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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 و ڕۆمانك دا جگای ههشانۆ  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 ۆشنبیره ناو ڕ آان و به سوواوی حیزبه
 الی  یه ربینه بوونی زمانی ده  آردن و نه م الوازی و بتوانایی قسه 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 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،   کوردی بخرتهتداری 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 مخۆ  
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  
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ن هه ندر  
 
 

 بۆ  وه ڕته گه نگی بكرێ، ده نفال نوقمی بده  ئه  وایكردووه ی آه و هۆآارانه  بوای من ، له به
.یی آورد وه ته ڕۆآی الوازی گوتاری نه نوه  

 
ندرن  هه  

 
 

  
  
 

 
 
 
 

کی ئیسالمیشی  ها مانایه روه و هه دایه وتکی ئیسالمیدا ڕووینه نفال له  ئه تایه ر بھا گه ئه: پرسیار
   تا  الیان وتانی دراوسوه م له کی وابکرت هه نگییه  نوقمی بده نفال بتوانرایه ، پتانوابوو ئه درایه پنه
                                    .وروپاش وسا وتانی ئه کانی دنیا، ئه ئیسالمییه موو وته   هه گاته ده

                                            

ك  یه وه ته تر بژم ، قرآردنی نه ی آوشتنی مرۆڤ، یان فره  آرده خوازم بم ، آه رایا ده  به له: ندرن هه
ك بت  یه شه ر بانگه دروشمی هه ژر  ر شون آاتك بت، یان له  هه ، له وه آی دیكه یه وه ته ن نه الیه له
 تووشی  آات، رژمكه  ده یه وه ته و نه تی ئه رایه  نونه ی آه ، یان رژمه یه وه ته و نه  ئه ، آه مان پده وه ئه
گینا هیچ مرۆڤك ، یان  ، ئه وه تلته  ده روونی آوشنده آی ده خۆشییه  نه ، یان به آی  سادیستی بووه تایه په

و  به.  بدا آی دیكه یه وه ته  نه لك له آردنی مرۆڤگه)) نفال ئه((ك ناتوان بیاری  یه وه ته  نه ك لهل مرۆڤگه
روونكی   روحكی سادیستی و ده  له وه بی شۆڤتی عراقه ن رژمی عاره الیه نفالكردنی آورد له  ئه واتایه
ی  تی قورئانی موسمانان کرده  پاپشتی ئایه ی آه و رژمه  ئه واته آه .  گرتووه ی هه رچاوه  سه وه خۆشه نه

 شونكاتیكی دیاریكراو   بوو آه روونییه  ده خۆشییه و نه ی ئه وه نگدانه کرد، ره قآردنی کوردی پیاده
عس  ی به آه  شۆڤتییه ب و ڕژمه ی عاره وه ته مۆش، آۆی گشتی نه  ، تا ئه ر بۆیه هه. می هنابوو  رهه به
   آه  پی وایه و رژمه ن، هاوآاتیش ئه  هیچ تاوانك ناآه ست به ی آورد هه نفالكردنه و ئه ئهر  رامبه به
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روون  لی و رژمکی سادیست و ده آانی مرۆڤگه ته  خاسه  له آكه ش یه مه ئه.  وا بووه نفال ، آاركی ره ئه
  .آات  ده و آارانه ه راستی یان پاراستنی نیشتمان، ئ ناوی داآۆآیكردن له  به بیمار ، آه

   شونكاتكی دیاریكراود،ا  به بی عراق له عسی عاره  بزانین رژمی به بوو، آه وه  بۆ ئه یه و ئاماژه ئه
آانی مژووی  روونییه  ده خۆشییه آانی سادیزمی و نه مایه  بنه پاشخان و بونیاتكی بارگاویكراو به

  .نفال آرد ب و ئیسالم، آوردی ئه عاره

  بوو آه  ده مجۆره  ، به بووایه  نه بییه  ئیسالمی ــ عاره و شونكاته ی ئه وه ره  ده  له نفاله و ئه  خودی ئهم به
آی  یه  روانگه م له آه زده دا حه لره. ین  بكه و پرسیاره ی ئه  راڤه  جوداوه ی فره  روانگه آرێ له  ، ده یه هه
نفال نوقمی   ئه  وایكردووه ی آه و هۆآارانه  بوای من، ئه به.  وه مه  بده و پرسیاره می ئه دا وه ئاوه
تی  وایه ته وانبژی گوتاری نه ڕۆآی الوازی ره  بۆ نوه وه ڕته گه تی ده ڕه شکی بنه نگی بكرێ، به بده
،  وه وردهی آ وه ته رتاپای ئاگایی نه  سه  به یه ندی هه یوه  په  آوردیییه و گوتاره  الوازی ئه چونکه. آورد
مۆش  آورد تا ئه.  وه آانیه ماستی سیاسی حیزبه  توژی رۆناآبیریی آوردی و ده تیش به تایبه به
: آان تیه یه  قانوونی، سیاسی، آولتووری و آۆمه رجه  پودانگی مه واندا به  ئاستکی فره  له یتوانیووه نه
   آۆڕ و آۆنفراس ، به زمانی زیندووی جیھانی، به ه ب وه فیلم، لكۆینه: ی نووسراو نامه گه رگای به به

ش  وه له.  وه تی روونیكاته  بۆ آۆی مرۆڤایه نفاله و ئه هتد ، ئه....آان و  جیھانیه ڵ رخراوه گه دیالۆگ له
نفال پکبھنن،   ئه ت به ندکی تایبه  ناوه یانتوانیووه کانی کوردستان نه زیاتر، تا ئستاش زانستگایه

و   رگای ئه  کورد له ته به هه. ن  بکه نفال راڤه  ئه وه جۆره مه ی هه  روانگه ودا بتوانن له هتاکوو ل
   له نگیه و بده  ئه واته که. تی دابژێ وایه ته کی نه یه کی راشکاو بۆ پرۆژه مایه توان بنه  ده وه کاریانه راڤه
ی کورد، خودی   الوازه و گوتاره  هۆی ئه  به نگه  ،ره بووایه  وتكی  ئیسالمیش نه ر له گه نفال،  ئه ئه

 بۆ  وه ڕته گه  ده و گرفته کی ئه ره شکی سه  به بۆیه.   باشتری بکردبا مه یتوانیبووایه کارکی له خۆی نه
  .مراستی رۆشنبیریی و سیاسی خودی آورد ئاستی ئیفلیجی ده

کی جڤاکی کوردی، رۆکی  تیه رایه نونهک  هاوکاتیش پاشخان و پکھاتی حیزبی سیاسی کورد، وه
 رژمی  ی که و کاته  له نفالدا، چونکه ساتی ئه  کاره نگبوون له خبوون و بده م بایه  که  له یه گرنگی هه

 ئاشکرا  ی کوردستان به و دووزلحیزبه  کرد، ئه نفالکردنی کوردی پیاده ی ئه عسی فاشی پرۆسه به
ڵ رژمی  گه ڕکی دژواردا بوو له  شه ش له و رژمه  ئه کرد، که یان دههاوکاری  رژمی ئیسالمی ئران

ترسی رژمی  کانی رۆژئاوا و مه تیکردنی زلھزه  هۆی دژایه وکات به ، ئه ک ئاشکرایه  وه ده لره. ددامدا سه
ۆژئاوا ی ر و زلھزانه  ئه دا، بۆیه که تی رۆژئاوا و ناوچه ی سیاسه ر ئایینده سه ئیسالمی ئران له

و  دواجاریش ئه. ددامیان کرد کدارکردندا هاوکاریی رژمی سه  ئاستی سیاسی و چه وخۆ له ڕاسته
  تک له ک سیاسه نفال وه ساتی ئه رامۆشکردنی کاره وی فه  هه ب له ده/بوو  رۆی زۆریان هه رانه فاکته
  .لکوژی گه

  یه بی دا هه  جیھانی ئیسالمی ــ عاره  له هتد، آه... ئاینی، سیاسی، آولتووری و و مژووه  ئه نگه م ره  به
 ژیانی جیھانی   له ی آه و مژووه  ب؛ واتا ئه نگییه و بده ری ئه مھنه رهه  به ی آه و هۆآارانه آك ب له ، یه
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آوشتن نگكردن و داپۆسین و  ر بده سه  له  ، آه وه هنته مده رهه  و خۆی به یه بی ــ ئیسالمیدا هه عاره
ب و  زانین مژووی عاره ك ده وه. نفال ی ئه راوزآردنی آشه رب بۆ په  خۆشكه ، ڕگه بونیاتنراوه

 تووند و   سیاسییه آراوه سته رجه  به  ونه  له میشه  سیاسیكراو، هه آی به ك ئیدیۆلۆژییه خودی ئیسالم، وه
 سیاسی   ئیسالمییه و جیھانه آانی مژووی ئه ره ڤه ده  له.  آان داڕژاوه ر جیاوازه  سه یدا، خۆی له آه تیژییه

. آان زه گه ندی سیاسی، آلتوری و ڕه هه  ڕه  فره  له ك نییه آانیدا، شونكاتك، مژوویه و ڕژمه
تی  وی و ئیمپراتۆریه تی ئومه الفه باسی، خه تی عه الفه  ڕۆژگاری خه ر له ، هه و مژووه آی تر، ئه واتایه به

ر  سه تی ناویندا، له بی و رۆژهه آانی عاره  دوا آۆلۆنییه  ڕژمه گاته  تا ده  بگره وه عوسمانییه
  . وانی دیکه ی کورد و ئه وه ته ی نه وه کانی خۆیان و سینه گایه کانی ناو کۆمه مکوتکردنی جیاوازییه ده

ر و ئایین و  ڤه ر دوو ده سه ب له دهی کۆکوژی بوانین،   آشه  له آه ی جووله ر نموونه  سه ر له گه م ئه به
ن ڕژمی   الیه  له آه ی آوشت و بی جووله  وایكرد آشه ی آه وه واتا ئه.. یڤین  بپه پاشخانی جوداوه

  و ناوآۆیی، آۆنتكسته  زیندوو، خودی ئه میشه یی و هه وه ته  پرسیاركی نونه  بكرته وه ره نازی هیتله
 پاپشتی  ك، به  الیه  له ، آه رییه آانی ڕۆشنگه  گوتاری پرۆژه وه واتا ئهی ڕۆژئاوا بوو؛  مژووییه

 ناو چوونی  چوون و له ڤه ی پشه ریی، تیۆی داروین، آشه ردوونگه گری گوتاری گه ، هه وه راییه زگه ئاوه
،جیاواز   و ئۆبژه بژهی دوالیزمی، باش و خراپ ،سۆ می ڕوانگه رهه ، به وه شه کی دیکه  الیه ، له آانه زه گه ڕه

گری باشكردنی ژیانی   هه رییه  رۆشنگه و گوتاره  ، ئه وه آی تریشه  الیه هتد، بونیاتناوه، له...  آانه و دژه
  .ویدا ر زه  سه  له تییه مرۆڤایه

ڕی جیھانی   رۆژگاری شه کان له که  جنوسایدی جووله ین، که که  یاد نه  له وه ب ئه ش، ده مه وای ئه
 دوای  مجۆره به. کرد تی ده  ژیانی مرۆڤایه ی له وره کی گه یه شه ڕه ودا نازیزم و فاشیزم هه  له روویدا، که

  وه  بکاته ورانه  گه دره و غه کانی رۆژئاوا ناچار بوون بیر له م، رژمه ڕی جیھانی دووه کۆتایی هاتنی شه
ی جنوسایدی   کشه نگھاتن له  ده  یان به وه کردنه هور  گه بۆیه. نجامدرا  جیھانی دیمۆکراتییدا ئه  له که

  م و پشتگیری کردن له ڕی جیھانی دووه ی دوای شه  مژوویه ساته و چرکه  به نده کان به که جووله
 .تی ئیسرائیل وه زراندنی ده دامه

