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   دةنگ چثژي گةذان بةدواي  ئثرؤسي هونةري رةوانبثژي و

 

 هةندرثن
1 
 

  Argumentation och debatt  مشتومذي  -   لة  بؤ زانكؤئةم بابةتة لة بنةذةتدا، وةك ئةركبريؤكةي  
    بة  روانگةي  مثتؤد و تثؤري كؤرسةكة،بةصام.  بوو، هةميش بة نووسني ئامادةم كردهةم بة دةضؤكيبةصگةدار، 

بةصگة و بةهانة  بابةتةكةم پثشكةش بة چةندان كة بة  مةرج بوو زانستيانة بث، تاوةكو بنةماي تثذوانينةكامن 
. بكةمخوثندكاري پؤلةكةم   

  پرس وديوة جياوازةكان و  ئاسؤيةكاين  باسةكة، لةسةرچذبكةمةوة  و لة بذي ئةمةش،    بابةت هةمان  لثرةدا هةوصدةدةم
 .   دابذثژمةوة تاقيبكةمةوة يانرثتؤريكي كوردي - ةوانبثژي ئثرؤس و رئاستةنگي

  
  :بةهةمةحاص،لة بةرايذا بة مةيلةو گرينگيةكي دةزامن سةرچاوةي بريؤكةي ئة بابةتة روونبكةمةوة

،چؤلةكة و باصندةكان لةناو - من هةميشة درةنگ دةخةوم–رةتاي بةهاران،  نيوةي شةوان ةپةجنةرةي ماصةكةمدا،لة سلةمديو 
كة . لة خؤمةوة پثيانةوة سةرقص بووم. بةنگي كازيوة، لةسةر درةختة چذ و بةرزةكان دةيكةنة ئاهةنگ و كةرنةضايل خؤيانشة

 ، بةمةوة  جريوةيان دةكةم، دةماندةمث پةجنةرةكةم دةكةمةوة و دةمبة گوثگريانوذة بوون و بةرزبوونةوةي زايةصةيهةست بة تو
ةهاثژم، بةو نيازةي كة دث جار وردة نان و يان بؤ دصگري بوومن پثيان دةنكة هةناريان بؤ دهةن. لة سيحري ئةو سروتةيان تثبگةم

  .هثوريان بكةمةوة
ؤرة جيهاين ئةو باصندانة ماوةيةك بة خؤيانةوة خةريكيان كردم و لة خؤمةوة دةستم كرد بة خوثندنةوة تةماشا كردين ئةو جمبة

ينگيةكي زؤري هةية لة ردواجار لةو هاندةر و هؤكارانة گةيشتم، كة گ.  اصندةكانكتثب و فيلمانةي كة تايبةت بوون بة ژياين ب
  .ژياين باصندةكان

   
بووين ، زوصاصي دةنگ و لثزاين ستران چذين، بة تايبةيت لة وةرزي بةهاران، هةموو   باصندةناسةكانتثذوانيينبة گوثرةي 

دةنگ خؤشي مثيةكان  دةبثتة . گةذاين چريكة و ئاوازي گؤرانييةكانةالي باصندةكان شةوانة كايت بةدوا . باصندةكان دةگرثتةوة
ندةكان دةنگي ناسك و چريةكةي گؤراين هثزثكة كة باص.   لةگةص نثرةكان و جووتبوونيان هاوژياينپردي خولياي ئاشقبوون،

 باصندة ئةضيندارانةي وكاين ئةختة قژنةكةي جريامن ژوانگةيةكي گرينگ بوو بؤ ئاهةنگة شةوانةييةلةوةدةچث درة. دصكثش دةكةن
  .دةنگ

، هةم باصندةي مث و، هةميش نثر، واتا هاوسةرةكان، ئازادن كة رةدووي لة ئاهةنگي شةوانةي بةهاردائةوةي سةرجنكثشة،
. باصندةيةكي بثگانةي بكةون، گةر توانييان، بة هؤي دةنگ خؤشي يةكتر سةرمةست بكةن، لةگةص يةكتر جووت بن و رابوثرن

لة بةهاراندا مثييةكان هثلكة . وةلث لة جيهاين باصندةكانيش نثرةكة غةدارترة. بة پثچةوانةي مرؤض، خيانتكردن نييةئةمةش 
بؤية .   بةچكةكانيان سةرقاص دةبنوكاتةش مثيةكان بة دةست پثوة گرتن و الواندنةوةي ةن و زووش دةبنة دايكي بةچكةكان، ئةدةك

دايكي بةچكة و  دووري يدا سةهةصدةگرث و هةندث جار چةندان شةو لة ا  دةيورژثنث، بة دوي دصذفثنةكنثرةكة كاتث ئاواز و چري
هاوكاتش مثيةكةش كة بؤي لوا . زةذنةقووتةكان بةسةر دةبات، بث ئةوةي الي هاوسارةكةي  بة خيانةتكار تاوانبار بكرث

  .  باتكاتةكاين بةچثژ وةرگرتن بةسةر دةئاوثزاين دةنگي زوصايل نثرةيةك دةبث و 
لثرةدا ئةوةي گرينگة بصثني، كة ئةوة غةريزةي سةوداسةري دةنگة كة وا لة باصندةكان دةكا كثبةركث بكةن لة خوصقاندين ئاواز و 

بةرز بوونةوة .  هاوكاتيش ئةوة سةليقة و چةشةي غةريزةيي باصندةكانة كة دةبثتة وزةي لثكرتيك بوونةوةي يةكتر. گؤرانيةكان
كةچي هةندث جار . دصنةرم كردين يةكتر بة ان، ئةوة ئةوپةذي سةرگةم بووين نثرة و مثييةكانةؤذيين ئاوازةكو زايةصةي دةنگ و گ

  .ايي  لة ئاوازةكانيانةوة هةستم دادةپؤشن حوزن و تةنيشةپؤصثك لة
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ةيضني و  بةهاي پ، تثگةيشتين من لة ثين ئاواز و گرينگي دةنگ دةربذين الي باصندةكان، وةك بذوايةكي سروشيتدواجار
  .ين مرؤض قووصتر كردةوةوبوسةليقةي گوثگرتن لة 

، دةبثتة يانةختكردنةوةية، تةنانةت لة دونياي باصندةش ئثرؤسيةتثك هةية، كة وةك هثزثكي سروشيت رةمةكيجثگةي جة
  .بةهانةيةك بؤ بة دوا گةذان و شةيدا بووين جواننية باصا و چثژدارةكان

ة سةرةتاية دوورةكانةوة تا هةنووكة، كة الي مرؤش چؤنيةيت ئاخاوتن و گفتوگؤ كردن پثچوواندن لثرةوة هةستدةكةين، هةر ل
 لة مرؤض كردووة و يلةبةر سروشتيةيت ئةو هةبوونة، كة ئثرؤسييةت واوثذاي ئةمةش، .  سةرگوزةشتةي فرةي بؤ چنراوةتةوة

تثر بوون و . ري جوانية چثژدارةكان، بةردةوام بثدةكاتيش هةميشة لة بة دوا گةذاين ژيانثكي جوانكيلةتر و سةوداسة
  .دةستهةصگرتن لة خواسيت گةذان  بة دواي جوانيةكان، الي بوونةوةرةكان، تانيا بة هاتين مةرگ كؤتاييان دثت

بة سروت كردين  دصذفثين يةكتر و دةنگةوة بؤمةسيت رثكي سروشيت، لة بووين باصندةكاندا، لة سةئةو ئثرؤسة، وةك هثز
ين بةهار، بوون ژياندار دةكا، الي مرؤضيش، لة شؤذش و داگريساندين شةذة گةرةكان، يان ئاضينداريةكي  لة ژيان بةدةر، شةوا

 نةمرةكاين ئةضينداري ، يان سةرهاتثك لة ويسيت بةدةستهثناين وةك داستانة   ئةو ئةضينداريية روداوثكييشهةندث جار
  .  بةرجةستة دةبثتةوةدةسةصات، 
ئاكامي .  كؤتايي دثت لة دةسةصات تاكة راستييةكدميةين دياردةيةك، بة دةبثتة  ي ئةو ئثرؤسة لة كردةي سياسةتدابةصام هثز

