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  رباس سه
  
ی دونی  وه  خوندنهمۆ ی ئه وه وات خوندنه ی ئستا، وه  خوندنهم ناو ناون م نووسینانه ئه

ل  .آاننی ئستا وه  خوندنهچونك براستی ینی دون،  ی سبه وه هنند خو ین،  سبه
ە، پش بسرهات گرمی رووداوەآاندا نووسراون، پشبنی آارو ئاقارەآانیان آردوو

  .اڕشتووەو پاشڕۆژ د-آوتوون و ئجنداو پرۆژەیان بۆ داهاتوو
ك نییهئاشكرایینه ش که وانه ت ئه نانه ، ته  هیچ نووسینکۆی ڕابردوون، که وه  خولیای ل  

ستپکردن و  هه   له یه که وه شنی خوندنه گۆڕێ چه ی ده وه ئه. نب ی ئستا نه وه وی خوندنه هه
 ی دابک نیه دو  هیچ کات له ك که  درکاندنی ئستادا، ئستایه راڤ آردن وکردن وآپرەد
  . ی دوور نییه که ینیه  سبه  و له یهین
  .ن ده ی ئستا ده وه وی خوندنه  ڕاستی هه  به ن که م هه م که به

ستا، بۆ ئ کردنی  واشه وکن بۆ چه ههکانی ڕابردووش زۆر جار  وه ی خوندنه زۆربه
  .کاندا م بینینی ڕاستییه رده به م و تارمایی له کانی ته دروستکردنی دیواره

 دون و  ی مژوو، به وه ی خوندنه وه ستنه بۆ به گکی گرن کردنی زانین هۆیهیزگا  ده به
 . وه ته سه ی ده وه مھنانه رهه و به  وه کانی هشتنه ئامانجهندی و  وه رژه  به ، به وهیئستا
تك  قالنییه خۆیدا ناعه  له مه ئه.  یۆلۆژییهی دواییدا کارکی سیاسی ئاید وه  شیکردنه  له واته
ریی ستانداردو  کادیمی و زانگه ك کاری ئه  وه تهات و قالنییه ك عه  وهت سه  ده  که وه شارته ده
بایۆلۆژیی و نی  مه  ته ند ساکی گرنگ له ش باسکارك چه ده:  بۆ نموونه. خات ری ده وا ده ره

و  ر ئینگلیز رامبه حموود به وستی شخ مه ی داخۆ هه وه ی ئه وه ندیی خۆی بۆ لکۆینه هۆشمه
وی   یان باسکارکی دی هه؛ابكرخان  ؟ ته ی چۆن بووه که ته وومهبردنی حک روه ی به شوه
رجی  لومه ی هه  چوارچوه لههاباد و کۆماری م د ممه قازی محهتی   بدا ستراتیژو سیاسه وه ئه

یشتنی  تگه؟ بۆ  ن که  ده م کاره  بۆ ئه و باسکارانه می جیھانی چۆن بوون؟ ئه نگی دووه دوای جه
و  ندو وانه رگرتنی په کو بۆ ئستا بۆ وه ك بۆ خاتری رابردوو به م نه ؟ به به: ردووراب

مان باسکار یان   هه  که دایه وه  له که ته قالنییه ناعه! دادێو  مرۆ فرکردنی مژوویی بۆ ئه
 و رهۆش ست و به رهه هرچاوو ب  به موو راستییه و هه قی چاو له  زه ش زۆر به باسکارانی دی ده



وی شواندن و  ت هه نانه  و تهنمۆ و ئستا بنوقن ی ئه ستانه رده بهرویژدان و  به
و  ور ن ده ری رووناکبیری خاوه  نووسه  واته، قینه ری راسته  نووسه بۆیه! ن؟ شیان بده وه شاردنه

  وه تهخون قووی ئستا ده  به میشه  هه  که یه وه  ئه،مژوویی) ی زیفه وه(ی ریرکیا ئه
و  رشوه هه  به  نووسینانه م جۆره ئه. کات پشبینی داهاتووش دهو  کا کانی تۆمار ده راستییه

