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  ..!  نییهشدار  فیلمی بارزانی به مر الشریف لهع
  

 ینی رزاد ههش:   وه بیه ره  عه رگرانی له وه
com.hotmai@55Sherzad

  
  :ب ره ی هولیۆدو عه وره ری گه کته  عمر الشریف ئه

  .ت ناه ک ئمه  که ت به دیموکراسیه 
  .م م بکه که ره ماوه  جه کی خاون مائاوایی لهم رهه  به  به بۆ یادگاریوێ مه من ده

ی  که فرینه  به  سپییه ریشه.  م هشتا بیری تیژه روات، به شتا سای ده و هه ره نی به مه رچی ته گه ئه
 شاری  راست له ریای ناوه ی ده که  ئاوه ڵ پرووشکه  گه ، له کی خۆشی لکردووه یه ک نوکته وه
و  ستی ئه ، ده وه جولته  ده وه وقه  زه  به. وه نه که ۆ دهدایکبوونی ب  لهی  ساه75 یادی  سکندرییه ئه
و  وه خواردهی یخواردو ده ی ده که نگه بووانی ئاهه ڵ ئاماده گه ، لهنت که ککی تر پده ڵ یه گه کوشی، له ده

  .نی که پده
کجاری  یه کی لوبنانی بۆ میسر به یه ماه  بنه له ،بی جاران و عمر الشریفی ئستا میشیل شلھو

ری  رهنه وی ده ه، لتی  خوندوویهند مه وه فیکتۆریای منانی دهی  هانخ قوتاب له. هری کردوو فه سه
  ری تا  کاری هونه ته ستی داوه  ده ویوه له. وه ته ی دۆزیوه که هره هین بهناوداری میسری یوسف شا

رۆک  می سه رده  سه نسا، له ره  فه چته ده.  ش کردووه پشکه) دکتۆر زیفاغو ( و ) لۆرنس العرب  ( 
ی  وه ، پاش ئه وه ته راوه رۆک انور السادات گه می سه رده  سه  وت، له وه ته راوه گه جمال عبدالناصر نه

 دوور  دووباره.  کردووه ری نه م هیچ کاری هونه به.  مریکی دیداریان بووه کی سپی ئه کۆش له
  ه زنجیر تی له وانیه ه پا  به و جاره م ئه به،  وه هۆتوت رکهردوو دوو مانگی مارسی راب، تا وه تهۆوت که
ند  مین و چه ، یسراو میرفت ئه وه وه  پشه  گرفتک هاته ، لره هووشداری کرد ک به هیڤزونی له ته

 بینی دهونیان  ی خه وانه چی زۆربوون ئهر گه ن، ئه  بکه که شداری کاره بوون به ندی تر رازی نه رمه هونه
ری  به روه ستی به  بن ده بوون له  نه م ئاماده  بهن، ک الشریف بکه کی وه یه ستره هڵ ئ گه شداری له به

، کاری  بووه نان نهره  ده زمونی له ئه هیچ  ن، که بکه) ئیناس بکر  ( ند رمه  هونه  قاهیره الشریف له
  .ن ڵ بکه گه له

  .ڵ الشریف کردبوو گه ی له و دیداره بی ئه ره  نیوزیویکی عه  له حسن عبدالله
  

 ؟ .. وه ج بیته  نیشته  قاهیره  له نیازت وایه:  حسن عبدالله
   له  قاهیره ، طارقی کوڕم له کییوه م بۆ خۆم نه هیج شونک خانوو  درژایی ژیانم له ــ  من به

  ی و که هڵ ژن  له گهم، زستانان منیشوکی بۆ دابرییورماو ی خۆی ژوورک و گه که انووهخ
   له، الی من  دنه وه ژین، هاوینانیش طارق و ماه  تدا ده  ساه8نی  مه  ته ی کوری، که ) کارم ( 

زا   هاتنی کوره  به، یه و شوه مان به که ژین، پشووه  ده وه که یه نسا به ره  خوارووی فه م له که شوقه
  .ین که رده ژیت، به دا ده هن  که  له وه  ماه  به هم عمر ک رکه وه گه

  ؟..یت کار بکه) ضل رجل (  ناوی   فیلمکی میسری به  له یه وت هه ی ئه رنامه به:  حسن عبدالله
و  ئه  نگه ، رهواو بووین  مانگی یونیۆ ته له) حناح و حنین ( مان  که مسیلیه  ته نجیره  زه ر له گه ــ ئه
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  ، چونکه و فیلمه م له که  من داوای لبوردن ده وه ت، ئه مان دواکه هو کار ر ئه گه م ئه م، به  بکه فیلمه
   .م ناکه شدا کار یه و ماوه بین، له نسا ده هر  فه  له وه  ماه  هاوینان به  ساه40  وه ئه

ت  کرد مغامره ستت نه وه، هه ده  کر ڤزونیه له  ته نجیره و زه شداری ئه  به  بیرت له تۆ که:  حسن عبدالله
  ؟..زموون کارت کرد رکی ب ئه نهره ڵ ده گه  له ریت کردووه  مژووی هونه ناوو به

