان هه هوددی یه  و با یه وه گرته کان ده موسمانه

ست  توانین ده  ده وه  قوتابخانه مدا گووتی له  وه ن له وبکه یه  په و یاسایه چۆن بتواننن ئه.ی بکات  غه ده دیاریکراو قه
ر حیجابی  ک هه کان نه موو شوه م هه  کرد ،به  ئایینیانه و سیمبۆه کردنی ئه غه ده  قه ستی به نسا ده ره  فه  دیاره.ین  پبکه

                    .موسمانان 
 ستۆکهۆلم28/5/2007وانـی هـد گـرده فـه
 


