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ستپك ده       
و   هیچ آتب ی له و مانایه م به آه ، مه ك بكرت آه رچییه نفال دا هه ساتی ئه ر آاره رامبه  به له

موو  و هه رینی ڕۆحی ئه وه شانۆ و ڕۆمانك دا جگای هه مۆسیقاو شیعرو جیرۆك و
 مرد  تی پیره سره ی ژن ئاهو حه ی منداڵ قیژه زانم زریكه ، من ده وه ی آورد نابته ئینسانه
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و  م خیتابی دووباره نرن، به  هیچ ئامرك نا ژه سم ناآرن به  و ڕه وه  نا نووسرنه مانه ئه
ر   سه  له  الوازترن بتوانن قسه وه آانی حیزب زۆر له  ناو ڕۆشنبیره آان و به سوواوی حیزبه

 الی  یه ربینه بوونی زمانی ده  آردن و نه سهم الوازی و بتوانایی ق ر ئه  هه،ن نفال بكه ئه
تیس   دۆخكی ساردوسو مردوودا قه نفال له ی ئه نهی سا وه  یادآردنه وایكردووه آان  حیزبه
  .                          بكرت

ستیارو قووڵ   و گوتاركی هه بوونی قسه داو نه و دۆخه  له ی سانه وه تیس بوونی یادآردنه قه
 آورد بدونم ند ڕۆشنبیركی دیاری ی آتبك دا چه  پرۆژه  له وه مه  بكه وه ای لكردم بیر لهو

ستیارو ڕامانكی  آی هه  ڕۆشنبیرییه بهی  وه بۆ مژوو، بۆئه آتبك بت آانیان مه تا وه
  ی مردووی سانه وه  شیعاراتی حیزب و یادکردنه  له  زۆر دووره که  وه ئینسانییه

نده نه نفال بخه ر ئه سه  له وه  زۆر ڕووه کانی خۆیان له وه ندنهخوو بۆشاییه ی تر ئه ڕوو، تا ه  
ڕوو،  تداری کوردی بخرته سه قی حیزب و ده ی نوان ڕۆشنبیرانی کورد و عه مردووه
ساتکی   کاره ت به باره  سه ڕوو که  بخرنه ییانه کرده مساردی و نه و خه ی ڕوونتریش ئه وه بۆئه

.               یه نفال هه ک ئه تراژیدی وه  
کی  یه وامی پۆژه رده به  له شکه ، به وه ته دا کۆکراونه م کتبه ناو ئه  له  که م گفتووگۆیانه کۆی ئه
.       دوادابت شکی تری به ند به دا چه و نزیکانه  له نگه  ڕه  که خۆم  
ی  له په  هۆی کارکردنی به ڕوو ببنه ته دا خراونه م گفتوگۆیانه  له هی ک رنجانه م سه م ئه که نا ده مه ته

.                نفال  ئه ت به باره تر سه زیاتر و کارامه  
 

ش ڕه  آاآه مه حه  
 سوید

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

كه  به م گفتوگۆیه ئه بی   له ش نين سه گفتوگۆ له(  آت ) ر خوانی خو  
 
 

 

  ال دی مه حمه ئه.د
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شه رپرسیارین، چونكه م به آه ی یه هپل  به مهئم   هی خۆمانه، به آه  آ
كو بۆ  وه، به نفاله ڕ ئه مه نھا له ك ته نه.   هۆشیاریمان زۆر الوازه-آۆ
  .ین آه  ده رابردووه ت زۆر شانازی به  آو میلله  وه ئمه. آان رتاپای شته سه

         
   

  ال مه دی حمه ئه
                          

 
 

کی ئیسالمیشی  ها مانایه روه و هه دایه وتکی ئیسالمیدا ڕووینه نفال له ئه ر بھاتایه گه ئه: پرسیار
الیان وتانی  م له کی وابکرت هه نگییه  نوقمی بده نفال بتوانرایه ، پتانوابوو ئه درایه پنه

              .وروپاش سا وتانی ئهو کانی دنیا، ئه ئیسالمییه موو وته هه گاته  تا ده دراوسوه
       

 
رای من  م به آه یه. م هۆآاری دی زۆرن آان، به  هۆآاره  له آكه یه ته  به هه مه  ئه: ال دی مه حمه ئه
ی  آه وته پانتایی جیھانی ئیسالم خۆی آه   له وه ڕته گه هایی ئینسان ده ببه   ندی بۆ به یوه په