و  موو ئه  من هه.ژمررن ده) فکری، ئایدیایی) ( ییبیر(  نووسینی  رن بهزمانك بنووس
 بیری ری زرنه گرنگی دامهشکی   به  به واته. بینم دا ده یه م خانه ی خۆم له نووسینانه

  ی کورد له یه وره  گه یهرۆشنبیری)  بۆشایی یه( و  ر ئه هب  له دیاره. نم یی کوردییان داده وه ته نه
،  ی تووشی هاتووهیی شارستان وه ی و وشکبوونهیلتوور  و داچۆڕانی کهکردن نجامی داگیر ئه

م  که  به ی خۆ هرکو تووشی گر،کانی هو رووناکبیر ر ناو نووسه تی به تایبه مرۆڤی کورد به
زن  ی کولتووری مه وهاك پاشم دا نه م ناوه له. یر بوون کی سه یهیرست په  بگانه وه مه نین و لهزا

 و زمانی کوردی ە بووەر  به ره ناوچوونی به کوردیمان تووشی فرامۆشی و لهندی  مه وه و ده
ر  ك هه  وه ،ی بیر الی ئمه کو ناسنامه ، به هزیش تووشی شواندن و خنکاندن بووه ساغ و به

و  ناو ند به  تا چه ،یه  پوهی ند مۆرکی بگانه  تا چه یه وه  ئه،وتوو راوزکراوی دواکه لکی په گه
  نگه ره.  وه ته  پکراوه ندانی بگانه ران و زانایان و بیرمه ی نووسه نجه ناونیشان و شون په

ان سوف یله هیچ جۆر ناوی زلی فه دا بهکانم ی نووسینه  زۆربه له  یر ب که  سه وه الیه ر به خونه
ریتانیا،  ك به  شونکی وه  له وه ره  ده  له شدا که وه ڵ ئه گه له. ت  نایه و بیریارانی بگانه 

ر  غدام به شی ئینگلیزی زانکۆی به رچووی به  من خۆم ده شدا که وه ڵ ئه گه له. نووسراون
سوفان  یله  ناوی فه  له  په رم نووسی که  و هونهی جوانف لسه  فهریتانیا کتبی هاتنم بۆ به له

ریتانیاش   به له. کرد  ده مه رجه می ئینگلیزیم ته رهه و به  یعرروا ش رانی ڕۆژاوا هه و نووسه
 باسکی  که  باسه ت کهرگر ی مژوو وهف لسه  فه رم له مدا ماسته که سای یه ر له هه
.  دا)لدوون ئیبن خه( و ل و مارکس و ڤیکۆگناسانی یۆنانی وهوان مژوو ن له یکاریراوورد به
م  که) 1986( وکات   ئه ست که به) کۆفو(یل شی می فه لسه  فه شمدا پشتم به باسی دکتۆراکه له
م  شدا من ئه مانه ڵ ئه گه بۆ له:  بم یه وه ستم ئه به مه... یانناسی  قووی ده س به که

؟  وه کردۆته عید و هتد پنه د سهواراو ئیدددراوی هیگل و مارکس و فوکۆو ن م به نووسینانه
ك   وه واته..  و گوتارنیینووس م نووسینی رۆژنامه که ی یه  پله  به چونکه:  یه وه  ئه کهم وه

تی  یی تایبه وه ته  نهستکی سیاسی و به تیدا بۆ مه م و کاتکی تایبه رده  سه  لهوتار
توکراونوه ب .  