لة وةرچةرخانثكي  ئثرؤسة، ولة تاكثكدا رةنگة لة ئامثزي ئةضيندارييةك ژيان ئاوةصا بثتةوة، ياخود، رةنگة ئة: ئةمةش فرةية
  . ينة كؤتايي بثتة گةيشنت بة رق و كل بسرةوث، يان جضاكي 

تاكثك رةنگة ئةو بارةي كة من، وةك . لثرةوة ئثرؤس لة گةذان بة دواي دؤزينةوةي جوانييةكاين تر و چثژ بردن تثكدةشكث
گرة تا دةگاتة ي بلة برايةتيةوة: وي درومشة ساختةكان بة ناة ئاپؤذةي كؤستةكاين، خةريكدةيبينم، كة كورد، دواي 
 ةندي و ئازادي، دةنگي رق لة جةستةي بووين كورديدا هتد،لة جيايت ئثرؤسي شكؤم.. . و زيائينساخنوازي و مزگةوختو

   .پةروةردة دةكةن
لة كاتثكدا سةرتاپاي بووين كورد راسان و تاقيكردنةوةي رثگا و راذةوة سةختةكاين ژيان بووة، كةچي بؤ كورد، ئةم هةموو ئةزموونة 

بتوانث لةو رؤحةدا هزر و سيمبوولة مةزنةكان بةرهةمبثنث؟ ئةوة چ سةرچاوةيةكة هثزي نابنة  راتةكانثك لة  ئثرؤسثكي باصا، كة 
جياوازي كوردي، ئةو هثزةي كة بانگةشةي گؤذان دةكا، كة خةونةكاين بثبايةخ ترة لة خةوين باوي هثز و بزاضي باوي كورد؟ هةروا 

 دةكةن، دةكرث بؤ منوونةي ئةو هثزانة، لة ئاسيت سياسيدا ئةو هثزة جياوازانةي كة خؤي بة هةصگري پرسياري تازةي كورد منايش
ئاماژة بة حيزيب كؤمؤنيسيت كرثكاراين عثراق و بزووتنةوة ئيسالمييةكان بكةين و ، لة ئاسيت رؤشنبرييشدا ئاماژة بؤ ئةو گروپة 

ز و گروپة جياوازانةي كورد، كةچي وثذاي بانگةشةي ئةو هث. رؤناكبري و گؤضارانةي كة جلي زاراوة قورسةكانييان پؤشيووة بكةين
ئاخاوتن و ئاكاري بريكردنةوةي  ئةوانة دوورة لة بةهاي ئةقص و ئامادةيي جوانيية دلذفثنةكاين ئثرؤس، كة بتوانث چثژي حةز و 

ناوانة  كة الي ئةو ،؟ ئايا بؤ گفتوگؤ و ئاخاوتنةكاينيارةكان بة ئةويتري، بةرانبةرةكةي خؤيان   ببةخشنگةذان بة دواي پرس
 هتد؟...پثشكةش دةكرث، هةميشة رق  سةركؤنة و گرژي خةست دةكةنةوة، لةوةي هثمين و فثر بوون و ئاوةصا بوون

لةم  روانگةيةوة بؤ ئةوةي مةبةستمان روونتر بث، يان بؤچوونةكان مشتوماص بكةين، هةوصدةدةين بذثك لة كاروان، يان 
 .  خستنة سةر بةهاي هونةري ئثرؤس و رةوانبثژيگفتوگؤي  نووسينةكةمان تةرخان بكةين بؤ  تيشك

  
3  
  
  Eros ئثرؤس، بة واتاي گرثكي ئةضيني و حةز بة هةموو رةهةندةكاين،  يان جواين و -

بةصام لةو گةذانةدا  مرؤ زثدةتر بووين هارمؤين . لةو بة دوا گةذانةدا وزة زيندووةكاين مرؤ دةفراژث. پايةي باصاي واقيع دةگةيةنث
 لة حةز و هةوةس، يان بة ماناي فرؤيديةكةي غةريزةي ژيان ةئثرؤس خؤشةويستييةكي هةستييانة و پذ.  نگ دةبثو هاوئاهة
  . دةگةيةنث

 مةبةسيت ئةم نووسينة لة ئثرؤس، وثذاي اليةنة ئثرؤتيكيةكةي،هاودةميش رةهةندةكاين دصكثشي لة ئاخاوتن و گفتوگؤ و لثرةدا 
 بة  دةتوانث باصي ئثرؤسيةتلة رثگاي روانني ودةنگي  گفتوگؤكانيد ، ثكةقثك يان ئاخثوةردواتا چؤن . هزركردنشدا دةگرثتةوة
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يان كة خاوان بذوايةك . نني ئةمة وا وثنا بكةين كة ئاخثوةر مثواين بابةتثكمان دةكا كة دصگريةا  هةروةك دةتو.رؤمحان ببةخشث
 تواين  بة دةنگ و ياري هونةريانةي زمانيةوة  كاتث ئاخثوةر.  ةين ئةو بك بريؤكةي وامانلثدةكا بذوا بة  لثزاين و راستييةكاين

  ئاشناي خوليا و ئارةزووةكامنان  بكا، ئثمةش پثكذا لة هارمؤنياي ئةو بارة ئثرؤسيةي، كةثكةصاوي سروشيت  جواين خؤي، ت
  .دةزرينگثتةوةدا ندماندواجار شةپؤصي پةيضني لة بوو. زيندووانة ئامادة دةبنيلة  زمان و رثتؤركي ئةودا، 
، بةصكو لة ئاپؤرةي ئةو پةيضگةلةوة وثنةي ناخي كةسةكاينش نةك هةر گومثان لة وشةكان دةبثئثمة لة رثگاي گفتوگؤدا، 

بؤية ئاماژةكان، يان جوصةي لةش لةناو نةوا و ئاسيت وشةكان . لةگةص هةر وشةيةكدا نيگا و بزواين قسةكةر دةناسينةوة. دةبينن
 لةم روانگةيةوة، .ئةوة ئاواز و شثوةي دةنگ و پةيضةكانة، كة تةرزي جوصةكاين لةشيش جةخت دةكةنةوة. ةنخؤيان منايش دةك

لثرةوة ئةو دميةنةي كة چاصاكي . ئاخثوةر و گوثگر هةر تةنيا لة زماندا ئةو پةيوةنديية پثكناهثنث، بةصكو جةستةش ئامادة دةبث
هةر تةنيا لة كردةي سثكس، يان جووتبووين دوو ئةضينداردا بةر  خيوصقثنث، ئثرؤس بة ئاخاوتن بة رثگةي  جواين زمانةوة دة

لة بةشداريكرين گفتوگؤيةكي زارؤكثك لةگةص لثبووك و : تةسك نابثتةوة، بةصكة لة كؤي پةيوةندييةكاندا ئاوةصا دةبثتةوة
ر داگرتين ئاماجنثكي سياسي و كةرةسي يارييةكاين، لة سةيركردين دميةن و سةرهاتثكي دصرفثن و خةمؤك، لة دةستبةسة

كؤمةصايةيت، لة هةصكاصيين تاكثك و نةتةوةيةك بة رووي زؤردارييةك و لة گفتوگؤي نثوان دوو هاوذث و كةسگةلثك بؤ 
   . هتد، دثتة كايةوة...سةصماندين پرس و بؤچوونثكدا 

  
.  لة دةستةواژةي ئثرؤس و رةوانبثژي تثبگةين دةبث  بريؤكةي بابةتةكةمان  نزيكة بينةوة،لث بؤ ئةوةي لة سةرچاوةي رةسةين 

 لة ، ئثرؤس و رةوانبثژيچونكة ئةو دوو دةستةواژة. ئةمةش ناچارمان دةكا، وةك پثيويستيةك، بگةذثينةوة بؤ الي پالتؤن
وي پثويسيت فيكر و هونةري ،وةك باسثكي فةلسةيف دةبثتة سةچاوةكةيةكي گرينگ بؤ تةوا)فيادرؤس(  كتثبةكةي ئةو، 

