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  2007: سای چاپ

:رگ ی به ونه  
رمی آوردستان تی ڕۆشنبیری، هه زاره ی وه وه تی چاپ و بوآردنه رایه به ڕوه به:چاپ  

:ی سپاردن ژماره  
 
 

 
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

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 ینهرب بوونی زمانی ده  آردن و نه م الوازی و بتوانایی قسه ر ئه  هه،ن نفال بكه ئه
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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 وای لكردم بیر له

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
  و بۆشاییه ی تر ئه ڕوو، تا هنده نه نفال بخه ر ئه سه  له وه  زۆر ڕووه کانی خۆیان له وه خوندنه
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

.               هی 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 ی که 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  
 

لی عه گۆران بابه  
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مان  م هه ، به بوایه ر ئایینکی تریشی هه کورد هه و  بوایه  عراق وتکی ئیسالمییش نهر گه هئ
  بژردرایه نگی هه مان بده شیا هه ، ده بووایه  ئاماده و کاته کانی ئه ییه  سیاسی و ناوچه رجه لومه هه

   . وه ره ن دونیای ده الیه له
 

لی عه گۆران بابه  
 

 
کی  ها مانایه روه  و هه دایه ڕووینه وتکی ئیسالمیدا  نفال له  ئه ر بھاتایه گه ئه: پرسیار

الیان  م له کی وابکرت هه نگییه  نوقمی بده نفال بتوانرایه ، پتانوابوو ئه درایه ئیسالمیشی پنه
    وروپاش؟ وسا وتانی ئه کانی دنیا، ئه  ئیسالمییه موو وته  هه گاته  تا ده وتانی دراوسوه

             
 

   وتکدا روویداوه  له بوو که  نه وه وه ندیی به یوه  په نفال هنده ی ئه رباره  ده وه ره نگی دونیای ده بده :لی عه گۆران بابه
  ته به ئه. بوو هه  وه مه رده و سه کانی ئه یی و جیھانیه  ناوچه  بارودۆخه ندیی به یوه ی په ی دانیشتووانی ئیسالمن، هنده زۆرینه

   تاوانه کک له ک یه  وه بت که نه هنده. دراوه وتۆی پنه کی ئه تکی جنۆساید گرنگیه هک حا هشتا تائستاش وه
. کرت ده دا، باسی لوه و رژمه رانی ئه ی دادگاییکردنی سه چوارچوه تی له تایبه عس، به کانی رژمی به مرۆییه دژه
ی خاوی کیمیاییدا،  سه ره  دادگاییکردنی بازرگانی که ا لهنھ تکی جنۆساید ته ک حاه تی و وه کی زۆر تایبه یه شوه به

                 .مدرا ه قه ی جنۆساید له ک کرده ڵ کرا و وه گه ی له ه ندا، مامه  هۆه  له فرانس ڤان ئانرات
 عراقی  بوو که وه کی گشتی ئه یه شوه  به وه ره نگبوونی دونیای ده کیی بده ره نفالدا هۆی سه ختی روودانی ئه وه ساته      له

چاوی ترس  بییش به ره  و گرنگی وتانی عه وره شکی گه ڕدابوو و دونیای خۆرئاوا و به شه ڵ ئراندا له گه عس له رژمی به
  ر به رامبه بی به ره وستی وتانی عه ی هه وه  له  جگه مه ئه. کرد ڕوانی و پشتگیریی عراقیان ده  ئرانیان ده  له وه و گومانه
ڵ  گه م له به.  گۆڕاوه  نه وسته و هه وتۆ له  و تائستاش شتکی ئه رامۆشکردن بووه تیکردن یان فه  یان دژایه میشه کورد هه

  نفال و هرشه کانی ئه ر تاوانه سه  له رده ی په وه دانه عس، هه ر عراق و به رامبه وستی دونیای خۆرئاوا به گۆڕانی هه
. و رژمه تیکردنی ئه کانی دژایه  ئامرازه کک له  یه بته ختکدا ده وه ساته کات، تا له ستپده کان ده ییهکیمیا  

 سیاسی  رجه لومه مان هه م هه به  ،  بوایه ر ئایینکی تریشی هه  و کورد هه بوایه ر عراق وتکی ئیسالمییش نه گه      ئه
ئایین خودی خۆی و .  وه ره ن دونیای ده الیه  له بژردرایه نگی هه مان بده شیا هه ، ده بووایه ده ئاما و کاته کانی ئه ییه و ناوچه

 روودانی   له ، نه  گرنگ نییه رکی هنده نفال و قوربانیانیشی ئیسالم بوون، فاکته ی تاوانبارانی ئه ی زۆربه و راستیه ئه
ربازی و   توانا سه ستوور بوو به  پشتئه دا هنده مه رده و سه تی عراقی له وه ده. ی رباره نگیدا ده  بده  له نفالدا و نه ئه