  وه تی ئیسالمییه ییه عه رجه نو مه نفال له ی ئه  زاراوه ڕاسته. و وتانه ه ل آكه ش یه ئمه
سیاقكی دماگۆگی دا  له واته . آارهنرا  و شونیكی دی بهتآا م له داوه، به ریھه سه
فی و  له ندێ گرووپی سه ن هه  الیه رستان له ڕی خاچپه ی شه ی زاراوه وه آو ئه وه. آارهنرا به

  دیله موعته سته  ن داموده  الیه آی فراوان له یه شوه ت به  ندێ حاه هه  له  و بگره وه توندڕه
ی  ل آشه گه جییه  نھه  مه م الترازانه ئه. هنرت آارده تی ئیسالمیش به آانی رۆژهه ئیسالمییه
 آۆنخواز و   هزهشدی حه  آه وه آاته  ساغ ده وه گیبوونی خۆی له نھا ئاماده و ته وه ته بۆ ناوینه

ل بت  سه ن پرۆگرامكی تروته ی خاوه وه ب ئه  جۆش به  بھنته آانی دونیای ئمه مارگرژه ده
رنگاری دونیای  ی آۆن به سه ره آه به. ر بكات سه چاره آانی ئمه هاتووه بننه  له  بتوان آشه آه

وێ آشه  مانه ی آۆن ده سه ره آه  به ئمه. ترین شكسته وره  گه مه ئه. وه بته نوێ ده
                     .ین ر بكه سه آانی خۆمان چاره رخه هاوچه

 
 

آو  آاندا وه  دژواره شكستیی هاوآشه له.  ڕووی دا وه نییه الیه مه بوحرانكی هه نفال له ئه
آان خۆیان له   آوردییه هزه تك دا آه حاه  له مه ئه. وه قییه روومانا ته وقیتكراو به بۆمبكی ته

.ژیان آانی خۆیاندا ده آییه ناوه  دژواره  ناو   
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رژآراو  رنامه آی به یه نده آو پرۆپاگه وه نھا ئرانی ل بترازێ آه  دراوسكان، ته بگومان وته 
ویستیان و  ك نه یه هیچ شوه آانی دی به گینا وته آاریھنا، ئه ندی خۆی به وه رژه به بۆ
. ن بكه بت، باسی لوه هه وه  آورده ندی به  یوه  په ی دیش آه آشه و نه یه م آشه ئه وێ  شیانه ده نه
نھا نابت  ته ی آه  و واتایه به. آان رتاپای آشه سه ل فراوانتر بوانینه  گه ب ئمه  رای من ده به
آانی دیاری  نده هه موو ره ب هه كو ده ی آوردی، به آشه  بوانینه وه آی سیاسییه یه  دیده له

تی و  یه دیدی سوسیۆلۆژی و سایكلۆژی و آۆمه ین و له  كه ماآانی شیته ین و بنه بكه
كشی  ب تكھه ده آی دی، ئمه  یه شوه به. ین آانی خۆمان بكه یری آشه سه وه  مژووییه
تی  نگب حاله هر. ین بكه آان ئاماده خنه ره ووه  تی خۆمان بین و له آانی شارستانییه آشه

.تی ئیسالمی وترت رۆژه پی ده بت آه پانوپۆڕه و ناوچه  آانی ئه ی بوحرانه وه قینه آوردی ته  
 

گاته  ت آات ده سه ئایا؟ ده یه  وه م پرسیار ئه رژ بوو، به رنامه تیی به وه نفال تیرۆركی ده ئه
نفال  ئه نییه  ۆنخواز و تاریكئامز بت، ئاماده آی آ مایه بنه ر به تی آاتك سه تایبه ست، به بنبه 

آردووه  آاری وامان نه  ژر ناوی دیكه  نو خۆمان دا، له له  متۆدی خۆی؟ ئایا ئمه  بكاته 
ش  ئمه یه  وه ستم ئه به تی گرووپ دا آۆتایی هاتبت؟ مه سه ندی حیزب و ده وه رژه به نھا له ته آه 
آان   ناوخۆیه ڕه ئایا مژووی شه. ڕی نوخۆ ڕووی دا زمانحاڵ و شه آمان آرده  نو خۆ، چه له
واوی باس  ته مان به ته م بابه واوی ئه ته هشتا به یه؟   هه وه آتی و پارتییه یه ندی به یوه نھا په ته
ه ڕان و الپه ئه باشمان زانیوه  به وه  آوولته آانمان نه ی برینه وه ر ئه به زۆرجار له. آردووه نه
ڕی  دوای شه له آه  نسایه  ره آو فه ی وتكی وه وانه پچه واو به ته یه  م دیارده ئه. وه ینه ده نه هه 

