
 ش شتی دیكه... و رده روه راقی په مه
 

 ن سه شرزاد حه
 

  رده روه وشی په ره ت به باره تی آوردی سه آانی آوردو ئاغایانی سیاسه رآرده یشتنی سه گه تنه
  م رۆحه به  ترسی دۆڕانی ئاینده مه  ، آه یه زموونی ئمه و تاترین ئه مگینترین ساڵ غه ڤده دوای حه
 آان وره گه ره هه  ره گه ئه له  آكه یه  وه تاه ساردو به

 
 
 
 م آه شی یه به
  آات آه آارده  یه و ئاراسته دا، به رده روه جیھانی په ون له و خه رك آیترین ئه ره و سه وڵ مین هه آه یه

رزو  وشتبه و ره ندروست تی ته یه ركی آۆمه وه ئاآامدا بوونه بكات، تا له مرۆڤ سازو ئاماده
  آه  شه وه رئه به ر له هه. ری ل دروستببت روه و مرۆڤپه كدۆست و خه رسست رو خاآپه هرو زانستپه

آانی ژیان  موو قۆناغه رهه و هه نه آی درژخایه یه دا پرۆسه مه رده م سه و فرآردن له  رده روه په
 . ناسه تا دواهه  وه دایكبوونه ختی له وه ساته ر له ، هه وه گرته ده
هشتا تۆ   آه(آات،  ستپده ده  وه مه ه ده بهختی بوون  وه ساته له  رده روه په  ، آه ایانوایهندك بو هه
ك  ته له  رده روه زگای په ده  آه  شه وه رئه به رله ، هه)و چ بۆ نر انی دایكتی، چ بۆ مناو منداد له
 . رگرتووه می وه هآ خی یه ری جیھاندا بایه رتاسه سه داو له مۆآه زگای خزاندا له ده
آردنی فیكری  ره آه تای چه ره سه ر له دا، هه رده روه آانی بواری په وه و خوندنه وڵ موو هه رهه هه له

و خولیاو  راق و مه و ترس م، ئه ی بیسته ده آانی سه ناسه رده روه دوا په  گاته تاده  وه یۆنانییه
و  آۆنفشیۆس له  وایكردووه  ، آه رده روه ڕ پرسی په مه له  وه خونینه ده  و بكۆتاییه زن راوآ مه ده

ندین  آان، چه رخه هاوچه  رونناسه و ده ناس آۆمه گات به تاده  وه ده مه بوداو موساو عیساو محه
 .خشن باو آۆآمان پببه مانكاتدا ته هه و له ك و دژیه نگ نگاوره ی جیاوازو ره خشه نه
ی  وه بۆ دۆزینه  لك زۆرتره آانی ناوی گه ناآۆآییه  همیش هه  آه  ندین دیدگاو تیۆره چه

 .آان و فرآردنی منداه رده روه گیر ـ بۆ په مه آی هه یه خشه رپالنك ـ نه ماسته
تای  ره آانی سه تا دواآتبه  وه آانه آۆنه  مه رده سه ر له دا هه رده روه بواری په مژووی ناآۆآی له

زۆر ئاۆزو   و پكھاته ڕ ئه مه ستمان له رده به نه خه ده  یه وره گه  ییهو جیاواز ك ئه ی بیستویه ده سه
 . وه ستته به ده  وه رده روه په گا به آۆمه  ی، آه ته ئیشكالییه وردو پ له  چنینه
 : پكھاتبوون له  بوو، آه حای هه و مه ش و نه رێ دا س نه و بواره له )فرۆید(خودی 

 )روونی ی شیكاری ده قوتابخانه(ری  زرنه رچی خۆی دامه گه ، ئه حاه مهروونی  خودی شیكاری ده
 .بوو
 .كی بردنی خه ڕوه و به حوآمانی بوو له وره م، گومانكردنكی گه حای دووه مه

 .ستبوو یوه په  وه ـه ) رده روه په( حاڵ، به مین مه سیه
ی مرۆڤ  وه له  یشتنبووه و تگه بردن ڕوه و به آردن رده روه نۆتۆڕی په آان ده حاه رس مه هه  دیاره