  مریکاش، که ت ئه نانه ، ته و کاته  زلھزانی ئه  پشتگیریی زۆرک له ش دنیابوو له کانی خۆی و هنده ئابووری و سیاسیه
 و  و هرشانه کی زۆر نھنیی ئه یه ڕاده پاشان به. کرد جیده  جبه وه مینه نفال داڕشتبوو و بسه ی بۆ ئه خشه  نه ترسانه چاونه
زۆری  ره ی هه کو زۆربه ی عراق، به وه ره  ده  و رای گشتی له وه ره ر دونیای ده ک هه  نه کانی پاراستبوو که تاوانه

 ئاگاداری  وه مه کهنی  الیه یان به وه. بوون شکی زۆری کوردیش ئاگاداری نه ت به نانه دانیشتوانی عراقیش، ته
              .بوون کان نه وه کان و سروشتی کرده کاریه وورده

  تانی خۆرئاوایی بکات که وه  ده ت به ناعه  توانیبووی قه وتووانه رکه دا زۆر سه مه رده و سه تی عراقی له وه مانه ده  له      جگه
و  موو ئه بۆ خۆرئاوا و هه. کرا کی زۆری ده شدا پشتگیریه نگه و جه و لهڵ ئران  گه نگ له  جه شک بوون له  به و هرشانه ئه

نی  الیه  یان به وه رته  به که نگه بوو، گرنگ بوو عراق جه ڵ عراق هه گه وتییان له ندیی ئابووری و نه وه رژه ی به وتانه
کی کیمیایی   چه  ئرانه وه  ئه  بکات که وه ره نیای ده دو ت به ناعه ت توانیبووی قه نانه عراق ته.  کۆتاییپبھنت وه مه که
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نگی باشترین رگابوو،  ش بده ربۆیه هه. ن ڕبکه  بن باوه وه ی ئه کان خۆشیان ئاماده چوو خۆرئاواییه پده. هنت کارده به
     . خۆرئاوای وره شکی گه  دوژمنی به  و عراق خۆی بووه وه بوونه وانه کان پچه ی هاوکشه وکاته تا ئه
کانی عراق،  ته  حیکایه ڕهنان به کان و وویستی خۆرئاوا بۆ باوه ندییه وه رژه  و پکداچوونی به م ئاۆزیه موو ئه      هه

ن بۆ ئاشکراکردنی  ی عراقیش بکه وه ره ده کانی سیاسیانی کورد و کوردانی  وه یری هه  سه وه چاوی گومانه وایکردبوو به
  تکردن به ناعه  ئاستی قه ته یشتوونه گه تکدا نه  هیچ حاه  له ونه و هه ش ئه ربۆیه هه.  کورد تی عراقی دژ به وه دهکانی  تاوانه
بی و  ره رچی وتانی تری عه هه.   ڕووداندابووه  عراقدا جنۆساید له ی له وه کان به کگرتووه  یه وه ته تک یان نه وه ده

نگری  شی دژی عراق و الیه تانه وه و ده  ئران و ئه گرت دژ به نی عراقیان ده یان الیه دا زۆربه مه رده و سه ، له  ئیسالمییشه
ڵ  گه تیی سیاسیشیان له  و دۆستایه بووه  گرنگ نه الوه ی کوردیان به  کشه  سوریا و لیبیا، هنده ئران بوون، بۆنموونه

                 .عس تی عراقی و رژمی به وه تیکردنی ده  دژایه  له شک بووه نھا به کاندا ته  کوردیه  سیاسیه نه الیه
 

دا  ی سانه رپیانه ی سه وه  یادکردنه نھا له  ته  که وه کی سیاسی ساده  هۆشیارییه نفال له  ئه  چین که و هۆکارانه ئه: پرسیار
  ک به یه وه  بۆ بیرکردنه وه گوازته  ده نییه نی قسه  خاوه ی که نگییه دهو ب کی کلتوری، له  بۆهۆشیارییه وه گوازته  ده تیسبووه قه
  .رز نگی به ده
نفال  گای کوردی بۆ ئه تی کۆمه رپرسیارییه ئاستی به م له ، هه یه  هه وه  کورد خۆیه ندی به یوه ند په  چه نگییه م بده ها ئه روه هه

  تی کوردی خۆیدا؟ سه  ئاستی ده م له و هه
  
 

ڕۆژان زۆر   و رۆژک له وه ینه ده ردا دانه سه ی به رده ین، په که بت خۆمانی ل گل نه  ده یه ک هه راستییه :لی عه گۆران بابه
  یان راستتر وایه  کورد، وه  که یه وه ش ئه و راستیه ئه. ین کانی ئاشکرابکه نه موو الیه ین و هه ربکه سه ی له تر قسه نه ڕاشکاوه به
کن له کانی کورد، به  سیاسیه نه ین الیهبشداریکردنی  ر به  هه وه نفاله  ئه ندیی کورد به یوه  په واته که. نفال کانی ئه  رووداوه ش

.   بمانایه ر هۆی سیاسی، باده به کان له  کورده ر تاوانی جاشه رامبه نگی به  بده ته به ئه. شارانی کورد نییه جاش و موسته
ر تاوانباران  رامبه تی لبووردنی به کیش رۆحیه گایه ر کۆمه هه.  یه کی شارستانی و مرۆییانه یه لبووردن کردهبگومان 