آرت و  تاوتوێ ده و قۆناغه  آرت و ئه می ڤیشی ده رده سه  باس له میشه  هه وه مه جیھانی دووه
آانیش  لی رۆژنامه ر رووپه سه هڤزیۆنی و رادیۆیی و ل له و پرۆگرامی ته وه یه لكۆینه و باره له
تاندن  ه خه گینا خۆ هه بت، ئه دروست ده یه  م شوه نھا به آرت، مژوو ته ده باسی لوه میشه هه
  . وه  منته ده

  
 هاوئاواز  و  آه جیھانك نییه ستم له به ك مه یه هیچ شوه به تی ئیسالمی هه م رۆژ  ده من آاتك

آانیان،  رای آشه ره آگرتوو، سه وروپای یه ین ئه ن رۆژئاوا، یا ده ات دهآ. آگرتوو بت یه
هاوئاوازی  ین آه آه ما ده  بنه آۆمه ین، باس له آه آگرتوو ده آی یه  ئابوورییه باس له ئمه
ن و  نھا آلشه بیش، ته ره م جیھانی ئیسالمی و تا جیھانی عه یه، به م زاراوه  ئه خشته به ده
بی زیاتر  ره ت جیھانی عه آات و ده ی بۆ ده شونك ئاماژه لوون له ر بین جه آو تایه روه هه
بۆ  مه  بگومان ئه. ك واقیعكی ماددی آات وه آان ده بییه ره  عه هیوای رۆشنبیره عبیر له  ته

ی ما دات، بنه پكرا گرێ ده  م دوو جیھانه ی زیاتر ئه وه ئه. جیھانی ئیسالمیش راسته
                       .آانه ته قییه عه

 
ر ناون و هیچی  نھا هه ته یه  و دوو آوتله زمانحای ئه بنه  ده شی آه  زگا و ركخراوانه و ده  ئه
ی  نده ین، هه  نه آی واوه یه پیری آشه وتانی ئیسالم به رنجراآش نییه  شتكی سه بۆیه . دی
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ی قآردن و جینوساید   آشه نده  بن، هه رم ده رگه همبۆلك س شواندنی سه وان به ئه
مبۆل  ی سه نده هه: یه  آانی دونیای ئمه ئینحیتاته له  آكه  ش یه مه ئه. رمیان ناآات رگه سه
 باۆزی  یه بی سعوودی ئاماده ره آو عه وتكی وه. آان ناژین بۆ ئینسانه  له  نده مانژن هه ده

آ  یه یا توانجیان له خنه  یان ره آه وته له  ش بكات، چونكه وتكی بن دونیا بانگھ
وت،  یان موسمان بكه  فریای ده نییه مان وت ئاماده م هه آانی ئیسالم گرتووه، به مزه ره له

آو پاآستان،  وتكی وه یا له. بت رق ده یان غه آه نوان تورآیا و یۆنان پاپۆڕه آاتك له
جۆرێ باسی ئیسالمی آردوو  ر ببیستن فلیمك به گه  ئه ر جاده سه  رژنه   دهملونان موسمان

یا الی . وه س ئاوڕیان ل ناداته ر آه  سه نه به  ئۆردوگاآان ژیان ده زاران موسمان له م هه به
ئوردۆگاآان ژیانكی پ  رآووك له  ی شاری آه زاران ئاواره كو هه دان به خۆمان، سه

تك دا،   حاه له مه  وه، ئه پیریانه واوی بچ به ته بوو به س نه ر ، آه سه  برده  دهتیان  ینه مه
یا . آانی الی خۆمانن ی حیزبه رنامه تی به یه تی آۆمه داله ی عه تی و فیكره ی آوردایه فیكره
زعیان  وڵ نادات وه س هه ئۆردوگاآانی لوبنان و شونانی دیكه، آه ستینی له له زار فه دان هه سه

وه ، یا  ترسییه  مه وته آه ده وه  ڕانه مافی گه یه  و شوه زانرت به وا ده چاك آات، چونكه 
ی ئاینین  فیكره ر به دوانیان سه آه یه  ند نموونه م چه له. درت ستینی ده له ی فه آشه ك له  یه ربه زه