ی خۆی یستی سیاس به  و مه وانه  ڕۆژاوادا نووسینکی ڕوون و ڕه ریی له گه ڕۆژنامه نووسینی 
کیی و  ره  سه  ئینگلیزییه ڕۆژنامهکانی  وره  گه نووسه یری نووسینی رۆژنامه ر سه  گه. یه هه

هیچ  ارکدا بههیچ وت   له،ی هتد بکه) نتیندیپندئ( و ) تایمز( و ) گاردیان( ك  کانی وه گرنگه
. سوفك نابینی یله ك بۆ هیچ فه یه ب، هیچ هماو ئاماژه ن نه گمه ر ده گه ك مه یه شوه
ر بفرۆش و   خونه ی خۆی بهفسل و فر زانینی زۆر نین نووسه  وه  ئه بۆ ونووسینانه ئه
کی  الیه له.  ستی ورانه به ناوی زل و مه  پی کا له،دار یان ب مانا کی پاکانه یه شوه به



ت سۆکرات و  نانه ل و کانت و تهیگ ناوی فۆکۆو درداو هدکورری  کرێ بۆ خونه  چۆن ده وه دیکه
کی  یه شوه ك کتبیش، به ت یه نانه  ته وانه مکی ئه رهه ر هیچ به  گهینفالتوونیش ب ئه
 مژووی  شك له  به  بوونه و ناوانه  ئه...کراب  نه مه رجه کادیمی و زانستی و درووست ته ئه

. گای ڕۆژاوایی ی کۆمه  ڕۆژانهریی گه کادیمی و رۆژنامه ت ئاخاوتنی ئه نانه بیرو زانین و ته
ری  وتۆ بۆ خونه وا هیچ گرفتکی ئه ان بھن، ئهیری ڕۆژاوایی ناویش ر نووسه  گه وه ر ئه به له
کادیمی و   ئاخاوتنی ئه نیا له تهشدا  وه ڵ ئه گه م له به.  درووست ناکا گایانه و کۆمه ئه

و  می چاپکراودا وتاری له رهه ی به وه  پداچوونه  واته)ریڤیو(شی به تی و له ی تایبه بۆنه
لۆگی  و ئاخاوتن و دایه ئاسان و ڕوونوانی زمانی  گینا بۆ وتاری ڕۆژنامه ئه. نوسرن  ده شنه چه

  .کاردن ست پکاو به به  و خۆو روون و مه و راسته ساده
  !؟ وه مه  بکه  بو ئم نووسینانوێ مه  بۆچی ده یه وه  پرسیارکی دی ئه

و  و دی ئه ر دیده  به نه ی بگه وه مرن، بۆ ئه  نه و نووسینانه ی ئه وه بۆ ئه:  یه  ساده که مه وه
  و نووسینانه زۆر له. م که وه ته نجانی نه و گه   ڕۆن،ری کورد خونه: ی بۆیان نووسراون سانه که
 وبن، یانوب دایك نه ر له ش هه  ده،نووسن مۆ ده ی ئه نجانه و گه  زۆر له  نووسراون که و کاته ئه
و کوردستان و  کانی کورد  بزانن وشه وانه وێ ئه مه من ده. گرتب می نه ه ستیان قه ده

ی  کانی ئمه ونه خه.  بووه کیان هه  چ مانایه بات بۆ ئمه و حیزب و خه تی و کولتوور کوردایه
  ر حیزبه رامبه وستمان به یی و دووروتیدا چ بوون؟ هه  ئاواره تی له تایبه ری کورد به نووسه

  ؟ە و چۆن بوو یان چ بووه که باته خهکان و  کوردییه
 ل گرمی رووداوەآاندا ،)ی ئستان وه خوندنه( ك وتم   وه م نووسینانه ی ئه هو ر ئه به له

   کامه ،م ئستایه  ئه نه رنج بده وێ سه مه  دهنووسراون و هم لكدانوەو هم هوستن،
تا چ ! ؟ش ب ش ئستای ئاینده ت ده نانه و ته ك ئستای ئستاشه یه  تاچ رادده؟ یه ، کامه بووه
ن و ن و پشبینی کراو دا هه و نووسینانه کانیان له ارهقمۆو ئا کانی ئه ك ڕووداوه یه هڕادد
ئایا  ئایا هوستآان ل جی خۆیاندا بوون یان هو ناتواو بوون؟ ؟  وه کراونهشی