،  وه منته کی زۆر تاوانبار ده یه  ژماره  که وره ساتکی گه ر کاره دواجار دوای هه. بت کی نائارام ده گایه بت، کۆمه نه
. کانی داهاتوو وه تی بۆ نه تایبه به.  ئاشتی و ئاسایشدا  وامیدان به ژیان له رده  بۆ به یه نیانهق کی عه یه نھا چاره لبووردن ته

کی  نفال، خونساردیه ک ئه ی وه وره ر تاوانبارانی تاوانکی وا گه رامبه رت به یدوشه روا لبووردنی ب قه م هه به
ری الی  روه ستی دادپه  هه وه مه نی که الیه ری، به روه ی دادپه وه ڕانه گه.  تی کوردیه ت و حکومه ی سیاسه رپرسیارانه نابه

م دادگا و ددان  رده  به بت بچنه دواجار تاوانباران ده. ر رووداوکی جنۆساید دوای هه  له نگاوه قوربانیان گرنگترین هه
   زۆرک له  له گاوه، ناوی کۆمه رمی به تکی فه سه کی تر ده مانایه ، به گا ر کۆمه گه وجا ئه ئه. کانیاندا بنن تاوانه به

تکی  وا حاه  خۆشببت، ئه-بووبت ناوبردنی قوربانیان نه وخۆ له کی راسته یه شوه کانیان به ر تاوانه  گه- تاوانباران 
                    .بت ندکراو ده سه په

کی تریش،  ندییه یوه وه، په نفاله  ئه  ئینسانی کورد به شک له ی به یه زارانه رمه ه و ش  تاوانبارانه ندییه یوه و په  له م جگه      به
  مه بگومان ئه .  یه کدارانه رگریی چه تی کوردی و به ندیی سیاسه یوه ویش په ئه.  یه شوازکی تر، هه ر ئاستکی تر و به سه له
ی  و ناوچانه حوکمی بوونیان له دا به مه رده و سه  له نت که یه  ناگه انه سیاسی نه و الیه تاوانبارکردنی ئه ک به یه هیچ شوه به
وخۆ یان  کان، راسه شوه ک له یه شوه وان، به کان دژی ئه  هرشه شک له کردنی به نجامدرا و ئاراسته کانی تیادا ئه نفاله ئه

ست و ئیدراککی مژووییمان  تانی تر هه یلله م ک زۆر له ی کوردیش وه ر ئمه م گه به. یگالون وخۆ، توه ناڕاسته
ییکردنی مژوو و  فسانه ئه ودان بۆ شواندن و به  هه رفراوانتر ببت له یشتنمان بۆ مژوو به الدرووستببت و تگه

  نده ین چه گه وا تده  ئه-   دیکتاتۆری و فاشیستئاساکانه ی رژمه وه نھا کرده  ته وه  ئه که–یدا  وه  نووسینه کردن له ساخته
               .رچاو  به ، بخرته کرت راستگۆیانه کانی، تاده نه موو الیه نفال هه ک ئه ساتکی وه  کاره گرنگه
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خۆ بۆ  ستوور به  دنیا و پشتئه تکی وویستی سیاسه. وی پوویسته  مژوو وویستکی سیاسیی پته رککردن به      ده
شک   به بته  مژوو ده رککردن به ر مژوو و ده رامبه وسا هۆشیاری به بوو، ئه  هه م وویسته ئهر  گه. ت و راستگۆیی فافیه شه
نھا   ته .بکرت) هۆشیاریی کۆ(معی  جه سته کی ده  هۆشیاریه ر بکرت باس له گه ک، ئه گایه معیی کۆمه جه سته  هۆشیاریی ده له

ی  رباره ن و ده  مژووی خۆیان ئاشکرا بکه بن راستگۆیانه رد ئامادهکانی کو  سیاسیه نه تی کوردی و الیه کاتک سیاسه
  ن به ت بکه ناعه تکردنیان؛ کاتک بدوودی قه بات و سیاسه  مژووی خه ی چوپ له وه بن بۆ لکۆینه بدون؛ کاتک ئاماده

کرت   ده وکاته کانیاندا، ئه مانتیه ڵ قارهپا کان له ر رووداوه رامبه کانیان به  و لپرسراوتیه ه ڕووی هه گرنگیی خستنه
ی مژوو  رباره  ده و پرسیاره  ئه میشه  هه نده رچه هه. ( وه باتی سیاسی کوردی بنووسرته  بۆ خه کی راستگۆیانه مژوویه
             )؟ یه کی راستگۆ بوونی هه رگیز مژوویه ئایا هه:  یه ئاماده

ک  هیچ بیانویه.  نادات وه تکه وه ن ده الیه کی جنۆسایدی له یه جکردنی کرده شان و جبهک خشه     هیچ شتک پاساوی نه
. خشت تی پنابه رعیه  و شه وه مناکاته ئاستی تاوانبارتی که تکی مژوویی له تمیه تی و ئاۆز یان حه رجی تایبه لومه و هه