  آان له آه جوولهی مژوویی  ، آشه نیبۆوه وروپای ته  ئه ی که  ورانکارانه ڕه و شه هاوکاتیش دوای ئه
آان   جیاوازه زه گه  ره آان، رزگرتن له تییه  مرۆڤایه قامگیرآردنی مافه ك بۆ سه یه روازه ك ده رۆژئاوادا، وه

   له  رۆژئاوادا ، بۆ نموونه آان له تییه   مرۆڤایه  بزاڤه له. هزی جڤاکی  بزاڤکی به هتد ، بوونه... و 
آی  واتایه به.  ر فراوانه آی به یه  رۆژئاوادا دیارده مۆ له  ئه می، آه راسیزمی و فاشیز آانی دژه بزاڤه

  آین له ره لكی سه ماگه  بنه هتد، آه...  کولتووری ، مژوویی، سیاسی و  و ناوآۆییه ی ئه  روانگه روونتر له
  ت به به ، هه ووایه رۆژئاوادا روویداب نفال له ر ئه گه  ئه رییدا، بۆیه ریی و دوای رۆشنگه گوتاری رۆشنگه

  .بوو ، ئاشتكی جیاوازی ده یه یی هه دا ئاماده و جیھانه و له ی که و پودانگانه ی ئه گوره

آی  یه  آشه ی بۆته نده وه  ، ئه آه زی جووله گه  ڕه ی دژه له سه ت مه نانه مۆ ته  ئه ، آه یه وه  ئه م کشه به
.  وه ته ماوه ورووپی نه آی ئه یه ك آشه هتد، وه... و ئیسرائیل آه  جووله ب له بی ، واتا رقی عاره عاره
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بوونی  تی ، نه داله تی ناعه ی پشلكردنی مافی مرۆڤایه وه هۆی قووبوونه بیدا، به  جیھانی عاره  له چونكه
  الكردنی آورد لهنف ر ئه سه له ی آه نگییه و بده ، بۆ البردنی ئه ك نییه یه مینه هتد ، هیچ زه..دیمۆآراسی  و 

آانی خۆیدا   دڕنده ی رژمه  ژر سایه ب له ره بی و ئیسالمیدا، خودی عه  جیھانی عاره له .  ئارادایه
   رۆژئاوادا له  له ی آه وه ك ئه ك، وه یه مینه ڕكردنی  بوارك ، یان زه  چاوه  ، بۆیه تی پشلكراوه رامه آه

ی آورد و  وه ته ر مافی نه  سه آردن له ك بۆ قسه یه روازه  ده بكاتهنفال   بتوان پرسی ئه ، آه  ئارادایه
مۆ جیھان   ئه وه یه و روانگه له.  یه  و ئومدكی ساوفیلكانه آان ، شتكی بھووده تیه   مرۆڤایه پرینسیپه

 ،  وه تلته ا دهنگد بروزه  زه آی پ له ی مژوویه وه نگدانه ست په ده  به ساتكدا، آه  چرآه ب له خودی عاره
و مژوو پ   بوونی ئه آه ه آه .  وه ی خۆیه یه و مژووه ستی ئه  ده ك به  قوربانییه  خودی خۆشی بۆته بۆیه
 ،  بی تووشی بمانایی آردووه ر مرۆڤی عاره ك هه کان نه بییه  عاره ی رژمه وییه رآوتكردن و تاآره  سه له
 قۆناغ دوای  ی آه شبیگره  ره و ونه ؛ واتا ئه یشی ئیفلیجكردووهنفالكراو كو روحی مرۆڤی آوردی ئه به

مۆی  تیش واقیعی ئه  تایبه  ، به وه مدنته رهه ب و ئیسالمدا خۆی به ناوی مژووی عاره  هه قۆناغ له
   له ی آه نگییه و بده ر ئه رانبه به ر ب ویست ب له ك  هه  نه  ، آه  آورد آردووه ب ، وای له عاره
خودی  نگ بوو لی ، له  بده ردرك ، آه ر غه رامبه چ ب به كو خۆشی ملكه  ، به  ئارادایه نفالكردنی له ئه
ی  نفال ، پرۆسه  جیھانیكردنی ئه بین و به نگھه  جیاتی ده آورد له .  ی ، تاوانتره وه نفالكردنه ئه
آی خۆی  ره ڕین و مكیاژی ده په رگای هه  بهنفالكردن،  مژووی ئه ری خۆی، واته وه رامۆشكردنی یاده فه

ر  گه نفال ئه  ئه ی آه وه  بیانۆی ئه  ناتوانین به دواجار ئمه. آا و ده یه ، په لكی لبووردووه  گه  گوایه ، آه
ی گوتاری  نگی و ئاۆزییه و بده ، خۆمان له جیھانكی تربووایه ، له بووایه  جیھانی ئیسالمیدا نه له

،  نفالی تدا روویداوه  ئه ی آه و شونكاته ب له  ده ئمه.  وه ریی و سیاسی خۆمان بدزینهرۆشنبی
نفال،   پرسی ئه  له نگیكردنه و بده نفال، ئه آردنی پرسی ئه   پرۆژه هزراندن و به ك له یه ئیراده به

 . ین قاوبده

رنت و  آانی ئینته  فراوانه ناه هآنیك  واتا آ ست بوونی ته هۆی باده مۆ به ش ئه مه ورانی ئه
آنیك،   سیمبۆل و ته مك له  سیسته ناسن، جیھانی آردۆته شونی ده» ب « خۆی له جیھانگیری، آه

  ی که وایاتییه ته ه نه» زن  مه داستانه«و  ب ئه ؛ واتا آورد ده وه ی آاكردۆته  جوگرافییه و شونه خودی ئه
 آۆتایی هاتووه  کانی رۆژئاوا پیان وایه  کۆپیکراوه  تیورییه شک له ریی به  کاریگه  کورد به شک له به

آان  هتد، شونه..آنۆلۆژی، ئابووری ، آولتووری   ته ره و فاآته هۆی ئه مۆ به  ئه  وه لره.  وه زیندوو بكاته
نفال و  ی ئه  آشه وه نیكهآ ی ته یه  تازه مه و سیسته ی ئه ڕگه توان به آورد ده. ك جاران لكداباوین وه
  .كا بكاو نمایش بـ مادهندی جیھان ئا  ناوه ی ، له آه وایه  ڕه له سه مه

ر  ی سه وه  یادآردنه نھا له  ته  آه وه آی سیاسی ساده  هۆشیارییه نفال له  ئه  چین آه وهۆآارانه  ئه:پرسیار
  نی قسه  خاوه ی آه نگییه و بده آی آلتووری، له یه بۆ هوشیاری وه گوازته ، ده تیسبووه دا قه ی سانه پیانه
 آورد  ندی به یوه ند په  چه نگییه م بده ها ئه روه هه. رز نگی به  ده ك به یه وه  بۆ بیرآردنه وه گوازته  ده نییه
تی  سته ه ئاستی د م له نفال و هه گای آوردی بۆ ئه تی آۆمه رپرسیارییه  ئاستی به م له ، هه یه  هه وه خۆیه

 آوردی خویدا؟
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 وا  ی آه و هۆآارانه م ئه به. آرد و پرسیاره مان به  خرایی ئاماژه  ئاخاوتنی پشووماندا به  له:ندرن هه
و  آردنی ئه یی، ئاماده وه ته آی آولتووریی نه  بۆ ئاگاییه وه  بیگوازینه وه  ساده و هوشیارییه نفال له ن ئه آه ده

رتاپای جیھان و  آانی سه  جیاوازه  ژیانی ئستای آوردستان و آۆی گۆشه  له   هی  برینداره مژووه
موو  هه ر له  م به به .  یه نگاو و رگای جودا هه  هه آۆمه ش پویستی  به و آاره آردنی ئه آرده به

 بۆ  وه  بگوازته یه  ساده  سیاسییه و ئاسته نفال له توان ئه  آورد ده وآاته  ئه وه  الی منه آارك، به
ڵ خۆی و  گه  له ه نفالكراو، مامه آی ئه یه وه ته ك نه ، وه  بتوان راستگۆیانه آی زیندوو ، آه ئاگاییه

   ساده و هۆشیارییه نفالی له  پرسی ئه ی آه و هۆآارانه آك ئه آی روونتر یه واتایه به. بكات » وانیتر ئه«
ن  الیه  له نفاله ی ئه حیزبیكردنه ری و به  بازرگانیکردن، سواكه و به ئه،  وه  هشتۆته  سیاسییه تیسماوه و قه
كی  ی خه یی و رابوونه و توڕه  له ش، بۆ نموونه وه ئاآامی ئه. آانی آورد  سیاسی و رۆشنبیرییه ماسته ده
 یادی    له جهب ه ری هه ماوه  جه ، چۆن2006مساڵ ، ك بینیمان ئه روه هه.  بووه سته رجه  دا به بجه هه

  ستی آرد بازرگانی به  هه ، آه وه قییه  ته  آوردییه ته سه و ده و ئه  دژی ئه ی خۆیدا به آه آیمیابارانی شاره
  . آا آانی ده مژوو و مردووه

،  و شاره ری زامداری ئه وه ک یاده ، وه بجه ه  چۆن هاووتیانی هه گا آه  تده وه  مرۆی هۆشیار له وه لره
. ن آه یان ده  مژووآه و بازرگانی به آانی ئه ناوی مافه  به بن، آه  بئومد ده ته سه و ده تر لهئی
ڕی  آانی شه باره  ناله  آایه وانه آانی حزبی آوردی، له فتار و یارییه هۆی ره  به و دیاردانه بوونی ئه آه ه آه

ر دوو  سه شكردنی آوردستان به ابهنفال و د  مژووی ئه خۆآوژی و دواجاریش بازرگانیكردن به
کانی  هلی و سستی رۆناآبیری آوردی و ئیفلیجی زانكۆیه ت و دوو حیزب ، هاوآاتیش آه حوآمه

 هۆی  موویان، بوونه  هه وانه نفال، ئه آردنی مژووی ئه گه  به  و به وه  ڕۆی تۆژینه آوردستان له
  ئمه. ری آوردیدا  وه  یاده نفال له ساتی ئه رهرامۆشكردنی آا سووآكردن ، بمانا، دواجاریش فه

 توانییان  آی تۆآمه  ئاگاییه چۆن توژی رۆناآبیر و سیاسی ، به  ، آه رچاوه به آانمان له آه ی جوله نموونه
آانیان هۆلۆآۆست و کوکوژی  ی رۆشنبیریی و سیاسییه  پرۆژه ردا ، به  دوای ڕووخانی ژمی هتله له
یی  که ی جووله آۆمه آی قووی به ش ئاستی ئاگایه مه یی ، به وه ته آی نونه یه  آشه ن به بكهیان  آه وه ته نه
م  ی هۆشیاری، له یه  ساده م ئاسته نفال له توان مژووی ئه  ده وآاته ، آورد ئه وه یه و روانگه له. مبھنن رهه به

مۆی  ستی ئه ن حزبی باده الیه  له ی آه هریی  سواكه م روحه ترسیدار و دواجاریش له  مه نگییه بده
رز ، آاتك  نگكی به آی بای آولتووری و سیاسی و ده  بۆ هۆشیارییه وه  بگوازته  ئارادایه آوردیدا له
ش  م آاره ئه.  ژیانیدا آان له  آولتووری و سیاسییه  چاآییه آی له ره شكی سه  به نفال بكات به توانی ئه

م ئاگایی  آی هیالك و آه گایه  آۆمه  له چونكه. ر ناب  یسه میو مه ی خه وه ته آی نه یه دهب بوونی ئیرا
تی   و سیاسه رده روه کانی په ناه ی که  رگه  له  آه یی سیاسییه وه ته آی نه یه  ئیراده وه ك آورد ، ئه وه