   به. وتووه  هاورکانی دواکه  له ۆیه ب، ی زۆری ئازار بینیوه وه ر ئه به ، له ته  بلیمه ره رهنه و ده ئهـــ 
ندک وتیان  هه.!  ته رکی بلیمه رهنه و ده وا ئه  که،م  ده نده وه ر ئه م، هه کانی ناکه وردی باسی ئازاره

و چوار  ، له ڵ ئیناس بکر کردووه گه ک کارم له یه ده  سه گه ، من پش چاره کانی منه ری کاره به روه به
  .ڵ بووه گه وم له ، ئه  میسر کارم کردووه  له وه  ه1982 سای  ی له فیلمه

تیم  ک یارمهموو شت  هه برت، له رده م بۆ ده کات، چاک وشه ر ده به قم پ له  جوان ده ئیناس بکر
 ناو  گاته ناست، زوو ده هکانی من د موو شته  هه وه ه ناخ م، لهناس من چاکی ده و رمه دات، براده ده

و  ک ئه یه نجیره  زه  بووه که ڤزونیمان کرد، تا بیرۆکه له ی ته رنامه  دوو به وه که یه بههزر، 
    . نانی بۆ کردووهره تی وکاری ده نووسیویه

  ؟..دوت  تی تۆ ده  ژیانی تایبه  له که ته رۆکی بابه  ناوه دیاره: حسن عبدالله
وێ  مریکا له  ئه چته  ده سنکدریه  ئه دوت، له ندازیارکی میسری ده  ئه  له که قه  ده راستهــــ 
  گایه و کۆمه ی له که ت، تا کیژهکا یدا ده  ناوکی باش په و وته ، لهبت وت، کیژکی ده که رده سه
مریکا   ئه ی خۆی له که  ژووره یی له وره  گه و به  ئه. میسر  له زدی خۆی وه رته گه بت، ده  نه وره گه

کانی شاعیری میللی میسری صالح جاهین   شیعره وام گوێ له رده به . واسییوه ی میسر هه وشه
چم،   ده ندزیاره و ئه خوات، منیس به وام خوارددنی میسریش ده هرد گرت، به وگۆرانیبژ آم کلثوم راده

م  که  میسرییه ره ماوه  جه ک مائاوایی لهم رهه  به من ویستم به. بت بیم ده ره عهشم دوا کاری  و کاره ئه
زانی  مه  مانگی ره کارکی زۆر خاون بت، هیوادارم له. موو ماک  هه  کارک بچته  بهم، بکه
  . وه  بۆ دیتنی کۆبکاته وه که یه ان بهک موو خزانه وو ههاتداه

  ؟..هنت  بۆ وازده:  حسن عبدالله
   به  ژیانمدا ماوه ی له نده هو م، ئه زاکه م، بۆ کوره رخان بکه م ته که  بۆ خزانهوت خۆم مه من دهـــ 

 75مانگی رابردوو یادی . ری بھنم  کاری هونه کجاری واز له  یه ر به  هه نگه م، ره رێ بکه ئارامی به
ی   چرکه  رۆژو چرکه ۆژ بهر،  ماوه م نه رنامه ؟ به.رژم ی چی دابه رنامه  به چیم ماوه.. م بوو ساه

و  ، ئه ماوه  نه وه  دوارۆژه ستم به یوه رهناوه، په رییم ده وه بیره کانم، رابردووم له  رنامه  به لھاتووه
م چاو  که ی هوتله ژوور  له پاش نانی ئواره.  یه نده وه ر ئه م، هه که سان دهڵ تۆ ق گه ی من له قه ده
  . یه که مسیلیه ر ته سه نیا له م ته که موو رامانه  هه و رۆژانه ریا، له  ده مه ده ده

  : حسن عبدالله
  .  وایه وه ئه.. م  که دی ده هت ل ب وه ردانه خۆ به ست له کی ئیمانی و دهوش بینم ره من وا ده

،  وه ته ناومدا تاواوه ی له که  ساده  ئیمانه بووه، میسر به میسر تای ژیانم له ره سه سای 29ــــ 
یان   دهستنیشانکرام، تی ئۆسکار ده ، بۆ خه وه تمه ب دوورکه ره  هۆی فیلمی لۆرنسی عه پاشان به

ما،  م نه که ییه ستره بووم، ئه وره  گه ، که ندین فیلمم کردووه تی چه وانیه ه، پا رگرتووه تم وه خه
  ویش به م، ئه ربکه سه ک چاره یه ند کشه ر بۆم بکرت چه گه  میسر، ئه وه رمه دا بگهم بریار بۆیه
  .ڤزونی له همائی و ت ستکاری سینه ده

  ؟ .. وه ئایا سینمای جیھان تۆی دوورخستیته:  حسن عبدالله
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و   له  پله بت پله  ده وره  گه گرت، که رده  ناوداری وه ی خۆی لهش ک بهند رمه موو هونه ههــــ 
ی دواییدا چوار  و س ساه سانی تر دت، من باشیش بوم له ی که ، نۆره وه بته م ده ی که ناودارییه

ندی تر،  ، الوصایا العشرو بطرس و مسیو ابراهیم و زهور القرآن و چه وانه ، له کارم کردووه
ستھنابوو، زۆر  ده تی رزگرتنم به  خه2003 سای   ڤیستڤالی ڤینیسیا له  له و کارانه ر ئه سه له

