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 ینی برڤ                                             شرزاد هه
   
  واهر جه

                                                                                
 دن چه   آهواهیر  جه ناساند، جیھان آان، آۆسۆفۆی به ه آۆمه به  هڕوو گۆ آان و آۆره كوژیه  و آۆمهآوشتن    
         : سوید، وتی  هاتوته کهاس
دان   سه ن  رژا، آه خو آه. ناسرا  یوگۆسالفیا ده ر به هه. س ناوی وتی آۆسۆفۆیان بیستبوو م آه  هاتم آه آه   

 )  تیتو (ی آه آراسیهو دیم می نیمچه رده ی سه آه  زاتیه  حكومه آان خاپوورآرا، آه وتی موسلمانه مزگه
 شاخ و  و ساردا روویان له خته  زستانی شه  له ك آرد، آهت واوی میلله  ته ویان به  آۆره ، آه هو شایه وه هه

   به،یاآانی ناو یوگۆسالف لبانیه خاآی ئه. لبانی ناو آۆسۆفۆ ناسرا تی ئه میلله. ك آردند وت سنووری چه
                       .! آۆسۆفۆ هوبو.. یاآان  مید آانی سیاسی جیھان و له  سالۆنه و له خشه ر نه سه سمی و له ره
 آۆسۆفۆ  آانی یوگۆسالفیا له تی سربیه مریكا سوپاو حكومه آانی ئه شه ره آانی ناتۆو هه زهی ه وه پاش ئه 
،  وه ردانی وتی آرده  سه ژه در و ماوه ، پاش ئهرواه  جهرپشت و  سه وته ، سنوور آه وه بوار آرایه. راند رپه ده
ها  زاره ڵ هه  گه ویش له ، ئه وه واری جارانی آرده ردانی خزم و هه سه.  وه ی ماچكرده آه  پیره رمی باوآه ستی نه ده
                                        .می بوو آه یان جاری یه وه  وت، ئه آان چۆوه رسنووره آانی سه  ئاواره زانهخ

ستوآھۆلم   ی)لینسكا ۆآار( روونی زانكۆی آانی ده خۆشیه ڵ دوو پرۆفیسۆری نه  گه میش له جاری دووه    
  لبانی له كی ئهس زار آه ند هه  سوید چه آه. بوو وان آاری زانستیان هه ئه.  وه ردانی آۆسۆفۆی آرده سه

  م دوو پرۆفیسۆره ، ئه آه وانداری و نازهڵ م  گه ، لهپدانو ئارامی و نازیان  سوید رگرت، هاتنه یان وه آه هو آۆره
  كردن، دووجار آهرگرتن، پرسیاریان ل نیان وهخوبژارد،  منایان هه ن جیاواز، ژن و پیاو و مه سی ته سی آه

                          .نجامدان ر ئه سه یان له فسیه تی نه یبهزمونی زۆر تا ردانیان و ئه  سه  سویدبون، هاتنه له
   فرۆآه ، به وه ونهوگیراب تی هه باران و برسیه تی ساردی به  ناو خیوه ڕا، له ی شه رمه ناو گه وان له ئه 
یان  وه و تاقیكردنه دا ئه وشه و ره له. آانیان بۆ دابینكرابوو ویستیهموو پ  ههان وک هكی ئاوارمپ  آه یاندرابونه گه
یان آۆتایی هات، وت  وه  بواری مانه واو بوو، آه یان ته آه ته  مۆله ، آه وه دوو ساڵ مانه. نجام دان ر ئه سه له

                                                         ، وت وه راندرانه ش گه سه و سی آه ئه. ما ڕ نه و شه ئارام بۆوه
و دوو  ی ئه م تاقیگه رده  به ، له م زانكۆیه یان لهنی خو آانیان و دوو نمونه مهَالی پرسیارو و م ئیستیمارهَال به 