. آی آولتووری و سیاسی  کۆئاگایه  بیكات به پبدا و ره  په یه  ساده و هۆشیارییه توان ئه  ده وه آولتوورییه
ر بخوازێ  گه تی سیاسی، ئه سه  ده ی آه آیانه ره  گرنگ وسه نگاوه و هه آك له  بوای من، یه  به وه لره
تی و  یه  آۆمه نده هه نفال و ره ب مژووی ئه ك بۆ گوتاری سیاسی آورد، ده مایه  بنه نفال بكاته ئه

ی من  نده وه  ئه ی خوندندا، آه رده روه ی په رنامه به شكی گرنگی له  به آانی بكاته یهروونی سیاسی و ده
ك  وه.  رده روه ی په رنامه  به شك له  به ته آراوه آی گرنگ، نه یه شوه ، به و مژووه بزانم، تائستاش ئه
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 ئاستی   له  و نه نفال ژیاوه ی ئه  مژووهو  له ی ڕوابردوو ، نه ده آانی سه وه ی دوای نه یه وه و نه زانین ئه ده
نفال بۆ  ر ئه سه لی له سه آی تروته یه تی ونه تی سیاسی تووانیویه سه شدا ده رده روه رۆشنبیریی و په

  تی آوردیدا، میدیایه سه ی ده  ساه و پانزه ی ئه  ماوه  له  کرێ بپرسین، که بۆ نموونه ده. م آردب راهه فه
کانی   دڕنده نفال و هرشه ر ئه سه ری و دیكۆمنتی له ند فیلمی هونه ، چه و دوو حزبه آانی ئه جۆراوجۆره

ری آورد   بینه ش به آی شیاو ، پشكه یه شوه ، به...کانی کوردستان و  رژم بۆ رووخاندنی دھاته
آانی  ن و حزبه  بالیه  و بگره و دوو حیزبه آانی ئه ری و رۆشنبیرییه  هونه نده  ؟ ئایا ناوه آردووه

ڕێ   ؟ ئه ش آردووه ری و آولتووری ، پشكه ند پشانگا، فیستیڤاڵ، کۆڕ و چاآی آونه تریش، چه
/ آادیمی ی ئه وه ندان لكۆینه آان ، چه تییه  مرۆڤایه شی زانسته تی به تایبه آانی آوردستان، به زانكۆیه
ند آۆنفراس و  ش ،چه وآارانه پاڵ ئه  و له نجامداوه نی آا نفال و ئاآامه ر ئه سه میتۆدییان له/زانستی

  ؟ ، سازآردووه وه آادیمیانه  ئه  وه  لكۆینه مای ئه ر بنه سه آی له ره خۆ و ده  ئاشتی ناوه آۆڕیان له

،  یه من پم وا چونكه.  وه مننه مكی گومدا ده وه  له  بۆ ئمه ، که شنه م چه ندان پرسیاری له و چه مانه ئه
ی ئاستی هۆشیاری آورد  وه  بۆ قووكردنه ره سه رآیان له مۆ گرنگترین ئه آانی آوردستان ئه  زانكۆیه آه
ك   زانكۆ وه  آه آانه جۆره مه  هه وه  ئاآامی توژینه وه  ئه چونكه. نفال  پرسی ئه ت به باره سه
  ك له یه مینه  زه نفال بكات به ك ئه كی وهتوان رووداو  جیھانی تیۆری و میتۆدكی، ده ك له یه زراوه دامه

ڕگای  زراوكی آولتووری له ك دامه  زانكۆ وه وه لره. نفال آانی ئه واره ی شونه مھناوه رهه بواری به
  ر به آرێ ، هه ش ده مه ئه. آی جیھانی یه آشه نفال بكات به ی ئه توان آشه  ده وه آانی خۆیه ناه آه

ی  وه  بوآردنه گاته  بۆ زانكۆیانی آوردستان و تا ده وه ی جینۆسایده آانی آشه ۆڕهتكردنی پسپ داوه
نفال  مجۆره پرسی ئه نجامبدا،به  رنت ، ئه آانی ئینته  تۆڕه نفال آراون له ر ئه سه له ی آه وانه م توژینه ئه
كو ئاستی هۆشیاری  ، به وه تهآا رزده  به و مژووه ر ئه رامبه ر ئاستی هۆشیاری مرۆڤی آورد به ك هه نه

  نفال له  ئه وآاته  ، ئه واتای فۆآویانه ، به  واته آه. کا رنجکش ده نفال سه ر ئه سه گای جیھانیش له آۆمه
 آراو ،  سته رجه و به  و سیاسی با  بۆ ئاستكی آولتووری وه گوازته  ده وه آی ساده ئاستی هۆشیاریه

   آه عریفییه  گوتاری مه وه  ئه عریفی، چونكه  گوتاركی مه نفال بكات به آاتك آورد توانی پرسی ئه
ئاستی ئاگایی آوردی و خودی  نفال، له  آردنی ئه عریفه مه دا به لره. هن م ده رهه ت به سه گوتاری ده

ی  وه  مانه ته به هه. تیف تكی آاراو پۆزه سه مھنانی گوتاری ده رهه  به بته نفالیشدا، ده ندی ئه هه ره
تی، ئابووری سیاسی،  یه ی آۆمه  پكھاته ندی به یوه ی هۆشیاری آوردیدا، په  نزمه و ئاسته نفال له ئه

  شنه و چه  ئه ، آه رگاویكراوه گی به سته  سۆز و هه  تائستا به ك آه یه پكھاته.  یه هتد، هه... مژووی 
   ، هنده ی پاراستووه آه تییه وامی بوونایه رده آان به وه رچدانه رپه ی بهر ئاست سه ی له نده وه ش ئه یه پكھاته

  .   جیگیر نییه و بووناتییه رایی له زگه عریفی ئاوه آی مه ر ئاستی ئاگاییه سه له

 و  له مژووی آورد په.  وه ته مھناوه رهه آانی خۆی به  تراژیدییه  مژووه میشه دا، آورد هه وه ئاآامی ئه له
الی مرۆی آورد  له. آا ریی خۆی ده وه ی یاده رامۆشكردنه و فه  باسی ئه ی آه یالئامزانه  واوه قه ده مه ده

  ی، له آه تیه ر مژووی بوونایه رامبه ی آورد به مساردییه رامۆشكردن و خه و فه رانی له ترس و نیگه
  وه ختكردنه  جه بۆیه.  یه آی راشكاوی هه یه ه رۆشنبیریی آوردیدا ئاماد مۆش له  تا ئه وه دی خانیه حمه ئه
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مۆیدا، شتیكی  ی ئه آه تی سیاسییه سه گای آورد و ده ئاستی آۆمه نفال له ی ئه نگییه و بده ر ئه سه له
  تی آوردی، رووداوه سه مۆی ده آانی ئه  جودایه آۆیه  چۆن مدیا و مه بینین که   ده ، ئمه  نییه تازه

نگان،  ڕآ و ئاهه په شی هه  ئاستکی رووآه نفالیشیان له  ئه  سیاسی و آولتووری و بگرهمژوویی و
. ڕن  قوربانیدان زیاتر تناپه ستی خۆ به  هه  له یک دروشمی ساکار که یان گریانیكی آاتی و کۆمه

  ییه آی و ناوچه ه حیزبی و خ  یارییه تی سیاسی آورد، به سه مۆ ده  ئه ، آه دانییه وه گومان له
  نفال له ی ئه رامۆشكردنه  و فه نگییه و بده ی ئه وه  هشتنه بین له آی ده ره  رۆكی سه وه آانه رمیانییه گه
تی سیاسی آورد و  سه ددام، ده دوای روخانی سه یادبچ، آه مان له وه  ناب ئه دیاره. وری آوردیدا یاده
تی عراق و دادگایكردنی  وه ی ده وه زراندنه ی دامه  ڕگای پرۆسه یتوانی له ی ده آه  رۆناآبیرییه ماسته ده
و ڕژمه آورد  ر ئه ك هه ش نه مه آی جیھانی ببات، به یه و آشه ره نفال به ، ئه کانی دیکه ددام و تاوانباره سه

و  و فابریك و آارگه  هواوی ئ كو ته ی دادگایی بکا، به که بییه  عاره- پان  ئیدیۆلۆگییه کوژ و پاشخانه
تی ویژدانی و  رپرسیاریه رووی به مریكیش رووبه وروپی و ئه بی و ئه ره آانی عه  سیاسییه ته سه ده

ماستی  تی آوردی و توژی ده سه مۆش ده بینین، تائه ك ده م وه به.  وه سیاسی و ئابووری بكاته
 پرسکی  نفال بکا به م بکا تاکوو  ئه راهه  فه مینه و زه  ئه یتوانیووه ر نه ك هه ناو رۆناآبیری آوردی، نه به

  ی آه وانه  خودی ئه آیان ، وایكردووه ره آی سه یه  پرۆژه  بۆته ی آه  بارگانییه و بازاڕه كو به جیھانی، به
و  ئه  چونکه.  بخوازن نفالکردنیان می ئه رده  سه  به ون نفالیش رزگار بوون، خه  ئه وت له  رككه به

ژاری  هه ت، بماڵ ، به ژر خوه رگیدا، له  مه  ژیانكی آۆه نفالكردن رزگار بوون، له  ئه    له ی که زیندووانه
  وه مۆ ئه ر ئه گه ئه. ن به ر ده سه  ، کات به وه عریبكردنه ڕوانی ته  چاوه  له وه  ترسه  به ، ب ماف ، بگره

بینرێ،  ردا ده مھنه آی خه یه  ونه  له رۆشنبیریی آوردی بت، آهتی آوردی و ئاستی   سه ی ده ه مامه
ش  وه له! ین؟  رزگاری بكه ش نگیه و بده آی آولتووری و له  هۆشیاریه ین به نفال بكه چۆن بتوانین ئه

نراتی تاوانباری  ، فرانس ڤان ئه 2005، سای رابردوو ،» چاآـ « بجه ه ندی هه زیاتر ، آاتك ناوه
نگی  د ئاهه قه آانیاندا به فزونه له  ته  له تداره سه  ده و دوو حیزبه ندی دادگاییكرد، میدیای ئه هۆه
، یان دوو   آوردییه ته سه و ده ئه. دا  نه  باشه و کاره آرێ، گرنگیان به ندا ده  هۆه  له آیش آه رآیه په هه

ر هزك ،  م هه رده به كو رگرن له  ، به نگییه  بدهو شدارن له رخۆیان به ک هه  نه ته سه  باده حیزبه
  . رزگاربكات ره مھنه  خه نگی و ئاسته ی بده یرانه و قه نفال له ی ئه وبدا آشه ی خۆیان ، هه وه ره ده له آه

ستی مساردی و نزمی ئا  بۆ آوی خه وه ڕته گه دا، ده ره مھنه  خه و ئاسته نفال له ی ئه وه  مانه وه لره
ساتی   کاره  دایه وه می ئه  خه  له آی سیاسی و آولتووریدا، یه بوونی ئیراده  نه له آانی ناخی آوردی، آه هزه
. آانی خۆیان  ماددییه ندییه وه رژه  ئامرازك بۆ ترآردنی به ك بكاته ك قوربانییه نیا وه نفال ته ئه

ر  رانبه وت به نه"ی  ی دیارده وه ڕین، ورای قووتبوونه ی کوردی، دوای راپه  حیزبییه ته سه و ده  ئه چونکه
قاویترکردنی  ، ته هیدانه ی پادداشت، شه ددام، دیارده ، دواجاریش دوای داڕمانی رژمی سه"خۆراک
  موو شتک له  هه هتد، مرۆڤی کوردیان فر کرد که...  رگه ناوی پشمه چی به کی ساخته لک خه مگه