  .م که  فیلم زهور القرآن ده م له رۆلی خۆ شانازی به
یت بۆ  مک بکه رهه  کرد به وه یت له، تۆ بۆ سارد م گینگلی خواردووه ال پرسیارک له:  حسن عبدالله
  ؟..خۆرئاوا  ت و وشی نیوان خۆرهه خۆشکردنی ره

  وه ته  رووی خۆرهه ت به ک شت بوون، خۆرهه موو الیه ؟ هه..ی چۆن  مبه ـــ ساردی و ته
  کان له  خۆرئاواییه.کوژن کتری ده ک و یه  ناو یه ته وتونه  که و سونه ، شیعه وه ته قیوه ته

س،  رکم و به کته نیا ئه من ته ؟..م   چی بکه و ناوه ش، من له وانه  پچه ن، به ده کان ده تیه زۆرهه
؟ ..وم  که رده  سه و کاره کرت، ئایا من له  من ده  چۆن به وه  ئه،کرا یان پنه هو کان ئه ر سیاسیه گه ئه

سپاند، من  ر خۆم چه سه  لهم وه کانا، من ئه  نو ئاینه تی له  تایبه ، به یه یی هه  لبوورده من بروام به
،  ، ئستاش ژنی موسلمانی هناوه بووه و کریستیانی هه که م ژنی جوله که کبووم، کۆرهدای  میسر له له

ک   یه ردووکیان له ی تریان موسلمان، هه وه و ئه یه که کیان جوولهک ، یه یه  هه و ژنانه دوو کوری له
 انور  (کردوورۆکی کۆچ ب و ئیسرائیل، سه ره  عهی ئاشتی نوان سه پرۆ م بینی له وره من ده. نزیکن

  راستی چومه ستراگرتن نارد، منیش به  ئیسرائیل منی بۆ هه ی خۆی بچته وه  پش ئه )السادات
رۆک   سه م به که رۆکی دیداره م بینی، ناوه ) مناحیم بیگن( کردوو زیرانی کۆچ رۆک وه ئیسرائیل، سه
  .ردانی ئیسرائیلی دا  بریاری سهدا یه و دیمانه ر رۆشنایی ئه به یاند، له السادات راگه
،  ستیار بینیوه تری هه  دارفۆرو شۆنی ورکی که  ده ی چه ) جۆرج گلۆن (  یرکه سه :   حسن عبدالله
  ؟ ..دا و شونانه رێ له تۆ له کندره

ه، وبو می نه رهه ست هاتبت، به  ده م هیچی له  بروا ناکه؟؟ ... کهیر سه.. کانی چین  وته ستکه ـ دهــ
 بۆ  هانند و پرۆپاگه ئه ، کیش بۆچوونی وایه  خه، ش کردبایه  پشکه  برسیانهو  ئهی بۆ ێ پارهکرا ب ده

  وانه ن ئه، زۆر )مادۆنا (و  )  براد بیت ( و )نجلینا جۆلی  ئه (ک  وهتی وا هسای که زۆرن .کات خۆی ده
ن،  که رووی خۆیان جوان ب یه وه ئهی بۆ موو ش هه وه ، ئه وه گرنه ده وێ منان هه فریقیا، له  ئه چنه ده
کاری  1953 سای   لهماوم،  نه ستره ک جاران ئه  وه،بووم وره من وا گه.  راستگۆش بن نگه ره

سی  م که ستاوم، که وه  نه هو کار ، لهرکی پرۆفیشناڵ بووم کته  ساڵ ئه54، پش  مام کردووه سینه
  .وام بت رده  به نده هو ، ئه بووه هه من ک وه

  ؟..ترست  مردن ده  له یت، دیاره که  دهبوون وره ن و گه مه تۆ زۆر باسی ته:  حسن عبدالله
 ، ک تۆپه ندروستیم وه ن، تهنی من مه  ته ی له وانه  چاو ئه دا، لهومد بۆ خ ه، ح ) وه نینه  پکه به( ـــ 

وا خودا   که رهانی ناوت، دیرا ، نیگهروانی ناوت  چاوه ت، با بت، بۆیهر ساتک ب  هه مردنیش له
سک   که نینم دی که ربچت، زۆر پکه  ده و پالنه  له س بۆی نییه تاو کۆتایی بۆ داناوین، که ره سه

  . مرم، دوعا سوودی نییه وت ده یه ی خوا ده و ساته ، لهکات ن درژییم بۆ ده مه داوای ته
 فیلمکی   تۆ له ، گوایه ، باسکراوه وه واه ی هه وهرچا ندین سه  چه دا له یه و ماوه له :  حسن عبدالله

  ؟..بینیت ی کورد مسعود بارزانی ده رکرده جیھانی رۆلی سه
کاک مسعود،  ک  نه، فایه سته  مه تی مه حمه ه ر ست له به ، مه  نوسراوه له  هه ی به که  ناوه دیاره ( 
  فیلمی ب عمر الشریف له ره ی عه وره ری گه کته وا ئه ، که وه  فراوانی بوکرایه  کوردستان به ش له وه ئه
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رمی کوردستان، یان  تی هه رکی حکومه ر ئه سه   له بینت، که فا بارزانی ده سته  رۆلی مه ) رگه  پشمه(
تی  سایه بت، که ج ده  جبه که مه رهه  کوردستان به لههندرت،  م ده رهه رکی پارتی به  ئهر  سه له

