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 یرانى رۆشنبیریى پرسى رۆشنبیر و قه
 ندرن ل هه گه وتوژک له

  ماڵ پیره جه/ سازدانى 
  

  

  
  
   له کات و پره رگر ده گو وه رى هه وه وام یاده رده  ئیحساس و یاخى، مرۆڤک به پیاوکى همن، پ له 

یان  دا شرۆڤه ڵ تاراوگه گه ق له ته مه  ده وام له رده  به لک باس و خواسى هزرى که و گه پرسیارى ناوازه
ربین زۆرترین مانا بدا  مترین ده که  بهێو یه و ده کاندایه رخه  هاوچه  هزرییه  کورداندنى تیۆرهمی خه  کات، له ده
 ،کانى فیکروشیعر زیندووتر نیشانبدات پچراوه  نه ندییه یوه مانکاتدا په هه کان له عریفییه  فیکریىو مه یزه  فره به
شت ساڵ  ریىو هه وه  یاده کاته ى ده که و مناره ولرو قه  هه وه  ساییه ڤده  حه  له ى که سه و که ئه) ندرن هه(
ى خۆىو  قینه دواى شوناسى راسته  به ى که و یاخییانه ک له یه  بهب نگو ئاگرو ئاسندا ده بروزه  نو زه له

میشدا  ر ئه سه و به  ئهێگر  ده ى زۆرینه خه یى یه  دڕنده وون بهسلیمب هى ت خت ئیراده ڕێ، وه گه تیدا ده مرۆڤایه
   ئازارو زیندانىو کرکاریى له ند قۆناغکى پ له  چه رو به به گرته کى دوورتر ده یه بت و رگه زاده

کى  ییهک راوچ کات و وه وتر ده کانى خۆى پته  هزرییه ره فه  سه ووه زت و له به نفادا داده ستۆکھۆمى مه
رى مژووى  دوایشدا ماسته و له فه لسه  لیسانسى فه گا به و تا ده وه خواته کاندا خولده ورى کتبخانه ده کتب له
یرانى رۆشنبیریى کوردیدا  کانى رۆشنبیرو قه  قووه غزاو کشه ندو ماناو مه هه ى ره بۆته تکدا له رفه ده هزر، له

  دواندنى، وتمه که
 
ر  تکی سه  حاه ی که و مانایه ، به یراندایه  قه زای رۆشنبیریی کوردی له  فه  ئمه ایهمن پمو: لما جه

  ر و رۆشنبیره نھا نووسه ک ته  نه  که که یه  شوه  به که ته  راستیدا حاه ، له وه وتۆته ی لکه لشواوانه
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پرسم   ده وایه ، که نیشی ونکردووهکا ر و جیدییه فرنه  ئه نگه  ده  گژاوک بگره کانی خستۆته خراپنووسه
  رباز بین؟ ین تا بتوانین ده  ڕاى تۆ چیبکه  و به ته م حاه بۆچی ئه

رککی  ڕووی ئه دا رووبه و پرسیاره  دووتۆی ئه  له م، که وه بکه  به  ئاماژه تا پویسته ره  سه له: ندرن هه
  چونکه.  میو ئاسان نییه کی خه یه  شوه رکه به و ئه ڕاندنی ئه تکی وادا راپه رفه  ده له.  وه بینه قوڕس ده

رۆشنبیریی کوردی  " وه یه  که  له بۆ نموونه:  یه  هه وه  روونکردنه تدا پویستی به که  پرسیاره ک له یه ر کۆپله هه
ک  م وه هه ۆشنبیری ر واژه سته دا ده پاشان لره! ؟ بووه یراندا نه  قه لة ی رۆشنبیریی ئمه ؟ که" یراندایه  قه له

و " رۆشنبیر"نووسین  ندکمان ده هه.   زمانی کوردیدا روون نییه له،  ک پناسه میش وه ترمنۆلۆگی و، هه
  که تایه ره  خۆی سه ، که یه واژه سته و ده  ستاندار کردنی ئه ی به"یران قه " تا ئستا له". رۆناکبیر"ندکیش  هه

 جیاتی  ر له گه  ئه یبینم، روونتره ک من ده  وه بۆیه.  بووه زگارمان نه، ر انهیر و قه کردنی ئه بۆ چاره
 رۆشنبیریی ئاسانتر  ی له وه  جیاکردنه چونکه. کارهنانکی جگر  به ینه بکه" رۆناکبیر"، "رۆشنبیر"ی وشه
 باسی  ش، که مه هوای ئ. بن و ده  تکه یه واژه سته و دوو ده  ئه،کارهناندا  کاتی به  زۆر جار له.کا ده
   خراپنووس و کامه  کامه ستمان له به ین، مه که ده" کان خراپنووس و جیدییه   و رۆشنبیرهر نووسه"

ر و  نووسه"و   ن ئه ده  بیارده ی که وانه  چین و کن ئه  کوردیانه و پوانه ڕاست ئه ؟ به جیدینووسه
  ڕاستی نازانم پوانه  به م، چونکه که  ده  پرسیارانهو  ئه ؟ من که"جیدین"ن یا" خراپنووسن" ، " رۆشنبیره
ند وتار و کتبکی میتۆدیکی،   ناوی چه ره وهتۆ !  چین بۆ نووسینی باش و خراپ کانی ئمه رۆشنبیرییه
  ن؟  که  ده و پناسانه  باس له ی کوردیم پب که کامگیرانه تیۆری و ئه
یران  کی ب قه رۆشنبیرییه.  یران نییه کی ب قه  رۆشنبیرییهدا، م جیھانه  هیچ شونکی ئه هاوکاتیش له

.  وه کان بدۆزینه  تازه ی ئاسۆیه وه کا بھزرین و بجوولن، بۆ ئه  ناچارمان ده یرانه  قه وه  ئه چونکه.  مردووه
   تیسماو؟  یان قه هر فرنه ی، ئه که ی پده  رۆشنبیریی کوردیدا ئاماژه  تۆ له ی که یرانه و قه ڕاستی ئه م به به
 ئاسۆی رۆشنبیریی کوردیدا  کی نوێ له یه  دیارده1991ڕینی سای   رای من دوای راپه رچۆنک بت، به هه
  ددام له  پشتر رژمی سه ی که و سنوورانه بوو له ی کورد ر بوونی نووسه ویش ئاوه ، ئه راوه ئا هاته
  ی حیزبه کدارانه هاوکات بزاڤی چه. پاندبووی دیدا سهری کور ر بواری نووسه سه کی زۆردا به یه ماوه