نفال زیندوو   دوای ئه ی که و هاووتیانه بینین ئه  ده بۆیه له.  وه ی ماددی کورتبکاتهبۆکردن ره ئاستی قه
بۆکردنی  ره وان قه  الی ئه مجۆره به. ن ستکورد خۆیان نمایشبکه ک قوربانی و ده  وه میشه ، هه وه ته ماونه
ین  که  ئمه باسیده ی که یرانه  قهو  ئه واته که.  وه ته  و ماک کورتکراوه گرتنی بک پاره  وه نفال له ئه
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  وه ه1991 سای  ری کوردستان له ماوه ڕینی جه  دوای راپه  له  که لکه ی هۆکارگه رهاوشته ده
تانبردنی موکی  ڕی خۆکوژی و به گیرسانی شه  دوای هه یرانه و قه تیش ئه  تایبه ، به ستیانپکردووه ده

  نده رچه هه.  وه  قووتر بووه و شوانه لکی زۆری له گه دیارده... ان ک کوردستان و دزینی داهاتی گومرگه
  وه تییه رگایه باتی پشمه  قۆناغی خه ر له کاندا هه ڕی نوان حیزبه  ئاکامی شه  له یرانه و قه ئه
ی  بردنی ئیداره ڕوه  به لی حیزبی کوردی له شه  هۆی فه ڕین، به م دوای راپه ستیپکردبوو، به ده

ی بوونی خۆی و  وه  بیرکردنه واو له ریی کوردی ته وه  یاده خالقییه  سیاسیی و ئه یرانه و قه کوردستاندا، ئه
   خالقییه  روحی و ئه و تکشکانه لی کورد تووشی ئه ش گه مه ئاکامی ئه. کانی ئیفلیجکرد سته مژووی کاره

  و حیزبه ی ئه وه ره ی ده خۆیانه ربه  سه نه و هز و الیه ی ئه وه م بۆ ئه به.  ر چاومانه به  ئستا له بوو که
زموونی   ئه ب سوود له ، ده منن کی کورد بخه ی خه  داواکراوه و هۆشیارییه  بتوانن ئاستی ئه نه نده گه
و ، سای رابردو بۆ نموونه. ربگرن  وه  بوونه مان آشه رگیری هه  مژوودا ده  له ی آه وانه ته و نه ئه
  ی قآردنیان به آی ئستای آورد بن، توانیان آشه تكی سیاسی وه سه ی ده وه  ب ئه آان، آه نه رمه ئه
کا   واده ی که کییه ره  سه و هۆکرده  ئه واته که.  رۆژكی جیھانی ن به ستی رژمی شۆڤتی تورآیا، بكه ده

ی کۆی   لکترازاوه و پکھاته  بۆ ئه وه ڕته گه ، ده وه ی هۆشاریدا بمنته  نزمه و ئاسته نفال له ساتی ئه کاره
   له رایانه زگه  هشتا ئاوه بۆیه ، له کاندا گیری خواردووه کییه سته  هه ش جووه نووکه تا هه  هه کوردی، که

  . بوونی خۆی ناهزرێ

ڕووی  تیدا رووبه رگایه شمه کاتی پ  من خۆم له ، که وه ر بنمه  یاد خونه  به وه م ئه که ز ده  حه وه لره
 دۆی بالیسان،  کانی رژمی فاشی له واتا کاتی هرشه.  وه شت بوومه  و هه7، 6نفالی  کانی ئه هرشه
کی کیمیایی   تۆپ و بۆردمانی ئاسمانی و چه ی به رانه ڤه و ده تی و باهدینان، بینیم چۆن رژم ئه کایه باه
ی ئاستی ئاگایی جڤاکی  وه رزکردنه ک بۆ به یه رنامه ازکردنی به ئاخاوتن و پشنی بۆیه. پووکاند هه

تی کوردی و دواجاریش  ن حوکمه  پی ده  که یه و هزه رکی ئه  ئه وه  پشه نفال، له ڕ دۆزی ئه مه کورد له
   بۆ رزگرتن و به مخۆرییه موو پشنیاز و خه و هه ی ئه وه ی مانه م کشه به. کۆی مرۆڤی کورد

 جڤاکی  ماساردی له  گیانکی خه ی که تییانه ڕه  بنه و هۆکاره  له ککه نفال، یه کردنی پرسی ئه ژهپرۆ
مۆ  ؛ واتا ئه وه  خودی کورده  به نده  به کین که یه م کشه رده  به  له  ئمه واته که.  مھناوه رهه کوردستان به

 خۆمان  ، پویسته وه نه یه یھانیکردنی کوکوژی کورد بکهج  به ی بیر له وه ر له  به  که یه وه  ئه ی ئمه کشه
 ژر   هاووتیانی کورد له مۆکه ر ئه گه  ئه چونکه.  وه ینه کانی کورد بکه نفالکراوه نفال و ئه  ئه رز له

 جاش و  کانیش، کۆنه نفالکراوه  بری ئه  و بماڵ بن، له تی کورد، ئاواره سه تی خودی ده سه ده
کانی خۆمان بۆ ک   پشنیازه ربگرن، ئیدی ئمه کانی کورد، پادداشت وه بازه که ه  جاش و تهرۆک سه

  !ین؟  بکه ئاراسته

  ساتكی سیاسی مژویی له ك آاره نفال وه ی ئه وه بۆ ئه.  چین ی ئوه تیانه  تایبه و پشنیاره  ئه:پرسیار
ری  سه آردن بت له و قسه وه  جی ئاوڕدانه میشه  هه آه  وه شنك بمنته  چه ری ئینسانی آورددا به وه یاده
  دان؟ ی ئمه گه  دواڕۆژی آۆمه  له ی آه وانه و نه ن ئه  الیه له
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ی   خوناوییه و مژووه نفال و ئه ی ئه نیا آشه مۆ ته  ئه  بترازین، که وه بوو له ی ده که راستییه :ندرن هه
ون و پشنیاز کردنی   ئاستی خه ، له   وه رووی بووه ی رابردوودا رووبه ده آانی سه شتایه  هه  آورد له که

ب  ڕدا، آورد ده  و تپه مۆی بزۆك و خرا گۆڕاوه ك ئه  باروودۆخكی وه له.  ین تیۆریدا باسیان بکه
  زموونه و ئه  هۆی ئه م پكرد، به ك پشتر ئاماژه وه. ربچت ست ده  ده آانی له باره  له ب آاته خاف نه

 ڕووداوكی زیندوو  نفال به ر برد، آردنی ئه سه  سای به تی خۆیدا پانزه سه  ژر ده  آورد له ی آه تاه
و دوو   ئه چونكه.  ئاسان نابینم آانی داهاتوو، به وه ی  ئستا و نه وه و نه ری  ئه وه  یاده و آارا له
ر  رانبه  به ر تاوانیان له ک هه تیاندا، نه سه  سای ده انزهی پ  ماوه  له ی کوردی، له تداره سه  ده زلحیزبه

ی   ئاستی سیاسییشدا کشه کوو له م بوون، به رخه مته نفال رزگاریان بوو که  ئه  له ی که و هاووتیانه ئه
کی  ر چاوی خه  به ن به خۆیان بده  به  رگه و دوو زلحیزبه ر ئه گه ئه.  تیسماو کردووه نفالیان قه ئه
  شدار بوونه نفالکردن به  ئه  له ی که  تاوانبارانه عسییه رۆک جارش و به و سه نفالکراوی کوردستان ئه ئه
کی  نفال، هیچ مانایه  پرسکردنی ئه  بۆ به کانی ئمه خشن، ئیدی پشنیاره  و رزی جارانیان پ به پایه

   عراقدا له بی له ی عاره وه  هزکی شۆڤینی و تووندڕه  ئشتاوه ر له  هه  کاتکدا که مۆ له ئه.  وه نامنته
رۆک جاش و  چی سه کرن، که کان دادگایی ده  کوردکوژه نده وست و پوه دام و ده  و سه دایه شه گه
ر  رانبه مساردی به کرن، هاوکاتیش خه تدا پادداشت ده سه  ئاستی ده کانی کورد له  خۆفرۆشه عسییه به
توان   ده  که  هزکی رکخراوه وه زانین ئه ک ده وه. هاوژێ لده نفال زیاتر په ی ئه ساته و کاره ئه

   کوردییه ته سه و ده می هاووتیان، ئه چی، وای پشنیاز و خه  بکا، که نفال تۆکمه ی ئه دۆسییه
ی  وه دا بۆ ئه لره. کا هڕی د ری کوردستان چاوه ماوه نفال و جه  پرسی ئه  که  نییه مه و وه نی ئه خاوه
ک درووستبکا،  یه وه نگدانه  و ده وه رینه کییدا له  ئاستی ناوه میش له کی و هه ره  ئاستی ده م له نفال هه ئه
رتاپای  ب سه کانی، ده نده ددام و پوه  دادگایی سه ر له ، به  کوردییه ته ناو حوکمه و به  ئه وه مییه الی که به
،  وه مییه الی که ، به و کاره کردنی ئه.  کوردستان دادگایی بکات  له  کوردیانه عسییه  بهرۆک جاش و و سه ئه
تدار و  سه  ئاستی ده کا و هاوکاتیش له کی کوردستان دروستده  الی خه ک له توان بوادارییه ده
  ته سه ناو ده و به ریش ئه گه ئه. ک درووستبکا یه وه نگدانه توان ده  دهردا وروبه کی وتانی ده خه

کی  توان راپرسییه ، ده وه مییه  الی که زان، به  ئاۆز ده  به و کاره ی حیزبی کوردی، ئه بازارگانه
شداریان  به  نجامبدا، که ی کورد ئه پاسانه ه رۆک جاش و هه و سه ر دادگاییکردنی ئه سه ری له ماوه جه

ک  بۆ خۆشیان  توان رزک الی خه ستپکدا، ده  ده ، له و کاره ئه. ی کوکوژی کورد  پرۆسه  له کردووه
ری  وه  کۆیاده کی کورد له یه وه خۆداچوونه  به توان ببته  ده یه و کرده ش، ئه مه رباری ئه دروستبکا، سه

کی  یه ک دیارده  چۆن، وه ی که تییه وایه ته  نه  ئتیکییه ارهو پرسی ر ئه رانبه  به خۆی؛ واتا کورد خۆی بخاته
کرێ   ده بۆیه له.  نفال کردووه ، برای خۆی ئه وه تییه  رگای جاشایه ر، خودی کورد له رمھنھنه شه

  و مژووه  سزادانی ئه ک له یه  ونه  کوردستاندا، ببته کان له  کورده عسییه دادگاییکردنی جاش و به
  .  تی بووه ری جاشایه مھنه رهه  به ی کورد، که داره هکۆیل

و دوو  خالقی ئه ویش خودی پکھات و ئه ، ئه وه م گرفتکی ئاۆزه رده  به وینه که  ده دا ئمه م لره به
  کان به  تاوانباره تکردندی جاشه تی و خه مھنانی جاشایه رهه  به  له شداره  به ، که  کوردییه حیزبه

  . یاندا که ته مان و حوکمه رله  په  له خشینی پایه به
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 دادگاییکردن و  کردن له ی حیزبی کوردی، قسه کییه  خۆیه و گرفته کردنی ئه  پش چاره وه و دیده له
و  ڵ ئه گه  پرسکی لکناکۆک و دژوار له  بته نفال، ده  پرسی ئه رگرتن له ریزکردنی پشنیار بۆ سوود وه

شدار  کان، به  جۆره  جۆرک له تی کوردی، به ر خودی حوکمه گه  ئه چونکه. ین که سی ده با ی که خواسته
رۆک جاش  موو سه و هه ی ئه ی کورد، مۆگه و حیزبانه نفالکردنی خۆی، یان خودی ئه ی ئه  پرۆسه بت له
   و بگره و رژمه ی ئه سته هر دار و د رانبه به توانن له قی بن، چۆن ده له فه عسی عه ی رژمی به پاسانه ه و هه