  ). :رگر ن، وه که شداری تدا ده  بهیھانیری ج هونه
  .وه ته کراوه رووم نهو  ره ش به یه م شوه  نازانم، کاری له ته و بابه هر ئ سه ـــ من هیج شتک له

  ؟. کدا ببینیت، بۆ نمونه فیلم  بن الدن له ک رۆلی ئاسامهکرێ رۆژی ده:  حسن عبدالله  
 ک بت، یه ر هیج نه کان ببینت، هه  مژووییه تیه سایه  کهما رۆلی زانم تا سینه ـــ نا، من وا ده

ڵ  گه ون، من له رکه کان جوان ده ن سیاسیه  تا الیه یه وه ش بۆ ئه وه  ئه. ردا بروات، باشه سه ی به ده سه
 و هشتا  ئه چونکه)   ماوه رچی نه گه ئه( رۆک انور السادات بکرت،  ر سه سه بووم فیلمک له  نه  وه ئه
ردا  سه کی مژوویی به یه ک جمال عبدالناصر ماوه سکی وه ی که وه ر ئه به له. ژیت  ناومدا ده له
  ک دوو ساڵ له همان کرد، ی )  لۆرانس العرب ( فیلمی که. یان مقبووله وه  ئه1956،  سای  تبووه ره

  . وه بی کۆیه ره ی عه  دوورگه مان لهو  ئهژیانی
  ؟..یت که بی ده ره مای عه  سینهماشای ته:  حسن عبدالله

  .م که واڵ و سپۆرت ده کانی هه ناله ماشای که س ته مریکی، من به  ئه بی و نه ره  عه ـــ نه
  ن کترتا ، یه ای جیھانی کارت کردووهم ی سینه وره ی گه ستره ندین ئه ڵ چه گه له:  حسن عبدالله

  ؟ .. بیره له
  ش له وه ، ئه  کارم کردووه )باربرا سترایسند( ڵ  گه له )  که خۆشه د کیژه(  فیلمی  له.. ـــ بگومان 

ییان  هبیش گل ره گرانی عه خنه ها ره روه بون، هه مان تووره ل که  بوو، لۆبی جووله1967سای 
کی زۆری ش فشار وه م بینیبوو، ئه که جوولهسکی  بوو من رۆلی که وه هر ئ به ش له وه بوو، ئه هه
ڤینی خۆی بۆ  کانی ئه زموونه و باسی ئه ر، ئه  براده وینهوم من و باربرا ب بوو، به  ههرمان سه له
 دایک،   واته نییه رمه کی ئه یه  وشه و ناوه ، ئه)ماگرنگ (  فیلمی  ڵ کلۆدیا کاردینالی له گه له. کردم ده

  . وه خستینهکتری دووری  یه کان له زووه  گۆرینی ئاره ون مه زۆربون ته.  کارم کردووه
  ؟..یت  نھایی ناکه رانی و ته  نیگه ست به ، ههنھایت تهژیت و  ی ب ژن ده وه ر ئه به له:  حسن عبدالله

  .هنا  چوار ژنم ده یهبانھایی و ب ژنی کردا  ته ستم به ر هه گه هـــ ئ
  ؟..هاتی ر چواریان ده تی هه قه ره ده:  حسن عبدالله

کانم  یهدان تا راست م ده  پاره، ) وه  نازه به( هاتم  ده تیان نه قه ره  ده به )  وه نینه که پ به( ـــ  
کانی تر خۆم  خۆشییه خۆشی ئایدزو نه  ترسی نه  ژنان، له رزم له په  راستی دووره درکنن، من به نه

  نیک له، بونی ژ رو ریشم سپی بووه  سه یرکه ، سه ماوه نگم نه بووم و شه وره گرم، گه دوور راده
  .راوز  شتکی په ژیانمدا بووه
  ؟..وه  بیته نجتر دیار ده ، گه وه یته  بکه ر قژت بۆیه گه ئه:  حسن عبدالله
ی  وانه  من ئه، رمی نییه ش شه وه ، ئه  ساه75نم  مه ، ته وه تر ببمه وی گجکه مه  من ده ـــ  کی ده
و  ئهترن،  وره نی خۆیان گه مه  ته بن له  وا دیار ده وانه قلم نایانگرت، ئه ، عه وه نه که  ده قژیان بۆیه

  .ستان  وهزاو  زۆر شارهکردنی قژیان  بۆیه  له  که سه مان به دانهرکر سه
  ؟..خۆیت تی خواردن ده کی تایبه یه رنامه ی به گوره ئایا به:  حسن عبدالله

 ناچاری کشی   ابراهیم وزهور القرآن بهر فیلمی مسیو به ناکشم، له ره رۆم، جگه  کم ده10  ـــ رۆژانه
  .  دیاره که مامه هنی ناو ح  دیمه ک له ویست، وه  وورگی ده  پیاویکی به که تیه سایه م زیادکرد، کهمخۆ