وشی  وو ترساوو برسی رهدورمابر اونراوو سهِرآرد، ویستیان بزانن مرۆی ر سه ، ئیشیان له وه  مایه پروفیسۆره
مان پرسیارو  یان هه وه رانه ، پاش گه وه رانه  گه آه. تو آه رده نیان دهآانی خو وه  تاقیكردنه  له، چی چۆنه
ون،  خه وان چۆن ده ت، شهب وشیان چۆن ده ره..!!  دات  وتا چی روو ده ك لهویست، پاش سا زمونیان ده ئه

یان  مه  ئه مجاره ئه. وسیوموویان ن فسیان زۆر بوو، هه ن، پرسیاری نه آه وان ده شهرینی  چۆن باسی ترس و راپه
                                                        .ن آرد رجمه  بۆی ته، جواهرر آردن سه  وت له له
یان  ره  جگه ك قونكه تی وه ری تایبه آی فلته یه  نمونه سته به م مه گرتن، بۆ ئه رنه نیان وهی خو  نمونه م جاره ئه 

 پرسیارو  یان آردن، دووباره آه نجامه یری ئه ر زمانیان دانان و سه ژ  جار لهبۆ سازآردبون، رۆژی س
  وه  ئه،وسیوموویان ن ، هه وه ندهخوی پاش راونراویان  راوه سی گه تی آه فسیه  نه ، دووباره وه كردنهمیان لَال وه
                                                                   .ن آه ر ده سه  ئیشی له ند مانگه چه

و زۆر ئاگاداری وت بوو، زۆری  ی آردبوو، ئه آه وشه و رۆژی ره ی بۆ وت، تاقیبی شه ردانه م دوو سه له 
م  آه ز ده ر وتم حه هه. آرد ی ده  قسه وه  جۆشه رابوو، به گه ، سوور هه وه دامه آانی ده می پرسیارهَال  وه زانی، آه ده

                                   .م ت ئاماده ی ده  آه،ر وتی آسه وشتان بزانم، یه باسی وت و ره
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و  رنامه زۆر به. وان بووش چا پ وان آوردستان و آۆسۆفۆم لهآچووی ن وشی یه مان ره آرد،  هه  پرسیم ده آه
راوردی  ك به ریبون، یان وه آان ته ته و بابه آه  پرسیاره ، بۆیه یان نزیكه هم ئ ی له نی و ئایندهدورو  وروبه ده
                   :تا پرسیم ره سه. نواند  خۆی ده آه رۆآی باسه  ناوه م نیگایه  ئیشم آرد، به م چاوه به .م وابوو بكه

            
                      ؟؟..چن ت، ده بلگراد بكر  لهتب ك هه ریه رگه شته  نه ویستی بهو پ ب خۆشیكتان هه ر نه گه ئه

                                                           
                  ..! دایهكی تموو بوار آانی خۆمان هه خۆشخانه نه..! رخ نه
                                                             ؟؟...چن ندن دهوبۆ خ 
                     ؟.! .ر گیراون و سۆراخیان نییه بون ههو هی ل وانه ر ئهخ نه

                                                  ؟؟.. راتنان چۆنه رمانبه ی فه موچه
  گرن، پاره رده لمانی وه هد مارآی ئ  سهی س ، نزیكه مانگانه..  ت و پۆلیس و اری حكومهكمامۆستاو آر    
                             .لمانیه  مارآی ئهوی له
                                                           ؟؟...آان دی خانشینه ئه
 ..!ن، گوناحن آه ریكن ئیشی بۆ ده ، وا خه گرتوه رنه ك مارآیان وه تا ئیمرۆش یه هه

  ؟؟                          ..ت د آ  له  زۆره و پاره ، ئه و مارآانه ئه       
و  ، ئه یه ی تریش هه رچاوه سه.  وانه ی ئه  بودجه یدات، له ده" ی فۆر  آه" آان  آگرتوه  یه وه ته ی نه آه ته  حكومه
سیان   خزم و آه وه ره  ده كیش له خه.  وه تهآر سمی آۆده  جوانی و ره  زۆر به ت، آه ی حكومه ی رۆژانه داهاته
می  رده سه ، له وه ره  ده ته  زۆر هاتونه،مریكا زۆرن لمانیاو سویدو ئه  سویسراو ئه لبانی آۆسۆفۆ له ، ئه زۆره