   کورد دووچاری ببوو،  داهنانی کوردی له ی که  سیاسییه رجه ومه و هه ی ئه  گوره کانیش به کوردییه
ی   نویه و ئاسۆیه کان ئه ڕی حیزبه گیرسانی شه م دوای هه به. بینی ماسی سیاسییدا ده شوازکی حه
و  رۆی ئه مه  سوته چی بوو به ، که یرانه و قه گرتن له ک بۆ رگه یه  وزه ی ببته وه  بری ئه ی، لهنووسینی کورد

کردنی   هاندان و ئاراسته ، دوور له وه  جۆشه ران به  نووسه  خۆکوژییه ڕه و شه ر پش ئه گه.   خۆکوژییه ڕه شه
رچاو   زۆر ئاستدا به  له یه و دیارده  ئه ک، که یه  پرۆژه ه ر سوکه سه  له رانه فرنه کی ئه یه  روانگه کان، له حیزبه
  ڕه و شه ندنی ئه سه ره چی دوای په ، که وه کرده یان ده سته رجه  گۆڤارکدا به  و له وه بوونه کۆده کتر  یه بوو، له
.  و حیزبابه الی ئه ستکه  ده ران بوون به  و نووسه  کاڵ بۆوه  نویه  رۆشنبیرییه یه و دیارده ، ئه ناوخۆییه
کان  ییه حیزب  پوانهپاندنی  سهران و ستیانکرد به راکشانی نووسه  ده وه  و فشاره  رگای پاره لهکان  حیزبه
ستن،  به ماسی، راپۆرت هه نادا، وتاری حه و حیزبه کانی ئه  بوکراوه  له.ر و نووسیندا ر نووسه سه به
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ی   پوانه کان بوون به ربازییه  سه رپرسه رۆک و به سندانی سه په حیزبکی تر و  جنودانی حیزبی دژ به
کی دزوی   یارییه رتاپای نووسینی کوردی بوو به  سه ره  به ره ئیتر به. ران کشانی نووسه نووسین و هه
ناو  ی به ی بنکه وه رکردن و کردنه  گۆڤار ده ک ئاشکرایه وه. کی کی ئیدیۆلۆگی و خه یه سه ره حیزبی و که

ک  دا ئاسۆییه و دۆخه له.  پشبک  بوو بهکانیش  بچووکه ست و بگره ی بادهردوو حیزب رۆشنبیریی الی هه
  کان بوونه  ناسراوه ره  نووسه مجۆره به.  وه مایه  نه رانه کی داهنه یه وه می رۆشنبیریی و بیرکردنه بۆ خه
فراندن  کانی ئه  نویه ی پرسیاره وه  دۆزینه  له وه ی بیرکردنه جیات ، له و حیزبانه کانی ئه خۆریی بوکراوه همش

و  ران بۆناو ئه  و راکشانی نووسه زکییه پاسی ته ه  هه ، بوون به  ورانکاره ڕه و شه و سنووردانان بۆ ئه
یی کوردییدا ر شانۆیی رۆشنبیر سه  له میشه  هه ی، که رانه پنه  خۆسه ره و نووسه ی ئه  نموونه ئمه.  حیزبانه
  . ن که ده/کرد یان ده  گۆزه  گۆزه و حیزبه  بۆ ئه وه م حیزبه  چۆن له ، که رچاومانه به دیارن له

تا  ستیپکرد و هه رمی خۆکوژی ده ری گه ڵ شه گه ر له ی هه که  تۆ باسیده ی که یرانه و قه  ئه مجۆره به
  یرانه و قه  ئه واته که.  وه بته دایه قووتر ده ئارا ڕی ساردا له  ئاستی شه  له ڕه و شه  ئه ئیستاش که
کی ژیانی کوردی  ی خه ریانه ڤه کی ده تی ئیدیۆلۆگییه رایه به  حیزبیکردن و رکه  به  خۆی له رۆشنبیرییه

.  وه ته نیوه کانی ژیانی کوردی ته ناه موو که ی حیزبی هه رۆشنبیریی حیزبی و پوانه.  وه بینته ده
دا  گایه و کۆمه له. ر بت ر داهنه ب و هونه ده  ئاستی هزر، ئه  ژیانی بت، ناتوانت لههو کیش ئه گایه کۆمه
  بته ده" ری خراپنووس نووسه"ر؛ واتا  ری باو داهنه ی نووسه  پوانه بته نگیریی حیزبی ده سندان و الیه په
 ژیانی  ، له یرکه تۆ سه. داهنانی ئستای کوردیی  رۆشنبیریی و   پوانه یه مه ئا ئه". ری جدینووس نووسه"
ئاخر ! بت نی نه  حیزب خاوه  که خۆت نییه ربه کی سه یه مۆی رۆشنبیریی کوردییدا، هیچ بڤۆک و بنکه ئه

ڵ  گه توانت له کی بکات، چۆن زمان ده ره رشتی سه رپه رامی حیزب و ئایدۆلۆگی سه  مه داهنان که
بوونی زمانی  ناوی ئاماده  به گۆ بکات؟ کاتک زمان سنوورداشکرا، شتک نییه گفتورکی جیاواز وروبه ده

  .نگی ره گفتوگۆ و فره
م   ئاماژه  که وه بنه دا کۆده  چانه رنجه و سه  له تهتس به  تۆ مه ی که یرانه و قه  هۆکاری ئه وه  الی منه به

  .پکردن
 و  م ئاسانه ربین، هه  زمانی ده ی، به  چاره ، رگه"گار بین رز ته و حاه ین تا بتوانین له چیبکه"م  به
 ئاۆز بت، کورد بۆ وناکردنی  مجۆره به دۆزی کورد   ی که وکاته تا ئه هه.  نه الیه مه ، هه میش ئاۆزه هه

ۆ روا ب  هه"بت   راشکاوی نهکردنی  فۆرمۆلهگوتارکیب، فارس و تورک،  ، عاره"ویتر ئه ر رانبه خۆی به
کورد حیزببی تا  بت، هه کراوی نه سته رجه تکی کولتووری سیاسی به ی خۆی سیاسه که گایه خودی کۆمه

نی، دیمۆکراسی و  ده گای مه یی خۆی، ئازادیخوازیی، کۆمه وه ته ی نه  زاراوه  به شانه  یاری رووکه مجۆره به
کی گرژ،  گایه  کۆمه  له چونکه.  وه بته  قووتر دهر  هه ه رۆشنبیرییه"یران قه"و  کردنی ئه هتد بکات، چاره... 