 .وانبثژيرة
    

سياسي و هزري  راضة ي جوداواز پثكهاتووة و هةر يةكةيان بابةتثكي دا، كة لة چةند ديالؤگ"كؤمار"پالتؤن لة كتثبة ناودارةكةي 
دا، ديسانةوة   بة قووصي روانگةي خؤي لةمةذ ئثرؤس "كؤمار"ي "كتثيب نؤييةمن"و " كتثيب سثييةمني"دةكةن، هةروا  لة 

  .  دةخاتةذوو
   "Fiadros ، بةشثك سةبارةت بةكة لة دوو  ديالؤگ پثكاهاتوو دا،" درؤس  فيا-

  Eros- هونةري ي دووةميش ئثرؤسة؛ بة واتاي تةواوي رةهةندةكاين ئةضني، بةش
لةم ديالؤگةدا سؤكرات و .  دةگةيةنث، يان كؤكي راست و رةواين دةربذين، ، كة هونةري بذوا هثنانية" رةوانبثژي-رثتؤريك"    
هةموو .  ئاخاوتين بةصگةدار پثشكةش دةكةن،ئةكتةري ئاخثوةر، بريؤكةكاين پالتؤن سةبارةت بة ئثرؤسرؤس، وةك دوو فياد

دةزانني خودي سؤكرات وةك فةيلةسوفثك هيچ نووسينثكي  لة دواي خؤيدا نةماوةتةوة، بةصكو لة رثگةي نووسينةكاين 
  .  ةي فةيلةسوفثكي باخيدار وةردةگرث،ئاشناي هزرةكاين سؤكرات دةبنيدا، كة  وثن)كؤمار(پالتؤنةوة، بة تايبةيت لة كتثيب 

  
ك بؤ كاتة روانگةيةانئةوةي مةرامي ئثمةية، كة پالتؤن لةو ديالؤگةدا ئثرؤس و رةوابثژي لثكدةترجنثنث، يان وةك يارييةك دةي

كؤنينةدا، ئةنتيكدا، رةوانبثژي ماناي تنة، كة لة گرثكي ايةين گو ش. فرةكاين مرؤضمةرجي ئاخاوتن لة پةيوةندي و خواستنة
  .ئاخاوتن و هاوكاتيش ژيري و ئاوةزگةرايي دةگةيةنث

وةك دةزانني گرينگي رةوانبثژي لة كؤمةصگاي گرثكي كؤنينةدا، بووة پرسيارثكي جضايت، كة  ئةمةش  بةرهةمي  پثداويسيت  
ني، كة دةبثتة رووداوثك  پثش زاي399ن، لة ساصي  ژةهر خورد بة تايبةيت پاش مةرگي سؤكرات بةجي سياسي  بوو،رهةصومة

 ئةمةش چونكة لةژثر پةردةي دميؤكراسي و .رؤناكبريان سياسةمتةداران، بة تايبةيت پالتؤن تووشي نارةحةتييةكي قووص دةكات
 باشوور ي كوردستاين كتومت وةك ئثستاي هةلومةرجئةجنام دران، ئةو كوشتنةي سؤكرات و كردارة خراپةكاين تر،دا،ئازادي
  .دةچن

ژياين سياسي و ئاگام لثية كة چؤن بةناوي دمثؤكراسي و ئازادي و كوردايةيت، بةشثكي فرة لة گروپ و تاكي جضايت كوردي 
دواجار لة دمگؤي دياريكردن و هةذمثين مافةكان، كة الي دوو حيزيب دةسةصاتداري كوردي دابةشدةكرئ، . رؤشنبرييي بؤتة ژان

ة جياوازة لة روانگةي ئةو دوو حيزبة، لة بثدةگيةكي گؤشةگريكراودا،  ژيانثك لة  خوثنتاصي بةسةر هاوكاتيش ئةو بةشةي ك
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ستةي جضايت اوسةنگي و نابةرانبةرييةي كة لة جة بث ه هؤيةكة لةمنةبووين بوارثك لة جياوازي لةو دةسةصاتةي كورديدا،.  دةبا
    .كي تر و نووسينثكي تر بةجثدثصنيبةهةمةحاص، ئةو باسة بؤ كاتث. بةرچاو دةكةوثكورديدا 

  
كاتث پالتؤن دةزانث كة هةسيت رق و كينة لةمديو بانگةشةكاين ئة دميؤكراسيية بةذثوة دةچث، لةوة تثگةيشت كة نابث تانيا 

 بةالي پالتؤنةوة دةوصةيت ماف و دميؤكراسي دةبث سةچاوةيةكي راستينةي هةبث و.  بث ئؤرستؤكراتبة دةستجلةوي حوكمذاين 
   .فةيلةسؤفةكانيش ئةو دةسةصاتة وةرگرن

بؤ من . بةصام دواجار دةولةتؤچكةكاين گرثك لة سةدةي پثنجةمي پثش زايني ، بة هؤي شةذي ناوخؤيي و تةنگژةكان هةرةس دثنن
ژيية دواي شةذثكي نةگريسي براكوژي رؤحي كورديش ت: ئةو باردؤخةي ئةوكايت گرثك نيزيكيةكي زؤري هةية لةگةص ئثستاي كورد

بةشدارييةك لةو شةذة  وةك چؤن  رؤناكبرياين گرثكيش، وةك  .دانةوةستةكي و بةرتةكةلة هةصچوون و كردة و ئاخاوتين ه
 تةنگژييةي دةولةتؤچكةكان بةشدار بوون،بةجمؤرةش رؤناكبرياين كورد بةشثكن لةو دؤخة لةرزؤكةي كة جضايت ناخؤي و قيين

. دين رةخنةي لةو رؤناكبريانة دةگرت، كة بانگةشةي ئازادي و دميؤكرايت ساختةيان دةكردپالتؤن بة توون. كورد پثيدا تةدةپةذث
  .ئةو رؤناكبريانةش بةناو سؤفيستةكان ناسراو بوون

لةوانةي  كة بةرپرسياري سةرةكني لةو  قةيران و ئاستةنگانةي  كورد، ئةو  رؤناكبريانةي ، پوختكردنةوةيةكدا دةتوانني بثژينلة 
وثذاي ئةمانةئةو .  رؤشنبرييي حيزبةكاين كوردين و، هاوكاتيش بةناوي ئازادي دمثؤكرايت خؤيان پثناسة دةكةنكة دةمذاسيت

  .گروپ و توثژة رؤناكبريانةي، كة بة ناوي تازةگةريي و مةسرةفكرين چةمكگةل، لة خةياصي بة پاصةوان كردين خؤيان خنكاون
  

 الي پالتؤن نزيك ببينينةوة، لثرةدا هةوصدةدةين  لثزاين هونةري ئاخاوتنس و ني لة بةها ي ئثرؤ بةهةمةحاص، بؤ ئةوةي بتوان
  :لة كورتكردنةوةيةكدا كاكصةي ديالؤگي ناوبراو خبةمةذوو

  
4  
  

لؤگةكةيدا سؤكرامتان بؤ وثنا دةكا، كة لةپاص شووراي ئةتثن بة دميانةي ژيكةصةي  لة پثشةكي ديادا، " فيادرؤس" لة كتثيبپالتؤن
، كة )لوسياس(فيادرؤس ئةوة بؤ سؤكرات باس دةكا، كة بةر لة ماوةيةك گوثي گرتبوو لة ئاخاوتنثكي . شاد دةبث  )فيادرؤس(

  .سؤكراتيش حةز دةكا فيادرؤس خؤي ئةو باسةي بؤ بگثذثتةوة. ئاخاوتنةكةش  لةمةذ ئةضينداري  بوو.  سؤفيست بوو
، سؤكراتيش لة سيحري ون رومةتة تورتةكاين فيدرؤس خپ ببولةبةر هةتاوثكي گةرم، كة تيشكة گةرمةكان لةناو ئارةقةي