   زۆرن له آرا، بۆیه ، زامنی ژیان و آارو آاسبی ده وه وایه حه انی خۆرئاوا ده وت یشتبایه ی گه وه تدا ئه شیوعیه
تا ئیمرۆش بانكی . ن آه ك ده تی و آۆمه  یارمه ز به ، حه وهستیان ب ت، دهبین وانیش چاویان ده ، ئه وه ره ده

  آه  پاره مه و ده رو ئه هآس گرن، یه رده هو% 5  وه  ناردنه ، بۆ پاره یه هلی هه ی ئه ، نوسینگه دا نییهكراوی ترپ باوه
                                                             .گرن رده  وهوی له
                                                      ؟؟؟..دی پۆست ئه

  .یشتوه  رۆژ گه س ، به كمان بۆ هاتوه آارت وه خته ی پایته)  بیرشتینا (  ئیمرۆ له
                                          ؟؟..، هی یوگۆسالفیا وهی پپولی آام وت

   ژن به ب، نه آت ندن، نه خو با، نه  آاره  ئاو، نه ، نه ماوه یان نه  گه م، هیچمان لهر، ناخ نه            
  ....!!              آردن   ماره ژنی و نه

  ی به آه ا آارتهر، خ یه وهكی پ پول  جۆره زانی چه یده ویش نه نا، ئهی ه آه ، آارته وه ره  ده رایی چوه خ  به
   .ربوو سه آانی له آگرتوه  یه وه ته نه" ی فۆری آه" ی  آه ویش ناوو مۆری و ناسنانه ، ئه وه ندیهناو خو چاوی وه

                                              
                   ؟؟...ن آه گرن و گومرگتان ده رده وهتان ل ، پاره وه چنه بن و ده  ده سنوور ئاودیو  له آه            

                                                        
م َال ت، بهآر ت، گومرگ دهبهامان پ بایی و گرانبه ر شتی آاره گه ئه. رناگرن وهك مارآمان ل ر یهخ نه      
                                               .تر گومرگ ناآر فه نه
زانی،  لبانی خۆیان چاك ده م نوسین و زمانی ئهَال آانا بوو، به پۆآی سربیه ر چهژ هرچی وتیان ل گه ئه   
ت، ر سربی بنوس  به بوه ریان نه بوو، نوسه ن ههیا ندن و رۆژنامهخویان نوسین و  آه  زاتیه می حكومه رده سه له

  شه و آه  له بۆیه. یشتن گه رانهم زۆر پَال  ماڵ، به ر آردبونه سه  تیپی سالڤی له ت زمانی سربی به حكومه
ریان  گه لتووری و رۆژنامه خسا، بواری آه  بۆیان ره آه ره ڤه وشی سیاسی ده باتی خۆیان و ره  خه ی، به ئازادیه
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ی  ت، رۆژنامهچ رده لبانی ده  زمانی ئه  به ی رۆژانه ش رۆژنامه  وتی آۆسۆفۆ شه ستا لهبوو، ئ ادهئام
                     . میان زۆرهر وو ههرب پۆل به زیون و رادیوی شهڤ هل هت.  و گۆڤاریشیان زۆره و مانگانه فتانه هه

                                                      
ن،  آه رزانتر آارده یداآردن، هه  په ن بۆ آاسبی و پاره آه  آۆسۆفۆ ده  روو له آه مهر لبانیاو هه آانی ئه لبانیه ئه  
                             . وه ته م سنووریان بۆ آراوهَال شیان بخوات، به لبانی تر به ن ئه ز ناآه  زۆر حه آه كه خه