 گۆ؟  ، بنه شداریکارکی کارایه ی کوردی به و دوو زلحیزبه  ئه ی، که یه  تازه ته و حوکمه خودی ئه
 مشتوماکردنی  ماستی سیاسی کورد بیر له  ده موو شتک پویسته  هه ر له  رای من، به ی، به که راستییه

ی رژمی  وه ر له بی سیاسی و توژی رۆناکبیریی کورد به؛ واتا حیز وه گوتاری سیاسی خۆی بکاته
 گرفتی  ب بیر له نفالکردنی کورد، ده  ئه مریکا تاوانبار بکا به کانی رۆژئاوا و خودی ئه عسی و زلھزه به

 کاتی   له ین، که  بکه وه  به  ئاماژه وه ختکردنه  جه  به دا گرنگه لره.  وه ینه گوتاری سیاسی خۆمان بکه
  مه رده و سه  ئه ی که و دۆخه  هۆی ئه ی به وه کتیی و پارتی، وای ئه باتی شاخدا خودی یه هخ
 بوون له  و حیزبانه گالنی ئه ویش توه یان کرد، ئه کی کوشنده یه ه  هه و حیزبانه میھنابوو، ئه رهه به

 خۆم  من که.  رگه تی پشمه سه کانی ژر ده  ئازاده ربازی ئرانی بۆ ناوچه ریکردنی سه رنیشانده
 هاوکاری   ئران به ی که وه دوای ئه.  بووم و رووداوانه  ئاگاداری ئه وه  نزیکه  له  بووم، بۆیه رگه پشمه

رخسا و کاره  عسی فاشی بیانۆی بۆ ده  کوردستان، رژمی به هنایه ڕی ده ی شه ره کتیی و پارتی به یه
وها،  کی ئه کی خۆکیه یه  کشه  کردن به زانم ئاماژه دا ده لره. کرد  ده دهکانی خۆی پیا  فاشیسته ته سیاسه

  نده رچه  هه م که به.  ن که ت تاوانبارمان ده ک تۆمه  کۆمه  به و دوو زلحیزبه  ئه ک باوه، که وه
 پاسداری   که چاوی خۆم بینینم، کانی کوردستاندا به  جیاوازه ره ڤه  ده ک خۆم له ، وه کی تاه راستییه
 راشکاوی  ی به وه بۆ ئه. دا رده  به و ناوچانه بوون، رژم ئاگری له رک جنیشن ده ڤه ر ده  هه ئرانی له

ری  ڤه  ده ڕیان له ی شه ره ربازی ئرانی به  دا سه85 و 1984 سای   له ،  که م، بۆ نموونه  بکه قسه
 هاتنی  ر له چی به خ، که  دۆزه ی کرده ره ڤه و ده ددام ئه ه، رژمی س وه کرده" برادۆست"شتی  و پده" لۆالن"

ولری  ندی هه به ک مه ، وه هاوکاتیش ئمه. بوو یی هه کی رژه  همنییه ره ڤه و ده ربازی ئرانی، ئه سه
وکات   ئه ، که وه  خودی بارزان و رزان کرده گامان له  باره 1983 پاییزی  حیزبی شیوعی عراقی، که

  کی بچووکی پارتی دمۆکرات هاتنه یه رزه فه وانی بوو، پاشانیش حیزبی سۆسیالیست و مه واو چۆله ته
بوونی  ر نه به م دواجار له  بکات، به ره ڤه و ده ربازی بۆ ئه وی دا هرشی سه ند جار هه وێ، رژم چه ئه

 هاوینی  م له  بکا، به  پیاده و هرشه ورا ئه کانی، نه ربازه ک و بتوانایی سه باری خه کی له پشتگیرییه
   بارزان و به  هاتنه وه کی پاسداره یه زه فره ڵ مه گه له" د خالید بارزانی مه شخ موحه" کاتک 1985
 هاوینی  ین، ئیدی له بارزان چۆل بکه" ی کافر ئمه"ب   ده  کرد، که  ئمه یان له شه ڕه تکی قورئان هه ئایه

و  ئه. ستپکرد ر بارزان ده  بۆ سه  پاپشتی تۆپ و فۆکه ند قۆی و به شکی چهدا رژم هر1987
ک   وه ستپکرد، ئمه  ده ره ڤه و ده ر بارزان و ئه ی بۆ سه و هرشه ددام ئه  رژمی سه ی که رۆژه
ری  ڤه و ده ره  به بووین که" پرس" بناری چیای  ری زی باهدینان له وبه کی حیزبی شیوعی له یه زه فره مه
ی  م جگه به. مارۆ دا  ئاگر گه  چاوی خۆم بینینم چۆن رژم بارزانی به چووین، به ده" بالیسان"

" کافر " یان به  ئمه کانی ئرانی، که و هزی پاسداره" د خالید بارزانی مه شخ موحه"و  ، ئه رنجه سه
 کورتی  به.  وه ببنه" کافر"ک رژمی   رژم، وهی که ڕووی هرشه یانتوانی نیو کاتژمر رووبه زانی،  نه ده
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مد خالید  ڕۆدا رژم خودی بارزانی داگیرکرد و شخ موحه ری نیوه وروبه  ده عاتدا، له ند سه ی چه  ماوه له
رتاپای خانوو و   چاوی خۆم بینیم، رژم سه من به. و ئران قۆچاندیان ره کانی ئرانیش به و پاسداره

ڵ  گه ی له و کاره  ئه1974 دوای نسکۆی  ددام له ، رژمی سه نی باسه شایه.  وه ندهقا پردی رزانی ته
کانی  ، خانووه وه نییه کانی ته ربازه  سه ی به رانه ڤه و ده  رژم ئه  که1975کرد؛ واتا دوای  بارزان نه

! رتاپای بارزان ی سه وه قانده  ته ر بووه ک هار به  وه وجاره م ئه ، به وه قانده ته بارزان و پردی رزانی نه
ریی  وه کاندنی یاده  پویستم زانی بۆ راته نیا به دا ته م من لره گرێ، به ده  ئاخاوتن زۆر هه و باسه ئه

ت بۆ  نانه مۆ، ته  ئه م، که ی حیزبی کوردی نمایشبکه  ورانکارییه  سیاسییه و مژووه کورد، ئه
 و ترکردنی خود،   پناوی پاراستنی پایه رانی کورد له  نووسه سیاسیی و ش ب، حیزبه وه خوندنه
  بۆیه له.  ریان بووه مھنه رهه  حیزبی کوردی به ن، که  ناکه  وشه  شکست یان خه  پ له و مژووه  به ئاماژه

   دووباره  بۆ  خۆشکردنه نیا رگه  کن کورد، ته ش له مساردی و چاوپۆشینه  خه شنه و چه دواجار ئه
  .  مژووی کوردی بارگران کردووه ی کورد، که و نوشستییه دان به ره  یان په وه کردنه

کانی  ره ی به وه  گواستنه  هاوکاری رژمی ئران له  بوونه کتیی و پارتی که کانی یه  کوشنده ه  هه  واته که
   له ی که ییه وه ته  نونه اسییه سی و بار و دۆخه  هۆی ئه ش به مه  ئه کانی کوردستان، که ره ڤه ڕ بۆ ده شه

تی  مریکا و رۆژئاوا، سیاسه ک ئه کانی وه ندی زلھزه زامه  ره ددام خۆشکرد، به ی بۆ سه ئارادا بوو، رگه
نفال و  ساتی ئه بینین، کاره  ده وه لره.  بکا نفالکردنی کوردستان ب ترس پیاده ی ئه سوتاندن و پرۆژه

و دوو  مۆی ئه ی الوازی گوتاری سیاسیی ئه نیا کشه ر ته  تاوانباران، ههی و دادگایکردنه ئاۆزی ئه
ستپکردنی  ستپکردن و هاوکاتی ده  کاتی پشده ر له  هه و الوازییه کوو ئه ، به ی کوردی نییه حیزبه
نیا  ر ته  هه هی ئم مۆ کشه  کورتی، ئه به. کا ستپده  ده وه ددامه م رژمی سه  جه نفالکردن له ی ئه پرۆسه
و  ی ئه  بونیات و پکھاته ی کورد له کوو کشه ، به کانی کورد نییه نفالچییه کانی کورد و ئه  دژه هزه
 ناخی کوردیدا  ری له روه کی شۆڕشگی و نیشتمانپه هایه موو به مۆ هه  ئه  که  کوردییه ته سه ده

ب  کانی تر، ده ته ددام و چه ی سه و دادگاییکردنه ڵ ئه گه م له  بۆچوونی من، هاوده  به بۆیه.  ورانکردووه
تی حیزبی کوردی  سه ر کاتک ده هه.  وه خۆداچوونه  ژر پرسیار و به خودی حیزبی کوردی بخرته

ش  مه م بکا و به راهه  فه وه ک بۆ بیرکردنه توان ئاسۆیه وکات کورد ده  ب، ئه و ویسته ن ئه توانی خاوه
ی  وه ته کی رۆشن بۆ نه یه ک بۆ زامنکردنی ئایینده یه  پرۆژه  بکاته و دادگاییکردنه ی ئه پرۆسهتوان  ده

کی سیاسی کوردی  یه کی ماریفی و پرۆژه مایه ر بنه سه  له ی ئمه و گوتاره  رای من، ئه  به چونکه. کورد
  . کا ایشده ناکۆکی خۆی نم کی و لوانژ له سته  ئاستکی هه کو له کار ناکا، به

مریکا و  توان خودی ئه ی خۆی بت، ده وه نی بیرکردنه ر خاوه گه م بم، کورد ئه که ز ده  حه وه ر لره  هه
مریکا و   ئه وه  ئه چونکه.  وه رپرسیاری کۆکوژی کورد بکاته ڕووی به کانی رۆژئاوا رووبه  زلھزه ته وه ده

  ، به وه لره. ددام خۆشکرد ی کۆکوژی کوردیان بۆ رژمی سه همین  زه ی وتانی رۆژئاوا بوون که زۆرینه
  رپرسیارییه و به توان ئه ماستی کورد ده ستی کوردن، ده رده به  له  ئستا ی که نامانه گه و به ی ئه گوره
  ئاستکی توانی به ش کورد ده مه ، به وه لیکی رۆژئاواییه مریکا و وتگه رشانی خودی ئه  سه بخاته
موو   هه ر له ش، به گرایه  سویسته و کاره ڕاندنی ئه  راپه به. نفال ئاخاوتن بکا ر ئه سه  له وه میوه خه



www.dengekan.com 
4/18/2007 

. ن  کورد بکه رمی دوای لبووردن له  فه ی ئستا به ته و حوکمه  و خودی ئه و وتانه کرێ ئه ک ده داوایه
  کوو له  نین، به و ئاسته ر له ک هه وردی نهندی رۆشنبیریی ک یبینین، حیزبی کوردی و ناوه ک ده ل، وه

نفالیان  هتد، ئه... رۆک جاش و  سه  کۆنه دان به  و پایه نفال و پله  بازاڕکردنی ئه ئاستی کوردیشدا، به
   پانزه ربکا، که  ده ی کورد تدارانه سه  ده و حیزبه ر له  سه ره تۆ وه: راشکاوتر بدوین.  رزان کردووه هه

  رقاڵ ب به  سه  که شک نییه نی به کانیدا خاوه  زانستاگایه چی له کا، که تی ده وایه رمانه ی فه خۆ ساه
 بۆ  یه ترین بودجه وره نی گه ، خاوه ناو کوردییه  به ته و حوکمه  کاتکدا ئه له! نفال ی ئه ی کشه وه لتۆژینه
  خۆی نییه ربه  و چاکی سه اوکی تۆکمهچی رکخر  جاشان، که ی بازارگانیی، مردووان و کۆنه پرۆژه
ڕک بۆ یادی  په نگی هه  ئاهه  ملیۆن دینار له  به  رۆژانه ته و حوکمه  کاتکدا ئه له! نفال بکا  کار بۆ ئه که