  :ؤكرات خبوثنثتةوةؤ سبفيادرؤس رازث دةبث كة ئاخاوتنةكةي   دواجار . جواين فيادرؤس خةين ببوو
  
ئةوانة . گةي بذوان؛ دصپيس و خوثن تاص ننيچونكة ئةو تةرزة كةسانة جث. ووة نةبيئاشقئةو مرؤض دةبث ئاشقي يةكثك بة كة "
سؤكرات بةو  ، كة فيادرؤس  لة خوثندنةوةي بابةتةكةي تةواو بوو. " نابنة كؤيلةي حةز و اشقي خؤيان ئازادانة هةصدةبژثرنئ
بؤية فيادرؤس ئةو بةرتةكةي سؤكرات دةقؤزثتةوة و پثي دةصث دة . نينةي لوسياس    ناذةحةت دةبث و گاصتةي بة خةياصي دثتارو

  . خؤت ئاخاوتنثكي تر بصث
منثك كة خؤم رانةهثناوة بؤ ئاخاوتن، ناكرث قسةت بؤ بكةم  لةسةر . هاورثي ئةزيزم، ئةوة گةمژةيية بةصام : "يش دةصثسؤكرات

  ".ووسةرثكي زيرينگ پثشكةشي كردووةهةمان بابةت، كة تازة ن
بة خواي گةر ... كثشة ين و چيتر خؤمتان لةسةر هةصمةا مةسةلةكة باش دةزتؤ : " ات ناهثنث و دةصثكةچي فيادرؤس واز لة سؤكر

 و ئة ".يخوثنمةوةباسةكةت ناخوثنيتةوة بؤ من، جارثكي تر هةرگيز نووسني و قسةي كةسثكي ترت نة بؤ باس دةكةمةوة و نة دةش
ة لة ئةضيندارثك هةسيت مةستر: " هةمان بابةيت لؤسياس، واتا، سؤكرات رازي دةكا كة ئاخاوتنثك لةمةذهةذةشةي فيادرؤس
  .، پثشةكةش بكات"دار نةبووةكةسثك كة ئةضين

: سؤكرات دةستپثدةكا. ةرم نةيگرثدرؤس شاسؤكرات دةم و چاوي ناشرييين خؤي لة ژثر عةبايةكةي دةشارثتوة، بؤ ئةوةي في
 وةك چي ئابذوو بوو، كةة حةزلثكةرانةي فثصباز و بثيةكثك ل. حةزلثكةرثكي فرةي هةبوو. هةبوو نةبوو الوثكي ژيكةلة هةبوو"

كة مرؤ   پيشانيبدا سيترؤژثك، فريويدا، وي. نيتر حةزي لثناكاتابةوة رازي كرد كة ئةو  وةك ئةوبةصةم . بووبر ئاشقي ئةواين ت
يةكيان غةريزةي ":  ئةو پياوة بة الوةكة دةصث دوو هثز ئثمةي راگرتووة". كةسثك نةبث، كة ئةضينداري بووةئةضيندار بة  دةبث
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، چثژ  ئةو ئارةزووةي كة رووبةذووي ئاوةز دةبثتةوة". تريش پثكاين ئاسيت نرخاندنةئةويئارةزووة بة دواي لةزةتدا و، 
 چثژ ئةضني هةميشة دةسيت هةستثكي "بؤية . رؤس لة جواين، بة تايبةيت چثژي جواين جةستة، كة پثي دةگووترث ئثةوةرگرتن

هةوسي ئةضيندار بة دواي الوثكي : "ي تةواو دةكاةكةربذينة گفتوگؤيةسؤكرات بةو د.   لث ئةضيندار دةبث دثوانة بث".بةخشي رؤحة
  ".ك هةوةسي گورگثكة بة دواي مةذثكجوانكيلة، وة

ئةوة تؤ . فيادرؤس تؤ بة ئاخاوتنثكي خراپ هايت: "خاوتنةكةي خراپ بوو، لة داخي ئةوة  دةصث هةستدةكا ئادواجار سؤكرات 
  ".ئةو  ئاخاوتنة خراپة كردبوويت كة منت ناچاري 

 " دةمي جادووگةري" كة فيادرؤس تازة خوثنديةوة، بة  ئاخر ئاخاوتنةكةي لوسياس،،سؤكرات دةصث. "چؤن؟: "يش دةصثفيادرؤس
ئةرث ئةو كوذة الوة چيلثهات ": لة هيكذا دةپرسثسؤكرات بةدةم قسة كردنةوة، . وةك بةد و ناحةز وثنا كردسؤكرات، كة ئثرؤسي 
  ".وث بگرثتةوة لة ئاخاوتنةكامنن گيم؟ دةبث ئةو ديساكة تازة بؤي دةپةيض
  ".بكةي، ئةو الوة هةميشة ئامادةيةگةر تؤ حةز : "فيادرؤس پثي دةصث

  
. بة جواين فيادرؤس مةست بووةسؤكرات . بةجمؤرة گةمةي ئثرؤس و رةوانبثژث نثوان سؤكرات و فيادرؤس گةرم دةبث

ئةمةش بة ذثگاي گفتوگؤيةكةيةوة . ةك خؤ نواندن، ن وةك راستيةيت  خودي خؤي بث هةوصدةدا كة وةصةمةكاينيشفيادرؤس
. تة پرد و هةميش ئامانجلؤژيكي مشتومذ و رةوانبثژي لةو ئاخاوتنةي نثوانيان، لة يةك كاتدا، هةم دةبث.  بةرجةستة دةكاتةوة

  .مان بؤ بةرجةستة دةكةنةوة كة ئثرؤس هثزثكة بؤ جواين و دصكثشكردين بةرانبةرواتا ئةوة
توانث فةيلةسوفانة ئثرؤتيك  چؤن دةبةصام مرؤض: " بؤ خؤي دصكثش بكا و لثيدةپرسث بة ئاخاوتنةكةي فيادرؤسسؤكرات هةوصدةدا

ية لة ئةو جوانيية راستينةئةوةش وادةكات كة مرؤ .  مرؤ خؤي دةداتة دةست شثتايةيت ئةضني، يان ئةشقثكي شثتانةبةصث "بكات؟
ة، مةبةسيت خؤيةيت، بؤ مةبةسيت خؤي لةگةص كوذثكي الوي جوان ئثرؤتيك  فةيلةسوفة ئاشقئةو : سؤكرات دةصث. ئامثز بگرث

 جوانيية و جوانيةي كة لة جوانيةكةي ئةو الوة  ناسكةوة  شةپؤص دةدات، هةر ئةويشة كة ئةوناكات، بةصكو بؤ مةبةسيت ئة
  )1( .ئةبةدي و راستينة بة بري فةيلةسوف دثنثتةوة

  
 Gästabudet)دثوتيمة(لةوثدا .  ةوة باسي ئثرؤس دةكا)دثوتيم(اين كة لة زم  ديالؤگثكي تري پالتؤنة، 

بةرانبةر ژيان   يان خودي هةوةسي ئثرؤس وادةكا،. باسي ئارةزووي جواين دةكا، كة هةصماندةگرث بؤ ناو هثزي خؤشةويستيةوة
ئةو .. ةو ئةضيين باصاي ئيدياليةوةئةو هثزةش هةنگاو بة هةنگاو لة ئةشقي مادديةوة دةمانبات بةر. هةست بة هثزي ئثرؤس بكةين

سةنگي ژيان چثژ دةكا و هاوكاتيش  تامي لةزةيت جواين لةناو ئةو ئةضينةدا مرؤض . ئةضينة، ئةضينثكي بثكؤتايية، نةمرمان دةكات
ي  دانايي و، دواجاريش سةرجةمي ئةوانة لة واتافةزيلةت وپايةي ئثرؤس لة ژياندا، لة كؤي ئاستة باصاكاين . هةصدةمژي