ت داوه، ) مسیو ابراهیم و زهور القرآن ( ری فیلمی  تی نووسه ک موسلمانک یارمه وه:  حسن عبدالله
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  ؟..بوو که و جووله ی ئه وه ر ئه به  ماناکانی قورئان بگات، له باش له
 وه، گرته ده س هه ی بکه که کی جوله کور کات، که ینداری موسلمان دهکی دقا  باسی به که ـــ فیلمه
کانی تر  ر ئاینه سه ندین کتبی له ویست، چه دهشکانی خۆ بوو، ئاینه سکی لبوورده  که که ره نووسه

  .نووسیبوو
  ؟..ت لگیرا  خنه ت نمایشکرد زۆر ره و فیلمه  ئه که:  حسن عبدالله

ی  که مناه که  قاه به. کات  باسی ئیسالم و قرآن ده  باشه  به که ر، فیلمه  سه ته ومهو هرشیان کردـــ بۆ
کانی  هر ناو الپه ، له  مردووه که قاه  به ، که وه تهتا ناوی محمدو موسی بگر) مومو ( ناونابوو 
دهی که ک دوو گوڵ بۆ کورهقورئانت، چونکه  جلزی قورئانی له هت  ش ده وره  گه ، که البووه  رب
خوی کردبوو، زۆری  ی به و پیاوه  ئه که  کورتی کوره به. نت  خۆی ده  ناوی محمد له که کوره

ب  نت، ده گه  ئاینی ئیسالم ده  زیان به وه  موسلمان، ئایا ئه و بویته ک ئه  وه ویست، بۆیه خۆشده
، من  وه مینیته  بۆمان ده وه  باوکمانه رین، ئاین لهنابژ مان هه که  ئاینه ئیمه بن،   لبوورده ئمه

  .یه   ههقانی  و حه خودای راست بروام به
  ؟.. بژاردووه  خۆت هه ت به که م تۆ ئاینه به:  حسن عبدالله

بژاردووم،  ش خودا بۆی هه وه  خودا، من موسلمانم، ئه  به ی من بروابوونه قینه ــــ  بروای راسته
،  ابووهی و که خته  به ئاینی تر سکی له ، که وه یب بدۆزمه اینی تر عه ئ ینت، له و ناگه ش ئه وه ئه

  . ییم ل نییه  گله بۆیه
  ورئانی پیرۆز چه ق زهور القرآن، له فیلمی میسو ابراهیم و ت له که ه کاتی کار له:  حسن عبدالله

  ؟..یترنجی راکشا سه
م  و پیاوه ، ئه  راگرتووه)محمد متولی الشعراوی ( ی کۆچکردووی میسری   داعیه من زۆر گویم لهـــ 

فسیری قورئانی پیرۆزی   جوانی ته ، زۆر به کانیم کردووه وی رنماییه هیر وت، په دهزۆر خۆش
کرد،  فسیر ده ته)  وسطآ  وکذلک جعلناکم آمه( تی   ئایه ، کهزابوو  زمانیش زۆر شاره ، له دووهکر
  ه )الوسط ( و  ، ئه م روون بۆوهبۆ: ) وه، ئا نوسیهم  که عمر الشریف ماناکه وت، منیش راستیه( 
کان،  شیوعیه: یووت  گوم لبوو ده، وه کاته کانی تر جیاده سانی ئاینه  که ی موسلمان لهسان که
 کۆتایی  ، له وشکی ئاۆزه  ره داری له رمایه ت و ئستاش سه کانن، پاش رووخانی شیوعیه په چه
گرت،  یان بۆی رادهی گو وانه ئه،  ویش ئیسالمه ، ئه که ه) الوسط (  الی  وه رنه ب بگه ک ده مو الیه هه
  یشتبوون، به گه رمووی هیچی تنه و فه ی ئه وه  له وانه م ئه که بروا ده.  وه ومیان دایه)  اکبر    الله (به 

   .یشتوون ن شت تگه ده هاوارکردن خۆیان نیشان ده
ستی  ه، د کی کۆمیدیی السایی شخ الشعراوی کردووه یه  شوه ستاو له عمر الشریف ساتک راوه( 

موچاوی  ، ئاکاری دهکانی داخست  فکرد، چاوه که  سارده  ئاوه شاند، قومکی له وه پ راده راست و چه
  ). ی قسان بکات جوالند وه ک ئه کانی وه گۆڕی لوه

  ؟..گریت  کانی تر راده  داعیه گوێ له :  حسن عبدالله
نالی  ردوو که  هه ی له وانه گرم، ئه کان راده و سونه  شیعه ی نیوان داعیه  دیالۆگانه ـــ گوێ له

 بۆ خۆی  وه  دۆکه و له ر تیمه م، هه که مگینی ده  خه ست به بن، زۆر هه خش ده  په و العربیه الجزیره
ی  ی ئاراسته خنه ک ره یه گویم لبوو، داعیه. شی گوێ ل راناگرت که ره رامبه ی به وه کات، ئه قسان ده