ڵ  گه ی له ه مامه ك شوه  یه بهین  آه ست ده وین، هه ته ی نه فیكره ر به ی دیش سه آه و دوانه
. وه رووی ئینسانییه  سه ئینسان گرینگتره، یا ئیدیال له  له   فیكره واته. آرت ئینسان دا ده

  مه ئه. آان دا بت تی ئینسانه خزمه ب له فیكره، ئایدیۆلۆژیا، ئاین ده تك دا آه   حاه له مه  ئه
                  .یه ترین شكستی دونیای ئمه وره گه
تی دت،  هامه ریكا، آاتك ئینسانكیان تووشی نه مه ئه ورووپا، له  وتانی ئه ین له آه یر ده سه
  تی له ملونان ئینسانی رۆژهه. ن ون و رزگاری بكه ن تا فریای بكه ده یار ده شكركی بۆ ته له
ب  مه ئه. نیان  خاوه خۆی ناآاتهس  ساتك دن، آه ریكا آات تووشی آاره مه ئه ورووپا یا له  ئه
          .وه آاته هایی ئینسان روون ده به

 
نھا له  ته  که  وه کی سیاسی ساده  هۆشیارییه نفال له ئه چین که  و هۆکارانه  ئه: پرسیار

و  کی کلتوری، له بۆ هۆشیارییه وه  گوازته ده تیسبووه  دا قه ی سانه رپیانه ی سه وه یادکردنه 
م  ها ئه روه هه .رز نگی به ده ک به یه وه بۆ بیرکردنه وه  گوازته ده نییه  نی قسه  خاوه ی که نگییه هبد
گای  تی کۆمه رپرسیارییه ئاستی به م له  ، هه یه  هه وه کورد خۆیه ندی به یوه ند په چه نگییه بده

                           تی کوردی خۆیدا؟ سه ئاستی ده م له نفال و هه کوردی بۆ ئه
 

  - م آۆ  هی خۆمانه، به آه  آشه رپرسیارین، چونكه م به آه ی یه پله  به  ئمه:ال دی مه حمه ئه
آو   وه ئمه. آان رتاپای شته كو بۆ سه وه، به نفاله ڕ ئه مه نھا له ك ته نه. هۆشیاریمان زۆر الوازه

. وه دینه رابردوو ده نھا ئاوڕ له  زۆرباریش دا ته لهین و  آه و ده رابردووه ت زۆر شانازی به میلله
و  مان زۆر آزه زاآیره- تكین آۆ  میلله ئمه. ر نییه مھنه رهه به وه نوستالژیانه  م ئاوڕدانه م ئه به
مان  م سی چل ساه تی هشتا مژووی ئه آی بابه یه شوه به. ری آردووه سه م آارمان له آه
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تین،  تی و خیه تول و خزمایه آه تی حیزبی و ته ندی سیاسه  پاپه نده هه. وه ته نووسیوه نه
م  رووی ئه سه له  آه  ئاراوه یی وا بھنینه  وه ته  شتكی نه داوه مان نه وه وی ئه  هه نده هه

میان  م آه ن، به آه ده وه ته موو باسی نه هه.  میكانیزمی خۆی دروست بكات وه ئیعتیباراتانه
ند  چه له وه  ته زۆر جار نه. هنن آاریده دماگۆژی به به. ن آه ئیش ده وه  ته وی بۆ نهوا ته به

. فرۆشن آان پمانی ده زائییه فه ڤزیۆنه له ته آی فۆلكلۆری پكدت له رآیه په گۆرانی و هه
                    .تییه وایه ته تكی زۆر نزمی فیكری نه حاله مه ئه

 
هیچ  چن آه  ده ڕوه  به سمییانه  ره نده آان زۆر جار هه و سایاده ی بۆنه سانهوی  رآردنه سه به

ندانامكی تمه. رۆحك ته ته ئك آه آه آان ده نفاله جاوزی ئه نھا آاتزمان بۆ  ین آاتر 
تا . ئامانج  تاقه  ینه آه مان ده آه له تی گه بت و خزمه رار ده رقه و یاسا بهبت  تاآی آوردی ده