: بؤية سؤكرايت پالتؤين دةصث. چث دةوين رؤحي ئثرؤس، مرؤض بةرةو خةمصني بة بو. ئثرؤتيك و جوانيدا بةرجةستة دةبنةوة
  ".لتةرناتيضثكي تري بؤ ژيان هةبثبةبث ئةو ئثرؤسة، مرؤضايةيت ناتوانث ئة"
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 بؤ وة بة رثگةي بريؤكةكاين خؤيةمرؤض . ثهةروةك خوثنةري پالتؤن دةزانن، كة لة ديدي ئةوةوة مرؤض چةندان جواين دةبين
مرؤض لة هةسيت . ئةو جوانيةش وةك خودي بريؤكةكة چثژثكي باصاي پثدةخبشثت. جواين چثژ لة جواين شتةكاندا دةكا

ئةو هةستة رؤحيةش، . ئثرؤسيش هثزثكي رؤحيية، كة شةيداي جوانيية. دةبثتئثرؤسيةوة لةگةص ئةو لةزةيت جوانييةدا بةشدار 
  . هةستثكي خواوةنديانةي شثتانةية

كة ئةو هةستة بووة رق، .  واتا لةسةرمان كاريگةري هةيةةسي رؤحي، هةستة پةيوةنديةكي گرثدراوي لةگةص هةوولثرةدا ئة
  .ئةوكات بةرانبةريش دةگرثتةوة

  :ئثرؤسهةصگر بكارچاوةيةك هةية كة دةتوانث زمان بةصام لثرةدا چةند سة
 .هزرثكي باصا، رؤحثكي بةرز، هةست و جؤش و خرؤشي رؤح، راستگؤيي لة دةربذيندا، يان ئامادة بووين ئاخثوةر لة پةيضيندا

 مرؤي ئاسايي، لة تم لة رونگةي پالتؤنةوة، كؤنتراسيت نثوان زانا وئةپس.  ةوة هةية"ئةپستم–زانيار "ئةمانةش پةيوةنديان بة 
دةبثتة بذوا و " وثناكردن"دةبثتة زانينثكي واقيعي و شارةزايي، كةچي " زانياري. "داية"وثنا كردن"و " زانياري"جوداوازي نثوان 
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نيا باسي تةزانياري دةكرث . ةان بةرةو دوو بابةيت جياوازوثذاي ئةمةش زانياري و وثناكردن، ئاراستةي. بؤچوون، يان تةنث قسة
بةصام وثناكردن روو . تانيا ئةقص زانيارميان پثدةبةخشن. ئيدثياكان–ثكي راستينة بكات، گةر نةگؤذ بث، وةك بريؤكةكةكان ژيان

ينا فةيلةسوف خاوةين ئةو تةالي پالتؤنيش .  نثوان هةبوون و نةبوونة يان نيية، ئةو شتةي كة كةوتؤتة دةكاتة شتثك كة هةي
. ئةوانةي كة لة ژياين هةسيت يان بينني دةژين، هةرگيز لة وثناكردن تثناپةذن. ة دةستةبةر دةكاةية، كة بة رثگةي ئاوةز وزانياري

)2(   
  

ئةوة . چونكة لة ديدي ئةودا تراژيديا جل لةبةر ژياين مرؤض دادةكةنث. يتشة ئثرؤس لة تراژيدا بةرجةستة دةبثتةوةهاوكات الي ن
ئثرؤس بةندة بة  .ة بةرزةكان بكات، يان وايلثدةكات  بگاتة  ئاسيت بةرزة مرؤضتراژيدياية كة مرؤض هاندةدات تام و چثژي خةياص

بؤية ئثرؤس .  بة ديدي نيتشة جةستةش هةر رؤح دةگةيةنث.ئةم هةستةش دةگةذثتةوة بؤ وزة و تواناي مرؤض. خودي هةسيت ژيان
  يرةيت هونة رؤحيپثمان دةصث، كة ،دا"ژيديالة دايكبووين ترا"،نيتشة لة كتثيب دواجار .  دةبثتة چاوگةي زانياريي و واتا

Dionysias – هةروا  هةروا شيعريةيت ئةپؤلؤيي،.  دةبثتة ماناي ئثرؤسي راچصةكني و تةزووي داهثنانگرثكي، اسي ديؤنؤسي 
ؤين  رةهةندي لثزاين هارم. ئثرؤس الي نيتشة  پةيوةندي بة زانياريةوة هةية، كة لة وثناندين ئثرؤتيكدا دةستةبةر دةبث

. هاوكاتيش رق و مةيلي روخثنةري لة ونبووين ئثرؤس سةرهةصدةگرث.  كة كردارثك بنوثننيئثرؤس هامناندةدات . دةبةخشث
 يش جوانية دةبثتة رق لة هةبووين جواين ئةو شتانة، مةيلي كؤيلةيوكاتث مرؤض جوانيةكان لة شتةكان نابينث و بريؤكةي ئة

  .ژيان و رؤحي ئةو مرؤضة داگري دةكات
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ئثمة ئثستا هةرگيز هثندةي ئةوكاتةنةي :  بريؤكةي ژان پؤل سارتةرمان بة ياد دثتةوةولثرةدا، بؤ بةرجةستة كردنةوةي ئةوة، ئة
سارتةر پثي وابوو كة تؤ هةستت كرد مةحكومي بة ئازاد بوون، ئةوكاتة . كة ئةملانيا داگريي كردبووين، هةست بة ئازادي ناكةين

  . بة سةربةخؤييسيت ئاگايي بوونايةتيية  وي بريتيية  لة ي ئازادي، خودواتا. تؤ ئازادي
لة كايت رژمثي سةددامدا كورد، وةك كؤي هثزثك، ئثرؤسي .  كت و مت لةگةص ئثستاي كورد دثتةوةئةو بريؤكةي سارتةر

كات كورد بة هةوةسثك وئة. دةخةمصاندبةرةنگاري كورد، لة كردة و خةون بينني بة سةربةخؤي . سةربةخؤيي لة رؤحي دةمججما
واتا لة پرؤسةي ئةو رزگاري بوونةدا هةميشة بة ئاگا بوو، ئامادة .  چاوةذواين رزگار بووين كوردستاين دةكردلة سةربةخؤيدا،

  . بوو
بةدةم . خةوين سةبةخؤيي ديوة جوانيةكاين ئثرؤسي ئايندةي كورد بووبةر لة تةپيين رژمثي سةددام، دةضةرة كورديةكان و 

  . ئةو ويسيت ئاگايي سةربةخؤ بوونةوة، كورد بةرةو پثكاين بةرزة مرؤض هةنگاوي دةنامةسيت
رؤس لة رؤح كورد بووة  كوردستان، بةها و جواين و وزةي ئثت لة ئازاد بووين بةشثك لة دةضةرةكاينيةكي كورش ماوةي پاكةچ

ل بووين خؤي، كورد، رؤژ لة دواي رؤژ  ويسيت بة تايبةتيش لة دواي داذماين رژمثي سةددام و دي. سةرگةرداين و خؤكوشنت
). عثراقثكي ئاشيت(سةربةخؤيي بوو بة درومشي برايةيت و . ئاگايي، ئةو سةبةخؤييةي كة پثشتر لة رؤحي دةژيا، فةرامؤشي كرد
انةي كورد، لة جةم رؤح بچووكبوونةوةي ئةو دةمذاست. هتد... كةركوك بووة قومارثك، دةمذاسيت كورد، هةموو رؤژث دةيدؤذثنث

  .رؤحثكي خصتةي كورد، كة لة ژثر ناوي كؤمؤنيست و ئيسالمدا خؤي منايش دةكا، قووت بؤتةوة
دواي لة دةستداين ويسيت سةربةخؤيي كورد، كة دةبثتة بةرجةستة كردنةوةي  شثواين ئةو ئثرؤسةية، كة رؤحة مايةي ئةو 

 لة بري راچصةكاين ئةو رؤحة كورديةي، كة لةدواي نةماين حةزي كصؤصي ئةو رؤحة خصتةية،. رؤحيكي كؤيلة و رقگهةصگرتوو
منوونةي . ين رؤحي ئازادي دةژي، هةسيت الوازي كؤيلةيي بة رؤحي كورد دةبةخشنوبوام، لة داچةمني و لة دةستداين هةسةدد