ی  زۆربه  له ک که یه  کشه ر بۆ کۆتاییھنان به به  بگیرته وه تکه وه هن د الیه  له ترین رگایه مین و دڕنده جنۆساید دواهه
  وه زیه رکه تکی مه وه ن ده الیه  له میشه جنۆساید هه.  یه زیی هه گه کی ئتنی، ئایینی یان ره یه مینه  یان زه کاندا بنچینه ته حاه
  کانی تر؛ له  گروپ یان گروپه  له ناوبردنی زۆر زیاتره  لهکانی ت و ئیمکانیات و هۆیه سه  هز و ده دات که رووده

ی  زۆربه له.  یه خۆکردنیان هه رگریله نگاری و به ره ن توانای به گمه ده کن و به نی و بچه دده ی قوربانیان مه زۆربه. قوربانیان
جکردنی پالن بۆ  ی جبه  پرۆسه یان له ندا وه و ملمالنی توو  کشه رچوودا، له ستده ده رجی ئاۆز و له لومه  هه تدا له حاه
شدارن و  کاندا به  کشه نی قوربانیانیش له ندکجار الیه هه. دات ی یوتۆپیائاسادا رووده ونکی ئایدیۆلۆژیانه دیی خه هنانه
  کان که بانیه ن و ئهکا عس، بۆسنیه تی تورکی، کورد و رژمی به وه کان و ده نیه رمه  ئه ن، بۆنموونه که نکی کشه الیه

   هوتووه کان و زۆرک له یان توتسیه نگکی ناوخۆی خوناویدا، وه  جه تی سربی بوون له وه قوربانیانی ده
م  ی دووه چه  وه دا که و توتسیانه کان و ئه وه  تووندڕه نوان هوتووه ت له سه  قوربانیی ملمالنی ده  بوونه کان که وه میانجیه
کان   توتسیه تیان له سه ر ده به وه  ساڵ له30کانی   هوتووه ستی شۆڕشگه ده کان بوون له ھاتووه  هه  توتسیهمی و سھه

کانی  رامه ون و مه  قوربانیی خه بنه کانن و ده  و پالنه ی کشه وه ره ده واو له ندکجاریش قوربانیان ته هه.  وه ندبووه سه
  له(ند ملیۆنک هاوتیی روس  ر؛ چه کانی هیتله رامه ون و مه  قوربانیی خه  بوونه کان که یههود ک یه پالنکی ئایدیۆلۆژی، وه

ی  مبۆدیانه  که ی ملونونیوک هاوتیه و نزیکه ی ستالین؛ ئه تی دڕندانه  قوربانیی سیاسه  بوونه که) تی جیاواز  و میلله وه ته نه
م باشتربوونی ژیان و  رده به یان قوربانیان رگرن له وه. پۆڵ پۆتکانی   ئایدیۆلۆژیه  ونه  قوربانیی خه بوونه

  ئارادایه  دارفور له ک له روه زیدا، هه رکه تی مه وه ڵ ده گه  له ندییه وه رژه نگر و هاوبه  الیه ی گروپکدا که"رانی خۆشگوزه"
     

 
رکی تری  سه نی تاوانبار هیچ چاره  و الیه تمیه کی جنۆسایدی روداوکی حه یه  کرده  پشچاو که     زۆرجاران وادته

شکی لپرسراوتی  پای به خستنه. رپرسیاریدا ژر باری به  له رچوونه وی ده  و هه وه هنانه هانه نھا به  ته مه م ئه به.  بووه نه
. کانیان نی تاوانباران بۆ پاساودانی تاوانهکا  تاکتیکه  له ککه نی قوربانی یه تدا تاوانبارکردنی الیه زۆر حاه ت له نانه و ته
کات   واده مانه موو ئه هه. دات کاندا رووده ته ی حاه  زۆربه  له ن، که که  روودانی نه واویش ئینکاری له ته ر به ر هه گه  ئه مه ئه

  رکه م ئه کان ئه تیه یه  کۆمه بۆ زانسته.  وه نی یاساییه الیه تی له تایبه تبت، به حمه کردن و دیاریکردنی جنۆساید زه پناسه
  کرت به بت، ده کوژیدا هه کی کۆمه یه ر کرده  هه  له  که یه رج هه لومه ک پاترۆن و مۆدل و هه  و کۆمه ک ئاسانتره یه تاڕاده

ک پاساوی  یه هانه بوو ئیدی هیچ به ه ه مه کاتکیش ئه.  خته  بوونی پالنکی پشوه رجانه و مه کک له یه. جنۆساید ناوببرت
ی  و راستیه  و ئه وه کانه  کشه نی قوربانی له کی الیه  تگالویه ر جۆره کات هه ش واده مه رئه هه.  نادات و پالنه جکردنی ئه جبه
ک  م وه به.  چاوی لبپۆشرت وه نی یاساییه الیه خۆکردنیان، له رگریله نگاری و به ره  ملمالنکان و به شکن له وانیش به  ئه که