 هیچ سودكیان  و سواوانه دووباره م خیتابه  ین ئه  بوا ناآه آرێ، ئمه  نه مه ئه
زك پ  آاغه  پارچه   به  نا ماوه ماوه ت آه  سنووقك پكنایه نھا له دیموآراسی ته .بت هه

ر  بۆ سه ترسییه  رترین مه وره ت گه دیموآراسییه! ی بۆ بكرت نده ۆپاگهو پر وه آرته
ی  وه رای ئه ره ت سه دیموآراسییه. وه دۆزینه قوول ده  پاشه میشه  هه بۆیه. آانی الی ئمه ته سه ده
تی و  یه ندروستی و آۆمه پرۆگرامی ئابووری و ته آی ئاشتیانه،  له یه شوه  به ته سه داولی ده ته

                 .رۆشنبیریی هتد پكدت
. تیمان سایه ر و آه آته آاره شك له  به بۆته  ئامز نه  خنه دا هشتا بیریی ره  جیھانی ئمه له

ئستا   بوو آه  مكه م چه رهنانی ئه به وه  فه لسه رووی فه نسا له ره می فه ژده ی هه ده گرینگیی سه
ین  آه یر ده بیستبت، سه نسی، با ناوی دیدرۆ و ڤۆلتر و هیترانی نه ره هتی ف سایه آه  له شكه به
چل  بت آه هه وه  فرانكیسمه ندی به یوه نگب په داوه، ره آان رووی نه  الی ئیسپانییه ته  م حاه ئه

الی . ل بھاوژت  بۆ دوورتر په نگیشه ر حوآم بوو، ره سه ساڵ رژمكی تۆتالیتاری له
نھا   ته ئمه. وه تمان جی بۆته قییه نو عه مكردن له آانی ستایشكردن و زه مكه ا چهنھ ته ئمه
.آانی دیش بواری رۆشنبیریی و بواره كو له ت نا، به بواری سیاسه له  

تیمان  سایه وت و آه سكه فتار و هه ت و ره قییه ر عه سه ین آار له وڵ بده ب هه ده ئمه  بۆیه
ستوس رووی دا،  شه ی له وه ئه. یه سه كو موماره نھا ناو نییه، به نفال ته  ئه ین، چونكه بكه
نفال،  مانی ئه تا زه وه  مه و ده  له باشه. كردنی خون و سامانی آورد بوو حه. مان شت بوو هه

  میشه ست آرد؟ مژوو هه آانی سانی شه رووداوه ت به باره مان سه آه یه وه چ لكۆینه ئمه 
و   له آكه یه مه  ئه. گرت رنه واوی ل وه رزی ته وه، آات ده بكاته  خۆی دووباره یه ادهئام

وروپا، ئیمۆ  آانی ئه آه  جووله ت به باره آانی هۆلۆآۆست سه ته سه آاره ی آه هۆآارانه
پناوی  آی زیندوو و چاالك، له  مژوویه نه یكه ن و ده آه ر ده سه ئیشی له وه  لییه سه تروته به
.وه بته نه سات دووباره  رگه مان مه ی هه وه ئه  
آانی  یرانه ی قه وه نتی بۆ ئه ره آات نابنه گه ر ده سه تی آورد ئیشی له سه ده ی ئستاش آه وه ئه
مزاندی  مز یا ره  ڕه دات رابردوو بكاته  ده وه وی ئه ت هه سه ی ده نده  هه چونكه. وه قنه ته نه

آاتك  چونكه. رخن رچه  وه و دونیای ئاینده ره به مزانه  و ره ئه نادات آه  وه  وی ئه رابردوو هه
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                   .وه قته ته یران و ده قه بته  بوون دت، ده مز تووشی پبوون و ساتووره ره آه
 

ساتکی سیاسی  ک کاره نفال وه ی ئه وه  چین، بۆ ئه ی ئوه تیانه  تایبه و پشنیاره ئه: پرسیار
و  وه جی ئاوڕدانه میشه   هه که وه  شنک بمنته چه ری ئینسانی کوردا به  یادوه مژوویی له

               دان؟ ی ئمه گه دواڕۆژی کۆمه  له  ی که وانه و نه ن ئه الیه ری له سه کردنبت له قسه
 

م  ساتكی له رپابوونی آاره آانی به قینه استه ر هۆآاره  له  جگه گرینگه  ی آه  وه  ئه:ال دی مه حمه ئه
  له. موو مژوومان كو بۆ هه نفال به ئه ت به باره نھا سه ك ته نه. ین بكه ر زاآیره سه شنه، آار له چه