بۆ   تك چاآه و سیاسه و راهنان شق رمه وت، چ سه ده  ره وه و بوونه چیمان له  ، ئمه بۆخۆی چییه
 ؟ رده روه آانی په زنه مه  ئامانجه یشتن به گه
بوو بۆ  هه  رده روه په ی به وره ئومدكی گه  بوو، آه )ڤۆتر(ی  وانه پچه )فرۆید(شدا  وه له

 .م دروستكردنی مرۆڤكی ساغه



رجی  لومه هه  مه رده م سه ئه  ، آه هاتووه وه وه دا له مبواره ی ریفۆرم ـ چاآسازی ـ له وره راقی گه مه
آان  و مادییه فیكری  موو پویستیه رهه نی هه خاوه  بینه ر نه گه ئه  پش، آه ی هناوته و تازه وره گه

  و قۆناغه ئه  ، آه و ملمالن تازانه و پكۆی و ئه ری به و رآه ر گه موو ئه هه ی خۆمان به وه بۆ خوندنه
آان آورمان  درینه  مه رده آانی خۆماندا تاریكی سه نو گۆڕو چاه ده  بۆمانی دروستكردووه

 .آات ده
  رده روه وشی په ره ت به باره تی آوردی سه آانی آوردو ئاغایانی سیاسه رآرده یشتنی سه گه تنه

  م رۆحه به  ترسی دۆڕانی ئاینده مه  ، آه یه زموونی ئمه و تاترین ئه مگینترین ساڵ غه ڤده دوای حه
كو خودی  ، به نھا بۆ ئمه ك ته نه  آان، راسته وره گه ره هه  ره گه ئه له  آكه یه  وه تاه ساردو به

و  فتن خه خۆیان ده له  میشه ك هه ش، وه یكهآانی د ره مریكاو ئاسیاو آیشوه ئاوروپاو ئه
 . رخانه رخستنی ریفۆرمكی هاوچه بۆ سه  وه بنه چاپووآده

ڕ پرسی  مه له  بووه نه  و ب ئۆقره راق پمه  مۆآه ك ئه هیچ قۆناغكدا وه آتی ئاوروپا له یه
وی  م، هه آه و یه بیستی  ده سه و پشوازیكردن له یارآردن و ته تی خۆسازدان و چۆنیه رده روه په

مووان،  رهه هه  رزانی بگاته هه به  رده روه ن په ی چاآسازیدا وابكه میانه له  آه  شه وه بوچان بۆ ئه
  ، آه وه آایه ك بته یه رده روه په  آه  یه وه ر ئه سه و پداگرتنكی زۆر له وه ختكردنه م جه به
موو  رهه بۆ هه  ی آه زنانه و مه ترسناك ره هه  و آشه فتو گر ی ئه وه مدانه وه ستبت به یوه په
و  ر ئاستی تاك سه له  وره و گه گۆڕانكی تازه(  رگه و مه تی ژیان بابه  یه رهست م ئه ر ئه كانی سه خه

 .)گاآان آۆمه
دۆخی  له  وه ترسه به  خوازت آه مووانی ده هه م له ی سیه زاره ناو هه پخستنه  دا آه نووآه هه له

  آه  دایه وه ش له آه ترسییه تی، مه تایبه ش به رده روه پرسی په  ت به باره و سه گشتی آورد بوانین به
و تورآیا  و سوریاو ئران ی عراق شۆڤنیستییه  و رۆحه و هزی زای ئه ژموون ژر هه هشتا له

ی  ژموونه و هه ژر ئه دا له و لره نووآه هتوانین بۆ ه ده  نده چه  ئمه: ش ترسناآتر وه ، له چووه رنه ده
ین  بكه تی قسه یه و آۆمه و ئابووری و سیاسی یی فیكری رنامه الو بریندارو ب به الهه عراقكی هه

ی سیاسیش ناآرت،  وره یان ب ویستكی گه مه ئه  ؟ آه رده روه و آارو چاآسازی په ر ئازادی سه له
آانی  ناسه رده روه قی په ڕ، ب آاراآردنی عه گه ینه آان بخه ئینسانیه و مادی  موو هزه رهه هه  آه