 جنۆسایدا،  ی زانستی له وه بواری لکۆینه تی له تایبه ، به وه تکی لکۆینه ک بابه ت و رووداوکی مژوویی، وه حاه
             . یان گرنگترین کاره وه  و روونکردنه کان و ئانالیزه نه موو الیه ڕووی هه خستنه
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  ئمه.  کانی گرنگه نه موو الیه ی هه وه نفال و رونکردنه  ئه ی زانستی و مژوویی له وه  لکۆینه وه شه یه م روانگه ر له      هه
ندیی کورد و  یوه  جۆری په بت باس له  ده  که دایه یه م چوارچوه له. بت نفال هه مان بۆ ئه کی راستگۆیانه بت مژوویه ده

م  هانه ی پوویست هۆ و به ڕاده ی پشوودا به گرافه ره ند په م چه دام له ڕه وباوه له. نی  بکه وه نفاله  ئه تی کوردی به سیاسه
کدارییاندا، ترس و  باتی چه می خه رده سه نفال له  ئه گالو له دارانی توه تمه تی کوردی و سیاسه  سیاسه  که وه سته ده به داوه
رکردن و  سه له ن بۆ قسه ش هه تیانه ی بابه هانه مانکاتدا هۆ و به هه م له به. تاوانبارکردنیان  به بت له یان نه وه مینه سه
جکردنی  کاتی جبه ی له و شتانه موو ئه ی هه رباره نگی ده  ناڕوونوئاشکراکانی، بۆ شکاندنی بده نه ر الیه سه ڕاماین له رده په

             .نفالدا روویاندا کانی ئه پالنه
م زۆر   گرنگن، به که سیاسیکردنی رووداوه ندکجاریش به  و درووستکردنی مۆنومنت و هه وه ردنه     بگومان یادک

   له جگه. کان ناوچووه  له سوکاری قوربانیه  بۆ رزگاربووان و که رییه روه ستی دادپه ی هه وه ڕانه گرنگتر گه
 بۆ  تدا داوای لبووردنکردن لیان زۆر پوویسته هندک حا  هه یان، پیشاندانی لپرسراوتی و له وه بووکردنه ره قه
           . س نییه کان به کیه ره  سه نھا سزادانی تاوانباره ته ر به هه. ری روه ی دادپه وه ڕانه گه

 
   له وه کردنه نهم بیر رده 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 ب پکھاتووه ده ئه. ساتک  کاره  له وه ساتکدا یان بیرکردنه م هیچ کاره رده به  له رپرسیار نییه ب به ده  ئه:لی عه گۆران بابه
زگا  و داموده موو ئه بکرت تا هه ناسهرفراوانتر پ  به وه  بشکرت له نگه دیبان و ره ران و ئه سیی نووسه که می تاکه رهه کۆی به

ب  ده  ئه .تییه یه  کۆمه- زراوکی کولتووری کی تر دامه واتایه به.   یه ی هه ندییان پوه یوه  په  که وه ش بگرته و رکخراوانه
ی  وه بیرکردنه ست و شوهو کانی خۆیان و هه مه رهه  به ک له ر یه س چاالکن و هه که ک تاکه دیبان وه  تیایدا ئه که یه کایه

کاندا،   و بۆنه وه  یادکردنه  له معیش رووبدات، بۆنمونه جه سته ی ده کاندا کرده  ساته ساتک له  له نگه ره. خۆیان لپرسراون
 سرووشتی  وا پرسیار له ر واشبوون ئه خۆ گه. ن مانای پیشاندانی لپرسراوتی نایه ش به و کردانه م هشتا ئه به

             . وه پشه رییان دته هونه
تیی  رایه  و نونه یه تییان هه یه کی کۆمه یه زیفه  پموابت وه  که ر نییه ب و هونه ده م بۆ ئه یه  رۆمانسیانه و پناسه      من ئه

 لپرسراوتی  وه کانیه مه رهه هڕگای ب ر له تی گه ند خۆیه رمه دیب و هونه  بیاری ئه وه بگومان ئه. ن که تکی با ده واقعیه
ی  وره ساتکی وا گه  دوای کاره شتکی لۆژیکییشه.  لی پیشانبدات وه نفال و بیرکردنه ر کارکردن بۆ ئه رامبه خۆی به

کی  یه ڕاده  بهنفال بیاتی کوردیدا ئه ده  ئه له. ن عبیری لبکه کانیاندا ته مه رهه  به ن له وبده دیبان هه ندان و ئه رمه مرۆیی، هونه
  و رووداوه ر ئه رامبه کی کۆ به  هۆشیارییه بگرت که  هه وه رپرسیارتیی ئه ب بتوانت به ده م ئاخۆ ئه به.  یه رچاو ئاماده به
  م پرسیاره لهست  به ر مه  گه وه مه نی که الیه  به مه ئه. گومانم لی ی بخوقنت، من به وه بوونه  دووباره ستی رگاگرتن له به مه به

               . بت مه نفال ئه  ئه  له وه و بیرکردنه
بۆ .  ش زانسته و بواره ئه.  مه رخه مته  تائستاش تیایدا که  که رشانی بوارکی تره سه  زیاتر له رکه م ئه ڕاستیدا ئه      له