ئةو رةوتة دزثوةي   ناسيؤناليزمي كورد و گواستنةوةي ئةقصيئنساخنوازي و كؤنةپةرسيت : يةدةربذينةكاين ئةو گروپة كؤيلة
  .هتد...ژياين كوردي ناو ئسالمگةري عارةبيية بؤ 
لة پرؤسة قةتيسماوةكةيدا، نةك هةر لة فةرامؤشكردين ئثرؤسي بينني و هةسيت جواين تةواو دةبث، ،وثذاي ئةمةش ئةو رؤحة

 رؤحة خصتةيةي كورد، كة خؤي لة چونكة ئيدؤلؤگي و كردة و دةربذينةكاين ئةو. بةصكة رؤحي ساديزمي و ماسؤخي پةروةردة دةكا
هةردوو . ژثر ناوي كؤمؤنيست و ئيسالمي سياسيدا منايش دةكا، لة رةوانبثژييةكي زبر و تؤتاليتاريةتدا بةرجةستة دةبثتةوة

هاوكاتيش ئةو دوو گروپة لة شثوةي حوكمدا هاوشثوةن . گروپ لة وثناكردنثكي بة پريؤز كردن لة ديد و سةرؤكةكانيان دةئاخضن
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صايت ةچونكة، بذوا بوون بة دةسةصايت حةمتي چيين كرثكار و پريؤزي سةركردةو ، لة جةم ئةمةش، دةس. ة دةسصاتدال
لثرةوة ئةو رؤحة، مةرگ . رؤحي ساديزم و مةزؤخيةت پةرةدةسثنثتهتد،...حةرفيانةي شةرحيةي ئيسالم و باصدةسيت مةال دا 

ازادي يان بةرهةمي ئةو تثكشكانةي كوردة لة پرؤسةي فةرامؤشكردين ئثرؤسي ئ ئاكامي ئةو دياردانةش بةرتةكثكة، .دةكاتة ژيان
،تؤصة رثگاي رةوانبثژي  وثناكردين خؤي وةك قورباينهايت كورديدا، رؤحثكي كؤيلة هةوصدةدات لة بةجمؤرة لة پثك. بووين خؤي

ئةو نةي ئيدؤلؤگيةدا قةرةبؤي نةماين وثذاي ئةمةش لة سةرمةسيت ئةو بة پريؤزكرد. بكاتةوةو بووين كوردي لة خودي خؤي 
لة " بةهةمةحاص، لة وتاري، . بكاتةوة ، بةشثك لة كؤي كوردي لة دةستيداوةئثرؤسةي جواين ئازادييةي، كة كؤي خود، يان

   . روانگةكاين ئةو بريؤكةيةم فرةتر شيكردؤتةوة..." تة ةوايةتييةوة بؤ دياردةي حيزيب خصچةوسانةوةي نةت
ئةمتؤسفاري  ديالؤگ و ئةو دؤخةي بووين كورد، الواز بوون و بثچثژ بووين رةوانبثژي كورديية لة كؤيندةكاين يةكثك لة رةهة 

  .لة ژياين رؤناكبريي كورديدا گوثگرتن
  

يان ئاگاي بةرزة مرؤضي تثدا ،بثبةجمؤرة گةر كورد بةر لة سةددام، لة هةسيت ئازاديدا لة ئايندةي سةربةخؤيدا جثنشني بوو
 ئةو رؤحةي كورد لة پرؤسةي فؤرمدا، دةنگي كورد دوور لة رؤحي جوانييةكاين ئثرؤسدا رماين سةددام  كةچي دواي ،دةفراژا

  : خؤي دةنوثنثنداا رةوانبثژي لة دةنگةكاين كورديدا لة فؤرمي الساييكردنةوةكسةرجةمي. منايشدةكا
  
7  
  

دا لة دةستةواژة يانكاصةكانلة دةربذينة كرچ وكورد، استمةداري گي بةناو رؤناكبري و سي دةنئاخاوتن و گفتوگؤيةكاين
 ، گووتاري ئةقص و، پثشكةوتنخوازي مؤدثرن، گولوبالؤكراسي، دمثمةدةين،كؤمةصگاي ئازادي ، : خواستراوةكاين، وةك

   . دةكةن رؤحي كوردي ئاپؤذةهتد، فؤرمي بث ناواذؤك و بث هارمؤين...رةخنة
  :چةندان رةهةندي وةك ماناگةلثكة بؤ سيستةم و مثتؤدي هزرثكي تايبةت،. سيت خؤي، وةك چةمك كؤنتثك" گوتار- ديسكؤرس "

دةقي وتارثك يان ئاخاوتن و نؤرمةكاين بريكردنةوة دةگةيةنث، كةچي الي قسةكةري سياسي و رؤناكبريي كوردي، بث 
ثمة تا ئثستا بة وردي نامانزانيووة كة  جثگةي سةرسوذمانة  كة ئ. ، كراوةتة باوترين دةربذينثگةيشتنثكي كورديانة لةم  چةمكةت

ژدادذي و بثسةليقةيي ثكاين ئةو رؤناكبريةي كورد، لة درةدةق. ة رؤشنبرييي و سياسيانةي كوردييانة چني"گوتار"ئةو هةموو 
صةيب رةوانبثژييةكةيدا، لة هةوصي ئاپؤذةكردين چةمك و زاراوة هةصبزذكاوةكاندا، رؤحي خوثنةر و گوثگري فؤرم پةرست و جة

 رؤناكبرية خؤي شةكةت و نائامادةية لة تثوريةكاين تازةگةري، چونكة رؤحي ئةو. نةك تثوري تازةگةري، پةرسيت گؤشدةكا
ةمك و  نامؤ كردن و بة فؤرم كردين ئةو چدواجار بة. بؤية، وةك نامؤ بووين خؤي، نامؤ بوون بة بةرانبةرةكةي دةبةخشث

  .رةوانبثژي كورديية وزةي بث ژياين بريؤكةكاين تازةگةري،
هةروةك دةزانني، بةر لةم قؤناغ و  بارةي كة رؤشنبرييي كوردي پيدا تثدةپةذث، زمان و رؤشنبرييي كوردي بثزةور و قؤرخ كرابوو 

كاية خراپةكاين ئةو ئةدةبة . شتگةرييةكي لةم تةرزة گووتنانةو " گاريبةرةن"و " ةيب واقيعي سؤسياليسيتئةد"بة ئيدؤلؤگي 
  .بةصام ئةو كارة بؤ دةرفةتثكي ديكة هةصدةگرم. ة، لةسةر وةستانيان مايةي داخوازييةباصادةست

  
نةبووين هزر و سيستةمثك لة بريكردنةوةي . لة راستيدا رةوانبثژي كوردي، ئاوثنةي ئةو پةرش و بصاويةي رؤحي خؤيةيت

 و بةشداري بريكدنةوةي زماين كوردي، دةنگي رةسةين كوردي و كؤپيكردنةوةي ئةو چةمك و دةستةواژانة، بث بووين خوثندنةوة
 چونكة هةبووين بريؤكةيةك الي مرؤ، بؤ جواين شتگةلةكاين واقيع، لة كايت ديالؤگةكاندا  رةوانبثژي. كوردي شپرزة كردووة

  . يندا ئاوثنة دةبثتةوةچثژدار دةكا، يان لة رثرةوي دةربذ
هةر بؤية قسةكةري ئةمذؤي كورد سةرقاصة بة . گوتراوي بثچثژلثرةوة كورد دةبثتة دةمثك بؤ گووتنةوةي باسگةلثكي 

ئةو جةصةبييةش بةرهةمهثناين ئةو شتناية، كة بثجگة لة كوشتين، يان فةرامؤش . حيكةمةتثك، كة دوانة لة مةعريفةي جةصةيب
  بووين ئةو بريؤكة سةربةخؤييةي، كة كورد پثيةوة ئاوثزان بووة،