.  راسته وه  زۆر رووه له. تكی ب مژووین میله م ئمه  آه ست ده ندێ جار من هه زۆرباردا هه
تمان بۆ  آایه ین حی آه ست ده  هه وه سته ده گرینه  ی آوردزمان دهزۆرجار آتبی مژوو نوسان

س بنم چونكه   ناوی آه وێ لره نامه. تی فیكسیۆنه و حیكایه مژوو زانسته. وه گنه ده
آو زانست  ش، مژوو وه مییه م آه نو ئه من، له  آه ریك آردووه  خه وه مژووه ی خۆیان به وانه ئه 

           .نگ  هتد ڕاسته رهه ب و زمان و فه ده بۆ مژوو ئه ته  به  هه مه ئه. آراوه ئیشی بۆ نه
       

م  وی تیا بت، به م زیادڕه آه نگه  ره. تی ب ئستا و ب ئاینده میلله تی ب مژوو واته   میلله
م  آه. را هات سه هساتمان ب ی دوای زۆر آاره د ساه نجا سه م په له.  راسته وه ته قیقه حه زۆر له

آان  آادیمیه  مژوونووسان و ئه ینه ب بوار بده ده.  ڕ مژوو آردووه مه باسی له تیانه  س بابه آه
وه، یا  خونیته زۆر جار آتبكی مژوو ده. تی  آاری حیزبایه بته نه. سن هه م آاره به آه

سیاقه  ی بخرته  وه ب ئه آات، به و ده و ئه مه جوامریی ئه  یا باس له مژووی حیزبه
ب زۆر  ده ئمه . آات دۆگما دروست ده مه  ئه.  باس آرن تییانه آان بابه و شته وه یه آه گشتییه 

ین،  آه ی نه آه یری رژمه  سه وه نیگای آوردییه دیده نھا له ته. دام فر بین حوآمی سه رز له ده
نھا  ته دام به سه ین، چونكه ر بكه سه  ئیشی له ستییانهو زان آادیمییانه كو ئه به. عبا ده ینه  یكه نه
            .آرد ده نھا ئیشی نه ته م به دام دیكتاتۆر بوو به نفال نییه، سه ری ئه مھنه رهه به
بی  ده ری، ئه تی، هونه یه یی، آۆمه ده ره روه زگاآانی رۆشنبیریی، په سه، داموده و آه وری ئه ده له

ب  یامكی زۆری تر، ده ب بوترت، تا عه ی ده وه ئه. آان زگا پۆلیسسیه پاڵ داموده له  مه  هتد، ئه
           .وه بنه نه نفال جاركی دی دووباره آانی ئه ی دیارده وه موو آارك بكرت بۆ ئه هه

و  وه آان رووت آاته وه، شته آو خۆی بگیته آان وه موو شته هه توانای دا نییه زۆرجار حیزب له
خۆشی رووت  و واقیع بكات، چونكه  وه ره یری دونیای ده سه وه  ئامزه خنه چاوكی ره به
ر  به ربه  زه آات آه  ده وه  ته نده باسی نه تی خۆی بپارزت، هه سه وێ ده یه و، ده ئه. وه  بته ده

ت  سه ده. اتب  خۆی نه آه  لشاوه آات آه نفال ده  ئه باس له نده  وت، هه آه خۆی نه
م   شوورا بۆی، به بته مز ده آات ره ست ده  وا هه مز دروستكردنه، چونكه ریكی ره خه میشه هه
ستت و تووشی  به ده    آه ه مز آه آاتك ره  راست نییه، چونكه  وه فییه لسه  رووی فه له مه  ئه

              .ر ركی رووخنه فاآته بته  لواولوی دت، ده
تی ئستا و  خزمه الالتی زیندوو و له ن ده خاوه دا ببته   مژووی ئمه نفال له ی ئه وه بۆ ئه
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هید و قوربانی  مكی شه مه بۆ چه ئه. وه مژوومان بخونینه تییانه   بابه مان بت، پویسته ئاینده
مكی  چه ینه  ین و بیانكه مزاندن رزگار بكه ره  له فھوومانه مهم  بت ئه ده. و هتد راسته رگه و پشمه

.مناندنی ئاینده رهه به  
 

   له رپرسیاره ند به ب چه ده بۆ ئه وه  کانی ئوه جیاوازه عریفه  ته بی کوردی به ده ئایا ئه: پرسیار
                  نفال؟  ئه له وه  کردنه م بیرنه رده به