،  وه کردنیه  و راڤه وه  لی و روونکردنه وه نهڕگای لکۆی نفال له ر ئه رامبه  هۆشیاریی کۆ به درووستکردنی جۆرک له
                      .  یه  هه وه تیی لکۆینه زگای تایبه ر و ده نته  سه پوویستمان به

 
نی هزیکی   خاوه ر کوردبوونی خۆی، ترسکه رامبه  به یه ی الی ئینسانی کورد هه یه  شاراوه و ترسه ئایا ئاستی ئه: پرسیار
تی  سه ند ده  چه م هزه گری لبوردن بت؟ ئایا ئه  هه  هزک که  خۆی بکات به  بری تۆه  بتوانت له  که ی وایهڕۆشنبیر

  پیشاندانی؟ رپرسیارن له کانی به ی کوردی و ڕۆشنبیره گه ندیش کۆمه  و چه رپرسیاره کوردی لی به
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قامگیربووبت؛ کاتک   سه ر ئایینده رامبه  ئیدی دنیایی به ت کهب ستی لبووردن کاتک درووستده  هه:لی عه گۆران بابه
  و پرسیاره ر جنۆسایدک ئه دوای روودانی هه. ناوچووبت  جنۆساید له کان، له ی رووداوه وه بوونه  دووباره ئیدی ترس له

ی   و راده که ی رووداوه واره ؟ یان قه وه ته جارکی تریش رووبدا مه بت ئه  ئاخۆ ده دات که ده رهه  سه گوماناوی و ترسئامزه
ر  ک هه ت تاوانبارانیش نه نانه  ئیدی ته نگه  ره  که ندووه کانی راچه نه موو الیه  هه  هنده م رووداوه ڕانگزیی ئه یی و شه دڕنده

                   ی؟  وه بوونه  دووباره ڕ بۆ رگاگرتن له گه نه کو هزریشیان بخه ویژدانیان به
یه بۆ  زووکردنی مرۆڤانه شتر و وویست و ئاره کی گه یه  ئایینده  به  زیاتر ئومدکه  که یه وه  بیرکردنه م شوه      ئه

رگ و  ی مه ریزه ی غه وه  مرۆڤدا بۆ دامرکاندنه  له ی ژیانه ریزه یی؛ ئیشکردنی غه ستھنانی ئاسوده ده وامیی ژیان و به رده به
کو  ، به نییه) قنی ناعه(کی ناهزری  یه ت جنۆساید کرده ده" هلن فاین"ک  ڕاستیدا وه م له به. داڕانگزی تیای شه

بۆ " فاین"ی خاتوو  و مۆدله پی ئه به. کرت رگای لبگیرت ش ده ربۆیه ه، هه)راشوناڵ(قنی  پالنکی زۆر عه
 پالنکی   که یه وه کانی جنۆساید ئه کیه ره  سه رجه  مه کک له ، یه وه کایه تیه کانی جنۆساید هناویه رجه لومه دیاریکردنی هه

رانی  نجامده ت ئه و ده ک ئه  وه چونکه.  قنییه کی عه یه  کرده واته که.  کراوه کراوی بۆ ئاماده پش داڕژراو و دیراسه وه له
.  یان بووه ی هه نجامانه رام و نۆرم و ئه و مه پی ئه ، به هکانیان کردوو وتنی پالنه رکه کانی سه پش حسابی شانسه وه له
کو   به-شت وابت کوژیی تر ده ک زۆر کۆمه  وه-  کی نییه مه ڕه کی هه یه ی جنۆساید کرده وه رئه به کی تر له واتایه به
کرت رگا   ده واته که. نگوکشکراوه  و سه وه ته  بیریلکراوه قنیانه  و زۆر عه ی بۆداڕژراوه خشه پش پالن و نه وه له
ش  ربۆیه هه. کردنی بدرت جنه  بیاری راگرتن و جبه قنیانه  عه مانشوه هه کرت به ده. یاندنیشی بگیرت نجامگه ئه به له

        . لی گرنگه وه کردن و توژینه دیراسه
کانی روودانی  رجه لومه ر هه ، گه وه ش رووبداته  دووبارهموو کات و شونکدا رووبدات و  هه کرت له      جنۆساید ده

کی جنۆسایدیی  یه ڕۆژان کرده شت رۆژک له ر بین ده  گه وه ینه شبینی لکیبده ک ره پوویستناکات وه. بن هشتا ئاماده
   لیبوانین، له شبینانه ر گه شت، گه دا دهش مانه ڵ ئه گه م له به.  وه  کوردی دانیشتوانی عراق رووبداته شک له ر به رامبه تر به

کجار زۆر  کی یه یه ڕاده ری روودانی جنۆساید به گه راربت، ئه رقه ت به داله تی عه وه  تیایدا ده سیستمکی دیمۆکراسیدا که
 تیایدا یاسا  کی دیمۆکرات کهت وه ستی ده ده  وتکدا به کانی جنۆساید له  رووداوه کک له ش هیچ یه م ساته تا ئه. مبت که