 یان براستی خوندنوەی راستی رووداوەآان بوون ل ساتوەختی ل دایكبوونیاندا
  یان؟ داپۆشین و شواندن

  
ت   قه وه و ناوه وه ره  ده رو ڕووناکبیری کورد له موو نووسه  ڕوون ب هه وه  ئه  که شه وه بۆ ئه
ی حیزب  ره به  له  زۆر بوون که وانه  ئه میشه هه.  و ناب  و نییه بووه ك نه ك یه وستیان وه هه

ش  وه ی نوێ ئه وه م با نه به. و کوشتنی داهاتوودا بوون کردنی ئستا واشه ت و چه سه و ده
و  وه ته ڵ دی نه گه  له میشه م و هه موو ده  هه بوون که ش هه مانه  که نگه و ده  ئه بزان که

ید  مالی سه  کهی که نجامکی گرنگی کشه ره ك ده رك وه براده. تی بوون ویژدانی مرۆڤایه
 حیزب و   له خنه رانی کورد فربوون ڕه نوسه  وه ینه و کامپه  له ق نیشاندا بوو که ی زه وه قادر ئه

دەسالتی آوردی  نووسری آورد رەخنیان ل 2006 وات تنیا ل سای !ت بگرن؟ سه ده
  . ئم نووسینان نیشانی دەدەن ئم راست نیی!!گرتووە



ی  رنامه لتوورو ئاخاوتنی کوردی و به ی که وره ی گه کی دیکه سییهامش ک مه ئها
  زانکۆکان که.  تك نییه ر هیچ بابه سه راست له ی بآ یه وه هیچ لکۆینه. تی یمییهکاد ئه
ت و  سه  پاشکۆی ده  بوونه،تی قووڵ بن ی بابه وه وی بیری زانستی و لکۆینه بوو پشه ده

ی ت ها بابه ده نیا سه  تهك بوو نه گینا تا ئستا ده  ئه.ییلتوور وتن و داڕزانی که ماکی دواکه
،  یهاناب ر ژیانی باشوور هه سه ی گرنگ لهیی و ڕۆشنبیریی و سیاسیلتوور ی و کهیناس کۆمه
   کوردی لهیریبی و یبی دووروت ده تی ئه ر بابه سه ریش له ندین دکتۆرا و ماسته کو چه به
وست و  ههو ژیان و  وه ره رانی ده می نووسه رهه وروپاو به  ئه کانی کوردی له و ڕۆژنامه وه ره ده
نجام   ئه،نداراندا ورووپی و هه کانی ئه  وته کانی کورد له گا ئاواره وتی کۆمه سوکه هه

  . درابان
  وه  کوردی زۆر لهییخن یی ڕه وه ته  بیری نه وێ که هک رده  ده وه م نووسینانه له: وێ بم مه  ده

و گۆڤارو  ئه. دایك بووب ید قادر دا له مال سه د، کهی  که ڵ کشه گه  له  که رتره کۆنترو کاریگه
وست،  هه: بوون  هه ی آردنیانمر رنووسه زراندن و سه من شانازی دامه  ی که ڕۆژنامانه

ن   ڕاستی ئازاد و ئازاو خاوه ی بهەو بوکراو  رۆژنامه  تاقه ش به  ده،تاو نگاو، هه یڤ، هه په
و   له.ری کوردییدا بژمردرن گه  ڕۆژنامه مژووی نوی یی له وه ته ی نه رنامه بیرو به

  و ڕاستییه  ئهییراوردکار ی، بهیت کادیمی زانستی، بابه کی ئه یه وه ر لکۆینه دام هه ره باوه
و  و ڕۆژنامه ری ئه  و کاریگه قینه خۆیی راسته ربه ی و سهیتی و ئازاد  ئازایه.لمن سه ده

ك  کانی وه وتووی ڕۆژنامه  دواکه وستی خاوو به ڵ هه گه  لهك یه هیچ شوه  به گۆڤارانه
ك   چ وه رنامه ك به  تا ئستا چ وه یه م دوو رۆژنامه ئه. راورد ناکرێ  به هاوتی و ئاونه