 ناوی  ری بت، شتک به ردهاسک بی رته  مجگز و خواستی حیزبی به قامگیر و لکداباو، که رارا، ناسه
  ریکی به ی خه نده وه رایی، ئه گای حیزبگه کۆمه.   گۆڕدانییه نگی له ده داهنانی رۆشنبیریی و فره

 و  و ماه کردنی ئه وره ریکی گه  خه ، هنده کانه ونه تی و خه ڵ، خزان، دۆستایهورانکردنی ما
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دا رۆشنبیریی کوردی  لره.  ی نییه که گایه ی کۆمه ندی و ئاسۆیانه یوه و په نگکردنی ئه هاوئاهه
و   رۆشنبیریی کوردی له  بت، که وه زمان له  حه ر ئمه گه ئه.  یه و ورانکاریه تی ئه ڕه رکی بنه که شدارییه به
  به.  وه ر بکاته  حیزبیکردنی خودی نووسه جھشتنی به  به بت بیر له رباز بت، ده تی ده یه  هه ی که یرانه قه

  بنه کان نه  حیزبیه رجه کان و مه ماستی حیزبه ری ده  نووسه بت بوارک دروست بت، که کی تر، ده واتایه
 چیتر  ، که وه بته  شلده یرانه و قه  ئه کاته و   ئه.کان بی و رۆشنبیرییه ده  ئه کۆیه مای پکھنانی سه بنه

. کان خۆری حیزبه ڵ و مشه مبه ندانی ته  کارمه بنه بن؛ واتا چیتر نه الندنه نه و مگه ی ئه سته وابهرۆناکبیران 
کی  یه وکات رۆشنبیریی ئاراسته  ئهکان،  حیزبیه  ئیدیۆلۆگییه  ژر پوانه وته که ی رۆشنبیریی ده وکاته ئه

ی لوانژ  وه کی زیندوو بۆ ئه رۆشنبیرییه.  کی ئازاد نییه یامی رۆشنبیرییه ش په مه  ئه کا، که داخراو پۆ ده
  ن روانگه بت خاوه کان، ده  نادیار و نویه ی ئاسۆیه وه  دوای دۆزینه ڕان به  و چاکی گه  وزه بت له
رک و  ست و ئه ده  حازر به  پوانه وکاته ئه. کان بت  هارمۆنیکراوه تییه رایه به نگ و رکه ده فره
   ئمه واته که. ر کانی نووسه نگه ده می زمانی داهنان و گفتوگۆی فره  خه کانی حیزبی نابنه ندییه وه رژه به
. ی رۆشنبیریی کوردی رووبدات خهو دۆ رخانک له رچه  وه ین، که  بکه  چاره یرانه و قه توانین ئه  ده وکاته ئه
   بتوانن له ، که  ئاراوه ری کورد دته  و توانای نووسه ک وزه ی کۆمه وه  کۆبوونه ش به رخانه رچه و وه ئه

 ژیانی کوردیدا، زمان  ر له دواجاریش گه. ی ژیانیان  پرۆژه نه رکی داهنان بکه دا ئه وتکی ئازادانه ئاست و ره
رنا گروپکی چاک،   ژیانی رۆناکبیران، هه  پرینسیپک له هبن  نه قووڵ و جوداخواز کی  و رۆشنبیرییه

نیا   ته  رۆناکبیره رزه و ته  ئه چونکه .چت حاڵ ده  مه  له یرانه و قه واربوون بۆ جوالندنی ئه وکات ئومده ئه
  ...کان  ساخته  و دروشمهکانی هیزب رام و داخوازییه ی مه وه ڕاندن و رازاندنه  بۆ راپه ئامرازکه

  
کردن و  سته رجه  به وه بته ڕووی رۆشنبیریی کوورد ده ی رووبه ییانه  رۆژانه و گرفته ک له  یه:مال جه
تی  یه ڵ واقیعی کولتوریی و کۆمه گه  له کانه  جیھانییه  باوه  فیکرییه مک و پناسه کردنی چه تکه
زا و  ی سستبوونی رۆشنبیر ببینین و فه  داهاتوودا ونه  له وه  لیهکرێ  ده تکه گای کوردیدا، حاه کۆمه
    ر؟  سه  چاره ینه گه متر ده  چ ئاقارکدا راستتر و تۆکه  بهتوايةَ ثيداب، گه  لهىباریش شکی ناله که
  
مۆی   پانتایی ئه  له رچاوه کی به یه ی، کشه که ی پده  تۆ ئاماژه ی که یه و دیارده  ئه ته به هه: ندرن هه

و  مان پکرد، یان خودی ئه  ئاماژه ی که یرانه و قه شک بت له  به نگه ش ره مه ئه. رۆشنبیریی کوردیدا
 تۆ  ی که" گرفته"و  م بۆ ئه ئاماژه و وتاری جودا تی جودا  رفه ند ده  چه من له. ری بت مھنه رهه  به یرانه قه

 پانتایی رۆشنبیریی  موو کاتکی تر زیاتر، له  هه  له و گرفته ڕین، ئه ی راپه دوا پم وایه.  ی کردووه که باسیده
 زمانحای  تی و بگره یه بی، سیاسی، کۆمه ده  ئه رتاپای گۆڤار و بڤۆکه مۆ سه ئه.  یه یی هه کوردیدا ئاماده

  ب بزانین له  ده  ئمه.بارگاویکراون"   جیھانیانه  باوه  فیکرییه اسهمک و پن چه"و  کانیش به حیزبییه
ر  کی خۆیانن؛ واتا هه ناوکۆیه/می کۆنتکست رهه ، به  فیکرییانه مک و پناسه و چه رتاپای ئه تدا سه ڕه بنه
و  رتاپای ئه سه. کانی رۆژئاوان  جودایه می قۆناغکی دیاریکراو و کولتووره رهه  به مکانه و چه کک له یه
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 پانتایی رۆشنبیریی  کانیان، له ماو پاشخانه چاوکردنی بنه گرتن و ب ره ستپوه ب ده. مۆ  ئه ش که مکانه چه
   قۆناغه ک له ر یه گرن و پاشان هه ده  هه رچاوه  سه وه هتی گرکی کۆن  شارستانییه درن، له کوردیدا فیده