ن  الیه  له که–ین  مدا بده ی بیسته ده سه کانی جنۆساید له ته موو حاه رنجی هه ر سه  گه وه وانه پچه به.  داوه ، رووینه سته باده
مکی تری  سیست ر جۆره  هه بینین له وا ده   ئه- برت ی جنۆساید ناوده ده  سه  به وه وانه ره  لکۆه ندک له هه

تدا، جنۆساید  وه ت و ده م سیاسه رده به  له یه تکی دیاریکراوی هه سه تدا یاسا ده ی حاه زۆربه  له نادیمۆکراسیدا، که
       . روویداوه
 . یه تکی زۆر لۆژیکیانه وا حاه بت، ئه ک کورد هه ر بوونی خۆی وه رامبه ی به ر ئینسانی کورد ترسکی شاراوه      گه

  گومانه ستیی یاسا، به ن باده وتانی دیمۆکراسی و خاوه  له ژی، جگه ی کورد ده و جگایانه موو ئه  هه ئینسانی کورد، له
وی  ڕۆژان هه ر رۆژک له گه. ن ندیبکه سه ک خۆی په ژی، وه یاندا ده  سایه و له ی ئه تانه وه و ده ی و ئه که ره وروبه ی ده وه له
  وه ته ت و نه ک میلله  کورد وه دا که تانه وه و ده کک له هیچ یه له. کرت رکوتده کانی بدات، سه تاییه ره  سه ی مافهستھنان ده به

ی  وه نتیی ئه ره  تا گه  نییه قینه کی راسته رییه روه ستی یاسا و دادپه  و باده قینه ژی، سیستمکی دیمۆکراسیی راسته تیایده
  درژایی ژیانم له حای خۆم به ش به من به.  ی کورده وه رئه به ر له ری هه  سه  هرش ناکرتهڕۆژان بدات رۆژک له
  ڕۆیی نییه زیاده.  ناخمدا بووه م ترس و گومانه له ، ئه  کردووه یه شه ڕه ترسی و هه و مه رکم به ی ده وه وکاته ر له کوردستان، هه

ین  به واوی له ته کانی به روونیه  ده ریه  و کاریگه هشتووه جنه روونمی به  و ده هشتا ناخ یه  شاراوه و ترسه ر بم ئه گه
        .برت ناوده" ترۆما "  سایکۆلۆژیادا به  له ته م حاه ئه. تر و کپتر بووبن  زۆر شاراوه نگه م ره چوون، به نه

م  ک ئاماژه  وه چونکه.  هزک بۆ لبووردن کی وا ببته  و ترۆمایه م جۆره  بتوانت ترسکی له ته حمه ڕاستیدا زه      له
ر  رامبه  ئاسایش و ئارامی و دنیایی به ست به ر هه دات گه ده رهه کاندا سه  ناخی ئینسانه  له وکاته واو ئه پدا، لبووردنی ته

ی  و ترۆمایه  ئه بت که کی نوێ ئستا هه یه هو  نه نگه ره.   مرۆڤی کورد نامۆیه  تائستاش به م دنیاییه ئه.  درووستبوو ئایینده
ی تر  کانی کشه و جۆرکی تر بت و کشه کو نادنیایی بۆ ئه بت، به ی نه که ره وروبه ده ی له و ترس و گومانه بت و ئه نه

ی داهاتوودا  وه ند نه  چه  له ترسهم  شت ئه ها ده وه ره هه. ڕا وه ره ده ک له یه شه ڕه ڵ هه گه ک له گای خۆی، نه ڵ کۆمه گه بن، له
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.  کی پیرانه شبینیه  و ره ڕۆییانه تی زیاده  حیکایه وان ببته  بۆ ئه کانی ئمه ، ترس و گومانه  و ترۆماکانی ئمه وه وته به
دا   ئایینده ی له وانهو روودا وتی کات و ئه نھا ره ته. وتۆی تیاداببینن ت ناتوانن رۆکی ئه  سیاسه  رۆشنبیری و نه ش نه مه ئه

می  رهه  به نه ن و بیکه  بکه م ترسه ر ئه سه توانن کار له نھا ده کان ته  رۆشنبیریه بواره.  یه  هه مه رییان بۆ ئه پش کاریگه دنه
لپرسراوی  ست به ی هه ر بنچینه سه تک له  و دسۆز، سیاسه تکی کارامه تیش، سیاسه سیاسه. رۆشنبیری و کولتووری

توانن   ده وه نه و الیه نھا له ت و رۆشبنیری ته سیاسه. کان خۆشبکات  بۆ گۆڕینی بارودۆخه مینه توانت زه کاربکات، ده
حای  ش به ش من به مه ئه. ن ری بده روه تی دادپه وه ریی یاسا و ده روه کانی سه رجه لومه ی هه کایه تیی هاتنه  یارمه رۆببینن که

.             نییمشبین خۆم زۆر پی گه  
 

ری  وه  یاده ساتکی سیاسی مژوویی له ک کاره نفال وه ی ئه وه  چین، بۆ ئه ی ئوه تیانه  تایبه و پشنیاره ئه: پرسیار
  ی که وانه و نه ن ئه الیه ری له سه کردنبت له و قسه وه   جی ئاوڕدانه میشه  هه  که وه شنک بمنته چه ئینسانی کوردا به