  ت و حیزبه سه کانی ده و ئامانجه ی ئاکار وه هبۆو نه جیا پاشكۆ وشکی  کردار به رچه په
م نموونی نووسینآانی خۆم ل بر  ئ.کار هخن ست و ڕه رهه بهك  کانن، نه سیاسییه

  .دادوەریی بكنچاوتان دەبن و دەتوانن ب بگوە براورد و 
  

 سوودی  وه شه کی دیکه الیه  له م نووسینانه ی ئه وه  هیوادارم بوکردنه  که یه وه م ئه  دوا وشه
نفالکراو  ینی کوردیدا زمانکی ئه زۆر نووس هل ئستا  وه داخه  به . زمانهنی ویش الیه ب، ئه هه
  وه ی کوردیی و کوردانه وه  بیرکردنه  له وان، زمانك که و ڕه  زمانی کوردی ساده. کاردێ به
  .وێ که رچاو ده متر به قوب، که هه
م  ئه یشتنی مژووش ب ر بۆ تگه ی نوێ گه وه  رۆنی نه ونجان تی هیوادارم گه تایبه  به
کان  تداره سه  ده مۆ حیزبه ی ئه وه تا بزانن ئه.  وه نه یان بکهو شی وه ننه بخو تانه بابه
د،  مه حموود یان قازی محه ر شخ مه گه خۆ ئه. وام رده  بهکی  ڕابردوویه  له شکه ن به یکه ده

و ڕوونیان دیاریکراو و سنووردار رچاو یشتن و به تی زانین و تگه رفه رج و ده لومه ئاست و هه
نگاوکدا  ر قۆناغ و هه هه  له ن که ده  نیشانی ده ند نووسینانه م چه نیا ئه ر ته وا هه ووب، ئهب

 ئاکارو ئامانج و  کتی، له تی چ پارتی و یه تایبه کان به  حیزبییه ره  دهو بیار رکرده سه
،  وه ته ڕوونکراوهتیان بۆ  و خیانه شه ه و هه ه ، ڕگای هه وه کراونهکانیان وریا نجامی کاره ئه



م   ئهك یهەم تا چ ڕادد به.  فیان نیشان دراوه ره ی و شهیریی و جوامر روه پهڕگای نیشتمان
 ئستاش  ر که  خونهوا ، ئه بووه رییان هه م یان زۆر کاریگه  که و ڕنیشاندانه وه ئاگادارکردنه

خونری زیرەك تووشی  . بداتتوان خۆی بیار  ده،ژی دا ده م نووسینانه  ئستاکانی ئه له
ناعقلییانتی آورد، یان راستر حیزبآانی، وەك شۆك دەب آ چۆن مژووی خیانت و 

)هزەلوە) مبارە دەآاتخۆی دووبارە و س.  
  
لمنم  ش بسه وه ، تا ئه وه مه که ب بواردن، بوده موویان به  هه م نووسینانه  ئه دوایدا بۆیه له
زۆر جار مژوو، ڕۆژگار، ڕووداو، . شیمان نیم  ژیانمدا په خۆم لهنووسینکی  هیچ   من له که
م  ترن، به وره  گه  ئمه  له ین که و رووداوانه و ررۆ  پکاری ئه ئمه. نووس  ده ت ئمه سه ده

 ..ب وستمان هه نگ و هه ب ده  ده،ك مرۆڤی هۆشیار زیندووین  وه لمنین که ی بیسه وه بۆ ئه
و  ئه. ین ی بدهیی راست وه وی خوندنه ین هه تی خۆمان بکه  مرۆڤایه ست به ی هه وه ب بۆ ئه ده
رگیز  ڵ هه ك کۆمه تاك چ وهك   ناتوان چ وه، وه کانی خۆی بخونته  ڕاستییهتوان ی نه له گه

  .، ناتوان ب آرامتوە بژیا و سری برز بتامی ئازادی بچژێ
  
  لی دهمال میراو که
  2006 / 7 / 31ن نده له