، رنسانس و نسی ره شۆڕشی فهڕاست،  ی ناوه ده  سه  تا به  بگره وه همی رۆم رده  سه کانی رۆژئاوا، له مژوویه
گای   کۆمهی بیست، ده  سه گاته ڕی و تا ده په تدهسازی  ریی، مۆدرنیزم، شۆڕشی پیشه قۆناغی رۆشنگه

 و  مالندووه  خه ند باره  و چه  و ئاستی جودا دووباره وه ش به... کنیک گای زانیاری و ته نی، کۆمه ده مه
کو  وتراون، به کاندا نه کردن و ئاسۆی کتبه  ئاستی قسه ر له ، هه کانهم و چه هاوکاتیش ئه.  وه داڕشتۆته
ی  رچاوه  سه ته کار هاتوون و بوونه گادا به  ژیانی کۆمه ی رۆژئاوادا، له و قۆناغانه رچارخانک له ر وه دوای هه

کانی  رچاوه  سه  له مکانه هو چ کانی ئه کارییه ر پاشخان و ورده سه کردن له قسه. گای رۆژئاوا بونیاتنانی کۆمه
و  بت ئاگای له یش دهروا رۆناکبیری کوردی بت، هه بواری هه   لره ؛ واتا رۆژئاوا، باسک نییه وه خۆیانه
   له وه یه م روانگه له.  پویست نازانم  زیاتر به وه یان له وه  روونکردنه ، بۆیهبت  هه  ئاماژه بۆکراوانه پاشخانه

مان پکرد،  مدا ئاماژه که می پرسیاری یه  وه  له  ئمه ی که  کوردییه  رۆشنبیرییه خ و ئاسۆیهو دۆ پانتایی ئه
  .  ییه زه ی به  جگه یبینین، شتکه  ده ی که شنه و چه  به مکانه و چه  کردنی ئه  مۆده به

ک   وه ، که وه هبن ۆدهدا ک وه  له  فیکرییانه مک و پناسه و چه  کردنی ئه  مۆده  گرفتی به من پم وایه
مک و  و چه ی ئه وانه ستپکدا ئه  ده له. ناکرن کارناهنرن و پیاده  ئاستی پسپۆرییدا به خوازت له ده

   له  بوون که رانه و نووسه ، ئه"کی نوێ یه ریی و دیارده نوگه"ی   مۆده  و کردیانه وه یان گواسته پناسانه
ری  ، نووسه رانه و نووسه روا هیچک له هه.  وه بی و فارسی خوندبوویانه هند گۆڤار و کتبکی عار رگای چه
وانی و  ک رۆژنامه کانن، نه کادیمییه  ئه می بواره رهه به  مکانه و چه تدا ئه ڕه  بنه  له. و نین بوونه ئاکادیمی نه

و   پسپۆڕی ئه توانن ببنه کادیمیستک، ده موو ئه  هه  که  نییه وه  مانای ئه وه  ل ئه.شبکبی پ مۆده
  . یه و بواره  و لزانی ئه وه ستم قووبوونه به  مه م من لره به.  مکانه چه
کی  یه  شوه  و به می خۆیانه رهه  به  هزرییانه مک و پناسه و چه  ئه نده رچه ، هه یری رۆژئاوا بکه تۆ سه 
م  ند وتاری له  کتب و چه و دوو سه رکه ، هه اوه ب ی الی ئمه وه ک ئه چی وه یخونن، که  دهشکادیمی ئه

  و گۆڤار و گروپه  وتی سودا ئه  له بۆ نموونه.  و باسانه  پسپۆڕی ئه ، نابنه وه  بخونته دا بوارانه
ند  تا پنج گۆڤار و چه  س هه ن، له  هزرییانه مکه و چه  و ئه فه لسه رقای  بواری فه  سه ی که رۆشنبیرییانه

ن بریتین  فییانه لسه  هزریی و فه و بواره رقائ ئه  سه ی که و گۆڤارانه  ئه، ڕن  تناپهکادیمی اکبیریی ئهرۆن
 هی  ند گۆڤاری تر که و چه" فی، گۆڤاری پۆلیتیک هلس ، گۆڤاری فه ، گلنته رس پۆبلیکه ": له

ن،  که ش ده فیانه لسه  هزری و فه بنکهو گۆڤار و  رشتی ئه په ی سه انهو ئه. ن و بوارانه کانی ئه ئینستوشۆنه
  . دا نهراو بوا ، پسپۆرن له متر نییه ی دکتۆرا که  پله دا له و بوارانه موویان ئاستی خوندنیان له هه
ک  کانی زانکۆن، نه می ئینستۆشۆنه رهه  به فی، هزریی، تیۆرییانه لسه  فه مک و پناسه و چه  کورتی ئه به

کان  تییه  مرۆڤایه شی زانسته  به  ئاستی جودا له ی له ونه  رۆژئاوادا زۆرن ئه له.  وه  و الساییکردنه مۆده
  قسه  و خوندکارانه شکی دیاریکراو له واوکردنی خوندن، به چی دوای ته خونن، که  و ده خوندوویانه
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ری نووسینی کوردیدا   رووبه ی له هو ک ئه ، وه وه  خۆیه  و له سه رکه واتا هه.   پیشه نه که  ده مکانه و چه کردن له
  . ناواسن  هه مکانه و چه ، خۆیان به باوه

   تز و گریمانه  بزانین که وه ب ئه دون، ده  سیگمۆند فرۆید ده  له  که ، ئمه ئاخر بۆ نموونه
  ژئاواوهی رۆ و قۆناغه کانی ئه فی و زانستییه لسه کی هزریی، فه کۆییهو نا و به کانی ئه روونناسییه ده
و " ئۆدیپۆس" ،"، نائاگایی"ئاگایی"ی  دا، کشه ی نۆزده ده  کۆتایی سه لهی فرۆید  وکاته ئه. ستن یوه هپ
   سکس و به و ئازادییه ندن به  به وه کان بۆ مرۆڤ، ئه کارییه مای شرۆڤه  بنه کاته ده" ... سکس"

نی  ده گای مه  کۆمه کاتک هگل باس له. هتد... نکا  زانستییه وه ی مرۆڤی رۆژئاوا و تاقیکردنه راییه تاکگه
کاتک ژاک ...  دایک بوو بوو  له ی، که گا مۆدرنه و کۆمه  به نده  به وه کات، ئه ده... س  که رکی تاکه و ئه