                                                
  زانن، ده رۆآی ئایینی پیرۆزی ئیسالم ده  ناوه م له م زۆر آهَال آانی آۆسۆفۆش ئیسالمن، به لبانیه ئه          
یان  ستا ژماره ئ آانیان آه ته  مزگه له,   چاپكراوه وه ره  ده ، له لبانی آراوه ی ئه رجمه  قورئانی پیرۆز ته آه سایه
آانا  قامه ر شه سه كی له  خه ،یه دن ههنژو قورئان خو، وتانی ئیسالمی زۆریان دروستكرد، نو زۆرهزۆر 
دا،  م وته لبانی آۆسۆفۆیم له ك ئه من یه.  وه هتگایان نابآانا ج  زۆره وته  مزگه ستن، له به ینی داده ژی ههنو

  م لهَال ژ بكات، به بزانی نو یه میان هه ت، آهرب به رۆزی لهتی قورئانی پی ، دوو سوره بینیوه  سوید نه  له واته
م  بن، آه رۆژوو ده ، بهێیان د آان جمه وته آات، مزگه  ده شه ران و دینداری زۆر گه ژآه نو ریكه آۆسۆفۆ، وا خه

       .ن آه متر آار ده ی آه  پاره وشی ئابووریان خراپتر به لبانیا زۆرترن، ره  ئه م لهَال ، به یه سیحیش هه م مه آه
                                                           

 ئیسالم  ی زۆر له وانه آانی ناو سوید، ئه  باوآم وت ئیسالمه م بۆ آۆسۆفۆ به ره فه م سه ، وتی لهجواهر   
  رهی ئیسالمی ئ وانه چه پ ن، بهبكر رهآتری ما یه ، ئامۆزاو پورزا له ن، ئاینی ئیسالمی بواری داوه زانن، ده ده
  :، وتی و آفر آردووه غه ده یان زۆر قه مه ئه

  : دام و وتیوی پم بكات ، جن و ویستی ل وه رزآرده ستی به ی بیست ده و قسه  ئه  باوآم آه
تی ئیسالم  ڕیعه رۆآی شه هشتا زۆر دابو ناوو وتی ه ئه. یت آه  نه م قسانه هبیت، ئ یت، آافر دهر گه رده  دین وه له

                                         .نازانن
 ئۆفیسی  ریكه وروپی  وا خه  آۆسۆفۆ، وتانی ئه راندنی آاروباری خۆیان و هاوتیانیان له بۆ راپه       

ت و  د م ئۆفیسانه ییان بهآان شا لبانیه ، ئه وه ی آردۆته م ئۆفیسه سویسرا ئه.  وه نه آه  بریشتینا ده خۆیان له
                                    زانن یان ده آه  وته  ناساندنی سیاسی به  به وه وان ئه ئه. ت فاره ن، سه یان دهپ

                   
           ر وتی جواه :  

  راوم، بۆ نمونه وروپا گه وو ئهم ، من هه كهشت هه ، به  جوان وخۆش آردووه نده وه  یان ئه )بریشتینا( 
آی وت،  یه موو گۆشه  هه ، له ، ئیش زۆرهتب مریكا هه  ئه ی له نهر و گه ، ئه آیان دروستكردووه یه نزینخانه به

آانی  لبانیه نن، ئهخو ب ده آته  مه  جیاتی سربی جاران له ، زمانی ئینگلیزی له یه وه دانكردنه آارآردن و ئاوه
  :منیش وتم. ن  آۆسۆفۆ بكه تن بۆ آارو دیتن و ژیان روو له سره  حه به  آه ناوچه
ندروستی نیشان  ، راپۆرتی خراپی ته وه شارنه یان خۆیان ده وه رانه  سویدن بۆ گه ی له وانه دی بۆ زۆر له   ئه
آان  رشی سربیهو ه آه چه ئارامی ناو  له آه كه شتا خه ه  سوید، دیاره تهر ناب ، هه میان راسته وتی ئه. ن ده ده

                                                                     .دنیا نین
    
واڵ  زگای هه ن ده  الیه  له رم، که ی ساردو گه  نامیلکه  له شکه  به. ی کۆسۆفۆ کراوه که  ئارامه وشه تای ره ره  سه ، له و برڤه ئه
 . وه ته وه  بوکرا2003 سای  له
 

 