 ئیسالمدا پیاوکی گرنگ   له و پیاوه گرت، ئه  ده ) عثمان بن عفان (تی همی ئیسالم ی سیه لیفه خه
  .ی دینداری بوو قینه راستی پیاوی راسته ، به بووه
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  ؟. ردانی مای خودات کردووه سه:  حسن عبدالله
نکم،  بخ که که ی خه پووره ئا ترسیم له  ده وه چم، له ز بکات ده ر خودا حه گه ئه،  ته حمه جکردن زه حه

 خودا  ی له که یانیه م، تا بهو دانیشتبو حنی کعبه  سه ی له که وه ، شه م کردووه  ) مرهالع  (جارک
کان له  ره موو پغمبه  هه ، زۆر ئاساییه که شاری خودایه  کاتی خۆش بون، مه مانه و ده ، ئه وه پارامه
  . وه بیته  نزیک دهوداش خ و له ی لیه ستره وێ بیابان و ئه  هاتوون، له وه ته خۆرهه

  ؟.یت  کاری سیاسی بکه وه یته  ناکه وه بیر له:  حسن عبدالله
موو  من رۆلی هه نابینت،  وه ونیش ئه  خه سی سیاسی به ش زۆر دشادم،که وه رم، به کته ـــ  من ئه

  نیبوو، رۆلم بی) بطرس (  فیلمی   له سیک پزیشک یان خونرژک، که  رۆلی کهبینم، سک ده که
ک عیسی   دیالۆگی وه بینیت، که  فیلمک رۆل ده بیان چۆن لهو ببون، وتو لیم تووڕه )  القاعده ( 

 من  ش مانای وا نییه وه بینم، ئه من رۆلی زۆر ده: کم وت مووالیه  هه  منیش به.کوری خودای تدابت
ی  ، من تکه مه که  پیشه وه رنت، ئهیسو  ده که قه و ده مسیله  ته که شته ، یه  هه و دیالۆگه براوم به
،  ی تدایه وانبژی موعجیزه ، ره ی تدایه وره ی گه  قورئان قسه ونهوسی تر نابم، بۆ نم بروای که

ی  وه ، ئه  بروای ئمه یه وه ئه. بت) ص  ( ی محمد ناب قسهزنن   مه نده وه  ئه و قسانه  ئه دیاره
رۆلی ) عمر المختار (  فیلمی  نتۆنی کوین له ئه.  ، بگومان وایه بت، بروای پی نییه موسلمان نه
  .ن که ی ده رکۆنه کان سه ، ئایا کریستیانه دا قورئان پیرۆزکراوه و فیلمه بینی، له

  ؟.یت که زاکانت ده ڵ کوره گه وت له سوکه چۆن هه:  حسن عبدالله
  بی و ئاینی فر بکات، له ره  زمانی عه بۆ هناوه، شخکم   سانه7نی  مه ، ته یه زام هه کورهک  ـــ یه

ی  که  ناوداره ره کته ئه (  فاتن حمامه.  دینه شم به که ، کوره دینه م زۆر به که ، بوکه دوارۆژیش ئازاده
  وه که یه هین، ب که ردانی ده زانان سه مه  مانگی ره ، له دینه و به جی کردووه حه) و  میسر ژنی جارانی ئه

. ن که بیر نه دین بن و خودای خۆیان له م به که موویان ده  هه نین، من داوا لهشک مان ده که هرۆژوو
 ئینگلترا   له وه یهستینیم دۆز له  ئینگلیزی ناوخۆ فربووه، شخکی فهکی یه  قوتابخانه طارقی کورم له

، بۆ   ساه50نی  مه م ئستا ته ورهو ک ئه.  وه بی و ئاینی پ بته ره رسی زمانی عه یا، هنام دهژ ده
  .ن ده س نه ، فرم کردوون ئازاری که  ساه24یان ترین منا وره ژیت، گه خۆی ئارام ده
،   بیرچووه بت له ره ی عه که کییه ره  سه  تۆ کشه ن، گوایه که  تاوانبارت ده وه ب به ره عه:   حسن عبدالله

  ؟.ت  دهچی ...  بی ئیسرائیله ره ویش ملمنی عه ئه
ستینم،  له ڵ فه گه مگینم، من له مرن خه  ده  برسانه  له ی رۆژانه ستینیانه له  فه و مناه  ئهـــ من بۆ

ی نوان بزاڤی حماس و فتح دگیرم  ڕه و شه ئه. بکی موسلمانم ره ڵ ئیسرائیل نیم، من عه گه له
 گرنگ  ستین به له ی فه من کشه. نابمکتریش بکوژن بۆیان دگیر  کان یه ر ئیسرائیله گه  ئهکات، ده
رۆک  زۆر چاک سه .کات دات بھیوام ده ناری خۆرئاوا روو ده و که  غزه ی له وانه م ئه گرم، به رده وه

رۆکی  ڵ سه گه  له.کرد دهم بۆ  که ری کشه سه کانی چاره ره گه زۆر باسی ئه. ناسی یاسر عرفاتم ده
رۆکی  ، باسی ناوه خوارد وه که یه  به پاریس  لهمان  ئواره نانیمریکی بیل کلنتۆن ئهپشووی 
زیرانی ئیسرائیلی  رۆک وه ستینی یاسر عرفات و سه له رۆکی پشووی فه ی نوان سه که دانوستانه