ی پشووی   هزریانه و پاشاخانه  به نده کات، به  ده وه ق و بیرکردنه نگی ده  ده فره"و " جیاوازی"دریدا باسی 
  له. هتد... ی رۆژئاوا گایانه و کۆمه کانی ئه ییه نووکه  هه ن و ئاکامه الیه مه خۆی و ریزک پرسیاری هه

  کوو، له ، به وه دۆزیته ی نه انه هزری مک و پناسه و چه کی هزریی ئه  پداویستییه ری کورد له راستیدا نووسه
و  ، ئه وه کی تریشه الیه ، له وه تلته دا ده و گرفته  خۆی له بی و فارسی، که ، عاره ی زمانکه سته ک، وابه الیه
هاوکاتیش .  کی خۆمای بۆ نییه یه  و راڤه ری کورد ئاۆزه ڕیت، بۆ نووسه په  کورد پیدا تده ی که دۆخه
ستنی گوتاری سیاسی کورد و داهزرانی  قبه کات، چه ی کوردی ونا ده  ناسنامه ی که همومژیی و ته ئه

و  نا بۆ ئه  په یرانانه و قه  له وه ک بۆ خۆشاردنه ک هانایه دا وه ری کورد هانده گای کورد، نووسه کۆمه
کوو بۆ  ، به  نییه وه کردنهکی تری بیر یه  نوکان و ئاراسته ی ئاسۆیه وه ش بۆ دۆزینه مه ئه.  ببات مکانه چه

   ئایین، متافیزکیانه ک جۆرک له وهری کورد  کی تر، نووسه  واتایه به. تی ی خۆیه وه  و خۆ شاردنه وه ددانه
 و  وه یکردنها ئاستی الس ش دواجار له مه ئه. کات ڵ ده گه ی له ه ڕوانت و مامه  ده مکانه و چه  له و سۆفیانه

ی  ره ڤه و ده بوونی ئه سته دواجاریش وابه. مناهنت رهه یبینین، هیچی ترمان بۆ به ی ده وه ک ئه ، وه مۆده
  ر رۆژنامه مۆ هه ئه.  مکانه و چه بوونی ئه  ئاماده  له ستی کولتووری رۆژئاوا، هۆکارکی گرنگه  باده ئمه به

دوای . !؟ و قسانه  به نکی کورد، چی داوهوا ئاخر رۆژنامه.  مکانه و چه  پن له وه یته ده ده و گۆڤارک هه
ری  ی نووسه مۆ زۆرینه ر ئه  گه باشه. ککی تر ڵ یه گه  له ری نییه وهه کی جه  جیاوازییه و گۆڤارانه هیچک له
و   پسپۆڕی ئه ڕاستی خۆیان به ر به گه ، ئه رانه و نووسه ک له یه سته ، بۆ ده مکانه  چهم  به رقاه کورد سه

ون؟ ئاخر کاتک   رکناکه کی تۆکمه یه ر پرۆژه سه زانن، له  ده فییانه لسه  فه  هزریی و بواره  پناسهمک و چه
ین، بۆ  که ندانی تر ده چه... ر، دریدا ، فۆکۆ، سارته  باسی دکارت، کانت نیتشه ، هنده ، بۆ نموونه ئمه

 تری و پوختی  ر زمانک به گه ئه کوردی؟  ینه بکه  وانه کانی ئه  گرینگه کی جوان کاره یه  شوه ناتوانن به
   به سوفانه یله و هزرڤان و فه کانی ئه توانت تیۆری و روانگه بت، چۆن ده  نه رچاوانه و سه ن ئه خاوه
نی تیۆری   چۆن و کام الیه  خۆمان بناسین، که ب هنده  ده ی کوردی بناسنت؟ دواجار ئمه وه ره خونه
ستان   راوه ن که ندان گرفت هه  و چه مانه ئه. ین بکه منین و پیاده  ئاستی کوردیدا بخه  له انهو هزرڤان ئه
  . ریان گرنگن سه له
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  و دۆخه  رزگاری بوونی کورد له  به نده ی، به که ی بۆ ده  تۆ ئاماژه ی که  گرفتانه و رزگار بوون له
و ئاست   ئه یشته گای کوردی گه  کۆمه ی که وکاته ئه. یگای کورد ی کۆمه نراوه  حیزب ته قامگیر و به ناسه

کانی  سه که ر تاکه سه یی به مای پسپۆڕی و کارامه ر بنه سه کان له رک و مافه  رۆڵ و ئه ی که و دۆخه
و   خۆڕا فدانی ئه کردن و به  مۆده  گرفتی به وکاته ئه. بت ر ده سه ش چاره و گرفته وکات ئه شبکات، ئه دابه
  کانی کوردی له  زانکۆیه بت، که ر ده سه هتد چاره... ناسی و  فی، کۆمه لسه  هزریی، فه مک و پناسه چه

  و گرفته  ئه وکاته  ئه.بن تی ئازاد ده ی حیزبی و خزمایه  و پوانهکان هخۆر مشهمامۆستا ی  مۆگه  بوونه
ر و  کاتک خونه. ر ریی نووسه تی و نوگه شنبیرییهی رۆ  پوانه بته نه" باغی ه زارقه " بت، که ر ده سه چاره
  شه  رووکه کان، یارییه یی گروپه سته  هاوشاریی، وابه بت، که  رزگار ده و گرفته ری کوردی له نووسه

  ک چۆن له مۆ وه  ئه چونکه. ر وانکردنی نووسه  پاه رستن و به  بۆ په  پوانه بوونه کان، نه دیپلۆماسییه
مان   هه یان لبگیرت، به خنه سی سیاسی و ئایینی پیرۆزن و نابت ره ندک که ب و ئاییندا ههئاستی حیز

ر  ک شتکی پیرۆز دوو س نووسه مۆی کوردی، وه ری ئه ر و خونه  نووسه ک له یه ش زۆرینه شوه
خان و  دیوه   له، وه ته وه پانتایی رۆشنبیریی کوردیدا قووتکرا مۆ له  ئه ی که تمۆسفره و ئه ئه. رستن په ده
ر بوامان  گه  ئه رخاو و گۆڕاوی رۆشنبیریی، که رچه ک ژیانکی وه چت، نه گای حیزبی ده رستگا و باره په
   .   یه کی بزۆک و ئاوه یه گری پرۆژه  خودی رۆشنبیریی و رۆناکبیر هه  بت، که یه و پناسه به
  