وثنةي ونبووين ةوةي نووسينةكاين ماصپةذ و گفتوگؤية رق هةلگرةكاين ناو تؤذي ئينتثرنثت،  لثرةوة بة بريهثنان.هيچيتر نيية
گةر دياردةي تؤذةكاين ئينتثرنثت، بة روانگةي هةندث تثؤريزاين .  چثژ لة زمان و رةوانبثژي كورديدا بةرجةستة دةكةنةوة

صاتةوة، كةچي بؤ بةشثكي ةكؤمةصگاي ئةمذؤ لة اليةن دةسئةمذؤ، بوارثك بث بؤ بثدةنگكراو و گؤشةگريكراو پةراوثزكراوةكاين 
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و ئةو گروپ و تاكانةي كوردي لة جيايت رزگار بووين لة . زؤر لة كؤي كوردي، بؤتة سةكؤي وثناكردين رؤحي بث ئثرؤسي كوردي
   #.وة دةچنيان لة نزمترين ئاسيت رةوابثژيدا، بة لثبوورن لة چةند كةس، بةذث مشتومذةكان، كةچيپةذاوثزكردنةبة 

  
8  
  

 رؤناكبريي كورد باس لة چةمكةگةلثك بؤ كؤمةصةكةي دةكا كة فؤرم داگريي ،كورد  لة پاش مةرگي ئةو ويسيت سةربةخؤييةي
دواجاريش . ، كة ئةو براية، مثردةزمةيةكة، كوردي لة خةمثكدا نقووم كردووةنسياسةمتدارةكانيش لة برايةتييةك دةدوث. كردووة

مثدياي بينراوي . كؤيلةداردا باس لة برايةيت ئينساخنوازي دةكا|مي ئةو رؤحةية كة لةبةردةم داگريكةرئةو دميةنانة بةرهة
وة، مةگةر تةنيا  لة فيلمةكاين كوردي سةرگثژ كردو ،، كة بةرهةمهثنةري فؤرمةكاين خؤيةيتكوردي، بة وثنةگةلثكي بزواو
  .هيندي و هؤليوود وثنةيان هةبث

ؤرمي خواستراوي جواين دزثوياندا، هونةر و وثنةگةلثك لة ئةوروپي بوون منايش دةكةن، كة ناخي گؤرانيةكان لة ئاواز و ف
  . فؤرمي ئةو گؤرانية، پرؤسةيةكة لةو رؤحةي كة ويسيت ئاگايي ئازادي يةكجارةكي فةرامؤشكردووة. كؤمةصي كورد لثي بثبةريية

دامدا، لة پرؤسةي چاوةذواين رزگار بووندا دةژيا، كةچي ئثستا گةر لة تثذاماين كورديدا، پرسثكي وةك كةركوك، لة كايت سةد
لثرةوة، ئةمذؤ دةنگي كوردي لة منايشكردن و دةربذيين . كةركوك بؤتة سةچاوةيةك لة بةرهةمهثناين ئازار بؤ بووين كورد

  . مثژووي خودي ئازار دةبثژثهةر دةصثي جةستةي زماين كوردي، .  هةردةصثي ئازار لة دةنگماندا مةستة.ئازارة كةصةكةكاين بوون
  

. سةرتاپاي هةموو ئةوانة و چةندان دياردةي تر، ئةمرؤي كورد سةرمةستة بة وثناندن و خةياصاندنك كة ناخي خؤي لثي نامؤية
. گفتوگؤيةكانيدا رةنگدةدةنةوة ئاخاوتن و  دةربذينة جؤراو جؤرةكاين   لةنامؤ بووين كورد لةو هةسيت ئازادية لةدةستچووةي،

ؤية زؤرينةي ئةو ئاخاوتنانةي قسةكةري كورد، هةسيت گرژي تووذة بوون بة بةرانبةر دةبةخشن، چونكة بةتاصن لة جواين ب
  . ئثرؤسيةيت كوردي

  
ئةضينبازي،لة نثوان مث و نثردا، بة چثژي ئاخاوتن و –لة راستيدا سةرةتاي پةيوةندييةكان، بة تايبةيت پةيوةندي ئثرؤتيك 

ونكة ئثرؤسيةيت ئثرؤتيك لة تةرزي دةربذين و ئاوازي دةنگ چ. س و مةيلةكاين هةردوال ئاوةصا دةكاتةوةوةجواين رةوانبثژي هة
پرؤسةي ئثرؤتيك،لة . ، ئاوةصا دةبنةوة.، دميةين سثكس بةرجةستة دةكةنةوة، وةك دةربذينثك لة رؤحداو جولةي جةستة

بةصام .  و هارمؤين رةوانبثژيدا مةيل و هةوةسةكان بة كردة دةكاهاوبةشي كردين بةرانبةري مث يان نثر،لة دةنگي زمان و رةنگ
لةم . خةياص لة مديوي لةشدا كار دةكاتلثرةدا . ئةوكاتة هةوةسي ئثرؤتيك دةكةثتة جوصة كة لةش رووتيةكةي شاراوةية

   .روانگةيةوة دةكرث بصثني ئثرؤتيك ئةوديوي سثكسة، ئةمةش كة لة كردةي شيعر نزيكة
 ئةضيين شيعراندن، بة مانا . رؤح باصدار دةكارؤسة غةريزةيةكة بة بزوان و مةستيية جواخنوازييةكانيدا، لثرةدا ئةو ئث

جوانةكاين زانني و پرسيار  سةرمةست دةبث، نةك دروشم و دؤگماي  يية شثتانةييةكةي  ئةفراندن، بريؤكةي راستييةئةضيندار
يانة، لة خودي چيةيت ئثرؤسداية، كة دةمانكات بة ئةضيندارثكي ئةو ئثرؤسة كة وةك خواستثكي خواوةندي. قسةي جةصةيب

  . رؤحي  بث رامانثكي ئثرؤسيانة، رؤحثكي بث باصة. راستينة
لةم روانگةيةوة كثشةي ئةو رؤناكبريةي، كة دةنگي هةميشة ئامادةية لة مثدياي كورديدا، لة گواستنةوة و هةصذژاين قسةكاين بؤ 

دواجاريش زماين كوردي دةبثتة زماين . ماي روانيين كورديدا دةناصثنث بنة- هةژاري كؤنتثكست كوردي، لة ناو جةستةي زماين
   .رؤحثك، كة لة فةرامؤشكردين باصي رؤح گوومذا دةبث

 ، ندن و ئاخاوتنة جوداوازةكانياباصادةسيت ئةو فؤرمة خوصقثنراوةي قسةكةري كوردي، بة رثگاي بوارةكاين راگةهةر بؤية 
 ي بة كوردئاخاوتين لثرةدا . ردة و ئامادة كردن ئاوةصا بوون بؤ زانياريية نةزانراوةكان، وةك كاخستووة لةبةردةم دبووين كوردي 

  . بةرهةمثنانةوةي زانينة لة كاركةوتووةكانة
  . ةمبةص كردووامادة بوون و چثژي بةشداريكردن تة ئةمةش ئثرؤسي گةذاين رؤحي كوردي بة دواي ئ

. تهثناين ئاستةكاين زانياريي، نةك رؤحي گةذان بة دواي بةدةس كورد نةخوثندةوار پةروردة دةكةنؤيخوثندگايةكاين ئةمذ
صايت ناوةندي ةكولتوري دةسلة بةناو سةربةخؤيي كوردستاندا، . مي فثرگاي كوردي گواستنةوةي كولتووري ناوةندةسيستة

 تا ئةمذؤش .خوثندكاري كوردهؤشي  ناو رژمث دةچنرثنة باشترلة مامؤستايةكاين بةعسي و ئةقصي شؤضيين داگريكةراين كورد، 
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لة كصؤصي زانياريدا   قوتابيةكاين ئةمذؤي كورد، . مثتود و سةرچاوةكاين فثرگةكاين كوردي، بةردةوامي پةروةردةي سةددامني
ؤيةكاين كوردي، لة زانك. هةر بؤية ئة قوتابيانةي قؤناغةكاين زانكؤ، بة گشيت، بريكردنةوة ي فةرامؤشكردووة. ةوةدةتلثن