  نجامه رئه پراآتیكی به و به نگن دا پشه م بواره له  ی آه و وتانه له  قی تازه رزآردنی عه و قه وه ناوه
 .مووان ئاشكران الی هه آانیان له وره گه

ستیارترین  هه  رده روه زگای په ی ده وه انی آوردی لهتدار سه یشتنی ده ب تگه چاآسازی ناآرت به
پرسیار  و پ له راش م هه گرو گومانكارو ده خنه ر ئازاو دئازاو رۆحئازاو ره مرۆڤی سه  آه  زگایه ده

رو  و فیكرو هونه زانست له  بۆ دروستكردنی مرۆڤك آه  یه قینه آی راسته یه آارگه  آات، تاآه دروستده
آی جیھانی ـ  تیش ـ هاو ـ وتییه وت، بۆ مرۆڤایه متری نه ی آه آه كه و خه و خاك ئازادی بۆ خۆی

،  یه ده نیو سه ری ـ پتر له تگه حشیه و رۆحی وه م ننه هه ر جه سه به  عراقكدا آه تی له تایبه بت، به
  آدا آهَوت ن، لهخراو دانه  مه ننه هه و جه آانی ئه و آوره روازه ده  نووآه و تا هه وه ته آراوه

آیان  ره می سه خه  وه ـه) دام سه(مانی  دوای نه وندنی بایان لهو خ رده روه آانی په زیره وه
ر  سه آانیان له حیزبییه  و مانشتی رۆژنامه آانه قوتابییه  و باپۆشی آچه وه تی شاردنه چۆنیه

، WCآان  ستخانه داخستنی ئاوده ن به آه ده و خوندنی بایان ئاماژه رده روه زیرانی په زمانی وه
آانیان  وته و مزگه آان زانن، قوتابخانه رامی ده حه و به زراون ر دیزاینی رۆژئاوایی دامه سه له  آه

آان  ر جاده سه زنجیرو قامچی له ن چۆن به آه وت سان فرده ش ـ حه ن شه مه مندانی ته  وه پكه
قسكی میللی  ر سروتكی ـ ته یان گه مه چۆڕت، ئه تا خونیان ل دهو قووت،  ن، رووت خۆیان بده له

رچی  هه.. آلتوورو میراتكی ئایینی له  شكه ، یان به یه ندو پرسه ماوه نگی زه تی ئاهه بابه ـ بت له



نو  ده نوقمه  رچاو آه به خاته وتكدا ده و پشھاتمان له ن و ترسناآترین دیمه مگینترین بت، غه
 .ڕانگزی و شه و قین  ۆحی تۆهر
  ئمه  ت آه نایه  و مانایه ش به وه مین، ئه ننه هه دراوسی جه  ئمه: ب دوودی بم  آمه ره گه
،  یه وانیدیكه خی ئه ر ئاگری دۆزه سه و چاوكمان له شت هه آانی به نو باخه آوردستان واین ده له

ر  سه م له بكه رز قسه نگی به ده دا به رده روه ری پهبوا ساڵ آارآردن له 30آرت دوای  ئاخۆ ده
 .بت ترده وره رۆژ گه رۆژبه  گومانی خۆم، آه

لی  دایكم په  واندز، آه تایی ـ ره ره آی سه یه قوتابخانه له 1958سای  من له  ی آه وه رباری ئه سه
گۆشتی "آانی وت  سته ده ان بهر یزه و حه ست ده داربه  و پیاوه و به ب ناونوسیكردم آته مه و له گرتم

 ...".آانی لۆ من و ئیسقانه لۆنگۆ بی
  قه به سای ره) 50(ندیم  فه ئه  آه  نووآه جاڵ تاهه و ره و رووت ك منداكی ترسنۆك من، وه  واته آه

  رهو تیۆ سوف یله ی فه قسه ر له ده به..  وه و آاری جیاوازه پیشه م به زگایه م ده ركی ناو ئه آته آاره
و خولیاآان  ون و ئومدو خه وتن رآه و سه نوشوستی  زموونی چوپی ئاوس به آان ئه ناسه رده روه په