  ته به هه.  ته جییه نھه  میتۆد و مه قی غیابه  زه ریی کوردیدا زۆر بهی رۆشنبی  نو کایه ی له وه  ئه:مال جه
ۆن  چی و چ ته م حاه نجامی ئه ره  ده  نییه وه ستیشم ئه به  نین و مه  شاراوه ته م حاه کانی ئه ترسییه مه
   به نگاوه و هه موو ئه ی هه هو  راستکردنهم که ستی پرسیاره به  مه مه  بیکه  گرنگه وه المه ی به وه کو ئه به! ب ده
ر  گه ین یان ئه ستپبکه  ده وه  چییه  لهسينرپ بتۆ  له َر بكرىر گه ، ی رابردووی رۆشنبیری کورده نراوانه ه هه
  کانمانین؟ نگاوه  کوی هه  له ستمان پکردووه ده
  
ستی  نبیریی و ونای بادهی پانتایی رۆش ی باوه و دیارده ر ئه سه رنجی خۆم له من پشتر سه: ندرن هه

" ت جییه نھه غیابی میتۆد و مه "  تۆ به ی که قه  زه و دیارده کردنی ئه چاره. ربی  دهران رۆناکبیر و نووسه
  و گرفته ئهکردنی  نگاو بۆ چاره توانین هه  ده وکاته  واتا ئه؛ وه بته دا کۆده مان روانگه  هه یت، له به ناوی ده
یاندنی   راگه ن به ست بکه کاندا ده  جیاوازه  بواره ی رۆناکبیران له کی پسپۆڕ و کارامه یه سته  ده بنین، که

موو   هه ر له به. ستا بت وه" ت نھجییه میتۆد و مه"مای  ر بنه سه  له کی رۆشنبیریی که یه ر پرۆژه سه یی له کرده
 کار و  ستن به  هه خۆ که ربه ی سه یریی پوختهکی رۆشنب یه  رگای بنکه  له  رۆناکبیره سته و ده بت ئه شت ده

ی  ر جاره  هه ن، که رخان بکه  ته وه رگان و لکۆینه ک دوو گۆڤار بۆ بواری وه ن و یه الیه چاکی فره
ش کاتک  یه م پرۆژه ئه.  وه نه  بکه کی رۆشنبیریی دۆسییه یه فی و دیارده لسه تکی هزریی، فه ر بابه سه له
کی  یه  پرۆسه  له وه، که راستبکاته" ی رابردووی رۆشنبیری کورد نراوانه ه  هه  به نگاوه هه"توانت  ده
  فی له لسه  ریزک کتبی تیۆریی، هزریی و فهزا،  و شاره کی کارامه یه رشتی لژنه رپه  ژر سه  لهوامدا رده به
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 و  ک راڤه کۆمه  کی پسپۆڕانه یه  شوه به  کوردی و هاوکاتیش کانی جیھان بکاته  ئۆرگینال و زیندووه زمانه
 کوردی کراون   به  بت که وه فییانه لسه  هزری و فه و تیۆر و روانگه ی ئه  روانگه وان، جا له ی فره وه خوندنه
ک رۆناکبیری  ی کۆمه قی رۆشنبیریی و بیرۆکه ک ده ر کۆمه سه  بت، له وه نانه کی بالیه یه شوه یان به
 و  ی مۆده  گوره  به سه رکه ی هه وه ش، بۆ ئه مه وای ئه. شبکات وو و ئستای کوردی پشکهرابرد

ک بۆ مافی  مایه  بنه  که ، گرنگه  تیۆریانه و بواره ماستی ئه  پسپۆڕ و ده کاته  خۆی نه وه الساییکردنه
نگاو  هه   که کارکی پویسته. بکرتدا دروست  گرنگانه و بواره رگرتنی نووسین له رمی وه  فه رگان و به وه

گرتن و ب  ستپوه  ب ده ی که  هزرییانه مک و پناسه و چه ی  ئه وه کردن و داڕشتنه راڤه ، خنه بنرت بۆ ره
 ناو پانتایی نووسینی  ته  فدراونه کیانه هم گای کوردی ره ندی کۆمه تمه  و تایبه چاوکردنی پکھاته ره

و  ڕاندنی ئه م راپه  بکات، به و کارانه ویدابت ئه س هه سیدا زۆر که که  ئاستی تاکه  له هنگ ره.  وه کوردییه
  . کرت  ده کی تۆکمهت بزاو کوو به سک ناکرت، به که  تاکه  به  گرنگه نگاوه ، هه رکه ئه

ر  گه ن، ئه که رده  ده"نما" ناوی   و گۆڤارکیش به یه رکی رۆشنبیرییتان هه  سنته  که  ئوه بۆ نموونه
کی  و ئاسۆییه ره  بهنگاونان می هه  خه  له ئاگان ه ب،ین که  باسیده  ئمه ی که و گرفتانه  ئاگان له ڕاستی به به

  توانن له  ده ئوهڕنن؟  په  رانه رکه و ئه مبنن، بۆ ئه رهه  به یه ی هه وه کی جودا له وێ ونایه یه  ده نوێ که
ت  ڕ بوارکی تایبه مه ند کتبکی تیۆریی له  چه  سانه ه چاپکردنی کتب، باشتر  له جۆرییه مه و هه جیاتی ئه
توانن   ده وه مییه الی که  جودا بن، به  باوه تمۆسفره و ئه ی بتوانن له وه  پشا بۆ ئه لهم  به. ن چاپبکه
نیا  وه ر کورد له ر و نووسه نهخونگیریی ئیدیۆلۆگی و حیزبی،  یام یان الیه  په  دوورن له  که وه نه  بکه د
زانن   چاکی ده  به  ئوه ی که و بواره  له،ری پسپۆڕ ک نووسه کۆمهت بۆ  رفه ده جۆرک بتوانن  روا به هه

  له.  کوردی نه نگ بکه فی هاوئاهه لسه ک کتبی تیۆریی، هزری و فه خسنن، کۆمه بهن،  ر بکه سه کاری له
  نگه ره.  یه و پرۆژه ی ئهکردن ک کۆڕ و چاکی بۆ ئاراسته یه نجامدانی زنجیره  ئه ن به ستبکه دا دهش مه پاڵ ئه

کی رۆشنبیریی  رکیه بهک بۆ ک وایه ش و هه  بتوانت که یی بت، که نگاوکی کرده  هه  کاره شنه وه چه ئه
  . دروستبکات