         دان؟ ی ئمه گه واڕۆژی کۆمهد له
 

کانی  سات و رووداوه  و کاره  کشه کانی دواڕۆژ به وه  نه خۆمان بپرسین ئاخۆ گرنگه تا له ره  سه واچاکتره: لی عه گۆران بابه
  ک خۆی به یه وه هت تک یان نه ر میلله بت؟ بگومان هه ر گرنگه، بۆچی و چ سوودکی ده گه ین؟ ئه ریکبکه  خه وه رابووردووه

ستی مژووییمان  ی کورد هه ر ئمه گه. دات کانیشی ده ییه وه ته  نه ساته  مژووی خۆی و کاره وا گرنگی به گرنگ بگرت، ئه
مان  کی راستگۆیانه بت مژوویه وا ده کانی داهاتووش بخوقنین، ئه وه  الی نه سته و هه وت ئه الدرووستببت و بمانه

کردنی  یادنه گرنگیی له. بت نفالیش هه مان بۆ ئه کی راستگۆیانه بت مژوویه م پکرد ده ر ئاماژه وبه مه ک له روه هه. بت هه
 هۆشیاریی کۆ یان  شک له  به کان و کردنیان به ییه وه ته  نه ساته ی کاره وه چوونه بیرنه شت له  ده  که دایه وه نفال له ئه

ساتک  مژووییکردن و راگرتنی کاره م به به. یان وه بوونه  دووباره رگاکان بت بۆ رگاگرتن له  کک له ریی کۆ، یه وه یاده
               .وام باسکردنی رده  و به وه نھا یادکردنه  ته  له کدا شتکی زۆر جیاوازه یه وه ته ریی کۆی نه وه  یاده له

کانی  ته ڵ حاه گه راورد له به به. نفال  ئه ساتی  له کاره ی زانستی و مژووییه هو  لکۆینه ئستادا زۆر پوویسته ی له وه     ئه
رکی  نته  کوردستان سه تائستاش له.  ی زانستی کراوه وه م لکۆینه نفال زۆر که ی ئه رباره  دونیادا، ده تری جنۆساید له

   که وه نانه و الیه موو ئه  هه وان بکات له ره  لکۆه نت پشتگیری له بتوا  که نفال نییه  ئه ی زانستی له وه  لکۆینه تی به تایبه
ربکات،  یسه یدانی مه نی مه ی درژخایه وه  لکۆینه کی وا که یه  بودجه بۆنموونه.  یه  هه ندیی پوه یوه ی زانستی په وه لکۆینه

و  رمی و کارئاسانی له یاخود پشتگیریی فه یست، وهکی پوو یه رچاوه ر سه  هه یشتن به یان پشتگیریی لۆجیستیکی بۆ گه
دا   مژووییه سته و هه پاڵ ئه ش له مانه ستھنانی ئه ده بۆ به.  دا وه م لکۆینه رده به  رگر له بته ت ده  سیاسه دا که تانه حاه

             . کی سیاسی پوویسته یه وویست و ئیراده
ساتکیش  ر کاره هه.  یه وه کی عاتیفیه یه ڕوانگه  له نفال کردوومانه ی ئه رباره تا دهی تائس و شتانه ی ئه      زۆربه

نفالیش بۆ  ساتی ئه کاره.  رووداوکی مژوویی بته  و ده وه بنه کانی کاترده ڕبوونی کات هدی هدی سیما عاتیفیه تپه به
سوکاری  نفال و که کانی داهاتووی قوربانیانی ئه وه ت نه نانه و تهکانی ئستاش   الوتره وه  بۆ نه نگه کانی داهاتوو، ره وه نه
ی  کجار عاتیفیه  یه ڕۆکه و ناوه گۆڕت و چیدی ئه وان ماناکانی ده بۆ ئه. ساتکی مژوویی بته کاره نفالکراوانیش، ده ئه

ش  ربۆیه هه.  زمونمانکردووه وخۆتر ئه یاوین و راستهدا ژ که ساته می کاره رده سه  له تی که یه  هه وانه و نه  و ئه  بۆ ئمه نابت که
ین تا  کانی بکه  جیاوازه نه ی الیه رباره  ده وه کرت لکۆینه ین و تاده بکه گه ی له ه ک رووداوکی مژوویی مامه  وه واباشتره

. ستدابت رده به  له ی تیایدا روویداوه ه مژوویی و کۆنتکسته  و ئه که ساته می کاره رجه ی سه رباره واومان ده کی ته یه ونه
ش  وکاته نھا ئه ته. ن  بکه رباره ی ده وه شت لکۆینه  ده دا که  جیاوازانه  زانستییه و بواره وت له ش کارکی زۆری ده مه ئه
  . وه ینه ی تیایدا روویدا، شیبکه  مژووییه مه رده و سه  کۆنتکستی خۆی و ئه  له ساته م کاره شت ئه ده

 