ی  ، نیشانهگرت رینه  یاسر عرفات وه وه هو رۆژ ی له وه  ئه.مان کرد) وای ریفر  (   براک لهپشوو ئیھود
ر چاوی  به ش له وه کرد، له ده ی باراکی قبوول نه که  کنست پشنیاره ، چونکه  بووهفامی سیاسی نه
  و به م ئه وه، به  یاسر عرفات گرایه م بۆ و قسه ئه. وان  پاه بووه ک یاسر عرفات ده مووالیه هه

ن،   ئاشتی ناکهکان ستینیه له وا فه  که   ئستا وا دیاره که کشه.  وه کرده کی تر بیری ده یه شوه
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و  ، له وه نه شی بکه نن، رهله ود نه وج  ئیسرائیل له وه نه که  ده هو وان بیر له  ئه.رییان ناوت سه چاره
ن  خه رده دات، وا ده ویش لدوانی ترسناک ده ، ئه یدابووه مان ل په) ژاد  رۆکی ئرانی نه سه (  وه الشه
ئستا . ن ریا بکه  ده بت، ئیسرائیل له  نه وه نیا ئه ، ته یهی تریان نی کان هیچ کشه وا موسلمانه که
،  یه کی هه کی ناوه  چه و وته ئه.  مریکا، پاکستانه یار بۆ ئیسرائیل و ئه ترسیدارترین دوژمن و نه مه

 بن الدن و مال عمر یان ضواهری   ناتوانن ئوسامهون، تا ئستاش ی ئیسالمی توندره ی سوپاکه نیوه
وانیش  ر ئه ، هه وه یشارته ن، سوپای پاکستانی دهنکا  الی پاکستانیه ن، چونکه یر بکهستگ ده
یان  هو  ئه یکوژن، که ، رۆژێ دێ دهیز مشرف بکوژنور رۆکی پاکستانی په هندجار ویستیان س چه

م  که ن، یهکا وه  توندره نه ده کی ده ست، ئینجا بۆمبی ناوه  ده گرنه ت ده سته کان ده کوشت ئیسالمیه
  .بت  بن الدن ده وت، ئوسامه که ستده ی ده وه قینه س پشدنی ته که

  ؟.. تی جۆرج بۆش چۆنه ر سیاسه رامبه رات به:  حسن عبدالله
تی کردم، من   ساک جۆرج بۆش داوه ره ی سه  ئواره تکراوم، له  کۆشکی سپی داوه یان جار له ـــ ده
  نگه و ئاهه تان ئه وه ڵ ماه گه یت له که ز ده ک چۆن تۆ حه ، وه وه دایه ومم  وه رزه چووم زۆر به نه
و هۆکاری  ، ئه ساته ات کارهد  عیراق رووده ی ئیمرۆ له وه راستی ئه به.  زووه ن، منیش وام ئاره بکه

ندی  وه هرژ مریکی بۆ به ڤیتۆی ئه. س  دوو ملون که یشته عیراق گهکانی  ی ئاواره ، ژماره یه که کوشتاره
  چاو ئیسرائیل و بی له ره خونی عه. ، جا زالم بت، یان زولملکراو بت یه ئیسرائیل ئاماده

دان  وان سه ربازی ئیسرائیلی رفاند، ئه  دوو سه  حزب الله که.  رزان بووه کان زۆر هه مریکییه ئه
ی  ، ئیداره الیه ستینیان له له فهیان گیراویی لوبنانی و میسری و  ده. ریان کوشت رامبه  به لوبنانیان له

  .کیش ناکات یه مریکی بۆ ئازادکردنیان جوله ئه
  ؟..یت  که بی ده ره وشی سیاسی میسری و جیھانی عه سۆراخی ره:  حسن عبدالله

  ستکاری میسری گیراو رهه ندروستی به وشی ته ر ره سه  له و رۆژانه بت، له ی بوارم هه نده هو ــــ  ئه
و  وه ئه داخه ، به هاتووه و نه  ناب بگیرت، گیران بۆ ئه و پیاوه ، ئه وه م خونده) نور یمن  ئه ( 

بت،  و نه ر ئه گه وت، ئه رۆک حسنی مبارکم خۆشده من سه. کات دار ده که  ناوبانگی میسر له کارانه
ر  سه  چاره که  کشه انهک و زیره ی ئه که ته خ، سیاسه  دۆزه نه که کان ده کان ژیانی میسرییه وه توندره

کی  حاکم وشه و ره ژیین، له ئیری دهشا کی عه گایه  کۆمه ب له ره راست عه تی ناوه  خۆرهه کات، له ده
  ک به یه  هیچ شوه  دیموکراسی خۆرئاوا به.کرت  کۆنترۆل ده که وشه ش ره وه وت، به هزی ده به
 عاشقی  وه یه  گچکه من له. وایین ی فرعۆن و پاشاو پشهر عاشق  هه  ئمه چونکه.  ناهت ک ئمه که