  کان له نفالکراوه  ئه ره ڤه چی هاووتیانی ده کا، که خشان ده خشان و په ته" ش چاوه"حیزب و داواتکردنی 
   له ر پشنیار بجگه سه کردن له  قسه وه لره! ن به ر ده سه ت ژیان به ترین خزمه ت و ب ساده ژر خوه

 ویست و خواستکی  تی سیاسی و رۆناکبیریی کورد که سه ده. ی ناب کی دیکه  مانایه قسه
   نه نفال بکه ی ئه ییهک دۆس رککی گرنگی وه ب، ناتوانن ئه نفال نه ساتی ئه ت کاره باره کراویان سه ه گه

مانتار و  رله  په  نه ب و جاش بکه  دوو زلحیزبمان هه  که ئمه. گوتارکی سیاسی و کولتووری کوردی
و  له! ن  پشنیازی هاووتیانی خۆیان تبگه تی، ناتوانین له وایه ته میوی نه کی خه   ئاگاییه ری بن له ببه

کا،   نه  بۆ قسه ب چیتر قسه  کورد ده نفال، ک ئه ر پرسکی وه سه تی له  تایبه ، من پم وایه، به وه روانگه
 وردی  ودا به ، له وه ز بکاته  ئاوه مارژ به  و بنه یڤینکی ئاوه ڤپه رپاکردنی هه  به وبدا بیر له کوو هه به
،  وشانه و خه کردنی ئه  چاره ستکردن به وجا دوای ده ی خۆی دابن، ئه ورانه  گه وشه و خه ر ئه سه  له نجه په

ن   کۆویست و کۆهزکی رۆشنبیریی خاوه ن به ش ته م کاره ئه.  وه نفال بکاته ساتی ئه  کاره بیر له
 بیر  وازه رته نیا و په  ته کان به سه که  ئاستی کوردییدا، تاکه  تاکوو له چونکه. ب ر ده یسه ت مه سه ده

  .ب واو ده رواز بوونی خۆیان ته ار پهش دواج مه ئه.  وه نه که بیرده

ر  گه ی که ئه رکانه و ئه  له ککه م پکردن، یه  خرایی ئاماژه  به ی که شنانه و چه لکی له گه  حاڵ، گرفته مه هه به
 بتوان   گوتارک که ین به نفال بکه ساتی ئه  ناتوانین کاره  ئمه وه زان، ئه ند و گرنگیان نه  هه کورد به

م   ئاماژه ی که و گرفتانه م خواردن له ش، ب خه مه وای ئه. دارمان بۆ دابین بکات شه کی گه یه اییندهئ
 تاکوو ئستاش،  چونکه. دابژێ" جنوساید"مکی  کی کوردی بۆ چه یه پکردن، کورد ناتوان پناسه

 نین  وه می ئه  خه کان، له کگرتووه ه ی وه ته ی نه ه  کۆمه کانی رۆژئاوا و نه  زلھزه مریکا و نه  ئه نه
تی قورئان  وایه  ره  به و رژمه هاوکاتیش ئه.  ن یر بکه لکوژی، جنۆساید سه ک گه نفالکردنی کورد، وه ئه

  ی که وه  بیانۆی ئه ر به زانین هیتله ک ده ش ئاۆزتر، وه وه له.   خۆی موسمانه کرد، که" نفال ئه"کوردی 
ڵ  گه ڕی له  بیانۆی شه چی کورد به  جنۆسایدی کوردن، که بوون، بۆ یه نه" ئاری"زی  هگ  ره کان له جووله

روا  زانی، هه  خاکی عیراقی ده  رژم به کانی ئران بۆ ناو خاکی کوردستان، که ربازه ئران و هاتنی سه
ڕی دژی  می ئراندا شهڵ رژ گه  له ی که وه  رژمی عراق، به کردنی حیزبی کوردی له"ت خیانه" بیانۆی  به

   کورد له لکی ئاۆزن، بۆیه گه موویان کشه  هه وانه ئه. نفالکرد تی حراق کرد، کوردی ئه حوکمه
  . ر چاو بگرێ به  له رانه و فاکته ب ئه ددامدا ده دادگایکردنی سه
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   بۆیه ، ی وران کردووهگای کورد  کۆمه ی که کاریی و حیزبساالرییه نده و گه و ئه  هۆی ئه  به ته به هه
ی گومان و  ی جگه آانی رابردوو هنده ساته نفال و آاره مژووی ئه مۆ بۆ مرۆڤی آورد  ئه
  هۆی  دوانگیربوونی، یان به مۆ به ئه.   و شانازی نییه وه  مانای ئاوڕدانه نده وه یه، ئه وه شیمانبوونه په
 ئاستی  آان له موو آشه ، هه وه ی آوردییه و دوو حیزبه ن ئه الیه گای آوردی له رخۆرآردنی آۆمه به

. بن واو ده  و پوول ته  ئاستی پاره کان له هایه موو به هاوکاتیش هه. رن گوزه تیسماو ده تكی قه حیكایه
بۆی  ره قه " موو مشکیان به ، هه وه ته نفال ماونه ی ئه  پرۆسه  له ی که کانه و خه  ئه ، که مه ی خه جگه
ک  یه ریچه  ده ته نفال کراوه  ئه مجۆره به.  هتد داگیرکراوه... ن حیزب و  الیه رگرتن له وه" معاش"، "ماددی
 بازرگانی  وه نفاله  ناوی ئه س به زران که  هه مۆ به  ئه بۆیه. ندی ماددی و بازرگانیکردن وه رژه بۆ به
  .ژین رییدا ده سه رده  ده نفالکراو، له کی ئه ی خه شی زۆرینه چی به ن، که که ده

ك داستانكی رابردووی  آانی آوردیدا وه و نووسینه  شاسه   ژیانی آوردییدا له مۆ له نفال ئه ئه
  نفال و رووداوه ڵ ئه گه ی مدیای آوردی له  آردنه ه  مامه و جۆره آرێ، ئه رامۆشكراو نمایش ده فه

 هۆی  آورد به.  ی نییه وه  زیندوو آردنه نده وه ، ئه یه ووهو مژ خكردنی  ئه ی ببایه آانی، هنده هاوجۆره
ماناآردنی   به  له نده وه  ، ئه رامۆشكردنی مژووی خۆی آارایه  فه ی له تی ، هنده یه  هه ی آه وشه و ره ئه

ی  وه كردنهن، قوو که  کاری بۆ ده وه و حیزبانه  الی ئه مرۆش له  ئه ی آه وه ، ئه ری خۆیدا آارانییه وه یاده
ی  سووتاندنی  وه یادهنانه  به نگه  ره . یه ی ئمه نگخواردووه  په رییه وه و یاده رامۆشكردنی ئه ی فه دیارده

و  ی  ئه  پرۆسه له.  ئاگای آورد آی  زیندووب بۆ تاآی به یه  وانه میشه  هه بجه ه منۆمنتی هه
 دواجار  نگه  ره ی هاووتیانی کورد، آه ، زۆرینه نجامیداوه تی آوردی ئه سه  ده ی آه پشلكردنه

م آورد  آه ست ده دا هه لره. ب  خۆی نه ی که رییه وه ینا ورانكردنی یاده  ب، ته آی تریان نه رگایه
، ئیتر  وه ربازبوونی بۆ نادۆزرته   و رگای ده مارۆدراوه ستی آرد گه  هه ب ، آه ی دووپشكی هه خاسه
 .ێکوژ خۆی ده

  ری و بوونی آوردیدا به وه  یاده ساتكی  سیاسی له ك آاره نفال وه وێ ئه ر بمانه گه  ئه مجۆره به
ین،  نفال بكه ڵ ئه گه آانی آار له رجه رخ و مه ی روحی هاوچه  گوره ب به ، ده وه زیندوویی بمنته

 مانگی س  آاتی سایادی، نیا له  ته ه بھنن آ وه ب واز له کانی آورد ده ندی سیاسیی و رۆشنبیرییه ناوه
  من پموایه.ن   بكه ی ئمه  گرنگانه  مژووییه و پشھاته ئه...نفال و  و ئه بجه ه ر هه سه  له و چوار دا، قسه

ی  رده روه ی په رنامه  به ب بواركی گرنگ و زیندوو له آانی، ده نفال و ئاآامه رخانكردنی مژووی ئه ته
زراو بۆ  ندان دامه ئاستی خوندنی با دا، چه ب له ك پشتر وتم، ده تیش ، وه تایبه به. ب خوندندا هه

  هاوآاتیش له. ن  آانیان بكه شه  به ش  به  پشكه وه ندان توژینه  چه رخانبكرن و سانه نفال ته ئه
ڤیستیڤاڵ، :  جۆری ی لهندان چاآ آاندا چه  رۆشنبیرییه ند و بنكه ئاستی آولتووری سیاسیدا، ناوه

ستی ئامانجی حیزبی ،  به  مه ك به  ، نه رخانه آی هاوچه یه  شوه هتد ، به..پشانگا، فیلم، آۆڕ و گفتوگۆ 
   ژیانی  آوردییدا ، له آان له  مژووییه نفال و رووداوه آانی سوآكردنی ئه  هۆآاره  له آكه  یه مه  ئه آه

نفال و   مژووی ئه ت به ی تایبه خانه   مۆزه الم پویسته به. ن نجامبده هئاستی آوردستانیی  و جیھانی ، ئ
ش زیاتر ،  وه له. ردانكردنیان ب  جۆرك آورد بتوان تنووی سه  به رخانبكرێ، آه آانی ته پاشماوه
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آانی   یارییه دوور له و  آی عادیالنه یه  شوه  به کاندا رزیاریان بووه نفاله  ئه   له ی که و هاووتیانه ب ئه ده
نفالکراودا،  آی ئه یه ر ناوچه هه  و له وه ن بكرنه آانیان ئاواده یی حیزبی دھاته سته حزب و خ و وابه

  آه ریه  هه نفال دروستبکرێ ، آه رشیفی ئه  مژوو و ئه ت به ندی آولتوری تایبه  و ناوه خانه ر، مۆزه یكه په
   له ، سانه بۆنموونه.  وه نه بكه سته رجه نفال، به آانی ئه نده هه  ره تووریانه آول نده ر و  ناوه یكه و په له

نفال رزگاریان    ئه آاندا له   جودایه ناوچه  له ی آه و هاوتیانه وبدرێ ئه آی  آولتووری بادا، هه یه پرۆژه
روا  هه. آاندا نفاله آاتی ئه لهآانیان  زموونه  تۆمارآردنی  ئه شداربن له  ژیاندان، به بوو و ئستا له

 و  وه رگه نی پشمه  الیه آاندا، له نفاله ی ئه  آاتی پرۆسه  له ی، آه ڕانه و شه و مۆنتاژآردنی ئه وه آۆآردنه
سئوول و حیزبكی  ن مه الیه رامی حیزبی و قۆررخكردنی له  ب مه ، به وه و ناوچانه كی ئه خه

ش گرنگتر،  مه له.  و نمایش بكرن وه  رفراوانی بو بكرنه ری و به آی هونه یه  شوه دیارییكراو، به
کاندا  دوونشینیه  بیابانی سعودی و به  له ی آه و منداه ی ئه آردنی نموونه گه  به فیلم و به قكردن و به ده به