 
  ئیسانی له. یه وره ینسانی گهساتكی ئ موو شتك آاره نفال پش هه  ئه:ال دی مه حمه ئه
. وه آانییه گشتییه ره مانا هه  له ی واقیعه وه نگدانه ب ره ده ئه. آانی تییه تایبه ره  هه فھوومه مه

و  یه و واقیعه ی ئه وه یاكردنه ب خه ده ئه. واقیعیكی تاڵ و تراژیدی. سات واقیعه آاره
م  ئه. و هتد و ئیستیعاره واژه سته و ده  و ونهرگای زمان تی له ویه و ركخستنه وه زراندنه دامه

  ناب لره. ( یه مه میان گه و دووه میان لپرسراوییه آه یه. ین ڵ آه ناب تكه مكه  دوو چه
                  ). ین  بكه مه یری گه سه وه  چاوكی سووآه به
   . س دایه  آه  ئاستی تاآه ی له آه میان گرینگییه دووه. م زۆر گرینگه آه  ئاستی یه وه الی منه به

                           
ر  سه چیمان له. نووسیوه  نه وه آانمانه تراژیدییه ساته  ڕ آاره مه تا ئستا رۆمان و شانۆمان له ئمه
ی باشوور  وانه  ره آان نووسی آه ڕاوه ر گه سه فتاوپن نووسی، آ چی له ی حه آه تاه ئاشبه
ی  ده تای سه ره م و سه هه ی نۆزده ده آانی سه آانی دی؟ شۆرشه ڕ و شۆڕه ی بۆ شه هئ. آران ده

یا  ی فۆلكلۆر بووه  وه یا زیندووآردنه بی ئمه ده می ئه رهه زۆری به ره ی هه زۆربه. م بیسته
             .وه منه رات و ئه ست موخابه ده آارك بوو به رزه راوآی هه چیرۆآی ده

ك و  یه وه ند لكۆینه ك دوو شانۆ و چه ند شیعرك نووسران و یه ل چهنفا بۆ ئه
شیكلكی نۆیی  وه  ر بۆ دۆزینه  هانده بووه م نه به. ند شتكی دیكه ك و چه یه خانه مۆزه

  ساته یتوانی آاره بی نه ده می ئه رهه به واته . بوو عبیری پ نه ربازكی نۆی ته. نووسین
.ئاینده خشته  اآی ببهڕنی و روون تپه  
.ژین ك گۆماو ده یه موومان له هه آۆتایی دا ئمه له  

 
ر کوردبوونی خۆی،  رامبه به یه ی الی ئینسانی کورد هه یه شاراوه و ترسه ئایا ئاستی ئه: پرسیار
هزک  خۆی بکات به بری تۆه بتوانت له که نی هزیکی ڕۆشنبیری وایه خاوه ترسکه

ندیش  و و چه رپرسیاره تی کوردی لیی به سته ند ده چه م هزه ئایا ئه. ردن بتگری لبو هه که
         پیشاندانی؟ رپرسیارن له کانی به ی کوردی و ڕۆشنبیره گه کۆمه

 
" آوردبوون آانی به گرفته"ژر آانی خۆمان له توانم آشه راستی دا من ده   له:ال دی مه حمه ئه

و  تی و سایكلۆژییه یه آی آۆمه یه آی سیاسییه، آشه یه ی آشه وه  له جگه مه  ئه. وه بخونمه
بت   دایك ده له وه  حمی ترسه نو ره ئینسانی آورد له. م آه د ده گری نوزه دا  به دوا پناسه له
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بوونی   بۆ نه وه ڕته گه آانی ده هۆآاره آ له یه. ژت راوآ دا ده ی ده  نو آۆمه و له
واو  برت، آاری ته ئازاد ناوده به ی آه  و آوردستانه واوی له ته م به قینه، به آی راسته یه مهشناسنا

قوتابخانه ترس  تر، ترس له وره خۆ گه ترس له باوك، ترس له. آراوه  نه ته م حاه ر ئه سه له
وه   مندادانی ترسه له ئینسانی الی ئمه . رگی خاآی، ترس،،،ترس به حیزب، ترس له له
             .وه بته رده به 