 .م قسانبكه  دات مافم ده
نھا  گۆشتم بۆ مامۆستاآان بت، ته  وه و رۆژه آرت له ری وت، ده به ڕوه به  به  ی دایكم، آه آه رسته
 )ی سابخانه قه(ی  مای خۆمان، ونه  وه ڕمه گهب  وه آانه مگینه ساردو غه  پۆله له  وه آانه ئیسقانه به

ك  چت، نه ده  سابخانه قه بۆ من پتر له  ده نیوسه آات به ده  ، آه نووآه تاهه  وساوه ینم، له زه  هنایه
 . قوتابخانه

و شوازی  باوه هنگی ن بروزه و زه  وه وتنه ی وانه و مردووه آۆن ره هه  و شوه ساڵ، ئه دواتر ساڵ به
،  وه و داخراوه سك رته ی به ره نجه رگاو په بنمیچی نزم، ده آان به و دروستكردنی قوتابخانه دیزاین

ی  و پرۆگرامانه آان، به وزایی ناو قوتابخانه و مۆسیقاو مردنی سه سم بوونی یاریگاو آوشتنی ره نه
و  و ترس و پرسیارو گومان ی خۆم و ژینگه ران و گوزه ژیان بوو به ندی هه یوه مترین په آه
زو  فه لی ناو قه ك مه ك آۆمه آاندا وه پۆله ی دانیشتمان له شوه گا به ، تا ده وه آانمه رمه شه
یان  مجاره ی ل خوناویتر آردم، ئه آه سابخانه ی قه خشه ڵ، نه و گوایه ربازی گزگل و سه ندی به
می  آه ی یه ك ونه ته چت له ده  ندیخانه به یان پتر له وه هئ  و قووڵ دایگرتم، آه ستكی ناشیرین هه
چووین تا  ده  ره ماآه سه و بووآه داهۆڵ آانم پتر له ه و هاوه من  رواش بوو، چونكه هه  آه سابخانه قه

بوو، ساڵ دوای  خولیا هه  و ورده راق و مه یاڵ و خه و بزوی و زیندوو، چی جوانی ك و زیره مندای زیت
 .آوژران ساڵ
و  سابخانه آانیان قه ، قوتابخانه ی ئمه تاریكه  م قۆناغه ك ئه مژووی زۆر وتی دنیا، وه له
ی  و آارگانه آردن بوون به رده روه ی په ی دیكه ها خانه ده و سه و آساآان وت بوون، مزگه  ندیخانه به
 .ناو ژیان  ها داهۆیان فدایه ملیۆنه به  آه
و شورای  و آۆشك ر قه سه لله آه آان چۆن به ئیمپراتۆره  یرنییه ، پم سه وه مه ده ئاوڕده  مۆآه ئه  آه

یان  مانای تازه  شارستانیانه  م میراته ئه  ی آه وه ، چش له آانیان دروستكردووه هرامه و ئه چین
و  ی ئه رده روه په رۆحی  ، آه ها مرۆڤه چكردنی ملیۆنه و ملكه ساندن ر خه سه له  م قسه ، به یه هه

ها  ی ملیۆنه قه و ئاره و خون ، ناآرت فرمسك نووسكی خواهانه چاره تی به آردوویه  رۆژگاره
 .آرت ر نه سه ی له آی دیكه یه قسه

ر ئازادآردنی مرۆڤ  سه له  و راهنانه شق مه ) موعجیزه(رجووی و په یه رده روه سیحری په  وه دواجار ئه
ڕو چاالآبوو  گه به  میشه آی هه یه آارگه  و خزان بوو، آه زگا ماڵ مین ده آه ی، یهآردن آۆیله یان به

و  قی نھا هزو توانای عه ته به  وه آان، ئه و ئاآاری داهۆه ر شوه سه آان له بۆ دروستكردنی مرۆڤه
ی آاروانی و باق و ستالین دام، فرانكۆ و سه رو مۆسۆلنی ستی هیتله ر ده سه له  بوو آه مادی نه