  ، به و کارانه ر ئه گه ئه. ژێ هه ، پی نه  ویژدانی  هیچ مرۆڤكی راستگۆ نییه ناوك آه  و بوو به وه دۆزرایه
تیدا  وه  ئاستی نوده آی نزیكدا له  داهاتوویه آرێ له آی راستگۆ، آاریان بۆ بكرێ، ده یه پرۆژه
   که ییه  آۆمه آی به یه نیا ئیراده خۆی آوردیدا، ته  ئاستی ناوه م له به. رچاو دابنن آی به رییه آاریگه

آانی  وه  سوود بۆ ئستا و داهاتووی نه وونیكی آارا و بهزم  ئه نفال بكاته توان مژووی ئه ده
  .آوردستان

ڕاستی  نداپسپۆڕ  و رۆناآبیری  به ستوور به چه ندیكی آولتورری ـ سیاسی ، پشت ئه زراندی  ناوه دامه
یرانی   قه هنفال ، ل توان پرسی ئه ، ده)  یه  هه وانه بوونی ئه  هه من گومانم له آه(آاندا ،   جیاوازه  بواره له
ری  وه   یاده ر له مھنه رهه آی ماریفی آارا و به یه رچاوه  سه  ، بكات به وه  بازاڕآردنه رامۆشكردن و به فه

  ر، به آانی ڕۆژئاوا، دوای روخانی هیتله آه  جووله ، آه وه چته یاد نه مان له وه ب ئه  ده ئمه. آوردیدا
آی گرنگ   تایه ره آانیان، توانییان سه زی رۆناآبیر و  سیاسییهه دروستكردنی رخراوكی آولتووری، به

   له مجۆره به. ر، دابھنین ستی  ڕژمی هیتله ده جیھانكردن و سیاسیكردنی مژووی قآردنییان به بۆ به
عس و  ندی ڕژمی به تمه ر چاوگرتنی تایبه به   له  و به وه آانه آه ی جوله و زموونانه ی ئه روانگه
آی  یه  پرۆژه نفال بكات به ، ئه وه ندی چاآییانه و ناوه  رگای ئه توان به ی، آورد ده آه نهپاشخا

تی   حوآمه تی له آی تایبه یه   بودجه نده و ناوه ب ئه م دواجاریش ده داڕژراوی آولتووری و سیاسی، به
ب  ش  زیاتر، ده وه له. رخانبكرێ ، بۆ ته"رایی حیزبگه" یان  ته  حوآمه یه ی هه وه  نازانم  ئه آوردیدا ، آه

ک  كو وه ب، به آی دیاریكراو نه ی هیچ حیزب و ئیدۆلۆگییه سته خۆب و وابه ربه  سه نده و ناوه ئه
آی آولتووری  سیاسی   یه گری پرۆژه جۆر، هه مه  پسپۆڕی هه خۆ و پکھاتوو له ربه رکخراوکی سه

ی آورد،   تراژیدییه و مژووه  و ئه بجه ه نفال و هه ڵ ئه گه آردن له ه مهر ما گه  ئه ئاشكرایه. آوردی بت
ستكی خۆی و  به ی مه گوره  و به سه ر آه هه وام ب، آه رده ، به وه آانه ده وه دوای  نه ر له هه ی آه وه ك ئه وه
   و ناوچه نجه ه فال، ههن نووسی ئه  چاره هتد، یاری به...ندی خۆی  وه رژه ی به گوره  به ر حیزبه هه
  وه  دوای بوآردنه ، له ئارادا یه  ئستا له  آه مجۆره ك به ر نووسین و چاآییه ن، هه که آان ده نفالكراوه ئه

ژیانی آوردیدا،  ب له ر و ب مانا ده وه  بزه وه رامۆشی قووتیدا، ئه رت و بو ب و فه نجامدانی په و ئه
. جاڕی  گاته بته آرێ، یانیش ده رامۆش ده آانی رابردوومان ، یان فه  سیاسییه هزموون ك ئه كو وه به
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ز  گه ره ریكی به رهنه  ده مایی آه نیا فلیمیكی سینه  ته م پکرد، که ک ئاماژه آۆتاییدا پویست بم، وه له
ری رۆژئاوایی  ماوه ئاستی جه هری ، ل ، زیاترین آاریگه آان  دروستكراوه نه رمه ر قآردنی ئه سه نی له رمه ئه

  ی آورد به ته و دوو حوآمه  ئه ی آه موو بازاڕ و هات و هوته و هه مۆ یورانی ئه م ئه دروست آرد، به
،  وه وری خۆیانه  ده  له وه ری فاشلی  قووتكردۆته رهنه ر و ده آته ماو ئه ری سینه  سنته ، زڕه ماوه ناوی سینه

ر  سه یی و درامیمان  له نامه گه دا، دوو فلیمی به ری توآمه  ئاستكی هونه لهتا ئستاش،  چی هه آه
 ئاستكی فراوانی جیھانیدا، ونای   بتوانن له ، آه  نییه ساته و کاره ی ئه نفال و هاوونه ساتی ئه کاره
 ئاستی   لهآرێ رحاڵ ، ده هه به. ن ری دروست بكه ك رووداوكی تراژیدی آوردی، آاریگه نفال، وه ئه

م  ری آوردیدا، به وه  یاده نفال له ی ئه وه زیندوو آردنه ر به سه ین له نووسیندا، پۆلك  پشنیاز بكه
موو  ك هه ی آوردی، وه آۆمه آی سیاسی به یه مان، ب بوونی ئیراده و پشنیازانه دواجار، ئه
ی سزادانی  نده ، دژی گه)فراندۆمی ری نموونه(خۆی آوردستان  ربه مان بۆ سه آانی دیكه پسنیازه
  ، زیاتر   و وڕنه  ئاستی وشه نیا له هتد، ته..تی و  یه تی آۆمه داله و دوو حیزبه، ناعه آانی ناو ئه فایلداره
  نفال ب، که ی ئه  زامداره رییه وه و یاده مخۆری ئه توان خه  کورد ده وکاته  ئه واته که. آی تریان ناب مانایه

  .نفال بکات  کار بۆ واتای ئه وه نده هه  ره میووی فره کی خه یه ستی پرۆژه ئا له

م  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 وه کردنه بیرنه

مان  ی هه آانی تر ، ئاوده موو آشه ك هه وهبی آوردیش ،  ده ی  ئه بوای من ، آشه به: ندرن هه
ڕۆیی   زده نگه م ، ره نفال نووسروان، به یادی ئه بی، له ده خشانی ئه دان شیعر، چیرۆك و په سه.  یرانه قه
.  نفال نییه  ئاستی ئه بی قووی له ده قی  ئه ند ده تا ئستاش چه  زمانی آوردی هه ر بین آه گه ب ، ئه نه
ت  ش و حیكایه بی آوردی، رووآه ده آانی ئه جیاوازه) عریف ته(ی  م ، زۆرینه آه سده ی من  هه وه ئهك  وه

،  وه  و الواندنه وه آردنه ، ساده وه  گانه رقان به  سه بی آوردی  هنده ده آانی ئه ه"عریف ته"ئامزن، واتا 
ی  بییانه ده  ئه قه و ده ی ئه کشه. رقاڵ نین ال سهنف رخاندنی دۆزی ئه رچه  آردن و وه  ماریفه  به نده وه ئه

ست ئامز و   هه قه  ده شنه و چه  ئه ، که یه وه ی ئه که نفال و هاوشوه ر کاراستاتی ئه سه کوردی له
  سته و هه  خۆی به کی کورد، که سته ی بواری هه وه رن بۆ قووکردنه  خۆشکه مینه ی زه نده وه  ئه ماسییانه حه
تی و  وایه ته کانی نه نده هه ڕ ره مه  له رایانه زگه رن نین بۆ هزرکردنکی ئاوه  هانده ، هنده وه ته وهنرا ته

نفال  ر ئه  سه  له ی آه قانه و ده رش و بوی ئه ، په م، پم وایه به. نفال ساتی ئه کانی کاره تیه یه کۆمه
ش،  مه هۆآاری ئه .  وه توانن بیاندۆزنه  آورد، نه یره ری آورد و غه  خونه  آه نووسراون وای آردووه

  چونكه.  ناسرن  نه  گرنگانه قه و ده  ئه  وایكردووه  ، آه بی یه ده ندكی آلتووری و ئه بوونی ناوه نه
و  رشیفكردنی ئه  ئه  و به ، ڕاڤه وه  آۆآردنه ی آلتووریی و ڕۆشنبیری، به ندكی تۆآمه بوونی ناوه هه
بی  ده م ئه به. مبھنن رهه نفال به آی آوردی بۆ ئه یه  پناسه  و زمانك له رچاوه توان سه  ، ده قانه ده

نی   شایه  ب آه  آوردییه بییه ده  ئه و پناسه ری ئه مھنه رهه یبینین، ناتوان به  ده ی آه و ئاسته آوردی به
ی  نده وه هتد ، ئه... ئامز، دروشم ئامز و  ردوولكه ش، سه بكی ڕووآه ده  ، ئه من پم وایه.نفال ب ئه
نفال و   هانی هزراندنی ئه آا، هنده ری مرۆڤی آورد خۆشده وه كردنی یاده مبه  بۆ ته مینه زه
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بی کوردی،  ده آانی ئه ه"عریف ته"ی  شی زۆرینه  به بۆیه. ری آورد نادات وه ی یاده وه قووكردنه
نفال و  ك ئه  ڕووداوكی وه ت به باره م سه به.  زمانی آوردییدای وه  آردنه  بیرنه رپرسیارن له به
رگدراون؟  آانی جیھانی وه  بۆ زمانه ، آه یه بیمان هه ده قی ئه ند ده  چه آانی تر، ئاخۆ ئمه زموونه ئه
لتووری   آه ه ۆمهی آۆڕو آ وه  ئاستی هۆشیارآردنه ریان له ند آاریگه  چه بیانه ده  ئه قه  ده وه بن ئه ر هه گه ئه

نھا  وه ، ته یاد دته م به بجه ه  من هه رآاتك  آه م بم، هه آه زده دا حه ؟ لره بووه آان هه تییه و مرۆڤایه
ر بت  گه  ئه بۆیه. م  تامان بكه ست به آات ، تاوك هه ره لیم به ی سه)هاباد  مه(قی شیعری   ده توانم به ده

وآات  مبھرن، ئه رهه ش، به وه ئاساو قووتر له) هاباد  مه( ی  قه و ده قكی له  دهند زمانی آوردی، چه و به
ری خۆی و ،   خونه رنجكش به آی سه یه یدا، پناسه آه به ده  ئاستی ئه یتوانی له زمانی آوردی ده

ساتی  می قووی کاره خهب  ی نه وه  توانای ئه ب و شیعر له ده  ئه  نییه وه  مانای ئه وه ئه. ویتریش بكات ئه
کردنی   لدان و مۆده په  چه  به ی که وه ستم ئه به کوو مه ب، به ری نه توان کاریگه رببێ، یان نه نفال ده ئه
 و  وه کردنه  دووپاته بته نیا ده نفال، ته ک ئه ڕ گرفتکی وه مه   له ست ئامزه  هه ب و شیعره ده  ئه و شوه ئه
 خۆم ڕانابینم، یان دم   من خۆم تائستاش، له بۆیه له. دا ککیه سته  هه  زمانه شنه و چه ال لهنف تیسمانی ئه قه

ستم   نووسین، چونكوو تائستاش هه مه رشانی خۆم بكه ست و په بیدا، هه ده  ئاستی ئه نای، ناورم، له
رآی   ئه  من پم وایه وه لره.  وه هك بگم یڤم، نه نفال بھزرم، یان بپه  ئاستی ئه توانم له  ده آردووه نه
  وه رخاندنه رچه كو وه ، به نفال نییه ك ئه دانی ڕووداوكی تراژیدی وه  و پیاهه وه بی آوردی، گانه ده ئه