  .دابةشكردين پايةكاين كاديري حيزب و مشةخؤرةكان، دواجاريش فؤرماليةيت دةسةصات، بةذثوة دةچن
ئةوةندة .  ئةمةش لة بةرهةمهثناين خوثنةري ساختة و فؤرمي و دمياگؤگ و، هاوكاتيش جةالدي بچكؤصةي كورددا دةبينينةوة

ووين  ب لة ن، كة هةم ئةوانةي لة كوردستان و، هةميش  ئةوانةي لة هةندةرانن، كةبةسة كة ئاماژة بةو وةچة تازةيةي كورد بكةي
هةر بؤية ئاخاوتنةكاين ئةو نةوةية، وةك گشت، يان بة بةراورد لةگةص ئةو . روانگةيةك بؤ فثر بوون و بة دواگةذان بث بةشة

تةواوي ئاخاوتنةكاين ئةو . رقهةصگر و بث پرسيارةدةژيا،  نةوةيةي، كة لة كايت شؤذشي دژة داگريكةر بة چثژي  ويسيت ئازادي
 دياردانةي جضايت لثرةدا، تا كصؤصي ئةو . ي جوانيةكاين ئثرؤسيةت رادةگةينثنةوةية خؤي لة دةسكةوتة فؤرمييةكان و لة هةژار

 و فارس و دياردة كورد جةخت بكةينةوة،ئةوةندة بةسة كة ئاماژة بكةين بؤ  بة هةذمثن بووين  گؤرانيبثژةكاين تورك، عاذةب
   .رووكةشةكاين ئةوروپا، بؤ الوي هةنووكةي كورد

.  لة پرؤسةي بة فؤرمكردين ژياين كورد دةگوزةرث رةوانبثژي رؤناكبري، مامؤستا و  سياسةتضاين كورد  دةكرث بصثن كةواتة،
ردة، بةرةو ؤكةي رؤحي كوهاوكاتيش كورد لة شةيدا بووين جوانييةكاين ئازادي و سةربةخؤييةوة، كة بةرهةمي خودي بري

 بة خةمثك كة لة لة رؤمحان سيخناخةدواجاريش  ئثمة لة ئةكامةكاين ئةو پرؤسةيةدا، .  داوثنگرية بوونايةتييةكةي  نامؤكردين 
  . ونبووةكانةوة بةرهةمهاتوونبيسنت و دةنگة 

  
ثنث، جثگةي  مةزةندة و خوثندنةوةيةكي كا لة سترانثك تايبةت بة رؤحي چيا خبورةنگة ئةو ئثرؤسيةي كة وا لة كةو دةلث 

زوصاصي دةنگي  .مذي بةصگة ئامثز شتود  لة دؤزينةوةي هونةري رةوانبثژي و  متايبةت بث، بؤ بةياد هثنانةوة و بةدوا گةذاين كور
 هةسيت ئثرؤسيةتييةي رةهةندة شةپؤصدارةكاين جواين چيا و رةمةكيةيت كورد،ئةشقيهاوسروشيت ئةو ،كةو رةوانبثژي 

، هةر تةنيا پةيضثك نيية لة زماين كورديدا، بةصكو واتاي ئاواز و هةوةسي "قاسپة" پةيضي .سةربةخؤيي بةرجةستة دةكاتةوة
  #.ةنگي سروشتيانةي كورد منايش دةكا، كة كةو بةرهةمهثنةريةيت، يان لة پايةكاين ئثرؤسي كةوةئاوةصا كردين د

  .ماژة خثراية  بة بةهاي دةنگ و رةوانبثژئ قاسپةي كةو، بثدةنگ دةبثلثرةدا  دةنگي كارواين ئةم نووسينة،  بةو ئا 
  

كةواتة بؤ بةياد هثنانةوةي دةنگي ئثرؤس و سيحري ئاوازةكاين كةو، بة بيستنثك لة چثژ، گوث دةگرم لة   رازي باصندةكاين سةر 
  .كراوةمةدرةخيت ناو سثبةرة نارجنييةكاين كازيوة، كة تاكة هاوسثي ماصي ئةم رؤحة بة نامؤ

  
  
  

  2004ئاداري 
   سوثد- ستؤكهؤمل 
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 لثرةدا دةخوازم  بؤ سةرجنذاكثشان، بة خوثنةراين ئةزيز بثژم، كة من بؤ پاراستين ناسكي ئاخاوتن، نةمويست ئاماژة بة چاوگة -#

انة بكةم ، كة رؤژانة نووسني و قسةكانييان لة بصاوكراوة و "بةناوبانگ"جؤراوجؤرةكاين بصاوكراوةي كوردي و شثوازي ئةو نووسةرة 
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 .دةمذاسيت رؤشنبرييي كوردينكوردي،ةكاين "لثزان"رؤناكبري و سياتضانة   پثوةناينبة گوثرةي  ، ئةمانةش، راگةياندين كوردي ئامادةن
  .رزة رؤناكبريانة  بثجگة لة پةسندان و  رازاندنةوةي   خةياصاندنة پاصةوانييةكانياندا، قسةيةكي تر وةرناگرنهاوكاتيش ئةو تة

 ئةو نووسةرانةي كة هاوزةمةين -لث لثرةدا، بؤ تريثژ خستنة سةر مةيلةكاين خؤم، سةبارةت بة رؤناكبري و دةق و رةوانبثژييةيت كورد، 
 تةنيا بة ، ن وثذاي تثبيين و چةشةي جياوازي من لةگةل زؤر خاصي بةرهةمةكانياة بة دصي منن،، كپثش ژياين منژياين منن، نةك 

مةولود مةمي چيذؤكنووس، سةليم بةرةكات، لة ديدگةي هةژار موكرياين، مةسعود موحةمةد، شوكور موستةفا، هثمن،  :ناوبردين
نيان، نةك زمانة عةرةبييةكةي، بناماصةي موحةمدي مةال كةمي و  ويست و  ئثرؤس خوازةكانيان لة قةدةري كوردبووكةسايةتية خاوةن

يادوةريي خؤم، فذينم بةياد  رؤحي ئثرؤسي زماين كوردي،  بةرةو ، وةك بة باصگةلثك لة  چونكي بةرهةمةكانيان. ، واز دثنم...چةنداين تر
   . دثننةوة

رةوة كةوي سةر لووتكةي چيا دةكةوتنة چذيين قاسپة دصذفثن، كة  لة كايت كايت پثشمةرگايةتيمدا، كة دةبووة شةذ و  دةنگي تةقة، -#
هةراسان و  بة شةذة تةقة ، وةك سروشتثك لة بوونيان،دواجار لة خةصكي گوندنشيةكانةوة زانيم، كة كةو. تووشي هةسيت تاسانيان دةكردم

  . سةرگةردان دةبن
رد دةبينرث، كةچي من، بثجگة لة چةند سروود و شيعري كوردي، هيچ لثرةدا جثگةي پرسيارة، وثذاي ئةوةي كة  كةو بة هثماي بووين كو

  .تثذامان و راضةي نووسراوةم نةبينيووة لة جةم نووسةري كورد
 

  !تثبيين
لةبةر كثشةي تةكنيكي، لةگةص يةكتر نةگوجناين . تةكنيك زانةكاين كورد، نةيانتوانيوة پرؤگراميكي كوردي ساز بكةنجثگةي داخة تا ئثستا 

ئةو . كوردي  و التيين، نةمتواين هةندث زاراوة و نثو وةك خؤيان بنوومسةوة، كة نووسينيان وةك خؤيان بةهاي رةهةندي خؤيان هةيةپييت 
داخي ئةوة، وةك پرسيارثك حةزم كرد، ئةمة بة لة . چةند زاراوة و ناوةي كة هةن لةم نووسينةدا، كثشةي تةكنيكي  زؤري بؤ دروست كردم

 .و كثشةية رابگةيةمنبةرپرسياراين ئة
  
  
 