کان  مکه  چه  یارییکردن به  له  نییه ردانییه و پاشاگه  ئه حیزبوون و نیا به ر ته ی رۆشنبیریی کوردی هه کشه
و  ر ئه مبه  هه  له نکی پشی درژی جودا جودایه و کارکرد بوونی پرۆژه کو نه بهبوونی میتۆد،  و نه

  ه خون و رۆژنام  رۆژنامه ، که یه کمان هه  رۆشنبیرییه مۆ ئمه ر بین ئه  گه ڕۆیی نییه  زده.دا رۆناکبیره
:  وه خوولته کان ده ته کانی بابه و کردنه  تکه ر رانان و ئاخاوتنه سه  له و رۆناکبیره کانی ئه مه رهه به.  نووسه
  .مدنین رهه رپی به کی سه کین رۆناکبیر و رۆشنبیرییه گایه  کۆمه ئمه

 زانکۆکانی   له  گرنگه نگاوه و هه بت ئه  دهوت، ر راستییت ده  گهموو شتک  هه ر له  به وه هاوکاتیش دیسانه
  نگاوه و هه ڕوانکردنی ئه ی چاوه بینرن، جارێ جگه ی ده وه ک ئه  مخابن وه ن، که ستپبکه  ده وه کوردستانه

  و بزاوه  ئه ین، که که  ده  گرنگانه نگاوه و هه بوونی ئه  هه ست به  هه  کۆتاییشدا کاتک ئمه له. نین
  .شکردین می پشکه رهه ستبکار بوو و به کراوی ده رجسته  به  به میوه خۆ و خه ربه  سه رۆشنبیرییه
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م  رجه ، سه ڕوه بات به  ژیان دهآانى  آایهم رجه  حیزب سه وه داخه دا به ی ئمه گایه و کۆمه له: مال جه
ی  و بیارانه موو ئه  بۆ هه راله حیزب سنت تی، واته نییه ر حیزب خاوه یش هه کجیاکراوه یه  له کان به ته سه ده
ی کوردستانیش ب  شه م به زموونی رابردووی ئه  پی ئه دا بدرن، به ی کۆمه  ژیانی رۆژانه ب له  ده که
ب   ده ی رۆشنبیر که یه و ونه  ئه یه  کامهاى تۆِ ر بهک،   بۆ الی خه یه وه ڕانه گه ئاسانترینیان نهنھا بیار و  ته
  دا؟ م واقیعه ی ئه وه ڕووبوونه م رووبه رده به لهیبژرێ  هه
  
ی جوداوازی  رک و پناسه ر وتکدا ئه ر قۆناغک و له هه  هه رکی رۆناکبیری له  ئه ته به هه :ندرن هه
 ی وه  و ونا بۆ ناسینه  پوانه  به  کردوومانه میشه  هه ، که یری رۆناکبیری رۆژئاوا بکه سه.  یه  و هه بووه هه

  رکی رۆناکبیر له زانین ئه ک ده ؛ واتا وه بووه ی جیاوازی بۆ رۆناکبیر هه ر قۆناغکدا پناسه  هه رۆناکبیر، له
،   جیاواز بووه ڤده ی هه ده ریی، سه می رۆشنگه رده  سه کان له  جۆره  جۆرک له ردمی رنساسدا به سه
و  ی هزری خۆی و  ئه  روانگه میان له که ی یه وه  ئه  کهی فۆکۆ،  پناسه  له ر جودایه ی سارته ک پناسه روه هه

رکی  چی الی فۆکۆ ئه ، که ردوونی بارگاویکراوه کی گه یه  روانگه ، به وه ند بوو پیه  پابه ی که کۆنتکسته
  . هتد...  رۆناکبیر بوارکی لۆکالییه

رۆشنبیریی .  ی ئیفلیجه که  رۆشنبیرییه ه، ک  گایه لک کۆمه ریتی کۆمه گای کورد داونگیریی داب و نه کۆمه
ب، فارس و تورک،  گای عاره ونای رۆشنبیریی کۆمه.  وه تلته  ده و رۆشنبیرییه ی ئه  ژر کایه ش له ئمه
ش  ئمهژین،  یراندا ده  ناو قه ر ئسقان له ن، خۆیان تا سه ی رۆشنبیریی ئمه رچاوه  سه ک س زمان که وه

و  کانی ئه تی، ئایینی و رۆشنبیرییه یه  سیاسی، کۆمه یرانه ماسی مۆدیلی قه  حه کی به یه وه ره الساییکه
ر گرفتی رۆشنبیریی  سه ب له  بت و خۆشمان پرسیارکمان نه ری ئمه ده  قه وه ر ئه گه ئاخر ئه. ین زمانانه

    مبنین؟ رهه کی جیاوازی کولتووری به توانین ونایه ، چۆن ده و زمانانه ئه
م  ی ئه وه ڕووبوونه م رووبه رده به یبژرت له ب هه مۆ رۆناکبیری کورد ده  ئه ی که یه و ونه ئه حاڵ،  مه هه به

تیانه  وایه ته کی نه تیه سایه  که بهیی حیزب ئازاد بوو بت و  سته  وابه  له  دایکبوونی رۆناکبیرکه دا، له واقیعه
  و ونه ئه. ڕنت کانی راپه تی و سیاسییه یه ی و کۆمه رۆشنبیری رکه ئه  انهخۆی ربه ی خۆیدا سه که  بواره له

ی  کی ئستتیکیانه یه  روانگه  بتوانت به  که یه نگه و ده تی، ئه مۆ کورد پویستی پیه  ئه ی که رۆناکبیره
و  ره ، به وه ی خۆیه گیرانه ژر رکفی گشت موو ژیانی خستۆته  هه ی که نراوه  حیزب ته  به و دۆخه سیاسی ئه
 حیزبی و  رامه کا مه  کورد گۆشده ی که وه مۆ ئه ئه. رخنت رچه نگ وه ده نگ و فره ڕه مه دۆخکی هه
،  وه رکیه  رووی ده میش له کی و، هه  رووی ناوه م له ش، هه و دۆخه هۆکاری ئه.  کانه رگیره ڤه  ده ئیدیۆلۆگییه
پدانی گفتوگۆ و  شه  و گه وه  گشتی،   بوژانه مۆی کورد، به اکبیری ئهرکی رۆن ئه  بۆیه.  ئاشکرایه