ر رووی  سه  له   ئینسانی دیكه  ئاگا آه وه ورووپا ئینجا دینه آو ئه  وتانی وه آاتك دینه
ترسان و لپرسراویی و ئیشكردن و  زانیی راستگۆیی و نه ژت، ئینجا ده مین دا ده زه
           .ودان هتد چییه هه

 
جیھانی ئمه،  ت له آانی مژووی سیاسه رآییه سه ره  هه ره  فاآته ه آك ل رای من، یه به بۆیه 
ر  سه ت ئیشی له سه  ده وه زایی و لیزانییه وریایی و شاره  زۆر به  ره م فاآته ئه.  ری ترسه فاآته
ویتر  ك ئه یه. ن آه ر ترس ده سه آتری ئیش له ری یه واوآه آو ته ت، وه ئاین و سیاسه. آات ده

       .دات ئاو ده
پز،  مكی به رهه ی هیچ به مایه آات و نابته  ئینسانی آورد تووشی ئیفلیجبوون ده م ترسه  ئه
ب، ئینسانی آورد  تا ده ره سه. م رهه به وه   دته مكی ئیفلیجی لوه رهه  به وه وانه پچه به
  واته. و ماف بكرترك  كو فیری لپرسراوی و ئه به. ترست تی ناوخۆی خۆی نه سه ده له

ش،  مه ئه. تی خۆی یه تی آۆمه سایه پاڵ آه  له مه ن بوونك یاسایی و ئاسایی، ئه  خاوه ببته
 دروستكردنی ئینسانی هۆشیار  چونكه. آی نییه ره تی آوردی گه سه ده  آه یه مه كو ئا ئه به
          .ت ندی خۆی آۆتایی نایه وه رژه به آۆتایی دا له له

 
بن،  ده وره و دا گه ری ئه سبه له. ت دا ژیاون سه پاڵ ده  له میشه هه ش  تا رۆشنبیرانی الی ئمه

ودا  شی ئه باوه دوا قۆناغ دا له  م له گرن به  ده خنه ره وه  رم و گوڕییه گه تاش به ره سه ر له  گه ئه
آات و  گای بۆ دروست ده ت و بارهدا ی ده و مووچه ئه. یه تكی آوشنده حاه مه ئه. ون آه لی ده

 رۆژنامه  توانی له یده ر جاران نه گه ئه. آات آانیی ده رتووك و رۆژنامه مویلی گۆڤار و په ته
آان  ئاسانی شته م ئستا به وه، به نه ت بوبكه ئاسانی بابه آانی رژمی پشوو به سمییه ره 

                 .ن ناده ههر سه وه آان لره م آشه به. وه آرنه بوده
و   ئه یه هه ی آه   ئازادییه و نیمچه ئه ن آه یه گه ت، یا راستر حیزب وامان تده حكومه چونكه 

      .خشت به ل ده گه به و ئازادییه  ویش ئستا ئه نتی و ئه و خاوه كو ئه به ستی هناوه  ده به
                 

 
  وه یتوانییه رۆشنبیر نه ین، چونكه  آی ئازاد دروست بكه  رۆشنبیرییه یوهمانتوانی هشتا نه بۆیه 
آات و  م ده آات، یا ئیشكی دووه تی ئیش ده وه آی ده زگایه ده  یا له  واته نووسین بژت، آه به
 م  دروست بكات و می ساغه هه ر م ناتوانی به آه تی یه حاله. دات می نووسینی ده رهه  به له ربه  زه

             .آات رف ده م دا سه ئیشی دووه ی له  آه قینه راسته هاوی و وزه بته  میشیان ده دووه
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و آات   ئه وه عسمان آۆییه دانی به رهه آانی سه قینه  راسته موو هۆآاره هه رای من آاتك له  به
آی زۆر  یه  تا ماوه آه یه عس زاهیره  به جاوزی خۆمانمان آردووه، چونكه توانین بن ته ده

آی  یه بی نییه، دیارده ره آی عه یه عس  دیارده ی به دیارده ش بن آه  وه ب ئه ده. ژت تیامانا ده
. ر ری روخنه فاآته به وه  ببن و ببنه ن و آرسیتاله راآانی زوو پبگه آرێ گه زۆر گشتییه، ده

واوی واقیعی  ته یتوانی به یكرك آاتك نهموو ف هه. باره ت زۆر له عسییه ی به مینه زه چونكه 
.ن ت داده عسییه رای به ئایدیال، گه بوو به وه ته ی نه و فیكره وه خۆی بخونته  

 