  . نگه لكی فره ڕه خشینی ئاسۆگه و پبه

  بۆیه. ڕن نفال ڕاپه ر ئه رانبه ی به رپرسیاره و به  ئه یتوانیووه بی آوردی نه ده مۆش ئه  تا ئه واته آه
ددامییان  رامی سیاسی خۆیان، ڕژمی سه ندی و مه وه رژه ی به  گوره وروپا، به مریكا و ئه ر ئه گه ئه
توانی  یانده ، نه یانه  هه ی آه و ئاسته آانی آورد، به بی و سیاسییه ده  ئه ه)عریف ته( ، دابا، پم وایه مارۆ نه گه
،  یه  ئستا هه ی آه و ئاسته آان، له واره نفال و شونه نگ زیاتر، خودی ئه رته ی و بهآ سته  جوالنكی هه له
 فیلمکی   له مریكی بوو، که  دآتۆركی ئه  ژنه وه ر، ئه وبه مه ند ساڵ له   ، چه بۆ نموونه. جیھان بناسنن به
  ، آه من له وه ، ڕوونبكاته بجه ه  ههر ژن و مندانی زیندووی  سه واری آیمیایی له ییدا توانی شونه گه به

زی   هۆی حه  به م که  بوا ناکه نده رچه هه ( دا نمایشکرا، بجه ه  سایادی هه  له تڤی سودیدا بینینم، که
و  ش ئه مه ، به) گرنگر بت و فیلمه دا کورد ئاگای له و دوو حیزبه کانی ئه  تڤیه گۆرانی داواکراو له

ندان  مریكاو چه ، ئه UN  ك آانی وه رپرسیاره ندی به ناوه شك له دا توانی به و فیلمه  له همریکیی  ئه مرۆڤه
زموونانه  و ئه رگرتن له سوود وه ئاخۆ آورد چۆن به. آفرۆشی رۆژئاوا، ئاشكرا بك فابركی چه

!  ی دۆشداماو آردووه آردنیدا ئمه  ئاستی پیاده  له و پرسیاركه  ئه ب، که آی خۆی هه یه توان پناسه ده
  ئاستی به  له میشه چ، هه  و ده رچووه ده لۆگدا به نه  ئاستی مه  له میشه آانمان هه زووه  ئاره  ئمه چونكه

   . سمان هناوه ره ، هه زوو و ئیرادانه و ئاره آردنی ئه»  آرده«

ر آوردبوونی خۆی،  رامبه  به یه ی الی ئینسانی آورد هه یه  شاراوه و ترسه ئایا ئاستی ئه: پرسیار
گری   هه هزك آه  خۆی بكات به  بری تۆه  بتوانت له  آه نی هزكی ڕۆشنبیری وایه  خاوه ترسكه
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ی آوردی و  گه ندیش آۆمه و چه رپرسیاره تی آوردی لی به سته ند ده  چه م هزه ئایا ئه. لبوردن بت
   پشاندانی؟ رپرسیارن له آانی به ڕۆشنبیره

نفال نمایشمان کردن، گرنگ   ئه یشین له  بۆ تگه ی آه و روانگانه ك له ك ئاآامگیرییه  وه:ندرن هه
 بوان؛  وه زییه گه ی پاشنخانكی ئایینی و ره روانگه نفال، له هزرآردنی بۆ ئه ب له  آورد ده  که یه وه ئه

 ـ  وه نفال بخونته ، ئه به  عاره ی، آه آه هر رامبه  پاشنخانی مژوویی خودی خوی و به ب له واتا آورد ده
ش ناب  مه وایی ئه. تبگات» ر نفالكه ئه«ی  آه ره رامبه  ئستای خۆی و به ش تاآوو باشتر له مه به

ر بوون   هانده ی، آه دارییه رمایه  جیھانیی و بازاڕی سه ته و سیاسه ین؛ واتا ئه  یاد بكه ناوآۆیی جیھانی له
  میشه  هه ستاوین آه آی تراژیدی وه م  مژوویه رده به  له ئمه. نفالکردنی آورد  نی ئهبۆ ئاسانكرد

  زموونی مژووی خۆماره  ئه م چۆن سوود له ، به وه منته ر ژیانی آورد ده سه ری خۆی  له آاریگه
 مرۆڤ ،   آه وه آاته  ده وه ر ئه سه خت له جه" آانی مژوو ڕ  سوود وزیانه مه له" آتبی   له ربگرین؟ نیشته وه
 مرۆڤ  بۆیه. ست  پشتی پ ببه  آه یه آی زیندوو هه  مژویه ویست، پویستی به  نه گه ك شتكی به وه

 داگیر   زیندووه و مژووه  ئه ، آه دایه وه وی  ئه  هه میو له  گیانكی خه ، به»ن ویست مرۆڤی خاوه«،یان 
یی و  زموونكی نموونه گری ئه م هه ك آاتدا هه یه آات له  باسی ده  نیتشه ی آه و مژووه  ئه ته به هه. بكات
ستكی رووت و   هه نیا به رته ر کورد هه گه  ئه وه یه م روانگه له.  خشته آی سوود به یه رچاوه  سه میش ، هه

و  خش له سوود بهزموونكی  نفال ب، ناتوان هیچ ئه ی ئه  تراژیدیانه و مژووه قووت، ئاوزانی ئه
زموونی مژووی رابردوومان،   ئه رگرتن له ، سوود وه ییانه واتای نیشته  به بۆیه،. ربگرێ  وه مژووه

  ب رگه  آورد ده واته آه.  وه آاته  ده  ئاوه مۆ و ئایینده  بۆ ئه آی تازه  ئاسۆیه ب  آه هادار ده  به وآاته ئه
   . آان دروستیان آردووه مۆ حیزبه  ئه نفال بگرێ، آه ی ئه وه ی یادآردنه و شوازه له

 بت  وه  آردنه مھنانی روحی تۆه رهه  ئاآامكی به نگه نفال، ره  ئه  له  و وناآردنه وه  یادآردنه م جۆره ئه
  ك به ، نه وه نفال بكاته  ئه ت ئامز بیر له  روحكی حیكمه ب آورد به  ده مجۆره به. خۆشدا  ئاستكی نه له

نفال بروانین و چۆنیش سوودی   ئه  چۆن له ب فربین آه  ده آی تر، ئمه واتایه روحكی رق ئامز، به
نفال و   مژووی ئه  سوود له رخانه  آورد توانی هاوچه ی آه وآاته ڕا، ئه و دیده له. رگرین لوه
ی خۆی  ی ئایینده وه آردنه سته رجه ی به ن ئیراده شتوان خاوه ربگرێ، ده آانی مژووی خۆی وه ساته آاره

   فره نا بۆ هزراندنه ب په ربازبت، ده ی آورد بوون ده و ترسه ی آورد بتوان له وه م بۆ ئه بت، به
ی بتوان  وه ش بۆ ئه مه ئه. نفال ببات  جۆری ئه آانی له ساته  مژوویی و آاره ره ده و قه آانی ئه نده هه ره

  . وه  یان لبووردن بدۆزته وه و مانه ینده و ئا ره رگاآانی به

ش  ، بۆ ئمه آه ك جووله ه چه  ڕه ك زیگمۆند باومانی پۆۆنی و به ناسكی وه  تزی آۆمه نگه  ره وه لره
   پی وایه  چاپكراوه1989 سای  دا آه» مۆدرنتی و هۆلۆآست«آتبی  باومان له. ی تامان ب مایه
دا  ردوونه و گه له.  ردوونییه آی گه یه آاندا دیارده  نوباوه ھایه  آۆمه الن له ك و گه كوژی خه  آۆمه آه
 ستروآتروركی میكانیكی  وه كو ئه آان نین، به سه ، خودی آه كوژییه و آۆمه  له ر پرسیاره  به ی آه وه ئه

ی آورد  داونگیری  وه ، بۆ ئه وه یه نگهو روا له. رپرسیارن  به کوژییه و کۆمه  له تی که آانیه رییه و آاریگه
  ر آورد بوونی خۆی  سه ب له  نه رزكی آوشنده ترس و له
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ی  ن رژمكی دڕنده الیه نفالكردنی له آرێ هۆآاری ئه نفال، ده ر ئه سه دراو بھزرێ له رهه هاوآاتیش به
،  سته ردوونیی باده  میكانیكی گه ستروآتوركی وه واتا ئه. یربكات آی جیھانی سه یه ك آرده ب، وه ره عه
   میكانیكییه آه و چه  ب بوونی ئه واته آه. نفال بكا دامی هاند، آورد ئه  روحی سادیستی رژمی سه آه

  و خولیایه توانی ئه یده ددام نه مدن، سه رهه ردوونی به  ستروآتوركی میكانیكی گه ی، آه بكوژه
ك چۆن  یاد ب، وه مان له وه ب ئه  ده م ئمه به.  وه بكاته سته رجه بهنفالكردنی آورد   ئه ی له خۆشه نه

ش،  مان شوه هه ، به مانیدا ریشاژۆیه  آولتووری ئه زیگمۆن باومان پی وای آولتووری راسیزمی له
  . عسیدا ریشاژۆیه بی ئیسالمی و رژمی به  کولتووری مژوو عاره ، له»نفال ئه«آولتووری 

ی   رگه بی ــ ئیسالمی دا، آه گای عاره  آۆمه خالقكی جڤاآی دانپنزاو بوو له  ئه وه ئههاوآاتیش، 
واتا . ست  ده ت بگرنه سه گری بونیاتی پیاوآوژین، ده  هه ی آه سانه  آه و تاآه خۆشكرد بۆ آۆی ئه

آی روحی و  یه رچاوه خالق و سه  ئه ستوور بوو به پشت ئه» نفال ئه« ناوی  كوژی آورد به آۆمه
ی بۆ   رگه میشه  جیھانی ئیسالمیدا هه  له    که شه  فراوانه  جڤاآییه خالقه و  ئه ر ئه هه. ب ئیدۆلۆگی عاره

  .  ت و مرۆڤ آوژ خۆشكردووه سه ده

ی مژووی   بكوژانه یامه و په ری ئه ددام، نوینه آانی جیھانی ئیسالم و خودی سه ، دیكتاتۆره واته آه
یرانی  ی دیكتاتۆرو پیاآوژ، قه وه مھنانه رهه وام به رده  بۆ به ره  خۆشكه  رگه ی آه مینه و زه هئ. خۆیانن
   وایانكردووه بیدا، آه گای عاره  آۆمه  له رییه و نووشستی بزاڤی رۆشنگه» دو به«آی  ی خه پكھاته
آی تر ،   واتایه به. ب روست نههتد، د...آسانی، ئازادی، ئاشتی و  ر یه سه وانیان له آی فره ئاگایه
ی  وه ته  نه ك مافی مرۆڤ ، جیاوازی فره آانی وه  پرینسیپه یتوانیووه بی  ــ ئیسالمی نه گای عاره آۆمه

و  ن ئه توان خاوه ر آورد نه گه دا، ئه ڤه  ڤله م رۆژگاری ته  آۆتاییدا له  له بۆیه. رسبكات ، هه..ئاشتی و هتد
ر   و  داهنه خشنده نفالکار، آولتووركی به ست و ئه ی  باده وه ته  نه رفرازبوون له هس  به  ب، آه ویسته

آی خۆی،  یه وه  ددانه ك جۆره وآات وه  ژیان، ئه یی بكاته  لبوورده رخانه  بتوان هاوچه مبھنیت، آه رهه به
  .»گرتوون  ک ریی یه مگه یان و ستهژ « رامۆشبكا آه  فه وه ب ئه ی بژی، ده وه یی، بۆ ئه واتای نیشته به

  04ــ12 ــ 2006                                        

 ستۆکھۆلم

 .ی کردوون ی کتبک  ئاماده و بۆ پرۆژه  ئه ، که ش نووسراوه  ره  کاکه مه کانی حه می پرسیاره  وه  له م وتاره ئه(*) 
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