ندام  مئه و بریندار آه ها آوژراو و ملیۆنه ن وتان خاپووربكه ڕ تابتوانن  گه آان خرابته دآتاتۆره
 .جبن آانی خۆیاندا به آوشتارگه له

یان  )ر هیتله(سیو  و خه و گرگن و ترسنۆك ویست ربازی ب ها سه ملیۆنه  لمنت آه سه ده  وه فرۆم، ئه
و  ب آته و مه زگاآانی ماڵ رچووی ناو ده نیاو ده و ته بوون خلوقاتی زه رو مه وه هبوون  دروستكرد، آه

روشی خون،  رو ده نگاوه جه بوون به دوای قۆناغدا ده له  آانی حیزب بوون، آه خراپه  و خانه آسا
بۆیاخچی یان  ك وه  آرا تاماوه ر بۆ خۆی ده نا هیتله یانكوشت، ده و ده آوژران و ده ناو ژیان هاتنه ده

، شۆڕشی  ی بووایه و بوه م گوناه آشكی آه باشترین دۆخدا ونه ، له ریف بژیایه جگری عه
رمی  رگه فتا ساڵ سه ی حه آسانیخواز ماوه آی یه گایه ونی بونیاتنانی آۆمه و خه ر ئۆآتۆبه

ی ل  ونه و خه ئهداری  رمایه با دوژمنانی سه ندبوو بۆ خۆی نه لبه آی ته دروستكردنی شوورایه
 بشونن 

بوو، دوای  مترنه ر آه ی هیتله وه له )شۆڕشی سوور(آانی  و فرمسكی خونی آوشتارگه قه ئاره
ی ئاوروپای  و وتانی دیكه ت آانی سۆڤیه شاوه وه هه  و آۆماره داڕوخانی بلۆآی سۆشیالیزم روسیا

و  می ئه رهه ش به نووآه ئاگاهاتن، تا هه وهونی مژوویی  ترین خه وره ر دۆڕانی گه سه ت له رۆژهه
و  مندافرۆشتنه ر له ، هه وتووه موویان آه رهه ر بارودۆخی ئینسانی هه سه ی له آه و دۆڕانه ونه خه

تا   آی رۆژانه یه دیارده شفرۆشی آرد به و له رزانی سكس هه ی سپی ـ آه تی آۆیله باندی قاچاخچییه
آانی  وره گه  و بازاڕه و آابارێ  و تیاترۆخانه ماخانه و سه ها، باڕو ئۆتل وی ملیۆنه و ره آۆچ گا به ده
 .هتد...و ئۆآرانیاو رۆمانیا ی روسیاو چیك نگانه شه  و آچه شفرۆشی پن له له
مان  می هه رهه دام به سه  ی آه و ئاآامه ین به گه عراقدا، ده عسی له زموونی سیاسی به ئه له
  وه آانه آانی قوتابخانه سابخانه ناو قه و به آات ستپده ده  وه مای خۆیانه له  آه  زگای شوشواوه ده

ك  ته و ملھور، له آركاركی خون خۆر بت به تكدا ده ی سیاسه نو آارگه ڕت، دواجار ده په تده
و خاآك  ك و خه لحۆ خۆی و گه ك دیكتاتۆركی شت نیشیدا وه مه دوارۆژانی ته قۆدا، له و چه خون

 .آات ورانده
و  نیاترین ك ته دام وه آات، سه رزده قه )نفال ئه(نھا  ته ی باووباپیرانی به بوه به  و میراته له
تك  لهو رۆحی مردووی میل و تۆقین ر ترس سه ری مژوو له وه و ترسنۆآترین بوونه بوونترین زه
نو  ها ده ملیۆنه به  بوو آه وه گاداری ئهئا )ئاگابووبت یان بئاگا به(  میشه آرد، هه یده مه گه

ها  دا وه و حیزبانه آانی ئه و خانه ربازخانه و سه وت و مزگه ب آته و مه آانی ماڵ آارگه
ی  وانه ڕو بزن ره ك مه وت وه رآاتك بیه هه  ، آه شقیان پكراوه رمه و سه آراون رده روه په
 .آانیان بكات سابخانه قه
 