رژی ستد ی ده وه  ئه ، چونکه  دیموکراسی ال جوانتره انم لهو ی کۆنی خۆمان بووم، من ئه که شخه
    وه  ئه.کرا رده  ده که که ره  گه رنا له گه ، ئه وه یشته گه ی خۆی ده که قه  حه  به الی، چووه ر ده  سه کربایه

  ؟؟...ک بوو  دیموکراسیه  جۆره هچ
،  یه ک هه سولتان پویستمان به...  راستی وایه ین، به زیشی ل ناکه وکراسی ناناسین، حهم دی  ئمه
ر  قلی پیغمبه  باشی و راستی و عه و سولتانه رجک ئه مه ست ب، به  بن ده کانی له ته سته مو ده هه

  . ن شته باشتری وه بت، ئه ی هه) ص ( محمد 
  ؟..یت مریکی ده ی ئه که کراسیه دیمو ، چی به  بۆچوونی تۆیه وه هئ:  حسن عبدالله

وکراسی ممریکا دی  ئه م، له  ده ه، راشکاوان یه مریکی هه تی ئه  سیاسه ی من زانیارییم له نده وه ــــ ئه
  ی وه ، ئه یه ی زۆرتری هه رهی پا سه و که  ئه نه ده نگ ده کات، ده س بۆ خۆی کارده موو که نییه، هه

بت،  ران ده هنگد ر ده سه  باندۆرییان له وانه کات، ئه رف ده  سه نده  پرۆپاگه  له  پارهزۆرتر
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  .کات کان حکوم ده ندییه وه ژه ره به
  ؟..نت گه  دیدی تۆ دیموکراسی چی ده  له واته که:  حسن عبدالله

  که ردوو وته ، هه هیچ نییه ، دیموکراسی ب هوشیاری   دیموکراسی رۆشنبیرییه ـــ  گرنگترین له
،  مریکا وتکی نویه ن، ئه که و ده یره راستی دیموکراسی په نسا، به ره  ئینگلتراو فه که هیروشنبیر

ین،  ت بکه تی میلله سته چۆن باسی ده.  قینه  دیموکراسی راسته  سای تر بگاته300 پاش  نگه ره
نگی  ت دهتوان بی ده ره بژاردنکی عه  ههر  هه وارو برسی بت، له خونده  نه که هت ر میلله گه ئه

ک نان بۆ خۆی  یه  دوای لوقمه  بکریت، هاووتی به  جنیھه10   دۆالرک یان  به ند ک به چه هاووتیه
چی االخوان زانی بۆ ، ده کی نییه و هیج مانایه بژاردن بۆ ئه ت و هه ، سیاسه کانی وله و مناه

ن،  که  دروست ده خۆشخانه و نه خانه قوتاب وتن، چونکه رکه  سه ب اللهالمسلمین و حماس و حز
و  ندامی ئه  ئه بنه بون ده وره  گه ن، که که  ده  محجبه ن گجکه مه  کیژانی ته وه ن، به ده ک ده تی خه یارمه

،  یه مووی پاره  هه که مه ن، گه که و ده یره  په وهمان ش  کورانیش هه ت به باره ها سه روه ، هه رکخراوانه
  .وت که دوویان ده موو ره ت هه  میلله که مه ایی گه کۆت له

  ؟..یت چی دا ڵ شانۆ له گه له،  وه  شانۆی دوورخستینه ت له سیاسه: حسن عبدالله
 شانۆ  دایه وه ه ل که کمان نمایش کرد، کشه یهر ک ساڵ شانۆگه ی یه لترا بۆ ماوهنگ  ئه ـــ له

کانم دانیشم،  ڵ ماڵ و مناه گه  له یه و هه بووم پویستم به وره  من گه.کات ندم ده ، کۆتبه وه ستته مبه ده
رفکردنم،   سه یدای پاره م، شه ردانی بکه  سه و جیھانه  له یه ، زۆر شونم هه یه ڕان هه  گه پویستم به

  .م  بکهیم بازار که ز ده حه
  ؟.. نییهت  نتدا، پاره مه هو ت بگومان تۆ له:  هحسن عبدالل

 خودا زۆرترم بدات  نگه رفم کرد، ره یداکردو سه  په م پارهندروستیمه زۆر و سامانی من ته یهرما ـــ سه
ک سوودیان  مینت، تا خه رفکردنم نه  سه تی پاره ترسم چیتر تاقه  ده، رفم کردووه ی سه وه له

 رگرتن و  من پناوی وه نگه ره.  وه گرته خشینم ل ده رگای به شدا خودا ده و کاته رگرت، له لوه
ر خۆم داخست، خوداش  سه و رزقم له ر ئه سه رگام له ر ده گه ، ئه ن خوداوه  الیه زق بم لهخشینی ر به
ی  وه  ئه، پش وه ته هشتوومه نھای نه ته کجاریش به خات، سوپاس بۆ خودا، یه  روو داده م به رگاکه ده

  . وه نرته  بۆم ده وه  زیاده م به ئیفالس بکه
   
   

  گۆڤاری نیوزیوک  لهترزوو.  وه بوبویته) الجیران ( ری   ماپه   له2007 05 28   له و دیداره ئه
 . وه ی بوبویته که یهب ره  عه چاپه

 
 