  ی که  جوادایانه نگه نگ و ره و ده ئه.  گای کوردییه کانی ناو کۆمه  جودایه نگه نگ و ره گولکگرتنی ده
نیا  ته.  وه وویتهکی داخراودا هشت یه ناو بازنه کان، له تیسماوه  قه ریته ڕۆ و نه  وشکه حیزب و ئیدیۆلۆگییه

  کان، که  ئیدیۆلۆگییه  کایه ن ویژدانی داهنان و دوور له  رۆناکبیری خاوه لک له دانی وناگه رهه سه
گای  کانی کۆمه  جودایه نگه نگ و ره  نوان کۆی ده  له ی که ستووه قبه  گرژ و چه و باره توانت ئه ده
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و  ره توانین به ، ده  جودایانه نگه و ده می ئه رجه  گۆی سه  هاتنه بهوکات  ئه.  وه  ئاشتبکاته یه کوردییدا هه
   .نگاو بنین کانی ژیان هه  نویه ئاسۆیه

   ببته ، که ن ویژدانکی زیندووه کات، خاوه ڕی ده مۆ کورد چاوه  ئه ی که  رۆناکبیره و ونه دواجاریش ئه
 کانی داهاتووی  وه  نهیی ر  جیاوازی و کراوه سه لهگای کوردی بدا کر  ی هانی کۆمه وه  بۆ ئهک ونایه
  . بکاتی رده روه په
  
زانینی زمانی زیندووی جیھانی و  ی زانستی و نه رچاوه ڕانی سه گه دوادا نه ی رۆشنبیر و به مبه ته: مال جه
نیابینی نوێ و کردنی بۆچوون و د رسنه ا و هه پناوی ژیاند ت له سه  بۆ دهانیررۆشنب  ندێ له هه چی لکهم
  ی زیندوون، وای کردووه وه ق و لکۆینه بوونی ده کیی نه ره ری سه  فاکته ت و هۆکاری تر که ندین حاه چه
وێ پرسیاری  هم ، ده وه بینرته بیری کوردا نهسی رۆشن  هزری که  گوتارکی مرۆدۆست و ژیاندۆست له که
   ؟م دا له تۆ بکه یه له سه م مه  ئاست ئه  لهشبینی شبینی و ره ی گه رژه

  
  ی که نووس سازانه  چاره و پرسیاره  بۆ ئه وه ڕته گه چکردنی رۆناکبیری کوردی ده ی و ملکه مبه ته: ندرن هه

 و  واوی وزه کوو ته ریان بکات، به ربه سته  ده یتوانیوه ر نه ک هه  حیزبی کوردی نه  ساه  پانزه زیاتر له
  کان، جا له  حیزبه  که  نییه وه  ئه که کشه.  راوز کردووه ست و په مبه انی کوردی دهک  جودایه نگه توانای ده
   له که کوو کشه بت، به  و چاکی رۆشنبیریی خۆیان هه ک بت، ناب بنکه یه شه ر بانگه تری هه ژر چه

  زانین له  ده ئمه.  وه بته  ده تهس رجه بههزی رۆناکبیری کوردیدا  ی به کی ئازادیخوازانه یه بوونی ئیراده نه
. کا کانیدا یاریده رام و ئیدیۆلۆگییه وتنی مه رکه  پناوی سه تی سیاسی له سه  ده و جیھانه موو شونکی ئه هه
کانی  رامه ی مه سه ره  و که سته  وابه بنه ی رۆناکبیرانی ده ک کوردستان، زۆرینه  وتکدا، وه م کاتک له به
موو کۆستکی  ری هه کوو دروستکه ، به تیڤ نییه ر ئازادیخواز و پۆسه ک هه  نه تکی سیاسی، که سه ده

  بته ت ده که وه ته بوونی زمانی نه  ئاماده واربوون به  ئومده وکاته ، ئه تی و رۆشنبیرییه یه سیاسی، کۆمه
   رۆژانه م که به. رز بت ربه ی سه که وه ته کا نه ز ده س حه موو که نی هه مالن کۆندرا واته.  وره ئازارکی گه

ڕاستی  به. بت تر ده  فره رزییه ربه و سه هاتنی ئه دینه تی به سره وکات حه ، ئه وه بنه کانمان قووتر ده یرانه قه
 یان بت لده گوێ کانم  سیاسی و رۆشنبیرییه واه هه ، وه بمه  بدار ده و  خه  له ک که یانییه موو به بژم،  هه

موو کارکی   پشت هه مۆ له  ئه چونکه.  وه بمه کی تر ده شبینییه یی و ره ڕووی بھوده ، رووبه وه خونمه ده
کی  کان، یارییه  سیاسییه شی زۆری ئاخاوتنه  پشت به له.  وه بینییه کی رووتی حیزبی ده رۆشنبیرییدا یارییه

  ...بینرێ  ده سافیلکه
ی  وه نگ و کۆبوونه ، ئاهه ژن، تازیمانه راسیمی جه ی مه  شوه  له کانی ئستای ئمه یه رۆشنبیری چاکییه
نکی   گروپ و الیه ر به ر سه گه تۆ ئه.  رانه کی رۆشنبیریی و رووداوکی داهنه یه چن، تا کرده کان ده حیزبییه

ر و کوشتنی روحی   نووسهڕگیرکردنی ڕی په وپه ش ئه مه ئه. کرت رامۆشده بیت، بوونت فه سیاسی نه
بوویت  و نه  مجگزی ئه ر تۆ به گه  ئه ، که وه بته قده دا زه وه مۆ گرفتی رۆشنبیریی کوردی له ئه.  تییه مرۆڤایه
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ش  وه له. راوزتبکات دا په وده ک هه یه موو شوه  هه بوویت، به ی نه که ی ئیدیۆلۆگی حیزبه سته و وابه
  فه کان خه  جیاوازه نگ و جیھانه وێ ده یه موو جۆرک ده  هه  به  که  گۆڕدایه ک له یه مۆ دیارده مینتر، ئه خه
نگی  ره مه  هه وه  کاتکدا ئه له. بوونی گشتگریی بت ی نه که ی کورد و رۆشنبیرییه ک کشه روه هه. بکات
موو   هه  که یه وه من ئهمی  خه. کا خا و جوانیده گا پشده  کۆمه  که  و رۆشنبیرییهنگی سیاسی ده فره

 روحی زمان و   پم وانییه چن، که  ده و ئاسۆیه و ئه ره  هانک به  هانکه کان به  رۆشبیرییه ئاراسته
  !ن مر بکه م نه که کولتووره

  
   


